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පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

පිට

වරකයස අැතුලප
ස ැතේත.
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පටිච්චස්මුප්පාදය ස්ුත්තන්තභාජ්නීය ස්හ අභිධම්මභාජ්නීය
කලස් විවරණය ක කරන ධමම ස්ා ච්ඡා මාලාව.
2021.02.13වැනි දින පවතේවන ලද
ිව්වැනි ධමම කදසශනාව.
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා පද වණණනාව.
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 ම ොත 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 අනුගාර හ 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 මාලාකව්
2021.02.13වැනි දින වත්වන ලද
ිව්වැනි ධමම කදසශනාව යි.

අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා පද වණණනාව
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 විදයමානකව්.
ක කස්ස වුව ද වර්මතමානකයහි කබාකහෝ කදනා නිබඳද විමස්න
අායතන නිකරෝධය පිළිබඳදව වූ රම කව්දය
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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2021.02.13දින පැවැතේවූ
ිව්වැනි ධමම කදසශනාව.

නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්
නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්
නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්
අදතේ අපි කතෝරාගතේ පරිදි ඒ භාගයවතුනේ වහනේකස්ස කදසශනා
ළ ගාේීර උතුේ දහේ පරියාය වන ඒ පටිච්චස්මුපසපාද
කදසශනාව ඉදිරිකයනේ තබාකගන රියාතේම
රනේන කයාදාගතේ
කදසශනා මාලාව අනුව පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව මූලි
විගරහයනේ අපි යේ යේ අා ාරකයනේ කතේරැේ අරගතේතා,
විගරහ රගතේතා.
ස්ූතර
නයායයනේ,
ඒ
වාකගස
ම
අට්ඨ තානුස්ාරකයනේ කේ පටිච්චස්මුපසපාද ධමමය අපි
කතේරැේඅරගනේකනේ ක ාකහාම ද කියන එ .
ඒක දි මම මත ේ රා, කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග කදාළකහස
කේ අවිජ්ජ්ාව කියන එ විකශසෂ මාතෘ ාව ේ. ඒ අපි ටි
ේ
වැඩිපුර තා රගනේන ඕනි කියන අදහිනේ කේ අවිජ්ජ්ාව
ස්ේබන්ධ රකගන අපි කදසශනා කද
ේ විතර ිදසධ
රා.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ පටිච්චස්මුපසපාදය ක ායි තැනිනේ
පටනේගතේතතේ කේ පටිච්චස්මුපසපාද ච රය කපනේනනේ න
පුළුවනේ. එකහම කපනේනාපු අවස්සථා ක ාකත ුතේ තිකයනවා.
1

නමුතේ අවිජ්ජ්ාව ම මුලස රකගන බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා
කර්ම කේ අවිජ්ජ්ාව කියන
ාරණාව - අවිදයාව
කියලා එතැන අදහස්ස කර්ම කේ කනා දනේනා ම යි කියන
එ
- ස්තේත්ව ස්නේතානකයස අපරහීණව පැවැතීම නිස්ා
අනාදිමතේ ාලය ේ කේ ස්ංස්ාරකයස දු ේ උපදවන පරධාන මූල
කහසතුව හැටියට කේ අවිජ්ජ්ාව කියන එ
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස මතු රළා කපනේනුවා.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ අවිජ්ජ්ාව කියන එ කහාඳදා ාරව
වටහාගතේකතාතේ, තමනේ අවිදයාව තුළයි ඉනේකනේ කියන එ
පරාකයෝගි ව කතේරැේ ගතේකතාතේ, ඒ
ඉතාමතේ, තමනේ ට
පරකයෝජ්නවතේ බව අපි ගිය වර කදසශනාවල දී මත ේ රා. කනා
දැනීම කියන එ අප තුළ පරතයකවනේකනේ ක ාකහාමද කියන
එ
පහණ
උපමාව අා ාරකයනේ හා තවතේ කනාකය ේ
අා ාරකයනේ හා තවතේ කදසවලස අා ාරකයනේ, අප තුළ කේ
කනා කපණුනනතේ එකහම පරමාර්මථ ධමම ය ේ අප ස්නේථාන
තුළ රියාතේම කවමිනේ අපව මුලාවට පතේ රන බව, වැරැදි
මනි ාරය ේ අප තුළ අැති රන බව අපි තා රා.
ඒ නිස්ා අපි අවිදයාව කියන එ
පිළිබඳදව ගිය ස්තිකයස
කදසශනාවල විගරහ රගතේතා කේ ස්ස න්ධ-ධාතු-අායතන වල
ස්ස න්ධාර්මථකයනේ, අායතනවල අායතනාර්මථය කනා කපනේවා
කේ රෑපා දී ස්ස න්ධයනේ ස්තේත්ව-පුදසගලභාවකයනේ අපට
වැටැකහනේකනේ අප තුළ කේ කනා දනේනා ම කියන එ
කයදුනහම යි කියලා.
ඒ ස්ස න්ධාදිය අරභයා ම තව ක කන ුට ඒවාකගස යථාර්මථය
වැටැකහනේකනතේ, ඒ ස්ස න්ධාදිය අරභයා මුළාව, ස්තේත්ව-පුදසගල
අාදී වශකයනේ වැටැකහනේකනේතේ, කමනේන කේ යේ ධමමතාවයනේ
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ශ ේතිය ේ රියාතේම කවන නිස්ා කියලා අපි තා රගතේතා.
ඉතිනේ අනේන ඒ අවිදයාව කියන එ කතේරැේගනේකනතේ නාම,
පරඥාවනේතයා කියලා හැටියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රා. තමනේ කනා දනේනා බව, අවිදයාව අවිදයාව හැටියට
දැනගතේකතාතේ - කේ වචනය කනකවයි - තමනේ තුළ තරහ ේ
එන ක ාට, කලෝභය ේ එන ක ාට දු
ේ එනක ාට,
ණගාටුව ේ එන ක ාට,
ුමන අා ාරකයස කහෝ අපට
ක කලසස්ය ේ කහෝ දු
ේ කහෝ උපදිනක ාට කේ කදස අාකව්
තමනේකගස ම අකයෝනිකස්ෝමනි ාරය, අරමුකණේ යථාර්මථය
කනා දනේනා ම කියන එ
වටහාගතේකතාතේ, ඒ දු
කහෝ
ක කලසස්ය නැතිකවනේකනේ ඒ කමාකහාකතේ ම යි කියන එ
අපි කතේරැේගතේතා. ඒ යි කේ ස්ාස්නකයස කේ ධමම ය
ස්ානේදිට්ි යි, අ ාලි යි කියලා කියනේකනේ. යේ කවලාව
අකපස වැරැදසද කතේරැේගතේකතාතේ, ඒක නේ මිකදනේකනේ අපි
පස්ු ාලය කනකවයි. පහුකවලා කනකවයි. ඒ කමාකහාකතේ ම
අපට පරතිපල ලැකබනවා. අපි ක ායිතරේ මුලාකවනේ ටයුතු
රතේ යේ දවස් ඒ මුලාව දැනගතේතා ද, ඒ මුලාව තමනේ
කතේරැේ අරකගන විදයාව තමනේ උපදවාගතේතා ද, යේ
ාලය ේ කේ කබාරැව කියන එ
අපි අාකස්සවනය වුනතේ,
ක ාච්චර අාකස්සවන වුණතේ, ඥානය පරතයක්ෂ කවච්ි
කමාකහාකතේ ම ඒ ියලු කමෝඩ ේ ගැලැවිලා බිඳදිලා යනවා.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා පිනේවතුනි, කේ අවිදයාව කියන එ
තිකයන තා ේ
ලස අපට ඕකනේ තරේ
මම රැස්සකවනේන
පුළුවනේ. ඕකනේ තරේ දු ේ උපදවනේන පුළුවනේ. ඉතිනේ අනේ න
ඒ නිස්ා ඒ දු නැති රගනේන නේ යේ දවස් කේ අවිදයාව
කතේරැේඅරකගන ඒක නේ මිදිලා පර ඥාවබවට හරවාගනේ න
ඕකනේ ාරනා අපි කහාඳදට වටහාගනේන ඕකන.
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ඒ නිස්ා තවතේ උපමාව ේ වශකයනේ අපි කිව්කවාතේ
ුඩා
දරැව ුකගස කේ කනා දනේනා ම නිස්ා ඒ ුඩා දරැවාට ඕනෑ
කදය ේ එයා
රනවා. අශූි තවරාගනේනවා.
ැරකපාතේත නේ
පණුවනේ, කේවාතේ ටට දාගනේනවා, ගිනේදරතේ අලසලනවා, ඒ
වාකගස ම අනර්මථය කගනැතේ කදන
ටයුතු තේ
රනවා.
ස්මහරවිට, ිපසපි ටු, වළං ටු කේවාතේ ගිලලා උගුකර්ම
හිර රගනේනවා. කේ වාකගස කනාකය ේ කදසවලස රනවා වාකගස,
කලෝ
ස්තේත්වයාතේ අවිදයාව නිස්ා මුලාකවනේ මුලාවට
පතේකවලා පැටැලිලා, අනේකතා ජ්ටා බහි ජ්ටා ජ්ටාය ජ්ටිතා
පජ්ා, කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා කර්ම කදසවතා
ස්ංයු ේතකයස, අවුකලනේ අවුලට පතේකවලා පැටැලිලා ඔකහස යන
බව කදසශනා ළා.
ඒ නිස්ා අපි ගිය ස්ැකර්ම කේ අවිදයාව කියන එ
තා රළා,
කපාඩි ක ාටස් ේ අපි
තා රනේන තිබ්බා. අවිදයාව
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ස්ූතර රමයට කබාකහෝ තැනේවල අපට
දකිනේන ලැකබනේකනේ ස්තර
ාරණය ේ පිළිබඳදව කනා
දනේනා ම කියන එ
යි. ඒ තමයි, දු ක
ේ ඛ අඤ්සාණං,

ස්මුදකය අඤ්සාණං, නිකරාකධ අඤ්සාණං, මගසකග
අඤ්සාණං කියන කේ
ාරණා හතර පිළිබඳදව කනා
දනේනා ම කියන එ . නමුතේ තවතේ, පිටක ාපකදසස්ය,
කනතේතිපසප රණය, කේ වාකගස තැනේ ගතේතහම ඒ වාකගස ම
ධේමස්ඞ්ගණීපර රණය, විභඞ්ගපර රණය ගතේතහම කේ
තැනේවල අපට පටිච්චස්මුපසපාදකයස අවිදයාව කියන එ
ාරණා අටකිනේ කපනේනලා තිකයනවා. ඒ තමයි අපි තා
කර්ම අවිදයාව කියන එ
ස් රා ාර දු ේකඛ අඤ්සාණං,
ස්මුදකය අඤ්සාණං, නිකරාකධ අඤ්සාණං, මගසකග
අඤ්සාණං කියලා, පුබ්බනේකත අඤ්සාණං, අපරනේකත
අඤ්සාණං,
පුබ්බනේත-අපරනේකත
අඤ්සානං,
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පටිච්චස්මුපසපාද ධේකමස්ු අඤ්සානං තවතේ හතර ාරණය ේ
පිළිබඳදව ම කපනේනනවා. ඒ ඔබට මම කපනේනනේනේ, කේ
තිකයනේකනේ ධේමස්ඞ්ඝණිකයස අවිජ්ජ්ාව, කමෝහය කියන එ
හඳදුනේවලා තිකයන අා ාරය යි. දු ක
ේ ඛ අඤ්සාණං

දු ේඛස්මුදකය අඤ්සාණං දු ඛ
ේ නිකරාකධ අඤ්සාණං
දු ේඛනිකරාධගාමිනියාපටිපදාය
අඤ්සාණං,
පුබ්බනේකත
අඤ්සාණං,
අපරනේකත අඤ්සාණං පුබ්බනේතාපරනේකත
අඤ්සාණං, ඉදපසපච්චයතා පටිච්චස්මුපසපනේකනස්ු ධේකමස්ු
අඤ්සාණං.
යං
එවරෑපං
අඤ්සාණං
අදස්සස්නං
අනභිස්මකයා අනනුකබාකධා අස්ේකබාකධා අපසපටිකවකධා
අස්ංගාහනා
අපරිකයාගාහනා
අස්ේකප ඛ
ේ නා
අපච්චකව ේඛනා අපච්ච ේඛ ේමං දුේකමජ්ක්ධං බාලයං
අස්ේපජ්ඤ්සඤ්ං කමාකහා පකමාකහා ස්ේකමාකහා අවිජ්ජ්ා
අවිජ්කජ්ාකඝා
අවිජ්ජ්ාකයාකගා
අවිජ්ජ්ානුස්කයා
අවිජ්ජ්ාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජ්ාලඞ්ගී කමාකහා අ ස්
ු ලමූලං අයං
වුච්චති කමාකහා. ඉකම තකයා අ ස්
ු ලකහතු. කියලා කේ
ධේමස්ඞ්ඝනී ති මාති ාව යටකතේ අට්ඨ තා
ාණේඩකයස
නි ේකඛප ාණේඩකයස කේ කදක ේ ම ස්ඳදහනේ කවනවා. ඒ වාකගස
ම තවතේ කේ
පිළිබඳදව විභඞ්ගකයස ස්ඳදහනේකවනවා.
කපඨක ාපකදසස්කයස,
කනතේතිපසප රණය
අාදී
කබාකහෝ
තැනේවලතේ
කේ
අට ාරණය ේ
පිළිබඳදව
කනාදනේනා
ාරණය ේ ගැන ස්ඳදහනේ.
එතක ාට එහිදී කේක ේ අපි මතු රගනේන ඕන වටිනා
ාරණා ටි
ේ
තිකයනවා. ඒ
නිස්ායි කේ අවිදයාවට
ස්ේබන්ධ රලා මම කේ
අාපස්ු ගතේකතේ. අර මුලස හතකර්ම
කනා දනේනා ම කියන එ අපි ගිය ස්තිකයස, ගියවර යේ
පරමාණයකිනේ
තා
රා. ඔබ ඒ
තවතේ කතේරැේගනේන
උතේස්ාහවතේකවනේන ඕන.
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දු කනා දැනීම කියනේකනේ අපි දනේනා අා ාරයට පිළිබඳදව
කනාකවයි. ස්මුදය කනා දැනීම කියලා කියනේකනේ අපි දනේනවා
කනේ, ඒ බවතේ කනා දනේනා ම කනකවයි කියන එ අපි තා
රා. පරමාර්මථ ධමමයනේකගනේ ිදසධකවන කේ
රියාදාමය
පිළිබඳදව කනා දනේනා ම කියන එ
ඔබට අපි පහදලා
දුනේනා.
ඒ වාකගස ම තවතේ වැදගතේ කමා ද, අප තුළ කබාකහෝ
ක කලස්ස උපදිනේන පුළුවනේ ාරණා තමයි කේ අවස්ාන හතර
කපසරැව. පුබ්බනේකත ංඛති, කපර, අතීත අදසධය කියලා කේ
අට්ඨ තාකව් කපනේනනවා. අපරනේකත
ංඛති අපරනේත
කියලා කියනේකනේ අනාගතය අදසධය,
ාලය පිළිබඳදව.
අනාගත
ාලය පිළිබඳදව ක කන ුට මුලාව උපදිනේන
පුළුවනේ. ඒ වාකගස ම පුබ්බනේතාපරනේකත ංඛති, කේ කද
පිළිබඳදව ම මුලාව උපදිනේන පුළුවනේ. ඉදපසපච්චයතා
පටිච්චස්මුපප
ස නේකනස්ු ධේකමස්ු ංඛති. ඒ වාකගස ම කේ
පටිච්චස්මුපසපාද, කේ පරතයකයනේ හටගනේනා බව, කහසතු
පරතයකයනේ කේ ියලු ධමමකයෝ කේ කලෝ කයස හටගනේනවා
කියන එ
පිළිබඳදව මුලාකවනේන පුළුවනේ. මුලාකවනේ න
පුළුවනේ කියනේකනේ, මුලාකවලා තමයි අපි කබාකහෝවිට
ඉනේකනේ.
එතක ාට එකහම ගතේතහම කේ අතීත ාලය පිළිබඳදව අපි
විවිධ අා ාරකයනේ කබාකහෝ ක කලස්ස අැති රගනේනවා. එ
ේ
අතීතය අැතිබවට අපි ගනේනවා. අනාගතය අැතිබවට
ගනේනවා. කේ කද ම අැතිබවට අපි අරකගන කබාකහෝ කස්ස
ටයුතු රනවා. විකශසෂකයනේ කේ අපි කේ අනේත කද තුළ
තමයි කබාකහෝ කස්යිනේ හැිකරනේකනේ. වතතමානකයතේ අපි
නුවණිනේ ඉනේකනේ නැහැ. කබාකහෝකස්යිනේ අපි වතතමාණකයතේ
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මුළාකවනවා. ඒ වාකගස ම අපි කේ පරතයකයනේ හටගතේත බව,
කනා දනේනා ම නිස්ා අස්වලා
රා, මා විිනේ
රා කේ
විදියට අපි ස්ල නවා. අස්වලස ක නා රපු කදස හිනේදා තමයි
මට කේ දු අාකව්. ඒ වාකගස ම ස්මහරවිට අපි යේ යේ
කභෞති
කදසවලස කේවා
රකගන ඒ කදසවලසවල ස්ැප
තිකයනවා, ස්මහරවිට අපි ෑම බීම ගතේතහම ඒ වාකගනේ කේ
ස්තුට, ස්ැප එනවා කියලා අාදී වශකයනේ රස්ය
ස්ේබන්ධ රකගන. කේ විදියට කේ අැතිබවිනේ අපි කබාකහෝ
කස්යිනේ
මුලාකවනේකනේ
කේ
කහසතු-පරතය
ස්මවායය
කනාදනේනා ම නිස්ා යි. පරතයකයනේ හටගනේනා බව කනා
දනේනා ම නිස්ා යි.
ඒ වාකගස ම ස්මහර අය අතීත ාලකයස මම හිටියා ද? වුරැ
කවලා ඉනේන අැදසද? ක ාකහාම ඉනේන අැදසද?
වකර ේව
ඉනේන අැදසද? ඒ අාදී වශකයනේ ස්ැ තේ උපදිනවා. අනාගතය
පිළිබඳදවතේ ඒ වාකගස ස්ැ උපදිනවා. වතත මාණය පිළිබඳදවතේ
තමනේ පිළිබඳදව කේ විදිකයස පස්කළාස්ස අා ාර ස්ැ ය ේ,
විිකිච්ඡා උපදින බව, කේ
ංඛාවිතරණය පිළිබඳදව අපි
විගරහ රගනේන ක ාට ඒවා තාකවනවා.
ඒ නිස්ා කේ කහසතු-ඵලදහම දැකීකමනේ, කේ ධේමනියාමතාවය
දැකීකමනේ කේ ියලු ස්ැ ස්ං ා, කේ අනේත දුරැකවන බව
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රා. එතක ාට කේ ියලු
අනේත අැතිබව, නැතිබව කේ ියලු කදස පදනේ කවලා
තිකයනේකනේ
කේ
ස්ස න්ධ-ධාතු-අායතන
පිළිබඳදව
කනාදනේනා ම, අතීතකයසතේ හටගතේකතේ කමබඳදු ස්ස න්ධ ටි
ේ
කනේ ද, ඒ ස්ස න්ධකයෝ එතැන ම හටකගන නිරැදසධකවනවා
කියන පරඥාව අප තුළ නැහැ. අපි
ාලය ේ හුරැ කර්ම
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ඉනේනවා, තිකයනවා කියන ඒ මුලාව
තිකයනේකනේ. අනාගතය පිළිබඳදවතේ එකහමයි.

