අථ වා එකභවපරියාපන්නරූපභඞ්ගවෙසන ඛයධම්මං,
එකසන්තතිපරියාපන්නරූපක්ඛයවෙසන වයධම්මං, රූපස්ස ඛණභඞ්ගවෙසන
විරාගධම්මං, තිණ්ණම්පි අපුනප්පවත්තිවෙසන නිෙරොධධම්මන්තිපි ෙයොෙජතබ්බං.
ජරාමරණං අනිච්චන්තිආදීසු ජරාමරණං න අනිච්චං, අනිච්චසභාවානං පන
ඛන්ධානං ජරාමරණත්තා අනිච්චං නාම ජාතං. සඞ්ඛතාදීසුපි එෙසව නෙයො.
අන්තරෙපය්යාෙල ජාතියාපි අනිච්චාදිතාය එෙසව නෙයො.
ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්තිආදි න විපස්සනාවෙසන වුත්තං, ෙකවලං
පටිච්චසමුප්පාදස්ස එෙකකඅඞ්ගවෙසන සඞ්ඛිපිත්වා වවත්ථානෙතො සම්මසනඤාණං
නාම ෙහොතීති පරියාෙයන වුත්තං. න පෙනතං කලාපසම්මසනඤාණං
ධම්මට්ඨිතිඤාණෙමව තං ෙහොතීති. අසති ජාතියාති ලිඞ්ගවිපල්ලාෙසො කෙතො,
අසතියා ජාතියාති වුත්තං ෙහොති. අසති සඞ්ඛාෙරසූති වචනවිපල්ලාෙසො කෙතො,
අසන්ෙතසු සඞ්ඛාෙරසූති වුත්තං ෙහොති. භවපච්චයා ජාති, අසතීතිආදි ‘‘භවපච්චයා
ජාති, අසති භෙව නත්ථි ජාතී’’තිආදිනා නෙයන ෙයොෙජතබ්බං.
සම්මසනඤාණනිද්ෙදසවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
6. උදයබ්බයඤාණනිද්ෙදසවණ්ණනා
49. ඉදානි අනන්තරං වුත්තස්ස සම්මසනඤාණස්ස නානානෙයහි
භාවනාථිරකරෙණන පාරං ගන්ත්වා ඨිෙතන අනිච්චාදිෙතො දිට්ෙඨ සඞ්ඛාෙර
උදයබ්බෙයන පරිච්ඡින්දිත්වා අනිච්චාදිෙතො විපස්සනත්ථං වුත්තස්ස
උදයබ්බයානුපස්සනාඤාණස්ස නිද්ෙදෙස ජාතං රූපන්තිආදීසු සන්තතිවෙසන
යථාසකං පච්චෙයහි නිබ්බත්තං රූපං. තස්ස ජාතස්ස රූපස්ස නිබ්බත්තිලක්ඛණං
ජාතිං උප්පාදං අභිනවාකාරං උදෙයොති, විපරිණාමලක්ඛණං ඛයං භඞ්ගං වෙයොති,
අනුපස්සනා පුනප්පුනං නිසාමනා, උදයබ්බය අනුපස්සනාඤාණන්ති අත්ෙථො.
ෙවදනාදීසුපි එෙසව නෙයො. ජාතිජරාමරණවන්තානංෙයව උදයබ්බයස්ස
පරිග්ගෙහතබ්බත්තා ජාතිජරාමරණානං උදයබ්බයාභාවෙතො ජාතිජරාමරණං
අනාමසිත්වා ජාතං චක්ඛු…ෙප.… ජාෙතො භෙවොති ෙපය්යාලං කතං. ෙසො එවං
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයබ්බයං පස්සන්ෙතො එවං ජානාති ‘‘ඉෙමසං ඛන්ධානං
උප්පත්තිෙතො පුබ්ෙබ අනුප්පන්නානං රාසි වා නිචෙයො වා නත්ථි,
උප්පජ්ජමානානම්පි රාසිෙතො වා නිචයෙතො වා ආගමනං නාම නත්ථි,
නිරුජ්ඣමානානම්පි දිසාවිදිසාගමනං නාම නත්ථි, නිරුද්ධානම්පි එකස්මිං ඨාෙන
රාසිෙතො නිචයෙතො නිධානෙතො අවට්ඨානං නාම නත්ථි. යථා පන වීණාය
වාදියමානාය උප්පන්නස්ස සද්දස්ස ෙනව උප්පත්තිෙතො පුබ්ෙබ සන්නිචෙයො අත්ථි,
න උප්පජ්ජමාෙනො සන්නිචයෙතො ආගෙතො, න නිරුජ්ඣමානස්ස දිසාවිදිසාගමනං
අත්ථි, න නිරුද්ෙධො කත්ථචි සන්නිචිෙතො තිට්ඨති, අථ ෙඛො වීණඤ්ච උපවීණඤ්ච
පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච අහුත්වා සම්ෙභොති, හුත්වා පටිෙවති, එවං සබ්ෙබපි
රූපාරූපිෙනො ධම්මා අහුත්වා සම්ෙභොන්ති, හුත්වා පටිෙවන්තී’’ති.
