අඞ්ගුත්තරනිකායෙ
පඨමපණ්ණාසකෙ
4. චක්ෙලග්ක ො
(3)

සීහසුත්තං




අඞ්ගුත්තරනිකායෙ
පඨමපණ්ණාසකෙ
4. චක්ෙලග්ක ො
3. සීහසුත්තං

33. ‘‘සීක ො, භික්ඛකල, මි රාජාසායන් සමයංආසයානික්ඛමති.ආසයා
නික්ඛමිත්ලාවිජම්භති. විජම්භිත්ලාසමන්තාචතුද්දිසාඅනුවිකොකෙති.සමන්තා
චතුද්දිසාඅනුවිකොකෙත්ලා තික්ඛත්තුංසී නාදංනදති.තික්ඛත්තුංසී නාදංනදිත්ලා
ක ොචරායපක්ෙමති.කයකඛො පනකත, භික්ඛකල, තිරච්ඡාන තාපාණාසී ස්ස
මි රඤ්කඤොනදකතොසද්දංසුණන්ති, කත කයභුකයෙනභයංසංකල ංසන්තාසං
ආපජ්ජන්ති.බිංබිාසයාපවිසන්ති, දෙංදොසයා පවිසන්ති, ලනංලනාසයාපවිසන්ති,
ආොසංපක්ඛිකනොභජන්ති. කයපිකත, භික්ඛකල, රඤ්කඤොනා ා ාමනි මරාජධානීසු
දළ්ක හි ලරත්කතහිබන්ධකනහිබද්ධා, කතපිතානිබන්ධනානිසඤ්ඡින්දිත්ලා
සම්පදාකත්ලා භීතාමුත්තෙරීසංචජමානාකයනලාකතනලාපායන්ති.එලං
මහිද්ධිකෙොකඛො, භික්ඛකල, සීක ොමි රාජාතිරච්ඡාන තානංපාණානං, එලං
මක සක්කඛොඑලංම ානුභාකලො.
‘‘එලකමලංකඛො, භික්ඛකල, යදාතථා කතොකොකෙඋප්පජ්ජතිඅර ං
සම්මාසම්බුද්කධොවිජ්ජාචරණසම්පන්කනොසු කතොකොෙවිදඅනුත්තකරොපුරිසදම්මසාරථි
සත්ථාකදලමනුස්සානංබුද්කධොභ ලා, කසොධම්මංකදකසති– ‘ඉතිසක්ොකයො, ඉති
සක්ොයසමුදකයො, ඉතිසක්ොයනිකරොකධො, ඉතිසක්ොයනිකරොධ ාමිනීපටිපදා’ති.කයපි
කත, භික්ඛකල, කදලා දීඝායුොලණ්ණලන්කතොසුඛබහුාඋච්කචසුවිමාකනසු
චිරට්ඨිතිො, කතපිතථා තස්ස ධම්මකදසනංසුත්ලාකයභුකයෙනභයංසංකල ංසන්තාසං
ආපජ්ජන්ති– ‘අනිච්චාලත කිර, කභො, මයංසමානානිච්චම් ාතිඅමඤ්ඤිම් ; අද්ධුලා
ලතකිර, කභො, මයංසමානා ධුලම් ාතිඅමඤ්ඤිම් ; අසස්සතාලතකිර, කභො, මයං
සමානාසස්සතම් ාති අමඤ්ඤිම් .මයංකිර, කභො, අනිච්චාඅද්ධුලාඅසස්සතා
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සක්ොයපරියාපන්නා’ති.එලං මහිද්ධිකෙොකඛො, භික්ඛකල, තථා කතොසකදලෙස්ස
කොෙස්ස, එලංමක සක්කඛොඑලං ම ානුභාකලො’’ති.
‘‘යදා බුද්කධොඅභිඤ්ඤාය, ධම්මචක්ෙංපලත්තයී;
සකදලෙස්සකොෙස්ස, සත්ථාඅප්පටිපුග් කො.
‘‘සක්ොයඤ්ච නිකරොධඤ්ච, සක්ොයස්සචසම්භලං;
අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිෙංමග් ං, දුක්ඛපසම ාමිනං.
‘‘කයපිදීඝායුොකදලා, ලණ්ණලන්කතොයසස්සිකනො;
භීතාසන්තාසමාපාදුං, සී ස්කසවි’තකරමි ා.
‘‘අවීතිලත්තාසක්ොයං, අනිච්චාකිරකභොමයං;
සුත්ලාඅර කතොලාෙෙං, විප්පමුත්තස්සතාදිකනො’’ති.

සීහසුත්තවණ්ණනා (අට්ඨකථා)
33. තතිකය සීයහොතිචත්තාකරොසී ා– තිණසීක ො, ොළසීක ො, පණ්ඩුසීක ො,
කෙසරසීක ොති.කතසු තිණසීයහො ෙකපොතලණ්ණ ාවිසදිකසොතිණභක්කඛොචක ොති.
කාළසීයහො ොළ ාවිසදිකසො තිණභක්කඛොකයල. පණ්ඩුසීයහො
පණ්ඩුපාසලණ්ණ ාවිසදිකසො මංසභක්කඛො. යකසරසීයහො ාඛාපරිෙම්මෙකතකනල
මුකඛන අග් නඞ්ගුට්කඨනචතහිචපාදපරියන්කතහිසමන්නා කතො, මත්ථෙකතොපිස්ස
පට්ඨාය ාඛාතලිොයෙතාවියතිස්කසොරාජිකයොපිට්ඨිමජ්කඣන න්ත්ලා
අන්තරසත්ථිම්හි දක්ඛිණාලත්තාහුත්ලාඨිතා.ඛන්කධපනස්ස
සතස ස්සග්ඝනිෙෙම්බපරික්කඛකපොවිය කෙසරභාකරොක ොති, අලකසසට්ඨානං
පරිසුද්ධසාලිපිණ්ඩසඞ්ඛචුණ්ණපිණ්ඩලණ්ණංක ොති. ඉකමසුචතසුසීක සුඅයං
කෙසරසීක ොඉධඅධිප්කපකතො.
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මිගරාජාති සබ්බමි

ණස්සරාජා. ආසොතිලසනට්ඨානකතො, සුලණ්ණගු කතොලා

රජතමණිඵලිෙමකනොසිාගු කතොලානික්ඛමතීතිවුත්තංක ොති.නික්ඛමමාකනො පකනස
චතහිොරකණහිනික්ඛමතිඅන්ධොරපීළිකතොලාආකොෙත්ථාය,
උච්චාරපස්සාලපීළිකතො ලාකතසංවිස්සජ්ජනත්ථාය, ජිඝච්ඡාපීළිකතොලාක ොචරත්ථාය,
සම්භලපීළිකතොලා අස්සද්ධම්මපටිකසලනත්ථාය.ඉධපනක ොචරත්ථායනික්ඛමන්කතො
අධිප්කපකතො.
විජම්භතීතිසුලණ්ණතකලා රජතමණිඵලිෙමකනොසිාතානංලාඅඤ්ඤතරස්මිං
ද්කලපච්ඡිමපාකදසමංපතිට්ඨාකපත්ලා පුරිමපාකදපුරකතොපසාකරත්ලාසරීරස්ස
පච්ඡාභා ංආෙඩ්ඪිත්ලාපුරිමභා ං අභි රිත්ලාපිට්ඨිංනාකමත්ලාගීලංඋක්ඛිපිත්ලා
අසනිසද්දං ෙකරොන්කතොවියනාසපුටානිකපොකථත්ලාසරීරග් ංරජංවිධුනන්කතො
විජම්භති. විජම්භනභමියඤ්චපනතරුණලච්ඡකෙොවියඅපරාපරංජලති, ජලකතොපනස්ස
සරීරංඅන්ධොකර පරිබ්භමන්තංඅාතංවියඛායති.
අනුවිය ොයකතීති ෙස්මාඅනුවිකොකෙති? පරානුද්දයතාය.තස්මිංකිරසී නාදං
නදන්කත පපාතාලාටාදීසුවිසමට්ඨාකනසුචරන්තා ත්ථික ොෙණ්ණමහිංසාදකයොපාණා
පපාකතපිආලාකටපි පතන්ති, කතසංඅනුද්දයායඅනුවිකොකෙති.කිංපනස්සලුද්දස්ස
පරමංසඛාදිකනො අනුද්දයානාමඅත්ථීති? ආමඅත්ථි.තථාහි‘‘කිංකමබහහි
ඝාතිකතහී’’තිඅත්තකනො ක ොචරත්ථායාපිඛුද්දකෙපාකණන ණ් ාති.එලංඅනුද්දයං
ෙකරොති, වුත්තම්පිකචතං– ‘‘මා ංඛුද්දකෙපාකණවිසම කතසඞ්ඝාතංආපාකදසි’’න්ති
(අ.නි. 10.21).
සීහනාදං නදතීතිතික්ඛත්තුංතාල අභීතනාදංනදති.එලඤ්චපනස්සවිජම්භනභමියං
ඨත්ලානදන්තස්සසද්කදොසමන්තා තිකයොජනපකදසංඑෙනින්නාදංෙකරොති, තමස්ස
නින්නාදංසුත්ලාතිකයොජනබ්භන්තර තා ද්විපදචතුප්පද ණායථාඨාකනඨාතුංන
සක්කෙොන්ති. යගොචරාෙ පක්කමතීතිආ ාරත්ථාය ච්ඡති.ෙථං? කසොහිවිජම්භනභමියං
ඨත්ලාදක්ඛිණකතො ලාලාමකතොලාඋප්පතන්කතොඋසභමත්තංඨානං ණ් ාති, උද්ධං
උප්පතන්කතොචත්තාරිපි අට්ඨපිඋසභට්ඨානානිඋප්පතති, සකමඨාකනඋජුෙං
පක්ඛන්දන්කතොකසොළසඋසභමත්තම්පි වීසතිඋසභමත්තම්පිඨානංපක්ඛන්දති, ථාලා
පබ්බතාලාපක්ඛන්දන්කතො සට්ඨිඋසභමත්තම්පිඅසීතිඋසභමත්තම්පිඨානංපක්ඛන්දති,
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අන්තරාමග්ක රුක්ඛං ලාපබ්බතංලාදිස්ලාතංපරි රන්කතොලාමකතොලාදක්ඛිණකතො
ලාඋද්ධංලාඋසභමත්තං අපක්ෙමති.තතියංපනසී නාදංනදිත්ලාකතකනලසද්ධිං
තිකයොජකනඨාකනපඤ්ඤායති, තිකයොජනං න්ත්ලානිලත්තිත්ලාඨිකතොඅත්තකනොල
නාදස්සඅනුනාදංසුණාති.එලංසීකඝන ජකලනපක්ෙමති.
යෙභුයෙෙනාතිපාකයන. භෙං සන්තාසං සංයවගන්තිසබ්බංචිත්තුත්රාසස්කසලනාමං.
සී ස්සහිසද්දංසුත්ලාබහභායන්ති, අප්පොන භායන්ති. කෙපනකතති? සමසීක ො
ත්ථාජානීකයොඅස්සාජානීකයොඋසභාජානීකයොපුරිසාජානීකයොඛීණාසකලොති. ෙස්මා
පකනකතනභායන්තීති? සමසීක ොතාල‘‘ජාතික ොත්තකුසරභාකලහිසමාකනොස්මී’’ති
න භායති, ත්ථාජානීයාදකයොඅත්තකනො සක්ොයදිට්ඨිබලතායන භායන්ති,
ඛීණාසකලොසක්ොයදිට්ඨියාපහීනත්තානභායති.
බි ාසොති බික සයන්තාබිලාසිකනොඅහිනකුක ොධාදකයො. උදකාසොති
උදෙලාසිකනො මච්ඡෙච්ඡපාදකයො. වනාසොතිලනලාසිකනො
ත්ථිඅස්සක ොෙණ්ණමි ාදකයො. පවිසන්තීති‘‘ඉදානිආ න්ත්ලා ණ්හිස්සතී’’තිමග් ං
ඔකොකෙත්ලාපවිසන්ති. දළ්යහහීති ථිකරහි. වරත්යතහීතිචම්මරජ්ජූහි.
මහිද්ධියකොතිආදීසුවිජම්භනභමියංඨත්ලාදක්ඛිණපස්සාදීහි උසභමත්තං, උජුං
වීසතිඋසභමත්තාදිඞ්ඝනලකසනමහිද්ධිෙතා, කසසමි ානංඅධිපතිභාකලන
මක සක්ඛතා, සමන්තාතිකයොජනට්ඨාකනසද්දංසුත්ලාපායන්තානංලකසන
ම ානුභාලතා කලදිතබ්බා.
එවයමව ය ොතිභ ලාකතසුකතසුසුත්තන්කතසු තථාතථාඅත්තානංෙකථසි.
‘‘සීක ොතිකඛො, භික්ඛකල, තථා තස්කසතංඅධිලචනංඅර කතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති
(අ.නි.5.99; 10.21) ඉමස්මිංතාලසුත්කතසී සදිසං අත්තානංෙකථසි.‘‘භිසක්කෙො
සල්ෙත්කතොතිකඛො, සුනක්ඛත්ත, තථා තස්කසතං අධිලචන’’න්ති(ම.නි.3.65)
ඉමස්මිං කලජ්ජසදිසං, ‘‘බ්රා ම
් කණොතිකඛො, භික්ඛකල, තථා තස්කසතංඅධිලචන’’න්ති
(අ.නි.8.85) ඉමස්මිං බ්රා ්මණසදිසං, ‘‘පුරිකසොමග් කුසකොතිකඛො, තිස්ස,
තථා තස්කසතංඅධිලචන’’න්ති (සං.නි.3.84) ඉමස්මිංමග් කදසෙපුරිසසදිසං,
‘‘රාජා මස්මි, කසා’’ති(සු.නි. 559; ම.නි.2.399) ඉමස්මිංරාජසදිසං.ඉමස්මිංපන
සුත්කතසී සදිසකමලෙත්ලා අත්තානංෙකථන්කතොඑලමා .
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තත්රායංසදිසතා– සී ස්සෙඤ්චනගු ාදීසුලසනොකොවියහි තථා තස්ස
දීපඞ්ෙරපාදමකෙතාභිනී ාරස්සඅපරිමිතොංපාරමිකයොපකරත්ලා පච්ඡිමභකල
පටිසන්ධිග්

