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9. මහා පුණ්ණමා සූත්රය - - 1. දේවදහ වර්ගය, උපරි පණ්ණාසය, මජ්ඣිම නිකාය 
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මා විසින් මමමසේ අසනලදී. එක් කමලක්ි භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ සවවතව්  ුවවත  

සමීපමයිවූ මිග්ා මාතා ප්රාසාන නවූ වූ ර්වාවතා ාමමයි වතවව වතාසය ක ණමසේක. එකහි 
වතනාි භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ එනවතසේි වූ මපාමහාය ති  පසමසාසේවතක්ි ර්වාණ නන්ද්රයාමග්න් 
යුක්තවූ  ාත්රිමයි භික්ු සංඝයා විසින් පිරිවත ණ ලද්මද් අභයවතකායමයි එඑිමමහමනි  
වතවවඋන්මන් මවතයි. එකහි වතනාි එක්ත ා භික්ුනමක් හුනසේමනන් නවගිට සිව්  එකාංය 
මකාට භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ යවූ  තවමනක්ින එතවනට තිළිම ැවගමග්න භාග්යවතුනන් 

වතහන්මසේට මමය සවසමකමසේය. “සේවතාමීනි, ඉදින් භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ ප්රයේනයක් ප්රකාය 

කිරීමට අවතකාය මකමවා නවූ , මම කිසියවූ  කා ණයක් භාග්යවතුනන් වතහන්මසේමග්න් 
අසන්මනමි” යුවයි. 

“එමසේවී නවූ  මහණ, යමක් කවමව් මතින, එය සේවතකීය ආසනමයිම ි ග අසවතයි වතනාමසේය. 
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එකහි වතනාි ඒ භික්ු මතම සේවතකීය ආසනමයි ි ගමග්ණ භාග්යවතුනන් වතහන්මසේට මමය 
කීමේය. 

“සේවතාමීනි, මමාහු වතනාි පඤේන උපානාන සේකන්ධමයෝ මවත් න? එනවූ : රූප උපානාන 

සේකන්ධය, මවතනනා උපානාන සේකන්ධය, සංඥා උපානාන සේකන්ධය, සංසේකා  උපානාන 
සේකන්ධය විඤේඤාණ උපානානසේකන්ධය යන මමාහුයි. 

“මහණ, රූප උපානාන සේකන්ධය, මවතනනා උපානාන සේකන්ධය, සංඥා උපානාන සේකන්ධය, 

සංසේකා  උපානාන සේකන්ධය විඥාන උපානාන සේකන්ධය යන මමාහු පඤේන උපානාන 
සේකන්ධමයෝ මවත් .” 

“සේවතාමීනි, යහපතවයි” කියා ඒ භික්ුමතම භාග්යවතුනන් වතහන්මසේම  වතනනය සුනිනන් 
පිිමමග්ණ අුවමමෝනන්වත භාග්යවතුනන් වතහන්මසේමග්න් තවත්  ප්රයේනයක් තසිය “සේවතාමීනි, මවූ  

පඤේන උපානාන සේකන්ධමයෝ වතනාි කුමක් මුහ මකාට ත් තාහුන?” “මහණ, මවූ  පඤේන 
උපානාන සේකන්ධමයෝ තෘෂේණාවත මුහමකාට ත් තාහුය.” “සේවතාමීනි, ඒ පඤේන උපානාන 
සේකන්ධමයෝම මවත් න? උපානානමයෝ මවත් න? ඔව්හුම පඤේන උපානාන සේකන්ධමයෝ 

මනාමහා්  පඤේන උපානාන සේකන්ධයන්මග්න් අනිකක් උපානානයක් මව්න?” “මහණ, එයම 

උපානානය් , එයම පඤේන උපානාන සේකන්ධමයෝ්  මනාමවත් . පඤේන උපානාන සේකන්ධයන් 

හව  අනිකක් උපානානන මනාමවතයි” “මහණ, පඤේන උපානාන සේකන්ධයන් මකම ි යවූ  
තෘෂේණාවතක්මව්න, එය එි උපානාන යයි, (නවඩිමකාට අහවතා ග්වනීමයි. ” 

“සේවතාමීනි, පඤේන උපානාන සේකන්ධයන් මකම ි තෘෂේණාවතම  මවතනසේ ැවතක් වතන්මන්න?” 

