ධම්මනියාමතාවය - 5

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

පිට

වරකයස අැතුලසපැතේත.

ධම්මනියාමතාවය - 5
පටිච්චස්මුප්පාදය ස්ුත්තන්තභාජ්නීය ස්හ අභිධම්මභාජ්නීය
කලස් විවරණය ක කරන ධමම ස්ා ච්ඡා මාලාව.
2021.02.20වැනි දින පවතේවන ලද
ිව්වැනි ධමම කදසශනාව.
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා නිරකදසශ 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
Skypeතාක්ෂණය ඔස්සකස්ස
අකුරැස්ස, ගල්ලල,
ඉඳිගස්මහ්න ආරණ්ය මස්නොසනොධිපති,
පූජ්ය ඉලුමේගම අත්ථදස්ි ස්වොමීන් වහන්මස්,
පටිච්චස්මුප්පාදය, ස්ුත්තන්තභාජ්නීය ස්හ අභිධම්මභාජ්නීය කලස්
විවරණය ක කරන ධමම ස්ා ච්ඡා මාලාකව්
2021.02.20වැනි දින වත්වන ලද
පස්සවැනි ධමම කදසශනාව යි.

අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා නිරකදසශ වණණනාව
අරමුණු රන ලද
කමම ධමම කදසශනාව
ඉමහතේ ශරදධ
ස ාකවනේ ස්හ ඔබ ස්ැම ක කරහි උපනේ
රැණාකවනේ යුතුව
හැකිතා ේ දුරට උනේවහනේකස්සකගස කදසශනා විලාස්කයනේ ම
ලිඛිත ෙොධයමයන් සකස් මකොට ඔෙ අතට පිදීෙකි .
සොකච්ඡොවක් ලිඛිතව සකස් කිරීමම්දී, මේශනො විලොශය, වචන
උච්චොරණ විලොශය, ශ්රවණ තත්වය, කොර්මික තත්වය, ආදී විවිධ ගැටලු
හමුවන තැන් නිති තො විදයෙොනමේ.
ක කස්ස වුව ද වරතමානකයහි 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.

2021.02.20
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා (නිරකදසශ වරණනාව)

නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්.
නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්.
නකමා තස්ස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්බුද්ධස්ස්.
කතරැවනේ ස්රණයි. අදතේ අපි
තා රගතේත අා ාරයට
ස්ූදානේ කවනේකනේ,බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රපු උතුේ
දහේ පරියාය ේ වන පටිච්චස්මුපසපාද ධමමය අාරේභ කිරීමට
යි. අපි කමකත ේ
තා රකගන එමිනේ පැවැතුක නේ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග ඒ ඒ අා ාරකයනේ පරතයවීම පිළිබඳදව
යි. එහිදී අපි ඒ ඒ අංගයනේ පිළිබඳදවතේ විස්සතර තා රමිනේ
ඊට පස්සකස්ස ඒ අංගයනේ පර තයකවන අා ාරය පිළිබඳදවතේ
විගරහ රගනිමිනු යි යනේකනේ.
අපි මුලිනේ තා රා කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංග කදාළහ ේ
මූලි
වශකයනේ තිකයනවා. ඒ අංග කදාළහ වතතමාණකයස
පරතයකවන අා ාරය පිළිබඳදව බැලුවහම ඒ අංගයනේ යේ යේ
අා ාරවලිනේ
කවනස්ස ේ
ිදසධකවනවා.
නමුතේ
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය ස්ූතරා නේත
රමකයසදී විගරහ රනේකනේ, අතීත
ස්ස්කර ඉඳදනේ,ස්තේත්වකය ේ පුදසගලකය ේ ස්ංස්ාරකයස යේතා ේ
ස්ැරිස්රනවා නේ ඒ ස්ැරිස්රන අා ාරය පිළිබඳදව, ක කස්ස
ස්ස්ර ගමනේ රනේකනේ ද කියන එ පිළිබඳදව යි.
ඒ අනුව අපි ඒ ඒ අංගයනේ පරතයකවන අා ාරය පිළිබඳදව
තා රා. අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියලා කිව්වහම අපට
ස්ූතරවල
හේබකවනේකනේ
අවිදයා
පරතයකයනේ
උපදින
ස්ංස්ස ාරයනේ,
පුඤ්සාභිස්ංඛාර,
අපුඤ්සාභිස්ංඛාර,
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාර කියලා කේ ස්ංඛාර තුනේ වගත ය ේ අවිදයා
පරතයකයනේ හටගනේනවා කියලා යි. එතක ාට කලෝ කයස
1

යේතා ේ අතීතකයස කේ වාකගස ස්ංස්ස ාර, මම රැස්සවුනා නේ,
අනාගතකයස රැස්සකවනවා නේ, වතතමානකයස රැස්සකවනවා නේ
ඒ රැස්සකවනේකනේ කේ අවිදයා පරතයකයනේ. එතක ාට
ුමණ
කහෝ ස්ංඛාරය ේ අැතේනේ ඒ ියලු ස්ංඛාර කනකවයි කමතැන
ගතේකතේ. ස්ංස්ස ාර ක ාටස්සවලට
ඩලා ඒ ස්ංඛාර උපදින
විදියට යි.
ඒ නිස්ා කේ කපනේනනේකනේ කමය අැති ලසහි කමය කව් කියන
ධමම නයාය ඔස්සකස්ස මිස් ේ වතතමානකයස ක කන ුට
පටිච්චස්මුපප
ස ාදය උපදින අවස්සථාව ේ ගැන කනකවයි.
ඒ
අපට වතතමානයට ගලපාගනේන පුළුවනේ. නමුතේ කේ
කපනේනනේකනේ කේ දු ේ පටිපාටිය උපදින අා ාරයපිළිබඳදව
බව ඔබට වටහලා දුනේනා. කමා ද ඒ අපි ඔපසපු රගතේකතේ
තුනේ ස්ංඛාරය ේ ගැන අවිදයා පරතයකයනේ ස්ඳදහනේ කවනක ාට,
වතතමානකයස වදාවතේ කේ ස්ංඛාර තුන ම එ වර එ ිත
කයකදනේන පුළුනේ ම ේ නැහැ කියන ාරණාව යි. ඒ නිස්ා ඒ
විදියට අපි එකිනේ එ ඒ තා රකගන යනේකනේ මූලි වැඩ
පිළිකවකළසදී ඔනේන ඔය අා ාරයට බව මම නැවත ිහිපතේ
රනවා.
ඒ අනුව අපි ගියවර
තා කර අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා
කියන මාතෘ ාව යි. එහිදී කේ ස්ංස්ස ාර කියන පදය පිළිබඳදව
අපි විගරහ රගතේතා. ඒ ස්ංඛාර පිළිබඳදව පදයට බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස ඒ වචනය උදව් රකගන කනාකය ේ දහේ පරියායනේ
විස්සතර
රළා තිකයනවා.
කේ ස්ංස්ස ාර, ස්ංඛාර කියන
වචනය, මුලු ස්ංඛත ධමමයනේට ම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කයාදලා තිකයනවා. පරතයකයනේ හටගතේත ියලු ධමමයනේට
ස්ංඛාර කියලා කියනවා. ස්ංඛත ස්ංඛාර කියලා කියනේකනේ ඒ
අරථකයනේ,
පරතයකයනේ
හටගතේත,ු
ස්විඤ්සාණ
අවිඤ්සාණ රෑප අරෑප අාදී ියලු ධමමයනේට යි.
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ඒ
වාකගසම
තව
ඒ
විදියට
කේ
ස්ංස්ස ාරය
පිළිබඳදවපරකයෝගාභිස්ංඛාර, ස්ංඛත ස්ංඛාර,
ඒ වාකගස ම
අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා, කියලා කේ විදියට කනාකය ේ
අා ාරකයස කයකදන බව අපි ගියවර තා රා. ඊට පස්සකස්ස
අපි ඒ
ක ාටස්ස රළා ගතේතා. එයිනේ කමතැන
තා
රනේකනේ ස්ංඛතං අභිස්ං කරාන්තීති ස්ංඛාරාකියලා යි.
ස්ංඛත ධමමයනේ අභිස්ංස්ස රණය (=නැවත නැවත ස් ස්ස
රන) රන අරථකයනේ ස්ංඛාර කියලා ස්ඳදහනේ වන කේ
අවිදයා පරතයකයනේ වන කේ ස්ංඛාර පිළිබඳදව මිස් ේ, තව
ක ාකත ුතේ ස්ංඛාර තිබ්බතේ ඒ ියලු ස්ංඛාර පිළිබඳදව
කනකවයි.අපි ඒ වචනය අරකගන අරථය පැහැදිළි රකගන,
ඒ ස්ංඛාර කමානවාද කියන එ
පිළිබඳදවඅපි අථණ
විගරහ රගතේතා.
පුඤ්සාභිස්ංඛාර,
අපුඤ්සාභිස්ංඛාර,
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාර,
ායස්ංඛාර, වචීස්ංඛාර, චිතේතස්ංඛාර
කියලා කේ විදියට ඒවා පරතයකවන අා ාරය පිළිබඳදව අපි
තා රා. ඒ ට අපි ච්චානකගාතේත ස්ූතය
ර 1ඉදිරියට අරකගන
ඒ අනුව අපි ඒ ස්ංස්ස ාරයනේ පිළිබඳදව විගර හ රගතේතා.
නමුතේ පිනේවතුනි, කේ ස්ංස්ස ාර පදය අකපස ජීවිතයට ඉතාමතේ
වැදගතේ දහේ ක ාට්ඨාශය ේ. ඒ නිස්ා කේ පිළිබඳදව අදතේ
මට තා රනේන ඕකනේ කියන අදහස් අැතිවුණා. කේ අපි
ජීවිතකයස විගරහ රගතයුතු ාරණාව ේ. ඒ කමා ද, ස්තේත්වයා
කලෝ කයස ස්ැරිස්රණ ක ාට, අපි ස්ේමුතිකයනේ කිව්කවාතේ, කේ
ස්ස න්ධ පටිපාටිය, ස්තේත්වයා දු ේ විඳදිමිනේ අැවිදපු
ාලය,
අතීතය ගතේකතාතේ පූවම ක ළවර ේ කපකනනේන නැහැ කියලා
අපි මත ේ රගතේතා. ඒ කේ අත ස්ැරිස්රමිනේ, ස්ාගර පුරවනේන
කලස
ඳදුලු වගුරැවමිනේ,ස්තේත්වයා කේ ස්ංස්ාරකයස ස්ැරිස්රපු
ාලය පරමාණය ේ රනේන බැහැ. ඒ ස්ස්ර ස්ැරිස්රණක ාට
ස්තේත්වකයෝ ස්ුගතිවල උපදිනවා, දුගතිවල උපදිනවා. කේ
විදියට උපදිනවා.
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අැතැේ අවස්සථාවල කේ දුගතිකයස ඉපදිච්චි පරමාණය, දු ේ විඳදපු
වාර ගණන, පරමාණය ේ
රනේන බැහැ කියලාඅපි ස්ඳදහනේ
රා. අැතැේ
ාලවල අපි ස්තර අපායට වැටිලා ඒක නේ
කගාඩඑනේන බැරැව, අනාදිමතේ ාලය ේ, බුදසධානේතර ගණන ේ
දු ේ විඳදිමිනේ ස්ස්ර අැවිදලා තිකයනවා. කේ ධමම කයස
ස්ඳදහනේවන
තාව ේ තිකයනවා: මම ඒ
ක ටිකයනේ
කියනේනේ. ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා පිරිස් ේ - ස්මහරවිට කේ
ඔබ අහලාතේ අැති. - මහා කබෝධිය වඳදිනේන ගමණ ේ
යනක ාට
ැකලස මැදිනේ ගිහිලසලා අතරමංකවලා, පාර ේ
කස්ායාගනේන බැරැව, මහනේි නිස්ා විශාල ගල ේ මුල
නතරවුනා.පස්ුව බලනක ාට එතැන මහා ගලස කපකරතකය ේ
තමයි ඉඳදලා තිකයනේකනේ. කේ මහා ගල ේ කියලා හිතාකගන
වාඩිවුණාට ඒ ගල කස්ලකවනවා, ක ඳදිරිගානවා, දකිනක ාට
ඒ මහ කතරැනේවහනේකස්ස හඳදුනාකගන, ‘අකනේ කමයාකගනේවතේ
පාර අහගනේන ඕන‘ කියලා, කේ කපකරතයාට තා රලා,‘කේ
අපි ස්තේ දවස් ේ පුරා අතරමං වුණා. ඔබටවතේ අපට පාර
කියනේන බැරිද‘ කියලා අහපු කවලාකව් කේ කපරසතයා කියාපු
තාව අැහුවාම,‘අකනේ අපි කමාන දු
ට ද පතේවක
ු නේ. අපි
කමාන අතරමංවීම ේ ද‘ කියන එ වැටහුණා. ‘ස්සවාමීනි, ඔබ
වහනේකස්සලා කේ ස්තේ දවස් ේ ැකලස අතරමං කවලා ඒක නේ
මිකදනේන බැරැව
තා
රනවා. ස්සවාමීනි, මම කේ
කපරත
ස භාවයට පතේකවලා කමතැනිනේ මිකදනේන බැරැව, කේ
ස්ංස්ාරකයස දු ේ විඳදිමිනේ කේ අතරමං කවලා දැනට බුදසධානේතර
හතර ේ තිස්සකස්ස මම කමතැන දු ේ විඳදිනවා. ඉතිනේ ඔබ
වහනේකස්සලා කේ දවස්ස හත ේ අතරමංවීම ගැන තා රනවා‘.
ඒ වාකගස පිනේවතුනි, අපි ස්මහර කපාඩි කදසවලසවලට ක කලස්ස
අැති රකගන,
මම අැති රකගන, ස්මහර කදසවලස අහිමිවීම
ගැන
පුදුමා ාර
විදියට
වද
කවමිනේ
ක කලස්ස
අැති රගනේනවා.
නමුතේ
අපි
මනුෂය
විෂය
ගැන
ලසපනා රලා බැලුකවාතේ අපට අැතිකවච්චි අහිමිවීම
කමා
ේ ද කියලා හිකතනවා. කේ ස්මහරවිට මස්ස වැදැලි
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වාකගස, ඒ වාකගස ම අැටස්ැකිලි වාකගස, අවුරැදු ගණන ේ වතුර
කපාද ේ නැතුව, වතුර පිපාස්කයනේ දු ේ විඳදිමිනේ ඉනේනා කපරස ත
ක ාටස්ස ඉනේනවා. ඉතිනේ කේ අය හිතනවා කමයාලා කමා
ේ
ද කේ දඟලනේකනේ කියලා. කමානවාටද කේ කවකහකස්නේකනේ
කියලා ඒ ඒ තැනතේ දැ ේක ාතේ තමයි අපට කතේකරනේකනේ. ඒ
නිස්ා කේ ස්ස්ර පිළිබඳදව අනාදිමතේ ාලය ේ කේ විදියට දු ේ
විඳදිමිනේ අැවිදසකදස කේ අප තුළ ස් ස්සකවන හා ස් ස්සකචච්චි
මම නිස්ා යි.
ඒ නිස්ා කේ මම පිළිබඳදව මාතෘ ාකව් දී කේ මම කියන එ ,
එ ස්නේධිස්සථානය ේ. එතක ාට කේ පුඤ්සාභි-අපුඤ්සාභිඅාකනඤ්සජ්ාභි කියන කේ ස්ංස්ස ාරයනේ නිස්ා ම යි කලෝ
ස්තේත්වයා ඒ කේ අත ස්ැරිස්රනේකනේ. ඒ ස්ංස්ස ාරයනේ කනා
තිබුනා නේ කලෝ ස්තේත්වයා කේ ස්ස්ර ස්ැරිස්රනේකනේ නැහැ
කියන එ
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ස්ංකච්තනා ස්ූතරකයස 2 දී
මනාක ාට පැහැදිලි රනවා. ඒ අපි ඉදිරිකයස දී ගනේනවා.
ඒ නිස්ා කේ ස්ංස්ස ාර කියන පදය පිළිබඳදව අපි
අවකබෝධ රගැනීම, විගරහ රගැනීම, කතේරැේ රගැනීම හා
ඒ අපකගස ජීවිතය තුළිනේ පරාකයෝගි ව කයාදාගැනීම කියන
ාරණා ඉතාමතේ වැදගතේ කවනවා. කේ පුඤ්සාභිඅපුඤ්සාභි-අාකනඤ්සජ්ාභි කියන ස්ංස්ස ාරයනේ කමානවා ද
කියලා හඳදුනාකගන,ඒවා උපදින නිදානය, කහසතුව කමානවාද
කියලා කතේරැේ ගැනීම ම අපි ස්ේමාදිට්ියට පතේවීම ේ
හැටියට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රා. ඒ තේ කපාඩ්ඩ ේ
ඉදිරියට ගතේකතාතේ කහාඳදයි කියලා මට හිතුණා.
ස්ැරියුතේ මහරහතනේ වහනේකස්ස විිනේ කදසශනා රන, මජ්ක්ධිම
නි ාකයස තිකයන, ස්ේමාදිට්ි ස්ූතය
ර 3 පිළිබඳදව ඔබ අහලා
අැති.ඒ ක ාටස් ේ අපි කේ ස්ඳදහා එ තු රගනේන ඕන කියලා
2
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බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - ෙජ්ඣිෙ නිකොය (1) – 110වැනි පිටුව.
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හිතුණා. ‘ස්ේමා දිට්ිය, ස්ේමා දිට්ිය කියලා කියනවා.
ක කතකිනේ ස්ේමාදිට්ිය කවනවාද‘ කියන ාරණාව ඔස්සකස්ස
දහේ පරියායයනේ දහස්ය ේ කදසශනා
රනවා.අද කේ අපි
තා රන ස්ංඛාර කියන පදකයසතිකයන වැදගතේ ම
මතු රගනේන එතැන දී එ
කියන දහේ පරියාය ේ
උදව් රගතේතා.
කමතැන

ස්ැරියුතේ

මහරහතනේවහනේකස්ස

කදසශනා

රනවා,

යකතා කඛා අාවුකස්ා අරියස්ාවක ා අ ස්
ු ලඤ්ච පජ්ානාති,
අ ස්
ු ලමූලඤ්ච
පජ්ානාති.
ස්
ු ලඤ්ච
පජ්ානාති,
ස්
ු ලමූලඤ්ච පජ්ානාති. එත්තාවතාපි කඛා අාවුකස්ා
අරියස්ාවක ා ස්ම්මාදිට්ඨි කහාති. උජ්ුගතාස්ස් දිට්ඨි. ධකම්සම
අකවච්චප්පස්ාකදන
ස්මන්නාගකතා
අාගකතා
ඉමං
ස්ද්ධම්මන්ති.- අැවැතේනි යේ
කල
පටනේ අායයතශරාව
කතකේ අ ුස්ලයතේ දනී ද, අ ුස්ලමූලයතේ දනී ද,
ුස්ලයතේ
දනී ද,
ුස්ල මූලයතේ දනී ද, අැවැතේනි කමපමණකිනේ
අායයතශරාව කතකේ ස්මයගසදෘෂසටි කවයි. ඔහුකගස දෘෂසටිය ඍජ්ු
කවයි. ධරමකයහි ගුණ දැන පැහැදීකමනේ යු ේත වූකයස කවයි.
කේ නිරවාණධරමයට පැමිණිකයස කවයි. කියලා ස්ඳදහනේ
කවනවා. කේ
හරියට අවකබෝධ රගතේකතාතේ ඒ වාකගස
අරථය ේ කමතැන,කේ ස්ංඛාර කියන පදකයස තිකයනවා.

තමං
පනාවුකස්ා
අ ස්
ු ලං? තමංඅ ස්
ු ලමූලං?
තමං
ස්
ු ලං?
තමං
ස්
ු ලමූලන්ති? -අැවැතේනි අ ුශලය වකර ද? අ ුශලමූලය
වකර ද? ුශලය වකර ද? ුශලමූලය වකර ද? කියන
එතැන

අපට

කපනේනනවා,

කමනේන කේ
ාරණා ටි
තමයි අපි දැනගතයුතේකතේ,
දැ ගතයුතේකතේ. අපි
මම රැස්ස රගනේකනේඅ ුස්ලය හා
අ ුස්ලමූලය කනාදනේනා ම නිස්ා ම යි. එතක ාට අපි ඒක ේ
වැදගතේ ටි අකපස ජීවිතයට මතු රළා ගනිමු.
අ ුස්ලය කියන එ

කඛා

අාවුකස්ා

කමතැන කපනේන නේකනේ:පාණාතිපාකතා

අ ස්
ු ලං,
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අදින්නාදානං

අ ස්
ු ලං,

ාකමස්ුමිච්ඡාචාකරා
අ ස්
ු ලං,
මුස්ාවාකදා
අ ස්
ු ලං,
පිස්ණ
ු ාවාචා අ ස්
ු ලං, ඵරැස්ාවාචා අ ස්
ු ලං, ස්ේඵප්පලාකපා
අ ස්
ු ලං, අභිජ්ක්ධා අ ස්
ු ලං, බයාපාකදා අ ස්
ු ලං, මිච්ඡාදිට්ි
අ ස්
ු ලං. ඉදං වුච්චතාවුකස්ා අ ස්
ු ලං,කියලා කේ අ ුස්ල
ක ාකත ුතේ තිබ්බතේ, කේ
මම පථ වන, කමතැන අ ුස්ල
කියලා ඉදිරියට අරනේ තිබ්කබ්,කමතැන ගතේකතේ අර අවිජ්ජ්ා
පච්චයා ස්ංඛාරා කියන ක ාටකස්ස තියන ධමම ටි ම යි.
අ ුස්ලස කිව්වහම කබාකහෝ අ ුස්ලස තිකයනවා. නමුතේ ඒ
අ ුස්ලස අතර ක කන ුට පරතිස්නේධිදාය
මම ස් ස්සවන, දු
නැවත නැවත උපදසදවන අ ුස්ල
මම ටි
ේ තිකයනවා.
කමනේන ඒ අ ුස්ල ධමම ටි තමයි කේ දස් අ ස්
ු ල මම පථ.
දැනේ කේ අ ුස්ල ධමම පථ තමයි අ ුස්ලය කියලා ධමමකයස
ස්ඳදහනේ කවනේකනේ. ඒවා යිනේ වන, වචනකයනේ වන, ිතිනේ
වන අ ුස්ලස කියලා තුනේ ක ාටස් ට කබකදනවා.
• මුලස ක ාටස්ස තුන කයනේ: පානාතිපාතා, අදිනේනාදානා,
ාකමස්ු මිච්ඡාචාරා.
• අනිතේ ටි
වචනකයනේ: මුස්ාවාදා, පිස්ුනාවාචා,
ඵරැස්ාවාචා, ස්ේඵපසපරලාපා,
• මකනාදසවාරකයනේ
වන
අ ුස්ල
තමයි
ඊළඟට
කපනේනනේකනේ.
කේ ඒ

අ ුස්ලයනේ ටි යි: තමඤ්සචාවුකස්ා

කලාකභා අ ස්
ු ලමූලං, කදාකස්ා
අ ස්
ු ලමූලං. ඉදං වුච්චතාවුකස්ා

අ ස්
ු ලමූලං?
අ ස්
ු ලමූලං, කමාකහා
අ ස්
ු ලමූලං. අ ුස්ලය

උපදින කහසතුව මූලය කියනවා. මූලය කියලා කියනේකනේ
ගහ කගස පැවැතේම, හටගැනීම මුල නිස්ා ිදුකවනවා වකගස,
කමතැන මූලය හැටියට ස්ඳදහනේ කවනේකනේ අ ුස්ලය
හටගනේන පරධාන කහසතුව යි. තව කබාකහෝ කහසතු තිබුණතේ
පරධාන - මූලය කියනේකනේ ඒ අරථකයනේ කමතැන- පරධාන
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භාවකයනේ අ ුස්ලය උපදිනේන කහසතුකවනේකනේ
දසකව්ශය, කමෝහය කියන කේ කහසතු තුන යි.

