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නයමොතස්සභගවයතොඅරෙයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

සුත්තනිපාතපාළි 

1. උරගවග්යගො 

1. උරගසුත්තං 

1. 
යයො [යයොයව)සයා.(] උ පතිතංවියනතියකොධං, විසටංස පවිසංව
ඔසයධහි [ඔසයධභි (ක.(]; 
යසො භික්ඛු ජොති ඔරපාරං, උරයගො ජිණ්ණමිවත්තචං [ජිණ්ණමිව
තචං)සී.සයා.කං...(, ජිණ්ණමිවාතචං)?)] පුරාණං. 

2. 
යයොරාගමුදච්ඡිදාඅයසසං, භිසපු ඵංවසයරොරුෙං [සයරරුෙං)ක.(] 
විගය්ෙ; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචං, පුරාණං. 

3. 
යයො තණ්ෙමුදච්ඡිදාඅයසසං, සරිතංසීඝසරං වියසොසයිත්වා; 
යසො භික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගො ජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

4. 
යයො මානමුදබ්බධීඅයසසං, නළයසතුංවසුදුබ්බලං මයෙොයඝො; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

5. 
යයොනාජ්ඣගමාභයවසුසාරං, විචිනංපු ඵමිව [පු ඵමිව )බහූසු(] 
උදුම්බයරසු; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

6. 
යස්සන්තරයතො න සන්ති යකොපා, ඉතිභවාභවතඤ්ච 
[ඉතිබ්භවාභවතඤ්ච)ක.(] වීතිවත්යතො; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

7. 
යස්ස විතක්කාවිධූපිතා, අජ්ඣත්තං සුවික පිතාඅයසසා; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 
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8. 
යයොනාච්චසාරීනපච්චසාරී, සබ්බංඅච්චගමාඉමංපපඤ්චං; 
යසො භික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගො ජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

9. 
යයො නාච්චසාරී න පච්චසාරී, සබ්බං විතථමිදන්තිඤත්වා [උත්වා
)සයා...ක.(] යලොයක; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

10. 
යයොනාච්චසාරීනපච්චසාරී, සබ්බංවිතථමිදන්තිවීතයලොයභො; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

11. 
යයො නාච්චසාරීනපච්චසාරී, සබ්බං විතථමිදන්තිවීතරායගො; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

12. 
යයොනාච්චසාරීනපච්චසාරී, සබ්බංවිතථමිදන්තිවීතයදොයසො; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

13. 
යයො නාච්චසාරීනපච්චසාරී, සබ්බං විතථමිදන්තිවීතයමොයෙො; 
යසො භික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගො ජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

14. 
යස්සානුසයානසන්තියකචි, මූලාචඅකුසලාසමූෙතායස; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

15. 
යස්සදරථජානසන්තියකචි, ඔරංආගමනායපච්චයායස; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

16. 
යස්සවනථජානසන්තියකචි, විනිබන්ධායභවායයෙතුක පා; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

17. 
යයො නීවරයණපොයපඤ්ච, අනියඝොතිණ්ණකථංකයථො විසල්යලො; 
යසොභික්ඛුජොතිඔරපාරං, උරයගොජිණ්ණමිවත්තචංපුරාණං. 

උරගසුත්තංපඨමංනිට්ඨිතං. 
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2. ධනියසුත්තං 

18. 
‘‘පක්යකොදයනො දුද්ධඛීයරොෙමස්මි, (ඉතිධනියයොයගොයපො( 
අනුතීයරමහියාසමානවායසො; 
ඡන්නාකුටිආහියතොගිනි, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

19. 
‘‘අක්යකොධයනො විගතඛියලොෙමස්මි [විගතඛීයලොෙමස්මි (සී. ..(], 
(ඉතිභගවා( 
අනුතීයරමහියයකරත්තිවායසො; 
විවටාකුටිනිබ්බුයතොගිනි, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

20. 
‘‘අන්ධකමකසා නවිජ්ජයර, (ඉතිධනියයො යගොයපො( 
කච්යඡරූළ්ෙතියණචරන්තිගායවො; 
වුධමට්ඨිම්පිසයෙයුමාගතං, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

21. 
‘‘බද්ධාසිභිසීසුසඞ්ඛතා, (ඉතිභගවා( 
තිණ්යණොපාරගයතොවියනයයඔඝං; 
අත්යථොභිසියානවිජ්ජති, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

22. 
‘‘යගො. මමඅස්සවාඅයලොලා, (ඉතිධනියයො යගොයපො( 
දීඝරත්තං [දීඝරත්ත)ක.(] සංවාසියා මනාපා; 
තස්සා නසුණාමිකඤ්චිපාපං, අථයච පත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

23. 
‘‘චිත්තංමමඅස්සවංවිමුත්තං, (ඉතිභගවා( 
දීඝරත්තංපරිභාවිතංසුදන්තං; 
පාපංපනයමනවිජ්ජති, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

24. 
‘‘අත්තයවතනභයතොෙමස්මි, (ඉතිධනියයොයගොයපො( 
පුත්තාචයමසමානියාඅයරොගා; 
යතසංනසුණාමිකඤ්චිපාපං, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

25. 
‘‘නාෙංභතයකොස්මිකස්සචි, (ඉතිභගවා( 
නිබ්බිට්යඨනචරාමිසබ්බයලොයක; 
අත්යථොභතියානවිජ්ජති, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 
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26. 
‘‘අත්ථිවසාඅත්ථියධනුපා, (ඉතිධනියයොයගොයපො( 
යගොධරණියයොපයවණියයොපිඅත්ථි; 
උසයභොපිගවම්පතීධඅත්ථි, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

27. 
‘‘නත්ථි වසානත්ථියධනුපා, (ඉතිභගවා( 
යගොධරණියයොපයවණියයොපිනත්ථි; 
උසයභොපි ගවම්පතීධ නත්ථි, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

28. 
‘‘ඛිලානිඛාතාඅසම්පයවධී, (ඉතිධනියයොයගොයපො( 
දාමාමුඤ්ජමයානවාසුසණ්ඨානා; 
නහිසක්ඛින්තියධනුපාපියඡත්තුං [යඡතුං (ක.(], අථයචපත්ථයසී
පවස්සයදව’’. 

29. 
‘‘උසයභොරිවයඡත්ව [යඡත්වා)සයා.ක.(] බන්ධනානි, (ඉතිභගවා( 
නායගොපූතිලතංවදාලයිත්වා [පූතිලතංපදාලයිත්වා (සයා.ක.(]; 
නාෙං පුනුයපස්සං [පුන උයපස්සං )සී. සයා. කං. ..(, පුනුයපයය
)ක.(] ගබ්භයසයයං, අථයචපත්ථයසීපවස්සයදව’’. 

30. 
‘‘නින්නඤ්චථලඤ්චපූරයන්යතො, මොයමයඝොපවස්සිතාවයදව; 
සුත්වායදවස්සවස්සයතො, ඉමමත්ථංධනියයොඅභාසථ. 

31. 
‘‘ලාභා වතයනොඅන පකා, යයමයංභගවන්තං අද්දසාම; 
සරණංතංඋයපමචක්ඛුම, සත්ථායනොයෙොහිතුවංමොමුනි. 

32. 
‘‘යගො. ච අෙඤ්ච අස්සවා, බ්රේමචරියං [බ්රේමචරිය )ක.(] සුගයත
චරාමයස; 
ජාතිමරණස්ස පාරගූ [පාරගා (සී.සයා.කං...(], දුක්ඛස්සන්තකරා
භවාමයස’’. 

33. 
‘‘නන්දති පුත්යතහිපුත්තිමා, (ඉතිමායරො පාපිමා( 
යගොමා [යගොමියකො )සී. ..(, යගොපියකො )සයා. කං.(, යගොපියයො
)ක.(] යගොහිතයථවනන්දති; 
උපධීහිනරස්සනන්දනා, නහියසොනන්දතියයොනිරූපධි’’. 
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34. 
‘‘යසොචතිපුත්යතහිපුත්තිමා, (ඉතිභගවා( 
යගොපියයොයගොහිතයථවයසොචති; 
උපධීහිනරස්සයසොචනා, නහියසොයසොචතියයොනිරූපධී’’ති. 

ධනියසුත්තංදුතියංනිට්ඨිතං. 

3. ඛග්ගවිසාණසුත්තං 

35. 
සබ්යබසු භූයතසුනිධායදණ්ඩං, අවියෙඨයං අඤ්ඤතරම්පියතසං; 
නපුත්තමිච්යඡයයකුයතොසොයං, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

36. 
සංසග්ගජාතස්ස භවන්තිස්යනො, ස්යනෙන්වයං දුක්ඛමිදංපයෙොති; 
ආදීනවං ස්යනෙජං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

37. 
මිත්යතසුෙජ්යජඅනුකම්පමායනො, ොයපතිඅත්ථං පටිබද්ධචිත්යතො; 
එතං භයං සන්ථයව [සන්ධයව )ක.(] යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

38. 
වංයසොවිසායලොවයථාවිසත්යතො, පුත්යතසුදායරසුචයාඅයපක්ඛා; 
වංසක්කළීයරොව [වංසකළීයරොව (සී.(, වංසාකළීයරොව )සයා. කං.
..(, වංයසකළීයරොව )නිද්යදස(] සජ්ජමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

39. 
මියගො අරඤ්ඤම්හි යථා අබද්යධො [අබන්යධො )සයා. කං.(], 
යයනිච්ඡකංගච්ඡතියගොචරාය; 
විඤ්ඤූ නයරො යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

40. 
ආමන්තනායෙොතිසොයමජ්යඣ, වායසඨායනගමයනචාරිකාය; 
අනභිජ්ඣිතං යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

41. 
ඛිඩ්ඩා රතීයෙොතිසොයමජ්යඣ, පුත්යතසුච විපුලංයෙොතියපමං; 
පියවි පයයොගංවිජිගුච්ඡමායනො, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 
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42. 
චාතුද්දියසො අ පටියඝොචයෙොති, සන්තුස්සමායනො ඉතරීතයරන; 
පරිස්සයානංසහිතාඅඡම්භී, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

43. 
දුස්සඞ්ගොපබ්බජිතාපිඑයක, අයථොගෙට්ඨාඝරමාවසන්තා; 
අ යපොස්සුක්යකො පරපුත්යතසු හුත්වා, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

44. 
ඔයරොපයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි [ගිහිවයඤ්ජනානි )සයා. කං. ..(], 
සඤ්ඡින්නපත්යතො [සංසීනපත්යතො)සී.(] යථායකොවිළායරො; 
යඡත්වාන වීයරොගිහිබන්ධනානි, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණක යපො. 

45. 
සයචලයභථනිපකංසොයං, සද්ධිංචරංසාධුවිොරිධීරං; 
අභිභුය්යසබ්බානිපරිස්සයානි, චයරයයයතනත්තමයනොසතීමා. 

46. 
යනො යචලයභථනිපකංසොයං, සද්ධිංචරං සාධුවිොරිධීරං; 
රාජාවරට්ඨංවිජිතංපොය, එයකොචයරමාතඞ්ගරඤ්යඤවනායගො. 

47. 
අද්ධාපසංසාමසොයසම්පදං, යසට්ඨාසමායසවිතබ්බාසොයා; 
එයතඅලද්ධාඅනවජ්ජයභොජී, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

48. 
දිස්වාසුවණ්ණස්සපභස්සරානි, කම්මාරපුත්යතන සුනිට්ඨිතානි; 
සඞ්ඝට්ටමානානිදුයවභුජස්මිං, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

49. 
එවං දුතියයන [දුතියයන (සබ්බත්ථ(] සො මමස්ස, වාචාභිලායපො
අභිසජ්ජනාවා; 
එතංභයංආයතිංයපක්ඛමායනො, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

50. 
කාමාහිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපනමයථන්තිචිත්තං; 
ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

51. 
ඊතී ච ගණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොයගො ච සල්ලඤ්ච භයඤ්ච
යමතං; 
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එතංභයංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

52. 
සීතඤ්ච උණ්ෙඤ්ච ඛුදං පිපාසං, වාතාතයප ඩංසසරීසයප 
[ඩංසසිරිංසයප)සී.සයා.කං...(] ච; 
සබ්බානියපතානිඅභිසම්භවිත්වා, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

53. 
නායගොවයූථානිවිවජ්ජයිත්වා, සඤ්ජාතඛන්යධොපදුමීඋළායරො; 
යථාභිරන්තං විෙරං [විෙයර )සී. .. නිද්යදස(] අරඤ්යඤ, එයකො
චයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

54. 
අට්ඨානතං සඞ්ගණිකාරතස්ස, යං ඵස්සයය [ඵුස්සයය )සයා.(] 
සාමයිකංවිමුත්තිං; 
ආදිච්චබන්ධුස්සවයචොනිසම්ම, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

55. 
දිට්ඨීවිසූකානිඋපාතිවත්යතො, පත්යතොනියාමංපටිලද්ධමග්යගො; 
උ පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයයයො, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

56. 
නිල්යලොලුයපො නික්කුයෙො නි පිපායසො, නිම්මක්යඛො
නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො; 
නිරාසයයො [නිරාසායසො )ක.(] සබ්බයලොයක භවිත්වා, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

57. 
පාපංසොයංපරිවජ්ජයයථ, අනත්ථදස්සිංවිසයමනිවිට්ඨං; 
සයංනයසයවපසුතංපමත්තං, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

58. 
බහුස්සුතං ධම්මධරංභයජථ, මිත්තංඋළාරං පටිභානවන්තං; 
අඤ්ඤාය අත්ථානි වියනයය කඞ්ඛං, එයකො චයර 
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

59. 
ඛිඩ්ඩං රතිං කාමසුඛඤ්ච යලොයක, අනලඞ්කරිත්වා
අනයපක්ඛමායනො; 
විභූසනට්ඨානාවිරයතොසච්චවාදී, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 
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60. 
පුත්තඤ්ච දාරං පිතරඤ්ච මාතරං, ධනානිධඤ්ඤානි ච බන්ධවානි 
[බන්ධවානිච)..(]; 
හිත්වානකාමානියයථොධිකානි, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

61. 
සඞ්යගො එයසො පරිත්තයමත්ථ යසොඛයං, අ පස්සායදො දුක්ඛයමත්ථ
භියයයො; 
ගයළො එයසො ඉතිඤත්වා මුතීමා [මතීමා )සයා. ක.(], එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

62. 
සන්දාලයිත්වාන [පදාලයිත්වාන )ක.(] සංයයොජනානි, ජාලංව
යභත්වාසලිලම්බුචාරී; 
අග්ගීවදඩ්ඪංඅනිවත්තමායනො, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

63. 
ඔක්ඛිත්තචක්ඛූ න ච පාදයලොයලො, ගුත්තින්ද්රියයො
රක්ඛිතමානසායනො; 
අනවස්සුයතොඅපරිඩය්ෙමායනො, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

64. 
ඔොරයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි, සඤ්ඡන්නපත්යතො 
[සඤ්ඡින්නපත්යතො )සයා. ..(, පච්ඡින්නපත්යතො )ක.(] යථා
පාරිඡත්යතො; 
කාසායවත්යථො අභිනික්ඛමිත්වා, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණක යපො. 

65. 
රයසසුයගධංඅකරංඅයලොයලො, අනඤ්ඤයපොසීසපදානචාරී; 
කුයල කුයල අ පටිබද්ධචිත්යතො [අ පටිබන්ධචිත්යතො )ක.(], 
එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

66. 
පොය පඤ්චාවරණානියචතයසො, උපක්කයලයස බයපනුජ්ජසබ්යබ; 
අනිස්සියතො යඡත්ව [යඡත්වා )සයා. .. ක.(] සියනෙයදොසං 
[ස්යනෙයදොසං)ක.(], එයකොචයර ඛග්ගවිසාණක යපො. 

67. 
විපිට්ඨිකත්වානසුඛංදුඛඤ්ච, පුබ්යබවචයසොමනස්සයදොමනස්සං; 
ලද්ධානුයපක්ඛංසමථංවිසුද්ධං, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

68. 
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ආරද්ධවීරියයොපරමත්ථපත්තියා, අලීනචිත්යතොඅකුසීතවුධමත්ති; 
දළ්ෙනික්කයමො ථාමබලූපපන්යනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

69. 
පටිසල්ලානංඣානමරිඤ්චමායනො, ධම්යමසුනිච්චංඅනුධම්මචාරී; 
ආදීනවංසම්මසිතාභයවසු, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

70. 
තණ්ෙක්ඛයං පත්ථයම පමත්යතො, අයනළමූයගො [අයනලමූයගො
)සයා...ක.(] සුතවාසතීමා; 
සඞ්ඛාතධම්යමො නියයතො පධානවා, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

71. 
සීයෙොව සද්යදසු අසන්තසන්යතො, වායතොවජාලම්හිඅසජ්ජමායනො; 
පදුමංව යතොයයන අලි පමායනො [අලිම්පමායනො )සී. සයා. ක.(], 
එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

72. 
සීයෙොයථාදාඨබලීපසය්ෙ, රාජාමිගානංඅභිභුයයචාරී; 
යසයවථපන්තානියසනාසනානි, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

73. 
යමත්තං උයපක්ඛං කරුණං විමුත්තිං, ආයසවමායනො මුදිතඤ්ච
කායල; 
සබ්යබන යලොයකන අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවිසාණක යපො. 

74. 
රාගඤ්ච යදොසඤ්චපොයයමොෙං, සන්දාලයිත්වාන සංයයොජනානි; 
අසන්තසංජීවිතසඞ්ඛයම්හි, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

75. 
භජන්ති යසවන්ති ච කාරණත්ථා, නික්කාරණා දුල්ලභා අජ්ජ 
මිත්තා; 
අත්තට්ඨපඤ්ඤාඅසුචීමනුස්සා, එයකොචයරඛග්ගවිසාණක යපො. 

ඛග්ගවිසාණසුත්තංතතියංනිට්ඨිතං. 
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4. කසිභාරද්වාජසුත්තං 

එවං යමසුතං – එකං සමයං භගවා මගයධසුවිෙරති දක්ඛිණාගිරිස්මිං 
[දක්ඛිණගිරිස්මිං )ක.(] එකනාළායං බ්රාේමණගායම. යතන යඛො පන 
සමයයන කසිභාරද්වාජස්ස බ්රාේමණස්ස පඤ්චමත්තානි නඞ්ගලසතානි
පයුත්තානි යෙොන්ති ව පකායල. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්ෙසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන කසිභාරද්වාජස්ස බ්රාේමණස්ස
කම්මන්යතො යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන සමයයන කසිභාරද්වාජස්ස
බ්රාේමණස්ස පරියවසනා වත්තති. අථ යඛො භගවා යයන පරියවසනා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

අද්දසා යඛො කසිභාරද්වායජො බ්රාේමයණො භගවන්තං පිණ්ඩාය ඨිතං. 
දිස්වාන භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අෙං යඛො, සමණ, කසාමි ච වපාමි ච; 
කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජාමි. ත්වම්පි, සමණ, කසස්සු ච වපස්සු ච; 
කසිත්වාචවපිත්වාච භුඤ්ජස්සූ’’ති. 

‘‘අෙම්පි යඛො, බ්රාේමණ, කසාමි ච වපාමි ච; කසිත්වා ච වපිත්වා ච
භුඤ්ජාමී’’ති. ‘‘න යඛො පන මයං [න යඛො පන සමණ )සයා.(] පස්සාම
යභොයතො යගොතමස්ස යුගං වානඞ්ගලං වා ඵාලං වා පාචනං වා බලිබද්යද 
[බලිවද්යද)සී...(, බලීබද්යද)?)] වා.අථචපනභවංයගොතයමො එවමාෙ–
‘අෙම්පි යඛො, බ්රාේමණ, කසාමි ච වපාමි ච; කසිත්වා ච වපිත්වා ච
භුඤ්ජාමී’’’ති. 

අථයඛොකසිභාරද්වායජොබ්රාේමයණොභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

76. 
‘‘කස්සයකො පටිජානාසි, නචපස්සාමයත කසිං; 
කසිංයනොපුච්ඡියතොබූ්රහි, යථාජායනමුයතකසිං’’. 

77. 
‘‘සද්ධාබීජංතයපොවුධමට්ඨි, පඤ්ඤායමයුගනඞ්ගලං; 
හිරීඊසාමයනොයයොත්තං, සතියමඵාලපාචනං. 

78. 
‘‘කායගුත්යතො වචීගුත්යතො, ආොයරඋදයරයයතො; 
සච්චංකයරොමිනිද්දානං, යසොරච්චංයමපයමොචනං. 

79. 
‘‘වීරියංයමධුරයධොරය්ෙං, යයොගක්යඛමාධිවාෙනං; 
ගච්ඡතිඅනිවත්තන්තං, යත්ථගන්ත්වානයසොචති. 

80. 
‘‘එවයමසා කසීකට්ඨා, සායෙොතිඅමත ඵලා; 
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එතංකසිංකසිත්වාන, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

අථ යඛො කසිභාරද්වායජො බ්රාේමයණො මෙතියා කංසපාතියා පායසං 
[පායාසං )සබ්බත්ථ(] වඩ්යඪත්වා භගවයතොඋපනායමසි – ‘‘භුඤ්ජතු භවං
යගොතයමො පායසං. කස්සයකො භවං; යං හි භවං යගොතයමො අමත ඵලං 
[අමත ඵලම්පි)සං.නි.1.197)] කසිංකසතී’’ති. 

81. 
‘‘ගාථාභිගීතං යම අයභොජයනයයං, සම්පස්සතං බ්රාේමණ යනස 
ධම්යමො; 
ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, ධම්යමසතීබ්රාේමණ වුධමත්තියරසා. 

82. 
‘‘අඤ්යඤන චයකවලිනංමයෙසිං, ඛීණාසවං කුක්කුච්චවූපසන්තං; 
අන්යනනපායනනඋපට්ඨෙස්සු, යඛත්තංහිතංපුඤ්ඤයපක්ඛස්ස 
යෙොතී’’ති. 

‘‘අථ කස්සචාෙං, යභොයගොතම, ඉමංපායසං දම්මී’’ති? ‘‘නඛ්වාෙංතං, 
බ්රාේමණ, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රේමයක 
සස්සමණබ්රාේමණියාපජායසයදවමනුස්සාය, යස්සයසොපායයසොභුත්යතො
සම්මාපරිණාමං ගච්යඡයය, අඤ්ඤත්රතථාගතස්සවාතථාගතසාවකස්සවා.
යතනහිත්වං, බ්රාේමණ, තංපායසංඅ පෙරියතවාඡඩ්යඩහිඅ පාණයකවා
උදයකඔපිලායපහී’’ති. 

අථ යඛො කසිභාරද්වායජො බ්රාේමයණො තං පායසං අ පාණයක උදයක
ඔපිලායපසි. අථ යඛො යසො පායයසො උදයක පක්ඛිත්යතො චිච්චිටායති 
චිටිචිටායතිසන්ධූපායති සම්පධූපායති [සන්ධූමායතිසම්පධූමායති (සයා.(]. 
යසයයථාපිනාමඵායලොදිවසංසන්තත්යතො [දිවසසන්තත්යතො)සී.සයා.කං.
..(] උදයකපක්ඛිත්යතො චිච්චිටායතිචිටිචිටායතිසන්ධූපායතිසම්පධූපායති; 
එවයමව යසො පායයසො උදයක පක්ඛිත්යතො චිච්චිටායති චිටිචිටායති
සන්ධූපායතිසම්පධූපායති. 

අථ යඛො කසිභාරද්වායජො බ්රාේමයණො සංවිග්යගො යලොමෙට්ඨජායතො
යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො පායදසු සිරසා
නිපතිත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, 
අභික්කන්තං, යභො යගොතම! යසයයථාපි, යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා 
උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්ෙස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, 
අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය, චක්ඛුමන්යතොරූපානිදක්ඛන්තීති 
[දක්ඛින්තීති )සී. සයා. කං. ..(]; එවයමවං යභොතා යගොතයමන 
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාෙං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච, ලයභයයාෙං යභොයතො යගොතමස්ස
සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයංඋපසම්පද’’න්ති. 
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අලත්ථ යඛො කසිභාරද්වායජො බ්රාේමයණො භගවයතො සන්තියක
පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා
භාරද්වායජො එයකො වූපකට්යඨො අ පමත්යතො ආතා. පහිතත්යතො
විෙරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රේමචරියපරියයොසානං දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිොසි.‘‘ඛීණාජාති, වුධමසිතං
බ්රේමචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරො ච [අඤ්ඤතයරොචයඛො)සී...(, අඤ්ඤතයරොයඛො)සයා.කං.
ක.(] පනායස්මාභාරද්වායජොඅරෙතංඅයෙොසීති. 

කසිභාරද්වාජසුත්තංචතුත්ථංනිට්ඨිතං. 

5. චුන්දසුත්තං 

83. 
‘‘පුච්ඡාමි මුනිංපහූතපඤ්ඤං, (ඉතිචුන්යදො කම්මාරපුත්යතො( 
බුද්ධංධම්මස්සාමිංවීතතණ්ෙං; 
ද්විපදුත්තමං [දිපදුත්තමං )සී.සයා.කං. ..(] සාරථීනංපවරං, කති
යලොයකසමණාතදිඞ්ඝබ්රහූි’’. 

84. 
‘‘චතුයරො සමණානපඤ්චමත්ථි, (චුන්දාති භගවා( 
යත යතආවිකයරොමිසක්ඛිපුට්යඨො; 
මග්ගජියනොමග්ගයදසයකොච, මග්යගජීවතියයොචමග්ගදූසී’’. 

85. 
‘‘කං මග්ගජිනංවදන්තිබුද්ධා, (ඉතිචුන්යදො කම්මාරපුත්යතො( 
මග්ගක්ඛායීකථංඅතුයලයොයෙොති; 
මග්යග ජීවති යම බ්රූහි පුට්යඨො, අථ යම ආවිකයරොහි මග්ගදූසිං’’ 
[මග්ගදූසී)ක.(]. 

86. 
‘‘යයො තිණ්ණකථංකයථො විසල්යලො, නිබ්බානාභිරයතො
අනානුගිද්යධො; 
යලොකස්සසයදවකස්සයනතා, තාදිංමග්ගජිනංවදන්තිබුද්ධා. 

87. 
‘‘පරමංපරමන්තියයොධඤත්වා, අක්ඛාති විභජයත ඉයධවධම්මං; 
තංකඞ්ඛඡිදංමුනිංඅයනජං, දුතියංභික්ඛුනමාහුමග්ගයදසිං. 

88. 
‘‘යයොධම්මපයදසුයදසියත, මග්යගජීවතිසඤ්ඤයතොසතීමා; 
අනවජ්ජපදානියසවමායනො, තතියංභික්ඛුනමාහුමග්ගජීවිං. 

89. 
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‘‘ඡදනංකත්වානසුබ්බතානං, පක්ඛන්දීකුලදූසයකොපගබ්යභො; 
මායාවීඅසඤ්ඤයතොපලායපො, පතිරූයපනචරංසමග්ගදූසී. 

90. 
‘‘එයත ච පටිවිජ්ඣි යයො ගෙට්යඨො, සුතවා අරියසාවයකො
සපඤ්යඤො; 
සබ්යබ යනතාදිසාති [සබ්යබ යනතාදිසාති )සී.සයා. ..(] ඤත්වා, 
ඉතිදිස්වානොයපතිතස්ස සද්ධා; 
කථංහිදුට්යඨනඅසම්පදුට්ඨං, සුද්ධංඅසුද්යධනසමං කයරයයා’’ති. 

චුන්දසුත්තංපඤ්චමංනිට්ඨිතං. 

6. පරාභවසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා අභික්කන්තාය
රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලක පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන
භගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසා යදවතාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

91. 
‘‘පරාභවන්තංපුරිසං, මයංපුච්ඡාමයගොතම [යගොතමං (සී.සයා.(]; 
භගවන්තං [භවන්තං )සයා. ක.(] පුට්ඨුමාගම්ම, කං පරාභවයතො
මුඛං’’. 

92. 
‘‘සුවිජායනො භවං යෙොති, සුවිජායනො [දුවිජායනො )සයා. ක.(] 
පරාභයවො; 
ධම්මකායමොභවංයෙොති, ධම්මයදස්සීපරාභයවො’’. 

93. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, පඨයමොයසොපරාභයවො; 
දුතියංභගවාබූ්රහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

94. 
‘‘අසන්තස්සපියායෙොන්ති, සන්යතනකුරුයතපියං; 
අසතංධම්මංයරොයචති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

95. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, දුතියයොයසොපරාභයවො; 
තතියංභගවාබූ්රහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

96. 
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‘‘නිද්දාසීලී සභාසීලී, අනුට්ඨාතාචයයො නයරො; 
අලයසොයකොධපඤ්ඤායණො, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

97. 
‘‘ඉති යෙතංවිජානාම, තතියයොයසොපරාභයවො; 
චතුත්ථංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

98. 
‘‘යයො මාතරං [යයො මාතරං වා (සී. සයා. කං. ..(] පිතරං වා, 
ජිණ්ණකංගතයයොබ්බනං; 
පහුසන්යතොනභරති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

99. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, චතුත්යථොයසොපරාභයවො; 
පඤ්චමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

100. 
‘‘යයොබ්රාේමණං [යයොබ්රාේමණංවා)සී.සයා. කං...(] සමණංවා, 
අඤ්ඤංවාපිවනිබ්බකං; 
මුසාවායදනවඤ්යචති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

101. 
‘‘ඉති යෙතංවිජානාම, පඤ්චයමොයසොපරාභයවො; 
ඡට්ඨමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

102. 
‘‘පහූතවිත්යතොපුරියසො, සහිරඤ්යඤොසයභොජයනො; 
එයකොභුඤ්ජතිසාදූනි, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

103. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, ඡට්ඨයමොයසොපරාභයවො; 
සත්තමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

104. 
‘‘ජාතිත්ථද්යධොධනත්ථද්යධො, යගොත්තත්ථද්යධොචයයොනයරො; 
සඤ්ඤාතිංඅතිමඤ්යඤති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

105. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, සත්තයමොයසොපරාභයවො; 
අට්ඨමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

106. 
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‘‘ඉත්ථිධුත්යතොසුරාධුත්යතො, අක්ඛධුත්යතොචයයොනයරො; 
ලද්ධංලද්ධංවිනායසති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

107. 
‘‘ඉති යෙතංවිජානාම, අට්ඨයමොයසොපරාභයවො; 
නවමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

108. 
‘‘යසහි දායරහිඅසන්තුට්යඨො [දායරෙයසන්තුට්යඨො)ක.(], යවසියාසු
පදුස්සති [පදිස්සති)සී.(]; 
දුස්සති [දිස්සති)සී...(] පරදායරසු, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

109. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, නවයමොයසොපරාභයවො; 
දසමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

110. 
‘‘අතීතයයොබ්බයනොයපොයසො, ආයනතිතිම්බරුත්ථනිං; 
තස්සාඉස්සානසුපති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

111. 
‘‘ඉතියෙතංවිජානාම, දසයමොයසොපරාභයවො; 
එකාදසමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

112. 
‘‘ඉත්ථිංයසොණ්ඩිංවිකරණිං, පුරිසංවාපිතාදිසං; 
ඉස්සරියස්මිං ඨයපති [ඨායපති )සී. ..(, ථයපති )ක.(], තං
පරාභවයතොමුඛං’’. 

113. 
‘‘ඉති යෙතංවිජානාම, එකාදසයමොයසොපරාභයවො; 
ද්වාදසමංභගවාබ්රූහි, කංපරාභවයතොමුඛං’’. 

114. 
‘‘අ පයභොයගොමොතණ්යෙො, ඛත්තියයජායයතකුයල; 
යසොචරජ්ජංපත්ථයති, තංපරාභවයතොමුඛං’’. 

115. 
‘‘එයතපරාභයවයලොයක, පණ්ඩියතොසමයවක්ඛිය; 
අරියයොදස්සනසම්පන්යනො, සයලොකංභජයතසිව’’න්ති. 

පරාභවසුත්තංඡට්ඨංනිට්ඨිතං. 
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7. වසලසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්ෙසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යතන යඛො පන සමයයන
අග්ගිකභාරද්වාජස්ස බ්රාේමණස්ස නියවසයන අග්ගි පජ්ජලියතො යෙොති
ආහුතිපග්ගහිතා.අථයඛොභගවාසාවත්ථියංසපදානං පිණ්ඩායචරමායනො
යයනඅග්ගිකභාරද්වාජස්සබ්රාේමණස්සනියවසනං යතනුපසඞ්කමි. 

අද්දසා යඛො අග්ගිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො භගවන්තං දූරයතොව 
ආගච්ඡන්තං.දිස්වානභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘තයත්රව [අයත්රව (සයා.ක.(], 
මුණ්ඩක; තයත්රව, සමණක; තයත්රව, වසලකතිට්ඨාහී’’ති. 

එවංවුධමත්යත, භගවාඅග්ගිකභාරද්වාජංබ්රාේමණංඑතදයවොච– ‘‘ජානාසි
පනත්වං, බ්රාේමණ, වසලං වා වසලකරයණවාධම්යම’’ති? ‘‘නඛ්වාෙං, 
යභො යගොතම, ජානාමි වසලං වා වසලකරයණ වා ධම්යම; සාධු යම භවං
යගොතයමොතථාධම්මංයදයසතු, යථාෙංජායනයයංවසලංවාවසලකරයණ
වා ධම්යම’’ති. ‘‘යතන හි, බ්රාේමණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො අග්ගිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො
භගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

116. 
‘‘යකොධයනො උපනාහීච, පාපමක්ඛීචයයොනයරො; 
විපන්නදිට්ඨි මායාවී, තංජඤ්ඤාවසයලො ඉති. 

117. 
‘‘එකජංවාද්විජං [දිජං)..(] වාපි, යයොධ පාණංවිහිංසති; 
යස්සපායණදයානත්ථි, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

118. 
‘‘යයො ෙන්තිපරිරුන්ධති [උපරුන්යධති)සයා.(, උපරුන්ධති)ක.(], 
ගාමානිනිගමානිච; 
නිග්ගාෙයකො [නිග්ඝාතයකො )?)] සමඤ්ඤායතො, තං ජඤ්ඤා
වසයලොඉති. 

119. 
‘‘ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, යංපයරසංමමායිතං; 
යථයයා අදින්නමායදති [අදින්නං ආදියති )සී. ..(], තං ජඤ්ඤා
වසයලොඉති. 

120. 
‘‘යයො ෙයවඉණමාදාය, චුජ්ජමායනො [භුඤ්ජමායනො)?)] පලායති; 
නහියතඉණමත්ථීති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 
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121. 
‘‘යයොයවකඤ්චික්ඛකමයතා, පන්ථස්මිංවජන්තංජනං; 
ෙන්ත්වාකඤ්චික්ඛමායදති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

122. 
‘‘අත්තයෙතුපරයෙතු, ධනයෙතුච [ධනයෙතුව (ක.(] යයොනයරො; 
සක්ඛිපුට්යඨොමුසාබ්රූති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

123. 
‘‘යයොඤාතීනංසඛීනංවා, දායරසුපටිදිස්සති; 
සාෙසා [සෙසා)සී.සයා.(] සම්පියයන වා, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

124. 
‘‘යයොමාතරංපිතරංවා, ජිණ්ණකංගතයයොබ්බනං; 
පහුසන්යතොනභරති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

125. 
‘‘යයොමාතරංපිතරංවා, භාතරංභගිනිංසසුං; 
ෙන්තියරොයසතිවාචාය, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

126. 
‘‘යයොඅත්ථංපුච්ඡියතොසන්යතො, අනත්ථමනුසාසති; 
පටිච්ඡන්යනන මන්යතති, තංජඤ්ඤාවසයලො ඉති. 

127. 
‘‘යයොකත්වා පාපකංකම්මං, මා මං ජඤ්ඤාති ඉච්ඡති [විභ. 894
පස්සිතබ්බං]; 
යයොපටිච්ඡන්නකම්මන්යතො, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

128. 
‘‘යයො යව පරකුලං ගන්ත්වා, භුත්වාන [සුත්වා ච )සයා. ක.(] 
සුචියභොජනං; 
ආගතංන පටිපූයජති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

129. 
‘‘යයොබ්රාේමණංසමණංවා, අඤ්ඤංවාපිවනිබ්බකං; 
මුසාවායදනවඤ්යචති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

130. 
‘‘යයො බ්රාේමණංසමණං වා, භත්තකායලඋපට්ඨියත; 
යරොයසතිවාචානචයදති, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 
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131. 
‘‘අසතංයයොධපබූ්රති, යමොයෙනපලිගුණ්ඨියතො; 
කඤ්චික්ඛං නිජිගීසායනො [නිජිගිංසායනො )සී. සයා. කං. ..(], තං
ජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

132. 
‘‘යයො චත්තානං සමුක්කංයස, පයර ච මවජානාති [මවජානති )සී.
සයා...(]; 
නිහීයනොයසනමායනන, තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

133. 
‘‘යරොසයකොකදරියයොච, පාපිච්යඡොමච්ඡරීසයඨො; 
අහිරියකොඅයනොත්ත ., තංජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

134. 
‘‘යයොබුද්ධංපරිභාසති, අථවාතස්සසාවකං; 
පරිබ්බාජං [පරිබ්බජං)ක.(, පරිබ්බාජකං (සයා.කං.(] ගෙට්ඨංවා, තං
ජඤ්ඤාවසයලොඉති. 

135. 
‘‘යයො යව අනරෙං [අනරො )සී. ..(] සන්යතො, අරෙං පටිජානාති 
[පටිජානති)සී.සයා...(]; 
යචොයරොසබ්රේමයකයලොයක, එයසොයඛොවසලාධයමො. 

136. 
‘‘එයතයඛොවසලාවුධමත්තා, මයායයයතපකාසිතා; 
න ජච්චාවසයලොයෙොති, නජච්චායෙොති බ්රාේමයණො; 
කම්මුනා [කම්මනා )සී. ..(] වසයලො යෙොති, කම්මුනා යෙොති
බ්රාේමයණො. 

137. 
‘‘තදමිනාපිජානාථ, යථායමදං [යථායපදං)ක.(] නිදස්සනං; 
චණ්ඩාලපුත්යතො යසොපායකො [සපායකො )?)], මාතඞ්යගො ඉති
විස්සුයතො. 

138. 
‘‘යසො යසං පරමං පත්යතො [යසො යස පරම පත්යතො )සයා.ක.(], 
මාතඞ්යගොයං සුදුල්ලභං; 
ආගච්ඡංතස්සුපට්ඨානං, ඛත්තියාබ්රාේමණාබහූ. 

139. 
‘‘යදවයානං අභිරුය්ෙ, විරජංයසොමොපථං; 
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කාමරාගංවිරායජත්වා, බ්රේමයලොකූපයගොඅහු; 
නනංජාතිනිවායරසි, බ්රේමයලොකූපපත්තියා. 

140. 
‘‘අජ්ඣායකකුයලජාතා, බ්රාේමණාමන්තබන්ධවා; 
යතචපායපසුකම්යමසු, අභිණ්ෙමුපදිස්සයර. 

141. 
‘‘දිට්යඨවධම්යමගාරය්ො, සම්පරායයචදුග්ගති; 
න යන ජාති නිවායරති, දුග්ගතයා [දුග්ගච්චා (සී. සයා. කං. ..(] 
ගරොයවා. 

142. 
‘‘නජච්චාවසයලොයෙොති, නජච්චායෙොතිබ්රාේමයණො; 
කම්මුනාවසයලොයෙොති, කම්මුනායෙොතිබ්රාේමයණො’’ති. 

එවං වුධමත්යත, අග්ගිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො භගවන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම…යප.… උපාසකංමං භවංයගොතයමොධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

වසලසුත්තංසත්තමංනිට්ඨිතං. 

8. යමත්තසුත්තං 

143. 
කරණීයමත්ථකුසයලන, යන්තසන්තංපදංඅභිසයමච්ච; 
සක්යකොඋජූචසුහුජූ [සූජූ)සී.(] ච, සූවයචොචස්සමුදුඅනතිමානී. 

144. 
සන්තුස්සයකොචසුභයරොච, අ පකච්යචොචසල්ලහුකවුධමත්ති; 
සන්තින්ද්රියයොචනිපයකොච, අ පගබ්යභො කුයලස්වනනුගිද්යධො. 

145. 
න චඛුද්දමාචයරකඤ්චි, යයනවිඤ්ඤූපයර උපවයදයුං; 
සුඛියනො ව යඛමියනො යෙොන්තු, සබ්බසත්තා [සබ්යබ සත්තා )සී.
සයා.(] භවන්තුසුඛිතත්තා. 

146. 
යය යකචිපාණභූතත්ථි, තසා වාථාවරාවනවයසසා; 
දීඝාවායයවමෙන්තා [මෙන්ත)?)], මජ්ඣිමාරස්සකාඅණුකථූලා. 

147. 
දිට්ඨා වායයවඅදිට්ඨා [අදිට්ඨ )?)], යයව [යයච )සී.සයා.කං. 
..(] දූයරවසන්තිඅවිදූයර; 
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භූතා ව සම්භයවසී ව [භූතා වා සම්භයවසී වා (සයා.කං. ..ක.(], 
සබ්බසත්තාභවන්තුසුඛිතත්තා. 

148. 
නපයරො පරංනිකුබ්යබථ, නාතිමඤ්යඤථකත්ථචිනකඤ්චි [නං
කඤ්චි)සී...(, නංකඤ්චි)සයා.(, නකඤ්චි (ක.(]; 
බයායරොසනාපටිඝසඤ්ඤා, නාඤ්ඤමඤ්ඤස්සදුක්ඛමිච්යඡයය. 

149. 
මාතායථානියංපුත්තමායුසාඑකපුත්තමනුරක්යඛ; 
එවම්පිසබ්බභූයතසු, මානසංභාවයයඅපරිමාණං. 

150. 
යමත්තඤ්චසබ්බයලොකස්මි, මානසංභාවයයඅපරිමාණං; 
උද්ධංඅයධොචතිරියඤ්ච, අසම්බාධංඅයවරමසපත්තං. 

151. 
තිට්ඨං චරං නිසින්යනො ව [වා (සී. සයා. කං. ..(], සයායනො 
යාවතාස්සවිතමිද්යධො [විගතමිද්යදො)බහූසු(]; 
එතංසතිංඅධිට්යඨයය, බ්රේමයමතංවිොරමිධමාහු. 

152. 
දිට්ඨිඤ්චඅනුපග්ගම්ම, සීලවාදස්සයනනසම්පන්යනො; 
කායමසු විනය [වියනයය )සී. සයා. ..(] යගධං, න හි
ජාතුග්ගබ්භයසයයපුනයරතීති. 

යමත්තසුත්තංඅට්ඨමංනිට්ඨිතං. 

9. යෙමවතසුත්තං 

153. 
‘‘අජ්ජ පන්නරයසොඋයපොසයථො, (ඉතිසාතාගියරො යක්යඛො( 
දිබ්බා [දිබයා)සී.සයා.කං...(] රත්තිඋපට්ඨිතා; 
අයනොමනාමංසත්ථාරං, ෙන්දපස්සාමයගොතමං’’. 

154. 
‘‘කච්චි මයනොසුපණිහියතො, (ඉතියෙමවයතො යක්යඛො( 
සබ්බභූයතසුතාදියනො; 
කච්චිඉට්යඨඅනිට්යඨච, සඞ්ක පස්සවසීකතා’’. 

155. 
‘‘මයනොචස්සසුපණිහියතො, (ඉතිසාතාගියරොයක්යඛො( 
සබ්බභූයතසුතාදියනො; 
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අයථොඉට්යඨඅනිට්යඨච, සඞ්ක පස්සවසීකතා’’. 

156. 
‘‘කච්චි අදින්නංනාදියති, (ඉතියෙමවයතො යක්යඛො( 
කච්චිපායණසුසඤ්ඤයතො; 
කච්චිආරාපමාදම්ො, කච්චිඣානංනරිඤ්චති’’. 

157. 
‘‘න යසොඅදින්නංආදියති, (ඉතිසාතාගියරො යක්යඛො( 
අයථොපායණසුසඤ්ඤයතො; 
අයථොආරාපමාදම්ො, බුද්යධොඣානංනරිඤ්චති’’. 

158. 
‘‘කච්චිමුසානභණති, (ඉතියෙමවයතොයක්යඛො( 
කච්චිනඛීණබය පයථො; 
කච්චි යවභූතියංනාෙ, කච්චිසම්ඵංන භාසති’’. 

159. 
‘‘මුසාචයසොනභණති, (ඉතිසාතාගියරොයක්යඛො( 
අයථොනඛීණබය පයථො; 
අයථො යවභූතියංනාෙ, මන්තා අත්ථං ච [අත්ථං යසො (සී. ..ක.(] 
භාසති’’. 

160. 
‘‘කච්චිනරජ්ජතිකායමසු, (ඉතියෙමවයතොයක්යඛො( 
කච්චිචිත්තංඅනාවිලං; 
කච්චියමොෙංඅතික්කන්යතො, කච්චිධම්යමසුචක්ඛුමා’’. 

161. 
‘‘න යසොරජ්ජතිකායමසු, (ඉතිසාතාගියරො යක්යඛො( 
අයථොචිත්තංඅනාවිලං; 
සබ්බයමොෙංඅතික්කන්යතො, බුද්යධොධම්යමසුචක්ඛුමා’’. 

162. 
‘‘කච්චිවිජ්ජායසම්පන්යනො, (ඉතියෙමවයතොයක්යඛො( 
කච්චිසංසුද්ධචාරයණො; 
කච්චිස්ස ආසවාඛීණා, කච්චිනත්ථි පුනබ්භයවො’’. 

