ධම්මනියාමතාවය - 3

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

(පිට වරකයස අැතුලසපැතේත)
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පටිච්චස්මුප්පාදය ස්ුත්තන්තභාජ්නීය ස්හ අභිධම්මභාජ්නීය
කලස් විවරණය ක කරන ධමම ස්ා ච්ඡා මාලාව.
තමා තුළ අවිදයාව කයකදනේකනේ ක කස්ස ද?
(පළමුවැනි ක ාටස්)
2021.02.06දින පවත්වන ලද
කතවැනි 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
2021.02.06 දින පවත්වන ලද
කතවැනි ධමම කදසශනාව යි.

තමා තුළ අවිදයාව කයකදනේකනේ ක කස්සද?
(පළමුවැනි ක ාටස්)
යනේන අරමුණු රන ලද 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
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 ඕනෑ මිනේ ඉලසලා ිටිමු.
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2021.02.06දින පැවැත්ූ
කතවැනි ධමම කදසශනාව.

නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්.
නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්.
නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්
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. අවිජජ්ා පච්චයා
භික්ඛකව ස්ංඛාරා ඉති ක ා භික්ඛකව යා තත්ථ යා තත්ථ තථා
අවිතථා අනඤ්ඤතථා ඉදප්පච්චයතා ති. අයං වුච්චති
භික්ඛකව පටිච්චස්මුප්පාකදාති.
ශරදධ
ස ාවනේත ාරැණි පිනේවතුනි. අපි ස්ුපුරැදු පරිදි ‘ස්වනට
ිිලස්‘ දහේ මණේඩපය තුළ තථාගත ස්ේමා ස්ේබුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස විිනේ කදසශනා
රන ලද අති උතේතර වූ, ඉතා
ගේීර වූ, ියලු කලෝ ස්තේත්වයාට ස්ස්රිනේ එකතරවීම පිණිස්
පවතින, ඒ වාකගස ම ඉම ේ ක ාණ ේ කනා කපකනන, කේ
ස්ංස්ාර ස්ාගරකයස කලෝ ස්තේත්වයා දුක නේ දු ට පතේකවලා
1

ඉනේන, වැහිලා තිකයන කහසතුව විවර
රමිනේ ස්ේමා
ස්ේබුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස නම ට පමණ ේ කදසශනා
ළ
හැකි, ඒ ගේීර වූ පටිච්චස්මුපසපාද කදසශනා මාලාව යි, අපි
ිද්ධ රකගන අාකේ. මුලිනේ අපි අාරේභ
කදසශනාව ේ
වශකයනේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව කදසශනා කිරීම ේ
ිද්ධ රා. එහි දී කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කියනේකනේ කමා
ේ ද
කියන එ තේ, ඒ ඒ ධමමයනේ පරතයකවන අා ාරය,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග පරතයකවන අා ාරය, පිළිබඳදවතේ
ඔබව දැනුවතේ රා.
ඊට පස්සකස්ස අපට තා රනේන තිකයනේකනේ ඒ පරතයභාවයනේ
ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස කදසශනාවට අනුගතව ිද්ධකවනේකනේ
කියන මකොමහොෙද කියන එ
යි. ඒ නිස්ා, යේ කහසතු
ධමමයකිනේ නූපනේ ඵල ධමම කයෝ උපදී නේ, පරේපරා වශකයනේ
අඛණේඩව පවතී නේ, -- පරේපරා වශකයනේ කියලා කියන
ක ාට ඒ
කනා ිඳද, නැවැත නැවැත උපදිමිනේ ,
නිරැද්ධකවමිනේ පවතී නේ-- යේ කහසතු ධමමය ේ නිස්ා ඒ ට
කහසතුව, පරතයය කියලා කියනවා කියලා අපි ගිය ස්ැකර්ම මත ේ
රා. ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය හැටියට කදසශනා
රලා
තිකයනේකනේ ඒ ස්ංස්ාර ගමණට කහසතුවන, පරතයවන ධමම
රාශිය තමයි කියලා අපි තා රා.
කහසතුව, ඵලය, පරතයය කියන කේ හැම එ කිනේ ම කියනේකනේ
යම ේ උපදිනේන කහසතුවන නිදානය යි. අපි මීට කපර
කදසශනාවල දී කේ පිළිබඳදව යේ පරමාණය ේ
තා වුණා.
ධේමට්ඨඨිති ඥානය කියන ක ාටකස්ස දී තේ, ඒ වාකගස ම
උදයබ්බය ඥානය කියන ක ාටකස්ස දී තේ විදර්මශණාව පිළිබඳදව
ස්ඳදහනේ රන ක ාට කේ කහසතු පරතයය පිළිබඳදව තාවුණා.
කේ උපාදාන ස්ස න්ධය රෑප-කේදනා-ස්ංඥා-ස්ංඛාර-විඥාන
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කියන උපාදානස්ස න්ධ උපදින කහසතුව හැටියට රෑපය
මහකණනි, කේ අවිදයාව ස්ංඛාරය. අවිදයාව නිස්ා මම නිස්ා
අාහාරය නිස්ා ස්සපශශය නිස්ා, නිබ්බතේති ලක්ෂණ කනා දැනීම
නිස්ා හටගනේනවා කියලා උදයබ්බය ඥානකයස දී කපනේනලා
තිකයනවා.
එකහම කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රනවා,
මහකණනි, අවිදයාව ස්ංඛාරයනේකගස උපසපාදයට ාරණය යි,
පැවැතේමට ාරණය යි, රැස්සවීමට ාරණය යි, ස්ංකයෝගයට
ාරණය යි, පළිකබෝධයට ාරණය යි, කියලා. උපසපාදද්ඨිති ච,

පවතේතද්ඨිති ච, අායූහනද්ඨිති ච, ස්ංකයාගද්ඨිති ච, පළිකබාධද්ඨිති
ච කියලා. එතක ාට ඒ වාකගස කේ පරතයවීම තවතේ
අා ාරයකිනේ තමයි කපනේනුකේ. එතක ාට පරතයවීම කියන
එ ඒ ඒ ධමමයනේකගස ඉපදීමට ාරණය කවනවා. ඒ වාකගස ම
පැවැතේමට
ාරණය කවනවා. පවතේතතේඨිති ච , පැවැතේමට
ාරණය කවනවා. පළිකබාධඨිති ච,
ඒ කියනේකනේ ඒ ඒ
ධමමයනේකගස පළිකබෝධය පිණිස් පවතිනවා, ස්ංකයාගඨිති ච ඒ
ඒ ධමමයනේ එ තුවීම ස්ඳදහා, එ ට ඉපදීම ස්ඳදහා
පරතයකවනවා. ස්ංකයෝගඨිති ච, ස්ේපරයු ේත වශකයනේ කහෝ
නිශරය වශකයනේ කහෝ කේ විදියට ස්ේබන්ධවීමට ඒ ඒ ධමමකයෝ
පරතය කවනවා.
ඉතිනේ අනේන ඒ විදියට අපි කේ පරතයභාවය කියන එ
පිළිබඳදව විවිධ අා ාරකයනේ තා රා.
එතක ාට ඒ පරතය කියන එ මූලපරතයය, අාස්නේනපරතයය,
අාදී වශකයනේ, ඒ වාකගස ම උප ාරතේවය අාදී වශකයනේ
විවිධා ාරකයනේ පරතයකවන බව අපි තා රා. ගස් ට නේ
බීජ්ය මූලභාවකයනේ උප ාරකවනවා. ඊට අමතරව ජ්ලය,
වාතය, හිරැ එලිය, කපාකහාර, පස්, පෘථිවිය කේවා තවතේ
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අා ාරකයනේ උප ාර
රනවා කියලා අපි ස්ඳදහනේ
රා.
එතක ාට උප ාරතේව ය කියන එ
විවිධා ාරකයනේ
කවනවා. එ ම අා ාරයට කනකවයි උප ාර කවනේකනේ කියන
එ
අපි
තා
රා. එතක ාට කේ පරතයය කියන එ
ධර්මමකයස ස්ඳදහනේ කවනේකනේ වදාවතේ කේ උපදින ධර්මම එ
ම පරතයකයනේ උපදිනේකන නෑ. පරතය රාශිය කගස එ තුකවනේ
තමයි උපදිනේකනේ. එතක ාට ඒ පර තය රාශිය ේ පරතය කවනේ කනේ
එ ම අා ාරයකිනේ කනාවන බව අපි
තා
ළා. විවිධ
අා ාරවලිනේ පරතය කවනවා. ඒ
අපි උපමා වලිනේ
කපනේනුකේ: ගස්ට පරතය කවන ජ්ලය පරතයකවනේකනේ එ
අා ාරයකිනේ. හිරැ එළිය පරතය කවනේකනේ තවතේ අා ාරයකිනේ.
ඒ වකගසම වාතය පරතය කවනේකනේ තවතේ අා ාරයකිනේ කියලා
අපි ඔබට ඒ විදියට තා රා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා කමනේන කේ පරතයභාවය කියන එ අපි ඒ
අා ාරකයනේ තා රකගන අැවිලසලා ඒ විදියට කේ පරතයය
කියන එ
විවිධා ාරකයනේ පරතයකවමිනේ කේ ධර්මමකයෝ
අඛණේඩව පැවතීමට හා නැවත නැවත පරේපරා වශකයනේ
උපදිනේන කහසතු කවනවා. කහසතු-පරතය කවනවා. ඉතිනේ
කේක නේ අපිට මතු
රල කදනේකනේ කේ කලෝ කයස අපිට
හේබකවන හැම ධමමය ේම මැවුේ ාරකය ුකගනේ කතාරව
ඉකබ් හටගැනීමකිනේ කතාරව තවතේ ක කන ේ පුදසගලකය ේ
රනවා කනකවයි. කමතන කේ කහසතුපරතය ස්මවායය ේ.

ඉමස්සමිං ස්ති ඉදං කහාති ඉමස්සස් උපසපාදා ඉදං උපසපජ්ජ්ති
කියන
ධර්මම
නයාය ේ
තමයි
තිකයනේකනේ
කියලයි
බුදුරජ්ාණනේවහනේකස්ස කදසශනා කලස. කමය අැති ලසහි කමය
කේ කමාහුකගස හට ගැනීකමනේ කමය උපදී කියන කමනේන කේ
ධර්මමතාවය තමයි බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේවා කදනේකනේ .
4

එතක ාට ඒ මම අර මාතෘ ා රපු ගාථාකේ තිබුණා, අපි
ඒ තේ නැවත කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
තා ර ගතේකතාතේ.
ඒ තේ අපි ගිය ස්ැකර්ම තා රා. අවිජජ්ා භික්ඛකව ස්ංඛාරා.
එතක ාට අවිදයා පරතයකයනේ ස්ංඛාර උපදිනවා කියන
ධර්මමතාවය තථාගතයනේ වහනේකස්ස නම ේ ඉපදුන ලසහි තේ,
නැති ලසහි තේ කේ ධමමතාවය කලෝ කයස අැතේකතේය කියලා.
එතක ාට ඒ ධර්මමතාවය තථාගතයනේ වහනේකස්ස නම ේ
උඩු ුරැ රලා, විවර රලා, පර ට රළා, උපමා කගනහැර
පාලා කේ
කතේරැේ ගනේන පුළුවනේ අා ාරයට කදසශනා
රනවා.
එතැන දී තව වටිනා
ාරණාව ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
යටිනේ කදසශනා
රනවා, ඉති කඛා භික්ඛකව යා තත්ථ මහකණනි කමකස්ස කේ තථ අවිතථ අණඤ්ඤතථ
ඉදප්පච්චයතා අයං වුච්චති භික්ඛකව පටිච්චස්මුප්පාකද. කේ
තථ භාවය කියලා කියනේකනේ ස්තයභාවය යි. කේ ස්තයය
තථාගතයනේ වහනේකස්ස නම ේ අැති ලසහිතේ, නැති ලසහිතේ,
අනාගතකයස තේ, දැනුතේ, අතීතකයස තේ, කේ කිි කල තේ
කවනස්ස කවනේකනේ නෑ තියන ධමමතාවය ිටිකයස ම යි.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස නම ේ අාස්භනේඨානං පටිජ්ානාති
කියලා ඒ කනා කස්ලසකවන තතේත්වය ට ේපා කනා කවන
තතේත්වයකිනේ කදසශනා
රනේකනේ කේ තුනේ
ාලකයස ම කේ
ධමමතාවය කිි
කල තේ කවනස්ස කවනේකනේ නෑ කියන
තථභාවය, ස්තයභාවය ේ තිකයනවා.
යේ දවස්
අපට යේ කලෝ කයස දු
ේ උපදිනවා නේ
උපදිනේකනේ කමකහමයි කියන පරතයක්ෂඥානය කියන එ
යේ දවස් හටගතේකතාතේ අනේන ඒ ස්තයය, ඒ ස්තයය තවම
අපට පරතය ේෂ කවලා නෑ. බුදුක කන ේ ක කරහි ශරදධ
ස ාකවනේ
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තමයි පිළිගනේකනේ. මහකණනි, ස්තේතේව පුදග
ස ලභාවය කියන
එ කබාරැව ේ. මුළාව ේ. කේ ස්තේත්වකය ේ-පුදසගලකය ේ කියන
තැන තිකයනේකනේ හුදු ස්ස න්ධ ස්මූහය ේ පමණයි. දු කියන
එ හටගනේකනේ කේ කහසතු පරතයකයනේ මිස් ේ, ක කන ේ දු ේ
උපදසදවනවා කනකවයි කියන ධමමතාවය ක ාච්චර කිේවතේ
අපි කේ ස්ංස්ාර පුරැදසද නිස්ා තව තවතේ මුලා කවවී ම දු ට
පතේකවනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා යේ දවස්
ක කන ේ බණ
භාවනා
රලා ක කලස්ස යටපතේ
රකගන, රෑපය කේදනා
ස්ංඥා ස්ංඛාර විඥාන කියන ධර්මමතා ටි
දැනගතේකතාතේ
පරතය ේෂ
රගතේකතාතේ ඒ ධර්මමයනේ හටගනේනා කහසතුව
පරතය ේෂ ර ගතේකතාතේ, අනේන එදාට ඔහු ඒ ියලු දෘෂසටි
ඛණේධනය ර ගනේනවා. ියලු දු ේ නිමාවට පතේ රනවා.
කලෝ කයස යේ ක කලසස්ය ේ ර්මමය ේ කලෝ කයස යේ දු
ේ
උපදිනවා නේ ඒ ියලු දු ේ, ක කලස්ස අතීත, අනාගත,
වර්මතමාන වශකයනේ ඒ ියලු කදසවලස හටගතේකතේ කමනේ න
කමකහම ධර්මමතා ටි කිනේ. අවිදයාව නැමැති කමෝඩ
ම
නිස්ාමයි කේ ස්ංස්ාරකයස අපි යනේකනේ කියන අවිදයාව කියන
එ
නුවණිනේ අපි කතේරැේගතේකතාතේ කමෝඩ ම කියනේකනේ
කමා
ේද කියලා කතේරැේ ගතේකතාතේ අනේන එදාට ඔහුට
කමෝඩ ම ේ උපදිනක ාටම, ‘කේ මකගස කමෝඩ ම යි.
අවිදයාව නිස්ා කේ දු හට ගතේතා කනේද. අවිදයාව නිස්ා කේ
ක කළසස්ය උපනේනා කනේද‘ කියලා ඔහුට ම දැ ගනේන
පුළුවනේ කවනවා. ඒ වකගසම විදයාව උපදවා ගැනීකේ දී තේ, ඒ
ක කලසස්ය ඒ දු
නැතිකවන බව ඔහුට ම පරතය ේෂ
රගනේන පුළුවනේ කවනවා. අනේන ඒ ට තමයි යේකිි
ක කන ේ ධර්මමය දකිනවා කියලා කියනේකනේ.
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කමනේන කේ විදිහට ක කන ේ ධර්මමය දැ ගනේන තා ේ ලස
ඔහු වදාවතේ ධර්මමකයස රස්ය ලබනේකනේ නැහැ. කපාතපකතේ
දැනුකමනේ තමනේකගස චිනේතාමය ඥානකයනේ වටහා ගතේතාට,
කේ
පරාකයෝගි
ව අපි ඒ ඒ එන ක කලසස්යට, එකහම
නැතේතේ අපිට හේකබන අායතන ඔස්සකස්ස අපිට හේබකවන
දැකීේ, අැහීේ ඔස්සකස්ස කේ අවිදයාව කියන එ මතු රකගන
දුරැ ර ගතේකත නැතේනේ ඔහුට වදාවතේ දුක නේ මිකදනේන
බෑ. ඔහුට
වදාවතේ ඒ ක කලස්ස වලිනේ මිකදනේන පුළුවනේ
ම ේ නෑ. ඒ නිස්ා දැනගතේත පමණකිනේ බැහැ. ජ්ානකතා
පස්සස්කතා අාස්වානං ඛයං වදාමි කියලා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා
කළස. දනේන ක නාට දකින ක නාට
අාශරවක්ෂය කවනවා කියලයි බුදුරජ්ාණනේවහනේකස්ස කදසශනා
කළස.
ඒ නිස්ා අැතේතටම අපි යේ පර මාණයකිනේ හරි කේ පටිච්ච
ස්මුපසපනේන ධර්මමතාවය, ඒ කහසතුඵල දහම දැන ගතේකතාතේ,
ඒ මනාක ාට හරියා ාරව දැන ගතේකතාතේ, ඔහුට කියනවා
චූල කස්ෝතාපනේන යි කියලා. කස්ෝවානේ පුදසගලයා කියලා
කියනේකනේ ඔහු පරතය ේෂ රගතේතා. දැ ේ ා. අනුස්ය නස්ලා
මාර්මග ඥානයකිනේ කේ ියලු ධර්මමකයෝ කේ කමාකහාකතේ ම
හටකගන ඉතිරි නැතිව නිරැදසධ කවනවා කියන ධර්මමතාවය
කස්ෝවානේ පුදසගලයා තමනේ ම දැ ේ ා. එයාට කස්ෝවානේ
පුදසගලකය ේ කියලා කියනේකනේ එකහමයි. කේ කහසතුඵල දහම
අවකබෝධ ර ගතේත ක නා.
එතක ාට ඊට කමහා ක නා යේ පර මාණය ට චිනේතාමය
ඥානකයනේ, භාවනාමය ඥානකයනේ, ස්ුතමය ඥානකයනේ,
කියන ඥාන තුනම ස්ේපූර්මණ
රකගන ක කන ුට මුළා
කවනේන
පුළුවනේ.
නමුතේ
මුළාකවනක ාට
ම
කේ
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පටිච්චස්මුපසපාදය දිහා බලලා කේ අවිදයාව කියනේකනේ
කමනේන කේ යි, අවිදයාව නිස්යි කේ මුලාව හටගතේකතේ
කියලා ිහිකිරීේ මාතරකයනේ ිහි රන ක ාට ම ඔහුට අනේ න
ඒ කමෝඩ ම ගැලවිලා යනවා නේ ඔහු කේ ධර්මමය කතේරැේ
ගතේතු ක කන ේ. තමනේකගස ඥානකයනේ අතේදැ පු ක කන ේ .
අනේන එයා තමයි ධමමරස්ය ලබනේකනේ කියලා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස අර ධේමපදකයස උපමාව ේ කපනේනනේකන: හැනේද
ක ායිතරේ වයංජ්න හැඳදිගෑවතේ ඒ හැනේද
වදාවතේ කේ
වෑංජ්න රස්ය දකිනේකන නෑ. දැන ගනේකනේ නෑ. විඳදිනේකනේ නෑ.
කේ දිව තිකයන එ ට ඉතා ස්සවලසප වූ වෑංජ්න රස්ය පවා කේ
දිව විිනේ දැන ගනේනවා වකගස තමයි බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා කළස යේකිි ක කන ේ කේ ධර්මමය පුහුණු රමිනේ
පරාකයෝගි ව තමනේකගස ජීවිතකයනේ අතේ දැ ේක ාතේ අනේන
එදාට ඔහු ඒ ස්ානේදිට්ඨඨි වූ ධර්මම රස්ය අතේදකිනවා.
ඒ නිස්ා පිනේවතුනි කේ ාරණාව පිළිබඳදව ඔබට පරාකයෝගි
උනනේදු භාවය අැති වීම ස්ඳදහා කේ
ඔබ දකිනේන
උතේස්ාහවතේ කේවා, කේ ස්ස්ර ගමන ක ටි රගනේන කියලා,
කේ අාරාධනා කිරීම ේ වශකයනේ වාකගස බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රපු ස්ූතරය ේ තිකයනවා. ක ටි ස්ූතරය ේ තිකයනේකනේ.
කේ අපි මං ඔයිට ඉස්සකස්ලසලතේ කේ පිළිබඳදව තා රල
තිකයනවා දුතිය දස්බල ස්ූතය
ර 1 කියලා.
මම ඔබට එ කපනේනනේනේ. කේ ඔබ දැ ලා අැති. කේ
ඔබ කියවලා අැති. මං වරිනේවර කදසශනා රා. නමුතේ කේ
අපිට අාපස්ු ිහිපතේ ර ගතේකතාතේ වටිනවා කියලා හිකතන
පුදුමා ාර උතේස්ාහය ේ අැති කවනවා. ඔබ ස්ූතර ය පුලුවනේනේ
පිටපතේ
රලා තමනේට නිතර කපකනන තැන
කේක
1

