මහා වෙදල්ල සූත්රය
එෙං වම සුතං - එකං සමයං භගො සාෙත්ථියං විහරති වෙතෙවෙ
අොථපිණ්ඩිකස්ස ආරාවම. අථ ව ා ආයස්මා මහාවකාට්ඨිවකා
සායන්හසමයං පටිසල්ලාො වුට්ඨිවතා වයොයස්මා සාරිපුත්ථවතා
වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්ථො ආයස්මතා සාරිපුත්ථවතෙ සද්ධං
සමවමාදි. සමවමාදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසාවරත්ථො
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්වො ව ා ආයස්මා
මහාවකාට්ඨිවකා ආයස්මන්තං සාරිපුත්ථතං එතදවොච

මා විසින් මමමේ අසනලදී. එක් කමලක භාග්යවතුන් වහන්මේ
සැවැත්නුවර සමීපමෙහි වූ, අමන්පිඩු මහ සිටුහු විසින් කරවන ලද
මේතවන නම් විහාරමෙහි වැඩ වාසෙ කරති. එකල්හහි ආයුෂ්මත්න මහා
මකාට්ඨිත ේථවිරෙන් වහන්මේ සවේ කාලමෙහි පලසමවතින්
නැගීසිටිමේ ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේ ෙම් තැමනක්හිද
එතැනට ගිෙහ. මග්ාේ, ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේ සමග්
සතුටු වූහ. සතුටු විෙ යුතු සිහි කටයුතු කථාමකාට නිමවා එකපැත්නතක
උන්හ. එකපැත්නතක උන්නාවූ ආයුෂ්මත්න මහා මකාට්ඨිත ේථවිරෙන්
වහන්මේ, ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේට මමමේ කීහ.

01 දුප්පඤවඤා දුප්පඤවඤා’ති, ආවුවසා, වුච්චති. කිත්ථතාෙතා
නු ව ා, ආවුවසා, දුප්පඤවඤාති වුච්චතී’ති?
ඇවැත්නනි, ‘දුෂ්රාඥාෙ, දුෂ්රාඥෙ’යි (ුවණ නැති තැනැත්නමත්නෙ, ුවණ
නැතිතැනැත්නමත්නෙයි) කිෙු ලැමේ. ඇවැත්නනි, මකාපමණකින් දුෂ්රාඥෙයි
කිෙු ලැමේද,

ෙප්පොොති
ෙප්පොොතී’ති
දුප්පඤවඤාති වුච්චති.

ව ා,

ආවුවසා,

තස්මා

කිඤච ෙප්පොොති? ඉදං දුක් ’න්ති ෙප්පොොති, ‘අයං
දුක් සමුදවයා’ති ෙප්පොොති, ‘අයං දුක් නිවරාව ා’ති
ෙප්පොොති,
‘අයං
දුක් නිවරා ගාමිනී
පටිපදා’ති
ෙප්පොොති. ‘ෙප්පොොති ෙප්පොොතී’ති ව ා, ආවුවසා,
තස්මා දුප්පඤවඤාති වුච්චතී’ති.
ඇවැත්නනි, මනාදනියි, මනාදනියි, ෙන අර්ථමෙන් දුෂ්රාඥ (ුවණ නැත්නමත්න)
ෙයි කිෙු ලැමේ. කුමක් මනාදනීද? මමෙ දුකෙයි මනාදනී. මම් දුක් ඉපදීමට
මේතුවෙයි මනාදනී. මම් දුක් නැතිකිරීමෙයි මනාදනී, මම් දුක් නැතිකිරීමම්
මග්ෙයි මනාදනී. ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් මනාදනීද මනාදනීද එමහයින්
දුෂ්රාඥෙයි කිෙු ලැමේ.”
සා ාවුවසා’ති ව ා ආයස්මා මහාවකාට්ඨිවකා ආයස්මවතා
සාරිපුත්ථතස්ස
භාසිතං
අභිෙන්දිත්ථො
අනුවමාදිත්ථො
ආයස්මන්තං සාරිපුත්ථතං උත්ථතරිං පඤහං අපුච්ි ෙහපත ඇවැත්නනි,’ කිො ආයුෂ්මත්න මහා මකාට්ඨිත ේථවිරෙන් වහන්මේ
ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේමේ වචනෙ සතුටින් පිළිමග්න
අුමමාදන්ව ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන්මග්න් ඊළඟ රශ්නෙ විචාළහ

02 පඤඤො පඤඤො’ති, ආවුවසා, වුච්චති. කිත්ථතාෙතා නු
ව ා, ආවුවසා, පඤඤොති වුච්චතී’ති?
ඇවැත්නනි,
රාඥෙ
රාඥෙ
(ුවණ
ඇතිතැනැත්නමත්නෙ,
ුවණ
ඇතිතැනැන්මත්නෙ) ෙයි කිෙු ලැමේ. ඇවැත්නනි, මකාපමණකින් රාඥෙයි
කිෙු ලැමේද?
පොොති පොොතී’ති ව ා, ආවුවසා, තස්මා පඤඤොති
වුච්චති.
කිඤච
පොොති?
‘ඉදං
දුක් ’න්ති
පොොති,
‘අයං
දුක් සමුදවයා’ති
පොොති,
‘අයං
දුක් නිවරාව ා’ති
පොොති, ‘අයං දුක් නිවරා ගාමිනී පටිපදා’ති පොොති.

‘පොොති පොොතී’ති ව ා, ආවුවසා, තස්මා පඤඤොති
වුච්චතී’ති.
ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් මනාව දනියිද මනාව දනියිද, එමහයින් රාඥෙයි
කිෙු ලැමේ. කුමක් දනීද? මමෙ දුකෙයි දනියි. මම් දුක් ඉපදීමම් මේතුවෙයි
දනියි. මම් දුක් නැතිකිරීමෙයි දනියි. මම් දුක් නැති කිරීමම් මග්ෙයි දනියි.
ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් දනීද දනීද එමහයින් රාඥෙයි කිෙු ලැමේ.
03 විඤඤාණං විඤඤාණ’න්ති, ආවුවසා, වුච්චති. කිත්ථතාෙතා
නු ව ා, ආවුවසා, විඤඤාණන්ති වුච්චතී’ති?
ඇවැත්නනි, විඤ්ඤාණෙ විඤ්ඤාණෙ (විමශ්ෂමෙන් දැනීම විමශ්ෂමෙන්
දැනීම) ෙයි කිෙු ලැමේ. ඇවැත්නනි, මකාපමණකින් විඥානෙෙයි කිෙු
ලැමේද?
විොොති විොොතී’ති ව ා, ආවුවසා, තස්මා විඤඤාණන්ති
වුච්චති.
කිඤච විොොති?
සු න්තිපි විොොති, දුක් න්තිපි විොොති, අදුක් මසු න්තිපි
විොොති. ‘විොොති විොොතී’ති ව ා, ආවුවසා, තස්මා
විඤඤාණන්ති වුච්චතී’ති.
ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් විමශ්ෂමෙන් දනීද, විමශ්ෂමෙන් දනීද, එමහයින්
විඥානෙයි කිෙු ලැමේ.’කුමක් දනීද? මම් සැප මේදනාවෙයි දනියිද. මම්
දුක් මේදනාවෙයි දනීද, මම් උමපක්ෂා මේදනාවෙයි දනීද, ඇවැත්නනි, ෙම්
මහෙකින් විමශ්ෂමෙන් දනීද, එමහයින් විඥානෙයි කිෙු ලැමේ
04 යා චාවුවසා, පඤඤා යඤච විඤඤාණං - ඉවම මමා සංසට්ඨඨා
උදාහු විසංසට්ඨඨා? ලබ්භා ච පනිවමසං මමාෙං විනිබ්ුජිත්ථො
විනිබ්ුජිත්ථො ොොකරණං පඤඤාවපතු’න්ති?
ඇවැත්නනි, ෙම් මම් රඥාවක් මේද, ෙම් මම් විඥානෙක් මේද, මම් ධර්මමෙෝ
ඔවුමනාවුන් එක්ව පවත්නනාහුද? නැතමහාත්න මවන් මවන්ව පවත්නනාහුද,
මම් ධර්මෙන් ඔවුමනාවුන් මවන් මවන් මකාට මවනස දක්වන්නට හැකිද?

