
මහා චත්තාරීසක සූත්රය 

 එවං මම සුතං - එකං සමයං භගවා සාවත්ියං විහරති මෙතවමෙ අොථපිණ්ඩිකස්ස 

ආරාමම. තත්ර ම ා භගවා භික්ඛූ ආමන්මතසි - ‘‘භික්ඛ මවා’’ති. ‘‘භදන්මත’’ති මත භික්ඛූ 

භගවමතා පච්චස්මසාසුං. භගවා එතදමවාච - ‘‘අරියං මවා, භික්ඛ මව, සම්මාසමාධං 

මදමසස්සාමි සඋපනිසං සපරික්ඛ ාරං. තං සුණාථ, සාධුකං මෙසි කමරාථ; භාසිසස්ාමී’’ති. 

‘‘එවං, භන්මත’’ති ම ා මත භික්ඛූ භගවමතා පච්චස්මසාසුං. භගවා එතදමවාච  

(මා විසින් මමමසේ අසන ලදී. එක්සමමෙක්ි භාග්යවතුන් වහන්මසේ සැවැත්නුවර 

මේතවනාරාමමෙි වැඩ වසනමසේක. එිදී වනාි භාග්යවතුන් වහන්මසේ ‘මහමෙනි’යි 

භික්ුන්ට කථාකළ මසේක. ඒ භික්ූහු ‘සේවාමීනි’යි භාග්යවතුන් වහන්මසේට උත්නතර දුන්හ. 

භාග්යවතුන් වහන්මසේ මමෙ වදාළ මසේක.) 

 

01 කතමමා ච, භික්ඛ මව, අරිමයා සම්මාසමාධ සඋපනිමසා සපරික්ඛ ාමරා? මසයයිදං - 

සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කපමපා, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්මතා, සම්මාආජීමවා, 

සම්මාවායාමමා, සම්මාසති; යා ම ා, භික්ඛ මව, ඉමමහි සත්තහඞ්මගහි චිත්තස්ස එකග්ගතා 

පරික්ඛ තා - අයං වුච්චති, භික්ඛ මව, අරිමයා සම්මාසමාධ සඋපනිමසා ඉතිපි, සපරික්ඛ ාමරා 

ඉතිපි. තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤච්, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බඞ්ගමා මහාති? මිච්ඡාදිට්ඨිං ‘මිච්ඡාදිට්ඨී’ති පොොති, සම්මාදිට්ඨිං ‘සම්මාදිට්ඨී’ති 

පොොති - සාසස් මහාති සම්මාදිට්ඨි. 

(මහමෙනි, නිමදාසේූ ප්රතයෙ සිතූ පිරිවර සිතූ සම්මාසමාධිෙ කුමක්ද? එනම්, සමයක් 

දෘෂ්ේිෙ, සමයක් සංකල්පනාෙ, සමයක් වචනෙ, සමයක් කර්මාන්තෙ, සමයක් ආජීවෙ, 

සමයක් වයාොමෙ, සමයක් සේමෘතිෙ ෙන මමාහු මවති. 

මහමෙනි, මම් අංග් සමතන් පිරිවරනලද චිත්නතොමේ ෙම් එකඟ බවක් මේද, මහමෙනි, 
මමෙ ප්රතයෙ සිතූ පිරිවර සිතූ සම්මාසමාධිෙයි කිෙු ලැමේ. 

මහමෙනි, ඒ අංග් සත අතමරන් සමයක්දෘෂ්ේිෙ මපරටුව ෙන්මන් මවයි. මහමෙනි, 

සමයක්දෘෂ්ේිෙ මපරටුව ෙන්මන් මකමසේද? ‘මිථයාදෘෂ්ේි ෙ මිථයාදෘෂ්ේිෙ ෙයි දැනග්නීද, 

සමයක්දෘෂ්ේිෙ සමයක්දෘෂ්ේිෙෙයි දැනග්නීද, ඒ ඔහුමේ සමයක් දෘෂ්ේිෙ මවයි. ) 

කතමා ච, භික්ඛ මව, මිච්ඡාදිට්ඨි?  

ෙත්ි දින්ෙං, ෙත්ි යිට්ඨඨං, ෙත්ි හුතං, ෙත්ි සුකතදුක්ඛකටාෙං කම්මාෙං ඵලං විපාමකා, 

ෙත්ි අයං මලාමකා, ෙත්ි පමරා මලාමකා, ෙත්ි මාතා, ෙත්ි පිතා, ෙත්ි සත්තා 

ඔපපාතිකා, ෙත්ි මලාමක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්ො මය ඉමඤ්ච 



මලාකං පරඤ්ච මලාකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ිකත්වා පමවමදන්ී’ති - අයං, භික්ඛ මව, 

මිච්ඡාදිට්ඨි. 

(මහමෙනි, මිථයාදෘෂ්ේිෙ නම් කවරීද? ‘දුන් දැමෙි විපාක නැත මහාදානමෙි විපාක නැත. 

පූජා පැවැත්නීමමි විපාක නැත. කුශලා කුශලෙන්මේ විපාක නැත. මමමලෝ නැත. පරමලෝ 

නැත. මවුට කරන ෙහපත්නූ මහෝ අෙහපත්නූ මහෝ කටයුතුවල විපාක නැත. පිොට කරන 

ෙහපත්නූ මහෝ අෙහපත්නූ මහෝ කටයුතුවල විපාක නැත. චුතව උපදින සත්නවමෙෝ නැත. 

මමමලාවද පරමලාවද මතමම්ම විමශේෂ් ඥානමෙන් දැන ප්රකාශ කරත්නද, මනාව පිළිපන් 

ෙහපත්න තැනට පැමිණිොූ ශ්රමෙ බ්රාහේමෙමෙෝ (සර්වඥ බුදුවරු) නැත.’ මහමෙනි, මම් 

වනාි මිථයාදෘෂ්ේිෙයි.) 

කතමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි? සම්මාදිට්ඨිංපහං භික්ඛ මව, ද්වායං  වදාමි - අත්ි, 

භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤභාගියා උපධමවපක්ඛකා; අත්ි, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

අරියා අොසවා මලාකුත්තරා මග්ගඞ්ගා. 

(මහමෙනි, සමයක්දෘෂ්ේි ෙ කුමක්ද? මහමෙනි, මම සමයක්දෘෂ්ේිෙද මදපරිදිමකාට කිෙමි. 

මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුසලෙන්ට අෙත්නූ විපාකමදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ 

සමයක්දෘෂ්ේිෙක් ඇත. මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ, මලාමකෝත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ 

සමයක් දෘෂ්ේිෙක් ඇත.) 

 කතමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤඤ්භාගියා උපධමවපක්ඛකා ? 