163. 
‘‘විජ්ජාය යචවසම්පන්යනො, (ඉතිසාතාගියරො යක්යඛො( 
අයථොසංසුද්ධචාරයණො; 
සබ්බස්සආසවාඛීණා, නත්ථිතස්සපුනබ්භයවො’’. 
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164. 
‘‘සම්පන්නං මුනියනොචිත්තං, කම්මුනා බය පයථනච; 
විජ්ජාචරණසම්පන්නං, ධම්මයතොනංපසංසති’’. 

165. 
‘‘සම්පන්නංමුනියනොචිත්තං, කම්මුනාබය පයථනච; 
විජ්ජාචරණසම්පන්නං, ධම්මයතොඅනුයමොදසි’’. 

166. 
‘‘සම්පන්නංමුනියනොචිත්තං, කම්මුනාබය පයථනච; 
විජ්ජාචරණසම්පන්නං, ෙන්දපස්සාමයගොතමං. 

167. 
‘‘එණිජඞ්ඝංකසංවීරං [ධීරං)සයා.(], අ පාොරංඅයලොලුපං; 
මුනිංවනස්මිංඣායන්තං, එහිපස්සාමයගොතමං. 

168. 
‘‘සීෙංයවකචරංනාගං, කායමසුඅනයපක්ඛිනං; 
උපසඞ්කම්මපුච්ඡාම, මච්චුපාස පයමොචනං. 

169. 
‘‘අක්ඛාතාරංපවත්තාරං, සබ්බධම්මානපාරගුං; 
බුද්ධංයවරභයාතීතං, මයංපුච්ඡාමයගොතමං’’. 

170. 
‘‘කස්මිං යලොයකොසමු පන්යනො, (ඉතියෙමවයතො යක්යඛො( 
කස්මිංකුබ්බතිසන්ථවං [සන්ධවං (ක.(]; 
කස්සයලොයකොඋපාදාය, කස්මිංයලොයකොවිෙඤ්ඤති’’. 

171. 
‘‘ඡසු [ඡස්සු)සී...(] යලොයකොසමු පන්යනො, (යෙමවතාතිභගවා( 
ඡසුකුබ්බතිසන්ථවං; 
ඡන්නයමවඋපාදාය, ඡසුයලොයකොවිෙඤ්ඤති’’. 

172. 
‘‘කතමංතංඋපාදානං, යත්ථයලොයකොවිෙඤ්ඤති; 
නියයානංපුච්ඡියතොබ්රූහි, කථංදුක්ඛාපමුච්චති’’ [පමුඤ්චති)සයා.(]. 

173. 
‘‘පඤ්චකාමගුණායලොයක, මයනොඡට්ඨාපයවදිතා; 
එත්ථඡන්දංවිරායජත්වා, එවංදුක්ඛාපමුච්චති. 
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174. 
‘‘එතංයලොකස්සනියයානං, අක්ඛාතංයවොයථාතථං; 
එතංයවොඅෙමක්ඛාමි, එවංදුක්ඛාපමුච්චති’’. 

175. 
‘‘යකො සූධතරතිඔඝං, යකොධතරතිඅණ්ණවං; 
අ පතිට්යඨඅනාලම්යබ, යකොගම්භීයරනසීදති’’. 

176. 
‘‘සබ්බදාසීලසම්පන්යනො, පඤ්ඤවාසුසමාහියතො; 
අජ්ඣත්තචින්තී [අජ්ඣත්තසඤ්ඤී )සයා. කං. ක.(] සතිමා, ඔඝං
තරතිදුත්තරං. 

177. 
‘‘විරයතොකාමසඤ්ඤාය, සබ්බසංයයොජනාතියගො; 
නන්දීභවපරික්ඛීයණො, යසොගම්භීයරනසීදති’’. 

178. 
‘‘ගබ්භීරපඤ්ඤංනිපුණත්ථදස්සිං, අකඤ්චනංකාමභයවඅසත්තං; 
තංපස්සථසබ්බධිවි පමුත්තං, දිබ්යබපයථකමමානං මයෙසිං. 

179. 
‘‘අයනොමනාමං නිපුණත්ථදස්සිං, පඤ්ඤාදදං කාමාලයයඅසත්තං; 
තං පස්සථසබ්බවිදුංසුයමධං, අරියයපයථ කමමානංමයෙසිං. 

180. 
‘‘සුදිට්ඨංවතයනොඅජ්ජ, සු පභාතංසුහුට්ඨිතං; 
යංඅද්දසාමසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං. 

181. 
‘‘ඉයමදසසතායක්ඛා, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 
සබ්යබතංසරණංයන්ති, ත්වංයනොසත්ථාඅනුත්තයරො. 

182. 
‘‘යතමයංවිචරිස්සාම, ගාමාගාමංනගානගං; 
නමස්සමානාසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මත’’න්ති. 

යෙමවතසුත්තංනවමංනිට්ඨිතං. 

10. ආළවකසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා ආළවියං විෙරති ආළවකස්ස
යක්ඛස්ස භවයන.අථයඛොආළවයකොයක්යඛොයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති.
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‘‘සාධාවුධමයසො’’ති භගවා නික්ඛමි. ‘‘පවිස, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුධමයසො’’ති
භගවාපාවිසි. 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො ආළවයකො යක්යඛො භගවන්තං
එතදයවොච – ‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුධමයසො’’ති භගවා නික්ඛමි.
‘‘පවිස, සමණා’’ති.‘‘සාධාවුධමයසො’’තිභගවාපාවිසි. 

චතුත්ථම්පියඛොආළවයකොයක්යඛොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘නික්ඛම, 
සමණා’’ති.‘‘නඛ්වාෙංතං, ආවුධමයසො, නික්ඛමිස්සාමි.යංයත කරණීයං, තං
කයරොහී’’ති. 

‘‘පඤ්ෙං තං, සමණ, පුච්ඡිස්සාමි.සයචයමන බයාකරිස්සසි, චිත්තංවා
යතඛිපිස්සාමි, ෙදයංවායතඵායලස්සාමි, පායදසුවා ගයෙත්වාපාරගඞ්ගාය
ඛිපිස්සාමී’’ති. 

‘‘න ඛ්වාෙං තං, ආවුධමයසො, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රේමයක සස්සමණබ්රාේමණියාපජායසයදවමනුස්සායයයොයමචිත්තංවා
ඛියපයයෙදයංවා ඵායලයයපායදසුවාගයෙත්වාපාරගඞ්ගායඛියපයය.අපි
ච ත්වං, ආවුධමයසො, පුච්ඡ යදාකඞ්ඛසී’’ති. අථ යඛො ආළවයකො යක්යඛො
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

183. 
‘‘කංසූධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨං, කංසුසුචිණ්ණං සුඛමාවොති; 
කං සු [කං සූ )සී.(] ෙයව සාදුතරං රසානං, කථං ජීවිං ජීවිතමාහු
යසට්ඨං’’. 

184. 
‘‘සද්ධීධ විත්තං පුරිසස්ස යසට්ඨං, ධම්යමො සුචිණ්යණො 
සුඛමාවොති; 
සච්චංෙයවසාදුතරංරසානං, පඤ්ඤාජීවිංජීවිතමාහු යසට්ඨං’’. 

185. 
‘‘කථංසුතරතිඔඝං, කථංසුතරතිඅණ්ණවං; 
කථං සුදුක්ඛමච්යචති, කථංසු පරිසුජ්ඣති’’. 

186. 
‘‘සද්ධා තරතිඔඝං, අ පමායදනඅණ්ණවං; 
වීරියයන [විරියයන )සී. සයා. කං. ..(] දුක්ඛමච්යචති, පඤ්ඤාය
පරිසුජ්ඣති’’. 

187. 
‘‘කථං සුලභයතපඤ්ඤං, කථංසුවින්දයත ධනං; 
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කථංසුකත්තිංප යපොති, කථංමිත්තානිගන්ථති; 
අස්මායලොකාපරංයලොකං, කථංයපච්චනයසොචති’’. 

188. 
‘‘සද්දොයනොඅරෙතං, ධම්මංනිබ්බානපත්තියා; 
සුස්සූසං [සුස්සූසා )සී. ..(] ලභයත පඤ්ඤං, අ පමත්යතො
විචක්ඛයණො. 

189. 
‘‘පතිරූපකාරීධුරවා, උට්ඨාතාවින්දයතධනං; 
සච්යචනකත්තිංප යපොති, දදංමිත්තානිගන්ථති. 

190. 
‘‘යස්යසයත චතුයරොධම්මා, සද්ධස්ස ඝරයමසියනො; 
සච්චංධම්යමො [දයමො)?)] ධිතිචායගො, ස යවයපච්චනයසොචති. 

191. 
‘‘ඉඞ්ඝඅඤ්යඤපිපුච්ඡස්සු, පුථූසමණබ්රාේමයණ; 
යදිසච්චාදමාචාගා, ඛන්තයාභියයයොධවිජ්ජති’’. 

192. 
‘‘කථංනුදානිපුච්යඡයයං, පුථූසමණබ්රාේමයණ; 
යයොෙං [යසොෙං )සී. ..(] අජ්ජ පජානාමි, යයො අත්යථො
සම්පරායියකො. 

193. 
‘‘අත්ථායවතයමබුද්යධො, වාසායාළවිමාගමා; 
යයොෙං [අට්ඨින්ොරූහිසංයුත්යතො)සයා. ක.(] අජ්ජපජානාමි, යත්ථ
දින්නංමෙ ඵලං. 

194. 
‘‘යසොඅෙංවිචරිස්සාමි, ගාමාගාමංපුරාපුරං; 
නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මත’’න්ති. 

ආළවකසුත්තංදසමංනිට්ඨිතං. 

11. විජයසුත්තං 

195. 
චරං වායදිවාතිට්ඨං, නිසින්යනොඋදවාසයං; 
සමිඤ්යජතිපසායරති, එසාකායස්සඉඤ්ජනා. 

196. 
අට්ඨිනොරුසංයුත්යතො, තචමංසාවයලපයනො; 
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ඡවියාකායයොපටිච්ඡන්යනො, යථාභූතංනදිස්සති. 

197. 
අන්තපූයරො උදරපූයරො, යකනයපළස්ස [යකයපළස්ස )සී. සයා.(] 
වත්ථියනො; 
ෙදයස්සප ඵාසස්ස, වක්කස්සපිෙකස්සච. 

198. 
සිඞ්ඝාණිකාය යඛළස්ස, යසදස්සචයමදස්ස ච; 
යලොහිතස්සලසිකාය, පිත්තස්සචවසායච. 

199. 
අථස්සනවහියසොයතහි, අසුචීසවතිසබ්බදා; 
අක්ඛිම්ොඅක්ඛිගූථයකො, කණ්ණම්ොකණ්ණගූථයකො. 

200. 
සිඞ්ඝාණිකාචනාසයතො, මුයඛනවමයතකදා; 
පිත්තංයසම්ෙඤ්චවමති, කායම්ොයසදජල්ලිකා. 

201. 
අථස්සසුසිරංසීසං, මත්ථලුඞ්ගස්සපූරිතං; 
සුභයතොනංමඤ්ඤති, බායලොඅවිජ්ජායපුරක්ඛයතො. 

202. 
යදාචයසොමයතොයසති, උද්ධුමායතොවිනීලයකො; 
අපවිද්යධොසුසානස්මිං, අනයපක්ඛායෙොන්තිඤාතයයො. 

203. 
ඛාදන්තිනංසුවානා [සුපාණා )..(] ච, සිඞ්ගාලා [සිගාලා )සී.සයා.
කං...(] වකාකමී; 
කාකා ගිජ්ඣාචඛාදන්ති, යයචඤ්යඤසන්ති පාණියනො. 

204. 
සුත්වාන බුද්ධවචනං, භික්ඛුපඤ්ඤාණවා ඉධ; 
යසොයඛොනංපරිජානාති, යථාභූතඤ්හිපස්සති. 

205. 
යථාඉදංතථාඑතං, යථාඑතංතථාඉදං; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, කායයඡන්දංවිරාජයය. 

206. 
ඡන්දරාගවිරත්යතොයසො, භික්ඛුපඤ්ඤාණවාඉධ; 
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අජ්ඣගාඅමතංසන්තිං, නිබ්බානංපදමච්චුතං. 

207. 
ද්විපාදයකොයං [දිපාදයකොයං )සී. සයා. කං. ..(] අසුචි, දුග්ගන්යධො
පරිොරති [පරිහීරති)සී.සයා. කං...(]; 
නානාකුණපපරිපූයරො, විස්සවන්යතොතයතොතයතො. 

208. 
එතාදියසන කායයන, යයො මඤ්යඤ උණ්ණයමතයව 
[උන්නයමතයව)?)]; 
පරංවාඅවජායනයය, කමඤ්ඤත්රඅදස්සනාති. 

විජයසුත්තංඑකාදසමංනිට්ඨිතං. 

12. මුනිසුත්තං 

209. 
සන්ථවායතො [සන්ධවයතො (ක.(] භයං ජාතං, නියකතා ජායයත
රයජො; 
අනියකතමසන්ථවං, එතංයවමුනිදස්සනං. 

210. 
යයොජාතමුච්ඡිජ්ජනයරොපයයයය, ජායන්තමස්සනානු පයවච්යඡ; 
තමාහුඑකංමුනිනංචරන්තං, අද්දක්ඛි යසො සන්තිපදංමයෙසි. 

211. 
සඞ්ඛාය වත්ථූනිපමාය [පොය (ක.සී.ක.(, සමාය)ක.(ප+මී+
ත්වා = පමාය, යථා නිස්සායාතිපදං] බීජං, සියනෙමස්ස
නානු පයවච්යඡ; 
සයවමුනීජාතිඛයන්තදස්සී, තක්කංපොයනඋයපතිසඞ්ඛං. 

212. 
අඤ්ඤායසබ්බානිනියවසනානි, අනිකාමයංඅඤ්ඤතරම්පියතසං; 
සයවමුනීවීතයගයධොඅගිද්යධො, නායූෙතීපාරගයතොහියෙොති. 

213. 
සබ්බාභිභුංසබ්බවිදුංසුයමධං, සබ්යබසුධම්යමසු අනූපලිත්තං; 
සබ්බඤ්ජෙං තණ්ෙක්ඛයය විමුත්තං, තං වාපි ධීරා මුනි [මුනිං )සී.
..(] යවදයන්ති. 

214. 
පඤ්ඤාබලංසීලවතූපපන්නං, සමාහිතංඣානරතංසතීමං; 
සඞ්ගාපමුත්තංඅඛිලංඅනාසවං, තංවාපිධීරාමුනි යවදයන්ති. 
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215. 
එකං චරන්තංමුනිම පමත්තං, නින්දාපසංසාසු අයවධමානං; 
සීෙංවසද්යදසුඅසන්තසන්තං, වාතංව ජාලම්හි අසජ්ජමානං; 
පද්මංව [පදුමංව )සී. සයා. ..(] යතොයයන අලි පමානං 
[අලිම්පමානං)සයා. ක.(], යනතාරමඤ්යඤසමනඤ්ඤයනයයං; 
තංවාපිධීරාමුනියවදයන්ති. 

216. 
යයො ඔගෙයණ ථම්යභොරිවාභිජායති, යස්මිං පයර වාචාපරියන්තං 
[වාචංපරියන්තං)ක.(] වදන්ති; 
තංවීතරාගංසුසමාහිතින්ද්රියං, තංවාපිධීරාමුනි යවදයන්ති. 

217. 
යයොයවඨිතත්යතොතසරංවඋජ්ජු, ජිගුච්ඡතිකම්යමහිපාපයකහි; 
වීමංසමායනොවිසමංසමඤ්ච, තංවාපිධීරාමුනියවදයන්ති. 

218. 
යයො සඤ්ඤතත්යතො නකයරොති පාපං, දෙයරො මජ්ඣියමො ච මුනි 
[දෙයරොචමජ්යඣොචමුනී)සී.සයා.කං...(] යතත්යතො; 
අයරොසයනයයයොනයසොයරොයසතිකඤ්චි [නයරොයසති (සයා.(], තං
වාපිධීරාමුනියවදයන්ති. 

219. 
යදග්ගයතොමජ්ඣයතොයසසයතොවා, පිණ්ඩංලයභථපරදත්තූපජීවී; 
නාලංථුතුංයනොපිනිපච්චවාදී, තංවාපිධීරාමුනියවදයන්ති. 

220. 
මුනිං චරන්තං විරතං යමථුනස්මා, යයො යයොබ්බයන 
යනොපනිබජ්ඣයතක්වචි; 
මද පමාදාවිරතංවි පමුත්තං, තංවාපිධීරාමුනි යවදයන්ති. 

221. 
අඤ්ඤාය යලොකංපරමත්ථදස්සිං, ඔඝංසමුද්දං අතිතරියතාදිං; 
තං ඡින්නගන්ථංඅසිතංඅනාසවං, තංවාපි ධීරාමුනියවදයන්ති. 

222. 
අසමාඋයභොදූරවිොරවුධමත්තියනො, ගිහී [ගිහි (ක.(] දාරයපොසීඅමයමො
චසුබ්බයතො; 
පරපාණයරොධාය ගිහී අසඤ්ඤයතො, නිච්චං මුනී රක්ඛති පාණියන 
[පාණියනො)සී.(] යයතො. 

223. 
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සිඛී යථා නීලගීයවො [නීලගියවො )සයා.(] විෙඞ්ගයමො, ෙංසස්ස
යනොයපතිජවංකුදාචනං; 
එවං ගිහී නානුකයරොති භික්ඛුයනො, මුනියනො විවිත්තස්ස වනම්හි 
ඣායයතොති. 

මුනිසුත්තංද්වාදසමංනිට්ඨිතං. 
උරගවග්යගොපඨයමොනිට්ඨියතො. 

තස්සුද්දානං – 

උරයගොධනියයොයචව, විසාණඤ්චතථාකසි; 
චුන්යදොපරාභයවො යචව, වසයලොයමත්තභාවනා. 

සාතාගියරොආළවයකො, විජයයොචතථාමුනි; 
ද්වාදයසතානිසුත්තානි, උරගවග්යගොතිවුධමච්චතීති. 

2. චූළවග්යගො 

1. රතනසුත්තං 

224. 
යානීධ භූතානි සමාගතානි, භුම්මානි [භූමානි (ක.(] වා යානි ව
අන්තලික්යඛ; 
සබ්යබවභූතාසුමනාභවන්තු, අයථොපිසක්කච්චසුණන්තු භාසිතං. 

225. 
තස්මාහිභූතානිසායමථසබ්යබ, යමත්තංකයරොථමානුසියාපජාය; 
දිවා ච රත්යතො ච ෙරන්ති යය බලිං, තස්මා හි යන රක්ඛථ 
අ පමත්තා. 

226. 
යංකඤ්චිවිත්තංඉධවාහුරංවා, සග්යගසුවායංරතනංපණීතං; 
නයනොසමංඅත්ථිතථාගයතන, ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං; 
එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

227. 
ඛයංවිරාගංඅමතංපණීතං, යදජ්ඣගා සකයමුනී සමාහියතො; 
නයතනධම්යමනසමත්ථිකඤ්චි, ඉදම්පිධම්යමරතනංපණීතං; 
එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

228. 
යංබුද්ධයසට්යඨොපරිවණ්ණයීසුචිං, සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු; 
සමාධිනා යතනසයමොනවිජ්ජති, ඉදම්පිධම්යම රතනංපණීතං; 
එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 
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229. 
යය පුග්ගලාඅට්ඨසතංපසත්ථා, චත්තාරි එතානියුගානියෙොන්ති; 
යතදක්ඛියණයයාසුගතස්සසාවකා, එයතසුදින්නානිමෙ ඵලානි; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතන සච්යචන සුවත්ථියෙොතු. 

230. 
යය සු පයුත්තාමනසාදළ්යෙන, නික්කාමියනො යගොතමසාසනම්හි; 
යතපත්තිපත්තාඅමතංවිගය්ෙ, ලද්ධාමුධානිබ්බුතිං [නිබ්බුති)ක.(] 
භුඤ්ජමානා; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

231. 
යථින්දඛීයලොපථවිස්සියතො [පදවිස්සියතො)ක.සී.(, පඨවිංසියතො)ක.
සී.සයා.කං...(] සියා, චතුබ්භිවායතහි අසම්පකම්පියයො; 
තථූපමංස පුරිසංවදාමි, යයොඅරියසච්චානිඅයවච්චපස්සති; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

232. 
යයඅරියසච්චානිවිභාවයන්ති, ගම්භීරපඤ්යඤනසුයදසිතානි; 
කඤ්චාපියතයෙොන්තිභුසංපමත්තා, නයතභවං අට්ඨමමාදියන්ති; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතන සච්යචන සුවත්ථියෙොතු. 

233. 
සොවස්සදස්සනසම්පදාය [සොවසද්දස්සනසම්පදාය (ක.(], තයස්සු
ධම්මාජහිතාභවන්ති; 
සක්කායදිට්ඨි විචිකච්ඡිතඤ්ච, සීලබ්බතංවාපියදත්ථිකඤ්චි. 

234. 
චතූෙපායයහි චවි පමුත්යතො, ඡච්චාභිඨානානි [ඡචාභිඨානානි )සී.
සයා.(] භබ්බකාතුං [අභබ්යබොකාතුං)සී.(]; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

235. 
කඤ්චාපි යසොකම්ම [කම්මං )සී. සයා.කං. ..(] කයරොති පාපකං, 
කායයනවාචාඋදයචතසාවා; 
අභබ්බ [අභබ්යබො)බහූසු(] යසොතස්ස පටිච්ඡදාය [පටිච්ඡාදාය)සී.(], 
අභබ්බතාදිට්ඨපදස්ස වුධමත්තා; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

236. 
වන පගුම්යබ යථ [යථා )සී. සයා.(] ඵුස්සිතග්යග, ගිම්ොනමායස
පඨමස්මිං [පඨමස්මි)?)] ගිම්යෙ; 
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තථූපමං ධම්මවරං අයදසයි [අයදසයී )සී.(], නිබ්බානගාමිං පරමං
හිතාය; 
ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

237. 
වයරොවරඤ්ඤූවරයදොවරාෙයරො, අනුත්තයරොධම්මවරංඅයදසයි; 
ඉදම්පිබුද්යධරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

238. 
ඛීණං පුරාණංනවනත්ථිසම්භවං, විරත්තචිත්තායතියකභවස්මිං; 
යතඛීණබීජාඅවිරූළ්හිඡන්දා, නිබ්බන්ත්න්ත්ති ධීරායථායං [යථයං 
(ක.(] පදීයපො; 
ඉදම්පිසඞ්යඝරතනංපණීතං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියෙොතු. 

239. 
යානීධ භූතානිසමාගතානි, භුම්මානිවායානිව අන්තලික්යඛ; 
තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, බුද්ධංනමස්සාමසුවත්ථියෙොතු. 

240. 
යානීධභූතානිසමාගතානි, භුම්මානිවායානිවඅන්තලික්යඛ; 
තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, ධම්මංනමස්සාමසුවත්ථියෙොතු. 

241. 
යානීධභූතානිසමාගතානි, භුම්මානිවායානිවඅන්තලික්යඛ; 
තථාගතංයදවමනුස්සපූජිතං, සඞ්ඝංනමස්සාමසුවත්ථියෙොතූති. 

රතනසුත්තංපඨමංනිට්ඨිතං. 

2. ආමගන්ධසුත්තං 

242. 
‘‘සාමාකචිඞ්ගූලකචීනකානි ච, පත්ත ඵලං මූලඵලංගවි ඵලං; 
ධම්යමන ලද්ධං සතමස්නමානා [සතමසමානා )සී. ..(, 
සතමස්සමානා)සයා.කං.(], නකාමකාමාඅලිකංභණන්ති. 

243. 
‘‘යදස්නමායනොසුකතංසුනිට්ඨිතං, පයරහිදින්නංපයතංපණීතං; 
සාලීනමන්නං පරිභුඤ්ජමායනො, යසොභුඤ්ජසී කස්සපආමගන්ධං. 

244. 
‘‘න ආමගන්යධොමමක පතීති, ඉච්යචවත්වං භාසසිබ්රේමබන්ධු; 
සාලීනමන්නංපරිභුඤ්ජමායනො, සකුන්තමංයසහිසුසඞ්ඛයතහි; 
පුච්ඡාමිතංකස්සපඑතමත්ථං, කථංපකායරොතවආමගන්යධො’’. 
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245. 
‘‘පාණාතිපායතො වධයඡදබන්ධනං, යථයයං මුසාවායදො 
නිකතිවඤ්චනානිච; 
අජ්යඣනකුත්තං [අජ්යඣන කුජ්ජං )සී. ..(] පරදාරයසවනා, 
එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනං. 

246. 
‘‘යය ඉධකායමසුඅසඤ්ඤතාජනා, රයසසුගිද්ධා අසුචිභාවමස්සිතා 
[අසුචීකමිස්සිතා)සී.සයා.කං. ..(]; 
නත්ථිකදිට්ඨීවිසමාදුරන්නයා, එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනං. 

247. 
‘‘යය ලූඛසා දාරුණා පිට්ඨිමංසිකා [යය ලූඛරසා දාරුණා
පරපිට්ඨිමංසිකා)ක.(], මිත්තද්දුයනොනික්කරුණාතිමානියනො; 
අදානසීලානචයදන්තිකස්සචි, එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනං. 

248. 
‘‘යකොයධො මයදො ථම්යභො පච්චුපට්ඨාපනා [පච්චුට්ඨාපනා ච )සී.
සයා.(, පච්චුට්ඨාපනා)..(], මායා උසූයාභස්සසමුස්සයයොච; 
මානාතිමායනො ච අසබ්භි සන්ථයවො, එසාමගන්යධො න හි
මංසයභොජනං. 

249. 
‘‘යය පාපසීලා ඉණඝාතසූචකා, යවොොරකූටා ඉධ පාටිරූපිකා 
[පාතිරූපිකා)?)]; 
නරාධමා යයධ කයරොන්ති කබ්බිසං, එසාමගන්යධො න හි
මංසයභොජනං. 

250. 
‘‘යය ඉධපායණසුඅසඤ්ඤතාජනා, පයරසමාදාය වියෙසමුයුතා; 
දුස්සීලලුද්දාඵරුසාඅනාදරා, එසාමගන්යධො නහිමංසයභොජනං. 

251. 
‘‘එයතසු ගිද්ධා විරුද්ධාතිපාතියනො, නිච්චුයුතා යපච්ච තමං 
වජන්තියය; 
පතන්තිසත්තානිරයංඅවංසිරා, එසාමගන්යධොනහිමංසයභොජනං. 

252. 
‘‘නමච්ඡමංසානමනාසකත්තං [නමච්ඡමංසංන අනාසකත්තං)සී.
අට්ඨ මූලපායඨො(, න මංච්ඡමංසානානාසකත්තං )සයා. ක.(], න 
නග්ගියංනමුණ්ඩියංජටාජල්ලං; 
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ඛරාජිනානිනාග්ගිහුත්තස්සුපයසවනා, යයවාපියලොයකඅමරාබහූ 
තපා; 
මන්තාහුතී යඤ්ඤමුතූපයසවනා, යසොයධන්ති මච්චං 
අවිතිණ්ණකඞ්ඛං. 

253. 
‘‘යයොයතසු [යසොයතසු)සී. ..(] ගුත්යතොවිදිතින්ද්රියයොචයර, ධම්යම
ඨියතොඅජ්ජවමද්දයවරයතො; 
සඞ්ගාතියගොසබ්බදුක්ඛ පහීයනො, නලි පති [නලිම්පති)සයා.කං
ක.(] දිට්ඨසුයතසුධීයරො’’. 

254. 
ඉච්යචතමත්ථංභගවාපුන පුනං, අක්ඛාසිනං [තං (සී...(] යවදයි
මන්තපාරගූ; 
චිත්රාහිගාථාහිමුනීපකාසයි, නිරාමගන්යධොඅසියතො දුරන්නයයො. 

255. 
සුත්වාන බුද්ධස්සසුභාසිතංපදං, නිරාමගන්ධං සබ්බදුක්ඛ පනූදනං; 
නීචමයනොවන්දිතථාගතස්ස, තත්යථවපබ්බජ්ජමයරොචයිත්ථාති. 

ආමගන්ධසුත්තංදුතියංනිට්ඨිතං. 

3. හිරිසුත්තං 

256. 
හිරිං තරන්තංවිජිගුච්ඡමානං, තවාෙමස්මි [සඛාෙමස්මි)සී.සයා.කං.
..(] ඉතිභාසමානං; 
සය්ොනිකම්මානිඅනාදියන්තං, යනයසොමමන්තිඉතිනං විජඤ්ඤා. 

257. 
අනන්වයං [අත්ථන්වයං)ක.(] පියංවාචං, යයොමිත්යතසුපකුබ්බති; 
අකයරොන්තංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා. 

258. 
න යසො මිත්යතො යයො සදා අ පමත්යතො, යභදාසඞ්කී 
රන්ධයමවානුපස්සී; 
යස්මිඤ්ච යසති උරසීව පුත්යතො, ස යව මිත්යතො යයො පයරහි 
අයභජ්යජො. 

259. 
පාමුජ්ජකරණංඨානං, පසංසාවෙනංසුඛං; 
ඵලානිසංයසොභායවති, වෙන්යතොයපොරිසංධුරං. 
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260. 
පවියවකරසංපිත්වා, රසංඋපසමස්සච; 
නිද්දයරො යෙොතිනි පායපො, ධම්ම.තිරසං පිවන්ති. 

හිරිසුත්තංතතියංනිට්ඨිතං. 

4. මඞ්ගලසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා අභික්කන්තාය 
රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලක පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන
භගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසා යදවතාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

261. 
‘‘බහූයදවාමනුස්සාච, මඞ්ගලානිඅචින්තයුං; 
ආකඞ්ඛමානායසොත්ථානං, බූ්රහිමඞ්ගලමුත්තමං’’. 

262. 
‘‘අයසවනා චබාලානං, පණ්ඩිතානඤ්චයසවනා; 
පූජා ච පූජයනයයානං [පූජනීයානං )සී. සයා. කං. ..(], එතං
මඞ්ගලමුත්තමං. 

263. 
‘‘පතිරූපයදසවායසොච, පුබ්යබචකතපුඤ්ඤතා; 
අත්තසම්මාපණිධි [අත්තසම්මාපණීධී (කත්ථචි(] ච, එතං
මඞ්ගලමුත්තමං. 

264. 
‘‘බාහුසච්චඤ්ච සි පඤ්ච, විනයයොච සුසික්ඛියතො; 
සුභාසිතාචයාවාචා, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

265. 
‘‘මාතාපිතුඋපට්ඨානං, පුත්තදාරස්සසඞ්ගයෙො; 
අනාකුලා චකම්මන්තා, එතං මඞ්ගලමුත්තමං. 

266. 
‘‘දානඤ්චධම්මචරියාච, ඤාතකානඤ්චසඞ්ගයෙො; 
අනවජ්ජානිකම්මානි, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

267. 
‘‘ආරතීවිරතීපාපා, මජ්ජපානාචසංයයමො; 
අ පමායදොචධම්යමසු, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 
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268. 
‘‘ගාරයවො චනිවායතොච, සන්තුට්ඨිච කතඤ්ඤුතා; 
කායලන ධම්මස්සවනං [ධම්මසවණං )කත්ථචි(, ධම්මසවනං )සී.
ක.(], එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

269. 
‘‘ඛන්තීචයසොවචස්සතා, සමණානඤ්චදස්සනං; 
කායලනධම්මසාකච්ඡා, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

270. 
‘‘තයපොචබ්රේමචරියඤ්ච, අරියසච්චානදස්සනං; 
නිබ්බානසච්ඡිකරියාච, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

271. 
‘‘ඵුට්ඨස්සයලොකධම්යමහි, චිත්තංයස්සනකම්පති; 
අයසොකංවිරජංයඛමං, එතංමඞ්ගලමුත්තමං. 

272. 
‘‘එතාදිසානිකත්වාන, සබ්බත්ථමපරාජිතා; 
සබ්බත්ථයසොත්ථිංගච්ඡන්ති, තංයතසං මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති. 

මඞ්ගලසුත්තංචතුත්ථංනිට්ඨිතං. 

5. සූචියලොමසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා ගයායං විෙරති ටඞ්කතමඤ්යච
සූචියලොමස්සයක්ඛස්සභවයන.යතනයඛොපනසමයයන ඛයරොචයක්යඛො
සූචියලොයමො ච යක්යඛො භගවයතො අවිදූයර අතික්කමන්ති. අථ යඛො ඛයරො
යක්යඛො සූචියලොමං යක්ඛං එතදයවොච – ‘‘එයසො සමයණො’’ති. ‘‘යනයසො
සමයණො, සමණයකොඑයසො. යාවාෙංජානාමි [යාවජානාමි)සී...(] යදිවා
යසොසමයණො [යදිවාසමයණො)සයා.(], යදිවායසොසමණයකො’’ති [යදිවා
සමණයකොති)සී.සයා...(]. 

අථ යඛො සූචියලොයමො යක්යඛො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො කායං උපනායමසි. අථ යඛො භගවා කායං
අපනායමසි.අථයඛොසූචියලොයමොයක්යඛොභගවන්තං එතදයවොච – ‘‘භායසි
මං, සමණා’’ති? ‘‘නඛ්වාෙංතං, ආවුධමයසො, භායාමි; අපිචයතස ඵස්යසො
පාපයකො’’ති. 

‘‘පඤ්ෙංතං, සමණ, පුච්ඡිස්සාමි.සයචයමනබයාකරිස්සසි, චිත්තංවා
යතඛිපිස්සාමි, ෙදයංවායතඵායලස්සාමි, පායදසුවාගයෙත්වාපාරගඞ්ගාය 
ඛිපිස්සාමී’’ති. 
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‘‘න ඛ්වාෙං තං, ආවුධමයසො, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රේමයක සස්සමණබ්රාේමණියාපජායසයදවමනුස්සායයයොයමචිත්තංවා
ඛියපයයෙදයංවා ඵායලයයපායදසුවාගයෙත්වාපාරගඞ්ගායඛියපයය.අපි
ච ත්වං, ආවුධමයසො, පුච්ඡ යදාකඞ්ඛසී’’ති. අථ යඛො සූචියලොයමො යක්යඛො
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

273. 
‘‘රායගො ච යදොයසො ච කුයතොනිදානා, අරතී රතී යලොමෙංයසො 
කුයතොජා; 
කුයතොසමුට්ඨායමයනොවිතක්කා, කුමාරකා ධඞ්කමියවොස්සජන්ති’’. 

274. 
‘‘රායගො ච යදොයසො ච ඉයතොනිදානා, අරතී රතී යලොමෙංයසො
ඉයතොජා; 
ඉයතොසමුට්ඨායමයනොවිතක්කා, කුමාරකාධඞ්කමියවොස්සජන්ති. 

274. 
‘‘ස්යනෙජා අත්තසම්භූතා, නියරොධස්යසවඛන්ධජා; 
පුථූවිසත්තාකායමසු, මාලුවාවවිතතාවයන. 

275. 
‘‘යයනංපජානන්තියයතොනිදානං, යතනංවියනොයදන්තිසුයණොහි
යක්ඛ; 
යතදුත්තරංඔඝමිමංතරන්ති, අතිණ්ණපුබ්බං අපුනබ්භවායා’’ති. 

සූචියලොමසුත්තංපඤ්චමංනිට්ඨිතං. 

6. ධම්මචරියසුත්තං 

276. 
ධම්මචරියං බ්රේමචරියං, එතදාහු වසුත්තමං; 
පබ්බජියතොපියචයෙොති, අගාරාඅනගාරියං. 

277. 
යසොයචමුඛරජාතියකො, වියෙසාභිරයතොමයගො; 
ජීවිතං තස්සපාපියයො, රජංවඩ්යඪති අත්තයනො. 

278. 
කලොභිරයතොභික්ඛු, යමොෙධම්යමනආවුධමයතො; 
අක්ඛාතම්පිනජානාති, ධම්මංබුද්යධනයදසිතං. 

279. 
වියෙසංභාවිතත්තානං, අවිජ්ජායපුරක්ඛයතො; 
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සංකයලසංනජානාති, මග්ගංනිරයගාමිනං. 

280. 
විනිපාතංසමාපන්යනො, ගබ්භාගබ්භංතමාතමං; 
සයවතාදිසයකොභික්ඛු, යපච්චදුක්ඛංනිගච්ඡති. 

281. 
ගූථකූයපොයථාඅස්ස, සම්පුණ්යණොගණවස්සියකො; 
යයොචඑවරූයපොඅස්ස, දුබ්බියසොයධොහිසාඞ්ගයණො. 

282. 
යංඑවරූපංජානාථ, භික්ඛයවොයගෙනිස්සිතං; 
පාපිච්ඡංපාපසඞ්ක පං, පාපආචාරයගොචරං. 

283. 
සබ්යබ සමග්ගාහුත්වාන, අභිනිබ්බජ්ජියාථ [අභිනිබ්බජ්ජයාථ)සී...
අ.නි. 8.10)] නං; 
කාරණ්ඩවං [කාරණ්ඩං ව )සයා. ක.( අ. නි. 8.10] නිද්ධමථ, 
කසම්බුංඅපකස්සථ [අවකස්සථ)සී.සයා. ක.(]. 

284. 
තයතොපලායප [පලායස)ක.(] වායෙථ, අස්සමයණ සමණමානියන; 
නිද්ධමිත්වානපාපිච්යඡ, පාපආචාරයගොචයර. 

285. 
සුද්ධා සුද්යධහිසංවාසං, ක පයව්යෙො පතිස්සතා; 
තයතොසමග්ගානිපකා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථාති. 

ධම්මචරියසුත්තං [කපිලසුත්තං (අට්ඨ.(] ඡට්ඨංනිට්ඨිතං. 

7. බ්රාේමණධම්මිකසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා යකොසලකා
බ්රාේමණමොසාලා ජිණ්ණා වුධමඩ්ඪා මෙල්ලකා අද්ධගතා වයයොඅනු පත්තා
යයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාභගවතාසද්ධිංසම්යමොදිංසු.
සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්නා යඛො යත බ්රාේමණමොසාලා භගවන්තං එතදයවොචුං – 
‘‘සන්දිස්සන්ති නු යඛො, යභො යගොතම, එතරහි බ්රාේමණා යපොරාණානං
බ්රාේමණානං බ්රාේමණධම්යම’’ති? ‘‘න යඛො, බ්රාේමණා, සන්දිස්සන්ති
එතරහි බ්රාේමණා යපොරාණානං බ්රාේමණානං බ්රාේමණධම්යම’’ති. ‘‘සාධු
යනො භවං යගොතයමො යපොරාණානං බ්රාේමණානං බ්රාේමණධම්මං භාසතු, 
සයචයභොයතොයගොතමස්සඅගරූ’’ති.‘‘යතනහි, බ්රාේමණා, සුණාථ, සාධුකං
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මනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, යභො’’තියඛොයත බ්රාේමණමොසාලා
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

286. 
‘‘ඉසයයොපුබ්බකාආසුං, සඤ්ඤතත්තාතපස්සියනො; 
පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, අත්තදත්ථමචාරිසුං. 

287. 
‘‘න පසූබ්රාේමණානාසුං, නහිරඤ්ඤංන ධානියං; 
සජ්ඣායධනධඤ්ඤාසුං, බ්රේමංනිධිමපාලයුං. 

288. 
‘‘යං යනසංපකතංආසි, ද්වාරභත්තංඋපට්ඨිතං; 
සද්ධාපකතයමසානං, දාතයවතදමඤ්ඤිසුං. 

289. 
‘‘නානාරත්යතහි වත්යථහි, සයයනොවසයථහිච; 
ඵීතාජනපදාරට්ඨා, යතනමස්සිංසුබ්රාේමයණ. 

290. 
‘‘අවජ්ඣාබ්රාේමණාආසුං, අයජයයාධම්මරක්ඛිතා; 
නයනයකොචිනිවායරසි, කුලද්වායරසුසබ්බයසො. 

291. 
‘‘අට්ඨචත්තාලීසංවස්සානි, (යකොමාර(බ්රේමචරියංචරිංසුයත; 
විජ්ජාචරණපරියයට්ඨිං, අචරුංබ්රාේමණාපුයර. 

292. 
‘‘නබ්රාේමණාඅඤ්ඤමගමුං, නපිභරියංකණිංසුයත; 
සම්පියයයනවසංවාසං, සඞ්ගන්ත්වාසමයරොචයුං. 

293. 
‘‘අඤ්ඤත්රතම්ොසමයා, උතුයවරමණිංපති; 
අන්තරායමථුනංධම්මං, නාස්සුගච්ඡන්තිබ්රාේමණා. 

294. 
‘‘බ්රේමචරියඤ්චසීලඤ්ච, අජ්ජවංමද්දවංතපං; 
යසොරච්චංඅවිහිංසඤ්ච, ඛන්තිඤ්චාපිඅවණ්ණයුං. 

295. 
‘‘යයො යනසංපරයමොආසි, බ්රේමා දළ්ෙපරක්කයමො; 
සවාපියමථුනංධම්මං, සුපිනන්යතපිනාගමා. 
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296. 
‘‘තස්සවත්තමනුසික්ඛන්තා, ඉයධයකවිඤ්ඤුජාතිකා; 
බ්රේමචරියඤ්චසීලඤ්ච, ඛන්තිඤ්චාපිඅවණ්ණයුං. 

297. 
‘‘තණ්ඩුලංසයනංවත්ථං, ස පියතලඤ්චයාචිය; 
ධම්යමනසයමොධායනත්වා, තයතොයඤ්ඤමක පයුං. 

298. 
‘‘උපට්ඨිතස්මිං යඤ්ඤස්මිං, නාස්සුගායවො ෙනිංසුයත; 
යථාමාතාපිතාභාතා, අඤ්යඤවාපිචඤාතකා; 
ගායවොයනොපරමාමිත්තා, යාසුජායන්තිඔසධා. 

299. 
‘‘අන්නදා බලදායචතා, වණ්ණදාසුඛදාතථා [සුඛදාචතා)ක.(]; 
එතමත්ථවසංඤත්වා, නාස්සුගායවොෙනිංසුයත. 

300. 
‘‘සුඛුමාලා මොකායා, වණ්ණවන්යතො යසස්සියනො; 
බ්රාේමණායසහිධම්යමහි, කච්චාකච්යචසුඋස්සුකා; 
යාවයලොයකඅවත්තිංසු, සුඛයමධිත්ථයංපජා. 

301. 
‘‘යතසංආසිවිපල්ලායසො, දිස්වානඅණුයතොඅණුං; 
රාජියනොචවියාකාරං, නාරියයොසමලඞ්කතා. 

302. 
‘‘රයථචාජඤ්ඤසංයුත්යත, සුකයතචිත්තසිබ්බයන; 
නියවසයනනියවයසච, විභත්යතභාගයසොමියත. 

303. 
‘‘යගොමණ්ඩලපරිබූළ්ෙං, නාරීවරගණායුතං; 
උළාරංමානුසංයභොගං, අභිජ්ඣායිංසුබ්රාේමණා. 

304. 
‘‘යතතත්ථමන්යතගන්යථත්වා, ඔක්කාකංතදුපාගමුං; 
පහූතධනධඤ්යඤොසි, යජස්සුබහුයතවිත්තං; 
යජස්සුබහුයතධනං. 

305. 
‘‘තයතොචරාජාසඤ්ඤත්යතො, බ්රාේමයණහිරයථසයභො; 
අස්සයමධංපුරිසයමධං, සම්මාපාසංවාජයපයයංනිරග්ගළං; 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

40 

පටුන 

එයත යායගයජිත්වාන, බ්රාේමණානමදා ධනං. 

306. 
‘‘ගායවොසයනඤ්චවත්ථඤ්ච, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
රයථචාජඤ්ඤසංයුත්යත, සුකයතචිත්තසිබ්බයන. 

307. 
‘‘නියවසනානිරම්මානි, සුවිභත්තානිභාගයසො; 
නානාධඤ්ඤස්සපූයරත්වා, බ්රාේමණානමදාධනං. 

308. 
‘‘යත චතත්ථධනංලද්ධා, සන්නිධිං සමයරොචයුං; 
යතසංඉච්ඡාවතිණ්ණානං, භියයයොතණ්ොපවඩ්ඪථ; 
යතතත්ථමන්යතගන්යථත්වා, ඔක්කාකංපුනමුපාගමුං. 

309. 
‘‘යථාආයපොචපථවීච, හිරඤ්ඤංධනධානියං; 
එවංගායවොමනුස්සානං, පරික්ඛායරොයසොහිපාණිනං; 
යජස්සුබහුයතවිත්තං, යජස්සුබහුයතධනං. 

310. 
‘‘තයතොචරාජාසඤ්ඤත්යතො, බ්රාේමයණහිරයථසයභො; 
යනකාසතසෙස්සියයො, ගායවොයඤ්යඤඅඝාතයි. 

311. 
‘‘න පාදානවිසායණන, නාස්සුහිංසන්ති යකනචි; 
ගායවොඑළකසමානා, යසොරතාකුම්භදූෙනා; 
තාවිසායණගයෙත්වාන, රාජාසත්යථනඝාතයි. 

312. 
‘‘තයතො යදවා පිතයරො ච [තයතො ච යදවා පිතයරො )සී. සයා.(], 
ඉන්යදොඅසුරරක්ඛසා; 
අධම්යමොඉතිපක්කන්දුං, යංසත්ථංනිපතීගයව. 

313. 
‘‘තයයොයරොගාපුයරආසුං, ඉච්ඡාඅනසනංජරා; 
පසූනඤ්චසමාරම්භා, අට්ඨානවුධමතිමාගමුං. 