යා චාවුවසා, පඤඤා යඤච විඤඤාණං - ඉවම මමා සංසට්ඨඨා,
වො විසංසට්ඨඨා. ෙ ච ලබ්භා ඉවමසං මමාෙං විනිබ්ුජිත්ථො
විනිබ්ුජිත්ථො ොොකරණං පඤඤාවපතුං. යං හාවුවසා
පොොති තං විොොති, යං විොොති තං පොොති. තස්මා ඉවම
මමා සංසට්ඨඨා, වො විසංසට්ඨඨා. ෙ ච ලබ්භා ඉවමසං මමාෙං
විනිබ්ුජිත්ථො විනිබ්ුජිත්ථො ොොකරණං පඤඤාවපතු’’
න්ති.
ඇවැත්නනි, ෙම් මම් රඥාවක් මේද, ෙම් මම් විඥානෙක් මේද, මම් ධර්මමෙෝ
එක්ව පවත්නනාහුෙ. මවන් මවන්ව මනාපවත්නනාහුෙ. මම් ධර්මෙන් මවන්
මවන් මකාට මවනස දක්වන්නට මනාහැකිෙ. ඇවැත්නනි, ෙමක් රඥාමවන්
දනීද, විඥානමෙන් එෙ දනියි. විඥානමෙන් ෙමක් දනීද, රඥාමවන්ද එෙ
දනියි.
එමහයින්
මම්
ධර්මමෙෝ
එක්ව
පවත්නනාහුෙ
මවන්ව
මනාපවත්නනාහුෙ. මම් ධර්මෙන් ඔවුමනාවුන් මවන් මවන් මකාට ඔවුන්මේ
මවනස දක්වන්නට බැරිෙ.
05 යා චාවුවසා, පඤඤා යඤච විඤඤාණං - ඉවමසං මමාෙං
සංසට්ඨඨාෙං වො විසංසට්ඨඨාෙං කිං ොොකරණ’න්ති?
ඇවැත්නනි, ෙම් රඥාවකුත්න මේද, ෙම් විඥානෙකුත්න මේද, එක්ව පවත්නනාවූ
මවන්ව මනාපවත්නනාවූ මම් ධර්මෙන්මේ මවනස කවමර්ද?
යා චාවුවසා, පඤඤා යඤච විඤඤාණං - ඉවමසං
මමාෙං
සංසට්ඨඨාෙං
වො
විසංසට්ඨඨාෙං
පඤඤා
භාවෙතබ්බා,
විඤඤාණං පරිඤවඤයයං. ඉදං වෙසං ොොකරණ’න්ති.
ඇවැත්නනි, ෙම් රඥාවකුත්න මේද, ෙම් විඥානෙකුත්න මේද, එක්ව පවත්නනාවූ
මවන්ව මනාපවත්නනාවූ මම් ධර්මෙන් අතුමරන් රඥාව වැඩිෙ යුතුෙ.
විඥානෙ පිරිසිඳ දතයුතුෙ. මමෙ ඔවුන්මේ මවනසයි.
06 වෙදො වෙදො’ති, ආවුවසා, වුච්චති. කිත්ථතාෙතා නු ව ා,
ආවුවසා , වෙදොති වුච්චතී’ති?
ඇවැත්නනි,
මේදනාවෙ,
මේදනාවෙයි
කිෙු
මකාපමණකින් මේදනාවෙයි කිෙු ලැමේද?

ලැමේ.

ඇවැත්නනි,

වෙවදති වෙවදතී’ති ව ා, ආවුවසා, තස්මා වෙදොති
වුච්චති.කිඤච වෙවදති? සු මපි වෙවදති, දුක් මපි වෙවදති,
අදුක් මසු මපි වෙවදති. ‘වෙවදති වෙවදතී’ති ව ා, ආවුවසා,
තස්මා වෙදොති වුච්චතී’ති.
ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් විඳීද, විඳීද එමහයින් මේදනාවෙයි කිෙු ලැමේ.
කුමක් විඳීද, සැපද විඳියි, දුකද විඳියි, උමපක්ෂාවද විඳියි. ඇවැත්නනි, ෙම්
මහෙකින් විඳීද, විඳීද එමහයින් මේදනාවෙයි කිෙු ලැමේ.
07 සඤඤා සඤඤා’ති, ආවුවසා, වුච්චති. කිත්ථතාෙතා නු ව ා,
ආවුවසා, සඤඤාති වුච්චතී’ති?
ඇවැත්නනි, සංඥාවෙ, සංඥාවෙයි කිෙු ලැමේ. ඇවැත්නනි, මකාපමණකින්
සංඥාවෙයි කිෙු ලැමේද?
සඤොොති සඤොොතී’ති ව ා, ආවුවසා, තස්මා සඤඤාති
වුච්චති.
කිඤච සඤොොති? නීලකමපි සඤොොති, පීතකමපි
සඤොොති,
වලාහිතකමපි
සඤොොති,
ඔදාතමපි
සඤොොති. ‘සඤොොති සඤොොතී’ති ව ා, ආවුවසා,
තස්මා සඤඤාති වුච්චතී’ති.
ෙම් මහෙකින් හඳුනයිද, හඳුනයිද, ඇවැත්නනි, එමහයින් සංඥාවෙයි කිෙු
ලැමේ. කුමක් හඳුනයිද? නිල්හ පාටෙයි හඳුනයි. කහපාටෙයි හඳුනයි. මල්හ
පාටෙයි හඳුනයි. සුදු පාටෙයි හඳුනයි. ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් හඳුනයිද,
හඳුනයිද එමහයින් සංඥාවෙයි කිෙු ලැමේ.
08 යා චාවුවසා, වෙදො යා ච සඤඤා යඤච විඤඤාණං - ඉවම
මමා සංසට්ඨඨා උදාහු විසංසට්ඨඨා? ලබ්භා ච පනිවමසං මමාෙං
විනිබ්ුජිත්ථො විනිබ්ුජිත්ථො ොොකරණං පඤඤාවපතු’න්ති?
ඇවැත්නනි, ෙම් මේදනාවක් මේද, ෙම් සංඥාවක් මේද, ෙම් විඥානෙක් මේද,
මම් ධර්මමෙෝ එක්ව පවත්නනාහුද? මනාමහාත්න මවන් මවන්ව පවත්නනාහුද?
මම් ධර්මෙන් මවන් මවන් මකාට ඔවුන්මේ මවනස මපන්වන්නට හැකිද?

යා චාවුවසා, වෙදො යා ච සඤඤා යඤච විඤඤාණං - ඉවම
මමා සංසට්ඨඨා, වො විසංසට්ඨඨා. ෙ ච ලබ්භා ඉවමසං මමාෙං
විනිබ්ුජිත්ථො විනිබ්ුජිත්ථො ොොකරණං පඤඤාවපතුං. යං
හාවුවසා), වෙවදති තං සඤොොති, යං සඤොොති තං
විොොති. තස්මා ඉවම මමා සංසට්ඨඨා වො විසංසට්ඨඨා. ෙ ච
ලබ්භා
ඉවමසං
මමාෙං
විනිබ්ුජිත්ථො
විනිබ්ුජිත්ථො
ොොකරණං පඤඤාවපතු’න්ති.
ඇවැත්නනි, ෙම් මේදනාවක් මේද, ෙම් සංඥාවක් මේද, ෙම් විඤ්ඤාණෙක්
මේද මම් ධර්මමෙෝ එක්ව පවත්නනාහුෙ. මවන්ව මනාපවත්නනාහුෙ. මම්
ධර්මෙන් මවන් මවන් මකාට ඔවුන්මේ මවනස මපන්වන්නට මනාහැකිෙ.
ඇවැත්නනි, ෙමක් විඳීද එෙ හඳුනයි ෙමක් හඳුනාද එෙ විමශ්ෂමෙන් දනියි.
එමහයින් මම් ධර්මමෙෝ එක්ව පවත්නනාහුෙ. මවන්ව මනාපවත්නනාහුෙ. මම්
ධර්මෙන් මවන් මවන් මකාට ඔවුන්මේ මවනස මපන්වන්ට මනාහැකිෙ.

09 නිස්සට්ඨවඨෙ හාවුවසා, පඤචහි ඉන්ිවයහි පරිසුද්ව ෙ
මවොවිඤඤාවණෙ කිං වෙයය’න්ති?
ඇවැත්නනි, පඤ්මචන්ිෙෙන්මග්න් මතාරව, (උපමක්ලශ රහිත මහයින්)
පිරිසිදුවූ මමනා විඤ්ඤාණමෙන් (රූපාවචර චතුර්ථද්ධ්ධයාන සිතින්) කුමක්
දතයුතුද?
නිස්සට්ඨවඨෙ
ආවුවසා,
පඤචහි
ඉන්ිවයහි
පරිසුද්ව ෙ
මවොවිඤඤාවණෙ,අෙන්වතා
ආකාවසා’ති
ආකාසාෙඤචායතෙං වෙයයං, ‘අෙන්තං විඤඤාණ’න්ති
විඤඤාණඤචායතෙං
වෙයයං,
‘ෙත්ථි
කිඤී’ති
ආකිඤචඤඤායතෙං වෙයය’න්ති.
ඇවැත්නනි, පඤ්මචන්ිෙෙන්මග්න් මතාරවූ පිරිසිදුවූ මමනාවිඤ්ඤාණමෙන්
ආකාශෙ අනන්තෙයි ආකාසානඤ්චාෙතනෙ දතයුතුයි. විඤ්ඤාණෙ
අනන්තෙයි විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනෙ දතයුතුයි. කිසිවක් නැතැයි
ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනෙ දතයුතුයි.