2500 බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - සංයුත්ත නිකොය (2) 44වැනි පිටුව. 1.3.2. දුතිය දසෙල සූත්රය.
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තිකයන වැදගතේ ටි පිටපතේ රලා තියා ගතේතා නං, ඒතේ
වටිනවා කියලා ඒ තරේ කේක ේ වටිනා ම ේ දැ ේ ා. කේක ේ
කපනේනනේකනේ දස්බලස්මන්නාගකතා භික්ඛකව තථාගකතා

චතුහි ච කවස්ාරජ්කජ්හි ස්මන්නාගකතා අාස්භං ඨානං
පටිජ්ානාති. පරිස්ාස්ු සීහනාදං නදති. බරහ්මචක් ං පවතේකතති:
ඉති රෑපං, ඉති රෑපස්ස් ස්මුදකයා, ඉති රෑපස්ස් අත්ථංගකමා.
ඉති කවදනා, ඉති කවදනාය ස්මුදකයා, ඉති කවදනාය
අත්ථංගකමා. ඉති ස්ඤ්ා, ඉති ස්ඤ්ාය ස්මුදකයා, ඉති
ස්ඤ්ාය අත්ථංගකමා. ඉති ස්ඞ්ඛාරා, ඉති ස්ඞඛාරානං
ස්මුදකයා, ඉති ස්ඞ්ඛාරානං අත්ථංගකමා. ඉති විඤ්ාණං, ඉති
විඤ්ාණස්ස් ස්මුදකයා, ඉති විඤ්ාණස්ස් අත්ථංගකමා. ඉති
ඉමස්මිං ස්ති ඉදං කහාති, ඉමස්ස්ුප්පාදා ඉදං උප්පජජ්ති,
ඉමස්මිං අස්ති ඉදං න කහාති, ඉමස්ස් නිකරාධා ඉදං
නිරැජක්ධති කියලා කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ ස්ූතර ය
කදසශනා
රන ක ාට ම
වකර ු විිනේද කේ කදසශනා
රනේකනේ? කේ කදසශනා
රනේකනේ
ුමන ස්ුදුස්ු ේ ලබපු
ක කන ේ ද? කියන එ
අස්නේනාට ශරදධ
ස ාව විශසවාස්ය
පිහිටීම ස්ඳදහා කදසශනා රනවා. දස්බකලන ස්මනේනාගකතා ,
ඔබ දනේනවා දස්බලය කියනේකනේ කමා
ේ ද කියලා.
දස්බලඥාන පිළිබඳදව. ඒ නිස්ා මම කේ විස්සතර රනේන
යනේකනේ නැහැ. ඒ දස්බලඥාන කියන ඒවා තථාගතයනේ
වහනේකස්ස නම ට විතරයි තිකයනේකනේ. ඒ ඒ තථාගතයනේ
වහනේකස්සකගස කේ ියලු ස්ර්මවඥතා ාණයට අැතුළතේ කේ
දස්බල ඥානයනේ. ස්තේතේවයනේ පිළිබඳද ස්තයයනේකගස ඉනේිය
ස්සවභාවයනේ පිළිබඳද ව ස්තේතේවයනේකගස ර්මමය පිළිබඳදව ඨානා
ඨාන ස්
ු ලය. කමය තිබුකනාතේ කමය කවනවා කමය තිබ්කබ
නැතේතං කමය කවනේකනේ නෑ කියන. ඒ වකගස ම අතීත
අනාගත
මම ස්මාදානයනේ පිළිබඳදව, ියලු ඥාන ස්හිත
9

උතුමනේ වහනේකස්ස නම ේ කදසශනා
රනේකනේ. ඒ වකගස ම
චතුකවස්ාරජ්ජ්
ස්තර විශාරද භාවයට පැමිණිලා අාස්භං
ඨානං. අාස්භං ඨානං කියලා කියනේකනේ කේ අාස්භ කියන
ගවයා අතපය අාදී ස්තකරනේ මහ කපාකළාකේ හිටගතේතහම, ඒ
ගවයාව කිි ක න ුට ඒ පාදය අයිනේ රනේන බැහැ. ඉවතේ
රනේන බෑ, එතැනිනේ තලසලු
රලා කහෝ කිිම කදසකිනේ .
තමනේකගස ැමැතේකතනේ පාද අයිනේ රකගන ගිකයාතේ මිස් ේ.
ඒ වාකගස මහකපාකළාකේ පිහිටලා ඉනේනවාලු කේ ගවයා.
ඒ වකගස තථාගතයනේ වහනේකස්ස නම ුතේ කේ අාස්භංඨානං පටි
ජ්ානාති. පරිස්ාස්ු සීහනාදං නදති කියලා කියනේකනේ. පිරිස්ස
මැද ිංහනාද
රනේකනේ. අර කිේ අාස්භට්ඨාන භාවයට
පතේවක
ු නේ, කනාකස්ලසකවනභාවයට පතේවක
ු නේ. පතේ කවලා තමයි
කේ කදසශනා රනේකනේ. ‘යම ේ මම කිේවා නේ, යේ කිි
ක කන ේ එය කනාකවයි කියලා කියනවා නේ, කදවියනේ
ස්හිත මරැනේ ස්හිත ශරමණබමුණනේ ස්හිත කේ තුනේ කලෝ කයස
එබඳදු ක කන ේ විදයාමාන කවනේකනේ නැහැ. යේ ධර්මමය ේ
මම දු නැති කිරීම ස්ඳදහා කදසශනා රලා තිකයනවා නේ, ඒ
දු නැති කිරීම ස්ඳදහා යේ අා ාරය ට පිළි පැදසදාට ඒ දු
නැති කවනේකන නෑ කියලා කියනවා නේ, එබඳදු වූ කියනේ න
පුළුවනේ හැකියාව ේ තිකයන ක කන ේ කම තුනේ කලෝ
ධාතුකේ ම නැහැ. මා විිනේ අාශරවක්ෂය රා කියලා කියනවා
නේ ඔබ වහනේකස්ස කේ කේ අාශරව ක කලස්ස ක්ෂය කළස නෑ
කියලා කියනවා නේ, මා විිනේ ස්ර්මවඥ භාවයට
ස්ේමාස්ේබුදසධ භාවයට පැමිණියා කියලා කියනක ාට යේ
කිි ක කන ු කේ කේ ධර්මමකයෝ ඔබ වහනේකස්ස අවකබෝධ
රගතේකතේ නැහැ කියලා කියනවා නේ එබඳදු ක කන ේ කේ
තුනේ කලෝ කයස විදයාමානකවනේකනේ නැහැ‘ කියලා, අනේන ඒ
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විදිකයස ිංහනාදය ේ රමිනේ තමයි
කේ කදසශනා රනේකනේ.

බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස

කර්ම? ඉති රෑපං
ඉති රෑපස්ස් ස්මුදකයා ඉති රෑපස්සස් අත්ථඞ්ගකමා කියලා, කේ
රෑපය යි,
කමනේන රෑපය කියලා අපිට කේ ස්තේත්වපුදසගලභාවකයනේ හේබකවන තැන රෑපය උනේවහනේකස්ස
මතු රලා උඩු ුරැ
රලා කපනේන නවා. රෑපය හටගනේකනේ
කමනේන කමකහමයි කියලා උනේවහනේකස්ස විවර
රලා
කපනේනනවා. මතු රලා කපනේනනවා. රෑපය හටගනේන කහසතු
ඔපසපු
රල කපනේනනවා. ඒ
බෑ කනා කියනේන, එකහම
කනාකවයි කියනේන උනේවහනේකස්ස කපනේනනවා. කේ රෑපය
නිකරෝධකවනේකනේ කමනේන කමකහම යි. කමය නැති උකනාතේ
කමය නැති කවනවා ම යි, කියන ඒ අාස්භඨානය ඒ
කියනේකනේ ඒ
පිහිටා ිටීම උනේවහනේකස්ස විවර
රලා
කපනේනුවා. රෑපය කේදනාව ස්ංඥාව ස්ංඛාරය විඤසාණය
කියන කේ ධර්මමතා පහ පර ට
රලා උඩු ුරැ
රලා
කපනේනනවා. ස්තේත්වයා පුදසගලයා කියන තැන කේ කලෝ කයස
යම ේ ඔබ දකිනවා නේ, අහනවා නේ එතැන තිකයනේකනේ
කමනේන කේ ධර්මමතා පහ පමණයි. කලෝ ය හට ගතේතා
කියලා කියනවා නේ කේ ධර්මමතා පකහස හට ගැනීමයි. ඔබ
යම ේ දැ ේ ා කියලා කියනවා නේ ඔබ දැ ේ ා කනකවයි මම
දැ ේ ා කනකවයි මම අැහුවා කනකවයි කමනේන කේ ධර්මමතා
පහ හටගැනීමයි. කලෝ කයස හටගතේතා කියලා කියනවා නේ
කමනේන කේ ධමමතා පකහස හටගැනීමයි.
එතක ාට උනේවහනේකස්ස

ුම ේද කදසශනා

එතක ාට අපි යේ කදය ේ දකිනක ාට ඒ දකින තැන
ක කන ුට කමනේන කේ ස්ස නේධ පහ දකිනේන පුළුවනේ නේ
අපිට දු
ේ උපදිනක ාට කේ ස්ස නේධ පකහස හටගැනීම
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දකිනේන පුළුවනේ නේ අනේන ඒ
තමයි කේ බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා
රනේකනේ. අපි කලෝ කයස මම ස්තේත්ව
පුදසගල භාවකයනේ අාතේමභාවකයනේ මම මකගස කියලා
අස්සමිමානකයනේ කේ විදිහට ස්ල ා ගනේන දු උපදසදවා කගන
දු ේ විඳදින ක කළස්ස උපදසදවා ගනේන තැනේ වල තිකයනේකන
කමනේන කේ ධර්මමතාවය ේ කියලා උනේවහනේකස්ස ස්ර්මවඥතා
ාණයට පැමිණිලා කමය කදසශනා රා. කමය අැති ලසහි
කමය කේ. ඉමස්සමිං ස්ති ඉදං කහාති. ඉමස්ස් උප්පාදා ඉදං

උප්පජජ්ති. ඉමස්මිං අස්ති, ඉදං න කහාති. ඉමස්ස් නිකරාධා
ඉදං නිරැජක්ධති. කමනේන කේ තමයි පිනේවතුනි, බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස නම කගස අාශසචයයශ කදසශනාව ඒව මතු රලා,
උඩු ුරැ
රල, විවර
රලා උනේ වහනේකස්ස කපනේනනවා.
කමය තිබුකනාතේ කමය කවනවා කනේ ද කියලා උනේවහනේකස්ස
ස්ා ේෂි අැතුව අහනවා.
අපි ඒ ඉදිරිකයසදී තා රමු ස්ූතරය ේ අරකගන. මහානිදාන
ස්ූතය
ර 2 උනේවහනේකස්ස කේ පටිච්චස්මුපසපාදයට අයතේ අංග
ජ්ාතිය කියන එ
අැති කවනේකනේ ක ාකහාම ද? භව
පරතයකයනේ ජ්ාතිය කවනවා කියන එ උඩු ුරැ රළා, පර ට
රළා, මතු රළා උනේවහනේකස්ස කපනේනනවා. නෑ කනා
කියනේන. අපට කතේරැකණේ නැතිවුණතේ, එය එකස්ස ම යි කියලා
විශසවාස්ය අැතිකවන අා ාරයට උනේවහනේකස්ස කපනේනනවා
මහානිදාන ස්ූතය
ර වාකගස ස්ූතරවල. කේ ස්ූතරභාජ්ණීය ක ාටස්
තා
රන ක ාට අපි ඒ වාකගස වටිනා ස්ූතර ටි
ේ අපි
ඉදිරිකයස දී එළියට අරකගන තා රමු.
එතක ාට ඒ විදියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ ස්ංස්ාරය
පවතින ස්තයතාවය, එය හටගනේන, අැතිකවන, නැතිකවන,
2

2500 බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - දීඝනිකොය (2) – 80වැනි පිටුව. ෙහොනිදොන සූත්රය.
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කහසතු උනේවහනේකස්ස මතු රළා කපනේනුවා. එතක ාට ඒ
කියනේකනේ කමබඳදු උතුමනේවහනේකස්සනම ේ. පරතයක්ෂ ර ගතේතු
දැ පු, ියලු කදස දනේනා වූ උතුමනේ වහනේකස්ස නම ු යි
කියනේකනේ කියන තැනිනේ අපිට, අපිට කනා කතේරැණාට
උනේවහනේකස්ස
විශසවාස්ය අැති රනවා. යකම ේ අනේන ඒ
විශසවාස්ය අැති රකගන කේ ධර්මමයට පිවිකස්නවා නේ ඔහුට
අභිවෘදසධිය ේ ම යි කවනේකනේ. ඔහු වළාකවනේ මිදුණු ස්ඳද ේ
වාකගස පස්ු ල ඒ ධමමය නිස්ා බබළනවා කියලා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා ර තිකයනවා.
ඉතිනේ කමතැන දී මම මතු
රගනේන හදනේකනේ ඔබට
කමකතකිනේ පටිච්චස්මුපසපාදය කතේරැේ රලා කදනේන හදනවා
කනකවයි. කේ කහසතුඵල දහම පිළිබඳදව අපි අවකබෝධ රගත
යුතුය, කේ ස්ඳදහා උතේස්ාහවතේ විය යුතුයි කියන කමනේන කේ
උනනේදුවයි මම කේ ස්ූතරකයනේ අැති
රනේන යනේකනේ.
එතක ාට අර ඉස්සකස්ලසලා කියපු කේ දු ේ රාශිය , කේ පංච
උපාදානස්ස නේධය අැතිකවනේකනේ කමකහමයි කියලා ඉමස්සමිං
ස්ති ඉදං කහාති කියලා කේ දහේ නයාය කපනේනනවා. ඔබට
මම කිේවා, කේ දහේ නයාය ඉමස්සමිං ස්ති ඉදං කහාති මුළු
පටිච්චස්මුපසපාදය ම පද කද කිනේ වා ය කද කිනේ හ ුළුවා
කියපු අති වටිනා ම කදසශනාව ේ, ිංහ නාදය ේ තමයි කේ

ඉමස්සමිං ස්ති ඉදං කහාති ඉමස්සස් උපසපාදා ඉදං උපසපජ්ජ්ති
කියන එ
ස්මුදය පැතේතතේ, නිකරෝධය පැතේත
ඉමස්මිං
අස්ති කමය නැති ලසහි කමය කනාකේ කියන ධර්මමතාවය,
කමය නිරැදසධ වීකමනේ කේ ධර්මමතාවකයෝ නිරැදසධ කවනවා.
නැවත අාකයස වදාවතේ කනා හටගනේනවා ර ඒ නිරැදසධ
කවනවා කියන කමනේන කේ ියලුම පටිච්චස්මුපසපාදය
හ ුළුවා කදසශනා රපු ඉතා වටිනා කදසශනාව ේ තමයි.
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එතක ාට ඒ ක ාකහාමද කියන එ කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා
ස්ංඛාරා කියලා ජ්රා මරණ ද ේවා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කපනේනනවා. මම ඒ ඔබට විස්සතර රනේන යනේකනේ නැහැ.
එතක ාට ඒ විදිහට කපනේනලා කමය නිකරෝධවීකමනේ අවිදයා
නිකරෝධකයනේ ස්ංඛාර නිකරෝධ කවනවා. ස්ංඛාර නිකරෝධකයනේ
විඤසාණ නිකරෝධ කවනවා. කේ විදියට එවකමතස්ස්
ක වලස්ස් දුක්ඛ න්ධස්ස් නිකරාකධා කහාති
කියලා ඒ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ දු
නිරැදසධ කවන අා ාරයතේ
කපනේනලා කදනවා.
එතක ාට පිනේවතුනි, ඒ විදියට කපනේනලා දුනේනායිනේ පස්සකස්ස
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ විදිහට කපනේනලා වටිනා
පණිවිඩය ේ කියනවා. කමනේන කේ ධර්මමය කදසශනා
රලා
ඔබට කේ
පරාකයෝගි ව කයකදනේන වටිනා
රැණු ටි
ේ
කියනවා: එවං ස්වාක්ඛාකතා භික්ඛකව මයා ධේකමා

උතේතාකනා විවකටා ප ාිකතා ඡින්නපිකලාතික ා. එවං
ස්වාක්ඛාකත කඛා භික්ඛකව මයා ධේකම උතේථාකන විවකට
ප ාිකත ඡින්නපිකලාතික
අලකමව ස්දසධා පබ්බජිකතන
ල
ු පුතක
ේ තන විරියං අාරභිතුං: මහකණනි කමකස්ස මා විිනේ
ධර්මමය මනාක ාට කදසශනා
රා. කේ කහසතු ටි
කදසශනා
රා. තිකයන ඵල ධර්මම ටි කදසශනා රා. කේවා මතු රලා
කපනේනුවා. පර ට රන ලදසකදස ය. විවෘත රන ලදසකදස ය.
පර ාශ
රන ලදසකදස ය. ස්ුනේ වැරැහැලි අැතේකතේ ය. ඒක ේ
අැතුකළස කමා ුතේ නැහැ. කදාස්ස නැහැ. ස්ට නැහැ. ඒ වකගස
අඩුපාඩු නැහැ. මුල මැද අග හැම තැනම යහපතේ අා ාරයට
මහකණනි, නුඹලාට කදසශනා
රා. මහකණනි කමකස්ස මා
විිනේ කමානවට කදසශනා රන ලද, පර ට රන ලද, විවෘත
රන ලද, පර ාශ රන ලද, ස්ුනේ වැරැහැලි අැති ධර්මමකයස
අැති
ලසහි කමබඳදු භාගයය ,ේ කමබඳදු අවස්සථාව ේ, ඔබට
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ලැබුණු
ලසහි, කේ
ස්ේපතේතිය ේ ලැබුණු
විිනේ - කමතන ුල
අමතලා තිකයනේකනේ.
කදසශනාව ේ.