“මහණ, වතන්මන්යයි,” භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ වතනාමසේය. “මහණ, මවූ  මලාකමයි 
තතමමකුහට මමැඳු සිතක් මවතයි. ‘මුන කාලමයි මමැඳු රූප ත් මතක් වතන්මනමි. මුන 
කාලමයි මමැඳු මවතනනා ත් මතක් වතන්මනමි. මුන කාලමයි මමැඳු සංඥා ත් මතක් 
වතන්මනමි. මුන කාලමයි මමැඳු සංසේකා  ත් මතක් වතන්මනමි. මුන කාලමයි මමැඳු 

විඥානය ත් මතක් වතන්මනමි යුවමවතනි. මහණ, මමමසේ වතනාි පඤේන උපානාන සේකන්ධයන් 
මකම ි තෘෂේණාවතම  මවතනසේ ැවත වතන්මන්යයි” වතනාමසේය. 

“සේවතාමීනි, මකාපමණකින් වතනාි සේකන්ධයන්ට සේකන්ධ යන නම වතන්මන්නවයි”යි තසීය. 

“මහණ, අතීතවූන අනාග්තවූන වතවාතමානවූන තමා මකම ිවූ මහෝ පිට් ිවූ මහෝ මහ් වූ මහෝ 
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සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි රූපයක් මව්න, මමය 
රූපසේකන්ධය නවූ  මව්. අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ තමා මකම ිවූ මහෝ 
පිට් ිවූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ 
මහෝ යවූ කිසි මවතනනාවතක් මව්න, මමය මවතනනා සේකන්ධ නවූ  මව්. අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන 
යන කාලත්රමයිවූ තමා මකම ිවූ මහෝ පිට් ිවූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ 
මහෝ ප්රනීත වූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි සංඥාමවතෝ මවත් න, මවූ  සංඥාසේකන්ධය නවූ  

මව්. අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ තමා මකම ිවූ මහෝ පිට් ිවූ මහෝ 
මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි සංසේකා  
මකමණක් මවත් න, මවූ  සංසේකා  සේකන්ධය නවූ  මව්. අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන යන 
කාලත්රමයිවූ තමා මකම ිවූ මහෝ පිට් ිවූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ 
ප්රණීතතවූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි විඥානයක් මව්න, මවූ  විඥාන සේකන්ධය මව්. 

මහණ, මමමතකින් වතනාි සේකන්ධයන්ට සේකන්ධය යන නම මව්යයි” වතනාමසේය. 
“සේවතාමීනි, රූපසේකන්ධයාම  පවනවීමට මහුනවත කවතමවාන? ප්රතයය කවතමවාන? මවතනනා 

සේකන්ධයාම  පවනවීමට මහුනවත කවතමවාන? ප්රතයය කවතමවාන? සංඥා සේකන්ධයාම  පවනවීමට 

මහුනවත කවතමවාන? ප්රතයය කවතමවාන? සංසේකා  සේකන්ධයාම  පවනවීමට මහුනවත කවතමවාන? 

ප්රතයය කවතමවාන? විඥාන සේකන්ධයාම  පවනවීමට මහුනවත කවතමවාන? ප්රතයය කවතමවානවයි” 
එතසූමේය.  

“මහණ, සත  මහාභූතමයෝ වතනාි රූප සේකන්ධයාම  පවනවීමට මහුන මව්. ප්රතයය මව්. 
මවතනනා සේකන්ධයාම  පවනවීමට සේපවායය මහුන මව්. සේපවායය ප්රතයය මව්. සංඥා 

සේකන්ධයාම  පවනවීමට සේපවායය මහුන මව්. සේපවායය ප්රතයය මව් මහණ, විඥාන 
සේකන්ධයාම  පවනවීමට නාම රූපය වතනාි මහුන මව්. නාම රූපය ප්රතයය මව්යයි” 
එවතනාමසේය.  
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“සේවතාමීනි, මකමසේ නවූ  ස් කායනෘෂේිනය මව්නවයි” තසීය. 

