
චූල වෙදල්ල සූත්රය 

 

01 සක්කාවයා සක්කාවයා’ති, අවයෙ, වුච්චති. කතව ා නු ව ා, අවයෙ, සක්කාවයා වුතවතා භගෙතා’’ති?  

පඤ්ච ව ා ඉව , ආවුවසා විසා , උපාදානක් න්ධා සක්කාවයා වුතවතා භගෙතා, වසයෙථිදං - 

රූපුපාදානක් න්වධා, වෙදනුපාදානක් න්වධා, සඤ්ුපාදානක් න්වධා, සඞ් ාරුපාදානක් න්වධා, 

විඤ්ඤාණුපාදානක් න්වධා. ඉව  ව ා, ආවුවසා විසා , පඤ්ුපාදානක් න්ධා සක්කාවයා වුතවතා 

භගෙතා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සක්කාර්ය් සක්කාර්ය් ර්ය්යි කිර්ය්නු ලැවේ. ආර්ය්යාවෙනි, භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් කෙරක් ෙනාහි 

සක්කාර්ය්ර්ය්යි ෙදාරණ ලදද? 

ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් වේ උපාදානසේකන්ධ පස සක්කාර්ය්ර්ය්යි ෙදාරණ ලදී. 

කෙරහුද? රූප උපාදාන සේකන්ධර්ය්, වේදනා උපාදානසේකන්ධර්ය්, සංඥා උපාදානසේකන්ධර්ය්, සංඛාර 

උපාදානසේකන්ධර්ය්, විඤේඤාණ උපාදානසේකන්ධර්ය්, ර්ය්න පසයි. ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, වේ පඤේචවිධ 

උපාදානසේකන්ධවර්ය්ෝ භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් සක්කාර්ය්යි ෙදාරණ ලදහ. 

 

02 සක්කායසමුදවයා සක්කායසමුදවයා’ති, අවයෙ, වුච්චති. කතව ා නු ව ා, අවයෙ, සක්කායසමුදවයා 

වුතවතා භගෙතා’’ති? 

 යායං, ආවුවසා විසා , තණ්හා වපාවනාබ්භවිකා නන්ීරාගසහගතා තත්රතත්රාභිනන්ිනී, වසයෙථිදං - 

කා තණ්හා භෙතණ්හා විභෙතණ්හා; අයං ව ා, ආවුවසා විසා , සක්කායසමුදවයා වුතවතා භගෙතා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි සක්කාර්ය් සමුදර්ය් සක්කාර්ය් සමුදර්ය් (සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් පහළ වීමට වහේතුෙ) ර්ය්යි කිර්ය්නු ලැවේ. 

ආර්ය්යාවෙනි, භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් කෙරක් නේ සක්කාර්ය් සමුදර්ය්ර්ය්යි ෙදාරණ ලදද? 

 ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, නැෙත ඉපදීම ඇති කරන්නාවූ, නන්ිරාග්ර්ය් හා එක්ෙ පැෙැත්නතාවූ, ඒ ඒ රූපාි 

අරමුවණහි, සතුටු ෙන්නාවූ, ර්ය්ේ වේ තෘෂ්ේණාෙක් වේද, එනේ:- (කාම ෙසේතු විෂ්වර්ය්හි පැෙැති) 

කාමතෘෂ්ේණාෙර්ය්, (ශාශේෙත දෘෂ්ේි සහග්ත) භෙතෘෂ්ේණාෙර්ය්, (උච්වෙද දෘෂ්ේි සහග්ත) විභෙ තෘෂ්ේණාෙර්ය්, ර්ය්න 

තෘෂ්ේණාෙයි. ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, වේ තෘෂ්ේණාෙ ෙනාහි භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් සක්කාර්ය් සමුදර්ය්ර්ය්යි 

ෙදාරණ ලදී. 

 

03 සක්කායනිවරාවධා සක්කායනිවරාවධා’ති, අවයෙ, වුච්චති. කතව ා නු ව ා, අවයෙ, සක්කායනිවරාවධා 

වුතවතා භගෙතා’’ති? 

වයා ව ා, ආවුවසා විසා , තස්සාවයෙ තණ්හාය අවසසවිරාගනිවරාවධා චාවගා පටිනිස්සගවගා මුතති 

අනාලවයා; අයං ව ා, ආවුවසා විසා , සක්කායනිවරාවධා වුතවතා භගෙතා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සක්කාර්ය් නිවරෝධර්ය් සක්කාර්ය් නිවරෝධර්ය් (සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් නැතිකිරීම) ර්ය්යි කිර්ය්නු ලැවේ. 

ආර්ය්යාවෙනි, භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් ෙදාරණලද, සක්කාර්ය් නිවරෝධර්ය් කෙවේද? 



ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ඒ පළමු දැක්වූ තෘෂ්ේණාෙවේම ඉතිරි වනාකර නැති කිරීමක් වේද, බැහැර කිරීමක් වේද’ 

දුරලීමක් වේද, මිදීමක් වේද, වනාඇල්මක් වේද ඇෙැත්න විසාඛාවර්ය්නි, වමර්ය් ෙනාහි භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ 

විසින් සක්කාර්ය් නිවරෝධර්ය්ර්ය්යි ෙදාරණ ලද්වද්ර්ය්. 

 

04 සක්කායනිවරාධගාමිනී පටිපදා සක්කායනිවරාධගාමිනී පටිපදා’ති, අවයෙ, වුච්චති. කත ා නු ව ා, 

අවයෙ, සක්කායනිවරාධගාමිනී පටිපදා වුතතා භගෙතා’’ති? 

අයව ෙ ව ා, ආවුවසා විසා , අරිවයා අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා සක්කායනිවරාධගාමිනී පටිපදා වුතතා 

භගෙතා, වසයෙථිදං - සම් ාිට්ි සම් ාසඞ්කපවපා සම් ාොචා සම් ාකම් න්වතා සම් ාආජීවො 

සම් ාොයාව ා සම් ාසති සම් ාස ාධී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සක්කාර්ය් නිවරෝධ ග්ාමිනී ප්රතිපදාෙ, සක්කාර්ය් නිවරෝධර්ය් ග්ාමිනී ප්රතිපදාෙර්ය්යි (සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් 

නැති කිරීවේ මග්) කිර්ය්නු ලැවේ. ආර්ය්යාවෙනි, භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් කෙරක් සක්කාර්ය් නිවරෝධ 

ග්ාමිනි ප්රතිපදාෙ ර්ය්යි, ෙදාරණ ලදද? 

