
3. චිත්ත වීථිය තුළ ප්රපඤ්චයන් ක්රියාත්මක වන 

අයුරු 

 
•  •  

පසුගිය ලිපියයන් අපි මධුපිණ්ඩික සූත්රයන්යේ ගැඹුරු අර්ථ විවරණය, එම තැන්ි පරමාර්ථ 

වශයයන් උපදන සිත් සහ එම සිත් චිත්ත වීථි තුළ යයයදන අයුරු විසත්ර කයළමු. යමවර 

ලිපියයන් අපි යමකී ප්රපඤ්චයන් ක්රියාත්මක වන කාලය, මයනෝද්වාරවර්ජන චිත්ත වීථිය 

තුළ ප්රපඤ්චයන් ක්රියාත්මක වන අයුරු සහ ඉතිරි සූත්රපාඨ විස්තර ද දක්වන්යනමු. 

 

ඒ අනුව ල ෝභ සහගත සිත් 8 න් පමණක් ප්රපංච කිරීම සිදු ලේ. 

එම ප්රපඤච්යන් ක්රියාත්මක කා ය ඉන් අනතුරුව ලේශනා ලකලේ. 

 

“තයතා නිදානං පුරිසං පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛා සමුදාචරන් ති අතීතානාගතපච චුප පන් යනසු 

චක් ඛුවිඤ් යඤයයෙසු රූයපසු.- ඒ චක්ුරූපාදී කාරණයයන් (තෘෂණ්ාදෘෂ්ි) 

ප්රපඤච්යන්යගන් යුක්ත සංඥායකාට්ඨාසයයෝ අතීතානාගතවර්තමාන වූ ඇසින් බලා 

දතයුතු වූ රූපයයි ලා පුරුෂයා අභිභවනය යකයරත්” 

 

චක්ුව, රූපය, චක්ු විඤ්ඤාණ, ඵසස්, ලේදනා, සඤ්ඤා, විතේක යන ලහ්තූන් නිසා 

ප්රපඤච් සිදු කරයි. කවර කාරණයක් නිසාද යත් ත්රිවිධ පරිඤ්ඤා  සම්පූේණ ලනාකරන  ද 



බැවිනි. (තලතානිදානන් ති එලතහි චක් ු රූපාදීහි කාරලණහි. පුරිසං පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛා 

සමුදාචරන් තීති තං අපරිඤ් ඤාතකාරණං පුරිසං පපඤ් චලකාට ඨාසා අභිභවන් ති, තස් ස 

පවත් තන් තීති අත් ල ා.) 

 

ඤාතපරිඤ් ඤා , තීරණපරිඤ් ඤා, පහානපරිඤ් ඤා යනුලවන් පරිඤ්ඤා 03 කි. 

 

1 නාමරූප වයවස් ාපනය ඤාතපරිඤ් ඤාවයි. 

2 ක ාප සම්පමේෂණලේ පටන් අනුල ෝම ඤාණය දක්වා තීරණපරිඤ් ඤාවයි. 

3 ආේයමාේග සඬ්ඛ්ඛයාත ඤාණය පහානපරිඤ් ඤාවයි. 

(නාමරූපවවත්  ානං වා ඤාතපරිඤ් ඤා. ක ාපසම්ප මසනාදිඅනුල ාමපරිලයාසානා 

තීරණපරිඤ් ඤා. අරියමග ලග ඤාණං පහානපරිඤ් ඤාති – මජ්ඣිමනිකායටඨක ා, 

මූ පරියායසුත් තවණ ණනා) 

 

‘ලමවැනි ප්රපඤ්චයන්ලගන් යුත් සංඥා ලකාටඨාශ අතීත අනාගත වේතමාන වූ ඇසින් බ ා 

දත යුතු වූ රූපලයහි  ා පුරුෂයා අභිභවනය ලකලරත්’ යන්ලනහි අදහස නම්ප වේතමානලේ 

චක්ු ේවාරික ව උපන් ප්රපඤච්ය චක්ුවද, රූපයන්ද, ඵසස්, ලේදනා, සඤ්ඤා, විතේක 

නිසා උපදලන්ද අතීත – අනාගත කා යන්හිද ඇසින් දකින රූපයන්හි ලමම ක්රියාවලිය සිදු 

වූ බව සිදුවන බව දැක්ීමයි. 

