මහාසතිපට්ඨාන සූතරය

නනාමිලනයේ නෙදා දීම පිණිසයි.
පළමු මුද්රණය : 2016 මැයි

මෙෙ කෘතිය එළිදැක්වීෙ සඳහා ආධාර උපකාර
කළ සියලුෙ පින්වතුන්ට ධර්ෙ දානෙය කුසලය
හිමිමේ.
බුද්ධජයන්ති තරිපිය ය ුරුන්න් රපාපනදනය;

කිත්සිරි සමරසිිංහ
පියපත්

ිරීම හන රංර් රණය

සමිරු ගයාන්

මපරවදන
පින්වත් ඔබ අප සැමගේම ඒකායන පැතුම ගනොපමාව උතුම්
නිර්වාණාවගබෝධය ලබා ගම් බියකරු සසර ගමන නවතා, නිවගණහි
නිවී සැනසී යාමයි.
ඒ සඳහා, “සත්වයන්ම ් පිරිසිදුබව පිණිස ද, මසෝකපරිමද්ව
ඉක්ෙවනු පිණිස ද, දුක්මදාම්නස් දුරුවනු පිණිස ද, ආයය ොර් යට
පුමිමෙනු පිණිස ද, නිවන් පසක් කරනු පිණිස ද එකෙ ෙඟක් මවයි.
ඒ සතර සතිපට්ඨානයයි” යනුවෙන් තථනගත රපාමන රපාබුදුපියනණන්
ෙහන්වර් අපහය මහන රැණනවෙන් වපන්ෙන දුන් බෙ රිහි ර ගනිමු.
වපා අනුෙ රතර රතිපට්ඨනනය ෙැරදුනවහනත් අප පැතූ ඒ
උතුපා නිෙණ අපය මඟහැරැවන් වෙයි. එවමන්ම යපා වෙ රතර
රතිපට්ඨනනය භනවිතවයන් ගිෙිහී යනවමන් රපාබුදු රරුන නිමනවී,
රත්ෙයින්ය වපා බිය රැ රරන්න් මිදීම රඳහන උන්ෙහන්වර් විෙර ෙ
වපා උත්තම ආයය නිෙන් මනර්ගය ෙැරී යන බෙත්, එනිරන අපරමනද විය
යුතු බෙය බුදුපියනණන් ෙහන්වර් අපය අෙෙනද දුන් බෙත් වමහිදී
තෙදුරයත් රිහිපත් රගනිමු.
පනෙි බුද්ධ වද්ශනනෙය තෙ තෙත් ෙංවීමය අනුගතවීමය වපරැපා
පුරන භනෙනනනුවයෝගී ෙණ මිතුරන්ය උප නරය ් ෙන වර් වපා ධර්ම
ගරන්ථය බුද්ධ ජයන්ති තරිපිය වය් මහන රතිපට්ඨනන රුතරය ුරුවරන්
රපාපනදනය වළමු.
වම ෙ භනවිත රිංහෙ භනෂනෙ ුරුවරන් පනෙි බුද්ධ වද්ශනනවේ
එන ෙටිනන රැණු ගැන මුෙි අදහර ් භනෙනනනුවයෝගී ෙණ
මිතුරන්ය ෙබනදීම වමහි පරධනන අරමුණ විය. ඒ රඳහන අපය හැ ි
උපන්ම ශ ්තිය වයදුවෙමු. ෙචන වයදීවමහිදී අරැවතහි යපා
අඩුපනඩුෙ ් ෙුනි නපා ඒ අපවග්ම ධර්ම දැනුවමහි රහ භනවිතවයහි
අඩුෙ ්ම මිර ශ්රී රද්ධර්මවයහි අඩුපනඩුෙ ් වනනවේ.
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එනිරන වමහි එන රිංහෙ පන්ෙර්තනය පනෙි බුද්ධ වද්ශනනෙය
රහ තරිපිය යය, තෙ ටි ් ෙංවීමය මග ් ම පමණි. වමහි ද ුණු පර
පියුෙෙ එන රිංහෙ අරැතින් පයන් වගන, ධර්ම දානමය පින් පාෙෙ
වයවදමින් රහ උනන්දුවෙන් භනෙනන
රමින්
ුරේ ෙැඩීවපාදී,
එ ්තරන නෙය දී, වපා ධර්ම ගරන්ථවය්ම ෙපා පර පියුෙෙ ුතුෙත්
ර ුති උතුපා පනෙි බුද්ධ වද්ශනනෙ ියවීවපා හැ ියනෙ රහ එහි
නියම අරැතින්ම වත්රැපා ගැනීවපා හැ ියනෙ පින්ෙත් ඔබ රතු වෙනු
ුති.
ඒ හැ ියනෙ ෙැවබන වත ්, එය ෙබනගැනීම රඳහනම, ඔබය
වපා ධර්ම ගරන්ථය උප නරය ්ම වේෙන! යනු අවප් ඒ නයන පැතුමයි.
බුද්ධ ජයන්ති තරිපිය
ගරන්ථ රපාපනද
මණ්ඩෙවය් අති
වගෞරෙනීය රදා පූජනීය රියලු ර්ෙනමින් ෙහන්වර්ෙනයත්, වබනවහෝ
මහන්රිවයන්, ජීවිත පූජනවෙන් වපා උතුපා රද්ධර්මය ආර ්ෂන
රගනිමින් පරපුවරන් පරපුර වගනවිත් ඔබ අප වෙතය ෙබනදුන් වපර
විරූ ඒ ගිහි පැවිදි උත්තමයන් ෙහන්වර්ෙනයත්, වපා උතුපා රුතර
වද්ශනනෙ වපා අයුන්න් ුඩන ධර්ම ගරන්ථය ් වර් ර රන ෙණ
මිතුරන්ය ෙැවබන්නය රැෙැර්වීවපා උතුපා ධර්ම දානමය පුණය
ර්මයය මුෙි අදහර මන වෙත ඉදින්පත් රමින් එවමන්ම එහි රියලු
යයුතු මුෙ රිය අගයම මහත් රතුටින් රහ වීර්යවයන් ඉයු ළ රමිරැ
ගයනන් ෙන මිතුරනයත්, මුද්රණයය රහ ධර්ම දානය ් වර් වනනමිෙවය්
වබදාහැරීමය දාය ෙූ රැමවදනනයමත්, අප ධධර්යමත් ෙ රහ නන්
අයුන්න් දාය ෙූ අවන ුත් ෙණ මිතුරැ රැමයත්, වපා ධර්ම දානමය
පින අයත්වේෙන!
ඒ පින ඒ රැමය චතුරනයය රතය අෙවබෝධය පිණිරම, රරර
දු ින් මිදී නිවීයනම පිණිරම වහ්තුවේෙන!!!
ිත්රින් රමරරිංහ,
වජයෂ්ඨ
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කා නචනර්ය, වමනරයුෙ විශ්ෙ විදයනෙය.
2016 වෙර ් මර 16 ෙන දා.