කලෝභය,

එකහනේ අප තුළ අ ුස්ලය ේ ඉපදුකනාතේ අපි පරීක්ෂා
ළයුතේකතේ කේ අ ුස්ලය ඉපදුකණේ ක ාකහාම ද කියන එ
යි. ගකව්ශනය රනේන ඕකනේ තමනේකගස ම හිකතේ ඉපදිච්චි
ස්නේතානකයස ඉපදිච්චි අ ුස්ලකයස කහසතුව පිළිබඳදව යි.
එතක ාට ඒ
කලෝභය-දසකව්ශය-කමෝහය කියලා ධමමකයස
ස්ඳදහනේකවනවා.
පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතතේ, පටිච්චස්මුපසපාදකයස කේ කමතැන
කහසතු තුන ේ කපනුනාට, පරධාන කහසතුව වශකයනේ තමයි
පටිච්චස්මුපසපාදය
අරකගන
එනේකනේ.
එතක ාට
පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතහම අවිදයාව කියන
ාරණාව යි.
අවිදයාව කියන එ කහසතුව යි. ස්ංඛාරය කියන අර තුනේ
ස්ංඛාරයනේ ඒ කහසතුකවනේ ඉපදිච්චි ඵලධමමකයෝ හැටියට යි
කපනේනනේකනේ. එතක ාට ඒ අවිදයාව නිස්ා ස්ංඛාර කවනවා
කියන ාරණාව තමයි කමතැන කපනේනනේකනේ.
අවිදයාකවනේ කතාරව කලෝභය උපදිනේන බැහැ. අවිදයාකවනේ
කතාරව දසකව්ෂය උපදිනේනතේ බැහැ. අනේන ඒ නිස්ා කමතැන
පරධාන ම කවනේකනේ අවිදයාව යි. එතක ාට අපි ඒ පිළිබඳදව
යි තා රනේකනේ. අවිදයාව නිස්ා, අවිදයාව පරතයකවනේකනේ
ක ාකහාම ද කියලා ඒ පරතය ශ ේතිය පිළිබඳදව යි අපි අද
තා රනේකනේ.
කමතැන
තා
රනේකනේ පරතයධමමයනේ පිළිබඳදව මිස් ේ
පරතයභාවය
පිළිබඳදව
කනකවයි.පරතයශ ති
ේ ය
පිළිබඳදව
කනකවයි.
අද දවකස්ස දී, ඉදිරිකයස දී, පරතයභාවය, පරතයශ ේතිය පිළිබඳදවතේ
තා රනේන බලාකපාකරාතේතු කවනවා.
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පටිච්චස්මුපසපාදකයස කපනේනනේකනේ කේ අ ුස්ල උපදිනේන
කහසතු ධමමයනේ ටි යි. අැතේතට ම ධමම ටි වැදගතේ. නමුතේ ඒ
වාකගස ම කේ ධමමයනේකගනේ වන පරතයා ාරය, පරතයකවන
අා ාරය පිළිබඳදව වැදගතේ. කේ චතුරායයතස්තයකයස දී, දු ට
කහසතුව තණේහාව යි කියලාඅපි තා රනවා. එතක ාට ඒ
තණේහාව කියන එ
දු ට කහසතුකවන ධමමය ේ. ඒ ධමමය
උප ාරකවනේකනේ දු
උපදවනේකනේ කමාන අා ාරකයනේ ද,
කියන එ පිළිබඳදව අපි කවනම විගරහ රළා කපනේනනවා.
පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතතේ, අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා, ස්ංඛාර
පච්චයා විඤ්සාණං, විඤ්සාණ පච්චයා නාමරෑපං කියලා,
අවිදයා පරතයකයනේ ස්ංඛාර කවනවා. ස්ංඛාර පරතයකයනේ
විඤ්සාණ කවනවා කියලා කේ විදියට පරතයකවන ධමමයනේ
ටි කපනේනුවාට කේ ක ාකහාම ද පරතයකවනේකනේ කියන
ාරණාව එතැන ස්ඳදහනේ රළා නැහැ.
ඒ නිස්ා කේ අනාතේම ස්ංිදසධිය කහාඳදා ාරව කතේරැේගනේ න
නේ ඒ පරතය හා පරතයභාවය පරතයශ ේතිය පිළිබඳදව අපි
දැනගතයුතු යි. ඒ තේ අපි ඉදිරිකයසදී තා රගනිමු.
ස්ූවිි පරතය ගතේතහම පටිච්චස්මුපසපාදකයස,ස්ූවිි පරතයකයස
අනේන කේ ධමම එ
ේවතේ ඉදිරියට කනා කගන -ඒවා ධමම
නැතුව
තා රනේන
බැහැ
ස්ූවිි
පරතයය,
පට්ඨානපර රණකයස, කහසතු පරතයය, අාරේමණ පරතයය, අධිපති
පරතයය, ස්හජ්ාත පරතයය,
අාදී වශකයනේ අනේන එතැන දී
තා රනේකනේ පැහැදිලිව කේ පරතය ශ ේතීනේ පිළිබඳදව යි.
ධමමය අවිදයාව පරතයකවනේන පුළුවනේ අා ාර කමච්චර ේ
තිකයනවා:
අාරේමණභාවකයනේ,
අධිපතිභාවකයනේ,
මූලභාවකයනේ, කහසතුභාවකයනේ කියලා අනේන ඒ පරතය ශ ේතිය
යි
තා
රනේකනේ. එතක ාට අැතේත ට කේ ස්ූවිි පරතය
ාරණා ටි දැනගැනීමතේ, ඉදිරිකයස දී කේවා ගකව්ශණය ර
ඉකගනගැනීමතේ
හරි
වටිනවා.
කේ
අවිදයාව
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කමානඅා ාරකයනේ ද පරතයකවනේකනේ, කලෝභය කමාන
අා ාරකයනේ ද පරතයකවනේකනේ, කියන පරතයභාවයනේ පිළිබඳදව
ස්ූවිි පරතයකයස දී තාකවනවා. අපි ඒ පිළිබඳදව ඒ ඒ ක ාටස්ස
වලදී අපි ඉදිරියට අරකගන තා රමු. ඊට පස්සකස්ස අපි ඒ
පිළිබඳදව ස්ේපූණණ විස්සතරය ේ කේ ස්ූවිි පරතයය පිළිබඳදව
තා රනේන පුළුවනේ.
කමතැන දී කේ කහසතුව කපනේනුවා. ඵලය කපනේනුවා. අවිදයාව
නිස්ා කේ අ ුස්ලස ටි
මුලිනේ කපනේනුවා. අැතේතට ම කේ
අ ුස්ලස තුන, අ ුස්ල මූල තුන, අ ුස්ල ධමමකයෝ උපදිනේ න
කහසතුවුනාට,එ වර කේ තුන ම කයකදනේකනේ නැහැ. ඒ තේ
ඔබ කතේරැේගතයුතු යි.
කේ
මමපථ කදාළහ ේ තිකයනවා නේ කේ කදාළහම
අැතිකවනේකනේ අවිදයාව කහසතුකවනේ. නමුතේ කේ අ ුස්ලස ටි
ිතේ වශකයනේ ගතේකතාතේ, කලෝභය නිස්ා වන අ ුස්ල
මම
පථ, කෝෂය නිස්ා වන අ ුස්ල මම පථ, කමෝහය නිස්ා ම
වන අ ුස්ල
මම පථ, ටි
ේ කමතැන තිකයනවා. දැනේ
උදාහරණය ේ වශකයනේ ගතේතහම, පරාණඝාතය කියන එ
අනිවායයතකයනේ දසකව්ශය මුලසකවලා ම යි ිදසධකවනේකනේ.
ඵරැශවචනය කියන එ
දසකව්ශය මුලසකවලා ම යි
ිදසධකවනේකනේ. ක ේලාේ කියනවා කියන එ
දසකව්ශය
මුලසකවලා ම යි ිදසධකවනේකනේ. ඒ
කලෝභය මුලසකවලා
ිදසධකවනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා ඒ ිදසධානේත , ඒ කහසතු
ගතේතහම, අවිදයාව, -කමෝහය යි අවිදයාව කියලා කියනේකනේකමෝහය යි, කලෝභය යි මුලසකවලා අ ුස්ල
මම පථ
ස් ස්සකවනවා. කමෝහය යි, දසකව්ශය යි මුලසකවලා අ ුස්ල මම
පථ ස් ස්සකවනවා. කමෝහය පමණ ේ තිබිලා අ ුස්ල මම පථ
ස් ස්සකවනවා.
අ ුස්ල
මමය ේ කියලා කියනේකනේ,අ ුස්ලය ේ කියලා
ස්ඳදහනේකවලා තිකයනේකනේ ඒ හිකතේ කයකදන ඒ ධමම ටි
අනුව යි. නමුතේ කේ තුනේ ධමමයනේට ම අවිදයාව, කමෝහය
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කියන එ
අවශය ම යි. ඒ කියනේකනේ අරමුණ ේ තුළ
මුලාවුකනාතේ ම යි කේ පුඤ්සාභි, අපුඤ්සාභි, අාකනඤ්සජ්ාභි
ස්ංඛාරයනේ ිදසධකවනේකනේ කියන එ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කපනේනුවා. ඒ
අපි ක ාකහාමද අවිදයාව නිස්ා කේ තුන
ස්ංඛාරයනේ ම කවනේකනේ කියන එ පිළිබඳදව අපි ඉදිරිකයස දී
තා රමු.
අපි කමය තව දුරටතේ විගරහ රගනිමු අ ුස්ලය කියන එක ේදී.
දැනේ කමතැන අපුඤ්සාභිස්ංඛාර කියන ක ාටස් ගතේතහම,
ිතේ වශකයනේ ගතේකතාතේ අ ුස්ලස ිතේ කදාළහ ේ තිකයනවා.
එතක ාට ඒ
අභිධමමකයස බැලුවහම හරි ලස්සස්න යි ඒවා
ඉකගනගතේතහම. දැනේ අ ුස්ල මම පථ පිළිබඳදව ධමමකයස අපට
ස්ූතරවලිනේ ස්ඳදහනේකවනවා. නමුතේ කේ අ ුස්ල මම පථ
ස් ස්සකවනේකනේ කමාන කමාන ිතේවලිනේ ද කියන එ
පිළිබඳදව කබාකහෝ විට විගරහකවනේකනේ අභිධමම පිට කයස යි.
එතක ාට කලෝභය මුලසකවලා, ිතේ වශකයනේ කලෝභමූල ිතේ
අට ේ කපනේනනවා. කෝෂය මුලස කවලා ිතේ කද
ේ
කපනේනනවා. කමෝහය මුලසකවලා ිතේ කද
ේ කපනේනනවා. ඒ
විදියට ියලු අ ුස්ල ධමම කදාළහ යි.
එතක ාට හැම අ ුස්ලය ේ ම ිදසධකවන අ ුස්ල ස්ාධාරණ
ධමම ටි
ේ කියලා තිකයනවා. අ ුස්ල චචති දාහතර ේ
පිළිබඳදව ස්ඳදහනේ කවනවා. එයිනේ හැම ිත
ම කයකදන
අ ුස්ල ධමම ටි
ේ තිකයනවා. ඒ ට කියනේකනේ කමෝහ
චතුශස ය කියලා යි. අ ුස්ල ස්ාධාරන චචති . කමෝහය,
අහිරි ය, අකනාතේතපසපය, උදසධච්චය කියන කේ ක කලස්ස
ටි හැම අ ුස්ලය ම කයකදනවා. අ ුස්ලය ේ කවනේන නේ
කේ හතර තිකයනේන ම ඕන.
• කමෝහය කියලා කියනේකනේ අවිදයාව යි.
• අහිරි ය කියනේකනේ අ ුස්ලයට ලැජ්ජ්ා නැති ම යි.
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• අකනාතේතපසපය කියලා කියනේකනේ අ ුස්ලයට භය
නැති ම යි.
• උදසධච්චය කනාස්නේස්ුනේ ම කියන එ
අ ුස්ලය
තිකයනේන ම ඕන.
කේ කලෝභය අහිරි ය කලෝභය ලැජ්ජ්ා නැති ම, භය
නැති ම, කනාස්නේස්ුනේ ම විිරැණු ම කියන එ
හැම
අ ුස්ලය ේ තුළ ම කයකදනවා. ඒ වාකගස ම දසකව්ශය, දසකව්ශය
මුලසකවලා අ ුස්ලයනේ කමතැන අපට කපනේනනවා පථ
වශකයනේ හතර ේ. එතක ාට දසකව්ශය මුලසකවලා පරාණඝාතාදී
අ ුස්ල මම ිදසධකවනවා. එතක ාට ඒ වාකගස කමෝහය ස්මග
කයකදන කෝෂ චතුෂස ය කියලා ක ාටස් ේ තිකයනවා. කෝෂ,
ඉස්සස්ා, මච්චරි,
ු ේ ච්
ු ච කියලා. දසකව්ශය ස්මග ම යි
ඊෂයතාව කයකදනේකනේ.
o දසකව්ශය ස්මග ම යි මච්චරිය කයකදනේකනේ. දසකව්ශය
ස්මගම යි
ු ේ ුච්චය කයකදනේකනේ. කේ විදියට
දසකව්ශය කවනමතේ කයකදනේන පුළුවනේ.
o ඊෂයතාව කියන ධමමය හිකතේ කයකදනවා නේ ඒ
කයකදනේකනේ දසකව්ශයතේ එ ේ
ම යි. ඊෂයතාව කියලා
කියනේකනේ
අනුනේකගස
දියුණුකව්
දී,
අනුනේකගස
අභිවෘදසධිකයස දී, නුරැස්සනාබව යි. උහුලනේන බැහැ ඒ .
එකහම ිතේ අප තුළ කයකදනවා. ඒ තේ කයකදනක ාට
දසකව්ශය අප තුළ කයකදනවා.
o මස්ුරැ ම, අනුනේකගස කදසවලස තමනේට ලබාගනේන ඕකනේ
කියන අ ුස්ලස ිතේ අපට උපදිනවා. එය මච්ඡරිය
කියලා කියනවා. මස්ුරැ ම උපදිනේකනේතේ දසකව්ශය නිස්ා
ම යි.
o
ු ේ ච්
ු චය කියලා කියනේකනේ ු ුස් යි. පස්ුතැවිලසල
යි. ඉතිනේ ඒ තේ කහාඳද නැති ධමම ටි
ේ. කේවා හරි ම
පලිකබෝධ යි. අපට කවච්චි කදසවලස පිළිබඳදව,
ු ුස්ස
අැති කවනවා. ඒඅප තුළ අැතිවන පස්ුතැවිලසල යි. ඒ
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වාකගස ම කනාකවච්චි කදසවලස පිළිබඳදව. අපට කේ කේ
කදස
රගනේන බැරිවුණා කියලා පස්ුතැවිලසල. ඒ
පස්ුතැවිලසල තුළ තිකයන නිධානය දසකව්ශය යි.
දසකව්ශය යි කමෝහය යි මුලසකවලා තමයි ඒවා
ිදසධකවනේකනේ.
o කලෝභය ස්මග කයකදන ධමම තිකයනවා. කලෝභ-දිට්ිමාන. කලෝභය යි දිට්ිය යි මානය යි කියන, කලෝභ
තරි යයි කියලා කේ ට ස්ඳදහනේකවනවා. එතක ාට
දිට්ිය කයකදනවා නේ කලෝභයතේ එ ේ ම යි
කයකදනේකනේ. මානය කියන අ ුස්ලය කයකදනවා නේ,
මානය කයකදනේකනේ කලෝභයතේ එ ේ ම යි. ඒකද
කලෝභය ස්මග දිට්ිය මානය කියන කේ කදසවලස
කයකදනේන පුළුවනේ. එතක ාට දිට්ිය යි මානයි කියන
එ
කවන ම ධමම කද
ේ. වදාවතේ කලෝභය ස්මග
දිට්ිය, මානය, කයදුනාට, මානයයි දිට්ියයි වදාවතේ
එ ිත උපදිනේකනේ නැහැ. ඒ කහසතුව තමයි, ඒවා
කවනස්ස අරමුණු ටි
ේ. ඒනිස්ා ඒ
පිළිබඳදව අපි
අවශයවුකණාතේ තා රමු.
ඒවා කගාඩා ේ පටලවාගනේනා අය කේ දිට්ිය යි මානය යි
පිළිබඳදව, එකහම ගතේතහම, කේ අ ුස්ල ධමම ටි කයදුනහම
තමයි කේ තා රපු අපි අ ුස්ල ධමමය, කලෝභය ස්මග තා
රපු ධමම ටි , කමෝහය, අහිරි ය අාදී තා රපු අ ුස්ල
ධමම ටි
ේ තිකයනවා. ඊට පස්සකස්ස කමෝහය ස්මග. ඊට පස්සකස්ස
දසකව්ශය ස්මග. කෝස් ඉස්සස්ා මච්ඡරිය අාදී කේ අ ුස්ල ධමම
ටි
ේ.
කේ ධමම ටි යේ ිත කයදුනහම තමයි ඒ ට අපි අ ුස්ලස
කියලා කියනේකනේ. කමා ද, කේ ධමම තුළිනේ තමයි ක කන ුට
අනිෂසඨ වූ, අ ානේත වූ දු ේ විපා කගනැතේ කදනේකනේ. අපි
‘ක කන ේ දු ේ විඳදිනවා‘, ‘ක කන ේ අපායට වැකටනවා‘,
කියලා තා රාට, එතැන විමස්ලා බැලුකවාතේ තිකයනේකනේ
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අනාතේම ධමම ටි
ේ. කේ දසකව්ශය ස්මග යේ ධමම ටි
ේ
කයදුකණාතේ ඒ ට අපි කියනවා, “පුදසගලකය ුට තරහාව
අාවා“ කියලා. එතක ාට ඒ දසකව්ශය ස්මග ධමම ටි
කයදුනහම එයා මුලාකවනවා. එතැන අවිදයාව කයකදනවා.
ඊළඟට එතැන ස්තේත්ව-පුදසගලබව කයදිලා තව තවතේ මුලාවට
පතේකවනවා. ඒ හැම එ
ට ම මුලසකවනේකනේ කමෝහය කියන
එ යි. අරමුණ වරදවා ගැනීම කියන කදස කනා තිබුණා නේ
කලෝභයවතේ කයකදනේකනේ නැහැ. දසකව්ශයවතේ කයකදනේ න
පුළුවනේ ම ේ නැහැ.
ඒ නිස්ා කේ අවිදයාව කියන
ාරණාව ස්ංඛාරය කියන
ාරණාව, කතේරැේගැනීම ඉතාමතේ වැදගතේ. අකපස ජීවිතයට
කේවා ස්මීප යි.
එතක ාට අ ුස්ල
මම පථ ටි
අපි
තා රගතේතා. කේ
අ ුස්ල
මම
පථ
කනා
කවනේන
අනීවාරයකයනේ
කබෞදසධකය ේ වගබලාගත යුතු යි. විකශසෂකයනේ නිවනේ දකින
ක නා රැකිය යුතේකතේ කමනේන කේ අ ුස්ල මම පථ කනා
කවන අා ාරයට යි. ඒ නිස්ා හැකමෝට ම ස්ාධාරණ විදියට අපි
ශීලය ේ කපනේනුවා - පඤ්සචශීලය කියලා. නමුතේ අැතේතට ම
පඤ්සචශීලය පරමාණවතේ මදි ගිහිකගස ටයුතු රන ක නාට.
එයාට අැතේතට ම අාජීවඅෂසඨම
ශීලයවතේ නිතය ශීලය
වශකයනේ ස්මාදනේකවලා ඉනේන පුළුවනේ කවනේන ඕන. ඒ
පුළුවනේ කදය ේ. ඒක ේ වි ාලකභෝජ්නය කියන එ
නැහැ.
ඒක ේ ජ්ාත-රෑප-රජ්ත කියන කේ ශික්ෂාපදය නැහැ. ඒ නිස්ා
මම පථ බවට ස් ස්සකවන ශික්ෂා ටි එතැන කපනේනනවා. ඒ
නිස්ා කේ ඵරැෂවචනය, හිස්ස වචන කීම, ක ේලාේ කීම,
කමනේන කේවා ඒ ානේතකයනේ අ ුස්ල මම පථ යි. අනේන ඒ
නිස්ා කේ ටි
දැනකගන, ඒ ටි
අනිවාරයකයනේ ස් ස්ස
කනාවන අා ාරයට, නිවනේ දකිනේන බණ භාවනා රන හැම
කබෞදසධකය ේ ම සීලය හැටියට ස්මාදනේකවලා ජීවතේවිය යුතු
යි.
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ඒ විදියට ක කන ේ අ ුස්ලය දැනගනේන ඕන. අ ුස්ලය
කියනේකනේ තමනේ තුළ කලෝභය, පරාණඝාතය කිරීම නමැති
අ ුස්ලය ේ කවනේන පුළුවනේ. කවලා තිකයනේන පුළුවනේ.
එතක ාට තමනේ තුළ විකශසෂකයනේ අපි ඉදිරියට ගතේකතාතේ
නිතර ිදසධකවන, කබාරැ කියනවා කියන එ , අප තුළිනේ
එනේන පුළුවනේ. කේ මම මීට කපරතේ තා රළා තිකයනවා.
කබාරැ කියන ක ාට ඒ ශික්ෂාපදය අපි රකිනේන කවනවා.
ස්මහරැ ජීවතේකවනක ාට,‘කේ නේ රකිනේන බැහැ‘ කියලා
අතේහරිනවා. ඒ නිස්ා නමුතේ ැකඩන එ තමයි අපි විකශසෂ
අවධානය ේ තිකයනේන ඕන. ඒ රකින ක ාට අපි කබාරැ
කනාකියා ඉනේනවා කියලා කනාකියා හිටිය පමණකිනේ ශීලය
රැක නේකනේ නැහැ.
ස්ේමාදිට්ියට පතේකවච්චි ක නා එතැනිනේ කනකවයි ශීලය
රකිනේකනේ. ස්ේමාදිට්ිකයනේ යු ේත ක නා
බලනවා,
කබාරැව ේ කියනේන මට නිතර නිතර හිකතනවා නේ, කබාරැ
කිව්වා නේ කේ ට කහසතුව කමා
ේ ද? අනේන එතක ාට
එයාට කපකනනවා, තමනේකගස ම හිකතේ අැතිවුණු යේ
ධමමතාව ේ නිස්ායි කේ අ ුස්ලය ිදසධකවනේකනේ. බාහිර
ාරණාව ේ නිස්ා කනකවයි. දසකව්ශය මුලසකවලා ිදසධකවනවා
නේ කේ කබාරැව ේ කියකවනවා නේ කේ බාහිර ාරණය ේ
නිස්ා කනකවයි, තමනේකගස ිත නිස්ා ම යි කවනේකනේ කියලා
පරීක්ෂා රනවා. එතක ාට එයාට හේබකවනවා කලෝභය යි,
දසකව්ශය යි මුලසකවලා. කලෝභ ස්හගත හිත නිස්ා යි මට කේ
කබාරැ කීම ිදසධකවනේකනේ. එකහම නැතිනේ දසකව්ශ ස්හගත
හිත නිස්ා යි කේ අ ුස්ලය මා තුළිනේ ිදසධකවනේකනේ. කියලා
ලසපනා
රලා බලලා, ඒ කලෝභය අැති කනා කවන
අා ාරයට
ටයුතු
රනවා. යේ අරමුණ
කලෝභය
කයදුකණාතේ, ඒ ට තියන අාශාව නිස්ා ඒ කබාරැව ේ කියලා
හරි තමනේ අතේපතේ රගනේනවා. ඉතිනේ ඒ අහිමිවීම ඔහු
ඒ වළ ේවාගනේනවා කබාරැව ේ කියලා.
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ඒ වාකගස ම තමනේ තුළ දසකව්ශය කයදීම නිස්ා,-දසකව්ශය
කියනේකනේ අනේ ක නාට විපත ේ පතේ කිරීම යි- කබාරැව ේ
කියලා හරි, කබාරැ ක ේලාේ කියලා හරි, ඒ එයාට විපත ට
පතේකිරීමට ඔහු ඉදිරිපතේකවනේකනතේ අනේන ඒ දසකව්ශය නමැති
ධමමය කයදුනහම යි.
දසකව්ශය කයකදනේකනේ කමා
ේ නිස්ා ද කියලා ඊට පස්සකස්ස
බලනක ාට එයාට තිකයනවා, කමෝහය කියන ධමමය. අැතේතට
ම කමතැන තිකයනේකනේ කමනේන කමකහම ධමම ටි
ේ. කේ
අනාතේම වූ රෑපය ට, පඨවි අාදී ධාතු ස්මූහය ට, ක ස්ස කලාේ අාදී අශුභ ක ාටස්ස ටි
ට, මම ස්තේත්වකය ේපුදසගලකය ේ කියලා අැති රගතේත මුලාව නිස්ා කනේ ද කේ
තරහාව,කේ කලෝභය ඉපදුකනේ කියලා අනේන එයා අැතුළ
ගකව්ශනය රනවා. අැතුළට එනවා. ගැඹුරට එනවා. ගැඹුරට
ඒම තමයි කමතැන කේ පටිච්චස්මුපසපාද නයායකයතේ
කපනේනනේකනේ.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස ජ්ාතිකයනේ පටනේකගන, ජ්ාතියට කහසතුව
කමා
ේ ද? භවය යි. භවයට කහසතුව කමා
ේ ද? උපාදානය
යි. උපාදානයට කහසතව
ු කමා
ේ ද? තණේහාව යි, කියලා
අැතුළට යි අාකව්. එළියට ගිකයස නැහැ.
අනේන ඒ වාකගස කේ ස්ේමාදිට්ියට පතේකවච්චි අායයත ශරාව යා
ගකව්ශණය ළ යුතේකතේ ඒ යි. අප තුළ කනාකය ේ අ ුස්ලස
උපදිනේන පුළුවනේ. ඊෂයතාව, මානය, අාකව් කමා
ේ නිස්ා ද
කියා කස්ායාකගන අපි අැතේතටම ඒ අ ස්
ු ලකයනේ මිකදනේ න
ඕන. අ ුස්ලකයස අාදීනව අපි දැ ේ ා. ඒ
නිස්ා
අනිවායයතකයනේ ම කේ ස්ංස්ාරකයස අපට දු ේ විඳදිනේන කවනවා.
එකහනේ කේ
නැති රගනේන ඕන. ඒක ේ පස්ුතැවිලා,
එකහම වැළ ුණාට, පරාරථනා රාට කේක නේ මිකදනේන බැහැ
කියලා දැ ලා එයා, එයා කේවා අැතිකවච්චි නිදානය
කහායනවා.
අනේන එතක ාට තමයි එයාට අ ුස්ල මූලය
කියන එ හේබකවනේකනේ. එතක ාට ස්ේමාදිට්ියට කියන
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ාරණාවට පතේකවනේන නේ ඔහු අ ුස්ලය හා අ ුස්ල මූලය
දැනගනේන ඕන.
ඊට පස්සකස්ස ඒක ේ කදවැනි පැතේත ගතේතහම ුස්ලය, ුස්ල
මූලය කියන එ
දැනගනේනතේ ඕන. ක කන ේ
ුස් ලය
දැනගතයුතු යි. ුස්ල මූලය දැනගත යුතු යි. ඒ ාරණා කද
කනා දනේනවා නේ ක කන ේ තුළ ුස්ල ධමමකයෝ තිකයනවා.
ඔහු ුස්ලය හඳදුනනේකනේ නැති නිස්ා, පස්ු ාලය ඔහුකගස
ුස්ල
ධමමකයෝ
පිරිකහනේන
පුළුවනේ ම
තිකයනවා.
විනාශකවලා යනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා. අැතැේ අය ස්තුනේ
මරනේකනේ නැහැ, කස්ාර ේ
රනේකනේ නැහැ. කබාරැ
කියනේකනේ නැහැ. එයාකගස තුළ කේ ුස්ල ධමමකයෝ කයදිලා
තිකයනවා.
නමුතේ ුස්ල මූලය දනේකනේ නැති නිස්ා, ‘අකලෝභ අදසකව්ශ
අකමෝහ කියන කේ කහසතු ව නිස්ායි කේ ටි
මා තුළ
පවතිනේකනේ‘ කියලා, මූලය කනා දනේනා ම නිස්ා ඔහු
පස්ු ාලය
දී ඒ අ ුස්ලමූලය දුරැකවලා යන අා ාරයට
ටයුතු රනවා. අකලෝභය තමනේකගස ිකතේ තිකයනවා නේ
ඒක ේ වැදගතේ ම ඒ කනාදනේනා ම නිස්ා පස්ුව ඔහු කේ
අායතනවලින,ේ ඉන්ියනේවලිනේ අරමුණු ගනේනක ාට කලෝභය
දසකව්ශය අැතිකවන විදියට
ටයුතු
රළා පිරිකහනේන
පුළුවනේ. අනේන ඒ නිස්ා තමයි කේ ාරණා අපි දැනගනේන
ඕකනේ කියලා කියනේකනේ.
එතක ාට කමතැන