ලමම ක්රමය ලසෝත, ඝාන, ජීේහා, කාය යන  ේවාරයන් සඳහාද ලයලදන ආකාරය 

මහාකච්චායන මහරහතන් වහන්ලස් ලමලස් ලේශනා කරයි. 

 

“යසාතඤ් චාවුයසා, පිච ච සද් යද ච උප පජ ජති යසාතවිඤ් ඤාණං…යප.… 

ඝානඤ් චාවුයසා, පිච ච ගන් යෙ ච උප පජ ජති ඝානවිඤ් ඤාණං…යප.… 

ජිව හඤ් චාවුයසා, පිච ච රයස ච උප පජ ජති ජිව හාවිඤ් ඤාණං…යප.… 

කායඤ් චාවුයසා, පිච ච ය ාට් ඨබ යබ ච උප පජ ජති කායවිඤ් ඤාණං…යප.…… තිණ්ඩ ණං 

සඞ ගති  ස් යසා, ස් සපච චයා යවදනා, යං යවයදති තං සඤ් ජානාති, යං සඤ් ජානාති තං 

විතක් යකති, යං විතක් යකති තං පපඤ් යචති, යං පපඤ් යචති තයතානිදානං පුරිසං 

පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛා සමුදාචරන් ති අතීතානාගතපච චුප පන් යනසු කායවිඤ් යඤයයෙසු 

ෙම යමසු” 

 

“ඇවැත්නි, කණ ද ශබ්දයන් ද නිසා ලශාත්රවිඥානය උපදී … ඇවැත්නි, නැහැය ද ගඳ ද 

නිසා ඝ්රාණවිඥානය උපදී … ඇවැත්නි, දිව ද රසයන් ද නිසා ජිේහාවිඥානය උපදී … 

ඇවැත්නි, කය ද සප්්රෂ්ටවයයන් ද නිසා කායවිඥානය උපදී … …….ලම්ප තිලදනාලග 

එක්ීලමන් සප්ේශය ලවයි. සප්ේශය නිසා ලවදනාව ලවයි. යමක් විඳී ද එය හඳුනයි. යමක් 

හඳුනා ද එය විතේකණය ලකලරයි. යමක් විතේකණය ලකලේ ද එය ප්රපඤච්යට පමුණුවයි. 

යමක් ප්රපඤච්යට පමුණුවා නම්ප ඒ කායසප්ේෂාදි කාරණලයන් ප්රපඤ්චසංඥා 



ලකාටඨාසලයෝ අතීතානාගතවේතමාන වූ කයින් දතයුතු වූ ධේමයන්හි පුරුෂයා අභිභවනය 

ලකලරත්.” 

 

ඉන් අනතුරුව මලනෝේවාරලයහි ප්රපඤ්ව සිදුලකලරන ආකාරය දක්වයි. 

 

මනඤ් චාවුයසා, පිච ච ෙම යම ච උප පජ ජති මයනාවිඤ් ඤාණං, තිණ්ඩ ණං සඞ ගති 

 ස් යසා,  ස් සපච චයා යවදනා, යං යවයදති තං සඤ් ජානාති, යං සඤ් ජානාති තං 

විතක් යකති, යං විතක් යකති තං පපඤ් යචති, යං පපඤ් යචති තයතානිදානං පුරිසං 

පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛා සමුදාචරන් ති අතීතානාගතපච චුප පන් යනසු මයනාවිඤ් යඤයයෙසු 

ෙම යමසු 

 

‘සිත ද ධර්මයන් ද නිසා මලනෝවිඥානය උපදී. ලම්ප තිලදනාලග එක්ීලමන් සප්ේශය ලවයි. 

ස්පේශය නිසා ලවදනාව ලවයි. 

ලමහි “මනං” යනු භවාංග චිත්තයයි. “ධම්පලම” යනු කාම රූප අරූප යන ත්රත්රභූමික 

පරියාපන්න වූ ධම්පමාරම්පමණයයි. 

 

මලනෝවිඤ්ඤාණය ආකාර 02කට පැහැදිලි ලේ, 

 

(i)  ආවේජනය චිත්තය මලනෝ විඤ්ඤාණය ල ස සැ කීම   

ආවේජන චිත්තය මලනෝ විඤ්ඤාණය ල ස සැළකූ විට ඵස්සය, ලේදනාව , විතේකය 

ආවේජන චිත්තය සමඟ සහජාත වූ ඒවා ලවත් . ප්රපඤච් ඉන් අනතුරුව උපදින ජවන 

සහජාත වූ එවා ලේ. 

