
සතිසම්පජඤ්ඤ සූතරය 

අංගුත්තර නිකාය, අට්ඨක නිපාත, සති වග්ග 

 

 

 

1. සතිසම්පජඤ්ඤෙ භකි්ඛඤ්ව, අසති සම්පජඤෙවිපන්නස්ස හතූපනිසං ඤ්හාති 
හිඤ්රාත්තප්පං.  
(මහඤ්ෙනි, ස්මෘතිසම්ප්පර ජනයය නැති කල්හි ස්මෘතිසම්ප්පර ජනයය නටුවහුඤ්ග් හිරිඔතප් නටඋපනිිඃශ්ර ය 
ඇතිඤ්ය් ඤ්වයි.) 
 
සතිසම්පජඤ්ඤෙ භකි්ඛඤ්ව, සති සතිසම්පජඤෙ සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං ඤ්හාති 
හිඤ්රාත්තප්පං. 
(මහඤ්ෙනි, ස්මෘතිසම්ප්පර ජනයය ඇතිකල්හි ස්මෘතිසම්ප්පර ජනයය සම්ප්පන්නයාඤ්ග් හරිිඔතප් උපනිිඃශ්ර ය 
සම්ප්පනන් ඤ්වය.ි) 
 

2. හිඤ්රාත්තඤ්ප්ප සති හිඤ්රාත්තප්ප සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පඤ්න්නා ඤ්හාති ඉන්ද්රියසංවඤ්රා.  
3. ඉන්ද්රියසංවඤ්ර සති ඉන්ද්රියසංවර සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං ඤ්හාත ිසීලං.  
4. සීඤ්ල සති සීල සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පඤ්න්නා ඤ්හාති සම්මාසමාධි.  
5. සම්මා සමාධිම්හි සති සම්මාසමාධි සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං ඤ්හාති 

යථාභූතඤාෙදස්සනං.  
6. යථාභූතඤාෙදස්සඤ්න සති යථාභූතඤාෙදස්සන සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පඤ්න්නා ඤ්හාති 

නිබ්බිදාවිරාඤ්ගා. 
7. නිබ්බිදාවිරාඤ්ග සති නිබ්බිදා විරාග සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං ඤ්හාති 

විමුත්තීඤාෙදස්සනං. 

 

 

 

සතිසම්පජඤෙ 

හිඤ්රාත්තප්ප 

ඉන්ද්රියසංවඤ්රා 

සීලං 

සම්මා සමාධි 

යථාභූතඤාෙදස්සනං 

නිබ්බිදාවිරාඤ්ගා 

විමුත්තීඤාෙදස්සනං 

අවිප්පටිසාඤ්රා 

පාඤ්මාජ්ජං 

පීති 

පස්සද්ධධි 

සුඛං 



අවිජ්ජා සූත්රය 
අංගුත්තර නිකාය, දසක නපිාත, යමක වග්ග 

 

 

 

1. අසප්පුරිසසංසසසවා පරිපුසරා අසද්ධම්මසවණං පරිපූසරති.  

(අසත්පුරුෂ සංසස්වය පරිපූර්ණ වූසය් අසද්ධමම ශ්ර වණය පුරය.ි) 

2. අසද්ධම්මසවණං පරිපූරං අස්සද්ියං පරිපූසරති.  

(අසද්ධමමශ්ර වණය පරිපූර්ණ වූසය් සනා හුදහිලි බව පුරයි) 

3. අස්සද්ියං පරිපූරං අසයානිසසාමනසිකාරං පරිපූසරති.  

4. අසයානසිසා මනසිකාසරා පරිපූසරා අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූසරති.  

5. අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රිය අසංවරං පරිපූසරති.  

6. ඉන්ද්රිය අසංවසරා පරිපූසරා තණීි දුච්චරිතානි පරිපූසරති.  

7. තීණි දුච්චරිතානි පරිපූරානි පඤ්ච නීවරසණ පරිපූසරන්ති.  

8. පඤ්ච නීවරණා පරිපූරා අවිජ්ජං පරිපූසරන්ති. 

 

අස්සද්ියං 

අසයානිසසාමනසිකාරං 

අසතාසම්පජඤ්ඤං 

ඉන්ද්රිය අසංවරං 

තීණි දුච්චරිතානි 

පඤ්ච නීවරණ 

අවිජ්ජං 

අසද්ධම්මසවණං 

අසප්පුරිසසංසසසවා 



 

 

1. සප්පුරිසසංසසසවා පරිපූසරා සද්ධම්මසවනං පරිපූසරති,  

2. සද්ධම්මසවනං පරිපූරං සද්ධං පරිපූසරත,ි  

3. සද්ධා පරිපූරා සයානිසසාමනසිකාරං පරිපූසරති,  

4. සයානසිසාමනසිකාසරා පරිපූසරා සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූසරති,  

5. සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූසරති,  

6. ඉන්ද්රියසංවසරා පරිපූසරා තීණි සුචරිතානි පරිපසූරති,  

7. තීණි සුචරිතානි පරිපූරානි චත්තාසරා සතිපට්ඨාසන පරිපූසරන්ති,  

8. චත්තාසරා සතිපට්ඨානා පරිපූරා සත්තසබාජ්ඣසගග පරිපූසරන්ති,  

9. සත්තසබාජ්ඣගගා පරිපරූා විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූසරන්ති.  

 

 

සද්ධා 

සයානිසසාමනසිකාසරා 

සතිසම්පජඤ්ඤං 

ඉන්ද්රියසංවසරා 

තීණි සුචරිතානි 

චත්තාසරා සතිපට්ඨානා 

සත්තසබාජ්ඣගගා 

විජ්ජාවිමුත්තිං 

සද්ධම්මසවනං 

සප්පුරිසසංසසසවා 



කායගතාසති සූතරය 

මජ්ඣිම නිකාය, උපරිපණ්ණාසක, අනුපදවග්ග 

 

නිදානය: කායගතාසතියයේ ආනිසංස බුදු හිමියයෝ සැයකවිනේ යදේශනා කරති. 

සූතරයයේ සාරාාංශය: 

1. ආනාපානසතිය 
2. ඉරියාපථ භාවනාව 
3. සම්පජඤේඤය දියුණු කිරීම 
4. කුණප යකාටසේ 32 
5. ධාතුමනසිකාරය 
6. නව සීවථික 
7. ධයාන 
8. විවිධ උපමා 
9. කායගතාසතියයේ ආනිසංස 

 



සතිපට්ඨාන සූතරය 
මජ්ඣිම නිකාය, මූලපණ්ණාසක 

 

නිදානය: 

බුදු හිමියයෝ කුරු ජනපදයයහි කල්මාෂදමය නම් වූ කුරු රැටියන්යග් නියම් ගමහි වුඩ වසන යස්ක. 

 

 

 

 

සතිපට්ඨාන

[21]

කායානුපස්සනා [14]
1. ආනාපාන පබ්බ
2. ඉරියාපථ පබ්බ
3. සම්පජඤ්ඤ පබ්බ
4. පටිකකූලමනසිකාර පබ්බ
5. ධාතුමනසිකාර පබ්බ

6. නවසීවථික පබ්බ [9]

යවදනානුපස්සනා [1] චිත්තානුපස්සනා [1]
ධම්මානුපස්සනා [5]
1. නීවරණ පබ්බ
2. ඛන්ධ පබ්බ
3. ආයතන පබ්බ
4. යබාජ්ඣඣඞ්ග පබ්බ
5. සච්ච පබ්බ



 

සතිපට්ඨානය 

සතිපට්ඨාන භාවනාව 

විදසුන් නුවණ 

 සහ පරතිපදාව 

ඉති අජ්ඣඣත්තං වා කායය කායානුපස්සී විහරති.  

බහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහරති.  

අජ්ඣඣත්තබහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහරති.  

සමුදයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති.  

වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති.  

සමුදයවයධම්මානුපස්ස ීවා කායස්මිං විහරත ි

අත්ථථි කායයාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා යහාති.  

යාවයදව ඤාණමත්තාය  

පතිස්සතිමත්තාය.  

අනිස්සියතා ච විහරති.  

න ච කිඤ්චි යලායක උපාදියති. 
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බ්රාහ්මණසුත්තං : මග්ගසංයුත්තං: සංයුත්තනිකායයා 
ඉමයසසව ය ා එතං ආනන්ද, අරියසස අට්ඨඞ්ගිකසස මග්ගසස අධිවචනං. බ්රහ්මයානං ඉතිප ි
ධම්මයානං ඉතිපි අනුත්තය ා සඞ්ගාමවිජයයා ඉතිපි.  

සම්මාදිට්ි ආනන්ද භාවිතා බ්හුලීකතා  ාගවිනයපරියයාසානා යහාති. 
යොසවිනයපරියයාසානා යහාති. යමාහවිනයපරියයාසානා යහාති.  

 

සම්මාදිට්ි 
මහාචත්තාරීසක සුත්තං: මජ්ඣිමනිකායයා 

කතමා ච භික් යව, සම්මාදිට්ි:  

සම්මාදිට්ිම්පහං භික් යව, ද්වයං වොමි:  

1. අත්ථි භික් යව, සම්මාදිට්ි සාසවා පුඤ්ඤභාගයිා උපධියවපක්කා  
2. අත්ථි භික් යව, සම්මාදිට්ි අරියා අනාසවා යලාකුත්ත ා මග්ගඞ්ගා. 

කතමා ච භික් යව, සම්මාදිට්ි සාසවා පුඤ්ඤභාගියා උපධියවපක්කා:  

අත්ථි දින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, අත්ථි හුතං, - දානය 

අත්ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකා, - කර්මය 

අත්ථි අයං යලායකා, අත්ථි පය ා යලායකා, - පනුර්භවය 

අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, - කළ ගුණ සැලකීම 

අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, - දිවය ලලෝක / බ්රහ්ම ලලෝක 

අත්ථි යලායක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා, යය ඉමං ච යලාකං ප ං ච යලාකං 
සයං අභිඤ්ා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති. - අධ්යාත්ික ජීවිතය සහ ලලාව්තුරැ පරතිපදාව 

අයං භික් යව, සම්මාදිට්ි සාසවා පඤු්ඤභාගයිා උපධියවපක්කා. 
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කර්මය: 

නිලබබ්ධික සුත්තං : ඡක්කනිපාතය : අඞ්ගුත්තරනිකාලයා 

කම්මං: යචතනාහං භික් යව කම්මං වොමි, යචතයිත්වා කම්මං කය ාත ිකායයන වාචාය මනසා 

නිදානසම්භලවා: ඵයසසා භික් යව කම්මානං නොිනම්භයවා. 

කම්මානං ලවමත්තතා :  

නි යයවදනියං / ති ච්ඡඡානයයානියවදනියා / යපත්තිවිසයයවදනියං / 
මනුසසයලාකයවදනියං / යදවයලාකයවදනියං 

කම්මානං විපාලකා : දියට්ඨවා ධයම්ම, උපයජ්ඣජ වා, අපය  වා පරියායය 

කම්මනිලරාලධ්ා: ඵසසනිය ායධා භික් යව කම්මනිය ායධා. 

කම්මනිලරාධ්ගාිනි පටිපදා: අරියයා අට්ඨඞ්ගයිකා මයග්ගා  

 

චූළකම්මවිභඞ්ග සුත්තං : මජ්ඣිමනිකායයා 

දිසසන්ති හි යභා යගාතම, මනුසසා  

අප්පායුකා, දිසසන්ති දීඝායුකා.  

දිසසන්ති බ්ව්හාබ්ාධා, දිසසන්ති අප්පාබ්ාධා.  

දිසසන්ති දුබ්බ්ණ්ණා, දිසසන්ති වණ්ණවයන්තා.  

දිසසන්ති අයප්පසක් ා, දිසසන්ති මයහසක් ා.  

දිසසන්ති අප්පයභාගා, දිසසන්ති මහායභාගා.  

දිසසන්ති නීචකුලීනා, දිසසන්ති උච්ඡචාකුලීනා.  

දිසසන්ති දුප්පඤ්ා, දිසසන්ති පඤ්ඤවයන්තා. 

කම්මසසකා මාණව, සත්තා කම්මොයාො කම්මයයානී කම්මබ්න්ධූ කම්මප්පටිස ණා. කම්මං සයත්ත 
විභජති යදිදං හීනප්පණීතතායාති. 
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මහාකම්මවිභඞ්ග සුත්තං : මජ්ඣිමනිකායයා 

අත්ථි කම්මං අභබ්බ්ං අභබ්බ්ාභාසං, අත්ථි කම්මං අභබ්බ්ං භබ්බ්ාභාසං, අත්ථි කම්මං භබ්බ්යඤ්චව 
භබ්බ්ාභාසඤ්ච, අත්ථි කම්මං භබ්බ්ං අභබ්බ්ාභාසන්ති. 

අකුශලය මැඩලන අකුශලකර්මයයක් ඇත.  

කුශලය මැඩලන අකුශලකර්මයයක් ඇත.  

කුශලය මැඩලන කුශලකර්මයයක් ද ඇත.  

අකුශලය මැඩලන කුශලකර්මයයක් ඇතැ’ යි 

 

 

ලලාණඵල සුත්තං: තිකනිපායතා: අඞ්ගුත්ත නිකායයා 

එකයච්ඡචා පගු්ගයලා භාවිතකායයා යහාති භාවිතසීයලා භාවිතචියත්තා භාවිතපයඤ්ා අපරියත්තා 
මහත්තා අප්පමාණවිහාරී. එව ූපසස භකි් යව, පුග්ගලසස තාදිසයඤ්ඤව අප්පමත්තකං පාපං 
කම්මං කතං දිට්ඨධම්මයවදනීයං යහාති නාණුම්පි  ායති, කිං බ්හුයදව. 

 

යසයයථාපි භික් යව, පරුියසා යලාණඵලං ගඞ්ගාය නදියා පක්ියපයය. තං කිං මඤ්ඤථ 
භික් යව, අපි නු සා ගඞ්ගා නදී අමුනා යලාණඵයලන යලාණං අසස අයප්පයයාති? 

 

ගිරිමානන්ද සුත්තං : දසක නිපාතය : අඞ්ගුත්ත නිකායයා 

1. පිත්තසමුට්ඨානා ආබ්ාධා  
2. යසම්හසමුට්ඨානා ආබ්ාධා,  
3. වාතසමුට්ඨානා ආබ්ාධා  
4. සන්නිපාතිකා ආබ්ාධා  
5. උතුපරිණාමජා ආබ්ාධා  
6. විසමපරිහා ජා ආබ්ාධා  
7. ඔපක්කමිකා ආබ්ාධා  
8. කම්මවිපාකජා ආබ්ාධා 

 

පඨමභවසුත්තං : අංගුත්ත  නිකාය, තිකනිපාතපාළි, ආනඳවග්යගා,  

ඉති ය ා ආනන්ද, කම්මං ය ත්තං, විඤ්ාණං බීජං, තණ්හා සයිනයහා. 

අවිජ්ඣජානවී ණානං සත්තානං තණ්හාසංයයාජනානං හීනාය ධාතුයා විඤ්ාණං පතටි්ිතං. 
එවං ආයති පුනබ්භවාභනිිබ්බ්ත්ති යහාති. 
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සබ්රහ්මසුත්තං : පත්තකම්මවයග්ගා: චතුක්කනිපායතා: අඞ්ගුත්ත නිකායයා 

37. බ්රහ්මාති මාතාපිතය ා පුබ්බ්ාචරියාති වුච්ඡචය , 

ආහුයනයයා ච පුත්තානං පජාය අනුකම්පකා. 

තසමා හි යන නමයසසයය සක්කය යයාථ පණ්ියතා. 

38. අයන්නන අථ පායනන වයෙන සයයනන ච, 

උච්ඡඡාදයන නහාපයන පාොනං යධාවයනන ච. 

39. තාය නං පාරිචරියාය මාතාපිතූසු පණ්ිතා, 

ඉධ යචව නං පසංසන්ති යපච්ඡච සයග්ග ච යමාදතීති. 

 

 

සමචිත්තවග්ලගා : දුකනිපාතපාළි, අඞ්ගුත්ත නිකායයා 

කතමා ච භික් යව අසප්පුරිසභූමි? අසප්පුරියසා භික් යව අකතඤ්ූ යහාති අකතයවදී. 
අසබ්භියහතං භකි් යව උපඤ්ාතං යදිදං අකතඤ්ුතා අකතයවදිතා. යකවලා එසා භකි් යව 
අසප්පුරිසභූමි යදිදං අකතඤ්ුතා අකතයවදිතා.  

කතමා ච භික් යව සප්පුරිසභූමි? සප්පුරියසා ච ය ා භික් යව කතඤ්ූ යහාති කතයවදී. 
සබ්භියහතං භකි් යව උපඤ්ාතං යදිදං කතඤ්ුතා කතයවදිතා. යකවලා එසා භකි් යව 
සප්පුරිසභූමි යදිදං කතඤ්ුතා කතයවදිතාති.  

============ 

යයා ච ය ා භකි් යව මාතාපිතය ා අසසයද්ධ සද්ධාසම්පොය සමාදයපති, නියවයසති, 
පතිට්ඨායපති, දුසසීයල සීලසම්පොය සමාදයපති, නියවයසති, පතිට්ඨායපති, මච්ඡඡරී චාගසම්පොය 
සමාදයපති, නයිවයසති, පතිට්ඨායපති, දුප්පයඤ්ඤ පඤ්ාසම්පොය සමාදයපති, නයිවයසති, 
පතිට්ඨායපති, එත්තාවතා ය ා භික් යව මාතාපිතුන්නං කතඤ්ච යහාති පතිකතඤ්ච 
අතිකතඤ්චාති 
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මහාචත්තාරීසක සුත්තං: මජ්ඣිමනිකායයා 

කතමා ච භික් යව, සම්මාදිට්ි අරියා අනාසවා යලාකුත්ත ා මග්ගඞ්ගා:  

 
යා ය ා භික් යව, අරියචිත්තසස අනාසවචිත්තසස අරියමග්ගසමඞ්ගියනා අරියමග්ගං 
භාවයයතා  

පඤ්ා  
පඤ්ඤින්ියං  
පඤ්ාබ්ලං  
ධම්මවිචයසයම්බ්ාජ්ඣඣයඞ්ගා  
සම්මාදිට්ි මග්ගඞ්ගං  

අයං වුච්ඡචති භකි් යව සම්මාදිට්ි අරියා අනාසවා යලාකුත්ත ා මග්ගඞ්ගා. 
 
මිච්ඡඡාදිට්ියා පහානාය වායමති සම්මාදිට්ියා උපසම්පොය    -> සම්මාවායායමා 
සයතා මිච්ඡඡාදිට්ිං පජහති. සයතා සම්මාදිට්ිං උපසම්පජ්ඣජ විහ ති  -> සම්මාසති 
 
තයයා ධම්මා සම්මාදිට්ිං අනුපරිධාවන්ති අනපුරිවත්තන්ති. යසයයිදං:  
සම්මාදිට්ි සම්මාවායායමා සම්මාසති. 
 

 

 

විපල්ලාසසුත්තං : ය ාහිතසසවයග්ගා: චතුක්කනිපායතා: අඞ්ගුත්ත නිකායයා 

චත්තාය ා‘යම භික් යව, සඤ්ාවිපල්ලාසා චිත්තවිපල්ලාසා දිට්ිවිපල්ලාසා. කතයම චත්තාය ා? 

1. අනියච්ඡච භකි් යව නිච්ඡචන්ති සඤ්ාවිපල්ලායසා චිත්තවිපල්ලායසා දිට්ිවිපල්ලායසා.  
2. දුයක්  භික් යව සු න්ති සඤ්ාවිපල්ලායසා චිත්තවිපල්ලායසා දිට්ිවිපල්ලායසා.  
3. අනත්තනි භික් යව අත්තාති සඤ්ාවිපල්ලායසා චිත්තවිපල්ලායසා දිට්ිවිපල්ලායසා.  

4. අසුයභ භික් යව සුභන්ති සඤ්ාවිපල්ලායසා චිත්තවිපල්ලායසා දිට්ිවිපල්ලායසා. 
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ිච්ඡාදිට්ඨි සුත්තං : දිට්ිවයග්ගා:  න්ධසංයුත්තං 

කිසමිං නු ය ා භකි් යව, සති කිං උපාොය කිං අභිනිවිසස මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පජ්ඣජතීති? 

1.  ූයප ය ා භික් යව, සති  ූපං උපාොය  ූපං අභිනිවිසස මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පජ්ඣජති.  
2. යවදනාය සති යවදනං උපාොය යවදනං අභිනවිිසස මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පජ්ඣජති. 
3. සඤ්ාය සති සඤ්ාය උපාොය සඤ්ඤං අභනිිවිසස මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පජ්ඣජති. 
4. සඞ් ාය සු සති සඞ් ාය  උපාොය සඞ් ාය  අභිනිවිසස මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පජ්ඣජති. 
5. විඤ්ායණ සති විඤ්ාණං උපාොය විඤ්ාණං අභිනිවිසස මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පජ්ඣජති. 

තං කිං මඤ්ඤථ භික් යව,  ූපං නිච්ඡචං වා අනිච්ඡචං වාති? අනිච්ඡචං භයන්ත,    

යං පනානිච්ඡචං දුක් ං වා තං සු ං වාති? දුක් ං භයන්ත, 

යං පනානිච්ඡචං, දුක් ං, විපරිනාමධම්මං අපි න ුතං අනුපාදාය මිච්ඡඡාදිට්ි උප්පයජ්ඣජයයාති?  

යනා යහතං භයන්ත. 

 

සතිපට්ඨඨානසුත්තං : මජ්ඣිමනිකායයා 

සමුදයධම්මානුපසසී වා කායසමිං විහ ති.  

වයධම්මානුපසසී වා කායසමිං විහ ති.  

සමුදයවයධම්මානුපසසී වා කායසමිං විහ ති. 
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කච්චානලගාත්තසුත්තං : අභිසමයසංයුත්තං: නිොනවයග්ගා: සංයුත්තනිකායයා 

“සම්මාදිට්ි සම්මාදිට්ී”ති භයන්ත වුච්ඡචති. කිත්තාවතා නු ය ා භයන්ත සම්මාදිට්ි යහාතීති? 

1. ද්වයංනිසසයිතා ය ා’යං කච්ඡචාන යලායකා යයභුයයයන අත්ථිතයඤ්චව නත්ථිතඤ්ච. 
සබ්බ්මත්ථිති ය ා කච්ඡචාන, අයයමයකා අයන්තා.  
සබ්බ්ං නත්ථිති අයං දුතයියා අයන්තා.  

 

2. උපායුපාොනාභිනයිවසවිනිබ්යද්ධා ඛ්වායං කච්ඡචාන යලායකා යයභයුයයන. 
උපායුපාොනං යචතයසා අධිට්ඨානං අභිනියවසානුසයං -  

o උපය - (උපයයා භික් යව අවිමුයත්තා, අනුපයයා විමුයත්තා - උපය සූතරය) 
o උපාොනං 
o යචතයසා අධිට්ඨානං 
o අභිනියවස 
o අනුසයං 

 

ලලාකසමුදයඤ්ච ය ා කච්ඡචාන යථාභූතං සම්මප්පඤ්ාය පසසයතා යා යලායක නත්ථිතා, සා න 
යහාති. - සතිපට්ඨානය වැඩීම 

ලලාකනලිරාධ්ං ය ා කච්ඡචාන යථාභූතං සම්මප්පඤ්ාය පසසයතා යා යලායක අත්ථිතා, සා න 
යහාති. - සතිපට්ඨානය වැඩීම 

 

පටිච්චසමුපප්ාදය 

සබ්බ්මත්ථිති ය ා කච්ඡචාන, අයයමයකා අයන්තා. සබ්බ්ං නත්ථිති අයං දුතියයා අයන්තා.  

එයත යත කච්ඡචාන උයභා අයන්ත අනුපගම්ම මයජ්ඣඣන තථාගයතා ධම්මං යදයසති. 

අවිජ්ඣජාපච්ඡචයා සඞ් ා ා. සඞ් ා පච්ඡචයා විඤ්ාණං..... 

 

(උපායුපාොනං යචතයසා අධිට්ඨානං අභිනියවසානුසයං) න උයපති, න උපාදියති, නාධිට්ඨාති 
‘අත්තා යම’ති.  

‘දුක්ඛලමව උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, දුක්ඛං නිරැජ්ඣමානං නිරැජ්ඣතී’ති  

න කඞ් ති. න විචිකිච්ඡඡති. අප ප්පච්ඡචයා ාණයමවසස එෙ යහාති.  

එත්තාවතා ලඛා කච්චාන, සම්මාදිට්ඨි ලහාති. 
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පඤ්චලවරභයසුත්තං : අභිසමයසංයුත්තං 

කතයමා චසස අරියයා ායයා පඤ්ාය සුදියට්ඨා යහාති සුප්පටිවියද්ධා? 

ඉධ ගහපති, අරියසාවයකා පටිච්ඡචසමුප්පාදයඤ්ඤව සාධුකං යයානයිසා මනසි කය ාත:ි  

“ඉති ඉමස්ිං සති ඉදං ලහාති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති,  

ඉමස්ිං අසති ඉදං න ලහාති, ඉමස්ස නිලරාධ්ා ඉදං නිරැජ්ඣති.  

යදිදං අවිජ්ඣජාපච්ඡචයා සඞ් ා ා, සඞ් ා පච්ඡචයා විඤ්ාණං,…. 

 

මහාචත්තාරීසක සුත්තං: මජ්ඣිමනිකායයා 

ඉති ය ා භකි් යව, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතා යසය ා. 

දසඞ්ගසමන්නාගයතා අ හා යහාති. 

1. සම්මාදිට්ි  
2. සම්මාසඞ්කයප්පා  
3. සම්මාවාචා  
4. සම්මාකම්මයන්තා  

5. සම්මාආජීයවා  
6. සම්මාවායායමා  
7. සම්මාසති  

8. සම්මාසමාධි  

9. සම්මාාණං  

10. සම්මාවිමුත්ති  
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සම්මාසඞ්කයප්පා 
සම්මාසඞ්කයප්පා ආනන්ද, භාවියතා බ්හුලීකයතා  ාගවිනයපරියයාසායනා යහාති, 
යොසවිනයපරියයාසායනා යහාති, යමාහවිනයපරියයාසායනා යහාති. 

 

මහාචත්තාරීසක සුත්තං: මජ්ඣිමනිකායයා 

මිච්ඡඡාසඞ්කයප්පා: කාමසඞ්කයප්පා, වයාපාදසඞ්කයප්පා, විහිංසාසඞ්කයප්පා. අයං භික් යව, 
මිච්ඡඡාසඞ්කයප්පා 

සම්මාසඞ්කප්පම්පහං භික් යව, ද්වයං වොමි.  

1. අත්ථි භික් යව, සම්මාසඞ්කයප්පා සාසයවා පඤු්ඤභාගයියා උපධියවපයක්කා,  
2. අත්ථි භික් යව, සම්මාසඞ්කයප්පා අරියයා අනාසයවා යලාකුත්තය ා මග්ගයඞ්ගා. 

 

සම්මාසඞ්කයප්පා සාසයවා පුඤ්ඤභාගියයා උපධියවපයක්කා 

1. යනක් ම්මසඞ්කයප්පා  
2. අවයාපාදසඞ්කයප්පා  
3. අවිහිංසාසඞ්කයප්පා.  

අයං භික් යව, සම්මාසඞ්කයප්පා සාසයවා පඤු්ඤභාගයියා උපධියවපයක්කා. 

 

සම්මාසඞ්කයප්පා අරියයා අනාසයවා යලාකුත්තය ා මග්ගයඞ්ගා: 
මහාචත්තාරීසක සුත්තං: මජ්ඣිමනිකායයා 

• යයා ය ා භකි් යව, අරියචිත්තසස අනාසවචිත්තසස අරියමග්ගසමඞ්ගියනා අරියමග්ගං 
භාවයයතා 
o තයක්කා විතයක්කා සඞ්කයප්පා අප්පණා වයප්පණා යචතයසා අභිනයි ාපනා 

වචීසඞ් ාය ා (Thinking, thought, intention, mental focus, mental fixity, 

directing of the mind, verbal formation) 

• යසා මිච්ඡඡාසඞ්කප්පසස පහානාය වායමති, සම්මාසඞ්කප්පසස උපසම්පොය, සවාසස 
යහාති සම්මාවායායමා.  
යසා සයතා මිච්ඡඡාසඞ්කප්පං පජහති, සයතා සම්මාසඞ්කප්පං උපසම්පජ්ඣජ විහ ති; සාසස 
යහාති සම්මාසති.  
ඉතියියම තයයා ධම්මා සම්මාසඞ්කප්පං අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, යසයයිදං 
— සම්මාදිට්ි, සම්මාවායායමා, සම්මාසති.  
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ලවවධ්ාවිතක්කසුත්තං: මජ්ඣිමනිකායයා 

යද්වධා කත්වා යද්වධා කත්වා විතයක්ක විහය යයන්ති. 

අකුසල විතක්ක කුසල විතක්ක 

 
කාමවිතයක්කා  
බ්යාපාදවිතයක්කා  
විහිංසාවිතයක්කා 
 

 
යනක් ම්මවිතයක්කා  
අබ්යාපාදවිතයක්කා  
අවිහිංසාවිතයක්කා 

අත්තවයාබ්ාධායපි සංවත්තති, 
ප වයාබ්ාධායපි සංවත්තති, 
උභයවයාබ්ාධායපි සංවත්තති, 
පඤ්ානයි ාධියකා 
විඝාතපක්ියකා 
අනිබ්බ්ානසංවත්තනියකා. 

යනවත්තවයාබ්ාධාය සංවත්තති,  
න ප බ්යාබ්ාධාය සංවත්තති,  
න උභයවයාබ්ාධාය සංවත්තති, 
පඤ්ාවුද්ධියකා  
අවිඝාතපක්ියකා 
නිබ්බ්ානසංවත්තනියකා. 

 

• උප්පන්නුප්පන්නං කාමවිතක්කං/ බ්යාපාදවිතක්කං/ විහිංසාවිතක්කං: පජහයමව 
වියනාදයමව බ්යයන්තව නං අකාසිං. 

• යඤ්ඤයදව භකි් යව භික් ු බ්හුලමනුවිතයක්කති අනුවිචාය ති තථා තථා නති යහාති 
යචතයසා. 

o කාමවිතක්කයඤ්ච භකි් යව භකි් ු බ්හුලමනුවිතයක්කති අනුවිචාය ති, පහාසි 
යනක් ම්මවිතක්කං. කාමවිතක්කං බ්හුලමකාසි. තසස තං කාමවිතක්කාය චිත්තං 
නමති. 

o යනක් ම්මවිතක්කයඤ්ච භික් යව භික් ු බ්හුලමනුවිතයක්කති අනවුිචාය ති, පහාසි 
කාමවිතක්කං. යනක් ම්මවිතක්කං බ්හුලමකාසි. තසසං තං යනක් ම්මවිතක්කාය 
චිත්තං නමති. 

 

• යනක් ම්මවිතයක්කා - අබ්යාපාදවිතයක්කා - අවිහිංසාවිතයක්කා 
o අතිචි ං අනවුිතක්කයයතා අනුවිචා යයතා  

▪ කායයා කිලයමයය.  
▪ කායය කිලයන්ත චිත්තං ඌහයඤ්ඤයය. 
▪ ඌහයත චියත්ත ආ ා චිත්තං සමාධිම්හාති.  

o යසා ය ා අහං භික් යව අජ්ඣඣත්තයමව චිත්තං සණ්ඨයපමි සන්නිසායදමි එයකාදිං 
කය ාමි සමාදහාමි. තං කිසස යහතු: මා යම චිත්තං ඌහඤ්ඤීති. 
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විතක්කසණ්ඨානසුත්තං : මජ්ඣිමනිකායයා 

1. තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං මනසිකාතබ්බ්ං කුසලූපසංහිතං 

2. විතක්කානං ආදීනයවා උපපරික්ිතයබ්බ්ා 
3. අසති අමනසිකාය ා 
4. යතසං විතක්කානං විතක්කසඞ් ා සණ්ඨානං මනසිකාතබ්බ්ං 

5. යචතසා චිත්තං අභිනිග්ගණ්හිතබ්බ්ං අභිනිප්පීයළතබ්බ්ං අභිසන්තායපතබ්බ්ං. 

• යය පාපකා අකුසලා විතක්කා ඡන්ූපසංහිතාපි යොසූපසංහිතාපි යමාහූපසංහිතාපි, 
යත පහීයන්ති. යත අබ්භෙං ගච්ඡඡන්ති.  

• යතසං පහානා අජ්ඣඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකාදි යහාති 
සමාධියති. 

• අයං වුච්ඡචති භික් යව භික් ු වසී විතක්කපරියායපයථසු:  

යං විතක්කං ආකඞ්ිසසති තං විතක්කං විතයක්කසසති,  
යං විතක්කං නාකඞ්ිසසති න තං විතක්කං විතයක්කසසති,  
අයච්ඡඡච්ඡි තණ්හං, වාවත්තයි සංයයාජනං, සම්මා මානාභිසමයා අන්තමකාසි 
දුක් සසාති. 

 

 

වස්සකාරසුත්තං: චතුක්කනිපාතපාළි 

යසා යං විතක්කං ආකඞ් ති විතයක්කතුං තං විතක්කං විතයක්කති,  

යං විතක්කං නාකඞ් ති විතයක්කතුං න තං විතක්කං විතයක්කති;  

යං සඞ්කප්පං ආකඞ් ති සඞ්කයප්පතුං තං සඞ්කප්පං සඞ්කයප්පති,  

යං සඞ්කප්පං නාකඞ් ති සඞ්කයප්පතුං න තං සඞ්කප්පං සඞ්කයප්පති.  

ඉති යචයතාවසිප්පයත්තා යහාති විතක්කපයථ. 

 

නිලබබ්ධික සුත්තං: ඡක්කනිපායතා 

යනයත කාමා යානි චිතරානි යලායක, සඞ්කප්ප ායගා පුරිසසස කායමා 

තිට්ඨන්ති චිතරානි තයථව යලායක, අයථෙ ධී ා විනයන්ති ඡන්දන්ති. 



12 
 

පංසුලධ්ාවකසුත්තං :  තිකනිපාතපාළි 

මජ්ඣිමසහගතා උපක්කියලසා  

කාමවිතයක්කා  

බ්යාපාදවිතයක්කා  

විහිංසාවිතයක්කා 

සු ුමසහගතා උපක්කියලසා  

ාතිවිතයක්කා  

ජනපදවිතයක්කා  

අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුයත්තා විතයක්කා 

අථාප ං ධම්මවිතක්කාවසිසසති 

යසා යහාති සමාධි න යචව සයන්තා න ච පණීයතා නප්පටිප්පසසද්ධලයද්ධා 
න එයකාදිභාවාධිගයතා සසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගලතා යහාති 

යහාති යසා භික් යව, සමයයා, යං තං චිත්තං අජ්ඣඣත්තයඤ්ඤව සන්තිට්ඨති, 
සන්නිසීදති, එයකාදියහාති, සමාධියති. යසා යහාති සමාධි සයන්තා පණීයතා 
පටිප්පසසද්ධිලයද්ධා එයකාදිභාවාධිගයතා, න සසංඛාරනිග්ගය්හවාරිතවලතා.  

යසස යසස ච අභිඤ්ා සච්ඡික ණීයසස ධම්මසස චිත්තං අභිනින්නායමති අභිඤ්ා 
සච්ඡිකිරියාය, තතර තයතරව සක්ිභබ්බ්තං පාපුණාති සති සතිආයතයන. 

ලපාට්ඨඨපාදසුත්තං : දීඝනිකායයා 

‘යචතයමානසස යම පාපියයා අයචතයමානසස යම යසයයා.  

අහයඤ්චව ය ා පන යචයතයයං, අභිසඞ් ය යයං, ඉමා ච යම සඤ්ා 

නි ැයජ්ඣඣයයුං, අඤ්ා ච ඔළාරිකා සඤ්ා උප්පයජ්ඣජයයුං.  

යන්නූනාහං ‘න යචව යචයතයයං න චාභිසඞ් ය යය’න්ති.  

යසා න යචව යචයතති න චාභිසඞ් ය ාති.  

තසස අයචතයයතා අනභිසඞ් ය ායතා තා යචව සඤ්ා නි ැජ්ඣඣන්ති, අඤ්ා 
ච ඔළාරිකා සඤ්ා න උප්පජ්ඣජන්ති. යසා නිය ාධං ඵුසති. 
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උපඩ්ඪසුත්තං : මග්ගසංයුත්තං 

කථඤ්චානන්ද, භික් ු කලයාණමියත්තා කලයාණසහායයා කලයාණසම්පවයඞ්කා 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං බ්හුලීකය ාති:  

ඉධානන්ද, භික් ු සම්මාදිට්ිං භායවති වියවකනිසසිතං වි ාගනිසසිතං 
නිය ාධනිසසිතං යවාසසග්ගපරිණාමිං.  

සම්මාසඞ්කප්පං භායවති වියවකනිසසිතං වි ාගනිසසිතං නිය ාධනිසසිතං 
යවාසසග්ගපරිණාමිං. 

 

කථාවත්ථුසුත්තං : තිකනිපාතපාළි 

එතදො භික් යව කථා, එතදො මන්තනා, එතදො උපනිසා, එතදෙං 
යසාතාවධානං, යදිදං අනුපාො චිත්තසස වියමායක් ාති. 
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බ්රාහ්මණසුත්තං : මග්ගසංයුත්තං: සංයුත්තනිකායයා 
ඉමයසසව ය ා එතං ආනන්ද, අරියසස අට්ඨඞ්ගිකසස මග්ගසස අධිවචනං. බ්රහ්මයානං 
ඉතිපි ධම්මයානං ඉතිපි අනුත්තය ා සඞ්ගාමවිජයයා ඉතිපි.  

 

සම්මාවාචා 

සම්මාවාචා ආනන්ද, භාවිතා බ්හුලීකතා  ාගවිනයපරියයාසානා යහාති, 
යොසවිනයපරියයාසානා යහාති, යමාහවිනයපරියයාසානා යහාති. 

 

 

 

සම්මාදිට්ි 
සාසයවා  
පුඤ්ඤභාගියයා  
උපධියවපය්කා 

අරියයා  
අනාසයවා  
යලාකුත්තය ා  
මග්ගයඞ්ගා 

සම්මාදිට්ි  

සම්මාවායායමා  

සම්මාසති 

සම්මාසඞ්කය්පා 

සම්මාවාචා 

සම්මාකම්මය්තා 

සම්මාආජීයවා 

සම්මාවායායමා  

සම්මාසති 

සම්මාසමාධි 

සම්මාඤාණ 

සම්මාවිමතු්ති 

අට්ඨඞ්ග 
සම්නාගයතා  
යසය ා 

දසඞ්ග 
සම්නාගයතා  
අ හා 

මහාචත්තාරීසක සතු්තං 



සක්කපඤ්හ සූත්රය (DN 21): 

 

 

 

මධුපිණ්්ික සූත්රය (MN 18):  

 

 

 

 

වෛර කිරීම, දඬු මගුුරු ගුනීම,  

සතුරන් ඇති බෛ, දොම්නස් ඇති 

(සවෙරා සදණ්ඩා සසපත්තා සබ්යපජ්ජා) 

ඊර්ෂ්යාෛ සහ මසුරුකම 

(ඉස්සාමච්ඡරියං) 

ප්රිය / අප්රිය බච 

(පියාප්පියං) 

කුමුත්ත 

(ඡවදො) 

සිතීම 

(විතක්ක) 

ප්රප්ංච කිරීම 

(පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛා) 

රූප් 

(රූවප) 

චක්ඛු විඤ්ාණය 

(චක්ඛුවිඤ්ාණං) 

ඇස 

(චක්ඛු)  

ස්ප්ර්ෂ්ශය 

(ඵවස්සා) 

විඳීම 

(වෙදනා) 

හඳුනා ගුනීම 

(සඤ්ජානාති) 

සිතීම 

(විතවක්කති) 

ප්රප්ංච කිරීම 

(පපවඤ්චති) 

+ 

සිතීම 

(විතවක්කත)ි 

ප්රප්ංච කිරීම 

(පපවඤ්චති) 



 

පරපංචසංඥා කකොටසුන්කග් සංසිඳීමට උපොය බැවින් නිසි වූ ද එය අරමුණ්ු කිරීම් වශකයන් එයට 
පැමිකණ්න්නො වූ ද විදසුන් මග (පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛානිවරාධසාරුප්පගාමිනීපටිපදං) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වසාම්නස්
වේදනාෙ
(වසාමනස්ස)

• වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

• වස්ෙනය වනාකල
යුතු (අවසවිතබ්බ්ම්පි)

වොම්නස්
වේදනාෙ
(වොමනස්ස)

• වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

• වස්ෙනය වනාකල
යුතු (අවසවිතබ්බ්ම්පි)

උවප්ක්ෂා
වේදනාෙ
(උවපක්ඛා)

• වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

• වස්ෙනය වනාකල
යුතු (අවසවිතබ්බ්ම්පි)

විතර්ක රහිත 
විචාර රහිත

විතර්ක සහිත 
විචාර සහිත

වේදනාෙ   



පොත්ිකමොක්ඛ සීල සංවරය පිණිස පිළිපන්කනක් වීම 

(පාතිවමාක්ඛසංෙරාය පටිපව්නා) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කායසමා
චාරය

(කායසමාචාර)

• වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

• වස්ෙනය වනාකල
යුතු (අවසවිතබ්බ්ම්පී)

ොක්සමා
චාරය

(ෙචීසමාචාර)

• වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

• වස්ෙනය වනාකල
යුතු (අවසවිතබ්බ්ම්පී)

පර්වය්ෂණය
(පරිවයසන)

• වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

• වස්ෙනය වනාකල
යුතු (අවසවිතබ්බ්ම්පී)

හුසිරීම 



ඉන්ිය සංවරය පිණිස පිළිපන්කනක් වීම  

(ඉදියසංෙරාය පටිපව්නා) 

 
 

 

 

උොහරණ: 

ඇසින් දැක දත යුතු යම් බ්ඳු රූපයක් වසෙුනහුවග් සන්තානවයහි අකුසල් දහම්හු පිරිවහත් ද කුසල් දහම්හු ෙුවඩත් ද,  

එබ්ඳු ෙූ චකෂ්ුර් වි වෙය රූපය වසවියු යුතු 

ඉදිය
ආරම්මණ

ඇසින් දැක දත යුතු රූප
(චක්ඛුවිවඤ්ෙයයං රූපං)

කනින් 
අසා දත 
යුතු ශබ්ද

නුහුවයන්
අසා දත 
යුතු ගඳ

දිවෙන් 
ආස්ොද 

වකාට දත 
යුතු රස

කයින් 
පුහුසු 
දත යුතු
ස්පර්ශ

මනසින්
දත යුතු
අරමුණු

වස්ෙනය කල යුතු
(වසවිතබ්බ්ම්පි)

වස්ෙනය වනාකල යුතු
(අවසවිතබ්බ්ම්පී)



 

එෙං වම සුතං එකං සමයං භගො මගවධසු විහරති, පාචීනවතා රාජගහස්ස 
අම්බ්සණ්ඩා නාම බ්රාහ්මණගාවමා, තස්සුත්තරවතා වෙදියවක පබ්බ්වත 
ඉදදසාලගුහායං. වතන වඛා පන සමවයන සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස උස්සුක්කං 
උදපාදි භගේතං දස්සනාය. අථ වඛා සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස එතදවහාසි: කහං නු 
වඛා භගො එතරහි විහරති අරහං සම්මාසම්බ්ුව්ධාති. අ්දසා වඛා සවක්කා 
වදොනමිවදො භගේතං මගවධසු විහර්තං, පාචීනවතා රාජගහස්ස අම්බ්සණ්ඩා 
නාම බ්රාහ්මණගාවමා, තස්සුත්තරවතා වෙදියවක පබ්බ්වත ඉදදසාලගුහායං. දිස්ොන 
වදවෙ තාෙතිංවස ආමව්තස:ි අයං මාරිසා භගො මගවධස ුවිහරති පාචීනවතා 
රාජගහස්ස අම්බ්සණ්ඩා නාම බ්රාහ්මණගාවමා තස්සුත්තරවතා වෙදියවක පබ්බ්වත 
ඉදදසාලගුහායං. යදි පන මාරිසා මයං තං භගේතං දස්සනාය උපසඞ්කවමයයාම 
අරහ්තං සම්මාසම්බ්ු් ධ්ති. එෙං භ්ද්තොති වඛා වදො තාෙතිංසා සක්කස්ස 
වදොනමිදදස්ස පච්චවස්සාසුං. 
 
 
 
2. අථ වඛා සවක්කා වදොනමිවදො පඤ්චසිඛං ගදධබ්බ්වදෙපතු්තං ආමව්තසි: 
අයංතාත පඤ්චසිඛ භගො මගවධසු විහරති, පාචීනවතා රාජගහස්ස අම්බ්සණ්ඩා 
නාම බ්රාහ්මණගාවමා, තස්සුත්තරවතා වෙදියවක පබ්බ්වත ඉදදසාලගුහායං. යදි පන 
තාත පඤ්චසිඛ මයං තං භගේතං දස්සනාය උපසඞ්කවමයයාම අරහ්තං 
සම්මාසම්බු්්ධ්ති”. “එෙං භ්ද්තො’ති වඛා පඤ්චසිවඛා ගදධබ්බ්වදෙපුවත්තා 
සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස පටිස්සුත්වා වබ්ලුෙපණ්ඩුං වීණං ආොය සක්කස්ස 
වදොනමිදදස්ස දනුචරියං උපාගමි. අථ වඛා සවක්කා වදොනමිවදො වදවෙහි 
තාෙතිංවසහි පරිෙුවතා පඤ්චසිවඛන ගදධබ්බ්වදෙපුවත්තන පුරක්ඛවතා. වසයයථාපි 
නාම බ්ලො පරුිවසා සමිඤ්ිතං ො බ්ාහං පසාවරයය පසාරිතං ො බ්ාහං 
සමිවඤ්ජයය, එෙවමෙ වදවෙසු තාෙතිංවසසු අ්තරහිවතා මගවධසු පාචීනවතා 
රාජගහස්ස අම්බ්සණ්ඩා නාම බ්රාහ්මණගාවමා, තස්සුත්තරවතා වෙදියවක පබ්බ්වත 
පච්චුට්ඨාසි. 
 
3. වතන වඛා පන සමවයන වෙදියවකා පබ්බ්වතා අතිරිෙ ඔභාසජාවතා වහාති 
අම්බ්සණ්ඩා ච බ්රාහ්මණගාවමා, යථා තං වදොනං වදොනුභාවෙන. අපසි්සුදං පරිවතා 
ගාවමසු මනුස්සා එෙමාහංස:ු ආදිත්තස්සු නාමජ්ජ වෙදියවකා පබ්බ්වතා ඣායතිස්සු 
නාමජ්ජ වෙදියවකා පබ්බ්වතා, ජලතිස්සු නාමජ්ජ වෙදියවකා පබ්බ්වතා, කිංසු නාමජ්ජ 
වෙදියවකා පබ්බ්වතා අතිරිෙ ඔභාසජාවතා අම්බ්සණ්ඩා ච බ්රාහ්මණගාවමා”ති 
සංවිග්ගා වලාමහට්ඨජාතා අවහසුං.  
අථ වඛා සවක්කා වදොනමිවදො පඤ්චසඛිං ගදධබ්බ්වදෙපතු්තං ආමව්තසි: 
දුරුපසඞ්කමා වඛා තාත පඤ්චසිඛ තථාගතා මාදිවසන, ඣාය ීඣානරතා, 
තද්තරපටිසල්ලීනා. යදි පන ත්වං, තාත පඤ්චසිඛ භගේතං පඨමං පසාවදයයාස,ි 
තයා තාත පඨමං පසාදිතං පච්ඡා මයං තං භගේතං දස්සනාය උපසඞ්කවමයයාම 
අරහ්තං සම්මාසම්බ්ු් ධ්ති.” “එෙං භ්ද්තො”ති වඛා පඤ්චසිවඛා 
ගදධබ්බ්වදෙපුවත්තා සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස පටිස්සුත්වා වබ්ලුෙපණ්ඩුවීණං ආොය 
වයන ඉදදසාලගුහා වතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා එත්තාෙතා වම භගො වනෙ 
අතිදූවර භවිස්සති න අච්චාසවනන ස්දඤ්ච වම වසාස්සතී’ති එකම්තං අට්ඨාසි. 
එකම්තං ඨිවතා වඛා පඤ්චසිවඛා ගදධබ්බ්වදෙ පුවත්තා වබ්ලුෙපණ්ඩුවීණං 
අස්සාවෙසි. ඉමා ච ගාථා අභාසි බ්ු්ධූපසංහතිා ධම්මූපසංහතිා සඞ්ඝූපසංහිතා 
අරහ්තූපසංහතිා කාමපූසංහතිා: 

මා විසනි් වමවස් අසන ලදි: 
එක් කවලක භාගයෙතුන් ෙහන්වස් මගද රවටහි, රජගහ පරුයට වපර දිගු අඹ සඬ 
නම් යම් බ්මණුු ගවමක් වී ද, එයට උතුරු දිගු වේදියත නම් පේවෙහි ඉඳුසලු වලනු 
ෙුඩ වෙවසති. එ සමවයහි සක් වදවිඳුට භගෙත් බු්දුරජු දකන්ට උතස්ුක බ්වෙක් 
උපන. එ කල්හි ඔහුට ‘අර්හත් සමයකස්ම්බ්ුද්ධ ෙූ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දන් වකාහි 
ෙුඩ ෙසන  වස්ක් වදෝ?’ යි වම් සිත විය. සක් වදවිඳු මගද රටු රජගහ නුෙරට වපර 
දිගු අඹසඬ නම් යම් බ්මුණුගවමක් වී ද, එයට උතුරු දිගු වේදියක පේවෙහි ඉඳුසල් 
වලනු භගෙත් බ්දුුරජුන් ෙුඩ ෙසන්නෙුන් දුටුවය් ම ය. දැක, තෙතුිසා ෙුසි වදවියන් 
බ්ණො, “නිදුකාණනි, වම් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් මගද රටු රජගහ නුෙරට වපර 
දිගින් අඹසඬ නම් යම් බ්මණුගුවමක් ඇද්ද, එයට උතරුු දිගු වේදියක නම් පේවෙහි 
ඉඳුසල් වලවනහ ිෙුඩ ෙසන වස්ක. නිදුකාණනි, ඉදින් අපි ඒ අර්හත් සමයක්සම්බු්ද්ධ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දක්නට එළවඹන්න වමෝ නම් ඒ ඉතා වයවහකු” යි වම බ්ස් 
පුෙුසී ය. ‘එවස් ය පින්ෙතුන් ෙහනස්ු’ යි ම තේතිසා ෙුසි වදවිවයෝ සක් වදවිඳුට 
පිළිෙදන් දුන්හ. 
 
2. ඉක්ිති සක් වදවිඳු පනස්ළිු ගඳැෙු පුතු බ්ණො, ‘දරුෙ පන්සිළු, වම් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් මගද රටු රජගහ නුෙරට වපර දිගු අඹසඬ නම් යම් බ්මුණු ගවමක් ඇද්ද, 
එයට උතුරු දිගු වේදියක පේවෙහි ඉඳුසල් වලනු ෙුඩ ෙසන වසක්. දරුෙ 
පන්සිළුෙ, අපි ඒ අර්හත් සමයකස්ම්බ්ුද්ධ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දක්නා පිණිස ඔබ් 
වෙත එළවඹනන්වමෝ නම් ඉතා වයවහකු’ යි කී ය. ‘එවස් ය, ඔබ්ට ෙුවඩක් වේො’ 
යි පනස්ිළු ගවඳෙු වදේපුත් වතම සක් වදවිඳුට පළිෙිදන් දී වබ්ළුෙපාණඩ්ු වීණාෙ 
වගන සක් වදවිඳු අනුෙ යන බ්ෙට ෙන (අනුෙ යන්නට නකි්මිණ.) ඉක්ිති සක් 
වදවිඳු තේතිසා ෙුසි වදවියන ්විසින් පරිිෙුරුවණ් පන්සිළු ගවඳෙු වදේපුතු විසින් 
වපරටු කරන ලදුවය් බ්ල ඇති මිනිසක්හු ෙක් කළ අතක් දික් කරන වස් ම දික් කළ 
අතක් වහෝ ෙක් කරන වස් ම (වකවණන්) තේතිසා වදේ වලාවින් අතුරු දන් ෙු මගද 
රටු රජගහ නුෙරට වපර දිගු පිහිටි අඹ සඬ බ්මණුු ගමට උතරුු දිගු වේදියක 
පේවෙහි පහළ විය. 
 
3. එ සමවයහි ෙනාහි වදවියන්වග් වදේ වතදින් වසයින් වේදියක පේෙ ද අඹසඬු 
බ්මුණගුම ද ඉතා ම බ්ුබ්ුලුවණ් විය. ඒ වකාතරම් මහත් ෙු බ්ුබ්ුලුවණ් ද යත 
වහාත්: අෙට ගම්හි මිනසිස්ු “අද වේදියක පේෙ ගනිි ඇවිලගත්වත් ෙන, අද වේදියක 
පේෙ දැවෙන්වන් ෙන. අද වේදියක පේෙ දල්වෙනුවය් ෙන, අඹසඬු නයිම්ගම ද ඉතා 
ම එකලු ෙු ඇතු’ යි සතුටු වසාම්නස් ෙු පිපී ගිය වලාම් ඇත්වතෝ ෙූහ. 
එක ලු සක්වදවිඳු ගවඳෙු වදේපතු් පන්සිළුහු බ්ණො, “දරුෙ පනස්ිළු, දහන් කරන, 
දහන්හි ඇලුණු, වම් දැන් චිත්තවිවේකවයහි වයදුණු තථාගතයන් කරා මා ෙුන්නකහ්ු 
විසින් දුක වස් එළුඹිය යුතු ද! දරුෙ පනස්ිළු, ඉදින් වතෝ පළමු වකාට භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් සිත් ගත්වතහි වී නම්, දරුෙ, පළමු වකාට තා විසින් පහදො ගනන්ා 
ලද සිතුති ඒ භගෙත් අර්හත් සමයකස්ම්බ්ුද්ධයන් ෙහන්වස ්දක්නට පස ුෙු අපි 
එළවඹන්නම් හ’ යි කී ය. පනස්ිළු ගවඳෙු වදේපුත් ‘එවස් යු, ඔබ්ට ෙුවඩක් වේෙ’ යි 
සක ්වදවිඳු ක ීබ්ස පළිිවගන, වබ්ළුෙපාණඩ්ු වීණාෙ වගනු, ඉඳු සලු වලන කරා 
එළඹිවය් ය, එළුඹ, ‘වමවතකනි් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් මට ඉතා දුර ද වනා ෙන්වන් 
ය, ඉතා ළං ද වනා ෙන්වන් ය, මවග් කටහඬ ද ඔබ් අසනන්ාහ’ යි සිතා, එක් 
පවසක සිටිවය් ය. එක් පවසක සිටිවය් ම වබ්ළුෙ පාණඩ්ු වීණාෙ හුඬුවී ය. බු්දුරජුන් 
පිළිබ්ඳ ෙ ූද දහම පිළිබ්ඳ ෙූ ද රහතුන් පළිිබ්ඳ ෙ ූද කාමගණු හා පළිබි්ඳ ෙූ ද වම් 
ගාථා ගුයි ය: 



4. ෙවදද වත පිතරං භව්ද තිම්බ්රුං සරූියෙච්චවස, 
වයන ජාතා’සි කලයාණී ආනදදජනනී මම. 
ොවතා’ෙ වසදතං කව්තා පානයීං’ෙ පිපාසවතා,  
අඞ්ගීරසි පියාවම’සි ධවම්මා අරහතාමිෙ. 
ආතුරවස්සෙ වභසජ්ජං, වභාජනං’ෙ ිඝච්ඡවතා,  
පරිනිබ්බ්ාපය මං භව්ද ජල්තමිෙ ොරිනා. 
සීවතාදකං වපාක්ඛරණිං යුත්ත කඤි්ජක්ඛවරණුනා,  
නාවගා ඝම්මාභිතවත්තාෙ ඔගාවහ වත ථනූදරං. 
අච්චඞ්කුවසාෙ නාවගා’ෙ ිතං වම තුත්තවතාමරං,  
කාරණං නප්පජානාමි සම්මවත්තා ලක්ඛණරූුයා. 
තය ිවගධිතචිවත්තා’ස්මි චිත්තං විපරිණාමිතං,  
පටිග්තුං න සවක්කාමි ෙඞ්කඝවස්තා’ෙ අම්බු්වජා. 
ොමූරු සජ මං භව්ද සජ මං මදදවලාචවන,  
පලසි්සජ මං කලයාණි එතවම්ම අභපිත්ථිතං. 
අප්පවකා ෙත වම සව්තා කාවමා වෙල්ලිතවකසියා,  
අවනකභාවො සමපාදි අරහව්ත’ෙ දක්ිණා. 
යවම්ම අත්ථි කතං පුඤ්ෙං අරහව්තසු තාදිසු,  
තවම්ම සබ්බ්ඞ්ගකලයාණි තයා ස්ධිං විපච්චතං. 
යවම්ම අත්ථි කතං පුඤ්ෙං අස්මිං පඨවිමණ්ඩවල;  
තවම්ම සබ්බ්ඞ්ගකලයාණි තයා ස්ධිං විපච්චතං. 
සකයපුවත්තා’ෙ ඣාවනන එවකාදි නපිවකා සවතා,  
අමතං මුනි ිගිංසාවනා තමහං සූරියෙච්චවස. 
යථාපි මුනි නවදදයය පත්වා සවම්බ්ාධිමතු්තමං 
එෙං නවදදයයං කලයාණි මිස්සීභාෙඞ්ගවතා තයා. 
සවක්කා වච වම ෙරං දජ්ජා තාෙතිංසානමිස්සවරා,  
තාහං භව්ද ෙවරයයාවහ එෙං කාවමා දව්හා මම. 
සාලං’ෙ න චිරං ඵලු්ලං පිතරං වත සුවමධවස,  
ෙදදමාවනා නමස්සා’මි, යස්සාවසතාදිසී පජා”ති. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. එෙං ෙුවත්ත භගො පඤ්චසිඛං ගදධබ්බ්වදෙපතු්තං එතදවොච: ‘සංසදදති වඛා වත 
පඤ්චසඛි ත්තිස්සවරා ගතීස්සවරන, ගීතස්සවරා ච ත්තිස්සවරන. න ච පන වත 
පඤ්චසඛි, ත්තිස්සවරා ගීතස්සරං අතිෙත්තති. ගතීස්සවරා ච ත්තිස්සරං. කො 
සංයූ් හා පන වත පඤ්චසිඛ, ඉමා ගාථා බ්ු්ධූපසංහතීා ධම්මූපසංහතිා, සඞ්ඝූපසංහතිා 
අර ්හ්තූපසංහිතා කාමූපසංහතිා’ති. 

 
4. ගාථාෙල අදහස : 
“ළහිරුරස් බ්ඳු සිරුර කුලුම් ඇති, හුම සරිුරඟින් වහාබ්නා, මට සතුට දනෙන 
වසාඳුරිය, වතෝ යමක්හු කරණ වකාට වගන උපන් වනහි ද, තීවග ්පයි ෙූ ඒ තිම්බ්රු 
නම් ගඳැෙු රජුහු ෙඳිමි. 
‘ළහරිු රස් වසයින් නුවඟන සිරුරු කුලුම් ඇත්තයි, වහාබ්නා අඟපසඟ ඇත්තිය, 
මට සතුට වදනුවිය, වසාඳුර, යමකහ්ු කරණ වකාට වගන වතෝ උපන්වනහි ද, තීවග් 
පිය ෙූ තිම්බ්රු නම් ගවඳෙු රජුහු ෙඳිමි. 
වසාසුලුෙනට සුළඟ වසද්, පුෙුසයිනට පුන් වස්ද, රහත්නට දහම් වස් ද වතෝ මට 
පරයිවයහි ය. 
ගලින්හට වබ්වහද වස් ද, සා ඇතියනට වබ්ාජුන් වස් ද වතෝ මට පරියවයහි ය. 
වසාඳුර, ඇවිවලන ගින්න දිවයන් වස් (තී නිසා උපන ්කාමරාග දවිල්වලන් තුෙුණු) 
මා නිෙෙ. 
ගිම් තුෙුවලන් වබ්වහවින් තුෙුණු ඇතක්හු පයිුම් වකසරුුවයන් යතු් සිහිල් දිය ඇති 
වපාකුණකට බ්ස්නහු වසයින් (කෙර ො) මම් ති වග් තනබ්ඩ තුරට බ්ස්වනම් වදෝ! 
අකසු ඉක්මි (අකුසින් මුඩුලයි වනා වහන) ඇතක්හු ‘කම්මුල විදුනා කටෙුත ්පා 
විදුනා කටුෙත් මා විසින් දිනන ලදැ’ යි මදවයන් මත් බ්ුවින් කරුණු වනා දන්නා 
වස්, තී වග් ලක්ෂණ සම්පනන් ඌරු යගුලවයන් මත් ෙූ මම් රාගය දුරැ ලන්නට කිසි 
දු කරුණක් වනා දනිමි. 
තී වකවරහි ගිජු ෙූ සිතුත්වතමි. ම සිත වපරැළ ීගිවය් ය. ිලයි ගිල ගත් මසක්හු 
වසයින් ත ීවකවරහි බ්ුඳුණු සිත මොු ගන්නට වනා හුක්වකමි. 
මනා ඌරු යගුලයක් ඇති වසාඳුර, මා ෙුලුඳැ ගන්න. මඳ බ්ුල් වමන් බ්ලන 
ඇසුතත්ිය මා ෙුලුඳැ ගන්න, කලයණිය, මා හාත්පසනි් ෙුලුඳ ගන්න. වමය මා 
වෙවසසින් පුතූ දූ ය. 
රහතක්හට දුන් මඳ ෙූ ද දක්ෂිණාෙ මහත් පල වදන්නා වස්, අක ්බ්ඹුරු වකවහ ඇති 
තී වකවරහි මට ඇති ෙූ ස්ෙලප් (එක්) කාමකු සිත දන් වනාවයක් බ්ේ ඇත්වත් 
(මහත් බ්ෙට පුමිණිවය්) වෙය.ි 
සයිලු අෙයෙයනහ්ි වසාඳුරු බ්ෙ ඇත්තිය, අට වලෝ දහමින් වනා සුවලන රහතුන් 
විෂයවයහි මා කළ යම් පිවනක් ඇද්ද, එය තී සහතිෙූ මට පල වද්ො. 
හුම අෙයෙයන්හි වසාඳුරුබ්ෙ ඇත්තිය, වම් වපාවළෝ මඬලු මා කළ යම් පිවනක් 
ඇද්ද, ඒ සයිල්ල තී සහති ෙූ මට පල වද් ො. 
සයූයර් ෙර්චසාෙ, සුහුපුත් මනුිහු දහන් ෙුඩීවමන් එකඟ සිතුති ෙු, පරඥාවයන් යුක්ත 
ෙු, සිහි ඇති ෙු නිෙන් වසායා ගයිා වස්, මම් තී වසායා වයමි. 
කලයණ අඟ පසඟ ඇතත්ිය, සුහුමුනිහු උතුම් සම්වබ්ෝධිය ලුබ් යම් වස් සතුටු ෙූහු 
ද, එවස් ම මම තී හා එකව්ීම ලුබ්ුවයම් සතුටු ෙන්වනමි. 
තෙතිසා ෙුස්සනට අධිපති සක් වදවිඳු මට ෙරයක් වදන්වන් වී නම්, වසාඳුර, වද 
වදේ වලාෙ රජයද හුරපයිා තී ම පතන්වනමි. තී.වකවරහ ිමා ඇල්ම වම් සා දැඩි ය. 
වසාඳුරු නුෙණුත්තයි, යමකහුට තී වස් ෙූ දූෙක් ඇද්ද, වබ්ාවහෝ කලකට පස ුඅළුතු 
පිපුණු සල් රුකක් බ්ඳු (තී නසිා සරිිමත් ෙූ) ති වග් ඒ පියා ෙඳිමින් නමදිමි.” 
 
 
5. පන්සිළුහු වමවස් කී කලහ් ිභාගයෙතුනේහන්වස් ඔහු අමතා, “පන්සිළුෙ, තවග් 
වෙවණහි තත් හඬ තවග් ගී හඬ හා ද, තවග් ගී හඬත් තත් හඬ හා ද සුසුවඳ්. 
පන්සිළුෙ, තවග් තත් හඬ ගී හඬ වනා ඉක්වමයි. තවග් ගී හඬත් තත්හඬ ඉක්මු 
වනා වයයි. පන්සිළුෙ, බ්ුදුගණු අසළ, දහම් ගණු අසළ, සඟ ගණු අසළ, රහත් ගණු 
අසළ, කම් ගුණ අසළ, වම් ගාථා තා විසින් කෙර ොක රැසුයණිි දැ?” යි අසා ෙොළ 
වස්ක. 



එකමිොහං භව්ත සමයං භගො උරුවෙලායං විහරති නජ්ජා වනරඤ්ජරාය තීවර 
අජපාලනිවගරාධමූවල පඨමාභසිම්බ්ුව්ධා. වතන වඛා පනාහං භව්ත, සමවයන 
භ්ොනාම සරූියෙච්චසා තිම්බ්රුවනා ගදධබ්බ්රවඤ්ා ධීතා තමභිකඞ්ඛාමි, සා වඛා 
පන භව්ත, භගිනී පරකාමිනී වහාති. සඛිණ්ඩී නාම මාතලසි්ස සඞ්ගාහකස්ස පුවත්තා 
තමභිකඞ්ඛති. යවතා වඛා අහං භව්ත, තං භගිනිං නාලත්ථං වකනචි පරියාවයන. 
අථාහං වබ්ලුෙපණ්ඩුවීණං ආොය වයන තිම්බ්රුවනා ගදධබ්බ්රවඤ්ා නිවෙසනං 
වතනුපසඞ්කමිං. උපසඞ්කමිත්වා වබ්ලුෙපණ්ඩුවීණං අස්සාවෙසිං, ඉමා ච ගාථාවයා 
අභාසිං බු්්ධූපසංහිතා ධම්මූපසංහිතා සඞ්ඝූපසංහතිා අරහ්තූපසංහිතා කාමපූසංහතිා. 
ෙවදද වත පිතරං භව්ද තිම්බ්රුං සරූියෙට්ටවස, 
වයන ජාතාසි කලයාණී ආනදදජනනී මම. -වප- 
සාලංෙ න චිරං ඵලු්ලං පිතරං වත සුවමධවස, 
ෙදදමාවනා නමස්සාමි යස්සා වසතාදිසී පජාති. 
 
 
 
6. එෙං ෙුවත්ත භව්ත භ්ො සූරියෙච්චසා මං එතදවොච: න වඛා වම මාරිස වසා 
භගො සම්මුඛා දිවට්ඨා. අප ිච සුවතා වයෙ වම වසා භගො වදොනං තාෙතිංසානං 
සුධම්මායං සභායං උපනච්ච්තියා. යවතා වඛා ත්වං මාරිස තං භගේතං කිවත්තසි 
වහාතු වනා අජ්ජ සමාගවමාති. ‘වසා වයෙ වනා භව්ත තස්සා භගිනියා ස්ධිං 
සමාගවමා අවහාසි. න ච ොන ිතවතා පච්ඡා”ති. 
අථ වඛා සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස එතදවහාසි: පටිසවම්මාදති වඛා පඤ්චසිවඛා 
ගදධබ්බ්වදෙපුවත්තා භගෙතා, භගො ච පඤ්චසිවඛනා”ති. 
 
 
 
7. අථ වඛා සවක්කා වදොනමිවදො පඤ්චසිඛං ගදධබ්බ්වදෙපතු්තං ආමව්තසි: 
අභෙිාවදහි වමත්ථං තාත පඤ්චසිඛ භගේතං: සවක්කා භව්ත වදොනමිවදො 
සාමවච්චා සපරිජවනා භගෙවතා පාවද සිරසා ෙදදතී’ත:ි 
‘එෙං භ්ද්තො’ති වඛා පඤ්චසිවඛා ගදධබ්බ්වදෙපුවත්තා සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස 
පටිස්සුත්වා භගේතං අභිොවදස:ි ‘සවක්කා භව්ත වදොනමිවදො සාමවච්චා 
සපරිජවනා භගෙවතා පාවද සිරසා ෙදදතී’ති. 
‘එෙං සඛුී වහාතු පඤ්චසඛි සවක්කා වදොනමිවදො සාමවච්චා සපරිජවනා, සුඛකාමා 
හි වදො මනසු්සා අසුරා නාගා ගදධබ්බ්ා, වය චවඤ්ෙ ස්ති පුථුකායා’ති. 
එෙඤ්ච පන තථාගතා එෙරූවප මවහසවක්ඛ යවක්ඛ අභිෙද්ති. 
 
 
 
 
8. අභිෙදිවතා සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා ඉදදසාලගහුං පවිසිත්වා භගේතං 
අභෙිාවදත්වා එකම්තං අට්ඨාසි. වදො පි තාෙතිංසා ඉදදසාලගුහං පවිසිත්වා 
භගේතං අභෙිාවදත්වා එකම්තං අට්ඨංසු. පඤ්චසිවඛාපි ගදධබ්බ්වදෙපුවත්තා 
ඉදදසාලගුහං පවිසිත්වා භගේතං අභිොවදත්වා එකම්තං අට්ඨාසි. 
වතන වඛා පන සමවයන ඉදදසාලගුහා විසමා ස්තී සමා සමපාදි, සම්බ්ාධා ස්තී 
උරුන්දාසමපාදි. අදධකාවරා ගහුායං අ්තරධායි, ආවලාවකා උදපාදි යථා තං 
වදොනං වදොනුභාවෙන. 

“ෙහනස්, භාගයෙතුන් ෙහන්වස් බ්දුු ෙූ අළුත එක් සමවයක උරුවෙල් දනෙුවයහි 
නිල්දලා ගං වතරැ අජපල ්නගු මුලු ෙුඩ වෙවසති. ෙහන්ස, එ සමවයහි මම් 
තිම්බ්රු නම් ගඳැෙු රජුහු දූ ෙූ භිරුරස් බ්ඳු වශෝභා ඇති භද්රා නම් යම් වදෙඟනක් වේ 
ද, ඇය පතන්වනම් වීමි. ෙහන්ස, ඒ ගඳැෙු දූ අවනකක්හු පතන්නී ය. මාතලි නම් 
රියුදුරා පුත් සිඛණඩ්ී නම් ගඳැෙු පුවතක ්ඇත. ඕ ඔහු පතන්නී ය, ෙහන්ස, යම් 
විවටක කසිිදු කරුවණකින් ඒ ගවඳෙු දුෙ වනා ලදුවයම් ද, එ විට මම් වබ්ළුෙ පණඩ්ු 
වීණාෙ වගන, තිම්බ්රු ගඳැෙු රජුහු නිවෙස කරා එළුඹිවයමි, එළුඹ ඒ වෙණ 
හුඬුවීමි. බ්ුදුගණු අසළ, දහම් ගණු අසළ, සඟ ගණු අසළ, රහත් ගුණ අසළ, 
කාමගණු අසළ, වම් ගාථා ද ගුයිමි. 
“ළහිරු රස්බ්ඳු සිරුරු කුලුමුති හුම සිරුරඟින් වහාබ්නා, මට සතුට දනෙන 
වසාඳුරිය, වතෝ යමක්හු කරණවකාටවගන උපන්වනහි ද, තිවග් පිය ෙූ ඒ තිම්බ්රු 
නම් ගඳැෙු රජුහු ෙඳිමි. 
වසාඳුරු නුෙණුත්තයි, යමකු හට තී වස් ෙූ දූෙක් ඇද්ද, වබ්ාවහෝ කලකට පස ුඅළුතු 
පිපුණු සල් රුකක් බ්ඳු (තී නසිා සරිිමත් ෙූ) තිවග් ඒ පියා ෙඳිමින් නමදිමි” යි. 
 
6. ෙහනස්, වමවස් මා ගුයූ කලහ්ි සූයයර්ෙර්චසනීම් ෙූ ඒ භද්රා වතාවමෝ “නිදුකාණනි, 
ඒ භාගයෙතුන ්ෙහන්වස් මා විසින් හමුවයහි වනා දක්නා ලද වසක්. එවතකුදු ෙෙුත් 
තේතිසා ෙුසි වදවියන්වග් සදුම් වසවබ්හි නටන මා විසින් ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
අසන ලදහ. (ඒ භාගයෙතුන්වග් තතු අසන ලදුවය් ය). නිදුකාණනි, යම් වහවයකනි් 
ඔබ් ඒ භගෙත් බ්ුදුරජුන්වග ්ගණු කියත් ද, එ වහයින් අද අපවග් සමාගමය වේ ො’ ය ි
කිෙ ූය. ෙහනස්, එ ො ඒ වදේ දූ හා සමාගමය විය. එයනි් පසු දැන් (වම් දෙස දකේා) 
එවස් ෙූ සමාගමවයක් වනා වී යු” යි පන්සිළු කීය.  
එවිට සක්වඳවිඳුට “පන්සිළු ගඳැෙු වදේපතු් භගෙත ්බ්ුදුරජුන් හා කතා බ්ස් වකවරයි. 
භගෙත්හු ද පනස්ිළු හා කතා වකවරති” යි වම් සිත විය. 
 
7. ඉක්ිති සක් වදවිඳු පනස්ිළු ගඳැෙු වදේපතුු ඇමතී ය. “දරුෙ පනස්ිළුෙ, ‘ෙහන්ස, 
ඇමුත්තන් සහිත පරිිෙර ජනයා සහති සක්වදවිඳු භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් සරිිපතුල් 
හිස නමා ෙඳී” යු යි කයිා මවග් ෙුඳුවමන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳුෙ” යි කී ය. 
‘එවස් ය, ඔබ්ට ෙුවඩක් වේෙ’ යි ම පනස්ිළු ගඳැෙු වදේ පතු් සක්වදේ බ්ස පළිිවගන, 
‘ෙහනස්, ඇමුත්තන් සහිත පරිිෙර ජනයා සහති සක්වදවිඳු භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් 
සිරිපතුල් හිස නමා ෙඳී” යු යි කයිා භගෙත ්බ්ුදුරජුන් සාදර ෙු ෙුන්වද් ය. 
“පනස්ිළුෙ, වමවස් ඇමුතියන් සහති, පරිිෙර ජනයා සහති සක් වදවිඳු සුෙ පත් වේ 
ො. වදවිවයෝත් මිනසිස්තු් අසරුවයෝත් නාගවයෝත් ගන්ධර්ෙවයෝත් වමයින් අනය යම් 
වබ්ාවහෝ සත්ෙ වකවනක් වෙත් නම් ඔහු හුම ද යන වම් සයිල්වලෝ සුෙ කුමුත්තාහු 
ම ය. 
තථාගතෙරු ෙනාහි මහත් යශස් ඇති වම බ්ඳු යක්ෂයනට ඔෙුන්වග් ෙුඳීම පළිගිුනුම් 
විසින් වමවස් ෙොරත්” යු යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙොළ වස්ක. 
 
8. වමවස් භගෙත් බ්දුුරජුන් විසින් ආසරිි බ්සින් වසත් පතනු ලුබූ් සක් වදවිඳු ඉඳුසලු 
වලන් ෙුද, භාගයෙත් බ්දුුරජුන් ෙුඳ, එක් පවසක සිටිවය් ය. තේතිසා ෙුසි වදවිවයෝ 
ද, ඉඳුසල් වලන් ෙුද, භගෙත් බ්ුදුරජුන් ෙුඳ, එක් පවසක සිටියා හ. පන්සිළු ගඳැෙු 
වදේ පතු් ද ඉඳුසල් වලන් ෙුද භගෙත් බ්ුදුරජනු් ෙුඳ එක ්පවසක සිටිවය් ය. 
එ සමවයහි ෙනාහි පිවයවිවයන් විසම ෙූ ඉඳුසල් වලන වදවියන්වග් 
වද්ොනභුාෙවයන ්වසයින් සම විය, එය පිවයවිවයන් ඉඩ මඳ ෙූ නමුදු එ සමවයහ ි
මහත් ඉඩ ඇතිවය් විය. වලවනහි අඳුර පහ විය. එළිය පහළ විය. 



අථ වඛා භගො සක්කං වදොනමිදදං එතදවොච: ‘අච්ඡරියමිදං ආයස්මවතා 
වකාසියස්ස අබ්භුතමිදආයස්මවතා වකාසයිස්ස තාෙ බ්හකුිච්චස්ස බ්හුකරණීයස්ස 
යදිදං ඉධාං ගමන්ති.’ 
චිරප්පතිකාහං භව්ත භගේතං දස්සනාය උපසඞ්කමිතුකාවමා. අපි ච වදොනං 
තාෙතිංසානං වකහිචි වකහිචි කිච්චකරණීවයහි බ්යාෙවටා එොහං නාසක්ිං 
භගේතං දස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. එකමිදං භව්ත සමයං භගො සාෙත්ථියං විහරති 
සළලාගාරවක. අථඛ්ොහං භව්ත සාෙත්ථිං අගමාසිං භගේතං දස්සනාය. වතන 
වඛා පන භව්ත සමවයන භගො අඤ්ෙතවරන සමාධිනා නිසිව්නා වහාති. 
භුඤ්ජතී නාම වෙස්සෙණස්ස මහාරාජස්ස පරිචාරිකා භගේතං පච්චුපට්ඨිතා වහාති 
පඤ්ජලිකා නමස්සමානා අථඛ්ොහං භව්ත භඤූ්ජතිං එතදවොචං: “අභෙිාවදහ ිවම 
ත්වං භගිනි භගේතං, සවක්කා භව්ත වදොනමිවදො සාමවච්චා සපරිජවනා 
භගෙවතා පාවද සරිසා ෙදදතී”ති. එෙං ෙුවත්ත භව්ත සා භූඤ්ජති මං එතදවොච: 
‘අකාවලා වඛා මාරිස භගේතං දස්සනාය, පටිසල්ලීවනා භගො’ති. “වතන හි භගිනි 
යො භගො තම්හා සමාධිම්හා ෙුට්ඨිවතා වහාති අථ මම ෙචවනන භගේතං 
අභෙිාවදහි. සවක්කා භව්ත වදොනමිවදො සාමවච්චා සපරිජවනා භගෙවතා පාවද 
සිරසා ෙදදතී”ති. 
“කච්චි වම සා භව්ත භගනිී භගේතං අභෙිාවදසි, සරති භගො තස්සා භගිනියා 
ෙචන්ති?” “අභෙිාවදසි මං සා වදොනමිදද භගිනී, සරාමහං තස්සා භගිනියා ෙචනං. 
අපි චාහං ආයස්මවතා ච වනමිසව්දන තම්හා සමාධිම්හා ෙුට්ඨිවතා”ති. 
“වය වත භව්ත වදො අවම්හහි පඨමතරං තාෙතිංසකායං උපප්නා, වතසං වම 
සම්මුඛා සතුං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං: “යො තථාගතා වලාවක උප්පජ්ජ්ති අරහව්තා 
සම්මාසම්බු්්ධා, දිබ්බ්ා කායා පරිපරූ්ති හාය්ති අසුරකායා’ති, තං වම ඉදං භව්ත 
සක්ිදිට්ඨං යවතා තථාගවතා වලාවක උප්පව්නා අරහං සම්මාසම්බු්ව්ධා, දිබ්බ්ා 
කායා පරිපරූ්ති, හාය්ති අසුරකායා ති. ඉවධෙ භව්ත කපලිෙත්ථුස්මිං වගාපිකා 
නාම සකයධීතා අවහාසි බු්ව්ධ පස්නා ධවම්ම පස්නා සවඞ්ඝ පස්නා සීවලසු 
පරිපරූකාරිනී. සා ඉත්ථිත්තං විරාවජත්වා පුරිසත්තං භාවෙත්වා කායස්ස වභො 
පරම්මරණා සුගතිං සග්ගං වලාකං උපප්නා වදොනං තාෙතිංසානං සහබ්යතං 
අම්හාකං පතු්තත්තං අජ්ඣුපගතා. තතරපි නං එෙං ජාන්ති ‘වගාපවකා වදෙපුවත්තා 
වගාපවකා වදෙපුවත්තා’ති. 
 
 
 
 
 
 
 
9. අවඤ්ෙ පි භව්ත තවයා භකි්ඛූ භගෙති බ්රහ්මචරියං චරිත්වා හීනං ගදධබ්බ්කායං 
උපප්නා. වත පඤ්චහ ිකාමගුවණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචාරයමානා අම්හාකං 
උපට්ඨානමාගච්ඡ්ති අම්හාකං පාරිචරියං. වත අම්හාකං උපට්ඨානමාගවත අම්හාකං 
පාරිචරියං වගාපවකා නාම වදෙපුවත්තා පටිවචාවදසි: “කුවතාමුඛා නාම තුවම්හ 
මාරිසා තස්ස භගෙවතා ධම්මං අස්සුත්ථා අහං හි නාම ඉත්ථිකා සමාන බු්ව්ධ 
පස්නා ධවම්ම පස්නා සවඞ්ඝ පස්නා සීවලසු පරිපූරකාරින ීඉත්ථිත්තං 
විරාවජත්වා පරුිසත්තං භාවෙත්වා කායස්ස වභො පරම්මරණා සගුතිං සග්ගං වලාකං 
උපප්නා වදොනං තාෙතිංසානං සහබ්යතං සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස පතු්තත්තං 
අජ්ඣපුගතා. 
ඉධාප ිමං එෙං ජාන්ති වගාපවකා වදෙපුවත්තා වගාපවකා වදෙපුවත්තාති. තුවම්හ 
පන මාරිසා භගෙති බ්රහ්මචරියං චරිත්වා හීනං ගදධබ්බ්කායං උපප්නා. දු්දිට්ඨරූපං 

ඉක්ිති භගෙත්හු සක්වදවිඳුහ ුඅමතා, “එසා වබ්ාවහෝ කසි් ඇති, එසා වබ්ාවහෝ 
කටයතුු ඇති, ආයුෂ්මත් වකෞෂිකයන්වග් වමහි වම් යම් පුමිණිවමක් වේ ද, එය 
ආශ්චයයර් ය, ආයුෂ්මත් වකෞෂකියන්වග් වම් ඊම අදභ්තූ යු” යි ෙොළාහ. 
“ෙහනස්, වබ්ාවහෝ දෙවසක සිට මු භාගයෙතුන් ෙහන්වස ්දක්නට එනු කුමුති වීමි. 
එවහත් තේතිසා ෙුසි වදවියන්වග් ෙුඩ කටයුතු ෙල ෙයාපෘත ෙූවයම් ම භාගයෙතුන ්
ෙහන්වස් දක්නට එනු වනා හුකි විමි. ෙහනස්, එක් සමවයක භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
සුෙුත් නෙුර අසල (වදේ රම්හි) සළලාගාර ගඳකළිිවයහි ෙසන වසක්. ෙහන්ස, එ 
කල, මම් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දක්නට සුෙුත් නුෙරට ගවියමි. එ සමවයහි ෙනාහී 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් එකත්රා සමාධිවයකින් හුන ්වසක්් වෙති. 
වෙසෙුණු රජුවග් භුංජතී නම් පාදපරිචාරිකාෙක් වොවහාත් මදුුන් තබ්ා ෙුඳ වගන 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඉදිරිවයහි සිටියා ය. ෙහන්ස, එ කල මම් භුංජතිය බ්ණො, 
‘ිහිනිය, වතෝ ඇමුතියන් සහිත පිරිෙර ජනයා සහිත සක ්වදවිඳු භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් සරිිපා ෙඳී යු ය ිකයිා මවග් ෙෙනවයන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳුෙ’ යි 
කීමි, ෙහනස්, මා එවස් කී කලු ඒ භුංජතී වතාවමෝ ‘නදිුකාණනි, දැන් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් දක්නට වනා කල් ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස ්සමෙත් සම ෙුද ෙුඩ ඉන්නා 
වස්කු’ යි කෙිු ය. ‘ිහිනිය, එවස් වී නම්, යම් විවටක භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ 
සමාධිවයන් නුඟී සිටින වසක්් ද, එ විටු ‘ෙහනස්, ඇමුත්තන් සහිත පරිිෙර ජනයා 
සහිත සක් වදවිඳු භාගයෙතුන ්ෙහන්වස්වග් සරිිපා ෙඳී’ යුයි මවග් ෙචනවයන් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙඳුෙ’ යි කීමි. ෙහන්ස, කිවමක් ද? මා බ්සනි් ඒ ිහිනී 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙුන්ො ද? භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඇවග් ෙචනය සිහි කරන 
වස්ක ්දැ?” යි සක්වදවිඳු ක ීය. 
“වදවිඳ, ඒ ිහිනී මා ෙුන්ො ය. මම් ඇවග් ෙචනය සහිි කරමි. තෙ ද ආයුෂ්මත්හුවග් 
රිවයහ ිනිම්ෙලලල් හඬ නඟන්නා හා ම මම් සමෙතින් නුඟී සිටිවයමි” යි 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙොළ වස්ක. 
“ෙහනස්, යම් කවලක අර්හත් සමයකස්ම්බ්ුද්ධ තථාගත වකවනක් වලාෙු උපදනාහු 
ද, ඒ කලු වදේ මුළුහු පිවරත්, අසුර මුළුහු පිරිවහත්’ යන වම කරුණ අපට වපරටු 
ෙු තේතිසා වදේවලාෙු ඉපිදැ සිටි වදවියන් හමයුහි දී මා විසින් අසන ලද්වද් ය, 
ඔෙුන් හමයුහි දී පළිගින්නා ලද්වද් ය. ෙහනස්, ‘යම් කවලක තථාගත අර්හත් 
සමයකස්ම්බ්ුද්ධ වකවනක් වලාෙු පහළ ෙන්වනෝ ද, එ කලු වදේමුළුහු පිවරත්, අසරු 
මුළුහු පරිිවහත්’ යන වම කරුණ මා විසින් සියුසින් ම දක්නා ලද්වද් ය. ෙහනස්, 
වම කිඹලුේත් පුවරහි ම බ්ුදුරුෙන්හි පහන්, දමරුුෙන්හි පහන්, සඟුරුෙනහ්ි පහන,් 
සිල් සපරුා රක්නා සුලු වගෝපිකා නම් සුහු දූෙක් ෙූ ය. ඕ ගුහුන ුබ්ෙට ඇලුම් හුරැ 
පියා පිරිමි බ්ෙ පතා, කාබු්න් මරණින ්මතු මනා ගති ඇති සග වලාෙට, තේතිසා ෙුසි 
වදවියන්වග් සහභාෙයට පුමිණියා, අපවග් පුත් බ්ෙ ලුබූ්හ. එහි දූ ඔහු ‘වගෝපක වදේ 
පුතු’ යි ‘වගෝපක වදේ පුතු’ යි දනිත්. 
 
9. ෙහනස්, අන් මහණහ ුති වදවනක් භාගයෙතුන් ෙහන්වස ්වකවරහි බ්ඹසර වකාට 
හීන ෙූ ගඳැෙු මුළුවෙක උපනන්ාහුය. ඔහු පස් කම් ගණුයන්වගන් සමර්පිත ෙු 
සමන්විත ෙු පසිඳුරන් හසරුුෙන්නාහු, ගුයුම් ෙුයුම් ආදිවයන් අපට ෙත් කරනුෙට 
අප උෙටන් හලට එත්. අපට ෙත් කරනුෙට අප උෙටන් හලට ආ ඔෙුනට වගෝපක 
වදේපුත් වතම ‘නදිුකාණනි, වතපි වකාහි වයාමු කළ මුහුණු ඇති ෙු ඒ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් දහම් ඇසූහු ද? මම් ෙනාහි ස්තරියක ්ෙ සිට ද බ්ුදුරුෙන් දමරුෙන ්
සඟුරුෙන් වකවරහි පහන් ෙු, සලි් පරුන්නීම් ඉතිරිබ්ේහි ඇල්ම හුරැ පයිා, පිරිමිබ්ේ 
පතා කාබ්ුන් මරණින් මතු මනා ගති ඇති සග වලාෙට, තේතසිා ෙුසි වදවියන් හා 
එක් වීමට පුමිණිවයම්, සක් වදවිඳුවග් පුත් බ්ෙ ලදිමි. 
වමහිදු මා ‘වගාපක වදේ පුතු’ යි දනිත්. නිදුකාණනි, වතප ිෙූ කලි භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වකවරහි බ්ඹසර වකාට, හීන ෙූ ගඳැෙු රැහුට ෙන්නහු ය. භෙත්නි, යම්බ්ඳු ෙූ 



ෙත වභා අ්දසාම වය මයං අ්දසාම සහධම්මිවක හීනං ගදධබ්බ්කායං 
උපපව්න’ත”ි. වතසං භව්ත වගාපවකන වදෙපුවත්තන පටිවචාදිතානං ව්ෙ වදො 
දිවට්ඨෙ ධවම්ම සතිං පටිලභිංසු කායං බ්රහ්මපුවරාහිතං, එවකා පන වදවො කාවම 
අජ්ඣාෙසි. 
 
 
 
 
10. “උපාසකිා චක්ඛුමවතා අවහාසිං නාමම්පි මය්හං අහු වගාපකිා’ති, 
බ්ුව්ධ ච ධවම්ම ච අභපි්පස්නා සඞ්ඝඤ්චපුට්ඨාසිං පස්නචිත්තා. 
තවස්සෙ බ්ු් ධස්ස සධුම්මතාය සක්කස්ස පුවත්තාම්හ ිමහානභුාවො,  
මහාජුතීවකා තිදිෙූපපව්නා ජාන්ති මං ඉධාපි වගාපවකා’ති. 
අථ්දසං භික්ඛවො දිට්ඨපුවබ්බ් ගදධබ්බ්කායූපගවත’ෙහීවන.  
ඉවමහි වත වගාතමසාෙකා වස වය ච මයං පුවබ්බ් මනුස්සභූතා. 
අව්නන පාවනන උපට්ඨහිම්හා පාදූපසංගය්හ සවක නිවෙසවන,  
කුවතාමුඛා නාම ඉවම භෙව්තා බු්්ධස්ස ධම්මානි පටිග්ගවහසුං. 
පච්චත්තං වෙදිතවබ්බ්ා හි ධවම්මා සුවදසිවතා චක්ඛුමතානුබ්ුව්ධා,  
අහං හි තුවම්හෙ උපාසමාවනා සතු්වා අරියානං සභුාසතිානි. 
සක්කස්ස පුවත්තා’ම්හි මහානභුාවො මහාජතුීවකා තිදිෙූපපව්නා,  
තුවම්හ පන වසට්ඨමුපාසමානා අනුත්තරං බ්රහ්මචරියං චරිත්වා. 
හීනං කායං උපප්නා භෙව්තා අනානුවලාමා භෙතපූපත්ති,  
දු්දිට්ඨරූපං ෙත අ්දසාම සහධම්මිවක හීනකායපූපව්න. 
ගදධබ්බ්කායූපගතා භෙව්තා වදොනමාගච්ඡථ පාරිචරියං,  
අගාවර ෙසවතා මය්හං ඉමං පස්ස විවසසතං. 
ඉත්ථි හුත්වා ස්ෙජ්ජ පුවමාම්හි වදවො දිවබ්බ්හි කාවමහි සමඞ්ගිභූවතා, වත වචාදිතා 
වගාතමසාෙවකන සංවෙගමාපාදුං සවමච්ච වගාපකං. 
“හදද බ්යායමාම වියායමාම මා වනා මයං පරවපස්සා අහමු්හ,”  
වතසං දුවෙ වීරියං ආරභිංසු අනසු්සරං වගාතමසාසනානි. 
ඉවධෙ චිත්තානි විරාජයිත්වා කාවමස ුආදීනෙම්දසංසු,  
වත කාමසංවයාජනබ්දධනාන ිපාපිමවයාගානි දුරච්චයානි. 
නාවගාෙ සන්දානගණුානි වඡත්වා වදවෙ තාෙතිංවස අතික්කමිංසු,  
සඉන්දා වදො සපජාපතිකා සවබ්බ් සුධම්මාය සභායුපවිට්ඨා. 
වත සංනිසි්නානං අතික්කමිංසු වීරා විරාගා විරජං කවරා්තා,  
වත දිස්ො සංවෙගමකාසි ොසවො වදොභිභූ වදෙගණස්ස මවජ්ඣ. 
ඉවම හි වත හීනකායූපප්නා වදවෙතාෙතිංවස අතික්කම්ති,  
සංවෙගජාතස්ස ෙවචා නසිම්ම වසා වගාපවකා ොසෙමජ්ඣභාසි. 
“බ්ුව්ධා ජනිදදත්ථි මනුස්සවලාවක කාමාභභිූ සකයමනුීති ායති,  
තවස්සවත පතු්තා සතියා විහනීා වචාදිතා මයා වත සතිමජ්ඣලත්ථුං. 
තිණ්ණං වතසං ෙසීවනත්ථ එවකා ගදධබ්බ්කායපූගවතා ‘ෙහීවනා 
ව්ෙ වචච සවම්බ්ාධිපථානසුාරිවනා වදවෙපි හීවළ්ති සමාහිතත්තා. 
එතාදිස ීධම්මප්පකාසවනත්ථ න තත්ථ කිං කඞ්ඛති වකාචි සාෙවකා,  
නිත්ථිණ්ණඔඝං විචිකිච්ඡඡාි්නං බ්ු්ධං නමස්සාම ිනං ජනිදදං. 
යව්ත ධම්මං ඉධඤ්ාය විවසසං අජ්ඣගංසු වත,  
කායං බ්රහ්මපුවරාහති දුවෙ වතසං විවසසගූ. 
තස්ස ධම්මස්ස පත්තියා ආගතම්හාසි මාරිස,  
කතාෙකාසා භගෙතා පඤ්හං පුවච්ඡමු මාරිසාති. 
 

ඇපි හීන ෙූ ගඳැෙු රුහුකු උපන් සහදැමියන් දකුවමෝ ද, ඒ අපි වනා දැකක් යුතු දැයක් 
දුටුම්හ’ යි ඔෙුනට වචෝදනා කවළ් ය. ෙහන්ස, වගාපක වදේපතුු විසින් වචෝදිත (සිහි 
කරෙන ලද) ඒ තිවදනා අතුවරන් වදවදවනක් වදේහු වම අත් බ්ේහි ම පළම ුදහන් 
සිහිය පළිිලුබ් (ධයානය පාදක වකාට විෙසුන් ෙඩා ඇනුගුමි වපවලහි පිහිටා) එ 
වකවණහි ම සුෙු බ්ඹ වලාෙු, බ්ඹවපවරවි (බ්රහ්මපුවරෝහිත) අත් බ්ෙ ලදුහ. එක් 
වදවිවයක ්ෙනාහි කාමයන්හි ඇලුවණ් එහි මු රැඳුවණ් ය. 
(එයනි් කීහු සංගතීිකාරවයෝ:) 
 
10. “පසුස් ඇතියාණන්වග් උෙුසයික් වීමි. මවග ්නම ‘වගාපිකා’ යි විය. බු්දුරුෙන්හි 
ද දමුරුෙන්හි ද වෙවසසින් පුහුදුණු මම් පහන් සතිුති ෙ සඟුරුෙනට උෙටන් 
වකවළමි. 
එ බ්ුදුරජුවග් ම දහමු වසාඳුරු බ්ේ වහයින් සක්වදවිඳුවග් මහ වතදැතිපුවතක් ෙු 
තිදසපරුැ උපනිමි. වමහි ද මා වගෝපක යු’ යි දනිත්. 
ඉක්ිති වපරැ දුටවුිරූ, (වපරැ) දහන් ලුබ් සිට, ගවඳෙු වදේ රැවහ් උපන් මහණුන් 
දිටිමි. යම් බ්ඳු අපි වපරැ මිනසි් ෙූවමෝ, සයි නිවෙස්හි දී පා වදවීම් ආදි විසින් සංගරහ 
වකාට,  
අහරින් පුනින් යම් වකනකනු්හට උෙටන් කළවමෝ ද, වම් ඒ වගායුම්සේවෙෝ යු. වම් 
භෙත්හු කෙර අතක ්බ්ලා ගත්තාහු, බ්ුදු රජුන්වග් දහම් පළිගිත්වතෝ ද? 
පසුසයිාණන් දැන වදසූ දහම තමා විසින් ම දත යතුු ය. මම් ද වතාප වසයින් - 
වතාප ම ඇසරුු වකවරමින් - ආයයර් ෙූ බ්දුුරජුන්වග් සුභාෂතියන් වතාප වගන් අසා 
පිළිපුද,  
තිදස් වලාෙු උපන්වනම්, සක්වදවිඳුට මහානභුාෙ ඇති මහ වතදැති පුවතක් වීමි. 
වතපි ෙනාහි උතුම් බ්ුදුරජුන් ඇසුරු කරමින් වලාෙුතුරු සසුන් බ්ඹසර සරා,  
පහත් වදේමුළුවෙක උපන්හු ය. භෙතුන්වග් වම් ඉපුත්ම (ඔබ් කළ මහණදමට) වනා 
සරි ලන වස් ය. හීන ෙූ වදේ මුළුවෙක උපන් සහදැමි ෙූ වතාප දක්නා ඇපි වනා 
දැකක් යුත ුදැක්මක් දුටුම්හ. 
භෙත්හු ගඳැෙු වදේ රැවහහි උපන්නාහු, සක් වදවිඳුට ෙත් සපයනුෙට එන්නාහ. ගිහි 
වගහි ෙුසූ මවග්ත් මහණ කම් කළ වතාපවගත්් වම් වෙවසස දකිෙු. 
වපරැ සත්රී ෙූ ඒ මම් අද වදේ කම්සුවෙන් යුත් පරිිමිවයකිමි” වගෝපක වදේපුතු කරා 
පුමිණ, වගායුම් සෙු ෙූ ඔහු විසින් වචෝදිත ෙූ ඒ ගඳැෙු වදේ පතු්තු සංවේගයට 
පුමිණියාහ. 
ඔෙුන්වගන් වදවදවනක් ‘දැන් ඇපි ෙුර ෙඩමු, ෙූයම් කරමු, ඇපි වමරමාහට වමවහ 
කරුවෙෝ වනා ෙවමෝ ෙ’ යි කයිා, වගායුම් බ්ුදුරජුන්වග් අනශුාසනා සිහි වකාට 
කමටහන්හි ෙුර ෙුඩූහ.  
ඔහු වමහි දී ම පස්කම්හි ඇලුණු සිත් පහ වකාට, කාමයන්හි වොස් දුටුහ. ඔහු 
ඉක්වමනුෙට දුෂක්ර ෙූ මරහුවග් බ්ුඳුම් ෙූ කාම සංවයෝජන ද කාම බ්න්ධන ද,  
ඇතක් හු යදම්වසයින් සිඳැ පයිා, තේතිසා ෙුසි වදවියන් ඉක්මු (බ්ඹවලෝ) ගයිහ. 
ඉන්ද්රයා සහති ෙූ ද, පරජාපතිහු සහති ෙූ ද වදේ වසවබ්හ ියම් වදවි වකවනක් 
හුන්නාහු ද,  
එවස් හුන් ඒ වදවියන ්අතුවරන් ශූර ෙූ ඔහු රාග රජස් දුරැ ලන්නාහු (අනුගුමි මඟ 
ෙඩන්නාහු), පහෙූ රාග ඇත්තාහු, වසසු වදවියන් ඉක්මු ගයිාහ. වදවියන් මුදැ වසසු 
වදවියන් අිබ්ො සිටි සක් වදවිඳු,  
‘හීන වදේ මුළුවෙක උපන් වමාහු ෙනාහි (දහන් ෙඩා) තේතිසා ෙුසි වදවියන ්ඉක්මු 
වයත් යු’ යි සංවේගය පහළ වකවළ් ය. හටගත් සංවේග ඇති සක් වදවිඳුවග් ෙචනය 
නුෙණින් සලකා, ඒ වගෝපක වදේ පතු් වතවම් සක් වදවිඳුට වමවස් කී ය. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. අථ වඛා භගෙවතා එතදවහාස:ි දීඝරත්තං විසුව්ධා වඛා අයංසවක්කා යං කිඤ්චි 
මං පඤ්හං පුච්ිස්සති, සබ්බ්ං තං අත්ථසංහිතං වයෙ පුච්ිස්සති, වනා අනත්ථසංහිතං. 
යං චස්සාහං පුවට්ඨා බ්යාකරිස්සාමි. තං ිප්පවමෙ ආජානසි්සතී”ති. අථ වඛා භගො 
සක්කං වදොනමිදදං ගාථාය අජ්ඣභාසි: 
“පුච්ඡ ොසෙ මං පඤ්හං යං කිඤ්චි මනසිච්ඡසි,  
තස්ස තවස්සෙ පඤ්හස්ස අහං අ්තං කවරාමි වත”ති. 
පඨමභොණ්වොරං නිට්ඨිත්ං. 
 
 
 
12. කතාෙකාවසා සවක්කා වදොනමිවදො භගෙතා ඉමං භගේතං පඨමං පඤ්හං 
අපුච්ිද: කිංසවඤ්ාජනා නු වඛා මාරිස වදො මනසු්සා අසුරා නාගා ගදධබ්බ්ා වය 
චවඤ්ෙ ස්ති පුථකුායා වත ‘අවෙරා අදණ්ඩා අසපත්තා අබ්යාපජ්ජා විහවරමු 
අවෙරිවනා’ති ඉති ව ච වනසං වහාති. අථ ච පන සවෙරා සදණ්ඩා සසපත්තා 
සබ්යාපජ්ජා විහර්ති සවෙරිවනා”ති. ඉත්ථං සවක්කා වදොනමිවදො භගේතං පඤ්හං 
අපුච්ි. 
තස්ස භගො පඤ්හං පුවට්ඨා බ්යාකාසි: 
“ඉස්සාමච්ඡරියසවඤ්ාවයාජනා වඛා වදොනමිදද වදො මනුස්සා අසුරා නාගා 
ගදධබ්බ්ා, වය චවඤ්ෙ ස්ති පුථුකායා, වත ‘අවෙරා අදණ්ඩා අසපත්තා අබ්යාපජ්ජා 
විහවරමු අවෙරිවනා’ති ඉති ව ච වනසං වහාති. අථ ච පන සවෙරා සදණ්ඩා 
සසපත්තා සබ්යපජ්ජා විහර්ති සවෙරිවනා”ති. ඉත්ථං භගො සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස 
පඤ්හං පුවට්ඨා බ්යාකාසි. අත්තමවනා සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං 
අභිනදදි අනුවමාදි: එෙවමතං භගො, එෙවමතං සගුත, තිණ්ණා වම’ත්ථ කඞ්ඛා විගතා 
කථංකථා භගෙවතා පඤ්හසස වෙයයාකරණං සතු්වා”ති. 
 
 
 
 
 
 
 

“ජවනන්ද්රවයනි, මිනිස් වලාෙු බ්ුදධ් නම් වකවනක් ඇත. කාමයන් මුඩුලූ ඔබ් 
ශාකයමනුි නම් වෙති. ඔබ්වග ්පුතර ෙූ වමාහු සිහිවයන් වතාර ෙූොහු, මා විසනි් 
වචෝදනා කරන ලදුවෙෝ සිහිය ලදූහ. 
ඒ තුන් මහණුන් වගන් ගඳැෙූ රැහුට පුමිණු සිටි එවකක් වමහි මු රැඳුවණ් ය. 
සම්වබ්ෝධිමාර්ගය (අනගුමි මඟ) ඔස්වස් යන වදවදවනක් ම සමාධිගත සතිුත්තාහු 
වදවියන් යට පත් වකවරත්. 
වම සස්වනහි වම බ්ඳු දහම් පෙසනු ඇත. එහි ලා කසිිදු සේවෙක් ‘වම් වකවස් 
ෙන්වනක් දැ’ යි සුක වනා කරයි. තණිූ සතර මහෙතුරු ඇති, සුන් සුක ඇති, 
ජනයනට ඉන්ද්ර ෙූ සියලු වකවලස් දිනූ බ්ුවින් එක ම ිනයාණන් ෙූ ඒ බු්දුරජුන් 
නමදිමු. 
“ඔෙුන් තිවදනා අතුවරන් විවශ්ෂගාමී ෙූ වදවදවනක් වමහි දී ම ඔවබ් දහම දැන 
වගන බ්රහ්මපුවරෝහිත කය (පරථමධයනය) ලුබ් එය පාදක වකාට විෙසුන් ෙඩා 
අනඟුමි මඟ ලුබ්ුොහ ුද,  
නිදුකාණනි, ඒ දහම ලබ්නු පණිිස අපි වමහි ආම්හ. නිදුකාණනි, භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් කරන ලද අෙකාශ ඇත්තවමෝ පරශ්න විචාරවමෝ ො.” 
 
11. “එකල්හි වම් සක් වදේ ෙනාහි වබ්ාවහෝ කලක් ම පිරිසදිු ෙු ආවයක. වහ් යම් 
පුනයක් මා විචාරන්වන ්ද, අර්ථනිිඃශ්රීත ෙූ ම (කරුණු සහිත ෙූ ම) ඒ සියල්ල 
විචාරන්වන් ය, අර්ථනිිඃශ්රීත වනා ෙූෙක් වනා ම විචාරන්වන් ය. වමාහු විසින් යමක් 
විචාරන ලදුවයම්, මම් විසඳන්වනම් නම්, වහ් ෙහා ම එය දැනගන්වන් යු” යි භගෙත් 
බ්ුදුරජුනට වම් සති විය, ඉක්ිති භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සක ්වදවිඳු බ්ණො 
(ගාථාවයන්)  
“ොසෙවයනි, සතිින ්යමක් කුමුත්තහු ද, ඒ පුනය මා විචාරෙු. ඔබ්වග් ඒ ඒ හුම 
පුනයක් ම (විසඳා) වකළෙර කරන්වනමි” යි ෙොළ වස්ක. 
පළමු බණ් වර නිමිකය් ය. 
 
12. සක් වදවිඳු පුන පුළුෙුසන්ා පණිිස ලත් අෙකාශ ඇත්වත්,1 භගෙත් බ්ුදුරජුන්වගන් 
වම් පළමු පුනය විචාවළ් ය: “නිදුකාණන් ෙහනස්, වදවිවයෝ ද මිනිසස්ු ද අසරුවයෝ ද 
නාගවයෝ ද ගනධ්ර්ෙවයෝ ද වමයින් අනය යම් වබ්ාවහෝ වදවනක් ඇත් නම් ඔහු ද 
යන වම් හුම වදනාට ‘වෙර බ්ුඳුම් නුත්වතෝ ෙු ආයුධ දණඩ් මවනෝදණ්ඩ නුත්වතෝ 
ෙු පසමිතුරන් නුත්වතෝ ෙු වොම්නස් නුත්වතෝ ෙු අවෙරී (වකෝප මාතර දු වනා 
උපදෙන්වනෝ) ෙු ෙසනන්මු’ යි පරාර්ථනාවෙක් වෙයි. එවතකුදු ෙුෙත් ඔහු වෙර 
ඇත්තාහු, දණඩ් ඇතත්ාහු, පසමිතුරන් ඇත්තාහු, වොම්නස් ඇත්තාහ,ු වෙරී ෙූොහු 
වෙවසත්. කෙර සංවයෝජනයක් ඇත්තාහු (කෙර බ්ුම්වමකනි් බ්ුඳුණාහු) ඔහ ුඑවස් 
වෙවසත් ද? යනු යි. වමවස් සක ්වදවිඳු භගෙත් බ්දුුරජුන්වගන් වම් පළමු පුනය 
විචාවළ් ය. 
ඔහු විසින් පුන විචාරන ලද භගෙත්හු එය වමවස් විසඳා ෙොළා හ: 
“වදවිඳ, වදවිවයෝ ද මිනසිස්ු ද අසරුවයෝ ද නාගවයෝ ද ගනධ්ර්ෙවයෝ ද අන් යම් 
වබ්ාවහෝ වදවනක් ඇත් නම් ඔහු ද යන වම් හුම වදනාට වෙර බ්ුඳුම් නුත්වතෝ ෙු 
ආයධු දණඩ් මවනෝ දණ්ඩ නුත්වතෝ ෙු පසමිතුරන් නුත්වතෝ ෙු වොම්නස් නුත්වතෝ 
ෙු අවෙරී ෙු ෙසන්නමු’ යි පරාර්ථනාවෙක් වෙයි. එවතකුදු ෙුෙත් ඔහු වෙර බ්ුඳුම් 
ඇත්වතෝ ෙු දණ්ඩ ඇත්වතෝ ෙු පසමිතුරන් ඇත්වතෝ ෙු වොම්නස් ඇත්වතෝ ෙු 
වෙරී ෙු වෙවසත්. ඔහු ඊෂයර්ාෙත ්මාත්සයයර්යත් සංවයෝජන වකාටඇත්තාහු 
(ඊෂයර්ාමාත්සයයර් වදකින් බ්ුඳුණාහු), එවස් වෙවසත්.” පරශන් විචාරනු ලුබ්ූ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සක්වදවිඳුවග් පුනය වම පරිද්වදන් විසුඳූහ. (එයින්) සතුටු ෙූ 
සක ්වදවිඳු “භාගයෙතුන් ෙහන්ස, වමය එවස් යු, සගුතයන් ෙහනස්, වමය එවස් යු. 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් විසුඳුම ඇසීවමන් වමහි මවග් සුකය ඉක්මිණි2 විමතිය 



 
 
 
13. ඉතිහ සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං අභිනදදිත්වා අනුවමාදිත්වා 
භගේතං උත්තරිං පඤ්හමපචු්ි: 
“ඉස්සාමච්ඡරියං පන මාරිස කිංනිොනං කිංසමුදයං කිංජාතකිං කිංපභෙං, කසි්මිං සති 
ඉස්සාමච්ඡරියං වහාති, කිස්මිං අසති ඉස්සාමච්ඡරියං න වහාතී?”ති. 
ඉස්සාමච්ඡරියං වඛා වදොනමිදද පියාප්පියනොිනං පයිාප්පියසමුදයං පයිාප්පියජාතිකං 
පියාප්පියපභෙං, පයිාප්පිවය සති ඉස්සාමච්ඡරියං වහාති, පියාප්පිවය අසති 
ඉස්සාමච්ඡරියං න වහාතී”ති. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. “පයිාප්පියං වඛා පන මාරිස කිංනිොනං කිංසමුදයං කිංජාතිකං කිංපභෙං. කසි්මිං 
සති පයිාප්පියං වහාති, කිස්මී අසති පියාප්පියං න වහාතී”ති. 
“පයිාප්පියං වඛා වදොනමිදද, ඡදදනිොනං ඡදදසමුදයං ඡදදජාතිකං ඡදදප්පභෙං ඡවදද 
සති පයිාප්පියං වහාති, ඡවදද’ අසති පියාප්පියං න වහාතී”ති. 
 
 
 
 
 
15. “ඡවදො වඛා පන මාරිස කිංනිොවනා කිංසමුදවයා කිංජාතිවකා කිංපභවො, කිස්මිං 
සති ඡවදො වහාති, කිස්මිං අසති ඡවදො න වහාතී’ති. 
ඡවදො වඛා වදොනමිදද විතක්කනිොවනා විතක්කසමුදවයා විතක්කජාතිවකා 
විතක්කපභවො. විතවක්ක සති ඡවදො වහාති, විතවක්ක අසති ඡවදො න වහාතී”ති. 
 
 
 
 
 
 
16. විතවක්කා වඛා පන මාරිස කිංනිොවනා කිංසමුදවයා කංිජාතිවකා කිංපභවො, 
කසි්මිං සති විතවක්කා වහාති, කසි්මිං අසති විතවක්කා න වහාතී’ති. 
විතවක්කා වඛා වදොනමිදද පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛානිොවනා 
පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛාසමුදවයා පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛාජාතිවකා 
පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛාපභවො, පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛාය සති විතවක්කා වහාති, 
පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛාය අසති විතවක්කා න වහාතී”ති. 
 
 
 

පහ විණු” ය ිසක් වදවිඳු භගෙත් බු්දුරජුන්වග් ෙචනය පළිගිත්වත් ය, අනුවමාෙන් 
විය. 
 
13. සක් වදවිඳු වමවස් භගෙත් බ්දුුරජුන්වග් ෙචනය පිළිවගන අනුවමෙු, 
“නිදුකාණන් ෙහනස්, ඊෂයර්ා මාත්සයයර් වදක කුමක් නිදන් වකාටුත්වත් ද, කුමක් 
සමුදය (කාරණ) වකාටුත්වත ්ද, කුමක් උත්පත්ති ස්ථාන වකාටුත්වත් ද, කුමක් 
පරභෙ (උපදනා තුන) වකාටුත්වත් ද, කුමක් ඇති කල්හි ඊෂයර්ා මාත්සයයර් වදක වෙය ි
ද, කුමක් නුති කල්හි ඊෂයර්ා මාත්සයයර් වදක වනා වෙයි ද?” යි මත්වතහි ද පුනයක් 
පුළුෙතු. 
1. කතාෙකාවසා - කරන ලද අෙකාශ ඇත්වත් යන ුපදගතාර්ථ යු. 
2. තිණ්ණා කංඛා - සුකය තරණය කරන ලදී යන ුපදගතාර්ථ යු. 
“වදවිඳ, ඊෂයර්ා මාත්සයයර් වදක පරිය අපරිය සත්ත්ෙයන් නිොන වකාටුත්වත් ය, පරයිාපරිය 
සත්ෙයන් සමුදය (කාරණ) වකාට ඇත්වත් ය, පරියාපරිය සත්ෙයන් ජාති 
(උතප්ත්තිස්ථාන) වකාටඇත්වත් ය, පරියාපරිය සත්ෙයන් පරභෙ (උපදනා තුන්) වකාට 
ඇත්වත් ය. පරියාපරිය සත්ෙයන ්ඇති කලහ්ි ඊෂයර්ා මාත්සයයර් වදක වෙයි. පරියයක්හු 
වහෝ අපරියයක්හු නුති කල්හි ඊෂයර්ා මාත්සයයර් වදක වනා වේ” යුයි භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් විසුඳූ වස්ක. 
 