“මහණ, මවූ  මලාකමයි තසූ පිරූ තවන් නවි  ආයයයන් මනානක්නාවූ, ආයය ධවාමමයි 
අනක්ෂවූ, ආයය ධවාමමයි මනාික්මුනාවූ, ස් පුරුෂයන් මනානක්නාවූ, ස් පුරුෂ ධවාමමයි 

අනක්ෂවූ, ස් පුරුෂ ධවාමමයි මනාික්මුනාවූ, පෘථ ජනමතම රූපය තමායයි මහෝ නකියි. 
තමා රූපය ත් මතකවයි කියා මහෝ නකියි. තමා මකම ි රූපය ත් ම් යයි කියා මහෝ නකියි. 
රූපමයි තමා ත් ම් යයි කියා මහෝ නකියි. මවතනනාවත තමායයි කියා මහෝ නකියි. තමා 
මවතනනාවත ත් මතකවයි කියා මහෝ නකියි. තමා මකම ි මවතනනාවත ත් ම් යයි කියා මහෝ 
නකියි. මවතනනාවත මකම ි තමා ත් ම් යයි කියා මහෝ නකියි. සංඥාවත තමායයි කියා මහෝ තමා 
සංඥාවත ත් මතක කියා මහෝ තමා මකම ි සංඥාවත ත් ම් ය කියා මහෝ සංඥාවත මකම ි 
තමා ත් ම් ය කියා මහෝ නකියි. සංසේකා ය තමායයි කියා මහෝ නකියි. තමා සංසේකා  
ත් මතක කියා මහෝ සංසේකා  මකම ි තමා ත් ම් ය කියා මහෝ තමා මකම ි සංසේකා  
ත් ම් ය කියා මහෝ නකියි. විඤේඤාණය තමා කියා මහෝ නකියි. තමා විඤේඤාණය ත් මතක 
කියා මහෝ විඤේඤාණය මකම ි තමා ත් ම් ය කියා මහෝ තමා මකම ි විඤේඤාණය 

ත් ම් ය කියා මහෝ නකියි. මහණ, මමමසේ වතනාි ස් කායනෘෂේිනය මව්යයි” වතනාමසේය. 
“සේවතාමීනි, මකමසේ නවූ  ස් කායනෘෂේිනය මනාමව්න?” 
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“මහණ, මවූ  යාසනමයි ආයයයන් නක්නාවූ, ආයය ධවාමමයි නක්ෂවූ, ආයය ධවාමමයි 
මනාවත ික්මුනාවූ ස් පුරුෂයන් නක්නාවූ, ස් පුරුෂ ධවාමමයි නක්ෂවූ, ස් පුරුෂ ධවාමමයි 

මනාවත ික්මුනාවූ, මැාමහෝ තසූ පිරූ තවන් ති  ආයයශ්රාවතක මතම රූපය තමායයි 
මනානකියි. තමා රූපය ත් මතකවයි කියා මහෝ මනානකියි. තමා මකම ි රූපය ත් ම් යයි 
මහෝ මනානකියි. රූපය මකම ි තමා ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. මවතනනාවත තමායයි 
මනානකියි. තමා මවතනනාවත ත් මතකවයි මහෝ මනානකියි. තමා මකම ි මවතනනාවත ත් ම් යයි 
මහෝ මනානකියි. මවතනනාවත මකම ි තමා ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. සංඥාවත තමායයි 
මනානකියි. තමා සංඥාවත ත් මතකවයි මහෝ මනානකියි. තමා මකම ි සංඥාවත ත් ම් යයි 
මහෝ මනානකියි. සංඥාවත මකම ි තමා ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. සංසේකා යන් තමායයි 
මනානකියි. තමා සංසේකා යන් ත් මතකවයි මහෝ මනානකියි. තමා මකම ි සංසේකා යන් 
ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. සංසේකා යන් මකම ි තමා ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. 
විඥානය තමායයි මනානකියි. තමා විඤේඤාණය ත් මතකවයි මහෝ මනානකියි. තමා මකම ි 
විඥානය ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. විඥානය මකම ි තමා ත් ම් යයි මහෝ මනානකියි. 

