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1
Parama Nibbana Dharmayatanaya

නපෙමො තස් ස භගවපෙතො අරහපෙතො සම් මා සම් බුද් ධස් ස

(1) 9. මහා සති පට් ඨාන සුත් තං
දීඝ නිකාය / මහාවග්ග පාළි

372. එවං පෙම සුතං – එකං සමයං භගවා කුරූසු විහරති, කම් මාසධම් මං නාම 
කුරූනං නිගපෙමො. තත්ර පෙJො භගවා භික් ඛූ ආමන් පෙතසි – “භික් Jපෙවො” ති. 
“භද් දන් පෙත” ති [භදන් පෙතති (සී. ස්යා. පී.)] පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං. 
භගවා එතදපෙවොච–

i. උද් දෙ දෙසො

373. “එකායපෙනො අයං, භික් Jපෙව, මග් පෙගො සත් තානං විසුද් ධියා1, පෙසොක 
පරිපෙදවානං සමතික් කමාය, දුක් J පෙදොමනස් සානං අත් ථඞ් ගමාය, ඤායස් ස 
අධිගමාය, නිබ් බානස් ස සච් ඡි කිරියාය, යදිදං චත් තාපෙරො සතිපට් ඨානා.

“කතපෙම චත් තාපෙරො?

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං,

පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති, 
ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං,

චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති, 
ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං,

ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං.

උද් පෙදපෙසො නිට් ඨිපෙතො.

1මු- ත්රිපිටකය - විමුත්තියා. මුත්ති, විමුත්ති, පරිමුත්ති. (සුද්ධි, විසුද්ධි, පරිසුද්ධි). 
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ii. කාදෙය කායානුපස් සනා ආනාපාන පබ් බං

374. “කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති?  
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු,

අරඤ් ඤගපෙතො වා, 
රුක් Jමූලගපෙතො වා, 
සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා, 
නිසීදති ප- ලඞ් කං ආභුජිත් වා,
උජුං කායං පණිධාය පරිමුJං සතිං උපට් ඨපෙපත් වා,

පෙසො සපෙතොව අස් සසති, සපෙතොව පස් සසති.
දීඝං වා අස් සසන් පෙතො ‘දීඝං අස් සසාමී’ති පජානාති,
දීඝං වා පස් සසන් පෙතො ‘දීඝං පස් සසාමී’ති පජානාති.
රස් සං වා අස් සසන් පෙතො ‘රස් සං අස් සසාමී’ති පජානාති,
රස් සං වා පස් සසන් පෙතො ‘රස් සං පස් සසාමී’ති පජානාති
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති,
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති,
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.
“පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, දක් පෙJො භමකාපෙරො වා, භමකාරන් පෙතවාසී වා දීඝං වා 
අඤ් ඡන් පෙතො ‘දීඝං අඤ් ඡාමී’ති පජානාති, 
රස් සං වා අඤ් ඡන් පෙතො ‘රස් සං අඤ් ඡාමී’ති පජානාති, එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, 
භික් ඛු දීඝං වා අස් සසන් පෙතො ‘දීඝං අස් සසාමී’ති පජානාති, 
දීඝං වා පස් සසන් පෙතො ‘දීඝං පස් සසාමී’ති පජානාති, 
රස් සං වා අස් සසන් පෙතො ‘රස් සං අස් සසාමී’ති පජානාති, 
රස් සං වා පස් සසන් පෙතො ‘රස් සං පස් සසාමී’ති පජානාති. 
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, 
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, 
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, 
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.
ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී 
විහරති, අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
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සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො [එවම් පි (සී. ස්යා. පී.)], භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

ආනාපාන පබ් බං නිට් ඨිතං.

iii. කාදෙය කායානුපස් සනා ඉරියාපථ පබ් බං

375. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, 
භික් ඛු ගච් ඡන් පෙතො වා ‘ගච් ඡාමී’ති පජානාති, 
ඨිපෙතො වා ‘ඨිපෙතොම් හී’ති පජානාති, 
නිසින් පෙනො වා ‘නිසින් පෙනොම් හී’ති පජානාති, 
සයාපෙනො වා ‘සයාපෙනොම් හී’ති පජානාති, 
යථා යථා වා පනස් ස කාපෙයො පණිහිපෙතො පෙහොති, 
තථා තථානං පජානාති. 

ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

ඉරියාපථ පබ් බං නිට් ඨිතං.
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iv. කාදෙය කායානුපස් සනා සම් පජාන පබ් බං

376. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, 
භික් ඛු අභික් කන් පෙත, පටික් කන් පෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
ආපෙලොකිපෙත, විපෙලොකිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
සමිඤ් ජිපෙත, පසාරිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
සඞ් ඝාටි පත් ත චීවර ධාරපෙණ සම් පජානකාරී පෙහොති, 
අසිපෙත, පීපෙත, Jායිපෙත, සායිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
උච් චාර පස් සාව කම් පෙම සම් පජානකාරී පෙහොති, 
ගපෙත, ඨිපෙත, නිසින් පෙන, සුත් පෙත, ජාගරිපෙත, භාසිපෙත, තුණ් හීභාපෙව සම් පජානකාරී
පෙහොති.

 ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

සම් පජාන පබ් බං නිට් ඨිතං.
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v. කාදෙය කායානුපස් සනා පටි කූල මනසිකාර පබ් බං

377. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉම පෙමව කායං උද් ධං පාදතලා අපෙධො පෙකස 
මත් ථකා තචපරියන් තං පූරං නානප් පකාරස් ස අසුචිපෙනො පච් චපෙවක් Jති. – 
‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය 
පෙකසා, පෙලොමා, නJා, දන් තා, තපෙචො, මංසං, න් හාරු [නහාරු (සී. ස්යා. කං. පී.)], 
අට් ඨි, අට් ඨිමිඤ් ජං, වක් කං, හදයං, යකනං, කිපෙලොමකං, පිහකං, පප් ඵාසං,අන් තං, 
අන් තගුණං, උදරියං, කරීසං [කරීසං මත් ථලුඞ් ගං (ක.)], පිත් තං, පෙසම් හං, පුබ් පෙබො,
පෙලොහිතං, පෙසපෙදො, පෙමපෙදො, අස් සු, වසා, පෙJපෙ�ො, සිඞ් ඝාණිකා, ලසිකා, මුත් ත’න් ති.

 “පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, උභපෙතො මුJා පුපෙතොළි [මූපෙතොළී (ස්යා.), මුපෙතොලි (පී.)] 
පූරා නානා විහිතස් ස ධඤ් ඤස් ස, පෙසය්යථිදං සාලීනං, වීහීනං, මුග් ගානං, මාසානං, 
තිලානං, තණ් ඩුලානං, තපෙමනං චක් ඛුමා පුරිපෙසො මුඤ් චිත් වා පච් චපෙවක් පෙJය්ය – 
‘ඉපෙම සාලී, ඉපෙම වීහී, ඉපෙම මුග් ගා, ඉපෙම මාසා, ඉපෙම තිලා, ඉපෙම තණ් ඩුලා’ති. 
එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉම පෙමව කායං උද් ධං පාදතලා අපෙධො 
පෙකසමත් ථකා තචපරියන් තං පූරං නානප් පකාරස් ස අසුචිපෙනො පච් චපෙවක් Jති – 
‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය පෙකසා, පෙලොමා…පෙප.… මුත් ත’න් ති.

ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

පටි කූල මනසිකාර පබ් බං නිට් ඨිතං.
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vi. කාදෙය කායානුපස් සනා ධාතු මනසිකාර පබ් බං

378. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉම පෙමව කායං, යථා ඨිතං, යථා පණිහිතං 
ධාතුපෙසො පච් චපෙවක් Jති – 
‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය පථවී ධාතු, ආපෙපො ධාතු, පෙතපෙජො ධාතු, වාපෙයො ධාතූ’ති.

“පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, දක් පෙJො පෙගො ඝාතපෙකො වා, පෙගො ඝාතකන් පෙතවාසිකා වා 
ගාවිං වධිත් වා, චතු මහා පපෙථ බිලපෙසො විභජිත් වා, නිසින් පෙනො අස් ස. එව පෙමව 
පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉම පෙමව කායං, යථා ඨිතං, යථා පණිහිතං ධාතුපෙසො 
පච් චපෙවක් Jති – 
‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය පථවී ධාතු, ආපෙපො ධාතු, පෙතපෙජො ධාතු, වාපෙයොධාතූ’ති.

ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

ධාතු මනසිකාර පබ් බං නිට් ඨිතං.
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vii. කාදෙය කායානුපස් සනා නවසිවථික පබ් බං

379. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං, සිවථිකාය 
ඡඩ් ඩිතං, එකාහමතං වා, ද් වීහමතං වා, තීහමතං වා උද් ධුමාතකං, විනීලකං, 
විපුබ් බකජාතං. පෙසො ඉම පෙමව කායං උප සං හරති – 

‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො, එවං ධම් පෙමො, එවං භාවී, එවං අනතීපෙතො’ති. 

‘ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 

බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 

සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 

සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ් ඩිතං 
කාපෙකහි වා Jජ් ජමානං, කුලපෙලහි වා Jජ් ජමානං, ගිජ් පෙඣහි වා Jජ් ජමානං, 
කඞ් පෙකහි වා Jජ් ජමානං, සුනපෙJහි වා Jජ් ජමානං, බ්යග් පෙඝහි වා Jජ් ජමානං, 
දීපීහි වා Jජ් ජමානං, 

සිඞ් ගාපෙලහි වා Jජ් ජමානං [ගිජ් පෙඣහි වා Jජ් ජමානං, සුවාපෙනහි වා Jජ් ජමානං, 
සිගාපෙලහි වා Jජ් ජමානං, (ස්යා. පී.)] 

විවිපෙධහි වා පාණක ජාපෙතහි Jජ් ජමානං. 
පෙසො ඉම පෙමව කායං උප සං හරති – 

‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො, එවං ධම් පෙමො, එවං භාවී, එවං  අනතීපෙතො’ති.

ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
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වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 

‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති,  යාවපෙදව ඤාණමත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.
“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ් ඩිතං 
අට් ඨිකසඞ් Jලිකං සමංසපෙලොහිතං න් හාරුසම් බන් ධං…පෙප.… අට් ඨිකසඞ් Jලිකං 
නිමංසපෙලොහිතමක් ඛිතං න් හාරුසම් බන් ධං…පෙප.… අට් ඨිකසඞ් Jලිකං 
අපගතමංසපෙලොහිතං න් හාරුසම් බන් ධං…පෙප.… 
අට් ඨිකානි අපගතසම් බන් ධානි [අපගතන් හාරුසම් බන් ධානි (ස්යා.)] දිසා විදිසා 
වික් ඛිත් තානි, 
අඤ් පෙඤන හත් ථට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පාදට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පෙගොප් ඵකට් ඨිකං 
[“අඤ් පෙඤන පෙගොප් ඵකට් ඨික”න් ති ඉදං සී. ස්යා. පී. පෙපොත් ථපෙකසු නත් ථි] 
අඤ් පෙඤන ජඞ් ඝට් ඨිකං අඤ් පෙඤන ඌරුට් ඨිකං අඤ් පෙඤන කටිට් ඨිකං [අඤ් පෙඤන
කටට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පිට් ඨට් ඨිකං අඤ් පෙඤන කණ් ඩකට් ඨිකං අඤ් පෙඤන 
ඵාසුකට් ඨිකං අඤ් පෙඤන උරට් ඨිකං අඤ් පෙඤන අංසට් ඨිකං අඤ් පෙඤන බාහුට් ඨිකං 
(ස්යා.)] අඤ් පෙඤන ඵාසුකට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පිට් ඨිට් ඨිකං අඤ් පෙඤන Jන් ධට් ඨිකං 
[අඤ් පෙඤන කටට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පිට් ඨට් ඨිකං අඤ් පෙඤන කණ් ඩකට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන ඵාසුකට් ඨිකං අඤ් පෙඤන උරට් ඨිකං අඤ් පෙඤන අංසට් ඨිකං අඤ් පෙඤන 
බාහුට් ඨිකං (ස්යා.)] අඤ් පෙඤන ගීවට් ඨිකං අඤ් පෙඤන හනුකට් ඨිකං අඤ් පෙඤන 
දන් තට් ඨිකං අඤ් පෙඤන සීසකටාහං. 

පෙසො ඉමපෙමව කායං උපසංහරති – 
‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො, එවං ධම් පෙමො, එවං භාවී, එවං අනතීපෙතො’ති.
ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
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‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ් ඩිතං 
අට් ඨිකානි පෙසතානි සඞ් Jවණ් ණපටිභාගානි…පෙප.… 

අට් ඨිකානි පුඤ් ජකිතානි පෙතපෙරොවස් සිකානි …පෙප.… 
අට් ඨිකානි පූතීනි චුණ් ණකජාතානි. 

පෙසො ඉමපෙමව කායං උපසංහරති – 
‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො, එවං ධම් පෙමො, එවං භාවී, එවං අනතීපෙතො’ති. 

ඉති අජ් ඣත් තං වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා කාපෙය කායානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 

වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා කායස් මිං විහරති. 
‘අත් ථි කාපෙයො’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 

එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති.

නවසිවථික පබ් බං නිට් ඨිතං. 

චුද් දස කාපෙය කායානුපස් සනා නිට් ඨිතා.
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viii. දෙව නාසු දෙව නානුපස් සනා පබ් බං

380. “කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු සුJං වා පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘සුJං පෙවදනං පෙවදයාමී’ති 
පජානාති. 

දුක් Jං වා පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘දුක් Jං පෙවදනං පෙවදයාමී’ති පජානාති. 
අදුක් JමසුJං වා පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘අදුක් JමසුJං පෙවදනං පෙවදයාමී’ති 

පජානාති. 
සාමිසං වා සුJං පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘සාමිසං සුJං පෙවදනං පෙවදයාමී’ති 

පජානාති, නිරාමිසං වා සුJං පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘නිරාමිසං සුJං පෙවදනං 
පෙවදයාමී’ති පජානාති. 
සාමිසං වා දුක් Jං පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘සාමිසං දුක් Jං පෙවදනං පෙවදයාමී’ති 
පජානාති, නිරාමිසං වා දුක් Jං පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘නිරාමිසං දුක් Jං පෙවදනං 

පෙවදයාමී’ති පජානාති. 
සාමිසං වා අදුක් JමසුJං පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘සාමිසං අදුක් JමසුJං පෙවදනං 
පෙවදයාමී’ති පජානාති, 
නිරාමිසං වා අදුක් JමසුJං පෙවදනං පෙවදයමාපෙනො ‘නිරාමිසං අදුක් JමසුJං පෙවදනං 

පෙවදයාමී’ති පජානාති. 

ඉති අජ් ඣත් තං වා පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති, 

බහිද් ධා වා පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති. 

සමුදය ධම් මානුපස් සී වා පෙවදනාසු විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා පෙවදනාසු විහරති, 

සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා පෙවදනාසු විහරති. 
‘අත් ථි පෙවදනා’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති.

පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සනා පබ් බං නිට් ඨිතා.
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ix. චිත්දෙත් චිත්තානුපස්සනා පබ් බං

381. “කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු සරාගං වා චිත් තං ‘සරාගං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
වීතරාගං වා චිත් තං ‘වීතරාගං චිත් ත’න් ති පජානාති. 

සපෙදොසං වා චිත් තං ‘සපෙදොසං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
වීතපෙදොසං වා චිත් තං ‘වීතපෙදොසං චිත් ත’න් ති පජානාති. 

සපෙමොහං වා චිත් තං ‘සපෙමොහං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
වීතපෙමොහං වා චිත් තං ‘වීතපෙමොහං චිත් ත’න් ති පජානාති. 

සඞ් ඛිත් තං වා චිත් තං ‘සඞ් ඛිත් තං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
වික් ඛිත් තං වා චිත් තං ‘වික් ඛිත් තං චිත් ත’න් ති පජානාති. 
මහග් ගතං වා චිත් තං ‘මහග් ගතං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
අමහග් ගතං වා චිත් තං ‘අමහග් ගතං චිත් ත’න් ති පජානාති.

සඋත් තරං වා චිත් තං ‘සඋත් තරං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
අනුත් තරං වා චිත් තං ‘අනුත් තරං චිත් ත’න් ති පජානාති. 
සමාහිතං වා චිත් තං ‘සමාහිතං චිත් ත’න් ති පජානාති, 
අසමාහිතං වා චිත් තං ‘අසමාහිතං චිත් ත’න් ති පජානාති. 

විමුත් තං වා චිත් තං ‘විමුත් තං චිත් ත’න් ති පජානාති. 
අවිමුත් තං වා චිත් තං ‘අවිමුත් තං චිත් ත’න් ති පජානාති. 

ඉති අජ් ඣත් තං වා චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති,
බහිද් ධා වා චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති, 

අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා චිත් තස් මිං විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා චිත් තස් මිං විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා චිත් තස් මිං විහරති. 

‘අත් ථි චිත් ත’න් ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, 
පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 

එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති.

චිත්පෙත් චිත්තානුපස්සනා පබ් බං නිට් ඨිතා.
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x. ධම් දෙමසු ධම් මානුපස් සනා නීවරණ පබ් බං

382. “කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති? 

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, පඤ් චසු නීවරපෙණසු. 
කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 

පඤ් චසු නීවරපෙණසු?

“ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු සන් තං වා අජ් ඣත් තං කාමච් ඡන් දං, 

‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං කාමච් ඡන් පෙදො’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං කාමච් ඡන් දං, 
‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං කාමච් ඡන් පෙදො’ති පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස කාමච් ඡන් දස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස කාමච් ඡන් දස් ස පහානං පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච පහීනස් ස කාමච් ඡන් දස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං බ්යාපාදං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං බ්යාපාපෙදො’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං බ්යාපාදං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං බ්යාපාපෙදො’ති පජානාති, 

යථා ච අනුප් පන් නස් ස බ්යාපාදස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස බ්යාපාදස් ස පහානං පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 

යථා ච පහීනස් ස බ්යාපාදස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං ථිනමිද් ධං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං ථිනමිද් ධ’න් ති 

පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං ථිනමිද් ධං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං ථිනමිද් ධ’න් ති 

පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස ථිනමිද් ධස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස ථිනමිද් ධස් ස පහානං පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච පහීනස් ස ථිනමිද් ධස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති.
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“සන් තං වා අජ් ඣත් තං උද් ධච් චකුක් කුච් චං, 

‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං උද් ධච් චකුක් කුච් ච’න් ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං උද් ධච් චකුක් කුච් චං, 
‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං උද් ධච් චකුක් කුච් ච’න් ති පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති,

යථා ච උප් පන් නස් ස උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස පහානං පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච පහීනස් ස උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං විචිකිච් ඡං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං විචිකිච් ඡා’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං විචිකිච් ඡං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං විචිකිච් ඡා’ති පජානාති,

යථා ච අනුප් පන් නාය විචිකිච් ඡාය උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නාය විචිකිච් ඡාය පහානං පෙහොති, තඤ් ච පජානාති, 

යථා ච පහීනාය විචිකිච් ඡාය ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච පජානාති.

“ඉති අජ් ඣත් තං වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 

බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති 

සමුදය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති 
‘අත් ථි ධම් මා’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, 

යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය පටිස් සති මත් තාය අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි 
පෙලොපෙක උපාදියති. 

එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති පඤ් චසු නීවරපෙණසු.

නීවරණ පබ් බං නිට් ඨිතං.
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xi. ධම් දෙමසු ධම් මානුපස් සනා ඛන් ධ පබ් බං

383. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
පඤ් චසු උපාදානක් Jන් පෙධසු. 
කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති පඤ් චසු 

උපාදානක් Jන් පෙධසු? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු – ‘ඉති රූපං, ඉති රූපස් ස සමුදපෙයො, ඉති රූපස් ස 

අත් ථඞ් ගපෙමො; 
ඉති පෙවදනා, ඉති පෙවදනාය සමුදපෙයො, ඉති පෙවදනාය අත් ථඞ් ගපෙමො; 

ඉති සඤ් ඤා, ඉති සඤ් ඤාය සමුදපෙයො, ඉති සඤ් ඤාය අත් ථඞ් ගපෙමො; 
ඉති සඞ් Jාරා, ඉති සඞ් Jාරානං සමුදපෙයො, ඉති සඞ් Jාරානං අත් ථඞ් ගපෙමො, 
ඉති විඤ් ඤාණං, ඉති විඤ් ඤාණස් ස සමුදපෙයො, ඉති විඤ් ඤාණස් ස 
අත් ථඞ් ගපෙමො’ති, 

ඉති අජ් ඣත් තං වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 

අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති. 

‘අත් ථි ධම් මා’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, 
යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, 

න ච කිඤ් චි පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති පඤ් චසු 

උපාදානක් Jන් පෙධසු.

Jන් ධ පබ් බං නිට් ඨිතං.
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xii. ධම් දෙමසු ධම් මානුපස් සනා ආයතන පබ් බං

384. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, ඡසු 
අජ් ඣත් තික බාහිපෙරසු ආයතපෙනසු. කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු 
ධම් මානුපස් සී විහරති, ඡසු අජ් ඣත් තිකබාහිපෙරසු ආයතපෙනසු?

“ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු චක් ඛුඤ්  ච පජානාති, රූපෙප ච පජානාති, යඤ් ච තදුභයං 
පටිච් ච, උප් පජ් ජති සංපෙයොජනං තඤ් ච පජානාති, යථා ච අනුප් පන් නස් ස 

සංපෙයොජනස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච පජානාති, යථා ච උප් පන් නස් ස 
සංපෙයොජනස් ස පහානං පෙහොති තඤ් ච පජානාති, යථා ච පහීනස් ස 

සංපෙයොජනස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච පජානාති.

“පෙසොතඤ් ච පජානාති, සද් පෙද ච පජානාති, යඤ් ච තදුභයං පටිච් ච උප් පජ් ජති 

සංපෙයොජනං තඤ් ච පජානාති, යථා ච අනුප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස උප් පාපෙදො 
පෙහොති තඤ් ච පජානාති, යථා ච උප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස පහානං පෙහොති තඤ් ච

පජානාති, යථා ච පහීනස් ස සංපෙයොජනස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච 
පජානාති.

“ඝානඤ් ච පජානාති, ගන් පෙධ ච පජානාති, යඤ් ච තදුභයං පටිච් ච උප් පජ් ජති 
සංපෙයොජනං තඤ් ච පජානාති, යථා ච අනුප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස උප් පාපෙදො 

පෙහොති තඤ් ච පජානාති, යථා ච උප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස පහානං පෙහොති තඤ් ච
පජානාති, යථා ච පහීනස් ස සංපෙයොජනස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච 
පජානාති.

“ජිව් හඤ් ච පජානාති, රපෙස ච පජානාති, යඤ් ච තදුභයං පටිච් ච උප් පජ් ජති 
සංපෙයොජනං තඤ් ච පජානාති, යථා ච අනුප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස උප් පාපෙදො 
පෙහොති තඤ් ච පජානාති, යථා ච උප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස පහානං පෙහොති තඤ් ච

පජානාති, යථා ච පහීනස් ස සංපෙයොජනස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච 
පජානාති.
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“කායඤ් ච පජානාති, පෙඵොට් ඨබ් පෙබ ච පජානාති, යඤ් ච තදුභයං පටිච් ච 

උප් පජ් ජති සංපෙයොජනං තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස පහානං පෙහොති තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච පහීනස් ස සංපෙයොජනස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච පජානාති.

“මනඤ් ච පජානාති, ධම් පෙම ච පජානාති, යඤ් ච තදුභයං පටිච් ච උප් පජ් ජති 
සංපෙයොජනං තඤ් ච පජානාති, 

යථා ච අනුප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස සංපෙයොජනස් ස පහානං පෙහොති තඤ් ච පජානාති, 

යථා ච පහීනස් ස සංපෙයොජනස් ස ආයතිං අනුප් පාපෙදො පෙහොති තඤ් ච පජානාති.

“ඉති අජ් ඣත් තං වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 

බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති. 

සමුදය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති. 
‘අත් ථි ධම් මා’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, 
යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි 
පෙලොපෙක උපාදියති. එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති 

ඡසු අජ් ඣත් තිකබාහිපෙරසු ආයතපෙනසු.

ආයතන පබ් බං නිට් ඨිතං.
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xiii. ධම් දෙමසු ධම් මානුපස් සනා දෙබොජ් ඣඞ් ග පබ් බං

385. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, සත් තසු 
පෙබොජ් ඣඞ් පෙගසු. 
කථඤ්  ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, සත් තසු 
පෙබොජ් ඣඞ් පෙගසු? 

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු සන් තං වා අජ් ඣත් තං සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘අත් ථි පෙම 
අජ් ඣත් තං සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 

අසන් තං වා අජ් ඣත් තං සති සම්  පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 

යථා ච අනුප් පන් නස් ස සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච 
පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, තඤ් ච 
පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 

අසන් තං වා අජ් ඣත් තං ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 

යථා ච අනුප් පන් නස් ස ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච 
පජානාති, 

යථා ච උප් පන් නස් ස ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, 
තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 

අසන් තං වා අජ් ඣත් තං වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 

යථා ච අනුප් පන් නස් ස වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච 
පජානාති, 
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යථා ච උප් පන් නස් ස වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 

පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 

පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 

පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, තඤ් ච 
පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, 
තඤ් ච පජානාති.

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං සමාධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං සමාධි 
සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං සමාධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං සමාධි 

සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස සමාධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස සමාධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, තඤ් ච 

පජානාති.



19
Parama Nibbana Dharmayatanaya

“සන් තං වා අජ් ඣත් තං උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං ‘අත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 

උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
අසන් තං වා අජ් ඣත් තං උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං, ‘නත් ථි පෙම අජ් ඣත් තං 
උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො’ති පජානාති, 
යථා ච අනුප් පන් නස් ස උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාපෙදො පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති, 
යථා ච උප් පන් නස් ස උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාය පාරිපූරී පෙහොති, 

තඤ් ච පජානාති.

“ඉති අජ් ඣත් තං වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 

බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති. 

සමුදය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති. 
‘අත් ථි ධම් මා’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, 

යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය පටිස් සති මත් තාය අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි 
පෙලොපෙක උපාදියති. එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති 

සත් තසු පෙබොජ් ඣඞ් පෙගසු.

පෙබොජ් ඣඞ් ග පබ් බං නිට් ඨිතං.

[පෙබොජ් ඣඞ් ග පබ් බං නිට් ඨිතං, පඨම භාණ වාරං (ස්යා.)]
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xiv. ධම් දෙමසු ධම් මානුපස් සනා සච් ච පබ් බං

386. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, චතූසු 
අරියසච් පෙචසු. කථඤ් ච පන, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති 
චතූසු අරිය සච් පෙචසු? 

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු ‘ඉදං දුක් J’න් ති, යථාභූතං පජානාති, 
‘අයං දුක් J සමුදපෙයො’ති, යථාභූතං පජානාති, 
‘අයං දුක් J නිපෙරොපෙධො’ති, යථාභූතං පජානාති, 

‘අයං දුක් J නිපෙරොධ ගාමිනී පටිපදා’ති, යථාභූතං පජානාති.

පඨම භාණ වාපෙරො නිට් ඨිපෙතො.

xv. දුක් ඛ සච් ච නිද් දෙ දෙසො

387. “කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, දුක් Jං අරිය සච් චං? 
ජාතිපි දුක් Jා,    ජරාපි දුක් Jා,    මරණම් පි දුක් Jං, 
පෙසොක පරිපෙදව දුක් J පෙදොමනස් සුපායාසාපි දුක් Jා, 
අප් පිපෙයහි සම් ප පෙයොපෙගොපි දුක් පෙJො, 

පිපෙයහි විප් ප පෙයොපෙගොපි දුක් පෙJො [අප් පිපෙයහි…පෙප.… විප් ප පෙයොපෙගො 
දුක් පෙJොති පාපෙඨො පෙචව තං නිද් පෙදපෙසො ච කත් ථචි න දිස් සති, අට් ඨ කථායංපි 

තං සංවණ් ණනා නත් ථි], 
යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං, 

සඞ් ඛිත් පෙතන පඤ් චුපාදානක් Jන් ධා [පඤ් චුපාදානක් Jන් ධාපි (ක.)] දුක් Jා.

388. “කතමා ච, භික් Jපෙව, ජාති? 
යා පෙතසං පෙතසං සත් තානං තම් හි තම් හි සත් ත නිකාපෙය ජාති, සඤ් ජාති, 

ඔක් කන් ති, අභි නිබ් බත් ති, Jන් ධානං පාතුභාපෙවො, ආයතනානං පටිලාපෙභො, අයං 
වුච් චති, භික් Jපෙව, ජාති.
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389. “කතමා ච, භික් Jපෙව, ජරා? 
යා පෙතසං පෙතසං සත් තානං තම් හි තම් හි සත් ත නිකාපෙය ජරා, ජීරණතා, 
Jණ් ඩිච් චං, පාලිච් චං, වලිත් තචතා, ආයුපෙනො සංහානි, ඉන් ද්රියානං පරිපාපෙකො, අයං 
වුච් චති, භික් Jපෙව, ජරා.

390. “කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, මරණං? 
යං [අට් ඨ කථා ඔපෙලොපෙකතබ් බා] පෙතසං පෙතසං සත් තානං තම් හා තම් හා 
සත් තනිකායා චුති, චවනතා, පෙභපෙදො, අන් තරධානං, මච් චු මරණං, කාලකිරියා, 
Jන් ධානං පෙභපෙදො, කපෙ�වරස් ස නික් පෙJපෙපො, ජීවිතින් ද්රියස් සුපච් පෙඡපෙදො, ඉදං 
වුච් චති, භික් Jපෙව, මරණං.

391. “කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, පෙසොපෙකො? 
පෙයො පෙJො, භික් Jපෙව, අඤ් ඤතරඤ් ඤතපෙරන බ්යසපෙනන සමන් නාගතස් ස, 
අඤ් ඤතරඤ් ඤතපෙරන දුක් J ධම් පෙමන ඵුට් ඨස් ස, පෙසොපෙකො, පෙසොචනා, 
පෙසොචිතත් තං, අන් පෙතො පෙසොපෙකො, අන් පෙතො පරි පෙසොපෙකො, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, පෙසොපෙකො.

392. “කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, පරිපෙදපෙවො? 
පෙයො පෙJො, භික් Jපෙව, අඤ් ඤතරඤ් ඤතපෙරන බ්යසපෙනන සමන් නාගතස් ස, 
අඤ් ඤතරඤ් ඤතපෙරන දුක් J ධම් පෙමන ඵුට් ඨස් ස, ආපෙදපෙවො, පරිපෙදපෙවො, ආපෙදවනා
පරිපෙදවනා, ආපෙදවිතත් තං, පරිපෙදවිතත් තං, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව පරිපෙදපෙවො.

393. “කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, දුක් Jං? 
යං පෙJො, භික් Jපෙව, කායිකං දුක් Jං, කායිකං අසාතං, කාය සම් ඵස් සජං දුක් Jං, 
අසාතං පෙවදයිතං, 
ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, දුක් Jං.

394. “කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, පෙදොමනස් සං? 
යං පෙJො, භික් Jපෙව, පෙචතසිකං දුක් Jං, පෙචතසිකං අසාතං, මපෙනො සම් ඵස් සජං 
දුක් Jං, අසාතං පෙවදයිතං, 
ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, පෙදොමනස් සං.
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395. “කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, උපායාපෙසො? 
පෙයො පෙJො, භික් Jපෙව, අඤ් ඤතරඤ් ඤතපෙරන බ්යසපෙනන සමන් නාගතස් ස, 

අඤ් ඤතරඤ් ඤතපෙරන දුක් Jධම් පෙමන ඵුට් ඨස් ස, ආයාපෙසො, උපායාපෙසො, 
ආයාසිතත් තං, උපායාසිතත් තං, 

අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, උපායාපෙසො.

396. “කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, අප් පිපෙයහි සම් ප පෙයොපෙගො දුක් පෙJො? 
ඉධ යස් ස පෙත පෙහොන් ති, අනිට් ඨා, අකන් තා, අමනාපා, රූපා, සද් දා, ගන් ධා, රසා, 

පෙඵොට් ඨබ් බා ධම් මා, පෙය වා පනස් ස පෙත පෙහොන් ති, අනත් ථ කාමා, අහිත කාමා, 
අඵාසුක කාමා, අපෙයොගක් පෙJම කාමා, යා පෙතහි සද් ධිං සඞ් ගති සමාගපෙමො 

සපෙමොධානං මිස් සී භාපෙවො, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, අප් පිපෙයහි සම් ප පෙයොපෙගො දුක් පෙJො.

397. “කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, පිපෙයහි විප් ප පෙයොපෙගො දුක් පෙJො? 

ඉධ යස් ස පෙත පෙහොන් ති, ඉට් ඨා, කන් තා, මනාපා, රූපා, සද් දා, ගන් ධා, රසා, 
පෙඵොට් ඨබ් බා ධම් මා, පෙය වා පනස් ස පෙත පෙහොන් ති, අත් ථ කාමා, හිත කාමා, ඵාසුක 
කාමා, පෙයොගක් පෙJම කාමා, මාතා වා පිතා වා භාතා වා භගිනී වා මිත් තා වා 
අමච් චා වා ඤාතිසා පෙලොහිතා වා, යා පෙතහි සද් ධිං අසඞ් ගති, අසමාගපෙමො, 

අසපෙමොධානං, අමිස් සී භාපෙවො, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, පිපෙයහි විප් ප පෙයොපෙගො දුක් පෙJො.

398. “කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං? 
ජාති ධම් මානං, භික් Jපෙව, සත් තානං එවං ඉච් ඡා උප් පජ් ජති – 
‘අපෙහො වත මයං න ජාතිධම් මා අස් සාම, න ච වත පෙනො ජාති ආගච් පෙඡය්යා’ති. 

න පෙJො පපෙනතං ඉච් ඡාය පත් තබ් බං, ඉදම් පි යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං. 
ජරා ධම් මානං, භික් Jපෙව, සත් තානං එවං ඉච් ඡා උප් පජ් ජති – 

‘අපෙහො වත මයං න ජරා ධම් මා අස් සාම, න ච වත පෙනො ජරා ආගච් පෙඡය්යා’ති.
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න පෙJො පපෙනතං ඉච් ඡාය පත් තබ් බං, ඉදම් පි යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං. බ් 

යාධි ධම් මානං, භික් Jපෙව, සත් තානං එවං ඉච් ඡා උප් පජ් ජති ‘අපෙහො වත මයං 
න බ්යාධි ධම් මා අස් සාම, න ච වත පෙනො බ්යාධි ආගච් පෙඡය්යා’ති. 
න පෙJො පපෙනතං ඉච් ඡාය පත් තබ් බං, ඉදම් පි යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං. 
මරණ ධම් මානං, භික් Jපෙව, සත් තානං එවං ඉච් ඡා උප් පජ් ජති ‘අපෙහො වත මයං 

න මරණ ධම් මා අස් සාම, න ච වත පෙනො මරණං ආගච් පෙඡය්යා’ති. 
න පෙJො පපෙනතං ඉච් ඡාය පත් තබ් බං, ඉදම් පි යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං. 

පෙසොක පරිපෙදව දුක් J පෙදොමනස් සුපායාස ධම් මානං, භික් Jපෙව, සත් තානං එවං 
ඉච් ඡා උප් පජ් ජති ‘අපෙහො වත මයං න පෙසොක පරිපෙදව දුක් J පෙදොමනස් සුපායාස 

ධම් මා අස් සාම, න ච වත පෙනො පෙසොක පරිපෙදව දුක් J පෙදොමනස් සුපායාස ධම් මා 
ආගච් පෙඡය්යු’න් ති.
 න පෙJො පපෙනතං ඉච් ඡාය පත් තබ් බං, ඉදම් පි යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් Jං.

399. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, සඞ් ඛිත් පෙතන පඤ් චුපාදානක් Jන් ධා දුක් Jා? පෙසය් 
යථිදං – 
රූපුපාදානක් Jන් පෙධො, පෙවදනුපාදානක් Jන් පෙධො, සඤ් ඤුපාදානක් Jන් පෙධො, 

සඞ් Jාරුපාදානක් Jන් පෙධො, විඤ් ඤාණුපාදානක් Jන් පෙධො. 
ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, සඞ් ඛිත් පෙතන පඤ් චුපාදානක් Jන් ධා දුක් Jා. 

ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, දුක් Jං අරිය සච් චං.

xvi. සමු ය සච් ච නිද් දෙ දෙසො

400. “කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, දුක් J සමුදයං [දුක් J සමුදපෙයො (ස්යා.)] අරිය සච් චං? 

යායං තණ් හා පෙපොපෙනොබ් භවිකා [පෙපොපෙනො භවිකා (සී. පී.)] 
නන් දී රාග සහගතා [නන් දි රාග සහගතා (සී. ස්යා. පී.)] තත්ර තත්රාභි නන් දිනී, 

පෙසය්යථිදං – 
කාම තණ් හා, භව තණ් හා, විභවතණ් හා.
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“සා පෙJො පපෙනසා, භික් Jපෙව, තණ් හා කත් ථ උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

කත් ථ නිවිස මානා නිවිසති? යං පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා 
උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“කිඤ් ච පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං? 
චක් ඛු පෙලොපෙක පියරූපං, සාත රූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති,
එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති. 
පෙසොතං පෙලොපෙක…පෙප.… 

ඝානං පෙලොපෙක… 
ජිව් හා පෙලොපෙක… 

කාපෙයො පෙලොපෙක… 
මපෙනො පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා 

උප් පජ් ජති, එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“රූපා පෙලොපෙක… සද් දා පෙලොපෙක… ගන් ධා පෙලොපෙක… 

රසා පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බා පෙලොපෙක… ධම් මා පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“චක් ඛු විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… පෙසොත විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… ඝාන විඤ් ඤාණං 
පෙලොපෙක… ජිව් හා විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… කාය විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… 

මපෙනො විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 
එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“චක් ඛු සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… පෙසොත සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… ඝාන සම් ඵස් පෙසො 
පෙලොපෙක… ජිව් හා සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… කාය සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… 
මපෙනො සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජමානා උප් පජ් ජති, 
එත් ථ නිවිසමානා නිවිසති.
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“චක් ඛු සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… පෙසොත සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… 

ඝාන සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… ජිව් හා සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… 

කාය සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… 

මපෙනො සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“රූප සඤ් ඤා පෙලොපෙක… සද් ද සඤ් ඤා පෙලොපෙක… ගන් ධ සඤ් ඤා පෙලොපෙක… 

රස සඤ් ඤා පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ සඤ් ඤා පෙලොපෙක… ධම් ම සඤ් ඤා පෙලොපෙක 

පිය රූපං සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“රූප සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… සද් ද සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… ගන් ධ සඤ් පෙචතනා 

පෙලොපෙක… රස සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… 

ධම් ම සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක පියරූපං, සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“රූප තණ් හා පෙලොපෙක… සද් ද තණ් හා පෙලොපෙක… ගන් ධ තණ් හා පෙලොපෙක… 

රස තණ් හා පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ තණ් හා පෙලොපෙක… ධම් ම තණ් හා පෙලොපෙක 

පිය රූපං සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.

“රූපවිතක් පෙකො පෙලොපෙක… සද් ද විතක් පෙකො පෙලොපෙක… ගන් ධ විතක් පෙකො 

පෙලොපෙක… රස විතක් පෙකො පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ විතක් පෙකො පෙලොපෙක… 

ධම් ම විතක් පෙකො පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති.
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“රූප විචාපෙරො පෙලොපෙක… සද් ද විචාපෙරො පෙලොපෙක… ගන් ධ විචාපෙරො පෙලොපෙක… 

රස විචාපෙරො පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ විචාපෙරො පෙලොපෙක… 

ධම් ම විචාපෙරො පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා උප් පජ් ජ මානා උප් පජ් ජති, 

එත් ථ නිවිස මානා නිවිසති. ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, දුක් J සමුදයං අරිය සච් චං.

xvii. නිදෙරොධ සච් ච නිද් දෙ දෙසො

401. “කතමඤ්  ච, භික් Jපෙව, දුක් J නිපෙරොධං [දුක් J නිපෙරොපෙධො (ස්යා.)] අරිය 
සච් චං? පෙයො තස් සා පෙයව තණ් හාය අපෙසස විරාග නිපෙරොපෙධො, චාපෙගො, පටි 
නිස් සග් පෙගො, මුත් ති, අනාලපෙයො.

“සා පෙJො පපෙනසා, භික් Jපෙව, තණ් හා කත් ථ පහීය මානා පහීයති, කත් ථ නිරුජ් ඣ 
මානා නිරුජ් ඣති? යං පෙලොපෙක පියරූපං සාතරූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා
පහීයති, එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“කිඤ් ච පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං? චක් ඛු පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති. 

පෙසොතං පෙලොපෙක…පෙප.… ඝානං පෙලොපෙක… ජිව් හා පෙලොපෙක… කාපෙයො පෙලොපෙක…
මපෙනො පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“රූපා පෙලොපෙක… සද් දා පෙලොපෙක… ගන් ධා පෙලොපෙක… රසා පෙලොපෙක… 
පෙඵොට් ඨබ් බා පෙලොපෙක… ධම් මා පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං, 

එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.
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“චක් ඛු විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… පෙසොත විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… ඝාන විඤ් ඤාණං 
පෙලොපෙක… ජිව් හා විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… කාය විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක… 
මපෙනො විඤ් ඤාණං පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“චක් ඛු සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… පෙසොත සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… ඝාන සම් ඵස් පෙසො 
පෙලොපෙක… ජිව් හා සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… 
කාය සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක… 
මපෙනො සම් ඵස් පෙසො පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං,
එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“චක් ඛු සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… පෙසොත සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක …  
ඝාන සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… ජිව් හා සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… 
කාය සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක… 
මපෙනො සම් ඵස් ස ජා පෙවදනා පෙලොපෙක පිය රූපං සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“රූප සඤ් ඤා පෙලොපෙක… සද් ද සඤ් ඤා පෙලොපෙක… ගන් ධ සඤ් ඤා පෙලොපෙක… 
රස සඤ් ඤා පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ සඤ් ඤා පෙලොපෙක… 
ධම් ම සඤ් ඤා පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“රූප සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… සද් ද සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… 
ගන් ධ සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… රස සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… 
පෙඵොට් ඨබ් බ සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක… 
ධම් ම සඤ් පෙචතනා පෙලොපෙක පියරූපං සාත රූපං, 
එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.
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“රූප තණ් හා පෙලොපෙක… සද් ද තණ් හා පෙලොපෙක… ගන් ධ තණ් හා පෙලොපෙක… රස 
තණ් හා පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ තණ් හා පෙලොපෙක… ධම් ම තණ් හා පෙලොපෙක පිය 
රූපං, සාත රූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

 “රූප විතක් පෙකො පෙලොපෙක… සද් ද විතක් පෙකො පෙලොපෙක… ගන් ධ විතක් පෙකො 
පෙලොපෙක… රස විතක් පෙකො පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ විතක් පෙකො පෙලොපෙක… ධම් ම 
විතක් පෙකො පෙලොපෙක පිය රූපං, සාත රූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති.

“රූපවිචාපෙරො පෙලොපෙක… සද් ද විචාපෙරො පෙලොපෙක… ගන් ධ විචාපෙරො පෙලොපෙක… රස
විචාපෙරො පෙලොපෙක… පෙඵොට් ඨබ් බ විචාපෙරො පෙලොපෙක… ධම් ම විචාපෙරො පෙලොපෙක පිය 
රූපං සාත රූපං, එත් පෙථ සා තණ් හා පහීය මානා පහීයති, 
එත් ථ නිරුජ් ඣ මානා නිරුජ් ඣති. 
ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, දුක් J නිපෙරොධං අරිය සච් චං.

xviii. මග් ග සච් ච නිද් දෙ දෙසො

402. “කතමඤ්  ච, භික් Jපෙව, දුක් J නිපෙරොධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සච් චං? 
අයපෙමව අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො මග් පෙගො පෙසය්යථිදං – 
සම් මා දිට් ඨි, සම් මා සඞ් කප් පෙපො, සම් මා වාචා, සම් මා කම් මන් පෙතො, සම් මා 
ආජීපෙවො, සම් මා වායාපෙමො, සම් මා සති,  සම් මා සමාධි.

“කතමා ච, භික් Jපෙව, සම් මා දිට් ඨි? 
යං පෙJො, භික් Jපෙව, දුක් පෙJ ඤාණං, දුක් J සමුදපෙය ඤාණං, දුක් J නිපෙරොපෙධ 
ඤාණං, දුක් J නිපෙරොධ ගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා දිට් ඨි.

“කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, සම් මා සඞ් කප් පෙපො? 
පෙනක් Jම් ම සඞ් කප් පෙපො, අබ්යාපාද සඞ් කප් පෙපො, අවිහිංසා සඞ් කප් පෙපො, 
අයං වුච් චති භික් Jපෙව, සම් මා සඞ් කප් පෙපො.
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“කතමා ච, භික් Jපෙව, සම් මා වාචා? 
මුසා වාදා පෙවරමණී [පෙවරමණි (ක.)] පිසුණාය වාචාය පෙවරමණී, 
ඵරුසාය වාචාය පෙවරමණී, සම් ඵප් පලාපා පෙවරමණී, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා වාචා.

“කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, සම් මා කම් මන් පෙතො? 
පාණාති පාතා පෙවරමණී, අදින් නාදානා පෙවරමණී, කාපෙමසු මිච් ඡාචාරා පෙවරමණී, 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා කම් මන් පෙතො.

“කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, සම් මා ආජීපෙවො? 
ඉධ, භික් Jපෙව, අරිය සාවපෙකො මිච් ඡා  ආජීවං පහාය, 
සම් මා ආජීපෙවන ජීවිතං කප් පෙපති, අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා ආජීපෙවො.

“කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, සම් මා වායාපෙමො? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු අනුප් පන් නානං පාපකානං අකුසලානං ධම් මානං 
අනුප් පාදාය, ඡන් දං ජපෙනති වායමති, වීරියං ආරභති, චිත් තං පග් ගණ් හාති, පදහති; 
උප් පන් නානං පාපකානං අකුසලානං ධම් මානං පහානාය, ඡන් දං ජපෙනති, වායමති,
වීරියං ආරභති, චිත් තං පග් ගණ් හාති, පදහති; 
අනුප් පන් නානං කුසලානං ධම් මානං උප් පාදාය, ඡන් දං ජපෙනති, වායමති, 
වීරියං ආරභති, චිත් තං පග් ගණ් හාති, පදහති; 
උප් පන් නානං කුසලානං ධම් මානං ඨිතියා, අසම් පෙමොසාය භිපෙය්යො භාවාය, 
පෙවපු- ලාය, භාවනාය පාරිපූරියා, ඡන් දං ජපෙනති, වායමති, වීරියං ආරභති, 
චිත් තං පග් ගණ් හාති, පදහති. අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා වායාපෙමො.

“කතමා ච, භික් Jපෙව, සම් මා සති? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, 
විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං; පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී විහරති, 
ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං; 
චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක 
අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං; 
ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා සති.
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“කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, සම් මා සමාධි? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු විවිච් පෙචව කාපෙමහි, විවිච් ච අකුසපෙලහි ධම් පෙමහි, සවිතක් කං
සවිචාරං විපෙවකජං පීති සුJං පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. 
විතක් ක විචාරානං වූපසමා, අජ් ඣත් තං සම් පසාදනං පෙචතපෙසො, එපෙකො දිභාවං 
අවිතක් කං අවිචාරං සමාධිජං පීති සුJං දුතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. 
පීතියා ච විරාගා උපෙපක් Jපෙකො ච විහරති, සපෙතො ච සම් පජාපෙනො, 
සුJඤ් ච කාපෙයන පටිසංපෙවපෙදති, යං තං අරියා ආචික් Jන් ති ‘උපෙපක් Jපෙකො සතිමා 
සුJ විහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. 
සුJස් ස ච පහානා දුක් Jස් ස ච පහානා පුබ් පෙබව පෙසොමනස් ස පෙදොමනස් සානං 
අත් ථඞ් ගමා, අදුක් JමසුJං උපෙපක් Jා සති පාරිසුද් ධිං චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරති. අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සම් මා සමාධි. 
ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, දුක් J නිපෙරොධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සච් චං.

403. “ඉති අජ් ඣත් තං වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා වා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති. 
සමුදය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති,
වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති, 
සමුදය වය ධම් මානුපස් සී වා ධම් පෙමසු විහරති. 
‘අත් ථි ධම් මා’ති වා පනස් ස සති පච් චුපට් ඨිතා පෙහොති, 
යාවපෙදව ඤාණ මත් තාය, පටිස් සති මත් තාය, අනිස් සිපෙතො ච විහරති, න ච කිඤ් චි 
පෙලොපෙක උපාදියති. 
එවම් පි පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති චතූසු අරිය සච් පෙචසු.

සච් ච පබ් බං නිට් ඨිතං.
ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සනා නිට් ඨිතා.

 
404. “පෙයො හි පෙකොචි, භික් Jපෙව, ඉපෙම චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන, එවං භාපෙවය්ය, 
සත් ත වස් සානි, තස් ස ද් වින් නං ඵලානං අඤ් ඤතරං ඵලං පාටිකඞ් Jං, දිට් පෙඨව 
ධම් පෙම අඤ් ඤා; සති වා උපාදිපෙසපෙස අනාගාමිතා.

“තිට් ඨන් තු, භික් Jපෙව, සත් ත වස් සානි. පෙයො හි පෙකොචි, භික් Jපෙව, ඉපෙම චත් තාපෙරො 

සති පට් ඨාපෙන එවං භාපෙවය්ය, ඡ වස් සානි…පෙප.… පඤ් ච වස් සානි… චත් තාරි 
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වස් සානි… තීණි වස් සානි… ද් පෙව වස් සානි… එකං වස් සං… තිට් ඨතු, භික් Jපෙව, 

එකං වස් සං. පෙයො හි පෙකොචි, භික් Jපෙව, ඉපෙම චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන එවං 
භාපෙවය්ය, සත් ත මාසානි, තස් ස ද් වින් නං ඵලානං අඤ් ඤතරං ඵලං පාටිකඞ් Jං, 
දිට් පෙඨව ධම් පෙම අඤ් ඤා; සති වා උපාදිපෙසපෙස අනාගාමිතා.

“තිට් ඨන් තු, භික් Jපෙව, සත් ත මාසානි. පෙයො හි පෙකොචි, භික් Jපෙව, ඉපෙම චත් තාපෙරො 
සති පට් ඨාපෙන එවං භාපෙවය්ය, ඡ මාසානි…පෙප.… පඤ් ච මාසානි… චත් තාරි 
මාසානි… තීණි මාසානි … ද් පෙව මාසානි… එකං මාසං… අඩ් ඪ මාසං… තිට් ඨතු, 

භික් Jපෙව, අඩ් ඪ මාපෙසො. පෙයො හි පෙකොචි, භික් Jපෙව, 
ඉපෙම චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන එවං භාපෙවය්ය, සත් තාහං, 

තස් ස ද් වින් නං ඵලානං අඤ් ඤතරං ඵලං පාටිකඞ් Jං, දිට් පෙඨව ධම් පෙම අඤ් ඤා; 
සති වා උපාදිපෙසපෙස අනාගාමිතාති.

405. “එකායපෙනො අයං, භික් Jපෙව, මග් පෙගො සත් තානං විසුද් ධියා, 

පෙසොක පරිපෙදවානං සමතික් කමාය, දුක් J පෙදොමනස් සානං අත් ථඞ් ගමාය, 
ඤායස් ස අධි ගමාය, නිබ් බානස් ස සච් ඡි කිරියාය, 
යදිදං චත් තාපෙරො සති පට් ඨානාති. 
ඉති යං තං වුත් තං, ඉද පෙමතං පටිච් ච වුත් ත”න් ති. ඉදමපෙවො ච භගවා. අත් තමනා 

පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො භාසිතං අභි නන් දුන් ති.

මහා සති පට් ඨාන සුත් තං නිට් ඨිතං නවමං.

1. කාදෙය කායානුපස් සනා සුත් තං
අංගුත්තර නිකාය / ඡක්ක නිපාත පාළි / 12. සාමඤ් ඤ වග් පෙගො

117. “ඡ, භික් Jපෙව, ධම් පෙම අප් පහාය, අභබ් පෙබො, කාපෙය කායානුපස් සී විහරිතුං. 

කතපෙම ඡ? කම් මාරාමතං, භස් සාරාමතං, නිද් දාරාමතං, සඞ් ගණිකාරාමතං, ඉන් ද් 
රිපෙයසු අගුත් තද් වාරතං, පෙභොජපෙන අමත් තඤ් ඤුතං. 
ඉපෙම පෙJො, භික් Jපෙව, ඡ ධම් පෙම අප් පහාය, අභබ් පෙබො කාපෙය කායානුපස් සී විහරිතුං.
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“ඡ, භික් Jපෙව, ධම් පෙම පහාය, භබ් පෙබො කාපෙය කායානුපස් සී විහරිතුං. කතපෙම ඡ? 

කම් මාරාමතං, භස් සාරාමතං, නිද් දාරාමතං, සඞ් ගණිකාරාමතං, ඉන් ද්රිපෙයසු 
අගුත් තද් වාරතං, පෙභොජපෙන අමත් තඤ් ඤුතං – ඉපෙම පෙJො, භික් Jපෙව, ඡ ධම් පෙම 
පහාය භබ් පෙබො කාපෙය කායානුපස් සී විහරිතු”න් ති. පඨමං.

2. ධම් දෙමසු ධම් මානුපස් සී සුත් තං
අංගුත්තර නිකාය / ඡක්ක නිපාත පාළි / 12. සාමඤ් ඤ වග් පෙගො

118. “ඡ, භික් Jපෙව, ධම් පෙම අප් පහාය, අභබ් පෙබො අජ් ඣත් තං කාපෙය…පෙප.… 
බහිද් ධා කාපෙය…පෙප.… අජ් ඣත් ත බහිද් ධා කාපෙය…පෙප.… අජ් ඣත් තං 

පෙවදනාසු…පෙප.… බහිද් ධා පෙවදනාසු…පෙප.… අජ් ඣත් ත බහිද් ධා පෙවදනාසු…
පෙප.… අජ් ඣත් තං චිත් පෙත…පෙප.… බහිද් ධා චිත් පෙත…පෙප.… අජ් ඣත් ත බහිද් ධා 

චිත් පෙත…පෙප.… අජ් ඣත් තං ධම් පෙමසු…පෙප.… බහිද් ධා ධම් පෙමසු…පෙප.… 

අජ් ඣත් ත බහිද් ධා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරිතුං. කතපෙම ඡ? කම් මාරාමතං, 

භස් සාරාමතං, නිද් දාරාමතං, සඞ් ගණිකාරාමතං, ඉන් ද්රිපෙයසු අගුත් තද් වාරතං, 
පෙභොජපෙන අමත් තඤ් ඤුතං. ඉපෙම පෙJො, භික් Jපෙව, ඡ ධම් පෙම පහාය, භබ් පෙබො 
අජ් ඣත් ත බහිද් ධා ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරිතු”න් ති.

3. මහා පරිනිබ් බාන සුත් තං
දීඝ නිකාය / මහාවග්ගපාළි ධම් මාදාස ධම් ම පරියායා

160. අථ පෙJො භගවා නාතිපෙක යථාභිරන් තං විහරිත් වා, ආයස් මන් තං ආනන් දං 

ආමන් පෙතසි – “ආයාමානන් ද, පෙයන පෙවසාලී පෙතනුපසඞ් කමිස් සාමා”ති. “එවං, 
භන් පෙත”ති පෙJො ආයස් මා ආනන් පෙදො භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසි. අථ පෙJො භගවා 

මහතා භික් ඛු සඞ් පෙඝන සද් ධිං, පෙයන පෙවසාලී තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා පෙවසාලියං 
විහරති, අම් බපාලි වපෙන. තත්ර පෙJො භගවා භික් ඛූ ආමන් පෙතසි –

“සපෙතො, භික් Jපෙව, භික් ඛු විහපෙරය්ය සම් පජාපෙනො, අයං පෙවො අම් හාකං අනුසාසනී. 
කථඤ් ච, භික් Jපෙව, භික් ඛු සපෙතො පෙහොති? ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය 
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කායානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා 

පෙදොමනස් සං. පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී…පෙප.… චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී…පෙප.… 
ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක 
අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. එවං පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු සපෙතො පෙහොති.

“කථඤ් ච, භික් Jපෙව, භික් ඛු සම් පජාපෙනො පෙහොති? ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු 
අභික් කන් පෙත, පටික් කන් පෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, ආපෙලොකිපෙත, විපෙලොකිපෙත 
සම් පජානකාරී පෙහොති, සමිඤ් ජිපෙත, පසාරිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, සඞ් ඝාටි 

පත් ත චීවර ධාරපෙණ සම් පජානකාරී පෙහොති, අසිපෙත, පීපෙත, Jායිපෙත, සායිපෙත 
සම් පජානකාරී පෙහොති, උච් චාර පස් සාව කම් පෙම සම් පජානකාරී පෙහොති, ගපෙත, 

ඨිපෙත, නිසින් පෙන, සුත් පෙත, ජාගරිපෙත, භාසිපෙත, තුණ් හීභාපෙව සම් පජානකාරී 
පෙහොති. එවං පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු සම් පජාපෙනො පෙහොති. සපෙතො, භික් Jපෙව, භික් ඛු 

විහපෙරය්ය සම් පජාපෙනො, අයං පෙවො අම් හාකං අනුසාසනී”ති.

පෙවළුවගාම වස් සූපගමනං

165. “කිං පනානන් ද, භික් ඛු සඞ් පෙඝො මයි පච් චාසීසති [පච් චාසිංසති (සී. ස්යා.)]? 

පෙදසිපෙතො, ආනන් ද, මයා ධම් පෙමො අනන් තරං අබාහිරං කරිත් වා. නත් ථානන් ද, 

තථාගතස් ස ධම් පෙමසු ආචරිය මුට් ඨි. යස් ස නූන, ආනන් ද, එවමස් ස – ‘අහං භික් ඛු 

සඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’ති වා ‘මමුද් පෙදසිපෙකො භික් ඛු සඞ් පෙඝො’ති වා, පෙසො නූන, ආනන් ද, 

භික් ඛු සඞ් ඝං ආරබ් භ කිඤ් චිපෙදව උදාහපෙරය්ය. තථාගතස් ස පෙJො, ආනන් ද, න එවං 

පෙහොති – ‘අහං භික් ඛු සඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’ති වා ‘මමුද් පෙදසිපෙකො භික් ඛු සඞ් පෙඝො’ති වා.

සකිං [කිං (සී. පී.)], ආනන් ද, තථාගපෙතො භික් ඛු සඞ් ඝං ආරබ් භ කිඤ් චිපෙදව 

උදාහරිස් සති. අහං පෙJො පනානන් ද, එතරහි ජිණ් පෙණො, වුද් පෙධො, මහ- ලපෙකො, 

අද් ධගපෙතො, වපෙයො අනුප් පත් පෙතො. ආසීතිපෙකො පෙම වපෙයො වත් තති. පෙසය්යථාපි, 

ආනන් ද, ජජ් ජර සකටං පෙවඨ මිස් සපෙකන, [පෙවළුමිස් සපෙකන (ස්යා.), පෙවඝ 

මිස් සපෙකන, (පී.), පෙවධ මිස් සපෙකන, පෙවJ මිස් සපෙකන (ක.)] යාපෙපති, 
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එවපෙමව පෙJො, ආනන් ද, පෙවඨ මිස් සපෙකන මඤ් පෙඤ තථාගතස් ස කාපෙයො යාපෙපති. 

යස් මිං, ආනන් ද, සමපෙය තථාගපෙතො සබ් බ නිමිත් තානං අමනසිකාරා, එකච් චානං 

පෙවදනානං නිපෙරොධා, අනිමිත් තං පෙචපෙතො සමාධිං උපසම් පජ් ජ විහරති, ඵාසුතපෙරො, 
ආනන් ද, තස් මිං සමපෙය තථාගතස් ස කාපෙයො පෙහොති. 

තස් මාතිහානන් ද, අත් ත දීපා විහරථ, අත් ත සරණා, අනඤ් ඤ සරණා, ධම් ම දීපා, 
ධම් ම සරණා, අනඤ් ඤ සරණා. කථඤ් චානන් ද, භික් ඛු අත් ත දීපෙපො විහරති. අත් ත 

සරපෙණො, අනඤ් ඤ සරපෙණො, ධම් ම දීපෙපො, ධම් ම සරපෙණො, අනඤ් ඤසරපෙණො? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, අතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, 

විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. පෙවදනාසු…පෙප.… චිත් පෙත…පෙප.… 
ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක 

අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. එවං පෙJො, ආනන් ද, භික් ඛු අත් ත දීපෙපො විහරති, අත් ත 
සරපෙණො, අනඤ් ඤසරපෙණො, ධම් ම දීපෙපො, ධම් ම සරපෙණො, අනඤ් ඤසරපෙණො. පෙය 

හි පෙකචි, ආනන් ද, එතරහි වා මම වා අච් චපෙයන අත් ත දීපා විහරිස් සන් ති, අත් ත 
සරණා, අනඤ් ඤසරණා, ධම් ම දීපා, ධම් ම සරණා, අනඤ් ඤසරණා, තමතග් පෙග 
පෙම පෙත, ආනන් ද, භික් ඛූ භවිස් සන් ති පෙය පෙකචි සික් Jාකාමා”ති

6. කුණ් ඩලිය සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 2. පෙබොජ් ඣඞ් ග සංයුත් තං

187. ……. – ‘භවං පන පෙගොතපෙමො කිමානිසංපෙසො විහරතී”’ති?

“විජ් ජා විමුත් ති ඵලානිසංපෙසො පෙJො, කුණ් ඩලිය, තථාගපෙතො විහරතී”ති.

“කතපෙම පන, පෙභො පෙගොතම, ධම් මා භාවිතා, බහුලීකතා, විජ් ජා විමුත් තිං 

පරිපූපෙරන් තී”ති? 

“සත් ත පෙJො, කුණ් ඩලිය, පෙබොජ් ඣඞ් ගා භාවිතා, බහුලීකතා, විජ් ජා විමුත් තිං 

පරිපූපෙරන් තී”ති. “කතපෙම පන, පෙභො පෙගොතම, ධම් මා භාවිතා, බහුලීකතා, සත් ත 
පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් තී”ති? 
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“චත් තාපෙරො පෙJො, කුණ් ඩලිය, සතිපට් ඨානා භාවිතා බහුලීකතා 

සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් තී”ති. 

“කතපෙම පන, පෙභො පෙගොතම, ධම් මා භාවිතා, බහුලීකතා, 

චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන පරිපූපෙරන් තී”ති? 

“තීණි පෙJො, කුණ් ඩලිය, සුචරිතානි භාවිතානි, බහුලීකතානි, 

චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන පරිපූපෙරන් තී”ති. 

“කතපෙම පන, පෙභො පෙගොතම, ධම් මා භාවිතා, බහුලීකතා,  තීණි සුචරිතානි 

පරිපූපෙරන් තී”ති? 

“ඉන් ද්රිය සංවපෙරො පෙJො, කුණ් ඩලිය, භාවිපෙතො, බහුලීකපෙතො, 
තීණි සුචරිතානි පරිපූපෙරතී”ති.

“කථං භාවිපෙතො ච, කුණ් ඩලිය, ඉන් ද්රිය සංවපෙරො කථං බහුලීකපෙතො, 
තීණි සුචරිතානි පරිපූපෙරතීති?

ඉධ, කුණ් ඩලිය, භික් ඛු චක් ඛුනා රූපං දිස් වා, මනාපං නාභිජ් ඣති, නාභිහංසති,
න රාගං ජපෙනති. තස් ස ඨිපෙතො ච කාපෙයො පෙහොති, 
ඨිතං චිත් තං අජ් ඣත් තං සුසණ් ඨිතං සුවිමුත් තං.

චක් ඛුනා පෙJො පපෙනව රූපං දිස් වා අමනාපං න මඞ් කු පෙහොති.

අප් පතිට් ඨිත චිත් පෙතො, අදීනමානපෙසො, අබ්යාපන් නපෙචතපෙසො.

තස් ස ඨිපෙතො ච කාපෙයො පෙහොති ඨිතං චිත් තං අජ් ඣත් තං සුසණ් ඨිතං සුවිමුත් තං.

…….
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“යපෙතො පෙJො, කුණ් ඩලිය, භික් ඛුපෙනො චක් ඛුනා රූපං දිස් වා, මනාපාමනාපෙපසු 

රූපෙපසු ඨිපෙතො ච කාපෙයො පෙහොති, ඨිතං චිත් තං අජ් ඣත් තං සුසණ් ඨිතං සුවිමුත් තං.

පෙසොපෙතන සද් දං සුත් වා…පෙප.…

ඝාපෙනන ගන් ධං ඝායිත් වා…පෙප.… 

ජිව් හාය රසං සායිත් වා…පෙප.… 

කාපෙයන පෙඵොට් ඨබ් බං ඵුසිත් වා…පෙප.… 

මනසා ධම් මං විඤ් ඤාය මනාපාමනාපෙපසු ධම් පෙමසු ඨිපෙතො ච කාපෙයො පෙහොති, ඨිතං 

චිත් තං අජ් ඣත් තං සුසණ් ඨිතං සුවිමුත් තං. එවං භාවිපෙතො පෙJො, කුණ් ඩලිය, ඉන් ද්රිය 
සංවපෙරො එවං බහුලීකපෙතො, තීණි සුචරිතානි පරිපූපෙරති.

“කථං භාවිතානි ච, කුණ් ඩලිය, තීණි සුචරිතානි කථං බහුලීකතානි චත් තාපෙරො සති 
පට් ඨාපෙන පරිපූපෙරන් ති? 

ඉධ, කුණ් ඩලිය, භික් ඛු කාය දුච් චරිතං පහාය, කාය සුචරිතං භාපෙවති, වචී දුච් චරිතං
පහාය, වචී සුචරිතං භාපෙවති, මපෙනො දුච් චරිතං පහාය, මපෙනො සුචරිතං භාපෙවති. එවං

භාවිතානි පෙJො, කුණ් ඩලිය, තීණි සුචරිතානි එවං බහුලීකතානි, චත් තාපෙරො සති 
පට් ඨාපෙන පරිපූපෙරන් ති.

“කථං භාවිතා ච, කුණ් ඩලිය, චත් තාපෙරො සති පට් ඨානා, කථං බහුලීකතා සත් ත 
පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් ති? 

ඉධ, කුණ් ඩලිය, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, 
විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං; 

පෙවදනාසු…පෙප.… 

ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක 

අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. එවං භාවිතා පෙJො, කුණ් ඩලිය, චත් තාපෙරො සති පට් ඨානා 
එවං බහුලීකතා සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් ති.

“කථං භාවිතා ච, කුණ් ඩලිය, සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් ගා කථං බහුලීකතා, විජ් ජා විමුත් තිං
පරිපූපෙරන් ති? 
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ඉධ, කුණ් ඩලිය, භික් ඛු සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති, විපෙවක නිස් සිතං, විරාග 

නිස් සිතං, නිපෙරොධ නිස් සිතං, පෙවොස් සග් ග පරිණාමිං…පෙප.… 

උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති, විපෙවක නිස් සිතං, විරාග නිස් සිතං, නිපෙරොධ 

නිස් සිතං පෙවොස් සග් ග පරිණාමිං. එවං භාවිතා පෙJො, කුණ් ඩලිය, සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් ගා
එවං බහුලීකතා, විජ් ජා විමුත් තිං පරිපූපෙරන් තී”ති.

10. භික්ඛුනුපස්සය සුත්තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි

 “එව පෙම තං, ආනන් ද, එව පෙම තං, ආනන් ද! පෙයො හි පෙකොචි, ආනන් ද, භික් ඛු වා 
භික් ඛුනී වා චතූසු සතිපට් ඨාපෙනසු සුප් පතිට් ඨිත චිත් පෙතො විහරති, තස් පෙසතං 
පාටිකඞ් Jං – ‘උ�ාරං පුබ් පෙබ නාපරං විපෙසසං සඤ් ජානිස් සති”’ [සඤ් ජානිස් සතීති 
(බහූසු)].

“කතපෙමසු චතූසු? ඉධානන් ද, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, ආතාපී 
සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. තස් ස කාපෙය 
කායානුපස් සිපෙනො විහරපෙතො, කායාරම් මපෙණො වා, උප් පජ් ජති කායස් මිං පරි�ාපෙහො,
පෙචතපෙසො වා ලීනත් තං, බහිද් ධා වා චිත් තං වික් ඛිපති. පෙතනානන් ද [පෙතනහානන් ද 
(සී.)], භික් ඛුනා කිස් මිඤ් චිපෙදව පසාදනීපෙය, නිමිත් පෙත චිත් තං පණිදහි තබ් බං. 
තස් ස කිස් මිඤ් චිපෙදව පසාදනීපෙය, නිමිත් පෙත චිත් තං පණිදහපෙතො පාපෙමොජ් ජං 
ජායති. පමුදිතස් ස පීති ජායති. පීති මනස් ස කාපෙයො පස් සම් භති. පස් සද් ධ කාපෙයො 
සුJං පෙවදයති [පෙවදියති (සී.)]. සුඛිපෙනො චිත් තං සමාධියති. පෙසො ඉති 
පටිසඤ් චික් Jති – ‘යස් ස ඛ් වාහං අත් ථාය චිත් තං පණිදහිං, පෙසො පෙම අත් පෙථො 
අභිනිප් ඵන් පෙනො. හන් ද, දානි පටිසංහරාමී’ති. පෙසො පටිසංහරති, පෙචව න ච 
විතක් පෙකති න ච විචාපෙරති. ‘අවිතක් පෙකොම් හි අවිචාපෙරො, අජ් ඣත් තං සතිමා 
සුJමස් මී’ති පජානාති”. එවං පෙJො, ආනන් ද, පණිධාය භාවනා පෙහොති.

“කථඤ් චානන් ද, අප් පණිධාය භාවනා පෙහොති? බහිද් ධා, ආනන් ද, භික් ඛු චිත් තං 
අප් පණිධාය ‘අප් පණිහිතං පෙම බහිද් ධා චිත් ත’න් ති පජානාති. අථ පච් ඡාපුපෙර 
‘අසංඛිත් තං විමුත් තං අප් පණිහිත’න් ති පජානාති. අථ ච පන ‘කාපෙය කායානුපස් සී 
විහරාමි, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා සුJමස් මී’ති පජානාති. බහිද් ධා, ආනන් ද, 
භික් ඛු චිත් තං අප් පණිධාය ‘අප් පණිහිතං පෙම බහිද් ධා චිත් ත’න් ති පජානාති. අථ 
පච් ඡාපුපෙර ‘අසංඛිත් තං විමුත් තං අප් පණිහිත’න් ති පජානාති. අථ ච පන ‘පෙවදනාසු
පෙවදනානුපස් සී විහරාමි……. එවං පෙJො, ආනන් ද, අප් පණිධාය භාවනා පෙහොති.



38
Parama Nibbana Dharmayatanaya

5. බාහිය සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි

381… – “‘සාධු පෙම, භන් පෙත, භගවා සංඛිත් පෙතන ධම් මං පෙදපෙසතු, යමහං 
භගවපෙතො ධම් මං සුත් වා, එපෙකො වූපකට් පෙඨො, අප් පමත් පෙතො, ආතාපී පහිතත් පෙතො 
විහපෙරය්ය”න් ති. “තස් මාතිහ ත් වං, බාහිය, ආදිපෙමව විපෙසොපෙධහි කුසපෙලසු 
ධම් පෙමසු. පෙකො චාදි කුසලානං ධම් මානං? සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං, දිට් ඨි ච උජුකා. 
යපෙතො ච පෙJො පෙත, බාහිය, සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං භවිස් සති, දිට් ඨි ච උජුකා, තපෙතො 
ත් වං, බාහිය, සීලං නිස් සාය, සීපෙල පතිට් ඨාය, චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන භාපෙවය් 
යාසි”.

…. එවං භාපෙවස් සසි, තපෙතො තුය් හං, බාහිය, යා රත් ති වා දිවපෙසො වා ආගමිස් සති, 
වුද් ධිපෙයව පාටිකඞ් Jා කුසපෙලසු ධම් පෙමසු, පෙනො පරිහානී”ති.

2. චිරට් ඨිති සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 3. සීලට් ඨිති වග් පෙගො

ඉපෙමසං පෙJො, ආවුපෙසො, චතුන් නං සතිපට් ඨානානං අභාවිතත් තා, අබහුලීකතත් තා, 
තථාගපෙත පරිනිබ් බුපෙත සද් ධම් පෙමො න චිරට් ඨිතිපෙකො පෙහොති. ඉපෙමසඤ් ච පෙJො, 
ආවුපෙසො, චතුන් නං සතිපට් ඨානානං භාවිතත් තා බහුලීකතත් තා තථාගපෙත 
පරිනිබ් බුපෙත සද් ධම් පෙමො චිරට් ඨිතිපෙකො පෙහොතී”ති.

6. පදෙ ස සුත්තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 3. සීලට් ඨිති වග් පෙගො

… “කතපෙමසං චතුන් නං? ඉධාවුපෙසො, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, ආතාපී 
සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං; පෙවදනාසු…පෙප.… 
චිත් පෙත…පෙප.… ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, 
විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. ඉපෙමසං පෙJො, ආවුපෙසො, චතුන් නං සති 
පට් ඨානානං පපෙදසං භාවිතත් තා පෙසපෙJො පෙහොතී”ති 

7. සමත් ත සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 3. සීලට් ඨිති වග් පෙගො

ඉපෙමසං පෙJො, ආවුපෙසො, චතුන් නං සතිපට් ඨානානං සමත් තං භාවිතත් තා අපෙසපෙJො 
පෙහොතී”ති. සත් තමං
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8. දෙලොක සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 3. සීලට් ඨිති වග් පෙගො

ඉපෙමසං ඛ් වාහං, ආවුපෙසො, චතුන් නං සතිපට් ඨානානං භාවිතත් තා, බහුලීකතත් තා, 
මහාභිඤ් ඤතං පත් පෙතො. ඉපෙමසඤ් ච පනාහං, ආවුපෙසො, චතුන් නං සතිපට් ඨානානං 
භාවිතත් තා, බහුලීකතත් තා, සහස් සං පෙලොකං අභිජානාමී”ති.

1. අනනුස් සුත සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 4. අනනුස ්සුත වග් පෙගො

… ‘සා පෙJො පනායං කාපෙය කාපෙය කායානුපස් සනා භාපෙවතබ් බා’ති පෙම, 
භික් Jපෙව…පෙප.… භාවිතා’ති පෙම, භික් Jපෙව, පුබ් පෙබ අනනුස් සුපෙතසු ධම් පෙමසු, 
චක් ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ් ඤා උදපාදි, විජ් ජා උදපාදි, අපෙලොපෙකො 
උදපාදි”.

2. විරාග සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 4. අනනුස ්සුත වග් පෙගො

398. “චත් තාපෙරොපෙම, භික් Jපෙව, සතිපට් ඨානා භාවිතා, බහුලීකතා, එකන් ත 
නිබ් බිදාය, විරාගාය, නිපෙරොධාය, උපසමාය, අභිඤ් ඤාය, සම් පෙබොධාය, නිබ් බානාය,
සංවත් තන් ති.

4. භාවිත සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 4. අනනුස ්සුත වග් පෙගො

400. “චත් තාපෙරොපෙම, භික් Jපෙව, සතිපට් ඨානා භාවිතා, බහුලීකතා, අපාරා පාරං 
ගමනාය සංවත් තන් ති.

7. ඡන්   සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 3. සතිපට් ඨාන සංයුත් තං / 4. අනනුස ්සුත වග් පෙගො

403. “චත් තාපෙරොපෙම, භික් Jපෙව, සතිපට් ඨානා. කතපෙම චත් තාපෙරො? ඉධ, භික් Jපෙව,
භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක
අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. තස් ස කාපෙය කායානුපස් සිපෙනො විහරපෙතො පෙයො කායස් මිං 
ඡන් පෙදො පෙසො පහීයති. ඡන් දස් ස පහානා, අමතං සච් ඡිකතං පෙහොති.
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10. බාළ් හගිලාන සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 8. අනුරුද් ධ සංයුත් තං / 1. රපෙහොගත වග් පෙගො

908. …. ඉපෙමසු පෙJො පෙම, ආවුපෙසො, චතූසු සතිපට් ඨාපෙනසු සුප් පතිට් ඨිත චිත් තස් ස 
විහරපෙතො, උප් පන් නා සාරීරිකා දුක් Jා පෙවදනා චිත් තං න පරියාදාය තිට් ඨන් තී”ති. 
දසමං.

10. කිමිල සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 10. ආනාපාන සංයුත් තං / 1. එකධම් ම වග් පෙගො

986. …. – “පෙසය්යථාපි, ආනන් ද, චතු මහා පපෙථ [චාතුම් මහා පපෙථ (සී. ස්යා. 
කං.)] මහා පංසුපුඤ් පෙජො. පුරත් ථිමාය පෙචපි දිසායං ආගච් පෙඡය්ය සකටං වා, රපෙථො 
වා, උපහනපෙතව තං පංසුපුඤ් ජං; පච් ඡිමාය පෙචපි දිසාය ආගච් පෙඡය්ය…පෙප.… 
උත් තරාය පෙචපි දිසාය…පෙප.… දක් ඛිණාය පෙචපි දිසාය ආගච් පෙඡය්ය සකටං වා, 
රපෙථො වා, උපහනපෙතව තං පංසුපුඤ් ජං. එවපෙමව පෙJො, ආනන් ද, භික් ඛු කාපෙය 
කායානුපස් සී විහරන් පෙතොපි, උපහනපෙතව පාපපෙක අකුසපෙල ධම් පෙම; 

පෙවදනාසු…පෙප.… චිත් පෙත…පෙප.… ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී විහරන් පෙතොපි, 
උපහනපෙතව පාපපෙක අකුසපෙල ධම් පෙම”ති.

6. දුතිය භික් ඛු සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / මහාවග්ග පාළි / 10. ආනාපාන සංයුත් තං / 2. දුතිය වග් පෙගො

992…...”කතපෙමො ච, භික් Jපෙව, එක ධම් පෙමො භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො චත් තාපෙරො 
ධම් පෙම පරිපූපෙරති, චත් තාපෙරො ධම් මා භාවිතා බහුලීකතා, 

සත් ත ධම් පෙම පරිපූපෙරන් ති, 
සත් ත ධම් මා භාවිතා බහුලීකතා, ද් පෙව ධම් පෙම පරිපූපෙරන් ති? 

ආනාපානස් සති සමාධි, භික් Jපෙව, එක ධම් පෙමො භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො, චත් තාපෙරො 
සතිපට් ඨාපෙන පරිපූපෙරති, 
චත් තාපෙරො සතිපට් ඨානා භාවිතා බහුලීකතා, සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් ති, 
සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් ගා භාවිතා බහුලීකතා, විජ් ජා විමුත් තිං පරිපූපෙරන් තීති.
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“කථං භාවිපෙතො ච, භික් Jපෙව, ආනාපානස් සති සමාධි කථං බහුලීකපෙතො, 

චත් තාපෙරො සති පට් ඨාපෙන පරිපූපෙරති? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු අරඤ් ඤ ගපෙතො වා, රුක් J මූල ගපෙතො වා, සුඤ් ඤාගාර 
ගපෙතො වා, නිසීදති ප- ලඞ් කං ආභුජිත් වා, උජුං කායං පණිධාය පරිමුJං සතිං 
උපට් ඨපෙපත් වා. පෙසො සපෙතොව අස් සසති, සපෙතොව පස් සසති…පෙප.… 

‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, ‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී 
පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති”.

“යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු දීඝං වා අස් සසන් පෙතො, ‘දීඝං අස් සසාමී’ති 
පජානාති, දීඝං වා පස් සසන් පෙතො, ‘දීඝං පස් සසාමී’ති පජානාති, රස් සං වා 

අස් සසන් පෙතො, ‘රස් සං අස් සසාමී’ති පජානාති…පෙප.… සබ් බ කායප් පටිසංපෙවදී…
පෙප.… ‘පස් සම්  භයං කාය සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, ‘පස් සම්  භයං කාය 

සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති – කාපෙය කායානුපස් සී, භික් Jපෙව, භික් ඛු තස් මිං 
සමපෙය විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා 
පෙදොමනස් සං. තං කිස් ස පෙහතු? 
කායඤ් ඤතරාහං, භික් Jපෙව, එතං වදාමි, යදිදං – අස් සාසපස් සාසං. තස් මාතිහ, 

භික් Jපෙව, කාපෙය කායානුපස් සී භික් ඛු තස් මිං සමපෙය විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො 
සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං.

“යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු පීතිප් පටිසංපෙවදී…පෙප.… සුJප් පටිසංපෙවදී…පෙප.
… චිත් ත සඞ් Jාරප් පටිසංපෙවදී…පෙප.… ‘පස් සම්  භයං චිත් ත සඞ් Jාරං 

අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, ‘පස් සම්  භයං චිත් ත සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති –
පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී, භික් Jපෙව, භික් ඛු තස් මිං සමපෙය විහරති ආතාපී 

සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං. තං කිස් ස පෙහතු? 
පෙවදනාඤ් ඤතරාහං, භික් Jපෙව, එතං වදාමි, යදිදං – අස් සාසපස් සාසානං සාධුකං 

මනසිකාරං. තස් මාතිහ, භික් Jපෙව, පෙවදනාසු පෙවදනානුපස් සී භික් ඛු තස් මිං සමපෙය 
විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා පෙදොමනස් සං.

“යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු චිත් තප් පටිසංපෙවදී…පෙප.… අභිප් පපෙමොදයං 
චිත් තං…පෙප.… ‘සමාදහං චිත් තං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, ‘සමාදහං චිත් තං 

පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘විපෙමොචයං චිත් තං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, ‘විපෙමොචයං
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චිත් තං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති – චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී, භික් Jපෙව, භික් ඛු තස් මිං 

සමපෙය විහරති, ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣා 
පෙදොමනස් සං. තං කිස් ස පෙහතු? 
නාහං, භික් Jපෙව, මුට් ඨස් සතිස් ස අසම් පජානස් ස ආනාපානස් සතිසමාධිභාවනං 
වදාමි. තස් මාතිහ, භික් Jපෙව, චිත් පෙත චිත් තානුපස් සී භික් ඛු තස් මිං සමපෙය විහරති 

ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක අභිජ් ඣාපෙදොමනස් සං.

“යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු අනිච් චානුපස් සී…පෙප.… විරාගානුපස් සී…පෙප.

… නිපෙරොධානුපස් සී…පෙප.… ‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, 
‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති – ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී, 

භික් Jපෙව, භික් ඛු තස් මිං සමපෙය විහරති ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය 
පෙලොපෙක අභිජ් ඣාපෙදොමනස් සං. 

පෙසො යං තං පෙහොති අභිජ් ඣාපෙදොමනස් සානං පහානං තං පඤ් ඤාය දිස් වා සාධුකං 
අජ් ඣුපෙපක් ඛිතා පෙහොති. තස් මාතිහ, භික් Jපෙව, ධම් පෙමසු ධම් මානුපස් සී භික් ඛු 

තස් මිං සමපෙය විහරති ආතාපී සම් පජාපෙනො සතිමා, විපෙනය්ය පෙලොපෙක 
අභිජ් ඣාපෙදොමනස් සං.

“එවං භාවිපෙතො පෙJො, භික් Jපෙව, ආනාපානස් සතිසමාධි එවං බහුලීකපෙතො චත් තාපෙරො
සතිපට් ඨාපෙන පරිපූපෙරති.

“කථං භාවිතා ච, භික් Jපෙව, චත් තාපෙරො සතිපට් ඨානා කථං බහුලීකතා සත් ත 
පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් ති? යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු කාපෙය කායානුපස් සී

විහරති – උපට් ඨිතාස් ස තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො සති පෙහොති අසම් මුට් ඨා. යස් මිං 
සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො උපට් ඨිතා සති පෙහොති අසම් මුට් ඨා – 
සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 
සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං 

සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“පෙසො තථා සපෙතො විහරන් පෙතො තං ධම් මං පඤ් ඤාය පවිචිනති පවිචරති 

පරිවීමංසමාපජ් ජති. යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු තථා සපෙතො විහරන් පෙතො තං 
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ධම් මං පඤ් ඤාය පවිචිනති පවිචරති පරිවීමංසමාපජ් ජති – 

ධම් මවිචයසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 
ධම් මවිචයසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, 
ධම් මවිචයසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“තස් ස තං ධම් මං පඤ් ඤාය පවිචිනපෙතො පවිචරපෙතො පරිවීමංසමාපජ් ජපෙතො ආරද් ධං
පෙහොති වීරියං අස- ලීනං. යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො තං ධම් මං 
පඤ් ඤාය පවිචිනපෙතො පවිචරපෙතො පරිවීමංසමාපජ් ජපෙතො ආරද් ධං පෙහොති වීරියං 

අස- ලීනං – වීරියසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 
වීරියසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, වීරියසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො 

තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“ආරද් ධවීරියස් ස උප් පජ් ජති පීති නිරාමිසා. යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො 

ආරද් ධවීරියස් ස උප් පජ් ජති පීති නිරාමිසා – පීතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය 
භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, පීතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, 

පීතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“පීතිමනස් ස කාපෙයොපි පස් සම් භති, චිත් තම් පි පස් සම් භති. යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව,

භික් ඛුපෙනො පීතිමනස් ස කාපෙයොපි පස් සම් භති, චිත් තම් පි පස් සම් භති – 
පස් සද් ධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 

පස් සද් ධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, 
පස් සද් ධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“පස් සද් ධකායස් ස සුඛිපෙනො චිත් තං සමාධියති. යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, 
භික් ඛුපෙනො පස් සද් ධකායස් ස සුඛිපෙනො චිත් තං සමාධියති – 
සමාධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 
සමාධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, සමාධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො 

තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“පෙසො තථාසමාහිතං චිත් තං සාධුකං අජ් ඣුපෙපක් ඛිතා පෙහොති. යස් මිං සමපෙය, 

භික් Jපෙව, භික් ඛු තථාසමාහිතං චිත් තං සාධුකං අජ් ඣුපෙපක් ඛිතා පෙහොති – 
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උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 

උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, 
උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති.

“යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙවදනාසු…පෙප.… චිත් පෙත…පෙප.… ධම් පෙමසු 
ධම් මානුපස් සී විහරති – උපට් ඨිතාස් ස තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො සති පෙහොති 
අසම් මුට් ඨා. යස් මිං සමපෙය, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො උපට් ඨිතා සති පෙහොති 
අසම් මුට් ඨා – සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 

සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති – සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො 
තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති…පෙප.….

පෙසො තථාසමාහිතං චිත් තං සාධුකං අජ් ඣුපෙපක් ඛිතා පෙහොති. යස් මිං සමපෙය, 
භික් Jපෙව, භික් ඛු තථාසමාහිතං චිත් තං සාධුකං අජ් ඣුපෙපක් ඛිතා පෙහොති – 

උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො ආරද් පෙධො පෙහොති, 
උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං තස් මිං සමපෙය භික් ඛු භාපෙවති, 

උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො තස් මිං සමපෙය භික් ඛුපෙනො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡති. 
එවං භාවිතා පෙJො, භික් Jපෙව, චත් තාපෙරො සතිපට් ඨානා එවං බහුලීකතා සත් ත 
පෙබොජ් ඣඞ් පෙග පරිපූපෙරන් ති.

“කථං භාවිතා ච, භික් Jපෙව, සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් ගා කථං බහුලීකතා විජ් ජාවිමුත් තිං 

පරිපූපෙරන් ති? ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති විපෙවකනිස් සිතං
විරාගනිස් සිතං නිපෙරොධනිස් සිතං පෙවොස් සග් ගපරිණාමිං; ධම් මවිචයසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං
භාපෙවති විපෙවකනිස් සිතං විරාගනිස් සිතං නිපෙරොධනිස් සිතං පෙවොස් සග් ගපරිණාමිං…
පෙප.… උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති විපෙවකනිස් සිතං විරාගනිස් සිතං 

නිපෙරොධනිස් සිතං පෙවොස් සග් ගපරිණාමිං. එවං භාවිතා පෙJො, භික් Jපෙව, සත් ත 
පෙබොජ් ඣඞ් ගා එවං බහුලීකතා විජ් ජාවිමුත් තිං පරිපූපෙරන් තී”ති.
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(2) 9. කායගතාසති සුත් තං
මජ් ඣිම නිකාපෙය / උපරිපණ් ණාස පාළි / අනුපද වග් පෙගො / 4. අනනුස ්සුත වග් පෙගො

153. එවං පෙම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත් ථියං විහරති, පෙජතවපෙන 
අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආරාපෙම. අථ පෙJො සම් බහුලානං භික් ඛූනං පච් ඡාභත් තං 
පිණ් ඩපාත පටික් කන් තානං උපට් ඨාන සාලායං සන් නිසින් නානං, සන් නිපතිතානං 
අයමන් තරාකථා උදපාදි – 
“අච් ඡරියං, ආවුපෙසො, අබ් භුතං, ආවුපෙසො! යාවඤ් චිදං පෙතන භගවතා ජානතා, 
පස් සතා, අරහතා, සම් මා සම් බුද් පෙධන කායගතාසති [කායගතා සති (ස්යා. කං. 
පී.)] භාවිතා බහුලීකතා මහප් ඵලා වුත් තා මහානිසංසා”ති. 

අයඤ් ච හිදං පෙතසං භික් ඛූනං අන් තරා කථා විප් ප කතා පෙහොති, අථ පෙJො භගවා 
සායන් හ සමයං පටිස- ලානා වුට් ඨිපෙතො, පෙයන උපට් ඨාන සාලා පෙතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් වා, පඤ් ඤත් පෙත ආසපෙන නිසීදි. නිසජ් ජ පෙJො භගවා භික් ඛූ 
ආමන් පෙතසි – 
“කාය නුත් ථ, භික් Jපෙව, එතරහි කථාය සන් නිසින් නා, කා ච පන පෙවො අන් තරා 
කථා විප් පකතා”ති? 

“ඉධ, භන් පෙත, අම් හාකං පච් ඡාභත් තං පිණ් ඩපාත පටික් කන් තානං උපට් ඨාන 
සාලායං සන් නිසින් නානං, සන් නිපතිතානං අයමන් තරාකථා උදපාදි – 
‘අච් ඡරියං ආවුපෙසො, අබ් භුතං ආවුපෙසො! යාවඤ් චිදං පෙතන භගවතා ජානතා, 
පස් සතා, අරහතා, සම් මා සම් බුද් පෙධන කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, මහප් ඵලා 
වුත් තා මහානිසංසා’ති. අයං පෙJො පෙනො, භන් පෙත, අන් තරා කථා, විප් ප කතා, අථ 
භගවා අනුප් පත් පෙතො”ති.

154. “කථං භාවිතා ච, භික් Jපෙව, කායගතාසති කථං බහුලීකතා මහප් ඵලා පෙහොති 
මහානිසංසා? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු අරඤ් ඤ ගපෙතො වා, රුක් Jමූල ගපෙතො වා,
 සුඤ් ඤාගාර ගපෙතො වා, නිසීදති ප- ලඞ් කං ආභුජිත් වා, උජුං කායං පණිධාය 
පරිමුJං සතිං උපට් ඨපෙපත් වා. 
පෙසො සපෙතොව අස් සසති සපෙතොව පස් සසති;
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දීඝං වා අස් සසන් පෙතො, ‘දීඝං අස් සසාමී’ති පජානාති, 

දීඝං වා පස් සසන් පෙතො, ‘දීඝං පස් සසාමී’ති පජානාති; 
රස් සං වා අස් සසන් පෙතො, ‘රස් සං අස් සසාමී’ති පජානාති, 
රස් සං වා පස් සසන් පෙතො, ‘රස් සං පස් සසාමී’ති පජානාති; 

‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, 
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති, 

‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති. 
තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස, ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො, 

පෙය පෙගහ සිතා [පෙගහස් සිතා (ටීකා)] සර සඞ් කප් පා පෙත පහීයන් ති.

පෙත සං පහානා, අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති, සන් නිසීදති, එපෙකොදි පෙහොති 

[එපෙකොදී පෙහොති (සී.), එපෙකොදිපෙභොති (ස්යා. කං.)], සමාධියති. 
එවං, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං [කායගතං සතිං (ස්යා. කං. පී.)] භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ගච් ඡන් පෙතො වා ‘ගච් ඡාමී’ති පජානාති, 
ඨිපෙතො වා ‘ඨිපෙතොම් හී’ති පජානාති, 

නිසින් පෙනො වා ‘නිසින් පෙනොම් හී’ති පජානාති, 
සයාපෙනො වා ‘සයාපෙනොම් හී’ති පජානාති. 

