ධම්මනියාමතාවය - 2

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

(පිට වරකයස අැතුලසපැතේත)

ධම්මනියාමතාවය - 2*
පටිච්චස්මුප්පාදය ස්ුත්තන්තභාජ්නීය ස්හ අභිධම්මභාජ්නීය
කලස් විවරණය ක කරන ධමම ස්ා ච්ඡා මාලාව.
(*අං

1 මුද්රණය කනා රන ලදී)

2021.01.30දින පවත්වන ලද
කදවැනි ධමම කදසශනාව.

ස්ංවිධානය : ස්වනට ිිලස් ජ්ාතයනේතර ධමම
කදසශනා
ගුවනේ විදුලිය ස්හ ස්ජීවී ධමම ස්ා ච්ඡා මණේඩපය.

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.
ධමම දානය පිණිස්යි.
පිටපතේ කිරීම ස්හ ස්ංස්ස රණය:
එච්.ඒ.අමරතුංග
(දුර ථනය 041 2240228)
තාක්ෂණි දාය තේවය:
චමිලා අමරතුංග

මෙෙ මපොත නැවත මුද්රණය කර පිරිසිදු
ධර්ෙදොනයක් වශමයන් මනොමිලමේ
මෙදොහැරීෙට කැෙැති සැදැහැවමතක් මේ නම්
දුරකථනමයන් සංස්කොරක අෙතො ඒ සදහො
අදොල මේශකයන් වහන්මස්මේ අවසරය ලෙො
ගන්නො මෙන් කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමු.

නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්ුද්ධස්ස
ස්වනට ිිලස් ජ්ාතයනේතර ධමම කදසශනා ගුවනේ විදුලිය ස්හ ස්ජීවී ධමම
ස්ා ච්ඡා මණේඩපකයස අනුගරාහ ත්වකයනේ
Skype තාක්ෂණය ඔස්සකස්ස

අකුරැස්ස, ගල්ලල,
ඉඳිගස්මහ්න ආරණ්ය මස්නොසනොධිපති,
පූජ්ය ඉලුමේගම අත්ථදස්ි ස්වොමීන් වහන්මස්,
පටිච්චස්මුප්පාදය, ස්ුත්තන්තභාජ්නීය ස්හ අභිධම්මභාජ්නීය කලස්
විවරණය ක කරන ධමම ස්ා ච්ඡා මාලාකේ
2021.01.30දින පවත්වන ලද
කදවැනි ධමම කදසශනාව යි.

පටිච්චස්මුපසපාදය ජිවිතයට අාකරෝපණය
ස්හ
නිවනේ කදාර හැරගැනීම

අරමුණු

රගැනීම

රන ලද

කපර කනා අැස්ූ විරූ කමම ධමම කදසශනා මාලාකේ
කමම ධමම කදසශනාව
ඉමහතේ ශරදධ
ස ාකවනේ ස්හ ඔබ ස්ැම ක කරහි උපනේ රැණාකවනේ යුතව
ු
හැකිතා ේ දුරට උනේවහනේකස්සකගස කදසශනා විලාස්කයනේ ම
ලිඛිත මාධයකයනේ ස් ස්ස ක ාට ඔබ අතට පිදීමකි .
ස්ා ච්ඡාව ේ ලිඛිතව ස් ස්ස කිරීකේදී, කදසශනා විලාශය, වචන
උච්චාරණ විලාශය, ශරවණ තතේත්වය, ාර්මමි තතේත්වය, අාදී විවිධ
ගැටලු හමුවන තැනේ නිතිපතා විදයමානකේ.
ක කස්ස වුව ද වර්මතමානකයහි කබාකහෝ කදනා නිබඳද විමස්න
අායතන නිකරෝධය පිළිබඳදව වූ

රම කේදය වූ

බුදසධ කදසශනාව අශරැතවතේ හුදී ජ්නයාට පැහැදිලි

ර දිකේ

අරමුකණනේ අප ස්සවාමිපාදයනේ වහනේකස්ස අප ක කරහි
අනු ේපාකවනේ

රන ලද කමම කදසශනය කහාඳදිනේ හදාරා

පරිශීලණය ක ාට ස්මාධිමතේවීකේ උතේස්ාහය ගනේනා කමනේ ඔබ
ස්ැමකගනේ ඉතා ඕනූ මිනේ ඉලසලා ිටිමු.

අායතනධේමනියාමතාවය 1
2021.01.30දින පැවැත්ූ
කදවැනි ධමම කදසශනාව.*
(*1වැනි ධමම කදසශනාව මුද්රණය

ක ස නැත)

නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්බුද්ධස්ස.
නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්බුද්ධස්ස.
නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්බුද්ධස්ස.
අවිජ්ජ්ා පච්චයා භි ඛ
ේ කව ස්ංඛාරා උපසපාදා වා තථාගතානං,
අනුපසපාදා වා තථාගතානං ඨිතාච ස්ා ධාතු ධේමට්ඨඨිතතා
ධේමනියාමතා
ඉධප්පච්චයතා.
තං
තථාගකතා
අභිස්ේබුජක්ධති, අභිස්කමති. අභිස්ේබුජක්ධිත්වා අභිස්කමතේවා
අාචික්ඛති, කදකස්ති, පඤ්ඤකපති, පට්ඨකපති, විවරති,
විභජ්ති, උත්තානී කරාති. පස්ස්ථාති චාහ.
හැම කදනාට ම කතරැවනේ ස්රණ යි, ශරදසධාවනේත පිනේවතේනි,
කමම කදසශනාමාලාව ක ාකහාමද
රනේකනේ කියන එ
පිළිබඳදව අපි ගිය ස්තිකයස කමවැනිම යේ ස්ා ච්ඡාව ේ
ිදසධ රා. කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිකව
ට රකගන යමු
කියන අදහස් ඒ ස්ා ච්ඡාකේදී අපි
තා රගතේතා.
පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව ක ාටස්ස කිහිපය ට කබදාකගන
තා රනේන උතේස්ාහවතේ කවමු කියන එ තේ අපි තා රා.
1

බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස තරි පිට ය තු , ස්ූතර-විනය-අභිධමමය
කියන තුනේපිට ය තු ම කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව
විකශසෂකයනේ තා රනවා. එහි දී අපි ස්ූතර පිට ය හා අභිධමම
පිට ය ගතේතහම ඒ ක ාටස්ස කදක ේ ම කබාකහෝ ම වටිනා
විවරණ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව ස්ඳදහනේකවලා
තිකයනවා. ඒ විවරණ කද ම මනාක ාට ම දැනගතේකතාතේ
තමයි අපට පටිච්චස්මුපසපාදය හරියා ාරව කතේරැේගතේතා
කවනේකනේ. ස්ූතර
රමයට, බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස ස්ූතර
කදසශනා තු කේ පටිච්චස්මුපසපාදය අවකබෝධ රගැනීම ස්ඳදහා
විශාල කදසශනාවනේ අනේතර්මගතකවලා තිකයනවා. නමුතේ ඒ
කදසශනාවනේ
තිකයනේකනේ,
ඒ ට
කියනවා
නානාචිත්තක්ෂණි වශකයනේ
කියලා.
ඒ
කියනේකනේ,
ස්ූතරපිට කයස පුරාවට තිකයනේකනේ හැකමෝටම කපාදුකේ, කේ
දු
හා දු
අැතිකවනේකනේ කමකහම යි කියලා කපාදු
ධමමතාව ේ වශකයනේ, කහසතු-පල දහම ේ වශකයනේ කපනේනලා
තිකයන ාරණාව ුයි.
නමුතේ
ඒ
‘පටිච්චස්මුපසපාදය‘
කියන
එ
අපි
දැනගතේතාකවනේකනේ,
කතේරැේගතේතා
කවනේකනේ,
කේ
පටිච්චස්මුපසපනේන රියාවලිය, කේ පටිච්චස්මුපසපාදය, අපකගස
ජීවිතය
තුළිනේ
කතේරැේගතේතහම
යි.
අපි
කේ ට
කයාමුකවනේකනේ, අැතේතට ම, බුදසධ කදසශනාව අනුව කපාත
දැනුමකිනු යි. නමුතේ ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව අංග
ගතේතහම අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන කේ අංග ක ාටස්ස
පිළිබඳදව හැකමෝම අහලා තිකයනවා. ඒවා කපාකතේ කහෝ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා ර ා තිකයන තැනිනේ හැකමෝ
ම දනේනවා.
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කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග ටි අප තු ස්ූම කමාකහාත
ම රියාතේම කවනවා. යේ තා ේ අප කේ ස්ස්ර හටගතේතා
නේ එදා පටනේ අවිච්ිනේනව කේ ස්ංස්ාරකයස අපි නිවනේ
දකින තා ේ
ලස කේ පටිච්චස්මුපසපාද
රියාවලිය, තම
තමනේකගස ජීවිතය තු
ිදසධකවන
රියාවළිය ේ හැටියට
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රලා තිකයනවා. ඉතිනේ
අනේන ඒ කදසශනාව අපි කතේරැේගතේකතාතේ, තමයි ඒ අපකගස
ජීවිතය තුලිනේ පටිච්චස්මුපසපාදය කතේරැේගතේතා කවනේකනේ. ඒ
අංග ටි , අවිදයාව, ස්ංඛාරය, විඤසාණ, නාමරූපය, යන
කේවා පරතයකවනේකනේ ක ාකහාම ද, අවිදයාව කියන එ
අපකගස ජීවිතය තුළිනේ අපි දකිනේකනේ ක ාකහාම ද, ස්ංඛාරය
කියන එ
අකපස ජීවිතය තුළිනේ දකිනේකනේක ාකහාම ද,
යනාදිය අපි කතේරැේගත යුතුයි. ඒ වාකගස අකපස දු , අපි
හදාගනේනවා. ස්සවභාවයනේ අැතේතට ම
රි යාතේම
කවනේකනේ
අකපස න-කබාන, පවුලස ජීවිතය ගත රණ, රැකී රක්ෂා රන
අකපස කනාකය ුතේ ටයුතු රන කේ ජිවන ගමන ු යි. ඒ
කියනේකනේ, කලෝ ස්තේත්වයා හැකමෝ ම කේ දුක ේ පැටැළිලා,
දු ේ විඳදිමිනේ ස්ංස්ාරකයස ඒ කේ අත අැවිදිනේකනේ කමනේන කේ
තු කේ පටිච්චස්මුපසපාද රියාවලිය, කනා දනේනා ම නිස්ා යි.
මුලිනේ ම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා

රපු බුදසධ පාඨය,

අකන ජ්ාති ස්ංස්ාරං ස්න්ධාවිස්සස්ං අනිබ්බිස්ං,
ගහ ාර ං ගකවස්නේකතා දු ේඛා ජ්ාති පුනපසපුනං,
අාදී වශකයනේ ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ ප මු බුදසධ
කදසශනාකේ කදසශනා
ා. මහකණනි, කේ පරතයා ාර විභඞ්ගය
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කනා දැන මා අැතුලු මුලු ස්තේත්ව පරජ්ාව
මකබාකහෝ ාලය ේ කේ ස්ස්ර ස්ැරිස්ැරැවා.
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කේ පටිච්චස්මුපසපාදය අබකබාධ
ර ගැනීම ස්ඳදහා,
කතේරැේ රගැනීම ස්ඳදහා, කතේරැේ ර ා දීම ස්ඳදහා අති දීර්ඝ
ාලය ේ දානා දී පාරමී, උපපාරමී, පරමතේත පාරමිතා
වශකයනේ කේ පාරමී පුරලා තමයි කේ ස්ැඟැවිලා තිකයන කේ
කහසතු-පල දහම විවර
ර ා, උඩු ුරැ ර ා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස නම ේ කපනේනලා තිකයනේකනේ. ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය
අපට, බුදසධ ස්ාස්නය
විතරයි ලැකබනේකනේ. බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස නම ේ පහ කවලා ස්ාස්නය අතුරැදහනේ වුනායිනේ
පස්සකස්ස කේ වචනවතේ අපට අැකහනේකනේ නැහැ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කියන එ
මනුෂය
ජීවිතය
කතේරැේගත යුතු, ඉතාමතේම වටිනා ධමම ාරණා
ස්මූහය ේ. ධමම කදසශනාව ේ. කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කතේකරනවා
නේඅැතේතට ම පුදුමා ාර ශරදධ
ස ාව ේ අපට බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස ක කරහි අැතිකවනවා. තමනේවහනේකස්සට දීපඞ් ර
පාද මූලකයස දී ස්තර පද ගාථාව ේ අස්ා ඒ අවස්සථාකේ ියලු
දුක නේ නිමාකවනේන තිබුනු ඒ අවස්සථාව අතහැරියා.“කේ
කලෝ
ස්තේත්වයා ජ්ාතිකයනේ, ජ්රාකවනේ, මරණකයනේ, කස්ෝ
පරිකදසව දු ේ කදාේනස්සවලිනේ දු ේ විඳදිමිනේ, අනනේත ජ්ාති
ස්ංස්ාරකයස අැවිදිනවා. මම විතර ේ තනිවම නිවනේ දැකීම ේ මා
වැනි පුදග
ස ලකය ුට ස්ුදුස්ු කනාකවයි“ කියලා
ලසපනා
ර ා,ඒ තමනේකගස අතට පතේ නිවන පකස්කිනේ තබලා කලෝ
ස්තේත්වයා කබ්බරාගනේන ඕනූය කියන මහා රැණාකවනේ ඒ
මහා පුරැෂ චිනේතාව නිස්ා ම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ ස්ස්ර
දු පරඥාකවනේ දැ දැ තේ මහා රැණාව නිස්ා ඒ ස්ස්රටම
පැනලා, ඒ දු ටම පැනලා අතී දීර්ඝ ාලය ේ පාරමීධමමයනේ
ස්ේපූණණ රගතේත නිස්ා තමයි, කමනේන කේ අද අපි තා
රන
පටිච්චස්මුපසපාද
ධමමය
අවකබෝධ
රගනේනට
උනේවහනේකස්සට
හැකිවුකණේ.
ඉතිනේ
ඒ
නිස්ා
කේ
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පටිච්චස්මුපසපාදය
ාරණාව ේ.

අපි

හැකමෝම

අවකබෝධ

රගත

යුතු

ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය අපි
තා රනේන බලාකපාකරාතේතු
කවනවා. අද දවකස්ස දී කබාකහෝ
ාරණා විවර රගනේන
බැරිකවයි.
නමුතේ
අපි
දැනගතයුතු,
අාරේභකයසදී
කතේරැේගතයුතු,
ාරණා ටි
ේ තිකයනවා. මම ඒ ටි
මතු රනවා.
මම කේ ස්ඳදහා අපට කේ කදසශනාව අද විතර ේ කනකවයි,
හැකමෝට ම උප ාරකවන අා ාරකයනේ කේ කදසශනාව මම
කදසශනා රනේන
ස්ූදානේකවනවා.
කේ
පටිච්චස්මුපසපාද
කදසශනාකේ දී ස්ූතර පිට ය හා අභිධමම පිට ය යන කේ කද
ම මම ගුරැක ාට ගනේනවා. ඒ මුලස රකගන, ඊට අමතරව
පටිච්චස්මුපසපාදය
පිළිබඳදව
කදසශනා
ර ා
තිකයන
අකන ුතේ ගරනේථ ගතේතහම ඒ ට අදාල, පටිච්චස්මුපප
ස ාද
විභඞ්ගයට අදාල ස්ේකමාහ විකනාදනී නේ අට්ඨ ථාව,
කර්මරැ ාකනේ ස්සවාමීනේ වහනේකස්සකගස ‘පටිච්චස්මුපප
ස ාදය‘
ගරනේථය, විශුදධි
ස
මාගඝය වාකගස ගරනේථ තේ අපට අවශය
කේලාවට කයාදාගනේනවා. ස්ූතර පිට ය, අභිධමම පිට ය
ගුරැක ාට කගන අට්ඨ ථාවනේ, පිළිගතේ ස්ංගරහ ගරනේථයනේ,
අාදියතේ, අභිධමම පිට කයස කේ ස්ඳදහා අපට පට්ඨානය
ස්ේබන්ධ රගනේන පුළුවනේ නේ, ඒ තේ ස්ේබන්ධ රකගන
කේ ියලසල ස්ං ලණය ර ා, කේ ියලු කදස තුළිනේ අපි කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය
ස්ා ච්ඡාව
රනේන
බලාකපාකරාතේතුකවනවා. ඉදිරියට ඉදිරියට යන ක ාට ඒවා
ගැඹුරැකවනේන පුළුවනේ. නමුතේ ඒ කදසශනාවනේ නැවැත නැවැත
අහලා, අකපස ජීවිතය තුළිනේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
කතේරැේගනේන අපි උතේස්හවතේ කවනේන ඕන.
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ඒ විදියට මම ගියස්ැකර්ම ස්ා ච්ඡාකේ දී අපි කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය
තා
රන ක ාට ඒ පටිච්චස්මුපසපාද
පාළිය අපි තා
ා. ඊට පස්සකස්ස පටිච්චස්මුපසපාදය කනා
දැනගැනීකේ තිකයන කෝෂතේ පටිච්චස්මුපසපාදය දැනගතේකතේ
නැතිනේ අපට කවන හානිය කමා
ේ ද, කේ
කනා
දැනගැණීකමනේ අපට අලාභය ේ කවනවා ද යන බවතේ අපි
තා
ා. කේ
ාරණාව කනා දැකනනතා ේ
ලස “දැනේ
කමච්චර
ල ේ අපි ජීවතේවුණා, කේ කහාඳදට
ාලා, බීලා,
අැඳදලා හිටියා, නමුතේ ක ෝ අපට කමානවතේ වුනා ද“ කියලා
ක කන ුට හිකතනේන පුළුවනේ.
ඒ නිස්ා,
• පටිච්චස්මුපසපාදය කනා දැනීම නිස්ා අපට කවන
අනර්මථය, හානිය කමා
ේ ද?
• පටිච්චස්මුපසපාදය දැනගතේකතාතේ අැති ලාභය කමා
ේ
ද? කියන ාරණාතේ අපි මුලිනේ තා ර ා,
• ඊට පස්සකස්ස පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග පිළිබඳදව ඒවා
පරතයකවන අා ාරයනේ පිළිබඳදව,
• ඒ වාකගස ම ඒවා අපට කබදනේන පුළුවනේ අා ාරයනේ
පිළිබඳදව,
• පටිච්චස්මුපසපාදයට වර්මතමාණකයස ස්ේබන්ධ කවනේකනේ
ක ාකහාම ද,
යනාදිය පිළිබඳදවතේ අභිධමම පිට යතේ කයාදාකගනහාතේපස් අපි
තා රනේන බලාකපාකරාතේතුකවනවා.
ඔබට කේවාකයස ගැටලු, පරශසන තිකයනේන පුළුවනේ. ඒ ියලසල
විවෘතව ඔබට තා රනේන පුළුවනේ. කමානවා හරි කදය ේ අපි
හිකතේ තියාකගන ඉනේනවා නේ, ඒ
තා ක ාතේ, කපාදුකේ
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අපට යේ ාරණාව ේ වැරැදිලා තිකයනවා නේ ඒ නිවැරැදි
රගනේනතේ, ඒ වාකගස ම යේ ක කන ුට යේ වැරැදි අදහස් ේ
තිකයනවා නේ, ඒ අයිනේ රගනේන තේ පහස්ුකවනවා.එවිට
අකපස හිකතේ තිකයන කදසවලස ස්හ ඒ තිකයන කදසවලස තුළි නේ
අපට කමානවාහරි ස්ැ ය ේ කහෝ, කතේරැේගනේන බැරිබව ේ
කහෝ පරස්සපරභාවී භාවය ේ කහෝ තිකයනවා නේ ඒ ස්ූම
එ
ේ ම අපට
තා රනේන පුළුවනේ. අපි හැකමෝකගස ම
අරමුණ
පිරිිදු
ස්ාස්නය ේ
එළිකපකහළි
කිරීම
යි.
මතු රගැනීම යි. ඒ නිස්ා ඒ ස්ඳදහා අපි නිවැරැදිව, කේ
කහළි රගනේකනේ, මතු රගනේකනේ ක ාකහාම ද කියන
ාරණාවයි අපට ඕකනේ. තමනේකගස මතය ේ ඉස්සමතු රගනේන
කනකවයි. ඒ නිස්ා ඒවා අපට විවෘතව තා රනේන පුළුවනේ
කියලා අාරාධනා
රන ගමනේ අපි පටිච්චස්මුපසපාදය
පිළිබඳදව තිකයන රැණුවලට යමු.
එතක ාට පටිච්චස්මුපසපාදය
o ස්ුතත
ේ නේතභාජ්නීය හා
o අභිධමමභාජ්නීය
කියලා පරධානවශකයනේ ක ාටස්ස කද
මම ගිය ස්තිකයස කිේවා.