314. 
‘‘එයසො අධම්යමොදණ්ඩානං, ඔක්කන්යතොපුරායණො අහු; 
අදූසිකායයො ෙඤ්ඤන්ති, ධම්මා ධංසන්ති [ධංයසන්ති )සී. ..(] 
යාජකා. 
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315. 
‘‘එවයමයසොඅණුධම්යමො, යපොරායණොවිඤ්ඤුගරහියතො; 
යත්ථඑදිසකංපස්සති, යාජකංගරෙතී [ගරහී (ක.(] ජයනො. 

316. 
‘‘එවංධම්යමවියාපන්යන, විභින්නාසුද්දයවස්සිකා; 
පුථූවිභින්නාඛත්තියා, පතිංභරියාවමඤ්ඤථ. 

317. 
‘‘ඛත්තියා බ්රේමබන්ධූච, යයචඤ්යඤ යගොත්තරක්ඛිතා; 
ජාතිවාදංනිරංකත්වා [නිරාකත්වා )?) යථා අනිරාකතජ්ඣායනොති], 
කාමානංවසමන්වගු’’න්ති. 

එවං වුධමත්යත, යත බ්රාේමණමොසාලා භගවන්තං එතදයවොචුං – 
‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප. … උපාසයක යනො භවං යගොතයමො
ධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපයතසරණංගයත’’ති. 

බ්රාේමණධම්මිකසුත්තංසත්තමංනිට්ඨිතං. 

8. නාවාසුත්තං 

318. 
යස්මා හිධම්මංපුරියසොවිජඤ්ඤා, ඉන්දංවනං යදවතාපූජයයයය; 
යසො පූජියතො තස්මි පසන්නචිත්යතො, බහුස්සුයතො පාතුකයරොති 
ධම්මං. 

319. 
තදට්ඨිකත්වාන නිසම්මධීයරො, ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජමායනො; 
විඤ්ඤූවිභාවීනිපුයණොචයෙොති, යයොතාදිසංභජතිඅ පමත්යතො. 

320. 
ඛුද්දඤ්චබාලංඋපයසවමායනො, අනාගතත්ථඤ්චඋසූයකඤ්ච; 
ඉයධවධම්මංඅවිභාවයිත්වා, අවිතිණ්ණකඞ්යඛොමරණංඋයපති. 

321. 
යථානයරොආපගයමොතරිත්වා, මයෙොදකංසලිලංසීඝයසොතං; 
යසොවුධමය්ෙමායනොඅනුයසොතගාමී, කංයසොපයරසක්ඛතිතාරයයතුං. 

322. 
තයථවධම්මංඅවිභාවයිත්වා, බහුස්සුතානංඅනිසාමයත්ථං; 
සයං අජානං අවිතිණ්ණකඞ්යඛො, කං යසො පයර සක්ඛති
නිජ්ඣයපතුං. 

323. 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

42 

පටුන 

යථාපි නාවංදළ්ෙමාරුහිත්වා, ඵියයන [පියයන)සී.සයා.(] රිත්යතන
සමඞ්ගිභූයතො; 
යසො තාරයය තත්ථ බහූපි අඤ්යඤ, තතූ්රපයඤ්ඤූ කුසයලො මුතීමා 
[මතීමා)සයා.ක.(]. 

324. 
එවම්පි යයොයවදගුභාවිතත්යතො, බහුස්සුයතොයෙොති අයවධධම්යමො; 
යසොයඛොපයරනිජ්ඣපයයපජානං, යසොතාවධානූපනිසූපපන්යන. 

325. 
තස්මාෙයවස පුරිසංභයජථ, යමධාවිනඤ්යචවබහුස්සුතඤ්ච; 
අඤ්ඤාය අත්ථං පටිපජ්ජමායනො, විඤ්ඤාතධම්යමො ස සුඛං [යසො
සුඛං)සී.(] ලයභථාති. 

නාවාසුත්තංඅට්ඨමංනිට්ඨිතං. 

9. කංසීලසුත්තං 

326. 
‘‘කංසීයලො කංසමාචායරො, කානිකම්මානි බූ්රෙයං; 
නයරොසම්මානිවිට්ඨස්ස, උත්තමත්ථඤ්චපාපුයණ’’. 

327. 
‘‘වුධමඩ්ඪාපචායී අනුසූයයකොසියා, කාලඤ්ඤූ [කාලඤ්ඤු )සී.සයා.(] 
චස්සගරූනං [ගරූනං (සී.(] දස්සනාය; 
ධම්මිංකථංඑරයිතංඛණඤ්ඤූ, සුයණයයසක්කච්ච සුභාසිතානි. 

328. 
‘‘කායලනගච්යඡගරූනංසකාසං, ථම්භංනිරංකත්වා [නිරාකත්වා
)?) නි+ආ+කර+ත්වා] නිවාතවුධමත්ති; 
අත්ථං ධම්මංසංයමංබ්රේමචරියං, අනුස්සයරයචවසමාචයරච. 

329. 
‘‘ධම්මාරායමොධම්මරයතො, ධම්යමඨියතොධම්මවිනිච්ඡයඤ්ඤූ; 
යනවාචයරධම්මසන්යදොසවාදං, තච්යඡහිනීයයථසුභාසියතහි. 

330. 
‘‘ෙස්සංජ පංපරියදවංපයදොසං, මායාකතංකුෙනංගිද්ධිමානං; 
සාරම්භං කක්කසං කසාවඤ්ච මුච්ඡං [සාරම්භ කක්කස්ස කසාව
මුච්ඡං)සයා...(], හිත්වාචයරවීතමයදොඨිතත්යතො. 

331. 
‘‘විඤ්ඤාතසාරානිසුභාසිතානි, සුතඤ්චවිඤ්ඤාතසමාධිසාරං; 
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නතස්ස පඤ්ඤා ච සුතඤ්ච වඩ්ඪති, යයො සාෙයසො යෙොතිනයරො 
පමත්යතො. 

332. 
‘‘ධම්යම චයය අරියපයවදියතරතා, 
අනුත්තරා යතවචසාමනසාකම්මුනාච; 
යතසන්තියසොරච්චසමාධිසණ්ඨිතා, 
සුතස්සපඤ්ඤායචසාරමජ්ඣගූ’’ති. 

කංසීලසුත්තංනවමංනිට්ඨිතං. 

10. උට්ඨානසුත්තං 

333. 
උට්ඨෙථනිසීදථ, යකොඅත්යථොසුපියතනයවො; 
ආතුරානඤ්හිකානිද්දා, සල්ලවිද්ධානරු පතං. 

334. 
උට්ඨෙථ නිසීදථ, දළ්ෙංසික්ඛථසන්තියා; 
මායවොපමත්යතවිඤ්ඤාය, මච්චුරාජාඅයමොෙයිත්ථවසානුයග. 

335. 
යායයදවාමනුස්සාච, සිතාතිට්ඨන්තිඅත්ථිකා; 
තරයථතං විසත්තිකං, ඛයණො යවො [ඛයණො යව ).. ක.(] මා
උපච්චගා; 
ඛණාතීතාහියසොචන්ති, නිරයම්හිසම පිතා. 

336. 
පමායදොරයජොපමායදො, පමාදානුපතියතොරයජො; 
අ පමායදනවිජ්ජාය, අබ්බයෙ [අබ්බූළ්යෙ (සයා...(, අබ්බුයෙ)ක.
අට්ඨ.(] සල්ලමත්තයනොති. 

උට්ඨානසුත්තංදසමංනිට්ඨිතං. 

11. රාහුලසුත්තං 

337. 
‘‘කච්චි අභිණ්ෙසංවාසා, නාවජානාසිපණ්ඩිතං; 
උක්කාධායරො [ඔක්කාධායරො )සයා. ක.(] මනුස්සානං, කච්චි
අපචියතොතයා’’ [තව)සී.අට්ඨ.(]. 

338. 
‘‘නාෙංඅභිණ්ෙසංවාසා, අවජානාමිපණ්ඩිතං; 
උක්කාධායරොමනුස්සානං, නිච්චංඅපචියතොමයා’’. 
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339. 
‘‘පඤ්ච කාමගුයණහිත්වා, පියරූයපමයනොරයම; 
සද්ධායඝරානික්ඛම්ම, දුක්ඛස්සන්තකයරොභව. 

340. 
‘‘මිත්යතභජස්සුකලයායණ, පන්තඤ්චසයනාසනං; 
විවිත්තංඅ පනිග්යඝොසං, මත්තඤ්ඤූයෙොහියභොජයන. 

341. 
‘‘චීවයර පිණ්ඩපායතච, පච්චයයසයනාසයන; 
එයතසුතණ්ෙංමාකාසි, මායලොකංපුනරාගමි. 

342. 
‘‘සංවුධමයතොපාතියමොක්ඛස්මිං, ඉන්ද්රියයසුචපඤ්චසු; 
සතිකායගතාතයත්ථු, නිබ්බිදාබහුයලොභව. 

343. 
‘‘නිමිත්තංපරිවජ්යජහි, සුභංරාගූපසඤ්හිතං; 
අසුභායචිත්තංභායවහි, එකග්ගංසුසමාහිතං. 

344. 
‘‘අනිමිත්තඤ්චභායවහි, මානානුසයමුජ්ජෙ; 
තයතොමානාභිසමයා, උපසන්යතොචරිස්සතී’’ති. 

ඉත්ථංසුදංභගවාආයස්මන්තංරාහුලංඉමාහිගාථාහිඅභිණ්ෙං ඔවදතීති. 

රාහුලසුත්තංඑකාදසමංනිට්ඨිතං. 

12. නියරොධක පසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා ආළවියං විෙරති අග්ගාළයව
යචතියය. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස උපජ්ඣායයො
නියරොධක යපො නාම යථයරො අග්ගාළයව යචතියය අචිරපරිනිබ්බුයතො
යෙොති. අථයඛො ආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස රයෙොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවං
යචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි– ‘‘පරිනිබ්බුයතොනුයඛොයමඋපජ්ඣායයො
උදාහු යනො පරිනිබ්බුයතො’’ති? අථයඛොආයස්මා වඞ්ගීයසො සායන්ෙසමයං
පටිසල්ලානා වුධමට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
ආයස්මා වඞ්ගීයසො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්ෙං, භන්යත, 
රයෙොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි –
‘පරිනිබ්බුයතො නුයඛොයම උපජ්ඣායයො, උදාහුයනොපරිනබ්බුයතො’’’ති.අථ
යඛො ආයස්මා වඞ්ගීයසො උට්ඨායාසනා එකංසං චීවරං කත්වා යයන භගවා
යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 
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345. 
‘‘පුච්ඡාම [පුච්ඡාමි )ක.(] සත්ථාරමයනොමපඤ්ඤං, දිට්යඨවධම්යම
යයොවිචිකච්ඡානංයඡත්තා; 
අග්ගාළයවකාලමකාසිභික්ඛු, ඤායතොයසස්සී අභිනිබ්බුතත්යතො. 

346. 
‘‘නියරොධක යපො ඉතිතස්සනාමං, තයාකතං භගවාබ්රාේමණස්ස; 
යසො තං නමස්සං අචරි මුතයයපක්යඛො, ආරද්ධවීරියයො 
දළ්ෙධම්මදස්සී. 

347. 
‘‘තං සාවකං සකය [සක්ක )සී. සයා. ..(] මයම්පි සබ්යබ, 
අඤ්ඤාතුමිච්ඡාමසමන්තචක්ඛු; 
සමවට්ඨිතා යනො සවනාය යසොතා, තුවං යනො සත්ථා
ත්වමනුත්තයරොසි. 

348. 
‘‘ඡින්යදව යනො විචිකච්ඡං බ්රූහි යමතං, පරිනිබ්බුතං යවදය 
භූරිපඤ්ඤ; 
මජ්යඣව [මජ්යඣ ච )සයා. ක.(] යනො භාස සමන්තචක්ඛු, 
සක්යකොවයදවානසෙස්සයනත්යතො. 

349. 
‘‘යය යකචි ගන්ථා ඉධ යමොෙමග්ගා, අඤ්ඤාණපක්ඛා
විචිකච්ඡඨානා; 
තථාගතං පත්වානයතභවන්ති, චක්ඛුඤ්හි එතංපරමංනරානං. 

350. 
‘‘යනො යච හි ජාතු පුරියසො කයලයස, වායතො යථා අබ්භධනං
විොයන; 
තයමොවස්ස නිවුධමයතො සබ්බයලොයකො, න යජොතිමන්යතොපි නරා
තයපයුං. 

351. 
‘‘ධීරා ච පජ්යජොතකරා භවන්ති, තං තං අෙං වීර [ධීර )සී. සයා.(] 
තයථවමඤ්යඤ; 
විපස්සිනං ජානමුපාගමුම්ො [ජානමුපගමම්ො (සී. සයා.(], පරිසාසු
යනොආවිකයරොහික පං. 

352. 
‘‘ඛි පංගිරංඑරයවග්ගුවග්ගුං, ෙංයසොවපග්ගය්ෙසණිකං [සණිං
)සයා...(] නිකූජ; 
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බින්දුස්සයරනසුවික පියතන, සබ්යබවයතඋජ්ජුගතාසුයණොම. 

353. 
‘‘පහීනජාතිමරණං අයසසං, නිග්ගය්ෙ යධොනං [යධොතං (සී.(] 
වයදස්සාමිධම්මං; 
න කාමකායරො හි පුථුජ්ජනානං, සඞ්යඛයයකායරො ච 
[සඞ්ඛයයකායරොව)ක.(] තථාගතානං. 

354. 
‘‘සම්පන්නයවයයාකරණං තයවදං, සමුජ්ජුපඤ්ඤස්ස 
[සමුජ්ජපඤ්ඤස්ස)සයා.ක.(] සමුග්ගහීතං; 
අයමඤ්ජලී පච්ඡියමො සු පණාමියතො, මා යමොෙයී
ජානමයනොමපඤ්ඤ. 

355. 
‘‘පයරොවරං [වරාවරං )කත්ථචි(] අරියධම්මං විදිත්වා, මා යමොෙයී
ජානමයනොමවීර; 
වාරිං යථා ඝම්මනි ඝම්මතත්යතො, වාචාභිකඞ්ඛාමි සුතං පවස්ස 
[සුතස්සවස්ස (සයා.(]. 

356. 
‘‘යදත්ථිකං [යදත්ථියං )..(, යදත්ථිතං (ක.(] බ්රේමචරියං අචරී, 
ක පායයනොකච්චිස්සතංඅයමොඝං; 
නිබ්බායි යසො ආදු සඋපාදියසයසො, යථා විමුත්යතො අහු තං 
සුයණොම’’. 

357. 
‘‘අච්යඡච්ඡි [අයඡජ්ජි (ක.(] තණ්ෙංඉධනාමරූයප, (ඉතිභගවා( 
කණ්ෙස්ස [තණ්ොය)ක.(] යසොතං දීඝරත්තානුසයිතං; 
අතාරිජාතිංමරණංඅයසසං,’’ 
ඉච්චබ්රවීභගවාපඤ්චයසට්යඨො. 

358. 
‘‘එසසුත්වාපසීදාමි, වයචොයතඉසිසත්තම; 
අයමොඝංකරයමපුට්ඨං, නමංවඤ්යචසිබ්රාේමයණො. 

359. 
‘‘යථාවාදී තථාකාරී, අහුබුද්ධස්සසාවයකො; 
අච්ඡිදාමච්චුයනොජාලං, තතංමායාවියනොදළ්ෙං. 

360. 
‘‘අද්දසාභගවාආදිං, උපාදානස්සක පියයො; 
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අච්චගාවතක පායයනො, මච්චුයධයයංසුදුත්තර’’න්ති. 

නියරොධක පසුත්තංද්වාදසමංනිට්ඨිතං. 

13. සම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්තං 

361. 
‘‘පුච්ඡාමි මුනිං පහූතපඤ්ඤං, 
තිණ්ණංපාරඞ්ගතංපරිනිබ්බුතංඨිතත්තං; 
නික්ඛම්මඝරාපනුජ්ජකායම, කථංභික්ඛු 
සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය’’. 

362. 
‘‘යස්සමඞ්ගලාසමූෙතා, (ඉතිභගවා( 
උ පාතාසුපිනාචලක්ඛණාච; 
යසොමඞ්ගලයදොසවි පහීයනො, 
සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

363. 
‘‘රාගංවිනයයථමානුයසසු, දිබ්යබසුකායමසුචාපිභික්ඛු; 
අතික්කම්ම භවං සයමච්ච ධම්මං, සම්මා යසො යලොයක 
පරිබ්බයජයය. 

364. 
‘‘විපිට්ඨිකත්වාන යපසුණානි, යකොධංකදරියං ජයෙයයභික්ඛු; 
අනුයරොධවියරොධවි පහීයනො, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

365. 
‘‘හිත්වාන පියඤ්චඅ පියඤ්ච, අනුපාදාය අනිස්සියතොකුහිඤ්චි; 
සංයයොජනියයහිවි පමුත්යතො, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

366. 
‘‘න යසොඋපධීසුසාරයමති, ආදායනසුවියනයය ඡන්දරාගං; 
යසො අනිස්සියතො අනඤ්ඤයනයයයො, සම්මා යසො යලොයක 
පරිබ්බයජයය. 

367. 
‘‘වචසා මනසාචකම්මුනාච, අවිරුද්යධොසම්මා විදිත්වාධම්මං; 
නිබ්බානපදාභිපත්ථයායනො, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

368. 
‘‘යයො වන්දති මන්ති නුණ්ණයමයය [නුන්නයමයය (?)], 
අක්කුට්යඨොපිනසන්ධියයථභික්ඛු; 
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ලද්ධාපරයභොජනංනමජ්යජ, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

369. 
‘‘යලොභඤ්ච භවඤ්ච වි පොය, විරයතො යඡදනබන්ධනා ච 
[යඡදනබන්ධනයතො)සී.සයා.(] භික්ඛු; 
යසො තිණ්ණකථංකයථො විසල්යලො, සම්මා යසො යලොයක
පරිබ්බයජයය. 

370. 
‘‘සාරු පං අත්තයනො විදිත්වා, යනො ච භික්ඛු හිංයසයය කඤ්චි
යලොයක; 
යථාතථියංවිදිත්වාධම්මං, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

371. 
‘‘යස්සානුසයා නසන්තියකචි, මූලාච [මූලා )සී.සයා.(] අකුසලා
සමූෙතායස; 
යසො නිරායසො [නිරාසයයො )සී.(, නිරාසයසො (සයා.(] අනාසිසායනො 
[අනාසයායනො)සී...(, අනාසසායනො (සයා.(], සම්මායසොයලොයක
පරිබ්බයජයය. 

372. 
‘‘ආසවඛීයණො පහීනමායනො, සබ්බංරාගපථං උපාතිවත්යතො; 
දන්යතො පරිනිබ්බුයතො ඨිතත්යතො, සම්මා යසො යලොයක 
පරිබ්බයජයය. 

373. 
‘‘සද්යධොසුතවානියාමදස්සී, වග්ගගයතසුනවග්ගසාරිධීයරො; 
යලොභංයදොසංවියනයයපටිඝං, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

374. 
‘‘සංසුද්ධජියනොවිවට්ටච්ඡයදො, ධම්යමසුවසීපාරගූඅයනයජො; 
සඞ්ඛාරනියරොධඤාණකුසයලො, සම්මායසොයලොයක පරිබ්බයජයය. 

375. 
‘‘අතීයතසුඅනාගයතසුචාපි, ක පාතීයතොඅතිච්චසුද්ධිපඤ්යඤො; 
සබ්බායතයනහිවි පමුත්යතො, සම්මායසොයලොයකපරිබ්බයජයය. 

376. 
‘‘අඤ්ඤාය පදංසයමච්චධම්මං, විවටංදිස්වාන පොනමාසවානං; 
සබ්බුපධීනං පරික්ඛයායනො [පරික්ඛයා (..(], සම්මා යසො යලොයක
පරිබ්බයජයය’’. 
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377. 
‘‘අද්ධා හිභගවාතයථවඑතං, යයොයසොඑවංවිොරී දන්යතොභික්ඛු; 
සබ්බසංයයොජනයයොගවීතිවත්යතො [සබ්බසංයයොජනියය ච
වීතිවත්යතො)සී.සයා...(], සම්මායසොයලොයක පරිබ්බයජයයා’’ති. 

සම්මාපරිබ්බාජනීයසුත්තංයතරසමංනිට්ඨිතං. 

14. ධම්මිකසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ධම්මියකො උපාසයකො පඤ්චහි 
උපාසකසයතහි සද්ධිං යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ධම්මියකොඋපාසයකොභගවන්තංගාථාහිඅජ්ඣභාසි – 

378. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයගොතමභූරිපඤ්ඤ, කථංකයරොසාවයකොසාධුයෙොති; 
යයොවාඅගාරාඅනගාරයමති, අගාරියනොවාපනුපාසකායස. 

379. 
‘‘තුවඤ්හියලොකස්සසයදවකස්ස, ගතිංපජානාසිපරායණඤ්ච; 
නචත්ථිතුයලයොනිපුණත්ථදස්සී, තුවඤ්හිබුද්ධංපවරං වදන්ති. 

380. 
‘‘සබ්බං තුවං ඤාණමයවච්ච ධම්මං, පකායසසි සත්යත 
අනුකම්පමායනො; 
විවට්ටච්ඡයදොසිසමන්තචක්ඛු, වියරොචසිවිමයලොසබ්බයලොයක. 

381. 
‘‘ආගඤ්ඡි යත සන්තියක නාගරාජා, එරාවයණො නාම ජියනොති
සුත්වා; 
යසොපිතයාමන්තයිත්වාජ්ඣගමා, සාධූතිසුත්වානපතීතරූයපො. 

382. 
‘‘රාජාපි තංයවස්සවයණොකුයවයරො, උයපතිධම්මංපරිපුච්ඡමායනො; 
තස්සාපිත්වංපුච්ඡියතොබ්රූසිධීර, යසොචාපිසුත්වාන පතීතරූයපො. 

383. 
‘‘යයයකචියමතිත්ථියාවාදසීලා, ආජීවකාවායදිවානිගණ්ඨා; 
පඤ්ඤායතංනාතිතරන්තිසබ්යබ, ඨියතොවජන්තංවියසීඝගාමිං. 

384. 
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‘‘යය යකචියම බ්රාේමණා වාදසීලා, වුධමද්ධා චාපි බ්රාේමණා සන්ති 
යකචි; 
සබ්යබ තයි අත්ථබද්ධා භවන්ති, යය චාපි අඤ්යඤ වාදියනො 
මඤ්ඤමානා. 

385. 
‘‘අයඤ්හි ධම්යමො නිපුයණො සුයඛො ච, යයොයං තයා භගවා
සු පවුධමත්යතො; 
තයමව සබ්යබපි [සබ්යබ මයං )සයා.(] සුස්සූසමානා, තං යනො වද
පුච්ඡියතොබුද්ධයසට්ඨ. 

386. 
‘‘සබ්යබපි යම භික්ඛයවො සන්නිසින්නා, උපාසකා චාපි තයථව 
යසොතුං; 
සුණන්තුධම්මංවිමයලනානුබුද්ධං, සුභාසිතං වාසවස්යසවයදවා’’. 

387. 
‘‘සුණාථ යම භික්ඛයවො සාවයාමි යවො, ධම්මං ධුතං තඤ්ච චරාථ 
සබ්යබ; 
ඉරියාපථං පබ්බජිතානුයලොමිකං, යසයවථනං අත්ථදයසොමුතීමා. 

388. 
‘‘යනො යව විකායල විචයරයය භික්ඛු, ගායම ච පිණ්ඩාය චයරයය 
කායල; 
අකාලචාරිඤ්හිසජන්තිසඞ්ගා, තස්මාවිකායලනචරන්ති බුද්ධා. 

389. 
‘‘රූපා චසද්දාචරසාචගන්ධා, ඵස්සාචයය සම්මදයන්තිසත්යත; 
එයතසුධම්යමසුවියනයයඡන්දං, කායලනයසොපවියසපාතරාසං. 

390. 
‘‘පිණ්ඩඤ්ච භික්ඛු සමයයන ලද්ධා, එයකො පටික්කම්ම රයෙො 
නිසීයද; 
අජ්ඣත්තචින්තීනමයනොබහිද්ධා, නිච්ඡාරයය සඞ්ගහිතත්තභායවො. 

391. 
‘‘සයචපියසොසල්ලයපසාවයකන, අඤ්යඤනවායකනචිභික්ඛුනා
වා; 
ධම්මං පණීතංතමුදාෙයරයය, නයපසුණංයනොපි පරූපවාදං. 

392. 
‘‘වාදඤ්හි එයකපටියසනියන්ති, නයතපසංසාම පරිත්තපඤ්යඤ; 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

51 

පටුන 

තයතොතයතොයනපසජන්තිසඞ්ගා, චිත්තඤ්හියතතත්ථගයමන්ති 
දූයර. 

393. 
‘‘පිණ්ඩංවිොරංසයනාසනඤ්ච, ආපඤ්චසඞ්ඝාටිරජූපවාෙනං; 
සුත්වාන ධම්මං සුගයතන යදසිතං, සඞ්ඛාය යසයව
වරපඤ්ඤසාවයකො. 

394. 
‘‘තස්මාහිපිණ්යඩසයනාසයනච, ආයපචසඞ්ඝාටිරජූපවාෙයන; 
එයතසු ධම්යමසුඅනූපලිත්යතො, භික්ඛුයථා යපොක්ඛයරවාරිබින්දු. 

395. 
‘‘ගෙට්ඨවත්තංපනයවොවදාමි, යථාකයරොසාවයකොසාධුයෙොති; 
න යෙස [න යෙයසො )සී.(] ලබ්භා සපරිග්ගයෙන, ඵස්යසතුං යයො
යකවයලොභික්ඛුධම්යමො. 

396. 
‘‘පාණං නෙයන [නොයන (සී.(] නචඝාතයයයය, නචානුජඤ්ඤා
ෙනතංපයරසං; 
සබ්යබසු භූයතසු නිධාය දණ්ඩං, යය ථාවරා යය ච තසා සන්ති 
[තසන්ති)සී...(] යලොයක. 

397. 
‘‘තයතො අදින්නං පරිවජ්ජයයයය, කඤ්චි ක්වචි සාවයකො 
බුජ්ඣමායනො; 
නොරයයෙරතංනානුජඤ්ඤා, සබ්බංඅදින්නංපරිවජ්ජයයයය. 

398. 
‘‘අබ්රේමචරියංපරිවජ්ජයයයය, අඞ්ගාරකාසුංජලිතංව විඤ්ඤූ; 
අසම්භුණන්යතොපනබ්රේමචරියං, පරස්සදාරංන අතික්කයමයය. 

399. 
‘‘සභග්ගයතො වා පරිසග්ගයතො වා, එකස්ස යවයකො [යචයතො (සී.
සයා.(] නමුසාභයණයය; 
නභාණයයභණතංනානුජඤ්ඤා, සබ්බංඅභූතංපරිවජ්ජයයයය. 

400. 
‘‘මජ්ජඤ්ච පානං න සමාචයරයය, ධම්මං ඉමං යරොචයය යයො
ගෙට්යඨො; 
නපායයයපිවතංනානුජඤ්ඤා, උම්මාදනන්තංඉතිනංවිදිත්වා. 
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401. 
‘‘මදා හි පාපානි කයරොන්ති බාලා, කායරන්ති චඤ්යඤපි ජයන 
පමත්යත; 
එතං අපුඤ්ඤායතනං විවජ්ජයය, උම්මාදනංයමොෙනංබාලකන්තං. 

402. 
‘‘පාණං නෙයනනචාදින්නමාදියය, මුසානභායසන චමජ්ජයපො
සියා; 
අබ්රේමචරියා විරයමයය යමථුනා, රත්තිං න භුඤ්යජයය 
විකාලයභොජනං. 

403. 
‘‘මාලං න ධායර න ච ගන්ධමාචයර, මඤ්යච ඡමායං ව සයයථ
සන්ථයත; 
එතඤ්හිඅට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසථං, බුද්යධනදුක්ඛන්තගුනා පකාසිතං. 

404. 
‘‘තයතො ච පක්ඛස්සුපවස්සුයපොසථං, චාතුද්දසිං පඤ්චදසිඤ්ච 
අට්ඨමිං; 
පාටිොරියපක්ඛඤ්ච පසන්නමානයසො, අට්ඨඞ්ගුයපතං 
සුසමත්තරූපං. 

405. 
‘‘තයතො ච පායතො උපවුධමත්ථුයපොසයථො, අන්යනන පායනන ච
භික්ඛුසඞ්ඝං; 
පසන්නචිත්යතොඅනුයමොදමායනො, යථාරෙංසංවිභයජථවිඤ්ඤූ. 

406. 
‘‘ධම්යමන මාතාපිතයරො භයරයය, පයයොජයය ධම්මිකං යසො
වණිජ්ජං; 
එතං ගිහීවත්තයම පමත්යතො, සයම්පයභනාම උයපතියදයව’’ති. 

ධම්මිකසුත්තංචුද්දසමංනිට්ඨිතං. 
චූළවග්යගොදුතියයොනිට්ඨියතො. 

තස්සුද්දානං – 

රතනාමගන්යධොහිරිච, මඞ්ගලංසූචියලොයමන; 
ධම්මචරියඤ්ච බ්රාේමයණො [කපියලො බ්රාේමයණොපි ච )සයා. ක.(], 
නාවාකංසීලමුට්ඨානං. 

රාහුයලොපුනක යපොච, පරිබ්බාජනියංතථා; 
ධම්මිකඤ්චවිදුයනොආහු, චූළවග්ගන්තිචුද්දසාති. 
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3. මහාවග්යගො 

1. පබ්බජ්ජාසුත්තං 

407. 
පබ්බජ්ජං කත්තයිස්සාමි, යථාපබ්බජිචක්ඛුමා; 
යථාවීමංසමායනොයසො, පබ්බජ්ජංසමයරොචයි. 

408. 
සම්බායධොයංඝරාවායසො, රජස්සායතනංඉති; 
අබ්යභොකායසොවපබ්බජ්ජා, ඉතිදිස්වානපබ්බජි. 

409. 
පබ්බජිත්වානකායයන, පාපකම්මංවිවජ්ජයි; 
වචීදුච්චරිතං හිත්වා, ආජීවං පරියසොධයි. 

410. 
අගමාරාජගෙංබුද්යධො, මගධානංගිරිබ්බජං; 
පිණ්ඩායඅභිොයරසි, ආකණ්ණවරලක්ඛයණො. 

411. 
තමද්දසාබිම්බිසායරො, පාසාදස්මිංපතිට්ඨියතො; 
දිස්වාලක්ඛණසම්පන්නං, ඉමමත්ථංඅභාසථ. 

412. 
‘‘ඉමංයභොන්යතොනිසායමථ, අභිරූයපොබ්රොසුචි; 
චරයණනචසම්පන්යනො, යුගමත්තඤ්චයපක්ඛති. 

413. 
‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසතිමා, නායංනීචකුලාමිව; 
රාජදූතාභිධාවන්තු, කුහිංභික්ඛුගමිස්සති’’. 

414. 
යතයපසිතාරාජදූතා, පිට්ඨියතොඅනුබන්ධිසුං; 
කුහිංගමිස්සතිභික්ඛු, කත්ථවායසොභවිස්සති. 

415. 
සපදානං චරමායනො, ගුත්තද්වායරොසුසංවුධමයතො; 
ඛි පංපත්තංඅපූයරසි, සම්පජායනොපටිස්සයතො. 

416. 
පිණ්ඩචාරං චරිත්වාන, නික්ඛම්මනගරා මුනි; 
පණ්ඩවංඅභිොයරසි, එත්ථවායසොභවිස්සති. 
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417. 
දිස්වානවාසූපගතං, තයයො [තයතො)සී...(] දූතාඋපාවිසුං; 
යතසුඑයකොව [එයකොචදූයතො)සී.සයා. ..(] ආගන්ත්වා, රාජියනො
පටියවදයි. 

418. 
‘‘එස භික්ඛු මොරාජ, පණ්ඩවස්ස පුරත්ථයතො [පුරක්ඛයතො )සයා.
ක.(]; 
නිසින්යනොබයග්ඝුසයභොව, සීයෙොවගිරිගබ්භයර’’. 

419. 
සුත්වාන දූතවචනං, භද්දයායනනඛත්තියයො; 
තරමානරූයපොනියයාසි, යයනපණ්ඩවපබ්බයතො. 

420. 
සයානභූමිංයායිත්වා, යානාඔරුය්ෙඛත්තියයො; 
පත්තියකොඋපසඞ්කම්ම, ආසජ්ජනංඋපාවිසි. 

421. 
නිසජ්ජරාජාසම්යමොදි, කථංසාරණීයංතයතො; 
කථංයසොවීතිසායරත්වා, ඉමමත්ථංඅභාසථ. 

422. 
‘‘යුවා ච දෙයරො චාසි, පඨමු පත්තියකො [පඨමු පත්තියා )සී.(, 
පඨමු පත්තියතො)සයා.(] සුසු; 
වණ්ණායරොයෙනසම්පන්යනො, ජාතිමාවියඛත්තියයො. 

423. 
‘‘යසොභයන්යතොඅනීකග්ගං, නාගසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
දදාමියභොයගභුඤ්ජස්සු, ජාතිංඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

424. 
‘‘උජුංජනපයදොරාජ, හිමවන්තස්සපස්සයතො; 
ධනවීරියයන සම්පන්යනො, යකොසයලසු [යකොසලස්ස (සයා. ක.(] 
නියකතියනො. 

425. 
‘‘ආදිච්චා [ආදිච්යචො )ක.(] නාම යගොත්යතන, සාකයා [සාකයයො 
(ක.(] නාමජාතියා; 
තම්ොකුලාපබ්බජියතොම්හි, නකායමඅභිපත්ථයං. 

426. 
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‘‘කායමස්වාදීනවංදිස්වා, යනක්ඛම්මංදට්ඨුයඛමයතො; 
පධානායගමිස්සාමි, එත්ථයමරඤ්ජතීමයනො’’ති. 

පබ්බජ්ජාසුත්තංපඨමංනිට්ඨිතං. 

2. පධානසුත්තං 

427. 
‘‘තං මංපධානපහිතත්තං, නදිංයනරඤ්ජරං පති; 
විපරක්කම්මඣායන්තං, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා. 

428. 
‘‘නමුචීකරුණංවාචං, භාසමායනොඋපාගමි; 
‘කයසොත්වමසිදුබ්බණ්යණො, සන්තියකමරණංතව. 

429. 
‘‘‘සෙස්සභායගො මරණස්ස, එකංයසොතවජීවිතං; 
ජීවයභොජීවිතංයසයයයො, ජීවංපුඤ්ඤානිකාෙසි. 

430. 
‘‘‘චරයතො චයතබ්රේමචරියං, අග්ගිහුත්තඤ්ච ජූෙයතො; 
පහූතංචීයයතපුඤ්ඤං, කංපධායනනකාෙසි. 

431. 
‘‘‘දුග්යගොමග්යගොපධානාය, දුක්කයරොදුරභිසම්භයවො’’’; 
ඉමාගාථාභණංමායරො, අට්ඨාබුද්ධස්සසන්තියක. 

432. 
තංතථාවාදිනංමාරං, භගවාඑතදබ්රවි; 
‘‘පමත්තබන්ධුපාපිම, යයනත්යථන [යසනත්යථන (?), අත්තයනො
අත්යථන)අට්ඨ.සංවණ්ණනා(] ඉධාගයතො. 

433. 
‘‘අණුමත්යතොපි [අණුමත්යතනපි (සී. සයා.(] පුඤ්යඤන, අත්යථො
මය්ෙංනවිජ්ජති; 
යයසඤ්චඅත්යථොපුඤ්යඤන, යතමායරොවත්තුමරෙති. 

434. 
‘‘අත්ථි සද්ධා තථා [තයතො )සී. ..(, තයපො )සයා. ක.(] වීරියං, 
පඤ්ඤාචමමවිජ්ජති; 
එවංමංපහිතත්තම්පි, කංජීවමනුපුච්ඡසි. 

435. 
‘‘නදීනමපියසොතානි, අයංවායතොවියසොසයය; 
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කඤ්ච යමපහිතත්තස්ස, යලොහිතං නුපසුස්සයය. 

436. 
‘‘යලොහියතසුස්සමානම්හි, පිත්තංයසම්ෙඤ්චසුස්සති; 
මංයසසුඛීයමායනසු, භියයයොචිත්තංපසීදති; 
භියයයොසතිචපඤ්ඤාච, සමාධිමමතිට්ඨති. 

437. 
‘‘තස්සයමවංවිෙරයතො, පත්තස්සුත්තමයවදනං; 
කායමසු [කායම )සී.සයා.(] නායපක්ඛයත චිත්තං, පස්සසත්තස්ස
සුද්ධතං. 

438. 
‘‘කාමා යතපඨමායසනා, දුතියාඅරති වුධමච්චති; 
තතියාඛු පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්ොපවුධමච්චති. 

439. 
‘‘පඤ්චමං [පඤ්චමී)සී...(] ථිනමිද්ධං යත, ඡට්ඨාභීරූපවුධමච්චති; 
සත්තමීවිචිකච්ඡායත, මක්යඛොථම්යභොයතඅට්ඨයමො. 

440. 
‘‘ලායභොසියලොයකොසක්කායරො, මිච්ඡාලද්යධොචයයොයයසො; 
යයොචත්තානංසමුක්කංයස, පයරචඅවජානති. 

441. 
‘‘එසා නමුචියතයසනා, කණ්ෙස්සාභි පොරිනී; 
නනංඅසූයරොජිනාති, යජත්වාචලභයතසුඛං. 

442. 
‘‘එසමුඤ්ජංපරිෙයර, ධිරත්ථුමම [ඉද (ක.(] ජීවිතං; 
සඞ්ගායමයමමතංයසයයයො, යංයචජීයවපරාජියතො. 

443. 
‘‘පගාළ්යෙත්ථ නදිස්සන්ති, එයක සමණබ්රාේමණා; 
තඤ්චමග්ගංනජානන්ති, යයනගච්ඡන්තිසුබ්බතා. 

444. 
‘‘සමන්තාධජිනිංදිස්වා, යුත්තංමාරංසවාෙනං; 
යුද්ධායපච්චුග්ගච්ඡාමි, මාමංඨානාඅචාවයි. 

445. 
‘‘යං යතතංන පසෙති, යසනංයලොයකොසයදවයකො; 
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තං යත පඤ්ඤාය යභච්ඡාමි [ගච්ඡාමි )සී.(, යවච්ඡාමි )සයා.(, 
වජ්ඣාමි)ක.(], ආමං පත්තංවඅස්මනා [පක්කංවඅමුනා)ක.(]. 

446. 
‘‘වසීකරිත්වා [වසිං කරිත්වා )බහූසු(] සඞ්ක පං, සතිඤ්ච
සූපතිට්ඨිතං; 
රට්ඨාරට්ඨංවිචරිස්සං, සාවයකවිනයංපුථූ. 

447. 
‘‘යතඅ පමත්තාපහිතත්තා, මමසාසනකාරකා; 
අකාමස්ස [අකාමා )ක.(] යත ගමිස්සන්ති, යත්ථ ගන්ත්වා න
යසොචයර’’. 

448. 
‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තං, අනුබන්ධිංපදාපදං; 
ඔතාරංනාධිගච්ඡිස්සං, සම්බුද්ධස්සසතීමයතො. 

449. 
‘‘යමදවණ්ණංවපාසාණං, වායයසොඅනුපරියගා; 
අයපත්ථමුදුං [මුදු)සී.(] වින්යදම, අපිඅස්සාදනාසියා. 

450. 
‘‘අලද්ධාතත්ථඅස්සාදං, වායයසත්යතොඅපක්කමි; 
කායකොවයසලමාසජ්ජ, නිබ්බිජ්ජායපමයගොතමං’’. 

451. 
තස්ස යසොකපයරතස්ස, වීණාකච්ඡාඅභස්සථ; 
තයතොයසොදුම්මයනොයක්යඛො, තත්යථවන්තරධායථාති. 

පධානසුත්තංදුතියංනිට්ඨිතං. 

3. සුභාසිතසුත්තං 

එවං යම සුතං – එක සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගතා වාචා සුභාසිතා යෙොති, න 
දුබ්භාසිතා, අනවජ්ජා ච අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූනං. කතයමහි චතූහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසුභාසිතංයයවභාසතියනො දුබ්භාසිතං, ධම්මංයයවභාසති
යනො අධම්මං, පියංයයව භාසති යනො අ පියං, සච්චංයයව භාසති යනො
අලිකං.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිඅඞ්යගහි සමන්නාගතාවාචාසුභාසිතා
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යෙොති, යනො දුබ්භාසිතා, අනවජ්ජා ච අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූන’’න්ති.
ඉදමයවොචභගවා.ඉදංවත්වානසුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

452. 
‘‘සුභාසිතංඋත්තමමාහුසන්යතො, ධම්මංභයණනාධම්මංතංදුතියං; 
පියං භයණ නා පියං තං තතියං, සච්චං භයණ නාලිකං තං 
චතුත්ථ’’න්ති. 

අථ යඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසං චීවරංකත්වායයන
භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘පටිභාති මං
භගවා, පටිභාතිමංසුගතා’’ති.‘‘පටිභාතුතංවඞ්ගීසා’’තිභගවාඅයවොච.අථ
යඛොආයස්මා වඞ්ගීයසොභගවන්තංසම්මුඛාසාරු පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

453. 
‘‘තයමවවාචංභායසයය, යායත්තානංනතාපයය; 
පයර චනවිහිංයසයය, සායවවාචා සුභාසිතා. 

454. 
‘‘පියවාචයමවභායසයය, යාවාචාපටිනන්දිතා; 
යංඅනාදායපාපානි, පයරසංභාසයතපියං. 

455. 
‘‘සච්චංයවඅමතාවාචා, එසධම්යමොසනන්තයනො; 
සච්යචඅත්යථචධම්යමච, ආහුසන්යතොපතිට්ඨිතා. 

456. 
‘‘යං බුද්යධොභාසතිවාචං, යඛමංනිබ්බානපත්තියා; 
දුක්ඛස්සන්තකරියාය, සායවවාචානමුත්තමා’’ති. 

සුභාසිතසුත්තංතතියංනිට්ඨිතං. 

4. සුන්දරිකභාරද්වාජසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විෙරති සුන්දරිකාය
නදියා තීයර. යතන යඛො පන සමයයන සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො
සුන්දරිකාය නදියා තීයර අග්ගිං ජුෙති, අග්ගිහුත්තං පරිචරති. අථ යඛො
සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො අග්ගිං ජුහිත්වා අග්ගිහුත්තං පරිචරිත්වා
උට්ඨායාසනා සමන්තා චතුද්දිසා අනුවියලොයකසි – ‘‘යකො නු යඛො ඉමං
ෙබයයසසංභුඤ්යජයයා’’ති? අද්දසායඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො
භගවන්තං අවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල සසීසං පාරුතං නිසින්නං; 
දිස්වාන වායමන ෙත්යථන ෙබයයසසං ගයෙත්වා දක්ඛියණන ෙත්යථන
කමණ්ඩලුංගයෙත්වායයනභගවා යතනුපසඞ්කමි. 
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අථ යඛො භගවා සුන්දරිකභාරද්වාජස්ස බ්රාේමණස්ස පදසද්යදන සීසං 
විවරි. අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො – ‘‘මුණ්යඩො අයං භවං, 
මුණ්ඩයකොඅයංභව’’න්තිතයතොවපුනනිවත්තිතුකායමොඅයෙොසි.අථයඛො 
සුන්දරිකභාරද්වාජස්සබ්රාේමණස්සඑතදයෙොසි–‘‘මුණ්ඩාපිහිඉයධකච්යච 
බ්රාේමණා භවන්ති, යංනූනාෙං උපසඞ්කමිත්වා ජාතිං පුච්යඡයය’’න්ති. අථ
යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං එතදයවොච–‘‘කංජච්යචොභව’’න්ති? 

අථයඛොභගවාසුන්දරිකභාරද්වාජංබ්රාේමණංගාථාහිඅජ්ඣභාසි – 

457. 
‘‘න බ්රාේමයණො යනොම්හි න රාජපුත්යතො, න යවස්සායයනො උද
යකොචි යනොම්හි; 
යගොත්තං පරිඤ්ඤාය පුථුජ්ජනානං, අකඤ්චයනො මන්ත චරාමි 
යලොයක. 

458. 
‘‘සඞ්ඝාටිවාසී අගයෙො චරාමි [අගියෙො )ක. සී. ..( අයගයෙො
)කත්ථචි(], නිවුධමත්තයකයසො අභිනිබ්බුතත්යතො; 
අලි පමායනො ඉධ මාණයවහි, අකල්ලං මං බ්රාේමණ පුච්ඡසි 
යගොත්තපඤ්ෙං’’. 

459. 
‘‘පුච්ඡන්ති යවයභොබ්රාේමණා, බ්රාේමයණභිසෙබ්රාේමයණොයනො
භව’’න්ති. 

460. 
‘‘බ්රාේමයණොහියචත්වංබ්රූසි, මඤ්චබ්රසූි අබ්රාේමණං; 
තංතංසාවිත්තිංපුච්ඡාමි, තිපදංචතුවීසතක්ඛරං. 

461. 
‘‘කං නිස්සිතාඉසයයොමනුජා, ඛත්තියා බ්රාේමණා [පඨමපාදන්යතො] 
යදවතානං; 
යඤ්ඤමක පයිංසුපුථූඉධයලොයක [දුතියපාදන්යතො (සී.(]. 

462. 
‘‘යදන්තගූ යවදගූ යඤ්ඤකායල, යස්සාහුතිං ලයභ තස්සිජ්යඣති 
බූ්රමි’’. 