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50. එවං සඞ්ෙඛපෙතො උදයබ්බයදස්සනං දස්ෙසත්වා ඉදානි විත්ථාරෙතො
දස්ෙසතුං පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයං පස්සන්ෙතො කති ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි
රාසිෙතො ගණනං පුච්ඡිත්වා, පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයං පස්සන්ෙතො පඤ්චවීසති
ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි රාසිෙතොව ගණනං විස්සජ්ෙජත්වා, පුන රූපක්ඛන්ධස්ස
උදයං පස්සන්ෙතො කති ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි විභාගෙතො ගණනං පුච්ඡිත්වා
රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්ෙතො පඤ්ච ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි විභාගෙතො
ගණනං විස්සජ්ෙජත්වා, පුන රූපක්ඛන්ධස්ස උදයං පස්සන්ෙතො කතමානි පඤ්ච
ලක්ඛණානි පස්සතීතිආදීහි ලක්ඛණවිභාගං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනං කතං.
තත්ථ අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදෙයොති ‘‘පුරිමකම්මභවස්මිං ෙමොෙහො අවිජ්ජා’’ති
වුත්තාය අවිජ්ජාය සති ඉමස්මිං භෙව රූපස්ස උප්පාෙදො ෙහොතීති අත්ෙථො.
පච්චයසමුදයට්ෙඨනාති පච්චයස්ස උප්පන්නභාෙවනාති අත්ෙථො.
අවිජ්ජාතණ්හාකම්මානි ෙචත්ථ ඉධ පටිසන්ධිෙහතුභූතා අතීතපච්චයා. ඉෙමසු ච තීසු
ගහිෙතසු සඞ්ඛාරුපාදානානි ගහිතාෙනව ෙහොන්ති. ආහාරසමුදයාති
පවත්තිපච්චෙයසු කබළීකාරාහාරස්ස බලවත්තා ෙසොෙයව ගහිෙතො. තස්මිං පන
ගහිෙත පවත්තිෙහතුභූතානි උතුචිත්තානිපි ගහිතාෙනව ෙහොන්ති.
නිබ්බත්තිලක්ඛණන්ති අද්ධාසන්තතිඛණවෙසන රූපස්ස උප්පාදං, උප්පාෙදොෙයව
සඞ්ඛතලක්ඛණත්තා ලක්ඛණන්ති ච වුත්ෙතො. පඤ්ච ලක්ඛණානීති අවිජ්ජා තණ්හා
කම්මාහාරා නිබ්බත්ති චාති ඉමානි පඤ්ච ලක්ඛණානි. අවිජ්ජාදෙයොපි හි රූපස්ස
උදෙයො ලක්ඛීයති එෙතහීති ලක්ඛණානි. නිබ්බත්ති පන සඞ්ඛතලක්ඛණෙමව, තම්පි
සඞ්ඛතන්ති ලක්ඛීයති එෙතනාති ලක්ඛණං.
අවිජ්ජානිෙරොධා රූපනිෙරොෙධොති අනාගතභවස්ස පච්චයභූතාය ඉමස්මිං භෙව
අවිජ්ජාය අරහත්තමග්ගඤාෙණන නිෙරොෙධ කෙත පච්චයාභාවා අනාගතස්ස
රූපස්ස අනුප්පාෙදො නිෙරොෙධො ෙහොතීති අත්ෙථො. පච්චයනිෙරොධට්ෙඨනාති
පච්චයස්ස නිරුද්ධභාෙවනාති අත්ෙථො. නිෙරොෙධො ෙචත්ථ
අනාගතපටිසන්ධිපච්චයානං ඉධ අවිජ්ජාතණ්හාකම්මානංෙයව නිෙරොෙධො.