ේ තිකයනවා කියලා

බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
ස්ූතර
අනුස්ාරකයනේ
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය කදසශනා
ර ා තිකයනවා. අභිධමමය
අනුස්ාරකයනේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කදසශනා
ර ා
තිකයනවා. එතක ාට ස්ූතර රමයට පටිච්චස්මුපසපාදය කදසශනා
ර ා තිකයනේකනේ නානාචිතේතක්ෂණ වශකයනේ කියලා අපට
කේ ස්ේකමාහවිකනාදනී අට්ඨඨ ථාකේ පැහැදිළි කවනවා. ඒ තේ
එ ේ අපිට කප දහම ගතේතතේ ඒ අපට කපකනනවා. අර
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ස්ූතර

රමයට තිකයන පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතහම, “අවිජජ්ා

පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා, ස්ඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්ාණං, විඤ්ාණ
පච්චයා නාමරූපං, නාමරූප පච්චයා ස් ායතනං, ස් ායතන
පච්චයා ඵස්සකස්ා, ඵස්ස් පච්චයා කවදනා, කවදනා පච්චයා
තණ්හා, තණ්හා පච්චයා උපාදානං, උපාදාන පච්චයා භකවා,
භව පච්චයා ජ්ාති, ජ්ාති පච්චයා ජ්රාමරණං කස්ා
පරිකදවදුක්ඛකදාමනස්ස්ුපායාස්ා ස්ම්භවන්ති. එවකමතස්ස්
ක වලස්ස්
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස්
ස්මුදකයා
කහාති.“
කේ
පටිච්චස්මුපසපාද පාළිය යි.
ක ාටස් ේ ගතේකතාතේ, නාමරූප පච්චයා
ස් ායතනං. ස් ායතන පච්චයා ඵස්සකස්ා.කියන කේ ාරණා
ගතේතහම වර්මතමාණකයස අපට ිත ේ අැතිකවන ක ාට කිිදු
ස්තේත්වකය ුට කේ නාමරූප පච්චයා ස් ායතනං කියන එ
එ වර හැම කලෝ ය
ම ිදසධකවනේකනේ නැහැ. ස්මහර
කලෝ තිකයනවා, නාමය පමණ ේ තිකයන කලෝ . අායතන
හය හැකදනේකනේඒවාකයස නාම-රූප කියන
ාරණා පරතය
කව ා කනකවයි. ඒ වාකගස ම අකපස
ාමභූමිය ගතේතතේ,
ාමකලෝ ය ගතේතතේ,
ාමකලෝ කයස පරාකයෝගි , එදිකනදා
අපි උපදින කමාකහාකතේ කනකවයි. උපදින කමාකහාකතේ
උතේපතේති ක්ෂණකයස ඒ කවනේන පුළුවනේ.
කේක ේ අපි එ

නමුතේ එදිකනදා අපි අායතන පරිහරණය
රණ ක ාට
වර්මතමාණකයස වදාවතේ ස් ායතන පච්චයා ඵස්සකස්ා කියන
ාරණාව පරාකයෝගි කවනේකනේ නැහැ. ඒ කියනේකනේ, වදාවතේ
කේ අායතන හය නිස්ා ම ස්සපශඝය කවනවා කියන ාරණාව
කවනේකනේ නැහැ.
ඔබ දනේනවා ස්සපශඝය කවනේකනේ,එ
කවලාව ට එ
අායතනය ේ තු යි. නමුතේ කමතැන තිකයනේකනේ ස් ායතන
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පච්චයා ඵස්සකස්ා කියලා යි. එතක ාට ‘අායතන හකයස ම
ස්සපශඝය අැතිකවනවා‘ කියලා යි තිකයනේකනේ. එතක ාට ඒ
අායතන හය නිස්ා කේදනාව අැතිකවනවා කියලා එකහම
ගනේකනේ. එකහම ගතේතහම කේ ක ායි භූමියටතේ, කලෝ කයස
ක ාතැන
හරි ිත ේ උපදිනවා නේ ඒ ිත උපදිනේකනේ
කමකහම යි කියන ාරණාව කපනේනනවා මිස් ේ කේ ස්ුතර
ම
ර වල තිකයනේකනේ, කමතැන වර්මතමානකයස කේ කමාකහාකතේ
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය උපදිනවා කියන
ාරණාකවනේ
කනකවයි.
ඒ නිස්ා අවිජජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරාකියන ක ාට අැතැේ
ිතේවල අවිදයාව කයකදනේන පුළුවනේ. අැතැේ ිතේවල
අවිදයාව කනා කයකදනේන පුළුවනේ. ුස්ලස ිතේ ගතේතහම,මාගඝ
ිත ේ ගතේතහම, ඒවාකයස අවිදයාව කනා කයකදනේන පුළුවනේ.
විදර්මශණා රන ක ාට කේවාකගස ස්ේපරයු ේතව අවිදයාවඒ ට
කයකදනේකනේ නැහැ. අැතැේ ිතේවල අවිදයාව උප ාර
රනවා. කේ පරාකයෝගි
ිදසධිය ේ. නමුතේ ස්ූතර
රමකයසදී
තිකයනේකනේ කේ විදියට යි.
ඒ හිනේදා තමයි කියනේකනේ කේ
කපාදු පටිච්චස්මුපසපාද
රය
ි ාවලිය ේ.
එතක ාට
හැබැයි
ගැඹුරැ
නුවණ
තිකයන,තීක්ෂණ නුවණ තිකයන, ස්ස්ර පුරැදු රපු නුවණ
තිකයන ක කන ුට කේ තේ පරමාණවතේ. කමා ද, කේක නේ
පණිවිඩය දුනේකනේ කලෝ කයස යේ ස්ස න්ධ-ධාතු-අායතන ටි
ේ
තිකයනවා නේ, එකහම නැතිනේ කලෝ කයස යම ේ
හටගනේනවා නේ ඒ හටගනේනා ියලසල කහසතු පර තයකයනේ
හටගනේකනේ. ඒවා ඉනේනවා, තිකයනවා කියලා
වුරැවතේ
මවාපු කදසවලස කනකවයි. ඉකබ්බ හටගතේත කදසවලස කනකවයි.
කේ ට මැවුේ ාරකයෝ නැහැ. කේවා නිතය වශකයනේ ස්සිර
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වශකයනේ තිකයන කදසවලස කනකවයි. කේ කේ කහසතු පරතයය
නිස්ා හටගනේකනේ කියන
ාරණාව, පණිවිඩය ක කන ේ
දැනගතේතහම, ඒ
තමනේකගස ජීවිතයට නුවණිනේ ගලපලා,
“එකහනේ අද මට කේ අායතන හය හරහා යම ේ
කපකනනවා නේ, දකිනවා නේ, අැකස්නවා නේ, කේ
ියලසල ේ ම කේ විදියට කනේ ද උපදිනේකනේ “ කියලා,
ගලපාගනේන. ගලපාකගන කේ නිවනේ මාගඝ ය, කහසතු-පල දහම
මතු රකගන, ස්ූතර
රමකයස දී පමණ ේ ක කන ුට නිවනේ
දකිනේන බැරි ම ේ නැහැ.හැබැයි ඒ ට කලා ු නුවණ ේ
තිකයන අාචායයඝයනේ වහනේකස්සලාකගස උප ාරකයනේ කේ
මතු රකගන යනේන පුළුවනේ.
නමුතේ අපට කේක ේ පරාකයෝගි ිදසධිය පිළිබඳදව කපනේනලා
තිකයනේකනේ අභිධමම භාජ්ණීය කියන ක ාටකස්ස යි. ඒක ේ, අපි
කතේරැේගතේකතාතේ අභිධමමය දනේනා අය, කනා දනේනා අය
කදකගාලසලා ම ඉනේන පුළුවනේ. අභිධමමකයස
රමකයස දී කේ
තුනේභූමිය තු උපදින හැම ස්තේත්වයනේට ම උපදින ිතේ,
ස්සවභාව ිතේ, අනුස්ාරකයනේ තමයි කපනේනනේකනේ. ඔබ අහලා
අැති කේ ිතේ ටි
ාණේඩ ක ාතේ, ැටි ර ා ගතේකතාතේ,
කලෝ
ස්තේත්වයා හැකමෝට ම උපදිනවා නේ උපදිනේකනේ,
ුස්ලස අ ුස්ලස අාදී වශකයනේ ිතේ වශකයනේ ගතේතහම
අස්ූනවය (89)යි. එ ියවිිඑ
ේ (121) වශකයනේ දීර්ඝව
කබකදනවා.
කමනේන කේ අස්ූනවය ේ වූ ිතේ ටි අරකගන, ඒ ඒ ිත ේ
හටගනේනා ක ාට, කේ ිත අැතිවුකනේ ක ාකහාම ද කියන
එ
අභිධමම
රමකයස දී කපනේනනවා. එතක ාට අපට යේ
කවලාව දැකීම ේ වුණා නේ, අැසීම ේ වුණා නේ, එකහම
නැතිනේ, අපට යේ කවලාව කලෝභ ස්හගත ිත ේ ඉපදුණා
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නේ, තරහ ේ අාවා නේ, කේ තරහාව අාකේ ක ාකහාම ද
කියලා කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
රමකයස දී බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස අභිධමම භාජ්ණීය කියන ක ාටකස්ස දී කපනේනනවා.
එතක ාට ඒ
තමයි මම මූලි ව කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස
ම
ර කද
පිළිබඳදව යේ ක ටි ස්රල හැඳදිනේවීම ේ
ක ස.
අපට ඉදිරියට
රමානු ූලව දීර්ඝව
තා
රකගන යනේන
පුළුවනේ.
ඒ විදියට ගතේතහම කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කියන එ කහසතුපල දහම ේ. අපි මුලිනේ ස්ූතර රමයට කදසශනා ර ා තිකයන
ක ාටකස්නේ
පටනේගනිමු.
එකහම
පටනේ
අරකගන,
ම
ර ානු ූලව අපි අභිධමමකයස ක ාටස්ස, පට්ඨඨානකයස ක ාටස්ස
කතේරැේ අරකගන, කේ
අැතේතට ම අපි භාවනාවට
ක ාකහාම ද
උප ාර
රගනේකනේ කියන ඒ කදස
ස්ේබන්ධ රකගන අපි ඉදිරියට රකගන යමු.
එතක ාට පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතහම, කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
තු තිකයනේකනේ කහසතු-ඵල රියාවලිය ේ බව අපි දනේනවා.
පටිච්චස්මුපසපාදකයස
• අනුකලෝම පටිච්චස්මුපසපාදය හා
• පටිකලෝම පටිච්චස්මුපසපාදය
කියලා ක ාටස්ස කද
ේ තිකයනවා.
• ඉහතිනේ ඔබට දැ ේවූකේඅනුකලෝම පටිච්චස්මුපසපාදය
යි.අවිජ්ජ්ා
පච්චයා
ස්ංඛාරා,
ස්ංඛාර
පච්චයා
විඤ්ාණං,
විඤ්ාණ
පච්චයා
නාමරූපංඅාදී
වශකයනේ කියනේකනේ කේ අනුකලෝම පටිච්චස්මුපසපාදයයි.
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• පරතිකලෝම පටිච්චස්මුපසපාදය එනේකනේ අවිජජ්ායකත්වව
අකස්සස් විරාග නිකරාකධා කියලා කේක ේ අනි ේ පැතේත
යි. කේ අවිදයා නිකරෝධකයනේ ස්ංඛාර නිකරෝධය
කවනවා. ස්ංඛාර නිකරෝධකයනේ විඤසාණ නිකරෝධය
කවනවා කියලා කේ නිකරෝධය දැ ේ ා.
එතක ාට
අපට
කපකනනවා
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය
ගතේතහම,අපි කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ගැන අහලා තිකයන ඔය
• චතුරායයඝස්තයය ගැන අහලා තිකයනවා.
• පඤ්චුපාදානස් න්ධය ගැන අහලා තිකයනවා.
• කදාක ාස්ස අායතනය ේ ගැන අහලා තිකයනවා.
කේ ඔ ේක ෝම එ යි. එ ම ධමම තා ටි
ේ තමයි කමතැන
තිකයනේකනේ.
• පටිච්චස්මුපසපාදය කවන ම ිදසධානේතය ේ.
• චතුරායයඝස්තයය කවනම ිදසධානේතය ේ.
• පංචඋපාදානස්ස න්ධය
කියනේකනේ
කවන
ම
ිදසධානේතය ේ
කියලා අපි කවන කවන ාරණා හැටියට නයායයනේ අපට
හේබකවනේන පුළුවනේ. ධමමතා හැටියට ගතේකතාතේ, අපි පවතින
ධමමතා හැටියට ගතේකතාතේ කේ හැම එ
ම එ ම
ිදසධානේතය ේ තමයි තිකයනේකනේ.
අනේන ඒ නිස්ා ක කන ේ පටිච්චස්මුපසපාදය
ඉකගනගතේතා කියනේකනේ ඔහු චතුරායයඝස්තය ධමමය
යි ඉකගනගනේකනේ. පංච උපාදානස්ස න්ධය ගැන යි
ඉකගන ගනේකනේ. කදාකලාස්ස අායතන ගැන යි
ඉකගනගනේකනේ. කේ ස්ාස්නකයස තිකන ස්ස න්ධ, ධාතු,
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අායතන, ඉන්ිය, පටිච්චස්මුපසපාදය කේ ියලසලම
එ ම ධමමතා කගාඩ .ේ
ඉතිනේ ඒ නිස්ා පටිච්චස්මුපසපාදකයස මුලස අකපස අනුකලෝම
පටිච්චස්මුපසපාදකයස තිකයනේකනේ දු
යි, ස්මුදය යි කියන
ාරණා කද යි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කලෝ කයස යේතා ේ
දු ේ තිකයනවා නේ, ඒ ටි කපනේනනවා ජ්ාතිකයස ඉඳදනේ: ජ්ාති

පච්චයා ජ්රාමරණං කස්ා
පරිකදවදුක්ඛකදාමනස්ස්ුපායාස්ා
ස්ම්භවන්ති. එවකමතස්ස් ක වලස්ස් දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස් ස්මුදකයා
කහාති. කියලා තමයි පටිච්චස්මුපසපාදය අවස්නේ රනේකනේ.
එතක ාට කලෝ කයස යේතා ේ දු ේ තිකයනවා නේ, ඒ දු තේ,
ඒ දු අැතිවුකණේ කමනේන කේ අා ාරකයනුයි කියලා තමයි
කපනේනනේකනේ. දු
යි, ස්මුදය යි කපනේනනේකනේ. කලෝ කයස
යේතා ේ දු ේ විඳදිනවා නේ අනේන ඒ දු
කලෝ කයස
හටගතේකතේ ක ාකහාම ද? බාහිර ක කන ේ අැති රා
කනකවයි. මම අැති රගතේතා කනකවයි. කේ දු ේ අැති ක ස,
අැතිවුකනේ, ස්තේත්ව-පුදසගලභාවකයනේ කතාරව කමනේන කේ
අනාතේම වූ කේ කහසතු-පල දහම
රියාවලියකිනේ කියලා
තමයි පටිච්චස්මුපසපාදකයස මුලස ටි
කපනේනනේකනේ - දු යි
ස්මුදය යි. දු හා එය අැතිවුකණේ කමකහම යි.
පරතිකලෝම පටිච්චස්මුපසපාදකයනේ කපනේනනේකනේ ඒ දු
නිරැදසධකවන අා ාරය යි. කමානවා නිරැදසධවුකණාතේ ද දු
නිරැදසධ රනේන පුළුවනේ,
ුම කගස නිකරෝධකයනේ ද ඒ දු
නිරැදසධ රනේන පුළුවනේ, කියන එ
තමයි, පරතිකලෝම
පටිච්චස්මුපසපාදකයනේ
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
කදසශනා
රනේකනේ.
එතක ාට කේ හැම පටිච්චස්මුපසපාදය ම තිකයනේකනේ කේ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රා වූ පරමාර්මථ ධමම යනේකගස
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විගරහය යි. එතක ාට පටිච්චස්මුපසපාදය කියනේකනේ කලෝ කයස
අැති කදය ේ. ස්තය කදය ේ. එතක ාට කේ අපි ඉකගනගතේතු
චිත්ත=චචති -රූප-නිර්මවාණ කියන කමනේන කේ පරමාර්මථ
ධමමයනේකගස රියාවලිය තමයි කමතැන දී කපනේනනේකනේ. කේ
හැම තැන
ම තිකයනේකනේ ස්තය වශකයනේ හටගනේනා
පරමාර්මථ වූ ධමම ස්මූහය ුයි. ඒ ධමමකයෝ ක ාකහාම ද
හටගනේකනේ කියන එ තමයි කේ තු තිකයනේකනේ.
එතක ාට අපි මුළිනේ මාතෘ ා
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ඒ
විදියට
කතේරැේ අරකගන අපි බලමු, මුලිනේ ම ඔය
පටිච්චස්මුපසපාදය මම මාතෘ ා
රා. අවිජ්ජ්ා පච්චයා

භි ඛ
ේ කව ස්ංඛාරා උපසපාදා වා තථාගතානං, අනුපසපාදා වා
තථාගතානං ඨිතාච ස්ා ධාතු ධේමට්ඨඨිතතා ධේමනියාමතා
ඉධප්පච්චයතා. තං තථාගකතා අභිස්ේබුජක්ධති, අභිස්කමති.
අභිස්ේබුජක්ධිත්වා
අභිස්කමතේවා
අාචික්ඛති,
කදකස්ති,
පඤ්ඤකපති, පට්ඨකපති, විවරති, විභජ්ති, උත්තානී කරාති.
පස්ස්ථාති චාහ.
කේ ස්ූතර පාඨය තිකයනේකනේ ස්ංයුතත
ේ
නි ාකයස නිදාන
1
ස්ංයුතත
ේ කයස පච්චය ස්ූතය
ර
කියලා ස්ූතය
ර
ේ තිකයනවා.
පච්චුපසපනේන ස්ූතය
ර කියලා කේ ට නම ුතේ තිකයනවා. ඒක ේ
තමයි තිකයනේකනේ.

අවිජ්ජ්ා පච්චයා භි ඛ
ේ කව ස්ංඛාරා - අවිදයා පරතයකයනේ
ස්ංඛාර කවනවා කියන ිදසධානේතය, කේ ිදසධිය, උපසපාදා වා
තථාගතානං, - තථාගතයනේ වහනේකස්ස නම ේ ඉපදුනතේ,
අනුපසපාදා වා තථාගතානං, - නූපදුනතේ, ඉපදුනු තථාගතයනේ
වහනේකස්ස අැති ලසහිතේ, නැති ලසහිතේ, ඨිතාව - අැතේකතේ ම යි
1

2500 බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය සංයුත්ත නිකොය අභිසෙය සංයුත්තය 40වැනි පිටුව
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කේ ිදසධානේතය. ස්ා ධාතු ධේමට්ඨඨිතතා ධේමනියාමතා - කේ
ධමමතාවය, ධම්මනියාමතාවය, ඉධප්පච්චයතා - ඒ කේ
ස්තයයනේ කමය උපදිනවා කියන ධමමතාවය තථාගතයනේ
වහනේකස්ස නම ේ අැති ලසහිතේ, නැති ලසහිතේ අැතේකතේ ම යි. ඒ
ධේමනියාමතාවය කලෝ කයස පවතින එ
ේ. තං තථාගකතා
අභිස්ේබුජක්ධතිඅභිස්කමති - අනේන තථාගතයනේ වහනේකස්සලා
ඒ
අවකබෝධ
රගතේතා.
අභිස්ේබුජක්ධිත්වා අභිස්කමතේවා

අාචික්ඛති, කදකස්ති, පඤ්ඤකපති, පට්ඨකපති,
විභජ්ති, උත්තානී කරාති. පස්ස්ථාති චාහ -

විවරති,

එය
අවකබෝධ රකගන ඒ කදස කලෝ යට අවකබෝධ
රව ා,
කදසශනා
ර ා, පනව ා, පිහිටුව ා, විවර ර ා, කබද ා,
උඩු ුරැ ර ා, මනාක ාට පර ට
රලා දීම තමයි
තතාගතයනේ වහනේකස්ස නම ේ විිනේ ිදසධ රනේකනේ.
ඉතිනේ ඒ එතක ාට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කලෝ කයස අැති
කදය ේ. අපි කේ බුදසධ ස්ාස්නය තුලිනේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
ඉකගනගතේතහම අපට හිකතනේන පුළුවනේ බුදුරජ්ාණනේනම ේ
දු නැති රනේන කේ හදපු එ
ේ කියලා. නූ එකහම එ
ේ
කනකවයි. කේ කලෝ කයස වැහිලා තිකයන ධමමතාවය ේ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස විිනේ කපනේනලා දුනේනා. මතු ර ා
දුනේනා. ඒ ස්ූතරය ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස ස්ූතරය ම ඒ
තිකයකනවා. නගර ස්ූතය
ර 2 කියලා ස්ූතරය ේ තිකයනවා. ඒක ේ
කේ ාරණාව තිකයනවා. අපි ඒ පස්සකස්ස තා රමු.
එතක ාට අපි බලමු කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කේ විදියට
ගතේතහම ඔබ දැනගතේතා පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව, අඞ්ග
පිළිබඳදව. අවිජ්ජ්ා, ස්ංඛාර, විඤසාණ, නාමරූප, ස් ායතන,
ඵස්සස්, කවදනා, තණේහා, උපාදාන, භව. ඊට පස්සකස්ස ජ්ාති, ජ්රා,
2

2500 බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය සංයුත්ත නිකොය (2) 162වැනි පිටුව.