ෙහාසතිපට්ඨානසුත්තං
1. එෙං වම රුතං – එ ං රමයං භගෙන ුරූරු විහරති පාමනරධපාමං නනම
ුරූනං නිගවමන. තතර ව න භගෙන භි ් ූ ආමන්වතරි – ‘‘භි ් වෙන’’ති.
‘‘භද්දන්වත’’ති වත භි ් ූ භගෙවතන පච්චර්වරනරුං. භගෙන එතදවෙනච.
2. ‘‘එ නයවනන අයං, භි ් වෙ, මග්වගන රත්තනනං විරුද්ධියන, වරන පන්වදෙනනං
රමති ් මනය දු ් වදාමනර්රනනං අත්ථඞ්ගමනය ඤායර්ර අධිගමනය
නිබ්බනනර්ර රච්ඡි ින්යනය, යදිදං චත්තනවරන රතිපට්ඨනනන. ‘‘ තවම චත්තනවරන?
ඉධ, භි ් වෙ, භි ් ු නවය නයනනුපර්රී විහරති ආතනපී රපාපජනවනන රතිමන
විවනයය වෙනව අභි්ඣනවදාමනර්රං,

වෙදනනරු වෙදනනනුපර්රී විහරති ආතනපී රපාපජනවනන රතිමන, විවනයය වෙනව
අභි්ඣනවදාමනර්රං,
චිත්වත චිත්තනනුපර්රී විහරති ආතනපී රපාපජනවනන රතිමන විවනයය වෙනව
අභි්ඣනවදාමනර්රං,
ධපාවමරු ධපාමනනුපර්රී විහරති ආතනපී රපාපජනවනන රතිමන විවනයය වෙනව
අභි්ඣනවදාමනර්රං.
උද්මදමසා නිට්ඨිමතා.