ඇෙැත්නනි විසාඛවර්ය්නි, වේ ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්ර්ය්ම භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසින් සක්කාර්ය් නිවරෝධ 

ග්ාමිනී ප්රතිපදාෙර්ය්යි ෙදාරණ ලදී. එනේ:- නිෙැරි දැකීමර්ය්, නිෙැරි කල්පනාෙර්ය්, නිෙැරි ෙචනර්ය්, නිෙැරි 

කේමාන්තර්ය්, නිෙැරි ජීවිකාෙ, නිෙැරි උත්නසාහර්ය්, නිෙැරි සිහිර්ය්, නිෙැරි සමාධිර්ය් ර්ය්න වමාහුයි. 

 

05 තඤ්වඤෙ නු ව ා, අවයෙ, උපාදානං වත පඤ්ුපාදානක් න්ධා උදාහු අඤඤ්ත්ර 

පඤ්චහුපාදානක් න්වධහි උපාදාන’’න්ති?  

න ව ා, ආවුවසා විසා , තඤ්වඤෙ උපාදානං වත පඤ්ුපාදානක් න්ධා, නාපි අඤ්ඤත්ර 

පඤ්චහුපාදානක් න්වධහි උපාදානං. වයා ව ා, ආවුවසා විසා , පඤ්චසු උපාදානක් න්වධසු ඡන්දරාවගා 

තං තතථ උපාදාන’’න්ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, උපාදානර්ය්ත්න, උපාදාන සේකන්ධ පසත්න එකමද? නැතවහාත්න උපාදානර්ය් උපාදාන 

සේකන්ධපවසන් වෙනසේද? 

ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, උපාදානර්ය්ත්න, උපාදාන සේකන්ධ පසත්න එකම වනාවේ. උපාදාන සේකන්ධ පස හැර 

උපාදානර්ය්ක්ද නැත. ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, උපාදාන සේකන්ධ පස වකවරහි ර්ය්ේ ඇලීමක් වේ නේ එර්ය් එහි 

උපාදානර්ය්යි. 

 

06 කථං පනාවයෙ, සක්කායිට්ි වහාතී’’ති?  

ඉධාවුවසා විසා , අසස්ුතො පුථුජ්ජවනා, අරියානං අදස්සාවී අරියධම් ස්ස අවකාවිවදා අරියධම්ව  

අවිනීවතා, සපපුරිසානං අදස්සාවී සපපුරිසධම් සස් අවකාවිවදා සපපුරිසධම්ව  අවිනීවතා, රූපං අතතවතා 

ස නුපස්සති, රූපෙන්තං ො අතතානං, අතතනි ො රූපං, රූපස්මිං ො අතතානං. වෙදනං...වප.... 

සඤ්ඤං... සඞ් ාවර... විඤ්ඤාණං අතතවතා ස නුපස්සති, විඤඤ්ාණෙන්තං ො අතතානං, අතතනි ො 

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං ො අතතානං. එෙං ව ා , ආවුවසා විසා , සක්කායිට්ි වහාතී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, වකවසේ නේ සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් වේද? 



ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, වේ වලෝකවර්ය්හි බුද්ධාි ආර්ය්යර්ය්න් වනාදැක්කාවූ, ආර්ය්යධේමවර්ය්හි අදක්ෂ්වූ, ආර්ය්ය 

ධේමවර්ය්හි වනාහික්මුනාවූ, බුද්ධාදී සත්නුරුෂ්ර්ය්න් නුදුටුොවූ, සත්නුරුෂ් ධේමවර්ය්හි, අදක්ෂ්වූ සත්නුරුෂ් 

ධේමවර්ය්හි වනාහික්මුනාවූ නූග්ත්න පෘථේජනවතම රූපර්ය් තමා ෙශවර්ය්න් වහෝ දකියි තමා රූප සහිත ර්ය්යි කිර්ය්ා 

වහෝ දකියි. තමා වකවරහි රූපර්ය් ඇතැයි වහෝ දකියි. රූපර්ය් තමා වකවරහි පිහිිවේර්ය්යි වහෝ දකියි. වේදනාෙ 

තමා ෙශවර්ය්න් වහෝ දකියි තමා වේදනාෙ සහිතර්ය් කිර්ය්ා වහෝ දකියි තමා වකවරහි වේදනාෙ පිහිිවේර්ය්යි වහෝ 

දකියි. වේදනාවෙහි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ දකියි. සංඥාෙ තමා ෙශවර්ය්න් වහෝ දකියි. තමා සංඥා සහිතර්ය් 

කිර්ය්ා වහෝ දකියි. තමා වකවරහි සංඥාෙ පිහිිවේර්ය්යි කිර්ය්ා වහෝ දකියි. සංඥාවෙහි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ 

දකියි. සංසේකාරර්ය්න් තමා ෙශවර්ය්න් වහෝ දකියි. තමා සංසේකාර සහිතර්ය් කිර්ය්ා වහෝ දකියි. තමා වකවරහි 

සංසේකාරර්ය්න් පිහිිවේර්ය්යි කිර්ය්ා වහෝ දකියි. සංසේකාරර්ය්න් වකවරහි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ දකියි. විඥානර්ය් 

තමා ෙශවර්ය්න් දකියි. තමා විඥානර්ය් සහිතර්ය් කිර්ය්ා වහෝ දකියි. තමා වකවරහි විඥානර්ය් පිහිිවේර්ය්යි වහෝ 

දකියි. විඥානවර්ය්හි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ දකියි. විසාඛර්ය්, වමවසේ ෙනාහි සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් වෙයි. 

 

07 කථං පනාවයෙ, සක්කායිට්ි න වහාතී’’ති? 

ඉධාවුවසා විසා , සුතො අරියසාෙවකා, අරියානං දස්සාවී අරියධම් සස් වකාවිවදා අරියධම්ව  සුවිනීවතා, 

සපපුරිසානං දස්සාවී සපපුරිසධම් ස්ස වකාවිවදා සපපුරිසධම්ව  සුවිනීවතා, න රූපං අතතවතා 

ස නුපස්සති, න රූපෙන්තං ො අතතානං, න අතතනි ො රූපං, න රූපස්මිං ො අතතානං. න 

වෙදනං...වප.... න සඤඤ්ං... න සඞ් ාවර...වප.... න විඤ්ඤාණං අතතවතා ස නුපස්සති, න 

විඤ්ඤාණෙන්තං ො අතතානං , න අතතනි ො විඤ්ඤාණං, න විඤ්ඤාණසම්ිං ො අතතානං. එෙං ව ා, 

ආවුවසා විසා , සක්කායිට්ි න වහාතී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, වකවසේ නේ සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් වනාවේද?” 

ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, බුද්ධාදී ආර්ය්යර්ය්න් නුෙණැසින් දුටුොවූ, ආර්ය්ය ධේමවර්ය්හි දක්ෂ්වූ, ආර්ය්ය ධේමවර්ය්හි 

මනාෙ හික්මුනාවූ බුද්ධාදී සත්නුරුෂ්ර්ය්න් දුටුොවූ, සත්නුරුෂ් ධේමවර්ය්හි දක්ෂ්වූ, සත්නුරුෂ් ධේමවර්ය්හි 

හික්මුනාවූ උග්ත්න ආර්ය්ය ශ්රාෙකවතම රූපර්ය් තමා ෙශවර්ය්න් වනාදකියි. තමා රූපර්ය් සහිතර්ය්යි කිර්ය්ා වහෝ 

වනාදකියි. තමා වකවරහි රූපර්ය් ඇතැයි වහෝ වනාදකියි. රූපවර්ය්හි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. 

වේදනාෙ තමා ෙශවර්ය්න් වහෝ වනාදකියි. තමා වේදනාෙ සහිතර්ය්යි වහෝ වනාදකියි තමාවකවරහි වේදනාෙ 

පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. වේදනාවෙහි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. සංඥාෙ තමා ෙශවර්ය්න් 

වනාදකියි. තමා සංඥාෙ සහිතර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. තමා වකවරහි සංඥාෙ පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. 

සංඥාවෙහි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. සංසේකාරර්ය්න් ආත්නම ෙශවර්ය්න් වහෝ වනාදකියි. තමා 

සංසේකාරර්ය් සහිතර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. තමා වකවරහි සංසේකාරර්ය්න් පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. 

සංසේකාරර්ය්න්හි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. විඤේඤාණර්ය් තමා ෙශවර්ය්න් වහෝ වනාදකියි. තමා 

විඤේඤාණර්ය් සහිතර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. විඤේඤාණවර්ය්හි තමා පිහිිවේර්ය්යි වහෝ වනාදකියි. ඇෙැත්න 

විසාඛවර්ය්නි, වමවසේ සක්කාර්ය් දෘෂ්ේිර්ය් වනාවේ.” 

08 කතව ා පනාවයෙ, අරිවයා අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා’’ති? 

‘‘අයව ෙ ව ා, ආවුවසා විසා , අරිවයා අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා, වසයෙථිදං - සම් ාිට්ි සම් ාසඞ්කපවපා 

සම් ාොචා සම් ාකම් න්වතා සම් ාආජීවො සම් ාොයාව ා සම් ාසති සම් ාස ාධී’’ති.  

ආර්ය්යාවෙනි, ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්ර්ය්වතම කෙවේද?” 



ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, අංග් අටක් ඇති වේ ආර්ය්ය මාේග්ර්ය් මැයි. එනේ නිෙැරි දැකීමර්ය්, නිෙැරි 

කල්පනාෙර්ය්, නිෙැරි ෙචනර්ය්, නිෙැරි කේමාන්තර්ය්, නිෙැරි ජීවිකාෙර්ය්, නිෙැරි උත්නසාහර්ය්ර්ය්, නිෙැරි 

සිහිර්ය්ර්ය්, නිෙැරි සමාධිර්ය්ර්ය්’ (ර්ය්න අටයි) 

 

09 අරිවයා පනාවයෙ, අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා සඞ් වතා උදාහු අසඞ් වතා’’ති? 

අරිවයා ව ා, ආවුවසා විසා , අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා සඞ් වතා’’ති . 

ආර්ය්යාවෙනි, ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්ර්ය් වතම වහේතූන් නිසා හටග්න්නා ලද්දක්ද? නැතවහාත්න වහේතූන් නිසා 

හට වනාග්න්නා ලද්දක්ද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්ර්ය්වතම වහේතූන් නිසා හටග්න්නා ලද්දකි. 

 

10 අරිවයන නු ව ා, අවයෙ, අට්ඨඞ්ිවකන  ගවගන තවයා  න්ධා සඞ්ගහිතා උදාහු තීහි  න්වධහි අරිවයා 

අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා සඞ්ගහිවතා’’ති? 

න ව ා, ආවුවසා විසා , අරිවයන අට්ඨඞ්ිවකන  ගවගන තවයා  න්ධා සඞ්ගහිතා; තීහි ච ව ා, ආවුවසා 

විසා ,  න්වධහි අරිවයා අට්ඨඞ්ිවකා  ගවගා සඞ්ගහිවතා. යා චාවුවසා විසා , සම් ාොචා වයා ච 

සම් ාකම් න්වතා වයා ච සම් ාආජීවො ඉව  ධම් ා සීලක් න්වධ සඞ්ගහිතා. වයා ච සම් ාොයාව ා යා 

ච සම් ාසති වයා ච සම් ාස ාධි ඉව  ධම් ා ස ාධික් න්වධ සඞ්ගහිතා. යා ච සම් ාිට්ි වයා ච 

සම් ාසඞ්කපවපා, ඉව  ධම් ා පඤ්ඤාක් න්වධ සඞ්ගහිතා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්වර්ය්හි සේකන්ධ තුන සංග්රහ කරන ලද්දාහුද? නැතවහාත්න සීලාදී සේකන්ධ 

තුවණහි ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්ර්ය් සංග්රහ කරන ලද්වද්ද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්වර්ය්හි සීලාදී සේකන්ධ තුන සංග්රහ කරණ ලද්වද් වනාවේ. 

ඇෙැත්නනි විසාඛවර්ය්නි, සේකන්ධ තුවනහි ආර්ය්ය අෂ්ේටාංගික මාේග්ර්ය් සංග්රහ කරණලදී. ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, 

ර්ය්ේ නිෙැරි ෙචනර්ය්ක් වේද, ර්ය්ේ නිෙැරි කේමාන්තර්ය්ක් වේද, ර්ය්ේ නිෙැරි ජීවිකාෙක් වේද, වේ ධේමවර්ය්ෝ 

ශීල සේකන්ධවර්ය්හි ඇතුළත්න කරන ලදහ. ර්ය්ේ නිෙැරි උත්නසාහර්ය්ක් වේද, ර්ය්ේ නිෙැරි සිහිර්ය්ක් වේද, ර්ය්ේ 

නිෙැරි සමාධිර්ය්ක් වේද, වේ ධේමවර්ය්ෝ සමාධිසේකන්ධවර්ය්හි ඇතුළත්න කරන ලදහ. ර්ය්ේ නිෙැරි දැනීමක් වේද, 

ර්ය්ේ නිෙැරි කල්පනාෙක් වේද, වේ ධේමවර්ය්ෝ ප්රඥා සේකන්ධවර්ය්හි ඇතුළත්න කරන ලදහ. 

 

11 කතව ා පනාවයෙ, ස ාධි, කතව  ධම් ා ස ාධිනිමිතතා, කතව  ධම් ා ස ාධිපරික් ාරා, කත ා 

ස ාධිභාෙනා’’ති? 