15

මරණ කියන කේ ක ාටස්ස ටි තමයි තිකයනේකනේ. කමතැන
අංග කදා හ ේ තිකයනවා පටිච්චස්මුපසපාදකයස. එතක ාට කේ
අංග කදා හ අනුස්ාරකයනේ තමයි කේ ස්ංස්ාර ච රය
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනලා තිකයනේකනේ.
අපි ඉස්සකස්ලසලා ම බලමු කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව අපි
කනා දැනගැනීම නිස්ා කේක ේ අාදීනව කමානවාද කියලා.
අැයි අපි පටිච්චස්මුපසපාදය දැනගත යුතේකතේ කියන එ
පිළිබඳදවඅපි
තා රනේන උතේස්ාහවතේ වුනා. ඒ ස්ඳදහා අපි
එ ස්ූතරය ේ ගතේකතාතේ, කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රපු, ඒ කියනේකනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ ස්ුතරයට අස්සස්ු
ස්ූතරය 3 කියලා ස්ූතරය ේ තිකයනවා. අනමතගසග ස්ංයුතේතකයස.
ඒක ේ කපනේනනවා අනමතගසකගායං භි ඛ
ේ කව, ස්ංස්ාකරා

පුබ්බබාක ාටි න පඤසායති අවිජ්ජ්ානීවරණානං ස්තේතානං
තණේහාස්ංකයාජ්නානං ස්න්ධාවතං ස්ංස්රතං “දීර්රතේතං කවා
භි ඛ
ේ කව, දු ේඛං පච්චනුකභාතිභූතං“. තං කිං මඤ්ඤථ
භික්ඛකව තමන්නු කඛා බහුතරං යං වා කඛා ඉමිනා දීකර්න
අදසධුනාස්න්ධාවතං
ස්ංස්රතං
අමනාපස්ම්පකයාගා
මනාපවිප්පකයාගා න්දන්තානංරැදන්තානං
අස්සස්ු
පස්සස්න්නංපග්ර්රිතං, යං වා චතුස්ු මහාස්මුදක
ස දස්ු උද න්ති?
කියලා. මහකණනි කේ අවිච්ිනේන වූ පශසචිම සීමා නැති කේ
මහා ස්ස්ර,අනවරාගර
වූ ස්ංස්ාරකයස අර කියපු අවිදයා
නීවරණකයනේ හා තණේහා ස්ංකයෝජ්නකයනේ බැඳදිලා,මහකණනි,
නුඹලාතේ මමතේ කේ අති දීර්මර්
ාලය ේ කේ ස්ංස්ාරකයස
ස්ැරිස්ැරැවා. දීර්රතේතං කවා භි ඛ
ේ කව, ස්න්ධාවතං ස්ංස්රතං කබාකහෝ ාලය ේ නුඹලාතේ මමතේ ස්ැරිස්ැරැවා. ුම ේ නිස්ාද?
අවිදයා නීවරණයනේකගනේ. කමනේන කේ කියන අවිදයාව හා
3
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තණේහාකවනේ බැඳදලා, ඒ පිළිබඳද අවකබෝධ රගනේන බැරි
කවච්ච නිස්ා කබාකහෝ ාලය ේ අපි ස්ස්ර ස්ැරිස්ැරැවා. ඉතිනේ
ඒ ස්ැරිස්රනක ාටඅපි කබාකහෝ දු ේ විනේදා. මහකණනි නුඹලා
ුම ේ ිතනේකනේද කියලා අහනවා. නුඹලා කේ අති දීර්මර්
ස්ංස්ාරකයස ස්ැරිස්රනක ාට නුඹලකග කේ ස්ස්ර නිස්ා
අමනාපස්ම්පකයාගා - අපි අමනාප, අ ැමැති අය හා එ ේ
වීකමනේ මනාපවිප්පකයාගා - මනාප අයකගස විකයෝකවනේ
මනාප අයකගස කවනේවීකමනේ, හැඳඩූ ඳදුලු එ තු රා නේ, කේ
ස්තර මහා ස්ාගරයද වැඩි හැඳඩූ ඳදුළු ද වැඩි? යි කියලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අහනවා. ඒ කවලාකේ ඉතිනේ භි ේ ෂූනේ
වහනේකස්සලා උතේතර කදනවා “යථාකඛාමයංභනේකත, භගවතා
ධේමංකදිතං අජ්ානාම. - යේකස්ස භාගයවතුනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රපු ධර්මමය අපි දනේකනේ නේ - එතකදව භනේකත,

බහුතරං යං කනා ඉමිනා දීකර්න අදසධන
ු ා ස්න්ධාවතං ස්ංස්රතං
අමනාපස්ේපකයාගා
මනාපවිපසපකයාගා න්දන්තානං
රැදන්තානං අස්ස්ුපස්ස්න්නංපග්ර්රිතං, න කත්වව චතුස්ු
මහාස්මුදක
ස දස්ු උද “න්ති. ඔබ වහනේකස්ස කදසශනා
රපු
ධර්මමය අපි දනේකනේ නේ, ස්සවාමිනි කේ අමනාප අයකගස
එ ේවීකමනේ මනාප අයකගස කවනේවීකමනේ හඳඩන ලද
ඳදුළු
පරමාණය ම කේ මහා ස්ාගරයට වඩා වැඩියි කියලා භි ේෂූනේ
වහනේකස්සලා උතේතර කදනවා. ඊට පස්සකස්ස ස්ාදු ස්ාදු භි ඛ
ේ කව
කියලා “මහකණනි, ඒ
එකහමමයි. ඒ විතර ේ කනකවයි
නුඹලා මේ මැරැණු දු ට, පියා මැරැණු දු ට ස්කහෝදරයා
මැරැණු දු ට, ස්කහෝදරිය මැරැණු දු ට,පුතරයා මැරැණු දු ට
ඒ වකගසම ඥාතීනේ මැරැණු දු ට ඥාතීනේකගනේ කවනේවීකේ
දු ට හැඳඩූ ඳදුළු එ තු රා නේ කම ස්තර මහා ස්ාගරයට
වැඩියි මහකණනි“ කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ අස්සස්ු
ස්ූතරකයසදී කදසශනා රනේන කයදුනා.
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ඉතිනේ ඒ නිස්ා පිනේවතුනි, කේ පටිච්චස්මුපසපාදය අවකබෝධ
කනා ර ගැනීම නිස්ා අති දීර්මර් ාලය ේ කේ විදිහට අපි
ඳදුළු වගුරැවමිනේ ස්ංස්ාකර්ම ස්ැරිස්ැරැකේ කමනේන කේ
ධර්මමතාවය කතේරැේ ගනේන බැරිවයි. ඒ වකගස අනමතගසග
ස්ංයුතේතකයස ස්ූතර කේ වකගසම තව කබාකහෝ ගණන ේ
තිකයනවා. “මහකණනි, නුඹලා ස්ස්ර ස්ැරිස්රන ක ාට, එ
එ ස්තේත්වයිනේ කවලා ඉපදිලා, අනුනේට කගාදුරැ කවලා කබලි
ැපුේ
ාලා මැකරණක ාට කලසඑ තු
රා නේ ඒතේ කේ
ස්තර මහා ස්ාගරයට වැඩියි“ කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා
රා. ඉතිනේ ඒ විදියට කේ ස්ංස්ාරය අති දීර්මර්
ාලය ේ අපි ස්ැරිස්ැරැකේ කේ කියන පටිච්චස්මුපසපාදධර්මමය
අපට අවකබෝධ ර ගැනීමට බැරි කවච්ච නිස්ා යි.
ඒ වාකගස ම අපිට තවතේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රන
ස්ූතරය ේ තිකයනවා. භි ේෂූනේ වහනේකස්සලා අහනවා, “ස්සවාමිනි,
කේ ඉර හඳද කද කලෝ කයනේ අතුරැදහනේ වුකනාතේ, ස්සවාමීනි
කේ මහා අන්ධ ාරය ේ කේ කලෝ ය තු පවතිනවා කනේ.
ස්සවාමීනි, මීටතේ වඩා අනේධ ාරය ේ තිකයනවද,පනවනේන
පුළුවනේද?“
කියලා
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගනේ
අහනක ාට,බුදුරජ්ානනේ
වහනේකස්ස
කදසශනා
රනවා,“මහකණනි,කමයිටතේ වඩා ර්න වූ අනේධ ාරය ේ
තිකයනවා. කේ අවිදයා අනේධ ාරය කියන එ තමයි, ඒ ර්න
වූ අනේධ ාරය. දු , දු අැතිවීකේ කහසතුව, දු නැති කිරීම,
නැති රන මාර්මගය කියන කේ චතුරාර්මය ස්තයය කනාදනේනා
ම නැමැති කේ අවිදයා අනේධ ාරය ඊටතේ වඩා මහා ර්ණ
අඳදුර ේ. කේ ර්ණ අඳදුරට වැටිච්චි ස්තේත්වකයෝ ජ්ාති අඳදුරට
වැකටනවා. ජ්රා අඳදුරට වැකටනවා. මරණ අඳදුරට වැකටනවා.
කස්ෝ , පරිකදසව, දු ේ, කදාේනස්ස, තිකයන කේ අඳදුරට වැටිලා
අති දීර්ඝ
ාලය ේ කේ අඳදුර තු
ස්ැරිස්රනවා“ කියලා
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
ා. එතක ාට ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදය කනා දැනීම නිස්ා ඒ විදියට අපි ස්ංස්ාරකයස
අති දීර්ඝ ාලය ේ ස්ැරිස්ැරැවා.
ඒ වාකගස ම තවතේ අපට ස්ූතරය ේ හේබකවනවා ඒ
කේ අවිජ්ජ්ා නීවරණ ස්ූතය
ර 4 කියලා. “නාහං

පිළිබඳදව

භි ඛ
ේ කව
අඤ්ඤංඑ නීවරණම්පි
ස්මනුපස්ස්ාමි
කයන
නීවරකණනනිවුතා පජ්ා දීර්රත්තං ස්න්ධාවන්තිස්ංස්රන්ති
යථයිදං භි ඛ
ේ කව අවිජ්ජ්ානීවරණං. අවිජ්ජ්ානීවරකණන හි
භි ඛ
ේ කව නිවුතා පජ්ා දීර්රතේතං ස්නේධාන්ති ස්ංස්රන්තී‘ති මහකණනි, යේ නීවරණයකිනේ කවලුනාවූ ස්තේත්වකයෝ ඒ ඒ
භවකයස දිකවතේ ද, ස්ැරිස්රතේ ද, මහකණනි, අවිජ්ජ්ා නීවරණය
යේ කස්ස ද, එබඳදු වූ අනේ එ දු ධමමය ේ මම බුදු අැිනේ කනා
දකිමි. කේ ස්තේත්වයනේට කබාකහෝ ාලය ේ දු ේ පිණිස් පවතින
කේ ස්ස්ර ස්ැරිස්රණ යේ ධමමය ේ තිකයස නේ ඒ අවිදයා
නීවරණය ම මහතේ වූ කදය ේ. ඒ අවිදයා නීවරණකයනේ
වැස්ුණු ස්තේත්වකයෝ කබාකහෝ
ාලය ේ කේ ස්ංස්ාරකයස
ස්ැරිස්රණවා කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රා.
ඒ වාකගස ම ඊට යටිනේ නැවත බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රා, යේ කස්ස කමෝහකයනේ අැවිලුනා වූ ද, එකස්ස නේ
නීවරණයකිනේ
ස්තේත්වකයෝ
නිතර
ස්ැරිස්රතේ
ද
ඒ
අවිජ්ජ්ානීවරණය යේ කස්ස ද එබඳදු වූ අනේ එ දු ධමමය ේ
නැතේකතේ ය කියලා. යේ අායයඝ ශරාව
ක කන ේ කමෝහය
දුරැක ාට අහඝතේවය පරඥා මාගඝඥානකයනේ ස්හමුලිනේ ම
කමෝහස්ස න්ධය උදුරා ලදසකදස ද ඔහු නැවත ස්ස්ර කනා
හැිකර යි. ඔහුට ස්ස්ර හැිරීකේ කහසතුව ේ විදයාමාන කනා
4

2500 බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - ඛුද්දක නිකොය (1) ඉතිවුත්තක පොළි 330වැනි පිටුව.
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කේ කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ ස්ස්ර ස්ැරිස්රනේකනේ
කේ අවිදයාව නිස්ා ම යි කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රා.
ඒ වාකගස ම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස මහානිදාන ස්ූතය
ර 5 ස්ූතරකයස
අානන්ද ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස මත ේ
රනවා, “ස්සවාමීනි, කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය මට කබාකහෝ ම ස්ැහැලසලුව පහස්ුකවනේ
වැටැකහනවා“ කියලා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස,“මා කහවං
අානන්ද, මා කහවං අානන්ද“, - එකස්ස කියනේන එපා, අානන්ද,
එකස්ස කියනේන එපා, අානන්ද, කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ගැඹුරැයි.
ගැඹුරැ ස්සවභාවය අැති එ
ේ. කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කනා
දැනීම නිස්ා කේ කලෝ
ස්තේත්වයා මහා අවුකලනේ අවුලට
පතේකවලා.
තන්තා ල
ු ජ්ාතා,
ගු ාගුණ්ඩි ජ්ාතා
මුඤ්ජ්බබ්බජ්භූතා කියලා හරියට මීයනේ විිනේ අවුලස රණ ලද
නූලස කබෝලය ේ වකගයි. ඒ වාකගස ම කබකහරැනේකගස විිනේ,
නූලස වියනේනනේ අතිනේ අවුලසකවච්චි නූලස පනේදුව ේ වාකග යි.
ඒ වාකගස ම බබුස්සතණ කියලා කේ ගස්ස ජ්ාතිය ේ තිකයනවා.
මුලස අැවිලිලා පැටලිලා කේ මුලස දුවලා තිකයනවා. අනේන ඒ
වාකගස කේ කලෝ ස්තේත්වයා කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කනාදැනීම
නිස්ා අවුකලනේ අවුලට පතේකවලා කේ ස්ංස්ාරකයස දු ේ විඳදිමිනේ
ඒ කේ අත ස්ැරිස්රනවා කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය කනා දනේනා ම නිස්ා කලෝ ස්තේත්වයා කේ
අනනේත දු ේ විඳදිනවා. කේ ියලු දු ට කහසතුව කේ ධමම තා
කනා දැනීම යි කියලා කදසශනා රා.
දු කියන එ තමා විිනේ ම යි උපදවාගනේකනේ. ඒ දු තමා
තු ම යි අැතිකවනේකනේ. ඒ දු තේ තමාකගස කනා දැනීම යි
කියන ාරණාව දැනගතේතහම පිනේවතුනි, ක ාකහාම ද අපි
5
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කේ දුක නේ මිකදනේකනේ? කේ ධමමතාවය කනා දනේනා
කලෝ කයස හැකමෝම, “දු අැතිකවනේකනේ බාහිකරනේ, දු අනේ
අය අැති රනවා“, කියලා කේ මිතයාව
පැටැලිලා, දු
අැතිකවන
ම
ර ය ම අනුගමනය
රනවා. බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා රපු කේ ධමමය කනා දනේනා ම නිස්ාඒ දු
අැතිකවන
රමය ම අනුගමනය
රමිනේ දිගට ම
ටයුතු
රනවා.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ අාදීනවය කහාඳදා ාරව කතේරැේ
අරකගන කේ තමනේ තු අවකබෝධ රගනේන උතේස්ාහවතේ
කවනේන ඕන.
කහාඳදයි, එතක ාට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කනා දැනීම නිස්ා
අපි කේ විදියට යේතා ේ දු ේ විඳදිනවා නේ,ඒ ියලු දු ට
කහසතුව ම කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ධමමතාවය කනා දැනීම යි
කියන එ අපි කතේරැේගනේන ඕන. කේ ස්ඳදහා අපි තව එ
ස්ූතරය ේ මත ේ ර ා අකපස ඊ ඟ පියවරට අපි යනවා.
ස්ංයුතේත
නි ාකයස
අභිස්මය
ස්ංයුතේතකයස,ශරමණබරාහසමණවගඝකයස, ජ්රාමරණ ස්ූතය
ර , ජ්ාති
ස්ූතය
ර , භව ස්ූතය
ර , උපාදාන ස්ූතය
ර , තණේහා ස්ූතය
ර , කවදනා
6
ස්ූතය
ර යන ස්ූතරවල බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ලස්සස්න විගරහය ේ
රනවා. කය ක චි භික්ඛකව,ස්මණාවා බරාහසමණා වා

ජ්රාමරණං නපසපජ්ානන්ති ජ්රාමරණස්මුදයංනපසපජ්ානන්ති,
ජ්රාමරණනිකරාධං නපසපජ්ාන්නති. ජ්රාමරණනිකරාධගාමිණිං
පටිපදං නපසපජ්ානන්ති. -කප- ජ්ාතිං නපසපජ්ානන්ති. -කපභවං නපසපජ්ානන්ති. -කප- උපාදානං නපසපජ්ානන්ති. -කප2500 බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - සංයුත්ත නිකොය - අභිසෙය සංයුත්තය - ශ්රෙණ බ්රොහ්ෙණ වග්ග
200 – 202පිටු.
6
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තණේහා නපසපජ්ානන්ති. -කප- කවදනං නපසපජ්ානන්ති කියන
කේ පටිච්චස්මුපසපාද රියාවලිය යේකිි ක කන ේ කනා දනී
නේ, කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අැතිවීමතේ, නැතිවීමතේ, කනා දනී
නේ, ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අවිදයාව කනා දනී නේ, ස්ංඛාරය
කනා දනී නේ, කේ ස්ංඛාරකයස අැතිවීම කනා දනී නේ,
ස්ංඛාරය නිකරෝධය කනා දනී නේ, ස්ංඛාර නිකරෝධගාමිණී
පටිපදාව කනා දනී නේ, න කම කතා භි ඛ
ේ කව, ස්මණා වා