1

ෙහාසතිපට්ඨාන සූතරය
1. මන විරින් වමවර් අරන ෙදී: එ ් රමවය භනගයෙතුන් ෙහන්වර් ුරැ රය
පාමනරධපාම නපා නියපා ගවමහි ෙැඩ වෙවරන වර් . එහි දී භනගයෙතුන්
ෙහන්වර් ‘මහවණනි’ යි මහණුන් ුමැතූ වර් . ‘භනගයෙතුන් ෙහන්ර’ යි එ
මහණහු පිළිෙදන් දුන්හ. භනගයෙතුන් ෙහන්වර් වපා දහම ෙදාළ වර් :
2. “මහවණනි, රත්ෙයන්වග් පින්රිදු බෙ පිණිර ද, වරෝ පන්වද්ෙ ඉ ්මෙනු පිණිර
ද, දු ්වදාපානර් දුරැෙනු පිණිර ද, ආයය මනර්ගයය පැමිවණනු පිණිර ද, නිෙන්
පර ් රනු පිණිර ද එ ම මඟ ් වෙයි. ඒ රතර රතිපට්ඨනනයයි. ඒ ෙර
රතර ්ද?: මහවණනි, මහණ වතවම වෙෝ ය ව වරහි ිරිම රතුය ් වහෝ
වනනරතුය ් ුති ර ගැනීවමන් ෙැළ ී රිටිමින් ව වෙර් තෙන වීර්යයද,
මනන නුෙණද, රහිතෙ වයහි එළඹ රිටි රිහිවයන් වයහි ර්ෙභනෙය වමවනහි
රමින් වෙවරයි.
වෙෝ ය ව වරහි ිරිම රතුය ් වහෝ වනනරතුය ් ුති ර ගැනීවමන් ෙැළ ී
රිටිමින් ව වෙර් තෙන වීර්යයද, මනන නුෙණද, රහිතෙ වේදනනෙන්හි එළඹ
රිටි රිහිවයන් වේදනනෙන්වග් ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
වෙෝ ය ව වරහි ිරිම රතුය ් වහෝ වනනරතුය ් ුති ර ගැනීවමන් ෙැළ ී
රිටිමින්, ව වෙර් තෙන වීර්යයද, මනන නුෙණද, රහිතෙ රිවතහි එළඹ රිටි
රිහිවයන් රිවතහි ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
වෙෝ ය ව වරහි ිරිම රතුය ් වහෝ වනනරතුය ් ුති ර ගැනීවමන් ෙැළ ී
රිටිමින්, ව වෙර් තෙන වීර්යයද, මනන නුෙණද, රහිතෙ ධර්මයන්හි එළඹ රිටි
රිහිවයන් ධර්මයන්හි ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
උද්මද්ස වාරය නිමිමය් ය.
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3. ථඤ්ච පන, භි ් වෙ, භි ් ු නවය නයනනුපර්රී විහරති? ඉධ, භි ් වෙ,
භි ් ු අරඤ්ඤගවතන ෙන රැ ් මූෙගවතන ෙන රුඤ්ඤාගනරගවතන ෙන නිරීදති
පේෙඞ් ං ආභුජිත්ෙන උජුං නයං පණිධනය පන්මු ං රතිං උපට්ඨවපත්ෙන. වරන
රවතනෙ අර්රරති, රවතනෙ පර්රරති. දීඝං ෙන අර්රරන්වතන ‘දීඝං අර්රරනමී’ති
පජනනනති, දීඝං ෙන පර්රරන්වතන ‘දීඝං පර්රරනමී’ති පජනනනති. රර්රං ෙන
අර්රරන්වතන ‘රර්රං අර්රරනමී’ති පජනනනති, රර්රං ෙන පර්රරන්වතන ‘රර්රං
පර්රරනමී’ති පජනනනති. ‘රබ්බ නයපටිරංවෙදී අර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති ,
‘රබ්බ නයපටිරංවෙදී පර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති. ‘පර්රපාභයං
නයරඞ් නරං
අර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති, ‘පර්රපාභයං නයරඞ් නරං පර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති.

4. වරයයථනපි, භි ් වෙ, ද ්ව න භම නවරන ෙන භම නරන්වතෙනරී ෙන දීඝං ෙන
අඤ්ඡන්වතන ‘දීඝං අඤ්ඡනමී’ති පජනනනති, රර්රං ෙන අඤ්ඡන්වතන ‘රර්රං
අඤ්ඡනමී’ති පජනනනති එෙවමෙ ව න, භි ් වෙ, භි ් ු දීඝං ෙන අර්රරන්වතන
‘දීඝං අර්රරනමී’ති පජනනනති, දීඝං ෙන පර්රරන්වතන ‘දීඝං පර්රරනමී’ති
පජනනනති, රර්රං ෙන අර්රරන්වතන ‘රර්රං අර්රරනමී’ති පජනනනති, රර්රං ෙන
පර්රරන්වතන ‘රර්රං පර්රරනමී’ති පජනනනති. ‘රබ්බ නයපටිරංවෙදී
අර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති, ‘රබ්බ නයපටිරංවෙදී පර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති,
‘පර්රපාභයං නයරඞ් නරං අර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති, ‘පර්රපාභයං නයරඞ් නරං
පර්රරිර්රනමී’ති රි ් ති.
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3. මහවණනි, මහණ වතවම ව වර් නපා වයහි රිහිය පිහියුෙන එහි ර්ෙභනෙය
වමවනහි රමින් වෙවරයි ද? යත්: මහවණනි, මහණ වතම අරණ ය වහෝ
රැ ්මුෙ ය වහෝ ශුනයනගනරය ය වහෝ වගනර් පෙ ් බැඳ, උඩු ය ඍජු ව නය
තබන වගන, රිහිය මයහන් අරමුණය ම වයනමු ව නය පිහියුෙන ඉඳී. වහ් රිහි
ුතිෙම ආශ්ෙනර ව වරයි, රිහි ුතිෙම පරනශ්ෙනර ව වරයි. දීර්ඝෙ ආශ්ෙනරය
රිදුෙනවිය ‘දීර්ඝ ව නය ආශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින් දනී. දීර්ඝෙ පරනශ්ෙනරය
රිදුෙනවිය ‘දීර්ඝ ව නය පරනශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින් දනී. ව ටිවයන්
ආශ්ෙනරය රිදුෙන විය ‘ව ටිෙ ආශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින් දනී. ව ටිවයන්
පරනශ්ෙනරය රිදුෙන විය ‘ව ටිෙ පරනශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින් දනී. ආශ්ෙනරය
රිදුවෙන විය මුළු ආශ්ෙනර වය්ම ර්ෙභනෙය වහනඳින් දනිමින් හි ්වමයි.
පරනශ්ෙනරය රිදුවෙන විය මුළු පරනශ්ෙනර වය්ම ර්ෙභනෙය වහනඳින් දනිමින්
හි ්වමයි. ආශ්ෙනරය රිදුවෙන විය රළු ෙූ නය රංර් නරය රංරිඳුවෙමින් එය
නිරනයනරවයන් රියුපාෙ මනනෙ රිදුවෙන හැටි ද ිමින් හි ්වමයි. පරනශ්ෙනරය
රිදුවෙන විය රළු ෙූ නය රංර් නරය රංරිඳුවෙමින් එය නිරනයනරවයන් රියුපාෙ
මනනෙ රිදුවෙන හැටි ද ිමින් හි ්වමයි.
4. මහවණනි, ද ්ෂ ෙූ ෙඩුවෙ ් වහෝ එෙන් ෙඩුවෙ ුවග් අතෙැරිවය ් වහෝ
යතුගනන ේහි දීර්ඝ ව නය අදින්වන් ‘දීර්ඝ ව නය අදිමි’යි දනී ද, ව ටි ව නය
අදින්වන් ව ටි ව නය අදිමි’යි දනී ද, මහවණනි, එ පන්දිම මහණ දීර්ඝෙ
ආශ්ෙනරය රිදුෙන විය ‘දීර්ඝ ව නය ආශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින් දනී. දීර්ඝෙ
පරනශ්ෙනරය රිදුෙන විය ‘දීර්ඝ ව නය පරනශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින් දනී.
ව ටිවයන් ආශ්ෙනරය රිදුෙන විය ‘ව ටිෙ ආශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි නුෙණින්
දනී. ව ටිවයන්
පරනශ්ෙනරය රිදුෙන විය ‘ව ටිෙ පරනශ්ෙනරය රිදුවේ’ යයි
නුෙණින් දනී. ආශ්ෙනරය රිදුවෙන විය මුළු ආශ්ෙනර වය්ම ර්ෙභනෙය වහනඳින්
දනිමින් හි ්වමයි. පරනශ්ෙනරය රිදුවෙන විය මුළු පරනශ්ෙනර වය්ම ර්ෙභනෙය
වහනඳින් දනිමින් හි ්වමයි. ආශ්ෙනරය රිදුවෙන විය රළු ෙූ නය රංර් නරය
රංරිඳුවෙමින් එය නිරනයනරවයන් රියුපාෙ මනනෙ රිදුවෙන හැටි ද ිමින්
හි ්වමයි. පරනශ්ෙනරය රිදුවෙන විය රළු ෙූ නය රංර් නරය රංරිඳුවෙමින් එය
නිරනයනරවයන් රියුපාෙ මනනෙ රිදුවෙන හැටි ද ිමින් හි ්වමයි.
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ඉති අ්ඣත්තං ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, බහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, අ්ඣත්තබහිද්ධන ෙන නවය නයනනුපර්රී විහරති.
රමුදයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති, ෙයධපාමනනුපර්රී ෙන
විහරති, රමුදයෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති.