උතුේ අවස්සථාව ේ, ඔබට කේ ක්ෂණ
ලසහි ස්ැදැකහනේ පැවිදි වූ ුල පුතරයනේ
පුතරයනේ කියලා භික්ෂූනේ වහනේකස්සලා යි
නමුතේ කේ ිේවන ේ පිරිස්ට ම අදාළ

ඒ විදිහට කේ ස්ාස්නකයස ශරාව යනේ විිනේ උතේස්ාහ ළ යුතු
යි. ක කස්ස උතේස්ාහ ළ යුතු ද? ිරැකර්ම ස්ම නහර අැට
ඒ ානේතකයනේ ඉතිරි කවකතාතේ ඉතිරි කේවා. මස්ස කලස වියළී
ගිකයාතේ වියළි කේවා. යේ පුරැෂ ශ ේතියකිනේ, පුරැෂ
වීයයශයකිනේ, පුරැෂ පරා රමයකිනේ යම ේ ස්ඳදහා පැමිණිය
යුතුද, එයට කනා පැමිණ වීයයශයාකගස වීයයශකයස නැවැතේවීම ේ
නැහැ කියන චතුරංග ස්මනේනාගත වීර්මය වැඩීමට කමබඳදු
අවස්සථාව ස්ුදුස්ු කනේ ද කියලා බුදුරජ්ාණනේවහනේකස්ස කදසශනා
රනවා, ස්දසධා පබ්බජිකතන ල
ු පුතක
ේ තන විරියං අාරභිතුං:

ාමං තකචා ච නහරෑ ච අද්ී ච අවිස්ිතු, ස්රීකර
උපස්ුස්ස්තු
මංස්කලාහිතං,
යං
තං
පුරිස්ත්ථාකමන
පුරිස්පරක් කමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා විරියස්ස්
ස්ණ්ඨානං භවිස්ස්ති, කියලා අනේන එබඳදු වීරිය ේ රනේන
ස්ුදුස්ු යි.
ඒ නිස්ා පිනේවතුනි කේ පටිච්ච ස්මුපසපාදය නැති
ලසහි
ක ායිතරේ වීරිය රතේ ඒ වීරිකයනේ වැඩ ේ නෑ. නමුතේ කේ
බුදධ
ස ශාස්නයතේ කේ උතුේ අවස්සථාවතේ ලැබිච්චි කවලාකේ
යකම ේ වීරිය කනා රයි ද, අැතේතටම ඔහු තමනේ ම අරකගන
විෂ පානය
රනේනා වාකගස, තමනේ ම අායුධය ේ අරකගන
තමා විනාස්යට පතේ රගනේනවා වකගස කේ උතුේ ක්ෂණ
ස්ේපතේතිය නැති ර ගතේකතාතේ. එකහම බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා රලා, මහකණනි, ුසීත පුදසගල කතකේ
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පවිටු අ ුස්ලස දහමිනේ ගැවස්ුකනේ දු කස්ස කවකස්යි දු ඛ
ේ ං හි

භික්ඛකව සී
ු කතා විහරති කවාකිණේකණා පාපක හි අ ස්
ු කලහි
ධේකමහි. මහත්තඤ්ච ස්දත්ථං පරිහාකපති. කේ උතුේ මහතේ වූ
අථථය පිරිහාගනී. අාරද්ධවිරිකයා ච කඛා භික්ඛකව ස්ුඛං විහරති
පවිචිතේකතා පාපක හි අ ස්
ු කලහි ධේකමහි. මහනේතඤ්ච
ස්දත්ථං පරිපූකරති. මහකණනි, අැරඹූ වීරිය අැති ක නා
ස්ුවකස්සම වාස්ය රනවා. ඒ විතර ේ කනකවයි ඔහු මහතේ වූ ඒ
අර්මථය ද ස්ේපූර්මණ
ර ගනේනවා කියලා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා රා. න භික්ඛකව, හීකනන අග්ගස්ස් පත්ති
කහාති.
මහකණනි, හීන වූ වීයයශයකිනේ අගර වූ කදය ේ
ලබනේන බැහැ. අගසකගන ච කඛා අග්ගස්ස් පත්ති කහාති. අගර
වූ වීයයශයකිනේ, අගර වූ උතේස්ාහයකිනේ අගර වූ ස්තියකිනේ ම යි
අගර වූ කදය ේ ලබනේන පුළුවනේකවනේකනේ. මණ්ඩකපයයමිදං
භික්ඛකව බරහ්මචරියං - මහකණනි, කේ බඹස්ර, කේ
බරහසමචරියාව, කේ අපි කියන කේ භාවනාව කේ පිළිකවත
මණ්ඩකපයයමිදං භික්ඛකව මිහිරි පැන ේ වකගස මුලිනේ කේ
කඨෝර වුනාට ඒ
කඨෝර බව අපිට භාවනාවට හිත
කදනේකන නැතේකතේ අකපස ම ක කලස්ස නිස්ා යි. අකපසම
නීවරණ නිස්ා යි. යේ කිි ක කන ේ එය අමාරැකවනේ හරි
මුලිනේ උතේස්ාහවතේ වුකණාතේ, උතේස්ාහවතේ කවලා නීවරණ දුරැ
ර ගතේකතාතේ කේ භාවනාව මිහිරි පැන ේ, මී වදය ේ, මී
පැණි වකගස, ඉතාමතේ මිහිරි කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා කළස. ඒ නිස්ා ස්ත්ථා ස්ම්මුඛීභූකතා - මහකණනි,
නුඹලාට ශාස්සතෘනේ වහනේකස්ස ස්ේමුඛ කවලා තිකයනේකනේ .
තස්මාතිහ භික්ඛකව විරියං අාරභථ - ඒ නිස්ා මහකණනි
ඔබලා වීරිය රනේන ස්ුදුස්ු යි. අප්පත්තස්ස් පත්තියා - කනා
පැමිණි තැනට පතේ වීම ස්ඳදහා අනධිගතස්ස් අධිගමාය කනාලැබූ කදස ලබා ගැනීම ස්ඳදහා අස්ච්ඡි තස්ස් ස්ච්ඡිකිරියාය,
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- ස්ා ේෂාතේ කනා ළ කදස ස්ා ේෂාතේ ර ගැනීම ස්ඳදහා වීයයශය
අරඹවු. “එවං කනා අයං අම්හා ං පබ්බජජ්ා අවඤ්ක්ධා
භවිස්ස්ති, ස්ඵලා ස්උද්රයා, කයස්ං මයං පරිභඤ්ජ්ාම චීවර
පිණ්ඩපාත කස්නාස්න ගිලානප්පච්චය කභස්ජජ් පරා ඛාරං,
කතස්ං කත
ාරා අේකහස්ු මහප්ඵලා භවිස්ස්න්ති
මහානිස්ංස්ා“ති එවං හි කවා භික්ඛකව ික්ඛිතබ්බං.
මකගස
කේ පැවිදසද, කේ ශරමණ භාවය එකහම නැතිනේ අකපස කේ
ශරාව භාවය වඳද එ
ේ කනාකේවා. අපල එ
ේ කනාකේවා.
මකගස කේ බුදුනේ ස්රණ යෑම මනා ක ාට ස්රණ යෑම ේ.
අනේන ඒ ස්ඳදහා නුඹලා වීයයශ රනේන උතේස්ාහවතේකවනේ න
ස්ුදුස්ු යි කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා ළා. ඒ වාකගස
ම අත්තත්ථං වා හි භික්ඛකව ස්ම්පස්ස්මාකනන අලකමව
අප්පමාකදන ස්ම්පාකදතුං. තමනේට හිත
ැමති ක කන ේ
ඉනේනවා නේ තමාකගස යහපත ැමැති ක කන ේ ඉනේනවා
එයා අද වීරිය
රනේන ස්ුදුස්ු යි. පරත්ථං වා හි භික්ඛකව

ස්ම්පස්ස්මාකනන
අලකමව
අප්පමාකදන
ස්ම්පාකදතුං.
උභයත්ථං වා හි භික්ඛකව ස්ම්පස්ස්මාකනන අලකමව
අප්පමාකදන ස්ම්පාකදතුන්ති. අනුනේට උප ාර
රනේන
අනුනේකගස යහපතට යේ ක කන ේ ැමති නේ ඔහු විිනේ ද
වීයයශය
ළ යුතුයි. කේ කදපාර්මශසවයම
ැමති ක කන ේ
ඉනේනවා නේ කේ අරඹනේන වීරිය වඩනේන ස්ුදුස්ුයි කියල
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රනවා.
කේ නිස්ා කේ විදිහට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ දස්බල
ස්ූතරකයස දී අපට කදසශනා රනේකනේ උතේස්ාහය අැති රකගන
කේ ධර්මමය අපි මතු රගනේන, තමනේකගස ඥානකයනේ
පරතයක්ෂ රගනේන උතේස්ාහවතේ කවනේන කියන එ යි. ඉතිනේ
ඒ නිස්ා ඔබට ඒ උනනේදුව අැති කිරීම ස්ඳදහා, ඒ මම නිතර
නිතර අාවර්මජ්නය
රන ස්ූතරය ේ. ඒ
කබාකහෝම වටිනා
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ස්ූතරය ේ නිස්ා ඔබට මත ේ කළස. කමය නැවත නැවත ඔබ
අාවර්මජ්නය
ර ගනිමිනේ දවස් හිස්ස කනාකවන විදියට ඒ
භාවනාව ස්ඳදහා නියමිත ාලය ේ කයාදා කගන ඔබ භාවනා
රනේන. කමා ද කේ පටිච්ච්ස්මුපසපාදය අපි ක ායි තරේ අග
ඉඳදනේ මුලට මුල ඉඳදනේ අගට අටුවා ටී ා අාදී ක ායි කදස
වුනතේ අපි කේ
කපාත පකතනේ කහායනේන ගියාට ඔබට
වදාවතේ කේ කතේරැේ ගනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ.
එනිස්ා යේ කිි ක කන ේ භාවනාකවනේ නීවරණ දුරැ
රගතේතායිනේ පස්සකස්ස ඔබටම කතේකරනවා කේ ධර්මමතා අකනේ
කමකහම කනේද හට ගනේකනේ කියලා. ඒ
ාරණා ඔබටම
කතේකරයි. එදාට ඔබට ලැකබන නිරාමිස් පරීතිය ස්තුට
කස්ාේනස් ඔබට කේ කභෞති
ාම කලෝ කයනේ කිි ල තේ
ලබනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ. එදාට, කේ දහේ පැන, කේ
මිහිරි පැන යේ කිි ක කන ේ පානය ළායිනේ පස්සකස්ස , ඔබව
බකලනේ
ාමයට අැදලා ගනේන හැදුවතේ, කේ ධන ධානය
වස්සතු කදනවා කියලා ක ායි තරේ පැවැරැවතේ, ඔබ වදාවතේ
ඒ ාමයට යනේකන නෑ.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා ඔබ ඒ ස්ඳදහා උතේස්ාහවතේ කවනේන.
එදාට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය නිරවුලසව කතේකරයි. එදා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අභියස්, අානනේද ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස
මත ේ කළස ඒ යි. මට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පහස්ුකවනේ
වැටකහනවා. නි ේ ස්රල එ
ේ වකගස වැටකහනවා. අැයි,
කස්ෝවානේ වුණායිනේ පස්සකස්ස උනේවහනේකස්සලා වීයයශය
රපු
නිස්ා කේ පර ටකවලා තමනේට ම කපසනවා. එකත ේ
පිනේවතුනි, කේ
අපිට පර ට කවනේකනේ නෑ. ඔබ උතේස්ාහ
ළ දවස්ට ඒ දවස්ට ඒ පර ටකවනවා.
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ඉතිනේ ඒ නිස්ා කහාඳදයි අපි අකපස මූලි කදසශනාවට යමු.
එතනදී අපි කේ පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස කදසශනා විලාස්යනේ ටි
ේ තිකයනවා. ඒ ටි
ේ
තා රකගන ම අපි ඒ පටිච්චස්මුපසපාදයට හාතේපස් තා
රකගන යනේඩ අපි තා රගතේතා. කේ
ාලය සීමාව ේ
රගනේකනේ නැතුව, කමා ද කේ හැම කේ කදසශනාවකිනේ ම
මම උතේස්ාහවතේ රනේකනේ ඔබට කේ හුදු කපාකතේ දැනුම ේ,
ඔබට තවතේ වචන ටි
ේ කියනවා කවනුවට කේ ඔබට කේ
ජීවිතයට කතේරැේ ගනේන පුළුවනේ අා ාරය උනනේදුව
භාවනාවට පරාකයෝගි තේවයට උනනේදුව අැති කවන අා ාරයට
කදසශනා රනේන ඕන හිනේදා තමයි, යේ යේ ස්ූතර කදසවලස කේ
බාහිර රැණු තේ, කේ ට මම එ තු ර ර, කේ කදසශනාව
කේ යනේකනේ. නැතේතනේ අපිට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කදසශනා
රනවා කියලා අංග ටි අරකගන අවිදයාව කියනේකනේ කේ
යි. අවිදයා පරතයකයනේ ස්ංඛාර උපදිනේකනේ කමකහමයි කියලා
කමය ඔය කදසශනා වාර කද කිනේ තුනකිනේ කේ ඉවර රල
දානේන පුළුවනේ.
ඒ නිස්ා අපි කේක ේ කේ බාහිර ාරණා කියනේකනේ කේ ට
අදාළ කතාරතුරැ ටි
ේ කේ අට්ඨඨ තාකේ තිකයනවා.
අට්ඨඨ තාව උනේවහනේකස්ස පටනේගනේන ක ාට ම කේ විදිකයස
පර ාශය ේ
රනවා. ඉදානි තදනනේතකර පටිච්චස්මුපප
ස ාද
විභඞ්කග යා “අයං අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා“ති අාදිනා කේ
පටිච්චස්මුපසපාද විභඞ්ගකයස ස්ඳදහනේ
රළා තිකයන
කේ
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන, කේ කියන ලද කදස වර්මණනා
රනේන යනේකනේ කියලා නකයන තනේහි නි ඛි
ේ තේතා තස්සස්ා
අත්ථස්ංවණේණනං
කරානේකතන ඒ ස්ඳදහා අතේථ වර්මණනා
රනේකනේ
විභජ්ජ්වාදීමණේඩලං
ඔතරිත්වා
විභජ්ජ්වාදී
මණේඩලයට බැස්කගන බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස කදසශනාව
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මැදුේ පිළිකවත මධයමපරතිපදාව අනේන ඒ ටයි කේ
විභජ්ජ්වාදී
මණේඩලකයස
කියනේකනේ.
අාචරිකය
අනබ්භාබාචික්ඛනේකතන - ඒ අාචායයශයනේ කනා ඉ ේමවා කේ
කවනුකවනේ අතීතකයස කදසශනා
රල තියන මහ රහතනේ
වහනේකස්සලා කගස ඒ අදහස් කනා ඉ ේමවා ස් ස්මයං
අකවාක් මනේකතන
කේ ස් ස්කම කියනේකනේ ස්සවස්මකයස
කථේරවාදී අදහස්ට විරැදසධ කනා වී පරස්මයං අනායූහනේකතන
පරස්මකයස
විරැදසධ
අදහස්ස
දුරැ රළා
ස්ුතත
ේ ං