බරාහසමණා වා ස්මකණස්ු වා ස්ම්මතා, බරාහසමකණස්ු වා
බරාහසමණස්ම්මතා, න ච පන කත අායස්මනේකතා ස්ාමඤ්ඤත්ථං
වා බරහසමඤ්ඤත්ථං වා දිට්ඨකඨව ධේකම ස්යං අභිඤ්ා,
ස්ච්ි ත්වා උපස්ම්පජජ්විහරන්ති කියලා,යේකිි ක කන ේ
කේ පටිච්චස්මුපසපාද ධමමතාවකයස අැතිවීමතේ, නැතිවීමතේ,
නිකරෝධයතේ, නිකරෝධ රන මාගඝයතේ යන කේ ියලසල කනා
දනී නේ, ඔහු කේ ස්ේබුදසධ ස්ාස්නකයස ශරමණකය ේයැ යි
කියනවා නේ, ඒ ශරමණකය ුතේ කනකවයි. පේ බහා තබන
බරහසමණකය ේ කියනවා නේ ඒ බරාහසමණකය ුතේ කනකවයි.
යේකිි ක කන ේ කේ යේ ශරමණාර්මථය ේ, බරාහසමණාර්මථය ේ
කමකලාවදී ම ලබාගනේනවා නේ, එයතේ ඔහුට නැහැ.
ඒ කියනේකනේ, ක ටිකයනේ ම කියනවා නේ, කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය යේකිි ක කන ේ කනා දනේකනේ නේ, කේ
මාකගස ශරාව කය ේ කනා කේ. භික්ෂු-භික්ෂුණී-උපාස් උපාස්ා ා කියන බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස ශරාව කයෝ නේ
කේ පටිච්චස්මුපසපාද ධමමතාවය දැනකගන ිටිය යුතු යි.
ඉතිනේ යේකිි ක කන ේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ධමම තාවය
කනා දනේකනේ නේ, මහකණනි, මකගස භික්ෂු-භික්ෂුණී-උපාස් උපාස්ා ා කියන ශරාව
ගණයට යනේකනේ නැහැ. යේ
ශරාව කය ේ බුදුනේ ස්රණ ගිකයස නේ, කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
කනා දැනගතේකතාතේ ඒ බුදුනේ ස්රණ ගියපු අර්මථය,
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ශරමණාර්මථය, ඒ උපාස් අර්මථය, කේ අර්මථය ිදසධකවනේකනේ
නැහැ.ඒ නිස්ා යේ දු ේ ක
වර ර ගැනීමට නේ අපි ස්රණ
ගිකයස, ඒ ස්රණ ගියපු ක නා කේ පටිච්චස්මුපසපාදය මනා
ක ාට දැනගතයුතු යි කියන
ාරණාව තමයි බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා ක ස.
ඒ නිස්ා, කේ කනා දැනගැනීම නිස්ා තවතේ කබාකහෝ අාදීනව
තිකයනවා. මම කේ ස්ුතර අනුස්ාරකයනේ ඔබට කේ අාදීනව ටි
කපනේනුකේ, කේ අවකබෝධ රගනේන බැරිවීම නිස්ා අපි කේ
අනවරාගර ස්ංස්ාරකයස කේ ස්ැරිස්රපු බව යි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා
ඔබතේ කේ
ාරණා කහාඳදිනේ කතේරැේ අරකගණ කේ
අපි
ක ාකහාම හරි කතේරැේ ගනේන ඕන. අවකබෝධ රගනේන ඕන.
අපට කමානවා හරි දු
ේ අැතිවුණහම, කස්ෝ ය ේ,
පරිකදසවය ේ, කෝමනස්සස්ය ේ, එකහම නැතිනේ කමානවා හරි
ක කලසස්ය ේ, කමානවා හරි අ ුස්ලය ේ අාවහම අපි හැම
කවලාකේ ම බාහිරයට අරමුණුකවන එ යි, ඉලසලන එ යි
කවනේකනේ. එකහම නැතුව හැම කවලාකේ ම ඔබ කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය දැනකගන හිටිකයාතේ,දු
ේ
රදරය ේ
ක කලසස්ය ේ එනක ාට, ‘අනේන ඒ අාකේ කමනේන කමකහම
යි‘ කියලා අපට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය හරහා කතේරැේගනේ න
පුළුවනේ. කේ දු අාවා නේ, දු අාකේ මකගස ම අවිදයාව
නිස්ා අැති රගතේත ස්ංඛාරයනේ නිස්ා කනේ ද, ඒ ට කහසතුව
කේ තණේහාව කනේ ද, කියලා අපට අකපස ිත ම පරීක්ෂා
ර ා අප තු
ම හටගතේතු දු
අැතිකවච්චි කහසතුව
නැති ර ා, ඕනූම කමාකහාත , ඕනූම කවලාව අපට ඒ
දු නිවාගනේන, නැති රගනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා.
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ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ පටිච්චස්මුපසපාදය තා රමිනේඉදිරියට
යනක ාට තව තව ාරණා මතුකවයි. අපි ඒවාතේ අරකගන
තා රමු.
එතක ාට ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස පාළිය අපි අාපස්ු ගතේකතාතේ,
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණං කියන
කේ
ාරණා ටි
ගතේකතාතේ, අපි අාපස්ු එතැනට යනවා.
එතැන දී අපි කේ පටිච්චස්මුපසපාදය මුලිනේ ම කතේරැේගනේන
වුකනේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ක ාකහාම ද කේ පර තය
කවනේකනේ කියන ාරණාව යි. කේවා යි අපි කතේරැේගනේන
ඕන. ඉස්සස්රකවලා ම අපි ඒ
ාරණාව
තාක ාටඅවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණංකියන කමනේන
කේ ධමමතාවයනේ පරතය වන අා ාරය කතේරැේගනේන ඕන.
පරතයය කියනේකනේ කමා
ේ ද? කමතැන අවිදයාව තිකයනවා.
ස්ංඛාර තිකයනවා. ඔය අතකර්ම පච්චය කියන ාරණාව තේ
තිකයනවා. එතක ාට අපි ඒ කතේරැේගනේන ඕන කමනේ න
කමකහම
යි:යම
උප ාරයකිනේ,
යේ
ධමමය
උප ාරයකිනේ නූපනේනාවූ චිතේත, චචති ,රූප කියන
ධමමකයෝ පරේපරා වශකයනේ උපදිනවා නේ, වැකඩනවා නේ,
පවතිනවා නේ අනේන ඒ උප ාර ධමමතාවයට අපි පරතය
කියලා කියනවා. එතක ාට කේ කලෝ කයස හැම එ
ේ ම
පරතයකයනේ හටගතේත කදසවලස තමයි.
පරතයකයනේ හටගතේත කනා වන කදසවලස කලෝ කයස විදයාමාන
කවනවා. නමුතේ ඒවාකගනේ අපට දු
එනේකනේ නැහැ. අපි
ියලු ධමමතා ගතේකතාතේ චිතේත-චචති -රූප-නිබ්බබානපඤසඤතේති කියලා ක ාටස්ස පහ ේ තිකයනවා. කේ ට
කියනවා පඤසචවිධකඤයයමණේඩලය කියලා. බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස නම ේ අවකබෝධ ර ගනේකනේ, චිතේත-චචති 24

රූප-නිබ්බබාන-පඤසඤතේතිකියන කේ ධමමතා පහ යි. කේ
නිවමාණය කියන එ පරතයකයනේ හටගතේත ධමමය ේ කනකවයි.
එතක ාට ඒ
අපි කේ ස්ංඛාර
තාකවනේ අපි පැතේත ට
තිබ්බකබාතේ ඉතිරි හතර ගැන, කේ දු අැතිවීම, නැතිවීම ගැන
තා රන ක ාට අපට හේබකවනේකනේ චිතේත -චචති රූප කියන කේ පරමාථණ ධමම ටි
විතර යි. එතක ාට
එකහනේ අපි කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කතේරැේගනේන ක ාට ඒ
පරතයය හා පරතයකයනේ උපනේ ධමමකයෝ කමානවාද කියලා අපි
කතේරැේගනේන ඕන. නමුතේ කේ
කතේරැේගනේනතේ, ධමමය
පිළිබඳදව යේ අවකබෝධය ේ තිකයනේන ඕන.
දැනේ කලෝ කයස හැකමෝම
ටයුතු
රනේකනේ කේ නාම-රූප
ධමමතා අවකබෝධකයනේ කනකවයි. ස්ේමුතිය ේ තු
යි.
පඤසඤතේතිය ේ තු
යි. ඒ
තු
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
වදාවතේ කතේරැේගනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ. ස්ේමුතිය
කියලා කියනේකනේ අපි හදාගතේත කදය .ේ ඒ තිකයන එ
ේ
කනකවයි. වදාවතේ කේ ස්ේමුතිය කියන එ
තු ට පරතය
කහෝ පරතයපනේනභාවය ේ, පටිච්චස්මුපසපාදය ේ නැහැ. ඒ ට
කමා
ද, එකහම ඉපදිච්චි ධමමය ේ නැති නිස්ා යි
පටිච්චස්මුපසපාදයකියන රියාවලියතේ එතැන නැහැ. ඉතිනේ ඒ
නිස්ා කේහැම කවලාකේ ම අපි කේ පටිච්චස්මුපසපාදය තුළිනේ
මතු රගනේකනේ අැතේතා වූ ධමමයනේ. පරමාථණ ධමමකයෝ තමයි
කේ තුළිනේ අපි මතු රගනේකනේ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා කලෝ කයස තිකයන යේ ධමමතාවය ේ බලකයනේ
කේ අපට කපකනනවා, අැකහනවා, විඳදිනවා, දැනගනේනවා
කියන ාරණා කවනේන පුළුවනේ. කේ කියන නාමරූප, ස්ංඛාර
විඤසාණ, තණේහා උපාදාන, කේ ියලු කදසවලස අපි ගතේතහම
කේ ධමමතා කලෝ කයස පවතී ද, පරේපරා වශකයනේ පවතිනවා
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ද, ඒ කමාකහාකතේ එය උපදිනවා ද, ඒ උපදින යේ උප ාර
ධමමතාවය ේ තිකයනවා නේ, උපදින කහසතුව ේ තිකයනවා
නේ, අනේන ඒ ට තමයි පරතයය කියලා කියනේකනේ. ඒ ියලසල
පරතය, පරතයඋපසපනේන කියලා ක ාටස්ස කද
ට කදනේන
පුළුවනේ.
එතක ාට

පටිච්චස්මුපසපාදකයස,අවිජ්ජ්ා-ස්ංඛාර-විඤසාණ-

නාමරූප-ස් ායතන-ඵස්සස්-කේදනා-තණේහා-උපාදාන-භවජ්ාති-ජ්රා
කියන කේ ක ාටස්ස ටි ගතේතහම, කේ ක ාටස්ස
ටි ඒ ඒ ධමමයනේට පරතය ද කවනවා, පරතය උපසපනේන ද
කවනවා. ඒ කිේකේ කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන
ක ාට, ස්ංඛාරයට අවිදයාව පරතය කවලා. කමතැන ස්ංඛාරය
යි කියලා කියන එ තේ පැහැදිළි ර ගනිමු.
කලෞකි වශකයනේ ගතේතහම, කලෞකි වශකයනේ ගතේතහම,
අපි දැනේ කේ කමාකහාකතේ කිේකවාතේ අප තු යේ
ුස්ලස
අ ුස්ලස විපා , ුස්ලය ේ අ ුස්ලය ේ අැතිකවනවා නේ කේ
ියලසල අැතිවුකණේ, අවිදයා පරතයකයනේ කියලා කියනවා.
එතක ාට අවිදයාව පරතයය යි; ඒ පරතයකයනේ උපනේ ධමමය
තමයි ස්ංඛාරය. එතක ාට කේ ට අවිදයාව පරතයය කියනවා.
කේ පරතයකයනේ උපනේ කදස ස්ංඛාර යි. එතක ාට අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා . එතක ාට කේ අවිදයාව නමැති පරතයකයනේ
තමයි ස්ංඛාරය ඉපදුකණේ කියලා කියනවා.
එතක ාට ඒ පරතයභාවය කියන එ
විවිධා ාරකයනේ
තිකයනේන පුළුවනේ. දැනේ අපි ගතේතහම කමතැන ස්ංඛාරයට
අවිදයාව පරතය කවනවා කියලා කිේවාට, අැතේතට ම කේ
ස්ංඛාරයට අවිදයාව විතර ේ කනකවයි පරතය කවනේකනේ. හැබැයි
කමතැන අවිජ්ජ්ා පච්චයා කියලා කියනවා. කලෝ කයස
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වදාවතේ එ
ම පරතයයකිනේ හටගනේනා ධමමකයෝ නැහැ.
කබාකහෝ පරතයයනේකගනේ තමයි හටගනේකනේ.
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි ගස් ේ ගතේතහම, අපි ගස්
හටගතේකතේ බීජ්ය නිස්ා කියලා කියනවා. අැතේතට ම ගස්
හටගනේන බීජ්ය පරධාන කහසතුව කවනවා මිස් ේ ඒ ගස්
පවතිනේන, හටගනේන, වැකඩනේන එ
ම කහසතුව බීජ්ය
විතර ේ කනකවයි. ඒ ට කපාක ාව අවශය යි, වාතය අවශය
යි, හිරැ එළිය අවශය යි, කපාකහාර අවශය යි, ජ්ලය අවශය
යි, තවතේ උප ාර
ධමමයනේ තිකයනවා. අපි පරධාන එ
ගහට හැකදනේන බීජ්ය කියලා කිේවතේ තවතේ උප ාර
ධමමයනේ තිකයනවා.
ඉතිනේ අනේන ඒ වාකගස කේ යේ ධමමයනේකගස උප ාරයට
කබාකහෝ කහසතුපරතයයනේ තිකයනවා. ඒ කහසතුපරතයයනේ
අතකරනේ මූලභාවකයනේ, පරධානභාවකයනේ යම ේ උප ාර
කවනවා නේ ඒ කදසවලස ඉස්සමතු
රකගන තමයි ඒ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා
කපනේනුකේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ ස්ංඛාරය කියන එ එ ම
කහසතුවකිනේ හටගනේනවා කනකවයි කියන
ාරණාව අපි
කතේරැේ ගනේන ඕන. එතක ාට අපි ඒ ඉදිරිකයස දී පිළිකව ට
තා රකගන යමු.
මම කේ

තා රනේකනේ පරතය කියන ාරණාව පිළිබඳදව යි.
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන තැනිනේ පරතයභාවය කියන
එ අපි ක ාකහාම ද දැනගතයුතේකතේ කියන එ ගැන තමයි
මම තා රනේකනේ.
එතක ාට එ ම ධමමය ේ නා නා කහසතූනේකගනේ හටගනේ න
පුළුවනේ. ඒ වාකගස කේ අවිදයා පරතය කියන එ
ඒක ේ
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උප ාරභාවය, ස්ංඛාරයට ස්ංඛාරයට විවිධා ාරකයනේ උප ාර
කවනේන පුළුවනේ. අනේන ඒ යි අපි කතේරැේගනේන ඕන. දැනේ
උදාහරණය ේ වශකයනේ ගතේත, ගස් කියන
ාරණාව ම
ගතේකතාතේ දැනේ ඒ ගස් කියන
ාරණාව විවිධා ාරකයනේ
උප ාර කවනවා. ගස් කියන එ
ක කන ුට
ුස්ගිනේන
නිවාගැනීමට ඵල උපදසදවලා, ස්තේත්වයනේකගස අාහාර ෘතයයට
උප ාර කවනවා. තවතේ විදියකිනේ, තවතේ අයට කස්වන,
උෞෂසණය නැසීම ස්ඳදහා උප ාර කවනවා. තවතේ විදියකිනේ
ඒ ඒ වාතය පිරිිදු කිරීම ස්ඳදහා උප ාර කවනවා. තවතේ
විදියකිනේ කේ කලෝ කයස ජ්ලය පැවැතේම ස්ඳදහා උප ාර
කවනවා. කේ විදියට ගස් කියන එ
විවිධ අා ාරකයනේ
උප ාර කවනවා.
ඒ වාකගස ම කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන තැන
පරතයභාවය ගතේතහම කලෝ කයස ඒ පරතයභාවයනේ කබාකහෝ
අා ාර උප ාර තිකයනවා. ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා කමතැනිනේ කිේවාට කේ පරතයභාවය
අපට යම ේ උපදින ක ාට විවිධ අා ාරකයනේ පර තය කවනවා.
කේ පරතය ශ ේතිය කියනේකනේ කමා
ේ ද කියලා, අපි
කතේරැේගනේන ඕන. පරතය, පරතය ශ ති
ේ ය කියලා ධමමතා
කද
ේ තිකයනවා. එතක ාට කේ උප ාර පරතයය කියනේකනේ
කමා
ේ ද කියන එ යි අපි කතේරැේගනේන ඕන. අපි ඒ අපි
මතු රගතේකතාතේ, දැනේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන
ක ාට කේ අවිදයාවට ස්ංඛාරය පරතය කවනේකනේ ක ාකහාම ද
කියන එ බලමු. අවිදයාව කියන ධමමය ගතේකතාතේ කමෝහය
යි. කනා දනේනා ම කියන ධමමතාවය යි. ඒ අපි ඉදිරිකයස දී
කවන කවන ම අංග වශකයනේ තා රනවා.
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කේක ේ පරතය ශ ේතිය කතේරැේ ගතේකතාතේ කමනේන කමකහම
අපි ඒ මතු රගනිමු: දැනේ අපට අැස්ට රූපය ේ ගැකටන
ක ාට ඒ අැහැ රූපය ගැටුනාහම, ක කන ුට ඒ අරභයා
ුස්ලය ේ
පහ කවනවා.
ක කන ුට
අ ුස්ලය ේ
පහ කවනවා. අපි කියමු ක කන ුට ඒක ේ අැකලනවා;
ක කන ුට ගැකටනවා. තව ක කන ුට ඒ
පිළිබඳදව
අවකබෝධය ේ එනවා. හැබැයි කේ තුනේ කදනාට ම අරමුණු
වුකනේ එ ම ධමමතාවය යි කියලා අපි උපමාවට ගතේකතාතේ,
‘අැහැට රූපය ේ කපකනනවා, පුදසගලකය ේ කපකනනවා‘
කියලා ස්ේමුතිකයනේ ගතේකතාතේ දැනේ ක කන ුට ඒ
පිළිබඳදව ුස්ලය ේ කහෝ පරඥාව ේ අැතිකවනේනතේ, ක කන ුට
ඒ දැකීම පිළිබඳදව තරහ ේ, අමනාපය ේ, දු
ේ, අ ුස්ලය ේ
අැතිකවනේනතේ, කමානවා හරි ධමමතාවය
රියාවලිය ේ
ිදසධකවලා තිකයනවා. ඒ අපට කපකනනේකනේ නැහැ. අනේ න
ඒ තමයි අකපස අවිදයාව කියලා කියනේකනේ. කනාදනේනා ම
කියනේකනේ.
එ ම ධමමතාවය අරභයා ක කන ුට දු
ේ එනේනතේ,
ක කන ුට දු
ේ කනා එනේනතේ, කමතැන කමානවා
හරි ශ ති
ේ ය ,ේ
ධමමතාවය ේ
ය
රි ාතේම
කවලා
තිකයනවා.
අනේන ඒ තමයි කමතැන පරතයභාවය
කියලා කියනේකනේ.
එතක ාට යේ ධමමතාවය ේ හේබකවන ක ාට ඒක ේ අවිදයාව,
කනා දනේනා ම කයදුකනාතේ අනේන ඒ පර තය ශ ේතිය නිස්ා
එයාට අ ුස්ල ස්ංස්ස ාරකයෝ ඉපදිලා දු හටගනේනවා.
යේ ධමමය ේ දකින ක ාට අහන ක ාට එතැන දනේනාබව
කියන පරතයය, විදයාව කියන එ කයදුකනාතේ එයාට ඒ දු
හටගනේකනේ නැහැ. ඒ දු
නිරැදසධකවනවා. අ ුස්ලය ේ,
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තරහ ේ, අමනාපය ේ අාවා නේ ඒ
නැතිකවනවා. ඉතිනේ
අනේන ඒ නිස්ා, අනේන ඒ තමයි කමතැන පරතය ශ ේතිය
කියලා කියනේකනේ.
ඒ වාකගස කේ හැම එ
ට ම ඒ පරතයය, පරතය ශ ේතිය කියලා
අපට කපනේනනවා. අනේන ඒ අපි කහාඳදිනේ කතේරැේ ගනේ න
ඕන. ඒ අපට අැහැට නට කපකනනේකනේ නැහැ. ඒ අපට
වැටැකහනේකනේ නැහැ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ තුළිනේ අපි කතේරැේගනේන වා අැතේතට ම කේ
“මම රැවැටුණා, ක කන ේ රැවැටුවා“ කියලා. ඒ විදියට යි අපි
කේ තු
ගනේකනේ. නමුතේ අැතේතට ම කමතැන කවනේකනේ
කමා
ේ ද? කමනේන කමකහම පරතයභාවය ේ කේ චිතේත
ස්නේතානය තු තිකයනවා. එතක ාට අපි ස්ස්ර යනක ාට ඒ
ඒ අරමුණු ඔස්සකස්ස අපි හුරැ රපු පුරැදසද ේ තිකයනවා. කේ
පුරැදසද ඔස්සකස්ස අරමුණ ගැකටන ක ාට ම අනේන ඒ පරතයය,
කනා දනේනා ම කියන ධමමතාවය පරතය කවලා අප තු අර
විදියට උපදිනවා.
කේ
ම අනි ේ පැතේතට හුරැ
හම පරඥාව යි. අපි
විදර්මශණාව හැටියට හුරැ රනේකනේ ඒ යි. ඒ තුළිනේ අපට
දනේනා ම කියන
ාරණාව පරතය කවලා අපට ඒ දුක නේ
මිකදනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා.
ඒ නිස්ා ඒවාකගස කේ පරතයභාවය අපට විවිධා ාරකයස උප ාර
රනවා. අවිදයාව ස්ංඛාරයට උප ාර රනවා කිේවහම ඒ
අවිදයාව නිස්ා දු ම අැති රනවා කියලා අපි කියන ක ාට,
දැනේ අපි විඳදින දු
ේ තිකයනවා කනේ. ඒ ම අැති රනවා
කනකවයි අවිදයාව. අවිදයාකවනේ ගතේතහම පුඤසාභිස්ංඛාර,
අපුඤසාභිස්ංඛාර, අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර කම ියලසල අවිදයාව
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නිස්ා අැතිකවනවා. ඒ නිස්ා විවිධ අා ාරකයස උප ාර
තිකයනවා. ඒ වාකගස ම කවනතේ කවනතේ උප ාරතේ තිකයනවා.
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි වස්සතරය ේ ගනිමු. ඒ වස්සතරය
ක කන ුකගස ිකතේ කලෝභය අැති රනේනතේ උප ාර රනවා.
තව ක කන ුට තමනේකගස තු
ශීතල නැසීමට, උෞෂසණ
නැසීමට උප ාර
ර ා තිකයනවා. තමනේකගස ශරීරය වස්ා
ගැනීමට උප ාර
ර ා තිකයනවා. තව ක කන ුකගස
අමනාපය ේ අැති රනේනට උප ාර ර ා තිකයනවා. ඒ ම
වස්සතරය යි.
ඒ වාකගස අවිදයාව නිස්ා පුණයාභිස්ංඛාර අැතිකවනේනතේ
පුළුවනේ.
අපුඤසාභිස්ංඛාර
අැතිකවනේනතේ
පුළුවනේ.
අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර අැතිකවනේනතේ පුළුවනේ කියලා ියලු
ස්ංඛාරයනේ අැතිකවනේන කහසතුව, පරතයභාවය බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කපනේනනවා.
අපට පරතය, පරතයඋපසපනේන, පරතයශ ේතිය කියලා අපට කේ
විදියට කේ පරතයභාවය පිළිබඳදව
තා රගනේන පුළුවනේ.
එතක ාට අවිදයාව කියන එ
ස්මහරවිට ක කන ුට
අරමුණුවීේ වශකයනේ පරතය කවනේන පුළුවනේ. එකහම නැතිනේ
ඒ ට කයදීේ වශකයනේ පරතය කවනේන පුළුවනේ. ඒතේඅපි එ
ේ
එ
ේ අරකගන ඉදිරිකයසදී අපි තා රමු ක ාකහාම ද ඒ
කදසවලස පරතය කවනේකනේ කියලා.
දැනේ ක කන ුට යේ පරශසනය ේ කවනේන පුළුවනේ අවිදයාව
නිස්ා
පුඤසාභිස්ංඛාර
අැතිකවනේකනේ
ක ාකහාම ද?
අවිදයාව නිස්ා අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර අැතිකවනේකනේ ක ාකහාම
ද කියන එ පිළිබඳදව. ඒ ට අකපස ධමමකයස ස්ඳදහනේ කවනවා
දැනේ මල ේ හටගතේතහම, කනළුේ මල ේ ගතේතහම ඒ කනළුේ
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මල හටගනේකනේ කගාකහාරැ මකේ යි. අපවිතර කදස තු යි.
හැබැයි හටගනේනා මල හැකමෝම පූජ්ා කිරීමට ස්ුදුස්ු කබාකහෝම
පරය
ි මනාප එ
ේ. ඒ වාකගස අවිදයාව කියන එ පර ෘතිකයනේ,
ස්සවභාවකයනේ ම කේ අ ුස්ලය ේ වුනාට ඒක ේ පරතයභාවය
ඒ
විවිධා ාරකයනේ තිකයනවා. එතක ාට ස්මහරවිට
අවිදයාව නිස්ා ම ුස්ලස අැතිකවනේනතේ පුළුවනේ.
අපි ඒ ඉදිරියට අපි තා රකගන යමු. පටිච්චස්මුපසපාදය
කියන එ අවකබෝධ රගනේන යනක ාට අවිදයාව, ස්ංඛාර,
විඤසාණ, නාමරූප කියන කේ අංග ටි
කතේරැේගනේන
ඕන. ඒ වාකගස ම ඒ තු පරතයකවන පරතය ශ ේතිය අපි
කතේරැේගනේන ඕන. ඒ වාකගස ම ඊට පස්සකස්ස කේ අංග ටි
ක ාකහාම ද අපි ජීවිතය තුළිනේ පරතයකවනේකනේ, පරතයභාවය
අැති රගනේකනේ කියන
ාරණා ටි තේ අපි කතේරැේගනේ න
ඕන.
අවිදයාව කියනේකනේ කමා
ේ ද? ස්ංඛාරය කියනේකනේ කමා
ේ
ද? විඤසාණය කියනේකනේ කමා
ේ ද? නාම-රූප කියනේකනේ
කමා
ේ ද කියන
ාරණා අපි එකිනේ එ
ඉදිරියට
තා රකගන යමු.
අද මම කේ කප ගස්සවාපු ාරණා ටි කේ විදියට අපි තා
රා. අද මම කේ විදියට තමයි ස්ූදානේවුකණේ. කමච්චරයි
ස්ූදානේවුකණේ.
ඊට
පස්සකස්ස
කේ
ක ාටස්ස
ටි
අට්ඨඨ ථානුස්ාරකයනේ අවිදයාව කියන එ ඉදිරියට අරකගන
ස්ංඛාරය කියන එ ඉදිරියට අරකගණ අවිදයාව කියනේකනේ
කමා
ේ ද? අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කවනේකනේ ක ාකහාම ද?
අවිදයාව හඳදුනාගනේනා ලක්ෂණ කමානවා ද? ඒක ේ ෘතයයනේ
කමානවාද? ඒ
හඳදුනාගනේන පුළුවනේ උපමා කමානවා ද?
අාස්නේන
ාරණයනේ කමානවා ද? ස්ංඛාරයනේ හඳදුනාගනේ න
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පුළුවනේ අාස්නේන
ාරණයනේ කමානවා ද? ඒක ේ ලක්ෂණ
කමානවාද?
කියලා
එ ේ
එ ේ
අංග
තා
රමු.
පටිච්චස්මුපසපාදය ිදසධකවන අා ාරය ස්ූතර
රමකයනේ අපි
ස්ා ච්ඡා
රලා, ඊට පස්සකස්ස අපි අභිධමම ක ාටස්සවලට
යනවා. දැනට මම මකගස කදසශනාව අවස්ාන රනවා.
දැනේ ඔබට කේක නේ යේ යේ
ාරණා ස්ා ච්ඡාවට
මතු
රනේන පුළුවනේ. ඒ මතු රලා ඉවරකවලා අද දවකස්ස දී
තවතේ කේ ට එ තු
රගතයුතුව තිකයනවා නේ කහෝ
කේක ේ එළි රගතයුතු ාරණා මතු රගනේන අවස්සථාව දීලා
මකගස කදසශනාව අවස්ාන රනවා. හැම කදනාට ම කතරැවනේ
ස්රණ යි.