යථා යථා වා පනස් ස කාපෙයො පණිහිපෙතො පෙහොති, තථා තථා නං පජානාති. 
තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො පෙය පෙගහසිතා 
සරසඞ් කප් පා පෙත පහීයන් ති.

පෙතසං පහානා අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති සන් නිසීදති එපෙකොදි පෙහොති 
සමාධියති. එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.
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“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු අභික් කන් පෙත, පටික් කන් පෙත, සම් පජානකාරී 

පෙහොති, 
ආපෙලොකිපෙත, විපෙලොකිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
සමිඤ් ජිපෙත, පසාරිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
සඞ් ඝාටි පත් ත චීවර ධාරපෙණ සම් පජානකාරී පෙහොති, 

අසිපෙත, පීපෙත, Jායිපෙත, සායිපෙත සම් පජානකාරී පෙහොති, 
උච් චාර, පස් සාව කම් පෙම සම් පජානකාරී පෙහොති, 

ගපෙත ඨිපෙත නිසින් පෙන සුත් පෙත ජාගරිපෙත භාසිපෙත තුණ් හීභාපෙව සම් පජානකාරී 
පෙහොති. 

තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො පෙය පෙගහසිතා 
සරසඞ් කප් පා පෙත පහීයන් ති. පෙතසං පහානා අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති 

සන් නිසීදති එපෙකොදි පෙහොති සමාධියති. එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං 
භාපෙවති.

 “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉම පෙමව කායං උද් ධං පාදතලා අපෙධො 
පෙකසමත් ථකා තචපරියන් තං පූරං නානප් පකාරස් ස අසුචිපෙනො පච් චපෙවක් Jති – 
‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය 
පෙකසා 
පෙලොමා 
නJා 

දන් තා 
තපෙචො 

මංසං 
න් හාරු [නහාරු (සී. ස්යා. කං. පී.)] 

අට් ඨි 
අට් ඨිමිඤ් ජං 

වක් කං 
හදයං 
යකනං 
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කිපෙලොමකං 

පිහකං 
පප් ඵාසං 
අන් තං 
අන් තගුණං 

උදරියං 
කරීසං 

පිත් තං 
පෙසම් හං 

පුබ් පෙබො 
පෙලොහිතං
පෙසපෙදො 
පෙමපෙදො 

අස් සු 
වසා 
පෙJපෙ�ො 
සිඞ් ඝාණිකා 

ලසිකා 
මුත් ත’න් ති.

“පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, උභපෙතොමුJා පුපෙතොළි [මූපෙතොළී (සී. ස්යා. කං. පී.)] පූරා 
නානාවිහිතස් ස ධඤ් ඤස් ස, පෙසය්යථිදං – සාලීනං වීහීනං මුග් ගානං මාසානං 

තිලානං තණ් ඩුලානං, තපෙමනං චක් ඛුමා පුරිපෙසො මුඤ් චිත් වා පච් චපෙවක් පෙJය්ය – 
‘ඉපෙම සාලී ඉපෙම වීහී ඉපෙම මුග් ගා ඉපෙම මාසා ඉපෙම තිලා ඉපෙම තණ් ඩුලා’ති; 
එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉම පෙමව කායං උද් ධං පාදතලා අපෙධො 
පෙකසමත් ථකා තචපරියන් තං පූරං නානප් පකාරස් ස අසුචිපෙනො පච් චපෙවක් Jති

 – ‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය 
පෙකසා, පෙලොමා, නJා, දන් තා, තපෙචො, මංසං, න්හාරු, අට් ඨි, අට් ඨිමිඤ් ජං, වක් කං, 
හදයං, යකනං කිපෙලොමකං, පිහකං, පප් ඵාසං, අන් තං, අන් තගුණං, උදරියං, කරීසං,
පිත් තං, පෙසම් හං, පුබ් පෙබො, පෙලොහිතං, පෙසපෙදො, පෙමපෙදො, අස් සු, වසා, පෙJපෙ�ො, 
සිඞ් ඝාණිකා, ලසිකා, මුත් ත’න් ති.
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තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො පෙය පෙගහසිතා 
සරසඞ් කප් පා පෙත පහීයන් ති. පෙතසං පහානා අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති 
සන් නිසීදති එපෙකොදි පෙහොති සමාධියති. එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං 
භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉමපෙමව කායං යථාඨිතං යථාපණිහිතං ධාතුපෙසො 
පච් චපෙවක් Jති – ‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය පථවීධාතු ආපෙපොධාතු පෙතපෙජොධාතු 
වාපෙයොධාතූ’ති.

“පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, දක් පෙJො පෙගොඝාතපෙකො වා පෙගොඝාතකන් පෙතවාසී වා ගාවිං 
වධිත් වා චතුමහාපපෙථ [චාතුම් මහාපපෙථ (සී. ස්යා. කං. පී.)] බිලපෙසො විභජිත් වා 
[පටිවිභජිත් වා (සී. ස්යා. කං. පී.)] නිසින් පෙනො අස් ස; එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, 
භික් ඛු ඉමපෙමව කායං යථාඨිතං යථාපණිහිතං ධාතුපෙසො පච් චපෙවක් Jති – ‘අත් ථි 
ඉමස් මිං කාපෙය පථවීධාතු ආපෙපොධාතු පෙතපෙජොධාතු වාපෙයොධාතූ’ති. තස් ස එවං 
අප් පමත් තස් ස ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො පෙය පෙගහසිතා සරසඞ් කප් පා 
පෙත පහීයන් ති. පෙතසං පහානා අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති සන් නිසීදති 
එපෙකොදි පෙහොති සමාධියති. එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය [සීවථිකාය 
(සී. ස්යා. කං. පී.)] ඡඩ් ඩිතං එකාහමතං වා ද් වීහමතං වා තීහමතං වා උද් ධුමාතකං 
විනීලකං විපුබ් බකජාතං. පෙසො ඉමපෙමව කායං උපසංහරති – ‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො 
එවංධම් පෙමො එවංභාවී එවංඅනතීපෙතො’ති [එතං අනතීපෙතොති (සී.)]. තස් ස එවං 
අප් පමත් තස් ස ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො පෙය පෙගහසිතා සරසඞ් කප් පා 
පෙත පහීයන් ති. පෙතසං පහානා අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති සන් නිසීදති 
එපෙකොදි පෙහොති සමාධියති. එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ් ඩිතං 
කාපෙකහි වා Jජ් ජමානං, කුලපෙලහි වා Jජ් ජමානං, ගිජ් පෙඣහි වා Jජ් ජමානං, 
කඞ් පෙකහි වා Jජ් ජමානං, සුනපෙJහි වා Jජ් ජමානං, බ්යග් පෙඝහි වා Jජ් ජමානං, දීපීහි
වා Jජ් ජමානං, සිඞ් ගාපෙලහි වා [ගිජ් පෙඣහි වා Jජ් ජමානං සුවාපෙනහි වා Jජ් ජමානං 
සිගාපෙලහි වා (සී. ස්යා. කං. පී.)] Jජ් ජමානං, විවිපෙධහි වා පාණකජාපෙතහි 
Jජ් ජමානං. පෙසො ඉමපෙමව කායං උපසංහරති – ‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො එවංධම් පෙමො 
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එවංභාවී එවංඅනතීපෙතො’ති. තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස…පෙප.… එවම් පි, භික් Jපෙව, 
භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ් ඩිතං 
අට් ඨිකසඞ් Jලිකං සමංසපෙලොහිතං න් හාරුසම් බන් ධං…පෙප.… අට් ඨිකසඞ් Jලිකං 
නිම් මංසපෙලොහිතමක් ඛිතං න් හාරුසම් බන් ධං…පෙප.… අට් ඨිකසඞ් Jලිකං 
අපගතමංසපෙලොහිතං න් හාරුසම් බන් ධං…පෙප.… අට් ඨිකානි අපගතසම් බන් ධානි 
[අපගතනහාරූසම් බන් ධානි (ස්යා. කං.)] දිසාවිදිසාවික් ඛිත් තානි [දිසාවිදිසාසු 
වික් ඛිතානි (සී. පී.)] 
අඤ් පෙඤන හත් ථට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන පාදට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන පෙගොප් ඵකට් ඨිකං [අඤ් පෙඤන පෙගොප් ඵකට් ඨිකන් ති ඉදං සී. ස්යා. කං. පී. 
පෙපොත් ථපෙකසු නත් ථි] 
අඤ් පෙඤන ජඞ් ඝට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන ඌරුට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන කටිට් ඨිකං [අඤ් පෙඤන කටට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පිට් ඨිකණ් ඩකං 
අඤ් පෙඤන සීසකටාහං (සී. ස්යා. කං. පී.)] 
අඤ් පෙඤන ඵාසුකට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන පිට් ඨිට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන Jන් ධට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන ගීවට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන හනුකට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන දන් තට් ඨිකං 
අඤ් පෙඤන සීසකටාහං [අඤ් පෙඤන කටට් ඨිකං අඤ් පෙඤන පිට් ඨිකණ් ඩකං 
අඤ් පෙඤන සීසකටාහං (සී. ස්යා. කං. පී.)]. 

පෙසො ඉමපෙමව කායං උපසංහරති – ‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො එවංධම් පෙමො එවංභාවී 
එවංඅනතීපෙතො’ති. තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස…පෙප.… එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු 
කායගතාසතිං භාපෙවති.
“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පෙසය්යථාපි පස් පෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ් ඩිතං – 
අට් ඨිකානි පෙසතානි සඞ් Jවණ් ණපටිභාගානි [සඞ් Jවණ් ණූපනිභානි (සී. ස්යා. කං. 
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පී.)] …පෙප.… 
අට් ඨිකානි පුඤ් ජකිතානි පෙතපෙරොවස් සිකානි…පෙප.… 
අට් ඨිකානි පූතීනි චුණ් ණකජාතානි. පෙසො ඉමපෙමව කායං උපසංහරති – 
‘අයම් පි පෙJො කාපෙයො එවංධම් පෙමො එවංභාවී එවංඅනතීපෙතො’ති. තස් ස එවං 
අප් පමත් තස් ස…පෙප.… එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.

155. “පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු විවිච් පෙචව කාපෙමහි…පෙප.… 
පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. පෙසො ඉමපෙමව කායං විපෙවකපෙජන පීතිසුපෙJන 
අභිසන් පෙදති පරිසන් පෙදති පරිපූපෙරති පරිප් ඵරති, නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො 
කායස් ස විපෙවකපෙජන පීතිසුපෙJන අප් ඵුටං පෙහොති. පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, දක් පෙJො 
න් හාපපෙකො [නහාපපෙකො (සී. ස්යා. කං. පී.)] වා න් හාපකන් පෙතවාසී වා කංසථාපෙල 
න් හානීය චුණ් ණානි [නහානීය චුණ් ණානි (සී. ස්යා. කං. පී.)] ආකිරිත් වා, උදපෙකන
පරිප් පෙඵොසකං පරිප් පෙඵොසකං සන් පෙනය්ය, සායං න් හානීය පිණ් ඩි [සාස් ස නහානීය 
පිණ් ඩී (සී. ස්යා. කං. පී.)] ස් පෙනහානුගතා ස් පෙනහපපෙරතා සන් තරබාහිරා ඵුටා 
ස් පෙනපෙහන න ච පග් ඝරිණී; 
එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉමපෙමව කායං විපෙවකපෙජන පීතිසුපෙJන 
අභිසන් පෙදති පරිසන් පෙදති පරිපූපෙරති පරිප් ඵරති; 
නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො කායස් ස විපෙවකපෙජන පීතිසුපෙJන අප් ඵුටං පෙහොති. 
තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස…පෙප.… එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං 
භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු විතක් කවිචාරානං වූපසමා…පෙප.… 
දුතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. පෙසො ඉමපෙමව කායං සමාධිපෙජන පීතිසුපෙJන 
අභිසන් පෙදති පරිසන් පෙදති පරිපූපෙරති පරිප් ඵරති; නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො 
කායස් ස සමාධිපෙජන පීතිසුපෙJන අප් ඵුටං පෙහොති. පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, 
උදකරහපෙදො ගම් භීපෙරො උබ් භිපෙදොදපෙකො [උබ් භිපෙතොදපෙකො (ස්යා. කං. ක.)]. තස් ස 
පෙනවස් ස පුරත් ථිමාය දිසාය උදකස් ස ආයමුJං න පච් ඡිමාය දිසාය උදකස් ස 
ආයමුJං න උත් තරාය දිසාය උදකස් ස ආයමුJං න දක් ඛිණාය දිසාය උදකස් ස 
ආයමුJං; පෙදපෙවො ච න කාපෙලන කාලං සම් මා ධාරං අනුප් පපෙවච් පෙඡය්ය; අථ පෙJො 
තම් හාව උදකරහදා සීතා වාරිධාරා උබ් භිජ් ජිත් වා තපෙමව උදකරහදං සීපෙතන 
වාරිනා අභිසන් පෙදය්ය පරිසන් පෙදය්ය පරිපූපෙරය්ය පරිප් ඵපෙරය්ය, නාස් ස කිඤ් චි 
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සබ් බාවපෙතො උදකරහදස් ස සීපෙතන වාරිනා අප් ඵුටං අස් ස; 
එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉමපෙමව කායං සමාධිපෙජන පීතිසුපෙJන 
අභිසන් පෙදති පරිසන් පෙදති පරිපූපෙරති පරිප් ඵරති, නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො 
කායස් ස සමාධිපෙජන පීතිසුපෙJන අප් ඵුටං පෙහොති. තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස…පෙප.
… එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු පීතියා ච විරාගා…පෙප.… 
තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. පෙසො ඉමපෙමව කායං නිප් පීතිපෙකන සුපෙJන 
අභිසන් පෙදති පරිසන් පෙදති පරිපූපෙරති පරිප් ඵරති, නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො 
කායස් ස නිප් පීතිපෙකන සුපෙJන අප් ඵුටං පෙහොති. පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, උප් පලිනියං
වා පදුමිනියං වා පුණ් ඩරීකිනියං වා අප් පෙපකච් චානි උප් පලානි වා පදුමානි වා 
පුණ් ඩරීකානි වා උදපෙක ජාතානි උදපෙක සංවඩ් ඪානි උදකානුග් ගතානි 
අන් පෙතොනිමුග් ගපෙපොසීනි, තානි යාව චග් ගා යාව ච මූලා සීපෙතන වාරිනා 
අභිසන් නානි පරිසන් නානි [අභිසන් දානි පරිසන් දානි (ක.)] පරිපූරානි පරිප් ඵුටානි, 
නාස් ස [න පෙනසං (?)] කිඤ් චි සබ් බාවතං උප් පලානං වා පදුමානං වා 
පුණ් ඩරීකානං වා සීපෙතන වාරිනා අප් ඵුටං අස් ස; 
එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉමපෙමව කායං නිප් පීතිපෙකන සුපෙJන අභිසන් පෙදති
පරිසන් පෙදති පරිපූපෙරති පරිප් ඵරති, නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො කායස් ස 
නිප් පීතිපෙකන සුපෙJන අප් ඵුටං පෙහොති. 
තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස…පෙප.… එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං 
භාපෙවති.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, භික් ඛු සුJස් ස ච පහානා…පෙප.… 
චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. පෙසො ඉමපෙමව කායං පරිසුද් පෙධන පෙචතසා 
පරිපෙයොදාපෙතන ඵරිත් වා නිසින් පෙනො පෙහොති; 
නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො කායස් ස පරිසුද් පෙධන පෙචතසා පරිපෙයොදාපෙතන අප් ඵුටං 
පෙහොති. 
පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, පුරිපෙසො ඔදාපෙතන වත් පෙථන සසීසං පාරුපිත් වා නිසින් පෙනො 
අස් ස, නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො කායස් ස ඔදාපෙතන වත් පෙථන අප් ඵුටං අස් ස;

එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු ඉමපෙමව කායං පරිසුද් පෙධන පෙචතසා 
පරිපෙයොදාපෙතන ඵරිත් වා නිසින් පෙනො පෙහොති, නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවපෙතො කායස් ස 
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පරිසුද් පෙධන පෙචතසා පරිපෙයොදාපෙතන අප් ඵුටං පෙහොති. 
තස් ස එවං අප් පමත් තස් ස ආතාපිපෙනො පහිතත් තස් ස විහරපෙතො පෙය පෙගහසිතා 
සරසඞ් කප් පා පෙත පහීයන් ති. පෙතසං පහානා අජ් ඣත් තපෙමව චිත් තං සන් තිට් ඨති, 
සන් නිසීදති එපෙකොදි පෙහොති සමාධියති. 
එවම් පි, භික් Jපෙව, භික් ඛු කායගතාසතිං භාපෙවති.

156. “යස් ස කස් සචි, භික් Jපෙව, කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, 
අන් පෙතොගධාවාස් ස [අන් පෙතොගධා තස් ස (සී. පී.)] කුසලා ධම් මා පෙය පෙකචි 
විජ් ජාභාගියා. පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි මහාසමුද් පෙදො පෙචතසා ඵුපෙටො, 
අන් පෙතොගධාවාස් ස කුන් නදිපෙයො යා කාචි සමුද් දඞ් ගමා; 
එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, 
අන් පෙතොගධාවාස් ස කුසලා ධම් මා පෙය පෙකචි විජ් ජාභාගියා.

“යස් ස කස් සචි, භික් Jපෙව, කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, ලභති තස් ස මාපෙරො
ඔතාරං, ලභති තස් ස මාපෙරො ආරම් මණං [ආරමණං (?)]. පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, 
පුරිපෙසො ගරුකං සිලාගු�ං අ- ලමත් තිකාපුඤ් පෙජ පක් ඛිපෙපය්ය. තං කිං මඤ් ඤථ, 
භික් Jපෙව, අපි නු තං ගරුකං සිලාගු�ං අ- ලමත් තිකාපුඤ් පෙජ ලපෙභථ ඔතාර”න් ති?

“එවං, භන් පෙත”. 
“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, 
ලභති තස් ස මාපෙරො ඔතාරං, ලභති තස් ස මාපෙරො ආරම් මණං. පෙසය්යථාපි, 
භික් Jපෙව, සුක් Jං කට් ඨං පෙකො�ාපං [පෙකො�ාපං ආරකා උදකා ථපෙල නික් ඛිත් තං 
(ක.)]; අථ පුරිපෙසො ආගච් පෙඡය්ය උත් තරාරණිං ආදාය – ‘අග් ගිං 
අභිනිබ් බත් පෙතස් සාමි, පෙතපෙජො පාතුකරිස් සාමී’ති. තං කිං මඤ් ඤථ, භික් Jපෙව, අපි 
නු පෙසො පුරිපෙසො අමුං සුක් Jං කට් ඨං පෙකො�ාපං උත් තරාරණිං ආදාය 
අභිමන් පෙථන් පෙතො [අභිමන් පෙථන් පෙතො (ස්යා. කං. පී. ක.)] අග් ගිං 
අභිනිබ් බත් පෙතය්ය, පෙතපෙජො පාතුකපෙරය්යා”ති? 
“එවං, භන් පෙත”. 
“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, 
ලභති තස් ස මාපෙරො ඔතාරං, ලභති තස් ස මාපෙරො ආරම් මණං. පෙසය්යථාපි, 
භික් Jපෙව, උදකමණිපෙකො රිත් පෙතො තුච් පෙඡො ආධාපෙර ඨපිපෙතො; අථ පුරිපෙසො 
ආගච් පෙඡය්ය උදකභාරං ආදාය. 
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157. “යස් ස කස් සචි, භික් Jපෙව, කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, න තස් ස ලභති 
මාපෙරො ඔතාරං, න තස් ස ලභති මාපෙරො ආරම් මණං. පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, පුරිපෙසො 
ලහුකං සුත් තගු�ං සබ් බසාරමපෙය අග් ග�ඵලපෙක පක් ඛිපෙපය්ය. තං කිං මඤ් ඤථ, 
භික් Jපෙව, අපි නු පෙසො පුරිපෙසො තං ලහුකං සුත් තගු�ං සබ් බසාරමපෙය 
අග් ග�ඵලපෙක ලපෙභථ ඔතාර”න් ති? 
“පෙනො පෙහතං, භන් පෙත”. 
“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, න 
තස් ස ලභති මාපෙරො ඔතාරං, න තස් ස ලභති මාපෙරො ආරම් මණං. පෙසය්යථාපි, 
භික් Jපෙව, අ- ලං කට් ඨං සස් පෙනහං [සස් පෙනහං ආරකා උදකා ථපෙල නික් ඛිත් තං 
(ක.)]; අථ පුරිපෙසො ආගච් පෙඡය්ය උත් තරාරණිං ආදාය – ‘අග් ගිං 
අභිනිබ් බත් පෙතස් සාමි, පෙතපෙජො පාතුකරිස් සාමී’ති. තං කිං මඤ් ඤථ, භික් Jපෙව, අපි 
නු පෙසො පුරිපෙසො අමුං අ- ලං කට් ඨං සස් පෙනහං උත් තරාරණිං ආදාය 
අභිමන් පෙථන් පෙතො අග් ගිං අභිනිබ් බත් පෙතය්ය, පෙතපෙජො පාතුකපෙරය්යා”ති? 
“පෙනො පෙහතං, භන් පෙත”. 
“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, න 
තස් ස ලභති මාපෙරො ඔතාරං, න තස් ස ලභති මාපෙරො ආරම් මණං. පෙසය්යථාපි, 
භික් Jපෙව, උදකමණිපෙකො පූපෙරො උදකස් ස සමතිත් තිපෙකො කාකපෙපපෙය්යො ආධාපෙර 
ඨපිපෙතො; අථ පුරිපෙසො ආගච් පෙඡය්ය උදකභාරං ආදාය. තං කිං මඤ් ඤථ, භික් Jපෙව, 
අපි නු පෙසො පුරිපෙසො ලපෙභථ උදකස් ස නික් පෙJපන”න් ති? 
“පෙනො පෙහතං, භන් පෙත”. 
“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, 
න තස් ස ලභති මාපෙරො ඔතාරං, න තස් ස ලභති මාපෙරො ආරම් මණං”.

158. “යස් ස කස් සචි, භික් Jපෙව, කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, පෙසො යස් ස යස් ස
අභිඤ් ඤාසච් ඡිකරණීයස් ස ධම් මස් ස චිත් තං අභිනින් නාපෙමති 
අභිඤ් ඤාසච් ඡිකිරියාය, ත තපෙත්ර සක් ඛිභබ් බතං පාපුණාති සති සතිආයතපෙන. 

පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, උදකමණිපෙකො පූපෙරො උදකස් ස සමතිත් තිපෙකො 
කාකපෙපපෙය්යො ආධාපෙර ඨපිපෙතො. තපෙමනං බලවා පුරිපෙසො යපෙතො යපෙතො 
ආවිඤ් පෙඡය්ය, ආගච් පෙඡය්ය උදක”න් ති? 
“එවං, භන් පෙත”.
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“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා පෙසො, 
යස් ස යස් ස අභිඤ් ඤාසච් ඡිකරණීයස් ස ධම් මස් ස චිත් තං අභිනින් නාපෙමති 
අභිඤ් ඤාසච් ඡිකිරියාය, තත්ර තපෙත්රව සක් ඛිභබ් බතං පාපුණාති සති සතිආයතපෙන. 
පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, සපෙම භූමිභාපෙග චතුරස් සා පෙපොක් Jරණී [පෙපොක් Jරිණී (සී.)] 
අස් ස ආළිබන් ධා පූරා උදකස් ස සමතිත් තිකා කාකපෙපය්යා. තපෙමනං බලවා 
පුරිපෙසො යපෙතො යපෙතො ආළිං මුඤ් පෙචය්ය ආගච් පෙඡය්ය උදක”න් ති? “එවං, භන් පෙත”.
“එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, පෙසො 
යස් ස යස් ස අභිඤ් ඤාසච් ඡිකරණීයස් ස ධම් මස් ස චිත් තං අභිනින් නාපෙමති 
අභිඤ් ඤාසච් ඡිකිරියාය, තත්ර තපෙත්රව සක් ඛිභබ් බතං පාපුණාති සති සතිආයතපෙන. 
පෙසය්යථාපි, භික් Jපෙව, සුභූමියං චතුමහාපපෙථ ආජඤ් ඤරපෙථො යුත් පෙතො අස් ස ඨිපෙතො
ඔධස් තපපෙතොපෙදො [ඔභස් තපපෙතොපෙදො (ක.), උභන් තරපපෙටොපෙදො (ස්යා. කං.) 
අව + ධංසු + ත = ඔධස් ත-ඉතිපදවිභාපෙගො]; තපෙමනං දක් පෙJො පෙයොග් ගාචරිපෙයො 
අස් සදම් මසාරථි අභිරුහිත් වා වාපෙමන හත් පෙථන රස් මිපෙයො ගපෙහත් වා දක් ඛිපෙණන 
හත් පෙථන පපෙතොදං ගපෙහත් වා පෙයනිච් ඡකං යදිච් ඡකං සාපෙරය්යාපි පච් චාසාපෙරය් 
යාපි; එවපෙමව පෙJො, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, 
පෙසො යස් ස යස් ස අභිඤ් ඤා සච් ඡිකරණීයස් ස ධම් මස් ස චිත් තං අභිනින් නාපෙමති 
අභිඤ් ඤා සච් ඡිකිරියාය, තත්ර තපෙත්රව සක් ඛිභබ් බතං පාපුණාති සති සතිආයතපෙන”.

159. “කායගතාය, භික් Jපෙව, සතියා ආපෙසවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය 
යානීකතාය වත් ථුකතාය අනුට් ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද් ධාය දසානිසංසා 
පාටිකඞ් Jා. අරතිරතිසපෙහො පෙහොති, න ච තං අරති සහති, උප් පන් නං අරතිං 
අභිභුය්ය විහරති.

“භය පෙභරව සපෙහො පෙහොති, න ච තං භය පෙභරවං සහති, උප් පන් නං භය පෙභරවං 
අභිභුය්ය විහරති.

“Jපෙමො පෙහොති සීතස් ස උණ් හස් ස ජිඝච් ඡාය පිපාසාය 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සානං දුරුත් තානං දුරාගතානං වචනපථානං, 
උප් පන් නානං සාරීරිකානං පෙවදනානං දුක් Jානං තිබ් බානං Jරානං කටුකානං 
අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අධිවාසක ජාතිපෙකො පෙහොති.
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“චතුන් නං ඣානානං ආභිපෙචතසිකානං දිට් ඨධම් මසුJවිහාරානං නිකාමලාභී 
පෙහොති; අකිච් ඡලාභී, අකසිරලාභී.

“පෙසො අපෙනකවිහිතං ඉද් ධිවිධං පච් චානුපෙභොති. එපෙකොපි හුත් වා බහුධා පෙහොති, 
බහුධාපි හුත් වා එපෙකො පෙහොති, ආවිභාවං…පෙප.… යාව බ්රහ් මපෙලොකාපි කාපෙයන 
වසං වත් පෙතති.

“දිබ් බාය පෙසොතධාතුයා විසුද් ධාය අතික් කන් තමානුසිකාය උපෙභො සද් පෙද සුණාති 
දිබ් පෙබ ච මානුපෙස ච, පෙය දූපෙර සන් තිපෙක ච…පෙප.….

“පරසත් තානං පරපුග් ගලානං පෙචතසා පෙචපෙතො පරිච් ච පජානාති. සරාගං වා චිත් තං
‘සරාගං චිත් ත’න් ති පජානාති, වීතරාගං වා චිත් තං…පෙප.… සපෙදොසං වා චිත් තං… 
වීතපෙදොසං වා චිත් තං… සපෙමොහං වා චිත් තං… වීතපෙමොහං වා චිත් තං… සංඛිත් තං 
වා චිත් තං… වික් ඛිත් තං වා චිත් තං… මහග් ගතං වා චිත් තං… අමහග් ගතං වා 
චිත් තං… සඋත් තරං වා චිත් තං… අනුත් තරං වා චිත් තං… සමාහිතං වා චිත් තං… 
අසමාහිතං වා චිත් තං… විමුත් තං වා චිත් තං… අවිමුත් තං වා චිත් තං ‘අවිමුත් තං 
චිත් ත’න් ති පජානාති.

“පෙසො අපෙනකවිහිතං පුබ් පෙබනිවාසං අනුස් සරති, පෙසය්යථිදං – එකම් පි ජාතිං ද් පෙවපි
ජාතිපෙයො…පෙප.… ඉති සාකාරං සඋද් පෙදසං අපෙනකවිහිතං පුබ් පෙබනිවාසං 
අනුස් සරති.

“දිබ් පෙබන චක් ඛුනා විසුද් පෙධන අතික් කන් තමානුසපෙකන සත් පෙත පස් සති 
චවමාපෙන උපපජ් ජමාපෙන හීපෙන පණීපෙත සුවණ් පෙණ දුබ් බණ් පෙණ, සුගපෙත දුග් ගපෙත
යථාකම් මූපපෙග සත් පෙත පජානාති.

“ආසවානං Jයා අනාසවං පෙචපෙතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං දිට් පෙඨව ධම් පෙම සයං 
අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා උපසම් පජ් ජ විහරති.

“කායගතාය, භික් Jපෙව, සතියා ආපෙසවිතාය, භාවිතාය, බහුලීකතාය, යානීකතාය, 
වත් ථුකතාය, අනුට් ඨිතාය, පරිචිතාය, සුසමාරද් ධාය ඉපෙම දසානිසංසා 
පාටිකඞ් Jා”ති.
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ඉදමපෙවොච භගවා. අත් තමනා පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො භාසිතං අභිනන් දුන් ති.
කායගතාසති සුත් තං නිට් ඨිතං නවමං.

19. කායගතාසති වග් දෙගො
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / එකකනිපාත පාළි

563. “යස් ස කස් සචි, භික් Jපෙව, මහාසමුද් පෙදො පෙචතසා ඵුපෙටො අන් පෙතොගධා තස් ස 
කුන් නදිපෙයො යා කාචි සමුද් දඞ් ගමා; එවපෙමවං, භික් Jපෙව, යස් ස කස් සචි කායගතා 
සති භාවිතා බහුලීකතා අන් පෙතොගධා තස් ස කුසලා ධම් මා පෙය පෙකචි 
විජ් ජාභාගියා”ති.

564-570. “එක ධම් පෙමො, භික් Jපෙව, භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො මහපෙතො සංපෙවගාය 
සංවත් තති… මහපෙතො අත් ථාය සංවත් තති… මහපෙතො පෙයොගක් පෙJමාය 
සංවත් තති… සතිසම් පජඤ් ඤාය සංවත් තති… ඤාණදස් සනප් පටිලාභාය 
සංවත් තති… දිට් ඨධම් මසුJවිහාරාය සංවත් තති… විජ් ජාවිමුත් තිඵලසච් ඡිකිරියාය 
සංවත් තති. කතපෙමො එක ධම් පෙමො? 
කායගතා සති. අයං පෙJො, භික් Jපෙව, එක ධම් පෙමො භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො මහපෙතො 
සංපෙවගාය සංවත් තති… මහපෙතො අත් ථාය සංවත් තති… මහපෙතො පෙයොගක් පෙJමාය 
සංවත් තති… සතිසම් පජඤ් ඤාය සංවත් තති… ඤාණදස් සනප් පටිලාභාය 
සංවත් තති… දිට් ඨධම් මසුJවිහාරාය සංවත් තති… විජ් ජාවිමුත් තිඵලසච් ඡිකිරියාය 
සංවත් තතී”ති.

571. “එකධම් පෙම, භික් Jපෙව, භාවිපෙත බහුලීකපෙත කාපෙයොපි පස් සම් භති, චිත් තම් පි 
පස් සම් භති, විතක් කවිචාරාපි වූපසම් මන් ති, පෙකවලාපි විජ් ජාභාගියා ධම් මා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡන් ති. කතමස් මිං එකධම් පෙම? 
කායගතාය සතියා. ඉමස් මිං පෙJො, භික් Jපෙව, එකධම් පෙම භාවිපෙත බහුලීකපෙත 
කාපෙයොපි පස් සම් භති, චිත් තම් පි පස් සම් භති, විතක් කවිචාරාපි වූපසම් මන් ති, 
පෙකවලාපි විජ් ජාභාගියා ධම් මා භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡන් තී”ති.

572. “එකධම් පෙම, භික් Jපෙව, භාවිපෙත බහුලීකපෙත අනුප් පන් නා පෙචව අකුසලා 
ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ච අකුසලා ධම් මා පහීයන් ති. කතමස් මිං 

එකධම් පෙම? 
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කායගතාය සතියා. ඉමස් මිං පෙJො, භික් Jපෙව, එකධම් පෙම භාවිපෙත බහුලීකපෙත 

අනුප් පන් නා පෙචව අකුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ච අකුසලා ධම් මා 
පහීයන් තී”ති.

573. “එකධම් පෙම, භික් Jපෙව, භාවිපෙත බහුලීකපෙත අනුප් පන් නා පෙචව කුසලා 
ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ච කුසලා ධම් මා භිපෙය්යොභාවාය පෙවපු- ලාය 
සංවත් තන් ති. කතමස් මිං එකධම් පෙම? 

කායගතාය සතියා. ඉමස් මිං පෙJො, භික් Jපෙව, එකධම් පෙම භාවිපෙත බහුලීකපෙත 
අනුප් පන් නා පෙචව කුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ච කුසලා ධම් මා භිය් 

පෙයොභාවාය පෙවපු- ලාය සංවත් තන් තී”ති.

574. “එකධම් පෙම, භික් Jපෙව, භාවිපෙත බහුලීකපෙත අවිජ් ජා පහීයති, විජ් ජා 
උප් පජ් ජති, අස් මිමාපෙනො පහීයති, අනුසයා සමුග් ඝාතං ගච් ඡන් ති, සංපෙයොජනා 

පහීයන් ති. කතමස් මිං එකධම් පෙම? 
කායගතාය සතියා. ඉමස් මිං පෙJො, භික් Jපෙව, එකධම් පෙම භාවිපෙත බහුලීකපෙත 
අවිජ් ජා පහීයති, විජ් ජා උප් පජ් ජති, අස් මිමාපෙනො පහීයති, අනුසයා සමුග් ඝාතං 
ගච් ඡන් ති, සංපෙයොජනා පහීයන් තී”ති.

575-576. “එක ධම් පෙමො, භික් Jපෙව, භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො පඤ් ඤාපපෙභදාය 
සංවත් තති… අනුපාදාපරිනිබ් බානාය සංවත් තති. කතපෙමො එක ධම් පෙමො? කායගතා
සති. අයං පෙJො, භික් Jපෙව, එක ධම් පෙමො භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො පඤ් ඤාපපෙභදාය 

සංවත් තති… අනුපාදාපරිනිබ් බානාය සංවත් තතී”ති.

577-579. “එකධම් පෙම, භික් Jපෙව, භාවිපෙත බහුලීකපෙත අපෙනකධාතුපටිපෙවපෙධො 
පෙහොති… නානාධාතුපටිපෙවපෙධො පෙහොති… අපෙනකධාතුපටිසම් භිදා පෙහොති. 

කතමස් මිං එකධම් පෙම? 
කායගතාය සතියා. ඉමස් මිං පෙJො, භික් Jපෙව, එකධම් පෙම භාවිපෙත බහුලීකපෙත 

අපෙනකධාතුපටිපෙවපෙධො පෙහොති… නානාධාතුපටිපෙවපෙධො පෙහොති… 
අපෙනකධාතුපටිසම් භිදා පෙහොතී”ති.
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580-583. “එක ධම් පෙමො, භික් Jපෙව, භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො 
පෙසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකිරියාය සංවත් තති… සකදාගාමිඵලසච් ඡිකිරියාය 
සංවත් තති… අනාගාමිඵලසච් ඡිකිරියාය සංවත් තති… අරහත් තඵලසච් ඡිකිරියාය 
සංවත් තති. කතපෙමො එක ධම් පෙමො? 
කායගතා සති. අයං පෙJො, භික් Jපෙව, එක ධම් පෙමො භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො 
පෙසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකිරියාය සංවත් තති… සකදාගාමිඵලසච් ඡිකිරියාය 
සංවත් තති… අනාගාමිඵලසච් ඡිකිරියාය සංවත් තති… අරහත් තඵලසච් ඡිකිරියාය 
සංවත් තතී”ති.

584-599. “එක ධම් පෙමො, භික් Jපෙව, භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො පඤ් ඤා පටිලාභාය 
සංවත් තති… පඤ් ඤා වුද් ධියා සංවත් තති… පඤ් ඤා පෙවපු- ලාය සංවත් තති… 
මහා පඤ් ඤතාය සංවත් තති… පුථු පඤ් ඤතාය සංවත් තති… විපුල පඤ් ඤතාය 
සංවත් තති… ගම් භීර පඤ් ඤතාය සංවත් තති… අසාමන් ත පඤ් ඤතාය [අසමත් ථ 
පඤ් ඤතාය (ස්යා. කං.), අසමත් ත පඤ් ඤතාය (ක.), අසමන් ත පඤ් ඤතාය (ටීකා)
පටි. ම. අට් ඨ. 2.3.1 පස් සිතබ් බං] සංවත් තති… භූරි පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
පඤ් ඤා බාහු- ලාය සංවත් තති… සීඝ පඤ් ඤතාය සංවත් තති… ලහු පඤ් ඤතාය 
සංවත් තති… හාස පඤ් ඤතාය [හාසු පඤ් ඤතාය (සී. පී.)] සංවත් තති… ජවන 
පඤ් ඤතාය සංවත් තති… තික් J පඤ් ඤතාය සංවත් තති… නිබ් පෙබධික පඤ් ඤතාය
සංවත් තති. කතපෙමො එක ධම් පෙමො? 
කායගතා සති. 
අයං පෙJො, භික් Jපෙව, එක ධම් පෙමො භාවිපෙතො බහුලීකපෙතො පඤ් ඤා පටිලාභාය 
සංවත් තති… පඤ් ඤා වුද් ධියා සංවත් තති… පඤ් ඤා පෙවපු- ලාය සංවත් තති… 
මහා පඤ් ඤතාය සංවත් තති… පුථු පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
විපුල පඤ් ඤතාය සංවත් තති… ගම් භීර පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
අසාමන් ත පඤ් ඤතාය සංවත් තති… භූරි පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
පඤ් ඤා බාහු- ලාය සංවත් තති… සීඝ පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
ලහු පඤ් ඤතාය සංවත් තති… හාස පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
ජවන පඤ් ඤතාය සංවත් තති… තික් J පඤ් ඤතාය සංවත් තති… 
නිබ් පෙබධික පඤ් ඤතාය සංවත් තතී”ති.

කායගතාසති වග් පෙගො එකූනවීසතිපෙමො.
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4. ආනන්   සුත් තං
සංයුක්ත නිකාය / සගථාවග්ග පාළි/ 8. වඞ් ගීස සංයුත් තං

212. …. “කාමරාපෙගන ඩය් හාමි, චිත් තං පෙම පරිඩය් හති;

සාධු නිබ් බාපනං බ්රෑහි, අනුකම් පාය පෙගොතමා”ති.

“සඤ් ඤාය විපරිපෙයසා, චිත් තං පෙත පරිඩය් හති;
නිමිත් තං පරිවජ් පෙජහි, සුභං රාගූපසංහිතං.

“සඞ් Jාපෙර පරපෙතො පස් ස, දුක් Jපෙතො මා ච අත් තපෙතො;
නිබ් බාපෙපහි මහාරාගං, මා ඩය් හිත් පෙථො පුනප් පුනං.

“අසුභාය චිත් තං භාපෙවහි, එකග් ගං සුසමාහිතං;
සති කායගතා ත්යත් ථු, නිබ් බිදා බහුපෙලො භ.

“අනිමිත් තඤ් ච භාපෙවහි, මානානුසය මුජ් ජහ;
තපෙතො මානාභිසමයා, උපසන් පෙතො චරිස් සසී”ති
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(3) 4. දෙසවිතබ් බා අදෙසවිතබ් බා ධම්ම පරියාය සුත් තං
මජ් ඣිම නිකාය / උපරිපණ් ණාස පාළි / 2. අනුපද වග් පෙගො

109. එවං පෙම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත් ථියං විහරති පෙජතවපෙන 

අනාථපිණ් ඩිකස් ස ආරාපෙම. තත්ර පෙJො භගවා භික් ඛූ ආමන් පෙතසි – “භික් Jපෙවො” ති.

“භදන් පෙත” ති පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං. 

භගවා එතදපෙවොච – “පෙසවිතබ් බාපෙසවිතබ් බං පෙවො, භික් Jපෙව, ධම් ම පරියායං 

පෙදපෙසස් සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කපෙරොථ; භාසිස් සාමී”ති. 

“එවං, භන් පෙත”ති පෙJො පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං. භගවා එතදපෙවොච –

“කාය සමාචාරං පාහං [පහං (සබ් බත් ථ)], භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං කාය සමාචාරං. 

වචී සමාචාරං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං වචී සමාචාරං. 

මපෙනො සමාචාරං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං මපෙනො සමාචාරං. 

චිත් තුප් පාදං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං චිත් තුප් පාදං. 

සඤ් ඤා පටිලාභං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං සඤ් ඤා පටිලාභං. 

දිට් ඨි පටිලාභං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං දිට් ඨි පටිලාභං. 

අත් තභාව පටිලාභං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං අත් තභාව පටිලාභ”න් ති.

එවං වුත් පෙත ආයස් මා සාරිපුත් පෙතො භගවන් තං එතදපෙවොච – “ඉමස් ස පෙJො අහං, 

භන් පෙත, භගවතා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං අවිභත් තස් ස, එවං 

විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාමි.



62
Parama Nibbana Dharmayatanaya

110. “‘කාය සමාචාරං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං කාය සමාචාර’න් ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථා රූපං, භන් පෙත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, එව රූපෙපො කාය සමාචාපෙරො, න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථා රූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, එව රූපෙපො කාය සමාචාපෙරො 

පෙසවිතබ් පෙබො.

111. “කථං රූපං, භන් පෙත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

අභි වඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො පාණාති පාතී පෙහොති, ලුද් පෙදො, පෙලොහිත පාණි, 

හතප් පහපෙත, නිවිට් පෙඨො, අදයාපන් පෙනො පාණ භූපෙතසු; අදින් නාදායී පෙJො පන 

පෙහොති, යං තං පරස් ස පරවිත් තූපකරණං ගාම ගතං වා අරඤ් ඤ ගතං වා තං 

අදින් නං පෙථය්යසඞ් Jාතං ආදාතා පෙහොති; කාපෙමසු මිච් ඡාචාරී පෙJො පන පෙහොති, යා 

තා මාතු රක් ඛිතා, පිතු රක් ඛිතා, මාතාපිතු රක් ඛිතා, භාතු රක් ඛිතා, භගිනි රක් ඛිතා,

ඤාති රක් ඛිතා, පෙගොත් ත රක් ඛිතා, ධම් ම රක් ඛිතා, සස් සාමිකා සපරිදණ් ඩා, 

අන් තමපෙසො මාලාගු�පරික් ඛිත් තාපි තථා රූපාසු චාරිත් තං ආපජ් ජිතා පෙහොති – එව 

රූපං, භන් පෙත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, කුසලා 

ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථං රූපං, භන් පෙත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො පාණාති පාතං පහාය, පාණාති පාතා පටි විරපෙතො පෙහොති, 

නිහිත දණ් පෙඩො, නිහිත සත් පෙථො, ලජ් ජී, දයාපන් පෙනො, සබ් බ පාණ භූත හිතානුකම් පී

විහරති; 

අදින් නාදානං පහාය, අදින් නාදානා පටි විරපෙතො පෙහොති, යං තං පරස් ස 

පරවිත් තූපකරණං ගාමගතං වා අරඤ් ඤගතං වා තං නාදින් නං පෙථය්යසඞ් Jාතං 

ආදාතා පෙහොති;
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කාපෙමසු මිච් ඡාචාරං පහාය, කාපෙමසු මිච් ඡාචාරා පටි විරපෙතො පෙහොති, 

යා තා මාතු රක් ඛිතා, පිතු රක් ඛිතා, මාතාපිතු රක් ඛිතා, භාතු රක් ඛිතා, භගිනි 

රක් ඛිතා, ඤාති රක් ඛිතා, පෙගොත් ත රක් ඛිතා, ධම් ම රක් ඛිතා, සස් සාමිකා, 

සපරිදණ් ඩා, අන් තමපෙසො මාලාගු�පරික් ඛිත් තාපි තථා රූපාසු න චාරිත් තං 

ආපජ් ජිතා පෙහොති – එව රූපං, භන් පෙත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති. 

‘කාය සමාචාරං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං කාය සමාචාර’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉද පෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

“‘වචී සමාචාරං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 
පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං වචී සමාචාර’ න් ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 
යථා රූපං, භන් පෙත, වචී සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, කුසලා
ධම් මා පරිහායන් ති, එව රූපෙපො වචී සමාචාපෙරො න පෙසවිතබ් පෙබො; යථා රූපඤ්  ච 
පෙJො, භන් පෙත, වචී සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා

අභි වඩ් ඪන් ති එව රූපෙපො වචී සමාචාපෙරො පෙසවිතබ් පෙබො.