ස්
ු ලඤ්ච පජ්ානාති කියපු එ , තමං

පනාවුකස්ා අ ස්
ු ලං කියන එ කපනේනුවා. කපනේනලා ඊට
පස්සකස්ස කියනවා තමං අ ස්
ු ල මූලං කියලා කපනේනුවා. ඊට
පස්සකස්ස
තමං
ස්
ු ලං කියන එ
කපනේනනවා.
ුස්ලය
කමා
ේ ද?
තමං
ස්
ු ල මූලනේති?ඒක නේ කවනේවීම ම
ුස්ලය ේ. පාණාතිපාතා කවරමණී
ස්
ු ලං ,
අදිනේනාදානා
කවරමණී ස්
ු ලං කියලා පරාණඝාතකයනේ කවනේවීම ුස්ලය ේ ,
අදිනේනාදානකයනේ

කවනේවීම
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ුස්ලය ේ

කියලා

අර

අ ුස්ලයනේකගනේ කවනේවීම ුස්ලස හැටියට කපනේනුවා. තවතේ
ුස්ලස තිකයනවා. නමුතේ කේ ුස්ලස ටි ඉතා පරබල යි. ඉතා
බලවතේ. කේවා අපට ුස්ල මමපථබවට තේ පතේකවන ුස්ලස.
එතක ාට ඒ
ුස්ලයනේට කහසතුව කමානවා ද? කේ
ුස්ලයනේකගනේ ක කන ේ කවනේ කවනවා නේ, ඒ කියනේකනේ
කහාඳදට බලනේන. ක කන ේ පරා ණඝාතකයනේ කවනේවීම කියන
එ , කවනේකවනවා නේ ඔහුට කවනේකවනේකනේ, අකලෝභය
කියන එ මුලසකවලා ම යි. අකමෝහය කියන එ මුලසකවලා
ම යි. ඒ නිස්ා කේ ස්ාස්නකයස කනා ර හිටිපු පමණකිනේ ඔහු
ුස්ලවනේතකය ේ ිලසවකත ේ කියලා කියනේකනේ නැහැ. කේ
ුස්ලස, අ ුස්ලස කනා කවන තිරිස්නේ ස්තුනුතේ ඉනේනවා.
තිරිස්නේස්කත ේ ඉනේනවා තණක ාළ ාලා ජිවතේකවන. ුඩා
දරැකව ේ ගතේතහම එයාට කේ පරා ණඝාතය කහාර ම
කවනේකනේ නැහැ. ඉතිනේ නමුතේ එතැනිනේ කියනේකනේ නැහැ ඔහු
ිලසවකත ේ කියලා.
ඒ නිස්ා කේක ේ අපට මනාක ාට කපනේනනේකනේ ක කන ේ
කබාරැ කීකමනේ වැළැකිලා ඉනේනවා නේ ඒ වැලැ ුකණේ ුම ේ
නිස්ා ද? අකලෝභය නිස්ා, අදසකව්ශය නිස්ා, අකමෝහය නිස්ා ම
යි. එතක ාට අකමෝහය කියනේකනේ කමා
ේ ද, අදසකව්ශය
කියනේකනේ කමා
ේ ද කියලා අපි ඉස්සකස්ලසලා කලෝභය
දසකව්ශය විගරහ රගතේතා වකගස අැතුළට යනේන ඕන. කේ
කතේරැේ ගැනීමතේ ඉතා වටිනවා. අපි කේ ස්තුනේ මරනේකනේ
නැතුව, කබාරැ කියනේකනේ නැතුව, ක ේලාේ කියනේකනේ නැතුව
හිස්සවචන කියනේකනේ නැතුව, හිටියා කියලා කේ කදසවලස
දියුණුවුකණේ නැතිනේ, කේවාකගස අවකබෝධය දියුණු රගතේකතේ
නැතිනේ කේවා ැකඩනේන පුළුවනේ කදසවලස. කේවා කමතැන
තිකයනේකනේ නූපදිනබව ේ කනකවයි. කමතැන යටපතේකවලා යි
තිකයනේකනේ.
කබාරැ කනාකියා ඉනේනවා. නමුතේ කේ කබාරැ කනාකියා ඉඳදීම
කියන එ යටපතේකවලා යි තිකයනේකනේ. ක ායි කවලාකව් හරි
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කබාරැ කියනේන පුළුවනේ. ස්මහරවිට අපි මිල මුදලස
කවනුකවනේ කබාරැ කනා කියනවා කවනේන පුළුවනේ. අකපස
රක්ෂාව, කීරති පරශංස්ාව කවනුකවනේ කබාරැ කනා කියනවා
කවනේන පුළුවනේ. අපි ධනය කවනුකවනේ කබාරැ කනා කියනවා
කවනේන පුළුවනේ. නමුතේ ස්මහරවිට අකපස ඥාතිකය ේ, දරැකව ේ
නිස්ා කබාරැ කියනේන පුළුවනේ. ඒතේ කනා කියනවා කවනේන
පුළුවනේ. තමනේකගස අත ේ පය ේ අහිමිකවන ක ාට ඒ
කබ්රාගනේන කබාරැ කියනේන පුළුවනේ. එතනතේ කනා රැ ුණාට
තමනේකගස ජීවිතය රැ ගනේන කියලා ක කන ුතේ කබාරැ
කියනේන පුළුවනේ. අනේන ඒ නිස්ා ඒ
පරියනේත යි. ඒ ඒ
කදසවලස එන ේ අපිිලසවනේතකයෝ වකගස ඉනේන පුළුවනේ. නමුතේ
අැතුළත තිකයන කේ අනුශය රියාතේම කවන ක ාට ඒ තේ
අනුශය
රියාතේම කවනේන අරමුණු ලැකබනක ාට කේවා
අාකය නැගිලා එනේන පුළුවනේ.
ඒ නිස්ා තමයි ස්ේමාදිට්ිය තුලිනේ කේ ධමමකයෝ
බලවතේ රගත යුතේකතේ. අකලෝභය, අදසකව්ශය, අකමෝහය
කියන එ
කතේරැේ අරකගන ඒ
අැතිකවන අා ාරකයනේ
ටයුතු ළයුතු යි. ඒ ට යි කමතැන ස්ේමාදිට්ිය යි කියලා
කියනේකනේ. ඒ විදියට කේ
ුස්ල මම හැටියට කපනේනලා
තිකයන ස්තුනේ මරන එක නේ, කස්ාර ේ
රන එක නේ
කවනේවීම යි. කවනේවණ
ු ා නේ කවනේකනේ මහකණනි, කමනේන
කේ නිධානය නිස්ා යි. අකලෝභය නිස්ා, අදසකව්ශය නිස්ා
අකමෝහය නිස්ා යි. ඒ නිස්ා අපි කේ අ ුස්ල මමයනේ කනා ර
ඉනේන නේ අපි
ළ යුතේකතේ අකලෝභය, කියන ධමම තාවය
දියුණුකිරීම යි. අදසකව්ශය හා අකමෝහය කියන ධමම තාවයනේ
දියුණු කිරිම යි.
ඒ විදියට අ ස්
ු ලය, අ ස්
ු ල මූලය, ස්
ු ල මූලය, දැනගැනීම
ම ඔහු ස්ේමාදිට්ියට පතේවණ
ු ා කියලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
කදසශනා රා.
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ඊට පස්සකස්ස ස්ැරියුතේ මහරහතනේ වහනේකස්ස අනේතිකේට
කපනේනනවා යකථා කඛා අාවුකස්ා අරියස්ාවක ා එවං අ ස්
ු ලං

පජ්ානාති. එවං අ ස්
ු ලමූලං පජ්ානාති. එවං ස්
ු ලං පජ්ානාති.
එවං ස්
ු ලමූලං පජ්ානාති. කස්ා ස්බ්බකස්ාරාගානුස්යං පහාය
පිඝානුස්යං පටිවිකනාකදත්වා අස්මීති දිට්ඨිමානානුස්යං
ස්මූහනිත්වා අවිජ්ජ්ං පහාය විජ්ජ්ං උප්පාකදත්වා දිට්කඨව
ධේකම දුක් ස්ස්න්තං
කරා කහාති එත්තාවතාපි කඛා
අාවුකස්ා අරියස්ාවක ා ස්ේමාදිට්ඨි කහාති; උජ්ුගතාස්ස් දිට්ි,
ධකම්සම අකවච්චප්පස්ාකදන ස්මන්නාගකතා අාගකතා ඉමං
ස්ද්ධම්මන්තිකියලා කේ විදියට කපනේනලා ( ාලය යන හිනේදා
කේ ිංහලකයනේ විතර ේ කියනවා.)අැවැතේනි, යේ කල
පටනේ අාරයශරාව කතකේ කමකස්ස අ ශ
ු ලය දනී ද, කමකස්ස
අ ශ
ු ලමූලය දනී ද, කමකස්ස
ශ
ු ලය දනී ද, කමකස්ස
ශ
ු ලමූලය දනී ද, කහකතකේ ස්රවපර ාරකයනේ රාගානුශය
නැතික ාට, පරතිඝානුශය දුරැ ක ාට අස්සමි (‘මම‘ය යන)
දෘෂසටිය බඳදු වූ මානානුස්ය නස්ා, අවිදයාව හැර විදයාව
උපදවා ඉහාතේමකයස දී ම දු ේ ක ළවර රනේකන ේ කවයි.
අැවැතේනි.
කමකතකිනුදු
අාරයශරාව
කතකේ
විදයාව
උපදවාරාගය දසකව්ශය කමෝහය නැති රනේකනේ ක ාකහාම ද
ඔහු විදයාව ස්ේමාදිට්ිය උපදවාකගන කේ ියලු අ ුස්ල
ධමමයනේ දුරැ රගනේකනේ කවයි.අැවැතේනි කමකතකිනේ ම
අාරයශරාව කතකේස්මයගසදෘෂසටි කවයි. ඔහුකගස දෘෂසිය ඍජ්ු
කවයි. ධරමකයහි ගුණ දැන පැහැදීකමනේ යු ත
ේ වූකයස කේ
නිරවාණධරමයට පැමිණිකයස කවයි.
බලනේන, කේ
වැදගතේ. කේ
කේ අපි
තා රන කේ
ස්න්ධිස්සථානය තමයි කේ. අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන
ාරණාව. ඒ ස්ංඛාරයනේ තුළ තිකයන
ුස්ලය දැනගැනීම,
ුස්ල මූලය, අ ුස්ලය අ ුස්ල මූලය ඒ කියන
ාරණා
තමයි අපි තා රකගන අාකව්.
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එතක ාට ඒ විදියට ඒ ස්ේමාදිට්ිස්ූතය
ර 4 අැස්ුකරනේ අපි කේ
ඉතාමතේ වැදගතේ ස්න්ධිස්සථානය ේ නිස්ා තමයි අපි කමතැන
තා රනේකනේ. කේ මම ස් ස්සකවන තැන යි. ඒ නිස්ා කේ
කේ අා රකයනේ අපි කහාඳදට කතේරැවා. ුස්ලය කියන එ තේ
ඔබ කතේරැේගනේන: කේ ස්ාස්නකයස
ුස්ලස කියන එ
තිකයනවා. අපි ගිය ස්ැකර තා රා ාමාවචර, රෑපාවචර,
අරෑපාවචර
ුස්ලස අ ුස්ලස කබදනවා. එතක ාට එයිනේ
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරයට ගතේකතේ අපි කේ ුස්ලස කියන කදසවලස.
ාමාවචර ුස්ලස ිතේ අට ේ තිකයනවා. ඒ අට යි, රෑපාවචර
ුස්ලස ිතේ පහ ේ තිකයනවා. එතක ාට ඒ දහතුණ ේ
තිකයනවා. ඒ දහතුන තමයි ුස්ල ස්ංඛාර. අරෑපාවචර ුස්ල
ස්ංඛාර හතර ේ තිකයනවා. ඒ
අාකනඤ්සක්ධාභිස්ංඛාර
හැටියට. කේ හැම
ුස්ලය ේ ම අකලෝභය, අදසකව්ශය,
අකමෝහය, මුලසකවලා ම යි ිදසධකවනේකනේ කියලා තා ළා.
නමුතේ ඒ ට අවිදයාව පරතයකවනේකනේ කමාන අා ාරකයනේ ද
කියන එ
පිළිබඳදව දැනගනේන ඔබට
ුතුහලය ේ අැති.
ඉදිරිකයස දී ඒ අපි තා රමු.
කේ විදියට කේ ස්න්ධිය අපට ගලවාගනේන පුළුවනේ තැන ේ.
කේ ස්ස්ර බැේම ගලවාගනේන පුළුවනේ ස්න්ධි තුන ේ පිළිබඳදව,
අවස්සථා තුණ ේ පිළිබඳදව ස්ඳදහනේ. කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
ගතේතහම ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය අැතුළතට ගියහම කේ වාකගස
විගරහ රගතයුතු
ාරණා රාශිය ේ තිකයනවා. කේ ස්ංඛාර
අැතිකවන එ
නවතේවාගතේකතාතේ, විපා , පරතිස්න්ධි විපා
නවතේවාගනේන පුළුවනේ. ඒ නිස්ා අවිදයා පරතයකයනේ වන
ස්ංඛාර කියන ඒවා ස් ස්සකවන තා ේ ලස අපට පරතිස්න්ධි
විඤ්සාණය, එකහම නැතිනේ දු උපදසදවනවා කියන එ
නතරකවනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා අවිදයා පරතයකයනේ වන
ස්ංඛාර නතර රගතේකතාතේ, මතේකතහි විඤ්සාණ-නාමරෑපස්ළායතන අාදී කේ විපා ටි උපදින එ ජ්ාති-ජ්රා-මරණ
අාදී
විපා
උපදින
එ
නවතේතාගනේන
පුළුවනේ.
4

බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - ෙජ්ඣිෙ නිකොය (1) – 110වැනි පිටුව
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පටිච්චස්මුපසපාදකයස එතැන
කමතැන දී ගනිමු. 5

මතුකවච්චි

නිස්ා

ඒ තේ

අපි

කමතැන ස්නේධි තුණ ේ පිළිබඳදව ස්ඳදහනේ කවනවා. කහසතු-ඵල
ස්න්ධිය, ඵල-කහසතු ස්න්ධිය, කහසතු-ඵල ස්න්ධිය කියලා. කහසතු
ටි
ේ නිස්ා ඵල උපදින අවස්සථාව, ඵල ධමම නිස්ා නැවත

5

පටිච්චස්මුපසපාද විවරණය, කරරැ ාකනේ චන්දවිමල මහා ස්සථවිර (97-98 පිටු)
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කහසතු ස් ස්සකවන අා ාරය,හා, නැවත කහසතු නිස්ා ඵල
ස් ස්සකවන අා ාරය.
කේ අරධ වශකයනේ ගතේකතාතේ අතීත-වරතමාණ අරධය ේ
තිකයනවා. ක ාටස් ේ තිකයනවා. වරමාණකයස ම කහසතු-ඵල
කයකදන ක ාටස් ේ තිකයනවා. අතීත කහසතු නිස්ා වරතමාණ
ඵල කහසතුකවන අා ාරය ේ තිකයනවා. ඒ වාකගස ම වරතමාණ
කහසතු නිස්ා අනාගතකයස ඵල උපදින අා ාරය ේ පිළිබඳදව
ස්ඳදහනේකවනවා. අපි ඒ විගරහ රගනිමු.
කහසතු හැටියට අවිදයා ස්ංඛාර කියන කමනේන කේ ටි කහසතු
කවලා, ඵල උපදිනවා. ඵල ස්න්ධිකයස දී විඤ්සාණ-නාමරෑපස්ළායතන-ඵස්සස්-කව්දනා කියන කේ ක ාටස්ස ටි යි. කේවා
ක කලස්ස කනකවයි. කේ විපා ටි යි. උඩිනේ තිකයනේකනේ
මම ටි යි. ක කලස්ස ටි යි. එතක ාට ඒ මම නිස්ා විපා
යි. ඊට පස්සකස්ස කේ විඤ්සාණ-නාමරෑප අාදී කේ විපා ටි
තිකයනවා. එතක ාට ඒ විපා
නිස්ා, දැනේ අපට රෑපය ේ
කපකනන බව විපා ය ේ, ශබ්දය ේ අැකහනබව විපා ය ේ,
ඒ
ාටතේ කවන එ
ේ. රහතනේ වහනේකස්සටතේ රෑප
කපකනනවා. ස්දසදතේ අැකහනවා.
හැබැයි රෑපය ේ දකිනක ාට ශබ්දය ේ අැකහනක ාට එතැන
අවිදයාව කයදිලා, ඒවා නැවත ඒ රෑප, ශබ්ද ක කරහි තණේහා,
උපාදාන, භව අාදී නැවත ක කලස්ස අැතිකවනවා අවිදයාව
ස්ංඛාර නිස්ා.
ඒ නිස්ා වරතමාණකයස ඵල
මම නිස්ා කේ ඵල ටි
හටගනේනවා. ඵල කියන ක ාට අපි කතේකරන විදියට
ගතේකතාතේ දකිනවා, අහනවා, රස් විඳදිනවා, යට ස්සපශත යනේ
ලැකබනවා කියන කමනේන කේවා යි. ඒ තුළ තිකයනේකනේ
කමනේන කේ ටි යි. විඤ්සාණය, නාමරෑපය, අායතන ටි ,
ස්සපශතය, කව්දනාව කියන ඔය ටි විපා යි.
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ඔය ටි විපා ටි
ේ මිස් ඕක නේපරතිස්න්ධි කදනේකනේනැහැ.
අනාගතකයස පරතිස්න්ධි කදනේකනේ කේ විපා
අරභයා අපි
නැවැත අවිදයාවට පතේකවලා, තණේහා උපාදාන භව
අැති රගනේනවා. අනේන ඒ ටි
තමයි ඵල-කහසතු ස්න්ධිය
හැටියට කපනේනනේකනේ. කේ විපා
ටි ට අපි කහසතු
ස් ස්ස රගනේනවා අවිදයාව නිස්ා. ඒ කහසතු නිස්ා නැවැත
අනාගතකයස
අපි
ජ්ාති-ජ්රා-මරණ-කස්ෝ -පරිකදසව-දු ේකදාේනස්ස කියලා කේ ජීවිතකයස දී තේ, අනාගතකයස දී තේ ,
නැවැත අපට ඵල ටි
ේ උපදිනවා. එතක ාට කේ ට
කියනවා ස්න්ධිය. කමනේන කේ අපට වැදගතේ කවනවා අපට
කමතැනිනේ අපට කේ අවිදයා, ස්ංඛාර කියන
ාරණාකවනේ
අපට කේ විස්ඳදාගනේන පුළුවනේ, කතේරැේගනේන පුළුවනේබව ේ
තිකයනවා.
එතක ාට
කමනේන
කමතැන
අපි
ගතේකතාතේ
කේ
පටිච්චස්මුපසපාදය - කරරැ ාකණේ ස්සවාමීනේ වහනේකස්සකගස
කපාකතනේ 6 ගතේකතේ මම. කේ පටිච්චස්මුපසපාදය අපට
කතේරැේගැනීකේ පහස්ුව ස්ඳදහා කේ ක ාටස්සවලට
ඩලා
තිකයන අා ාරය තමයි.