නයර්මිං

‘අත්කා නවයන’ති ෙන පනර්ර රති පච්චුපට්ඨිතන වහනති යනෙවදෙ ඤාණමත්තනය
පටිර්රතිමත්තනය අනිර්රිවතන ච විහරති, න ච ිඤ්චි වෙනව උපනදියති.
එෙපාපි ව න භි ් වෙ, භි ් ු නවය නයනනුපර්රී විහරති.

ආනාපානපබ්බං නිට්ඨිතං.
5. පුන චපරං, භි ් වෙ, භි ් ු ගච්ඡන්වතන ෙන ‘ගච්ඡනමී’ති පජනනනති, ඨිවතන ෙන
‘ඨිවතනපාහී’ති පජනනනති, නිරින්වනන ෙන ‘නිරින්වනනපාහී’ති පජනනනති, රයනවනන
ෙන ‘රයනවනනපාහී’ති පජනනනති, යථන යථන ෙන පනර්ර නවයන පණිහිවතන වහනති,
තථන තථන නං පජනනනති.
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වමවර් ආධයනත්මි
වයහි ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි. බනහිරෙ ුති
වයහි ර්ෙභනෙය වමවනහි
රමින් වෙවරයි. ආධයනත්මි -බනහිර රියලු
වයහිද වපා ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
වයහි ආශ්ෙනර පරශෙ
් නරයන්වග් ඉපැත්ම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්ම වමවනහි
රමින් වෙවරයි. වයහි ආශ්ෙනර පරශ්ෙනරයන්වග් නැතිවී යනම රහ එයය
වහ්තු ෙන ධර්මයන් වමවනහි රමින් වෙවරයි. ආශ්ෙනර පරශ්ෙනරයන්වග්
ඉපැත්ම ද ෙැනැර්ම ද රිදුෙන ධර්මයන්වග් ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින්
වෙවරයි.
ආශ්ෙනර පරශෙ
් නර ය ුති බෙය මනනෙ රිහිය එළඹ රිටිවය් වෙයි. ඒ රිහය
ි
මතුමත්වතහි පරඥාෙ ෙැඩීම පිණිරද මතුමත්වතහි රිහිය ෙැඩීම පිණිරද වේ.
වමවර් ෙූ ඒ මහණ වතම එම වයහි අනිිඃශරිතෙ වෙවරයි. ඒ වෙනෙ ිරිෙ ්
උපනදාන ෙශවයන් වනන ගනී. මහවණනි, මහණ වතවම වමවර් වයහි නය
ර්ෙභනෙය වමවනහි රන රුළු ෙ වෙවරයි.
ආනාපාන මකාටස නිමිමය් ය.
5. මහවණනි, තෙත් ආ නරය ් ියපා. මහණ වතම යනවිය ‘යන්වනමි’යි මනන
දැනුෙත් බෙ රහිතෙම යයි. රියවගන රිටිනවිය ‘රිටින්වනමි’යි මනන දැනුෙත් බෙ
රහිතෙම රිටියි. වෙයි. ඉඳවගන හුන්විය ‘ඉඳින්වනමි’යි මනන දැනුෙත් බෙ
රහිතෙම ඉඳියි. රැතවපන විය ‘රැතවපන්වනමි’යි මනන දැනුෙත් බෙ රහිතෙම
රැතවපයි. යපා යපා ෙූ ඉන්යේෙ ින් රූප ය පෙත්ෙන්වන් වේ ද ඒ ඒ අයුන්න්
ඒ ඒ වමනවහනවත් එය පෙතින බෙ මනනෙ දනී.
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ඉති අ්ඣත්තං ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, බහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, අ්ඣත්තබහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති.
රමුදයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති, ෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං
විහරති, රමුදයෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති.