14. නිදුකාණන ්ෙහනස්, පරියාපරිය සත්ෙ සංස්කාරය කුමක් නිොන වකාටුත්වත් ද, 
කුමක් සමුදය වකාට ඇත්වත ්ද, කුමක් උත්පත්ති ස්ථාන වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් 
පරභෙ වකාටුත්වත් ද, කුමක් ඇති කල්හි පරියාපරිය සත්ෙ සංස්කාරය වේ ද, කුමක් 
නුති කලහ්ි පරියාපරිය සත්ෙ සංස්කාරය වනා වේ දැ?” යි සක් වදවිඳු පුළුෙතු. 
වදවිඳ, පරියාපරිය සත්ෙසංසක්ාරය ෙනාහි ඡන්දය නිොන වකාටුත්වත් ය, ඡනද්ය 
සමුදය වකාටුත්වත් ය, ඡනද්ය උත්පත්තිස්ථාන වකාටුත්වත් ය, ඡන්දය පරභෙ 
වකාටුත්වත් ය, ඡන්දය ඇත ිකලහ්ි පරියාපරිය සත්ෙ සංස්කාරය වේ, ඡනද්ය නුති 
කලහ්ි පරියාපරිය සත්ෙසංස්කාරය වනා වේ” යු යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසුඳූ වසක්. 
 
15. “නිදුකාණන් ෙහන්ස, ඡනද්ය ෙනාහි කුමක් නිොන වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් 
සමුදය වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් උත්පත්ති ස්ථාන වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් පරභෙ 
වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් ඇති කල්හි ඡන්දය වේ ද, කුමක් නුති කලහ්ි ඡන්දය වනා 
වේ ද?” යි සක් වදවිඳු පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, ඡන්දය ෙනාහි විනිශ්චය විතර්කය නිොන වකාට ඇත්වත් ය, විනිශ්චය 
විතර්කය සමදුය වකාට ඇත්වත් ය, විනශි්චය විතර්කය උත්පත්තිස්ථාන වකාට 
ඇත්වත් ය, විනගි්ෙය විතර්කය පරභෙ වකාට ඇත්වත් ය, විනිශ්චය විතර්කය ඇති 
කලහ්ි ඡන්දය වේ, විනිශ්චය විතර්කය නුති කල්හි ඡන්දය වනා වේ” යු යි 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසුඳූ වස්ක. 
 
16. “නදිුකාණන් ෙහන්ස, විනශි්චය විතර්කය කුමක් නිදන් වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් 
සමුදය වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් උත්පත්තිස්ථාන වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් පරභෙ 
වකාට ඇත්වත් ද, කුමක් ඇති කල්හි විනිශ්චය විතර්කය වේ ද, කුමක් නුති කල්හි 
විනිශ්චය විතර්කය වනා වේ දැ?” ය ිසක් වදවිඳු පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, විනිශ්චය විතර්කය ෙ ූකලි තෘෂණ්ා පරපේච සම්පරයකු්ත සංඥාවකාටස් නිදන් 
වකාටුත්වත් ය, එය ම සමුදය වකාට ඇත්වත් ය. එය ම උතප්ත්තිස්ථාන වකාට 
ඇත්වත් ය, එය පරභෙ වකාට ඇත්වත් ය, එය ඇති කල්හි විනිශ්චය විතර්කය වේ, 
එය නුති කල්හි විනිශ්චය විතර්කය වනා වේ” යු යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසුඳූ 
වස්ක. 



17. කථං පටිපව්නා පන මාරිස භකි්ඛු 
පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛානිවරාධසාරුප්පගාමිනීපටිපදං පටිපව්නා වහාතී’ති. 
වසාමනසසම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පි. 
වොමනස්සම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි. වසවිතබ්බ්ම්ප ිඅවසවිතබ්බ්ම්පි. 
උවපක්ඛම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පි. 
වසාමනස්සම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි. වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති ඉති 
වඛා පවනතං ෙුත්තං කිවඤ්චතං පටිච්ච ෙුත්තං. තත්ථ යං ජඤ්ා වසාමනස්සං ‘ඉමං 
වඛා වම වසාමනස්සං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති කුසලා ධම්මා 
පරිහාය්තී’ති. එෙරූපං වසාමනස්සං න වසවිතබ්බ්ං. තත්ථ යං ජඤ්ා වසාමනස්සං 
‘ඉමං වඛා වම වසාමනස්සං වසෙවතා අකුසලා ධම්මා පරිහාය්ති කසුලා ධම්මා 
අභෙිඩ්ඪ්තී’ති. එෙරූපං වසාමනස්සං වසවිතබ්බ්ං. තත්ථ යවඤ්ච සවිතක්කං සවිචාරං 
යවඤ්ච අවිතක්කං අවිචාරං වය අවිතක්කඅවිචාවර වත පණීතතවර. 
වසාමනස්සම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පීති. ඉති 
ය්තං ෙුත්තං ඉදවමතං පටිච්ච ෙුත්තං. වොමනස්සම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි 
වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. ඉති වඛා පවනතං ෙුත්තං කිවඤ්චතං පටිච්ච ෙුත්තං. 
තත්ථ යං ජඤ්ා වොමනස්සං ‘ඉමං වඛා වම වොමනස්සං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා 
අභෙිඩ්ඪ්ති කසුලා ධම්මා පරිහාය්තී’ති, එෙරූපං වොමනස්සං න වසවිතබ්බ්ං. තත්ථ 
යං ජඤ්ා වොමනස්සං ‘ඉමං වඛා වම වොමනස්සං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා 
පරිහාය්ති කසුලා ධම්මා අභෙිඩ්ඪ්තී’ති, එෙරූපං වොමනස්සං වසවිතබ්බ්ං. තත්ථ 
යවඤ්ච සවිතක්කං සවිචාරං යවඤ්ච අවිතක්කං අවිචාරං, වය අවිතක්කඅවිචාවර වත 
පණීතතවර. වොමනස්සම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි 
අවසවිතබ්බ්ම්පී’ති. ඉති ය්තං ෙුත්තං ඉදවමතං පටිච්චෙුත්තං. 
උවපක්ම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි, අවසවිතබ්බ්ම්පී ති ඉති වඛා 
පවනතං ෙතු්තං. කිවඤ්චතං පටිච්ච ෙුත්තං තත්ථ යං ජඤ්ාඋවපක්ඛං ඉමං වඛා වම 
උවපක්ඛං වසෙවතා අකුසලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති, කසුලා ධම්මා පරිහාය්තී’ති, 
එෙරූපා උවපක්ඛා න වසවිතබ්බ්ා. තත්ථ යං ජඤ්ා උවපක්ඛා ඉමං වඛා වම 
උවපක්ඛං වසෙවතා අකුසලා ධම්මා පරිහාය්ති, කුසලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්තී’ති, 
එෙරූපා උවපක්ඛා වසවිතබ්බ්ා. තත්ථ යවඤ්ච සවිතක්කං සවිචාරං, යවඤ්ච අවිතක්කං 
අවිචාරං වය අවිතක්කඅවිචාවර වත පණීතතවර. උවපක්ඛම්පාහං වදොනමිදද 
දුවිවධන ෙොමි. වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති ඉති ය්තං ෙුත්තං ඉදවමතං පටිච්ච 
ෙුත්තං. 
එෙං පටිපව්නා වඛා වදොනමිදද භික්ඛු 
පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛානිවරාධසාරුප්පගාමිනීපටිපදං පටිපව්නා වහාතීති. ඉත්ථං භගො 
සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස පඤ්හං පුවට්ඨා බ්යාකාසි. අත්තමවනා සවක්කා 
වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං අභනිදදි අනුවමාදි. “එෙවමතං භගො, එෙවමතං 
සගුත, තිණ්ණා වමත්ථ කඞ්ඛා විගතා කථංකථා භගෙවතා පඤ්හවෙයයාකරණං 
සුත්වා”ති. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. “නිදුකාණන් ෙහනස්, මහණ වතම වකවස් පිළිපන්වන් පරපංචසංඥා වකාටසුන්වග් 
සංසිඳීමට උපාය බ්ුවින් නිසි ෙූ ද එය අරමණුු කරිීම් ෙශවයන් එයට පුමිවණන්නා 
ෙූ ද විෙසුන් මඟ පිළිපන්වන් වේදැ?” ය ිසක් වදවිඳු පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, මම් වසවියු යතුු වනා වසවියු යුතු විසින් වසාම්නස් වේදනාෙ ද වද පරිදි 
වකාට කියමි. වදවිඳ, වසවියු යතුු වසාම්නස ද වනා වසවියු යුතු වසාම්නස දැ යි 
මම් වසාම්නස ද වද පරිද්වදකින් කයිමි, වොම්නස ද වසවියු යුතු වොම්නස ද වනා 
වසවියු යතුු වොම්නස දැ යි වද පරිදිවකාට කයිමි. උවපක්ෂ්ාෙ ද වසවියු යුතු 
උවප්ක්ෂාෙ ද වනා වසවියු යුතු උවප්කෂ්ාෙ දැයි වද පරිදි වකාට කියමි. 
වසවියු යතුු වසාම්නස ද වනාවසවියු යුතු වසාම්නස දැ යි මම් වසාම්නස වද 
පරිද්වදකින් කියමි යි වමවස ්වමය කයින ලදි. වමය කුමක් සඳහා කයින ලද ද යත්: 
එහි වම් වසාම්නස වසෙුනා මවග් සතන්හි අකුසල් දහම්හ ුෙුවඩත්, කසුල ්දහම්හු 
පිරිවහත් යු යි යම් වසාම්නසක ්දැන ගන්වන් ද, වම බ්ඳු ෙූ වසාම්නස වනා වසවියු 
යුතු. වම් වසාම්නස වසෙුනා මවග් සතන් හ ිඅකුසල් දහම්හු පරිිවහත් කසුල් දහම්හ ු
ෙුවඩති’ යි යම් වසාම්නසක් දැන ගන්වන් ද, වම බ්ඳු වසාම්නස වසවියු යුතු. එහි ද 
යම් වසාම්නවසක ්ඉදින් විතර්ක සහිත විචාරසහති ද (වනෂ්කාමය ෙශවයන් 
විදර්ශනා ෙශවයන් අනසු්මෘතිභාෙනා ෙශවයන් පරථම ධයාන ෙශවයන් විතර්ක විචාර 
සහිත ද), යම් වසාම්නවසක් විතර්ක (රහති ද විචාර රහති ද ද්විතීය ධයාන ෙශවයන් 
අවිතර්ක ෙු අවිචාර ෙු උපන්වන් ද) ඔෙුන් අතුවරන් යමක් විතර්ක රහිත ද විචාර 
රහිත ද, එය ෙඩා උතුම් ය. ‘වදවිඳ, වසාම්නස ද වසවියු යුතු එක දැ, වනා වසවියු 
යුතු එක දැ යි වද පරිද්වදකින් කයිමි’ යි යමක් කයින ලද ද, වමය ඒ ද්විවිධ 
වසාම්නස සඳහා කයින ලදි. වදවිඳ, වොම්නස ද වසවියු යතුු එක දැ වනා වසවියු 
යුතු එක දැ යි වද පරිද්වදකින් මම් කියමි. වමවස් ෙනාහි වමය කයින ලදි. වමය 
කුමක් සඳහා කියන ලද ද යත්: එහි ‘වම් වොම්නස වසෙුනා මවග් සතන්හි අකසුල් 
දහම්හු ෙුවඩත්, කුසල් දහම්හු පිරිවහත් යු’ යි යමක් දන්වන් ද, වම බ්ඳු වොම්නස 
වනා වසවියු යුතු යු. එහි ‘වම් වොම්නස වසෙුනා මවග් සතන්හි අකුසල් දහම්හු 
පිරිවහත්, කසුල් දහම් හු ෙුවඩත් යු’ යි දන්වන් ද, වම බ්ඳු වොම්නස වසවියු යුතු. 
එහි විතර්ක සහිත විචාර සහති යම් වොම්නවසක් වේ ද, විතර්ක රහිත විචාර රහිත 
යම් වොම්නවසක් වේ ද, ඔෙුන් අතුවරන් යමක් විතර්ක රහිත විචාර රහති දැ 
(වනෂක්ාමය ෙශවයන් විදර්ශනා ෙශවයන් අනසු්මෘති ෙවයන් පරථමධයානාදි 
ෙශවයන් උපදනා) වම් වොම්නස ෙඩා උතුම් යු. වදවිඳ, වොම්නස ද වසවියු යතුු එක 
ද වනාවසවියු යුතු එක දැ යි වොම්නස ද මම් වදෙුදැරුම් වකාට කියමි යි වමවස ්
යමක් කයින ලද ද, වමය එක ීවොම්නස සඳහා කියන ලදි. 
වදවිඳ, වසවියු යුතු එක ද වනාවසවියු යුතු එක දැ යි මම් උවපක්්ෂාෙ ද වද 
ෙුදූරුම් වකාට කයිමි. වමවස් ම වමය කයින ලදි. වමය කුමක් සඳහා කියන ලද ද 
යත්: එහි වම් උවපක්්ෂාෙ ෙනාහි වසෙුනා මවග් සතන්හි අකුසල් දහම්හු ෙුවඩත්, 
කුසල් දහම්හු පිරිවහත් යු යි යම් උවපක්්ෂාෙක් දන්වන් ද, වම බ්ඳු ෙූ උවපක්්ෂාෙ 
වනාවසවියු යුත ුය. එහි වම උවප්ක්ෂාෙ වසෙුනා මවග් සතන්හි අකුසල් දහම්හු 
පිරිවහත් කසුල් දහම්හු ෙුවඩත් යු යි යම් උවපක්්ෂාෙක් දන්වන් ද වම බ්ඳු ෙූ 
උවප්ක්ෂාෙ වසවියු යතුු ය. එහි යමක් සවිතර්ක සවිචාර ද, යමක් අවිතර්ක අවිචාර 
ද, වමාෙුන් අතුවරන් යමක් අවිතර්ක අවිචාර ද එය ෙඩා උතුමි. වදවිඳ, ‘වසවියු යුතු 
එක ද වනා වසවියු යතුු එක දැ යි උවපක්්ෂාෙ වද ෙුදූරුම් වකාට කයිමි’ යි වමවස් 
යවමක් මා විසින් කයින ලද ද, වමය ඒ (අවිතර්ක අවිචාර) උවපක්්ෂාෙ සඳහා කියන 
ලදි. 
වදවිඳ, වමවස් පළිපින් මහණ වතම පරපංච සම්පරයකුත් සංඥා වකාටසුන්වග් 
සංසිඳීමට උපාය බ්ුවින් එයට නිසි ෙූ ද එය අරමුණු කිරීම් ෙශවයන් එයට 
පුමිවණන්නා ෙ ූද විෙසුන් මඟට පළිිපන්වන් වේ යු යි වමවස් සක් වදවිඳු විසින් 
විචාරන ලද පුනය විසඳා ෙොළ වසක්. සතුටු ෙූ සක ්වදවිඳු ‘භාගයෙතුන් ෙහනස්, එය 



 
 
 
 
18. ඉතිහ සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං අභිනදදිත්වා අනුවමාදිත්වා 
භගේතං උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ි: “කථං පටිපව්නා පන මාරිස භකි්ඛු 
පාතිවමාක්ඛසංෙරාය පටිපව්නා වහාතී?ති”. 
කායසමාචාරම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. 
ෙචීසමාචාරම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. 
පරිවයසනම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. 
කායසමාචාරම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි. වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. ඉති 
වඛා පවනතං ෙුත්තං කිවඤ්චතං පටිච්ච ෙුත්තං. තත්ථ යං ජඤ්ා කායසමාචාරං ඉමං 
වඛා වම කායසමාචාරං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති කුසලා ධම්මා 
පරිහාය්තී ති, එෙරූවපා කායසමාචාවරා න වසවිතවබ්බ්ා. තත්ථ යං ජඤ්ා 
කායසමාචාරං ඉමං වඛා වම කායසමාචාරං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා පරිහාය්ති 
කුසලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්තී ති, එෙරූවපා කායසමාචාවරා වසවිතවබ්බ්ා. 
කායසමාචාරම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි. වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. ඉති 
ය්තං ෙුත්තං, ඉදවමතං පටිච්ච ෙුත්තං, 
ෙචීසමාචාරම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පීති. ඉති 
වඛා පවනතං ෙුත්තං. කිවඤ්චතං පටිච්ච ෙුත්තං. තත්ථ යං ජඤ්ා ෙචීසමාචාරං ඉමං 
වඛා වම ෙචීසමාචාරං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති, කසුලා ධම්මා 
පරිහාය්තී’ති, එෙරූවපා ෙචීසමාචාවරා න වසවිතවබ්බ්ා. තත්ථ යං ජඤ්ා 
ෙචීසමාචාරං ඉමං වඛා වම ෙචීසමාචාරං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා පරිහාය්ති 
කුසලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්තී’ති, එෙරූවපා ෙචීසමාචාවරා වසවිතවබ්බ්ා. 
ෙචීසමාචාරම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි. වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පීති ඉති 
ය්තං ෙුත්තං, ඉදවමතං පටිච්ච ෙුත්තං. 
පරිවයසනම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී’ති. ඉති 
වඛා පවනතං ෙුත්තං. කිවඤ්චතං පටිච්ච ෙුත්තං. තත්ථ යං ජඤ්ා පරිවයසනං ඉමං 
වඛා වම පරිවයසනං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති කුසලා ධම්මා 
පරිහාය්තී’ති, එෙරූපා පරිවයසනා න වසවිතබ්බ්ා. තත්ථ යං ජඤ්ා පරිවයසනං 
ඉමං වඛා වම පරිවයසනං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා පරිහාය්ති කසුලා ධම්මා 
අභෙිඩ්ඪ්තී’ති. එෙරූපා පරිවයසනා වසවිතබ්බ්ා. පරිවයසනම්පාහං වදොනමිදද 
දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති ඉති ය්තං ෙුත්තං ඉදවමතං පටිච්ච 
ෙුත්තං. එෙං පටිපව්නා වඛා වදොනමිදද භකි්ඛු පාතිවමාක්ඛසංෙරාය පටිපව්නා 
වහාතී’ති. 
ඉත්ථං භගො සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස පඤ්හං පුවට්ඨා බ්යාකාසි. අත්තමවනා 
සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසිතං අභනිදදි අනුවමාදි: “එෙවමතං භගො 
එෙවමතං සගුත. තිණ්ණා වම’ත්ථ කඞ්ඛා විගතා කථංකථා භගෙවතා 
පඤ්හවෙයයාකරණං සුත්වා”ති. 
 
 
 
 
 
 

එවස් යු, සගුතයන් ෙහනස්, එය එවස් යු. භාගයෙතුන ්ෙහන්වස්වග් පුන විසඳීම 
ඇසීවමන් වමහි මා තුළු ෙූ සුකය ඉක්මිණ, විමතිය පහ වියු’ යි කයිා භගෙත් 
බ්ුදුරජුන්වග් ෙචනය පිළිගත්වත් ය, අනුවමවී ය. 
 
18. වමවස් සක් වදවිඳු භගෙත් බ්දුුරජුන්වග් ෙචනය පිළිවගන, “නිදුකාණන් ෙහන්ස, 
වකවස් පිළිපන් මහණ වතම පාතිවමාක්ඛ සීල සංෙරය පණිිස පළිපින්වනක් වේ දැ” 
යි මත්වතහි දු පුනයක් පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, වසවියු යුතත් ද වනා වසවියු යුත්ත දැ යි කායසමාචාරය ද මම් 
වදෙුදූරුම් වකාට කයිමි. වසවියු යුතත් ද වනාවසවියු යුත්ත දැ ය ිොකස්මාචාරය 
ද මම් වදෙුදූරුම් වකාට කයිමි. වදවිඳ, වසවියු යුතත් ද වනාවසවියු යුත්ත දැ යි 
පවයයෂණය ද මම් වදෙුදූරුම් වකාට කයිමි. වදවිඳ, වසවියු යුත්ත ද වනා වසවියු 
යුත්ත දැ ය ිකායසමාචාරය ද මම් වදෙුදූරුම් වකාට කයිමි යි වමවස් ම වමය කයින 
ලදි. කුමක් සඳහා වමය කියන ලද ද යත්: එහි වම් කායසමාචාරය වසෙුනා මා 
සතන්හි අකසුල් දහම්හු ෙුවඩත්, කුසල් දහම්හු පිරිවහත් යු’ යි යම් කාය 
සමාචාරයක් දන්වන් ද, වම බ්ඳු ෙූ කායසමාචාරය වසවිය යතුු යු. එහි වම් කාය 
සමාචාරය වසෙුනා මා සතවනහි අකසුල් දහම්හු පිරිවහත්, කසුල් දහම්හු ෙුවඩත් 
යුයි යම් කාය සමාචාරයක් දන්වන් ද වමබ්ඳු ෙූ කායසමාචාරය වසවිය යතුු ය. 
‘වදවිඳ, වසවියු යතු්ත ද වනාවසවියු යුත්ත දැ ය ිකායසමාචාරය ද වදෙුදූරුම් 
වකාට මම් කයිමි යි වමවස් යමක් කයින ලද ද වමය එක ීකාය සමාචාරය සඳහා 
කයින ලදි. 
වදවිඳ, වසවියු යුත්ත ද වනාවසවීයු යතු්ත දැ යි ොක්සමාචාරය ද වද ෙුදූරුම් 
වකාට මම් කයිමි. වමවස් ම වමය කයින ලදි. වමය කුමක් සඳහා කයින ලද ද? යත්: 
එහි, ‘වම් ොක්සමාචාරය වසෙුනා මවග් (සතන්හි) අකසුල් දහම්හු ෙුවඩත්, කුසල් 
දහම්හු පරිිවහත් යු’ යි යම් ොකස්මාචාර යක් දන්වන් ද, එ බ්ඳු ෙූ ොකස්මාචාරය 
වනා වසවියු යුතු. එහ ි‘වම් ොක්සමාචාරය වසෙුනා මවග ්(සතන්හි) අකසුල් දහම්හු 
පිරිවහත්, කසුල් දහම්හ ුෙුවඩත් යු’ යි යම් ොකස්මාචාරයක් දන්වන් ද, වමබ්ඳු ෙූ 
ොක් සමාචාරය වසවියු යුතු. ‘වදවිඳ, වසවියු යතු්ත ද වනාවසවියු යුත්ත දැ යි 
ොක්සමාචාරයද මම් වදෙුදූරුම් වකාට කයිමි’ යි වමවස් යමක් කයින ලද ද, වමය 
එකී ොකස්මාචාරය සඳහා කයින ලදි. 
වදවිඳ, වසවියු යුත්ත ද වනාවසවියු යතු්ත දැ යි පවයයෂණය ද වදෙුදූරුම් වකාට 
මම් කියමි. වමවස් ම වමය කයින ලදි. වමය කුමක් සඳහා කයින ලද ද? යත්: එහි 
‘වම් පවයයෂණය වසෙුනා මවග් සන්තානවයහි අකසුල ්දහම්හු ෙුවඩත්, කසුල් 
දහම්හු පරිිවහති’ යි යම් පවයයෂණයක් දැන ගන්වන් ද, වමබ්ඳු ෙූ පවයයර්ෂණය වනා 
වසවියු යතුු. එහි ‘වම් පවයයෂණය වසෙුනා මවග් සන්තානවයහි අකසුල් දහම්හු 
පිරිවහත්, කසුල් දහම්හ ුෙුවඩති’ යි යම් පවයයෂණයක් දැන ගන්වන් ද, ඒ 
පවයයෂණය ද වසවියු යතුු. වදවිඳ, පවයයර්ෂණයත් වසවියු යතු්ත ද වනා වසවියු 
යුත්ත දැ ය ිවදෙුදූරුම් වකාට මම් කියමි යි වමවස් යමක ්කයින ලද ද, වමය එකී 
පවයයෂණය ද සඳහා කයින ලදි. වදවිඳ, වමවස් පළිපින් මහණ ෙනාහි පාතිවමාක්ඛ 
සංෙරය පිණිස පළිිපන්වන් වේ යු යි.  
වමවස් භාගයෙතුන ්ෙහන්වස ්සක්වදවිඳු විසින් පුන පුළුෙසු්නා ලද්ොහු එය විසුඳූ 
වස්ක. සතුටට පත් සක් වදවිඳු ‘භාගයෙතුන් ෙහනස්ු, එය එවස් යු, සගුතයන් 
ෙහන්ස, එය එවස් යු. භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් පුන විසුඳුම ඇසීවමන් වමහි මවග් 
සුකය ඉක්මිණ, විමතිය පහ වීයු’ යි භගෙත් බ්ුදුරජුන්වග් ෙචනය පළිගිත්වත් ය, 
අනුවමවී ය. 
 



19. ඉතිහ සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං අභිනදදිත්වා අනුවමාදිත්වා 
භගේතං උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ි: “කථං පටිපව්නා පන මාරිස භකි්ඛු 
ඉදියසංෙරාය පටිපව්නා වහාතී?” 
“චක්ඛුවිවඤ්ෙයයං රූපම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි 
අවසවිතබ්බ්ම්පීති. වසාතවිවඤ්ෙයයං ස්දම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි 
වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පීති. ඝානවිවඤ්ෙයයං ගදධම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන 
ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. ිව්හාවිවඤ්ෙයයං රසම්පාහං වදොනමිදද 
දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී ති. කායවිවඤ්ෙයයං වඵාට්ඨබ්බ්ම්පාහං 
වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පීති. මවනාවිවඤ්ෙයයං 
ධම්මම්පාහං වදොනමිදද දුවිවධන ෙොමි වසවිතබ්බ්ම්පි අවසවිතබ්බ්ම්පී’ති. 
එෙං ෙුවත්ත සවක්කා වදොනමිවදො භගේතං එතදවොච: ඉමස්ස වඛා අහං භව්ත 
භගෙතා සඞ්ිවත්තන භාසිතස්ස එෙං විත්ථාවරන අත්ථං ආජානාමි. යථාරූපං භව්ත 
චක්ඛුවිවඤ්ෙයයං රූපං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති, කසුලා ධම්මා 
පරිහාය්තී ති, එෙරූපං චක්ඛුවිවඤ්ෙයයං රූපං න වසවිතබ්බ්ං. යථාරූපඤ්ච වඛා 
භව්ත චක්ඛුවිවඤ්ෙයයං රූපං වසෙවතා අකුසලා ධම්මා පරිහාය්ති කසුලා ධම්මා 
අභෙිඩ්ඪ්ති ති එෙරූපං චක්ඛුවිවඤ්ෙයයං රූපං වසවිතබ්බ්ං. යථාරූපඤ්ච වඛා 
භව්ත වසාතවිවඤ්ෙයයං ස්දං වසෙවතා -වප- ඝානවිවඤ්ෙයයං ගදධං වසෙවතා 
-වප- ිව්හාවිවඤ්ෙයයං රසං වසෙවතා -වප- කායවිවඤ්ෙයයං වඵාට්ඨබ්බ්ං 
වසෙවතා -වප- මවනාවිවඤ්ෙයයං ධම්මං වසෙවතා අකසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති 
කුසලා ධම්මා පරිහාය්ති ති එෙරූවපා මවනාවිවවඤ්ෙයයා ධවම්මා න 
වසවිතවබ්බ්ා. යථාරූපඤ්ච වඛා භව්ත මවනාවිවඤ්ෙයයං ධම්මං වසෙවතා 
අකසුලා ධම්මා පරිහාය්ති කසුලා ධම්මා අභිෙඩ්ඪ්ති ති, එෙරූවපා 
මවනාවිවවඤ්ෙයයා ධවම්මා වසවිතවබ්බ්ා. ඉමස්ස වඛා වම භව්ත භගෙතා 
සඞ්ිවත්තන භාසතිස්ස එෙං විත්ථාවරන අත්ථං ආජානවතා තිණ්ණා වම’ත්ථ කඞ්ඛා 
විගතා කථංකථා භගෙවතා පඤ්හවෙයයාකරණං සුත්වා”ති. 
 
20. ඉතිහ සක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං අභිනදදිත්වා අනුවමාදිත්වා 
භගේතං උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ි: “සවබ්බ්ෙ නු වඛා මාරිස සමණබ්රාහ්මණා 
එක්තොො එක්තසලීා එක්තඡන්දා එක්තඅවජ්ඣාසානා”ති. 
“න වඛා වදොනමිදද සවබ්බ් සමණබ්රාහ්මණා එක්තොො එක්තසලීා එක්තඡන්දා 
එක්තඅවජ්ඣාසානා”ති. 
“කස්මා පන මාරිස න සවබ්බ් සමණබ්රාහ්මණා එක්තොො එක්තසීලා එක්තඡන්දා 
එක්තඅවජ්ඣාසානා?”ති. 
“අවනකධාතුනානාධාතු වඛා වදොනමිදද වලාවකා. තස්මිං 
අවනකධාතුනානාධාතුස්මිං වලාවක යං යවදෙ සත්තා ධාතුං අභිනිවිස්ති, තං 
තවදෙ ථාමසා පරාමස්ස අභනිිවිස්ස වොහර්ති ‘ඉදවමෙ සච්චං වමාඝමඤ්ේති.’ 
තස්මා න සවබ්බ් සමණබ්රාහ්මණා එක්තොො එක්තසීලා එක්තඡන්දා 
එක්තඅවජ්ඣාසානා”ති. 
 
 
 
 
 
“සවබ්බ්ෙ නු වඛා මාරිස සමණබ්රාහ්මණා අච්ච්තනිට්ඨා අච්ච්තවයාගවක්ඛමී 
අච්ච්තබ්රහ්මචාරී අච්ච්තපරිවයාසානා?”ති. 
“න වඛා වදොනමිදද සවබ්බ් සමණබ්රාහ්මණා අච්ච්තනිට්ඨා අච්ච්තවයාගවක්ඛමී 
අච්ච්තබ්රහ්මචාරී අච්ච්තපරිවයාසානා”ති. 

19. වමවස් සක් වදවිඳු භගෙත් බ්දුුරජුන්වග් ෙචනය පිළිවගන අනුවමෙු ඔබ්වගන ්
“නිදුකාණන් ෙහනස්, වකවස් පිළිපන් මහණ වතම ඉන්ිය සංෙරය පිණිස 
පිළිපන්වන් වේ දැ?” ය ිමත්වතහි පුනයක් පුළුෙුත. 
“වදවිඳ, ඇසින් දැක දත යතුු රූපය ද වසවියු යතු්ත ද වනා වසවියු යතු්ත දැ යි 
වදෙුදූරුම් වකාට මම් කයිමි ... වදවිඳ, කනනි් අසා දත යතුු ශබ්දය ද ... වදවිඳ, 
නුහුවයන් අසා දත යුතු ගඳ ද ... දිවෙන් ආස්ොද වකාට දත යුත ුරසය ද ... කයින් 
පුහුසු දත යතුු හුවපන දූ ද … මනසින් දත යුතු දහම් අරමණුු ද වසවියු යුත්ත 
ද වනාවසවියු යුත්ත දැ යි වදෙුදූරුම් වකාට මම් කයිමි” යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
විසඳා ෙොළ වස්ක. 
වමවස් ෙොළ කල්හි “ෙහන්ස, භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සුවකවින් ෙොරන ලද වම් 
ෙචනවය් අරුත් වමවස් විසත්ර ෙශවයන් මම් දැනගනිමි. ෙහන්ස, ඇසින් දැක දත යුතු 
යම් බ්ඳු රූපයක් වසෙුනහුවග ්සනත්ානවයහි අකසුල් දහම්හු ෙුවඩත් ද කසුල් 
දහම්හු පරිිවහත් ද, වමබ්ඳු ෙූ චක්ෂුර් විවෙය රූපය වනා වසවියු යුතු. ෙහනස්, 
ඇසින් දැක දත යුතු යම් බ්ඳු රූපයක් වසෙුනහුවග ්සන්තානවයහි අකසුල් දහම්හු 
පිරිවහත් ද කසුල් දහම්හු ෙුවඩත් ද, එබ්ඳු ෙූ චක්ෂුර් වි වෙය රූපය වසවියු යුතු. 
ෙහන්ස, යම් බ්ඳු වශරාතර විවෙය ශබ්දයක් වසෙුනහුවග් ... ඝරාණ වි වෙය ගන්ධයක් 
වසෙුනහුවග් ... ිහ්ො වි වෙය රසයක් වසෙුනහුවග් ... කාය වි වෙය සප්රෂ්ටෙයයක් 
වසෙුනහුවග් ... මවනෝ වි වෙය ධර්මයක් වසෙුනහුවග් සනත්ානවයහි අකසුල් දහම්හු 
ෙුවඩත් ද කුසල් දහම්හු පිරිවහත් ද, වම බ්ඳු මවනෝ වි වෙය ධර්මය වනා වසවියු 
යුතු. ෙුලිදු යම් බ්ඳු මවනෝ වි වෙය ධර්මයක් වසෙුනහුවග් සන්තානවයහි අකසුල් 
දහම්හු පරිිවහත් ද කුසල් දහම්හු ෙුවඩත් ද එබ්ඳු ෙූ මවනෝ වි වෙය ධර්මය වසවියු 
යුතු. ෙහනස්, භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙොරන ලද වම් ෙචනවය් අර්ථය වමවස් 
විසත්රවයන් දැන ගන්නා මට භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් පුන විසඳුම ඇසීවමන් වමහි 
සුකය ඉක්මිවය් ය, විමතිය පහ වී යු” යි සක්වදවිඳු ක ීය. 
 
 
20. වමවස් සක් වදවිඳු භගෙත් බ්දුුරජුන්වග් ෙචනය පිළිවගන අනුවමෙු, මත්වතහි දු 
පුනයක් පුළුෙුස්වන්, “නිදුකාණන් ෙහනස්, සයිලු ම මහණබ්මුවණෝ එක් (සමාන) 
අන්තයක් ඇති (අභින්න) ොද ඇත්වතෝ ද? එක් ම (සමාන) ආචාර ඇත්වතෝ ද? එක් 
(සමාන) ලබ්ධි ඇත්වතෝ ද? එක් (සමාන) නිෂ්ඨානයක් ඇත්වතෝ දැ?” යි පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, සයිලු මහණ බ්මුවණෝ සමාන ොද ඇත්වතෝ වනා වෙත්, සමාන ආචාර 
ඇත්වතෝ වනා වෙත්, සමාන ලබ්ධි ඇත්වතෝ වනා වෙත්, සමාන නිෂ්ඨානයක් 
ඇත්වතෝ වනා වෙත”් යු යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙොළ වස්ක. 
“නිදුකාණන් ෙහනස්, කෙර වහයින් සයිලු මහණ බ්මුවණෝ සමාන ොද ඇත්වතෝ 
සමානාචාර ඇත්වතෝ සමාන ලබ්ධි ඇත්වතෝ සමාන නිෂ්ඨානයක් ඇත්වතෝ වනා 
වෙත් දැ?” යි සක්වදවිඳු පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, වලෝෙුස්වසෝ වනාවයක් අදහස් ඇත්වතෝ, නානා අදහස් ඇත්වතෝ වෙත්. ඒ 
වනාවයක් අදහස් ඇති, නානා අදහස් ඇති වලෝෙුස්සන් අතුවරහ ිසත්ෙවයෝ යම් යම් 
ම අදහසකට ෙුද ගනති් ද (අදහසක් ගනිත් ද), ඒ ඒ අදහස ම දැඩි වකාට වගන මුළු 
ශක්තිවයන් ම පරාමර්ශනය වකාට ‘වමය ම සතය යු වසස්ස හිස් යු’ යි කයිත්. 
එවහයින් සියලු මහණබ්මුවණෝ එක ්ම ොදයක් ඇත්වතෝ වනා වෙත්, එක් ම 
‘ආචාරයක්’ ඇත්වතෝ වනා වෙත්, එක් ම ලබ්ධියක් ඇත්වතෝ වනා වෙත්, එක් ම 
නිෂ්ඨාෙක් ඇත්වතෝ වනා වෙත්” යු යි විසඳා ෙොළ වස්ක. 
“නිදුකාණන් ෙහනස්, සයිලු ම මහණබ්මුවණෝ අතයනත් නෂි්ඨාෙ ඇත්වතෝ ද? 
අතයනත් වයෝගක්වෂ්මය (නරි්ොණය) ඇත්වතෝ ද? අතයනත්ය පණිිස (නිෙන සඳහා) 
බ්ඹසර සරන්වනෝ ද (ආයයර්මාර්ගාධිගමය කරන්වනෝ ද)? අතයන්ත පයයර්ෙසානය 
ඇත්වතෝ ද (නිර්ොණගාමීහු ද)?” යි සක් වදවිඳු පුළුෙතු. 



“කස්මා පන මාරිස න සවබ්බ් සමණබ්රාහ්මණා අච්ච්තනිට්ඨා අච්ච්තවයාගවක්ඛමී 
අච්ච්තබ්රහ්මචාරී අච්ච්තපරිවයාසානා”ති. 
“වය වඛා වදොනමිදද භකි්ඛූ තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තා වත අච්ච්තනිට්ඨා 
අච්ච්තවයාගවක්ඛමී අච්ච්තබ්රහ්මචාරී අච්ච්තපරිවයාසානා. තස්මා න සවබ්බ් 
සමණබ්රාහ්මණා අච්ච්තනිට්ඨා අච්ච්තවයාගවක්ඛමී අච්ච්තබ්රහ්මචාරී 
අච්ච්තපරිවයාසානා”ති. 
ඉත්ථං භගො සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස පඤ්හං පුවට්ඨා බ්යාකාසි. අත්තමවනා 
සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසිතං අභනිදදි අනුවමාදි. එෙ වමතං භගො 
එෙවමතං සගුත තිණ්ණා වම’ත්ථ කඞ්ඛා විගතා කථංකථා භගෙවතා 
පඤ්හවෙයයාකරණං සුත්වා”ති. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ඉතිහ සවක්කා වදොනමිවදො භගෙවතා භාසතිං අභිනදදිත්වා අනුවමාදිත්වා 
භගේතං එතදවොච: එජා භව්ත වරාවගා එජා ගවණ්ඩා එජා සල්ලං එජා ඉමං 
පුරිසං පරිකඩ්ඪති තස්ස තවස්සෙ භෙස්ස අභනිිබ්බ්ත්තියා. තස්මා අයං පරුිවසා 
උච්චාෙචමාපජ්ජති. වයස්ොහං භව්ත පඤ්හානං ඉවතා බ්හි්ධා අවඤ්ෙසු 
සමණබ්රාහ්මවණසු ඔකාසකම්මම්පි නාලත්ථං, වත වම භගෙතා බ්යාකතා. 
දීඝරත්තානුසයතිඤ්ච පන වම විචිකිච්ඡා-කථංකථාසල්ලං, තඤ්ච භගෙතා 
අබ්බ්ු් හ්ති. 
 
 
22. අභජිානාසි. වනා ත්වං වදොනමිදද ඉවම පවඤ්හ අවඤ්ෙ සමණබ්රාහ්මවණ 
පුච්ිතා”ති. 
“අභිජානාමහං භව්ත ඉවම පවඤ්හ අවඤ්ෙ සමණබ්රාහ්මවණ පුච්ිතා”ති. 
“යථා කථං පන වත වදොනමිදද බ්යාකංසු, සවච වත අගරු භාසස්සූ”ති. 
“න වඛා වම භව්ත ගරු යත්ථස්ස භගො නසිිව්නා භගේතරූවපා ො”ති. 
“වතන හි වදොනමිදද භාසස්සූ”ති. 
“වයස්ොහං භව්ත මඤ්ාමි සමණබ්රාහ්මණා ආරඤ්ෙකා ප්තවසනාසනා’ති, 
තයාහං උපසඞ්කමිත්වා ඉවම පවඤ්හ පුච්ඡාමි. වත මයා පටු්ඨා න සම්පාය්ති, 
අසම්පාය්තා මමං වයෙ පටිපුච්ඡ්ති’ වකා නාවමා ආයස්මා?’ති. වතසාහං පුවට්ඨා 
බ්යාකවරාමි: “අහං වඛා මාරිස, සවක්කා වදොනමිවදො’ති. වත මමං වයෙ උත්තරිං 
පටිපුච්ඡ්ති ‘කිං පනායස්මා වදොනමිදද කම්මං කත්වා ඉමං ඨානං පවත්තා’ති. 
වතසාහං යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං වදවසමි. වත තාෙතවකවනෙ අත්තමනා 
වහා්ති ‘සවක්කා ච වනා වදොනමිවදො දිවට්ඨා යඤ්ච වනා අපුච්ිම්හ තඤ්ච වනා 
බ්යාකාසී’ති. වත අඤ්ෙදතු්ථ මමං වයෙ සාෙකා සම්පජ්ජ්ති, න චාහං වතසං.  
 
අහං වඛා පන භව්ත භගෙවතා සාෙවකා වසාතාපව්නා අවිනිපාතධවම්මා 
නියවතා සවම්බ්ාධිපරායවණා”ති. 
 
 
 

“වදවිඳ, සයිලු මහණබ්මුවණෝ අතයන්තනෂි්ඨාෙ ඇත්වතෝ වනා ම වෙත්, අත්යන්ත 
වයෝගක්වෂ්මය ඇත්වතෝ, අතයන්ත බ්රහ්මචාරීහු, අතයනත් පයයර්ෙසානය ඇත්වතෝ 
වනා ම වෙත”ි යි විසඳූ වසක්. 
“නිදුකාණන් ෙහනස්, කෙර වහයින් සයිලු මහණ බ්මුවණෝ අතයනත් නෂි්ඨාෙ 
ඇත්වතෝ වනා ම වෙත් ද? අතයන්ත වයෝගක්වෂමය ඇත්වතෝ, අතයන්ත බ්රහමචාරීහු, 
අතයනත් පයයර්ෙසානය ඇත්වතෝ වනා ම වෙත් දැ?”යි සක් වදවිඳු පුළුෙතු. 
“වදවිඳ, යම් මහණ බ්මුණු වකවනක් තෘෂ්ණා සංක්ෂයවයන් (මාර්ගවයන් වහෝ නෙින 
අරමණුු වකාට) වකවලසුන් වකවරන් මිදුණාහු ද, ඔහු අතයන්ත නිෂ්ඨාෙ ඇත්තාහු, 
අතයනත් වයෝගක්වෂ්මය ඇත්තාහු, අතයනත් බ්රහමචාරීහු, අතයන්ත පයයර්ෙසානය 
ඇත්තාහු වෙත්. එවහයින් සියලු මහණ බ්මුවණෝ අතයනත් නිෂ්ඨාෙ ඇත්වතෝ වනා 
වෙත්, අතයන්ත වයෝගක්වෂ්මය ඇත්වතෝ, අතයන්ත බ්රහ්මචාරීහු, අතයනත් 
පයයර්ෙසානය ඇත්වතෝ වනා වෙත්” යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසුඳූ වසක්. 
වමවස් භාගයෙතුන ්ෙහන්වස ්සක් වදවිඳු විසින් පුන පුළුෙුස්නා ලද වසක්් ඒ විසුඳූ 
වස්ක. සතුටු ෙූ සක් වදවිඳු “භාගයෙතුන් ෙහනස්, එය එවස් යු, සගුතයන් ෙහනස්, 
එය එවස් ය, භාගයෙතනු් ෙහන්වස්වග් පරශ්නෙයාකරණය (පුන විසඳීම) ඇසීවමන් 
වමහි මවග් සුකය ඉක්මිණ, විමතිය පහ වී යු” යි භගෙත ්බ්ුදුරජුන්වග් භාෂිතය 
පිළිගත්වත් ය, අනුවමවී ය. 
 
21. වමවස් සක් වදවිඳු භගෙත් බ්දුුරජුන්වග් ෙචනය පිළිවගන, අනුවමෙු “ෙහන්ස, 
තෘෂණ්ාෙ වරෝගවයක, තෘෂණ්ාෙ ගඩක, තෘෂ්ණාෙ හුවලක, තෘෂණ්ාෙ වම් පරුුෂයා 
(කර්මානරුූප ෙ) ඒ ඒ භෙවයක ම ඉපුද්ම පණිිස හාත්පසනි් අදී. එ වහයින් වම් 
පුරුෂ වතම උස් බ්ෙට පහත් බ්ෙට පුමිවණ්. ෙහනස්, යම් පරශ්නයනට වමයනි් 
බ්ුහුර අන් මහණ බ්මණුන් වකවරහි අෙකාශ කරිීම් පමණ දු වනා ලදුවයම් ද, දිර්ඝ 
කාලයක් මා සිත් සතන්හි ලුග වහාත් ඒ පරශ්නවයෝ මට භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
විසඳා ෙොරන ලදහ. මා තුළ යම් සුක විමති නුමුති හුවලක් වී ද, එය ද භාගයෙතනු් 
ෙහන්වස් විසින් උදුරා දමන ලදුවය ්යු” යි වම බ්ස් පුෙුසී ය. 
 
22. “වදවිඳ, වම් පරශ්න අන් මහණ බ්මණුන් වෙතින් විොළා දන්වනහි දැ?” ය ි
භගෙත්හු ෙොළාහ. 
“ෙහනස්, අන් මහණ බ්මණුන් වෙතින් වම් පරශ්න විචාළා දනිමි”යි සක් වදවිඳු කී ය. 
“වදවිඳ, වකවස් නම් ඔහු වම් පරශ්න විසුඳූහු ද, ඉදින් ඔබ්ට බ්වරක් වනා වේ නම්, 
කිෙ මුනුෙු” යි භගෙත්හු ෙොළාහ. 
“ෙහනස්, යම් තුවනක භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වහෝ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙුන්වනක් 
ෙුඩහනු් වස්ක් වී නම්, එය කියනු මට බ්වරක ්වනා වේ” යු යි සක් වදවිඳු කී ය. 
“එවස් වී නම්, වදවිඳ, කයිනන්ු” යි භගෙත්හු ෙොළාහ. 
“ෙහනස්, ෙනොසහීු යු යි, ගම්වකාළෙරැ වසනසුන්හි ෙසනවනෝ යු යි, යම් මහණ 
බ්මුණු වකනකු මම් සතිීම් ද, මම් ඔෙුන් කරා වගාස් වම් පරශ්න විචාවළමි. ඔහු මා 
විසින් විචාරන ලද්ොහු, “ආයුෂ්මත් වතවම් කිනම් වේ දැ?” ය ිමා ම පුළුෙුසති්. මම් 
ඔෙුන් විසින් පුළුෙසු්නා ලදිම් ‘නිදුකාණනි, මම් සක් වදවිඳුමි’ යි කයිමි. ඔහු 
“ආයුෂ්මත් වද්වේන්ද්ර වතවම් කෙර නම් කර්මයක් වකාට වම් තුනට පත් වී දැ?” යි 
මත්වතහි මා ම පුළුෙුසති්. මම් ඔෙුනට මා අසා ඇති පරිදි මා ඉවගන ඇති පරිදි 
(සපත් ෙරත පද) ධර්මය වදසමි. ඔහු එ පමණින් ම, ‘අප විසින් සක් වදවිඳු දක්නා 
ලද්වද් ද වේ, අප ියමක් විචාළවමෝ ද එය ද අපට විසඳා කවීය් යු’ යි එ පමණින් ම 
සතුටු වෙත්, ඔහු ඒකානත්වයන් මවග් ම ශරාෙකවයෝ වෙත්, මම ඔෙුන්වග් ශරාෙක 
වනා වෙමි. ෙහනස්, මම් ෙූ කල ීසෙිු අොහි වනාෙුවටන සුහුවි ඇති, මාර්ග ධර්ම 
නියාමවයන් නියත ෙූ (අෙශයවයන් ම උපරිමාර්ගාධිමය කරන සුලු) භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් වසෝොන් සේවෙක් වෙමි” යි සක් වදවිඳු පුෙුසයී. 



23. “අභිජානාසි වනා ත්වං වදොනමිදද ඉවතා පුවබ්බ් එෙරූපං වෙද පටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභ්ති?” 
“අභිජානාමහං භව්ත ඉවතා පුවබ්බ් එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභ්ති.” 
“යථාකථං පන ත්වං වදොනමිදද අභිජානාසි ඉවතා පුවබ්බ් එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභ්ති?” 
“භතූපුබ්බ්ං භව්ත වදොසුරසඞ්ගාවමා සමුපබ්යූව්හා අවහාසි. තස්මිං වඛා පන 
භව්ත සඞ්ගාවම වදො ිනිංසු, අසුරා පරාජයිංසු. තස්ස මය්හං භව්ත තං සඞ්ගාමං 
අභවිිිනිත්වා විිතසඞ්ගාමස්ස එතදවහාස:ි ‘යා වචෙ ොනි දිබ්බ්ා ඔජා යා ච අසරුා 
ඔජා උභයවමත්ථ වදො පරිභඤු්ිස්ස්තතී’ති. වසා වඛා පන වම භව්ත 
වෙදපටිලාවභා වසාමනස්සපටිලාවභා සදණ්ඩාෙචවරා සසත්ථාෙචවරා න නිබ්ිොය න 
විරාගාය න නිවරාධාය න උපසමාය න අභිඤ්ාය න සවම්බ්ාධාය න නිබ්බ්ානාය 
සංෙත්තති.  
වයා වඛා පන වම අයං භව්ත භගෙවතා ධම්මං සුත්වා වෙදපටිලාවභා 
වසාමනස්සපටිලාවභා, වසා අදණ්ඩාෙචවරා අසත්ථාෙචවරා එක්තනබි්ිොය විරාගාය 
නිවරාධාය උපසමාය අභිඤ්ාය සවම්බ්ාධාය නිබ්බ්ානාය සංෙත්තතී”ති. 
 
 
 
 
 
24. “කිං පන ත්වං වදොනමිදද අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්ස පටිලාභං පවෙවදසී?”ති. 
“ඡ වඛා අහං භව්ත අත්ථෙවස සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමී”ති. 
 
“ඉවධෙ තිට්ඨමානස්ස වදෙභතූස්ස වම සවතා, 
පුනරායු ච වම ලව්ධා එෙං ජානාහි මාරිසා”ති. 
 
ඉමං වඛා අහං භව්ත පඨමං අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං  
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
චුතා’හං දිවියා කායා ආයුං හති්වා අමානසුං,  
අමූව්හා ගබ්භවමස්සාමි යත්ථ වම රමතී මවනා. 
 
ඉමං වඛා අහං භව්ත දුතියං අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
ස්ොහං අමූ්හපඤ්ෙස්ස විහරං සාසවන රවතා,  
ාවයන විහරිස්සාමි සම්පජාවනා පටිස්සවතා. 
 
ඉමං වඛා අහං භව්ත තතයිං අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
ාවයන වම චරවතා ච සවම්බ්ාධි වච භවිස්සති,  
අඤ්ාතා විහරිස්සාමි වස්ෙෙ මව්තා භවිස්සති. 

23. “වදවිඳ, වමයින් වපරැ වතාප වම බ්ඳු සතුටක් ලුබීම, වසාම්නසක් ලුබීම දනිෙු 
දැ” යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අසා ෙොළ වසක්. 
“ෙහනස්, මම් වමයින් වපරැ වමබ්ඳු සතුටක් ලුබීම වසාම්නසක් ලුබීම දනිමි” යි සක් 
වදවිඳු කී ය. 
“වදවිඳ, වමයින් වපර වතාප වකවස් ෙූ වමබ්ඳු සතුටක් ලුබීම වසාම්නසක් ලුිම 
දනිෙු දැ?” යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අසා ෙොළ වසක්. 
“ෙහනස්, වපරැ ෙූෙක් කියමි. වපරැ වදවියන්වග ්ද අසරුයනව්ග් ද, යදු්ධවයක් එළුඹු 
සිටිවය් විය. ෙහනස්, ඒ යදු්ධවයහි වදවිවයෝ ජය ගත්හ. අසුරවයෝ පුරැදුණාහ. 
ෙහන්ස, ඒ යුද්ධය දිනා, දිනූ යුදධ්ය ඇති ඒ මට “දැන් යම් දිෙය ඕජවසක් වේ ද යම් 
අසරු ඕජවසකතු් වේ ද, වම් වදවකාටස ම දැන් වදවිවයෝ පරිවභෝග කරන්නාහ” යි 
මට වම් සිත විය. ෙහනස්, මවග් ඒ යම් සතුට ලුබීවමක් වසාම්නස ලුබීවමක් වී ද 
දඬුවගන හුසරිීම සහිත ෙූ අවි වගන හුසරිීම සහිත ෙූ ඒ සතුට ලුබීම, ඒ වසාම්නස 
ලුබීම සසරැ කලකරිීම පිණිස වනා පෙතී, විරාගය පණිිස වනා පෙතී, නිවරෝධය 
පණිිස වනා පෙතී, වකවලස් සනස්ිඳීම පණිිස වනා පෙතී, විශිෂ්ට ඥානය පණිිස වනා 
පෙතී, සතයාෙවබ්ෝධය පණිිස වනා පෙතී, නිෙන පණිිස වනා පෙතී. ෙහනස්, 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය ඇසීවමන් මට යම් සතුට ලුබීවමක,් වසාම්නස 
ලුබීවමක් වී ද, එය දඬුවගන හුසිරීම් නුති එවකක, අවි  වගන හුසිරීම් නුති 
එවකක, ඒකාන්තවයන් සසර කලකිවරනු පිණිස, විරාගය පණිිස, නිවරෝධය පිණිස, 
ක්වල්ශ ෙයුපශමය පණිිස, විශෂි්ටඥානය පිණිස සතයාෙවබ්ෝධය පණිිස, නරි්ොණය 
පණිිස පෙතී” යු යි සක් වදවිඳු කී ය. 
 
24. “වදවිඳ, වතෝ කෙර නම් කරුණක් දක්වනහි වමබ්ඳු සතුට ලුිමක්, වසාම්නස 
ලුබීමක් දන්ෙහි දැ?” යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අසා ෙොළ වස්ක. 
“ෙහනස්, මම් කරුණ ුසයක් දක්වනම්, වම බ්ඳු ෙූ සතුට ලුබීමක් වසාම්නස ලුබීමක් 
දන්ෙමි. 
 
‘නිදුකාණන් ෙහන්ස, වමහි ම සිටුනා වදවි ෙූ ම මා විසින් (ආයු වගවී) වමහි දී ම 
සුෙ අනතුරු ෙු වමහි ම ඉපුදීවමන් පුනරායුෂය ද ලද්වද් ය. වම කරුණ වමවස් 
දැන ෙොළ මුනුවි. 
ෙහන්ස, වම් පළමු ෙන කරුණ දක්වනම්, වමබ්ඳු ෙූ සතුට ලුබීම, වසාම්නස ලුබීම 
දන්ෙමි. 
 
‘මම් දිෙය ආයුෂ හුර දමා වදේ අත් බ්ුවින් සුෙ, යම් තුවනක මා සිත ඇවලයි ද, 
එහි සිහි වනාමුළා ෙු (කුත් කුල ආදිවයක) මෙු කසුකට එළුවඹන්වනමි.” 
ෙහන්ස, මම් වම් වදවෙනි කරුණ දක්වනම්, වමබ්ඳු ෙූ සතුටක් ලුබීම, වසාම්නසක් 
ලුබීම දනේමි. 
 
 
‘ඒ මම් සස්වනහි ඇලුවණම්, වනාමුළා ෙූ පරඥා ඇති ෙු ෙසන්වනම්, පරඥා ඇත්වතම්, 
එළුඹු සිටි සිහි ඇත්වතම්, නයායවයන් (අරීසෙු බ්ෙට නසිි ෙ ූකරුණින්) යතුු ෙු 
ෙසන්වනමි.’ 
ෙහන්ස, වම් තුන් ෙුන ිකරුණ දක්වනම්, වමබ්ඳු ෙූ සතුට ලුිම වසාම්නස ලුිම 
දන්ෙමි. 
 
“නයායවයන් (අරී සෙු බ්ෙට ගුළවපන කරුණින්) හුසිවරන මට ඉදින් සම්වබ්ෝධිය 
ෙන්වන් නම් (වසදැගුමිෙන්වනම් නම්) වනාලත් විවශ්ෂාධිගමය ලබ්න ුකුමුත්වතම් 
ෙසන්වනමි. එය ම මිනසි් වලාෙු මවග් වකළෙර අත්බ්ෙ ෙන්වන් ය.” 



ඉමං වඛා අහං භව්ත චතුත්ථං අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
චුවතා’හං මානුසා කායා ආයංු හිත්වාන මානුසං,  
පුන වදෙ භවිස්සාමි වදෙවලාකම්හි උත්තවමා. 
ඉමං වඛා අහං භව්ත පඤ්චමං අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
වත පණීතතරා වදො අකනිට්ඨා යසස්සිවනා,  
අ්තිවම ෙත්තමානම්හි වසා නිොවසා භවිස්සති. 
ඉමං වඛා අහං භව්ත ඡට්ඨං අත්ථෙසං සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
ඉවම වඛා අහං භව්ත ඡ අත්ථෙවස සම්පස්සමාවනා එෙරූපං වෙදපටිලාභං 
වසාමනස්සපටිලාභං පවෙවදමි. 
 
25. අපරිවයාසතිසඞ්කවප්පා විචිකිච්ී කථංකථී, 
විචරිං දීඝම්ධානං අව්ෙසව්තා තථාගතං. 
 
යයාස්සු මඤ්ාමි සමවණ පවිවිත්තවිහාරිවනා,  
සම්බ්ු්ධා ඉති මඤ්ාවනා ගච්ඡාමි වත උපාසිතුං. 
 
කථං ආරාධනා වහාති කථං වහාති විරාධනා,  
ඉති පුට්ඨා න සවම්භා්ති මවග්ග පටිපොසු ච. 
 
තයාස්සු යො මං ජාන්ති සවක්කා වදොනමාගවතා.  
තයාස්සු මවමෙ පුච්ඡ්ති කිං කත්වා පාපණුී ඉදං. 
 
වතසං යථාසතුං ධම්මං වදසයාමි ජවනසුත,  
වතන අත්තමනා වහා්ති දිවට්ඨා වනා ොසවො’ති ච. 
 
යො ච බ්ු් ධම්දක්ිං විචිකිච්ඡාවිතාරණං,  
වසා’ම්හි වීතභවයා අජ්ජ සම්බු්්ධං පයරිුපාසිය 
 
තණ්හාසල්ලස්ස හ්තාරං බ්ු්ධමප්පටිපුග්ගලං 
අහං ෙවදද මහාවීරං බ්ු්ධමාදිච්චබ්දධුනං 
 
යං කවරාමස ිබ්රහ්මුවනා සමං වදවෙහි මාරිස,  
තදජ්ජ තුය්හං කස්සාම හදද සාමං කවරාම වත. 
 
ත්වවමෙ අසි සම්බු්ව්ධා තුෙං සත්ථා අනුත්තවරා,  
සවදෙකස්මිං වලාකස්මිං නත්ථි වත පටිපුග්ගවලා”ති. 
 
 
26. අථ වඛා සවක්කා වදොනමිවදො පඤ්චසිඛං ගදධබ්බ්පතු්තං ආමව්තසි. 
බ්හූපකාවරා වඛා වම’සි ත්වං තාත පඤ්චසිඛං යං ත්වං භගේතං පඨමං පසාවදසි. 
තයා තාත පඨමං පසාදිතං පච්ඡා මයං තං භගේතං දස්සනාය උපසඞ්කමිම්හ 

ෙහන්ස, වම් සතර ෙන කරුණ දක්වනම්, වම බ්ඳු ෙූ සතුට ලුබීම වසාම්නස ලුිම 
දන්ෙමි. 
 
‘මනුෂයයායුෂය හුරැ මිනසිත් බ්ුවින් සුෙු වදේ වලාෙු යලිදු උතුම් වදවිවයක් 
ෙන්වනමි.’ 
ෙහන්ස, වම් පස් ෙන කරුණ දක්වනම්, වම බ්ඳු ෙූ සතුට ලුිම වමබ්ඳු ෙූ වසාම්නස 
ලුබීම දනේමි. 
 
‘යශස් ඇති, සයිලු වදවියනට ෙඩා උතුම් ෙූ, අකනිටා බ්ඹවලාේ ෙුසි ඒ යම් වදවි 
වකවනක් ඇද්ද, මවග් අන්තමි අත්බ්ෙ පෙත්නා කල්හි ඔෙුන් අතුවරහි මවග් නිොසය 
ෙන්වන් ය.’ 
ෙහන්ස, වම් සෙුනි කරුණ දක්වනම්, වමබ්ඳු ෙූ සතුට ලුබීම වසාම්නස ලුබීම 
දන්ෙමි. 
ෙහන්ස, මම් වම් කරුණ ුසය දක්වනම්, වම බ්ඳු ෙූ සතුට ලුිම, වසාම්නස ලුබීම 
දන්ෙමි. 
 
25. වනා නිමි මවනෝරථය ඇති ෙු, සුක කරන සුලු ෙු, විමති ඇති ෙු, තථාගත 
වකනකු වසායනුවයම් දික් කලක ්සසරැ හුවිද්වදමි. 
 
යම් මහණනු් තරිවිධ විවේකවයන් විවික්ත ෙු ෙසන්නන් වකාට හඟිම් ද, වම් බ්දුුෙරු 
යි හඟින්වනම් ඔෙුන ්ඇසුරු කරන්නට වයමි. 
 
‘ආයයර් මාර්ගයට බ්ස්නා පළිිවෙත වකවස් වේ ද? ආයයර්මාර්ගයට බ්ාධක පළිිවෙත 
(අනුපාය පරතිපත්තයි) වකවස ්වේ දැ?’ යි මා විසින් විචාරන ලද්ො ෙූ ආයයර් මාර්ගවයහි 
ද පරතිපත්තීන්හි ද විචාළ කරුණු වමාවනාෙට විසඳා කයිනන්ට ඔහු වනා හුකි වෙත්. 
 
ඔහු යම් කවලක ‘වදවියන් අතුවරන ්සක් වදේ වතවම් ආවය් යු’ යි මා දැනු හුඳිනු 
ගනති් ද, එ කල, ‘කුමක් වකාට වම් සක් වදේ පදයට පුමිණිවයහි දැ?’ යි මා ම 
පිළිවිසිත්. 
ඔෙුනට මම් අසා ඇති පරිදි ජනයා අතර පරකට ෙූ සපත් ෙරත පද ධර්මය වදසමි. 
එයනි් ඔහු ‘අප විසනි් ොසෙ (ශකර) වතම දක්නා ලදැ’ යි කයිාත් සතුටු වෙත්. 
 
ෙුලි යම් කවලක සුක දුරු කරන බ්ුදුරජුන් දුටුවයම් ද, ඒ අද ඒ සම්බ්ුදු රජුන් ඇසුරු 
වකාට ඒ මම් පහ ෙූ ිය ඇත්වතකිම් වෙමි. 
තෘෂණ්ා නුමුතිහුල නසාලූ, සම පඟුුලක්හු නුති, බ්ුදුරජුන් මම් ෙඳිමි. මහාවීර ෙ ූ
සයූයර්බ්න්ධූන් ෙහන්වස් ෙඳිමි.  
 
වපරැ වදවියන් සමඟ බ්ඹහට යම් නමසක්ාරයක් කළවමෝ ද, නිදුකාණන් ෙහන්ස, අද 
ඔබ්ට ඒ නමස්කාරය කරන්නමු. දැන් ඔබ්ට පණිිපා කරම්හ. 
 
‘ඔබ් ම සම්බ්ුදුහු වෙති, ඔබ් ම නිරුත්තර ශාස්තෘහු වෙති. වදවියන් සහිත වලාෙු 
ඔබ්ට සම පුඟුවලක් නුත.” 
 
 
26. ඉක්ිති සක් වදවිඳු පන්සළිු ගවඳෙු පුතු බ්ණො ‘දරුෙ පන්සිළු, පළම ුවකාට වතෝ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පුහුදැෙූවයහි (සති් ගත්වතහි) ය. ඒ වතෝ මට වබ්ාවහෝ උපකාරී 
ෙූවයහි ය. දරුෙ, පළමු වකාට තා විසින් පහදෙන ලද අර්හත් සමයක් සම්බ්ුද්ධ 



අරහ්තං සම්මාසම්බ්ු් ධං. වපත්තිවක ච ඨාවන ඨපයිස්සාමි, ගදධබ්බ්රාජා භවිස්සස,ි 
භ්දඤ්ච වත සරූියෙච්ඡසං දම්මි, සා හි වත අභිපත්ථිතා”ති.  
අථ වඛා සවක්කා වදොනමිවදො පාණිනා පඨවිං පරාමසිත්වා තික්ඛත්තුං උොනං 
උොවනසි: “නවමා තස්ස භගෙවතා අරහවතා සම්මාසම්බ්ු් ධස්ස, නවමා තස්ස 
භගෙවතා අරහවතා සම්මාසම්බ්ු්ධස්ස, නවමා තස්ස භගෙවතා අරහවතා 
සම්මාසම්බු්්ධස්සා”ති. 
 
ඉමස්මිඤ්ච පන වෙයයාකරණස්මිං භඤ්ෙමාවන සක්කස්ස වදොනමිදදස්ස විරජං 
වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි “යං කඤි්චි සමුදයධම්මං සබ්බ්ං තං නිවරාධධම්ම්ති.” 
අවඤ්ෙසඤ්ච අසීතයිා වදෙතාසහස්සානං.  
ඉති වය සවක්කන වදොනමිවදදන අජ්ිට්ඨපඤ්හා පුට්ඨා, වත, භගෙතා බ්යාකතා. 
තස්මා ඉමස්ස වෙයයාකරණස්ස සක්කපඤ්හා’වත්වෙ අධිෙචන්ති. 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දක්නට පස ුෙු අපි එළඹණුම්හ. තා (අද සිට) පිය තනතුවරහි 
තබ්න්වනමි. වතෝ අද සිට ගන්ධර්ෙයනට රජ ෙන්වනහි ය. හිරුහු වස් බ්බ්ලන භද්රා 
වදෙඟන තට වදමි. තා විසින් ඕ වෙවසසින් පතන ලද්දී යු” යි කී ය. 
ඉක්ිති සක් වදවිඳු අත්වලන් වපාවළාෙ ස්පර්ශ වකාට “ඒ භගෙත් අර්හත් සමයක් 
සම්බ්ුද්ධයන් ෙහන්වස්ට නමස්කාර වේ ො, ඒ භගෙත් අර්හත් සම්බ්ුද්ධයන් 
ෙහන්වස්ට නමසක්ාර වේ ො, ඒ භගෙත් අර්හත් සමයක් සම්බ්ුද්ධයන් ෙහන්වස්ට 
නමස්කාර වේො” යි තුන් ෙරක් උදන් ඇනී ය. 
වම් නිර්ගාථක සූතරය ෙොරනලුබ්න කල්හි සක් වදවිඳු ට ද අන් අසූ දහසක් වදවියනට 
ද ‘යමක් උපදනා සලුු ද ඒ සයිල්ල නුවසන සුලු යු යි වකවලස් රජස ්රහිත, 
වකවලස ්මල රහිත දහම් ඇස (වසෝොන් මඟ නුෙණ) පහළ විය. 
වමවස් සක් වදවිඳු විසින් පතන ලද විචාරන ලද යම් පරශ්න වකවනක් ෙූහු ද, ඔහු 
භගෙත් බ්ුදුරජුන් විසින් විසඳන ලදුහ. එවහයනි් වම් නිර්ගාථක සතූරයට සකක්පෙහ් 
(ශකරපරශ්න) යු ය ිම නවමක් වෙයි. 
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1. එවං මෙ සුතං: එකං සෙයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
මෙතවමෙ අොථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ. තතර මඛා භගවා භික්ඛූ 
ආෙමතතසි භික්ඛමවාති. භදමතතති මත භික්ඛූ භගවමතා 
පච්චමස්සාසුං. භගවා එතදමවාච: 
 
2. පුමබෙව මෙ භික්ඛමව සම්ොධා අෙභිස්ෙුද්ධස්ස 
මොධිසත්තමස්සව සමතා එතදමහාසි: යතෙූොහං මද්වධා කත්වා 
මද්වධා කත්වා විතමක්ක විහමරයයතති. මසා මඛා අහං භික්ඛමව 
මයා චායං කාෙවිතමක්කා මයා ච ෙයාපාදවිතමක්කා මයා ච 
විහිංසාවිතමක්කා, ඉෙං එකං භාගෙකාසිං. මයා චායං 
මෙක්ඛ්ෙවිතමක්කා මයා ච අෙයාපාදවිතමක්කා මයා 
චඅවිහිංසාවිතමක්කා, ඉෙං දුතියං භාගෙකාසිං. 
 
3. තස්ස ෙය්හං භික්ඛමව එවං අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො 
පහිතත්තස්ස විහරමතා උප්පජ්ෙති කාෙවිතමක්කා. මසා එවං 
පොොමි: උප්පමතො මඛා මෙ අයං කාෙවිතමක්කා. මසා ච 
මඛා අත්තවයාොධායපි සංවත්තති, පරවයාොධායපි සංවත්තති, 
උභයවයාොධායපි සංවත්තති, පඤ්ඤාෙිමරාධිමකා 
විඝාතපක්ිමකා අෙිබොෙසංවත්තෙිමකා. අත්තවයාොධාය 
සංවත්තතීතිපි මෙ භික්ඛමව පටිසඤ්ඤික්ඛමතා අබභත්ථං ගච්ඡති. 
පරවයාොධාය සංවත්තතීතිපි මෙ භික්ඛමව පටිසඤ්ඤික්ඛමතා 
අබභත්ථං ගච්ඡති. උභයවයාොධාය සංවත්තතීතිපි මෙ භික්ඛමව 
පටිසඤ්ඤික්ඛමතා අබභත්ථං ගච්ඡති. පඤ්ඤාෙිමරාධිමකා 
විඝාතපක්ිමකා අෙිබොෙසංවත්තෙිමකාතිපි මෙ භික්ඛමව 
පටිසඤ්ඤික්ඛමතා අබභත්ථං ගච්ඡති. මසා මඛා අහංභික්ඛමව 
උප්පතෙුප්පතෙං කාෙවිතක්කං පෙහමෙව විමොදමෙව 
ෙයමතතව  ෙං අකාසිං. 
 
4. තස්ස ෙය්හං භික්ඛමව එවං අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො 
පහිතත්තස්ස විහරමතා උප්පජ්ෙති ෙයාපාදවිතමක්කා -මප- 
උප්පජ්ෙති විහිංසාවිතමක්කා. මසා එවං පොොමි: උප්පමතො 

1. ො විසිේ මෙමස් අසෙ ලදි: එක් කමලක භාගයවතුේ වහේමස් සැවැත් ෙුවර 
මෙතවෙ ෙම් වූ අමේපිඬු සිටුහුමග් ආරාෙමයහි වැඩ වසෙ මස්ක. එහි දී 
භාගයවතුේ වහේමස් ෙහමෙෙි යි භික්ෂූේ ඇෙතු මස්ක. ඒ භික්ෂූහු වහේසැ යි 
භාගයවතුේ වහේමස්හට පිළිවදේ දුේහ. භාගයවතුේ වහේමස් මෙය වදාළ 
මස්ක: 
 
2. ෙහමෙෙි, ෙුදුවීෙට මපර ෙ ෙුදු මො වූ මොධිසත්ත්ව වූ ෙ ෙට මම් අදහස වී 
ය: “ඉදිේ ෙෙ විතර්කයේ මද මකාටසක් මකාට, මද මකාටසක් මකාට වාසය 
කරේමෙම් ෙම් ඉතා ෙැෙව” යි. ෙහමෙෙි, ඒ ෙෙ යම් මම් කාෙවිතර්කයකුත් 
යම් මම් වයාපාදවිතර්කයකුත් යම් මම් විහිංසාවිතර්කයකුත් මේ ද, මෙය එක් 
මකාටසක් මකමළමි. යම් මම් නෙෂ්ක්කරෙයවිතර්කයකුත් යම් මම් 
අවයාපාදවිතර්කයකුත් යම් මම් අවිහිංසාවිතර්කයකුත් මේ ද, මෙය මදවෙ 
මකාටස මකමළමි. 
 
3. ෙහමෙෙි, අපරෙත්ත වූ මකමලස් තවෙ වැර ඇත්තා වූ ෙිවේ පිණිස 
මෙමහයු සිත් ඇති ව වසේො වූ ඒ ෙට කාෙවිතර්ක උපදී. ඒ ෙෙ මෙමස් 
දෙිමි: “ෙට මම් කාෙවිතර්ක උපේමේ ය. ඒ කාෙවිතර්ක මතමම් තොට දුක් 
පිණිස ද පවතී. අේහට දුක් පිණිස ද පවතී. මදපසට දුක්  පිණිස ද පවතී. පරඥාව 
සිඳ හරිේමෙකි. දුක් මකාටමසහි වූමවකි. ෙිවෙ සඳහා මො පවතිේමෙකැ”යි. 
ෙහමෙෙි, තෙහට දුක් පිණිස පවතී ය යි සලකේො වූ ොමග් ඒ විතර්කය 
විොශයට මයයි. ෙහමෙෙි, අේහට දුක් පිණිස පවතී ය යි සලකේො වූ ොමග් 
ඒ විතර්කය විොශයට මයයි. ෙහමෙෙි, මදපසට දුක් පිණිස පවතී ය යි 
සලකේො වූ ොමග් ඒ විතර්කය විොශයට මයයි. පරඥාව සිඳ හරිේමෙකි, දුක් 
මකාටමසහි වූමවකි, ෙිවෙ සඳහා මො පවතිේමෙකි යි සලකේො වූ ොමග් ඒ 
විතර්කය විොශයට මයයි. ෙහමෙෙි, ඒ ෙෙ උපෙුපේ කාෙවිතර්කය දුරැ 
මකමළම් ෙ ය. ෙැහැර මකමළම් ෙ ය. එය අවසේ වූවක් ෙ මකමළමි. 
 
 
 
4. ෙහමෙෙි, අපරෙත්ත වූ මකමලස් තවෙ වැර ඇත්තා වූ ෙිවේ පිණිස 
මෙමහයු සිත් ඇති ව වසේො වූ ඒ ෙට වයාපාදවිතර්කය උපදී... 
විහිංසාවිතර්කය උපදී. ඒ ෙෙ මෙමස් දෙිමි: ‘ෙට මම් විහිංසා විතර්ක උපේමේ 
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මඛා මෙ අයං විහිංසාවිතමක්කා. මසා ච මඛා අත්තවයාොධායපි 
සංවත්තති, පරවයාොධායපි සංවත්තති, උභයවයාොධායපි 
සංවත්තති, පඤ්ඤාෙිමරාධිමකා විඝාතපක්ිමකා 
අෙිබොෙසංවත්තෙිමකා. අත්තවයාොධාය සංවත්තතීතිපි මෙ 
භික්ඛමව පටිසඤ්ඤික්ඛමතා අබභත්ථං ගච්ඡති පරවයාොධාය 
සංවත්තතීතිපි මෙ භික්ඛමව පටිසඤ්ඤික්ඛමතා අබභත්ථං ගච්ඡති. 
උභයවයාොධාය සංවත්තතීතිපි මෙ භික්ඛමව පටිසඤ්ඤික්ඛමතා 
අබභත්ථං ගච්ඡති. පඤ්ඤාෙිමරාධිමකා විඝාතපක්ිමකා 
අෙිබොෙසංවත්තෙිමකාතිපි මෙ භික්ඛමව පටිසඤ්ඤික්ඛමතා 
අබභත්ථං ගච්ඡති. මසා මඛා අහං භික්ඛමව උප්පතෙුප්පතෙං 
විහිංසාවිතක්කං පෙහමෙව විමොදමෙවෙයමතතව  ෙං අකාසිං. 
 
5. යඤ්ඤඤමදව භික්ඛමව භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති 
තථා තථා ෙති මහාති මචතමසා. කාෙවිතක්කමඤ්ඤච භික්ඛමව 
භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති, පහාසි 
මෙක්ඛ්ෙවිතක්කං. කාෙවිතක්කං ෙහුලෙකාසි. තස්ස තං 
කාෙවිතක්කාය ිත්තං ෙෙති. ෙයාපාදවිතක්කමඤ්ඤච භික්ඛමව 
භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති, පහාසි 
අෙයාපාදවිතක්කං. ෙයාපාදවිතක්කං ෙහුලෙකාසි. තස්ස තං 
ෙයාපාදවිතක්කාය ිත්තං ෙෙති. විහිංසාවිතක්කමඤ්ඤච භික්ඛමව 
භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති, පහාසි 
අවිහිංසාවිතක්කං. විහිංසාවිතක්කං ෙහුලෙකාසි. තස්ස තං 
විහිංසාවිතක්කාය ිත්තං ෙෙති. 
 
 
6. මසයයථාපි භික්ඛමව වස්සාෙං පච්ිමෙ ොමස සරදසෙමය 
කිට්ඨස්ොමධ මගාපාලමකා ගාමවා රමක්ඛයය. මසා තා ගාමවා 
තමතා තමතා දමණ්ඩඩෙ ආමකාමටයය පතිමකාමටයය 
සතෙිරැමධධයය සතෙිවාමරයය. තං කිස්ස මහතු? පස්සති හි 
මසා භික්ඛමව මගාපාලමකා තමතාෙිදාෙං වධං වා ෙධධං වා 
ොෙිං වා ගරහං වා. එවමෙව මඛා අහං භික්ඛමව අද්දසං 
අකුසලාෙං ධ්ොෙං ආදීෙවං ඔකාරං සඞ්කිමලසං, කුසලාෙං 
ධ්ොෙං මෙක්ඛම්ෙ ආෙිසංසං මවාදාෙපක්ඛං. 
 
 
7. තස්ස ෙය්හං භික්ඛමව එවං අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො 
පහිතත්තස්ස විහරමතා උප්පජ්ෙති මෙක්ඛ්ෙවිතමක්කා. මසා 
එවං පොොමි: උප්පමතො මඛා මෙ අයං මෙක්ඛ්ෙවිතමක්කා. 
මසා ච මඛා මෙවත්තවයාොධාය සංවත්තති, ෙ පරෙයාොධාය 
සංවත්තති, ෙ උභයවයාොධාය සංවත්තති, පඤ්ඤාවුද්ධිමකා 

ය. ඒ විහිංසා විතර්කය මතමම් තොට දුක් පිණිස ද පවතී. අේහට දුක් පිණිස ද 
පවතී. මදපසට දුක් පිණිස ද පවතී. පරඥාව සිඳ හරිේමෙකි. දුක් මකාටමසහි 
වූමවකි. ෙිවෙ සඳහා මො පවතිේමෙකි යි. ෙහමෙෙි, තොට දුක් පිණිස පවති 
යි සලකේො වූ ොමග් ඒ විතර්කය විොශයට මයයි. ෙහමෙෙි, අේහට දුක් 
පිණිස පවතී යි සලකේො වූ ොමග් ඒ විතර්කය විොශයට මයයි. ෙහමෙෙි, 
මදපසට දුක් පිණිස පවතී යි සලකේො වූ ොමග් ඒ විතර්කය විොශයට මයයි. 
ෙහමෙෙි, පරඥාව සිඳ හරිේමෙකි, දුක් මකාටමසහි වූමවකි, ෙිවෙ පිණිස මො 
පවතිේමෙකැ යි සලකේො වූ ොමග් ඒ විතර්කය විොශයට මයයි. ෙහමෙෙි, 
ඒ ෙම් උපෙුපේ විහිංසාවිතර්කය දුරැ මකමළම් ෙ ය. ෙැහැර මකමළම් ෙ ය. 
එය අවසේ වූවක් ෙ මකමළමි. 
 
 
5. ෙහමෙෙි, ෙහෙ මතමම් යම් ෙ විතර්කයක් ෙහුල මකාට ෙැවත ෙැවත 
විතර්කෙය මකමර් ද, ෙැවත ෙැවත හසුරැවා ද, ඒ ඒ මලසිේ ෙ සිත්හි 
ෙැඹුරැෙව මවයි. ෙහමෙෙි, ඉදිේ ෙහෙ මතමම් කාෙවිතර්කය ෙ ෙහුල මකාට 
ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය මකමර් ෙම් ෙැවැත ෙැවැත හසුරැවා ෙම් 
නෙෂ්ක්කරෙය විතර්කය දුරැ මකමරයි. කාෙවිතර්කය ෙහුල මකමරයි. ඔහුමග් ඒ 
සිත කාෙවිතර්කය පිණිස ෙැමම්. ෙහමෙෙි, ඉදිේ ෙහෙ මතමම් වයාපාද 
විතර්කය ෙහුල මකාට ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය මකමර් ෙම් ෙැවැත ෙැවැත 
හසුරැවා ෙම් අවයාපාදවිතර්කය දුරැ මකමරයි. වයාපාද විතර්කය ෙහුල 
මකමරයි. ඔහුමග් ඒ සිත වයාපාද විතර්කය පිණිස ෙැමම්. ෙහමෙෙි, ඉදිේ 
ෙහෙ මතමම් විහිංසාවිතර්කය ෙහුල මකාට ෙැවැත ෙැවැත විතර්කෙය 
මකමර් ෙම් ෙැවැත ෙැවැත හසුරැවා ෙම් අවිහිංසාවිතර්කය දුරැ මකමරයි. 
විහිංසාවිතර්කය ෙහුල මකමරයි. ඔහුමග් ඒ සිත විහිංසා විතර්කය පිණිස ෙැමම්. 
 
6. ෙහමෙෙි, යම් මස් වැසිසෙය පිළිෙඳ පැසුළු ෙස මගායමිේ හක (හාෙි) වූ 
සරාකල්හි මගාපල්මලක් ගවයේ රක්මේ ද, මහ මතමම් ඒ ගවයේට ඒ ඒ 
මදසිේ පිමටහි දඬුමයේ (මකළිේ) පහර මදේමේ ය. ඉලඇමටහි සරසිේ පහර 
මදේමේ ය. ඔෙමොෙ යෑමෙේ අවුරා සිටිමේ ය. වළක් වේමේ ය. ඒ කවර 
මහයිෙ යත්: ෙහමෙෙි, ඒ මගාපල්ලා ඒ ගවයේ මගායමිේ මො රැක්ෙ මහතු 
මකාට මගෙ වධයක් මහෝ ෙේධෙයක් මහෝ ධෙහාෙියක් මහෝ ගර්හාවක් මහෝ 
දක්මේ ද එමහයිෙි. ෙහමෙෙි, එපරිද්මදේ ෙ ෙෙ අකුශල ධර්ෙයේමග් මදාෂ්කය 
ලාෙකෙව මකමලසීෙ ද කුශල ධර්ෙයේ පිළිෙඳ නෙෂ්ක්කරෙයමයහි අෙුසස් ද 
විශුද්ධිපක්ෂය ද දිටිමි. 
 
7. ෙහමෙෙි, මෙමස් අපරෙත්ත වූ මකමලස් තවෙ වැර ඇත්තා වූ ෙිවෙට 
මෙමහයු සිත් ඇති ව වසේො වූ ඒ ෙට නෙෂ්ක්කරෙය විතර්කය උපදී. ඒ ෙෙ 
මෙමස් දෙිමි: ෙට මම් නෙෂ්ක්කරෙය විතර්කය උපේමේ ය. ඒ නෙෂ්ක්කරෙය 
විතර්කය මතමම්ත් තොට දුක් පිණිස මො පවතී. අේහට දුක් පිණිස මො 
පවතී. මදපසට දුක් පිණිස මො පවතී. පරඥාව වඩේමෙකි. දුක් මකාටමසහි මො 



අවිඝාතපක්ිමකා ෙිබොෙසංවත්තෙිමකා. රත්තිමඤ්ඤචපි ෙං 
භික්ඛමව අෙුවිතමක්කයයං අෙුවිචාමරයයං මෙව තමතාෙිදාෙං 
භයං සෙෙුපස්සාමි. දිවසමඤ්ඤචපි ෙං භික්ඛමව අෙුවිතමක්කයයං 
අෙුවිචාමරයයං මෙව තමතාෙිදාෙං භයං සෙෙුපස්සාමි. 
රත්තිධදිවමඤ්ඤචපි ෙං භික්ඛමව අෙුවිතමක්කයයං අෙුවිචාමරයයං 
මෙව තමතාෙිදාෙං භයං සෙෙුපස්සාමි. අපි ච මඛා මෙ අතිිරං 
අෙුවිතක්කයමතා අෙුවිචාරයමතා කාමයා කිලමෙයය. කාමය 
කිලමතත ිත්තං ඌහමඤ්ඤඤයය. ඌහමත ිමත්ත ආරා ිත්තං 
සොධි්හාති. මසා මඛා අහං භික්ඛමව අජ්ඣත්තමෙව ිත්තං 
සණ්ඩඨමපමි සතෙිසාමදමි එමකාදිං කමරාමි සොදහාමි. තං කිස්ස 
මහතු: ො මෙ ිත්තං ඌහඤ්ඤඤීති. 
 
 
 
8. තස්ස ෙය්හං භික්ඛමව එවං අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො 
පහිතත්තස්ස විහරමතා උප්පජ්ෙති අෙයාපාදවිතමක්කා -මප- 
උප්පජ්ෙති අවිහිංසාවිතමක්කා. මසා එවං පොොමි: උප්පමතො 
මඛා මෙ අයං අවිහිංසාවිතමක්කා. මසා ච මඛා 
මෙවත්තවයාොධාය සංවත්තති, ෙ පරවයාොධාය සංවත්තති, ෙ 
උභයවයාොධාය සංවත්තති, පඤ්ඤාවුද්ධිමකා අවිඝාතපක්ිමකා 
ෙිබොෙසංවත්තෙිමකා. රත්තිමඤ්ඤචපි ෙං භික්ඛමව 
අෙුවිතමක්කයයං අෙුවිචාමරයයං මෙව තමතාෙිදාෙං භයං 
සෙෙුපස්සාමි. දිවසමඤ්ඤචපි ෙං භික්ඛමව අෙුවිතමක්කයයං 
අෙුවිචාමරයයං මෙව තමතාෙිදාෙං භයං සෙෙුපස්සාමි. 
රත්තිධදිවමඤ්ඤචපි ෙං භික්ඛමව අෙුවිතමක්කයයං අෙුවිචාමරයයං 
මෙව තමතාෙිදාෙං භයං සෙෙුපස්සාමි. අපි ච මඛා මෙ අතිිරං 
අෙුවිතක්කයමතා අෙුවිචාරයමතා කාමයා කිලමෙයය. කාමය 
කිලමතත ිත්තං ඌහමඤ්ඤඤයය. ඌහමත ිමත්ත ආරා ිත්තං 
සොධි්හාති. මසා මඛා අහං භික්ඛමව අජ්ඣත්තමෙව ිත්තං 
සණ්ඩඨමපමි සතෙිසාමදමි එමකාදිං කමරාමි සොදහාමි. තං කිස්ස 
මහතු: ො මෙ ිත්තං ඌහඤ්ඤඤීති. 
 
9. යඤ්ඤඤමදව භික්ඛමව භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති 
තථා තථා ෙති මහාති මචතමසා. මෙක්ඛ්ෙවිතක්කමඤ්ඤච 
භික්ඛමව භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති, පහාසි 
කාෙවිතක්කං. මෙක්ඛ්ෙවිතක්කං ෙහුලෙකාසි. තස්සං තං 
මෙක්ඛ්ෙවිතක්කාය ිත්තං ෙෙති. අෙයාපාද විතක්කමඤ්ඤච 
භික්ඛමව, භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති, පහාසි 
ෙයාපාදවිතක්කං. අෙයාපාදවිතක්කං ෙහුලෙකාසි. තස්සං තං 
අෙයාපාදවිතක්කාය ිත්තං ෙෙති. අවිහිංසාවිතක්කමඤ්ඤච 

වූමවකි. ෙිවේ සඳහා පවතිේමෙකි. ෙහමෙෙි, රෑ ෙුළුල්මලහිදු ඒ විතර්කය 
ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය කරේමෙම් ෙම් පුෙ පුො හසුරැවේමෙම් ෙම් ඒ 
මහතුමකාට මගෙ බියක් මො ෙ දකිමි. ෙහමෙෙි, දහවල ෙුළුල්මලහිදු ඒ 
විතර්කය ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය කරේමෙම් ෙම් පුෙ පුො හසුරැවේමෙම් 
ෙම් ඒ මහතුමකාට මගෙ බියක් මො ෙ දකිමි. ෙහමෙෙි, රෑ දාවල ෙුළුල්මලහි 
ඒ විතර්කය ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය කරේමෙම් ෙම් පුෙ පුො 
හසුරැවේමෙම් ෙම් ඒ මහතුමකාට මගෙ බියක් මො ෙ දකිමි. වැලිදු මොමහෝ 
කලක් ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය කරේොවූ පුෙ පුො හසුරැ වේො වූ ොමග් 
ශරීරය ක්ලාේත වේමේ ය. ශරීරය ක්ලාේතවූ කල්හි සිත මො සේහුේ මේ. 
සිත මොසේහුේ කල්හි සොධිය මකමරේ සිත දුමරහි මවයි. ෙහමෙෙි, ඒ ෙෙ 
සේතාෙමයහි ෙ සිත ෙැෙැවිේ තෙමි. ෙැෙැවිේ හිඳුවමි. එකඟ කරමි. 
ෙැෙැවිේ පිහිටු වමි. ඒ කවර මහයිෙ යත්: ොමග් සිත ෙහෙක් මො සේහුේ 
මේවා යි. (සිතීමෙෙි.) 
 
8. ෙහමෙෙි, අපරෙේත වූ මකමලස් තවෙ වැර ඇත්තා වූ ෙිවෙට මෙමහයූ සිත් 
ඇතිව වසේොවූ ඒ ෙට අවයාපාද විතර්කය උපදී... අවිහිංසා විතර්කය උපදී. ඒ 
ෙෙ මෙමස් දෙිමි. ෙට අවිහිංසා විතර්කය උපේමේ ය. ඒ අවිහිංසා විතර්කය 
මතමම් තොට දුක් පිණිස මො පවතී. අේහට දුක් පිණිස මො පවතී. මදපසට 
දුක් පිණිස මො පවතී. පරඥාව වඩේමෙකි. දුක් මකාටමසහි මොවූමවකි. ෙිවේ 
පිණිස පවතිේමෙකි. ෙහමෙෙි, රෑ ෙුළුල්මලහිදු එය ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය 
කරේමෙම් ෙම් පුෙ පුො හසුරැ වේමෙම් ෙම් ඒ මහතුමකාට මගෙ බියක් 
මො ෙ දකිමි. ෙහමෙෙි, දහවල ෙුළුල්මලහි දු ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය 
කරේමෙම් ෙම් පුෙ පුො හසුරැ වේමෙම් ෙම් ඒ මහතුමකාට මගෙ බියක් 
මො ෙ දකිමි. ෙහමෙෙි, රෑ දහවල ෙුළුල්මලහි දු එය ෙැවත ෙැවත 
විතර්කෙය කරේමෙම් ෙම් පුෙ පුො හසුරැවේමෙම් ෙම් ඒ මහතු මකාට 
මගෙ බියක් මො ෙ දකිමි. වැලිදු මොමහෝ කලක් ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය 
කරේොවූ පුෙ පුො හසුරැ වේො වූ ොමග් ශරීරය ක්ලාේත වේමේ ය. 
ශරීරය ක්ලාේත වූ කල්හි සිත මොසේහුේ වේමේ ය. සිත මොසේහුේ කල්හි 
සොධිය මකමරේ සිත දුමරහි මවයි. ෙහමෙෙි, ඒ ෙෙ සියසතේහි ෙ සිත 
ෙැෙැවිේ තෙමි. ෙැෙැවිේ හිඳුවමි. එකඟ කරමි. ෙැෙැවිේ පිහිටුවමි. ඒ කවර 
මහයිෙ යත්: ොමග් සිත ෙහෙක් මොසේහුේ මේවා යි. (සිතීමෙෙි.) 
 
9. ෙහමෙෙි, ෙහෙ මතමම් යම් යම් ෙ විතර්කයක් ෙහුල මකාට ෙැවත ෙැවත 
විතර්කෙය මකමර් ද, පුෙ පුො හසුරැවා ද, ඒ ඒ මලසිේ සිත්හි ෙැඹුරැ ෙව 
මේ. ෙහමෙෙි, ෙහෙ මතමම් නෙෂ්ක්කරෙය විතර්කය ෙහුල මකාට ෙැවත 
ෙැවත විතර්කෙය මකමර් ෙම් පුෙ පුො හසුරැවා ෙම් කාෙවිතර්කය දුරැ 
මකමරයි. නෙෂ්ක්කරෙය විතර්කය ෙහුල මකමරයි. ඔහුමග් ඒ සිත නෙෂ්ක්කරෙය 
විතර්කයට ෙැමෙයි. ෙහමෙෙි, ෙහෙ මතමම් අවයාපාද විතර්කය ෙැවත 
ෙැවත විතර්කෙය මකමර් ෙම් පුෙ පුො හසුරැවා ෙම් වයාපාද විතර්කය දුරැ 
මකමරයි. අවයාපාද විතර්කය ෙහුල මකමරයි. ඔහුමග් ඒ සිත අවයාපාද 



භික්ඛමව භික්ඛු ෙහුලෙෙුවිතමක්කති අෙුවිචාමරති, පහාසි 
විහිංසාවිතක්කං. අවිහිංසාවිතක්කං ෙහුලෙකාසි. තස්ස තං 
අවිහිංසාවිතක්කාය ිත්තං ෙෙති. මසයයථාපි භික්ඛමව ගි්හාෙං 
පච්ිමෙ ොමස සබෙසමස්සසු ගාෙතතස්භමතසු මගාපාලමකා 
ගාමවා රමක්ඛයය. තස්ස රැක්ඛෙූලගතස්ස වා අමබභාකාසගතස්ස 
වා සතිකරණීයමෙව මහාති: එතා ගාමවාති. එවමෙව මඛා 
භික්ඛමව සතිකරණීයමෙව අමහාසි: එමත ධ්ොති. 
 
 
10. ආරද්ධං මඛා පෙ මෙ භික්ඛමව විරියං අමහාසි අසල්ලීෙං. 
උපට්ිතා සති අස්ෙුට්ඨා. පස්සමද්ධා කාමයා අසාරමද්ධා. 
සොහිතං ිත්තං එකග්ගං. මසා මඛා අහං භික්ඛමව විවිමච්චව 
කාමෙහි විවිච්ච අකුසමලහි ධම්ෙහි සවිතක්කං සවිචාරං 
විමවකෙං පීතිසුඛං පඨෙං ඣාෙං උපස්පජ්ෙ විහාසිං. 
විතක්කවිචාරාෙං වූපසො අජ්ඣත්තං ස්පසාදෙං මචතමසා 
එමකාදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සොධිෙං පීතිසුඛං 
දුතියංඣාෙං උපස්පජ්ෙ විහාසිං. පීතියා ච විරාගා 
උමපක්ඛමකා ච විහාසිං සමතා ච ස්පොමො. සුඛඤ්ඤච 
කාමයෙ පටිසංමවමදසිං. යං තං අරියා ආික්ඛතති: 
උමපක්ඛමකා සතිො සුඛවිහාරීති තතියං ඣාෙං උපස්පජ්ෙ 
විහාසිං. සුඛස්ස ච පහාො දුක්ඛස්ස ච පහාො පුමබෙව 
මසාෙෙස්සමදාෙෙස්සාෙං අත්ථගො අදුක්ඛෙසුඛං 
උමපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣාෙං උපස්පජ්ෙ විහාසිං. 
 
 
11. මසා එවං සොහිමත ිමත්ත පරිසුමද්ධ පරිමයාදාමත 
අෙඞ්ගමෙ විගතූපක්කිමලමස ෙුදුභූමත ක්ෙෙිමය ිමත 
ආමෙඤ්ඤෙප්පමත්ත පුමබෙෙිවාසාෙුස්සතිාොය ිත්තං 
අභිෙිතොමෙසිං. මසා අමෙකවිහිතං පුමබෙෙිවාසං අෙුස්සරාමි. 
මසයයිදං: එක්පි ොතිං මද්වපි ොතිමයා තිමස්සාපි ොතිමයා 
චතමස්සාපි ොතිමයා පඤ්ඤචපි ොතිමයා දසපි ොතිමයා වීසති්පි 
ොතිමයා තිංස්පි ොතිමයා චත්තාරීස්පි ොතිමයා පඤ්ඤාස්පි 
ොතිමයා ොතිසත්පි ොතිසහස්ස්පි ොතිසතසහස්ස්පි, 
අමෙමකපි සංවට්ටකමප්ප අමෙමකපි විවට්ටකමප්ප අමෙමකපි 
සංවට්ටවිවට්ටකමප්ප “අෙුතරාසිං එවතොමො එවංමගාමත්තා 
එවංවමණ්ඩො එවොහාමරා එවංසුඛදුක්ඛපටිසංමවදී 
එවොයුපරියමතතා. මසා තමතා චුමතා අෙුතර උප්පාදිං. 
තතරාපාසිං එවතොමො එවංමගාමත්තා එවංවමණ්ඩො 
එවොහාමරා එවංසුඛදුක්ඛපටිසංමවදී එවොයුපරියමතතා. මසා 
තමතා චුමතා ඉධූපපමතො”ති. ඉති සාකාරං සඋමද්දසං 

විතර්කයට ෙැමෙයි. ෙහමෙෙි, ඉදිේ ෙහෙ මතමම් අවිහිංසා විතර්කය ෙහුල 
මකාට ෙැවත ෙැවත විතර්කෙය මකමර් ද, පුෙ පුො හසුරැවා ද, විහිංසා 
විතර්කය දුරැ මකමරයි. අවිහිංසා විතර්කය ෙහුල මකමරයි. ඔහුමග් ඒ සිත 
අවිහිංසා විතර්කයට ෙැමෙයි. ෙහමෙෙි, යම් මස් ගරීෂ්ක්ෙඍතුමවහි පශ්ිෙ 
ොසමයහි සියලු ශෂ්කයයේ ගමෙහි රැස් කළ කල්හි මගාමපාල්මලක් ගවයේ 
රක්මේ ද, රැක්ෙුලට ගියාවූ මහෝ එලිෙහෙට ගියාවූ මහෝ ඔහු විසිේ ‘මොහු 
මගරිහු ය’ යි සිහි කිරීම් පෙමෙක් ෙ මේ ද, ෙහමෙෙි, එ පරිද්මදේ ෙ ‘මොහු 
ශෙථවිදශශො ධෙශමයෝ’ ය යි සිහිකිරීම් පෙමෙක් ෙ වී ය. 
 
10. ෙහමෙෙි, ො විසිේ (සිවුරඟිේ යුත්) විර්යය පටේගේො ලදී. (එෙැවිේ) එය 
මො සැඟුමේ වී. සිහිය එළඹ සිටියා ය (එෙැවිේෙ එය ෙුළා මොවූ ය. කය 
සේසිඳුමේ ය. (එෙැවිේ ෙ) පහවූ දැවිලි ඇත්මත් වීය. සිත ෙැෙැවිේ පිහිටුවෙ 
ලදී. (එෙැවිේ ෙ) එකඟ විය. ෙහමෙෙි, ඒ ෙෙ කාෙයේමගේ මවේව ෙ අකුශල 
ධෙශයේමගේ මවේව ෙ විතර්ක සහිත වූ විචාර සහිත වූ විමවකමයේ හටගේ 
පරීතිය හා සුව ඇති පරථෙ ධයාෙයට පැමිෙ වාසය මකමළමි.  
විතර්ක විචාරයේමග් සේහිඳීමෙේ තො තුළ පැහැදීෙ දෙවෙ සිත්හි එකඟ ෙව 
ඇති විතර්ක රහිත වූ විචාර රහිත වූ සොධිමයේ හටගත් පරීතිය හා සුව ඇති 
ද්විතීය ධයාෙයට පැමිෙ වාසය මකමළමි. පරීතිය ද දුරැ වීමෙේ ෙැදහත්ව ෙ 
වාසය මකමළමි. සිහි ඇත්මතම් ෙො ෙුවෙ ඇත්මතම් කයිේ සුවය ද විේමදහි. 
ආර්යයමයෝ  ‘උමපක්ෂා ඇත්මත් ස්ෙෘතිෙත් වූමය් සුඛවිහරෙ ඇත්මත් ය’ යි යම් 
ධයාෙයක් වර්ෙො කරත් ද, ඒ තෘතීය ධයාෙයට පැමිෙ වාසය මකමළමි. සුවය 
ද දුරැ කිරීමෙේ දුක ද ෙැති කිරීමෙේ මපර ෙ මසාම්ෙස් මදාම්ෙසුේමග් 
වැෙසීමෙේ මො දුක් වූ මො සුව වූ උමපක්ෂාමවේ හටගත් සිහිය පිළිෙඳ 
පිරිසිදු ෙව ඇති චතුර්ත්ථධයාෙයට පැමිෙ වාසය මකමළමි. 
 
11. ඒ ෙෙ මෙමස් සොධිගත සිත පිරිසිදු කල්හි, පරභාස්වර කල්හි, මකමලස් රහිත 
කල්හි, පහ වූ උපක්මලශ ඇති කල්හි, මොමළාක් වූ කල්හි, භාවො කෙශයට සුදුසු 
කල්හි, ස්ිති පරාප්ත කල්හි, මො සැමලෙ ෙවට පැමිණි කල්හි, මපර විසූ කඳ 
පිළිමවළ සිහි කරෙ ෙුවෙ පිණිස සිත මවමසසිේ ෙැඹුරැ මකමළමි. ඒ ෙෙ 
මොමයක් ආකාර වූ මපර විසූ කඳ පිළිමවළ සිහි කරමි. එෙම් - ොති එකක් ද 
ොති මදකක් ද ොති තුෙක් ද ොති සතරක් ද ොති පසක් ද ොති සයක් ද ොති 
විස්සක් ද ොති තිසක් ද ොති සතළිසක් ද ොති පෙසක් ද ොත සියයක් ද ොති 
දහසක් ද ොති සියදහසක් ද, මොමයක් ෙස්ො කල්පයේ ද මොමයක් 
වැමඩො කල්පයේ ද මොමයක් ෙැමසෙ වැමඩෙ කල්පයේ ද - “අසුවල් තැෙ 
උපෙිමි. මෙ ෙම් ඇත්මතම් වීමි. මෙෙම් මගාතර ඇත්මතම් වීමි. මෙ වැෙි පැහැ 
ඇත්මතම් වීමි. මෙ වැෙි ආහාර ඇත්මතම් වීමි. මෙ වැෙි සුවදුක් විඳිේමෙකිම් 
වීමි. මෙ වැෙි ආයු මකළවර මකාට ඇත්මතම් වීමි. ඒ ෙෙ ඉේ චයුතව අසුවල් 
තැෙ උපෙිමි. එහිදී ද මෙෙම් ඇත්මතම් වීමි. මෙ ෙම් මගෝතර ඇත්මතම් වීමි. 
මෙ වැෙි පැහැ ඇත්මතම් වීමි. මෙ වැෙි ආහාර ඇත්මතම් වීමි. මෙ වැෙි 
සුවදුක් විේමදකිම් වීමි. මෙ වැෙි ආයු මකළවර මකාට ඇත්මතම් වීමි. එ ෙෙ 



අමෙකවිහිතං පුමබෙෙිවාසං අෙුස්සරාමි. අයං මඛා මෙ 
භික්ඛමව රත්තියා පඨමෙ යාමෙ පඨො විජ්ො අධිගතා අවිජ්ො 
විහතා. විජ්ො උප්පතො තමො විහමතා ආමලාමකා උප්පමතො 
යථා තං අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො පහිතත්තස්ස විහරමතා. 
 
 
12. මසා එවං සොහිමත ිමත්ත පරිසුමද්ධ පරිමයාදාමත 
අෙඞ්ගමෙ විගතූපක්කිමලමස ෙුදුභූමත ක්ෙෙිමය ිමත 
ආමෙඤ්ඤෙප්පමත්ත සත්තාෙං චුතූපපාතාොය ිත්තං 
අභිෙිතොමෙසිං. මසා දිමබෙෙ චක්ඛුො විසුමද්ධෙ 
අතික්කතතොෙුසමකෙ සමත්ත පස්සාමි චවොමෙ 
උපපජ්ෙොමෙ හීමෙ පණීමත සුවමණ්ඩෙ දුබෙමණ්ඩෙ සුගමත 
දුග්ගමත, යථාක්ෙූපමග සමත්ත පොොමි: 
“ඉමෙ වත මභාමතතා සත්තා කායදුච්චරිමතෙ සෙතොගතා, 
වචීදුච්චරිමතෙ සෙතොගතා, ෙමොදුච්චරිමතෙ සෙතොගතා, 
අරියාෙං උපවාදකා, මිච්ඡාදිට්ිකා මිච්ඡාදිට්ික්ෙසොදාො. මත 
කායස්ස මභදා පර්ෙරො අපායං දුග්ගතිං විෙිපාතං ෙිරයං 
උපපතො. ඉමෙ වා පෙ මභාමතතා සත්තා කායසුචරිමතෙ 
සෙතොගතා, වචීසුචරිමතෙ සෙතොගතා, ෙමොසුචරිමතෙ 
සෙතොගතා, අරියාෙං අෙුපවාදකා, ස්ොදිට්ිකා, 
ස්ොදිට්ික්ෙසොදාො. මත කායස්ස මභදා පර්ෙරො සුගතිං 
සග්ගං මලාකං උපපතො”ති. ඉති දිමබෙෙ චක්ඛුො විසුමද්ධෙ 
අතික්කතතොෙුසමකෙ සමත්ත පස්සාමි චවොමෙ 
උපපජ්ෙොමෙ හීමෙ පණීමත සුවමණ්ඩෙ දුබෙමණ්ඩෙ සුගමත 
දුග්ගමත, යථාක්ෙූපමග සමත්ත පොොමි. අයං මඛා මෙ 
භික්ඛමව රත්තියා ෙජ්ිමෙ යාමෙ දුතියා විජ්ො අධිගතා, අවිජ්ො 
විහතා, විජ්ො උප්පතො, තමො විහමතා ආමලාමකා 
උප්පමතො, යථා තං අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො පහිතත්තස්ස 
විහරමතා. 
 
13. මසා එවං සොහිමත ිමත්ත පරිසුමද්ධ පරිමයාදාමත 
අෙඞ්ගමෙ විගතූපක්කිමලමස ෙුදුභූමත ක්ෙෙිමය ිමත 
ආමෙඤ්ඤෙප්පමත්ත ආසවාෙං ඛයාොය ිත්තං 
අභිෙිතොමෙසිං. මසා ඉදං දුක්ඛතති යථාභූතං අබභඤ්ඤාසිං. 
අයං දුක්ඛසෙුදමයාති යථාභූතං අබභඤ්ඤාසිං. අයං 
දුක්ඛෙිමරාමධාති යථාභූතං අබභඤ්ඤාසිං. අයං 
දුක්ඛෙිමරාධගාමිෙී පටිපදාති යථාභූතං අබභඤ්ඤාසිං. ඉමෙ 
ආසවාති යථාභූතං අබභඤ්ඤාසිං. අයං ආසවසෙුදමයාති 
යථාභූතං අබභඤ්ඤාසිං. අයං ආසවෙිමරාමධාති යථාභූතං 
අබභඤ්ඤාසිං. අයං ආසවෙිමරාධගාමිෙී පටිපදාති යථාභූතං 

ඉේ චයුතව මෙහි උපේමෙම් මවෙැ”යි මෙමස් ආකාර සහිත වූ උමදසීම් සහිත 
වූ ෙේ වැදෑරැම් වූ මපර විසූ කඳපිළිමවළ සිහි කරමි. ෙහමෙෙි, ො විසිේ රැය 
පිළිෙඳ පළෙුයම්හි මම් පළෙුවෙ විදයාව ලෙෙ ලදී. අවිදයාව ෙසෙ ලදී. විදයාව 
උපෙ. මොහඳුර ෙැසිෙ. ෙැෙලු උපෙ. අපරොදව මකමලස් තවෙ වැර ඇතිව 
ෙිවෙට මෙමහයු සිත් ඇතිව වසේෙහුට යම්මස් ෙම් එමස් ය. 
 
12. ඒ ෙෙ මෙමස් සොධිගත සිත පිරිසිදු කල්හි පරභාස්වර කල්හි මකමලස් රහිත 
කල්හි පහ වූ උපක්මලශ ඇති කල්හි මොමළාක් වූ කල්හි භාවො කෙශයට සුදුසු 
කල්හි ස්ිති පරාප්තකල්හි මො සැමලෙ ෙවට පැෙණි කල්හි සත්ත්වයේමග් 
චයුතිඋත්පත්ති දේො ෙුවෙ පිණිස සිත මවමසසිේ ෙැඹුරැ මකමළමි. ඒ ෙෙ 
ඉතා පිරිසිදු වූ මිෙිසැස ඉක්ෙ වූ දිවැසිේ - ෙැමරෙ උපදිෙ උසස් පහත් ෙො 
පැහැ ඇති සුගතියට ගිය දුගතියට ගිය සත්ත්වයේ දකිමි. කම් වූ පරිදි මිය 
පරමලාව යෙ සත්ත්වයේ දෙිමි:  
“මම් භවත් සත්ත්වමයෝ එකාේතමයේ කායදුශ්චරිතමයේ යුක්ත වූමවෝ ය. 
වාග්දුශ්චරිතමයේ යුක්ත වූමවෝ ය. ෙමොදුශ්චරිතමයේ යුක්ත වූමවෝ ය. 
අර්යමයාපවාද කරේමෙෝ ය. මිසදිටුමවෝ ය. මිසදිටුකම් සොදේ වූමවෝ ය. ඔහු 
කාෙුේ ෙරණිේ ෙතු සැපමයේ පහ වූ දුකට පිහිට වෙ විවසව පතිතවෙ 
ෙරකමයහි උපේොහු ය. මම් භවත් සත්ත්වමයෝ වොහි කායසුචරිතමයේ 
යුක්තමයෝ ය. වාක්සුචරිතමයේ යුක්තමයෝ ය. ෙෙඃසුචරිතමයේ යුක්තමයෝ ය. 
ආර්යමයාපවාද මොකරේමෙෝ ය. සම්දිටුමවෝ ය. සම්දිටුකම් සොදේ වූ මවෝය. 
ඔහු කාෙුේ ෙරණිේ ෙතු සුගතිෙම් වූ ස්වර්ගමලාකමයහි උපේමෙෝය.” මෙමස් 
පිරිසිදු වූ මිෙිසැස ඉක්ෙ වූ දිවැසිේ - උපදිෙ ෙැමරෙ උසස් පහත් ෙො පැහැ 
ඇති මො ෙො පැහැ ඇති සුගතියට ගිය දුගතියට ගිය සත්ත්වයේ දකිමි. කම් වූ 
පරිදි මිය පරමලාව යෙ සත්ත්වයේ දෙිමි. ෙහමෙෙි, ො විසිේ රැය පිළිෙඳ 
ෙැදුම්යම්හි මම් මදවෙ විදයාව ලෙෙ ලදී. අවිදයාව ෙසෙ ලදී. විදයාව උපෙ. 
මොහඳුර ෙැසිෙ. ෙැෙලු උපෙ. අපරෙත්තව මකමලස් තවෙ වැර ඇතිව 
ෙිවෙට මෙමහයු සිතැතිව වසේෙහුට යම්මස් ෙම් එමස් ය. 
 
 
 
13. ඒ ෙෙ මෙමස් සොධිගත සිත පිරිසිදු කල්හි පරභාස්වර කල්හි මකමලස් රහිත 
කල්හි පහ වූ උපක්මලශ ඇති කල්හි මොමළාක් වූ කල්හි භාවොකර්ෙයට සුදුසු 
කල්හි ස්ිතිපරාප්ත කල්හි මො සැමලෙෙවට පැමිණි කල්හි ආසරවයේ ක්ෂය 
කරෙ ඥාෙය පිණිස සිත මවමසසිේ ෙැඹුරැ මකමළමි. ඒ ෙෙ මම් දුකය යි 
තතුමලස දතිමි. මම් දුක් හට ගැෙීමම් මහතුයැ යි තතුමලස දතිමි. මම් දුක් ෙැති 
කිරීෙ ය යි තතුමලස දතිමි. මම් දුක් ෙැතිකිරීමම් පිළිමවත යැ යි තතුමලස 
දතිමි. මම් ආසරවයහ යි තතුමලස දතිමි. මම් ආසරවයේමග් සෙුදය යැයි තතුමලස 
දතිමි. මම් ආසරවෙිමරාධ යැ යි තතුමලස දතිමි. මම් ආසරවෙිමරාධගාමිෙී පරතිපදා 
යැ යි තතුමලස දතිමි. මෙමස් දේො වූ මෙමස් දක්ො වූ ොමග් සිත 
කාොසරවමයේ ද මිදුමේ ය. භවාසරවමයේ ද සිත මිදුමේ ය. අවිදයාසරවමයේ ද 



අබභඤ්ඤාසිං. තස්ස මෙ එවං ොෙමතා එවං පස්සමතා 
කාොසවාපි ිත්තං විෙුච්ිත්ථ. භවාසවාපි ිත්තං විෙුච්ිත්ථ. 
අවිජ්ොසවාපි ිත්තං විෙුච්ිත්ථ. විෙුත්තස්මිං විෙුත්තමිති ාෙං 
අමහාසි. ‘ඛීො ොති, වුසිතං ෙරහ්ෙචරියං, කතං කරණීයං, ොපරං 
ඉත්ථත්තායා’ති අබභඤ්ඤාසිං. අයං මඛා මෙ භික්ඛමව රත්තියා 
පච්ිමෙ යාමෙ තතියා විජ්ො අධිගතා, අවිජ්ො විහතා, විජ්ො 
උප්පතො, තමො විහමතා, ආමලාමකා උප්පමතො, යථා තං 
අප්පෙත්තස්ස ආතාපිමො පහිතත්තස්ස විහරමතා. 
 