 අත්ි දින්ෙං, අත්ි යිට්ඨඨං, අත්ි හුතං, අත්ි සුකතදුක්ඛකටාෙං කම්මාෙං ඵලං විපාමකා, 

අත්ි අයං මලාමකා, අත්ි පමරා මලාමකා, අත්ි මාතා, අත්ි පිතා, අත්ි සත්තා 

ඔපපාතිකා, අත්ි මලාමක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්ො මය ඉමඤච් 

මලාකං පරඤ්ච මලාකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ිකත්වා පමවමදන්ී’ති - අයං, භික්ඛ මව, 

සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤඤ්භාගියා උපධමවපක්ඛකා. 

(මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශලෙන්ට අෙත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇති සමයක් 

දෘෂ්ේිමතාමමෝ කවරීද?  

දුන් දැමෙි විපාක ඇත. මහාදානමෙි විපාක ඇත. පුදපඬුරු ෙැීමමි විපාක ඇත. කුශලා 

කුශලෙන්මේ විපාක ඇත. මමමලෝ ඇත. පරමලෝ ඇත. මවුට කරන ෙහපත්නූ මහෝ 

අෙහපත්නූ කටයුතුවල විපාක ඇත. පිොට කරන ෙහපත්නූ මහෝ අෙහපත්නූ ක්රිොවල විපාක 

ඇත. චුතව උපදින සත්නවමෙෝ ඇත. ෙම් මකමනක් මමමලාවද පරමලාවද මතමම්ම විමශේෂ් 

ඥානමෙන් දැන ප්රකාශ කරද්ද, එබඳු මනාව පිළිපන් ශ්රමෙ බ්රාහේමෙමෙෝ (සර්වඥ බුදුවරු) 

ඇත.’ මහමෙනි, මම් ආශ්රව සිතූ කුසලෙන්ට අෙත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ 

සමයක් දෘෂ්ේිෙයි.) 

කතමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි අරියා අොසවා මලාකුත්තරා මග්ගඞ්ගා?  



යා ම ා, භික්ඛ මව, අරියචිත්තසස් අොසවචිත්තසස් අරියමග්ගසමඞ්ගිමො අරියමග්ගං 

භාවයමතා පඤ්ඤා පඤ්ින්ියං පඤ්ඤාබලං ධම්මවිචයසම්මබාජ්ඣඞ්මගා සම්මාදිට්ඨි 

මග්ගඞ්ගං අයං වුච්චති, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි අරියා අොසවා මලාකුත්තරා මග්ගඞ්ගා. මසා 

මිච්ඡාදිට්ඨියා පහාොය වායමති, සම්මාදිට්ඨියා, උපසම්පදාය, ස්වාස්ස මහාති 

සම්මාවායාමමා. මසා සමතා මිච්ඡාදිට්ඨිං පෙහති, සමතා සම්මාදිට්ඨිං උපසම්පජ්ෙ විහරති, 

සාස්ස මහාති සම්මාසති. ඉතියිමම, ඉතිස්සිමම  තමයා ධම්මා සම්මාදිට්ඨිං අනුපරිධාවන්ති 

අනුපරිවත්තන්ති, මසයයිදං - සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායාමමා, සම්මාසති. 

(මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලෝමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් දෘෂ්ේිෙ කවරීද? 

මහමෙනි, ආෙයූ චිත්නතමෙන් ආශ්රවරිත චිත්නතමෙන් ආෙයමාර්ග්මෙන් යුක්තූවහුමේ 

ආෙය මාර්ග්ෙ වඩන්නහුමේ ෙම් ප්රඥාවක් වන්නීද, ප්රමඥන්ිෙෙක් මේද, ප්රඥාබලෙක් මේද, 

ධම්මවිචෙ සම්මබාේඣංග්ෙක් මේද, සමයක් දෘෂ්ේිෙක් මේද, මාර්ග්ාංග්ෙක් මේද, මහමෙනි, 

මම් නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලෝමකාත්නතරූ මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් දෘෂ්ේිෙයි. 

ෙමමක් මිථයාදෘෂ්ේිෙ පහකිරීමටත්න සමයක්දෘෂ්ේිෙ වැඩීමටත්න වෑෙම් මකමර්ද, එෙ ඔහුමේ 

සමයක් වයාොමෙමේ. මහමතම සිිමෙන් යුක්තූමේ මිථයාදෘෂ්ේිෙ දුරුකරයි. සිිමෙන් 

යුක්තූමේ සමයක් දෘෂ්ේි ෙට පැමිෙ වාසෙ මකමරයිද, එෙ ඔහුමේ සමයක් සේමෘතිෙ (ෙහපත්න 

සිිෙ) මේ. මමමසේ මම් ධර්මමෙෝ තිමදන සමයක්දෘෂ්ේිෙ අුව ග්මන්කරත්න, අුව පවතිත්න. 

එනම්:- සමයක් දෘෂ්ේි ෙ, සමයක් වයාොමෙ, හා සමයක් සේමෘතිෙයි.) 

 

02 තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤච්, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බඞ්ගමා මහාති? මිච්ඡාසඞ්කපපං ‘මිච්ඡාසඞ්කපමපා’ති පොොති, සම්මාසඞ්කපපං 

‘සම්මාසඞ්කපමපා’ති පොොති, සාස්ස මහාති සම්මාදිට්ඨි . 

(මහමෙනි, එි සමයක් දෘෂ්ේිෙ මපරටුව ෙන්මන් මේ. කවර සමයක් දෘෂ්ේිෙක් මපරටුව 

ෙන්මන්මේද? මිථයා සංකල්පනෙ මිථයාසංකල්පනෙයි දැනග්නීද, සමයක් සංකල්පනෙ 

සමයක් සංකල්පනෙයි දැනග්නීද, එෙ ඔහුමේ සමයක් දෘෂ්ේිෙමේ.) 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, මිච්ඡාසඞ්කපමපා? කාමසඞ්කපමපා, බයාපාදසඞ්කපමපා, 

විහිංසාසඞ්කපමපා - අයං, භික්ඛ මව, මිච්ඡාසඞ්කපමපා. 

(මහමෙනි, මිථයා සංකල්පනෙ කුමක්ද? කාම සංකල්පෙ, වයාපාද සංකල්පෙ, විිංසා 

සංකල්පෙ ෙන මමෙ මහමෙනි, මිථයා සංකල්පෙ නම් මේ.) 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා? සම්මාසඞ්කපපංපහං, භික්ඛ මව, ද්වායං වදාමි  

 



(මහමෙනි, සමයක් සංකල්පෙ නම් කුමක්ද? මහමෙනි, මම සමයක් සංකල්පෙද 

මදපරිදිමකාට කිෙමි. ) 

 අත්ි, භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා; අත්ි, 

භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා. කතමමා ච, 

භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා? 