 

 (ii) ජවන චිත්තය මලනෝ විඤ්ඤාණය ල ස සැළකූ විට ආවේජන චිත්තය සහ භවාංග සිත 

“මලනෝ” නම්ප ලේ . ඵස්ස, ලේදනා, විතේක සහ ප්රපඤච් ජවන සහ ජාත වූ ඒවා ලවත්. 

(ඡට ඨේ වාලර පන මනන් ති භවඞ ගචිත් තං. ධම්ප ලමති 

ලතභූමකධම්ප මාරම්ප මණං. මයනාවිඤ් ඤාණන් ති ආවජ්ඣ ජනං වා ජවනං වා. ආවජ්ඣ ජලන 

ගහිලත ඵස් සලවදනාසඤ් ඤාවිතක් කා ආවජ්ඣ ජනසහජාතා ලහාන් ති. පපඤ් ලචා 

ජවනසහජාලතා. ජවලන ගහිලත සහාවජ්ඣ ජනකං භවඞ ග මලනා නාම ලහාති, තලතා 

ඵස් සාදලයා සබ් ලබපි ජවලනන සහජාතාව.) 

මලනෝේවාරලයහි අතීත, අනාගත, වේතමාන යන ත්රත්රකාලික වූ සියළු දෑ අරමුණු කරමින් 

සිත් උපදී.   

 

 

 



ඉහත සූත්ර පාඨය මයනෝද්වාරික චිත්ත වීථියකින් (පළමු නය ක්රමයයන්) 

 
•  •  

‘‘යසා වතාවුයසා, චක් ඛුස් මං සති රූයප සති චක් ඛුවිඤ් ඤායණ සති  ස් සපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං විජ ජති.  ස් සපඤ් ඤත් තියා සති යවදනාපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං විජ ජති. යවදනාපඤ් ඤත් තියා සති සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං විජ ජති. සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තියා සති විතක් කපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං විජ ජති.” 

 

‘ඇවැත්නි, එකාන්තලයන් ලහලතලම්ප ඇස ඇති කල්හහි රූපය ඇති කල්හහි චක්ුේවිඥානය 

ඇති කල්හහි ස්පේශ යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය (උපදලන්ය) යන ලම්ප කාරණය විදයමාන 

ලවයි. සප්ේශ යැ යි පැනීමක් ඇති කල්හහි ලවදනා යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප 

කාරණය විදයමාන ලවයි. ලවදනා යැ යි පැනීමක් ඇති කල්හහි සංඥා යැ යි පැනීමක් 

කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලවයි. සංඥා යැ යි පැනීමක් ඇති කල්හහි 

විතේකයැ යි පැනීමක් කරන්ලන්ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලේ. විතේක යැයි 

පැනීමක් ඇති කල්හහි ප්රපඤච්සංඥාලකාටඨාසයන්ලග පැවැත්ම පිළිබඳ පැනීමක් 

කරන්ලන්ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලේ.’ 

 



අේ ක ාව ලනාසළකා ‘චක් ඛුස් මං සති රූයප සති චක් ඛුවිඤ් ඤායණ සති  සස් 

පඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤයපස්සති’යන්ලනහි වචනාේ  පමණක් සැළකුවලහාත් ‘ඇස ඇති 

කල්හහි රූපය ඇති කල්හහි චක්ුේවිඥානය ඇති කල්හහි සප්ේෂය යැයි පැනීමක් කරන්ලන්ය’ 

යැයි කීමට සිදුලේ. (Counter) නමුත් මින් අදහස් කරනුලේ “ඵස්සය නම්ප එක් ධේමයක් 

උපදීය ලමලස් ඵසස්ප්රඥප්තතියක් පනවන්ලන්ය දක්වන්ලන්ය” යන්නයි.  

( ස් සපඤ් ඤත් තිංපඤ් ඤයපස් සතීති ඵස් ලසා නාම එලකා ධම්ප ලමා උප්ත පජ්ඣ ජතීති එවං 

ඵස් සපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤලපස් සති,දස් ලසස් සතීති අත් ල ා.) 