14. මසයයථාපි භික්ඛමව අරමඤ්ඤඤ පවමෙ ෙහතතං ෙිතෙං 
පල්ලලං, තමෙෙං ෙහාමිගසමඞ්ඝා උපෙිස්සාය විහමරයය. තස්ස 
මකාිමදව පුරිමසා උප්පමජ්ෙයය අෙත්ථකාමො අහිතකාමො 
අමයාගමක්ඛෙකාමො, මසා ය්වාස්ස ෙමග්ගා මඛමො 
මසාවත්ථිමකා පීතිගෙෙීමයා, තං ෙග්ගං පිදමහයය විවමරයය 
කු්ෙග්ගං. ඔදමහයය ඔකචරං, ඨමපයය ඔකචාරිකං. 
එවං හි මසා භික්ඛමව ෙහාමිගසමඞ්ඝා අපමරෙ සෙමයෙ 
අෙයවයසෙං තෙුත්තං ආපමජ්ෙයය. තමස්සව මඛා පෙ 
භික්ඛමව, ෙහමතා මිගසඞ්ඝස්ස මකාිමදව පුරිමසා උප්පමජ්ෙයය 
අත්ථකාමො හිතකාමො මයාගමක්ඛෙකාමො, මසා ය්වාස්ස 
ෙමග්ගා මඛමො මසාවත්ථිමකා පීතිගෙෙීමයා, තං ෙග්ගං 
විවමරයය, පිදමහයය කු්ෙග්ගං, ඌහමෙයය ඔකචරං, ොමසයය 
ඔක චාරිකං. එවං හි මසා භික්ඛමව ෙහාමිගසමඞ්ඝා අපමරෙ 
සෙමයෙ වුද්ධිං විරෑළහිං මවපුල්ලං ආපමජ්ෙයය. 
 
15. උපො මඛා මෙ අයං භික්ඛමව කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපොය. 
අයමඤ්ඤචමවත්ථ අමත්ථා: ෙහතතං ෙිතෙං පල්ලලතති මඛා 
භික්ඛමව කාොෙමෙතං අධිවචෙං. ෙහාමිගසමඞ්ඝාති මඛා 
භික්ඛමව සත්තාෙමෙතං අධිවචෙං. පුරිමසා අෙත්ථකාමො 
අහිතකාමො අමයාගමක්ඛෙකාමොති මඛා භික්ඛමව ොරමස්සතං 
පාපිෙමතා අධිවචෙං. කු්ෙමග්ගාති මඛා භික්ඛමව 
අට්ඨඞ්ගිකමස්සතං මිච්ඡාෙග්ගස්ස අධිවචෙං මසයයිදං: 
මිච්ඡාදිට්ියා මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස මිච්ඡාවාචාය මිච්ඡාක්ෙතතස්ස 
මිච්ඡාආජීවස්ස මිච්ඡාවායාෙස්ස මිච්ඡාසතියා මිච්ඡාසොධිස්ස. 
ඔකචමරාති මඛා භික්ඛමව ෙධදිරාගමස්සතං අධිවචෙං. 
ඔකචාරිකාති මඛා භික්ඛමව අවිජ්ොමයතං අධිවචෙං. පුරිමසා 
අත්ථකාමො මයාගමක්ඛෙකාමොති මඛා භික්ඛමව 
තථාගතමස්සතං අධිවචෙං අරහමතා ස්ොස්ෙුද්ධස්ස. මඛමො 
ෙමග්ගා මසාවත්ථිමකා පීතිගෙෙීමයාති මඛා භික්ඛමව 
අරියමස්සතං අට්ඨඞ්ගිකස්ස ෙග්ගස්ස අධිවචෙං. මසයයථීදං: 

සිත මිදුමේ ය. මිදුෙු කල්හි මිදිෙ යි ෙුවෙ විය. ‘උපත ෙැති විය. ෙඹසර වැස 
ෙිෙවෙ ලදී. කළයුතු කිස කරෙ ලදි. මම් අර්හත්ත්වය පිණිස කළයුතු අමෙමකක් 
ෙැතැ’ යි දතිමි. ෙහමෙෙි, ො විසිේ රැය පිළිෙඳ පැසුළුයම්හි මම් තුේවැෙි 
විදයාව ලෙෙ ලදී. අවිදයාව ෙසෙ ලදී. විදයාව උපෙ. මොහඳුර ෙැසිෙ. 
ෙැෙලු උපෙ. අපරෙත්තව මකමලස් තවෙ වැර ඇතිව ෙිවෙට මෙමහයු සිත් 
ඇතිව වසේෙහුට යම්මස් මේ ෙම් එමස් ය. 
 
 
 
14. ෙහමෙෙි, ෙහවෙමයහි වෙලැහැමෙක යම්ෙඳු ෙහත් මොගැඹුරැ කුඩා 
දියවිමලක් මේ ද, ෙහත් ෙුවරැමළක් එය ඇසුරැ මකාට වසේමේ ය. ඒ ෙුවරැළට 
අවැඩ කැෙැති අහිත කැෙැති භය කැෙැති කිසියම් පුරැෂ්කමයක් පහළ වේමේ ය. 
මහමතමම් ෙිර්භය වූ සුව එළවෙ පරීතිමයේ යා හැකි ෙමගක් වේමේ ද, ඒ ෙග 
වසේමේ ය. මොෙග විවෘත කරේමේ ය. මස් ෙුවකු සිටුවේමේ ය. මස් 
ෙුවමදෙක සිටුවේමේ ය.  
ෙහමෙෙි, මෙමස් වොහි ඒ ෙහෙුවරැළ පසුකමලක අෙයවයසෙයට තෙුත්වයට 
පැමිමෙේමේ ය. ෙහමෙෙි, ඒ ෙහත් ෙුවරැළට ෙ වැඩ කැෙැති හිත කැෙැති 
අභය කැෙැති කිසියම් පුරැෂ්කමයක් පහළ වේමේ ය. මහ මතමම් ෙිර්භය වූ සුව 
එළවෙ පරීතිමයේ යා හැකි යම් ොර්ගමයක් වේමේ ද, ඒ ෙග විවෘත කරේමේ 
ය. මොෙග වසේමේ ය. මස් ෙුවා ෙසේමේ ය. මස් ෙුවමදෙ ෙසේමේ ය. 
ෙහමෙෙි, මෙමස් වොහි ඒ ෙහෙුවරැළ මතමම් පසු කමලක වැඩීෙට පැතිරීෙට 
ෙහත්ෙවට පැමිමෙේමේ ය. 
 
 
15. ෙහමෙෙි, අර්ථය හැඟවීෙ පිණිස ො විසිේ මම් උපොව කරෙ ලද්දී ය. 
මෙහි මම් අදහස මේ: ෙහමෙෙි, “ෙහේතං ෙිත්තං පල්ලං” යෙ මෙය 
කාෙයෙට ෙමෙකි. ෙහමෙෙි, “ෙහාමිගසඞමඝා” යෙ මෙය සත්ත්වයෙට 
ෙමෙකි. ෙහමෙෙි, “පුරිමසා අෙත්ථකාමම් අහිතකාමො අමයාගක්මඛෙකාමො” 
යෙ මෙය පාපී වූ ොරයාට ෙමෙකි. “කුම්ෙග්මගා” යෙ මෙය මිථයාදෘෂ්ක්ටිය 
මිථයාසංකල්පය මිථයවචෙය මිථයාකර්ොේතය මිථයාආජීවය මිථයාවයායාෙය 
මිථයාස්ෙෘතිය මිථයාසොධියැ යි අටඟිේ යුක්ත වූ මිථයාොර්ගයට ෙමෙකි. 
ෙහමෙෙි, “ඔකචමරා” යෙ මෙය ෙධදිරාගයට ෙමෙකි. ෙහමෙෙි, ‘ඔකචාරිකා’ 
යෙ මෙය අවිදයාවට ෙමෙකි. ෙහමෙෙි, “පුරිමසා අත්ථකාමො 
මයාගක්මඛෙකාමො” යෙ මෙය තථාගත අර්හත් සෙයක් සම්ෙුද්ධයේ 
වහේමස්ට ෙමෙකි. ෙහමෙෙි, “මඛමො ෙග්මගා මසාවත්ථිමකා පීතිගෙෙීමයා” 
යෙ මෙය සෙයග්දෘෂ්ක්ටිය සෙයක්සංකල්පය සෙයග්වචෙය සෙයග්කෙශාේතය 
සෙයගාජිවය සෙයග්වයායාෙය සෙයක්ස්ෙෘතිය සෙයක්සොධිය යැයි අටඟිේ 
යුක්ත වූ ආර්යයොගශයට ෙමෙකි. 
 
 



ස්ොදිට්ියා ස්ොසඞ්කප්පස්ස ස්ොවාචාය ස්ොක්ෙතතස්ස 
ස්ොආජීවස්ස ස්ොවායාෙස්ස ස්ොසතියා ස්ොසොධිස්ස. 
 
16. ඉති මඛා භික්ඛමව විවමටා ෙයා මඛමො ෙමග්ගා 
මසාවත්ථිමකා පීතිගෙෙීමයා, පිහිමතා කු්ෙමග්ගා, ඌහමතා 
ඔකචමරා, ොසිතා ඔකචාරිකා. යං භික්ඛමව සත්ථාරා කරණීයං 
සාවකාෙං හිමතසිො අෙුක්පං උපාදාය, කතං මවා තං ෙයා. 
එතාෙි භික්ඛමව රැක්ඛෙූලාෙි, එතාෙි සුඤ්ඤාගාරාෙි. ඣායථ 
භික්ඛමව, ො පොදත්ථ, ො පච්ඡා විප්පටිසාරිමො අහුවත්ථ. අයං 
මවා අ්හාකං අෙුසාසෙීති. 
ඉදෙමවාච භගවා. අත්තෙො මත භික්ඛූ භගවමතා භාසිතං 
අභිෙධදුතති. 
 
මද්වධාවිතක්කසුත්තං ෙවෙං. 

 
 
 
16. ෙහමෙෙි, මෙමස් ො විසිේ ෙිර්භය වූ සුව එළවෙ පරීතිමයේ යා හැකි 
ොර්ගය විවෘත කරෙ ලද්මද් ය. මොෙඟ වසෙ ලද්මද් ය. මස් ෙුවා ෙසෙ 
ලද්මද් ය. මස් ෙුවමදෙ ෙසෙ ලද්මද් ය. ෙහමෙෙි, ශරාවකයෙට හිත කැෙැති 
අෙුකම්පා ඇති ශාස්තෘවරයකු විසිේ අෙුකම්පාමවේ යෙක් කළයුතු ද, එය ො 
විසිේ මතාපට කරෙලදි. ෙහමෙෙි, මතල වෘක්ෂෙූලමයෝ ය, මතල 
ශුෙයාගාරමයෝ ය. ෙහමෙෙි, ධයාෙ කරවු. ොෙක් පොවවු. පසුව ොෙක් 
විපිළිසරවවු මම් මතාපට අපමග් අෙුශාසො යි. 
භාගයවතුේ වහේමස් මෙය වදාළමස්ක. සතුටු වූ ඒ භික්ෂූහු භාගයවතුේ 
වහේමස්මග් මදශොව ෙැෙැවැ යි පිළිගත්හ. 
 
ද්මවධාවිතක්ක සූතරය ෙවවැෙි යි. 
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1. එවං මෙ සුතං: එකං සෙයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
මෙතවමෙ අොථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමෙ. තතර ම ා භගවා 
භික් ූ ආෙමතතසි භික් මවාති. භදමතතති මත භික් ූ 
භගවමතා පච්චමස්සාසුං. භගවා එතදමවාච: 

 
 
2. අධිචිත්තෙෙුයුමත්තෙ භික් මව භික් ුො පඤ්ච ෙමිිත්තාෙි 

කාමෙෙ කාෙං ෙෙසකිාතබ්බාෙි. කතොෙි පඤ්ච? 
 

 
3. ඉධ භික් මව භික් ුමො යං ෙිමිත්තං ආගම්ෙ යං ෙිමිත්තං 

ෙෙසිකමරාමතා උප්පජ්ෙතති පාපකා අකුසො විතක්කා 
ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි මොහූපසංහිතාපි, මතෙ 
භික් මව භික් ුො තම්හා ෙිමිත්තා අඤ්ඤං ෙිමිත්තං 
ෙෙසිකාතබ්බං කුසලූපසංහතිං. තස්ස තම්හා ෙිමිත්තා 
අඤ්ඤං ෙිමිත්තං ෙෙසිකමරාමතා කුසලූපසංහිතං, මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. 
මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති 
එමකාදි මහාති, සොධියති. මසයයථාපි භික් මව දමක් ා 
පෙගමණ්ඩඩා වා පෙගණ්ඩඩමතතවාසී වා සු ුොය ආණියා 
ඔළාරිකං ආණිං අභිෙීහමෙයය අභිෙීහමරයය 
අභිෙිවමජ්ෙයය, එවමෙව ම ා භික් මව භික් ුමො යං 
ෙිමිත්තං ආගම්ෙ යං ෙිමිත්තං ෙෙසිකමරාමතා උප්පජ්ෙතති 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මතෙ භික් මව භික් ුො තම්හා ෙමිිත්තා 
අඤ්ඤං ෙිමිත්තං ෙෙසිකාතබ්බං කුසලූපසංහිතං. මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. 
මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති 
එමකාදි මහාති සොධියති. [1. අඤ්ඤෙිමිත්තපබ්බං.] 

1. ො විසිේ මෙමස් අසෙ ෙදී:  එක් කමෙක භාගයවතුෙ ්වහේමස් 
සැවැත්ෙවුර මෙතවෙ ෙම් වූ අමේපිඬු සිටුහුමග් ආරාෙමයහි වැඩ 
වසෙ මස්ක. එහි දී භාගයවතුේ වහේමස් ෙහමෙෙි යි භික්ෂූේ ඇෙතු 
මස්ක. ඒ භික්ෂුහු වහේස, යි භාගයවතුේ වහේමස්ට පිළිවදේ දුේහ. 
භාගයවතුේ වහේමස් මෙය වොළමසක්: 

 
2. ෙහමෙෙි, අධිචිත්තමයහි (විදර්ශොපාදක අෂ්ටසොපතත්ි චිත්තමයහි) 

මයදුෙු ෙහෙහු විසිේ කෙෙි් කෙ කරැෙු පමසක් මෙමෙහි කළයුතයු. 
කවර පමසක් ද යත්: 

 
3. ෙහමෙෙි, මම් ර්ාසෙමයහි යම් අරෙුෙකට පැමිෙ යම් අරෙුෙක් 

මෙමෙහි කරෙ ෙහෙහුට මෙෝභභසහගත වූත් ද්මේෂසහගත වූත් 
මොහසහගතවූත් ොෙක ව ූඅකුර්ෙ විතකශමයෝ උපදිත් ද, ෙහමෙෙි, ඒ 
ෙහෙහු විසිේ ඒ ෙමිිත්මතේ අෙය වූ කුර්ෙමයේ යකු්තවූ ෙමිිත්මතක් 
මෙමෙහි කළ යුතුය. ඒ ෙමිිත්මතේ අෙය වූ කුර්ෙමයේ යුක්ත වූ 
ෙිමිත්තක් මෙමෙහි කරෙේා වූ ඔහුට මෙෝභසහගත වූත් ද්මේෂසහගත 
වූත් මොහසහගත් වූත් ොෙක වූ යම් අකුර්ෙ විතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු 
පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ පරහීෙ වීමෙේ සිය සතේහි 
සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවය.ි එකඟ මවයි.  සොධිගත මවයි. 
ෙහමෙෙි, යම් මස් දක්ෂ වඩුමවක් මහෝ වඩු අතවැස්මසක් මහෝ සියුම් 
ඇෙයකිේ ෙහා ඇෙයකට ගසේමේ ද, (ගසමිේ පවුරැමවේ) බැහැර 
කරේමේ ද, (අතිේ) ඇද දෙේමේ ද, ෙහමෙෙි, එමස් ෙ යම් 
අරෙුෙකට පැමිෙ යම් අරෙුෙක්මෙමෙහි කරෙේා වූ ෙහෙහට 
මෙෝභසහගත වූත් ද්මේෂසහගත වූත් මොහ සහගත් වූත් ොෙක අකුර්ෙ 
විතකශමයෝ උපදිත් ද, ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ ඒ ෙිමිත්මතේ අෙය 
වූ කුර්ෙමයේ යකු්ත වූ ෙමිිත්මතක් මෙමෙහි කළයුත ුය. ඒ ෙිමිත්මතේ 
අෙය වූ කුර්ෙමයේ යුක්ත වූ ෙමිිත්තක් මෙමෙහි කරේොවූ ඔහුට 
මෙෝභසහගත වූත් ද්මේෂසහගත වූත් මොහසහගත් වූත් ොෙක වූ යම් 
අකුර්ෙ විතකශමයෝ මවත් ද, ඔේහු පරහීෙ මවත්. විොර්යට මයත්. ඔවුේ 
පරහීෙ වීමෙේ සේතාෙමයහි සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවයි. 
එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි.  (1) 
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4. තස්ස මච භික් මව භික් ුමො තම්හා ෙිමිත්තා අඤ්ඤං 

ෙිමිත්තං ෙෙසිකමරාමතා කුසලූපසංහිතං උප්පජ්ෙමතතව 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මතෙ භික් මව භික් ුො මතසං 
විතක්කාෙං ආදීෙමවා උපපරික්ිතමබ්බා: ඉතිපිමෙ විතක්කා 
අකුසො, ඉතිපිමෙ විතක්කා සාවජ්ො, ඉතිපිමෙ විතක්කා 
දුක් විපාකාති. තස්ස මතසං විතක්කාෙං ආදීෙවං 
උපපරික් මතා මය පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි 
මොසූපසංහිතාපි මොහූපසංහිතාපි, මත පහීයතති. මත 
අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං 
සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි මහාති සොධියති. 

මසයයථාපි භික් මව ඉත්ථී වා පුරිමසා වා දහමරා යුවා 
ෙණ්ඩඩෙකොතිමකා අහිකෙුමපෙ වා කුක්කුරකුෙමපෙ වා 
ෙෙුස්සකුෙමපෙ වා කමණ්ඩඨ ආසමත්තෙ අට්ීමයයය 
හරාමයයය ජිගුමච්ඡයය, එවමෙව ම ා භික් මව තස්ස මච 
භික් ුමො තම්හාපි ෙමිිත්තා අඤ්ඤං ෙිමිත්තං ෙෙසිකමරාමතා 
කුසලූපසංහිතං උප්පජ්ෙමතතව පාපකා අකුසො විතක්කා 
ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි මොහූපසංහිතාපි, මතෙ 
භික් මව භික් ුො මතසං විතක්කාෙං ආදීෙමවා 
උපපරික්ිතමබ්බා: ඉතිපිමෙ විතක්කා අකුසො, ඉතිපිමෙ විතක්කා 
සාවජ්ො, ඉතිපිමෙ විතක්කා දුක් විපාකාති. තස්ස මතසං 
විතක්කාෙං ආදීෙවං උපපරික් මතා මය පාපකා අකසුො 
විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි මොහූපසංහිතාපි, මත 
පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව 
චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසදීති එමකාදි මහාති සොධියති. [2. 
ආදීෙවපබ්බං.] 
 
5. තස්ස මච භික් මව භික් ුමො මතසං විතක්කාෙං ආදීෙවං 

උපපරික් මතා උප්පජ්ෙමතතව පාපකා අකුසො විතක්කා 
ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි මොහූපසංහිතාපි, මතෙ 
භික් මව භික් ුො මතසං විතක්කාෙං අසති අෙෙසකිාමරා 
ආපජ්ජිතමබ්බා. තස්ස මතසං විතක්කාෙං අසති අෙෙසිකාරං 
ආපජ්ෙමතා මය පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි 
මොසූපසංහිතාපි මොහූපසංහිතාපි, මත පහීයතති. මත 
අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං 
සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි මහාති සොධියති.  

 
4. ෙහමෙෙි, ඒ ෙිමිත්මතේ අෙය වූ කුර්ෙමයේ යුක්ත වූ ෙමිිත්තක් 

මෙමෙහි කරෙ ඔහුට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගත වූත් 
මොහසහගත් වූත් ොෙක වූ යම් අකුර්ෙ විතකශමයෝ උපදිත් ෙ ෙම් 
ෙහමෙෙි ඒ ෙහෙහු විසිේ “මෙයිෙදුු මම් විතකශමයෝ අකුර්ෙයහ. 
මෙයිෙදුු මම් විතකශමයෝ සාවදයයහ. මෙයෙිුදු මම් විතකශමයෝ දුුඃ  
විපාකයහ” යි ඒ විතකශයෙම්ග් මොෂය පිරික්සිය යුතුයි. ඒ විතකශයේමග් 
මොෂය පරීක්ෂා කරේො ඔහුට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගත වූත් 
මොහසහගත් වූත් ොෙක වූ යම් අකුර්ෙ විතකශමයෝ මවත් ද ඔහු පරහීෙ 
මවත්. ඔහු විොර්යට මයත.් ඔවුේ පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ සිත 
පිහිටයි.  මොමොවට තැෙප්ත් මවයි. එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි.  

ෙහමෙෙි, යම් මස් තරැෙ වූ සැරමසෙ සුලු ස්තරියක් මහෝ පුරැෂමයක් මහෝ 
මගමෙහි ෙැගුෙු සප්කුෙකිේ මහෝ බලුකුෙකිේ මහෝ මිෙිස්කුෙකිේ මහෝ 
හටගත් දුක් ඇත්මත් වේමේ ද, ෙජ්ජජිත වේමේ ද හටගත් පිළිකුේ ඇත්මත් 
වේමේ ද, ෙහමෙෙි, ඒ පරිද්මදෙේ ඒ ෙමිිත්තමයේ ද අෙය වූ කුර්ෙමයේ 
යුක්ත වූ ෙිමිත්තක් මෙමෙහි කරේො වූ ඒ ෙහෙහට මොභසහගත වූත් 
ද්මවෂසහගත වූත් මොහසහගත වූත් ොෙක වූ අකුර්ෙ විතකශමයෝ උපදිත් ෙ 
ෙම් ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ “මෙයෙිුදු මම් විතකශමයෝ අකුර්ෙයහ. 
මෙයිෙදුු මම් විතකශමයෝ සාවදයයහ.  මෙයෙිුදු මම් තකශමයෝ දුුඃ විපකයහ” යි 
ඒ විතකශයේමග් මොෂය පරීක්ෂා මකාට බැෙිය යුතුය. ඒ විතකශයේමග් මොෂය 
පරීක්ෂා කරෙේා වූ ඔහුට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගත වූත් මොහසහගත 
වූත් යම් ොෙක වූ අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු පරහෙී මවත්. ඔහු 
විොර්යට මයත්. ඔවෙු් පරහෙී වීමෙේ සේතාෙමයහි ෙ සිත පිහිටයි. 
මොෙවට තැේපත් මවයි. එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි. (2) 
 
 
 
 
5. ෙහමෙෙි, ඒ විතකශයේමග ්මොෂය පරීක්ෂා කරේො වූ ඒ ෙහෙහට 

මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගත වූත් මොහසහගත වූත් ොෙක වූ 
විතකශමයෝ උපදිත් ෙ ෙම්, ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ ඒ අකුර්ෙ 
විතකශයේ සිහි මොකිරීෙට මෙමෙහි මොකිරීෙට පැමිණීෙ ෙැෙවි. ඒ 
විතකශයේ සිහි මොකිරීෙට මෙමෙහි මොකිරීෙට පැමිමෙේොවූ ඔහුට 
මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක 
අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ 
පරහීෙ වීමෙේ ඇතුළත ෙ සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවය.ි එකඟ 
මවයි. සොධි ගත මවයි. ෙහමෙෙි, යම් මස් ඇස් ඇති පුරැෂමයක් 
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මසයයථාපි භික් මව චක් ුො පුරිමසා ආපාථගතාෙං 
රූපාෙං අදස්සෙකාමො අස්ස, මසා ෙිමීමෙයය වා 
අමඤ්ඤෙ වා අපමොමකයය. එවමෙව ම ා භික් මව තස්ස 
මච භික් ුමො මතසම්පි විතක්කාෙං ආදීෙවං උපපරික් මතා 
උප්පජ්ෙමතතව පාපකා අකසුො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි 
මොසූපසංහිතාපි මොහූපසංහිතාපි, මතෙ භික් මව භික් ුො 
මතසං විතක්කාෙං අසති අෙෙසිකාමරා ආපජ්ජිතමබ්බා. 
තස්ස මතසං විතක්කාෙං අසති අෙෙසිකාරං අපජ්ෙමතා මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි* මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. 
මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති 
එමකාදි මහාති සොධියති. [3. අසතිපබ්බං.] 
 

6. තස්ස මච භික් මව භික් ුමො මතසම්පි විතක්කාෙං අසති 
අෙෙසිකාරං ආපජ්ෙමතා උප්පජ්ෙමතතව පාපකා අකුසො 
විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි මොහූපසංහිතාපි, 
මතෙ භික් මව භික් ුො මතසං විතක්කාෙං 
විතක්කසඞ් ාරසණ්ඩඨාෙං ෙෙසිකාතබ්බං. තස්ස මතසං 
විතක්කාෙං විතක්කසඞ් ාරසණ්ඩඨාෙං ෙෙසිකමරාමතා මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මත පහීයතති මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. 
මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති 
එමකාදි මහාති සොධියති. 

මසයයථාපි භික් මව පුරිමසා සීඝං ගමච්ඡයය, තස්ස එවෙස්ස: 
කිතෙු ම ා අහං සීඝං ගච්ඡාමි, යතෙූොහං සණිකං 
ගමච්ඡයයතති. මසා සණිකං ගමච්ඡයය. තස්ස එවෙස්ස: 
කිතෙුම ා අහං සණිකං ගච්ඡාමි, යතෙූොහං තිමට්ඨයයතති. 
මසා තිමට්ඨයය. තස්ස එවෙස්ස: කිතෙු ම ා අහං ඨිමතා, 
යතෙූොහං ෙිසීමදයයතති. මසා ෙිසීමදයය. තස්ස එවෙස්ස: 
කිතෙු ම ා අහං ෙිසිමතො, යතෙූොහං ෙිපමජ්ෙයයතති. මසා 
ෙිපමජ්ෙයය. එවං හි මසා භික් මව පුරිමසා ඔළාරිකං ඔළාරිකං 
ඉරියාපථං අභිෙිවමජ්ෙත්වා සු ුෙං සු ුෙං ඉරියාපථං කමප්පයය. 
එවමෙව ම ා භික් මව තස්ස මච භික් ුමො මතසම්පි 
විතක්කාෙං අසති අෙෙසකිාරං ආපජ්ෙමතා උප්පජ්ෙමතතව 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මතෙ භික් මව භික් ුො මතසං විතක්කාෙං 
විතක්කසඞ් ාරසණ්ඩඨාෙං ෙෙසිකාතබ්බං. තස්ස මතසං 

හෙුවට පැමිණි රූපයේ මො දකෙිු කැෙැත්මත් වෙම්ේ ද, මහමතමම් 
ඇස් පියා ගේමේ මහෝ මේ ද, අේ මදසක් බෙේමේ මහෝ මේ ද, 
ෙහමෙෙි, එපරිද්මදෙේ ඒ විතකශයේමග් මොෂය පරීක්ෂා කරේො වූ 
ෙහෙහට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් 
ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ උපදිත් ෙ  ෙම්, ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ ඒ 
විතකශයේ සිහි මොකිරීෙට මෙමෙහි මොකිරීෙට පැමිණීෙ ෙැෙැවි.  ඒ 
විතකශයේ සිහි මොකිරීෙට මෙමෙහි මොකිරීෙට පැමිමෙේො වූ ඔහුට 
මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක 
අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ 
පරහීෙ වීමෙේ සේතමයහි ෙ සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවයි. 
එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි.  (3) 

 
 
6. ෙහමෙෙි, ඒ විතකශයේ ද මො සිහි කිරීෙට මො මෙමෙහි කිරීෙට 
පැමිමෙෙේා වූ ඔහුට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත 
වූත් යම් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ උපදිත් ෙ ෙම්, ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු 
විසිේ ඒ විතකශයේමග් ෙුෙස්ථාෙය මෙමෙහි කළයුතයුි. ඒ විතකශයේමග් 
විතකශෙුෙස්ථාෙය මෙමෙහ ිකරෙේා වූ ඔහුට මොභසහගත වූත් 
ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක විතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු 
පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ පරහීෙ වීමෙේ සේතාෙමයහි ෙ 
සිත පිහිටයි.  මොෙවට තැේපත් මවය.ි එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි.  
ෙහමෙෙි, යම් මස් පරුැෂමයක් වහා යේමේ ද, “කෙුක් ෙිසා ෙෙ වහා මයම් 
ද, ෙෙ මසමෙේ මයම් ෙම් මයමහකැ” යි ඔහුට මම් වැෙි අදහමසක් වේමේ 
ය. මහමතෙ මසමෙේ යෙම්ේය. “කුෙක් ෙිසා ෙෙ මසමෙේ මයම් ද, ෙෙ 
සිටිේමෙම් ෙම් මයමහකැ” යි  ඔහුට මෙවැෙි අදහමසක් වේමේය. 
මහමතමම් සිටිේමේය. “කෙුක් ෙිසා ෙෙ සිටිමයම් ද, ෙෙ හිඳිේමෙම් ෙම් 
මයමහකැ” යි ඔහුට මෙවැෙි අදහමසක් වේමේය. මහමතමම් හිඳිේමේය. 
“කෙුක් ෙිසා ෙෙ හුේමෙම් ද, ෙෙ මහාවිේමෙම් ෙම් මයමහකැ” යි ඔහුට 
මෙවැෙි අදහමසක් වේමේය. මහමතමම් මහාවිේමේය.  ෙහමෙෙි, මෙමස් 
ඒ පුරැෂ මතමෙ ඉතා දැි ඉරියවු දුරැ මකාට ඉතා සියුම් ඉරියවු පවත් 
වේමෙය්.  ෙහමෙෙි, එපරිද්මදෙේ ඒ විතකශයේ සිහ ිමොකිරීෙට මෙමෙහි 
මොකිරීෙට පැමිමෙේො වූ ඒ ෙහෙ හට මොභසහගත වූත් 
ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ උපදිත් ෙ ෙම්, 
ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ ඒ විතකශයේමග් විතකශෙෙූස්ථාෙය මෙමෙහි 
කළයුතයු. ඒ විතකශයේමග් විතකශෙූෙස්ථාෙය මෙමෙහ ිකරෙේා වූ ඔහුට 
මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් ොෙක 
අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ 
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විතක්කාෙං විතක්කසඞ් ාරසණ්ඩඨාෙං ෙෙසිකමරාමතා මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මත පහීයතති මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 
පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. [4. විතක්කෙූෙමභදපබ්බං.] 
 
7. තස්ස මච භික් මව භික් ුමො මතසම්පි විතක්කාෙං 
විතක්කසඞ් ාරසණ්ඩඨාෙං ෙෙසිකමරාමතා උප්පජ්ෙමතතව පාපකා 
අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මතෙ භික් මව භික් ුො දමතත’භිදතතොධාය 
ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච මචතසා චිත්තං අභිෙිග්ගණ්ඩහිතබ්බං 
අභිෙිප්පීමළතබ්බං අභිසතතාමපතබ්බං. තස්ස 
දමතත’භිදතතොධාය ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච මචතසා චිත්තං 
අභිෙිග්ගණ්ඩහමතා අභිෙිප්පීළයමතා අභිසතතාපයමතා මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 
පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. මසයයථාපි භික් මව බෙවා පුරිමසා 
දුබ්බෙතරං පුරිසං සීමස වා ගමහත්වා  මන්දධ වා ගමහත්වා 
අභිෙිග්ගමණ්ඩහයය අභිෙිප්පීමළයය අභිසතතාමපයය, එවමෙව 
ම ා භික් මව තස්ස මච භික් ුමො මතසම්පි විතක්කාෙං 
විතක්කසඞ් ාරසණ්ඩඨාෙං ෙෙසිකමරාමතා උප්පජ්ෙමතතව පාපකා 
අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි 
මොහූපසංහිතාපි, මතෙ භික් මව භික් ුො දමතත’භිදතතොධාය 
ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච මචතසා චිත්තං අභිෙිග්ගණ්ඩහමතා 
අභිෙිප්පීළයමතා අභිසතතාපයමතා මය පාපකා අකුසො 
විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි මොහූපසංහිතාපි, මත 
පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං පහාො අජ්ඣත්තමෙව 
චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසදීති එමකාදි මහාති සොධියති. [5. 
අභිෙිග්ගණ්ඩහපබ්බං.] 
 
8. යමතා ම ා භික් මව භික් ුමො යං ෙිමිත්තං ආගම්ෙ යං 
ෙිමිත්තං ෙෙසිකමරාමතා උප්පජ්ෙතති පාපකා අකුසො විතක්කා 
ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි මොහූපසංහිතාපි, තස්ස තම්හා 
ෙිමිත්තා අඤ්ඤං ෙිමිත්තං ෙෙසිකමරාමතා කුසලූපසංහිතං මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 

පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවයි. එකඟ 
මවයි. සොධිගත මවයි. (4) 
 
 
 
 
7. ෙහමෙෙි, ඒ විතකශයෙම්ග් විතකශෙූෙස්ථාෙය මෙමෙහි කරෙේා වූ ඒ 
ෙහෙහට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් ොෙක 
අකුර්ෙවිතකශමයෝ උපදිත් ෙ ෙම් ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ (යට) දමතහි 
උඩු දත පිහිටුවා දිමවේ තලු මපළා කුසේ සිතිේ අකසුේ සිත මවමසසිේ 
ෙිගැෙිය යුතුය.  මවමසසෙි් මපළයි යුතුය. දමතහි දත පිහිටුවා දිමවේ තලු 
මපළා කුසේ සිතිේ අකුසේ සිත මවමසසිේ ෙිගේො වූ මවමසසිේ 
මපළේොවූ මවමසසිේ තවේොවූ ඔහුට මොභසහගත වූත් 
ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු 
පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ සිත 
පිහිටයි. මොමොවට තැෙප්ත් මවයි. එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි. 
ෙහමෙෙි,  යම් මස් බෙවත් පුරැෂමයක් ඉතා දුබෙ වූ පුරැෂයකු හිස මහෝ 
මගෙ කඳ මහෝ මගෙ මවමසසිේ ෙගිේමේ ද, මවමසසිේ මපළේමේ ද, 
මවමසසිේ තවේමේ ද, ෙහමෙෙි, එපරිද්මදේ ෙ ඒ විතකශයේමග් 
විතකශෙූෙස්ථාෙය මෙමෙහ ිකරෙේා වූ ඒ ෙහෙහට මොභසහගත වූත් 
ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ උපදිත් ෙ ෙම් 
ෙහමෙෙි, ඒ ෙහෙහු විසිේ දමතහි දත පිහිටුවා දිමවේ තලු මපළා කුසේ 
සිතිේ අකුසේ සිත මවමසසිේ ෙගිැෙිය යුතුය. මවමසසිේ මපළයි යුතයු. 
මවමසසිේ තැවිය යුතුය.  දමතහි දත පිහිටුවා දිමවෙ ්තලු මපළා කුසේ 
සිතිේ අකුසේ සිත මවමසසිේ ෙගිෙේා වූ මවමසසෙි් මපළේො වූ 
මවමසසිේ තවේො වූ ඔහමුග් මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් 
මොහසහගත වූත් යම් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ෙම් ඔහු පරහීෙ මවත්. 
ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුෙ ්පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහ ිෙ සිත පිහිටයි. 
මොමොවට තැේපත් මවයි. එකඟ මවය.ි සොධිගත මවයි.  (5) 
 
 
8. ෙහමෙෙි, යම් තැමෙක පටේ යම් අරෙුෙක් මගෙ යම් අරෙුෙක් 
මෙමෙහි කරෙ ෙහෙහට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත 
වූත් යම් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ උපදිත් ද, ඒ ෙමිිතම්තේ අෙය වූ 
කුර්ෙමයේ යුක්ත වූ ෙමිිත්තක් මෙමෙහි කරේො වූ ඔහුට මොභසහගත 
වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් 
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පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. 
මතසම්පි විතක්කාෙං ආදීෙවං උපපරික් මතා මය පාපකා 
අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි 
මොහූපසංහිතාපි මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 
පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. 
මතසම්පි විතක්කාෙං අසති අෙෙසිකාරං ආපජ්ෙමතා මය පාපකා 
අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි 
මොහූපසංහිතාපි මත පහීයතති. මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 
පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. 
මතසම්පි විතක්කාෙං විතක්කසඞ් ාරසන්දථාෙං ෙෙසිකමරාමතා 
මය පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහිතාපි 
මොහූපසංහිතාපි මත පහීයතති මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 
පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. 
දමතත’භිදතතොධාය ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච මචතසා චිත්තං 
අභිෙිග්ගණ්ඩහමතා අභිෙිප්පීළයමතා අභිසතතාපයමතා මය 
පාපකා අකුසො විතක්කා ඡන්දූපසංහිතාපි මොසූපසංහතිාපි 
මොහූපසංහිතාපි මත පහීයතති මත අබ්භත්ථං ගච්ඡතති. මතසං 
පහාො අජ්ඣත්තමෙව චිත්තං සතතිට්ඨති සතෙිසීදති එමකාදි 
මහාති සොධියති. 
අයං වුච්චති භික් මව භික් ු වසී විතක්කපරියායපමථසු:  
යං විතක්කං ආකඞ්ිස්සති තං විතක්කං විතමක්කස්සති,  
යං විතක්කං ොකඞ්ිස්සති ෙ තං විතක්කං විතමක්කස්සති, 
අමච්ඡච්ි තණ්ඩහං, වාවත්තයි සංමයාෙෙං, සම්ො ොොභිසෙයා 
අතතෙකාසි දුක් ස්සාති. 
ඉදෙමවාච භගවා. අත්තෙො මත භික් ූ භගවමතා භාසිතං 
අභිෙන්දදුතති. 

ද, ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවෙු් පරහෙී වීමෙේ සියසතේහි 
ෙ සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවයි. එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි. 
ඒ විතකශයේමග් ද මොෂය පරීක්ෂා කරෙේහුට මොභසහගත වූත් 
ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, 
ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ 
සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවය.ි එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි. 
ඒ විතකශයේ ද මො සිහි කිරීෙට මො මෙමෙහි කිරීෙට පැමිමෙෙේහුට 
මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක 
අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ 
පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවයි. එකඟ 
මවයි. සොධිගත මවයි. 
ඒ විතකශයේමග් ද විතකශෙෙුස්ථාෙය මෙමෙහි කරෙේහුට මොභසහගත වුත් 
ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, 
ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ 
සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවය.ි එකඟ මවයි. සොධිගත මවයි. 
යට දමතහි උඩු දත පිහිටුවා දිමවේ තලු මපළා මගෙ කුසේ සිතිේ අකුසේ 
සිත මවමසසිේ ෙිගේො වූ මවමසසිේ මපළේො ව ූමවමසසිේ තවේො 
වූ ඔහුට මොභසහගත වූත් ද්මවෂසහගතවූත් මොහසහගත වූත් යම් ොෙක 
අකුර්ෙවිතකශමයෝ මවත් ද, ඔහු පරහීෙ මවත්. ඔහු විොර්යට මයත්. ඔවුේ 
පරහීෙ වීමෙේ සියසතේහි ෙ සිත පිහිටයි. මොෙවට තැේපත් මවයි. එකඟ 
මවයි. සොධිගත මවයි. 
ෙහමෙෙි, මම් ෙහෙ මතමම් විතකශවාරොගශයේහි පරුැදු කරෙෙද වර්ීභාවය 
ඇත්මත් යයි ද,  
යම් විතකශයක් කැෙති වෙම්ේ ෙම් ඒ විතකශය විතකේමේ යයි ද,  
යම් විතකශයක් මොකැෙති වේමේ ෙම් ඒ විතකශය මො විතකේමේ යයි ද, 
තෘෂ්ොව සිේමද් යයි ද, සංමයෝෙෙ උපුටා හමළ් යයි ද, ෙැෙැවිේ ොෙය 
දුරැ කරිීමෙේ දුක් මකළවර කමළ් යයි ද කියෙු ෙැමේ. 
භාගයවතුේ වහේමස් මෙය වොළ මසක්. සතුටු සිත ඇති ඒ භික්ෂුහු 
භාගයවතුේ වහේමස්මග් මද්ර්ොව ෙැෙැවැ යි පළිිගත්හ. 

 



භද්දක සූත්රය   

(ඡක්කනිපාතය : අඞ්ගුත්තර නිකාය) 

https://tipitaka.lk/an-6-1-2-4  

තතර ඛ ා ආයස්මා සාරිපුඛත්තා භකි් ූ ආමඛතතසි, “ආවුඛසා 
භික් ඛවා”ති. “ආවුඛසා”ති, ඛ ා ඛත භකි් ූ ආයස්මඛතා සාරිපතු්තස්ස 
පච්චඛස්සාසුුං. ආයස්මා සාරිපඛුත්තා එතදඛවාච: 
තථා තථා ආවුඛසා භික් ු විහාරුං කඛපපති, යථා යථාස්ස විහාරුං 
කපපයඛතා න භද්දකුං මරණුං ඛහාති න භද්ිකා කාලකරිියා. 
කථඤ්චාවුඛසා භකි් ු තථා තථා විහාරුං කඛපපති. යථා යථාස්ස 
විහාරුං කපපයඛතා න භද්දකුං මරණුං ඛහාති න භද්ිකා කාලකරිියා. 
 
1. ඉධාවුඛසා භික් ු කම්මාරාඛමා ඛහාති කම්මරඛතා කම්මාරාමතුං 

අනයුුඛත්තා,  
2. භස්සාරාඛමා ඛහාති භස්සරඛතා භස්සාරාමතුං අනයුුඛත්තා,  
3. නිද්ා රාඛමා ඛහාති නිද්ාරඛතා නිද්ාරාමතුං අනයුුඛත්තා 
4. සඞ්ගණිකාරාඛමා ඛහාති සඞ්ගණිකාරඛතා සඞ්ගණිකාරාමතුං 

අනයුුඛත්තා,  
5. සුංසග්ගාරාඛමා ඛහාති සුංසග්ගරඛතා සුංසග්ගාරාමතුං 

අනයුුඛත්තා,  
6. පපඤ්චාරාඛමා ඛහාති පපඤ්චරඛතා පපඤ්චාරාමතුං අනුයුඛත්තා. 
 
 
 
එවුං ඛ ා ආවුඛසා භකි් ු තථා තථා විහාරුං කඛපපති, යථා යථා’ස්ස 
විහාරුං කපපයඛතා න භද්දකුං මරණුං ඛහාති න භද්ිකා කාලකරිියා. 
අයුං වුච්චතාවුඛසා භකි් ු සක්කායාභරිඛතා න පහාසි සක්කායුං සම්මා 
දුක් ස්ස අතතකරිියාය. 
 
තථා තථාවුඛසා භික් ු විහාරුං කඛපපති යථා යථාස්ස විහාරුං 
කපපයඛතා භද්දකුං මරණුං ඛහාති, භද්ිකා කාලකිරියා. 
කථඤ්චාවුඛසා භකි් ු තථා තථා විහාරුං කඛපපති, යථා යථාස්ස 
විහාරුං කපපයඛතා භද්දකුං මරණුං ඛහාති භද්ිකා කාලකරිියා. 
 
1. ඉධාවුඛසා භික් ු න කම්මාරාඛමා ඛහාති න කම්මරඛතා න 

කම්මාරාතුං අනයුුඛත්තා,  
2. න භස්සාරඛමා ඛහාති න භස්සරඛතා න භස්සාරමතුං 

අනයුුඛත්තා,  
3. න නිද්ාරාඛමා ඛහාති, න නදි්ාරඛතා න නිද්ාරාමතුං අනයුඛුත්තා,  
4. න සඞ්ගණිකාරාඛමා ඛහාති න සඞ්ගණිකාරඛතා න සඞ්ගණිකා 

රාමතුං අනයුුඛත්තා,  
5. න සුංසග්ගාරාඛමා ඛහාති න සුංසග්ගරඛතා න සුංසග්ගාරාමතුං 

අනයුුඛත්තා,  
6. න පපඤ්චාරාඛමා ඛහාති න පපඤ්චරඛතා න පපඤ්චාරාමතුං 

අනයුුඛත්තා. 

එකල්හි ආයෂු්මත් සාරිපුත්ත ඛතරණුඛවෝ “ඇවැත් මහඛණනි”යි මහණුන් ඇමතූහ. “ඇවැත්න”ියි එ 
භික්ෂූහු ආයුෂ්මත් සාරිපතු්ත ඛතරණුවන්ට පළිිවදන් ඇස්සහූ. ආයුෂ්මත් සාරිපුතත් ඛතරණුඛවෝ 
ඛතල කරැණ ඛදසූහ: 
ඇවැත්නි, යම් යම් පරිද්ඛදකනි් වාසය කරණ ඒ මහණහුට හද්ර වූ මරණඛයක් ඛනා ඛේ නම්, භද්ර වූ 
කාලකරියාඛයක් ඛනා ඛේ නම්, මහණ එ එ පරිද්ඛදන් වාස කරන්ඛන් ය. ඇවැත්නි, යම් යම් මැ 
පරිද්ඛදකින් වාස කරණ එ මහණහුට භද්ර මරණඛයක් ඛනා ඛේ නම්, භද්ර කාලකරියාඛයක ්ඛනා ඛේ 
නම්, මහණ ඒ ඒ පරිිඛයන් ඛකඛස් ඛවඛස්ය යත්: 
 

1. ඇවැත්නි, ඛම සස්ඛනහි මහණ කමමාරාම වූඛය් කමමනරිත වූඛය් කමමාරාමත්වඛයහි පුන 
පුනා ඛයදුඛන් (ගරන්ථධුරාිඛයහි ඛනාඛයදුඛන්) ඛවයි.  

2. භාෂයාරාම (ඛාඩමලු බඛවහි ඇලුම්) ඇතිඛය් භාෂයඛයහි නිරත වූඛය් භාෂයාරාමත්වඛයහි 
නැවැත නැවැත ඛයදුඛන් ඛවයි.  

3. නිද්රාරාම වූඛය් නිද්රාඛයහි නිරත වූඛය් නිද්රාරාමත්වඛයහි අනුයකුත් වූඛය් ඛවයි.  
4. ගණසඞ්ගණිකාරාම වුඛය් ගණසඞ්ගණිකාඛයහි නිරත වූඛය් සඞ්ගණිකාරාමත්වඛයහි (පරිිස ්

පිරිවරා ගැණීඛමහි) අනයුකුත් වූඛය් ඛවයි.  
5. සුංසගමාරාම (ගිහියන් හා හැන ීවිසීඛමහි ආසා) ඇතිඛය් සුංසගමඛයහි නිරත වූඛය් 

සුංසගමාරාමත්වඛයහි අනයුුකත් වූඛය් ඛවයි.  
6. (තණ්හා මාන ිට්ඨි යන) ක්ඛල්ශ පරපඤ්චාරාම වූඛය් පරපඤ්චඛයහි නිරත වූඛය් 

පරපඤ්චාරාමත්වඛයහි අනුයුකත් වූඛය් ඛවයි. 
 
ඇවැත්නි, යම් යම් පරිද්ඛදකනි් වාසය කරණ ඔහට භද්ර මරණඛයක් ඛනාඛේ නම්, භද්ර 
කාලකරියාඛයක් ඛනාඛේ නම්, ඛමඛලසින් මහණ එ එ පරිද්ඛදන් වාසය ඛකඛරයි. ඇවැත්නි, ඛම 
මහණ (ඛතබුමුවට නමැති) සත්කායඛයහි අභිරත වූඛය් මනාඛහතුඛයන් වෘත්තදුුඃ යාඛග් 
අන්තකරණය පණිිස සත්කායය ඛනා හඛළ් යයි කියනු ලැඛේ. 
 
ඇවැත්නි, යම් යම් පරිද්ඛදකනි් වාසය කරණ ඔහුට භද්ර මරණඛයක් ඛේ නම්, භද්ර කාලකරියාඛයක් 
ඛේ නම්, මහණ එ එ පරිිඛයන් විහාර කරයි. ඇවැතන්ි, යම් යම් පරිද්ඛදකින් වාසය කරණ ඔහුට 
භද්ර මරණඛයක් භද්ර කාලකරියාඛයක් ඛේ නම් මහණ ඛකඛස ්නම් එ එ පරිිඛයන් ඛවඛසය් යත්: 
 
 

1. ඇවැත්නි, ඛම සස්ඛනහි මහණ කමමාරාම නැතිඛය් කමමඛයහි නිරත ඛනා වූඛය් 
කමමාරාමත්වඛයහි අනුයුක්ත ඛනා වූඛය් ඛවයි.  

2. භාෂයාරාම නැතිඛය ්භාෂයරත ඛනා වූඛය් භාෂයාරාමත්වඛයහි අනයුකු්ත ඛනා වූඛය් 
ඛවයි.  

3. නිද්රාරාම නැතිඛය් නිද්රාරත ඛනාවූඛය් නිද්රාරාමත්වඛයහි අනුයකුත් ඛනා වූඛය් ඛවයි.  
4. සඞ්ගණිකාරාම ඛනාවූඛය් සඞ්ගණිකාරත ඛනා වූඛය් සඞ්ගණිකාරාමත්වඛයහි ඛනා 

ඛයදුඛන් ඛවයි.  
5. සුංසගමාරාම ඛනා වූඛය් සුංසගමරත ඛනා වූඛය් සුංසගමාරාමත්වඛයහි ඛනා ඛයදුඛන් ඛවය.ි 
6. පරපඤ්චාරාම ඛනා වූඛය් පරපඤ්චරත ඛනා වූඛය් පරපඤ්චාරාමත්වඛයහි ඛනා ඛයදුඛන් 

ඛවයි. 
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එවුං ඛ ා ආවුඛසා භකි් ු තථා තථාස්ස විහාරුං කඛපපති යථා යථාස්ස 
විහාරුං කපපයඛතා භද්දකුං මරණුං ඛහාති භද්ිකා කාලකරිියා. අයුං 
වුච්චතාවුඛසා භික් ු නබි්බානාභිරඛතා පහාසි සක්කායුං සම්මාදුක් ස්ස 
අතතකරිියායාති. 
 
1. ඛයා පපඤ්චමනයුුඛත්තා පපඤ්චාභරිඛතා මඛගා 
විරාධයී ඛසා නිබ්බානුං ඛයාගඛක් මුං අනුත්තරුං. 
 
2. ඛයා ච පපඤ්චුං හති්වාන නිපපපඤ්චපඛද රඛතා 
ආරාධයී ඛසා නිබ්බානුං ඛයාගඛක් මුං අනුත්තරුං. 
 

ඇවැත්නි, ඛමඛස් මහණ යම් යම් පරිද්ඛදකින් වාස කරණ ඔහුට භද්ර මරණ ඛේ නම්, භද්ර 
කාලකරියාඛයක් ඛේ නම්, ඒ ඒ පරිද්ඛදන් වාසය ඛකඛේ. ඇවැත්නි, ඛම මහණ නිවමාණඛයහි අභිරත 
වූඛය් මනා ඛහ්තුඛයන ්වෘත්ත දුුඃ ක්ෂය කරණු සඳහා සත්කාය හඛළ් යය ිකයින ුලැඛේ. 
 
 
1. නුවණ නැති යඛමක ්පරපඤ්චඛයහි අනයුකු්ත වූඛය් පරපඤ්චඛයහි අභරිති ඇතිඛය් ඛේ නම්, ඛහ් 
ඛයාගක්ඛෂම නම් අනතු්තර නිවමාණය ඛනා ඇරැයී. 
 
2. යඛමකුඛග් පරපඤ්චය දුරලා නිෂ්පරපඤ්ච (නිවමාණ) පදඛයහි රැඳුඛන් ඛේ ද, ඛහ් ඛයාගක්ඛෂම 
නම් වූ අනුත්තර නිවමාණය ඇරැයී. 

 

Ven Chandaratana
Highlight



මහාක ාට්ඨිත සූතරය   

(අඞ්ගුත්තර නිකාය: චතුක්ක නිපාතය: සිවවුැනි පණණ්ාසකය: සඤ්චචතනිය වර්ගය) 
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23. අථ ච ා ආයස්මා මහාචකාට්ඨිචතා චයනායස්මා 
සාරිපුචත්තා චතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා 
සාරිපුචත්තන සද්ධිං සච්මාදි. සච්මාදනීයිං කථිං සාරාණීයිං 
වීතිසාචරත්වා එකමන්තිං නසිීදි. එකමන්තිං නිසිචන්නා ච ා 
ආයස්මා මහාචකාට්ඨිචතා ආයස්මන්තිං සාරිපුත්තිං එතදචවාච : 
 
1. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 

අත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති? මාචහවිං ආවුචසා.  
 
2. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 

නත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති? මාචහවිං ආවුචසා.  
 
3. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා අත්ථි 

ච නත්ථි චඤ්ඤිං කිඤ්ීති? මාචහවිං ආවුචසා.  
 
4. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 

චනවත්ථි චනා නත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති? මාචහවිං ආවුචසා.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 
අත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති පුචට්ඨඨා සමාචනා මාචහවිං ආවුචසාති 
වචදසි. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 
නත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති පුචට්ඨඨා සමාචනා මාචහවිං ආවුචසාති 
වචදසි. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 
අත්ථි ච නත්ථි චඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති පුචට්ඨඨා සමාචනා මාචහවිං 
ආවුචසාති වචදසි. ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං 
අචසසවිරාගනිචරාධා චනවත්ථි චනා නත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති 
පුචට්ඨඨා සමාචනා මාචහවිං ආවුචසාති වචදසි.  
යථා කථ්පනාවුචසා ඉමස්ස භාසිතස්ස අචත්ථා දට්ඨඨච්බාති? 
 
 
ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 
අත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති වදිං අප්පපඤ්චිං පපචඤ්චති.  
 
 
ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 
නත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති වදිං අප්පපඤ්චිං පපචඤ්චති.  
 

23. එසඳ ආයුෂම්ත් මහාචකාට්ඨිත චතරණුචවෝ ආයුෂ්මත් සැරියුත් චතරණුවන් කරා 
එළඹියහ. එළඹ ආයෂු්මත් සැරියුත් චතරණුවන් හා සතුටු වූහ. සතුටු වියයුතු සිහ ිකටයුතු 
කථාව නිමවා එකත්පස්ව හුන්හ. එකත්පස් ව හුන් ආයුෂ්මත් මහාචකාට්ඨිත චතරණුචවෝ 
ආයුෂ්මත් සැරියුත් චතරණවුන්ට චතල කීහ:  
 
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් නිරවචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් චර්ෂ වූ 
අන්කිසි දැචයක් (-ක්චලර්චයක්) ඇදද්? ඇවැත්නි, “එචස් චනා කියව.”  
 
ඇවැත්නි සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් නිරවචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් (-ක්චලර්චයක්) නැදද්? ඇවැතන්ි, “එචස් චනා කියව.”  
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායනතයන්චග් නිරවචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් ඇත්චත් චහෝ නැත්චත් චහෝ චේ ද? “ඇවැත්නි, එචස් චනා කියව.”  
 
ඇවැත්නි, සැවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් නිරවචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් චනා ම ඇතිචය් චහෝ චනා ම නැතිචය් චහෝ චේ ද? ඇවැත්නි, “එචස් 
චනා කියව.” 
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතචුයහි 
අන්කිසි දැචයක් ඇද්දැ යි චමචස් පුළුවුස්නා ලද්චදහි “ඇවැත, එචස් චනා කියව” යි කයිහි. 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතචුයහි 
අන්කිසි දැචයක් නැදද්ැ යි චමචස් පුළුවුස්නා ලද්චදහි “ඇවැත, එචස් චනාකියව”ය ිකියහි. 
ඇවැත්නි සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් ඇත්චත් චහෝ නැත්චත් චහෝ චේ දැ යි චමචස් පුළුවුස්නා ලද්චදහි 
“ඇවැත්නි, එචස් චනා කියව” යි කියහි. ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග ්අචර්ෂ 
විරාගය හා නිචරාධචයන් මතුචයහි අන්කිසි දැචයක් චනා ම ඇද්ද චනා ම නැදද්ැ යි 
චමචස් පුළුවුස්නා ලද්චදහි “ඇවැත්නි, එචස් චනා කියව” යි කියහි. ඇවැත්නි, චකචස් නම් 
චම් භාෂිතයාචග් අර්ථ දතයුතු චේ ද? 
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්්ෂ විරාගය හා නිචරෝධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් ඇතැ යි චමචස් කියනුචය්, පරපඤ්ච (තණ්හා මාන දිට්ඨි විසින් විස්තර) 
චනා කටයුතු තැන පරපඤච චකචරයි.  
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්්ෂ විරාගය හා නිචරෝධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් නැතැ යි චමචස් කියනුචය්, පරපඤ්ච චනා කටයුතු තැන පරපඤ්ච 
චකචරයි.  

https://tipitaka.lk/an-4-4-3-3


ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා අත්ථි ච 
නත්ථි චඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති වදිං අප්පපඤ්චිං පපචඤ්චති.  
 
 
ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා චනවත්ථි 
චනා නත්ථඤ්ඤිං කිඤ්ීති ඉති වදිං අප්පපඤ්චිං පපචඤ්චති. 
 
 
යාවතා ආවුචසා ඡන්නිං ඵස්සායතනානිං ගති තාවතා 
පපඤ්චස්ස ගති.  
 
යාවතා පපඤ්චස්ස ගති, තාවතා ඡන්නිං ඵස්සායතනානිං ගති.  
 
 
ඡන්නිං ආවුචසා ඵස්සායතනානිං අචසසවිරාගනිචරාධා 
පපඤ්චනිචරාචධා, පපඤ්චනිචරාධා පපඤ්චවූපසචමා’’ති. 
 

ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්ෂ විරාගය හා නිචරාධචයන් මතචුයහි 
අන්කිසි දැචයක් ඇත්චත් චහෝ නැත්චත් චහෝ යි කියනචුය්, පරපඤ්ච චනා කටයුත ුතැන 
පරපඤ්ච චකචරයි.  
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්ෂවිරාගය හා නිචරාධචයන් මතුචයහි 
අන්කිසි දැචයක් ඇත්චත්ත් චනා චවයි, නැත්චත්ත් චනා චවයි. චමචස් කයිනුචය්, පරපඤ්ච 
චනා කටයුතු තැන පරපඤ්ච චකචරයි.  
 
ඇවැත්නි, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් ගතිය (විෂය) යම්තාක් චේ ද, ඒ තාක් 
පරපඤ්චයාචග් (තෘෂ්ණාදෘෂ්ි මාන) ගතිය චවය.ි  
 
පරපඤ්චයාචග් ගතයි යම්තාක් චේ ද, සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් ගතිය ද එචතක් ම 
ය.  
 
ඇවැත්නි සවැදෑරැම් ස්පර්ශායතනයන්චග් අචර්ෂ විරාග නිචරාධචයන් පරපඤ්චනිචරාධය 
චවයි. පරපඤ්ච නිචරාධචයන් පරපඤ්ච වයුපර්මය චවයි. 

 

  



ආනාපානසති සූත්රය
මජ්ඣිමනිකාය : උපරිපණ්ණාසකය

එවං මෙම සුතං: එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරාමෙම මිගාරමාතුපාසාමෙ%
සම්බහුමෙ'හි අභිඤ්ඤාමෙතහි අභිඤ්ඤාමෙතහි මෙ+මෙරහි සාවමෙකහි සද්ධිං, ආයස්මතා ච 
සාරිපුමෙ1තන ආයස්මතා ච මහාමෙමාග්ගල්'ාමෙනන ආයස්මතා ච මහාකස්සමෙපන ආයස්
මතා ච මහාකච්චායමෙනන ආයස්මතා ච මහාමෙකාට්ඨිමෙකන ආයස්මතා ච මහාකප්
පිමෙනන ආයස්මතා ච මහාචුමෙ8%න ආයස්මතා ච අනුරුමෙද්:න ආයස්මතා ච 
මෙරවමෙතන ආයස්මතා ච ආනමෙ8%න අමෙඤ්;හි ච අභිඤ්ඤාමෙතහි අභිඤ්ඤාමෙතහි 
මෙ+මෙරහි සාවමෙකහි සද්ධිං.

මෙතන මෙ=ා පන සමමෙයන මෙ+රා භික්=ූ නමෙව භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අප්
මෙපකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ %සපි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ 
වීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ තිංසම්පි භික්=ූ ඔව%න්
ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ ච1තාරීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. 
මෙත ච නවා භික්=ූ මෙ+මෙරහි භික්=ූහි ඔවදියමානා අනුසාසියමානා උළාරං පුබ්
මෙබනාපරං විමෙසසං පජානන්ති.

මෙතන මෙ=ා පන සමමෙයන භගවා ත%හුමෙපාසමෙ+ පන්නරමෙස පවාරණාය පුණ්ණාය 
පුණ්ණමාය ර1තියා භික්=ුසඞ්ඝපරිවුමෙතා අමෙබ්භාකාමෙස නිසිමෙන්නා මෙහාති. අ+ මෙ=ා 
භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං භික්=ුසඞ්ඝං අනුවිමෙ'ාමෙකත් වා භික්=ූ ආමමෙන්තසි:

 ‘ආරමෙද්:ාස්මි භික්=මෙව, ඉමාය පටිපදාය. ආරද්:චිමෙ1තාස්මි භික්=මෙව, ඉමාය පටිපදාය. 
තස්මාතිහ භික්=මෙව, භිමෙයPාමෙසාම1තාය විරියං ආරභ+ අප්ප1තස්ස ප1තියා, 
අනධිගතස්ස අධිගමාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. ඉමෙ:වාහං සාවත්ථියං මෙකාමුදිං 
චාතුමාසිනිං ආගමෙමස්සාමීති.

අමෙස්සාසුං මෙ=ා ජානපදා භික්=ූ: භගවා කිර තමෙSව සාවත්ථියං මෙකාමුදිං චාතුමාසිනිං 
ආගමෙමස්සතීති. මෙත ච ජානපදා භික්=ූ සාවත්ථිං ඔසරන්ති භගවන්තං %ස්සනාය. මෙත ච 
මෙ=ා මෙ+රා භික්=ූ භිමෙයPාමෙසාම1තාය නමෙව භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අප්

මා විසින් මෙමමෙස් අසන '% මෙනාමෙහාත් මා ඇසූ හුටි මෙමමෙස් යු: එක් සමමෙයක්හි 
භාගPවතුන් වහන්මෙස් සුවුත්නුවර සමීපමෙයහි පුවරම් නම් මුවරමාපාමෙයහි හුම 
තුනු ශී'ාදී ගුණමෙයන් පළට වූ මෙබාමෙහෝ ස්+විර ශ්රාවකයන් සමග වුඩවසන මෙස්ක. 
ආයුෂ්මත් සුරියුත් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහමුග'න් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහසුප් 
මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහකසයින් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහාමෙකාට්ඨිත මෙතරුන් %, 
ආයුෂ්මත් මහාකපප්ින මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහාචු8% මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් 
අනුරු%:් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මෙ]වත මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් අනඳ මෙතරුන් %, අනP
වූ මහත් ගුණමෙයන් ප්රකට වූ ස්+විර ශ්රාවක භික්ෂූන් % සමග පුවරම් මවුරමාපාමෙයහි 
වුඩවසන මෙස්ක.

තව % එසමමෙයහි ස්+විර භික්ෂූහු නවක පුවි%්%නට අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් %සමෙ%මෙනකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් විසි මෙ%නකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් තිස්මෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් හත'ිස් මෙ%මෙනකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
මෙතර මහණුන් විසින් අවවා% අනුශාසනා කරනු 'බන ඒ නවක භික්ෂූහු 
ශී'පරිපූරණාදී පුවaවිමෙශ්ෂමෙයන් වුඩි උදාරතර අපර කෘත්ස්න පරිකමාaදි විමෙශ්ෂ %නිත්.

එ සමමෙයහි භාගPවතුන් වහන්මෙස් එ%වස් මෙපාමෙහායු පණුරැසිමෙයහි පවුරුණු ඇති 
සඳ පිරුණු මුදිමෙපාමෙහෝරැය භික්ෂුසංඝපරිවෘත ව අභPවකාශමෙයහි වුඩහුන් මෙස්ක. 
එසඳ භාගPවතුන් වහන්මෙස් නිහඬ නිහඬ ව හුන් මහණුන් බ'ා ඒ මහණුන් ඇමතූ 
මෙස්ක. 

“මහමෙණනි, මෙම් ප්රතිපදාමෙයන් (මම්) ආරාධිතමෙයමි. මහමෙණනි, මෙම් ප්රතිපදාමෙයන් මම 
ඇරැයු සිතුතිමෙයමි. එමෙහයින් මහමෙණනි, මෙනා පත් අහaත්ඵ'යාමෙග් ප්රාප්තිය පිණිස 
අනධිගත ඵ'යා මෙග් අධිගමය පණිිස මෙනා පසක් කළ නිවන පසක් කරණු පිණිස 
මෙවමෙසසින් වීයPාaරම්භ කරවු. මම මෙම් සුවමෙතහි මු පිපි කුමුදු ඇති චාතුමාසිනිය 
මෙහවත් පශච්ිමකා]තික පූ]ණිමාව %කව්ා බ'මි’යි වදාළහ.

“භාගPවතුන් වහන්මෙස් එ සුවුත්හි මු කුමුදු ඇති ඉ'්මෙපාමෙහාය %ක්වා බ'න මෙස්ක්
'ු” යි %නව්වුසි සඟහු ඇසූහු මු ය. ඒ %නව්වුසි භික්ෂූහු බුදුන් %ක්නට පුමිමෙණත්. 
ඒ මෙතර මහණහු වුඩි පමණින් නවක පුවි%්%න්ට අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. කිසි

1



මෙපකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ %සපි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ 
වීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ තිංසම්පි භික්=ූ ඔව%න්
ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ ච1තාරීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. 
මෙත ච නවා භික්=ූ මෙ+මෙරහි භික්=ූහි ඔවදියමානා අනුසාසියමානා උළාරං පුබ්
මෙබනාපරං විමෙසසං පජානන්ති.

මෙතන මෙ=ා පන සමමෙයන භගවා ත%හුමෙපාසමෙ+ පන්නරමෙස මෙකාමුදියා චාතුමාසිනියා
පුණ්ණාය පණු්ණමාය ර1තියා භික්=ුසඞ්ඝපරිවුමෙතා අමෙබ්භාකාමෙස නිසිමෙන්නා මෙහාති.

 අ+ මෙ=ා භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං භික්=ුසඞ්ඝං අනවුිමෙ'ාමෙකත්වා භික්=ූ 
ආමමෙන්තසි: අප'ාපායං භික්=මෙව, පරිසා. නපි්ප'ාපායං භික්=මෙව, පරිසා සුද්:ා සාමෙර
පතිට්ඨිතා. ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. ත+ාරූපායං භික්=මෙව, පරිසා. 
ය+ාරූපා පරිසා ආහුමෙනයPා පාහුමෙනයPා %ක්ඛිමෙණයPා අඤ්ජ'ිකරණීයා අනු1තරං 
පුඤ්;මෙක්=1තං මෙ'ාකස්ස. ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. ත+ාරූපායං 
භික්=මෙව, පරිසා. ය+ාරූපාය පරිසාය අප්පං දින්නං බහුං මෙහාති, බහුං දින්නං බහුතරං.
ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. ත+ාරූපායං භික්=මෙව, පරිසා. ය+ාරූපා 
පරිසා දුල්'භා %ස්සනාය මෙ'ාකස්ස. ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. 
ත+ාරූපායං භික්=මෙව, පරිසා. ය+ාරූපං පරිසං අ'ං මෙයාජනගණනානි %ස්සනාය ගන්
තුං පුමෙටාමෙසනාපි3.

සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ අරහමෙන්තා ඛීණාසවා වුසිතවමෙන්තා 
කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්ප1තස%Sා පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤාජනා සම්ම%ඤ්ඤා 
විමු1තා, එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. සන්ති භික්=මෙව, භික්
=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සමෙඤ්ඤාජනානං පරික්=යා 
ඔපපාතිකා තS පරිනිබ්බායිමෙනා අනාව1ති:ම්මා තස්මා මෙ'ාකා, එවරූපාපි භික්
=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ 
තිණ්ණං සංමෙයාජනානං පරික්=යා රාගමෙදාසමෙමාහානං තනු1තා සකදාගාමිමෙනා 
සකිමෙ%ව ඉමං මෙ'ාකං ආගන්ත්වා දුක්=ස්සන්තං කරිස්සන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති
භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ තිණ්ණං 
සමෙඤ්ඤාජනානං පරික්=යා මෙසාතාපන්නා අවිනිපාත:ම්මා නියතා සමෙම්බාධිපරායණා,
එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ.

සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ චතුන්නං සතිපට්ඨානානං 

මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් %සමෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරති. කිසි 
මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් විසි මෙ%නකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. කිසි 
මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් තිස්මෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරති. කිසි 
මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් සත'ිස්මෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරත්. 
මෙතරමහණුන් විසින් අවවා% අනුශාසනා කරනු 'බන ඒ නවක භික්ෂූහු පූවa 
විමෙශ්ෂයට වඩා අපර වූ මෙශ්රෝතාපත්ති ආදි උදාර විමෙශ්ෂය මෙවමෙසසින් %නිත්.

එසමමෙයහි භාගPවතුන් වහන්මෙස් එදින මෙපාමෙහා'ත් පණුරැස කුමුදු පිපි ඉ'් පණුු 
මෙපාමෙහෝදා රැය බික්සඟන විසින් පිරිවරන 'දු ව අබවස හුන් මෙස්ක. 

එසඳ භාගPවතුන් වහන්මෙස් නිහඬ නිහඬ ව හුන් බික්සඟන දැක ඒ සඟුන් ඇමතූ 
මෙස්ක. “මහමෙණනි, මෙම් භික්ෂුපෂaත් මෙනා සිස් යු. මහමෙණනි, මෙම් භික්ෂූ පෂaත් නිෂ්ප් 
ර'ාප යු, ශු%්: යු, අධිගමසාරමෙයහි පිහිටි යු. සම්බුදු පිරිමෙසක් ආහුමෙනයP මෙව් %, 
පාහුමෙනයP මෙව් %, %කඛ්ිමෙණයP මෙව් %, අ;්ජ'ිකරණීය මෙව් %, මෙ'ාවට අනුත්තර 
පණුPමෙක්ෂ්ත්ර මෙව් %, මහමෙණනි මෙම් භික්ෂු සංඝ මෙතමෙම් එබඳු යු. මහමෙණනි, මෙම් පිරිස
එබඳු යු යම්බඳු පිරිසක් මෙකමෙරහි දුන් ඇලුප් %මෙනක් මෙබාමෙහෝ මෙව් %, දුන් මෙබාමෙහෝ 
%මෙනක් ඉමෙබාමෙහෝ මෙව් %, මහමෙණනි, මෙම් භික්ෂූ සඞ්ඝ එබඳු යු, මහමෙණනි, මෙම් පිරිස 
එබඳු යු. යම්බඳු පිරිමෙසක් මෙ'ෝකයා මෙග් %ශaනයට දු'aභ මෙව් %, මහමෙණනි, මෙම් භික්
ෂූසංඝ එබඳු යු. මහමෙණනි, මෙම් පෂaත් එබඳු යු. යම්බඳු පිරිසක් %ක්නට මෙයාදුන් 
%හසකුදු වවු මා]මෙගෝපකරණ මෙගනත් යන්නට නිසි මෙව් %, මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟහු
එබන්%හ, මෙම් පෂaත් එබඳු මෙවතී’ වදාමෙළෝ.

මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි අහaත් ක්ෂණීාස්රව වූ වුසූ මඟබඹසර ඇති කළ 
කරණී ඇති තුබූ මෙකමෙ'ස්බර ඇති පුමිණි ස%Sa ඇති ක්ෂය වූ භවසංමෙයෝජන ඇති 
මෙමාමෙනාවට දැන විමකු්ත වූ මහණහු ඇත. මෙමබඳු රහත් මහණහු % බික්සඟුන් 
මෙකමෙරහි ඇත්තාහ. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ප;්මෙචෝරම්භාගිය සංමෙයෝජන
යන් ක්ෂය වීමෙමන් ඕපපාතික වූ එහි මු පිරිනිමෙවනසුලු ඒ ශු%:්ාවාසමෙ'ෝකමෙයන් 
මෙපරළා මෙනා එන සුහුවි ඇති භික්ෂූහු මෙවති. මහමෙණනි, බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමබඳු 
වූ අනාගාමී මහණහු % ඇත්තාහ. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ත්රිවි: 
සංමෙයෝජනයන් මෙග් පරික්ෂය මෙහ්තුමෙයන් රාග %්මෙව්ෂ මෙමෝහයන් මෙග් තානවමෙයන් 
සකෘදාගාමී ව වමෙරක මු මෙමමෙ'ාවට අවුත් දුක් මෙකමෙළවර කරන සඟහු ඇත. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් සකෘදාගාමී මහණහු % ඇත්තාහ. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ත්රිවි: සංමෙයෝජනයන් මෙග් පරික්ෂය මෙහ්තුමෙයන් 
මෙශ්රෝතාපන්න ව අවිනිපාත ස්වභාව ඇති ව නියත ව සම්මෙබෝධිපරායණ වූ සඟහු 
ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මෙශ්රෝතාපන්න භික්ෂූහු % ඇත්තාහ.

මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි සතර සීවටන් පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී 
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භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති, එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, චතුන්නං සම්මප්ප:ානානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති, එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, පඤ්චන්නං ඉ8ද්රියානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, පඤ්චන්නං බ'ානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, ස1තන්නං මෙබාජ්ඣඞ්ගානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, අරියස්ස අට්ඨඞ්ගකිස්ස මග්ගස්ස 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි, භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ.
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ මෙම1තාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්
ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, කරුණාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්
ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, මුදිතාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්
ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, උමෙපක්=ාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා 
විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, අසුභභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති.
එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, අනිච්චසඤ්ඤාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා 
විහරන්ති. එවරූපාපි, භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ.
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ ආනාපානසති භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා 
විහරන්ති. 

ආනාපානසති භික්=මෙව, භාවිතා බහු'ීකතා මහප්ඵ'ා මෙහාති මහානිසංසා. 
ආනාපානසති භික්=මෙව, භාවිතා බහු'ීකතා ච1තාමෙරා සතිපට්ඨාමෙන පරිපූමෙරති.2 ච1

වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් සතිපට්ඨාන 
භාවනානු මෙයාගී මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි සතර සමPක් 
ප්ර:ානවීයPa පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් 
බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මහණහු දු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි 
සතර ඍ%්ධිපා%යන් පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, 
මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් ඍ%ධ්ිපා% භාවනානුමෙයෝගී මහණහු දු ඇත. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ප;ච්ප්රකාර ඉ8ද්රියභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී 
වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් ඉ8ද්රිය භාවනානුමෙයෝගී
මහණහු% මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ප;්චප්රකාර 
බ'භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි
මෙමබඳු බ'භාවනානුමෙයාගී මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි 
සප්තමෙබෝ:Pංග භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් 
බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමබඳු මෙබෝ:Pඞගභාවනානුමෙයෝගී මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, 
මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි අරිඅටඟිමඟ පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු 
ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මාගaභාවනානුමෙයාගී මහණහුදු 
මෙවත්.
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමත්තාභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු 
ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මෙමත්තාභාවනානුමෙයාගී මහණහු 
මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි කරුණාභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන 
සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් කරුණානුභාවනානුමෙයාගී 
මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මුදිතාභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී
වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මුදිතාභාවනානුමෙයාගී
මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි උමෙප්ක්ෂා භාවනානුමෙයෝගමෙයහි 
මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් උමෙප්ක්
ෂාභාවනානු මෙයාගී මහණහුදු මෙවත්. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් අශුභභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන 
සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් අශුභභාවනානුමෙයාගී 
මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි අනිතPසංඥා 
භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි 
මෙමවන් අනිතPභාවනානු මෙයාගී මහණහුදු මෙවත්.
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ආනාපන්සී භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන 
මහණහු ඇත. 

මහමෙණනි, භාවිත බහු'ීකෘත ආනාපන්සී භාවනා මහත්ඵ' මහානිශංස මෙවයි. 
මහමෙණනි, භාවිත බහු'ීකෘත ආනාපන්සී සතර සීවටන් සපුරා'යි. භාවිත බහු'ීකෘත 
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තාමෙරා සතිපට්ඨානා භාවිතා බහු'ීකතා ස1ත මෙබාජ්ඣමෙඞ්ග පරිපූමෙරන්ති. ස1ත මෙබාජ්
ඣඞ්ගා භාවිතා බහු'ීකතා විජ්ජාවිමු1තිං පරිපූමෙරන්ති.

ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ආනාපානසති ක+ං බහු'ීකතා මහප්ඵ'ා මෙහාති 
මහානිසංසා. 
ඉ: භික්=මෙව, භික්=ු අරඤ්;ගමෙතා වා රුක්=මූ'ගමෙතා වා සුඤ්ඤාගාරගමෙතා වා 
නිසී%ති පල්'ඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණි:ාය පරිමු=ං සතිං උපට්ඨමෙපත්වා. මෙසා 
සමෙතාව අස්සසති සමෙතා පස්සසති.

දීඝං වා අස්සසමෙන්තා දීඝං අස්සසාමීති පජානාති. 
දීඝං වා පස්සසමෙන්තා දීඝං පස්සසාමීති පජානාති. 

රස්සං වා අස්සසමෙන්තා රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. 
රස්සං වා පස්සසමෙන්තා රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. 

සබ්බකායපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
සබ්බකායපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.
---------

පීතිපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පීතිපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.

සු=පටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
සු=පටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

චි1තසඞ්=ාරපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
චි1තසඞ්=ාරපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
--------

චි1තපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
චි1තපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති

සතර සීවටන්හු සප්තමෙබෝ:Pඞ්යන් සපුරා'ති. භාවිත බහු'ීකෘත සප්ත මෙබෝධ් 
යඞ්ගමෙයෝ වි%Pාවිමුක්ති සපුර'ත්.

මහමෙණනි, කිමෙසයින් භාවිත කිමෙසයින් බහු'ීකෘත අනාපන්සී මහත්ඵ' මහානශිංස 
මෙව්ය යත්: මහමෙණනි, මෙමසස්මෙනහි මහණ අරණPගත මෙව්වයි වෘක්ෂමූ'ගත මෙව්වයි 
ශනුPාගාරගත මෙව්වයි ප'ක් බුඳ කය ඍජු මෙකාට තබා සිහිය කමටහන් අභිමු= 
මෙකාට එළවා හිඳී. මෙහ් සිහි ඇති ව ම ආශව්ාස මෙකමෙරයි, සිහි ඇති ව ප්රාශ්වාස 
මෙකමෙරයි.

දීඝa මෙකාට මෙහෝ ආශ්වාස කරනුමෙය් ‘දීඝa මෙකාට අසස් කරමී’ නවුණින් %නී. 
දීඝa මෙකාට මෙහෝ ප්රශ්වාස කරනුමෙය් ‘දීඝa මෙකාට පසස් කරමී’ නුවණින් %නී. 

හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ ආශ්වාස කරනුමෙය් හ්රස්ව මෙකාට අසස් කරමී’ නුවණින් %නී. 
හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ ප්රශ්වාස කරනුමෙය් හ්රස්ව මෙකාට පසස් කරමී’ නුවණින් %නී. 

සවaකායප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී හකි්මෙමයි. 
සවaකායප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 

කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් පසස් කරමී හික්මෙමයි.
------

ප්රීති ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරමී හික්මෙමයි. 
ප්රීති ප්රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශව්ාස කරමී හික්මෙමයි. 

සු= ප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 
සු= ප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී, හික්මෙමයි. 

චිත්තසංස්කාර ප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තසංස්කාර ප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 
------

චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

4



අභිප්පමෙමා%යං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
අභිප්පමෙමා%යං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

සමා%හං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
සමා%හං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.

විමෙමාචයං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
විමෙමාචයං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.
--------

අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
විරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

නිමෙරා:ානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
නිමෙරා:ානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
---------

එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, ආනාපානසති1 එවං බහු'ීකතා මහප්ඵ'ා මෙහාති 
මහානිසංසා.
ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ආනාපානසති1 ක+ං බහු'ීකතා ච1තාමෙරා සතිපට්ඨාමෙන 
පරිපූමෙරති: යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු දීඝං වා අස්සසමෙන්තා දීඝං අස්සසාමීති 
පජානාති. දීඝං වා පස්සසමෙන්තා දීඝං පස්සසාමීති පජානාති. රස්සං වා අස්සසමෙන්තා 
රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. රස්සං වා පස්සසමෙන්තා රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. 
සබ්බකායපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සබ්බකායපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං පස්
සසිස්සාමීති සික්=ති. කාමෙය කායානුපස්සී භික්=මෙව, තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති 
ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. කාමෙයසු කායඤ්
;තරාහං භික්=මෙව, එවං වදාමි: යදි%ං අස්සාසපස්සාසා. තස්මාතිහ භික්=මෙව, කාමෙය 
කායානුපස්සී තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP 
මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං.

චිත්තය මෙවමෙසසින් ප්රමෙමෝ% කරමින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තය මෙවමෙසසින් ප්රමෙමෝ% කරමින් පසස් කරමී හකි්මෙමයි. 

චිත්තය සමා:ාන කරමින් අසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 
චිත්තය සමා:ාන කරමින් කරමින් පසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 

චිත්තය වීමු;්චන කරමින් අසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 
චිත්තය වීමු;්චන කරමින් පසස් කරමී’ හික්මෙමයි.
-----

අනිතP නුවණින් %ක්මෙනම් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
අනිතP නුවණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

විරාගය අනුව නුවණින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
විරාගය අනුව නුවණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

නිමෙරෝ:ය නුවණින් %ක්මෙනම් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
නිමෙරෝ:ය නුවණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

පටිනිස්සජනය නවුණින් %ක්මෙනම් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
පටිනිස්සජනය නවුණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හකි්මෙමයි. 

මහමෙණනි, මෙමමෙස් භාවිත බහු'ීකෘත වූ ආනාපන්සී භාවනාව මහත් ඵ' මහානිශංස 
මෙවයි.
තව% මහමෙණනි, කිමෙසයින් භාවිත කිමෙසයින් බහු'ීකෘත ආනාපන්සී සතර සීවටන් 
පරිපූණa මෙකමෙරයි යත්: මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ දීඝa මෙකාට මෙහෝ අසස් 
කරනුමෙය් ‘දීඝa මෙකාට අසස් කරමී’ දැනගනී%, දීඝa මෙකාට මෙහෝ පසස් කරනුමෙය් ‘දීඝa 
මෙකාට පසස් කරමී’ දැනගනී%, හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ අසස් කරනුමෙය් ‘හ්රස්ව මෙකාට අසස් 
කරමී’ දැනගනී%, හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ පසස් කරනුමෙය් ‘හ්රස්ව මෙකාට පසස් කරමී’ 
දැනගනී%, ‘සවaකාය ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරන්මෙනමී’ හික්මෙම් %, ‘සවaකාය ප් 
රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස කරන්මෙනමී’ හික්මෙම් %, ‘කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ආශව්ාස
කරන්මෙනමී’ හකි්මෙම් %, ‘කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ප්රාශව්ාස කරන්මෙනමී’ හකි්මෙම් %,
මහමෙණනි, එසමමෙයහි මහණ කමෙයහි කායානු%]ශී ව මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව 
සමPක්ප්රඥා ඇති ව ස්මෘතිමත් ව කායසඞ්=Pාත මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසPය 
දුරු මෙකාට මෙවමෙසයි. මහමෙණනි, යම් ආශ්වාස ප්රාශ්වාස මෙකමෙනක් ඇ%්%, එය පෘථිව් 
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------

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු පීතිපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. පීතිපටිසංමෙවදී 
පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සු=පටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සු=පටිසංමෙවදී පස්
සසිස්සාමීති සික්=ති. චි1තසඞ්=ාරපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. චි1තසඞ්
=ාරපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. මෙව%නාසු මෙව%නානුපස්සී භික්
=මෙව, තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක 
අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. මෙව%නාසු මෙව%නාඤ්;තරාහං භික්=මෙව, එවං වදාමි: යදි%ං අස්
සාසපස්සාසානං සා:කුං මනසිකාරං. තස්මාතිහ භික්=මෙව, මෙව%නාසු මෙව%නානුපස්සී 
තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්
ඣාමෙදාමනස්සං.

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු චි1තපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. චි1
තපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. අභිප්පමෙමා%යං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
අභිප්පමෙමා%යං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සමා%හං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. සමා%හං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. විමෙමාචයං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. විමෙමාචයං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. චිමෙ1ත චි1තානුපස්සී භික්=මෙව, තස්මිං
සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්
සං. නාහං භික්=මෙව, මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස ආනාපානසතිභාවනං වදාමි. තස්
මාතිහ භික්=මෙව, චිමෙ1ත චි1තානුපස්සී තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්
පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං.

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, අනිච්චානුපස්සී
පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, විරාගානුපස්සී පස්සසිස්
සාමීති සික්=ති. නිමෙරා:ානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, නිමෙරා:ානුපස්සී පස්සසිස්
සාමීති සික්=ති. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්
සසිස්සාමීති සික්=ති. :මෙම්මසු :ම්මානුපස්සී භික්=මෙව, තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති 
ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. මෙසා යං තං අභිජ්
ඣාමෙදාමනස්සානං පහානං තං පඤ්ඤාය දිස්වා සා:ුකං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති. තස්
මාතිහ භික්=මෙව, :මෙම්මසු :ම්මානුපස්සී තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්
පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, 
ආනාපානසති එවං බහු'ීකතා ච1තාමෙරා සතිපට්ඨාමෙන පරිපූමෙරති.

යාදී චතු]වි: කායයන් මෙකමෙරහි කායානPතරයක් මෙකාට මම මෙමමෙස් කියමි. 
මහමෙණනි, එමෙහයින් මෙමහි 'ා එසමමෙයහි මහණ කමෙයහි කායානු%]ශී ව ආතාපී ව 
සමPක්ප්රඥා ඇති ව ස්මෘතිමත් ව කායමෙ'ාකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසPය දුරු මෙකාට 
වාසය මෙකමෙරයි.

මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ ‘ප්රීතිප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, ‘ප්රීතිප් 
රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘සු=ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශව්ාස කරමී’ හික්මෙමයි.
‘ප්රීතිප්රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශව්ාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘සු=ප්රතිසංමෙව්දීව ප්රශව්ාස කරමී’ 
හික්මෙම් %, ‘චිත්තසංස්කාර ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, ‘චිත්තසංස්කාර ප් 
රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ආශව්ාස 
කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ප්රාශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, මහමෙණනි, 
එසමමෙයහි මහණ මෙව්%නාමෙයහි මෙව්%නා නවුණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති 
ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘතිමත් ව ස්ක8: සං=Pාත මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP 
දුරු මෙකාට වාසය මෙකමෙරයි. යම් ආශ්වාස ප්රාශ්වාසයන් පිළිබඳ සු8%ර 
මනසිකාරමෙයක් මෙව් %, මම මෙමමෙස් මෙව්%නාවන් මෙකමෙරහි එය අනPතරමෙයකි’යි කියමි.
මහමෙණනි, එමෙහයින් එසමමෙයහි මහණ මෙව්%නාමෙයහි මෙව්%නා නවුණින් %ක්මෙන් 
මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘතිමත් ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි 
අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP දුරු මෙකාට වාස කරන්මෙන් මෙවයි.
මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ ‘චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව ආශව්ාස මෙකමෙරමී’ හකි්මෙම්%, 
‘චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස මෙකමෙරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය ප්රමෙමෝ% කරමින් ආශ්වාස 
කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය ප්රමෙමෝ% කරමින් ප්රාශව්ාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය 
සමා:ාන කරමින් ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, ‘චිත්තය සමා:ාන කරමින් කරමින් ප් 
රාශව්ාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය විමු;්චන කරමින් ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, 
‘චිත්තය විමු;්චන කරමින් ප්රාශ්වාස කරමී’ හික්මෙම්%, මහමෙණනි, එසමමෙයහි මහණ 
චිත්තමෙයහි චිත්තය නුවණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව
ස්මෘතිමත් ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pාමෙ%ෞමaනසP පහා වාස මෙකමෙරයි. මහමෙණනි, 
මම මෂුිත ස්මෘති ඇති සම්ප්රඥාන නුතියහුට අනාපන්සී භවුන් මෙනා වදාරමි. 
මහමෙණනි, එමෙහයින් එසමමෙයහි මහණ චිත්තමෙයහි චිත්තය නුවණින් %ක්මෙන් ආතාප 
ඇති වු සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති වු ස්ක8:මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pාමෙ%ෞමaනසP 
පහා වාස කරන්මෙන් මෙවයි.

මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ අනිතPානු%]ශී වූමෙය් ආශ්වාස මෙකමෙරමී හකි්මෙම්%, 
අනිතPානු%]ශී වූමෙය් ප්රාශව්ාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, විරාගය නුවණින් %ක්මෙන් ආශ්වාස
මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, විරාගය නවුණින් %ක්මෙන් ප්රාශ්වාස මෙකමෙරමී හකි්මෙම්%, නිමෙරෝ:ය 
නවුණින් %ක්මෙන් ආශ්වාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, නිමෙරෝ:ය නුවණින් %ක්මෙනම් ප්රාශ්වාස
මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, පටිනිස්සජනය නුවණින් %ක්මෙන් ආශ්වාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, 
පටිනිස්සජනය නවුණින් %ක්මෙන් ප්රාශ්වාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, මහමෙණනි, එසමමෙයහි 
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ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ච1තාමෙරා සතිපට්ඨානා ක+ං බහු'ීකතා ස1ත මෙබාජ්
ඣමෙඞ්ග පරිපූමෙරන්ති: 
යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු කාමෙය කායානපුස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා 
සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. උපට්ඨිතස්ස තස්මිං සමමෙය සති මෙහාති
අසම්මුට්ඨා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා උපට්ඨිතා සති මෙහාති අසම්මුට්ඨා, 
සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. සතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං 
තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

මෙසා ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං 
ආපජ්ජති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය
පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං ආපජ්ජති, :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය 
භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
:ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

තස්ස තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං 
මෙහාති විරියං අසල්'ීනං. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා තං :ම්මං පඤ්ඤාය 
පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං මෙහාති විරියං අසල්'ීනං, 
විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. විරියසමෙම්බාජ්ඣඞ්
ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

ආරද්:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා ආරද්
:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීතිනිරාමිසා, පීතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
ආරමෙද්:ා මෙහාති. පීතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. පීතිසමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති. චි1තම්පි පස්සම්භති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්
=ුමෙනා පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති, චි1තම්පි පස්සම්භති, පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා
තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය 
භික්=ු භාමෙවති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං 
ගච්ඡති.

පස්සද්:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා පස්සද්
:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති, සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්
=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. සමාධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

මහණ :මaමෙයහි :මaය නවුණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති
ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pාමෙ%ෞමaනසP පහා වාස මෙකමෙරයි. මෙහ් 
අභි:Pා මෙ%ෞමaනසPයන් පිළිබඳ යම් ඒ ප්රහාණමෙයක් මෙව් %, ඒ ප්රඥාමෙයන් දැක මනා 
මෙකාට එහි ආ'ම්බනඅ:Pූමෙප්ක්ෂාමෙයන් උමෙපක්ෂණ කරනුමෙය් මෙවයි. මහමෙණනි, 
එමෙහයින් එසමමෙයහි මහණ :මaමෙයහි :මaය අනුව නුවණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන 
වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8:මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP
දුරු මෙකාට වාස කරනුමෙය් නම් මෙවයි. මහමෙණනි, මෙමමෙස් භාවිත බහු'ීකෘත 
අනාපන්සී සතර සීවටන් සපුරනු මෙව්.

මහමෙණනි, මෙකමෙස් භාවිත වූ මෙකමෙස් බහු'ීකෘත වූ සතර සීවටන්හු සප්ත මෙබෝධ් 
යඞ්ගයන් සපුරා'ත් % යත්: මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ කමෙයහි කය නවුණින් 
%ක්මෙන් ආතාප ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8:මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා 
මෙ%ෞමaනසP දුරු මෙකාට වාසය මෙකමෙ] %, එසමමෙයහි ඔහුට ස්මෘතිය එළඹ සිටියා 
මෙවයි, මුෂිත මෙනා මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණහට ස්මෘතිය එළඹ සිටියා 
මුෂිත මෙනා වූවා මෙව් %, එසමමෙයහි මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ඒ මහණ එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් (අනිතPාදි වශමෙයන්) 
විචින්වන මෙකමෙරයි, ප්රවිචය මෙකමෙරයි, ප්රකෂa මීමාංසාවට එළමෙඹයි. මහමෙණනි, යම් 
කමෙ'ක මහණ එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් විචින්වන මෙකමෙ]%, 
ප්රවිචය මෙකමෙ]%, මීමාංසාවට එළමෙ� %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට :මaවිචය සම්මෙබෝධ් 
යඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට 
මෙයයි.
ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් ප්රවිචින්වන කරන ප්රවිචය කරන පරිවිමාංසාවට පුමිමෙණන ඒ 
මහණ හට අසං'ීන වීයPaය ආරබ්: මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ඒ %හම ප්රඥාමෙයන්
ප්රවිචින්වන ප්රවිචය කරන විමසීමට පුමිමෙණන ඒ මහණහට අසං'ීන වීයPaය ආරබ්:
මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ මහණහු විසින් වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය පටන්ගනන්ා '% මෙවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණ වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට වීයPa 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
රුකුළු වුර ඇති ඒ මහණහට නිරාමිස ප්රීති උපදී. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක රුකුළු 
වුර ඇති ඒ මහණහට නිරාමිස ප්රීති උපදී %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට ප්රීති 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ග ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ග වඩයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ප්රීති සිත් ඇති ඒ මහණහු මෙග් නාමකය % සන්හිමෙඳයි, සිත% සන්හිමෙඳයි. මහමෙණනි, 
යම් කමෙ'ක ප්රීති සිත් ඇති ඒ මහණහුමෙග් නාමකයත් සන්හිමෙඳ්%, සිතත් සන්හිමෙඳ්%, 
එසමමෙයහි ඒ මහණහු විසින් ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ 
මහණ ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝධ් 
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මෙසා ත+ා සමාහිතං චි1තං සා:ුකං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, 
භික්=ු ත+ා සමාහිතං චි1තං සා:ුකං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති, උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං
සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු මෙව%නාසු -මෙප- චිමෙ1ත -මෙප- :මෙම්මසු :ම්මානුපස්සී 
විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං උපට්ඨිතස්
ස තස්මිං සමමෙය සති මෙහාති අසම්මුට්ඨා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා උපට්
ඨිතා සති මෙහාති අසම්මුට්ඨා, සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා
මෙහාති. සතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්
මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
මෙසා ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං 
ආපජ්ජති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය
පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං ආපජ්ජති, :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය 
භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
:ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
තස්ස තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං 
මෙහාති විරියං අසල්'ීනං. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා තං :ම්මං පඤ්ඤාය 
පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං මෙහාති විරියං අසල්'ීනං, 
විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. විරියසමෙම්බාජ්ඣඞ්
ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
ආරද්:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා ආරද්
:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා, පීතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
ආරමෙද්:ා මෙහාති. පීතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. පීතිසමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති චි1තම්පි පස්සම්භති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්
=ුමෙනා පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති, චි1තම්පි පස්සම්භති, පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා
තස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං 
සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
පස්සද්:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා පස්සද්
:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති, සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්
=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. සමාධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

යඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
සන්හුන් නාමකය ඇති සුඛිත මහණහු මෙග් චිත්තය සමාධි ගත මෙවයි. මහමෙණනි, යම්
කමෙ'ක ප්රශ්රබ්: කාය ඇති සුඛිත මහණහු මෙග් චිත්තය සමාධි ගත මෙව් %, එසමමෙයහි 
ඒ මහණහට සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ සමාධි 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
මෙහ් එමෙස් සමාධිගත චිත්තය මනා මෙකාට (ආ'ම්බනඅ:Pුමෙප්ක්ෂාමෙයන්) අ:Pුමෙපක්ෂණ
කරනු මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ඒ මහණ සමාධිගත චිත්තය මනාමෙකාට අධ් 
යුමෙපක්ෂණ කරනු මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: 
මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහු 
මෙග් උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.

මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ මෙව්%නාමෙයහි ... චිත්තමෙයහි ... :මaමෙයහි :මaය %ක්මෙන්
මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි 
අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP දුරු මෙකාට වාසය මෙකමෙ] %, එසමමෙයහි ඔහුමෙග් සිහිය එළුඹ 
සිටියා මෙවයි, නුමුළා මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණහට ස්මෘතිය එළුඹ සිටියා
මෙව් %, නුමුළා මෙව් % එසමමෙයහි ඒ මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි මහණහු මෙග් 
ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණa භාවයට මෙයයි.
මෙහ් එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් මෙසායයි, මෙවමෙසසින් මෙසායයි, 
විමසීමට පුමිමෙණයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ 
%හම ප්රඥාමෙයන් මෙසායා%, මෙවමෙසසින් මෙසායා%, හුමමෙස් විමසීමට පුමිමෙණ් %, 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ 
මහණ :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් :මaවිචය 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් මෙසායන මෙවමෙසසින් මෙසායන හුමමෙස් විමසීමට පුමිණි ඒ මහණ 
විසින් වීයPaය ආරබ්: මෙවයි. වුර අසං'ීන මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ඒ %හම ප් 
රඥාමෙයන් මෙසායන ප්රවිචය කරන මීමාංසාවට පුමිමෙණන ඒ මහණහට වීයPaය 
ආරබ්: මෙව් %, ඒ වුර වුර අසං'ීන මෙව්%, එසමමෙයහි ඒ මහණහට වීයPa සම්මෙබෝධ් 
යඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි 
ඒ මහණහට වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ආරබ්: වීයPa ඇති මහණහට නිරාමිස ප්රීතිය උපදී. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ආරබ්: 
වීයPa ඇති ඒ මහණහට නිරාමිස ප්රීතිය උපදී %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට ප්රීති 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි මහණ ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. 
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මෙසා ත+ාසමාහිතං චි1තං සා:කුං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, 
භික්=ු ත+ාසමාහිතං චි1තං සා:කුං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති, උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්
මෙගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං 
සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, ච1තාමෙරා සතිපට්ඨානා එවං බහු'ීකතා ස1ත සමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ග පරිපූමෙරන්ති.

ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ස1ත මෙබාජ්ඣඞ්ගා ක+ං බහු'ීකතා විජ්ජාවිමු1තිං 
පරිපූමෙරන්ති: 
ඉ: භික්=මෙව, භික්=ු සතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති විමෙවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං 
නිමෙරා:නිස්සිතං මෙවාස්සග්ගපරිණාමිං. 
:ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- විරියසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- 
පීතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- 
සමාධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- 
උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති විමෙවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නිමෙරා:නිස්සිතං 
මෙවාස්සග්ගපරිණාමිං.

එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, ස1ත මෙබාජ්ඣඞ්ගා එවං බහු'ීකතා විජ්ජාවිමු1තිං 
පරිපූමෙරන්තීති.
ඉ%මමෙවාච භගවා. අ1තමනා මෙත භික්=ූ භගවමෙතා භාසිතං අභින8දුන්ති.

එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් වුඩීමට මෙයයි.
ප්රීති සිත් ඇත්තහුමෙග් කය % සන්හිමෙඳයි, සිත% සන්හිමෙඳයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ප් 
රීති සිත් ඇති මහණහුමෙග් කයත් සන් හිමෙඳ් %, සිතත් සන් හිමෙඳ් %, මහමෙණනි, 
එසමමෙයහි මහණහු විසින් ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි මහණ 
ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි මහණහට ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
භාවනාමෙයන් පරිපූණa භාවයට මෙයයි.
සන්හුන් කය ඇති එමෙහයින්ම සුඛිත වවූහු මෙග් සිත සමාධි ගත මෙවයි. මහමෙණනි, යම්
කමෙ'ක ප්රශ්රබ්: කය ඇති සුඛිත වූ මහණහු මෙග් සිත එකඟ මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ 
මහණහු විසින් සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ සමාධි 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන්
පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
මෙහ් එමෙස් සමාහිත චිත්තය මනා මෙකාට අ:Pුමෙපක්ෂණ කරනු මෙවයි. මහමෙණනි, යම් 
කමෙ'ක මහණ එමෙස් සමාධිගත වූ චිත්තය අ:Pුමෙපක්ෂණ කරනු මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ 
මහණහු විසින් උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: වූමෙය් මෙවයි. එසමමෙයහි මහණ 
උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.

මහමෙණනි, මෙමපරි%්මෙ%න් වඩන '% මෙමපරි%්මෙ%න් බහු'ීකෘත වූ සතර සීවටන්හු සප්ත
මෙබෝ:Pඞ්ගයන් පරිපූණa මෙකමෙරත්.

තව% මහමෙණනි, කිමෙසයින් වඩන '% කිමෙසයින් බහු'ීකෘත සප්ත මෙබෝ:Pඞ්ගමෙයෝ 
වි%Pාවිමකු්ති පරිපූණa මෙකමෙරති යත්: මහමෙණනි, මෙම සස්මෙනහි මහණ විමෙව්කනිශශ්්රිත 
විරාගනිශ්ශ්රිත නිමෙරෝ:නිශ්ශ්රිත මෙවාසග්ගයට පිරිනුමුණු ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
වඩයි....... :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි....... වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි....... ප්රීති 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි....... විමෙව්කනිශ්ශ්රිත විරාගනිශ්ශ්රිත නිමෙරෝ:නිශ්ශ්රිත 
මෙවාසග්ගයට පිරිනුමුණු උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි.
මහමෙණනි, මෙමමෙස් භාවිත වූ බහු'ීකෘත වූ සප්ත මෙබෝ:Pඞ්ගමෙයෝ වි%Pාවිමකු්ති 
පරිපූණa මෙකමෙරත්.
භාගPවතුන් වහන්මෙස් මෙම් ආනාපානසති සුත වදාළ මෙස්ක. ආත්තමනසක් වූ ඒ භික්
ෂූහු භාගPවතුන් වහන්මෙස් මෙග් භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්තාහු යයි.
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ආනාපානසති 

කායානුපස්සනා 
1. දීඝං අස්සසාමීති පජානාති 
2. රස්සං අස්සසාමීති පජානාති 
3. සබ්බකාය පටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
4. පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 

වෙදනානපුස්සනා 
5. පීතිපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමීති සකි්ඛති 
6. සුඛපටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
7. චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
8. පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසසි්සාමීති සික්ඛති         

       චිත්තානුපස්සනා 
9. චිත්තපටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
10. අභපි්පව ාදයං චිත්තං අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
11. ස ාදහං චිත්තං අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
12. විව ාචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමීති සකි්ඛති 

ධම්මානුපස්සනා 
13. අනිච්චානුපස්සී අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
14. විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සකි්ඛති 
15. නිවරාධානුපස්සී අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
16. පටිනිස්සග්ගානපුස්සී පස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 

සත්ත ව ාජ්ඣඞ්ග 
1. සති 
2. ධම් විචය 
3. වීරිය 
4. පීති 
5. පස්සද්ධි 
6. ස ාි 
7. උවපක්ඛා 

විජ්ජා 

විමුත්ති 

විවෙකනිස්සිතං  
විරාගනිස්සිතං  
නිවරාධනිස්සිතං  
වොස්සග්ගපරිණාමං 

භාවිතා, 
බහුලීකතා 



චූළසුඤ්ඤත සූත්රය : මජ්ඣිමනිකාය

එවං මෙම සුතං: එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරාමෙම 
මිගාරමාතුපාසාමෙ�. අථ මෙ"ා ආයස්මා ආනමෙ%& සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්
ඨිමෙතා මෙයන භගවා මෙතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාමෙ�ත්වා 
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසිමෙන්නා මෙ"ා ආයස්මා ආනමෙ%& භගවන්තං 
එත�මෙවාච:

එකමි�ං භමෙන්ත, සමයං භගවා සමෙ4කසු විහරති නාගරකං නාම සක්යානං 
නිගමෙමා. තත්ථ මෙම භමෙන්ත, භගවමෙතා සම්මු"ා සුතං සම්මු"ා පටිග්ගහිතං. සුඤ්
ඤතාවිහාමෙරනාහං ආන%�, එතරහි බහුලං විහරාමීති. කච්චි මෙම තං භමෙන්ත, සුස්
සුතං සුග්ගහීතං. සුමනසිකතං සූපධාරිතන්ති.

තග්ඝ මෙත එතං ආන%�, සුස්සුතං සුග්ගහීතං සුමනසිකතං සූපධාරිතං. 
පුමෙබ්බපාහං ආන%�, එතරහි පි සුඤ්ඤතාවිහාමෙරන බහුලං විහරාමි. 

මෙසය්යථාපි ආන%�, අයං මිගාරමාතුපාසාමෙ& සුමෙඤ්B හත්ථිගවස්සවළමෙවන, 
සුමෙඤ්B ජාතරූපරජමෙතන, සුමෙඤ්B ඉත්ථිපුරිසසන්නිපාමෙතන, අත්ථි මෙචවි�ං 
අසුඤ්ඤතං යදි�ං භි4"ුසඞ්ඝං පටිච්ච එකත්තං. 

එවමෙමව මෙ"ා ආන%�, භි4"ු අමනසිකරිත්වා ගාමසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා මනුස්
සසඤ්ඤං, අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි කමෙරාති එකත්තං. 
තස්ස අරඤ්ඤසඤ්Bය චිත්තං ප4"%�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. මෙසා 
එවං පජානාති: 

‘මෙය අස්සු �රථා ගාමසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා මනුස්සසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා යදි�ං අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති. 

මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං ගාමසඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං මනුස්සසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති. 

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති, මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං මෙහාති තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. 

මා විසින් මෙමමෙස් අසන ල�: එක් සමමෙයක්හි භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සැවැත් නවුර 
සමීපමෙයහි පුවරම් මෙවමෙහර මුවරමාපාමෙයහි වැඩවසන මෙස්ක. එකල්හි ආයුෂ්මත් ආන%� 
ස්ථවිරයන් වහන්මෙස් සවස්කාලමෙයහි පිළිසලනින් නැඟීසිටියාහු භාග්යවතුන් වහන්මෙස් 
කරා එළැඹියහ. එළැඹ භාග්යවතුන් වහන්මෙස්ට අභිවා�නය මෙකාට එකත්පස් වැ හුන්හ. 
එකත්පස් වැ හුන් ආයුෂ්මත් ආන%�ස්ථවිරයන් වහන්මෙස් භාග්යවතුන් වහන්මෙස්ට මෙතල 
සැලකළහ:

වහන්ස, එක් සමමෙයක්හි භාග්යවතුන් වහන්මෙස් ශාක්යජනප�මෙයහි ශාක්යයන්මෙග් නාගරක 
නම් නියම් ගම්හි වැඩ වසන මෙස්ක. වහන්ස, එහි දී මා විසින් භාග්යවතුන් වහන්මෙස් 
හමුමෙයහි දී “ආන%�ය, මම දැන් ශුන්යතාවිහාරමෙයන් බහුල මෙකාට මෙවමෙසමි” අසන ලදි. 
හමුමෙයහි දී පිළිගන්නා ලදි. ‘වහන්ස, කිම, මාමෙග් ඒ ඇසීම සුශ්රැත මෙ] �? සුගෘහිත මෙ] �?
මනා මෙකාට මෙමමෙනහි කරන ල� මෙ] �? මෙමාමෙනාවට කළ විමසීමෙමක් මෙ] �?

ආන%�ය, ඒකාන්තමෙයන් මෙතාපමෙග් මෙතල ඇසීම සුශ්රැත මෙවයි, සුගෘහිත මෙවයි, මනා 
මෙකාට මෙමමෙනහි කරන ල� මෙවයි, මෙමාමෙනාවට විමසන ල� මෙවයි. ආන%�ය, මම පළමුවත්
දැනුත් ශුන්යතවිහරණමෙයන් බහුල මෙකාට මෙවමෙසමි. 

ආන%�ය, යම් පරිදි මෙම් මුවරමා පැහැය ඇත් ගව අස් මෙවළඹුන් මෙගන් ශුන්ය මෙ] �, 
රන්රිදිමෙයන් ශුන්ය මෙ] �, ස්ත්රීපුරැෂ සන්නිපාතමෙයන් ශනු්ය මෙ] �, (එමෙතකුදු වුව) මෙම් 
අශුන්යතාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: බික්සඟුන් නිසා වන ඒකත්වය යි. 

ආන%�ය, එපරිදි ම මහණ ග්රාමසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට මනුෂ්යසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා 
මෙකාට අරණ්යසංඥා පණිිස ඒකත්වයක් මෙමමෙනහි මෙකමෙg �, ඒ මහණහුමෙග් අරණ් 
යසංඥාමෙයහි සිත දිමෙවයි, පහදියි, මෙමාමෙනාවට සිටී, බැස ගනී. ඒ මහණ මෙමමෙස් නුවණින් 
�න්මෙන් ය. 

ග්රාමසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ��්, ඔහු මෙමහි නැත. 
මනුෂ්යසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
(එමෙතකදුු වුව) මෙම් �රථමාත්රමෙයක් ඇත, කිමෙමක යත්: අරණ්යසංඥා නිසා වන ඒකත්වය යි.

ඒ මහණ ග්රාමසංඥාව පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �න්මෙන්ය. 
මනුෂ්යසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �න්මෙන්ය. 
(එමෙතකදුු වුව) අශුන්යතාමෙයක් � ඇත, කිමෙමක යත්: අරණ්යසංඥා නිසා වන ඒකත්වය යි 
(කියා � �න්මෙන් ය). 

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්�, එයින් ඒ ශනු්ය යයි මෙමාමෙනාවට නුවණින් �නී. 
යමෙමක් එහි ඉතිරි මෙ] �, වි�්යමාන වන එය ඒ මෙම් අශුන්යතාව ඇතැ’ යි නුවණින් 

1



එවම්පිස්ස එසා ආන%�, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති 
භවති.

පුන චපරං ආන%�, භි4"ු අමනසකිරිත්වා මනුස්සසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා අරඤ්
ඤසඤ්ඤං, පථවීසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි කමෙරාති එකත්තං. 
තස්ස පඨවීසඤ්Bය චිත්තං ප4"%�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. 

මෙසය්යථාපි ආන%�, ආසභචම්මං සඞ්කුසමෙතන සුවිහතං විගතවලිකං එවමෙමව 
මෙ"ා ආන%�, භි4"ු යං ඉමිස්සා පඨවියා උ4කූලවිකූලං නදීවිදුග්ගං "ාණුකණ්
ටකධානං පබ්බතවිසමං, තං සබ්බං අමනසිකරිත්වා පඨවිසඤ්ඤං පටිච්ච 
මනසිකමෙරාති එකත්තං. 
තස්ස පඨවිසඤ්Bය චිත්තං ප4"%�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. 
මෙසා එවං පජානාති: 

‘මෙය අස්සු �රථා මනුස්සසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා යදි�ං පඨවිසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති. 

මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං මනුස්සසඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං අරඤ්ඤසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං පඨවීසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති. 

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. යං පන තත්ථ
අවසිට්ඨං මෙහාති. තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. එවම්පිස්ස එසා ආන%�, 
යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති භවති.

පුන චපරං ආන%�, භි4"ු අමනසකිරිත්වා අරඤ්ඤසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා 
පථවීසඤ්ඤං, ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච මනසිකමෙරාති එකත්තං. 
තස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්Bය චිත්තං ප4"%�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්
චති. 
මෙසා එවං පජානාති: 

‘මෙය අස්සු �රථා අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා පඨවීසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා යදි�ං ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්ත’න්
ති. 

�න්මෙන් ය. ආන%�ය, මෙමමෙසයිනුදු ඒ මහණ හට මෙතල යථාභූතවූ අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�්ධ 
වූ ශුන්යතාවක්රාන්තිමෙයක් මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ මනෂු්යසංඥා සිත්හි මෙනා මෙකාට, අරණ්යසංඥා සිත්හි මෙනා මෙකාට, 
පෘථිවිසංඥා පිණිස ඒකත්වය සිත්හි මෙකමෙරයි. ඔහුට පෘථිවිසංඥාමෙයහි සිත අවතරණ 
මෙකමෙරයි. පහදී, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නිශ්චයට බැසගනී. ආන%�ය, යම් පරිදි මෙගරි 
සමෙමක් සියක්තුලින් මෙමානවට හිදුවන ල�්මෙ�් පහවගිය රැළි ඇත්මෙත් මෙ] �, ආන%�ය, 
එපරිදි ම මහණ මෙම් මෙපාමෙළාමෙවහි යම් උස්පහත් තැන් ඇ�්�, නදීන් හා දුගpමස්ථාන ඇ�්�,
කණුකටු තැන් ඇ�්�, පවpතමෙයන් විෂම වූ තැන් ඇ�්�, එ හැම සිත්හි මෙනා මෙකාට 
පෘථිවිසංඥා නිසා ඒකත්වය මෙමමෙනහි මෙකමෙg �, ඔහුට පෘථිවිසංඥාමෙයහි සිත බසී, පහදී, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නිශ්චය මෙකාට ගනී. 