මෙක්ඛ ම්මසඞ්කපමපා, අබයාපාදසඞ්කපමපා, අවිහිංසාසඞ්කපමපා - ‘අයං, භික්ඛ මව, 

සම්මාසඞ්කපමපා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා. 

(මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුසලෙන්ට අෙත්නූ විපාක මදන්නාූ සමයක් සංකල්පෙක් ඇත. 

මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ, මලෝමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් සංකල්පෙක් 

ඇත. 

මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුසලෙන්ට අෙත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් 

සංකල්පෙ කුමක්ද? නනෂ්ේරමය සංකල්පෙ, අවයාපාද සංකල්පෙ, අවිිංසා සංකල්පෙ ෙන 

මමෙ මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුසලෙන්ට අෙත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් 

සංකල්පෙයි.) 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා? 

මයා ම ා, භික්ඛ මව, අරියචිත්තසස් අොසවචිත්තසස් අරියමග්ගසමඞ්ගිමො අරියමග්ගං 

භාවයමතා තක්ඛමකා විතක්ඛමකා සඞ්කපමපා අපපො බයපපො මචතමසා අභිනිමරාපො 

වචීසඞ් ාමරා - අයං, භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා 

මග්ගඞ්මගා.  

මසා මිච්ඡාසඞ්කපපසස් පහාොය වායමති, සම්මාසඞ්කපපස්ස උපසම්පදාය, ස්වාස්ස මහාති 

සම්මාවායාමමා. මසා සමතා මිච්ඡාසඞ්කපපං පෙහති, සමතා සම්මාසඞ්කපපං උපසම්පජ්ෙ 

විහරති; සාස්ස මහාති සම්මාසති. ඉතියිමම තමයා ධම්මා සම්මාසඞ්කපපං අනුපරිධාවන්ති 

අනුපරිවත්තන්ති, මසයයිදං - සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායාමමා, සම්මාසති. 

 

 

(මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලෝමකෝත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් සංකල්පෙ 

කවමර්ද? මහමෙනි, නිමදාසේ සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආශ්රව රිත සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආෙය 

මාර්ග්මෙන් යුක්තූවහුමේ, ආෙය මාර්ග්ෙ වඩන්නහුමේ ෙම් කල්පනාවක් මේද, විතර්කෙක් 

මේද, සංකල්පෙක් මේද, (එකඟව අරමුෙට නැගීම) අර්පනාවක් මේද, (විමශේෂ්මෙන් 

අරමුෙට නැගීම) වයර්පොවක් මේද, චිත්නතොමේ අරමුෙට නැංීමක් මේද, වාක් 



සංසේකාරෙක් මේද මහමෙනි, මමෙ නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලෝමකෝත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ 

සමයක් සංකල්පෙයි. 

මහමතම මිථයා සංකල්පෙ පහකිරීමටද, සමයක් සංකල්පෙට පැමිණීමටද වෑෙම් මකමර්ද, 

ඔහුමේ මම් සමයක් වයාොමෙමේ. මහමතම සිිමෙන් යුක්තූමේ මිථයා සංකල්පෙ 

දුරුමකමරයි. සිිමෙන් යුක්තූමේ සමයක් සංකල්පෙට පැමිෙ මවමසයි. ඔහුමේ මම් 

සමයක් සතිෙ වන්නීෙ. මමමසේ ඔහුමේ මම් ත්රිවිධ ධර්මමෙෝ (මලාමකාත්නතර) සමයක් 

සංකල්පෙට පිරිවර මවත්න. අුව පවතිත්න. එනම්, සම්මාදිට්ඨිෙ, සම්මාවාොමෙ, සම්මාසතිෙ 

ෙන තුනයි.) 

 

03 තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤච්, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බඞ්ගමා මහාති? මිච්ඡාවාචං ‘මිච්ඡාවාචා’ති පොොති, සම්මාවාචං ‘සම්මාවාචා’ති 

පොොති; සාසස් මහාති සම්මාදිට්ඨි.  

(මහමෙනි, ඔවුන් අතුමරන් සමයක් දෘෂ්ේිෙ මපරටුව ෙන්මන් මේ. මහමෙනි, සමයක් 

දෘෂ්ේිෙ මකමසේ මපරටුව ෙන්මන්මේද? මිථයාවචනෙ මිථයාවචනෙයි දැනග්නීද, සමයක් 

වචනෙ සමයක් වචනෙයි දැනග්නීද, ඔහුමේ ඕමතාමමෝ සමයක් දෘෂ්ේිෙ වන්නීෙ.) 

 

කතමා ච, භික්ඛ මව, මිච්ඡාවාචා? මුසාවාමදා, පිසුණා වාචා, ඵරුසා වාචා, සම්ඵපපලාමපා - 

අයං, භික්ඛ මව, මිච්ඡාවාචා. 

(මහමෙනි, මිථයා වචනෙ නම් කවමර්ද? මුසාවාදෙ (මබාරු කීම) පිසුණු වචනෙෙ (මක්ලාම් 

කීම) පරුෂ් වචනෙෙ (රළුවචන කීම) සම්ඵප්රලාපෙෙ (ිසේවචන කීම) ෙන මම් මහමෙනි, 

මිථයාවචනෙයි.) 

 

කතමා ච භික්ඛ මව සම්මාවාචා?  

සම්මාවාචංපහං, භික්ඛ මව, ද්වායං වදාමි - අත්ි, භික්ඛ මව, සම්මාවාචා සාසවා 

පුඤ්ඤභාගියා උපධමවපක්ඛකා; අත්ි, භික්ඛ මව , සම්මාවාචා අරියා අොසවා මලාකුත්තරා 

මග්ගඞ්ගා. 

(මහමෙනි, සමයක් වචනෙ කවමර්ද? මහමෙනි, මම සමයක් වචනෙද මදපරිදිමකාට කිෙමි. 

මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශලපක්ෂ්ෙට අෙත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් 

වචනෙක්ද ඇත. මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලෝමකෝත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් 

වචනෙක්ද ඇත.) 



 කතමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාවාචා සාසවා පුඤ්ඤභාගියා උපධමවපක්ඛකා? මුසාවාදා 

මවරමණී, පිසුණාය වාචාය මවරමණී, ඵරුසාය වාචාය මවරමණී, සම්ඵපපලාපා මවරමණී - 

අයං, භික්ඛ මව, සම්මාවාචා සාසවා පුඤ්ඤභාගියා උපධමවපක්ඛකා. 

(මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශල පක්ෂ්ෙට ඇතුළත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ 

සමයක් වචනෙ කුමක්ද? මුසාවාදමෙන් (මබාරු කීමමන්) මවන්ීමෙ, පිසුණු (මක්ලාම්) 

වචනමෙන් මවන්ීමෙ, පරුෂ්වචනමෙන් මවන් ීමෙ, සම්පඵප්රළාප (ිසේවචන) මෙන් 

මවන්ීම ෙන මමෙ මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශල පක්ෂ්මෙි ඇතුළත්නූ විපාක මදන 

සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් වචනෙයි.) 

කතමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාවාචා අරියා අොසවා මලාකුත්තරා මග්ගඞ්ගා? 

 යා ම ා, භික්ඛ මව, අරියචිත්තසස් අොසවචිත්තසස් අරියමග්ගසමඞ්ගිමො අරියමග්ගං 

භාවයමතා චතූහි වචීදුච්චරිමතහි ආරති විරති පටිවිරති මවරමණී - අයං, භික්ඛ මව, සම්මාවාචා 

අරියා අොසවා මලාකුත්තරා මග්ගඞ්ගා. මසා මිච්ඡාවාචාය පහාොය වායමති, සම්මාවාචාය 

උපසම්පදාය; සව්ාස්ස මහාති සම්මාවායාමමා. මසා සමතා මිච්ඡාවාචං පෙහති, සමතා 

සම්මාවාචං උපසම්පජ්ෙ විහරති; සාස්ස මහාති සම්මාසති. ඉතියිමම තමයා ධම්මා සම්මාවාචං 

අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, මසයයිදං - සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායාමමා, සම්මාසති. 

(මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් වචනෙ කුමක්ද? 

මහමෙනි, නිමදාසේූ සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආශ්රව රිත සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආෙය මාර්ග්මෙන් 

යුක්තූවහුමේ ආෙයමාර්ග්ෙ වඩන්නහුමේ චතුර්විධ වාේ දුශේචරිතෙන්මග්න් මවන්ීමක් 

මේද, වැඩිෙක් මවන්ීමක් මේද, ප්රතිපක්ෂ්මලසම මවන්ීමක් මේද, සම්පූර්ෙමෙන් 

ඈත්නීමක් මේද, මහමෙනි, මමෙ නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ 

සමයක් වචනෙයි. මහමතම මිථයාවචනෙ ප්රහාෙෙ කිරීමට හා සමයක් වචනෙ ඇතිකර 

ග්ැනීමට වෑෙම් මකමර්. එෙ ඔහුමේ සමයක් වයාොමෙ මේ. මහමතම සිිමෙන් යුක්තව 

මිථයාවචනෙ දුරුමකමර්. සිිමෙන් යුක්තව සමයක් වචනෙට පැමිෙ වාසෙ මකමර්. එෙ 

ඔහුමේ සමයක් සිිෙමවයි. මමමසේ මමාහුමේ මම් ධර්මමෙෝ තිමදන සමයක් වචනෙට පිරිවර 

මවත්න. අුව පවතිත්න. එනම්: සමයක්දෘෂ්ේිෙ, සමයක් වයාොමෙ, සමයක් සේමෘතිෙද ෙන 

තුෙයි.) 

 

04 තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤච්, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බඞ්ගමා මහාති? මිච්ඡාකම්මන්තං ‘මිච්ඡාකම්මන්මතා’ති පොොති, සම්මාකම්මන්තං 

‘සම්මාකම්මන්මතා’ති පොොති ; සාස්ස මහාති සම්මාදිට්ඨි.  

(මහමෙනි, ඔවුන් අතුමරන් සමයක් දෘෂ්ේිෙ මපරටු මකාට ෙන්මන් මේ. මහමෙනි, සමයක් 

දෘෂ්ේිෙ මකමසේ මපරටු මකාට ෙන්මන් මේද? මිථයා කර්මාන්තෙ මිථයාකර්මාන්තෙයි 



දැනග්නීද, සමයක් කර්මාන්තෙ සමයක් කර්මාන්තෙයි දැනග්නීද, එෙ ඔහුමේ සමයක් 

දෘෂ්ේිෙමේ.) 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, මිච්ඡාකම්මන්මතා? පාණාතිපාමතා, අදින්ොදාෙං, 

කාමමසුමිච්ඡාචාමරා - අයං, භික්ඛ මව, මිච්ඡාකම්මන්මතා.  

කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාකම්මන්මතා? සම්මාකම්මන්තංපහං, භික්ඛ මව , ද්වායං වදාමි - 

අත්ි, භික්ඛ මව, සම්මාකම්මන්මතා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා; අත්ි, 

භික්ඛ මව, සම්මාකම්මන්මතා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා.  

(මහමෙනි, සමයක් කර්මාන්තෙ කවමර්ද? මහමෙනි, මම සමයක් කර්මාන්තෙද 

මදපරිදිමකාට කිෙමි මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශල පක්ෂ්ෙට ඇතුළත්නූ විපාක මදන 

සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් කර්මාන්තෙක්ද ඇත. නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර 

මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් කර්මාන්තෙක්ද ඇත.) 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාකම්මන්මතා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා? 

පාණාතිපාතා මවරමණී, අදින්ොදාො මවරමණී, කාමමසුමිච්ඡාචාරා මවරමණී - අයං, 

භික්ඛ මව, සම්මාකම්මන්මතා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා. 

(මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශලපක්ෂ්ෙට අෙත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් 

කර්මාන්තෙ කුමක්ද? මහමෙනි, ප්රාෙඝාතමෙන් මවන්ීමක් ඇද්ද, අදත්නතාදානමෙන් 

මවන්ීමක් ඇද්ද, කාම මිථයාචාරමෙන් මවන්ීමක් ඇද්ද, මහමෙනි, මමෙ ආශ්රව සිතූ 

කුශල පක්ෂ්ෙට ඇතුළත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ සමයක් කර්මාන්තෙයි.) 

 

 කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාකම්මන්මතා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා? 

යා ම ා, භික්ඛ මව, අරියචිත්තසස් අොසවචිත්තසස් අරියමග්ගසමඞ්ගිමො අරියමග්ගං 

භාවයමතා ීහි කායදුච්චරිමතහි ආරති විරති පටිවිරති මවරමණී - අයං, භික්ඛ මව, 

සම්මාකම්මන්මතා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා. මසා මිච්ඡාකම්මන්තසස් 

පහාොය වායමති, සම්මාකම්මන්තස්ස උපසම්පදාය; ස්වාසස් මහාති සම්මාවායාමමා. මසා 

සමතා මිච්ඡාකම්මන්තං පෙහති, සමතා සම්මාකම්මන්තං උපසම්පජ්ෙ විහරති; සාසස් මහාති 

සම්මාසති. ඉතියිමම තමයා ධම්මා සම්මාකම්මන්තං අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, 

මසයයිදං - සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායාමමා, සම්මාසති. 