 

“යසා වතාවුයසා, යසාතස් මං සති සද් යද සති…යප.… ඝානස් මං සති ගන් යෙ සති…යප.… 

ජිව හාය සති රයස සති…යප.… කායස් මං සති ය ාට් ඨබ යබ සති…යප.… මනස් මං සති 

ෙම යම සති මයනාවිඤ් ඤායණ සති  ස් සපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං 

විජ ජති.  ස් සපඤ් ඤත් තියා සති යවදනාපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං 

විජ ජති. යවදනාපඤ් ඤත් තියා සති සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං 

විජ ජති. සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තියා සති විතක් කපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං 

විජ ජති. විතක් කපඤ් ඤත් තියා සති පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛාසමුදාචරණපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – ඨානයමතං විජ ජති.” 

 

‘ඇවැත්නි, එකාන්තලයන් ලහලතලම්ප කණ ඇති කල්හහි ශබ්දය ඇති කල්හහි 

ලසාතවිඤ්ඤාණය ඇති කල්හහි … නැහැය ඇති කල්හහි ගඳ ඇති කල්හහි ඝානවිඤ්ඤාණය 

ඇති කල්හහි … දිව ඇති කල්හහි රසය ඇති කල්හහි ජිේහාවිඤ්ඤාණය ඇති කල්හහි … කය ඇති 

කල්හහි සප්්රෂ්ටවයය ඇති කල්හහි කායවිඤ්ඤාණය ඇති කල්හහි … සිත ඇති කල්හහි ධේමය 

ඇති කල්හහි මලනාවිඤඤ්ාණය ඇති කල්හහි සප්ේශ යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප 

කාරණය විදයමාන ලවයි. ස්පේශ යැ යි පැනීමක් ඇති කල්හහි ලවදනා යැ යි පැනීමක් 

කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලවයි. ලවදනා යැ යි පැනීමක් ඇති කල්හහි සංඥා 

යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලවයි. සංඥා යැ යි පැනීමක් 

ඇති කල්හහි විතේක යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලවයි. 

විතේක යැයි පැනීමක් ඇති කල්හහි ප්රපඤච්සංඥාලකාටඨාසයන්ලග පැවැත්ම පිළිබඳ 

පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලවයි.’ 

 

ආයතන නියරෝෙය 

 

ඉහත ධේම පාඨවලින් අදහස් කරනුලේ සංසාර වෘත්තයයි. ආයතන ඇති කල්හහි 

ආයතනයන්ලග ස්වකීය කාේයය වන සංසාරය දිගු කිරීම ලනානවත්වා සිදුලේ . 

ලමය ඇතිකල්හහි ලමය ලේ යැයි ේවාදසආයතන වශලයන් සංසාර වෘත්තය දක්වා ඉන් 

අනතුරුව ේවාදසආයතන ප්රතික්ලෂප් කරමින්  විවටටය දක්වමින් ලමලස් වදාළ 

ලස්ක. (එවං ඉමස් මිං සති ඉදං ලහාතීති ේ වාදසායතනවලසන සක ං වට ටං දස් ලසත් වා 



ඉදානි ේ වාදසායතනපටික් ලඛපවලසන විවට ටං දස් ලසන් ලතා ලසා වතාවුලසා චක් ු ස් මිං 

අසතීති ලදසනං ආරභි.) 

 

‘‘යසා වතාවුයසා, චක් ඛුස් මං අසති රූයප අසති චක් ඛුවිඤ් ඤායණ අසති  ස් සපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති.  ස් සපඤ් ඤත් තියා අසති යවදනාපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති. යවදනාපඤ් ඤත් තියා අසති 

සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති. සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තියා 

අසති විතක් කපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති. 

විතක් කපඤ් ඤත් තියා අසති පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛාසමුදාචරණපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති.” 

 

‘ඇවැත්නි, එකාන්තලයන් ලහලතලම්ප ඇස නැති කල්හහි රූපය නැති කල්හහි චක්ුේවිඥානය 

නැති කල්හහි ස්පේශ යැයි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. 

ස්පේශ යැ යි පැනීමක් නැති කල්හහි ලවදනා යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප 

කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. ලවදනා යැයි පැනීමක් නැති කල්හහි සංඥා යැ යි පැනීමක් 

කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. සංඥා යැ යි පැනීමක් නැති කල්හහි 

විතේක යැයි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. විතේක යැ යි 

පැනීමක් නැති කල්හහි ප්රපඤච්සංඥාලකාටඨාසයන්ලග පැවැත්ම පිළිබඳ පැනීමක් 

කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි.’ 