යා ව ා, ආවුවසා විසා , චිතතස්ස එකගගතා අයං ස ාධි; චතතාවරා සතිපට්ඨානා ස ාධිනිමිතතා; 

චතතාවරා සම් පපධානා ස ාධිපරික් ාරා. යා වතසංවයෙ ධම් ානං ආවසෙනා භාෙනා බහුලීකම් ං, අයං 

එතථ ස ාධිභාෙනා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සමාධිර්ය් කෙවේද? සමාධි නිමිති කෙරහුද? සමාධි පිරිෙර කෙරහුද? සමාධි භාෙනාෙ කෙරීද? 



ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, හිවතහි ර්ය්ේ එකඟබෙක් වේද ඒ සමාධිර්ය්යි. සතර සතිපට්ඨානර්ය්, සමාධි නිමිත්නතවර්ය්ෝර්ය්. 

සමයක් ප්රධාන වීර්ය්ය සතර සමාධි පිරිෙරර්ය්, ඒ ධේමර්ය්න්වග්න්ම වසෙනර්ය් කිරීම, ෙැඩීම, බහුල කිරීම, ර්ය්න 

ර්ය්මක් ඇද්ද ඒ එහි සමාධි භාෙනාෙයි. 

 

12 කති පනාවයෙ, සඞ් ාරා’’ති? 

තවයාව , ආවුවසා විසා , සඞ් ාරා - කායසඞ් ාවරා, ෙචීසඞ් ාවරා, චිතතසඞ් ාවරා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සංසේකාරවර්ය්ෝ කීවදවනක්ද? 

ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, වේ සංසේකාරවර්ය්ෝ තුන්වදවනකි. කාර්ය් සංසේකාරර්ය්, ොක් සංසේකාරර්ය්, චිත්නත 

සංසේකාරර්ය්” (ර්ය්න තුනයි.) 

 

13 කතව ා පනාවයෙ, කායසඞ් ාවරා, කතව ා ෙචීසඞ් ාවරා, කතව ා චිතතසඞ් ාවරා’’ති? 

අස්සාසපසස්ාසා ව ා, ආවුවසා විසා , කායසඞ් ාවරා, විතක්කවිචාරා ෙචීසඞ් ාවරා, සඤ්ඤා ච වෙදනා ච 

චිතතසඞ් ාවරා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, කාර්ය් සංසේකාරර්ය් කෙවේද? ොක් සංසේකාරර්ය් කෙවේද? චිත්නත සංසේකාරර්ය් කෙවේද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ආශේොස ප්රශේොසවර්ය්ෝ කාර්ය් සංසේකාරවර්ය්ෝයි විතේක විචාරවර්ය්ෝ ොක් සංසේකාරවර්ය්ෝ 

වෙත්න. සංඥාෙත්න, වේදනාෙත්න චිත්නත සංසේකාරර්ය්යි. 

 

14 කස් ා පනාවයෙ, අසස්ාසපස්සාසා කායසඞ් ාවරා, කස් ා විතක්කවිචාරා ෙචීසඞ් ාවරා, කස් ා සඤඤ්ා 

ච වෙදනා ච චිතතසඞ් ාවරා’’ති? 

අස්සාසපසස්ාසා ව ා, ආවුවසා විසා , කායිකා එවත ධම් ා කායපපටිබද්ධා, තස ්ා අස්සාසපස්සාසා 

කායසඞ් ාවරා. පුබ්වබ ව ා, ආවුවසා විසා , විතක්වකතො විචාවරතො පච්ඡා ොචං භින්දති, තස් ා 

විතක්කවිචාරා ෙචීසඞ් ාවරා. සඤඤ්ා ච වෙදනා ච වචතසිකා එවත ධම් ා චිතතපපටිබද්ධා, තස් ා සඤ්ඤා 

ච වෙදනා ච චිතතසඞ් ාවරා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, ආශේොස ප්රශේොසවර්ය්ෝ කෙර වහයින් කාර්ය් සංසේකාර නේ වේද? විතේක විචාර වදක කෙර 

වහයින් ොක් සංසේකාර නේ වේද? සංඥා වේදනා වදක කෙර වහයින් චිත්නත සංසේකාර නේ වේද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ආශේොස ප්රශේොසවර්ය්ෝ ෙනාහි කවර්ය්හි හටග්ත්නතාහුර්ය්. වේ ධේමවර්ය්ෝ ෙනාහි කර්ය් පිළිබඳර්ය් 

(වහෙත්න කර්ය් ඇතිකල්හි මිස නැති කල්හි ඇති වනාෙන්නාහ.) එවහයින් ආශේොස ප්රශේොස වදක කාර්ය් 

සංසේකාර නමි. ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, පළමුවකාටම කල්පනා වකාට විචාරණර්ය් වකාට, පසුෙ ෙචන කථාකරනු 

ලැවේ. එවහයින් විතේක විචාරවර්ය්ෝ ොක් සංසේකාරයි, සංඥාෙත්න වේදනාෙත්න සිවතහි හටග්න්නාහුර්ය්. වේ 

ධේමවර්ය්ෝ සිත පිළිබඳර්ය්, (සිත ඇති කල්හි ම හටග්න්නාහුර්ය්.) එවහයින් සංඥාෙත්න වේදනාෙත්න චිත්නත 

සංසේකාරයි. 

 



15 කථං පනාවයෙ, සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතති වහාතී’’ති? 

න ව ා, ආවුවසා විසා , සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධං ස ාපජ්ජන්තස්ස භික්ුවනා එෙං වහාති - ‘අහං 

සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධං ස ාපජ්ිස්ස’න්ති ො, ‘අහං සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධං ස ාපජ්ජාමී’ති ො, ‘අහං 

සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධං ස ාපන්වනා’ති ො. අථ ඛ්ොස්ස පුබ්වබෙ තථා චිතතං භාවිතං වහාති යං තං 

තථතතාය උපවනතී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, වකවසේ ෙනාහි සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිර්ය් (සංඥා වේදනාෙන් නිරුද්ධවීේ ඇති 

සමාපත්නතිර්ය්) වේද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, නිවරෝධ සමාපත්නතිර්ය්ට පැමිවණන්නාවූ භික්ුහට ‘මම නිවරෝධසමාපත්නතිර්ය්ට 

පැමිවණන්වනමි’යි කිර්ය්ා වහෝ ‘මම සංඥාවේදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිර්ය්ට සමෙිමි’ කිර්ය්ා වහෝ ‘මම නිවරෝධ 

සමාපත්නතිර්ය්ට සමෙැදුවනමි කිර්ය්ා වහෝ වමබඳු සිතක් ඇති වනාවෙයි. එවහත්න ර්ය්ේ සිතක් ඒ අචිත්නතක භාෙර්ය් 

(සිත්න නැති බෙ) පිණිස පමුණුොද, ඒ සිත නිවරෝධ සමාපත්නතිර්ය් සමෙින්නට පළමුවෙන්ම එවසේ ෙඩන ලද්වද් 

වෙයි. 