463. 
‘‘අද්ධාහිතස්සහුතමිජ්යඣ, (ඉතිබ්රාේමයණො( 
යංතාදිසංයවදගුමද්දසාම; 
තුම්ොදිසානඤ්හිඅදස්සයනන, අඤ්යඤොජයනොභුඤ්ජති පූරළාසං’’. 
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464. 
‘‘තස්මාතිෙත්වංබ්රාේමණඅත්යථන, අත්ථියකොඋපසඞ්කම්ම පුච්ඡ; 
සන්තංවිධූමංඅනීඝංනිරාසං, අ යපවිධඅභිවින්යද සුයමධං’’. 

465. 
‘‘යඤ්යඤ රයතොෙං යභො යගොතම, යඤ්ඤං යිට්ඨුකායමො නාෙං
පජානාමි; 
අනුසාසතුමංභවං, යත්ථ හුතංඉජ්ඣයත බූ්රහියමතං’’. 

‘‘යතනහිත්වං, බ්රාේමණ, ඔදෙස්සුයසොතං; ධම්මංයත යදයසස්සාමි– 

466. 
‘‘මා ජාතිංපුච්ඡීචරණඤ්චපුච්ඡ, කට්ඨා ෙයවජායතිජාතයවයදො; 
නීචාකුලීයනොපි මුනීධිතීමා, ආජානියයොයෙොති හිරීනියසයධො. 

467. 
‘‘සච්යචනදන්යතොදමසාඋයපයතො, යවදන්තගූවූසිතබ්රේමචරියයො; 
කායලනතම්හිෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
[පුඤ්ඤයපයඛො)සී...(] යයජථ. 

468. 
‘‘යය කායමහිත්වාඅගොචරන්ති, සුසඤ්ඤතත්තාතසරංවඋජ්ජුං; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

469. 
‘‘යයවීතරාගාසුසමාහිතින්ද්රියා, චන්යදොවරාහුග්ගෙණා පමුත්තා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

470. 
‘‘අසජ්ජමානාවිචරන්තියලොයක, සදාසතාහිත්වාමමායිතානි; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

471. 
‘‘යයොකායමහිත්වාඅභිභුයයචාරී, යයොයවදිජාතීමරණස්සඅන්තං; 
පරිනිබ්බුයතො උදකරෙයදොවසීයතො, තථාගයතොඅරෙති පූරළාසං. 

472. 
‘‘සයමො සයමහිවිසයමහිදූයර, තථාගයතොයෙොති අනන්තපඤ්යඤො; 
අනූපලිත්යතොඉධවාහුරංවා, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 
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473. 
‘‘යම්හි න මායා වසති න මායනො, යයො වීතයලොයභො අමයමො 
නිරායසො; 
පනුණ්ණයකොයධො අභිනිබ්බුතත්යතො, යයො බ්රාේමයණො යසොකමලං
අොසි; 
තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 

474 . 

‘‘නියවසනංයයොමනයසොඅොසි, පරිග්ගොයස්සනසන්තියකචි; 
අනුපාදියායනොඉධවාහුරංවා, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 

475. 
‘‘සමාහියතොයයොඋදතාරිඔඝං, ධම්මංචඤ්ඤාසිපරමායදිට්ඨියා; 
ඛීණාසයවොඅන්තිමයදෙධාරී, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 

476. 
‘‘භවාසවායස්සවචීඛරාච, විධූපිතාඅත්ථගතානසන්ති; 
සයවදගූසබ්බධිවි පමුත්යතො, තථාගයතො අරෙතිපූරළාසං. 

477. 
‘‘සඞ්ගාතියගො යස්ස න සන්ති සඞ්ගා, යයො මානසත්යතසු 
අමානසත්යතො; 
දුක්ඛං පරිඤ්ඤායසයඛත්තවත්ථුං, තථාගයතො අරෙතිපූරළාසං. 

478. 
‘‘ආසං අනිස්සායවියවකදස්සී, පරයවදියං දිට්ඨිමුපාතිවත්යතො; 
ආරම්මණායස්සනසන්තියකචි, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 

479. 
‘‘පයරොපරා [පයරොවරා )සී. ..(] යස්ස සයමච්ච ධම්මා, විධූපිතා
අත්ථගතානසන්ති; 
සන්යතොඋපාදානඛයයවිමුත්යතො, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 

480. 
‘‘සංයයොජනං ජාතිඛයන්තදස්සී, යයොපානුදිරාගපථං අයසසං; 
සුද්යධො නියදොයසො විමයලො අකායචො [අකායමො )සී. සයා.(], 
තථාගයතො අරෙතිපූරළාසං. 

481. 
‘‘යයො අත්තයනො අත්තානං [අත්තනාත්තානං )සී. සයා.(] 
නානුපස්සති, සමාහියතොඋජ්ජුගයතොඨිතත්යතො; 
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සයවඅයනයජොඅඛියලොඅකඞ්යඛො, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං. 

482. 
‘‘යමොෙන්තරා යස්ස න සන්ති යකචි, සබ්යබසු ධම්යමසු ච 
ඤාණදස්සී; 
සරීරඤ්චඅන්තිමංධායරති, පත්යතොචසම්යබොධිමනුත්තරංසිවං; 
එත්තාවතායක්ඛස්සසුද්ධි, තථාගයතොඅරෙතිපූරළාසං’’. 

483. 
‘‘හුතඤ්ච [හුත්තඤ්ච )සී. ක.(] මය්ෙංහුතමත්ථුසච්චං, යංතාදිසං
යවදගුනංඅලත්ථං; 
බ්රේමා හි සක්ඛි පටිගණ්ොතු යම භගවා, භුඤ්ජතු යම භගවා 
පූරළාසං’’. 

484. 
‘‘ගාථාභිගීතං යම අයභොජයනයයං, සම්පස්සතං බ්රාේමණ යනස 
ධම්යමො; 
ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, ධම්යමසතීබ්රාේමණ වුධමත්තියරසා. 

485. 
‘‘අඤ්යඤනචයකවලිනංමයෙසිං, ඛීණාසවංකුක්කුච්චවූපසන්තං; 
අන්යනනපායනනඋපට්ඨෙස්සු, යඛත්තඤ්හිතංපුඤ්ඤයපක්ඛස්ස 
යෙොති’’. 

486. 
‘‘සාධාෙං භගවා තථා විජඤ්ඤං, යයො දක්ඛිණං භුඤ්යජයය
මාදිසස්ස; 
යංයඤ්ඤකායලපරියයසමායනො, ප පුයයතවසාසනං’’. 

487. 
‘‘සාරම්භායස්සවිගතා, චිත්තංයස්සඅනාවිලං; 
වි පමුත්යතොචකායමහි, ථිනංයස්සපනූදිතං. 

488. 
‘‘සීමන්තානං වියනතාරං, ජාතිමරණයකොවිදං; 
මුනිංයමොයනයයසම්පන්නං, තාදිසංයඤ්ඤමාගතං. 

489. 
‘‘භකුටිං [භූකුටිං )ක. සී.(, භාකුටිං )ක. සී., ම. නි. 1.226)] 
විනයිත්වාන, පඤ්ජලිකානමස්සථ; 
පූයජථඅන්නපායනන, එවංඉජ්ඣන්තිදක්ඛිණා. 
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490. 
‘‘බුද්යධො භවංඅරෙතිපූරළාසං, පුඤ්ඤයඛත්තමනුත්තරං; 
ආයායගොසබ්බයලොකස්ස, යභොයතොදින්නංමෙ ඵල’’න්ති. 

අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාේමයණො භගවන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො
යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 
මූළ්ෙස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය
– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාෙං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාෙං යභොයතො යගොතමස්ස 
සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. අලත්ථ යඛො 
සුන්දරිකභාරද්වායජොබ්රාේමයණො…යප.…අරෙතංඅයෙොසීති. 

සුන්දරිකභාරද්වාජසුත්තංචතුත්ථංනිට්ඨිතං. 

5. මාඝසුත්තං 

එවං යම සුතං – එක සමයං භගවා රාජගයෙ විෙරති ගිජ්ඣකූයට
පබ්බයත. අථ යඛො මායඝො මාණයවො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මායඝො
මාණයවොභගවන්තං එතදයවොච– 

‘‘අෙඤ්හි, යභො යගොතම, දායයකො දානපති වදඤ්ඤූ යාචයයොයගො; 
ධම්යමනයභොයග පරියයසාමි; ධම්යමනයභොයගපරියයසිත්වාධම්මලද්යධහි
යභොයගහිධම්මාධිගයතහිඑකස්සපි දදාමිද්වින්නම්පි තිණ්ණම්පිචතුන්නම්පි
පඤ්චන්නම්පි ඡන්නම්පිසත්තන්නම්පිඅට්ඨන්නම්පිනවන්නම්පිදසන්නම්පි
දදාමි, වීසායපි තිංසායපිචත්තාලීසායපිපඤ්ඤාසායපිදදාමි, සතස්සපිදදාමි, 
භියයයොපිදදාමි. කච්චාෙං, යභොයගොතම, එවංදදන්යතොඑවංයජන්යතොබහුං
පුඤ්ඤංපසවාමී’’ති? 

‘‘තග්ඝ ත්වං, මාණව, එවං දදන්යතො එවං යජන්යතො බහුං පුඤ්ඤං 
පසවසි. යයො යඛො, මාණව, දායයකො දානපති වදඤ්ඤූ යාචයයොයගො; 
ධම්යමනයභොයගපරියයසති; ධම්යමන යභොයගපරියයසිත්වාධම්මලද්යධහි
යභොයගහිධම්මාධිගයතහිඑකස්සපිදදාති…යප.… සතස්සපිදදාති, භියයයොපි
දදාති, බහුංයසොපුඤ්ඤංපසවතී’’ති.අථයඛොමායඝොමාණයවො භගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

491. 
‘‘පුච්ඡාමෙංයගොතමංවදඤ්ඤුං, (ඉතිමායඝොමාණයවො( 
කාසායවාසිංඅගෙං [අගිෙං)සී.(, අයගෙං (..(] චරන්තං; 
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යයො යාචයයොයගො දානපති [දානපතී )සී. සයා. ..(] ගෙට්යඨො, 
පුඤ්ඤත්ථියකො [පුඤ්ඤයපයඛො)සී... ක.(] යජතිපුඤ්ඤයපක්යඛො; 
දදං පයරසංඉධඅන්නපානං, කථංහුතං යජමානස්සසුජ්යඣ’’. 

492. 
‘‘යයොයාචයයොයගොදානපතිගෙට්යඨො, (මාඝාතිභගවා( 
පුඤ්ඤත්ථියකොයජතිපුඤ්ඤයපක්යඛො; 
දදංපයරසංඉධඅන්නපානං, ආරාධයයදක්ඛියණයයයභිතාදි’’. 

493. 
‘‘යයො යාචයයොයගොදානපතිගෙට්යඨො, (ඉතිමායඝො මාණයවො( 
පුඤ්ඤත්ථියකොයජතිපුඤ්ඤයපක්යඛො; 
දදංපයරසංඉධඅන්නපානං, අක්ඛාහියමභගවාදක්ඛියණයයය’’. 

494. 
‘‘යය යවඅසත්තා [අලග්ගා (සයා.(] විචරන්තියලොයක, අකඤ්චනා
යකවලියනොයතත්තා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

495. 
‘‘යයසබ්බසංයයොජනබන්ධනච්ඡිදා, දන්තාවිමුත්තාඅනීඝා නිරාසා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

496. 
‘‘යය සබ්බසංයයොජනවි පමුත්තා, දන්තා විමුත්තාඅනීඝානිරාසා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

497. 
‘‘රාගඤ්චයදොසඤ්චපොයයමොෙං, ඛීණාසවාවූසිතබ්රේමචරියා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

498. 
‘‘යයසුනමායාවසතිනමායනො, ඛීණාසවාවූසිතබ්රේමචරියා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

499. 
‘‘යය වීතයලොභාඅමමා නිරාසා, ඛීණාසවාවූසිතබ්රේමචරියා; 
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කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

500. 
‘‘යය යවනතණ්ොසුඋපාතිපන්නා, විතයරයය ඔඝංඅමමාචරන්ති; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

501. 
‘‘යයසංතණ්ොනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක, භවාභවායඉධවාහුරංවා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

502. 
‘‘යයකායමහිත්වාඅගොචරන්ති, සුසඤ්ඤතත්තාතසරංවඋජ්ජුං; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

503. 
‘‘යයවීතරාගාසුසමාහිතින්ද්රියා, චන්යදොවරාහුග්ගෙණා පමුත්තා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

504. 
‘‘සමිතාවියනොවීතරාගාඅයකොපා, යයසංගතීනත්ථිධවි පොය; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

505. 
‘‘ජහිත්වාජාතිමරණංඅයසසං, කථංකථිංසබ්බමුපාතිවත්තා; 
කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

506. 
‘‘යය අත්තදීපාවිචරන්ති යලොයක, අකඤ්චනාසබ්බධිවි පමුත්තා; 
කායලන යතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයො බ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො
යයජථ. 

507. 
‘‘යය යෙත්ථ ජානන්ති යථා තථා ඉදං, අයමන්තිමා නත්ථි 
පුනබ්භයවොති; 
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කායලනයතසුෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ. 

508. 
‘‘යයො යවදගූඣානරයතොසතීමා, සම්යබොධිපත්යතොසරණං බහූනං; 
කායලනතම්හිෙබයංපයවච්යඡ, යයොබ්රාේමයණොපුඤ්ඤයපක්යඛො 
යයජථ’’. 

509. 
‘‘අද්ධා අයමොඝා මම පුච්ඡනා අහු, අක්ඛාසි යම භගවා 
දක්ඛියණයයය; 
ත්වඤ්යෙත්ථ ජානාසි යථා තථා ඉදං, තථා හි යත විදියතො එස 
ධම්යමො. 

510. 
‘‘යයොයාචයයොයගොදානපතිගෙට්යඨො, (ඉතිමායඝොමාණයවො( 
පුඤ්ඤත්ථියකොයජතිපුඤ්ඤයපක්යඛො; 
දදංපයරසංඉධඅන්නපානං, 
අක්ඛාහියමභගවායඤ්ඤසම්පදං’’. 

511. 
‘‘යජස්සුයජමායනොමාඝාතිභගවා, සබ්බත්ථචවි පසායදහි චිත්තං; 
ආරම්මණංයජමානස්සයඤ්යඤො, එත්ථ පතිට්ඨායජොතියදොසං. 

512. 
‘‘යසො වීතරායගො පවියනයය යදොසං, යමත්තං චිත්තං 
භාවයම පමාණං; 
රත්තින්දිවංසතතම පමත්යතො, සබ්බාදිසාඵරති අ පමඤ්ඤං’’. 

513. 
‘‘යකො සුජ්ඣති මුච්චති බජ්ඣතී ච, යකනත්තනා ගච්ඡති 
[යකනත්යථනාගච්ඡති)ක.(] බ්රේමයලොකං; 
අජානයතො යම මුනි බ්රූහි පුට්යඨො, භගවා හි යම සක්ඛි 
බ්රේමජ්ජදිට්යඨො; 
තුවඤ්හි යනො බ්රේමසයමොසි සච්චං, කථං උපපජ්ජති බ්රේමයලොකං
ජුතිම’’. 

514. 
‘‘යයොයජතිතිවිධංයඤ්ඤසම්පදං, (මාඝාතිභගවා( 
ආරාධයයදක්ඛියණයයයභිතාදි; 
එවං යජිත්වාසම්මායාචයයොයගො, 
උපපජ්ජතිබ්රේමයලොකන්තිබ්රූමී’’ති. 
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එවංවුධමත්යත, මායඝොමාණයවොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘අභික්කන්තං, 
යභො යගොතම…යප.…අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

මාඝසුත්තංපඤ්චමංනිට්ඨිතං. 

6. සභියසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයෙ විෙරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන සභියස්ස පරිබ්බාජකස්ස
පුරාණසායලොහිතාය යදවතායපඤ්ොඋද්දිට්ඨායෙොන්ති–‘‘යයොයත, සභිය, 
සමයණො වා බ්රාේමයණො වා ඉයම පඤ්යෙ පුට්යඨො බයාකයරොති තස්ස
සන්තියකබ්රේමචරියංචයරයයාසී’’ති. 

අථයඛොසභියයොපරිබ්බාජයකොතස්සායදවතායසන්තියකයතපඤ්යෙ 
උග්ගයෙත්වා යය යත සමණබ්රාේමණා සඞ්ඝියනො ගණියනො ගණාචරියා
ඤාතා යසස්සියනො තිත්ථකරා සාධුසම්මතා බහුජනස්ස, යසයයථිදං –
පූරයණො කස්සයපො මක්ඛලියගොසායලො අජියතො යකසකම්බයලො පකුයධො 
[කකුයධො)සී.(පකුද්යධො (සයා.කං.(] කච්චායනොසඤ්චයයො [සඤ්ජයයො)සී.
සයා. කං. ..(] යබලට්ඨපුත්යතො [යබල්ලට්ඨිපුත්යතො )සී. ..(, 
යවළට්ඨපුත්යතො )සයා.(] නිගණ්යඨොනාටපුත්යතො [නාතපුත්යතො (සී...(], 
යත උපසඞ්කමිත්වා යත පඤ්යෙ පුච්ඡති. යත සභියයන පරිබ්බාජයකන
පඤ්යෙ පුට්ඨා න සම්පායන්ති; අසම්පායන්තා යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච
අ පච්චයඤ්චපාතුකයරොන්ති.අපිචසභියංයයවපරිබ්බාජකං පටිපුච්ඡන්ති. 

අථ යඛො සභියස්ස පරිබ්බාජකස්ස එතදයෙොසි – ‘‘යය යඛො යත
යභොන්යතො සමණබ්රාේමණා සඞ්ඝියනො ගණියනො ගණාචරියා ඤාතා
යසස්සියනො තිත්ථකරා සාධුසම්මතා බහුජනස්ස, යසයයථිදං – පූරයණො
කස්සයපො…යප.… නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො, යත මයා පඤ්යෙ පුට්ඨා න
සම්පායන්ති, අසම්පායන්තා යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අ පච්චයඤ්ච 
පාතුකයරොන්ති; අපි ච මඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡන්ති. යන්නූන්නාෙං
හීනායාවත්තිත්වාකායමපරිභුඤ්යජයය’’න්ති. 

අථ යඛොසභියස්සපරිබ්බාජකස්සඑතදයෙොසි– ‘‘අයම්පියඛොසමයණො
යගොතයමොසඞ්ඝීයචවගණීචගණාචරියයොචඤායතොයසස්සීතිත්ථකයරො 
සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස; යංනූනාෙං සමණං යගොතමං උපසඞ්කමිත්වා
ඉයමපඤ්යෙ පුච්යඡයය’’න්ති. 

අථ යඛො සභියස්ස පරිබ්බාජකස්ස එතදයෙොසි – ‘‘යයපියඛො යත [යය
යඛො යත )සයා.(, යං යඛො යත )ක.(] යභොන්යතො සමණබ්රාේමණා ජිණ්ණා
වුධමඩ්ඪා මෙල්ලකා අද්ධගතා වයයොඅනු පත්තා යථරා රත්තඤ්ඤූ
චිරපබ්බජිතා සඞ්ඝියනොගණියනොගණාචරියාඤාතායසස්සියනොතිත්ථකරා
සාධුසම්මතා බහුජනස්ස, යසයයථිදං – පූරයණො කස්සයපො…යප. … 
නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො, යතපි මයා පඤ්යෙ පුට්ඨා න සම්පායන්ති, 
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අසම්පායන්තා යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අ පච්චයඤ්ච පාතුකයරොන්ති, අපි ච
මඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡන්ති; කං පන යම සමයණො යගොතයමො ඉයම
පඤ්යෙ පුට්යඨොබයාකරිස්සති!සමයණොහියගොතයමොදෙයරොයචවජාතියා, 
නයවොච පබ්බජ්ජායා’’ති. 

අථ යඛො සභියස්ස පරිබ්බාජකස්ස එතදයෙොසි – ‘‘සමයණො යඛො 
[සමයණො යඛො යගොතයමො )සයා. ක.(] දෙයරොති න උඤ්ඤාතබ්යබො න 
පරියභොතබ්යබො. දෙයරොපි යචස සමයණො යගොතයමො මහිද්ධියකො යෙොති
මොනුභායවො, යංනූනාෙං සමණං යගොතමං උපසඞ්කමිත්වා ඉයම පඤ්යෙ
පුච්යඡයය’’න්ති. 

අථ යඛොසභියයොපරිබ්බාජයකොයයනරාජගෙංයතන චාරිකංපක්කාමි.
අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන රාජගෙං යවළුවනං
කලන්දකනිවායපො, යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො සභියයොපරිබ්බාජයකොභගවන්තංගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

515. 
‘‘කඞ්ඛීයවචිකච්ඡීආගමං, (ඉතිසභියයො( 
පඤ්යෙපුච්ඡිතුංඅභිකඞ්ඛමායනො; 
යතසන්තකයරොභවාහි [භවාහියම)..ක.(] පඤ්යෙයමපුට්යඨො, 
අනුපුබ්බංඅනුධම්මංබයාකයරොහියම’’. 

516. 
‘‘දූරයතො ආගයතොසිසභිය, (ඉතිභගවා( 
පඤ්යෙපුච්ඡිතුංඅභිකඞ්ඛමායනො; 
යතසන්තකයරොභවාමි [යතසමන්තකයරොමියත )ක.(] පඤ්යෙයත
පුට්යඨො, 
අනුපුබ්බංඅනුධම්මංබයාකයරොමියත. 

517. 
‘‘පුච්ඡ මංසභියපඤ්ෙං, යංකඤ්චි මනසිච්ඡසි; 
තස්සතස්යසවපඤ්ෙස්ස, අෙංඅන්තංකයරොමියත’’ති. 

අථ යඛො සභියස්ස පරිබ්බාජකස්ස එතදයෙොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, 
අබ්භුතං වත, යභො! යං වතාෙං අඤ්යඤසු සමණබ්රාේමයණසු
ඔකාසකම්මමත්තම්පි [ඔකාසමත්තම්පි )සී. ..(] නාලත්ථං තං යම ඉදං
සමයණන යගොතයමන ඔකාසකම්මං කත’’න්ති. අත්තමයනො පමුදියතො
උදග්යගො.තියසොමනස්සජායතොභගවන්තං පඤ්ෙංඅපුච්ඡි– 

518. 
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‘‘කංපත්තිනමාහුභික්ඛුනං, (ඉතිසභියයො( 
යසොරතංයකනකථඤ්චදන්තමාහු; 
බුද්යධොතිකථංපවුධමච්චති, 
පුට්යඨොයමභගවාබයාකයරොහි’’. 

519. 
‘‘පජ්යජන කයතනඅත්තනා, (සභියාතිභගවා( 
පරිනිබ්බානගයතොවිතිණ්ණකඞ්යඛො; 
විභවඤ්චභවඤ්චවි පොය, 
වුධමසිතවාඛීණපුනබ්භයවොසභික්ඛු. 

520. 
‘‘සබ්බත්ථ උයපක්ඛයකො සතිමා, න යසො හිංසති කඤ්චි
සබ්බයලොයක; 
තිණ්යණොසමයණොඅනාවියලො, උස්සදායස්සනසන්තියසොරයතො
යසො. 

521. 
‘‘යස්සින්ද්රියානිභාවිතානි, අජ්ඣත්තංබහිද්ධාච සබ්බයලොයක; 
නිබ්බිජ්ඣඉමංපරඤ්චයලොකං, කාලංකඞ්ඛතිභාවියතොස දන්යතො. 

522. 
‘‘ක පානිවියචයයයකවලානි, සංසාරංදුභයංචුතූපපාතං; 
විගතරජමනඞ්ගණං විසුද්ධං, පත්තංජාතිඛයං තමාහුබුද්ධ’’න්ති. 

අථ යඛො සභියයො පරිබ්බාජයකො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා අත්තමයනො පමුදියතො උදග්යගො .තියසොමනස්සජායතො
භගවන්තංඋත්තරිං [උත්තරි)ක.(] පඤ්ෙංඅපුච්ඡි– 

523. 
‘‘කං පත්තිනමාහුබ්රාේමණං, (ඉති සභියයො( 
සමණංයකනකථඤ්චන්ොතයකොති; 
නායගොති කථංපවුධමච්චති, 
පුට්යඨොයමභගවාබයාකයරොහි’’. 

524. 
‘‘බාහිත්වාසබ්බපාපකානි, (සභියාතිභගවා( 
විමයලොසාධුසමාහියතොඨිතත්යතො; 
සංසාරමතිච්චයකවලීයසො, 
අසියතොතාදිපවුධමච්චයතසබ්රේමා. 

525. 
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‘‘සමිතාවිපොයපුඤ්ඤපාපං, විරයජොඤත්වාඉමංපරඤ්චයලොකං; 
ජාතිමරණංඋපාතිවත්යතො, සමයණොතාදිපවුධමච්චයතතථත්තා. 

526. 
‘‘නින්ොය [නිනොය (සයා.(] සබ්බපාපකානි, අජ්ඣත්තංබහිද්ධාච
සබ්බයලොයක; 
යදවමනුස්යසසු ක පියයසු, ක පංයනති තමාහුන්ොතයකො’’ති. 

527. 
‘‘ආගුංනකයරොතිකඤ්චියලොයක, සබ්බසංයයොයග [සබ්බයයොයග
)ක.(] විසජ්ජබන්ධනානි; 
සබ්බත්ථනසජ්ජතීවිමුත්යතො, නායගොතාදිපවුධමච්චයත තථත්තා’’ති. 

අථ යඛො සභියයො පරිබ්බාජයකො…යප.… භගවන්තං උත්තරිං පඤ්ෙං
අපුච්ඡි – 

528. 
‘‘කංයඛත්තජිනංවදන්තිබුද්ධා, (ඉතිසභියයො( 
කුසලංයකනකථඤ්චපණ්ඩියතොති; 
මුනි නාමකථංපවුධමච්චති, 
පුට්යඨොයමභගවාබයාකයරොහි’’. 

529. 
‘‘යඛත්තානිවියචයයයකවලානි, (සභියාතිභගවා( 
දිබ්බංමානුසකඤ්චබ්රේමයඛත්තං; 
සබ්බයඛත්තමූලබන්ධනාපමුත්යතො, 
යඛත්තජියනොතාදිපවුධමච්චයතතථත්තා. 

530. 
‘‘යකොසානි වියචයයයකවලානි, දිබ්බං මානුසකඤ්චබ්රේමයකොසං; 
සබ්බයකොසමූලබන්ධනා පමුත්යතො, කුසයලො තාදි පවුධමච්චයත 
තථත්තා. 

531. 
‘‘දුභයානි වියචයය පණ්ඩරානි, අජ්ඣත්තං බහිද්ධා ච
සුද්ධිපඤ්යඤො; 
කණ්ෙංසුක්කංඋපාතිවත්යතො, පණ්ඩියතොතාදිපවුධමච්චයත තථත්තා. 

532. 
‘‘අසතඤ්ච සතඤ්ච ඤත්වා ධම්මං, අජ්ඣත්තං බහිද්ධා ච
සබ්බයලොයක; 
යදවමනුස්යසහිපූජනීයයො, සඞ්ගංජාලමතිච්චයසොමුනී’’ති. 
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අථ යඛො සභියයො පරිබ්බාජයකො…යප.… භගවන්තං උත්තරිං පඤ්ෙං
අපුච්ඡි – 

533. 
‘‘කංපත්තිනමාහු යවදගුං, (ඉතිසභියයො( 
අනුවිදිතංයකනකථඤ්චවීරියවාති; 
ආජානියයොකන්තිනාමයෙොති, 
පුට්යඨොයමභගවාබයාකයරොහි’’. 

534. 
‘‘යවදානිවියචයයයකවලානි, (සභියාතිභගවා( 
සමණානංයානිධත්ථි [යානිපත්ථි)සී.සයා. ..(] බ්රාේමණානං; 
සබ්බයවදනාසුවීතරායගො, 
සබ්බංයවදමතිච්චයවදගූයසො. 

535. 
‘‘අනුවිච්චපපඤ්චනාමරූපං, අජ්ඣත්තං බහිද්ධාචයරොගමූලං; 
සබ්බයරොගමූලබන්ධනා පමුත්යතො, අනුවිදියතො තාදි පවුධමච්චයත 
තථත්තා. 

536. 
‘‘විරයතොඉධසබ්බපාපයකහි, නිරයදුක්ඛංඅතිච්චවීරියවායසො; 
යසොවීරියවාපධානවා, ධීයරොතාදිපවුධමච්චයතතථත්තා. 

537. 
‘‘යස්සස්සුලුනානිබන්ධනානි, අජ්ඣත්තංබහිද්ධාච සඞ්ගමූලං; 
සබ්බසඞ්ගමූලබන්ධනා පමුත්යතො, ආජානියයො තාදි පවුධමච්චයත 
තථත්තා’’ති. 

අථ යඛො සභියයො පරිබ්බාජයකො…යප.… භගවන්තං උත්තරිං පඤ්ෙං
අපුච්ඡි– 

538. 
‘‘කංපත්තිනමාහුයසොත්තියං, (ඉතිසභියයො( 
අරියං යකනකථඤ්චචරණවාති; 
පරිබ්බාජයකොකන්තිනාමයෙොති, 
පුට්යඨොයමභගවාබයාකයරොහි’’. 

539. 
‘‘සුත්වාසබ්බධම්මංඅභිඤ්ඤායයලොයක, (සභියාතිභගවා( 
සාවජ්ජානවජ්ජංයදත්ථිකඤ්චි; 
අභිභුංඅකථංකථිංවිමුත්තං, 
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අනිඝං සබ්බධිමාහුයසොත්තියයොති. 

540. 
‘‘යඡත්වාආසවානිආලයානි, විද්වායසොනඋයපතිගබ්භයසයයං; 
සඤ්ඤංතිවිධංපනුජ්ජපඞ්කං, ක පංයනතිතමාහුඅරියයොති. 

541. 
‘‘යයො ඉධ චරයණසු පත්තිපත්යතො, කුසයලො සබ්බදා ආජානාති 
[ආජානි)සයා.(] ධම්මං; 
සබ්බත්ථනසජ්ජතිවිමුත්තචිත්යතො [විමුත්යතො)සී.(], පටිඝායස්ස
නසන්තිචරණවායසො. 

542. 
‘‘දුක්ඛයවපක්කං යදත්ථි කම්මං, උද්ධමයධො තිරියං වාපි 
[තිරියඤ්චාපි)සයා.(] මජ්යඣ; 
පරිබ්බාජයිත්වාපරිඤ්ඤචාරී, මායංමානමයථොපියලොභයකොධං; 
පරියන්තමකාසිනාමරූපං, තංපරිබ්බාජකමාහු පත්තිපත්ත’’න්ති. 

අථ යඛො සභියයො පරිබ්බාජයකො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා අත්තමයනො පමුදියතො උදග්යගො .තියසොමනස්සජායතො 
උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං 
පණායමත්වාභගවන්තංසම්මුඛාසාරු පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

543. 
‘‘යානි ච තීණි යානි ච සට්ඨි, සමණ පවාදසිතානි 
[සමණ පවාදනිස්සිතානි)සයා. ක.(] භූරිපඤ්ඤ; 
සඤ්ඤක්ඛරසඤ්ඤනිස්සිතානි, ඔසරණානිවියනයයඔඝතමගා. 

544. 
‘‘අන්තගූසි පාරගූ [පාරගූසි (සයා. .. ක.(] දුක්ඛස්ස, අරොසි
සම්මාසම්බුද්යධොඛීණාසවංතං මඤ්යඤ; 
ජුතිමාමුතිමාපහූතපඤ්යඤො, දුක්ඛස්සන්තකරංඅතායරසිමං. 

545. 
‘‘යංයමකඞ්ඛිතමඤ්ඤාසි, විචිකච්ඡාමංතාරයිනයමොයත; 
මුනියමොනපයථසුපත්තිපත්ත, අඛිලආදිච්චබන්ධුයසොරයතොසි. 

546. 
‘‘යා යමකඞ්ඛාපුයරආසි, තංයමබයාකාසි චක්ඛුමා; 
අද්ධාමුනීසිසම්බුද්යධො, නත්ථිනීවරණාතව. 

547. 
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‘‘උපායාසාචයතසබ්යබ, විද්ධස්තාවිනළීකතා; 
සීතිභූයතොදම පත්යතො, ධිතිමාසච්චනික්කයමො. 

548. 
‘‘තස්සයතනාගනාගස්ස, මොවීරස්සභාසයතො; 
සබ්යබයදවානුයමොදන්ති, උයභොනාරදපබ්බතා. 

549. 
‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියතපටිපුග්ගයලො. 

550. 
‘‘තුවං බුද්යධොතුවංසත්ථා, තුවංමාරාභිභූ මුනි; 
තුවංඅනුසයයයඡත්වා, තිණ්යණොතායරසිමංපජං. 

551. 
‘‘උපධීයතසමතික්කන්තා, ආසවායතපදාලිතා; 
සීයෙොසිඅනුපාදායනො, පහීනභයයභරයවො. 

552. 
‘‘පුණ්ඩරීකං යථා වග්ගු, යතොයය න උපලිම්පති [යතොයයන න
උපලි පති )සී.(, යතොයය න උපලි පති )..(, යතොයයන න 
උපලිම්පති)ක.(]; 
එවංපුඤ්යඤචපායපච, උභයයත්වංනලිම්පසි; 
පායදවීරපසායරහි, සභියයොවන්දතිසත්ථුයනො’’ති. 

අථ යඛො සභියයො පරිබ්බාජයකො භගවයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා
භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත…යප.…එසාෙංභගවන්තං
සරණං ගච්ඡාමිධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච; ලයභයයාෙං, භන්යත, භගවයතො
සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයංඋපසම්පද’’න්ති. 

‘‘යයො යඛො, සභිය, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
ආකඞ්ඛතිපබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛතිඋපසම්පදං, යසොචත්තායරොමායසපරිවසති; 
චතුන්නං මාසානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්ති, 
උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය.අපිචයමත්ථපුග්ගලයවමත්තතාවිදිතා’’ති. 

‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බා ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
ආකඞ්ඛන්තා පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛන්තා උපසම්පදං චත්තායරො මායස 
පරිවසන්ති, චතුන්නං මාසානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ
පබ්බායජන්ති, උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය, අෙං චත්තාරි වස්සානි
පරිවසිස්සාමි; චතුන්නං වස්සානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ
පබ්බායජන්තු උපසම්පායදන්තු භික්ඛුභාවායා’’ති. අලත්ථ යඛො සභියයො
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පරිබ්බාජයකො භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං අලත්ථ උපසම්පදං…යප.…
අඤ්ඤතයරොයඛොපනායස්මාසභියයොඅරෙතංඅයෙොසීති. 

සභියසුත්තංඡට්ඨංනිට්ඨිතං. 

7. යසලසුත්තං 

එවංයමසුතං–එකංසමයංභගවාඅඞ්ගුත්තරායපසුචාරිකංචරමායනො 
මෙතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං අඩ්ඪයතළයසහි භික්ඛුසයතහි යයන ආපණං
නාමඅඞ්ගුත්තරාපානංනිගයමොතදවසරි.අස්යසොසි යඛොයකණියයො ජටියලො
‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො
අඞ්ගුත්තරායපසු චාරිකං චරමායනො මෙතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
අඩ්ඪයතළයසහිභික්ඛුසයතහිආපණං අනු පත්යතො.තංයඛොපනභවන්තං
යගොතමං එවංකලයායණො කත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගයතො– ‘ඉතිපියසොභගවා
අරෙං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති 
[භගවා )සයා. ..(]. යසො ඉමං යලොකං සයදවකං සමාරකං සබ්රේමකං
සස්සමණබ්රාේමණිං පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදති. යසො ධම්මං යදසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං 
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රේමචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරෙතං දස්සනං
යෙොතී’’ති. 

අථ යඛො යකණියයො ජටියලො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්නංයඛොයකණියංජටිලං
භගවාධම්මියාකථායසන්දස්යසසිසමාදයපසි සමුත්යතයජසිසම්පෙංයසසි.
අථ යඛො යකණියයො ජටියලො භගවතා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො 
සමාදපියතො සමුත්යතජියතො සම්පෙංසියතො භගවන්තං එතදයවොච –
‘‘අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. එවං වුධමත්යත, භගවා යකණියං ජටිලං එතදයවොච –
‘‘මොයඛො, යකණිය, භික්ඛුසඞ්යඝො අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි; ත්වඤ්ච
බ්රාේමයණසු අභි පසන්යනො’’ති. 

දුතියම්පි යඛො යකණියයො ජටියලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කඤ්චාපි, 
යභො යගොතම, මො භික්ඛුසඞ්යඝො අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි, අෙඤ්ච
බ්රාේමයණසු අභි පසන්යනො; අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය
භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. දුතියම්පි යඛො භගවා යකණියං ජටිලං
එතදයවොච – ‘‘මො යඛො, යකණිය, භික්ඛුසඞ්යඝො අඩ්ඪයතළසානි
භික්ඛුසතානි; ත්වඤ්චබ්රාේමයණසු අභි පසන්යනො’’ති. 

තතියම්පියඛොයකණියයොජටියලොභගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘කඤ්චාපි, 
යභො යගොතම, මො භික්ඛුසඞ්යඝො අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි, අෙඤ්ච
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බ්රාේමයණසු අභි පසන්යනො, අධිවායසතු [අධිවායසත්යවව )සී.(] යම භවං 
යගොතයමොස්වාතනායභත්තංසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.අධිවායසසිභගවා
තුණ්හීභායවන. අථයඛො යකණියයො ජටියලොභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වා 
උට්ඨායාසනා යයන සයකො අස්සයමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
මිත්තාමච්යච ඤාතිසායලොහියත ආමන්යතසි – ‘‘සුණන්තු යම භවන්යතො
මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා, සමයණො යම යගොතයමො නිමන්තියතො 
ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන, යයන යම කායයවයයාවටිකං
කයරයයාථා’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යකණියස්ස ජටිලස්ස මිත්තාමච්චා
ඤාතිසායලොහිතායකණියස්ස ජටිලස්සපටිස්සුත්වාඅ යපකච්යචඋද්ධනානි
ඛණන්ති, අ යපකච්යච කට්ඨානි ඵායලන්ති, අ යපකච්යච භාජනානි
යධොවන්ති, අ යපකච්යච උදකමණිකං පතිට්ඨායපන්ති, අ යපකච්යච
ආසනානිපඤ්ඤායපන්ති.යකණියයොපනජටියලොසාමංයයවමණ්ඩලමාළං 
පටියායදති. 

යතන යඛො පන සමයයන යසයලො බ්රාේමයණො ආපයණ පටිවසති, 
තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛර පයභදානං
ඉතිොසපඤ්චමානං පදයකො යවයයාකරයණො 
යලොකායතමොපුරිසලක්ඛයණසුඅනවයයො, තීණිචමාණවකසතානිමන්යත
වායචති. 

යතන යඛො පන සමයයන යකණියයො ජටියලො යසයල බ්රාේමයණ
අභි පසන්යනො යෙොති. අථ යඛො යසයලොබ්රාේමයණොතීහිමාණවකසයතහි
පරිවුධමයතො ජඞ්ඝාවිොරං අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො යයන
යකණියස්ස ජටිලස්ස අස්සයමො යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො යසයලො 
බ්රාේමයණොයකණියස්සජටිලස්සඅස්සයම [යකණිස්සමියයජටියල)සී. ..(] 
අ යපකච්යච උද්ධනානි ඛණන්යත…යප.… අ යපකච්යච ආසනානි 
පඤ්ඤයපන්යත, යකණියං පන ජටිලං සාමංයයව මණ්ඩලමාළං
පටියායදන්තං.දිස්වානයකණියං ජටිලංඑතදයවොච–‘‘කංනුයඛොයභොයතො
යකණියස්සආවායෙොවාභවිස්සති, විවායෙොවා භවිස්සති, මොයඤ්යඤොවා
පච්චුපට්ඨියතො, රාජා වා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො නිමන්තියතො
ස්වාතනායසද්ධිංබලකායයනා’’ති? 

‘‘න යම, යභො යසල, ආවායෙො වා භවිස්සති විවායෙො වා, නාපි රාජා
මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො නිමන්තියතො ස්වාතනාය සද්ධිං
බලකායයන; අපිචයඛොයමමොයඤ්යඤො පච්චුපට්ඨියතො.අත්ථිසමයණො
යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො අඞ්ගුත්තරායපසු චාරිකං 
චරමායනො මෙතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං අඩ්ඪයතළයසහි භික්ඛුසයතහි
ආපණං අනු පත්යතො. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං…යප.… බුද්යධො
භගවාති. යසො යම නිමන්තියතො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.‘‘බුද්යධොති, යභොයකණිය, වයදසි’’? ‘‘බුද්යධොති, යභො
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යසල, වදාමි’’.‘‘බුද්යධොති, යභොයකණිය, වයදසි’’? ‘‘බුද්යධොති, යභොයසල, 
වදාමී’’ති. 

අථ යඛො යසලස්ස බ්රාේමණස්ස එතදයෙොසි – ‘‘යඝොයසොපි යඛො එයසො 
දුල්ලයභොයලොකස්මිංයදිදංබුද්යධොති.ආගතානියඛොපනම්ොකංමන්යතසු 
ද්වත්තිංසමොපුරිසලක්ඛණානි, යයහිසමන්නාගතස්සමොපුරිසස්ස ද්යවව
ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා. සයච අගාරං අජ්ඣාවසති රාජා යෙොති
චක්කවත්ති ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී
ජනපදත්ථාවරිය පත්යතො සත්තරතනසමන්නාගයතො. තස්සිමානි සත්ත 
රතනානි භවන්ති, යසයයථිදං – චක්කරතනං, ෙත්ථිරතනං, අස්සරතනං, 
මණිරතනං, ඉත්ථිරතනං, ගෙපතිරතනං, පරිණායකරතනයමව සත්තමං.
පයරොසෙස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරයසන පමද්දනා. යසො ඉමං පථවිං සාගරපරියන්තං අදණ්යඩන 
අසත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාවසති. සයච යඛො පන අගාරස්මා
අනගාරියංපබ්බජති, අරෙංයෙොතිසම්මාසම්බුද්යධොයලොයකවිවට්ටච්ඡයදො 
[විවත්තච්ඡද්යදො )සී. ..(]. කෙං පන, යභො යකණිය, එතරහි යසො භවං 
යගොතයමොවිෙරති අරෙංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති? 

එවං වුධමත්යත, යකණියයො ජටියලො දක්ඛිණං බාහුං පග්ගයෙත්වා යසලං
බ්රාේමණංඑතදයවොච – ‘‘යයයනසා, යභොයසල, නීලවනරාජී’’ති.අථයඛො
යසයලො බ්රාේමයණො තීහි මාණවකසයතහි සද්ධිං යයන භගවා 
යතනුපසඞ්කමි.අථයඛොයසයලොබ්රාේමයණොයතමාණවයකආමන්යතසි–
‘‘අ පසද්දායභොන්යතො ආගච්ඡන්තු, පයදපදංනික්ඛිපන්තා.දුරාසදාහියත
භගවන්යතො [භවන්යතො )සයා. ක.(] සීොව එකචරා. යදා චාෙං, යභො, 
සමයණනයගොතයමන සද්ධිංමන්යතයුං, මායමයභොන්යතොඅන්තරන්තරා
කථංඔපායතථ; කථාපරියයොසානංයම භවන්යතොආගයමන්තූ’’ති. 

අථ යඛො යසයලො බ්රාේමයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසයලො
බ්රාේමයණො භගවයතො කායය ද්වත්තිංසමොපුරිසලක්ඛණානි සමන්යනසි 
[සම්මන්යනසි )සී. සයා.(]. අද්දසා යඛො යසයලො බ්රාේමයණො භගවයතො
කායය ද්වත්තිංසමොපුරිසලක්ඛණානි යයභුයයයන ඨයපත්වා ද්යව. ද්වීසු 
මොපුරිසලක්ඛයණසු කඞ්ඛති විචිකච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති –
යකොයසොහියතච වත්ථගුය්යෙ, පහූතජිව්ෙතායචාති. 

අථ යඛො භගවයතො එතදයෙොසි – ‘‘පස්සති යඛො යම අයං යසයලො
බ්රාේමයණො ද්වත්තිංසමොපුරිසලක්ඛණානි යයභුයයයන ඨයපත්වා ද්යව.
ද්වීසු මොපුරිසලක්ඛයණසුකඞ්ඛතිවිචිකච්ඡතිනාධිමුච්චතිනසම්පසීදති–
යකොයසොහියත ච වත්ථගුය්යෙ, පහූතජිව්ෙතාය චා’’ති. අථ යඛො භගවා
තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි [අභිසඞ්ඛායරසි )සයා. ක.(], යථා
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අද්දස යසයලො බ්රාේමයණො භගවයතො යකොයසොහිතං වත්ථගුය්ෙං. අථ යඛො
භගවා ජිව්ෙං නින්නායමත්වා උයභොපි කණ්ණයසොතානි අනුමසි පටිමසි, 
උයභොපි නාසිකයසොතානි අනුමසි පටිමසි, යකවලම්පි නලාටමණ්ඩලං
ජිව්ොය ඡායදසි. 

අථ යඛො යසලස්ස බ්රාේමණස්ස එතදයෙොසි – ‘‘සමන්නාගයතො යඛො
සමයණො යගොතයමො ද්වත්තිංසමොපුරිසලක්ඛයණහි පරිපුණ්යණහි, යනො
අපුරිපුණ්යණහි.යනොචයඛොනං ජානාමිබුද්යධොවායනොවා.සුතංයඛොපන
යමතං බ්රාේමණානං වුධමඩ්ඪානං මෙල්ලකානං ආචරියපාචරියානං
භාසමානානං – ‘යය යත භවන්ති අරෙන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යත සයක 
වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තානං පාතුකයරොන්තී’ති. යංනූනාෙං සමණං
යගොතමංසම්මුඛා සාරු පාහිගාථාහිඅභිත්ථයවයය’’න්ති.අථයඛොයසයලො
බ්රාේමයණොභගවන්තං සම්මුඛාසාරු පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

553. 
‘‘පරිපුණ්ණකායයොසුරුචි, සුජායතොචාරුදස්සයනො; 
සුවණ්ණවණ්යණොසිභගවා, සුසුක්කදායඨොසිවීරියවා. 