අපසපටිභාහනේකතන විනයං අනුකලාකමනේකතන මහාපකදකස්
ඔකලාක නේකතන ධේමං දීකපනේකතන අත්ථං ස්ඞ්ගහතේකතන
තකමවතේථං පුන අාවතේකතතේවා අපකරහිපි පරියාකයහි
නිදසදිස්නේකතන ච යස්සමා අතේථස්ංවණේණනා ාතබ්බා කහාති
කේ අට්ඨ තාචායයශයනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රනවා කේ
අාචායයශයනේ කනා ඉ ේමවා, කථරවාදී අදහස් කනා ඉ ේමවා,
ස්ූතරය, ඒ වාකගස ම විනය, ඒ වාකගස ම කහසතු-ඵල දහමට බැස්
ගනිමිනේ මහාපකදසශයනේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රළා තිකයන මහාපකදසශයනේට බැස්ගනිමිනේ කේ අර්මථ
වර්මණනා
රනවා කියලා උනේවහනේකස්ස කේ
අට්ඨඨ තාව
කදසශනා රලා තිකයනේකනේ.
එතක ාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස කදසශනා විලාස්යනේ
පිළිබඳදව කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස කදසශනා රලා තිකයනේකන
ක ාකහාමද කියන එ තේ අපි කතේරැේගත යුතු යි. ඒ තමයි
කේ අට්ඨඨ තාකවනේ මතු රනේකනේ. තත්ථ ‘කදස්නාකභකදා‘ති

භගවකතා
හි
වලසලහ
ි ාර ානාං
චතුන්නං
පුරිස්ානං
වලසලිග්ගහණං විය අාදිකතා වා මජක්ධකතා වා පට්ඨඨාය යාව
පරිකයාස්ානං, තථා පරිකයාස්ානකතාවා මජක්ධකතාවා පට්ඨඨාය
යාව අාදිති චතුබ්බිධා
පටිච්චස්මුපප
ස ාදකදස්නා කියලා
කමතැන දී බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ උපමාව ේ කපනේනනවා
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යේකස්ස වැලස අදින, වැලස අැදලා කේ කේ කේවැලස අැදලා ඩ
ූ ා
අාදිය වියලා ජීවතේකවන පුරැෂයිනේ හතරකදකන ේ
ැලයට
වැලස අදිනේන ගියහම, චතුනේනං පුරිස්ානං වලසලග
ි හණං විය ඒ
පුරැෂයනේ ස්තර කදනාට කේ වැලස අහුකවන රම හතර ේ
තිකයනවා. අැතැේ අයට වැකලස අග අහුකවනවා. අැතැේ
අයට මැද අහුකවනවා අැතැේ අයට මුල අහුකවනවා. කේ
විදිහට ඒ වකගසම කේ විදිහට අට්ඨඨ තාචාරීනේවහනේකස්ස
උපමාව ේ කපනේනනවා අනේන ඒ විදියට ඒ කියනේකනේ යථා හි

වලසලහ
ි ාරක ස්ු චතුස්ු පුරිකස්ස්ු එක ා වලසලය
ි ා මූලකමව
පඨමං පස්සස්ති - අැතැේ ක කන ුට වැකලස මුල අහුකවනවා
ලු. ඒ වකගස ඒ මුල අහුවුණායිනේ පස්සකස්ස මුල පටනේ අග ද ේවා
වැල ඩාකගන අැවිලසලා ර්මමානේතකයස කයාදනවා. ඒ විදිහට

කස්ා තං මූකල කඡතේවා ස්බ්බං අා ඩ්ඩිතේවා අාදාය ේකම
උපකනති. ඒ විදිහට මුල ඉඳදනේ ගිහිලසලා අග ද ේවා ගිහිලසලා
වැල අරනේ
ර්මමකයස කයාදනවා. එවං භගවා “ඉති කඛා
භි ඛ
ේ කව අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා -කප- ජ්ාතිපච්චයා
ජ්රාමරණ‘නේති අාදිකනා (ම.නි. 1.402) පට්ඨඨාය යාව
පරිකයාස්ානාපි පටිච්චස්මුපප
ස ාදං කදකස්ති. කියලා ඒ විදියට
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අැතැේ කවලාවට කේ මජ්ක්ධිම
නි ාකයස ඒ වකගසම තවතේ ස්ංයුතේත නි ාය ස්ූතරවල
කපනේනනවා, අැතැේ කවලාවට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
උනේවහනේකස්ස මුල ඉඳදනේ කදසශනා රනවා. අවිදයාකේ ඉඳදනේ
ස්ංඛාර ද ේවා කදසශනා රනවා. ඒ වකගසම අැතැේ කවලාවට
හරියට යථා පන කතස්ු එක ා වලසලය
ි ා මජක්ධං පඨමං
පස්සස්ති. අැතැේ ක කන ුට කේ වැලස කහායාකගන කේ
වැකලස මැද අහුකවනවා ලු. ඊට පස්සකස්ස මැද අහුවුණායිනේ
පස්සකස්ස කස්ා මජ්කක්ධ ඡිනේදිතේවා උපරිභාගංකයව අා ඩ්ඩිතේවා
අාදාය
ේකම උපකනති
ඊට පස්සකස්ස මැද අහුවුණායිනේ
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පස්සකස්ස මැද ඉඳදනේ උඩට ගිහිලසලා
ර්මමානේතකයස කයාදනවා.

ඒ

ඩාකගන අැවිලසලා

එතක ාට එතැන කපනේනනවා ඒ විදිහට අැතැේ විට
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
පටිච්චස්මුපසපාදකයස
මැදිනේ
පටනේගනේනවා. අර වැකලස මැද අහුකවලා උඩට යනවා වාකගස
අැතැේ කවලාවට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ විදියට කේ
උනේවහනේකස්ස කදසශනා රපු කදසශනා යි. එවං භගවා තස්සස්

තං කවදනං අභිනනේදකතා අභිවදකතා අජ්කක්ධාස්ාය තිටඨකතා
උපසපජ්ජ්ති නනේදි. යා කවදනාස්ු නනේදි තදූපාදානං
තස්සස්ුපාදානපච්චයා භකවා භව පච්චයා ජ්ාති“ති (මනි 1.409
ස්ංනි3.5) ජ්ාති පච්චයා ජ්රා මරණං කියලා කේ විදිහට
කේදනාකවනේ පටනේ අරකගන. ඒ තේ මජ්ක්ධිම නි ාකයස
ස්ංයුතේත නි ාකයස තිකයන ස්ූතර උපමාව ේ වශකයනේ
අටඨ තාචාරීනේ වහනේකස්ස කදසශනා
ළා. එතක ාට අැතැේ
කවලාව
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස මැදිනේ පටනේකගන ඒ
කපනේනලා තිකයන කේදනාකවනේ පටනේකගන, කේ කේදනාවට
උපාදානය අැති කවලා තණේහාව උපාදානය අැති කවලා ජ්ාති
ජ්රා මරණ අැති කවනවා කියලා කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස
මැදිනේ අරකගන අග ද ේවා කදසශනා ළා.
ඒ වාකගස අපටතේ කේ අකපස බණ භාවනා
රන ක ාට
ක කන ේ භාවනාකවනේ දියුණු කවච්චි ක කන ේ කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය බලන ක ාට කේදනාව ේ උපදිනවා. අනේන
ඒ කේදනාව උපදිනක ාට පටිච්චස්මුපසපාදය බලන ක නා
මුලට යනේන අවශය නෑ. එතැන ඉඳදනේ තමනේට වැටකහන
අා ාරකයනේ යනේන පුළුවනේ. කේදනාව උපදින ක ාට ඔහු ට
බලනේන පුළුවනේ කේ කේදනාව ඉපදුණා. කේ කේදනාව මම
කියල මකගස කියලා ගතේකතාතේ කේ කේදනාවට අාස්ා කරාතේ,
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කේ කේදනාවට තණේහා
කරාතේ, උපාදානය අැති කවනවා
කනේද. ඒ කේදනාව නිස්ා උපාදානය අැති කවලා භවය
අැතිකවලා
මමය අැතිකවලා ජ්ාති ජ්රා මරණ දු ේ විඳදිනේන
කවනවා කනේද. අනනේත ජ්ාති ස්ංස්ාරකයස දු ේ විඳදිනේන වුකණේ
කමනේන කේ කේදනාවට තණේහා රපු නිස්ා කනේද කියලා,
අනේන යේ කිි ක කන ේ කේදනාව මතු කවන ක ාට එතන
ඉඳදනේ පටිච්චස්මුපසපාදය බලනේන. අනේන ඒ විදිහට කේ ක ායි
තැනිනේ ගතේතතේ අපට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය තුළ හැිකරනේ න
පුළුවනේ අා ාරයට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රලා
තිකයනවා. ඒ වකගසම යථාච කතස්ු පුරිකස්ස්ු එක ා වලසලය
ි ා
අගසගං පඨමං පස්සස්ති අැතැේ වැලස අදින පුරැෂය ුට වැකලස
අග අහුකවනවා ලු. කස්ා අගසකග ගකහතේවා අගසගානුස්ාකරන
යාව මූලා ස්බ්බං අාදාය ේකම උපකනති ඒ විදියට අග
අලසලකගන මුල ද ේවා වැලස කහායාකගන ගිහිලසලා
ඩලා
ර්මමානේතකයස කයාදනවා. එවං භගවා “ජ්ාති පච්චයා ජ්රා

මරණනේති ඉති කඛා පකනතං වුතත
ේ ං, ජ්ාති පච්චයා නු කඛා
භි ඛ
ේ කව ජ්රා මරණං කනා වා ථං වා එතේත කහාතී“ති?
කියලා කේ විදිහට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අැතැේ කවලාවට
අගිනේ පටනේ අරකගන ස්ංයුතේත නි ාකයස මජ්ක්ධිම නි ාකයස ඒ
වාකගසම මහා නිධාන ස්ූතරය වකගස ගතේතහම ඒ වකගසම නිධාන
ස්ූතරය බුදසධ වගසගය වකගස ගතේතහම ජ්ාතිකයනේ පටනේඅරකගන,

“ජ්ාති පච්චයා, භනේකත, ජ්රාමරණං; එවං කනා එතේථ කහාති ජ්ාති පච්චයා ජ්රාමරණ“නේති. භවපච්චයා ජ්ාති -කපඅවිජ්ජ්ාපච්චයා
ස්ඞ්ඛාරාති ඉති කඛා පකනතං වුතත
ේ ං,
අවිජ්ජ්ා පච්චයා නු කඛා භි ඛ
ේ කව ස්ඞ්ඛාරා කනා වා ථං වා
එතේථ කහාතී“ති? අවිජ්ජ්ා පච්චයා භනේකත ස්ඞ්ඛාරා; එවං
කනා
එතේථ
කහාති
අවිජ්ජ්ාපච්චයා
ස්ඞ්ඛාරාති
පරිකයාස්ානකතා පට්ඨඨාය යාව අාදිකතාපි පටිච්චස්මුපසපාදා
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කදකස්ති. මහකණනි කේ කලෝ

ස්තේතේවයා කනාකය ේ දු ේ
විඳදිනවා. ජ්රා මරණයට පතේකවනවා. නැවත උපදිනවා
දිරනවා. කේ ට කහසතුව කමා
ේද මහකණනි ඉපදීම යි.
ඉපදීමට කහසතුව කමා
ේද භවයයි කියලා අගිනේ පටනේ කගන
මුල ද ේවා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රනවා. ඒ විදිහට
ඒවාකගසම යථා පන කතස්ු පුරිකස්ස්ු එක ා වලසලය
ි ා

මජ්ක්ධකමව පඨමං පස්සස්ති. කස්ා මජ්කක්ධ ඡිනේදිතේවා කහට්ඨඨා
ඔතරනේකතා යාව මූලා අාදාය
ේකේ උපකනති අැතැේ
ක කන ුට මැදිනේ අහුකවලා මැද ඉදනේ මුලට යනවා. මැද
ඉඳදනේ අගට යනවා. එතක ාට ඒ විදිහට බුදුරජ්ාණනේවහනේකස්ස

එවං භගවා “ඉකම භි ඛ
ේ කව චතේතාකරා අාහාරා කිං නිදානා,
කිං ස්මුදයා
කිං ජ්ාති ා, කිං පභවා? ඉකම චතේතාකරා
අාහාරා තණේහානිදානා, තණේහාස්මුදයා,
තණේහාජ්ාති ා,
තණේහාපභවා තණේහා චායං භි ඛ
ේ කව කිං නිදානා? කවදනා,
ඵස්සකස්ා, ස්ළායතනං, නාමරෑපං, විඤසාණං. ස්ඞ්ඛාරා කිං
නිදානං -කප- ස්ඞ්ඛාරා අවිජ්ජ්ානිදානා, අවිජ්ජ්ාස්මුදයා,
අවිජ්ජ්ාජ්ාති ා, අවිජ්ජ්ාපභවා“ති (ස්ංනි2.11) මජ්ක්ධකතා
පට්ඨඨාය යාව අාදිකතා කදකස්ති.
කියලා කේ විදිහට
මහකණනි, කේදනාවට
ුම ේ කහසතුකේ ද? ස්සපර්මශයයි.
ස්සපර්මශයට
ුම ේද කහසතුව? ස්ළායතනයයි. ඒවට කහසතුව
කමා
ේද නාමරෑප යි. නාමරෑපවලට කහසතුව විඤසාණය යි
කියලා අැතැේ කවලාවට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස මැදිනේ පටනේ
අරකගන උඩට යනවා. කේ අාහාර ස්ූතය
ර 3 වකගස කේ ස්ංයුතේත
නි ාකයස නිදාන ස්ංයුතේතකයස තිකයන අැතැේ කවලාවට
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස පටිච්චස්මුපසපාදකයස මැදිනේ අරකගන
අවස්ානය ද ේවා යනවා.

3
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කේ විදියට බුදුරජ්ාණනේ
විවිධා ාරකයනේ
කදසශනා

වහනේකස්ස
රනවා.