කණනකචලමාතුකුච්ඡිකතොනික්ඛමකනනචදසස ස්සිකොෙධාතුං

ෙම්කපත්ලාවුද්ධිමන්ලායදිබ්බසම්පත්තිසදිසංසම්පත්තිංඅනුභලමානස්සතීසු පාසාකදසු
නිලාසොකොදට්ඨබ්කබො.සී ස්සෙඤ්චනගු ාදිකතොනික්ඛන්තොකොවිය තථා තස්ස
එකූනතිංසසංලච්ඡකරවිලකටනද්ලාකරනෙණ්ඩෙංආරුය් ඡන්නස ායස්ස
නික්ඛමිත්ලාතීණිරජ්ජානිඅතික්ෙමිත්ලාඅකනොමානදීතීකරබ්ර මු
් නාදින්නානි ොසායානි
පරිදහිත්ලාපබ්බජිතස්සසත්තකමදිලකසරාජ

ං න්ත්ලා තත්ථ පිණ්ඩායචරිත්ලා

පණ්ඩලගිරිපබ්භාකර ෙතභත්තකිච්චස්සසම්මාසම්කබොධිංපත්ලාපඨමකමලම ධරට්ඨං
ආ මනත්ථායයාලරඤ්කඤො පටිඤ්ඤාදානොකො.
සී ස්සවිජම්භනොකොවියතථා තස්සදින්නපටිඤ්ඤස්ස
ආළාරොාමඋපසඞ්ෙමනංආදිංෙත්ලායාලසුජාතාය දින්නපායාසස්ස
එකූනපණ්ණාසායපිණ්කඩහිපරිභුත්තොකොකලදිතබ්කබො.සී ස්සසරීරවිධුනනංවිය
සායන් සමකයකසොත්තිකයනදින්නාඅට්ඨතිණමුට්ඨිකයො ක ත්ලා
දසස ස්සචක්ෙලාළකදලතාහිකථොමියමානස්ස න්ධාදීහිපජියමානස්සතික්ඛත්තුං
කබොධිං පදක්ඛිණංෙත්ලාකබොධිමණ්ඩංආරුය් චුද්දස ත්ථුබ්කබකධඨාකන
තිණසන්ථරං අත්ථරිත්ලාචතුරඞ් වීරියංඅධිට්ඨායනිසින්නස්සතංඛණඤ්කඤලමාරබං
විධකමත්ලා තීසුයාකමසුතිස්කසොවිජ්ජාවිකසොකධත්ලාඅනුකොමප්පටිකොමං
පටිච්චසමුප්පාදම ාසමුද්දංයමෙඤාණමන්ථකනනමන්කථන්තස්ස
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණ පටිවිද්කධතදනුභාකලනදසස ස්සිකොෙධාතුෙම්පනං
කලදිතබ්බං.
සී ස්සචතුදිසාවිකොෙනංවියපටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සත්තසත්තා ං
කබොධිමණ්කඩවි රිත්ලාපරිභුත්තමධුපිණ්ඩිො ාරස්ස අජපානිකරොධමක
ම ාබ්ර මු
් කනොධම්මකදසනායාචනංපටිග් ක ත්ලාතත්ථ වි රන්තස්සඑොදසකම
දිලකස‘‘ස්කලආසාළ්හිපුණ්ණමාභවිස්සතී’’තිපච්චසසමකය ‘‘ෙස්සනුකඛොඅ ංපඨමං
ධම්මංකදකසයෙ’’න්තිආළාරුදොනංොෙතභාලංඤත්ලා ධම්මකදසනත්ථාය
පඤ්චලග්ගියානංඔකොෙනංදට්ඨබ්බං.සී ස්සක ොචරත්ථායතිකයොජනං මනොකො