554. 
‘‘නරස්ස හිසුජාතස්ස, යයභවන්ති වියඤ්ජනා; 
සබ්යබයතතවකායස්මිං, මොපුරිසලක්ඛණා. 

555. 
‘‘පසන්නයනත්යතොසුමුයඛො, බ්රොඋජුපතාපවා; 
මජ්යඣ සමණසඞ්ඝස්ස, ආදිච්යචොව වියරොචසි. 

556. 
‘‘කලයාණදස්සයනො භික්ඛු, කඤ්චනසන්නිභත්තයචො; 
කංයතසමණභායවන, එවංඋත්තමවණ්ණියනො. 

557. 
‘‘රාජාඅරෙසිභවිතුං, චක්කවත්තීරයථසයභො; 
චාතුරන්යතො විජිතාවී, ජම්බුසණ්ඩස්ස [ජම්බුමණ්ඩස්ස )ක.(] 
ඉස්සයරො. 

558. 
‘‘ඛත්තියා යභොගිරාජායනො [යභොජරාජායනො )සී.සයා.(], අනුයන්තා 
[අනුයුත්තා)සී.(] භවන්තුයත; 
රාජාභිරාජාමනුජින්යදො, රජ්ජංකායරහියගොතම’’. 

559. 
‘‘රාජාෙමස්මියසලාති, (භගවා(ධම්මරාජාඅනුත්තයරො; 
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ධම්යමනචක්කංවත්යතමි, චක්කංඅ පටිවත්තියං’’. 

560. 
‘‘සම්බුද්යධො පටිජානාසි, (ඉති යසයලො බ්රාේමයණො( ධම්මරාජා 
අනුත්තයරො; 
‘ධම්යමනචක්කංවත්යතමි’, ඉතිභාසසියගොතම. 

561. 
‘‘යකොනුයසනාපතියභොයතො, සාවයකොසත්ථුරන්වයයො; 
යකොයතතමනුවත්යතති, ධම්මචක්කංපවත්තිතං’’. 

562. 
‘‘මයාපවත්තිතංචක්කං, (යසලාතිභගවා(ධම්මචක්කංඅනුත්තරං; 
සාරිපුත්යතොඅනුවත්යතති, අනුජායතොතථාගතං. 

563. 
‘‘අභිඤ්යඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, භායවතබ්බඤ්චභාවිතං; 
පොතබ්බංපහීනංයම, තස්මාබුද්යධොස්මිබ්රාේමණ. 

564. 
‘‘විනයස්සු මයිකඞ්ඛං, අධිමුච්චස්සු බ්රාේමණ; 
දුල්ලභංදස්සනංයෙොති, සම්බුද්ධානංඅභිණ්ෙයසො. 

565. 
‘‘යයසං යව [යයසංයවො)..(, යස්සයව)සයා.(] දුල්ලයභොයලොයක, 
පාතුභායවොඅභිණ්ෙයසො; 
යසොෙංබ්රාේමණසම්බුද්යධො, සල්ලකත්යතොඅනුත්තයරො. 

566. 
‘‘බ්රේමභූයතොඅතිතුයලො, මාරයසන පමද්දයනො; 
සබ්බාමිත්යතවසීකත්වා, යමොදාමිඅකුයතොභයයො’’. 

567. 
‘‘ඉමංභවන්යතොනිසායමථ, යථාභාසතිචක්ඛුමා; 
සල්ලකත්යතොමොවීයරො, සීයෙොවනදතීවයන. 

568. 
‘‘බ්රේමභූතංඅතිතුලං, මාරයසන පමද්දනං; 
යකොදිස්වාන පසීයදයය, අපිකණ්ොභිජාතියකො. 

569. 
‘‘යයොමංඉච්ඡතිඅන්යවතු, යයොවානිච්ඡතිගච්ඡතු; 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

79 

පටුන 

ඉධාෙංපබ්බජිස්සාමි, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’. 

570. 
‘‘එවඤ්යච [එතඤ්යච )සී. ..(] රුච්චති යභොයතො, 
සම්මාසම්බුද්ධසාසයන [සම්මාසම්බුද්ධසාසනං)සී.සයා. කං...(]; 
මයම්පිපබ්බජිස්සාම, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’. 

571. 
‘‘බ්රාේමණාතිසතාඉයම, යාචන්තිපඤ්ජලීකතා; 
බ්රේමචරියංචරිස්සාම, භගවාතවසන්තියක’’. 

572. 
‘‘ස්වාක්ඛාතංබ්රේමචරියං, (යසලාතිභගවා( සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 
යත්ථඅයමොඝාපබ්බජ්ජා, අ පමත්තස්සසික්ඛයතො’’ති. 

අලත්ථයඛොයසයලොබ්රාේමයණොසපරියසොභගවයතොසන්තියකපබ්බජ්ජං, 
අලත්ථඋපසම්පදං.අථයඛොයකණියයොජටියලොතස්සා රත්තියා අච්චයයන
සයකඅස්සයමපණීතංඛාදනීයංයභොජනීයංපටියාදායපත්වාභගවයතො 

කාලංආයරොචායපසි–‘‘කායලො, යභොයගොතම, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති. අථ
යඛොභගවාපුබ්බණ්ෙසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායයයන 
යකණියස්සජටිලස්සඅස්සයමොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා

පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි සද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝන. 
අථ යඛො යකණියයො ජටියලො බුද්ධ පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන

ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සෙත්ථා සන්ත යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො 
යකණියයොජටියලොභගවන්තංභුත්තාවිංඔනීතපත්තපාණිංඅඤ්ඤතරංනීචං
ආසනං ගයෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො යකණියං
ජටිලංභගවාඉමාහිගාථාහිඅනුයමොදි – 

573. 
‘‘අග්ගිහුත්තමුඛායඤ්ඤා, සාවිත්තීඡන්දයසොමුඛං; 
රාජාමුඛංමනුස්සානං, නදීනංසාගයරොමුඛං. 

574. 
‘‘නක්ඛත්තානංමුඛංචන්යදො, ආදිච්යචොතපතංමුඛං; 
පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමානානං, සඞ්යඝොයවයජතංමුඛ’’න්ති. 

අථ යඛො භගවා යකණියං ජටිලං ඉමාහි ගාථාහි අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනා පක්කාමි. අථ යඛො ආයස්මා යසයලො සපරියසො එයකො
වූපකට්යඨො අ පමත්යතො ආතා. පහිතත්යතො විෙරන්යතො නචිරස්යස 
…යප.… අඤ්ඤතයරොයඛො පනාපස්මායසයලොසපරියසොඅරෙතංඅයෙොසි. 
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අථ යඛො ආයස්මා යසයලො සපරියසො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි, 
උපසඞ්කමිත්වා එකංසං චීවරං කත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං
පණායමත්වාභගවන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

575. 
‘‘යං තං සරණමාගම්ෙ [මාගම්ම )සී. සයා. ක.(], ඉයතො අට්ඨමි
චක්ඛුම; 
සත්තරත්යතනභගවා, දන්තම්ෙතවසාසයන. 

576. 
‘‘තුවංබුද්යධොතුවංසත්ථා, තුවංමාරාභිභූමුනි; 
තුවංඅනුසයයයඡත්වා, තිණ්යණොතායරසිමංපජං. 

577. 
‘‘උපධීයතසමතික්කන්තා, ආසවායතපදාලිතා; 
සීයෙොසි [සීයෙොව)ම.නි.2.401)] අනුපාදායනො, පහීනභයයභරයවො. 

578. 
‘‘භික්ඛයවො තිසතාඉයම, තිට්ඨන්ති පඤ්ජලීකතා; 
පායදවීරපසායරහි, නාගාවන්දන්තුසත්ථුයනො’’ති. 

යසලසුත්තංසත්තමංනිට්ඨිතං. 

8. සල්ලසුත්තං 

579. 
අනිමිත්තමනඤ්ඤාතං, මච්චානංඉධජීවිතං; 
කසිරඤ්චපරිත්තඤ්ච, තඤ්චදුක්යඛනසංයුතං. 

580. 
න හියසොඋපක්කයමොඅත්ථි, යයනජාතාන මියයයර; 
ජරම්පි පත්වාමරණං, එවංධම්මාහි පාණියනො. 

581. 
ඵලානමිවපක්කානං, පායතොපතනයතො [පපතයතො )සී... අට්ඨ.(] 
භයං; 
එවංජාතානමච්චානං, නිච්චංමරණයතොභයං. 

582. 
යථාපිකුම්භකාරස්ස, කතාමත්තිකභාජනා; 
සබ්යබ යභදනපරියන්තා [යභදපරියන්තා (සයා.(], එවං මච්චාන
ජීවිතං. 

583. 
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දෙරාචමෙන්තාච, යයබාලායයචපණ්ඩිතා; 
සබ්යබමච්චුවසංයන්ති, සබ්යබමච්චුපරායණා. 

584. 
යතසංමච්චුපයරතානං, ගච්ඡතංපරයලොකයතො; 
නපිතාතායයතපුත්තං, ඤාතීවාපනඤාතයක. 

585. 
යපක්ඛතංයයවඤාතීනං, පස්සලාලපතංපුථු; 
එකයමයකොවමච්චානං, යගොවජ්යඣොවියනීයති [නියයති)බහූසු(]. 

586. 
එවමබ්භාෙයතො යලොයකො, මච්චුනාචජරායච; 
තස්මාධීරානයසොචන්ති, විදිත්වායලොකපරියායං. 

587. 
යස්සමග්ගංනජානාසි, ආගතස්සගතස්සවා; 
උයභොඅන්යතඅසම්පස්සං, නිරත්ථංපරියදවසි. 

588. 
පරියදවයමායනොයච, කඤ්චිදත්ථංඋදබ්බයෙ; 
සම්මූළ්යෙොහිංසමත්තානං, කයිරායචනංවිචක්ඛයණො. 

589. 
නහිරුණ්යණනයසොයකන, සන්තිංප යපොතියචතයසො; 
භියයස්සු පජ්ජයතදුක්ඛං, සරීරංචුපෙඤ්ඤති. 

590. 
කයසො විවණ්යණොභවති, හිංසමත්තානමත්තනා; 
න යතනයපතාපායලන්ති, නිරත්ථා පරියදවනා. 

591. 
යසොකම පජෙං ජන්තු, භියයයොදුක්ඛං නිගච්ඡති; 
අනුත්ථුනන්යතො කාලඞ්කතං [කාලකතං )සී. සයා.(], යසොකස්ස
වසමන්වගූ. 

592. 
අඤ්යඤපිපස්සගමියන, යථාකම්මූපයගනයර; 
මච්චුයනොවසමාගම්ම, ඵන්දන්යතවිධපාණියනො. 

593. 
යයනයයනහිමඤ්ඤන්ති, තයතොතංයෙොතිඅඤ්ඤථා; 
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එතාදියසොවිනාභායවො, පස්සයලොකස්සපරියායං. 

594. 
අපිවස්සසතංජීයව, භියයයොවාපනමාණයවො; 
ඤාතිසඞ්ඝාවිනායෙොති, ජොතිඉධජීවිතං. 

595. 
තස්මාඅරෙයතොසුත්වා, වියනයයපරියදවිතං; 
යපතංකාලඞ්කතංදිස්වා, යනයසොලබ්භාමයාඉති. 

596. 
යථා සරණමාදිත්තං, වාරිනාපරිනිබ්බයය [පරිනිබ්බුයතො)සී.ක.(]; 
එවම්පිධීයරොසපඤ්යඤො, පණ්ඩියතොකුසයලොනයරො; 
ඛි පමු පතිතංයසොකං, වායතොතූලංවධංසයය. 

597. 
පරියදවංපජ පඤ්ච, යදොමනස්සඤ්චඅත්තයනො; 
අත්තයනොසුඛයමසායනො, අබ්බයෙසල්ලමත්තයනො. 

598. 
අබ්බුළ්ෙසල්යලොඅසියතො, සන්තිංප පුයයයචතයසො; 
සබ්බයසොකංඅතික්කන්යතො, අයසොයකොයෙොතිනිබ්බුයතොති. 

සල්ලසුත්තංඅට්ඨමංනිට්ඨිතං. 

9. වායසට්ඨසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා ඉච්ඡානඞ්ගයල විෙරති
ඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩ.යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා
අභිඤ්ඤාතා බ්රාේමණමොසාලා ඉච්ඡානඞ්ගයල පටිවසන්ති, යසයයථිදං – 
චඞ්කී බ්රාේමයණො, තාරුක්යඛො බ්රාේමයණො, යපොක්ඛරසාති බ්රාේමයණො, 
ජාණුස්යසොණි [ජාණුයසොණි )ක.(] බ්රාේමයණො, යතොයදයයයො බ්රාේමයණො, 
අඤ්යඤ ච අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා බ්රාේමණමොසාලා. අථ යඛො
වායසට්ඨභාරද්වාජානං මාණවානං ජඞ්ඝාවිොරං අනුචඞ්කමන්තානං
අනුවිචරන්තානං [අනුචඞ්කමමානානං අනුවිචරමානානං )සී. ..(] 
අයමන්තරාකථාඋදපාදි – ‘‘කථං, යභො, බ්රාේමයණොයෙොතී’’ති? 

භාරද්වායජොමාණයවොඑවමාෙ–‘‘යයතොයඛො, යභො, උභයතොසුජායතො
යෙොතිමාතියතො චපිතියතොචසංසුද්ධගෙණියකොයාවසත්තමාපිතාමෙයුගා
අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන, එත්තාවතායඛොයභොබ්රාේමයණො
යෙොතී’’ති. 

වායසට්යඨො මාණයවො එවමාෙ – ‘‘යයතො යඛො, යභො, සීලවා ච යෙොති 
වතසම්පන්යනො [වත්තසම්පන්යනො)සී.සයා.ම.නි.2.454)] ච, එත්තාවතා
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යඛො, යභො, බ්රාේමයණොයෙොතී’’ති.යනවයඛොඅසක්ඛිභාරද්වායජොමාණයවො 
වායසට්ඨං මාණවං සඤ්ඤායපතුං, න පන අසක්ඛි වායසට්යඨො මාණයවො 
භාරද්වාජංමාණවංසඤ්ඤායපතුං. 

අථ යඛොවායසට්යඨොමාණයවොභාරද්වාජංමාණවං ආමන්යතසි–‘‘අයං
යඛො, යභො [අයං යභො )සී. සයා. ක.(, අයං යඛො (..(] භාරද්වාජ, සමයණො
යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො ඉච්ඡානඞ්ගයල විෙරති
ඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩ; තංයඛොපන භවන්තංයගොතමංඑවංකලයායණො
කත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි…යප.… බුද්යධො භගවා’ති. ආයාම, 
යභො භාරද්වාජ, යයන සමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කමිස්සාම; 
උපසඞ්කමිත්වා සමණංයගොතමංඑතමත්ථංපුච්ඡිස්සාම.යථායනොසමයණො
යගොතයමො බයාකරිස්සති තථා නං ධායරස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො
භාරද්වායජොමාණයවොවායසට්ඨස්සමාණවස්ස පච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො වායසට්ඨභාරද්වාජා මාණවා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවතාසද්ධිංසම්යමොදිංසු.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොවායසට්යඨො
මාණයවොභගවන්තංගාථාහි අජ්ඣභාසි– 

599. 
‘‘අනුඤ්ඤාතපටිඤ්ඤාතා, යතවිජ්ජාමයමස්මුයභො; 
අෙංයපොක්ඛරසාතිස්ස, තාරුක්ඛස්සායංමාණයවො. 

600. 
‘‘යතවිජ්ජානංයදක්ඛාතං, තත්රයකවලියනොස්මයස; 
පදකස්මයවයයාකරණා, ජ යපආචරියසාදිසා. 

601. 
‘‘යතසං යනොජාතිවාදස්මිං, විවායදොඅත්ථියගොතම; 
ජාතියාබ්රාේමයණොයෙොති, භාරද්වායජොඉතිභාසති; 
අෙඤ්චකම්මුනා [කම්මනා )සී. ..( එවමුපරිපි] බූ්රමි, එවං ජානාහි
චක්ඛුම. 

602. 
‘‘යතනසක්යකොමසඤ්ඤායපතුං, අඤ්ඤමඤ්ඤංමයංඋයභො; 
භවන්තං [භගවන්තං)ක.(] පුට්ඨුමාගම්ො, සම්බුද්ධංඉතිවිස්සුතං. 

603. 
‘‘චන්දං යථාඛයාතීතං, යපච්චපඤ්ජලිකා ජනා; 
වන්දමානානමස්සන්ති, එවංයලොකස්මියගොතමං. 

604. 
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‘‘චක්ඛුංයලොයකසමු පන්නං, මයංපුච්ඡාමයගොතමං; 
ජාතියාබ්රාේමයණොයෙොති, උදාහුභවතිකම්මුනා; 
අජානතංයනොපබ්රූහි, යථාජායනසුබ්රාේමණං’’. 

605. 
‘‘යතසං යවො අෙං බයක්ඛිස්සං, (වායසට්ඨාති භගවා( අනුපුබ්බං
යථාතථං; 
ජාතිවිභඞ්ගංපාණානං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

606. 
‘‘තිණරුක්යඛපිජානාථ, නචාපිපටිජානයර; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

607. 
‘‘තයතො කීයටපටඞ්යගච, යාව කුන්ථකපිල්ලියක; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

608. 
‘‘චතු පයදපිජානාථ, ඛුද්දයකචමෙල්ලයක; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

609. 
‘‘පාදූදයරපිජානාථ, උරයගදීඝපිට්ඨියක; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

610. 
‘‘තයතොමච්යඡපිජානාථ, ඔදයකවාරියගොචයර; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

611. 
‘‘තයතොපක්ඛීපිජානාථ, පත්තයායනවිෙඞ්ගයම; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

612. 
‘‘යථා එතාසුජාතීසු, ලිඞ්ගංජාතිමයංපුථු; 
එවංනත්ථිමනුස්යසසු, ලිඞ්ගංජාතිමයංපුථු. 

613. 
‘‘නයකයසහිනසීයසන, නකණ්යණහිනඅක්ඛිභි; 
නමුයඛනනනාසාය, නඔට්යඨහිභමූහිවා. 

614. 
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‘‘නගීවායනඅංයසහි, නඋදයරනනපිට්ඨියා; 
නයසොණියානඋරසා, නසම්බායධනයමථුයන [න සම්බාධාන
යමථුනා)සයා.ක.(]. 

615. 
‘‘න ෙත්යථහිනපායදහි, නාඞ්ගුලීහිනයඛහි වා; 
නජඞ්ඝාහිනඌරූහි, නවණ්යණනසයරනවා; 
ලිඞ්ගංජාතිමයංයනව, යථාඅඤ්ඤාසුජාතිසු. 

616. 
‘‘පච්චත්තඤ්ච සරීයරසු [පච්චත්තං සසරීයරසු )සී. ..(], 
මනුස්යසස්යවතංන විජ්ජති; 
යවොකාරඤ්චමනුස්යසසු, සමඤ්ඤායපවුධමච්චති. 

617. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යගොරක්ඛංඋපජීවති; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, කස්සයකොයසොනබ්රාේමයණො. 

618. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, පුථුසි යපනජීවති; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, සි පියකොයසොනබ්රාේමයණො. 

619. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යවොොරංඋපජීවති; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, වාණියජොයසොනබ්රාේමයණො. 

620. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, පරයපස්යසනජීවති; 
එවං වායසට්ඨ ජානාහි, යපස්සියකො [යපස්සයකො (ක.(] යසො න
බ්රාේමයණො. 

621. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, අදින්නංඋපජීවති; 
එවං වායසට්ඨජානාහි, යචොයරොඑයසොන බ්රාේමයණො. 

622. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, ඉස්සත්ථංඋපජීවති; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, යයොධාජීයවොනබ්රාේමයණො. 

623. 
‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යපොයරොහිච්යචනජීවති; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, යාජයකොඑයසොනබ්රාේමයණො. 
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624. 
‘‘යයො හියකොචිමනුස්යසසු, ගාමංරට්ඨඤ්ච භුඤ්ජති; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, රාජාඑයසොනබ්රාේමයණො. 

625. 
‘‘න චාෙංබ්රාේමණංබූ්රමි, යයොනිජං මත්තිසම්භවං; 
යභොවාදි නාම යසො යෙොති, සයච [ස යව )සී. සයා.(] යෙොති
සකඤ්චයනො; 
අකඤ්චනංඅනාදානං, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

626. 
‘‘සබ්බසංයයොජනංයඡත්වා, යසොයවනපරිතස්සති; 
සඞ්ගාතිගංවිසංයුත්තං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

627. 
‘‘යඡත්වා නද්ධිංවරත්තඤ්ච, සන්දානං සෙනුක්කමං; 
උක්ඛිත්තපලිඝංබුද්ධං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

628. 
‘‘අක්යකොසංවධබන්ධඤ්ච, අදුට්යඨොයයොතිතික්ඛති; 
ඛන්තීබලංබලානීකං, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

629. 
‘‘අක්යකොධනංවතවන්තං, සීලවන්තංඅනුස්සදං; 
දන්තංඅන්තිමසාරීරං, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

630. 
‘‘වාරියපොක්ඛරපත්යතව, ආරග්යගරිවසාසයපො; 
යයොනලිම්පතිකායමසු, තමෙංබ්රමූිබ්රාේමණං. 

631. 
‘‘යයො දුක්ඛස්සපජානාති, ඉයධවඛයමත්තයනො; 
පන්නභාරංවිසංයුත්තං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

632. 
‘‘ගම්භීරපඤ්ඤංයමධාවිං, මග්ගාමග්ගස්සයකොවිදං; 
උත්තමත්ථමනු පත්තං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

633. 
‘‘අසංසට්ඨංගෙට්යඨහි, අනාගායරහිචූභයං; 
අයනොකසාරිම පිච්ඡං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 
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634. 
‘‘නිධායදණ්ඩංභූයතසු, තයසසුථාවයරසුච; 
යයොනෙන්තිනඝායතති, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

635. 
‘‘අවිරුද්ධං විරුද්යධසු, අත්තදණ්යඩසු නිබ්බුතං; 
සාදායනසුඅනාදානං, තමෙංබ්රමූිබ්රාේමණං. 

636. 
‘‘යස්ස රායගොචයදොයසොච, මායනොමක්යඛොච පාතියතො; 
සාසයපොරිවආරග්ගා, තමෙංබ්රමූිබ්රාේමණං. 

637. 
‘‘අකක්කසං විඤ්ඤාපනිං, ගිරං සච්චමුදීරයය; 
යායනාභිසයජකඤ්චි, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

638. 
‘‘යයොධදීඝංවරස්සංවා, අණුංථූලංසුභාසුභං; 
යලොයකඅදින්නංනාදියති, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

639. 
‘‘ආසායස්සනවිජ්ජන්ති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච; 
නිරාසාසං [නිරාසයං )සී. සයා. ..(, නිරාසකං (?)] විසංයුත්තං, 
තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

640. 
‘‘යස්සාලයානවිජ්ජන්ති, අඤ්ඤායඅකථංකථී; 
අමයතොගධමනු පත්තං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

641. 
‘‘යයොධ පුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, උයභො සඞ්ගමුපච්චගා; 
අයසොකංවිරජංසුද්ධං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

642. 
‘‘චන්දංවවිමලංසුද්ධං, වි පසන්නමනාවිලං; 
නන්දීභවපරික්ඛීණං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

643. 
‘‘යයොමංපලිපථංදුග්ගං, සංසාරංයමොෙමච්චගා; 
තිණ්යණොපාරඞ්ගයතොඣායී, අයනයජොඅකථංකථී; 
අනුපාදායනිබ්බුයතො, තමෙංබ්රමූිබ්රාේමණං. 
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644. 
‘‘යයොධකායමපෙන්ත්වාන, අනාගායරොපරිබ්බයජ; 
කාමභවපරික්ඛීණං, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

645. 
‘‘යයොධ තණ්ෙංපෙන්ත්වාන, අනාගායරො පරිබ්බයජ; 
තණ්ොභවපරික්ඛීණං, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

646. 
‘‘හිත්වාමානුසකංයයොගං, දිබ්බංයයොගංඋපච්චගා; 
සබ්බයයොගවිසංයුත්තං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

647. 
‘‘හිත්වාරතිඤ්චඅරතිං, සීතිභූතංනිරූපධිං; 
සබ්බයලොකාභිභුංවීරං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

648. 
‘‘චුතිං යයො යවදි [යයො’යවති )?) ඉතිවුධමත්තයක 99
අට්ඨකථාසංවණනාපස්සිතබ්බා] ත්තානං, උපපත්තිඤ්චසබ්බයසො; 
අසත්තංසුගතංබුද්ධං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

649. 
‘‘යස්සගතිංනජානන්ති, යදවාගන්ධබ්බමානුසා; 
ඛීණාසවංඅරෙන්තං, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

650. 
‘‘යස්සපුයරචපච්ඡාච, මජ්යඣචනත්ථිකඤ්චනං; 
අකඤ්චනං අනාදානං, තමෙංබූ්රමි බ්රාේමණං. 

651. 
‘‘උසභංපවරංවීරං, මයෙසිංවිජිතාවිනං; 
අයනජංන්ොතකංබුද්ධං, තමෙංබ්රූමිබ්රාේමණං. 

652. 
‘‘පුබ්යබනිවාසං යයො යවදි [යයො’යවති )?) ඉතිවුධමත්තයක 99
අට්ඨකථාසංවණනාපස්සිතබ්බා], සග්ගාපායඤ්චපස්සති; 
අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, තමෙංබූ්රමිබ්රාේමණං. 

653. 
‘‘සමඤ්ඤායෙසායලොකස්මිං, නාමයගොත්තංපක පිතං; 
සම්මුච්චාසමුදාගතං, තත්ථතත්ථපක පිතං. 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

89 

පටුන 

654. 
‘‘දීඝරත්තමනුසයිතං, දිට්ඨිගතමජානතං; 
අජානන්තායනො [අජානන්තායත)අට්ඨ.(ම.නි. 2.460] පබු්රවන්ති, 
ජාතියායෙොතිබ්රාේමයණො. 

655. 
‘‘න ජච්චාබ්රාේමයණොයෙොති, නජච්චායෙොති අබ්රාේමයණො; 
කම්මුනාබ්රාේමයණොයෙොති, කම්මුනායෙොතිඅබ්රාේමයණො. 

656. 
‘‘කස්සයකොකම්මුනායෙොති, සි පියකොයෙොතිකම්මුනා; 
වාණියජොකම්මුනායෙොති, යපස්සියකොයෙොතිකම්මුනා. 

657. 
‘‘යචොයරොපිකම්මුනායෙොති, යයොධාජීයවොපිකම්මුනා; 
යාජයකොකම්මුනායෙොති, රාජාපියෙොතිකම්මුනා. 

658. 
‘‘එවයමතං යථාභූතං, කම්මං පස්සන්තිපණ්ඩිතා; 
පටිච්චසමු පාදදස්සා, කම්මවිපාකයකොවිදා. 

659. 
‘‘කම්මුනාවත්තතියලොයකො, කම්මුනාවත්තතිපජා; 
කම්මනිබන්ධනාසත්තා, රථස්සාණීවයායයතො. 

660. 
‘‘තයපනබ්රේමචරියයන, සංයයමනදයමනච; 
එයතන බ්රාේමයණොයෙොති, එතං බ්රාේමණමුත්තමං. 

661. 
‘‘තීහිවිජ්ජාහිසම්පන්යනො, සන්යතොඛීණපුනබ්භයවො; 
එවංවායසට්ඨජානාහි, බ්රේමාසක්යකොවිජානත’’න්ති. 

එවං වුධමත්යත, වායසට්ඨභාරද්වාජා මාණවා භගවන්තං එතදයවොචුං – 
‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… උපාසයක යනො භවං යගොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපයත [පාණුයපතං)ක.(] සරණංගයත’’ති. 

වායසට්ඨසුත්තංනවමංනිට්ඨිතං. 

10. යකොකාලිකසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු යයන භගවා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
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එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු භගවන්තං එතදයවොච –
‘‘පාපිච්ඡා, භන්යත, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා, පාපිකානං ඉච්ඡානං වසං
ගතා’’ති. 

එවං වුධමත්යත, භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘මා යෙවං, 
යකොකාලික, මා යෙවං, යකොකාලික! පසායදහි, යකොකාලික, 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසුචිත්තං. යපසලාසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’ති. 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු භගවන්තං
එතදයවොච– ‘‘කඤ්චාපියම, භන්යත, භගවාසද්ධායියකොපච්චයියකො, අථ 
යඛො පාපිච්ඡාව සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා, පාපිකානං ඉච්ඡානං වසං
ගතා’’ති. තතියම්පි යඛො භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘මා
යෙවං, යකොකාලික, මා යෙවං, යකොකාලික! පසායදහි, යකොකාලික, 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසුචිත්තං.යපසලා සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’ති. 

අථ යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි. අචිර පක්කන්තස්ස ච යකොකාලිකස්ස
භික්ඛුයනො සාසපමත්තීහිපිළකාහිසබ්යබොකායයොඵුයටො [ඵුට්යඨො )සයා.(] 
අයෙොසි; සාසපමත්තියයො හුත්වා මුග්ගමත්තියයො අයෙසුං; මුග්ගමත්තියයො
හුත්වා කළායමත්තියයො අයෙසුං; කළායමත්තියයො හුත්වා
යකොලට්ඨිමත්තියයො අයෙසුං; යකොලට්ඨිමත්තියයො හුත්වා යකොලමත්තියයො
අයෙසුං; යකොලමත්තියයො හුත්වා ආමලකමත්තියයො අයෙසුං; 
ආමලකමත්තියයො හුත්වා යබළුවසලාටුකමත්තියයො අයෙසුං; 
යබළුවසලාටුකමත්තියයො හුත්වා බිල්ලමත්තියයො අයෙසුං; බිල්ලමත්තියයො
හුත්වා පභිජ්ජිංසු; පුබ්බඤ්චයලොහිතඤ්චපග්ඝරිංසු.අථයඛොයකොකාලියකො
භික්ඛුයතයනවාබායධන කාලමකාසි.කාලඞ්කයතොචයකොකාලියකොභික්ඛු
පදුමංනිරයංඋපපජ්ජි සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසුචිත්තංආඝායතත්වා. 

අථයඛොබ්රේමාසෙම්පතිඅභික්කන්තායරත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො
යකවලක පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං, 
ඨියතො යඛො බ්රේමා සෙම්පති භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යකොකාලියකො, 
භන්යත, භික්ඛු කාලඞ්කයතො; කාලඞ්කයතො ච, භන්යත, යකොකාලියකො
භික්ඛු පදුමං නිරයං උපපන්යනො සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං
ආඝායතත්වා’’ති. ඉදමයවොච බ්රේමා සෙම්පති; ඉදං වත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායි. 

අථයඛොභගවාතස්සාරත්තියාඅච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඉමං, 
භික්ඛයව, රත්තිං බ්රේමා සෙම්පති අභික්කන්තාය රත්තියා…යප.…
ඉදමයවොච, භික්ඛයව, බ්රේමා සෙම්පති, ඉදං වත්වා මං පදක්ඛිණං කත්වා 
තත්යථවන්තරධායී’’ති. 
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එවංවුධමත්යත, අඤ්ඤතයරොභික්ඛුභගවන්තං එතදයවොච– ‘‘කීවදීඝංනු
යඛො, භන්යත, පදුයමනිරයය ආයු පමාණ’’න්ති? ‘‘දීඝංයඛො, භික්ඛු, පදුයම
නිරයයආයු පමාණං; තංනසුකරං සඞ්ඛාතුං එත්තකානිවස්සානිඉතිවා
එත්තකානි වස්සසතානි ඉති වා එත්තකානි වස්සසෙස්සානි ඉති වා
එත්තකානි වස්සසතසෙස්සානි ඉති වා’’ති. ‘‘සක්කා පන, භන්යත, උපමා 
[උපමං)සී.සයා.ක.(] කාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, භික්ඛූ’’තිභගවාඅයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසතිඛාරියකො යකොසලයකො තිලවායෙො; තයතො
පුරියසො වස්සසතස්සවස්සසතස්සඅච්චයයනඑකයමකංතිලංඋද්ධයරයය.
ඛි පතරං යඛො යසො භික්ඛු වීසතිඛාරියකො යකොසලයකො තිලවායෙො ඉමිනා
උපක්කයමන පරික්ඛයං පරියාදානං ගච්යඡයය, නත්යවව එයකො අබ්බුයදො
නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අබ්බුදා නිරයා එවයමයකො නිරබ්බුයදො
නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති නිරබ්බුදා නිරයා එවයමයකො අබයබො
නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අබබා නිරයා එවයමයකො අෙයෙො 
නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අෙො නිරයා එවයමයකො අටයටො
නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අටටා නිරයා එවයමයකො කුමුයදො
නිරයයො.යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසතිකුමුදා නිරයාඑවයමයකොයසොගන්ධියකො
නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති යසොගන්ධිකා නිරයා එවයමයකො
උ පලයකොනිරයයො.යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසතිඋ පලකානිරයාඑවයමයකො 
පුණ්ඩරීයකො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති පුණ්ඩරීකා නිරයා
එවයමයකො පදුයමො නිරයයො. පදුමං යඛො පන භික්ඛු නිරයං යකොකාලියකො
භික්ඛු උපපන්යනො සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං ආඝායතත්වා’’ති.
ඉදමයවොචභගවා, ඉදංවත්වානසුගයතො අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

662. 
‘‘පුරිසස්ස හිජාතස්ස, කුඨාරී [කුධාරී)ක.(] ජායයතමුයඛ; 
යායඡින්දතිඅත්තානං, බායලොදුබ්භාසිතංභණං. 

663. 
‘‘යයොනින්දියංපසංසති, තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, කලිනා යතනසුඛංන වින්දති. 

664. 
‘‘අ පමත්යතො අයංකලි, යයොඅක්යඛසු ධනපරාජයයො; 
සබ්බස්සාපි සොපි අත්තනා, අයයමව මෙත්තයරො [මෙන්තකයරො
)සී.(] කලි; 
යයොසුගයතසුමනංපයදොසයය. 

665. 
‘‘සතං සෙස්සානං නිරබ්බුදානං, ඡත්තිංසති පඤ්ච ච අබ්බුදානි 
[අබ්බුදානං)ක.(]; 
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යමරියගරහීනිරයංඋයපති, වාචංමනඤ්චපණිධායපාපකං. 

666. 
‘‘අභූතවාදීනිරයංඋයපති, යයොවාපිකත්වානකයරොමිචාෙ; 
උයභොපියතයපච්චසමාභවන්ති, නිහීනකම්මාමනුජාපරත්ථ. 

667. 
‘‘යයො අ පදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති, සුද්ධස්ස යපොසස්ස 
අනඞ්ගණස්ස; 
තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, සුඛුයමොරයජොපටිවාතංවඛිත්යතො. 

668. 
‘‘යයොයලොභගුයණඅනුයුත්යතො, යසොවචසාපරිභාසතිඅඤ්යඤ; 
අසද්යධො කදරියයො අවදඤ්ඤූ, මච්ඡරි යපසුණියං [යපසුණියස්මිං
)බහූසු(] අනුයුත්යතො. 

669. 
‘‘මුඛදුග්ග විභූත අනරිය, භූනහු [භුනෙත )සයා. ක.(] පාපක
දුක්කටකාරි; 
පුරිසන්තකලීඅවජාත, මාබහුභාණිධයනරයියකොසි. 

670. 
‘‘රජමාකරසී අහිතාය, සන්යතගරෙසි කබ්බිසකාරී; 
බහූනිදුච්චරිතානිචරිත්වා, ගච්ඡසියඛොපපතංචිරරත්තං. 

671. 
‘‘නහිනස්සතිකස්සචිකම්මං, එතිෙතංලභයතවසුවාමි; 
දුක්ඛංමන්යදොපරයලොයක, අත්තනිපස්සතිකබ්බිසකාරී. 

672. 
‘‘අයයොසඞ්කුසමාෙතට්ඨානං, තිණ්ෙධාරමයසූලමුයපති; 
අථ තත්තඅයයොගුළසන්නිභං, යභොජනමත්ථිතථා පතිරූපං. 

673. 
‘‘නහිවග්ගුවදන්තිවදන්තා, නාභිජවන්තිනතාණමුයපන්ති; 
අඞ්ගායර සන්ථයත සයන්ති [යසන්ති )සී. සයා. ..(], 
ගිනිසම්පජ්ජලිතංපවිසන්ති. 

674. 
‘‘ජායලන ච ඔනහියාන, තත්ථ ෙනන්ති අයයොමයකුයටභි 
[අයයොමයකූයටහි)සී.සයා...(]; 
අන්ධංවතිමිසමායන්ති, තංවිතතඤ්හියථාමහිකායයො. 
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675. 
‘‘අථයලොෙමයංපනකුම්භිං, ගිනිසම්පජ්ජලිතංපවිසන්ති; 
පච්චන්ති හි තාසු චිරරත්තං, අග්ගිනිසමාසු [ගිනිස්සමාසු )ක.(] 
සමු පිලවායත. 

676. 
‘‘අථපුබ්බයලොහිතමිස්යස, තත්ථකංපච්චතිකබ්බිසකාරී; 
යං යං දිසකං [දිසතං )සී. සයා. ..(] අධියසති, තත්ථ කලිස්සති
සම්ඵුසමායනො. 

677. 
‘‘පුළවාවසයථ සලිලස්මිං, තත්ථකංපච්චති කබ්බිසකාරී; 
ගන්තුංනහිතීරමපත්ථි, සබ්බසමාහිසමන්තකපල්ලා. 

678. 
‘‘අසිපත්තවනංපනතිණ්ෙං, තංපවිසන්තිසමුච්ඡිදගත්තා; 
ජිව්ෙං බලියසනගයෙත්වා, ආරජයාරජයා විෙනන්ති. 

679. 
‘‘අථයවතරණිංපනදුග්ගං, තිණ්ෙධාරඛුරධාරමුයපන්ති; 
තත්ථමන්දාපපතන්ති, පාපකරාපාපානිකරිත්වා. 

680. 
‘‘ඛාදන්ති හිතත්ථරුදන්යත, සාමාසබලා කායකොලගණාච; 
යසොණා සිඞ්ගාලා [සිගාලා )සී. ..(] පටිගිද්ධා [පටිගිජ්ඣා )සයා.
..(], කුලලාවායසාච [කුලලාචවායසා)?)] විතුදන්ති. 

681. 
‘‘කච්ඡාවතයංඉධවුධමත්ති, යංජයනොඵුසති [පස්සති)සී.සයා...(] 
කබ්බිසකාරී; 
තස්මාඉධජීවිතයසයස, කච්චකයරොසියානයරොනච පමජ්යජ. 

682. 
‘‘යත ගණිතාවිදූහිතිලවාො, යයපදුයමනිරයය උපනීතා; 
නහුතානි හි යකොටියයො පඤ්ච භවන්ති, ද්වාදස යකොටිසතානි
පුනඤ්ඤා [පනයයය)ක.(]. 

683. 
‘‘යාව දුඛා [දුක්ඛා )සී. සයා.(, දුක්ඛ ).. ක.(] නිරයා ඉධ වුධමත්තා, 
තත්ථපිතාවචිරං වසිතබ්බං; 
තස්මා සුචියපසලසාධුගුයණසු, වාචං මනං සතතං [පකතං )සයා.(] 
පරිරක්යඛ’’ති. 
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යකොකාලිකසුත්තංදසමංනිට්ඨිතං. 

11. නාලකසුත්තං 

684. 
ආනන්දජායතතිදසගයණපතීයත, සක්කඤ්ච ඉන්දං සුචිවසයනච
යදයව; 
දුස්සං ගයෙත්වා අතිරිව යථොමයන්යත, අසියතො ඉසි අද්දස 
දිවාවිොයර. 

685. 
දිස්වාන යදයව මුදිතමයන උදග්යග, චිත්තිං කරිත්වාන ඉදමයවොච 
[කරිත්වාඉදමයවොචාසි)සී.(] තත්ථ; 
‘‘කං යදවසඞ්යඝො අතිරිව කලයරූයපො, දුස්සං ගයෙත්වා රමයථ 
[භමයථ)සී.(] කංපටිච්ච. 

686. 
‘‘යදාපිආසීඅසුයරහිසඞ්ගයමො, ජයයොසුරානංඅසුරාපරාජිතා. 
තදාපියනතාදියසොයලොමෙංසයනො, කමබ්භුතංදට්ඨුමරූපයමොදිතා. 

687. 
‘‘යසයළන්ති ගායන්ති ච වාදයන්ති ච, භුජානි යඵොයටන්ති 
[යපොයඨන්ති)සී...(, යපොයථන්ති)ක.(] චනච්චයන්තිච; 
පුච්ඡාමි යවොෙං යමරුමුද්ධවාසියන, ධුනාථ යම සංසයං ඛි ප
මාරිසා’’. 

688. 
‘‘යසො යබොධිසත්යතො රතනවයරො අතුයලයො, මනුස්සයලොයක 
හිතසුඛත්ථාය [හිතසුඛතාය)සී.සයා...(] ජායතො; 
සකයාන ගායම ජනපයද ලුම්බියනයයය, යතනම්ෙ තුට්ඨා අතිරිව 
කලයරූපා. 

689. 
‘‘යසො සබ්බසත්තුත්තයමො අග්ගපුග්ගයලො, නරාසයභො 
සබ්බපජානමුත්තයමො; 
වත්යතස්සති චක්කමිසිව්ෙයයවයන, නදංව සීයෙොබලවාමිගාභිභූ’’. 

690. 
තං සද්දං සුත්වා තුරිතමවසරී යසො, සුද්යධොදනස්ස තද භවනං
උපාවිසි [උපාගමි)සී...(]; 
නිසජ්ජ තත්ථ ඉදමයවොචාසි සයකය, ‘‘කුහිං කුමායරො අෙමපි 
දට්ඨුකායමො’’. 
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691. 
තයතො කුමාරං ජලිතමිව සුවණ්ණං, උක්කාමුයඛව
සුකුසලසම්පෙට්ඨං [සුකුසයලනසම්පෙට්ඨං)ක.(]; 
දද්දල්ලමානං [දද්දළ්ෙමානං)ක.(] සිරියාඅයනොමවණ්ණං, දස්යසසු
පුත්තංඅසිතව්ෙයස්සසකයා. 

692. 
දිස්වාකුමාරංසිඛිමිවපජ්ජලන්තං, තාරාසභංව නභසිගමංවිසුද්ධං; 
සූරියං තපන්තං සරදරිවබ්භමුත්තං, ආනන්දජායතො විපුලමලත්ථ 
.තිං. 

693. 
අයනකසාඛඤ්චසෙස්සමණ්ඩලං, ඡත්තංමරූධාරයුමන්තලික්යඛ; 
සුවණ්ණදණ්ඩාවීතිපතන්තිචාමරා, නදිස්සයර චාමරඡත්තගාෙකා. 

694. 
දිස්වා ජටී කණ්ෙසිරිව්ෙයයො ඉසි, සුවණ්ණනික්ඛං විය
පණ්ඩුකම්බයල; 
යසතඤ්චඡත්තංධරියන්ත [ධාරියන්ත)සයා.(, ධාරයන්තං)සී.ක.(] 
මුද්ධනි, උදග්ගචිත්යතොසුමයනොපටිග්ගයෙ. 

695. 
පටිග්ගයෙත්වාපනසකයපුඞ්ගවං, ජිගීසයතො [ජිගිංසයකො )සී.සයා.
..(] ලක්ඛණමන්තපාරගූ; 
පසන්නචිත්යතොගිරමබ්භුදීරයි, ‘‘අනුත්තරායං ද්විපදානමුත්තයමො’’ 
[දිපදානමුත්තයමො)සී.සයා. ..(]. 

696. 
අථත්තයනො ගමනමනුස්සරන්යතො, අකලයරූයපො ගළයති
අස්සුකානි; 
දිස්වානසකයාඉසිමයවොචුංරුදන්තං, 
‘‘යනොයචකුමායරභවිස්සතිඅන්තරායයො’’. 

697. 
දිස්වාන සයකය ඉසිමයවොච අකයලය, ‘‘නාෙං කුමායර
අහිතමනුස්සරාමි; 
න චාපිමස්ස භවිස්සති අන්තරායයො, න ඔරකායං අධිමානසා 
[අධිමනසා)සී.සයා.(] භවාථ. 

698. 
‘‘සම්යබොධියග්ගං ඵුසිස්සතායං කුමායරො, යසො ධම්මචක්කං 
පරමවිසුද්ධදස්සී; 
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වත්යතස්සතායං බහුජනහිතානුකම්., විත්ථාරිකස්ස භවිස්සති 
බ්රේමචරියං. 

699. 
‘‘මමඤ්ච ආයු න චිරමිධාවයසයසො, අථන්තරා යම භවිස්සති
කාලකරියා; 
යසොෙං න යසොස්සං [සුස්සං )සී. සයා.(] අසමධුරස්ස ධම්මං, 
යතනම්හිඅට්යටොබයසනංගයතොඅඝාවී’’. 

700. 
යසො සාකයානං විපුලං ජයනත්වා .තිං, අන්යතපුරම්ො නිග්ගමා 
[නිරගමා)සී.සයා.(, නිගමා)ක.සී.(, නිරගම)..(] බ්රේමචාරී; 
යසො භාගියනයයං සයං අනුකම්පමායනො, සමාදයපසි අසමධුරස්ස 
ධම්යම. 