ස්ා ච්ඡාව
පරශසනය:- කතරැවනේ ස්රණයි ස්සවාමීනේ වහනේස්. අවස්ර යි. ඔබ
වහනේකස්සකගනේ අහනේන
ැමැතියි අපි කේ පටිච්චස්මුපසපාද
කදසශනාව රකගන යන කේ ාලකයස අපට කේ නියාම ධමම
ගැනතේ අපි ඉකගනගත යුතු ද කියලා. ඒ තේ අපි කේ ට
ස්ේබන්ධ
රනවාද කියලා දැනගනේන
ැමැතියි ස්සවාමීනේ
වහනේස්. කතරැවනේ ස්රණ යි.
පිළිතුර :- අතරමැද දී ඒ තේ කවනම තා රනේන පුළුවනේ.
බීජ් නියාම, ේම නියාම, උතු නියාම, ධේම නියාම කියන
ඒ තේ
තා
රලා ඒ නියාම ධමම තුලිනේ කේ
පටිච්චස්මුපසපාදයට ස්ේබන්ධ කවනේකනේ කමානවාද කියන එ
පිළිබඳදවතේ, ස්ේබන්ධ
ර ා
තා
රනේන පුළුවනේ. ඒ
කයෝජ්නාව කහාඳදයි. අපි ඉදිරිකයසදී ඒ තේ ස්ේබන්ධ රගනිමු.
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එතක ාට කහාඳද නිරවුලස අවකබෝධය ේ ක කන ුට එයි කියලා
හිකතනවා.
----පරශසනය :- අවස්රයි ස්සවාමීනේ වහනේස්. කතරැවනේ ස්රණයි.
පටිච්චස්මුපසපාදය ගැන අපි
තා
රන ක ාට අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා කියන ක ාට ක කන ුට හිකතනේන පුළුවනේ
ස්ංඛාරවලට
ලිනේ විඤසාණය ේ තිකයනේන ඕන කනේ ද
කියලා. විඤසාණය ේ නැතුව ස්ංඛාරය ේ කවනේන පුළුවනේ ද
කියන හැඟීම ේ ගැන එ පාරටම එනේන අවස්සථාව ේ
තිකයනවා. අපි ඒ
ගලපාගනේකනේ ක ාකහාම ද ස්සවාමීනේ
වහනේස්.
පිළිතුර :- කහාඳද පරශසනය ේ ඒ අැහුකේ. පටිච්චස්මුපසපාදකයස
මුලිනේ ම හටගනේනක ාට කේ අවිදයාව තිකයනවා. මුලි නේ
අවිදයාව හටගනේනවාද ඉස්සස්කරෝම තිකයන
ාරණාව. ඒ
ක ාකහාම ද අපි කතේරැේගනේකනේ කියන ාරණාව. මම මුලිනේ
මත ේ කර්ම පටිච්චස්මුපසපාදය තු
කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා
ස්ංඛාරා කියලා කේ විදියට කපනේනලා තිබුනාට, අැතේතට ම
පරාකයෝගි ිදසධිකයස දී අවිදයාව මුලිනේ, ඒ කියනේකනේ අවිදයාව
පරධානව පරතය කවලා උපදිනේනතේ පුළුවනේ. එකහම කනා වී
හටගනේනතේ පුළුවනේ. විකශසෂකයනේ අපි අායතන ටි ගතේතහම
අැහැට රූපය ේ කපකනන ක ාට, නට ශබ්බදය ේ අැකහන
ක ාට, කියන කේ පඤසචායතනය ගතේතහම කේ කමාකහාකතේ
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය
රියාතේම
කවනේකනේ
අනේ න
එතැනිනුයි. එතැන රූපය ේ ගැකටනවා. ඒ රූපය ේ ගැටිලා
ස්සපශඝකවලා යම ේ කපකනනවා. අනේන ඒ කපනීම කියන
එ ට දැනේ අවිදයාව කේ කමාකහාකතේ ස්ේපරයු ව
ේ
පරතය
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කවනේකනේ නැහැ. ඒ ස්නේතානකයස අපරහීණව අනුශය වශකයනේ
පවතිනවා.
අැහැට රූපය ේ ගැටුණා, යම ේ කපකනන ක ාට කේ
කපකනනවා කියන ිදසධානේතය
ාටතේ එ යි. ඒ
ස්ාමානයකයනේ අවිදයාකවනේ ඉනේන ක නාට තේ විදයාව තු
ඉනේන ක නාටතේ එ යි. කේ කපකනනවා කියන ිදසධිය
බුදුක කන ුටතේ එ යි. අනය අාගමි යාටතේ එ යි. ඒ
ධමමතාවය ේ වශකයනේ අපට කපනීම අැහීම කියලා
හටගතේතයිනේ
පස්සකස්ස
ඉනේ
අනතුරැව
ක කන ුකගස
ස්නේතානකයස අවිදයාව අපරහීණව තිකයනවා නේ, අනේන ඊට
පස්සකස්ස අවිදයාව පරතය කවලා, අනේන අර දැ පු ධමමතාවය
ක කරහි විපරීත අදහස්ස අැති රගනේනවා. දැ ේක ේ “මම යි.
පුදසගලකය ේ දැ ේ ා“ කියලා කහෝ කේ ස්තේත්ව පුදග
ස ල අදහස්ස
අැතිතැන
රාග-දසකේෂ-කමෝහ අැතිකවනේකනේ කදවනුවයි. ඒ
කදවනුව අැතිකවන ක ාට අපට අනේන ඒ කවලාකේ අවිදයාව
පරතය කවනවා. ඒ යි ඒ අර පරතයවීම කියලා කිේකේ.
ක කන ේව කේ දකින අහන කදසවලස ක කරහි පරතය පුරැදු
ර ා තිබුකනාතේ, “කේ දැකීම කියලා කියනේකනේ කමනේන
කමකහම නාමරූප ධමමතාවය ේ හටගතේකතේ, ඒ හටගතේත කදස
කේ පරතයකයනේ හටකගන ඉතුරැ නැතුව නිරැදසධකවනවා“
කියලා ක කන ේ ඒ
පුරැදු ර ා තිබුකණාතේ අනේන ඒ
කවලාකේ දි කේ දැකීකමනේ පස්සකස්ස විදයාව පරතය කවනවා. ඒ
නිස්ා එයාට අැතේත දැ ලා අර අ ුස්ලයනේ ස් ස්සවීම කහෝ
දු ස් ස්සවීම කියන එ කවනේකනේ නැහැ.
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ඒ
අපට කහාඳදට කපනේනලා කදන ස්ූතරය ේ තිකයනවා
මධුපිණේඩි ස්ූතරකයස දී. ඒ මධුපිණේඩි ස්ූත7ර කයස කපනේනනේකනේ

චක්ඛුඤ්චාවුකස්ා පටිච්ච රූකප ච උප්පජජ්ති චක්ඛු
විඤ්ාණං තිණ්ණං ස්ඞ්ර්ති ඵස්සකස්ා. ඵස්ස්පච්චයා කවදනා.
යං කවකදති, තං ස්ඤ්ජ්ානාති. යං ස්ඤ්ජ්ානාති තං
විත ක
ේ ති. යං විත ේක ති තං පපඤසකචති. - අැහැතේ
රූපයතේ නිස්ා ච ේඛු විඤසාණය උපදිනවා. කේ තුනේ කදනා
එ තුව ස්සපශඝය යි. ඒ කියනේකනේ ස්සපශඝය කියන
ාරණාව
නිස්ා කේ තුනේකදනා විදයාමාන කවනවා. ඒ ස්සපශඝය නිස්ා
කේදනාව හටගනේනවා. ඵස්සස් පච්චයා කවදනා - යම ේ
විඳදිනවා නේ ඒ විඳදින කදස හඳදුනාගනේනවා. අනේන ඒ හඳදුනපු
කදසට අනුව අපි විතර්ම
ර ා, ලසපනා ර ා තණේහා දිටඨි
මානාදී පරපංච අැති රගනේනවා කියලා කිේවා.
අැතේතට ම යම ේ හටගනේනාක ාට ම අවිදයාව පරතය කවනවා
නේ කේ අවිදයාව අපරහීණ රපු අයට වදාවතේ මිකදනේ න
පුළුවනේ ම ේ නැහැ. ඒ නිස්ා ක කන ුට හටගනේන කදස තු
කමෝඩ මිනේ මිදිලා ඉනේන පුළුවනේ කවනේකනතේ, කමෝඩ මට
අහුකවනේකනතේ, කේ ධමමතාවය හටකගන, කදවනුව කේ
අවිදයාව කහෝ විදයාව පරතය කවනවා කියන කලෝ කයස
ධමමතාවය තිකයන නිස්ායි. දැකීම අැහීම අාදී රියාවනේ තු
ක කන ේ දු ේ විඳදිනවා, ක කන ේ දු ේ කනා විඳදිනවා. එකස්ස
වනේකනේ ඒ ේක ෝ කනා දැකීම තු යි, එ ේක ෝ කනා අැසීම
තු යි.
ඒ නිස්ා කේ අවිදයාවට පරතයවීමට ද තව එ
ේ බලපානවා.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රනවා, අවිදයාව කියන
එ තේ ඉකබ්බ හටගතේකතේ නැහැ. ඒ ට කහසතුව අාශරව යි. ඒ
7
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නිස්ා යේ රූපය ේ පිළිබඳදව අපි වැරැදියට යම ේ හුරැ ර ා
තිකයනවා නේ, පුරැදු ර ා තිකයනවා නේ, ඒ ට කියනවා
අාශරව කියලා. ඒ නිස්ා යම ේ දකිනක ාට ම අනේන අර හුරැව
ඉදිරිපතේකවලා, අාශරව ඉදිරිපතේකවලා, අවිදයාව හටකගන ඒක ේ
අකපස කමෝඩ ම අාකස්සවන කවලා දු හටගනේනවා.
යේ ධමමතාවය ේ දකින ක ාට අහන ක ාට ඒ පිළිබඳදව අපි
නුවණ හුරැ ර ා තිකයනවා නේ, විදර්මශනාව හුරැ ර ා
තිකයනවා නේ, අනේන ඒ කවලාවට විදයාව පරතය කවනවා.
පරතය කවලා, ‘කමතැන කමකහම ිදසධානේතය ුයි වුකණේ ‘
කියලා එයාට උපදිනේන තිකයන අ ුස්ලය ේ තිකයනවා නේ,
දු
ේ තිකයනවා නේ, නැතිකවනවා. ඒ නිස්ා අපි පරාකයෝගි ව
ගතේතහම අැතේතට ම කේ ිදසධානේත කවනේකනේ කේ අපි
අායතන රියාතේම කවන ක ාට යි. පටිච්චස්මුපසපාද පාළිකයස
දී, මුලිනේ ම අවිදයාව තිබුණාට අවිදයාකවනේ පටනේ අරකගන
කේ ාරණාව යනවා කනකවයි. ඒ වාකගසම කේක ේ තිකයන
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණං කියලා
කමකහම යටිනේ යටට වාකගස, ‘කේක නේ පස්සකස්ස කේ
අැතිකවනවා. කේක නේ පස්සකස්ස කේ
අැතිකවනවා‘ කියලා
කතේරැේ ගතේකතාතේ ඒතේ වැරැදි යි. කේ ඔ ේක ෝම එ ට යි
උපදිනේකනේ. එ ට ඉපදිලා ඔවුකනාවුනේට විවිධා ාරකයනේ
පරතය කවනවා. අවිදයාව එ ේ අා ාරයකිනේ, ස්ංඛාරය තවතේ
අා ාරයකිනේ, විඤසාණය කවනතේ අා ාරයකිනේ කේ විදියට
පරතය කවලා තමයි අපට දු
ේ හටගනේකනේ. ඒ කියනේකනේ
අපට මනුස්සස්කය ේ කපකනනවා කියන ිදසධානේතය කවනවා
නේ, ඒ ිදසධානේතය වුකනේ එ කමාකහාකතේ එ ේෂණකයස කේ
ියලු ධමමතාවයනේ ඉපදිච්චි නිස්ා යි. අපි කතේරැේගනේ න
ඕකනේ අවිදයාව කියන එ පරාකයෝගි ව ිදසධකවනේකනේ අනේ න
ඒ විදියට යි කියලා.
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මම හිතනේකනේ කේ අහපු පර ශසනයට කේ පිළිතුර වැටැකහනේ න
අැති යි කියලා. කතරැවනේ ස්රණ යි.
----පරශසනය:- (අපැහැදිළි යි.) ිදුහතේ
ම
ු ාරයා කමකලාවට
ිහිවුකනේ අවිදයාව නිස්ා ද? එකහම නැතිනේ අපි ස්ාරිපුතේත
රහතනේ වහනේකස්ස වාකගස ගතේතහම ඒ ිහිවුකනේ අවිදයාව නිස්ා
ද? ඒ හුදු කමාකහාකතේ ඉඳදලා කිියේ අවස්සථාව ේ ද ේවා
ිදුහතේ ුමාරයා ඒ අවිදයාව පරතයකයනේ ස්ංස්ස ාර, ස්ංස්ස ාර
පරතයකයනේ නාම රූප අාදී වශකයනේ ඔය පටිච්චස්මුපසපාදය
පාවිච්චි
රමිනේ ජ්රා මරණ කශෝ
පරිකදසව අාදීවූ
දු ේඛස්ස න්ධය ට කහසතු වූ ඒවා ර ර ඉනේන අැති කියලා
කියනවා. එතක ාට එකහනේ
ුමණ අවස්සථාකේදී ද ඒ
රය
ි ාදාමය, ඒ පටිච්චස්මුපසපාද ගමන නැතිවුකණේ? අපි ඔය
තා
ර අා ාරයට අවිදයාකවනේ පටනේ අරකගන ඉදිරියට
යන ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය
රියාදාමය නතරවුකණේ නේ,
නතරවුකණේ
ුමණ අවස්සථාකේදී ද? අපි හිතමු යේකිි
අවස්සථාව
එකහම වුණා නේ ඒ කමාකහාකතනේ පස්ුව ඒ
ස්ේමා ස්ේබුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
ක කන ේ වශකයනේ ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදය විගරහ රගනේකනේ ක ාකහාම ද? එතක ාට
කවනස්ස පටිච්චස්මුපසපාදය ේ ද තිකයනේකනේ?
පිළිතුර :- කහාඳදයි ඒ තේ කහාඳද පර ශසනය ේ අැහුකේ.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කබෝස්තේ ාලකයස පාරමී පුරණ ක ාට,
ක කන ුට හිකතනේන පුළුවනේ ඔය පාරමී පිරැකවතේ
අවිදයාකවනේ යු ේතව ද කියලා. අැතේතට ම ඒ ට නිශසපරියාය
අර්මථය ේ, කපාදු අර්මථය ේ, දුනේකනාතේ “ඔවු“ කියලා අපට
කියනේන පුළුවනේ. කමා ද ඒ අවිදයාව කියන එ , මම මුලි නේ
ස්ඳදහනේ
රා, විවිධ අා ාරකයනේ පරතයකවනේන පුළුවනේ. ඒ
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කියනේකනේ මම අර කිේකේ එ
ම වස්සතරය ක කන ුකගස
ුස්ලය ේ අැති රනේන පරතයකවනේනතේ පුළුවනේ, අ ුස්ලය ේ
අැති රනේන පරතයකවනේනතේ පුළුවනේ. අපි කියමුක ෝ භික්ෂූ නේ
වහනේකස්ස නම ේ දරාකගන ඉනේන චීවරය යේ භික්ෂූ නේ
වහනේකස්ස නම ේ දැ ේ හම, කේ දැකීම තු
අනයාගමි
ක කන ුට කහෝ කවනතේ ක කන ුට ඒ
තු අ ුස්ලය ,ේ
තරහ ේ අැතිකවනේන පුළුවනේ. තව ක කන ුට ුස්ලස ිත ේ
අැතිකවනේන පුළුවනේ. ඒ වාකගස ම ක කන ුට කලෝභය ේ
අැතිකවනේන තේ පුළුවනේ. කවවෂය ේ අැතිකවනේනතේ පුළුවනේ. ඒ
එ ම දැ ේම තු යි. හැබැයි කනා දනේනා ම කියන එ
කද
ම තු තිිලා තිකයනවා. අවිදසයාව විවිධා ාරකයනේ
පරතය කවලා තමයි කමකහම වුකණේ.
එතක ාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස නම ේ කබෝස්තේ ාලකයස දී
කේ පටිච්චස්මුපසපාද ිදසධිය ියලු අා ාරකයනේ අවකබෝධ
රකගන හිටිකයස නැහැ. නමුතේ කේ කලෞකි ය ගතේතහම
කලෞකි
ුස්ලස අ ුස්ලස අැතිකවනේකනේ කමකහම යි කියන කේ
ාරණාව හා ඒවා හාතේපිනේ කබෝස්තානනේ වහනේකස්ස නම ේ
දැනකගන හිටියා. එතක ාට කබෝස්තානනේ වහනේකස්ස නම ේ
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කියන එ
පරතයක්ෂ
රගතේතා,
අවකබෝධ රගතේතා කියන එක නේ අපි කතේරැේගනේකනේ කේ
නිවන ක්ෂාතේ ක්ෂාතේ රගතේතා කියන එ යි. කබෝස්තානනේ
වහනේකස්ස ිදුහතේ
ුමාරයා වශකයනේ ඉපදිලා, ඊට පස්සකස්ස
උනේවහනේකස්ස කේ පටිච්චස්මුපසපාදය අවකබෝධ රගතේකතේ
ක ාකහාම ද කියන එ පිළිබඳදව ස්ංයුතේත නි ාකයස නිදාන
ස්ංයුතේතකයස තිකයනවා. උනේවහනේකස්සකගස නුවණතේ, උපාය
මනි ාරයතේ කයාදලා උනේවහනේකස්ස ලසපනා
ා කියනවා,
කේ කලෝ ස්තේත්වයා ඉපකදනවා, මැකරණවා, කලඩකවනවා,
නැවත උපදිනවා, කේ ස්ංස්ාරකයස යනවා. කේක ේ ක ාන ේ
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කපකනනේන නැහැ. කේක ේ ක
වර ේ කපකනනේන නැහැ.
වදා කේ දු හටගතේකතේ ද, වදා ද කේ දු නිමාකවනේකනේ
කියලා උනේවහනේකස්ස
ලසපනා
රනේන පටනේගතේතා. ඒ
ලසපනා
රනක ාට උනේවහනේකස්සකගස ස්ස්ර පාරමී
ුස්ලයට, නුවණට, පරඥාවට අවකබෝධවුණා කියනවා,
කලඩකවනේකනේ, මහළුකවනේකනේ, ජ්රාවට පතේකවනේකනේ, නැවත
නැවත දු ේ උපදිනේකනේ උපදින නිස්ා යි. එකහනේ යේ ජ්රාමරණා දී දු
ේ තිකයනවා නේ, ඒ එ ම කහසතුව ජ්ාති ඉපදීම - කනේ ද? උපදිනේකනේ කමා
ේ නිස්ා ද? උපදිනේන
කහසතුව කමා
ේ ද? ඒ
වුරැහරි අැති රපු එ
ේ ද?
කමකහම බලනක ාට උනේවහනේකස්සට කතේකරනවා උපදිනේ න
කහසතුව භවය යි කියන රණාව. භවය කියලා කියනේකනේ අර
අපි කියපු කේ මමභවයට යි. මම විපා තමයි උපදිනේකනේ .
ඒ
භවයට කහසතුව උපාදානය යි. උපාදානයට කහසතුව
තණේහාව යි කියලා උනේවහනේකස්ස කේ කේ විදියට අවිදයාව
ද ේවා ම උපාය මනි ාරකයනේ නුවණ කමකහයවාකගන
ගියා.
ඒ කවලාකේ උනේවහනේකස්සට අවකබෝධ වුණා, කේ ස්මුදය,
ස්මුදය කියන ාරණාව. එවිට උනේවහනේකස්සට මහා ස්තුට ේ
අැතිවුණා. කමනේන කේ විදියට කනේ ද කේ දු ේ
නේදරාව
අැතිවුකණේ. කේ ස්ස්ර අැතිවුකනේ කේ කනා දනේනා ම කියන
අවිදයාව පරතය කවලා, ස්ංඛාර අැතිකවලා, ඒ නිස්ා විඤසාණ
නාමරූප අැතිකවලා, ස්සපශඝය, කේදනාව අැතිකවලා, කමනේන
කේ ජ්ාති ජ්රා මරණ දු ේ අැතිකවලා කනේ ද කියන ාරණාව
උනේවහනේකස්සට මනා ක ාට වැටහුණා.
එකහනේ, කේවා නිරැදසධ කවනේකනේ ක ාකහාම ද කියන
ාරණාව
උනේවහනේකස්ස
නුවණිනේ
කමකනහි රකගන
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යනක ාට, යේ දවස් කේ අවිදයාව, කනා දනේනා ම කියන
එ
නිරැදසධ
කරාතේ,
කේ
කහසතු-ඵල
දහම
අවකබෝධ රගතේකතාතේ එදාට ඒ පුඤසාභි-අපුඤසාභිඅාකනඤසජ්ාභි කියන කේ ස්ංස්ස ාරයනේ නැතිකවනවා කියලා
කතේරැණා. ඒ නිස්ා විඤසාණ නැතිකවනවා. විඤසාණ
නිකරෝධකයනේ නාම-රූප නිකරෝධකවනවා කියලා කමනේන කේ
නිකරෝධය කියන
ාරණාවතේ යේ දවස්
උනේවහනේකස්ස
දැ ේ ාද, කේ කහසතු-ඵල රියාවලිය අවකබෝධවුණා ද, අනේ න
එදා උනේවහනේකස්ස ස්ේමාස්ේබුදසධ යි. ියලු ක කලස්ස
නිරැදසධ රා,
ස්වමඥතාඥානයට
පැමිණියා
කියලා
උනේවහනේකස්ස ිංහනාද
රා. උනේවහනේකස්ස මහකණනි,
කමනේන කේ දු , දු අැතිවීම, නැතිකිරීම, නැති රන මාගඝය
කියන එ කමනේන කේ ධමමතාවය මම අවකබෝධ රගතේතා
කියන එ ිංහනාද ර ා පර ාශ රා.
ඔය පටිච්චස්මුපසපාද රියාවලිය කලෝ කයස
ිදසධානේතය ේ. කේ දු තේ, දු අැතිකවන
කේ කහසතු-ඵල දහම කලෝ කයස අැති කදය
හැටියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස මතු ර
අවකබෝධ රගතේතායිනේ පස්සකස්ස යි.