ආහාරනිෙරොධා රූපනිෙරොෙධොති පවත්තිපච්චයස්ස කබළීකාරාහාරස්ස අභාෙව
තංසමුට්ඨානරූපාභාෙවො ෙහොති. විපරිණාමලක්ඛණන්ති අද්ධාසන්තතිඛණවෙසන
රූපස්ස භඞ්ගං, භඞ්ෙගොෙයව සඞ්ඛතලක්ඛණත්තා ලක්ඛණන්ති වුත්ෙතො. ඉධ පඤ්ච
ලක්ඛණානීති අවිජ්ජාතණ්හාකම්මාහාරානං අභාවනිෙරොධා චත්තාරි, විපරිණාෙමො
එකන්ති පඤ්ච. එස නෙයො ෙවදනාක්ඛන්ථාදීසු. අයං පන විෙසෙසො –
අරූපක්ඛන්ධානං උදයබ්බයදස්සනං අද්ධාසන්තතිවෙසන, න ඛණවෙසන. ඵස්ෙසො
ෙවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධානං පවත්තිපච්චෙයො, තංනිෙරොධා ච ෙතසං
නිෙරොෙධො. නාමරූපං විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පවත්තිපච්චෙයො, තංනිෙරොධා ච තස්ස
නිෙරොෙධොති.
ෙකචි පනාහු – ‘‘චතුධා පච්චයෙතො උදයබ්බයදස්සෙන අතීතාදිවිභාගං
අනාමසිත්වාව සබ්බසාමඤ්ඤවෙසන අවිජ්ජාදීහි උෙදතීති උප්පජ්ජමානභාවමත්තං
ගණ්හාති, න උප්පාදං. අවිජ්ජාදිනිෙරොධා නිරුජ්ජතීති අනුප්පජ්ජමානභාවමත්තං

Free Distribution

www.aathaapi.org

ගණ්හාති, න භඞ්ගං. ඛණෙතො උදයබ්බයදස්සෙන පච්චුප්පන්නානං උප්පාදං භඞ්ගං
ගණ්හාතී’’ති.
විපස්සමාෙනො පන විපස්සෙකො පඨමං පච්චයෙතො උදයබ්බයං මනසිකරිත්වා
විපස්සනාකාෙල අවිජ්ජාදිෙක චතුෙරො ධම්ෙම විස්සජ්ෙජත්වා උදයබ්බයවන්ෙතෙයව
ඛන්ෙධ ගෙහත්වා ෙතසං උදයබ්බයං පස්සති, එවඤ්ච තස්ස විපස්සකස්ස ‘‘එවං
රූපාදීනං උදෙයො, එවං වෙයො, එවං රූපාදෙයො උෙදන්ති, එවං ෙවන්තී’’ති
පච්චයෙතො ච ඛණෙතො ච විත්ථාෙරන උදයබ්බයං පස්සෙතො ‘‘ඉති කිර ඉෙම ධම්මා
අහුත්වා සම්ෙභොන්ති, හුත්වා පටිෙවන්තී’’ති ඤාණං විසදතරං ෙහොති,
සච්චපටිච්චසමුප්පාදනයලක්ඛණෙභදා පාකටා ෙහොන්ති. යඤ්හි ෙසො
අවිජ්ජාදිසමුදයා ඛන්ධානං සමුදයං අවිජ්ජාදිනිෙරොධා ච ඛන්ධානං නිෙරොධං පස්සති,
ඉදමස්ස පච්චයෙතො උදයබ්බයදස්සනං. යං පන
නිබ්බත්තිලක්ඛණවිපරිණාමලක්ඛණානි පස්සන්ෙතො ඛන්ධානං උදයබ්බයං පස්සති,
ඉදමස්ස ඛණෙතො උදයබ්බයදස්සනං. උප්පත්තික්ඛෙණෙයව හි නිබ්බත්තිලක්ඛණං,
භඞ්ගක්ඛෙණ ච විපරිණාමලක්ඛණං.