10 වෙයයං පොවුවසා,

මමං වකෙ පොොතී’ති?

ඇවැත්නනි, මනෙ ධර්මෙ (දතයුතු ධර්මෙ) කුමකින් දනීද
වෙයයං ව ා, ආවුවසා,

මමං පඤඤාචක්ුො පොොතී’ති.

ඇවැත්නනි, දතයුතු ධර්මෙ රඥා ඇසින් දනියි.
11 පඤඤා පොවුවසා, කිමත්ථියා’ති?
ඇවැත්නනි, රඥාව කුමක් රමෙෝජන මකාට ඇත්නීද?
පඤඤා
ව ා,
පහාෙත්ථථාති.

ආවුවසා,

අභිඤඤත්ථථා

පරිඤඤත්ථථා

ඇවැත්නනි, රඥාව වනාහි දතයුතු ධර්මෙන් දැනීම සඳහාද පිරිසිඳිෙ යුතු
ධර්මෙන් පිරිසිඳීම පිණිසද පහකළ යුතු ධර්මෙන් පහකිරීම සඳහාද
පවතියි.
12 කති පොවුවසා, පච්චයා සමමාදිට්ඨියා උප්පාදායා’ති?
ඇවැත්නනි, සමයක් දෘෂ්ටිෙ (විදර්ශනා රඥාව හා මාර්ග් රඥාව) ඉපදීමට
මකමතක් රතයමෙෝ මවත්නද?
ද්වෙ ව ා, ආවුවසා, පච්චයා සමමාදිට්ඨියා උප්පාදාය - පරවතා ච
ව ාවසා, වයානිවසා ච මෙසිකාවරා. ඉවම ව ා, ආවුවසා, ද්වෙ
පච්චයා සමමාදිට්ඨියා උප්පාදායා’ති.
ඇවැත්නනි, සමයක් දෘෂ්ටිෙ (විදර්ශනාරඥාව හා මාර්ග්රඥාව) ඉපදීමට
රතයෙ මදකක් මවති. පරමතා ම ාෂෙ හා මොනිමසාමනසිකාරෙ
(අනයෙන් මග්න් බණ ඇසීම හා ුවණින් කල්හපනා කිරීම) ෙන මදකයි.
ඇවැත්නනි, මම් රතයෙ මදක සමයක් දෘෂ්ටිෙ (විදර්ශනා රඥාව හා
මාර්ග්රඥාව) ඉපදීම පිණිස මවති.
13 කතිහි පොවුවසා, අඞ්වගහි අනුග්ගහිතා සමමාදිට්ඨි
වචවතාවිමුත්ථතිඵලා ච වහාති වචවතාවිමුත්ථතිඵලානිසංසා ච,
පඤඤාවිමුත්ථතිඵලා ච වහාති පඤඤාවිමුත්ථතිඵලානිසංසා චා’
ති?

ඇවැත්නනි, මකමතක් අංග්ෙකින් ලබනලද උපකාර ඇති අර්හත්නමාර්ග්
සමයක් දෘෂ්ටිෙ චිත්නත විමුක්තිෙ (මකමලසුන් මකමරන් මිදීම) ඵලෙ මකාට
ඇත්නී මේද? චිත්නත විමුක්ති ඵලෙ අුසේ මකාට ඇත්නීද? රඥා විමුක්තිෙ
ඵලෙ මකාට ඇත්නීද? රඥා විමුක්ති ඵලෙ අුසේමකාට ඇත්නීද?
පඤචහි ව ා, ආවුවසා, අඞ්වගහි අනුග්ගහිතා සමමාදිට්ඨි
වචවතාවිමුත්ථතිඵලා ච වහාති වචවතාවිමුත්ථතිඵලානිසංසා ච,
පඤඤාවිමුත්ථතිඵලා ච වහාති පඤඤාවිමුත්ථතිඵලානිසංසා ච.
ඉ ාවුවසා, සමමාදිට්ඨි සීලානුග්ගහිතා ච වහාති, සුතානුග්ගහිතා
ච වහාති, සාකච්ඡානුග්ගහිතා ච වහාති, සමථානුග්ගහිතා ච
වහාති, විපස්සොනුග්ගහිතා ච වහාති. ඉවමහි ව ා, ආවුවසා,
පඤචහඞ්වගහි අනුග්ගහිතා සමමාදිට්ඨි වචවතාවිමුත්ථතිඵලා ච
වහාති වචවතාවිමුත්ථතිඵලානිසංසා ච, පඤඤාවිමුත්ථතිඵලා ච
වහාති පඤඤාවිමුත්ථතිඵලානිසංසා චා’ති.
ඇවැත්නනි, අංග්පසකින් උපකාර ලද්ධ්දාවූ සමයක් දෘෂ්ටිෙ චිත්නත විමුක්තිෙ
ඵලෙ මකාට ඇත්නීෙ. චිත්නත විමුක්ති ඵලෙ අුසේ මකාට ඇත්නීෙ. රඥා
විමුක්ති ඵලෙ මකාට ඇත්නීෙ. රඥා විමුක්ති ඵලෙ අුසේ මකාට ඇත්නීෙ.
ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි සමයක් දෘෂ්ටිෙ ශීලමෙන් ලබන ලද උපකාර
ඇත්නී මේද, බහුශ්රැත බමවන් ලබනලද උපකාර ඇත්නී මේද,
සාකච්ඡාමවන් ලබනලද උපකාර ඇත්නී මේද, සමථමෙන් ලබනලද
උපකාර ඇත්නී මේද, විදර්ශනාමවන් ලබනලද උපකාර ඇත්නී මේද,
ඇවැත්නනි, මම් ධර්ම පසකින් උපකාර ලද සමයක් දෘෂ්ටිෙ චිත්නත විමුක්තිෙ
ඵලෙ මකාට ඇත්නීද මේ. චිත්නත විමුක්ති ඵලෙ රමෙෝජන මකාට ඇත්නීද
මේ. රඥාවිමුක්තිෙ ඵලෙ මකාට ඇත්නීද මේ. රඥාවිමුක්ති ඵලෙ
රමෙෝජනෙ මකාට ඇත්නීද මේ.

14 කති පොවුවසා, භො’ති?
ඇවැත්නනි, භවමෙෝ කී මදමනක්ද?
තවයාවම, ආවුවසා, භො - කාමභවො , රූපභවො, අරූපභවො’
ති.

ඇවැත්නනි, කාමභවෙ රූපභවෙ, අරූප භවෙෙයි මම් භව තුනකි.
15 කථං පොවුවසා, ආයතිං පුෙබ්භොභිනිබ්බත්ථති වහාතී’ති?
ඇවැත්නනි, මකමේ නම් නැවත නැවත ඉපදීම මේද?
අවිජ්ොනීෙරණාෙං
ව ා,
ආවුවසා,
තණ්ඩහාසංවයාෙොෙං තත්රතත්රාභිෙන්දො පුෙබ්භොභිනිබ්බත්ථති වහාතී’ති.

සත්ථතාෙං
එෙං ආයතිං

ඇවැත්නනි, අවිදයාමවන් වැසුනාවූ, තෘෂ්ණාමවන් බැඳුනාවූ සත්නත්නවයින්මේ
ඒ ඒ භවමෙහි ඇලීම ඇතිමවයි. මමමේ නැවත නැවත භවමෙහි ඉපදීම ඇති
මවයි.
16කථං පොවුවසා, ආයතිං පුෙබ්භොභිනිබ්බත්ථති ෙ වහාතී’ති?
ඇවැත්නනි, මකමේ නම් නැවත නැවත භවමෙහි ඉපදීම මනාමේද?
අවිජ්ොවිරාගා ව ා, ආවුවසා, විජ්ුප්පාදා තණ්ඩහානිවරා ා - එෙං
ආයතිං පුෙබ්භොභිනිබ්බත්ථති ෙ වහාතී’ති.
ඇවැත්නනි, අවිදයාව නැති කිරීමමන් අර්හත්න මාර්ග් විදයාව පහළවීමමන්
තෘෂ්ණාව නැති කිරීමමන් මමමේ නැවත නැවත භවමෙහි ඉපදීම සිදු
මනාමේ.