6

පටිච්චස්මුපසපාද විවරණය, කරරැ ාකනේ චන්දවිමල මහා ස්සථවිර (103 පිටව
ු )
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එතක ාට පටිච්චස්මුපසපාදය අපි ච රය ේ කියලා කිව්වා.
කේ ච රය ේ. කේ ච රය අැතුකලස අංග කදාළහ ේ තිකයනවා
කියලා අපි තා ළා. අවිදයා, ස්ංඛාර, විඤ්සාණ, නාමරෑප.
(කේවා පිළිබඳදව ඔබ ු ුස්ස රනේන එපා. ඔබ කතේරැේගනේන,
කේවා ස්ූතර පිට කයස කමකහම කබදලා ක ාටස්ස රලා, ඔබට
දකිනේන කනා ලැකබනේන පුළුවනේ. නමුතේ ඒ ධමම අනුස්ාරකයනේ
රන විගරහය ඒ ට ගැලැකපනවා. ඒ ට විරැදසධ නැහැ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා යම ේ කතේරැේගනේන යේ යේ විගර හයනේ
අට්ඨ තාචාරිනේ වහනේකස්සලා අතරතේ, රහතනේ වහනේකස්සලා
අතරතේ, හැබැයි ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස ධමමය ඉදිරිකයනේ
තියාකගන තමයි ඒවා
කර. ඒ වාකගස ිදසධිය ේ තමයි
කමතැන.)
පටිච්චස්මුපසපාදය ිදසධිකයස ම ක ාටස්ස
පුළුවනේ. ක කලස්ස, මම, විපා කියලා.
ටි , විපා
ටි
කියලා. එතක ාට
කමතැන මම, කමතැන විපා ටි යි. (ච

තුන ට කබදනේ න
ක කලස්ස ටි , මම
කමතැන ක කලස්ස,
රය කපනේවමිනේ)

එතක ාට ක කලස්ස කියලා කිව්කව් කමානවා ද? අවිදයා,
තණේහා, උපාදාන. ක කලස්ස ටි යි. කේ තිකයනේකනේ ක කලස්ස
ටි යි. උඩ ටි යි.
මම ටි කමා
ේ ද? ස්ංඛාර හා භවය. කියලා. කමතැන මම
භවය කියලා අරනේ තිකයනේකනේ. භවය, උතේපතේති භවය හා
මම භවය කියලාක ාටස්ස කද
ට කබදනවා.එතක ාට ඒ
මම භවය යි ස්ංඛාරය යි තමයි
මම ටි
කවනේකනේ. කේ
ටික නේ තමයි උපත ේ ස් ස්ස රනේකනේ.
විපා
හැටියට කපනේනනවා කේ විපා
ටි , විඤ්සාණ,
නාමරෑප, ස්ළායතන, ඵස්සස්, කවදනා කියන කේ විපා ටි .
එතක ාට ක කලස්ස වට්ටය,
මම වට්ටය, විපා
වට්ටය
කියලා කේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස ක ාටස්ස ටි අපට ඩාගනේන
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පුළුවනේ. ඒ
ඩාගතේතයිනේ පස්සකස්ස, කේ
මම ස් ස්සකවන
තැනිනේ අපට, අකපස කේ ස්ේමාදිට්ිය අැති රකගන ස්ස්ර
ගමන ගලවාගනේන පුළුවනේ. ඊට පස්සකස්ස අර වට්ට තුණ ේ
ලා ළා.
ඊට පස්සකස්ස කව්දනාව කියන තැනිනේ අපට ස්ස්ර ගලවාගනේන
පුළුවනේ. කවදනා පච්චයා තණේහා කියන තැනිනේ. කමා ද,
කව්දනාව කියන කදසවලස කපාදු ධමමතාවයනේ. හැම ිත ම
කයකදනේන පුළුවනේ. නමුතේ කව්දනාව නිස්ා තණේහාව
අැතිකවනවා කියන එ අපි අවිදයාව නිස්ා අැතිකවන එ
ේ.
ඒ නිස්ා එතැනිනුතේ ක කන ුට කව්දනාව පිරිිඳද දැ ලා,
කව්දනාවට තණේහාව අැතිකනාකවනේන ටයුතු රගතේකතාතේ,
එයාට එතැනිනේ මිකදනේන පුළුවනේ.
ඊළඟට පටිච්චස්මුපසපාදකයස තිකයනේකනේ භවය කියන තැන යි.
භව පච්චයා ජ්ාති. භවය කියලා කියනේකනේතේ
මම යට ම
තමයි. මුලිනේ අපි
තා
රපු ස්ංඛාර කියන තැනතේ
තිකයනේකනේ
මම ටි
ේ. ඊට පස්සකස්ස හේබකවච්ච උපාදාන
පච්චයා භව කියන තැන තිකයනේකනේ තේ මම ටි
ේ. අපි ඒ
ඒ තාකව් දී එතැනදිතේ තා රනවා.
එතක ාට භවය කියන
මමභවය
මම ස් ස්ස කනා කවන
විදියට අපි
ටයුතු කිරීකමනේ ඒ
මමභවය නවතේවාගනේ න
පුළුවනේ. අනේන ඒ
අපි
තා රා. කේ
මමය කියන
ාරණාව ගතේතහම ඒ තේ ඉතාමතේ වැදගතේ. කමතැන දී යේ
පරමාණය ේ මම
තා
රනවා. නමුතේ
මමභවය කියන
තැනට, භවය කියන මාතෘ ාව යටකතේ ඒ
අපි විස්සතර
රගනිමු.
කමා
නැති
ඕන
නේ

ද මම එකහම කියනේන කහසතුව, කේ මමය කියන එ
රනේන පුළුවනේ එ
ේ. (කේ නුවණිනේ කතේරැේගනේ න
ාරණාව ේ.) අපි ගාව කේ අදහස් ේ තිකයනවා,‘ මම රා
අපි අනිවායයතකයනේ විපා
විඳදිනේන කවනවා‘කියලා.
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ඒක ේ අැතේත ේ නැතුවා කනකවයි. නමුතේ මම කගවනේන බැරි
නේ, අපට කේ මම ටි කගවලාම නේ, එකහම නැතිනේ
මමවලට විපා දීලා ම නේ අපට නිවනේ දකිනේන කවනේකනේ,
වදාවතේ අපට ස්ස්කරනේ ගැලැකවනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ.
කමා ද, අපට ස් ස්සකවච්චි මමවල පරමාණය ක ාච්චර ේ ද
කියලා කියනේන අපි දනේකනේ නැහැ.
ඒ වාකගස ම දැනේ කේ කේ වතතමාණකයස ස් ස්සකවන මම වල
පරමාණයතේ අපට කියනේන බැහැ. රෑ දවලස කදක ේ ස්තිය නැති,
ිහිය පරඥාව නැති, හැම කමාකහාකතේ ම අප තුළ
මම
ස් ස්සකවනවා.
කමකහම
ගතේතහම
කේවා
කගවලා
ඉවර රනේන කිව්කවාතේ ඉවර රනේන බැහැ.
ඒ නිස්ා කේ මමය කියන එ පවතිනේකනේ මමයට විපා ය
ඉකබ් හටගනේකනේ නැහැ. ඒ ටතේ පර තයය ේ, කහසතුව ේ
තිකයනවා.
මමය ේ විපා
කදනේකනේ ඒ ට ස්ුදුස්ු පරිස්රය
ස් ස්සවුණහම යි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා උපනේන ජීවිතකයස ඒ
අවස්සථාව අාවහම,කපර
රපු
මම ටි
අපට යේ
අා ාරයකිනේ විපා
කදනේන පුළුවනේ. ඒ අවස්සථාව
වල ේවාගතේකතාතේ
ඒක නේ
විපා
වල ේවාගනේනතේ
පුළුවනේ ම තිකයනවා. හැබැයි ඒ අපට කියනේන බැහැ.
බුදු පකස්සබුදු මහරහතනේවහනේකස්සලා ට තේ
මම විපා
පිළිබඳදව කේ ිදසධියට මුහුණකදනේන වුණා.
බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සට තේ
මම විපා
දීලා තිකයනවා. ඒ වාකගස ම
රහතනේවහනේකස්සලාට තේ කේ මම විපා ස් ස්සකවලා තිබුණා.
එතක ාට ඒ
මම විපා දැනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සලාටතේ
එකහනේ මම තිකයනවා ද කියලා අැහුකවාතේ ඒක යි අපි
කතේරැේගනේන ඕන. මමකයස ක ාටස්ස කද
ේ තිකයනවා.
o එ
ේ තමයි, පරතිස්න්ධිදාය
තිකයනවා.
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ශ ේතිය ේ

මමය තුළ

o ඊට පස්සකස්ස පරවෘතේති විපා
මමය තුළ තිකයනවා.

කදනේන පුළුවනේ ශ ේතිය ේ

කස්ාවනේ, ස් දාගාමී කේ විදියට අරහතේඵලයට යන ක ාට
අපි
රපු ියලු
මමයනේකගස පරතිස්න්ධි කදනේන පුළුවනේ
ශ ේතිය නැතිකවලා යනවා. ඒ ස්හමුලි නේ ම විනාශකවලා
යනවා. හැබැයි ඒඋපනේන ජීවිතය රහතේකවලා ඉනේන ඒ
ජීවිතකයසඉනේන තා ේ ලස පරවෘතේති විපා කදනේන කපර මම
ස්ුදුස්ු අවස්සථාව ඉදිරිපතේවුකණාතේ ඒ ඒ ජීවිතය තුළ විපා
කදනේන පුළුවනේ. ඒ නිස්ා ඒ විදියට අපි
මමය දැනගනේන
ඕන.
නමුතේ අපට කේ මමය කියන එ නිතයභාවය ේ අැතිකවලා
තිකයනවා. අපි ඒ
කතේරැේගනේන ඕකනේ. කේ
වැරැදසද ට
යනේනතේ කහසතු කවනවා. ඒ නිස්ා නුවණිනේ කේ
කතේරැේගනේන ඕකනේ ාරණාව ේ. කේ ශාස්නකයස කපනේනනවා
මමක්ෂය රනේන පුළුවනේ කියලා. මමක්ෂය රනේන පුළුවනේ
කේ ශාස්නකයස ම පමණ යි. ඒ කහසතුව තමයි,
මමය
පරතිස්න්ධි කදනේකනේ අවිදයාව තිබුකණාතේ පමණම යි. දැනේ
මමය කියලා කියනේකනේ කච්තනාවයි. ඒ
කයකදනේකනේතේ
හිකතේ යි. අපි කේ මමය තැනේපතේකවනවා, තැනේපතේ කවනවා
කියන ාරණාව අපි ඕලාරි ව කතේරැේ අරනේ තිකයන විදිය
වැරැදි යි. ස්මහර අය විදයාව අනුව - දවස් ේ කේ
මහතේමකය ේ මට තා රළා කිව්වා කමාළකයස කේ පැතේත
කේවා තැනේපතේ කවනවා කියලා. ඒ අවස්සථාව අාවාම ඒවා
කමාළකයනේ රියාතේම කවලා අප තුළ රි යා ාර ේ කවනවා
කියලා. එකහම
වදාවතේකවනේකනේ නැහැ. ඒවා කනා
දනේනා ම නිස්ා කියන තාවලස.
නමුතේ කේ ධමමතාවයනේ කියන කදසවලස ගතේතහම ක ෝ ටතේ
එ යි.
මමය නිකයෝජ්නය
රනේකනේ කච්තනා චචති ය
නේ කච්තනාව ක ාකහස හරි තැනේපතේකවලා තිකයනවා
කිව්කවාතේ වැරැදි යි. අපි කබාරැව ේ කිව්කවාතේ ඒ කබාරැව කීම
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ස්ඳදහා යේ රෑපය ේ, නාම ධමම ටි
ේ අපි කිව්කවාතේ රෑපකව්දනා-ස්ංඥා-ස්ංඛාර-විඥාන කියන කේ ධමමතා පහ ේ
උදව්කවලා කබාරැ කීම නමැති ිදසධානේතය වුණා නේ, ඒ
කබාරැ කීමට කහසතුකවච්චි රෑපයතේ ඒ වචන ටි තේ, ඒ ශබ්ද
ටි තේ, එතැන හටගතේතු නාමධමම ටි තේ ියලසල ම එතැන ම
නිරැදසධකවලා. නමුතේ ඒ නිරැදසධවුනාට කච්තනාව තුළ
ස්තයාස්තය ස් ස්සකවනවා. එතැන බලවතේ කලස් ඒ හිත
ස් ස්සවුණානේ අනාගතකයස විපා කදනේන පුළුවනේ ශ ේතිය ේ
අැතිකවනවා. ඒ ශ ේතිය ක ාකහසද තිකයනේකනේ කියලා අපට
ක ාකහස හරි තැනේපතේකවලා තිකයනවා කනකවයි. ඒ ශ ේතිය
රය
ි ාතේම කවනේකනේ ඊට ස්ුදුස්ු පරිස්රය ස් ස්සවුණහම එතැන
මුළාවට පතේවුණහම අනේන අර ඉදිරිපතේ කවනවා. ඉතිනේ ඒ
නිස්ා අපි
රපු කියපු කදසවලස නිතය යි අාතේම යි කියලා
ගනේන තා ේ ලස අපට කපර කදසවලස ිහිකවවී විපා කදනේ න
පුළුවනේ ම තිකයනවා. මම කේ කියනේකනේ පරවෘතේති විපා
ගැන කනකවයි. පරතිස්න්ධි විපා
පිළිබඳදව යි කේ
තා
රනේකනේ. එතක ාට ක කන ුට යේ දවස් ධමමය කතේරැේ
අරකගන කේ ස්ස න්ධයනේ චිතේත චචති යනේකගස ධමමතාවය
කතේරැේ අරකගන ඔහු අවකබෝධ
රගතේකතාතේ අතීතකයස
යේතා ේ විපා , මම, ක කලස්ස කියලා යේ ක ාටස්ස ටි
ේ
තිබුණා නේ ඒ වාකගස ධමමතාවය ේ හටගතේත ස්ැනිනේ බිඳදිලා
යනවා කියන එ කතේරැේගතේකතාතේ “අතීතකයස යම ේ තිබ්බා
නේ ඒ ියලසල ම නිකරෝධ යි. හැබැයි ඒවා අැතිබවට මට
එනේකනේ, මකගස ම අවිදයාව නිස්ා මිස් ේ ඒ කදසවලස තිකයන
නිස්ා කනකවයි“ කියන
ාරණාව කතේරැේගතේතු ක නාට
එයාට ඒ අතීත ධමමකයෝ හටකගන අාපස්ු තණේහා-උපාදාන
අැතිකවනේන කහෝ ඒවා නිස්ා පරතිස්න්ධි විපා කදනේන කහෝ
පුළුවනේ ම ේ නැහැ. අනේන කේ
ාරණාව කතේරැේගනේන,
කතේරැේගනේන තමයි මමය කගකවනවා කියලා කියනේකනේ. අපි
දැනේ, ස්මහරවිට අපි රපු ිදසධිය ේ පිළිබඳදව දැඩිව අරකගන
ඒවා නැවත නැවත ිහි
ර
ර ඉනේනවා. කේ අවිදයාව
නිස්ා යි. ක කන ේ කේ
ස්ේමාදිට්ියට පතේකවලා,කේ
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ිහිකවන ගතිය කගවාගතේකතාතේ, ඒක ේ අාදීනව දැ ලා, කේ
තමනේකගස මනකස්නේ ම අැතිබවට අරකගන කනේ ද
ිහිකවනේකනේ කියලා නැවත නැවත ිහි ර ර කේ ගතිය
කගවලා දැේකමාතේ අනේන මම ශ ේතිය තමයි දුවමලකවනේකනේ .
මම ශ ේතිය දුවමල කවනවා. ඒ විදියට තමයි කගවිලා යනේකනේ.
ඒ විදියට කේ
මම කියන, කේ අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා
කියන ක ාටස් කහාඳදට මතු රකගන කේ අ ුස්ල ස්ංඛාර
ුස්ල ස්ංඛාර කියන කේ කදසවලස ස් ස්සකවනේකනේ ක ාකහාම ද,
කේවා නැති රගනේකනේ ක ාකහාම ද කියන එ පිළිබඳදව අපි
කහාඳදා ාරව කතේරැේගනේන ඕන. ඒ නිස්ා කේ මාතෘ ාව
පිළිබඳදව තව ටි
ේ විස්සතර තා කර කේ නිස්ා යි. තවතේ
අපට ඉදිරියට තවතේ වැදගතේ කදසවලස තිබුකණාතේ ඉදිරියට
අරකගන අපි තා රමු.
ඊළඟට අපට තා රගනේන තිකයනේකනේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස
අරථ විගරහයනේ ටි අපට තා රගනේන තිකයනවා. අාපස්ු
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන ක ාටස්ට
අපි යමු. අවිජ්ජ්ා පච්චයා ස්ංඛාරා කියන එ
පරතයකවන
අා ාරය පිළිබඳදව දැනේ අපි තා රගනේන ඕන. ඒක ේ ඉතුරැ
ක ාටස් ේ තිබුකණාතේ අපි ඉදිරිකයස දී තා රමු. කේ ටි තේ
වැදගතේ නිස්ා.
දැනේ අපි ඉස්සකස්ලසලා කිව්වා පරතයවීම පිළිබඳදව. කේ පරතයවීම
ටි
ේ අාපහු විගරහ රගතයුතු ාරණාව ේ. අවිජ්ජ්ා පච්චයා
ස්ංඛාරා කියන කේ ධමම කද
ගතේතහම අවිදයාව කිව්කව්
කමෝහය නමැති ධමමය යි. ස්ංඛාරය යි කියලා කිව්කව් කච්තනා
චචති ය යි. අවිදයාවකගස නානතේවය මත තමයි
කච්තනාවකගස නානතේවය ේ එනේකනේ. එතක ාට ඒ කච්තනාව
තමයි කබදුකව් පුඤ්සාභි-අපුඤ්සාභි-අාකනඤ්සජ්ාභි- ුස්ලසඅ ුස්ලස හා අාකනඤ්සජ්ාභි ස්ංඛාර කියලා කබදුකව්
ඒ
කච්තනාකව් නානත්වය පදනේ රකගන යි.
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ඒ අවිජ්ජ්ාව කියන
ාරණාව ස්ංඛාරය අැති
රනේන
පරතයකවනේකනේ ක ාකහාම ද කියන එ පිළිබඳදව කේ ධමමකයස
ස්ඳදහනේවුණා. ඒ
අපි කේ කවලාකව්
තා රමු. පර තයවීම
කියන එ පිළිබඳදව අපි මුලිනේ ම කදසශනාකව් රා. කේ පර තය
කියන එ ට අවිදයාව නිස්ා ස්ංඛාර අැතිකවනවා කියලා
කිව්වාට ස්ංඛාර අැතිකවනේන එ
ම කහසතුව අවිදයාව
පමණ ේ කනකවයි. තව කනාකය ේ කහසතු තිකයනේන පුළුවනේ .
නමුතේ එතැන පරධානභාවකයනේ තමයිඅරනේ තිකයනේකනේ.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස කදසශනාවනේ හරි විචිතරයි. ඒවා කයස
යේ යේ ඒ ිදසධානේත අනුව ගනේනවා. අපි ඉදිරිකයස දී අැයි
එකහම ගතේකතේ කියන එ පිළිබඳදවතේ තා රමු.
එතක ාට කමතැන පරතයවීම කියන එ ගතේතහම අවිදයාව
කියන ධමමකයස තුළ පරතය ශ ේතීනේ එ
ේ කනකවයි
තිකයනේකනේ. රාශිය ේ තිකයනවා.
• එතක ාට අපි මුළිනේ තා රා අවිදයාව කියන එක නේ
අරමුණ මුළාකිරීම කියන කදසතේ
රනේන පුළුවනේ.
අරමුකණේ අැති තතු කපනේනනේකනේ නැහැ. අැති තතු
වහලාදානවා. ඒ
මම කපනේනුවා, දැනේ ක කන ුට
යේ රෑපය ේ අරභයා ඒක ේ අැතේතතේ කපකනනවා. තව
ක කන ුට ඒ මනුෂයකය ේ හැටියට තේ කපකනනවා.
එකහනේ කමතැන කදනේනාකගස යේ ශ ේතී ධමමතා
කද
ේ රියාතේම කවලා තිබුණා. අනේන ඒ නිස්ා තමයි
කියනේකනේ අවිදයාව කයදිච්චි ක නාකගස අරමුකණේ
අැතේත වහලා දානවා. කේ අවිදයාකවනේ රන කදය ේ.
• ඒ වාකගස ම අවිදයාකවනේ තව
රන වැඩ
වැරැදි කදය ේ කපනේනලා කදනවා. මවලා
කේ තේ අවිදයාව යි. ුණප ක ාටස්ස තිකයන
ධාතු ස්මූහය ේ තිකයන තැන , ස්තේත්වකය ේ
කපනේනලා කදනවා. මැණි ේ කනාවන කදය ේ
හැටියට කපනේනනවා. රතේතරනේ කනා වන
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ේ තමයි,
කදනවා.
තැන ,
හැටියට
මැණි ේ
කදය ේ

රතේතරනේ හැටියට කපනේනනවා. ඒ විදියට කේ වැරැදි
කදය ේ කපනේනන බවතේ අවිදයාව තුළ තිකයන
ාරණාව ේ.
ඊළඟට කේ අවිදයාව පරතයකවන අා ාරය ගතේතහම දැනේ ඒ
පරතයකයස දී එ
ම පරතයය තුළ විවිධ අා ාරකයස ශ ේති
තිකයනවා. ඒ ශ ේතිය අනුව පරතයකවනවා. විවිධ අා ාරකයනේ
පරතයකවනවා කියන එ ට, දැනේ උදාහරණය ේ වශකයනේ
ගතේතහම ස්ංඛාරයට තව රාශිය ේ පරතය තිකයනේන පුළුවනේ .
එතක ාට
ඒ
පරතයයනේ
ද
පරතයකවනවා.
අවිදයාව
පරතයකවනේකනේ කමාන අා ාරකයනේ ද කියන එ
යි අපි
කමතැන විගරහ රගනේකනේ. ඒ වාකගස ම කේ අවිදයාව
පරතයකවන අා ාරතේ කබාකහාමය ේ තිකයනවා. එ ම ධමමය
ක ාකහාම ද පරතයකවනේකනේ කියලා අපි මුලිනේ තා රා.
o යේ මනුෂයකය ේ වස්සතරය ේ අැඳදගතේතහම ඒ වස්සතරකයස
තිකයන එ
ම
ාරණාව ක කන ේ තුළ කලෝභය
අැති රනේන කේ වස්සතරය කහසතුකවලා තිකයනවා. ඒ
එ අා ාරය ේ. ඒ වීම ේ.
o ක කන ුකගස කලෝභය ේ අැතිකවනේකනේ නැහැ ඒ
වස්සතරකයස අලං ාර බව කනා තිබුණා නේ. එ
ම
වස්සතරය තව ක කන ුට ශීත නැති රනේන, උෞෂසණ
නැති රනේන පරතයකවලා තිකයනවා.
o ඒ වාකගස ම ඒ වස්සතරය අනි ේ ක නාකගස ශරීරකයස කනා
කපකනන තැනේ වහලා කේ විදියට ටයුතු රනේනතේ
පරතයකවලා තිකයනවා.
ඒ වාකගස කේ වස්සතරය කියන එ
ක කන ුට කලෝභය ේ
අැති රනේනතේ තව ක කන ුට තරහ ේ අැති රනේනතේ
පරතයකවනවා.
ශීත-උෞෂසණ
නැති රනේනතේ
පරතයකවලා
තිකයනවා. කේ විදියට අවිදයාව කියන එ
විවිධ
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අා ාරකයනේ පරතයකවනේන පුළුවනේ. කහාඳදයි අපි ඒ
වැඩිය තා කනා ර අපි බලමු කේ .

පිළිබඳදව

o පුණයාභිස්ංඛාරයට
අවිදයාව
කදපරිදසදකිනේ
පරතයකවනවා. එතක ාට පුණයාභිස්ංඛාර කියලා කිව්කව්
ුස්ලස ිතට යි.
ුස්ලස ිතට අා ාර කද කිනේ
පරතයකවනවා.
o අපුණයාභිස්ංඛාරයට
කනාකය ේ
අා ාරකයනේ
පරතයකවනවා.
අ ුස්ලසවලට
විවිධ
අා ාරකයනේ
පරතයකවනේන පුළුවනේ.
o අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාර කියපු අරෑපාවචර ධමමයනේට එ ේ
අා ාරයකිනේ පරතයකවනවා.
කේ පරතයවීම අවිදයාව පරතයකවන අා ාරය යි.
පුණයාභිස්ංඛාරයට අවිදයාව
අාලේබන පරතයකයනේ හා
උපනිශරය පරතයකයනේ කියන පරතය කදක නේ පරතයකවනවා.
එතක ාට අාලේබන පරතය කියලා කියනේකනේ: අවිදයාව
අරමුණුකවලා ක කන ුට ුස්ලස අැතිකවනේන පුළුවනේ කියලා
යි කේ කියනේකනේ. ඒ ඔබට කතේකරනේකනේ නැතිකවයි.
ඒ ට අපි කමකහම උපමාවකිනේ කිව්කවාතේ: අවිදයාව
ක කන ේ කනකවයි, තමනේකගස කමෝඩ ම යි. කමෝඩ ම
කිව්කව් නුවණිනේ අරමුණු රනවා. නුවණිනේ අරමුණු රළා
කේ කමෝඩ ම පිළිබඳදව ස්ේමරශණය රනවා. අපි කේ කේ
පිළිබඳදව විදශතනා රනවා කනේ. කමෝඩ ම කියනේකනේ කමා
ේ
ද කියලා අපි කතේරැේගනේනවා. අපි අකපස යට කයාමුකවළා,
දැනේ කේ “මම“ කියලා කයකදනවා. ‘කමතැන තිකයනේකනේ
ස්තරමහාධාතු ධමම ස්මූහය ේ. කේ ස්තරමහාධාතු ධමම ස්මූහය
තිකයන
තැන
පුදසගලකය ේ
කියලා
වැටැකහනේකනේ
කනාදනේනා ම නිස්ා කනේ ද‘ කියලා ඔනේන ස්ේමරශණය
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රනවා. දැනේ එතැන කමා ද කවලා තිකයනේකනේ? දැනේ
කමතැන ඒ ස්ේමරශණයඥානය -ස්ේමරශණය කියලා
කියනේකනේ පරබල ඥානස්ේපරයු ේත ුස්ලස ිත ේ.–
කේ ස්ේමරශණය ඥානයට අවිදයාව යි අරමුණු කවලා
තිකයනේකනේ. අවිදයාව අරමුණුකවලා එයාට පුණයාභිස්ංඛාරය ේ
අැතිවුණා.
අනේන ඔය විදියට තමයි කේ අවිදයාව
ුස්ලයට
අරමුණුකවනේකනේ. අාරේමන පරතයකයනේ අරමුණුකවනවා
කියන එ
අාරේමණ පරතයය කියන එ
දැනගනේනවා.
එතක ාට අාරේමණ පර තයකයස දී කේ
පරතයකවන
අා ාරකයනේ එ ම අරමුණ ගතේකතාතේ,
o අ ුස්ලය අ ුස්ලයටතේ අාරේමන පරතයය කවනවා.
o අ ුස්ලය ුස්ලයටතේ අාරේමණ පරතයය කවනවා.
o අ ුස්ලය අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාරයටතේ අාරේමණ පර තයය
කවනවා.
එතක ාට අරමුණුවීම කවච්චි පමණකිනේ, ඒ
කියලා වටහාගනේන එපා.

හිකතේ කයදිලා

අපි කියමුක ා අප තුළ කලෝභය කයදිලා, ඒ කලෝභය කයදිලා
නැවත කලෝභය උපදිනේන ම කලෝභය කහසතුකවනවා. කලෝභය
අරමුණුකවනවා. එතක ාට අ ුස්ලය අ ුස්ලයටඅාරේමණ
පරතයකයනේ පරතයකවනවා.
ඊට පස්සකස්ස අ ුස්ලය ුස්ලයට අරමුණුකවනේකනේ ක ාකහාම
ද? ක කන ේ අර කිව්වා වාකගස අ ුස්ලය ේ, දසකව්ෂය ේ
අැතිවුණහම දසකව්ෂය අරමුණුකවලා, ‘අකනේ මා තුළ දසකව්ෂය
හටගතේතා කනේ ද, කේ දසකව්ෂය අැති රගනේන කහාඳද නැහැ‘
කියලා හිතනවා. අනේන අ ුස්ලය ේ අරමුණුකවලා ඔහුට
ුස්ලස අැතිකවනවා.
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• ඒ නිස්ා තමයි කියනේකනේ අ ස්
ු ල ධම්මං පටිච්ච

අ ස්
ු ල ධම්මස්ස් අරාම්මණ පච්චකයන පච්චකයා.
අ ුස්ල ධමමය ේ අරේමණ පරතයකයස දී කපනේනනේකනේ.
අ ුස්ල ධමමය ේ පරතයකවලා අ ුස්ලය ේ උපදිනේනතේ
පුළුවනේ.