(මහමෙනි, නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් කර්මාන්තෙ 

කුමක්ද? මහමෙනි, නිමදාසේ සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආශ්රව රිත සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආෙය 

මාර්ග්මෙන් යුක්තූවහුමේ, ආෙයමාර්ග්ෙ වඩන්නහුමේ, ත්රිවිධ කාෙ දුශේචරිතෙන්මග්න් 

මවන්ීමක් මේද, වැඩිෙක් මවන් ීමක් මේද, ප්රතිපක්ෂ්මලසම මවන්ීමක් මේද, 



සම්පූර්ෙමෙන් ඈත්නමේද, මහමෙනි, මමෙ නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර 

මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් කර්මාන්තෙයි. මහමතම මිථයා කර්මාන්තොමේ ප්රහාෙෙ පිණිසද, 
සමයක් කර්මාන්තෙට පැමිණීමටද උත්නසාහ මකමර්. එෙ ඔහුමේ සමයක් වයාොමෙ මේ. 

මහමතම සිිමෙන් යුක්තූමේ මිථයා කර්මාන්තෙ දුරු මකමරයි. සිිමෙන් යුක්තූමේ 

සමයක් කර්මාන්තෙට පැමිෙ වාසෙ මකමරයි. එෙ ඔහුමේ සමයක් සතිෙමේ. මමමසේ 

මමාහුමේ මම් ධර්මමෙෝ තිමදන සමයක් කර්මාන්තෙට පිරිවර මවත්න. අුව පවතිත්න. එනම්: 

සමයක් දෘෂ්ේිෙ, සමයක් වයාොමෙ, සමයක් සතිෙ ෙන තුනයි.) 

05තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤ්ච, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බඞ්ගමා මහාති? මිච්ඡාආජීවං ‘මිච්ඡාආජීමවා’ති පොොති, සම්මාආජීවං 

‘සම්මාආජීමවා’ති පොොති; සාස්ස මහාති සම්මාදිට්ඨි. 

 මහමණනි, ඔවුන් අතුමරන් සමයක්ඛ දෘෂ්්ටිය මපරටු මකාට යන්මන්මේ. මහමණනි, සමයක්ඛ 

දෘෂ්්ටිය මකමස ්මපරටු මකාට යන්මන් මේද? මිථයා ආජීවය, මිථයා ආජීවයයි දැෙ ගනීද, 

සමයක්ඛ ආජීවය සමයක්ඛ ආජීවයයි දැෙගනීද, එය ඔහුමග් සමයක්ඛ දෘෂ්්ටියමේ 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, මිච්ඡාආජීමවා? කුහො, ලපො, මෙමිත්තිකතා, නිපමපසිකතා, 

ලාමභෙ ලාභං නිජිගීසෙතා අයං, භික්ඛ මව, මිච්ඡාආජීමවා. 

(මහමෙනි, මිථයා ආජීවෙ කුමක්ද? ලාභ සත්නකාරාදිෙ සඳහා මලෝකො මවිත කරීම 

(ලාභාදිෙ කැමැත්නමතන්) ග්රු නම්බු දී කථා කිරීමට (ලාභ සත්නකාර කැමැත්නමතන්) ඒවා මදන 

මලස ඍජුව මනාකිො අඟවා කීමෙ. (ලාභාදිෙ කැමැත්නමතන්) අුන් ගුෙ මැකීමෙ. (වඩා 

ලාභ ලබු රිසිමෙන් මමතැනින් ලද මදෙ එතනටද එතනින්ලද මදෙ මමතැනටද දීම් 

වශමෙන්) ලාභමෙන් ලාභෙ හැරග්ැනීමෙ ෙන මමෙ මහමෙනි, මිථයා ආජීවෙයි.) 

  

කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාආජීමවා? සම්මාආජීවංපහං, භික්ඛ මව , ද්වායං වදාමි - අත්ි, 

භික්ඛ මව, සම්මාආජීමවා සාසමවා පුඤඤ්භාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා; අත්ි, භික්ඛ මව, 

සම්මාආජීමවා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා.  

(මහමෙනි සමයක් ආජීවෙ කුමක්ද? මහමෙනි, මම සමයක් ආජීවෙද මදපරිදි මකාට කිෙමි. 

මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශල පක්ෂ්මෙි ඇතුළත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ 

සමයක් ආජීවෙක්ද ඇත. මහමෙනි, නිමදාසේූ  ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ 

සමයක් ආජීවෙක්ද ඇත.) 

කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාආජීමවා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා? ඉධ, 

භික්ඛ මව, අරියසාවමකා මිච්ඡාආජීවං පහාය සම්මාආජීමවෙ ජීවිකං කපමපති - අයං, 

භික්ඛ මව, සම්මාආජීමවා සාසමවා පුඤ්ඤභාගිමයා උපධමවපක්ඛමකා. 



(මහමෙනි, ආශ්රව සිතූ කුශල පක්ෂ්මෙි ඇතුළත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ 

සමයක් ආජීවෙ කවමර්ද? මහමෙනි, මම් ශාසනමෙි ආෙය ශ්රාවක මතමම් මිථයා ආජීවෙ 

(ජීවත්නීම සඳහා කරෙ අධාර්මික කටයුතු) හැර සමයක් ආජීවමෙන් දිවිපවත්නවාද, 

මහමෙනි, මමෙ ආශ්රව සිතූ කුශල පක්ෂ්මෙි ඇතුළත්නූ විපාක මදන සේවභාවෙ ඇත්නතාූ 

සමයක් ආජීවෙයි.) 

 කතමමා ච, භික්ඛ මව, සම්මාආජීමවා අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා? යා 

ම ා, භික්ඛ මව, අරියචිත්තස්ස අොසවචිත්තසස් අරියමග්ගසමඞ්ගිමො අරියමග්ගං 

භාවයමතා මිච්ඡාආජීවා ආරති විරති පටිවිරති මවරමණී - අයං, භික්ඛ මව, සම්මාආජීමවා 

අරිමයා අොසමවා මලාකුත්තමරා මග්ගඞ්මගා. මසා මිච්ඡාආජීවසස් පහාොය වායමති, 

සම්මාආජීවස්ස උපසම්පදාය ; සව්ාස්ස මහාති සම්මාවායාමමා. මසා සමතා මිච්ඡාආජීවං 

පෙහති, සමතා සම්මාආජීවං උපසම්පජ්ෙ විහරති; සාස්ස මහාති සම්මාසති. ඉතියිමම තමයා 

ධම්මා සම්මාආජීවං අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, මසයයිදං - සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාවායාමමා, සම්මාසති. 