ඒ මහණ මෙමමෙස් නුවණින් �නී: මනුෂ්යසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්� ඔහු මෙමහි 
නැත. අරණ්යසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. වැලිත් මෙම් �රථමාත්
රමෙයක් ඇත. කිමෙමක යත්: පෘථිවිසංඥා නිසා වන ඒකත්වයයි කියා යි. 

මෙහ් මනුෂ්යසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �නී, 
අරණ්යසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි �නී, 
(එමෙහත්) මෙම් අශනු්යතාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: පෘථිවිසංඥා නිසා වන ඒකත්වයයි 
කියාත් �නී. 

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්� එයින් ඒ ශුන්ය යයි නවුණින් �කී, 
එහි යමෙමක් ඉතිරි වැ ඇ��්, වි�්යමාන වූ එය ඇතැ’ යි නවුණින් �නී. 
මෙමමෙසයිනුදු ආන%�ය, ඔහුට යථාභූත වූ අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�ධ් වූ මෙතල ශුන්යතාවක්
රාන්තිය මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ අරණසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, පෘථිවිසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා 
මෙකාට, ආකාසානඤච්ායතනසංඥා නිසා වන ඒකභාවය මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. 
ආකාසානඤ්චායතනසංඥා පණිිස ඔහුමෙග් සිත බසී, පහදී, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නශි්චය 
මෙකාට ගනී, මෙහ් මෙමමෙස් නවුණින් �නී: 

අරණ්යසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
පෘථිවිසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
(එමෙහත්) මෙම් �රථමාත්රමෙයක් ඇත. කිමෙමක යත්: ආකාසානඤ්චායතනසංඥා නිසා වන 
ඒකත්වය කියායි. 
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මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං අරඤ්ඤ සඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං පඨවීසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති.

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. යං පන තත්ථ
අවසිට්ඨං මෙහාති, තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. එවම්පිස්ස එසා ආන%�, 
යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති භවති.

පුන චපරං ආන%�, භි4"ු අමනසකිරිත්වා පඨවීසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං, විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච මනසිකමෙරාති
එකත්තං. තස්ස විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්Bය චිත්තං ප4"%�ති පසී�ති සන්තිට්
ඨති අධිමුච්චති. 
මෙසා එවං පජානාති: 
‘මෙය අස්සු �රථා පඨවිසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා යදි�ං විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්ත’න්
ති. 
මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං පඨවීසඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං ආකාසානඤ්චායතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති.

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං මෙහාති. තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. 
එවම්පිස්ස එසා ආන%�, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති 
භවති.

පුන චපරං ආන%�, භි4"ු අමනසකිරිත්වා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං, 
අමනසිකරිත්වා විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං, ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච 
මනසි කමෙරාති එකත්තං. තස්ස ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්Bය චිත්තං ප4"%�ති 
පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. 

මෙසා එවං පජානාති: ‘මෙය අස්සු �රථා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච, 
මෙතධ න සන්ති. මෙය අස්සු �රථා විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න 
සන්ති. අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා, යදි�ං ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච 
එකත්ත’න්ති. 

මෙහ් අරණසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �නී. 
පෘථිවිසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �නී. 
එමෙහත් මෙම් අශනු්යතාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: ආකාසානඤච්ායතනසංඥා නිසා වන 
ඒකත්වය කියා� �නී. 

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්�, එයින් ඒ ශනු්ය යයි නුවණින් �කී, එහි යමෙමක් ඉතිරි වැ ඇ��්, 
වි�්යමාන වූ එය ඇති’ යි නුවණින් �නී. ආන%�ය, මෙමමෙසයිනුදු ඒ මහණහට යථාභූත වූ 
අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�්ධ වූ මෙතල ශුන්යතාවක්රාන්තිය මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ පෘථිවිසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, ආකාසානඤච්ායතනසංඥා 
මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥා නිසා වන ඒකභාවය මෙමමෙනහි 
මෙකමෙරයි. විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥාමෙයහි ඔහුමෙග් සිත බසී, පහදී, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, 
නිශ්චයට මෙයයි. මෙහ් මෙමමෙස් නවුණින් �නී: ‘පෘථිවිසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්� 
ඔහු මෙමහි නැත. ආකාසානඤච්ායතනසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි 
නැත. විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥා නිසා වන යම් ඒකීභාවමෙයක් මෙ] �, මෙම් �රථ මාත්රා 
මතුමෙයක් ඇත කියා යි. 

මෙහ් පෘථිවිසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �නී. 
ආකාසානඤ්චායතනසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි �නී. 
විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥා නිසා එකඟභාවමෙයක් මෙ] �, මෙම් අශුන්යතා ඇති’ යි �නී.

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්�, එයින් ඒ ශනු්ය යයි නුවණින් �කී, එහි යමෙමක් ඉතිරි වැ ඇ��්, 
වි�්යමාන වූ එය ඇති’ යි නුවණින් �නී. ආන%�ය, මෙමමෙසයිනුදු ඒ මහණහට යථාභූත වූ 
අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�්ධ වූ මෙතල ශුන්යතාවක්රාන්තිය මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ ආකාසානඤච්ායතනසංඥා සිත්හි මෙනා මෙකාට, 
විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥා සිත්හි මෙනා මෙකාට, ආකිඤ්චඤ්Bයතනසංඥා නිසා වන 
ඒකභාවය මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. ඔහුමෙග් සිත ආකිඤ්චඤ්Bයතනසංඥාමෙයහි බසී, පහදියි, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නිශ්චයට මෙයයි. මෙහ් මෙමමෙස් නවුණින් �නී: 
‘ආකාසානඤච්ායතන සංඥාව නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥාව නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
එමෙහත් මෙම් �රථ මාත්රාමෙයක් ඇත. කිමෙමක යත්: ආකිඤච්ඤ්Bයතනසංඥා නිසා වන 
ඒකභාවය යි කියා යි. 
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මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං ආකාසානඤ්චායතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්තන්ති.

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං මෙහාති. තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. 
එවම්පිස්ස එසා ආන%�, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති 
භවති.

පුන චපරං ආන%� භි4"ු අමනසිකරිත්වා විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං, 
අමනසිකරිත්වා, ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං, මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්
ඤං පටිච්ච මනසි කමෙරාති එකත්තං. තස්ස මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්Bය
චිත්තං ප4"%�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. 

මෙසා එවං පජානාති: ‘මෙය අස්සු �රථා විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ
න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා, යදි�ං මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච 
එකත්ත’න්ති. 

මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං විඤ්Bණඤ්චායතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච 
එකත්තන්ති. 

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං මෙහාති. තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. 
එවම්පිස්ස එසා ආන%�, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති 
භවති.

පුන චපරං ආන%�, භි4"ු අමනසකිරිත්වා ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං, 
අමනසිකරිත්වා මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්ඤං, අනිමිත්තං මෙචමෙතාසමාධිං 
පටිච්ච මනසිකමෙරාති එකත්තං. තස්ස අනිමිමෙත්ත මෙචමෙතාසමාධිම්හි චිත්තං ප4"%
�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. මෙසා එවං පජානාති: 

මෙහ් ආකාසානඤ්චායතනසංඥා පිළිබඳ ශනු්ය යයි නවුණින් �නී. 
විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥාව පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �නී. 
(එමෙතකදුු වුව) මෙම් අසුඤ්ඤතාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: ආකිඤච්ඤ්Bයතනසංඥා නිසා
වන ඒකත්වය මෙවතී නුවණින් �නී. 

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්�, එය ශුන්ය යයි නුවණින් �කී, 
යමෙමක් එහි ඉතිරි වැ ඇ��්, වි�්යමාන වූ එය ඇත’ි යි නුවණින් �නී. 
ආන%�ය, මෙමමෙසයිනුදු ඒ මහණහට යථාභූත වූ අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�්ධ වූ මෙතල ශු%
යතාවක්රාන්තිය මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ විඤ්Bණඤ්චායතනසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, 
ආකිඤච්ඤ්Bයතනසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතන සංඥා 
නිසා ඒකත්වය මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. ඔහුමෙග් සිත මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනමෙයහි 
බැසමෙගන සිටී, පහදියි, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නිශ්චයට මෙයයි. මෙහ් මෙමමෙස් නවුණින් �නී: 
‘විඤ්Bණඤ්චායතන සංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
ආකිඤච්ඤ්Bයතනසංඥාව නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ��්, ඔහු මෙමහි නැත. වැලිත් මෙම් 
�රථ මාත්රාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසංඥා නිසා වන 
ඒකත්වය මෙවති’ යි �නී, 

මෙහ් විඤ්Bණඤ්චායතන සංඥාව පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නවුණින් �නී. 
ආකිඤච්ඤ්Bයතනසංඥාව පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි �නී. 
වැලිත් මෙම් අශුන්යත්වමෙයක් � ඇත, කිමෙමක යත්: මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනය පිළිබඳ 
ඒකත්වය මෙවති’යි �නී. 

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්�, එයින් ඒ ශනු්ය යයි නුවණින් �කී. යමෙමක් එහි ඉතිරි වැ ඇ��්, 
වි�්යමාන වූ එය ඇති’ යි නුවණින් �නී. ආන%�ය, මෙමමෙසයිනුදු ඒ මහණ හට යථාභූත වූ 
අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�්ධ වූ මෙතල ශුන්යතාවක්රාන්තිය මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ ආකිඤ්චඤ්Bයතනසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, 
මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, අනිමිත්තමෙsමෙතෝසමාධිය (වි�p
ශනාචිත්ත ස්මධිය) නිසා ඒකභාවය මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. ඔහුමෙග් සිත 
අනිමිත්තමෙsමෙතෝසමාධියමෙයහි බැසමෙගන සිටී, පහදියි, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නිශ්චයට 
මෙයයි. මෙහ් මෙමමෙස් නුවණින් �නියි: 

4



මෙය අස්සු �රථා ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
‘මෙය අස්සු �රථා මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්ඤං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා යදි�ං ඉමමෙමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං ජීවිතපච්
චයා’ති. 

මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්Bයාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං ඉමමෙමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං ජීවිතපච්
චයාති. 
ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං මෙහාති. තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. 
එවම්පිස්ස එසා ආන%�, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාව4කන්ති 
භවති.

පුන චපරං ආන%�, භි4"ු අමනසකිරිත්වා ආකිඤ්චඤ්Bයතනසඤ්ඤං, 
අමනසිකරිත්වා මෙනවසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසඤ්ඤං, අනිමිත්තං මෙචමෙතාසමාධිං 
පටිච්ච මනසි කමෙරාති එකත්තං. තස්ස අනිමිමෙත්ත මෙචමෙතාසමාධිම්හි චිත්තං ප4
"%�ති පසී�ති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. 

මෙසා එවං පජානාති: ‘අයම්පි මෙ"ා අනිමිමෙත්තා මෙචමෙතාසමාධි අභිසඞ්"මෙතා 
ආභිසමෙඤ්චතසිමෙකා. 
යං මෙ"ා පන කිඤ්චි අභිසඞ්"තං ආභිසමෙඤ්චතසිකං, ත�නිච්චං නිමෙරාධධම්ම’න්ති
පජානාති. 

තස්ස එවං ජානමෙතා එවං පස්සමෙතා 
කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. 
භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. 
අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. 
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති Bණං මෙහාති. 
ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාති.

මෙසා එවං පජානාති: 
‘මෙය අස්සු �රථා කාමාසවං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා භවාසවං පටිච්ච මෙතධ න සන්ති. 
මෙය අස්සු �රථා අවිජ්ජාසවං පටිච්ච, මෙතධ න සන්ති. 
අත්ථි මෙචවායං �රථමත්තා, යදි�ං ඉමමෙමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං ජීවිතපච්
චයා’ති. 

‘ආකිඤ්චඤ්Bයතනසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙමහි නැත. 
මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසංඥා නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ��්, ඔහු මෙමහි නැත. 
වැලිත් මෙම් �රථමාත්රාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: ‘මෙම් කය ම නිසා යම් ෂඩායතනප් 
රතිසංයුක්ත වූ ජීවිතයට ප්රත්යය වූ ප්රවෘත්ත �රථමාත්රමෙයක් ඇත’ි යි �නී. 

මෙහ් ආකිඤ්චඤ්Bයතනසංඥා පිළිබඳ මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි නුවණින් �නී. 
මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසංඥා පිළිබඳ සංඥාගතය ශුන්ය යයි නවුණින් �නී. වැලිත් මෙම්
අශුන්යතාමෙයක් � ඇත. කිමෙමක යත්: මෙම් කය ම නිසා වූ ෂඩායතනප්රතිසංයුක්ත වූ 
ජීවිතප්රත්යය �රථමාත්රාමෙයක් ඇති’ යි �නී. මෙමමෙස් යමෙමක් එහි නැ�්�, එයින් එය ශනු්ය 
යයි නුවණින් �කී. යමෙමක් එහි ඉතිරි වැ ඇ��්, වි�්යමාන වූ එය ඇත’ි යි නුවණින් �නී. 
ආන%�ය, මෙමමෙසයිනුදු ඒ මහණ හට යථාභූත වූ අවිපය්යpස්ත වූ පරිශු�ධ් වූ මෙතල ශු%
යතාවක්රාන්ති මෙවයි.

තව� ආන%�ය, මහණ ආකිඤ්චඤ්Bයතසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, 
මෙන්වසඤ්Bනාසඤ්Bයතනසංඥා මෙමමෙනහි මෙනා මෙකාට, අනිමිත්තමෙsමෙතෝසමාධිය සඳහා
ඒකත්වයක් මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. ඔහුමෙග් සිත අනිමිත්තමෙsමෙතාසමාධියමෙයහි බසී, පහදී, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, නිශ්චයට මෙයයි. මෙහ් මෙමමෙස් නවුණින් �නියි:

‘අනිමිත්තමෙsමෙතෝසමාධිය � අභිසංස්කෘත ය, ආභිසංමෙsතසික ය, යම් කිසිවක් 
අභිසංස්කෘතත්, ආභිසංමෙsතසිකත් මෙ] නම් ඒ අනිත්ය ය, නිමෙරාධස්භාව ඇත’ි යි 
නුවණින් �නී. 

මෙමමෙස් �න්නා මෙමමෙස් �ක්නා ඔහුමෙග් සිත 
කාමාස්රවයන් මෙකමෙරනුදු මෙවමෙසසින් මිමෙ�යි, 
භවාස්රවමෙයන් මෙකමෙරනුදු සිත මිමෙ�යි, 
අවි�්යාස්රවයන් මෙකමෙරනුදු සිත මිමෙ�යි. 
විමුක්ත වත් මැ විමකු්ත යැ යන ඥානය මෙවයි. 
ජාතිය ක්ෂීණ ය, බ්රහ්මචය්යpය වැස නිමවන ල�, කරණී කරන ල�, මෙම් අහpත්වය පණිිස 
මතුමෙයහි කිසිදු නැති’ යි නවුණින් �නී. 

මෙහ් මෙමමෙස් නවුණින් �නී: 
කාමාස්රව නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙම් ආය්යpමාගp-ඵලමෙයහි නැත. 
භවාස්රව නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙම් ආය්යpමාගp-ඵලමෙයහි නැත. 
අවි�්යාස්රව නිසා යම් �රථ මෙකමෙනක් ඇ�්�, ඔහු මෙම් ආය්යpමාගp-ඵලමෙයහි නැත. 
වැලිත් මෙම් �රථමාත්රමෙයක් � ඇති. කිමෙමක යත්: මෙම් කය ම නිසා ෂඩායතනසම්ප්රයුක්ත 
ජීවිතප්රත්යය වූ �රථමාත්ර යයි �නී. 

5



මෙසා සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං කාමාසමෙවනාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං භවාසමෙවනාති පජානාති. 
සුඤ්ඤමි�ං සඤ්Bගතං අවිජ්ජාසමෙවනාති පජානාති. 
අත්ථි මෙචවි�ං අසුඤ්ඤතං යදි�ං ඉමමෙමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං ජීවිතපච්
චයාති. 

ඉති යං හි මෙ"ා තත්ථ න මෙහාති. මෙතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති. 
යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං මෙහාති, තං සන්තමි�ං අත්ථීති පජානාති. 
එවමස්ස එසා ආන%�, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා පරමානුත්තරා සුඤ්
ඤතාව4කන්ති භවති.

මෙයපි හි මෙකචි ආන%�, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා පරිසුද්ධං 
පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිංසු. සමෙබ්බ මෙත ඉමං මෙයව පරිසුද්ධං 
පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිංසු. මෙයපි හි මෙකචි ආන%�, 
අනාගතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං 
උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති. සමෙබ්බ මෙත ඉමංමෙයව පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්
ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති. මෙයපි හි මෙකචි ආන%�, එතරහි සමණා වා බ්රාහ්
මණා වා පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. සමෙබ්බ මෙත 
ඉමංමෙයව පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. 

තස්මාතිහ ආන%�, පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමාති.
එවං හි මෙවා ආන%�, සි4ඛිතබ්බන්ති.

ඉ�මමෙවාච භගවා. අත්තමමෙනා ආයස්මා ආනමෙ%& භගවමෙතා භාසිතං අභින%දීති.

මෙහ් කාමාස්රවමෙයන් මෙම් සංඥාගතය ශනු්ය යයි �නී. 
භවාස්රවමෙයන් මෙම් සංඥාගතය ශුන්ය යයි �නී. 
අවි�්යාස්රවමෙයන් මෙම් සංඥාගතය ශනු්ය යයි �නී. 
වැලිත් මෙම් අශුන්යතාමෙයක් � ඇති. කිමෙමක යත්: ‘මෙම් කය ම නිසා ෂඩායතනප්රතිසංයුක්ත
වූ ජීවිතප්රත්යය වූ �රථමාත්ර සං"්යාත අශුන්යතා යයි �නී. 

මෙමමෙස් එහි යමෙමක් නැ�්�, එයින් ඒ ශනු්ය යයි නුවණින් �කී. 
එහි යමෙමක් ඉතිරි වැ ඇ��්, වි�්යමාන වූ එය ඇත’ි යි �නී. 
ආන%�ය, මෙමමෙස් ඒ මහණ හට යථාභූත වූ අවිපය්යpස්ත වූ නිරැපක්මෙල්ශ වූ මෙතල 
පරමානුත්තර ශනු්යතාවක්රාන්ති මෙ].

ආන%�ය, අතීත කාලමෙයහි යම් මැ ශ්රමණ මෙකමෙනක් මෙහෝ බ්රාහ්මණ මෙකමෙනක් මෙහෝ 
නිරැපක්මෙල්ශ පරමානුත්තර ශුන්යතාඵලසමාපත්තියට පැමිණ විසූහු �, ඒ හැම මහණ 
බමුමෙණෝ පරිශු�්ධ පරමානුත්තර මෙම් ශනු්යතාවට ම පැමිණ විසූහු. ආන%�ය, අනාගත 
කාලමෙයහි යම් මැ ශ්රමණ මෙහෝ බ්රාහ්මණ මෙකමෙනක් මෙවත් �, ඔහු පරමානුත්තර පරිශු�ධ් 
ශුන්යතාව උපයා වාස මෙකමෙරත් �, එ හැම පරිශු�ධ් පරමානුත්තර මෙම් ශුන්යතාව ම උපයා
මෙගන මෙවමෙසත්. ආන%�ය, දැන් යම් මැ ශ්රමණ මෙහෝ බ්රාහ්මණ මෙකමෙනක් පරිශු�ධ් 
පරමානුත්තර ශනු්යතාවට පැමිණ මෙවමෙසත් �, එ හැම පරිශු�ධ් පරමානුත්තර මෙම් ශු%
යතාවට මැ පැමිණ මෙවමෙසති. 

ආන%�ය, එමෙහයින් පරිශු�්ධ පරමානුත්තර ශුන්යතාව උපයාමෙගන වසම්හ’ යි ආන%�ය, 
මෙමමෙස් මෙතාප හික්මෙමන්මෙන් ය.

භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙම් ව&ළ මෙස්ක. සතුටු සිත් ඇති ආයුෂ්මත් ආන%� මෙතරණුමෙවෝ 
බුදුව�න් සතුටින් පිළිගත්හ.
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මහාසුඤ්ඤත සතූ්රය : මජ්ඣිමනිකාය

එවං මෙම සුතං: එකං සමයං භගවා සමෙ�කසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං නිග් 
මෙරාධාරාමෙම. අථ මෙ"ා භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවාමෙසත්වා පත්තචීවරං ආදාය 
කපිලවත්ථුං පිණ්ඩාය පාවිසි. කපිලවත්ථුස්මිං පණි්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පණි්
ඩපාතපටි�කමෙ1තා මෙයන කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙරා, මෙතනුපසඞ්කමි 
දිවාවිහාරාය. මෙතන මෙ"ා පන සමමෙයන කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර සම්
බහුලානි මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි මෙහා1ති. අද්දසා මෙ"ා භගවා කාළමෙ"මකස්
ස ස�කස්ස විහාමෙර සම්බහුලානි මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි. දිස්වාන 
භගවමෙතා එතදමෙහාසි: සම්බහුලානි මෙ"ා කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර 
මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි. සම්බහුලා නු මෙ"ා ඉධ භි�"ූ විහර1තීති.

මෙතන මෙ"ා පන සමමෙයන ආයස්මා ආනමෙ>දා සම්බහුමෙලහි භි�"ූහි සද්ධිං ඝටාය 
ස�කස්ස විහාමෙර චීවරකම්මං කමෙරාති. අථ මෙ"ා භගවා සාය1හසමයං පතිසල්
ලානා වුට්ඨිමෙතා, මෙයන ඝටාය ස�කස්ස විහාමෙරා මෙතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා 
පඤ්ඤමෙත්ත ආසමෙන නිසීදි. නිසජ්ජ මෙ"ා භගවා ආයස්ම1තං ආන>දං ආම1
මෙතසි: 
සම්බහුලානි මෙ"ා ආන>ද, කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර මෙසනාසනානි පඤ්
ඤත්තානි, සම්බහුලා නු මෙ"ා එත්ථ භි�"ූ විහර1තීති.

සම්බහුලානි භමෙ1ත, කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්
තානි, සම්බහුලා එත්ථ භි�"ු විහර1ති. චීවරකාරසමමෙයා මෙනා භමෙ1ත, වත්තතීති.

න මෙ"ා ආන>ද, භි�"ු මෙසාභති සඞ්ගණිකාරාමෙමා සඞ්ගණිකාරමෙතා සඞ්
ගණිකාරාමතං අනුයුමෙත්තා ගණාරාමෙමා ගණරමෙතා ගණසම්මුදිමෙතා. මෙසා 
වතාන>ද, භි�"ු සඞ්ගණිකාරාමෙමා සඞ්ගණිකාරමෙතා සඞ්ගණිකාරාමතං 
අනුයුමෙත්තා ගණාරාමෙමා ගණරමෙතා ගණසම්මුදිමෙතා, යං තං මෙන�"ම්මසු"ං 
පවිමෙවකසු"ං උපසමසු"ං සමෙම්බාධසු"ං තස්ස සු"ස්ස නකිාමලාභී භවිස්සති 
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභීති මෙනතං ඨානං විජ්ජති. 

මෙයා ච මෙ"ා මෙසා ආන>ද, භි�"ු එමෙකා ගණස්මා වූපකමෙට්ඨා විහරති. තමෙස්සතං 
භි�"ුමෙනා පාටිකඞ්"ං: යං තං මෙන�"ම්මසු"ං පවිමෙවකසු"ං උපසමසු"ං සම්
මෙබාධසු"ං තස්ස සු"ස්ස නිකාමලාභී භවිස්සති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභීති 
ඨානමෙමතං විජ්ජති.

මා විසින් මෙමමෙස් අසන ලද: එක් සමමෙයක්හි භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සැහැජනවිමෙයහි 
කිඹුල්වත නිමෙගNෝධාරාමමෙයහි වැඩ වසන මෙස්ක. එකල භාග්යවතුන් වහන්මෙස් වහන්මෙස් 
මෙපරවරැමෙයහි හැඳ මෙපරව පාසිවුරැ මෙගන කිඹුල්වතට පිඬු පිණිස වැඩි මෙස්ක. කිඹුල්වත්හි
පඬිු පණිිස හැසිර පසුබත පණි්ඩපාතමෙයන් වැලැකි මෙස්ක් කාළමෙSමක සැහැරජහුමෙග් 
විහාරය කරා දිවා විහරණය පණිිස වැඩිමෙයෝ. එසමමෙයහි කාළමෙSමක සැහැරජහුමෙග් 
මෙවමෙහර පනවන ලද මෙබාමෙහෝ මෙසනසුන් ඇත. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් කාළමෙSමක 
සැහැරජහුමෙග් මෙවමෙහමෙරහි පනවන ලද මෙබාමෙහෝ මෙසනසුන් දුටු මෙස්ක. දැක භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස්ට මෙතල සිත් වී. කාළමෙSමක සැහැරජහුමෙග් මෙවමෙහර පනවන ලද මෙබාමෙහෝ 
මෙසනසුන් ඇත. මෙම මෙවමෙහර භික්ෂූහු සම්බහුල වශමෙයන් මෙවමෙසත් ද මෙහෝ යි.

එසමමෙයහි ආයුෂ්මත් ආන>ද මෙතරණුමෙවෝ මෙබාමෙහෝ භික්ෂූන් හා සමග ඝටාය නම් ශාක්
යයන්මෙග් විහාරමෙයහි චීවරකම] මෙකමෙරති. එක්බිති භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සවස්මෙ_මෙලහි 
පිළිසලණින් නැඟී සිටි මෙස්ක් ඝටාය නම් ශාක්යයන්මෙග් විහාරය කරා වැඩි මෙස්ක. වැඩැ 
පැන්වූ අස්මෙනහි හුන් මෙස්ක. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් එහි වැඩ හිඳ ආයුෂ්මත් ආන>ද 
මෙතරැන් ඇමතූ මෙස්ක. “ආන>දය, කාළමෙSමක ශාක්යයන්මෙග් විහාරමෙයහි සම්බහුල 
මෙස්නාසනමෙයෝ පනවන ලද්දාහු මෙවති. කිම් මෙමහි සම්බහුල භික්ෂූහු වාස මෙකමෙරත් ද මෙහෝ” 
යි, පුළුවුත්හ.

වහන්ස, කාළමෙSමක ශාක්යයන්මෙග් විහාරමෙයහි පැන්වූ මෙබාමෙහෝ මෙසනසුන් ඇත. මෙමහි 
මෙබාමෙහෝ භික්ෂූහු වාස මෙකමෙරති. වහන්ස, අපමෙග් චීවරකාර සමය පවත්මෙන් යයි පිළිවදන් 
දුන්හු.

ආන>දය, සංගණීකාරාම වූ සංගණිකාමෙයහි ඇලුණු සංගණීකාරාමතාමෙයහි මෙයදුණු 
ගණාරාම වූ ගණයා මෙකමෙරහි ඇලුණු ගණයා හා සම්මුදිත වූ මහණ මෙනා මෙහාබමෙන් ය. 
ආන>දය, සංගණීකාරාම වූ සංගණිකාමෙයහි ඇලුණු සංගණීකාරාමතාමෙයහි අනුයුක්ත වූ 
ගණාරාම වූ ගණයා මෙකමෙරහි ඇලුණු ගණයා මෙකමෙරහි සම්මුදිත වූ ඒ මහණ යම් ඒ 
නෛනෂ්කNම්යසු"මෙයක් පNවිමෙ_කසු"මෙයක් උපශමසු"මෙයක් සම්මෙබෝධසු"මෙයක් ඇදද්, ඒ 
සු"ය ඒකාන්තමෙයන් කැමැති මෙස් ලබනුමෙය් නිදුක් ව ලබනුමෙය් විපුල ව ලබනුමෙය් මෙවයි 
යන මෙතල කරැණ මෙනා මෙ_. 

ආන>දය, යම් මහමෙණක් එකලා වූමෙය් ගණයා මෙකමෙරන් මෙවන් වූමෙය් වාස මෙකමෙi ද, ඒ 
මහණහට මෙතල කැමැති විය යුතු ය: “යම් ඒ නෛනෂ්කNම්යසු"මෙයක්, පNවිමෙ_කසු"මෙයක්, 
උපශමසු"මෙයක්, සම්මෙබාධ සු"මෙයක් ඇදද්, ඒ සු"ය කැමැති මෙස් ලබන්මෙන් නදිුක් ව 
ලබන්මෙන් විපුල ව ලබන්මෙන් මෙවයි” යන මෙතල කරැණ ඇත.

1



මෙසා වතාන>ද, භි�"ු සඞ්ගණිකාරාමෙමා සඞ්ගණිකාරමෙතා සඞ්ගණිකාරාමතං 
අනුයුමෙත්තා ගණාරාමෙමා ගණරමෙතා ගණසම්මුදිමෙතා සාමයිකං වා ක1තං 
මෙචමෙතාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සති, අසාමයිකං වා අකුප්ප1ති මෙනතං ඨානං
විජ්ජති. 

මෙයා ච මෙ"ා මෙසා ආන>ද, භි�"ු එමෙකා ගණස්මා වූපකමෙට්ඨා විහරති, තමෙස්සතං 
භි�"ුමෙනා පාටිකඞ්"ං: සාමයිකං වා ක1තං මෙචමෙතාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරිස්
සති, අසාමායිකං වා අකුප්ප1ති ඨානමෙමතං විජ්ජති.

නාහං ආන>ද, එකරූපම්පි සමනුපස්සාමි: යත්ථ රත්තස්ස යත්ථාභිරත්තස්ස රූපස්ස 
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න උප්පමෙජ්ජය්යුං මෙසාකපරිමෙදවදු�"මෙදාමනස්සූපායාසා.

අයං මෙ"ා ආන>ද, විහාමෙරා තථාගමෙතන අභිසම්බුමෙද්ධා, යදිදං සබ්බනිමිත්තානං 
අමනසිකාරා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිතුං තතN මෙච ආන>ද, 
තථාගතං ඉමිනා විහාමෙරන විහර1තං භව1ති උපසඞ්කමිතාමෙරා භි�"ූ භි�
"ුනිමෙයා උපාසකා උපාසිකාමෙයා රාජාමෙනා රාජමහාමත්තා තිත්ථියා තිත්
ථියසාවකා. තතNාන>ද, තථාගමෙතා විමෙවකනිමෙ1නමෙනව චිමෙත්තන 
විමෙවකමෙපාමෙණන විමෙවකපබ්භාමෙරන වූපකමෙට්ඨන මෙන�"ම්මාභිරමෙතන බ්ය1
තීභූමෙතන සබ්බමෙසා ආසවට්ඨානීමෙයහි ධමෙම්මහි අඤ්ඤදත්ථු උය් 
මෙයාජනකිපටිසංයුත්තංමෙයව කථං කත්තා මෙහාති. 

තස්මාතිහ ආන>ද, භි�"ු මෙචපි ආකමෙඞ්"ය්ය: අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ 
විහමෙරය්ය1ති. මෙතනාන>ද, භි�"ුනා අජ්ඣත්තමෙමව චිත්තං සණ්ඨමෙපතබ්බං, ස1
නිසාමෙදතබ්බං, එමෙකාදි කාතබ්බං, සමාදහාතබ්බං.

කථඤ්ච ආන>ද, භි�"ු අජ්ඣත්තමෙමව චිත්තං සණ්ඨමෙපති ස1නිසාමෙදති එමෙකාදිං
කමෙරාති සමාදහති. 
ඉධාන>ද, භි�"ු විවිමෙච්චව කාමෙමහි විවිච්ච අකුසමෙලහි ධමෙම්මහි සවිත�කං 
සවිචාරං විමෙවකජං පීතිසු"ං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, 

විත�කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං මෙචතමෙසා එමෙකාදිභාවං 
අවිත�කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසු"ං දුතියං ඣානං -මෙප- 
තතියං ඣානං -මෙප- 
චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. 

ආන>දය, එකැතින් ඒ මහණ ස්වකීය පෂ]ත්සමෙමෝධානමෙයහි නියැලිමෙය් සිය පිරිස් හා 
එකව්ීමෙමහි ඇලුමෙණ් සංගණීකාරාමතාමෙයහි මෙයදුමෙණ් ගණයා මෙකමෙරහි නියැලිමෙය් ගණයා 
මෙකමෙරහි ඇලුමෙණ් ගණයා හා සම්මුදිත වූමෙය් මනාප වූ රූපාරූපාවචර චිත්ත විමුක්තිය 
මෙහෝ මෙකමෙලසුන් විසින් අමෙකෝප්ය වූ අසාමයික මෙහවත් මෙලෝමෙකෝත්තර අත්යන්ත විමුක්තිය 
මෙහෝ උපයා මෙවමෙසන්මෙන් ය යන මෙතල කරැණ මෙනා මෙ_. 

ආන>දය, යම් ඒ මහමෙණක් එකලා වූමෙය් ගණයා මෙකමෙරන් ව්යපකෂ] වූමෙය් මෙවමෙස් ද, ඒ 
මහණ හට මෙතල කැමැති විය යුතු ය. කිමෙමක් යත්: කාන්ත වූ සාමයික මෙpමෙතෝවිමුක්තිය 
මෙහෝ අමෙකෝප්ය වූ අසාමයික මෙpමෙතෝවිමුක්තිය මෙහෝ උපයා මෙවමෙසන්මෙන් ය යන මෙතල 
කරැණ මෙවයි.
ආන>දය, යම් රූපමෙයක රාග වශමෙයන් ඇලුණක් හට යම් රූපමෙයක අභිරක්ත වූවක්හට ඒ
රූපයාමෙග් විපරිණාම අන්යථා භාව මෙහ්තුමෙයන් මෙශෝක පරිමෙද්ව දුඃ" මෙදෞම]නස්ය 
උපායාසමෙයෝ නූපදිත් නම්, මම එබඳු එක ද රූපයක් නුවණැසින් මෙනා දක්මි.

ආන>දය, තථාගතයන් විසින් මෙම් විහාරය මෙමාමෙනාවට අවමෙබෝධ කරන ලද, කුමක් පිණිස
යැ යත්: රූපාදි හැම නිමිති මෙනා මෙමමෙනහි කිරීමෙමන් විෂය අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යත 
ඵලසමාපත්තිය සපයා වාස කිරීම පිණිස යි. ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහරණමෙයන් වාස කරන
ඒ තථාගතයන් කරා මහණ මෙමමෙහණ උවසු උවැසි රජ රජමහමැති මෙතාටු මෙතාටුස_මෙවෝ 
එළමෙඹන්නාහු මෙවත් ද, ආන>දය, එ පිරිස්හි තථාගත විමෙවක පNවණ වූ විමෙවක පNාග්භාර වූ
ව්යපකෂ] වූ නිෂක්ාමාභිරත වූ සව]පNකාරමෙයන් ආසNවයනට මෙහ්තුභූත ධම]යන් මෙකමෙරන් 
විසංයුක්ත වූ නිවනට නැඹුරැ වූ මැ සිතින් එකැතින් යන්නට මෙමමෙහයන කථාමෙයන් 
යුක්ත කථාවක් ම කරනු මෙවයි. 

ආන>දය, එමෙහයින් ඉදින් මහණ ද මෙගෝචරාධ්යාත්මමෙයහි ශනු්යතාව උපයාමෙගන වාසය 
කරන්මෙන් නම් මැනැවැ’යි කැමැති වන්මෙන් ද ආන>දය, ඒ මහණ විසින් අධ්යාත්මමෙයහි 
සිත මෙමාමෙනාවට පිහිටු වියැ යුතු යි, හිඳුවියැ යුතු යි, එකඟ කළ යුතු යි, සමාධාන කළ 
යුතු යි.

ආන>දය, මෙකමෙස් නම් මහණ අධ්යාත්මමෙයහි ම සිත මෙමාමෙනාවට පිහිටුවන්මෙන් 
මෙමාමෙනාවට හිඳුවන්මෙන් එකඟ කරන්මෙන් සමාධාන කරන්මෙන් මෙ_ ද යත්: ආන>දය, මෙම 
සස්මෙනහි මහණ කාමමෙයන් මෙවන්ව මැ අකුසල දහමින් මෙවන් ව සවිතක] සවිචාර 
විමෙ_කජ පNීතිසු" ඇති පළමු දැහැන් උපයා වාස මෙකමෙරයි. 

විතක] විචාරයන්මෙග් ව්යපශම මෙහ්තුමෙයන් සිත්හි පැහැදීම් කරන සිත පිළිබඳ එකඟ බව 
ඇති අවිතක] අවිචාර සමාධිජ පNීතිසු" ඇති මෙදවන දැහැන් ... 
මෙතවන දැහැන් ... 
සි_වන දැහැන් උපයාමෙගන වාස මෙකමෙරයි. 
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එවං මෙ"ා ආන>ද, භි�"ු අජ්ඣත්තමෙමව චිත්තං සණ්ඨමෙපති, ස1නිසාමෙදති, 
එමෙකාදි කමෙරාති, සමාදහති. 
මෙසා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති. 
තස්ස අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාමෙතා සුඤ්ඤතාය චිත්තං න ප�">දති, 
නප්පසීදති, න ස1තිට්ඨති, න විමුච්චති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං 
පජානාති: අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මෙ"ා මෙම මනසකිමෙරාමෙතා අජ්ඣත්තං සුඤ්
ඤතාය චිත්තං න ප�">දති, නප්පසීදති, න ස1තිට්ඨති, න විමුච්චතී’ති. ඉතිහ 
තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

මෙසා බහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති -මෙප- 
මෙසා අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසි කමෙරාති -මෙප- 
මෙසා ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාති. 
තස්ස ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං න ප�">දති, නප්
පසීදති, න ස1තිට්ඨති, න විමුච්චති. 
එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: ආමෙනඤ්ජං මෙ"ා මෙම 
මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං න ප�">දති නප්පසීදති න ස1තිට්ඨති න 
විමුච්චතී’ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

මෙතනාන>ද, භි�"ුනා තස්මිංමෙයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිමෙත්ත අජ්ඣත්තං එව චිත්
තං සණ්ඨමෙපතබ්බං, ස1නිසාමෙදතබ්බං, එමෙකාදිකාතබ්බං, සමාදහාතබ්බං. 

මෙසා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති. තස්ස අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං 
මනසිකමෙරාමෙතා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1තිට්ඨති 
විමුච්චති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං 
මෙ"ා මෙම මනසිකමෙරාමෙතා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1
තිට්ඨති විමුච්චතීති.
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

මෙසා බහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති -මෙප- 
මෙසා අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති -මෙප- 
මෙසා ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාති. 

තස්ස ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1
තිට්ඨති විමුච්චති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: ආමෙනඤ්ජං 

ආන>දය, මෙමමෙස් මහණ අධ්යාත්මමෙයහි සිත මෙමානවට පිහිටුවයි, මෙමාමෙනාවට හිඳුවයි, 
එකඟ මෙකමෙරයි, සමාධාන මෙකමෙරයි. 

මෙහ් සිය පස්කමෙඳහි උපන් ශුන්යතාව මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව 
මෙමමෙනහි කරන ඔහුට ශුන්යතාමෙයහි සිත මෙනා බසී, මෙනා පහදී, මෙමාමෙනාවට මෙනා 
පිහිටයි, මෙනා මිමෙද්. ආන>දය, මහණ මෙමමෙස් වූ මෙතල සිත මෙමමෙස් නුවණින් දනී: 
අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි කරන මාමෙග් අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාවට සිත 
මෙනාබස්මෙන් ය, මෙනා පහදමෙන් ය, මෙනා පිහිටන්මෙන් ය, මෙනා මිමෙද් ය කියා යි. 
මෙමමෙස් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි. 

මෙහ් පරපඤ්චස්ක>ධමෙයහි ශුන්යතා මෙමමෙනහි කරයි. ... 
මෙහ් ස්ව පර උභය පඤ්චස්ක>ධමෙයහි ශනු්යතා මෙමමෙනහි කරයි. ... 
මෙහ් ආමෙනඤ්ජ අරූපසමාපත්ති මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. 
අරූප සමාපත්ති මෙමමෙනහි කරන ඔහුට ආමෙනඤ්ජ අරූප සමාපත්තියට සිත මෙනා බසී, 
මෙනා පහ දී, මෙමාමෙනාවට මෙනා පිහිටයි. මෙනා මිමෙද්. 

ආන>දය, මහණ මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල සිත මෙමමෙස් නුවණින් දැනගනී: ආමෙනඤ්ජය 
මෙමමෙනහි කරන මට ආමෙනඤ්ජය පිණිස සිත මෙනා බස්මෙන් ය. මෙනා පහදන්මෙන් ය. 
මෙමාමෙනාවට මෙනා පිහිටන්මෙන් ය. මෙනා මිමෙදන්මෙන් ය කියා යි. මෙම මෙස් එහි සම්පNඥාන 
ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඒ මහණ විසින් එ මැ පූව]සමාධිනිමිත්තමෙයහි අධ්යාත්මමෙයහි ම සිත 
මෙමාමෙනාවට පිහිටුවිය යුතු යැ, මෙමාමෙනාවට හිදුවියැ යුතු යැ, එකඟ කළ යුතු යැ, 
සමාධාන කළ කළ යුතු යි. 

මෙහ් අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි කරයි. අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි කරන 
ඔහුමෙග් සිත අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව පිණිස බැසගනී, පහදී, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මිමෙද්. 
ආන>දය, ඒ මහණ මෙමමෙස් ඇති මෙතල සිත මෙමමෙස් නවුණින් දනී: අධ්යාත්මමෙයහි ශු>
යතාව මෙමමෙනහි කරන මාමෙග් සිත අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව පිණිස බැසගනී,
පහදියි, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මෙවමෙසසින් මිමෙද් යයි කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන 
ඇති මෙවයි. 

ඒ මහණ පර පඤච්ස්ක>ධමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි ... 
මෙහ් ස්ව පර උභය පඤ්චස්ක>ධමෙයහි ශනු්යතාව මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. 

ආමෙනඤ්ජය මෙමමෙනහි කරන ඔහුමෙග් සිත ආමෙනඤජ්ය පිණිස බැසගනී, පහදී, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මිමෙද්. ආන>දය, ඒ මහණ මෙමමෙස් ඇති මෙතල සිත මෙමමෙස් නවුණින් 
දනී: ආමෙනඤ්ජය මෙමමෙනහි කරන මාමෙග් සිත ආමෙනඤ්ජය පිණිස බැසගනී, පහදී, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මෙවමෙසසින් මිමෙද් ය යි කියා යි.
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මෙ"ා මෙම මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1තිට්ඨති 
විමුච්චතීති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා චඞ්කමාය චිත්තං 
නමති. මෙසා චඞ්කමති 
එවං මං චඞ්කම1තං නාභිජ්ඣාමෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අ1වාස්සවිස්
ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා ඨානාය චිත්තං නමති.
මෙසා තිට්ඨති: එවං මං තිට්ඨ1තං නාභිජ්ඣා මෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා 
අ1වාස්සවිස්ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා නිසජ්ජාය චිත්තං 
නමති. මෙසා නිසීදති: එවං මං නිසීද1තං නාභිජ්ඣාමෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා 
ධම්මා අ1වාස්සවිස්ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා සයනාය චිත්තං 
නමති. මෙසා සයති: එවං මං සය1තං නාභිජ්ඣාමෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්
මා අ1වාස්සවිස්ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා කථාය චිත්තං නමති. 
මෙසා යායං කථා හීනා ගම්මා මෙපාථුජ්ජනිකා අනරියා අනත්ථසංහිතා න නිබ්බිදාය 
න විරාගාය න නිමෙරාධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සමෙම්බාධාය න නිබ්
බානාය සංවත්තති. මෙසය්යථිදං: 
රාජකථා මෙචාරකථා මහාමත්තකථා මෙසනාකථා භයකථා යුද්ධකථා අ1නකථා 
පානකථා වත්ථකථා සයනකථා මාලාකථා ග>ධකථා ඤාතිකථා යානකථා 
ගාමකථා නිගමකථා නගරකථා ජනපදකථා ඉත්ථිකථා පුරිසකථා සුරාකථා 
විසි"ාකථා කුම්භට්ඨානකථා පුබ්බමෙපතකථා නානත්තකථා මෙලාක�"ායිකා සමුද්
ද�"ායිකා ඉතිභවාභවකථා, ඉති වා ඉති එවරූපංි කථං න කමෙථස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට සක්මන පිණිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් සක්මන් මෙකමෙරයි. මෙමමෙස් සක්මන් කරන මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත 
ලාමක අකුශල ධම]මෙයෝ ලුහු මෙනා බඳනාහ යි කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති 
මෙවයි. 

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට සිටිනු පණිිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් සිටී. මෙමමෙස් සිටුනා මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත ලාමක අකුශල ධම]මෙයෝ 
මෙනා ලුහුබඳනාහ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට හිඳිනු පිණිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් හිඳියි. මෙමමෙස් හිඳුනා මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත පාපක අකුශල ධම]මෙයෝ 
මෙනා ලුහුබඳනාහ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි. 

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට මෙහෝනා පිණිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් මෙහෝමෙන් මෙවයි. ‘මෙමමෙස් මෙහෝනා මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත පාපක අකුශල
ධම]මෙයෝ මෙනා ලුහුබඳනාහ’ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට භාෂ්යකථා පිණිස සිත 
නැමෙම් නම්, මෙහ් යම් කථාමෙයක් හීන ගNාම්ය පුහුදුනන් මෙකමෙරහි වැමෙටන අනාය්ය] අනත්ථ] 
සංහිත මෙ_ ද, නිiමෙ_දය පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, විරාග ය පණිිස මෙනා වැමෙ� ද, නිමෙරෝධය 
පණිිස මෙනා වැමෙ� ද, උපශමය පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, අභිඥා පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, 
සම්මෙබෝධය පණිිස මෙනා වැමෙ� ද, නිවා]ණය පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, ඒ මෙකබඳු කථා යැ 
යත්: රාජකථා, මෙචෞරකථා, මහාමාතNකථා, මෙස්නාකථා, භයකථා, යුදධ්කථා, ආහාරකථා, 
පානකථා, වස්තNකථා, ශයනකථා, මාලාකථා, ග>ධකථා, ඥාතිකථා, යානකථා, ගNාමකථා, 
නිගමකථා, නගරකථා, ජනපදකථා, ස්තNීකථා, පුරැෂකථා, සුරාකථා, වීථිකථා, 
කුම්භස්ථානකථා, පූව]මෙපN්තකථා, නානාත්වකථා, මෙලෝකායතකථා, සාමුද්රකිකථා, 
ඉතිභාවභවකථා යයි මෙමමෙස් මෙහෝ මෙමමෙස් මෙමබඳු වූ මෙහෝ කථා මෙනා කියමි’ කියා 
මෙමමෙසයින් එහි සමපNඥාන ඇති මෙවයි. 
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යා ච මෙ"ා අයං ආන>ද, කථා අභිසමෙල්ලඛිකා මෙචමෙතාවිනීවරණසප්පායා එක1
තනිබ්බිදාය විරාගාය නිමෙරාධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සමෙම්බාධාය නිබ්බානාය 
සංවත්තති. මෙසය්යථිදං: 

1. අප්පිච්ඡකථා 
2. ස1තුට්ඨිකථා 
3. පවිමෙවකකථා 
4. අසංසග්ගකථා 
5. වීරියාරම්භකථා 
6. සීලකථා 
7. සමාධිකථා 
8. පඤ්ඤාකථා 
9. විමුත්තිකථා 
10. විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, 

ඉති එවරූපිං කථං කමෙථස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා විත�කාය චිත්තං 
නමති. 
මෙසා මෙය මෙත විත�කා හීනා ගම්මා මෙපාථුජ්ජනිකා අනරියා අනත්ථසංහිතා න 
නිබ්බිදාය න විරාගාය න නිමෙරාධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සමෙම්බාධාය 
න නිබ්බානාය සංවත්ත1ති. 
මෙසය්යථිදං: කාමවිතමෙ�කා ව්යාපාදවිතමෙ�කා විහිංසාවිතමෙ�කා, 

ඉති එවරූමෙප විතමෙ�ක න විතමෙ�කස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.
 
මෙය ච මෙ"ා ඉමෙම ආන>ද, විත�කා අරියා නිය්යානිකා නිය්ය1ති. ත�කරස්ස සම්
මා දු�"�"යාය. 
මෙසය්යථිදං: මෙන�"ම්මවිතමෙ�කා අව්යාපාදවිතමෙ�කා අවිහිංසාවිතමෙ�කා. 
ඉති එවරූමෙප විතමෙ�ක විතමෙ�කස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

ආන>දය, යම් කථාමෙයක් ක්මෙල්ශමෙයන්මෙග් තුනුබව කරන්මෙන් චිත්තයාමෙග් විනවීරණයට 
සත්පNාය වූමෙය් ඒකාන්ත නිiමෙ_දය පිණිස විරාගය පණිිස නිමෙරෝධය පිණිස උපශමය 
පණිිස අභිඥා පණිිස සම්මෙබෝධය පිණිස නිවා]ණය පණිිස වැමෙ� ද, මෙකබඳු කථා යැ යත්: 
අල්මෙප්pඡකථා, සන්තුෂ්ඪිකථා, පNවිමෙවකකථා, අසංසග]කථා, වීය්යා]රම්භකථා, ශීලකථා, 
සමාධිකථා, පNඥාකථා, විමුක්තිකථා, විමුක්ති ඥානදශ]නකථා යයි’ මෙමමෙස් මෙමබඳු කථා 
කියමි’ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට විතක]ය පිණිස සිත නැමෙම් 
නම්, ඒ මහණ යම් ඒ විතක] මෙකමෙනක් හීන වවූාහු ගNාම්ය වූවාහු පුහුදුනන් මෙකමෙරහි 
පවත්නාහු අනාය්ය] වූවාහු අනත්ථ]සංහිත වූවාහු නිiමෙ_දයට මෙනා වැමෙටන්නාහු විරාගයට 
මෙනා වැමෙටන්නාහු නිමෙරෝධයට මෙනා වැමෙටන්නාහු උපශමයට මෙනා වැමෙටන්නාහු 
අභිඥාවට මෙනා වැමෙටන්නාහු සම්මෙබෝධියට මෙනා වැමෙටන්නාහු නිවනට මෙනා වැමෙටන්නාහු
මෙවත් ද, මෙකබඳු විතක]මෙයෝ යැ යත්: ‘කාමවිතක] යැ, ව්යාපාද විතක] යැ, විහිංසාවිතක] යි. 
මෙමමෙස් මෙමබඳු විතක]යන් විතක]ණය මෙනා මෙකමෙරමි’ යි කියා මෙමමෙස් එහි සම්පNඥාන ඇති 
මෙවයි. 

ආන>දය, යම් විතක] මෙකමෙනක් ආය්ය] වූවාහු නෛනය්යා]ණික වවූාහු ඒ විතක]ණ කරනවුන් 
මෙමාමෙනාවට දුක් මෙකළවර කරනු පිණිස පමණුුවත් ද, මෙකබඳු විතක]මෙයෝ යැ යත්: 
‘නෂි්කාමවිතක] යැ, අව්යාපාදවිතක] යැ, අවිහිංසාවිතක] යි. මෙමමෙස් මෙමබඳු විතක]යන් විත]
කණ මෙකමෙරමි’ යි කියා මෙමමෙසයින් මෙමහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.
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පඤ්ච මෙ"ා ඉමෙම ආන>ද, කාමගුණා. කතමෙම පඤ්ච: ච�"වුිමෙඤ්ඤය්යා රූපා ඉට්
ඨා ක1තා මනාපා පියරූපා කාමපූසංහිතා රජනීයා, මෙසාතවිමෙඤ්ඤය්යා සද්දා -
මෙප- ඝානවිමෙඤ්ඤය්යා ග>ධා -මෙප- ජිව්හාවිමෙඤ්ඤය්යා රසා -මෙප- කායවිඤ්
මෙඤය්යා මෙඵාට්ඨබ්බා ඉට්ඨා ක1තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. 
ඉමෙම මෙ"ා ආන>ද, පඤ්චකාමගුණා, යත්ථ භි�"ුනා අභි�"ණං සකං චිත්තං පච්
චමෙව�ඛිතබ්බං. 
අත්ථි නු මෙ"ා මෙම ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්
මිං වා ආයතමෙන උප්පජ්ජති මෙචතමෙසා සමුදාචාමෙරාති. 

සමෙච ආන>ද, භි�"ු පච්චමෙව�"මාමෙනා එවං පජානාති: අත්ථි මෙ"ා මෙම ඉමෙමසු 
පඤ්චසු කාමගුමෙණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්මිං වා ආයතමෙන උප්පජ්ජති 
මෙචතමෙසා සමුදාචාමෙරාති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: මෙයා 
මෙ"ා ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු ඡ>දරාමෙගා, මෙසා මෙම අප්පහීමෙනාති. ඉතිහ 
තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

සමෙච පනාන>ද, භි�"ු පච්චමෙව�"මාමෙනා එවං පජානාති. නත්ථි මෙ"ා මෙම 
ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්මිං වා ආයතමෙන 
උප්පජ්ජති මෙචතමෙසා සමුදාචාමෙරාති, එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං 
පජානාති: මෙයා මෙ"ා ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු ඡ>දරාමෙගා, මෙසා මෙම 
පහීමෙනාති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

පඤ්ච මෙ"ා ඉමෙම ආන>ද, උපාදාන�">ධා, යත්ථ භි�"ුනා උදයබ්බයානුපස්සිනා 
විහාතබ්බං. ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සමුදමෙයා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගමෙමා. ඉති 
මෙවදනා, ඉති මෙවදනාය සමුදමෙයා, ඉති මෙවදනාය අත්ථඞ්ගමෙමා. ඉති සඤ්ඤා -මෙප-
ඉති සඞ්"ාරා -මෙප- ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදමෙයා, ඉති විඤ්ඤාණස්
ස අත්ථඞ්ගමෙමාති. 
තස්ස ඉමෙමසු පඤ්චසුපාදාන�"මෙ>ධසු උදයබ්බයානුපස්සිමෙනා විහරමෙතා, මෙයා 
පඤ්චසුපාදාන�"මෙ>ධසු අස්මිමාමෙනා, මෙසා පහීයති. 
එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: මෙයා මෙ"ා ඉමෙමසු පඤ්
චසූපාදාන�"මෙ>ධසු අස්මිමාමෙනා, මෙසා මෙම පහීමෙනාති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා 
මෙහාති. 
ඉමෙම මෙ"ා මෙත ආන>ද, ධම්මා එක1තකුසලායතිකා අරියා මෙලාකුත්තරා අනව�
ක1තා පාපිමතා.

ආන>දය, මෙම් කාමගුණමෙයෝ පස්මෙදමෙනක් මෙවති. කවර පස්මෙදමෙනක යත්: ඉෂ්ට වූ කාන්ත 
වූ මනාප වූ පNියස්වභාව අරමුණු මෙකාට උපදනා කාමමෙයන් යකු්ත වූ රාමෙගෝත්පත්තියට 
කාරණ වූ චක්ෂුiවිඥානමෙයන් දැක්ක යුතු රූපමෙයෝ යැ ... මෙශNෝතවිඥානමෙයන් දතයුතු 
ශබ්දමෙයෝ යැ ... ඝNාණවිඥානමෙයන් දතයුතු ග>ධමෙයෝ යැ ... ජිහ්වාවිඥානමෙයන් වින්දයුතු 
රසමෙයෝ යැ ... ඉෂ්ටාලම්බන වූ කමනීය වූ මනවඩන පNියස්වභාව අරමුණු මෙකාට උපදනා 
කාමමෙයන් යුක්ත වූ රාමෙගෝත්පත්තියට කාරණ වූ කායවිඥානමෙයන් දත යුතු ස්පNෂ්ටව්යමෙයෝ 
යි. 

යම් කාමගුණමෙයක මහණහු විසින් ‘මෙම් පස්කම් ගණුමෙයහි යම් යම් කාමගුණමෙයක 
උපදනා චිත්තසමුදාවාරමෙයක් ඇද්මෙදෝ’යි නිතර තම සිත පNත්යමෙ_ක්ෂා කළ යුතු මෙ_ ද, 
ආන>දය, මෙම් ඒ පස්කම්ගුණමෙයෝ යි. 
ආන>දය, ඉදින් මහණ පNත්යමෙ_ක්ෂා කරනුමෙය් මෙමමෙස් නුවණින් දන්මෙන් මෙ_ ද, කිමෙස් යැ 
යත්: ‘මෙම් පස්කම්ගුණමෙයහි අන්යතර අන්යතර ගුණමෙයක මාමෙග් චිත්තසමුදාවාරමෙයක් 
උපදමෙන් ඇද්ද කියා යි. ආන>දය, මහණ මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල කරැණ මෙමමෙස් 
නවුණින් දන්මෙන් යැ. කිමෙස් යැ යත්: ‘මෙම් පස්කම් ගුණමෙයහි යම් ඡ>දරාගමෙයක් වී නම් 
මට ඒ පNහීණ යයි කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇත මෙවයි. 

ආන>දය, ඉදින් මහණ පNත්යමෙ_ක්ෂා කරනුමෙය් මෙමමෙස් නුවණින් දන්මෙන් මෙ_ ද, කිමෙස් යැ 
යත්: ‘මෙම් පස්කම් ගුණමෙයහි අන්යතර අන්යතර ආයතනමෙයක් මාමෙග් චිත්තසමුදාවාරමෙයක් 
නැත’ කියා යි. ආන>දය, ඒ මහණ මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල කරැණ මෙමමෙස් නවුණින් 
දන්මෙන් ය: මෙම් පඤච්කාමගුණයන් මෙකමෙරහි යම් ඡ>දරාගමෙයක් වී නම්, ඒ මට පNහීණය 
කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, මහණ යම් උපාදාන ස්ක>ධමෙයක උදයව්යය නවුණින් දක්නාහු විසින් විසිය යුතු 
මෙ_ ද, එබඳු මෙම් උපාදාන ස්ක>ධමෙයෝ පස්මෙදමෙනකි. රූපය මෙමමෙස් යැ, රූපසමුදය මෙමමෙස් 
යැ, රූපයාමෙග් අස්තඞ් ගමය මෙමමෙස් යැ, මෙ_දනා මෙමමෙස් යැ, මෙ_දනා සමුදය මෙමමෙස් යැ, 
මෙ_දනාවමෙග් අස්තඞ් ගමය මෙමමෙස් යැ, සංඥා මෙමමෙස් යැ ... සංස්කාර මෙමමෙස් යැ ... විඥාන 
මෙමමෙස් යැ, විඥානසමුදය මෙමමෙස් යැ, විඥානයාමෙග් අස්තංගමය මෙමමෙස් යැ’ යි කියා යි. 

මෙම් පඤ්මෙචෝපාදානස්ක>ධමෙයහි උදයව්යය නුවණින් දක්මින් වාස කරන ඒ මහණහට 
පඤ්මෙචෝපාදාන ස්ක>ධමෙයහි යම් අස්මිමානමෙයක් ඇදද්, ඒ පහ මෙවයි. 
ආන>දය, මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල කරැණ ඒ මහණ මෙමමෙස් නවුණින් දනී: මෙම් 
පඤ්මෙචෝපාදානස්ක>ධමෙයහි යම් අස්මිමානමෙයක් වී ද, ඒ මට පNහීණය කියා යි. මෙමමෙස් එහි
සම්පNඥාන ඇති මෙවයි. 

ආන>දය, ඒකාන්ත කුශලමෙයන් පැමිණි නිමෙකමෙලස් වූ මෙලෝකමෙයහි විශිෂ්ට වූ මරහු විසින් 
මෙනා ඇක්මුණු ඒ දම්හු නම් මෙමාහු ය:
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තං කිං මඤ්ඤසි ආන>ද, කං අත්ථවසං සම්පස්සමාමෙනා අරහති සාවමෙකා 
සත්ථාරං අනුබ>ධිතුං අපි පණුජ්ජමාමෙනාති.
භගවම්මූලකා මෙනා භමෙ1ත, ධම්මා භගවංමෙනත්තිකා භගවංපටිසරණා. සාධු වත 
භමෙ1ත, භගව1තංමෙයව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අමෙත්ථා, භගවමෙතා සුත්වා භි�
"ූ ධාමෙරස්ස1තීති.
න මෙ"ා ආන>ද, අරහති සාවමෙකා සත්ථාරං අනුබ>ධිතුං යදිදං සුත්තං මෙගය්යං 
මෙවය්යාකරණං තස්ස මෙහතු තං කිස්ස මෙහතු: දීඝරත්තස්ස හි මෙවා ආන>ද, ධම්මා 
සුතා ධතා වචසා පරිචිතා මනසානුමෙප�ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. 

යා ච මෙ"ා අයං ආන>ද, කථා අභිසමෙල්ලඛිකා මෙචමෙතා විනීවරණසප්පායා 
එක1තනිබ්බිදාය විරාගාය නිමෙරාධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සමෙම්බාධාය 
නිබ්බානාය සංවත්තති. මෙසය්යථිදං: අප්පිච්ඡකථා ස1තුට්ඨිකථා පවිමෙවකකථා 
අසංසග්ගකථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා 
විමුත්තිඤාණදස්සනකථා. 
එවරූපියා මෙ"ා ආන>ද, කථාය මෙහතු අරහති සාවමෙකා සත්ථාරං අනුබ>ධිතුං අපි
පණුජ්ජමාමෙනා.

එවං සමෙ1ත මෙ"ා ආන>ද, ආචරියූපද්දමෙවා මෙහාති. එවං සමෙ1ත අමෙ1තවාසූපද්
දමෙවා මෙහාති. එවං සමෙ1ත බNහ්මචාරූපද්දමෙවා මෙහාති.
කථං චාන>ද, ආචරියූපද්දමෙවා මෙහාති: 
ඉධාන>ද, එකමෙච්චා සත්ථා විවිත්තං මෙසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්
බතං ක>දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා
වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා අ1වාවට්ට1ති බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා
ච. මෙසා අ1වාවට්ටමෙ1තසු බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච
මුච්ඡති, නකිාමයති, මෙගධං ආපජ්ජති, ආවට්ටති බාහුල්ලාය. අයං වචු්චතාන>ද, 
උපද්දමෙවා ආචරිමෙයා. ආචරියූපද්දමෙවන අවධිංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා 
සංකිමෙලසිකා මෙපාමෙනාබ්භවිකා සදරා දු�"විපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, 
එවං මෙ"ා ආන>ද, ආචරියූපද්දමෙවා මෙහාති.

කථං චාන>ද, අමෙ1තවාසූපද්දමෙවා මෙහාති: තමෙස්සව මෙ"ා පනාන>ද, සත්ථු 
සාවමෙකා තස්ස සත්ථු විමෙවකමනුබNූහයමාමෙනා විවිත්තං මෙසනාසනං භජති 
අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්බතං ක>දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං 
පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා අ1වාවට්ට1ති 
බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා ච. මෙයා අ1වාවට්ටමෙ1තසු 

ආන>දය, ඒ මෙකමෙස් හඟමෙනහි ද ශNාවකයා කිනම් අත්ථ]යක් දක්මින් මෙනරතුදු ශාස්තෘන් 
නුහුබඳනට නිසි මෙ_ ද?
වහන්ස, දහම්හු භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මුල් මෙකාට ඇත. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙන්තෘ 
මෙකාට ඇත. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් පිළිසරණ මෙකාට ඇත. වහන්ස මෙතල භාෂිතයාමෙග් 
අත්ථ] නුබ වහන්මෙස්ට මැ වැටමෙහ් නම් මනාමැනු, භාග්යවතුන් වහන්මෙස්මෙග් බස් අසා භික්
ෂූහු ධරති’යි සැල කමෙළෝ.
ආන>දය, ශNාවකයා සූතN ය, මෙගය ය, මෙවය්යාකරණ ය යන ඒ මෙහ්තු මෙකාට ශාස්තෘන් 
වහන්මෙස් නුහුබඳනට නිසි මෙවයි. ඒ කවර මෙහයින යත්: ආන>දය, පැවිදි ව මෙබාමෙහෝ කල් 
ඇත්තහු විසින් පය්යා]ප්තිධම]මෙයෝ අසන ලදහ, ධරන ලදහ, බසින් පුරැදු කරන ලදහ, 
සිතින් දක්නා ලදහ, පNඥාමෙයන් අවමෙබෝධ කරන ලදහ. 
ආන>දය, යම් ක්මෙල්ශයන්මෙග් තුනුබව කරන්නාහු මෙpමෙතෝවිනීවරණයට සත්පNාය වවූාහු 
ඒකාන්ත නිiමෙ_දය පිණිස විරාගය පණිිස නිමෙරෝධය පිණිස උපශම පිණිස අභිඥා පණිිස 
සම්මෙබෝධය පණිිස නිවා]ණය පණිිස වැමෙටත් ද, ඔහු කවරහ යත්: අල්මෙප්pඡකථා යැ, 
සන්තුෂ්ටිකථා යැ, පNවිමෙවකකථා යැ, අසංසග]කථා යැ, වීය්යා]රම්භකථා යැ, ශීලකථා යැ, 
සමාධිකථා යැ, පNඥාකථා යැ, විමුක්තිකථා යැ, විමුක්තිඥානදශ]නකථා යැ යන මෙමාහු යි. 

ආන>දය, ශNාවකයා මෙනරතුදු මෙමවන් කථාමෙහතුමෙයන් ශාස්තෘන් වහන්මෙස් නුහුබැඳ 
යන්නට නිසි මෙවයි.

ආන>දය, මෙමමෙස් ආචාමෙය්යෝ]පද්රව මෙවයි, මෙමමෙස් වත් ම අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙවයි. මෙමමෙස්
වත් ම බNහ්මචාරූපද්රව මෙ_.
ආන>දය, මෙකමෙස් ආචාමෙය්යෝ]පද්රව මෙ_ යැ යත්: ආන>දය, මෙමමෙලා වැ ඇතැම් 
ශාස්තෘවරමෙයක් අරණ්ය ය, වෘක්ෂමූල ය, පව]ත ය, කඳුරැලි ය, ගිරිගුහා ය, ශ්මසාන ය, වන
පNස්ථ ය, අභ්යවකාශ ය, පලාලපුඤ්ජ යයි විවික්ත ශායනාසන ඇසුරැ මෙකමෙරයි. එමෙස් 
එකලා වැ වාස කරන ඔහු මෙවත බමුණු ගැහැවිමෙයෝ ද නියම්ගම්වැස්මෙසෝ ද දන_වැස්මෙසෝ 
ද එළැමෙඹත්. මෙහ් බමුණු ගැහැවියනුදු නියම්ගම්වැස්සනුදු දන_වැස්සනුදු එළැමෙඹන කල 
තෘෂ්ණාමෙයන් මූiඡිත මෙවයි නිකාම මෙකමෙරයි, ගිජුබවට පැමිමෙණයි, පNත්යයබාහුල්යයට 
වැමෙටයි. 
ආන>දය, මෙම් ආචාමෙය්යෝ]පද්රව යයි කියනු ලැමෙබ්. ආචාමෙය්යෝ]පද්රව මෙහ්තුමෙයන් 
සංක්මෙල්ශයට හිත වූ පුනභ]වය පණිිස පවත්නා දරථ සහිත දුඃ"විපාක ඇති මතුමෙයහි 
ජාතිජරාමරණයට හිත වූ පාපක අකශුලධම]මෙයෝ ඒ ආචාය්ය]වරයා ගුණ මරණමෙයන් 
මැරූහ. ආන>දය, මෙමමෙස් ආචාය්ය]යාහට උපද්රව මෙවයි.

ආන>දය, කිමෙසයින් අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙ_ යැ යත්: ආන>දය, ඒ ශාස්තෘහුමෙග් මැ 
ස_මෙවක් ඒ ශාස්තෘහුමෙග් විමෙ_කය අනුව වඩනුමෙය් අරණ්ය ය, වෘක්ෂමූල ය, පව]ත ය, 
කඳුරැ ය, ගිරිමෙලන, මෙසාමෙහාන, වනමෙපත, අභ්යවකාශ ය, පදිුරැකිළිය යන මෙසනසුන් 
ඇසුරැ මෙසමෙවයි. එමෙසයින් එකලා වැ වාස කරන ඔහු මෙවත බමුණු ගැහැවියන් හා 
නියම්ගම් වැස්මෙසෝ ද දන_වැස්මෙසෝ ද එළැමෙඹති. මෙහ් බමුණු ගැහැවියන් හා නියම්ගම් 
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බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච මුච්ඡති, නකිාමයති, මෙගධං
ආපජ්ජති, ආවට්ටති බාහුල්ලාය. අයං වචු්චතාන>ද, උපද්දමෙවා අමෙ1තවාසී. 
අමෙ1තවාසූපද්දමෙවන අවධිංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකිමෙලසිකා 
මෙපාමෙනාබ්භවිකා සදරා දු�"විපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා. එවං මෙ"ා ආන>ද,
අමෙ1තවාසූපද්දමෙවා මෙහාති.

කථං චාන>ද, බNහ්මචාරූපද්දමෙවා මෙහාති: ඉධාන>ද, තථාගමෙතා මෙලාමෙක 
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුමෙද්ධා විජ්ජාචරණසම්පමෙ1නා සුගමෙතා මෙලාකවිදූ 
අනුත්තමෙරා පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා මෙදවමනුස්සානං බුමෙද්ධා භගවා. මෙසා විවිත්තං 
මෙසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්බතං ක>දරං ගිරිගුහං සුසානං 
වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා 
අ1වාවට්ට1ති බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා ච. මෙසා 
අ1වාවට්ටමෙ1තසු බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච 
න මුච්ඡති, න නකිාමයති, න මෙගධං ආපජ්ජති. න ආවට්ටති බාහුල්ලාය. 

තමෙස්සව මෙ"ා පනාන>ද, සත්ථු සාවමෙකා තස්ස සත්ථු විමෙවකමනුබNූහයමාමෙනා 
විවිත්තං මෙසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්බතං ක>දරං ගිරිගුහං 
සුසානං වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා
අ1වාවට්ට1ති බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා ච. මෙසා 
අ1වාවට්ටමෙ1තසු බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච මුච්ඡති,
නකිාමයති, මෙගධං ආපජ්ජති. ආවට්ටති බාහුල්ලාය. අයං වචු්චතාන>ද, උපද්දමෙවා 
බNහ්මචාරී බNහ්මචාරූපද්දමෙවන අවධිංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකිමෙලසිකා 
මෙපාමෙනාභවිකා සදරා දු�"විපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා. එවං මෙ"ා ආන>ද, 
බNහ්මචාරූපද්දමෙවා මෙහාති.

තතNාන>ද, මෙයා මෙචවායං ආචරියූපද්දමෙවා මෙයා ච අමෙ1තවාසූපද්දමෙවා, අයං 
මෙතහි බNහ්මචාරූපද්දමෙවා දු�"විපාකතමෙරා මෙචව කටුකවිපාකතමෙරා ච, අපි ච 
විනිපාතාය සංවත්තති.

තස්මාතිහ මං ආන>ද, මිත්තවතාය සමුදාචරථ, මා සපත්තවතාය. තං මෙවා 
භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සු"ාය.
කථං චාන>ද, සත්ථාරං සාවකා සපත්තවතාය සමුදාචර1ති මෙනා මිත්තවතාය: 
ඉධාන>ද, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී අනුකම්පං 
උපාදාය ඉදං මෙවා හිතාය ඉදං මෙවා සු"ායාති. තස්ස සාවකා න සුස්සූස1ති, න 

වැස්සනුදු දන_වැස්සනුදු එළැමෙඹත් ම තෘෂ්ණාමුpඡාමෙයන් මුසපත් මෙවයි, නකිාම 
මෙකමෙරයි, ගිජුබවට පැමිමෙණයි, බාහුල්යයට වැමෙටයි. ආන>දය, මෙම් අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව 
යයි කියනු ලැමෙබ්. අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙහ්තුමෙයන් මෙකමෙලසන පුනභ]වය කරන දරථ 
සහිත දුඃ"විපාක මෙදන මතුමෙයහි ජාතිජරාමරණ උදාකරන ලාමක අකුසලදහම්හු ඒ 
අතවැස්සා ගුණමරණමෙයන් මැරූහ. ආන>දය, මෙමමෙස් අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙවයි.

ආන>දය, මෙකමෙස් බNහ්මචාරී උපද්රව මෙ_ යැ යත්: ආන>දය, මෙමමෙලාවැ අහ]ත්, සම් 
යක්සම්බුද්ධ, විද්යාචරණසම්පන්න, සුගත වූ, මෙලෝකවිද්, අනුත්තර පුරැෂදම්යසාරථි වූ, 
මෙද_මිනිසුන්ට ශාස්තෘ වූ, චතුස්සත්යාවමෙබෝධ කළ භාග්යවත් වූ තථාගතයන් වහන්මෙස් 
උපදනා මෙස්ක. ඔබ අරණ්ය ය, වෘක්ෂමූල ය, පව]ත ය, ක>දර ය, ගහ්වර ය, ශ්මසාන ය, 
වනපNස්ථ ය, අභ්යවකාශ ය, පලාලපුඤ්ජ යයි විවික්ත ශායනාසන මෙසවුති. එමෙස් එකලා ව
වාස කරන ඔබ මෙවත බමුණුගැහැවිමෙයෝ ද නියම්ගම්වැස්මෙසෝ ද දන_වැස්මෙසෝ ද 
පැමිමෙණති. ඔබ බමුණු ගැහැවියනුදු නියම්ගම් වැසියනුදු දන_වැසියනුදු පැමිමෙණන කල 
මූipඡිත මෙනා මෙවති, නකිාම මෙනා මෙකමෙරති, මෙග්ධයට මෙනා පැමිමෙණති, බාහුල්යයට මෙනා 
වැමෙටත්. 
ආන>දය, ඒ තථාගත ශාස්තෘන්මෙග් මැ ස_මෙවක් ඒ ශාස්තෘන්මෙග් විමෙ_කය වඩන්මෙන් 
අරණ, රැක්මුල, ප_, කඳුරැ, මෙලන, මෙසාමෙහාන, වනමෙපත, එළිමහන, පදිුරැකිළි යයි 
ජනසුන් මෙසනසුන් මෙසවී. එමෙස් එකලා වැ වාස කරන ඔහු මෙවත බNාහ්මණ ගෘහපතිමෙයෝ ද
නිගමවාසීහු ද ජනපදවාසීහු ද පැමිමෙණති. මෙහ් බNාහ්මණ ගෘහපතියනුදු නිගමවාසීනුදු 
ජනපදවාසීනුදු පැමිමෙණත් ම තෘෂ්ණාමුpඡාමෙයන් මූipඡිත මෙවයි, නකිාම මෙකමෙරයි, 
මෙග්ධයට පැමිමෙණයි, බාහුල්යයට වැමෙටයි. ආන>දය, මෙම් බNහ්මචාරීඋපද්රව යයි කියනු 
ලැමෙබ්. බNහ්මචාරී උපද්රව මෙහ්තුමෙයන් සංක්මෙල්ශයට හිත වූ පුනභ]වයට වැමෙටන සදර වූ 
දුඃ"විපාක වූ මතු ජාතිජරාමරණයට කරැණු වූ ලමු අකුසලදහම්හු ඒ බNම්සරහු 
ගුණමරණමෙයන් මැරූහ.

ආන>දය, එහි යම් ආචාමෙය්යෝ]පද්රවමෙයක් ඇද්ද, යම් අන්මෙතවාසිමෙකාපද්රවමෙයක් ඇදද්, ඒ 
උපද්රවයනට වඩා මෙම් බNහ්මචාරීඋපද්රවය දුඃ"විපාකතර මෙවයි. කටකුවිපාකතර ද මෙවයි. 
තවද විනපිාතයට වැමෙටයි.

ආන>දය, එකරැමෙණන් මා මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර කරව, මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් 
ව්යවහාර මෙනා කරව, එය මෙතාපට දීඝ]රාතNිමෙයහි හිත පිණිස සුව පිණිස මෙවයි.
ආන>දය, මෙකමෙස් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් වහන්මෙස් මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙකමෙරති 
යත්: මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා මෙකමෙරතී යත්: ‘ආන>දය, මෙමමෙලාවැ 
ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනුකම්පා ඇති වැ හිනෛතෂී වැ අනුකම්පා පණිිස ස_වනට දහම් 
මෙදසති. ‘මෙමය මෙතාපට හිතපිණිස ය, මෙමය මෙතාපට සුව පණිිස ය කියා යි. ස_මෙවෝ 
ඔබමෙග් වචනය මෙනා අසනු කැමැති මෙවති, කන් මෙනා නතු මෙකමෙරති, දැනගනුවට සිත 
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මෙසාතං ඔදහ1ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප1ති. මෙවා�කම්ම ච සත්ථුසාසනා 
වත්ත1ති. එවං මෙ"ා ආන>ද, සත්ථාරං සාවකා සපත්තවතාය සමුදාචර1ති මෙනා 
මිත්තවතාය.
කථඤ්චාන>ද, සත්ථාරං සාවකා මිත්තවතාය සමුදාචර1ති මෙනා සපත්තවතාය: 
ඉධාන>ද, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී අනුකම්පං 
උපාදාය: ඉදං මෙවා හිතාය ඉදං මෙවා සු"ායාති. තස්ස සාවකා සුස්සූස1ති, මෙසාතං
ඔදහ1ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප1ති, න ච මෙවා�කම සත්ථුසාසනා වත්ත1ති.
එවං මෙ"ා ආන>ද, සත්ථාරං සාවකා මිත්තවතාය සමුදාචර1ති, මෙනා සපත්තවතාය.
තස්මාතිහ මං ආන>ද, මිත්තවතාය සමුදාචරථ, මා සපත්තවතාය. තං මෙවා 
භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සු"ාය. 
න මෙ"ා අහං ආන>ද, තථා පර�කමිස්සාමි. යථා කුම්භකාමෙරා ආමමෙක 
ආමකමමෙත්ත. නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහං ආන>ද, ව�"ාමි. පවය්හ ආන>ද, පවය්හ 
ව�"ාමි. මෙයා සාමෙරා මෙසා ඨස්සතීති.

ඉදමමෙවාච භගවා. අත්තමමෙනා ආයස්මා ආනමෙ>දා භගවමෙතා භාසිතං අභින>දීති.

මෙනා එළවති, ශාස්තෘශාසනමෙයන් ඉවත් වැ වැමෙටත්. ආන>දය, මෙමමෙස් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් 
වහන්මෙස් මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙකමෙරති. මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා 
මෙකමෙරත්.
ආන>දය, මෙකමෙස් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් වහන්මෙස් මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙකමෙරති 
යත්: මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා මෙකමෙරතී යත්: ‘ආන>දය, මෙමමෙලාවැ ශාස්තෘන් 
වහන්මෙස් අනුකම්පක ව හිනෛතෂී ව අනකුම්පා පිණිස ස_වනට දහම් මෙදසති. ‘මෙමය 
මෙතාපට හිත පිණිස ය, මෙමය මෙතාපට සුව පණිිස ය කියා’ යි. ස_මෙවෝ ඔබමෙග් වචනය 
අසනු කැමැති මෙවති, කන් නතු මෙකමෙරති, දැනගන්නට සිත එළවති, ශාස්තෘශාසනමෙයන් 
ඉවත් ව මෙනා ද වැමෙටත්.
ආන>දය, මෙමමෙසයින් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් වහන්මෙස් මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර 
මෙකමෙරති, මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා මෙකමෙරත්. ආන>දය, එකරැමෙණන් මා 
මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර කරව, මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා කරව, එය 
මෙතාපට දීඝ]රාතNමෙයහි හිත පිණිස සුව පණිිස මෙවයි. 
ආන>දය, යම් පරිදි කුම්භකාරමෙයක් අපක්ව වූ අමු මැටිබඳුමෙනහි කNියා මෙකමෙi ද, මම 
එපරිදි මෙනා පිළිපදිමි. ආන>දය, මම පුනපුනා නිගNහ මෙකාට කියමි. ආන>දය, මෙදාස් 
පනුපුනා මෙනර කියමි. යම් සාරමෙයක් ඇද්ද, ඒ සිටුමෙන්ය කියා යි.
භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙම් මහාසුඤ්ඤත සුත වදාළ මෙස්ක. සතුටු සිත් ඇති ආයුෂ්මත් 
ආන>ද මෙතරණුමෙවෝ භාග්යවතුන් වහන්මෙස්මෙග් භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්හ.
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සුඤ්ඤත

ආනෙ�ඤ්ජ සමාධිය

අජ්ඣත්තං 
සුඤ්ඤතං 

ම�සිකනෙ�ාති

බහිද්ධා 
සුඤ්ඤතං 

ම�සිකනෙ�ාති

අජ්ඣත්තබහිද්ධා 
සුඤ්ඤතං 

ම�සිකනෙ�ාති

ආනෙ�ඤ්ජං 
ම�සිකනෙ�ාති

සාර්ථකයි ඔව්

�ිවැ�දි දස කථා

�ිශ්ඵල නෙදතිස් 
කථා

කථාව

ඇවිදීම
හිඳීම

සිට ගැ�ීම
සය�ය

සිතීම

අර්ථවත් නෙද්

අ�ර්ථකාරී නෙද්

තම සිත 
ප්රත්යනෙව්ක්ෂා කිරීම

පස්කම් 
නෙකනෙ�හි 
හට ගත් 
සිතුවිලි 
තිනෙ5ද?

දැ�ුවත් නෙවයි
(සම්පජානෙ�ා 

නෙහාති)

අකුසල ධර්ම 
සිනෙත් තිනෙ5ද?

පඤ්නෙ;ෝපාදා�ස්කන්ධනෙයහි 
උදයව්යය  

දකිමි�් වාසය කිරීම

අස්මිමා�ය 
ප්රහීණ වීම

ඔව්

මහාසුඤ්ඤත සූත්රය (MN 122)

සමථ භාව�ා

�ෑවිපස්ස�ා

�ෑ



සළායතනවිභඞ්ග සූත්රය : මජ්ඣිමනිකාය

එවං මෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති මෙ�තවමෙන 
අනාථපණි්ඩිකස්ස ආරාමෙම. තත්ර මෙ#ා භගවා භික්#ූ ආමමෙ&තසි භික්#මෙවාති. 
භදමෙ&තති මෙත භික්#ූ භගවමෙතා පච්චමෙස්සාසුං. භගවා එතදමෙවාච:
සළායතනවිභඞ්ගං මෙවා භික්#මෙව, මෙදසිස්සාමි. තං සුණාථ සාධකුං මනසි 
කමෙරාථ. භාසිස්සාමීති.
එවං භමෙ&තති මෙ#ා මෙත භික්#ූ භගවමෙතා පච්චමෙස්සාසුං. භගවා එතදමෙවාච:

ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානි. 
ඡ බාහිරානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානි. 
ඡ විඤ්ඤාණකායා මෙවදිතබ්බා. 
ඡ ඵස්සකායා මෙවදිතබ්බා. 
අට්ඨාරස මමෙනාපවිචාරා මෙවදිතබ්බා. 
ඡත්තිංස සත්තපදා මෙවදිතබ්බා. 
තත්රිදං නිස්සාය ඉදං ප�හථ 
තමෙයා සතිපට්ඨානා යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහති, මෙසා වුච්චති මෙයාග්ගාචරියානං අනුත්තමෙරා පුරිසදම්
මසාරථී’ති. අයමුමෙDදමෙසා සළායතනවිභඞ්ගස්ස.

ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිඤ්
මෙචතං පටිච්ච වුත්තං: චක්#ායතනං මෙසාතායතනං ඝානායතනං ජිව්හායතනං 
කායායතනං මනායතනං. ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති යං 
තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඡ බාහිරානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං 
පටිච්ච වුත්තං: රූපායතනං සDදායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං 
මෙඵාට්ඨබ්බායතනං ධම්මායතනං. ඡ බාහිරානි ආයතනානි මෙවදිතබ්බානීති ඉති යං
තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඡ විඤ්ඤාණකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං. කිමෙඤ්චතං පටිච්ච 
වුත්තං: චක්#වුිඤ්ඤාණං මෙසාතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං 
කායවිඤ්ඤාණං මමෙනාවිඤ්ඤාණං. ඡ විඤ්ඤාණකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං 
වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

මා විසින් මෙමමෙස් අසනලද: එක් කමෙලක භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සැවැත්නුවර සමීපමෙයහි වූ
අමෙන්පඬිු මහසිටුහුමෙග් මෙදව්රම් මෙවමෙහර වැඩවාස කරනමෙස්ක. එකල භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස් ‘මහමෙණනි’ යි භික්ෂූන් ඇමතූමෙස්ක. ‘වහන්සැ’ යි ඒ භික්ෂූහු භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස්ට පිළිවදන් දුන්හු. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙතල සූත්රය වදාළමෙස්ක:
‘මහමෙණනි, මෙතාපට ෂඩායතනවිභාගය මෙදසමි. ඒ අසව, මනාමෙකාට මෙමමෙනහි කරව, 
කියමි’ යි වදාමෙළෝ.
‘වහන්ස, එමෙස් යැ’ යි ඒ භික්ෂූහු භාග්යවතුන් වහන්මෙස්ට පිළිවදන් ඇස්වූහ. භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස් මෙතල වදාළමෙස්ක.

සවැදූරැම් ආධ්යාත්මික ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සවැදූරැම් බාහිර ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සවැදූරැම් විඥානකායමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සවැදූරැම් ස්පර්ශ_කායමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
අටමෙළාස් මමෙනෝපවිචාරමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
සතිස් සත්ත්වපදමෙයෝ දතයුත්තාහ. 
එහි ‘මෙමය නිසා මෙමය දුරැ කරව’ යනු දතයුත්මෙත් යැ. 
ආය්ය_ මෙතමෙම් යම් සීවටනක් මෙසවුමෙන් මෙව් ද, ආය්ය_ මෙතමෙම් යම් සීවටනක් මෙසවුමෙන් 
ර්ශාස්තෘ වී ගණානුර්ශාසනාවට නිසි මෙව් ද, ඒ තුන් සීවටන්හු දතයුත්තාහ. මෙහ් ‘ආචාර 
ර්ශික්ෂණ කරන මෙයාග්ගාචාරීන් අතුරින් අනුත්තර වූ “පුරැෂදම්යසාරථි” යයි කියනු ලැමෙf, 
යනු දතයුත්මෙත් යැ. ෂඩායතනවිභාගයාමෙග් මෙම් උද්මෙද්ස යි.

‘සවැදූරැම් අධ්යාත්මික ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල බමෙසක් කියන ලද ද, 
මෙතල කුමක් සඳහා කියන ලද යැ යත්: චක්ෂුරායතන යැ, මෙර්ශ්රෝත්රායතන යැ, ඝ්රාණායතන 
යැ, ජිහ්වායතන යැ, කායායතන යැ, මනායතන යි. ‘සවැදූරැම් අධ්යාත්මික ආයතනමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘සවැදූරැම් බාහිර ආයතනමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බසක් කියන ලද ද, 
මෙතල කුමක් පිණිස කියනලද යැ යත්: රූපායතන යැ, ර්ශfදායතන යැ, ගන්ධායතන යැ, 
රසායතන යැ, ස්ප්රෂ්ටව්යායතන යැ, ධමා_යතන යි. ‘සවැදූරැම් බාහිර ආයතනමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙස් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘සවැදූරැම් විඥානකායමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බසක් කියනලද ද, මෙතල 
කුමක් සඳහා කියනලද යැ යත්: චක්ෂුර්විඥාන යැ, මෙර්ශ්රෝත්රවිඥාන යැ, ඝ්රාණවිඥාන යැ, 
ජිව්හාවිඥාන යැ, කායවිඥාන යැ, මමෙනෝවිඥාන යි. ‘සවැදූරැම් විඥානකායමෙයෝ දතයුත්තාහ’
යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියනලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.
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ඡ ඵස්සකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්තං: 
චක්#ුසම්ඵමෙස්සා මෙසාතසම්ඵමෙස්සා ඝානසම්ඵමෙස්සා ජිව්හාසම්ඵමෙස්සා කායසම්
ඵමෙස්සා මමෙනාසම්ඵමෙස්සා. ඡ ඵස්සකායා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං වුත්තං, 
ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

අට්ඨාරස මමෙනාපවිචාරා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං 
පටිච්ච වුත්තං: 
චක්#ුනා රූපං දිස්වා මෙසාමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති, මෙදාමනස්සට්ඨානියං 
රූපං උපවිචරති, උමෙපක්#ට්ඨානියං රූපං උපවිචරති. 
මෙසාමෙතන සDදං සුත්වා -මෙප- ඝාමෙනන ගන්ධං ඝායිත්වා -මෙප- ජිව්හාය රසං 
සායිත්වා -මෙප- කාමෙයන මෙඵාට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා -මෙප- මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය 
මෙසාමනස්සට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති, මෙදාමනස්සට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති, 
උමෙපක්#ට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති. 
ඉති ඡ මෙසාමනස්සූපවිචාරා, ඡ මෙදාමනස්සූපවිචාරා, ඡ උමෙපක්#පූවිචාරා, අට්ඨාරස
මමෙනාපවිචාරා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඡත්තිංස සත්තපදා මෙවදිතබ්බාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං. කිමෙඤ්ච තං පටිච්ච 
වුත්තං: 
ඡ මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි, ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි, 
ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි, ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි, 
ඡ මෙගහසිතා උමෙපක්#ා, ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා.

තත්ථ කතමානි ඡ මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි: 
චක්#වුිමෙඤ්mය්යානං රූපානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං පටිලාභං වා පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා පුමෙබ්බ වා 
පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුස්සරමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්
සං. යං එවරූපං මෙසාමනස්සං ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙසාමනස්සං. 
මෙසාතවිමෙඤ්mය්යානං සDදානං -මෙප- ඝානවිමෙඤ්mය්යානං ගන්ධානං -මෙප- ජිව්
හාවිමෙඤ්mය්යානං රසානං -මෙප- කායවිමෙඤ්mය්යානං මෙඵාට්ඨබ්බානං -මෙප- 
මමෙනාවිමෙඤ්mය්යානං ධම්මානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං පටිලාභං වා පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා පුමෙබ්බ වා 
පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුස්සරමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්
සං. යං එවරූපං මෙසාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙසාමනස්සං. ඉමානි ඡ 
මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි.

‘සවැදූරැම් ස්පර්ශ_කයමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බමෙසක් කියනලද ද, මෙතල 
කුමක් සඳහා කියනලද යැ යත්: චක්ෂුස්සංස්පර්ශ_ යැ, මෙර්ශ්රෝත්රසංස්පර්ශ_ යැ, ඝ්රාණරසංස්පර්ශ_ යැ,
ජිව්හාසංස්පර්ශ_ යැ, කායසංස්පර්ශ_ යැ, මනඃසංස්පර්ශ_ යි. ‘සවැදූරැම් ස්පර්ශ_කයමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘අටමෙළාස් මමෙනෝපවිචාරමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බමෙසක් කියන ලද ද, 
මෙතල කුමක් සඳහා කියනලද යැ යත්: ඇසින් මෙසෞමනස්යයට ප්රත්ය වූ රූප දැක 
රූමෙපෝපවිචාර මෙකමෙරයි. මෙදෞම_නස්යයට ප්රත්යය වූ රූප දැක රූමෙපෝපවිචාර මෙකමෙරයි. 
උමෙප්ක්ෂාවට ප්රත්යය වූ රූප දැක රූමෙපෝපවිචාර මෙකමෙරයි. මෙර්ශ්රෝත්රමෙයන් ර්ශfද අසා  ඝ් …
රාණමෙයන් ගන්ධාඝ්රාණ මෙකාට  ජිහ්වාමෙයන් රස ආස්වාදය මෙකාට  කයින් ස්ප්රෂ්ටව්ය … …
ස්පර්ශ_ මෙකාට  සිතින් මෙසෞමනස්යයට ප්රත්යය වූ ධම_ දැන ධර්මෙමාපවිචාර මෙකමෙරයි… . 
මෙදෞම_නස්යයට ප්රත්යය වූ ධම_ දැන ධර්මෙමාපවිචාර මෙකමෙරයි. උමෙප්ක්ෂාවට ප්රත්යය වූ ධම_ 
දැන ධර්මෙමාපවිචාර මෙකමෙර්. මෙමමෙස් මෙමාහු ෂට් මෙසෞමනමෙස්යෝපචාරමෙයෝ යැ ෂඩ් මෙදෞ_
මනමෙස්යෝපචාරමෙයෝ යැ, ෂඩ් උමෙපක්්මෙෂෝපචාරමෙයෝ යි. ‘අටමෙළාස් මමෙනෝපවිචාරමෙයෝ 
දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියනලද ද, මෙතල පිණිස කියන ලදී.

‘සතිස් සත්ත්වපදමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල බස 
කුමක් පිණිස කියන ලද යැ යත්: මෙගහනිඃර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, නෂි්කාමතා 
නඃිර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, මෙගහනිඃර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, නෂි්කාමතා 
නඃිර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදමෙනක, මෙගහනිඃර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක, නෂි්කාමතා 
නඃිර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක.

එහි මෙගහනිඃශ්රීත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: 
ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ මමෙනෝරම වූ මෙලෝකාමිෂ ප්රතිසංයුක්ත වූ චක්ෂුර්විමෙu්ය රූපප් 
රතිලාභය ප්රතිලාභවර්ශමෙයන් දක්නහුට මෙහෝ ප්රතිලfධ බැවින් අතීත වූ නිරැද්ධ වූ ප්රකෘති 
වි�හනමෙයන් විපරිණාම වූ මෙපර ලැබූ විරූ රූපයක් මෙහෝ දක්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන්
ය, මෙමබඳු යම් මෙසෞමනස්යමෙයක් ඇද්ද මෙම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසෞමනස්ය යයි කියනු ලැමෙf. 

මෙර්ශ්රෝත්ර විමෙu්ය ර්ශfදප්රතිලාභය  ඝ්රාණවිමෙu්ය ගන්ධප්රතිලාභ  ජිව්හාවිමෙu්ය රසප් … …
රතිලාභ  කායවිමෙu්ය ස්ප්රෂ්ටව්යප්රතිලාභය  ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ මමෙනෝරම … …
වූ තෘෂ්ණා 
ප්රතිසංයුක්ත වූ මමෙනෝවිමෙu්ය ධම_ප්රතිලාභ වර්ශමෙයන් දක්නහුට මෙහෝ අතීත වූ නිරැද්ධ වූ 
විපරිණත වූ මෙපර ලදවිරූ මෙහෝ ධම_යක් සිහි කරන්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන් ය. 
මෙමබඳු යම් මෙසෞමනස්යමෙයක් ඇද්ද මෙම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසෞමනස්ය යැයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු 
සවැදූරැම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ යි.
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තත්ථ කතමානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි: 
රූපානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ මෙචව රූපා 
එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත රූපා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති එවමෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්සං. යං එවරූපං 
මෙසාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙනක්#ම්මසිතං මෙසාමනස්සං. 

සDදානං මෙත්වව -මෙප- ගන්ධානං මෙත්වව -මෙප- රසානං මෙත්වව -මෙප- මෙඵාට්ඨබ්බානං 
මෙත්වව -මෙප- ධම්මානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ
මෙචව ධම්මා, එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත ධම්මා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති 
එවමෙමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති මෙසාමනස්සං. යං 
එවරූපං මෙසාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙනක්#ම්මසිතං මෙසාමනස්සං. ඉමානි ඡ 
මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි.

තත්ථ කතමානි ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි: 
චක්#වුිමෙඤ්mය්යානං රූපානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං අප්පටිලාභං වා අප්පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා 
පුමෙබ්බ වා අප්පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුස්සරමෙතා උප්පජ්
�ති මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙදාමනස්සං. 

මෙසාතවිමෙඤ්mය්යානං සDදානං -මෙප- ඝානවිමෙඤ්mය්යානං ගන්ධානං -මෙප- ජිව්
හාවිමෙඤ්mය්යානං රසානං -මෙප- කායවිමෙඤ්mය්යානං මෙඵාට්ඨබ්බානං -මෙප- 
මමෙනාවිමෙඤ්mය්යානං ධම්මානං ඉට්ඨානං ක&තානං මනාපානං මමෙනාරමානං 
මෙලාකාමිසපටිසංයුත්තානං අප්පටිලාභං වා අප්පටිලාභමෙතා සමනුපස්සමෙතා 
පුමෙබ්බ වා අප්පටිලDධපුබ්බං අතීතං නිරැDධං විපරිණතං සමනුපස්සමෙතා උප්පජ්
�ති මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං, ඉදං වුච්චති මෙගහසිතං මෙදාමනස්සං. 
ඉමානි ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි.

තත්ථ කතමානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි: 
රූපානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ මෙචව රූපා 
එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත රූපා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මාති. එවමෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්ඨාමෙපති: 
කුදස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්� විහරිස්සාමි. යදරියා එතරහි ආයතනං 
උපසම්පජ්� විහර&තී’ති. ඉති අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්ඨාපයමෙතා 
උප්පජ්�ති පිහප්පච්චයා මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං, ඉදං වුච්චති 

එහි විදර්ශ_නා නඃිර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: රූපයන්මෙග් මැ විපරිණාම 
විරාග නිමෙරෝධලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපර වූ මැ රූපමෙයෝ ඇද්ද ‘දැනුදු එහැම 
රූපමෙයෝ අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමධම_යහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල යථාභූතය විදර්ශ_නා ප් 
රඥාමෙයන් දක්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු වූ යම් මෙසෞමනස්යමෙයක් මෙව් ද 
මෙමය ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසෞමනස්ය’ යයි කියනු ලැමෙf. 

ර්ශfදයන්මෙග් මැ  ගන්ධයන්මෙග් මැ  ස්පර්ෂ්ටව්යයන්මෙග් මැ  ධම_යන්මෙග් මැ … … …
විපරිණාම විරාග නිමෙරෝධ ලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපර ද වූ මැ ධම_මෙයෝ ඇද්ද, දැනුදු
රූපමෙයෝ ඇද්ද, ‘එහැම ධම_මෙයෝ අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමධම_යහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල 
යථාභූතය සම්යක්ප්රඥාමෙයන් දක්නහුට මෙසෞමනස්යය උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු වූ යම් 
මෙසෞමනස්යමෙයක් මෙව් ද මෙම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත ‘මෙසෞමනස්ය’ යැයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන 
‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසෞමනස්යමෙයෝ’ මෙවති.

එහි ගෘහර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ මමෙනෝරම 
වූ තෘෂ්ණාප්රතිසංයුක්ත වූ චක්ෂුර්විමෙu්ය රූපයන්මෙග් අප්රතිලාභ අප්රතිලාභ වර්ශමෙයන් 
දක්නහුට මෙහෝ මෙපර අතීත වූ නිරැද්ධ වූ විපරිණත වූ මෙනාලදවිරූ රූපයක් සිහි 
කරන්නහුට මෙහෝ මෙදෞම_නස්ය උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු වූ යම් මෙදෞම_නස්යමෙයක් මෙව් ද මෙමය 
‘ගෘහර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්ය’ යයි කියනු ලැමෙf. 

මෙර්ශ්රෝත්රවිමෙu්ය ර්ශfදයන්මෙග්  ඝ්රාණවිමෙu්ය ගන්ධයන්මෙග් ජිව්හාවිමෙu්ය රසයන්මෙග්  … …
කායවිමෙu්ය ස්ප්රෂ්ටව්යයන්මෙග්  ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ තෘෂ්ණාසංර්ශ්රිත වූ …
මමෙනෝවිමෙu්ය ධම_යන්මෙග් අප්රතිලාභ මෙහෝ අප්රතිලාභ වර්ශමෙයන් දක්නහුට අතීත වූ නිරැද්ධ 
වූ විපරිණත වූ මෙපර මෙනාලදවිරූ ධම_යක් මෙහෝ දක්නහුට මෙදාම්නස් උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු 
යම් මෙදාම්නමෙසක් මෙව් ද මෙමය ‘ගෘහර්ශ්රිත වූ මෙදාම්නසැ’ යි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන 
ගෘහර්ශ්රිත වූ මෙදාම්නස්හු මෙවති.

එහි විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙදෞම_නස්යමෙයෝ සමෙදන කවරහ යත්: රූපයන්මෙග් මැ විපරිණාම විරාග 
නිමෙරෝධලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපර තුබූ රූපමෙයෝ ඇදද්, දැනුදු වූ රූපමෙයෝ ඇදද්, 
එහැම රූපමෙයෝ ‘අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමධම_යහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල යථාභූතය සම් 
යක්ප්රඥාමෙයන් දැක අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි ස්පෘහා එළවයි. ආය්ය_මෙයෝ දැන් යම් 
ආයතනයකට පැමිණ විහරණ මෙකමෙරත් ද, මම කවර දිමෙනක නම් ඒ ආයතනයට පැමිණ 
වාස මෙකමෙරම් ද කියා යි. මෙමමෙස් අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි ස්පෘහා එළවන්නහුට ස්පෘහා 
මෙහ්තුමෙයන් මෙදාම්නස් උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු යම් මෙදාම්නමෙසක් මෙව් ද, මෙමය විදර්ශ_නාර්ශ්රිත වූ 
මෙදාම්නස යයි කියනු ලැමෙf. 

3



මෙනක්#ම්මසිතං මෙදාමනස්සං. 
සDදානං මෙත්වව -මෙප- ගන්ධානං මෙත්වව -මෙප- රසානං මෙත්වව -මෙප- මෙඵාට්ඨබ්බානං 
මෙත්වව -මෙප- ධම්මානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං පුමෙබ්බ 
මෙචව ධම්මා එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත ධම්මා අනචි්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මාති. 
එවමෙමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්
ඨාමෙපති. කුදස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්� විහරිස්සාමි යදරියා එතරහි 
ආයතනං උපසම්පජ්� විහර&තී’ති. ඉති අනුත්තමෙරසු විමෙමාමෙක්#සු පිහං උපට්
ඨාපයමෙතා උප්පජ්�ති පිහපච්චයා මෙදාමනස්සං. යං එවරූපං මෙදාමනස්සං ඉදං වුච්
චති මෙනක්#ම්මසිතං මෙදාමනස්සං. ඉමානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි.

තත්ථ කතමා ඡ මෙගහසිතා උමෙපක්#ා: 
චක්#ුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්�ති උමෙපක්#ා බාලස්ස මූළ්හස්ස පථුුජ්�නස්ස 
අමෙනාධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස අනාදීනවදස්සාවිමෙනා අස්සුතවමෙතා පුථජු්�නස්ස.
යා එවරූපා උමෙපක්#ා, රූපං සා නාතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙගහසිතාති 
වුච්චති. 
මෙසාමෙතන සDදං සුත්වා -මෙප- ඝාමෙනන ගන්ධං ඝායිත්වා -මෙප- ජිව්හාය රසං 
සායිත්වා -මෙප- කාමෙයන මෙඵාට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා -මෙප- මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය උප්පජ්
�ති උමෙපක්#ා බාලස්ස මූළ්හස්ස පුථජු්�නස්ස අමෙනාධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස 
අනාදීනවදස්සාවිමෙනා අස්සුතවමෙතා පථුුජ්�නස්ස. යා එවරූපා උමෙපක්#ා, ධම්මං 
සා නාතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙගහසිතාති වුච්චති. ඉමා ඡ මෙගහසිතා 
උමෙපක්#ා.

තත්ථ කතමා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා: 
රූපානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ මෙචව රූපා 
එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත රූපා අනිච්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති එවමෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති උමෙපක්#ා. යා එවරූපා උමෙපක්#ා,
රූපං සා අතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙනක්#ම්මසිතාති වුච්චති. 
සDදානං මෙත්වව -මෙප- ගන්ධානං මෙත්වව -මෙප- රසානං මෙත්වව -මෙප- මෙඵාට්ඨබ්බානං 
මෙත්වව -මෙප- ධම්මානං මෙත්වව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනිමෙරාධං, පුමෙබ්බ
මෙචව ධම්මා එතරහි ච සමෙබ්බ මෙත ධම්මා අනචි්චා දුක්#ා විපරිණාමධම්මා’ති 
එවමෙමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සමෙතා උප්පජ්�ති උමෙපක්#ා. යා එවරූපා 
උමෙපක්#ා, ධම්මං සා අතිවත්තති. තස්මා සා උමෙපක්#ා මෙනක්#ම්මසිතාති වුච්චති. 
ඉමා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා. 
ඡත්තිංස සත්තපදා මෙවදිතබ්බාති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

ර්ශfදයන්මෙග් මැ  ගන්ධයන්මෙග් මැ  රසයන්මෙග් මැ  ස්ප්රෂ්ටව්යයන්මෙග් මැ  ධ_… … … …
මයන්මෙග් මැ විපරිණාම විරාග නිමෙරෝධලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන මෙපරත් දැනුත් ධම_ 
මෙකමෙනක් ඇද්ද එහැම ධම_මෙයෝ ‘අනිත්යයහ දුඃ#යහ ප්රකෘති වි�හනස්වභාව ඇතියහ’ය යි 
මෙමමෙස් මෙතල ඇති සැටිය විදර්ශ_නාප්රඥාමෙයන් දැක අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි කැමැත්ත 
එළවයි. ආය්ය_මෙයෝ දැන් මෙම් ආයතනයකට එළඹ විහාර මෙකමෙරත් ද මම කවර දිමෙනක නම් 
ඒ ආයතන උපයාමෙගන වාස මෙකමෙරම්මෙදෝ’ කියා යි. මෙමමෙස් අනුත්තර විමෙමෝක්ෂමෙයහි 
ස්පෘහා උපයන්නහුට ස්පෘහාමෙහ්තුමෙයන් මෙදාම්නස උපදමෙන් යැ. මෙමබඳු යම් මෙදාම්නමෙසක් 
මෙව් ද මෙම් ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත වූ මෙදාම්නස’ යයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන විදර්ශ_නාර්ශ්රිත වූ 
මෙදාම්නස්හු මෙවති.

එහි ගෘහර්ශ්රිත (කාමගුණනිඃර්ශ්රිත) උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදන කවරහ යත්: 
ඇසින් රූපයක් දැන් බාල වූ මුඪ වූ මෙබාමෙහෝ මෙකමෙලස් දනවන ක්මෙල්ර්ශාවධි මෙනා දිනූ 
ආයතිවිපාක මෙනා දිනූ ආදීනව මෙනා දක්නා අර්ශ්රැතවත් පෘථග්�නහට උමෙප්ක්ෂා උපදී. 
මෙමබඳු යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, ඒ උමෙප්ක්ෂාව රූපය මෙනා ඉක්ම පවතී. එමෙහයින් ඒ 
උමෙප්ක්ෂාව ‘ගෘහර්ශ්රිත’ යයි කියනු ලැමෙf. කනින් හඬක් අසා  නැහැමෙයන් ගඳක් ආඝ් …
රාණය මෙකාට  දිවින් රසක් විඳ  කයින් පැහැසියක් පැහැස  සිතින් දහමක් දැන බාල… … …
වූ මුඪ වූ මෙබාමෙහෝ මෙකමෙලස් දනවන මෙකමෙලස්හිම් මෙනා දිනූ ආයතිවිපාක මෙනා දිනූ 
ආදීනව මෙනා දක්නා ඇසූපිරූතැන් නැති පුහුදුන් පුඟුල්හට උමෙප්ක්ෂා උපදී. මෙමබඳු යම් 
උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, ඒ උමෙප්ක්ෂාව දහම් මෙනා ඉක්ම පවතී. එයින් ඒ උමෙප්ක්ෂා ‘ගෘහර්ශ්රිත’ 
යයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන ගෘහර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ මෙවති.

එහි විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදන කවරහ යත්: රූපයන්මෙග් මැ විපරිණාම විරාග ලක්
ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන ‘මෙපරත් රූප මෙකමෙනක් වූහු ද, දැනුත් රූප මෙකමෙනක් ඇද්ද, 
එහැම රූපමෙයෝ අනිත්යයහ දුඃ#යහ විපරිණාමස්වභාව ඇතියහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල 
ඇතිසැටිය සම්යක්ප්රඥාමෙයන් දක්නාහට උමෙප්ක්ෂා උපදී. මෙමබඳු යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, 
මෙහෝ රූපය ඉක්ම පවතී. එයින් ඒ උමෙප්ක්ෂාව ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත’ යයි කියනු ලැමෙf. ර්ශfදයන්මෙග්
මැ  ගන්ධයන්මෙග් මැ  රසයන්මෙග් මැ  ස්ප්රෂ්ටව්යයන්මෙග් මැ  ධම_යන්මෙග් මැ … … … …
විපරිණාම විරාග නිමෙරෝධ ලක්ෂණ වූ අනිත්යාකාරය දැන් මෙපරත් ධම_ මෙකමෙනක් වූහු ද, 
දැනුත් ධම_ මෙකමෙනක් ඇදද්, එහැම ධම_මෙයෝ ‘අනිත්යයහ, දුඃ#යහ, විපරිණාමස්වභාව 
ඇතියහ’ යි මෙමමෙස් මෙතල යථාභූතය සම්යක්ප්රඥාමෙයන් දක්නාහට උමෙප්ක්ෂා උපදී. මෙමබඳු 
යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, මෙහෝ ධමා_ලම්බනය ඉක්ම පවතී. එයින් ඒ උමෙප්ක්ෂාව ‘විදර්ශ_නාර්ශ්රිත’
යයි කියනු ලැමෙf. මෙමාහු සමෙදන විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ’ යි. 

සතිස් සත්ත්වපදමෙයෝ දතයුත්තාහ’ යි මෙමමෙස් යමක් කියන ලද ද, මෙතල මෙම් සඳහා 
කියනලදී.
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තත්රිදං නිස්සාය ඉදං ප�හථාති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්
තං: 
තත්ර භික්#මෙව, යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි, තානි නිස්සාය තානි 
ආගම්ම, යානි ඡ මෙගහසිතානි මෙසාමනස්සානි, තානි ප�හථ, තානි සමතික්කමථ. 
එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති, එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි තානි නිස්සාය තානි 
ආගම්ම, යානි ඡ මෙගහසිතානි මෙදාමනස්සානි, තානි ප�හථ. තානි සමතික්කමථ. 
එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති. එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව යා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා, තා නිස්සාය තා ආගම්ම, යා ඡ 
මෙගහසිතා උමෙපක්#ා තා ප�හථ, තා සමතික්කමථ. එවමෙමතාසං පහානං මෙහාති, 
එවමෙමතාසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව, යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි, තානි නිස්සාය තානි 
ආගම්ම, යානි ඡ මෙනක්#ම්මසිතානි මෙදාමනස්සානි, තානි ප�හථ, තානි සමතික්
කමථ. එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති, එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

තත්ර භික්#මෙව, යා ඡ මෙනක්#ම්මසිතා උමෙපක්#ා, තා නිස්සාය තා ආගම්ම යානි ඡ
මෙනක්#ම්මසිතානි මෙසාමනස්සානි තානි ප�හථ, තානි සමතික්කමථ. 
එවමෙමමෙතසං පහානං මෙහාති, එවමෙමමෙතසං සමතික්කමෙමා මෙහාති.

අත්ථි භික්#මෙව, උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා. අත්ථි උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්
තසිතා. 
කතමා ච භික්#මෙව, උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා: 
අත්ථි භික්#මෙව, උමෙපක්#ා රූමෙපසු, අත්ථි සමෙDදසු, අත්ථි ගමෙන්ධසු, අත්ථි රමෙසසු, 
අත්ථි මෙඵාට්ඨමෙබ්බසු. අයං භික්#මෙව උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා.

කතමා ච භික්#මෙව, උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්තසිතා: 
අත්ථි භික්#මෙව, උමෙපක්#ා ආකාසානඤ්චායතනනිස්සිතා, 
අත්ථි විඤ්ඤාණඤ්චායතනනිස්සිතා, 
අත්ථි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනනිස්සිතා, 
අත්ථි මෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනනිස්සිතා. 
අයං භික්#මෙව, උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්තසිතා. 

එහි ‘මෙමය නිසා මෙමය දුරැ කරව’ යි යළි මෙමමෙස් මෙතල කියන ලදි. මෙතල කුමක් සඳහා 
කියන ලද යැ යත්: 
මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇදද්, උන් නිසා උන් 
ඇසුරැමෙකාට යම් ගෘහර්ශ්රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් හැරපියව. උන් ඉක්මව. 
මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි, මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් 
විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙදාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් නිසා යම් ගෘහර්ශ්රිත මෙදාම්නස්හු සමෙදමෙනක් 
ඇද්ද, උන් හැරපියව, උන් ඉක්මව, මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි, මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් 
සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් 
නිසා යම් ගෘහර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් හැරපියව, උන් ඉක්මව, මෙමමෙස් 
තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ් 
රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් නිසා යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙදාම්නස්හු සමෙදමෙනක් 
ඇද්ද, උන් හැරපියව, උන් ඉක්මව. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් 
සමතික්රමණ මෙව්. මහමෙණනි, එහි යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත උමෙප්ක්ෂාමෙවෝ සමෙදමෙනක් ඇද්ද, උන් 
නිසා උන් ලබා යම් විදර්ශ_නාර්ශ්රිත මෙසාම්නස්හු සමෙදමෙනක් ඇදද්, උන් හැරපියව, උන් 
ඉක්මව. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් තුලුන්මෙග් සමතික්රමණ මෙව්.