‘අත්කා නවයන’ති ෙන පනර්ර රති පච්චුපට්ඨිතන වහනති යනෙවදෙ ඤාණමත්තනය
පටිර්රතිමත්තනය අනිර්රිවතන ච විහරති, න ච ිඤ්චි වෙනව උපනදියති.
එෙපාපි ව න, භි ් වෙ, භි ් ු නවය නයනනුපර්රී විහරති.

ඉරියාපථපබ්බං නිට්ඨිතං.
6. පුන චපරං, භි ් වෙ, භි ් ු අභි ් න්වත පටි ් න්වත රපාපජනන නරී
වහනති, ආවෙන ිවත විවෙන ිවත රපාපජනන නරී වහනති, රමිඤ්ජිවත පරනන්වත
රපාපජනන නරී වහනති, රඞ්ඝනටිපත්තචීෙරධනරවණ රපාපජනන නරී වහනති, අරිවත
පීවත
නයිවත රනයිවත රපාපජනන නරී වහනති, උච්චනරපර්රනෙ පාවම
රපාපජනන නරී වහනති, ගවත ඨිවත නිරින්වන රුත්වත ජනගන්වත භනරිවත
තුණ්හීභනවෙ රපාපජනන නරී වහනති.
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වමවර් ආධයනත්මි
වයහි රතර ඉන්යේ ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
බනහිරෙ ුති වයහි රතර ඉන්යේ ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
ආධයනත්මි -බනහිර රියලු වයහිද වපා රතර ඉන්යේ ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින්
වෙවරයි. වයහි ඉන්යේ හය ගැනීම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්ම වමවනහි
රමින් වෙවරයි. වයහි ඉන්යේ නැතිවී යනම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්මයන්
වමවනහි රමින් වෙවරයි. රතර ඉන්යේ ෙෙ හය ගැනීම රහ නැතිවී යනම
රිදුෙන ධර්මයන්වග් ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
ඉන්යේ ර්ෙභනෙවයන් ය ුති බෙය මනනෙ රිහිය එළැඹ රිටිවය් වෙයි. ඒ රිහය
ි
මතුමත්වතහි පරඥාෙ ෙැඩීම පිණිරද මතුමත්වතහි රිහිය ෙැඩීම පිණිරද වේ.
වමවර් ෙූ ඒ මහණ වතම එම රතර ඉන්යේ වයහි අනිිඃශරිතෙ වෙවරයි. ඒ
වෙනෙ ිරිෙ ් උපනදාන ෙශවයන් වනන ගනී. මහවණනි, මහණ වතවම වමවර්ද
වයහි නය ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
ඉරියේ පුවුත්ෙ පිළිබඳ මකාටස නිමිමය් ය.
6. මහවණනි, තෙත් ආ නරය ් ියපා. මහණ වතවම ඉදින්යය යූවමහි ද වපරළන
ඒවමහි ද රමය ්පරඥාවයන් රෙ න නිෙැරදිෙ දැනුෙත්වෙමින් එය රන්වන් වෙයි.
ඉදින්ය බැෙීවමහි ද ෙයපිය බැෙීවමහි ද රමය ්පරඥාවයන් රෙ න දැන ගනිමින්
එය රන්වන් වෙයි. අත් පන හැ ිළීවමහි ද දිගු ිරීවමහි ද රමය ්පරඥාවයන්
රෙ න දැන ගනිමින් එය රන්වන් වෙයි. රඟළ රිෙුරැ හන පන රිෙුරැ හන දැරීවමහි
ද රමය ්පරඥාවයන් රෙ න දැන ගනිමින් එය
රන්වන් වෙයි. වබනජුන්
ෙැළැඳීවමහි ද පැන් බීවමහි ද ආහනර වි න ූවමහි ද රර විඳීවමහි ද
රමය ්පරඥාවයන් රෙ න දැන ගනිමින් එය රන්වන් වෙයි. මළ මුතර පහ
ිරීවමහි ද රමය ්පරඥාවයන් රෙ න දැන ගනිමින් එය රන්වන් වෙයි. යූවමහි
ද රිටීවමහි ද හිඳීවමහි ද නිදි ගැන්වමහි ද පිබිදීවමහි ද ථන ිරීවමහි ද නිහඬ
වීවමහි ද රමය ්පරඥාවයන් රෙ න දැන ගනිමින් ඒ ඒ රියන නර පා රන්වන්
වෙයි.
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ඉති අ්ඣත්තං ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, බහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, අ්ඣත්තබහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති.
රමුදයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති, ෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං
විහරති, රමුදයෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති.