7

වියඅත්තකනොපත්තචීලරංආදාය‘‘පඤ්චලග්ගියානංධම්මචක්ෙං පලත්කතස්සාමී’’ති
පච්ඡාභත්කතඅජපානිකරොධකතොවුට්ඨිතස්ස අට්ඨාරසකයොජනමග් ං මනොකො.
සී ස්සසී නාදොකොවියතථා තස්සඅට්ඨාරසකයොජනමග් ං න්ත්ලා
පඤ්චලග්ගිකයසඤ්ඤාකපත්ලාඅචපල්ඞ්කෙනිසින්නස්සදසහිචක්ෙලාළස ස්කසහි
සන්නිපතිකතනකදල කණනපරිවුතස්ස‘‘ද්කලකම, භික්ඛකල, අන්තාපබ්බජිකතනන
කසවිතබ්බා’’තිආදිනානකයනධම්මචක්ෙප්පලත්තනොකොකලදිතබ්කබො.ඉමස්මිංච
පනපකද කදසියමාකනතථා තසී ස්සධම්මකඝොකසොක ට්ඨාඅවීචිංඋපරිභලග් ං
ක ත්ලා දසස ස්සිකොෙධාතුංපටිච්ඡාකදසි.සී ස්සසද්කදනඛුද්දෙපාණානං
සන්තාසාපජ්ජනොකො වියතථා තස්සතීණික්ඛණානිදීකපත්ලාචත්තාරිසච්චානි
කසොළස ාොකරහිසට්ඨියාචනයස ස්කසහිවිභජිත්ලාධම්මංෙකථන්තස්සදීඝායුොනං
කදලානංඤාණසන්තාසස්සඋප්පත්තිොකොකලදිතබ්කබො.
අපකරො නකයො– සීක ොවියසබ්බඤ්ඤුතංපත්කතො තථා කතො, ආසයභතාය
ෙනෙගු ායනික්ඛමනංවිය න්ධකුටිකතොනික්ඛමනොකො, විජම්භනංවිය ධම්මසභං
උපසඞ්ෙමනොකො, දිසාවිකොෙනංවියපරිසාවිකොෙනං, සී නාදනදනංවිය
ධම්මකදසනාොකො, ක ොචරායපක්ෙමනංවියපරලාදනිම්මද්දනත්ථාය මනං.
අපකරොනකයො– සීක ොවියතථා කතො, හිමලන්තනිස්සිතායෙඤ්චනගු ාය
නික්ඛමනංවියආරම්මණලකසනනිබ්බානනිස්සිතාය ඵසමාපත්තියා වුට්ඨානං,
විජම්භනංවියපච්චකලක්ඛණඤාණං, දිසාවිකොෙනංවියකලකනයෙසත්තවිකොෙනං,
සී නාකදොවියසම්පත්තපරිසායධම්මකදසනා, ක ොචරායපක්ෙමනංවියඅසම්පත්තානං
කලකනයෙසත්තානංසන්තිකූපසඞ්ෙමනංකලදිතබ්බං.
ෙදාතියස්මිංොක. තථාගයතොතික ට්ඨාවුත්කතහිඅට්ඨහිොරකණහිතථා කතො.
ය ොයකතිසත්තකොකෙ. උප්පජ්ජතීති අභිනී ාරකතොපට්ඨායයාලකබොධිපල්ඞ්ොලා
අර ත්තමග් ඤාණාලාඋප්පජ්ජතිනාම, අර ත්තඵකපනපත්කතඋප්පන්කනොනාම.
අරහං සම්මාසම්බුද්යධොතිආදීනිවිසුද්ධිමග්ක (විසුද්ධි.1.124ආදකයො)
බුද්ධානුස්සතිනිද්කදකසවිත්ථාරිතානි.
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ඉති සක්කායෙොතිඅයංසක්ොකයො, එත්තකෙො සක්ොකයො, නඉකතොභිකයෙො
සක්ොකයොඅත්ථීති.එත්තාලතාසභාලකතොසරසකතොපරියන්තකතො පරිච්කඡදකතො
පරිලටුමකතොසබ්කබපිපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාදස්සිතාක ොන්ති. ඉති සක්කාෙසමුදයෙොති
අයංසක්ොයස්සසමුදකයොනාම.එත්තාලතා ‘‘ආ ාරසමුදයාරපසමුදකයො’’තිආදිසබ්බං
දස්සිතංක ොති. ඉති සක්කාෙස්ස අත්ථඞ්ගයමොතිඅයංසක්ොයස්සඅත්ථඞ් කමො.
ඉමිනාපි ‘‘ආ ාරනිකරොධාරපනිකරොකධො’’තිආදිසබ්බංදස්සිතංක ොති.
වණ්ණවන්යතොති සරීරලණ්කණනලණ්ණලන්කතො. ධම්මයදසනං සුත්වාතිපඤ්චසු
ඛන්කධසුපණ්ණාසක්ඛණප්පටිමණ්ඩිතංතථා තස්ස ධම්මකදසනංසුත්ලා.
යෙභුයෙෙනාති ඉධ කෙඨකපති? අරියසාලකෙකදකල.කතසංහිඛීණාසලත්තා
චිත්තුත්රාසභයම්පින උප්පජ්ජති, සංවිග් ස්සකයොනිකසොපධාකනනපත්තබ්බංපත්තතාය
ඤාණසංකලක ොපි.ඉතරාසං පනකදලතානං‘‘තාකසොක කසො, භික්ඛකල, අනිච්ච’’න්ති
මනසිෙකරොන්තානං චිත්තුත්රාසභයම්පි, බලවිපස්සනාොකඤාණභයම්පිඋප්පජ්ජති.
යභොතිධම්මාපනමත්තකමතං. සක්කාෙපරිොපන්නාතිපඤ්චක්ඛන්ධපරියාපන්නා.ඉති
කතසං සම්මාසම්බුද්කධ ලට්ටකදොසංදස්කසත්ලාතික්ඛණා තංෙත්ලා ධම්මං
කදකසන්කතඤාණභයංනාමඔක්ෙමති.
අභිඤ්ඤාොතිජානිත්ලා. ධම්මචක්කන්තිපටිකලධඤාණම්පිකදසනාඤාණම්පි.
පටියවධඤාණං නාමකයනඤාකණනකබොධිපල්ඞ්කෙනිසින්කනොචත්තාරි සච්චානි
කසොළස ාොකරහිසට්ඨියාචනයස ස්කසහිපටිවිජ්ඣි. යදසනාඤාණං නාමකයන
ඤාකණනතිපරිලට්ටංද්ලාදසාොරංධම්මචක්ෙං පලත්කතසි.උභයම්කපතංදසබස්ස
උකරජාතඤාණකමල.කතසුධම්මකදසනාඤාණං ක තබ්බං.තං පකනසයාල
අට්ඨාරසබ්ර ම
් කෙොටීහිසද්ධිංඅඤ්ඤාකෙොණ්ඩඤ්ඤත්කථරස්සකසොතාපත්තිඵං න
උප්පජ්ජති, තාලපලත්කතතිනාම.තස්මිංඋප්පන්කනපලත්තිතංනාමක ොතීති
කලදිතබ්බං. අප්පටිපුග්ගය ොතිසදිසපුග් රහිකතො. ෙසස්සියනොතිපරිලාරසම්පන්නා.
තාදියනොති ාභාාභාදීහිඑෙසදිසස්ස.
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සීහසුත්තවණ්ණනා (ටීකා)
33. තතිකය සීයහොති පරිස්සයස නකතොපටිපක්ඛ නනකතොච‘‘සීක ො’’ති
ද්ධනාකමොමි ාධිපති. චත්තායරොතිසමාකනපිසී ජාතිභාකලලණ්ණවිකසසාදිසිද්කධන
විකසකසන චත්තාකරොසී ා.කතඉදානිනාමකතොලණ්ණකතොආ ාරකතොදස්කසත්ලා
ඉධාධිප්කපතසී ං නානප්පොරකතොවිභාකලතුං ‘‘තිණසීයහො’’තිආදිආරද්ධං.
තිණභක්කඛොසීක ො තිණසීයහො පුරිමපකදඋත්තරපදකොකපනයථා ‘‘සාෙපත්ථිකලො’’ති
(පාණිනි2.1.60). ොළලණ්ණතාය කාළසීයහො. තථා පණ්ඩුසීයහො. කතනා
‘‘කාළගාවිසදියසො, පණ්ඩුප ාසවණ්ණගාවිසදියසො’’තිච.රත්තෙම්බස්සවියකෙසකරො
කෙසරෙකොකමො එතස්සඅත්ථීති යකසරී. ාඛාපරිෙම්මෙකතහිවිය පාදපරියන්කතහීති
චකයොජනා.
ෙම්මානුභාලසිද්ධඅධිපච්චමක සක්ඛතාහි සබ්බමිගගණස්ස රාජා. සුවණ්ණගුහයතො
වාතිආදි‘‘සී ස්සවි ාකරො කිරියාඑලංක ොතී’’තිෙත්ලාවුත්තං.
සමං පතිට්ඨායපත්වාතිසබ්බභාක හිසමකමල භමියංපතිට්ඨාකපත්ලා.
ආකඩ්ඪිත්වාතිපුරකතො ආෙඩ්ඪිත්ලා. අභිහරිත්වාතිඅභිමුඛං රිත්ලා. සඞ්ඝාතන්ති
විනාසං.වීසතියට්ඨිෙංඨානං උසභං.
සමසීයහොතිසමජාතිකෙොසමප්පභාකලොචසීක ො. සමායනොස්මීතිකදසනාමත්තං,
සමප්පභාලතායඑල න භාෙති. සක්කාෙදිට්ඨිබ වතාොති‘‘කෙඅඤ්කඤඅම්ක හි
උත්තරිතරා, අථකඛොමයකමලම ාබා’’තිඑලංබාතිමානනිමිත්තාය
අ ංොරක තුභතාය සක්ොයදිට්ඨියාබලභාකලන. සක්කාෙදිට්ඨිො පහීනත්තාති
නිර ංොරත්තාඅත්තසිකන ස්සසුට්ඨුසමුග්ඝාතත්තා න භාෙති.
තථා තථාතිසී සදිසතාදිනාකතනකතනපොකරනඅත්තානංෙකථසීතිලත්ලා
තමත්ථංවිලරිත්ලාදස්කසතුං ‘‘සීයහොති ය ො’’තිආදි වුත්තං.
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ෙතම ාභිනී ාරස්සකොෙනාථස්සකබොධියානියතභාලප්පත්තියා එෙන්තභාවී
බුද්ධභාකලොතිෙත්ලා‘‘තීසුපාසාකදසුනිලාසොකො, ම ධරඤ්කඤො
පටිඤ්ඤාදානොකො, පායාසස්සපරිභුත්තොකො’’තිආදිනාඅභිසම්කබොධිකතො
පුරිමාලත්ථාපිසී සදිසාෙත්ලාදස්සිතා.භාවිනිභතපචාකරොපිහිකොෙකලො ාකරො.
විජ්ජාභාලසාමඤ්ඤකතොද්විවිජ්ජංඉතරවිජ්ජම්පිඑෙජ්ඣං ක ත්ලා
පටිච්චසමුප්පාදසම්මසනකතොතංපුකරතරසිද්ධංවියෙත්ලාආ ‘‘තිස්යසො විජ්ජා
යසොයධත්වා’’ති.අනුකොමපටිකොමකතොපලත්තඤාණස්ස ලකසන
‘‘ෙමකඤාණමන්ථයනනා’’තිවුත්තං.
තත්ථ විහරන්තස්සාතිඅජපානිකරොධමක වි රන්තස්ස. එකාදසයම දිවයසති
සත්තසත්තා කතොපරංඑොදසකම දිලකස. අච පල් ඞ්යකතිඉසිපතකන
ධම්මචක්ෙප්පලත්තනත්ථං නිසින්නපල්ඞ්කෙ.තම්පිහිකෙනචිඅප්පටිලත්තියං
ධම්මචක්ෙප්පලත්තනත්ථං නිසජ්ජාතිෙත්ලාලජිරාසනංවියඅචපල්ඞ්ෙංවුච්චති.
ඉමස්මිඤ්ච පන පයදති‘‘ද්කලකම, භික්ඛකල, අන්තා’’තිආදිනයප්පලත්කතචඉමස්මිං
සද්ධම්මකෙොට්ඨාකස. ධම්මයඝොයසො…යප.… දසසහස්සිය ොකධාතුං පටිච්ඡායදසි
‘‘සබ්බත්ථඨිතා සුණන්ත’’තිඅධිට්ඨාකනන. යසොළසහාකායරහීතිදුක්ඛපරිඤ්ඤා,
සමුදයප්ප ානං, නිකරොධසච්ඡිකිරියා, මග් භාලනාතිඑකෙෙස්මිංමග්ක චත්තාරි
චත්තාරිෙත්ලාකසොළසහිආොකරහි.
පඨකමනනකයනඅභිසම්කබොධිකතොපුරිමතරාලත්ථාපිඅලස්සංභාවිතාය ක ත්ලා
සී සදිසතංදස්කසත්ලාඉදානිඅභිසම්බුද්ධාලත්ථාසුඑලසී සදිසතං දස්කසතුං ‘‘අපයරො
නයෙො’’තිආදිආරද්ධං. අට්ඨහි කාරයණහීති‘‘තථාආ කතොතිතථා කතො, තථා කතොති
තථා කතො, තථක්ඛණංආ කතොතිතථා කතො, තථධම්කමයාථාලකතොඅභිසම්බුද්කධොති
තථා කතො, තථදස්සිතාය තථා කතො, තථලාදිතායතථා කතො, තථාොරිතායතථා කතො,
අභිභලනට්කඨනතථා කතො’’ති(දී.නි. අට්ඨ.1.7; ම.නි.අට්ඨ.1.12; සං.නි.අට්ඨ.
2.3.78; අ.නි.අට්ඨ.1.1.170; උදා.අට්ඨ.18; ඉතිවු.අට්ඨ.38; කථර ා.අට්ඨ.1.3; බු.
ලං.අට්ඨ.1.2 නිදානෙථා; ම ානි.අට්ඨ.14; පටි.ම.1.37) එලංවුත්කතහිඅට්ඨහි
තථා තසාධකෙහි ොරකණහි.යදිපිභ ලාකබොධිපල්ඞ්කෙනිසින්නමත්කතල
අභිසම්බුද්කධොනජාකතො, තථාපි තායනිසජ්ජායනිසින්කනොලපනුජ්ජසබ්බංපරිස්සයං
අභිසම්බුද්කධොජාකතො.තථාහිතං ‘‘අපරාජිතපල්ඞ්ෙ’’න්තිවුච්චති, තස්මා ‘‘ොව
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යබොධිපල් ඞ්කා වා’’තිලත්ලාකතනඅපරිතුස්සන්කතො ‘‘ොව අරහත්තමග්ගඤාණා
වා’’තිආ .
ඉති සක්කායෙොතිඑත්ථ ඉතිසද්කදො නිදස්සනත්කථො.කතනසක්ොකයොසරපකතො
පරිමාණකතොපරිච්කඡදකතොචදස්සිකතොතිආ ‘‘අෙං සක්කායෙො’’තිආදි.‘‘අයං
සක්ොකයො’’තිඉමිනා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාසරපකතොදස්සිතා. ‘‘එත්තයකො
සක්කායෙො’’තිඉමිනාකතපරිමාණකතොදස්සිතා.තස්සචපරිමාණස්සඑෙන්තිෙභාලං
දස්කසන්කතන ‘‘න ඉයතො භියෙෙො සක්කායෙො අත්ථී’’තිවුත්තං. සභාවයතොති
සක්ඛණකතො. සරසයතොති සකිච්චකතො. පරිෙන්තයතොතිපරිමාණපරියන්තකතො.
පරිච්යඡදයතොතියත්තකෙඨාකනතස්සපලත්තිතස්සපරිච්ඡින්දනකතො. පරිවටුමයතොති
පරිකයොසානප්පලත්තිකතො. සබ්යබපි පඤ්චුපාදානක් න්ධා දස්සිතා යහොන්ති
යථාවුත්කතන විභාක න. අෙං සක්කාෙස්ස සමුදයෙො නාමාතිඅයං ආ ාරාදිසක්ොයස්ස
සමුදකයොනාම.කතනා ‘‘එත්තාවතා’’තිආදි. අත්ථඞ්ගයමොතිනිකරොකධො.‘‘ආ ාරසමුදයා
ආ ාරනිකරොධා’’තිච අසාධාරණකමලතං ක ත්ලාකසකසසු ආදි-සද්කදන සඞ් ණ් ාති.
පණ්ණාස ක් ණපටිමණ්ඩිතන්ති පණ්ණාසඋදයලයක්ඛණවිභසිතං
සමුදයත්ථඞ් මග්