තිකයන, පවතින
අාහාරයතේ කියන
ේ, තිකයන කදය ේ
ා කපනේනුකේ ඒ

උනේවහනේකස්ස
පටිච්චස්මුපසපාදය
හරියා ාරව
පරතයක්ෂ රගතේකතේ අනේන එතැන දී ස්වමඥතාඥානය ලැබීමතේ
එ ේ
යි. හැබැයි උනේවහනේකස්ස කබෝස්තේ
ාලකයස, පාරමී
පුරණ ාලකයස කේවා දැනකගන හිටිකයස නැදසද? බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සලා ක ාකත ුතේ උනේවහනේකස්සට හේබවුණා. එමගි නේ
පටිච්චස්මුපසපාදය දැනකගණ හිටියා. අද අපිතේ යේ යේ
අා ාරකයනේ දකිනවා. නමුතේ දැ ේ ාට ඒ අපකගස අවකබෝධය,
පාරමී ශ ේතිය, පරඥාව අාදී කේවා මදි නිස්ා අපට කේ
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ච රකයනේ ගැලැකවනේන බැහැ. කේ අවිදයාව කියන එක නේ
ගැලැකවනේන නේ, නිදහස්සකවනේන නේ ඒ පිළිබඳදව පාරමී
පිරිලා, අවකබෝධය උතේ ෘෂසඨකවලා ඒ මාගඝ ය තු යනේන ඕන.
ඒ ියලු අා ාරකයනේ ිදසධවුකණේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සට ඒ
කබෝධි මණේඩලකයසදී යි. එකත ේ උනේවහනේකස්ස ටයුතු රා.
කබෝස්තේ
ාලකයස පාරමී ධමම පිරැවා. එතැනතේ අවිදයාව
තිබුණා. හැබැයි අවිදයාව පරතය කවන අා ාරය කවනස්සවුණා.
අවිදයාව අ ුස්ලයට පරතය කවනේකනේ ඒ
කයදිලා ම යි.
හැබැයි
ුස්ලයටතේ අවිදයාව පරතය කවනවා. ඒ පරතය
කවනේකනේ අවිදයාව, කමෝඩ ම හිකතේ කයදිලා කනකවයි. එය
අැතිබවිනේ, විදයාමානභාවකයනේ හා බලවතේ උප ාරභාවකයනේ
- ඒ ට කියනේකනේ උපනිශරය පරතයය කියලා යි. - ඒ විදියට
පරතය කවනවා.
ඉතිනේ අපි ගතේතහම, අපි කලෝ ය තු
ස්
ු ලස රතේ, අ ුස්ලස
රතේ කේ ඔ ේක ෝම
රනේකනේ පුදසගලභාවකයනේ කනේ .
ස්තේත්ව-පුදසගලකය ේ නැති තැන පුදසගලභාවය ේ අැති රකගන
පිනේ රතේ, පවු
රතේ, ඒක ේ කහාඳද විපා , නර
විපා
තිකයනවා. හැබැයි කේ හැකමෝම ස්ස්ර යි ස්ැරිස්රනේකනේ.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ ියලසල අවිදයාකවනේ යු ේත යි
කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනුවා.
පැහැදිළිවුණාද දනේකනේ නැහැ කේ

ාරණාව.

----පරශසනය :- (අපැහැදිළි යි) ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඉතුරැ ක ාටස්
අකපස ස්සවාමීනේ වහනේකස්සකගනේ අැහුකේ එතක ාට ඒ
බුදසධතේවය ලැබුවාට පස්ුව ිදු රපු කදසවලස ඒ කියනේකනේ
හඳදුනාගැනීේ කවනේන පුළුවනේ, එකහම නැතිනේ වූ කදසවලස
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එතක ාට ඒ රය
ි ාදාමයනේ තු පටිච්චස්මුපසපාදය ේ රියාතේම
වුකණේ නැදසද? එතක ාට ඒ ක ාකහාම ද විගරහ රනේකනේ?
ඒ තේ අපට අවිදයා පරතයකයනේ කියනේන පුළුවනේ ද? බැහැ
කනේ ද? එතක ාට බුදසධතේවය ේ ලැබීම ස්මග අවිදයාව
නැතිවුණා නේ අවිදයාව කියලා අපට
තාව ේ කියනේන
බැහැ කනේ ද? ස්සවාමිනේ වහනේස්. එතක ාට කවනම
පටිච්චස්මුපසපාදය ේ කේ ස්ූතර කදසශනාවනේ තු ක ාතැන හරි
විගරහකවලා තිකයනවාද ස්සවාමීනේ වහනේස්? කමා ද පිරිස්
කවනම එ
ේ කියනවා. ඔය තතේවයට පතේවන
ු ායිනේ පස්සකස්ස
ඕනූම ක කන ුට කවනම පටිච්චස්මුපසපාදය ේ තිකයනවා
කියලා. අපට එකහම එ
ේ ඒ විදියට ම කස්ායාගනේන
බැරිවුණා ස්සවාමීනේ වහනේස්. එකහම එ
ේ තිකයනවා ද?
පිළිතුර:- කතරැවනේ ස්රණ යි. කහාඳදයි ඒ පරශසනයතේ. කේවා
අපි
ලසතියා දැනකගන හිටියහම අපට ඒ කදසශනාකේ
ම
ර ාණු ූලව කප ගස්සවාකගන යනේන පුළුවනේ. ඒ පිළිබඳදව
අපි විස්සතරව තා රනවා ඉදිරිකයස දී. නමුතේ කමතැන දී අපි
කේ පරශසනය ේ වශකයනේ ඉදිරිපතේ රපු එක ේ දී අතීතකයස දී
ඒ ට යේ ාරණාව ේ ඉදිරිපතේ රනේකනේ.
අැතේතට ම කේ යේකිි ක කන ේ යේ රියාව ේ රනවා නේ
ඒ හැම
රියාව ේ තු ම පටිච්චස්මුපසපාදය ිදසධානේතය ේ
කවනවා. හැබැයි අපි පටිච්චස්මුපසපාදය කියනක ාට ම
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණං, කියලා
කේ විදියට තමයි අපි අහලා තිකයනේකනේ. ඒ නිස්ා
පටිච්චස්මුපසපාදය කියන ක ාට ම අකපස ඔළුවට එනේකනේ,
අවිදයාකවනේ පටනේගතේත,
ජ්රා-මරණවලිනේ අවස්නේකවන
ිදසධානේතය ේ.
එකහනේ
කේ
තැනේවලතේ
ඔය
පටිච්චස්මුපසපාදය ේ
තිබුනා
ද?
කේ
පැතේකතේ
තේ
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පටිච්චස්මුපසපාදය ේ තිබුණා ද කියලා ක කන ුට පරශසනය ේ
එනේන පුළුවනේ අනේන ඒ තේ එ ේ යි. ඒ යි මම කිේකේ, කේ
ස්ූතර කදසශනා තු
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා ර ා
තිකයන පටිච්චස්මුපසපාදය නානා චිතේතක්ෂණ වශකයනේ,
හැකමෝට ම කපාදුකේ කපනේනලා තිකයනවා. එතක ාට ඔය
පටිච්චස්මුපසපාදය අැතුක ස පරාකයෝගි
ිදසධිය ගතේතහම,
එදිකනදා පැවැතේම ගතේතහම, කේ ියලසල එ වර
ිදසධකවනවා කනකවයි. දැනේ අපි කියමුක ෝ,
ුස්ලස ිත ේ
ගතේතහම, එකහම නැතිනේ විපා ිත ේ ගතේතහම, අකහසතු
විපා ිත ේ ගතේකතාතේ, අර ච ඛු විඤසාණ ිත - අපට
යම ේ දකිනවා කියන අවස්සථාව, කේ කවලාකේ ඒ ිත අපි
පරීක්ෂා ර ා බැළුකවාතේ, ඒ ිකතේ අවිදයාව නැහැ. නමුතේ
පටිච්චස්මුපසපාද
රියාවලිය ේ ිදසධකවනවා. ඒ
රියාවලිය
අභිධමමකයස
කපනේනලා
තිකයනවා.
එතක ාට
පටිච්චස්මුපසපාදකයස විගරහ රනක ාට පටනේගනේකනේ, ස්ංඛාර
පච්චයා විඤසාණං ; එතැන යම ේ දැකීකේ කච්තනාව ේ
තිබුණා නේ, අපට යම ේ දකිනේන නේ, අහනේන නේ දැකීකේ
කච්තනාව ස්හ අැසීකේ කච්තනාව තිකයනේන ඕන. එකහම
නැතුව අපට කපකනනේකනේ නැහැ. අායතනයට අරමුණ ේ
ගැටිච්ච පමණකිනේ ඒවා රියාතේම කවනේකනේ නැහැ.
එ වර අායතනයට අරමුණු හතර ේ පහ ේ ගැටුකණාතේ, කේ
ඔ ේක ාම
රියාතේම
කවනේන ගතේකතාතේ, කේ
අවුල ේ
කවනවා. ඒ නිස්ා අපට බලනේන ඕකනේ අහනේන ඕකනේ කියන
අදහස් අනුව ඒ ට අදාල අරමුණ තමයි අපි දකිනේකනේ කහෝ
අහනේකනේ. අනේන ඒ නිස්ා පටනේගනේකනේ ඒ වාකගස අකහසතු
ිත ේ ගතේකතාතේ, මුලස ච ේඛු විඤසාණ ිත හරි ගතේකතාතේ,
ඔනේන කපනේනනේකනේ ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණං - ඒ
දැකීකේ
කච්තනාව
නිස්ා
විඤසාණය
හටගනේනවා.
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විඤසාණ පච්චයා නාමරූපං - කහෝ ඒ

නාමය කවනේනතේ
පුළුවනේ. රූපං කවනේනතේ පුළුවනේ. නාමරූපං - නාමරූප
පච්චයා ඡවඨායතනං - ඒ කියනේකනේ අායතන හකයනේ එ
ේ
තමයි හටගනේකනේ. ඡවඨායතන පච්චයා ඵස්සකස්ා - ඵස්ස්
පච්චයා කවදනා - කවදනා පච්චයා .......? දැනේ ඒ ිකතේ
තණේහාව නැහැ කනේ.
එතක ාට ඒ ිකතේ තණේහාව නැහැ. එතැන ඒ හිත ගතේතහම
එතැන කපනේනනේකනේ කවදනා පච්චයා තණේහා කනකවයි,
කවදනා පච්චයා භකවා කියලා ක ලිනේ ම කපනේනනවා. භව
පච්චයා ජ්ාති කියලාතේ කපනේනනවා. එතැන තණේහා-උපාදාන
කියන ාරණා කයකදනේකනේ නැහැ.
ඒ වාකගස
ුස්ල පැතේකතේ ගතේතහම ඒවා තණේහා-උපාදාන
කියන වචනය එකතනේට කියනේකනේ නැහැ. එතැන කියනේකනේ
කවදනා පච්චයා පස්ාකදා - පස්ාද පච්චයා අධිකමා ක
ේ ඛා කියලා යි. අනේන ඒ විදියට ඒ ඒ ිත අනුව කපනේනනවා.
උදාහරණය ේ වශකයනේ, මම ඔයිට ඉස්සකස්ලසලා තා ර ා
අැති තරහ හිත ේ ඉපදුකණාතේ එතැන ඒ කවලාවට කවදනා
පච්චයා තණේහා කියලා, අප තු තණේහාව කියනේන බැහැ
කනේ. කවදනා පච්චයා පඨිර්ං කියලා ඒවාකයස විගරහ
ර ා
තිකයනේකනේ. ඒ ඒ ිත ේ හටගනේනක ාට පටිච්චස්මුපසපාදය
රය
ි ාතේම කවනේකනේ ක ාකහාම ද කියන එ පිළිබඳද විස්සතර
අභිධමම පිට කයස කහාඳදට මතු ර ා තිකයනවා. අපි අභිධමම
ක ාටස්ස තා රන ක ාට ඒ නිරවුලස කවනවා.
නමුතේ ස්ූතර රමකයස දී කේ අපි ඒ අනුස්ාරකයනේ නුව ණිනේ
කතේරැේගතයුතුයි මිස් ේ, කේ ිදසධානේතය පරාකයෝගි ව
කවනේකනේ ක ාකහාම ද කියලා ස්ූතර පිට කයස කස්ේවාට
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වදාවතේ ඒ කියන එ ස්ූතර පිට ය තු විගරහ ර ා නැහැ.
ස්ූතර පිට කයස හැම කවලාකේ ම තිකයනේකනේ ඔනේන ඔය
කපාදුකේ කියපු ාරණා ටි යි.
එකහම කිේවාට අපි පරාකයෝගි ව කතේරැේගනේනක ාට අනේ න
අර ලිනේ කියාපු විදියට කතේරැේගනේන ඕන. ඒ තමයි අපි
නියම විදියට කතේරැේගතේතා කවනේකනේ. ඒ නිස්ා ඒ කවලාකේ
හැම හිත ම අවිදයාව කයකදනවා කනකවයි. හැම හිත ම
නාම-රූප කයකදනවා කනකවයි. එ
වර ම ස් ායතන
රය
ි ාතේම කවනවා කනකවයි. පටිච්චස්මුපසපාදකයස තිකයනේකනේ
නාමරූප පච්චයා ස් ායතනං කියලා. අනේන ඒ විදියට යි, අපි
කේ කතේරැේ ගනේන ඕන.
කේ නිස්ා අවිදයාව කියන එ තේ ඒ විදියට යි. අවිදයාව
කයදිලා තේ පරතය කවනේන පුළුවනේ. අපරහීණ භාවකයනුතේ පරතය
කවනේන පුළුවනේ. බලවතේ උප ාරභාවකයනුතේ පර තය කවනේ න
පුළුවනේ. අනේන ඒ විදියට ඒක ේ පර තයභාවය ම අපි
කතේරැේගනේන ඕන.
ඉතිනේ අපි ඒ
ඉදිරියට ඒ අභිධමම ක ාටස්
තා
රන
ක ාට, පරාකයෝගි ව ක ාකහාම ද කේ
කයකදනේකනේ
ක ාකහාමද කියන එ
තා
රනවා, අකපස මහතේමයා.
කතරැවනේ ස්රණ යි.
----පරශසනය :- (අපැහැදිළියි) අකනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, එ
ම
පරශසනය ට නැවත අවස්රය ේ කදනේන. ස්සවාමීනේ වහනේස් , ඔබ
වහනේකස්ස කේ කියදසදී අපට කතේරැණා කමතැන දී
පටිච්චස්මුපසපාදය ස්ංස්ස ාරකයනේ පටනේගනේනවා කියලා.
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එතක ාට ඒ කමාක නේ ද කියලා අදහස්ස කර්ම නැහැ. කේදනා
ද ේවා අාවා. ඊට පස්සකස්ස කවදනා පච්චයා භකවා, භව පච්චයා
ජ්ාති කියලා ඔබ වහනේකස්ස කපනේනුවා. ස්සවාමීනේ වහනේස්, භව
ජ්ාති භව කවනේකනේ ක ාකහාම ද තථාගතයනේ වහනේකස්ස
කියන විදියට?
පිළිතුර :- මම එතැන කිේකේ තථාගතයනේ වහනේකස්සකගස
විතර ේ කනකවයි, පෘතගසජ්න ක කන ුකගස වුණතේ, අපි
කියමුක ෝ, ස්කහසතු
විපා
ිත ේ, ච ේඛු විඤසාණාදී
ිත ේ උපදිනක ාට තේ ඔය ාරණාව තමයි කපනේනනේකනේ .
එතැන භව කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනනේකනේ කේ
ස්ස න්ධයනේකගස පහ වීම ම යි භවය. කවදනාස්ස න්ධය,
ස්ඤසාස්ස න්ධය, ස්ංස්ස ාරස්ස න්ධය,
විඤසාණස්ස න්ධය
ඉපදීම ම යි භවය කියලා එතැන කපනේනනේකනේ.
එතක ාට භව පච්චයා ජ්ාති කියන ක ාට ඒ ස්ස න්ධයනේකගස
හටගැනීම ම යි ජ්ාතිය හැටියට කපනේනනේකනේ. ජ්රාව කියලා
කපනේනනේකනේ ඒ ස්ස න්ධයනේකගස ිඳදීම යි. මරණය හැටියට
කපනේනනේකනේ මිස් ේ, අපි කේ අපි කේ තා රන මහළුවීම,
කලඩවීම, ැමැති කදස කනා ලැබීම, කේවා හැම කවලාකේ ම ඒ
ිදසධානේතය තු පරාකයෝගි ව රය
ි ාතේම කවනේකනේ නැහැ.
එතක ාට ඒ ිත ේ ගතේතහම එතැන භවය කියලා කියනේකනේ
ස්ස න්ධයනේකගස පහ වීම යි. ස්ස න්ධයනේ හටගනේනාබව තමයි
එතැන ජ්ාතිය කියලා කපනේනලා තිකයනේකනේ. එතක ාට
ිත ේ ගතේතහම කේ ිත අැතුකලස පටිච්චස්මුපසපාදය යි
කපනේනනේකනේ. අපි කතේරැේගනේන ඕන වර්මතමාණය ේ තු යි.
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි “දැ ේ ා“ කියන
ාරණාව
ිදසධවුකණේ ක ාකහාම ද? අැහුණා කියන
ාරණාව
ිදසධවුකණේ ක ාකහාම ද? අනේන ඒ ිදසධවුකණේ කමකහම යි
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විඤසාණං, විඤසාණ පච්චයා නාමරැපං, නාමරූප පච්චයා
ඡවඨායතනං, ඡවඨායතන පච්චයා ඵස්සකස්ා, ඵස්ස් පච්චයා
කවදනා - එතක ාට කවදනා කිේවහම ඒ හිකතේ තිකයන
කේදනාවයි. ස්සපශඝය කිේවහම ඒ හිකතේ තිකයන ස්සපශඝය යි.
ඡවඨායතන කිේවහම එයට අදාල අායතනය ගනේන ඕන.
දැනේ අපි කියමුක ා අප තු අැහැ- න-නාස්ය-දිව-ශරීරය ඒ
කියන කේ අායතන හය ම තිකයනවා. රූපය ේ දකින
අවස්සථාකේ දී ගතයුතේකතේ ඒ අායතනය යි. එතක ාට
ච ේඛායතනය යි ඒ කවලාකේ ඡවඨායතන කියලා කිේකේ.
අනේන ඒ විදියට තමයි ඒ හිත ඒ හිත අැතිවුකණේ ක ාකහාම ද
කියලා පටිච්චස්මුපසපාදය කතේරැේගනේන ඕන. ඒ
අපට
අභිධමම ක ාටස්ස
තා රනක ාට ඒ ට අදාලව ස්ූතරතේ
ස්ේබන්ධ රගතේතහම තවතේ කතේරැේගනේන පුළුවනේකවයි.
කතේරැණාද දනේකනේ නැහැ මහතේතයා.
පරශසනය (අපැහැදිළියි) :- එකහමයි ස්සවාමීනි. ස්ාදු ස්ාදු ස්ාදු.
ඔබ වහනේකස්ස පැහැදිළි
විදියට ක කන ු අකපනේ කේ
පිළිබඳදව
අැහුකවාතේ
එකහම,
“කේ
හැර
තවතේ
පටිච්චස්මුපසපාදය ේ තිකයනවා ද“ කියලා කේ පරශසන විචාර
පටිච්චස්මුපසපාදය තු ම අපට විචාරය රගනේන පුළුවනේ .
අවිදයාකවනේ ක ාටස් ේ නැතුව ස්ංස්ස ාරකයනේ පටනේ අරකගන
කමකහම කියලා අපට වා යකයනේ පැහැදිළි ර දීපු විදියට
පැහැදිළි ර කදනේන පුළුවනේ. අර තවතේ පටිච්චස්මුපසපාදය ේ
තිකයනවා කියන මතය දරනේකනේ නැතුව. එකහම යි ස්සවාමීනි.
ස්ාදු.
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පරශසනය ේ:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, ස්මාවන කස්ස ේවා. ස්සවාමීනේ
වහනේස්,
පටිච්චස්මුපසපනේනබව
කියන
එ
යි,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස එන අංග කදා හ කියන එ යි,
අර්මථකයනේ ගතේකතාතේ කවනස්ස කනේ ද? පටිච්චස්මුපසපනේන අංග
කදා හ ස්ේමුතියට යටතේ කනේ ද? පටිච්චස්මුපසපාද අං
කදා හ ඉ ේමකවන විදියට එය කලෝ යට අයිති එය ස්හ
කලෞකි අර්මථකයනේ ඒ ඉ ේමවන අා ාරකයනේ අපි කතේරැේ
ගත යුතේකතේ පටිච්චස්මුපසපනේනභාවය කනේ ද? කියන එ
මකගස එ පරශසනය ේ ස්සවාමීනේ වහනේස්.
ස්සවාමීනේ වහනේස් මකගස කදවැනි පරශසනය පටිච්චස්මුපසපාදය
කියනේකනේ දු අැතිවන වැඩ පිළිකව නේ ස්සවාමීනේ වහනේස්,