මහණ, මමමසේ වතනාි ස් කායනෘෂේිනය මනාමව්යයි” වතනාමසේය. 
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“සේවතාමීනි, රූපමයි ආයේවතානය එ සවිඳීම  කවතමවාන? ආදීනවතය එමනාෂය  කවතමවාන? 

නිසේස ණය එනික්මීම  කවතමවාන? මවතනනාමවති ආයේවතානය කවතමවාන? ආදීනවතය කවතමවාන? 

නිසේස ණය කවතමවාන? සංඥාමවති ආයේවතානය කවතමවාන? ආදීනවතය කවතමවාන? නිසේස ණය 

කවතමවාන? සංසේකා යන්ි ආයේවතානය කවතමවාන? ආදීනවතය කවතමවාන? නිසේස ණය කවතමවාන? 

විඥානමයි ආයේවතානය කවතමවාන? ආදීනවතය කවතමවාන? නිසේස ණය කවතමවාන? “මහණ, රූපය 
නිසා යවූ  සවපයක් මසාවූ නසක් උපදීන, මවූ  රූපමයි ආයේවතානය මව්. එ සවිඳීම මව්.  යවූ  

රූපයක් අනිතයන, ුරක් ත් ම් න, මප මසන සේවතභාවත ත් ම් න, මවූ  රූපමයි ආදීනවතය මව්. 
රූපමයි යවූ  තලීම නවි  කිරීමමක් තලීම ුරරුකිරීමමක් මව්න, මවූ  රූපමයි නිසේස ණය 
මව්. මහණ, මවතනනාවත නිසා යවූ  සවපයක් මසාවූ නසක් උපදීන, මවූ  මව්නනාමවති ආයේවතානය 

මව්. එ ස විගග්වන්ම මව්.  යවූ  මව්නනාවතක් අනිතයන, ුරක් ත් ම් න, මප මසන සේවතභාවත 
ත් ම් න, මවූ  මව්නනාමවති ආදීනවතය මව්. මව්නනාමවති යවූ  ඡන්න ාග්මයන් තලීම 

නවි කිරීමමක්, ඡන්න  ාග්ය ුරරුකිරීමමක් මව්න, මවූ  මව්නනාමවති නිසේස ණය මව්. සංඥාවත 

නිසා යවූ  සවපයක්, මසාවූ නසක් උපදීන, මවූ  සංඥාමවති යවූ  සවපයක් මසාවූ නසක් උපදීන, මවූ  
සංඥාමවති ආයේවතානය මව්. යවූ  සංඥාවතක් අනිතයන, ුරක් ත් ම් න, මප මසන සේවතභාවත 

ත් ම් න, මවූ  සංඥාමවති ආදීනවතය මව්. සංඥාමවති යවූ  ඡන්න ාග්මයන් තලීම 
නවි කිරීමමක් ඡන්න  ාග්ය ුරරු කිරීමමක් මව්න, මවූ  සංඥාමවති නිසේස ණය මව්. 

සංසේකා යන් නිසා යවූ  සවපයක් මසාවූ නසක් උපදීන, මවූ  සංසේකා මයි ආයේවතානය මව්. යවූ  
සංසේකා යක් අනිතයන, ුරක් ත් ම් න, මප මසන සේවතභාවත ත් ම් න, මවූ  සංසේකා මයි 
ආදීනවතය මව්. සංසේකා මයි යවූ  ඡන්න ාග්මයන් තලීම නවි  කිරීමමක්, ඡන්න ාග්ය ුරරු 

කිරීමමක් මව්න, මවූ  සංසේකා මයි නිසේස ණය මව්. විඥානය නිසා යවූ  සවපයක් මසාවූ නසක් 
උපදීන, මවූ  විඥානමයි ආයේවතානය මව්. යවූ  විඥානයක් අනිතයන, ුරක් ත් ම් න, මප මසන 

සේවතභාවත ත් ම් න, මවූ  විඥානමයි ආදීනවතයයි. විඥානමයි යවූ  තලීමක් නවි කිරීමක් 
තලීම ුරරු කිරීමක් මව්න, මවූ  විඥානමයි නියේය ණය මව්යයි එවතනාමසේය  
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“සේවතාමීනි, මකමසේ නන්නාවූ, මකමසේ නක්නාවූ පුද්ග්ලයාහට මවූ  විඥානය සිත කමයි 
එයරී මයි  න පිට් ි සියලු අ මුණුවතලන මමය, මාම යයි ග්න්නා මානාුවසයමයෝ 

මනාමවත් න?” 