කේ

කදසශනාවනේ

ස්සමා
පකනවං
කදකස්තීති? පටිච්චස්මුපසපාදස්සස් ස්මනේතභදසද තේතා ස්යඤසච
කදස්නාවිලාස්පසපතේතතේතා
ස්මනේතභදසදක ා
හි
පටිච්චස්මුපප
ස ාකදා
තකතා තකතා ායපසපටිකවධාය
ස්ංවතේතනිකයව
කදස්නාවිලාස්පසපතේකතා
ච
භගවා
චතුකවස්ාරජ්ජ්පසපපටිස්මිභිදාකයාකගන
චතුබ්බිධගේීරභාවපසපතේතියා
ච.
කස්ා
කදස්නාවිලාස්පසපතේතතේතා නානානකයකහව ධේමං කදකස්ති.
විකස්ස්කතා පනස්සස් යා අාදිකතා පට්ඨඨාය අනුකලාමකදස්නා,
ස්ා
පවතේති ාරණවාභාගස්ේමූලහ
ස ං
කවකනයයජ්නං
ස්මනුපස්සස්කතා
යථාස්ක හි
ාරකණහි
පවතේතිස්නේදස්සස්නතේථං
උපසපතේති ේ මස්නේදස්සස්නතේථඤසච
පවතේතිතානි ාතබ්බා. අැයි ඒ විදියට කදසශනා රනේකනේ?
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ඉතා ම කස්ාඳදුරැ යි. ඉතා ම අලං ාරය
යි. ක ායි තැනිනේ පටනේගතේතතේ, ඔහුට කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
බලනේන පුළුවනේ. ක කන ුට ජ්ාතිකයනේ පටනේඅරකගන,
ක කන ුට
භවකයනේ
පටනේඅරකගන,
ක කන ුට
නාමරෑපවලිනේ, ක කන ුට විඤසාණකයනේ පටනේකගන,
ච රය ේ නිස්ා කේ ක ාතනිනේ පටනේ ගතේතතේ ඔහුට ඒ ච රය
ස්ේපූර්මණ
රනේන කේ කහසතුඵල දහම විස්සතර
රගනේන
පුලුවනේ නිස්ා හාතේපස් කේ පටිච්චස්මුපසපාදය කස්ාඳදුරැ බව
නිස්ාතේ ඒ වකගසම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස කදසශනා
විලාස්යතේ අැතැේ අයකගස ඒ ඒ ක කලස්ස ඉනේිය ස්සවභාවයනේ
දැ ලා, උනේවහනේකස්ස ඒ ඒ තැනිනේ පටිච්චස්මුපසපාදය
අරකගන කදසශනා රනවා කියලා කේ අට්ඨඨ ථාකේ ස්ඳදහනේ
රනවා.
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ තවතේ අදහස් ේ කපනේනනවා,
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස මුල ඉඳදනේ අග ද ේවා, අවිදයාකේ ඉඳදනේ
ස්ංඛාරය ද ේවා කදසශනා
රනේකනේ අැතැේ ස්තේතේවකයෝ
ඉනේනවා අවිදයාකවනේ වැහිලා අනේධ ාරකයනේ වැහිලා
කමෝඩ මිනේ වැහිලා, ස්මහරවිට දෘෂසඨි අරකගන, විකශසෂකයනේ
ඒ දෘෂසඨි ගතේත අයට දෘෂසටි ඛණේඩනය කිරීම ස්ඳදහා
උනේවහනේකස්ස කේ අවිදයාව මුලස රළා, අවිදයාව පර ට රලා
කපනේනලා කේ උපත ද ේවා, ජ්රා-මරණ ද ේවා කදසශනා
රනවා. අැතැේ අවස්සථාවල බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සට අවශය
කවනවා කේ දුකිනේ පීඩා විඳදිමිනේ ජ්ාතිකයනේ ජ්රා මරණකයනේ
දු ේ විඳදිනවා කමයාල මිකදනේන රමය ේ දනේකන නෑ. එබඳදු
අයට අනු ේපා පිණිස් බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ ජ්ාතිය ජ්රා
මරණ මතු
රල දීලා, එතන ඉදනේ මහකණනි කේ ජ්රා
මරණවලට කහසතුව කමා
ේද කියලා අග ඉඳදනේ මුල ද ේවා
කදසශනා
රනවා. ඒ ඒ පුදසගලයනේකගස ස්සවභාවය බලලා,
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ විදිකයස කදසශනා රනවා.
ඒ වාකගස ම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ කදසශනා රන ක ාට,
ඒ කදසශනාව අැතැේ කවලාවට දැනේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අපි
කගාඩා ේ දනේකන කේ අවිජ්ජ්ාව මුලස රකගන කදසශනා ළා
කියලා යි. දැනේ පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතහම ච ර ය ේ. නමුතේ
කේ ච රය ක ාකහනේ හරි පටනේගනේන ඕන.
ඒ නිස්ා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස තුනේ භවකයස ම ඉනේන ස්තේතේවයනේ ට
අවිදයාව කියන එ
මුලස කවන නිස්ා උනේවහනේකස්ස
අවිදයාකවනේ පටනේ ගතේතා. හැබැයි අවිදයාකවනේ පටනේ
ගතේතහම කේ
අවිදයාවට කහසතුව කමා
ේද කියන එ ,
එතක ාට ක කන ේ හිතනේන පුළුවනේ අවිදයාකවනේ පටනේ
ගනේනක ාට අවිදයාව ක ාකහාමද ඉපදුකනේ? ඒ ට ාරණය
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ේ ද? ඒ ඉකබ් හටගතේතා ද? නෑ. උනේවහනේකස්ස කේ
ධර්මමතා පැහැදිලි රලා කදනේඩ අවිදයාව එළියටගතේතා.
නමුතේ අවිදයාවට ද මහකණනි, අාශරව කහසතු කවනවා. අාශරව
නිස්ා අවිදයාව උපදිනවා කියලා උනේවහනේකස්ස කේ භවච රය
කපනේනනවා. දැනේ අපට අැතැේ කවලාවලසවලට කමෝඩ ම
කියන එ ඉකබ් හටගනේකනේ නැහැ. කමෝඩ ම කියන එ
ස්ංස්ාරකයස අපි අරකගන අාපු නිස්ා. ඒ පුරැදුකවච්ච නිස්ා,
අැස්ට රෑපය ේ ගැකටන ක ාට ඒ විදියට බලලා, වැරැදි විදියට
බලලා, බලලා, හුරැව, කේ අාශරවය නිස්ා අැස්ට රෑප, ශබ්ද
ගැකටන ක ාට අර හුරැව නිස්ා මුලාව ඉකබ් ම, ඉකබ් ම
කනකවයි, හුරැව නිස්ා හටගනේනවා. කේ නිස්ා මහ කණනි
අවිදයාවට කහසතුව අාශරව යි කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රනවා.
එතක ාට ඒ විදියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අැතැේ කවලාවට
අවිදයාව මුලස රකගන කදසශනා
රනවා. අැතැේ කවලාවට
තණේහාව මුලස රකගන කදසශනා
රනවා. ඒ නිස්ා කේ
අටඨ තාකේ කියනවා, බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රන
ක ාට ධමමතා කද
ේ මුලස රකගන කදසශනා රා - අවිදයාව
හා භව තණේහාව කියන කද . කේ ාරණාවනේ කද මුලස
රකගන
තමයි
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
කදසශනාවනේ
පැවැතේතුකේ කියලා කදසශනා රනවා. එතක ාට අවිදයාව මුලස
රකගන බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනාවනේ පැවැතේවූකේ අර
විදියට මුලා කවලා ඉනේන දෘෂසඨි ගතේත, ඒ දෘෂසටි ඛණේඩනය
කිරීම ස්ඳදහා කේ අවිදයාව මුලස රකගන කදසශනා ළා.
ඒ වාකගසම තණේහාව, දැනේ රෑප අරෑප භවයනේවල ඉනේන අයට
අැතේතටම කේ මුලස කවලා තිකයනේකනේ තණේහාව මිස් ේ
අවිදයාව කනකවයි. දැනේ මනුෂය කලෝ ය තිරිස්නේ කලෝ ය
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ස කලෝ ය වකගස ඉනේන අයට කේ අවිදයාව නිස්ා ම යි
දු ේ විඳදිනේකනේ. අැයි, කමයාලා ක ාච්චර දු ේ විනේදතේ ඒ
දුක නේ මිකදනේන ැමති නෑ. ඒ දු ටම තණේහා රනවා. අැයි
කමෝඩ ම නිස්ා. එතැන ස්ැපය ේ නෑ. නමුතේ කමෝඩ ම නිස්ා
ම, දැනේ මනුෂය කලෝ ය ගතේතතේ එකහම යි.
මනුෂය
කලෝ කයස කමාන තරේ දු ේ ේ කටාලු තිකයනවා ද? නමුතේ
කේ ාමයනේට ම අාස්ා රනේකනේ අවිදයාව නිස්ායි. අනේ න
ඒ නිස්ා එබඳදු අයට උප ාර පිණිස් උනේවහනේකස්ස අවිදයාව
කදසශනා රා.
භව තණේහාව මුලස රකගන බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රනේකනේ කේ රෑපාරෑප භවයනේහි, දිවයකලෝ කයසතේ යේ
පරමාණය ේ
තිකයනවා. විකශසෂකයනේ රෑප කලෝ වල, අරෑප
කලෝ වල කේ කලෝ වල ඉනේකනේ ඒවකය තිකයන අපරමාණ
ස්ුවය නිස්ා ඒ තණේහාව ම යි එතැන මුලස කවලා තිකයනේකනේ.
ඒ තණේහාව මුලසකවලා තිකයන නිස්ා උනේවහනේකස්ස ඒ
තණේහාව මුලස
රකගන එබඳදු අයට අනු ේපා පිණිස්
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ විදිහට කේ ධර්මමතා කද
ේ
මුලස රකගන කදසශනා
රා. ඒ ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
විිනේ ඒ කදසශනා රපු උපමාවනේ අරකගන කේ අටඨ තාව
කපනේවනවා. නමුතේ ඒවා අපි තා රනේන ගිකයාතේ අකපස
කේ කදසශනාව කගාඩා ේ දීර්මඝ වන නිස්ා මම ඒවා ගනේකනේ
නැතුව ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස ඒ කදසශනාවනේ ඒ විදියට
තිකයනවා කියලා ඔබට ඒ අනේතර්මගතය විතරයි පැහැදිලි
කළස.
ඒ වකගසම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අැතැේ කවලාවලස වලට එ
ධර්මමය ේ මුලස රකගන කදසශනා
රනවා. අැතැේ කවලාවට
ධමමතා කද
ේ මුලස රකගන කදසශනා
රනවා. මහකණනි
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අවිදයා නීවරණයතේ, තණේහා ස්ංකයෝජ්නයතේ නිස්ා මහකණනි,
කේ ස්ංස්ාරකයස නුඹලාතේ මමතේ කේ ස්ස්ර
ස්ැරි ස්ැරැවා
කියලා ධර්මමතා කද
ේ මුලස රගනේනවා. මහකණනි,
අවිදයාවතේ
තණේහාවතේ
තණේහා
ස්ංකයෝජ්නයතේ
නිස්ා
මහකණනි, නුඹලාතේ මමතේ කේ ස්ංස්ාරකයස ස්ස්ර අාවා කියලා
අැතැේ කවලාවට කේ විදිහට කදසශනා
රා. අවිජ්ජ්ා
නීවරණස්සස් භි ඛ
ේ කව බාලස්සස් තණේහාය කියලා කේ විදිහට
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රල තිකයනවා. ඒවා අපිට
යේ පරමාණයකිනේ ඔබ දැනකගන හිටියාම අැති.
අැතැේ කවලාවට එ ේ ාරණාව ේ අැතැේ කවලාවට ාරණා
කද
ේ කේ ඔබට මත ේ රනේකනේ කේ බණ භාවනා රනේන
ගියාම අැතැේ කවලාවට අපිට කේ ධර්මමතා වැටකහනවා. ඒ
වැටකහනක ාට අර ධර්මමය දනේන ක නා කමකහම කදසශනා
රලා තිකයනවා කනේ කියලා ඒ වැටකහන අවකබෝධය
ඔස්සකස්ස ඉදිරියට යනවා. අැතැේ අයට එතැන විචිකිච්ඡාව
අැතිකවනවා. කමකහම බැලුකවාතේ වැරැදි ද දනේකනේ නැහැ.
කමකහම වැටැකහනවා. ඒ වැටැහීම හරිද දනේකනේ නැහැ
කියලා ස්ැ ය අැතිකවලා ස්මහරවිට අර අවකබෝධය එතැනිනේ
නතර කවනවා. අනේන ඒ නිස්ායි කියනේකනේ අර ස්ැ ය කියන
එ
විචිකිච්ඡාව කියන එ
කේ නීවරණය ේ හැටියට යි
කපනේනලා තිකයනේකනේ. ධමමය කනා දනේනා ක නාට ස්ැ ය ේ
අැතිවුකණාතේ එතනිනේ එහාට යනේන පුලුවනේ ම ේ නෑ.
කහාඳදයි අපි අට්ඨඨ තාකේ ඒ විදිහට කේ තිකයන කතාරතුරැ
ටි
ේ
තා
ර ගතේකතේ. දැනේ අපි ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය
පිළිබඳදව තිකයන මූලි කදසශනාව අපි තා කරාතේ, කේ
පටිච්චස්මුපප
ස ාද විභඞ්ගය ගතේතහම, ඒ පටිච්චස්මුපසපාද
විභඞ්ගකයස දැනේ කේ අංග ටි
කබදලා කපනේනනවා.
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එතක ාට ඒ අංග අවිදයා-ස්ංඛාර-විඤසාණ-නාමරෑපස්ළායතන-ඵස්සස්-කේදනා-තණේහා-උපාදාන-භව-ජ්ාති-ජ්රාමරණ-කස්ෝ -පරිකදසව කියන අංග කදාළහ ේ තිකයන බව ඔබ
කේ පටිච්චස්මුපසපාදය දනේනවා. එතක ාට ඒ
අනුකලෝම
පරතිකලෝම වශකයනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රනවා,
අවිදයාකේ ඉඳදනේ ජ්රා මරණ ද ේවා. එතක ාට ඒක ේ කේ
පටිච්චස්මුපසපාද විභඞ්ගකයස කපනේනනේකනේ කේ අවිදයා
පච්චයා ස්ංඛාරා කියනක ාට තතේථ තමා අවිජ්ජ්ා? එ ලසහි
අවිදයාව කියනේකනේ කමා
ේද? තතේථ
තමා ස්ංඛාරා?
අවිදයාව පරතයකයනේ ස්ංඛාර කියනේකනේ කමානවාද? ස්ංඛාර
පච්චයා විඤසාණං ? ඒ ස්ංඛාර පරතයකයනේ ඉපකදන
විඤසාණ කමානවාද කියලා අපි ඒ පරාකයෝගි ජීවිතකයනේ
කතේරැේ ගනේඩ ඕකනේ.
ඒ
තමයි කේ පටිච්චස්මුපසපාද
විභඞ්ගකයනේ
බුදු
රජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
මතු
රලා
කපනේනනේකනේ.
එතක ාට කේ අවිදයාව, අවිදයාව කියලා කියනවා. කමා
ේද
කේ අවිජ්ජ්ාව? එතක ාට අපිට කේ ස්ූතර කයස කපනේනනේකනේ
අවිදයාව කියනේකනේ දු ක
ේ ඛ අඤසාණං ස්මුදකය අඤසානං,

දු ේඛ නිකරෝධකය අඤසාණං, දු ේඛ නිකරෝධ ගාමිණි
පටිපදාය අඤසාණං අයං වුච්චති අවිජ්ජ්ා. එහි අවිදයාව
වකර්මද? දු ේඛ ස්තයය කනාදැනීම, ස්මුදය ස්තයය
කනාදැනීම, දු ේඛ නිකරෝධ ස්තයය කනාදැනීම, නිකරෝධ
ගාමිණී පටිපදා කියන කේ මාර්මග ස්තයය කනා දැනීම කියන
එ තමයි අවිදයාව කියලා කියනේකනේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රනේකනේ.
ඒ වකගසම අැතැේ ධමමස්ඞ්ගණිය වකගස ගතේතහම, එතැන දී
තව
ාරණාව ේ. පුබ්බනේකත
ංඛති, අපරනේකත ංඛති,
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පුබ්බනේත අපරනේකත
ංඛති.
ධේකමස්ු ංඛති කියලා තව

ඉධ පටිච්චස්මුපප
ස ාකදස්ු

ාරණාව ේ කපනේනලා අට
ාරණාව ේ කපනේනනවා. ඔබ අහල අැති අටතැනේහි කනා
දනේනා ම අවිදයාවයි කියලා කියනවා. කේ හරි ලස්සස්නයි.
ඉතිනේ ඒ
ාරණා අපි කතේරැේ ගතේකතාතේ කේ වචන ඔබ
දනේනවා අැති. නමුතේ කේ වචනානුස්ාරකයනේ ඔබ කමහි
අර්මථය කතේරැේ ගනේන ගිකයාතේ කේ තමනේකගස කමෝඩ ම
කියනේකනේ කමා
ේද කියන එ අපිටම කහළිකවනවා.