අවිජ්ජ්ා

පච්චයා

ස්ංඛාරා,

ස්ංඛාර

පච්චයා

විඤසාණං

කියනේකනේ කපර පස්ු කනා වී එ විට ිදුවන ිදසධානේතය ේ
කබදා කවනේ ර ා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අපට කදසශනා රා
නේ, ස්සවාමීනේ වහනේස්, අවිදයාකවනේ නැතුව, ස්ංඛාරකයනේ
පටනේ අරකගන කමය ිදුකවනවාය කියලා ඔබ වහනේකස්ස
විස්සතර රපු එ මට කතේරැේ ගැනීමට ස්ඳදහා බුදසධ වචනය
(මම කගාඩ ේ පාළි ඉකගනකගන නැහැ ස්සවාමීනේ වහනේස් )
කපනේනුේ
රන ස්ූතර කදසශනාව ස්මාකවලා මට ඒ
කපනේනලා කදනේන. එතක ාට මට ඒ බලනේන පුළුවනේ. ඒ
ස්ූතරය මට බලනේන අවශය යි ස්සවාමීනේ වහනේස්. කේ රැණු
ටි පැහැදිළි ර කදන කස්ස ේවා. නමස්ස ාර පූවම ව ඉලසලා
ිටිනවා. ියලු කදනාට කතරැවනේ ස්රණ යි.
පිළිතුර :- අපි ප මුකවනි පරශසනය ගතේකතාතේ කේ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග ගතේතහම ඒ අංග හා ඊට පස්සකස්ස
පරතයභාවය යි කියන එ කද
ේ ද කියන එ . ඊට පස්සකස්ස
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග ටි
ගතේතහම කේ
ස්ේමුතිය ේ
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කනේ ද කියන ාරණාව මම හිතනේකනේ අැහුවා. අැතේතට ම
ඒක දී කේ පටිච්චස්මුපසපාද අංග ටි
ගතේතහම කේ අංග
ියලසල ම ස්ේමුතිකයනේ මිදිච්චි ධමමතා ටි
ේ. එතක ාට
ස්ේමුතිය කියලා කියනේකනේ නැති කදය .ේ වදාවතේ ස්ේමුතිය
කියන එ පරතයකයනේ හටගතේත ධමමය ේ කනකවයි. ඒ අපි
හදාගතේත එ
.ේ අපි මනුෂයයා කියලා ගතේකතාතේ අපට
මනුෂයයා කියන කේ අදහස් ක ාතැන වතේ කපනේනනේ න
පුළුනේ ම ේ නැහැ. ක ස්ස ද, කලාේ ද, නියකපාතු ද, මනුෂයයා
කියලා කිේකේ, එකහම නැතිනේ කේදනා-ස්ංඥා-ස්ංඛාරද
මනුෂයයා කියලා කිේකේ කියලා කපනේනනේන පුළුවනේ ම ේ
නැහැ. ස්ේමුතිය ඒ වාකග යි. අපි හදාගතේත එ
ේ. ඒ ට
පරතයය ේ කහෝ පටිච්චස්මුපසපනේන භාවය ේ නැහැ.
හැබැයි කේ පටිච්චස්මුපසපාද අංග ියලසල ම ගතේතහම කේවා
අැතුක ස අැතැේ අැතැේ ක ාටස්ස ගතේතහම, කලෞකි ව ද
කයකදනවා; කලෝක ෝතේතරව ද කයකදනවා. කේ අංග යි මම
ගතේකතේ. අංග ටි වරදවා කතේරැේගනේන එපා.
දැනේ අපි කියමු කලෝක ෝතේතර හිත ේ කියලා, කේ
කලෝක ෝතේතර
හිත
පටිච්චස්මුපසපාදය ේ
නැදසද?
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි කතේරැේගනේන ඕන, කේ ප මුව
කහාඳදට වටහාගනේන ඕන. පටිච්චස්මුපසපාදය කියන ක ාට ම
ඔබ ඔලුකේ දාගනේන එපා අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන
කේ අවිදයාකවනේ පටනේගතේත ජ්රා මරණ ද ේවා නැතිකවන
එ
ු යි කේ හැම තැන ම ිදසධකවනේකනේ කියන ාරණාව
ඔබ කතේරැේගනේන ගිකයාතේ අපට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
හරියට කතේරැේගනේන බැරිකවනවා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
පටිච්චස්මුපසපාදය කියන එක නේ පැහැදිළි
කර්ම කලෝ කයස
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යේ ධමමතාවය ේ හටගනේනවා නේ ඒ හටගතේකතේ කමනේන
කමකහම යි කියලා කහසතු-ඵල දහම යි කේ කපනේනනේකනේ.
දැනේ අපි දනේනවා කනේ කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය කියන
වචනයට පැතේතකිනේ තියලා, කහසතු-ඵල දහම කියලා කදය ේ
අපි හඳදුනේවනවා. කය ධම්මා කහතුප්පභවා කතස්ං කහතුං
තථාගකතා අාහ. යේ ධමමය ේ කහසතුවකිනේ හටගතේතා නේ ඒ
කහසතුව බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනුවා. කහතු-ඵල දහම
කලෝ කයස අැති කදය ේ. යම ේ හටගතේතා නේ, ඒ ට කහසතුඵල දහම
ේ තිබුණා. ඉතිනේ අනේන ඒ කහසතු-ඵල දහම
ක ාකහාම ද රියාතේම කවනේකනේ, කමාන කමාන අා ාරකයනේ
ද
රය
ි ාතේම
කවනේකනේ
කියන
එ
යි,
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදකයනේ කපනේනනේකනේ. ඒ නිස්ා තමයි මම
කිේකේ, ස්ූතර රමකයස දී හැම කවලාකේ ම කපාදුකේ තිකයන
ාරණය ේ
කියනේකනේ.
අපි
ඒ
අනුස්ාරකයනේ
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය පරාකයෝගි ව වටහාගනේන නුවණිනේ දත
යුතු එ
ේ මිස් , ඒ ස්ූතරය අැතුක ස අපට කේ ියලු කදසවලස
වටහාගනේන පුළුවනේ ම ේ නූ.
අනේන ඒ යි මම කිේකේ කේ ට අැතේතට ම අට්ඨඨ තාව
පිළිගනේන කවනවා. අපි අට්ඨ තාවතේ පැතේතකිනේ තැබුකවාතේ,
අභිධමමය යේකිි ක කන ේ පිළිගනේනවා නේ, හරියට ම කේ
කියාපු ාරණා කපනේනනේනතේ, පටිච්චස්මුපසපාදය ඒ ඒ තැන
ක ාකහාම ද
රියාතේම
කවනේකනේ කියා දැනගනේනතේ කේ
අභිධමමය තුළිනේ අපට පුළුවනේ ම ලැකබනවා. ඒ කියනේකනේ
▪ කලෝක ෝතේතර
ිත තේ,
මාගඝ
ිත තේ
පටිච්චස්මුපසපනේන රියාවලිය ේ තිකයනවා.
▪ ඵලිත තේ පටිච්චස්මුපසපනේන රියාවලිය ේ තිකයනවා.
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▪ ඒ

වාකගස ම
ුස්ලස ිත තේ
රය
ි ාවලිය ේ තිකයනවා.
▪ විපා ිකතතේ තිකයනවා.
▪ අ ුස්ලස ිකතතේ තිකයනවා.

පටිච්චස්මුපසපනේ න

අනේන ඒ ඒ තැන ක ාකහාමද ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය
ිදසධකවනේකනේ කියන
ාරණාව ස්ූතර
රමවල නැහැ. ඒ
තිකයනේකනේ අභිධමම පිට කයස යි.
පටිච්චස්මුපසපාදය
විභඞ්ගකයස
තමයි
ිතේ
ිතේ
අරකගන
වර්මතමාණ
පටිච්චස්මුපසපාදයතේ කපනේනලා තිකයනේකනේ.
ඒ ට අභිධමම පිට කයස ම කපනේනනේකනේ අවිදයා පච්චයා
ස්ංඛාකරා කියලා තමයි පටනේගනේකනේ. ස්ංඛාකරා කියලා
කියනේකනේ එතැන එ
ධමමතාවය ේ හටගතේතා. ඒ
ිදසධානේතය ේ. මම ස්ූතර ධමමකයනේ කපනේනුකේ අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා යි. දැනේ උදාහරණය ේ ගතේකතාතේ,
ඔබ හිතනේන කේ
ාරණාව ඔබ කතේරැේගනේන. කේ ස්ූතර
ම
ර ය අපි ක ාකහාම ද කතේරැේගනේන ඕන කියන එ . ඒ
ස්ූතරකයස තිකයන අා ාරය ම කගඩිපිටිනේ ගනේන එපා. අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා තිකයනවා. එතක ාට ඔබ අහලා
අැති ස්ංඛාර කියන ක ාට ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස , ස්ූතර කයස
තිකයනවා මහානිදාන ස්ූතර කයස. පටිච්චස්මුපසපාද විභඞ්ගකයස
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන එ , පුඤසාභිස්ංඛාර,
අපුඤසාභිස්ංඛාර, අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර කියලා ස්ංඛාර තුන ේ
තිකයනවා.
ුස්ලස, අ ුස්ලස අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර කියලා
කියනේකනේ
ුස්ල කයදී අරූපාවචර අාදී
ුස්ල ධමම
කපනේනනවා.
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දැනේ ඔබ හිතනේන අවිදයාව නිස්ා එ වර පරාකයෝගි ව කේ
තුන ම උපදිනේන පුළුවනේ ද කියලා. ස්
ු ලු යි, අ ුස්ලු යි
ඔ ේක ාම එ වර හටගනේන පුළුවනේ ද? බැහැ කනේ වදාවතේ.
නමුතේ ස්ූතර පිට ය ගතේතහම තිකයනේකනේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා
ස්ංඛාරා කියන ක ාට ස්ංඛාරකයස පුඤසාභි, අපුඤසාභි,
අාකනඤසජ්ාභි කියලා යි. එකහනේ කේ ස්ූතරකයස කේ විදියට
කපනේනලා තිබුණාට, එදාකනදා කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
රය
ි ාතේම
කවන ක ාට, ඒ ඒ ිදසධානේතයට අදාලව ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදය අපි ගලපාගනේන ඕකනේ කියන ාරණාව
අපි ඉස්සස්කරෝ ම වටහාගනේන ඕකනේ. ඒ වටහාකගන තමයි අපි
ඒ කතේරැේගනේකනේ. ඒ නිස්ා කහාඳදට මත තියාගනේන කේ
ච රකයස හැම කවලාකේ ම ඔය විදියට ම රියාතේම කවනවා
කනකවයි. ඒ කතේරැේ අරකගන නැහැ කබාකහෝ අය. ඒ නිස්ා
යි කේ කබාකහෝ අයට කේ පරශසනය එනේකනේ. කේ ච රය ඒ ඒ
අදාල පරාකයෝගි ිදසධානේතයට අනුව අපි වටහාගනේන ඕකනේ.
කේ
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
ස්ූතර වලිනේ
කපනේනලා
තිකයනේකනේ යේතා ේ උපදිනවා නේ, ඔය ිදසධානේතවලි නේ
එ කිනුයි උපදිනේකනේ කියන
ාරණාව යි. අර
ාරණාව
ගතේකතාතේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන එ
අැතැේ
කවලාවට අවිදයාව නිස්ා පුඤසාභිස්ංඛාර අැතිකවනේනතේ
පුළුවනේ. අැතැේ කවලාවට අපුඤසාභිස්ංඛාර අැතිකවනේනතේ
පුළුවනේ.
අැතැේ
කවලාවට
අරූපාවචර
අාදී
අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර
අැතිකවනේනතේ
පුළුවනේ.
අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාර ස්ංඛාර අැතිකවනේන නේ අනිවායයඝ කයනේ
ම අපි අරූප ධයාන උපදවාගනේන ඕන. එකහම නේ තමයි
ඒ
අැතිකවනේකනේ. හැබැයි එතැනතේ ස්තේත්ව-පුදසගලභාවය
තිකයන නිස්ා එතැන ඒ ට තණේහාව කියලා එ
ේ
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කයකදනවා. එතැන අවිදයාව කියලා එ
ේ කයකදනවා. ඒ
අනුව එතැන අවිදයාව අපි කතේරැේගනේන ඕන.
ඒ වාකගස ම ුස්ලය කයකදන ක ාට, ාමාවචර ුස්ලය
කයකදන ක ාට, එතැන අවිදයාව තේ අපි කතේරැේගනේන ඕන.
අ ුස්ලය කයකදන ක ාට, කමතැන අවිදයාව ක ාකහාම ද
එනේකනේ කියලා තේ අපි කතේරැේගනේන ඕන. අර පරතය වීම,
පරතය ශ ේතිය කියන එ
අපට
විවිධ අා ාරකයනේ
තිකයනවා කියලා කිේකේ ඒ යි. අර මම කිේකේ, ගහ කියන
එ
ක කන ුට අාහාරය
ුස්ගිනේන නිපදවාගැනීමතේ, තව
ක කන ුකගස කස්වන ස්ැදීමතේ, ඒ වාකගස ම වාතය පිරිිදු
කිරිමටතේ උප ාර කවනවා. වස්සතරය කියන එ ක කන ුකගස
ශරීරය වස්ාගැනීමට උප ාර කවනවා. තව කතකන ුකගස ශීත
උෞශසන නැතිකිරීමට උප ාර කවනවා. තව කවලාව ට ඒ
තව ක කන ුකගස කලෝභය ේ අැති රනේන උප ාරකවලා. තව
කවලාව
තව
ක කන ුට
තරහ ේ
අැති රනේන
උප ාරකවලා ඒ වස්සතරය කියන එ ම.
වාකගස අවිදයාව කියන එක ේ පරතයභාවය විවිධ අා ාරකයනේ
පවතිනේන පුළුවනේ. කේ අවිදයාව නිස්ා ක කන ට
ු
ුස්ලුතේ
අැතිකවනවා. අ ුස්ලුතේ අැතිකවනවා. අාකනඤසජ්ාභිස්ංඛාරතේ
අැතිකවනවා. කේ අවිදයාව කයදිලා ද යේ කදසවලස හටගනේනවා,
අවිදයාව කනා කයදී ද යේ කදසවලස හටගනේනවා කියලා, කේවා
හැම එ
ේ ම පටිච්චස්මුපසපනේන යි. හැබැයි ඒ
පටිච්චස්මුපසපනේනභාවය කියන එ
අනේන අර විදියට, ඒ
අවස්සථාකේ කයකදන එ අනුවයි අපි කතේරැේගනේන ඕන.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා අපි අර කනෝනා මහතේමිය අහපු පර ශසනකයස දී
මම කිේවා කනේ දැනේ අපි විපා
ිත ේ වාකගස හටගනේ න
ක ාට, ච ේඛුවිඤසාණ ිත ේ වාකගස හටගනේන ක ාට,
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අභිධමමය හදාරපු අය දනේනවා කේ ිකතේ කයදිලා තිකයන ධමම
කමානවා ද කියලා. උදාහරණය ේ වශකයනේ ගතේකතාතේ,
අැතේතට ම අපි දනේනවා දැකීම කියන එ
තමයි කේ
ච ේඛුවිඤසාණ ිත කියලා කියනේකනේ. දැකීම කියන එ
අවිදයාකවනේ යු ේත ක නාටතේ එනවා. අවිදයාව නැති
ක නාටතේ එනවා. ඒ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සට කවනේනතේ
පුළුවනේ. අනයාගමි ක කන ුට කවනේනතේ පුළුවනේ. තිරිස්නේ
ස්කත ුට කවනේනතේ පුළුවනේ. එකහනේ කේ දැකීම කියන එ
හටගතේකතේ ක ාකහාම ද? ඒ දැකීම හටගතේතු
රියාවලිය ේ
තිබුණා කනේ ද? ඒ
රියාවළිය වුකණේ ක ාකහාම ද?
කපකනනවා කියන එ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සටතේ වුනා නේ
ඒ
වුකණේ ක ාකහාම ද? කමතැන පටිච්චස්මුපසපාද
රය
ි ාවලිය ේ වුණා නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ටතේ අවිදයාව
තිකයනේන කවනවා කනේ, කියලා අනේන අපි අකතනේට
ගලපනවා.
ඒ නිස්ා කේ අංග කදා හ කමකහම තිබුණාට පරා කයෝගි ව
කයකදන ක ාට ඒක ේ අැතැේ අංග කේ කේලාකේ දී
රය
ි ාතේම කවනවා. අැතැේ අංග රියාතේම කවනේකනේ නැහැ.
ඔනේන ඒ
ඔබට කහාඳදට පරාකයෝගි ව වැටැකහන
ිදසධානේතය ේ. ඒ නිස්ා අපි කේ ස්ූතරයට එලසලිලා ඒක ේ
පදගතාර්මථකයනේ ම හිතනේන යනේන එපා. කේ ඔබට
පරාකයෝගි ව කපකනන ිදසධිය ේ කවනවා. ඔබ ස්ූතරයතේ
දනේනවා. පටිච්චස්මුපසපාදකයස අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා
කේ ක ාටස්ස ටි
ේ තිකයනවා කියලාතේ දනේනවා. හැබැයි අපි
කහාඳදට දනේනවා වදාවතේ එ ිත
ුස්ලස අ ුස්ලස කද
උපදිනේකනේ නැහැ කියලා. එකහනේ කමතැන
රියාතේම
කවන ධමමතාවය ේ තිකයනවා කනේ ද? එතක ාට ුස්ලය ේ
හටගනේනක ාට එතැන කියනේකනේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා
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කනකවයි. එතැන කියනේකනේ
ස්
ු ලමූල පච්චයා
ස්ංඛාරා කියලා යි. ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණං කියලා ඊට
පස්සකස්ස එතැන කවදනා පච්චයා තණේහා කියලා කියනේකනේ
නැහැ. කවදනා පච්චයා පස්ාකදා කියලායි කියනේකනේ. පස්ාකදා
කියලා කියනේකනේ විශසවාස්ය යි, එහි අදහනබව යි. පස්ාද
පච්චයා
අධිකමා ක
ේ ඛා.
උපාදාන
කියනේකනේ
නැහැ.
අධිකමා ඛ
ේ ය කියනේකනේ එහි බැස්ගැනීම යි. ඒ අරමුණ තු
පිහිටීම තමයි අධිකමා ේඛය, බැස්ගැනීම කියලා කියනේකනේ.
කියලා