යි

හුරැ රලා

දැනේ අපි කබාකහෝවිට කේ වතතමාණකයස ක ායි තරේ දු ේ
විඳදිනවාද අනාගත බලාකපාකරාතේතු තියාකගන. හැම කවලාකව්
ම අපි රෑ-දාවලස කදක ේ ම රක්ෂාවනේ
රනවා, කනාකය ේ
අමතර රක්ෂාවනේ රනවා, කගාවිතැනේබතේ රාවි, කනාකය ේ
කදසවලස. අපි එ තු රනේකනේ රැස්ස රනේකනේ කේ එ තු රළා
තියාගනේකනේ ඔ ේක ෝම කේ අනාගතකයස ස්ැප විඳදිනේන යි.
වතතමාණකයස අපි ක ාච්චර දු ේ විඳදිනවා ද, අනාගත ස්ැප ේ
කවනුකවනේ. නමුතේ අපි දනේකනේ නැහැ, ඒ අනාගතය වදා
හරි වර්මතමාණය ට අාව දවස් ට එතැන අපට අපි ිතන
අා ාරකයස ස්ැපය ේ නෑ. ඒ වාකගස ම අපි අනාගතකයස ස්ැකපනේ
ඉනේන පුළුවනේ කියලා වතතමානකයස දු ේ විඳද විඳද, හැමදාම අපි
ඒ දුක ේ යි ඉනේකනේ. අනාගතය පැමිණියා කියලා එයා කේක ේ
ස්තුටට පතේකවනේකනේවතේ, දුක නේ මිකදනේකනේවතේ නැහැ.
හැමදාම දු ේ විඳද විඳද අනාගතයට ට අයාකගන අපි ටයුතු
රනේකනේ කේ අනාගතය පිළිබඳදව තිකයන අදශත නකයනේ.
කනාදනේනා ම නිස්ා යි.
මම කේවා මතු රනේන කහසතුව, අපකගස ජිවිතය තුළ එන
ක කලස්ස නැති රගනේන කේවා කතේරැේගතේතහම හරි පහස්ුයි.
අපට ඒ අනේත තුළිනේ එන දු ේ නැති රගනේන. කමා ද කේ
හැම දු
ට ම කේ අනේත පදනේ කවලා තමයි එනේකනේ.
අැතිබව කහෝ නැතිබව, එ ේක ෝ අපි ඉනේනවා, තිකයනවා
කියලා, එ ේක ෝ අතීත ාලය පිළිබඳදව අපි ිහි ර ර දු ේ
විඳදිනවා. අනාගතය පිළිබඳදව පරාර්මථනා ර ර අපි ටයුතු
රනවා.
8

හැබැයි කහාඳදට කේ ධමමයනේ දිහා බලනේන, කේ කිි කදය ේ
විදයාමාන නැහැ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අතීතය අනුව යනේන
එපා කියලා කදසශනා කළස අැයි? යදතීතං පහීනං. අතීතය
පරහීණකවලා. ඒ දැනේ නැහැ. නමුතේ නැති අතීතය ේ, අතීතය
කියලා ස්ේමුතිය ේ තිකයනවා. නමුතේ නැති ධමම ටි
ේ අපි
අැතිබවට
අවිදයාකවනේ
උපදසදවාකගනයි.
කහාඳදට
වටහාගනේන. නැතේතා වූ ම කදසවලස ටි
ේ අැතිබවට මනිනේ
හදාකගන යි ඉනේකනේ.
යේ දවස්
විදයාව උපදවාගතේතහම අර අැතිබවට ගතේතු
ියලු ක කලස්ස දු ේ ියලසල නැතිකවනේකනේ කේ
අපකගස
ස්නේතානකයස ම කයදිච්ි ක කලසස්ය ේ නිස්ායි. කේ අප ම
හදාගතේතු එ
ේ නිස්ා යි. අැතේතට ම අතීතකයස එකහම කදසවලස
තිකයනවා නේ, තිබුණා නේ, අපට විදයාව උපදවාගතේතා
කියලා ඒක නේ මිකදනේන බැහැ. නමුතේ යේ කවලාව අප
තුළ පරඥාව ඉපදුනායිනේ පස්සකස්ස ඒ ියලු කදසවලස
නැතිකවනේකනේ පිනේවතුනි, කේ
අකපස හිකතේ ම මායාව ේ
නිස්ා යි, හිකතේ ම කයදිච්ි කදය ේ නිස්ා යි, එකහම කදසවලස
කනා තිකබන නිස්ායි.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා අපි කේ
ාරණා පිළිබඳදව කහාඳදට
වටහාගතේකතාතේ, කේ කමෝඩ ම කියලා කියනේකනේ අප තුළ ම
කේ අනේත කයකදන බව යි, කේ විදියට මුලාව කයකදන බව
යි කියන එ අපි කතේරැේ ගතේකතාතේ, අනේන එදාට කේ වා
එනක ාට ඒවාට අපි අහුකවනේකනේ නැහැ. මුලාවට
පතේකවනේකනේ නැහැ. ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ අනේත
පිළිබඳදව අපි කහාඳදට කතේරැේගනේන ඕන. ඒ නිරැදසධකවලා.
එතැන තිබුණානේ තිබුකනේ ක කන ේ-පුදසගලකය ේ කනකවයි.
කේ පරතයකයනේ හටකගන නිරැදසධකවන බව ුයි, කියලා කේ
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පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව අපට වැටැකහනේකනේ නැහැ. ඒ
ක ායි තරේ කමෝඩ ම ේ ද පිනේවතුනි.
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි ගතේකතාතේ, යේ ද්රවය කද
ේ
අතුලසලන ක ාට උණුස්ුම ේ උපදිනවා නේ, යේ ද්රවය කද
ේ
ගැකටන ක ාට ශබ්දය ේ හටගනේනවා නේ, කේ ශබ්දය
පිළිබඳදව ක කන ේ කේ උණුස්ුම, කේ ද්රවය ාරණා කද ට
අයිතියි කියලා අපි කිව්කවාතේ ඒ කමාන තරේ කමෝඩ ම ේ
ද? නමුතේ ඒ
ාරණාවම යි අපි
රනේකනේ. යේ ස්ැප ේ
එනක ාට ඒ ස්ැපය කේ රැණු ාරණා රාශිය ේ නිස්ා කේ
කමාකහාකතේ ඉපදිච්ච එ
ේ. යේ දු
ේ උපදිනවා නේ එකහම
යි.
අපි කියමුක ා වුරැහරි කමානවාහරි ක කන ුකගස රියාව ේ
නිස්ා අපට දු
ේ අාවා නේ ඒ දු
ක ලිනේ ම ඒ බාහිර
අාරේමණයට අපි ගැටගහනේකනේ, හරියට අනේන අර වාකග යි.
ඒ උණුස්ුම කියන එ , ශබ්දය කියන එ අපි අර ද්රවයයට
ගැටගැහුවා වාකග යි. ද්රවය කද
අතුලසලනක ාට ඒ
කමාකහාකතේ නේ උණුස්ුම අාකව්, කේ උණුස්ුම කියන එ
අව ාශයටවතේ, එකහම නැතිනේ කේ ගලස ැට කද ටවතේ,
අයිති නැති කදය ේ. ඒ කද
නිස්ා ම ඒ කමාකහාකතේ ම
පහලකවලා ඒ කද
කවනේකවන ක ාට ම ඒ උණුස්ුම
නිරැදසධකවන ධමමතාවය ේ තිකයනවා. කේ පටිච්චස්මුපසපනේ න
බව කතේකරනේකනේ නැහැ. ඒ
කියලා දුනේනතේ ඔබ ස්ැ
රනවා. අනේන ඒ යි ඉධ පටිච්චස්මුපසපාකදස්ු ංඛති කියලා
කියනේකනේ, කේ පටිච්චස්මුපසපාද ධමමය ක කරහි ස්ැ
රනවා.
ඒ ස්ැ
රනේකනේ අප තුළ අැති කමෝඩ ම නිස්ා යි.
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අපි එකහම හිතුවතේ පිනේවතුනි, යථාර්මථය නුවණිනේ කේ
බැස්ගතේකතාතේ, ක කන ුට ඒ අැතේත යි කියන එ තමනේට
ම වැටැකහනවා. තමනේට ම කතේකරනවා. එදාට ඒ පිළිබඳදව
වුරැ හරි එකහම කනකවයි කියලා කිව්වතේ එයා ඒ
පිළිගනේකනේ නැහැ. අැයි? ඒ එයා අවකබෝධ රගතේත කදය ේ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ ක කන ේ අැති රපු එ
ේ කනකවයි.
කේ දු
ක කන ේකගනේ අාපු එ
ේ කනකවයි කියන
ාරණාව එයා වටහාගතේත දවස්ට වදාවතේ එයා කේ දඳඩු
මුගුරැ අරකගන, නපුරැ වචන කියාකගන එයා කේ ක කලස්ස
අැති රකගන අවුලස අැති රගනේකනේ නැහැ. කබාකහෝම
ලස්සස්නට තමනේකගස ගිහි ජීවිතය වුණතේ ගත රනේන පුළුවනේ.
ඒ නිස්ා කේ අනේත කියන ඒවා, කේ ඔ ේක ෝම අනේත
හැටියටයි කපනේනනේකනේ. ඒ නිස්ා ඒ අවිදයාව කියන එ
පරතයකවලා කේ විදියට කේ මුලාවනේ අට ාරණය ේ පිළිබඳදව
මුලාව අැතිකවනබව තමයි කපනේනනේන ඕන.
කේ ට අදාල වටිනා ස්ූතරය ේ තිකයනවා. මම හැම කවලාකව්
ම
පටිච්චස්මුපසපාදය
කදසශනා රකගන
යන
ක ාට
පටිච්චස්මුපසපාද ධමමයනේ පිළිබඳදව කදසශනා
රළා තිකයන
ස්ූතර එ
ේ එ
ේ හරි ම ේ නැහැ, මතු රකගන අපි ඒවාතේ
එ ේ
තා රකගන යනේන උතේස්ාහවතේ කවනවා. එතක ාට
අපට ඒ රමාණු ූලව පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිබඳදව බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස කදසශනාතේ මතු ර
ර ම ගියා කවනවා. ඊට
අදාල යම ේ ගතේකතාතේ, අමුතුකවනේ අපිට කවන ස්ූතර අරකගන
තා රනේන අවශය නැහැ.
කේ අාධුනි අයටතේ, ඒ වාකගස ම හැකමෝට ම කේ වටිනා
ස්ූතරය ේ. විකශසෂකයනේ බණභාවනා
රන අපි කවනුකවනේ
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ඍජ්ුව ම කපනේනලා තිකයන ස්ූතරය ේ කේ . කබාකහෝ අය
අහලා අැති
ච්චානකගාතේත ස්ූතය
ර 1 කියන එ . කේ
ස්ංයුතේත නි ාකයස තිකයනේකනේ කේ ස්ූතර ය. ඔබට බලනේ න
පුළුවනේ. කේක ේ වටිනා දහේ
ාරණා ටි
ේ කපනේනනවා.
කේක ේ පටනේගැනීකමනේ කේක ේ වටිනා ම දැනේ කතේකරනේකනේ.

අථ කඛා අායස්සමා
ච්චානකගාතේකතා කයන භගවා
කතනුපස්ඞ් මි. ඉ ේබිති කේ ච්චානකගාතේත කියන ස්සවාමීනේ
වහනේකස්ස

භාගයවතුනේ

වහනේකස්ස

ගාවට

පැමිණිළා

උපස්ඞ්ඛමිතේවා භගවනේතං අභිවාකදතේවා එ මනේතං නිසීදි.
එ තේපකස් හිටකගන එ මනේතං නිිනේකනා කඛා අායස්සමා
ච්චානකගාතේකතා භගවනේතං එතදකවාච: ඒ විදියට
එ තේපකස්
හිටපු
ච්චානකගාතේත ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සට කේ විදියට කිව්වා. “ස්ේමාදිට්ි

ස්ේමාදිට්ි“ති භනේකත වුච්චති. කිතේතාවතානු කඛා භනේකත
ස්ේමාදිට්ි කහාතීති? ස්සවාමීනි කේ ස්ේමාදිට්ිය, ස්ේමාදිට්ිය
කියලා කියනවා අැතේත දැකීම අැතේත දැකීම කියලා කියනවා
ක කතකිනේ ස්ේමාදිට්ිය කවනවා ද? කියලා අහනවා.
ස්ේමාදිට්ිය ක කන ේ ලැබුවා කියලා කියනවානේ තමනේ
ස්ේමාදිට්ියට පතේවුණා කියලා කියනවානේ, ක කතකිනේ ද
ක කන ේ ස්ේමාදිට්ියට පතේවුණා කියලා කියනේකනේ?
කමා
ේ ද ස්ේමාදිට්ටිය යි කියලා කියනේකනේ? අැතේත දැකීම.
අැතේත වටහාගතයුතු යි. මම නේ ස්ේමාදිට්ියට පතේවුණා
කියලා කියන ක නා කමාන පදනමකිනේ ද කියනේකනේ? හරි
වටිනා පරශසනය ේ. කේ අහනේකනේ.

1

බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - සංයුත්ත නිකොය 2 – 28වැනි පිටුව.
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස හරි ලස්සස්නට, කේ ස්ේමාදිට්ිය
පිළිබඳදව විගරහ රළා කදනවා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රනවා, දසවයංනිස්සිකතා කඛා‘යං
ච්චාන කලාක ා
කයභුකයයන.
ච්චාන, කේ කලෝ යා කබකහවිනේ අනේත
කද
ේ අැස්ුරැ
රනවා. අතේිතඤ්සකචව නතේිතඤ්සච අැත
කියන අනේතය හා නැත කියන අනේතය යි. අනේන අපි
ඉස්සකස්ලසලා තා කර්ම ඔනේන ඔය අනේත පිළිබඳදව යි. අැත හා
නැත කියන අනේත කද
තමයි කේ කලෝ යා කබකහවිනේ
අැස්ුරැ රනේකනේ. ටයුතු රනේකනේ. ඒ ම තමයි අපි අර
අතීතය පිළිබඳදව, අතිතකයස හිටියා, අතීතකයස හා අනාගතය
පිළිබඳදව, කේ ඔ ේක ෝම අයිතිකවනවා කේ අැත හා නැත
කියන අනේත කද ට. එතක ාට අපි හැකමෝම කේ අනේත
කදක ේ ඉනේනා බව බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනලා,

කලා ස්මුදයඤ්සච කඛා ච්චාන යථාභූතං ස්ේමපසපඤ්සාය
පස්සස්කතා යා කලාක
නතේිතා, ස්ා න කහාති.
කලා නිකරාධං කඛා
ච්චාන යථාභූතං ස්ේමපසපඤ්සාය
පස්සස්කතා යා කලාක
අතේිතා, ස්ා න කහාති. යේකිි
ක කන ේ කලෝ කයස හටගැනීේ ස්ේමපසපඤ්සාය පස්සස්කතා
මනා නුවණිනේ දැ ේක ාතේ යා කලාක , කලෝ යා නැහැ කියන
දෘෂසිය ේ තිකයනවා. නැහැ කියලා යම ේ ක කන ේ ගාව
හිතාකගන ඉනේනවා නේ, ඒ නැත කියන අනේතය කනකවයි. ඒ
නැත කියන නැතිබව නැහැ කියන එ දුරැකවනේකනේ ුම ේ
නිස්ා ද? කලෝ කයස හටගැනීම දැ ේක ාතේ.
කේ කලෝ කයස හටගැනීම දකිනවා කියලා කියනේකනේ කේ
කලෝ ය කලෝ ය කියලා කිව්කව් අපි
තා රන කේ අපි
දනේනා කලෝ ය ගැන කනාකවයි. ස්ස න්ධ, ධාතු, අායතන.
ස්ස න්ධ
කලෝ කයස,
අායතන
කලෝ කයස,
පඤ්සචඋපාදානස්ස න්ධකලෝ ය කියලා අපි එ
වචනයකිනේ
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පැටකලනේකනේ නැතුව ඉනේන කියලා කිව්කවාතේ එතක ාට
කමනේන කේ පඤ්සචඋපාදානස්ස න්ධය කගස හටගතේතා කියලා
ක කන ේ දැ ේක ාතේ, එයා කේ හටගැනීම දකිනවා නේ,
කලෝ කයස ස්ස න්ධයනේකගස නැවැත, නැවැත හටගනේනා බව
දනේනවානේ, නැහැ කියලා කියනේකනේ නැහැ. ඒ කියනේකනේ
පිනේවතුනි, දැනේ අපි තිකයනවා කියන අනේත කද දනේකනේ
නැහැ කමනේන කේ වාකගස තැනකිනේ. දැනේ අපි යම ේ හටකගන
නැතිවුණහම අපි නෑ කියලා කියනවා. ඒ තාව හරි. දැනේ
අකපස ඉදිරිකයස දී ශබ්දය ේ හටගතේතා නේ, ඒ නැතිවුණානේ
අපි එතැන නැහැ කියලා කියනවා. අපට ඔලුකව් ැ ේ ුම ේ
හැදිලා කහාඳද වුණහම ඔලුකව් ැ ේ ුම දැනේ නැහැ කියලා
කියනවා.
ුස්ගිනේන අැතිකවලා,
ුස්ගිනේන නිවුනහම අපි
නැහැ කියලා කියනවා. එකහම නැතිබව ේ කලෝ ස්ේමුතිකයස
තිකයනවා. ඒ හරි.
නමුතේ ඒ පදනේකවලා කලෝ යා ක කලස්ස අැති රගනේනවා.
අපි ඒක නේ කබ්රිලා ඉනේකනේ. නමුතේ ඒ හටගනේනා කදස
නැතිවුණා කියලා ඒ ධමමකයෝ නැවැත නැවැත උපදිනවා නේ
කහසතු අැති ලසහි ඒවා හටගනේනවා නේ, ඒ ට අපට නෑ
කියනේන පුළුවනේ ද? අපට ඒ නෑ කියලා කබ්කරනේන බැහැ.
උදාහරණය ේ වශකයනේ දැනේ මට කලඩ ේ නැහැ කියලා, මම
නේ කලකඩනේ මිදිලා ඉනේකනේ කියලා අපිට කියනේන පුළුවනේ
ද? බැහැ. කහසතු අැති ලසහි නැවැත කලඩවීම එනේන පුළුවනේ.
දැනේ මට ුස්ගිනේන නැහැ කියලා, දැනේ මම බඩගිනේකනනේ
මිදුනා කියලා කියනේන පුළුවනේ ද? බැහැ. නැවැතතේ ඒ
ුස්ගිනේන හටගනේන නිස්ා, එකහම අපට පුළුවනේ ම ේ
නැහැ. මම ස්තර අපායකයනේ මිදුණා කියලා මට කියනේ න
බැහැ. දැනේ මම මනුෂය කලෝ කයස ඉනේකනේ. ස්තර අපායකයස
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කනා වැටුණා කියලා මට ඒක නේ මිකදනේන බැහැ. ඒ නිස්ා යි
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රනේකනේ කේ ක කලස්ස ධමම,
මම ක කලස්ස තිකයන තා ේ ලස, කලෝ යා ියලු දුක නේ
යු ේත යි. අද මම අානනේතරිය පාප මම කනා වුණා කියලා,
අද මකගනේ අේමා තාතේතා කනා මැරැණා කියලා, මම ඒ
අානනේතරිය පාප මමවලිනේ මිදිලා නැහැ. තිරිස්නේ අපායට
වැකටන එක නේ මම මිදිලා නැහැ. අැයි? ක කලස්සධමම ටි
අැතේකතේ නේ, යේ කවලාව
ඒ ක කලස්ස ධමම
රය
ි ාතේම
කවනේන පුළුවනේ බව තිකයනවා නේ, ඒ ක කලස්සවලිනේ
වදාහරි ඒ දු
උපදසදවන බව තිකයනවා. එකහම දු
ේ
උපදසදවනවා කියන ාරණාව කවනේන පුළුවනේ.
ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ ස්ාස්නකයස අර අපි ඒ කමාකහාතට
හටකගන නැතිවුණා කියලා නැහැ කියනේකනේ නැහැ. කේ
ස්ාස්නකයස නැහැ කියන එ
ේ කියනවා. ඒ කියනේකනේ කහසතු
නිකරෝධකයනේ ඵල නිරැදසධවුණා නේ අනේන එදාට අපට
ියලසල නිරැදසධවුණා, ඒක නේ මිදුනා කියලා අපට කියනේන
පුළුවනේ. ඒ නිස්ා අපට ස්තර අපාකයනේ මිදුනා කියලා
කියනේන පුළුවනේකවනේකනේ, ඊට අදාල
ක කලස්සධමම ටි ,
ස් ේ ායදිට්ි,
විිකිච්ඡා,
සීලබ්බතපරාමාස්ාදී
තු නේ
ස්ංකයෝජ්නයනේ, ක කන ේකගස කේ ක කලස්ස ටි , නැතිවුනා
නේ අනේන එදාට ඔහු ස්තර අපාකයනේ මිදුනා කියලා
කියනේන පුළුවනේ.
ඒ නිස්ා නැවැත නැවැත උපදිනවා නේ, ඒ වාකගස හැම එ
ේ
ම ක ායි කදස ගතේතතේ අපට කේ නැහැ කියන කදස ගනේන එපා.
ඒ ගනේන බැහැ. අපි ස්ේමුතිකයනේ කේ ගතේතාට ඒ හුදු
බාල ධමමය ේ. අපට යම ේ හටකගන නැතිවුණා කියලා කේ
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කලෞකි
නැහැ.