පුබ්බනේකත
අපරනේකත

ංඛති කියන ක ාට කපර පිළිබඳදව ස්ැ ය.
ංඛති, මතු පිළිබඳදව ස්ැ අැති එතක ාට කේ

කද
පිළිබඳදව අැතිවන ස්ැ ය, පටිච්චස්මුපසපාද ධර්මමය
පිළිබඳදව අැති ස්ැ ය. දැනේ අපි හැකමෝටම තිකයනවා. අතීතය
පිළිබඳදව ස්ැ ය. අතීතකයස රපු කියපු කදසවලස අපට නිරැදසධ
නැහැ. ඒ වකගසම භවය ගතේතම අතීතකයස අපි හිටියා.
අතීතකයස අස්වලස අය කවලා ඉනේඩ අැති. ඒ වකගසම වුරැ
කවලා ඉනේන අැතේද? කියලා කේ වකගස ස්ැ උපදිනවා. ඒ
ස්ැ
කනකවයි. ඒ විදියට අපි හිතනවා. කේ
ම අකපස
අවිදයාව යි. කනා දනේනා ම නිස්යි. නමුතේ එතැන තිබුකණේ
අපි
කනා
දනේනවාට අතීතය
තිබුකනාතේ
කහසතුඵල
ධර්මමතාවය ේ. අනාගකතේ අපි ක ාකහට යයිද වුරැ කවයිද
වකර ේ කවයිද කමාන අා ාරකයනේ උපදී ද කියලා කේ වකගස
අනාගතය පිළිබඳදව අපිට භය අැතිකවනවා. අනාගතකයස
තමනේ උපදිනවා කේ කේ තැනේවල. ඒ වකගසම අපි
අනාගතයට තණේහා රලා කදවිකය ේ කවනේන ඕන බරහසමකය ේ
කවනේන ඕන, මනුෂයකය ේ කවනේන ඕන කියලා කේ විදියට
අනාගතය පිළිබඳදව අපි වැරදි ස්ං ලසපය අැති රගනේකනේ
අවිදයාව නිස්ා. ඒ වකගසම පටිච්චස්මුපසපාද ධර්මමය කනා
දනේනා ම නිස්ා, අැස්ට රෑපය ේ ගැකටන ක ාට කේ රෑපය
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දැ ේක කමනේන කේ නිස්ා කේ පරතයය වීකමනුයි කේ දැ ේම
වුකනේ කියන එ
දනේකන නෑ. දනේකන නැති නිස්ා මම
දැ ේ ා මම අැහුවා කියලා කේ විදිය කේවා තමයි අවිදයාව
කියල කියනේකනේ. කනා දනේනා ම කියලා කියනේකනේ.
එතක ාට ඒ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ අවිදයාව කියන
වචනය කදසශනා කළස, වචනය පැහැදිලි රනවා කේ අට්ඨඨ
තාකේම. කේ කියනේකනේ කනා පිරිය යුතු ාය දුශසචරිත අාදී
ධර්මමයනේ පුරණුකයස අවිදයාව යි කියලා. ඒ කියනේකනේ දැනේ
තමනේට අනර්මථය කගන කදන,
දු
පිණිස් පවතින,
දුශසචරිතය ේ ාය දුශසචරිත, වචී දුශසචරිත,
මකනෝ
දුෂසචරිතයනේ කියන දුශසචරිතයනේ නැවත නැවත
රනවා
කියනේකනේ කේ අවිදයාව නිස්ා යි. ඒ වකගසම කේ
ස්ස නේධයනේකගස ස්ස නේධ අර්මථය, ධාතූනේකගස ධාතු අර්මථය, කේ
ස්ස නේධ ධාතු අායතන ද කනා දැනීම. දැනේ යම ේ අපි ට
කපසනක ාට අැකහනක ාට ස්ස නේධ ටි
ේ හටගනේකනේ. නමුතේ
කේ ස්ස නේධ ටි
ේ හට ගතේතා කියලා අපි දනේකනේ නෑ.
අනේන ඒ ස්ස නේධ ටි
කනාකපනී,
අපිට පුදසගලකය ු
කපකනනේකනේ. දැනේ අකපස අැස්ස ඉදිරියට හේබකවනක ාට
අැතේතටම අපිට හේබකවනේකනේ, අපට කපකනනේකනේ
රෑපස්ස නේධය යි. අපි තවතේ ස්රලව කිේකවාතේ කේ ක ස්ස
කලාේ නිය දතේ ස්ේ මස්ස නහර අාදී ුණප ක ාටස්ස ටි
ේ
තමයි අපිට කේ ච ේඛු විඤසාණය හරහා කපනීම
ිදසධකවනේකනේ.
නමුතේ කනා දනේනා ම කියන එ කයදිලා අපි ඒ අරමුණු
රලා, කේ ස්සතරිය පුරැෂයා දරැවා ස්තේතේවයාය පුදසගලයාය
කියලා කේ වැරදි අදහස්ස අැති රකගන ඉනේකනේ අවිදයාව
නිස්ා යි. එතක ාට කේ කනා දනේනා ම කියන එ අකපස
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ිකතේ තියනවා. මම මීට ඉස්සකස්ලසලාතේ ඔබට මත ේ රා කේ
කනා දනේනා ම කියන එ ක ාකහාමද අපි කතේරැේ ගනේකනේ
කියලා.
මම ඒ ට උපමාව ේ ඔබට කිේකවාතේ ුඩා ළමකය ේ, දැනේ
දණගානා ළමකය ේ හිටිකයාතේ, ලඟ පහණ ේ කහෝ ගිනේදර
වකගස කදය ේ තිබුකණාතේ, ඒ පහනේ දැලසලට අාස්ාව නිස්ා කේ
ුඩා දරැවා දණ ගාකගන ගිහිනේ අලසලනවා. අලසලලා
පිච්කචනවා. දැනේ කමතනම ඉනේනවා තව ක කන ේ . එයා
වදාවතේ කේ පහනේ දැලසල ලස්සස්න තිබුනට අාකලෝ ය
තිබුණට ඒ අලසලනේන යනේකන නෑ. ුඩා දරැවා අලසලනවා.
එතක ාට කේ කදනේනටම කපනුකණේ එ ම පහණ යි. එ ේ
ක කන ේ අැලසලුවා. එ ේක කන ේ අැලසලුකව නෑ. එකහනේ
ඔබට කතේකරනවා අැති කේ එ ේ ක කන ුකගස හිකතේ යේ
ධර්මමතාවය ේ රියාතේම වුණා. කපසන කදස පිළිබඳදව යථාර්මථය
කනා දනේනා ම තියන නිස්ා ඔහු යිනේ වචනකයනේ ිතිනේ
තමනේට අනර්මථය පිණිස්ම ටයුතු රගනේනවා. අර දනේ න
ක නාකගස ඒ පහනේ දැලසල කපකනන ක ාට ඔවුනේට ඒ ිකතේ
කේ දනේනා බව කියන කේ අරමුණ පිළිබඳදව යථාර්මථය මම
කේ උපමාව යි කපනේනනේකනේ. යථාර්මථය පිලිබඳදව දනේනා ම
නිස්ා ඔහු ඒ අනර්මථය ිදසධ ර ගනේකනේ නැහැ.
අනේන ඒ වාකගස යේකිි ක කන ුට කේ අැහැ- න-නාස්යදිව-ස්රීරය-මනස් කියන කේ අායතනවලට බාහිර අරමුණු
ගැකටනක ාට කේ අරමුණුවල යථාර්මථය අපි උතේපතේතිකයනේ
ම දනේකන නෑ. කේ ස්ංස්ාරය අපි හුරැ රලා තිකයනේකන
වැරැදසද යි. ඉතිනේ කමනේන කේ කනා දනේනා ම නිස්ා අැස්ස
හමුවට හේබකවන ඒවා ක කරහි අප තුළ වැරදි ස්ංඛාරයනේ
අැති රගනේනවා. ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ අවිදයාව කියලා
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කියන කේ ස්ස නේධයනේකගස ස්ස නේධඅර්මථය, ධාතුනේකගස ධාතු
අර්මථය ඒවාකගස අායතනයනේකගස අායතන ස්සවභාවයනේ කනා
දනේනා ම තමයි අවිදයාව කියලා කියනේකනේ.
ඒ වාකගසම කේ ධර්මමයනේ කේ පරතයකයනේ හටගනේනවා. කේ
පටිච්චස්මුපසපනේන බව කනා දනේනා
මයි. ඒ කියනේකනේ
අපිට ශබ්දය ේ අැකහන ක ාට ක කන ේ තා රනක ාට
කේ
තා කිරීම කියන එ
හටගතේකතේ කමකහමයි කියල
දනේකන නෑ. ඒ නිස්ා අහවලා බැනේනා අහවලා කදාස්ස කිේවා
අහවලා ගුණ කිේවා, අහවලස කදස කියලා අපි කේ අතීත
අනාගත වශකයනේ ගැට ගහනේකනේ කමනේන කේ අවිදයාව
නිස්ා යි. කහසතුඵල දහම කනා දනේනා ම නිස්ා යි. කේ
පරමාර්මථ ධර්මමයනේ අපි කනා දනේනා
ම නිස්ා අපි ඒවා
ක කරහි ස්තේත්ව-පුදග
ස ල අදහස්ස අැති රගනේනවා.
ඒ නිස්ා කමතන අවිදයාව කියලා කිේකේ අනේන ඒ වකගස
තමනේට හිත පිණිස් කදසවලසවල කයාදවනේකනේ නැහැ. අැතේතට
ම පවතින කදස වහනවා. අවිදයාකවනේ ෘතය කද
ේ රනවා.
ස්තයය වහාලනවා. වැරැදි කදය ේ
කපනේනනවා කියන
ෘතයය කද
ේ කපනේනනවා. ස්තයය මුවා රන බව කියන
එ
ධර්මමය ේ වශකයනේ තිකයනවා. ඒ නිස්ා අපට ඒ
කපසනේකනේ නෑ. කේ අපි නුවණිනේ අවකබෝධ රගනේන ඕන.
අැතේත කනා කපනේනන බව කියන එ හිකතේ කයදිලා තියන
එ අපි අර භාවනාකවනේ කහාඳදට බලනේන කේ අමුණ ේ
අරකගන. ඔබටම කතේකර්මවි එකහනේ කේ ක කන ේ රැවටුණා
පුදසගලකය ේ රැවටුනා එකහම නැතිනේ ක කන ේ කේ
රා
කනකවයි. කනා කපකනන වූ අපර ට වූ ධර්මමතාවය ේ ිකතේ
කයකදනවා. එකහම ධර්මමතාවය ේ ස්තය වශකයනේ කයකදන
නිස්ා තමයි කමතන එකහම නැති උනහම තවතේ අපිට
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කවනස් ේ කපකනනේකනේ. ඒ ධර්මමය අැති වුණාම නැති උනාම
අපිට කේ
රියා ාර ේ වල කවනස් ේ කපසනවා. එකහනේ
අපිට කනා කපනුනාට පරමාර්මථ වශකයනේ යේකිි
ධර්මමතාවය දී අැතිවීම පැවතේම නැතිවීම කියන කදය ේ ිදසධ
කවනවා කියලා අනේන ඒ විදිහට කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස කේ
ියලු කදස අපි කතේරැේ ගනේන ඕකනේ. එකහනේ කේ කනා
දනේනා ම කවනුවට අපි දනේනා ම උපදසදවා ගනේන ඕකනේ.
ඉතිනේ ඒ විදියට පිනේවතුනි කේ අවිදයාව පිළිබඳදව ඔය විදිහට
අපි කතේරැේ ගනේන ඕන. විකශසෂකයනේ දු ක
ේ ඛ අඤසාණං
දු ේඛ ස්මුදය නිකරෝධකය මාර්මගකය අඤසාණං කියලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස එහි තිකයන ියලසල හ ුලලා
ඉවරකවලා කදසශනා
කළස. දු ේකේ අඤසාණං කියලා
කියන ක ාට කේ පරතයකයනේ හටගතේතු ියලු ස්ංඛත
ධර්මමයනේ පිළිබඳදව කනා දනේනා මයි. එකහම නැතුව දු ක
ේ ඛ
අාණං කියනක ාට කේ කලඩවීම මහලුවීම මරණය, කේ
ස්තේත්ව පුදග
ස ල භාවය ඔලුකේ ැ ේ ුම, ක ානේකදස ැ ේ ුම,
නේ
ැ ේ ුම අාදී කේවා කනා දනේනා
ම කියන එ
කනකේ. කලෝ
ස්තේවයා දු
හැටියට දකිනේකනේ ඔය දු ේ
විඳදින පුදසගලකය ේ දු ේ විඳදින කදසවලස. යේ කේදනාව ේ
තිකයනවා. ඒ කේදනාවට අපි පැනවීේ
රලා තිකයනවා. ඒ
පැනවීේ ඔස්සකස්ස අපි පුදසගල භාවය තමයි දකිනේකනේ. ඒ දු
දැකීම කනකමයි. අපිට ක කන ේ බනින ක ාට දු
ේ
අැතිකවනවා. එකහම නැතිනේ අකපස කේ ජ්රාවට කලඩ
කවනක ාට දු එනවා. එතක ාට මම කලඩ වුණා කනකවයි.
එතැන පවතිනේකනේ
කමනේන කමකහම ස්ස නේධයාට කමය
විපරිනාමය ේ කියලා අනේන ඒ අපි අවකබෝධ කවනේකනේ
නෑ. එකහනේ අැතේතටම යේ දු
ේ උපදිනවා නේ, කේ දු
අැතුලට ගිහිලසලා, විමස්ලා නුවණිනේ බැලුකවාතේ අපිට
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පුදසගලකය ේ විඳදින දු
ේ කනකවයි කපකනනේකනේ. ඔබට
කපකනනේකනේ
ස්ස නේධ ටි
අැතිකවන නැතිකවන බව
විපරිණාම වන බව කපකනයි. අනේන ඒ විදියට බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කේ පංච උපාදානස්ස නේධයයි දු
හැටියට
කපනේනුකේ.
එතක ාට හැම තැන ම යේ කලෝ කයස දු
ේ හට ගනේනවා
නේ ඒ පංච උපාදානස්ස නේධයාකගස හටගැනීමයි කියලා යේ
කිි ක කන ේ දු හැටියට ස්තේව පුදසගල කනාවුණු අනාතේ ම
වූ කේ නාම රෑප ධර්මමයනේ ස්ස නේධ ධර්මමයනේ පරමාර්මථ
ධර්මමයනේ කනා දකීද ඔහු දු දකිනේකනේ නෑ කියලා කියනවා.
යේ කිි ක කන ේට දු
ේ උපදිනක ාට කේ අවස්සථාකේ
කමනේන කමකහම අනාතේම ධර්මමතාවය ුයි හට ගතේකතේ. ඒ
ධර්මමතාවය හටගතේත ස්ැනිනේ බිඳදිලා යනවා කියලා දැ ේක ාතේ
අනේන ඔහු දු
දනේන ක කන ේ, දු
දකින ක කන ේ.
එකහම නැතුව අපි අද හිතන කේ දු කනා දැනී ම කනකවයි.
ඒ වාකගස ම ස්මුදය කියන එ
ගතේතහම ස්මුදය ස්තයය
කියන එ , ස්මුදකය අඥානං කියන එ , එතක ාට
කබාකහෝවිට ස්මුදකය අඥානං කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රනේකනේ ස්මුදය ස්මුදය කියලා කිේකේ තණේහාවට
යි. තණේහාව මුලස රකගන තමයි බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
ස්මුදය ස්තයය හැටියට කපනේනුකේ. දු අැතිකවනේන කහසතුව.
දු
අැතිකවනේන එ ම කහසතුව තණේහාව නිස්ා කනකවයි.
දුක ේ අාරේභය අවිදයාවයි. නමුතේ කේ තණේහාව තමයි කේ
උපදසදවනේකනේ. ඒ නිස්ා කලෝ යා දු ට කහසතුව දකිනේකනේ
තණේහාව අැති වීම කනකවයි. ස්ේපූර්මණ අනි ේ පැතේත යි.
ඒවට අාශාව තණේහාව කියන එ කලෝ යා දකිනේකනේ ඒ
අවශය කදය ේ හැටියටයි. කේවා අාශාකවනේ තණේහාකවනේ
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එ තු රගනේන ඕනි. ඒ විදියට කේවා එ තු රගතේකතේ
නැතේනේ පරිස්සස්ේ රගතේකතේ නැතේතේ දු ේ විඳදිනේන කවනවා
කියලා යමකිනේ දු උපදිනවාද ඒ දු උපදින කහසතුවම ඔහු
දුක ේ නැතිවීම හැටියට දැ ේක ාතේ, ක කන ේ, ඔහු දුක නේ
මිකදනවා ද කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අහනවා. පඨවිං
රෑපං භි ඛ
ේ කේ අභිනනේදති දු ේඛං කස්ා අභිනනේදති. යකම ේ
රෑපය අභිනනේදනය රනවා නේ, ඔහු දු යි අභිනනේදනය
රනේකනේ.
දු ඛ
ේ ස්සකස්ා අභිනනේදකතා අපරිමුතක
ේ තාස්සමි
දු ේඛස්සමාති වදාමි. යකම ේ ඒ දු අභිනනේදනය රනවා
නේ ස්තුටුකවනවා නේ, ඔහු දුක නේ මිකදයි ද? ඔහු දුක නේ
මිකදනේකනේ නැහැ. ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා අපට කපකනන කේ
යේ යේ කදය ට තණේහා රනවා නේ කේ ියලසල දු
ේ ම
යි. ඔහු දු ට යි තණේහා රනේකනේ. අපි මිල මුදලසවලට, යාන
වාහනවලට,
ඉඩ ඩේ, කගවලස කදාරවලස,කේවාට යි අපි
අාස්ාව, තණේහාව අැති රගනේකනේ. දැනේ කමා ද, රෑ දාවලස
කදක ේ කේ අපි දු ට කහසතු ටි යි හදනේකනේ. දු යි එ තු
රනේකනේ.
ඉතිනේ බලනේන පිනේවතුනි, යේ ක කන ුට කිි
කල තේ
කනා කතේරැකනාතේ ඔහු දුක නේ මිකදනේන කියලා දු
ම
රැස්ස රනවා කනේ ද. ඔහුට හීනයකිනේවතේ දුක නේ මිකදනේ න
පුළුවනේ ද? යේ කවලාව කේ අලසලාගැනීමයි දු ට කහසතුව.
කේ අාස්ාවයි දු ට කහසතුව කියලා යේ පරමාණයකිනේ
දැ ේක ාතේ, එදාට ඒ
ඔහු ටි
අතහරිනේන අතහරිනේ න
පුදුමා ාර ස්ැනැිලසල ේ. අනේන දුක නේ නිදහස්ස වීම ේ ඔහු ට
තිකයනවා.
අනේන ඒ නිස්ා පිනේවතුනි කේ විදියට කේ
අපි
ඉදිරි
ස්තිකයසදී ස්ා ච්ඡා රමු දීර්මඝ වශකයනේ. කේ කවලාකේදී මම
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ක ටිකයනේ කේ
පැහැදිලි
රකගන යනවා. එතක ාට
ස්මුදය කනා දැනීම නිකරෝධය, දු ේඛ නිකරෝධ ස්තයය
කියනේකනේ කේ ස්ස නේධයනේ නිකරෝධය කියන එ
කලෝ
ස්තේතේවයා දනේකන නෑ. හැම කවලාකවම කේ කලෝ ස්තේත්වයා
බයයි කේ ස්ස නේධ නිරැදසධ කවනවාට. අැයි ස්ස න්ධ ටි මම
කියලා අලසලාගතේතහම මම නැතිකවනවාට බයයි. අැයි? ඒ ට
තණේහා රලායි තිකයනේකනේ. එනිස්ා හැම කවලාකේ ම කලෝ
ස්තේත්වයා හදනේකනේ
“මම“ පවතේවාගනේන යි. නිකරෝධයට
වදාවතේ ැමැතිකවනේකනේ නැහැ. ඒ නිකරෝධය කියන එ
අහනේනවතේ
ැමැති කවනේකනේ නැහැ. අැතැේ අය බණ
භාවනා රනවා කියන ක ාට පැවිදිකවනේන යනවා කියන
ක ාට අැයි කමා
ේ ද කහසතුව? කමා
ේ ද පරශසනය කියලා
අහනවා. කේ අහනේකනේ කේ මහා අනර්මථය ේ හැටියට යි.
අනේන ඒ විදියට නිකරෝධකය අඤසාණං. තණේහාව කියන
එ නැති කරාතේ දු නිරැදසධකවනවා කියන එ කලෝ යාට
අපර ට යි. ඒ
වැටැකහනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්යි කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය කේ තරේ ගැඹුරැයි කියලා කියනේකනේ.
කලෝ යා හැම කේලාකේ ම හිතනේකනේ කේ අාශාව කියන එ ,
තණේහාව දැිව අලසලා ගැනීම කියන එ ඕකනේ කියලා යි.
ඉතිනේ කේ නැති කරාතේම ඒ එයාට වැටකහනවා මිස් ේ,
අලසලාකගන වදාවතේ ඒ අවකබෝධ රගනේන බෑ. ඒ නිස්ා
අතේහරිනේන, අතේහරිනේන ස්ැප ලැකබනවා කියන එ
ඒ
දහේ නයාය ේ.
ඒ
කේ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස නම ේ
කදසශනා රපු, මතු රපු එ
ේ මිස් , ඒ කේ බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස විිනේ නිමමාණය
රලා කදසශනා රපු එ
ේ
කනකවයි.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අැති ලතේ, නැති ලතේ,
අබුදසකධාතේපාද
ාලවලතේ
යේ කිි ක කන ේ තමනේ ට
ැමති ැමති කදස අතේහරියි ද, කදයි ද, තයාගශීලී කවයි ද, ඒ
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තමයි ස්ැප ලැබීකේ කහසතුව. ඒ තමයි දුකිනේ මිදීකේ කහසතුව.
ඒ ධර්මමතාවය ේ. ධේමනියාමතාවය ේ. ඒ බුදු ක කන ේ
අැති ලසහි තේ නැති ලසහිතේ කලෝ කයස පවතිනවා. එතක ාට
ඒ විදිය යි නිකරෝධ ස්තයය.
මාගශ ස්තයය හැටියට කපනේනන කේ දු
නැති
රන
වැඩපිළිකවළ. වැඩපිළිකවකලස අඥාන ම ේ තිකයනවා. හැම
කවලාකවම දු
නැති
රනේන කියලා කලෝ යා හදනේකනේ
පුළුවනේ තරේ කගවලස කදාරවලස,
ඉඩ ඩේ යාන වාහන
රැකීර ේෂා කේ කදසවලස රමිනේ ඒ කදසවලස එ තු රමිනේ රැස්ස
රමිනේ,
නැතේනේ දු ේ විඳදිනේන
කවනවා. දරැවනේ
නැතුවක
ු ණාතේ දු ේ විඳදිනේන කවනවා. ඉඩ ඩේ නැති උකනාතේ
දු ේ විදිනේන කවනවා. ස්ාදය ේ බැඳද ගතේකතේ නැතේතනේ දු ේ
විදිනේන කවනවා. ස්ලසලි මිලමුදලස නැති උකනාතේ දු ේ විදිනේ න
කවනවා කියලා, කේ විදියට ඒවා ගකේෂණය රනවා. දුකිනේ
මිදීකේ කහසතුව හැටියට දු අැති කවන ම
ර ය ම දැ ලා දැනේ
දු අැති කවන විදියට ම ටයුතු රනවා. ඉතිනේ වදාවතේ
කලෝ ස්තේතේවයා දුක නේ මිකදනේකනේ නැහැ.
ඒ නිස්ා දු නැති රන වැඩපිළිකවළ හාතේපිනේම කවනස්ස
එ
ේ. ඒ
කේ අවිදයාව තණේහාව දුරැ කවන අා ාරකයස
දැ ේම ේ. ස්තය දැ ේම ේ. ඒ ස්තය කනා දනේනා ම නිස්යි කේ
අඥාන ම කලෝ යා රනේකනේ. ඒ නිස්ා යේ දවස් අපි කේ
අලසලාගන බදාගන උපාදාන
රකගන ඉනේන කදසවලස තුළ
යථාර්මථය අවකබෝධ
රගතේකතාතේ දැ ගතේකතාතේ අැතේතටම
ඔහු ටි ටි දුක නේ කගකවනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා පිනේවතුනි
කනා දනේනා ම නිස්ා නැති කදසවලස අපි මවාකගන,
ස්තේතේවකයෝ පුදසගලකයෝ නැති තැන ස්තේතේව පුදසගල අදහස්ස
අැති රකගන දු ේ විඳදින කලෝ ය කලෝක ට බුදුරජ්ාණනේ
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වහනේකස්ස නම ේ පහළ කවලා ඒ ස්තේතේව පුදසගල භාවකයස
තිකයන යථාර්මථය මතු රලා කපනේනුවා. අනේන ඒ දකිනේන
උතේස්ාහවතේ කවනේන කවනේන තමයි ඔහුට ඒ දු නැතිකවලා
මාර්මගය උපදිනේකනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා තවතේ කේ තිකයනවා
පුබ්බනේත අපරනේතය අාදී කේ කනාදැනීම කියන කදසවලුතේ
විස්සතර රගත යුතුයි.
ඉතිනේ අනේන ඒ විදිහට පිනේවතුනි,
කේ එ
වචනය ේ
ගතේකතාතේ, කේ අවිදයාව කියන එ
ගතේතතේ,
කදසශනා
ගණනාව ේ රනේන පුළුවනේ විදිකයස කේ කස්ාඳදුරැ බව ේ ඒ
ධර්මමතා තුළ තිකයනවා. ඒ අවිදයාව කේ ක ාච්චර
තා
ළතේ, අපි කේවා ක ායිතරේ දැන ගතේත තේ ඒ තමා තුළිනේ
කේ අවිදයාව කියනේකනේ කමා
ේද කියලාම අපි අවකබෝධ ර
ගනේන ඕන. ඒ ස්ඳදහායි අපි කේ උතේස්ාහ
රනේකනේ . කේ
කමෝඩ ම කියන එ කනා දනේනා ම කියනේකනේ කමා
ේද?
ඒ පිනේවතුනි, යේ දවස් කේ විදයාව කියන එ අැතේත
කියන එ අවකබෝධකවච්චි දවස්ට තමයි අැතේතට ම එයාට
කමෝඩ ම කියන එ එයාට මනා ක ාට වැටැකහනේකනේ.
දැනේ ස්තේත්වයිනේ පුදසගලයිනේ වශකයනේ අපි මුලාකවලා
ඉනේනක ාට බුදුරජ්ාණනේවහනේකස්ස, මහකණනි දු ට කහසතුව
අාශාව යි, තණේහාව යි, කමෝඩ ම යි. ඕ නැති ර ගනිලසලා.
ඕ
හිකතනේ අයිනේ ර ගනිලසලා, ඔකහාම හිතනේන එපා
කියලා කදසශනා
කර්ම නැහැ. උනේවහනේකස්ස ඒ අදහස්ස
නැති රනේන කවන ම මාගශය ේ පැකනේවා. ඒ අැතේත,
ස්තයතාවය මතු රළා තියලා ඔබට දකින අහන කදස තිකයන
යථාර්මථය ඔබ දකිනේන. කමනේන කේ ටි
යි තිකයනේකනේ
කියලා කපනේනලා දුනේනා.
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අනේන ඒ ටි යේකිි ක කන ේ අවකබෝධ රගනේන ක ාට
එදාට තමයි ඔහුට කපකනනේකනේ කමච්චර
ාලය ේ ම මම
අවිදයාව තුළ කනේ ද හිටිකයස. කමෝඩ ම තුළ කනේ ද හිටිකයස.
කේ විඤසාණය නමැති මායා ාරයා විිනේ කේ කමෝඩ මට
එ එ කදසවලස මවලා මවලා අපව මුලා රලා, නැති කදසවලස
කපනේනලා, අපව දු ට අැදලා තිකයනවා කනේ ද කියලා
තමනේට ම ලජ්ජ්ා හිකතනවා කේ තා ේ අපි කේ කමෝඩ කමනේ
ටයුතු රපු කේ කමෝඩ ම කියන එ කතේරැනාම. ඒ නිස්ා
කියනවා කනේ, යේ කිි ක කන ේ කමෝඩ ම කමෝඩ ම
හැටියට දැනගතේකතාතේ ඔහු පර ඥාවනේතකය ේ. යකම ේ
කමෝඩ ම තමනේකගස නුවණ හැටියට දැනකගන ඉනේනවා නේ,
ඔහු ඒ තා ේ ලස ඔහු අඥානකය ේ.
ඒ නිස්ා කලෝ කයස තිකයන ියලු ම කදසවලස, අපි ිතන කේ
අපි තාක්ෂණය විදයාව අතිනේ දියුණුය කියලා කියන කේ
ඔ ේක ෝම පිනේවතුනි කේ කමෝඩ ම අැතු කළස යි තිකයනේකනේ.
ඒ නිස්ා ඒ කමෝඩ ම කනා දනේනා තා ේ
ලස ඒ අය
නුවණ ේ ාරකයෝ පරඥාවනේතකයෝ කියලා හිතාඉනේනවා. නමුතේ
ඒ වාකගස යථාර්මථය දැ ේ හම තමනේ ක ායි තරේ කමෝඩයි ද
කියලා එදාට යි කතේකරනේකනේ.
ඒ නිස්ා අදට මකගස කේ කදසශනය විස්සතරය අවස්නේ රනවා.
කේක ේ තවතේ විස්සතර ටයුතු කදසවලස තිකයනවා. අපි ඉදිරියට
එකිනේ එකිනේ අංගය පිළිබඳදව තා රකගන යමු. ඉතිනේ අද
මට කේ අංග එ යි තා රනේන පුළුවනේවුකනේ. ඉදිරිකයස දී
අපි බලමු කිහිපය ේ තා රනේන. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ මු ලිනේ
අපි කතේරැේගත යුතු, අවකබෝධ රගත යුතු ක ාටස්ස තිකයන
නිස්ා තමයි මම ටි
ේ කේ අමතර
ාරණා ටි
ේ කේ
වැිපුර මතු කර්ම. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ කදසශනාව තුළ ඔබට
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අැතිකවලා තිකයන කමානවා හරි පරශසන ගැටලු කහෝ ඔබ කේ
කදසශනාව පස්ුගිය දිනවල ගකේශනය ළා නේ, බැලුවා නේ
ඒ ඔස්සකස්ස හරි ම ේ නැහැ, ඔබට අැතිකවච්චි පරශසන ගැටළු
තිකයනවා නේ ඒ ස්ඳදහා ඉඩ අව ාශ ස්ලස්මිනේ මකගස
කදසශනාව අවස්ාන රනවා. හැම කදනාට ම කතරැවනේ රණ
යි.
----------