ඉච්චස්ෙසවං පච්චයෙතො ෙචව ඛණෙතො ච ද්ෙවධා උදයබ්බයං පස්සෙතො
පච්චයෙතො උදයදස්සෙනන සමුදයසච්චං පාකටං ෙහොති ජනකාවෙබොධෙතො.
ඛණෙතො උදයදස්සෙනන දුක්ඛසච්චං පාකටං ෙහොති ජාතිදුක්ඛාවෙබොධෙතො.
පච්චයෙතො වයදස්සෙනන නිෙරොධසච්චං පාකටං ෙහොති පච්චයානුප්පාෙදන
පච්චයවතං අනුප්පාදාවෙබොධෙතො. ඛණෙතො වයදස්සෙනන දුක්ඛසච්චෙමව පාකටං
ෙහොති මරණදුක්ඛාවෙබොධෙතො. යඤ්චස්ස උදයබ්බයදස්සනං, මග්ෙගොවායං
ෙලොකිෙකොති මග්ගසච්චං පාකටං ෙහොති තත සම්ෙමොහවිඝාතෙතො.
පච්චයෙතො චස්ස උදයදස්සෙනන අනුෙලොෙමො පටිච්චසමුප්පාෙදො පාකෙටො
ෙහොති ‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං ෙහොතී’’ති (ම. නි. 1.404; සං. නි. 2.21; උදා. 1)
අවෙබොධෙතො. පච්චයෙතො වයදස්සෙනන පටිෙලොෙමො පටිච්චසමුප්පාෙදො පාකෙටො
ෙහොති ‘‘ඉමස්ස නිෙරොධා ඉදං නිරුජ්ඣතී’’ති (ම. නි. 1.406; සං. නි. 2.21; උදා. 2)
අවෙබොධෙතො. ඛණෙතො පන උදයබ්බයදස්සෙනන පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා පාකටා
ෙහොන්ති සඞ්ඛතලක්ඛණාවෙබොධෙතො. උදයබ්බයවන්ෙතො හි සඞ්ඛතා, ෙත ච
පටිච්චසමුප්පන්නාති.
පච්චයෙතො චස්ස උදයදස්සෙනන එකත්තනෙයො පාකෙටො ෙහොති
ෙහතුඵලසම්බන්ෙධන සන්තානස්ස අනුපච්ෙඡදාවෙබොධෙතො. අථ සුට්ඨුතරං
උච්ෙඡදදිට්ඨිං පජහති. ඛණෙතො උදයදස්සෙනන නානත්තනෙයො පාකෙටො ෙහොති
නවනවානං උප්පාදාවෙබොධෙතො. අථ සුට්ඨුතරං සස්සතදිට්ඨිං පජහති. පච්චයෙතො
චස්ස උදයබ්බයදස්සෙනන අබ්යාපාරනෙයො පාකෙටො ෙහොති ධම්මානං
අවසවත්තිභාවාවෙබොධෙතො. අථ සුට්ඨුතරං අත්තදිට්ඨිං පජහති. පච්චයෙතො පන
උදයදස්සෙනන එවංධම්මතානෙයො පාකෙටො ෙහොති පච්චයානුරූෙපන
ඵලස්සුප්පාදාවෙබොධෙතො. අථ සුට්ඨුතරං අකිරියදිට්ඨිං පජහති.
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පච්චයෙතො චස්ස උදයදස්සෙනන අනත්තලක්ඛණං පාකටං ෙහොති ධම්මානං
නිරීහකත්තපච්චයපටිබද්ධවුත්තිතාවෙබොධෙතො. ඛණෙතො උදයබ්බයදස්සෙනන
අනිච්චලක්ඛණං පාකටං ෙහොති හුත්වා අභාවාවෙබොධෙතො,
පුබ්බන්තාපරන්තවිෙවකාවෙබොධෙතො ච. දුක්ඛලක්ඛණම්පි පාකටං ෙහොති
උදයබ්බෙයහි පටිපීළනාවෙබොධෙතො. සභාවලක්ඛණම්පි පාකටං ෙහොති
උදයබ්බයපරිච්ඡින්නාවෙබොධෙතො. සභාවලක්ඛෙණ සඞ්ඛතලක්ඛණස්ස
තාවකාලිකත්තම්පි පාකටං ෙහොති, උදයක්ඛෙණ වයස්ස, වයක්ඛෙණ ච උදයස්ස
අභාවාවෙබොධෙතොති.