 

16 සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධං ස ාපජ්ජන්තස්ස පනාවයෙ, භික්ුවනා කතව  ධම් ා පඨ ං නිරුජ්ඣන්ති - 

යි ො කායසඞ් ාවරා, යි ො ෙචීසඞ් ාවරා, යි ො චිතතසඞ් ාවරා’’ති?  

සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධං ස ාපජ්ජන්තස්ස ව ා, ආවුවසා විසා , භික්ුවනා පඨ ං නිරුජ්ඣති 

ෙචීසඞ් ාවරා, තවතා කායසඞ් ාවරා, තවතා චිතතසඞ් ාවරා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සඤේඤවේදයිත නිවරෝධසමාපත්නතිර්ය්ට පැමිවණන්නාවූ, මහණහට කෙර ධේමවර්ය්ෝ පළමුවකාට 

නැති වෙත්නද? කාර්ය් සංසේකාරර්ය් වහෝ නැතිවේද, ොක්සංසේකාරර්ය් වහෝ නැතිවේද? චිත්නත සංසේකාරර්ය් වහෝ නැති 

වේද? 

ඇෙැත්නනි, විශාඛවර්ය්නි, සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධසමාපත්නතිර්ය්ට පැමිවණන්නාවූ භික්ුෙහට පළමුෙ ොක් 

සංසේකාරර්ය් නැති වෙයි. ඉන්පසුෙ කාර්ය් සංසේකාරර්ය්ද, ඉන්පසු චිත්නත සංසේකාරර්ය්ද, නැතිවෙයි. 

 

17 කථං පනාවයෙ, සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ඨානං වහාතී’’ති? 

න ව ා, ආවුවසා විසා , සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ඨහන්තස්ස භික්ුවනා එෙං වහාති - ‘අහං 

සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ඨහිස්ස’න්ති ො, ‘අහං සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා 

වුට්ඨහාමී’ති ො, ‘අහං සඤඤ්ාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ිවතා’ති ො. අථ ඛ්ොස්ස පුබ්වබෙ තථා 

චිතතං භාවිතං වහාති යං තං තථතතාය උපවනතී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, වකවසේ නේ සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගී සිටීම වේද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාප්තතිවර්ය්න් නැගී සිින්නාවූ භික්ුෙහට වමබඳු අදහසක් 

වනාවෙයි. මම සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැඟිසිින්වනමි කිර්ය්ා වහෝ මම සඤේඤාවෙදයිත 

නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගිිමි කිර්ය්ා වහෝ මම සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගිිවර්ය්මි 

කිර්ය්ා වහෝ (අදහසේ වනාවෙයි) එවහත්න ඔහු විසින් ර්ය්ේ සිතක් ඒ අචිත්නතභාෙර්ය් පිණිස පමුණුොද, සමෙැදීමට 

පළමු වකාටම ඒ සිත එවසේ ෙඩන ලද්වද් වෙයි. 



 

18 සඤඤ්ාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ඨහන්තස්ස පනාවයෙ, භික්ුවනා කතව  ධම් ා පඨ ං 

උපපජ්ජන්ති - යි ො කායසඞ් ාවරා, යි ො ෙචීසඞ් ාවරා, යි ො චිතතසඞ් ාවරා’’ති?  

සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ඨහන්තස්ස ව ා, ආවුවසා විසා , භික්ුවනා පඨ ං උපපජ්ජති 

චිතතසඞ් ාවරා, තවතා කායසඞ් ාවරා, තවතා ෙචීසඞ් ාවරා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගී සිින භික්ුෙහට කෙර ධේමවර්ය්ෝ පළමු වකාට 

උපිද්ද? කාර්ය් සංසේකාරර්ය්ද? ොක් සංසේකාරර්ය්ද? චිත්නත සංසේකාරර්ය්ද?” 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සඤේඤාවේදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගීසිින භික්ුෙහට පළමුවකාට චිත්නත 

සංසේකාරර්ය් උපියි. ඉන්පසු කාර්ය් සංසේකාරර්ය් උපියි. ඊට පසු ොක් සංසේකාරර්ය් උපියි. 

 

19 සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ිතං පනාවයෙ, භික්ුං කති ඵස්සා ඵුසන්තී’’ති? 

 සඤඤ්ාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ිතං ව ා, ආවුවසා විසා , භික්ුං තවයා ඵස්සා ඵුසන්ති - 

සුඤ්ඤවතා ඵස්වසා, අනිමිතවතා ඵස්වසා, අපපණිහිවතා ඵස්වසා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගී සිිර්ය්ාවූ මහණහු වකවතක් සේපේශවර්ය්ෝ සේපේශ 

වකවරත්නද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධසමාපත්නතිවර්ය්න් නැගී සිි භික්ුෙ සේපේශ තුනක් සේපේශ කරති, 

ශූනයතා සේපේශර්ය්, අනිමිත්නත සේපේශර්ය්, අප්රණිහිත සේපේශර්ය් ර්ය්න තුනයි. 

 

 

 

20 සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ිතස්ස පනාවයෙ, භික්ුවනා කංනින්නං චිතතං වහාති 

කංවපාණං කංපබ්භාර’’න්ති?  

සඤ්ඤාවෙදයිතනිවරාධස ාපතතියා වුට්ිතස්ස ව ා, ආවුවසා විසා , භික්ුවනා විවෙකනින්නං චිතතං 

වහාති, විවෙකවපාණං විවෙකපබ්භාර’’න්ති. 

 

ආර්ය්යාවෙනි, සඤේඤාවෙදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගී සිිර්ය්ාවූ, භික්ුෙවේ සිත කුමකට නැමුවේ 

වේද? කුමකට හැරුවේ වේද? කුමකට බරවූවේ වේද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සඤේඤාවේදයිත නිවරෝධ සමාපත්නතිවර්ය්න් නැගී සිි භික්ුෙවේ සිත විවේකර්ය්ට 

(නිේොණර්ය්ට) නැමුවන්වෙයි. නිේොණර්ය්ට හැරුවේවෙයි. නිේොණර්ය්ට බරවූවේ වෙයි. 

 

21 කති පනාවයෙ, වෙදනා’’ති? 