17 කතමං පොවුවසා, පඨමං ඣාෙ’න්ති?
ඇවැත්නනි, රථමද්ධ්ධයානෙ නම් කවමර්ද?

ඉ ාවුවසා, භික්ු විවිච්වචෙ කාවමහි විවිච්ච අකුසවලහි
මවමහි සවිතක්කං සවිචාරං විවෙකෙං පීතිසු ං පඨමං ඣාෙං
උපසමපජ්ෙ විහරති - ඉදං වුච්චති, ආවුවසා, පඨමං ඣාෙ’න්ති.
ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි මහණමතම කාමෙන්මග්න් මවන්වම අකුසල
ධර්මෙන්මග්න් මවන්වම විතර්ක සහිතවූ විචාර සහිතවූ විමේකමෙන්

හටග්ත්න ප්රීති සැප ඇති රථමද්ධ්ධයානෙට පැමිණ වාසෙ කරයි, ඇවැත්නනි, මම්
රථමධයානෙයි කිෙු ලැමේ.
18 පඨමං පොවුවසා, ඣාෙං කතිඅඞ්ික’න්ති?
ඇවැත්නනි, රථමධයානෙ මකමතක් අංග්ෙකින් යුක්තද?
පඨමං ව ා, ආවුවසා, ඣාෙං පඤචඞ්ිකං. ඉ ාවුවසා, පඨමං
ඣාෙං සමාපන්ෙස්ස භික්ුවො විතක්වකා ච ෙත්ථතති, විචාවරා
ච පීති ච සු ඤච චිත්ථවතකග්ගතා ච. පඨමං ව ා, ආවුවසා,
ඣාෙං එෙං පඤචඞ්ික’න්ති.
ඇවැත්නනි, රථමධයානෙ අංග් පසකින් යුක්තෙ. ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි
රථමධයානෙට සමවදින්නාවූ මහණහට විතර්කෙද විචාරෙද, ප්රීතිෙද,
සැපෙද සිත එකඟබවද පවතියි ඇවැත්නනි, රථමධයානෙ මමමේ අංග් පසක්
ඇත්නමත්න මවයි.
19
පඨමං
පොවුවසා,
කතඞ්ගසමන්ොගත’න්ති?
ඇවැත්නනි, රථමධයානෙ
අංග්ෙකින් යුක්තද?

මකමතක්

ඣාෙං
අංග්ෙකින්

කතඞ්ගවිප්පහීෙං
දුරුමේද,

මකමතක්

පඨමං
ව ා,
ආවුවසා,
ඣාෙං
පඤචඞ්ගවිප්පහීෙං,
පඤචඞ්ගසමන්ොගතං. ඉ ාවුවසා, පඨමං ඣාෙං සමාපන්ෙස්ස
භික්ුවො කාමච්ඡන්වදා පහීවො වහාති, බයාපාවදා පහීවො
වහාති, ථීෙමිද් ං පහීෙං වහාති, උද් ච්චකුක්කුච්චං පහීෙං
වහාති, විචිකිච්ඡා පහීො වහාති; විතක්වකා ච ෙත්ථතති, විචාවරා
ච පීති ච සු ඤච චිත්ථවතකග්ගතා ච. පඨමං ව ා, ආවුවසා,
ඣාෙං එෙං පඤචඞ්ගවිප්පහීෙං පඤචඞ්ගසමන්ොගත’න්ති.

ඇවැත්නනි, රථම ධයානෙ අංග්පසකින් දුරුමේ. අංග් පසකින් යුක්තමේ.
ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි රථමද්ධ්ධයානෙට සමවැදුනාවූ භික්ු වමේ
කාමච්ඡන්ද නීවරණෙ නැති වූමේ මවයි. වයාපාද නීවරණෙ නැති වූමේ
මවයි. ථීනමිද්ධ්ධ නීවරණෙ නැති වූමේ මවයි. උද්ධ්ධච්චකුක්කුච්ච නීවරණෙ

නැති වූමේ මවයි. විචිකිච්ඡා නීවරණෙ නැති වූමේ මවයි. විතර්කෙද,
විචාරෙද, ප්රීතිෙද, සැපෙද සිත එකඟ බවද පවතියි. ඇවැත්නනි, මමමේ රථම
ධයානෙ අංග් පසකින් දුරු වූමේද, අංග් පසකින් යුක්ත වූමේද මවයි.

20
පඤචිමානි
,
ආවුවසා,
ඉන්ියානි
ොොවිසයානි
ොොවගාචරානි,
ෙ
අඤඤමඤඤස්ස
වගාචරවිසයං
පච්චනුවභාන්ති, වසයයිදං - චක්ුන්ියං, වසාතින්ියං,
ානින්ියං, ජිව්හහින්ියං, කායින්ියං. ඉවමසං ව ා, ආවුවසා,
පඤචන්ෙං ඉන්ියාෙං ොොවිසයාෙං ොොවගාචරාෙං, ෙ
අඤඤමඤඤස්ස වගාචරවිසයං පච්චනුවභාන්තාෙං, කිං
පටිසරණං, වකා ච වෙසං වගාචරවිසයං පච්චනුවභාතී’ති?
ඇවැත්නනි, මනාමෙක් අරමුණු විෂෙමකාට ඇති, මනාමෙක් අරමුණු
මග්ාදුරුමකාට ඇති, එකිමනකට අෙත්නවූ අරමුණු මනාග්න්නා මම් ඉන්ිෙ
පසක් මවත්න. ඔහු කවරහුද? චක්ු ඉන්ිෙෙ, මශ්රාත ඉන්ිෙෙ, ඝ්රාණ
ඉන්ිෙෙ, ජිේහා ඉන්ිෙෙ, කාෙ ඉන්ිෙෙ ෙුයි. ඇවැත්නනි, මනාමෙක්
අරමුණු විෂෙ මකාට ඇති, මනාමෙක් අරමුණු මග්ාදුරු මකාට ඇති,
එකිමනකට අෙත්නවූ අරමුණු මනාග්න්නාවූ මම් ඉන්ිෙෙන්මේ පිහිටීම
කුමක්ද, ඔවුන්මේ අරමුණු රසෙ කවමරක් විඳීද?
පඤචිමානි, ආවුවසා, ඉන්ියානි ොොවිසයානි ොොවගාචරානි,
ෙ අඤඤමඤඤස්ස වගාචරවිසයං පච්චනුවභාන්ති, වසයයිදං චක්ුන්ියං, වසාතින්ියං, ානින්ියං, ජිව්හහින්ියං, කායින්ියං.
ඉවමසං ව ා, ආවුවසා, පඤචන්ෙං ඉන්ියාෙං ොොවිසයාෙං
ොොවගාචරාෙං,
ෙ
අඤඤමඤඤස්ස
වගාචරවිසයං
පච්චනුවභාන්තාෙං, මවො පටිසරණං, මවො ච වෙසං
වගාචරවිසයං පච්චනුවභාතී’ති.
ඇවැත්නනි, මනාමෙක් අරමුණු විෂෙමකාට ඇති, මනාමෙක් අරමුණු
මග්ාදුරුමකාට ඇති, එකිමනකට අෙත්නවූ අරමුණු මනාග්න්නා මම් ඉන්ිෙ
පසක් මවත්න. ඔවුහු කවරහුද? චක්ු ඉන්ිෙෙ, මසාත ඉන්ිෙෙ, ාණ
ඉන්ිෙෙ, ජිේහා ඉන්ිෙෙ, කාෙ ඉන්ිෙෙ (ෙුයි) ඇවැත්නනි, මනාමෙක්
අරමුණු විෂෙ මකාට ඇති, මනාමෙක් අරමුණු මග්ාදුරු මකාට ඇති,

එකිමනකට අෙත්නවූ අරමුණු රසෙ මනාග්න්නාවූ මම් ඉන්ිෙෙ පසට සිත
පිහිටයි. සිත ඔවුන්මේ අරමුණු රසෙ අුභව කරයි.