(මහමෙනි, නිමදාසේූ  ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් ආජීවෙ 

කවමර්ද? 

මහමෙනි, නිමදාසේ සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආශ්රව රිත සිත්න ඇත්නතහුමේ, ආෙය මාර්ග්මෙන් 

යුක්තූවහුමේ, ආෙය මාර්ග්ෙ වඩන්නහුමේ මිථයා ආජීවමෙන් මවන්ීමක් මේද, වැඩිෙක්ම 

මවන්ීමක් මේද, ප්රතිපක්ෂ්මලස මවන්ීමක් මේද, සම්පූර්ෙමෙන් ඈත්නමේද, මහමෙනි, 
මමෙ නිමදාසේූ ආශ්රව රිතූ මලාමකාත්නතර මාර්ග්ාංග්ෙක්ූ සමයක් ආජීවෙයි. 

මහමතම මිථයා ආජීවෙ පහකිරීමටද සමයක් ආජීවෙට පැමිෙ විසීමටද, උත්නසාහ මකමරයි. 

එෙ ඔහුමේ සමයක් වයාොමෙ මේ. මහමතම සිිමෙන් යුක්තූමේ මිථයා ආජීවෙ දුරුකරයි. 

සිිමෙන් යුක්තූමේ සමයක් ආජීවෙට පැමිෙ මවමසේ. එෙ ඔහුමේ සමයක් සතිෙ මවයි. 

මමමසේ ඔහුමේ මම් ධර්මමෙෝ තිමදන සමයක් ආජීවෙ පිරිවරා ග්නිත්න. අුව පවතිත්න. එනම්: 

සමයක් දෘෂ්ේිෙ, සමයක් වයාොමෙ, සමයක් සතිෙ ෙන තුෙයි.) 

තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤච්, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා 

මහාති? සම්මාදිට්ඨිසස් , භික්ඛ මව, සම්මාසඞ්කපමපා පමහාති, සම්මාසඞ්කපපසස් 

සම්මාවාචා පමහාති, සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්මතා පමහාති, සම්මාකම්මන්තස්ස 

සම්මාආජීමවා පමහාති, සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායාමමා පමහාති, සම්මාවායාමස්ස 

සම්මාසති පමහාති, සම්මාසතිසස් සම්මාසමාධ පමහාති, සම්මාසමාධස්ස සම්මාඤාණං 

පමහාති, සම්මාඤාණසස් සම්මාවිමුත්ති පමහාති. ඉති ම ා, භික්ඛ මව, 

අට්ඨඨඞ්ගසමන්ොගමතා මසක්ඛම ා, අට්ඨඨඞ්ගසමන්ොගමතා මසම ා පාටිපමදා, 

දසඞ්ගසමන්ොගමතා අරහා මහාති. (තත්රපි සම්මාඤාමණෙ අමෙමක පාපකා අකුසලා 

ධම්මා විගතා භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති). 



(මහමෙනි, ඔවුන් අතුමරන් සමයක් දෘෂ්ේිෙ මපරටු මකාට ෙන්මන් මේ. මහමෙනි, සමයක් 

දෘෂ්ේිෙ මකමසේ මපරටුමකාට ෙන්මන්ද? 

මහමෙනි, සමයක්දෘෂ්ේි ෙ ඇත්නතහුට සමයක්සංකල්පෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් සංකල්පෙ 

ඇත්නතහුට සමයක් වචනෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් වචනෙ ඇත්නතහුට සමයක් කර්මාන්තෙ 

ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් කර්මාන්තෙ ඇත්නතහුට සමයක් ආජීවෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් 

ආජීවෙ ඇත්නතහුට සමයක් වයාොමෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් වයාොමෙ ඇත්නතහුට සමයක් 

සිිෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් සිිෙ ඇත්නතහුට සමයක් සමාධිෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් 

සමාධිෙ ඇත්නතහුට සමයක් ඤාෙෙ ඇත්නමත්න මවයි. සමයක් ඤාෙෙ ඇත්නතහුට සමයක් 

විමුක්තිෙ ඇත්නමත්න මවයි. 

මහමෙනි, මමමසේ අංග් අටකින් යුක්තූ නශකය ප්රතිපදාවත්න අංග්දශෙකින් සමන්විතූ 

රහත්න පුද්ග්ලොත්නමේ.) 

 

06 තත්ර, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා මහාති. කථඤච්, භික්ඛ මව, සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බඞ්ගමා මහාති? සම්මාදිට්ඨිස්ස, භික්ඛ මව, මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ඩණා මහාති. මය ච 

මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අමෙමක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති මත චසස් නිජ්ජිණ්ඩණා 

මහාන්ති. සම්මාදිට්ඨිපච්චයා අමෙමක කුසලා ධම්මා භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. 

සම්මාසඞ්කපපස්ස, භික්ඛ මව, මිච්ඡාසඞ්කපමපා නිජ්ජිණ්ඩමණා මහාති...මප.... 

සම්මාවාචස්ස, භික්ඛ මව, මිච්ඡාවාචා නිජ්ජිණ්ඩණා මහාති... සම්මාකම්මන්තසස්, භික්ඛ මව, 

මිච්ඡාකම්මන්මතා නිජ්ජිණ්ඩමණා මහාති... සම්මාආජීවසස්, භික්ඛ මව, මිච්ඡාආජීමවා 

නිජ්ජිණ්ඩමණා මහාති... සම්මාවායාමස්ස , භික්ඛ මව , මිච්ඡාවායාමමා නිජ්ජිණ්ඩමණා මහාති... 

සම්මාසතිස්ස, භික්ඛ මව, මිච්ඡාසති නිජ්ජිණ්ඩණා මහාති... සම්මාසමාධසස්, භික්ඛ මව, 

මිච්ඡාසමාධ නිජ්ජිණ්ඩමණා මහාති... සම්මාඤාණසස්, භික්ඛ මව, මිච්ඡාඤාණං නිජ්ජිණ්ඩණං 

මහාති... සම්මාවිමුත්තස්ස, භික්ඛ මව, මිච්ඡාවිමුත්ති නිජ්ජිණ්ඩණා මහාති. මය ච 

මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අමෙමක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති මත චසස් නිජ්ජිණ්ඩණා 

මහාන්ති. සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අමෙමක කුසලා ධම්මා භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. 