 

ලමහි ඇස නැති කල්හහි රූපය නැති කල්හහි චක්ුේවිඥානය නැති කල්හහි ස්පේශ යැයි 

පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි යනාදී ල ස දක්වනුලේ 

නිේවාණය අවලබෝධ කරගැනීම ලහ්තුලවන් සසර දිගුලකලරන චක්ු ආදී ආයතනව  

ආයතන කෘතයය නතර ීලමන් කේම රැස් ලනාීමයි. සසර ගමන නතර ීමයි. 

සේවාකාරලයන් ආයතන පිරිසිඳ අවලබෝධ කරගත් නිසා රහතන්වහන්ලස්ට චක්ු ආදිය 

නිසා ඵසස්ය,ලේදනාව,සඤ්ඤාව,විතේකය පහළ වූවද ප්රපඤච් රැස් ලනාලේ. යලමක් හුදු 

වචනාේ ලයහි පිහිටා ඇස, රූපය, චක්ු විඤඤ්ාණය නැති කල්හහි ඵස්සාදිය නූපදී 

යනුලවන් අේ  ගතලහාත් ද නිවන් දැකීම අඳබිහිරි පුේග යන් හටම සිදුවන්නක් විය යුතුය. 

 

 “යසා වතාවුයසා, යසාතස් මං අසති සද් යද අසති…යප.… ඝානස් මං අසති ගන් යෙ 

අසති…යප.… ජිව හාය අසති රයස අසති…යප.… කායස් මං අසති ය ාට් ඨබ යබ 

අසති…යප.… මනස් මං අසති ෙම යම අසති මයනාවිඤ් ඤායණ අසති  ස් සපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති.  ස් සපඤ් ඤත් තියා අසති යවදනාපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති. යවදනාපඤ් ඤත් තියා අසති 

සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති. සඤ් ඤාපඤ් ඤත් තියා 

අසති විතක් කපඤ් ඤත් තිං පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති. 



විතක් කපඤ් ඤත් තියා අසති පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ ඛාසමුදාචරණපඤ් ඤත් තිං 

පඤ් ඤායපස් සතීති – යනතං ඨානං විජ ජති.” 

 

“ ඇවැත්නි, එකාන්තලයන් ලහලතලම්ප කණ නැති කල්හහි ශබ්දය නැති කල්හහි 

ලසාතවිඤ්ඤාණය නැති කල්හහි … නැහැය නැති කල්හහි ගඳ නැති කල්හහි ඝාන විඤ්ඤාණය 

නැති කල්හහි … දිව නැති කල්හහි රසය නැති කල්හහි ජිේහාවිඤ්ඤාණය නැති කල්හහි … කය 

නැති කල්හහි ස්ප්රෂ්ටවයය නැති කල්හහි කායවිඤ්ඤාණය නැති කල්හහි … සිත නැති කල්හහි 

ධේම නැති කල්හහි මලනාවිඤ්ඤාණය නැති කල්හහි ස්පේශ යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය 

යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. ලවදනා යැ යි පැනීමක් නැති කල්හහි සංඥා යැ යි 

පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. සංඥා යැයි පැනීමක් 

නැති කල්හහි විතේක යැ යි පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි. 

විතේක යැ යි පැනීමක් නැති කල්හහි ප්රපඤච්සංඥාලකාටඨාසයන්ලග පැවැත්ම පිළිබඳ 

පැනීමක් කරන්ලන් ය යන ලම්ප කාරණය විදයමාන ලනා ලවයි.” 

 

ලමලස් බුදුපියාණන් වහන්ලස් විසින් සංක්ලෂප්ලයන් ලේශනා ලකාට වදාළා වූ ධේමය 

විස්තර ලකාට එතැනින් ලනානැවතී තම නිහතමානී ගුණය ප්රකට කරමින් මහකච්චායන 

මහරහතන් වහන්ලස් ලමලස් සඟ පිරිසට ප්රකාශ කළහ. 