• අ ස්
ු ල ධම්මං පටිච්ච අ ස්
ු ල ධම්මස්ස් අරාම්මණ
පච්චකයන පච්චකයා. අ ුස්ල ධමමය ේ අරමුණුකවලා
ුස්ලධමමකයෝ උපදිනේනතේ පුළුවනේ.
• අ ස්
ු ල ධම්මං පටිච්ච අබයා ත ධම්මස්ස් අරාම්මණ
පච්චකයන පච්චකයා. අබයා ත කියලා කියනේකනේ
කමතැන කේ ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස කනා වන ධමමකයෝ
කියන එ යි. එතක ාට විපා ටි ඊට පස්සකස්ස රියා
ටි . කේවා තමයි අවය ෘත කියලා කියනේකනේ.
එතක
කියලා
කදසවලස
අවයා

ාට අවයා ෘතය ක ාටස්ස කද
ට කබදනවා. අවයා ත
කිව්කව් ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස වශකයනේ කනා කියන ලද
අවයා ෘත ධමම යි. එතක ාට අවයා තකයස,විපා
ත, ය
රි ා අවයා ෘත කියලා කබදනවා.

විපා
අවයා ෘත කියලා කියනේකනේ අපට
මමයට ලැබු ණු
විපා ටි යි. කේ විපා අැතුකළස ුස්ලස නැහැ කනේ. විපා
අැතුකළස අ ුස්ලුතේ නැහැ. එතක ාට කේ විපා කයනේ
වදාවතේ පරතිස්න්ධි කදනේකනේ තේ නැහැ. ඒ විපා ය කියන එ
අපි උතේස්ාහකයනේ අැති රගතේතු එ
ේ කනකවයි. විපා ය
කියන එ කපර අපි රපු මමකයස අානුභාවකයනේ, මමකයස
ශ ේතිය නිස්ා ලැබිච්චි එ
ේ. ඒ ට අපට කමා ුතේ රනේ න
පුළුවනේ ම ේ නැහැ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ විපා යට තේ කේ
අාරේමණ පරතයය කවනේන පුළුවනේ. එතක ාට අවයා තකයස
විපා අවයා ත.
ය
රි ා අවයා ත කියලා කියනේකනේ ුස්ල ද කනා වූ, අ ුස්ල ද
කනා වූ, මම විපා ද කනා වූ ිතේ ටි
ේ තිකයනවා. දැනේ
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රහතනේ වහනේකස්සලා එදාකනදා ටයුතු ිදසධ රනක ාට ඒ
ිදසධ
රනේකනේ උනේවහනේකස්සලා කේ
රියා ිතේ උපකයෝගී
රකගන යි. කේ රියා ිතේ තුළ, ධමමකයස ස්ඳදහනේකවනේකනේ
කනව ස්
ු ලං නා අ ස්
ු ලං - ස්
ු ලතේ කනා වු, අ ුස්ලතේ කනා
වූ, න ච ම්ම විපා ා - මම විපා තේ කනා වුණු ිතේ ටි
ේ
තිකයනවා. ඒවා රැපාවචර, අරෑපාවචර, ාමාවචර කියලා කේ
ිතේ ටි
කපනේනනවා.
එතක ාට කේවාට තේ අරමුණු
කවනේන පුළුවනේ.
කේ අාරේමණ පරතයය කියන එ යි, මම විස්සතර
කර,
කමා ද
කේ
පුණයාභිස්ංඛාරයට
අවිදයාව
අාලේබන
පරතයකයනේ පරතයකවනවා කියනක ාට ක කන ුට කේ
පරශසනය ේ කවනේන පුළුවනේ. අැයි එයාට පර ශසනය ේ කවනේකනේ?
අවිදයාව කියනේකනේ අ ුස්ලය ේ කනේ. අවිදයාව කියනේකනේ
තනි ර අනිෂඨ විපා
කදන කදය ේ. ඒ
ක ාකහාම ද
පරතයකවනේකනේ ුස්ලස රනේන? කියලා කේක ේ අපට හරියට
පැහැදිලි නැතිබව ේ කයකදනේන පුළුවනේ. ඒ අපි ඉදිරිකයස දී
පැහැදිලි රගනිමු.
දැනේ මම කේ තා රනේකනේ ඒ පරතයකවන අා ාරය පිළිබඳදව
යි. ඒ
ක ාකහාම ද කවනේකනේ කියන එ
පිළිබඳදව අපි
ඉදිරිකයස දී එනවා. ඒ
එතක ාට අාලේබණ පරතයකයනේ
පරතයකවනේන පුළුවනේ
ුස්ලයට. ඒ යි මම කිව්කව්
අරමුණුකවච්චි පමණකිනේ අපි තීරණය රනේන කහාඳද නැහැ,
ඒවා හිකතේ කයකදනවා කියලා. අාරේමණභාවය විතරයි
කමතැන ස්ඳදහනේ කවනේකනේ.
ඒ නිස්ා එ ම අරමුණ කවලා ක කන ුට ුස්ලස අ ුස්ලස
අවයා ෘතව උපදිනවා. එ ම අරමුකණේ ක කන ුට කලෝභය
එනවා. එ ම අරමුකණේ දසකව්ශය එනවා.
ුස්ල එ ම
අරමුකණේ ක කන ුට රාගය එනවා. අැයි කේ වුකණේ?
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ඒ
අාරේමණකයස තිකයන කෝශය ේ කනකවයි. අරමුණ අපි
ගනේනා අා ාරකයස තිකයන කෝෂය ේ. යේ අරමුණ තරහා
අාවා නේ එයාට අරමුකණේ එ ම රෑපාලේබනය කවනේ න
පුළුවනේ. තව ක කන ුට කලෝභය අාවානේ, ඒ අරමුණතේ එ
ම රෑප අාලේබනය කවනේන පුළුවනේ. ඉතිනේ අනේන ඒ විදියට,
ඒ නිස්ා තමයි කමතැන කියනේකනේ අවිදයාව ස්ංඛාරයට
අාලේබන
පරතයකයනේ
පරතයකවනේන
පුළුවනේ,
පුණයාභිස්ංඛාරයට. ඊට පස්සකස්ස අවිදයා චිතේතකයනේ ස්කමාහ
ිත දැනගනේනා
ල රෑපාවචර පුණයාභිස්ංස්ස ාරයට ද
අාලේබන පරතයකයනේ පරතය කව්. එතක ාට ක කන ේව
කමතැන රෑපාවචර අභිඥා උපදවාගතේතු ක කන ේ එයාට
පුළුවනේ අනුනේකගස හිතේ බලනේන. එතක ාට තව ක කන ුකගස
හිත
තිකයන කමෝහය කියන, කමයාකගස කමතැන කේ
කමෝහය කයදුනා කනේ ද. කමයාකගස කමතැන කේ හිකතේ
දසකව්ෂය කයදිලා කනේ ද. කේ කමාහුට දසකව්ශ ිත ේ ඉපදිලා.
දැනේ කේ ස්දසද නැතුව හිටියාට ඔහු කේ ඉනේකනේ දසකව්ෂකයනේ
කියලා අභිඥාව, කපර ිතේ දනේනා ක කන ේ කතේකරනවා
එයාට.
එතක ාට ඒ වාකගස ක කන ේව කේ අභිඥා ිකතනේ ක කන ේ
තවතේ ක කන ුකගස ඒ වාකගස අවිදයාව කමෝහය අරමුණු
කවනක ාට
ඒ
අභිඥා
ිත
කියන
රෑපාවචර
පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරයට
අවිදයාව
අාලේබන
පරතයකයනේ
පරතයකවලා
තිකයනවා.
අනේන
එතක ාට
අවිදයාව
පුඤ්සාභිස්ංඛාරයට අාලේබන පරතයකයනේ පරතයකවනේකනේ
ක ාකහාම ද කියන එ යි දැනේ තා රනේකනේ. අරමුණුවීම
කියන එ .
අාලේබන පරතයය කියන එ අපි ඉකගනගනේන ඕන. ඒ
කබාකහෝම රස්වතේ වටිනා මාතෘ ාව ේ. ඒ
අපට
හේබකවනේකනේ කේ පට්ඨානකයස ස්ූවිි පර තය නයායකයස යි.
අාරේමණ පරතයයටතේ හැම ස් ල ධමමකයෝ ම අාලේබන
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පරතයයට යි අයිති. කමා ද යේ ිත ේ උපදිනවා නේ ඒ
අාලේබනයකිනේ කතාරව උපදිනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා යේ
ධමමය ේ උපදිනවා නේ යම ේ අරමුණුකවලා ම යි උපදිනේකනේ.
එතක ාට ඒ ඒ ිතේ උපදිනේන උප ාරකවන අරමුණට
අාරේමන පරතයය කියලා කියනවා. ඒ පරතයය ශ ේතිය ේ ඒ
තුළ තිකයනවා. ස්විඤ්සාණ , අවිඤ්සාණ කව්වා, කේක ේ
පරතය ශ ේතිය ේ තිකයනවා.
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි කියමුක ෝ අපි පාකර යනක ාට
ක කන ුට
රදාි ක ාළය ේ හේබකවනවා. තවතේ ටි
ේ
යනක ාට ඒ
ඩදාිවලිනේ ම හදලා තිකයන, අපි කියමු
රැපියලස දාහ ේ කියලා. ඒ තේ දකිනවා. කද ම ගතේකතාතේ
ඩදාි යි. කද ම අර වණණ රෑප ස්ටහණ ේ අපට
හේබකවනේකනේ. නමුතේ එ
ේ අරමුණුකවන ක ාට කමකහස
පුදුමා ාරකයස
බලවතේ කලෝභය ේ උපදිනවා. එයා තුළ
කබාකහෝ ිතේස්තනේ උපදිනේන අර එ
ඩදාි ක ාලය ේ,
අපි මුදලස කියලා කියන එ දැ ේ හම එතක ාට එකහනේ ඒ
අරමුණ තුළ තිකයනවා කනේ ද යේ ිතේ ඉපැදසදවීකේ
හැකියාව ේ. නි ේ
ඩදාි ක ාලය ේ, දිරච්චි ක ාලය ේ
දැ ේ ාට අපට ඒක ේ එකහම බලවතේ ිතේ උපදිනේකනේ නැහැ.
අනේන ඒ තමයි පරතය ශ ති
ේ ය කියලා කියනේකනේ. අනේ න
ඒ අපි කතේරැේගනේන ඕන කදය ේ.
අරමුණ ේ තුළ එකහම ශ ේති තිකයනේන පුළුවනේ. එතක ාට ඒ
විදියට ගතේතහම අාලේබන පරතය කවන ධමම, ස් ල ධමමකයෝ
ම අාලේබන පරතය කවනවා. හැබැයි පරතයකයනේ උපදින
ධමමකයෝ ගතේතහම චිතේත චචති
ධමමකයෝ විතරයි
අාලේබන පරතයකයනේ පරතයඋපසපනේන ධමමකයෝ කවනේකනේ.
එතක ාට ස්ාලේබන ධමමකයෝ, අනාලේබන ධමමකයෝ කියලා
අකපස ධමමකයස කබකදනවා කනේ. ඒ කියනේකනේ අරමුණු ගත හැකි
ධමම ටි
ේ තිකයනවා.අරමුණු ගනේන පුළුවනේ චිතේත
චචති යනේට විතර යි. රෑපකයනේ අරමුණු ගනේන බැහැ.ඒ
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කතේරැේගනේන ඕන. ඒ නිස්ා රෑපය අනාලේබනයි කියලා
කියනවා. අනාලේබනයි කියලා කියනේකනේ රෑපය අරමුණු
රනේන බැහැ කියන එ කනකවයි. අරමුණු ගත කනාහැකියි
රෑපයට. ඒ විදියට රෑපයට අරමුණු අරකගන උපදිනේන
පුළුවනේ ම ේ නැහැ. දැනේ අපි ඒ
දනේනවා.
නමුතේ ඒ
වුණාට කමෝඩ ම අප තුළ කයකදනවා කනේ. දැනේ අපි දනේනවා
අපි කේ හමට හිතනේන බැහැ කියලා. අපි හිතුකවාතේ
කතේකරනවා. අපි අැහැට, නට කේ අැහීකේ හැකියාව ේ නැහැ
කියලා තිකයනවා. නමුතේ අපට කමානවා හරි කදය ේ
අැකහනක ාට,‘මකගස කනනේ අැහුකව්. කේ අැස්ස කදක නේ ම
යි දැ ේක ේ‘ කියලා අපි කමෝඩ මට පතේකවනවා. නමුතේ
අැතේත බැලුවහම කේ රෑපයට
වදාවතේ දැකීම
රනේන
බැහැ. හිකතනුයි ඒ අරමුණ දැ ේක ේ. නමුතේ අපි මුලාවයට
යනවා අැකහනේ දැ ේ ා කියලා.
අනේන ඒ අාලේබන ස්ාලේබනභාවය කතේරැේ ගැනීමතේ
ස්ේමාදිට්ියට පතේකවනේන කහසතුකවන එ
ේ. ඒ නිස්ා
අරමුණු ගතහැකි ධමමකයෝ චිතේත චචති ධමමකයෝ යි. ිත
හා චචති
ධමමයනේට කියනවා ස්ාලේබන ධමම කියලා.
අනාලේබන
ධමම
හැටියට
කපනේනනේකනේ
රෑපඤ්ච
නිබ්බානඤ්ච අනාලේබනං කියලා කපනේනනවා. එතක ාට
නිවනටතේ අරමුණු ගැනීමට බැහැ. රෑප ධමමයනේටතේ අරමු ණු
ගත කනාහැකියි. ඒක නේ කියනේකනේ අරමුණු රනේන බැහැ
කියන එ කනකවයි, එවාට අරමුණු රළා උපදින තැනේ.
අපට පුළුවනේ අපට රෑපය ේ අරමුණු
රළා ිතේ
උපදවාගනේන. රෑපයට පුළුවනේ ද තවතේ කමානවා හරි කදය ේ
අරමුණු කවලා රෑප උපදසදවාගනේන? එකහම පුළුවනේ ම ේ
නැහැ. අනේන ඒ නිස්ා කේ අාලේබන පර තයය කියන එ
අපි දැනගනේන ඕන.
ඊට
පස්සකස්ස
පරතයකවනේකනේ

පරතයකවනේකනේ,
පුඤ්සාභිස්ංඛාරයට
ඊට
පස්සකස්ස
අාලේබන
පරතයකයනේ
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පරතයකවනවා. අවිදයාව ඉ ේමවීම පිණිස් දානාදී
පුණය රය
ි ාව ේ ිදු රනේනාට උපනිශරය පරතයය
පරතයකවනවා. අනේන එතැන වැදගතේ
ාරණාව ේ.
ස්ැකර කිව්වා කේ
පිළිබඳදව
තා රනවා
උපනිශරයපරතයය පිළිබඳදව, කේ උපනිශරයපරතයය
තා
රලා මම නතර රනවා. ඒ පරතයය කවන
පිළිබඳදව අපි ඊළඟ ස්ැකර දී තා රමු.