ඉති ම ා, භික්ඛ මව, වීසති කුසලපක්ඛ ා, වීසති අකුසලපක්ඛ ා - මහාචත්තාරීසමකා 

ධම්මපරියාමයා පවත්තිමතා අපපටිවත්තිමයා සමමණෙ වා බ්රාහම්මණෙ වා මදමවෙ වා 

මාමරෙ වා බ්රහම්ුො වා මකෙචි වා මලාකසම්ිං. 

(මහමෙනි, ඔවුන් අතුමරන් සමයක්දෘෂ්ේිෙ මපරටුමකාට ෙන්මන් මේ. “මහමෙනි, සමයක් 

දෘෂ්ේිෙ මපරටුමකාට ෙන්මන් මකමසේද? 

මහමෙනි, සමයක් දෘෂ්ේි ඇත්නතහුමේ මිථයාදෘෂ්ේිෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයාදෘෂ්ේිෙ 

මහේතුමකාට මග්න ෙම් මනාමෙක් ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිද්ද, ඔහුමේ ඒ 



අකුශලමෙෝද දිරාගිොහුමවත්න. සමයක් දෘෂ්ේිෙ මහේතුමකාට මග්න මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ 

වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් සංකල්පනා ඇත්නතහුමේ මිථයා සංකල්පෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයා 

සංකල්පෙ මහේතුමකාට මග්ෙ ෙම් මනාමෙක් අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිද්ද, ඔහුමේ ඒ 

අකුශල ධර්මමෙෝද දිරාගිොහු මවත්න. සමයක් කල්පනාව මහේතුමකාටමග්න මබාමහෝ කුශල 

ධර්මමෙෝ වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් වචන ඇත්නතහුමේ මිථයා වචන දිරාගිමේ මවයි. මිථයා වචන 

මහේතුමකාටමග්න ෙම් මනාමෙක් ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිද්ද, ඔහුමේ ඒ අකුශල 

ධර්මමෙෝ 

ද දිරාගිොහු මවත්න. සමයක් වචනෙ මහේතුමකාට මග්න මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ වැඩීමට 

සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් කර්මාන්ත ඇත්නතහුමේ මිථයා කර්මාන්තෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයා 

කර්මාන්තෙ මහේතුමකාටමග්න ෙම් මබාමහෝූ ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම්, 
ඔහුමේ ඒ අකුශල ධර්මමෙෝද දිරාගිොහු මවත්න. සමයක් කර්මාන්තෙ මහේතුමකාට මග්න 

මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් ආජීවෙ ඇත්නතහුමේ මිථයා ආජීවෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයා ආජීවෙ 

මහේතුමකාට මග්න ෙම් මබාමහෝූ ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම් ඔහුමේ ඒ අකුශල 

ධර්මමෙෝද දිරාගිොහු මවත්න. සමයක් ආජිවෙ මහේතුමකාට මග්න මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ 

වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් වයාොම ඇත්නතහුමේ මිථයා වයාොමෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයා වයාොමෙ 

මහේතුමකාට මග්න ෙම් මබාමහෝූ ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම් ඔහුමේ ඒ අකුශල 

ධර්මමෙෝද නැතිමවත්න. සමයක් වයාොමෙ මහේතුමකාටමග්න මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ 

වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් සතිෙ ඇත්නතහුමේ මිථයා සතිෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයා සතිෙ 

මහේතුමකාටමග්න ෙම් මබාමහෝූ ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම්, ඔහුමේ ඒ අකුශල 

ධර්මමෙෝද දිරාගිොහු මවත්න. සමයක් සතිෙ මහේතුමකාට මග්න මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ 

වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් සමාධිෙ ඇත්නතහුමේ මිථයා සමාධිෙ දිරාගිමේ මවයි. මිථයා සමාධිෙ 

මහේතුමකාට මග්න ෙම් මබාමහෝූ ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම්, ඔහුමේ ඒ 

අකුශල ධර්මමෙෝද දිරාගිොහු මවත්න. සමයක් සමාධිෙ මහේතුමකාට මග්න මබාමහෝ කුශල 

ධර්මමෙෝ වැඩීමට සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 



මහමෙනි, සමයක් ඥාන ඇත්නතහුමේ මිථයා ඥානෙ දිරුමේමවයි. මිථයාඥානෙ මහේතුමකාට 

මග්න ෙම් මබාමහෝූ ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම්, ඔහුමේ ඒ අකුශල ධර්මමෙෝද 

දිරුවාහු මවත්න. සමයක් ඥානෙ මහේතුමකාට මග්න මබාමහෝ කුශල ධර්මමෙෝ වැඩීමට 

සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සමයක් විමුක්තිමෙන් යුත්න සිත්න ඇත්නතහුමේ මිථයා විමුක්තිෙ දිරුමේ මවයි. මිථයා 

විමුක්තිෙ මහේතුමකාට 

මග්න ෙම් මනාමෙක් ලාමක අකුශල ධර්මමෙෝ හටග්නිත්න නම්, ඔහුමේ ඒ අකුශල ධර්මමෙෝද 

දිරුවාහු මවත්න. සමයක් විමුක්තිෙ මහේතුමකාට මග්න මනාමෙක් කුශල ධර්මමෙෝ වැඩීමට 

සම්පූර්ෙ බවට පැමිමෙත්න. 

“මහමෙනි, මමමසේ වනාි මලෝකමෙි කිසිදු ශ්රමෙමෙකු විසින් මහෝ බ්රාහේමෙමෙකු විසින් 

මහෝ මදවිමෙකු විසින් මහෝ මාරමෙකු විසින් බමෙකු විසින් මහෝ අන්කිසිමවකු විසින් මහෝ, 

මනාපැවැත්නවිෙ හැකි කුශල පක්ෂ්මෙි ධර්ම විසේමසක්ද, අකුශල පක්ෂ්මෙි ධර්ම විසේමසක් 

දැයි (සතළිසේ දහම් රම ඇතුළත්න) මහා චත්නතාරීසක ධම්මපරිොෙෙ පවත්නවන ලදී.) 

07 මයා හි මකාචි, භික්ඛ මව, සමමණා වා බ්රාහම්මණා වා ඉමං මහාචත්තාරීසකං 

ධම්මපරියායං ගරහිතබ්බං පටික්ඛමකාසිතබ්බං මඤ්මඤයය තසස් දිට්ඨමඨව ධම්මම 

දසසහධම්මිකා වාදානුවාදා ගාරය්හං ඨාෙං ආගච්ඡන්ති - සම්මාදිට්ඨිං මච භවං ගරහති, මය 

ච මිච්ඡාදිට්ඨී සමණබ්රාහ්මණා මත මභාමතා පුජ්ො, මත මභාමතා පාසංසා; සම්මාසඞ්කපපං 

මච භවං ගරහති , මය ච මිච්ඡාසඞ්කපපා සමණබ්රාහ්මණා මත මභාමතා පුජ්ො, මත මභාමතා 

පාසංසා; සම්මාවාචං මච භවං ගරහති...මප.... සම්මාකම්මන්තං මච භවං ගරහති... 