“මහණ, අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ අධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ 
මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි රූපයක් 
මව්න, මවූ  සියලු රූපය මාම  මනාමවතයි. මවූ  රූපය මතම මම මනාමවතමි. මවූ  රූපය මාම  
ආ් මය මනාමව්යයි මමමසේ මමය ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීත, අනාග්ත, 

වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ අද්ධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ 
ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි මව්නනාවතක් මව්න, මවූ  සියලු 

මව්නනාවත මාම  මනාමවතයි, මවූ  මව්නනාවතමතම මම මනාමවතමියි, මවූ  මව්නනාවත මාම  
ආ් මය මනාමව්යයි මමමසේ මමය ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීත, අනාග්ත, 

වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ අධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ 
ලාමකවූ මහෝ, ප්රණීතතවූ මහෝ යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි සංඥාවතක් මව්න, මවූ  සියලු 
සංඥාවත මාම  මනාමවතයි, මවූ  සංඥාවතමතම මම මනාමවතමියි, මවූ  සංඥාවත මාම  ආ් මය 

මනාමව්යයි මමමසේ මමය ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීත, අනාග්ත වතවාතමාන 
යන කාලත්රමයිවූ අධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ 

මහෝ, ප්රණීතතවූ මහෝ යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි සංසේකා යක් මවත් න, මවූ  සියලු 
සංසේකා ය මාම  මනාමවතයි, මවූ  සංසේකා ය මතම මම මනාමවතමියි, මවූ  සංසේකා ය මාම  

ආ් මය මනාමව්යයි මමමසේ මමය ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීත අනාග්ත 
වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ අධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ 
ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි විඥානයක් මව්න, මවූ  සියලු 

විඥානය මාම  මනාමවතයි, මවූ  විඥානයමතම මම මනාමවතමි. මමමතම මාම  ආ් මය 
මනාමව්යයි මමමසේ මමය ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකියින මහණ, මමමසේ වතනාි 
නන්නහුම  මමමසේ නක්නහුම  මවූ  විඥානය සිතවූ යරී මයින, පිට් ිවූ සියලු නිමිි වතලන, 

(අහංකා  මමංකා යයි කියනලන  මමය මාම යයි ග්න්නාලන මානාුවසමයෝ මනාමවත් යයි” 
වතනාමසේය. 

90 
ඉක්ිි  එක්ත ා භික්ුවතක්හට මමැඳු සිත පිිමැග පරිවිතවාකයක් එකහපනාවතක්  පහස 

විය. ‘පින්වතත, මමමසේ වතනාි රූපය අනා් මයයි එතමා මනාමවතයි  මව්නනාමවතෝ අනා් මයයි 

එතමා මනාමවත්   සංඥාමවතෝ අනා් මයයි එතමා මනාමවත්   සංසේකා මයෝ අනා් මයි, 

විඥානය අනා් මයි, අනා් මමයි සිට ක ණ ලන කවාමමයෝ කවත  ආ් මමයි සිට විපාක 
මන් න කියයි. 
එකහි භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ ඒ භික්ූන් වතහන්මසේම  සි් ි උපන් අනහස සිි න් නවන 

භික්ූන්ට කථාකස මසේක. “මහමණනි, මවූ  යාසනමයි තතවවූ  ි සේ පුරුෂමයක් මනානන්මන් 
අවිනයාමවතන් යුක්තවූමේ තෘෂේණාවත අපතපි මකාට ත් තාවූ සිි න් යාසේතෘ යාසනය ඉක්මවතා 
යා යුුනයයි හඟින්මන්ය, යන යමක් මව්න, මවූ  කා ණය විනයමාන මව්මය. ‘පින්වතත මමමසේ 