මහමෙණනි, නානාලම්බන නිඃර්ශ්රිත වූ නානාත්ව (නානාප්රකාර) උමෙප්ක්ෂාවක් අත. 
ඒකාලම්බන නිඃර්ශ්රිත වූ ඒකත්ව උමෙප්ක්ෂාවක් ඇත. මහමෙණනි, නානාලම්බන නිඃර්ශ්රිත 
නානාත්වඋමෙප්ක්ෂා කවර යත්: මහමෙණනි, රූපාලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. ර්ශfද 
ලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. ගන්ධාලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. රසාලම්බනයන්හි 
උමෙප්ක්ෂා ඇත. ස්ප්රෂ්ටව්යාලම්බනයන්හි උමෙප්ක්ෂා ඇත. මහමෙණනි, මෙම් නානාලම්බන 
නඃිර්ශ්රිත නානාත්වඋමෙප්ක්ෂා යි.

මහමෙණනි, ඒකාලම්බනනඃිර්ශ්රිත ඒකත්වඋමෙප්ක්ෂා කවර යත්: මහමෙණනි, 
ආකාසානmච්ායතන නිඃර්ශ්රිත වූ උමෙප්ක්ෂා ඇත. විm්ඤාණm්චායතන නිඃර්ශ්රිත වූ උමෙප්ක්ෂා 
ඇත. ආකිm්ඤායතන නිඃර්ශ්රිත වූ උමෙප්ක්ෂා ඇත. මෙන්වසm්ඤානාසm්ඤායතන නිඃර්ශ්රිත වූ 
උමෙප්ක්ෂා ඇත. මහමෙණනි, මෙම් ඒකාලම්බනනඃිර්ශ්රිත වූ ඒකත්ව උමෙප්ක්ෂා යි. මහමෙණනි, එහි 
ඒකාලම්බනනඃිර්ශ්රිත ඒකත්ව වූ යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, එය නිසා එයට පැමිණ 
නානාලම්බනනිඃර්ශ්රිත නානාත්ව වූ යම් උමෙප්ක්ෂාවක් ඇද්ද, එය දුරලව, එය ඉක්මව. මෙමමෙස් 
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තත්ර භික්#මෙව, යා’යං උමෙපක්#ා එකත්තා එකත්තසිතා, තං නිස්සාය තං ආගම්ම, 
යා’යං උමෙපක්#ා නානත්තා නානත්තසිතා, තං ප�හථ, තං සමතික්කමථ. 
එවමෙමතිස්සා පහානං මෙහාති, එවමෙමතිස්සා සමතික්කමෙමා මෙහාති. 

අතම්මයතං භික්#මෙව නිස්සාය අතම්මයතං ආගම්ම යා’යං උමෙපක්#ා එකත්තා 
එකත්තසිතා තං ප�හථ. තං සමතික්කමථ. එවමෙමතිස්සා පහානං මෙහාති, 
එවමෙමතිස්සා සමතික්කමෙමා මෙහාති. තත්රිදං නිස්සාය ඉදං ප�හථා’ති ඉති යං තං 
වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

‘තමෙයා සතිපට්ඨානා යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහතී’ති ඉති මෙ#ා පමෙනතං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්තං:

 ඉධ භික්#මෙව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී 
අනුකම්පං උපාදාය: ‘ඉදං මෙවා හිතාය, ඉදං මෙවා සු#ායා’ති. තස්ස සාවකා න 
සුස්සූස&ති, න මෙසාතං ඔදහ&ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති. මෙවාක්කම්ම ච
සත්ථුසාසනං වත්ත&ති. තත්ර භික්#මෙව, තථාගමෙතා න මෙචව අත්තමමෙනා මෙහාති. 
න ච අත්තමනතං පටිසංමෙවමෙදති. අනවස්සුමෙතා ච විහරති සමෙතා සම්ප�ාමෙනා. 
ඉදං, භික්#මෙව, පඨමං සතිපට්ඨානං, යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා 
සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.
පනු චපරං භික්#මෙව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී 
අනුකම්පං උපාදාය: ‘ඉදං මෙවා හිතාය, ඉදං මෙවා සු#ායා’ති. තස්ස එකමෙච්ච 
සාවකා න සුස්සූස&ති, න මෙසාතං ඔදහ&ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති, 
මෙවාක්කම්ම ච සත්ථුසාසනං වත්ත&ති. එකමෙච්ච සාවකා සුස්සූස&ති, මෙසාතං 
ඔදහ&ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති, න ච මෙවාක්කම්ම සත්ථුසාසනා වත්ත&ති.
තත්ර භික්#මෙව, තථාගමෙතා න මෙචව අත්තමමෙනා මෙහාති, න ච අත්තමනතං 
පටිසංමෙවමෙදති. න ච අනත්තමමෙනා මෙහාති, න ච අනත්තමනතං පටිසංමෙවමෙදති. 
අත්තමනතඤ්ච අනත්තමනතඤ්ච තදුභයං අභිනිවමෙජ්�ත්වා මෙසා උමෙපක්#මෙකා 
විහරති සමෙතා සම්ප�ාමෙනා. ඉදං වුච්චති භික්#මෙව, දුතියං සතිපට්ඨානං යදරිමෙයා
මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.

පනු චපරං භික්#මෙව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී 
අනුකම්පං උපාදාය: ‘ඉදං මෙවා හිතාය, ඉදං මෙවා සු#ායා’ති. තස්ස සාවකා 
සුස්සූස&ති, මෙසාතං ඔදහ&ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප&ති, න ච මෙවාක්කම්ම 
සත්ථුසාසනං වත්ත&ති. තත්ර භික්#මෙව, තථාගමෙතා අත්තමමෙනා මෙචව මෙහාති, 

මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් සමතික්රමණ මෙව්. 
මහමෙණනි, (තම්මයතා නම් වූ තෘෂ්ණාව මැඩලන ව්යුත්ථානගාමිනීවිදර්ශ_නා සං#්යාත) 
අතම්මයතාව නිසා අතම්මයතාවට පැමිණ ඒකාලම්බනනිඃර්ශ්රිත ඒකත්ව වූ යම් උමෙප්ක්ෂාවක්
ඇද්ද, එය දුරැ කරව, එය ඉක්මව. මෙමමෙස් මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් ප්රහාණ මෙවයි. මෙමමෙස් 
මෙතල උමෙප්ක්ෂාවමෙග් සමතික්රමණ මෙව්. එහි ‘මෙමය නිසා මෙමය දුරැ කරව’ යි මෙමමෙස් යමක් 
කියනලද ද, මෙතල මෙමය සඳහා කියන ලදී.

‘යම් සීවටනයක් ආය්ය_ වූ සම්යක්සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් මෙසවුනාහු මෙවත් ද, යම් 
සීවටනයක් ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් මෙසවුනාහු අනුර්ශාසක වැ 
ගණානුර්ශාසනයට නිසි මෙවත් ද, එබඳු සීවටන්හු තුන් මෙදමෙනකි’ යි මෙමමෙසයින් මෙතල 
බමෙසක් කියන ලද ද, මෙතල බස කුමක් පිණිස කියන ලද යැ යත්: 

මහමෙණනි, මෙමමෙලාවැ ර්ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනකුම්පා ඇති වැ හිතෛතෂී වැ අනුකම්පා නිසා සව්වනට දහම් 
මෙදසති: ‘මෙම් මෙතාපට හිත පිණිස යැ, මෙම් මෙතාපට සුව පිණිස යැ, කියා යි’. ඔබමෙග් බස සව්මෙවෝ අදහා 
අසනු මෙනා කැමැති මෙවති. කන් නතු මෙනා මෙකමෙරති. දැනගන්නට සිත් මෙනා එළවති. ර්ශාස්තෘන්මෙග් අනුසසුන්
ඉකම්වා වැමෙටත්. මහමෙණනි, එහිලා තථාගතයන් වහන්මෙස් සතුටු වූවාහු මෙනා මෙවති. සතුටු සිතැති බව මෙනා
දනව්ති. සම්ෘතිමත් වැ සම්ප්රඥාන ඇති වැ (ප්රතිඝ අවස්රවමෙයන්) අනවස්රැත වැ වාස මෙකමෙරත්. මහමෙණනි, 
ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් වහන්මෙස් යම් සීවටනයක් මෙසවනුාහු මෙවත් ද, ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් 
වහන්මෙස් යම් සීවටනයක් මෙසවනුාහු අනුර්ශාසක වැ ගණානුර්ශාසනයට නිසි වැ වාස මෙකමෙරත් ද, මෙම් ඒ 
පළමු වැනි සීවටන යි.
තවද මහමෙණනි, ර්ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනුකම්පා ඇති වැ හිතෛතෂී වැ අනකුම්පා සඳහා ර්ශ්රාවකයනට දහම් 
මෙදසති: මෙම් මෙතාපට හිත පිණිස යැ. මෙම් මෙතාපට සුව පිණිස යැ’ යි. ඔබමෙග් අනුර්ශාසනාව කිසි ර්ශ්රාවක 
මෙකමෙනක් මෙනා අසනු කැමැති මෙවති, කන් නතු මෙනා මෙකමෙරති. දැනගන්නට සිත් මෙනා එළවති. ර්ශාස්තෘන්මෙග්
අනුර්ශාසනාව ඉකම්වා වැමෙටත්. කිසි ර්ශ්රාවක මෙකමෙනක් අසනු කැමැති මෙවති. කන් නතු මෙකමෙරති. දැනගන්නට
සිත් එළවති. ර්ශාස්තෘර්ශාසනය ඉකම්වා මෙනා වැමෙටත්. මහමෙණනි, එහි ලා තථාගතයන් වහන්මෙස් සතුටු වූවාහු
මෙනා මෙවති. සතුටු සිතැති බව මෙනා ද දනව්ති. මෙනා සතුටු වවූාහු මෙනා ද මෙවති. මෙනා සතුටු සිතැති බව 
මෙනා ද දන්වති. සතුටු සිතැති බව ද මෙනා සතුටු සිතැති බව ද යන එමෙදක ව�_නය මෙකාට උන් වහන්මෙස් 
උමෙප්ක්ෂක වැ සම්ෘතිමත් වැ සම්යක්ප්රඥා ඇති වැ වාස මෙකමෙරත්. මහමෙණනි, ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් 
වහන්මෙස් යම් සීවටනක් මෙසවුනාහු මෙවත් ද ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බදු්ධයන් වහන්මෙස් යම් සවීටනක් 
මෙසවනුාහු අනුර්ශාසක වැ ගණානුර්ශාසනා කරනන්ට නිසි වැ වාස මෙකමෙරත් ද, මෙම් ඒ මෙදවන සීවටන යයි 
කියනු ලැමෙf.

තවද මහමෙණනි, ර්ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනුකම්පා ඇති වැ හිතෛතෂී වැ අනුකම්පා පණිිස 
සව්වනට දහම් මෙදසති: ‘මෙම් මෙතාපට හිත පිණිස යැ. මෙම් මෙතාපට සුව පිණිස යැ’ යි. 
ඔබමෙග් බස සව්මෙවෝ අසනු කැමැති මෙවති. කන් නතු මෙකමෙරති. දැනගන්නට සිත එළවති. 
ර්ශාස්තෘර්ශාසනය ඉක්මවා මෙනා ද වැමෙටත්. මහමෙණනි, එහිලා තථාගතයන් වහන්මෙස් සතුටු 
සිත් ඇත්තාහු මෙවති. සතුටු සිත් ඇති බව ද දන්වති. අනවස්රැත වැ ස්මෘතිමත් වැ 
සම්ප්රඥාන ඇති වැ වාස ද මෙකමෙරත්. මහමෙණනි, ආය්ය_ වූ සම්යක්සම්බුදධ්යන් වහන්මෙස් 
යම් සීවටනක් මෙස්වනය මෙකමෙරත් ද, ආය්ය_ වූ සම්යක් සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් යම් 
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අත්තමනතඤ්ච පටිසංමෙවමෙදති. අනවස්සුමෙතා ච විහරති සමෙතා සම්ප�ාමෙනා. ඉදං
වුච්චති භික්#මෙව, තතියං සතිපට්ඨානං යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා 
සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.
තමෙයා සතිපට්ඨානා යදරිමෙයා මෙසවති, යදරිමෙයා මෙසවමාමෙනා සත්ථා 
ගණමනුසාසිතුමරහතීති ඉති යං තං වුත්තං ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්තං.

මෙසා වුච්චති මෙයාග්ගාචරියානං අනුත්තමෙරා පුරිසදම්මසාරථීති ඉති මෙ#ා පමෙනතං 
වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච වුත්තං: හත්ථිදමමෙකන භික්#මෙව, හත්ථිදමෙම්මා සාරිමෙතා 
එකංමෙයව දිසං ධාවති, පුරත්ථිමං වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා දක්ඛිණං වා. 
අස්සදමමෙකන භික්#මෙව, අස්සදමෙම්මා සාරිමෙතා එකංමෙයව දිසං ධාවති, පුරත්ථිමං 
වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා දක්ඛිණං වා. මෙගාදමමෙකන භික්#මෙව, මෙගාදමෙම්මා 
සාරිමෙතා එකංමෙයව දිසං ධාවති පුරත්ථිමං වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා දක්ඛිණං 
වා. 
තථාගමෙතන හි භික්#මෙව, අරහතා සම්මාසම්බුමෙDධන පුරිසදමෙම්මා සාරිමෙතා 
අට්ඨදිසා විධාවති 
1. රූපී රූපානි පස්සති. අයං පඨමා දිසා 
2. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්mී බහිDධා රූපානි පස්සති. අයං දුතියා දිසා. 
3. සුභමෙ&ත්වව අධිමුමෙත්තා මෙහාති. අයං තතියා දිසා. 
4. සබ්බමෙසා රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්
තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනමෙ&තා ආකාමෙසා’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්
පජ්� විහරති. අයං චතුත්ථි දිසා. 
5. සබ්බමෙසා ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අන&තං විඤ්ඤාණ&ති විඤ්
ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්� විහරති. අයං පඤ්චමී දිසා. 
6. සබ්බමෙසා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම නත්ථි කඤි්චීති ආකිඤ්චඤ්
ඤායතනං උපසම්පජ්� විහරති. අයං ඡට්ඨී දිසා. 
7. සබ්බමෙසා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම මෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
උපසම්පජ්� විහරති. අයං සත්තමී දිසා. 
8. සබ්බමෙසා මෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤාමෙවදයිතනිමෙරාධං
උපසම්පජ්� විහරති. අයං අට්ඨමී දිසා. 
තථාගමෙතන භික්#මෙව, අරහතා සම්මාසම්බුමෙDධන පුරිසදමෙම්මා සාරිමෙතා. ඉමා 
අට්ඨ දිසා විධාවති. මෙසා වුච්චති මෙයාග්ගාචරියානං අනුත්තමෙරා පුරිසදම්මසාරථීති
ඉති යං තං වුත්තං, ඉදමෙමතං පටිච්ච වුත්ත&ති.
ඉදමමෙවාච භගවා. අත්තමනා මෙත භික්#ූ භගවමෙතා භාසිතං අභිනන්දු&ති.
සළායතනවිභඞ්ගසුත්තං සත්තමං.

සීවටනක් මෙස්වනය කරන්නාහු අනුර්ශාසක වැ ගණානුර්ශාසනා කරන්නට නිසි වැ වාස 
මෙකමෙරත් ද, මෙම් ඒ මෙතවන සීවටන යයි කියනු ලැමෙf.
‘ආය්ය_ වූ සම්යක්සම්බුධයන් වහන්මෙස් යම් සීවටනක් මෙස්වනය මෙකමෙරත් ද, ආය්ය_ වූ සම් 
යක් සම්බුද්ධයන් වහන්මෙස් යම් සීවටනක් මෙස්වනය කරන්නාහු අනුර්ශාසක වැ 
ගණානුර්ශාසනා කරන්නට නිසි වැ වාස මෙකමෙරත් ද, ඒ සීවටන්හු තුන් මෙදමෙනක’ි යි මෙමමෙස්
යම් බමෙසක් කියනලද ද, මෙමය මෙතල සඳහා කියන ලදී.

මෙහ් මෙයාග්ගාචාරීන් අතුරින් ‘අනුත්තර වූ පුරැෂදම්යසාරථි යයි කියනු ලැමෙබති’ යි. 
මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියලද ද, මෙතල බස කුමක් පිණිස කියන ලද යැ යත්: මහමෙණනි,
හස්තිදමකයා විසින් නහඹු ඇත මෙමමෙහයන ලදුමෙය් මෙපරදිග මෙහෝ පැළදිග මෙහෝ උතුරැදිග 
මෙහෝ දකණුුදිග මෙහෝ එක් මැ දිගකට දුවයි. මහමෙණනි, අර්ශ්වදමකයා විසින් නහඹු අසු දමිත
වූමෙය් මෙපරදිග මෙහෝ පැළදිග මෙහෝ උතුරැදිග මෙහෝ දකුණදුිග මෙහෝ එක් මැ දිගකට දුවයි. 
මහමෙණනි, මෙගෝදමකයා විසින් නහඹු මෙගාන් මෙමමෙහයනලදුමෙය් මෙපරදිග මෙහෝ පැළදිග මෙහෝ 
උතුරැදිග මෙහෝ දකණුුදිග එක් මැ දිගකට දුවයි. 

මහමෙණනි, අහ_ත් සම්යක් සම්බුද්ධ තථාගතයන් වහන්මෙස් විසින් පුරැෂදම්යයා සාරිත වූමෙය්
අෂ්ටදිර්ශාවට දුවයි. 
1. රූපී වැ රූපයන් දක්මෙන් යැ. මෙම් පළමු දිග යි. 
2. අධ්යාත්මමෙයහි අරූපසංඥා ඇති වැ බැහැර රූපයන් දක්මෙන් යැ. මෙම් මෙදවන දිග යි. 
3. ර්ශුභ මැ යයි අධිමකු්ත මෙවයි. මෙම් මෙතවන දිග යි. 
4. හැමමෙස් රූපසංඥා සමතික්රමණමෙයන් ප්රතිඝසංඥාවන්මෙග් අස්තඞ්ගමමෙයන් 
නානාත්වසංඥාවන්මෙග් මෙනා මෙමමෙනහි කිරීමෙමන් ‘ආකාර්ශය අනන්ත යැ’ යි 
ආකාසානmච්ායතන උපයා වාස මෙකමෙරයි. මෙම් සතර වන දිග යි. 
5. හැම මෙස් ආකාසානm්චායතනය ඉක්ම ‘විඥානය අනන්ත යැ’ යි විm්ඤාණmච්ායතන 
උපයා වාස මෙකමෙරයි. මෙම් පස් වන දිග යි. 
6. හැම මෙස් විm්ඤාණm්චායතනය ඉක්ම ‘කිසිදු නැති’ යි ආකිm්චm්ඤායතනය උපයා 
වාස මෙකමෙරයි. මෙම් සවන දිග යි. 
7. හැම මෙස් ආකිmච්m්ඤායතනය ඉක්ම මෙන්වසm්ඤානාසm්ඤායතනය උපයා වාස 
මෙකමෙරයි. මෙම් සත් වන දිග යි. 
8. හැම මෙස් මෙන්වසm්ඤානාසm්ඤායතනය ඉක්ම සm්ඤාමෙව්දයිතනිමෙරෝධය උපයා වාස 
මෙකමෙරයි. මෙම් අට වැනි දිග යි. 

මහමෙණනි, අහ_ත් සම්යක් සම්බුද්ධ තථාගතයන් වහන්මෙස් විසින් පුරැෂදම්යයා මෙමමෙහයන 
ලදුමෙය් මෙම් අටදිගුන් කරා දිමෙවයි. ‘ඔහු මෙයාග්ගාචාරීන් අතුරින් අනුත්තරපුරැෂදම්යසරථී 
යයි කියනු ලැමෙබති’ යි මෙමමෙසයින් යම් බමෙසක් කියන ලද ද, මෙමය මෙතල පණිිස කියන 
ලදී.
භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙම් සූත්රය වදාළමෙස්ක. සතුටු සිත් ඇති ඒ භික්ෂූන් භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස්මෙග් භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්හ.
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Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta (MN 137)

ඇස කන නාසය දිව කය මනස

රූප ශබ්ද ගඳ රස ස්පර්ශ අරමුණු

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ සසාතවිඤ්ඤාණ ඝානවිඤ්ඤාණ ජිව්හාවිඤ්ඤාණ කායවිඤ්ඤාණ මසනාවිඤ්ඤාණ

චක්ඛුසම්ඵස්ස සසාතසම්ඵස්ස ඝානසම්ඵස්ස ජිව්හාසම්ඵස්ස කායසම්ඵස්ස මසනාසම්ඵස්ස

ආධ්යාත්මික 
ආයතන 6

බාහිර ආයතන 6

විඤ්ඤාණ 6

ස්පශ. 6

රූප විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

ශබ්ද විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

ගන්ධ විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

රස විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

ස්පර්ශ විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

අරමුණු විමසීම

සසාම්නස

ස1ම්නස

උසපක්ෂා

මනසස් හැසිරීම් 18



Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta (MN 137)

අතීත/අනාගත/වර්තමාන රූප සිහි කිරීම, පැතීම, ලැබීම 

සසාම්නස

ස�ම්නස

උසපක්ෂා 

සගහසිත

රූප මුල් කර ගත් විපස්සනාව

සසාම්නස ස�ම්නස උසපක්ෂා 

සනක්ඛම්මසිත

සසාම්නස උසපක්ෂා 

උසපක්ෂා 

උසපක්ඛා 
නානත්තසිතා 

උසපක්ඛා 
එකත්තසිතා  

අතම්මයතාව 

සමය නිසා සමය දුරැ කරව



ප�ොට්ඨ�ොද සූත්රය

1. එවං මෙ� සුතං: එකං ස�යං භගවා සාවත්ථියං විහරති මෙ�තවමෙ� අ�ාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරාමෙ�. මෙත� මෙ!ා ප� ස�මෙය� මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා ස�යප්පවාදමෙක 
තින්දුකාචීමෙර එකසාලමෙක �ල්ලිකාය ආරාමෙ� පටිවසති �හතියා පරිබ්බා�කපරිසාය 
සද්ධිං තිංස�මෙ2තහි පරිබ්බා�කසමෙතහි.

2. අථ මෙ!ා භගවා පුබ්බන්හස�යං �ිවාමෙසත්වා ප2තචීවර�ා$ය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය 
පාවිසි. අථ මෙ!ා භගවමෙතා එතදමෙහාසි: අතිප්පමෙගා මෙ!ා තාව සාවත්ථියං පිණ්ඩාය 
චරිතුං. යන්��ූාහං මෙය� ස�යප්පවාදමෙකා තින්දුකාචීමෙරා එකසාලමෙකා �ල්ලිකාය 
ආරාමෙ�ා, මෙය� මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා, මෙත�ුපසඞ්කමෙ�ය්යන්ති. අථ මෙ!ා භගවා
මෙය� ස�යප්පවාදමෙකා තින්දුකාචීමෙරා එකසාලමෙකා �ල්ලිකාය ආරාමෙ�ා 
මෙත�ුපසඞ්කමි.

3. මෙත� මෙ!ා ප� ස�මෙය� මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා �හතියා පරිබ්බා�කපරිසාය 
සද්ධිං �ිසිමෙන්�ා මෙහාති උන්�ාදි�ියා උච්චාසද්ද�හාසද්$ය අමෙ�කවිහිතං 
තිරච්ඡා�කථං කමෙථන්තියා – මෙසය්යථිදං: රා�කථං මෙචාරකථං �හා�2තකථං 
මෙස�ාකථං භයකථං යුද්ධකථං අන්�කථං පා�කථං වත්ථකථං සය�කථං ගන්ධකථං 
�ාලාකථං ඤාතිකථං යා�කථං ගා�කථං �ිග�කථං �ගරකථං ��පදකථං ඉත්ථිකථං
පුරිසකථං සූරකථං විසි!ාකථං කුම්භට්ඨා�කථං පුබ්බමෙපතකථං �ා�2තකථං 
මෙලාකක්!ායකිං ස�ුද්දක්!ායකිං ඉතිභවාභවකථං, ඉති වා’ති.

4. අද්දසා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා භගවන්තං දූරමෙතා’ව ආගච්ඡන්තං. දිස්වා� 
සකං පරිසං සණ්ඨමෙපසි: “අප්පසද්$ මෙභාමෙන්තා මෙහාන්තු, �ා මෙභාමෙන්තා සද්ද�කත්ථ. 
අයං ස�මෙNා මෙගාතමෙ�ා ආගච්ඡති. අප්පසද්දකාමෙ�ා මෙ!ා මෙසා ප�ායස්�ා, 
අප්පසද්දස්ස වණ්Nවාදී. අමෙප්පව�ා� අප්පසද්දං පරිසං විදිත්වා උපසඞ්කමිතබ්බං 
�මෙPQය්යා”ති. එවං වුමෙ2ත මෙත පරිබ්බා�කා තුණ්හී අමෙහසුං. අථ මෙ!ා භගවා මෙය�
මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා මෙත�ුපසඞ්කමි. අථ මෙ!ා මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා 
භගවන්තං එතදමෙවාච: එතු මෙ!ා භමෙන්ත භගවා. ස්වාගතං භමෙන්ත භගවමෙතා. චිරස්සං 
මෙ!ා භමෙන්ත භගවා ඉ�ං පරියාය�කාසි යදිදං ඉධාග��ාය. �ිසීදතු, භමෙන්ත භගවා. 
ඉද�ාස�ං පPQ2තන්ති. �ිසීදි භගවා පPQමෙ2ත ආසමෙ�. මෙපාට්ඨපාමෙ$’පි මෙ!ා 
පරිබ්බා�මෙකා අPQතරං �ීචං ආස�ං ගමෙහත්වා එක�න්තං �ිසීදි. එක�න්තං 
�ිසින්�ං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාදං පරිබ්බා�කං භගවා එතදමෙවාච: “කාය �ු’ත්ථ මෙපාට්ඨපාද 
එතරහි කථාය සන්�ිසින්�ා? කා ච ප� මෙවා අන්තරා කථා විප්පකතා?”ති.

1. �ා විසි�් මෙ�මෙස් අස� ලදී. එක් ස�මෙයක්හි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් සැවැත්�ුවරැ මෙදව්රම් �ම් වූ 
අමෙ�ප්ිඬුසිටුහු අර�ැ වැඩ වස� මෙස්ක. එ ස�මෙයහි මෙපාට්ඨපාද �ම් පිරිවැජි මෙත�, (බ�ුNු�විටු 
ආදී�් රැස් වැ ත�ත��් ස�ය පවස� මෙහයි�්) ස�යප්රවාදක �ම් වූ (තිඹිරිරැක්මෙපලි�් පිරිමෙකවුNු 
මෙහයි�්) තින්දුකාචීර �ම් වූ (පළ�ු එක් හලක් � වූ තැ� බැවි�්) ඒකශාලක �ම් වූ, �ල්ලිකා 
මෙදව්ියමෙග් උයමෙ�හි, පිරිවැජිය�් තු�ද්හසක් ප�N වූ �හ පිරිවැජි පිරිසක් හා මෙවමෙසයි.

2. එ කල්හි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙපරවරැ මෙව්මෙලහි හැඳැ මෙපමෙරවැ පිඬු පිණිස සැවැත් �ුවර පිවිසි 
මෙස්ක. එ විටැ “සැවැමෙතහි පිඬු පිණිස හැසිමෙර�ුවට තව �ැ ඉතා උදෑස� යැ. ඉදි�් �ම් 
ස�යප්රවාදක තින්දුකාචීර ඒකශාලක �ම් වූ �ල්ලකිාරා�ය කරා, මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි මෙවත ගිමෙයම් 
�ම් මෙයමෙහකැ”යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට මෙම් සිත විය. ඉකබ්ිත්මෙත�් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ... ඒ 
�ල්ලිකාරා�ය කරා වැඩි මෙස්ක.

3. එ ස�මෙයහි මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි මෙත� - රා�කථා මෙචෝරකථා �හා�ාත්රකථා මෙස�්ාකථා භයකථා 
යුදධ්කථා අ�්�කථා පා�කථා වස්ත්රකථා ශය�කථා ගන්ධකථා �ාලාකථා ඥාතිකථා යා�කථා ග් 
රා�කථා �ගි�කථා �ගරකථා ��පදකථා ස්ත්රීකථා පරුැෂකථා ශුරකථා විසි!ාකථා කුම්භස්ථා�කථා 
පූවnමෙප්ර්තකථා මෙලෝකා!යකිා ස�දු්රා!්යායිකා ඉතිභවාභවකථා ය� මෙම් මෙහෝ මෙ�යි�් අ�්ය වූ මෙ�බඳු 
මෙ�ාමෙයක් වැදෑරැම් තිරිස�ක්ථා කිය�, මෙqෝෂවත් වූ, උස් හඬ �හහඬ ඇති �හපිරිවැජි පරිිස සහ 
හු�්මෙ�් මෙවයි.

4. මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි මෙත� දුරි�් � වඩ�ා භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් දුටුමෙය් ය. දැකැ “භවත්හු �ිහඬ 
මෙවත් වා. භවත්�ි, හඬ මෙ�ා කරවු. මෙම් �හN මෙගායුම් එයි. ඒ ආයෂු්�ත් මෙත� �ිහඬබව කැ�ැත්මෙත්
ය. �ිහඬබව්හි ගුN කයි� සලුු ය. පිරිස �ිහඬ මෙස් දැ� එළැඹියැ යුතු මෙකාට සිතුමෙවාත් මෙයමෙහකැ”යි
සයි පරිිස සංහු�් මෙකමෙළ් ය. මෙ�මෙස් ඔහු කී කලැ ඒ පිරිවැජිමෙයෝ �ිහඬ වූහ. ඉකබ්ිත්මෙත�් 
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජියා කරා එළැඹි මෙසක්. එ කල්හි මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි මෙත� 
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට, “වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් වඩ�ා මෙස්ක් වා. වහ�්ස භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස් වැඩි මෙස් යහපත. වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙ�හි වඩ�ට කමෙලකි�් පසු මෙම් 
අවස්ථාව ලත් මෙස්ක් ව�. වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්මෙග් ශුභාග��මෙයකි. මෙම් අස්මෙ�ක් ප�ව� 
ලදැ”යි කී ය. ප�ව� ලද අස්මෙ�හි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් වැඩ හු�් මෙසක්. මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි ද 
එක්තරා මිටි අස්�ක් මෙග� එක් පමෙසක හු�්මෙ�් ය. එක් පමෙසක හු�් මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජියාට 
“මෙපාට්ඨපාදයි�ි , මෙ�හි දැ�් මෙතපි කවර �ම් කථාමෙයකි�් හු��්හු ද? �ා එ�්�ාට මෙපර �ා එ� 
මෙතක් මෙම් අතර මෙතාපමෙග් කි�ම් කථාමෙවක් අඩාළ වී දැ?”යි අසාව$ළ මෙසක්.
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5. එවං වුමෙ2ත මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා භගවන්තං එතදමෙවාච: තිට්ඨමෙතසා භමෙන්ත
කථා, යාය �යං එතරහි කථාය සන්�ිසින්�ා. මෙ�සා භමෙන්ත කථා භගවමෙතා දුල්ලභා
භවිස්සති පච්ඡාපි සවNාය. පුරි�ා�ි භමෙන්ත දිවසා�ි පුරි�තරා�ි �ා�ාතිත්ථියා�ං 
ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං කුතූහලසාලාය සන්�ිසින්�ා�ං සන්�ිපතිතා�ං 
අභිසPඤා�ිමෙරාමෙධ කථා උදපාදි “කථං �ු මෙ!ා මෙභා අභිසPඤා�ිමෙරාමෙධා 
මෙහාතී?”ති.

(1) තමෙත්රකමෙච්ච එව�ාහංසු: “අමෙහතු අප්පච්චයා පුරිසස්ස සPඤා උප්පජ්�න්ති’පි 
�ිරැජ්ඣන්ති’පි. යස්මිං ස�මෙය උප්පජ්�න්ති, සPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. යස්මිං 
ස�මෙය �ිරැජ්ඣන්ති, අසPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාතී”ති. ඉමෙත්ථමෙක 
අභිසPඤා�ිමෙරාධං පPඤාමෙපන්ති

(2) ත�මෙPඤා එව�ාහ: “� මෙ!ා ප� මෙ�’තං මෙභා එවං භවිස්සති. සPඤා හි මෙභා 
පුරිසස්ස අ2තා. සා ච මෙ!ා උමෙපති’පි අමෙපති’පි. යස්මිං ස�මෙය උමෙපති, සPQී 
තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. යස්මිං ස�මෙය අමෙපති, අසPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාතී”ති. 
ඉමෙත්ථමෙක අභිසPඤා�ිමෙරාධං පPඤාමෙපන්ති.

(3) ත�මෙPඤා එව�ාහ: “� මෙ!ා ප� මෙ�’තං මෙභා එවං භවිස්සති. සන්ති හි මෙභා 
ස�Nබ්රාහ්�Nා �හිද්ධිකා �හා�ුභාවා. මෙත ඉ�ස්ස පුරිසස්ස සPQං උපකඩ්ඪන්ති’පි 
අපකඩ්ඪන්ති’පි. යස්මිං ස�මෙය උපකඩ්ඪන්ති, සPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. යස්මිං 
ස�මෙය අපකඩ්ඪන්ති. අසPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාතී”ති. ඉමෙත්ථමෙක අභිසP
ඤා�ිමෙරාධං පPඤාමෙපන්ති.

(4) ත�මෙPඤා එව�ාහ: “� මෙ!ා ප� මෙ�’තං මෙභා එවං භවිස්සති. සන්ති හි මෙභා 
මෙදවතා �හිද්ධිකා �හා�ුභාවා. තා ඉ�ස්ස පුරිසස්ස සPQං උපකඩ්ඪන්ති’පි 
අපකඩ්ඪන්තිපි. යස්මිං ස�මෙය උපකඩ්ඪන්ති, සPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. යස්මිං 
ස�මෙය අපකඩ්ඪන්ති, අසPQී තස්මිං ස�මෙය මෙහාතී”ති. ඉමෙත්ථමෙක අභිසP
ඤා�ිමෙරාධං පPඤාමෙපන්ති.

6. තස්ස �ය්හං භමෙන්ත භගවන්තං මෙයව ආරබ්භ සති උදපාදි: ‘අමෙහා �ූ� භගවා, 
අමෙහා �ූ� සුගමෙතා, මෙයා ඉමෙ�සං ධම්�ා�ං සුකුසමෙලා’ති. භගවා භමෙන්ත කුසමෙලා 
භගවා පකතPඤූ අභිසPඤා�ිමෙරාධස්ස. කථං �ු මෙ!ා භමෙන්ත අභිසPඤා�ිමෙරාමෙධා
මෙහාතී?”ති.

5. මෙ�මෙස් ව$ළ කලැ, මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට මෙ�ය කී ය: “වහ�්ස, යම් 
කථාමෙවකි�් අපි මෙ�හි හු�්�මෙ�ෝ �ම්, ඒ කථාව තිමෙ�වා. වහ�්ස, ඒ කථාව පසු ව ද භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස්ට අස�්�ට දුලnභ මෙ�ා මෙවයි. පුරි� පුරි�තර දවස්හි (මෙබාමෙහෝ කලකට මෙපරැ) 
කුතුහලශාලාමෙයහි එක් වැ හු�් එක් රැස් වූ �හN බ�ුN�් අතරැ “භවත්�ි, අභිසංඥා�ිමෙරෝධය (චිත්ත
�ිමෙරෝධය, ක්ෂණික�ිමෙරෝධය) මෙකමෙස් �ම් මෙව් ද?”යි අභිසංඥා�ිමෙරෝධමෙයහි කථාමෙවක් පහළ විය.

(1) එහි ඇතැම්හු “මෙහ්තු �ැති වැ ප්රත්යය �ැති වැ පරුිස්හට සංඥාමෙවෝ උපද�ාහු ද �ිරැද්ධ ව��්ාහු 
ද මෙවත්. යම් විමෙටක ඔහු උපද�ාහු ද, එ විටැ මෙහ් සංඥී (සංඥා ඇත්මෙත්) මෙවයි. යම් විමෙටක සංඥාමෙවෝ
�ිරැද්ධ ව�්�ාහු ද, එ විට මෙහ් අසංඥී මෙව්” යැ යි මෙ�මෙස් කීහ. මෙ�මෙස් ඇතැම් මෙකමෙ�ක් 
අභිසංඥා�ිමෙරෝධය (චිත්ත�ිමෙරෝධය) පNවත්.

(2) ඔහුට අමෙ�මෙකක්, “භවත, �ට මෙ�ය මෙ�මෙස් මෙ�ා ව�්මෙ�් ය. (�මෙග් දැ�ී� මෙ�මෙස් මෙ�ා ව�්මෙ�් 
ය.) භවත, සංඥාව පරුැෂයාමෙග් ආත්�ය ය. එ ද එළැමෙ��්මෙ�්ත් මෙවයි. ඉවත් වැ ය�්මෙ�්ත් මෙවයි. යම් 
කමෙලක එය එළැමෙ� ද, එ කලැ මෙහ් සංඥී මෙවයි. යම් කමෙලක පහ වැ මෙය් ද, එ කලැ, අසංඥී මෙව් 
යැ”යි මෙ�මෙස් කී ය. මෙ�මෙස් ඇතැම් මෙකමෙ�ක් අභිසQ්ඤා�ිමෙරෝධය පNවත්.

(3) ඔහුට අමෙ�මෙකක්, භවත, �ට මෙ�ය මෙ�මෙස් මෙ�ා ව�්මෙ�් ය. භවත, �හත් ඍද්ධි ඇති �හත් 
අ�ුභාව ඇති �හN බ�ුNු මෙකමෙ�ක් මෙවත් � ය. ඔහු මෙම් පුරැෂයාට සංඥාව ප�ුNු ව�්මෙ�ෝ ද 
මෙවති. ඔහුමෙග් සංඥාව ඉවතට අදමෙ�ෝ ද මෙවති. යම් විමෙටක ඔහු කරා සංඥාව ප�ුNුවත් �ම්, එ විටැ 
මෙහමෙත� සංඥී මෙවයි. යම් විමෙටක සංඥාව ඉවතට අද�ාහු �ම්, එ විටැ අසංඥී මෙව්” යැ යි කී ය. 
මෙ�මෙස් ඇතැම්හු අභිසංඥා�ිමෙරෝධය පNවත්.

(4) ඔහුට අමෙ�මෙකක්, “භවත, මෙ�ය �ට මෙ�මෙස් මෙ�ා ව�්මෙ�් ය. භවත, �හත් ඍද්ධි ඇති, �හත් 
අ�ුභාව ඇති, මෙදව්තා මෙකමෙ�ක් ඇත. ඔහු මෙම් පුරැෂයා මෙවතට සංඥාව ප�ුNුව�්මෙ�ෝ ද, 
මෙ�ාහුමෙග�් ඉවතට අදමෙ�ෝ ද මෙවත්. යම් විමෙටක සංඥාව මෙ�ාහු මෙවතට ප�ුNුවත් ද, එවිටැ මෙ� මෙත�
සංඥී මෙවයි. යම් විමෙටක එය මෙ�ාහුමෙග�් ඉවතට අදිත් ද, එ විටැ අසංඥී මෙවයි. මෙ�මෙස් ඇතැම්හු 
අභිසංඥා�ිමෙරෝධය පNවත්” යැ යි කී ය. මෙ�මෙස් ඇතැම්හු අභිසංඥා�ිමෙරෝධය පNවත්.

6. වහ�්ස “යම් මෙකමෙ�ක් මෙම් දහම්හි �පිුN ද ඒ භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් අමෙහෝ මෙ�ය පවස� මෙස්ක් 
�ම් ඉතා �ැ�ැව �ු. ඒ සුගතය�් වහ�්මෙස් මෙ�ය ව$ර� මෙසක්් �ම් ඉතා �ැ�ැව මෙ�ා”යි (එ 
මෙව්මෙලහි) �ට භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් � ඇරැබ සිහයි උප�. වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් 
අභිසංඥා�ිමෙරෝධමෙයහි �පිුN මෙස්ක. ඇති සැටිය (ප්රකෘතිය) ද��්ා මෙසක්. වහ�්ස අභිසංඥා�ිමෙරෝධය 
මෙකමෙස් මෙව් ද?”.
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7. තත්ර මෙපාට්ඨපාද, මෙය මෙත ස�Nබ්රාහ්�Nා එව�ාහංසු: අමෙහතූ අප්පච්චයා පුරිසස්ස 
සPඤා උප්පජ්�න්තිපි �ිරැජ්ඣන්තිපී’ති. ආදිමෙතා’ව මෙතසං අපරද්ධං. තං කිස්ස මෙහතු?
සමෙහතූ හි මෙපාට්ඨපාද, සප්පච්චයා පුරිසස්ස සPඤා උප්පජ්�න්ති’පි �ිරැජ්ඣන්ති’පි.

සික්!ා එකා සPඤා උප්පජ්�න්ති, සික්!ා එකා සPඤා �ිරැජ්ඣන්ති”.
“කා ච සික්!ා”ති භගවා අමෙවාච:
ඉධ මෙපාට්ඨපාද, තථාගමෙතා මෙලාමෙකා උප්පජ්�ති අරහං සම්�ාසම්බුමෙද්ධා 
විජ්�ාචරNසම්පමෙන්�ා සුගමෙතා මෙලාකවිදූ අ�ු2තමෙරා පුරිසදම්�සාරථි සත්ථා 
මෙදව��ුස්සා�ං බුමෙද්ධා භගවා. මෙසා ඉ�ං මෙලාකං සමෙදවකං ස�ාරකං සබ්රහ්�කං 
සස්ස�Nබ්රාහ්�ණිං ප�ං සමෙදව��ුස්සං සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා පමෙවමෙදති. මෙසා 
ධම්�ං මෙදමෙසති ආදිකල්යාNං �මෙජ්ඣකල්යාNං පරිමෙයාසා�කල්යාNං සාත්ථං 
සබ්යP��ං මෙකවලපරිපුණ්Nං පරිසුද්ධං බ්රහ්�චරියං පකාමෙසති.

8. තං ධම්�ං සුNාති ගහපති වා ගහපතිපුමෙ2තා වා අPQතරස්මිං වා කුමෙල 
පච්චා�ාමෙතා. මෙසා තං ධම්�ං සුත්වා තථාගමෙත සද්ධං පටිලභති. මෙසා මෙත� 
සද්ධාපටිලාමෙභ� ස�න්�ාගමෙතා ඉති පටිසංචික්!ති: ‘සම්බාමෙධා qරාවාමෙසා 
රමෙ�ාපමෙථා, අමෙබ්භාකාමෙසා පබ්බජ්�ා. � ඉදං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා 
එකන්තපරිපුණ්Nං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්!ලිඛිතං බ්රහ්�චරියං චරිතුං. යන්��ූාහං 
මෙකස�ස්සුං ඔහාමෙරත්වා කාසායා�ි වත්ථා�ි අච්ඡාමෙදත්වා අගාරස්�ා අ�ගාරියං පබ්
බමෙ�ය්යන්ති”.

9. මෙසා අපමෙර� ස�මෙය� අප්පං වා මෙභාගක්!න්ධං පහාය �හන්තං වා මෙභාගක්!න්ධං
පහාය අප්පං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය �හන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මෙකස�ස්සුං 
ඔහාමෙරත්වා කාසායා�ි වත්ථා�ි අච්ඡාමෙදත්වා අගාරස්�ා අ�ගාරියං පබ්බ�ති. මෙසා 
එවං පබ්බජිමෙතා ස�ාමෙ�ා පාතිමෙ�ාක්!සංවරසංවුමෙතා විහරති ආචාරමෙගාචර
සම්පමෙන්�ා අNු�මෙ2තසු වමෙජ්�සු භයදස්සාවී. ස�ා$ය සික්!ති සික්!ාපමෙදසු, 
කායකම්�වචීකමෙම්�� ස�න්�ාගමෙතා කුසමෙල�, පරිසුද්ධාජීමෙවා සීලසම්පමෙන්�ා 
ඉන්ද්රිමෙයසු ගු2තද්වාමෙරා මෙභා�මෙ� �2තPඤූ සතිසම්ප�මෙPQ� ස�න්�ාගමෙතා 
සන්තුමෙට්ඨා.

10. කථPච මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සීලසම්පමෙන්�ා මෙහාති? 
ඉධ මෙපාට්ඨපාද භික්!ු පාNාතිපාතං පහාය පාNාතිපාතා පටිවිරමෙතා මෙහාති 
�ිහිතදමෙණ්ඩා �ිහිතසමෙත්ථා ලජ්ජී දයාපමෙන්�ා. සබ්බපාNභූතහිතා�ුකම්පී විහරති. 
ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

7. මෙපාට්ඨපාද ය, එහි යම් �හN බ�ුNු මෙකමෙ�ක් “මෙහ්තු �ැති වැ ප්රත්යය �ැති ව පුරැෂයාට 
සංඥාමෙවෝ උපදිති ය ිද �රිැද්ධ මෙවති”යි ද මෙ�මෙස් කීහු �ම්, �ුලි�් � ඔවු�ට වැරැදිN. ඒ කවර 
මෙහයි�? මෙපාට්ඨපාදය, පුරිස්හට මෙහ්තුසහිත ව � ප්රත්යය සහිත ව � (කරැNු සහිත ව �) සංඥාමෙවෝ 
උපදමෙ�ෝත් �ිරැද්ධ ව�්මෙ�ෝත් මෙවති. 

ශික්ෂාමෙය�් ඇතැම් සංඥාමෙවෝ උපදිත්. ශික්ෂාමෙය�් ඇතැම් සංඥාමෙවෝ �රිැද්ධ මෙවත්”.
“ඒ කවර ශික්ෂාමෙවක් දැ?”යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් � (ප්රශ්� මෙකාට එය විස්තර කර� මෙස්ක් �තු 
දැක්මෙව� ධ�nකථාව) ව$ළ මෙසක්:
මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�හි රහත් වූ සම්�ාසම්බුදු වූ විද්යාචරNසම්ප�්� වූ සුගත වූ මෙලෝකඥ වූ �රිැත්තර 
පුරැෂද�්යසාරථි වූ මෙදව්මි�ිස්�ට ශාස්තෘ වූ සිවුසස් අවමෙබෝධ කළා වූ භගවත් වූ තථාගත මෙතමෙම් 
මෙලාව පහළ මෙවයි. මෙහ් මෙදවිය�් සහිත �රැ�් සහිත බ��ු් සහිත මෙ� මෙලාව ද, �හN බ�ුN�් 
සහිත මෙදව් මි�ිසු�් සහිත සත්�ුළුව ද මෙතමෙම් විශිෂ්ට වූ �ුවණි�් දැ� පසක් මෙකාට ඔවු�ට අවමෙබෝධ
කරවයි. මෙහ් ආදිමෙයහි භද්ර මෙකාට �ධ්යමෙයහි භද්ර මෙකාට අවස�්හි භද්ර මෙකාට අත්ථn සහිත මෙකාට ව් 
යං�� සහිත මෙකාට සවnප්රකාරමෙය�් පරිපූNn මෙකාට පිරිසදිු මෙකාට දහම් මෙදසයි. (ඒ මෙදස�ුමෙය් ද) 
ශාස�බ්රහ්�චය්යnය මෙහළි මෙකමෙරයි.

8. ගැහැවිමෙයක් මෙහෝ ගැහැවිපුමෙතක් මෙහෝ අ�් එක්තරා කුලමෙයකැ උප�්මෙ�ක් මෙහෝ ඒ දහම් අසයි. මෙහ්
ඒ දහම් අසා තථාගත බදුුහු මෙකමෙරහි සැදැහැ පළිිලබයි (උපදවයි). මෙහ් ඒ සැදැහැ පිළිලැබීමෙ��් යුත් 
වූමෙය්, “ගෘහවාසය සම්බාධමෙයකි, ර�ස්පථමෙයකි. පැවිද්ද අභ්යවකාශය වැ�්�. ගිහිමෙගයි වස��්හු 
විසි�් ඒකා�්තමෙය�් පිරිපු�් මෙකාට ඒකා�්තමෙය�් පිරිසදිු මෙකාට ශඞ්!ලිඛිතයක් මෙස් මෙකාට මෙම් 
සස�ු්බ�සර පුර�්�ට පහසු මෙ�ාමෙව්. �ම් මෙකමෙහරවලුු බහවා කසාවත් හැඳ මෙපමෙරවැ ගිහිමෙග�් 
පැවිදිබිම් වදමෙ�ම් වීම් �ම් මෙයමෙහකැ”යි මෙ�මෙස් �වුණි�් සලකයි.

9. මෙහ් පසු කමෙලක �ඳ වූ මෙහෝ �හත් වූ මෙහෝ සම්පත් රැස හැරැ, �ඳ වූ මෙහෝ �හත් වූ මෙහෝ �ෑපිරිස 
හැරැ, මෙකමෙහරවලුු බහවා, කසාවත් හැඳ මෙපමෙරවැ ගිහිමෙග�් පැවිදිබිම් වදී. මෙහ් මෙ�මෙස් පැවිදි වූමෙය් � 
ප්රාතිමෙ�ෝක්ෂසංවරමෙය�් ස�න්විත වූමෙය්, ආචාරමෙගෝචර මෙදකි�් යුත් වූමෙය්, අNු ප�N වූ ද වරමෙදහි බිය
දක්මෙ�්, �ිවරද කායවාකක්�nමෙය�් යකු්ත වූමෙය් එමෙහයි�් � පරිිසිදු ආජීවය ඇත්මෙත්, සිල්වත් වූමෙය්, 
ඉඳුර�්හි වැසූ මෙ$රැතිමෙය්, මෙබා��ු්හි ප�N ද�්මෙ�්, සිහි�ුවණි�් යුත් වූමෙය්, පසමෙයහි තු�් සතුටි�් 
සතුටු වූමෙය්, සකිපද ස�ාද�් මෙකාට මෙග� හික්මෙ�යි.

10. මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� මෙකමෙස් �ම් සිල්වත් මෙව් ද යත්: මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�හි �හN මෙත� 
ප්රාNqාතය හැරැ ද�ා, ප්රාNqාතමෙය�් මෙවමෙසසි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. බහා තැබූ දඬු�ගුුරැ ඇත්මෙත් 
(දඬු�ගුුරැ මෙ�ාදර�්මෙ�්), බහා තැබූ ආයුධ ඇත්මෙත් (ආයුධ මෙ�ා දර�්මෙ�්) පවට පළිිකුල් කර�්මෙ�්, 
මෛ�ත්රයිට පැමිණිමෙය් (මෛ�ත්රිමෙය�් යකු්ත වූමෙය්), සයිලු සතු�් මෙකමෙරහි හිතා�කුම්පා ඇති වැ 
මෙවමෙස්. මෙම් ද ඔහුමෙග් එක් ශීලමෙයක් මෙව්.

3



අදින්�ා$�ං පහාය අදින්�ා$�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති දින්�ා$යී දින්�පාටිකඞ්ඛී. 
අමෙථමෙ�� සුචිභූමෙත� අ2ත�ා විහරති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

අබ්රහ්�චරියං පහාය බ්රහ්�චාරී මෙහාති ආරාචාරී විරමෙතා මෙ�ථු�ා ගා�ධම්�ා. ඉදම්ප’ිස්ස
මෙහාති සීලස්මිං.

�ුසාවාදං පහාය �ුසාවා$ පටිවිරමෙතා මෙහාති සච්චවාදී සච්චසමෙන්ධා මෙථමෙතා පච්
චයිමෙකා අවිසංවාදමෙකා මෙලාකස්ස. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

පිසුNං වාචං පහාය පිසුNාය වාචාය පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉමෙතා සුත්වා � අ�ුත්ර 
අක්!ාතා ඉමෙ�සං මෙභ$ය. අ�ුත්ර වා සුත්වා � ඉමෙ�සං අක්!ාතා අ�ූසං මෙභ$ය. ඉති 
භින්�ා�ං වා සන්ධාතා, සහිතා�ං වා අ�ුප්ප$තා ස�ග්ගාරාමෙ�ා ස�ග්ගරමෙතා 
ස�ග්ග�න්දිං ස�ග්ගකරණිං වාචං භාසිතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

ඵරැසං වාචං පහාය ඵරැසාය වාචාය පටිවිරමෙතා මෙහාති. යා සා වාචා මෙ�ළා 
කණ්Nසු!ා මෙප��ීයා හදයඞ්ග�ා මෙපාරී බහු��කන්තා බහු����ාපා, තථාරෑපංි 
වාචං භාසිතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරමෙතා මෙහාති කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී 
ධම්�වාදී වි�යවාදී. �ධිා�වතිං වාචං භාසිතා මෙහාති කාමෙල� සාපමෙදසං 
පරියන්තවතිං අත්ථසPහිතං. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.
ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

11. බී�ගා�භූතගා�ස�ාරම්භා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
එකභ2තිමෙකා මෙහාති ර2තූපරමෙතා පටිවිරමෙතා විකාලමෙභා��ා. 
�ච්චගීතවාදිතවිසූකදස්ස�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
�ාලාගන්ධවිමෙලප�ධාරN�ණ්ඩ�විභූස�ට්ඨා�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
උච්චාසය��හාසය�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
�ාතරෑපර�තපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
ආ�කධPQපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
ආ�ක�ංසපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
ඉත්ථිකු�ාරිකපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
$සි$සපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
අමෙ�ළකපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 

මෙහ් අදත්තා$�ය හැරැ ද�ා, මෙ�ාදු�් දෑ ගැ�්මෙ��් �ළුු��ි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. දු�් දැය � 
පිළගි��්ාසුලු වූමෙය්, දු�් දැය � සිති�ුත් කැ�ැති වැ ඉවස�සලුු වූමෙය්, මෙ�ාමෙසාර වූ පිරිසදිු සිති�් 
යුතු වැ මෙවමෙස්. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

මෙහ් අ�රම්සර දුරැ ලා බ�සර සර�ම්ෙ�් මෙවයි. ගැමිදහ�ක් වූ මෙ�වු�ද්මි�් දුරැ වැ හැසිමෙර�්මෙ�්, 
එයි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

මෙහ් මෙබාරැ කී� දුරැ ලා, මෙබාරැ කීමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. ඇත්ත කිය�සුලු වූමෙය්, ඇත්මෙත�් ඇත්ත 
ගළපා කිය�්මෙ�්, තහවුරැ වැ පිහිටි කථා ඇත්මෙත්, ඇදහයි යුතු කථා ඇත්මෙත්, මෙලාව මෙ�ා රවට�්මෙ�්
මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

මෙහ් මෙක්ලාම් කී� දුරැ ලා, මෙක්ලාම් කීමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙව්. මෙම් තැ�ි�් අසා මෙ�ාවු�් (ඔවු�් මෙග�්) 
බිඳව�ු පිණිස එතැ�්හි මෙ�ා කයි�සලුු වූමෙය්, එ තැ��ි් අසා ඔවු�් (මෙ�ාවු�්මෙග�්) බිඳුව�ු පිණිස 
මෙ�ත�්හි මෙ�ා කිය� සුලු වූමෙය්, මෙ�මෙස් බිඳු�වු�් ගළප�්මෙ�් (ස�ඟ කර�්මෙ�්) ද, එකට 
ගැළැපු�වු�් (ස�ඟියට පැමිණියවු�්) හට රැකුල් මෙද�ම්ෙ�් ද මෙවයි. ස�ඟිමෙය�් සිටි�්�වු�් හා 
වාසය කැ�ැත්මෙත්, ස�ඟිමෙය�් වස�්�වු�ට කැ�ැත්මෙත්, ස�ඟ වැ සිටි�්�වු�ට සතුටු ව�ුමෙය්, 
ස�ඟිය ඇති කර� බස් කිය�්මෙ�් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.
මෙහ් රළු බිNමු් දුරැ ලා, රළු බස් මෙදඩුමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. �ිමෙ$ස්, ක�ක්ලු, මෙපම් උපදව�, 
පහසුමෙව�් සිතැ වැදැග��්ා, මෙ�ා ගැමි, මෙබාමෙහෝ මෙද�ාට ප්ිරය, මෙබාමෙහෝ මෙද�ාමෙග් �� වඩ� යම් 
බමෙසක් මෙව්ද, එබඳු වූ බස් කයි�්මෙ�් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් සීලමෙයක් මෙව්.

මෙහ් මෙබාල් හිස් මෙදඩැවිලි හැරැද�ා, මෙබාල් මෙදඩැවිල්මෙල�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. සදුුසු කාල මෙව්ලාමෙයහි 
කථා කර�සලුු වූමෙය්, ඇත්ත� කයි�සලුු වූමෙය්, වැඩ සලස� බසක් � කයි�සලුු වූමෙය්, �ව 
මෙලාවුතුරැදහම් ඇසුරැ මෙකාට � කයි�සලුු වූමෙය්, හික්මී� ඇති කර� බසක්� කිය�සුලු වූමෙය්, සිතැ 
තබා ග�්�ට සුදුසු වූ, කරැNු සහිත වූ, ඉ�ක් මෙකා�ක් ඇති (ප්ර�ාNවත් වූ), මෙදමෙලෝ වැඩ හා 
සම්බදධ් වූ � බසක් සදුුසු කාලමෙයහි කිය�්මෙ�් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

11. මෙහ් බී�ස�ූහ (=පැළ ව� දෑ) ද, භූතස�ූහ (පැළ වුNු දෑ) ද, සඳිුමෙ��් බිඳුමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. 
රෑ මෙබා�ුමෙ��් වැළැක්මෙක්, එක් මෙව්මෙල් වළඳ� බත් ඇත්මෙත්, මෙ�ාකල් මෙබා�ුමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි.
�ට�ු ග�ු වය�ු විසුළුදසු�් ය� මෙ�යි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. ඇඟැ අඩු තැ�් පිරැවී�ට, ඇඟ 
සැරැසී�ට කරැNු ව� �ල්ගඳවිමෙලවු�් දැරීමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. ප�N ඉක්�ැවූ උසසු�් ද, 
මෙ�ාකැප වූ �හස�ු් ද ය� මෙදකි�් � වැළැක්මෙක් මෙවයි. ර�් රිදී �සු කහවNු පිළිගැ�්මෙ��් 
වැළැක්මෙක් මෙවයි. අ�ු ධා�්ය පළිිගැ�්මෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. අ�ු �ස් පිළගිැ�්මෙ��් වැළැක්මෙක් 
මෙවයි. ස්ත්රී�් කු�ාරිකාව�් පිළගිැ�්මෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. දැසිදසු�් පළිගිැ�ම්ෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි.
එළුව�් බැමෙටළුව�් පිළගිැ�්මෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. කුකළු�් හූර�් පළිගිැ�ම්ෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. 
ඇතු�් අසු�් මෙවමෙළ��ු් මෙගරි�් පළිිගැ�ම්ෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙකත්වතු පිළගිැ�්මෙ��් 
වැළැක්මෙක් මෙවයි. ගිහිය�ට දූත මෙ�මෙහවර කිරීමෙ�හි ද මෙග�් මෙගට පණිවිඩ පNත් මෙග� යෑමෙ�හි ද 
මෙයදීමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙවමෙළඳ ග�ුමෙද�ුමෙය�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙහාරතරාදිමෙය�් කිරැමෙ��්, 
මෙබාරැ ර�් පෑමෙ��්, මෙහාර මි�ුම්වලි�් මි�ුමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. අල්ලස් මෙග� හිමිය�් මෙ�ාහිමි 
කිරීමෙ��්, �ා�ා උපාමෙය�් අ�ු�් රැවැටුමෙ��්, අග�ා දැයට හුරැ මෙ�ා අග�ා දැයක් මෙප�්�ා කර� 
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කුක්කුටසූකරපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
හත්ථිගවස්සවළවාපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
මෙ!2තවත්ථුපටිග්ගහNා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
දූමෙතය්යමෙපහNග��ා�ුමෙයාගා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
කයවික්කයා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
තුලාකූටකංසකූට�ා�කූටා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
උමෙක්කාට�වPච��කිතිසාචිමෙයාගා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
මෙඡද�වධබන්ධ�විපරාමෙ�ාසආමෙලාපසහසාකාරා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං. 

(චුල්ලසීලං �ිට්ඨිතං.)

12. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපං විසූකදස්ස�ං අ�ුයු2තා විහරන්ති, මෙසය්යථිදං: �ච්චං ගීතං 
වාදිතං මෙපක්!ං අක්!ා�ං පාණිස්සරං මෙවතාලං කුම්භථූ�ං මෙසාභ�කං චණ්ඩාලං 
වංසං මෙධාප�කං හත්ථියුද්ධං අස්සයුද්ධං �හිසයුද්ධං උසභයුද්ධං අ�යුද්ධං මෙ�ණ්ඩයුද්
ධං කුක්කුටයුද්ධං වට්ටකයුද්ධං දණ්ඩයුද්ධං �ුට්ඨියුද්ධං �ිබ්බුද්ධං උමෙය්යාධිකං බලග්ගං 
මෙස�ාබ්යූහං අණීකදස්ස�ං. ඉති වා ඉති එවරෑපා විසූකදස්ස�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

13. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපං �ූතප්ප�ාදට්ඨා�ා�ුමෙයාගං අ�ුයු2තා විහරන්ති, මෙසය්යථිදං: 
අට්ඨපදං දසපදං ආකාසං පරිහාරපථං සන්තිකං !ලිකං qටිකං සලාකහත්ථං අක්!ං 
පඞ්ගචීරං වඞ්කකං මෙ�ාක්!චිකං චිඞ්ගුලකං ප2තාළ්හකං රථකං ධ�කුං අක්!රිකං 
�මෙ�සිකං යථාවජ්�ං. ඉති වා ඉති එවරෑපා �ූතප්ප�ාදට්ඨා�ා�ුමෙයාගා පටිවිරමෙතා 
මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

14. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි භුP
ජිත්වා මෙත එවරෑපං උච්චාසය��හාසය�ං අ�ුයු2තා විහරන්ති, මෙසය්යථිදං: ආසන්දිං 
පල්ලඞ්කං මෙගා�කං චි2තකං පටිකං පටලිකං තූලිකං විකතිකං උද්දමෙලාමිං එකන්
තමෙලාමිං කට්ඨිස්සං මෙකාමෙසය්යං කු2තකං හත්ථත්ථරං අස්සත්ථරං රථත්ථරං අජි�ප්
පමෙවණිං කාදලිමිගපවරපච්චත්ථරNං සඋ2තරච්ඡදං උභමෙතාමෙලාහිතකූපධා�ං ඉති වා
ඉති එවරෑපා උච්චාසය��හාසය�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

�ායාමෙය�්, මෙම් කී මෙ�ාකී හැ� මෛකරාටිකකම්වලි�් � වැළැක්මෙක් මෙවයි. අත් පා ආදිය සිඳීමෙ��් ද, 
�ැරීමෙ��් ද, රැහැ�් ආදිමෙය�් බැඳීමෙ��් ද, සැහැසිකම්වලි�් ද වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් 
ශීලමෙයක් මෙවයි.

12. යම්මෙස් ස�හර භවත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, �ැටුම් ගැයුම් වැයමු්, 
�ටස�ජ්�ා (�ළුව�් ස�ූහයක් එක් වැ ��ස�ූහයා ඉදිරිමෙය් දක්ව� �ැටමු්), ආ!්යා� 
(�හාභාරතාදිය කී� මෙහෝ ඇසී�), පාණිසව්ර (අති�් මෙලාමෙහාමෙබර ගැයමු් මෙහෝ අත්තල ගැසී�), 
මෙව්තාල (දඬු�වුා තාලම්පට ගැසී� මෙහෝ �තරුැ දපා �ළසිරැරැ �ැගිටුවී�), කුම්භථූ� (සවි්රස් මෙබර 
වැයමු්), මෙශෝභ�ක (රංගබලිකරNය මෙහවත් රඟ�ඩුල්මෙලහි දී මෙදවතාව�ට ස්මෙතෝත්ර වශමෙය�් 
�ාන්දීගීත ගාය�ය මෙහෝ ප්රතිභා�චිත්ර කිරී�), සNමෙ$වු�් මෙකළිය (මෙහෝ ආමෙයෝගුඩ ක්රීඩාව), උNගස් 
ඔමෙසාවා මෙග� කර� ක්ීරඩාව, අස්ථිමෙධාව�ය (�ළවු�්මෙග් ඇට සුවඳ කවා තබා �කත්මෙසමෙ�හි ඊ 
වටා සිට උත්සව කරිී�), ඇත්මෙපාර, අශ්මෙපාර, මියුමෙපාර, මෙගා�්මෙපාර, එළුමෙපාර, බැමෙටළුමෙපාර, 
කුකළුුමෙපාර, වටුමෙපාර, මෙපාලුහර�, මිටුයදු, �ල්ලමෙපාර, යුද පවත්�ා තැ�් දක්�ට යෑ�, බළමෙස�් 
ගණි�ා තැ�් දක්�ට යෑ� ය� මෙ�බඳු විසුළු දස්මෙ�හි මෙයදී මෙවමෙසත් ද, මෙහමෙතමෙම් මෙම් මෙහෝ මෙ�බඳු 
වූ විසළුු දස්මෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

13. යම්මෙස් ව�ාහි ස�හර භවත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, අටපාමෙකළයි, 
දසපාමෙකළිය, අහස්දූමෙකළිය, �ඩලුු පැ��ු, ස�්තිකාක්ිරඩාව, $දුමෙකළිය, කල්ලි ගැසු�, සලාඅත්මෙකළයි, 
ගුළමෙකළිය, මෙකාළ �ළා පි��ු, මෙකළි�ගුලි�් හෑ�, කරNම් ගැසු�, ක��්ංගුරැවා මෙකළයි, මෙකාළ 
�ැළිමෙය�් වැලි ඈ �ැ��ු, ක්රිඩාරථ පැදැවී�, කුඩා දු�්මෙ��් විදී�, ඇකිරිමෙකළයි, (පිමෙට් මෙහෝ අහමෙස් 
අකරුැ ඇඳ කියැවී�), සිතු දැය කීමෙම් ක්රඩීාව, විකලාංගා�කුරNය (ක��ු් මෙකාරැ�් ආදී�් මෙස් ඉරියව් 
පැවැත්වී�) ය� මෙ�බඳු වූ ප�ාවට කරැNු වූ දූමෙකළිමෙයහි මෙයදී මෙවමෙසත් ද, මෙහ් මෙතමෙම් මෙම් මෙහෝ මෙම්
බඳු වූ ප�ාවට කරැNු වූ දූමෙකළිමෙයහි මෙයදීමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම්ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

14.
යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් භවත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, දික්සඟලා පුටුය, 
පලඟය, �හ මෙකාඳුපලසය, විය�මෙ��් විසිතුරැ කළ එළුමෙලාම්�වුා ඇතිරිය, එළුමෙලාම්�ුවා සදුු 
ඇතිරිය, ග��ල් මෙයදූ එළුමෙලාම් ඇතිරිය, තිලයි(පුළු�් මෙ�ත්තය), සිංහාදිරෑපවලි�් විසිතුරැ කළ 
එළුමෙලාම් ඇතිරිය, මෙදපැත්මෙත් � මෙලාම් ඇති එළුමෙලාම්�ුවා ඇතිරිය, එක් පැත්මෙත් ප�Nක් මෙලාම් 
ඇති එළුමෙලාම්�වුා ඇතිරිය, ර�්කසුකම් කළ පසතුරැN, මෙකෝමෙස්යිය හුයි�් වියූ ඇතිරිය, අසු පිටැ 
එල� ඇතිරිය, රිය එල� ඇතිරිය, ඇඳට සරිල� මෙස් අඳු�් දිවිසමි�් �සා කළ ඇතිරිය, 
මෙකමෙහල්�වුසමි�් කළ �හඟු පසතුරැN, ඉස්මෙ$ර පා�ුල රතු මෙකාට්ට තබා ඇති රතු උඩුවිය�් සහිත
�හඟු යහ� ය� මෙබ�ඳු වූ උස් යහ�් �හ යහ�් පරිහරNය කිරීමෙ�හි මෙයදී මෙවමෙසද්ද, මෙහ් මෙතමෙම් 
මෙම් මෙහෝ මෙම් බඳු වූ උස් යහ�් �හ යහ�් පරිමෙභෝගමෙය�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම්ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් 
මෙව්.
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15. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපං �ණ්ඩ�විභූස�ට්ඨා�ා�ුමෙයාගං අ�ුයු2තා විහරන්ති, 
මෙසය්යථීදං: උච්ඡාද�ං පරි�ද්ද�ං �හාප�ං සම්බාහ�ං ආ$සං අP��ං 
�ාලාවිමෙලප�ං �ු!චුණ්Nකං �ු!මෙලප�ං හත්ථබන්ධං සි!ාබන්ධං දණ්ඩකං �ාළිකං 
!ග්ගං ඡ2තං චිත්රෑපාහ�ං උණ්හීසං �ණිං වාලවී��ිං ඔ$තා�ි වත්ථා�ි දීqදසා�ි. 
ඉති වා ඉති එවරෑපා �ණ්ඩ�විභූස�ට්ඨා�ා�ුමෙයාගා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස 
මෙහාති සීලස්මිං.

16. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපං තිරච්ඡා�කථං අ�ුයු2තා විහරන්ති, මෙසය්යථිදං: රා�කථං 
මෙචාරකථං �හා�2තකථං මෙස�ාකථං භයකථං යුද්ධකථං අන්�කථං පා�කථං 
වත්ථකථං සය�කථං �ාලාකථං ගන්ධකථං ඤාතිකථං යා�කථං ගා�කථං �ිග�කථං 
�ගරකථං ��පදකථං ඉත්ථිකථං පුරිසකථං [කු�ාරකථං කු�ාරිකථං  ] සූරකථං 
විසි!ාකථං කුම්භට්ඨා�කථං පුබ්බමෙපතකථං �ා�2තකථං මෙලාකක්!ායිකං ස�ුද්දක්
!ායිකං ඉතිභවාභවකථං. ඉති වා ඉති එවරෑපාය තිරච්ඡා�කථාය පටිවිරමෙතා මෙහාති. 
ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

17. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපං විග්ගාහිකකථං අ�ුයු2තා විහරන්ති, මෙසය්යථීදං: “� ත්වං ඉ�ං
ධම්�වි�යං ආ�ා�ාසි. අහං ඉ�ං ධම්�වි�යං ආ�ා�ාමි, කිං ත්වං ඉ�ං ධම්�වි�යං 
ආ�ා�ිස්සසි? මිච්ඡාපටිපමෙන්�ා ත්ව�සි. අහ�ස්මි සම්�ා පටිපමෙන්�ා. සහිතං මෙ�, 
අසහිතං මෙත. පුමෙර වච�ීයං පච්ඡා අවච. පච්ඡා වච�ීයං පුමෙර අවච. ආචිණ්Nං මෙත 
විපරාව2තං. ආමෙරාපිමෙතා මෙත වාමෙ$. �ිග්ගහීමෙතා ත්ව�සි. චර වාදප්පමෙ�ාක්!ාය. 
�ිමෙබ්බමෙඨහි වා සමෙච පමෙහාසී”ති. ඉති වා ඉති එවරෑපාය විග්ගාහිකකථාය පටිවිරමෙතා
මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

18. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපං දූමෙතය්යපහිNග��ා�ුමෙයාග��ුයු2තා විහරන්ති, මෙසය්යථිදං:
රPQං රා��හා�2තා�ං !2තියා�ං බ්රාහ්�Nා�ං ගහපතිකා�ං කු�ාරා�ං “ඉධ 
ගච්ඡ. අ�ුත්රාගච්ඡ. ඉදං හර. අ�ුත්ර ඉදං ආහරා”ති. ඉති වා ඉති එවරෑපා දූමෙතය් 
යපහිNග��ා�ුමෙයාගා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

15. යම්මෙස් ව�ාහි ස�හර භවත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, සවුඳ සුNුමෙය�් 
ඇඟ ඉලීම්, අත් පා ඇහි ��ා සටහ�් ග�ව්�ුවට මෙතල් ගා �ැඩී�, සවුඳ දිමෙය�් �ෑවී�, උරහිසඈහි 
�ස් වැමෙඩ�ුවට �ුඟුරි�් තැළී�, කැඩපති�් �ුහුN බැලී�, අලංකාර වශමෙය�් අඳු�් ගෑ�, �ල් 
පැලැඳී� හා විමෙලවු�් දැරී�, �ුවසුNු �ුවවිමෙලවු�් දැරී�, හස්තාභරN දැරී�, හිසැ කුඩමු්බිය බැඳී�, 
විසිතුරැ සැරයටි දැරී�, විසිතුරැ මෙබමෙහත්�ළ දැරී�, කඩු දැරී�, විසිතුරැ කඩු දැරී�, විසිතුරැ පාවහ�් 
දැරී�, �ලල්පට බැඳී�, සළිුමිN පැලැඳී�, විසිතුරැ මෙසමෙ�ර වලව්ිදු�ා දැරී�, දික් $වලු ඇති සදුු මෙරදි 
හැඳී� ය� ආදී ඇඟ අඩු තැ�් පරිවී�ටත් ඇඟ සැරසී�ටත්, කරැNු ව� දෑ පරිමෙභෝග කිරීමෙ�හි මෙයදී 
මෙවමෙසත් ද, මෙහ් �හN මෙතමෙම් මෙම් මෙහෝ මෙම් බඳු දෑ පරිමෙභෝග කරිීමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද 
ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

16. යම්මෙස් ව�ාහි ස�හර භවත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැමෙහ�් දු�් මෙබා��ු් වළඳා, රා�කථා, මෙචෝරකථා, 
�හා�ාත්ය කථා, මෙස්�ා කථා, භය කථා, යුදධ් කථා, ආහාර කථා, පා�කථා, වස්ත්රකථා, ශය�කථා, 
�ාලා කථා, ගන්ධකථා, ඥාති කථා, යා� කථා, ග්රා� කථා, �ිග� කථා, �ගර කථා, ��පද කථා, ස්ත්රී 
කථා, පුරැෂ කථා, කු�ාර කථා, කු�ාරී කථා, ශූර කථා, වීථි කථා, කුම්භස්ථා� කථා, �ා�ාත්ව කථා, 
මෙලෝකා!්යායිකා කථා, ස�ුද්රා!්යායකිා කථා, ඉතිභවාභව කථා ය� මෙම් බඳු වූ තිරශ්චී� කථාවල මෙයදී 
මෙවමෙසත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් මෙ� කී මෙහෝ මෙ�යි�් අ�්ය වූ මෙහෝ මෙම් බඳු කථාවලි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි.
මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

17. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා “මෙතෝ මෙම් දහම් 
වි�ය මෙ�ා ද�ිහි. �� � මෙම් දහම් වි�ය ද�ිමි. ‘මෙම් දහම් වි�ය කි�ැ’යි මෙතෝ ද�ිහි ද? මෙතෝ වරදවා 
පිළපි�්මෙ�හි. �ම් �ැ�වි�් පිළිප�්මෙ�ම් මෙවමි. �ා බස කරැNු සහිත ය. තා බස කරැNු රහිත ය. 
මෙතෝ පළ�ුමෙය�් කියැ යුත්ත පසු වැ කීමෙයහි ය. පසු වැ කියැ යුත්ත පළ�ුමෙය�් කීමෙයහි ය. තා කලක්
� පුහුNු කළ දැය �මෙග් එක වච�මෙය�් � මෙපරැළී ගිමෙය් ය. �ා විසි�් තට මෙ$ස් �ැගිN. �ා විසි�් 
�ිග�්�ා ලද්මෙදහි. �ා �ැගු මෙ$ස�ි් මිමෙද�්�ට හැසිමෙරව (ඒ ඒ තැ� මෙගාස් උග�ුව). හැකි �ම් එය 
විසඳව” ය� ආදී�් මෙම් බඳු වූ උ��ු් බැN මෙ$ඩා ගැ�ුම්හි මෙයමෙදත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් මෙ�කී මෙහෝ 
අ�් මෙ�බඳු වූ මෙහෝ බැNමු්මෙදඩමු්වලි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

18.  යම්මෙස් ස�හර භවත් �හNබ�ුමෙNෝ “මෙ�හි ය�්�ැ, අමෙසෝ තැ�ට එ��්ැ, මෙ�ය මෙග�ැ ය�්�, 
අමෙසෝ තැ�ට මෙ�ය මෙගමෙ��්�ැ” ය ිකළ �ිමෙයෝග පිළිමෙග�, ර�ු�්මෙග් ර��හඇ�තයි�්මෙග් 
ක්ෂත්රියය�්මෙග් බ�ුN�ම්ෙග් ගැහැවිය�්මෙග් ර�කු�රැව�්මෙග්, මෙ�බඳු දූත මෙ�මෙහවමෙරහි පණිවුඩ මෙග� 
යෑමෙ�හි මෙයදී මෙවමෙසත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් මෙම් කී මෙහෝ අ�් මෙම් වැ�ි වූ දූත මෙ�මෙහවරි�්, පණිවිඩ 
මෙග� යෑමෙ��් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම්ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.
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19. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත කුහකා ච මෙහාන්ති ලපකා ච මෙ�මි2තිකා ච �ිමෙප්පසිකා ච ලාමෙභ� 
ච ලාභං �ිජිගිංසිතාමෙරා. ඉති වා ඉති එවරෑපා කුහ�ලප�ා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්
ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

(�ජ්ඣි�සීලං �ිට්ඨිතං.)
20. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිකං කමෙප්පන්ති, 
මෙසය්යථිදං: අඞ්ගං �ිමි2තං උප්පාතං සුපිNං ලක්!Nං �ූසිකච්ඡින්�ං අග්ගිමෙහා�ං 
දබ්බිමෙහා�ං ථුසමෙහා�ං කNමෙහා�ං තණ්ඩුලමෙහා�ං සප්පිමෙහා�ං මෙතලමෙහා�ං 
�ු!මෙහා�ං මෙලාහිතමෙහා�ං අඞ්ගවිජ්�ා වත්ථවුිජ්�ා !2තවිජ්�ා සිවවිජ්�ා භූතවිජ්�ා 
භූරිවිජ්�ා අහිවිජ්�ා විසවිජ්�ා විච්ඡිකවිජ්�ා �ූසිකවිජ්�ා සකුNවිජ්�ා වායසවිජ්�ා 
පක්කජ්ඣා�ං සරපරි2තාNං මිගචක්කං. ඉති වා ඉති එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය 
මිච්ඡාජීවා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

21. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිකං කමෙප්පන්ති, 
මෙසය්යථිදං: �ණිලක්!Nං වත්ථලක්!Nං දණ්ඩලක්!Nං අසිලක්!Nං උසුලක්!Nං 
ධ�ුලක්!Nං ආවුධලක්!Nං ඉත්ථිලක්!Nං පුරිසලක්!Nං කු�ාරලක්!Nං 
කු�ාරිලක්!Nං $සලක්!Nං $සිලක්!Nං හත්ථිලක්!Nං අස්සලක්!Nං �හිසලක්!Nං 
උසභලක්!Nං මෙගාලක්!Nං අ�ලක්!Nං මෙ�ණ්ඩලක්!Nං කුක්කුටලක්!Nං 
වට්ටකලක්!Nං මෙගාධාලක්!Nං කණ්ණිකාලක්!Nං කච්ඡපලක්!Nං මිගලක්!Nං. 
ඉති වා ඉති එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස 
මෙහාති සීලස්මිං.

22. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිතං කමෙප්පන්ති 
මෙසය්යථිදං: රPQං �ිය්යා�ං භවිස්සති, රPQං අ�ිය්යා�ං භවිස්සති, 
අබ්භන්තරා�ං රPQං උපයා�ං භවිස්සති, බාහිරා�ං රPQං අපයා�ං භවිස්සති, 
බාහිරා�ං රPQං උපයා�ං භවිස්සති, අබ්භන්තරා�ං රPQං අපයා�ං භවිස්සති, 
අබ්භන්තරා�ං රPQං �මෙයා භවිස්සති, බාහිරා�ං රPQං පරා�මෙයා භවිස්සති, 
බාහිරා�ං රPQං �මෙයා භවිස්සති, අබ්භන්තරා�ං රPQං පරා�මෙයා භවිස්සති. ඉති 
ඉ�ස්ස �මෙයා භවිස්සති. ඉ�ස්ස පරා�මෙයා භවිස්සති. ඉති වා ඉති එවරෑපාය තිරච්
ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

19. යම්මෙස් ස�හර පි�ව්ත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, කුහකකම් කර�්මෙ�ෝ 
මෙවත් ද, ලාභසත්කාර පතා අ��ු් සිත් ඇමෙද� මෙස් වූ චාටු බස් මෙ$ඩ�්මෙ�ෝ මෙවත් ද, සවිු පසය ලබ�ු
සඳහා කයි�් මෙහෝ බසි�් ඇඟැවීම් කර�්මෙ�ෝ මෙවත් ද, ලාභාමෙප්ක්ෂාමෙය�් අ�ු�ට ගරහ�ම්ෙ�ෝ මෙවත් 
ද, ලාභමෙය�් ලාභය මෙසාය�ම්ෙ�ෝ මෙවත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් මෙ� කී මෙහෝ මෙ�බඳු වූ මෙහෝ 
කුහ�ලප�වලි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම්ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

20. යම්මෙස් ඇතැම් පි�ව්ත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, අංගශාස්ත්රය, 
�ිමිත්තශාස්ත්රය, උත්පාතලක්ෂNය, සව්ප්�ශාස්ත්රය, ලක්ෂNශාස්ත්රය, �ූෂකච්ඡි�්�විද්යාව, 
අග්�ිමෙහෝ�ය, දර්වීමෙහෝ�ය, තුෂමෙහෝ�ය, කNමෙහෝ�ය, තN්ඩුලමෙහෝ�ය, සර්පිෂ්මෙහෝ�ය, මෛතලමෙහෝ�ය,
�ු!මෙහෝ�ය, මෙලෝහිතමෙහෝ�ය, අංගවිද්යාව, වාස්තුවිද්යාව, ක්ෂාත්රවිද්යාව, ශවිවිද්යාව, භූතවිද්යාව, 
භරූිවිද්යාව, අහිවිද්යාව, විෂවිද්යාව, වෘශ්චිකවිද්යාව, �ූෂකවිද්යාව, ශාකු�විද්යාව, වායසවිද්යාව, 
පකව්ධ්යා�ය, ශරපරිත්රාNය, �ෘගපක්ෂය ය� මෙ�කී මෙහෝ මෙ�බඳු වූ මෙහෝ තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, 
මිථ්යාජීවමෙය�් දිවි පවත්වතද්, ඒ �හN මෙතමෙම් එයි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් 
මෙවයි

21. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, මිණිලකුNුය, 
වත්ලකුNුය, දඬුලකුNයු, කඩුලකුNුය, ඊලකුNුය, දු�ුලකුNුය, අවිලකුNුය, ඉතිරිලකුNයු, 
පුරිස්ලකුNුය, කු�රලකුNුය, කු�රිලකුNුය, දස්ලකුNු ය, දැසිලකුNයු, ඇත්ලකුNයු, අස්ලකුNුය, 
මියුලකුNුය, වහප්ලකුNයු, මෙගා�්ලකුNයු, එළුලකුNුය, බැමෙටළුලකුNුය, කුකළුුලකුNයු, වටුලකුNුය,
මෙගාය්ලකුNයු, කැණිලකුNුය, කසුබුලකුNුය, �ුවලකුNුය, ය� ආදී මෙ�බඳු තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, 
මෙ�බඳු මිථ්යාජීවමෙය�් දිවි පවත්වත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් එයි�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් 
ශීලමෙයක් මෙව්.

22. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා “අමෙසෝ දි�ැ අමෙසෝ
�ැකැති�් (යුද සඳහා) සයි �වුරි�් අමෙසෝ ර��ු්මෙග් �කිම්ී� ව�්මෙ�් ය, අමෙසෝ �ැකැති�් මෙපරළා 
සයි �වුරට ඊ� ව�්මෙ�් ය, අමෙසෝ �ැකති�් පිටතැ සිටි� සතුරැ ර�ු�් හ�ුව�්�ට රට තුල සිටි� 
සතුරැ ර�ු�්මෙග් යෑ� ව�්මෙ�් ය, අමෙසෝ �ැකැති�් පිටතැ සිටි� සතුරැ ර��ු්මෙග් ඉවත් වැ යෑ� 
ව�්මෙ�් ය, අමෙසෝ �ැකති�් රට තුළැ සිටි� ර�ු�් කරා පිටතැ සිටි� සතුරැ ර��ු්මෙග් පැමිණී� 
ව�්මෙ�් ය, අමෙසෝ �ැකති�් ඇතුළතැ සිටි� ර�ු�්මෙග් ඉවත් ව යෑ� ව�්මෙ�් ය, රට ඇතුළතැ සිටි� 
ර�ු�ට �ය ව�්මෙ�් ය, පිටතැ සිටි� සතුරැ ර��ුට පරා�ය ව�්මෙ�් ය, පිටතැ සිටි� සතුරැ ර��ුට 
�ය ව�්මෙ�් ය, රට තුළ සිටි� ර�ු�ට පරා�ය ව�්මෙ�් යැ” යි මෙ�මෙස් ‘මෙ�ාහුට �ය ව�්මෙ�් ය, 
මෙ�ාහුට පරා�ය ව�්මෙ�් යැ’යි කියමි�් මෙම් බඳු වූ තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, මෙ�බඳු වු මිථ්යාජීවමෙය�් දිවි 
පවත්වත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් මෙම් මෙහෝ මෙම් මෙ�බඳු වූ තිරශ්චී�විද්යාමෙය�් මිථ්යාජීවිකාමෙය�් 
වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.
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23. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිකං කමෙප්පන්ති. 
මෙසය්යථීදං: චන්දග්ගාමෙහා භවිස්සති. සුරියග්ගාමෙහා භවිස්සති. �ක්!2තග්ගාමෙහා 
භවිස්සති. චන්දි�සුරියා�ං පථග��ං භවිස්සති. චන්දි�සුරියා�ං උප්පථග��ං 
භවිස්සති. �ක්!2තා�ං පථග��ං භවිස්සති. �ක්!2තා�ං උප්පථග��ං භවිස්සති. 
උක්කාපාමෙතා භවිස්සති. දිසාඩාමෙහා භවිස්සති. භූමිචාමෙලා භවිස්සති. මෙදවදුන්දුභි 
භවිස්සති. චන්දි�සුරිය�ක්!2තා�ං උග්ග��ං ඔග��ං සංකිමෙලසං මෙවා$�ං 
භවිස්සති. එවංවිපාමෙකා චන්දග්ගාමෙහා භවිස්සති. එවංවිපාමෙකා සුරියග්ගාමෙහා භවිස්සති.
එවංවිපාමෙකා �ක්!2තග්ගාමෙහා භවිස්සති. එවංවිපාකං චන්දි�සුරියා�ං පථග��ං 
භවිස්සති. එවංවිපාකං චන්දි�සුරියා�ං උප්පථග��ං භවිස්සති. එවංවිපාකං 
�ක්!2තා�ං පථග��ං භවිස්සති. එවංවිපාකං �ක්!2තා�ං උප්පථග��ං භවිස්සති. 
එවංවිපාමෙකා උක්කාපාමෙතා භවිස්සති. එවංවිපාමෙකා දිසාඩාමෙහා භවිස්සති. 
එවංවිපාමෙකා භූමිචාමෙලා භවිස්සති. එවංවිපාමෙකා මෙදවදුන්දුභි භවිස්සති. එවංවිපාකං 
චන්දි�සුරිය�ක්!2තා�ං උග්ග��ං ඔග��ං සඞ්කිමෙලසං මෙවා$�ං භවිස්සති. ඉති වා 
ඉති එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති 
සීලස්මිං.

24.යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිකං කමෙප්පන්ති. 
මෙසය්යථිදං: සුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සති. දුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සති. සුභික්!ං භවිස්සති. දුබ්භික්!ං 
භවිස්සති. මෙ!�ං භවිස්සති. භයං භවිස්සති. මෙරාමෙගා භවිස්සති. ආමෙරාග්යං භවිස්සති. 
�ුද්$ ගN�ා සං!ා�ං කාමෙවය්යං මෙලාකායතං. ඉති වා ඉති එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්
�ාය මිච්ඡාජීමෙව� පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

25. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිකං කමෙප්පන්ති. 
මෙසය්යථිදං: ආවාහ�ං විවාහ�ං සංවද�ං විවද�ං සංකිරNං විකිරNං සුභගකරNං 
දුබ්භගකරNං විරැද්ධගබ්භකරNං ජිව්හා�ිත්ථම්භ�ං හ�ුසංහ��ං හත්ථාභි�ප්ප�ං 
හ�ු�ප්ප�ං කණ්N�ප්ප�ං ආ$සපPහං කු�ාරිකපPහං මෙදවපPහං ආදිච්චුපට්ඨා�ං
�හතුපට්ඨා�ං අබ්භුජ්�ල�ං සිරිව්හා�ං. ඉති වා ඉති එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්
ඡාජීවා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

23. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, “අමෙසෝ දි�ැ චන්ද් 
රග්රහNය ව�්මෙ�් ය. අමෙසෝ දි�ැ සූය්යnග්රහNය ව�්මෙ�් ය. අමෙසෝ දි�ැ සඳ හිරැ මෙදමෙද�ා �ිසි �ඟි�්
යෑ� ව�්මෙ�් ය. අමෙසෝ දි�ැ ඔවු�් මෙ�ා�ඟි�් යෑ� ව�්මෙ�් ය. අමෙසෝ දි�ැ �කත් තරැ�් �ිසි�ඟි�් 
යෑ� ව�්මෙ�් ය. අමෙසෝ දි�ැ ඔවු�් මෙ�ා�ඟි�් යෑ� ව�්මෙ�් ය. අමෙසෝ දි�ැ උල්කාපත�ය ව�්මෙ�් 
ය. දිග්$හය ව�්මෙ�් ය. භමූිකම්ප�ය ව�්මෙ�් ය. වැසි �ැති වැ අහස් මෙගරැවුම් ව�්මෙ�් ය. 
සඳහිරැ�්මෙග් ද, �කත් තරැ�ම්ෙග් ද, උ$ව බැසී� මෙකමෙලසී� පිරිසදිුබව ව�්මෙ�් ය. සයූ්යnග්රහNය 
මෙලාවට මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. චන්ද්රග්රහNය මෙලාවට මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. �ක්ෂත්
රග්රහNය මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. සඳ හිරැ�් �ිසි �ඟි�් යෑ� මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් 
ය. සඳ හිරැ මෙදමෙද�ාමෙග් මෙ�ා �ඟි�් යෑ� මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. �කත්තරැවල පථග��ය
මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. ඔවු�්මෙග් උපප්ථග��ය මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. 
උලක්ාපත�ය මෙ� බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. දිග්$හය මෙ� බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. 
භමූිකම්ප�ය මෙ�බඳු පල මෙග�ැ මෙද�්මෙ�් ය. වැසි �ැති වැ අහස් මෙගරැවුම් මෙ�බඳු පල මෙද�්මෙ�් ය. 
සඳහිරැ�්මෙග් ද �කත් තරැවලද උ$වත් බැසී�ත් මෙකමෙළස�ීත් පිරිසදිු වී�ත් මෙ� බඳු මෙම් බඳු පල 
මෙද�්මෙ�් යැ” යි කයි�ුමෙවෝ මෙ� බඳු තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, මෙ� බඳු මිථ්යාජීවමෙය�් දිවි පවත්වත් ද, ඒ 
�හN මෙතමෙම් මෙම් මෙහෝ මෙ�බඳු තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, මිථ්යාජීවිකාමෙය�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද 
ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

24. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හN බ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, “මෙම් ස�මෙයහි 
වැසි වස්මෙ�් ය. මෙම් ස�මෙයහි �යිං ව�්මෙ�් ය. මෙම් ස�මෙයහි රට සුභික්ෂ ව�්මෙ�් ය. මෙම් ස�මෙයහි 
රට දුර්භික්ෂ ව�්මෙ�් ය. මෙම් ස�මෙයහි රටට උවදුරැ ව�්මෙ�් ය. මෙම් ස�මෙයහි රටට බිය ව�්මෙ�් ය. 
මෙම් කලැ මෙරෝග ව�්මෙ�්, මෙ� කලැ මෙරෝග �ැති බව ව�්මෙ�් යැ” යි පලාපල කී� ද, �ුද්රාව (ඇඟිලි 
පුරැක්හි සංඥා තබා ගිණී�)ද, ගN�ාව (එක මෙදක ය� ආදී�් ගිණී�) ද, කාව්යශාස්ත්රය, මෙලෝකායත 
ශාස්ත්රය ය� මෙම් මෙහෝ මෙ�බඳු තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, මිථ්යාආජීවමෙය�් දිවි පවත්වත් ද, ඒ �හN 
මෙතමෙම් මෙම් මෙහෝ අ�් මෙ� බඳු වු මෙහෝ තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, මිථ්යාආජීවමෙය�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද 
ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

25. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, ආවාහ සඳහා 
�කත් කී�, විවාහ සඳහා �කත් කී�, මෙව�් වූ අ�ුසැමිය�් එක් ව��්ට �කත් කී�, අ�ුසැමිය�් 
මෙව�් ව�්�ට �කත් කී�, දු�් Nය රැස් කරිී�ට �කත් කී�, �ුදල් Nයට මෙපාලයිට දී�ට �කත් කී�,
මෙසෞභාග්ය ඇති ව�ුවට ය�්ත්ර ��්ත්රාදිය කැරැ දී�, බිම් පාලු ව��්ට හදි හූ�ියම් කරිී�, 
�ැමෙස��්ට ය� දරැ ගැ� රැමෙක�්�ට පිළයිම් කිරී�, දිවගුලු බැඳී�, ��්ත්රාදිමෙය් බලමෙය�් හ�ු තද 
කිරී�, අත් මෙපරැමෙළ�්�ට �තුරැ දැපී�, හ�ු මෙපරැමෙළ�්�ට �තුරැ දැපී�, ක�් අගලුු වැමෙට�්�ට 
�තරුැ දැපී�, කැඩපමෙතහි මෙද්වතාමෙව්ශය මෙකාට ප්රශ්� ඇසී�, කු�රියක ලවා මෙප්� කියැවී�, 
මෙදව්දැස්සක ලවා මෙප්� කියැවී�, ජීවිකා පිණිස හිරැ පදිී�, �හබ�ු පිදී�, �තරුැ දපා �වුි�් ගි��ිල් 
විහිදුවී�, �තරුැ දපා සිරිකත කැඳවී� ය� මෙම් මෙහෝ අ�් මෙම් බඳු වූ තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, 
මිථ්යාජීවමෙය�් දිවිපවත්වත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් මෙම් ද, අ�් මෙ�බඳු වූ ද තිරශ්චී�විද්යාමෙය�්, 
මිථ්යාජීවමෙය�් වැළැක්මෙක් මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.
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26. යථා වා පමෙ�මෙක මෙභාමෙන්තා ස�Nබ්රාහ්�Nා සද්ධාමෙදය්යා�ි මෙභා��ා�ි 
භුPජිත්වා මෙත එවරෑපාය තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීමෙව� ජීවිකං කමෙප්පන්ති. 
මෙසය්යථිදං: සන්තිකම්�ං පණිධිකම්�ං භූතකම්�ං භූරිකම්�ං වස්සකම්�ං මෙවාස්සකම්�ං 
වත්ථුකම්�ං වත්ථුපරිකිරNං ආච��ං �හාප�ං �ුහ�ං ව��ං විමෙරච�ං 
උද්ධවිමෙරච�ං අමෙධාවිමෙරච�ං සීසවිමෙරච�ං කණ්Nමෙතලං මෙ�2තතප්ප�ං 
�ත්ථුකම්�ං අP��ං පච්චP��ං සාලාකියං සල්ලක2තියං $රකතිකිච්ඡා 
�ූලමෙභසජ්�ා�ං අ�ුප්ප$�ං ඔසධී�ං පටිමෙ�ාමෙක්!ා. ඉති වා ඉති එවරෑපාය 
තිරච්ඡා�විජ්�ාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරමෙතා මෙහාති. ඉදම්ප’ිස්ස මෙහාති සීලස්මිං.

27. ස මෙ!ා මෙසා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු එවං සීලසම්පමෙන්�ා � කුමෙතාචි භයං 
ස��ුපස්සති යදිදං සීලසංවරමෙතා. මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, !2තිමෙයා �ුද්ධාවසිමෙ2තා 
�ිහතපච්චාමිමෙ2තා � කුමෙතාචි භයං ස��ුපස්සති යදිදං පච්චත්ථිකමෙතා, එවමෙ�ව 
මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු එවං සීලසම්පමෙන්�ා � කුමෙතාචි භයං ස��ුපස්සති යදිදං 
සීලසංවරමෙතා. මෙසා ඉමි�ා අරිමෙය� සීලක්!මෙන්ධ� ස�න්�ාගමෙතා අජ්ඣ2තං 
අ�වජ්�සු!ං පටිසංමෙවමෙදති. එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සීලසම්පමෙන්�ා මෙහාති.

28. කථPච මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු ඉන්ද්රිමෙයසු ගු2තද්වාමෙරා මෙහාති? ඉධ මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු
චක්!ු�ා රෑපං දිස්වා � �ිමි2තග්ගාහී මෙහාති �ා�ුබ්යP��ග්ගාහී 
යත්වාධිකරNමෙ��ං චක්!ුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣා මෙ$��ස්සා පාපකා 
අකුසලා ධම්�ා අන්වස්සමෙවය්යුං තස්ස සංවරාය පටිපජ්�ති. රක්!ති චක්!ුන්ද්රියං. 
චක්!ුන්ද්රිමෙය සංවරං ආපජ්�ති. 
මෙසාමෙත� සද්දං සුත්වා -මෙප- 
qාමෙ�� ගන්ධං qායිත්වා -මෙප- 
ජිව්හාය රසං සායිත්වා -මෙප- 
කාමෙය� මෙඵාට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා -මෙප- 
��සා ධම්�ං විPඤාය � �ිමි2තග්ගාහී මෙහාති �ා�ුබ්යP��ග්ගාහී. 
යත්වාධිකරNමෙ��ං ��ින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣාමෙ$��ස්සා පාපකා 
අකුසලා ධම්�ා අන්වස්සමෙවය්යුං තස්ස සංවරාය පටිපජ්�ති, රක්!ති ��ින්ද්රියං. 
��ින්ද්රිමෙය සංවරං ආපජ්�ති. මෙසා ඉමි�ා අරිමෙය� ඉන්ද්රියසංවමෙර� ස�න්�ාගමෙතා 
අජ්ඣ2තං අබ්යාමෙසකසු!ං පටිසංමෙවමෙදති. එවං මෙ!ා �හාරා�, භික්!ු ඉන්ද්රිමෙයසු ගු2
තද්වාමෙරා මෙහාති. එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු ඉන්ද්රිමෙයසු ගු2තද්වාමෙරා මෙහාති.

26. යම්මෙස් ව�ාහි ඇතැම් පි�්වත් �හNබ�ුමෙNෝ සැදැහැමෙය�් දු�් මෙබා�ු�් වළඳා, ශා�්තික�n, 
ප්රණිධික�n, භරූික�n, පNඩ්කයා පිරිමිමෙයකු කිරී�, පිරිමියා පN්ඩකමෙයකු කිරී�, වාස්තුක�n, වාස්තු 
පරිකරිN, �තරුැ දපා �වු මෙදවු�, �තරුැ දපා අ�ු�් �ෑවී�, මෙසත් පතා ගි�ිපදිී�, ගිහිය�ට ව�� 
කරවී�, බඩ විමෙර්ක කරවී�, ළය විමෙර්කයට මෙ�ත් දී�, වස්ති කිරී�, ශෂිnවිමෙර්ච� මෙ�ත් දී�, ක�් 
මෙලඩට මෙතල් පිසැ දී�, ගිහිය�් සඳහා ඇස පටලයට සිසිල ග�්ව� මෙ�ත් මෙතල් පිසී�, ගිහිය�ට 
�ස්ය දී�, කාරම් අඳු�් සා$ දී�, ඇස සිසිල ග�ව්� අඳු�් සා$ දී�, ගිහිය�්මෙග් ඇසැ උල්ඇ� 
මෙලඩට පළිියම් කරිී�, ගිහිය�ට ශල්යක�n කිරී�, ළදරැව�ම්ෙග් මෙලඩට පිළියම් කිරී�, �ුල් මෙබමෙහත් දී�
(කායචිකිත්සාව) , කාරම් මෙ�ත් බැඳ වN සුව වූ පසු ඒවා ගලවා දැමී� යැ” යි මෙම් ආදී වූ මෙහෝ මෙ�බඳු
වූ තිශnචී�විද්යාමෙය�්, මිථ්යාආජීවමෙය�් දිවි පවත්වත් ද, ඒ �හN මෙතමෙම් ඒ සියල්මෙල�් වැළැක්මෙක් 
මෙවයි. මෙම් ද ඔහුමෙග් ශීලමෙයක් මෙව්.

27. මෙපාට්ඨපාද ය, ඒ �හN මෙ�මෙස් ශීලසම්ප��් වූමෙය්, ශීලසංවරය මෙහ්තු මෙකාට මෙග� කිසි � එක 
ද අසංවරතාමෙයකි�් ඇති විය හැකි බියක් මෙ�ා දකී ... මෙහ් මෙම් ආය්යn ශීලසක්න්ධමෙය�් ස�න්විත වූමෙය්
සයි සත�්හි �ිමෙ$ස් වූ කායික මෛචතසික සුවය විඳී. මෙපාට්ඨපාදය මෙ�මෙස් ව�ාහි �හN මෙත� 
ශීලසම්ප�්� මෙව්.

28 මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙකමෙස් �ම් ඉඳුර�්හි වැසූ මෙ$රැත්මෙත් මෙව් ද? මෙපාට්ඨපාදය, මෙම් සස්�ැ 
�හN මෙතමෙම් ඇස�ි් රැවක් දැක, එහි �මිිති මෙ�ාග�්මෙ�් මෙව්, අවයවය�්මෙග් ආකාර සිතට 
මෙ�ාග�්මෙ�් මෙව් ... ��ඉන්දියමෙයහි සංවරයට පැමිමෙN්. මෙහ් මෙම් ආය්යn වූ ඉන්ද්රියසංවරමෙය�් යකු්ත 
වූමෙය් සිත්සත�්හි අව්යාමෙසක්සු!ය විඳී. මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�මෙස් ව�ාහි �හN මෙත� ඉඳුර�්හි වැසූ 
මෙ$රැත්මෙත් මෙවයි.
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29. කථPච මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සතිසම්ප�මෙPQ� ස�න්�ාගමෙතා මෙහාති? ඉධ 
මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු 
අභික්කමෙන්ත පටික්කමෙන්ත සම්ප�ා�කාරී මෙහාති. 
ආමෙලාකිමෙත විමෙලාකිමෙත සම්ප�ා�කාරී මෙහාති. 
සමිPජිමෙත පසාරිමෙත සම්ප�ා�කාරී මෙහාති. 
සඞ්qාටිප2තචීවරධාරමෙN සම්ප�ා�කාරී මෙහාති. 
අසිමෙත පීමෙත !ායිමෙත සායිමෙත සම්ප�ා�කාරී මෙහාති. 
උච්චාරපස්සාවකමෙම්� සම්ප�ා�කාරී මෙහාති. 
ගමෙත ඨිමෙත �ිසිමෙන්� සුමෙ2ත �ාගරිමෙත භාසිමෙත තුණ්හීභාමෙව සම්ප�ා�කාරී මෙහාති.
එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සතිසම්ප�මෙPQ� ස�න්�ාගමෙතා මෙහාති.

30. කථPච මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සන්තුමෙට්ඨා මෙහාති? ඉධ මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සන්තුමෙට්ඨා
මෙහාති කායපරිහාරිමෙය� චීවමෙර� කුච්ඡිපරිහාරිමෙය� පිණ්ඩපාමෙත�. මෙසා මෙය� 
මෙයමෙ�ව පක්ක�ති ස�ා$මෙයව පක්ක�ති. මෙසය්යථාපි �හාරා�, පක්ඛී සකුමෙNා මෙය�
මෙයමෙ�ව මෙඩති සප2තභාමෙරා’ව මෙඩති, එවමෙ�ව මෙ!ා �හාරා�, භික්!ු සන්තුමෙට්ඨා 
මෙහාති කායපරිහාරිමෙය� චීවමෙර� කචු්ඡිපරිහාරිමෙය� පණි්ඩපාමෙත�. මෙසා මෙය� 
මෙයමෙ�ව පක්ක�ති ස�ා$මෙයව පක්ක�ති. එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සන්තුමෙට්ඨා 
මෙහාති.

31. මෙසා ඉමි�ා ච අරිමෙය� සීලක්!මෙන්ධ� ස�න්�ාගමෙතා ඉමි�ා ච අරිමෙය�
ඉන්ද්රියසංවමෙර� ස�න්�ාගමෙතා ඉමි�ා ච අරිමෙය� සතිසම්ප�මෙPQ� 
ස�න්�ාගමෙතා ඉ�ාය ච අරියාය සන්තුට්ඨියා ස�න්�ාගමෙතා විවි2තං මෙස�ාස�ං 
භ�ති අරPQං රැක්!�ූලං පබ්බතං කන්දරං ගිරිගුහං සුසා�ං ව�පත්ථං අමෙබ්භාකාසං 
පලාලපුP�ං. මෙසා පච්ඡාභ2තං පිණ්ඩපාතපටික්කමෙන්තා �ිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 
උ�ංු කායං පණිධාය පරි�ු!ං සතිං උපට්ඨමෙපත්වා.

32. මෙසා අභිජ්ඣං මෙලාමෙක පහාය විගතාභිමෙජ්ඣ� මෙචතසා විහරති. අභිජ්ඣාය 
චි2තං පරිමෙසාමෙධති. 
බ්යාපාදපමෙ$සං පහාය අබ්යාපන්�චිමෙ2තා විහරති සබ්බපාNභූතහිතා�කුම්පී. 
බ්යාපාදපමෙ$සා චි2තං පරිමෙසාමෙධති. 
ථි�මිද්ධං පහාය විගතථි�මිමෙද්ධා විහරති ආමෙලාකසPQී සමෙතා සම්ප�ාමෙ�ා. 
ථි�මිද්ධා චි2තං පරිමෙසාමෙධති. 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අ�ුද්ධමෙතා විහරති අජ්ඣ2තං වූපසන්තචිමෙ2තා. 
උද්ධච්චකුක්කුච්චා චි2තං පරිමෙසාමෙධති. 

29. මෙපාට්ඨපාද ය, මෙකමෙස් �ම් �හN මෙත� සිහි�වුණි�් යුත් මෙව් ද? මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�හි �හN 
ඉදිරියට යෑමෙ�හි මෙපරළා ඊමෙ�හි (ආපසු හැරීමෙ�හි) ��ා �වුණි�් දැ� � (එය) කර�ුමෙය් මෙවයි. ඉදිරි 
බැලීමෙ�හි, අ�දුික් බැලීමෙ�හි (වටපිට බැලීමෙ�හි) ��ා �වුණි�් දැ�� (එය) කර�ුමෙය් මෙවයි. අත් පා 
ආදිය හැකිලීමෙ�හි, දිගු කිරීමෙ�හි �වුණි�් දැ� � (එය) කර�ුමෙය් මෙවයි. සඟළසිවරු ද පාත්රය ද මෙසසු 
සවිුරැ ද දැරීමෙ�හි �ුවණි�් දැ� � කර�්මෙ�් මෙවයි. ආහාර ගැ�්මෙ�හි, පැ�් පීමෙ�හි, පිටි කැවිලි ආදිය 
කෑමෙ�හි, මී ආදිය රස විඳීමෙ�හි, �ුවණි�් දැ� � කර�ුමෙය් මෙවයි. �ල �ූ පහ කිරීමෙ�හි �ුවණි�් දැ� 
� කර�ුමෙය් මෙවයි. ග�මෙ�හි සිටීමෙ�හි හිඳීමෙ�හි �ිදීමෙ�හි කථා කරිීමෙ�හි, මෙ�ා බිණීමෙ�හි �වුණි�් 
දැ� කර�ුමෙය් මෙවයි. මෙපාට්ඨපාද ය, මෙ�මෙස් ව�ාහි �හN මෙත� සිහි�ුවණි�් යුත් මෙවයි.

30. මෙපාට්ඨපාදය, �හN මෙත� මෙකමෙස් �ම් සතුටු මෙව් ද? මෙපාට්ඨපාද ය, මෙම් සස්මෙ�හි �හN 
මෙතමෙම් කායපරිහරNයට ප්ර�ාN වූ සිවුරි�් ද කුක්ෂිපරිහරNයට ප්ර�ාN වූ ආහාරමෙය�් ද සතුටු මෙවයි.
මෙහ් යම් යම් තැ�කට �කි් �ැ මෙය් ද, අට පිරිකර ප�Nක් මෙග� � �ික්මෙ�යි. �හර�ාමෙN�ි, (පියා 
හ��ුවට තරම්) අත්තටු ඇති කුරැලු මෙතමෙම් යම් යම් තැ�ක පියා හ�ා මෙය් �ම්, පියාපත්බර සහිත ව
� යම් මෙස් පියාහ�ා මෙය් ද, එමෙස් �, �හර�ාමෙN�ි, ඒ �හN මෙතමෙම් කායපරිහරNයට ප්ර�ාN වූ 
සවිුරි�් ද කුක්ෂිපරිහරNයට ප්ර�ාN වූ ආහාරමෙය�් ද සතුටු මෙවයි. මෙහ් යම් යම් තැ�කට මෙය් ද පා 
සවිුරැ (ආදී අට පරිිකර ප�Nක්) රැමෙග� � මෙයයි.  මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�මෙස් � �හN මෙත� සතුටු 
මෙවයි.

31. මෙහ් මෙම් ආයn ශීලස්!න්ධමෙය�් ද ස�න්විත වූමෙය්, මෙම් ආයn ඉන්ද්රයිසංවරමෙය�් ද ස�න්විත වූමෙය්, මෙම් 
ආයn ස්�ෘතිසම්ප්ර�ා��මෙය�් ද ස�න්විත වූමෙය්, මෙම් ආයn ස�්තුෂ්ටිමෙය�් ද ස�න්විත වූමෙය්, අරN්ය 
වෘක්ෂ�ූල පවnත කඳුරැලි ගිරිගුහා මෙසාමෙහා�් ව�මෙපත් (ව�ප්රස්ථ) අභ්යවකාශ (එළි�හ�්) පිදුරැමෙල�් 
ය� මෙ� කී ��ශූ�්ය කිසි මෙස�ස�්ක් භ��ය මෙකමෙරයි. මෙහ් පිඬු මෙසවීමෙ��් මෙපරළා ආමෙය්, පසුබත්
මෙසමෙ�හි, පලක් බැඳ උඩු කය මෙකළි�් පිහිටුවා, ක�ටහ�ට අභි�ු! මෙකාට සිහිය එළවා හිඳී.

32. මෙහ් මෙලාවැ (පQ්ච උපා$�සක්න්ධය මෙකමෙරහි) ඇල් � හැර, විෂ්කම්භNප්රහාNමෙය�් (යට පත් 
කිරීමෙ��්) පහ වූ අභිජ්ඣාමෙය�් යුත් සිති�් මෙවමෙසයි. අභිජ්ඣාව මෙකමෙර�් සිත පිරිසිදු මෙකමෙරයි. ව් 
යාපාදප්රද්මෙව්ෂය (මෙක්රෝධය) හැර, ව්යාපාද රහිත සිතැත්මෙත්, සයිලු පN ඇති සතු�් මෙකමෙර් 
හිතා�ුකම්පා ඇති වැ මෙවමෙසයි. මෙක්රෝධය මෙකමෙර�් සිත පිරිසිදු මෙකමෙරයි. ස්ත්යා�මිද්ධය හැර, පහ වූ 
ස්ත්යා�මිද්ධය ඇත්මෙත්, දිව රෑ මෙදක්හි � දුටු එළිය හඳු��ු හැකි පරිිසිදු සංඥාව ඇත්මෙත්, සිහිමෙය�ුත්
�ුවණි�ුත් යුක්ත වූමෙය් මෙවමෙසයි. ස්ත්යා�මිද්ධය මෙකමෙර�් සිත පිරිසිදු මෙකමෙරයි. උදහසත් (සිතැ 
මෙ�ාසංහු�් බවත්) කුකුසත්(කළ මෙ�ා කළ දැමෙයහි පසුතැවිල්ලත්) සිති�් දුරැ ලා, අ�දු්ධත වැ 
(මෙ�ාසංහු�් බැවි�් මෙතාර වැ), සංසිඳු�ු ස්වකීය චිත්තස�්තා�ය ඇත්මෙත්, උදහස් කුකුස් මෙදක 
මෙකමෙර�් සිත පිරිසදිු මෙකමෙරයි. සැකය දුරැ ලා, පහ වූ සැක ඇත්මෙත්, කුසල් දහම්හි සැක මෙ�ා 
කර�ුමෙය්, සැකය මෙකමෙර�් සිත පිරිසිදු මෙකමෙරයි.

10



විචිකචි්ඡං පහාය තිණ්Nවිචිකිමෙච්ඡා විහරති අකථංකථී කුසමෙලසු ධමෙම්�සු. විචිකචි්ඡාය
චි2තං පරිමෙසාමෙධති.

මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා ඉNං ආ$ය කම්�මෙන්ත පමෙයාමෙ�ය්ය, තස්ස මෙත 
කම්�න්තා සමිමෙජ්ඣය්යුං, මෙසා යා�ි ච මෙපාරාNා�ි ඉN�ූලා�ි තා�ි ච 
බ්යන්තීකමෙරය්ය, සියා චස්ස උ2තරිං අවසිට්ඨං $රභරNාය, තස්ස එව�ස්ස: “අහං මෙ!ා
පුමෙබ්බ ඉNං ආ$ය කම්�මෙන්ත පමෙයාමෙ�සිං. තස්ස මෙ� මෙත කම්�න්තා සමිජ්ඣිංසු. 
මෙසා හං යා�ි ච මෙපාරාNා�ි ඉN�ූලා�ි තා�ි ච බ්යන්තී අකාසිං. අත්ථි ච මෙ� 
උ2තරිං අවසිට්ඨං $රභරNායා”ති. මෙසා තමෙතා�ි$�ං ලමෙභථ පාමෙ�ාජ්�ං, 
අධිගමෙච්ඡය්ය මෙසා��ස්සං-

මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා ආබාධිමෙකා අස්ස දුක්ඛිමෙතා බාළ්හගිලාමෙ�ා, භ2තං 
චස්ස �ච්ඡාමෙදය්ය, � චස්ස කාමෙය බල�2තා, මෙසා අපමෙර� ස�මෙය� තම්හා 
ආබාධා �ුමෙච්චය්ය, භ2තPචස්ස ඡාමෙදය්ය, සියා චස්ස කාමෙය බල�2තා, තස්ස 
එව�ස්ස: “අහං මෙ!ා පුමෙබ්බ ආබාධිමෙකා අමෙහාසිං දුක්ඛිමෙතා බාළ්හගිලාමෙ�ා. භ2තං ච
මෙ� �ච්ඡාමෙදසි. �චස්ස මෙ� ආසි කාමෙය බල�2තා. මෙසා’ම්හි එතරහි තම්හා ආබාධා 
�ුමෙ2තා භ2තPච මෙ� ඡාමෙදති. අත්ථි ච මෙ� කාමෙය බල�2තා”ති. මෙසා තමෙතා�ි$�ං 
ලමෙභථ පාමෙ�ාජ්�ං, අධිගමෙච්ඡය්ය මෙසා��ස්සං-

මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා බන්ධ�ාගාමෙර බමෙද්ධා අස්ස, මෙසා අපමෙර� ස�මෙය�
තම්හා බන්ධ�ාගාරා �ුමෙච්චය්ය මෙසාත්ථි�ා අබ්බමෙය�, � චස්ස කිPචි මෙභාගා�ං 
වමෙයා, තස්ස එව�ස්ස: “අහං මෙ!ා පුමෙබ්බ බන්ධ�ාගාමෙර බමෙද්ධා අමෙහාසිං. මෙසා’ම්හි 
එතරහි තම්හා බන්ධ�ාගාරා �ුමෙ2තා මෙසාත්ථි�ා අබ්බමෙය�. �ත්ථි ච මෙ� කිPචි 
මෙභාගා�ං වමෙයා”ති. මෙසා තමෙතා�ි$�ං ලමෙභථ පාමෙ�ාජ්�ං, අධිගමෙච්ඡය්ය මෙසා��ස්
සං-

මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා $මෙසා අස්ස අ�2තාධීමෙ�ා පරාධීමෙ�ා � 
මෙය�කා�ඞ්ගමෙ�ා, මෙසා අපමෙර� ස�මෙය� තම්හා $සබ්යා �ුමෙච්චය්ය අ2තාධීමෙ�ා 
අපරාධීමෙ�ා භුජිමෙස්සා මෙය�කා�ඞ්ගමෙ�ා, තස්ස එව�ස්ස: “අහං මෙ!ා පුමෙබ්බ $මෙසා 
අමෙහාසිං අ�2තාධීමෙ�ා පරාධීමෙ�ා � මෙය�කා�ඞ්ගමෙ�ා, මෙසා’ම්හි එතරහි තම්හා 
$සබ්යා �ුමෙ2තා අ2තාධීමෙ�ා අපරාධීමෙ�ා භුජිමෙස්සා මෙය�කා�ඞ්ගමෙ�ා”ති. මෙසා 
තමෙතා�ි$�ං ලමෙභථ පාමෙ�ාජ්�ං, අධිගමෙච්ඡය්ය මෙසා��ස්සං-

මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පරුැෂමෙයක් (මෙපාලයිට) Nය �ුදලක් මෙග� ක�ාn�්ත කර�්මෙ�් ද, ඔහුමෙග් ඒ 
ක�ාn�්ත ස�ෘද්ධ ව�්මෙ�් �ම්, මෙහ් යම් පරN Nය �දුල් වී �ම්, ඒ සියල්ල මෙගවා අවස�් කර�්මෙ�්
ද, �ත්මෙතහි ඉතිරි වූ ය�ක් ඇත් �ම් එය අ�ුදරැව�් රක්�ා පිණිස ව�්මෙ�් ද, එමෙස් වූ ඔහුට “�ම් 
පළ�ුමෙය�් Nයට �ුදල් මෙග� ක�ාn�්ත මෙකමෙළමි, ඒ �මෙග් ක�ාn�්ත ස�ෘද්ධ විය. ඒ �ම්, යම් පරN 
Nය �ුදල් වී �ම් එය මෙගවා අවස�් මෙකමෙළමි, අ�දුරැව�් රක්�ට වැඩිපුර ඉතිරි වූ �දුමෙලක් ද �ට 
ඇතැ”යි, මෙ�මෙස් සිමෙතක් ව�්මෙ�් ද, මෙහ් ඒ Nය �ැති බව කරN මෙකාට මෙග� සතුට ලබ�්මෙ�් ද, 
මෙසාම්�සට පැමිමෙN�ම්ෙ�් ද

මෙපාට්ඨපාදය, යම් මෙස් පරුැෂමෙයක් මෙරෝගී වූමෙය්, දුකට පැමිණිමෙය්, දැඩි මෙලස ගිල�් ව�්මෙ�් ද, ඔහුට 
බතුත් මෙ�ා රිසිමෙය�්මෙ�් ද, ඔහුමෙග් ඇඟ පත ශක්ති ප�Nකුත් මෙ�ා ව�්මෙ�් ද, මෙහ් �ෑත කාලමෙයහි 
ඒ ආබාධමෙය�් මිමෙද�්මෙ�් �ම්, ඔහුට බතුත් රිසිමෙය�්මෙ�් �ම්, ඔහු ඇඟ පත ශක්තිය ද ව�්මෙ�් 
�ම්, “�ම් වූ කලී මෙපරැ දුකට පත්, දැඩිව ගිල�් බව් ඇති මෙලමෙඩක් වීමි. �ට ආහාර ද රිසි මෙ�ාවී ය. 
�ා ඇඟපත ශක්තිය ද මෙ�ා වී ය. ඒ �ම් දැ�් ඒ මෙලඩි�් මිදුමෙ�ම් මෙවමි. ඒ �ට ආහාර ද රිසිමෙයයි. 
�ා ඇඟ පත ශක්තිය ද ඇතැ” යි ඔහුට මෙ�මෙස් සිමෙතක් ව�්මෙ�් �ම්, මෙහ් ඒ කරැණි�් සතුට 
ලබ�්මෙ�් ද, මෙසාම්�සට පැමිමෙN�ම්ෙ�් ද -

මෙපාට්ඨපාදය, යම් මෙස් පරුැෂමෙයක් හිර මෙගහි බැඳුමෙN් ව�්මෙ�් ද, මෙහ් පසු කමෙලක ධ�ය වියදම් මෙ�ා
මෙකාට පහසුමෙව�් ඒ හිරමෙග�් මිමෙද�්මෙ�් ද, (ඒ මෙහ්තුමෙය�්) ඔහුමෙග් කිසි මෙභෝග වි�ාශමෙයක් මෙ�ා 
ව�්මෙ�් ද, “�ම් වූ කලී මෙපරැ හිර මෙගහි බැඳුමෙNම් වීමි. ඒ �ම් දැ�් ධ� වියදම් මෙ�ා මෙකාට 
පහසුමෙව�් ඒ හිර මෙග�් මිදුමෙNම් මෙවමි. �මෙග් මෙභෝගය�ට කිසි වි�ාශමෙයක් ද �ැතැ” යි ඔහුට 
මෙ�මෙස් සිමෙතක් ව�්මෙ�් ද, මෙහ් ඒ කරැණි�් සතුට ලබ�්මෙ�් ද, මෙසාම්�සට පැමිමෙN�ම්ෙ�් ද -

මෙපාට්ඨපාද ය යම්මෙස් ත�ා අයත් පැවැතුම් �ැති, අ��ු් අයත් පැවැතමු් ඇති, කැ�ැති අමෙතක 
ය��්ට අවසර �ැති $ස පුරැෂමෙයක් ව�්මෙ�් ද, මෙහ් �ෑත භාගමෙයහි ත�ා අයත් පැවැතුම් ඇතිමෙය්, 
පරා අයත් පැවැතුම් �ැත්මෙත්, �ිදහස් වූමෙය්, කැ�ැති අමෙතක යා හැකි වූමෙය් ඒ $සභාවමෙය�් 
මිමෙද�්මෙ�් ද, එමෙස් වූ ඔහුට “�ම් වූ කලී මෙපරැ ත�ා අයත් පැවැතමු් �ැති, පරා අයත් පැවැතුම් ඇති,
කැ�ැති අමෙතක යා මෙ�ාහැකි $සමෙයක් වීමි. ඒ �ම් දැ�් ඒ $සභාවමෙය�් මිදුමෙNම්, ත�ා අයත් 
පැවැතුම් ඇතිමෙයම්, පරා අයත් පැවැතුම් �ැතිමෙයම්, �ිදහස් වූමෙයම් කැ�ැති අමෙතක යා හැකිමෙයම් 
මෙවමි” යි මෙ�මෙස් සිමෙතක් ව�්මෙ�් ද, මෙහ් ඒ කරැණි�් සතුට ලබ�්මෙ�් ද, මෙසාම්�සට පැමිමෙN�ම්ෙ�් 
ද -
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මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා සධමෙ�ා සමෙභාමෙගා කන්තාරද්ධා��ග්ගං 
පටිපමෙජ්�ය්ය දුබ්භික්!ං සප්පටිභයං. මෙසා අපමෙර� ස�මෙය� තං කන්තාරං 
�ති්ථමෙරය්ය, මෙසාත්ථි�ා ගා�න්තං අ�ුපාපුමෙNය්ය මෙ!�ං අප්පටිභයං, තස්ස එව�ස්ස: 
“අහං මෙ!ා පුමෙබ්බ සධමෙ�ා සමෙභාමෙගා කන්තාරද්ධා��ග්ගං පටිපජ්ජිං දුබ්භික්!ං 
සප්පටිභයං. මෙසා’ම්හි එතරහි තං කන්තාරං තිමෙණ්Nා මෙසාත්ථි�ා ගා�න්තං 
අ�ුප්පමෙ2තා මෙ!�ං අප්පටිභය”න්ති. මෙසා තමෙතා �ි$�ං ලමෙභථ පාමෙ�ාජ්�ං, 
අධිගමෙච්ඡය්ය මෙසා��ස්සං-

එවමෙ�ව මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු යථා ඉNං යථා මෙරාගං යථා බන්ධ�ාගාරං යථා 
$සබ්යං යථා කන්තාරද්ධා��ග්ගං, එවං ඉමෙ� පPච �වීරමෙN ධමෙම්� අප්පහීමෙN 
අ2ත�ි ස��ුපස්සති. මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, ආ�N්යං යථා ආමෙරාග්යං යථා 
බන්ධ�ා මෙ�ාක්!ං යථා භුජිස්සං යථා මෙ!�න්තභූමිං, එවමෙ�ව මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු 
ඉමෙ� පPච �වීරමෙN පහීමෙN අ2ත�ි ස��ුපස්සති.

33. තස්සිමෙ� පPච �වීරමෙN පහීමෙN අ2ත�ි ස��ුපස්සමෙතා පාමෙ�ාජ්�ං �ායති. 
ප�ුදිතස්ස පීති �ායති. පීති��ස්ස කාමෙයා පස්සම්භති. පස්සද්ධකාමෙයා සු!ං මෙවමෙදති. 
සුඛිමෙ�ා චි2තං ස�ාධියති. 

මෙසා විවිමෙච්චව කාමෙ�හි විවිච්ච අකුසමෙලහි ධමෙම්�හි, සවිතක්කං සවිචාරං විමෙවක�ං 
පීතිසු!ං පඨ�ං ඣා�ං උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා කා�සPඤා සා 
�ිරැජ්ඣති. විමෙවක�පීතිසු!සු!ු�සච්චසPඤා තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. 
විමෙවක�පීතිසු!සු!ු�සච්චසPQී මෙයව තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. එවම්පි සික්!ා එකා 
සPඤා උප්පජ්�ති. සික්!ා එකා සPඤා �ිරැජ්ඣති. ‘අයං සික්!ා’ති භගවා අමෙවාච.

“පු� චපරං මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු විතක්කවිචාරා�ං වූපස�ා අජ්ඣ2තං සම්පසාද�ං 
මෙචතමෙසා එමෙකාදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං ස�ාධි�ං පීතිසු!ං දුතියං ඣා�ං 
උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා විමෙවක�පීතිසු!සු!ු�සච්ච සPඤා සා 
�ිරැජ්ඣති. ස�ාධි�පීතිසු!සු!ු�සච්ච සPඤා තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. 
ස�ාධි�පීතිසු!සු!ු�සච්චසPQී මෙයව තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. 
එවම්පි සික්!ා එකා සPඤා උප්පජ්�ති. සික්!ා එකං සPඤා �ිරැජ්ඣති. අයම්පි 
සික්!ා”ති භගවා අමෙවාච.

මෙපාට්ඨපාද ය, යම්මෙස් ධ�වත් වූ මෙභෝගසම්පත් ඇති පුරැෂමෙයක් දුලnභ වූ ආහාර ඇති, උවදුරැ ඇති, 
දිය �ැති දික් කතර�ඟකට බස්මෙ�් ද, මෙහ් පසු මෙකලක සුවමෙස් ඒ �රිැදක මෙපමෙදස ඉක් �ැ ය�්මෙ�් 
ද, උවදුරැ �ැති විපත් �ැති ගම්�ා�යකට බස්මෙ�් ද, එමෙස් වූ ඔහුට “�ම් වූ කලී මෙපර ධ� 
ඇතිමෙයම්, මෙභෝග සම්පත් ඇතිමෙයම්, දිය �ැති, ආහාර දුලnභ, ප්රතිභය සහිත දික් �ඟකට බටුමෙයමි. ඒ 
�ම් දැ�් සවුමෙස් ඒ කා�්තාරය තරNය මෙකමෙළමි. �ිරැපද්රැත භය රහිත ග�කට පැමිමෙNමෙයම් මෙවමි” 
යි සිමෙතක් ව�්මෙ�් ද, මෙහ් ඒ කරැණි�් සතුට ලබ�්මෙ�් ද, මෙසාම්�සට පැමිමෙN�ම්ෙ�් ද -

මෙපාට්ඨපාද ය, එමෙස්� �හN මෙත� Nයක් මෙ��්, මෙලඩක් මෙ��්, දඟමෙගයක් මෙ��්, වහල්බවක් මෙ��්,
දුරැ කතර�ඟක් මෙ��් ප්රහීN මෙ�ාවූ මෙම් �වීරN පස ත�ා මෙකමෙරහි දකී. මෙපාට්ඨපාද ය, Nයි�් 
මිදුNු බව, අමෙරෝග බව, සරිබැඳුමෙ��් මිදුNු බව, �ිවහල් බව, උවදුරැ �ැති බිම් යම්මෙස් ද, එමෙස් � 
�හN මෙත� ත�ා මෙකමෙරහි ප්රහීN වූ මෙම් �ීවරN පස දකී.

33. මෙම් �ීවරN පස ත�ා මෙකමෙරහි ප්රහීN වූ �යිා දක්�ා ඔහුට සතුට උපදී. සතුටු වවූහුව ප්ීරතිය 
උපදී. ප්රීති සිත් ඇත්තහුමෙග් �ා�-රෑප කය සංහිමෙඳ්. සංහු�් කයැත්මෙත් සුව විඳී. සවුපත්හුමෙග් සිත 
එකඟ මෙවයි. 

මෙහ් කා�ය�ම්ෙග�් මෙව�් ව �, අකුසල් දහ��ු්මෙග�් මෙව�් ව �, විතකn සහිත විචාර සහිත, ප්රීතිය හා 
සු!මෙව්ද�ාව හා ඇති, විමෙව්කමෙය�් උප�් ප්රථ�ධ්යා�ය ලැබැ මෙවමෙසයි. ඔහුමෙග් යම් පළ�ු 
කා�සංඥාමෙවක් වී ද, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. එ කල්හි විමෙව්කමෙය�් හටගත් ප්රීතිසු! �ැ�ැති සයිුම් වූ 
සංඥාව පහළ වූමෙය් මෙවයි. එකල්හි මෙහමෙතමෙම් විමෙව්කමෙය�් හටගත් ප්ීරතිසු!සඞ්!්යාත සු!�ු වූ සංඥා 
ඇත්මෙත් � මෙව්. මෙ�මෙස් ශික්ෂාමෙය�් (ප්රථ�ධ්යා�මෙය�්) එක් (ප්රථ�ධ්යා�) සංඥාව උපදී, ශික්ෂාමෙය�් 
එක් (කා�) සංඥාව �රිැද්ධ මෙවයි. ‘මෙම් ශික්ෂා යැ’යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළ මෙස්ක.

“තව ද අමෙ�කක් කියමි. මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� විතකnවිචාරය�්මෙග් සංහිඳීමෙ��් ත�ා තුළ සිතැ 
පහ�්බව කර�, සිතැ එකඟබව ඇති, විතකn �ැති, විචාර �ැති, ස�ාධිමෙය�් උප�් ප්රීතිසු! ඇති, 
මෙදමෙව�ි ධ්යා�ය ලැබ මෙවමෙසයි. ඔහුමෙග් විමෙව්කමෙය�් උපත් ප්රීතිසු! සඞ්!්යාත සත්ය වූ යම් පළ�ු 
සංඥාමෙවක් වී ද, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. එ ස�මෙයහි ස�ාධිමෙය�් උප�් ප්රීතිසු!සං!්යාත සියමු් වූ සත්ය 
සංඥාව මෙවයි. මෙහ මෙත� එ කල්හි ස�ාධිමෙය�් උප�් ප්රීතිසු!සං!්යාත සියමු් සත්ය සංඥා ඇත්මෙත් � 
මෙවයි. මෙ�මෙස් ශික්ෂාමෙය�් (ද්වීතීයධ්යා�මෙය�්) එක් සංඥාමෙවක් උපදී. එක් සංඥාමෙවක් (මෙහවත් ප්රථ�ධ් 
යා� සංඥාව) �ිරැද්ධ මෙවයි. මෙම් ද ශික්ෂාමෙවකැ”යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළ මෙසක්.
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“පු� චපරං මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු පීතියා ච විරාගා උමෙපක්!මෙකා ච විහරති සමෙතා ච 
සම්ප�ාමෙ�ා. සු!Pච කාමෙය� පටිසංමෙවමෙදති. යන්තං අරියා ආචික්!න්ති 
‘උමෙපක්!මෙකා සති�ා සු!විහාරී’ති, තතියංඣා�ං උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා
ස�ාධි�පීතිසු!සු!ු�සච්චසPඤා සා �ිරැජ්ඣති. උමෙපක්!ාසු!සු!ු�සච්ච සPඤා 
තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. උමෙපක්!ාසු!සු!ු�සච්චසPQී මෙයව තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. 
එවම්පි සික්!ා එකා සPඤා උප්පජ්�ති. සික්!ා එකා සPඤා �ිරැජ්ඣති. අයම්පි සික්
!ා”ති භගවා අමෙවාච.

“පු� චපරං මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සු!ස්ස ච පහා�ා දුක්!ස්ස ච පහා�ා, පුමෙබ්බව 
මෙසා��ස්සමෙ$��ස්සා�ං අත්ථග�ා අදුක්!�සු!ං උමෙපක්!ාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං 
ඣා�ං උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා උමෙපක්!ාසු!සු!ු�සච්චසPඤා සා 
�ිරැජ්ඣති. අදුක්!�සු!සු!ු�සච්ච සPඤා තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. 
අදුක්!�සු!සු!ු�සච්චසPQී මෙයව තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. එවම්පි සික්!ා එකා සPඤා
උප්පජ්�ති. සික්!ා එකා සPඤා �ිරැජ්ඣති. අයම්පි සික්!ා”ති භගවා අමෙවාච.

“පු� චපරං මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සබ්බමෙසා රෑපසPඤා�ං ස�තික්ක�ා පටිqසPඤා�ං 
අත්ථග�ා �ා�2තසPඤා�ං අ��සිකාරා ‘අ�මෙන්තා ආකාමෙසා’ති 
ආකාසා�Pචායත�ං උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා රෑපසPඤා සා 
�ිරැජ්ඣති. ආකාසා�Pචායත�සු!ු�සච්ච සPඤා තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. 
ආකාසා�Pචායත�සු!ු�සච්චසPQී මෙයව තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. එවම්පි සික්!ා 
එකා සPඤා උප්පජ්�ති. සික්!ා එකා සPඤා �ිරැජ්ඣති. අයම්පි සික්!ා”ති භගවා 
අමෙවාච.

“පු� චපරං මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සබ්බමෙසා ආකාසා�Pචායත�ං ස�තික්කම්�, 
‘අ�න්තං විPඤාN’න්ති විPඤාNPචායත�ං උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා 
ආකාසා�Pචායත�සු!ු�සච්චසPඤා, සා �ිරැජ්ඣති. විPඤාNPචායත� සු!ු� 
සච්චසPඤා තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. විPඤාNPචායත�සු!ු�සච්චසPQී මෙයව තස්මිං
ස�මෙය මෙහාති. එවම්පි සික්!ා එකා සPඤා උප්පජ්�ති. සික්!ා එකා සPඤා �ිරැජ්
ඣති. අයම්පි සික්!ා”ති භගවා අමෙවාච.

“පු� චපරං මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු සබ්බමෙසා විPඤාNPචායත�ං ස�තික්කම්� ‘�ත්ථි 
කිPචී’ති ආකිPචPඤායත�ං උපසම්පජ්� විහරති. තස්ස යා පුරි�ා 
විPඤාNPචායත�සු!ු�සච්චසPඤා සා �ිරැජ්ඣති. ආකිPචPඤායත�
සු!ු�සච්චසPඤා තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. ආකිPචPඤායත�සු!ු�සච්චසPQී මෙයව 

“තව ද මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� ප්ීරතිය ද දුරැ ලීමෙ��් උමෙප්ක්ෂක ද වූමෙය්, සිහි ඇත්මෙත්, �ුවN 
ඇත්මෙත් මෙවමෙසයි. සවුය ද �ා�කයි�් විඳී, ‘උමෙප්ක්ෂා ඇති සිහි ඇති සවු විසමු් ඇත්මෙත්’ යැ යි (ය�ක්
කරN මෙකාට මෙග�) ආය්යnමෙයෝ යම් පුඟුලක්හු පවසත් ද, ඒ තු�ව්� ධ්යා�යට පැමිN මෙවමෙසයි. 
ඔහුට ස�ාධිමෙය�් උප�් ප්රීතිසු! ඇති සියමු් වූ යම් පළ�ු සත්යසංඥාමෙවක් වී �ම්, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. 
ධ්යාමෙ�ෝමෙප්ක්ෂා සු!ය ඇති (ඖ$රිකාඞ්ග ප්රහීN වූ බැවි�්) සයිුම් වූ සත්ය සංඥාව එ ස�මෙයහි මෙවයි. 
එ කල්හි මෙහ් උමෙප්ක්ෂාසු!ය ඇති සියමු් වූ සත්යසංඥා ඇත්මෙතක් � මෙවයි. මෙ�මෙස්ත් ශික්ෂාමෙය�් එක් 
සංඥාමෙවක් උපදී. ශික්ෂාමෙය�් එක ්සංඥාමෙවක් �ිරැද්ධ මෙවයි. මෙම් ද ශික්ෂාමෙවකැ”යි භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස් ව$ළ මෙස්ක.

“තව ද මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� කායික සු!යාමෙග් ද ප්රහාNමෙය�්, කායික දුඃ!යාමෙග් ද ප් 
රහාNමෙය�්, මෙපර � (පළ�ු මෙදමෙව�ි මෙතමෙව�ි ධ්යා�ය�්මෙග් උපචාර අවස්ථාමෙයහි �) මෙසාම්�ස් 
මෙ$ම්�ස් මෙදමෙද�ාමෙග් දුරැ වීමෙ��්, දුක් මෙ�ාවූ, සවු ද මෙ�ාවූ, උමෙප්ක්ෂාමෙය�් උප�් සිහිමෙය් පිරිසිදු 
බව ඇති සතරව� ධ්යා�යට පැමිN මෙවමෙස්. ඔහුට උමෙප්ක්ෂාසු!ය ඇති සයිුම් වූ යම් පළ�ු සංඥාමෙවක්
වී ද, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. දුක් ද මෙ�ා වූ සවු ද මෙ�ාවූ සියමු් වූ සත්යසංඥාව එ කල්හි මෙවයි. එස�මෙයහි 
මෙහ් අදුඃ! අසු! සූක්ෂ�සත්යසංඥී � මෙවයි. මෙ�මෙස් ද ශික්ෂාමෙය�් එක් සංඥාමෙවක් උපදී. ශික්ෂාමෙය�් 
එක් සංඥාමෙවක් �ිරැද්ධ මෙවයි. මෙම් ද ශික්ෂාමෙවකැ”යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළ මෙසක්.

“තව ද මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� හැ� අයුරි�් � රෑපසංඥා ඉක්මීමෙ��්, ප්රතිqසංඥා දුරැ වීමෙ��්, 
�ා�ත්වසංඥා මෙ�ාමෙ�මෙ�හි කිරීමෙ��්, අහස අ��්ත යැ යි (ක�ටහ�් වඩා) ආකාසා�Q්චායත�
ධ්යා�ය ලැබ මෙවමෙසයි. ඔහුමෙග් යම් පළ�ු රෑපසංඥාමෙවක් වී �ම්, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. 
ආකාසා�Q්චායත�ධ්යා� සඞ්!්යාත සියමු් සත්යසංඥාව එ ස�මෙයහි ඔහුට මෙවයි. එකල්හි මෙහ් 
ආකාසා�Q්චායත� සු!සඞ්!්යාත සියුම් සංඥා ඇත්මෙතක් � මෙවයි. මෙ�මෙස්ත් ශික්ෂාමෙය�් එක් 
සංඥාමෙවක් උපදී. ශික්ෂාමෙය�් එක ්සංඥාමෙවක් �ිරැද්ධ මෙවයි. මෙම් ද ශික්ෂාමෙවකැ”යි භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස් ව$ළ මෙස්ක.

“තව ද මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� හැ� අයුරි�් � ආකාසා�Q්චායත�ය ඉක්�ැ, ‘විඥා�ය අ��්ත
යැ’යි (ක�ටහ�් වඩා) විQ්ඤාNQ්චායත� ධ්යා�ය ලැබ මෙවමෙසයි. ඔහුමෙග් යම් පළ�ු 
ආකාසQ්චායත� ධ්යා�මෙය�් යකු්ත සියමු් වූ සත්ය සංඥාමෙවක් වී ද, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. 
විQ්ඤාNQ්චායත� ධ්යා�මෙය�් යකු්ත සියමු් වූ සත්යසංඥාව එ ස�මෙයහි මෙවයි. එ කල්හි මෙහ් 
විQ්ඤාචාNQ්චායත� ධ්යා� යකු්ත සියමු් සංඥා ඇත්මෙතක් � මෙවයි. මෙ�මෙස් ද ශික්ෂාමෙය�් එක් 
සංඥාමෙවක් උපදී. ශික්ෂාමෙය�් එක ්සංඥාමෙවක් �ිරැද්ධ මෙවයි. මෙම් ද ශික්ෂාමෙවකැ”යි භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස් ව$ළ මෙස්ක.

“තව ද මෙපාට්ඨපාද ය, �හN මෙත� හැ� අයුරි�් විQ්ඤාNQ්චායත�ය ඉක්�ැ, ‘කිසිත් �ැතැ’යි 
(ක�ටහ�් වඩා) ආකිQ්චQ්ඤායත� ධ්යා�යට පැමිN මෙවමෙසයි. පළ�ු යම් විQ්ඤාNQ්චායත� 
සූක්ෂ� සත්යසංඥාමෙවක් වී ද, එය �ිරැද්ධ මෙවයි. එ කල්හි ඔහුට ආකිQ්චQ්ඤායත� යකු්ත සූක්ෂ� 
සත්ය සංඥාව මෙවයි. මෙහ් එ කලැ ආකිQ්චQ්ඤායත� සූක්ෂ� සත්යසංඥී � මෙවයි. මෙ�මෙස් ද ශික්
ෂාමෙය�් එක් සංඥාමෙවක් උපදී. ශික්ෂාමෙය�් එක ්සංඥාමෙවක් �ිරැද්ධ මෙවයි. මෙම් ද ශික්ෂාමෙවකැ” යි 
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළ මෙසක්.
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තස්මිං ස�මෙය මෙහාති. එවම්පි සික්!ා එකා සPඤා උප්පජ්�ති. සික්!ා එකා සPඤා 
�ිරැජ්ඣති. අයම්පි සික්!ා”ති භගවා අමෙවාච.

“යමෙතා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු ඉධ සකසPQී මෙහාති, මෙසා තමෙතා අ�ුත්ර තමෙතා 
අ�ුත්ර අ�ුපුමෙබ්බ� සPQග්ගං ඵුසති. තස්ස සPQමෙග්ග ඨිතස්ස එවං මෙහාති:

‘මෙචතය�ා�ස්ස මෙ� පාපිමෙයා අමෙචතය�ා�ස්ස මෙ� මෙසමෙය්යා. අහමෙPචව මෙ!ා ප� 
මෙචමෙතය්යං, අභිසඞ්!මෙරය්යං, ඉ�ා ච මෙ� සPඤා �ිරැමෙජ්ඣය්යුං, අPඤා ච ඔළාරිකා
සPඤා උප්පමෙජ්�ය්යුං. යන්��ූාහං ‘� මෙචව මෙචමෙතය්යං � චාභිසඞ්!මෙරය්ය’න්ති. 
මෙසා � මෙචව මෙචමෙතති � චාභිසඞ්!මෙරාති. තස්ස අමෙචතයමෙතා අ�භිසඞ්!මෙරාමෙතා 
තා මෙචව සPඤා �ිරැජ්ඣන්ති, අPඤා ච ඔළාරිකා සPඤා � උප්පජ්�න්ති. මෙසා 
�ිමෙරාධං ඵුසති. එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, අ�ුපුබ්බාභිසPඤා�ිමෙරාධසම්ප�ා�ස�ාප2ති 
මෙහාති.

තං කිම්�PQසි මෙපාට්ඨපාද? අපි �ු මෙත ඉමෙතා පුමෙබ්බ එවරෑපා '
අ�ුපුබ්බාභිසPඤා�ිමෙරාධසම්ප�ා�ස�ාප2ති සුතපුබ්බා?”ති.
“මෙ�ා මෙහතම්භමෙන්ත. එවං මෙ!ා අහං භමෙන්ත භගවමෙතා භාසිතං ආ�ා�ාමි: යමෙතා 
මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, භික්!ු ඉධ සකසPQී මෙහාති, මෙසා තමෙතා අ�ුත්ර තමෙතා අ�ුත්ර 
අ�ුපුමෙබ්බ� සPQග්ගං ඵුසති, තස්ස සPQමෙග්ග ඨිතස්ස එවං මෙහාති: ‘මෙචතය�ා�ස්
ස මෙ� පාපිමෙයා, අමෙචතය�ා�ස්ස මෙ� මෙසමෙය්යා. අහමෙPචව මෙ!ා ප� මෙචමෙතය්යං 
අභිසඞ්!මෙරය්යං, ඉ�ා ච මෙ� සPඤා �ිරැමෙජ්ඣය්යුං, අPඤා ච ඔළාරිකා සPඤා උප්
පමෙජ්�ය්යුං. යන්��ූාහං � මෙචව මෙචමෙතය්යං � ච අභිසඞ්!මෙරය්ය’න්ති. මෙසා � මෙචව
මෙචමෙතති. � ච අභිසඞ්!මෙරාති. තස්ස අමෙචතයමෙතා අ�භිසඞ්!මෙරාමෙතා තා මෙචව 
සPඤා �ිරැජ්ඣන්ති. අPඤා ච ඔළාරිකා සPඤා � උප්පජ්�න්ති. මෙසා �ිමෙරාධං 
ඵුසති. එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, අ�ුපුබ්බාභිසPඤා�ිමෙරාධසම්ප�ා�ස�ාප2ති මෙහාතී”ති.
“එවං මෙ!ා මෙපාට්ඨපා$”ති.
“එකමෙPQව �ු මෙ!ා භමෙන්ත, භගවා සPQග්ගං පPQමෙපති උ$හු පථුූ’පි 
සPQමෙග්ග පPQමෙපතී?”ති.
“එකම්පි මෙ!ා අහං මෙපාට්ඨපාද, සPQග්ගං පPQමෙපමි. පථුූ’පි සPQමෙග්ග 
පPQමෙපමී”ති.
“යථාකථං ප� භමෙන්ත, භගවා එකම්පි සPQග්ගං පPQමෙපති? පථුූපි සPQමෙග්ග 
පPQමෙපතී?”ති.
“යථා යථා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �ිමෙරාධං ඵුසති, තථා තථා’හං සPQග්ගං පPQමෙපමි. 
එවං මෙ!ා අහං මෙපාට්ඨපාද, එකම්පි සPQග්ගං පPQමෙපමි, පථුූ’පි සPQමෙග්ග 

“මෙපාට්ඨපාද ය, යම් �හමෙNක් මෙ�හි සව්කසංඥාව ඇත්මෙත් (ත�ාමෙග් ප්රථ�ධ්යා� සංඥාමෙය�් 
සංඥාවත්) මෙව් ද, මෙහ් එයි�් ඔ�මෙබහි මෙදමෙව�ි ධ්යා�යට ද, එයි�ුත් ඔ�මෙබහි මෙතමෙව�ි ධ්යා�යට දැ 
යි මෙ�මෙස් පළිිමෙවළි�් (මෙගාස්) මෙකළවරැ සංඥාග්රය (ආකිQ්චQ්ඤායත� ස�ාපත්තිය) සප්ශn මෙකමෙරයි 
(ලබයි). සංඥාග්රමෙයහි සිටි ඔහුට “සිත� (දහ�් ස�වද�) �ාමෙග් ඒ ක්රයිාව ලා�ක ය. මෙ�ාසිත� (දහ�්
මෙ�ාස�වද� ) �ාමෙග් ඒ මෙ�ාස�වැදී� උතමුි. �� වූ කලි සිත�්මෙ�ම් �ම් (පු� පු�ා දහ�් 
ස�වදමෙ�ම් �ම්), �තු ස�වත් පිණිස අභිසංස්කාර කර�ම්ෙ�ම් �ම් (ක�ටහ�් වඩ�්මෙ�ම් �ම්), 
�ාමෙග් මෙම් සංඥාමෙවෝත් �රිැද්ධ ව�්�ාහු ය. අ�් ඖ$රික (භවාඞ්ග) සංඥාමෙවෝත් උපද�ාහු ය. එබැවි�්
‘�� මෙ�ා සිත�ම්ෙ�ම් වීම් �ම්, අභිසංස්කාර මෙ�ා කර�්මෙ�ම් වී� �ම් මෙයමෙහකැ’යි මෙ�මෙස් සිමෙතක්
මෙවයි. මෙහ් මෙ�ා ද සිතයි. (දහ�් මෙ�ා ස�වදී). අභිසංස්කාර මෙ�ා මෙකමෙරයි. (�තු ස�වත් පිණිස 
ක�ටහ�් මෙ�ා වඩයි). මෙ�ා සිත�, අභිසංස්කාර මෙ�ා කර� ඔහුමෙග් ඒ සංඥාමෙවෝ ද �රිැද්ධ මෙවත්. 
අ�් ඖ$රික සංඥාමෙවෝ ද මෙ�ා උපදිත්. (එමෙස් වූ) මෙහ් �ිමෙරෝධය ස්පශn මෙකමෙරයි (සංඥාමෙව්දයිත 
�ිමෙරෝධය ලබයි). මෙපාට්ඨපාද ය, මෙ�මෙස් ව�ාහි අ�ුපු�බාභිසQ්ඤා�ිමෙරෝධසම්ප�ා� ස�ාපත්තිය 
(ද��්හුමෙග් පළිිමෙවළි�් සංඥා�ිමෙරෝධයට ස�වැදීම්) මෙවයි.

මෙපාට්ඨපාද ය, එය කි�ැ යි සිතහි ද? තා විසි�් මෙපරැ මෙ�බඳු වූ පිළිමෙවළි�් සංඥා�ිමෙරෝධයට 
සම්වැඳීම් ඇසූ විරෑ දැ?”යි (භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළ මෙසක්.)
“වහ�්ස, මෙ�ය �ැත් � ය. (මෙ�ා ඇසූ විරෑ � ය). මෙපාට්ඨපාද ය, යම් �හමෙNක් මෙ�හි සව්කසංඥා 
ඇත්මෙත් (ත�ාමෙග් ප්රථ�ධ්යා� සංඥාමෙය�් සංඥාවත්) මෙව් ද, මෙහ් එයි�් �තු�ත්මෙතහි මෙදමෙව�ි ධ් 
යා�යට ද, එයි�ුත් �ත්මෙතහි මෙතමෙව�ි ධ්යා�යට දැ යි මෙ�මෙස් පළිිමෙවළි�් (මෙගාස්) මෙකළවරැ සංඥාග්රය
(ආකිQ්චQ්ඤායත� ස�ාපත්තිය) ලබයි. සංඥාග්රමෙයහි සිටි ඔහුට ‘සිත��්ා වූ (=දහ�් ස�වද�ා වූ) 
�ාමෙග් ඒ ක්රයිාව ලා�ක ය. මෙ�ා සිත� (දහ�් මෙ�ාස�වද�) �ාමෙග් ඒ මෙ�ාස�වැදී� උතමුි. �ම් වූ 
කලි සිත�්මෙ�ම් �ම් (පු�ා පු�ා දහ�් ස�වදි�්මෙ�ම් �ම්), �තු ස�වත් පිණිස අභිසංස්කාර 
කර�්මෙ�ම් �ම් (ක�ටහ�් වඩ�්මෙ�ම් �ම්), �ාමෙග් මෙම් සංඥාමෙවෝත් �රිැද්ධ ව�්�ාහ. අ�් ඖ$රික 
(භවාඞ්ග) සංඥාමෙවෝත් උපද�ාහ. එබැවි�් �� මෙ�ා සිත�්මෙ�ම් වීම් �ම්, අභිසංස්කාර මෙ�ා 
කර�්මෙ�ම් වීම් �ම්, මෙයමෙහකැ’යි මෙ�මෙස් සිමෙතක් මෙවයි. මෙහ් මෙ�ා ද සිතයි (දහ�් මෙ�ා ස�වදී). 
අභිසංස්කාර මෙ�ා මෙකමෙරයි. (�තු ස�වත් පිණිස ක�ටහ�් මෙ�ා වඩයි). මෙ�ා සිත� අභිසංස්කාර 
මෙ�ා කර� ඔහුමෙග් ඒ සංඥාමෙවෝ ද �රිැද්ධ මෙවත්. අ�් ඖ$රික සංඥාමෙවෝ ද පහළ මෙ�ා මෙවත්. එමෙස් වූ
මෙහ් �ිමෙරෝධය ස්පශn මෙකමෙරයි. (සංඥාමෙව්දයිත�ිමෙරෝධය ලබයි). මෙපාට්ඨපාද ය, මෙ�මෙස් ව�ාහි 
අ�පුු�බාභිසQ්ඤා�ිමෙරෝධසම්ප�ා�ස�ාපත්තිය (පිළිමෙවළි�් සංඥා�ිමෙරෝධයට ස�වැදී�) මෙව්” යැ යි 
වහ�්ස, මෙ�මෙස් � �ම් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළා ද�ිමි”යි මෙපාට්ඨපාද මෙත� කී ය.

“මෙපාට්ඨපාද ය, එමෙස් � යැ” යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ව$ළ මෙස්ක.
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් එක � සංඥාග්රයක් පNව� මෙසක්් ද? �ැතමෙහාත් 
මෙබාමෙහෝ සංඥාග්රය�ුත් පNව� මෙස්ක් ද?”.
[භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්:  “] මෙපාට්ඨපාදය, �� එක් සංඥාග්රයකුත් පNවමි. මෙබාමෙහෝ සංඥාග්රත් පNවමි”.
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙකමෙස් �ම් එක � සංඥාග්රයකුත් පNව� මෙස්ක් ද? 
මෙබාමෙහෝ සංඥාග්රත් පNව� මෙස්ක් ද?”.
[භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්:  “] මෙපාට්ඨපාදය, යම් යම් පරිද්මෙදකි�් (යම් යම් කසිNාදි අර�ුමෙNකි�් මෙහෝ 
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පPQමෙපමී”ති.

“සPඤා �ු මෙ!ා භමෙන්ත, පඨ�ං උප්පජ්�ති, පච්ඡා ඤාNං.? 
උ$හු ඤාNං පඨ�ං උප්පජ්�ති, පච්ඡා සPඤා? 
උ$හු සPඤා ච ඤාNPච අපුබ්බං අචරි�ං උප්පජ්�න්තී?”ති.

“සPඤා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, පඨ�ං උප්පජ්�ති පච්ඡා ඤාNං. 
සPඤුප්පා$ ච ප� ඤාNුප්පාමෙ$ මෙහාති. මෙසා එවං ප�ා�ාති: ඉදප්පච්චයා කිර මෙ� 
ඤාNං උදපාදීති. ඉමි�ා මෙ!ා එතං මෙපාට්ඨපාද, පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං, යථා සPඤා 
පඨ�ං උප්පජ්�ති පච්ඡා ඤාNං, සPඤුප්පා$ ච ප� ඤාNුප්පාමෙ$ මෙහාතී”ති.

“සPඤා �ු මෙ!ා භමෙන්ත, පුරිසස්ස අ2තා? උ$හු අPඤා සPඤා අමෙPඤා අ2තා?”ති.
“කිං ප� ත්වං මෙපාට්ඨපාද, අ2තා�ං පමෙච්චසී?”ති.
“ඔළාරිකං මෙ!ා අහං භමෙන්ත, අ2තා�ං පමෙච්චමි රෑපිං චාතුම්�හාභූතිකං 
කබළකීාරාහාරභක්!න්ති”
“ඔළාරිමෙකා ච හි මෙත මෙපාට්ඨපාද, අ2තා අභවිස්ස රෑපී චාතුම්�හාභූතිමෙකා 
කබළකීාරාහාරභමෙක්!ා. එවං සන්තං මෙ!ා මෙත මෙපාට්ඨපාද අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති,
අමෙPඤා අ2තා. තදමි�ාමෙපතං මෙපාට්ඨපාද, පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං, යථා අPඤා’ව 
සPඤා භවිස්සති, අමෙPඤා අ2තා.

තිට්ඨමෙතවසායං මෙපාට්ඨපාද, ඔළාරිමෙකා අ2තා රෑපී චාතුම්�හාභූතිමෙකා 
කබළකීාරාහාරභමෙක්!ා. අථ ඉ�ස්ස පුරිසස්ස අPඤා’ච සPඤා උප්පජ්�න්ති අPඤා’ච 
සPඤා �ිරැජ්ඣන්ති. ඉමි�ා මෙ!ා එතං මෙපාට්ඨපාද, පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං, යථා 
අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති, අමෙPඤා අ2තා”ති.

“�මෙ�ා�යං මෙ!ා අහං භමෙන්ත අ2තා�ං පමෙච්චමි සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහී�ින්ද්රියන්ති”.
“�මෙ�ා�මෙයා ච හි මෙත මෙපාට්ඨපාද, අ2තා අභවිස්ස සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී අහී�ින්ද්රිමෙයා, 
එවං සන්තම්පි මෙ!ා මෙත මෙපාට්ඨපාද, අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති, අමෙPඤා අ2තා. 
තදමි�ාමෙපතං මෙපාට්ඨපාද, පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං, යථා අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති, 
අමෙPඤා අ2තා”.

“තිට්ඨමෙතවායං මෙපාට්ඨපාද, �මෙ�ා�මෙයා අ2තා සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී අහී�ින්ද්රිමෙයා. අථ 
ඉ�ස්ස පුරිසස්ස අPඤා’ච සPඤා උප්පජ්�න්ති, අPඤා ච සPඤා �ිරැජ්ඣන්ති. 
ඉමි�ාපි මෙ!ා එතං මෙපාට්ඨපාද, පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං, යථා අPඤා’ව සPඤා භවිස්

යම් යම් ප්රථ�ධ්යා�ාදි ධ්යා�මෙයකි�්) �හN මෙත� �ිමෙරෝධය ස්පශn මෙකමෙර් ද, එමෙස් එමෙස් (ඒ ඒ 
කසිNාදිමෙය�් ඒ ඒ ධ්යා�මෙය�් �ම් එක් සංඥාග්රයක් පNවමි. මෙබාමෙහෝ සංඥග්රත් පNවමි.”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, (�ිමෙරෝධයමෙය�් �ැගී සිටු�ාහට අහnත්ත්වඵලසංඥාව පළ�ු වත් 
ප්රත්යමෙව්ක්ෂාඥා�ය පසු වත් උපදී ද? �ැත මෙහාත් ප්රත්යමෙව්ක්ෂාඥා�ය පළ�ුවත් අහnත්ත්වඵලසංඥාව පසු
වත් උපදී ද? මෙ�ාමෙහාත් අහnත්ත්වඵලසංඥාවත් ප්රත්යාමෙව්ක්ෂාඥා�යත් ය� මෙදක ඉදිරි පසු මෙ�ා ව 
එකව්ිට � උපදීද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාද ය, අහnත්ත්වඵලසංඥාව ව�ාහි පළ�ු ව උපදී. ප්රත්යමෙව්ක්ෂාඥා�ය පසු ව 
උපදී. අහnත්ත්වඵලසංඥාවමෙග් ද ඉපැද්මෙ��් ප්රත්යාමෙව්ක්ෂාඥා�යාමෙග් ඉපැද්� මෙව්. මෙහ මෙතමෙම් මෙම් 
අහnත්ත්වඑලස�ාධිසංඥා මෙහ්තුමෙය�් ‘�ට ප්රත්යමෙව්ක්ෂාඥා�ය උප�ැ’ යි දැ� ග�ී. මෙපාට්ඨපාද ය, 
‘සංඥාව පළ�ු ව ද ඥා�ය පසු ව ද උපදී. සංඥාවමෙග් ඉපැද්මෙ��් ව�ාහි ඥා�යාමෙග් ඉපැද්� මෙව්’ ය 
ය�ු මෙ�මෙස් මෙම් කරැණි�් දත යුතු”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, සංඥාව පරුැෂයාමෙග් ආත්�ය ද? �ැතමෙහාත් සංඥාව අමෙ�මෙකකුත් ආත්�ය 
මෙව� එමෙකකුත් මෙව් ද?”
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, මෙතෝ කු�ක් �ම් ආත්�ය මෙකාට සලකයි ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස සතර�හාභූතය�්මෙග�් �පි�් කබලකීාර ආහාරය බුදි�ා රෑපවත් වූ ඖ$රික 
දැයක් ආත්� මෙකාට සලකමි”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, තාමෙග් ආත්�ය සතර �හාභූතය�්මෙග�් �පි�් කබලීකාර ආහාරය 
බදුි�ා රෑපවත් ඖ$රික දැමෙයක් ව�්මෙ�් �ම්, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි මෙතාපට සංඥාව අමෙ�මෙකකුත් 
ආත්�ය මෙව� එමෙකකුත් ව�්මෙ�් ය. මෙපාට්ඨපාදය, මෙම් කරැණි�ුත් ‘සංඥාව අමෙ�කකුත් ආත්�ය 
මෙව� එමෙකකුත් ව�ම්ෙ�් ය” ය� මෙ�ය දත යුතු”.
මෙපාට්ඨපාදය, සතර �හාභූතය�්මෙග�් උප�් රෑපවත් වූ කබලීකාර ආහාර බදුි�ා ඒ මෙම් ආත්�ය 
සිටීවා. වැලි පුරැෂයාට අ�්ය වූ � සංඥාමෙවෝ උපදිත්. අ�්ය වූ � සංඥාමෙවෝ �ිරැද්ධ මෙවත්. 
මෙපාට්ඨපාදමෙය�ි, ‘සංඥාව අමෙ�මෙකක් � ව�්මෙ�් ය, ආත්�ය මෙව� එමෙකක් � ව�්මෙ�් ය’ ය� මෙ�ය 
මෙම් කරැණි�ුත් දත යුතු”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස �� ආත්�ය සියලු අඟපසඟ ඇති, මෙ�ා පිරිහුNු ඉඳුර�් ඇති �මෙ�ෝ�ය දැයක්
මෙකාට සලකමි”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, තාමෙග් ආත්�ය සියලු අඟපසඟ ඇති, මෙ�ා පිරිහුNු ඉඳුර�් ඇති 
�මෙ�ෝ�ය දැමෙයක් ව�්මෙ�් �ම්, එමෙස් ඇති කල්හි ද තාහට සංඥාව අමෙ�මෙකක් � ආත�්ය මෙව� 
එමෙකක් � ව�්මෙ�් ය. මෙපාට්ඨපාදය, මෙම් කරැණි�ුත් ‘සංඥාව අමෙ�මෙකකුත් ආත්�ය මෙව� එමෙකකුත් 
ව�්මෙ�් ය’ ය� මෙ�ය දත යුතු”.
මෙපාට්ඨපාද ය, සයිලු අඟපසඟ ඇති, මෙ�ාපිරිහුNු ඉඳුර�් ඇති මෙම් �මෙ�ෝ�ය ආත්�ය සිටීවා. වැලි 
මෙම් පුරැෂයාට අ�්ය වූ � සංඥාමෙවෝ උපදිත්. අ�්ය වූ � සංඥාමෙවෝ �ිරැද්ධ මෙවත්. මෙපාට්ඨපාදමෙය�ි, 
‘සංඥාව අමෙ�මෙකක් � ද ආත්�ය මෙව� එමෙකක් � ද ව�්මෙ�් ය’ ය� මෙ�ය මෙම් කරැණි�ුත් දත යුතු.”
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සති, අමෙPඤා අ2තා’ති”.

“අරෑපංි මෙ!ා අහං භමෙන්ත අ2තා�ං පමෙච්චමි සPඤා�යන්ති.”
“අරෑපී ච මෙත මෙපාට්ඨපාද, අ2තා අභවිස්ස සPඤා�මෙයා, එවං සන්තම්පි මෙ!ා මෙත 
මෙපාට්ඨපාද, අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති. අමෙPඤා අ2තා. තදමි�ාමෙපතං, මෙපාට්ඨපාද, 
පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං යථා අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති, අමෙPඤා අ2තා. 

තිට්ඨමෙතවායං මෙපාට්ඨපාද, අරෑපී අ2තා සPඤා�මෙයා. අථ ඉ�ස්ස පුරිසස්ස අPඤා’ච
සPඤා උප්පජ්�න්ති, අPඤා’ච සPඤා �ිරැජ්ඣන්ති. ඉමි�ාපි මෙ!ා එතං මෙපාට්ඨපාද, 
පරියාමෙය� මෙවදිතබ්බං යථා අPඤා’ව සPඤා භවිස්සති, අමෙPඤා අ2තා’ති.”

“සක්කා පමෙ�තං භමෙන්ත, �යා ඤාතුං සPඤා පුරිසස්ස අ2තා’ති වා, අPඤා සPඤා, 
අමෙPඤා අ2තා’ති?”
“දුජ්�ා�ං මෙ!ා එතං මෙපාට්ඨපාද, තයා අPQදිට්ඨිමෙක� අPQ!න්තිමෙක� 
අPQරැචිමෙක� අPQත්රාමෙයාමෙග� අPQත්රාචරියමෙක� සPඤා පුරිසස්ස අ2තා’ති 
වා, අPඤා සPඤා, අමෙPඤා අ2තා’ති වා”ති.

“සමෙච තං භමෙන්ත, �යා දුජ්�ා�ං අPQදිට්ඨිමෙක� අPQ!න්තිමෙක� 
අPQරැචිමෙක� අPQත්රාමෙයාමෙග� අPQත්රාචරියමෙක� ‘සPඤා පුරිසස්ස අ2තා’ති
වා, ‘අPඤා සPඤා, අමෙPඤා අ2තා’ති වා. ‘කිං ප� භමෙන්ත සස්සමෙතා මෙලාමෙකා 
ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”
“අබ්යාකතං මෙ!ා එතං මෙපාට්ඨපාද, �යා: සස්සමෙතා මෙලාමෙකා ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති”.

“කිං ප� භමෙන්ත, අසස්සමෙතා මෙලාමෙකා ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”.
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘අසස්සමෙතා මෙලාමෙකා ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති”.
“කිං ප� භමෙන්ත, අන්තවා මෙලාමෙකා. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘අන්තවා මෙලාමෙකා ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති?”
“කිං ප� භමෙන්ත, අ�න්තවා මෙලාමෙකා. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘අ�න්තවා මෙලාමෙකා ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති?”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, �� ආත්�ය සංඥා�ය වූ අරෑපී දැමෙයක් මෙකාට සලකමි”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, තාහට ආත්�ය සංඥා�ය අරෑපී දැමෙයක් ව�්මෙ�් �ම්, මෙ�මෙස් ඇති 
කල්හි ද සංඥාව අමෙ�මෙකක් � ද, ආත්�ය මෙව� එමෙකක් � ද ව�්මෙ�් ය. මෙපාට්ඨපාදය, ‘සංඥාව 
අමෙ�මෙකක් � ව�්මෙ�් ය, ආත්�ය මෙව� එමෙකක් � ව�්මෙ�් ය’ ය� මෙ�ය මෙම් කරැණි�ුත් දත යුතු. 
මෙපාට්ඨපාදය, මෙම් සංඥා�ය වූ අරෑපී ආත්�ය සිටීවා. එමෙස් කලැ මෙම් පුරැෂයාට අ�්ය � සංඥාමෙවෝ 
උපදිත්. අ�්ය � සංඥාමෙවෝ �ිරැද්ධ මෙවත්. මෙපාට්ඨපාදය, ‘සංඥාව අ�් එමෙකක් � ද ආත්�ය ද මෙව� 
එමෙකක් � ද ව�්මෙ�් ය’ ය� මෙ�ය මෙම් කාරNමෙය�ුත් මෙ�මෙස් දත යුතු”.

[මෙපාට්ඨපාද :  “] වහ�්ස, ‘සංඥාව පරුැෂයාමෙග් ආත්�ය ද මෙ�ාමෙහාත් සංඥාව එමෙකකුත් ආත්�ය 
අමෙ�මෙකකුත් මෙව් ද’ ය� මෙ�ය �ා විසි�් දැ� ග�්�ට හැකි ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, අ�්යදෘෂ්ටික වූ අ�්යල�ධික වූ අ�්ය රැචික වූ, අ�්ය ප්රතපිත්තිමෙයක 
මෙයදුNු අ�්ය තීත්ථාnයත�මෙයක ආචාය්යn වූ තා විසි�් ‘සංඥාව පුරැෂයාමෙග් ආත�්ය දැ’යි මෙහෝ ‘සංඥාව 
අමෙ�මෙකක, ආත්�ය අමෙ�මෙකකැ’යි මෙහෝ මෙ�ය දත මෙ�ා හැකක්”.

[මෙපාට්ඨපාද:  ‘] වහ�්ස ඉඳි�් අ�්යදෘෂ්ටික වූ අ�්යල�ධික වූ අ�්යරැචික වූ, අ�්ය ප්රතපිත්තිමෙයක 
මෙයදුNු අ�්ය තීත්ථාnයත�මෙයක ආචාය්යn වූ �ා විසි�් ‘සංඥාව පුරැෂයාමෙග් ආත්�ය ද? �ැතමෙහාත් 
සංඥාව අමෙ�මෙකකුත් ආත්�ය මෙව� එමෙකකුත් මෙව්දැ’ යි මෙහෝ මෙ�ය මෙ�ා දත හැකි �ම්, කිමෙ�ක් ද 
වහ�්ස, ‘මෙලෝකය (ආත්�ය) ශාශ්වතය’ ය� මෙ� කී� සත්ය ද (මෙ�යට මෙව�ස්) මෙසසු කීම් හිස් 
(අසත්ය) ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘මෙලෝකය ශාශ්වත ය’ ය� මෙ�ය� සත්ය ය, ‘මෙසස්ස හිස් යැ’යි මෙ�ය �ා
විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කි�? ‘මෙලෝකය (ආත්�ය) අශාශ්වත ය’ ය� මෙ�ය � සත්ය ද? මෙ�යි�් අ�්ය 
මෙසසු කීම් හිස් ද ?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘මෙලෝකය අශාශ්වතය’ ය� මෙ�ය� සත්ය ය, ‘මෙසස්ස හිස් යැ’යි මෙ�ය ද 
�ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කිමෙ�ක් ද? ‘මෙලාව (ආත්�ය) අ�්තවත් ද? මෙ�ය � සත්ය ද? මෙසස්ස හිස් ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, මෙලාව (ආත්�ය) අ�්තවත් ය, මෙ�ය � සත්ය ය, මෙසස්ස හිස් යැ’යි 
මෙ�ය ද �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කි� මෙලාව (ආත්�ය) අ��්ත ද? මෙ�ය � (මෙම් මෙලාව අ��්ත ය��් �) 
සත්ය ද? මෙසස්ස හිස් ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘මෙලාව අ��්ත ය, මෙ�ය � සත්ය ය. මෙසස්ස හිස් යැ’ ය� මෙ�ය ද �ා 
විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.
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“කිං ප� භමෙන්ත, තං ජීවං තං සරීරං. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘තං ජීවං තං සරීරං ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති”.
“කිං ප� භමෙන්ත, අPQං ජීවං අPQං සරීරං. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘අPQං ජීවං අPQං සරීරං. ඉදමෙ�ව 
සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති”.

“කිං ප� භමෙන්ත, මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා. ඉදමෙ�ව 
සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති”.
“කිං ප� භමෙන්ත, � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්
ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘� මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා. 
ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති”.
“කිං ප� භමෙන්ත, මෙහාති ච � මෙහාති ච තථාගමෙතා පරම්�රNා. ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘මෙහාති ච � මෙහාති ච තථාගමෙතා පරම්
�රNා. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති”.
“කිං ප� භමෙන්ත, මෙ�ව මෙහාති � � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා. ඉදමෙ�ව සච්චං 
මෙ�ාq�PQන්ති?”
“එතම්පි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා අබ්යාකතං ‘මෙ�ව මෙහාති � � මෙහාති තථාගමෙතා 
පරම්�රNා. ඉදමෙ�ව සච්චං මෙ�ාq�PQන්ති”.

කස්�ා පමෙ�තං භමෙන්ත, භගවතා අබ්යාකතන්ති?
� මෙහතං මෙපාට්ඨපාද, අත්ථසංහිතං � ධම්�සංහිතං �ාදිබ්රහ්�චරියකං � �ිබ්බි$ය 
� විරාගාය � �ිමෙරාධාය � උපස�ාය � අභිPඤාය � සමෙම්බාධාය � �ිබ්බා�ාය
සංව2තති, තස්�ා තං �යා අබ්යාකතන්ති.

“ඉදං දුක්!න්ති’ මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා බ්යාකතං. 
‘අයං දුක්!ස�ුදමෙයා’ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා බ්යාකතං. 
‘අයං දුක්!�ිමෙරාමෙධා’ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා බ්යාකතං. 
‘අයං දුක්!�ිමෙරාධගාමි�පීටිප$’ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, �යා බ්යාකතන්ති”.

[මෙපාට්ඨපාදය:  “] වහ�්ස, කිමෙ�ක් ද? ජීවයත් ශරීරයත් එමෙකක් � ද? මෙ�ය � සත්ය ද? මෙසස්ස මිථ්යා
ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘ජීවයත් ශරීරයත් එමෙකක් � ය, මෙ�ය � සත්ය ය, මෙසසු සයිල්ල මිථ්යා 
ය’ ය� මෙ�ය ද �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කිමෙ�ක් ද? ජීවයත් ශරීරයත් මෙව�් මෙව�් වූ මෙදමෙදමෙ�ක් ද? මෙ�ය � සත්ය ද?
මෙසසු සයිල්ල මිථ්යා ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘ජීවයත් ශරීරයත් මෙව�් මෙව�් වූ මෙදමෙදමෙ�කැ යි, මෙ�ය � සත්ය යැ යි, 
අ�් සියල්ල මිථ්යා යැ’ යි මෙ�ය ද �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදි”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, සත්ත්ව (ආත්�) මෙත� �රණි�් �ත්මෙතහි මෙව් ද? මෙ�ය � සත්ය ද? (මෙ�යට 
විරැද්ධ) මෙසසු සයිල්ල මිථ්යා ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, සත්ත්ව (ආත්�) මෙත� �රණි�් �ත්මෙතහි මෙව් යැ යි, මෙ�ය� සත්ය යැ යි,
මෙසසු සයිල්ල මිථ්යා’යි මෙ�ය ද �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කිමෙ�ක් ද? සත්ත්ව (ආත්�) මෙතමෙ� �රණි�් �තු මෙ�ා මෙව් ද? මෙ�ය � සත්ය 
ද? මෙසසු සයිල්ල මිථ්යා ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘සත්ත්ව (ආත්�) මෙත� �රණි�් �තු මෙ�ා මෙව් ය, මෙ�ය � සත්ය ය, 
මෙසසු සයිල්ල මිථ්යා ය’ ය� මෙ�ය ද �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කි�, තථාගත (සත්ත්ව) මෙත� �රණි�් �තු ව�්මෙ�්ත් මෙ�ාව�්මෙ�්ත් මෙව් ද? 
මෙ�ය � සත්ය ද? මෙසස්ස මිථ්යා ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ‘තථාගත (සත්ත්ව) මෙත� �රණි�් �තු ව�්මෙ�්ත් මෙ�ා ව�්මෙ�්ත් මෙව්. 
මෙ�ය � සත්ය ය, මෙසස්ස මිථ්යා ය’ ය� මෙ�ය ද �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදී”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කිමෙ�ක් ද? තථාගත (සත්ත්ව) මෙත� �රණි�් �තු මෙ�ා � ව�ම්ෙ�්ත් මෙ�ා � 
මෙ�ාව�්මෙ�්ත් මෙව් ද? මෙ�ය � සත්ය ද? මෙසස්ස මිථ්යා ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, තථාගත මෙත� �රණි�් �තු මෙ�ා � ව�ම්ෙ�්ත් මෙ�ා � මෙ�ාව�්මෙ�්ත් 
මෙව් යැ ය ිද, මෙ�ය � සත්ය යැ යි මෙසස්ස මිථ්යා යැ යි ද ය� මෙ�යත් �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදි”.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කවර මෙහයි�් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙ�ය මෙ�ා පවස� ලද ද?”.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදමෙය�ි, මෙම් (මෙලාව ශාශ්වතය ය� ආදී) දෘෂ්ටි මෙදමෙලෝවැඩ මෙහෝ අත්වැඩ 
පරවැඩ අසමෙළ් මෙ�ා මෙවයි. මෙලාවුතුරැ දහම් අසමෙළ් මෙ�ා මෙවයි. සස�ු් බ�සමෙරහි ආදිය වූ අධිශීල 
ශික්ෂා �ාත්රමෙයකුත් මෙ�ා මෙවයි. සසරැ කලකිමෙර�ු පිණිස, සසරැ මෙ�ා ඇමෙල�ු පිණිස, සසර ග�� 
�වත්ව�ු පිණිස, සසරවට සංහිඳුව�ු පිණිස, සසරවට පසක් කර�ු පිණිස, සසරවට අවමෙබෝධ කර�ු 
පිණිස, අ�ා �හා�ිව�් පසක් කර�ු පිණිස මෙ�ා පවතී. එමෙහයි�් එය �ා විසි�් මෙ�ා පවස� ලදි.

[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදමෙය�ි, දුක් �ම් මෙම් �ැ යි �ා විසි�් කිය� ලදි. දුඃ!ස�දුය �ම් මෙම් �ැ යි,
දුඃ!�ිමෙරෝධය �ම් මෙම් �ැ යි, දුඃබ�ිමෙරෝධයට ය� පිළිමෙවත �ම් මෙම් �ැ යි �ා විසි�් කයි� ලදි.
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“කස්�ා පමෙ�තං භමෙන්ත, භගවතා බ්යාකතන්ති?”
“එතං හි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, අත්ථසංහිතං එතං ධම්�සංහිතං එතං ආදිබ්රහ්�චරියකං. 
එතං �ිබ්බි$ය විරාගාය �ිමෙරාධාය උපස�ාය අභිPඤාය සමෙම්බාධාය �ිබ්බා�ාය 
සංව2තති. තස්�ා එතං �යා බ්යාකතන්ති”.

“එවමෙ�තං භගවා, එවමෙ�තං සුගත, යස්ස$�ි භමෙන්ත භගවා කාලං �PQතී”ති.
අථ මෙ!ා භගවා උට්ඨායාස�ා පක්කාමි.

අථ මෙ!ා මෙත පරිබ්බා�කා අචිරපක්කන්තස්ස භගවමෙතා මෙපාට්ඨපාදං පරිබ්බා�කං 
ස�න්තමෙතා වාචාස2තිමෙතාදමෙක� සP�ම්භරිං අකංසු: “එවමෙ�ව ප�ායං භවං 
මෙපාට්ඨපාමෙ$ යPQමෙදව ස�මෙNා මෙගාතමෙ�ා භාසති තං තමෙදවස්ස අබ්භ�ුමෙ�ාදති. 
‘එවමෙ�තං භගවා, එවමෙ�තං සුගතා’ති. � මෙ!ා ප� �යං කිPචි ස�Nස්ස 
මෙගාත�ස්ස එකංසිකං ධම්�ං මෙදසිතං ආ�ා�ා�: සස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා 
අසස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා, අන්තවා මෙලාමෙකා’ති වා, අ�න්තවා මෙලාමෙකා’ති වා, තං 
ජීවං තං සරීරන්ති වා, අPQං ජීවං අPQං සරීරන්ති වා, මෙහාති තථාගමෙතා 
පරම්�රNා’ති වා, � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා, මෙහාති ච � ච මෙහාති 
තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා, මෙ�ව මෙහාති � � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති 
වා”ති.

එවං වුමෙ2ත මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා මෙත පරිබ්බා�මෙක එතදමෙවාච: “අහම්පි මෙ!ා 
මෙභා � කිPචි ස�Nස්ස මෙගාත�ස්ස එකංසිකං ධම්�ං මෙදසිතං ආ�ා�ාමි: ‘සස්සමෙතා
මෙලාමෙකා’ති වා, ‘අසස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා -මෙප- ‘මෙ�ව මෙහාති � � මෙහාති 
තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා. 

අපි ච ස�මෙNා මෙගාතමෙ�ා භූතං තච්ඡං තථං පටිපදං පPඤාමෙපති ධම්�ට්ඨිතං 
ධම්��ියා�කං. භූතං මෙ!ා ප� තච්ඡං තථං පටිපදං පPඤාමෙපන්තස්ස ධම්�ට්ඨිතං 
ධම්��ියා�කං, කථං හි �ා� �ාදිමෙසා විPඤූ ස�Nස්ස මෙගාත�ස්ස සුභාසිතං 
සුභාසිතමෙතා �ාබ්භ�ුමෙ�ාමෙදය්යා?”ති

අථ මෙ!ා ද්වීහතීහස්ස අච්චමෙය� චිමෙ2තා ච හත්ථිසාරිපුමෙ2තා මෙපාට්ඨපාමෙ$ ච 
පරිබ්බා�මෙකා මෙය� භගවා මෙත�ුපසඞ්කමිංසු. උපසඞ්කමිත්වා චිමෙ2තා 
හත්ථිසාරිපුමෙ2තා භගවන්තං අභිවාමෙදත්වා එක�න්තං �ිසීදි. මෙපාට්ඨපාමෙ$ ප� 
පරිබ්බා�මෙකා භගවතා සද්ධිං සමෙම්�ාදි. සමෙම්�ාද�ීයං කථං සාරාණීයං වීතිසාමෙරත්වා 
එක�න්තං �ිසීදි. එක�න්තං �ිසිමෙන්�ා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා භගවන්තං 

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, කවර මෙහයි�් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙ�ය ව$ර� ලද ද?”
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදමෙය�ි, මෙ�ය � මෙදමෙලෝ වැඩ ද අත්වැඩ පරවැඩ ද අසමෙළ් මෙවයි. මෙම් 
මෙලාවුතුරැ දහම් අසමෙළ් මෙවයි. මෙ�ය (දැ�මු්) සස�ු්බ�සරට ආදි වූ අධිශීලශික්ෂාව වැඩී� පිණිස 
පවත්මෙ�් මෙවයි. මෙ�ය � සසරැ කලකිරීම් පිණිස, සසරැ මෙ�ාඇල්� පිණිස, දුක් �ස�ු පිණිස, දුක් 
සංහිඳුව�ු පිණිස, දුක් පසක් කර�ු පිණිස, සසරවට දැ� ග�ු පිණිස, අ�ා �හ �ිව�් පසක් කර�ු 
පිණිස පවතී. එමෙහයි�් මෙ�ය �ා විසි�් කිය� ලදි.”

[මෙපාට්ඨපාද:  “] භාග්යවතු�් වහ�්ස, ඒ එමෙස් ය. සගුතය�් වහ�්ස, ඒ එමෙස් ය. භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස් යම් පිN්ඩපාත ග��කට කලැ යි හඟි�ා මෙස්ක් ද, දැ�් එයට කාලය ය.”

ඉකබ්ිත්මෙත�් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් හු�සම්ෙ��් �ැගී �ික්මි මෙස්ක.
එකල්හි ඒ පරිිවැජිමෙයෝ භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් �ික්�ැ, වැඩි මෙ�ාමෙබෝ මෙව්ලාමෙයහි මෙපාට්ඨපාද 
පිරිවැජියාට හාත්පසි�් වච� �ැ�ැති අඩයටිමෙය�් �තු�ත්මෙතහි අ��ි්�ාහු ‘�හN මෙගායුම් ය�ක් 
කියා �ම්, ‘ඒ එමෙස් ය, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්, ඒ එමෙස් ය, සගුතය�් වහ�්සැ’ යි ඔහුමෙග් ඒ ඒ හැ� 
වච�යක් � සතුටි�් පිළගි�ී.
 ‘මෙලෝකය (ආත්�ය) ශාශ්වත යැ’ යි කියා මෙහෝ, ‘මෙලෝකය අශාශ්වතැ’යි’ යි කයිා මෙහෝ මෙලෝකය 
(ආත්�ය) අ�්තවත් යැ’ යි කයිා මෙහෝ ‘මෙලෝකය අ��්ත යැ’ යි කයිා මෙහෝ, ‘ශරීරයත් ජීවයත් එමෙකක් 
�ැ යැ’ ය ිකයිා මෙහෝ, ‘ඒ මෙව�් මෙව�් මෙදමෙකක් �ැ යැ’ යි කියා මෙහෝ, ‘සත්ත්වයා (ආත්�ය) �රණි�් 
�තු මෙවතැ’ යි කියා මෙහෝ ‘මෙ�ා මෙවතැ යි’ කයිා මෙහෝ ‘ව�්මෙ�්ත් මෙ�ාව�්මෙ�්ත් ඇතැ’ යි කියා මෙහෝ 
‘මෙ�ා� ව�්මෙ�්ත් මෙ�ා � මෙ�ාව�්මෙ�්ත් ඇතැ’ යි කියා මෙහෝ �හN මෙගායුම්හු ඒකා�්ත මෙකාට මෙදසූ
කිසි දහ�ක් අපි මෙ�ා ද��ිු”යි කීහ.

මෙ�මෙස් කී කල්හි මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි මෙතමෙම් “භවත්�ි, මෙලෝකය ශාශ්වත යැ’ යි මෙහෝ ‘මෙලෝකය 
අශාශ්වත යැ’ යි මෙහෝ ... ‘සත්ත්ව (ආත්�) මෙත� �රණි�් �තු මෙ�ා � ව�ම්ෙ�්ත් මෙව්, මෙ�ා � 
මෙ�ාව�්මෙ�්ත් මෙව් යැ’සි මෙහෝ �හN මෙගායුම් වහ�්මෙස් විසි�් ඒකා�්ත මෙකාට මෙදස� ලද කිසි 
දහ�ක් ��ත් මෙ�ා ද�මිි. 

එමෙතකුදු වවුත් �හN මෙගායුම් වහ�්මෙස් ධ�nස්ථිත වූ මෙලාවුතුරා දහම් (උපදව�,) ඒකා�්තමෙය�් 
මෙලාවුතුරා දහම් සපය�, ඒකා�්තමෙය�් විද්යා�ා�, සත්ය වූ අවිපරීත පිළිමෙවතක් (�ඟක්) පNව� 
මෙස්ක, මෙලාවුතුරා දහම් උපදව�, ඒකා�්තමෙය�් මෙලාවුතුරා දහම් සපය�, ඒකා�්තාමෙය�් විද්යා�ා� 
සත්ය සැබෑ පළිිමෙවතක් පNව� �හN මෙගායමු් වහ�්මෙස්මෙග් සුභාෂිත වච�ය සුභාෂිත විසි�් �ා 
වැ�ි සිහි�ුවNැතිමෙයක් මෙකමෙස් �ම් සතුටි�් පළිිගත මෙ�ා මෙහ�්මෙ�් දැ?” යි ඒ පිරිවැජිය�ට කී ය.

ඉකබ්ිත්මෙත�් මෙදතු�් දි�ක් ඇවෑමෙ��් ඇත්සැරිපුත් චිත්ර ��ැත්මෙතක් ද මෙපාට්ඨපාද පරිව්රා�ක ද 
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් කරා එළැ�ුNහ. එළැ� ඇත්සැරිපුත් චිත්ර මෙත� භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් වැඳ 
එකත්පස් වැ හු�්මෙ�් ය. මෙපාට්ඨාපාද පිරිවැජි මෙත� භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් හා සතුටු විය. සතුටට 
කරැNු වූ සිතැ රැඳැවියැ යුතු වූ (සිහි කටයුතු වූ) කථාව මෙකාට ��ිවා, එකත්පස් වැ හු�්මෙ�් ය. 
එකත්පස් වැ හු�් මෙපාට්ඨපාද පරිිවැජි මෙත� භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට මෙ�ය සැළ මෙකමෙළ් ය. “වහ�්ස, 
එ$ භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් �ික්� වැඩි මෙ�ාමෙබෝ මෙව්ලාමෙයහි ඒ පිරිවැජිමෙයෝ �ට “මෙම් භවත් 
මෙපාට්ඨපාද මෙත� �හNමෙගායු��් කයි� කිය� දැය එමෙස් ය, භාග්යවතු�් වහ�්ස, එමෙස් ය, 
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එතදමෙවාච: ත$ �ං භමෙන්ත මෙත පරිබ්බා�කා අචිරපක්කන්තස්ස භගවමෙතා ස�න්තමෙතා
වාචාස2තිමෙතාදමෙක� සP�ම්භරිං අකංසු: එවමෙ�ව ප�ායං භවං මෙපාට්ඨපාමෙ$ යP
Qමෙදව ස�මෙNා මෙගාතමෙ�ා භාසති, තං තමෙදවස්ස අබ්භ�ුමෙ�ාදති ‘එවමෙ�තං භගවා 
එවමෙ�තං සුගතා’ති. � මෙ!ා ප� �යං කිPචි ස�Nස්ස මෙගාත�ස්ස එකංසිකං ධම්�ං
මෙදසිතං ආ�ා�ා�: ‘සස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා, ‘අසස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා, ‘අන්තවා
මෙලාමෙකා’ති වා, ‘අ�න්තවා මෙලාමෙකා’ති වා, ‘තං ජීවං තං සරීරන්ති’වා, ‘අPQං ජීවං
අPQං සරීරන්ති’වා, ‘මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා, ‘� මෙහාති තථාගමෙතා 
පරම්�රNා’ති වා, ‘මෙහාති ච � මෙහාති ච තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා, ‘මෙ�ව 
මෙහාති � � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNාති’වා ති. එවං වුමෙ2තා’හං භමෙන්ත මෙත 
පරිබ්බා�මෙක එතදමෙවාචං: “අහම්පි මෙ!ා මෙභා � කිPචි ස�Nස්ස මෙගාත�ස්ස 
එකංසිකං ධම්�ං මෙදසිතං ආ�ා�ාමි ‘සස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා, ‘අසස්සමෙතා 
මෙලාමෙකා’ති වා -මෙප- ‘මෙ�ව මෙහාති � � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා. 

අපි ච ස�මෙNා මෙගාතමෙ�ා භූතං තච්ඡං තථං පටිපදං පPඤාමෙපති ධම්�ට්ඨිතං ධම්
��ියා�කං. භූතං මෙ!ා ප� තච්ඡං තථං පටිපදං පPඤාමෙපන්තස්ස ධම්�ට්ඨිතං ධම්
��ියා�කං කථං හි �ා� �ාදිමෙසා විPඤූ ස�Nස්ස මෙගාත�ස්ස සුභාසිතං 
සුභාසිතමෙතා �ාබ්භ�ුමෙ�ාමෙදය්යා?”ති

සමෙබ්බව මෙ!ා එමෙත මෙපාට්ඨපාද, පරිබ්බා�කා අන්ධා අචක්!කුා. ත්වං මෙයව මෙ�සං 
එමෙකා චක්!ු�ා. එකංසිකා’පි හි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා. 
අමෙ�කංසිකා’පි හි මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා.

කතමෙ� ච මෙත මෙපාට්ඨපාද, �යා අමෙ�කංසිකා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා? 
‘සස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා අමෙ�කංසිමෙකා ධමෙම්�ා මෙදසිමෙතා 
පPQමෙ2තා ‘අසස්සමෙතා මෙලාමෙකා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා අමෙ�කංසිමෙකා 
ධමෙම්�ා මෙදසිමෙතා පPQමෙ2තා. ‘අන්තවා මෙලාමෙකා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද -මෙප- 
‘අ�න්තවා මෙලාමෙකා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද -මෙප- ‘තං ජීවං තං සරීරන්ති’වා මෙ!ා 
මෙපාට්ඨපාද -මෙප- ‘අPQං ජීවං අPQං සරීරන්ති’වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද -මෙප- ‘මෙහාති 
තථාගමෙතා පරම්�රNා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද -මෙප- ‘� මෙහාති තථාගමෙතා පරම්
�රNා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද -මෙප- ‘මෙහාති ච � ච මෙහාති තථාගමෙතා පරම්
�රNා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද -මෙප- ‘මෙ�ව මෙහාති � � මෙහාති තථාගමෙතා පරම්
�රNා’ති වා මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා අමෙ�කංසිමෙකා ධමෙම්�ා මෙදසිමෙතා පPQමෙ2තා.

සගුතය�් වහ�්සැ’ යි කියමි�් සතුටි�් පිළගි�ී: ‘මෙලාව (ආත්�ය) ශාශ්වත යැ යි මෙහෝ මෙලාව 
අශාශ්වත යැ’ යි මෙහෝ ‘මෙලාව අ��්තවත් යැ’ යි මෙහෝ ‘අ��්ත යැ’ යි මෙහෝ ජීවයත් ශරීරයත් එමෙකක් 
� යැ යි මෙහෝ ජීවයත් ශරීරයත් මෙව�් මෙව�් මෙදමෙකකැ යි මෙහෝ ආත්�ය �රණි�් �තු මෙවතැ යි මෙහෝ 
සත්ත්වයා (ආත්�ය) �රණි�් �තු මෙ�ා මෙවතැ යි මෙහෝ ආත්�ය �රණි�් �තු ව�්මෙ�්ත් මෙ�ාව�්මෙ�්ත් 
මෙව් යැ ය ිමෙහෝ ආත්�ය �රණි�් �තු මෙ�ා � ව�්මෙ�්ත් මෙ�ා � මෙ�ාව�්මෙ�්ත් මෙවයි මෙහෝ �හN 
මෙගායුම්හු ඒකා�්ත මෙකාට මෙදසූ කසිි දහ�ක් අපි මෙ�ා ද�මු්හ’ යි කයිමි�් වච� �ැ�ැති 
අඩයටිමෙය�් හාත්පසි�් �ට පු� පු�ා ඇ�්�ා හ. 

වහ�්ස, ඔවු�් විසි�් එමෙස් කිය�ු ලැබූ �� ඒ පරිිවැජිය�ට ‘භවත්�ි, මෙලාව ශාශ්වත යැ යි මෙහෝ ... 
ආත්�ය �රණි�් �තු මෙ�ා � ව�්මෙ�්ත් මෙ�ා � මෙ�ාව�්මෙ�්ත් මෙව් යැ යි මෙහෝ �හN මෙගායු��් 
වහ�්මෙස් ඒකා�්ත මෙකාට මෙදසූ කිසි දහ�ක් ��ත් මෙ�ා ද�මිි. 

එමෙහත් �හN මෙගායමු්�් වහ�්මෙස් මෙලවුතුරා දහම් උපදව�, ඒකා�්තමෙය�් මෙලාවුතුරා දහම් සපය�,
ඒකා�්තමෙය�් විද්යා�ා�, සත්ය වූ අවිපරීත පිළිමෙවතක් පNව� මෙස්ක. ඒකා�්තමෙය�් මෙලාවුතුරා 
දහම් උපදව�, ඒකා�්තමෙය�් මෙලාවුතුරා දහම් සපය�, ඒකා�්තමෙය�් විද්යා�ා�, සත්ය වූ අවිපරීත 
පිළිමෙවතක් පNව� �හN මෙගායු��් වහ�්මෙස්මෙග් සුභාෂිත වච�ය සුභාෂිත විසි�් සිහි �ුවNැති �ා
වැ�ම්ෙ�ක් මෙකමෙස් �ම් සතුටි�් මෙ�ාපළිිග�ු හැකි ව�්මෙ�් දැ?’ යිකමීි.”

[එවිට භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙ�ය ව$ළ මෙසක්:]
“මෙපාට්ඨපාදය, ඒ සියලු පරිිවැජිමෙයෝ �ුවNැස් �ැතිමෙයෝ ය, අන්ධමෙයෝ ය. ඔවු�් අතුමෙරහි සුභාෂිත - 
දුභාnෂිත ද�්�ා �වුNැස් ඇතිමෙය් මෙතා � ය. මෙපාට්ඨපාදය, ඒකා�්ත මෙකාට �ා විසි�් මෙදසුNු 
පැNැවු දහම් ද ඇත. මෙපාට්ඨපාදය, ඒකා�්ත මෙ�ා මෙකාට �ා විසි�් මෙදසුNු පැNැවු දහම් ද ඇත.

මෙපාට්ඨපාදය, �ා විසි�් ඒකා�්ත මෙ�ාමෙකාට මෙදසුNු පැNැවු ඒ දහම්හු කවරහ? 

මෙපාට්ඨපාදය, මෙලාව (ආත්�ය) ශාශ්වත යැ යි මෙහෝ ඒකා�්ත මෙ�ා මෙකාට �ා විසි�් දහම් මෙදස� ලදි,
පNව� ලදි. මෙපාට්ඨපාදය, මෙලාව (ආත්�ය) අශාශ්වත යැ යි මෙහෝ ඒකා�්ත මෙ�ා මෙකාට දහම් මෙදස�
ලදි, පNව� ලදි. මෙපාට්ඨපාදය, මෙලාව (ආත්�ය) අ��්තවත් යැ යි කයිා මෙහෝ ... ජීවයත් ශරීරයත් 
එමෙකක් �ැ යැ ය ිකයිා මෙහෝ ... අ��්ත යැයි කයිා මෙහෝ ... මෙලාව (ආත්�ය) ජීවයත් ශරීරයත් මෙව�් 
මෙව�් මෙදමෙකක් �ැ යි කයිා මෙහෝ ... තථාගතයා (ආත්�ය) �රණි�් �තු මෙවයි කයිා මෙහෝ ... තථාගතයා 
(ආත්�ය) �රණි�් �තු මෙ�ා මෙවයි කයිා මෙහෝ ... තථාගතයා (ආත්�ය) �රණි�් �තු ව�්මෙ�්ත් මෙ�ා 
ව�්මෙ�්ත් මෙවයි කයිා මෙහෝ ... තථාගතයා (ආත්�ය) �රණි�් �තු මෙ�ා � ව�්මෙ�්ත් මෙ�ා � 
මෙ�ාව�්මෙ�්ත් මෙ�හි කියා මෙහෝ �ා විසි�් ඒකා�්ත මෙ�ා මෙකාට දහම් මෙදස� ලද්මෙද්, පNව� ලද්මෙද් 
මෙවයි.
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කස්�ා ච මෙත මෙපාට්ඨපාද, �යා අමෙ�කංසිකා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා? � මෙහමෙත 
මෙපාට්ඨපාද අත්ථසංහිතා � ධම්�සංහිතා � ආදිබ්රහ්�චරියකා � �ිබ්බි$ය � විරාගාය
� �ිමෙරාධාය � උපස�ාය � අභිPඤාය � සමෙම්බාධාය � �ිබ්බා�ාය සංව2තන්
ති. තස්�ා මෙත �යා අමෙ�කංසිකා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා.

කතමෙ� ච මෙත මෙපාට්ඨපාද, �යා එකංසිකා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා? 
‘ඉදං දුක්!’න්ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා එකංසිමෙකා ධමෙම්�ා මෙදසිමෙතා පPQමෙ2තා. 
‘අයං දුක්!ස�ුදමෙයා’ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා එකංසිමෙකා ධමෙම්�ා මෙදසිමෙතා 
පPQමෙ2තා. 
‘අයං දුක්!�ිමෙරාමෙධා’ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා එකංසිමෙකා ධමෙම්�ා මෙදසිමෙතා 
පPQමෙ2තා. 
‘අයං දුක්!�ිමෙරාධගාමි�ී පටිප$’ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද �යා එකංසිමෙකා ධමෙම්�ා 
මෙදසිමෙතා පPQමෙ2තා.
කස්�ා ච මෙත මෙපාට්ඨපාද, �යා එකංසිකා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා? එමෙත 
මෙපාට්ඨපාද අත්ථසංහිතා, එමෙත ධම්�සංහිතා, එමෙත ආදිබ්රහ්�චරියකා, එමෙත �ිබ්බි$ය 
විරාගාය �ිමෙරාධාය උපස�ාය අභිPඤාය සමෙම්බාධාය �ිබ්බා�ාය සංව2තන්ති. 
තස්�ා මෙත �යා එකංසිකා ධම්�ා මෙදසිතා පPQ2තා.

සන්ති මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, එමෙක ස�Nබ්රාහ්�Nා එවංවාදිමෙ�ා එවංදිට්ඨිමෙ�ා: 
‘එකන්තසුඛී අ2තා මෙහාති, අමෙරාමෙගා පරම්�රNා’ති. ත්යාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං 
ව$මි: ‘සච්චං කිර තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එවංවාදිමෙ�ා එවංදිට්ඨිමෙ�ා ‘එකන්තසුඛී 
අ2තා මෙහාති, අමෙරාමෙගා පරම්�රNා’ති? මෙත මෙච මෙ� එවං පුට්ඨා ‘ආ�ා’ති 
පටි�ා�න්ති, ත්යාහං එවං ව$මි: ‘අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එකන්තසු!ං මෙලාකං 
�ා�ං පස්සං විහරථා’ති. ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති. ත්යාහං එවං ව$මි ‘අපි ච ප� 
තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එකං වා ර2තිං එකං වා දිවසං උපඩ්ඪං වා ර2තිං උපඩ්ඪං වා 
දිවසං එකන්තසුඛිං අ2තා�ං සම්ප�ා�ාථා?’ති. ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති, ත්යාහං 
එවං ව$මි ‘අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා �ා�ාථ: ‘අයං �මෙග්ගා අයං පටිප$ 
එකන්තසු!ස්ස මෙලාකස්ස සච්ඡිකිරියායා?’ති. ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති. ත්යාහං එවං 
ව$මි ‘අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා යා තා මෙදවතා එකන්තසු!ං මෙලාකං උපපන්�ා, 
තාසං භාස�ා�ා�ං සද්දං සුNාථ: ‘සුපටිපන්�ාත්ථ �ාරිසා, උ�ුපටිපන්�ාත්ථ �ාරිසා, 
එකන්තසු!ස්ස මෙලාකස්ස සච්ඡිකිරියාය. �යම්පි හි �ාරිසා එවම්පටිපන්�ා එකන්තසු!ං
මෙලාකං උපපන්�ා’ති? ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති.
තං කිං �PQසි මෙපාට්ඨපාද, “��ු එවං සමෙන්ත මෙතසං ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං 
අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්�තී?”ති.

මෙපාට්ඨපාදය, කවර මෙහයි�් �ා විසි�් ඒ දහම්හු ඒකා�්ත මෙකාට මෙ�ා මෙදස� ලද්$හු ද, මෙ�ා 
පNව� ලද්$හු ද? යත්: මෙපාට්ඨපාදය, මෙම් (මෙලාව ශාශ්වත ය ය� ආදි වූ) දෘෂ්ටිහු මෙදමෙලෝවැඩ මෙහෝ 
අත්වැඩ පර වැඩ මෙහෝ අසමෙළෝ මෙ�ා මෙවති. මෙලාවුතුරා දහම් අසමෙළෝ මෙ�ා මෙවති. සස�ු් බ�සරට 
ආදිය වූ අධිශීලශික්ෂා�ාත්ර ද මෙ�ා මෙවති. සසරවටැ කලකිමෙර�ු පිණිස, සසරැ මෙ�ා ඇමෙල�ු පිණිස, 
දුක් �ස�ු පිණිස, දුක් සංහිඳුව�ු පිණිස, සසරදුක් පසක් කර�ු පිණිස, සසරවට අවමෙබෝධ කර�ු 
පිණිස, අ�ා �හ�ිව�් සාක්ෂාත් කර�ු පිණිස මෙ�ා පවත්�ාහ. එ මෙහයි�් �ා විසි�් ඒ දහම්හු 
ඒකා�්ත මෙකාට මෙ�ා මෙදස� ලදහ, මෙ�ා පNව� ලදහ.

මෙපාට්ඨපාදය, �ා විසි�් ඒකා�්ත මෙකාට මෙදස� ලද පNව� ලද ඒ දහම්හු කවරහු ද? මෙපාට්ඨපාදය,
‘මෙ� දුකැ’යි කියා � �ා විසි�් ඒකා�්ත මෙකාට ධ�nය මෙදස� ලද්මෙද් ය, පNව� ලද්මෙද් ය. ‘මෙම් දුක් 
හටගැ�්මෙම් මෙහ්තු යැ’ යි කයිා � �ා විසි�් ඒකා�්ත මෙකාට ධ�nය මෙදස� ලද්මෙද් ය, පNව� ලද්මෙද් 
ය. මෙපාට්ඨපාදය, ‘මෙම් දුක්�ැස්� යැ’ යි කියා � �ා විසි�් ඒකා�්ත මෙකාට ධ�nය මෙදස� ලද්මෙද් ය, 
පNව� ලද්මෙද් ය. මෙපාට්ඨපාදය, ‘මෙම් දුක් �ැස්�ට ය� පිළිමෙවතැ’ යි කියා � �ා විසි�් ඒකා�්ත 
මෙකාට ධ�nය මෙදස� ලද්මෙද් ය, පNව� ලද්මෙද් ය.
මෙපාට්ඨපාදය, කවර මෙහයි�් �ා විසි�් ඒ ධ�nමෙයෝ ඒකා�්ත මෙකාට මෙදස� ලදහු ද, පNව� ලදහු ද 
යත්: මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�ාහු ත��් අ�ු�් මෙදපසමෙග් � අභිවෘදධ්ිය ඇසුරැ කළාහු මෙවත්. මෙ�ාහු 
මෙලාවුතුරා දහම් ඇසුරැ කළාහු මෙවත්. මෙ�ාහු ආදිබ්රහ්�චය්යnක (�ාගnබ්රහ්�චය්යාnයාමෙග් පූවn භාගප් 
රතපිත්හු) මෙවති. මෙ�ාහු සසර කලකිමෙර�ු පිණිස, සසර මෙ�ාඇල්� පිණිස, සසර දුක් �ස�ු පිණිස, 
සසර දුක් සංහිමෙඳ�ු පිණිස, විශිෂ්ටඥා�ය පිණිස, සත්යාවමෙබෝධය පිණිස, �ිව�් පසක් කර�ු පිණිස 
පවතිත්. එමෙහයි�් �ා විසි�් ඒ ධ�nමෙයෝ ඒකා�්ත මෙකාට මෙදස� ලදහ, පNව� ලදහ.

මෙපාට්ඨපාදය, ‘ආත්�ය �රණි�් �තු ඒකා�්තමෙය�් සුවපත් මෙව් යැ යි, �ිත්ය මෙව් යැ’යි මෙ�බඳු වාද 
ඇති, මෙ�බඳු දෘෂ්ටි ඇති ඇතැම් �හN බ�ුNු මෙකමෙ�ක් ඇත. �ම් ඔවු�් කරා එළැ�, ‘ආයුෂ්�ත්�ි, 
ආත්�ය �රණි�් �තු ඒකා�්තමෙය�් සුවපත් මෙව්, �ිත්ය මෙව් යැ’යි මෙතපි මෙ�බඳු වාද ඇත්මෙතෝ ය, 
මෙ�බඳු දෘෂ්ටි ඇත්මෙතෝ ය ය�ු සැබෑ දැ? යි මෙ�මෙස් විචාරමි. මෙ�මෙස් විචාර� ලද ඔහු �ට ‘එමෙස් යැ’ යි
පිළිN මෙකමෙරත් �ම්, ‘ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලෝකය (අමෙසෝ මෙදසැ ඇතැ යි) ද��්ාහු
දක්�ාහු වසවු දැ?’යි ඔවු�් පිළවිිසිමි. මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා ලද්$හු ‘�ැතැ’යි කයිත්. ඔවු�ට �ම් 
‘ආයුෂ්�ත්�ි’ මෙතපි එක් රැයක් මෙහෝ එක් දහවලක් මෙහෝ අඩරැයක් මෙහෝ අඩදහවලක් මෙහෝ 
ඒකා�්තමෙය�් සුවපත් වූ ආත්�යක් ද�විු දැ?’ යි මෙ�මෙස් කයිමි. මෙ�මෙස් විචාර� ලද ඔහු ‘�ැතැ’යි 
කියත්. ඔවු�ට �ම් ‘ආයුෂ්�ත්�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව පසක් කිරී�ට මෙම් �ඟ ය, මෙම් පිළිමෙවත 
යැ ය ිමෙතපි ද�විු දැ?’යි �� කයිමි. මෙ�මෙස් විචාර� ලද්$හු ‘මෙ�ා ද�ි�ු’ යි ඔහු කියත්. ඔවු�ට �� 
‘ආයුෂ්�ත්�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව උප�් යම් මෙදව්තා මෙකමෙ�ක් මෙවත් �ම්, ඔවු�් ‘�දිුකාමෙN�ි,
ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව පසක් කර�ු පිණිස, සපුිළිප�්�ාහු වවු. �ිදුකාමෙN�ි, ඍ�ු ව පිළිප�්�හු 
වවු. �ිදුකාN�ි, අපි දු මෙ�මෙස් පළිිප�්�මෙ�ෝ ඒකා�්ත සුව ඇති මෙලාවට පැමිණියම්හ’යි 
කිය�්�වු�්මෙග් වච�ය අසවු දැ?’ යි මෙ�මෙස් පළිිවිසමිි. මෙ�මෙස් �ා විසි�් විචාර� ලද ඔහු ‘එ 
වැ��්ක් මෙ�ා ඇස�ූු’ යි කයිත්.

[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ඒ කි�ැ යි සිතයි ද? මෙ�මෙස් ඇති කල්හි ඒ �හNබ�ුN�්මෙග් වච�ය 
ප්රතිහරN �ැති එමෙකක් (ප්රතිපාක්ෂිකය�්මෙග් �ිග්රහයට මෙගාදුරැ එමෙකක්) මෙ�ා මෙව් ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි ඒකා�්තමෙය�් ඒ �හNබ�ුN�ම්ෙග් වච�ය ප්රතිහරN 
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“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත මෙතසං ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං 
සම්පජ්�තී”ති.

“මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා එවං වමෙදය්ය: ‘අහං යා ඉ�ස්මිං ��පමෙද 
��පදකල්යාණී, තං ඉච්ඡාමි, තං කාමෙ�මී’ති. තමෙ��ං එවං වමෙදය්යුං: ‘අමෙම්භා පුරිස,
යං ත්වං ��පදකල්යාණිං ඉච්ඡසි කාමෙ�සි, �ා�ාසි තං ��පදකල්යාණිං !2තියී වා 
බ්රාහ්�ණී වා මෙවස්සී වා සුද්දී වා?ති. ඉති පුමෙට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වමෙදය්ය, තමෙ��ං එවං 
වමෙදය්යුං: ‘අමෙම්භා පුරිස, යං ත්වං ��පදකල්යාණිං ඉච්ඡසි කාමෙ�සි, �ා�ාසි තං 
��පදකල්යාණිං එවන්�ා�ා එවමෙඞ්ගා2තා’ති වා, දීqා වා රස්සා වා �ජ්ඣි�ා වා 
කාළී වා සා�ා වා �ඞ්ගුරච්ඡවී වා’ති, ‘අ�කුස්මිං ගාමෙ� වා �ිගමෙ� වා �ගමෙර වා’ති?
ඉති පුමෙට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වමෙදය්ය, තමෙ��ං එවං වමෙදය්යුං: ‘අමෙම්භා පුරිස, යං ත්වං � 
�ා�ාසි � පස්සසි, තං ත්වං ඉච්ඡසි කාමෙ�සී?’ති. ඉති පුමෙට්ඨා ‘ආ�ා’ති වමෙදය්ය.
තං කිං �PQසි මෙපාට්ඨපාද, ��ු එවං සමෙන්ත තස්ස පුරිසස්ස අප්පාටිහීරකතං 
භාසිතං සම්පජ්�තී?”ති.
“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත තස්ස පුරිසස්ස අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්
�තී”ති.

“එවමෙ�ව මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, මෙය මෙත ස�Nබ්රාහ්�Nා එවංවාදිමෙ�ා එවංදිට්ඨිමෙ�ා 
‘එකන්තසුඛී අ2තා මෙහාති අමෙරාමෙගා පරම්�රNා’ති, ත්යාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං 
ව$මි: සච්චං කිර තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එවංවාදිමෙ�ා එවංදිට්ඨිමෙ�ා ‘එකන්තසුඛී අ2තා
මෙහාති අමෙරාමෙගා පරම්�රNා’ති?” මෙත මෙච මෙ� එවං පුට්ඨා ‘ආ�ා’ති පටි�ා�න්ති, 
ත්යාහං එවං ව$මි: ‘අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එකන්තසු!ං මෙලාකං �ා�ං පස්සං
විහරථා”ති. ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති.
ත්යාහං එවං ව$මි: අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එකං වා ර2තිං එකං වා දිවසං 
උපඩ්ඪං වා ර2තිං උපඩ්ඪං වා දිවසං එකන්තසුඛිං අ2තා�ං සම්ප�ා�ාථා’ති. ඉති 
පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති.
ත්යාහං එවං ව$මි: අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා �ා�ාථ ‘අයං �මෙග්ගා අයං පටිප$ 
එකන්තසු!ස්ස මෙලාකස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති. ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති.
ත්යාහං එවං ව$මි: අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා යා තා මෙදවතා එකන්තසු!ං 
මෙලාකං උපපන්�ා, තාසං භාස�ා�ා�ං සද්දං සුNාථ: සුපටිපන්�ාත්ථ �ාරිසා, 
උ�ුපටිපන්�ාත්ථ �ාරිසා, එකන්තසු!ස්ස මෙලාකස්ස සච්ඡිකිරියාය. �යම්පි හි �ාරිසා, 
එවංපටිපන්�ා එකන්තසු!ං මෙලාකං උපපන්�ා’ති. ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති.
“තං කිං �PQසි මෙපාට්ඨපාද, ��ු එවං සමෙන්ත මෙතසං ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං 
අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්�තී?”ති.

�ැති එමෙකක් ය.
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පරුැෂමෙයක් ‘මෙම් ද�ව්මෙවහි යම් ද�වකුැලNක් මෙව් �ම් ඇය 
පතමි. ඇය කැ�ැත්මෙතමි’ යි කිය�්මෙ�් ද, ඔහුට අ�්යමෙයෝ ‘එම්බා පරුැෂය, මෙතෝ යම් ද�වුකැලNක 
පතයි �ම්, කැ�ැත්මෙතහි �ම්, ඕ කැතක්තක් මෙ�ා මෙහාත් බ�ුNකුතක් මෙහෝ මෙවස්කතක් මෙහෝ 
සදුුරැකතක් යැ යි ඇය ද�ම්ෙ�හි දැ?” යි මෙ�මෙස් කයි��්ාහු ද, මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා ලැබූ මෙහ මෙතමෙම් 
‘මෙ�ා ද�මිි’ ය ිකයි�්මෙ�් ය. අ�්හු ඔහුට ‘එම්බා පුරැෂය, මෙතෝ යම් ද�වුකැලNක පතයි �ම්, 
කැ�ැත්මෙතහි �ම්, ‘ඒ ද�වකුැලN මෙ� ��ැත්තී යැ යි මෙ�මෙගාත් ඇත්තී යැ යි මෙහෝ කළු මෙහෝ මෙහළලු
මෙහෝ පඬුව�් සිවිය ඇත්තීයැයි මෙහෝ, අමෙසෝ ග�ැ මෙහෝ �යිම්ග�ැ මෙහෝ �වුරැ මෙහෝ මෙවමෙස�්�ී යැ යි 
ද�දුැ?’ යි මෙ�මෙස් කයි��්ාහු �ම්, මෙ�මෙස් විචාර� ලද මෙහ් ‘එය මෙ�ා ද�ිමි’ යි කයි�්මෙ�් ය. ඔහුට 
අ�්හු ‘එම්බා පුරැෂය, යම් ස්ත්රයික මෙතෝ මෙ�ා ද�්මෙ�හි �ම්, මෙ�ා දක්මෙ�හි �ම්, මෙතෝ ඇය පතයි ද?
ඇය කැ�ැත්මෙතහි දැ?’ යි කයි��්ාහු �ම්, මෙ�මෙස් විචාර� ලද්මෙද් ‘ඵමෙස්’ යැ යි මෙහ් කිය�්මෙ�් ය.
“මෙපාට්ඨපාදය, එය කි�ැ යි සිතයි ද? මෙ�මෙස් ඇති කලැ ඒ පුරැෂයාමෙග් වච�ය ප්රතිහරN �ැතිමෙයක් 
මෙ�ා ව�්මෙ�් ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කලැ ඒ පුරැෂයාමෙග් වච�ය ඒකා�්තමෙය�් ප්රතිහරN 
�ැතිමෙයක් මෙවයි.”

[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, එමෙස් � යම් �හN මෙකමෙ�ක් බ�ුNු මෙකමෙ�ක් ආත්�ය �රණි�් 
�ත්මෙතහි ඒකා�්ත සුව ඇත්මෙත් ස$භාවී මෙව් යැ යි මෙ�බඳු වාද ඇතිමෙයෝ මෙ�බඳු දෘෂ්ටි ඇතිමෙයෝ මෙවත්
ද, �ම් ඔවු�් කරා එළැ�, ‘ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි ආත්�ය �රණි�් �ත්මෙතහි ඒකා�්ත සවු ඇත්මෙත් 
ස$භාවී මෙව් යැ යි, මෙ�බඳු වාද ඇතියහු ද? මෙ�බඳු දෘෂ්ටි ඇතියහු දැ?” යි මෙ�මෙස් අසමි. �ා විසි�් 
මෙ�මෙස් විචාර� ලද ඔහු ‘එමෙස් යැ’ යි ඉදි�් පළිි� කර�්�ාහු �ම්, ‘ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි ඒකා�්ත සවු 
ඇති මෙලෝකයක් ද�්�ාහු දක්�ාහු වසවු දැ?’ යි �ම් ඔවු�් පුළුවුසමිි. එමෙස් විචාර� ලද ඔහු ‘�ැතැ’ යි
කියත්.
“ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි එක් රැයක් මෙහෝ අඩරැයක් මෙහෝ අඩදහවලක් මෙහෝ ඒකා�්තමෙය�් සුව ඇති 
ආත්�යක් ද�විු දැ?” යි මෙ�මෙස් ඔවු�් විචාරමි. මෙ�මෙස් විචාර� ලද ඔහු ‘මෙ�ා ද�මු්හ’ යි කියත්.
ආයුෂ්�ත් �ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව පසක් කර�වුට �ඟ මෙම් යැ, පිළිමෙවත මෙම් යැ’යි මෙතපි ද�විු 
දැ? යි මෙ�මෙස් ඔවු�් විචාරමි. මෙ�මෙස් විචාර� ලද ඔහු ‘මෙ�ා ද�මු්හ’ යි කියත්,
“ආයුෂ්�ත්�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාවට උත්පත්ති විසි�් පැමිණි යම් මෙද්වතා මෙකමෙ�ක් මෙවත් �ම්, 
ඔවු�් ‘�දිුකාN�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව පසක් කර�වුට සුපළිිප�්�හු වවු, ඍ�ු ව පිළිප�්�හු 
වවු. �ිදුකාමෙN�ි, අපි දු මෙ�මෙස් පළිිප�්�මෙ�ෝ ඒකා�්ත සුව ඇති මෙලාවට උත්පත්ති විසි�් 
පැමිණියම්හ’ යි කිය�්�වු�්මෙග් හඬ අසවු දැ?”යි මෙ�මෙස් ඔවු�් විචාරම්. මෙ�මෙස් විචාර� ලද්$හු (එමෙස්
වූ හඬක්) මෙ�ා අසම්හ” යි ඔහු කියත්,
මෙපාට්ඨපාදය, එය කි�ැ යි සිතයි ද? ඒ �හNබ�ුNවුරැ�්මෙග් වච�ය ප්රතිහරN �ැතිමෙයක් මෙ�ා 
මෙවයි ද?”
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“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත මෙතසං ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං 
සම්පජ්�තී”ති.
“මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා චාතුම්�හාපමෙථ �ිමෙස්සණිං කමෙරය්ය පාසාදස්ස 
ආමෙරාහNාය, තමෙ��ං එවං වමෙදය්යුං: අමෙම්භා පුරිස යස්ස ත්වං පාසාදස්ස 
ආමෙරාහNාය �ිමෙස්සණිං කමෙරාසි, �ා�ාසි තං පාසාදං පුරත්ථි�ාය වා දිසාය 
දක්ඛිNාය වා දිසාය පච්ඡි�ාය වා දිසාය උ2තරාය වා දිසාය, උමෙච්චා වා �ීමෙචා වා 
�ජ්ඣිමෙ�ා වා?ති. ඉති පුමෙට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වමෙදය්ය. තමෙ��ං එවං වමෙදය්යුං: අමෙම්භා 
පුරිස යං ත්වං � �ා�ාසි � පස්සසි, තස්ස ත්වං පාසාදස්ස ආමෙරාහNාය �ිමෙස්සණිං 
කමෙරාසී?”ති. ඉති පුමෙට්ඨා ‘ආ�ා’ති වමෙදය්ය.

“තං කිං �PQසි මෙපාට්ඨපාද, ��ු එවං සමෙන්ත තස්ස පුරිසස්ස අප්පාටිහීරකතං 
භාසිතං සම්පජ්�තී?”ති.
“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත තස්ස පුරිසස්ස අප්පාටිහීරකතං භාසිතං 
සම්පජ්�තී”ති.
“එවමෙ�ව මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, මෙය මෙත ස�Nබ්රාහ්�Nා එවංවාදිමෙ�ා එවංදිට්ඨිමෙ�ා 
‘එකන්තසුඛී අ2තා මෙහාති අමෙරාමෙගා පරම්�රNා’ති. ත්යාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං 
ව$මි: සච්චං කිර තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එවංවාදිමෙ�ා එවංදිට්ඨිමෙ�ා ‘එකන්තසුඛී අ2තා
මෙහාති අමෙරාමෙගා පරම්�රNා’ති?’ මෙත මෙච මෙ� එවං පුට්ඨා ‘ආ�ා’ති පටි�ා�න්ති, 
ත්යාහං එවං ව$මි: අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා එකන්තසු!ං මෙලාකං �ා�ං පස්සං 
විහරථා’ති ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති, ත්යාහං එවං ව$මි: අපි ප� තුමෙම්හ ආයස්
�මෙන්තා එකං වා ර2තිං එකං වා දිවසං උපඩ්ඪං වා ර2තිං උපඩ්ඪං වා දිවසං එකන්
තසුඛිං අ2තා�ං සම්ප�ා�ාථා’ති ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති. ත්යාහං එවං ව$මි: අපි 
ප� තුමෙම්හ ආයස්�මෙන්තා �ා�ාථ ‘අයං �මෙග්ගා අයං පටිප$ එකන්තසු!ස්ස මෙලාකස්
ස සච්ඡිකිරියායාති?’ ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති. ත්යාහං එවං ව$මි: අපි ප� තුමෙම්හ 
ආයස්�මෙන්තා යා තා මෙදවතා එකන්තසු!ං මෙලාකං උපපන්�ා, තාසං මෙදවතා�ං 
භාස�ා�ා�ං සද්දං සුNාථ ‘සුපටිපන්�ාත්ථ �ාරිසා, උ�ුපටිපන්�ාත්ථ �ාරිසා, එකන්
තසු!ස්ස මෙලාකස්ස සච්ඡිකිරියාය. �යම්පි හි �ාරිසා එවං පටිපන්�ා එකන්තසු!ං 
මෙලාකං උපපන්�ා’ති ඉති පුට්ඨා ‘මෙ�ා’ති වදන්ති.
“තං කිම්�PQසි මෙපාට්ඨපාද, ��ු එවං සමෙන්ත මෙතසං ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං අප්
පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්�තී?”ති.
“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත මෙතසං ස�Nබ්රාහ්�Nා�ං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං 
සම්පජ්�තී”ති.

[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කලැ, ඒ �හN බ�ුN�්මෙග් වච�ය ඒකා�්තමෙය�් ප්රතිහරN 
�ැතිමෙයක් මෙවයි.”