‘අත්කා නවයන’ති ෙන පනර්ර රති පච්චුපට්ඨිතන වහනති යනෙවදෙ ඤාණමත්තනය
පටිර්රතිමත්තනය අනිර්රිවතන ච විහරති, න ච ිඤ්චි වෙනව උපනදියති.

එෙපාපි ව න, භි ් වෙ, භි ් ු

නවය

නයනනුපර්රී විහරති.

සම්පජානපබ්බං නිට්ඨිතං.
7. පුන චපරං, භි ් වෙ, භි ් ු ඉමවමෙ
නයං උද්ධං පනදතෙන අවධන
ව රමත්ථ න තචපන්යන්තං පූරං නනනප්ප නරර්ර අරුචිවනන පච්චවෙ ් ති.
‘අත්කා ඉමර්මිං නවය ව රන වෙනමන න න දන්තන තවචන, මංරං න්හනරැ අට්ඨි
අට්ඨිමිඤ්ජං ෙ ් ං, හදයං ය නං ිවෙනම ං පිහ ං පප්ඵනරං, අන්තං
අන්තගුණං උදන්යං රීරං පිත්තං වරපාහං පුබ්වබන වෙනහිතං වරවදා වමවදා,
අර්රු ෙරන ව වළන රිඞ්ඝනණි න ෙරි න මුත්තන්ති.
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වමවර් ආධයනත්මි
වයහි නයි
රියන නර පා ෙෙ ර්ෙභනෙය වමවනහි
රමින් වෙවරයි. බනහිරෙ ුති වයහි නයි
රියන නර පා ෙෙ ර්ෙභනෙය
වමවනහි රමින් වෙවරයි. ආධයනත්මි -බනහිර රියලු වයහිද වපා නයි
රියන නර පා ර්ෙභනෙයන් වමවනහි
රමින් වෙවරයි.
වයහි
නයි
රියන නර පා ෙෙ ඉපැත්ම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්ම වමවනහි රමින්
වෙවරයි. වයහි නයි
රියන නර පා ෙෙ නැතිවී යනම රහ එයය වහ්තු ෙන
ධර්මයන් වමවනහි රමින් වෙවරයි. වයහි නයි
රියන නර පා ෙෙ ඉපැත්ම
ද ෙැනැර්ම ද රිදුෙන ධර්මයන්වග් ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
රියන නර පා ව වරන ර්ෙභනෙවයන් ය ුති බෙය මනනෙ රිහිය එළැඹ රිටිවය්
වෙයි. ඒ රිහිය මතුමත්වතහි පරඥාෙ ෙැඩීම පිණිරද මතුමත්වතහි රිහිය ෙැඩීම
පිණිරද වේ. වමවර් ෙූ ඒ මහණ වතම එම රියන නර පා ව වරන
වයහි
අනිිඃශරිතෙ වෙවරයි. ඒ වෙනෙ ිරිෙ ් උපනදාන ෙශවයන් වනන ගනී.
මහවණනි, මහණ වතවම වමවර්ද
වෙවරයි.

වයහි

නය ර්ෙභනෙය වමවනහි

රමින්

සිහිනුවණින් කය පරිහරෙය පිළිබඳ මකාටස නිමිමය් ය.
7. මහවණනි තෙත් අ නරය ් ියමි. මහවණනි, මහණ වතම වදපතුෙය ඉහළින,්
හිරව ් ෙෙය පහළින,් හනත්පරින් රවමන් ෙයවී ුති, වනනවය ුත් ආ නර
අරුචිවයන් පිරී ුති වපා ය ම වමවර් නුෙණින් ආපරු රිහි රයි.
වම වයහි ව ර්, වෙනපා, නිය, දත්, රම, මර්, නහර, ුය, ුයමිඳුලු, ෙ ුගඩු,
හෘදය ෙර්තුෙ, අ ්මනෙ, දළබුෙ, බඩදිෙ, පපුමර, අතුනුෙැටි, අතුනුබහන්,
වනනදිරෙූ ආහනර, අරූචි, පිත, වරම, රැරෙ, වේ, ඩහදිය, වපාද වතේ, ඳුළු,
ෙුරැණු වතේ, ව ළ, වරනයු, රඳමිඳුලු, මුතරන යන ුණපයන් පෙතී.
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‘‘වරයයථනපි, භි ් වෙ, උභවතනමු න පුවතනළි පූරන නනනනවිහිතර්ර ධඤ්ඤර්ර,
වරයයකාදං රනෙීනං වීහීනං මුග්ගනනං මනරනනං තිෙනනං තණ්ඩුෙනනං. තවමනං
ච ් ුමන පුන්වරන මුඤ්චිත්ෙන පච්චවෙ ්ව යය – ‘ඉවම රනෙී, ඉවම වීහී ඉවම
මුග්ගන ඉවම මනරන ඉවම තිෙන ඉවම තණ්ඩුෙන’ති. එෙවමෙ ව න, භි ් වෙ, භි ් ු
ඉමවමෙ නයං උද්ධං පනදතෙන අවධන ව රමත්ථ න තචපන්යන්තං පූරං
නනනප්ප නරර්ර අරුචිවනන පච්චවෙ ් ති – ‘අත්කා ඉමර්මිං නවය ව රන
වෙනමන…වප.… මුත්ත’න්ති.