සම්මාආජීවං මච භවං ගරහති... සම්මාවායාමං මච භවං ගරහති... සම්මාසතිං මච භවං 

ගරහති... සම්මාසමාධං මච භවං ගරහති... සම්මාඤාණං මච භවං ගරහති ... සම්මාවිමුත්තිං 

මච භවං ගරහති, මය ච මිච්ඡාවිමුත්ී සමණබ්රාහ්මණා මත මභාමතා පුජ්ො, මත මභාමතා 

පාසංසා. මයා මකාචි, භික්ඛ මව, සමමණා වා බ්රාහ්මමණා වා ඉමං මහාචත්තාරීසකං 

ධම්මපරියායං ගරහිතබ්බං පටික්ඛමකාසිතබ්බං මඤ්මඤයය තස්ස දිට්ඨමඨව ධම්මම ඉමම 

දසසහධම්මිකා වාදානුවාදා ගාරය්හං ඨාෙං ආගච්ඡන්ති. මයපි මත, භික්ඛ මව, අමහසුං 

ඔක්ඛකලා වසස්භඤ්ඤා අමහතුවාදා අකිරියවාදා ෙත්ිකවාදා මතපි මහාචත්තාරීසකං 

ධම්මපරියායං ෙ ගරහිතබ්බං ෙපටික්ඛමකාසිතබ්බං අමඤ්ිංසු. තං කිසස් මහතු? 

නින්දාබයාමරාසඋපාරම්භභයා’’ති. 

ඉදමමවාච භගවා. අත්තමො මත භික්ඛූ භගවමතා භාසිතං අභිෙන්දුන්ති. 

 

(මහමෙනි, ෙම් කිසි ශ්රමෙමෙක් මහෝ බ්රාහේමෙමෙක් මහෝ මම් මහා චත්නතාරීසක 

ධම්මපරිොෙෙ ග්ැරිෙ යුත්නතක ආමරාශ කළ යුත්නතකැයි හඟින්මන් නම්, මමමලේිදීම 



ඔහුමේ කරුණු දශෙකින් කරුණු සිතූ ඒ වාදාුවාදමෙෝ ග්ැරිෙ යුතු බවට පැමිමෙත්න. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් දෘෂ්ේිෙට ග්රහයි නම් ෙම් ඒ මිථයා දෘෂ්ේි ශ්රමෙ බ්රාහේමෙමෙෝ 

මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වත්නහුමේ පිදිෙ යුත්නමතෝෙ. ඔවුහු පින්වත්නහුමේ ප්රශංසා කටයුත්නමතෝෙ. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් සංකල්පෙට ග්රහයි නම්, ෙම් මිථයා සංකල්පනා ඇති ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වත්නහුමේ පිදිෙ යුත්නමතෝෙ. ඔේහු පින්වත්නහුමේ 

ප්රශංසාකට යුත්නමතෝෙ. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් වචනෙට ග්රහයි නම්, ෙම් ඒ මිථයා වචන ඇති ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වතාමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවති. ඔවුහු පින්වත්නහුමේ ප්රශංසා 

කට යුත්නමතෝ මවති. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් කර්මාන්තෙට ග්රහයි නම්, ෙම් මිථයා කර්මාන්ත ඇති ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු භවතාමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔවුහු භවතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවත්න. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් ආජීවෙට ග්රහයි නම්, මිථයා ආජීව ඇති ෙම් ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහූ පින්වත්නහුමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔවුහු භවතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවති. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් වයාොමෙට ග්රහයි නම්, මිථයා වයාොමෙ ඇති ෙම් ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වතාමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔේහු පින්වතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවත්න. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් සතිෙට ග්රහයි නම්, මිථයා සතිෙ ඇති ෙම් ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වත්නහුමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔවුහු පින්වතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවත්න. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් සමධිෙට ග්රහයි නම්, මිථයා සමාධිෙ ඇති ෙම ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වතාමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔවුහු පින්වතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවත්න. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් ඥානෙට ග්රහයි නම්, මිථයා ඥානෙ ඇති ෙම් ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වතාමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔවුහු පින්වතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවත්න. 

ඉදින් පින්වත්න මතමම් සමයක් විමුක්තිෙට ග්රහයි නම්, මිථයා විමුක්තිෙ ඇති ෙම් ශ්රමෙ 

බ්රාහේමෙමෙෝ මවත්න නම්, ඔවුහු පින්වතාමේ පිදිෙ යුත්නමතෝ මවත්න. ඔේහු පින්වතාමේ ප්රශංසා 

කටයුත්නමතෝ මවත්න. 



මහමෙනි, ෙම්කිසි ශ්රමෙමෙක් මහෝ බ්රාහේමෙමෙක් මහෝ මම් මහා චත්නතාරීසක 

ධම්මාපරිොෙෙ ග්ැරිෙ යුත්නතක, ආමරාෂ් කළ යුත්නමතකැයි හඟින්මන් නම්, මමමලේිදීම 

ඔහුමේ ඒ වාදාුවාදමෙෝ දස කරුෙකින් කරුණු සිතව ග්ැරිෙ යුතු තැනට පැමිමෙත්න. 

මහමෙනි, සත්නවෙන්මේ සුද්ධිෙට මහේතුවක් නැත ෙන අමහේතු දෘෂ්ේිෙ ඇත්නතාූද, පවු කළත්න 

පාපෙක් නැත ෙන අකිරිෙ දෘෂ්ේිෙ ඇත්නතාූද, දීමමි විපාක නැත ෙනාදි නාසේතික දෘෂ්ේිෙ 

ඇත්නතාූද, ෙම් ඒ උක්කලා දනේ වැසි වසේසෙ, භඤේඤෙ, ෙන මදමදනද, මහා චත්නතාරීසක 

ධම්ම පරිොෙෙ මනාග්ැරිෙ යුත්නතක් මකාට ආමරාශ මනාකළ යුත්නතක් මකාට 

සැළකුවාහුෙ. ඊට මහේතු කවමර්ද? තමහට පැමිමෙන නින්දාව ඝට්ඨටනෙ උපවාදෙ ෙන 

මම්වාට බිමෙනි. භාග්යවතුන් වහන්මසේ මමෙ මද්ශනා කළ මසේක. සතුටුූ ඒ භික්ූහු 

භාග්යවතුන් වහන්මසේමේ මද්ශනාව සතුින් පිළිග්ත්නහ.) 