21 පඤචිමානි, ආවුවසා, ඉන්ියානි, වසයයිදං - චක්ුන්ියං,
වසාතින්ියං, ානින්ියං, ජිව්හහින්ියං, කායින්ියං. ඉමානි ව ා,
ආවුවසා, පඤචින්ියානි කිං පටිච්ච තිට්ඨඨන්තී’ති?
ඇවැත්නනි, මම් ඉන්ිෙ පසක් මවත්න. කවරහුද? චක්ු ඉන්ිෙෙ, මසාත
ඉන්ිෙෙ,
ාණ ඉන්ිෙෙ, ජිේහා ඉන්ිෙෙ, කාෙ ඉන්ිෙෙ (ෙුයි.)
ඇවැත්නනි, මම් ඉන්ිෙ පස කුමක් නිසා පවතිත්නද?
පඤචිමානි, ආවුවසා, ඉන්ියානි, වසයයිදං - චක්ුන්ියං,
වසාතින්ියං, ානින්ියං, ජිව්හහින්ියං, කායින්ියං. ඉමානි ව ා,
ආවුවසා, පඤචින්ියානි ආයං පටිච්ච තිට්ඨඨන්තී’ති.
ඇවැත්නනි, මම් ඉන්ිෙ පස ආයුෂ (ජීවිත ඉන්ිෙ) නිසා පවතිත්න.
22 ආය පොවුවසා, කිං පටිච්ච තිට්ඨඨතී’ති?
ඇවැත්නනි, ආයුෂෙ වනාහි කුමක් නිසා පවීද?
ආය උස්මං පටිච්ච තිට්ඨඨතී’ති.
ආයුෂෙ උෂ්ණෙ (කර්මමෙන් උපන් මතමජා ධාතුව) නිසා පවතියි.
23 උස්මා පොවුවසා, කිං පටිච්ච තිට්ඨඨතී’ති?
ඇවැත්නනි, උෂ්ණෙ කුමක් නිසා පවීද?
උස්මා ආයං පටිච්ච තිට්ඨඨතී’ති.
උෂ්ණෙ ආයුෂ (ජීවිමතන්ිෙ) නිසා පවතියි.
24 ඉදාවෙෙ ව ා මයං, ආවුවසා, ආයස්මවතා සාරිපුත්ථතස්ස
භාසිතං එෙං ආොොම - ‘ආය උස්මං පටිච්ච තිට්ඨඨතී’ති.
ඉදාවෙෙ පෙ මයං, ආවුවසා, ආයස්මවතා සාරිපුත්ථතස්ස භාසිතං
එෙං ආොොම - ‘උස්මා ආයං පටිච්ච තිට්ඨඨතී’ති.
යථා කථං පොවුවසා, ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්ථවථා දට්ඨඨබ්වබා’ති?

ඇවැත්නනි, ආයුෂෙ උෂ්ණෙ නිසා පවීෙයි ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන්
වහන්මේමේ කීම අපි දැන් මමමේ දනිමු. ඇවැත්නනි, උෂ්ණෙ ආයුෂෙ නිසා
පවීෙයි ආයුෂ්මත්න ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේමේ කීම අපි දැන් මමමේ
දනිමු. ඇවැත්නනි, මකමේ නම් මම් කීමමහි අර්ථෙ දත යුතුද?
වතෙ හාවුවසා, උපමං වත කරිස්සාමි; උපමායපිව කච්වච
විඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථථං ආොෙන්ති. වසයයථාපි,
ආවුවසා, වතලප්පදීපස්ස ඣායවතා අච්චිං පටිච්ච ආභා
පඤඤායති, ආභං පටිච්ච අච්චි පඤඤායති; එෙවමෙ ව ා,
ආවුවසා, ආය උස්මං පටිච්ච තිට්ඨඨති, උස්මා ආයං පටිච්ච තිට්ඨඨතී
’ති.

ඇවැත්නනි, එමේවී නම් මතාපට උපමාවක් කිෙමි. මම් මලෝකමෙහි ඇතැම්
ුවණ ඇත්නමතෝ උපමාමවන්ද කිෙන ලද්ධ්මදහි අර්ථෙ දැන ග්නිති. ඇවැත්නනි,
ඇවිමලන්නාවූ මතල්හ පහමනහි ගිනිදලුව නිසා ආමලෝකෙ මපමන්ද,
ආමලෝකෙ නිසා ගිනිදලුව මපමන්ද, ඇවැත්නනි, එපරිද්ධ්මදන්ම ආයුෂෙ
උෂ්ණෙ නිසා පවතියි. උෂ්ණෙ ආයුෂ නිසා පවතියි.

25 වතෙ නු ව ා, ආවුවසා, ආයසඞ් ාරා, වත වෙදනියා මමා
උදාහු අඤවඤ ආයසඞ් ාරා අඤවඤ වෙදනියා මමා’ති?
ඇවැත්නනි, ආයුසංේකාරමෙෝත්න මේදනා ධර්මමෙෝත්න එකක්මද? නැතමහාත්න
ආයුසංේකාරමෙෝ මවනමද? මේදනා ධර්මමෙෝ මවනමද?
‘ෙ ව ා , ආවුවසා, වතෙ ආයසඞ් ාරා වත වෙදනියා මමා. වත ච
හාවුවසා, ආයසඞ් ාරා අභවිංසු වත වෙදනියා මමා, ෙ යිදං
සඤඤාවෙදයිතනිවරා ං සමාපන්ෙස්ස භික්ුවො වුට්ඨඨාෙං
පඤඤාවයථ. යස්මා ච ව ා, ආවුවසා, අඤවඤ ආයසඞ් ාරා
අඤවඤ වෙදනියා
මමා, තස්මා සඤඤාවෙදයිතනිවරා ං
සමාපන්ෙස්ස භික්ුවො වුට්ඨඨාෙං පඤඤායතී’ති.

ඇවැත්නනි, ආයුසංේකාරමෙෝත්න මේදනා ධර්මමෙෝත්න එකක්ම මනාමවති.
ඇවැත්නනි, ආයුසංේකාරමෙෝත්න මේදනාධර්මමෙෝත්න එකක්ම වූවාහු නම්
නිමරෝධ සමාපත්නතිෙට පැමිණිොවූ භික්ුවමේ නැගී සිටීම මනාමපමණයි.
ඇවැත්නනි, ෙම් මහෙකින් ආයුසංේකාරමෙෝ අනයමෙෝද, මේදනාධර්මමෙෝ
අනයමෙෝද එමහයින් නිමරෝධ සමාපත්නතිෙට පැමිණිොවූ භික්ුවමේ
නැගීසිටීම මපමණයි
26 යදා නු ව ා, ආවුවසා, ඉමං කායං කති මමා ෙහන්ති; අථායං
කාවයා උජ්ිවතා අෙක්ිත්ථවතා වසති, යථා කට්ඨඨං අවචතෙ’
න්ති?
ඇවැත්නනි, ෙම් විමටක මම් ශරීරෙ හරණලද, ඉවත දමනලද, සිත්න නැති
දඬුකඩක් මමන් පවීද, එවිට මම් ශරීරෙ මකමතක් ධර්ම අත්නහරියිද?
යදා ව ා, ආවුවසා, ඉමං කායං තවයා මමා ෙහන්ති - ආය උස්මා
ච විඤඤාණං; අථායං කාවයා උජ්ිවතා අෙක්ිත්ථවතා වසති,
යථා කට්ඨඨං අවචතෙ’න්ති.
ඇවැත්නනි, ෙම්විමටක ආයුෂෙ, උෂ්ණෙ, විඤ්ඤාණෙ ෙන ධර්මතුන මම්
ශරීරෙ අත්නහරිද්ධ්ද, එකල මම් ශරීරෙ හරනලද, ඉවත දමනලද, සිත්නනැති
දඬු කඩක් මමන් පවතියි.
27 ය්ොයං, ආවුවසා, මවතා කාලඞ්කවතා, වයා චායං භික්ු
සඤඤාවෙදයිතනිවරා ං
සමාපන්වො
ඉවමසං
කිං
ොොකරණ’’න්ති?
ඇවැත්නනි, ෙම් මම් සත්නත්නවමෙක් මතම මමේද, කලුරිෙ මකමේද, ෙම් මම්
භික්ුවක් මතම නිමරෝධ සමාපත්නතිෙට පැමිණිමේද, මමාවුන් මදමදනාමේ
මවනස කුමක්ද?
ය්ොයං, ආවුවසා, මවතා කාලඞ්කවතා තස්ස කායසඞ් ාරා
නිරුද් ා පටිප්පස්සද් ා , ෙීසඞ් ාරා නිරුද් ා පටිප්පස්සද් ා,
චිත්ථතසඞ් ාරා නිරුද් ා පටිප්පස්සද් ා, ආය පරික්ීවණා, උස්මා
වූපසන්තා, ඉන්ියානි පරිභින්ොනි. වයා චායං භික්ු
සඤඤාවෙදයිතනිවරා ං සමාපන්වො තස්සපි කායසඞ් ාරා
නිරුද් ා පටිප්පස්සද් ා, ෙීසඞ් ාරා නිරුද් ා පටිප්පස්සද් ා,

චිත්ථතසඞ් ාරා නිරුද් ා පටිප්පස්සද් ා, ආය ෙ පරික්ීවණා,
උස්මා අවූපසන්තා, ඉන්ියානි විප්පසන්ොනි. ය්ොයං, ආවුවසා,
මවතා කාලඞ්කවතා, වයා චායං භික්ු සඤඤාවෙදයිතනිවරා ං
සමාපන්වො - ඉදං වෙසං ොොකරණ’න්ති.