ාමාවචර
වශකයනේ
අපි ගිය
කියලා.
පිළිබඳදව
භාවයනේ

උපනිශරයපරතයය:
එතක ාට කේ
පුණයාභිස්ඞ්ඛාරයනේ ට
අවිදයාව උපනිශරයපරතයයකයනේ පරතයකවනවා කියලා කියනවා.
කේ උපනිශරය නිශරයපරතයය, උපනිශරයපරතයය කියලා පරතය
ශ ේතීනේ කද
ේ තිකයනවා. දැනේ අපි කේ තා රනේකනේ:
ඔබ කහාඳදට කතේරැේගනේන, අවිදයාව කියන ධමමය නිස්ා අපට
ුස්ලස අැතිකවනවා කියලා අපි තා ළා. අවිදයාව කියන
ධමමය නිස්ා අපට
ුස්ලස අැතිකවනවා කියලා කිව්වාට කේ
අවිදයාව
ුස්ලස අැති රගනේන කහසතුකවනේකනේ කමාන
අා ාරකයනේ ද කියන එ
ඒ වචනය තුළ නැහැ. ඒ
පරතයශ ේතිය ඒ තුළ නැහැ. අනේන ඒ යි දැනේ අපි
කතේරැේගනේකනේ, අවිදයාව ුස්ලස අැති රනේන එනේකනේ කමාන
අා ාරකයනේ ද?
එ
ේ කිව්වා අරමුණුවීේ වශකයනේ පරතයකවනවා. අනිතේ එ
කිව්වා උපනිශරය වශකයනේ, ඒ කියනේකනේ අවිදයාව අැති නිස්ා
ම කේ ුස්ලස කලෝ යා රනවා. එතක ාට උපනිශර ය කියලා
කියනේකනේ බලවතේ උප ාරය කියන එ යි.
බලවතේ
උප ාරය.
දැනේ
උප ාරය
කයකදනවා
කබකදනවා.
උප ාරතේවය කියන එ . එතක ාට බලවතේ කලස් අැති
රන උප ාරතේවය ේ තිකයනවා
නේ ඒ
තමයි
උපනිශරයපරතයය කියලා කියනේකනේ. නිශරයපරතයය කියලා
කියනේකනේ එ ට කයදීම වශකයනේ අැතිකවන උප ාරය යි.
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දැනේ
අපි
කියමුක ෝ
ඔතැන
අර
නල ලාප
7
ස්ූතරකයස තිකයනේකනේ: බට ක ෝටු තුන ේ හරි කද
ේ හරි
රඳදවලා තියනේන ඔවුකනාවුනේට එ
ක ෝටුව ේ අනි ේ
ක ෝටුවට උප ාර කවලා කේ කද
වැකටනේකනේ නැතුව
තිකයනවා. කේ කද
වැකටනේකනේ නැතුව තිකයනේකනේ
ඔවුකනාවුනේට රගනේන උප ාරය නිස්ා යි. කේ ට තමයි
නිශරය කවනවා කියලා කියනේකනේ. නිශර යපරතය කියනේකනේ.
අැස්ුරැ රකගන පවතිනවා කියන එ යි. උපනිශරය කියලා
කියනේකනේ බලවතේ කලස් අැති රන උප ාරය ේ. ඒ නිශරයවුණ
පමණකිනේ ස්මහර කදසවලස උපදිනේන ඕන. නමුතේ ස්මහර
කදසවලසවල තිකයනවා නිශරයවීම බලවතේ කලස් වීම නිස්ා අපට
කබාකහෝ ිතේ උපදිනේන පුළුවනේ. ඒ
වටිනා කදය ේ. කේ
නිශරයපරතයය ක ාටස්ස තුන ට කබකදනවා. අාලේබන
උපනිශරය,අනනේතර උපනිශරය, හා පර තූපනිශරය කියලා
ක ාටස්ස තුන ට කබදනවා.
අාලේබන උපනිශරය:ඒ කියනේකනේ කේ බලවතේ කලස් උප ාර
කිරීම අරමුණ තිකයන බලවතේභාවය නිස්ා නිශරයකවනවා.
අාලේබන උපනිශරය කියලා කියනේකනේ ඒ යි. දැනේ අපි
කියමුක ා යේ කදය ේ අපට මැණි
ේ වකගස දකිනේන
ලැකබනවා. කේ මැණි
ේ වකගස දකිනේන ලැකබන ක ාට
නිධානය ේ වකගස, මැණි
ේ වකගස ඒ වාකගස ලක්ෂණ රෑපය ේ
දකිනේන ලැකබනක ාට කේක ේ තිකයන, අනේන ඒ අරමුකණේ
තිකයන බලවතේභාවය නිස්ා පරතයකවලා අපට කලෝභය
උපදිනේන පුළුවනේ. දසකව්ශය උපදිනේන පුළුවනේ.
ුස්ලස
උපදිනේන පුළුවනේ. අපි කියමුක ෝ, රැවනේවැලිස්ෑය වකගස අපට
ිහිකවන ක ාට කේ රැවනේවැලිස්ෑකයස තිකයන ගරැ ළයුතුබව
කේ නිස්ා අපට කබාකහෝ ිතේ උපදිනවා. එතක ාට එතැන
තිබුකණේ නි ේ ම අරමුණුවීම ේ කනකවයි. බලවතේ කලස්
අරමුණුවීම ේ. ඒක ේ තිබුණ ගරැභාවය නිස්ා අපට ඒ තුළ
කබාකහෝ ශරදධ
ස ාදී ුස්ල ධමමයනේ උපදවනේන කහසතුවුණා. අනේ න
7
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ඒ ට තමයි කියනේකනේ අාලේබන උපනිශරය කියලා
කියනේකනේ. එකහම උපනිශරයභාවයනේ තිකයනවා. එතක ාට
පුනයාභිස්ඞ්ඛාරයට ඒ විදියට අාලේබන උපනිශරකයනේ ම
පරතයය කවනවා. ඊට පස්සකස්ස ඊළඟ තමයි කේ උපනිශර ය
කියන එ
අපි ක ාටස්සවලට කබදාගතේකතේ. අාලේබන
උපනිශරය, අනනේනර උපනිශරය කියලාතේ පරතයය ේ තිකයනවා.
අනනේතර උපනිශරය: භාවය කියලා කියනේකනේ එ
ට
අනතුරැව තව ිත ේ ඉපදීම කියන කේ අනනේතර පරතයය
කියලා කියනවා. එතක ාට අනිවායයතකයනේ ම මුලස ිත
හටගැනිලා නිරැදසධකවනවාතේ ස්මග ම ඊළඟ ිත උපදිනවා
ම යි. කේ ට තමයි අනනේතරභාවය කියලා කියනේකනේ.
උදාහරණය ේ වශකයනේ අපි ගතේකතාතේ චක්ඛු විඤ්සාණයට
අනතුරැව ස්ේපටිච්ඡන ිත උපදිනවා. චක්ඛු විඤ්ාණ ිත
ඉපදුකනේ නැතිනේ ස්ේපටිච්ඡණය උපදිනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා
අනනේතරභාවය කියන එ
අපි කියමුක ා, කස්ෝවනේ මාගත
ිතට අනතුරැව ම කස්ෝවානේ ඵල ිත කේ අතර වදාවතේ
කවන ිත ේ උපදිනේන බැහැ. මාගතයට අනතුරැව ඵලය
උපදින බව අනනේතර පරතයකයනේ.එතක ාට ඒ වාකගස එතැන
කගෝතරභූ ිතට අනුව මාගත ිත උපදින බව අනනේතර
පරතයකයනේ. අනේන ඒ වාකගස ඒ පළමුකවනි ජ්වනයට අනුව
කදවන ජ්වනය උපදිනේකනේ. අනනේතරභාවකයනේ උප ාරවන
බව ුතේ තිකයනවා.
ඒ කියනේකනේ අපි කියමුක ා මුලිනේ හටගතේතු ිත දැඩි
බලවතේවූ ිත ේ නේ ඒ වාකගස ම තව ිත ේ උපදිනේන මුලි නේ
හටගතේතු ිත උප ාරකවලා තිකයනවා අනනේතරභාවකයනේ.
අනේන එතක ාට ඒ
තමයි කමතැන අනනේතර උපනිශර ය
කියලා කියනේකනේ. ඒ
උදාහරණය ේ වශකයනේ ගතේකතාතේ
මුලිනේ මුලිනේ අපට බලවතේ කලස් අවිදයාව කයදුන නිස්ා,
ඊළඟ නැවත නැවත අපට අවිදයාව කයකදනේන කහසතුකවනවා.
ඒ වකගස ම අපි
ුස්ලය ේ
රන ක ාට දැනේ අපි
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ඉස්සකස්ලසලාම තා රපු එ , අාලේබන පර තයය කියන එක ේ
ම, ඒක ම තිකයන ක ාටස් ේ අාලේබන පරතයය ශ ේතිය
කියන එ තව එ
ේ. අාලේබන උපනිශර යභාවය කියනේකනේ
තව එ
ේ. කේ ඔබ කතේරැේගනේන. කේ ස්මහරවිට ඔබට
ගැඹුරැ කවනේන පුළුවනේ. කේ
කේ පට්ඨානකයස තිකයන
ාරණාව ේ මම කමතැනට ගනේකනේ. නමුතේ කේවා කේ අපි
පට්ඨඨානකයස ඕවා කේ වැඩ ේ නැහැ කියලා අපි පැතේත ට
දානේන කනකවයි. අපි කමෝඩ ම කගවාගනේන කේවා
ලිහිලස රළා විගරහ රගතේතහම, ඒවා අභිධමමය කවනේ න
පුළුවනේ. පට්ඨානකයස තිකයනවා කවනේන පුළුවනේ. නමුතේ ඒක ේ
ක ාටස්ස අරකගන ලිහිලස රගතේකතාතේ ඒවා පුදුමා ාර
උප ාරකවනවා අකපස අනාතේමය කගවාගනේන, ඒ වාකගස ම
අපි දරශනකයස පැහැදිලි රගනේන කහසතුකවනවා.
එතක ාට කමතැන අාලේබන ශ ේතිය කියන එ තව එ
ේ.
උපනිශරයභාවය කියන එ තව එ
ේ. දැනේ අපි කියමුක ා
කමතැන පුඤ්සාභිස්ඞ්ඛාරයට උපනිශරයකවනවා කියන එක ේ
දී, දැනේ උදාහරණය ේ වශකයනේ ගතේකතාතේ ක කන ේ අවිදයාව
අරමුණුකවලාඑයාට
බලවතේ
කලස්
කේ
කමෝඩ ම
වැටැකහනවා. එයාට කහාඳදට කතේකරනවා. අැතේතට ම කේ
ස්තරමහාධාතු ටි
ේ තිකයන තැන
කේ “මම“ කියලා
කේ ට අාකරෝපනය
රගනේකනේ කමෝඩ ම නිස්ා කනේ ද?
පඹයාට මනුස්සස්කය ේ කියලා රැවැකටනේකනේ කේ පඹකය ේ
තිකයන තැන, ලී ෑලි ටි
ේ තිකයන තැන මනුස්සස්යා කියන
අදහස් ේ අාකව්, ඡායාව ක කරහි බලසලාට තවතේ බලසකල ේ
කියන අදහස් ේ අාකව්, කේ ිතීම කනේ ද කේ කහසතුවක
ු ණේ.
එතැන තිබුකණේ කමකහම ධමම ටි
ේ කනේ ද කියලා ඒ
බලවතේ කලස් කතේරීම නිස්ා නැවැත නැවැත ඒ වාකගස විදශත නා
ඥාන උපදිනේන මුලිනේ මුලිනේ හටගතේතු අර ඥාන
කහසතුකවනවා. අනේන ඒ ට තමයි කේ අවිදයාව අාලේබන
උපනිශරයපරතයකයනේ පරතයකවනවා, අනනේතර උපනිශරය පරතය
කවනවා කියලා කිව්කව්. අනනේතර උපනිශරය කියලා කිව්කව්
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මුලිනේ
බලවතේව
ඉපදිච්චි
ඥානය
ඒ
නිස්ා
ඒ
නිරැදසධවුණායිනේ පස්සකස්ස එබඳදු තව තව ඥානයනේ උපදිනේ න
මුලිනේ හටගතේතු අර අවිදයාව අරමුණුකවලා හටගතේතු පර ඥාව
කහසතු වුණා.
එකහම කහසතුවීම අපට කපකනනේන නැහැ. අපි කේ අලසලලා,
කේ දැ ලා අහලා දැනගනේන පුළුවනේ කදසවලස කනකවයි.
පරතයශ ේතිකයනේ කියන ඒවා අපි කතේරැේගනේන ඕන. කේ ට
ටි
ේ නුවණ ේ තිකයනේන ඕකනේ. ස්මාධි ිත ට තමයි ඒ
කතේකරනේකනේ. එකහම වීම ේ තිකයනවා කනේ. දැනේ අපට
කහාඳදට යේ කවලාව
අකපස කමෝඩ ම කේ පුදසගලභාවය
කියන එ
අරමුණුකවලා කහාඳද විදශතනා ඥානය ේ
ඉපදුකණාතේ, කේ හිත නිස්ා අපටඉදිරිකයස දී ක ායි තරේ ිතේ
උපදිනවා ද. පරීතිය අැතිකවලා, ස්තුට අැතිකවලා, ස්මහර අය
කියනේකනේ, “අද කහාඳදට විදශතනාව වැඩුණා. කිිම
අපහස්ුවකිනේ කතාරව විදශත නාව වැඩිලා කේ කහසතු ඵල දහම,
මමය මට කහාඳදට කතේරැණා.“ කියලා කියනේකනේ. දැනේ
කමෝඩ ම කියන එ
යේ කවලාව
වැටැහිච්චි නිස්ා ඒ
ඉපදිච්චි නිි නිස්ා නැවැත නැවැත, කේ ස්මහරවිට පැය
ගණන ේ
එයාට ඒ විදශතනා ඥානයනේ ලබාගනේන අර
කමෝඩ ම කියන එ අරමුණුවුනා. කහසතු වුණා. ඒ නිස්ා යි
අපි කතේරැේගනේන ම තිකයනේකනේ. කේ අවිදයාව කියන එ
ිත ේ උපදිනේන කයදිලාතේ පරතයකවනවා. කනාකයදී තේ
පරතයකවනවා. ඒ තමයි කමතැන අනනේතර පරතයය කියලා
කියනේකනේ.
ඊට පස්සකස්ස එතැන තිකයනවා ප තූපනිශරය පරතයය කියලා.
එතක ාට අපි ඒ උපනිශරය පරතයය
තා
රා, අනනේත
උපනිශරයභාවය,අාරේමන
උපනිශරයභාවය,
ස්හ
ප තූපනිශරයභාවය. දැනේ ඊට පස්සකස්ස ප තූපනිශරය කියන
එ . කේ
විගරහ රගතයුතු වැදගතේ
ාරණාව ේ.
කේ
ුස්ලසවලට විකශෂකයනේ බලපානේකනේ ප තූපනිශරය කියන
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ාරණාව යි. ඒ ප තූපනිශරය කියලා කියනේකනේ මුලිනේ මුලිනේ
හටගතේතු අකපස හිකතේ පුරැදුකවලා තිකයන ස්නේතානගත
ධමමකයෝ අලුකතනේ අලුකතනේ ිතේ උපදිනේන කහසතුකවනවා. අපි
ඒ උදාහරණය ේ ගතේකතාතේ කේ අවිදයාවට පුනයාභිස්ඞ්ඛාර
ස් ස්සකවනේකනේ ක ාකහාම ද කියන
ාරණාව නැතුව
පර ුරකතෝපනිශරය පරතයය කියනේකනේකමා
ේ ද කියන එ
ඉස්සකස්ලසලා විගරහ රගනිමු. දැනේ බලනේන ස්මහර අය
ස්සවභාවකයනේ ම ශරදධ
ස ාවනේත යි. ස්ස්ර ඔහු ශරදධ
ස ාව නමැති
ධමමය පුරැදු රළා තිකයන නිස්ා මඔහුට ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස
නම ේ දැ ේ හම, පිළිම වහනේකස්ස නම ේ දැ ේ හම,
පුදුමා ාරකයස ශරදධ
ස ාධි
ිතේ උපදිනවා. ධමම
ාරණාව ේ
වැටකහන ක ාට, වුරැහරි කියන ක ාට ඔහු කපර කේ ධමම
ාරණාව විදශතනා ඥානයකිනේ, භාවනාවකිනේ දැ ලා තිකයන
නිස්ා අර අැකහනක ාට ම ඔහුට පුදුමා ාරකයස වටිනා ිතේ
උපදිනේන පුළුවනේ. ුස්ලස ිතේ උපදිනේන පුළුවනේ. එතක ාට
එකහනේ අර කපර
රලා බලවතේ කවච්චි ධමමකයෝ තිබුණ
නිස්ා පස්ුව පස්ුව කබාකහෝ ිතේ උපදිනේන කහසතු කවනවා.
අනේන ඒ ට තමයි පර ුකතෝපනිශරය පරතයය කියනේකනේ. ඔහුට
පර ෘතිකයනේ ම අැතිකවලා තිකයන අැතැේ හුරැපුරැදු නිස්ා,
දැනේ අපි පාරමී කියලා කියනේකනතේ අනේන ඒවාට යි. ස්ස්ර
දනේ දීලා තිකයන ක නාට එකහම අවස්සථාව ේ එනක ාට ඒ
ඉහල අයුරිනේ කදනවා. එකහම පරතයවීම ේ කවනේකනේ නැදසද
කමතැන? පරතය ශ ේතිය ේ. ඔබට කහාඳදට කතේකරනවා. අනේන
ඒ පරතය ශ ේතියට තමයිපර ුකතෝපනිශරය පරතයය කියලා
කියනේකනේ.
තවතේ උදාහරණය ේ ගතේකතාතේ, අපි කියමුක ෝ ස්ස්කර
දසකව්ශය මුලසකවලා
මම
රපු ක කන ුට දසකව්ශ බහුල
චරිතය ේ. ඒ වාකගස කේ ජීවිතකයසතේ ස්මහර විට එයා රක්ෂාවතේ
එ ේ ගැකටන එ ම යි ිදසධකවනේකනේ. දැනේ බලනේන ඒ
නිස්ා පස්ු ාලය ඔහුකගස කපාඩි අරමුකණතේ තරහා යනවා.
ක ේනේති යනවා. ක ේනේතිය අරමුණු කවලා කබාකහෝ ිතේ
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උපදිලා මහා
මම කගාඩ ේ ස් ස්සකවනවා. ඒ ට කහසතුව
කමා
ේ ද? ඔහුකගස ස්නේතානකයස දී අපරහීනව දසකව්ශය නමැති
ධමමය බලවතේව කයදිලා තිබිලා තිකයනවා. හුරැව ේ තිබිලා
තිකයනවා. කමනේන කේ හුරැව නිස්ා ඔහුට අර නැවත නැවත
ිතේ උපදිනේන කහසතුකවනවා. එතක ාට අනේන ඒ වාකගස
පර ුකතෝපනිශරය පරතයය කියන එ
අනේන ඒ විදියට අපි
කතේරැේගනේන ඕකනේ.
දැනේ අපි කියමුක ා අවිදයාව කියන
ාරණාව ක කන ේ
දැ ේ
නිස්ා ම කේ අවිදයාව තිබුකණාතේ කේ ස්ංස්ාරකයස
අැවිදිනේන කවනවා කනේ ද. කේ අවිදයාව නිස්ා කනේ ද කේ
අනනේත ජ්ාති ස්ංස්ාරකයස අපි ගිකයස කියලා කේ අවිදයාව
තමනේ තුළ තිකයනවා කනේ ද කියලා දැ ලා, ඒ අවිදයාව
අරමුණු
ර
ර නැවත නැවත ඔහු විදශත නා ඥානයනේ,
ධමමශරවණයනේ, ධමම ස්ා ච්ඡාවනේ
රනවා. අැයි අපි ධමම
ස්ා ච්ඡාවනේ
රනේකනේ? නුවණ වැකඩනවා. කමෝඩ ම
කගකවනවා. අැයි ධමමකයස අපි කේ පරාකයෝගි
භාවනා
රනේකනේ? අපි තුළ අවිදයාව තිකයන නිස්ා කනේ ද? දැනේ
බලනේන අවිදයාව කියන ාරණාව කනා තිබුණා නේ, අපි
භාවනා රනවා ද? අපි ධමම ස්ා ච්ඡා රනවා ද? ඔබ කේ
ධමම මණේඩපයට අැවිලසලා කේ විදියට අැයි කේ ශරවණය
රකගන ඉනේකනේ? ‘මා තුළ අපරහීනව අවිදයාව තිකයනවා
කනේ ද?‘ ඔබ තුළ අවිදයාව කනා තිබුණා නේ කමකතනේට ඔබ
එනවා ද? දැනේ ඔබට අවිදයාව පරතයකවලා නැදසද ුස්ලසවලට?
එතක ාට එකහම වීම ේ නැදසද දැනේ? ඔබට කේ ිදසධානේතය
පරාකයෝගි ව කතේකරනේනට ඕන. හැබැයි දැනේ කමකතනේට
ධමමශරවණය
රනේනට ඔබ අාවාට, කේ අවස්සථාකව් ඔබකගස
හිකතේ අවිදයාව නැහැ. ධමමශරවණය කිරීම නමැති ුස්ලස තමයි
ඔබකගස ිකතේ දැනේ කේ ඉපදිලා තිකයනේකනේ. ඔබ ධමම ශරවණය
රනේන එනේකනේ නැහැ ඔබ තුළ අවිදයාව කියන ාරණාව
කනා තිබුණා නේ. තිකයනබව දනේන නිස්ා තමයි ඔබ
කමකතනේට අාකව්. ස්තිපතා කමකතනේට එනේකනේ. අත කනා
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හැර භාවනාව ිදසධ
රනේකනේ අැයි ඒ? අවිදයාව කියන
ාරණාව තමනේකගස ස්නේතානගතව තිකයන නිස්ා ම යි. දැනේ
බලනේන කේ පරතය ශ ේතිය කියන එ . අනේන ඔය විදියට
තමයි අපි කතේරැේගනේනට ඕන. ඒ
ඔබ කතේරැේ
ගතේකතෝතිනේ පින රනේන අවිදයාව පරතයකවනේකනේ කනාකය දී
යි. හිකතේ කනා කයදීතේ අවිදයාව පරතයකවනවා කියන ාරණාව
කහාඳදට විමස්ලා බලනේන. ඔබට කතේරැේගනේන පුළුවනේ.
දැනේ ක කන ේ දනේ කදනවා. දනේ කදනේකනේ අැයි? දුගතිකයස
උපදිනේන තිකයන බකයස යි. බය නිස්ා යි. අප තුළ කමෝඩ ම
නිස්ා අ ුස්ල මම ස් ස්සකවලා තිකයනේන පුළුවනේ. ඒ නිස්ා
අපි පිනේ රනවා. අැයි පිනේ
රනේකනේ? දැනේ පිනේ
රන
ක ාට ඒ හිකතේ කයදිලා නැහැ. නමුතේ ඔබ තුළ ඒ විදිකයස
අවිදයාව කයදිලා
මම ස් ස්සකවලා තිකයන නිස්ා යි ඒ ට
බකයස ඔබ පිනේ රනේකනේ.
අනේන ඒ නිස්ා දැනේ බලනේන කේ දනේ කදනේන අවිදයාව
පරතයකවලා නැදසද? ිලස රකිනේන අවිදයාව පරතයකවලා නැදසද?
අැයි ඔබ කේ හැමදාම කේ කපෝයට ගිහිලසලා ිලස රකිනේකනේ?
තමනේ කේ ිලස රැ ේක ේ නැතිනේ තමනේකගස කේ කමෝඩ ම
කයදිලා තිකයන නිස්ා යි ිලස රකිනේකනේ. ඒ නිස්ා ඔබ තුළ
අවිදයාව කනා තිබුණා නේ ිලස රකිනේන අවශයකවනේකනේ
නැහැ කනේ. ඔබ ිලස රකිනේන එනේකනේ නැහැ කනේ. අනේන ඒ
නිස්ා කේ පරතයභාවය කියන එ
ඔබ තවතේ නුවණිනේ
අැතුළට ගිහිලසලා කතේරැේගනේන. එතක ාට ඔබට මනාව
කහාඳදට කතේකරයි ක ාකහාම ද කේ පරතය ශ ේතිය රියාතේම
කවනේකනේ කියන එ .
දැනේ ඔබට කේ අභිධමමය වැදගතේ නැදසද? අකපස කමෝඩ ම
කතේරැේගනේන වැදගතේ නැදසද? ස්මහර අය, ‘අභිධමමකයනේ
වැඩ ේ නැහැ. ඒවා බුදධ
ස භාෂිතය ේ කනකවයි. ඒවා
මනුෂයයිනේට කදසශනා
කර නැහැ‘ කියනවා. කේ
තා
කියනේකනේ කේ ාරණා කනා කතේරන නිස්ා යි. දැනේ ඔය අපට
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අභිධමමය කදවියනේට කදසශනා රා ද? මනුස්සස්යනේට කදසශනා
රා ද? ඒවා බුදසධභාෂිතය ේ කනකවයි ද? කියන ාරණාව ද
වැදගතේ? දැනේ කේ අභිධමමය තුළිනේ අපි විගරහ රගනේනා
ාරණාව අපට පරාකයෝගි ව ම ඔපසපුකවලා කපකනනවා නේ,
යම ේ ඔපසපුකවලා, පැහැදිළි රලා දැනගනේන ඒ අභිධමම
ක ාටස්ස කහසතුවුණා නේ, කේවා අපි බැහැර ළයුතු ද?
අනේන ඒ නිස්ා කේක නේ අපි ගතයුතු ස්ාරයනේ ගනේනක ාට,
අභිධමමය කියලා කියනේකනේ කනාවැටකහන අපර ට කදසවලස
විවර රගනේන, පර ට රගනේන, තිකයන වටිනා වූ ධමම
ක ාට්ඨාශය ේ. ඒවා අැතේතට ම ඥානවනේතයනේට විතරයි
හැබැයි ඒ කගෝචරකවනේකනේ. අනේන ඒ යි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා මම
ඔබට මත ේ
කර, දු ට කහසතුව තණේහාව යි කියලා
චතුරායයත ස්තයකයස කපනේනනවා. ඒ වාකගස ම දු ේ උපදින
වැඩපිළිකවල අවිදයාව ස්ංඛාර නිස්ා, විඤ්සාණ විඤ්සාණ
නිස්ා නාම රෑප ටි
ේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස කපනේනනවා.
හැබැයි කේ ඔ ේක ෝකගම කපනේනනේකනේ ධමම ටි විතර යි.
පරතයභාවයනේ
කපනේනනේකනේ
නැහැ.
පරතයභාවයනේ
කපනේනනේකනේ ඔනේන ඔය ස්ූවිිපරතය නයායයනේ යටකතේ යි. ඒ
නිස්ා කේ ඔබට වැදගතේ කේක ේ තව ක ාටස්ස තා රනේන
තිකයනවා. අපි ඉදිරියට කේ පුඤ්ාභිස්ංඛාරයනේ අැතිකවන
අා ාරය. අපුඤ්සාභිස්ංඛාරයනේ අැතිකවන අා ාරය පිළිබඳදව
අපි විගරහ රගේමු.
අද
තා
කර අවිදයාව
ුස්ලසවලට පරතයකවනේකනේ
ක ාකහාම ද, අලේභන පරතයකයනේ හා උපනිශරය පරතයකයනේ
පරතයකවනවා කියලා තා රා. අාලේබන පරතයය කියනේකනේ
කමා
ේ ද කියන එ අපි විගරහ රගතේතා. උපනිශරය පරතයය
ශ ේතිය කියනේකනේ කමා
ේ ද තා රා.
හැබැයිකේ කද ම පරතය ශ ේති කද
ේ. ඒ පරතය ශ ේති කද
ම තිකයනේකනේ අවිදයාව කියන ධමමය තුළ යි. අවිදයාව නමැති
ධමමය තුළ කේ අාලේබන ශ ේතිය උපනිශරය ශ ේතිය කියන
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එ පරතයකවලා තමයි අපි තුළ පුණයාභිස්ංඛාර අැතිකවනේකනේ.
එතක ාට ඒ උපනිශරයභාවය කියන එ
ක ාටස්ස තුන ට
කබදාගතේතා. ඒ අැතුකළස ක ාටස්ස තුණ ේ තිකයනවා කියලා.
ඒ ශ ේති තුන අපි අනනේතර උපනිශරය, අාලේබන උපනිශරය,
පර ුකතෝපනිශරය කියලා තා ළා. ඔබ කේ නැවත ශරවණය
ර ර, ර ර කේ ශ ේතිභාවය කතේරැේගනේන උතේස්ාහවතේ
කවනේන.
ස්ා ච්ඡාවට අපට පැය භාගය ේ විතර තිකයනවා. ඉතිනේ
ඒ ට ාලය මදිකවන නිස්ා මම කමතැනිනේ කේ ස්ංඛාර පදය
විගරහ
රන එ
නතර
රනවා. අපට කේක ේ තිකයන
ගැටලු පරශසන වලට ඉඩ අව ාශය ේ දීලා ස්ංඛාර පදය අපට
විගරහ රගත යුතු තැනේ ක ාටස්ස ටි
ේ තිකයනවා. ඊළඟ
ස්ැකරතේ අපි කේ මාතෘ ාව ම ගැඹුරිනේ තා රගනේන ඒක ේ
පරතය ශ ේතීනේ අ ුස්ලයට කයකදනේකනේ ක ාකහාම ද, ඊට
පස්සකස්ස තවතේ කේ අාකනඤ්සජ්ාභී, අරෑපාවචර ස්ංඛාරයට කේ
කයකදනේකනේ ක ාකහාම ද කියන එ
අපි විගරහ රගේමු .
කහාඳදයි කතරැවනේ ස්රණයි හැමකදනාට ම.
ස්ා ච්ඡාව
පරශසනය :ේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, ස්ංස්ස ාර ගැන
තා
රන
ක ාට මට මත
විදියට ස්ංඛත ස්ංඛාර, අභිස්ංස්ස රණ
ස්ංස්ස ාර, අභිස්ංඛත ස්ංස්ස ාර වාකගස ක ාටස්ස තුන ට
කබදනවා කනේ අතන. මම අහලා තිකයන විදියට
අභිස්ංස්ස රණ ස්ංස්ස ාරකයනේ කනේද අපට නැති රනේන
පුළුවනේ. අනේන ඒ ගැන කපාඩ්ඩ ේ විස්සතරය ේ රනවානේ
ස්සවාමීනේ වහනේස්. අර ස්ංඛත ස්ංඛාර යි, අභිස්ංඛත ස්ංඛාර යි
කද
ම අපට වල ේවනේන බැහැ. අභිස්ංස්ස රණ ස්ංස්ස ාර
තමයි අපට වළ ේවනේන පුළුවනේ වාකගස කදය ේ තමයි මට
වැටැකහනේකනේ. ස්සවාමීනේ වහනේස් ඒ ගැන කපාඩි විස්සතරය ේ
රනේන.
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පිළිතුර:කහාඳදයි ඒ අැහුකව් කේ ස්ංඛාර පදය විවිධ අරථවල
කයකදනවා. ඒ ස්ංඛත ස්ංඛාර, අභිස්ංඛත ස්ංඛාර,
අභිස්ං රණ ස්ංඛාර, කියලා එතැන දී අපි නැති රනේ න
පුළුවනේ කවනේකනේ අභිස්ං රණ ස්ංඛාරයි කනේ ද කියන
ාරණාව තමයි එතුමා පර ශසනය ේ වශකයනේ අැහුකව්. අැතේත ට
ම ඒ පරශසනය අපි තව ටි
ේ නිවැරැදි කරාතේ ඒ පරශසනය, අපි
නැති ළයුතක
ේ තේ, අභිස්ංස්ස රණ ස්ංඛාර යි කියන එ යි කේ
අපි කතේරැේගනේන ඕන ඒ
යි. කමා ද, ස්ංඛත ස්ංඛාර
අභිස්ංඛත ස්ංඛාර කියන එව්වා, ඒවා අපි නැති රනේන
හැදුවතේ නැතතේ, ඒවා පරතයය නැතිකවනක ාට නැතිකවනවා.
ස්ංඛත ධමමයනේකගස ස්සවභාවය තමයි කහසතු ධමමය ේ අැති ලසහි
ඵල ධමමකයෝ උපදිනවා. ඒ යි අපට කහසතු තිකයනවා නේ ඵල
උපදිනවා කියන එ
නැති රනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ.
ඵලයට කමා ුතේ රනේන බැහැ. නමුතේ මාගතයකිනේ රනේකනේ,
මාගත භාවනාවකිනේ රනේකනේ අැතේතට ම කේ අභිස්ංස්ස රණ
ස්ංඛාර නැති රන එ
තමයි. පුඤ්සාභි, අපුඤ්සාභි,
අාකණඤ්සජ්ාභි කියන කේ තරිවිධ ස්ංඛාරයනේ, ඒ කනේ පුඤ්ඤ්
පාප පහීනස්ස් කියලා මාගතකයනේ
රනේකනේ පිනේ පවු
ස්හමුලිනේම නැති රන එ යි.
ුස්ලස අ ුස්ලස නිස්ා තමයි
නැවත ස්ස්ර උපදිනේන කහසතුකවනේකනේ. නැවත කේ ස්ස න්ධ
පටිපාටිය
හදනේකනේ
කේ
පුඤ්සාභි,
අපුඤ්සාභි,
අාකණඤ්සජ්ාභි කියන කේ අභිස්ංස්ස රණ ස්ංඛාර නිස්ා යි.
එතක ාට අනේන ඒ නිස්ා අපි මාගතයකිනේ නැති රනේකනේ, ඒවා
මාගතයකිනේ නැති ළයුතේකතේ ඒ කදසවලස. ඒ නිස්ා යි අපට මාගත
භාවනාව ේ කියලා තිකයනේකනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස .
මාගත භාවනාකවනේ වුකනේ කමනේන කේ යි. එතක ාට එකහම
කියලා අපි කියමුක ා අපුඤ්සාභිස්ංඛාරකයනේ අ ුස්ලයනේ
නැති රනවා කියලා මාගත කයදුකනේ අ ුස්ලස ිහි ර ර ිහි
ර ර එකහම කගවනවා කනකවයි. ඒ නැති රන ර මය ේ
තිකයනවා. මාගතය අපි විදශතනා රන ක ාට අපිට අ ුස්ලය
උපදිනේකනේවතේ නෑ හිකතේ. කබාකහෝ කස්යිනේ යටපතේකවලා
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තිකයනේකනේ. නමුතේ අ ුස්ලය නැතිකිරීම ේ කවනේකනේ නැදසද?
කවනවා. එතක ාට එකහනේ ඒ කවනේකනේ ක ාකහාම ද?
මාගතකයනේ
රනේකනේ අරමුකණේ අැතේත කපනේවීම යි. ස්තය
කපනේවීම නිස්ා ස්තය දැකීමතේ එ ේ
ඔහුට මිතයාදිට්ිය,
වැරැදි දැකීම නිස්ා යේ අ ුස්ල ධමමයනේ ටි
ේ කගාඩනැගිලා
තිබුනා නේ කගාඩනැකගමිනේ පවතිනවා ඒ ධමමයනේට නූපදීම
නිරැදසධ වීකේ හැකියාව, අැතේත අවකබෝධ
ර ගැනීකමනේ
ිදසධකවනවා. ඒ ධමමතාව ේ වශකයනේ ිදසධකවන එ
ේ. ඒ
නිස්ා මාගතකයනේ
රනේකනේ අ ුස්ලය නැති රනවා කියලා
අ ුස්ලස ිහි ර ර නැති රන එ කනකවයි. මාගතකයනේ
රනේකනේ ස්තය අවකබෝධය ේ. ස්ේමා දිට්ි, අැතේත දැකීම
තමයි මාගතකයනේ කපනේනනේකනේ. කබාරැව කතේරැේ අරකගන
අැතේත කපනේන කපනේනා අවකබෝධ කවනේන කවනේන කවනේන
කවනේන කබාරැව කියන එ ට එනේන කහසතු නැහැ. පරතය
නැහැ. ඒ තමයි කවනේකනේ.
ඒ නිස්ා පිනේ කහෝ ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස - කේ හැම කදස ම
ිදසධකවනේකනේ අවිදයාව නිස්ා, එතක ාට පිනේ කහෝ අ ුස්ලස
කහෝ කේ ුමණ අා ාරකයස කදය ේ ිදසධවුණතේ අපට ස්ස්ර
උපදිනේන කවනවා. ඒ නිස්ා අපි කේ කදක ේ ම පරහාණය
ිදසධ ළයුතු යි. නමුතේ අපි අ ුස්ලය කියන එ දුගතියට
කහසතු කවනවා. ුස්ලය නිවනේ දකින ේ අපට ස්ැප විපා
කගනැතේ කදනවා. ඒ නිස්ා අපට කේ
ුස්ලය කියන එ
නිවනේ දකින ේ උප ාර කවනවා. ඒ නිස්ා යි අපි ුස්ලස
ළයුතේකතේ. ඒ නිස්ා කේ කගාඩා ේ අයකගස අදහස්ස තිකයනවා
කනේ කේ නිවනේ දකින ක නා ුස්ලස රනේනතේ කහාඳද නැහැ
කනේ. ඒ ස්ේපූරණ ම මිතයාව ේ. ඒ ස්ේපූරණම ඔහු අර
කේ කගාඩකවනේන ඉස්සස්රකවලා ඉණිමග කපරළාගනේනවා
වාකගස තාව ේ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ
අ ුස්ලය තිකයන තා ේ