තිස්වසා ව ා ඉ ා, ආවුවසා විසා , වෙදනා - සු ා වෙදනා, දුක් ා වෙදනා, අදුක්  සු ා වෙදනා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, වේදනාවෙෝ වකවතක්ද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, වේදනා තුනකි. සැප වේදනාෙර්ය්, දුක් වේදනාෙර්ය්, උවපක්ෂ්ා වේදනාෙර්ය්” (ර්ය්න තුනර්ය්) 

 

22 කත ා පනාවයෙ, සු ා වෙදනා, කත ා දුක් ා වෙදනා, කත ා අදුක්  සු ා වෙදනා’’ති? 

යං ව ා, ආවුවසා විසා , කායිකං ො වචතසිකං ො සු ං සාතං වෙදයිතං - අයං සු ා වෙදනා. යං ව ා, 

ආවුවසා විසා , කායිකං ො වචතසිකං ො දුක් ං අසාතං වෙදයිතං - අයං දුක් ා වෙදනා. යං ව ා, ආවුවසා 

විසා , කායිකං ො වචතසිකං ො වනෙ සාතං නාසාතං වෙදයිතං - අයං අදුක්  සු ා වෙදනා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සැප වේදනාෙ කෙරීද? දුක් වේදනාෙ කෙරීද? උවපක්ෂ්ා වේදනාෙ කෙරීද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, කවර්ය්හි හටග්ත්නතාවූද, සිවතහි හටග්ත්නතාවූද, සැපවූ, මධුරවූ, ර්ය්ේ වේදනාෙක් වේද, වේ 

සැප වේදනාෙයි. ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, කවර්ය්හි හටග්ත්නතාවූද, සිවතහි හටග්ත්නතාවූද, දුක්වූ, අමිහිරිවූ, ර්ය්ේ 

වේදනාෙක්වේද, වේ දුක් වේදනාෙයි. ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, කවර්ය්හි හටග්ත්නතාවූද, සිවතහි හටග්ත්නතාවූද, 

මිහිරිද වනාවූ, අමිහිරිද වනාවූ ර්ය්ේ වේදනාෙක් වේද, වමර්ය් උවපක්ෂ්ා වේදනාෙයි. 

 

23 සු ා පනාවයෙ, වෙදනා කංසු ා කංදුක් ා, දුක් ා වෙදනා කංසු ා කංදුක් ා, අදුක්  සු ා වෙදනා 

කංසු ා කංදුක් ා’’ති? 

සු ා ව ා, ආවුවසා විසා , වෙදනා ිතිසු ා විපරිණා දුක් ා; දුක් ා වෙදනා ිතිදුක් ා විපරිණා සු ා ; 

අදුක්  සු ා වෙදනා ඤාණසු ා අඤ්ඤාණදුක් ා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සැප වේදනාෙ කුමක් සැපවකාට ඇත්නීද? කුමක් දුක් වකාට ඇත්නීද? දුක් වේදනාෙ කුමක් දුක් 

වකාට ඇත්නීද? කුමක් සැප වකාට ඇත්නීද? උවපක්ෂ්ා වේදනාෙ කුමක් දුක් වකාට ඇත්නීද? කුමක් සැප 

වකාට ඇත්නීද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සැප වේදනාෙවේ පැෙැත්නම සැපර්ය්, නැතිවීම දුක්ර්ය්. දුක් වේදනාෙ පැෙැත්නම දුක්ර්ය්. 

නැතිවීම සැපර්ය්. උවපක්ෂ්ා වේදනාෙ අෙවබාධ කරග්ැනීම සැපර්ය්. අෙවබාධ කරවනාග්ැනීම  දුකර්ය්. 

24 සු ාය පනාවයෙ, වෙදනාය කං අනුසවයා අනුවසති, දුක් ාය වෙදනාය කං අනුසවයා අනුවසති, 

අදුක්  සු ාය වෙදනාය කං අනුසවයා අනුවසතී’’ති? 

සු ාය ව ා, ආවුවසා විසා , වෙදනාය රාගානුසවයා අනුවසති, දුක් ාය වෙදනාය පටිඝානුසවයා අනුවසති, 

අදුක්  සු ාය වෙදනාය අවිජ්ජානුසවයා අනුවසතී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සැප වේදනාවෙහි කෙර අනුශර්ය් ධේමර්ය්ක් (අනුෙ සර්ය්නර්ය් කළාක්වමන්) එක්ෙ හැසිවේද? දුක් 

වේදනාවෙහි කෙර අනුසර්ය් ධේමර්ය්ක් එක්ෙ හැසිවේද? උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි කෙර අනුසර්ය් ධේමර්ය්ක් එක්ෙ 

හැසිවේද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සැප වේදනාවෙහි රාග් අනුශර්ය් එක්ෙ හැසිවරයි. දුක් වේදනාවෙහි ප්රතිඝ අනුසර්ය් එක්ෙ 

හැසිවරයි, උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි අවිදයා අනුසර්ය් එක්ෙ හැසිවරයි. 



 

25 සබ්බාය නු ව ා, අවයෙ, සු ාය වෙදනාය රාගානුසවයා අනුවසති, සබ්බාය දුක් ාය වෙදනාය 

පටිඝානුසවයා අනුවසති, සබ්බාය අදුක්  සු ාය වෙදනාය අවිජ්ජානුසවයා අනුවසතී’’ති? 

න ව ා, ආවුවසා විසා , සබ්බාය සු ාය වෙදනාය රාගානුසවයා අනුවසති, න සබ්බාය දුක් ාය වෙදනාය 

පටිඝානුසවයා අනුවසති, න සබ්බාය අදුක්  සු ාය වෙදනාය අවිජ්ජානුසවයා අනුවසතී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සිර්ය්ලු සැප වේදනාවෙහි රාග්ානුසර්ය් එක්ෙ හැසිවේද? සිර්ය්ලු දුක් වේදනාවෙහි, ප්රතිඝානුසර්ය්, 

එක්ෙ හැසිවේද? සිර්ය්ලු උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි, අවිදයානුසර්ය් එක්ෙ හැසිවේද? 

ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, සිර්ය්ලු සැප වේදනාවෙහි රාග්ානුසර්ය් එක්ෙ වනාහැසිවරයි. සිර්ය්ලු දුක් වේදනාවෙහි 

ප්රතිඝානුසර්ය් එක්ෙ වනාහැසිවරයි. සිර්ය්ලු උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි අවිදයානුසර්ය් එක්ෙ වනාහැසිවරයි. 

 

26 සු ාය පනාවයෙ, වෙදනාය කං පහාතබ්බං, දුක් ාය වෙදනාය කං පහාතබ්බං, අදුක්  සු ාය වෙදනාය 

කං පහාතබ්බ’’න්ති? 