ඇවැත්නනි, ෙම් මම් පුද්ධ්ග්ලමෙක් මතම මමේද, කලුරිෙ මකමේද, ඔහුමේ
කාෙසංේකාරෙ (ආශ්වාස රශ්වාස) නැතිවුමේ මවයි, සංසිඳුමන් මවයි.
වාක්සංේකාරෙ (විතර්ක විචාර) නැතිවුමේ මවයි, සංසිඳුමන් මවයි. චිත්නත
සංේකාරෙ (සංඥා මේදනා) නැතිවුමේ මවයි, සංසිඳුමන් මවයි, ආයුෂෙ
මග්වුමන්ෙ. උෂ්ණෙ (කර්මජ මතජස) සංසිඳුමන්ෙ. ඉන්ිෙමෙෝ බිඳුනාහ.
ෙම් මම් භික්ුවක් මතම නිමරෝධසමාපත්නතිෙට පැමිණිමේද ඔහුමේද
කාෙසංේකාර (ආශ්වාස රශ්වාස) නැතිවුමේ මවයි, සංසිඳුමේ මවයි. වචී
සංේකාරෙ (විතර්ක විචාර) නැතිවුමේ මවයි, සංසිඳුමේ මවයි. චිත්නත
සංේකාර (සංඥා මේදනා) නැතිවුමන් මවයි, සංසිඳුමේ මවයි. එමහත්න
ආයුෂෙ මනාමග්වුමන්ෙ. උෂ්ණෙ මනාසන්සිඳුමන්ෙ. ඇේ ආදී ඉන්ිෙමෙෝ
විමශ්ෂමෙන් පැහැදිලිෙහ. ඇවැත්නනි, ෙම් මම් සත්නවමෙක් මමේද, කළුරිෙ
කමේද, ෙම් මම් භික්ුවක් නිමරෝධ සමාපත්නතිෙට සම වැදුමන්ද මමාවුන්
මදමදනාමේ මම් මවනසයි.

28 කති පොවුවසා, පච්චයා අදුක් මසු
සමාපත්ථතියා’ති?

ාය වචවතාවිමුත්ථතියා

ඇවැත්නනි, අදුක්ඛමසුඛ (දුක්ද මනාවූ සැපද මනාවූ) චිත්නතවිමුක්තිෙට
පැමිණීමමහි රතයමෙෝ මකමතක්ද?
චත්ථතාවරා
ව ා,
ආවුවසා,
පච්චයා
අදුක් මසු ාය
වචවතාවිමුත්ථතියා සමාපත්ථතියා. ඉ ාවුවසා, භික්ු සු ස්ස ච
පහාො දුක් ස්ස ච පහාො පුබ්වබෙ වසාමෙස්සවදාමෙස්සාෙං
අත්ථථඞ්ගමා අදුක් මසු ං උවපක් ාසතිපාරිසුද්ධං චතුත්ථථං
ඣාෙං උපසමපජ්ෙ විහරති. ඉවම ව ා, ආවුවසා, චත්ථතාවරා
පච්චයා අදුක් මසු ාය වචවතාවිමුත්ථතියා සමාපත්ථතියා’ති.

ඇවැත්නනි, අදුක්ඛමසුඛ (දුක්ද මනාවූ සැපද මනාවූ) මචමතා විමුක්තිෙට
පැමිණීමමහි රතයෙ සතරක් මවත්න. ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි
මහණමතම සැපෙ නැති කිරීමමන්ද, දුක නැති කිරීමමන්ද, පළමු මකාටම
මසාම්නේ මදාම්නේ මදක දුරලීමමන් දුක්ද මනාවූ, සැපද මනාවූ උමපක්ෂා
සිහි පිරිසිදු බව ඇති සතරවන ධයානෙට පැමිණ වාසෙ කරයි. ඇවැත්නනි,
මම් වනාහි අදුක්ඛමසුඛ (දුක්ද මනාවූ සැපද මනාවූ) චිත්නත විමුක්තිෙට
පැමිණීමම් රතයෙ සතරයි.
29 කති පොවුවසා, පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා
සමාපත්ථතියා’ති?
ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත චිත්නතවිමුක්තිෙට (නිමරෝධ සමාපත්නතිමෙන් නැගී
සිටින ඵලසමාපත්නතිෙට) සමවැදීමමහි රතයෙ මකමතක්ද?
ද්වෙ ව ා, ආවුවසා, පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා
සමාපත්ථතියා - සබ්බනිමිත්ථතාෙඤච අමෙසිකාවරා, අනිමිත්ථතාය
ච
ාතුයා මෙසිකාවරා. ඉවම ව ා, ආවුවසා, ද්වෙ පච්චයා
අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා සමාපත්ථතියා’ති.
ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත චිත්නතවිමුක්තිෙට පැමිණීමමහි රතයෙ මදකකි. සිෙලු
රූපාදී අරමුණු මමමනහි මනාකිරීම හා නිර්වාණ ධාතුව මමමනහි කිරීමෙ.
ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත චිත්නතවිමුක්තිෙට පැමිණීමමහි මම් රතයෙ මදක මවයි
30 කති පොවුවසා, පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා
ිතියා’ති?
ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත
මකමතක්ද?

චිත්නතවිමුක්තිහුමේ

පැවැත්නම

පිණිස

රතයෙ

තවයා ව ා, ආවුවසා, පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා
ිතියා - සබ්බනිමිත්ථතාෙඤච අමෙසිකාවරා, අනිමිත්ථතාය ච
ාතුයා මෙසිකාවරා, පුබ්වබ ච අභිසඞ් ාවරා. ඉවම ව ා,
ආවුවසා, තවයා පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා ිතියා’
ති.

ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත චිත්නත විමුක්තිහුමේ පැවැත්නම පිණිස රතයෙ තුමනකි.
සිෙලු රූපාදී නිමිති මමමනහි මනාකිරීමද, නිර්වාණධාතුව මමමනහි
කිරීමද, සමවැදීමට පළමුව කාලෙ පිරිසිඳීමද ෙන (තුනයි.) ඇවැත්නනි,
අනිමිත්නත චිත්නත විමුක්තිහුමේ පැවැත්නමට මම් රතයෙ තුන මවයි.
31 කති පොවුවසා, පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා
වුට්ඨඨාොයා’ති?
ඇවැත්නනි, ඵල සමාපත්නතිමෙන් නැගීසිටීමට රතයෙ මකමතක්ද?
ද්වෙ ව ා, ආවුවසා, පච්චයා අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා
වුට්ඨඨාොය - සබ්බනිමිත්ථතාෙඤච මෙසිකාවරා, අනිමිත්ථතාය ච
ාතුයා අමෙසිකාවරා. ඉවම ව ා, ආවුවසා, ද්වෙ පච්චයා
අනිමිත්ථතාය වචවතාවිමුත්ථතියා වුට්ඨඨාොයා’ති.

සිෙලු රූපාදි නිමිති මමමනහි කිරීමද, නිර්වාණ ධාතුව මමමනහි
මනාකිරීමද ෙන මදකයි, ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත මචමතාවිමුක්තිමෙන් නැගී
සිටීමට මම් රතය මදක මවයි.