වතනාි රූපය අනා් මය, මව්නනාමවතෝ අනා් මය, සංඥාමවතෝ අනා් මය, සංසේකා මයෝ 
අනා් මය, විඥානය අනා් මය අනා් මමයි සිට ක ණ ලන කවාමමයෝ කවත  ආ් මමයක්ි 
සිට විපාක මනන්නාහුන’ කියායි. මහමණනි, මතපි මාම  ධවාමය නිසා ඒ ඒ තන්ි ඒ ඒ 
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ධවාමයන්ි ික්මුනාහුය. මහමණනි, ඒ කුමකවයි හඟිව්න? රූපය මහෝ මව්න, අනිතයය මහෝ 
මව්න?” “සේවතාමීනි, අනිතයය.” “යමක් වතනාි අනිතයන, ඒ ුරක් මහෝ මව්න. සවප මහෝ මව්නවයි” 

“සේවතාමීනි, ුරක්ය.” 
“යමක් වතනාි අනිතයන ුරකන, මප මලන සේවතභාවත ත් ම් න, ‘ඒ මම ය මමමතම මම 

මවතමියි. මමමතම මාම  ආ් මයයි නවකීමට සුුරසුන?” “සේවතාමීනි, ඔය ුවසුුරසුමවයි” 
“මහමණනි, ඒ කුමකවයි හඟිව්න? මව්නනාමවතෝ නිතය මහෝ මවත් න? අනිතය මහෝ මවත් න?” 

“සේවතාමීනි, අනිතයය,” 

“යමක් වතනාි අනිතයන, ඒ ුරක් මහෝ මව්න? සවප මහෝ මව්න?” 

“සේවතාමීනි, ුරක්ය.” 

“යමක් වතනාි අනිතයන, ුරකන, මප මසන සේවතභාවත ත් ම් න, මමය මම ය. මමමතම මම 
මවතමි. මමමතම මාම  ආ් මයයි එය කහපනා ක න්නට සුුරසුන?” 

“සේවතාමීනි, මමය ුවසුුරසුමය.” 

“මහමණනි, ඒ කුමකවයි හඟිව්න? සංඥාමවතෝ නිතය මහෝ 
මවත් න? අනිතය මහෝ මවත් න?” 

“සේවතාමීනි අනිතයය.” 
“යමක් වතනාි අනිතයන. ඒ ුරක් මහෝ මව්න? සවප මහෝ 
මව්න?” 

“සේවතාමීනි. ුරක්ය.” 
“යමක් වතනාි අනිතයන, ුරකනත මප මසන සේවතභාවත ත් ම් න 

මමය මම ය, මමමතම මම මවතමි. මමමතම මාම  ආ් මයයි එය කහපනා ක න්නට 
සුුරසුන?” 

“සේවතාමීනි, මමය, ුවසුුරසුමය.” 

“මහමණනි, ඒ කුමකවයි හඟීව්න? සංසේකා මයෝ නිතය මහෝ මවත් න? අනිතය මහෝ මවත් න?” 

“සේවතාමීනි, අනිතයය.” 

“යමක් වතනාි අනිතයන, ඒ ුරක් මහෝ මව්න? සවප මහෝ මව්න?” 

“සේවතාමීනි, ුරක්ය.” 

“යමක් වතනාි අනිතයන ුරකන, මප මසන සේවතභාවත ත් ම් න, මමය මම ය. මමමතම මම 

මවතමි. මමමතම මාම  ආ් මයයි එය කහපනා ක න්නට සුුරසුන?” 

“සේවතාමීනි, මමය ුවසුුරසුමය.” 

“මහමණනි, ඒ කුමකවයි හඟිව්න? විඥානය නිතය මහෝ අනිතයය මහෝ මව්න?” 

“සේවතාමීනි, අනිතයය.” 
“යමක් වතනාි අනිතයන. ඒ ුරක් මහෝ සවප මහෝ මව්න?” 

“සේවතාමීනි, ුරක්ය.” 
“යමක් වතනාි අනිතයන, ුරක්න. මප මසන සේවතභාවත ත් ම් න ඒ මාම ය, මමමතම මම 

මවතමි. මමය මාම  ආ් මයයි නවකීමට සුුරසුන?” “සේවතාමීනි, සුුරසු මනාමව්මවයි.” 