----------

----------

----------

පරශසනය :- ස්සවාමීනේ වහනේස්, අපි කේ කහසතු පරතයය කහසතුව
ස්හ පරතයය කියන වචන කද අතර කවනස් ේ තිකයනවා ද
ස්සවාමීනේ වහනේස්?
පිළිතුර :- එ ටමතේ කියනවා කහසතු-පරතය කියලා. නමුතේ
කවනේ කවනේ
රළාතේ කහසතු ද ේවනේන පුළුවනේ
රමය ේ
තිකයනවා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස එකහම කදසශනා
රපු
අවස්සථා තිකයනවා. පරතය හැටියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
අැතැේ කේලාවල කපනේනනවා, එහි තිකයන උප ාරතේවය.
කහසතු හැටියට කපනේනලා තිකයනවා එතැන තිකයන පර ධාන
ධමමතාවය. දැනේ කේ ශාස්නකයස කහසතු කියලා
තා රන
එ
ේ තිකයනවා. ඒ කහසතු හැටියට කපනේනනේකනේ අප තුළ
උපදින චිතේත චචති ධමමයනේ උපදසදවන බලවතේ කවන
ධමමතාවය යි. දැනේ මමය ගතේතහම ඒ ටතේ කහසතු හැටියට
කපනේනනවා. කලෝභ-දසකේශ-කමෝහ, අකලෝභ-අදසකේශ-අකමෝහ
කියලා කේවා තමයි කේ ස්ාස්නකයස කහසතු හැටියට
තා
රනේකනේ. එතක ාට ඒ කලෝභය කියන එ
කනා තිබුණා
නේ, අරමුණ උපදිනේකනේ නැහැ. දසකේශය කියන එ කනා
තිබුණා නේ අැතැේ කදසවලස උපදිනේකනේ නැහැ. එතක ාට ඒ
යේ අරමුණ ේ ඉපදුනා නේ ඒ නැවත නැවත උපදිනේනතේ,
ඒ
බලවතේ කවනේනතේ, කලෝභය-දසකේශය-කමෝහය කියන
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ධමමතා තුන, කහසතු පරතයකයනේ, බලවතේභාවකයනේ උප ාර
කවනවා. හරියට ගස් මුදුනේ මුල ේ වකගස. ගස් ට මුදුනේ මුල
පරධානභාවකයනේ උප ාර
රයි. හැබැයි, තවතේ අතුරැ මුලස
තිකයනවා. කේවාතේ උප ාර කනා රනවා කනකවයි. අනේන
ඒ විදියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අැතැේ කේලාවලසවලට කහසතු,
පරතය කියලා කද
කවන කවනම මතු රළා කපනේනලා
තිකයනවා.
අැතැේ කවලාවට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ
කහසතු, පරතය කියන කද
ම එ ට
තා
රලා තිකයන
අවස්සථාතේ තිකයනවා. කද
ම එ තු
රළා. කහසතු පරතය
කියන - එතක ාට කියලා තිකයනේකනේ අර අර්මථයයි. අර මම
මුලිනේ කිේකේ යේ ධමමය ේකගස ඉපැතේමට, පැවැතේමට යම ේ
කහසතු කවනවා ද, පරතය කවනවා ද, අනේන ඒ තමයි කමතැන
කේ කහසතු-පරතයය කියලා කියනේකනේ කියලා කේ කපාදුකේ
රපු කදසශනාතේ තිකයනවා. නමුතේ අපි ාරණාවලස වශකයනේ
දැනගතේකතාතේ අපි කවනේ කවනේ රළා දැනගතේකතාතේ,
• කබාකහෝවිට කේ ශාස්නකයස කහසතු හැටියට කදසශනා
රනේකනේ යම ේ උපදිනේන පරධාන කවන කදස යි.
• පරතය හැටියට කපනේනනේකනේ ඒ ට අමතරව උප ාර
රන කදසවලස.
අර අපි මුලිනේ මත ේ කළස ගස් ේ හටගනේනා බීජ්ය පර ධාන
කවනවා. ඊට අමතරව කපාකළාව-වාතය-හිරැ එලිය-ජ්ලය යන
කේවා උප ාර
පරතය යි. හැබැයි කපාකළාව-වාතය-ජ්ලය
ක ාච්චර තිබුණතේ බීජ්ය කනා තිබුණා නේ හටගනේකනේ
නැහැ. හැබැයි බීජ්ය තිබුණතේ අර ධමමකයෝ කනා තිබුණා නේ
ඒ ගකහස පැවැතේම ේ නැහැ. ඒ නිස්ා අැතැේ කදසවලස හටගනේ න
මුලසකවන කදසවලස. අැතැේ කදසවලස හටගතේත කදස පවතේවනේ න
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උප ාරකවන කදසවලස. එතක ාට තවතේ ඒ විදියට කියනේන
පුළුවනේ. හටගනේන උප ාරකවන කදසට කහසතුව කියනේනතේ
පුළුවනේ. හටගතේත කදස පැවැතේමට උප ාර රන කදස පර තය
කියලා කියනේනතේ පුළුවනේ. ඉතිනේ ඒ වාකගස කේ ශාස්නකයස
කහසතු පරතය කියලා කියන එ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස
කදසශනාවනේ අනනේත නය නයායයනේකගනේ පරිපූණථ ඒවා යි.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා ස්ාමානය විදියට අපට පරධාන අපරධාන
වශකයනේ කේ කහසතු පරතයය කියන
ාරනා කද
වටහාගතේතහම පරමාණවතේ.
--------පරශසනය :- (අපැහැදිලි යි) හාමුදුරැවකනේ අපට කේදනාව ඵස්සස්
පච්චයා කවදනා කවදනාව නිකරෝධකවන ක ාට එතැන
තෘෂසණාව නිකරෝධයි.
එකහම පලසකලහාට යන ක ාට
ඔ ේක ෝම ටි නිකරෝධකවනවා කනේ ද අකපස හාමුදුරැවකනේ?
පිළිතුර:- ඔේ.
පරශසනය:- එතක ාට ශඩායතන නාමරෑප විඤසාණ අවිදයාව එතැනේට යන ේම නිකරෝධයි. කනේ ද අකපස
හාමුදුරැවකනේ. ඒ වා ඒ කමාකහාකතේ දකින නිකරෝධය දකින
ක ාටතේ ...
පිළිතුර:- ඔේ මෑණිකයෝ ඒ කියනේකනේ යේකිි ක කන ේ ඒ
කේදනාව......
පරශසනය:- එතක ාට පඤසචඋපාදානස්ස න්ධයතේ එතැනම
නිකරෝධයි කනේ ද අකපස හාමුදුරැවකනේ. ඵස්සස් පච්චයා කවදනා
කියනක ාට. ඒ විදියට කනේ ද අකපස හාමුදුරැවකනේ
පටිච්චස්මුපසපනේනව අපි දකිනේන ඕකනේ?
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පිළිතුර:-ඔේ ඔේ ඔේ හරි හරි. ඒ
තමනේට වැටැකහන
අා ාරය ට, දැනේ ක කන ුට කේදනාව දැකනනේන පුළුවනේ.
ක කන ුට ස්සපශශය
දැකනනේන පුළුවනේ. ක කන ුට
විඤසාණය දැකනනේන පුළුවනේ. විකශසෂකයනේ කේදනාව පර ත ට
යි. ක ායි ධමමය හටගතේතතේ හටගතේත කදස තුළ අපට
අැතිබවට
ඉනේනවා-තිකයනවා
කියලා
ක කලසස්ය ේ
කගාඩනැකගනේන
පුළුවනේ.
කමනේන
කේ
ක කලසස්ය
කගාඩනැකගන විදියට අපි කයෝනිකස්ෝමනි ාරය පවතේවනේන.
ඒ පවතේවන
රමය තමයි කේදනාව හටගතේතා නේ කේ
කේදනාව තිකයන එ
ේ කනකවයි. මට අැතිකවච්චි එ
ේ
කනකවයි. කේ කේදනාව අැති වුකණේ කමකහමයි කියලා අපට
කේදනාකේ ඉඳදනේ අවිදයාව ද ේවා යනේන පුළුවනේ. ඒ වාකගසම
කේ කේදනාවට තණේහා
කරාතේ අනාගතයටතේ කමනේ න
කමකහම යනවා කියලා අනාගතය පැතේතටතේ බලනේ න
පුළුවනේ. ඒ වාකගස ම කේදනාව නිරැදසධකවනවා කමකහම
බැලුකවාතේ කේදනාව නිස්ා මම ස් ස්සකවනවා කමකහම අපි
හිතුකවාතේ කියලා, අනේන ඒ නිස්ා අර කියපු විදියට කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය අපට කේදනාකේ ඉඳදනේ මැද අපි ගතේතහම
මැද ඉඳදනේ මුලට යනේනතේ පුළුවනේ. මැද ඉඳදනේ අගට යනේනතේ
පුළුවනේ. ගිහිලසලා අවශය කවනේකනේ අර කේදනාව තුළ
බැස්ගතේත, කේ ක කන ේ
රනවා කියන ස්තේත්වපුදසගලභාවය දුරැ රගැනීමට හා ඒ කේදනාව පිළිබඳදව අපට
කගාඩනැකගන කේ අැත යන ස්ං ලසපය, නිතය යි අාතේම යි
ස්ැප යි කියන කමනේන කේ විපලසලාස්ය දුරැකවන විදියට
පටිච්චස්මුපසපාදය දිහා බැලිය යුතු යි. ඒ තමයි කමතැන
කවනේන ඕන.
පරශසනය:-එතක ාට
අකපස
හාමුදුරැවකනේ
පංචඋපාදානස්ස නේධය ස්ස නේධ නිකරෝධය බලන
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දැනේ
ක ාට