32 යා චායං, ආවුවසා, අප්පමාණා වචවතාවිමුත්ථති, යා ච
ආකිඤචඤඤා
වචවතාවිමුත්ථති,
යා
ච
සුඤඤතා
වචවතාවිමුත්ථති, යා ච අනිමිත්ථතා වචවතාවිමුත්ථති - ඉවම මමා
ොොත්ථථා
වචෙ
ොොබයඤෙො
ච
උදාහු
එකත්ථථා
බයඤෙෙවමෙ ොෙ’න්ති?
ඇවැත්නනි, අප්පමාණ නම්වූ ෙම් චිත්නත විමුක්තිෙක් මේද, ආකිඤ්චඤ්ඤ
නම්වූ ෙම් චිත්නතවිමුක්තිෙක් මේද, ෙම් සුඤ්ඤත නම් චිත්නත විමුක්තිෙක්
මේද, ෙම් අනිමිත්නත නම්වූ චිත්නත විමුක්තිෙක් මේද, මම් ධර්මමෙෝ
මනාමෙක් අර්ථ ඇත්නතාහුද? මනාමෙක් අක්ෂර ඇත්නතාහුද? මනාමහාත්න
එකම අර්ථ ඇත්නමතෝද? අක්ෂර පමණක් මවනේද.
යා චායං, ආවුවසා, අප්පමාණා
ආකිඤචඤඤා
වචවතාවිමුත්ථති,

වචවතාවිමුත්ථති, යා ච
යා
ච
සුඤඤතා

වචවතාවිමුත්ථති, යා ච අනිමිත්ථතා වචවතාවිමුත්ථති - අත්ථි ව ා,
ආවුවසා, පරියාවයා යං පරියායං ආගමම ඉවම මමා ොොත්ථථා
වචෙ ොොබයඤෙො ච; අත්ථි ච ව ා, ආවුවසා, පරියාවයා යං
පරියායං ආගමම ඉවම මමා එකත්ථථා, බයඤෙෙවමෙ ොෙං.
ඇවැත්නනි, ෙම් අප්පමාණ නම් චිත්නතවිමුක්තිෙක් මේද, ෙම් ආකිංචඤ්ඤ
නම් චිත්නතවිමුක්තිෙක් මේද, ෙම් සුඤ්ඤත නම් චිත්නතවිමුක්තිෙක් මේද,
ෙම් අනිමිත්නත නම් චිත්නතවිමුක්තිෙක් මේද, ඇවැත්නනි, ෙම් ක්රමෙකට
පැමිණ මම් ධර්මමෙෝ මනාමෙක් අර්ථ ඇත්නතාහු මනාමෙක් අක්ෂර
ඇත්නතාහු මවත්නද, එබඳු ක්රමෙක්ද ඇත. ඇවැත්නනි, ෙම් ක්රමෙකට පැමිණ මම්
ධර්මමෙෝ එකම අර්ථ ඇත්නතාහු අක්ෂරමෙන් පමණක් මවනේවූවාහු
මවත්නද, එබඳු ක්රමෙක්ද ඇත.
33 කතවමා චාවුවසා, පරියාවයා යං පරියායං ආගමම ඉවම
ොොත්ථථා වචෙ ොොබයඤෙො ච?

මමා

ඇවැත්නනි, ෙම් ක්රමෙකට පැමිණ මම් ධර්මමෙෝ මනාමෙක් අර්ථවත්න වූවාහු
අක්ෂරමෙන් මවනේ වූවාහු මවද්ධ්ද, ඒ ක්රමෙ කුමක්ද?
ඉ ාවුවසා, භික්ු වමත්ථතාසහගවතෙ වචතසා එකං දිසං
ඵරිත්ථො විහරති, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථථං. ඉති
උද් මව ා තිරියං සබ්බධ සබ්බත්ථතතාය සබ්බාෙන්තං වලාකං
වමත්ථතාසහගවතෙ
වචතසා
විපුවලෙ
මහග්ගවතෙ
අප්පමාවණෙ අවෙවරෙ අබයාබජ්වඣෙ ඵරිත්ථො විහරති.
කරුණාසහගවතෙ වචතසා...වප.... මුදිතාසහගවතෙ වචතසා...
උවපක් ාසහගවතෙ වචතසා එකං දිසං ඵරිත්ථො විහරති, තථා
දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථථං. ඉති උද් මව ා තිරියං සබ්බධ
සබ්බත්ථතතාය සබ්බාෙන්තං වලාකං උවපක් ාසහගවතෙ
වචතසා විපුවලෙ මහග්ගවතෙ අප්පමාවණෙ අවෙවරෙ
අබයාබජ්වඣෙ ඵරිත්ථො විහරති. අයං වුච්චතාවුවසා, අප්පමාණා
වචවතාවිමුත්ථති.
ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි මහණමතම මමත්රී සහග්තවූ සිතින් එක්
දිසාවක් පැතිර වාසෙ කරයිද, එමේම මදවන දිසාවද එමේම තුන්වන
දිසාවද එමේම සතරවන දිසාවද, මමමේ උඩ ෙට, සරස සිෙලු තන්හි, සිෙලු

ආකාරමෙන්, සිෙල්හමලන් යුක්තවූ මලෝකෙ, මහත්නවූ, මහත්න බවට
පැමිණිොවූ අරමාණවූ මවර රහිතවූ, වයාපාද රහිතවූ, මමත්රී සහග්ත
සිතින් පැතිර වාසෙ කරයිද, කරුණා සහග්ත සිතින් එක් දිශාවක් පැතිර
වාසෙ කරයිද, එමේම මදවන දිශාවද, එමේම තුන්වන දිශාවද, එමේම
සතරවන දිශාවද මමමේ උඩ, ෙට, සරස, සිෙලු තැන්හි, සිෙලු ආකාරමෙන්,
සිෙල්හමලන් යුක්තවූ මලෝකෙ මහත්නවූ, මහත්න බවට පැමිණිොවූ, අරමාණවූ,
මවර රහිතවූ, වයාපාද රහිතවූ කරුණා සහග්ත සිතින් පැතිර වාසෙ
කරයිද.
මුදිතා සහග්ත සිතින් එක් දිශාවක පැතිර වාසෙ කරයිද එමේම මදවන
දිශාවද, එමේම තුන්වන දිශාවද, එමේම සතරවන දිශාවද, මමමේ උඩ, ෙට,
සරස, සිෙලු තැන්හි, සිෙලු ආකාරමෙන්, සිෙල්හමලන් යුක්තවූ මලෝකෙ,
මහත්නවූ මහත්න බවට පැමිණිොවූ, අරමාණවූ, මවර රහිතවූ, වයාපාද
රහිතවූ, මුදිතා සහග්ත සිතින් පැතිර වාසෙ කරයිද.
උමපක්ෂා සහග්ත සිතින් එක් දිශාවක පැතිර වාසෙ කරයිද එමේම මදවන
දිශාවද, එමේම තුන්වන දිශාවද, එමේම සතරවන දිශාවද, මමමේ උඩ, ෙට,
සරස, සිෙලු තැන්හි සිෙලු ආකාරමෙන් සිෙල්හමලන් යුක්තවූ මලෝකෙ,
මහත්නවූ, මහත්න බවට පැමිණිොවූ, අරමාණවූ, මවර රහිතවූ, වයාපාද
රහිතවූ, උමපක්ෂා සහිත සිතින් පැතිර වාසෙ කරයි. ඇවැත්නනි, මම් වනාහි
අරමාණ මචමතාවිමුක්තිෙ ෙයි කිෙු ලැමේ.
34 කතමා චාවුවසා, ආකිඤචඤඤා වචවතාවිමුත්ථති?
ඇවැත්නනි, ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතන චිත්නත විමුක්තිෙ කවරීද
ඉ ාවුවසා,
භික්ු
සබ්බවසා
විඤඤාණඤචායතෙං
සමතික්කමම
ෙත්ථි
කිඤීති
ආකිඤචඤඤායතෙං
උපසමපජ්ෙ විහරති. අයං වුච්චතාවුවසා, ආකිඤචඤඤා
වචවතාවිමුත්ථති.
ඇවැත්නනි,
මම්
ශාසනමෙහි
මහණමතම
සිෙලු
ආකාරමෙන්
විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනෙ ඉක්මවා කිසිවක් නැතැයි ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතන
සමාපත්නතිෙට පැමිණ වාසෙ කරයිද, ඇවැත්නනි, මමෙ ආකිචඤ්ඤ නම්
චිත්නත විමුක්තිෙයි කිෙු ලැමේ.

35 කතමා චාවුවසා, සුඤඤතා වචවතාවිමුත්ථති?
ඇවැත්නනි, සුඤ්ඤත චිත්නත විමුක්තිෙ කවරීද
ඉ ාවුවසා, භික්ු අරඤඤගවතා ො රුක් මූලගවතා ො
සුඤඤාගාරගවතා ො ඉති පටිසඤචික් ති - ‘සුඤඤමිදං
අත්ථවතෙ ො අත්ථතනිවයෙ ො’ති. අයං වුච්චතාවුවසා, සුඤඤතා
වචවතාවිමුත්ථති.
ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි මහණමතම අරණයකට ගිමේ මහෝ රුකක්
මුලට ගිමේ මහෝ ශුනයාග්ාරෙකට ගිමේ මහෝ ‘මමෙ ආත්නමමෙන් මහෝ,
ආත්නමෙ පිළිබඳ වූවකින් මහෝ හිේෙ’යි කල්හපනා කරයිද ඇවැත්නනි, මමෙ
සුඤ්ඤත මචමතාවිමුක්තිෙෙයි කිෙු ලැමේ.
36 කතමා චාවුවසා, අනිමිත්ථතා වචවතාවිමුත්ථති?
ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත චිත්නතවිමුක්තිෙ කවරීද
ඉ ාවුවසා, භික්ු සබ්බනිමිත්ථතාෙං අමෙසිකාරා අනිමිත්ථතං
වචවතාසමාධං උපසමපජ්ෙ විහරති. අයං වුච්චතාවුවසා,
අනිමිත්ථතා වචවතාවිමුත්ථති. අයං ව ා, ආවුවසා, පරියාවයා යං
පරියායං ආගමම ඉවම මමා ොොත්ථථා වචෙ ොොබයඤෙො
ච.
ඇවැත්නනි, මම් ශාසනමෙහි මහණමතම සිෙලු රූපාදි නිමිති මමමනහි
මනාකිරීමමන් නිමිත්නත රහිතවූ චිත්නත සමාධිෙට පැමිණ වාසෙ කරයිද,
ඇවැත්නනි, මමෝ මතාම අනිමිත්නත චිත්නත විමුක්තිෙෙයි කිෙු ලැමේ.
ඇවැත්නනි, ෙම් ක්රමෙකට පැමිණ මම් ධර්මමෙෝ මවනේ අර්ථ ඇත්නතාහු
මවත්නද, මවනේ අක්ෂර ඇත්නතාහු මවත්නද මම් ඒ ක්රමෙයි
37 කතවමා චාවුවසා, පරියාවයා යං පරියායං ආගමම ඉවම
එකත්ථථා බයඤෙෙවමෙ ොෙං?