ණකතො. ඛීණාසවත්තාතිඅනලකසසංසාලකසසඤ්චආසලානං

පරික්ඛීණත්තා. අනා ාමීනම්පිහිභයංචිත්තුත්රාසඤ්චනක ොතීති. ඤාණසංයවයගො
භයතුපට්ඨානපඤ්ඤා. ඉතරාසං පන යදවතානන්තිඅඛීණාසලකදකලසන්ධායලදති.
යභොති ධම්මා පනමත්තන්තිසභාලෙථනමත්තං.
චක්කන්තිසත්ථුආණාචක්ෙං.තංපන ධම්මකතොආ තන්ති ධම්මචක්කං. තත්ථ
අරියසාලොනං පටිකලධධම්මකතොආ තන්ති ධම්මචක්කං. ඉතකරසංකදසනාධම්මකතො
ආ තන්ති ධම්මචක්කං. දුවිකධපිඤාණංපධානන්තිඤාණසීකසන වුත්තං
‘‘පටියවධඤාණම්පි යදසනාඤාණම්පී’’ති.ඉදානිතංඤාණං සරපකතොදස්කසතුං
‘‘පටියවධඤාණං නාමා’’තිආදිවුත්තං.යස්මා තස්සඤාණස්සපටිවිද්ධත්තාභ ලාතානි
සට්ඨිනයස ස්සානිකලකනයොනංදස්කසතුං සමත්කථොඅක ොසි, තස්මාතානිසට්ඨි
නයස ස්සානිකතනඤාකණනසද්ධිංකයලසිද්ධානීති ෙත්ලාදස්කසන්කතො ‘‘සට්ඨිො ච
නෙසහස්යසහි පටිවිජ්ඣී’’තිආ . තිපරිවට්ටන්ති‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිච
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‘‘පරිඤ්කඤයෙ’’න්තිච‘‘පරිඤ්ඤාත’’න්තිචඑලංතිපරිලට්ටං, තංකයල ද්වාදසාකාරං.
තන්ති කදසනාඤාණං. එස භ ලා. අප්පටිපුග්ගය ොතිපටිනිධිභතපුග් රහිකතො.
එකසදිසස්සාතිනිබ්බිොරස්ස.
සී සුත්තලණ්ණනානිට්ඨිතා.
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වෙනත් කරුණු
තථාගතස්සාති අට්ඨහි කාරණෙහි භගලා තථාගණතො. තථා ආගණතොති තථාගණතො,
තථා ගණතොති තථාගණතො, තථක්ඛෙං ආගණතොති තථාගණතො, තථධම්ණම යාථාලණතො
අභිසම්බුද්ණධොති තථාගණතො, තථදස්සිතාය තථාගණතො, තථලාදිතාය තථාගණතො,
තථාකාරිතාය තථාගණතො, අභිභලනට්ණඨන තථාගණතොති.
කථං භගලා තථා ආගවතොති තථාගවතො? යථා සබ්බණොකහිතාය උස්සුක්කමාපන්නා
පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා ආගතා, යථා විපස්සී භගලා ආගණතො, යථා සිඛී භගලා, යථා
ණලස්සභූ භගලා, යථා කකුසන්ණධො භගලා, යථා ණකොොගමණනො භගලා, යථා කස්සණපො
භගලා ආගණතො. කං වුත්තං ණ ොති? ණයන අභිනී ාණරන එණත භගලන්ණතො ආගතා,
ණතණනල අම් ාකම්පි භගලා ආගණතො. අථ ලා යථා විපස්සී භගලා…ණප.… යථා
කස්සණපො භගලා දානපාරමං පණරත්ලා,
සීණනක්ඛම්මපඤ්ඤාවීරියඛන්තිසච්චඅධිට්ඨානණමත්තාඋණපක්ඛාපාරමං පණරත්ලා,
ඉමා දස පාරමණයො, දස උපපාරමණයො, දස පරමත්ථපාරමණයොති සමතිංසපාරමණයො
පණරත්ලා අඞ්ගපරිච්චාගං, නයනධනරජ්ජපුත්තදාරපරිච්චාගන්ති ඉණම පඤ්ච
ම ාපරිච්චාණග පරිච්චජිත්ලා පුබ්බණයොගපුබ්බචරියධම්මක්ඛානඤාතත්ථචරියාදණයො
පණරත්ලා බුද්ධිචරියාය ණකොටං පත්ලා ආගණතො; තථා අම් ාකම්පි භගලා ආගණතො. අථ ලා
යථා විපස්සී භගලා…ණප.… කස්සණපො භගලා චත්තාණරො සතිපට්ඨාණන, චත්තාණරො
සම්මප්පධාණන, චත්තාණරො ඉද්ධිපාණද, පඤ්චින්ද්රියාි, පඤ්ච බාි, සත්ත
ණබොජ්ඣඞ්ණග, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භාණලත්ලා බ්රූණ ත්ලා ආගණතො, තථා
අම් ාකම්පි භගලා ආගණතො. එලං තථා ආගණතොති තථාගණතො.
‘‘යණථල ණොකම්හි විපස්සිආදණයො,
සබ්බඤ්ඤුභාලං මුනණයො ඉධාගතා;
තථා අයං සකයමුනීපි ආගණතො,
තථාගණතො වුච්චති ණතන චක්ඛුමා’’ති.
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එලං තථා ආගණතොති තථාගණතො.
කථං තථා ගවතොති තථාගවතො? යථා සම්පතිජාණතො විපස්සී භගලා ගණතො…ණප.…
කස්සණපො භගලා ගණතො.
කථඤ්ච ණසො භගලා ගණතො? ණසො හි සම්පති ජාණතොල සණමහි පාණදහි පථවියං
පතිට්ඨාය උත්තරාභිමුණඛො සත්තපදවීති ාණරන ගණතො. යථා – ‘‘සම්පතිජාණතො ණඛො,
ආනන්ද, ණබොධිසත්ණතො සණමහි පාණදහි පතිට්ඨහිත්ලා උත්තරාභිමුණඛො
සත්තපදවීති ාණරන ගච්ඡති, ණසතම්හි ඡත්ණත අනුධාරියමාණන සබ්බා ච දිසා
අනුවිණොණකති, ආසභිං ලාචං භාසති – ‘අග්ණගො මස්ම ණොකස්ස, ණජට්ණඨො මස්ම
ණොකස්ස, ණසට්ණඨො මස්ම ණොකස්ස, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථිදාි පුනබ්භණලො’ති’’
(දී. ි. 2.31).
තඤ්චස්ස ගමනං තථං අණ ොසි? අවිතථං අණනණකසං විණසසාධිගමානං
පුබ්බිමත්තභාණලන. යඤ්හි ණසො සම්පතිජාණතොල සණමහි පාණදහි පතිට්ඨහි. ඉදමස්ස
චතුරිද්ධිපාදපටාභස්ස පුබ්බිමත්තං.
උත්තරාභිමුඛභාණලො පන සබ්බණොකුත්තරභාලස්ස පුබ්බිමත්තං.
සත්තපදවීති ාණරො, සත්තණබොජ්ඣඞ්ගරතනපටාභස්ස.
‘‘සුලණ්ෙදණ්ඩා වීතිපතන්ති චාමරා’’ති, එත්ථ වුත්තචාමරුක්ණඛණපො පන
සබ්බතිත්ථියිම්මද්දනස්ස.
ණසතච්ඡත්තධාරෙං, අර ත්තවිමුත්තිලරවිමණසතච්ඡත්තපටාභස්ස.
සත්තමපදපරි ඨත්ලා සබ්බදිසානුවිණොකනං,
සබ්බඤ්ඤුතානාලරෙඤාෙපටාභස්ස.
ආසභිලාචාභාසනං අප්පටලත්තියලරධම්මචක්කප්පලත්තනස්ස පුබ්බිමත්තං.
තථා අයං භගලාපි ගණතො, තඤ්චස්ස ගමනං තථං අණ ොසි, අවිතථං, ණතසංණයල
විණසසාධිගමානං පුබ්බිමත්තභාණලන.
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ණතනාහු ණපොරාො –
‘‘මුහුත්තජාණතොල ගලම්පතී යථා,
සණමහි පාණදහි ඵුසී ලසුන්ධරං;
ණසො වික්කමී සත්ත පදාි ණගොතණමො,
ණසතඤ්ච ඡත්තං අනුධාරයං මර.
ගන්ත්ලාන ණසො සත්ත පදාි ණගොතණමො,
දිසා විණොණකසි සමා සමන්තණතො;
අට්ඨඞ්ගුණපතං ගිරමබ්භුදීරයි,
සීණ ො යථා පබ්බතමුද්ධිට්ඨිණතො’’ති.
එලං තථා ගණතොති තථාගණතො.
අථ ලා යථා විපස්සී භගලා…ණප.… යථා කස්සණපො භගලා, අයම්පි භගලා තණථල
ණනක්ඛම්ණමන කාමච්ඡන්දං ප ාය ගණතො, අබයාපාණදන බයාපාදං, ආණොකසඤ්ඤාය
ථිනමද්ධං, අවික්ණඛණපන උද්ධච්චකුක්කුච්චං, ධම්මලලත්ථාණනන විචිකච්ඡං ප ාය
ඤාණෙන අවිජ්ජං පදාණත්ලා, පාණමොජ්ණජන අරතිං විණනොණදත්ලා, පඨමජ්ඣාණනන
නීලරෙකලාටං උග්ඝාණටත්ලා, දුතියජ්ඣාණනන විතක්කවිචාරං වපසණමත්ලා,
තතියජ්ඣාණනන පීතිං විරාණජත්ලා, චතුත්ථජ්ඣාණනන සුඛදුක්ඛං ප ාය,
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා රපසඤ්ඤාපටඝසඤ්ඤානානත්තසඤ්ඤාණයො
සමතික්කමත්ලා, විඤ්ඤාෙඤ්චායතනසමාපත්තියා ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං,
ආකඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා විඤ්ඤාෙඤ්චායතනසඤ්ඤං,
ණනලසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ආකඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං
සමතික්කමත්ලා ගණතො.
අිච්චානුපස්සනාය ිච්චසඤ්ඤං ප ාය, දුක්ඛානුපස්සනාය සුඛසඤ්ඤං,
අනත්තානුපස්සනාය අත්තසඤ්ඤං, ිබ්බිදානුපස්සනාය නන්දිං, විරාගානුපස්සනාය