112. “කථං රූපං, භන් පෙත, වචී සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති,
කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 
ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො මුසාවාදී පෙහොති, සභා ගපෙතො [සභග් ගපෙතො (බහූසු)] වා, 
පරිසා ගපෙතො [පරිසග් ගපෙතො (බහූසු)] වා, ඤාති මජ් ඣ ගපෙතො වා පූග මජ් ඣගපෙතො 

වා, රාජකුල මජ් ඣගපෙතො වා, අභිනීපෙතො සක් ඛිපුට් පෙඨො – ‘එහම් පෙභො පුරිස, යං 
ජානාසි තං වපෙදහී’ති පෙසො අජානං වා ආහ – ‘ජානාමී’ති, ජානං වා ආහ – ‘න 

ජානාමී’ති; අපස් සං වා ආහ – ‘පස් සාමී’ති, පස් සං වා ආහ – ‘න පස් සාමී’ති – ඉති 
[පස් ස ම. නි. 1.440 සාපෙලය්යකසුත් පෙත] අත් තපෙහතු වා, පරපෙහතු වා, ආමිස 

කිඤ් චික් J පෙහතු [කිඤ් චක් Jපෙහතු (සී.)] වා, සම් පජාන මුසා භාසිතා පෙහොති; 
පිසුණ වාපෙචො පෙJො පන පෙහොති, ඉපෙතො සුත් වා අමුත්ර, අක් Jාතා ඉපෙමසං පෙභදාය, 

අමුත්ර වා සුත් වා ඉපෙමසං අක් Jාතා අමූසං පෙභදාය – 
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ඉති සමග් ගානං වා පෙභත් තා, භින් නානං වා අනුප් පදාතා, වග් ගා රාපෙමො, 

වග් ග රපෙතො, වග් ග නන් දී, වග් ග කරණිං වාචං භාසිතා පෙහොති; 

ඵරුස වාපෙචො පෙJො පන පෙහොති, යා සා වාචා කණ් ඩකා, කක් කසා, ඵරුසා, පර 

කටුකා, පරාභිසජ් ජනී, පෙකොධ සාමන් තා, අසමාධි සංවත් තනිකා තථා රූපිං වාචං 

භාසිතා පෙහොති; 

සම් ඵප් පලාපී පෙJො පන පෙහොති, අකාල වාදී, අභූත වාදී, අනත් ථ වාදී, අධම් ම වාදී, 

අවිනය වාදී, අනිධාන වතිං වාචං භාසිතා පෙහොති, අකාපෙලන, අනපපෙදසං, 

අපරියන් ත වතිං, අනත් ථ සංහිතං – එව රූපං, භන් පෙත, වචී සමාචාරං පෙසවපෙතො 

අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථං රූපං, භන් පෙත, වචී සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා

ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො මුසාවාදං පහාය, මුසාවාදා පටි විරපෙතො පෙහොති, සභාගපෙතො 

වා පරිසාගපෙතො වා ඤාතිමජ් ඣගපෙතො වා පූගමජ් ඣගපෙතො වා රාජකුලමජ් ඣගපෙතො

වා අභිනීපෙතො සක් ඛිපුට් පෙඨො – ‘එහම් පෙභො පුරිස, යං ජානාසි තං වපෙදහී’ති පෙසො 

අජානං වා ආහ – ‘න ජානාමී’ති, ජානං වා ආහ – ‘ජානාමී’ති, අපස් සං වා ආහ – 

‘න පස් සාමී’ති, පස් සං වා ආහ – ‘පස් සාමී’ති – ඉති අත් තපෙහතු වා පරපෙහතු වා 

ආමිසකිඤ් චික් Jපෙහතු වා න සම් පජානමුසා භාසිතා පෙහොති; 

පිසුණං වාචං පහාය පිසුණාය වාචාය පටිවිරපෙතො පෙහොති, ඉපෙතො සුත් වා න අමුත්ර 

අක් Jාතා ඉපෙමසං පෙභදාය, අමුත්ර වා සුත් වා න ඉපෙමසං අක් Jාතා අමූසං පෙභදාය – 

ඉති භින් නානං වා සන් ධාතා සහිතානං වා අනුප් පදාතා සමග් ගාරාපෙමො 

සමග් ගරපෙතො සමග් ගනන් දී සමග් ගකරණිං වාචං භාසිතා පෙහොති; 

ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය පටිවිරපෙතො පෙහොති, යා සා වාචා පෙනලා 

කණ් ණසුJා පෙපමනීයා හදයඞ් ගමා පෙපොරී බහුජනකන් තා බහුජනමනාපා තථාරූපිං

වාචං භාසිතා පෙහොති; 

සම් ඵප් පලාපං පහාය සම් ඵප් පලාපා පටිවිරපෙතො පෙහොති කාලවාදී භූතවාදී අත් ථවාදී 

ධම් මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතා පෙහොති කාපෙලන සාපපෙදසං 

පරියන් තවතිං අත් ථසංහිතං – එවරූපං, භන් පෙත, 

වචීසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති. 
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‘වචීසමාචාරංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං වචීසමාචාර’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

“‘මපෙනොසමාචාරංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං මපෙනොසමාචාර’ න් ති – ඉති පෙJො පපෙනතං 

වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, භන් පෙත, මපෙනොසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපෙපො මපෙනොසමාචාපෙරො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, මපෙනොසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපෙපො මපෙනොසමාචාපෙරො පෙසවිතබ් පෙබො.

113. “කථංරූපං, භන් පෙත, මපෙනොසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො අභිජ් ඣාලු පෙහොති, 

යං තං පරස් ස පරවිත් තූපකරණං තං අභිජ් ඣාතා පෙහොති – 

‘අපෙහො වත යං පරස් ස තං මමස් සා’ති; 

බ්යාපන් න චිත් පෙතො පෙJො පන පෙහොති, පදුට් ඨමනසඞ් කප් පෙපො – 

‘ඉපෙම සත් තා හඤ් ඤන් තු වා වජ් ඣන් තු වා උච් ඡිජ් ජන් තු වා විනස් සන් තු වා මා වා

අපෙහසු’න් ති – 

එවරූපං, භන් පෙත, මපෙනොසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථංරූපං, භන් පෙත, මපෙනොසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො අනභිජ් ඣාලු පෙහොති, යං තං පරස් ස පරවිත් තූපකරණං තං 

නාභිජ් ඣාතා පෙහොති – 

‘අපෙහො වත යං පරස් ස තං මමස් සා’ති; 

අබ්යාපන් න චිත් පෙතො පෙJො පන පෙහොති, 
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අප් පදුට් ඨමනසඞ් කප් පෙපො – ‘ඉපෙම සත් තා අපෙවරා අබ්යාබජ් ඣා [අබ්යාපජ් ඣා (සී. 

ස්යා. කං. පී. ක.)] අනීඝා සුඛී අත් තානං පරිහරන් තූ’ති – එවරූපං, භන් පෙත, 

මපෙනොසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති. 

‘මපෙනොසමාචාරංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං මපෙනොසමාචාර’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

114. “‘චිත් තුප් පාදං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං චිත් තුප් පාද’න් ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථා රූපං, භන් පෙත, චිත් තුප් පාදං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, කුසලා 

ධම් මා පරිහායන් ති, එව රූපෙපො චිත් තුප් පාපෙදො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථා රූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, චිත් තුප් පාදං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එව රූපෙපො චිත් තුප් පාපෙදො පෙසවිතබ් පෙබො.

“කථංරූපං, භන් පෙත, චිත් තුප් පාදං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා 

ධම් මා පරිහායන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො අභිජ් ඣාලු පෙහොති, අභිජ් ඣාසහගපෙතන පෙචතසා විහරති; 

බ්යාපාදවා පෙහොති, බ්යාපාදසහගපෙතන පෙචතසා විහරති; 

විපෙහසවා පෙහොති, විපෙහසාසහගපෙතන පෙචතසා විහරති – එවරූපං, භන් පෙත, 

චිත් තුප් පාදං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථංරූපං, භන් පෙත, චිත් තුප් පාදං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා 

ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො අනභිජ් ඣාලු පෙහොති, අනභිජ් ඣාසහගපෙතන පෙචතසා 

විහරති; අබ්යාපාදවා පෙහොති, අබ්යාපාදසහගපෙතන පෙචතසා විහරති; 

අවිපෙහසවා පෙහොති, අවිපෙහසාසහගපෙතන පෙචතසා විහරති – 

එවරූපං, භන් පෙත, 
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චිත් තුප් පාදං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති. 

‘චිත් තුප් පාදංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං චිත් තුප් පාද’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

115. “‘සඤ් ඤා පටිලාභං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං සඤ් ඤා පටිලාභ’ න් ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, භන් පෙත, සඤ් ඤා පටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, එව රූපෙපො සඤ් ඤා පටිලාපෙභො න පෙසවිතබ් පෙබො; යථා 

රූපඤ්  ච පෙJො, භන් පෙත, සඤ් ඤා පටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, එව රූපෙපො සඤ් ඤා පටිලාපෙභො පෙසවිතබ් පෙබො.

“කථං රූපං, භන් පෙත, සඤ් ඤා පටිලාභං පෙසවපෙතො, අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො අභිජ් ඣාලු පෙහොති, අභිජ් ඣාසහගතාය සඤ් ඤාය විහරති; 

බ්යාපාදවා පෙහොති, බ්යාපාදසහගතාය සඤ් ඤාය විහරති; 

විපෙහසවා පෙහොති, විපෙහසාසහගතාය සඤ් ඤාය විහරති – 

එවරූපං, භන් පෙත, සඤ් ඤාපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථංරූපං, භන් පෙත, සඤ් ඤාපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො අනභිජ් ඣාලු පෙහොති, අනභිජ් ඣාසහගතාය සඤ් ඤාය 

විහරති; අබ්යාපාදවා පෙහොති, අබ්යාපාදසහගතාය සඤ් ඤාය විහරති; අවිපෙහසවා 

පෙහොති, අවිපෙහසාසහගතාය සඤ් ඤාය විහරති – 

එවරූපං, භන් පෙත, සඤ් ඤාපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා

ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති. ‘සඤ් ඤාපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 
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පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං සඤ් ඤාපටිලාභ’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

116. “‘දිට් ඨිපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං දිට් ඨිපටිලාභ’ න් ති – ඉති පෙJො පපෙනතං 

වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, භන් පෙත, දිට් ඨිපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපෙපො දිට් ඨිපටිලාපෙභො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, දිට් ඨිපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති – එවරූපෙපො දිට් ඨිපටිලාපෙභො පෙසවිතබ් පෙබො.

“කථංරූපං, භන් පෙත, දිට් ඨිපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 
කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 
ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො එවංදිට් ඨිපෙකො පෙහොති – ‘නත් ථි දින් නං, නත් ථි යිට් ඨං, 

නත් ථි හුතං, නත් ථි සුකතදුක් කටානං කම් මානං ඵලං විපාපෙකො, නත් ථි අයං 
පෙලොපෙකො, නත් ථි පපෙරො පෙලොපෙකො, නත් ථි මාතා, නත් ථි පිතා, නත් ථි සත් තා 

ඔපපාතිකා, නත් ථි පෙලොපෙක සමණබ්රාහ් මණා සම් මග් ගතා සම් මාපටිපන් නා පෙය 
ඉමඤ් ච පෙලොකං පරඤ් ච පෙලොකං සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පපෙවපෙදන් තී’ති – 
එවරූපං, භන් පෙත, දිට් ඨිපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා 
ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථංරූපං, භන් පෙත, දිට් ඨිපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා

ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති? 

ඉධ, භන් පෙත, එකච් පෙචො එවංදිට් ඨිපෙකො පෙහොති – ‘අත් ථි දින් නං, අත් ථි යිට් ඨං, අත් ථි

හුතං, අත් ථි සුකතදුක් කටානං කම් මානං ඵලං විපාපෙකො, අත් ථි අයං පෙලොපෙකො, 

අත් ථි පපෙරො පෙලොපෙකො, අත් ථි මාතා, අත් ථි පිතා, අත් ථි සත් තා ඔපපාතිකා, අත් ථි 

පෙලොපෙක සමණබ්රාහ් මණා සම් මග් ගතා සම් මාපටිපන් නා පෙය ඉමඤ් ච පෙලොකං 

පරඤ් ච පෙලොකං සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පපෙවපෙදන් තී’ති – එවරූපං, භන් පෙත, 

දිට් ඨිපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති. 
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‘දිට් ඨිපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං දිට් ඨිපටිලාභ’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

117. “‘අත් තභාවපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං අත් තභාවපටිලාභ’න් ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, භන් පෙත, අත් තභාවපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති – එවරූපෙපො අත් තභාවපටිලාපෙභො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, අත් තභාවපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති – 

එවරූපෙපො අත් තභාවපටිලාපෙභො පෙසවිතබ් පෙබො.

“කථංරූපං, භන් පෙත, අත් තභාවපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 

සබ්යාබජ් ඣං [සබ්යාපජ් ඣං (සී. ස්යා. කං. පී. ක.)], භන් පෙත, අත් තභාවපටිලාභං 

අභිනිබ් බත් තයපෙතො අපරිනිට් ඨිතභාවාය අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා 

ධම් මා පරිහායන් ති; අබ්යාබජ් ඣං, භන් පෙත, අත් තභාවපටිලාභං 

අභිනිබ් බත් තයපෙතො පරිනිට් ඨිතභාවාය අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති. 

‘අත් තභාවපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං අත් තභාවපටිලාභ’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

“ඉමස් ස පෙJො අහං, භන් පෙත, භගවතා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං 

අවිභත් තස් ස, එවං විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාමී”ති.
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118. “සාධු සාධු, සාරිපුත් ත! සාධු පෙJො ත් වං, සාරිපුත් ත, 

ඉමස් ස මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං අවිභත් තස් ස, එවං 

විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාසි.

“‘කාය සමාචාරං පාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං කාය සමාචාර’ න් ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං මයා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථා රූපං, සාරිපුත් ත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, එව රූපෙපො කාය සමාචාපෙරො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථා රූපඤ් ච පෙJො, සාරිපුත් ත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති – 

එවරූපෙපො කාය සමාචාපෙරො පෙසවිතබ් පෙබො.

“කථං රූපං, සාරිපුත් ත, කාය සමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 

ඉධ, සාරිපුත් ත, එකච් පෙචො පාණාතිපාතී පෙහොති ලුද් පෙදො පෙලොහිතපාණි හතප් පහපෙත 

නිවිට් පෙඨො අදයාපන් පෙනො පාණභූපෙතසු; 

අදින් නාදායී පෙJො පන පෙහොති, යං තං පරස් ස පරවිත් තූපකරණං ගාමගතං වා 

අරඤ් ඤගතං වා තං අදින් නං පෙථය්යසඞ් Jාතං ආදාතා පෙහොති; 

කාපෙමසුමිච් ඡාචාරී පෙJො පන පෙහොති, යා තා මාතුරක් ඛිතා පිතුරක් ඛිතා, 

මාතාපිතුරක් ඛිතා, භාතුරක් ඛිතා, භගිනිරක් ඛිතා, ඤාතිරක් ඛිතා, පෙගොත් තරක් ඛිතා, 

ධම් මරක් ඛිතා, සස් සාමිකා, සපරිදණ් ඩා අන් තමපෙසො මාලාගු�පරික් ඛිත් තාපි 

තථාරූපාසු චාරිත් තං ආපජ් ජිතා පෙහොති – 

එවරූපං, සාරිපුත් ත, කායසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 

කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති.

“කථංරූපං, සාරිපුත් ත, කායසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති? 
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ඉධ, සාරිපුත් ත, එකච් පෙචො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරපෙතො පෙහොති 

නිහිතදණ් පෙඩො නිහිතසත් පෙථො, ලජ් ජී දයාපන් පෙනො සබ් බපාණභූතහිතානුකම් පී 
විහරති; 
අදින් නාදානං පහාය අදින් නාදානා පටිවිරපෙතො පෙහොති, යං තං පරස් ස 
පරවිත් තූපකරණං ගාමගතං වා අරඤ් ඤගතං වා තං නාදින් නං පෙථය්යසඞ් Jාතං 

ආදාතා පෙහොති; 
කාපෙමසුමිච් ඡාචාරං පහාය කාපෙමසුමිච් ඡාචාරා පටිවිරපෙතො පෙහොති, 

යා තා මාතුරක් ඛිතා පිතුරක් ඛිතා මාතාපිතුරක් ඛිතා භාතුරක් ඛිතා භගිනිරක් ඛිතා 
ඤාතිරක් ඛිතා පෙගොත් තරක් ඛිතා ධම් මරක් ඛිතා සස් සාමිකා සපරිදණ් ඩා අන් තමපෙසො

මාලාගු�පරික් ඛිත් තාපි තථාරූපාසු න චාරිත් තං ආපජ් ජිතා පෙහොති – එවරූපං, 
සාරිපුත් ත, කායසමාචාරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා 
අභිවඩ් ඪන් ති. 
‘කායසමාචාරංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං කායසමාචාර’න් ති – 
ඉති යං තං වුත් තං මයා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

“වචීසමාචාරංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි …පෙප.… මපෙනොසමාචාරංපාහං, 
භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි…පෙප.… 

චිත් තුප් පාදංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි…පෙප.… 
සඤ් ඤාපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි…පෙප.… දිට් ඨිපටිලාභංපාහං, 

භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි…පෙප.….

“‘අත් තභාවපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පි; තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං අත් තභාවපටිලාභ’න් ති – ඉති පෙJො 
පපෙනතං වුත් තං මයා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, සාරිපුත් ත, අත් තභාවපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, 
කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපෙපො අත් තභාවපටිලාපෙභො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, සාරිපුත් ත, අත් තභාවපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 
පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති – එවරූපෙපො අත් තභාවපටිලාපෙභො 
පෙසවිතබ් පෙබො.
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“කථංරූපං, සාරිපුත් ත, අත් තභාවපටිලාභං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති? 

සබ්යාබජ් ඣං, සාරිපුත් ත, අත් තභාවපටිලාභං අභිනිබ් බත් තයපෙතො 

අපරිනිට් ඨිතභාවාය අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති; 

අබ්යාබජ් ඣං, සාරිපුත් ත, අත් තභාවපටිලාභං අභිනිබ් බත් තයපෙතො 

පරිනිට් ඨිතභාවාය අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති. 

‘අත් තභාවපටිලාභංපාහං, භික් Jපෙව, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

තඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං අත් තභාවපටිලාභ’න් ති – 

ඉති යං තං වුත් තං මයා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං. 

ඉමස් ස පෙJො, සාරිපුත් ත, මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස එවං විත් ථාපෙරන අත් පෙථො 

දට් ඨබ් පෙබො.

119. “චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

පෙසොත විඤ් පෙඤය්යං සද් දං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි අපෙසවිතබ් බම් පි; 

ඝාන විඤ් පෙඤය්යං ගන් ධං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

ජිව් හා විඤ් පෙඤය්යං රසං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි;

කාය විඤ් පෙඤය්යං පෙඵොට් ඨබ් බං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි; 

මපෙනො විඤ් පෙඤය්යං ධම් මං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී” ති.
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එවං වුත් පෙත, ආයස් මා සාරිපුත් පෙතො භගවන් තං එතදපෙවොච – “ඉමස් ස පෙJො අහං, 

භන් පෙත, භගවතා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං අවිභත් තස් ස, එවං 

විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාමි. 

‘චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, 

අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථා රූපං, භන් පෙත, චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභි 

වඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 

එව රූපං චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපං න පෙසවිතබ් බං; 

යථා රූපඤ්  ච පෙJො, භන් පෙත, චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභි වඩ් ඪන් ති, 

එව රූපං චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපං පෙසවිතබ් බං. 

‘චක් ඛු විඤ් පෙඤය්යං රූපංපාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

“පෙසොත විඤ් පෙඤය්යං සද් දං පාහං, සාරිපුත් ත…පෙප.… 

එව රූපෙපො පෙසොත විඤ් පෙඤපෙය්යො සද් පෙදො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එව රූපෙපො පෙසොත විඤ් පෙඤපෙය්යො සද් පෙදො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එව රූපෙපො ඝාන විඤ් පෙඤපෙය්යො ගන් පෙධො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එව රූපෙපො ඝාන විඤ් පෙඤපෙය්යො ගන් පෙධො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එව රූපෙපො ජිව් හා විඤ් පෙඤපෙය්යො රපෙසො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එව රූපෙපො ජිව් හා විඤ් පෙඤපෙය්යො රපෙසො පෙසවිතබ් පෙබො… 

කාය විඤ් පෙඤය්යං පෙඵොට් ඨබ් බං පාහං, සාරිපුත් ත … 

එව රූපෙපො කාය විඤ් පෙඤපෙය්යො පෙඵොට් ඨබ් පෙබො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එව රූපෙපො කායවිඤ් පෙඤපෙය්යො පෙඵොට් ඨබ් පෙබො පෙසවිතබ් පෙබො.
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“‘මපෙනොවිඤ් පෙඤය්යං ධම් මංපාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, භන් පෙත, මපෙනොවිඤ් පෙඤය්යං ධම් මං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපෙපො මපෙනොවිඤ් පෙඤපෙය්යො ධම් පෙමො 

න පෙසවිතබ් පෙබො; යථාරූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, මපෙනොවිඤ් පෙඤය්යං ධම් මං පෙසවපෙතො

අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපෙපො 

මපෙනොවිඤ් පෙඤපෙය්යො ධම් පෙමො පෙසවිතබ් පෙබො. 

‘මපෙනොවිඤ් පෙඤය්යං ධම් මංපාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං. 

ඉමස් ස පෙJො අහං, භන් පෙත, භගවතා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, 

විත් ථාපෙරන අත් ථං අවිභත් තස් ස, එවං විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාමී”ති.

120. “සාධු සාධු, සාරිපුත් ත! සාධු පෙJො ත් වං, සාරිපුත් ත, ඉමස් ස මයා සංඛිත් පෙතන 

භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං අවිභත් තස් ස, එවං විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාසි. 

‘චක් ඛුවිඤ් පෙඤය්යං රූපංපාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං මයා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, සාරිපුත් ත, චක් ඛුවිඤ් පෙඤය්යං රූපං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපං චක් ඛුවිඤ් පෙඤය්යං රූපං න 

පෙසවිතබ් බං; යථාරූපඤ් ච පෙJො, සාරිපුත් ත, චක් ඛුවිඤ් පෙඤය්යං රූපං පෙසවපෙතො 

අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපං 

චක් ඛුවිඤ් පෙඤය්යං රූපං පෙසවිතබ් බං. ‘චක් ඛුවිඤ් පෙඤය්යං රූපංපාහං, සාරිපුත් ත, 

දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති යං තං වුත් තං මයා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.
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“පෙසොතවිඤ් පෙඤය්යං සද් දංපාහං, සාරිපුත් ත…පෙප.… 

එවරූපෙපො පෙසොතවිඤ් පෙඤපෙය්යො සද් පෙදො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො පෙසොතවිඤ් පෙඤපෙය්යො සද් පෙදො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො ඝානවිඤ් පෙඤපෙය්යො ගන් පෙධො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො ඝානවිඤ් පෙඤපෙය්යො ගන් පෙධො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො ජිව් හාවිඤ් පෙඤපෙය්යො රපෙසො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො ජිව් හාවිඤ් පෙඤපෙය්යො රපෙසො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො කායවිඤ් පෙඤපෙය්යො පෙඵොට් ඨබ් පෙබො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො කායවිඤ් පෙඤපෙය්යො පෙඵොට් ඨබ් පෙබො පෙසවිතබ් පෙබො.

“මපෙනොවිඤ් පෙඤය්යං ධම් මංපාහං, සාරිපුත් ත…පෙප.… 

එවරූපෙපො මපෙනොවිඤ් පෙඤපෙය්යො ධම් පෙමො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො මපෙනොවිඤ් පෙඤපෙය්යො ධම් පෙමො පෙසවිතබ් පෙබො. 

‘මපෙනොවිඤ් පෙඤය්යං ධම් මංපාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති යං තං වුත් තං මයා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං. 

ඉමස් ස පෙJො, සාරිපුත් ත, මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස එවං විත් ථාපෙරන අත් පෙථො 

දට් ඨබ් පෙබො.

121. “චීවරං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පි…පෙප.… 

පිණ් ඩපාතං පාහං, සාරිපුත් ත… 

පෙසනාසනං පාහං, සාරිපුත් ත… 

ගාමං පාහං, සාරිපුත් ත… 

නිගමං පාහං, සාරිපුත් ත… 

නගරං පාහං, සාරිපුත් ත… 

ජනපදං පාහං, සාරිපුත් ත… 

පුග් ගලං පාහං, සාරිපුත් ත, 

දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී” ති.
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එවං වුත් පෙත, ආයස් මා සාරිපුත් පෙතො භගවන් තං එතදපෙවොච – 

“ඉමස් ස පෙJො අහං, භන් පෙත, භගවතා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං 

අවිභත් තස් ස, එවං විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාමි. ‘චීවරං පාහං, සාරිපුත් ත, 

දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. 

කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, භන් පෙත, චීවරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා 

පරිහායන් ති එවරූපං චීවරං න පෙසවිතබ් බං; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, චීවරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා 

ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපං චීවරං පෙසවිතබ් බං. 

‘චීවරං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං.

“පිණ් ඩපාතං පාහං, සාරිපුත් ත…පෙප.… 

එවරූපෙපො පිණ් ඩපාපෙතො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො පිණ් ඩපාපෙතො පෙසවිතබ් පෙබො… 

පෙසනාසනං පාහං, සාරිපුත් ත…පෙප.… 

එවරූපං පෙසනාසනං න පෙසවිතබ් බං… 

එවරූපං පෙසනාසනං පෙසවිතබ් බං… 

ගාමං පාහං, සාරිපුත් ත …පෙප.… 

එවරූපෙපො ගාපෙමො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො ගාපෙමො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො නිගපෙමො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො නිගපෙමො පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපං නගරං න පෙසවිතබ් බං… 

එවරූපං නගරං පෙසවිතබ් බං… 

එවරූපෙපො ජනපපෙදො න පෙසවිතබ් පෙබො… 

එවරූපෙපො ජනපපෙදො පෙසවිතබ් පෙබො.



77
Parama Nibbana Dharmayatanaya

“‘පුග් ගලං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං භගවතා. 
කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 
යථාරූපං, භන් පෙත, පුග් ගලං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා 
ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපෙපො පුග් ගපෙලො න පෙසවිතබ් පෙබො; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, භන් පෙත, පුග් ගලං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 
කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපෙපො පුග් ගපෙලො පෙසවිතබ් පෙබො. 

‘පුග් ගලං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – 
පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 

ඉති යං තං වුත් තං භගවතා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තන් ති. 
ඉමස් ස පෙJො අහං, භන් පෙත, භගවතා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං 
අවිභත් තස් ස එවං විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාමී”ති.

122. “සාධු සාධු, සාරිපුත් ත! සාධු පෙJො ත් වං, සාරිපුත් ත, ඉමස් ස මයා සංඛිත් පෙතන 
භාසිතස් ස, විත් ථාපෙරන අත් ථං අවිභත් තස් ස එවං විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජානාසි. 

‘චීවරං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 
ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං මයා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 

යථාරූපං, සාරිපුත් ත, චීවරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා
පරිහායන් ති එවරූපං චීවරං න පෙසවිතබ් බං; 

යථාරූපඤ් ච පෙJො, සාරිපුත් ත, චීවරං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, 
කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපං චීවරං පෙසවිතබ් බං. 
‘චීවරං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – 
ඉති යං තං වුත් තං මයා ඉදපෙමතං පටිච් ච වුත් තං. (යථා පඨමං තථා 

විත් ථාපෙරතබ් බං) 

එවරූපෙපො පිණ් ඩපාපෙතො… 

එවරූපං පෙසනාසනං… 
එවරූපෙපො ගාපෙමො… 

එවරූපෙපො නිගපෙමො… 
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එවරූපං නගරං… 

එවරූපෙපො ජනපපෙදො.

“‘පුග් ගලං පාහං, සාරිපුත් ත, දුවිපෙධන වදාමි – පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති –

ඉති පෙJො පපෙනතං වුත් තං මයා. කිඤ් පෙචතං පටිච් ච වුත් තං? 
යථාරූපං, සාරිපුත් ත, පුග් ගලං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා 
ධම් මා පරිහායන් ති එවරූපෙපො පුග් ගපෙලො න පෙසවිතබ් පෙබො; යථාරූපඤ් ච පෙJො, 
සාරිපුත් ත, පුග් ගලං පෙසවපෙතො අකුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, කුසලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති එවරූපෙපො පුග් ගපෙලො පෙසවිතබ් පෙබො. ‘පුග් ගලං පාහං, සාරිපුත් ත, 
දුවිපෙධන වදාමි – 

පෙසවිතබ් බම් පි, අපෙසවිතබ් බම් පී’ති – ඉති යං තං වුත් තං මයා ඉදපෙමතං පටිච් ච 
වුත් තං. ඉමස් ස පෙJො, සාරිපුත් ත, මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස එවං විත් ථාපෙරන 

අත් පෙථො දට් ඨබ් පෙබො.

123. “සබ් පෙබපි පෙච, සාරිපුත් ත, Jත් තියා ඉමස් ස මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස එවං
විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජාපෙනය්යුං, සබ් පෙබසානම් පිස් ස Jත් තියානං දීඝරත් තං හිතාය
සුJාය. සබ් පෙබපි පෙච, සාරිපුත් ත, බ්රාහ් මණා…පෙප.… 
සබ් පෙබපි පෙච, සාරිපුත් ත, පෙවස් සා… 

සබ් පෙබපි පෙච, සාරිපුත් ත, සුද් දා ඉමස් ස මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස එවං 
විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජාපෙනය්යුං, සබ් පෙබසානම් පිස් ස සුද් දානං දීඝරත් තං හිතාය 

සුJාය. සපෙදවපෙකොපි පෙච, සාරිපුත් ත, පෙලොපෙකො සමාරපෙකො සබ්රහ් මපෙකො සස් සමණබ් 
රාහ් මණී පජා සපෙදවමනුස් සා ඉමස් ස මයා සංඛිත් පෙතන භාසිතස් ස එවං 

විත් ථාපෙරන අත් ථං ආජාපෙනය්ය, සපෙදවකස් සපිස් ස පෙලොකස් ස සමාරකස් ස සබ් 
රහ් මකස් ස සස් සමණබ්රාහ් මණියා පජාය සපෙදවමනුස් සාය දීඝරත් තං හිතාය 
සුJායා”ති.

ඉදමපෙවොච භගවා. අත් තමපෙනො ආයස් මා සාරිපුත් පෙතො භගවපෙතො භාසිතං 
අභිනන් දීති.

පෙසවිතබ් බා අපෙසවිතබ් බා සුත් තං නිට් ඨිතං චතුත් ථං.
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(4) 10. ගිරිමානන්   සුත් තං
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / දසක නිපාත පාළි /  2. දුතිය පණ් ණාසකං  / (6) 1. සචිත් ත වග් පෙගො

60. එකං සමයං භගවා සාවත් ථියං විහරති, පෙජතවපෙන අනාථපිණ් ඩිකස් ස 
ආරාපෙම. පෙතන පෙJො පන සමපෙයන ආයස් මා ගිරිමානන් පෙදො ආබාධිපෙකො පෙහොති, 
දුක් ඛිපෙතො බා�් හ ගිලාපෙනො. අථ පෙJො ආයස් මා ආනන් පෙදො පෙයන භගවා 
පෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා භගවන් තං අභිවාපෙදත් වා එකමන් තං නිසීදි. 
එකමන් තං නිසින් පෙනො පෙJො ආයස් මා ආනන් පෙදො භගවන් තං එතදපෙවොච –

“ආයස් මා, භන් පෙත, ගිරිමානන් පෙදො ආබාධිපෙකො පෙහොති, දුක් ඛිපෙතො බා�් හගිලාපෙනො. 
සාධු, භන් පෙත, භගවා පෙයනායස් මා ගිරිමානන් පෙදො පෙතනුපසඞ් කමතු අනුකම් පං 
උපාදායා”ති. “සපෙච පෙJො ත් වං, ආනන් ද, ගිරිමානන් දස් ස භික් ඛුපෙනො දස සඤ් ඤා 
භාපෙසය්යාසි, ඨානං පෙJො පපෙනතං විජ් ජති යං ගිරිමානන් දස් ස භික් ඛුපෙනො දස 
සඤ් ඤා සුත් වා, පෙසො ආබාපෙධො ඨානපෙසො පටිප් පස් සම් පෙභය්ය.

“කතමා දස? 
අනිච් ච සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය අනිච්චතා විහරති, සඤ්ඤාය නිච්චතා පජහති) 

අනත් ත සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය අනත්තතා විහරති, සඤ්ඤාය අත්තතා පජහති)

අසුභ සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය අසුභතා විහරති, සඤ්ඤාය සුභතා පජහති)

ආදීනව සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය ආදීනවතා විහරති, සඤ්ඤාය අස්සාදතා පජහති)

පහාන සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය පහානතා විහරති, සඤ්ඤාය භාවිතා පජහති)

විරාග සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය විරාගතා විහරති, සඤ්ඤාය රාපෙගෝ පජහති) 

නිපෙරොධ සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය නිපෙරෝපෙධෝ විහරති, සඤ්ඤාය සමුදපෙයෝ පජහති)

සබ් බ පෙලොපෙක අනභිරත සඤ් ඤා [අනභිරති සඤ් ඤා (ක.)], (සඤ්ඤාය සබ්බ 
පෙලෝපෙක් අනභිරතං විහරති, සඤ්ඤාය සබ්බ පෙලෝපෙක් අභිරතං පජහති)

සබ් බ සඞ් Jාපෙරසු අනිච් ඡ සඤ් ඤා, (සඤ්ඤාය සබ්බ සංJාපෙර්සු අනිච්චතා විහරති, 
සඤ්ඤාය සබ්බ සංJාපෙර්සු නිච්චතා පජහති)
ආනාපානස් සති. (සඤ්ඤාය ආනාපානසති සමාධි විහරති)
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“කතමා චානන් ද, අනිච් ච සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා, රුක් Jමූලගපෙතො වා, සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා, 
ඉති පටිසඤ් චික් Jති – ‘රූපං අනිච් චං, පෙවදනා අනිච් චා, සඤ් ඤා අනිච් චා, 
සඞ් Jාරා අනිච් චා, විඤ් ඤාණං අනිච් ච’න් ති. ඉති ඉපෙමසු පඤ් චසු 
උපාදානක් Jන් පෙධසු අනිච් චානුපස් සී විහරති. අයං වුච් චතානන් ද, අනිච් ච සඤ් ඤා.
 
“කතමා චානන් ද, අනත් ත සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා රුක් Jමූලගපෙතො වා සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා ඉති
පටිසඤ් චික් Jති – ‘චක් ඛු අනත් තා, රූපා අනත් තා, පෙසොතං අනත් තා, සද් දා 
අනත් තා, ඝානං අනත් තා, ගන් ධා අනත් තා, ජිව් හා අනත් තා, රසා අනත් තා, කායා 
අනත් තා, පෙඵොට් ඨබ් බා අනත් තා, මපෙනො අනත් තා, ධම් මා අනත් තා’ති. 
ඉති ඉපෙමසු ඡසු අජ් ඣත් තිකබාහිපෙරසු ආයතපෙනසු අනත් තානුපස් සී විහරති. 
අයං වුච් චතානන් ද, අනත් ත සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, අසුභ සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු ඉමපෙමව කායං උද් ධං පාදතලා අපෙධො පෙකසමත් ථකා 
තචපරියන් තං පූරං නානාප් පකාරස් ස අසුචිපෙනො පච් චපෙවක් Jති – 
‘අත් ථි ඉමස් මිං කාපෙය පෙකසා, පෙලොමා, නJා, දන් තා, තපෙචො, මංසං, න් හාරු, අට් ඨි, 
අට් ඨිමිඤ් ජං, වක් කං, හදයං, යකනං, කිපෙලොමකං, පිහකං, පප් ඵාසං, අන් තං, 
අන් තගුණං, උදරියං, කරීසං, පිත් තං, පෙසම් හං, පුබ් පෙබො, පෙලොහිතං, පෙසපෙදො, පෙමපෙදො,
අස් සු, වසා, පෙJපෙ�ො, සිඞ් ඝාණිකා, ලසිකා, මුත් ත’න් ති. ඉති ඉමස් මිං කාපෙය 
අසුභානුපස් සී විහරති. අයං වුච් චතානන් ද, අසුභ සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, ආදීනව සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා රුක් Jමූලගපෙතො වා සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා ඉති
පටිසඤ් චික් Jති – ‘බහු දුක් පෙJො පෙJො අයං කාපෙයො බහු ආදීනපෙවො? 
ඉති ඉමස් මිං කාපෙය විවිධා ආබාධා උප් පජ් ජන් ති, පෙසය්යථිදං – 
චක් ඛුපෙරොපෙගො, පෙසොතපෙරොපෙගො, ඝානපෙරොපෙගො, ජිව් හාපෙරොපෙගො, කායපෙරොපෙගො, 
සීසපෙරොපෙගො, කණ් ණපෙරොපෙගො, මුJපෙරොපෙගො, දන් තපෙරොපෙගො, ඔට් ඨපෙරොපෙගො, කාපෙසො,
සාපෙසො, පිනාපෙසො, ඩාපෙහො, [ඩපෙහො (සී. ස්යා.)] ජපෙරො, කුච් ඡිපෙරොපෙගො, මුච් ඡා, 
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පක් Jන් දිකා, සූලා, විසූචිකා, කුට් ඨං, ගණ් පෙඩො, කිලාපෙසො, පෙසොපෙසො, අපමාපෙරො, 
දද් දු, කණ් ඩු, කච් ඡු, නJසා, විතච් ඡිකා, පෙලොහිතං, පිත් තං, [පෙලොහිතපිත් තං (සී.)] 
මධුපෙමපෙහො, අංසා, පි�කා, භගන් දලා, පිත් තසමුට් ඨානා ආබාධා, 
පෙසම් හසමුට් ඨානා ආබාධා, වාතසමුට් ඨානා ආබාධා, සන් නිපාතිකා ආබාධා, 
උතුපරිණාමජා ආබාධා, විසමපරිහාරජා ආබාධා, ඔපක් කමිකා ආබාධා, 
කම් මවිපාකජා ආබාධා, සීතං, උණ් හං, ජිඝච් ඡා, පිපාසා, උච් චාපෙරො පස් සාපෙවො’ති. 
ඉති ඉමස් මිං කාපෙය ආදීනවානුපස් සී විහරති. අයං වුච් චතානන් ද, ආදීනව සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, පහාන සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු උප් පන් නං කාමවිතක් කං නාධිවාපෙසති, පජහති, විපෙනොපෙදති, බ් 
යන් තීකපෙරොති, අනභාවං ගපෙමති. උප් පන් නං බ්යාපාදවිතක් කං නාධිවාපෙසති, 
පජහති, විපෙනොපෙදති, බ්යන් තීකපෙරොති, අනභාවං ගපෙමති. 
උප් පන් නං විහිංසාවිතක් කං නාධිවාපෙසති, පජහති, විපෙනොපෙදති, බ්යන් තීකපෙරොති, 
අනභාවං ගපෙමති. 
උප් පන් නුප් පන් පෙන පාපපෙක අකුසපෙල ධම් පෙම නාධිවාපෙසති, පජහති, විපෙනොපෙදති, 
බ්යන් තීකපෙරොති, අනභාවං ගපෙමති. 
අයං වුච් චතානන් ද, පහාන සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, විරාග සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා, රුක් Jමූලගපෙතො වා, සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා 
ඉති පටිසඤ් චික් Jති – 
‘එතං සන් තං එතං පණීතං යදිදං සබ් බ සඞ් Jාර සමපෙථො; සබ් බූපධි පටිනිස් සග් පෙගො,
තණ් හක් Jපෙයො, විරාපෙගො, නිබ් බාන’න් ති. 
අයං වුච් චතානන් ද, විරාග සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, නිපෙරොධ සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා රුක් Jමූලගපෙතො වා සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා ඉති
පටිසඤ් චික් Jති – 
‘එතං සන් තං එතං පණීතං යදිදං සබ් බසඞ් Jාරසමපෙථො සබ් බූපධිප් පටිනිස් සග් පෙගො 
තණ් හාක් Jපෙයො නිපෙරොපෙධො නිබ් බාන’න් ති. 
අයං වුච් චතානන් ද, නිපෙරොධසඤ් ඤා.
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“කතමා චානන් ද, සබ් බ පෙලොපෙක අනභිරත සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු පෙය පෙලොපෙක උපාදානා පෙචතපෙසො අධිට් ඨානාභිනිපෙවසානුසයා, 
පෙත පජහන් පෙතො විහරති, අනුපාදියන් පෙතො. 
අයං වුච් චතානන් ද, සබ් බ පෙලොපෙක අනභිරත සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, සබ් බ සඞ් Jාපෙරසු අනිච් ඡ සඤ් ඤා? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු සබ් බ සඞ් Jාපෙරසු අට් ටීයති, හරායති, ජිගුච් ඡති. 
අයං වුච් චතානන් ද, සබ් බ සඞ් Jාපෙරසු අනිච් ඡ සඤ් ඤා.

“කතමා චානන් ද, ආනාපානස් සති? 
ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා, රුක් Jමූලගපෙතො වා, සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා, 
නිසීදති ප- ලඞ් කං ආභුජිත් වා, උජුං කායං පණිධාය පරිමුJං සතිං උපට් ඨපෙපත් වා. 
පෙසො සපෙතොව අස් සසති සපෙතොව පස් සසති. 
දීඝං වා අස් සසන් පෙතො, ‘දීඝං අස් සසාමී’ ති පජානාති. 
දීඝං වා පස් සසන් පෙතො, ‘දීඝං පස් සසාමී’ ති පජානාති. 
රස් සං වා අස් සසන් පෙතො, ‘රස් සං අස් සසාමී’ ති පජානාති. 
රස් සං වා පස් සසන් පෙතො, ‘රස් සං පස් සසාමී’ ති පජානාති. 
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘සබ් බ කාය පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘පීති පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘පීති  පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘සුJ පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘සුJ පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘චිත් ත සඞ් Jාර පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති. 
‘චිත් ත සඞ් Jාර පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති. 
‘පස් සම් භයං චිත් ත සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘පස් සම් භයං චිත් ත සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘චිත් ත පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘චිත් ත පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
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අභිප් පපෙමොදයං චිත් තං…පෙප.… 
සමාදහං චිත් තං…පෙප.… 
විපෙමොචයං චිත් තං…පෙප.… 
අනිච් චානුපස් සී…පෙප.… 
විරාගානුපස් සී…පෙප.… 
නිපෙරොධානුපස් සී…පෙප.… 
‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී අස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී පස් සසිස් සාමී’ ති සික් Jති. 
අයං වුච් චතානන් ද, ආනාපානස් සති.

“සපෙච පෙJො ත් වං, ආනන් ද, ගිරිමානන් දස් ස භික් ඛුපෙනො ඉමා දස සඤ් ඤා භාපෙසය් 
යාසි, ඨානං පෙJො පපෙනතං විජ් ජති, යං ගිරිමානන් දස් ස භික් ඛුපෙනො ඉමා දස සඤ් ඤා 
සුත් වා, පෙසො ආබාපෙධො ඨානපෙසො පටිප් පස් සම් පෙභය්යා”ති.

අථ පෙJො ආයස් මා ආනන් පෙදො භගවපෙතො සන් තිපෙක ඉමා දස සඤ් ඤා උග් ගපෙහත් වා,
පෙයනායස් මා ගිරිමානන් පෙදො පෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා, ආයස් මපෙතො 
ගිරිමානන් දස් ස ඉමා දස සඤ් ඤා අභාසි. අථ පෙJො ආයස් මපෙතො ගිරිමානන් දස් ස දස 
සඤ් ඤා සුත් වා, පෙසො ආබාපෙධො ඨානපෙසො පටිප් පස් සම් භි. වුට් ඨහි චායස් මා 
ගිරිමානන් පෙදො තම් හා ආබාධා. තථා පහීපෙනො ච පනායස් මපෙතො ගිරිමානන් දස් ස 
පෙසො ආබාපෙධො අපෙහොසී”ති. දසමං.

සචිත් ත වග් පෙගො පඨපෙමො.

(5) 2. සබ් බාසව සංවර පරියාය සුත් තං
මජ් ඣිම නිකාපෙයො / මූල පණ් ණාස පාළි / (1) මූල පරියාය වග් පෙගො

14. එවං පෙම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත් ථියං විහරති, පෙජතවපෙන අනාථ 
පිණ් ඩිකස් ස ආරාපෙම. තත්ර පෙJො භගවා භික් ඛූ ආමන් පෙතසි – “භික් Jපෙවො”ති. 
“භදන් පෙත”ති පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං. භගවා එතදපෙවොච – “සබ් බාසව 
සංවර පරියායං පෙවො, භික් Jපෙව, පෙදපෙසස් සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කපෙරොථ, 
භාසිස් සාමී”ති. “එවං, භන් පෙත”ති පෙJො පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං. භගවා 
එතදපෙවොච –
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15. “ජානපෙතො අහං, භික් Jපෙව, පස් සපෙතො ආසවානං Jයං වදාමි, පෙනො අජානපෙතො 
පෙනො අපස් සපෙතො.
කිඤ් ච භික් Jපෙව ජානපෙතො, කිඤ් ච පස් සපෙතො, ආසවානං Jයං වදාමි? 
පෙයොනිපෙසො ච මනසිකාරං, අපෙයොනිපෙසො ච මනසිකාරං. 
අපෙයොනිපෙසො භික් Jපෙව මනසිකපෙරොපෙතො, අනුප් පන් නා පෙචව ආසවා උප් පජ් ජන් ති, 
උප් පන් නා ච ආසවා පවඩ් ඪන් ති. 
පෙයොනිපෙසො ච පෙJො භික් Jපෙව මනසිකපෙරොපෙතො, අනුප් පන් නා පෙචව ආසවා න 
උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ච ආසවා පහීයන් ති.

16. “අත් ථි, භික් Jපෙව, ආසවා දස් සනා පහාතබ් බා, 
අත් ථි ආසවා සංවරා පහාතබ් බා, අත් ථි ආසවා පටිපෙසවනා පහාතබ් බා, 
අත් ථි ආසවා අධිවාසනා පහාතබ් බා, අත් ථි ආසවා පරිවජ් ජනා පහාතබ් බා, 
අත් ථි ආසවා විපෙනොදනා පහාතබ් බා, අත් ථි ආසවා භාවනා පහාතබ් බා.

i. ආසවා  ස් සනා පහාතබ් බා

17. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා දස් සනා පහාතබ් බා? 
ඉධ, භික් Jපෙව, අස් සුතවා පුථුජ් ජපෙනො – අරියානං අදස් සාවී, 
අරිය ධම් මස් ස අපෙකොවිපෙදො, අරිය ධම් පෙම අවිනීපෙතො, 
සප් පුරිසානං අදස් සාවී, සප් පුරිස ධම් මස් ස අපෙකොවිපෙදො, 
සප් පුරිස ධම් පෙම අවිනීපෙතො – මනසිකරණීපෙය ධම් පෙම නප් පජානාති, 
අමනසිකරණීපෙය ධම් පෙම නප් පජානාති. 
පෙසො මනසිකරණීපෙය ධම් පෙම අප් පජානන් පෙතො, 
අමනසිකරණීපෙය ධම් පෙම අප් පජානන් පෙතො, 
පෙය ධම් මා න මනසිකරණීයා, 
පෙත ධම් පෙම මනසි කපෙරොති, 
පෙය ධම් මා මනසිකරණීයා, 
පෙත ධම් පෙම න මනසි කපෙරොති.

“කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ධම් මා න මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම මනසි කපෙරොති? 
යස් ස, භික් Jපෙව, ධම් පෙම මනසිකපෙරොපෙතො අනුප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො 
උප් පජ් ජති, උප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො පවඩ් ඪති; 
අනුප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො උප් පජ් ජති, 
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උප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො පවඩ් ඪති; 
අනුප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො උප් පජ් ජති, 
උප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො පවඩ් ඪති;  
ඉපෙම ධම් මා න මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම මනසි කපෙරොති.

“කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ධම් මා මනසිකරණීයා පෙය ධම් පෙම න මනසි කපෙරොති? 
යස් ස, භික් Jපෙව, ධම් පෙම මනසිකපෙරොපෙතො 
අනුප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො න උප් පජ් ජති, 
උප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො පහීයති; 
අනුප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො න උප් පජ් ජති, 
උප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො පහීයති; 
අනුප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො න උප් පජ් ජති, 
උප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො පහීයති; 
ඉපෙම ධම් මා මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම න මනසි කපෙරොති.

“තස් ස අමනසිකරණීයානං ධම් මානං මනසිකාරා, 
මනසිකරණීයානං ධම් මානං අමනසිකාරා, 
අනුප් පන් නා පෙචව ආසවා උප් පජ් ජන් ති, 
උප් පන් නා ච ආසවා පවඩ් ඪන් ති.

18. “පෙසො එවං අපෙයොනිපෙසො මනසි කපෙරොති – 

‘අපෙහොසිං නු පෙJො අහං අතීත මද් ධානං? 

න නු පෙJො අපෙහොසිං අතීත මද් ධානං? 

කිං නු පෙJො අපෙහොසිං අතීත මද් ධානං? 

කථං නු පෙJො අපෙහොසිං අතීත මද් ධානං? 

කිං හුත් වා කිං අපෙහොසිං නු පෙJො අහං අතීත මද් ධානං? 

භවිස් සාමි නු පෙJො අහං අනාගත මද් ධානං? 

න නු පෙJො භවිස් සාමි අනාගත මද් ධානං? 

කිං නු පෙJො භවිස් සාමි අනාගත මද් ධානං? 

කථං නු පෙJො භවිස් සාමි අනාගත මද් ධානං? 

කිං හුත් වා කිං භවිස් සාමි නු පෙJො අහං අනාගත මද් ධාන’න් ති? 

එතරහි වා පච් චුප් පන් න මද් ධානං [පච් චුප් පන් න මද් ධානං ආරබ් භ (ස්යා.)] 
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අජ් ඣත් තං කථං කථී පෙහොති – 

‘අහං නු පෙJොස් මි? පෙනො නු පෙJොස් මි? 

කිං නු පෙJොස් මි? 

කථං නු පෙJොස් මි? 

අයං නු පෙJො සත් පෙතො කුපෙතො ආගපෙතො? පෙසො කුහිං ගාමී භවිස් සතී’ති?

19. “තස් ස එවං අපෙයොනිපෙසො මනසිකපෙරොපෙතො, ඡන් නං දිට් ඨීනං අඤ් ඤතරා දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති. 

‘අත් ථි පෙම අත් තා’ති වා අස් ස [වාස් ස (සී. ස්යා. පී.)] සච් චපෙතො පෙථතපෙතො දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති; 

‘නත් ථි පෙම අත් තා’ති වා අස් ස සච් චපෙතො පෙථතපෙතො දිට් ඨි උප් පජ් ජති; 

‘අත් තනාව අත් තානං සඤ් ජානාමී’ති වා අස් ස සච් චපෙතො පෙථතපෙතො දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති; 

‘අත් තනාව අනත් තානං සඤ් ජානාමී’ති වා අස් ස සච් චපෙතො පෙථතපෙතො දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති; 

‘අනත් තනාව අත් තානං සඤ් ජානාමී’ති වා අස් ස සච් චපෙතො පෙථතපෙතො දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති; 

අථ වා පනස් ස එවං දිට් ඨි පෙහොති – 

‘පෙයො පෙම අයං අත් තා වපෙදො පෙවපෙදය්ය, තත්ර තත්ර කල්යාණ පාපකානං කම් මානං 

විපාකං පටිසංපෙවපෙදති, පෙසො පෙJො පන පෙම අයං අත් තා නිච් පෙචො, ධුපෙවො, සස් සපෙතො, 

අවිපරිණාම ධම් පෙමො, සස් සතිසමං තපෙථව ඨස් සතී’ති. 

ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, දිට් ඨි ගතං, දිට් ඨි ගහනං, දිට් ඨි කන් තාරං, දිට් ඨි විසූකං, 

දිට් ඨි විප් ඵන් දිතං, දිට් ඨි සංපෙයොජනං; 

දිට් ඨි සංපෙයොජන සංයුත් පෙතො භික් Jපෙව, අස් සුතවා පුථුජ් ජපෙනො න පරිමුච් චති, 

ජාතියා, ජරාය, මරපෙණන, පෙසොපෙකහි, පරිපෙදපෙවහි, දුක් පෙJහි, පෙදොමනස් පෙසහි, 

උපායාපෙසහි; ‘න පරිමුච් චති දුක් Jස් මා’ති වදාමි.
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20. “සුතවා ච පෙJො, භික් Jපෙව, අරිය සාවපෙකො – 

අරියානං දස් සාවී, 

අරිය ධම් මස් ස පෙකොවිපෙදො, 

අරිය ධම් පෙම සුවිනීපෙතො, 

සප් පුරිසානං දස් සාවී, 

සප් පුරිස ධම් මස් ස පෙකොවිපෙදො, 

සප් පුරිස ධම් පෙම සුවිනීපෙතො; 

මනසිකරණීපෙය ධම් පෙම පජානාති, අමනසිකරණීපෙය ධම් පෙම පජානාති. 

පෙසො මනසිකරණීපෙය ධම් පෙම පජානන් පෙතො, 

අමනසිකරණීපෙය ධම් පෙම පජානන් පෙතො, පෙය ධම් මා න මනසිකරණීයා, 

පෙත ධම් පෙම න මනසි කපෙරොති, 

පෙය ධම් මා මනසිකරණීයා, පෙත ධම් පෙම මනසි කපෙරොති.

“කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ධම් මා න මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම න මනසි කපෙරොති? 

යස් ස, භික් Jපෙව, ධම් පෙම මනසිකපෙරොපෙතො, 

අනුප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො උප් පජ් ජති, 

උප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො පවඩ් ඪති; 

අනුප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො උප් පජ් ජති, 

උප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො පවඩ් ඪති; 

අනුප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො උප් පජ් ජති, 

උප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො පවඩ් ඪති. 

ඉපෙම ධම් මා න මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම න මනසි කපෙරොති.

“කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ධම් මා මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම මනසි කපෙරොති? 

යස් ස, භික් Jපෙව, ධම් පෙම මනසිකපෙරොපෙතො, 

අනුප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො න උප් පජ් ජති, 

උප් පන් පෙනො වා කාමාසපෙවො පහීයති; 

අනුප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො න උප් පජ් ජති, 

උප් පන් පෙනො වා භවාසපෙවො පහීයති; 

අනුප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො න උප් පජ් ජති, 
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උප් පන් පෙනො වා අවිජ් ජාසපෙවො පහීයති;
– ඉපෙම ධම් මා මනසිකරණීයා, පෙය ධම් පෙම මනසි කපෙරොති.

“තස් ස අමනසිකරණීයානං ධම් මානං අමනසිකාරා, 
මනසිකරණීයානං ධම් මානං මනසිකාරා, 
අනුප් පන් නා පෙචව ආසවා න උප් පජ් ජන් ති, 
උප් පන් නා ච ආසවා පහීයන් ති.

21. “පෙසො ‘ඉදං දුක් J’න් ති පෙයොනිපෙසො මනසි කපෙරොති, 
‘අයං දුක් J සමුදපෙයො’ති පෙයොනිපෙසො මනසි කපෙරොති, 
‘අයං දුක් J නිපෙරොපෙධො’ති පෙයොනිපෙසො මනසි කපෙරොති, 
‘අයං දුක් J නිපෙරොධ ගාමිනී පටිපදා’ති පෙයොනිපෙසො මනසි කපෙරොති. 
තස් ස එවං පෙයොනිපෙසො මනසිකපෙරොපෙතො තීණි සංපෙයොජනානි පහීයන් ති – 
සක් කායදිට් ඨි, 
විචිකිච් ඡා, 
සීලබ් බත පරාමාපෙසො. 
ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා දස් සනා පහාතබ් බා.

ii. ආසවා සංවරා පහාතබ් බා

22. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා සංවරා පහාතබ් බා? 

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො, චක් ඛුන් ද්රිය සංවර සංවුපෙතො විහරති. 

යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, චක් ඛුන් ද්රිය සංවරං සංවුතස් ස විහරපෙතො, උප් පජ් පෙජය්යුං 

ආසවා විඝාත පරි�ාහා; 

චක් ඛුන් ද්රිය අසංවරං අසංවුතස් ස විහරපෙතො, එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා 

න පෙහොන් ති. 

පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො පෙසොතින් ද්රිය සංවර සංවුපෙතො විහරති…පෙප.… ඝානින් ද්රිය 

සංවර සංවුපෙතො විහරති…පෙප.… 

ජිව් හින් ද්රිය සංවර සංවුපෙතො විහරති…පෙප.… 

කායින් ද්රිය සංවර සංවුපෙතො විහරති…පෙප.… 
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මනින් ද්රිය සංවර සංවුපෙතො විහරති. යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, 

මනින් ද්රිය සංවරං සංවුතස් ස විහරපෙතො, උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාතපරි�ාහා, 

මනින් ද්රිය අසංවරං අසංවුතස් ස විහරපෙතො, 

එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති.

“යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, සංවරං අසංවුතස් ස විහරපෙතො උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාත 

පරි�ාහා; 

අසංවරං අසංවුතස් ස විහරපෙතො, එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති. 

ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා සංවරා පහාතබ් බා.

iii. ආසවා පටිදෙසවනා පහාතබ් බා

23. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා පටිපෙසවනා පහාතබ් බා? 

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො චීවරං පටිපෙසවති – 

‘යාවපෙදව සීතස් ස පටිඝාතාය, 

උණ් හස් ස පටිඝාතාය, 

ඩංසමකසවාතාතපසරීංසප- [සිරිංසප (සී. ස්යා. පී.)] සම් ඵස් සානං පටිඝාතාය, 

යාවපෙදව හිරිපෙකොපීනප් පටිච් ඡාදනත් ථං’.

“පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො පිණ් ඩපාතං පටිපෙසවති – 

‘පෙනව දවාය, 

න මදාය, 

න මණ් ඩනාය, 

න විභූසනාය, 

යාවපෙදව ඉමස් ස කායස් ස ඨිතියා යාපනාය, 

විහිංසූපරතියා, 

බ්රහ් මචරියානුග් ගහාය, 

ඉති පුරාණඤ් ච පෙවදනං පටිහඞ් Jාමි, නවඤ් ච පෙවදනං න උප් පාපෙදස් සාමි, 

යාත්රා ච පෙම භවිස් සති, අනවජ් ජතා ච ඵාසුවිහාපෙරො ච’ [චාති (සී.)].
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“පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො පෙසනාසනං පටිපෙසවති – 
‘යාවපෙදව සීතස් ස පටිඝාතාය, 
උණ් හස් ස පටිඝාතාය, 
ඩංසමකසවාතාතපසරීංසප සම් ඵස් සානං පටිඝාතාය, 
යාවපෙදව උතුපරිස් සය විපෙනොදන පටිස- ලානාරාමත් ථං’.

“පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො ගිලානප් පච් චය පෙභසජ් ජ පරික් Jාරං පටිපෙසවති – 
‘යාවපෙදව උප් පන් නානං පෙවය්යාබාධිකානං, පෙවදනානං පටිඝාතාය, 
අබ්යාබජ් ඣ පරමතාය’ [අබ්යාපජ් ඣ පරමතාය (සී. ස්යා. පී.), අබ්යාපජ් ජ 
පරමතාය (ක.)].

“යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, පටිපෙසවපෙතො උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාතපරි�ාහා; 
අපටිපෙසවපෙතො එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති. 
ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා පටිපෙසවනා පහාතබ් බා.

iv. ආසවා අධිවාසනා පහාතබ් බා

24. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා අධිවාසනා පහාතබ් බා? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො Jපෙමො පෙහොති 
සීතස් ස, 
උණ් හස් ස, 
පිපාසාය, 
ඩංසමකසවාතාතපසරීංසප සම් ඵස් සානං, 
දුරුත් තානං, 
දුරාගතානං වචනපථානං, 
උප් පන් නානං සාරීරිකානං පෙවදනානං, 
දුක් Jානං තිබ් බානං, [තිප් පානං (සී. ස්යා. පී.)] Jරානං, කටුකානං, අසාතානං, 
අමනාපානං, පාණහරානං අධිවාසක ජාතිපෙකො පෙහොති.
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“යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, අධිවාසයපෙතො උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාත පරි�ාහා; 

අනධිවාසයපෙතො එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති. 
ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා අධිවාසනා පහාතබ් බා.

v. ආසවා පරිවජ් ජනා පහාතබ් බා

25. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා පරිවජ් ජනා පහාතබ් බා? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො චණ් ඩං හත් ථිං පරිවජ් පෙජති,

චණ් ඩං අස් සං පරිවජ් පෙජති, 
චණ් ඩං පෙගොණං පරිවජ් පෙජති, 

චණ් ඩං කුක් කුරං පරිවජ් පෙජති, 
අහිං, Jාණුං, කණ් ටකට් ඨානං, පෙසොබ් භං, පපාතං, චන් දනිකං, ඔළිග- ලං. යථා 
රූපෙප අනාසපෙන නිසින් නං, යථා රූපෙප අපෙගොචපෙර චරන් තං, යථා රූපෙප පාපපෙක 
මිත් පෙත භජන් තං, විඤ් ඤූ සබ්රහ් මචාරී පාපපෙකසු ඨාපෙනසු ඔකප් පෙපය්යුං, පෙසො 

තඤ් ච අනාසනං, තඤ් ච අපෙගොචරං, පෙත ච පාපපෙක මිත් පෙත පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො 
පරිවජ් පෙජති.

“යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, අපරිවජ් ජයපෙතො උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාත පරි�ාහා; 
අපරිවජ් ජයපෙතො එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති. 

ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා පරිවජ් ජනා පහාතබ් බා.

vi. ආසවා විදෙනො නා පහාතබ් බා

26. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා විපෙනොදනා පහාතබ් බා? 

ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො උප් පන් නං කාමවිතක් කං 
නාධිවාපෙසති, පජහති, විපෙනොපෙදති, බ්යන් තීකපෙරොති, අනභාවං ගපෙමති, 
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උප් පන් නං බ්යාපාදවිතක් කං…පෙප.… 

උප් පන් නං විහිංසාවිතක් කං…පෙප.… 
උප් පන් නුප් පන් පෙන පාපපෙක අකුසපෙල ධම් පෙම නාධිවාපෙසති, පජහති, විපෙනොපෙදති, 
බ්යන් තීකපෙරොති, අනභාවං ගපෙමති.

“යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, විපෙනොදයපෙතො උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාතපරි�ාහා, 
අවිපෙනොදයපෙතො එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති. 
ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා විපෙනොදනා පහාතබ් බා.

vii. ආසවා භාවනා පහාතබ් බා

27. “කතපෙම ච, භික් Jපෙව, ආසවා භාවනා පහාතබ් බා? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති 

විපෙවකනිස් සිතං විරාගනිස් සිතං නිපෙරොධනිස් සිතං පෙවොස් සග් ගපරිණාමිං; 
පටිසඞ් Jා පෙයොනිපෙසො ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති…පෙප.… 

වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති… 
පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති… 
පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති… 
සමාධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති… 
උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගං භාපෙවති විපෙවකනිස් සිතං විරාගනිස් සිතං 
නිපෙරොධනිස් සිතං පෙවොස් සග් ගපරිණාමිං.

“යඤ් හිස් ස, භික් Jපෙව, භාවයපෙතො උප් පජ් පෙජය්යුං ආසවා විඝාතපරි�ාහා; 
අභාවයපෙතො එවංස පෙත ආසවා විඝාතපරි�ාහා න පෙහොන් ති. 

ඉපෙම වුච් චන් ති, භික් Jපෙව, ආසවා භාවනා පහාතබ් බා.
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28. “යපෙතො පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො පෙය ආසවා දස් සනා පහාතබ් බා, 
පෙත දස් සනා පහීනා පෙහොන් ති; 
පෙය ආසවා සංවරා පහාතබ් බා, පෙත සංවරා පහීනා පෙහොන් ති; 
පෙය ආසවා පටිපෙසවනා පහාතබ් බා, පෙත පටිපෙසවනා පහීනා පෙහොන් ති; 
පෙය ආසවා අධිවාසනා පහාතබ් බා, පෙත අධිවාසනා පහීනා පෙහොන් ති; 
පෙය ආසවා පරිවජ් ජනා පහාතබ් බා, පෙත පරිවජ් ජනා පහීනා පෙහොන් ති; 
පෙය ආසවා විපෙනොදනා පහාතබ් බා, පෙත විපෙනොදනා පහීනා පෙහොන් ති; 
පෙය ආසවා භාවනා පහාතබ් බා, පෙත භාවනා පහීනා පෙහොන් ති; 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව – ‘භික් ඛු සබ් බාසව සංවර සංවුපෙතො විහරති, 
අච් පෙඡච් ඡි [අච් පෙඡජ් ජි (ක.)] තණ් හං, විවත් තයි [වාවත් තයි (සී. පී.)] සංපෙයොජනං, 
සම් මා මානාභිසමයා, අන් තමකාසි දුක් Jස් සා”’ති.

ඉදමපෙවොච භගවා, අත් තමනා පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො භාසිතං අභි නන් දුන් ති.

සබ් බාසව සුත් තං නිට් ඨිතං.

(6) 5. සත් තට් ඨාන කුසල සුත් තං
සංයුත් ත නිකාය / Jන්ධවග්ග පාළි / 1. Jන් ධ සංයුත් තං /  6. උපය වග් පෙගො

57. සාවත් ථි නිදානං. 
“සත් තට් ඨානකුසපෙලො, භික් Jපෙව, භික් ඛු තිවිධූපපරික් ඛී ඉමස් මිං ධම් මවිනපෙය 
පෙකවලී වුසිතවා උත් තමපුරිපෙසොති වුච් චති. කථඤ් ච, භික් Jපෙව, භික් ඛු 
සත් තට් ඨානකුසපෙලො පෙහොති? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු රූපං පජානාති, 
රූපසමුදයං පජානාති, 
රූපනිපෙරොධං පජානාති, 
රූපනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති; 
රූපස් ස අස් සාදං පජානාති, 
රූපස් ස ආදීනවං පජානාති, 
රූපස් ස නිස් සරණං පජානාති; 
පෙවදනං පජානාති … 
සඤ් ඤං… 
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සඞ් Jාපෙර… 
විඤ් ඤාණං පජානාති, 
විඤ් ඤාණසමුදයං පජානාති, 
විඤ් ඤාණනිපෙරොධං පජානාති, 
විඤ් ඤාණනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති; 
විඤ් ඤාණස් ස අස් සාදං පජානාති, 
විඤ් ඤාණස් ස ආදීනවං පජානාති, 
විඤ් ඤාණස් ස නිස් සරණං පජානාති.

“කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, රූපං? 
චත් තාපෙරො ච මහාභූතා, චතුන් නඤ් ච මහාභූතානං උපාදාය රූපං.
 ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, රූපං. 
ආහාරසමුදයා රූපසමුදපෙයො; 
ආහාරනිපෙරොධා රූපනිපෙරොපෙධො. 
අයපෙමව අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො මග් පෙගො රූපනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා, 
පෙසය්යථිදං – සම් මාදිට් ඨි…පෙප.… සම් මාසමාධි.

“යං රූපං පටිච් ච උප් පජ් ජති සුJං පෙසොමනස් සං – අයං රූපස් ස අස් සාපෙදො. 
යං රූපං අනිච් චං දුක් Jං විපරිණාමධම් මං – අයං රූපස් ස ආදීනපෙවො. 
පෙයො රූපස් මිං ඡන් දරාගවිනපෙයො ඡන් දරාගප් පහානං – ඉදං රූපස් ස නිස් සරණං.

“පෙය හි පෙකචි, භික් Jපෙව, සමණා වා බ්රාහ් මණා වා එවං රූපං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපසමුදයං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපනිපෙරොධං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං අභිඤ් ඤාය; 
එවං රූපස් ස අස් සාදං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපස් ස ආදීනවං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපස් ස නිස් සරණං අභිඤ් ඤාය 
රූපස් ස නිබ් බිදාය විරාගාය නිපෙරොධාය පටිපන් නා, 
පෙත සුප් පටිපන් නා. 
පෙය සුප් පටිපන් නා, පෙත ඉමස් මිං ධම් මවිනපෙය ගාධන් ති.

“පෙය ච පෙJො පෙකචි, භික් Jපෙව, සමණා වා බ්රාහ් මණා වා 
එවං රූපං අභිඤ් ඤාය, 
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එවං රූපසමුදයං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපනිපෙරොධං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං අභිඤ් ඤාය; 
එවං රූපස් ස අස් සාදං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපස් ස ආදීනවං අභිඤ් ඤාය, 
එවං රූපස් ස නිස් සරණං අභිඤ් ඤාය 
රූපස් ස නිබ් බිදා විරාගා නිපෙරොධා අනුපාදා විමුත් තා, පෙත සුවිමුත් තා. 
පෙය  සුවිමුත් තා, පෙත පෙකවලිපෙනො. 
පෙය පෙකවලිපෙනො වට් ටං පෙතසං නත් ථි පඤ් ඤාපනාය.

“කතමා ච, භික් Jපෙව, පෙවදනා? 
ඡයිපෙම, භික් Jපෙව, පෙවදනාකායා – 
චක් ඛුසම් ඵස් සජා පෙවදනා…පෙප.… 
මපෙනොසම් ඵස් සජා පෙවදනා. 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, පෙවදනා. 
ඵස් සසමුදයා පෙවදනාසමුදපෙයො; ඵස් සනිපෙරොධා පෙවදනානිපෙරොපෙධො. 
අයපෙමව අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො මග් පෙගො පෙවදනානිපෙරොධගාමිනී පටිපදා, 
පෙසය්යථිදං – සම් මාදිට් ඨි…පෙප.… සම් මාසමාධි.

“යං පෙවදනං පටිච් ච උප් පජ් ජති සුJං පෙසොමනස් සං – 
අයං පෙවදනාය අස් සාපෙදො. 
යා පෙවදනා අනිච් චා දුක් Jා විපරිණාමධම් මා – අයං පෙවදනාය ආදීනපෙවො. 
පෙයො පෙවදනාය ඡන් දරාගවිනපෙයො ඡන් දරාගප් පහානං – ඉදං පෙවදනාය නිස් සරණං.

“පෙය හි, පෙකචි, භික් Jපෙව, සමණා වා බ්රාහ් මණා වා එවං පෙවදනං අභිඤ් ඤාය, 
එවං පෙවදනාසමුදයං අභිඤ් ඤාය, 
එවං පෙවදනානිපෙරොධං අභිඤ් ඤාය, 
එවං පෙවදනානිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං අභිඤ් ඤාය; 
එවං පෙවදනාය අස් සාදං අභිඤ් ඤාය, 
එවං පෙවදනාය ආදීනවං අභිඤ් ඤාය, 
එවං පෙවදනාය නිස් සරණං අභිඤ් ඤාය පෙවදනාය නිබ් බිදාය විරාගාය නිපෙරොධාය 
පටිපන් නා, පෙත සුප් පටිපන් නා. පෙය සුප් පටිපන් නා, 
පෙත ඉමස් මිං ධම් මවිනපෙය ගාධන් ති.
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“පෙය ච පෙJො පෙකචි, භික් Jපෙව, සමණා වා බ්රාහ් මණා වා එවං පෙවදනං අභිඤ් ඤාය…
පෙප.… වට් ටං පෙතසං නත් ථි පඤ් ඤාපනාය.

“කතමා ච, භික් Jපෙව, සඤ් ඤා? 
ඡයිපෙම, භික් Jපෙව, සඤ් ඤාකායා – රූපසඤ් ඤා, සද් දසඤ් ඤා, ගන් ධසඤ් ඤා, 
රසසඤ් ඤා, පෙඵොට් ඨබ් බසඤ් ඤා, ධම් මසඤ් ඤා. 
අයං වුච් චති, භික් Jපෙව, සඤ් ඤා. ඵස් සසමුදයා සඤ් ඤාසමුදපෙයො; 
ඵස් සනිපෙරොධා සඤ් ඤානිපෙරොපෙධො. 
අයපෙමව අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො මග් පෙගො සඤ් ඤානිපෙරොධගාමිනී පටිපදා, 
පෙසය්යථිදං – සම් මාදිට් ඨි…පෙප.… සම් මාසමාධි…පෙප.… වට් ටං පෙතසං නත් ථි 
පඤ් ඤාපනාය.

“කතපෙම ච, භික් Jපෙව, සඞ් Jාරා? 
ඡයිපෙම, භික් Jපෙව, පෙචතනාකායා – රූප සඤ් පෙචතනා, සද් ද සඤ් පෙචතනා, 
ගන් ධ සඤ් පෙචතනා, රස සඤ් පෙචතනා, පෙඵොට් ඨබ් බ සඤ් පෙචතනා, 
ධම් ම සඤ් පෙචතනා. 
ඉපෙම වුච් චන් ති භික් Jපෙව, සඞ් Jාරා. ඵස් ස සමුදයා සඞ් Jාර සමුදපෙයො; 
ඵස් ස නිපෙරොධා සඞ් Jාර නිපෙරොපෙධො. 
අයපෙමව අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො මග් පෙගො සඞ් Jාරනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා, 
පෙසය්යථිදං – සම් මාදිට් ඨි…පෙප.… සම් මාසමාධි.

“යං සඞ් Jාපෙර පටිච් ච උප් පජ් ජති සුJං පෙසොමනස් සං – අයං සඞ් Jාරානං අස් සාපෙදො. 
පෙය සඞ් Jාරා අනිච් චා දුක් Jා විපරිණාමධම් මා – අයං සඞ් Jාරානං ආදීනපෙවො. පෙයො 
සඞ් Jාපෙරසු ඡන් දරාගවිනපෙයො ඡන් දරාගප් පහානං – ඉදං සඞ් Jාරානං නිස් සරණං.

“පෙය හි පෙකචි, භික් Jපෙව, සමණා වා බ්රාහ් මණා වා එවං සඞ් Jාපෙර අභිඤ් ඤාය, 
එවං සඞ් Jාරසමුදයං අභිඤ් ඤාය, එවං සඞ් Jාරනිපෙරොධං අභිඤ් ඤාය, 
එවං සඞ් Jාරනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං අභිඤ් ඤාය…පෙප.…
සඞ් Jාරානං නිබ් බිදාය විරාගාය නිපෙරොධාය පටිපන් නා පෙත සුප් පටිපන් නා. 
පෙය සුප් පටිපන් නා, පෙත ඉමස් මිං ධම් මවිනපෙය ගාධන් ති…පෙප.… 
වට් ටං පෙතසං නත් ථි පඤ් ඤාපනාය.
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“කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, විඤ් ඤාණං? 
ඡයිපෙම, භික් Jපෙව, විඤ් ඤාණකායා – 
චක් ඛුවිඤ් ඤාණං, පෙසොතවිඤ් ඤාණං, ඝානවිඤ් ඤාණං, 
ජිව් හාවිඤ් ඤාණං, කායවිඤ් ඤාණං, මපෙනොවිඤ් ඤාණං. 
ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, විඤ් ඤාණං. 
නාමරූපසමුදයා විඤ් ඤාණසමුදපෙයො; නාමරූපනිපෙරොධා විඤ් ඤාණනිපෙරොපෙධො. 
අයපෙමව අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො මග් පෙගො විඤ් ඤාණනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා, පෙසය් 
යථිදං – සම් මාදිට් ඨි…පෙප.… සම් මාසමාධි.

“යං විඤ් ඤාණං පටිච් ච උප් පජ් ජති සුJං පෙසොමනස් සං – 
අයං විඤ් ඤාණස් ස අස් සාපෙදො. 
යං විඤ් ඤාණං අනිච් චං දුක් Jං විපරිණාමධම් මං – 
අයං විඤ් ඤාණස් ස ආදීනපෙවො. 
පෙයො විඤ් ඤාණස් මිං ඡන් දරාගවිනපෙයො ඡන් දරාගප් පහානං – 
ඉදං විඤ් ඤාණස් ස නිස් සරණං.

“පෙය හි පෙකචි, භික් Jපෙව, සමණා වා බ්රාහ් මණා වා එවං විඤ් ඤාණං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණසමුදයං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණනිපෙරොධං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං අභිඤ් ඤාය; 
එවං විඤ් ඤාණස් ස අස් සාදං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණස් ස ආදීනවං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණස් ස නිස් සරණං අභිඤ් ඤාය විඤ් ඤාණස් ස නිබ් බිදාය විරාගාය 
නිපෙරොධාය පටිපන් නා, පෙත සුප් පටිපන් නා. 
පෙය සුප් පටිපන් නා, පෙත ඉමස් මිං ධම් මවිනපෙය ගාධන් ති.

“පෙය ච පෙJො පෙකචි, භික් Jපෙව, 
සමණා වා බ්රාහ් මණා වා එවං විඤ් ඤාණං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණසමුදයං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණනිපෙරොධං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණනිපෙරොධගාමිනිං පටිපදං අභිඤ් ඤාය; 
එවං විඤ් ඤාණස් ස අස් සාදං අභිඤ් ඤාය, 
එවං විඤ් ඤාණස් ස ආදීනවං අභිඤ් ඤාය, 
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එවං විඤ් ඤාණස් ස නිස් සරණං අභිඤ් ඤාය විඤ් ඤාණස් ස නිබ් බිදා විරාගා 
නිපෙරොධා අනුපාදා විමුත් තා, පෙත සුවිමුත් තා. 
පෙය සුවිමුත් තා, පෙත පෙකවලිපෙනො. 
පෙය පෙකවලිපෙනො වට් ටං පෙතසං නත් ථි පඤ් ඤාපනාය. 
එවං පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු සත් තට් ඨානකුසපෙලො පෙහොති.

“කථඤ් ච, භික් Jපෙව, භික් ඛු තිවිධූපපරික් ඛී පෙහොති? 
ඉධ, භික් Jපෙව, භික් ඛු ධාතුපෙසො උපපරික් Jති, 
ආයතනපෙසො උපපරික් Jති, 
පටිච් චසමුප් පාදපෙසො උපපරික් Jති. 
එවං පෙJො, භික් Jපෙව, භික් ඛු තිවිධූපපරික් ඛී පෙහොති. 
සත් තට් ඨානකුසපෙලො, භික් Jපෙව, භික් ඛු තිවිධූපපරික් ඛී, 
ඉමස් මිං ධම් මවිනපෙය පෙකවලී වුසිතවා ‘උත් තමපුරිපෙසො’ති වුච් චතී”ති.
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නපෙමො තස් ස භගවපෙතො අරහපෙතො සම් මා සම් බුද් ධස් ස

(7) 2. මහා රාහුදෙලොවා  සුත් තං
මජ් ඣිම නිකාපෙය / මජ් ඣිමපණ් ණාස පාළි / භික් ඛු වග් පෙගො

……….

120. “පෙමත් තං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. 
පෙමත් තඤ් හි පෙත, රාහුල, භාවනං භාවයපෙතො පෙයො බ්යාපාපෙදො පෙසො පහීයිස් සති.

කරුණං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. 
කරුණඤ් හි පෙත, රාහුල, භාවනං භාවයපෙතො යා විපෙහසා සා පහීයිස් සති. 

මුදිතං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. 
මුදිතඤ් හි පෙත, රාහුල, භාවනං භාවයපෙතො යා අරති සා පහීයිස් සති. 

උපෙපක් Jං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. 
උපෙපක් Jඤ් හි පෙත, රාහුල, භාවනං භාවයපෙතො පෙයො පටිපෙඝො පෙසො පහීයිස් සති. 

අසුභං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. 
අසුභඤ් හි පෙත, රාහුල, භාවනං භාවයපෙතො පෙයො රාපෙගො පෙසො පහීයිස් සති.

අනිච් චසඤ් ඤං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. 
අනිච් චසඤ් ඤඤ් හි පෙත, රාහුල, භාවනං භාවයපෙතො පෙයො අස් මිමාපෙනො පෙසො 
පහීයිස් සති.

121. “ආනාපානස් සතිං, රාහුල, භාවනං භාපෙවහි. ආනාපානස් සති හි පෙත, 
රාහුල, භාවිතා බහුලීකතා මහප් ඵලා පෙහොති මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, රාහුල, 
ආනාපානස් සති, කථං බහුලීකතා මහප් ඵලා පෙහොති මහානිසංසා? ඉධ, රාහුල, 
භික් ඛු අරඤ් ඤගපෙතො වා රුක් Jමූලගපෙතො වා සුඤ් ඤාගාරගපෙතො වා නිසීදති 
ප- ලඞ් කං ආභුජිත් වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුJං සතිං උපට් ඨපෙපත් වා. 
පෙසො සපෙතොව අස් සසති සපෙතොව [සපෙතො (සී. ස්යා. කං. පී.)] පස් සසති.

“දීඝං වා අස් සසන් පෙතො ‘දීඝං අස් සසාමී’ති පජානාති, දීඝං වා පස් සසන් පෙතො ‘දීඝං 
පස් සසාමී’ති පජානාති; 
රස් සං වා අස් සසන් පෙතො ‘රස් සං අස් සසාමී’ති පජානාති, රස් සං වා පස් සසන් පෙතො 
‘රස් සං පස් සසාමී’ති පජානාති. 
‘සබ් බකායප් පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘සබ් බකායප් පටිසංපෙවදී 
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පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘පස් සම් භයං කාය සඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.

“පීතිප් පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘පීතිප් පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘සුJප් පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘සුJප් පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘චිත් තසඞ් Jාරප් පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘චිත් තසඞ් Jාරප් පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘පස් සම් භයං චිත් තසඞ් Jාරං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘පස් සම් භයං චිත් තසඞ් Jාරං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.

“‘චිත් තප් පටිසංපෙවදී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘චිත් තප් පටිසංපෙවදී පස් සසිස් සාමී’ති
සික් Jති; ‘අභිප් පපෙමොදයං චිත් තං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘අභිප් පපෙමොදයං චිත් තං 
පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘සමාදහං චිත් තං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘සමාදහං 
චිත් තං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘විපෙමොචයං චිත් තං අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘විපෙමොචයං චිත් තං පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.

“‘අනිච් චානුපස් සී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘අනිච් චානුපස් සී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘විරාගානුපස් සී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘විරාගානුපස් සී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘නිපෙරොධානුපස් සී අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; 
‘නිපෙරොධානුපස් සී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී 
අස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති; ‘පටිනිස් සග් ගානුපස් සී පස් සසිස් සාමී’ති සික් Jති.

“එවං භාවිතා පෙJො, රාහුල, ආනාපානස් සති, එවං බහුලීකතා මහප් ඵලා පෙහොති 
මහානිසංසා. එවං භාවිතාය, රාහුල, ආනාපානස් සතියා, එවං බහුලීකතාය පෙයපි 
පෙත චරිමකා අස් සාසා පෙතපි විදිතාව නිරුජ් ඣන් ති පෙනො අවිදිතා”ති.

ඉදමපෙවොච භගවා. අත් තමපෙනො ආයස් මා රාහුපෙලො භගවපෙතො භාසිතං අභිනන් දීති.

මහාරාහුපෙලොවාද සුත් තං නිට් ඨිතං.
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පටිසම් භිදාමග් ග පාළි / 1. මහා වග් පෙගො / 4. පෙවොදානඤාණනිද් පෙදපෙසො

159. නිමිත් තං අස් සාසපස් සාසා, අනාරම් මණපෙමකචිත් තස් ස;
අජානපෙතො ච තපෙයො ධම් පෙම, භාවනා නුපලබ් භති.
නිමිත් තං අස් සාසපස් සාසා, අනාරම් මණපෙමකචිත් තස් ස;
ජානපෙතො ච තපෙයො ධම් පෙම, භාවනා උපලබ් භතීති.

160. ආනාපානස් සති යස් ස, පරිපුණ් ණා සුභාවිතා;
අනුපුබ් බං පරිචිතා, යථා බුද් පෙධන පෙදසිතා;
පෙසො ඉමං පෙලොකං පභාපෙසති, අබ් භා මුත් පෙතොව චන් දිමාති.

(8) 9. අක් ඛණ සුත් තං
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / අට් ඨකනිපාත පාළි / 3. ගහපති වග් පෙගො

29. “‘Jණකිච් පෙචො පෙලොපෙකො, Jණකිච් පෙචො පෙලොපෙකො’ති, භික් Jපෙව, අස් සුතවා 
පුථුජ් ජපෙනො භාසති, පෙනො ච පෙJො පෙසො ජානාති Jණං වා අක් Jණං වා. අට් ඨිපෙම, 
භික් Jපෙව, අක් Jණා අසමයා බ්රහ් මචරියවාසාය. කතපෙම අට් ඨ? ඉධ, භික් Jපෙව, 
තථාගපෙතො ච පෙලොපෙක උප් පන් පෙනො පෙහොති අරහං සම් මාසම් බුද් පෙධො 
විජ් ජාචරණසම් පන් පෙනො සුගපෙතො පෙලොකවිදූ අනුත් තපෙරො පුරිසදම් මසාරථි සත් ථා 
පෙදවමනුස් සානං බුද් පෙධො භගවා, ධම් පෙමො ච පෙදසියති ඔපසමිපෙකො පරිනිබ් බානිපෙකො 
සම් පෙබොධගාමී සුගතප් පපෙවදිපෙතො; 
අයඤ් ච පුග් ගපෙලො නිරයං උපපන් පෙනො පෙහොති. 
අයං, භික් Jපෙව, පඨපෙමො අක් Jපෙණො අසමපෙයො බ්රහ් මචරියවාසාය.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, තථාගපෙතො ච පෙලොපෙක උප් පන් පෙනො පෙහොති…පෙප.… 
සත් ථා පෙදවමනුස් සානං බුද් පෙධො භගවා, ධම් පෙමො ච පෙදසියති ඔපසමිපෙකො 
පරිනිබ් බානිපෙකො සම් පෙබොධගාමී සුගතප් පපෙවදිපෙතො; 
අයඤ් ච පුග් ගපෙලො තිරච් ඡානපෙයොනිං උපපන් පෙනො පෙහොති…පෙප.….

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව…පෙප.… අයඤ් ච පුග් ගපෙලො පෙපත් තිවිසයං උපපන් පෙනො 
පෙහොති…පෙප.….
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“පුන ච පරං, භික් Jපෙව…පෙප.… අයඤ් ච පුග් ගපෙලො අඤ් ඤතරං දීඝායුකං 

පෙදවනිකායං උපපන් පෙනො පෙහොති…පෙප.….

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව…පෙප.… අයඤ් ච පුග් ගපෙලො පච් චන් තිපෙමසු ජනපපෙදසු 

පච් චාජාපෙතො පෙහොති, පෙසො ච පෙහොති අවිඤ් ඤාතාපෙරසු මිලක් පෙJසු [මිලක් ඛූසු (ස්යා. 
ක.) දී. නි. 3.358], යත් ථ නත් ථි ගති භික් ඛූනං භික් ඛුනීනං උපාසකානං 
උපාසිකානං…පෙප.… පඤ් චපෙමො අක් Jපෙණො අසමපෙයො බ්රහ් මචරියවාසාය.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව…පෙප.… අයඤ් ච පුග් ගපෙලො මජ් ඣිපෙමසු ජනපපෙදසු 
පච් චාජාපෙතො පෙහොති, පෙසො ච පෙහොති මිච් ඡාදිට් ඨිපෙකො විපරීතදස් සපෙනො – ‘නත් ථි 
දින් නං, නත් ථි යිට් ඨං, නත් ථි හුතං, නත් ථි සුකතදුක් කටානං කම් මානං ඵලං 
විපාපෙකො, නත් ථි අයං පෙලොපෙකො, නත් ථි පපෙරො පෙලොපෙකො, නත් ථි මාතා, නත් ථි පිතා, 
නත් ථි සත් තා ඔපපාතිකා, නත් ථි පෙලොපෙක සමණබ්රාහ් මණා සම් මග් ගතා සම් මා 

පටිපන් නා පෙය ඉමඤ් ච පෙලොකං පරඤ් ච පෙලොකං සයං අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා 
පපෙවපෙදන් තී’ති…පෙප.….

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව…පෙප.… අයඤ් ච පුග් ගපෙලො මජ් ඣිපෙමසු ජනපපෙදසු 
පච් චාජාපෙතො පෙහොති, පෙසො ච පෙහොති දුප් පඤ් පෙඤො ජපෙ�ො එ�මූපෙගො අප් පටිබපෙලො 

සුභාසිතදුබ් භාසිතස් ස අත් ථමඤ් ඤාතුං. 
අයං, භික් Jපෙව, සත් තපෙමො අක් Jපෙණො අසමපෙයො බ්රහ් මචරියවාසාය.

“පුන ච පරං, භික් Jපෙව, තථාගපෙතො ච පෙලොපෙක අනුප් පන් පෙනො පෙහොති අරහං 
සම් මාසම් බුද් පෙධො…පෙප.… සත් ථා පෙදවමනුස් සානං බුද් පෙධො භගවා. 

ධම් පෙමො ච න පෙදසියති ඔපසමිපෙකො පරිනිබ් බානිපෙකො සම් පෙබොධගාමී 
සුගතප් පපෙවදිපෙතො. 
අයඤ් ච පුග් ගපෙලො මජ් ඣිපෙමසු ජනපපෙදසු පච් චාජාපෙතො පෙහොති, පෙසො ච පෙහොති 
පඤ් ඤවා අජපෙ�ො අපෙන�මූපෙගො පටිබපෙලො සුභාසිතදුබ් භාසිතස් ස අත් ථමඤ් ඤාතුං. 

අයං, භික් Jපෙව, අට් ඨපෙමො අක් Jපෙණො අසමපෙයො බ්රහ් මචරියවාසාය. 
‘ඉපෙම පෙJො, භික් Jපෙව, අට් ඨ අක් Jණා අසමයා බ්රහ් මචරියවාසාය”.
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“එපෙකොව පෙJො, භික් Jපෙව, Jපෙණො ච සමපෙයො ච බ්රහ් මචරියවාසාය. කතපෙමො එපෙකො?
ඉධ, භික් Jපෙව, තථාගපෙතො ච පෙලොපෙක උප් පන් පෙනො පෙහොති අරහං සම් මාසම් බුද් පෙධො
විජ් ජාචරණසම් පන් පෙනො සුගපෙතො පෙලොකවිදූ අනුත් තපෙරො පුරිසදම් මසාරථි සත් ථා 
පෙදවමනුස් සානං බුද් පෙධො භගවා. ධම් පෙමො ච පෙදසියති ඔපසමිපෙකො පරිනිබ් බානිපෙකො 
සම් පෙබොධගාමී සුගතප් පපෙවදිපෙතො. අයඤ් ච පුග් ගපෙලො මජ් ඣිපෙමසු ජනපපෙදසු 
පච් චාජාපෙතො පෙහොති, පෙසො ච පෙහොති පඤ් ඤවා අජපෙ�ො අපෙන�මූපෙගො පටිබපෙලො 
සුභාසිතදුබ් භාසිතස් ස අත් ථමඤ් ඤාතුං. අයං, භික් Jපෙව, එපෙකොව Jපෙණො ච සමපෙයො
ච බ්රහ් මචරියවාසායා”ති.

“මනුස් සලාභං [මනුස් සපෙලොකං (ස්යා.)] ලද් ධාන, සද් ධම් පෙම සුප් පපෙවදිපෙත;
පෙය Jණං නාධිගච් ඡන් ති, අතිනාපෙමන් ති පෙත Jණං.

“බහූ හි අක් Jණා වුත් තා, මග් ගස් ස අන් තරායිකා;
කදාචි කරහචි පෙලොපෙක, උප් පජ් ජන් ති තථාගතා.

“තයිදං [තස් සිදං (ක.)] සම් මුඛීභූතං, යං පෙලොකස් මිං සුදු- ලභං;
මනුස් සපටිලාපෙභො ච, සද් ධම් මස් ස ච පෙදසනා;
අලං වායමිතුං තත් ථ, අත් තකාපෙමන [අත් ථකාපෙමන (සී. ස්යා. ක.)] ජන් තුනා.

“කථං විජඤ් ඤා සද් ධම් මං, Jපෙණො පෙව [පෙවො (ස්යා.)] මා උපච් චගා;
Jණාතීතා හි පෙසොචන් ති, නිරයම් හි සමප් පිතා.

“ඉධ පෙච නං විරාපෙධති, සද් ධම් මස් ස නියාමතං [නියාමිතං (ස්යා.)];
වාණිපෙජොව අතීතත් පෙථො, චිරත් තං [චිරන් තං (ක.)] අනුතපිස් සති.

“අවිජ් ජානිවුපෙතො පෙපොපෙසො, සද් ධම් මං අපරාධිපෙකො;
ජාතිමරණසංසාරං, චිරං පච් චනුපෙභොස් සති.

“පෙය ච ලද් ධා මනුස් සත් තං, සද් ධම් පෙම සුප් පපෙවදිපෙත;
අකංසු සත් ථු වචනං, කරිස් සන් ති කපෙරොන් ති වා.

“Jණං පච් චවිදුං පෙලොපෙක, බ්රහ් මචරියං අනුත් තරං;
පෙය මග් ගං පටිපජ් ජිංසු, තථාගතප් පපෙවදිතං.

“පෙය සංවරා චක් ඛුමතා, පෙදසිතාදිච් චබන් ධුනා;
පෙතසු [පෙතසං (ක.)] ගුත් පෙතො සදා සපෙතො, විහපෙර අනවස් සුපෙතො.

“සබ් පෙබ අනුසපෙය පෙඡත් වා, මාරපෙධය්ය පරානුපෙග;
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පෙත පෙව පාරඞ් ගතා [පාරගතා (සී. ස්යා. පී.)] පෙලොපෙක, පෙය පත් තා 
ආසවක් Jය”න් ති.

(9) 7. අනත් ත ලක් ඛණ සුත් තං
සංයුත් ත නිකාපෙයො / Jන් ධ වග් පෙගො / 1. Jන් ධ සංයුත් තං / 6. උපය වග් පෙගො

59. එකං සමයං භගවා බාරාණසියං විහරති, ඉසිපතපෙන මිගදාපෙය. තත්ර පෙJො භගවා
පඤ් ච වග් ගිපෙය භික් ඛූ ආමන් පෙතසි – “භික් Jපෙවො”ති. 
“භදන් පෙත”ති පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං. භගවා එතදපෙවොච –

“රූපං, භික් Jපෙව, අනත් තා. රූපඤ්  ච හිදං, භික් Jපෙව, අත් තා අභවිස් ස, නයිදං රූපං
ආබාධාය සංවත් පෙතය්ය, ලබ් පෙභථ ච රූපෙප – ‘එවං පෙම රූපං පෙහොතු, එවං පෙම රූපං
මා අපෙහොසී’ති. 
යස් මා ච පෙJො, භික් Jපෙව, රූපං අනත් තා, තස් මා රූපං ආබාධාය සංවත් තති, න ච 
ලබ් භති රූපෙප – ‘එවං පෙම රූපං පෙහොතු, එවං පෙම රූපං මා අපෙහොසී”’ති.