ුස්ලකයස ශ ේතිය අවශයකවනේකනේ
ලස පමණ යි. ඒ නිස්ා කේ හැම
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ුස්ලයකිනේ ම අ ුස්ල ධමමය ේ යටපතේවීම කහෝ නිරැදසධවීම
කවනවා. අපි ක කන ේ දනේ කදනවා. දනේ දීම තුළ කවනේකනේ
කලෝභයට පහර ගැසීම ේ. එකහම මිස් ේ කේ ස්ස්ර යෑම ේ
කියන එ කනකවයි. ඒ නිස්ා කේ අ ුස්ල ශ ේතිය තිකයන
තා ේ
ලස තමයි අපි ස්ස්ර යනේකනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා අපි
ුස්ලස උපදවාකගන අ ුස්ල ශ ේතිය යටපතේ රකගන,
යටපතේ රකගන, යේ
කල
මාගත භාවනාව ේ
රළා කේ
අ ුස්ලය කියන එ , අනුස්කයනේ ද ේවා ම පරහීණ
රන
තැන ට මාගත භාවනා රායිනේ පස්සකස්ස අ ුස්ලය ඉකබ්ට ම
නිරැදසධකවලා යනවා. ඒ නැති රනේන අපි දඟලනේන අවශය
නැහැ.
ුස්ලය නැති රනේන අවශය නැහැ.
ුස්ලය
තිකයනේකනේ අ ුස්ලයට විරැදසධව යි. ඒ නිස්ා අ ුස්ලය
නැතිනේ
ුස්ලය උපදිනේකනේ නැහැ. දැනේ අපි අර මුලිනේ
තා කර - ුස්ලය කියනේකනේ කමා
ේ ද? පානාතිපාතා
කව්රමණී. අදිනේනාදානා කව්රමණී,
ුස්ල යි. අැයි ස්තුනේ
මැරීම කියන ධමමතාවය ේ තිකයන නිස්ා ඒ ට විරැදසධව,
ඒක නේ කවනේවීම කියන එ
ධමමතාවය ේ කයකදනවා. ඒ
නිස්ා මාගතකයනේ
රනේකනේ
ුස්ලස නැතිකිරිම කනකවයි,
අ ුස්ල ශ ේතීනේ නැතිකිරිම යි. අ ුස්ලය නැතිකවන ක ාට ම
ුස්ලය නූපදීම, නිරැදසධවීමට, යනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා අර
අහපු පරශසනකයස දී මම කේ ට අමතර
ාරණව ේ
එ තු රගතේකතේ. ඒක ේ දී අපි කතේරැේගනේන ඕකනේ අැතේතට
කේ මාගත භාවනාවකිනේ
රනේකනේ ම අනේන අර කියන
අභිස්ංස්ස රණ ස්ංස්ස ාර ටි නැති රනේන යි. නැති රනේකනේ
ක ාකහාම ද? මාගතයකිනේ අැතේත ේ දකිනේන ස්ලස්සවලා ඒ නිස්ා
අර ටි
නැතිකවනවා. එකහම තමයි ිදසධකවනේකනේ.
කතරැවනේ ස්රණ යි.
---------පරශසනය :ේ
පුඤ්සාභිස්ංස්ස ාර
අැතිකවනේන
අවිදයාව
අාලේභන පරතයකයනේ ස්හ උපනිශරය පරතයකයනේ පරතයකවදසදී
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ස්සවාමීනේ වහනේස්, යේ ධමමය ේ පිළිබඳදව අපි අාතේමීය
ස්සවභාවය ේ අරමුණු රගනේන නිස්ා, දැනේ ඒ අාතේමීය
ස්සවභාවය කමාකහාත ට හරි නැතිවුකණාතේ, ඒ කියනේකනේ
අනාතේම ලක්ෂණය ේ දැ ේක ාතේ ඒ ස්ංස්ස ාරවලට කමා ද
කවනේකනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්?
පිළිතුර:කහාඳදයි කහාඳද පරශසනය ේ. එතක ාට ස්තේත්ව-පුදසගල
අදහස් කියලා අපි ඔ ේක ෝට ම කපාදුකව් කිව්කවාතේ, මමමකගස කියන කේ අදහස්ට අපි කියනවා ස්තේත්ව-පුදසගල අදහස්
කියලා. කේ
පදනේකවලා තමයි අපට පිනේ-පව් කද
ම
ක කරනේකනේ. එතක ාට ක කන ේව දනේ කදනේකනතේ
පුදසගලභාවකයනේ යු ේතව යි. ඒ වාකගස ම ස්තුනේ මරණ, කබාරැ
කීේ අාදිය රනේකනතේ පුදසගලභාවකයනේ යුතුව යි. ස් ේ ාය
දිට්ිය කියන එ කේ ස්සවගතය අාවරණය රනේකනේ නැහැ.
මාගතය විතර යි අාවරණය
රනේකනේ. එතක ාට ස්සවගතය
කීවාට දිවයකලෝ කයස උපදිනේන ස් ේ ාය දිට්ිය අවශය
රනේකනේ නැහැ. එයාකගස ස් ේ ායදිට්ිකයස බලවතේම
ම
තමයි අරැපාවචර, රෑපාවචර ධයාන කියන ටි . ඒවා ඒ
තරේ බලවතේව කයදිලා තිකයනවා ඒ ස් ේ ායදිට්ිය කියන
එ
කයකදනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා. ස් ේ ායදිට්ිය
වරදවා කතේරැේගනේන එපා. ඒ
උපනිශරය වශකයනේ
පරතයකවලා තිකයනවා. රෑපාවචර ිතේතුල කේ දිට්ිය කියන
චචති ය කයදිලා තිකයනවා කියන එ කනකවයි කිව්කව්.
එතක ාට ඒ මහතේමිය අහපු පරශසනකයස දී දැනේ අපි විදශත නා
ඥාන අැති රගනේනක ාට අපි අාතේම දෘෂසිය නැති රගනේ න
උතේස්ාහවතේ කවනවා. අාතේමදෘෂසිය නැති රනේන උපදසදවන
ිතුතේ ුස්ලස ිතේ තමයි. ඒවා තුළතේ මාන අනුශය නැතුවා
කනකවයි. ඒ වාකගසතේ පුදසගලභාවය තිබුණා. නමුතේ කේ
පුදසගලභාවය උප ාර රකගන ඒ උප ාරකයනේ ම අර
ස්තේත්ව-පුදසගලභාවකයනේ අැතිකවන ඕලාරි
ස්ංස්ස ාරයනේ
නැතිකිරීමයි රනේකනේ. එතක ාට මම කගවනවා කියලා කනේ
අපි ිදසධ රනේකනේ. එතක ාට අනාතේමයට බලනේන බලනේන,
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අාතේම වශකයනේ අැතිකවලා හටගතේතු
කේවා ටි ටි කගවීමට යනවා.

ුස්ලස හා අ ුස්ලස,

ඒ නිස්ා අපි විදශතනා රන ක ාට විදශත නාව පටනේගැනීකේ
ඉඳදනේ, මාගත ිත ද ේවා ම ිතේගතේකතාතේ, කේ ිතේ කගෝතරභූ
ිත හැර මාගත ිත ද ේවා කේ පරබල විදශතනා ඥානය ේ
ගතේකතාතේ,
කේ
ඔ ේක ෝම
ාමාවචර
කලෞකි ,
ඥානස්ේපරයු ේත ුස්ලස ිතේ. ඒ එ
ේවතේ කලෝක ාතේතර ිතේ
කනකවයි. කලාක ෝතේතර ිකතේ අරමුණ නිවමානය යි.
අස්ංඛතය යි. කේ අපි කලෞකි
විදශත නා ඥාන ඔ ේක ෝම
ස්ංඛත ධමමයනේ අරමුණක
ු වලා, ඒවාකගස අනිතය බව, දු ේ බව,
අනාතේම බව අරමුණු රමිනේ තරිලක්ෂණය වඩමිනේ යනේකනේ. ඒ
නිස්ා කේ ස්ංඛත ධමම හැම එ
ේ ම
ුස්ලස. හැබැයි ඒ
ුස්ලකයනේ රළා තිකයනේකනේ
මමක්ෂය කිරීම කියන එ
තමයි ඒ ිදසධකවලා තිකයනේකනේ. මම කගවන ුස්ලස. ුස්ලස
තිකයනවා මම නැවැත නැවැත ස් ස්සකවන ුස්ලස තිකයනවා.
මම කගවලා දානේන පුළුවනේ ුස්ලස ද තිකයනවා. ඒ යි මම
කේ
ුස්ලකයස අා ාර කගාඩා ේ තිකයනවා. අර අපි මුලිනේ
තා
කර: එ
ම වස්සතරය තව ක කන ුට කලෝභය
අැති රනේනතේ කහසතුකවනවා. තව ක කන ුට තරහා
අැති රනේනතේ කහසතු කවනවා. තව ක කන ුකගස රෑප
කශෝභාව අැති රනේනතේ, එකහම නැතිනේ අපි කියමුක ා,
ලස්සස්නට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සට චීවරය ේ කපාරවලා තිබුණා
ම එ ක කන ුකගස පැහැදීම අැතිකවනේන කහසතුකවනවා.
එතක ාට එ ම කදස විවිධා ාරකයනේ පර තයකවනේන පුළුවනේ
වකගස කේ ුස්ලය කේ ාණස්ේපරයු ේත ාමාවචර ුස්ලය ේ
නිස්ා ක කන ේ ඒක ේ බලවතේව කයදිලා අාතේම දෘෂසිය
අැති රකගන
ුස්ලස
රනවා. දිවය කලෝ කයස උපදිනේන,
බරහසම කලෝ කයස උපදිනේන. හැබැයි ස්ස්ර යන ුස්ලස ඒවා.
ක කන ේ ඒ මමතේවකයස ම පිහිටලා, ඒ මමතේවය නැති රනේ න
උතේස්ාහවතේ කවනවා. එතක ාට ඒ
ුස්ලය උප ාරකවලා
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තිකයනේකනේ මමය අැති රනේන කනකවයි, නැතිකිරීම ස්ඳදහා
යි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා දැනේ ඒ අපට අාතේම දෘෂසිය නැතිකිරිම
වශකයනේ උපදින ිතේ ගතේතහම ඒවාතේ ුස්ලස ිතේ ම යි. ඒ
වාකගස මම නැතුවා කනකවයි. මම ශ ේතිය ේ තිකයනවා. එයා
මාගත ඵලය ේ ලැබුකවාතේ විදශතනා
ර
ර හිටියා කියලා
උපදිනේකනේ නැතුව තිකයනේකනේ නැහැ කනේ. උපදිනවා.
ස්ුගතිය උපදිනවා. හැබැයි ඒක නේ කවලා තිකයනේකනේ කේ
තා ේ කවච්චි අ ුශල ශ ේතීනේ තමයි නැති රකගන,
නැති රකගන යනේකනේ. අාතේම දෘෂසිකයනේ ගතේතු අ ුශල
ශ ේති. ඒ නිස්ා මම ශ ේතිය ටි ටි කගකවන එ තමයි ඒ
අාතේම දෘෂසිය නැතිකිරීම වශකයනේ අපි විදශතනාවලිනේ රලා
තිකයනේකනේ. ඒ
නිස්ා අපි කියනේකනේ අර
මමක්ෂයගාමිනී
ඒ ට කියනේකනේ මමක්ෂය රන මම ටි
ේ අැති රගනේනවා.
ඒ එ
ම
ුස්ලකයනේ
මමය වැඩි රන මනි ාරකයනුතේ
කවනේන පුළුවනේ. මමය දුවමල රලා කගවන මනි ාරකයනේ
කවනේනතේ පුළුවනේ. විදශතනා ඥාන කියලා කියනේකනේ ටි ටි
රන එ යි.
උදාහරණය ේ වශකයනේ: කස්ෝවානේ පුදසගලයාකගස අවිදයාව යේ
පරමාණයකිනේ නැතිකවලා තිකයනවා. ඔහුට කලෝභය උපදිනවා.
ඔහුට දසකව්ශය උපදිනවා.ඔහුට හැබැයි වදාවතේ අපායගාමී
දසකව්ශය ේ උපදිනේකනේ නැහැ. ස්කත ේ මරන දසකව්ශය ේ
උපදිනේකනේ නැහැ. අැයි? එයාකගස ඒ ශ ේතිය නැති රා. හැබැයි
එයාට දසකව්ශය උපදිනේන පුළුවනේ. හැබැයි ඔහු ඒ දසකව්ශකයනේ
ක ාටස් ේ ස්ංිඳදවලා තිකයනේකනේ. හැබැයි මාගත ඵලය ේ කනා
ලබාපු ක නා, විදශත නාව ේ කනා රපු ක නාට ඒ දසකව්ශය
දඳඩු මුගුරැ අරකගන කපාලු අරකගන, මරනේන ගහන
තතේත්වයට ඒ
රියාතේම කවනවා. ඉතිනේ අනේන ඒ නිස්ා කේ
ශ ේතිය තමයි විදශතනා ඥාන තුළිනේ නැති රනේකනේ.
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පරශසනය :ේ - අවස්රයි ස්සවාමීනේ වහනේස් අපි ධමමකයස අහලා
තිකයනවා අායු ස්ංස්ස ාර ගැන. අායු ස්ංස්ස ාරය බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස පිරිනිවනේ පෑමට තුනේ මාස්ය ට කපර අතහැරියා
කියලා තියනවා. කේ අායු ස්ංස්ස ාරකයස
රියා ාරිත්වය
ක ාකහාම ද, ඒ අායු ස්ංස්ස ාරය අයතේවනේකනේ
ුමණ
ස්ංස්ස ාර වගතය ට ද (අපැහැදිළි යි.) කියලා අහනේන ැමැති
යි.
පිළිතුර:- පරශසනය අපැහැදිලි කවච්චි නිස්ා එතුමාකගස පරශසනය
මම අාකය කියනවා. එතුමා පරශසනය වශකයනේ අැහුකව්
අායුස්ංස්ස ාරය කියලා ක ාටස් ේ ධමමකයස ස්ඳදහනේකවනවා.
අායුස්ංස්ස ාර අතේහැරීම කියලා ක ාටස් ේ කේ ධමම කයස
තාකවනවා. ඒ අායුස්ංස්ස ාර කියලා කියනේකනේ අපි කේ
තා රපු
ස්ංඛාරයනේකගනේ
කමාන
ක ාටස්ට
ද
අයිතිකවනේකනේ, එකහම නැතිනේ එතැන කයකදන ධමමය
කමාන වාකගස ධමමය ේ ද අායුස්ංඛාරය කියලා කියනේකනේ?
කහාඳද පරශසනය ේ ඒ . අපි කතේරැේ ගතයුතු කදය ේ. එතැන දී
කේ අායුස්ංඛාර - අනේන එතැනතේ ස්ංඛාරය ේ. එතක ාට ඒ
අායුස්ංඛාර කියලා කියනේකනේ අපි කේ
තා රන
පුඤ්සාභිස්ංඛාර
කහෝ
අපුඤ්සාභිස්ංඛාර
කහෝ
අාකනඤ්සජ්ාභිස්ංඛාර කනකවයි. අායු ස්ංඛාර කියන එ
මම ජ්
රෑපය ේ. ඒ
මම ශ ේතිය ේ තිකයන එ
ේ. රෑපය ේ කියලා
කිව්කව් මම ඒ අරථකයනේ. කපර අපි රපු මමයට අනුරෑපව
තමයි අකපස අායුෂ කියන එ තීරණය කවනේකනේ. එතක ාට
ක කන ේකගස අායුෂ අවුරැදු පනහ ේ කවනවා. හැට ේ කවනවා.
අස්ූව ේ කවනවා. එ ිය විස්සස් ේ කවනවා. කේ අායුෂ කියන
එ තීරණය කවනේකනේ අකපස පරතිස්න්ධියතේ එ ේ ලැබිච්චි ඒ
චිතේතය අනුව යි. පරතිස්න්ධියට අපට කහසතුවුකණේ
මමය ේ.
කපර ජිවිතකයස මමය ේ. කපර ජිවිතකයස මමකයස තිබුණු පුණය
ශ ේතිය, අපි
මනුස්සස්කය ේ වුණා නේ ස්මහරවිට ඒ
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අ ුස්ලකයස ශ ේතිය නිස්ා එයා බුදසධානේතර ගණන ේ කනාමැරී
දු ේ විඳදිනවා අපාය තුළ.
නිරය ගතේතහම අානනේතරිය පාප
මමය
ශ ේතිය ක ායි
තරේ ද කියනවා ද. ජීවිකතේන්ිය රෑපය, එකහම නැතිනේ
අායුෂ කියන එ මහා ලසපය ේ ශ ේතිය තිකයනවා කනා
නැසී පවතිනේන. එතක ාට එකහනේ කේ
මමකයනේ
උපදසදවාපු ශ ේතිය තමයි අායුෂ කියලා කියනේකනේ . අායුෂ
කියලා කියනේකනේ කවන කමානවාවතේ කනකවයි, ජීවිකතන්ිය
රෑපය යි. ජීවිකතන්ිය රෑපය ක ාටස්ස කද
ට කබදනවා නාම
ජීවිකතන්ිය හා රෑප ජීවිකතන්ිය කියලා. එකහනේ කේ අායුෂ
කියන එ
තා රනේකනේ ස්තේත්ව ස්නේතානකයස පමණයි. කේ
ජීවිකතන්ිය රෑපය තිකයනේකනේ ස්තේත්ව ස්නේතානය පමණ යි.
ගහ ටතේ අායුෂ තිකයනවා. ඒ
ඍතුජ් රෑපයනේකගස
බීජ්යනේකගස තිකයන නියාමය ේ. ඒ කවන තාව ේ. නමුතේ
කමතැන අායුෂ කියලා කියනේකනේ, දැනේ අායු උස්සමාච

විඤ්සාණං, යදා ායං ජ්හනේතිමං; අපවිදසකධා තදා කස්ති,
නිරතේථංව
ලිඞ්ගරං(රෑප ස්ංගහ පරමත්ථදීපනී 202
බලනේන.)කියලා කේ ශරීරකයස අායුෂ තේ, උනුස්ුම තේ, යේ
කල කේ කයනේ බැහැර වුණා ද, එදාට කේ ය දරලීය ේ
වකගස බිමට වැකටනවා කියනවා. දර
ඩ ේ වාකගස බිමට
වැකටනවා. එදාට කේ
ය බිමට වැටිලා ඔහු මරණයට
පතේකවනවා කියලා කියනවා.
ඒ අායුෂ කියලා කමතැන ස්ටහනේ කර මමකයනේ හටගතේතු
ජීවිකතන්ිය රෑපය යි. රෑපයටතේ අාවුස් ේ තිකයනවා.
නාමයටතේ අාවුස් ේ තිකයනවා. කමතැන රෑප ජීවිකතන්ිය හා
නාම ජීවිකතන්ිය කියන කේ කද
තමයි ඔතැන අාවුස්ය
කියලා කියනේකනේ. එතක ාට ඒ ජීවිකතන්ිය රෑපය කියලා
කියනේකනේ රෑපය ජීවතේ රවන ශ ති
ේ ය යි. නාම ජීවිකතන්ිය
කියලා කියනේකනේ නැවත නැවත කේ නාම පරේපරාව කනා
ිඳදී පවතේවන ශ ේතිය යි. ඒ කියනේකනේ කේ කමවා කනා ිඳදී
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පවතිනවා කියලා කියනේකනේ ඒ හටගතේත නාම ධමම කයෝ එ
දිගට තිකයනවා කියන එ කනකවයි. කමතැන ජීවිකතන්ිය
ශ ේතිය
කියලා
කියනේකනේ
හටගතේත
නාමරෑපය
නිරැදසධවුණාට නැවත නැවත උපදසදව උපදසදවා පවතේවනවා.
කමනේන කේ ශ ේතිය තමයි ජීවිකතන්ිය රෑපය කියලා
කියනේකනේ.
ජීවිකතන්ිය රෑපකයනේ
රන
ෘතයය තමයි තමාකගස
උප ාරතේවකයනේ
තවතේ
නාමධමමය ේ
උපැදසදවීම
හා
පැවැතේවීම කියන
ාරණාව. රෑපයට අායුෂ ේ තීරණය
කවනේකනේ ජීවිකතන්ිය රෑපය නිස්ා යි. එතක ාට ඒ විදියට ඒ
ජීවිකතන්ිය රෑපකයස ශ ේතිය යි අායුෂ කියලා කිව්කව්. ඒ
අායුෂ ක න ක නාකගස විවිධයි. දැනේ බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස අායුෂ ගතේකතාතේ, මහා
ලසපය ේ. අස්ංඛය
ලසපය ේ. ලසප අස්ංඛයය ේ.දැනේ ස්මහර ාලවල ඔබ අහලා
අැති මනුෂයයනේකගස ජීවිත අස්ංඛය ද ේවා වැඩිකවනවා. අායුෂ
අවුරැදුවලිනේ කියනේන බැහැ කමච්චර යි කියලා. ඒ තරේ
අායුෂ තිකයන
ාල තිකයනවා. දැනේ මහාමනේදධාතු
රජ්ජ්ුරැකවෝ වාකගස ගතේතහම ඒ වකගසයි. චමතරී බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්සකගස අායුෂ ගතේතහම අපි අහලා තිකයනේකනේ
අස්ූදාහ ේ අායුෂ තිකයනවා කියලා යි. ඒ තරේ එකහම අායුෂ
කියන එ , කගෞතම බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සකගස අායුෂතේ,
පරතිස්න්ධිකයනේ කදන ඒ ශ ේතිය ඒ තරේ අති දීඝත ාලය ේ
විපා කදනේන පුළුවනේ.
නමුතේ අායුෂය කියන එක ේ ලසපය දැනේ ඒ අායුෂ ලසපය
කියලා කබදනවා. නමුතේ ඒ ජීවතේවන පරිස්රය තුළ එදාට
පවතිනේකනේ මනුෂයයිනේකගස අායුෂ අවුරැදු ස්ාමානයකයනේ
කමච්චරයි ද, ඒ ට අනුගතකවනවා. දැනේ බුදුරජ්ාණනේ
වහනේකස්ස උපදින ක ාට ස්ාමානය මනුෂයයිනේකගස අායුෂ
අවුරැදු එ ිය විස්සස් ේ, එ ියපණහ ේ වාකගස
ාලය ේ.
පරතිස්න්ධි ිකතේ අර තරේ ශ ේතිය තිබුණතේ කමතැන දැනේ
58