ඉති අ්ඣත්තං ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, බහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, අ්ඣත්තබහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති.
රමුදයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති, ෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං
විහරති, රමුදයෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති. ‘අත්කා නවයන’ති ෙන
පනර්ර රති පච්චුපට්ඨිතන වහනති යනෙවදෙ ඤාණමත්තනය පටිර්රතිමත්තනය
අනිර්රිවතන ච විහරති, න ච ිඤ්චි වෙනව උපනදියති. එෙපාපි ව න, භි ් වෙ,
භි ් ු නවය නයනනුපර්රී විහරති.
පටිකූලෙනසිකාරපබ්බං නිට්ඨිතං.
8. පුන චපරං, භි ් වෙ, භි ් ු ඉමවමෙ නයං යථනඨිතං යථනපණිහිතං ධනතුවරන
පච්චවෙ ් ති – ‘අත්කා ඉමර්මිං නවය පථවීධනතු ආවපනධනතු වතවජනධනතු
ෙනවයනධනතූ’ති.
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මහවණනි, වද පරින් යෙේ වද ් ුති උරය ුේ වී, මන වී, මුං ුය, මූ
ුය, තෙ, රහේ යන වනනවය ුත් ධනනය ෙර්ගයන්වගන් පුරෙන ුතිවිය, ුර්
ුති පුරැෂවය ් ඒ උරය ෙිහන ඒ හැම ධනනය වදර බෙන, වපා ුේ වී ය, වපා
මන වී ය, වපා මුං ුය ය, වපා මූුය ය, වපා තෙ ය, වපා රහේ ය යනුවෙන් ඒ
ඒ ධනනය ෙර්ග වෙන් වෙන් ව නය රෙ න බෙන්වන් යපා වර්ද, එ පන්ද්වදන් ම,
මහවණනි, මහණ වතවම වපා
වයහි වදපතුෙය ඉහළින්, හිරව ් ෙෙය
පහළින,් හනත්පරින් රවමන් ෙයවී ුති, වනනවය ුත් ආ නර අරුචිවයන් පිරී ුති
වපා ය ම වමවර් නුෙණින් ආපරු රිහි රයි. වම වයහි ව ර්, වෙනපා, නිය,
දත්, රම, මර්, නහර, ුය, ුයමිඳුලු, ෙ ුගඩු, හෘදය ෙර්තුෙ, අ ්මනෙ, දළබුෙ,
බඩදිෙ, පපුමර, අතුනුෙැටි, අතුනුබහන්, වනනදිරෙූ ආහනර, අරූචි, පිත, වරම,
රැරෙ, වේ, ඩහදිය, වපාද වතේ, ඳුළු, ෙුරැණු වතේ, ව ළ, වරනයු, රඳමිඳුලු,
මුතරන යන ණ
ු පවයෝ පෙතී යනුවෙනි.
වමවර් ආධයනත්මි
වයහි පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින්
වෙවරයි. බනහිරෙ ුති වයහි පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින්
වෙවරයි. ආධයනත්මි -බනහිර රියලු වයහිද වපා පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙයන්
වමවනහි රමින් වෙවරයි. පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙය රහිතෙ වයහි හය
ගැනීම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්ම වමවනහි රමින් වෙවරයි. පිළි ුේ ුණප
ර්ෙභනෙය රහිත වයහි නැතිවී යනම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්මයන් වමවනහි
රමින් වෙවරයි. පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙය රහිත වයහි හය ගැනීමද නැතිවී
යනමද රිදුෙන ධර්මයන්වග් ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙවයන්ම ය ් ුති බෙය මනනෙ රිහිය එළැඹ රිටිවය්
වෙයි. ඒ රිහිය මතුමත්වතහි පරඥාෙ ෙැඩීම පිණිරද මතුමත්වතහි රිහිය ෙැඩීම
පිණිරද වේ. වමවර් ෙූ ඒ මහණ වතම එම පිළි ුේ ුණප ර්ෙභනෙවයන්ම
පෙතින ඒ වයහි අනිිඃශරිතෙ වෙවරයි. ඒ වෙනෙ ිරිෙ ් උපනදාන ෙශවයන්
වනන ගනී.
මහවණනි, මහණ වතවම වමවර්ද
වෙවරයි.

වයහි

නය ර්ෙභනෙය වමවනහි

රමින්

පිළිකුල් ෙනසිකාර මකාටස නිමිමය් ය.
8. මහවණනි තෙත් අ නරය ් ියමි. මහවණනි, මහණ වතවම වපා ය පෙතින
පන්ද්වදන්ම, පිහියුෙන ුති පන්ද්වදන්ම, ‘වම වය් පඨවි ධනතුෙ ුත, ආවපෝ
ධනතුෙ ුත, වත්වජෝ ධනතුෙ ුත, ෙනවයෝ ධනතුෙ ුතැ’ යි ධනතු ෙශවයන් ය
නුෙණින් ආපරු රිහි රයි.
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වරයයථනපි , භි ් වෙ, ද ්ව න වගනඝනතව න ෙන වගනඝනත න්වතෙනරී ෙන ගනවිං
ෙධිත්ෙන චතුමහනපවථ බිෙවරන විභජිත්ෙන නිරින්වනන අර්ර, එෙවමෙ ව න,
භි ් වෙ, භි ් ු ඉමවමෙ නයං යථනඨිතං යථනපණිහිතං ධනතුවරන පච්චවෙ ් ති
– ‘අත්කා ඉමර්මිං නවය පථවීධනතු ආවපනධනතු වතවජනධනතු ෙනවයනධනතූ’ති.