701. 
‘‘බුද්යධොති යඝොසං යද [යදි )සයා. ක.(] පරයතො සුණාසි, 
සම්යබොධිපත්යතොවිවරතිධම්මමග්ගං; 
ගන්ත්වානතත්ථසමයංපරිපුච්ඡමායනො [සයං පරිපුච්ඡියායනො )සී.
සයා.(], චරස්සුතස්මිංභගවතිබ්රේමචරියං’’. 

702. 
යතනානුසිට්යඨො හිතමයනන තාදිනා, අනාගයත 
පරමවිසුද්ධදස්සිනා; 
යසො නාලයකො උපචිතපුඤ්ඤසඤ්චයයො, ජිනං පතික්ඛං [පති +
ඉක්ඛං=පතික්ඛං] පරිවසිරක්ඛිතින්ද්රියයො. 

703. 
සුත්වාන යඝොසං ජිනවරචක්කවත්තයන, ගන්ත්වාන දිස්වා
ඉසිනිසභං පසන්යනො; 
යමොයනයයයසට්ඨං මුනිපවරං අපුච්ඡි, සමාගයත අසිතාව්ෙයස්ස
සාසයනති. 

වත්ථුගාථානිට්ඨිතා. 

704. 
‘‘අඤ්ඤාතයමතංවචනං, අසිතස්සයථාතථං; 
තංතංයගොතමපුච්ඡාමි, සබ්බධම්මානපාරගුං. 

705. 
‘‘අනගාරියුයපතස්ස, භික්ඛාචරියංජිගීසයතො; 
මුනිපබ්රූහියමපුට්යඨො, යමොයනයයංඋත්තමංපදං’’. 
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706. 
‘‘යමොයනයයංයතඋපඤ්ඤිස්සං, (ඉතිභගවා(දුක්කරං දුරභිසම්භවං; 
ෙන්දයතනංපවක්ඛාමි, සන්ථම්භස්සුදළ්යෙොභව. 

707. 
‘‘සමානභාගං කුබ්යබථ, ගායම අක්කුට්ඨවන්දිතං; 
මයනොපයදොසංරක්යඛයය, සන්යතොඅනුණ්ණයතොචයර. 

708. 
‘‘උච්චාවචා නිච්ඡරන්ති, දායයඅග්ගිසිඛූපමා; 
නාරියයොමුනිංපයලොයභන්ති, තාසුතංමාපයලොභයුං. 

709. 
‘‘විරයතොයමථුනාධම්මා, හිත්වාකායමපයරොපයර [පයරොවයර)සී.
..(, වරාවයර)සයා.(]; 
අවිරුද්යධො අසාරත්යතො, පායණසුතසථාවයර. 

710. 
‘‘යථාඅෙංතථාඑයත, යථාඑයතතථාඅෙං; 
අත්තානංඋපමංකත්වා, නෙයනයයනඝාතයය. 

711. 
‘‘හිත්වාඉච්ඡඤ්චයලොභඤ්ච, යත්ථසත්යතොපුථුජ්ජයනො; 
චක්ඛුමාපටිපජ්යජයය, තයරයයනරකංඉමං. 

712. 
‘‘ඌනූදයරොමිතාොයරො, අ පිච්ඡස්සඅයලොලුයපො; 
සදා [සයව)..(] ඉච්ඡායනිච්ඡායතො, අනිච්යඡොයෙොතිනිබ්බුයතො. 

713. 
‘‘සපිණ්ඩචාරංචරිත්වා, වනන්තමභිොරයය; 
උපට්ඨියතොරුක්ඛමූලස්මිං, ආසනූපගයතොමුනි. 

714. 
‘‘සඣානපසුයතොධීයරො, වනන්යතරමියතොසියා; 
ඣායයථරුක්ඛමූලස්මිං, අත්තානමභියතොසයං. 

715. 
‘‘තයතො රතයා විවසායන [විවසයන )සී. සයා. ..(], 
ගාමන්තමභිොරයය; 
අව්ොනංනාභිනන්යදයය, අභිොරඤ්චගාමයතො. 
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716. 
‘‘නමුනීගාමමාගම්ම, කුයලසුසෙසාචයර; 
ඝායසසනංඡින්නකයථො, නවාචංපයුතංභයණ. 

717. 
‘‘අලත්ථංයදිදංසාධු, නාලත්ථංකුසලංඉති; 
උභයයයනව යසො තාදී, රුක්ඛංවුධමපනිවත්තති [රුක්ඛංවුධම’පතිවත්තති
)ක.(, රුක්ඛංවඋපාතිවත්තති (සයා.(]. 

718. 
‘‘ස පත්තපාණිවිචරන්යතො, අමූයගොමූගසම්මයතො; 
අ පංදානංනහීයළයය, දාතාරංනාවජානියා. 

719. 
‘‘උච්චාවචා හිපටිපදා, සමයණනපකාසිතා; 
නපාරං දිගුණංයන්ති, නයිදංඑකගුණං මුතං. 

720. 
‘‘යස්සචවිසතානත්ථි, ඡින්නයසොතස්සභික්ඛුයනො; 
කච්චාකච්ච පහීනස්ස, පරිළායෙොනවිජ්ජති. 

721. 
‘‘යමොයනයයංයතඋපඤ්ඤිස්සං, ඛුරධාරූපයමොභයව; 
ජිව්ොයතාලුමාෙච්ච, උදයරසඤ්ඤයතොසියා. 

722. 
‘‘අලීනචිත්යතොචසියා, නචාපිබහුචින්තයය; 
නිරාමගන්යධොඅසියතො, බ්රේමචරියපරායයණො. 

723. 
‘‘එකාසනස්සසික්යඛථ, සමණූපාසනස්සච; 
එකත්තංයමොනමක්ඛාතං, එයකොයචඅභිරමිස්සසි; 
අථභාහිසි [භාසිහි)සී.සයා...(] දසදිසා. 

724. 
‘‘සුත්වාධීරානංනිග්යඝොසං, ඣායීනංකාමචාගිනං; 
තයතොහිරිඤ්චසද්ධඤ්ච, භියයයොකුබ්යබථමාමයකො. 

725. 
‘‘තං නදීහිවිජානාථ, යසොබ්යභසුපදයරසුච; 
සණන්තා යන්ති කුයසොබ්භා [කුස්සුබ්භා (සී.(], තුණ්හීයන්ති
මයෙොදධී. 
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726. 
‘‘යදූනකංතංසණති, යංපූරංසන්තයමවතං; 
අඩ්ඪකුම්භූපයමොබායලො, රෙයදොපූයරොවපණ්ඩියතො. 

727. 
‘‘යංසමයණොබහුංභාසති, උයපතංඅත්ථසඤ්හිතං; 
ජානංයසොධම්මංයදයසති, ජානංයසොබහුභාසති. 

728. 
‘‘යයො චජානංසංයතත්යතො, ජානංනබහුභාසති; 
ස මුනීයමොනමරෙති, සමුනී යමොනමජ්ඣගා’’ති. 

නාලකසුත්තංඑකාදසමංනිට්ඨිතං. 

12. ද්වයතානුපස්සනාසුත්තං 

එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විෙරති පුබ්බාරායම 
මිගාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන භගවා තදහුයපොසයථ
පන්නරයස පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුධමයතො
අබ්යභොකායස නිසින්යනො යෙොති. අථ යඛො භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං 
භික්ඛුසඞ්ඝංඅනුවියලොයකත්වාභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘‘යය යත, භික්ඛයව, කුසලා ධම්මා අරියා නියයානිකා 
සම්යබොධගාමියනො, යතසං යවො, භික්ඛයව, කුසලානං ධම්මානං අරියානං
නියයානිකානං සම්යබොධගාමීනං කා උපනිසා සවනායා’ති ඉති යච, 
භික්ඛයව, පුච්ඡිතායරොඅස්සු, යත එවමස්සුවචනීයා–‘යාවයදවද්වයතානං
ධම්මානංයථාභූතංඤාණායා’ති.කඤ්චද්වයතං වයදථ? 

(1) ‘‘ඉදං දුක්ඛං, අයං දුක්ඛසමුදයයොති අයයමකානුපස්සනා. අයං 
දුක්ඛනියරොයධො, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදාති, අයං දුතියානුපස්සනා.
එවං සම්මා ද්වයතානුපස්සියනො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අ පමත්තස්ස
ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විෙරයතො ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං
පාටිකඞ්ඛං–දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවා උපාදියසයසඅනාගාමිතා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.ඉදංවත්වානසුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

729. 
‘‘යයදුක්ඛංන පජානන්ති, අයථොදුක්ඛස්සසම්භවං; 
යත්ථචසබ්බයසොදුක්ඛං, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
තඤ්චමග්ගංනජානන්ති, දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

730. 
‘‘යචයතොවිමුත්තිහීනායත, අයථොපඤ්ඤාවිමුත්තියා; 
අභබ්බායතඅන්තකරියාය, යතයවජාතිජරූපගා. 
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731. 
‘‘යය චදුක්ඛංපජානන්ති, අයථොදුක්ඛස්ස සම්භවං; 
යත්ථචසබ්බයසොදුක්ඛං, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
තඤ්ච මග්ගංපජානන්ති, දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

732. 
‘‘යචයතොවිමුත්තිසම්පන්නා, අයථොපඤ්ඤාවිමුත්තියා; 
භබ්බායතඅන්තකරියාය, නයතජාතිජරූපගා’’ති. 

(2) ‘‘‘සියා අඤ්යඤනපි පරියායයන සම්මා ද්වයතානුපස්සනා’ති, ඉති 
යච, භික්ඛයව, පුච්ඡිතායරො අස්සු; ‘සියා’තිස්සුවචනීයා.කථඤ්චසියා? යං
කඤ්චි දුක්ඛං සම්යභොති සබ්බං උපධිපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා.
උපධීනං ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං 
දුතියානුපස්සනා.එවංසම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

733. 
‘‘උපධිනිදානාපභවන්තිදුක්ඛා, යය යකචි යලොකස්මිමයනකරූපා; 
යයොයවඅවිද්වාඋපධිංකයරොති, පුන පුනංදුක්ඛමුයපතිමන්යදො; 
තස්මාපජානංඋපධිංනකයිරා, දුක්ඛස්ස ජාති පභවානුපස්සී’’ති. 

(3) ‘‘‘සියා අඤ්යඤනපි පරියායයන සම්මා ද්වයතානුපස්සනා’ති, ඉති 
යච, භික්ඛයව, පුච්ඡිතායරො අස්සු; ‘සියා’තිස්සුවචනීයා.කථඤ්චසියා? යං
කඤ්චි දුක්ඛං සම්යභොති සබ්බං අවිජ්ජාපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා.
අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං
දුතියානුපස්සනා.එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

734. 
‘‘ජාතිමරණසංසාරං, යයවජන්තිපුන පුනං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, අවිජ්ජායයවසාගති. 

735. 
‘‘අවිජ්ජාොයංමොයමොයෙො, යයනිදංසංසිතංචිරං; 
විජ්ජාගතා ච යයසත්තා, නයතගච්ඡන්ති [නාගච්ඡන්ති )සී. ..(] 
පුනබ්භව’’න්ති. 

(4) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං 
සම්යභොති සබ්බං සඞ්ඛාරපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. සඞ්ඛාරානං
ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං
දුතියානුපස්සනා.එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

736. 
‘‘යං කඤ්චිදුක්ඛං සම්යභොති, සබ්බංසඞ්ඛාරපච්චයා; 
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සඞ්ඛාරානංනියරොයධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයවො. 

737. 
‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, දුක්ඛංසඞ්ඛාරපච්චයා; 
සබ්බසඞ්ඛාරසමථා, සඤ්ඤානංඋපයරොධනා; 
එවංදුක්ඛක්ඛයයොයෙොති, එතංඤත්වායථාතථං. 

738. 
‘‘සම්මද්දසායවදගුයනො, සම්මදඤ්ඤායපණ්ඩිතා; 
අභිභුයය මාරසංයයොගං, න ගච්ඡන්ති [නාගච්ඡන්ති )සී. ..(] 
පුනබ්භව’’න්ති. 

(5) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං
සම්යභොති සබ්බං විඤ්ඤාණපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. විඤ්ඤාණස්ස
ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං
දුතියානුපස්සනා.එවංසම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා – 

739. 
‘‘යංකඤ්චිදුක්ඛංසම්යභොති, සබ්බංවිඤ්ඤාණපච්චයා; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයවො. 

740. 
‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, දුක්ඛංවිඤ්ඤාණපච්චයා; 
විඤ්ඤාණූපසමාභික්ඛු, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

(6) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං 
සම්යභොති සබ්බං ඵස්සපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. ඵස්සස්ස ත්යවව 
අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං දුතියානුපස්සනා.
එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොච සත්ථා– 

741. 
‘‘යතසංඵස්සපයරතානං, භවයසොතානුසාරිනං; 
කුම්මග්ගපටිපන්නානං, ආරාසංයයොජනක්ඛයයො. 

742. 
‘‘යය ච ඵස්සං පරිඤ්ඤාය, අඤ්ඤායුපසයම [පඤ්ඤාය උපසයම
)සයා.(] රතා; 
යතයවඵස්සාභිසමයා, නිච්ඡාතාපරිනිබ්බුතා’’ති. 

(7) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං
සම්යභොතිසබ්බංයවදනාපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා.යවදනානංත්යවව 
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අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං දුතියානුපස්සනා.
එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

743. 
‘‘සුඛං වායදිවාදුක්ඛං, අදුක්ඛමසුඛං සෙ; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, යංකඤ්චිඅත්ථියවදිතං. 

744. 
‘‘එතං දුක්ඛන්ති ඤත්වාන, යමොසධම්මං පයලොකනං [පයලොකතං
)සී.(]; 
ඵුස්සඵුස්සවයංපස්සං, එවංතත්ථවිජානති [විරජ්ජති)ක.සී.(]; 
යවදනානංඛයාභික්ඛු, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

(8) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං
සම්යභොති සබ්බං තණ්ොපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. තණ්ොය ත්යවව 
අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං දුතියානුපස්සනා.
එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

745. 
‘‘තණ්ොදුතියයො පුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 

746. 
‘‘එතමාදීනවං ඤත්වා, තණ්ෙං [තණ්ො )බහූසු( ඉතිවුධමත්තයක 15
පස්සිතබ්බං] දුක්ඛස්සසම්භවං; 
වීතතණ්යෙොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

(9) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං 
සම්යභොති සබ්බං උපාදානපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. උපාදානානං 
[උපාදානස්ස )සයා. ක.(] ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස
සම්භයවොති, අයංදුතියානුපස්සනා.එවංසම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොච
සත්ථා – 

747. 
‘‘උපාදානපච්චයාභයවො, භූයතොදුක්ඛංනිගච්ඡති; 
ජාතස්සමරණංයෙොති, එයසොදුක්ඛස්සසම්භයවො. 

748. 
‘‘තස්මාඋපාදානක්ඛයා, සම්මදඤ්ඤායපණ්ඩිතා; 
ජාතික්ඛයංඅභිඤ්ඤාය, නගච්ඡන්තිපුනබ්භව’’න්ති. 
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(10) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං
සම්යභොතිසබ්බං ආරම්භපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා.ආරම්භානංත්යවව
අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං දුතියානුපස්සනා.
එවංසම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා – 

749. 
‘‘යංකඤ්චිදුක්ඛංසම්යභොති, සබ්බංආරම්භපච්චයා; 
ආරම්භානංනියරොයධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයවො. 

750. 
‘‘එතමාදීනවං ඤත්වා, දුක්ඛං ආරම්භපච්චයා; 
සබ්බාරම්භංපටිනිස්සජ්ජ, අනාරම්යභවිමුත්තියනො. 

751. 
‘‘උච්ඡින්නභවතණ්ෙස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
වික්ඛීයණො [විතිණ්යණො )සී.(] ජාතිසංසායරො, නත්ථි තස්ස
පුනබ්භයවො’’ති. 

(11) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං
සම්යභොති සබ්බංආොරපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. ආොරානං ත්යවව 
අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං දුතියානුපස්සනා.
එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

752. 
‘‘යංකඤ්චිදුක්ඛංසම්යභොති, සබ්බංආොරපච්චයා; 
ආොරානංනියරොයධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයවො. 

753. 
‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, දුක්ඛංආොරපච්චයා; 
සබ්බාොරංපරිඤ්ඤාය, සබ්බාොරමනිස්සියතො. 

754. 
‘‘ආයරොගයං සම්මදඤ්ඤාය, ආසවානං පරික්ඛයා; 
සඞ්ඛාය යසවී ධම්මට්යඨො, සඞ්ඛයං [සඞ්ඛං (සී. ..(] යනොයපති
යවදගූ’’ති. 

(12) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං කඤ්චි දුක්ඛං 
සම්යභොති සබ්බං ඉඤ්ජිතපච්චයාති, අයයමකානුපස්සනා. ඉඤ්ජිතානං
ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවොති, අයං
දුතියානුපස්සනා.එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

755. 
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‘‘යං කඤ්චිදුක්ඛං සම්යභොති, සබ්බංඉඤ්ජිතපච්චයා; 
ඉඤ්ජිතානංනියරොයධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භයවො. 

756. 
‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, දුක්ඛංඉඤ්ජිතපච්චයා; 
තස්මාහිඑජංයවොස්සජ්ජ, සඞ්ඛායරඋපරුන්ධිය; 
අයනයජොඅනුපාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

(13) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? නිස්සිතස්ස චලිතං 
යෙොතීති, අයයමකානුපස්සනා. අනිස්සියතො න චලතීති, අයං
දුතියානුපස්සනා.එවං සම්මා…යප.…අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

757. 
‘‘අනිස්සියතොනචලති, නිස්සියතොචඋපාදියං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 

758. 
‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, නිස්සයයසුමෙබ්භයං; 
අනිස්සියතොඅනුපාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

(14) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? රූයපහි, භික්ඛයව, 
අරූපා [ආරු පා )සී. ..(] සන්තතරාති, අයයමකානුපස්සනා. අරූයපහි 
නියරොයධො සන්තතයරොති, අයං දුතියානුපස්සනා. එවං සම්මා…යප.…
අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

759. 
‘‘යයචරූපූපගාසත්තා, යයචඅරූපට්ඨායියනො [ආරු පවාසියනො
)සී...(]; 
නියරොධංඅ පජානන්තා, ආගන්තායරොපුනබ්භවං. 

760. 
‘‘යය ච රූයප පරිඤ්ඤාය, අරූයපසු අසණ්ඨිතා [සුසණ්ඨිතා )සී.
සයා...(]; 
නියරොයධ යයවිමුච්චන්ති, යතජනා මච්චුොයියනො’’ති. 

(15) ‘‘සියා අඤ්යඤනපි…යප.… කථඤ්ච සියා? යං, භික්ඛයව, 
සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රේමකස්ස සස්සමණබ්රාේමණියා
පජාය සයදවමනුස්සාය ඉදං සච්චන්ති උපනිජ්ඣායිතං තදමරියානං එතං
මුසාති යථාභූතං සම්ම පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං, අයයමකානුපස්සනා. යං, 
භික්ඛයව, සයදවකස්ස…යප.… සයදවමනුස්සාය ඉදං මුසාති
උපනිජ්ඣායිතං, තදමරියානං එතං සච්චන්ති යථාභූතං සම්ම පඤ්ඤාය
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සුදිට්ඨං, අයං දුතියානුපස්සනා. එවං සම්මා…යප.… අථාපරං එතදයවොච
සත්ථා– 

761. 
‘‘අනත්තනි අත්තමානිං [අත්තමානී )සයා.(, අත්තමානං ).. ක.(], 
පස්සයලොකංසයදවකං; 
නිවිට්ඨංනාමරූපස්මිං, ඉදංසච්චන්තිමඤ්ඤති. 

762. 
‘‘යයනයයනහිමඤ්ඤන්ති, තයතොතංයෙොතිඅඤ්ඤථා; 
තඤ්හිතස්සමුසායෙොති, යමොසධම්මඤ්හිඉත්තරං. 

763. 
‘‘අයමොසධම්මං නිබ්බානං, තදරියාසච්චයතො විදූ; 
යතයවසච්චාභිසමයා, නිච්ඡාතාපරිනිබ්බුතා’’ති. 

(16) ‘‘‘සියාඅඤ්යඤනපිපරියායයනසම්මාද්වයතානුපස්සනා’ති, ඉති
යච, භික්ඛයව, පුච්ඡිතායරොඅස්සු; ‘සියා’තිස්සුවචනීයා.කථඤ්චසියා? යං, 
භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රේමකස්ස
සස්සමණබ්රාේමණියාපජාය සයදවමනුස්සායඉදංසුඛන්තිඋපනිජ්ඣායිතං, 
තදමරියානං එතං දුක්ඛන්ති යථාභූතං සම්ම පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං, 
අයයමකානුපස්සනා. යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස…යප.… සයදවමනුස්සාය
ඉදං දුක්ඛන්ති උපනිජ්ඣායිතං තදමරියානං එතං සුඛන්ති යථාභූතං
සම්ම පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං, අයං දුතියානුපස්සනා. එවං සම්මා
ද්වයතානුපස්සියනො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අ පමත්තස්ස ආතාපියනො
පහිතත්තස්ස විෙරයතො ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං පාටිකඞ්ඛං –
දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස අනාගාමිතාති. ඉදමයවොච 
භගවා.ඉදංවත්වානසුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

764. 
‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, ඵස්සාධම්මාචයකවලා; 
ඉට්ඨාකන්තාමනාපාච, යාවතත්ථීතිවුධමච්චති. 

765. 
‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, එයතයවොසුඛසම්මතා; 
යත්ථයචයතනිරුජ්ඣන්ති, තංයනසංදුක්ඛසම්මතං. 

766. 
‘‘සුඛන්ති දිට්ඨමරියයහි, සක්කායස්සුපයරොධනං; 
පච්චනීකමිදංයෙොති, සබ්බයලොයකනපස්සතං. 

767. 
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‘‘යං පයරසුඛයතොආහු, තදරියාආහුදුක්ඛයතො; 
යංපයරදුක්ඛයතොආහු, තදරියාසුඛයතොවිදූ. 

768. 
‘‘පස්ස ධම්මං දුරාජානං, සම්පමූළ්යෙත්ථවිද්දසු [සම්පමූළ්යෙත්ථ
අවිද්දසු)සී...(, සම්මූළ්යෙත්ථඅවිද්දසු (?)]; 
නිවුධමතානංතයමොයෙොති, අන්ධකායරොඅපස්සතං. 

769. 
‘‘සතඤ්චවිවටංයෙොති, ආයලොයකොපස්සතාමිව; 
සන්තියකනවිජානන්ති, මග්ගාධම්මස්සයකොවිදා. 

770. 
‘‘භවරාගපයරයතහි, භවයසොතානුසාරිභි; 
මාරයධයයානුපන්යනහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

771. 
‘‘යකොනුඅඤ්ඤත්රමරියයහි, පදංසම්බුද්ධුමරෙති; 
යංපදංසම්මදඤ්ඤාය, පරිනිබ්බන්තිඅනාසවා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 
ඉමස්මිං ච [ඉමස්මිං යඛො )සී.(] පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන
සට්ඨිමත්තානංභික්ඛූනංඅනුපාදායආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසූති. 

ද්වයතානුපස්සනාසුත්තංද්වාදසමංනිට්ඨිතං. 
තස්සුද්දානං – 

සච්චං උපධිඅවිජ්ජාච, සඞ්ඛායර විඤ්ඤාණපඤ්චමං; 
ඵස්සයවදනියාතණ්ො, උපාදානාරම්භආොරා; 
ඉඤ්ජිතංචලිතංරූපං, සච්චංදුක්යඛනයසොළසාති. 

මොවග්යගොතතියයොනිට්ඨියතො. 

තස්සුද්දානං – 

පබ්බජ්ජාචපධානඤ්ච, සුභාසිතඤ්චසුන්දරි; 
මාඝසුත්තංසභියයොච, යසයලොසල්ලඤ්චවුධමච්චති. 

වායසට්යඨොචාපියකොකාලි, නාලයකොද්වයතානුපස්සනා; 
ද්වාදයසතානිසුත්තානි, මොවග්යගොතිවුධමච්චතීති. 

4. අට්ඨකවග්යගො 

1. කාමසුත්තං 

772. 
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කාමං කාමයමානස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති; 
අද්ධා.තිමයනොයෙොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡති. 

773. 
තස්ස යච කාමයානස්ස [කාමයමානස්ස )ක.(], ඡන්දජාතස්ස
ජන්තුයනො; 
යතකාමාපරිොයන්ති, සල්ලවිද්යධොවරු පති. 

774. 
යයොකායමපරිවජ්යජති, ස පස්යසවපදාසියරො; 
යසොමං [යසො ඉමං )සී. ..(] විසත්තිකං යලොයක, සයතො
සමතිවත්තති. 

775. 
යඛත්තං වත්ථුං හිරඤ්ඤං වා, ගවස්සං [ගවාස්සං (සී. සයා. ..(] 
දාසයපොරිසං; 
ථියයොබන්ධූපුථුකායම, යයොනයරොඅනුගිජ්ඣති. 

776. 
අබලානංබලීයන්ති, මද්දන්යතනංපරිස්සයා; 
තයතොනංදුක්ඛමන්යවති, නාවංභින්නමියවොදකං. 

777. 
තස්මාජන්තුසදාසයතො, කාමානිපරිවජ්ජයය; 
යතපොයතයරඔඝං, නාවංසිත්වාව [සිඤ්චිත්වා (සී.(] පාරගූති. 

කාමසුත්තංපඨමංනිට්ඨිතං. 

2. ගුෙට්ඨකසුත්තං 

778. 
සත්යතො ගුොයං බහුනාභිඡන්යනො, තිට්ඨං නයරො යමොෙනස්මිං
පගාළ්යෙො; 
දූයර වියවකාහිතථාවියධොයසො, කාමාහියලොයකන හිසු පොයා. 

779. 
ඉච්ඡානිදානා භවසාතබද්ධා, යතදු පමුඤ්චාන හිඅඤ්ඤයමොක්ඛා; 
පච්ඡාපුයරවාපිඅයපක්ඛමානා, ඉයමවකායමපුරියමවජ පං. 

780. 
කායමසුගිද්ධාපසුතාපමූළ්ො, අවදානියායතවිසයමනිවිට්ඨා; 
දුක්ඛූපනීතාපරියදවයන්ති, කංසූභවිස්සාමඉයතොචුතායස. 

781. 
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තස්මා හි සික්යඛථ ඉයධව ජන්තු, යං කඤ්චි ජඤ්ඤා විසමන්ති 
යලොයක; 
නතස්සයෙතූවිසමංචයරයය, අ පඤ්හිදංජීවිතමාහුධීරා. 

782. 
පස්සාමියලොයකපරිඵන්දමානං, පජංඉමංතණ්ෙගතංභයවසු; 
හීනා නරාමච්චුමුයඛලපන්ති, අවීතතණ්ොයස භවාභයවසු. 

783. 
මමායියතපස්සථඵන්දමායන, මච්යඡවඅ යපොදයකඛීණයසොයත; 
එතම්පිදිස්වාඅමයමොචයරයය, භයවසුආසත්තිමකුබ්බමායනො. 

784. 
උයභොසු අන්යතසු වියනයය ඡන්දං, ඵස්සං පරිඤ්ඤාය 
අනානුගිද්යධො; 
යදත්තගරහී තදකුබ්බමායනො, න ලි පතී [න ලිම්පතී )සයා. ක.(] 
දිට්ඨසුයතසුධීයරො. 

785. 
සඤ්ඤං පරිඤ්ඤාවිතයරයයඔඝං, පරිග්ගයෙසු මුනියනොපලිත්යතො; 
අබ්බූළ්ෙසල්යලො චරම පමත්යතො, නාසීසතී [නාසිංසතී )සී. සයා.
..(] යලොකමිමංපරඤ්චාති. 

ගුෙට්ඨකසුත්තංදුතියංනිට්ඨිතං. 

3. දුට්ඨට්ඨකසුත්තං 

786. 
වදන්ති යවදුට්ඨමනාපිඑයක, අයථොපියවසච්චමනාවදන්ති; 
වාදඤ්චජාතංමුනියනොඋයපති, තස්මාමුනීනත්ථිඛියලො කුහිඤ්චි. 

787. 
සකඤ්හිදිට්ඨිංකථමච්චයයයය, ඡන්දානුනීයතොරුචියා නිවිට්යඨො; 
සයංසමත්තානිපකුබ්බමායනො, යථාහිජායනයයතථාවයදයය. 

788. 
යයො අත්තයනො සීලවතානි ජන්තු, අනානුපුට්යඨොව පයරස [පරස්ස
)ක.(] පාව [පාවා)සී.සයා. ..(]; 
අනරියධම්මංකුසලාතමාහු, යයොආතුමානංසයයමවපාව. 

789. 
සන්යතො ච භික්ඛු අභිනිබ්බුතත්යතො, ඉතිෙන්ති සීයලසු 
අකත්ථමායනො; 
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තමරියධම්මංකුසලාවදන්ති, යස්සුස්සදානත්ථිකුහිඤ්චි යලොයක. 

790. 
පක පිතා සඞ්ඛතායස්සධම්මා, පුරක්ඛතා [පුයරක්ඛතා)සී.(] සන්ති
අවීවදාතා; 
යදත්තනි පස්සතිආනිසංසං, තංනිස්සියතො කු පපටිච්චසන්තිං. 

791. 
දිට්ඨීනියවසානහිස්වාතිවත්තා, ධම්යමසුනිච්යඡයය සමුග්ගහීතං; 
තස්මානයරොයතසුනියවසයනසු, නිරස්සතීආදියතීචධම්මං. 

792. 
යධොනස්ස හිනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක, පක පිතා දිට්ඨිභවාභයවසු; 
මායඤ්චමානඤ්ච පොයයධොයනො, සයකනගච්යඡයය අනූපයයො
යසො. 

793. 
උපයයොහිධම්යමසුඋයපතිවාදං, අනූපයංයකනකථංවයදයය; 
අත්තානිරත්තා [අත්තංනිරත්තං (බහූසු(] නහිතස්සඅත්ථි, අයධොසි
යසොදිට්ඨිමියධවසබ්බන්ති. 

දුට්ඨට්ඨකසුත්තංතතියංනිට්ඨිතං. 

4. සුද්ධට්ඨකසුත්තං 

794. 
පස්සාමි සුද්ධංපරමංඅයරොගං, දිට්යඨන සංසුද්ධිනරස්සයෙොති; 
එවාභිජානං [එතාභිජානං (සී...(] පරමන්තිඤත්වා, සුද්ධානුපස්සීති
පච්යචතිඤාණං. 

795. 
දිට්යඨන යච සුද්ධි නරස්ස යෙොති, ඤායණන වා යසො පජොති
දුක්ඛං; 
අඤ්යඤනයසොසුජ්ඣතියසොපධීයකො, දිට්ඨීහිනංපාවතථාවදානං. 

796. 
නබ්රාේමයණො අඤ්ඤයතොසුද්ධිමාෙ, දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයත 
වා; 
පුඤ්යඤ ච පායප ච අනූපලිත්යතො, අත්තඤ්ජයෙො නයිධ 
පකුබ්බමායනො. 

797. 
පුරිමංපොයඅපරංසිතායස, එජානුගායතනතරන්තිසඞ්ගං; 
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යත උග්ගොයන්ති නිරස්සජන්ති, ක.ව සාඛං පමුඤ්චං ගොයං 
[පමුඛංගොය)සයා.(, පමුඤ්චගොය)ක.(]. 

798. 
සයං සමාදායවතානිජන්තු, උච්චාවචංගච්ඡති සඤ්ඤසත්යතො; 
විද්වා ච යවයදහි සයමච්ච ධම්මං, න උච්චාවචං ගච්ඡති 
භූරිපඤ්යඤො. 

799. 
සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, යංකඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතං වා; 
තයමව දස්සිංවිවටංචරන්තං, යකනීධ යලොකස්මිවික පයයයය. 

800. 
නක පයන්තිනපුයරක්ඛයරොන්ති, අච්චන්තසුද්ධීතිනයත වදන්ති; 
ආදානගන්ථං ගථිතංවිසජ්ජ, ආසංන කුබ්බන්තිකුහිඤ්චියලොයක. 

801. 
සීමාතියගොබ්රාේමයණොතස්සනත්ථි, ඤත්වාවදිස්වාව [ඤත්වාච
දිස්වාච)ක.සී.ක.(] සමුග්ගහීතං; 
නරාගරාගීනවිරාගරත්යතො, තස්සීධනත්ථීපරමුග්ගහීතන්ති. 

සුද්ධට්ඨකසුත්තංචතුත්ථංනිට්ඨිතං. 

5. පරමට්ඨකසුත්තං 

802. 
පරමන්ති දිට්ඨීසුපරිබ්බසායනො, යදුත්තරි කුරුයතජන්තුයලොයක; 
හීනාතිඅඤ්යඤතයතොසබ්බමාෙ, තස්මාවිවාදානිඅවීතිවත්යතො. 

803. 
යදත්තනී පස්සති ආනිසංසං, දිට්යඨ සුයත සීලවයත [සීලබ්බයත
)සයා.(] මුයතවා; 
තයදවයසොතත්ථසමුග්ගොය, නිහීනයතොපස්සතිසබ්බමඤ්ඤං. 

804. 
තං වාපිගන්ථංකුසලාවදන්ති, යංනිස්සියතො පස්සතිහීනමඤ්ඤං; 
තස්මාහිදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංභික්ඛුන නිස්සයයයය. 

805. 
දිට්ඨිම්පි යලොකස්මිංනක පයයයය, ඤායණන වාසීලවයතනවාපි; 
සයමොතිඅත්තානමනූපයනයය, හීයනොනමඤ්යඤථවියසසිවාපි. 

806. 
අත්තංපොයඅනුපාදියායනො, ඤායණපියසොනිස්සයංයනොකයරොති; 
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ස යව වියත්යතසු [වියුත්යතසු )සී. අට්ඨ.(, ද්වියත්යතසු )ක.(] න
වග්ගසාරී, දිට්ඨිම්පි [දිට්ඨිමපි)ක.(] යසොනපච්යචතිකඤ්චි. 

807. 
යස්සූභයන්යතපණිධීධනත්ථි, භවාභවායඉධවාහුරංවා; 
නියවසනාතස්සනසන්තියකචි, ධම්යමසුනිච්යඡයය සමුග්ගහීතං. 

808. 
තස්සීධදිට්යඨවසුයතමුයතවා, පක පිතා නත්ථිඅණූපිසඤ්ඤා; 
තංබ්රාේමණංදිට්ඨිමනාදියානං, යකනීධයලොකස්මිං වික පයයයය. 

809. 
නක පයන්තිනපුයරක්ඛයරොන්ති, ධම්මාපියතසංන පටිච්ඡිතායස; 
න බ්රාේමයණො සීලවයතන යනයයයො, පාරඞ්ගයතො න පච්යචති
තාදීති. 

පරමට්ඨකසුත්තංපඤ්චමංනිට්ඨිතං. 

6. ජරාසුත්තං 

810. 
අ පං වතජීවිතංඉදං, ඔරංවස්සසතාපිමියයති [මීයති)සී.අට්ඨ.(]; 
යයොයචපිඅතිච්චජීවති, අථයඛොයසොජරසාපිමියයති. 

811. 
යසොචන්ති ජනා මමායියත, නහි සන්ති [නහි සන්තා (සී.(, නහී
සන්ති)කත්ථචි(] නිච්චාපරිග්ගො; 
විනාභාවසන්තයමවිදං, ඉතිදිස්වානාගාරමාවයස. 

812. 
මරයණනපි තං පහීයති [පහියයති )සී. සයා. ක.(], යං පුරියසො
මමිදන්ති [මමයිදන්ති)සී.සයා.ක.(, මමායන්ති)ක.(] මඤ්ඤති; 
එතම්පි විදිත්වා [එතං දිස්වාන )නිද්යදයස(, එතම්පි විදිත්ව )?)] 
පණ්ඩියතො, නමමත්තායනයමථමාමයකො. 

813. 
සුපියනනයථාපිසඞ්ගතං, පටිබුද්යධොපුරියසොනපස්සති; 
එවම්පි පියායිතංජනං, යපතංකාලකතංන පස්සති. 

814. 
දිට්ඨාපි සුතාපි යත ජනා, යයසං නාමමිදං පවුධමච්චති [නාමයමවා
වසිස්සති)සී.සයා...(]; 
නාමංයයවාවසිස්සති, අක්යඛයයංයපතස්සජන්තුයනො. 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

112 

පටුන 

815. 
යසොක පරියදවමච්ඡරං [යසොකපරියදවමච්ඡරං)සී. සයා...(, යසොකං
පරියදවමච්ඡරං)?)], නජෙන්තිගිද්ධාමමායියත; 
තස්මාමුනයයොපරිග්ගෙං, හිත්වාඅචරිංසුයඛමදස්සියනො. 

816. 
පතිලීනචරස්ස භික්ඛුයනො, භජමානස්ස විවිත්තමාසනං; 
සාමග්ගියමාහුතස්සතං, යයොඅත්තානංභවයනනදස්සයය. 

817. 
සබ්බත්ථමුනීඅනිස්සියතො, නපියංකුබ්බතියනොපිඅ පියං; 
තස්මිංපරියදවමච්ඡරං, පණ්යණවාරියථානලිම්පති [ලි පති )සී.
..(]. 

818. 
උදබින්දුයථාපියපොක්ඛයර, පදුයමවාරියථානලිම්පති; 
එවංමුනියනොපලිම්පති, යදිදංදිට්ඨසුතංමුයතසුවා. 

819. 
යධොයනො නහියතනමඤ්ඤති, යදිදංදිට්ඨසුතංමුයතසුවා; 
නාඤ්යඤනවිසුද්ධිමිච්ඡති, නහියසොරජ්ජතියනො විරජ්ජතීති. 

ජරාසුත්තංඡට්ඨංනිට්ඨිතං. 

7. තිස්සයමත්යතයයසුත්තං 

820. 
‘‘යමථුනමනුයුත්තස්ස, (ඉච්චායස්මා තිස්යසො යමත්යතයයයො(
විඝාතං බූ්රහිමාරිස; 
සුත්වානතවසාසනං, වියවයකසික්ඛිස්සාමයස. 

821. 
‘‘යමථුනමනුයුත්තස්ස, (යමත්යතයයාති භගවා( මුස්සයත වාපි 
සාසනං; 
මිච්ඡා චපටිපජ්ජති, එතංතස්මිං අනාරියං. 

822. 
‘‘එයකො පුබ්යබචරිත්වාන, යමථුනංයයො නියසවති; 
යානංභන්තංවතංයලොයක, හීනමාහුපුථුජ්ජනං. 

823. 
‘‘යයසොකත්තිචයාපුබ්යබ, ොයයතවාපිතස්සසා; 
එතම්පිදිස්වාසික්යඛථ, යමථුනංවි පොතයව. 
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824. 
‘‘සඞ්ක යපහිපයරයතොයසො, කපයණොවියඣායති; 
සුත්වාපයරසංනිග්යඝොසං, මඞ්කුයෙොතිතථාවියධො. 

825. 
‘‘අථසත්ථානිකුරුයත, පරවායදහියචොදියතො; 
එසඛ්වස්සමොයගයධො, යමොසවජ්ජංපගාෙති. 

826. 
‘‘පණ්ඩියතොතිසමඤ්ඤායතො, එකචරියංඅධිට්ඨියතො; 
අථාපි [සචාපි)නිද්යදයස(] යමථුයන යුත්යතො, මන්යදොවපරිකස්සති 
[පරිකලිස්සති)සී.(]. 

827. 
‘‘එතමාදීනවං ඤත්වා, මුනි පුබ්බාපයරඉධ; 
එකචරියංදළ්ෙංකයිරා, නනියසයවථයමථුනං. 

828. 
‘‘වියවකඤ්යඤවසික්යඛථ, එතදරියානමුත්තමං; 
නයතනයසට්යඨොමඤ්යඤථ, සයවනිබ්බානසන්තියක. 

829. 
‘‘රිත්තස්සමුනියනොචරයතො, කායමසුඅනයපක්ඛියනො; 
ඔඝතිණ්ණස්සපිෙයන්ති, කායමසුගධිතා [ගථිතා (සී.(] පජා’’ති. 

තිස්සයමත්යතයයසුත්තංසත්තමංනිට්ඨිතං. 

8. පසූරසුත්තං 

830. 
ඉයධව සුද්ධි ඉති වාදයන්ති [විදියන්ති )සී. ..(], නාඤ්යඤසු
ධම්යමසුවිසුද්ධිමාහු; 
යංනිස්සිතාතත්ථසුභංවදානා, පච්යචකසච්යචසුපුථූ නිවිට්ඨා. 

831. 
යත වාදකාමාපරිසංවිගය්ෙ, බාලංදෙන්තීමිථු අඤ්ඤමඤ්ඤං; 
වදන්තියතඅඤ්ඤසිතාකයථොජ්ජං, පසංසකාමාකුසලාවදානා. 

832. 
යුත්යතොකථායංපරිසායමජ්යඣ, පසංසමිච්ඡංවිනිඝාතියෙොති; 
අපාෙතස්මිංපනමඞ්කුයෙොති, නින්දායයසොකු පති රන්ධයමසී. 

833. 
යමස්ස වාදංපරිහීනමාහු, අපාෙතං පඤ්ෙවිමංසකායස; 
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පරියදවතියසොචතිහීනවායදො, උපච්චගාමන්තිඅනුත්ථුනාති. 

834. 
එයතවිවාදාසමයණසුජාතා, එයතසුඋග්ඝාතිනිඝාතියෙොති; 
එතම්පි දිස්වාවිරයමකයථොජ්ජං, න ෙඤ්ඤදත්ථත්ථිපසංසලාභා. 

835. 
පසංසියතො වාපනතත්ථයෙොති, අක්ඛායවාදං පරිසායමජ්යඣ; 
යසොෙස්සතීඋණ්ණමතී [උන්නමතී)?)] ච යතන, ප පුයයතමත්ථං
යථාමයනොඅහු. 

836. 
යාඋණ්ණතී [උන්නතී )?)] සාස්ස විඝාතභූමි, මානාතිමානංවදයත
පයනයසො; 
එතම්පිදිස්වානවිවාදයයථ, නහියතනසුද්ධිංකුසලා වදන්ති. 

837. 
සූයරොයථාරාජඛාදායපුට්යඨො, අභිගජ්ජයමතිපටිසූරමිච්ඡං; 
යයයනවයසොයතනපයලහිසූර, පුබ්යබවනත්ථියදිදංයුධාය. 

838. 
යය දිට්ඨිමුග්ගය්ෙ විවාදයන්ති [විවාදියන්ති )සී. ..(], ඉදයමව
සච්චන්තිචවාදයන්ති; 
යත ත්වංවදස්සූනහියතධඅත්ථි, වාදම්හිජායතපටියසනිකත්තා. 

839. 
වියසනිකත්වාපනයයචරන්ති, දිට්ඨීහිදිට්ඨිං අවිරුජ්ඣමානා; 
යතසු ත්වංකංලයභයථොපසූර, යයසීධනත්ථී පරමුග්ගහීතං. 

840. 
අථත්වංපවිතක්කමාගමා, මනසාදිට්ඨිගතානිචින්තයන්යතො; 
යධොයනනයුගංසමාගමා, නහිත්වංසක්ඛසිසම්පයාතයවති. 

පසූරසුත්තංඅට්ඨමංනිට්ඨිතං. 

9. මාගණ්ඩියසුත්තං 

841. 
‘‘දිස්වාන තණ්ෙං අරතිං රගඤ්ච [අරතිඤ්ච රාගං (සයා. ක.(], 
නායෙොසිඡන්යදොඅපියමථුනස්මිං; 
කයමවිදංමුත්තකරීසපුණ්ණං, පාදාපිනංසම්ඵුසිතුංන ඉච්යඡ’’. 

842. 
‘‘එතාදිසං යචරතනංනඉච්ඡසි, නාරිං නරින්යදහිබහූහිපත්ථිතං; 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

115 

පටුන 

දිට්ඨිගතං සීලවතං නු ජීවිතං [සීලවතානුජීවිතං (සී. .. ක.(], 
භවූපපත්තිඤ්චවයදසිකීදිසං’’. 

843. 
‘‘ඉදං වදාමීති න තස්ස යෙොති, (මාගණ්ඩියාති [මාගන්දියාති )සී.
සයා...(] භගවා( 
ධම්යමසුනිච්යඡයයසමුග්ගහීතං; 
පස්සඤ්ච දිට්ඨීසුඅනුග්ගොය, 
අජ්ඣත්තසන්තිංපචිනංඅදස්සං’’. 

844. 
‘‘විනිච්ඡයා යානිපක පිතානි, (ඉති මාගණ්ඩියයො [මාගන්දියයො)සී.
සයා...(] ) 
යතයවමුනීබ්රූසිඅනුග්ගොය; 
අජ්ඣත්තසන්තීතියයමතමත්ථං, 
කථංනුධීයරහිපයවදිතංතං’’. 

845. 
‘‘නදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, (මාගණ්ඩියාතිභගවා( 
සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාෙ; 
අදිට්ඨියාඅස්සුතියාඅඤාණා, 
අසීලතාඅබ්බතායනොපියතන; 
එයතචනිස්සජ්ජඅනුග්ගොය, 
සන්යතොඅනිස්සායභවංනජ යප’’. 