“පෙවදනා අනත් තා. පෙවදනා ච හිදං, භික් Jපෙව, අත් තා අභවිස් ස, නයිදං පෙවදනා 
ආබාධාය සංවත් පෙතය්ය, ලබ් පෙභථ ච පෙවදනාය – 
‘එවං පෙම පෙවදනා පෙහොතු, එවං පෙම පෙවදනා මා අපෙහොසී’ති. 
යස් මා ච පෙJො, භික් Jපෙව, පෙවදනා අනත් තා, තස් මා පෙවදනා ආබාධාය සංවත් තති, 
න ච ලබ් භති පෙවදනාය – 
‘එවං පෙම පෙවදනා පෙහොතු, එවං පෙම පෙවදනා මා අපෙහොසී’ ” ති.

“සඤ් ඤා අනත් තා…පෙප.… 
සඞ් Jාරා අනත් තා. සඞ් Jාරා ච හිදං, භික් Jපෙව, අත් තා අභවිස් සංසු, නයිදං සඞ් Jාරා 
ආබාධාය සංවත් පෙතය්යුං, ලබ් පෙභථ ච සඞ් Jාපෙරසු – 
‘එවං පෙම සඞ් Jාරා පෙහොන් තු, එවං පෙම සඞ් Jාරා මා අපෙහසු’න් ති. 
යස් මා ච පෙJො, භික් Jපෙව, සඞ් Jාරා අනත් තා, තස් මා සඞ් Jාරා ආබාධාය 
සංවත් තන් ති, න ච ලබ් භති සඞ් Jාපෙරසු – 
‘එවං පෙම සඞ් Jාරා පෙහොන් තු, එවං පෙම සඞ් Jාරා මා අපෙහසු”’න් ති.
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“විඤ් ඤාණං අනත් තා. විඤ් ඤාණඤ් ච හිදං, භික් Jපෙව, අත් තා අභවිස් ස, 
නයිදං විඤ් ඤාණං ආබාධාය සංවත් පෙතය්ය, ලබ් පෙභථ ච විඤ් ඤාපෙණ – 
‘එවං පෙම විඤ් ඤාණං පෙහොතු, එවං පෙම විඤ් ඤාණං මා අපෙහොසී’ති. 
යස් මා ච පෙJො, භික් Jපෙව, විඤ් ඤාණං අනත් තා, තස් මා විඤ් ඤාණං ආබාධාය 
සංවත් තති, න ච ලබ් භති විඤ් ඤාපෙණ – 
‘එවං පෙම විඤ් ඤාණං පෙහොතු, එවං පෙම විඤ් ඤාණං මා අපෙහොසී’ ”ති.

“තං කිං මඤ් ඤථ, භික් Jපෙව, රූපං නිච් චං වා අනිච් චං වා”ති? 

“අනිච් චං, භන් පෙත”. 
“යං පනානිච් චං දුක් Jං වා තං සුJං වා”ති? 

“දුක් Jං, භන් පෙත”. 
“යං පනානිච් චං, දුක් Jං, විපරිණාම ධම් මං, ක- ලං නු තං සමනුපස් සිතුං – 

‘එතං මම, එපෙසොහමස් මි, එපෙසො පෙම අත් තා”’ති? 
“පෙනො පෙහතං, භන් පෙත”. 
“පෙවදනා… සඤ් ඤා… සඞ් Jාරා… විඤ් ඤාණං නිච් චං වා අනිච් චං වා”ති? 
“අනිච් චං, භන් පෙත”. 

“යං පනානිච් චං, දුක් Jං, වා තං සුJං වා”ති? 
“දුක් Jං, භන් පෙත”. 
“යං පනානිච් චං, දුක් Jං, විපරිණාම ධම් මං, ක- ලං නු තං සමනුපස් සිතුං – 
‘එතං මම, එපෙසොහමස් මි, එපෙසො පෙම අත් තා”’ති? 

“පෙනො පෙහතං, භන් පෙත”.

“තස් මාතිහ, භික් Jපෙව, යං කිඤ් චි රූපං අතීතානාගත පච් චුප් පන් නං, අජ් ඣත් තං 

වා, බහිද් ධා වා, ඔ�ාරිකං වා, සුඛුමං වා, හීනං වා, පණීතං වා, යං දූපෙර, සන් තිපෙක 
වා, සබ් බං රූපං – ‘පෙනතං මම, පෙනපෙසොහමස් මි, න පෙමපෙසො අත් තා’ති එවපෙමතං 

යථාභූතං සම් මප් පඤ් ඤාය දට් ඨබ් බං. 
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යා කාචි පෙවදනා අතීතානාගත පච් චුප් පන් නා අජ් ඣත් තා වා බහිද් ධා වා…පෙප.… 

යා දූපෙර සන් තිපෙක වා, සබ් බා පෙවදනා – ‘පෙනතං මම, පෙනපෙසොහමස් මි, න පෙමපෙසො 
අත් තා’ති එවපෙමතං යථාභූතං සම් මප් පඤ් ඤාය දට් ඨබ් බං.

“යා කාචි සඤ් ඤා…පෙප.… පෙය පෙකචි සඞ් Jාරා අතීතානාගත පච් චුප් පන් නා, 
අජ් ඣත් තං වා, බහිද් ධා වා, …පෙප.… පෙය දූපෙර, සන් තිපෙක වා, 
සබ් පෙබ සඞ් Jාරා – ‘පෙනතං මම, පෙනපෙසොහමස් මි, 
න පෙමපෙසො අත් තා’ ති එවපෙමතං යථාභූතං සම් මප් පඤ් ඤාය දට් ඨබ් බං.

“යං කිඤ් චි විඤ් ඤාණං අතීතානාගත පච් චුප් පන් නං, අජ් ඣත් තං වා, බහිද් ධා වා, 
ඔ�ාරිකං වා, සුඛුමං වා, හීනං වා, පණීතං වා, යං දූපෙර, සන් තිපෙක වා, සබ් බං 
විඤ් ඤාණං – ‘පෙනතං මම, පෙනපෙසොහමස් මි, න පෙමපෙසො අත් තා’ ති එවපෙමතං 
යථාභූතං සම් මප් පඤ් ඤාය දට් ඨබ් බං.

“එවං පස් සං, භික් Jපෙව, සුතවා අරිය සාවපෙකො රූපස් මිම් පි නිබ් බින් දති, 
පෙවදනායපි නිබ් බින් දති, 
සඤ් ඤායපි නිබ් බින් දති, 
සඞ් Jාපෙරසුපි නිබ් බින් දති, 
විඤ් ඤාණස් මිම් පි නිබ් බින් දති. 
නිබ් බින් දං විරජ් ජති; විරාගා විමුච් චති. 
විමුත් තස් මිං විමුත් තමිති ඤාණං පෙහොති. 
‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ් මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත් ථත් තායා’ ති 
පජානාතී” ති.

ඉදමපෙවොච භගවා. අත් තමනා පඤ් ච වග් ගියා භික් ඛූ භගවපෙතො භාසිතං අභිනන් දුං 
[අභිනන් දුන් ති (ක.)].

ඉමස් මිඤ් ච පන පෙවය්යාකරණස් මිං භඤ් ඤමාපෙන, පඤ් ච වග් ගියානං භික් ඛූනං 
අනුපාදාය ආසපෙවහි චිත් තානි විමුච් චිංසූති. (සත් තමං.)
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(10) 7. අනුධම් ම සුත් තං
සංයුත් ත නිකාපෙයො / Jන් ධ වග් පෙගො / 1. Jන් ධ සංයුත් තං / 4. නතුම් හාකං වග් පෙගො

39. සාවත් ථි නිදානං. “ධම් මානුධම් මප් පටිපන් නස් ස, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො 
අයමනුධම් පෙමො පෙහොති, යං රූපෙප නිබ් බිදා බහුපෙලො [නිබ් බිදා බහුලං (පී. 

ක.)]විහපෙරය්ය, 

පෙවදනාය නිබ් බිදා බහුපෙලො විහපෙරය්ය, 

සඤ් ඤා නිබ් බිදා බහුපෙලො විහපෙරය්ය, 

සඞ් Jාපෙරසු නිබ් බිදා බහුපෙලො විහපෙරය්ය, 

විඤ් ඤාපෙණ නිබ් බිදා බහුපෙලො විහපෙරය්ය. 

පෙයො රූපෙප නිබ් බිදා බහුපෙලො විහරන් පෙතො, 

පෙවදනාය… 

සඤ් ඤාය… 

සඞ් Jාපෙරසු නිබ් බිදා බහුපෙලො විහරන් පෙතො,

විඤ් ඤාපෙණ නිබ් බිදා බහුපෙලො විහරන් පෙතො, රූපං පරිජානාති, 

පෙවදනං… සඤ් ඤං… සඞ් Jාපෙර… විඤ් ඤාණං පරිජානාති, 

පෙසො රූපං පරිජානං, පෙවදනං… සඤ් ඤං… සඞ් Jාපෙර… විඤ් ඤාණං පරිජානං, 

පරිමුච් චති රූපම් හා, පරිමුච් චති පෙවදනා, පරිමුච් චති සඤ් ඤාය, 

පරිමුච් චති සඞ් Jාපෙරහි, පරිමුච් චති විඤ් ඤාණම් හා, පරිමුච් චති ජාතියා, 

ජරා මරපෙණන, පෙසොපෙකහි, පරිපෙදපෙවහි, දුක් පෙJහි, පෙදොමනස් පෙසහි, උපායාපෙසහි, 

පරිමුච් චති දුක් Jස් මාති වදාමී”ති. (සත් තමං).
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8. දුතිය අනුධම් ම සුත් තං

40. සාවත් ථි නිදානං. “ධම් මානුධම් මප් පටිපන් නස් ස, භික් Jපෙව, 
භික් ඛුපෙනො අයමනුධම් පෙමො පෙහොති, 
යං රූපෙප අනිච් චානුපස් සී විහපෙරය්ය…පෙප.… පරිමුච් චති දුක් Jස් මාති වදාමී”ති. 
(අට් ඨමං).

9. තතිය අනුධම් ම සුත් තං

41. සාවත් ථි නිදානං. “ධම් මානුධම් මප් පටිපන් නස් ස, භික් Jපෙව, භික් ඛුපෙනො 
අයමනුධම් පෙමො පෙහොති, 

යං රූපෙප දුක් Jානුපස් සී විහපෙරය්ය…පෙප.… පරිමුච් චති දුක් Jස් මාති වදාමී”ති. 
(නවමං).

10. චතුත් ථ අනුධම් ම සුත් තං

42. සාවත් ථි නිදානං. “ධම් මානුධම් මප් පටිපන් නස් ස, භික් Jපෙව, 

භික් ඛුපෙනො අයමනුධම් පෙමො පෙහොති, යං රූපෙප අනත් තානුපස් සී විහපෙරය්ය, 
පෙවදනාය… සඤ් ඤාය… සඞ් Jාපෙරසු… විඤ් ඤාපෙණ අනත් තානුපස් සී විහපෙරය්ය. 

පෙයො රූපෙප අනත් තානුපස් සී විහරන් පෙතො…පෙප.… රූපං පරිජානාති, 
පෙවදනං… සඤ් ඤං… සඞ් Jාපෙර… විඤ් ඤාණං පරිජානාති, 

පෙසො රූපං පරිජානං, පෙවදනං… සඤ් ඤං… සඞ් Jාපෙර… විඤ් ඤාණං පරිජානං 
පරිමුච් චති රූපම් හා, පරිමුච් චති පෙවදනාය, පරිමුච් චති සඤ් ඤාය, 

පරිමුච් චති සඞ් Jාපෙරහි, පරිමුච් චති විඤ් ඤාණම් හා, පරිමුච් චති ජාතියා, ජරා, 
මරපෙණන, පෙසොපෙකහි, පරිපෙදපෙවහි, දුක් පෙJහි, පෙදොමනස් පෙසහි, උපායාපෙසහි, 
පරිමුච් චති දුක් Jස් මාති වදාමී”ති. 
(දසමං. - නතුම් හාකං වග් පෙගො චතුත් පෙථො).
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නපෙමො තස් ස භගවපෙතො අරහපෙතො සම් මා සම් බුද් ධස් ස

(11) අභිඤ් දෙඤය්යං අභිඤ් ඤාතං
ඛුද් දක නිකාපෙය / පටිසම් භිදාමග් ග පාළි /1. මහා වග් පෙගො / 1. ඤාණ කථා / 1. සුතමයඤාණ නිද් පෙදපෙසො

“අභිඤ් පෙඤය්යං අභිඤ් ඤාතං, භාපෙවතබ් බඤ් ච භාවිතං;
පහාතබ් බං පහීනං පෙම, තස් මා බුද් පෙධොස් මි බ්රාහ් මණ.”

දෙසොතාවධාදෙන පඤ් ඤා සුතමදෙය ඤාණං

1. කථං පෙසොතාවධාපෙන පඤ් ඤා සුතමපෙය ඤාණං?

2. කථං ”ඉපෙම ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා”ති පෙසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ් ඤා 
සුතමපෙය ඤාණං? 
එපෙකො ධම් පෙමො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො – සබ් පෙබ සත් තා ආහාරට් ඨිතිකා. 
ද් පෙව ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – ද් පෙව ධාතුපෙයො. 
තපෙයො ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – තිස් පෙසො ධාතුපෙයො. 
චත් තාපෙරො ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – චත් තාරි අරියසච් චානි. 
පඤ් ච ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – පඤ් ච විමුත් තායතනානි. 
ඡ ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – ඡ අනුත් තරියානි. 
සත් ත ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – සත් ත නිද් දසවත් ථූනි. 
අට් ඨ ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – අට් ඨ අභිභායතනානි. 
නව ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – නව අනුපුබ් බවිහාරා. 
දස ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා – දස නිජ් ජරවත් ථූනි.

3. “සබ් බං, භික් Jපෙව, අභිඤ් පෙඤය්යං. කිඤ් ච, භික් Jපෙව, සබ් බං අභිඤ් පෙඤය්යං? 
චක් ඛු [චක් ඛුං (ස්යා. ක.)], භික් Jපෙව, අභිඤ් පෙඤය්යං; 
රූපා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
චක් ඛුවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
චක් ඛුසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
යම් පිදං [යමිදං (ක.) සං. නි. 4.52 පස් සිතබ් පෙබො] චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා උප් පජ් ජති
පෙවදයිතං සුJං වා දුක් Jං වා අදුක් JමසුJං වා, තම් පි අභිඤ් පෙඤය්යං. 
පෙසොතං අභිඤ් පෙඤය්යං; සද් දා අභිඤ් පෙඤය්යා…පෙප.… 
ඝානං අභිඤ් පෙඤය්යං; ගන් ධා අභිඤ් පෙඤය්යා… 
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ජිව් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; රසා අභිඤ් පෙඤය්යා… 
කාපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; පෙඵොට් ඨබ් බා අභිඤ් පෙඤය්යා… 
මපෙනො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
මපෙනොවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං, 
මපෙනොසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
යම් පිදං මපෙනොසම් ඵස් සපච් චයා උප් පජ් ජති පෙවදයිතං සුJං වා දුක් Jං වා 
අදුක් JමසුJං වා, තම් පි අභිඤ් පෙඤය්යං.”

රූපං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සඞ් Jාරා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
විඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං.

චක් ඛු අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙසොතං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ඝානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ජිව් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
කාපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
මපෙනො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

රූපා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සද් දා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ගන් ධා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රසා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙඵොට් ඨබ් බා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යා. 
චක් ඛුවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
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පෙසොතවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ඝානවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ජිව් හාවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
කායවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
මපෙනොවිඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

චක් ඛුසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො ; 
පෙසොතසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ඝානසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජිව් හාසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
කායසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
මපෙනොසම් ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චක් ඛුසම් ඵස් සජා පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙසොතසම් ඵස් සජා පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ඝානසම් ඵස් සජා පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා ; 
ජිව් හාසම් ඵස් සජා පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
කායසම් ඵස් සජා පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
මපෙනොසම් ඵස් සජා පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

රූපසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සද් දසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ගන් ධසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා ; 
රසසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙඵොට් ඨබ් බසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ධම් මසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

රූප සඤ් පෙචතනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සද් ද සඤ් පෙචතනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ගන් ධ සඤ් පෙචතනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රස සඤ් පෙචතනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
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පෙඵොට් ඨබ් බ සඤ් පෙචතනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ධම් ම සඤ් පෙචතනා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

රූපතණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සද් දතණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ගන් ධතණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රසතණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙඵොට් ඨබ් බතණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ධම් මතණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

රූපවිතක් පෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
සද් දවිතක් පෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ගන් ධවිතක් පෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;
 රසවිතක් පෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පෙඵොට් ඨබ් බවිතක් පෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ධම් මවිතක් පෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

රූපවිචාපෙරො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
සද් දවිචාපෙරො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො ; 
ගන් ධවිචාපෙරො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රසවිචාපෙරො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පෙඵොට් ඨබ් බවිචාපෙරො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ධම් මවිචාපෙරො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

4. පථවීධාතු අභිඤ් දෙඤය්යා; 
ආපෙපොධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙතපෙජොධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
වාපෙයොධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ආකාසධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
විඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා.
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පථවීකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ආපෙපොකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙතපෙජොකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
වාපෙයොකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
නීලකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පීතකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙලොහිතකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ඔදාතකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ආකාසකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

විඤ් ඤාණකසිණං අභිඤ් පෙඤය්යං.

පෙකසා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

පෙලොමා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
නJා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
දන් තා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
තපෙචො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො, 

මංසං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
න් හාරූ [නහාරූ (ස්යා.)]අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අට් ඨී අභිඤ් පෙඤය්යා; 
අට් ඨිමිඤ් ජා අභිඤ් පෙඤය්යා [අට් ඨිමඤ් ජං අභිඤ් පෙඤය්යං (ස්යා. ක.)]; 

වක් කං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
හදයං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

යකනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
කිපෙලොමකං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පිහකං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පප් ඵාසං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
අන් තං අභිඤ් පෙඤය්යං 
අන් තගුණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

උදරියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
කරීසං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
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පිත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පෙසම් හං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පුබ් පෙබො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පෙලොහිතං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙසපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පෙමපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
අස් සු අභිඤ් පෙඤය්යං; 

වසා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙJපෙ�ො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සිඞ් ඝාණිකා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ලසිකා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
මුත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
මත් ථලුඞ් ගං අභිඤ් පෙඤය්යං.

චක් Jායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
රූපායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොතායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
සද් දායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං . 

ඝානායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ගන් ධායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජිව් හායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
රසායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

කායායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙඵොට් ඨබ් බායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මනායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ධම් මායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං.

චක් ඛුධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රූපධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා. 
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පෙසොතධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 

සද් දධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙසොතවිඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා. 
ඝානධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ගන් ධධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 

ඝානවිඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා. 
ජිව් හාධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා ; 

රසධාතුඅභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජිව් හාවිඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා. 

කායධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙඵොට් ඨබ් බධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
කායවිඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා. 
මපෙනොධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 

ධම් මධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
මපෙනොවිඤ් ඤාණධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා.

චක් ඛුන් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙසොතින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ඝානින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ජිව් හින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

කායින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
මනින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ජීවිතින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ඉත් ථින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පුරිසින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
සුඛින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
දුක් ඛින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙසොමනස් සින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පෙදොමනස් සින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
උපෙපක් ඛින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
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සද් ධින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

වීරියින් ද්රියං [විරියින් ද්රියං (ස්යා.)]අභිඤ් පෙඤය්යං; 
සතින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
සමාධින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පඤ් ඤින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
අඤ් ඤින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං.

5. කාමධාතු අභිඤ් දෙඤය්යා; 
රූපධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා; 
අරූපධාතු අභිඤ් පෙඤය්යා. 

කාමභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො ; 
අරූපභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 
සඤ් ඤාභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අසඤ් ඤාභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො

එකපෙවොකාරභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චතුපෙවොකාරභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පඤ් චපෙවොකාරභපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

6. පඨමං ඣානං අභිඤ් දෙඤය්යං; 
දුතියං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
තතියං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

චතුත් ථං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං. 
පෙමත් තාපෙචපෙතොවිමුත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

කරුණාපෙචපෙතොවිමුත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
මුදිතාපෙචපෙතොවිමුත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

උපෙපක් Jාපෙචපෙතොවිමුත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා. 
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ආකාසානඤ් චායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

විඤ් ඤාණඤ් චායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා.

අවිජ් ජා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සඞ් Jාරා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
විඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

නාමරූපං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ස�ායතනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ඵස් පෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

තණ් හා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
උපාදානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
භපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජාති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

ජරාමරණං අභිඤ් පෙඤය්යං.

7. දුක් ඛං අභිඤ් දෙඤය්යං; 
දුක් Jසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ් පෙඤය්යා. 
රූපං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

රූපසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ් පෙඤය්යා.
පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා…පෙප.… 

සඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා…පෙප.… 
සඞ් Jාරා අභිඤ් පෙඤය්යා…පෙප.… 

විඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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චක් ඛු අභිඤ් පෙඤය්යං…පෙප.… 

ජරාමරණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ජරාමරණසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ් පෙඤය්යා.

දුක් Jස් ස පරිඤ් ඤට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jසමුදයස් ස පහානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jනිපෙරොධස් ස සච් ඡිකිරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jනිපෙරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

රූපස් ස පරිඤ් ඤට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපසමුදයස් ස පහානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

රූපනිපෙරොධස් ස සච් ඡිකිරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපනිපෙරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

පෙවදනාය…පෙප.… 
සඤ් ඤාය… 
සඞ් Jාරානං… 
විඤ් ඤාණස් ස… 
චක් ඛුස් ස…පෙප.…
ජරාමරණස් ස පරිඤ් ඤට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණසමුදයස් ස පහානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණනිපෙරොධස් ස සච් ඡිකිරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණනිපෙරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.
දුක් Jස් ස පරිඤ් ඤාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jසමුදයස් ස පහානපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jනිපෙරොධස් ස සච් ඡිකිරියාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;
දුක් Jනිපෙරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො
රූපස් ස පරිඤ් ඤාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
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රූපසමුදයස් ස පහානපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

රූපනිපෙරොධස් ස සච් ඡිකිරියාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;
රූපනිපෙරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො
පෙවදනාය…පෙප.… 
සඤ් ඤාය… 

සඞ් Jාරානං… 
විඤ් ඤාණස් ස… 

චක් ඛුස් ස…පෙප.… 
ජරාමරණස් ස පරිඤ් ඤාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණසමුදයස් ස පහානපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;
ජරාමරණනිපෙරොධස් ස සච් ඡිකිරියාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;
ජරාමරණනිපෙරොධගාමිනියා පටිපදාය භාවනාපටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

8. දුක් ඛං අභිඤ් දෙඤය්යං; 
දුක් Jසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස සමුදය නිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jස් ස ඡන් දරාග නිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස අස් සාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jස් ස ආදීනපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස නිස් සරණං අභිඤ් පෙඤය්යං. 
රූපං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
රූප සමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූප නිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

රූපස් ස සමුදය නිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

රූපස් ස ඡන් දරාගනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

රූපස් ස අස් සාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපස් ස ආදීනපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

රූපස් ස නිස් සරණං අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා…පෙප.… 

සඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා… 
සඞ් Jාරා අභිඤ් පෙඤය්යා… 
විඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං… 
චක් ඛු අභිඤ් පෙඤය්යං…පෙප.… 

ජරාමරණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ජරාමරණ සමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණ නිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණස් ස සමුදයනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණස් ස ඡන් දරාගනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණස් ස අස් සාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණස් ස ආදීනපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණස් ස නිස් සරණං අභිඤ් පෙඤය්යං.

දුක් Jං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
දුක් Jසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො ; 

දුක් Jනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

දුක් Jස් ස අස් සාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
දුක් Jස් ස ආදීනපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස නිස් සරණං අභිඤ් පෙඤය්යං. 
රූපං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

රූපසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූප නිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

රූප නිපෙරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රූපස් ස අස් සාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපස් ස ආදීනපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
රූපස් ස නිස් සරණං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙවදනා අභිඤ් පෙඤය්යා…පෙප.… 
සඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා… 
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සඞ් Jාරා අභිඤ් පෙඤය්යා… 

විඤ් ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං… 
චක් ඛු අභිඤ් පෙඤය්යං…පෙප.… 
ජරාමරණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ජරාමරණසමුදපෙයො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණනිපෙරොපෙධො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණනිපෙරොධගාමිනී පටිපදා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

ජරාමරණස් ස අස් සාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
ජරාමරණස් ස ආදීනපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ජරාමරණස් ස නිස් සරණං අභිඤ් පෙඤය්යං.

9. අනිච් චානුපස් සනා අභිඤ් දෙඤය්යා; 
දුක් Jානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
අනත් තානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
නිබ් බිදානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
විරාගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

නිපෙරොධානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පටිනිස් සග් ගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

රූපෙප අනිච් චානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රූපෙප දුක් Jානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

රූපෙප අනත් තානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රූපෙප නිබ් බිදානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රූපෙප විරාගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

රූපෙප නිපෙරොධානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
රූපෙප පටිනිස් සග් ගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා

පෙවදනාය…පෙප.… 
සඤ් ඤාය… 

සඞ් Jාපෙරසු… 
විඤ් ඤාපෙණ… 
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චක් ඛුස් මිං…පෙප.… 

ජරාමරපෙණ අනිච් චානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජරාමරපෙණ දුක් Jානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජරාමරපෙණ අනත් තානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජරාමරපෙණ නිබ් බිදානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

ජරාමරපෙණ විරාගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජරාමරපෙණ නිපෙරොධානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

ජරාමරපෙණ පටිනිස් සග් ගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා.

10. උප් පාදෙ ො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
පවත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
නිමිත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
ආයූහනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පටිසන් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ගති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
නිබ් බත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
උපපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජාති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ජරා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
බ්යාධි අභිඤ් පෙඤපෙය්යො, 
මරණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
පෙසොපෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පරිපෙදපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
උපායාපෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

අනුප් පාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අප් පවත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අනිමිත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අනායූහනා [අනායුහනා (ස්යා.) එවමුපරිපි] අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අප් පටිසන් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා; 



123
Parama Nibbana Dharmayatanaya

අගති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනිබ් බත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනුපපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අජාති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අජරා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අබ්යාධි අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අමතං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අපෙසොපෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අපරිපෙදපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනුපායාපෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

උප් පාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනුප් පාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පවත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අප් පවත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අනිමිත් තං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනායූහනා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

පටිසන් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අප් පටිසන් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා. 

ගති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අගති අභිඤ් පෙඤය්යා. 

නිබ් බත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනිබ් බත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා. 

උපපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනුපපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා. 

ජාති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
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අජාති අභිඤ් පෙඤය්යා. 

ජරා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අජරා අභිඤ් පෙඤය්යා. 

බ්යාධි අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අබ්යාධි අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

මරණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අමතං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අපෙසොපෙකො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

පරිපෙදපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අපරිපෙදපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

උපායාපෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනුපායාපෙසො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

උප් පාපෙදො දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පටිසන් ධි දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිබ් බත් ති දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

බ්යාධි දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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පරිපෙදපෙවො දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපායාපෙසො දුක් Jන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

අනුප් පාපෙදො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පවත් තං සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිමිත් තං සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනායූහනා සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පටිසන් ධි සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අගති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිබ් බත් ති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපපත් ති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජාති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජරාසුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අබ්යාධි සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අමතං සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපෙසොපෙකො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපරිපෙදපෙවො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපායාපෙසො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො දුක් Jං, අනුප් පාපෙදො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං දුක් Jං, අප් පවත් තං සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං දුක් Jං, අනිමිත් තං සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා දුක් Jං, අනායූහනා සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පටිසන් ධි දුක් Jං, අප් පටිසන් ධි සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති දුක් Jං, අගති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිබ් බත් ති දුක් Jං, අනිබ් බත් ති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති දුක් Jං, අනුපපත් ති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති දුක් Jං, අජාති සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා දුක් Jං, අජරා සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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බ්යාධි දුක් Jං, අබ්යාධි සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං දුක් Jං, අමතං සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො දුක් Jං, අපෙසොපෙකො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පරිපෙදපෙවො දුක් Jං, අපරිපෙදපෙවො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපායාපෙසො දුක් Jං, අනුපායාපෙසො සුJන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පටිසන් ධි භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිබ් බත් ති භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

බ්යාධි භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පරිපෙදපෙවො භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපායාපෙසො භයන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

අනුප් පාපෙදො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පවත් තං පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිමිත් තං පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනායූහනා පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පටිසන් ධි පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අගති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිබ් බත් ති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපපත් ති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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u අජාති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජරා පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අබ්යාධි පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අමතං පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපෙසොපෙකො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපරිපෙදපෙවො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපායාපෙසො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො භයං, අනුප් පාපෙදො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං භයං, අප් පවත් තං පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං භයං, අනිමිත් තං පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා භයං, අනායූහනා පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පටිසන් ධි භයං, අප් පටිසන් ධි පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති භයං, අගති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිබ් බත් ති භයං, අනිබ් බත් ති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති භයං, අනුපපත් ති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති භයං, අජාති පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා භයං, අජරා පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

බ්යාධි භයං, අබ්යාධි පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං භයං, අමතං පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො භයං, අපෙසොපෙකො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පරිපෙදපෙවො භයං, අපරිපෙදපෙවො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපායාපෙසො භයං, අනුපායාපෙසො පෙJමන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පටිසන් ධි සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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නිබ් බත් ති සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

බ්යාධි සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පරිපෙදපෙවො සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපායාපෙසො සාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

අනුප් පාපෙදො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පවත් තං නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිමිත් තං නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනායූහනා නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පටිසන් ධි නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අගති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිබ් බත් ති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපපත් ති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජාති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජරා නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අබ්යාධි නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අමතං නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපෙසොපෙකො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපරිපෙදපෙවො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපායාපෙසො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො සාමිසං, අනුප් පාපෙදො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං සාමිසං, අප් පවත් තං නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං සාමිසං, අනිමිත් තං නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා සාමිසං, අනායූහනා නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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පටිසන් ධි සාමිසං, අප් පටිසන් ධි නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති සාමිසං, අගති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිබ් බත් ති සාමිසං, අනිබ් බත් ති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති සාමිසං, අනුපපත් ති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති සාමිසං, අජාති නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා සාමිසං, අජරා නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

බ්යාධි සාමිසං, අබ්යාධි නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං සාමිසං, අමතං නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො සාමිසං, අපෙසොපෙකො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං

පරිපෙදපෙවො සාමිසං, අපරිපෙදපෙවො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං

උපායාපෙසො සාමිසං, අනුපායාපෙසො නිරාමිසන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පවත් තං සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිමිත් තං සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආයූහනා සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පටිසන් ධි සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ගති සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

නිබ් බත් ති සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපපත් ති සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජාති සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ජරා සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

බ්යාධි සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

මරණං සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පෙසොපෙකො සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

පරිපෙදපෙවො සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

උපායාපෙසො සඞ් Jාරාති අභිඤ් පෙඤය්යං.

අනුප් පාපෙදො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පවත් තං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
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අනිමිත් තං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනායූහනා නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අප් පටිසන් ධි නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අගති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනිබ් බත් ති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපපත් ති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජාති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අජරං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අබ්යාධි නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අමතං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපෙසොපෙකො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අපරිපෙදපෙවො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 

අනුපායාපෙසො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

උප් පාපෙදො සඞ් Jාරා, අනුප් පාපෙදො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
පවත් තං සඞ් Jාරා, අප් පවත් තං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
නිමිත් තං සඞ් Jාරා, අනිමිත් තං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං
ආයූහනා සඞ් Jාරා, අනායූහනා නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
පටිසන් ධි සඞ් Jාරා, අප් පටිසන් ධි නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
ගති සඞ් Jාරා, අගති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
නිබ් බත් ති සඞ් Jාරා, අනිබ් බත් ති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
උපපත් ති සඞ් Jාරා, අනුපපත් ති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
ජාති සඞ් Jාරා, අජාති නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
ජරා සඞ් Jාරා, අජරා නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
බ්යාධි සඞ් Jාරා, අබ්යාධි නිබ් බාන”න් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
මරණං සඞ් Jාරා, අමතං නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
පෙසොපෙකො සඞ් Jාරා, අපෙසොපෙකො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
පරිපෙදපෙවො සඞ් Jාරා, අපරිපෙදපෙවො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං. 
උපායාපෙසො සඞ් Jාරා, අනුපායාපෙසො නිබ් බානන් ති අභිඤ් පෙඤය්යං.

පඨමභාණවාපෙරො.
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11. පරිග් ගහට් දෙඨො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 

පරිවාරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

පරිපූරට් පෙඨො [පරිපූරණට් පෙඨො (ක.), පරිපූරිට් පෙඨො (සී. අට් ඨ.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකග් ගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අවිසාරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනාවිලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනිඤ් ජනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් තුපට් ඨානවපෙසන චිත් තස් ස ඨිතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

ආරම් මණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පෙගොචරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පහානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පරිච් චාගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වුට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විවට් ටනට් පෙඨො [නිවත් තනට් පෙඨො (ක.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සන් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පණීතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විමුත් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනාසවට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

තරණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනිමිත් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අප් පණිහිතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සුඤ් ඤතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකරසට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනතිවත් තනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

යුගනද් ධට් පෙඨො [යුගනන් ධනට් පෙඨො (ක.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිය්යානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
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පෙහතුට් පෙඨො [පෙහතට් පෙඨො (ස්යා.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ආධිපපෙතය්යට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

12. සමථස් ස අවික් දෙඛපට් දෙඨො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො;
විපස් සනාය අනුපස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

සමථවිපස් සනානං එකරසට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

යුගනද් ධස් ස අනතිවත් තනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සික් Jාය සමාදානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ආරම් මණස් ස පෙගොචරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ලීනස් ස චිත් තස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

උද් ධතස් ස චිත් තස් ස නිග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

උපෙභොවිසුද් ධානං අජ් ඣුපෙපක් Jනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විපෙසසාධිගමට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

උත් තරි පටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සච් චාභිසමයට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොපෙධ පතිට් ඨාපකට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො .

සද් ධින් ද්රියස් ස අධිපෙමොක් Jට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියින් ද්රියස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සතින් ද්රියස් ස උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමාධින් ද්රියස් ස අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පඤ් ඤින් ද්රියස් ස දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

සද් ධාබලස් ස අස් සද් ධිපෙය අකම් පියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියබලස් ස පෙකොසජ් පෙජ අකම් පියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සතිබලස් ස පමාපෙද අකම් පියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමාධිබලස් ස උද් ධච් පෙච අකම් පියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පඤ් ඤාබලස් ස අවිජ් ජාය අකම් පියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.
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සති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ධම් ම විචය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස පවිචයට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරිය සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පීති සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස ඵරණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පස් සද් ධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස උපසමට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමාධි සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

උපෙපක් Jා සම් පෙබොජ් ඣඞ් ගස් ස පටිසඞ් Jානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

සම් මා දිට් ඨියා දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සම් මා සඞ් කප් පස් ස අභිනිපෙරොපනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සම් මා වාචාය පරිග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සම් මා කම් මන් තස් ස සමුට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

සම් මා ආජීවස් ස පෙවොදානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො ; 

සම් මා වායාමස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සම් මා සතියා උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සම් මා සමාධිස් ස අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

13. ඉන් ද්රියානං ආධිපදෙතය්යට් දෙඨො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
බලානං අකම් පියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පෙබොජ් ඣඞ් ගානං නිය්යානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

මග් ගස් ස පෙහතුට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සතිපට් ඨානානං උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සම් මප් පධානානං පදහනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඉද් ධිපාදානං ඉජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සච් චානං තථට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පපෙයොගානං [මග් ගානං (සබ් බත් ථ) අට් ඨකථා පස් සිතබ් බා] 

පටිප් පස් සද් ධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඵලානං සච් ඡිකිරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.
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විතක් කස් ස අභිනිපෙරොපනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විචාරස් ස උපවිචාරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පීතියා ඵරණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සුJස් ස අභිසන් දනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

චිත් තස් ස එකග් ගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

ආවජ් ජනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සඤ් ජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එපෙකොදට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

අභිඤ් ඤාය ඤාතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පරිඤ් ඤාය තීරණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පහානස් ස පරිච් චාගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

භාවනාය එකරසට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සච් ඡිකිරියාය ඵස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

Jන් ධානං Jන් ධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ධාතූනං ධාතුට් පෙඨො [ධාතට් පෙඨො (ස්යා.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ආයතනානං ආයතනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සඞ් Jතානං සඞ් Jතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අසඞ් Jතස් ස අසඞ් Jතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

14. චිත් තට් දෙඨො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
චිත් තානන් තරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස වුට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස විවට් ටනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස පෙහතුට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස පච් චයට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස වත් ථුට් පෙඨො [වත් ථට් පෙඨො (ස්යා.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
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චිත් තස් ස භූමට් පෙඨො [භුම් මට් පෙඨො (ස්යා. සී. අට් ඨ.) 
(එකත් පෙත උපනිබන් ධනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො) (ක.) අට් ඨකථා පස් සිතබ් බා] 
අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස ආරම් මණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස පෙගොචරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස චරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස ගතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස අභිනීහාරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස නිය්යානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
චිත් තස් ස නිස් සරණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

15. එකත් දෙත ආවජ් ජනට් දෙඨො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
එකත් පෙත විජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත පජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත සඤ් ජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත එකදට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත උපනිබන් ධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත පක් Jන් දනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත පසීදනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත සන් තිට් ඨනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත විමුච් චනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත “එතං සන් ත” න් ති පස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත යානීකතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත වත් ථුකතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත අනුට් ඨිතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත පරිචිතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත සුසමාරද් ධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත පරිග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
එකත් පෙත පරිවාරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
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එකත් පෙත පරිපූරට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සපෙමොධානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත අධිට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත ආපෙසවනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත භාවනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත බහුලීකම් මට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සුසමුග් ගතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සුවිමුත් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත බුජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත අනුබුජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පටිබුජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සම් බුජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පෙබොධනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත අනුපෙබොධනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පටිපෙබොධනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සම් පෙබොධනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පෙබොධිපක් ඛියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත අනුපෙබොධිපක් ඛියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පටිපෙබොධිපක් ඛියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සම් පෙබොධිපක් ඛියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පෙජොතනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත උජ් පෙජොතනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත අනුපෙජොතනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත පටිපෙජොතනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

එකත් පෙත සඤ් පෙජොතනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.
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16. පතාපනට් දෙඨො[පකාසනට් දෙඨො (ක.)]අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
විපෙරොචනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

කිපෙලසානං සන් තාපනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අමලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විමලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිම් මලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමයට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විපෙවකට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විපෙවකචරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විරාගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විරාගචරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධචරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පෙවොසග් ගට් පෙඨො [පෙවොස් සග් ගට් පෙඨො (ස්යා. ක.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

පෙවොසග් ගචරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විමුත් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

විමුත් තිචරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

ඡන් දට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස මූලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස පාදට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස පධානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස ඉජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස අධිපෙමොක් Jට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඡන් දස් ස දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.
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වීරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස මූලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස පාදට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස පධානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස ඉජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස අධිපෙමොක් Jට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීරියස් ස දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

චිත් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස මූලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස පාදට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස පධානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස ඉජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස අධිපෙමොක් Jට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

චිත් තස් ස දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

වීමංසට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය මූලට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය පාදට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය පධානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය ඉජ් ඣනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය අධිපෙමොක් Jට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
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වීමංසාය පග් ගහට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය උපට් ඨානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය අවික් පෙJපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

වීමංසාය දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

17. දුක් ඛට් දෙඨො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
දුක් Jස් ස පී�නට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස සඞ් Jතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස සන් තාපට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

දුක් Jස් ස විපරිණාමට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

සමුදයට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමුදයස් ස ආයූහනට් පෙඨො [ආයුහනට් පෙඨො (ස්යා.)] අභිඤ් පෙඤපෙය්යො;

සමුදයස් ස නිදානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමුදයස් ස සඤ් පෙඤොගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සමුදයස් ස පලිපෙබොධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධස් ස නිස් සරණට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධස් ස විපෙවකට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධස් ස අසඞ් Jතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

නිපෙරොධස් ස අමතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො. 

මග් ගට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

මග් ගස් ස නිය්යානට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

මග් ගස් ස පෙහතුට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

මග් ගස් ස දස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

මග් ගස් ස ආධිපපෙතය්යට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

තථට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනත් තට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සච් චට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පටිපෙවධට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
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අභිජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පරිජානනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ධම් මට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ධාතුට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඤාතට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සච් ඡිකිරියට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඵස් සනට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අභිසමයට් පෙඨො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

18. දෙනක් ඛම් මං අභිඤ් දෙඤය්යං; 
අබ්යාපාපෙදො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ආපෙලොකසඤ් ඤා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අවික් පෙJපෙපො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ධම් මවවත් ථානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පාපෙමොජ් ජං[පාමුජ් ජං (ස්යා.)] අභිඤ් පෙඤය්යං.

පඨමං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

දුතියං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

තතියං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

චතුත් ථං ඣානං අභිඤ් පෙඤය්යං. 

ආකාසානඤ් චායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා;

විඤ් ඤාණඤ් චායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා;

ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා;

පෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා.

අනිච් චානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

දුක් Jානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා;

අනත් තානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

නිබ් බිදානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා;
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විරාගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

නිපෙරොධානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා;

පටිනිස් සග් ගානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

Jයානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා;

වයානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

විපරිණාමානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා;

අනිමිත් තානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අප් පණිහිතානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා;

සුඤ් ඤතානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අධිපඤ් ඤාධම් මවිපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

යථාභූතඤාණදස් සනං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

ආදීනවානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

පටිසඞ් Jානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

විවට් ටනානුපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා.

19. දෙසොතාපත් තිමග් දෙගො අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
පෙසොතාපත් තිඵලසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

සකදාගාමිමග් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සකදාගාමිඵලසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනාගාමිමග් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනාගාමිඵලසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අරහත් තමග් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අරහත් තඵලසමාපත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා.

අධිපෙමොක් Jට් පෙඨන සද් ධින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පග් ගහට් පෙඨන වීරියින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

උපට් ඨානට් පෙඨන සතින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අවික් පෙJපට් පෙඨන සමාධින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

දස් සනට් පෙඨන පඤ් ඤින් ද්රියං අභිඤ් පෙඤය්යං; 
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අස් සද් ධිපෙය අකම් පියට් පෙඨන සද් ධාබලං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පෙකොසජ් පෙජ අකම් පියට් පෙඨන වීරියබලං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පමාපෙද අකම් පියට් පෙඨන සතිබලං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

උද් ධච් පෙච අකම් පියට් පෙඨන සමාධිබලං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

අවිජ් ජාය අකම් පියට් පෙඨන පඤ් ඤාබලං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

උපට් ඨානට් පෙඨන සතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පවිචයට් පෙඨන ධම් මවිචයසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පග් ගහට් පෙඨන වීරියසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඵරණට් පෙඨන පීතිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

උපසමට් පෙඨන පස් සද් ධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අවික් පෙJපට් පෙඨන සමාධිසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පටිසඞ් Jානට් පෙඨන උපෙපක් Jාසම් පෙබොජ් ඣඞ් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

දස් සනට් පෙඨන සම් මාදිට් ඨි අභිඤ් පෙඤය්යා; 
අභිනිපෙරොපනට් පෙඨන සම් මාසඞ් කප් පෙපො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පරිග් ගහට් පෙඨන සම් මාවාචා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
සමුට් ඨානට් පෙඨන සම් මාකම් මන් පෙතො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පෙවොදානට් පෙඨන සම් මාආජීපෙවො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
පග් ගහට් පෙඨන සම් මාවායාපෙමො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
උපට් ඨානට් පෙඨන සම් මාසති අභිඤ් පෙඤය්යා; 
අවික් පෙJපට් පෙඨන සම් මාසමාධි අභිඤ් පෙඤපෙය්යො.

ආධිපපෙතය්යට් පෙඨන ඉන් ද්රියා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
අකම් පියට් පෙඨන බලා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
නිය්යානට් පෙඨන පෙබොජ් ඣඞ් ගා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පෙහතුට් පෙඨන මග් පෙගො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 
උපට් ඨානට් පෙඨන සතිපට් ඨානා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
පදහනට් පෙඨන සම් මප් පධානා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
ඉජ් ඣනට් පෙඨන ඉද් ධිපාදා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
තථට් පෙඨන සච් චා අභිඤ් පෙඤය්යා; 
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අවික් පෙJපට් පෙඨන සමපෙථො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

අනුපස් සනට් පෙඨන විපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

එකරසට් පෙඨන සමථවිපස් සනා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අනතිවත් තනට් පෙඨන යුගනද් ධං අභිඤ් පෙඤය්යං.

සංවරට් පෙඨන සීලවිසුද් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අවික් පෙJපට් පෙඨන චිත් තවිසුද් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා; 

දස් සනට් පෙඨන දිට් ඨිවිසුද් ධි අභිඤ් පෙඤය්යා; 

මුත් තට් පෙඨන විපෙමොක් පෙJො අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පටිපෙවධට් පෙඨන විජ් ජා අභිඤ් පෙඤය්යා; 

පරිච් චාගට් පෙඨන විමුත් ති අභිඤ් පෙඤය්යා; 

සමුච් පෙඡදට් පෙඨන Jපෙය ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං; 

පටිප් පස් සද් ධට් පෙඨන අනුප් පාපෙද ඤාණං අභිඤ් පෙඤය්යං.