සු ාය ව ා, ආවුවසා විසා , වෙදනාය රාගානුසවයා පහාතබ්වබා, දුක් ාය වෙදනාය පටිඝානුසවයා 

පහාතබ්වබා, අදුක්  සු ාය වෙදනාය අවිජ්ජානුසවයා පහාතබ්වබා’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සැප වේදනාවෙහි කුමක් පහකළ යුතුද? දුක් වේදනාවෙහි කුමක් පහකළ යුතුද? උවපක්ෂ්ා 

වේදනාවෙහි කුමක් පහකළ යුතුද?  

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සැප වේදනාවෙහි රාග්ානුසර්ය් පහකළ යුතුයි. දුක් වේදනාවෙහි ප්රතිඝානුසර්ය් පහකළ 

යුතුර්ය්. උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි, අවිදයානුසර්ය් පහකළ යුතුර්ය්. 

 

27 සබ්බාය නු ව ා, අවයෙ, සු ාය වෙදනාය රාගානුසවයා පහාතබ්වබා, සබ්බාය දුක් ාය වෙදනාය 

පටිඝානුසවයා පහාතබ්වබා, සබ්බාය අදුක්  සු ාය වෙදනාය අවිජ්ජානුසවයා පහාතබ්වබා’’ති? 

න ව ා, ආවුවසා විසා , සබ්බාය සු ාය වෙදනාය රාගානුසවයා පහාතබ්වබා, න සබ්බාය දුක් ාය වෙදනාය 

පටිඝානුසවයා පහාතබ්වබා , න සබ්බාය අදුක්  සු ාය වෙදනාය අවිජ්ජානුසවයා පහාතබ්වබා. ඉධාවුවසා 

විසා , භික්ු විවිච්වචෙ කාව හි විවිච්ච අකුසවලහි ධම්ව හි සවිතක්කං සවිචාරං විවෙකජං පීතිසු ං පඨ ං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. රාගං වතන පජහති, න තතථ රාගානුසවයා අනුවසති. ඉධාවුවසා විසා , භික්ු 

ඉති පටිසඤ්චික් ති - ‘කුදාස්සු නා ාහං තදායතනං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි යදරියා එතරහි ආයතනං 

උපසම්පජ්ජ විහරන්තී’ති? ඉති අනුතතවරසු විව ාක්ව සු පිහං උපට්ඨාපයවතා උපපජ්ජති පිහාපපච්චයා 

වදා නස්සං. පටිඝං වතන පජහති, න තතථ පටිඝානුසවයා අනුවසති. ඉධාවුවසා විසා , භික්ු සු සස් ච 

පහානා, දුක් ස්ස ච පහානා, පුබ්වබෙ වසා නස්සවදා නසස්ානං අතථඞ්ග ා, අදුක්  සු ං 

උවපක් ාසතිපාරිසුද්ධිං චතුතථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අවිජ්ජං වතන පජහති, න තතථ 

අවිජ්ජානුසවයා අනුවසතී’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සිර්ය්ලු සැප වේදනාවෙහි, රාග්ානුසර්ය් පහකළ යුතුද? සිර්ය්ලු දුක් වේදනාවෙහි ප්රතිඝානුසර්ය් 

පහකළ යුතුද? සිර්ය්ලු උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි අවිදයානුසර්ය් පහකළ යුතුද? 



ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, සිර්ය්ලු සැප වේදනාවෙහි රාග්ානුසර්ය් පහකළ යුතු වනාවෙයි. සිර්ය්ලු දුක් වේදනාවෙහි 

ප්රතිඝානුසර්ය් පහකළ යුතු වනාවෙයි. සිර්ය්ලු උවපක්ෂ්ා වේදනාවෙහි අවිදයානුසර්ය් පහකළ යුතු වනාවෙයි. 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, වේ ශාසනවර්ය්හි මහණවතම කාමර්ය්න්වග්න් වෙන්ෙම අකුසල ධේමර්ය්න්වග්න් වෙන්ෙම 

විතේක සහිතවූ, විචාර සහිතවූ, විවේකවර්ය්න් උපන් ප්රීතිර්ය් හා සැප ඇති ප්රථම ධයානර්ය්ට පැමිණ ොසර්ය් කරයි. 

ඒ ප්රථමධයානර්ය් කරණවකාටවග්න රාග්ර්ය් දුරලයි. ඒ ප්රථම ධයානවර්ය්හි, රාග්ානුසර්ය් වතම එක්ෙ වනාහැසිවේ. 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, වේ ශාසනවර්ය්හි මහණවතම, වමවසේ බලාවපාවරාත්නතු වෙයි. ‘දැන් ආර්ය්යර්ය්න් 

ෙහන්වසේලා (රහත්න ඵලර්ය්යි කිර්ය්නු ලබන) ර්ය්ේ ආර්ය්තනර්ය්කට පැමිණ වෙවසද්ද, ඒ අේහත්නෙර්ය්ට මම කෙර 

දෙවසක පැමිණ ොසර්ය් කරන්වනේද?’ වමවසේ උතුේවූ, (අේහත්න මාේග්ඵලර්ය්යි කිර්ය්න ලද) මිදීවමහි කැමැත්නත 

ඇතිකරන්නහුට ප්රාේථනාෙ මුල්වකාට ඇති වදාේනස උපියි. එයින් ප්රතිඝර්ය් දුරු කරයි. එහි ප්රතිඝානුසර්ය් 

එක්ෙ වනාහැසිවේ. ඇෙැත්නනි, වේ ශාසනවර්ය්හි මහණවතම සැප නැති කිරීවමන්ද, දුක් නැති කිරීවමන්ද පළමු 

වකාටම වසාේනසේ වදාේනසේ වදක දුරලීවමන් දුක්ද වනාවූ, සැපද වනාවූ, උවපක්ෂ්ා සිහි පිරිසිදු බෙ ඇති 

සතරෙන ධයානර්ය්ට පැමිණ ොසර්ය් කරයි. එයින් අවිදයාෙ දුරු කරයි. එහි අවිදයානුසර්ය් එක්ෙ වනාහැසිවේ. 

 

 

28 සු ාය පනාවයෙ, වෙදනාය කං පටිභාවගා’’ති? 

සු ාය ව ා, ආවුවසා විසා , වෙදනාය දුක් ා වෙදනා පටිභාවගා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, සැප වේදනාෙට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද?” 

ඇෙැත්නනි, විසාඛවර්ය්නි, සැප වේදනාෙට දුක් වේදනාෙ ප්රතිවිරුද්ධයි. 

 

29 දුක් ාය පන්නාවයෙ, වෙදනාය කං පටිභාවගා’’ති? 

දුක් ාය ව ා, ආවුවසා විසා , වෙදනාය සු ා වෙදනා පටිභාවගා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, දුක් වේදනාෙට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, දුක් වේදනාෙට සැප වේදනාෙ ප්රතිවිරුද්ධයි. 