[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පරුැෂමෙයක් පහයකට �ඟි�ු වස් සවිු�ං හ�ද්ිමෙයකැ හිNක් 
බඳි�්මෙ�් ද, අ�්හු ඔහුට ‘එම්බා පුරැෂය, මෙතෝ යම් පහයකට �ඟි�ු වස් හිNක් මෙකමෙරහි �ම්, ඒ 
පහය මෙපර දිගැ මෙහෝ පැසමි් දිගැ මෙහෝ දකුNු දිගැ මෙහෝ උතුරැ දිගැ මෙහෝ මෙව් යැ යි ද�ිහි දැයි” යි 
කිය�්�ාහු ද, මෙ�මෙස් විචාර� ලද මෙහ මෙතමෙම් මෙ�ා ද�ිමි’යි කයි�්මෙ�් ය. (එ විට) ඔහු ‘එම්බා 
පුරැෂය, මෙතෝ ය�ක් මෙ�ා ද�්මෙ�හි �ම්, මෙ�ා දක්මෙ�හි �ම්, එමෙස් වූ පහයකට �ඟි�ුවට හිNක් 
මෙකමෙරයි දැ?’ යි මෙ�මෙස් ඒ පුරැෂයා පළුුවුස්�ාහ. මෙ�මෙස් විචාර� ලද මෙහ් මෙතමෙම් ‘එමෙස් යැ’ යි 
කිය�්මෙ�් ය.
මෙපාට්ඨපාදය, එය කි�ැ යි සිතයි ද? මෙ�මෙස් ඇති කලැ, ඒ පරුැෂයාමෙග් වච�ය ප්රතිහරN �ැතිමෙයක් 
මෙ�ා මෙව් ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි ඒ පරුැෂයාමෙග් වච�ය ප්රතිහරN �ැතිමෙයක් මෙවයි.”
[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, එමෙස් � ‘ආත්�ය �රණි�් �ත්මෙතහි ඒකා�්ත සවු ඇත්මෙත් ස$භාවී මෙව්
යැ’ යි මෙ�බඳු වාද ඇති මෙ�බඳු දෘෂ්ටි ඇති යම් �හNබ�ුNු මෙකමෙ�ක් ඇත් ද, ඔවු�් කරN එළැ� 
‘ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි ආත්�ය �රණි�් �තු ඒකා�්ත සුවැත්මෙත් ස$භාවී මෙව් යැ යි මෙ�බඳු වූ වාද 
ඇත්තහු ය, මෙ�බඳු දෘෂ්ටි ඇත්තහු ය ය�ු සැබෑමෙවක් දැ?” යි මෙ�මෙස් විචාරමි. මෙ�මෙස් �ා විසි�් 
විචාර� ලද ඔහු ‘එමෙස් යැ’ යි පිළි� මෙකමෙරත්. ‘ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාවක් 
ද��්ාහු දක්�ාහු මෙවමෙසවු දැ? යි මෙ�මෙස් ඔවු�් පුළුවුසම්ි. මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා ලද ඔහු ‘එමෙස් ද��්මෙ�ෝ
දක්�මෙ�ෝ මෙ�ා වස�ු’ යි කියත්. ‘ආයුෂ්�ත්�ි, මෙතපි එක් රැයක් මෙහෝ එක් $වලක් මෙහෝ අඩරැයක් මෙහෝ 
අඩ $වලක් මෙහෝ ඒකා�්ත සුව ඇති ආත්�යක් ද�ිවු දැ? යි මෙ�මෙස් ඔවු�් පුළුවුසම්ි. මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා
ලද ඔහු ‘මෙ�ා ද�ුම්හ’ යි කයිත්. ‘ආයුෂ්�ත්�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව පසක් කර�වුට �ඟ මෙම් යැ,
පිළිමෙවත මෙම් යැ යි මෙතපි ද�විු දැ?’ යි මෙ�මෙස් ඔවු�් පුළුවුසම්ි. මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා ලද්$හු ‘මෙ�ා 
ද�මු්හ’ යි ඔහු කියත්. ‘ආයුෂ්�ත්�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාවකට උත්පත්ති වශමෙය�් පැමිණි යම් 
මෙදව්තා මෙකමෙ�ක් මෙවත් �ම්, ‘�ිදුකාN�ි, ඒකා�්ත සවු ඇති මෙලාව පසක් කර�වුට සුපළිිප�්�හු 
වවු, ඍ�ු ව පිළිප�්�හු වවු. �ිදුකාමෙN�ි, අපි දු මෙ�මෙස් පළිිප�්�මෙ�ෝ ඒකා�්ත සුව ඇති මෙලාවට 
පැමිණියම්හ’ යි මෙ�මෙස් කිය�්�වු�් හඬ අසවු දැ?’ යි මෙ�මෙස් ඔවු�් පුළුවුසම්ි. මෙ�මෙස් �ා විසි�් 
පුළුවුස්�ා ලද ඔහු ‘එවැ�්�ක් මෙ�ා අසම්හ’ යි කියත්.
මෙපාට්ඨපාදය, එය කි�ැ යි සිතයි ද? මෙ�මෙස් ඇති කලැ ඒ �හN බ�ුN�්මෙග් වච�ය ප්රතිහරN 
�ැතිමෙයක් ව�ුමෙය් මෙ�ා මෙව් ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස මෙ�මෙස් ඇති කලැ ඒකා�්තමෙය�් ඒ �හNබ�ුN�්මෙග් වච�ය ප්රතිහරN 
�ැතිමෙයක් මෙවයි”
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“තමෙයා මෙ!ා’මෙ� මෙපාට්ඨපාද, අ2තපටිලාභා: ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා, �මෙ�ා�මෙයා
අ2තපටිලාමෙභා, අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’ති.
කතමෙ�ා ච මෙපාට්ඨපාද, ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා? රෑපී චාතුම්�හාභූතිමෙකා 
කබළකීාරාහාරභමෙක්!ා, අයං ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා.
කතමෙ�ා �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා? රෑපී �මෙ�ා�මෙයා සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී 
අහී�ින්ද්රිමෙයා, අයං �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා.
කතමෙ�ා ච අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා? අරෑපී සPඤා�මෙයා, අයං අරෑමෙපා 
අ2තපටිලාමෙභා.

ඔළාරිකස්සපි මෙ!ා අහං මෙපාට්ඨපාද, අ2තපටිලාභස්ස පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙසමි 
යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා 
අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සන්තී ති.

සියා මෙ!ා ප� මෙත මෙපාට්ඨපාද, එව�ස්ස: සංකිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, 
මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� 
සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සා�, දුමෙක්!ා ච මෙ!ා විහාමෙරා’ති.
� මෙ!ා පමෙ�තං මෙපාට්ඨපාද, එවං දට්ඨබ්බං. 

• සඞ්කිමෙලසිකා මෙචව ධම්�ා පහීයිස්සන්ති. 
• මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, 
• පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්� විහරිස්සන්ති. 
• පා�ුජ්�මෙPචව භවිස්සති පීති ච පස්සද්ධි ච සති ච සම්ප�PQPච සුමෙ!ා ච 

විහාමෙරා.

�මෙ�ා�යස්සපි මෙ!ා අහං මෙපාට්ඨපාද, අ2තපටිලාභස්ස පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙසමි 
යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා 
අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථාති.
සියා මෙ!ා ප� මෙත මෙපාට්ඨපාද, එව�ස්ස: සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, 
මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� 
සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සා�. දුමෙක්!ා ච මෙ!ා විහාමෙරා’ති.
� මෙ!ා පමෙ�තං මෙපාට්ඨපාද, එවං දට්ඨබ්බං. 

• සඞ්කිමෙලසිකා මෙචව ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, 

[භාග්යවත්හු:  “] මෙපාට්ඨපාදය, ඖ$රික වූ ආත්�ප්රතිලාභය, �මෙ�ෝ�ය වූ ආත්�ප්රතිලාභය, අරෑප 
ආත්�ප්රතිලාභය යැ යි මෙම් ආත්�භාවප්රතිලාභ තුමෙ�කි.”
මෙපාට්ඨපාදය, ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් යැ? රෑපවත් වූ සතර �හාභූතය�්මෙග�් පහළ වූ, 
කබලීකාරාහාරය අ�ුභව කර� යමෙ�ක් මෙව් ද, මෙ�ය ඖ$රික ආත්�භාවප්රතිලාභ යැ.
�මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් යැ? රෑපවත් වූ ධ්යා� සිති�් �පි�්, සයිලු අඟපසඟි�් යුත්, 
මෙ�ාපිරිහුNු ඉඳුර�් ඇති යමෙ�ක්මෙව් ද, මෙ�ය �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභ යැ.
අරෑපාත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් යැ? රෑපවත් මෙ�ාවූ සංඥා�ය වූ යම් අත්බමෙවක් මෙව් ද, මෙම් අරෑපාත්�ප් 
රතිලාභ යැ.

මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පළිපි�් මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව��්ාහු ද, සිත පරිිසිදු කර� 
දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහු ද, �ාගnඵලප්රඥාව�්මෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � මෙතපි තු�ූ
පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු ද, ඒ ඖ$රික ආත්�භාවප්රතිලාභයාමෙග් ද ප්රහාNය පිණිස දහම් මෙදසමි.
මෙපාට්ඨපාදය, ‘සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහ, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් 
වැමෙඩ��්ාහ, ප්රඥාවමෙග් පිරී� ද විපුලබව ද තු�ූ � මෙම් අත්බව්හි � පසක් මෙකාට ලැබ වස�්��ු.

 එමෙහත් එමෙස් වූ (මෙතාපමෙග්) විහරNය දුක් මෙව්’ යැ යි කසිි විමෙටක තට මෙ� බඳු සිමෙතක් විය හැකි ය.
මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�ය ව�ාහි එමෙස් මෙ�ා දත යුතු. සිත මෙකමෙලස� දහමු්හු පහ ව�්�ාහ. සිත පරිිසිදු 
කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහ. ප්රඥාවමෙග් පිරිපු�්බව ද විපුල බව ද මෙ� අත්බව්හි � මෙතාපි 
තු�ූ මෙවමෙසසි �ුවණි�් දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු. සිතැ සතුට ද ව�්මෙ�් ය. ප්රීතිය ද සංහු�් 
බව ද සිහිය ද �වුN ද ව�්මෙ�් ය. විහරNය ද සැප ව�්මෙ�් ය.

මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පළිපි��්වු�්මෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව��්ාහු ද, සිත පරිිසිදු කර� 
දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහු ද, ප්රඥාවමෙග් පිරීම් ද විපුල බව ද මෙ� අත්බව්හි � මෙතපි තු�ූ � 
මෙවමෙසසි �ුවණි�් දැ� පසක් මෙකාට වස�්�හු ද, එමෙස් වූ �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභයාමෙග් ද ප්රහාNය
පිණිස �� දහම් මෙදසමි.
මෙපාට්ඨපාදය, ‘සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහ, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් 
වැමෙඩ��්ාහ, ප්රඥාවමෙග් පිරීම් ද, විපුල බව ද මෙ� අත්බව්හි � ත�ුූ � පසක් මෙකාට ලැබ වස��්�ු, 
එමෙහත් ඒ විහරNය වූ කලි දුක් සහිත යැ’යි තට මෙ�මෙස් සිමෙතක් විය හැකි ය.
මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�ය එමෙස් මෙ�ා දත යුතු. සිත මෙකමෙලස� දහම්හු ද පහ ව�්�ාහ. සිත පරිිසුදු කර� 
දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහ. ප්රඥාවමෙග් පිරී� ද විපුල බව ද මෙ� අත්බව්හි � තු�ූ � දැ� පසක් 
මෙකාට ලැබ වස��්ාහ. සතුට ද ප්රීතිය ද සිතැ සංහු�් බව ද සිහයි ද �ුවN ද ව�්මෙ�් ය. විහරNය 
ද සැප ව�්මෙ�් ය.
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• මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, 
• පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්� විහරිස්සථ. 
• පා�ුජ්�මෙPචව භවිස්සති පීති ච පස්සද්ධි ච සති ච සම්ප�PQPච සුමෙ!ා ච 

විහාමෙරා.

අරෑපස්සපි මෙ!ා අහං මෙපාට්ඨපාද, අ2තපටිලාභස්ස පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙසමි 
යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා 
අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථාති.
සියා මෙ!ා ප� මෙත මෙපාට්ඨපාද, එව�ස්ස: ‘සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, 
මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� 
සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සා�. දුමෙක්!ා ච මෙ!ා විහාමෙරා’ති.
� මෙ!ා පමෙ�තං මෙපාට්ඨපාද, එවං දට්ඨබ්බං. 

• සඞ්කිමෙලසිකා මෙචව ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, 
• මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, 
• පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්� විහරිස්සථ. 
• පා�ුජ්�මෙPචව භවිස්සති පීති ච පස්සද්ධි ච සති ච සම්ප�PQPච සුමෙ!ා ච 

විහාමෙරා.

පමෙර මෙච මෙපාට්ඨපාද, අමෙම්හ එවං පුමෙච්ඡය්යුං: ‘කතමෙ�ා ප� මෙසා ආවුමෙසා 
ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා යස්ස තුමෙම්හ පහාNාය ධම්�ං මෙදමෙසථ යථාපටිපන්�ා�ං 
මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, 
පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්� විහරිස්සථා’ති. මෙතසං �යං එවං පුට්ඨා එවං බ්යාකමෙරය්යා�: “අයං වා 
මෙසා ආවුමෙසා ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා යස්ස �යං පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙස� 
යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා 
අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථා”ති.
පමෙර මෙච මෙපාට්ඨපාද, අමෙම්හ එවං පුමෙච්ඡය්යුං: ‘කතමෙ�ා ප� මෙසා ආවුමෙසා 
�මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා, යස්ස තුමෙම්හ පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙසථ 
යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා 
අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා 

මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පළිපි�් මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව��්ාහු ද, සිත පරිිසිදු කර� 
දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහු ද, ප්රඥාවමෙග් පිරීම් ද විපුල බව ද මෙම් අත්බව්හි � තු�ූ � දැ� 
වස��්ාහු ද, එමෙස් අරෑප වූ ආත්�භාවප්රතිලාභයාමෙග් ප්රහාNය පිණිස දහම් මෙදසමි.
මෙපාට්ඨපාදය, ‘සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහ, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් 
වැමෙඩ��්ාහ, ප්රඥාවමෙග් පිරීම් ද විපුල බව ද මෙ� අත්බව්හි � තු�ූ � මෙවමෙසසි�් දැ� පසක් මෙකාට 
ලැබ වස�්��ු. එමෙහත් විහරNය දුක් සහිත යැ’යි තට මෙ�මෙස් සිමෙතක් විය හැකි ය.

මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�ය එමෙස් මෙ�ා දත යුතු. සිත මෙකමෙලස� දහම්හු ද පහ ව�්�ාහ. සිත පරිිසිදු කර� 
දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහ. ප්රඥාවමෙග් පිරී� ද විපුල බව ද මෙම් අත්බව්හි � තු�ූ � මෙවමෙසසි�් 
දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස�්�හු. සතුට ද ප්රීතිය ද සංහු�් බව ද සිහයි ද �ුවN ද ව�්මෙ�් ය. 
විහරNය ද සැප ව�්මෙ�් ය.

මෙපාට්ඨපාදය, ‘යම්මෙස් පළිපි��්ාවු මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහු ද, සිත පරිිසිදු 
කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහු ද, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � මෙතපි තු�ූ �
මෙවමෙසසි�් දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු ද, එමෙස් ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස භවත්හු දම් මෙදසත්
�ම්, ඇවැත්�ි, ඒ ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් දැ?’ යි අ�්හු මෙ�මෙස් අප විචාර�්�ාහු �ම්, 
මෙ�මෙස් ඔවු�් විසි�් විචාර� ලද අපි ‘ඇවැත්�ි, අපි ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස දම් මෙදසමෙ�ෝ ද 
යම්මෙස් පළිපි��්ාවු මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහු ද, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු 
මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ�්�ාහු ද, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � මෙතපි තු�ූ � මෙවමෙසස�ි් 
දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස�්�හු ද, ඇවැත්�ි, ඒ ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය මෙම් යැ’ යි මෙ�මෙස් මෙහළි 
මෙකාට කයි��්�ු.
මෙපාට්ඨපාදය, ‘යම්මෙස් පළිපි��්ාවූ මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහු ද, සිත පරිිසිදු 
කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහු ද, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙ� අත්බව්හි � තු�ූ � 
මෙවමෙසසි�් දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු ද, ඇවැත්�ි, එමෙස් ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස භවත්හු 
දහම් මෙදසත්�ම්, ඒ �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් දැ? යි අ�්හු මෙ�මෙස් අප විචාර�්�ාහු �ම්, 
එමෙස් ඔවු�් විසි�් පුළුවුස්�ා ලද අපි “ඇවැත්�ි, අපි ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස දහම් මෙදසමෙ�ෝ �ම්,
යම්මෙස් පළිපි��්ාවු මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු ප්රහීNව�්�ාහු �ම්, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු
මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ�්�ාහු �ම්, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � තු�ූ � මෙවමෙසසි 
�ුවණි�් දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්ාහු �ම්, මෙම් ඒ �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් යැ” යි 
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සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථා’ති. මෙතසං �යං එවං පුට්ඨා එවං බ්යාකමෙරය්යා�: 
“අයං වා මෙසා ආවුමෙසා �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා යස්ස �යං පහා�ාය ධම්�ං 
මෙදමෙස� යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා 
අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථා”ති.
පමෙර මෙච මෙපාට්ඨපාද, අමෙම්හ එවං පුමෙච්ඡය්යුං: ‘කතමෙ�ා ප� මෙසා ආවුමෙසා අරෑමෙපා 
අ2තපටිලාමෙභා යස්ස තුමෙම්හ පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙසථ යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා 
සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං 
මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථා’ති. 
මෙතසං �යං එවං පුට්ඨා එවං බ්යාකමෙරය්යා�: “අයං වා මෙසා ආවුමෙසා අරෑමෙපා 
අ2තපටිලාමෙභා යස්ස �යං පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙස� යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා 
සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං 
මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථා”ති.
“තං කිම්�PQසි මෙපාට්ඨපාද, ��ු එවං සමෙන්ත සප්පාටිහීරකතං භාසිතං 
සම්පජ්�තී?”ති.

“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත සප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්�තී”ති.
මෙසය්යථාපි මෙපාට්ඨපාද, පුරිමෙසා �ිමෙස්සණිං කමෙරය්ය පාසාදස්ස ආමෙරාහNාය 
තමෙස්සව පාසාදස්ස මෙහට්ඨා. තමෙ��ං එවං වමෙදය්යුං: ‘අමෙම්භා පුරිස, යස්ස ත්වං 
පාසාදස්ස ආමෙරාහNාය �ිමෙස්සණිං කමෙරාසි, �ා�ාසි තං පාසාදං පුරත්ථි�ාය වා 
දිසාය දක්ඛිNාය වා දිසාය පච්ඡි�ාය වා දිසාය උ2තරාය වා දිසාය උමෙච්චා වා 
�ීමෙචා වා �ජ්ඣිමෙ�ා වා’ති? මෙසා මෙච එවං වමෙදය්ය: ‘අයං වා මෙසා ආවුමෙසා 
පාසාමෙ$, යස්සාහං ආමෙරාහNාය �ිමෙස්සණිං කමෙරාමි තමෙස්සව පාසාදස්ස මෙහට්ඨා’ති.
“තං කිං �PQසි මෙපාට්ඨපාද? ��ු එවං සමෙන්ත තස්ස පුරිසස්ස සප්පාටිහීරකතං 
භාසිතං සම්පජ්�තී?”ති.
“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත තස්ස පුරිසස්ස සප්පාටිහීරකතං භාසිතං 
සම්පජ්�තී”ති.
එවමෙ�ව මෙ!ා මෙපාට්ඨපාද, පමෙර මෙච අමෙම්හ එවං පුමෙච්ඡය්යුං: ‘කතමෙ�ා ප� මෙසා 
ආවුමෙසා ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා? -මෙප- කතමෙ�ා ප� මෙසා ආවුමෙසා �මෙ�ා�මෙයා
අ2තපටිලාමෙභා? -මෙප- කතමෙ�ා ප� මෙසා ආවුමෙසා අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා, යස්ස 
තුමෙම්හ පහාNාය ධම්�ං මෙදමෙසථ යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා 
පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච 
දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහරිස්සථා’ති, මෙතසං �යං 
එවං පුට්ඨා එවං බ්යාකමෙරය්යා�:

මෙ�මෙස් මෙහළි මෙකාට කයි��්�ු.
ඉදි�් මෙපාට්ඨපාදය, ‘යම්මෙස් පළිපි��්ාවු මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව�්�ාහු �ම්, සිත 
පිරිසදිු කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ�්�ාහු �ම්, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � 
තු�ූ මෙවමෙසසි �ුවණි�් දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු �ම්, ඇවැත්�ි, එමෙස් ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය 
පිණිස දහ� මෙදසවු �ම්, ඒ අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් දැ?’ යි මෙ�මෙස් අ�්හු අප විචාර�්�ාහු 
�ම්, එමෙස් ඔවු�් විසි�් පුළුවුස්�ා ලද අපි “ඇවැත්�ි, ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස අපි දහම් මෙදසමෙ�ෝ
ද, යම් බඳු ව පළිපි��්වු�්මෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව��්ාහු �ම්, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු 
මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ�්�ාහු �ම්, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � තු�ූ � මෙවමෙසසි 
�ුවණි�් දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු ද, මෙම් ඒ අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් යැ” යි මෙ�මෙස් මෙහළි 
මෙකාට කයි��්�ු.
මෙපාට්ඨපාදය, එය කි�ැයි සිතහි ද, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි අප වච�ය ප්රතිහරN සහිතමෙයක් ව�්මෙ�් 
මෙ�ා මෙව් ද?

[මෙපාට්ඨපාද:  ] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි ඔබ වච�ය ඒකා�්තමෙය�් ප්රතිහරN සහිතමෙයක් මෙව්.
[භාග්යවත්හු:  ] මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් පරුැෂමෙයක් පහයකට �ඟි�ුවට එ� පහය යටැ හිNක් බඳමෙ�් 
ද, එමෙස් වූ ඔහු බNවා අ�්හු ‘මෙහම්බා පුරැෂය, මෙතෝ යම් පහයකට �ඟි�ුවට හිNක් මෙකමෙරහි �ම්, 
ඒ පහය මෙපර දිගැ මෙහෝ දකුNු දිගැ මෙහෝ පැසමි් දිගැ මෙහෝ උතුරැ දිගැ මෙහෝ ඇතැ යි ද�ු ද? උස් වූ 
මෙහෝ මිටි වූ මෙහෝ �ැදුම් ප�N වූ මෙහෝ එමෙකකැ යි ද�ු දැ?’ යි විචාර��්ාහු �ම්, ඒ පරුැෂ මෙත� 
‘ඇවැත්�ි, යම් පහයකට �ඟි�ුවට ඒ පහය යට �ම් යම් හිNක් මෙකමෙරම් �ම්, මෙම් ඒ පහය යැ’යි 
කිය�්මෙ�් ය.
“මෙපාට්ඨපාදය, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි ඒ පරුැෂයාමෙග් වච�ය ප්රතිහරN සහිත ව�්මෙ�් මෙ�ා මෙව් ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  ] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කල්හි ඒ පරුැෂයාමෙග් වච�ය ප්රතිහරN සහිත මෙව්.

[භාග්යවත්හු:  ] මෙපාට්ඨපාදය, යම්මෙස් (ය�ක් සඳහා) පිළපි�් මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ 
ව��්ාහු �ම්, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු මෙවමෙසසි�් වැමෙඩ��්ාහු �ම්, ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් 
මෙම් අත්බව්හි � තු�ූ � දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස��්හු �ම්, ඇවැත්�ි, ඒ ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය 
කවමෙර් යැ? ... ඇවැත්�ි, එමෙස් ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස දහම් මෙදසවු �ම්, ඒ �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප් 
රතිලාභය කවමෙර් යැ? ... ඒ අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය කවමෙර් යැ? යි අප විචාර��්ාහු ද, ඔවු�් විසි�් 
මෙ�මෙස් විචාර� ලද අපි මෙම් (�තු දැක්මෙව�) පරිදි විසඳ�්��ු:
“ඇවැත්�ි, ය�ක්හුමෙග් ප්රහාNය පිණිස දහම් මෙදසමෙ�ෝ �ම්, යම්මෙස් (ය�ක් ප්රහීN කරNු සඳහා) 
පිළපි�් මෙතාපමෙග් සිත මෙකමෙලස� දහම්හු පහ ව��්ාහු �ම්, සිත පරිිසිදු කර� දහම්හු වැමෙඩ�්�ාහු 
�ම්, යමෙ�ක ප්රහාNමෙය�් ප්රඥාවමෙග් පිරී�ත් විපුල බවත් මෙම් අත්බව්හි � තු�ූ � මෙවමෙසසි �වුණි�් 
දැ� පසක් මෙකාට ලැබ වස�්�හු �ම්, මෙම් ඒ ඖ$රික වූ ආත්� ප්රතිලාභය ය  මෙම් ඒ �මෙ�ෝ�ය …
ආත්�ප්රතිලාභය ය ... මෙම් ඒ අරෑපආත්�ප්රතිලාභය යැ” ය�ු යි.
මෙපාට්ඨපාදය, ඒ කි�ැ යි සිතයි ද? මෙ�මෙස් ඇති කලැ අප වච�ය ප්රතිහරN �ැතියක් (ප්රතිවිරැද්ධ 
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‘අයං වා මෙසා ආවුමෙසා, ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා -මෙප- �මෙ�ා�මෙයා අ2
තපටිලාමෙභා -මෙප- අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා යස්ස �යං පහා�ාය ධම්�ං මෙදමෙස� 
යථාපටිපන්�ා�ං මෙවා සඞ්කිමෙලසිකා ධම්�ා පහීයිස්සන්ති, මෙවා$�ියා ධම්�ා අභිවඩ්ඪිස්
සන්ති, පPඤාපාරිපූරිං මෙවපුල්ල2තPච දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්� විහරිස්සථා’ති.
“තං කිම්�PQසි මෙපාට්ඨපාද? ��ු එවං සමෙන්ත සප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්
�තී?”ති
“අද්ධා මෙ!ා භමෙන්ත, එවං සමෙන්ත සප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්�තී”ති.

එවං වුමෙ2ත චිමෙ2තා හත්ථිසාරිපුමෙ2තා භගවන්තං එතදමෙවාච: යස්මිං භමෙන්ත ස�මෙය 
ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ාqස්ස තස්මිං ස�මෙය �මෙ�ා�මෙයා 
අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ාමෙqා අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති. ඔළාරිමෙකා වාස්ස 
අ2තපටිලාමෙභා තස්මිං ස�මෙය සමෙච්චා මෙහාති.
“යස්මිං භමෙන්ත, ස�මෙය �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ාqස්ස තස්මිං 
ස�මෙය ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ාමෙqා අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා. 
�මෙ�ා�මෙයා ව අ2තපටිලාමෙභා තස්මිං ස�මෙය සමෙච්චා මෙහාති.
යස්මිං භමෙන්ත, ස�මෙය අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ාqස්ස තස්මිං ස�මෙය 
ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ාමෙqා �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා. 
අරෑමෙපා’වාස්ස අ2තපටිලාමෙභා තස්මිං ස�මෙය සමෙච්චා මෙහාතී”ති.

“යස්මිං චි2ත ස�මෙය ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය 
�මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති, � ‘අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං
ගච්ඡති. ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති.
යස්මිං චි2ත ස�මෙය �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය 
‘ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති, � ‘අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං 
ගච්ඡති. �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති.
යස්මිං චි2ත ස�මෙය අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය 
‘ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති, � ‘�මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’ති 
සඞ්!ං ගච්ඡති. ‘අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති.

සමෙච තං චි2ත එවං පුමෙච්ඡය්යුං: 
• අමෙහාසි ත්වං අතීත�ද්ධා�ං, � ත්වං �ාමෙහාසි? 
• භවිස්සසි ත්වං අ�ාගත�ද්ධා�ං, � ත්වං � භවිස්සසි? 
• අත්ථි ත්වං එතරහි, � ත්වං �ත්ථීති. 

කථා ඉදිරිපත් මෙ�ාකළ හැක්කක්) ව�ුමෙය් මෙ�ා මෙව් ද?”
[මෙපාට්ඨපාද:  “] වහ�්ස, මෙ�මෙස් ඇති කලැ ඔබ වච�ය ප්රතිහරN �ැතිමෙයක් මෙවයි.”

මෙ�මෙස් කී කල්හි ඇත්සැරිපුත් චිත්ර මෙත� භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට මෙම් බස් පැවැසී ය. “වහ�්ස යම් 
කමෙලක්හි ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් �ම්, එ ස�මෙයහි ඔහුමෙග් �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය හිස් මෙවයි
ද? (අභාවයට මෙයයි ද?) ඔහුමෙග් අරෑප ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් මෙවයි ද? එ කලැ, ඔහුමෙග් ඖ$රික 
ආත්�ප්රතිලාභය � සත්ය මෙවයි ද?
වහ�්ස, යම් කමෙලක �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් �ම්, එ කලැ ඔහුමෙග් ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය 
�ැති මෙවයදි? අරෑපාත්�ප්රතිලාභයත් �ැති මෙවයි ද? එ කල්හි ඔහුමෙග් �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය � 
ඇති මෙවයි ද?
වහ�්ස, යම් කමෙලක අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් �ම්, එ කල්හි ඔහුමෙග් ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය හිස් 
මෙව් ද? �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් මෙව් ද? එ කල්හි ඔහුමෙග් අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය � ඇති මෙවයි
ද?

[භාග්යවත්හු:  “] චිත්රය, යම් කමෙලක ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභයමෙව් ද, එ කල්හි ‘�මෙ�ෝ�ය 
ආත්�ප්රතිලාභය’ යි ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. ‘අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය’ යි ද ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. එ
කල්හි ‘ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය’ යි � ව්යවහාරයට මෙයයි.
චිත්රය, යම් කමෙලක �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් ද, එ කලැ ‘ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභයැ’ යි ව් 
යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. ‘අරෑප ආත්�ප්රතිලාභයැ’ යි ද ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. එ කල්හි ‘�මෙ�ෝ�ය 
ආත්�ප්රතිලාභය’ යි � ව්යවහාරයට මෙයයි.
චිත්රය, යම් කමෙලක අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් ද, එ කලැ ‘ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය’ යි ව්යවහාරයට 
මෙ�ා මෙයයි. ‘�මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභය’ යි ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. ‘අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය’ යි � එ 
කලැ ව්යවහාරයට මෙයයි.

චිත්රය, ‘මෙතෝ අතීත කාලමෙයහි වූමෙයහි ද? මෙතෝ මෙ�ා � මෙ�ා වූමෙයහි ද? මෙතෝ අ�ාගත කාලමෙයහි 
ව�්මෙ�හි ද? මෙතෝ මෙ�ා� මෙ�ා ව�්මෙ�හි ද? මෙතෝ දැ�් ඇත් ද? මෙ�ා � �ැද්දැ?’ යි ඉදි�් මෙ�මෙස් තා 
විචාර�්�ාහු �ම්, චිත්රය, මෙ�පරිද්මෙද�් විචාර� ලද මෙතෝ මෙකමෙස් �ම් විසඳ�්මෙ�හි ද?”
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එවං පුමෙට්ඨා ත්වං චි2ත කනි්ති බ්යාකමෙරය්යාසී?”ති.
“සමෙච �ං භමෙන්ත, එවං පුමෙච්ඡය්යුං: අමෙහාසි ත්වං අතීත�ද්ධා�ං, � ත්වං � 
භවිස්සසි? අත්ථි ත්වං එතරහි, � ත්වං �ත්ථී?’ති. එවං පුමෙට්ඨා ‘හං භමෙන්ත එවං 
බ්යාකමෙරය්යං: අමෙහාසාහං අතීත�ද්ධා�ං, �ාහං � අමෙහාසිං. භවිස්සා�හං 
අ�ාගත�ද්ධා�ං, �ාහං � භවිස්සාමි. අත්ථාහං එතරහි, �ාහං �ත්ථීති. එවං පුමෙට්ඨා 
‘හං භමෙන්ත එවං බ්යාකමෙරය්යන්ති.”

“සමෙච ප� තං චි2ත එවං පුමෙච්ඡය්යුං: 
• මෙයා මෙත අමෙහාසි අතීමෙතා අ2තපටිලාමෙභා මෙස්වව මෙත අ2තපටිලාමෙභා 

සමෙච්චා, මෙ�ාමෙqා අ�ාගමෙතා, මෙ�ාමෙqා පච්චුප්පමෙන්�ා? 
• මෙයා මෙත භවිස්සති අ�ාගමෙතා අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙත අ2තපටිලාමෙභා 

සමෙච්චා, මෙ�ාමෙqා අතීමෙතා, මෙ�ාමෙqා පච්චුප්පමෙන්�ා අ2තපටිලාමෙභා, 
• මෙස්වව මෙත අ2තපටිලාමෙභා සමෙච්චා, මෙ�ාමෙqා අතීමෙතා, මෙ�ාමෙqා අ�ාගමෙතා?

ති. එවං පුමෙට්ඨා ත්වං චි2ත කනි්ති බ්යාකමෙරය්යාසී?”ති.

සමෙච ප� �ං භමෙන්ත, එවං පුමෙච්ඡය්යුං: 
මෙයා මෙත අමෙහාසි අතීමෙතා අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙත අ2තපටිලාමෙභා සමෙච්චා, 
මෙ�ාමෙqා අ�ාගමෙතා, මෙ�ාමෙqා පච්චුප්පමෙන්�ා? මෙයා මෙත භවිස්සති අ�ාගමෙතා 
අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙත අ2තපටිලාමෙභා සමෙච්චා, මෙ�ාමෙqා අතීමෙතා, මෙ�ාමෙqා 
පච්චුප්පමෙන්�ා? මෙයා මෙත එතරහි පච්චුප්පමෙන්�ා අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙත 
අ2තපටිලාමෙභා සමෙච්චා, මෙ�ාමෙqා අතීමෙතා, මෙ�ාමෙqා අ�ාගමෙතා?ති. එවං පුමෙට්ඨා 
අහං භමෙන්ත එවං බ්යාකමෙරය්යං: 

• මෙයා මෙ� අමෙහාසි අතීමෙතා අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙ� අ2තපටිලාමෙභා තස්
මිං ස�මෙය සමෙච්චා අමෙහාසි, මෙ�ාමෙqා අ�ාගමෙතා, මෙ�ාමෙqා පච්චුප්පමෙන්�ා. 

• මෙයා මෙ� භවිස්සති අ�ාගමෙතා අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙ� අ2තපටිලාමෙභා 
තස්මිං ස�මෙය සමෙච්චා භවිස්සති, මෙ�ාමෙqා අතීමෙතා, මෙ�ාමෙqා පච්චුප්පමෙන්�ා.

• මෙයා මෙ� එතරහි පච්චුප්පමෙන්�ා අ2තපටිලාමෙභා, මෙස්වව මෙ� අ2තපටිලාමෙභා 
සමෙච්චා, මෙ�ාමෙqා අතීමෙතා, මෙ�ාමෙqා අ�ාගමෙතා?ති. 

එවං පුමෙට්ඨා අහං භමෙන්ත එවං බ්යාකමෙරය්යන්ති.

එවමෙ�ව මෙ!ා චි2ත යස්මිං ස�මෙය ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං 
ස�මෙය �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති, � අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’ති
සඞ්!ං ගච්ඡති. ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති. 
යස්මිං චි2ත ස�මෙය �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය 

[චිත්ර:  “] වහ�්ස, ඉදි�් අ�්හු ‘මෙතෝ අතීත කාලමෙයහි වූමෙයහි ද? මෙතෝ මෙ�ා � මෙ�ා වූමෙයහි ද? මෙතෝ 
අ�ාගත කාලමෙයහි ව�්මෙ�හි ද? මෙතෝ මෙ�ා� මෙ�ාව�්මෙ�්හි ද? මෙතෝ දැ�් ඇද්ද? මෙතෝ මෙ�ා � 
�ැද්දැ?” යි මෙ�මෙස් විචාර��්ාහු �ම්, මෙම් පරිද්මෙද�් විචාර� ලද �ම් මෙ�මෙස් විසඳ�්මෙ�මි. “අතීත 
කාලමෙයහි �ම් වීමි, මෙ�ා � මෙ�ා වීමි. අ�ාගත කාලමෙයහි ව�්මෙ�මි, මෙ�ා � මෙ�ා ව�ම්ෙ�්�මි. දැ�් 
�ම් ඇත. මෙ�ා � �ැතැ” යි මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා ලද �� මෙම් පරිද්මෙද�් විසඳ�්මෙ�මි.”

[භාග්යවත්හු:  “] චිත්රය, තට යම් අතීත ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් වී �ම්, තමෙග් ඒ ආත්�ප්රතිලාභය � සත්ය 
ද? අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභය අසත්ය (හිස්) ද? වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභයත් අසත්ය ද? තට යම් අ�ාගත
ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් ව�්මෙ�් �ම්, තමෙග් ඒ ආත්�ප්රතිලාභය � සත්ය ද? අතීත ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ද?
වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් ද? තමෙග් දැ�් යම් ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් ඇත් �ම්, තමෙග් ඒ ආත්�ප් 
රතිලාභය � සත්ය ද? අතීත ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ද? අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් දැ?” යි මෙ�මෙස් 
අ�්යමෙයෝ තා විචාර�්�ාහු �ම්, මෙ�මෙස් පුළුවුස්�ා ලද මෙතෝ මෙකමෙස් �ම් විසඳ�්මෙ�හි ද?”.

[චිත්ර:  “] වහ�්ස, අ�්යමෙයෝ �ා බNවා ‘තට යම් අතීත ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් වී �ම්, තමෙග් ඒ ආත්�ප් 
රතිලාභය � සත්ය ද? අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ද? වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් ද? තමෙග් යම්
අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් ව�්මෙ�් �ම්, තමෙග් ඒ අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභය � සත්ය ද? අතීත 
ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ද? වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් ද? තමෙග් දැ�් යම් ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් ඇත් 
�ම් තමෙග් ඒ ආත්�ප්රතිලාභය � සත්ය ද? අතීත ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ද? අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභයත් 
හිස් දැ?’ යි මෙ�මෙස් විචාර��්ාහු �ම්, මෙ�මෙස් විචාර� ලද �ම් 
‘�මෙග් යම් අතීත ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් වී �ම් එය � එ ස�මෙයහි සත්ය ය. අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභය 
හිස් ය. වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභය ද හිස් ය. 
�මෙග් යම් අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් ව�්මෙ�් �ම්, එ කල්හි �මෙග් එ අත්බව � සත්ය ව�්මෙ�් ය. 
අතීත ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ව�්මෙ�් ය. වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභය ද හිස් ව�්මෙ�් ය. 
�මෙග් දැ�් යම් වතn�ා� ආත්�ප්රතිලාභමෙයක් ඇදද්, එය � සත්ය ය අතීත ආත්�ප්රතිලාභය හිස් ය. 
අ�ාගත ආත්�ප්රතිලාභයත් හිස් යැ’ යි මෙ�මෙස් විසඳ�්මෙ�මි. 
වහ�්ස, මෙම් යටකී පරිදි විචාර� ලදුමෙයම් මෙම් පරිද්මෙද�් විසඳ�්මෙ�මි”.

[භාග්යවත්හු:  “] චිත්රය, එමෙස් � යම් කමෙලක ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් �ම්, එකල්හි ‘�මෙ�ෝ�ය 
ආත්�ප්රතිලාභයැ’ යි ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. අරෑපආත්�ප්රතිලාභයැ යි ද ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. 
ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභයැ යි � එකල්හි ව්යවහාරයට මෙයයි. චිත්රය, යම් කමෙලක �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප් 
රතිලාභය මෙව් ද, ... චිත්රය, එ කල්හි ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභයැ යි ව්යවහාරයව මෙ�ා මෙයයි. අරෑප 
ආත්�ප්රතිලාභයැ යි ද ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභයැ යි � එ ස�මෙයහි ව් 
යවහාරයට මෙයයි. චිත්රය, යම් කමෙලක අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් ද, එ කලැ ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභ 
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ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති. � අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං 
ගච්ඡති. �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති. යස්මිං 
චි2ත ස�මෙය අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය ඔළාරිමෙකා 
අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති, � �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති. 
අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති.

මෙසය්යථාපි චි2ත ගවා ඛීරං, ඛීරම්හා දධි, දධිම්හා �ව�ීතං, �ව�ීතම්හා සප්පි, 
සප්පිම්හා සප්පි�මෙණ්ඩා, යස්මිං ස�මෙය ඛීරං මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය දධීති සඞ්!ං
ගච්ඡති. � �ව�ීතන්ති සඞ්!ං ගච්ඡති. � සප්පීති සඞ්!ං ගච්ඡති. � සප්පි�මෙණ්ඩාති 
සඞ්!ං ගච්ඡති. ඛීරං මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති. යස්මිං ස�මෙය දධි මෙහාති -
මෙප- �ව�ීතං මෙහාති -මෙප- සප්පි මෙහාති -මෙප- යස්මිං ස�මෙය සප්පි�මෙණ්ඩා මෙහාති, 
මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය ඛීරන්ති සඞ්!ං ගච්ඡති. � දධීති සඞ්!ං ගච්ඡති. � �ව�ීතන්ති 
සඞ්!ං ගච්ඡති. � සප්පීති සඞ්!ං ගච්ඡති. ‘සප්පි�මෙණ්ඩා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං 
ගච්ඡති. 
එවමෙ�ව මෙ!ා චි2ත යස්මිං ස�මෙය ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති -මෙප- යස්මිං 
චි2ත ස�මෙය �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති -මෙප- යස්මිං චි2ත ස�මෙය 
අරෑමෙපා අ2තපටිලාමෙභා මෙහාති, මෙ�ව තස්මිං ස�මෙය ඔළාරිමෙකා අ2තපටිලාමෙභා’ති 
සඞ්!ං ගච්ඡති. � �මෙ�ා�මෙයා අ2තපටිලාමෙභා’ති සඞ්!ං ගච්ඡති. ‘අරෑමෙපා 
අ2තපටිලාමෙභා’මෙත්වව තස්මිං ස�මෙය සඞ්!ං ගච්ඡති.

ඉ�ා මෙ!ා චි2ත මෙලාකස�Pඤා මෙලාක�ිරැ2තිමෙයා මෙලාකමෙවාහාරා මෙලාකපPQ2
තිමෙයා යාහි තථාගමෙතා මෙවාහරති අපරා�සන්ති.

එවං වුමෙ2ත මෙපාට්ඨපාමෙ$ පරිබ්බා�මෙකා භගවන්තං එතදමෙවාච: අභික්කන්තං භමෙන්ත. 
අභික්කන්තං භමෙන්ත. මෙසය්යථාපි භමෙන්ත �ික්කුජ්ජිතං වා උක්කුමෙජ්�ය්ය, පටිච්ඡන්�ං 
වා විවමෙරය්ය, �ූළ්හස්ස වා �ග්ගං ආචිමෙක්!ය්ය, අන්ධකාමෙර වා මෙතලපමෙජ්�ාතං 
ධාමෙරය්ය ‘චක්!ු�මෙන්තා රෑපා�ි දක්ඛින්තී’ති, එවමෙ�ව භමෙන්ත භගවතා 
අමෙ�කපරියාමෙය� ධමෙම්�ා පකාසිමෙතා. එසාහං භමෙන්ත භගවන්තං සරNං ගච්ඡාමි 
ධම්�Pච භික්!ුසඞ්qPච. උපාසකං �ං භමෙන්ත භගවා ධාමෙරතු අජ්�තමෙග්ග 
පාNුමෙපතං සරNං ගතන්ති.
චිමෙ2තා ප� හත්ථිසාරිපුමෙ2තා භගවන්තං එතදමෙවාච: අභික්කන්තං භමෙන්ත. අභික්කන්
තං භමෙන්ත. මෙසය්යථාපි භමෙන්ත �ික්කුජ්ජිතං වා උක්කුමෙජ්�ය්ය, පටිච්ඡන්�ං වා 
විවමෙරය්ය, �ූළ්හස්ස වා �ග්ගං ආචිමෙක්!ය්ය, අන්ධකාමෙර වා මෙතලපමෙජ්�ාතං ධාමෙරය්ය 
‘චක්!ු�මෙන්තා රෑපා�ි දක්ඛින්තී’ති. එවමෙ�ව භමෙන්ත භගවතා අමෙ�කපරියාමෙය� 

යැ ය ිව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභයැ යි ද ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙයයි. අරෑප 
ආත්�ප්රතිලාභයැ යි � එ කලැ ව්යවහාරයට මෙයයි.

චිත්රය, මෙද� මෙග�් කිරිත්, කිමෙර�් දිහිත්, දිහිමෙය�් මෙවඬරැත්, මෙවඬරැත්, ගිමෙතලුත්, ගිමෙතලි�් ගී�ඩත් 
යම්මෙස් මෙව් ද, යම් කමෙලක කිරි මෙව් �ම් එ කල්හි දිහි යැ යි ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙය් ද, මෙවඬරැ යි ව් 
යවහාරයට මෙ�ා මෙය් ද, ගිමෙතලැ යි ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙය් ද, ගී�ඩයැ යි ව්යවහාරයට මෙ�ා මෙය් ද, 
කිරි යැ යි � එකලැ ව්යවහාරයට මෙය් ද, යම් කමෙලක දිහි මෙව් �ම් ... මෙවඬරැ මෙව් �ම් ... ගිමෙතල් මෙව්
�ම් ... යම් කමෙලක ගී�ඬ මෙව් �ම්, එ කලැ කිරැ යි වහරට මෙ�ා මෙය් ද, දිහි යැ යි වහරට මෙ�ා මෙය්ද, 
මෙවඬරුැ යි වහරට මෙ�ා මෙය් ද, ගිමෙතලැ යි වහරට මෙ�ා මෙය් ද, ගී�ඩැ ය ි� එ කලැ වහරට මෙය් ද, 

චිත්රය, එමෙස් � යම් කමෙලක ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් ද ... චිත්රය, යම් කමෙලක �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප් 
රතිලාභය මෙව් ද ... චිත්රය, යම් කමෙලක අරෑප ආත්�ප්රතිලාභය මෙව් ද, එ ස�මෙයහි ඖ$රික ආත්�ප් 
රතිලාභයැ යි වහරට මෙ�ා මෙයයි. �මෙ�ෝ�ය ආත්�ප්රතිලාභයැ’ යි ද වහරට මෙ�ා මෙයයි. අරෑප ආත්�ප් 
රතිලාභයැ යි � එකල්හි වහරට මෙයයි.

චිත්රය, තථාගත මෙතමෙම් තෘෂ්Nා�ා�දෘෂ්ටී�් පරා�ශn� මෙ�ා කර�ුමෙය් “ඕළාරිමෙකා අත්තපටිලාමෙභා” 
ය� ආදි යම් සංඥාව�්මෙග�් ව්යවහාර මෙකමෙර් ද, ඒ ඖ$රික ආත්�ප්රතිලාභාදිහු මෙලාවැ සංඥා�ාත්රමෙයෝ 
ය, මෙලාවැ වච�පථ�ාත්රමෙයෝ ය, මෙලාවැ ව්යවහාර �ාත්රමෙයෝ ය, මෙලාවැ �ා�ප්රඥප්ති�ාත්රමෙයෝ ය.

භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙ�මෙස් ව$ළ කල්හි, මෙපාට්ඨපාද පිරිවැජි මෙත� “වහ�්ස, අභිකා�්ත යැ. 
වහ�්ස, අභිකා�්ත යැ. වහ�්ස, යම්මෙස් යැටිකුරැ මෙකාට තබ� ලද්දක් උඩකුුරැ කර�්මෙ�් මෙහෝ මෙව් 
ද, වැසුNු දැයක් විවෘත කර�්මෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, �ං�ුළා වූවකුට �ඟ කයි�ම්ෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, ‘ඇස් 
ඇතිය�් රෑප දකිති’ යි අඳුමෙරහි මෙතල්පහ�ක් දර�්මෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, එපරිද්මෙද�් � භාග්යවතු�් 
වහ�්මෙස් විසි�් මෙ�ාමෙයක් කරැණි�් දහම් පැවැසිN. වහ�්ස, ඒ �ම් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ද ධ�nය 
ද භික්ෂුසඞ්qයා ද සරN මෙයමි. වහ�්ස, භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් �ා අද පට�් මෙකාට දිව්හිමිමෙය�් 
සරN ගිය උවසකු මෙකාට සලක� මෙසක්් වා” යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට සැළ මෙකමෙළ් ය.
ඇත්සැරිපුත් චිත්ර වූ කලි ‘වහ�්ස, අභිකා�්ත යැ. වහ�්ස, අභිකා�්ත යැ. වහ�්ස, යම්මෙස් යැටිකුරැ 
මෙකාට තබ� ලදද්ක් උඩුකරුැ කර�්මෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, වැසුNු දැයක් විවෘත කර�්මෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, 
�ං�ුළා වූවකුට �ඟ කයි�ම්ෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, ‘ඇස් ඇතිය�් රෑප දකිත්’ යි අඳුමෙරහි මෙතල්පා�ක් 
දර�්මෙ�් මෙහෝ මෙව් ද, එ පරිද්මෙද�් � භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙ�ාමෙයක් කරැණි�් දහම් 
පැවසිN. වහ�්ස, ඒ �ම් භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් ද ධ�nය ද භික්ෂුසඞ්qයා ද සරN මෙයමි. වහ�්ස, �ම් 
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙවතැ පැවිද්දත් උපසපුවත් ලබම් වා” යි කී ය.
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ධමෙම්�ා පකාසිමෙතා. එසාහං භමෙන්ත භගවන්තං සරNං ගච්ඡාමි ධම්�Pච භික්!ුසඞ්
qPච. ලමෙභය්යාහං භමෙන්ත භගවමෙතා සන්තිමෙක පබ්බජ්�ං, ලමෙභය්යං උපසම්පදන්ති.

අලත්ථ මෙ!ා චිමෙ2තා හත්ථිසාරිපුමෙ2තා භගවමෙතා සන්තිමෙක පබ්බජ්�ං, අලත්ථ උපසම්
පදං. අචිරෑපසම්පමෙන්�ා මෙ!ා ප�ායස්�ා චිමෙ2තා හත්ථිසාරිපුමෙ2තා එමෙකා වපූකමෙට්ඨා
අප්ප�මෙ2තා ආතාපී පහිතමෙ2තා විහරමෙන්තා � චිරමෙස්සව යස්සත්ථාය කුලපු2තා 
සම්�මෙදව අගාරස්�ා අ�ගාරියං පබ්බ�න්ති, තද�ු2තරං බ්රහ්�චරියපරිමෙයාසා�ං 
දිමෙට්ඨව ධමෙම්� සයං අභිPඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්� විහාසි. ඛීNා �ාති, වුසිතං 
බ්රහ්�චරියං, කතං කරණීයං, �ාපරං ඉත්ථ2තායා’ති අබ්භPඤාසි. අPQතමෙරා ච මෙ!ා
ප�ායස්�ා චිමෙ2තා හත්ථිසාරිපුමෙ2තා අරහතං අමෙහාසීති.

ඇත්සැරිපුත් චිත්ර මෙත� භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙවතැ පැවිදද් ලදුමෙය් � ය, උපසපුවත් ලදුමෙය් � ය. 
ඇත්සැරිපුත් ආයුෂ්�ත් චිත්ර මෙතමෙම් උපසපුව ලත් මෙ�ාමෙබෝ කල් ඇත්මෙත් �, එකලා වූමෙය්, ගNයා 
මෙකමෙර�් මෙව�් වූමෙය්, මෙ�ා ප�ා වූමෙය්, මෙකමෙලස් තව� වැරැත්මෙත්, �ිව�් කරා මෙ�මෙහයූ සිතැති වැ 
වස�ුමෙය්, ය�ක් පිණිස කලුපුත්හු මෙ�ාමෙ�ාවට � ගිහිමෙග�් �ික්�ැ සසු�් වදිත් ද, ඒ �රිැත්තර වූ 
�ාගnබ්රහ්�චය්යාnවසා�ය (රහත්පලය) මෙම් අත්බව්හි �ැ මෙතමෙම් � මෙවමෙසසි �වුණි�් දැ� පසක් මෙකාට 
ලැබැ විසී ය. ‘පු��n��්ය ක්ෂීN විය, �ගබ�සර වැසැ ��ිැවිN, කටයුතු දෑ කර�ු ලැබී ය. මෙම් 
පිණිස තවත් කළ යුත්මෙතක් �ැතැ’ ය ිමෙවමෙසසි�් දැ� ගත්මෙත්ය. ආයුෂ්�ත් හස්තිශාරිපුත්ර චිත්ර ද 
රහතු�්මෙග�් එක්තරා �මෙ�ක් වී ය.
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Poṭṭhapāda Sutta (DN 09)

පඤ්ච නීවරණෙ
 පහීණෙ
 පාණොජ්ජං ජායති පීති ජායති කාණෙයා පස්සම්භති සුඛං ණෙවණෙ�ති චිත්තං සාධියති

පඨං ඣානං

විණෙවකජපීතිසුඛ සුඛුසච්ච සඤ්ඤා

සීලක්ඛණෙ&'න සන්නාගණෙතා

ඉ&ද්රියසංවණෙරන සන්නාගණෙතා

සතිසම්පජණෙඤ්,න සන්නාගණෙතා

සන්තුට්ඨියා සන්නාගණෙතා

කාසඤ්ඤා
සික්ඛා එකා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති. 
සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති

දුතියං ඣානං

සාධිජපීතිසුඛ සුඛුසච්ච සඤ්ඤා

තතියං ඣානං

උණෙපක්ඛාසුඛ සුඛුසච්ච සඤ්ඤා

චතුත්ථං ඣානං

අදුක්ඛසුඛ සුඛුසච්ච සඤ්ඤා

සබ්බණෙසා රූපසඤ්ඤානං සතික්කා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථගා 
නානත්තසඤ්ඤානං අනසිකාරා

ආකාසානඤ්චායතනං

ආකාසානඤ්චායතන සුඛුසච්ච 
සඤ්ඤා

සික්ඛා එකා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති. 
සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති

විඤ්ඤා
ඤ්චායතනං

විඤ්ඤා
ඤ්චායතන සුඛුසච්ච 
සඤ්ඤා

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සුඛුසච්ච 
සඤ්ඤා

ණෙචතයානස්ස ණෙ පාපිණෙයා 
අණෙචතයානස්ස ණෙ ණෙසණෙය>ා.

න ච ණෙචණෙතති 
න ච අභිසඞ්ඛණෙරාති.

නිණෙරා'ං

අනුපුබ්බ අභිසඤ්ඤා නිණෙරා' සම්පජාන සාපත්ති

තා ණෙචව සඤ්ඤා නිරුජ්ඣන්ති. 
අඤ්ඤා ච ඔළාරිකා සඤ්ඤා න උප්පජ්ජන්ති

“යථා යථා ඛ�ා ඛ�ාට්ඨ�ාද, නිඛ�ාධං ඵුසති, 
තථා තථා’හං සඤ්ඤග්ගං �ඤ්ඤඛ�මි.



ඛජ්ජනීය සූත්රය : ඛන්ධ සංයුතත්ය

යෙය හි යෙ�චි භික්ඛයෙ�, සමණා �ා බ්රාහ්මණා �ා අයෙ��විහිතං පුයෙ�බ�ි�ාසං 
අ�ුස්සරමා�ා අ�ුස්සරන්ති, සයෙ�බ යෙත පඤ්චුපාදා�ක්ඛයෙන්ධ අ�ුස්සරන්ති, 
එයෙතසං �ා අඤ්ඤතරං.
“එ�ංරූයෙපා අයෙහාසිං අතීතමද්ධා�න්ති” ඉති �ා හි භික්ඛයෙ�, අ�ුස්සරමායෙ�ා 
රූපයෙඤ්ඤ� අ�ුස්සරති. “එ�ංයෙ�දයෙ�ා අයෙහාසිං අතීතමද්ධා�න්ති” ඉති �ා 
භික්ඛයෙ�, අ�ුස්සරමායෙ�ා යෙ�ද�යෙඤ්ඤ� අ�ුස්සරති. එ�ංසඤ්ඤී අයෙහාසිං 
අතීතමද්ධා�න්ති ඉති �ා භික්ඛයෙ� අ�ුස්සරමායෙ�ා සඤ්ඤං යෙය� අ�ුස්සරති. 
එ�ංසඞ්ඛායෙරා අයෙහාසිං අතීතමද්ධා�න්ති ඉති �ා හි භික්ඛයෙ� අ�ුස්සරමායෙ�ා 
සංඛායෙරයෙය� අ�ුස්සරති. එ�ංවිඤ්ඤායෙණා අයෙහාසිං අතීතමද්ධා�න්ති ඉති �ා හි
භික්ඛයෙ�, අ�ුස්සරමායෙ�ා විඤ්ඤාණයෙම� අ�ුස්සරති.

�ිඤ්ච භික්ඛයෙ�, රූපං �යෙදථ: රුප්පතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා රූපන්ති �ුච්චති. 
යෙ�� රුප්පති: සීයෙත�’පි රුප්පති, උයෙ8හ�’පි රුප්පති, ජිඝච්ඡාය’පි රුප්පති, 
පිපාසාය’පි රුප්පති, ඩංසම�ස�ාතාතපසිරිංසපසම්ඵයෙස්ස�’පි රුප්පති. රුප්පතීති
යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා රූපන්ති �ුච්චති.

�ිඤ්ච භික්ඛයෙ�, යෙ�ද�ං �යෙදථ: යෙ�දියතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා යෙ�ද�ාති 
�ුච්චති. �ිඤ්ච යෙ�දියති සුඛම්පි යෙ�දියති, දුක්ඛම්පි යෙ�දියති, අදුක්ඛමසුඛම්පි 
යෙ�දියති. යෙ�දියතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා යෙ�ද�ාති �චු්චති.

�ිඤ්ච භික්ඛයෙ�, සඤ්ඤං �යෙදථ: සඤ්ජා�ාතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා සඤ්ඤාති 
�ුච්චති. �ිඤ්ච සඤ්ජා�ාති: �ීලම්පි සඤ්ජා�ාති; පීත�ම්පි සඤ්ජා�ාති; 
යෙලාහිත�ම්පි සඤ්ජා�ාති; ඔදාතම්පි සඤ්ජා�ාති. සඤ්ජා�ාතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, 
තස්මා සඤ්ඤාති �ුච්චති.

�ිඤ්ච භික්ඛයෙ�, සඞ්ඛායෙර �යෙදථ: සඞ්ඛතං අභිසඞ්ඛයෙරාන්තීති භික්ඛයෙ�, තස්මා 
සඞ්ඛාරාති �චු්චන්ති. �ිඤ්ච සඞ්ඛතං අභිසඞ්ඛයෙරාන්ති: රූපං රූපත්තාය සඞ්ඛතං 
අභිසඞ්ඛයෙරාන්ති. යෙ�ද�ං යෙ�ද�ත්තාය සඞ්ඛතං අභිසඞ්ඛයෙරාන්ති. සඤ්ඤං 

මහයෙණ�ි, අයෙ��්ප්ර�ාර පූ�H�ි�ාසය ��ුණි�් යෙමයෙ�හි �ර� යම් මු ශ්රමණ යෙ�යෙ��් 
යෙහෝ බ්රාහ්මණ යෙ�යෙ��් යෙහෝ අ�ුස්මරණය යෙ�යෙරත් ද, එ හුම පඤ්යෙචෝපාදා� 
ස්�න්ධය�් අ�ුස්මරණ යෙ�යෙරති, තුලු�් අතුයෙර�් අ�්යතරය�් යෙහෝ අ�ුස්මරණ 
යෙ�යෙරත්.
මහයෙණ�ි, “අතීත �ාලයෙයහි යෙමබඳු රූප ඇතියෙයම් වීමි” යි යෙහෝ සිහි �ර�්යෙ�් 
රූපස්�න්ධය මු සිහි යෙ�යෙරයි. මහයෙණ�ි, “අතීත�ාලයෙයහි යෙමබඳු යෙTද�ා ඇතියෙයම් 
වීමි” යි යෙහෝ සිහි�ර�්යෙ�් යෙTද�ාස්�න්ධය මු සිහි යෙ�යෙරයි. මහයෙණ�ි, “අතීත�ාලයෙයහි
යෙමබඳු සංඥා ඇතියෙයම් වීමි” යෙහෝ සිහි�ර�්යෙ�් සංඥාස්�න්ධය මු සිහි යෙ�යෙරයි. 
මහයෙණ�ි, “අතීත�ාලයෙයහි යෙමබඳු සංස්�ාර ඇතියෙයම් වීමි” යෙහෝ සිහි�ර�්යෙ�් 
සංස්�ාරය�් මු සිහි යෙ�යෙරයි. මහයෙණ�ි, “අතීත�ාලයෙයහි යෙමබඳු විඥා� ඇතියෙයම් වීමි”
යෙහෝ සිහි�ර�්යෙ�් විඥා�ස්�න්ධය මු සිහි යෙ�යෙරයි.

මහයෙණ�ි, ��ර �රුණි�් රූපය �ිය�්යෙ�් ය යත්: මහයෙණ�ි, “බියෙW්” �ුයි එයි�් 
රුපයයි �ිය�ු ලුයෙබයි, �ුම�ි�් බියෙW් ය යත්: ශීතයෙය�ුදු බියෙWයි, උෂණ්යෙය�ුදු බියෙWයි, 
බඩසයියි�ුදු බියෙWයි, ප�සි�ුදු බියෙWයි, ඩුහු යෙල් යෙබා� මුසි ය - විද යෙල් යෙබා� මදුරු 
ය - �ාත ය - ආතප ය - දීඝHජාති ය ය� යෙමා�ු�්යෙ\් සංස්පශH යෙය�ුදු බියෙW්. මහයෙණ�ි, 
“බියෙW�ු” යි එයි�් රූප යි �ිය�ු ලුයෙ].

මහයෙණ�ි, ��ර �රුණි�් යෙTද�ා �ිය�්යෙ�්ය යත්: මහයෙණ�ි, “�ළW යෙ�යෙ_” �ු යි 
එයි�් යෙTද�ා යි �ිය�ු ලුයෙබයි. �ුම�් �ළW යෙ�යෙරයි යත්: සුඛය ද �ළW යෙ�යෙරයි. 
දු�්ඛය ද �ළW යෙ�යෙරයි, උයෙප්ක්ෂා� ද �ළW යෙ�යෙ_. මහයෙණ�ි, යෙමයෙස් �ළW යෙ�යෙ_ �ු 
යි එයි�් යෙTද�ා යි �ිය�ු ලුයෙ].

මහයෙණ�ි, ��ර �රුණි�් සංඥා �ිය�්යෙ�් ය යත්: මහයෙණ�ි, “හඳු�ා\�ී” �ුයි එයි�් 
සංඥායි �ිය�ු ලුයෙබයි. ��ර �රුණි�් හඳු�යි යත්: �ිල ද හඳු�යි, �හ�� ද හඳු�යි, 
යෙලයෙහ�� ද හඳු�යි, සුද ද හඳු�යි. යෙමයෙස් “හඳු�ා” �ුයි එයි�් සංඥා යි �ිය�ු ලුයෙ].

මහයෙණ�ි, ��ර �රුණි�් සංස්�ාර �ිය�්යෙ�් ය යත්: මහයෙණ�ි, “සඞ්ඛත යෙ�ාට 
අභිසංස්�රණ යෙ�යෙරත්” �ුයි එයි�් සංස්�ාරහ �ිය�ු ලුයෙබත්. ��ර �රුණි�් සඞ්ඛතය
අභිසංස්�රණ යෙ�යෙරති යත්: රූපය රූපය පිණිස සඞ්ඛත යෙ�ාට අභිසංස්�රණය 
යෙ�යෙරති. යෙTද�ා� යෙTද�ා පණිිස සඞ්ඛත යෙ�ාට අභිසංස්�රණය යෙ�යෙරති. සංඥා� 
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සඤ්ඤත්තාය සඞ්ඛතං අභිසඞ්ඛයෙරාන්ති. සඞ්ඛායෙර සඞ්ඛාරත්තාය සඞ්ඛතං 
අභිසඞ්ඛයෙරාන්ති, විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණත්තාය සඞ්ඛතං අභිසඞ්ඛයෙරාන්ති. සඞ්ඛතං 
අභිසඞ්ඛයෙරාන්තීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා සඞ්ඛාරාති �ුච්චන්ති.

�ිඤ්ච භික්ඛයෙ�, විඤ්ඤාණං �යෙදථ: විජා�ාතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා 
විඤ්ඤාණන්ති �ුච්චති. �ිඤ්ච විජා�ාති: අම්බිලම්පි විජා�ාති, තිත්ත�ම්පි 
විජා�ාති, �ට�ුම්පි විජා�ාති, මධුර�ම්පි විජා�ාති, ඛාරි�ම්පි විජා�ාති, 
අඛාරි�ම්පි විජා�ාති, යෙලාණි�ම්පි විජා�ාති, අයෙලාණි�ම්පි විජා�ාති. 
විජා�ාතීති යෙඛා භික්ඛයෙ�, තස්මා විඤ්ඤාණන්ති �ුච්චති.

තත්ර භික්ඛයෙ�, සුත�ා අරියසා�යෙ�ා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති: 
අහං යෙඛා එතරහි රූයෙප� ඛජ්ජාමි. අතීතම්පහං අද්ධා�ං එ�යෙම� රූයෙප� 
ඛජ්ජිං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පයෙන්�� රූයෙප� ඛජ්ජාමි. අහං යෙච� යෙඛා 
ප� අ�ා\තං රූපං අභි�යෙන්දය්යං, අ�ා\තම්පහං අද්ධා�ං එ�යෙම� රූයෙප� 
ඛයෙජ්ජය්යං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පයෙන්�� රූයෙප� ඛජ්ජාමීති. 
යෙසා ඉති පටිසඞ්ඛාය අතීතස්මිං රූපස්මිං අ�යෙපයෙඛා යෙහාති අ�ා\තං රූපං 
�ාභි�න්දති පච්චපු්පන්�ස්ස රූපස්ස �ි�බිදාය විරා\ාය �ියෙරාධාය පටිපයෙන්�ා 
යෙහාති.

අහං යෙඛා එතරහි යෙ�ද�ාය ඛජ්ජාමි. අතීතම්පහං අද්ධා�ං එ�යෙම� යෙ�ද�ාය 
ඛජ්ජිං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පන්�ාය යෙ�ද�ාය ඛජ්ජාමි. අහං යෙච� යෙඛා 
ප� අ�ා\තං යෙ�ද�ං අභි�යෙන්දය්යං අ�ා\තම්පපහං අද්ධා�ං එ�යෙම� 
යෙ�ද�ාය ඛයෙජ්ජය්යං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පන්�ාය යෙ�ද�ාය ඛජ්ජාමීති. 
යෙසා ඉති පටිසඞ්ඛාය අතීතාය යෙ�ද�ාය අ�යෙපයෙඛා යෙහාති, අ�ා\තං යෙ�ද�ං 
�ාභි�න්දති පච්චපු්පන්�ාය යෙ�ද�ාය �ි�බිදාය විරා\ාය �ියෙරාධාය පටිපයෙන්�ා 
යෙහාති.

අහං යෙඛා එතරහි සඤ්ඤාය ඛජ්ජාමි -යෙප- 
අහං යෙඛා එතරහි සඞ්ඛායෙරහි ඛජ්ජාමි. අතීතම්පහං අද්ධා�ං එ�යෙම� සඞ්ඛායෙරහි
ඛජ්ජිං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පයෙන්�හි සඞ්ඛායෙරහි ඛජ්ජාමි. අහං යෙච� යෙඛා 

සංඥා පිණිස සඞ්ඛත යෙ�ාට අභිසංස්�රණය යෙ�යෙරති. සංස්�ාර සංස්�ාර පණිිස සඞ්ඛත
යෙ�ාට අභිසංස්�රණ යෙ�යෙරති. විඥා�ය විඥා�ය පිණිස සඞ්ඛත යෙ�ාට අභිසංස්�රණය 
යෙ�යෙරත්. “මහයෙණ�ි, සඞ්ඛත යෙ�ාට අභිසංස්�රණය යෙ�යෙරත්” �ුයි එයි�් සංස්�ාරහ යි
�ිය�ු ලුයෙබත්.

මහයෙණ�ි, ��ර �රුණි�් විඥා�ය �ිය�්යෙ�්ය යත්: මහයෙණ�ි, “විජා�� යෙ�යෙ_” �ුයි 
එයි�් විඥා� යයි �ිය�ු ලුයෙබයි. ��ර �රුණි�් විජා�� යෙ�යෙ_ යත්: ඇඹුල ද 
විජා�� යෙ�යෙරයි, තිත්ත ද විජා�� යෙ�යෙරයි. �ට�ුරස ද විජා�� යෙ�යෙරයි, මධුරරස ද
විජා�� යෙ�යෙරයි, �රරස ද විජා�� යෙ�යෙරයි. යෙ�ා�රරස ද විජා�� යෙ�යෙරයි. 
ලුණුරස ද විජා�� යෙ�යෙරයි. යෙ�ාලුණුරස ද විජා�� යෙ�යෙ_. මහයෙණ�ි, යෙමයෙස් 
“විජා�� යෙ�යෙ_” �ුයි එයි�් විඥා� යි �ිය�ු ලුයෙ].

මහයෙණ�ි, එහි ශ්රුත�ත් ආය්යHශ්රා�� යෙමයෙස් �ු�ණි�් සල�ා බලයි: “මම �ූ�ලී දැ�් 
රූපය විසි�් ��ු ලබමි. යම්යෙස් දැ�් පච්චුප්ප�්� රූපය විසි�් ��ු ලබම් ද, එයෙසයි�් 
ම ඉ�ුත් �ල්හි දු රූපය විසි�් ��ු ලුබීමි. මම අ�ා\තරූපය පතම් �ම් යම් පරිදි දැ�් 
ප්රත්යුත්ප�්� රූපය විසි�් ��ු ලබම් ද, එපරිදි මම අ�ා\ත�ාලයෙයහිදු රූපය විසි�් 
��ු ලබමි” යි යෙහ් යෙමයෙස් ප්රත්යයෙTක්ෂා යෙ�ාට අතීතරූපයෙයහි �ිරයෙප්ක්ෂ යෙ�යි, 
අ�ා\තරූපය යෙ�ා පතයි, ප්රත්යුත්ප�්� රූපය පිළිබW �ු �ි_යෙTදය පණිිස විරා\ය 
පණිිස �ියෙරෝධය පිණිස පිළිප�්යෙ�් යෙT.

“මම �තHමා�යෙයහි යෙTද�ා� විසි�් ��ු ලබමි. මම යම් පරිදි දැ�් ප්රත්යුත්ප�්� යෙTද�ා�
විසි�් ��ු ලබම් ද, අතීත �ාලයෙයහි දු එපරිදි ම යෙTද�ා� විසි�් ��ු ලුබීමි. මම 
��ාහි අ�ා\තයෙTද�ා� පතම් �ම් යම් පරිදි දැ�් ප්රත්යුත්ප�්� යෙTද�ා� විසි�් ��ු 
ලබම් ද, එපරිදි ම අ�ා\ත�ාලයෙයහි දු යෙTද�ා� විසි�් ��ු ලබමි” යි යෙහ් යෙමයෙස් ප්රත්
යයෙTක්ෂා යෙ�ාට අතීතයෙTද�ා� පිළිබW �ු �ිරයෙප්ක්ෂ යෙ�යි, අ�ා\තයෙTද�ා� යෙ�ා 
පතයි, ප්රත්යුත්ප�්�යෙTද�ා� පිළිබW යෙ�ාට �ි_යෙTදය පිණිස විරා\ය පිණිස �ියෙරෝධය 
පණිිස පිළිප�්යෙ�් යෙT.

“මම දැ�් සංඥා� විසි�් ��ු ලබමි  …
මම ��ාහි දැ�් සංස්�ාර විසි�් ��ු ලබමි. මම යම් පරිදි දැ�් ප්රත්යුත්ප�්� සංස්�ාර 
විසි�් ��ු ලබම් ද, එපරිදිම අතීත�ාලයෙයහි දු සංස්�ාර විසි�් ��ු ලුබීමි. මම ��ාහි 
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ප� අ�ා\යෙත සඞ්ඛායෙර අභි�යෙන්දය්යං, අ�ා\තම්පහං අද්ධා�ං එ�යෙම� 
සඞ්ඛායෙරහි ඛයෙජ්ජය්යං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පයෙන්�හි සඞ්ඛායෙරහි ඛජ්ජාමීති.
යෙසා ඉති පටිසඞ්ඛාය අතීයෙතසු සඞ්ඛායෙරසු අ�යෙපයෙඛා යෙහාති; අ�ා\යෙත 
සඞ්ඛායෙර �ාභි�න්දති, පච්චුප්පන්�ා�ං සඞ්ඛාරා�ං �ි�බිදාය විරා\ාය �ියෙරාධාය
පටිපයෙන්�ා යෙහාති.

අහං යෙඛා එතරහි විඤ්ඤායෙණ� ඛජ්ජාමි. අතීතම්පාහං අද්ධා�ං එ�යෙම� විඤ්
ඤායෙණ� ඛජ්ජිං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පයෙන්�� විඤ්ඤායෙණ� ඛජ්ජාමි. අහං
යෙච� යෙඛා ප� අ�ා\තං විඤ්ඤාණං අභි�යෙන්දය්යං, අ�ා\තම්පහං අද්ධා�ං 
එ�යෙම� විඤ්ඤායෙණ� ඛයෙජ්ජය්යං, යෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පයෙන්�� විඤ්
ඤායෙණ� ඛජ්ජාමි. යෙසා ඉති පටිසඞ්ඛාය අතීතස්මිං විඤ්ඤාණස්මිං අ�යෙපයෙඛා 
යෙහාති අ�ා\තං විඤ්ඤාණං �ාභි�න්දති පච්චුප්පන්�ස්ස විඤ්ඤාණස්ස �ි�බිදාය 
විරා\ාය �ියෙරාධාය පටිපයෙන්�ා යෙහාති.

තං �ිං මඤ්ඤථ භික්ඛයෙ�, රූපං �චි්චං �ා අ�ිච්චං �ාති? 
“අ�ිච්චං භයෙන්ත”. 
“යම්ප�ා�ිච්චං දුක්ඛං �ා තං සුඛං �ාති?” 
“දුක්ඛං භයෙන්ත”. 
යම්ප�ා�ිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං �ල්ලං �ු තං සම�ුපස්සිතුං: “එතං මම, 
එයෙසා’හමස්මි, එයෙසා යෙම අත්තා”ති? 
“යෙ�ා යෙහතං භයෙන්ත”. 

“යෙ�ද�ා -යෙප- 
සඤ්ඤා -යෙප- 
සඞ්ඛාරා -යෙප- 
විඤ්ඤාණං �චි්චං �ා අ�චි්චං �ාති? “අ�ිච්චං භයෙන්ත”. “යම්ප�ා�ිච්චං දුක්ඛං 
�ා තං සුඛං �ාති?” “දුක්ඛං භයෙන්ත”. යම්ප�ා�ිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං �ල්
ලං �ු තං සම�ුපස්සිතුං: “එතං මම, එයෙසා’හමස්මි, එයෙසා යෙම අත්තා”ති? “යෙ�ා
යෙහතං, භයෙන්ත”.

අ�ා\තසංස්�ාර පතම් �ම් යම් පරිදි දැ�් ප්රත්යුත්ප�්�සංස්�ාර විසි�් ��ු ලබම් ද, එ 
පරිදි මු අ�ා\ත�ාලයෙයහිදු සංස්�ාර විසි�් ��ු ලබමි” යි යෙහ් යෙමයෙස් ප්රත්යයෙTක්ෂා 
යෙ�ාට අතීතසංස්�ාර යෙ�යෙරහි �ිරයෙප්ක්ෂ යෙ�යි, අ�ා\තසංස්�ාර යෙ�ා පතයි, ප්රත්
යුත්ප�්�සංස්�ාර පිළිබW යෙ�ාට �ි_යෙTදය පිණිස විරා\ය පිණිස �ියෙරෝධය පිණිස 
පිළිප�්යෙ�් යෙT.

“මම දැ�් විඥා�ය විසි�් ��ු ලබමි. මම යම් පරිදි දැ�් ප්රත්යුත්ප�්� විඥා�ය විසි�් ��ු
ලබම් ද, අතීත�ාලයෙයහිදු විඥා�ය විසි�් ��ු ලුබීමි. මම ��ාහි අ�ා\තවිඥා�ය පතම් 
�ම් යම් පරිදි දැ�් ප්රත්යුත්ප�්� විඥා�ය විසි�් ��ු ලබම් ද, එපරිදි ම 
අ�ා\ත�ාලයෙයහි දු විඥා�ය විසි�් ��ු ලබමි” යි යෙහ් යෙමයෙස් ප්රත්යයෙTක්ෂා යෙ�ාට 
අතීතවිඥා�ය යෙ�යෙරහි �ිරයෙප්ක්ෂ යෙ�යි, අ�ා\තවිඥා�ය යෙ�ා පතයි, ප්රත්යුත්ප�්� 
විඥා�ය පිළිබW යෙ�ාට �ි_යෙTදය පණිිස විරා\ය පණිිස �ියෙරෝධය පණිිස පිළිප�්යෙ�් යෙT.

මහයෙණ�ි, යෙ�යෙස් හඟි�ු ද, රූපය �ිත්ය යෙහෝ අ�ිත්ය යෙT දැ යි? �හ�්ස, අ�ිත්ය යු. 
යයෙම�් අ�ිත්ය යෙT �ම් යෙහ් දුඃඛ යෙහෝ සුඛ යෙT දැ යි? �හ�්ස, දු�් යු. යයෙම�් අ�ිත්ය 
යෙT �ම් දු�් යෙT �ම් යෙපරයෙළ� සුහුවි ඇත් �ම් “යෙතල මායෙ\් යු, මම යෙතයෙල යෙ�මි, 
යෙතයෙල මායෙ\් ආත්ම යයි” එය ��ුණි�් ද�්�ට �ල්ය යෙT දැ යි? �හ�්ස, යෙතල �රුණ 
එයෙස් යෙ�ා යෙT මු යු.
මහයෙණ�ි, ඒ �රුණි�් ම ආධ්යාත්මි� යෙT�යි බාහිර යෙT�යි ඕළාරි� යෙT�යි සියුම් 
යෙT�යි හී� යෙT�යි ප්රණීත යෙT�යි දුයෙරහි යෙT�යි හමියෙයහි යෙT�යි අතීතා�ා\ත ප්රත්යුත් 
ප�්� යම් මු රූපයෙය�් ඇත් �ම් එ හුම රූපය “යෙතල මායෙ\් යෙ�ා යෙ�යි, මම යෙතයෙල 
යෙ�ා යෙ�මි, යෙතයෙල මායෙ\් ආත්ම යෙ�ා යෙT” යයි යෙමයෙස් යෙතල �රුණ ඇති සුටි සම්ය�් 
ප්රඥායෙය�් දතයුතු ය. යම් මු යෙTද�ායෙය�් ඇත් ද  යම් මු සංඥායෙය�් ඇත් ද  යම් … …
මු සංස්�ාරයෙයෝ ඇත් ද ... ආධ්යාත්මි� යෙT�යි බාහිර යෙT�යි ඕළාරි� යෙT�යි සූක්ෂම 
යෙT�යි හී� යෙT�යි ප්රණීත යෙT�යි දුයෙරහි යෙT�යි සමීපයෙයහි යෙT�යි අතීතා අ�ා\ත ප්රත්
යුත්ප�්� �ූ යම් මු විඥා�යෙය�් ඇත් ද, “යෙතයෙල මායෙ\් යෙ�ා යෙ�යි, යෙතල මම යෙ�ා 
යෙ�මි, යෙතයෙල මායෙ\් ආත්ම යෙ�ා යෙ�” යි යෙතල �රුණ යෙමයෙස් ඇති සුටියෙය�් සම්ය�්ප් 
රඥායෙ��් දතයුතු යි.
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තස්මාතිහ භික්ඛයෙ�, යං �ිඤ්චි රූපං අතීතා�ා\තපච්චුප්පන්�ං අජ්ඣත්තං �ා 
බහිද්ධා �ා ඔළාරි�ං �ා සුඛුමං �ා හී�ං �ා පණීතං �ා යං දූයෙර සන්තියෙ� �ා, 
ස�බං රූපං “යෙ�තං මම, යෙ�යෙසා’හමස්මි, � යෙම යෙසා අත්තා”ති, එ�යෙමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨ�බං. 
යා �ාචි යෙ�ද�ා -යෙප- 
යා �ාචි සඤ්ඤා -යෙප- 
යෙය යෙ�චි සඞ්ඛාරා -යෙප- 
යං �ිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතා�ා\තපච්චුප්පන්�ං අජ්ඣත්තං �ා බහිද්ධා �ා 
ඔළාරි�ං �ා සුඛුමං �ා හී�ං �ා පණීතං �ා යං දූයෙර සන්තියෙ� �ා, ස�බං විඤ්
ඤාණං “යෙ�තං මම, යෙ�යෙසා’හමස්මි, � යෙමයෙසා අත්තා”ති එ�යෙමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨ�බං.

අයං �චු්චති, භික්ඛයෙ�, අරියසා�යෙ�ා 
අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති, 
පජහති, � උපාදියති, 
විසියෙ�ති, යෙ�ා උස්සියෙ�ති 
විධූයෙපති, � සන්ධූයෙපති.

�ිඤ්ච අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති: රූපං අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති. යෙ�ද�ං 
අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති. සඤ්ඤං අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති. සඞ්ඛායෙර 
අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති. විඤ්ඤාණං අපචි�ාති, යෙ�ා ආචි�ාති.

�ිඤ්ච පජහති, � උපාදියති: රූපං පජහති, � උපාදියති, යෙ�ද�ං පජහති, � 
උපාදියති, සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර පජහති, � උපාදියති, විඤ්ඤාණං පජහති, �
උපාදියති.

�ිඤ්ච විසියෙ�ති, � උස්සියෙ�ති: රූපං විසියෙ�ති, � උස්සියෙ�ති. යෙ�ද�ං 
විසියෙ�ති, � උස්සියෙ�ති. සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර -යෙප- විඤ්ඤාණං විසියෙ�ති, 
� උස්සියෙ�ති.

මහයෙණ�ි, යෙම් ආය්යHශ්රා��
ඉ�ත් යෙ�යෙරයි. යෙ�ා රැස් යෙ�යෙරයි,  dismantles and does not build up
දුරැලයි, යෙ�ා \�ියි,                  abandons and does not cling;
විසුරු�යි, යෙ�ා �ුටි යෙ�යෙරයි,       scatters and does not amass
��ියි, යෙ�ා දල්�ා යි �ිය�ු ලුයෙ].   extinguishes and does not kindle

(1) dismantles apacināti & does not pile up no ācināti 
(2) abandons pajahati & does not cling na upādiyati 
(3) is dissociated from visineti & does not associate with no ussineti
(4) extinguishes vidhūpeti & does not kindle na sandhūpeti

�ුම�් ��සා ද, යෙ�ා රැස් යෙ�යෙ_ ද යත්: රූපය ��සයි, යෙ�ා රැස් යෙ�යෙරයි, යෙTද�ා� 
��සයි, යෙ�ා රැස් යෙ�යෙරයි. සංඥා� ��සයි, යෙ�ා රැස් යෙ�යෙරයි. සංස්�ාර ��සයි, යෙ�ා
රැස් යෙ�යෙරයි. විඥා�ය ��සයි. යෙ�ා රැස් යෙ�යෙරයි.

�ුම�් දුරැලා ද, යෙ�ා \�ී ද යත්: රූපය දුරැලයි, යෙ�ා \�ියි. යෙTද�ා� දුරැලයි, යෙ�ා 
\�ියි. සංඥා� ... සංස්�ාර දුරැලයි, යෙ�ා \�ියි. විඥා�ය දුරැලයි, යෙ�ා \�ියි.
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�ිඤ්ච විධූයෙපති, � සන්ධූයෙපති: රූපං විධූයෙපති, � සන්ධූයෙපති. යෙ�ද�ං 
විධූයෙපති, � සන්ධූයෙපති. සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර විධූයෙපති, � සන්ධූයෙපති. විඤ්
ඤාණං විධූයෙපති, � සන්ධූයෙපති.

එ�ං පස්සං භික්ඛයෙ�, සුත�ා අරියසා�යෙ�ා රූපස්මිම්පි �ි�බින්දති, යෙ�ද�ාය’පි 
�ි�බින්දති, සඤ්ඤායපි -යෙප- සඞ්ඛායෙරසුපි -යෙප- විඤ්ඤාණස්මිම්පි �ි�බින්දති. 

�ි�බින්දං විරජ්ජති. විරා\ා විමචු්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යෙහාති. 
ඛීණා ජාති, �ුසිතං බ්රහ්මචරියං, �තං �රණීයං, �ාපරං ඉත්ථත්තායාති පජා�ාති.

අයං �චු්චති භික්ඛයෙ�, භික්ඛු 
යෙ��ාචි�ාති � අපචි�ාති, අපචි�ිත්වා ඨියෙතා. 
යෙ�� පජහති, � උපාදියති, පජහිත්වා ඨියෙතා. 
යෙ�� විසියෙ�ති � උස්සියෙ�ති. විසියෙ�ත්වා ඨියෙතා 
යෙ�� විධූයෙපති � සන්ධූයෙපති විධූයෙපත්වා ඨියෙතා.

�ිඤ්ච යෙ��ාචි�ාති � අපචි�ාති අපචි�ිත්වා ඨියෙතා: රූපං යෙ��ාචි�ාති, � 
අපචි�ාති, අපචි�ිත්වා ඨියෙතා. යෙ�ද�ං -යෙප- සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර -යෙප- 
විඤ්ඤාණං යෙ��ාචි�ාති, � අපචි�ාති. අපචි�ිත්වා ඨියෙතා.
�ිඤ්ච යෙ�� පජහති � උපාදියති පජහිත්වා ඨියෙතා: රූපං යෙ�� පජහති � 
උපාදියති පජහිත්වා ඨියෙතා. යෙ�ද�ං යෙ�� පජහති � උපාදියති පජහිත්වා ඨියෙතා.
සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර -යෙප- විඤ්ඤාණං යෙ�� පජහති � උපාදියති. පජහිත්වා 
ඨියෙතා.
�ිඤ්ච යෙ�� විසියෙ�ති, � උස්සියෙ�ති, විසියෙ�ත්වා ඨියෙතා: රූපං යෙ�� 
විසියෙ�ති � උස්සියෙ�ති විසියෙ�ත්වා ඨියෙතා. යෙ�ද�ං යෙ�� විසියෙ�ති, � උස්
සියෙ�ති, විසියෙ�ත්වා ඨියෙතා. සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර -යෙප- විඤ්ඤාණං යෙ�� 
විසියෙ�ති, � උස්සියෙ�ති, විසියෙ�ත්වා ඨියෙතා.
�ිඤ්ච යෙ�� විධූයෙපති � සන්ධූයෙපති විධූයෙපත්වා ඨියෙතා: රූපං යෙ�� විධූයෙපති �
සන්ධූයෙපති විධූයෙපත්වා ඨියෙතා. යෙ�ද�ං -යෙප- සඤ්ඤං -යෙප- සඞ්ඛායෙර -යෙප- 
විඤ්ඤාණං යෙ�� විධූයෙපති � සන්ධූයෙපති විධූයෙපත්වා ඨියෙතා.

�ුම�් විසුරු�ා ද, රැස් යෙ�ා යෙ�යෙ_ ද යත්: රූපය විසුරු�යි, රැස් යෙ�ා යෙ�යෙරයි. 
යෙTද�ා� විසුරු�යි, රැස් යෙ�ා යෙ�යෙරයි. යෙTද�ා� විසුරු�යි, රැස් යෙ�ා යෙ�යෙරයි. සංඥා�
... සංස්�ාර ... විඥා�ය විසුරු�යි, රැස් යෙ�ා යෙ�යෙරයි.

�ුම�් �ි�ා ද, යෙ�ා දල්�ා ද යත්: රූපය �ි�යි, යෙ�ා දල්�යි. යෙTද�ා� ��ියි, යෙ�ා 
දල්�යි. සංඥා� ... සංස්�ාර �ි�යි, යෙ�ා දල්�යි. විඥා�ය ��ියි, යෙ�ා දල්�යි.

මහයෙණ�ි, යෙමයෙස් ද��්ා ශ්රුත�ත් ආය්යHශ්රා�� රූපයෙයහි දු �ල�ියෙරයි, යෙTද�ායෙයහි දු 
�ල�ියෙරයි. සංඥායෙයහි දු ... සංස්�ාරය�් යෙ�යෙරහි දු ... විඥා�යෙයහි දු �ල�ියෙරයි, 
�ල�ියෙර�්යෙ�් විර�්ත යෙ�යි. විරා\ යෙහ්තුයෙය�් විමු�්ත යෙ�යි, විමු�්ත �ත් ම “විමු�්ත 
යෙයමි” යි ඥා�ය යෙ�යි: “ජාතිය ක්ෂීණ විය, බඹසර �ුස �ිම�� ලදී. �රණී �ර� ලද, 
යෙම් රහත් බ� පණිිස අ�් �ියෙස�් �ුති” යි �ු�ණි�් ද�ී. 

මහයෙණ�ි, යෙම් මහණ 
රැස් යෙ�ා යෙ�යෙරයි, ඉ�ත් යෙ�ා යෙ�යෙරයි. ඉ�ත් �ර සිටියෙය් යෙ�යි. 
යෙ�ා ම හුරපියයි, යෙ�ා \�ියි, හුරැ පියා සිටියෙය් යෙ�යි, 
යෙ�ා ම විසුරු�යි, රැස් යෙ�ා යෙ�යෙරයි, විසුරු�ා සිටියෙය් යෙ�යි. 
යෙ�ා ම �ි�යි, යෙ�ා ම දල්�යි. ��ිා සිටියෙය් යයි �ිය�ු ලුයෙ].

�ුම�් යෙ�ා ම රැස් යෙ�යෙ_ ද යෙ�ා ම ��සා ද, ��සා සිටියෙය් යෙT ද යත්: රූපය යෙ�ා 
මුරැස් යෙ�යෙරයි, යෙ�ා මු ��සයි, ��සා සිටියෙය් යෙ�යි. යෙTද�ා� ... සංඥා� ... සංස්�ාර
... විඥා� යෙ�ා මු රැස් යෙ�යෙරයි, යෙ�ා ම ��සයි, ��සා සිටියෙය් යු.
�ුම�් යෙ�ා ම හරයෙ�් ද, යෙ�ා \�ී ද, හුර පියා සිටියෙය් යෙT ද යත්: රූපය යෙ�ා ම හරියි,
යෙ�ා \�ියි, හුර පියා සිටියෙය් යු. යෙTද�ා� යෙ�ා ම හරියි, යෙ�ා \�ියි, හුරපියා සිටියෙය් 
යු, සංඥා� ... සංස්�ාර ... විඥා�ය යෙ�ා ම හරියි, යෙ�ා \�ියි, හුරපියා සිටියෙය් යු.
�ුම�් යෙ�ා ම විසුරු�යි ද, රැස් යෙ�ා �රයි ද ,විසුරු�ා සිටියෙය් යෙT ද යත්: රූපය යෙ�ා ම
විසුරු�යි, යෙ�ා ම රැස් යෙ�යෙරයි, විසුරු�ා සිටියෙය් යු. යෙTද�ා� යෙ�ා ම විසුරු�යි, රැස් 
යෙ�ා යෙ�යෙරයි, විසුරු�ා සිටියෙය් යු. සංඥා� ... සංස්�ාර ... විඥා� යෙ�ා ම විසුරු�යි, 
යෙ�ා ම රැස් යෙ�යෙරයි, විසුරු�ා සිටියෙය් යු.
�ුම�් �ි�ාපියා ද යෙ�ාදල්�ාද, යෙ�ා ��ිාපියාසිටියාද සිටියෙය්යෙT ද යත්: රූපය යෙ�ා ම 
��ියි, යෙ�ා ම දල්�යි, ��ිාපියා සිටියෙය් යු. යෙTද�ා� ... සංඥා� ... සංස්�ාර ... විඥා�ය 
යෙ�ා ම �ි�යි, යෙ�ා ම දල්�යි, ��ිාපියා සිටියෙය් යි.
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එ�ං විමුත්තචිත්තං යෙඛා භික්ඛයෙ�, භික්ඛුං සඉන්දා යෙද�ා සබ්රහ්ම�ා සපජාපති�ා 
ආර�ා� �මස්සන්ති:
“�යෙමා යෙත පුරිසාජඤ්ඤ �යෙමා යෙත පුරිසුත්තම,
යස්ස යෙත �ාභිජා�ාම යම්පි �ිස්සාය ඣායසීති.”

මහයෙණ�ි, යෙමයෙස් විමු�්ත සිත් ඇති මහණ හට ඉන්ද්රයා සහිත බ්රහ්මයා සහිත ප්රජාපතී 
සහිත යෙදවියෙයෝ දුරි�් ම �මස්�ාර යෙ�යෙරත්.(යෙ�යෙස් යු:)
යම�් ඇසිරි යෙ�ාට ධ්යා� �ර�ු ද, යම් ඒ යෙතාපයෙ\් සිතුඟි යෙ�ා ද�ුම්හ, 
පුරුෂ යෙශ්රෂ්්ඨයාණ�ි, යෙතාපට �මස්�ාර යෙT�ා, 
පුරියෙෂෝත්තමයායෙණ�ි, යෙතාපට �මස්�ාර යෙT�ා” යි (�ියා යි).

======
යෙයසං සන්�ිචයෙයා �ත්ථි යෙය පරිඤ්ඤාතයෙභාජ�ා
සුඤ්ඤයෙතා අ�ිමියෙත්තා ච වියෙමායෙක්ඛා යෙයස යෙ\ාචයෙරා
ආ�ායෙස’� ස�ුන්තා�ං \ති යෙතසං දුරන්�යා.

- ධ.ප. ගා. 92 අරහන්ත වග්ග 
‘යම් යෙ���ු�්ට රැස් �ිරීම�් �ුද්ද, යම් යෙ���ු යෙභෝජ�ය පිරිසිW දැ� ඇද්ද, 
සුඤඤත සහ අ�ිමිතත වියෙමෝ�ෂ්ය යම් යෙ���ු�්යෙ\් යෙ\ාදුරැ බිමද, 
අහයෙස් �ුරැල්ල�් \ිය ම\ යෙම�් ඔ�ු�් \ිය ම\ද යෙසායා\ත යෙ�ාහු�ිය.’
=========

සන්ධ සූත්රය : එකාදසක නිපාත
යෙසා යෙ�� පඨවිං �ිස්සාය ඣායති. � ආපං �ිස්සාය ඣායති, � යෙතජං �ිස්සාය ඣායති, � �ායං �ිස්සාය ඣායති, � ආ�ාසා�ඤ්චායත�ං �ිස්සාය ඣායති, 
� විඤ්ඤාණඤ්චායත�ං �ිස්සාය ඣායති, � ආ�ිඤ්චඤ්ඤායත�ං �ිස්සාය ඣායති, � යෙ��සඤ්ඤා�ාසඤ්ඤායත�ං �ිස්සාය ඣායති, � ඉධ යෙලා�ං �ිස්සාය ඣායති, 
� පරයෙලා�ං �ිස්සාය ඣායති. යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියෙයසිතං අ�ුවිචරිතං ම�සා තම්පි �ිස්සාය � ඣායති, ඣායති ච ප�.

වජිරාසුත්තං - භික්ඛුනීසංයුත්තං
යථා හි අඞ්\සම්භාරා යෙහාති සයෙද්දා රයෙථා ඉති,
එ�ං ඛයෙන්ධසු සයෙන්තසු යෙහාති සයෙත්තාති සම්මුති

දුක්ඛයෙම� හි සයෙම්භාති දුක්ඛං තිට්ඨති යෙ�ති ච,
�ාඤ්ඤත්ර දුක්ඛා සයෙම්භාති �ාඤ්ඤත්ර දුක්ඛා �ිරුජ්ඣතීති.

සසාතාපන්න සුත්තං  -   ඛන්ධසංයුත්තං
යයෙතා යෙඛා භික්ඛයෙ�, අරියසා�යෙ�ා ඉයෙමසං පඤ්චන්�ං උපාදා�ක්ඛන්ධා�ං 
සමුදයඤ්ච අත්ථ\මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදී��ඤ්ච �ිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජා�ාති. 
අයං �චු්චති භික්ඛයෙ�, අරියසා�යෙ�ා යෙසාතාපයෙන්�ා අවි�ිපාතධයෙම්මා �ියයෙතා සයෙම්බාධිපරායයෙණාති.
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ඡබ්බිස�ෝධන �ූත්රය : මජ්ඣිම නිකාය

එවං මෙ� සුතං: එකං ස�යං භගවා සාවත්ථියං විහරති මෙ�තවමෙ� අ�ාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරාමෙ�. තත්ර මෙ!ා භගවා භික්!ූ ආ�මෙ$තසි භික්!මෙවාති. භදමෙ$තති මෙත භික්!ූ 
භගවමෙතා පච්චමෙස්සාසුං. භගවා එතදමෙවාච:

ඉධ භික්!මෙව, භික්!ු අඤ්ඤං බ්යාකමෙරාති: 
ඛීණා �ාති, වුසිතං බ්රහ්�චරියං, කතං කරණීයං, �ාපරං ඉත්ථත්තායාති ප�ා�ාමී’ති. 
තස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා භාසිතං මෙ�ව අභි�න්දිතබ්බං �ප්පටිමෙක්කාසිතබ්බං 
අ�භි�න්දිත්වා අප්පටිමෙක්කාසිත්වා පමෙඤ්හා පුච්ඡිතමෙබ්බා: 

1. චත්තාස�ා සම ආවුස�ා සවාහා�ා

චත්තාමෙරා මෙ� ආවුමෙසා මෙවාහාරා මෙත� භගවතා �ා�තා පස්සතා අරහතා 
සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා. කතමෙ� චත්තාමෙරා: 

1. දිමෙBC දිBCවාදිතා, 
2. සුමෙත සුතවාදිතා, 
3. �ුමෙත �ුතවාදිතා, 
4. විඤ්ඤාමෙත විඤ්ඤාතවාදිතා. 

ඉමෙ� මෙ!ා ආවුමෙසා, චත්තාමෙරා මෙවාහාරා මෙත� භගවතා �ා�තා පස්සතා අරහතා 
සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා.

කථං �ා�මෙතා ප�ායස්�මෙතා කථං පස්සමෙතා ඉමෙ�සු චතුසු මෙවාහාමෙරසු අ�ුපාදාය 
ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත’$ති: 

ඛීණාසවස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා වුසිතවමෙතා කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස 
අ�ුප්පත්තසදත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤා��ස්ස සම්�දඤ්ඤා වි�ුත්තස්ස 
අය��ධුමෙම්�ා මෙහාති මෙවය්යාකරණාය: 

දිමෙBC මෙ!ා අහං ආවුමෙසා, 
අ�ුපමෙයා 
අ�පාමෙයා 
අ�ිස්සිමෙතා 
අප්පටිබමෙ@ධා 
විප්ප�ුමෙත්තා 

�ා විසි�් මෙ�මෙස් අස� ලද: එක් කමෙලක භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් සැවැත්�ුවර 
සමීපමෙයහි මෙOතව� �ම් වූ අමෙ�්පිඬු සිටුහුමෙග් අරම්හි වැඩවාසය කර� මෙස්ක. 
එකල්හි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් �හමෙණ�ි යි භික්ෂූ�් ඇ�තූමෙස්ක. ඒ භික්ෂූහු ‘වහ�්සැ’
යි භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්ට පිළිවද�් ඇස්සූහ. 
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙතල වදාළමෙස්ක.
�හමෙණ�ි, මෙ� සස්මෙ�හි �හමෙණක් ‘�ාතිය ක්ෂය විය, බඹසර වස�ලද, කරණී කර�
ලද, මෙම් රහත්බව පිණිස කළ යුතු අ�් කිමෙසක් �ැති යි �වුණි�් ද�්මි’ කියා අර්
හත්ත්වය ප්රකාශ මෙකමෙරයි. �හමෙණ�ි, ඒ �හණහුමෙග් භාෂිතය අභි�න්ද� මෙ�ා 
කටයුතු ය, පිළිමෙකව් මෙ�ා කටයුතු ය. 
අභි�න්ද� මෙ�ා මෙකාට පිලිමෙකමෙව් මෙ�ා මෙකාට ප්රශ්�මෙයක් විචාළ යුතු ය: 

ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල දක්�ා වූ අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙම් සතර මෙවෝහාර මෙකමෙ�ක් මෙ�ාමෙ�ාවට වදාර� 
ලදහ. කවර සතර මෙකමෙ�ක යත්: 
දක්�ා ලද්මෙදහි දෘෂ්ටවාදී බව යැ. 
අස� ලද්මෙදහි ශ්රැතවාදී බව යැ, 
ගන්ධ රස ස්ප්රෂ්ටව්ය සඞ් !්යාත �ුතමෙයහි �ුතවාදී බව යැ, 
ධ�ාර්ලම්බ� සඞ් !්යාත විඥා�මෙයහි විඥා�වාදී බව යැ. 

ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල දක්�ා වූ අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙම් සතර මෙවෝහාර මෙකමෙ�ක් මෙ�ාමෙ�ාවට වදාර� 
ලදහ.
මෙකමෙස් ද�්�ා වූ මෙකමෙස් දක්�ා වූ ඒ ආයුෂ්�ත්හුමෙග් සිත මෙම් සතර මෙවෝහාරය�් 
මෙකමෙරහි උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ා මෙග� ආස්රවය�් මෙකමෙර�් මිදුමෙණ් මෙව් ද යත්:

 �හමෙණ�ි, වැස �ි�වූ බඹසර ඇති කළ කරණී ඇති බහා තැබූ මෙකමෙලස්බර ඇති 
පැමිණි ස්වාත්ථර් සඞ් !්යාත රහත්ඵල ඇති පරික්ෂීණ වූ භවසංමෙයෝ�� ඇති 
මෙ�ාමෙ�ාවට දැ� මිදුණු ක්ෂීණාස්රව �හණහට පිළිතුරැ පවස�ු පිණිස මෙම් ස්වභාවය 
මෙවයි. 

‘ඇවැත්�ි, �� රූපාලම්බ�මෙයහි 
රාගවශමෙය�් උපග�� �ැතිමෙයම්, 
ප්රතිඝ වශමෙය�් අපග�� �ැතිමෙයම් 
තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි විසි�් අ�ිශ්රිත වූමෙයම් 
ඡන්දරාග වශමෙය�් ප්රතිබදධ් මෙ�ා වූමෙයම් 
කා�රාගමෙය�් මිදුමෙණම් 
මෙකමෙලසු�් මෙකමෙර�් විසංයුක්ත වූමෙයම් 
විගත�ය්යාර්දා කළ සිති�් යුක්ත ව වාසකරමි. 



විසංයුමෙත්තා 
වි�රියාදීකමෙත� මෙචතසා විහරාමි. 

සුමෙත මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
�ුමෙත මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
විඤ්ඤාමෙත මෙ!ා අහං ආවුමෙසා, 
අ�ුපමෙයා අ�පාමෙයා අ�ිස්සිමෙතා අප්පටිබමෙ@ධා විප්ප�ුමෙත්තා විසංයුමෙත්තා 
වි�රියාදීකමෙත� මෙචතසා විහරාමි. 
එවං මෙ!ා මෙ� ආවුමෙසා, �ා�මෙතා එවං පස්සමෙතා ඉමෙ�සු චතුසු මෙවාහාමෙරසු 
අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත’$ති.

තස්ස භික්!මෙව භික්!ුමෙ�ා සාධූති භාසිතං අභි�න්දිතබ්බං, අ�ුමෙ�ාදිතබ්බං. සාධූති 
භාසිතං අභි�න්දිත්වා අ�ුමෙ�ාදිත්වා උත්තරිං පමෙඤ්හා පචු්ඡිතමෙබ්බා: 

බාහිය�ුත්තං
තස්�ාතිහ මෙත බාහිය, එවං සික්ඛිතබ්බ: 
“දිමෙBC දිBC�ත්තං භවිස්සති, 
සුමෙත සුත�ත්තං භවිස්සති, 
�ුමෙත �ුත�ත්තං භවිස්සති, 
විඤ්ඤාමෙත විඤ්ඤාත�ත්තං භවිස්සතී”ති. 
එවං හි මෙත බාහිය, සික්ඛිතබ්බං.

යමෙතා මෙ!ා මෙත බාහිය, දිමෙBC දිBC�ත්තං භවිස්සති, සුමෙත සුත�ත්තං භවිස්සති, �ුමෙත
�ුත�ත්තං භවිස්සති. විඤ්ඤාමෙත විඤ්ඤාත�ත්තං භවිස්සති, 
තමෙතා ත්වං බාහිය � මෙත�. 
යමෙතා ත්වං බාහිය � මෙත�, තමෙතා ත්වං බාහිය � තත්ථ. 
යමෙතා ත්වං බාහිය � තත්ථ, තමෙතා ත්වං බාහිය මෙ�විධ, � හුරං, � උභය�$තමෙර�. 
එමෙසවමෙ$තා දුක්!ස්සා”ති.

ඇවැත්�ි, �� ශබ්දාලම්බ�මෙයහි ... 
ඇවැත්�ි, �� (ගන්ධ රස ස්ප්රෂ්ටව්ය) �ුතමෙයහි ... 
ඇවැත්�ි, �� ධ�ාර්ලම්බ�මෙයහි 
රාගවශමෙය�් උපග�� �ැතිමෙයම්, ප්රතිඝවශමෙය�් අපග�� �ැතිමෙයම්, 
තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි විසි�් අ�ිශ්රිත වූමෙයම් ඡන්දරාග වශමෙය�් ප්රතිබද්ධ මෙ�ා වූමෙයම් 
කා�රාගමෙය�් මිදුමෙණම් මෙකමෙලසු�් මෙකමෙර�් විසංයුක්ත වූමෙයම් විගත�ය්යාර්දා කළ 
සිති�් යුක්ත ව වාසකරමි. 
ඇවැත්�ි, මෙ�මෙස් ද�්�ා වූ මෙ�මෙස් දක්�ා වූ �ාමෙග් සිත මෙම් සතර මෙවෝහාරය�් 
මෙකමෙරහි උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ා මෙග� ආස්රවය�් මෙකමෙර�් මිදිණැ’ යි කියා යි.

�හමෙණ�ි, ඒ �හණහුමෙග් භාෂිතය ‘�ැ�ැවැ’යි අභි�න්ද� කළ යුතු යැ, අ�ුමෙ�ෝද�ා
කළ යුතු යැ, �ැ�ැවැ’ යි ඒ භාෂිතය අභි�න්ද� මෙකාට අ�ුමෙ�ෝද�් ව �තුමෙයහි 
ප්රශ්�මෙයක් පිලිවිසියැ යුතු: 

එවිට ඔබ එයි�් මෙ�ාව�්මෙ�්ය
යම් විමෙටක ඔබ එයි�් මෙ�ාව�්මෙ�්ද එවිට ඔබ එහි මෙ�ාවමෙ�්්ය
යම් විමෙටක බාහිය ඔබ එහි මෙ�ාවමෙ�්ද්, එවිට බාහිය ඔබ මෙ�ත�ත් මෙ�ාමෙවයි, 
එ ත�ත් මෙ�ාමෙවයි මෙදතැ� අතරත් මෙ�ාමෙවයි 



2. පඤ්ච ස"ා ඉසම ආවුස�ා, උපාදානක්"න්ධා

පඤ්ච මෙ!ා ඉමෙ� ආවුමෙසා, උපාදා�ක්!න්ධා මෙත� භගවතා �ා�තා පස්සතා අරහතා 
සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා. කතමෙ� පඤ්ච: 

1. රූපුපාදා�ක්!මෙන්ධා 
2. මෙවද�ුපාදා�ක්!මෙන්ධා 
3. සඤ්ඤුපාදා�ක්!මෙන්ධා 
4. සඞ්!ාරූපාදා�ක්!මෙන්ධා 
5. විඤ්ඤාණුපාදා�ක්!මෙන්ධා. 

ඉමෙ� මෙ!ා ආවුමෙසා, පඤ්චුපාදා�ක්!න්ධා මෙත� භගවතා �ා�තා පස්සතා අරහතා 
සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා. කථං �ා�මෙතා ප�ායස්�මෙතා කථං පස්සමෙතා 
ඉමෙ�සු පඤ්චසුපාදා�ක්!මෙන්ධසු අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත$ති: 

ඛීණාසවස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා වුසිතවමෙතා කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස 
අ�ුප්පත්තසදත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤා��ස්ස සම්�දඤ්ඤා වි�ුත්තස්ස 
අය��ධුමෙම්�ා මෙහාති මෙවය්යාකරණාය: 

රූපං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා, අබලං විරාගං අ�ස්සාසික’$ති විදිත්වා   

(virāgunaṃ=fading away)
මෙය රූමෙප උපයූපාදා�ා මෙචතමෙසා අධිBCා�ාභි�ිමෙවසා�ුසයා, 

මෙතසං !යා විරාගා �ිමෙරාධා චාගා පටි�ිස්සග්ගා වි�ුත්තං මෙ� චිත්ත’$ති ප�ා�ාමි.

මෙවද�ං මෙ!ා අහං, ආවුමෙසා -මෙප- 
සඤ්ඤං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
සඞ්!ාමෙර මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
විඤ්ඤාණං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා අබලං විරාගං අ�ස්සාසික’$ති විදිත්වා මෙය විඤ්ඤාමෙණ
උපයූපාදා�ා මෙචතමෙසා අධිBCා�ාභි�ිමෙවසා�ුසයා, මෙතසං !යා විරාගා �ිමෙරාධා 
චාගා පටි�ිස්සග්ගා වි�ුත්තං මෙ� චිත්ත$ති ප�ා�ාමි. එවං මෙ!ා මෙ� ආවුමෙසා, 
�ා�මෙතා එවං පස්සමෙතා ඉමෙ�සු පඤ්චසූපාදා�ක්!මෙන්ධසු අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං 
වි�ුත්ත$ති.

"ජ්ජනීය �ුත්තං
කිඤ්ච භික්!මෙව, රූපං වමෙදථ: රැප්පතීති මෙ!ා භික්!මෙව, තස්�ා රූප$ති වුච්චති. මෙක�
රැප්පති: සීමෙත�’පි රැප්පති, උමෙණ්හ�’පි රැප්පති, ජිඝච්ඡාය’පි රැප්පති, පිපාසාය’පි 
රැප්පති, ඩංස�කසවාතාතපසිරිංසපසම්ඵමෙස්ස�’පි රැප්පති. රැප්පතීති මෙ!ා භික්!මෙව, 

ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල දක්�ා වූ අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙම් පස්වැදූරැම් උපාදා�ස්කන්ධමෙයෝ මෙ�ාමෙ�ාවට 
මෙදස� ලදහ. කවර පමෙසක යත්: ඒ මෙ�මෙස් යැ: රූපූපාදා�සකන්ධ යැ, 
මෙව්ද�ූපාදා�සකන්ධ යැ, සඤ්ඤුපාදා�ස්කන්ධ යැ, සඞ්!ාරූපාදා�සකන්ධ 
යැ,විඤ්ඤාණූපාදා�සකන්ධ යි. ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල 
දක්�ා වූ ස�්යක් සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙම් පමෙඤ්චාපාදා� සක්න්ධමෙයෝ 
මෙ�ාමෙ�ාවට මෙදස� ලදහ. 
මෙකමෙස් ද�්�ා වූ මෙකමෙස් දක්�ා වූ ඒ අයුෂ්�ත්හුමෙග් සිත මෙම් 
පඤ්මෙචෝපාදා�ස්කන්ධය�් මෙකමෙරහි උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ා මෙග� ආස්රවය�් 
මෙකමෙර�් මිදුමෙණ් මෙව් ද: 

�හමෙණ�ි, වැස �ි�වූ බඹසර ඇති කළ කරණී ඇති බහාතැබූ මෙකමෙලස්බර ඇති 
පැමිණි රහත්ඵල ඇති පරික්ෂීණ භවසංමෙයෝ�� ඇති 
ක්ෂීණාස්රව �හණහුමෙග් ප්රශ්�ව්යාකරණයට මෙම් ස්වභාව මෙවයි: 

ඇවැත්�ි, �� රූපය අබල ය, විරාග ය, අ�ස්වාසික යයි දැ� රූප මෙයහි යම් 
උපයුපාදා� මෙකමෙ�ක් ඇද්ද සිත පිළිබඳ අධිෂ්Cා� අභි�ිමෙව්ශ අ�ුශය මෙකමෙ�ක් 
ඇද්ද උ�්මෙග් ක්ෂය මෙහ්තුමෙය�් විරාගමෙහ්තුමෙය�් �ිමෙරෝධ මෙහ්තුමෙය�් ත්යාග 
මෙහ්තුමෙය�් හැරැපීම්මෙහ්තුමෙය�් �ාමෙග් සිත මිදිණැ’යි �ුවණි�් ද�ිමි. 

ඇවැත්�ි, �� මෙව්ද�ාව ... 
ඇවැත්�ි, �� සංඥාව ... 
ඇවැත්�ි, �� සංස්කාරය�් ... 
ඇවැත්�ි, �� විඥා�ය අබල ය විරාග ය අ�ාස්වාසික යැ’ යි දැ� විඥා�මෙයහි යම් 
උපය-උපාදා� මෙකමෙ�ක් ඇදද් සිත පිළිබඳ අධිෂ්Cා� අභි�ිමෙව්ශ අ�ුශය මෙකමෙ�ක් 
ඇද්ද උ�්මෙග් ක්ෂය මෙහ්තුමෙය�් විරාගමෙහ්තුමෙය�් �ිමෙරෝධ මෙහ්තුමෙය�් ත්යාග 
මෙහ්තුමෙය�් හැරැපීම් මෙහ්තුමෙය�් ‘�ාමෙග් සිත මිදිණැ’යි �ුවණි�් ද�ිමි. ඇවැත්�ි, 
මෙ�මෙස් ද�්�ා වූ මෙ�මෙස් දක්�ා වූ �ාමෙග් සිත පඤ්මෙචෝපාදා�ස්කන්ධය�් මෙකමෙරහි 
උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ා මෙග� ආස්රවය�් මෙකමෙර�් මිදිණැ’ යි කියා යි.



තස්�ා රූප$ති වුච්චති.

තත්ර භික්!මෙව, සුතවා අරියසාවමෙකා ඉති පටිසඤ්චික්!ති: 
අහං මෙ!ා එතරහි රූමෙප� !ජ්�ාමි. අතීතම්පහං අ@ධා�ං එවමෙ�ව රූමෙප� !ජ්ජිං, 
මෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පමෙ$�� රූමෙප� !ජ්�ාමි. 

අහං මෙචව මෙ!ා ප� අ�ාගතං රූපං අභි�මෙන්දය්යං, අ�ාගතම්පහං අ@ධා�ං එවමෙ�ව
රූමෙප� !මෙජ්�ය්යං, මෙසය්යථාපි එතරහි පච්චුප්පමෙ$�� රූමෙප� !ජ්�ාමීති. මෙසා ඉති
පටිසඞ්!ාය අතීතස්මිං රූපස්මිං අ�මෙපමෙ!ා මෙහාති අ�ාගතං රූපං �ාභි�න්දති 
පච්චුප්ප$�ස්ස රූපස්ස �ිබ්බිදාය විරාගාය �ිමෙරාධාය පටිපමෙ$�ා මෙහාති.
යං කිඤ්චි රූපං අතීතා�ාගතපච්චුප්ප$�ං අජ්ඣත්තං වා බහි@ධා වා ඔළාරිකං වා 
සු!ු�ං වා හී�ං වා පණීතං වා යං දූමෙර ස$තිමෙක වා, සබ්බං රූපං “මෙ�තං ��, 
මෙ�මෙසා’හ�ස්මි, � මෙ� මෙසා අත්තා”ති, එවමෙ�තං යථාභූතං සම්�ප්පඤ්ඤාය දBCබ්බං.