රාගං, ිණරොධානුපස්සනාය සමුදයං, පටිස්සග්ගානුපස්සනාය ආදානං, ඛයානුපස්සනාය
ඝනසඤ්ඤං, ලයානුපස්සනාය ආයූ නං, විපරිොමානුපස්සනාය ධුලසඤ්ඤං,
අිමත්තානුපස්සනාය ිමත්තං, අප්පණිහිතානුපස්සනාය පණිධිං, සුඤ්ඤතානුපස්සනාය
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අභිිණලසං, අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය සාරාදානාභිිණලසං, යථාභූතඤාෙදස්සණනන
සම්ණමො ාභිිණලසං, ආදීනලානුපස්සනාය ආයාභිිණලසං, පටසඞ්ඛානුපස්සනාය
අප්පටසඞ්ඛං, විලට්ටානුපස්සනාය සංණයොගාභිිණලසං, ණසොතාපත්තිමග්ණගන
දිට්ණඨකට්ණඨ කණණස භඤ්ජිත්ලා, සකදාගාමමග්ණගන ඔළාරිණක කණණස ප ාය,
අනාගාමමග්ණගන අණුස ගණත කණණස සමුග්ඝාණටත්ලා, අර ත්තමග්ණගන
සබ්බකණණස සමුච්ඡින්දිත්ලා ගණතො. එලම්පි තථා ගණතොති තථාගණතො.
කථං තථලක්ඛණං ආගවතොති තථාගවතො?පථවීධාතුයා කක්ඛළත්තක්ඛෙං තථං
අවිතථං. ආණපොධාතුයා පග්ඝරෙක්ඛෙං. ණතණජොධාතුයා උණ් ත්තක්ඛෙං.
ලාණයොධාතුයා විත්ථම්භනක්ඛෙං. ආකාසධාතුයා අසම්ඵුට්ඨක්ඛෙං.
විඤ්ඤාෙධාතුයා විජානනක්ඛෙං.
රපස්ස රුප්පනක්ඛෙං. ණලදනාය ණලදයිතක්ඛෙං. සඤ්ඤාය
සඤ්ජානනක්ඛෙං. සඞ්ඛාරානං අභිසඞ්ඛරෙක්ඛෙං. විඤ්ඤාෙස්ස
විජානනක්ඛෙං.
විතක්කස්ස අභිිණරොපනක්ඛෙං. විචාරස්ස අනුමජ්ජනක්ඛෙං පීතියා
ඵරෙක්ඛෙං. සුඛස්ස සාතක්ඛෙං. චිත්ණතකග්ගතාය අවික්ණඛපක්ඛෙං. ඵස්සස්ස
ඵුසනක්ඛෙං.
සද්ධින්ද්රියස්ස අධිණමොක්ඛක්ඛෙං. වීරියින්ද්රියස්ස පග්ග ක්ඛෙං. සතින්ද්රියස්ස
උපට්ඨානක්ඛෙං. සමාධින්ද්රියස්ස අවික්ණඛපක්ඛෙං. පඤ්ඤින්ද්රියස්ස
පජානනක්ඛෙං.
සද්ධාබස්ස අස්සද්ධිණය අකම්පියක්ඛෙං. වීරියබස්ස ණකොසජ්ණජ, සතිබස්ස
මුට්ඨස්සච්ණච. සමාධිබස්ස උද්ධච්ණච, පඤ්ඤාබස්ස අවිජ්ජාය අකම්පියක්ඛෙං.
සතිසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස උපට්ඨානක්ඛෙං. ධම්මවිචයසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස
පවිචයක්ඛෙං. වීරියසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස පග්ග ක්ඛෙං. පීතිසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස
ඵරෙක්ඛෙං. පස්සද්ධිසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස වපසමක්ඛෙං. සමාධිසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස
අවික්ණඛපක්ඛෙං. උණපක්ඛාසම්ණබොජ්ඣඞ්ගස්ස පටසඞ්ඛානක්ඛෙං.
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සම්මාදිට්ඨියා දස්සනක්ඛෙං. සම්මාසඞ්කප්පස්ස අභිිණරොපනක්ඛෙං.
සම්මාලාචාය පරිග්ග ක්ඛෙං. සම්මාකම්මන්තස්ස සමුට්ඨානක්ඛෙං.
සම්මාආජීලස්ස ණලොදානක්ඛෙං. සම්මාලායාමස්ස පග්ග ක්ඛෙං. සම්මාසතියා
උපට්ඨානක්ඛෙං. සම්මාසමාධිස්ස අවික්ණඛපක්ඛෙං.
අවිජ්ජාය අඤ්ඤාෙක්ඛෙං. සඞ්ඛාරානං ණචතනාක්ඛෙං. විඤ්ඤාෙස්ස
විජානනක්ඛෙං. නාමස්ස නමනක්ඛෙං. රපස්ස රුප්පනක්ඛෙං. සළායතනස්ස
ආයතනක්ඛෙං. ඵස්සස්ස ඵුසනක්ඛෙං. ණලදනාය ණලදයිතක්ඛෙං. තණ් ාය
ණ තුක්ඛෙං. උපාදානස්ස ග ෙක්ඛෙං. භලස්ස ආයූ නක්ඛෙං. ජාතියා
ිබ්බත්තික්ඛෙං. ජරාය ජීරෙක්ඛෙං. මරෙස්ස චුතික්ඛෙං.
ධාතනං සුඤ්ඤතාක්ඛෙං. ආයතනානං ආයතනක්ඛෙං. සතිපට්ඨානානං
උපට්ඨානක්ඛෙං. සම්මප්පධානානං පද නක්ඛෙං. ඉද්ධිපාදානං ඉජ්ඣනක්ඛෙං.
ඉන්ද්රියානං අධිපතික්ඛෙං. බානං අකම්පියක්ඛෙං. ණබොජ්ඣඞ්ගානං
ියයානක්ඛෙං. මග්ගස්ස ණ තුක්ඛෙං.
සච්චානං තථක්ඛෙං. සමථස්ස අවික්ණඛපක්ඛෙං. විපස්සනාය
අනුපස්සනාක්ඛෙං. සමථවිපස්සනානං එකරසක්ඛෙං. යගනද්ධානං
අනතිලත්තනක්ඛෙං.
සීවිසුද්ධියා සංලරක්ඛෙං. චිත්තවිසුද්ධියා අවික්ණඛපක්ඛෙං. දිට්ඨිවිසුද්ධියා
දස්සනක්ඛෙං.
ඛණය ඤාෙස්ස සමුච්ණඡදනක්ඛෙං. අනුප්පාණද ඤාෙස්ස පස්සද්ධික්ඛෙං.
ඡන්දස්ස මක්ඛෙං. මනසිකාරස්ස සමුට්ඨාපනක්ඛෙං. ඵස්සස්ස
සණමොධානක්ඛෙං. ණලදනාය සණමොසරෙක්ඛෙං. සමාධිස්ස පමුඛක්ඛෙං. සතියා
ආධිපණතයයක්ඛෙං. පඤ්ඤාය තතුත්තරියක්ඛෙං. විමුත්තියා සාරක්ඛෙං…
අමණතොගධස්ස ිබ්බානස්ස පරිණයොසානක්ඛෙං තථං අවිතථං. එලං තථක්ඛෙං
ඤාෙගතියා ආගණතො අවිරජ්ඣිත්ලා පත්ණතො අනුප්පත්ණතොති තථාගණතො. එලං
තථක්ඛෙං ආගණතොති තථාගණතො.
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කථං තථධම්වෙ යාථාෙවතො අභිසම්බුද්වධොති තථාගවතො? තථධම්මා නාම චත්තාරි
අරියසච්චාි. යථා – ‘‘චත්තාරිමාි, භික්ඛණල, තථාි අවිතථාි අනඤ්ඤථාි.
කතමාි චත්තාරි? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති භික්ඛණල, තථණමතං අවිතථණමතං
අනඤ්ඤථණමත’’න්ති (සං. ි. 5.1090) විත්ථාණරො. තාි ච භගලා අභිසම්බුද්ණධො, තස්මා
තථානං ධම්මානං අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගණතොති වුච්චති. අභිසම්බුද්ධත්ණථො ණ ත්ථ
ගතසද්ණදො.
අපි ච ජරාමරෙස්ස ජාතිපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්ණඨො තණථො අවිතණථො
අනඤ්ඤණථො…ණප.…, සඞ්ඛාරානං අවිජ්ජාපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්ණඨො තණථො
අවිතණථො අනඤ්ඤණථො…ණප.…, තථා අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානං පච්චයට්ණඨො, සඞ්ඛාරානං
විඤ්ඤාෙස්ස පච්චයට්ණඨො…ණප.…, ජාතියා ජරාමරෙස්ස පච්චයට්ණඨො තණථො
අවිතණථො අනඤ්ඤණථො. තං සබ්බං භගලා අභිසම්බුද්ණධො, තස්මාපි තථානං ධම්මානං
අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගණතොති වුච්චති. එලං තථධම්ණම යාථාලණතො අභිසම්බුද්ණධොති
තථාගණතො.
කථං තථදස්සිතාය තථාගවතො? භගලා යං සණදලණක ණොණක…ණප.…,
සණදලමනුස්සාය පජාය අපරිමාොසු ණොකධාතසු අපරිමාොනං සත්තානං චක්ඛුද්ලාණර
ආපාථමාගච්ඡන්තං රපාරම්මෙං නාම අත්ථි, තං සබ්බාකාරණතො ජානාති පස්සති. එලං
ජානතා පස්සතා ච, ණතන තං ඉට්ඨාිට්ඨාදිලණසන ලා දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාණතසු
බ්භමානකපදලණසන ලා. ‘‘කතමං තං රපං රපායතනං? යං රපං චතුන්නං
ම ාභූතානං උපාදාය ලණ්ෙිභා සිදස්සනං සප්පටඝං නීං පීතක’’න්තිආදිනා (ධ. ස.
616) නණයන අණනණකහි නාණමහි ණතරසහි ලාණරහි ද්ණලපඤ්ඤාසාය නණයහි
විභජ්ජමානං තථණමල ණ ොති, විතථං නත්ථි. එස නණයො ණසොතද්ලාරාදීසුපි ආපාථං
ආගච්ඡන්ණතසු සද්දාදීසු. වුත්තඤ්ණචතං භගලතා – ‘‘යං භික්ඛණල, සණදලකස්ස