“මහමණනි, එමහයින් මවූ  මලාකමයි අතීත අනාග්ත වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ 
අධයා් මමයිවූ මහෝ එතමා මකම ිවූ මහෝ  පිට් ිවූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ නවනවූ 

මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ  කිසි රූපයක් මව්න, මවූ  සියලු රූපය මාම  
මනාමවතයි. මමමතම මම මනාමවතමි. මමමතම මාම  ආ් මය මනාමව් යයි මමමසේ මමය 
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ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නවක්ක යුුනයි. අතීත, අනාග්ත වතවාතමාන, යන කාලත්රමයිවූ 
අද්ධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ 

යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි මව්නනාවතක් මව්න, මවූ  සියලු මව්නනාවත මාම  මනාමවතයි. 
මවූ  මව්නනාවත මතම මම මනාමවතමියි, මවූ  මව්නනාවත මාම  ආ් මය මනාමව්යයි මමමසේ මමය 

ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන යන කාලත්රමයිවූ 
අද්ධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ 
යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි සංඥාවතක් මව්න මවූ  සියලු සංඥාවත මාම  මනාමවතයි. මවූ  
සංඥාවත මතම මම මනාමවතමියි, මවූ  සංඥාවත මාම  ආ් මය මනාමව් යයි මමමසේ මමය ත් වූ 
පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීත, අනාග්ත, වතවාතමාන යනා කාලත්රමයිවූ 
අද්ධයා් මමයිවූ මහෝ ැාි වූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ ප්රණීතතවූ මහෝ 
යවූ  ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි සංසේකා  මකමනක් මවත් න මවූ  සියලු සංසේකා ය මාම  

මනාමවතයි, මවූ  සංසේකා ය මතම මම මනාමවතමියි, මවූ  සංසේකා ය මාම  ආ් මය 
මනාමව්යයි මමමසේ මමය ත් වූ පරිද්මනන් මනා ුවවතණින් නකීන, අතීතානාග්ත වතවාතමාන යන 
කාලත්රමයිවූ තමා මකම ිවූ මහෝ පිට් ිවූ මහෝ මහ් වූ මහෝ සියුවූ වූ මහෝ ලාමකවූ මහෝ 

ප්රණීතතවූ මහෝ ුර වූ මහෝ ලවවූ මහෝ යවූ කිසි විඥානයක්මව්න, මවූ  සියලු විඥානය මාම  
මනාමවතයි. මමමතම මම මනාමවතමි. මමමතම මාම  ආ් මය මනාමව්යයි, මමමසේ මමය 
ත් වූ පරිද්මනන් යහප්  ප්රඥාමවතන් නවක්ක යුුනයි. 

“මහමණනි, මමමසේ නක්නාවූ මැාමහෝ තසූ පිරූ තවන් ති  ආයය ශ්රාවතකමතම රූපමයි 
කලකිම යි. මවතනනාමවති කලකිම යි. සංඥාමවති කලකිම යි. සංසේකා යන්ි කලකිම යි. 
විඥානමයි කලකිම යි. කලකිම මින් මනාතමලයි. මනාතලීමමන් මිමනයි. මිුරුව කහි 
මිුරමන්යයි නවනීමමව්. ජාි ය ක්ෂය ක ණ ලද්දීය. බ්රහේමනයයාවත වතවස නිමවතන ලද්මද්ය. සත  
මගින් කටයුුන මනය ක ණ ලද්මද්ය මවූ  ආ් මභාවතය පිණිස අනිකක් නවතවයි නවන ග්නීයයි” 
වතනාමසේය. 
භාග්යවතුනන් වතහන්මසේ මමය වතනාමසේය. සුනු  සි්  ත් තාවූ ඒ භික්ූහු භාග්යවතුනන් 

වතහන්මසේම  වතනනය සුනිනන් පිිමග්් තාහුය. මවූ  මනයනාවත මනයනාක ණ කහි සවටක් 
පමණවූ භික්ූන්ම  චි් තමයෝ උපානාන  ිතවත ආශ්රවතයන්මග්න් මිුරනාහුයි. 
 

සූත්රය - (පාිමමයන් සහ ආසන්න සිංහල ම් රුම    http://pitaka.lk/20109/cs,aps 

සූත්රය- පාිමමයන්     http://tipitaka.org/sinh/cscd/s0203m.mul0.xml 
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