පවතින
ාලයට ඒ
තීරණය කවලා පිරිනිවනේ පානේන
කවනවා. ඒ බුදු-පකස්සබුදු-මහරහතනේවහනේකස්සලාට හැකියාව ේ
තිකයනවා.
අායුස්ංස්ස ාරය අතේහරිනවා කියලා කියනේකනේ අධිෂසඨාන
රළා කමනේන කේ ජීවිතින්ිය රෑපකයස තිකයන විපා දීකේ
ශ ේතිය අතේහැරලා දානේන පුළුවනේ ම තිකයනවා. ඒ
ස්ාමානය ක කන ුට රනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ. ස්ාමානය
පෘතගසජ්නයනේට
ඒ
රනේන
පුළුවනේ ම ේ
නැහැ.
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස අායු ස්ංස්ස ාරය අතේහරිනවා කියලා
කියනේකනේ, අපි කියමුක ෝ, තව අවුරැදු තිහ ේ ජීවතේකවනේ න
ශ ේතිය ේ තමනේකගස අායුෂ තුළ තිකයනවා නේ, උනේවහනේකස්ස
අධිෂසඨාන රළා, තව කේ අපි කියමු තව ස්ති කද කිනේ.
ස්ති කද කිනේ කේ අායු ස්ංස්ස ාරය නිරැදසධකවලා යනේකනේ
කියලා අධිෂසඨාන රගනේන පුළුවනේ. ඒ තමයි බුදු -පකස්සබුදුමහරහතනේවහනේකස්සලා අායු ස්ංස්ස ාරය අතේහරිනවා කියලා
ිදසධ රනේකනේ. එතක ාට ඒ අායුෂ ඒ ස්ංඛාරය කියලා
කියනේකනේ අර පුඤ්සාභි-අපුඤ්සාභි-අාකනඤ්සජ්ාභි අාදී ඒ
ස්ංස්ස ාරය ේ කනකවයි, එතැන ස්ංඛාර කියලා කිව්කව්
ජීවිකතන්ිය රෑපයයි, ධමමය වශකයනේ ගතේකතාතේ. ඒ
කපර
මමයට අනුරෑපව ලැබිච්චි විපා ය ේ වශකයනේ තිකයන
එ
ේ තමයි ඒ තා කර. කතරැවනේ ස්රණයි.
---------පරශසනය :ේ - ස්සවාමීනේ වහනේස් කේ අද ඔබවහවනේකස්ස විස්සතර
ර විදියට ස්නේධිවලට
ඩලා කබදන විස්සතකර ස්ංයු ේත
නි ාකයස බාලපණඩිත ස්ූතරකයස ඒ ස්ූතරකයස ඒ විදියට ඩනේ න
පුළුවනේ කනේද කියලා හිතුණා. ඒ කපාඩ්ඩ ේ පැහැදිළි රළා
කදනේන. අනි ේ එ ස්සවාමීනේ වහනේස් අර මධුපිණේඩි ස්ූතර කයස
දී අනේතිම හරිකයස අර කියනවා කනේ අැස් අැති ලසහි රෑපය
අැති ලසහි කියන විස්සතරය කියලා කිව්කව්. ඊට පස්සකස්ස අැස්
නැති ලසහි
රෑපය
නැති ලසහි
කියලා
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විස්සතරය ේස්ඳදහනේකවනවා කනේ. එතක ාට එතැන ඒ නැති
ලසහි කියලා එනේකනේ කමාන අවස්සථාව ද? ඒ කියනේකනේ දැනේ
ස්ළායතන කියලා කියනේකනේ විපා ය ේ නේ එතැනිනේ
ස්ේබන්ධ රගනේන ඕන ක ාකහාම ද? ඒ එ ේ ම අර
ාමගුණ ස්ූතක
ර යස තේ8විස්සතරය ේ එනවා කනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්,
බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස කදසශනා රපු එ
ට කියනවා කේ
යකම ුකගස අැස්තේ නිරැදසධ කව් ද, රෑප ස්ංඥා නැතිකව් ද, ඒ
අායතන දැනගනේකනේ ක කස්ස ද කියන විස්සතරකයස දී අානන්ද
හාමුදුරැකවෝ කියනේකනේ ස්ළායතන නිකරෝධය යි කියලා යි.
එතක ාට එතැන ඒ ස්ළායතන නිකරෝධය යි කියන එ තේ
එ ේ
පටිච්චස්මුපසපාදය ස්ේබන්ධකවනේකනේ ක ාකහාම ද
ස්සවාමීනේ වහනේස්? (අද කවලාව නැතිනේ ඉදිරි ස්තිය වු නතේ
ම ේ නැහැ ස්සවාමීනේ වහනේස්.)
පිළිතුර:- ඒ ඉතිනේ අැතේතට ම කේ කහාඳද පරශසනය ේ, ගැඹුරැ
පරශසනය ේ. කේ
කගාඩ ේ විස්සතර
රගතයුතු
ාරණාව ේ.
9
මම අදහස්ස රකගන හිටියා මධුපිණේඩි
ස්ූතරය ඉස්සස්රහට
අරකගන ඒක තේ පටිච්චස්මුපසපාදය ම යි ස්ඳදහනේ කවනේකනේ .
කේ මධුපිණේඩි ස්ූතරය යි ඊට පස්සකස්ස මහා තණේහයස්ංඛය
ස්ූතරකය 10 යි, කියන කේ ස්ූතර තුළ කේ පටිච්චස්මුපසපාදය
කහාඳදට ලිහිලසකවන අවස්සථාව ේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කේ විපා
ටි තිබුණු පලියට මම ස් ස්සකවනේකනේ නැහැ. කේ පරපංච
අැතිකවන වැඩ පිළිකවළ කේ යි කියලා මධුපිණේඩි ස්ූතර කයස
කහාඳදට කදසශනා රනවා. ඒ නිස්ා මම අර ලිනේ ල ස්ූතර
ගනේනවා වාකගස කේ මධුපිණේඩි
ස්ූතරය යි මහා
තණේහයස්ංඛය ස්ූතරයයි වකගස කේ කදවලස යේ දවස් ඉදිරියට
අරකගන තා රනවා. එතැන දී අපි විගර හ රගමු.

බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - සංයුත්ත නිකොය (5 – 1) - 134වැනි පිටුව
බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - ෙජ්ඣිෙ නිකොය (1) – 272වැනි පිටුව.
10
බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - ෙජ්ඣිෙ නිකොය (1) – 602වැනි පිටුව.
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එතක ාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස එතැන කේ මධුපිණේඩි
ස්ූතරකයස දී ක ටිකයනේ විස්සතරය ේ රනේකනේ. ඉතිනේ ස්ළායතන
නිකරෝධය කියලා යම ේ පැකනව්වා නේ අර කිව්කව් යේ
ස්ංඥාව ේ, කලෝ යා දකින ස්ංඥාව ේ නැහැ. නමුතේ
ස්ංඥාවකිනේ යු ේත යි. එතක ාට ඒ ස්ංඥාව තුළ අැහැ- නනාස්ය-දිව-ශරීරය කියන කේ අායතන නැහැ. ඒ අායතන
නිරැදසධකවළා. ඒ නිබ්බාන ස්ංඥාව. ඒ අරිහතේ ඵල ිත ේ
ස්මග උපදින, එ ේක ෝ අරිහතේ ඵල ස්මාපතේතිය තුළ අැතිවන
අවස්සථාව ේ. කේ ස්ළායතන කහෝ කදාකළාස්ස අායතන කියන
ඔ ේක ෝම ස්ංඛත ධමමයනේ. ස්ංඛත ධමමයනේ කිිව ේවතේ
අරමුණු කනා වන තැන ේ තමයි අපි කේ ඵල ස්මාපතේති
කියලා කියන කදසවලස. එතක ාට ඒ වාකගස ියලසල අායතන
නිකරෝධයට ගිහිලසලා කියන එක නේ අදහස්ස
කර
උනේවහනේකස්සට දැනේ අැස්ස නැහැ,
න නැහැ කියන එ
කනකවයි. කේ අායතන
රියාතේම
කවලා කිිදු චිතේත
චචති ධමමය ේ උපදිනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා තමයි එතැන
ස්ළායතන නිකරෝධය යි කියලා කියනේකනේ,උනේවහනේකස්සට
අැහැ දැනේ නැහැ කියන එ .ඒ කතේරැේගනේන ඕන. කමා
ද අපි ඔය
තාව කහාඳදට අපි කතේරැේගනේන ඕන අපි
දනේනවා නිකරෝධ ස්මාපතේතිය යි කියන එ . නිකරෝධ
ස්මාපතේතියට ස්මවැදුණු ක නා, ස්ංඥා කවදයිත ියලසල
නිරැදසධ යි. නිකරෝධ ස්මාපතේතියට ස්මවැදිච්ච ක න යි,
මැරිච්ච ක නාකග යි අතර කවනස් කමා
ේ ද කියලා අහන
ක ාට කියනවා, මැරිච්චි ක නාකගතේ අාශසවාස් පරාශසවාස්
නිරැදසධ යි. මැරිච්චි ක නාකගතේ කවදනා-ස්ඤ්සා-ස්ාඛාර
නිරැදසධ යි. මැරිච්චි ක නා කගස අැහැ- න-දිව-නාස්ය-ශරීරය
කියන ඉන්ිය ධමම ස්ේපූරණකයනේ නිරැදසධ කවලා තිකයනේකනේ.
නිකරෝධ ස්මාපතේතියට ස්මවැදිච්චි ක නාකගතේ අාශසවාස්පරාශසවාස් නිරැදසධ යි. ඒ වාකගස ම කව්දනා-ස්ඤ්සා-ස්ංඛාර අාදී
ියලසල ම නිරැදසධ යි. හැබැයි කේ පඤ්සචඉන්ියකයෝ
කවකස්ිනේ පරස්නේන කවයි කියලා කියනවා. අැහැ- නනාස්ය-දිව-ශරීරය කියන පඤ්සචඉන්ියයනේ ඉතා දීපසතිමතේව
61

පවතිනවා කියලා කියනවා. ඒ
ඔය අපට නිකරෝධ
ස්මාපතේතිය ගැන
තා රන ක ාට කවදලසල ස්ූතය
ර 11 වකගස
ස්ූතරවල ඒවාකගස ස්ඳදහනේකවනවා. තව ක ාකත ුතේ ස්ූතරවල
තිකයනවා. කමතැන කේ ඉන්ියානි විප්පස්න්නානි කියලා
ස්ඳදහනේකවනවා. ඉන්ියකයෝ කවකස්ිනේ පරස්නේන කව්.
කමානවාද ඒ ඉන්ියයනේ? චක්ඛු ඉන්ිය, කස්ෝතඉන්ිය,
ඝාණඉන්ිය, ජිව්හාඉන්ිය, ායඉන්ිය කියලා ඒ ඉන්ිය ටි තේ
කපනේනනවා. එතක ාට නිකරෝධස්මාපතේතියට ස්මවැදිච්චි
ක නා දැනේ කදාකලාස්ස අායතන ම නිරැදසධ රලා. අායතන
විතර ේ කනකවයි, ඒ උතුමනේ වහනේකස්සට ස්ඤ්සා කව්දනාවතේ
අැතුකලස
තිකයනවා
කනකවයි.
ස්මාපතේති
බලයකිනේ
නිරැදසධ රළා තිකයනවා. හැබැයි නිරැදසධ රා කියන එක නේ
අදහස්ස
කර නිකරෝධස්මාපතේතියට ස්මවැදිච්චි ක නාකගස
අැහැ- න-නාස්යතේ නිරැදසධකවලා ද? නැහැ. ඒවා උපදිනේකනේ
චිතේත පරතයකයනේ කනකවයි. අැහැ උපදිනේකනේ
මම
පරතයකයනේ. අැහැ උපදින පරතයය එ
ේ. ිතේ උපදින පරතයය
තව එ
ේ. හිතේ උපදිනේන අැහැ උප ාර රනවා. නමුතේ ඒ
කවනම ධමමතාවය ේ. ඒ නිස්ා අපට රෑප දැකීමවතේ, ශබ්ද
අැහීමවතේ, කියන කදස ිදුවුණතේ නැතතේ අපි නිනේද ගිහිනේ
ඉනේනක ාට අපට රෑප කපනුකනේ නැහැ කියලා කේ අැහැ
න කවලා කනකවයි කනේ, නිරැදසධකවලා කනකවයි කනේ. ඒ
මම ශ ේතිකයනේ ඉපකදමිනේ නැතිකවමිනේ, ඉපකදමිනේ
නිරැදසධකවමිනේ පවතිනවා.
කේක නේ අදහස්ස
කළස අැහැ
තිකයනවා කියන කේ නිතයභාවයට යනේන කනකවයි.
මම
පරතයය තමයි. ඒ ට බලපාලා අැතිකවමිනේ නැතිකවනමිනේ
පවතිනවා ඒ .
එතක ාට ඒ
කවනම පරතයතාවය ේ.
නිකරෝධ ස්මාපතේතියට ස්මවැදිචිච ක නාකගස කේ ඉන්ියයනේ
තිකයනවා.
මම පරතයකයනේ ඒවා අැතිකවලා නැතිකවලා
පවතිනවා. හිත නිරැදසධ රලා තිකයන නිස්ා චිතේත
පරතයකයනේ උපදිනා අාශසවාස්-පරාශසවාස් අාදී ස්ංඥා කව්දනා
11

බුේධ ජයන්ති ත්රිපිටකය - ෙජ්ඣිෙ නිකොය (1) 684වැනි පිටුව.
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ියලසල නිරැදසධකවනවා. ඒ නිස්ා අර රෑප ධමමටි
ච ේඛු අාදී ඉන්ිය ධමමයනේ ටි තිකයනවා.

විතර යි.

එතක ාට දැනේ ඒ නිකරෝධස්මාපතේතියට ස්මවැදිච්චි ක නාකගස
ස්ළායතන නිරැදසධ යි. දැනේ එතැන ස්ළායතන නිරැදසධ යි
කියලා කියනේකනේ අායතන දැනේ නැහැ. විනාශකවලා කියන
එ
කනකවයි. අායතන අරමුණුකවලා තමා තුළ චිතේත
චචති යනේ, ුස්ල අ ුස්ල ධමමයනේ උපදිනේකනේ නෑ කියන
ාරණාව යි එතැන ස්ළායතන නිකරෝධය යි කියලා
කියනේකනේ. අනුපාදා පරිනිවමානකයනේ ඒ අායතන ටි තේ
නිවීමට යනවා. ඒ කවනම ාරණාව ේ. නමුතේ කේ අායතන
නිස්ා
ුස්ලස අ ුස්ලස උපදිනේකනේ කියන
ාරණාව
උනේවහනේකස්ස ක්ෂාතේ රළා තිකයනවා.
ජීවතේව ඉදසදී ම
රහතේවණ
ු ායිනේ පස්සකස්ස උනේවහනේකස්සට ස්ළායතන නිකරෝධ යි.
ස්ළායතන නිකරෝධයි කියන එ කබාකහෝ අය පටළවාකගන
තිකයනවා. අැතැේ අය මාතේ එ ේ ඔය ස්මහර ගිහි මහතේවරැ
තා රළා විගරහ රනවා කදසශනා රනවා කේ ස්ළායතන
නිකරෝධය යි කියලා කියනේකනේ උනේවහනේකස්ස රෑප දැ ේ ාට
අැහැ නැහැ. මනිනේ දකිනේකනේ කියලා එ එ විගරහයනේ
රනවා. අැතේතට ම ඒ වරදවා කතේරැේ ගැනීම ේ. ඒ නිස්ා
මම එතැන දී පැහැදිළි රා:
අැහැ නිරැදසධයි නේ කේ
නිකරෝධ ස්මාපතේතියට ස්මවැදිච්චි ක නාටතේ ඒ ඉන්ියයනේ
තිකයනවා නේ, රහතනේවහනේකස්ස එදිකනදා
ටයුතු
රන
ක ාට උනේවහනේකස්ස ස්ළායතන නිරැදසධ රළා තිකයනේකනේ.
හරි. නිරැදසධ රළා කියන ාරණාකවනේ කතේරැේගනේන ඕන
අපි නැවත නූපදින අා ාරයට උනේවහනේකස්සකගස ිත
ස් ස්සකවලා යි තිකයනේකනේ. යේ අනුස්ය ේ නිස්ා කේ අායතන
ටි හටගනේනවා නේ ඒ අායතන ටි නිරැදසධ රාම අපට
කියනේන කවනේකනේ, උනේවහනේකස්ස අායතන ටි නිරැදසධ රා
කියලා යි. දැනේ ඒ ම අනි ේ පැතේතට තියනවා නේ, දැනේ
අපට දැනේ ඔළුකව් ැ ේ ුම නැතිවුණාට මම ඔළුකව් ැ ේ ුම
නිරැදසධ
රා කියලා කියනේන පුළුවනේ ද? බැහැ. අැයි?
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අනාගතකයස දී ඔළුකව් ැ ේ ුම අැතිකවනේන පුළුවනේ කහසතු
ටි තිකයන නිස්ා වදා හරි ඔළුකව් ැ ේ ුම අැතිකවනේ න
පුළුවනේ. මම දැනේ ජ්රාවට පතේ කනා වුනා කියලා මම
ජ්රාකවනේ යු ේත යි. මම ජ්රාව නිරැදධ රළා නැහැ. ජ්රාව
නිරැදසධ රළා කියන වචනය කියනේන පුළුවනේ ක ාතැන දී
ද? දැනේ කේ
ය ජ්රාවට පතේකවනවා කියන එ
තුළිනේ
කනකවයි. ජ්රාවට පතේකවනේන නැවත නැවත කහසතුවුන කහසතු
ධමම ටි
ේ නැවත නූපදින අා ාරකයනේ නිරැදසධ රළා නේ
අනේන එතැන යි කියනේන ස්ුදුස්ු ජ්රාව නිරැදසධ
රළා,
මරණය නිරැදසධ
රලා. ජ්රා-මරණ නිකරෝධ යි. අායතන
නිකරෝධයි කියලා කියනේකනේ අනේන ඒ නිස්ා යි. කේ අැහැ
නිස්ා අනාගතකයස නැවත නැවත අැස්ස උපදිනේන කහසතු
තිකයනවා නේ ඔහු අායතන නිරැදසධ රළා නැහැ. කේ අැස්ස
අැතිවීකේ කහසතුව කමතැන ම නිරැදසධ රළා නේ, ඒ මම ටි ,
අනාගතකයස අැස්ස උපදිනේන තිකයන කහසතුව නැති රපු නිස්ා
ඔහු ස්ළායතන නිරැදසධ රා කියලා කේ වා ය කියනවා.
අනේන ඒ නිස්ා අපි ඒ විදියට කතේරැේගනේන ඕන. කේ අපි
ඉදිරිකයස දී දීඝතව තා රමු. කතරැවනේ ස්රණ යි.
---------පරශසනය ේ :- ස්සවාමීනේ වහනේස් අර අනනේත උපනිශරය කියන
අවස්සථාකව් දී ඒ කියනේකනේ කලා ු
ුස්ලය ේ
රන
අවස්සථාකව් දී
උදාහරණය ේ හැටියට ඊට පස්සකස්ස
නිරනේතරකයනේ ම එකහම නැතිනේ නිතැතිනේ ම තවතේ ුස්ලස
ගැන දැකනනවා කියන අවස්සථාව ඔබ වහනේකස්ස කතේරැේ රා.
ඒ
ස්මහර කවලාවට චිතේත නියාම ධමමය ේ ද එකහම
නැතිනේ අර ස්ාමානය කස්වීම ේ ද? අපි හිතමු දැනේ විශාල
ශබ්ද කිරිම ේ අවස්සථාව දී ඊට අදාලව ිදුකවන (අපැහැදිළි
යි.)පිපිරීමට පස්සකස්ස එන ගිනේදර වකගස, දුේ වකගස ඒ වාකගස
අවස්සථාව ේ ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?
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පිළිතුර:- ඔව් එතක ාට එතැන අැතේතට ම ධමමතාවය ේ
රය
ි ාතේම කවනේකනේ, පරතය ශ ේතිය ේ රියාතේම කවනේකනේ.
එතක ාට එතැන අපි අනනේතර උපනිශරය ගැන තමයි තා
කර. මුලිනේ හටගතේතු ිත බලවතේ කලස් ිත ේ ඉපදුනා
නේ තව ඊළඟට අනතුරැව උපදින ිතේ, එබඳදු ිතේ උපදිනේන
පරතයවීම ේ තිකයනවා. එතක ාට ඒ
අපි කියමුක ෝ
ක කන ුට බලවතේ කලස් කලෝභය ේ ඉපදුකණාතේ ඒ කලෝභය
නැවත නැවත උපදවනේන කේ මුලිනේ ඉපදිච්චි, බලවතේ කලස්
ඉපදිච්චි කලෝභය කහසතුකවලා තිකයනවා. එතක ාට කේ
එතැන ධමමතාවය ේ හැටියට කියනේන බැහැ. පරතය ශ ේතිය ේ
රය
ි ාතේම
කවනවා. ඒ
ධේම නියාමය ේ කනකවයි.
ධමමතාවය ේ. කලෝභය නමැති ධමමය දැඩිව ඉපදුකණාතේ එතැන
ධමමතාවය ේ කගාඩනැකගනවා ඊළඟ අනතුරැව තව කබාකහෝ
ිතේ එබඳදු ිතේ උපදිනේන පුළුවනේ බව ේ එතැන
කගාඩනැකගනවා. අනේන ඒ ට තමයි එතැන අනනේතර
උපනිශරය පරතයය කියලා කිව්කව්. ඒ පරතය ශ ේතිය ේ
කගාඩනැකගනේකනේ. එකහම ඒ විදිකයස අරමුණ ේ මත බලවතේ
කලස් කලෝභය නූපදිනවා නේ ඊළඟ ඊළඟ ිතේ ඒ අරමුණු
රකගන උපදිනේකනේ නැහැ. ස්මහරවිට අපි ස්මහර කදසවලස
දැ ේ ා. එතැනිනේ ඉවරයි. නැවත නැවත ිහිකවනේකනතේ
නැහැ. ිතේ වැලස යනේකනතේ නැහැ. ස්මහර කදසවලසවල
ිහිකවච්චි
ගමනේ
ම
අපි
දනේකනේ
නැතුව
අකයෝනිකස්ෝමනි ාරය
කයදිලා
බලවතේවු නහම,
ඒ
ස්මහරවිට අපි විදශතනා රන කවලාකව් දනේකනේ ම නැතුව
කබාකහෝ
ාලය ේ ඒ ඔස්සකස්ස ිතේ ගැවැිලා. එකහනේ ඒ
පරතය ශ ේතිය ේ තිකයනේකනේ. ඒ පරතය අැතිවුකනාතේ පමණයි.
ඒ නිස්ා අනනේතර උපනිශරයභාවය කියන එ හැම ිත ,
හැම කවලාකව ම,
රියාතේම කවනවා කනකවයි. අනනේතර
පරතයය
රියාතේම
කවනේන පුළුවනේ හැම ිත ම. ිත ේ
ඉපදිලා, ඊළඟ ිත උපදිනේන මුලිනේ ඉපදිච්ච ිත
පරතයකවනවා. නමුතේ කේ අනනේතර පරතයය, අනනේතර
උපනිශරය කියන එ
හැම ිත
ම තිකයනේකනේ නැහැ.
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අනනේතර උපනිශරය පරතයය කියලා කියනේකනේ, ිත ේ බලවතේ
කලස් අැතිවුකණාතේ තමයි ඒ
උප ාරකවනවා ඊළඟ ිත
උපදිනේන. ඒ ඒ පරතයය වීකේ ශ ේතිය එ
ේ ච ේඛු
විඤ්සාණයට අනතුරැව ස්ේපටිච්ඡන ිත උපදිනවා කියන
එ තේ අනනේතර පරතයකයනේ කවන එ
ේ. හැබැයි අනනේනතර
උපනිශරය පරතයයකිනේ නැහැ. ඒ නිස්ා කේ වාකගස කේ මම
තව ටි
ේ විගරහ රනේනේ අපි ඊළඟ ස්ැකරදි.
කතරැවනේ ස්රණයි.
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පිට වරකයස අැතුලසපැතේත

එතක ාට
අ ුස්ල
මම
පථ
ටි
අපි
තා රගතේතා. කේ අ ුස්ල මම පථ කනා කවනේ න
අනීවාරයකයනේ කබෞදසධකය ේ වගබලාගත යුතු යි.
විකශසෂකයනේ නිවනේ දකින ක නා රැකිය යුතේකතේ
කමනේන කේ අ ුස්ල
මම පථ කනා කවන
අා ාරයට යි. ඒ නිස්ා හැකමෝට ම ස්ාධාරණ විදියට
අපි ශීලය ේ කපනේනුවා - පඤ්සචශීලය කියලා.
නමුතේ අැතේතට ම පඤ්සචශීලය පර මාණවතේ මදි
ගිහිකගස ටයුතු රන ක නාට. එයාට අැතේතට ම
අාජීවඅෂසඨම
ශීලයවතේ නිතය ශීලය වශකයනේ
ස්මාදනේකවලා ඉනේන පුළුවනේ කවනේන ඕන. ඒ
පුළුවනේ කදය ේ. ඒක ේ වි ාලකභෝජ්නය කියන එ
නැහැ. ඒක ේ ජ්ාත-රෑප-රජ්ත කියන කේ ශික්ෂාපදය
නැහැ. ඒ නිස්ා මම පථ බවට ස් ස්සකවන ශික්ෂා
ටි
එතැන කපනේනනවා. ඒ
නිස්ා
කේ
ඵරැෂවචනය, හිස්ස වචන කීම, ක ේලාේ කීම,
කමනේන කේවා ඒ ානේතකයනේ අ ුස්ල මම පථ යි.
අනේන ඒ නිස්ා කේ ටි
දැනකගන, ඒ ටි
අනිවාරයකයනේ ස් ස්ස කනාවන අා ාරයට, නිවනේ
දකිනේන බණ භාවනා රන හැම කබෞදසධකය ේ ම
සීලය හැටියට ස්මාදනේකවලා ජීවතේවිය යුතු යි.