හැබැයි කේ ිදසධිය උඩ අැහුකවාතේ ස්ූතර පිට ය ක ාකහස ද
තිකයනේකනේ කියලා, ඒ
කපනේනනේන බැහැ. ඒ
අභිධමම
පිට කයස ඒ ඒ ිත අැතිකවන ක ාට කපනේනලා තිකයනවා. ඒ
නිස්ා අභිධමමය යේකිි ක කන ේ බුදසධ කදසශණාව ේ
හැටියටතේ පිළිගනේනවා නේ අනේන එතැන දී අපට
කපනේනනේන පුළුවනේ. හැබැයි යකම ේ අභිධමම පිට ය පිළි
කනා ගනේනවානේ, ස්ූතර පිට ය විතර ේ ක කන ේ
පිළිගනේනවා නේ, එයාට මම අර අහන පර ශසන ටි ට උතේතර
කදනේන කවනවා. කමා
ේ ද?
• ස්ූතර පිට කයස හැම තැන ම තිකයනේකනේ නාම-රූප
පච්චයා ස් ායතනං කියලා යි. එතක ාට හැම
කමාකහාකතේ ම කේ අායතන හය ම එ වර උපදිනවා
ද?
• අායතන හය නිස්ා ම ස්සපශඝය කවනවා ද?
• ඒවාට උතේතර කදනේන කවනවා. ඒ වාකගස ම ස්ූතර
පිට කයස තිකයනේකනේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන
ක ාට පුඤසාභි, අපුඤසාභි, අාකනඤසජ්ාභි ඒ තුන ම
තිකයනවා. එතක ාට කේ තුන ම එ වර හටගනේනවා
ද?
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• ඊට පස්සකස්ස අපි දනේනවා, අරූපී භවවල නාමධමම
විතරයි
තිකයනේකනේ.
රූපය
නැහැ.
නමුතේ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස හැම තැන
ම ස්ූතර පිට කයස
කපනේනනේකනේ විඤසාණ පච්චයා නාමරූපං කියලා යි.
එතක ාට එකහනේ අපට කියනේන කවනවා අරූප
කලෝ කයස ියුේ වූ රූපය ේ තිකයනවා කියලා කමානවා
හරි අදහස් ේ අැති රගනේන කවනවා. අැයි ඒ අදහස්
අැති රගතේකතේ?
ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය හරියා ාරව හාතේපස් කනා දනේනා ම
නිස්ා යි. ඒ නිස්ා ඒ යි කිේකේ අර, අභිධමම පිට යට කනා
යන තා ේ ලස ක කන ුට ඔය පරශසන එනේකනතේ නැහැ. ඔය
පරශසන අහනේන කතේකරනේකනතේ නැහැ. හැබැයි අැහුවහම කේ
අභිධමම පිට කයස නැති ඒවාට උතේතර කදනේනතේ බැහැ.
හැබැයි ඒ පරශසන පරාකයෝගි
කලෝ කයස විදයාමාන කවච්චි
පරශසන යි. කමා ද, ක කන ුට කියනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ
අපි අභිධමමය ඉකගනගතේකතේ නැහැ. ඒ නිස්ා අපි අභිධමම ය
අයිනේ
රනවා. ඒ නිස්ා ඔය පරශසන අපට නැහැ කියලා.
එකහම නැහැ. පරාකයෝගි ව අපි ජිවිතකයස තිකයන පරශසනවලි නේ
අහනේකනේ. එතක ාට ඒ ට උතේතර කදනේන නේ ඒ පිට යට
අපට යනේන කවනවා. ඒ නිස්ා අභිධමම පිට කයස
පටිච්චස්මුපසපාද විභඞ්ගය තු
කේ
ාරණා පැහැදිළිව
කපනේනනවා.
මම කේ පරශසන කද ට ම එ වර උතේතර දුනේකනේ. ඒ නිස්ා
මුලස පරශසනකයස දී අහපු තාකේ තේ කේ අංග ටි ගතේතහම
කේ අංග ස්ේමුතිය ේ කනකවයි. කේ අංග කලෞකි යි. හරි.
හැබැයි කේ අංග ඒ ානේත කලෞකි කියලා කියනේන බැහැ
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අංග ගතේතහම.
රියාතේම
කවන ක ාට කේවා කලෞකි කලෝක ෝතේතර වශකයනේ කබදනවා. උදාහරණය ේ වශකයනේ
අපි ගේමුක ෝ, විඤසාණය කියන
ාරණාව. කේ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස තිකයන එ අංගය ේ තමයි විඤසාණය,
කේ විඤසාණය. ඊට පස්සකස්ස නාම-රූප කියනවා. නාම
ගතේතහම කේදනාව, ස්ංඥාව, ස්ංඛාරය, විඤසාණය යි
නාමයි කියලා කියනේකනේ. රූපය කිේකේ ස්තරමහාධාතුවතේ, ඒ
ස්ඳදහා උපනේ උපාදාය රූපයතේ.
එතක ාට කේ හිත කියන එ , විඤසාණය යි. ඒ
විඤසාණය කලෝක ෝතේතර හිකතතේ තිකයනවා.
කලෞකි
හිකතතේ තිකයනවා. මාගඝ හිකතතේ තිකයනවා. ඵල හිකතතේ
තිකයනවා. නාම ධමම කියන එේවා, දැනේ කේ කලෝක ෝතේතර
ිතටතේ කේදනා ස්ංඥා ස්ංඛාර තිකයනවා. කලෞකි ිත තේ
තිකයනවා. අ ුස්ලස ිත තේ තිකයනවා.
ුස්ලස ිත තේ
තිකයනවා. එතක ාට අංග ගතේතහම ඒවා කලෞකි
කලෝක ාතේතර වශකයනේ විවිධා ාරකයනේ පැතිර යනවා.
හැබැයි පරතයභාවය කියන එ
ගතේතහම, ඒ
අපි ඒ
ිදසධානේතයට අනුව ගලපනේන ඕන. කලෝක ෝතේතර ිකතතේ
කේ අංග තිකයනවා නේ ඒකහනේ ඒ කලෝක ෝතේතර ිකතතේ
අවිදයාව තිකයනවා ද කියලා අපි ගැටගැහුකවාතේ වැරැදි යි.
ඒ නිස්ා ුස්ලස ිකතතේ අවිදයාව තිකයනවා නේ, එකහනේ
කේ
ුස්ලස අැතුක තේ අවිදයාව තිකයනවා
කියලා
ගැටගහගතේකතාතේ වැරැදි යි. ඒ පරතයභාවය කියන එ ඒ ඒ
ිදසධානේතය අනුව කතේරැේගනේන ඕන. එතක ාට කේ ඒ ඒ
අා ාරකයනේ පරතයකවනක ාට කේ අංග ියලසලම හැම
ිදසධානේතය ේ තු ම පරතය කවනවා කනකවයි. ඒ ඒ ාරණා
තු
කේ අංගයතේ කවනස්ස කවනස්ස වශකයනේ කයකදනවා.
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කතරැවනේ ස්රණ යි. ඒක ේ කමානවාහරි කනා කතේරිච්චි තැන ේ
තිකයනවා නේ අාපස්ු අස්නේන පුළුවනේ. කතරැවනේ ස්රණ යි.
----පරශසනය:- කතරැවනේ ස්රණයි ස්සවාමීනේ වහනේස්. පුංචි
පරශසනය ේ තිකයනවා. ස්සවාමීනේ වහනේස්,
දැනේ කේ
පටිච්චස්මුපසපාද
රියාවලිය
කවන
අතරතුර
කයානිකස්ාමනි ාරය
යේකිි
අංගය
ඉපදුකණාතේ,
එතැනිනේ එහාට පටිච්චස්මුපසපාද
රියාවලිය ිදුකවනේකනේ
නැදසද, ස්සවාමීනේ වහනේස්.
පිළිතුර :- රියාවලිය ිදසධකවනවා. ඒතේ ිදසධකවන අා ාරය
කවනස්ස. උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි ගතේකතාතේ - අපි භාවනා
රනවා. දැනේ භාවනා
ර
ර ඉනේන ක ාට ඔනේ න
හිතනේන. එ
කවලාව
අපි කේ රූපය ධාතු වශකයනේ
ස්ේමශඝණය
රනවා. ඒ ර
ර ඉනේන කවලාකව ම කේ
රූපයට කවලාව ඒ මනි ාරය නැතිකවලා කේ රූපය මම
කියලා ස්තේත්ව-පුදසගලභාවකයස අදහස්ස අැතිකවනවා. කේ
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය යි අකයෝනිකස්ෝමනි ාරය යි කද ම
ිදසධකවනවා. හැබැයි කේ ිදසධානේත කද ම තු තිකයනේකනේ
කහසතු-ඵල
දහම ේ.
එතක ාට
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය
ිදසධකවන කවලාකවතේ පටිච්චස්මුපසපාදයතේ ිදසධ වුණා. හැබැයි
එතැන අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ංඛාර පච්චයා විඤසාණං
ඒ තණේහා උපාදාන කියන කේ අංග ටි
ඒතේ
රි යාතේම
වුකණේ නැහැ. ඒ කවලාකේ කයෝනිකස්ෝමනි ාරය
රනවා
නේ. ඒ කවලාකවතේ හිත ේ කනේ හටගතේකතේ. ඒ කවලාකේ අප
තු යේ දැනුේ පරාස්ය ේ කනේ රියාතේම වුකණේ. එතැනතේ
පටිච්චස්මුපසපාදය ේ තිබුනා. එතැන තිබුකනේ අවිදයාව
කවනුවට ුස්ලස. එතැන ුස්ලමූල පච්චයා ස්ංඛාරා ස්ංඛාර
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පච්චයා විඤසාණං විඤසාණ පච්චයා නාමරූපං කහෝ
නාමං කියලා හරි ඒ විදියට තමයි එතැන පටිච්චස්මුපසපාදය
ිදසධකවනේකනේ.
ඒ නිස්ා එතැන අපි කතේරැේගනේන ඕන කයෝනිකස්ෝමනි ාරය
රන ක ාට අවිදයාව ඒ ිකතේ කයදිලා නැහැ. හැබැයි කනා
කයදුණාට අවිදයාව අනුශය වශකයනේ පවතිනවා. එතක ාට
ඒ
ක ායි
කවලාකේ
හරි
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය
නැතිවුණායිනේ පස්සකස්ස අාපස්ු කයකදනේන පුළුවනේ. ඒ යි
කියනේකනේ කේ, අපි ක ාච්චර විදශඝනා රතේ මාගඝ ිතකිනේ
අවිදයාව ස්හමුලිනේ ම නැති රන තා ේ ලස ක ායි ක ායි
කවලාකේ හරි කේ අවිදයාව කියන එ
අකපස හටගනේන
පුළුවනේ. හැබැයි අපි නුවණිනේ ඉනේන තා ේ
ලස අවිදයාව
කයකදනේකනේ නැහැ. නමුතේ අපරහීණව තිකයන නිස්ා ක ායි
කවලාකේ හරි අවිදයාව කයදිලා ඒ ච රය
ැරැක නේන
පුළුවනේ ම තිකයනවා. එතක ාට අවිදයාව අපි දකින
අරමුකණේ කයදුකනාතේ ඒ නිස්ා තණේහාව අැතිකවලා, උපාදාන
අැතිකවලා, භව, ජ්ාති කියන කේ
ාරණාතේ අැතිකවනවා.
හැබැයි නුවණිනේ ඉනේන තා ේ
ලස එයාට අර තණේහා
උපාදාන නැහැ. ඒ කවනුවට තිකයනේකනේ පර ස්ාදය, අධිකමා ේඛ,
භව, ජ්ාති කියන කදසවලස තිකයනවා.ඒ
ුස්ලස ිකතේ ම
හටගැනීමයි භවය. ඒ
ුස්ලස ිකතේ ම පහ වීමයි ජ්ාතිය,
කියලා එතැන පටිච්චස්මුපසපාදය කපනේනනේන පුළුවනේ.
කේ කියාපු කදසශනාවතේ නැවැත අහ අහා හැම කවලාකේ ම
ඔබ කේ ගැන හිතනේන. ලසපනා රනේන. කේ ද ේවා අපි
ඔලුකේ දාගතේතු අර අවිදයාකව ඉඳදනේ පටනේ අරකගන තණේහා
උපාදාන
ද ේවා
ිදසධකවන
ිදසධානේතය ේ
පමණයි
පටිච්චස්මුපසපාදය කියනේකනේ. එතක ාට පටිච්චස්මුපසපාදයතේ
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රය
ි ාතේම කවනවා නේ ඕ විතර ම යි රි යාතේම කවනේකනේ
කියන ාරණාකවනේ අයිනේ කවලා ඔබ මධයස්සථව හිතනේන,
මම අර කියාපු
ාරණාවතේ එ ේ . එදා පටිච්චස්මුපසපාද
වචනය කියන ක ාට ම ඔබ ඔලුකේ දාගනේන එපා අවිදයාව
තණේහා උපාදාන කියන කේ ිදසධානේතය දාගනේන එපා.
එකහම ද විය හැකියි. ඒවා කනා වීද කේ කහතු-ඵල
ධමමතාවය ේ කියන එ තේ කලෝ කයස ිදසධකවනවා. එතැනතේ
පටිච්චස්මුපසපාදය ේ
තිකයනවා.
අනේන
ඒ යි
අපි
කතේරැේගනේන ඕන. ඒ කතේරැේගැනීකමනේ අපට එන
අවකබෝධය තමයි කේ කලෝ ය නිතය වශකයනේ, ස්සිර
වශකයනේ, පවතින කදය ේ නැහැ. ඒ වාකගස ම කේ කලෝ කයස
කේ ධමමකයෝ උපදසදවාපු, මවපු ක කන ේ නැහැ. කේ හැම
එ
ේ ම ඒ ඒ පරතය නිස්ා උපනේ ධමමකයෝ යි තිකයනේකනේ.
කහසතු-ඵල දහම ේ කියනේකනේ අනේන ඒ ට යි.
ඒ නිස්ා ඒවා කපර කනා තිබීම හටගනේනවා. හටගතේත ස්ැනිනේ
ඉතුරැ නැතිව ම නිරැදසධකවලා යනවා කියන ධමම තාවය
ක කන ේ අවකබෝධ
ර ගැනීම ම යි පටිච්චස්මුපසපාදය
කතේරැේගතේතා කියලා කියනේකනේ. එදාට ඔහු ක කන ේ
අැති රා, මම අැති රා, ඒ වාකගස ම ‘තිකයන කදස, ඉනේ න
ක නා‘ කියලා ගනේන කමෝඩ ම අයිනේ කවනවා. ඒ කමෝඩ ම
නිස්ා ම යි අප තු ියලු ක කලස්ස ස්ස්ර අැතිවුකණේ, ඒ නිස්ා
ක කන ේ කතේරැේගතේකතාතේ යේ කදය ේ හටගතේතා නේ,
ඒ ට ුමණ අා ාරයකිනේ කහෝ කහසතු-ඵල දහම ේ ිදසධකවලා
තිකයනවා. ඒ ිදසධියට අදාල කහසතු-ඵල දහම කමා
ේ ද
කියලා අපි වටහා ගතේකතාතේ, එතැන දී තමයි අපි නිරවුලසව
පටිච්චස්මුපසපාදය කතේරැේගතේතා කවනේකනේ.
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ඒ
නිස්ා
අාපස්ු
ස්මාකලෝචනය ේ
කරාතේ,
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය රන කවලාකවතේ පටිච්චස්මුපසපාදය ේ
ිදසධකවනවා. ඒ ිදසධකවනේකනේ අර අවිදයාව කියන එය
රය
ි ාතේම
වීම ේ කනකවයි, කවන අා ාරයකිනේ. එතක ාට
අකයෝනිකස්ෝමනි ාරය තු තේ තිකයනවා. ඒ ිදසධානේතය
අැතිවුණා කියන ිදසධිය ේ තිකයනවා කනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඔබ
ඒ රාමුකවනේ මිදිලා කේ කදසශනාතේ එ ේ
ටි
ේ නු වණිනේ
හිතනේන. එතක ාට කේවා තමනේට වටහාගනේන පුළුවනේ ම
තිකයයි. කතරැවනේ ස්රණ යි.
අද දවකස්ස කේ ධර්මමදානමය
ුස්ලය ධමම කදසශනා, ධමම
ස්ා ච්ඡා කිරීකමනේ යේ අවකබෝධය ේ ක කන ුට අැතිවුණා
නේ ඒියලු
ුස්ලස අපි කදවියනේ, ඥාතීනේ අැතුළු
ස්හස්ේබන්ධකවච්චි ියලු කදනාට ම අපි අනුකමෝදනේ
රනවා. කේ ස්ේබුදධ
ස
ස්ාස්නකයස කේ
පටිච්චස්මුපසපාද
ධමමතාවය කතේරැේ අරකගන, කේ අවිදයා අන්ධ ාරකයනේ මිදීම
ස්ඳදහා ස්තේපුරැෂ ලයාණ මිතර අැස්ුර ලැිලා, ශ්රී ස්දසධමමයතේ
අහනේන දකිනේන ලැබීකමනේ ස්ුවකස්ස ම හැම කදනාට ම
ස්ංස්ාර දුක නේ නිදහස්ස කවනේන කේ උතුේ ුස්ල ධමමකයෝ
පාරමී ධමමය ේ කේවා කියලා අාශීවමාද රනවා.
හැමකදනාට ම කතරැවනේ ස්රණ යි.
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“ඒ නිස්ා,
• පටිච්චස්මුපසපාදය කනා දැනීම නිස්ා අපට
කවන අනර්මථය, හානිය කමා
ේ ද?
• පටිච්චස්මුපසපාදය දැනගතේකතාතේ අැති ලාභය
කමා
ේ ද? කියන
ාරණාතේ අපි මුලිනේ
තා ර ා,
• ඊට පස්සකස්ස පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග පිළිබඳදව
ඒවා පරතයකවන අා ාරයනේ පිළිබඳදව,
• ඒ වාකගස ම ඒවා අපට කබදනේන පුළුවනේ
අා ාරයනේ පිළිබඳදව,
• පටිච්චස්මුපසපාදයට වර්මතමාණකයස ස්ේබන්ධ
කවනේකනේ ක ාකහාම ද,
යනාදිය
පිළිබඳදවතේ
අභිධමම
පිට යතේ
කයාදාකගනහාතේපස්
අපි
තා රනේන
බලාකපාකරාතේතුකවනවා.“