ස්ේමුතිකයස, එතැනිනේ අපට මිකදනේන පුළුවනේ ම ේ

ඉතිනේ ඒ නිස්ා කමනේන කේ තාව කලෝ යා කියනේකනේ අැයි?
කේ හටගැණීම කියන එ දනේනවා. දැනේ අපි ශබ්දය ේ, ලී
ෑලි කද
ේ, වස්සතු කද
ේ ගැකටනක ාට ශබ්දය හටකගන,
දැනේ ඒ
ගස්නේකනේ නැතුව හිටියාම ශබ්දය නෑ කියලා
කියනවා නේ ඒ හුදු බාල ධමමය ේ. අැයි එයාට අාපහු ඒ
කද වදසදලා කපනේනනේන පුළුවනේ, කේ තිකයනේකනේ ශබ්දය
කියලා. එතක ාට අනේන ඒ විදියට කලෝ කයස හටගැනීම
දනේනවා නේ එයා මගහරිනේකනේ නැහැ. ක කලස්ස ටි
තිකයනවා නේ දැනේ මම නිදහස්සවුණා කියලා අපට
මනේකෝතේස්ාහීකවනේනතේ බැහැ.
ඒ වාකගස ම තවතේ වටිනා
ාරණාව ේ. කේ කලෝ යා කේ
තරේ මාගතඵලවලට මුලාකවලා ඉනේකනේ ුම ේ නිස්ා ද? අද
කස්ෝවානේ ඵල කදනවා, ධයාන කදනවා, කේ වාකගස කදසවලස අැයි
කවනේකනේ? තමනේ තුළ ක කලස්ස උපදිනබව, තමනේට
කතේකරනේකනේ නැහැ. තමනේට කතේකරනවා නේ කේ තමනේ තුළ
ක කලසස්ය ේ හටගනේනවා කියලා. එයාට කස්ෝවානේ කියලා
කිව්වා කියලා නුවණ තිකයන ක කන ුට ඒ
පිළිගනේන
බැහැ. තමනේට ම කතේකරනවා නේ කේ ක කලස්ස තිකයනවා
කියලා තමනේට ම කතේකරනවා නේ තමනේ නිවමාණයට තිකයන
තණේහාව නිස්ා, ඒ තේ නිබ්බාන තණේහා කියලා ඒ නිස්ා
කහෝ, මාගතඵලවලට තණේහාව නිස්ා කහෝ, අපි කලෝ කයස
ඉස්සමතුකවනේන ඕන නිස්ා කහෝ ඒ ඵලය අපි අපට ම
වංචා රකගන පිළිඅරකගන ඉනේනවා. නමුතේ ක කලස්සවල
හටගැනීම දකිනවා නේ, ඉනේනවා තිකයනවා කියන කේ බව
තමනේට කතේකරනවා නේ, හටගතේත කදස තිකයනවා නේ, ඒ
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අැතිබවිනේ අපට ක කලස්ස එනවා නේ, අපි පටිච්චස්මුපසපාදය
දැ ලා තිකයනවා. පටිච්චස්මුපසපාදය දැ ලා නැතිනේ, ඔහුට
කස්ෝවානේ කියලා කියනේන බැහැ.
අනේන ඒ වකගස පිනේවතුනි, කේ කලෝ කයස හටගැනීම කනා
දනේනා ම නිස්ා කනාකය ේ වැරැදි දෘෂසි, අ ුස්ලයනේ,
ක කලස්ස, දු ේ, ඕනෑ තරේ උපදිනේන පුළුවනේ. ඔබට
කතේකරනවා අැති කේ කනා දනේනා ම කියන කේ බව කේ
අවිදයාව කියන ධමමය, ක ායි තරේ අපි විගරහ රගතයුතු ද?
ක ායි තරේ කේවා පිළිබඳද විමිය යුතු ද? විමස්නේ න
විමස්නේන පිනේවතුනි, නුවණ, පරඥාව තමයි පහළකවනේකනේ.
අනේන
නමුතේ
කියන
ඉතිනේ
විවර

ඒ නිස්ා කේක ේ තවතේ ගැඹුරට ගැඹුරට යනේන පුළුවනේ.
මම කේ
එකහම ගිකයාතේ අපට කේ අවිදයාව ම
ාරණාව තව කබාකහෝ ාලය ේ තා රනේන කවයි.
ඒ නිස්ා ඔබට යේ යේ මනි ාරයනේට කදාර
රදීේ වශකයනේ තමයි කේ රනේකනේ.

එතක ාට අපි ස්ූතරයට අාපස්ු යමු. ඔබට කතේකරනේන අැති,
කේ කලෝ ය හටගැනීම දනේන ක කන ේ නැහැ කියලා
කියනේකනේ නැහැ. එතැනිනේ එයා මගහැරලා යනේකනේ නැහැ.
මනේකෝතේස්ාහී කවනේකනේ නැහැ. නැවත දැනේ උදාහරණය ේ
වශකයනේ අපි හිතමු, විදශතනාව තුළිනේ හරි, යේ ස්මාධිවලිනේ,
කබාකහෝවිට විපස්සස්නාකවනේ කනකවයි. කබාකහෝ අය කහාඳදට
ස්මාධිවුණායිනේ පස්සකස්ස ඒ ස්මාධිය නිස්ා ‘දැනේ මට ක කලස්ස
නැහැ. මම වැකේ රගතේතා‘ කියලා ඔහු හිතනවා. එකහම
අපට කබ්කරනේන බැහැ. කලෝ කයස ක කලස්ස හටගනේනා බව
දකින ක නා. කහසතු ටි
දකින ක නා ඒවා ඊළඟට

කලා නිකරාධං කඛා

ච්චායන යථාභූතං ස්ේමපසපඤ්සාය
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පස්සස්කතා අනේන ඒ වචන ටි මනානුවණිනේ දැ ේක ාතේ යා
කලාක අතේිතා ස්ා න කහාති. ඒ වාකගසම කලෝ කයස යේ
“අැත“ කියන අදහස් ේ, දෘෂසිය ේ තිකයනවා නේ කලෝ කයස
නිකරෝධය දකින ක නාට ඒ කවනේකනේ නැහැ. පිනේවතුනි,
ස්ස න්ධයනේකගස හටගතේත කදස නිකරෝධය කනා දනේනා ම නිස්ා
අපි අතීතය අැතිබවට අරනේ, ක ායි තරේ දු ේ විඳදිනවා ද?
කහාඳදට කේ පරඥාකවනේ ඔබ හිතලා වටහා ගනේන . කේ නිස්ා
අපට එන ස්ැනැිලසල, කේ නිස්ා යටපතේකවන කේ දු
ස්ුලුපටු කනකවයි. කේ ස්ැනැිලසල අපට වදාවතේ කභෞති
කදසවලසවලිනේ ගනේන බැහැ.
• ඒ නිස්ා කේ පිරිිදු බුදධ
ස කදසශනාවට ඔබ ශරදධ
ස ාකවනේ
හිත තිබ්කබාතේ ශරදධ
ස ානුස්ාරී අා ාරකයනේ ඔබට නිවන
ස්සපශත රනේන පුළුවනේ.
• ඔබ කේ ධමමතාවය දැ ේක ාතේ ඔබට ධේමානුස්ාරී
අා ාරකයනේ ඔබට නිවන ස්සපශත
රනේන පුළුවනේ ම
තිකයනවා.
කේ කදක නේ ම ඔකබ් ක කලස්ස ර මුලිනේ ම ගැලැකවනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඔබ කේ භාවනාව කියන එ කමනේන කේ
නිස්ා යි අපට වැදගතේ කවනේකනේ. කේ
අපි කේ ස්ූතර කයස
ඉදිරියට ක ාච්චර කිකයව්වතේ, ඒ අවකබෝධය ගනේන බැහැ.
නමුතේ ඔබ කේ කහාඳදට කතේරැේගතේකතාතේ කේ අතීතය අපට
ිහිකවලා කියපු කදය ේ, දැ පු කදය ේ, අහපු කදය ේ, රස්
විඳදපු කදය ේ, ඒ වාකගස ම අපි හිතිනේ හිතපු කමානවා හරි
දු
ේ
නගාටුව ේ. ක කන ේ
රපු කදය ේ. කේ කමානවා
හරි කදස නැවත නැවත ිහි කවවී අපට ක කලස්ස එනවා.
අපට කහාඳදට කතේරැේගනේන පුළුවනේ ඒ
භාවනා
රන
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ක ාට. ඒ යි කේ භාවනාකවනේ ඒවා මතු රගනේන පුළුවනේ
කියලා කියනේකනේ.
අානාපානස්තිය කහෝ මමතරී මමස්සථානය අපි හිත තියන
ක ාට අතීතකයස කදසවලස ිහිකවවී, ිහිකවවී එනවා. ඒ එන
ඒවාට මුලාවුකණාතේ, අපට
වදාවතේ භාවනාව ේ එනේකනේ
නැහැ. එතක ාට අපි හිත දියුණු රනවා කියලා කියනේකනේ
අතීතකයස යම ේ ිහිකවලා එන ක ාට ඒ දැනේ නිරැදසධ යි.
අැයි නිරැදසධයි කියලා කියනේකනේ? ධේමනියාමතාවය ේ,
ධමමතාවය ේ තමයි යේ ස්ස න්ධ ටි
ේ යේ කහසතු ටි
ේ නිස්ා
හටගතේතා නේ, ඒ කහසතු ටි
නැතිකවන ක ාට ඒ රෑපකවදනා-ස්ංඥා-ස්ංඛාර-විඥාන එතැන ම නිරැදසධකවනවා
කියන ධමමතාවය ේ, ධේමනියාමතාවය ේ. ඒ ිදසධිය ේ. ඒ
තිකයනවා. ඒ එකහම කදය ේ කවනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා අපි
දැ ේ ා, අැහුවා කියලා කියන කේ ියලසල ම ඒ ස්මගම
නිරැදසධකවනවා කියන කමනේන කේ බව ක කන ේට අවකබෝධ
වුකණාතේ, ඒ යි කියනේකනේ කලා
නිකරාධඤ්සච කඛා
ච්චායන යථාභූතං ස්ේමපසපඤ්සාය පස්සස්කතා අනේන ඒ
වචන ටි
මනා නුවණිනේ දැ ේක ාතේ ඔහු යා කලාක
අතේිතා ස්ා න කහාති. තිකයනවා කියන දෘෂසිය වදාවතේ
ගනේකනේ නැහැ.
ස්ේමාදිට්ියට පතේකවච්ච ක නාකගස ලක්ෂණ ටි
ේ කේ
කියනේකනේ.
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස
ලස්සස්ණට
කේ
කපලගස්සවාකගන එනවා. මුලිනේ ම කිව්වා කේ කලෝ යා අනේත
කද
යි ඉනේකනේ කියලා. ඒ කිව්කව්, ස්ේමාදිට්ිය නැති
ක නා, ඔනේන ඉදිරියට ගතේතා. ස්ේමාදිට්ිය නැතිබව කියන
එ
ඉදිරියට අරකගන ක ාකහාමද එයා අන්ධබාල
පෘතගසජ්නකය ේ කියලා කියනේකනේ කියන එ ඉදිරියට ගතේතා.
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අරකගන ඊට පස්සකස්ස උනේවහනේකස්ස දැනේ ඊට පස්සකස්ස කිව්වා,
ඔහු ස්ේමාදිට්ිකයනේ යු ේතයි කියලා කියනේකනේ කමාන
ාරණාව ේ නිස්ා ද? අනේන අර අැත හා නැත කියන අනේත
කද අයිනේවුකනාතේ. ඒ කද අයිනේකවනේකනේ ක ාකහාම ද?
එයා කේ ස්ස න්ධයනේකගස හටගැනීම නැතිවීම කහාඳදා ාරව
දනේන ක කන ේ. එකහම දනේන ක නා අනේන අර අනේත
කද ගනේකනේ නැහැ. ඔහු ස්ේමා දිට්ිකයනේ යු ේත යි. තවතේ
ාරණා ටි
ේ තිකයනවා. ඊට පස්සකස්ස නැවත අාපස්ු
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ මුලාව, ස්ේමාදිට්ිය කද
ස්ංස්නේදනය
රමිනේ කේ ස්ූතරය බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
ච්චායනකගාතේත ස්සවාමීනේ වහනේකස්සට කේ
වටහාලා
කදනේන උතේස්ාහවතේ කවනවා.

උපායුපාදානාභිනිකවස්විනිබදසකධා
ඛ්වායං
ච්චාන කලාක ා කයභුකයයන තඤ්සච උපායුපාදානං
කචතකස්ා අධිට්ඨානං අභිනිකවස්ානුස්යං න උකපති, න
උපාදියති, නාධිට්ඨාති
කියලා කපනේනනවා. කේ
ඔබට
ඊට

පස්සකස්ස

කපකනනවා අැති. කමනේන කේ ටි

කියනේකනේ ඊට පස්සකස්ස

උපායුපාදානාභිනිකවස්විනිබදසකධා ඛ්වායං ච්චාන කලාක ා කලෝ යා කේ උපායුපාදානා කියලා කියනේකනේ කේ තණේහා
දෘෂසි අාදී වශකයනේ කේවාට බැස්ගනිමිනේ, කේවා දැඩිව
ගනිමිනේ කේවාකයස එලසලිලා ඉනේකනේ. ඒ කියනේකනේ කේ රෑපශබ්ද-ගනේධ යන කේවා ක කරහි තණේහාකවනේ දිට්ිකයනේ
මානකයනේ දැඩිව ගනිමිනේ, කේවාට බැස්ගනිමිනේ තමයි
කලෝ යා
ඔනේන
ටයුතු
රනේකනේ.
ඊට
පස්සකස්ස
ස්ේමාදිට්ිකයනේ යු ේත ක නා ක ාකහාම ද තඤ්සචායං අනේන ඒ කියන ලද උපායුපාදානං කචතකස්ා - අනේන එබඳදු
වූ තණේහා-දිට්ි-මාන කියන කේ අදහස්සවලට පැමිකණනේකනේ
නැහැ. අධිට්ඨානං අභිනිකවස්ානුස්යං න උකපති, - අනේන
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ඒවාට එනේකනේ නැහැ. න උපාදියති, - ඒවා දැඩිව ගනේකනේ
නැහැ. නාධිට්ඨාති - ඒවා අදිට්ඨාන රකගන එනේකනේ නැහැ.
ඔහු ක ාකහාම ද දකිනේකනේ? ‘අතේතා කම‘ති. දු ඛ
ේ කමව

උපසපජ්ජ්මානං
උපසපජ්ජ්ති,
දු ඛ
ේ ං
නිරැජ්ක්ධමානං
නිරැජ්ක්ධතීති න
ඞ්ඛති. න විිකිච්ඡති. අපරපච්චයා
ාණකමවස්සස් එතේථ කහාති. එතේතාවතා කඛා
ච්චාන,
ස්ේමාදිට්ි කහාති. - ඔහු හිතනේකනේ ක ාකහාමද, යම ේ
කපකනනක ාට, යම ේ දකින ක ාට යම ේ අැකහනක ාට
තමා තුළ ම දු ේ වූ ස්ස න්ධ ටි
ේ හටගතේතා කියලා ඔහුට ම
වැටැහීම එනවා. ඒක ේ ඔහු
වදාවතේ න
ඞ්ඛති. න

විිකිච්ඡති. අපරපච්චයා ාණකමවස්සස් එතේථ කහාති.
එතේතාවතා කඛා
ච්චාන, ස්ේමාදිට්ි කහාති. - ඔහුට ඒ
පිළිබඳදව තමාට ම නුවණ උපදිනවා. දු ේවූ ස්ස න්ධ ටි
ේ
හටගතේතා. දු ේ වූ ස්ස න්ධ ටි
ේ නිරැදසධවුනා. දු ේඛකමව

උපසපජ්ජ්මානං
උපසපජ්ජ්ති,
දු ඛ
ේ ං
නිරැජ්ක්ධමානං
නිරැජ්ක්ධතීති - අනේන ඒ නුවණ ස්ේමාදිට්ිකයනේ යු ේත
ක නාකගස ස්සවභාවය යි. එතක ාට එයා ඒ කිිව ේ ුමන
අා ාරකයස, ඉෂසඨ වූ,
ානේත වූ ඒ රෑප කවනේන පුළුවනේ.
අමනාප වූ රැප කවනේන පුළුවනේ. ඒ එ
ේවතේ ඔහු
අලසලාගනේකනේ නැහැ. ස්ැප කව්දනා, දු ේ කව්දනා කිිව ට
ඔහු අහුකවනේකනේ නැහැ. ඔහු භාවනාකවනේ කේවා ස්ැප ේ
උපදවනවා. ඒතේ ඔහු දනේනවා, කමතැනතේ ස්ංඛත ධමම ටි
ේ
තිකයනේකනේ. කේවාතේ හටකගන නැතිකවලා යන ටි
ේ
තිකයනේකනේ. ඒ නිස්ා කේවාතේ දු ේ කියලා කිව යුතු යි. ඒවා
දු ේ කියලා කියනේකනේ අැයි
ුම ේ නිස්ා ද? කේවාතේ
අැතිකවලා, නැතිකවලා යන පරතයකයනේ හටගතේත ධමම නිස්ා
ියලු ස්ංඛත ධමමයනේට දු යි කියලා කිව යුතු යි. ඒ ස්ංඛත
වූ මාගතයනේට ඵලයනේට හැර. නමුතේ ඒවාට ද අපට කේ දු යි
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කියලා කියනේන පුළුවනේ පරියාය ේ තිකයනවා, කමා ද ඒවා
ස්ංඛත නිස්ා. නමුතේ ඒ කලෞකි
ධමම ගැන තමයි කේ
කියනේකනේ. න
ඞ්ඛති. න විිකිච්ඡති. අපරපච්චයා

ාණකමවස්සස් එතේථ කහාති. එතේතාවතා කඛා
ස්ේමාදිට්ි කහාති.
එතක ාට ස්ේමාදිට්ිය කියනේකනේ කමා
කදසශනා රා.

ච්චාන,

ේ ද කියන එ

ඊට පස්සකස්ස, තවතේ ඉදිරියට ලක්ෂණට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කපනේනනවා, ස්බ්බමතේීති කඛා
ච්චාන අයකමක ා
අනේකතා. - ියලසල අැතැයි කියන එ මහකණනි, කේ එ
අනේතය ේ.
ච්චායන කේ එ
අනේතය ේ. ස්බ්බං නතේීති
අයං දුතිකයා අනේකතා. - ියලසල නැහැ කියලා කිව්වහම ඒ
කදවැනි අනේතය යි. එකත කත
ච්චාන උකභා අනේකත
අනුපගේම - ච්චායන, කේ අනේත කද ට කනා පැමිණ
මජ්කක්ධන තථාගකතා ධේමං කදකස්ති. - බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස ධමම කදසශනාව කේ කිිදු අනේතය ට එනේකනේ
නැතුව තමයි ධමම කදසශනා රනේකනේ. ක ාකහාමද? අවිජ්ජ්ා

පච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්සාණං, විඤ්සාණ
පච්චයා නාමරෑපං,
නාමරෑප පච්චයා ස්ළායතණං,
අාදීවශකයනේ එවකමතස්සස් ක වලස්සස් දු ේඛ ඛ
ේ න්ධස්සස්
ස්මුදකයා කහාති. අවිජ්ජ්ායතේකවව අකස්ස් විරාග නිකරාකධා
ස්ඞ්ඛාර නිකරාකධා, ස්ඞ්ඛාර නිකරාධා විඤ්සාණ නිකරාකධා,
-කප- එවකමතස්සස් ක වලස්සස් දු ඛ
ේ ේඛන්ධස්සස් නිකරාකධා
කහාති. කියලා අර දු
ේ හටගතේතා. දු
ේ නිරැදසධවුණා
කියන ධමමතාවය ක ාකහාම ද කපනේනනේකනේ? දු අැතිවුකණේ
ක ාකහාම ද කියලා උනේවහනේකස්ස කපනේනනවා.
වකර ේ,
වුරැ විිනේ අැති රා කනකවයි. ඒවා කේ අතීතකයස තිබිලා
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දු ේ අාවා කනකවයි. වුරැහරි මැව්වා කනකවයි. ක ාකහාම ද
වුකණේ කියලා ඒවා කහසතු ස්හිතව ස් ාරණව කපනේනනවා.
අවිදයාව නිස්ා ස්ඞ්ඛාරය, ස්ඞ්ඛාරය නිස්ා විඤ්සාණය
අැතිකවලා කමනේන කේ විදියට කේ දු ේ කගාඩ උපදිනවා.
යේකිි ක කන ේ අද ජ්ාතිකයනේ, ජ්රාකවනේ මරණකයනේ දු ේ
විඳදිනවා නේ, ක කලස්සවලිනේ දු ේ විඳදිනවා නේ ඒ ියලසල ම
ිදුවුකණේ
කමනේන
කමකහම
රියාදාමයකිනේ
කියලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස පටිච්චස්මුපසපාදය
කපනේනනවා,
අවිදයාව නිස්ා ස්ංඛාරය අැතිකවලා ඒවාට තණේහා උපාදාන
අැති රකගන ජ්ාති-ජ්රා-මරණාදී දු ේ කදාේනස්ස විඳදිනවා.
යේ දවස් කේ දු නිරැදසධවුකණාතේ යේකිි ක කන ේ කේ
අවිදයාව නැති කරාතේ, ඒ ියලු දු නැතිකවනවා. ඒ නිස්ා
කහාඳදට ලස්සස්නට ඉනේනවා. යේ දු
ේ අැතිකවනවා නේ, ඒ
දු ට කහසතුව අවිදයා, ස්ඞ්ඛාර අාදී කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස
කපනේනලා,
යේ කල
දු
නිරැදසධකවනවා
නේ
නිරැදසධවියයුතේකතේ තේ ඒ කහසතු නිකරෝධකයනේ මිස් ේ ඵල
නිකරෝධකයනේ කනා වන බව බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කපනේනනවා.
හටගතේත ඵලය, අපි හිතුවතේ නැතතේ ඒ නැතිකවනවා. ඒ
නිස්ා ඒ ඵලය අපට නිරැදසධ රාට වැඩ ේ නැහැ. ඒ අාපහු
කහසතු අැති ලසහි අැතිකවනවා. ඒ නිස්ා කේ කලෞකි කලෝ ය
තුළ හැම කවලාකව් ම ඵල නිකරෝධය ේ ගැන මුලාකවලා යි
ඉනේකනේ. නමුතේ කේ ස්ාස්නකයස, ඒ වාකගස ම කවනතේ
ස්ාස්නවලතේ කේ ඵල නිකරෝධයකිනේ තමයි අහුකවලා ඉනේකනේ .
නමුතේ කේ ස්ාස්නකයස ඵලය නිරැදසධවුණාට කහසතුව අැති ලසහි
නැවත උපදිනේන පුළුවනේ නිස්ා එතැනිනේ බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස ධමමය කදසශනා කර්ම නැහැ. කහසතුව නැතිකිරීකමනේ
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ම ඵලනිරැදසධකවනවා කියන
කදසශනා රා.