අයං වචු්චති, භික්!මෙව, අරියසාවමෙකා අපචි�ාති, මෙ�ා ආචි�ාති, 
ප�හති, � උපාදියති, විසිමෙ�ති, මෙ�ා උස්සිමෙ�ති විධූමෙපති, � සන්ධූමෙපති.

උපය �ුත්තං
උපමෙයා භික්!මෙව, අවි�ුමෙත්තා, අ�ුපමෙයා වි�ුමෙත්තා. 
රූපුපයං වා භික්!මෙව, විඤ්ඤාණං තිBC�ා�ං තිමෙBCය්ය, රූපාරම්�ණං රූපප්පතිBCං 
�න්දූපමෙසච�ං වු@ධිං විරූළ්හිං මෙවපුල්ලං ආපමෙජ්�ය්ය. 
මෙවද�ූපයං වා භික්!මෙව -මෙප- 
සඤ්ඤූපයං වා භික්!මෙව -මෙප- 
සඞ්!ාරූපයං වා භික්!මෙව විඤ්ඤාණං තිBC�ා�ං තිමෙBCය්ය, සඞ්!ාරාරම්�ණං 
සඞ්!ාරප්පතිBCං �න්දූපමෙසච�ං වු@ධිං විරූළ්හිං මෙවපුල්ලං ආපමෙජ්�ය්ය.

රූපධාතුයා මෙච භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා රාමෙගා පහීමෙ�ා මෙහාති. රාගස්ස පහා�ා 
මෙවාච්ඡිජ්�තාරම්�ණං, පතිBCා විඤ්ඤාණස්ස � මෙහාති.

තස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා සාධූති භාසිතං අභි�න්දිතබ්බං, අ�ුමෙ�ාදිතබ්බං. සාධූති 
භාසිතං අභි�න්දිත්වා අ�ුමෙ�ාදිත්වා උත්තරිං පමෙඤ්හා පචු්ඡිතමෙබ්බා: 

3. ඡයමිා ආවුස�ා, ධාතුසයා

�හමෙණ�ි, ඒ �හණහුමෙග් භාෂිතය ‘�ැ�ැවැ’යි අභි�න්ද� කළ යුතු යි, අ�ුමෙ�ෝද�ා 
කළ යුතු යි. ‘�ැ�ැවැ’ යි ඒ භාෂිතය සතුටි�් පිළිමෙග� අ�ුමෙ�ෝද�් වැ �තුමෙයහි 
ප්රශ්�මෙයක් පිළිවිසිය යුතු: 



ඡයි�ා ආවුමෙසා, ධාතුමෙයා මෙත� භගවතා �ා�තා පස්සතා අරහතා සම්�ාසම්බුමෙ@ධ�
සම්�දක්!ාතා. කත�ා ඡ: පCවීධාතු ආමෙපාධාතු මෙතමෙ�ාධාතු වාමෙයාධාතු ආකාසධාතු
විඤ්ඤාණධාතු. 
ඉ�ා මෙ!ා ආවුමෙසා, ඡ ධාතුමෙයා මෙත� භගවතා �ා�තා පස්සතා අරහතා 
සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා. කථං �ා�මෙතා ප�ායස්�මෙතා කථං පස්සමෙතා ඉ�ාසු
ඡසු ධාතුසු අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත$ති: 

ඛීණාසවස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා වුසිතවමෙතා කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස අ�ුප්පත්
තසදත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤා��ස්ස සම්�දඤ්ඤා වි�ුත්තස්ස අය��ුධමෙම්�ා 
මෙහාති මෙවය්යාකරණාය: 
පCවීධාතුං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා 

� අත්තමෙතා උපගච්ඡිං, earth element as not self
� ච පCවීධාතු�ිස්සිතං අත්තා�ං. no self associated with the earth element
මෙය ච පCවීධාතු�ිස්සිතා උපයූපාදා�ා මෙචතමෙසා අධිBCා�ාභි�ිමෙවසා�ුසයා මෙතසං 
!යා විරාගා �ිමෙරාධා චාගා පටි�ිස්සග්ගා වි�ුත්තං මෙ� චිත්ත$ති ප�ා�ාමි. 

ආමෙපාධාතුං මෙ!ා අහං, ආවුමෙසා -මෙප- 
මෙතමෙ�ාධාතුං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
වාමෙයාධාතුං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
ආකාසධාතුං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා -මෙප- 
විඤ්ඤාණධාතුං මෙ!ා අහං ආවුමෙසා, � අත්තමෙතා උපගච්ඡිං � ච 
විඤ්ඤාණධාතු�ිස්සිතං අත්තා�ං. මෙය ච විඤ්ඤාණධාතු�ිස්සිතා උපයූපාදා�ා 
මෙචතමෙසා අධිBCා�ාභි�ිමෙවසා�ුසයා, මෙතසං !යා විරාගා �ිමෙරාධා චාගා 
පටි�ිස්සග්ගා වි�ුත්තං මෙ� චිත්ත$ති ප�ා�ාමි. එවං මෙ!ා මෙ� ආවුමෙසා, �ා�මෙතා 
එවං පස්සමෙතා ඉ�ාසු ඡසු ධාතුසු අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත$ති.

තස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා සාධූති භාසිතං අභි�න්දිතබ්බං අ�ුමෙ�ාදිතබ්බං. සාධූති 
භාසිතං අභි�න්දිත්වා අ�ුමෙ�ාදිත්වා උත්තරිං පමෙඤ්හා පචු්ඡිතමෙබ්බා: 

ධාතුවිභඞ්ග �ූත්රය
යා මෙචව මෙ!ා ප� අජ්ඣත්තිකා පCවීධාතු යා ච බාහිරා පCවීධාතු, 
පCවීධාතුමෙරමෙවසා. 
තං මෙ�තං ��, මෙ�මෙසාහ�ස්මි, � මෙ�මෙසා අත්තා’ති එවමෙ�තං යථාභූතං 
සම්�ප්පඤ්ඤාය දBCබ්බං. එවමෙ�තං යථාභූතං සම්�ප්පඤ්ඤාය දිස්වා පCවීධාතුයා 
�ිබ්බින්දති, පCවීධාතුයා චිත්තං විරාමෙ�ති.

ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල දක්�ා වූ අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙ� ධාතුහු සමෙදමෙ�ක් මෙ�ාමෙ�ාවට වදාර� ලදහ. 
කවර සමෙදමෙ�ක යත්: පෘථිවිධාතු යැ, අබ්ධාතු යැ, මෙත්මෙ�ෝධාතු යැ, වාමෙයෝධාතු යැ, 
ආකාශධාතු යැ, විඥා�ධාතු යි. 
ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල දක්�ා වූ අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙ� ධාතුහු සමෙද� මෙ�ා�වට වදාර� ලදහ. මෙකමෙස් 
ද�්�ා වූ මෙකමෙස් දක්�ා වූ ආයුෂ්�ත්හුමෙග් සිත මෙ� සවැදූරැම් ධාතු�් මෙකමෙරහි 
උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ාමෙග� ආස්රවය�් මෙකමෙර�් මිදුමෙණ් මෙව් ද: 

�හමෙණ�ි, වැසැ �ි�වූ බඹසර ඇති, කළ කරණී ඇති, බහා තැබූ මෙකමෙලස් බර ඇති,
පැමිණි රහත්ඵල ඇති, පරික්ෂීණ භවසංමෙයෝ�� ඇති, මෙ�ාමෙ�ාවට දැ� මිදුණු 
ක්ෂීණාස්රව �හණහට ප්රශ්�ව්යාකරණය පිණිස මෙ� ස්වභාවය ඇත: ඇවැත්�ි, �� 
පෘථිවිධාතුව ආත්�වශමෙය�් මෙ�ා පැමිණිමෙයමි. පෘථිවිධාතු �ිඃශ්රිත වූ මෙසසු ධාතු ද 
ආත්�මෙකාටමෙග� මෙ�ා පැමිණිමෙයමි. 
පෘථිවිධාතු �ිඃශ්රිත වූ (තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි සං!්යාත) යම් උපය උපාදා� මෙකමෙ�ක් ඇද්ද, 
සිත පිළිබඳ (තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි සං!්යාත) යම් අධිෂ්Cා� අභි�ිමෙව්ස අ�ුසය මෙකමෙ�ක් 
ඇද්ද, උ�්මෙග් ක්ෂය මෙහ්තුමෙය�් විරාග මෙහ්තුමෙය�් �ිමෙරෝධ මෙහ්තුමෙය�් ත්යාග 
මෙහ්තුමෙය�් හැරැපීම් මෙහ්තුමෙය�් “�ා සිත මිදිණැ” යි �ුවණි�් ද�්මි. 

ඇවැත්�ි, �� අබ්ධාතු ... 
ඇවැත්�ි, �� මෙත්මෙ�ෝධාතු ... 
ඇවැත්�ි, �� වාමෙයෝධාතු ... 
ඇවැත්�ි, �� ආකාශධාතු  …
ඇවැත්�ි, �� විඥා�ධාතු ආත්� වශමෙය�් මෙ�ා ගතිමි. ආත්�ය විඥා� ධාතු �ිඃශ් 
රිතමෙකාට ද මෙ�ා ගතිමි. විඥා�ධාතු �ිඃශ්රිත වූ (තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි සං!්යාත) යම් �ැ 
උපය උපාදා� මෙකමෙ�ක් ඇද්ද, සිත පිළිබඳ (තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි සං!්යාත) යම් අධිෂ්Cා�
අභි�ිමෙව්ස අ�ුසය මෙකමෙ�ක් ඇද්ද, උ�්මෙග් ක්ෂය මෙහ්තුමෙය�් විරාග මෙහ්තුමෙය�් 
�ිමෙරෝධ මෙහ්තුමෙය�් ත්යාග මෙහ්තුමෙය�් “�ා සිත මිදිණැ” යි �ුවණි�් ද�ිමි.
ඇවැත්�ි, මෙ�මෙසයි�් ද�්�ා වූ මෙ�මෙසයි�් දක්�ා වූ �ාමෙග් සිත් මෙ� සවැදූරැම් 
ධාතු�් මෙකමෙරයි උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ා මෙග� මිදිණැ යි කියායි.

�හමෙණ�ි, ඒ �හණහුමෙග් වච�ය ‘�ැ�ැවැ’ යි සතුටි�් පිළිගත යුතු යැ. අ�ුමෙ�වු�ි 
කළ යුතු යැ. වච�ය ‘�ැ�ැව’ යි සතුටි�් පිළිමෙග� අ�ුමෙ�වු�ි මෙකාට �තුමෙයහි 
ප්රශ්�යක් පිළිවිසිය යුතු: 



4. ඡ අජ්ඣත්තිකබාහි�ානි ආයතනානි

ඡ මෙ!ා ප�ි�ා�ි ආවුමෙසා අජ්ඣත්තිකබාහිරා�ි ආයත�ා�ි මෙත� භගවතා �ා�තා 
පස්සතා අරහතා සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා�ි. 
කත�ා�ි ඡ: 
චක්!ංු මෙචව රූපා ච, 
මෙසාතං ච ස@දා ච, 
ඝා�ං ච ගන්ධා ච, 
ජිව්හා ච රසා ච, 
කාමෙයා ච මෙඵාBCබ්බා ච, 
�මෙ�ා ච ධම්�ා ච, 
ඉ�ා�ි මෙ!ා ආවුමෙසා ඡ අජ්ඣත්තිකබාහිරා�ි ආයත�ා�ි මෙත� භගවතා �ා�තා 
පස්සතා අරහතා සම්�ාසම්බුමෙ@ධ� සම්�දක්!ාතා�ි. 
කථං �ා�මෙතා ප�ායස්�මෙතා කථං පස්සමෙතා ඉමෙ�සු ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහිමෙරසු 
ආයතමෙ�සු අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත$ති: 

ඛීණාසවස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා වුසිතවමෙතා කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස 
අ�ුප්පත්තසදත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤා��ස්ස සම්�දඤ්ඤාවි�ුත්තස්ස 
අය��ධුමෙම්�ා මෙහාති මෙවය්යාකරණාය: 

චක්!ුස්මිං ආවුමෙසා, රූමෙප චක්!වුිඤ්ඤාමෙණ චක්!ුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතමෙබ්බසු ධමෙම්�සු 
මෙයා ඡමෙන්දා, මෙයා රාමෙගා, යා �න්දී, යා තණ්හා, මෙය ච උපයූපාදා�ා මෙචතමෙසා 
අධිBCා�ාභි�ිමෙවසා�ුසයා, මෙතසං !යා විරාගා �ිමෙරාධා චාගා පටි�ිස්සග්ගා 
වි�ුත්තං මෙ� චිත්ත$ති ප�ා�ාමි. 
මෙසාතස්මිං ආවුමෙසා, සමෙ@ද මෙසාතවිඤ්ඤාමෙණ -මෙප- 
ඝා�ස්මිං ආවුමෙසා, ගමෙන්ධ ඝා�විඤ්ඤාමෙණ -මෙප- 
ජිව්හාය ආවුමෙසා, රමෙස ජිව්හාවිඤ්ඤාමෙණ -මෙප- 
කායස්මිං ආවුමෙසා, මෙඵාBCමෙබ්බ කායවිඤ්ඤාමෙණ -මෙප- 
��ස්මිං ආවුමෙසා, ධමෙම්� �මෙ�ාවිඤ්ඤාමෙණ �මෙ�ාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතමෙබ්බසු ධමෙම්�සු
මෙයා ඡමෙන්දා, මෙයා රාමෙගා, යා �න්දී, යා තණ්හා, මෙය ච උපයූපාදා�ා මෙචතමෙසා 
අධිBCා�ාභි�ිමෙවසා�ුසයා, මෙතසං !යා විරාගා �ිමෙරාධා චාගා පටි�ිස්සග්ගා 
වි�ුත්තං මෙ� චිත්ත$ති ප�ා�ාමි. 
එවං මෙ!ා මෙ� ආවුමෙසා �ා�මෙතා එවං පස්සමෙතා ඉමෙ�සු ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහිමෙරසු 
ආයතමෙ�සු අ�ුපාදාය ආසමෙවහි චිත්තං වි�ුත්ත$ති.

තස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා ‘සාධ’ූති භාසිතං අභි�න්දිතබ්බං අ�ුමෙ�ාදිතබ්බං. සාධූති 

ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ, සියල්ල දක්�ා වූ, අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙම් ආධ්යාත්මික බාහිර ආයත�මෙයෝ සමෙද� 
මෙ�ාමෙ�ාවට වදාර� ලදහ. කවර සමෙදමෙ�ක යත්: 
ඇස හා රූපමෙයෝ යැ, 
ක� හා ශබ්දමෙයෝ යැ, 
�ාසය හා ගන්ධමෙයෝ යැ, 
දිව හා රසමෙයෝ යැ, 
කය හා ස්ප්රෂ්ටව්යමෙයෝ යැ, 
සිත හා ධ�ර්මෙයෝ යි. 
ඇවැත්�ි, භාග්යවත් වූ සියල්ල ද��්ා වූ සියල්ල දක්�ා වූ අහර්ත් වූ ස�්යක් 
සම්බුද්ධය�් වහ�්මෙස් විසි�් මෙම් අධ්යාත්මික බාහිර ආයත�මෙයෝ සමෙද� 
මෙ�ාමෙ�ාවට වදාර� ලදහ. 
කිපරිදි ද�්�ා වූ කිපරිදි දක්�ා වූ ආයුෂ්�ත්හුමෙග් සිත මෙ� සවැදූරැම් අධ්යාත්මික 
බාහිර ආයත�ය�් මෙකමෙරහි උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ා මෙග� ආස්රවය�් මෙකමෙර�් 
මිදුමෙණ් මෙව් ද, 
�හමෙණ�ි, වැසැ �ි� වූ බඹසර ඇති, කළ කරණී ඇති බැහූ මෙකමෙලස් බර ඇති, ලැබූ
රහත් ඵල ඇති, ක්ෂය කළ භව සංමෙයෝ�� ඇති මෙ�ාමෙ�ාවට දැ� මිදුණු ක්ෂණීාස්රව 
�හණහට ප්රශ්� ව්යාකරණ පිණිස මෙ� ස්වභාවය ඇත: 

ඇවැත්�ි, චක්ෂුස්හි රූපමෙයහි චක්ෂුර්විඥා�මෙයහි චක්ෂුර්විඥා�මෙය�් විඥාතව්ය ධ�ර්මෙයහි
යම් තෘෂ්ණා ඡන්දමෙයක් යම් රාගමෙයක් යම් �න්දියක් යම් තෘෂ්ණාවක් (තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි 
සං!්යාත) යම් උපය උපාදා� මෙකමෙ�ක් සිත පිළිබඳ තෘෂණ්ා දෘෂ්ටි �ම් ව� 
අධිෂ්Cා� අභි�ිමෙව්ස අ�ුසය මෙකමෙ�ක් ඇද්ද, උ�්මෙග් ක්ෂය මෙහ්තුමෙය�් විරාග 
මෙහ්තුමෙය�් �ිමෙරෝධ මෙහ්තුමෙය�් ත්යාග මෙහ්තුමෙය�් හැරැපීම් මෙහ්තුමෙය�් “�ා සිත 
මිදිණැ’ යි �ුවණි�් ද�්මි. 

“ඇවැත්�ි, කමෙණහිද, ශබ්දමෙයහිද, මෙසාත විඤ්ඤා�මෙයහිද -මෙප-

--

ඇවැත්�ි, මෙ� පරිදි ද��්ා වූ මෙම් පරිදි දක්�ා වූ �ාමෙග් සිත මෙම් සවැදූරැම් 
අධ්යාත්මික බාහිර ආයත�ය�් මෙකමෙරහි උපාදා� වශමෙය�් මෙ�ාමෙග� ආස්රවය�් 
මෙකමෙර�් මිදිණ කියායි.

ඇවැත්�ි, ඒ භකි්ෂුවමෙග් කී� යහපතැයි කියා පිළිගත යුතුයි. ඒ අ�ුව සතුටුවිය 
යුතුයි. යහපතැයි ඒ කී� පිළිමෙගණ ඒ අ�ුව සතුටුව (එ� ප්රශ්�මෙය�්ද සූහී�ට පත් 



භාසිතං අභි�න්දිත්වා අ�ුමෙ�ාදිත්වා උත්තරිං පමෙඤ්හා පචු්ඡිතමෙබ්බා: 

�තිපට්ඨාන �ූත්රය
ඉධ භික්!මෙව භික්!ු

1. චක්!ුඤ්ච ප�ා�ාති. 
2. රූමෙප ච ප�ා�ාති. 
3. යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්�ති සංමෙයා��ං, තඤ්ච ප�ා�ාති. 
4. යථා ච අ�පු්ප$�ස්ස සංමෙයා��ස්ස උප්පාමෙදා මෙහාති, තඤ්ච ප�ා�ාති. 
5. යථා ච උප්ප$�ස්ස සංමෙයා��ස්ස පහා�ං මෙහාති. තඤ්ච ප�ා�ාති. 
6. යථා ච පහී�ස්ස සංමෙයා��ස්ස ආයතිං අ�ුප්පාමෙදා මෙහාති, තඤ්ච ප�ා�ාති.

මාලුඞ්ක්යපුත්ත �ූත්රය
තං කිම්�ඤ්ඤසි �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, 
මෙය මෙත චක්!ුවිමෙඤ්ඤය්යා රූපා අදිBCා අදිBCපුබ්බා, � ච පස්සසි, � ච මෙත මෙහාති.
පමෙස්සය්ය$ති, අත්ථි මෙත තත්ථ ඡමෙන්දා වා රාමෙගා වා මෙප�ං වාති. මෙ�ා මෙහතං භමෙ$ත.

මෙය මෙත මෙසාතවිමෙඤ්ඤය්යා ස@දා අස්සුතා අස්සුතපුබ්බා, � ච සුණාසි, � ච මෙත 
මෙහාති සුමෙණය්ය$ති, අත්ථි මෙත තත්ථ ඡමෙන්දා වා රාමෙගා වා මෙප�ං වාති. මෙ�ා මෙහතං, 
භමෙ$ත. 

මෙය මෙත ඝා�විමෙඤ්ඤය්යා ගන්ධා අඝායිතා අඝායිතපුබ්බා. � ච ඝායසි, � ච මෙත 
මෙහාති ඝාමෙයය්ය$ති? අත්ථි මෙත තත්ථ ඡමෙන්දා වා රාමෙගා වා මෙප�ං වාති. මෙ�ා මෙහතං 
භමෙ$ත.

මෙය මෙත ජිව්හාවිමෙඤ්ඤය්යා රසා අසායිතා අසායිතපුබ්බා, � ච සායසි, � ච මෙත 
මෙහාති සාමෙයය්ය$ති, අත්ථි මෙත තත්ථ ඡමෙන්දා වා රාමෙගා වා මෙප�ං වාති. මෙ�ා මෙහතං 
භමෙ$ත. 

මෙය මෙත කායවිමෙඤ්ඤය්යා මෙඵාBCබ්බා අසම්ඵුBCා අසම්ඵුBCපුබ්බා � ච ඵුසසි, � ච 
මෙත මෙහාති ඵුමෙසය්ය$ති, අත්ථි මෙත තත්ථ ඡමෙන්දා වා රාමෙගා වා මෙප�ං වාති. මෙ�ා 
මෙහතං භමෙ$ත. 

මෙය මෙත �මෙ�ාවිමෙඤ්ඤය්යා ධම්�ා අවිඤ්ඤාතා අවිඤ්ඤාතපුබ්බා, � ච වි�ා�ාසි, 
� ච මෙත මෙහාති වි�ාමෙ�ය්ය$ති, අත්ථි මෙත තත්ථ ඡමෙන්දා වා රාමෙගා වා මෙප�ං වාති. 
මෙ�ාමෙහතං භමෙ$ත.

මෙ�ාමෙව්�ම්) �තුද ප්රශ්�යක් ඇසිය යුතුයි.

�ාලුඞ්ක්යපුත්ත, ඒ කි�ැයි හඟිවු ද, 
චක්!වුිඤ්ඤාණමෙය�් දත යුතු වූ �ුදුටු �දුුටුවිරූ යම් ඒ රූපමෙයෝ මෙවද්ද, (ඔවු�්) 
මෙ�ා ද දකිවු �ම් 'ඔවු�් දකි�්මෙ�මි යි' මෙතාපට මෙ�ා ද සිමෙතක් මෙව් �ම් මෙතාපට 
එහි ඡන්දමෙයක් මෙහෝ රාගමෙයක් මෙහෝ මෙප්ර්�මෙයක් මෙහෝ ඇදද්ැ යි. වහ�්ස මෙ�ය මෙ�ා මෙව්
� ය.

“What do you think, Mālunkyaputta, do you have any desire, lust, or affection 
for those forms cognizable by the eye that you have not seen and never saw 
before, that you do not see and would not think might be seen?
“No, venerable sir.”

https://tipitaka.lk/sn-4-1-10-2/pali
https://tipitaka.lk/mn-1-1-10/pali


එත්ථ ච මෙත, �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, දිBCසුත�ුතවිඤ්ඤාතමෙබ්බසු ධමෙම්�සු දිමෙBC දිBC�ත්තං 
භවිස්සති, සුමෙත සුත�ත්තං භවිස්සති, �ුමෙත �ුත�ත්තං භවිස්සති, විඤ්ඤාමෙත 
විඤ්ඤාත�ත්තං භවිස්සති. 
යමෙතා මෙ!ා මෙත �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, දිBCසුත�ුතවිඤ්ඤාතමෙබ්බසු ධමෙම්�සු දිමෙBC 
දිBC�ත්තං භවිස්සති, සුමෙත සුත�ත්තං භවිස්සති, �ුමෙත �ුත�ත්තං භවිස්සති, 
විඤ්ඤාමෙත විඤ්ඤාත�ත්තං භවිස්සති, 
තමෙතා ත්වං �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, � මෙත�. 
යමෙතා ත්වං �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, � මෙත�, තමෙතා ත්වං �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, � තත්ථ; 
යමෙතා ත්වං �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, � තත්ථ, තමෙතා ත්වං �ාලුඞ්ක්යපුත්ත, මෙ�විධ � හුරං 
� උභය�$තමෙර�. එමෙසවමෙ$තා දුක්!ස්සාති.

රූපං දිස්වා සති �ුBCා පිය�ිමිත්තං ��සි කමෙරාමෙතා
සාරත්තචිමෙත්තා මෙවමෙදති තඤ්ච අමෙජ්ඣාසාය තිBCති.
තස්ස වඩ්ඪ$ති මෙවද�ා අමෙ�කා රූපසම්භවා
අභිජ්ඣා ච විමෙහසා ච චිත්ත�ස්සූපහඤ්ඤති
එවං ආචි�මෙතා දුක්!ං ආරා �ිබ්බාණං වුච්චති.

.………

� මෙසා රජ්�ති රූමෙපසු රූපං දිස්වා පතිස්සමෙතා2
විරත්තචිමෙත්තා මෙවමෙදති තඤ්ච �ාමෙජ්ඣාසාය තිBCති.
යථාස්ස පස්සමෙතා රූපං මෙසවමෙතා චාපි මෙවද�ං
ඛීයති මෙ�ාපචීයති එවං මෙසා චරතී සමෙතා
එවං අපචි�මෙතා දුක්!ං ස$තිමෙක �ිබ්බා�ං වුච්චති.

..…

� මෙසා රජ්�ති ධමෙම්�සු ධම්�ං ඤත්වා පතිස්සමෙතා
විරත්තචිමෙත්තා මෙවමෙදති තඤ්ච �ාමෙජ්ඣාසාය තිBCති
යථාස්ස වි�ා�මෙතා ධම්�ං මෙසවමෙතාචාපි මෙවද�ං
ඛීයති මෙ�ාපචීයති එවං මෙසා චරතී සමෙතා
එවං අපචි�මෙතා දුක්!ං ස$තිමෙක �ිබ්බා�ං වුච්චතී ති.

උපස්�ුති�ුත්තං - ආයතන හ�හා පටිච්ච�මුප්පාදය
චක්!ංු පටිච්ච රූමෙප චපු්පජ්�ති චක්!වුිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ්ගති ඵමෙස්සා. 
ඵස්සපච්චයා මෙවද�ා, මෙවද�ාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදා�ං -මෙප- 
එවමෙ�තස්ස මෙකවලස්ස දුක්!ක්!න්ධස්ස ස�ුදමෙයා මෙහාති.

https://tipitaka.lk/sn-4-1-11-10/pali


මජ්සඣ �ූත්රය
එවං වුමෙත්ත අඤ්ඤතමෙරා භික්!ු මෙථමෙර භික්!ූ එතමෙවාච: 
“ඡ මෙ!ා ආවුමෙසා අජ්ඣත්තිකා�ි ආයත�ා�ි එමෙකා අමෙ$තා, බාහිරා�ි ආයත�ා�ි 
දුතිමෙයා අමෙ$තා, විඤ්ඤාණං �මෙජ්ඣ, තණ්හා සිබ්බ�ී. 
තණ්හා හි �ං සිබ්බති තස්ස තමෙස්සව භවස්ස අභි�ිබ්බත්තියා.

5. �විඤ්ඤාණසක කාසය බහිද්ධා ච �බ්බනිමිසත්ත�ු අභිඞ්කා� 

මමිඞ්කා�මානානු�යා �ු�මූහතා

කථං �ා�මෙතා ප�ායස්�මෙතා කථං පස්සමෙතා ඉ�ස්මිං ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය 
බහි@ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු අභිඞ්කාර �මිඞ්කාර�ා�ා�ුසයා සුස�ූහතාති. 

ඛීණාසවස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා වුසිතවමෙතා කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස 
අ�ුප්පත්තසදත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤා��ස්ස සම්�දඤ්ඤාවි�ුත්තස්ස 
අය��ධුමෙම්�ා මෙහාති මෙවය්යාකරණාය: 

‘පුමෙබ්බ මෙ!ා අහං ආවුමෙසා අගාරියභූමෙතා ස�ාමෙ�ා අවි@දසු අමෙහාසිං. තස්ස මෙ� 
තථාගමෙතා වා තථාගතසාවමෙකා වා ධම්�ං මෙදමෙසසි. තාහං ධම්�ං සුත්වා තථාගමෙත 
ස@ධං පටිලභිං. මෙසා මෙත� ස@ධාපටිලාමෙභ� ස�$�ාගමෙතා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිං 
සම්බාමෙධා ඝරාවාමෙසා ර�ාපමෙථා, අමෙබ්භාකාමෙසා පබ්බජ්�ා, �යිදං සුකරං අගාරං 
අජ්ඣාවසතා එක$තපරිපුණ්ණං එක$තපරිසු@ධං සඞ්!ලිඛිතං බ්රහ්�චරියං චරිතුං. 
ය$��ූාහං මෙකස�ස්සුං ඔහාමෙරත්වා කාසායා�ි වත්ථා�ි අච්ඡාමෙදත්වා අගාරස්�ා 
අ�ගාරියං පබ්බමෙ�ය්ය$ති.
මෙසා මෙ!ා අහං ආවුමෙසා, අපමෙර� ස�මෙය� අප්පං වා මෙභාගක්!න්ධං පහාය �හ$තං
වා මෙභාගක්!න්ධං පහාය අප්පං වා ඤාතිපරිවBටං පහාය �හ$තං වා ඤාතිපරිවBටං 
පහාය මෙකස�ස්සුං ඔහාමෙරත්වා කාසායා�ි වත්ථා�ි අච්ඡාමෙදත්වා අගාරස්�ා අ�ගාරියං
පබ්බජිං. මෙසා එවං පබ්බජිමෙතා ස�ාමෙ�ා භික්!ූ�ං සික්!ාසාජීවස�ාපමෙ$�ා

• පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං, �ිහිතදමෙණ්ඩා 
�ිහිතසමෙත්ථා ලජ්ජී දයාපමෙ$�ා සබ්බපාණභූතහිතා�ුකම්පී විහාසිං. 

• අදි$�ාදා�ං පහාය අදි$�ාදා�ා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. දි$�ාදායී දි$
�පාටිකඞ්ඛී අමෙථමෙ�� සුචිභූමෙත� අත්ත�ා විහාසිං. 

“මෙම් විඤ්ඤාණ සහිත වූ කමෙයහිද, බාහිරවූ සියළු ආරම්�ණය�්හිද, මෙකමෙස් ද�්�ාවූ 
මෙකමෙස් දක්�ාවූ ආයුෂ්�තු�්මෙග් ��ය �ාමෙග් යයි ග�්�ාවූ �ා�ා�ුශයමෙයෝ �ැ�වි�්
උදුරා ද�� ලද්දාහුද? කියායි.

“�හමෙණ�ි, ක්ෂීණාශ්රව වූ වැස �ි�ව� ලද බ්රහ්�චය්යාර්ව ඇති කටයුතු දූ මෙකාට 
අවස�් වූ බහා තබ� ලද බර ඇති පැමිණි ත�ාමෙග් අර්ථය ඇති ක්ෂය කළ භව 
බැඳුම් ඇති, �ැ�වි�් දැ� මිදු�ාවූ භික්ෂුවමෙග් විසඳීම් මෙම් ආකාර මෙවයි.

“ඇවැත්�ි, ‘�� ව�ාහි මෙපර ගිහිව වස�්මෙ�් මෙ�ා ද�්මෙ�ක් වීමි. ඒ �ට 
තථාගතය�් වහ�්මෙස් මෙහෝ තථාගත ශ්රාවක මෙකමෙ�ක් මෙහෝ දහම් මෙදසූහ. �� ඒ 
ධර්�ය අසා තථාගතය�් වහ�්මෙස් මෙකමෙරහි ශ්රදධ්ාව ලැබුමෙවමි. ඒ ශ්රද්ධා ලාභමෙය�් 
යුක්තවූ ඒ �� මෙ�මෙස් සිතිමි. මෙකමෙලස් දූවිලි වැමෙද� �ගවූ, ගිහිමෙගයි විසී� 
අවහිරයකි. පැවිදද් (�දිහස්වූ) අවකාශ ඇතිමෙයයි ගිහිමෙගයි වස�්�හු විසි�් 
එකා�්තමෙය�් සම්පූර්ණවූ, එකා�්තමෙය�් පිරිසිදුවූ, ලියව� ලද හක්මෙගඩියක් මෙ��් 
පිරිසිදුවූ බ්රහ්�චය්යාර්මෙවහි හැසිමෙර�්ට පහසු මෙ�ාමෙව්. �� මෙකස් රැවුල් බා කසාවත් 
හැඳ ගිහිමෙග�් �ික්� ශාස�මෙයහි පැවිදිව�්මෙ�ම් �ම් ඉතා යහපත්ය කියායි.

ඇවැත්�ි, �� පසු කමෙලක අල්ප වූ මෙහෝ මෙභෝගස්කන්ධය හැරැ �හත් වූ මෙහෝ 
මෙභෝගස්කන්ධය හැරැ අල්පවූ මෙහෝ �ූ පිරිවට හැරැ �හත් වූ මෙහෝ �ූ පිරිවට හැරැ 
මෙකමෙහ�ස් බහා කහවත් හැඳ මෙපමෙරවැ ගිහිමෙග�් �ික්�ැ පැවිදද්ට පැමිණිමෙයමි. �� 
මෙ�මෙස් පැවිදි වූමෙයම් භික්ෂූ�්මෙග් ශික්ෂාසාජීවයට පැමිණිමෙයම් 

• පණිවා හැරැ පණිවාමෙය�් වැළැකුමෙණම් වීමි. බහා තැබූ දඬු ඇත්මෙතම් බහා 
තැබූ ශස්ත්ර ඇත්මෙතම්. ලO�ා ඇත්මෙතම් දයාවට පැමිණිමෙයම් සවර්ප්රාණභූත 
හිතා�ුකම්පී වූමෙයම් වාස කමෙළමි. අයි�ාද�් හැරැ අයි�ාද��ි් වැළැකුමෙණම්
වීමි. 

https://tipitaka.lk/an-6-2-1-7/sinh


• අබ්රහ්�චරියං පහාය බ්රහ්�චාරී අමෙහාසිං ආරාචාරී විරමෙතා මෙ�ථු�ා ගා�ධම්�ා.
• �ුසාවාදං පහාය �ුසාවාදා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං, සච්චවාදී සච්චසමෙන්ධා 

මෙථමෙතා පච්චයිමෙකා අවිසංවාදමෙකා මෙලාකස්ස. 
• පිසු�ං වාචං පහාය පිසු�ාය වාචාය පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං, ඉමෙතා සුත්වා � 

අ�ුත්ර අක්!ාතා ඉමෙ�සං මෙභදාය, අ�ුත්ර වා සුත්වා � ඉමෙ�සං අක්!ාතා අ�ූසං 
මෙභදාය, ඉති භි$�ා�ං වා සන්ධාතා සහිතා�ං වා අ�ුප්පදාතා ස�ග්ගාරාමෙ�ා 
ස�ග්ගරමෙතා ස�ග්ග�න්දී ස�ග්ගකරණිං වාචං භාසිතා අමෙහාසිං. 

• ඵරැසං වාචං පහාය ඵරැසාය වාචාය පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං, යා සා වාචා 
මෙ�ලා කණ්ණසු!ා මෙප��ීයා හදයඞ්ග�ා මෙපාරී බහු��ක$තා 
බහු����ාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා අමෙහාසිං. සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්
ඵප්පලාපා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්�වාදී 
වි�යවාදී �ධිා�වතිං වාචං භාසිතා අමෙහාසිං කාමෙල� සාපමෙදසං පරිය$
තවතිං අත්ථසංහිතං.

• මෙසා බී�ගා�භූතගා�ස�ාරම්භා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• එකභත්තිමෙකා අමෙහාසිං රත්තූපරමෙතා පටිවිරමෙතා විකාලමෙභා��ා. 
• �ච්චගීතවාදිතවිසූකදස්ස�ා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• �ාලාගන්ධවිමෙලප�ධාරණ�ණ්ඩ�විභූස�BCා�ා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• උච්චාසය��හාසය�ා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• �ාතරූපර�තපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• ආ�කධඤ්ඤපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• ආ�ක�ංසපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• ඉත්ථිකු�ාරිකපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• දාසිදාසපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• මෙ�ළකපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• හත්ථිගවාස්සවළවපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• මෙ!ත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• දූමෙතය්ය පහි�ග��ා�ුමෙයාගා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• කයවික්කයා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• තුලාකූටකංසකූට�ා�කූටා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• උමෙක්කාට�වඤ්ච��කිතිසාචිමෙයාගා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං. 
• මෙඡද�වධබන්ධ�විපරාමෙ�ාසආමෙලාපසහසාකාරා පටිවිරමෙතා අමෙහාසිං.

මෙසා ස$තුමෙBCා අමෙහාසිං කායපරිහාරිමෙක� චීවමෙර� කුච්ඡිපරිහාරිමෙක� 
පණි්ඩපාමෙත�. මෙසා මෙය� මෙයමෙ�ව පක්කමිං, ස�ාදාමෙයව පක්කමිං. මෙසය්යථාපි �ා� 

• දු�්දැය ග�්�ා සුලුමෙයම් දු�ද්ැය කැ�ැති වූමෙයම් මෙ�ාමෙසාර වූ පවිත්ර වූ 
ආත්�මෙය�් වාස මෙකමෙළමි. 

• අබ්රහ්�චය්යර් හැර ග්රා� ධ�ර් සං!්යාත මෛ�ථු�මෙය�් විරත වැ දුරැවූ හැසිරීම් 
ඇති වැ බ්රහ්�චාරී වීමි. �ුසවා හැරැ �ුසවාමෙය�් වැළැකුමෙණම් වීමි. 

• සත්යවාදී වූමෙයම් සත්ය සන්ධා� ඇත්මෙතම් ස්ථිරවච� ඇත්මෙතම් විශ්වස�ීය 
වච� ඇත්මෙතම් මෙලෝකය විසංවාද මෙ�ාකර�්මෙ�ම් �ුසවාමෙය�් 
වැළැකුමෙණම් වීමි. 

• පිසුණුබස් හැරැ මෙ�ාබ අසා �ු�්මෙග් මෙභ්දය පිණිස එහි මෙ�ා කිය�සුලු 
වූමෙයම් ඔබ මෙහෝ අසා තුලු�්මෙග් මෙභ්දය පිණිස �ු�ට මෙ�ා කිය�සුලු වූමෙයම්
මෙ�මෙස් භි�්� වූව�් මෙහෝ සන්ධා�කරණසුල්මෙලම් ස�ඟ වවූ�්ට මෙහෝ අ�ුබල
මෙද�සුලු වූමෙයම් ස�ග්රාරා� වූමෙයම් ස�ග්රරත වූමෙයම් ස�ගිමෙයහි සතුටු 
වූමෙයම් ස�ග්රකරණ වූ මෙතපුල් මෙද� සුල්මෙලම් වීමි. 

• පමෙරාස්බස් හැරැ පමෙරාස් බසි�් වැළැකුමෙණම් වීමි. යම් වච�යක් 
මෙකළමෙතාලු මෙ�ා වී ද, කණර්සු! වී ද, මෙප්ර්�ණීය වී ද, හෘදයංග� වී ද, 
පුරවැසි වී ද, බහු�� කා�්ත වී ද, බහු�� ��ාප වී ද, එබඳු බස් කිය� 
සුල්මෙලම් වීමි. පලප් හැරැ පලපි�් වැළැකුමෙණම් වීමි. කාලවාදී වූමෙයම් 
භූතවාදී වූමෙයම් අත්ථර්වාදී වූමෙයම් ධ�ර්වාදී වූමෙයම් වි�යවාදී වූමෙයම් සුදුසු 
කල්හි සාපමෙද්ශ වූ පය්යර්�්තවත් වූ අත්ථර්සංහිත වූ මෙළහි �ිධ�් කළ යුතු වූ 
මෙතපුල් කිය�සුලු වූමෙයම් වීමි.

• �� බී�ගා� භූතගා�ය�්මෙග් �ැස්මෙ��් විරත වීමි. 
• එක්මෙව්මෙලහි බත වළඳ කර� සුලු වීමි. විකල් මෙබා�ුමෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි.
• �ට�ු ගය�ු වය�ු විසුළු දස්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• �ල්ගඳවිමෙලවු�් පිළිබඳ ධාරණය, �ණඩ්� යැ, විභූෂණ යැ ය� මෙ�යි�් 

වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• උසසු�් �හඅස්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• ර�්රිදී පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• අ�ධුා�්ය පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. අ�ු�ස් පිළිගැ�්මෙ��් 

වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• ස්ත්රීකු�ාරිකාව�් පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• දැසිදස් පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• එළු තිමෙරළු පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. කුකුළ�් හා හූර�් 

පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• ඇත්ගව අස්මෙවළඹු�් පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• මෙකත්වත් පිළිගැ�්මෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• දූතකම් හා මෙ�මෙහයුම් ග��්හි මෙයදීමෙ��් වැළැකුමෙණම් වීමි. 
• ක්රය වික්රය මෙදකි�් වැළකුමෙ�ම් වීමි. 
• තුලාකූට කසංකූට �ා�කූටමෙය�් වැළකුමෙ�ම් වීමි. 
• උක්මෙකෝට�-වඤ්ච�-�කිති-ය� කුටිලමෙයෝගමෙය�් වැළැකුමෙණම් වීමි. 

මෙ�ද� යැ, වධ යැ, බන්ධ� යැ, විපරාමෙ�ාෂ යැ, මෙවාමෙලාගැ�්� යැ, 
සහසාකාර යැ ය� මෙ�යි�් වැළැකුමෙණම් වීමි.

�� කායපරිහරණයට �ිසි සිවුරි�් කුක්ෂිපරිහරණයට �ිසි පඬිුවාමෙය�් සතුටු වීමි. 



පක්ඛී සකුමෙණා මෙය� මෙයමෙ�ව මෙඩති, සපත්තභාමෙරාව මෙඩති. එවමෙ�ව මෙ!ා අහං 
ආවුමෙසා, ස$තුමෙBCා අමෙහාසිං කායපරිහාරිමෙක� චීවමෙර� කුච්ඡිපරිහාරිමෙක� 
පණි්ඩපාමෙත�. මෙසා මෙය� මෙයමෙ�ව පක්කමිං, ස�ාදාමෙයව පක්කමිං. 

මෙසා ඉමි�ා අරිමෙය� සීලක්!මෙන්ධ� ස�$�ාගමෙතා අජ්ඣත්තං අ�වජ්�සු!ං 
පටිසංමෙවමෙදසිං.

මෙසා චක්!�ුා රූපං දිස්වා � �ිමිත්තග්ගාහී අමෙහාසිං �ා�ුව්යඤ්��ග්ගාහී. 
යත්වාධිකරණමෙ��ං චක්!ුන්ද්රියං අසංවුතං විහර$තං අභිජ්ඣා මෙදා��ස්සා පාපකා 
අකුසලා ධම්�ා අ$වාස්සමෙවය්යුං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජිං, රක්ඛිං චක්!ුන්ද්රියං, 
චක්!ුන්ද්රිමෙය සංවරං ආපජ්ජිං. 
මෙසාමෙත� ස@දං සුත්වා -මෙප- 
ඝාමෙ�� ගන්ධං ඝායිත්වා -මෙප- 
ජිව්හාය රසං සායිත්වා -මෙප- 
කාමෙය� මෙඵාBCබ්බං ඵුසිත්වා -මෙප- 
��සා ධම්�ං විඤ්ඤාය � �ිමිත්තග්ගාහී අමෙහාසිං �ා�ුබ්යඤ්��ග්ගාහී. යත්
වාධිකරණමෙ��ං ��ින්ද්රියං අසංවුතං විහර$තං අභිජ්ඣාමෙදා��ස්සා පාපකා අකුසලා
ධම්�ා අ$වාස්සමෙවය්යුං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජිං, රක්ඛිං ��ින්ද්රියං, ��ින්ද්රිමෙය සංවරං
ආපජ්ජිං. 
මෙසා ඉමි�ා අරිමෙය� ඉන්ද්රියසංවමෙර� ස�$�ාගමෙතා අජ්ඣත්තං අබ්යාමෙසකසු!ං 
පටිසංමෙවමෙදසිං.

මෙසා අභකි්කමෙ$ත පටික්කමෙ$ත සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං. ආමෙලාකිමෙත විමෙලාකිමෙත 
සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං. සමිඤ්ජිමෙත පසාරිමෙත සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං. සඞ්ඝාටිපත්
තචීවරධාරමෙණ සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං. අසිමෙත පීමෙත !ායිමෙත සායිමෙත 
සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං. උච්චාරපස්සාවකමෙම්� සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං. ගමෙත ඨිමෙත 
�ිසිමෙ$� සුමෙත්ත �ාගරිමෙත භාසිමෙත තුණ්හීභාමෙව සම්ප�ා�කාරී අමෙහාසිං.

මෙසා ඉමි�ා ච අරිමෙය� සීලක්!මෙන්ධ� ස�$�ාගමෙතා ඉමි�ා ච අරිමෙය� 
ඉන්ද්රියසංවමෙර� ස�$�ාගමෙතා ඉමි�ා ච අරිමෙය� සතිසම්ප�මෙඤ්ඤ� 
ස�$�ාගමෙතා විවිත්තං මෙස�ාස�ං භජිං අරඤ්ඤං රැක්!�ූලං පබ්බතං කන්දරං 
ගිරිගුහං සුසා�ං ව�පත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්�ං. මෙසා පච්ඡාභත්තං 
පණි්ඩපාතපටික්කමෙ$තා �ිසීදිං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උ�ුං කායං පණිධාය පරි�ු!ං 
සතිං උපBCමෙපත්වා.

1. මෙසා අභිජ්ඣං මෙලාමෙක පහාය විගතාභිමෙජ්ඣ� මෙචතසා විහාසිං, අභිජ්ඣාය 
චිත්තං පරිමෙසාමෙධසිං. 

�� යම් යම් තැමෙ�කැ ගිමෙයම් �ම්, සිවුරැආදිය රැමෙග�ැ �ැ ගිමෙයමි. යම් පිරිදි 
ලිහිණිපක්ෂි යම් යම් තැමෙ�කැ පියා පහරා ය�්මෙ�් පත්රභාර සහිත වැ �ැ පියඹා මෙය්
ද එමෙසයි�ි. ඇවැත්�ි, මෙ� පරිදි �ැ �� කායපරිහරණයට �ිසි සිවුරි�් 
කුක්ෂිපරිහරණයට �ිසි පඬිුවාමෙය�් සතුටු වීමි. �ම් යම් යම් තැමෙ�කැ මෙයම් ද, 
(පිරිකර) රැමෙග� �ැ ගිමෙයමි. 

�� මෙම් ආය්යර් ශීලස්කන්ධමෙය�් ස�න්වාගත වූමෙයම් සිත් තුළ අ�වද්යසු!ය වි�්මෙදමි.

�� ඇසි�් රූ දැකැ �ිමිති මෙ�ාග�්�ාසුලු වූමෙයම් අ�වුියඳු�් මෙ�ාග��්ාසුලුමෙයම් 
වීමි. යම් මෙහ්තුමෙයකි�් චක්ෂුරින්ද්රිය අසංවෘත මෙකාට වස� මෙතල �ා කරා ලා�ක 
අකුශල ධ�ර් ව� අභධි්යාමෙදෞ�ර්�ස්යමෙයෝ ලුහුබඳ�ාහු �ම්, අවුර�ුවට පිළිප�්මි. 
චක්ෂුරින්ද්රිය රැක්මෙකමි. චක්ෂුරින්ද්රිමෙයහි සංවරයට පැමිණිමෙයමි. 
මෙශ්රෝතමෙය�් ශබ්ද අසා ... 
ඝ්රාණමෙය�් ගන්ධය අසා ... 
ජිහ්වාමෙය�් රස විඳ ... 
කයි�් ස්ප්රෂ්ටව්යය�් පැහැසැ ... 
�සි�් ධ�ර්ය�් දැ�ැ �ිමිති මෙ�ාග�්�ාසුලුමෙයම් අ�වුියඳු�් මෙ�ාග�්�ාසුලුමෙයම් 
වීමි. යම් කරැමෙණකි�් ��ින්ද්රිය අසංවෘත මෙකාට වස� මෙතල �ා කරා අභිධ් 
යාමෙදෞ��ස්ය සං!්යාත ලා�ක අකශුලධ�ර්මෙයෝ ලුහුබඳ�ාහු �ම්, ඒ අවුර�ුවට 
පිළිප�්මි. ��ින්ද්රිය රැකිමෙයමි. ��ින්ද්රිමෙයහි සංවරයට පැමිණිමෙයමි. 

�� මෙම් ආය්යර් ඉන්ද්රියසංවරමෙය�් ස�න්වාගත වූමෙයම් අධ්යාත්�මෙයහි (මෙකමෙලසු�් 
විසි�් අ�ාෂකි්ත වූ) අව්යාමෙස්ක සු!ය විඳිමෙයමි.

�� ඉදිරි බලා ග��්හි දු වටාලා ග��්හි දු සම්ප්රඥා�කාරී වීමි. ඉදිරිබැලුම් හා 
දිග�දුික් බැලුම්හි සම්ප්රඥා�කාරී වීමි. අත්පා හැකුළු� හා දිගු කිරීමෙ�හි 
සම්ප්රඥා�කාරී වීමි. සඟළපාසිවුරැ දූරැම්හි සම්ප්රඥා�කාරී වීමි. අසිත පීත !ායිත 
සායිතමෙයහි සම්ප්රඥා�කාරී වීමි. සුලුවට�්�හවට�්කම්හි සම්ප්රඥා�කාරී වීමි. 
ග�මෙ�හි සිටුමෙ�හි හිඳුමෙ�හි �දිිමෙයහි �ිදිවරැම්හි කථාමෙයහි තුෂ්ණීම්භාවමෙයහි 
සම්ප්රඥා�කාරී වීමි.

�� මෙම් ආය්යර්ශීලස්කන්ධමෙය�් ස�න්වාගත වූමෙයම්, මෙම් ආය්යර්ඉන්ද්රියසංවරමෙය�් ස�න්
වාගත වූමෙයම්, මෙම් ආය්යර්ස්�ෘතිසම්ප්ර��්යමෙය�් ස�න්වාගත වූමෙයම්, අරණ්ය යැ, 
වෘක්ෂ�ූල යැ, පවර්ත යැ, කඳුරැ යැ, ගිරිගුහා යැ, මෙසාමෙහා� යැ, ව�මෙපත යැ, අබවස්
යැ, පදිුරැකිළි යැ ය� විචික්තශය�ාස� භ��ය මෙකමෙළමි. �� පසුබත්හි 
පඬිුවාමෙය�් මෙපරළා ආමෙයම්, පලක් බැඳ උඩකුය ඍ�ු මෙකාට පිහිටුවා සිහි පරි�ු! 
මෙකාට එළවාමෙග� හි�්මෙදමි.
�� පඤ්මෙචෝපාදා�ස්කන්ධමෙලෝකමෙයහි අභිධ්යාව දුරැ මෙකාට පහවූ අභිධ්යා ඇති 



2. බ්යාපාදපමෙදාසං පහාය අව්යාප$�චිමෙත්තා විහාසිං සබ්බපාණභූතහිතා�කුම්පී,
බ්යාපාදපමෙදාසා චිත්තං පරිමෙසාමෙධසිං. 

3. ථී�මි@ධං පහාය විගතථී�මිමෙ@ධා විහාසිං ආමෙලාකසඤ්ඤී සමෙතා සම්
ප�ාමෙ�ා, ථී�මි@ධා චිත්තං පරිමෙසාමෙධසිං. 

4. උ@ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අ�ු@ධමෙතා විහාසිං අජ්ඣත්තං වූපස$තචිමෙත්තා, 
උ@ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරිමෙසාමෙධසිං. 

5. විචිකචි්ඡං පහාය තිණ්ණවිචිකිමෙච්ඡා විහාසිං අකථඞ්කථී කුසමෙලසු ධමෙම්�සු, 
විචිකචි්ඡාය චිත්තං පරිමෙසාමෙධසිං.

මෙසා ඉමෙ� පඤ්ච �ීවරමෙණ පහාය මෙචතමෙසා උපක්කිමෙලමෙස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරමෙණ 

විවිමෙච්චව කාමෙ�හි විවිච්ච අකුසමෙලහි ධමෙම්�හි සවිතක්කං සවිචාරං විමෙවක�ං 
පීතිසු!ං පC�ං ඣා�ං උපසම්පජ්� විහාසිං. විතක්කවිචාරා�ං වූපස�ා අජ්ඣත්තං 
සම්පසාද�ං මෙචතමෙසා එමෙකාදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං ස�ාධි�ං පීතිසු!ං දුතියං 
ඣා�ං උපසම්පජ්� විහාසිං. පීතියා ච විරාගා උමෙපක්!මෙකා ච විහාසිං සමෙතා ච 
සම්ප�ාමෙ�ා සු!ඤ්ච කාමෙය� පටිසංමෙවමෙදසිං. යං තං අරියා ආචික්!$ති: 
උමෙපක්!මෙකා සති�ා සු!විහාරීති තං තතියං ඣා�ං උපසම්පජ්� විහාසිං. සු!ස්ස ච 
පහා�ා දුක්!ස්ස ච පහා�ා පුමෙබ්බව මෙසා��ස්සමෙදා��ස්සා�ං අත්ථඞ්ග�ා 
අදුක්!�සු!ං උමෙපක්!ාසතිපාරිසු@ධිං චතුත්ථං ඣා�ං උපසම්පජ්� විහාසිං.

මෙසා එවං ස�ාහිමෙත චිමෙත්ත පරිසුමෙ@ධ පරිමෙයාදාමෙත අ�ඞ්ගමෙණ විගතූපක්කිමෙලමෙස 
�ුදුභූමෙත කම්��ිමෙය ඨිමෙත ආමෙ�ඤ්�ප්පමෙත්ත ආසවා�ං !යඤාණාය චිත්තං 
අභි�$ි�ාමෙ�සිං. 
මෙසා ඉදං දුක්!$ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
අයං දුක්!ස�ුදමෙයාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
අයං දුක්!�ිමෙරාමෙධාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
අයං දුක්!�ිමෙරාධගාමි�පීටිපදාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං. 
ඉමෙ� ආසවාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
අයං ආසවස�ුදමෙයාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
අයං ආසව�ිමෙරාමෙධාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
අයං ආසව�ිමෙරාධගාමි�ීපටිපදාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං. 
තස්ස මෙ� එවං �ා�මෙතා එවං පස්සමෙතා 

• කා�ාසවාපි චිත්තං වි�ුච්චිත්ථ, 
• භවාසවාපි චිත්තං වි�ුච්චිත්ථ, 
• අවිජ්�ාසවාපි චිත්තං වි�ුච්චිත්ථ. 

සිති�් වාස මෙකමෙළමි. අභිධ්යා��් සිත පිරිසිදු මෙකමෙළමි. 
ව්යාපාද සං!්යාත ප්රද්මෙව්ෂය දුරැ මෙකාට ව්යාපාදමෙය�් මෙතාරවූ සිතැත්මෙතම් සවර්ප් 
රාණභූතය�් මෙකමෙරහි හිතා�ුකම්පා ඇතිමෙයම් වාස මෙකමෙළමි. ව්යාපාදප්රද්මෙව්ෂමෙය�් 
සිත පිරිසිදු මෙකමෙළමි. 
ස්ත්යා�මිද්ධය දුරැ මෙකාට පහ වූ ස්ත්යා�මිද්ධ ඇතිමෙයම්, (විගත�ීවරණමෙය�්) 
අමෙලෝකසංඥා ඇතිමෙයම්, ස්�ෘති ඇතිමෙයම්, ස�්යක්ප්රඥා ඇතිමෙයම්, වාස මෙකමෙළමි. 
ස්ත්යා�මිද්ධමෙය�් සිත පිරිසිදු මෙකමෙළමි. 
ඖද්ධත්යය හා මෙකෞකෘත්යය දුරැ මෙකාට උද්ධතභාව �ැතිමෙයම්, අධ්යාත්�මෙයහි 
මෙ�ාමෙ�ාවට ස�්හු�් සිත් ඇතිමෙයම් වාස මෙකමෙළමි. උදධ්ච්චකුකක්ුච්චමෙය�් සිත 
පිරිසිදු මෙකමෙළමි. 
විචිකිත්සා දුරැ මෙකාට තරණය කළ විචිකිත්සා ඇතිමෙයම්, කුශලධ�ර්මෙයහි 
කථංකථිභාව �ැතිමෙයම් වාස මෙකමෙළමි. විචිකිත්සාමෙය�් සිත පිරිසිදු මෙකමෙළමි.

�� චිත්තයාමෙග් උපක්මෙල්ශ වූ ප්රඥාවමෙග් දුවර්ල කරණ වූ මෙම් පඤ්ච�ීවරණය�් දුරැ 
මෙකාට කා�මෙය�් මෙව�් වැ �ැ අකුසල දහමි�් මෙව�් වැ සවිතකර් වූ සවිචාර වූ 
විමෙව්කමෙය�් උප�් ප්රීතිසු! ඇති ප්රථ�ධ්යා� උපයා වාස මෙකමෙළමි. විතකර්විචාර 
ස�්හිඳීමෙ��් ත�ා තුළ සම්ප්රසාද� කර� චිත්තයාමෙග් එකඟබව ඇති විතකර් රහිත 
විචාර රහිත ස�ාධිමෙය�් උප�් ප්රීතිසු! ඇති ද්විතීයධ්යා� උපයා වාස මෙකමෙළමි. ප් 
රීතිවිරාගමෙය�ුදු උමෙප්ක්ෂක වැ වාස මෙකමෙළමි. ස්�ෘති�ත් වූමෙයම්, සම්ප්රඥා� 
ඇතිමෙයම්, �ා�කයි�් සු!ය ද වි�්මෙදමි. ආය්යර්මෙයෝ යම් ධ්යා�යක් ‘උමෙපක්ෂකයැ, 
ස්�ෘති�ත් යැ, සු!විහාරී යැ’ යි (මෙව�් මෙකාට) කියත් ද, ඒ තෘතීයධ්යා�ය උපයා 
වාස මෙකමෙළමි. සු!ප්රහාණමෙය�ුදු දුඃ!ප්රහාණමෙය�ුදු මෙසාම්�ස්මෙදාම්�ස් කැලැ �ැ 
අස්තංගම්මෙය�ුදු අදුඃ! වූ අසු! වූ උමෙපක්ෂාමෙය�් උප�් ස්�ෘතිපාරිශුදධ්ි ඇති චතුත්ර්
ථධ්යා� උපයා වාස මෙකමෙළමි.

�� මෙ�මෙසයි�් ස�ාධිගත සිත පිරිසිදු වූ කල්හි පය්යර්වදාත වත් �ැ අංගණ රහිත වත් 
�ැ උපක්මෙල්ශවිගත වත් �ැ �ෘදු වත් �ැ ක�ර්ණ්ය වත් �ැ ස්ථිත වත් �ැ 
මෙ�ාසැමෙල�බවට පත් වත් �ැ ආස්රවක්ෂයඥා�ය සඳහා සිත �තු මෙකමෙළමි. 

�� ‘මෙම් දුකැ’යි යථාභූතය දත්මි, 
‘මෙම් දුඃ!ස�ුදය’ යැයි යථාභූතය දත්මි. 
‘මෙම් දුඃ!�ිමෙරෝධ යැ’ යි යථාභූතය දත්මි, 
‘දුඃ!�ිමෙරෝධගාමි�ීප්රතිපදා යැ’ යි යථාභූතය දත්මි. 
‘�ුහු ආස්රවයහ’ යි යථාභූතය දත්මි, 
‘මෙම් ආස්රවස�ුදය’ යැ යි යථාභූතය දත්මි, 
‘මෙම් ආස්රව�ිමෙරෝධ යැ’ යි යථාභූතය දත්මි, 
‘මෙම් ආස්රව�ිමෙරෝධගාමි�ීප්රතිපදා යැ’ යි යථාභූතය දත්මි. 
මෙ�මෙස් ද�්�ා වූ මෙ�මෙස් දක්�ා වූ �ාමෙග් සිත 
කා�ාස්රවමෙය�ුදු මිදිණ, 
භවාස්රවමෙය�ුදු සිත මිදිණ, 
අවිද්යාස්රවමෙය�ුදු සිත මිදිණ. 



වි�ුත්තස්මිං වි�ුත්තමිති ඤාණං අමෙහාසි: ‘ඛීණා �ාති, වුසිතං බ්රහ්�චරියං, කතං 
කරණීයං, �ාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසිං.
එවං මෙ!ා මෙ� ආවුමෙසා, �ා�මෙතා එවං පස්සමෙතා ඉ�ස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය 
බහි@ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු අහිඞ්කාර�මිඞ්කාර�ා�ා�ුසයා ස�ූහතාති.
තස්ස භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා සාධූති භාසිතං අභි�න්දිතබ්බං අ�ුමෙ�ාදිතබ්බං. සාධූති 
භාසිතං අභි�න්දිත්වා අ�ුමෙ�ාදිත්වා එව�ස්ස වච�ීමෙයා: ‘ලාභා මෙ�ා ආවුමෙසා, සුල@ධං
මෙ�ා ආවුමෙසා, මෙය �යං ආයස්�$තං තාදිසං බ්රහ්�චාරිං පස්සා�ා’ති.
ඉද�මෙවාච භගවා. අත්ත��ා මෙත භික්!ූ භගවමෙතා භාසිතං අභි�න්දු$ති.

මහාපුණ්ණම �ුත්තං : මජ්ඣිමනිකාසයා
කථං ප� භමෙ$ත, �ා�මෙතා කථං පස්සමෙතා ඉ�ස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය බහි@
ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු අහඞි්කාර�මිඞ්කාර�ා�ා�ුසයා � මෙහා$තීති?
යං කිඤ්චි භික්!ු, රූපං අතීතා�ාගතපච්චුප්ප$�ං අජ්ඣත්තං වා බහි@ධා වා ඔළාරිකං
වා සු!ු�ං වා හී�ං වා පණීතං වා යං දූමෙර ස$තිමෙක වා, ‘සබ්බං රූපං මෙ�තං ��, 
මෙ�මෙසාහ�ස්මි, � මෙ�මෙසා අත්තා’ති එවමෙ�තං යථාභූතං සම්�ප්පඤ්ඤාය පස්සති. 
යා කාචි මෙවද�ා -මෙප- 
යා කාචි සඤ්ඤා -මෙප- 
මෙය මෙකචි සඞ්!ාරා -මෙප- 
යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතා�ාගතපච්චුප්ප$�ං අජ්ඣත්තං වා බහි@ධා වා ඔළාරිකං 
වා සු!ු�ං වා හී�ං වා පණීතං වා යං දූමෙර ස$තිමෙක වා, ‘සබ්බං විඤ්ඤාණං මෙ�තං 
��, මෙ�මෙසාහ�ස්මි, � මෙ�මෙසා අත්තා’ති. එවමෙ�තං යථාභූතං සම්�ප්පඤ්ඤාය පස්
සති. එවං මෙ!ා භික්!ු, �ා�මෙතා එවං පස්සමෙතා ඉ�ස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය 
බහි@ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු අහිඞ්කාර�මිඞ්කාර�ා�ා�ුසයා1 � මෙහා$තී’ති.

විත්ථත�ත්ත�ඤ්ඤා �ුත්තං : �ත්තකනිපාසතා
7) දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා භික්!මෙව, භාවිතා බහුලීකතා �හප්ඵලා මෙහාති �හා�ිසංසා 
අ�මෙතාගධා අ�තපරිමෙයාසා�ාති, ඉති මෙ!ා පමෙ�තං වුත්තං, කිමෙඤ්චතං පටිච්ච 
වුත්තං:
දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා පරිචිමෙත� භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා මෙචතසා බහුලං විහරමෙතා 
ඉ�ස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය බහි@ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු 
අහිංකාර�මිංකාර�ා�ාපගතං �ා�සං මෙහාති විධා ස�තික්ක$තං ස$තං සුවි�ුත්තං.
සමෙච භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා පරිචිමෙත� මෙචතසා බහුලං 
විහරමෙතා ඉ�ස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය බහි@ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු 
අහිංකාර�මිංකාර�ා�ාපගතං �ා�සං � මෙහාති විධාස�තික්ක$තං ස$තං 
සුවි�ුත්තං, මෙවදිතබ්බමෙ�තං භික්!මෙව, භික්!ු�ා අභාවිතා මෙ� දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා, 
�ත්ථි මෙ� පුමෙබ්බ�ාපරං විමෙසමෙසා, අප්පත්තං මෙ� භාව�ාඵල$ති. ඉතිහ තත්ථ සම්

වි�ුක්ත කල්හි ‘වි�ුක්ත යැ’ ය� ඥා�ය වී. ‘�ාතිය ක්ෂීණ විය. බ්රහ්�චය්යර්ය වස� 
ලදී. සිවු�ඟකරණී කර�ලදී.’ ‘මෙම් රහත්ඵලය සඳහා’ කළයුතු අ�් කිමෙසක් �ැතියි 
දත්මි. 

ඇවැත්�ි, මෙ�මෙස් ද�්�ා වූ මෙ�මෙස් දක්�ා වූ �ා විසි�් මෙම් සවිඥා�ක කමෙයහි දු 
බැහැර හැ� �ිමිත්හි දු අහංිකාර �මිංකාර�ා�ා�ුසමෙයෝ �ස්�ා ලදහයි කියා යි.

�හමෙණ�ි, ඒ �හණහුමෙග් භාෂිතය �ැ�ැවැ’ යි සතුටි�් පිළිගතයුතු යැ. අ�ුමෙ�වු�ි 
කළ යුතු යැ, ‘�ැ�ැවැ’ යි ඒ භාෂිතය අභි�ු! වැ පිළිමෙග� අ�ුමෙ�ෝද�් වැ මෙ�මෙස් 
කියයුතු මෙවයි. ‘යම් අපි එබඳු බ්රහ්�චාරියකු ව� ආයුෂ්�තු�් දක්�මෙ�ෝ ද, ඇවැත්�ි, 
ඒ අපට ලාභමෙයකැ, ඇවැත්�ි, ඒ අපට ��ාලැබීමෙ�කැයි.’
භාග්යවතු�් වහ�්මෙස් මෙ�ය වදාළමෙස්ක. ප්රීතිමෙසෞ��ස්යය�් විසි�් ගත් සිත් ඇති ඒ 
භික්ෂූහු භාග්යවතු�් වහ�්මෙස්මෙග් භාෂිතය සතුටි�් පිළිගත්හ.

https://tipitaka.lk/an-7-1-5-6/pali
https://tipitaka.lk/mn-3-1-9/pali


ප�ාමෙ�ා මෙහාති.
සමෙච ප� භික්!මෙව, භික්!ුමෙ�ා දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා පරිචිමෙත� මෙචතසා බහුලං 
විහරමෙතා ඉ�ස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණමෙක කාමෙය බහි@ධා ච සබ්බ�ිමිමෙත්තසු 
අහිංකාර�මිංකාර�ා�ාපගතං �ා�සං මෙහාති විධාස�තික්ක$තං ස$තං සුවි�ුත්තං, 
මෙවදිතබ්බමෙ�තං භික්!මෙව, භික්!ු�ා සුභාවිතා මෙ� දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා, අත්ථි මෙ� 
පුමෙබ්බ�ාපරං විමෙසමෙසා, පත්තං මෙ� භාව�ාඵල$ති. ඉතිහ තත්ථ සම්ප�ාමෙ�ා මෙහාති.

දුමෙක්! අ�ත්තසඤ්ඤා භික්!මෙව, භාවිතා බහුලීකතා �හප්ඵලා මෙහාති �හා�ිසංසා 
අ�මෙතාගධා අ�තපරිමෙයාසා�ාති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදමෙ�තං පටිච්ච වුත්තං.

6. චත්තාස�ා ආහා�ා

පුත්ත�ංස සූත්රය
චත්තාමෙරා මෙ� භික්!මෙව, ආහාරා භූතා�ං වා සත්තා�ං ඨිතියා සම්භමෙවසී�ං වා 
අ�ුග්ගහාය. කතමෙ� චත්තාමෙරා? 

1. කබලකීාමෙරා ආහාමෙරා ඔළාරිමෙකා වා සු!ුමෙ�ා වා, 
2. ඵමෙස්සා දුතිමෙයා, 
3. �මෙ�ාසමෙඤ්චත�ා තතියා, 
4. විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. 

ඉමෙ� මෙ!ා භික්!මෙව, චත්තාමෙරා ආහාරා භූතා�ං වා සත්තා�ං ඨිතියා සම්භමෙවසී�ං 
වා අ�ුග්ගහාය.
…
කබලකීාමෙර භික්!මෙව, ආහාමෙර පරිඤ්ඤාමෙත පඤ්චකා�ගුණිමෙකා රාමෙගා පරිඤ්ඤාමෙතා
මෙහාති. පඤ්චකා�ගුණිමෙක රාමෙග පරිඤ්ඤාමෙත �ත්ථි තං සමෙඤ්ඤා��ං, මෙය� 
සමෙඤ්ඤා�මෙ�� සංයුමෙත්තා අරියසාවමෙකා පු� ඉ�ං මෙලාකං ආගමෙච්ඡය්ය.
…
ඵමෙස්ස භික්!මෙව, ආහාමෙර පරිඤ්ඤාමෙත තිමෙස්සා මෙවද�ා පරිඤ්ඤාතා මෙහා$ති. තීසු 
මෙවද�ාසු පරිඤ්ඤාතාසු අරියසාවකස්ස �ත්ථි කිඤ්චි උත්තරිං කරණීය$ති වදාමි.
…
�මෙ�ාසමෙඤ්චත�ාය භික්!මෙව, ආහාමෙර පරිඤ්ඤාමෙත තිමෙස්සා තණ්හා පරිඤ්ඤාතා 
මෙහා$ති. තීසු තණ්හාසු පරිඤ්ඤාතාසු අරියසාවකස්ස �ත්ථි කිඤ්චි උත්තරිං කරණීය$
ති වදාමි.
…
විඤ්ඤාමෙණ භික්!මෙව, ආහාමෙර පරිඤ්ඤාමෙත �ා�රූපං පරිඤ්ඤාතං මෙහාති. �ා�රූමෙප
පරිඤ්ඤාමෙත අරියසාවකස්ස �ත්ථි කිඤ්චි උත්තරිං කරණීය$ති වදාමීති.

https://tipitaka.lk/sn-2-1-7-3/


ස�ෝණ �ූත්රය : ඡක්කනිපාතය

එවම්මෙ�� සුතං එකං ස�යං භගවා රාජගම්මෙ� වි�රති ගිජ්ඣකූම්මෙ� පබ්බම්මෙත. ම්මෙතන 
ම්මෙ�ා පන ස�ම්මෙයන ආයස්�ා ම්මෙසාම්මෙ!ා රාජගම්මෙ� වි�රති සීතවනස්මිං.
අථ ම්මෙ�ා ආයස්�ම්මෙතා ම්මෙසා!ස්ස රම්මෙ�ාගතස්ස පතිසල්ලීනස්ස එවං ම්මෙ(තම්මෙසා 
පරිවිතම්මෙ*කා උදපාදි: 
“ම්මෙය ම්මෙ�ා ම්මෙකචි භගවම්මෙතා සාවකා ආරද්ධවිරියා වි�රන්ති, අ�ං ම්මෙතසං 
අඤ්ඤතම්මෙරා. අථ ( පන ම්මෙ� න අනුපාදාය ආසම්මෙව�ි චිත්තං වි�ුච්(ති. 
සංවිජ්ජන්ති ම්මෙ�ා පන ම්මෙ� කුම්මෙල ම්මෙභාගා. ස*කා ම්මෙභාම්මෙග ( භුඤ්ජිතුං පුඤ්ඤානි 
( කාතුං. යන්නනූා�ං සි*�ං පච්(*�ාය �ීනායාවත්තිත්වා ම්මෙභාම්මෙග ( 
භුම්මෙඤ්ජය්යං, පුඤ්ඤානි ( කම්මෙරය්යන්ති.

අථ ම්මෙ�ා භගවා ආයස්�ම්මෙතා ම්මෙසා!ස්ස ම්මෙ(තසා ම්මෙ(ම්මෙතා පරිවිත*ක�ඤ්ඤාය 
ම්මෙසය්යථාපි නා� බලවා පුරිම්මෙසා ස�මිඤ්ජිතං වා බා�ං පසාම්මෙරය්ය පසාරිතං වා 
බා�ං ස�මිම්මෙඤ්ජය්ය, එව ම්මෙ�වං ගිජ්ඣකූම්මෙ� පබ්බම්මෙත අන්තර�ිම්මෙතා සීතවම්මෙන 
ආයස්�ම්මෙතා ම්මෙසා!ස්ස ප�ුම්මෙ� පාතුරම්මෙ�ාසි. නිසීදි භගවා පඤ්ඤම්මෙත්ත ආසම්මෙන. 
ආයස්�ාපි ම්මෙ�ා ම්මෙසාම්මෙ!ා භගවන්තං අභිවාම්මෙදත්වා එක�න්තං නිසීදි. එක�න්තං 
නිසින්නං ම්මෙ�ා ආයස්�න්තං ම්මෙසා!ං භගවා එතදම්මෙවා(:

නනු ම්මෙත ම්මෙසා!, රම්මෙ�ාගතස්ස පතිසල්ලීනස්ස එවං ම්මෙ(තම්මෙසා පරිවිතම්මෙ*කා 
උදපාදි: “ම්මෙය ම්මෙ�ා ම්මෙකචි භගවම්මෙතා සාවකා ආරද්ධවිරියා වි�රන්ති, අ�ං ම්මෙතසං 
අඤ්ඤතම්මෙරා, අථ ( පන ම්මෙ� න අනුපාදාය ආසම්මෙව�ි චිත්තං වි�ුච්(ති. 
සංවිජ්ජන්ති ම්මෙ�ා පන ම්මෙ� කුම්මෙල ම්මෙභාගා. ස*කා ම්මෙභාම්මෙග ( භුඤ්ජිතුං පුඤ්ඤානි 
( කාතුං. යන්නනූා�ං සි*�ං පච්(*�ාය �ීනායාවත්තිත්වා ම්මෙභාම්මෙග ( 
භුම්මෙඤ්ජය්යං, පුඤ්ඤානි ( කම්මෙරය්යන්ති.”
එවං භම්මෙන්ත.

තං කිං �ඤ්ඤසි ම්මෙසා! කුසම්මෙලා ත්වං පුම්මෙබ්බ අගාරිකභූම්මෙතා වී!ාය 
තන්තිස්සම්මෙරති.
එවං භම්මෙන්ත.
තං කිං �ම්මෙඤ්ඤසි ම්මෙසා! යදා ම්මෙත වී!ාය තන්තිම්මෙයා අච්(ායතා ම්මෙ�ාන්ති, අපි 
නු ම්මෙත වී!ා තස්මිං ස�ම්මෙය සරවතී වා ම්මෙ�ාති, ක��ඤ්ඤා වාති.

�ා විසින් ම්මෙ�ම්මෙස් අසන ලද. එක් ස�ම්මෙයක්�ි භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස් රජග� 
නවුර ගිජ්ඣකූ� පවDතම්මෙය�ි වැඩවසන ම්මෙස්ක. එ ස�ම්මෙය�ි ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! 
ම්මෙතර!ුම්මෙවෝ රජග�නුවර සීතවනම්මෙය�ි වාස ම්මෙකම්මෙරති.
එකල්�ි රම්මෙ�ෝගත ව පිළිසලන� ගිය ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර!ුවන්� ම්මෙ� බඳු 
චිත්තපරිවිතකDම්මෙයක් උපන: “භගවත්�ුම්මෙග් ඇරඹු වීය්යD ඇති යම් කිසි ශ්රාවක 
ම්මෙකම්මෙනක් ම්මෙවම්මෙසත් නම්, �� ඔවනුතුම්මෙරන් අන්යතරම්මෙයක්මි. වැලිදු �ාම්මෙග් සිත 
උපාදාන විසින් ම්මෙනා ම්මෙග! ආස්රවම්මෙයන් ම්මෙනා මිම්මෙදයි. 
�ාම්මෙග් කුලම්මෙය�ි ම්මෙභෝගම්මෙයෝ ඇත් �ැ යි. ම්මෙභෝගයන් වළඳන්න� ද පින් කරන්න� 
ද �ැකි ම්මෙS. �ම් ශික්ෂා ප්රත්යා�්යාන (උපසම්පදා පිළිම්මෙකS) ම්මෙකා� �ුනු බව� 
(ගි�ි බව�) පැමි! ම්මෙභෝගයනුදු වළඳ ම්මෙකම්මෙරම් නම් පි!දුු ම්මෙකම්මෙරම් නම් 
�ැනැවැ”යි.

එකල්�ි භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස් (ත�න් ව�න්ම්මෙස්ම්මෙග්) සිතින් ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! 
ම්මෙතරැන්ම්මෙග් චිත්තපරිවිතකDය දැන වදාරා බලවත් පුරැෂම්මෙයක් �ැකුළු අත ම්මෙ�ෝ 
දිගකුරන්ම්මෙන් යම් ම්මෙස් නම්, දිගු කළ අතක් ම්මෙ�ෝ �කුළන්ම්මෙන් යම් ම්මෙස් නම්, 
එම්මෙසයින් � ගිජුකුළු පSම්මෙය�ි අතුරැදන් වූ ම්මෙස්ක් සීතවනම්මෙය�ි ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ!
ම්මෙතර!ුවන්ම්මෙග් ��ුම්මෙය�ි පැණී ගිය ම්මෙස්ක. භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස් පැන් වූ 
අස්ම්මෙන�ි �ුන්ම්මෙස්ක. ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර�ු ද භාග්යවතුන් සකසා වැඳ එකත් 
පම්මෙසක �ුන්�. එකත් පම්මෙසක �ුන් ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතරැන්�� භාග්යවතුන් 
ව�න්ම්මෙස් ම්මෙතල වදාළම්මෙස්ක:

ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, රම්මෙ�ෝගත ව එකලා ව �ුන් ම්මෙතාපම්මෙග් සිත්�ි ම්මෙ�බඳු පරිවිතකDම්මෙයක්
ප�ළ වූම්මෙය් ම්මෙනා ම්මෙS ද? “භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස්ම්මෙග් යම් කිසි ශ්රාවක ම්මෙකම්මෙනක් 
රැකුළු වැර ඇතියා�ු ම්මෙවම්මෙසත් නම්, �� ඔවනුතර අන්යතරම්මෙයක්මි. වැලිත් 
�ාම්මෙග් සිත උපාදාන විසින් ම්මෙනා ම්මෙග! ආස්රවයන්ම්මෙගන් ම්මෙනා මිම්මෙදයි. �ාම්මෙග් 
කුලම්මෙය�ි ම්මෙභෝග ඇත් �ැ ය. ම්මෙභෝග වළඳ කරන්නා� ද පින් කරන්න� ද �ැකි 
ම්මෙS. �� ශික්ෂාප්රත්යා�්යාන ම්මෙකා� �ීන භාවය� ම්මෙගාස් ම්මෙභෝගයනු දු වළඳ 
ම්මෙකම්මෙරම් නම්, පි!ුදු ම්මෙකම්මෙරම් නම් �ැනැවැ”යි.
ව�න්ස, එම්මෙස් ය.

ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, එ කි�ැයි �ඟි�ි. ම්මෙතෝ ම්මෙපර අගාරික වූම්මෙය�ි වී!ාතන්ත්රිස්වරම්මෙය�ි 
(ම්මෙව!වැයීම්මෙ��ි) දක්ෂම්මෙය�ි?
ව�න්ස, එම්මෙස් ය.
ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, එ කි�ැයි �ඟි�ි. යම් විම්මෙ�ක තාම්මෙග් වී!ාම්මෙය�ි තන්ත්රී�ූ අත්යායත
(ඉතා තද) ම්මෙවත් නම්, තාම්මෙග් වී!ාව එ ස�ම්මෙය�ි ස්වරවත් ම්මෙS දැයි, ක�D!්යත් 



ම්මෙනා ම්මෙ�තං භම්මෙන්ත.

තං කිං �ඤ්ඤසි ම්මෙසා! යදා ම්මෙත වී!ාය තන්තිම්මෙයා අතිසිථිලා ම්මෙ�ාන්ති, අපි නු 
ම්මෙත වී!ා තස්මිං ස�ම්මෙය සරවතී වා ම්මෙ�ාති ක��ඤ්ඤා වාති ම්මෙනා ම්මෙ�තං 
භම්මෙන්ත,

යදා පන ම්මෙත ම්මෙසා! වී!ාය තන්තිම්මෙයා න අච්(ායතා ම්මෙ�ාන්ති න අතිසිථිලා, 
සම්මෙ� ගුම්මෙ! පතිට්ඨිතා, අපි නු ම්මෙත වී!ා තස්මිං ස�ම්මෙය සරවතී වා ම්මෙ�ාති 
ක��ඤ්ඤා වාති.
එව�භම්මෙන්ත.

එවම්මෙ�ව ම්මෙ�ා ම්මෙසා! අච්(ාරද්ධං විරියං උද්ධච්(ාය සංවත්තති. 
අතිලීනං විරියං ම්මෙකාසජ්ජාය සංවත්තති. 
තස්�ාති� ත්වං ම්මෙසා!, විරියස�තං අධිට්ඨ�, ඉන්ද්රියානං ( ස�තං පටිවිජ්ඣ, 
තත්ථ ( නිමිත්තං ගණ්�ා�ීති.
”එව�භම්මෙන්තති ම්මෙ�ා ආයස්�ා ම්මෙසාම්මෙ!ා භගවම්මෙතා පච්(ම්මෙස්සාසි.

අථ ම්මෙ�ා භගවා ආයස්�න්තං ම්මෙසා!ං ඉමිනා ඔවාම්මෙදන ඔවදිත්වා ම්මෙසාය්යථාපි 
නා� බලවා පුරිම්මෙසා ස�මිඤ්ජිතං වා බා�ං පසාම්මෙරය්ය. පසාරිතං වා බා�ං 
ස�මිම්මෙඤ්ජය්ය, එවම්මෙ�ව ම්මෙ�ා සීතවම්මෙන අන්තර�ිම්මෙතා ගිජ්ඣකූම්මෙ� පබ්බම්මෙත 
පාතුරම්මෙ�ාසි.

අථ ම්මෙ�ා ආයස්�ා ම්මෙසාම්මෙ!ා අපම්මෙරන ස�ම්මෙයන විරියස�තං අධිට්ඨාසි 
ඉන්ද්රියානඤ්( ස�තං පටිවිජ්ඣි. තත්ථ ( නිමිත්තං අග්ගම්මෙ�සි. අථ ම්මෙ�ා ආයස්�ා 
ම්මෙසාම්මෙ!ා එම්මෙකා වූපකම්මෙට්ඨා අප්ප�ම්මෙත්තා ආතාපී ප�ිතම්මෙත්තා වි�රම්මෙන්තා න 
චිරම්මෙස්සව යස්සත්ථාය කුලපුත්තා ස��ම්මෙදව අගාරස්�ා අනගාරියං පබ්බජන්ති, 
තදනුත්තරං බ්රහ්�(රියපරිම්මෙයාසානං දිම්මෙට්ඨව ධම්මෙ�� සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 
උපස�පජ්ජ වි�ාසි “ඛී!ා ජාති, වුසිතං බ්රහ්�(රියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා”ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතම්මෙරා ( පනායස්�ා ම්මෙසාම්මෙ!ා අර�තං 
අම්මෙ�ාසි.

ම්මෙS දැ?යි.
ව�න්ස, ම්මෙතල ම්මෙනා ම්මෙS �ැ යි.

ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, එ කි�ැයි �ඟි�ි. යම් විම්මෙ�ක තාම්මෙග් වී!ාම්මෙය�ි තන්ත්රී�ූ ඉතා 
ලි�ිල් ම්මෙවත් නම්, එ ස�ම්මෙය�ි තාම්මෙග් වී!ාව ස්වරවත් ම්මෙS දැයි ක�D!්ය ම්මෙ�ෝ ම්මෙS
දැ?යි. ව�න්ස, ම්මෙතල ම්මෙනා ම්මෙS �ැ යි.

ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, යම් වි�ක තාම්මෙග් වී!ාම්මෙය�ි තන්ත්රී�ූ අත්යායත ම්මෙනා ම්මෙවත් නම්, 
අතිසිථිල ම්මෙනා ම්මෙවත් නම්, ස�ගු!ම්මෙය�ි පි�ිටියා�ු නම්, එවි� තාම්මෙග් වී!ාව 
ස්වරවත් ම්මෙ�ෝ ම්මෙS ද, ක�D!්යත් ම්මෙ�ෝ ම්මෙS දැ?යි.
ව�න්ස, එම්මෙස් ය.

ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, එ පරිදි � අත්යාරබ්ධ වීය්යDය උද්ධච්(ය පිණිස වැම්මෙ�යි. අතිලීන 
වීය්යDය ය කුසීත භාවය� වැම්මෙ�යි. ම්මෙසෝ!ම්මෙයනි, එ කරැණින් ම්මෙ��ිලා ම්මෙතෝ වීය්යD
ස�ත්වය ඉ�ුව, ශ්රද්ධාදි ඉන්ද්රියස�ත්වය පිළිවිදුව, එ�ි නිමිති ග!වු යි. (ශ�ථවිදD
ශනා �ාගDඵල නිමිති නිපදව යන අත්ථDයි.)
ව�න්ස, එම්මෙස් ය යි ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර!ුම්මෙවෝ භගවත්�� පිළිවදන් ඇස්සූ�.

ඉක්බිති භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස් ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතරැන්� ම්මෙම් ඔවාම්මෙයන් ඔවා 
දි බලවත් පුරැෂම්මෙයක් �ැකුළු අතක් ම්මෙ�ෝ දිගු කර!ුම්මෙය් යම් ම්මෙස් නම්, දික්කළ 
අතක් ම්මෙ�ෝ �කුළනුම්මෙය් යම් ම්මෙස් නම්, එ පරිද්ම්මෙදන් � සීතවනම්මෙය�ි අතුරැදන් වූ 
ම්මෙස්ක් ගිජුකුළුපSම්මෙය�ි පැණී ගිය ම්මෙස්ක.

ඉක්බිති ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර�ු පසුකාලම්මෙය�ි වීය්යDස�ත්වය ඉ�ූ�. 
ඉන්ද්රියස�ත්වය පිළිවිදිය�. එ�ි නිමිති ද ගත්�. ඉක්බිති එකලා වූ කයින් ග!යා 
ම්මෙකම්මෙරන් ම්මෙවන් වූ අප්ර�ත්ත වූ ම්මෙකම්මෙලස් තවන වැර ඇති කාය ජීවිත ම්මෙදක්�ි 
නිරම්මෙප්ක්ෂක වූ ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර�ු ම්මෙනා ම්මෙබෝ දිම්මෙනකින් � ය�ක් පිණිස 
කුලපුත්රම්මෙයෝ �නාම්මෙකා� ගි�ිම්මෙගන් නකි්� පැවිද්ද� පැමිම්මෙ!ත් නම් එ බ්ර�්�(ය්යD
පය්යDවසාන අනුත්තර අ�Dත් ඵලය දි�ුදැමිම්මෙය�ි �, ත�ා විසින් විශිෂ්�ඥානම්මෙයන් 
දැන පසක් ම්මෙකා� එය� එළඹ වූසූ�. 
ජාති සඞ්�්යාත පනුභDවය ක්ෂී! විය. �ාගD බ්ර�්�(ය්යDය ද වැස නි�වන ලද, 
සිවු�ග කරණී කර!ලද, නැවත ම්මෙ� බව පණිිස (ම්මෙම් ම්මෙසාම්මෙළාස් වැදෑරැම් 
කෘත්යය ම්මෙ�ෝ ක්ම්මෙල්ශක්ෂය පණිිස) අම්මෙනකක් (අම්මෙනක් �ාගDභාවනාකෘත්යම්මෙයක්) 
නැතැයි ම්මෙ�ාම්මෙනාව� දත්�. ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර!ුම්මෙවෝ ර�තුන් ම්මෙකම්මෙර�ි 
අන්යතර වූ�.



අථ ම්මෙ�ා ආයස්�ම්මෙතා ම්මෙසා!ස්ස අර�ත්තප්පත්තස්ස එතදම්මෙ�ාසි: 
“යන්නනූා�ං ම්මෙයන භගවා ම්මෙතනුපසඞ්කම්මෙ�ය්යං, උපසඞ්කමිත්වා භගවම්මෙතා 
සන්තිම්මෙක අඤ්ඤං ව්යාකම්මෙරය්යන්ති”. 
අථ ම්මෙ�ා ආයස්�ා ම්මෙසාම්මෙ!ා ම්මෙයන භගවා ම්මෙතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්ගමිත්වා 
භගවන්තං අභවිාම්මෙදවා එක�න්තං නිසීදි. එක�න්තං නිසිම්මෙන්නා ම්මෙ�ා ආයස්�ා 
ම්මෙසාම්මෙ!ා භගවන්තං එතදම්මෙවා(:

ම්මෙයා ම්මෙසා භම්මෙන්ත භි*�ු අර�ං ඛී!ාසම්මෙවා වුසිතවා කතකරණීම්මෙයා ඔ�ිතභාම්මෙරා 
අනුප්පත්තසදම්මෙත්ථා පරී*ඛි!භවසංම්මෙයාජම්මෙනා ස��දඤ්ඤාවි�ුම්මෙත්තා, 
ම්මෙසා ඡ ඨානානි අධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති: 

1. ම්මෙන*���ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
2. පවිම්මෙවකාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
3. අබ්යාපජ්ඣාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
4. තණ්�*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
5. උපාදාන*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
6. අසම්මෙ��ා�ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති.

(1) සියා ම්මෙ�ා පන භම්මෙන්ත, ඉම්මෙධකච්(ස්ස ආයස්�ම්මෙතා එව�ස්ස: ‘ම්මෙකවලං 
සද්ධා�ත්තකං නනූ අය�ායස්�ා නිස්සාය ම්මෙන*���ාධි�ුම්මෙත්තා’ති. 

න ම්මෙ�ා පම්මෙනතං භම්මෙන්ත එවං දට්ඨබ්බං. ඛී!ාසම්මෙවා භම්මෙන්ත භි*�ූ වුසිතවා 
කතකරණීම්මෙයා, කරණීයං අත්තම්මෙනා අස�නුපස්සම්මෙන්තා කතස්සවා පති(යං, 

• �යා රාගස්ස වීතරාගත්තා ම්මෙන*���ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
• �යා ම්මෙදාසස්ස වීතම්මෙදාසත්තා ම්මෙන*���ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
• �යා ම්මෙ�ා�ස්ස වීතම්මෙ�ා�ත්තා ම්මෙන*���ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති.

(2) සියා ම්මෙ�ා පන භම්මෙන්ත, ඉම්මෙධකච්(ස්ස ආයස්�ම්මෙතා එව�ස්ස: 
“ලාභස*කාරසිම්මෙලාකං නූන අය�ායස්�ා නකිා�ය�ාම්මෙනා පවිම්මෙවකාධි�ුම්මෙත්තා”ති.

න ම්මෙ�ා පම්මෙනතං භම්මෙන්ත. එවං දට්ඨබ්බං. ඛී!ාසම්මෙවා භම්මෙන්ත, භි*�ු වුසිතවා 
කතකරණීම්මෙයා, කරණීයං අත්තම්මෙනා අස�නුපස්සම්මෙන්තා කතස්ස වා පති(යං, 
�යා රාගස්ස වීතරාගත්තා පවිම්මෙවකාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
�යා ම්මෙදාසස්ස වීතම්මෙදාසත්තා පවිම්මෙවකාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 

ඉක්බිති අ�Dත්වය� පත් ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතරැන්�� ම්මෙතල සිත විය: “�� 
භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස් කරා එළම්මෙඹම් නම්, එළඹ භගවත්�ු �මිම්මෙය�ි අ�Dත්වය 
පාළ ම්මෙකම්මෙරම් නම් �ැනැවැ”යි. 
ඉක්බිති ආයුෂ්�ත් ම්මෙසෝ! ම්මෙතර!ුම්මෙවෝ භාග්යවතුන් කරා ගිය�. ම්මෙගාස් භාග් 
යවතුන් ව�න්ම්මෙස් සකසා වැඳ එකත්පම්මෙසක �ුන්�. එකත්පම්මෙසක �ුන් ආයුෂ්�ත්
ම්මෙසෝ! ම්මෙතර!ුම්මෙවෝ භාග්යවතුන් ව�න්ම්මෙස්� ම්මෙතල සැළකළ�:

ව�න්ස, යම් ඒ අ�Dත් වූ ක්ෂී!ාස්රව වූ වැස නි� වූ කළ කරණී ඇති, බ�ා තැබූ 
ම්මෙකම්මෙළස් බර ඇති, පැමිණි ර�ත් බව ඇති, පරික්ෂී! භවසංම්මෙයෝජන ඇති, 
ම්මෙ�ානව� දැනැ වි�ුක්ත වූ භික්ෂුනම්මෙ�ක් ම්මෙS නම්, ම්මෙ� කරැ!ු සයක් අධි�ුක්ත 
(පිළිවිද සිටිම්මෙය්) ම්මෙවයි. 
නෛනෂ්ක්ර�්යාධි�කු්ත ම්මෙවයි. 
ප්රවිම්මෙSකාධි�ුක්ත ම්මෙවයි. 
අව්යාබාධාධි�ුක්ත ම්මෙවයි. 
තෘෂ්!ාක්ෂයාධි�ුක්ත ම්මෙවයි. 
උපාදානක්ෂයාධි�කු්ත ම්මෙවයි. 
අසම්ම්මෙ�ෝ�ාධි�ුක්ත ම්මෙවයි.

(1) ව�න්ස, ම්මෙ� සස්ම්මෙන�ි කිසි ආයුෂ්�තක්�� ම්මෙ�බඳු සිම්මෙතක් වන්ම්මෙන් � ය: 
“�ුම්මෙදක් (ප්රතිම්මෙSදම්මෙයන් ම්මෙතාර) ශ්රද්ධා �ාත්රය � නිසා ම්මෙ� ආයුෂ්�ත් 
ඒකාන්තම්මෙයන් නෛනෂ්ක්ර�්යාධි�ුක්ත ම්මෙS ය”යි. 

ව�න්ස, ම්මෙතල කරැ! එම්මෙස් ම්මෙනා දැකක්යුතු ම්මෙවයි. ව�න්ස, වැස නි� වූ කළ 
කරණී ඇති, ක්ෂී!ාස්රව ��! ත��� ක�යුතු ම්මෙදයක් ම්මෙ�ෝ කළදැය නැවත 
කිරීම්මෙ�න් වැඩී�ක් ම්මෙ�ෝ ම්මෙනා දක්ම්මෙන්, රාගක්ෂම්මෙයන් වීතරාගී බැවින් 
නෛනෂ්ක්ර�්යාධි�කු්ත 
(නෛනෂ්ක්ර�්යසං�්යාත අ�Dත්වය ප්රත්යක්ෂ ම්මෙකා� ඵලස�වත්�ි සිටිම්මෙය්) ම්මෙවයි. 
ද්ම්මෙSෂක්ෂම්මෙයන් වි�තද්ම්මෙSෂ ඇති බැවින් නෛනෂ්ක්ර�්යාධි�කු්ත ම්මෙවයි. 
ම්මෙ�ෝ�ක්ෂම්මෙයන් වි�ත ම්මෙ�ෝ� ඇති බැවින් නෛනෂක්්ර�්යාධි�ුක්ත ම්මෙවයි.

(2) ව�න්ස, ම්මෙ� සස්ම්මෙන�ි කිසි ආයුෂ්�තක් �� ම්මෙ�බඳු සිම්මෙතක් වන්ම්මෙන් ය: 
“ම්මෙම් ආයුෂ්�ත් ඒකාන්තම්මෙයන් ලාභසත්කාරයශස් පතනුම්මෙය් ප්රවිම්මෙSකාධි�ුක්ත 
ම්මෙS ය”යි. ව�න්ස, ම්මෙතල කරැ! එම්මෙස් ම්මෙනා දතයුතු ම්මෙවයි. 
ව�න්ස, වැස නි� වූ, කළ කරණී ඇති ක්ෂී!ාස්රව ��! ත��� කරණී ම්මෙ�ෝ 
කළ දැ පිළිබඳ පුනපුනා රැස් කිරී�ක් ම්මෙ�ෝ ම්මෙනා දක්ම්මෙන්, රාගක්ෂම්මෙයන් ප්ර�තරාග 
බැවින් ද්ම්මෙSෂක්ෂම්මෙයන් ප්ර�තද්ම්මෙSෂ බැවින් ම්මෙ�ෝ�ක්ෂම්මෙයන් ප්ර�තම්මෙ�ෝ� බැවින් 
ප්රවිම්මෙSකාධි�ුක්ත ම්මෙවයි.



�යා ම්මෙ�ා�ස්ස වීතම්මෙ�ා�ත්තා පවිම්මෙවකාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති.

(3) සියා ම්මෙ�ා පන භම්මෙන්ත, ඉම්මෙධකච්(ස්ස ආයස්�ම්මෙතා. එව�ස්ස: 
සීලබ්බතපරා�ාසං නනූ අය�ායස්�ා සාරම්මෙතා පච්(ාගච්ඡම්මෙන්තා 
අබ්යාපජ්ඣාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. න ම්මෙ�ා පම්මෙනතං භම්මෙන්ත, එවං දට්ඨබ්බං. 
ඛී!ාසම්මෙවා භම්මෙන්ත, භි*�ු වුසිතවා කතකරණීම්මෙයා, කරණීයං අත්තම්මෙනා 
අස�නුපස්සම්මෙන්තා කතස්ස වා පති(යං, 
�යා රාගස්ස වීතරාගත්තා අබ්යාපජ්ඣාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
�යා ම්මෙදාසස්ස වීතම්මෙදාසත්තා, අබ්යාපජ්ඣාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. 
�යා ම්මෙ�ා�ස්ස වීතම්මෙ�ා�ත්තා පවිම්මෙවකාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. -ම්මෙප-

(4) �යා රාගස්ස වීතරාගත්තා තණ්�*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
�යා ම්මෙදාසස්ස වීතම්මෙදාසත්තා තණ්�*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
�යා ම්මෙ�ා�ස්ස වීතම්මෙ�ා�ත්තා තණ්�*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. -ම්මෙප-

(5) �යා රාගස්ස වීතරාගත්තා උපාදාන*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
�යා ම්මෙදාසස්ස වීතම්මෙදාසත්තා උපාදාන*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, 
�යා ම්මෙ�ා�ස්ස වීතම්මෙ�ා�ත්තා උපාදාන*�යාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති. -ම්මෙප-

(6) �යා රාගස්ස වීතරාගත්තා අසම්මෙ��ා�ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, �යා ම්මෙදාසස්ස 
වීතම්මෙදාසත්තා අසම්මෙ��ා�ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති, �යා ම්මෙ�ා�ස්ස වීතම්මෙ�ා�ත්තා 
අසම්මෙ��ා�ාධි�ුම්මෙත්තා ම්මෙ�ාති.

එවං ස��ාවි�ුත්තචිත්තස්ස, භම්මෙන්ත, භි*�ුම්මෙනා භුසා ම්මෙ(පි (*�ුවිම්මෙඤ්ඤය්යා 
රෑපා (*�ුස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති, 

• ම්මෙනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති, 
• අමිස්සීකතම්මෙ�වස්ස චිත්තං ම්මෙ�ාති, 
• ඨිතං 
• ආම්මෙනඤ්ජප්පත්තං. 
• වයඤ්(ස්සානුපස්සති. 

භුසා ම්මෙ(පි ම්මෙසාතවිම්මෙඤ්ඤය්යා සද්දා (ම්මෙසාතස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති) -ම්මෙප- 
ඝානවිම්මෙඤ්ඤය්යා ගන්ධා (ඝානස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති) -ම්මෙප- 
ජිව්�ාවිම්මෙඤ්ඤය්යා රසා (ජිව්�ාය ආපාථ�ාගච්ඡන්ති) -ම්මෙප- 

(3) ව�න්ස, ම්මෙ� සස්ම්මෙන�ි කිසි ආයුෂ්�තක් �� ම්මෙ� බඳු සිම්මෙතක් වන්ම්මෙන් � ය. 
“ම්මෙ� ආයුෂ්�ත් සීලබ්බත පරා�ාසය � සාර විසින් ගන්ම්මෙන් අව්යාබාධාධි�ුක්ත 
ම්මෙවයි”, ව�න්ස, ම්මෙතල කරැ! එම්මෙස් ම්මෙනා දැකක් යුතු ම්මෙවයි. ව�න්ස, වැස නි� 
වූ කළ කරණී ඇති ක්ෂී!ාස්රව ��! ත�න්ම්මෙග් කරණී ම්මෙ�ෝ කෘතයාම්මෙග් පුන 
පනුා වෘද්ධියක් ම්මෙ�ෝ ම්මෙනා දක්ම්මෙන් රාගක්ෂම්මෙයන් වි�තරාග බැවින් අS 
යාබාධාධි�කු්ත ම්මෙවයි. ද්ම්මෙSෂක්ෂම්මෙයන් වි�තද්ම්මෙSෂ බැවින් අව්යාබාධාධි�ුක්ත 
ම්මෙවයි. ම්මෙ�ෝ�ක්ෂම්මෙයන් වි�තම්මෙ�ෝ� බැවින් අව්යාබාධාධි�ුක්ත ම්මෙවයි …

(4) රාගක්ෂම්මෙයන් වි�තරාග බැවින් තෘෂ්!ාක්ෂයාධි�කු්ත ම්මෙවයි. ද්ම්මෙSෂක්ෂම්මෙයන් 
වි�තද්ම්මෙSෂ බැවින් තෘෂ්!ාක්ෂයාධි�ුක්ත ම්මෙවයි. ම්මෙ�ෝ�ක්ෂම්මෙයන් වි�තම්මෙ�ෝ� 
බැවින් තෘෂ්!ාක්ෂයාධි�ුක්ත ම්මෙවයි …

(5) රාගක්ෂම්මෙයන් වි�තරාග බැවින් උපාදානක්ෂයාධි�කු්ත ම්මෙවයි. ද්ම්මෙSෂක්ෂම්මෙයන් 
වි�තද්ම්මෙSෂ බැවින් උපාදානක්ෂයාධි�කු්ත ම්මෙවයි. ම්මෙ�ෝ�ක්ෂම්මෙයන් වි�තම්මෙ�ෝ� 
බැවින් උපාදානක්ෂයාධි�ුක්ත ම්මෙවයි. …
(6) රාගක්ෂම්මෙයන් වි�තරාග බැවින් උපාදානක්ෂයාධි�කු්ත ම්මෙවයි. ද්ම්මෙSෂක්ෂම්මෙයන් 
වි�තද්ම්මෙSෂ බැවින් අසම්ම්මෙ�ෝ�ාධි�කු්ත ම්මෙවයි. ම්මෙ�ෝ�ක්ෂම්මෙයන් වි�තම්මෙ�ෝ� බැවින්
අසම්මෙ�ෝ�ා�ාධි�කු්ත ම්මෙවයි.

ව�න්ස, ම්මෙ�ම්මෙස් ම්මෙ�ාම්මෙනාව� වි�ුක්තචිත්ත ඇති භික්ෂූ�ුම්මෙග් (ක්ෂුර්විම්මෙ�්ය වූ 
ම්මෙබාම්මෙ�ෝ (ම්මෙදSරෑ වැනි) වූ ද රෑපම්මෙයෝ ඇස්��ුව� එත් ද, 
ඔ�ුම්මෙග් සිත ම්මෙනා ගණිත්. 
ඔ�ුම්මෙග් සිත අමිශ්රීකෘත � වූම්මෙය් 
ස්ථිත වූම්මෙය් 
අ(ලප්රාප්ත වූම්මෙය් ම්මෙවයි. 
එ චිත්තයාම්මෙග් උදයව්යය ද දක්ම්මෙන් ය. 
බලවත් වූ ද ම්මෙශ්රෝත්රවිම්මෙ�්ය ශබ්දාලම්බනම්මෙයෝ ... 
ඝ්රා!විම්මෙ�්ය ගන්ධාලම්බනම්මෙයෝ ... 
ජිS�ාවිම්මෙ�්ය රසාලම්බනම්මෙයෝ ... 
කායවිම්මෙ�්ය ස්ප්රෂ්�ව්යාලම්බනම්මෙයෝ  …



කායවිම්මෙඤ්ඤය්යා ම්මෙඵාට්ඨබ්බා (කායස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති) -ම්මෙප- 
�ම්මෙනාවිම්මෙඤ්ඤය්යා ධ��ා �නස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති

• ම්මෙනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති, 
• අමිස්සීකතම්මෙ�වස්ස චිත්තං ම්මෙ�ාති, 
• ඨිතං 
• ආම්මෙනඤ්ජප්පත්තං, 
• වයඤ්(ස්සානුපස්සති.

ම්මෙසය්යථාපි භම්මෙන්ත ම්මෙසම්මෙලා පබ්බම්මෙතා අච්ඡිම්මෙද්දා අසුසිම්මෙරා එකඝම්මෙනා. අථ 
පුරත්ථි�ාය ම්මෙ(පි දිසාය ආගම්මෙච්ඡය්ය භුසා වාතවුට්ඨි ම්මෙනව තං සඞ්කම්මෙ�පය්ය, 
න ස�පකම්මෙ�පය්ය, න ස�පම්මෙවම්මෙධය්ය, 
අථ පච්ඡි�ාය ම්මෙ(පි දිසාය ආගම්මෙච්ඡය්ය භුසා වාතවුට්ඨි -ම්මෙප- 
අථ උත්තරාය ම්මෙ(පි දිසාය ආගම්මෙච්ඡය්ය භුසා වාතවුට්ඨි -ම්මෙප- 
අථ ද*ඛි!ාය ම්මෙ(පි දිසාය ආගම්මෙච්ඡය්ය භුසා වාතවුට්ඨි ම්මෙනව තං සඞ්කම්මෙ�පය්ය, 
න ස�පකම්මෙ�පය්ය, න ස�පම්මෙවම්මෙධය්ය.

එවම්මෙ�ව ම්මෙ�ා භම්මෙන්ත, එවං ස��ාවි�ුත්තචිත්තස්ස භි*�ුම්මෙනා භුසා ම්මෙ(පි 
(*�වුිම්මෙඤ්ඤය්යා රෑපා (*�ුස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති, ම්මෙනවස්ස චිත්තං 
පරියාදියන්ති. අමිස්සීකතම්මෙ�වස්ස චිත්තං ම්මෙ�ාති ඨිතං ආම්මෙනඤ්ජප්පත්තං, වයං 
(ස්සානුපස්සති. 
භුසා ම්මෙ(පි ම්මෙසාතවිම්මෙඤ්ඤය්යා සද්දා -ම්මෙප- 
ඝාන විම්මෙඤ්ඤය්යා ගන්ධා -ම්මෙප- 
ජිව්�ාවිම්මෙඤ්ඤය්යා රසා -ම්මෙප- 
කායවිම්මෙඤ්ඤය්යා ම්මෙපාට්ඨබ්බා -ම්මෙප- 
�ම්මෙනාවිම්මෙඤ්ඤය්යා ධ��ා �නස්ස ආපාථ�ාගච්ඡන්ති, ම්මෙනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්
ති, අමිස්සීකතම්මෙ�වස්ස චිත්තං ම්මෙ�ාති ඨිතං ආම්මෙනඤ්ජප්පත්තං, වයං (ස්සානුපස්
සතී’ති.

61. ම්මෙන*���ං අධි�ුත්තස්ස පවිම්මෙවකඤ්( ම්මෙ(තම්මෙසා
අබ්යාපජ්ඣාධි�ුත්තස්ස උපාදාන*�යස්ස (.

62. තණ්�*�යාධි�ුත්තස්ස අසම්මෙ��ා�ඤ්( ම්මෙ(තම්මෙසා
දිස්වා ආයතනුප්පාදං ස��ාචිත්තං වි�චු්(ති.

�ම්මෙනෝවිම්මෙ�්ය ධ�ාDලම්බනම්මෙයෝ ඔ�ුම්මෙග් �නස ��ුව� එත් නම්, 
ඔ�ුම්මෙග් සිත ම්මෙනා � ගණිත්. 
ඔ�ුම්මෙග් සිත අමිශ්රීකෘත � වූම්මෙය් 
ස්ථිත වූම්මෙය් 
අ(ලප්රාප්ත ම්මෙවයි. ඒ චිත්තයාම්මෙග් උදයව්යය ද දක්ම්මෙන් ය.

ව�න්ස, සිදුරැ නැති බු�ුරැ නැති ඒකඝන වූ නෛශලපවDතම්මෙයක් යම් බඳු ම්මෙS ද, 
ඉක්බිති පැදුම් දිගින් බලවත් වැසිසුළම්මෙඟක් ඒ නම් එය ම්මෙනා � සලන්ම්මෙන් ය. 
ම්මෙවම්මෙසසින් ම්මෙනා සලන්ම්මෙන් ය. ම්මෙනා ම්මෙවවුළුවන්ම්මෙන් ය. ඉක්බිති පැලදිගින් 
බලවත් වැසි සුළම්මෙඟක් ඒ නම් ... 
උතුරැ දිගින් බලවත් සුළම්මෙඟක් ඒ නම් ...... 
ඉක්බිති දකු!ු දිගින් බලවත් වැසිසුළම්මෙඟක් ඒ නම්, එය ම්මෙනා � සලන්ම්මෙන් ය. 
ම්මෙවම්මෙසසින් ම්මෙනා � සලන්ම්මෙන් ය. ම්මෙනා ම්මෙවවුළුවන්ම්මෙන් ය.

ව�න්ස, එ පරිදි � ම්මෙ�ම්මෙස් විදශDනාප්රතිපත් - ඵලස�ාපත් වශම්මෙයන් ම්මෙ�ාම්මෙනාව� 
වි�ුක්ත සිත් ඇති භික්ෂු�ුම්මෙග් ආපාථය� බලවත් වූ ද (ක්ෂුර්විම්මෙ�්ය 
රෑපාලම්බනම්මෙයෝ එත් නම්, ඔ�ුම්මෙග් සිත ම්මෙනා � ගණිත්. ඔ�ුම්මෙග් සිත අමිශ්රීකෘත 
වූම්මෙය් � (ක්ම්මෙල්ශාලම්බන �ා මිශ්ර ම්මෙනා වූම්මෙය් �) පි�ිටිම්මෙය් අ(ලප්රාප්ත වූම්මෙය් 
කම්පා ම්මෙනා වූම්මෙය් ම්මෙවයි. ඒ චිත්තයාම්මෙග් උදයව්යය ද දක්ම්මෙන් ය. බලවත් වූ ද 
ම්මෙශ්රෝත්රවිම්මෙ�්ය වූ ශබ්දාලම්බනම්මෙයෝ ... 
ඝ්රා!විම්මෙ�්ය වූ ගන්ධාලම්බනම්මෙයෝ ... 
ජි�්වාවිම්මෙ�්ය වූ රසාලම්බනම්මෙයෝ ... 
කායවිම්මෙ�්ය වූ ස්ප්රෂ්�ව්යාලම්බනම්මෙයෝ ... 
�ම්මෙනෝවිම්මෙ�ය වූ ධ�ාDලම්බනම්මෙයෝ සිත� ආපාථගත ම්මෙවත් නම්, ඔ�ුම්මෙග් සිත ම්මෙනා
� ගණිත්. ඔ�ුම්මෙග් සිත අමිශ්රීකෘත වූම්මෙය් � ස්ථිත වූම්මෙය් � අ(ලප්රාප්ත ම්මෙවයි. එ 
චිත්තයාම්මෙග් උදයව්යය ද දක්ම්මෙන් ය යි.

61. නෛනෂ්ක්ර�්ය සඞ්�්යාත අ�Dත්වය ද, චිත්තප්රවිම්මෙSකය ද, පිළිවිද සිටි, 
අව්යාබාධාධි�ුක්ත වූ උපාදානක්ෂය පිළිවිද සිටියා වූ,

62. තෘෂ්!ාක්ෂයාධි�ුක්ත වූ චිත්තයාම්මෙග් අසම්ම්මෙ�ෝ�ය පිළිවිද සිටි ර�ත්�ුම්මෙග් 
චිත්තය ආයතනයන්ම්මෙග් උත්පාදය දැක �නා ම්මෙකා� මිම්මෙද්.



63. තස්ස ස��ාවි�ුත්තස්ස සන්තචිත්තස්ස භි*�ුම්මෙනා
කතස්ස පති(ම්මෙයා නත්ථි කරණීයං න විජ්ජති.

64. ම්මෙසම්මෙලා යථා එකඝම්මෙනා වාම්මෙතන න සමීරති
එවං රෑපා රසා සද්දා ගන්ධා ඵස්සා ( ම්මෙකවලා.

65. ඉට්ඨා ධ��ා අනිට්ඨා ( නප්පම්මෙවම්මෙධන්ති තාදිම්මෙනා.
ඨිතං චිත්තං විප්ප�ුත්තං වයං(ස්සානුපස්සතී’ති.

63. ම්මෙ�ාම්මෙනාව� මිදුනු ශාන්ත වූ සිත් ඇති එ භික්ෂු�� කළදැය ම්මෙපරළා 
වැඩුම්මෙ�ක් නැත. ක�යුතු ද නැත.

64-65. ඒකඝන නෛශලපවDතම්මෙයක් යම්ම්මෙස් සුළඟින් ම්මෙනා සැම්මෙල් ද, එ ම්මෙසයින් 
රෑප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පශD යන ඉෂ්� වූ ද අනිෂ්� වූ ද �ැ� ධ�Dම්මෙයෝ තාදී�ුම්මෙග් 
සිත ම්මෙනා සලත්. ඔ�ුම්මෙග් ස්ථිත වූ සිත වි�කු්ත ම්මෙS. එ චිත්තයාම්මෙග් උදයව්යය ද 
දක්ම්මෙන් යි.
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