20. ඡන් දෙ ො මූලට් දෙඨන අභිඤ් දෙඤදෙය්යො; 
මනසිකාපෙරො සමුට් ඨානට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

ඵස් පෙසො සපෙමොධානට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

පෙවදනා සපෙමොසරණට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤය්යා; 

සමාධි පමුJට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤපෙය්යො; 

සති ආධිපපෙතය්යට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤය්යා; 

පඤ් ඤා තතුත් තරට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤය්යා; 

විමුත් ති සාරට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤය්යා; 

අමපෙතොගධං නිබ් බානං පරිපෙයොසානට් පෙඨන අභිඤ් පෙඤය්යං.

පෙය පෙය ධම් මා අභිඤ් ඤාතා පෙහොන් ති පෙත පෙත ධම් මා ඤාතා පෙහොන් ති. 

තං ඤාතට් පෙඨන ඤාණං, පජානනට් පෙඨන පඤ් ඤා. පෙතන වුච් චති – 

“ඉපෙම ධම් මා අභිඤ් පෙඤය්යාති පෙසොතාවධානං, තංපජානනා පඤ් ඤා සුතමපෙය 

ඤාණ”න් ති.

දුතියභාණවාපෙරො.
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(12) 3. කින් ති සුත් තං
මජ් ඣිම නිකාපෙය / උපරිපණ් ණාස පාළි / පෙදවදහ වග් පෙගො

34. එවං පෙම සුතං – එකං සමයං භගවා පිසිනාරායං  [කුසිනාරායං  (සී.)]  විහරති
බලිහරපෙණ වනසණ් පෙඩ.  තත්ර පෙJො භගවා භික් ඛූ ආමන් පෙතසි – “භික් Jපෙවො”ති.

“භදන් පෙත”ති පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො පච් චස් පෙසොසුං.  භගවා  එතදපෙවොච – “කින් ති
පෙවො, භික් Jපෙව, මයි පෙහොති – ‘චීවරපෙහතු වා සමපෙණො පෙගොතපෙමො ධම් මං පෙදපෙසති,

පිණ් ඩපාතපෙහතු  වා  සමපෙණො  පෙගොතපෙමො  ධම් මං  පෙදපෙසති,  පෙසනාසනපෙහතු  වා
සමපෙණො පෙගොතපෙමො  ධම් මං  පෙදපෙසති,  ඉතිභවාභවපෙහතු වා  සමපෙණො පෙගොතපෙමො

ධම් මං පෙදපෙසතී”’ති? “න පෙJො පෙනො, භන් පෙත, භගවති එවං පෙහොති – ‘චීවරපෙහතු වා
සමපෙණො  පෙගොතපෙමො  ධම් මං  පෙදපෙසති,  පිණ් ඩපාතපෙහතු  වා  සමපෙණො  පෙගොතපෙමො
ධම් මං  පෙදපෙසති,  පෙසනාසනපෙහතු  වා  සමපෙණො  පෙගොතපෙමො  ධම් මං  පෙදපෙසති,
ඉතිභවාභවපෙහතු වා සමපෙණො පෙගොතපෙමො ධම් මං පෙදපෙසතී”’ති.

“න ච කිර පෙවො, භික් Jපෙව, මයි එවං පෙහොති – ‘චීවරපෙහතු වා සමපෙණො පෙගොතපෙමො
ධම් මං  පෙදපෙසති…පෙප.…  ඉතිභවාභවපෙහතු  වා  සමපෙණො  පෙගොතපෙමො  ධම් මං

පෙදපෙසතී’ති;  අථ කින් ති චරහි පෙවො  [අථ කින් ති පෙවො  (සී.  පී.),  අථ කිඤ් චරහි පෙවො
(ක.)],  භික් Jපෙව,  මයි  පෙහොතී”ති?  “එවං  පෙJො  පෙනො,  භන් පෙත,  භගවති පෙහොති  –

‘අනුකම් පපෙකො භගවා හිපෙතසී; අනුකම් පං උපාදාය ධම් මං පෙදපෙසතී”’ති. “එවඤ් ච
[එවං  (සී.  පී.)]  කිර පෙවො,  භික් Jපෙව,  මයි පෙහොති – ‘අනුකම් පපෙකො භගවා හිපෙතසී;

අනුකම් පං උපාදාය ධම් මං පෙදපෙසතී”’ති.

35. “තස් මාතිහ, භික් Jපෙව, පෙය පෙවො [පෙය පෙත (ක.)] මයා ධම් මා අභිඤ් ඤා පෙදසිතා,
පෙසය්යථිදං  –  චත් තාපෙරො  සතිපට් ඨානා  චත් තාපෙරො  සම් මප් පධානා  චත් තාපෙරො

ඉද් ධිපාදා පඤ් චින් ද්රියානි පඤ් ච බලානි සත් ත පෙබොජ් ඣඞ් ගා අරිපෙයො අට් ඨඞ් ගිපෙකො
මග් පෙගො,  තත් ථ  සබ් පෙබපෙහව  සමග් පෙගහි  සම් පෙමොදමාපෙනහි  අවිවදමාපෙනහි

සික් ඛිතබ් බං.  පෙතසඤ් ච  පෙවො,  භික් Jපෙව,  සමග් ගානං  සම් පෙමොදමානානං
අවිවදමානානං සික් Jතං සියංසු  [සියුං  (සී.  ස්යා.  කං.)  සද් දනීති ඔපෙලොපෙකතබ් බා]
ද් පෙව භික් ඛූ අභිධම් පෙම නානාවාදා.  තත්ර පෙච තුම් හාකං එවමස් ස – ‘ඉපෙමසං පෙJො
ආයස් මන් තානං අත් ථපෙතො පෙචව නානං බ්යඤ් ජනපෙතො ච නාන’න් ති,  තත් ථ යං



145
Parama Nibbana Dharmayatanaya

භික් ඛුං සුවචතරං [සුබ් බචතරං (ක.)] මඤ් පෙඤය්යාථ පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස

වචනීපෙයො  –  ‘ආයස් මන් තානං  පෙJො  අත් ථපෙතො  පෙචව  නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො  ච
නානං. තදමිනාපෙපතං [තදිමිනාපෙපතං (ස්යා. කං.)] ආයස් මන් පෙතො ජානාථ – යථා
අත් ථපෙතො  පෙචව  නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො  ච  නානං.  මායස් මන් පෙතො  විවාදං
ආපජ් ජිත් ථා’ති.  අථාපපෙරසං එකපෙතොපක් ඛිකානං භික් ඛූනං යං භික් ඛුං සුවචතරං

මඤ් පෙඤය්යාථ පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො
අත් ථපෙතො  පෙචව නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො  ච  නානං.  තදමිනාපෙපතං  ආයස් මන් පෙතො

ජානාථ – යථා අත් ථපෙතො පෙචව නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො ච නානං.  මායස් මන් පෙතො
විවාදං  ආපජ් ජිත් ථා’ති.  ඉති  දුග් ගහිතං  දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං,  සුග් ගහිතං

සුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං.  දුග් ගහිතං  දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරත් වා  සුග් ගහිතං
සුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරත් වා  [ඉති  දුග් ගහිතං  දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං,  දුග් ගහිතං
දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරත් වා  (සී.  ස්යා.  කං.  පී.)  අනන් තරවාරත් තපෙය  පන  ඉදං
පාඨනානත් තං නත් ථි] පෙයො ධම් පෙමො පෙයො විනපෙයො පෙසො භාසිතබ් පෙබො.

36. “තත්ර පෙච තුම් හාකං එවමස් ස – ‘ඉපෙමසං පෙJො ආයස් මන් තානං අත් ථපෙතො හි

පෙJො නානං, බ්යඤ් ජනපෙතො සපෙමතී’ති, තත් ථ යං භික් ඛුං සුවචතරං මඤ් පෙඤය්යාථ
පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො අත් ථපෙතො හි
නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො  සපෙමති.  තදමිනාපෙපතං  ආයස් මන් පෙතො  ජානාථ  –  යථා
අත් ථපෙතො  හි  පෙJො  නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො  සපෙමති.  මායස් මන් පෙතො  විවාදං
ආපජ් ජිත් ථා’ති.  අථාපපෙරසං එකපෙතොපක් ඛිකානං භික් ඛූනං යං භික් ඛුං සුවචතරං
මඤ් පෙඤය්යාථ පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො

අත් ථපෙතො හි පෙJො නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො සපෙමති.  තදමිනාපෙපතං ආයස් මන් පෙතො
ජානාථ – යථා අත් ථපෙතො හි පෙJො නානං,  බ්යඤ් ජනපෙතො සපෙමති.  මායස් මන් පෙතො

විවාදං  ආපජ් ජිත් ථා’ති.  ඉති  දුග් ගහිතං  දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං,  සුග් ගහිතං
සුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං.  දුග් ගහිතං  දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරත් වා  සුග් ගහිතං

සුග් ගහිතපෙතො ධාපෙරත් වා පෙයො ධම් පෙමො පෙයො විනපෙයො පෙසො භාසිතබ් පෙබො.

37. “තත්ර පෙච තුම් හාකං එවමස් ස – ‘ඉපෙමසං පෙJො ආයස් මන් තානං අත් ථපෙතො හි
පෙJො සපෙමති,  බ්යඤ් ජනපෙතො නාන’න් ති,  තත් ථ යං භික් ඛුං සුවචතරං මඤ් පෙඤය් 

යාථ පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො අත් ථපෙතො
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හි සපෙමති,  බ්යඤ් ජනපෙතො නානං.  තදමිනාපෙපතං ආයස් මන් පෙතො ජානාථ – යථා

අත් ථපෙතො  හි  පෙJො  සපෙමති,  බ්යඤ් ජනපෙතො  නානං.  අප් පමත් තකං  පෙJො  පපෙනතං
යදිදං  –  බ්යඤ් ජනං.  මායස් මන් පෙතො  අප් පමත් තපෙක  විවාදං  ආපජ් ජිත් ථා’ති.
අථාපපෙරසං  එකපෙතොපක් ඛිකානං  භික් ඛූනං  යං  භික් ඛුං  සුවචතරං  මඤ් පෙඤය්යාථ
පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො අත් ථපෙතො හි

සපෙමති,  බ්යඤ් ජනපෙතො  නානං.  තදමිනාපෙපතං  ආයස් මන් පෙතො  ජානාථ  –  යථා
අත් ථපෙතො  හි  පෙJො  සපෙමති,  බ්යඤ් ජනපෙතො  නානං.  අප් පමත් තකං  පෙJො  පපෙනතං

යදිදං  –  බ්යඤ් ජනං.  මායස් මන් පෙතො  අප් පමත් තපෙක  [අප් පමත් තපෙකහි  (සී.  පී.)]
විවාදං  ආපජ් ජිත් ථා’ති.  ඉති  සුග් ගහිතං  සුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං,  දුග් ගහිතං

දුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං.  සුග් ගහිතං  සුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරත් වා  දුග් ගහිතං
දුග් ගහිතපෙතො ධාපෙරත් වා පෙයො ධම් පෙමො පෙයො විනපෙයො පෙසො භාසිතබ් පෙබො.

38. “තත්ර පෙච තුම් හාකං එවමස් ස – ‘ඉපෙමසං පෙJො ආයස් මන් තානං අත් ථපෙතො පෙචව

සපෙමති බ්යඤ් ජනපෙතො ච සපෙමතී’ති,  තත් ථ යං භික් ඛුං සුවචතරං මඤ් පෙඤය්යාථ
පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො අත් ථපෙතො පෙචව

සපෙමති,  බ්යඤ් ජනපෙතො ච සපෙමති.  තදමිනාපෙපතං ආයස් මන් පෙතො ජානාථ – යථා
අත් ථපෙතො  පෙචව  සපෙමති  බ්යඤ් ජනපෙතො  ච  සපෙමති.  මායස් මන් පෙතො  විවාදං
ආපජ් ජිත් ථා’ති.  අථාපපෙරසං එකපෙතොපක් ඛිකානං භික් ඛූනං යං භික් ඛුං සුවචතරං
මඤ් පෙඤය්යාථ පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘ආයස් මන් තානං පෙJො
අත් ථපෙතො පෙචව සපෙමති බ්යඤ් ජනපෙතො ච සපෙමති.  තදමිනාපෙපතං ආයස් මන් පෙතො
ජානාථ – යථා අත් ථපෙතො පෙචව සපෙමති බ්යඤ් ජනපෙතො ච සපෙමති. මායස් මන් පෙතො

විවාදං  ආපජ් ජිත් ථා’ති.  ඉති  සුග් ගහිතං  සුග් ගහිතපෙතො  ධාපෙරතබ් බං.  සුග් ගහිතං
සුග් ගහිතපෙතො ධාපෙරත් වා පෙයො ධම් පෙමො පෙයො විනපෙයො පෙසො භාසිතබ් පෙබො.

39.  “පෙතසඤ් ච  පෙවො,  භික් Jපෙව,  සමග් ගානං  සම් පෙමොදමානානං  අවිවදමානානං
සික් Jතං  සියා  අඤ් ඤතරස් ස  භික් ඛුපෙනො  ආපත් ති  සියා  වීතික් කපෙමො,  තත්ර,
භික් Jපෙව,  න පෙචොදනාය තරිතබ් බං  [පෙචොදිතබ් බං  (ස්යා.  කං.  ක.)  තුරිතබ් බං  (?)].

පුග් ගපෙලො  උපපරික් ඛිතබ් පෙබො  –  ‘ඉති  මය් හඤ් ච  අවිපෙහසා  භවිස් සති  පරස් ස  ච
පුග් ගලස් ස  අනුපඝාපෙතො,  පපෙරො  හි  පුග් ගපෙලො  අක් පෙකොධපෙනො  අනුපනාහී

අද�් හදිට් ඨී  සුප් පටිනිස් සග් ගී,  සක් පෙකොමි  චාහං  එතං  පුග් ගලං  අකුසලා
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වුට් ඨාපෙපත් වා  කුසපෙල  පතිට් ඨාපෙපතු’න් ති.  සපෙච,  භික් Jපෙව,  එවමස් ස,  ක- ලං

වචනාය.

“සපෙච පන,  භික් Jපෙව,  එවමස් ස  –  ‘මය් හං  පෙJො  අවිපෙහසා  භවිස් සති පරස් ස  ච
පුග් ගලස් ස  උපඝාපෙතො,  පපෙරො  හි  පුග් ගපෙලො  පෙකොධපෙනො  උපනාහී  අද�් හදිට් ඨී
සුප් පටිනිස් සග් ගී,  සක් පෙකොමි චාහං එතං පුග් ගලං අකුසලා වුට් ඨාපෙපත් වා කුසපෙල

පතිට් ඨාපෙපතුං.  අප් පමත් තකං  පෙJො  පපෙනතං  යදිදං  –  පරස් ස  [යදිදං  මය් හඤ් ච
විපෙහසා  භවිස් සති  පරස් ස  ච  (ක.)]  පුග් ගලස් ස  උපඝාපෙතො.  අථ  පෙJො  එතපෙදව

බහුතරං  –  ස් වාහං  සක් පෙකොමි  එතං  පුග් ගලං  අකුසලා  වුට් ඨාපෙපත් වා  කුසපෙල
පතිට් ඨාපෙපතු’න් ති. සපෙච, භික් Jපෙව, එවමස් ස, ක- ලං වචනාය.

“සපෙච  පන,  භික් Jපෙව,  එවමස් ස  –  ‘මය් හං  පෙJො  විපෙහසා  භවිස් සති  පරස් ස  ච
පුග් ගලස් ස අනුපඝාපෙතො. පපෙරො හි පුග් ගපෙලො අක් පෙකොධපෙනො අනුපනාහී ද�් හදිට් ඨී
දුප් පටිනිස් සග් ගී,  සක් පෙකොමි චාහං එතං පුග් ගලං අකුසලා වුට් ඨාපෙපත් වා කුසපෙල
පතිට් ඨාපෙපතුං.  අප් පමත් තකං පෙJො පපෙනතං යදිදං  –  මය් හං  විපෙහසා  [මය් හඤ් ච

විපෙහසා  භවිස් සති  පරස් ස  ච  පුග් ගලස් ස  උපඝාපෙතො  (ක.)].  අථ  පෙJො  එතපෙදව
බහුතරං  –  ස් වාහං  සක් පෙකොමි  එතං  පුග් ගලං  අකුසලා  වුට් ඨාපෙපත් වා  කුසපෙල
පතිට් ඨාපෙපතු’න් ති. සපෙච, භික් Jපෙව, එවමස් ස, ක- ලං වචනාය.

“සපෙච පන,  භික් Jපෙව,  එවමස් ස – ‘මය් හඤ් ච පෙJො විපෙහසා භවිස් සති පරස් ස ච

පුග් ගලස් ස  උපඝාපෙතො.  පපෙරො  හි  පුග් ගපෙලො  පෙකොධපෙනො  උපනාහී  ද�් හදිට් ඨී
දුප් පටිනිස් සග් ගී,  සක් පෙකොමි චාහං එතං පුග් ගලං අකුසලා වුට් ඨාපෙපත් වා කුසපෙල

පතිට් ඨාපෙපතුං.  අප් පමත් තකං පෙJො පපෙනතං යදිදං – මය් හඤ් ච විපෙහසා භවිස් සති
පරස් ස ච පුග් ගලස් ස උපඝාපෙතො. අථ පෙJො එතපෙදව බහුතරං – ස් වාහං සක් පෙකොමි

එතං පුග් ගලං අකුසලා වුට් ඨාපෙපත් වා කුසපෙල පතිට් ඨාපෙපතු’න් ති. සපෙච, භික් Jපෙව,
එවමස් ස, ක- ලං වචනාය.

“සපෙච පන,  භික් Jපෙව,  එවමස් ස – ‘මය් හඤ් ච පෙJො විපෙහසා භවිස් සති පරස් ස ච
පුග් ගලස් ස  උපඝාපෙතො.  පපෙරො  හි  පුග් ගපෙලො  පෙකොධපෙනො  උපනාහී  ද�් හදිට් ඨී
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දුප් පටිනිස් සග් ගී, න චාහං සක් පෙකොමි එතං පුග් ගලං අකුසලා වුට් ඨාපෙපත් වා කුසපෙල

පතිට් ඨාපෙපතු’න් ති. එවරූපෙප, භික් Jපෙව, පුග් ගපෙල උපෙපක් Jා නාතිමඤ් ඤිතබ් බා.

40.  “පෙතසඤ් ච  පෙවො,  භික් Jපෙව,  සමග් ගානං  සම් පෙමොදමානානං  අවිවදමානානං
සික් Jතං  අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස  වචීසංහාපෙරො  [වචීසඞ් Jාපෙරො  (සී.  පී.)]  උප් පජ් පෙජය්ය

දිට් ඨිප�ාපෙසො  [දිට් ඨිපලාපෙසො  (සී.  ක.)]  පෙචතපෙසො  ආඝාපෙතො  අප් පච් චපෙයො
අනභිරද් ධි.  තත් ථ එකපෙතොපක් ඛිකානං භික් ඛූනං යං භික් ඛුං සුවචතරං මඤ් පෙඤය් 

යාථ පෙසො උපසඞ් කමිත් වා එවමස් ස වචනීපෙයො – ‘යං පෙනො,  ආවුපෙසො,  අම් හාකං
සමග් ගානං  සම් පෙමොදමානානං  අවිවදමානානං  සික් Jතං  අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස
වචීසංහාපෙරො  උප් පන් පෙනො  දිට් ඨිප�ාපෙසො  පෙචතපෙසො  ආඝාපෙතො  අප් පච් චපෙයො
අනභිරද් ධි,  තං ජානමාපෙනො සමපෙණො ගරපෙහය්යා’ති  [සමාපෙනො  (සී.  ක.)].  සම් මා
බ්යාකරමාපෙනො,  භික් Jපෙව,  භික් ඛු  එවං  බ්යාකපෙරය්ය  –  ‘යං  පෙනො,  ආවුපෙසො,
අම් හාකං  සමග් ගානං  සම් පෙමොදමානානං  අවිවදමානානං  සික් Jතං

අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස  වචීසංහාපෙරො  උප් පන් පෙනො  දිට් ඨිප�ාපෙසො  පෙචතපෙසො  ආඝාපෙතො
අප් පච් චපෙයො අනභිරද් ධි, තං ජානමාපෙනො සමපෙණො ගරපෙහය්යාති. එතං පනාවුපෙසො,

ධම් මං අප් පහාය නිබ් බානං සච් ඡිකපෙරය්යා’ති.  සම් මා බ්යාකරමාපෙනො,  භික් Jපෙව,
භික් ඛු  එවං  බ්යාකපෙරය්ය  –  ‘එතං,  ආවුපෙසො,  ධම් මං  අප් පහාය  න  නිබ් බානං
සච් ඡිකපෙරය්යා’ති.

“අථාපපෙරසං එකපෙතොපක් ඛිකානං භික් ඛූනං යං භික් ඛුං සුවචතරං මඤ් පෙඤය්යාථ,
පෙසො  උපසඞ් කමිත් වා  එවමස් ස  වචනීපෙයො  –  ‘යං  පෙනො,  ආවුපෙසො,  අම් හාකං
සමග් ගානං  සම් පෙමොදමානානං  අවිවදමානානං  සික් Jතං  අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස

වචීසංහාපෙරො  උප් පන් පෙනො  දිට් ඨිප�ාපෙසො  පෙචතපෙසො  ආඝාපෙතො  අප් පච් චපෙයො
අනභිරද් ධි,  තං  ජානමාපෙනො  සමපෙණො  ගරපෙහය්යා’ති.  සම් මා  බ්යාකරමාපෙනො,

භික් Jපෙව,  භික් ඛු එවං බ්යාකපෙරය්ය – ‘යං පෙනො,  ආවුපෙසො,  අම් හාකං සමග් ගානං
සම් පෙමොදමානානං  අවිවදමානානං  සික් Jතං  අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස  වචීසංහාපෙරො

උප් පන් පෙනො  දිට් ඨිප�ාපෙසො  පෙචතපෙසො  ආඝාපෙතො  අප් පච් චපෙයො  අනභිරද් ධි  තං
ජානමාපෙනො සමපෙණො ගරපෙහය්යාති.  එතං පනාවුපෙසො,  ධම් මං අප් පහාය නිබ් බානං

සච් ඡිකපෙරය්යා’ති.  සම් මා බ්යාකරමාපෙනො,  භික් Jපෙව,  භික් ඛු එවං බ්යාකපෙරය්ය –
‘එතං පෙJො, ආවුපෙසො, ධම් මං අප් පහාය න නිබ් බානං සච් ඡිකපෙරය්යා’” ති.
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“තං පෙච, භික් Jපෙව, භික් ඛුං පපෙර එවං පුච් පෙඡය්යුං – ‘ආයස් මතා පෙනො එපෙත භික් ඛූ

අකුසලා  වුට් ඨාපෙපත් වා  කුසපෙල  පතිට් ඨාපිතා’  ති?  සම් මා  බ්යාකරමාපෙනො,
භික් Jපෙව,  භික් ඛු  එවං  බ්යාකපෙරය්ය  –  ‘ඉධාහං,  ආවුපෙසො,  පෙයන  භගවා
පෙතනුපසඞ් කමිං,  තස් ස  පෙම භගවා ධම් මං  පෙදපෙසසි,  තාහං  ධම් මං සුත් වා  පෙතසං
භික් ඛූනං  අභාසිං.  තං  පෙත  භික් ඛූ  ධම් මං  සුත් වා  අකුසලා  වුට් ඨහිංසු,  කුසපෙල

පතිට් ඨහිංසූ’ති.  එවං  බ්යාකරමාපෙනො  පෙJො,  භික් Jපෙව,  භික් ඛු න පෙචව අත් තානං
උක් කංපෙසති,  න පරං වම් පෙභති,  ධම් මස් ස චානුධම් මං බ්යාකපෙරොති,  න ච පෙකොචි

සහධම් මිපෙකො වාදානුවාපෙදො ගාරය් හං ඨානං ආගච් ඡතී” ති.

ඉදමපෙවොච භගවා. අත් තමනා පෙත භික් ඛූ භගවපෙතො භාසිතං අභිනන් දුන් ති.
කින් තිසුත් තං නිට් ඨිතං තතියං.
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9. පරිකුප් ප සුත් තං
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / පඤ් චක නිපාත පාළි / (13) 3. ගිලාන වග් පෙගො

129. “පඤ් චිපෙම, භික් Jපෙව, ආපායිකා, පෙනරයිකා පරිකුප් පා අපෙතකිච් ඡා. කතපෙම
පඤ් ච? මාතා [මාතරං (ක.)] ජීවිතා පෙවොපෙරොපිතා පෙහොති, පිතා [පිතරං (ක.)] ජීවිතා
පෙවොපෙරොපිපෙතො [පෙවොපෙරොපිතා (ක.)] පෙහොති, අරහං [අරහන් තං (ක.), අරහා (ස්යා.)]
ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො පෙහොති, තථාගතස් ස දුට් පෙඨන චිත් පෙතන පෙලොහිතං උප් පාදිතං
පෙහොති,  සඞ් පෙඝො  භින් පෙනො  පෙහොති.  ඉපෙම  පෙJො,  භික් Jපෙව,  පඤ් ච  ආපායිකා
පෙනරයිකා පරිකුප් පා අපෙතකිච් ඡා”ති. නවමං.

5. දුතිය සික් ඛාප  සුත් තං
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / චතුක් ක නිපාත පාළි / 5. පඤ් චම පණ් ණාසකං / (24) 4. කම් ම වග් පෙගො

236. “චත් තාරිමානි,  භික් Jපෙව,  කම් මානි  මයා  සයං  අභිඤ් ඤා  සච් ඡිකත් වා,
පපෙවදිතානි. කතමානි චත් තාරි? අත් ථි, භික් Jපෙව, කම් මං කණ් හං කණ් හ විපාකං;
අත් ථි,  භික් Jපෙව,  කම් මං  සුක් කං  සුක් ක  විපාකං;  අත් ථි,  භික් Jපෙව,  කම් මං
කණ් හසුක් කං  කණ් හසුක් කවිපාකං;  අත් ථි,  භික් Jපෙව,  කම් මං  අකණ් හඅසුක් කං
අකණ් හඅසුක් කවිපාකං කම් මක් Jයාය සංවත් තති.

“කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, කම් මං කණ් හං කණ් හවිපාකං? ඉධ, භික් Jපෙව, එකච් පෙචන
මාතා [එකච් පෙචො  මාතරං  (ක.)]  ජීවිතා පෙවොපෙරොපිතා  පෙහොති,  පිතා  [පිතරං  (ක.)]
ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො [පෙවොපෙරොපිතා (ක.)]  පෙහොති,  අරහං [අරහන් තං (ක.)]  ජීවිතා
පෙවොපෙරොපිපෙතො  [පෙවොපෙරොපිතා  (ක.)]  පෙහොති  ,  තථාගතස් ස  දුට් පෙඨන  චිත් පෙතන
පෙලොහිතං  උප් පාදිතං  [උප් පාදිතා  (ක.)]  පෙහොති,  සඞ් පෙඝො  භින් පෙනො  පෙහොති.  ඉදං
වුච් චති, භික් Jපෙව, කම් මං කණ් හං කණ් හවිපාකං.

“කතමඤ් ච,  භික් Jපෙව,  කම් මං සුක් කං සුක් කවිපාකං?  ඉධ,  භික් Jපෙව,  එකච් පෙචො
පාණාතිපාතා  පටිවිරපෙතො  පෙහොති,  අදින් නාදානා  පටිවිරපෙතො  පෙහොති,
කාපෙමසුමිච් ඡාචාරා  පටිවිරපෙතො  පෙහොති,  මුසාවාදා  පටිවිරපෙතො  පෙහොති,  පිසුණාය
වාචාය  පටිවිරපෙතො  පෙහොති,  ඵරුසාය  වාචාය  පටිවිරපෙතො  පෙහොති,  සම් ඵප් පලාපා
පටිවිරපෙතො පෙහොති, අනභිජ් ඣාලු පෙහොති, අබ්යාපන් න චිත් පෙතො පෙහොති, සම් මාදිට් ඨි
[සම් මාදිට් ඨිපෙකො  (සී.  ස්යා.  කං.)]  පෙහොති.  ඉදං වුච් චති,  භික් Jපෙව,  කම් මං සුක් කං
සුක් කවිපාකං.
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“කතමඤ් ච, භික් Jපෙව, කම් මං කණ් හසුක් කං කණ් හසුක් කවිපාකං? ඉධ, භික් Jපෙව,
එකච් පෙචො සබ්යාබජ් ඣම් පි අබ්යාබජ් ඣම් පි කාය සඞ් Jාරං අභිසඞ් Jපෙරොති…පෙප.…
ඉදං වුච් චති, භික් Jපෙව, කම් මං කණ් හසුක් කං කණ් හසුක් කවිපාකං.

“කතමඤ් ච,  භික් Jපෙව,  කම් මං  අකණ් හඅසුක් කං  අකණ් හඅසුක් කවිපාකං
කම් මක් Jයාය සංවත් තති? තත්ර, භික් Jපෙව, යමිදං කම් මං කණ් හං කණ් හවිපාකං…
පෙප.…  ඉදං  වුච් චති,  භික් Jපෙව,  කම් මං අකණ් හඅසුක් කං අකණ් හඅසුක් කවිපාකං
කම් මක් Jයාය සංවත් තති.  ඉමානි පෙJො,  භික් Jපෙව,  චත් තාරි කම් මානි මයා සයං
අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා පපෙවදිතානී”ති. පඤ් චමං.

nqÿmshdKka  jykafia  foaYkd  lr  jod<  mßÈ  ñksfil=j  Wm;  ,;a
flfkl=g lr.; yels f,dl=u mdm l¾uhka myls' fuu mdm l¾uhka
ye`ÈkajQfha zzwdkka;ßl mdm l¾uhka f,isksZZ by; i`oyka lrk ,o iQ;
%O¾u  foflkau  fmkajd  u;=lr  fokafka  fuu  mxp  wdkka;ßl  mdm
l¾uhka ms<sn`ojh'

wdkka;ßl mdm l¾u fukau wdkka;ßl l=i,l¾uhkao wdkka;ßl
M, ixudm;a;so ;%smsgl O¾ufhau i`oykaj we;' 

zzwdkka;ßlZZ  hk  nqoaO  NdIs;fha  tk  ud.ê  mofha  w¾:h  w;rla
ke;sju  M,  úmdl  Wreu  fjk  l%shdjla  hkakhs'  fujka  wdkka;ßl
^wkawka;ßl& mdm l%shdjla hful= úiska lrKq ,enQ fufydf;a mgkau tys
n,h Yla;sh mj;skd ;=reu th ú,dl jYfhka m,§ wjika jk ;=reu
ysi Tijkakg neß wdldrhgu O¾u ud¾.h jeiS hgm;a ù hdu fuhska
ú.%y  lr  fmkajd  fok  O¾u;djhs'  wdkka;ßl  l=i,l%shdjla  jYfhka
y`ÿkajkafka  fida;dmkak  wd§  ud¾.M,  ,eîuhs'  fida;dmkak  ud¾.h
ksjerÈju  ±l  ta  u`.  wkq.ukh  lrKq  ;eke;a;dg  ksh;  iïfndaê
mrdhkfhkau iir .uk fl<jr lr.kakg ta l=i, l%shdj Wmldr fjhs'
u`.M, ,nd .kS'

fï  wdldrfhkau  wdkka;ßl M, ixudm;a;Ska  .eko  ;%smsgl oyfï
i`oyka  fjhs'  hï  wêIaGdkhla  we;sj  u`.m,hg  m;ajQ  W;a;ufhl=
wdkka;ßl  M,  iudm;a;shg  iu  je§fuka  ta  wêIaGdk  lr.;a  ld,h
wjika jk ;=reu w;rla ke;sju ta M, iudm;a;sfhys msysgd isáh yels
fjhs'
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wdkka;ßl mdm l¾uhka yeáhg ;%smsgl O¾ufha i`oyka jk uQ,slu
lreKq myls' 

1' ud;d Ôú;d fjdfrdams;d fyda;s
2' ms;d Ôú;d fjdfrdams;d fyda;s
3' wryd Ôú;d fjdfrdams;d fyda;s
4' ;:d.;iai ÿÜfGak Ñ;af;ak f,days;x WmamdÈ;x fyda;s
5' iÙf>da Nskafkda fNafoda fyda;s

hfula  ;u uj >d;kh l<fyd;a"  mshd  >d;kh l<fyd;a"  wry;=ka
jykafia flfkl=f. Èú f;dr l<fyd;a" ÿIaG jQ jerÈ iy.; fÉ;kdjla
we;sj f,dõ;=rd nqÿ flfkl=f.a f,a fi,ùula isÿ l<fyd;a ix>fNaoh
l<fyd;a ta mqoa.,hd ksh; jYfhkau wmd.; ùu" ksrfhys Wm; ,eîu"
lrK  ,o  mdm  l¾uh  fjkafjka  ÿla  iys;  jQ  M,  úmdl  Wreu  ùu
ldgj;au fjkia lr .; fkdyelsh'

fya;=M, oyug wkqj fya;=j lr.;a miqj M, ú,dl Wreuùu ksh;hls'
fya;=j ksjerÈj f;areï f.k" fya;=j fkdlr" fya;=fjkau ñ§ ksoyiaùu"
Y=oaO" nqoaO foaYKdjhs'

fuu wdkka;ßl mdm l¾uhka my w;ßka wo jkúg nyq,ju ñksiqka
úiska  isÿlr.kakd  zziÙf>da  Nskafkda  fNafoda  ZZ hk  mo  j,ska  ú.%y
lrk ,o mdm l¾uh ms<sn`o nqoaO NdIs;hg wod,j;a O¾udkql+,j;a lreKq
myod §u fï ,smsh ,shd t<s ±laùfï tlu mrud¾:hhs'

iÙ> fNaoh  hkqfjka  ú.%ylrK ,o  mdm  l¾uh  mo  mru  f,iska
jerÈhg wo  jk úg w¾:  olajkafka;a  orejkag  yd  msßfjka  j, l=vd
idufkarhka  jykafia,dg  lshd§  W.kajkafka;a  jerÈ  f,isks'  hïlsis
wdldrhlska yduqÿrejreka fofofkla fyda meúÈ jQ fofofkla fyda w;r
fNaohla we;s lsÍu hk jerÈ w¾:fhks'

kuq;a  zziÙ>d" iÙf>da" iÙ>xZZ hk moj,ska O¾ufha y`ÿkajkafka Bg
yd;amiskau  fjkia  wre;ls'  ixidr  iïnkaO;djhka  f.ka  ñ§ ksoyiaj"
iir  neñ  is̀o  oud  iir  ÿflka  ñÈ  ksoyia  jkakg"  Wmldr  jk  l
%shdldrlï ^ud¾.pßhdj& ú.%y lrk ,oafoa zziÙ>xZZ hk l%shd mofhks' fï
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moh  zz.ÉPdñ  irKx  iÙ>xZZ  hkqfjka  fmka  jQ  mdGfhys  l%shd  mohla
f,iskau ú.%y jkakls'

zziÙf>daZZ  hkqfjka  ;%smsglfhys  i`oyka  lrk ,oafoa  ta  l%shdldrlu
lrkakg Wmldr jk ud¾. pßhdjg wod,j wkql+,j .uka lsÍuhs'

nqÿmshdKka jykafia jir y;,sia myla mqrdjgu fï W;=ï nqoaO O¾uh
foaYKd lr f,dalhdg u`. fmkajd jodf,a ixidr neñ j,ska ñÈ ixidr
neñ is̀o ouk m%dfhda.sl wdldrhhs' fï u`. fï .uka u`. fï l%shdj,sh
zziÙ>x" ixf>daZZ hk mo j,ska ú.%y lr fmkajd fok ,§' ta wkqj zziÙ>x"
hkq l%shdmohls'

nqoafOda fida N.jd fndaêhdñ Oïux foafia;s
ixf;da fida N.jd iu:hdñ Oïux foafia;s

hkqfjka meyeÈ,s lrk ,o ;ek§o ú.%y lf,a fï oyï u`." fï O¾uh
foaYKd lrkafka ixidr neñ j,ska wjfYaI f,dalhdj;a uqojd .kakg u`.
fmkajd§ug njhs'

fï ud¾. pßhdj zziÙ>xZZ zziÙf>daZZ hk moj,ska ú.%y lr § we;'

fï u`.  wkq.ukh lrñka  u`.M, mQ¾K lr.;a  mqoa.,hdg  zziÙ>ZZ
zzix>ZZ hk ku Ndú;d  l< yelsh'  W;=ï  u`.  M, fkd,enQ  mD:.ack
mqoa.,fhl=g  zziÙ>ZZ hk kduh ;%smsglfhys fld;ekl j;a Ndú;d lr
ke;' zzNslaLqZZ fyda zzmínÊcdZZ hk ku;a Y%uK fyda uyK nuqKka hk
ku;a" meúoaoka ye`Èkaùug tod Ndú;d lr we;'

wog;a fn!oaO fyda wfn!oaO .sys fyda meúÈ msßi w;r hï flfkl=ka
u`.M, ,nd isá kï ta W;a;uhd ye`Èkaùug zziÙ>ZZ hk ku Ndú;d lsÍu
l< yelsfjhs' kuq;a iïu;fhka uyK Wmiïmod jQ ish¨u fokd zziïuq;s
ix>hdZZ jykafia,d f,iska ye`Èkaùu wojk úg Ndú;fha mj;sk isß;ls'
iïm%odhhls' 

u`.M, ,enQ  fyda  fkd,enQ  meúoaoka  ms<sn`oj  fjki fjkafldg ±k

ye`Èk .ekSfï yelshdjla fyda Yla;shla lsisu mD:.ack mqoa.,fhl=g ke;s

ksid  
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miq ld,Skj fn!oaO iudcfha ish¨u meúoaokag iïuq;s ix>hd jykafia,d

jYfhka  ye`ÈkajQj;a  u`.M,  fkd,enQ  lsisfjl=;a  zziÙ>ZZ  hk

kduh ,nkakg iqÿiq fkdjkafka h'

ixidr i ම්nkaO;djh iyuq,skau lmd is̀ o  oud rd. nj"  oafõI nj"

fuday nj isf;ka iyuq,skau Wÿrd bj;a lsÍu zziÙ>ZZ hk l%shd mofha

w¾:h ksid  ta  ;;ajhg hï ñksfyl=g  mj;ajkakg Wmldr  jk W;=ï

O¾uh úlD;s lr" fjkia lr" u`. jid ±óug l%shd lsÍu zziÙf>da fNafoda

NskafkdaZZ hk mofh න් nqoaO foaYKdfjys wjOdrKfhkau fmkajd § we;'

3. දෙවොදෙරොපිත සුත් තං
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / ඡක් කනිපාත පාළි / 2. දුතිය පණ් ණාසකං / 9. සීති වග් පෙගො

87. “ඡහි,  භික් Jපෙව,  ධම් පෙමහි සමන් නාගපෙතො සුණන් පෙතොපි සද් ධම් මං අභබ් පෙබො
නියාමං ඔක් කමිතුං කුසපෙලසු ධම් පෙමසු සම් මත් තං.  කතපෙමහි ඡහි?  මාතා ජීවිතා
පෙවොපෙරොපිතා පෙහොති, පිතා ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො පෙහොති, අරහං [අරහා (ස්යා. කං.),
අරහන් පෙතො  (ක.)] ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො පෙහොති,  තථාගතස් ස දුට් පෙඨන චිත් පෙතන
පෙලොහිතං උප් පාදිතං පෙහොති,  සඞ් පෙඝො භින් පෙනො පෙහොති,  දුප් පඤ් පෙඤො පෙහොති ජපෙ�ො
එ�මූපෙගො.  ඉපෙමහි  පෙJො,  භික් Jපෙව,  ඡහි  ධම් පෙමහි  සමන් නාගපෙතො  සුණන් පෙතොපි
සද් ධම් මං අභබ් පෙබො නියාමං ඔක් කමිතුං කුසපෙලසු ධම් පෙමසු සම් මත් තං.

“ඡහි,  භික් Jපෙව,  ධම් පෙමහි සමන් නාගපෙතො සුණන් පෙතො සද් ධම් මං භබ් පෙබො නියාමං
ඔක් කමිතුං  කුසපෙලසු  ධම් පෙමසු  සම් මත් තං.  කතපෙමහි  ඡහි?  න මාතා  ජීවිතා
පෙවොපෙරොපිතා  පෙහොති,  න  පිතා  ජීවිතා  පෙවොපෙරොපිපෙතො  පෙහොති,  න  අරහං  ජීවිතා
පෙවොපෙරොපිපෙතො  පෙහොති,  න  තථාගතස් ස  දුට් පෙඨන  චිත් පෙතන  පෙලොහිතං  උප් පාදිතං
පෙහොති,  න  සඞ් පෙඝො  භින් පෙනො  පෙහොති,  පඤ් ඤවා  පෙහොති  අජපෙ�ො  අපෙන�මූපෙගො.
ඉපෙමහි  පෙJො,  භික් Jපෙව,  ඡහි  ධම් පෙමහි  සමන් නාගපෙතො සුණන් පෙතො  සද් ධම් මං
භබ් පෙබො නියාමං ඔක් කමිතුං කුසපෙලසු ධම් පෙමසු සම් මත් ත”න් ති. තතියං.

fuu  iQ;%fhys  wjOdrKfhkau  m%ldY  lr  we;af;a  ksjka  olskakg
Wmldr jk msßÈ ioaO¾uh wikakg fkd,efnk wjia:djla ms<sn`ojh'
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ksjka  u`.M,  ,nkakg  kï  isß  ioaO¾uh  Y%jKh  lsÍu
wksjd¾hfhkau ,eìh hq;= nj;a" mrf;daf>daIl m%;Hh yd iïud ÈÜÀhg
m;aùug Wmldr jk isß ioaO¾u Y%jKh fkdlr u.M, ,eìh fkdyels
nj;a fï iQ;%fha fukau wx.=;a;r ksldfha tk fida;dm;a;s wx. iQ;%fhys;a
meyeÈ,sju olajd we;'

fï wkqj fuu kshdu O¾uhls' hï flfkl= wdkka;ßl mdm l¾uhla
isÿ l, fyd;a ta mqoa.,hdg ta mdm l¾uh M, úmdl § wjika jk;=reu
isß ioaO¾u Y%jKh i`oyd wjia:djla fkd,efnhs' ta l¾u kshduh yd O¾u
kshduhg wkqjhs' fï wkqj iïu;a; kshduhg wkqj ta mdm l¾uh lr.;a
mqoa.,hd ;u ksjka u`.o jid wdjrKh lr .ks'

5. සත් තක් ඛත් තු පරම කථා 
අභිධම් මපිටපෙක / කථාවත් ථු පාළි 12. ද් වාදසමවග් පෙගො - (120)

641.  සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො පුග් ගපෙලො  සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතොති?
ආමන් තා. මාතා ජීවිතා පෙවොපෙරොපිතා… පිතා ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො… අරහා ජීවිතා
පෙවොපෙරොපිපෙතො… දුට් පෙඨන චිත් පෙතන තථාගතස් ස පෙලොහිතං උප් පාදිතං… සඞ් පෙඝො
භින් පෙනොති? න පෙහවං වත් තබ් පෙබ…පෙප.….

සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො  සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතොති?  ආමන් තා.
අභබ් පෙබො  අන් තරා  ධම් මං  අභිසපෙමතුන් ති?  න  පෙහවං  වත් තබ් පෙබ…පෙප.….
අභබ් පෙබො අන් තරා ධම් මං අභිසපෙමතුන් ති? ආමන් තා. මාතා ජීවිතා පෙවොපෙරොපිතා…
පිතා ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො… අරහා ජීවිතා පෙවොපෙරොපිපෙතො… දුට් පෙඨන චිත් පෙතන
තථාගතස් ස පෙලොහිතං උප් පාදිතං… සඞ් පෙඝො භින් පෙනොති? න පෙහවං වත් තබ් පෙබ…
පෙප.….

642.  සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො  සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතොති?
ආමන් තා.  අත් ථි පෙසො නියපෙමො පෙයන නියපෙමන සත් තක් Jත් තු පරපෙමො පුග් ගපෙලො
සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතොති?  න  පෙහවං  වත් තබ් පෙබ…පෙප.…  අත් ථි පෙත
සතිපට් ඨානා…පෙප.…  සම් මප් පධානා…  ඉද් ධිපාදා…  ඉන් ද්රියා…  බලා…
පෙබොජ් ඣඞ් ගා  පෙයහි පෙබොජ් ඣඞ් පෙගහි  සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො
සත් තක් Jත් තු පරමතානියපෙතොති? න පෙහවං වත් තබ් පෙබ…පෙප.….
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643.  නත් ථි  පෙසො නියපෙමො  පෙයන  නියපෙමන  සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො
සත් තක් Jත් තු පරමතානියපෙතොති?  ආමන් තා.  හඤ් චි නත් ථි පෙසො නියපෙමො පෙයන
නියපෙමන සත් තක් Jත් තු පරපෙමො පුග් ගපෙලො සත් තක් Jත් තු පරමතානියපෙතො,  පෙනො
ච  වත  පෙර  වත් තබ් පෙබ  – “සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො
සත් තක් Jත් තුපරමතානියපෙතො”ති.

නත් ථි පෙත  සතිපට් ඨානා…  පෙබොජ් ඣඞ් ගා  පෙයහි පෙබොජ් ඣඞ් පෙගහි  සත් තක් Jත් තු
පරපෙමො පුග් ගපෙලො සත් තක් Jත් තු පරමතානියපෙතොති? ආමන් තා. හඤ් චි නත් ථි පෙත
පෙබොජ් ඣඞ් ගා  පෙයහි  පෙබොජ් ඣඞ් පෙගහි  සත් තක් J  ත් තුපරපෙමො  පුග් ගපෙලො
සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතො,  පෙනො  ච  වත  පෙර  වත් තබ් පෙබ  –  “සත් තක් Jත් තු
පරපෙමො පුග් ගපෙලො සත් තක් Jත් තුපරමතානියපෙතො”ති.

644.  සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො  සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතොති?
ආමන් තා. සකදාගාමිනිය පෙමනාති?  න පෙහවං වත් තබ් පෙබ…පෙප.…  අනාගාමිනිය
පෙමනාති?  න  පෙහවං වත් තබ් පෙබ…පෙප.…  අරහත් තනියපෙමනාති?  න  පෙහවං
වත් තබ් පෙබ…පෙප.….
කතපෙමන  නියපෙමනාති?  පෙසොතාපත් තිනියපෙමනාති.  සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො
පුග් ගපෙලො  සත් තක් Jත් තු  පරමතානියපෙතොති?  ආමන් තා.  පෙය  පෙකචි
පෙසොතාපත් තිනියාමං ඔක් කමන් ති, සබ් පෙබ පෙත සත් තක් Jත් තුපරමතානියතාති? න
පෙහවං වත් තබ් පෙබ…පෙප.….