ාරණාව බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස

ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා පිනේවතුනි, කේ පටිච්චස්මුපසපාදය තුළ
ස්ඳදහනේවන කේ අවිදයාව කියන ාරණාව පිළිබඳදවයි අදතේ
අපි කේ විදියට
තා
කර්ම. ඉතිනේ එතක ාට ඒ අවිදයාව
කියන
ාරණාව අපි අදතේ විගරහ රගතේකතේ තව කදසශනා
ගණනාව ේ වුණතේ කේ මතු ර ර තා රනේන පුළුවනේ.
එකහමවුකණාතේ අපට
වදාවතේ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
අවස්නේ රනේන පුළුවනේ ම ේ ලැකබනේකනේ නැහැ.
කපළ දහමට. කපළ දහකේ අපි මුලිනේ ම මතු රගතේකතේ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග ටි
යි. පටිච්චස්මුපසපාද ධමම ය
එළියට අරකගන ඒ
ඒ පරතයකවන අා ාරය පිළිබඳදව
තා රකගන යනක ාට තමයි කේ අවිදයාව කියන එ
ඉදිරියට අරකගන ඒ විගරහ රගතේකතේ.
ඊට පස්සකස්ස දැනේ අපට තිකයනේකනේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා .
අර කියන අවිදයාව පරතයකවලා ක ාකහාම ද ස්ංඛාර
අැතිකවනේකනේ කියන
ාරණාව පිළිබඳදව තමයි අපට දැනේ
තා රනේන තිකයනේකනේ.
එතක ාට අවිජ්ජ්ා වකර්ම ද කියන එ අපි තා රා. ඊට
පස්සකස්ස එහි අවිදයා පරතයකයනේ තතේථ තකම අවිජ්ජ්ාපච්චයා
ස්ඞ්ඛාරා: අනේන එතැන අවිදයා පරතයකයනේ උපදින ස්ංඛාර
කිව්කව්
කමානවා
ද?
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා,

අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා, අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාකරා ායස්ඞ්ඛාකරා
වචීස්ඞ්ඛාකර ිතේතස්ඞ්ඛාකරා කියලා කපනේනුවා. කේ
තිකයනේකනේ ඒ

ාරනාව යි. එතක ාට කේ ස්ඞ්ඛාරය කියන
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එ

බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කබදලා කපනේනනවා හය ට.
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා, කිව්කව් කමානවා ද? ුස්ලස කච්තනා ටි
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර යි.
ාමාවචර, රෑපාවචර
ුස්ලසකච්තනා
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර යි. අපට කේ කබදීම නැතුව තවතේ කපාදු
විගරහය ේ රනේන පුළුවනේ පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියන එ ට.
තුනේභූමිකයස ම තිකයන ුස්ලස ටි පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියලා
කියනේනතේ
පුළුවනේ.
නමුතේ
කමතැන
කවනම
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාර කියලා කබදලා තිකයන නිස්ා ඒ අපි
කියනේකනේ නැහැ. කමතැන පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියලා කිව්කව්
ාමාවචර හා රෑපාවචර ුස්ල කච්තනා පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර යි.
අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා,
කියලා කියනේකනේ ියලු අ ුස්ල
කච්තනා අපුඤ්සාභිස්ංඛාර යි. අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාකරා කියලා
කිව්වහම කේක ේ අදහස් අට්ඨ තාකව් කපනේනනවා රෑපාවචර
චතුත්ථධයාන ුස්ල කච්තනාව හා අරෑපාවචර ුස්ල කච්තනා
හතර අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාර කියලා. එතක ාට කමතැන
අාකනඤ්සජ් කියලා පදකයස කියනේකනේ ඒ අපට අට්ඨ තාවට
ගියහම විගරහ රගනේන පුළුවනේ.
දැනට අපි ක ටිකයනේ
තා රගතේකතාතේ, අාකනජ්ජ් කියලා කියනේකනේ ඉඤ්සජ්න
කියලා කියනේකනේ කස්ලකවනවා කියන එ
යි. අාකනජ්ක්ධ
කියලා කියනේකනේ කස්ලකවනේකනේ නැති. විරැදසධ ධමමයනේකගනේ
ේපාකවනේකනේ නැති, කස්ලකවනේකනේ නැති යේ ධමම ටි
ේ,
ස්ංඛාර ටි
ේ තිකයනවා නේ, ඒවා අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞඛාර යි.
දැනේ රැපාවචර ස්ංඛාරයනේ නීවරණයනේට ලඟයි. ඒ නිස්ා
කේවා තුළ තවම කස්ලකවන ගතිය තිකයනවා. කමා ද,
ාමයට ලඟයි. අරෑපාවචර ස්ඞ්ඛාර කියලා කියනේකනේ
ාමකයනුතේ මිදිලා, රෑපාවචරයනේකගනුතේ මිදිලා අරෑපයට
ධයාන උපදවාගතේතු අය කේ නීවරණයනේකගනේ කබාකහෝ
අෑතේකවලා යි ඉනේකනේ. ාම ස්ං ලසපයනේකගනේ අෑතේකවලා යි
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ඉනේකනේ. කේවාකයස ාමධමමයනේකගනේ වදාවතේ කස්ාලවනේ න
බැරි නිස්ා තමයි ඒවාට අාකනජ්ක්ධාභිස්ඞ්ඛාර කියලා
කියනේකනේ.
කබදනවා
ායස්ඞ්ඛාකරා
වචීස්ඞ්ඛාකරා ිතේතස්ඞ්ඛාකරා කියලා. එතක ාට කේ
ායස්ඞ්ඛාර වචීස්ඞ්ඛාර ිතේතස්ඞ්ඛාර කියලා කවනම තවතේ
ස්ංඛාර ක ාටස් ේ නැහැ. කේ පුඤ්සඤ් අපුඤ්සඤ් අාකනඤ්සජ්
කියන ස්ඞ්ඛාරකයෝ ම තවතේ පර කබ්ධය ේ හැටියට දැ ේවුවා.
කේවා පිළිබඳදව අැතැේ විකව්චන තිකයනවා කේ කපකලස
තිකයනේකනේ කේ පුඤ්සාභි අපුඤ්සාභි අාකනඤ්සජ්ාභි ස්ංඛාර
විතර යි. නමුතේ අාකය කමා ට ද කේ කමකහම එ
ේ
කියනේකනේ. කේ නැති කදය ේ කියලා. නැහැ අැතේතටම කේ
අභිධමමපිට කයස තිකයනවාය ස්ූතර පිට කයස නැහැ යි කියලා
අපි ඒවාකගනේ තීනේදු තීරණ ගනේකනේ දහේනයාය පදනම කනා
දනේනා ම නිස්ා යි. අැතේතට ම පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරය යි කියන
එ
කයකදනේන
පුළුවනේ
ායස්ඞ්ඛාර,
වචීස්ඞ්ඛාර,
මකනාස්ඞ්ඛාර කියලා.
ුස්ල අ ුස්ල අාකනඤ්සජ්ාභි කියන
යේ නයායකිනේ කපනේනලා, ඒ
ිදුකවන දසවාර ටි යි
කපනේනුකව්:
ායදසවාරකයනේ,
වචීදසවාරකයනේ
හා
මකනාදසවාරකයනේ කියන කේ දසවාර හකයනේ ිදසධ කවනේ න
පුළුවනේ රමය තමයි බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කේ කපනේනුකව්.
එතක ාට අපි කේක නේ විගරහ රගනේනට කපර අපි කේක ේ
තිකයන ස්ඞ්ඛාරය කියන ාරණාව පිළිබඳදව අපි කපාේඩ ේ
විස්සතර රගේමු, ස්ඞ්ඛාරය යි කියන ාරණාව.
එතක ාට

ඒ

ම

තවතේ

ස්ඞ්ඛාර කියන ශබ්දය ගතේතහම අපි ඒ ට ඉස්සකස්ලසලා කපාඩි
වචනය ේ කියනේන ඕන මට.
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස කදසශනා තිකයනවා එ ම වචනය
විවිධ අර්මථවල කයකදනවා. ඒ අපි කේ, විකශසෂකයනේ අපි
කේ කපළදහම ේ බලනක ාට ඒවා කහාඳදා ාරව දැනකගන
තිකයනේන ඕන. එ ම වචනය විවිධ අථණවල තිකයනවා. ඒ
නිස්ා ඒ වචනය යේ යේ තැනේවල තිබුණා කියලා අපි දනේනා
අර්මථයට ඒ වචනය ගැලැපුකවාතේ කේ ධමමය ඕනෑ ක කන ු ට
වැරැදි අථණ නිරෑපණය
රලා තමනේකනේ දෘෂසිය බුදසධ
කදසශනාව ේ හැටියට කපනේනනේන පුළුවනේ. නමුතේ එකහනේ
කවන ෘතයය, අථණය කමා
ේ ද කියලා කතේරැේගතේත ක නා
එකහම කවනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා එ
ම වචනය විවිධ
අථණවල කයකදනේන පුළුවනේ. අනි ේ පැතේතට එ ම වචනකයස
විවිධ අථණවලට කියනවා ඒ වාකගස ම විවිධ වචනවලිනේ එ ම
අථණය ේ කියනවා. ක ායි තරේ වචන කගාඩ ේ කිව්වාට කියලා
තිකයනේකනේ එ ම අථණය ේ.
අපි උදාහරණය ේ වශකයනේ කිව්කවාතේ මුලස එ ට, අපි කියමු
ස්ස න්ධ කියන එ . ස්ස න්ධ කියන වචනය ේ කේ ශාස්නකයස
තිකයනවා. ස්ස න්ධ කියන එක ේ අපි රෑපස්ස න්ධය,
පංචඋපාදානස්ස න්ධය
කිව්කවාතේ
එ
අර්මථය ේ.
එහි
රෑපස්ස න්ධය කව්දනාස්ස න්ධය යි කිව්කවාතේ තවතේ අථණය ේ.
සීලස්ස න්ධය කිව්කවාතේ, පරඥාස්ස න්ධය කිව්කවාතේ තව
අර්මථය ේ. අගසගි ේඛනේකධා, අගසගි ේඛන්ධය කිව්කවාතේ එතක ාට
තවතේ අර්මථය ේ. කේ කේ විදියට දැනේ ස්ස න්ධ කියන එ ඒ ඒ
තැනේවල කයකදනක ාට, එ
ම වචනය යි. නමුතේ විවිධ
අර්මථවල කයකදනවා.
ඒ වාකගස ම තවතේ කදසවලස තිකයනවා, එ
ම වචනකයනේ,
විවිධ වචන කියනවා නමුතේ එ ම අර්මථයට. කබාකහෝ විට
ස්ේපූණක
ණ යනේ විරැදසධ නැහැ ඒ වචන කිව්වාට. දැනේ අපි
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උදාහරණය ේ වශකයනේ කිව්කවාතේ අපි කියමුක ෝ අපට ඔය
කේ කමතේත ස්ූතර කයස හේබකවනේකනේ කමතේතාය භි ේඛකව

භාවිතා බහුලී තා යානි තා, වතේථු තා, අනුිතා, පරිිතා,
ස්ුස්මාරදසධාය කියලා කබාකහෝ වචන කිව්වා. කේ කිව්කව්
කපාඩි කපාඩි කවනස්ස ේ තිකයනේන පුළුවනේ. නමුතේ භාවිතා
බහුලී තා, යානි තා, වතේථු තා කියලා කේ කිව්කව් කබාකහෝ
කස්යිනේ කේ නැවත නැවත හුරැකිරීකමනේ භාවිතා කිරීකමනේ
කියන අර්මථකයනේ. එතක ාට ඒ වාකගස ම තව තිකයනවා
ස්සපශතකයස තිකයනවා ඵස්සකස්ා ඵුස්නා යං ස්ේඵුිතතේතං කියලා
කේ ස්සපශත රනබවතේ, ස්සපශත රන අයුරතේ, කේ විදියට. ඒ
වාකගස ම ස්තිය කියන ක ාට තමංච අාවුකස්ා ස්ති? යා ස්ති

අනුස්ස්
ස ති, පතිස්සස්ති, ස්රණතා, ධාරණතා, අපිළාපණතා,
අස්ේමුස්ස්
ස නථා, කියලා කේ එ ම ස්තිය පිළිබඳදව විවිධ
වචනවලිනේ කියනවා. වචන කගාඩ ේ. නමුතේ එ
තිකයනේකනේ.

ම අර්මථය යි

අතන එකහම නැහැ. එ
ම වචනකයනේ විවිධ තැනේවල
කපනේනනවා. හැබැයි විවිධ අථණ තිකයනේකනේ. ඉතිනේ අනේන ඒ
නිස්ා කේ ස්ඞ්ඛාර ශබ්දය පිළිබඳදවතේ ඒ වාකගස අථණ තිකයනවා.
ඒ අපි අට්ඨ තාවට යමු අපි ඒක දි අපි. බලමු කපාේඩ ේ
ඒ පිළිබඳදවතේ.

යං පටිච්ච ඵලකමති කස්ා පච්චකයා. අපි කේ පරතයය
පිළිබඳදව, දැනේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියන එ කමතැන
අටුවාකව් කපාේඩ ේ පැහැදිළි රනවා. යං පටිච්ච ඵලකමති යම ේ පරතයකයනේ ඵලය ේ උපදිනවා නේ කස්ා පච්චකයා. ඒ ට පරතයය කියලා කියනවා.
පටිච්චාති න විනා කතන;
පරතයකයනේ කතාරව ඒ කදස කවනේකනේ නැහැ. කියන අර්මථකයනේ
එතැන කිව්කව්. තං අපච්ච ඛි
ේ තේවාති අතේකථා. පරතයකයනේ
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කතාරව කවනේකනේ නැහැ කියන එ තමයි, අවිජ්ජ්ා පච්චයා
ස්ඞ්ඛාකරා කියන ක ාට කේ ස්ඞ්ඛාරය අවිදයා පරතයකයනුයි
හටගතේකතේ. එතක ාට පරතයය කියලා කිව්කව් අවිදයාව යි.
පරතයඋපසපනේනය කියලා කිව්කව් ස්ංඛාරය යි. එතක ාට එතීති
උපසපජ්ජ්ති කචව පවතේතති චාති අතේකථා. එයිනේ උපදී පවතී
කියන බව තමයි කමතැන පර තයය. අවිදයා පරතයකයනේ
ස්ඞ්ඛාර කව්. අවිදයාකවනේ උපදී. අවිදයාව නිස්ා පවතී කියන
අර්මථය යි. අපි ච උප ාර ට්කඨා පවිචයට්කඨා. කියලා
කපනේනනවා. පරතයය කියන එ උප ාර අර්මථය හා පරතය
අර්මථය කියන කේ ාරණා කදක නේ ම තිකයනවා. ඒ නිස්ා

අවිජ්ජ්ා ච ස්ා පච්චකයා චාති අවිජ්ජ්ාපච්චකයා. තස්සමා
අවිජ්ජ්ාපච්චයා. කියලා ඒ විදියට තමයි ඒ අතන අපට
කියපු එ අට්ඨ තාකවනේ අර්මථ ද ේවලා අවිජ්ජ්ාව පර තයය
කවලා අවිජ්ජ්ා පරතයකයනේ කියන අර්මථය යි තිකයනේකනේ.
ඊට පස්සකස්ස කපනේනනවා, අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා
කියන තැන ස්ඞ්ඛතංඅභිස්ඞ්ඛකරානේතීති ස්ඞ්ඛාරා. එතැන
තිකයනේකනේ ඔබට කපකනනවා අැති. කේ ක ාටස්යි
කපනේනනේකනේ. එතක ාට ස්ඞ්ඛතං අභිස්ඞ් කරානේතීති
ස්ඞ්ඛාකරා. ස්ංඛතය කියලා කිව්කව් කමානවා ද? කේ
පරතයකයනේ හටගතේත ධමමයනේට තමයි ස්ඞ්ඛත කියලා
කියනේකනේ. එබඳදු ස්ංඛතය නැවැත නැවැත ස් ස්ස රන
අර්මථකයනේ තමයි ස්ඞ්ඛාර කියලා කියනේකනේ. ඒ ඔබ අහලා
තිකයන
ාරණාව ේ ස්ූතරවල. කේ ට කියනවා ස්ංඛතය.
නැවැත නැවැත ස් ස්ස රනවා. අපට යේ පරතය කයනේ යම ේ
හටගතේතා නේ - උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි කියමුක ා
ඔනේන දැනේ අපට අැහැතේ, රෑපයතේ, ච ේඛුවිඤ්සා ණයතේ, නිස්ා
දැකීම කවනවා. ඔනේන ස්ඞ්ඛතධමම ටි
ේ හටගතේතා.
අභිස්ඞ් කරානේතීති කියලා කියනේකනේ කේ
පිළිබඳදව අපි
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මුලාකවලා. කේ පිළිබඳදව අපි විවිධ අදහස්ස අැති රකගන
කේක ේ ස්ංඛාර අැති රගනේනවා. ස්තේත්ව-පුදසගලභාවකයස
අදහස්ස අැති රගනේනවා, ඒක ේ ඉනේනවා, තිකයනවා කියලා
අැති රගනේනවා, අර ස්ඞ්ඛත ධමමය ේ. පරතයකයනේ හටගතේ තු
ධමමය ේ. ඒ
අැතිබවට ඔනේන කච්තනාව ේ අැති රගතේතු
නිස්ා ඒ කදසවලස නැවැත නැවැත අපට ිහිකවවී එනවා.
එකහම නැතිනේ ඒවා අපි නැවැත නැවැත බලනවා. ඒවා
බලලා ඒවා උපදසදවාගනේනවා. අනේන ඒ නිස්ා තමයි ස්ඞ්ඛතං
අභිස්ඞ්ඛකරානේති නැවැත නැවැත ස්ඞ්ඛතය ස් ස්ස රන නිස්ා
ස්ඞ්ඛාර කියලා කියනවා. අපිච අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා.

ස්ඞ්ඛාර

ස්දසකදන

අාගතස්ඞ්ඛාරා

චාති

දුවිධා

ස්ඞ්ඛාරා.

එතක ාට කේ ස්ඞ්ඛාරය ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාරය අාගත ස්ඞ්ඛාරය
කියලා කදක නේ අාගත ස්ඞ්ඛාරය කියලා කිව්කව් අපි අර
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියලා කිව්කව්. එතක ාට අවිදයාව
නිස්ා
හටගතේතු
ස්ංඛාරය
යි.
තතේථ
පුඤ්සාපුඤ්සාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාරා
තකයා,
කේ
ඒ
ස්ඞ්ඛාරකයස පුඤ්සඤ්-අපුඤ්සඤ්-අාකනඤ්සජ් කියලා තුන ේ
ායවචීිතේතස්ඞ්ඛාරා තකයාති
ායස්ඞ්ඛාර, වචීස්ංඛාර,
ිතේතස්ඞ්ඛාර වශකයනේ තව තුන ට ඉකම ඡ අවිජ්ජ්ාපච්චයා

ස්ඞ්ඛාරා
කත
ස්බ්කබපි
කලාකිය ස්
ු ලා ස්
ු ලකචතනාමතේතකමව කහානේති. එතක ාට
කේ කිව්කව් ස්ඞ්ඛාරය ක ාටස්ස තුණකිනේ කපනේනුවා අවිජ්ජ්ා
පච්චකයනේ
උපදින
ස්ඞ්ඛාර,
පුඤ්සාභි-අපුඤ්සාභිඅාකනඤ්සජ්.
ාය-වචී-මකනා කියලා ස්ඞ්ඛාර වශකයනේ,
එතක ාට
කේ
ඔ ේක ෝම
කිව්කව්
කලෞකි
ුස්ලා ුස්ලකච්තනාවනේ ම පමණ යි. අැයි එකහම
කිව්කව්? කමතැන කපනේනනේකනේ ස්ඞ්ඛාර තව තිකයනවා. ඒ
ියලු ස්ඞ්ඛාරවලිනේ කමතැන අවිදයාපරතයකයනේ උපදින
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ස්ංඛාර විතරයි ගනේකනේ. ඒ නිස්ා යි කමතැන අර විදියට
කබදුකව්.

ස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාකරා,
අභිස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාකරා,
අභිස්ඞ්ඛරණස්ඞ්ඛාකරා,
පකයාගාභිස්ඞ්ඛාකරාති ඉකම පන චතේතාකරා ස්ඞ්ඛාරස්දසකදන
අාගතස්ඞ්ඛාකරා එතක ාට කේ ස්ංඛාර ස්දසදය හතර ට
ඊට

පස්සකස්ස

අපි

අාපහු

යමු,

කපනේනනවා. තව රාශිය ේ තිකයනවා. කමතැන කපනේනනවා
ස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාර, අභිස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාර, අභිස්ඞ්ඛරණස්ඞ්ඛාර,
පකයාගාභිස්ඞ්ඛාර කියලා කේ විදියට ස්ඞ්ඛාර හතර
අා ාරය ට කපනේනනවා. තතේථ (Myanmar .128) “අනිච්චා
වත ස්ඞ්ඛාරා“ති අාදීස්ු (දී.නි. 2.221, 272; ස්ං.නි. 1.186; 2.143)
දීඝනි ාය ස්ංයුතේත නි ාය අාදිය තිකයන තැනේවල වුතත
ේ ා,

ස්බ්කබපි

ස්පසපච්චයා ධේමා
‘ස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාරා‘ නාම.
එතක ාට “අනිච්චා වත ස්ඞ්ඛාරා“ කියලා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස කදසශනාව ේ තිකයනවා. එතැන ස්ඞ්ඛාරය කියන
එ
ේ කපනේනලා තිකයනවා. ඒ අැතුලු පර තයකයනේ හටගතේතු
ියලු ධමමකයෝ, ස්පසපච්චයා ධේමා ‘ස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාරා‘ නාම.
එතක ාට කේ
ස්විඤ්සාණ
අවිඤ්සාණ
රෑප අරෑප
ියලු කදසවලසවලට ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර කියලා කියනවා. කේ
ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර යි.