අැස්ට රෑපය ේ දකින ක ාට ම ස්ංඥාව නිකරෝධනේ අකපස
හාමුදුරැවකනේ එතැන ශඩායතන නිකරෝධයි. නාමරෑප
ඔ ේක ාම නිකරෝධයි ඒ විදියට කනේ ඒ විදියට බලාගනේ න
පුළුවනේ කනේ.
පිළිතුර:-පුළුවනේ.
--------පරශසනය:- අවස්රයි ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඔබ වහනේකස්ස අපට
මතු රා කේ අවිදයාවතේ භවතණේහාවතේ තමයි කේ ස්ස්ර
ගමන යනේන මූලි වශකයනේ ම කහසතුපාද කවනේකනේ කියලා.
ස්සවාමීනේ වහනේස් කේ භව තණේහාවතේ භව රාගයතේ කියන
කද
අතකර්ම තිකයන ස්ේබන්ධතාවය අපට පැහැදිළි රලා
කදනේන ස්සවාමීනේ වහනේස්.
පිළිතුර:- භවතණේහාව කියන එ ට කපාදුවචනය ේ ගතේකතාතේ
ඒ අපට කියනේන පුළුවනේ ාම-රෑප-අරෑප කියන භවයනේ
ක කරහි අැති තණේහාව භව තණේහාව යි කියලා. අපට ඒ
භවතණේහාව කියන ඒ වචනයට කපාදු අර්මථය ේ දුනේකනාතේ.
නමුතේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ තණේහා කබදන නයාය ේ
තිකයනවා.
ාමතණේහා-භවතණේහා-විභවතණේහා
කියලා.
රෑපතණේහා-අරෑපතණේහා- ාමතණේහා කියලා. කමකහම කබදන
නයායයනේ තුළ අපි ඒ තැනේවල අපි ඒ අර්මථ කබදලා
ගනේන ඕන. එතක ාට කමතැන විකශසෂකයනේ භව තණේහාව
හැටියට ාමතණේහාව භවතණේහාව කියලා කද
ේ කපනේනලා
තිකයන නිස්ා එතැන භවතණේහාව හැටියට කපනේනනේකනේ
රෑපාරෑපභවයනේ ක කරහි එහි තිකයන අාශසවාදකයහි අැලිලා
ඒවා ක කරහි අැති රකගන තිකයන අාශාවටයි, තණේහාවට යි
භවතණේහාව කියලා කියනේකනේ. තවතේ විදියකිනේ කිේකවාතේ
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රෑපඅරෑපභවයනේ ක කරහි තිකයන අාශාව, ැමැතේත, අැලී ම
උපාදානය භවතණේහාව යි. ඒ වාකගස ම ාමධමමයනේ පිළිබඳදව
රෑප-ශබ්ද-ගන්ධ-රස්-ස්සපශශ අාදී කේ
ාමයනේ පිළිබඳදව
අැතිවන අාශාව
ාමතණේහාව හැටියට කපනේනනවා.
එතක ාට ඒක ේ අකපස මහතේමයා, කවනස් ේ මම දකිනේකනේ
නැහැ කේ තණේහාව යි රාගයයි, රෑපරාග, අරෑපරාග කියලා
කිේවතේ,
රෑපතණේහා,
අරෑපතණේහා
කියලා
කිේවතේ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනලා තිකයනේකනේ එ
ම
ධමමතාවය ේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ තණේහාව කියන එ විවිධ
වචනවලිනේ නිවමචනය රලා තිකයනවා. එතක ාට තණේහාව
කියලා කියනේකනේ යම ට තිකයන අැලීම, අාශාව. කේ රාගය
කියලා කියන ක ාට ඒ තේ අැලීම ම තමයි. ඒ යේකිි
කදසවලස ක කර්ම තිකයන බැඳදීම යි. රාගය, තණේහාව, කලෝභය,
අාශාව, රාගය, නනේදිය කියලා කේ කනාකය ේ වචන තුළිනේ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ එ
ම අර්මථය කදසශනා
රලා
තිකයනවා. අැතැේ තැනේවල ඒ
කපාි කපාි කවනස්ස ේ
තිකයනවා. උදාහරණය ේ හැටියට අපි කියමුක ෝ ාමච්ඡනේද
නීවරණය යි කියලා කිේකවාතේ එතැන තිකයනේකනේතේ තණේහාව
තමයි.
ාමඋපාදානය යි කියලා කිේකවාතේ එතැන
තිකයනේකනේ තේ තණේහාව යි. කලෝභය නමැති ධමමය තමයි කේ
කදක ේ ම රියාතේම කවනේකනේ. ධමමතා වශකයනේ ගතේකතාතේ
රාගය තණේහාව ඒ කලෝභය නමැති ධමමකයස තිකයනේකනේ.
එතක ාට ඒ කලෝභය නමැති ධමමය අැතැේ කවලාවට
ාමච්ඡනේද නීවරණය යි කියලා කපනේනුකේ ඒ කේ කලෝභය
කියන ධමමතාවය අැති තතු වහලා දාන බව ුතේ
රනවා.
නිවන අාවරණය රලා දාන බව ුතේ රන නිස්ා ඒ ට, ඒ
කලෝභයට හැඳදිනේවුවා ාමච්ඡනේද නීවරණය කියලා. අැතැේ
කවලාවලට ඒ කලෝභය නිස්ා අරමුණු දැිව අලසලාගනේනවා.
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දැිව ඒවා ගරහණය
රගනේනවා. ඒ කලෝභකයනේ ම රන
තවතේ වැඩ ේ. ඒ වැකඩ්ඩ ස්ළ ලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ ට
කිේවා ාමඋපාදානය කියලා. අනේන ඒ වාකගස කේ තණේහාව,
උපාදානය, රාගය, නනේදිය, ඒ ස්තුටුකවනබව කියන එ තේ
තණේහාව තුළ තිකයනවා. ස්තුට ේ තිකයන නිස්ා තමයි
කලෝ යා ඒවා අතහරිනේකනේ නැතුව තියාගනේකනේ. ඉතිනේ
අනේන ඒ වකගස ධමමතා වශකයනේ එ
ේ, නමුතේ කපාි කපාි
කවනස්ස ේ
නිස්ා
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
විවිධ
වයඤසජ්නයනේකගනේ, වචනවලිනේ ඒ ධමමතා කපනේනාපු බව ේ
තමයි වැටැකහනේකනේ.
---------පරශසනය:- (අපැහැදිලි යි) අවස්රයි ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඔබ
වහනේකස්ස කදසශනාකේ දී පැහැදිළි රා පටිච්චස්මුපසපාදය ස්තර
අා ාරය ට අවිජ්ජ්ා පච්චයා ඉඳදලා කවදනා, කවදනා පච්චයා
එතැන ඉඳදලා අවිදයා. කේදනා පච්චයා ඉඳදලා භව. භව ඉඳදලා
කේදනා. ඒ විදියට හතර ේ විදියට බලනක ාට දැනේ
භාවනාව දී ඒ පියවර හතර ම බලනේන ඕන ද? දැනේ අර
අංග කදාළහ අැතුළතේකවනේකනේ නැහැ කනේ ද භාගය ේ
ගතේතහම. ඒ බලනේන ස්සවාමීනේ වහනේස්, ස්ේබන්ධ රගනේන
කියලා කපාඩ්ඩඩ ේ පැහැදිළි රලා කදනේන.
පිළිතුර:-කේක ේ
දැනේ
අපි
කදසශනාවනේ
බලනක ාට
ක කන ුට වැටැකහන අා ාරකයනේ බැලුවාට පරශසනය ේ
නැහැ. නමුතේ අපට ඒ
මනි ාරය
රන ක ාට කේ
අනිවායයශකයනේ ස්ේබනේධ කවනවා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඒ
විදියට පටනේ අරකගන මුල ද ේවා ගිහිලසලා, මුල ඉඳදනේ ජ්රාමරණ ද ේවා අාපස්ු විස්සතර
රකගන එනවා. නමුතේ
උනේවහනේකස්ස පටනේ ගැනීම මුලිනේ. මුල ඉඳදනේ අග ද ේවා යි
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යනේකනේ. හැබැයි ගිහිලසලා කදසශනාව ස්ේපූණථ
රනේන කේ
විදියට ම උදාහරණය ේ වශකයනේ කිේකවාතේ මහකණනි, කේ
ස්තර අාහාරය ේ තිකයනවා. කේ අාහාරය ුම ේ නිදානක ාට,
ුම ේ ස්මුදයක ාට අැතේකතේ ද කියලා ඔනේන අාහාරය කියන
මාතෘ ාව අරනේ මහකණනි කේ අාහාරය ට කහසතුව තණේහාව
යි කියලා ඔනේන තණේහාව මතු රනවා. මහකණනි තණේහාව
ුම ේ නිදානක ාට අැතේද? ඒ ුම ේ ස්මුදය ක ාට අැතේද?
තණේහාව කේදනාව යි. කේදනාව? ස්සපශශය යි. ස්සපශශයට
කහසතුව කමා
ේ ද? අායතන යි. අායතනවලට නාමරෑප යි.
නාම රෑපවලට කහසතුව කමා
ේ ද? විඤසාණය යි.
විඤසාණයට කහසතුව කමා
ේ ද? ස්ංඛාරය යි. මහකණනි
ස්ංඛාරය
ුම ේ නිදාන ක ාට
ුම ේ ස්මුදය ක ාටද?
මහකණනි ස්ංඛාරය අවිදයාව නිදානක ාට අැතේකතේ ය.
මහකණනි, කමකස්ස අවිදයා පච්චකයනේ ස්ංඛාරය කේ. ස්ංඛාරය
පච්චකයනේ විඤසාණය කේ. විඤසාණ පච්චකයනේ නාමරෑප
කේ කියලා ජ්රාමරණ ද ේවා අවස්නේ
රනවා. අනේන ඒ
විදියට
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
කේ
කදසශනාව
ස්ේපූණථ රනක ාට කදසශනා
රනවා. ඒ නිස්ා අපට ඒ
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය
රන ක ාට ඒ විදියට ක ාතැනිනේ
ගතේතතේ, ඔය විදියට ක කන ේ අගද ේවා ගිහිලසලා, ජ්ාතියට
කහසතුව භවය යි. භවයට කහසතුව උපාදානය යි. උපාදානයට
කහසතුව තණේහාව යි කියලා අවිදයාව ද ේවා කේ කපළ ස්ේපූණථ
රනවා.
ඉතිනේ ඒ විදියට අපට අතන ස්තර අා ාරය කපනේනනේකනේ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනාව පටනේගතේත අා ාරය, නයාය
තමයි. ඉතිනේ එකහම අපි කියමුක ා ක කන ේ අවිදයාව
කියන එ හරියට කතේරැේ අරකගන දැනේ ඕක අැතැේ ස්ූතර
වල කපනේනනවා යකම ේ අවිදයාව කනාදනීද, අවිදයාව ස්මුදය
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කනාදනීද, අවිදයා නිකරෝධය කනාදනීද, අවිදයා නිකරෝධ
ගාමිණී පටිපදාව කනාදනීද, කමාහු කේ කේ ස්ාස්නකයස
ශාස්නය උණුස්ුම වතේ ලබපු ක කන ේ කනකමයි කියලා.
ඉතිනේ එතක ාට කේ අවිදයාව පිළිබඳදව විතර ේ එතන මතු
රල කපනේනනේකනේ. ධමමතාවය ේ තමයි යේ කිි ක කන ේ
අවිදයාව කියන එ
කතේරැේගනේන ගිකයාතේ හරියට දැනේ
අවිදයාව කනා දනීද, අවිදයා ස්මුදය කනාදනීද, අවිදයාවට
කහසතුව බලනේන යනක ාට අනේන එයාට අාපහු අර ධර්මමතා
ියලසල ම මතු කවලා එනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ාම එ තැනකිනේ
කපනේනුවට කේවා ච රය ේ කලස් ස්ේබනේධ කවලා තිකයන
නිස්ා අවකබෝධ
රගනේන යනක ාට කේ ධර්මමතා ියලසල
පිළිබඳදව අවකබෝධය අපිට එනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ක කන ුට
ඒ වකගසම තවතේ අපිට කියනේන පුළුවනේ, ක කන ේ අවිදයාව
දිහාම බලලා අවිදයාව ගැනම කතේරැේ අරකගන අවිදයාව
හටගනේකන කමකහමයි කියලා අවිදයාව නැති කවනේකනේ
කමකහමයි කියලා යේ සීමිතව ඒ පිළිබඳදව ස්ේමශශනය ර
ර බැලුකවාතේ
ලසපනා
කළාතේ කතේරැේ ගතේකතාතේ
පරතය ේෂ
රගතේකතාතේ ඔහුට අවිදයාව නිරැදසධ වුකණාතේ
ස්ංඛාරය කනාබැලුවතේ නිරැදසධ කවනවා. ස්ංඛාරය නිකරෝධ
වුකනාතේ විඤසාණය නිරැදසධ කවනවා කියන ධර්මමතාවයතේ
ිදසධ කවනවා. හැබැයි බැලුකේ අවිදයාවයි. නමුතේ ඒවා අනිතේ
ඒවා පිළිබඳදව නුවණ ඒ අනුස්ාරකයනේ නැතුවා කනකවයි.
ඉතිනේ පර ට වුකණේ අවිදයාව නේ, අවිදයාව නිකරෝධ
රගතේකතාතේ ඔහුට ස්ංඛාර නිකරෝධ
රනේන කියලා
අමුතුකවනේ උතේස්ාහය ේ අවශය නැහැ. ඒ
අනිවාර්මකයනේ
අවිදයාව නිරැදසධ වුකණාතේ නිරැදසධ කවනවා මයි කියන
ධර්මමතාවය බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඉමස්සමිං අස්ති ඉදං
නකහාති. කමය නැති උකනාතේ කමය කවනේකනේ නෑ ඉමස්සස්
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නිකරාධා ඉදං නිරැජ්ජ්ති කමය නිරැදසධ වුකණාතේ කේ කදස
නිරැදසධ කවනවා ම යි කියන ධර්මමතාවය තිකයනවා. ඒ නිස්ා
අනේන ඒ වකගස අපි ඒ කදසශනාවලස ඉතිනේ කේ බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස දහේ නයට අනුව ගලපාගනේන. කතරැවනේ
ස්රණයි
---------පරශසනය:- ස්ේමාදිට්ඨඨි ස්ූතරකයහි අවිදයාව අාශරව නිස්ා කියලා
තිකයනවා. ඒ වකගසම අවිදයා ස්ූතරකයස පංචනීවරණ වකගස මට
මත . වැරදි නේ ස්මාකවනේන. එකහම ඒ
ස්ේබනේධය ේ
තිකයනවාද ස්සවාමීනේවහනේස්.
පිළිතුර:- ඔේ ඔේ දැනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ඔය ඒක
කපනේනන නීවරණ නිස්ා, අවිදයාව නිස්ා නීවරණ. ඕක ේ
කපනේනනේකනේ මහකණනි කේ තණේහාව හට ගනේකනේ ඉකබ්
කනකවයි. පරතයකයනේ හට ගනේකනේ. තණේහාවට කහසතුව
කමා
ේද? නීවරණ කහසතු යි කියලා කපනේනනවා. ඉතිනේ
අැතැේ කවලාවට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අවිදයාවට කහසතුව
නීවරණ යි කිේවහම නීවරණ තුළතේ අවිදයා නීවරණ කියලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කවනම නීවරණය ේ කපනේනලා
තිකයනවා. නීවරණ අපට පහ ේ කපනේනලා තිකයනවා. නමුතේ
අවිදයා නීවරණය කියලා තවතේ නීවරනය ේ කපනේනලා
තිකයනවා.
එතක ාට එතැන කේ අවිදයාව කියලා
කියනේකනේ කනාදනේනා මයි. කනාදනේනා ම කියන එ අැති
වුකණේ කේ අාශරවයනේ වලිනේ තව තවතේ කමෝඩ මකිනේ
වැහිච්චි නිස්ායි. කනා දනේනා ම නිස්ාම කනාදනේනා ම අැති
කවනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා. ඉතිනේ ඒ වකගසම අැතැේ
කවලාවට අවිදයාවට කහසතු අාශරව කියලා කපනේනනවා.
එතක ාට අාශරව කියන තැනතේ කනාදනේනා ම මයි
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තිකයනේකනේ.
පුරැදසද නිස්ා. දැනේ අැතැේ කදසවලස අපි,
ඉස්සස්කරෝම කදය ේ දකිනක ාට ඒ පිළිබඳද අපිට ක කලස්ස
අැති කවනේකනේ නෑ. නමුතේ පස්ුව ඒ පිළිබඳදව අපි කතාරතුර ැ
දැනකගන ඒ
පරිශීලනය
රලා කේක
අපිට අාශාව
තණේහාව අැති වුකනාතේ, ඒ
හිකතේ අාකස්සවනය වුකනාතේ,
පස්ුව අපිට ඒ දකිනක ාට ඒ අාපස්ු ිහිකවන ක ාටම
අර කතාරතුරැ ඔ ේක ෝම එනවා. කමෝඩ මට ිහි ර ගතේතු
ියලසලම එනවා. ඒ එනේකනේ හුරැව නිස්ා. අනේන ඒ නිස්ා
ක කන ේ යේ අැතේතටම අපිට මුලිනේ ගැකටනේකනේ අැහැට
පරමාර්මථවූ රෑප ධර්මමය ේ. රෑප ධමමය නිස්ා අපි ඒ රෑපය
අරභයා කපර අපි හුරැ රලා තිකයනවා නේ යේ විදිය ේ,
අර රෑපය ගැකටන ක ාටම අර රෑපය ක කරහි මුලා
කවනවා. එකහනේ ඒ කමෝඩ
මට කහසතුව කපර පුරැදසද
කියලා කේ විදියට අවිදයාවට අැතැේ කවලාවට අාශරව කහසතු
කවනවා කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනනවා. අැතැේ
කවලාවට අපට කියනේන පුළුවනේ මහකණනි, කේ අවිදයාවට
කහසතුව නීවරණ යි කියලා. හරි ඉතිනේ ඒ මනස් අාවරණය
කවලා තිකයන නිස්ා කේ අැතේත කනා කපකනන බව කනේ
නීවරණ කියලා කියනේකනේ. ඉතිනේ කනා කපනේනනවා කියන
ධර්මමතාවය ේ කලෝ කයස තියන නිස්ා, රෑපය ේ ගැකටන ක ාට
හැම කවලාකේම ඒ රෑපය ක කරහි වැරදි ස්ං ලසප උපදිනවා.
නූපනේ අවිදයාව උපදිනවා. උපනේ අවිදයාව දියුණුකවනවා
කියන ධමමතාවය ේ තිකයනවා. අනේන ඒ විදියට අපට ඒ
ගලපාගනේන පුළුවනේ.
කතරැවනේ ස්රණයි.
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(පිට වරකයස අැතුලසපැතේත)

ක කන ේ ධර්මමය දැ ගනේන තා ේ
ලස ඔහු
වදාවතේ ධර්මමකයස රස්ය
ලබනේකනේ
නැහැ.
කපාතපකතේ
දැනුකමනේ
තමනේකගස
චිනේතාමය
ඥානකයනේ වටහා ගතේතාට, කේ පරාකයෝගි ව අපි
ඒ ඒ එන ක කලසස්යට, එකහම නැතේතේ අපිට
හේකබන අායතන ඔස්සකස්ස අපිට හේබකවන දැකීේ,
අැහීේ ඔස්සකස්ස කේ අවිදයාව කියන එ මතු රකගන
දුරැ ර ගතේකත නැතේනේ ඔහුට වදාවතේ දුක නේ
මිකදනේන බෑ. ඔහුට
වදාවතේ ඒ ක කලස්ස වලිනේ
මිකදනේන පුළුවනේ
ම ේ නෑ. ඒ නිස්ා දැනගතේත
පමණකිනේ බැහැ. ජ්ානකතා පස්සස්කතා අාස්වානං
ඛයං වදාමි කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
කළස. දනේන ක නාට දකින ක නාට අාශරවක්ෂය
කවනවා කියලයි බුදුරජ්ාණනේවහනේකස්ස කදසශනා
කළස.