846. 
‘‘යනොයචකරදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, (ඉතිමාගණ්ඩියයො( 
සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාෙ; 
අදිට්ඨියා අස්සුතියාඅඤාණා, 
අසීලතාඅබ්බතායනොපියතන; 
මඤ්ඤාමෙංයමොමුෙයමවධම්මං, 
දිට්ඨියාඑයකපච්යචන්තිසුද්ධිං’’. 

847. 
‘‘දිට්ඨඤ්චනිස්සායඅනුපුච්ඡමායනො, (මාගණ්ඩියාතිභගවා( 
සමුග්ගහීයතසුපයමොෙමාගා [සයමොෙමාගා)සයා. ක.(]; 
ඉයතො චනාද්දක්ඛිඅණුම්පිසඤ්ඤං, 
තස්මාතුවංයමොමුෙයතොදොසි. 

848. 
‘‘සයමො වියසසීඋදවානිහීයනො, යයොමඤ්ඤතීයසො විවයදථයතන; 
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තීසුවිධාසුඅවිකම්පමායනො, සයමොවියසසීතිනතස්සයෙොති. 

849. 
‘‘සච්චන්ති යසො බ්රාේමයණොකං වයදයය, මුසාති වා යසො විවයදථ 
යකන; 
යස්මිංසමංවිසමංවාපිනත්ථි, සයකනවාදංපටිසංයුයජයය. 

850. 
‘‘ඔකං පොය අනියකතසාරී, ගායම අකුබ්බං මුනි සන්ථවානි 
[සන්ධවානි)ක.(]; 
කායමහි රිත්යතො අපුයරක්ඛරායනො, කථං න විග්ගය්ෙ ජයනන 
කයිරා. 

851. 
‘‘යයහි විවිත්යතො විචයරයය යලොයක, න තානි උග්ගය්ෙ වයදයය 
නායගො; 
ජලම්බුජං [එලම්බුජං )සී. සයා.(] කණ්ඩකං වාරිජං යථා, ජයලන
පඞ්යකනචනූපලිත්තං; 
එවංමුනීසන්තිවායදොඅගිද්යධො, කායමචයලොයකචඅනූපලිත්යතො. 

852. 
‘‘න යවදගූදිට්ඨියායයකො [න යවදගූදිට්ඨියා )ක.සී.සයා...(] න
මුතියා, සමානයමතිනහිතම්මයයො යසො; 
නකම්මුනායනොපිසුයතනයනයයයො, අනූපනීයතොසනියවසයනසු. 

853. 
‘‘සඤ්ඤාවිරත්තස්සනසන්තිගන්ථා, පඤ්ඤාවිමුත්තස්සනසන්ති 
යමොො; 
සඤ්ඤඤ්චදිට්ඨිඤ්චයයඅග්ගයෙසුං, යතඝට්ටයන්තා [ඝට්ටමානා
)සයා.ක.(] විචරන්තියලොයක’’ති. 

මාගණ්ඩියසුත්තංනවමංනිට්ඨිතං. 

10. පුරායභදසුත්තං 

854. 
‘‘කථංදස්සීකථංසීයලො, උපසන්යතොතිවුධමච්චති; 
තංයමයගොතමපබූ්රහි, පුච්ඡියතොඋත්තමංනරං’’. 

855. 
‘‘වීතතණ්යෙොපුරායභදා, (ඉතිභගවා(පුබ්බමන්තමනිස්සියතො; 
යවමජ්යඣනුපසඞ්යඛයයයො, තස්සනත්ථිපුරක්ඛතං. 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

117 

පටුන 

856. 
‘‘අක්යකොධයනො අසන්තාසී, අවිකත්ථීඅකුක්කුයචො; 
මන්තභාණී [මන්තාභාණී)සයා...(] අනුද්ධයතො, සයවවාචායයතො
මුනි. 

857. 
‘‘නිරාසත්තිඅනාගයත, අතීතංනානුයසොචති; 
වියවකදස්සීඵස්යසසු, දිට්ඨීසුචනනීයති [නියයති)බහූසු(]. 

858. 
‘‘පතිලීයනොඅකුෙයකො, අපිොලුඅමච්ඡරී; 
අ පගබ්යභො අයජගුච්යඡො, යපසුයණයයයචයනො යුයතො. 

859. 
‘‘සාතියයසුඅනස්සාවී, අතිමායනචයනොයුයතො; 
සණ්යෙො ච පටිභානවා [පටිභාණවා )සයා. ..(], න සද්යධො න
විරජ්ජති. 

860. 
‘‘ලාභකමයානසික්ඛති, අලායභචනකු පති; 
අවිරුද්යධොචතණ්ොය, රයසසුනානුගිජ්ඣති. 

861. 
‘‘උයපක්ඛයකොසදාසයතො, නයලොයකමඤ්ඤයතසමං; 
නවියසසීනනීයචයයයො, තස්සයනොසන්තිඋස්සදා. 

862. 
‘‘යස්සනිස්සයනා [නිස්සයතා)සී.සයා. ..(] නත්ථි, ඤත්වාධම්මං
අනිස්සියතො; 
භවායවිභවායවා, තණ්ොයස්සනවිජ්ජති. 

863. 
‘‘තංබූ්රමිඋපසන්යතොති, කායමසුඅනයපක්ඛිනං; 
ගන්ථාතස්සනවිජ්ජන්ති, අතරීයසොවිසත්තිකං. 

864. 
‘‘නතස්සපුත්තාපසයවො, යඛත්තංවත්ථුඤ්චවිජ්ජති; 
අත්තා වාපිනිරත්තාවා [අත්තංවාපිනිරත්තංවා)බහූසු(], නතස්මිං
උපලබ්භති. 

865. 
‘‘යයනනංවජ්ජුංපුථුජ්ජනා, අයථොසමණබ්රාේමණා; 
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තංතස්සඅපුරක්ඛතං, තස්මාවායදසුයනජති. 

866. 
‘‘වීතයගයධො අමච්ඡරී, නඋස්යසසුවදයත මුනි; 
නසයමසුනඔයමසු, ක පංයනතිඅක පියයො. 

867. 
‘‘යස්සයලොයකසකංනත්ථි, අසතාචනයසොචති; 
ධම්යමසුචනගච්ඡති, සයවසන්යතොතිවුධමච්චතී’’ති. 

පුරායභදසුත්තංදසමංනිට්ඨිතං. 

11. කලෙවිවාදසුත්තං 

868. 
‘‘කුයතොපහූතා කලොවිවාදා, පරියදවයසොකාසෙමච්ඡරාච; 
මානාතිමානාසෙයපසුණාච, කුයතොපහූතායතතදිඞ්ඝබූ්රහි’’. 

869. 
‘‘පිය පහූතාකලොවිවාදා, 
පරියදවයසොකාසෙමච්ඡරාච; 
මානාතිමානාසෙයපසුණාච, 
මච්යඡරයුත්තාකලොවිවාදා; 
විවාදජායතසුචයපසුණානි’’. 

870. 
‘‘පියා සු [පියානු )සයා.(, පියස්සු )ක.(] යලොකස්මිංකුයතොනිදානා, 
යයචාපි [යයවාපි (සී.සයා...(] යලොභාවිචරන්තියලොයක; 
ආසාචනිට්ඨාචකුයතොනිදානා, යයසම්පරායායනරස්ස යෙොන්ති’’. 

871. 
‘‘ඡන්දානිදානානි පියානි යලොයක, යය චාපි යලොභා විචරන්ති
යලොයක; 
ආසාචනිට්ඨාචඉයතොනිදානා, යයසම්පරායායනරස්ස යෙොන්ති’’. 

872. 
‘‘ඡන්යදො නුයලොකස්මිංකුයතොනිදායනො, විනිච්ඡයා චාපි [වාපි )සී.
සයා...(] කුයතොපහූතා; 
යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ච කථංකථා ච, යය වාපි ධම්මා සමයණන 
වුධමත්තා’’. 

873. 
‘‘සාතං අසාතන්තියමාහුයලොයක, තමූපනිස්සාය පයෙොතිඡන්යදො; 
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රූයපසුදිස්වාවිභවංභවඤ්ච, විනිච්ඡයංකුබ්බති [කුරුයත)බහූසු(] 
ජන්තුයලොයක. 

874. 
‘‘යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ච කථංකථා ච, එයතපි ධම්මා ද්වයයමව
සන්යත; 
කථංකථීඤාණපථායසික්යඛ, ඤත්වාපවුධමත්තාසමයණනධම්මා’’. 

875. 
‘‘සාතං අසාතඤ්ච කුයතොනිදානා, කස්මිං අසන්යත න භවන්ති
යෙයත; 
විභවංභවඤ්චාපියයමතමත්ථං, එතංයමපබ්රූහියයතොනිදානං’’. 

876. 
‘‘ඵස්සනිදානංසාතංඅසාතං, ඵස්යසඅසන්යතනභවන්තියෙයත; 
විභවං භවඤ්චාපියයමතමත්ථං, එතංයත පබූ්රමිඉයතොනිදානං’’. 

877. 
‘‘ඵස්යසො නු යලොකස්මි කුයතොනිදායනො, පරිග්ගො චාපි
කුයතොපහූතා; 
කස්මිං අසන්යත න මමත්තමත්ථි, කස්මිං විභූයත න ඵුසන්ති 
ඵස්සා’’. 

878. 
‘‘නාමඤ්චරූපඤ්චපටිච්චඵස්යසො, ඉච්ඡානිදානානි පරිග්ගොනි; 
ඉච්ඡායසන්තයානමමත්තමත්ථි, රූයපවිභූයතනඵුසන්ති ඵස්සා’’. 

879. 
‘‘කථංසයමතස්ස වියභොති රූපං, සුඛං දුඛඤ්චාපි [දුඛං වාපි )සී.
සයා.(] කථංවියභොති; 
එතං යම පබූ්රහි යථා වියභොති, තං ජානියාමාති [ජානිස්සාමාති )සී.
ක.(] යමමයනොඅහු’’. 

880. 
‘‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී, යනොපි අසඤ්ඤී න
විභූතසඤ්ඤී; 
එවංසයමතස්සවියභොතිරූපං, සඤ්ඤානිදානාහිපපඤ්චසඞ්ඛා’’. 

881. 
‘‘යං තංඅපුච්ඡිම්ෙඅකත්තයීයනො, 
අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්ඝබූ්රහි; 
එත්තාවතග්ගං නු [යනො)සී. සයා.(] වදන්තියෙයක, 
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යක්ඛස්සසුද්ධිංඉධපණ්ඩිතායස; 
උදාහු අඤ්ඤම්පිවදන්තිඑත්යතො. 

882. 
‘‘එත්තාවතග්ගම්පි වදන්ති යෙයක, යක්ඛස්ස සුද්ධිං ඉධ
පණ්ඩිතායස; 
යතසංපයනයකසමයංවදන්ති, අනුපාදියසයසකුසලාවදානා. 

883. 
‘‘එයතචඤත්වාඋපනිස්සිතාති, ඤත්වාමුනීනිස්සයයයසො විමංසී; 
ඤත්වාවිමුත්යතොනවිවාදයමති, භවාභවායනසයමතිධීයරො’’ති. 

කලෙවිවාදසුත්තංඑකාදසමංනිට්ඨිතං. 

12. චූළබූෙසුත්තං [චූළවියූෙසුත්තං)සී. සයා.නිද්යදස(] 

884. 
සකංසකංදිට්ඨිපරිබ්බසානා, විග්ගය්ෙනානාකුසලාවදන්ති; 
යයොඑවංජානාතිසයවදිධම්මං, ඉදංපටික්යකොසමයකවලීයසො. 

885. 
එවම්පි විග්ගය්ෙ විවාදයන්ති, බායලො පයරො අක්කුසයලොති 
[අකුසයලොති)සී.සයා...(] චාහු; 
සච්යචොනුවායදොකතයමොඉයමසං, සබ්යබව හීයම කුසලාවදානා. 

886. 
පරස්ස යච ධම්මමනානුජානං, බායලොමයකො [බායලො මයගො )සී.
සයා.ක.(] යෙොති නිහීනපඤ්යඤො; 
සබ්යබවබාලාසුනිහීනපඤ්ඤා, සබ්යබවියම දිට්ඨිපරිබ්බසානා. 

887. 
සන්දිට්ඨියායචවනවීවදාතා, සංසුද්ධපඤ්ඤාකුසලාමුතීමා; 
න යතසං යකොචි පරිහීනපඤ්යඤො [යකොචිපි නිහීනපඤ්යඤො (සී.
සයා.ක.(], දිට්ඨීහියතසම්පිතථාසමත්තා. 

888. 
න වාෙයමතං තථියන්ති [තථිවන්ති )සයා. ක.(] බූ්රමි, යමාහු බාලා
මිථුඅඤ්ඤමඤ්ඤං; 
සකංසකංදිට්ඨිමකංසුසච්චං, තස්මාහිබායලොතිපරංදෙන්ති. 

889. 
යමාහුසච්චංතථියන්තිඑයක, තමාහුඅඤ්යඤ [අඤ්යඤපි )සයා.(, 
අඤ්යඤච)?)] තුච්ඡංමුසාති; 
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එවම්පිවිගය්ෙවිවාදයන්ති, කස්මානඑකංසමණාවදන්ති. 

890. 
එකඤ්හි සච්චංනදුතීයමත්ථි, යස්මිංපජායනො විවයදපජානං; 
නානායත [නානායතො)ක.(] සච්චානිසයං ථුනන්ති, තස්මා නඑකං
සමණාවදන්ති. 

891. 
කස්මා නුසච්චානිවදන්තිනානා, පවාදියායස කුසලාවදානා; 
සච්චානිසුතානිබහූනිනානා, උදාහුයතතක්කමනුස්සරන්ති. 

892. 
න යෙව සච්චානි බහූනි නානා, අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාය නිච්චානි
යලොයක; 
තක්කඤ්චදිට්ඨීසුපක පයිත්වා, සච්චංමුසාති ද්වයධම්මමාහු. 

893. 
දිට්යඨ සුයතසීලවයතමුයතවා, එයතචනිස්සාය විමානදස්සී; 
විනිච්ඡයයඨත්වාපෙස්සමායනො, බායලොපයරොඅක්කුසයලොතිචාෙ. 

894. 
යයයනවබායලොතිපරංදොති, යතනාතුමානංකුසයලොතිචාෙ; 
සයමත්තනායසොකුසයලොවදායනො, අඤ්ඤංවිමායනතිතයදවපාව. 

895. 
අතිසාරදිට්ඨියාවයසොසමත්යතො, මායනනමත්යතොපරිපුණ්ණමානී; 
සයයමවසාමංමනසාභිසිත්යතො, දිට්ඨී හිසා තස්සතථාසමත්තා. 

896. 
පරස්සයචහිවචසානිහීයනො, තුයමොසොයෙොතිනිහීනපඤ්යඤො; 
අථයචසයංයවදගූයෙොතිධීයරො, නයකොචිබායලොසමයණසුඅත්ථි. 

897. 
අඤ්ඤං ඉයතො යාභිවදන්ති ධම්මං, අපරද්ධා සුද්ධිමයකවලී යත 
[සුද්ධිමයකවලීයනො)සී.(]; 
එවම්පි තිත්ථයා පුථුයසො වදන්ති, සන්දිට්ඨිරායගන හි යතභිරත්තා 
[තයාභිරත්තා)සයා.ක.(]. 

898. 
ඉයධවසුද්ධිඉතිවාදයන්ති, නාඤ්යඤසුධම්යමසු විසුද්ධිමාහු; 
එවම්පිතිත්ථයාපුථුයසොනිවිට්ඨා, සකායයනතත්ථදළ්ෙං වදානා. 
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899. 
සකායයනවාපිදළ්ෙංවදායනො, කයමත්ථබායලොතිපරංදයෙයය; 
සයයමවයසොයමධගමාවයෙයය [යමධකංආවයෙයය)සී. ..(], පරං
වදංබාලමසුද්ධිධම්මං. 

900. 
විනිච්ඡයය ඨත්වාසයං පමාය, උද්ධංස [උද්දංයසො )සී.සයා...(] 
යලොකස්මිං විවාදයමති; 
හිත්වාන සබ්බානි විනිච්ඡයානි, න යමධගං කුබ්බති ජන්තු
යලොයකති. 

චූළබූෙසුත්තංද්වාදසමංනිට්ඨිතං. 

13. මොබූෙසුත්තං 

901. 
යය යකචියම දිට්ඨිපරිබ්බසානා, ඉදයමව සච්චන්ති විවාදයන්ති 
[විවාදියන්ති)සී...(]; 
සබ්යබවයතනින්දමන්වානයන්ති, අයථොපසංසම්පිලභන්ති තත්ථ. 

902. 
අ පඤ්හි එතංනඅලංසමාය, දුයවවිවාදස්ස ඵලානිබූ්රමි; 
එතම්පිදිස්වානවිවාදයයථ, යඛමාභිපස්සංඅවිවාදභූමිං. 

903. 
යාකාචිමාසම්මුතියයොපුථුජ්ජා, සබ්බාවඑතානඋයපතිවිද්වා; 
අනූපයයොයසොඋපයංකයමයය, දිට්යඨසුයතඛන්තිමකුබ්බමායනො. 

904. 
සීලුත්තමාසඤ්ඤයමනාහුසුද්ධිං, වතංසමාදායඋපට්ඨිතායස; 
ඉයධවසික්යඛමඅථස්සසුද්ධිං, භවූපනීතා කුසලාවදානා. 

905. 
සයචචුයතොසීලවතයතොයෙොති, පයවධතී [සයවධති)සී. ..(] කම්ම
විරාධයිත්වා; 
පජ පතීපත්ථයතීචසුද්ධිං, සත්ථාවහීයනොපවසංඝරම්ො. 

906. 
සීලබ්බතං වාපිපොයසබ්බං, කම්මඤ්ච සාවජ්ජනවජ්ජයමතං; 
සුද්ධිං අසුද්ධින්තිඅපත්ථයායනො, විරයතො චයරසන්තිමනුග්ගොය. 

907. 
තමූපනිස්සායජිගුච්ඡිතංවා, අථවාපිදිට්ඨංවසුතංමුතංවා; 
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උද්ධංසරාසුද්ධිමනුත්ථුනන්ති, අවීතතණ්ොයසභවාභයවසු. 

908. 
පත්ථයමානස්ස හිජ පිතානි, පයවධිතංවාපි පක පියතසු; 
චුතූපපායතො ඉධ යස්ස නත්ථි, ස යකන යවයධයය කුහිංව ජ යප 
[කුහිඤ්චි ජ යප )සී. සයා. ක.(, කුහිං පජ යප )..( නිද්යදයසො 
පස්සිතබ්යබො]. 

909. 
යමාහුධම්මංපරමන්තිඑයක, තයමවහීනන්තිපනාහුඅඤ්යඤ; 

සච්යචොනුවායදොකතයමොඉයමසං, සබ්යබව හීයම කුසලාවදානා. 

910. 
සකඤ්හිධම්මංපරිපුණ්ණමාහු, අඤ්ඤස්සධම්මංපනහීනමාහු; 
එවම්පිවිග්ගය්ෙවිවාදයන්ති, සකංසකංසම්මුතිමාහු සච්චං. 

911. 
පරස්සයචවම්භයියතනහීයනො, නයකොචිධම්යමසුවියසසිඅස්ස; 
පුථූහිඅඤ්ඤස්සවදන්තිධම්මං, නිහීනයතොසම්හිදළ්ෙං වදානා. 

912. 
සද්ධම්මපූජාපි යනසංතයථව, යථාපසංසන්ති සකායනානි; 
සබ්යබව වාදා [සබ්යබ පවාදා )සයා.(] තථියා [තථිවා )සබ්බත්ථ(] 
භයවයුං, සුද්ධීහියනසං පච්චත්තයමව. 

913. 
න බ්රාේමණස්සපරයනයයමත්ථි, ධම්යමසු නිච්යඡයයසමුග්ගහීතං; 
තස්මා විවාදානි උපාතිවත්යතො, න හි යසට්ඨයතො පස්සති 
ධම්මමඤ්ඤං. 

914. 
ජානාමිපස්සාමිතයථවඑතං, දිට්ඨියාඑයකපච්යචන්ති සුද්ධිං; 
අද්දක්ඛි යච කඤ්හි තුමස්ස යතන, අතිසිත්වා අඤ්යඤන වදන්ති
සුද්ධිං. 

915. 
පස්සංනයරොදක්ඛති [දක්ඛිති)සී.(] නාමරූපං, දිස්වානවාඤස්සති
තානියමව; 
කාමංබහුංපස්සතුඅ පකංවා, නහියතනසුද්ධිංකුසලා වදන්ති. 

916. 
නිවිස්සවාදීනහිසුබ්බිනායයො, පක පිතංදිට්ඨි පුයරක්ඛරායනො; 
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යං නිස්සියතො තත්ථ සුභං වදායනො, සුද්ධිංවයදො තත්ථ තථද්දසා 
යසො. 

917. 
න බ්රාේමයණො ක පමුයපති සඞ්ඛා [සඞ්ඛං )සී. සයා. ..(], න
දිට්ඨිසාරීනපිඤාණබන්ධු; 
ඤත්වා ච යසො සම්මුතියයො [සම්මතියයො )සයා.(] පුථුජ්ජා, 
උයපක්ඛතීඋග්ගෙණන්ති මඤ්යඤ. 

918. 
විස්සජ්ජ ගන්ථානිමුනීධයලොයක, විවාදජායතසු නවග්ගසාරී; 
සන්යතොඅසන්යතසුඋයපක්ඛයකොයසො, අනුග්ගයෙොඋග්ගෙණන්ති 
මඤ්යඤ. 

919. 
පුබ්බාසයවහිත්වානයවඅකුබ්බං, නඡන්දගූයනොපි නිවිස්සවාදී; 
සවි පමුත්යතොදිට්ඨිගයතහිධීයරො, න ලිම්පති [නලි පති)සී...(] 
යලොයක අනත්තගරහී. 

920. 
ස සබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, යංකඤ්චි දිට්ඨංවසුතංමුතංවා; 
ස පන්නභායරො මුනි වි පමුත්යතො, න ක පියයො නූපරයතො න 
පත්ථියයොති. 

මොබූෙසුත්තංයතරසමංනිට්ඨිතං. 

14. තුවටකසුත්තං 

921. 
‘‘පුච්ඡාමි තං ආදිච්චබන්ධු [ආදිච්චබන්ධුං )සී. සයා.(], වියවකං
සන්තිපදඤ්චමයෙසි; 
කථංදිස්වානිබ්බාතිභික්ඛු, අනුපාදියායනොයලොකස්මිං කඤ්චි’’. 

922. 
‘‘මූලංපපඤ්චසඞ්ඛාය, (ඉතිභගවා( 
මන්තාඅස්මීතිසබ්බමුපරුන්යධ [සබ්බමුපරුද්යධ)සයා...ක.(]; 
යාකාචිතණ්ොඅජ්ඣත්තං, 
තාසංවිනයා [විනයාය)?)] සදාසයතො සික්යඛ. 

923. 
‘‘යංකඤ්චිධම්මමභිජඤ්ඤා, අජ්ඣත්තංඅථවාපිබහිද්ධා; 
නයතනථාමං [මානං )සී.ක.(] කුබ්යබථ, න හිසානිබ්බුතිසතං
වුධමත්තා. 
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924. 
‘‘යසයයයොනයතනමඤ්යඤයය, නීයචයයයොඅථවාපිසරික්යඛො; 
ඵුට්යඨො [පුට්යඨො )සී. සයා. ක.(] අයනකරූයපහි, නාතුමානං
වික පයංතිට්යඨ. 

925. 
‘‘අජ්ඣත්තයමවුධමපසයම, නඅඤ්ඤයතොභික්ඛු සන්තියමයසයය; 
අජ්ඣත්තංඋපසන්තස්ස, නත්ථිඅත්තාකුයතොනිරත්තාවා. 

926. 
‘‘මජ්යඣ යථා සමුද්දස්ස, ඌමියනොජායතීඨියතොයෙොති; 
එවංඨියතොඅයනජස්ස, උස්සදංභික්ඛුනකයරයයකුහිඤ්චි’’. 

927. 
‘‘අකත්තයීවිවටචක්ඛු, සක්ඛිධම්මංපරිස්සයවිනයං; 
පටිපදංවයදහිභද්දන්යත, පාතියමොක්ඛංඅථවාපිසමාධිං’’. 

928. 
‘‘චක්ඛූහියනවයලොලස්ස, ගාමකථායආවරයයයසොතං; 
රයසචනානුගිජ්යඣයය, න චමමායයථකඤ්චි යලොකස්මිං. 

929. 
‘‘ඵස්යසන යදා ඵුට්ඨස්ස, පරියදවං භික්ඛු න කයරයය 
කුහිඤ්ච්ඤ්ච්චි; 
භවඤ්චනාභිජ යපයය, යභරයවසුචනසම්පයවයධයය. 

930. 
‘‘අන්නානමයථොපානානං, ඛාදනීයානංඅයථොපිවත්ථානං; 
ලද්ධානසන්නිධිංකයිරා, නචපරිත්තයසතානිඅලභමායනො. 

931. 
‘‘ඣායීනපාදයලොලස්ස, විරයමකුක්කුච්චාන පමජ්යජයය; 
අථාසයනසුසයයනසු, අ පසද්යදසුභික්ඛුවිෙයරයය. 

932. 
‘‘නිද්දං නබහුලීකයරයය, ජාගරියංභයජයය ආතා.; 
තන්දිංමායංෙස්සංඛිඩ්ඩං, යමථුනංවි පජයෙසවිභූසං. 

933. 
‘‘ආථබ්බණං සුපිනංලක්ඛණං, යනොවිදයෙඅයථොපි නක්ඛත්තං; 
විරුතඤ්චගබ්භකරණං, තිකච්ඡං මාමයකොන යසයවයය. 
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934. 
‘‘නින්දායන පයවයධයය, නඋණ්ණයමයයපසංසියතොභික්ඛු; 
යලොභංසෙමච්ඡරියයන, යකොධංයපසුණියඤ්චපනුයදයය. 

935. 
‘‘කයවික්කයය නතිට්යඨයය, උපවාදංභික්ඛුන කයරයයකුහිඤ්චි; 
ගායමචනාභිසජ්යජයය, ලාභකමයාජනංනලපයයයය. 

936. 
‘‘නචකත්ථිතාසියාභික්ඛු, නචවාචංපයුත්තංභායසයය; 
පාගබ්භියංනසික්යඛයය, කථංවිග්ගාහිකංනකථයයයය. 

937. 
‘‘යමොසවජ්යජනනීයයථ, සම්පජායනොසඨානිනකයිරා; 
අථ ජීවියතනපඤ්ඤාය, සීලබ්බයතන නාඤ්ඤමතිමඤ්යඤ. 

938. 
‘‘සුත්වා රුසියතො බහුං වාචං, සමණානං වා පුථුජනානං 
[පුථුවචනානං)සී.සයා...(]; 
ඵරුයසනයනනපටිවජ්ජා, න හිසන්යතො පටියසනිකයරොන්ති. 

939. 
‘‘එතඤ්චධම්මමඤ්ඤාය, විචිනංභික්ඛුසදාසයතොසික්යඛ; 
සන්තීතිනිබ්බුතිංඤත්වා, සාසයනයගොතමස්සනපමජ්යජයය. 

940. 
‘‘අභිභූ හියසොඅනභිභූයතො, සක්ඛිධම්මමනීතිෙමදස්සී; 
තස්මා හි තස්ස භගවයතො සාසයන, අ පමත්යතො සදා 
නමස්සමනුසික්යඛ’’ති. 

තුවටකසුත්තංචුද්දසමංනිට්ඨිතං. 

15. අත්තදණ්ඩසුත්තං 

941. 
‘‘අත්තදණ්ඩාභයංජාතං, ජනංපස්සථයමධගං; 
සංයවගංකත්තයිස්සාමි, යථාසංවිජිතංමයා. 

942. 
‘‘ඵන්දමානං පජංදිස්වා, මච්යඡඅ යපොදයක යථා; 
අඤ්ඤමඤ්යඤහිබයාරුද්යධ, දිස්වාමංභයමාවිසි. 

943. 
‘‘සමන්තමසායරො යලොයකො, දිසාසබ්බාසයමරිතා; 
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ඉච්ඡංභවනමත්තයනො, නාද්දසාසිංඅයනොසිතං. 

944. 
‘‘ඔසායනත්යවව බයාරුද්යධ, දිස්වායමඅරතී අහු; 
අයථත්ථසල්ලමද්දක්ඛිං, දුද්දසංෙදයනිස්සිතං. 

945. 
‘‘යයනසල්යලනඔතිණ්යණො, දිසාසබ්බාවිධාවති; 
තයමවසල්ලමබ්බුය්ෙ, නධාවතිනසීදති. 

946. 
‘‘තත්ථසික්ඛානුගීයන්ති [සික්ඛානුකරියන්ති (ක.(], යානියලොයක
ගධිතානි; 
නයතසුපසුයතොසියා, නිබ්බිජ්ඣසබ්බයසොකායම; 
සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො. 

947. 
‘‘සච්යචොසියාඅ පගබ්යභො, අමායයොරිත්තයපසුයණො; 
අක්යකොධයනොයලොභපාපං, යවවිච්ඡංවිතයරමුනි. 

948. 
‘‘නිද්දංතන්දිංසයෙථීනං, පමායදනනසංවයස; 
අතිමායනනතිට්යඨයය, නිබ්බානමනයසොනයරො. 

949. 
‘‘යමොසවජ්යජ නනීයයථ, රූයපස්යනෙංනකුබ්බයය; 
මානඤ්චපරිජායනයය, සාෙසාවිරයතොචයර. 

950. 
‘‘පුරාණංනාභිනන්යදයය, නයවඛන්තිංනකුබ්බයය; 
හියයමායනනයසොයචයය, ආකාසංනසියතොසියා. 

951. 
‘‘යගධංබ්රූමිමයෙොයඝොති, ආජවංබ්රූමිජ පනං; 
ආරම්මණංපක පනං, කාමපඞ්යකොදුරච්චයයො. 

952. 
‘‘සච්චාඅයවොක්කම්ම [අයවොක්කමං (නිද්යදස(] මුනි, ථයලතිට්ඨති
බ්රාේමයණො; 
සබ්බංයසො [සබ්බයසො )සයා.ක.(] පටිනිස්සජ්ජ, සයවසන්යතොති
වුධමච්චති. 
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953. 
‘‘ස යවවිද්වාසයවදගූ, ඤත්වාධම්මං අනිස්සියතො; 
සම්මා යසොයලොයකඉරියායනො, නපියෙතීධ කස්සචි. 

954. 
‘‘යයොධකායමඅච්චතරි, සඞ්ගංයලොයකදුරච්චයං; 
නයසොයසොචතිනාජ්යඣති, ඡින්නයසොයතොඅබන්ධයනො. 

955. 
‘‘යංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහුකඤ්චනං; 
මජ්යඣයචයනොගයෙස්සසි, උපසන්යතොචරිස්සසි. 

956. 
‘‘සබ්බයසොනාමරූපස්මිං, යස්සනත්ථිමමායිතං; 
අසතාචනයසොචති, සයවයලොයකනජීයති. 

957. 
‘‘යස්සනත්ථිඉදංයමති, පයරසංවාපිකඤ්චනං; 
මමත්තංයසොඅසංවින්දං, නත්ථියමතිනයසොචති. 

958. 
‘‘අනිට්ඨුරී අනනුගිද්යධො, අයනයජොසබ්බධී සයමො; 
තමානිසංසංපබූ්රමි, පුච්ඡියතොඅවිකම්පිනං. 

959. 
‘‘අයනජස්සවිජානයතො, නත්ථිකාචිනිසඞ්ඛති [නිසඞ්ඛිති)සී...(]. 
විරයතොයසොවියාරබ්භා, යඛමංපස්සතිසබ්බධි. 

960. 
‘‘නසයමසුනඔයමසු, නඋස්යසසුවදයතමුනි; 
සන්යතොයසොවීතමච්ඡයරො, නායදතිනනිරස්සතී’’ති. 

අත්තදණ්ඩසුත්තංපන්නරසමංනිට්ඨිතං. 

16. සාරිපුත්තසුත්තං 

961. 
‘‘න යමදිට්යඨොඉයතොපුබ්යබ, (ඉච්චායස්මාසාරිපුත්යතො( 
නසුයතොඋදකස්සචි; 
එවංවග්ගුවයදොසත්ථා, 
තුසිතාගණිමාගයතො. 

962. 
‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, යථාදිස්සතිචක්ඛුමා; 



ඛුද්දකනිකායය  සුත්තනිපාතපාළි 

129 

පටුන 

සබ්බංතමංවියනොයදත්වා, එයකොවරතිමජ්ඣගා. 

963. 
‘‘තං බුද්ධංඅසිතංතාදිං, අකුෙං ගණිමාගතං; 
බහූනමිධබද්ධානං, අත්ථිපඤ්යෙනආගමං. 

964. 
‘‘භික්ඛුයනොවිජිගුච්ඡයතො, භජයතොරිත්තමාසනං; 
රුක්ඛමූලංසුසානංවා, පබ්බතානංගුොසුවා. 

965. 
‘‘උච්චාවයචසුසයයනසු, කීවන්යතොතත්ථයභරවා; 
යයහිභික්ඛුනයවයධයය, නිග්යඝොයසසයනාසයන. 

966. 
‘‘කතීපරිස්සයායලොයක, ගච්ඡයතොඅගතංදිසං; 
යයභික්ඛුඅභිසම්භයව, පන්තම්හිසයනාසයන. 

967. 
‘‘කයාස්සබය පථයයොඅස්සු, කයාස්සස්සුඉධයගොචරා; 
කානිසීලබ්බතානාස්සු, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො. 

968. 
‘‘කංයසොසික්ඛංසමාදාය, එයකොදිනිපයකොසයතො; 
කම්මායරොරජතස්යසව, නිද්ධයමමලමත්තයනො’’. 

969. 
‘‘විජිගුච්ඡමානස්ස යදිදංඵාසු, (සාරිපුත්තාතිභගවා( 
රිත්තාසනංසයනංයසවයතොයච; 
සම්යබොධිකාමස්සයථානුධම්මං, 
තංයතපවක්ඛාමියථාපජානං. 

970. 
‘‘පඤ්චන්නංධීයරොභයානංනභායය, භික්ඛුසයතොසපරියන්තචාරී; 
ඩංසාධිපාතානංසරීසපානං, මනුස්සඵස්සානංචතු පදානං. 

971. 
‘‘පරධම්මිකානම්පි න සන්තයසයය, දිස්වාපියතසංබහුයභරවානි; 
අථාපරානිඅභිසම්භයවයය, පරිස්සයානිකුසලානුඑසී. 

972. 
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‘‘ආතඞ්කඵස්යසන ඛුදාය ඵුට්යඨො, සීතං අතුණ්ෙං [අච්චුණ්ෙං )සී.
සයා.(] අධිවාසයයයය; 
යසො යතහි ඵුට්යඨො බහුධා අයනොයකො, වීරියං පරක්කම්මදළ්ෙං 
කයරයය. 

973. 
‘‘යථයයංනකායර [නකයරයය)සී.සයා. ක.(] නමුසාභයණයය, 
යමත්තායඵස්යසතසථාවරානි; 
යදාවිලත්තං මනයසො විජඤ්ඤා, කණ්ෙස්ස පක්යඛොති 
වියනොදයයයය. 

974. 
‘‘යකොධාතිමානස්ස වසං න ගච්යඡ, මූලම්පි යතසං පලිඛඤ්ඤ
තිට්යඨ; 
අථ පියංවාපනඅ පියංවා, අද්ධාභවන්යතො අභිසම්භයවයය. 

975. 
‘‘පඤ්ඤංපුරක්ඛත්වාකලයාණ.ති, වික්ඛම්භයයතානි පරිස්සයානි; 
අරතිංසයෙථසයනම්හිපන්යත, චතුයරොසයෙථපරියදවධම්යම. 

976. 
‘‘කංසූ අසිස්සාමි කුවං වා [කුධ වා )ක.(, කුථ වා (නිද්යදස(] 
අසිස්සං, දුක්ඛංවතයසත්ථක්වජ්ජයසස්සං; 
එයතවිතක්යකපරියදවයනයයය, විනයයථයසයඛොඅනියකතචාරී. 

977. 
‘‘අන්නඤ්ච ලද්ධා වසනඤ්ච කායල, මත්තං යසො ජඤ්ඤා ඉධ
යතොසනත්ථං; 
යසො යතසු ගුත්යතො යතචාරි ගායම, රුසියතොපි වාචං ඵරුසං න 
වජ්ජා. 

978. 
‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛු න ච පාදයලොයලො, ඣානානුයුත්යතො
බහුජාගරස්ස; 
උයපක්ඛමාරබ්භසමාහිතත්යතො, තක්කාසයං කුක්කුච්චියූපඡින්යද. 

979. 
‘‘චුදියතො වචීභිසතිමාභිනන්යද, සබ්රේමචාරීසුඛිලංපභින්යද; 
වාචංපමුඤ්යචකුසලංනාතියවලං, ජනවාදධම්මායනයචතයයයය. 

980. 
‘‘අථාපරංපඤ්චරජානියලොයක, යයසංසතීමාවිනයායසික්යඛ; 
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රූයපසුසද්යදසුඅයථොරයසසු, ගන්යධසුඵස්යසසුසයෙථරාගං. 

981. 
‘‘එයතසුධම්යමසුවියනයයඡන්දං, භික්ඛුසතිමා සුවිමුත්තචිත්යතො; 
කායලන යසොසම්මාධම්මංපරිවීමංසමායනො, 
එයකොදිභූයතොවිෙයනතමංයසො’’ති. 

සාරිපුත්තසුත්තංයසොළසමංනිට්ඨිතං. 
අට්ඨකවග්යගොචතුත්යථො 

නිට්ඨියතො. 

තස්සුද්දානං– 

කාමංගුෙඤ්චදුට්ඨාච, සුද්ධඤ්චපරමාජරා; 
යමත්යතයයයොචපසූයරොච, මාගණ්ඩිපුරායභදනං. 

කලෙංද්යවචබූොනි [බූොනි (සී.(], පුනයදවතුවට්ටකං; 
අත්තදණ්ඩවරංසුත්තං, යථරපුට්යඨන [යථරපඤ්යෙන (සී)., 

සාරිපුත්යතන (සයා]).  යසොළස; 

ඉතිඑතානිසුත්තානි, සබ්බානට්ඨකවග්ගිකාති. 

5. පාරාෙනවග්යගො 

වත්ථුගාථා 

982. 
යකොසලානං පුරාරම්මා, අගමාදක්ඛිණාපථං; 
ආකඤ්චඤ්ඤංපත්ථයායනො, බ්රාේමයණොමන්තපාරගූ. 

983. 
යසො අස්සකස්ස විසයය, අළකස්ස [මුළකස්ස (සයා.(, මූළ්ෙකස්ස
)ක.(, මළකස්ස)නිද්යදස(] සමාසයන; 
වසියගොධාවරීකූයල, උඤ්යඡනචඵයලනච. 

984. 
තස්යසවඋපනිස්සාය, ගායමොචවිපුයලොඅහු; 
තයතොජායතනආයයන, මොයඤ්ඤමක පයි. 

985. 
මොයඤ්ඤංයජිත්වාන, පුනපාවිසිඅස්සමං; 
තස්මිංපටිපවිට්ඨම්හි, අඤ්යඤොආගඤ්ඡිබ්රාේමයණො. 

986. 
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උග්ඝට්ටපායදො තසියතො [තස්සියතො )ක.(], පඞ්කදන්යතො
රජස්සියරො; 
යසොචනංඋපසඞ්කම්ම, සතානිපඤ්චයාචති. 

987. 
තයමනංබාවරීදිස්වා, ආසයනනනිමන්තයි; 
සුඛඤ්චකුසලංපුච්ඡි, ඉදංවචනමබ්රවි. 

988. 
‘‘යංයඛොමමයදයයධම්මං, සබ්බංවිසජ්ජිතංමයා; 
අනුජානාහියමබ්රේයම, නත්ථිපඤ්චසතානියම’’. 

989. 
‘‘සයච යමයාචමානස්ස, භවංනානුපදස්සති; 
සත්තයමදිවයසතුය්ෙං, මුද්ධාඵලතුසත්තධා’’. 

990. 
අභිසඞ්ඛරිත්වා කුෙයකො, යභරවංයසොඅකත්තයි; 
තස්සතංවචනංසුත්වා, බාවරීදුක්ඛියතොඅහු. 

991. 
උස්සුස්සතිඅනාොයරො, යසොකසල්ලසම පියතො; 
අයථොපිඑවංචිත්තස්ස, ඣායනනරමතීමයනො. 

992. 
උත්රස්තංදුක්ඛිතංදිස්වා, යදවතාඅත්ථකාමිනී; 
බාවරිංඋපසඞ්කම්ම, ඉදංවචනමබ්රවි. 

993. 
‘‘න යසොමුද්ධංපජානාති, කුෙයකොයසො ධනත්ථියකො; 
මුද්ධනිමුද්ධපායතවා, ඤාණංතස්සනවිජ්ජති’’. 

994. 
‘‘යභොතීචරහිජානාසි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා; 
මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, තංසුයණොමවයචොතව’’. 

995. 
‘‘අෙම්යපතංනජානාමි, ඤාණයමත්ථනවිජ්ජති; 
මුද්ධනිමුද්ධාධිපායතච, ජිනානංයෙත්ථ [මුද්ධංමුද්ධාධිපායතොච, 
ජිනානංයෙත)සී.සයා...(] දස්සනං’’. 

996. 
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‘‘අථයකොචරහිජානාති, අස්මිංපථවිමණ්ඩයල [පුථවිමණ්ඩයල)සී.
..(]; 
මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, තංයමඅක්ඛාහියදවයත’’. 

997. 
‘‘පුරා කපිලවත්ථුම්ො, නික්ඛන්යතො යලොකනායයකො; 
අපච්යචොඔක්කාකරාජස්ස, සකයපුත්යතොපභඞ්කයරො. 

998. 
‘‘යසොහිබ්රාේමණසම්බුද්යධො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 
සබ්බාභිඤ්ඤාබල පත්යතො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 
සබ්බකම්මක්ඛයංපත්යතො, විමුත්යතොඋපධික්ඛයය. 

999. 
‘‘බුද්යධොයසොභගවායලොයක, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා; 
තං ත්වංගන්ත්වානපුච්ඡස්සු, යසොයතතං බයාකරිස්සති’’. 

1000. 
සම්බුද්යධොති වයචොසුත්වා, උදග්යගොබාවරී අහු; 
යසොකස්සතනුයකොආසි, .තිඤ්චවිපුලංලභි. 

1001. 
යසොබාවරීඅත්තමයනොඋදග්යගො, තංයදවතංපුච්ඡතියවදජායතො; 
‘‘කතමම්හි ගායම නිගමම්හි වා පන, කතමම්හි වා ජනපයද
යලොකනායථො; 
යත්ථ ගන්ත්වාන පස්යසමු [ගන්ත්වා නමස්යසමු )සී. සයා. ..(], 
සම්බුද්ධංද්විපදුත්තමං’’ [ද්විපදුත්තමං)සී.සයා...(],. 

1002. 
‘‘සාවත්ථියං යකොසලමන්දියර ජියනො, පහූතපඤ්යඤො
වරභූරියමධයසො; 
යසො සකයපුත්යතො විධුයරො අනාසයවො, මුද්ධාධිපාතස්ස විදූ 
නරාසයභො’’. 

1003. 
තයතො ආමන්තයීසිස්යස, බ්රාේමයණ මන්තපාරයග; 
‘‘එථමාණවාඅක්ඛිස්සං, සුණාථවචනංමම. 

1004. 
‘‘යස්යසයසො දුල්ලයභොයලොයක, පාතුභායවො අභිණ්ෙයසො; 
ස්වාජ්ජයලොකම්හිඋ පන්යනො, සම්බුද්යධොඉතිවිස්සුයතො; 
ඛි පංගන්ත්වානසාවත්ථිං, පස්සව්යෙො ද්විපදුත්තමං’’. 
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1005. 
‘‘කථංචරහිජායනමු, දිස්වාබුද්යධොතිබ්රාේමණ; 
අජානතංයනොපබ්රූහි, යථාජායනමුතංමයං’’. 

1006. 
‘‘ආගතානි හිමන්යතසු, මොපුරිසලක්ඛණා; 
ද්වත්තිංසානිච [ද්විත්තිංසා ච )සී. සයා. ..(, ද්විත්තිංසතානි )?)] 
බයාක්ඛාතා, සමත්තා අනුපුබ්බයසො. 

1007. 
‘‘යස්යසයතයෙොන්තිගත්යතසු, මොපුරිසලක්ඛණා; 
ද්යවයයවතස්සගතියයො, තතියාහිනවිජ්ජති. 

1008. 
‘‘සයචඅගාරංආවසති [අජ්ඣාවසති)ක.(], වියජයයපථවිංඉමං; 
අදණ්යඩනඅසත්යථන, ධම්යමනමනුසාසති. 

1009. 
‘‘සයච චයසොපබ්බජති, අගාරාඅනගාරියං; 
විවට්ටච්ඡයදො [විවත්තඡද්යදො )සී.(] සම්බුද්යධො, අරො භවති
අනුත්තයරො. 

1010. 
‘‘ජාතිංයගොත්තඤ්චලක්ඛණං, මන්යතසිස්යසපුනාපයර; 
මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, මනසායයවපුච්ඡථ. 

1011. 
‘‘අනාවරණදස්සාවී, යදිබුද්යධොභවිස්සති; 
මනසාපුච්ඡියතපඤ්යෙ, වාචායවිස්සයජස්සති’’. 

1012. 
බාවරිස්සවයචොසුත්වා, සිස්සායසොළසබ්රාේමණා; 
අජියතොතිස්සයමත්යතයයයො, පුණ්ණයකොඅථයමත්තගූ. 