ේමනිබ්බතේතා කතභූම ා රෑපාරෑපධේමා
‘අභිස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාරා‘ති අට්ඨකථොසු වුත්තො. කේ තිකයනේකනේ
අභිස්ඞ්ඛතස්ඞ්ඛාරා
ේමනිබ්බතේතා කතභූම ා මමකයනේ
ඊට

පස්සකස්ස

උපදසදවාපු, මම කහසතුකවනේ හටගතේතු, රෑපාරෑපධමම ස්මූහය ේ
තිකයස නේ, ඒවාට කියනවා අභිස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර කියලා.
ස් ස්ස රපු,
මමකයනේ හදපු ස්ඞ්ඛාර. එතක ාට එතැන
රෑපාරෑපධේමා කිව්වහම එතැන රෑප හැටියට ගනේකනේ මම ජ්
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රෑපයි. කමා ද ඒ
මමකයනේ හදාපු රෑප යි. තවතේ රැප ධමම
තිබුනාට එතැන ඒ කබදලා ගනේන ඕන. එතක ාට ඒවාට
කියනවා අභිස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාරා කියලා ඊට පස්සකස්ස
කතපි

“අනිච්චා වත ස්ඞ්ඛාරා“ ති එතේකථව ස්ඞ්ගහං ගච්ඡනේති.
ඒ තේ අරක ේ ම ස්ංගරහ කවනවා. විස්ුං පන කතස්ං
අාගතට්ඨානං න පඤ්සායති. කතභූම
ස්
ු ලා ස්
ු ලකචතනා
පන ‘අභිස්ඞ්ඛරණ ස්ඞ්ඛාකරා‘ති වුච්චති. ඊට පස්සකස්ස
කියනවා

කේ

මතභූමි

-

තුනේභූමිය අනුව ගියපු
කතභූම
ස්
ු ලා ස්
ු ලකචතනා
ාමාවචර,
රෑපාවචර,
අරෑපාවචර
ුස්ලා ුස්ලකච්තනා,
මම කච්තනා, පන
‘අභිස්ඞ්ඛරණ ස්ඞ්ඛාකරාති‘ති වුච්චති. ඒවා අපි ඉස්සකස්ලසලා
කිව්කව් එකහම තා කර්ම. එතක ාට කේ අප තුළ අර මම
ස් ස්සකවන අා ාරකයනේ අැතිවන කච්තනා, පුඤ්සාභිඅපුඤ්සාභි-අාකනඤ්සජ්ාභි කියන තුනේභූමිය අනුව ගියපු
ුස්ලා ුස්ල කච්තනාවලට කියනවා, අභිස්ඞ්ඛරණස්ඞ්ඛාර
කියලා. නැවත නැවත උපදසදවමිනේ, කේ ස්ස න්ධයනේ
උපදසදවන ස්ඞ්ඛාර. තස්සස් “අවිජ්ජ්ාගකතායං, භි ඛ
ේ කව,
පුරිස්පුගග
ස කලා පුඤ්සඤ්ඤ්සකච අභිස්ඞ්ඛකරාති“ති අාදීස්ු (ස්ං.නි.
2.51) අාගතට්ඨානං පඤ්සායති. ස්ංයුතේත නි ාකයස ස්ූතරකයස
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස බුදධ
ස
කදසශනාව කපනේනනේකනේ.
එතැන කියනේකනේ අවිජ්ජ්ායගකතා භි ඛ
ේ කව අවිදයාකවනේ
යු ේත වූ පුදසගලයා
මහකණනි,
පුඤ්ඤ්
ස ඤ්සකච
අභිස්ඞ්ඛකරාති“ති පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරය ද රැස්ස
රයි.
අපුඤ්සාභිස්ඥසඛාරය ද රැස්ස ර යි. අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාරය ද
රැස්ස රයි. කේ ියලසල අවිජ්ජ්ාකවනේ යු ේත වූ ක නා කියලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස කේ ස්ූතර කදසශනාවනේවල තිකයනවා.

ායි කචති ං
පන
විරියං
‘පකයාගාභිස්ඞ්ඛාකරා‘ති
වුච්චති.
කස්ා
“යාවති ා
ඊට

අමතරව
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අභිස්ඞ්ඛාරස්සස් ගති තාවති ං ගනේතව
ේ ා අ ඛ
ේ ාහතං මඤ්සකඤ්
අට්ඨාසී“ති අාදීස්ු (අ. නි. 3.15) අාගකතා. අංගුතේතර නි ාකය
ස්ූතර පාඨය ේ තිකයනවා. ඒ ස්ූතර පාඨය කපනේනලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස, පකයාගාභිස්ඞ්ඛාර කියලා කියනවා.
ායි වීයයතකයනේ, ායි මචති වීයයතකයනේ, යු ේතව
අපි අැති රගනේනා ස්ඞ්ඛාරවලට කියනවා පකයාගාභිස්ඞ්ඛාර
කියලා.
ඉතිනේ ඒ විතර ේ කනකවයි න ක වලඤ්සච එකතකයව,
එතැනිනේ අවස්නේ කවනේකනේ නැහැ. තවතේ අඤ්සකඤ්ි

“ස්ඤ්සාකවදයිතනිකරාධං ස්මාපජ්ජ්නේතස්සස් කඛා, අාවුකස්ා
විස්ාඛ, භි ඛ
ේ ක
ු නා පඨමං නිරැජ්ක්ධති වචීස්ඞ්ඛාකරා, තකතා
ායස්ඞ්ඛාකරා තකතා ිතේතස්ඞ්ඛාකරා“තිඅාදිනා (ම.නි. 1.464)
මජ්ක්ධිම නි ාකයස තිකයන කවදලසල ස්ූතර කයස2 එකහම ස්දහනේ
කවනේකනේ. විශාඛ, පළමුවම වචීස්ඞ්ඛාර නිරැදසධකවනවා.
ිතේතස්ඞ්ඛාර
ායස්ඞ්ඛාර නිරැදසධකවනවා කියලා එතැන
ස්ඞ්ඛාර
ාය ස්ඞ්ඛාර වචීස්ඞ්ඛාර ිතේතස්ඞ්ඛාර කියලා ඒ
විදියට කේ ස්ඞ්ඛාරය කියන එ
කපනේනනවා. එතක ාට
දැනේ අපට හේබකවනවා තව පඤ්සචඋපාදානස්ස න්ධය තුළ
ස්ඞ්ඛාරය ේ තිකයනවා ස්ංස්ස ාරස්ස නේධය කියලා. අනිච්චා
වත ස්ඞ්ඛාරා කියලා තව තැනේවල කියනවා. තව ඒ වාකගස
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියලා. කේ විදිකයස ස්ඞ්ඛාරය
පිළිබඳදව එ
ම වචනය විවිධ අර්මථවලට කපනේනලා
තිකයනවා. නමුතේ කමතැන බුදුජ්රාණනේ වහනේකස්ස කේ අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියලා කිව්කව් අභිස්ඞ්ඛරන ස්ඞ්ඛාර ටි
යි. ඒ කියනේකනේ තුනේභූමිය අනුව ගිය පු
ුස්ල-අ ුස්ල හා
අාකනඤ්සජ්ාභි කියන කේ ස්ඞ්ස්ස ාරයනේ ටි
තමයි අවිදයා
2
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පරතයකයනේ උපදිනේකනේ කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා
රා.
එතක ාට ඒ තමයි කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියන
කේ වචනකයස පදගථාර්මථය. ඒ
ඔබට යේ ගැටලුව ේ
තිකයනවා නේ පස්ුව ස්ා ච්ඡාකව් දී අහනේන පුළුවනේ.
ඊට අමතරව අපි අාපස්ු ගිකයාතේ ස්ූතරයට, එතක ාට කේ
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර, අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර, අාකඤ්සජ්ාභිස්ඞ් ාර
කියන ඒවා, කේ මම ක ටි විගරහය ේ රළා නතර රනවා.
කේක ේ තව විස්සතර ටි
ේ තිකයනවා අපට
තා රනේ න
කබදලා. අපි ඒ ඉදිරිකයස දී තා රමු.
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියලා කිව්කව්, ධමමකයහි ස්ඳදහනේවන
ාමාවචර ුස්ල කච්තනා අට, දානමය, සීලමය, භාවනාමය
වශකයනේ ගතේතහම
ාමාවචර මහා
ුස්ලස ිතේ අට ේ
තිකයනවා. ඔබ අහලා අැති. කස්ෝමනස්සස් ස්හගත
ඥානස්ේපරයු ේත, අස්ං ාරි , ස්ස්ං ාරි , ඥානවිපසපයුතේත
අස්ංඛාරි , ස්ස්ංඛාරි
උකපක්ෂා ස්හගත ඥානස්ේපයු ේත
ස්ස්ංඛාරි
අස්ං ාරි
අාදී
වශකයනේ
කලෝ කයස
ාමකලෝ කයස ඉනේන ක ායි ාටතේ උපදිනේන පුළුවනේ ුස්ලස
පිළිබඳදව හත ට
ඩලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කපනේනුවා,
කේවා ුස්ලස කච්තනා අට. එතක ාට අභිධමමය දනේනා අය
කේ දනේනවා. ඒ ටි යි රෑපාවචර
ුස්ල කච්තනා ටි යි,
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අර්මථ
දැ ේවුවා.
අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියලා කියනවා, අ ුස්ල කච්තනා
කදාළහ ේ තිකයනවා. කලෝභ මූලකයස කලෝභය නිස්ා උපදින
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ිතේ අට ේ තිකයනවා. දසකව්ෂය නිස්ා උපදින දසකව්ෂ මූල ිතේ
කද
ේ තිකයනවා. කමෝහය නිස්ා උපදින, කමෝහ මූල ිතේ
කද
ේ තිකයනවා. ඔ ේක ෝම කදාළහ යි. එතක ාට කේ ියලු
ම, අ ුස්ල ිතේ කදාළහ ම, අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර හැටියට
ගැකනනවා.
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාර හැටියට ගැකනනේකනේ අරෑපාවචර ුස්ල
කච්තනා ටි
යි. ඒ
යේ අදහස් ේ කපනේනනවා. කේ
රෑපාවචර චතුතේථජ්ක්ධාන ුස්ල කච්තනාවතේ ගනේන පුළුවනේ
බව අට්ඨ ථාකව් කපනේනනවා. නමුතේ අපි ස්ාමානයකයනේ
කපාදුකව් ගතේකතාතේ කියනේකනේ අරෑපාවචර
ුස්ල කච්තනා
හතර,
ඒ
කියනේකනේ
අා ාස්ානඤ්සචායතන,
විඤ්සාණඤ්සචායතන,
අාකිඤ්සචඤ්සායතන,
කනවස්ඤ්සානාස්ඤ්සායතන කියන ුස්ල කච්තනා ටි යි.
ඒක ේ විපා -කිරිය- ුස්ලස කියලා අරෑපාවචර ිතේ වශකයනේ
ගතේතහම කදාළහ ේ තිකයනවා. නමුතේ කමතැන ගනේකනේ
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියලා කියන මම ටි කනේ. ඒ
නිස්ා විපා
රය
ි ාවල
මම නැහැ කනේ. ඒ නිස්ා ඒ ටි
ගනේකනේ නැහැ. කමතැන ගනේකනේ මම කච්තනා ටි විතර යි.
ඒ යි හතර ේ කියලා කපනේනුකව්. එතක ාට ඒ ඔ ේක ෝම
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාර යි.
එතක ාට කේ ස්ංස්ස ාරයනේ, අපි ඉදිරිකයස දී විගර හ
රමු,
එතක ාට පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර,
ායස්ඞ්ඛාර, වචීස්ඞ්ඛාර,
ිතේතස්ඞ්ඛාර කියන තුකනනේ ම කවනේන පුළුවනේ.
ය
මුලසකවලා පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර අැතිකවනේන පුළුවනේ. වචනය
මුලසකවලා අැතිකවනේන පුළුවනේ. ිත මුලසකවලා අැතිකවනේ න
පුළුවනේ. ඒ ඔ ේක ෝම පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර අැතිකවනේන පුළුවනේ,
දසවාර තුකනේ.
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අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරතේ අැතිකවනේන පුළුවනේ,
ායස්ඞ්ඛාර,
වචීස්ඞ්ඛාර, ිතේතස්ඞ්ඛාර වශකයනේ,
ය, ිත, වචන
මුලසකවලා. හැබැයි, අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාර කේ
ායස්ඞ්ඛාර
වචීස්ඞ්ඛාර කියන දසවාර කදක නේ අැතිකවනේකනේ නැහැ.
ිතේතස්ඞ්ඛාරකයනේ
විතර
යි
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාර
අැතිකවනේකනේ. ඉතිනේ අනේන ඒ විදියට
ඒක ේ කබදීම ේ
දතයුතු යි.
ඊට අමතරව අපි කේක ේ (කවලාව මදිකවයි) තව ස්ූතර ය ේ
තිකයනවා ස්ඤ්සකච්තනා ස්ූතය
ර 3 කියලා. ඒ
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කේ ායස්ඞ්ඛාර වචීස්ඞ්ඛාර ිතේතස්ඞ්ඛාර අවිදයාව
අැති ලසහි ම කවනවා. ඒ
උපදින අා ාරය පිළිබඳදව
කපනේනනවා. නමුතේ අපි ඒ
ස්ූතරය ේ අනුස්ාරකයනේ
කපකනනේකනේ, ස්ඤ්සකච්තනා ස්ූතය
ර කියලා. ඒ
අපි ඊළඟ
ස්ැකර්මට තබනවා. කේක ේ ගැටලු හරි ස්මහරවිට කේ
ස්ා ච්ඡාව තුළිනේ යේ යේ අපට අවශය තැනුතේ මතුකවන
නිස්ා ස්ා ච්ඡාවට ඉඩ තබනවා.
අද දවකස්සදී අපි තා කළස අවිදයාව පිළිබඳදව නැවත අපි
විගරහය ේ
රා. නැවත ස්මාකලෝචණය ේ
කරාතේ: අවිදයාව
පිළිබඳදව අට ාරණය ේ පිළිබඳදව තා රා. විකශසෂකයනේ අද
මතු කර්ම පුබ්බනේකත ංඛති, අපරනේකත ංඛති. කේ අතීත
අනාගතය පිළිබඳදව ස්තේත්ව-පුදග
ස ලභාවකයනේ ගනේනා දෘෂසි හා
ඒවා අැතිබවට හා නැතිබවට ගනේනාබව අපි තා රා. ඒ
වාකගස ම කේ අැත හා නැත අනේත කද ක ායි තරේ අකපස
ජීවිතවලට බලපාමිනේ ක කලස්ස අැතිකවනවා ද කියන එ
තා
රා. ඉතිනේ නැහැ කියන එ
කේ කලෝ යා කේ
3

බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - සංයුත්ත නිකොය (2) 378වැනි පිටුව.
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දනේකනේ නැහැ කියන එ තුළ අපට පිහිටනේන බැහැ. කේ
නැතිවුණතේ නැවත උපදින නිස්ා ඒ ධමමයනේකගනේ අපි
යු ේතබව අපි කතේරැේගනේන ඕන. ඉතිනේ ඒ නිස්ා අපි ට
එකහම නැහැ කියලා කබ්රිලා යනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ,
එයිනේ මිදුනාට.
ලස්සස්න තාව ේ තිකයනවා ඔබ අහලා අැති කේ පිට කයස
අට්ඨ තාකව් ම, මං හිතනේකනේ එනේකනේ. ඒ ස්තය ස්තාව ේ
පිළිබඳදව යි. ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා පිරිස් ේ චාරි ාකව් යන
ක ාට, ඒ බාල ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා තේ හිටියා. එ ේතරා
පුරැෂකය ේ ඉස්සස්රහට හේබවුණා. දැලි
ුණු ගාකගන,
අායුධය ේ අතිනේ අරකගන, එන මනුස්සස්කය ේ දැ ේ ා. ඒ
මනුස්සස්යා දැ පු ගමනේ අර කපාඩිහාමුදුරැවනේට හිනා ගියා. ඒ
මනුස්සස්යා ඉනේන ඒ විලාස්ය දැ ලා. ඉතිනේ අර කහසන මම
හිතනේකනේ වැඩ රළා, දැලි ගාකගන අැවිලසලා තිකයනේකනේ. අර
මනුස්සස්යා එතැන නතරකවලා, අර කපාඩි ස්සවාමීනේ
වහනේකස්සලාට කියනවා, ‘ඔබ හිනාකවනේන එපා ඔකහාම මම
දිහා බලලා. ඔබ අද ඔය ිවු කර්ම හිටියාට
ඔබටතේ කේ
තතේත්වය කවනේන පුළුවනේ‘. එයා ම උපමාවට කගනැලසලා
කියනවා, ‘ස්සවාමීනි, මම මීට කපර කේ ශාස්නකයස ම
පැවිදිකවච්ි ක කන ේ. මම මීට කපර කේ ශාස්නකයස
පැවිදිකවළා, උපස්ේපදාව ලබලා, මම අභිඥා පවා
උපදවාගතේතා. උඩිනේ ගියා. එ
එ
කදසවලස මවලා
කපනේනනේන පුළුවනේ ම තිබුණා. ඒවාකයස කේ විදියට ධයාන
ලබාකගන අභිඥා ලබාකගන හිටපු ක කන ේ. නමුතේ කේ
ියලසලනේකගනේ ම මම පිරිහිලා අද කේ තතේත්වයට පතේවන
ු ා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ ිත පිළිබඳදව ඔබ විශසවාස් රනේන එපා.
ඔබට ද කේ
විය හැකියි. ඒ නිස්ා කපාඩිහාමුදුරැවකනේ
හිනහකවනේන එපා‘ කියලා කේ විදියට කියලා කිව්වා.
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ඉතිනේ අනේන ඒ විදියට අද අපි අපට යම ේ නැහැ කියලා
ඒක නේ අපව උස්ස්ස රලා තියාගනේනතේ බැහැ. යේකිි
පුදසගලකය ේ යේ වැරැදි තැන ඉනේනවා කියලා ඔහු පහතේ
කියලා අපට තා රනේනතේ බැහැ. කමා ද, ඒ පහතේ තැනට
අප ද පතේකවනේනතේ පුළුවනේ. තවතේ අපි තාව ේ කිව්කවාතේ
අපට කේ දසකව්ශය නැති රවන කහාඳද තාව ේ කේ . යේ
ක කන ේ වැරැදසද ේ
රන
ක ාට අපට තරහා යනවා.
එතක ාට ඒ පුදසගලයා යේ වැරැදසද ේ රනේකනේ යේ ධමම ය ේ
ඔහුකගස ස්නේතානකයස තිකයන නිස්ා නේ, අපි කියමුක ෝ,
වැරැදසද ේ
රනේකනේ එ ේක ෝ ඔහුකගස කමෝහය හා කලෝභය
මුලසකවලා. එකහම නැතිනේ කමෝහය හා දසකව්ශය මුලසකවලා.
යේ වැරැදසද ේ රනවා නේ, ඒ පුදග
ස ලයාට අපි කදාස්ස කියලා,
පහතේ රළා, නිනේදා
රලා, බැනලා, එකහම නැතිනේ අපි
තරහතේ ගනේනවා. හැබැයි ඒ ඔය වැරැදසද ම රනේන පුළුවනේ
කහසතු වූ අවිදයාව හා කලෝභය හා කමෝහය එකහම නැතිනේ
කලෝභය හා දසකව්ශය,
කහෝ කේ තුන ම අප තුළතේ
ස්නේතානගතව අපරහීනව තිකයනවා. ඒ නිස්ා ඒ වැරැදසදට වඩා
වැරැදසද ේ ස්මහරවිට අප අතිනේ ිදුකවනේන පුළුවනේ.
අනේන ඒ නිස්ා අපි, ඒ ගැන හිතලා ක කන ේ ක කරහි
තරහ ේ එනවා නේ තව ක කන ේ පහතේ රලා හිතනවා නේ
ඒක නේ අපට මිකදනේන පුළුවනේ. කමා ද, ඒ ධමමය මම ගාවතේ
තිකයනවා කනේද, ඒ නිස්ා මම කේ පුදසගලයාට කදාස්ස කියන
එ වැරැදි යි කනේ ද, කේ පුදසගලයාට කමකහම කියන එ
වැරැදි යි කනේ ද, විකශසෂකයනේ අපට ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා
ස්ේබන්ධකවලා, ඒ කදසවලස අපට එනේන පුළුවනේ. අපි
කබාකහෝවිට, ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලාකගස යේ අඩුපාඩුව ේ
දැ ේක ාතේ ඒවාට පුදුමා ාරකයනේ කිපිලා, කදාස්ස කියලා,
නිනේදා රනවා. හැබැයි ස්මහරවිට ඒ ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා ඒ
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ිවුරැ දාගතේතාට, පැවිදිවුණාට, උනේවහනේකස්සලා ක කලස්ස
නැති රළා නැහැ.
ාමයනේකගනේ මිදිලා නැහැ. ඒ නිස්ා
අඩුපාඩු කවනේන පුළුවනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා තමනේ ගාව ඊට වඩා
අඩුපාඩු කගානේන ේ තියාකගන අරවාකගස එ
අඩුපාඩුව ේ
දැ ේ ාට අප ඒ ක කරහි අමනාපය, තරහාව අැති රගනේකනේ
නැතුව, අර විදියට හිතුකවාතේ අපට ස්සවාමීනේවහනේකස්ස නම ේ
ක කරහි පවා එන ඒ අ ුස්ලය අපට නැති රගනේන
පුළුවනේ ම තිකයනවා.
කේවා පිළිබඳදව අපි තා රමිනේ අැත නැත කියන කදසවලස
පිළිබඳදව තා රළා, අවිදයාව පිළිබඳදව, කේ අට ාරණය ේ
පිළිබඳදව
කනා
දනේනා ම කියන
එ
මනාක ාට
මතු රගතේකතාතේ ඒක නේ අපට මිකදනේන පුළුවනේ කියන එ
කේ
ච්චානකගාතේත ස්ූතරය ඉදිරියට කගනැලසලා අපි
තා
රා. ඒ කිව්කව් කේ ච්චානකගාතේත ස්ූතරය ඉදිරියට අරකගන
කේ ස්ේමාදිට්ිය අැතිකවච්ි ක නාකගස මානි
තතේත්වය
ක ාකහාම ද? ඒ මානි
තතේත්වය තිබුකණාතේ කනාකය ේ
මුලාවලට කේ ශාස්නකයස අැතිවන මාගත ඵලලාී මුලාවලට
පවා යනේකනේ නැතුව, තමනේට ම, තමනේ ම පරතයකවක්ෂා රළා,
තමනේකගස මාගතඵලය තිකයනවා ද නැදසද කියන එ
කහායාගනේන පුළුවනේබව කියන එ අපි ඒ ච්චානකගාතේත
ස්ූතරය අැස්ුකරනේ ස්ේමාදිට්ියට පතේවුණා කියලා කියනේකනේ
ක කතකිනේ ද, කියන එ අපි තා රා.
ඊට පස්සකස්ස අවස්ානයට තා කර්ම ස්ඞ්ඛාරය කියන එ යි.
අවිදයා පරතයකයනේ ස්ඞ්ඛාර කවනේකනේ ක ාකහාම ද කියන
එ
පිළිබඳදව අපි තා කර්ම. එතක ාට ඒක ේ පරතය කවන
අා ාරය පිළිබඳදව
තා රා. ඒ අවිදයාව කියන එ
තිබුකණාතේ, අනිවායයතකයනේ ම ස්ඞ්ඛාර කවනවා. දැනේ මට
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අ ුස්ලස කනා වුණාට, මකගනේ කවනේන පුළුවනේ බව තිකයන
නිස්ා ඒ අ ුස්ලයනේකගනේ යු ේත යි කියන එ .
ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ විදියට ස්ඞ්ඛාරය පිළිබඳදව පුඤ්සාභිඅපුඤ්සාභි වශකයනේ තා රා. ඒ අපි ඊළඟවාරකයස කේ
ටි
ේ කබදලා, ඒ ස්ඞ්ඛාරය අැතිකවනේකනේ ක ාකහාමද කියන
එ පිළිබඳදව අපි තා රමු. ඊට අමතරව ස්ඞ්ඛාර ශබ්දය
පිළිබඳදව අපි තා රා, විිධ අථණවල කයකදන බව. ඒවාතේ
හරි වැදගතේ. අපි කේ ස්ාස්නකයස අපි ස්මහරවිට ධමම පරචාරය
රන ක ාට, ධමමය තව ක කන ුට කියා කදන ක ාට, ඒ
අථණ නිවැරැදිව අරකගන ඒවා විගරහ
රනේන,
ස්ාස්නකයස
නිවැරැදිව අපට කපනේනනේන කේවා වටිනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා
කහාඳදයි කේ ියලු කදසවලස පිළිබඳදව ඔබට පරශසන ගැටලු
තිකයනවා නේ, විමස්නේන අවස්සථාව කදනවා. හැම කදනාට
ම. කතරැවනේ ස්රණ යි.
----------