645.  න වත් තබ් බං  –  “සත් තක් Jත් තු  පරපෙමො  පුග් ගපෙලො  සත් තක් Jත් තු
පරමතානියපෙතො” ති?  ආමන් තා.  නනු පෙසො සත් තක් Jත් තු පරපෙමොති?  ආමන් තා.
හඤ් චි පෙසො සත් තක් Jත් තු පරපෙමො,  පෙතන වත පෙර වත් තබ් පෙබ – “සත් තක් Jත් තු
පරපෙමො පුග් ගපෙලො සත් තක් Jත් තුපරමතානියපෙතො” ති 

fuu  iQ;%hg  wkqj  i;a;laL;a;=  mrfuda  mq.a.f,da  hk  mofhka
fmkajQfha  fl;a  i;la  muKla miq  lrkakg b;sßj fida;dm;a;s  M,hg
m;ajQ  mqoa.,hdhs'  tjka  i;a;laL;a;=  mrfuda  mq.a.,hd w;ska  wdkka;ßl
mdm l¾uhla isÿ jkafkau ke;' th ksh; O¾u;djhls'  zzOïfuda  Nfõ
rla:;s OïupdßZZ hkq fuhhs' 

zzw භ ífnda wka;rd Oïux wNsifuka;=  wduka;d, k fyjx  j;a;ínx 
ud;d  Ôú;x  fjdfrdams;d  ms;d  Ôú;x  fjdfrda  ms;d wryd  Ôú;x  

fjdfrdams;d  දුÜfGak Ñ;af;ak  ;:d.;iai  f,days;x  WmamdÈ;x  
iÙf>da  Nskafkda;sZZ
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fï wkqj fida;dm;a;s M,hg m;a jQ fl;a i;la muKla miq lrkakg
b;sß jQ wßh Y%djlhd w;ska fujka wdkka;ßl mdm l¾uhla isÿ jkakg
lsisfia;au  wjldihla  bvla  ke;af;auh'  fï ksh; O¾u;djhls'  kshdu
O¾uhls'  ta  wkqj  fida;dm;a;sM,  ,dNsfhl=  w;ska  jer§ulska  fyda
wdkka;ßl mdml¾uhla isÿ fkdjkafkauh" hkak fï iQ;%fhka meyeÈ,s
lrk  ,o  O¾u;djhhs'  u`.M,  ,dNSkafkdjk  ´kEu  flfkl=  w;ska
wdkka;ßl  mdm  l¾uhla  isÿjkakg  bv  we;s  nj;a  fuysÈ  meyeÈ,sju
olajd we;' 

tfukau  fï  iQ;%fhka  wjOdrKfhkau  m%ldY  lrk  wfkla  lreK
jkafka wdkka;ßl mdm l¾uhla isÿ lr.;a mqoa.,hdg i;r i;smÜGdkh
mgka  fndÊ®Ù.  O¾u  ^i;a;  fndÊcx.&  olajd  i;a;sia  fndaêmdCIsl
O¾uhka wjfndaO jkafkao ke;' u`.M, ,nkakgo wjldYhla ke;af;auh'

(13) 7. සඞ් ඝදෙභ  සුත් තං
අඞ් ගුත් තර නිකාපෙයො / දසකනිපාත පාළි / 4. උපාලි වග් පෙගො

37.  “‘සඞ් ඝපෙභපෙදො  සඞ් ඝපෙභපෙදො’ති,  භන් පෙත,  වුච් චති.  කිත් තාවතා නු  පෙJො,
භන් පෙත,  සඞ් පෙඝො  භින් පෙනො  පෙහොතී”ති?  “ඉධුපාලි,  භික් ඛූ  අධම් මං  ධම් පෙමොති
දීපෙපන් ති,  ධම් මං  අධම් පෙමොති  දීපෙපන් ති,  අවිනයං  විනපෙයොති දීපෙපන් ති,  විනයං
අවිනපෙයොති  දීපෙපන් ති,  අභාසිතං  අලපිතං  තථාගපෙතන භාසිතං  ලපිතං
තථාගපෙතනාති  දීපෙපන් ති,  භාසිතං  ලපිතං  තථාගපෙතන  අභාසිතං  අලපිතං
තථාගපෙතනාති  දීපෙපන් ති,  අනාචිණ් ණං  තථාගපෙතන  ආචිණ් ණං  තථාගපෙතනාති
දීපෙපන් ති,  ආචිණ් ණං තථාගපෙතන  අනාචිණ් ණං  තථාගපෙතනාති  දීපෙපන් ති,
අපඤ් ඤත් තං  තථාගපෙතන  පඤ් ඤත් තං තථාගපෙතනාති  දීපෙපන් ති,  පඤ් ඤත් තං
තථාගපෙතන අපඤ් ඤත් තං තථාගපෙතනාති  දීපෙපන් ති.  පෙත ඉපෙමහි දසහි වත් ථූහි
අවකස් සන් ති අපකස් සන් ති ආපෙවනි [ආපෙවනිං (චූ�ව. 352) ආපෙවණි, ආපෙවණිකං
(තත් පෙථව  අපෙධොලිපි)] කම් මානි  කපෙරොන් ති  ආපෙවනි  පාතිපෙමොක් Jං  උද් දිසන් ති.
එත් තාවතා පෙJො, උපාලි, සඞ් පෙඝො භින් පෙනො පෙහොතී”ති. සත් තමං.

9. පඨම ආනන්   සුත් තං
අඞ් ගුත් තරනිකාපෙයො / දසකනිපාතපාළි / 4. උපාලිවග් පෙගො

39.  අථ පෙJො  ආයස් මා ආනන් පෙදො  පෙයන  භගවා  පෙතනුපසඞ් කමි;
උපසඞ් කමිත් වා භගවන් තං අභිවාපෙදත් වා එකමන් තං නිසීදි. එකමන් තං නිසින් පෙනො
පෙJො ආයස් මා ආනන් පෙදො භගවන් තං එතදපෙවොච – “‘සඞ් ඝපෙභපෙදො සඞ් ඝපෙභපෙදො’ති,
භන් පෙත,  වුච් චති.  කිත් තාවතා  නු  පෙJො,  භන් පෙත,  සඞ් පෙඝො  භින් පෙනො පෙහොතී”ති?
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“ඉධානන් ද,  භික් ඛූ  අධම් මං  ධම් පෙමොති  දීපෙපන් ති,  ධම් මං  අධම් පෙමොති  දීපෙපන් ති,
අවිනයං  විනපෙයොති  දීපෙපන් ති…පෙප.…  පඤ් ඤත් තං  තථාගපෙතන අපඤ් ඤත් තං
තථාගපෙතනාති දීපෙපන් ති.  පෙත ඉපෙමහි දසහි වත් ථූහි අවකස් සන් ති අපකස් සන් ති
ආපෙවනි කම් මානි කපෙරොන් ති ආපෙවනි පාතිපෙමොක් Jං උද් දිසන් ති. එත් තාවතා පෙJො,
ආනන් ද, සඞ් පෙඝො භින් පෙනො පෙහොතී”ති.

“සමග් ගං  පන,  භන් පෙත,  සඞ් ඝං  භින් දිත් වා  කිං  පෙසො  පසවතී”ති?  “කප් පට් ඨිකං,
ආනන් ද,  කිබ් බිසං  පසවතී”ති.  “කිං  පන,  භන් පෙත,  කප් පට් ඨිකං කිබ් බිස”න් ති?
“කප් පං, ආනන් ද, නිරයම් හි පච් චතීති –

“ආපායිදෙකො දෙනරයිදෙකො, කප් පට් දෙඨො සඞ් ඝදෙභ දෙකො;
වග් ගරදෙතො අධම් මට් දෙඨො, දෙයොගක් දෙඛමා පධංසති;

සඞ් ඝං  සමග් ගං  භින් දිත් වා  [පෙභත් වාන  [(සී.  ස්යා.),  භිත් වාන  (ක.)

චූ�ව. 354; ඉතිවු. 18; කථාව. 657] කප් පං නිරයම් හි පච් චතී”ති. නවමං;

nqÿmshdKka  ðjudkj  jev  isá  hq.fha§;a  fndfyda  mqoa.,hska  ksjka
olskakg Wmldrjk msßisÿ  ksjka  u`.  úúOdldrfhka  fjkialr O¾uh
wO¾uh lr nqoaO NdIs;h fjkia lr m%ldY l< wjia:d ;sìks'
fujka tla wjia:djl Wmd,s keue;s NslaLqjla nqÿmshdKka jykafiaf.ka
widisá m%YaKhlg ms<s;=re jYfhka wx.=;a;r ksldfha tk zziÙ>ZZ fNao
iQ;%h foaYKd lr jod, fial'

fï lreK miq lf,l§ fndfyda fokd w;f¾ idlÉPdjg Ndckh jQ
ksid  wdkkao  yduqÿrefjda  ;jÿrg;a  lreKq  meyeÈ,s  lr.ekSu  i`oyd
nqÿmshdKkaf.ka  lreKq  úuid  isáhy'  thg  ,enqKq  ms<s;=re  jYfhka
wx.=;a;r ksldfhys tk fï mGu wdkkao iQ;%h foaYkd lrk ,oy'

wo jk úg ikaksfõok ud¾.j,ska fukau fndfyda úydria:dk j,;a
úfYaIfhkau fmdfydh Èkj,;a nqÿ nK foaYKd lrk .sys meúÈ fomsßiu
úiska úfYaIfhkau ±k.;hq;= lreKq ldrKd fuys i`oyka lrñ'

tfukau  nqoaO  O¾uhg  wod<j  fmd;am;a  ,shd  m,  lrk  .sys  meúÈ
fomsßiu fï lreKq  f;areï f.k ;uka  ,shk fmdf;a  fyda  ,shú,af,a
igyka  jk  foa  ksid  ;j;a  flfkl=f.a  ksjka  u`.  jeiS  weysÍ  hk
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wdldrfha  oyula  ;uka  lshkafka  kï ,shkafka  kï th iÙ> fNaohg
wh;a jk wdkka;ßl mdm l¾uhla isÿ jkakla nj meyeÈ,sj f;areï .;
hq;=h'

ix>dhkdjla  mj;ajkakg  woyia  lrK  idlÉPd  lrk  fï  hq.fha
n,OdÍkaf.ka  yd  kdhl ldrld§kaf.;a  wjOdkhg fhduq  úh hq;=  fï
lreKq ksjerÈj f;areï f.k nqoaO O¾uh iïnkaOj lreKq ,shd t<s±laúh
hq;=h' tajd wdjdg .shdg wgqjdfjys ;sfnkjdhehs fmkajd ÿkakdg ksjerÈ
nqÿ  oyu  fkdfõ  kï  fï  O¾u  ix>dhkdj,g  iïnkaO  jk  uq,ajk
fndfyda  fofkl=kao  wdkka;ßl mdm  l¾uhl yjq,a  lrejka  jk njo
fuys§ meyeÈ,sju fmkajd Èh hq;=uh'

wo  ld,hg  wkqj  ±k.;  hq;="  f;areï  .;  hq;=  fuf;la  l,a
hgm;aj  ;snQ  jeo.;au  O¾u;djhla  ms<sn`oj"  meyeÈ,s  lr.;
hq;=j ;sfnkjd' nqÿyduqÿrefjda foaYkd lrmq nqoaO O¾uh fndfydu fofkla
wo jk úg úlD;s lr, foaYkd lrñka ;ukagu wys;lr M, úmdl Wreu

l ර.kakd nj tfyu ke;akï wdkka;ßh mdm l¾uhla ;ukau lr.kakd
nj fkdokakd  fndfyda  .sys  meúÈ fofldgiu fjkqfjka  fuh meyeÈ,s
lr§u hq;=lula fia i<lñ'

úfYaIfhkau j¾;udk hq.fha§  fkdfhl=;a  ikaksfõok ud¾. j,ska
iy úúO wdldrfhka úúO ;ekaj, O¾uh foaYkd lrkjd' nqoaO O¾uh
foaYkd  lrkj lsh,  ;uka  lrk foa  fya;=M,  oyug .,md  n,kafka
ke;sj l%shd  lsÍu jerÈhs'  ta  wh flfrys  wkqlïmdfjka  ta  wh f;areï
fkd.;a; ta whg wjfndaO fkdjqkq b;du jeo.;a fohla nqoaO foaYkdfõ
foaYkd lr, ;sfhkjd' nqÿ yduqÿrefjda foaYkd lrmq iQ;% O¾u lsysmhla
weiqfrka  fï  lreKq  f,dalhdg  foaYkd  lr meyeÈ,s  lr  §u  i`oyd  ;
%smsglfha  wx.=;a;r  ksldfha;a  úNx.mam%lrKfh;a  uydj.a.
md,sfh;a  ;sfhk  O¾u  ldrKd  lsysmhla  ms<sn`oj  fuys§  ú.%y  lrkak
n,dfmdfrd;a;= fjkjd' nqÿyduqÿrefjda mxp wdkka;ßh mdm l¾uhka .ek
foaYkd lr,d ;sfhkjd'

1' ud;d úfrdams;d" ;uka ìysl, ujf.a Ôúf;a f;dr lsÍu
2' ;ukaf.a mshdf.a Ôúf;a f;dr lsÍu
3' wry;=ka jykafia kulf.a Ôú;h f;dr lsÍu'
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4'  ls<sgq  fÉ;kdjla  we;sj"  jerÈ fÉ;kdjla  we;sj nqÿ  flfklaf.a
wef`.a f,a fi,ùu ^kuq;a cSjl;=ud nqÿ yduqÿrejkaf.a ll=, ;=jd, jqkdu
fnfy;a ±óu isÿl<d' t;k È f,a fi,jqkd' kuq;a tal jerÈ fÉ;kdjla
fkdfjhs' hym;a fÉ;kdjla' tfy;a nqÿyduqÿrejkaf.a f,a fi,ùu jerÈ
fÉ;kdjla  we;sj  lf<d;a  tal;a  mxp  wdkka;Íh  mdm  lïu  j,g
wyqfjkjd&

5' Bg miafi wjidk tl ;ud —ixf>da fNafoda  Nskafkd˜ ix> fNaoh
lsÍu fï my ;ud wdkka;Íh mdm lïu" hfula wdkka;Íh mdm lïuhla
lr.;a fudfydf;a mgka" ^wka wka;ßl& w;rla ke;sju ta mdm lïufha
M, úmdl ta  mqoa.,hdg Wreu  fjkjd'  M, úmdl ,efnkjd'  ú|jkak

fjkjd' ta ksid mxpdkka;ßh පාප lïuhla l< mqoa.,hdg ta ;uka lr.;a
mdm lïufha n,h jeä ksid T¨j Wiaikak neye' O¾uh wykak neye'
O¾uh f;areï .kak neye' ta ksid mdm l¾uh f.jd wjika lrk;=reu
O¾u ud¾.fha hkak neye' u.M, ,nkak neye' uereKdg miafi;a i;r
wmdhg .sys,a,d ta mdmh" ;uka lr.;a; úkdYh wjidk jk;=re;a i;r
wmdfha .; lrkjd'

ta ksid nqÿyduqÿrefjda foaYkd lr, ;sfhkjd" ñksfyla yeáhg WmÈk
hfula ;ud úiska lr.kak ;sfhk f,dl=u yd n,j;au mdm l¾uh ;ud
fï mxpdkka;ßh mdm lïuh yeáhg olajkafk'  yenehs  mxpdkka;ßh
mdm  lïuhla  l<d  lsh,d  ksjka  olskakg  neß  fjkafk;a  keye.  ±ka
w.%Y%djlhka  jykafia  flfkla  jk  uq.,ka  uy  wry;=ka  jykafia;a
w;S;fha  mxpdkka;ßh lïuhla l<d' kuq;a  wry;a  jqkd' yenehs  wry;a
jqkdg miafi;a fldgila M,úmdl jeh lrkak jqkd'

ta  ksid  fï  mxpdkka;ßh  mdm  lïuj, wka  wka;ßl  lshk tfla
f;areu w;rla ke;sju mdmfha M, úmdl f.jkak isoaO fjkjd lshk

woyihs'  ta  jdf.a  u  wdkka;ßl  iudêh;a  ;sfhkjd'  hï  u`.M,,d භී
wry;=ka  jykafia  flfklag w;rla  ke;sju tl È.gu ojia  y;la  ^7&
ix{d fõohs; ksfrdaO iudm;a;shg iujeÈ, wdkka;ßl iudêfhka .;
lrkak mq¿jka' cSj;a fjkjd' bkakjd' yqiau .kakjd' ish¿u foa lrkjd'
yenehs w;rla ke;sju iïudm;a;sh mj;skjd' talg lshkjd wdkka;ßl
M, ixudm;a;sh lsh,d" ta  jdf.a  u wdkka;ßl l=i, Oïu;a ;sfhkjd'
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tf;kaÈ  hïlsis  mqoa.,fhla  fida;dm;a;  M,hg  m;a  jqfkd;a  wry;a
u`.M,h iïmQ¾K fj,d fï meje;au wjika jk ;=reu w;rla ke;sju
ksjk lrd  .uka  lrkjd'  máfida;  ud¾.fha  bkakjd'  tal wdkka;ßl
l=i,  Oïu  lsh,d  nqÿyduqÿrefjda  foaYkd  lr,d  ;sfhkjd'  ta  ksid
“wdkka;ßl”  lshk  jpfka  fld;kg;a  .e,fmkjd'  mdm  l¾uhg;a"
l=i, Oïuhg;a .e,fmkjd' tal f;areï .kak ´k'

wx.=;a;r  kssldfha  tk  ^oil  ksmd;fha&  ix>  fNao  iQ;%hg  wkqj
nqÿyduqÿrejkaf.ka  oï iNd uKavmfha  § f,dl=  m%Yakhla  wykjd'  yeu
flfkla u l:d lrkakg mgka .;a;d fï wdk;a;ßl mdm l¾uhla jk
ix> fNao" ix> fNaoh lshkjd' fïfl f;areu fudllao lsh,d ta kssid
nqÿyduqÿrefjda  fï ix>fNao  lshk tl iQ;%  O¾u lsysmhl§u meyeÈ,sj
msßisÿj ú.%y lr,d §,d ;sfhkjd'

fï  ú.%yh  ;sfhkafka  ;%smsglfha  wx.=;a;r  ksldfha  yhjk fmdf;a
oYl ksmd;fh' ta lshkafka lreKq oyhlska úia;r lr, ;sfhk iQ;%hla"
iQ;%  O¾u mylu fï ix> fNao  ms<sn|j ú.%y lr, ;sfhkjd'  wdkkao
yduqÿrejkag  foaYkd  lrmq  iQ;%h  ;ud  mGu  wdkkao  iQ;%h'  wx.;a;r
ksldfha 10'1'4'9 hgf;a ;sfhk iQ;%hla'

w: fLd wdhiud wdkfJø fhk N.jd f;kqmixlñ
WmiXlñFjd N.jka;x wNsjdfoFjd taluk;x ksiSÈ
tluk;x ksisfkkd fL wdhiud wdkfJø N.jk;x t;ofjdp

—WmiXlñFjd N.jka;x wNsjdfoFjd˜ nqÿyduqÿrejkag je|,d tl;amiaaj
b|,d fukak fï jdf.a m%Yakhla weyeõjd'

ksiskafkda fLd wdhiud wdkfJø N.jka;x t;ofjdp"
—t;ofjdp˜ lshkafka m%Yakhla úuiqj" weyeõjd lshk tlhs'

fïlhs m%Yakh (

සඞ්> fNfoda සඞ්> fNfoda;s Nfk; jqpp;s

ls;a;dj;dkq fnd Nfk; සඞ්f>d Nskafkda fyd;S ;s

fï fNao Nskak hkak tlg hk jpk folla" Nd.Hj;=ka jykai" fï

yeu flfkla u iX> fNao" iX> fNao lshkjd" fïfla f;areu fudllao@
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fïl  fldfyduo  isÿjkafka"  ld  w;ska  o  fïl  isÿjkafka"  fudk

wdldrfhka o fïl isÿjkafk" hfula fï mdmh isoaO lrkjd kï isoaO

fjkafka fldfyduo@ lsh,d wdkkao yduqÿrefjda weyeõjd'

tal  nqÿ  yduqÿrefjda  fndfydu  fláfhka  fma,s  .Kklska  wdkkao

yduqÿrejkag ú.%y l<d'

—bOdkkao NslaLq̃

—NslaLq˜ lshkafka uyK fufyK Wmdil Wmdisld isõjkla msßiguhs'

1' wOïux Ofuud;s §fmka;s

Oïux wOfuda;s §fmka;s

2' wúskhx úkfhda;s §fmka;s

úkhx wúkfhda;s §fmka;s

3' wNdis;x w,ms;x ;:d.f;k Ndis;x ,ms;x ;:d.f;kd;s §fmka;s    

NdIs;x ,ms;x ;:d.f;k wNdis;x w,ms;x ;:d.f;kd;s §fmka;s

4' wkdúKaKx ;:d.f;k wdúKaKx ;:d.f;kd;s §fmka;s

wdúKaKx ;:d.f;k wdkdúKaKx ;:d.f;kd;s §fmka;s

5' wm[[;;x ;:d.f;k m[[;;x ;:d.f;kd;s §fmka;s

m[[;;x ;:d.f;k wm[[;;x ;:d.f;kd;s §fmka;s

fu;k yeu fma,shlu;a jpkhla ;sfhkjd' §fmka;s —§fmka;s̃  lsh,

lshkafk hfula O¾uh wkqudkfhka jerÈ f,i m%ldY lr fuhu i;Hh

hehs mK msysgqjd m%ldY lsÍuhs' ;uka yßhg u O¾u w;a±l.kafka ke;sj

fya;=M, oyug nyd .,md fkdn,d w;aú|.;a;d lsh,d ;j;a flfkl=g

ta;a;= .kajk mßÈ jerÈ foa foaYkd lsÍu fyda  m%ldY lsÍu" ,shd ;eîu

wdÈh lsÍuhs'
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wOïux Ofuud;s §fmka;s - Oïux wOfuud;s §fmka;s

O¾uh hehs wO¾uh foaYkd lsÍu;a" wO¾uh hehs O¾uh foaYkd lsÍu;a
folu jerÈhs' fufyu tlla keye lsh,d O¾uh wO¾uh lsÍu;a" wO¾uh
O¾uh lsÍu;a ta fo;eku §fmka;s lshk jpkfhka lshfjkafka ;uka
wkqudk  [dkfhka  ±k.;a  foa  tfyu  ke;akï  jerÈhg  ldf.ka  yß
wy.;a; foa ;j;a flfkl=g jerÈhg m%ldY lr, ta mqoa.,hdg w;rux
lrkjd  uxuq,d  lrk w¾:hla  lsh,d  §,d  jerÈ  mdrlg fhduq  lrkjd
lshk tlhs fu;k È fmka;s lsh,d lshkafka' ta ksid fïl ix> fNaohg
wyqfjkjd'

nqÿyduqÿrefjda  foaYkd  ,o  W;=ï  O¾uh  máÉp  iuqmamdo  O¾uh"
ixfoaYkdj"  oaj;dkqiai;sh"  ;smßjÜgh"  p;=wßh  iÉp"  wksÉp"  ÿlaL"
wk;a: i;r i;smÜGdkhka" i;r iDoaê mdo" i;r i;smÜGdk wd§ i;a;sia
fndaêmdlaIsl O¾u jYfhka  ksjkg Wmldr jk fia  foaYkd lrk ,o
O¾uh fjkia lr O¾uh wO¾uh fia foaYkd lsÍu;a wO¾uh O¾uh fia

foa ශ kd lsÍu;a hk folu ix> fNao mdm l¾uhls'

wúkhx úkfhda;s §fmka;s - úkhx wúkfhda;s §fmka;s

nqÿyduqÿrefjda Kh ú.%yhla lr," úkh ú.%y l<d' ta lshkafka ixidr

Kfhka fjkafjk wdldrhhs  úkh f,iska  ú.%y lf<a'  fï Kh" úkh

lshk lreKq fol fyd|g f;areï.; hq;=hs' fï Kh lshkafka uqo,ska Kh

fjk  l:djla  fkdfjhs'  oi  wl=i,a  j,ska  iy  jHdmdoh"  wNscacd"

fodaukiai hk fï ish¨u foa j,ska Kh fjkjd' ta lshkafka ;uka lrk"

lshk ys;k jpkfhka" l%shdfjka"  is;=ú,af,ka lrkakd jQ ish¿u jerÈ

ksid  hï flfkl=  fï ixidr  Kh .kqfokqjlg nef|kjd'  rd.fhka"

oafõYfhka" fudayfhka mxpialkaOh Wmdodkh lr .;af;d;a Kh fjkjd'

wfma  bkaøSh  හ h  wdh;k jYfhka  mdúÉÑ  lr,  fïjd  ksÉphs"  iqLhs"

w;a:hs lsh,d Wmdodkh lr.;af;d;a wms Kh fjkjd' w;a:hs lshkafka

uu;ajfhka" uudhkfhka" u[a[;djfhka" wiaóudkfhka uu hehs uf.a

hehs w,a,d .ekSuhs' fï Kh iy úkh nqÿyduqÿrefjda úkh msglfha iy

úNx.m%lrKfha fndfyda  ;ekaj, foaYkd lr, ;sfhkjd' fïl jerÈhg

ú.%y  lf<d;a  Y%djlhkag  f;areï  .kak  neß  úÈyg  ,sh,d  ±lajQfjd;a

fukak fï Kh úkh jerÈ f,i f,dalhdg foaYkd lsÍfuka"  f,dalhd
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jerÈ f,i f;areï .;af;d;a fï ix> fNaoh fjkjd lsh,d nqÿyduqÿrefjda

meyeÈ,sju foaYkd lr,d ;sfhkjd'

tod nqÿyduqÿrefjda msßksjka mEfuka miq ld,Skj fkdfhl=;a wdldrhg

wgqjd" àld" ámamks úY=oaê ud¾.h wd§ fmd;a m;a ,sùfuka fndfyda wh fï

ix> fNao mdm l¾uh lr.;a;d' úY=oaê ud¾.h .=refldg .re fldg fmd;a

,shQ  wog;a  fmd;a  m;a  ,shk  ish¿u  fokd  fï  mdm  l¾uh  ;jÿrg;a

lr.kakjd'

wNdis;x w,ms;x ;:d.f;k - Ndis;x ,ms;x ;:d.f;නාති §fmka;s

Ndis;x ,ms;x ;:d.f;k - wNdis;x w,ms;x ;:d.f;kd;s §fmka;s

fuys  ,ms;x lshkafka  wkq±k jod<"  Ndis;x lshkafka  foaYkd jod<

nqÿyduqÿrefjda foaYkd fkdl< foa iy wkq±k jod< ke;s foaj,afukak fï

wdldrhhs  lsh,d  ;sfhkafka  lsh,  foaYkd  lrkjd  kï  th  wNdis;x

w,ms;x ;:d.f;ak Ndis;x ,ms;x lsÍuhs'

;:d.;hka  jykafia  foaYkd  lrmq  foa  ú.%y  lrmq  foa  wkq±k jod<

foa  ;:d.;hka  jykafia  foaYkd  lf,a  kE  lsh,d  lshkjd'  ta  jdf.au

nqÿyduqÿrefjda foaYkd lrmq" wkq±k jod<" hï hï foaj,a fï wdldrfhka

fkdfõ fukak fufyu lsh, ;sfhkjd hkqfjka jerÈhg lsh, jerÈ foa

foaYkd lsÍu Ndis;x ,ms;x ;:d.f;k - wNdis;x w,ms;x lsÍu y;rfjks

wdkka;ßl mdm l¾uhla lr.ekSuhs'

nqoaO NdIs;h lshkafka mßhdma;s O¾uh' ta mßhdma;s O¾uhg hï hï

foaj,a tl;= lr, fjk fjk NdIdj,g mßj¾;kh lr,d" fjk;a w¾:hla

±laùu  wNdis;x  w,ms;x  lsÍuhs'  úfYaIfhkau  pkaoia  ffjÈl  NdIdjg

fmr,Su;a  ta  ixialD;  mo  Ndú;d  lr  jerÈ  w¾:  ±laùu;a  fuu  mdm

l¾uhgu wh;a fõ' ;%smsglh isxy, nig mßj¾;kh lsÍfï § fï mdm

l¾uh  nyq,ju  isÿj  we;'  ;:d.;hka  jykafia  foaYkd  fkdlrmq

foa ;:d.;hka jykafia foaYkd l<d lsh,d fjk;a NdIdjlg mrsj ර්;kh

lsrSu ,shd oela වීu fyda foaYkd lsrSu ix> fNaohhs'
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WodyrKhla  úÈhg  —wksÉp"  ÿlaL"  wk;a:˜  lshk  ;s,laIKh"  nqoaO

NdIs;h ,ms;h isxy, NdIdjg mßj¾;kh lr, wks;Hhs" ÿlhs" wkd;auhs

lsh, hï lsis flfkla foaYkd lf<d;a fmd; m;, ,sh, ±lajqfjd;a th

ix> fNaohla fjkjd' nqÿyduqÿrejkaf.a foaYkdj ud.ë NdIdfõ ;sfhkafka

wksÉp" ÿlaL" wk;a; wksla me;af;a ;sfhkafka —ksÉp" iqL" w;a:˜

wkdúKaKx ;:d.f;k wdÑKaKx ;:d.f;kd;s §fmka;s

wdÑKaKx ;:d.f;k wkdjKaKx ;:d.f;kdks §fmka;s

;:d.;hka jykafia  foaYkd lrmq  wßh iÉp úNx. iQ;%fha  meyeÈ,s

lrfok  wdÑlaLkd  foaYkdj"  —m[a[mkd"  mÜGmkd  úNckd"  újrkd"

W;a;dk lïuka;s̃  jYfhkqhs foaYkd lf<a' ta lshkafka ksjka wjfndaO

lr.ekSug Wmldr jk wdldrhguhs  foaYkd lf<a'  kuq;a  fï wdÑKaK

foaYkdj  wkdÑKaK foaYkdjla  lrñka  ÈjH  f,dafla  hjkak  wmdfhka

fífrkak u;= nqÿjk nqÿka ±l ksjka olskak tfyu ke;akï OHdk ,n,

n%yau  f,dalhg  .sys,a,d  n%yau  cd,  iQ;%fha  lsh,  ;sfhk  n%yau  ±,g

wyqfjkak yd ;j fndfyda  wNs[a[d ,nk hï lsis flfkla fï W;=ï

O¾uh  foaYkd  lrkjd  kï  t;kÈ  wr  wdÑKaK  foaYkdj  wkdÑKaK

foaYkdjla fjkjd' ta jdf.au ;:d.;hka jykafia foaYkd fkdlrmq fï

wkdÑKaK  foaYkdjka  wdÑKaK  foaYkdjka  yeáhg  foaYkd  lsÍu;a

ix>fNaohg wyqfjk jrola nqÿyduqÿrejkaf.a nqoaO NdIs;h  olajk jpk

ta wdldrfhka u foaYkd fkdlf<d;a fï ud.ë jpkj,g jerÈ f,iska mo

mru isxy, jpkhla lsõfjd;a w¾:h fjkia lf<d;a tal ix> fNaohg

wyqfjkjd' wdkka;ßl mdm l¾uhla l<d fjkjd'

wm[a[;;x ;:d.f;k m[[;;x ;:d.f;kd;s §fmka;s

m[a[;;x ;:d.f;k wm[[;;x ;:d.f;kd;s §fmka;s

ta jdf.au m[a[;a;s wm[a[;a;s yeáhg wm[a[;a;s m[a[;a;s yeáhg

foaYkd lrkjd kï ta  mqoa.,hd iXf>da  Nskafka  mdm l¾uh lr.;a;d'
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fï wdldrhg iXf>da Nskafkda fNfoa f,iska lreKq 10 la ú.%y l<d'

f; bfuys oiys jF:qys wjliik;s jjliik;s

wdfjksluudks lfrdk;s

wdfjkslïudks  lfrdk;s  lshkafka  jerÈ wdldrhg fï O¾uh jerÈ

mßj¾;khlska  fyda  ú.%yhlska  fyda  úia;rfhlska  fyda  jerÈ  wdldrhg

lshd ñksiqka fkdu`. heùuhs' —fukak fïlhs nqqÿyduqÿrefjda foaYkd lr,

;sfhkafk fufyu tlla  foaYkd lr,d  kE˜ lsh,d  jerÈ úÈhg"  jerÈ

w¾:hla m%ldY lsÍu ix>fNaohhs'

fï  wdldrhg  wjliaika;s  jjliaika;s  ;j  mqoa.,fhlaj  wmyiqjg

jerÈ mdrlg w;rux lsÍug fhduq lrkkï ixidfr w;rux lrjkjd kï

tal iXf>da Nskafkda wdkka;ßl mdm l¾uhla fjkjd'

wjliik;s jpliik;s wdfjksluudks lfrdk;s

wdfjys md;sfudlLx WoÈika;s

t;a;dj;d fLd wdkkao iXf>da Nskafkd fyd;S ;s

fukak fï lreKq oyh yß yeá f;areï fkdf.k hï lsis flfkla

jerÈ  wdldrhg  jerÈ  fia  O¾uh  wO¾uh  lsÍu"  úkh  wúkh

lsÍu"nqÿyduqÿrejkaf.a  nqoaO  NdIs;h  ,ms;h  w,ms;h  wNdIs;h  w,ms;h

lsÍu"  nqÿyduqÿrejkaf.a  wdÑKaK  foaYkdj  wdkdÑKaK  foaYkdj  fia

foaYkd lsÍu ix> fNaO l¾uh lr.ekSuhs' fï uyd mdm l¾uh fndfyda

fldgu ;%smsglh isxy,hg fyda fjk;a nilg momru f,iska mßj¾;kh

l< mßj¾;lhka w;ska o isÿù we;'

nqÿyduqÿrefjda msßksjka md,d wjqreÿ 900 lg ú;r miafia Th úiqoaê

ud¾.h we;=¿ fmd;a 17 la ,sh, fï O¾uh Nskak lsÍu" fNao lsÍu" úkdY

lsÍu lr, mrud¾: O¾uh fjkia lr, iïu;fhka fï jpk wrf.k l

%shdmo kdumohla  lr.;a;d  fï ud.ë NdIdfõ hï hï jpk kdu mo

yeáhg;a" ls%hdmo yeáhg;a folgu mdúÉÑ lr, ;sfhkjd' ix> lshkafka

kdu mohla jqk;a ixf>da" ix>x lshkafka l%shdmohka"
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WodyrK yeáhg"

nqoaOx irKx .ÉPdñ" Oïux irKx .ÉPdñ, ix>x irKx .ÉPdñ hkak
ud.ë  NdIdfjka  ;sfhkafka  .ÉPdñ  irKx  nqoaOx"  .ÉPdñ  Oïux
irKx" .ÉPdñ ix>x hkqfjkqhs'

fu;k  nqoaOx"  Oïux"  ix>x  lshkafka  lsisfia;au  kdu  mo  ;=kla
fkdfjhs' l%shd mo ;=kla' wms fï ;sirKh lsh,d lshkafka ;ukaf.a ysf;a
we;s lr.; hq;= msßisÿ njg m;alr .; hq;= u`.m, ,nkakg Wmldr jk

l%shdldrlï තුනක්.

පෙම් රාග බව,  ද්පෙව්ශ බව, පෙමෝහ බව උදුරා දැමීම සඳහා ප්රාපෙයෝගිකවම තමා
තුලින්  කරගත  යුතු  ක්රියාකාරකම්  වලටයි  බුද්ධං  කිව්පෙව්,  එනම්  භව  උදුරා
දමන්නට කරන ක්රියාකාරකම් වලටයි.

B<`.g Oïux lsõfõ iQ;%hg O¾uhg nyd .,md n,d úkhg ii|d n,d
;ukaf.a  is;g tk wruqKq  j,ska  whym;a  foa  bj;a  lsÍu;a  hym;a  foa
Ndú;d lsÍu;a .ÉPdñ irKx Oïux lshkafka'

ix>x lsõfj fï  සංidr iïnkaO;djh fï iuqoh .id ì|,d isf;ka
wialr, oukakg Wmldr jk ud¾. pßhdj ms<sn| ú.%y lrmq fohla' ta
ksid fï .ÉPdñ irKx nqoaOx" .ÉPdñ irKx Oïux" .ÉPdñ irKx ix>x
lshk fma,s ;=k wksla me;a; .eyeõju fïl kdu mo ;=kla jqkd' nqoaOx
lshkafka wr mkaif,a ;sfhk nqÿ ms<sfu" Oïux lshkafka mqia;ldf,a fyda
nK uvqfj ;sfhk ;%smsgl fmd;a álghs' ix>x lshkafka mkaif,a bkak

yduqÿrejkaghs'  fïl jerÈhs'  nqoaO"  Oïu"  ix> lshk jpk ;=න u kdu
mo ;=kla yeáhg fkfjhs ;%smsglfha fu;ek ú.%y lr, ;sfhkafka' l

%shdmo  තුනක්  yeáhghs'  fïjd kdu mo ;=kla lr .ekSu ;uhs wmsg fï

ish¨  jer§ï  j,g  fya;=  jqfka'  ixf>da  Nskaf නා fu;k  mqoa.,fhla
fkdfjhs'  yduqÿrefjda  kula  fkdfjhs  ixf>da  lshkafka'  fï  ixidr
iïnkaO;djhla fï ixidr nkaOkhla fï ne÷ï ;=k .y, ì|, hï lsiss

mqoa.,fhla ixf>da lshk ;;a;ajhg m;afjkjd' ix> lshk ;;a;ajhg පත්
පෙවනවා.  බුදුහාමුදුරැපෙවෝ පෙම් ධර්මය පෙද්ශනා කපෙ�ේ  නිවන් දකින්නට උපකාර
වන මාර්ග චරියාව පෙපන්වා දීමටයි. Nskak lrkafka fNao lrkafka ta u`.hs'
O¾uh jy," wdjrKh lr, ;j flfkl=f.a ksjka u`. wdjrKh  lrkjd
kï tal wr lshk wdkka;ßl mdm l¾uhhs' ix> fNao lsÍuhs'
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B<`.g  nqÿyduqÿrejkaf.a  foaYkdj  ud.ë NdIdfõ  ;sfhkafka  wksÉp"

ÿlaL"  wk;a:"  wksla  me;af;a  ;sfhkafka  —ksÉp" iqL"  w;a:˜ fï wksÉ ච"
ÿlaL" wk;a: lshk jpk ;=k ±ka  jerÈhg mßj¾;kh lr, ;sfhkjd
wks;Hhs" ÿlhs" wkd;auhs lsh,d'

fï  ;s,laIKh  lshk  nqoaO  NdIs;h  ;%s,laIKh  hhs  mßj¾;kh
lr, ;sfhkjd  fïl ,l=Kq  ;=kla  fkdfjhs'  lmd  ±ñh yels  Lh l<
yels  .;s  ;=kla'  ta  jdf.au  LK  iïm;a;sh"  CIK  iïm;a;sh  lsh,

mßj¾;kh  lr,  ;sfhkjd'  J K  lshkafk  flf,ia  lmd  ±ñh  yels
hkakhs'

ta  jdf.a  u  Nj"  Nfjda"  Njx  lshk ud.ë  mo  Njh  lsh,  jerÈhg
mßj¾;kh lr, ;sfhkjd'

wiai"  miai  lshk  ud.ë  mo  wdYajdi  m%dYajdi  hehs  jerÈ  f,i
mßj¾;kh lr, ;sfhkjd' wiamia lrkjd lsh,d wms wo Ndú;d lrk
jpkhla ;sfhkjd' tkï wiai miai lshkafka wjYH foa we;=<g .ekSu;a"
wkjYH foa  bj;a  lsÍu"  m%ydKh lsÍu  hk woyihs'  th  fï fodrj,aa

yfhka u l< hq;= fohla'  fiaú;ín  අපෙසේවිතබ්බ  iQ;%fha  meyeÈ,sj fuh
ú.%y lr,d ;sfhkjd'

nqoaO  NdIs;fha  tk  oajdkqiai;sh"  miqld,Skj  foaj;dkqiai;sh"  f,i
fjkia  lr,d  mßj¾;kh  lr,d  ;sfhkjd'  oaj;dkqiai;sh"  oaj;djh
fome;a; nqoaO NdIs;fha iEu ;eklu foaYkd lr, ;sfhk O¾u;djhla"
fïl foaj O¾uh fkdfõ' f,dal md,l O¾u;d fol'

iqj" wiQj O¾uialkaOh wiQydroyila O¾uh f,i jerÈhg mßj¾;kh
lr,d ;sfhkjd' fï fome;a; meje;au yd ksjkhs'

ksí බිod  hkak l,lsÍu  f,i jerÈhg mßj¾;kh lr,d  ;safhkjd'

ksí බිod hkq flf,ia neñ ;=kg fkdne|Suhs'

ta  jdf.au  Oïuplalmj;ajk iQ;%fha  lrmq  —lduiqL,a,sldkq  fhdaf.da
w;a;Å,u;dkqfhdaf.da  WfNda  wkaf;da  wkqm.ïu  uCêcsud  mámod
N.jf;ak wNsiïnqoaOd˜ lshk nqoaO NdIs;fha uCêcsud mámod lshk tl
uOHu m%;smodj" ueo udj; fyda ueÿï ms<sfj; (Middle Path) lsh,d jerÈhg
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foaYkd lf<d;a wr wdÑkak foaYkdj wkdÑkak foaYkdjla jqkd' th ix>
fNaohg wyqfjkjd'

w¾:" O¾u" ksrela;s" máixNsod jYfhka ú.%y l< hq;= fï W;=ï nqoaO

NdIs;h  mo  mru  f,i  w¾:  olajd  mßj¾;kh lr  ú.%y  lsrSu  wog;a

nyq,ju isÿfjkjd' kuq;a fï wh fïl wdkka;ßl mdm l¾uhla jk nj

okafk keye' ±k l<;a fkd±k l<;a fï jerÈ mßj¾;khka ksid ix>

fNaohla fjkjd' ta ksid ta wh flfrys wkqlïmdfjka fïjd fmkajd Èh

hq;=hs'

nqÿyduqÿrejka  foaYkd  l<  O¾uh  —id;a;x  ijH[ackx  flaj,

mßmqKaKx mßY=oaOx˜ wvq.dfk jpkhla wl=rla we,ms,a,la lsisflfkl=g

fjkia lrkak mq¿jkalula kE' fjkia lrkak bvla ;sh,;a kE' kuq;a

fndfyda wh පස්පෙසේ ldf,l È fï nqoaO NdIs;hg wgqjd àld ,sh,d" úY=oaê

ud¾.h ,sh,d fkdfhl=;a wdldrfhka fï nqÿ oyu fjkia lr, ;sfhkjd'

Ndjkdjg;a" YS,hg;a" wd¾h wIa:dx.sl ud¾.hg;a fujka jerÈ ú.%yhla

±kg Ndú;fha mj;sk nj ish¨ fokdu fyd|g f;areï .kak ´k' fï

nqoaO NdIs;h ,ms;h nqoaO foaYkdj" wdÑlaLkd foaYkdj f;areula kee;sj"

ldf.ka  yß  wy,  ±k  f.k  fmd;lska  n,df.k"  wgqjd  ldrhkaf.a

fmd;am;aj,ska  wrf.k  fï  O¾uh  wO¾uh  f,i  foaYkd  lsÍfuka

ix>fNaoh lr.kakjd' iuyr wgqjdj, yß foaj,a ;sfhkjd' jerÈ ;eka

jeähs'

úfYaIfhkau  nqoaOf>daI  yduqÿrejka  ,shQ  wgqjdjkays  nqÿyduqÿrefjda

foaYkd lrmq oi wkqiai;s" iu i;,sia Ndjkdjla yeáhg ú.%y lr," wr

nqoaO NdIs;h ,ms;h" nqÿyduqÿrefjda mkjd jod< foa nqoaO m%{dma;sh fjkia

l<d' 

fï ix> fNao iQ;%h ;%smsglfha  ,sh,d ;sfhkjd fndfyda  wh fïj;a

lshjkjd' kuq;a fïfla w¾:" O¾u f;areï wrf.k keye' ;j ;j;a Th

jerÈ jef ඩ්u bÈßhg;a lr,d O¾uh wO¾uh lr,d Th wdÑkak foaYkdj

wkdÑkak lr,d'  wksla  whf.a  ksjka  u`. jyk tl ±kaj;a  kj;ajkak

´k'  wms  iEu  flfklau"  ksjerÈ  O¾uh f;areï  .;a  wh  úiska  kshu
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ksjerÈ  ksjka  u`.  f,dalhdg  meyeÈ,s  lr,d  fokak  ´k'  úfYaIfhkau

YS,h" iudêh" Ndjkdj wd¾h wIaGdx.sl ud¾.h wd§ ish¨ foag fï foa

wod< fjkjd' ish¨ foagu l,ska iEcqju fï O¾uh" ksjerÈ foa ksjerÈ

f,i;a jerÈ foa jerÈ f,i;a ±k O¾u ud¾.h wkq.ukh l< hq;=hs' jerÈ

foa w;ayeÍu;a l< hq;=hs' ta ksid fï iQ;%h u;=lr,d fmkakqfõ fndfyda

fofkla fï jerÈ ;j ;j;a lrf.k wdkka;ßh mdm l¾uhla lr.kak

ksid" Bg jvd ;j;a úYd, msßilf.a ksjk jeySu fndfydau n,j;a mdmhla

jk ksihs' 

nqÿyduqÿrefjda wjqreÿ 45 la mkjd jod< m%{ma;s ;sfhkjd' tajd WoafoaY"

ksoafoaY" පටිksoafoaY lsh, ;smßjÜghlska ú.%y lr,d ;sfhkjd'

tajd ixfoaYkdj" oaj;djh" ;smßjÜgh" p;=wßh iÉph" máÉp iuqmamdo

O¾uhg wod<j foa ශ kd lr,d l< hq;= foa iy fkdl< hq;= foa meyeÈ,sj

fmkajd  §  mkjd  jod<"  kuq;a  miql,l §  fï  m%{dma;s  uydhdkslfhda

iy ;j fkdfhla wh foaj wd.ï j,g" WmksIoa O¾uhg ffck wd.ïj,g

.e,fmk wdldrhg fjkia lr,d ;sfhkjd' fï ;uhs ix> fNaoh'

fïjd ix> fNaohg wyqfjk mdm l¾uhka jk nj;a fkdokakd ksid

úfYaIfhkau wo j¾;udkfha O¾uh foaYkd lrk wfma mskaj;a iajdóka

jykafia,dg fï lr.kak wdkka;ßl mdml¾u j,ska ñ§ ksoyia fjkak

wms  fï i;Hh meyeÈ,s  lr,d"  lsh,d  §,d  wkqlïmdfjka  ta  wh;a  fï

mdmfhka uqojd .kak ´k' ta i|yd ñila udkhlska" ;rylska" ffjrhlska

lshk fohla fkdfjhs' ,shd olajk fohla fkfuhs fï ,shú,a,' fï wkqj

úfYaIfhkau  fuu  lreK  .ek  ie,ls,a,la  olajk  ish¿u  kdhlhska

md,lhska  W;=ï  nqoaO  O¾uh  úlD;s  lsÍfuka  lr.kakd  n,j;a  mdm

l¾ufhka  je<flkakg  j.n,d  .;  hq;=hs'  fuh  W;=ï  nqoaO  O¾ufha

kdufhka lrkq ,nk ldreKsl b,a,Suls'

෴
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