 

30 අදුක්  සු ාය පනාවයෙ, වෙදනාය කං පටිභාවගා’’ති? 

අදුක්  සු ාය ව ා, ආවුවසා විසා , වෙදනාය අවිජ්ජා පටිභාවගා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, උවපක්ෂ්ා වේදනාෙට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, උවපක්ෂ්ා වේදනාෙට අවිදයාෙ ප්රතිවිරුද්ධයි. 

 

31 අවිජ්ජාය පනාවයෙ, කං පටිභාවගා’’ති? 

අවිජ්ජාය ව ා, ආවුවසා විසා , විජ්ජා පටිභාවගා’’ති. 



ආර්ය්යාවෙනි, අවිදයාෙට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, අවිදයාෙට, විදයාෙ ප්රති විරුද්ධයි. 

 

32 විජ්ජාය පනාවයෙ, කං පටිභාවගා’’ති? 

විජ්ජාය ව ා, ආවුවසා විසා , විමුතති පටිභාවගා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, විදයාෙට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, විදයාෙට විමුක්තිර්ය් අේහත්නඵලර්ය් ප්රතිවිරුද්ධයි. 

 

33 විමුතතියා පනාවයෙ , කං පටිභාවගා’’ති? 

විමුතතියා ව ා, ආවුවසා විසා , නිබ්බානං පටිභාවගා’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, විමුක්තිර්ය්ට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද? 

ඇෙැත්නනි විසාඛවර්ය්නි, විමුක්තිර්ය්ට නිේොණර්ය් ප්රතිවිරුද්ධයි. 

 

34 නිබ්බානස්ස පනාවයෙ, කං පටිභාවගා’’ති?  

අච්චයාසි, ආවුවසා ,අච්චස්සරාවුවසා විසා , පඤ්හං, නාසක්ි පඤ්හානං පරියන්තං ගවහතුං. 

නිබ්බාවනාගධඤහ්ි, ආවුවසා විසා , බ්රහ ්චරියං, නිබ්බානපරායනං නිබ්බානපරිවයාසානං. ආකඞ්  ාවනා 

ච තෙං, ආවුවසා විසා , භගෙන්තං උපසඞ්කමිතො එත තථං පුච්වඡයොසි, යථා ච වත භගො බොකවරාති 

තථා නං ධාවරයොසී’’ති. 

ආර්ය්යාවෙනි, නිේොණර්ය්ට කුමක් ප්රතිවිරුද්ධද? 

ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ප්රශේනර්ය් සීමාෙ ඉක්මො ගිවේර්ය්. ප්රශේනර්ය්න්වේ වකළෙර ග්න්නට වනාහැකිර්ය්. ඇෙැත්න 

විසාඛවර්ය්නි, මාේග් බ්රහේමචරිර්ය්ාෙ නිේොණර්ය්ට පිවිසුවන් වෙයි. නිේොණර්ය් පිහිට වකාට ඇත්නවත්න වෙයි. 

නිේොණර්ය් අෙසන්වකාට ඇත්නවත්න වෙයි. ඇෙැත්න විසාඛවර්ය්නි, ඔබ කැමැත්නවතහි නේ භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ 

වෙත වග්ාසේ වේ කාරණර්ය් විචාරෙ ර්ය්ේවසේ භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ ෙදාරණවසේක්ද, එවසේ පිළිග්නුෙ. 

(අථ ව ා විසාව ා උපාසවකා ධම් ින්නාය භික්ුනියා භාසිතං අභිනන්ිතො අනුව ාිතො උට්ඨායාසනා 

ධම් ින්නං භික්ුනිං අභිොවදතො පදක්ිණං කතො වයන භගො වතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිතො 

භගෙන්තං අභිොවදතො එක න්තං නිසීි. එක න්තං නිසින්වනා ව ා විසාව ා උපාසවකා යාෙතවකා 

අවහාසි ධම් ින්නාය භික්ුනියා සද්ධිං කථාසල්ලාවපා තං සබ්බං භගෙවතා ආවරාවචසි. එෙං වුතවත, 

භගො විසා ං උපාසකං එතදවොච - ‘‘පණ්ිතා, විසා , ධම් ින්නා භික්ුනී,  හාපඤ්ඤා, විසා , 

ධම් ින්නා භික්ුනී.  ං වචපි තෙං, විසා , එත තථං පුච්වඡයොසි, අහම්පි තං එෙව ෙං බොකවරයෙං, 

යථා තං ධම් ින්නාය භික්ුනියා බොකතං. එවසා වචවෙතස්ස අතවථා. එෙඤච් නං ධාවරහී’’ති. 

ඉද වොච භගො. අතත වනා විසාව ා උපාසවකා භගෙවතා භාසිතං අභිනන්ීති.) 



(ඉක්ිති විසාඛ උපාසක වතම ධේමින්නා භික්ුණින් ෙහන්වසේවේ වද්ශනාෙට සතුටුවී එර්ය් පිළිවග්න 

හුනසේවනන් නැඟිට ධේමින්නා භික්ුණිර්ය් ෙැඳ පැදකුණුවකාට භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ ර්ය්ේතැනකද එතැනට 

පැමිණිවේර්ය්. පැමිණ, භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ ෙැඳ, එකපැත්නතක උන්වන්ර්ය්. එක පැත්නතක උන්නාවූ, විසාඛ 

උපාසක වතම ධේමින්නා භික්ුණිර්ය් සමග් පැෙති කථාෙ ර්ය්ේ තරමක් වීද, ඒ සිර්ය්ල්ල 

භාග්යෙතුන්ෙහන්වසේට කීවේර්ය්. වමවසේ කීකල්හි භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ විසාඛ උපාසකර්ය්ාට වමර්ය් කීහ. 

විසාඛර්ය්, ධේමින්නා භික්ුණිර්ය් පේිතර්ය්. විසාඛර්ය්, ධේමින්නා භික්ුණිර්ය් ග්ැඹුරු ප්රඥාෙ ඇත්නීර්ය්. 

විසාඛවර්ය්නි, නුඹ මාවග්න්ද වේ කාරණර්ය් ඇසුවෙහි නේ ර්ය්ේවසේ එර්ය් ධේමින්නා භික්ූණිර්ය් විසින් ප්රකාශ 

කරන ලදද, මමද, එර්ය් එපරිද්වදන්ම ප්රකාශ කරන්වනමි. වමහි අේථර්ය් වමර්ය්මැයි. වමවසේ වමර්ය් දරෙ”යි 

භාග්යෙතුන් ෙහන්වසේ ෙදාළවසේක. සතුටුවූ විසාඛ උපාසක වතම භාග්යෙතුන්ෙහන්වසේවේ වද්ශනාෙ 

සතුින් පිළිග්ත්නවත්නර්ය්.) 