----------

----------

---------

පරශසනය:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, අපි දැනේ ිතේ පිළිබඳදව
ඉකගනගනේනාක ාට දැනේ පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියනක ාට අපි
කලෞකි
ුස්ලස ිතේ ටි
ගතේකතාතේ, අපට කහාඳදට ම
කතේකරනවා ස්සවාමීනේ වහනේස්, අවිදයාව කියන එ ඒ ිතේවල
කනාකයකදන බව දනේනවා, ඒ
ුස්ල ිත ේ නිස්ා.
එතක ාට අවිදයා පරතයකයනේ ඒ ුස්ල ස්ංස්ස ාරය ේ එනවා
කියන ක ාට අහලා තියනවා, අවිදයාව කියන එ උපනිශර
පරතයකයනේ තමයි ඒ ට කයකදනේකනේ කියලා. ඒක ේ
ස්තයතාවය ේ තිකයනවාද? ඒ
ක ාකහාම ද තව දුරටතේ
කතේරැේගනේකනේ කියන එ
කපාේඩ ේ දැනගනේන ඕන
ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඒ කියනේකනේ අතීත අවිදයාව නිස්ා ද,
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නැතිනේ ක ාකහාමද ඒ
එ .

හරියට ම කතේරැේගනේකනේ කියන

පිළිතුර:- ඒ මහතේමයා අහපු පරශසනය ඉතා වැදගතේ. මම ඒ
ක ාකහාමතේ ඊළඟ වාරකයස දී
කේ පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරයට,
අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරයට,
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාරයට
අවිදයාව
පරතයකවන අා ාරය පිළිබඳදව ක ාකහාමතේ තා රනවා. ඒ
නිස්ා අපට ඒක ේදී කබාකහෝ විස්සතර අට්ඨ තා අනුස්ාරකයනේ
හා ඒ ඒ කදසශනානුස්ාරකයනේ ඔබට දැනගනේන පුළුවනේ.
නමුතේ ඒ
කපළදහකේ ම තිකයන එ
ේ. අභිධමමපිට ය
ගතේතහම පට්ඨානපර රණකයස ඊට අමතරව අපට තවතේ ඊට
කමහා පර රණ ගතේතහේ ඒවාකගසතේ කේ පරතයවීම පිළිබඳදව
කපනේනනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ස්ූවිි පරතය කියලා ක ාටස් ේ
තා රනවා. අපට අද කේ දු උපදින කහසතුව තණේහාව යි
කියලා එ
ේ කපනේනුවාට, ඒවාකගස ම ස්ංඛාරයට කහසතුව
අවිදයාව යි කියලා එ
ේ කපනේනුවාට,
වදාවතේ එ
ම
කහසතුවකිනේ එ
ඵලය ේ උපදිනේකනේ නැහැ. ඵලය ේ
උපදිනේකනේ නා නා කහසතුවලිනේ කියන ධමම තාවය ේ තිකයනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ කහසතු පරතයභාවයනේ කපනේනනක ාට
විකශසෂකයනේ කේ අවිජ්ජ්ාව කියන එ ස්ංඛාරයට අවිදයාව
නමැති කහසතුව ලං රළා තා ළහම ඒ පරතය කවනේ න
පුළුවනේ අා ාර කද
ුයි ඒ කපනේනුකව්. ස්ේපරයු ේත ව
කයකදනේන පුළුවනේ. ඊට පස්සකස්ස උපනිශරය වශකයනේ
කයකදනේන පුළුවනේ කියන එ . ස්ේපරයු ේතව කයකදනවා
කියනේකනේ ිකතේ ම ඒ ධමමය කයකදනවා. කලෝබය. ඉතිනේ ඒ
නිස්ා ඒක ේ ඒ අ ුස්ලයනේකගස ඒ හිකතේ ම කලෝභය කයකදනවා
කියන එ ට අපට පරශසනය ේ නැහැ. එකහම හිකතේ ම
ස්ේපරයු ේතව, එ ටම කයකදනේන පුළුවනේ. රෑපයතේ එ ේ
41

ස්ේපරයු ේතකවලා කනකවයි. නාම ධමම අතර ස්ේපරයු ේතව
කේ අ ුස්ලය තුළ අවිදයාව, එකහම නැතිනේ කමෝහය කියන
ධමමය කයකදනේන පුළුවනේ. නමුතේ කේ ුස්ලස රන ක ාට,
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර, අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාර, කේ කදසවලුතේ රන
ක ාට අවිදයාව ඒ ිකතේ කනා කයදුණාට එකහම අවිදයාව ේ
කනා තිබුණා නේ එබඳදු ස්ඞ්ඛාරය ේ රැස්සකවනේකනේ නැහැ. ඒ
නිස්ා කනා දනේනා ම කියන එ ඔහු තුළ අපර හීණව තිකයන
නිස්ා කලෝ ස්තේත්වයා භව තණේහාකවනේ පිනේ රනවා. ුස්ලස
රනවා. ධයාන ලබාගනේනවා. එතක ාට කේ ධයාන ලබනේන
ක කන ේ
වීයයතය
රන
ක ාට
දානමය,
සීලමය
පුනය මමයනේ රන ක ාට, ඒ ිකතේ අවිදයාව කයදිලා නැහැ.
නමුතේ කේ ස්ස්ර පිළිබඳදව කනා දනේනා ම නිස්ා ඒ යහපතේ
කියලා හිතාගනේන කදසවලස පවා යේ අා ාරයකිනේ ඒවා
ගරහණය රකගන, ඒවා තුළ නිතයභාවය අැති රකගන ුස්ලස
රනවා. එතක ාට ඒ කවලාකව් දී අවිදයාව කියන එ
බලවතේ කලස් උප ාරකවලා තිකයනවා.
ඒ උපනිශරය කියලා කියනේකනේ ඒ යි. නිශරය පරතයය,
උපනිශරය පරතයය කියලා පරතය කද
ේ තිකයනවා. උපනිශරය
පරතයය කියලා කියනේකනේ බලවතේ කලස් උප ාර වීම යි.
උදාහරණය ේ වශකයනේ ගතේකතාතේ අපට කලෝභය කියන එ
අපරහීණව තිකයන නිස්ා තමයි ක කන ේ පිනට කලෝභ
රනේකනේ. කලෝභකයනේ පිනේ රනේකනේ. හැබැයි ඒ රාට ඒ
හිකතේ කලෝභය කයදිලා නැහැ. නමුතේ එයාකගස ස්නේතානගතව,
අපරහීණව තිකයන නිස්ා
තමයි එකහම පින වුණතේ
අලසලාගැනීකේ හැකියාව ේ ඔහුට අැවිලසලා තිකයනේකනේ. ඉතිනේ
අනේන ඒ නිස්ා ඒ වාකගස කේ උපනිශරය කියලා කියනේකනේ
බලවතේ කලස් උප ාර කවනවා. හැබැයි ඒ
කයදිලා
කනකවයි. ඒ උප ාර කවනේකනේ කයදිලා කනකවයි. ඒ නිස්ා
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අපි ඒ
උපමා අනුස්ාරකයනේ අපි ඊළඟ වාරකයස දී, කේ
ස්ඞ්ඛාරය පුඤ්සඤ්-අපුඤ්සඤ්-අාකනඤ්සජ්ාභි වශකයනේ අවිදයාව
කේවාට පරතයකවන අා ාරය අපි පරතයය අරකගන අපි
තා රමු.
දැනට ක ටිකයනේ මත තියාගනේන: කමකහම පරතය කද
ේ
තිකයනවා. ඒ
අැතේත ේ. එතක ාට ඒ
ස්ේපරයු ේත හා
උපනිශරය වශකයනේ, ඒ කියනේකනේ එ ට කයදීේ වශකයනේ
අ ුස්ලයනේකගස එ ට ම කයකදනවා. නමුතේ
ුස්ලයනේකගස
එකහම කයකදනේකනේ නැහැ. ඒ
විපරයු ේත වශකයනේ
පරතයකවනවා. උපනිශරය වශකයනේ පරතයකවනවා කියලා
කියනේකනේ උප ාර භාවකයනේ, බලවතේ කලස් උප ාර
රනවා. ඒ නිස්ා තමයි ස්මහර අය පින කියන එ දැඩිව
අලසලාකගන ඒවාකයස අැලිලා, ගැලිලා රනේකනේ. ස්මහර අය ඒ
පින ම රනවා. හැබැයි ඒ වාකගස, ඒ තරේම අැකලනේකනේ
නැහැ. එකහනේ කේ උපනිශරයභාවය කියන එ
අඩුවැඩි
වශකයනේ ඒ ස්නේතානවල කයකදනවා. ඒ අනුව තමයි ඒ ,
අපි කහාඳදට ඒ එ
ේ ඉදිරියට අරකගන වටහාගතේකතාතේ
තමනේට කේ උපනිශරය පරතයකයස ශ ේතිය කියනේකනේ කමා
ේ
ද කියන එ ඔබට වටහාගනේනට පුළුවනේ. ඒ අපි ඉදිරිකයස
දී, ඊළඟ කදසශනාකව් දී ටි
ේ වැඩිපුර
තා රමු. දැනට
කමකහම පරතයභාවයනේ කද
ේ තිකයනවා කියන එ
මත තියාගනේන.
---------පරශසනය:- ස්සවාමීනේ වහනේස් අපි අර ස්ංස්ස ාර ස්ඞ්ඛත
ස්ංස්ස ාර අස්ංඛත ස්ඞ්ඛාර. අස්ඞ්ඛණ ස්ංඛාර, පකයෝග
අභිස්ඞ්ඛාර කියන ක ාට
පැහැදිලි වුණා මදි ස්සවාමීනේ
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වහනේස්. එතක ාට එතැන දැනේ අපිට අදාලකවනේකනේ දැනේ
අකපස කේ දැ ේම ගකව්ශණය
රන ක ාට කේ ගැන අපි
පුහුණුකවන ක ාට දැනගනේන ඕන කදස තමයි අභිස්ඞ්ඛරණ
ස්ංඛාර, එතක ාට ස්සවාමීනේ වහනේස්, කේ අනි ේ ස්ඞ්ඛාර,
ස්ඞ්ඛත ස්ං ාර, අභිස්ංඛත ස්ංඛාරවල තිකයන කයදීම
කමා
ේ ද. අපට ඒ වැදගතේකවනේකනේ අැයි ස්සවාමීනේවහනේස්
කමතැන දී ස්ා ච්ඡා රනේන.
පිළිතුර:- එතැන වැදගතේ කවනේකනේ අපට ස්ංඛත ස්ඞ්ඛාර
කියන එ වැදගතේ කවනේකනේ විදශතනා රන ක ාට එතැන
දැනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස, ස්බ්කබ ස්ඞ්ඛාරා කියලා කිව්කව්,
ඒ කිව්කව් ියලු ස්ංස්ස ාරකයෝ කියලා ගතේකතේ එතැන අපි
ගතේකතාතේ එකහම ඒ පරතයකයනේ හටගතේතු ියලු ධමමකයෝ
ගැන යි කිව්කව්. ස්බ්කබ ස්ඞ්ඛාරා අනිච්චාති කියලා
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස යේ ධමමය ේ කදසශනා රළා තිකයනවා.
එතක ාට එතැන ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාරය ේ. එකහනේ පරතයකයනේ
හටගතේත ධමමයනේ තිකයනවා නේ, කේ ියලසල ම අනිතය
ධමමයට යටතේ. ඒ නිස්ා තව පැතේතකිනේ කිව්කවාතේ යේ ධමම ය ේ
පරතයකයනේ හටගතේතා නේ, ඒ ියලු ධමම අනිතය යි. ඒ නිස්ා
ස්ඞ්ඛාර කියන වචනකයනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස හ ුලුවලා
කපනේනනවා, කේ ියලු, නාම-රෑප ියලු ධමමකයෝ තුනේභූමිය
අනුව ගියපු ියලු කදසවලස කපනේනනවා. දැනේ ඕ අපි ඔය
විදියට කනා කියා අපි කේ එකිනේ එ කපනේනනේන ගිකයාතේ
කේ මහා අවුල ේ කවනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ස්මහර කදසවලස
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස හ ුලලා, ැටි රළා, කලා ු අර්මථය ේ
කපනේනනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා එතැන ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර කියලා
යේ තැන තිකයනවා නේ ඒ කිව්කව් කේ අනිතයයි කියලා
කියන අපි රැස්ස රන කේ
ුස්ලස, අ ස්
ු ලස, කහෝ පිනේපවු
විතර ේ කනකවයි, කේ හැම කදය ේ ම අනිතයභාවයට
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පතේකවනවා. ඒ වාකගස කදය ේ කතේරැේගනේන අපට ඒ වාකගස
කදය ේ අවශය කවනවා. ඊට පස්සකස්ස, අභිස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර
කියන එ
අපට වැදගතේ කවනේකනේ එතක ාට අප තුළ
උපදින විපා
ටි
තමයි එතැන ගනේකනේ.
මමකයනේ
හටගතේතු, රෑපාරෑප ධමමකයෝ හා එතැන රෑපයතේ ගනේනවා,
රෑප විපා
කනකවයි. නමුතේ එතැන රෑපයතේ
මමජ් රෑප
කියලා ක ාටස් ේ තිකයනවා. ඉතිනේ එතක ාට ඒ මමජ් රෑප
කියන ඒවා කේ
මමකයනේ හටගතේතු කදසවලස. ඒ
මමකයනේ
හටගතේතු රෑපවලට අපට බලපෑේ රනේන බැහැ. අකපස හිකතේ
කච්තනාව මත ඒවා උපදිනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා ඒ ඒ මම
පරතයය තිකයන තා ේ ලස ඒ අැහැ, න නාස්ය, කේ ධමමකයෝ
හටගනේනවා. අපි රෑප බැලුවතේ, නැතතේ, ඒ අැහැ මමකයනේ
අැතිකවමිනේ, නැතිකවමිනේ පවතිනේකනේ. ඒ
න, නාස්ය
අැතිකවමිනේ, නැතිකවමිනේ පවතිනේකනේ.
ඒ වාකගස ඊට පස්සකස්ස විපා ටි ගතේතහම, අපි හිතමු අපට
යේ කව්ලාව ඉෂසඨවූ විපා ලැකබනවා. අනිෂසඨ වූ කදසවලස
දකිනේන අහනේන ලැකබනවා. ස්මහරවිට අපට යේ කදසවලස
නිස්ා කනාකය ේ කදසවලස
ුස්ල වශකයනේ කහාඳද නර
වශකයනේ කවනේන පුළුවනේ. කමකහම ගතේතහම කේ ඔ ේක ෝම,
දැනේ ච ේඛු විඤ්සාණ කස්ෝතවිඤ්සාණ අාදී කදසවලස ගතේතහම
කේ ඔ ේක ෝම මමයට අනුරෑපව ලැකබන ඒවා. ක කන ුට
කහාඳද කදසවලස දකිනේන අහනේන ලැකබනවා. ඒ ලැකබනේකනේ
ඔහු
රපු
ුස්ලය අනුව යි. ක කන ුට නර
කදසවලස
අහනේන දකිනේන ලැකබනවා. ඒ ලැකබනේකනේ ඔහු
රපු
අ ුස්ලය අනුව යි. එම නිස්ා අභිස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර කියන
එ විපස්සස්නාවට අපට අාකදසශ රලා ගනේන පුළුවනේ. අකපස
ජීවිතයට. එතක ාට එකහනේ කේ විදිකයස කදසවලස උපදිනේකනේ
විපා වශකයනේ විපා
ධමම ටි
ේ තිකයනවා නේ, ඒවා
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මමකයස අානුභාවකයනේ, මම ශ ේතිය නිස්ා ලැබිච්ි කදසවලස
කනේ ද. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේවා ක කන ේ පුදසගලකය ේ
අැති රපු කදසවලස කනකවයි. මම අැති රගතේතු කදසවලස
කනකවයි.
මමය නිස්ා හටගතේත කදසවලස කියලා කේ
අනාතේමයට කතේරැේගනේන ඒ කදසවලස වැදගතේ කවනවා. ඉතිනේ
ඒ නිස්ා කේ ියලසල දැනගතයුතුයි කියලා අනිවායයතය ේ
නැහැ. ක කන ුට ධමමය අවකබෝධය රා යනේන තරිලක්ෂණය
පහස්ු රගැනීම ස්ඳදහා කේවා වැදගතේකවනේන පුළුවනේ.
---------පරශසනය:- ස්සවාමීනේ වහනේස් කේ අනිමිතේත කචකතාස්මාධිය
කියනේකනේ කේ කමාන ගණයටද? පුඤ්සාභි ද? අපුඤ්සාභි
ද? ඒ කේ නිකරෝධ ස්මාපතේතිය කියන තතේත්වයමද ස්සවාමීනේ
වහනේස්? නැතිනේ කවනස් ේ තිකයනවා ද?
පිළිතුර:අනිමිතේතකචකතාවිමු ේතිය
කිව්වහම
ඒ
නිකරෝධස්මාපතේතිය
කනකවයි.
එතැන
කපනේනනේකනේ
අර්මහතේඵලය පිළිබඳදව යි. අනිමිතේතකචකතාවිමු ේතිය කබදලා
කපනේනනේන පුළුවනේ. කස්ෝතාපතේතිඵල, ස් දාගාමී, අනාගාමී,
අර්මහතේ
කියන
කේ
පල
හතරම
අනිමිතේත
කච්කතාවිමු ේතිකයනේ තා රනේන පුළුවනේ. අපි කබදලා තා
රාම නිශසපරියායකිනේ කිව්කවාතේ අර්මහතේ ඵලයට අනිමිතේත
කචකතාවිමු ේතිය,
අපසපණිහිතකචකතාවිමු ේතිය,
කියලා
කියනේන පුළුවනේ. එතක ාට ඒ එකහම ඵලය ේ වශකයනේ
ගතේතහම පුඤ්සාභි, අපුඤ්සාභි, අාකනඤ්සජ්ාභි කියන
ස්ඞ්ඛාර තුනට යනේකනේ නැහැ. කමා ද දැනේ අපි අනිමිතේත
කචකතාවිමු ේතිය කියන එ
අපි
තා කරාතේ විපා ය ේ
වශකයනේ, එතක ාට ඒ
අර කියන ස්ංඛාරයට යනේකනේ
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නැහැ. එතක ාට මාර්මගයට ලැබුණු ඵලය ේ වශකයනේ
තා රනේන පුළුවනේ. ඒ වාකගසම අනිමිතේතකච්කතාවිමු ේතිය
පිළිබඳදව ඊට කමහාතේ තා රනේන පුළුවනේ . ඒ කියනේකනේ අර
මිදීම කියන එ කවනේන පුළුවනේ අා ාර ටි
ේ තිකයනවා
කනේ. තදංග වශකයනේ මිදීම. විශස ේභණ වශකයනේ මිදීම,
ස්මුච්කේද වශකයනේ මිදීම කියලා තා රනේන පුළුවනේ. කේ
අනිමිතේත කියන පරියාය විශසඛේභන වශකයනේ මිදීම කියන
එ ට ගතේකතාතේ, ක කන ේව, අපි උදාහරණය ේ වශකයනේ
කියමුක ෝ,
ක කන ේ රෑපාවචර ධයාන ලබාගතේතා.
රෑපාවචර ධයාන ලබාගතේතු නිස්ා ඔහු පටිඝ ිතේ කදක නේ
මිදුනා. දසකව්ශ මූල ිතේකදක නේ මිදුනා. ධයානය ලබපු
ක නාට දසකව්ශමූල ිතේ කද උපදිනේකනේ නැහැ. එතක ාට
ඊට අමතරව අපි කියමුක ා ක කන ේව විදර්මශණා රනවා.
අනිච්චානුපස්සස්නාව වැඩීම නිස්ා ඔහුට කබාකහෝ අ ුස්ල
ධමමයනේ, කලෝභ මූල, දසකව්ශ මූල, අ ුස්ල ධමමයනේ විශස ේභන
වශකයනේ
යටපතේවන
ු ා.
එතක ාට
එයාට
අනිමිතේතානුපස්සස්නාකවනේ යේ පරමාණය ේ මිදුණා. හැබැයි
ඒවාට කියනේකනේ පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර කියලා පමණයි. ඒවා
ඔ ේක ෝම ුස්ලස. ඒවාට කියනේන කවනේකනේ ාණස්ේපරයු ේත
ුස්ලස ිතේ කියලා කියනේන පුළුවනේ. පටලාගනේන එපා කේ .
නමුතේ අපි අර කබදීේ රනේන පුළුවනේ කියලා කේ නයායයනේ
ටි
ේ කිව්කව්. නමුතේ කේ ඔ ේක ෝම අතහැරලා දානේන. ඔබට
කේ පැටකලනවා නේ. අතන විතර ේ ඕනනේ ගනේන. ඒ
කියනේකනේ අනිමිතේතකච්කතෝවිමු ේතිය කියන ක ාට අනිමිතේත
කියලා කිව්කව් එයා අනිච්චානුපස්සස්නාව වැඩීකමනේ, භාවිතා
කිරිකමනේ විදර්මශනා
රළා යකම ේ මිදීමට පතේවුණා නේ
එතක ාට, කස්ෝවානේ ඵලයට පතේවුණා නේ ඒ ඵලයටතේ මිදුනා
කියලා කියනවා. අනිමිතේත කච්කතෝවිමු ේතිය කියනවා.
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ස් දාගාමී ඵලයට, අනාගාමී ඵලයට, අර්මහතේ ඵලයට පතේවුණා
නේ ඒතේ අනිමිතේත කච්කතෝවිමු ේතිය කියලා කියනවා.
එතක ාට ඒ විමු ේතිය ේ. එතක ාට ඵලය ේ. ඒ
හැම
කව්ලාකව් ම පුඤ්සඤ්, අපුඤ්සඤ්, අාකනඤ්සජ්ාභි කියන
ස්ඞ්ඛාරයට දානේනතේ බැහැ. ඒ වාකගස ම ඒ අවිජ්ජ්ා පච්චයා
ස්ඞ්ඛාරා කියන කගාඩට ක කස්සතේ ලං රනේන පුළුවනේ ම ේ
නැහැ. ඒවා
වදාවතේ අවිදයා පරතයකයනේ කනාවන නිස්ා.
පැහැදිළි ද අකපස මහතේමයා?
පරශසනය:- ඒ ගැටලුව අාකව් ස්සවාමීනේ වහනේස් අර
චූලස්ුඤ්සඤ්ත ස්ූතරකයස තිකයනවා අනේතිමට එනක ාට
අනිමිතේතකච්කතෝස්මාධිය ගැන කියලා. ඒ තේ අර ස්ංඛත යි,
අභිස්ඞඛතයි කියලා ඊට පස්සකස්ස කනේ මිකදනේකනේ. අනේන
එතැන අවස්සථාව ක ාකහාමද කියලා තමයි ගැටලුව අාකව්.
පිළිතුර:- එතැන එකහම ගනේකනේ ඒ තේ ඒ ඵලය කියන එ තේ
ස්ඞ්ඛත ධමමය ේ කනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා එතැන කේ ක කන ුට
කේ මාගතඵල පිළිබඳදව මුලාකවනේන පුළුවනේ. ඒ කිව්කව්
තනේහාව අාශාව අැතිකවනේන පුළුවනේ. මාගත ය ලබපු ක කන ේ
කනකවයි. එයාට කේ තමනේ මාගතය පිළිබඳදව ඵලය පිළිබඳදව
අදහස් ේ අැති රකගන ඒක ේ නිතයභාවයනේ අැති රගනේන,
අාශාව අැති රගනේන. ක කන ුට ඒ
විදර්මශනා
රන
ක ාටතේ එනවා කනේ. විදර්මශනා ාණ පිළිබඳදව. අනේන ඒ
නිස්ා තමයි ඒ ඵලය කියන එ තේ ස්ඞ්ඛත යි. පර තයකයනේ
හටගතේත කදය ේ. නිවන විතරයි අස්ංඛත කවනේකනේ. අැයි
ඵලය ස්ඞ්ඛත කවනේකනේ. ඒ මාගත පළය කියන එ තේ
හටගනේකනේ ස්ස න්ධ අැස්ුරැ රකගන යි. ඒ නිස්ා ස්ස න්ධ
කියන එ , ඒවා ස්ඞ්ඛත ධමම යි. හැබැයි ඒවා කබදනේකනේ,
කලෞකි කලෝක ෝතේතර වශකයනේ කබදුවාට ස්ංඛත අස්ංඛත
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භාවකයනේ ස්ඞ්ඛතම යි. හැබැයි ස්ංඛත වුණාට ඒ ස්ංඛතකයස
කවනස් ේ තිකයනවා. ඒ ස්ස න්ධකයෝ, මාගතඵල පිළිබඳදව
ස්ස න්ධකයෝ ස්ඞ්ඛතවුනාට ඒවා කලෝක ෝතේතර යි. ඒවා නිවන
අරමුනුකවලා තිකයනේකනේ. හැබැයි අනිතය ලක්ෂණයට, දු ේඛ
ලක්ෂණයට, අනාතේම ලක්ෂණයට, කපාදු යි. අැයි ඒ වාකගස
අැතිවීම ේ, නැතිවීම ේ කපකනනේන තිකයන නිස්ා. ඉතිනේ
අනේන ඒ නිස්ා ඒ
මතු රළා කදනේන තමයි ඒ එතැනම
ාරණාව තා රලා තිකයනේකනේ.
---------පරශසනය:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, පකයෝගාභිස්ංස්ස ාර යි, විදශත නා
භාවනාවයි අතර තිකයන ස්ේබන්ධතාවය ගැන කපාේඩ ේ
පැහැදිළි රනේන පුළුවනේ ද?
පිළිතුර:- ඒ
කහාඳද යි. පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාර කියන ක ාට,
පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාර
ායස්ඞ්ඛාර වචීස්ඞ්ඛාර ිතේතස්ඞ්ඛාර
වශකයනේ ම කයකදනේන පුළුවනේ. එතක ාට ක කන ේව ය
මුලසකවලා අ ුස්ලය ේ
රනේන
ය කමකහයවාකගන යන
ක ාට අපි කියමුක ා, ස්කත ුට අායුධයකිනේ ගහන ක ාට
කේක ේතේ තිකයන පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාරය ේ. එතක ාට
ය
මුලසකවලායි ක කරනේකනේ. එතක ාට පරකයෝග කිරිම ේ
තිකයනවා, වචනකයනුතේ එකහම කවනවා. විකශසෂකයනේ
විදශතනාකවනුතේ
කේ
අපි
කයෝනිකස්ෝමනි ාරකයනේ
අ ුස්ලය දුරැ රගනේන කනාකය ේ පරකයෝගයනේ
රනවා.
උතේස්ාහවතේ කවනවා. අපි හිත දුවමල කවනක ාට ීනමිදසධය
වාකගස අැතිකවන ක ාට ඒ ීනමිදසධකයනේ දුරැකවනේන අපි
හිත උතේස්ාහවතේ රගනේනවා. වීයයතය අැතිකවන කනාකය ේ
මනි ාරයනේ
රනවා. එතක ාට කමතැනතේ තිකයනවා
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පරකයෝගය ේ. ඒ පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාරය
ුස්ලස. එතක ාට ඒ
ුස්ලය
විපස්සස්නාවට
අදාලකවනේකනේ
අ ුස්ලය ේ
යටපතේකිරිම ස්ඳදහා
රන පරකයෝගය ේ. උතේස්ාහය ේ,
වීයයතය ේ. ඒ යි අර පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාරකයස
ායි
වීයයත ය,
මචති
වීයයතය, කියලා ක ාටස්ස කද
ට කබදනේකනේ.
කමතැන මචති වීයයතය ේ කියලා කියනේකනේ. ඒ නිස්ා අපි
දැනේ කියමු උදසධච්චය අැතිවුණහම, කලෝභය ේ අැතිවුණහම ඒ
කලෝභකයනේ මිකදනේන, රාගය ේ අැතිවුණහම ඒක නේ
මිකදනේන අපි කනාකය ේ අා ාරකයස මනි ාරයනේ
රලා
අ ුස්ලකයනේ මිකදනේන පරකයෝග රනවා. එතක ාට ඒ වාකගස
කේ පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාර විදශතනා වීි තුළ විදශතනා භාවනාව
තුළ කනාකය ේ අයුරිනේ කයකදනේන පුළුවනේ. හැම කවලාකව්
ම පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාරය කියන එ කයකදනේකනේ ක කන ුකගස
වැඩිපුර කයකදනේන පුළුවනේ අ ුස්ල බලපෑම වැඩිකවන ක ාට
කමයාට පකයෝගය වැඩිපුර කයාදනේන කවනවා. යේ කවලාව
එයා ධයාන ලබලා කහෝ නීවරණ යටපතේකවලා ස්ති ස්මාධි
කහාඳදට තිකයනවා නේ විදශතනාව ස්සවභාවකයනේ ම යනවා.
රැණු
ාරණා මතුකවවී කතේකරවී උදය වැය කතේකරනවා.
තරල
ි ක්ෂණය වැටැකහමිනේ එයාට ස්සවභාවකයනේ ම යනවා.
එයාට එච්චර කලා ු පකයෝගය ේ ඕකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා කේ
පකයෝගය යි කියන එ
වැඩිපුර වැඩිපුර කයාදවනේ න
කවනේකනේ නීවරණයනේකගස බලපෑම හා ඊට පස්සකස්ස කේ
තිකයන අ ුස්ල ධමමයනේකගස බලපෑම නිස්ායි එකහම
කවනේකනේ. ඒ නිස්ා විදර්මශනාකව්දී තේ ඒ ක කලස්ස අැති නැති
භාවය අනුව කේ පකයෝගාභිස්ඞ්ඛාරය අඩුවැඩිවීේ වශකයනේ
කයකදනේන පුළුවනේ.
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පරශසනය:- අර අවිජ්ජ්ාපිචයාස්ඞඛාරා කියන ක ාටකස්ස
ස්ඞ්ඛාර කියන තැන ස්මහර ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා
උළුපසපනේන හදනවා ඔතැන ඒ වචනකයනේ. ඒ කියනේකනේ
ායස්ඞ්ඛාකරා, වචීස්ඞ්ඛාකරා ිතේත ස්ඞ්ඛාකරා කියලා
ඒ වචනකයනේ කියනවා කියලා, අනේන ඒ ගැන කපාඩි
පැහැදිළිකිරිම ේ
රනේන. එතැන ඒ වචනකයනේ කියනේකනේ
ස්ඞ්ඛාර කියනේකනේ
ායස්ඞ්ඛාර වචීස්ඞ්ඛාර ිතේතස්ඞ්ඛාර
කියනේකනේ නැතුව ායස්ඞ්ඛාකරා වචීස්ඞ්ඛාකරා ... ...
පිලත
ි ර
ු :- එතැන තත්ථ
තමා අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා
කියලා දැනේ එතක ාට අපි එතැන පදගථාර්මථය කතේරැේගනේ න
ඕකනේ. කමය බලනේන: තත්ථ තකම අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා:

පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා
අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා
අාකනඤ්ජ්ාභිස්ඞ්ඛාකරා
ායස්ඞ්ඛාකරා
වචීස්ඞ්ඛාකරා
ිත්තස්ඞ්ඛාකරා - කමතැන මාතෘ ා රා ස්ඞ්ඛාරා කියලා.
එතක ාට කේ පාළි වයා රණ අපි කහාඳදට දැනගනේන ඕකනේ.
එතක ාට කමතැන අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා
කියලා
බහුවචනකයනේ කිව්කව්, පුඤ්සාභි, අපුඤ්ා
ස භි, අාකනඤ්ජ්ාභි,
ාය, වචී, ිත්ත කියලා ස්ඞ්ඛාර ඔ ේක ෝටම ගැන
හඳදුනේවනේන තමයි කමතැන අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියන
බහුවචනකයනේ තිබ්කබ්. පස්සකස්ස කේවා එකිනේ එ මාතෘ ා
රනක ාට පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා කියලා කිව්කව් ඒ
එ
කගාඩ ේ හැටියට කගන යි. කේක ේ එ
ේ තිකයනවා කියන
අර්මථකයනේ කනකවයි, ඒ එ කගාඩ ේ හැටියට කගන ඒ
අපට ඒ වචනයකිනේ කියනේන පුළුවනේ. ඔබට කතේකරනේ න
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා කියලා කනේ එතැන තිකයනේකනේ.
ායස්ඞ්ඛාකරා,
කියන
එ
විතර ේ
කනකවයි,
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා
කියන
එ තේ
එ
වචනකයනේ
තිකයනේකනේ. එතක ාට අපට ඒ වචනකයනේ කියනේන පුළුවනේ
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ඒ ුස්ලස කච්තනා ඔ ේක ෝම තිබුණතේ, කේ ඔ ේක ෝම ුස්ලස
කියන අර්මථකයනේ එ
ේ. ඒ නිස්ා පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා කියලා
කියනේන පුළුවනේ. අපුඤ්ා
ස භිස්ඞ්ඛාකරා කියන එ තේ, ියලු
අ ුස්ලස. අපි දැනේ අ ුස්ලස පැහැදිළිව දනේනවා. කමතැන
ඒ වචනකයනේ තිකයනේකනේ.
නමුතේ අපි දනේනවා කලෝභ
මුලසකවලා
අ ුස්ලස
අැතිකවනවා.
දසකව්ශය
මුලසකවලා
අැතිකවනවා. කමෝහය මුලසකවලා අැතිකවනවා. අ ුස්ලස ිතේ
කදාළහ ේ පිළිබඳදව, අපි අභිධමමය පැතේතකිනේ තැබුවතේ කේ
ස්ූතරවලතේ තිකයනවා දසකවශය මුලසකවලා අ ුස්ලස, කලෝභය
කහම නැතුව එතැන ම කගාඩ ේ තිකයනවා. නමුතේ කේ
ඔ ේක ෝම
එ තු රළා
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාකරා
කියලා,
ඔ ේක ෝම අ ුස්ලස කියන ඒ තේවකයනේ අරකගන ස්ඞ්ඛාකරා
කිව්වා. අකනඤ්සජ්ාභිස්ඞ්ඛාරතේ එකහම යි.
ායස්ඞ්ඛාකරා
කියන ඒවාතේ එකහම යි.
කයනේ කවනේන පුළුවනේ ියලු
කදසවලස එ කගාඩ ේ හැටියට ස්ළ ලා ායස්ඞ්ඛාකරා කියන
එ වචනකයනේ කියනවා. හැබැයි කේ හය ගැන ම කපාදුකව්
මුලිනේ මාතෘ ා
ළ නිස්ා එතැන අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා
කියලා ස්ඳදහනේකවලා තිකයනවා. පස්සකස්ස කේවා කගාඩවලස
කගාඩවලස එ එ කපනේනන ක ාට ස්ඞ්ඛාකරා කියලා ශබ්ද
රනවා මිස් ේ එකහම නැතුව එතැන ඒ ස්ඞ්ඛාකරා කියලා
එ වචනකයනේ තිකයනේකනේ එ යි එතැන
තා රනේකනේ
කියන අර්මථකයනේ කනකවයි. මම හිතනේකනේ පැහැදිළිකවනේ න
අැති අපැහැදිළි ම ේ තිකයනවා නේ අහනේන.
---------පරශසනය:- අවස්රයි ස්සවාමීනේ වහනේස්, අායතනවලට අරමු ණු
ගැටීකේ කවලාකව්දී අැතිවන ස්ස න්ධවලට මම කතේරැේගතේතු
විදියට එතැන දී අැතිකවනේකනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, ස්ඞ්ඛත
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ස්ඞ්ඛාර කනේ. එතක ාට ස්සවාමීනේ වහනේස් දැනේ අපි කමතැන
ඒ කවලාකව් දී අපි දැනේ අර කියනවා දැකීම දැකීම ස්ැකනනේ
අතේදැකීකේ දී එතැන ඒ දැකීමට ස්ංඛාරය ේ කියලා දැකීකේ
දී ස්සවාමීනේ වහනේස්, ක ාකහාම ද අපි එතැන ඒ කවන
ක ාටතේ අප තුළ පුඤ්සාභිස්ඤ්සඛාර අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර
අැතිකවලා ඉවරයි. ස්සවාමීනේ වහනේස් එතක ාට අපි ක ාකහාම
ද එතැනදී අපි කතේරැේගනේකනේ කේ
ක ාකහාමද ස්ංඛත
කියලා දකිනේකනේ කියන එ
කපාේඩ ේ පැහැදිළි
රලා
කදනේන.
පිළිතුර:- එතැන දී අැතේතට ම ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර කිව්වහම
කපාදුකව් ඔ ේක ෝට ම කියනේන පුළුවනේ.
ුස්ලස අ ුස්ලස
කනාවන, ුස්ලස අ ුස්ලස වන මාගත ඵල, නිවන හැර ියලසල
ම කේ ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර කියන කදයිනේ අපට ගනේන පුළුවනේ.
හැබැයි ඒ ගතේතාට කේ ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාර අැතුකළස
තා
කරාතේ, කේ පුඤ්සාභි, අපුඤ්සාභි,
ුස්ලස, අ ුස්ලස,
වශකයනේ
තා රනේන පුළුවනේ. අාකනඤ්සජ්ාභි වශකයනේ
තා රනේනතේ පුළුවනේ. එතක ාට ස්ඞ්ඛත ස්ඞ්ඛාරය අැතුකළස
අපි ඒ ස්ඞ්ඛතය, ස්ඞ්ඛතය කියන එ
හටගතේතු ස්ැනිනේ
බිඳදිලා යනවා. ඒ
කනාදනේනා ම නිස්ා ඒ යි අවිදයාව
කිව්කව්. අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ඞ්ඛාරා. අනේන ඒ නිස්ා ඒ
ස්ඞ්ඛතයතේ අපට අැතිකවන ක ාට ඒ අපට අවිදයාව නිස්ා
කනකවයි. අැහැට රෑපය ේ ගැටීම නිස්ා දැකීම ේ කවනවා,
ච ේඛු විඤ්සාණය ේ පහළකවනවා නේ එතැන තිකයනේකනේ
ස්ඞ්ඛත ස්ඞ් ාරය ේ. පරතයකයනේ හටගතේතු ධමම ටි
ේ. ඒ
කපර
මමය නිස්ා විපා ය ේ වශකයනේ අපට හේබවුකණේ.
හැබැයි ඔනේන ඒ දැකීම අවස්නේවුණහම අකපස එතැන නුවණ
කයකදනේකනේ නැහැ. අවිදයාව කයකදනවා. අවිදයාව කයදිලා,
දැ ේක ේ අහවලා, දැ පු කදස කියලා කලෝභ දසකව්ශ අාදී ඒ
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අරමුණ අරභයා අප තුළ කලෝභා දී, එකහම නැතිනේ ුස්ල
අාදී වශකයනේ, කනාකය ේ ස්ඞ්ඛාර කච්තනා අැතිකවනවා.
අනේන
ඊට
පස්සකස්ස
ස්ඞ්ඛත
ස්ඞ්ඛාරය
අරභයා
පුඤ්සාභිස්ඤ්සඛාර, අපුඤ්සාභිස්ඤ්සඛාර අැතිකවනේන පුළුවනේ.
අාකනඤ්සාභිස්ඤ්සඛාරතේ අැතිකවනේන පුළුවනේ. ස්ඞ්ඛත
ස්ඞ් ාර අරමුණු රළා. එතක ාට ඒ අාරේමණ වශකයනේ,
අාරේමණ පරතයය කියලා අපට කියනේන පුළුවනේ පරතයකයනේ .
උපනිශරය වශකයනුතේ අැතිකවනවා. ඒ විදියට කේ ස්ඞ්ඛත
ස්ඞ්ඛාරය අැතුකළස අවිදයාව කයදිලා පුඤ්සාභි අපුඤ්සාභි
අාකනඤ්සජ්ාභි අාදිය අැතිකවනවා. එතක ාට ඒ ට කියනේකනේ
අභිස්ංස්ස රණ ස්ංඛාර කියලා යි. එතක ාට ඒ නිස්ා ඒ වාකගස
කේ අපි විදශතනා රන ක ාටතේ අරමුණ ේ අරකගන අප තුළ
කලෝභය ේ හටකගන මුලාකවලා අරමුණ ේ අාවා නේ අපි
කේ
කදපැතේතට ගලපනේන පුළුවනේ. දැනේ කේ අප තුළ
ස්ංඛාරය ේ ස් ස්සවුණා කනේ ද?
ුස්ලය ේ කහෝ අ ුස්ලය ේ
මමය ේ ස් ස්සවුනා. අභිස්ංස්ස රණස්ංඛාරය ේ අැතිවුණා.
නමුතේ කමතැන තිබුකනේ කමා
ේ ද? ස්ංඛත ස්ංඛාරය ේ කනේ
ද? ඒ කියනේකනේ ස්ංඛත ස්ංඛාරය ේ කියන ක ාට කතේරැම කේ
අදහස්ස කර්ම මම පරතයකයනේ හටගතේත ධමම ටි
ේ කනේ ද
තිබුකණේ. ස්ංඛතය ේ කනේ ද තිබුකණේ? ඒ ස්ංඛතය හටකගන
නිරැදසධකවනවා කනේ ද? එකහම තිකයන තැන
අවිදයාව
නිස්ා මට පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරය ේ, කහෝ අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරය ේ
අැතිවුණා කනේ ද කියලා ඒ විදියට අපට ඒ පිළිබඳදව කබදලා
විපස්සස්නා වශකයනේ බලනේන පුළුවනේ. පරශසනයට උතේතරය
ලැබුනා ද?
පරශසනය:- ඒ කියනේකනේ අකපස ස්ෑකහන දුර ට අකපස පරඥාව
හීන කවලා තිකයනවා කනේ කියලා මට හිකතනවා ස්සවාමීනේ
වහනේස් ඒ වාකගස අවස්සථාවල. ඒ කියනේකනේ ස්ංඛතය ේ
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වශකයනේ දකිනේන. දැනේ අපි ඒ අවස්සථාකව් පර ඥාව
නැතිවුකනාතේ ක ාකහාමතේ අපට අපුඤ්සාය පුඤ්සාය
වශකයනේ කවන ස්ං ාර ... ...(අපැහැදිලි යි.)
පිලත
ි ර
ු :- ඒ ස්ාමානය පෘතගසජ්න ක නාට ගතේතහම,
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි කියමු අත ඔස්වනවා කියන
රය
ි ාව කේ
රියාව හැමකවලාකව් ම එ ේක ෝ ඔහුට
පුඤ්සාභිස්ංඛාරය ේ, එ ේක ෝ අපුඤ්සාභිස්ංඛාරය ේ මිස් ේ
ඒ කදක නේ කතාරව කවනේන බැහැ. වදාවතේ කේ අත එස්වීම
කියන එ
විපා
ිතකිනේ
රනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ.
විපා ිත ට ායවිඤ්සඤ්තේති, වචීවිඤ්සඤ්තේති පවතේවනේ න
බැහැ විපා ිත ට. ඒ නිස්ා ක කන ේ අත එස්වීම කියන
එ ඔහු රනේකනේ එ ේක ෝ ුස්ලස ිතිනේ, එකහම නැතිනේ
අ ුස්ලස ිතිනේ. පෘතගසජ්නයනේට
රියා ිතේ නැහැ. ඒ නිස්ා
එ ේක ෝ
ුස්ලස, එකහම නැතිනේ අ ුස්ලස. ස්ාමානයකයනේ
රහතේ කනා වුණු, ඊට කමහා හැම අායයතයනේ වහනේකස්ස නම ේ
පවා ඒ කවනේකනේ ුස්ලස ිතිනේ කහෝ අ ුස්ලස ිතිනේ. ඉතිනේ
ඒ නිස්ා කබාකහෝ විට අායයතයනේ වහනේකස්සලා ඒවා අ ුස්ලස
ිතිනේ රනවා ිහිය මුලසකවලා. පෘතගසජ්න අයට කබාකහෝ
විට එයා ිහි රකගන ුස්ලය ේ අැති ර ගතේකතාතේ මිස් ේ
නැතිනේ ය කස්ලවීේ අාදී කේ ඔ ේක ෝම යෑේ ඊේ අ ුස්ල
කච්තනාවනේ, අපුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාර තමයි අැතිකවනේකනේ. නමුතේ
ඒ හැම එ
ේ ම මම තමයි. හැබැයි මමය ක ාටස්ස කද
ට
කබදනවා. ඒ අපි ඉදිරිකයස දී තා රමු. මමකයස ක ාටස්ස
කද
ේ තිකයනවා. එ
ේ තමයි, පරතිස්න්ධිදාය
ශ ේතිය
අැති රන මමය ේ තිකයනවා. තව මමය ේ තිකයනවා. ඒක ේ
පරතිස්න්ධිදාය
ශ ේතිය නැහැ. පරවෘතේති විපා
පමණයි
තිකයනේකනේ. ඒ විදිකයස ශ ේතිය ුතේ කේ මමය තුළ තිකයනවා.
ඒ
හරි වැදගතේ
ාරණාව ේ. ඉතිනේ එතක ාට
ඒ යේ
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කවලාව අපි ඒ කච්තනාව දසවාරය ට පැමිනිලා, අර කියන
දශ අ ුස්ල
මමයනේ ිදසධවුකණාතේ එතක ාට ඒ
පරතිස්න්ධිදාය
මමය ේ බවට පතේකවනවා. නමුතේ අපි අත
ඔස්වනවා කියන එ
ස්ඞ්ඛාරය ේ. ඒ ස්ඞ්ඛාරය එ ේක ෝ
අපුඤ්සාභි. පුඤ්සාභි. නමුතේ කේ පුඤ්සාභි අපුඤ්සාභි
පරවෘතේති විපා
මිස් ේ පරතිස්න්ධි විපා
කගනැතේ කදනේකනේ
නැහැ, හැම අවස්සථාව ම. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ
කේ
පටිච්චස්මුපසපාද ච රකයස කේ අත එස්වීම කියන එ ච රකයස
ඉදිරියට ගිහිලසලා තණේහා උපාදාන භව කියන කේ තතේත්වයනේ
කගාඩනැඟුනහම තමයි ඒ
පරතිස්න්ධිදාය
ශ ේතිය ේ
අැතිකවනේකනේ. ඒ නිස්ා ඒක නේ පරතිස්න්ධි විපා
කගනැතේ
කදනේන පුළුවනේ. එකහම නැතිවුකණාතේ එයාට ස්ාමානය රන
රය
ි ාවලුතේ අපි දනේනවා පුඤ්සඤ් අපුඤ්සාභි. එකහම වුණහම
අපට කමාන තරේ
මම රැස්සකවනවාද. අපට
වදාවතේ
අපාකයනේ මිකදනේන බැහැ කනේ කියන අදහස් ේ එනේ න
පුළුවනේ. නමුතේ ඒක නේ අපි ඒ යි මතු කර්ම. ඒ ියලු ාය
වචී මම පරතිස්න්ධිදාය
මම කනකවයි. නමුතේ මම යි. ඒවා
අනිවායයතකයනේ ම දානේන කවනේකනේ එ ේක ෝ ුස්ල, එ ේක ෝ
අ ුස්ල. පෘතගසජ්නයාට නේ ුස්ලස-අ ුස්ලස. රහතනේවහනේකස්ස
නම ට ඒ ියලු
ාය වචී
මම උනේවහනේකස්සලාට
ුස්ලස
අ ුස්ලස නැහැ. ඒවා උනේවහනේකස්සලාට
රියා ිතේ වශකයනේ
උනේවහනේකස්සලාට ඒවා පහළකවනවා. අනේන ඒ වාකගස ඒ
විදියට තිකයනවා. අපට ඒ කතේරැේගනේන අකපස මහතේමයා
කිව්වා වාකගස ඒ විදශතනා ාණයකිනේ කේවා වටහා ගතේකතාතේ
එතක ාට අපට පුළුවනේ ඒවා
මමපථ ස් ස්ස කනා වන
අා ාරයට ටයුතු රනේන. ඒ වාකගස ස්ඞ්ඛතය පුඤ්සාභි
අපුඤ්සාභි වශකයනේ කනාවන අා ාරයට අපට කේ ටයුතු
රගනේනතේ පුළුවනේ.
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---------පරශසනය:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, අර කලෝක ෝතේතර ඵල ිතේ ගැන
පැහැදිළි රපු එ ස්සවාමීනේ වහනේස්, මම කතේරැේගතේතා හරි ද
කියලා අාකයතේ අහනේකනේ. දැනේ කස්ෝවානේ ඵල ිත
අැතිකවනවා මාගතය වැඩීම නිස්ා. එතක ාට ඒ කහසතුකවනේ
කස්ෝවානේ ඵල එනවා. එතක ාට ඒ අායයතයනේ වහනේකස්ස
ස් දාගාමී කවන ක ාට, කස්ෝවානේ පළය නැතිකවලා
ස් දාගාමී කවනවා. එතක ාට ඒ අා ාරයට හිතන එ හරි
ද? ඊළඟට දැනේ රහතනේවහනේකස්සලා, රහතනේවහනේකස්ස අර්මහතේ
මාගතය වඩලා, රහතේකවලා පිරිනිවනේ පෑවහම ඒ ඵල ිත
නිරැදසධකවලා යනවා. ඒ ද කතේරැේගනේන ඕන ඒ විදියට
පැහැදිළි රහම ස්සවාමීනේ වහනේස්,
පිළිතුර:- කේ තව පැහැදිළි රගනේන ඕන. එකහම දෘෂසිතේ
එනේන පුළුවනේ. ක කන ුට එනේන පුළුවනේ කස්ෝවානේ කවච්ි
ක නා ස් දාගාමී කවනවා. ස් දාගාමී කවච්ි ක නා
අනාගාමී කවනවා කිව්කවාතේ ඒ
වැරැදි විගරහය ේ. එකහම
නැතිනේ තව විදියකිනේ කිව්කවාතේ දැනේ ඔහුට කස්ෝවානේ ඵලය
නැතිකවලා ස් දාගාමී තතේත්වයට පතේවණ
ු ා. කස්ෝවානේ ඵලය
කියන එක නේ අදහස්ස
කලස ස් ේ ායදිට්ි, විිකිච්ඡා,
සීලබ්බතපරාමාස් කියන ස්ංකයෝජ්න තුන පරහාණය වීකමනේ
නේ, දැනේ ඒ ඵලය ඉවර යි. දැනේ ස් දාගාමී යි. අනාගාමී
කියන ක ාට අර ඵලය ඉවරයි කියලා අර්මථ ගනේන ක ාට,
ඒ නැහැ කියනක ාට අපිට ඒ නුවණිනේ ගනේන ඕන. ඒ
කමා ද, ඒ
ඒ ඵලය නැතිවුණා කනකවයි. දැනේ යේ
ක කලස්ස ටි
ේ නැතිවීම නිස්ා කස්ෝවානේ ඵලයට පතේවුණා
කියලා කියනවා නේ, නැවත නැවත ඒ කස්ෝවානේ පුදග
ස ලයා
විිනේ නැවත නැවත භාවිතා කිරීකමනේ ඒ ක කලස්ස
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නැතිකවච්ි මට්ටමට, තව තිකයන ක කලස්ස ටි
ේ
නැතිවුණා. අපි කියමුක ෝ, කස්ෝවානේ ස් දාගාමී කදනේනා
ස් ේ ායදිට්ි-විිකිච්ඡා-සීලබ්බතපරාමාස් කියන ස්ංකයෝජ්න
තුණ දුරැ රළා ඉනේනවා. දැනේ ඒ පුදසගලයා අනාගාමී
කවනක ාට ම ඒ ක නාකගස ම තිබුණු අර කියපු ාමරාග
පිඝ කියන කේ ක කලස්ස කද තේ නැතිවුණා. දැනේ ඔහුට
කස්ෝවානේ කියලා කියනේන බැහැ කනේ. ඔහුට කියනේ න
කවනේකනේ අනාගාමී කියලා යි. කස්ෝවානේ කියලා කිව්කවාතේ
වැරැදි යි. අැයි? කස්ෝවානේ පුදසගලයාකගස නැතිවුකණේ ස්ංකයෝජ්න
තුන යි. ඒ පස්සකස්ස අනාගාමී පුදසගලයාකගස ස්ංකයෝජ්න පහ ේ
නැතිවුණා. ඒ නිස්ා කස්ෝවානේ ඵලය දැනේ නැතිවුණා කිව්කවාතේ
ඒ
වැරැදි විගරහය ේ. කමා ද ඒ පුදසගලයාකගස නැතිකවච්ි
ක කලස්ස කගාඩට තව ක කලස්ස කද
ේ නැතිවීකමනේ ඒ
ස්ේමතය අපි අනාගාමීයි
දැනේ කියලා ඒ අවස්සථාකව්දී
කියනවා.
ඒ
හරියට කිරි අවස්සථාව දීකිරි වුණා, දීකිරි අවස්සථාව
ගිකතලස වුණා. දැනේ ක කන ේ කිරි දීකිරි කවන ක ාට දැනේ
කිරි නෑ කියලා කිව්කවාතේ කිරි කනකවයි දැනේ කේ තිකයනේකනේ
කියලා කිව්කවාතේ වැරැදි යි. හැබැයි කිරි කනකවයි දීකිරි.
හැබැයි ඒ කිරිවලිනේ කවන එ
ේ ද කියලා අැහුකවාතේ අපට
එකහම විගරහ රනේනතේ බැහැ.
ඒ නිස්ා ඒ විදිය අපි කේ
නුවණිනේ කතේරැේගනේන ඕන.
කස්ෝවානේ ඵලය නැතිකවලා ස් දාගාමී කවනවා කියන එ
කනකවයි අපි කතේරැේගනේන ඕන. අර විදියට යේ ක කලස්ස
ධමම ටි
ේ නැතිවීම නිස්ා කස්ෝවානේ කියලා කිව්වා නේ ඒ
පුදසගලයා ම ඉදිරියට භාවනා රකගන යෑම නිස්ා ඔහුකගස
ස්නේථානකයස තිබුණු තවතේ ක කලස්ස ටි
ේ නැතිවුණා. දැනේ
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ඔහුට කවන නමකිනේ නේ රනේන කවනේකනේ. අනේන ඒ විදියට
තමයි කතේරැේගනේන ඕන.
පරශසනය:- පැහැදිලිකිරිම කතේරැණා. ස්ංඛත කියන එ
විදියට පැහැදිළි රාම හරිද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ඒ