ණොකස්ස…ණප.… සණදලමනුස්සාය පජාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං
පරිණයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තම ං ජානාම. තම ං අබ්භඤ්ඤාසිං, තං තථාගතස්ස
විදිතං, තං තථාගණතො න උපට්ඨාසී’’ති (අ. ි. 4.24). එලං තථදස්සිතාය තථාගණතො.
තත්ථ තථදස්සී අත්ණථ තථාගණතොති පදසම්භණලො ණලදිතබ්ණබො.
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කථං තථොදිතාය තථාගවතො? යං රත්තිං භගලා ණබොධිමණ්ණඩ අපරාජිතපල්ඞ්ණක
ිසින්ණනො තිණ්ෙං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්ලා අනුත්තරං සම්මාසම්ණබොධිං
අභිසම්බුද්ණධො, යඤ්ච රත්තිං යමකසාානමන්තණර අනුපාදිණසසාය ිබ්බානධාතුයා
පරිිබ්බායි, එත්ථන්තණර පඤ්චචත්තාලීසලස්සපරිමාණෙ කාණ පඨමණබොධියාපි
මජ්ඣිමණබොධියාපි පච්ඡිමණබොධියාපි යං භගලතා භාසිතං – සුත්තං, ණගයයං…ණප.…
ණලදල්ං, තං සබ්බං අත්ථණතො ච බයඤ්ජනණතො ච අනුපලජ්ජං, අනනමනධිකං,
සබ්බාකාරපරිපුණ්ෙං, රාගමදිම්මදනං, ණදොසණමො මදිම්මදනං. නත්ථි තත්ථ
ලාග්ගමත්තම්පි අලක්ඛලිතං, සබ්බං තං එකමුද්දිකාය ඤ්ඡිතං විය, එකනාළියා මතං
විය, එකතුාය තුලිතං විය ච, තථණමල ණ ොති අවිතථං අනඤ්ඤථං. ණතනා – ‘‘යඤ්ච,
චුන්ද, රත්තිං තථාගණතො අනුත්තරං සම්මාසම්ණබොධිං අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිං
අනුපාදිණසසාය ිබ්බානධාතුයා පරිිබ්බායති, යං එතස්මං අන්තණර භාසති පති
ිද්දිසති, සබ්බං තං තණථල ණ ොති, ණනො අඤ්ඤථා. තස්මා ‘තථාගණතො’ති වුච්චතී’’ති (අ.
ි. 4.23). ගදත්ණථො ණ ත්ථ ගතසද්ණදො. එලං තථලාදිතාය තථාගණතො.
අපි ච ආගදනං ආගණදො, ලචනන්ති අත්ණථො. තණයො අවිපරීණතො ආගණදො අස්සාති, දකාරස්ස ත-කාරං කත්ලා තථාගණතොති එලණමතස්මං අත්ණථ පදසිද්ධි ණලදිතබ්බා.
කථං තථාකාරිතාය තථාගවතො? භගලණතො හි ලාචාය කාණයො අනුණොණමති,
කායස්සපි ලාචා, තස්මා යථාලාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාලාදී ච ණ ොති. එලංභූතස්ස චස්ස
යථාලාචා, කාණයොපි තථා ගණතො පලත්ණතොති අත්ණථො. යථා ච කාණයො, ලාචාපි තථා ගතා
පලත්තාති තථාගණතො. ණතණනලා – ‘‘යථාලාදී, භික්ඛණල, තථාගණතො තථාකාරී,
යථාකාරී තථාලාදී. ඉති යථාලාදී තථාකාරී යථාකාරී තථාලාදී. තස්මා ‘තථාගණතො’ති
වුච්චතී’’ති (අ. ි. 4.23). එලං තථාකාරිතාය තථාගණතො.
කථං අභිභෙනට්වෙන තථාගවතො? උපරි භලග්ගං ණ ට්ඨා අවීචිං පරියන්තං කත්ලා
තිරියං අපරිමාොසු ණොකධාතසු සබ්බසත්ණත අභිභලති සීණනපි සමාධිනාපි පඤ්ඤායපි
විමුත්තියාපි, විමුත්තිඤාෙදස්සණනනපි න තස්ස තුා ලා පමාෙං ලා අත්ථි; අතුණො
අප්පණමණයයො අනුත්තණරො රාජාතිරාජා ණදලණදණලො සක්කානං අතිසක්ණකො බ්ර ්මානං
අතිබ්ර මා.
් ණතනා – ‘‘සණදලණක, භික්ඛණල, ණොණක…ණප.… සණදලමනුස්සාය පජාය
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තථාගණතො අභිභූ අනභිභූණතො අඤ්ඤදත්ථුදණසො ලසලත්තී, තස්මා ‘තථාගණතො’ති
වුච්චතී’’ති.
තණෙලං පදසිද්ධි ණලදිතබ්බා. අගණදො විය අගණදො. ණකො පණනස? ණදසනාවිාසමණයො
ණචල පුඤ්ඤුස්සණයො ච. ණතන ණ ස ම ානුභාණලො භිසක්ණකො දිබ්බාගණදන සප්ණප විය
සබ්බපරප්පලාදිණනො සණදලකඤ්ච ණොකං අභිභලති. ඉති සබ්බාණොකාභිභලණන තණථො
අවිපරීණතො ණදසනාවිාසමණයො ණචල පුඤ්ඤුස්සණයො ච අගණදො අස්සාති. ද-කාරස්ස තකාරං කත්ලා තථාගණතොති ණලදිතබ්ණබො. එලං අභිභලනට්ණඨන තථාගණතො.
අපි ච තථාය ගණතොතිපි තථාගණතො, තථං ගණතොතිපි තථාගණතො. ගවතොති අලගණතො,
අතීණතො පත්ණතො පටපන්ණනොති අත්ණථො.
තත්ථ සකණොකං තීරෙපරිඤ්ඤාය තථාය ගණතො අලගණතොති තථාගණතො.
ණොකසමුදයං ප ානපරිඤ්ඤාය තථාය ගණතො අතීණතොති තථාගණතො. ණොකිණරොධං
සච්ඡිකරියාය තථාය ගණතො පත්ණතොති තථාගණතො. ණොකිණරොධගාමිං පටපදං තථං
ගණතො පටපන්ණනොති තථාගණතො. ණතන වුත්තං භගලතා –
‘‘ණොණකො, භික්ඛණල, තථාගණතන අභිසම්බුද්ණධො, ණොකස්මා තථාගණතො
විසංයත්ණතො. ණොකසමුදණයො, භික්ඛණල, තථාගණතන අභිසම්බුද්ණධො,
ණොකසමුදණයො තථාගතස්ස පහීණනො. ණොකිණරොණධො, භික්ඛණල, තථාගණතන
අභිසම්බුද්ණධො, ණොකිණරොණධො තථාගතස්ස සච්ඡිකණතො. ණොකිණරොධගාමනී
පටපදා, භික්ඛණල, තථාගණතන අභිසම්බුද්ධා, ණොකිණරොධගාමනී පටපදා
තථාගතස්ස භාවිතා. යං භික්ඛණල, සණදලකස්ස ණොකස්ස…ණප.… සබ්බං තං
තථාගණතන අභිසම්බුද්ධං. තස්මා, තථාගණතොති වුච්චතී’’ති (අ. ි. 4.23).
තස්සපි එලං අත්ණථො ණලදිතබ්ණබො. ඉදම්පි ච තථාගතස්ස තථාගතභාලදීපණන
මුඛමත්තණමල. සබ්බාකාණරන පන තථාගණතොල තථාගතස්ස තථාගතභාලං ලණ්ණෙයය.
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වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි
2. අත්තානුදිට්ඨිනිද්දෙද ො
130. අත්තානුදිට්ඨියා කතමෙහි වීසතියා ආකාමෙහි අභිනිමවමසො ම ොති? ඉධ
අස්සුතවා පුථුජ්ජමනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්ෙස්ස අමකොවිමදො අරියධම්මෙ
අවිනීමතො, සප්පුරිසානං අදස්සාවී සප්පුරිසධම්ෙස්ස අමකොවිමදො සප්පුරිසධම්මෙ
අවිනීමතො රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රූපං
රූපස්මං වා අත්තානං; මවදනං…මප.… සඤ්ඤං…මප.… සඞ්ඛාමෙ…මප.…
විඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා
විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මං වා අත්තානං.
131. කථං රූපං අත්තදතො මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො පථවීකසිණං අත්තමතො
සෙනුපස්සති – ‘‘යං පථවීකසිණං, මසො අ ං; මයො අ ං, තං පථවීකසිණ’’න්ති.
පථවීකසිණඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. මසයයථාි මතලප්පදීපස්ස ඣායමතො
‘‘යා අච්චි මසො වණ්මණො, මයො වණ්මණො සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ් වණ්ණඤ් අද්වයං
සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො පථවීකසිණං අත්තමතො සෙනුපස්සති – ‘‘යං
පථවීකසිණං, මසො අ ං; මයො අ ං, තං පථවීකසිණ’’න්ති. පථවීකසිණඤ් අත්තඤ්
අද්වයං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා
දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං පඨො රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි.

අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි.
මච්ඡාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ද්මවව ගතිමයො…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න
දිට්ඨිමයො.
ඉමධකච්ම ො ආමපොකසිණං… මතමජොකසිණං… වාමයොකසිණං… නීලකසිණං…
පීතකසිණං… මලොහිතකසිණං… ඔදාතකසිණං අත්තමතො සෙනුපස්සති – ‘‘යං
ඔදාතකසිණං, මසො අ ං; මයො අ ං, තං ඔදාතකසිණ’’න්ති. ඔදාතකසිණඤ් අත්තඤ්
අද්වයං සෙනුපස්සති. මසයයථාි මතලප්පදීපස්ස ඣායමතො ‘‘යා අච්චි, මසො වණ්මණො;
මයො වණ්මණො, සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ් වණ්ණඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. එවමෙව
1

ඉමධකච්ම ො…මප.… ඔදාතකසිණඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං පඨො රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං රූපං

අත්තමතො සෙනුපස්සති.
කථං රූපවන්තං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො මවදනං… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ
අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉමනා රූමපන රූපවා’’ති. රූපවන්තං අත්තානං
සෙනුපස්සති. මසයයථාි ුකක්මඛො ඡායාසම්පන්මනො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං
වමදයය – ‘‘අයං ුකක්මඛො, අයං ඡායා. අඤ්මඤො ුකක්මඛො, අඤ්ඤා ඡායා. මසො මඛො
පනායං ුකක්මඛො ඉොය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං ුකක්ඛං සෙනුපස්සති. එවමෙවං
ඉමධකච්ම ො මවදනං…මප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං අත්තමතො
සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන අයං අත්තා
ඉමනා රූමපන රූපවා’’ති. රූපවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො
දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ්

වත්ථු – අයං දුතියා රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි
දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං රූපවන්තං අත්තානං

සෙනුපස්සති.
කථං අත්තනි රූපං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො මවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ…
විඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි ඉදං රූප’’න්ති. අත්තනි රූපං සෙනුපස්සති. මසයයථාි පුප්ඵං
ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘ඉදං පුප්ඵං, අයං ගන්මධො;
අඤ්ඤං පුප්ඵං, අඤ්මඤො ගන්මධො. මසො මඛො පනායං ගන්මධො ඉෙස්මං පුප්මඵ’’ති.
පුප්ඵස්මං ගන්ධං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො මවදනං…මප.… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ
අත්තා. ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි ඉදං රූප’’න්ති. අත්තනි රූපං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං තතියා රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි
2

මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං අත්තනි

රූපං සෙනුපස්සති.
කථං රූප ්මං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො මවදනං…මප.… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ
අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉෙස්මං රූමප’’ති. රූපස්මං අත්තානං
සෙනුපස්සති. මසයයථාි ෙි  කෙණ්ඩමක පක්ඛිත්මතො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං
වමදයය – ‘‘අයං ෙි , අයං කෙණ්ඩමකො. අඤ්මඤො ෙි , අඤ්මඤො කෙණ්ඩමකො. මසො
මඛො පනායං ෙි  ඉෙස්මං කෙණ්ඩමක’’ති. කෙණ්ඩකස්මං ෙි ං සෙනුපස්සති.
එවමෙවං ඉමධකච්ම ො මවදනං…මප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං අත්තමතො
සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා
ඉෙස්මං රූමප’’ති. රූපස්මං අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න
වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං

තුත්ථා රූපවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.…
ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං රූපස්මං අත්තානං සෙනුපස්සති.

132. කථං දවෙනං අත්තදතො මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො ක්ඛුසම්ඵස්සජං මවදනං
මසොතසම්ඵස්සජං මවදනං ඝානසම්ඵස්සජං මවදනං ජිව් ාසම්ඵස්සජං මවදනං
කායසම්ඵස්සජං මවදනං ෙමනොසම්ඵස්සජං මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. ‘‘යා
ෙමනොසම්ඵස්සජා මවදනා මසො අ ං, මයො අ ං සා ෙමනොසම්ඵස්සජා මවදනා’’ති –
ෙමනොසම්ඵස්සජං මවදනඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. මසයයථාි
මතලප්පදීපස්ස ඣායමතො ‘‘යා අච්චි මසො වණ්මණො, මයො වණ්මණො සා අච්චී’’ති –
අච්චිඤ් වණ්ණඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො ෙමනොසම්ඵස්සජං
මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. ‘‘යා ෙමනොසම්ඵස්සජා මවදනා මසො අ ං, මයො අ ං සා
ෙමනොසම්ඵස්සජා මවදනා’’ති – ෙමනොසම්ඵස්සජං මවදනඤ් අත්තඤ් අද්වයං
සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි,
අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං පඨො මවදනාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි.

අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න
එවං මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති.
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දිට්ඨිමයො.

කථං දවෙනාවන්තං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො සඤ්ඤං…මප.…
සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො
මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය මවදනාය මවදනාවා’’ති. මවදනාවන්තං
අත්තානං සෙනුපස්සති. මසයයථාි ුකක්මඛො ඡායාසම්පන්මනො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො
එවං වමදයය – ‘‘අයං ුකක්මඛො, අයං ඡායා. අඤ්මඤො ුකක්මඛො, අඤ්ඤා ඡායා. මසො මඛො
පනායං ුකක්මඛො ඉොය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං ුකක්ඛං සෙනුපස්සති. එවමෙවං
ඉමධකච්ම ො සඤ්ඤං…මප.… සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති.
තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය
මවදනාය මවදනාවා’’ති. මවදනාවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො
දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ්

වත්ථු – අයං දුතියා මවදනාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි
දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං මවදනාවන්තං

අත්තානං සෙනුපස්සති.
කථං අත්තනි දවෙනං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො සඤ්ඤං…මප.… සඞ්ඛාමෙ…
විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි අයං මවදනා’’ති. අත්තනි මවදනං සෙනුපස්සති. මසයයථාි
පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘ඉදං පුප්ඵං, අයං
ගන්මධො; අඤ්ඤං පුප්ඵං, අඤ්මඤො ගන්මධො. මසො මඛො පනායං ගන්මධො ඉෙස්මං
පුප්මඵ’’ති. පුප්ඵස්මං ගන්ධං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො සඤ්ඤං…මප.…
සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො
මෙ අත්තා. ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි අයං මවදනා’’ති. අත්තනි මවදනං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං තතියා මවදනාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං අත්තනි

මවදනං සෙනුපස්සති.
කථං දවෙනාය අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො සඤ්ඤං…මප.… සඞ්ඛාමෙ…
විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය මවදනායා’’ති. මවදනාය අත්තානං සෙනුපස්සති.
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මසයයථාි ෙි  කෙණ්ඩමක පක්ඛිත්මතො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘අයං
ෙි , අයං කෙණ්ඩමකො. අඤ්මඤො ෙි , අඤ්මඤො කෙණ්ඩමකො. මසො මඛො පනායං ෙි 
ඉෙස්මං කෙණ්ඩමක’’ති. කෙණ්ඩකස්මං ෙි ං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො
සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං… රූපං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති –
‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය මවදනායා’’ති. මවදනාය
අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි.
අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං තුත්ථා මවදනාවත්ථුකා

අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි,
න

දිට්ඨිමයො. එවං මවදනාය අත්තානං සෙනුපස්සති.
133. කථං ඤ්ඤං අත්තදතො මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො ක්ඛුසම්ඵස්සජං

සඤ්ඤං…මප.… මසොතසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං… ඝානසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං…
ජිව් ාසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං… කායසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං… ෙමනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං
අත්තමතො සෙනුපස්සති. යා ෙමනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා මසො අ ං, මයො අ ං සා
ෙමනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා’’ති. ෙමනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤඤ් අත්තඤ් අද්වයං
සෙනුපස්සති. මසයයථාි මතලප්පදීපස්ස ඣායමතො ‘‘යා අච්චි මසො වණ්මණො, මයො
වණ්මණො සා අච්චී’’ති – අච්චිඤ් වණ්ණඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. එවමෙවං
ඉමධකච්ම ො ෙමනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති – ‘‘යා
ෙමනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා මසො අ ං, මයො අ ං සා ෙමනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා’’ති.
ෙමනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො
දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ්

වත්ථු – අයං පඨො සඤ්ඤාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි
දිට්ඨිවිපත්ති…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං සඤ්ඤං අත්තමතො

සෙනුපස්සති.
කථං ඤ්ඤාවන්තං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො සඞ්ඛාමෙ…මප.…
විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො
මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය සඤ්ඤාය සඤ්ඤාවා’’ති.
සඤ්ඤාවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති. මසයයථාි ුකක්මඛො ඡායාසම්පන්මනො අස්ස.
තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘අයං ුකක්මඛො, අයං ඡායා. අඤ්මඤො ුකක්මඛො, අඤ්ඤා
5

ඡායා. මසො මඛො පනායං ුකක්මඛො ඉොය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං ුකක්ඛං
සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං
අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ
අයං අත්තා ඉොය සඤ්ඤාය සඤ්ඤාවා’’ති. සඤ්ඤාවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං දුතියා සඤ්ඤාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං සඤ්ඤාවන්තං

අත්තානං සෙනුපස්සති.
කථං අත්තනි ඤ්ඤං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො සඞ්ඛාමෙ…මප.… විඤ්ඤාණං…
රූපං… මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි අයං සඤ්ඤා’’ති. අත්තනි සඤ්ඤං සෙනුපස්සති. මසයයථාි
පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘ඉදං පුප්ඵං, අයං
ගන්මධො. අඤ්ඤං පුප්ඵං, අඤ්මඤො ගන්මධො. මසො මඛො පනායං ගන්මධො ඉෙස්මං
පුප්මඵ’’ති. පුප්ඵස්මං ගන්ධං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො සඞ්ඛාමෙ…
විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො
මෙ අත්තා. ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි අයං සඤ්ඤා’’ති. අත්තනි සඤ්ඤං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං තතියා සඤ්ඤාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං අත්තනි සඤ්ඤං

සෙනුපස්සති.
කථං ඤ්ඤාය අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො සඞ්ඛාමෙ …මප.…
විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො
මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය සඤ්ඤායා’’ති. සඤ්ඤාය අත්තානං
සෙනුපස්සති. මසයයථාි ෙි  කෙණ්ඩමක පක්ඛිත්මතො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං
වමදයය – ‘‘අයං ෙි , අයං කෙණ්ඩමකො. අඤ්මඤො ෙි , අඤ්මඤො කෙණ්ඩමකො. මසො
මඛො පනායං ෙි  ඉෙස්මං කෙණ්ඩමක’’ති. කෙණ්ඩකස්මං ෙි ං සෙනුපස්සති. එවමෙව
ඉමධකච්ම ො සඞ්ඛාමෙ… විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස
එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉොය
6

සඤ්ඤායා’’ති. සඤ්ඤාය අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න
වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා
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තුත්ථා සඤ්ඤාවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි
සඤ්මඤොජනානි න

දිට්ඨිමයො. එවං සඤ්ඤාය අත්තානං සෙනුපස්සති.