ඉති අ්ඣත්තං ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, බහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති, අ්ඣත්තබහිද්ධන ෙන
නවය
නයනනුපර්රී විහරති.
රමුදයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති, ෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං
විහරති, රමුදයෙයධපාමනනුපර්රී ෙන නයර්මිං විහරති.

‘අත්කා නවයන’ති ෙන පනර්ර රති පච්චුපට්ඨිතන වහනති යනෙවදෙ ඤාණමත්තනය
පටිර්රතිමත්තනය අනිර්රිවතන ච විහරති, න ච ිඤ්චි වෙනව උපනදියති.

එෙපාපි ව න, භි ් වෙ, භි ් ු

නවය

නයනනුපර්රී විහරති.

ධාතුෙනසිකාරපබ්බං නිට්ඨිතං.
9. පුන චපරං, භි ් වෙ, භි ් ු වරයයථනපි පර්වරයය රරීරං රිෙකා නය ඡ්ඩිතං
එ නහමතං ෙන ද්වීහමතං ෙන තීහමතං ෙන උද්ධුමනත ං විනීෙ ං විපුබ්බ ජනතං.
වරන ඉමවමෙ නයං උපරංහරති – ‘අයපාපි ව න නවයන එෙංධපාවමන එෙංභනවී
එෙංඅනතීවතන’ති.
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මහවණනි, යපා වර් ද ්ෂ ගෙ ඝනත වය ් වහෝ ගෙ ඝනත වය ුවග්
අතෙැරිවය ් වහෝ ගෙ වදන මරන රතරමං හන්දිවය ව නයර් ෙශවයන්
වෙන් වෙන් ව නය තබන ුත්වත් යපා වර්ද, මහවණනි, එ පන්ද්වදන් ම මහණ
වතම වපා ය පෙතින පන්ද්වදන්ම, පිහියුෙන ුති පන්ද්වදන්ම, ‘වම වය් පඨවී
ධනතුෙ ුත, ආවපෝ ධනතුෙ ුත, වත්වජෝ ධනතුෙ ුත, ෙනවයෝ ධනතුෙ ුතැ’ යි
ධනතු ෙශවයන් ය නුෙණින් ආපරු රිහි රයි.
වමවර් ආධයනත්මි
වයහි ධනතු ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි. බනහිරෙ
ුති වයහි ධනතු ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි. ආධයනත්මි -බනහිර
රියලු වයහිද වපා ධනතු ර්ෙභනෙයන් වමවනහි රමින් වෙවරයි. ධනතු
ර්ෙභනෙවයන් වයහි හය ගැනීම රහ එයය වහ්තු ෙන ධර්ම වමවනහි රමින්
වෙවරයි. ධනතු ර්ෙභනෙය රහිත වයහි නැතිවී යනම රහ එයය වහ්තු ෙන
ධර්මයන් වමවනහි රමින් වෙවරයි. ධනතු රහිත වයහි හය ගැනීමද නැතිවී
යනමද රිදුෙන ධර්මයන්වග් ර්ෙභනෙය වමවනහි රමින් වෙවරයි.
ධනතුමනතර ය ් ුති බෙය මනනෙ රිහිය එළැඹ රිටිවය් වෙයි. ඒ රිහය
ි
මතුමත්වතහි පරඥාෙ ෙැඩීම පිණිරද මතුමත්වතහි රිහිය ෙැඩීම පිණිරද වේ.
වමවර් ෙූ ඒ මහණ වතම එම ධනතු ර්ෙභනෙවයන්ම පෙතින ඒ වයහි
අනිිඃශරිතෙ වෙවරයි. ඒ වෙනෙ ිරිෙ ් උපනදාන ෙශවයන් වනන ගනී.
මහවණනි, මහණ වතවම වමවර්ද
වෙවරයි.

වයහි

නය ර්ෙභනෙය වමවනහි

රමින්

ධාතු ෙනසිකාර මකාටස නිමිමය් ය.
9. මහවණනි තෙත් අ නරය ් ියමි. මහවණනි, වමහි මහණ වතම අමු
වරනවහනවනහි දමන ෙද, මියවගනර් දෙර ් ගත ෙූ වහෝ මියවගනර් වද දෙර ්
ගත ෙූ වහෝ මියවගනර් තුන් දෙර ් ගත ෙූ, ඉදිමුණු, නිේ ෙූ, රැරෙ ආදී ුණුදිය
ෙැගිවරන, රිරැර ් යපා වර්ද, වහ වතවම ‘වපා මවග් රිරැරත් වමබඳු ර්ෙභනෙය
ුත්වත් ය’යි ‘වමවර් ෙන රුළු ය’යි ‘වපා ඉදිමුපා ආදි ගති ඉ ්මෙන නැත්වත් ය
’යි ඒ රිරැර වමම වයහි රරඳා බෙයි.
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