පිලත
ි ර
ු :- කිිම ගැටලුව ේ නැහැ. ඒ කියනේකනේ ස්ංඛත
කියනේකනේ කේ කස්ෝවානේ ඵලය නැතිකවලා ස් දාගාමී වුණා
කියන අර්මථකයනේ ඒ අර්මථකයනේ ද ස්ංඛත කියලා කිව්කව්?
එකහම කනකවයි එතැන ස්ංඛත කබදනේකනේ. කස්ෝවානේ ඵලය
තුළ තිකයන, අපි ඵලය කියලා හැම කවලාකව් ම අපි
කියමුක ා ඵලය කියන එ තුළ හැම කවලාකව් ම කස්ෝවානේ
පුදසගලයා නැහැ කනේ. දැනේ උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි
කියමුක ා
කස්ෝවානේ
පුදසගලයා
ිවුරැ
කපාරවනවා,
පිණේඩපාතකයස යනවා, දානය වළඳදනවා. එතක ාටතේ ඔහු ඵල
ිතිනේ යු ේත යි ද? නැහැ.
ඒක නේ කියනේකනේ දැනේ ඔහු
පෘතගසජ්නයි කියන එ කනකවයි. ඒ කතේරැේගනේන ඕන.
එතක ාට යේ එයා ඵල ිත ේ ලැබුවා නේ, ඒ ඵල ිතට යේ
ක කලස්ස ටි
ේ නැතිවුණා නේ ඒ ක කලස්ස නැවත
උපදිනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා ඔහු කස්ෝවානේ ක කන ේ ම යි.
නමුතේ කස්ෝවානේ පුදග
ස ලයා කිව්කව් යේ ඵල ිත ට නේ, ඒ
හැම කවලාකව් ම තිකයනවා කනේ. ඒ තේ අැතිකවමිනේ
නැතිකවමිනේ පවතිනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ තේ ස්ඞ්ඛත යි. ඒතේ
කස්ෝවානේ ඵල ස්මාපතේතිකයස ක කන ේ හිටියා කියනේන. ඒ
වුණතේ ඒ ඵල ස්මාපතේතිය කියලා කියනේකනේ කේ එ
ම
කස්ෝවානේ ඵල ිත. එයා පැය ේ හිටියා නේ පැය තුළ කේ ඵල
ිත තිබුනා ද? නැහැ. එතැනතේ වුකණේ එබඳදු ඵල ිතේ ම
පැය ේ පුරාවට අැතිකවමිනේ නැතිකවමිනේ පැවතිච්ච බව තමයි
කියනේකනේ. අනේන ඒ නිස්ා අපි ඒ ඵලය ද ස්ංඛත යි. අැයි?
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ඒ ද ස්ස න්ධ නිස්ා හටගතේත එ
ේ. පරතයය නිස්ා හටගතේත
එ
ේ. ඒ පරතයය නැතිවීකමනේ ඒ තේ නැතිකවනවා කියලා ඒ
ඵලය අැතුකළස අපට බලනේන පුළුවනේ. ස් දාගාමී ඵලය කියන
එ තේ එකහම යි. එකහම ගතේතහම ඒ විදියට අපට ඕනෑම
ඵලය ේ කේ ඵලය කියන එ
අැතුකළස අපට කේ
ස්ඞ්ඛතභාවය අනිතයභාවය, කවනස්සවනභාවය බලනේ න
පුළුවනේ. ඊට පස්සකස්ස යේකිික කන ේ අනුපාදා පරිනිවමා නයට
පතේවුණහම කේ ියලු ස්ඞ්ස්ස ාරයනේ නිවීමට ගියා. ඒ නිස්ාතේ
කේ ියලු ස්ංස්ස ාරකයෝ අනිතයභාවයට ගියා. දැනේ ඔහු
නිවනට පතේවුනා. නිවනට පතේවණ
ු හම ඔහු දැනේ ඒ අපි
වරදවා කතේරැේ ගනේකනේ. නිවනට පතේවීම නිස්ා තිබුණු ඵල
ටි ඔ ේක ෝම නැති වුණා කියන අර්මථය ගතේකතාතේ අාකයතේ
වැකටනේකනේ පෘතගසජ්නභාවයට කනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා එකහම
කනකවයි අපි කතේරැේගනේන ඕන. එතැන යේ ඵලය ේ නිස්ා
යේ පතේවීම ේ වුණා නේ ඒ නිවමානධාතුවට පතේවීම නිස්ා අර
ස්ස න්ධ ටි පනවනේන බැහැ. ඒ අර්මථකයනුතේ ඒවා ස්ඞ්ඛත යි.
ඒ නිස්ා ඒවාකයස අනිතය ලක්ෂණයතේ තිබුණා. දු ේඛ
ලක්ෂණයතේ තිබුණා. ඒ වාකගස ම ඵලය ේ ගතේතතේ, ඒ ඵලය
අැතුකළතේ අපට කේ ස්ංඛතබව, අනිතයබව කබදනේන පුළුවනේ.
අනේන ඒ විදියට තමයි අපි කතේරැේගනේන ඕන. අර විදිකයස
කබදාගනේන ගිකයාතේ අපි පැටකලනේන පුළුවනේ. කස්ෝවානේ
ඵලය අැතිකවලා ස් දාගාමී ඵලය අැතුවණ
ු හම කස්ෝවානේ
ඵලය අනිතය යි. ඒ නැතිවුණාකනේ කියලා ගතේකතාතේ ඒ
වැරැදි විගරහය ේ.
කතරැවනේ ස්රණයි.
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පිට

වරකයස අැතුලසපැතේත.

තවතේ උපමාව ේ වශකයනේ අපි කිව්කවාතේ ුඩා
දරැව ුකගස කේ කනා දනේනා ම නිස්ා ඒ ුඩා
දරැවාට ඕනෑ කදය ේ එයා
රනවා. අශූි
තවරාගනේනවා.
ැරකපාතේතනේ
පණුවනේ,
කේවාතේ ටට දාගනේනවා, ගිනේදරතේ අලසලනවා,
ඒ වාකගස ම අනර්මථය කගනැතේ කදන ටයුතු තේ
රනවා. ස්මහරවිට, ිපසපි ටු, වළං ටු
කේවාතේ ගිලලා උගුකර්ම හිර රගනේනවා. කේ
වාකගස කනාකය ේ කදසවලස රනවා වාකගස, කලෝ
ස්තේත්වයාතේ අවිදයාව නිස්ා මුලාකවනේ මුලාවට
පතේකවලා පැටැලිලා, අනේකතා ජ්ටා බහි ජ්ටා
ජ්ටාය ජ්ටිතා පජ්ා, කියලා බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස කදසශනා කර්ම කදසවතා ස්ංයු ේතකයස,
අවුකලනේ අවුලට පතේකවලා පැටැලිලා ඔකහස
යන බව කදසශනා ළා.