134. කථං ඞ්ඛාදෙ අත්තදතො මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො ක්ඛුසම්ඵස්සජං
ම තනං මසොතසම්ඵස්සජං ම තනං ඝානසම්ඵස්සජං ම තනං ජිව් ාසම්ඵස්සජං ම තනං
කායසම්ඵස්සජං ම තනං ෙමනොසම්ඵස්සජං ම තනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. ‘‘යා
ෙමනොසම්ඵස්සජා ම තනා, මසො අ ං; මයො අ ං සා ෙමනොසම්ඵස්සජා ම තනා’’ති –
ෙමනොසම්ඵස්සජං ම තනඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. මසයයථාි
මතලප්පදීපස්ස ඣායමතො ‘‘යා අච්චි මසො වණ්මණො, මයො වණ්මණො සා අච්චී’’ති –
අච්චිඤ් වණ්ණඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො ෙමනොසම්ඵස්සජං
ම තනං අත්තමතො සෙනුපස්සති. ‘‘යා ෙමනොසම්ඵස්සජා ම තනා මසො අ ං, මයො අ ං
සා ෙමනොසම්ඵස්සජා ම තනා’’ති – ෙමනොසම්ඵස්සජං ම තනඤ් අත්තඤ් අද්වයං
සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි,
අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං පඨො සඞ්ඛාෙවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි.

අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං

සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති.
කථං ඞ්ඛාෙවන්තං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො විඤ්ඤාණං… රූපං…
මවදනං… සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉමෙහි සඞ්ඛාමෙහි සඞ්ඛාෙවා’’ති. සඞ්ඛාෙවන්තං
අත්තානං සෙනුපස්සති. මසයයථාි ුකක්මඛො ඡායාසම්පන්මනො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො
එවං වමදයය – ‘‘අයං ුකක්මඛො, අයං ඡායා. අඤ්මඤො ුකක්මඛො, අඤ්ඤා ඡායා. මසො මඛො
පනායං ුකක්මඛො ඉොය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං ුකක්ඛං සෙනුපස්සති. එවමෙව
ඉමධකච්ම ො විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං… සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස
එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා. ඉමෙහි සඞ්ඛාමෙහි
සඞ්ඛාෙවා’’ති. සඞ්ඛාෙවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි
න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා
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දුතියා සඞ්ඛාෙවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි
සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං සඞ්ඛාෙවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති.

කථං අත්තනි ඞ්ඛාදෙ මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො විඤ්ඤාණං… රූපං…
මවදනං… සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි ඉමෙ සඞ්ඛාො’’ති. අත්තනි සඞ්ඛාමෙ සෙනුපස්සති. මසයයථාි
පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘ඉදං පුප්ඵං, අයං
ගන්මධො; අඤ්ඤං පුප්ඵං, අඤ්මඤො ගන්මධො. මසො මඛො පනායං ගන්මධො ඉෙස්මං
පුප්මඵ’’ති. පුප්ඵස්මං ගන්ධං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො විඤ්ඤාණං…
රූපං… මවදනං… සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ
අත්තා. ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි ඉමෙ සඞ්ඛාො’’ති. අත්තනි සඞ්ඛාමෙ සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං තතියා සඞ්ඛාෙවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං අත්තනි සඞ්ඛාමෙ

සෙනුපස්සති.
කථං ඞ්ඛාදෙසු අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො විඤ්ඤාණං… රූපං…
මවදනං… සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉමෙසු සඞ්ඛාමෙසූ’’ති. සඞ්ඛාමෙසු අත්තානං
සෙනුපස්සති. මසයයථාි ෙි  කෙණ්ඩමක පක්ඛිත්මතො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං
වමදයය – ‘‘අයං ෙි , අයං කෙණ්ඩමකො. අඤ්මඤො ෙි , අඤ්මඤො කෙණ්ඩමකො. මසො
මඛො පනායං ෙි  ඉෙස්මං කෙණ්ඩමක’’ති. කෙණ්ඩකස්මං ෙි ං සෙනුපස්සති. එවමෙව
ඉමධකච්ම ො විඤ්ඤාණං… රූපං… මවදනං… සඤ්ඤං අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස
එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉමෙසු
සඞ්ඛාමෙසූ’’ති. සඞ්ඛාමෙසු අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න
වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං

තුත්ථා සඞ්ඛාෙවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි
සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං සඞ්ඛාමෙසු අත්තානං සෙනුපස්සති.
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135. කථං විඤ්ඤාණං අත්තදතො මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො ක්ඛුවිඤ්ඤාණං…
මසොතවිඤ්ඤාණං… ඝානවිඤ්ඤාණං… ජිව් ාවිඤ්ඤාණං කායවිඤ්ඤාණං…
ෙමනොවිඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති. ‘‘යං ෙමනොවිඤ්ඤාණං, මසො අ ං; මයො අ ං,
තං ෙමනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති – ෙමනොවිඤ්ඤාණඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති.
මසයයථාි මතලප්පදීපස්ස ඣායමතො ‘‘යා අච්චි මසො වණ්මණො, මයො වණ්මණො සා
අච්චී’’ති – අච්චිඤ් වණ්ණඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො
ෙමනොවිඤ්ඤාණං අත්තමතො සෙනුපස්සති. ‘‘යං ෙමනොවිඤ්ඤාණං, මසො අ ං; මයො අ ං
තං ෙමනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති – ෙමනොවිඤ්ඤාණඤ් අත්තඤ් අද්වයං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං පඨො විඤ්ඤාණවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං විඤ්ඤාණං අත්තමතො

සෙනුපස්සති.
කථං විඤ්ඤාණවන්තං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො රූපං… මවදනං…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉමනා විඤ්ඤාමණන විඤ්ඤාණවා’’ති. විඤ්ඤාණවන්තං
අත්තානං සෙනුපස්සති. මසයයථාි ුකක්මඛො ඡායාසම්පන්මනො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො
එවං වමදයය – ‘‘අයං ුකක්මඛො, අයං ඡායා. අඤ්මඤො ුකක්මඛො, අඤ්ඤා ඡායා. මසො මඛො
පනායං ුකක්මඛො ඉොය ඡායාය ඡායාවා’’ති. ඡායාවන්තං ුකක්ඛං සෙනුපස්සති. එවමෙවං
ඉමධකච්ම ො රූපං… මවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස
එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉමනා
විඤ්ඤාමණන විඤ්ඤාණවා’’ති. විඤ්ඤාණවන්තං අත්තානං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං දුතියා විඤ්ඤාණවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං විඤ්ඤාණවන්තං

අත්තානං සෙනුපස්සති.
කථං අත්තනි විඤ්ඤාණං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො රූපං… මවදනං… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි ඉදං විඤ්ඤාණ’’න්ති. අත්තනි විඤ්ඤාණං සෙනුපස්සති.
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මසයයථාි පුප්ඵං ගන්ධසම්පන්නං අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං වමදයය – ‘‘ඉදං පුප්ඵං,
අයං ගන්මධො; අඤ්ඤං පුප්ඵං, අඤ්මඤො ගන්මධො. මසො මඛො පනායං ගන්මධො ඉෙස්මං
පුප්මඵ’’ති. පුප්ඵස්මං ගන්ධං සෙනුපස්සති. එවමෙවං ඉමධකච්ම ො රූපං… මවදනං…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
ඉෙස්මඤ් පන අත්තනි ඉදං විඤ්ඤාණ’’න්ති. අත්තනි විඤ්ඤාණං සෙනුපස්සති.
අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි. දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු.
යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු – අයං තතියා විඤ්ඤාණවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි

මච්ඡාදිට්ඨි…මප.… ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං අත්තනි විඤ්ඤාණං

සෙනුපස්සති.
කථං විඤ්ඤාණ ්මං අත්තානං මනුප ් ති? ඉමධකච්ම ො රූපං… මවදනං…
සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති. තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා.
මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉෙස්මං විඤ්ඤාමණ’’ති. විඤ්ඤාණස්මං අත්තානං
සෙනුපස්සති. මසයයථාි ෙි  කෙණ්ඩමක පක්ඛිත්මතො අස්ස. තමෙනං පුරිමසො එවං
වමදයය – ‘‘අයං ෙි , අයං කෙණ්ඩමකො. අඤ්මඤො ෙි , අඤ්මඤො කෙණ්ඩමකො. මසො
මඛො පනායං ෙි  ඉෙස්මං කෙණ්ඩමක’’ති. කෙණ්ඩකස්මං ෙි ං සෙනුපස්සති.
එවමෙවං ඉමධකච්ම ො රූපං… මවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාමෙ අත්තමතො සෙනුපස්සති.
තස්ස එවං ම ොති – ‘‘අයං මඛො මෙ අත්තා. මසො මඛො පන මෙ අයං අත්තා ඉෙස්මං
විඤ්ඤාමණ’’ති. විඤ්ඤාණස්මං අත්තානං සෙනුපස්සති. අභිනිමවසපොොමසො දිට්ඨි.
දිට්ඨි න වත්ථු, වත්ථු න දිට්ඨි. අඤ්ඤා දිට්ඨි, අඤ්ඤං වත්ථු. යා

දිට්ඨි යඤ් වත්ථු –

අයං තුත්ථා විඤ්ඤාණවත්ථුකා අත්තානුදිට්ඨි. අත්තානුදිට්ඨි මච්ඡාදිට්ඨි…මප.…
ඉොනි සඤ්මඤොජනානි, න

දිට්ඨිමයො. එවං විඤ්ඤාණස්මං අත්තානං සෙනුපස්සති.

අත්තානුදිට්ඨියා ඉමෙහි වීසතියා ආකාමෙහි අභිනිමවමසො ම ොති.
අත්තානුදිට්ඨිනිද්මදමසො දුතිමයො.
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