1013. 
යධොතයකො උපසීයවොච, නන්යදොචඅථයෙමයකො; 
යතොයදයයක පාදුභයයො, ජතුකණ්ණීචපණ්ඩියතො. 

1014. 
භද්රාවුධමයධො උදයයොච, යපොසායලොචාපි බ්රාේමයණො; 
යමොඝරාජාචයමධාවී, පිඞ්ගියයොචමොඉසි. 
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1015. 
පච්යචකගණියනොසබ්යබ, සබ්බයලොකස්සවිස්සුතා; 
ඣායීඣානරතාධීරා, පුබ්බවාසනවාසිතා. 

1016. 
බාවරිං අභිවායදත්වා, කත්වාචනං පදක්ඛිණං; 
ජටාජිනධරාසබ්යබ, පක්කාමුංඋත්තරාමුඛා. 

1017. 
අළකස්සපතිට්ඨානං, පුරිමාහිස්සතිං [පුරිමං මාහිස්සතිං)සී...(, පුරං
මාහිස්සතිං)සයා.(] තදා; 
උජ්යජනිඤ්චාපියගොනද්ධං, යවදිසංවනසව්ෙයං. 

1018. 
යකොසම්බිඤ්චාපිසායකතං, සාවත්ථිඤ්චපුරුත්තමං; 
යසතබයංකපිලවත්ථුං, කුසිනාරඤ්චමන්දිරං. 

1019. 
පාවඤ්ච යභොගනගරං, යවසාලිංමාගධංපුරං; 
පාසාණකංයචතියඤ්ච, රමණීයංමයනොරමං. 

1020. 
තසියතොවුධමදකං සීතං, මොලාභංවවාණියජො; 
ඡායංධම්මාභිතත්යතොව, තුරිතාපබ්බතමාරුහුං. 

1021. 
භගවාතම්හිසමයය, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
භික්ඛූනංධම්මංයදයසති, සීයෙොවනදතීවයන. 

1022. 
අජියතොඅද්දසබුද්ධං, සතරංසිං [වීතරංසිංව (සයා.(, සතරංසීව)ක.(, 
.තරංසීව)නිද්යදස(] වභාණුමං; 
චන්දංයථාපන්නරයස, පාරිපූරිංඋපාගතං. 

1023. 
අථස්සගත්යතදිස්වාන, පරිපූරඤ්චබයඤ්ජනං; 
එකමන්තංඨියතොෙට්යඨො, මයනොපඤ්යෙඅපුච්ඡථ. 

1024. 
‘‘ආදිස්ස ජම්මනං [ජ පනං )ක.(] බූ්රහි, යගොත්තං බ්රූහි සලක්ඛණං 
[බූ්රහිස්සලක්ඛණං (නිද්යදස(]; 
මන්යතසුපාරමිංබ්රූහි, කතිවායචතිබ්රාේමයණො’’. 
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1025. 
‘‘වීසංවස්සසතංආයු, යසොචයගොත්යතනබාවරී; 
තීණිස්සලක්ඛණාගත්යත, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

1026. 
‘‘ලක්ඛයණ ඉතිොයසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ; 
පඤ්චසතානිවායචති, සධම්යමපාරමිංගයතො’’. 

1027. 
‘‘ලක්ඛණානං පවිචයං, බාවරිස්සනරුත්තම; 
කඞ්ඛච්ඡිද [තණ්ෙච්ඡිද )බහූසු(] පකායසහි, මා යනො කඞ්ඛායිතං
අහු’’. 

1028. 
‘‘මුඛංජිව්ොයඡායදති, උණ්ණස්සභමුකන්තයර; 
යකොයසොහිතංවත්ථගුය්ෙං, එවංජානාහිමාණව’’. 

1029. 
පුච්ඡඤ්හි කඤ්චිඅසුණන්යතො, සුත්වා පඤ්යෙවියාකයත; 
විචින්යතතිජයනොසබ්යබො, යවදජායතොකතඤ්ජලී. 

1030. 
‘‘යකොනුයදයවොවාබ්රේමාවා, ඉන්යදොවාපිසුජම්පති; 
මනසාපුච්ඡියතපඤ්යෙ, කයමතංපටිභාසති. 

1031. 
‘‘මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, බාවරීපරිපුච්ඡති; 
තංබයාකයරොහිභගවා, කඞ්ඛංවිනයයනොඉයස’’. 

1032. 
‘‘අවිජ්ජාමුද්ධාතිජානාහි, විජ්ජාමුද්ධාධිපාතිනී; 
සද්ධාසතිසමාධීහි, ඡන්දවීරියයනසංයුතා’’. 

1033. 
තයතොයවයදනමෙතා, සන්ථම්භිත්වානමාණයවො; 
එකංසංඅජිනංකත්වා, පායදසුසිරසාපති. 

1034. 
‘‘බාවරීබ්රාේමයණොයභොයතො, සෙසිස්යසහිමාරිස; 
උදග්ගචිත්යතොසුමයනො, පායදවන්දතිචක්ඛුම’’. 

1035. 
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‘‘සුඛියතො බාවරීයෙොතු, සෙසිස්යසහි බ්රාේමයණො; 
ත්වඤ්චාපිසුඛියතොයෙොහි, චිරංජීවාහිමාණව. 

1036. 
‘‘බාවරිස්ස චතුය්ෙංවා, සබ්යබසං සබ්බසංසයං; 
කතාවකාසාපුච්ඡව්යෙො, යංකඤ්චිමනසිච්ඡථ’’. 

1037. 
සම්බුද්යධනකයතොකායසො, නිසීදිත්වානපඤ්ජලී; 
අජියතොපඨමංපඤ්ෙං, තත්ථපුච්ඡිතථාගතං. 

වත්ථුගාථානිට්ඨිතා. 

1. අජිතමාණවපුච්ඡා 

1038. 
‘‘යකනස්සු නිවුධමයතොයලොයකො, (ඉච්චායස්මාඅජියතො( 
යකනස්සුන පකාසති; 
කස්සාභියලපනංබ්රූසි, කංසුතස්සමෙබ්භයං’’. 

1039. 
‘‘අවිජ්ජායනිවුධමයතොයලොයකො, (අජිතාතිභගවා( 
යවවිච්ඡාපමාදාන පකාසති; 
ජ පාභියලපනංබ්රූමි, දුක්ඛමස්සමෙබ්භයං’’. 

1040. 
‘‘සවන්ති සබ්බධියසොතා, (ඉච්චායස්මා අජියතො( 
යසොතානංකංනිවාරණං; 
යසොතානං සංවරං බ්රූහි, යකන යසොතා පිධියයයර’’ [පිථියයයර )සී.
සයා...(, පිථීයයර)සී.අට්ඨ.(, පිධීයයර (?)]. 

1041. 
‘‘යානියසොතානියලොකස්මිං, (අජිතාතිභගවා( 
සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතානංසංවරංබූ්රමි, පඤ්ඤායයයතපිධියයයර’’. 

1042. 
‘‘පඤ්ඤායචවසතියඤ්ච [සතීයචව)සී.(, සතීච (සයා.(, සතීචාපි
)..නිද්යදස(, සතිචාපි)නිද්යදස(], (ඉච්චායස්මා අජියතො( 
නාමරූපඤ්චමාරිස; 
එතං යමපුට්යඨොපබ්රූහි, කත්යථතං උපරුජ්ඣති’’. 

1043. 
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‘‘යයමතංපඤ්ෙංඅපුච්ඡි, අජිතතංවදාමියත; 
යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, එත්යථතංඋපරුජ්ඣති’’. 

1044. 
‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛාපුථූඉධ; 
යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිස’’. 

1045. 
‘‘කායමසු නාභිගිජ්යඣයය, මනසානාවියලො සියා; 
කුසයලොසබ්බධම්මානං, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

අජිතමාණවපුච්ඡාපඨමානිට්ඨිතා. 

2. තිස්සයමත්යතයයමාණවපුච්ඡා 

1046. 
‘‘යකොධ සන්තුසියතොයලොයක, (ඉච්චායස්මාතිස්සයමත්යතයයයො( 
කස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා; 
යකොඋභන්තමභිඤ්ඤාය, මජ්යඣමන්තානලි පති [ලිම්පති)ක.(]; 
කංබ්රූසිමොපුරියසොති, යකොඉධසිබ්බිනිමච්චගා’’. 

1047. 
‘‘කායමසුබ්රේමචරියවා, (යමත්යතයයාතිභගවා( 
වීතතණ්යෙොසදාසයතො; 
සඞ්ඛාය නිබ්බුයතොභික්ඛු, තස්සයනො සන්තිඉඤ්ජිතා. 

1048. 
‘‘යසොඋභන්තමභිඤ්ඤාය, මජ්යඣමන්තානලි පති; 
තංබ්රූමිමොපුරියසොති, යසොඉධසිබ්බිනිමච්චගා’’ති. 

තිස්සයමත්යතයයමාණවපුච්ඡාදුතියානිට්ඨිතා. 

3. පුණ්ණකමාණවපුච්ඡා 

1049. 
‘‘අයනජංමූලදස්සාවිං, (ඉච්චායස්මාපුණ්ණයකො( 
අත්ථි [අත්ථී)සයා.(] පඤ්යෙන ආගමං; 
කං නිස්සිතා ඉසයයො මනුජා, ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමක පයිංසුපුථූධයලොයක, පුච්ඡාමිතංභගවාබ්රූහියම තං’’. 

1050. 
‘‘යයයකචියමඉසයයොමනුජා, (පුණ්ණකාතිභගවා( 
ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
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යඤ්ඤමක පයිංසුපුථූධයලොයක, ආසීසමානාපුණ්ණකඉත්ථත්තං 
[ඉත්ථභාවං)සී.සයා.(]; 
ජරංසිතායඤ්ඤමක පයිංසු’’. 

1051. 
‘‘යය යකචියමඉසයයොමනුජා, (ඉච්චායස්මා පුණ්ණයකො( 
ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමක පයිංසු පුථූධයලොයක, කච්චිස්සුයත භගවායඤ්ඤපයථ
අ පමත්තා; 
අතාරුංජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමිතංභගවාබ්රූහියම තං’’. 

1052. 
‘‘ආසීසන්ති යථොමයන්ති, අභිජ පන්ති ජුෙන්ති; (පුණ්ණකාති 
භගවා( 
කාමාභිජ පන්තිපටිච්චලාභං, යතයාජයයොගාභවරාගරත්තා; 
නාතරිංසුජාතිජරන්තිබ්රූමි’’. 

1053. 
‘‘යත යචනාතරිංසුයාජයයොගා, (ඉච්චායස්මා පුණ්ණයකො( 
යඤ්යඤහිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
අථයකොචරහියදවමනුස්සයලොයක, අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
පුච්ඡාමිතංභගවාබූ්රහියමතං’’. 

1054. 
‘‘සඞ්ඛාය යලොකස්මි පයරොපරානි [පයරොවරානි )සී. සයා.(], 
(පුණ්ණකාතිභගවා( 
යස්සිඤ්ජිතංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක; 
සන්යතොවිධූයමොඅනීයඝොනිරායසො, අතාරියසොජාතිජරන්ති බූ්රමී’’ති. 

පුණ්ණකමාණවපුච්ඡාතතියානිට්ඨිතා. 

4. යමත්තගූමාණවපුච්ඡා 

1055. 
‘‘පුච්ඡාමි තංභගවා බූ්රහියමතං, (ඉච්චායස්මායමත්තගූ( 
මඤ්ඤාමිතංයවදගුංභාවිතත්තං; 
කුයතො නු දුක්ඛා සමුදාගතා ඉයම, යය යකචි
යලොකස්මිමයනකරූපා’’. 

1056. 
‘‘දුක්ඛස්ස යවමංපභවං අපුච්ඡසි, (යමත්තගූතිභගවා( 
තංයතපවක්ඛාමියථාපජානං; 
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උපධිනිදානාපභවන්තිදුක්ඛා, යයයකචියලොකස්මිමයනකරූපා. 

1057. 
‘‘යයොයවඅවිද්වාඋපධිංකයරොති, පුන පුනංදුක්ඛමුයපති මන්යදො; 
තස්මාපජානංඋපධිංනකයිරා, දුක්ඛස්ස ජාති පභවානුපස්සී’’. 

1058. 
‘‘යංතංඅපුච්ඡිම්ෙඅකත්තයීයනො, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාම [පුච්ඡාමි)සී.
..(] තදිඞ්ඝබූ්රහි; 
කථංනුධීරාවිතරන්තිඔඝං, ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච; 
තංයමමුනිසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො’’. 

1059. 
‘‘කත්තයිස්සාමි යතධම්මං, (යමත්තගූති භගවා( 
දිට්යඨධම්යමඅනීතිෙං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

1060. 
‘‘තඤ්චාෙංඅභිනන්දාමි, මයෙසිධම්මමුත්තමං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

1061. 
‘‘යංකඤ්චිසම්පජානාසි, (යමත්තගූතිභගවා( 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
එයතසු නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච, පනුජ්ජ විඤ්ඤාණං භයව න
තිට්යඨ. 

1062. 
‘‘එවංවිොරී සයතොඅ පමත්යතො, භික්ඛුචරං හිත්වාමමායිතානි; 
ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයධවවිද්වාපජයෙයය දුක්ඛං’’. 

1063. 
‘‘එතාභිනන්දාමි වයචොමයෙසියනො, සුකත්තිතං යගොතමනූපධීකං; 
අද්ධාහිභගවාපොසිදුක්ඛං, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො. 

1064. 
‘‘යතචාපිනූන පජයෙයුදුක්ඛං, යයත්වංමුනිඅට්ඨිතං ඔවයදයය; 
තං තං නමස්සාමි සයමච්ච නාග, අ යපව මං භගවා අට්ඨිතං 
ඔවයදයය’’. 

1065. 
‘‘යං බ්රාේමණංයවදගුමාභිජඤ්ඤා, අකඤ්චනං කාමභයවඅසත්තං; 
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අද්ධාහියසොඔඝමිමංඅතාරි, තිණ්යණොචපාරංඅඛියලොඅකඞ්යඛො. 

1066. 
‘‘විද්වා ච යයො [යසො )සී. සයා. ..(] යවදගූනයරො ඉධ, භවාභයව
සඞ්ගමිමංවිසජ්ජ; 
යසො වීතතණ්යෙො අනීයඝො නිරායසො, අතාරි යසො ජාතිජරන්ති
බූ්රමී’’ති. 

යමත්තගූමාණවපුච්ඡාචතුත්ථීනිට්ඨිතා. 

5. යධොතකමාණවපුච්ඡා 

1067. 
‘‘පුච්ඡාමිතංභගවාබ්රූහියමතං, (ඉච්චායස්මායධොතයකො( 
වාචාභිකඞ්ඛාමිමයෙසිතුය්ෙං; 
තවසුත්වානනිග්යඝොසං, සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො’’. 

1068. 
‘‘යතනොත පං කයරොහි, (යධොතකාති භගවා( ඉයධව නිපයකො
සයතො; 
ඉයතොසුත්වානනිග්යඝොසං, සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො’’. 

1069. 
‘‘පස්සාමෙං යදවමනුස්සයලොයක, අකඤ්චනං බ්රාේමණමිරියමානං; 
තංතංනමස්සාමිසමන්තචක්ඛු, පමුඤ්ච මං සක්කකථංකථාහි’’. 

1070. 
‘‘නාෙං සහිස්සාමි [සමිස්සාමි)සයා.(, ගමිස්සාමි)සී.(, සමීොමි)..(] 
පයමොචනාය, කථංකථිංයධොතකකඤ්චියලොයක; 
ධම්මඤ්ච යසට්ඨං අභිජානමායනො [ආජානමායනො )සී. සයා. ..(], 
එවංතුවංඔඝමිමංතයරසි’’. 

1071. 
‘‘අනුසාසබ්රේයමකරුණායමායනො, වියවකධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං; 
යථාෙං ආකායසොව අබයාපජ්ජමායනො, ඉයධව සන්යතො අසියතො
චයරයයං’’. 

1072. 
‘‘කත්තයිස්සාමි යත සන්තිං, (යධොතකාති භගවා( දිට්යඨ ධම්යම 
අනීතිෙං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

1073. 
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‘‘තඤ්චාෙංඅභිනන්දාමි, මයෙසිසන්තිමුත්තමං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

1074. 
‘‘යංකඤ්චිසම්පජානාසි, (යධොතකාතිභගවා( 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
එතංවිදිත්වාසඞ්යගොතියලොයක, භවාභවායමාකාසිතණ්ෙ’’න්ති. 

යධොතකමාණවපුච්ඡාපඤ්චමීනිට්ඨිතා. 

6. උපසීවමාණවපුච්ඡා 

1075. 
‘‘එයකො අෙංසක්කමෙන්තයමොඝං, (ඉච්චායස්මා උපසීයවො( 
අනිස්සියතොයනොවිසොමිතාරිතුං; 
ආරම්මණංබූ්රහිසමන්තචක්ඛු, යංනිස්සියතොඔඝමිමං තයරයයං’’. 

1076. 
‘‘ආකඤ්චඤ්ඤං යපක්ඛමායනොසතිමා, (උපසීවාති භගවා( 
නත්ථීතිනිස්සායතරස්සුඔඝං; 
කායම පොය විරයතො කථාහි, තණ්ෙක්ඛයං නත්තමොභිපස්ස’’ 
[රත්තමොභිපස්ස)සයා.(, රත්තමෙංවිපස්ස (ක.(]. 

1077. 
‘‘සබ්යබසු කායමසුයයොවීතරායගො, (ඉච්චායස්මා උපසීයවො( 
ආකඤ්චඤ්ඤංනිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං; 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛපරයමවිමුත්යතො [ධිමුත්යතො (ක.(], තිට්යඨනු
යසොතත්ථඅනානුයායී’’ [අනානුවායී (සයා.ක.(]. 

1078. 
‘‘සබ්යබසුකායමසුයයොවීතරායගො, (උපසීවාතිභගවා( 
ආකඤ්චඤ්ඤංනිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං; 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයම විමුත්යතො, තිට්යඨයය යසො තත්ථ 
අනානුයායී’’. 

1079. 
‘‘තිට්යඨ යච යසො තත්ථ අනානුයායී, පූගම්පි වස්සානං
සමන්තචක්ඛු; 
තත්යථවයසොසීතිසියාවිමුත්යතො, චයවථවිඤ්ඤාණං තථාවිධස්ස’’. 

1080. 
‘‘අච්චී යථා වාතයවයගන ඛිත්තා [ඛිත්තං (සයා.(, ඛිත්යතො )..(], 
(උපසීවාතිභගවා( 
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අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං; 
එවං මුනීනාමකායාවිමුත්යතො, අත්ථංපයලති නඋයපතිසඞ්ඛං’’. 

1081. 
‘‘අත්ථඞ්ගයතො යසො උද වා යසො නත්ථි, උදාහු යව සස්සතියා
අයරොයගො; 
තංයමමුනීසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො’’. 

1082. 
‘‘අත්ථඞ්ගතස්ස නපමාණමත්ථි, (උපසීවාති භගවා( 
යයනනංවජ්ජුංතංතස්සනත්ථි; 
සබ්යබසුධම්යමසුසයමොෙයතසු, සමූෙතාවාදපථාපිසබ්යබ’’ති. 

උපසීවමාණවපුච්ඡාඡට්ඨීනිට්ඨිතා. 

7. නන්දමාණවපුච්ඡා 

1083. 
‘‘සන්ති යලොයකමුනයයො, (ඉච්චායස්මා නන්යදො( 
ජනාවදන්තිතයිදංකථංසු; 
ඤාණූපපන්නං යනොමුනිං [මුනියනො)සයා.ක.(] වදන්ති, උදාහුයව
ජීවියතනූපපන්නං’’. 

1084. 
‘‘නදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, (නසීලබ්බයතන( [( ) නත්ථි
සී.-.යපොත්ථයකසු] 
මුනීධනන්දකුසලාවදන්ති; 
වියසනිකත්වා අනීඝානිරාසා, චරන්තියයයත මුනයයොතිබ්රූමි’’. 

1085. 
‘‘යයයකචියමසමණබ්රාේමණායස, (ඉච්චායස්මානන්යදො( 
දිට්ඨස්සුයතනාපි [දිට්යඨනසුයතනාපි)සී.(, දිට්යඨසුයතනාපි)සයා.
..ක.(] වදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
කච්චිස්සුයතභගවාතත්ථයතාචරන්තා, අතාරුජාතිඤ්චජරඤ්ච 
මාරිස; 
පුච්ඡාමිතංභගවාබූ්රහියමතං’’. 

1086. 
‘‘යය යකචියමසමණබ්රාේමණායස, (නන්දාති භගවා( 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
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කඤ්චාපියතතත්ථයතාචරන්ති, නාරිංසුජාතිජරන්ති බූ්රමි’’. 

1087. 
‘‘යය යකචියමසමණබ්රාේමණායස, (ඉච්චායස්මා නන්යදො( 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
යතයචමුනි [සයචමුනි)සී.(] බූ්රසි අයනොඝතිණ්යණ, අථ යකොචරහි
යදවමනුස්සයලොයක; 
අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමිතංභගවාබ්රූහියම තං’’. 

1088. 
‘‘නාෙංසබ්යබසමණබ්රාේමණායස, (නන්දාතිභගවා( 
ජාතිජරායනිවුධමතාතිබ්රූමි; 
යය සීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපි පොයසබ්බං; 
අයනකරූපම්පිපොයසබ්බං, තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවායස; 
යතයවනරාඔඝතිණ්ණාතිබූ්රමි’’. 

1089. 
‘‘එතාභිනන්දාමිවයචොමයෙසියනො, සුකත්තිතංයගොතමනූපධීකං; 
යයසීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොයසබ්බං; 
අයනකරූපම්පි පොයසබ්බං, තණ්ෙංපරිඤ්ඤාය අනාසවායස; 
අෙම්පියතඔඝතිණ්ණාතිබ්රූමී’’ති. 

නන්දමාණවපුච්ඡාසත්තමානිට්ඨිතා. 

8. යෙමකමාණවපුච්ඡා 

1090. 
‘‘යය යමපුබ්යබවියාකංසු, (ඉච්චායස්මා යෙමයකො( 
හුරං යගොතමසාසනා; 
ඉච්චාසිඉතිභවිස්සති, සබ්බංතංඉතිහීතිෙං; 
සබ්බංතංතක්කවඩ්ඪනං, නාෙංතත්ථඅභිරමිං. 

1091. 
‘‘ත්වඤ්චයමධම්මමක්ඛාහි, තණ්ොනිග්ඝාතනංමුනි; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

1092. 
‘‘ඉධදිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු, පියරූයපසුයෙමක; 
ඡන්දරාගවියනොදනං, නිබ්බානපදමච්චුතං. 

1093. 
‘‘එතදඤ්ඤායයයසතා, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
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උපසන්තාචයතසදා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

යෙමකමාණවපුච්ඡාඅට්ඨමානිට්ඨිතා. 

9. යතොයදයයමාණවපුච්ඡා 

1094. 
‘‘යස්මිං කාමාන වසන්ති, (ඉච්චායස්මායතොයදයයයො( 
තණ්ොයස්සනවිජ්ජති; 
කථංකථාචයයොතිණ්යණො, වියමොක්යඛොතස්සකීදියසො’’. 

1095. 
‘‘යස්මිං කාමානවසන්ති, (යතොයදයයාති භගවා( 
තණ්ොයස්සනවිජ්ජති; 
කථංකථාචයයොතිණ්යණො, වියමොක්යඛොතස්සනාපයරො’’. 

1096. 
‘‘නිරාසයසො යසො උද ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො උද
පඤ්ඤක .; 
මුනිංඅෙංසක්කයථාවිජඤ්ඤං, තංයමවියාචික්ඛ සමන්තචක්ඛු’’. 

1097. 
‘‘නිරාසයසො යසො න ච ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො න ච 
පඤ්ඤක .; 
එවම්පියතොයදයයමුනිංවිජාන, අකඤ්චනංකාමභයව අසත්ත’’න්ති. 

යතොයදයයමාණවපුච්ඡානවමානිට්ඨිතා. 

10. ක පමාණවපුච්ඡා 

1098. 
‘‘මජ්යඣ සරස්මිංතිට්ඨතං, (ඉච්චායස්මා ක යපො( 
ඔයඝජායතමෙබ්භයය; 
ජරාමච්චුපයරතානං, දීපංපබූ්රහිමාරිස; 
ත්වඤ්චයමදීපමක්ඛාහි, යථායිදංනාපරංසියා’’. 

1099. 
‘‘මජ්යඣ සරස්මිං තිට්ඨතං, (ක පාතිභගවා( 
ඔයඝජායතමෙබ්භයය; 
ජරාමච්චුපයරතානං, දීපංපබූ්රමික පයත. 

1100. 
‘‘අකඤ්චනංඅනාදානං, එතංදීපංඅනාපරං; 
නිබ්බානංඉති [නිබ්බානමීති)සී.(] නං බූ්රමි, ජරාමච්චුපරික්ඛයං. 
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1101. 
‘‘එතදඤ්ඤායයයසතා, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
න යත මාරවසානුගා, න යත මාරස්ස පද්ධගූ’’ති [පට්ඨගූති )සයා.
ක.(]. 

ක පමාණවපුච්ඡාදසමානිට්ඨිතා. 

11. ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡා 

1102. 
‘‘සුත්වානෙංවීරමකාමකාමිං, (ඉච්චායස්මාජතුකණ්ණි( 
ඔඝාතිගංපුට්ඨුමකාමමාගමං; 
සන්තිපදංබ්රූහිසෙජයනත්ත, යථාතච්ඡං භගවාබ්රූහියමතං. 

1103. 
‘‘භගවා හිකායමඅභිභුයයඉරියති, ආදිච්යචොව පථවිංයතජීයතජසා; 
පරිත්තපඤ්ඤස්සයමභූරිපඤ්ඤ, ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං; 
ජාතිජරායඉධවි පොනං’’. 

1104. 
‘‘කායමසු විනය යගධං, (ජතුකණ්ණීති භගවා( යනක්ඛම්මං දට්ඨු
යඛමයතො; 
උග්ගහීතංනිරත්තංවා, මායතවිජ්ජිත්ථකඤ්චනං. 

1105. 
‘‘යංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහුකඤ්චනං; 
මජ්යඣයචයනොගයෙස්සසි, උපසන්යතොචරිස්සසි. 

1106. 
‘‘සබ්බයසො නාමරූපස්මිං, වීතයගධස්ස බ්රාේමණ; 
ආසවාස්සනවිජ්ජන්ති, යයහිමච්චුවසංවයජ’’ති. 

ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡාඑකාදසමානිට්ඨිතා. 

12. භද්රාවුධමධමාණවපුච්ඡා 

1107. 
‘‘ඔකඤ්ජෙංතණ්ෙච්ඡිදංඅයනජං, (ඉච්චායස්මාභද්රාවුධමයධො( 
නන්දිඤ්ජෙංඔඝතිණ්ණංවිමුත්තං; 
ක පඤ්ජෙං අභියායච සුයමධං, සුත්වාන නාගස්ස අපනමිස්සන්ති
ඉයතො. 

1108. 
‘‘නානාජනාජනපයදහිසඞ්ගතා, තවවීරවාකයංඅභිකඞ්ඛමානා; 
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යතසංතුවංසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො’’. 

1109. 
‘‘ආදානතණ්ෙංවිනයයථසබ්බං, (භද්රාවුධමධාතිභගවා( 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
යං යඤ්හියලොකස්මිමුපාදියන්ති, යතයනව මායරොඅන්යවතිජන්තුං. 

1110. 
‘‘තස්මා පජානං න උපාදියයථ, භික්ඛු සයතො කඤ්චනං
සබ්බයලොයක; 
ආදානසත්යත ඉති යපක්ඛමායනො, පජං ඉමං මච්චුයධයයය 
විසත්ත’’න්ති. 

භද්රාවුධමධමාණවපුච්ඡාද්වාදසමානිට්ඨිතා. 

13. උදයමාණවපුච්ඡා 

1111. 
‘‘ඣායිං විරජමාසීනං, (ඉච්චායස්මාඋදයයො( කතකච්චංඅනාසවං; 
පාරගුංසබ්බධම්මානං, අත්ථිපඤ්යෙනආගමං; 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූහි, අවිජ්ජායපයභදනං’’. 

1112. 
‘‘පොනං කාමච්ඡන්දානං, (උදයාතිභගවා( යදොමනස්සානචූභයං; 
ථිනස්සචපනූදනං, කුක්කුච්චානංනිවාරණං. 

1113. 
‘‘උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධං, ධම්මතක්කපුයරජවං; 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූමි, අවිජ්ජායපයභදනං’’. 

1114. 
‘‘කංසු සංයයොජයනොයලොයකො, කංසුතස්ස විචාරණං; 
කස්සස්සවි පොයනන, නිබ්බානංඉතිවුධමච්චති’’. 

1115. 
‘‘නන්දිසංයයොජයනොයලොයකො, විතක්කස්සවිචාරණං; 
තණ්ොයවි පොයනන, නිබ්බානංඉතිවුධමච්චති’’. 

1116. 
‘‘කථංසතස්සචරයතො, විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣති; 
භගවන්තංපුට්ඨුමාගම්ම, තංසුයණොමවයචොතව’’. 

1117. 
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‘‘අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, යවදනංනාභිනන්දයතො; 
එවංසතස්සචරයතො, විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

උදයමාණවපුච්ඡායතරසමානිට්ඨිතා. 

14. යපොසාලමාණවපුච්ඡා 

1118. 
‘‘යයො අතීතං ආදිසති, (ඉච්චායස්මා යපොසායලො( අයනයජො
ඡින්නසංසයයො; 
පාරගුංසබ්බධම්මානං, අත්ථිපඤ්යෙනආගමං. 

1119. 
‘‘විභූතරූපසඤ්ඤිස්ස, සබ්බකාය පොයියනො; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, නත්ථිකඤ්චීතිපස්සයතො; 
ඤාණංසක්කානුපුච්ඡාමි, කථංයනයයයොතථාවියධො’’. 

1120. 
‘‘විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො සබ්බා, (යපොසාලාති භගවා( අභිජානං
තථාගයතො; 
තිට්ඨන්තයමනංජානාති, විමුත්තංත පරායණං. 

1121. 
‘‘ආකඤ්චඤ්ඤසම්භවංඤත්වා, නන්දීසංයයොජනංඉති; 
එවයමතංඅභිඤ්ඤාය, තයතොතත්ථවිපස්සති; 
එතං [එවං )සයා. ක.(] ඤාණං තථං තස්ස, බ්රාේමණස්ස
වුධමසීමයතො’’ති. 

යපොසාලමාණවපුච්ඡාචුද්දසමානිට්ඨිතා. 

15. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡා 

1122. 
‘‘ද්වාෙංසක්කංඅපුච්ඡිස්සං, (ඉච්චායස්මායමොඝරාජා( 
නයමබයාකාසිචක්ඛුමා; 
යාවතතියඤ්චයදවීසි, බයාකයරොතීතියමසුතං. 

1123. 
‘‘අයංයලොයකොපයරොයලොයකො, බ්රේමයලොයකොසයදවයකො; 
දිට්ඨිංයතනාභිජානාති, යගොතමස්සයසස්සියනො. 

1124. 
‘‘එවං අභික්කන්තදස්සාවිං, අත්ථිපඤ්යෙනආගමං; 
කථංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සති’’. 
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1125. 
‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකංඅයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජසදා සයතො; 
අත්තානුදිට්ඨිංඌෙච්ච, එවංමච්චුතයරොසියා; 
එවංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති. 

යමොඝරාජමාණවපුච්ඡාපන්නරසමානිට්ඨිතා. 

16. පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡා 

1126. 
‘‘ජිණ්යණොෙමස්මිඅබයලොවීතවණ්යණො, (ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො( 
යනත්තානසුද්ධාසවනංනඵාසු; 
මාෙංනස්සංයමොමුයෙොඅන්තරාව 
ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං; 
ජාතිජරායඉධවි පොනං’’. 

1127. 
‘‘දිස්වානරූයපසුවිෙඤ්ඤමායන, (පිඞ්ගියාතිභගවා( 
රු පන්තිරූයපසුජනාපමත්තා; 
තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅ පමත්යතො, 
ජෙස්සුරූපංඅපුනබ්භවාය’’. 

1128. 
‘‘දිසාචතස්යසොවිදිසාචතස්යසො, උද්ධං අයධොදස දිසාඉමායයො; 
න තුය්ෙංඅදිට්ඨංඅසුතංඅමුතං [අසුතංඅමුතංවා )සී.(, අසුතාමුතං
වා)සයා.(, අසුතං’මුතංවා (..(], අයථොඅවිඤ්ඤාතංකඤ්චනමත්ථි 
[කඤ්චි මත්ථි (සයා.(, කඤ්චි නත්ථි )..(, කඤ්චිනමත්ථි )ක.(] 
යලොයක; 
ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං, ජාතිජරායඉධවි පොනං’’. 

1129. 
‘‘තණ්ොධිපන්යන මනුයජයපක්ඛමායනො, (පිඞ්ගියාතිභගවා( 
සන්තාපජායතජරසාපයරයත; 
තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅ පමත්යතො, ජෙස්සුතණ්ෙං අපුනබ්භවායා’’ති. 

පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡායසොළසමානිට්ඨිතා. 

පාරායනත්ථුතිගාථා 

ඉදමයවොච භගවා මගයධසු විෙරන්යතො පාසාණයක යචතියය, 
පරිචාරකයසොළසානං [පරිචාරකයසොළසන්නං )සයා. ක.(] බ්රාේමණානං
අජ්ඣිට්යඨො පුට්යඨො පුට්යඨො පඤ්ෙං [පඤ්යෙ )සී. ..(] බයාකාසි.
එකයමකස්සයචපිපඤ්ෙස්සඅත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මං
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පටිපජ්යජයය, ගච්යඡයයයව ජරාමරණස්ස පාරං. පාරඞ්ගමනීයා ඉයම 
ධම්මාති, තස්මාඉමස්සධම්මපරියායස්සපාරායනන්යතව [පාරායණංත්යවව
)සී.අට්ඨ.(] අධිවචනං. 

1130. 
අජියතොතිස්සයමත්යතයයයො, පුණ්ණයකොඅථයමත්තගූ; 
යධොතයකොඋපසීයවොච, නන්යදොචඅථයෙමයකො. 

1131. 
යතොයදයය-ක පා දුභයයො, ජතුකණ්ණීච පණ්ඩියතො; 
භද්රාවුධමයධොඋදයයොච, යපොසායලොචාපිබ්රාේමයණො; 
යමොඝරාජා චයමධාවී, පිඞ්ගියයොචමොඉසි. 

1132. 
එයතබුද්ධංඋපාගච්ඡං, සම්පන්නචරණංඉසිං; 
පුච්ඡන්තානිපුයණපඤ්යෙ, බුද්ධයසට්ඨංඋපාගමුං. 

1133. 
යතසංබුද්යධොපබයාකාසි, පඤ්යෙපුට්යඨොයථාතථං; 
පඤ්ොනංයවයයාකරයණන, යතොයසසිබ්රාේමයණමුනි. 

1134. 
යතයතොසිතාචක්ඛුමතා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 
බ්රේමචරියමචරිංසු, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක. 

1135. 
එකයමකස්ස පඤ්ෙස්ස, යථාබුද්යධන යදසිතං; 
තථායයොපටිපජ්යජයය, ගච්යඡපාරංඅපාරයතො. 

1136. 
අපාරාපාරංගච්යඡයය, භායවන්යතොමග්ගමුත්තමං; 
මග්යගොයසොපාරංගමනාය, තස්මාපාරායනංඉති. 

පාරායනානුගීතිගාථා 

1137. 
‘‘පාරායනමනුගායිස්සං, (ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො( 
යථාද්දක්ඛිතථාක්ඛාසි, විමයලොභූරියමධයසො; 
නික්කායමො නිබ්බයනො [නිබ්බුයතො (සයා.(] නායගො, කස්ස යෙතු
මුසාභයණ. 

1138. 
‘‘පහීනමලයමොෙස්ස, මානමක්ඛ පොයියනො; 
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ෙන්දාෙංකත්තයිස්සාමි, ගිරංවණ්ණූපසඤ්හිතං. 

1139. 
‘‘තයමොනුයදො බුද්යධො සමන්තචක්ඛු, යලොකන්තගූ
සබ්බභවාතිවත්යතො; 
අනාසයවොසබ්බදුක්ඛපහීයනො, සච්චව්ෙයයො බ්රේයමඋපාසියතොයම. 

1140. 
‘‘දියජොයථාකුබ්බනකංපොය, බහු ඵලංකානනමාවයසයය; 
එවංපෙංඅ පදස්යසපොය, මයෙොදධිංෙංයසොරිවඅජ්ඣපත්යතො. 

1141. 
‘‘යයයමපුබ්යබවියාකංසු, හුරංයගොතමසාසනා; 
ඉච්චාසිඉතිභවිස්සති; 
සබ්බංතංඉතිහිතිෙං, සබ්බංතංතක්කවඩ්ඪනං. 

1142. 
‘‘එයකොතමනුදාසියනො, ජුතිමායසොපභඞ්කයරො; 
යගොතයමොභූරිපඤ්ඤායණො, යගොතයමොභූරියමධයසො. 

1143. 
‘‘යයො යමධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමා ක්වචි’’. 

1144. 
‘‘කංනු තම්ොවි පවසසි, මුහුත්තමපි පිඞ්ගිය; 
යගොතමාභූරිපඤ්ඤාණා, යගොතමාභූරියමධසා. 

1145. 
‘‘යයොයතධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි’’. 

1146. 
‘‘නාෙංතම්ොවි පවසාමි, මුහුත්තමපිබ්රාේමණ; 
යගොතමාභූරිපඤ්ඤාණා, යගොතමාභූරියමධසා. 

1147. 
‘‘යයොයමධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි. 

1148. 
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‘‘පස්සාමි නං මනසා චක්ඛුනාව, රත්තින්දිවං බ්රාේමණ
අ පමත්යතො; 
නමස්සමායනොවිවයසමිරත්තිං, යතයනවමඤ්ඤාමිඅවි පවාසං. 

1149. 
‘‘සද්ධාච.තිචමයනොසතිච, නායපන්තියමයගොතමසාසනම්ො; 
යංයංදිසංවජතිභූරිපඤ්යඤො, සයතනයතයනවනයතොෙමස්මි. 

1150. 
‘‘ජිණ්ණස්ස යම දුබ්බලථාමකස්ස, යතයනව කායයො න පයලති
තත්ථ; 
සංක පයන්තාය [සංක පයත්තාය )සී.(] වජාමි නිච්චං, මයනො හි
යමබ්රාේමණයතනයුත්යතො. 

1151. 
‘‘පඞ්යකසයායනොපරිඵන්දමායනො, දීපාදීපංඋප ලවිං [උපල්ලවිං
)සයා.නිද්යදස(]; 
අථද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං’’. 

1152. 
‘‘යථාඅහූවක්කලිමුත්තසද්යධො, භද්රාවුධමයධොආළවියගොතයමොච; 
එවයමවත්වම්පිපමුඤ්චස්සුසද්ධං, 
ගමිස්සසි ත්වං පිඞ්ගිය මච්චුයධයයස්ස පාරං’’ [මච්චුයධයයපාරං
)සී.(]. 

1153. 
‘‘එසභියයයොපසීදාමි, සුත්වානමුනියනොවයචො; 
විවට්ටච්ඡයදො සම්බුද්යධො, අඛියලො පටිභානවා. 

1154. 
‘‘අධියදයව අභිඤ්ඤාය, සබ්බං යවදි වයරොවරං [පයරො වරං )සී.
සයා.(, පයරොපරං)නිද්යදස(]; 
පඤ්ොනන්තකයරොසත්ථා, කඞ්ඛීනංපටිජානතං. 

1155. 
‘‘අසංහීරං අසඞ්කු පං, යස්සනත්ථිඋපමා ක්වචි; 
අද්ධා ගමිස්සාමි න යමත්ථ කඞ්ඛා, එවං මං ධායරහි 
අධිමුත්තචිත්ත’’න්ති. 

පාරායනවග්යගොපඤ්චයමොනිට්ඨියතො. 

සුත්තුද්දානං– 
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1. 
උරයගො [ඉමා උද්දානගාථායයො සී. .. යපොත්ථයකසු න සන්ති] 
ධනියයොපිච, ඛග්ගවිසායණොකසිච; 
චුන්යදොභයවොපුනයදව, වසයලොචකරණීයඤ්ච; 
යෙමවයතොඅථයක්යඛො, විජයසුත්තංමුනිසුත්තවරන්ති. 

2. 
පඨමකට්ඨවයරොවරවග්යගො, ද්වාදසසුත්තධයරොසුවිභත්යතො; 

යදසියතොචක්ඛුමතාවිමයලන, සුයයතිවග්ගවයරොඋරයගොති. 

3. 
රතනාමගන්යධො හිරිමඞ්ගලනායමො, සුචියලොමකපියලො ච
බ්රාේමණධම්යමො; 
නාවා [නාථ )ක.(] කංසීලඋට්ඨෙයනො ච, රාහුයලො ච පුනපි
වඞ්ගීයසො. 

4. 
සම්මාපරිබ්බාජනීයයොපියචත්ථ, ධම්මිකසුත්තවයරොසුවිභත්යතො; 
චුද්දසසුත්තධයරොදුතියම්හි, චූළකවග්ගවයරොතිතමාහු. 

5. 
පබ්බජ්ජපධානසුභාසිතනායමො, පූරළායසොපුනයදවමායඝොච; 
සභියංයකණියයමවසල්ලනායමො, වායසට්ඨවයරොකාලියකොපිච. 

6. 
නාලකසුත්තවයරොසුවිභත්යතො, තංඅනුපස්සීතථාපුනයදව; 
ද්වාදසසුත්තධයරොතතියම්හි, සුයයතිවග්ගවයරොමොනායමො. 

7. 
කාමගුෙට්ඨකදුට්ඨකනාමා, සුද්ධවයරො පරමට්ඨකනායමො; 
ජරායමත්තියවයරොසුවිභත්යතො, පසූරමාගණ්ඩියාපුරායභයදො. 

8. 
කලෙවිවායදො උයභොවියුොච, තුවටකඅත්තදණ්ඩසාරිපුත්තා; 
යසොළසසුත්තධයරොචතුත්ථම්හි, අට්ඨකවග්ගවයරොති තමාහු. 

9. 
මගයධජනපයදරමණීයය, යදසවයරකතපුඤ්ඤනියවයස; 
පාසාණකයචතියවයරසුවිභත්යත, වසිභගවාගණයසට්යඨො. 

10. 
උභයවාසමාගතියම්හි [උභයං වා පුණ්ණසමාගතං යම්හි (සයා.(], 
ද්වාදසයයොජනියාපරිසාය; 
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යසොළසබ්රාේමණානංකරපුට්යඨො, පුච්ඡායයසොළසපඤ්ෙකම්මියා; 
නි පකාසයිධම්මමදාසි. 

11. 
අත්ථපකාසකබයඤ්ජනපුණ්ණං, ධම්මමයදයසසි පරයඛමජනියං 
[වරංඛමනීයං)ක.(]; 
යලොකහිතායජියනොද්විපදග්යගො, සුත්තවරංබහුධම්මවිචිත්රං; 
සබ්බකයලසපයමොචනයෙතුං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

12. 
බයඤ්ජනමත්ථපදං සමයුත්තං [බයඤ්ජනමත්ථපදසමයුත්තං
)සයා.(], අක්ඛරසඤ්ඤිතඔපමගාළ්ෙං; 
යලොකවිචාරණඤාණපභග්ගං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

13. 
රාගමයල අමලංවිමලග්ගං, යදොසමයලඅමලං විමලග්ගං; 
යමොෙමයලඅමලංවිමලග්ගං, යලොකවිචාරණඤාණපභග්ගං; 
යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

14. 
ක්යලසමයල අමලංවිමලග්ගං, දුච්චරිතමයලඅමලං විමලග්ගං; 
යලොකවිචාරණඤාණපභග්ගං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

15. 
ආසවබන්ධනයයොගාකයලසං, නීවරණානිචතීණිමලානි; 
තස්සකයලසපයමොචනයෙතුං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

16. 
නිම්මලසබ්බකයලසපනූදං, රාගවිරාගමයනජමයසොකං; 
සන්තපණීතසුදුද්දසධම්මං, යදසයි සුත්තවරං ද්විපදග්යගො. 

17. 
රාගඤ්ච යදොසකමභඤ්ජිතසන්තං [යදොසඤ්ච භඤ්ජිතසන්තං
)සයා.(], යයොනිචතුග්ගතිපඤ්චවිඤ්ඤාණං; 
තණ්ොරතච්ඡදනතාණලතාපයමොක්ඛං 
[තණ්ොතලරතච්යඡදනතාණපයමොක්ඛං )සයා.(], යදසයි සුත්තවරං 
ද්විපදග්යගො. 

18. 
ගම්භීරදුද්දසසණ්ෙනිපුණං, පණ්ඩිතයවදනියංනිපුණත්ථං; 
යලොකවිචාරණඤාණපභග්ගං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 
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19. 
නවඞ්ගකුසුමමාලගීයවයයං, ඉන්ද්රියඣානවියමොක්ඛවිභත්තං; 
අට්ඨඞ්ගමග්ගධරංවරයානං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

20. 
යසොමුපමං විමලංපරිසුද්ධං, අණ්ණවමූපමරතනසුචිත්තං; 
පු ඵසමංරවිමූපමයතජං, යදසයිසුත්තවරංද්විපදග්යගො. 

21. 
යඛමසිවංසුඛසීතලසන්තං, මච්චුතතාණපරංපරමත්ථං; 
තස්සසුනිබ්බුතදස්සනයෙතුං, යදසයිසුත්තවරං ද්විපදග්යගොති. 

සුත්තනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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