මමා

රාවගා ව ා, ආවුවසා, පමාණකරවණා, වදාවසා පමාණකරවණා,
වමාවහා පමාණකරවණා. වත ීණාසෙස්ස භික්ුවො පහීො
උච්ින්ෙමූලා
තාලාෙත්ථුකතා
අෙභාෙංකතා
ආයතිං
අනුප්පාද මමා.
යාෙතා
ව ා,
ආවුවසා,
අප්පමාණා

වචවතාවිමුත්ථතිවයා,
අකුප්පා
තාසං
වචවතාවිමුත්ථති
අග්ගමක් ායති. සා ව ා පොකුප්පා වචවතාවිමුත්ථති සුඤඤා
රාවගෙ, සුඤඤා වදාවසෙ, සුඤඤා වමාවහෙ. රාවගා ව ා,
ආවුවසා, කිඤචවො, වදාවසා කිඤචවො, වමාවහා කිඤචවො.
වත
ීණාසෙස්ස
භික්ුවො
පහීො
උච්ින්ෙමූලා
තාලාෙත්ථුකතා අෙභාෙංකතා ආයතිං අනුප්පාද මමා. යාෙතා
ව ා, ආවුවසා, ආකිඤචඤඤා වචවතාවිමුත්ථතිවයා, අකුප්පා
තාසං වචවතාවිමුත්ථති අග්ගමක් ායති. සා ව ා පොකුප්පා
වචවතාවිමුත්ථති සුඤඤා රාවගෙ, සුඤඤා වදාවසෙ , සුඤඤා
වමාවහෙ. රාවගා ව ා, ආවුවසා, නිමිත්ථතකරවණා, වදාවසා
නිමිත්ථතකරවණා, වමාවහා නිමිත්ථතකරවණා. වත ීණාසෙස්ස
භික්ුවො
පහීො
උච්ින්ෙමූලා
තාලාෙත්ථුකතා
අෙභාෙංකතා ආයතිං අනුප්පාද මමා. යාෙතා ව ා, ආවුවසා,
අනිමිත්ථතා වචවතාවිමුත්ථතිවයා, අකුප්පා තාසං වචවතාවිමුත්ථති
අග්ගමක් ායති. සා ව ා පොකුප්පා වචවතාවිමුත්ථති සුඤඤා
රාවගෙ, සුඤඤා වදාවසෙ, සුඤඤා වමාවහෙ. අයං ව ා,
ආවුවසා, පරියාවයා යං පරියායං ආගමම ඉවම මමා එකත්ථථා
බයඤෙෙවමෙ ොෙ ‘න්ති.
ඉදමවොචායස්මා
මහාවකාට්ඨිවකා
අභිෙන්දීති.

සාරිපුත්ථවතා.
ආයස්මවතා

අත්ථතමවො
සාරිපුත්ථතස්ස

ආයස්මා
භාසිතං

ඇවැත්නනි, ෙම් ක්රමෙකට පැමිණ මම් ධර්මමෙෝ අර්ථමෙන් එකක් වූවාහුද,
අක්ෂරමෙන් පමණක් මවනේ මවත්නද, ඒ ක්රමෙ කවමර්ද?
ඇවැත්නනි, රාග්ෙ වනාහි රමාණ කරණ (පුද්ධ්ග්ලොමේ රමාණෙ දක්වන)
ධර්මමෙකි. ද්ධ්මේෂෙ රමාණ කරණ ධර්මමෙකි. මමෝහෙ රමාණ කරණ
ධර්මමෙකි. රහත්න භික්ුවමේ ඒ රාග්ාදිෙ නැති වූවාහුෙ. උදුරනලද මුල්හ
ඇත්නතාහුෙ. අගින් කැපූ තල්හ ග්සක් මමන් කරන ලද්ධ්දහ. විනාශ කරන
ලදහ. මත්නමතහි නූපදනා ේවභාව ඇත්නතාහ. ඇවැත්නනි, අරමාණ

චිත්නතවිමුක්ීහු ෙම් පමණක් මවත්නද, ඔවුන් අතුමරන් අර්හත්නඵල චිත්නත
විමුක්තිෙ අග්රෙයි කිෙු ලැමේ. ඒ අර්හත්නඵල චිත්නත විමුක්තිෙ රාග්මෙන්
හිේෙ. ද්ධ්මේෂමෙන් හිේෙ. මමෝහමෙන් හිේෙ.
ඇවැත්නනි, රාග්ෙ වනාහි (සත්නත්නවෙන් මඩින මහයින්) පළිමබාධමෙකි.
ද්ධ්මේෂෙ පළිමබාධමෙකි. මමෝහෙ පළිමබාධමෙකි. රහත්න භික්ුවමේ ඒ
රාග්ාදිෙ නැති වූවාහුෙ. මුල්හ උදුරන ලද්ධ්දාහුෙ. සිඳිනලද තල්හ ග්සක් මමන්
කරනලදහ. මතු නූපදින ේවභාව ඇත්නතාහ. ඇවැත්නනි, ආකිඤ්චඤ්ඤ
චිත්නතවිමුත්නීහු ෙම් පමණ මවත්නද, ඔවුනතුමරන් අර්හත්නඵල චිත්නත
විමුක්තිෙ අග්රෙයි කිෙු ලැමේ. ඒ අර්හත්න ඵල විමුක්තිෙ රාග්මෙන් හිේෙ,
ද්ධ්මේෂමෙන් හිේෙ, මමෝහමෙන් හිේෙ.
ඇවැත්නනී, රාග්ෙ වනාහි (පෘථේජන පුද්ධ්ග්ලො) හැඳින ග්ැණීමට ලකුණකි.
ද්ධ්මේෂෙ හැඳින ග්ැනීමට ලකුණකි. මමෝහෙ හැඳින ග්ැනීමට ලකුණකි.
රහත්න භික්ුවමේ ඒ රාග්ාදිෙ නැති වූවාහුෙ. සිඳිනලද මුල්හ ඇත්නතාහ.
සිඳිනලද තල්හ ග්සක් මමන් කරන ලදහ. නැති කරණ ලදහ. මත්නමතහි
නූපදිනා ේවභාව ඇත්නතාහ. ඇවැත්නනි, අනිමිත්නත චිත්නත විමුක්ීහු ෙම්
පමණ මවත්නද, ඔවුනතුමරන් අර්හත්නඵල විමුක්තිෙ අග්රෙයි කිෙු ලැමේ. ඒ
අර්හත්නඵල චිත්නතවිමුක්තිෙ රාග්මෙන් හිේෙ, ද්ධ්මේෂමෙන් හිේෙ,
මමෝහමෙන් හිේෙ, ඇවැත්නනි, ෙම් ක්රමෙකට පැමිණ මම් ධර්මමෙෝ එකාට
ඇත්නතාහු මවත්නද, අක්ෂරමෙන් පමණක් මවනේ මවත්නද, මම් ඒ ක්රමෙයි.”
ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේ මමෙ රකාශ කළහ. සතුටුවූ මහා
මකාට්ඨිත ේථවිරෙන් වහන්මේ ශාරීපුත්ර ේථවිරෙන් වහන්මේමේ
මද්ධ්ශනාව සතුටින් පිළිග්ත්නහ.
(මජ්ිමනිකාය-මූලපණ්ඩණාසපාළි-චූළයමකෙග්වගා-මහාවෙදල්ලසුත්ථත)