 

“ඇවැත්නි, අපලග භාගයවතුන් වහන්ලස් “මහණ, යම්ප කරුලණකින් ප්රපඤච්සංඥා 

ලකාටඨාසලයෝ පුරුෂයා තුළ පවතිත් ද, ඉදින් ලම්ප කරුලණහි (ේවාදශායතනයන්හි) 

සතුටුවිය යුත්ලතක් කියා යුත්ලතක් ගි  ගතයුත්ලතක් නැත් නම්ප ලමය ම (අභිනන්දනාදිය 

නැති බව ම) රාගානුසයයන්ලග ලකළවර ය … ලම්ප ේවාදශායතනයන්හි ලම්ප  ාමක 

අකුශ  ධේමලයෝ නිරවලශෂලයන් නිරුේධ ලවත්” යන ලම්ප උේලේශයක් සැලකවින් 

උලදසා විස්තර විසින් අරුත් ලනා ලබදා හුනසල්නන් නැගිට විහාරයට වැඩි ලස්ක් ද, 

ඇවැත්නි, මම භාගයවතුන් වහන්ලස් විසින් සැලකවින් උලදසූ විසත්ර විසින් අරුත් ලනා 

ලබදූ ලම්ප උේලදශයාලග විස්තර විසින් අේ ය ලමලස් දනිමි. ආයුෂම්ත්නි, ලතපි කැමතියේහු 

නම්ප භාගයවතුන් වහන්ලස් ලවත ම එළඹ ලම්ප අේ ය පුළුවුසව්. අපලග භාගයවතුන් 

වහන්ලස් යම්ප ලස් වදාරනලස්ක් නම්ප එය එලස් ධරව යි.” 

 

සඟ පිරිස මහාකච්චායන මහරහතන් වහන්ලස් සමඟ ක  සාකච්ඡාව බුදුරජාණන් 

වහන්ලස්ට සැළක  පසුව එම ලේශනාලේ විශිෂ්ටත්වය අගයමින් ලමලස් වදාළහ. 

 

‘‘පණ්ඩ ි යතා, භික් ඛයව, මහාකච චායනා; මහාපඤ් යඤා, භික් ඛයව, මහාකච චායනා. මං 

යචපි තුම යහ, භික් ඛයව,එතමත් ථං පිපුච යෙයොථ, අහම පි තං එවයමවං බොකයරයෙං 

යථා තං මහාකච චායනන බොකතං. එයසා යචයවතස් ස අත් යථා. එවඤ් ච  නං 

ොයරථා’’ති.” 



“මහලණනි, මහාකාතයායන ලතලම්ප පණඩිතය. මහලණනි, මහාකාතයායන ලතලම්ප 

මහනුවණැත්ලත් ය. මහලණනි, ලතපි මාලගන් වුවත් ලම්ප අේ ය පිළිවිසුවහු නම්ප 

මහාකාතයායනයා විසින් යම්පලස් එය ප්රකාශ කරන  ද නම්ප මම ද ලතාපට එය එලස් ම 

ප්රකාශ කරන්ලනමි. ලමහි අේ ය ලම්ප ම ය. එලස් ම දරව.” 

 

ලමලස් වදාළ කල්හහි ආනන්ද හිමි භාගයවතුන් වහන්ලස්ට ලමලස් ප්රකාශ කළහ. 

 

‘වහන්ස බඩසා දුබ  බැවින් ලපළුණු පුරුෂලයක් මිහිරි කිරීමට අමුතු රස ලනා ඉසිය යුත් 

මීපිඬුවක් (බදහත්වටක්)  බා ද, ලහලතලම්ප යම්ප යම්ප පලසකින් (එය) ආසව්ාදනය ලකලේ ද 

(ඒ ඒ පැත්ලතන්) මිහිරි රසයක්  බන්ලන් ම ය. වහන්ස එ පරිේලදන් ම සිතන සැහැවි ඇති 

පණඩිත ස්වභාව ඇති මහලණක් යම්ප යම්ප ල ලසකින් ලම්ප ධේමලදශනාවලග අේ ය 

නුවණින් පරීක්ෂා කරන්ලන් ද ඒ ඒ ල සින් සතුටුබව  බන්ලන් ම ය සිලත් පැහැදී ම 

 බන්ලන් ම ය වහන්ස, ලම්ප ධේමපේයාය ය කිනම්ප ඇත්ලත් ද? ආනන්දය, එලස් නම්ප ලතෝ 

ලමහි  ා ලම්ප ධේමලදශනාව මධුපිණඩිකපේයාය යැ යි දරව යි වදාළ ලස්ක.’ 

 

ලමම සූත්රයට මධුපිණඩික සූත්රය යන නම  ැබුලන් ආනන්ද සව්ාමින්වහන්ලස්ලග ඉහත 

ප්රකාශය ලහ්තුලවනි. 
 