තස්ෙසවං පාකටීභූතසච්චපටිච්චසමුප්පාදනයලක්ඛණෙභදස්ස ‘‘එවං කිර
නාමිෙම ධම්මා අනුප්පන්නපුබ්බා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා නිරුජ්ඣන්තී’’ති
නිච්චනවාව හුත්වා සඞ්ඛාරා උපට්ඨහන්ති. න ෙකවලඤ්ච නිච්චනවාව,
සූරියුග්ගමෙන උස්සාවබින්දු විය උදකපුබ්බුෙළො විය උදෙක දණ්ඩරාජි විය ආරග්ෙග
සාසෙපො විය විජ්ජුප්පාෙදො විය ච පරිත්තට්ඨායිෙනො
මායාමරීචිසුපිනන්තඅලාතචක්කගන්ධබ්බනගරෙඵණකදලිආදෙයො විය අසාරා
නිස්සාරාති චාපි උපට්ඨහන්ති. එත්තාවතා ෙතන ‘‘වයධම්මෙමව උප්පජ්ජති,
උප්පන්නඤ්ච වයං උෙපතී’’ති ඉමිනා ආකාෙරන සමපඤ්ඤාස ලක්ඛණානි
පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතං උදයබ්බයානුපස්සනා නාම පඨමං තරුණවිපස්සනාඤාණං
අධිගතං ෙහොති, යස්සාධිගමා ‘‘ආරද්ධවිපස්සෙකො’’ති සඞ්ඛං ගච්ඡති. ඉමස්මිං
ඤාෙණ ඨිතස්ස ඔභාසාදෙයො දස විපස්සනූපක්කිෙලසා උප්පජ්ජන්ති, ෙයසං
උප්පත්තියා අකුසෙලො ෙයොගාවචෙරො ෙතසු මග්ගඤාණසඤ්ඤී හුත්වා අමග්ගෙමව
‘‘මග්ෙගො’’ති ගණ්හාති, උපක්කිෙලසජටාජටිෙතො ච ෙහොති. කුසෙලො පන
ෙයොගාවචෙරො ෙතසු විපස්සනං ආෙරොෙපන්ෙතො උපක්කිෙලසජටං විජෙටත්වා
‘‘එෙත ධම්මා න මග්ෙගො, උපක්කිෙලසවිමුත්තං පන වීථිපටිපන්නං
විපස්සනාඤාණං මග්ෙගො’’ති මග්ගඤ්ච අමග්ගඤ්ච වවත්ථෙපති. තස්ෙසවං
මග්ගඤ්ච අමග්ගඤ්ච ඤත්වා ඨිතං ඤාණං මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම.
එත්තාවතා ච පන ෙතන චතුන්නං සච්චානං වවත්ථානං කතං ෙහොති. කථං?
නාමරූපපරිග්ගෙහ සති පච්චයපරිග්ගහසම්භවෙතො ධම්මට්ඨිතිඤාණවචෙනෙනව
වුත්ෙතන දිට්ඨිවිසුද්ධිසඞ්ඛාෙතන නාමරූපවවත්ථාපෙනන දුක්ඛසච්චස්ස
වවත්ථානං කතං ෙහොති, කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිසඞ්ඛාෙතන පච්චයපරිග්ගහෙණන
සමුදයසච්චස්ස වවත්ථානං, උදයබ්බයානුපස්සෙනන ච ඛණෙතො
උදයබ්බයදස්සෙනන දුක්ඛසච්චස්ස වවත්ථානං කතං, පච්චයෙතො උදයදස්සෙනන
සමුදයසච්චස්ස වවත්ථානං, පච්චයෙතො වයදස්සෙනන නිෙරොධසච්චස්ස වවත්ථානං,
යඤ්චස්ස උදයබ්බයදස්සනං, මග්ෙගොවායං ෙලොකිෙකොති තත සම්ෙමොහවිඝාතෙතො
ඉමිස්සඤ්ච මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධියං විපස්සෙතො සම්මා මග්ගස්ස
අවධාරෙණන මග්ගසච්චස්ස වවත්ථානං කතං. එවං ෙලොකිෙයන තාව ඤාෙණන
චතුන්නං සච්චානං වවත්ථානං කතං ෙහොතීති.
උදයබ්බයඤාණනිද්ෙදසවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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