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පටිච්චස්මුපසපාදය - අභිධමමභාජ්නීය නය
වර්ණනාව
අවයා ත නිරකදසශ වරර්නාව (අකහසතු

රම

විපා )

2022.03.19 දින කදසශනාව

ස්ංවිධානය : ස්වනට ිිලස් ජ්ාතයනේතර ධමම කදසශනා ගුවනේ
විදුලිය ස්හ ස්ජීවී ධමම ස්ා ච්ඡා මර්ේඩපය.
ධමම කදසශනාවට Youtube ඔස්සකස්ස ස්වනේ දීම ස්ඳදහා
https://youtu.be/4zN-F37Hq3A

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

ධමම දානය පිණිස්යි.

පිටපතේ කිරීම ස්හ ස්ංස්ස රර්ය:
එච්. ඒ. අමරතුංග
(දුර ථනය 041 2240228)

තාක්ෂණි

දාය තේවය:

චමිලා අමරතුංග

කමම කපාත නැවත මුද්රර්ය ර පිරිිදු
ධමමදානය ේ වශකයනේ කනාමිලකයස
කෙදාහැරීමට ැමැති ස්ැදැහැවකත ේ කේ නම්
දුර ථනකයනේ ස්ංස්ස ාර අමතා ඒ ස්දහා
කදසශ යනේ වහනේකස්සකගස අවස්රය ලො ගනේනා
කමනේ ාරැණි ව ඉලසලා ිටිමු.

නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුද්ධස්සස්
ස්වනට ිිලස් ජ්ාතයනේතර ධමම කදසශනා ගුවනේ විදුලිය ස්හ ස්ජීවී ධමම
ස්ා ච්ඡා මර්ේඩපකයස අනුගාර හ ත්වකයනේ
zoom තාක්ෂර්ය ඔස්සකස්ස
අ ුරැස්සස්, ගලසලල,
ඉඳදිගස්සකහසන අාරර්ය කස්සනාස්නාධිපති,
පූජ්ය ඉලුක ේගමඅතේථදස්සි ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස,
2022.03.19 වැනි දින පවතේවන ලද
ධමම කදසශනාව යි.

පටිච්චස්මුපසපාදය - අභිධමමභාජ්නීය නය
අවයා ත නිරකදසශ වරර්නාව (අකහසතු

ම
ර වර්ණනාව
විපා )

යනේන අරමුර්ු රන ලද
කමම ධමම කදසශනාව
ඉමහතේ ශරද්ධාකවනේ ස්හ ඔෙ ස්ැම ක කරහි උපනේ රැර්ාකවනේ යුතුව
හැකිතා ේ දුරට උනේවහනේකස්සකගස කදසශනා විලාස්කයනේ ම ලිඛිත
මාධයකයනේ ස් ස්ස ක ාට ඔෙ අතට පිදීමකි.
ස්ා ච්ඡාව ේ ලිඛිතව ස් ස්ස කිරීකම්දී, කදසශනා විලාශය,
වචන උච්චාරර් විලාශය, ශරවර් තතේත්වය, ාරමි තතේත්වය,
අාදී විවිධ ගැටලු හමුවන තැනේ නිතිපතා විදයමානකේ.
ක කස්ස වුව ද වරතමානකයහි කොකහෝ කදනා නිෙඳද විමස්න
පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිෙඳදව වූ රම කේදය අා දී ෙුද්ධ කදසශනාව
අශරැතවතේ හුදී ජ්නයාට පැහැදිලි ර දිකම් අරමුකර්නේ අප
ස්සවාමිපාදයනේ වහනේකස්ස අප ක කරහි අනු ම්පාකවනේ රන ලද
කමම කදසශනය කහාඳදිනේ හදාරා පරිශීලර්ය ක ාට ස්මාධිමතේවීකම්
උතේස්ාහය ගනේනා කමනේ ඔෙ ස්ැමකගනේ ඉතා ඕනෑ මිනේ ඉලසලා
ිටිමු.

ඉතිනේ, අදතේ ඒ වකගස විකශසෂ වැදගතේ දහම් ක ාටස් ේ
තිකයනවා, කම් දසවිපඤසච විඤසාර්යනේ ගැන.
දසවිපඤසච
විඤසාර්ය
කියනක ාට,
ච ේඛුවිඤසාර්ය, කස්ාතවිඤසාර්, ඝානවිඤසාර්,
ජිේහාවිඤසාර්, ායවිඤසාර්, කියන විඤසාර්
පහ, ුස්ලස අ ුස්ලස වශකයනේ කෙකදනවා. ඒ නිස්ා
තමයි, ඒ දසවිපඤසච කියනේකනේ. ුස්ල පහ යි, අ ුස්ල
පහ යි කියලා, පකහස කද
ේ කියන එ
තමයි
දසවිපඤසච කියලා කියනේකනේ.
කම් කද ම එ තු රලා, කම් ඥානවිභංගකයස පඤසච
විඤසාර්කයෝ කියලා, එ ට ඔ ේක ෝම,
ුස්ලස,
අ ුස්ලස, ඒ විපා ිතේ ටි ඔ ේක ාම එ තු රලා,
පඤසචවිඤසාර් කියලා තා රලා තිකයනවා.
ඒ ක ාටකස්ස තිකයන, අපි දැනගතයුතු දහම් ක ාටස්ස
ටි
ේ තිකයනවා. ඒ ටි
අපි
තා
රලා,
ාල
කේලාව තිෙුකනාතේ, ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස
නය
ම
ර යතේ, කම් ට අදාලව ස්ම්ෙනේධ
රලා
තා
රනවා. ඉතිනේ ාල කේලාව කනා තිෙුකනාතේ, අපි
ඊළඟ වාරයට ඒ කයාදා ගනේනවා.
නමුතේ කම් අතිශය වැදගතේ දහම් ක ාටස්ස ටි
ේ.
ඔෙට එය ශරවනය
රනක ාට, ඒ කදසවලසවල
වැදගතේ ම ඔෙට කතේකරයි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා, අපි ඒ ට
අදාල වටිනා විස්සතර ටි
ේ කොකහෝ අයට දකිනේන
නැති, විස්සතර කනාකවන, දහම් ක ාටස්ස ටි
ේ,
කදසශනා වශකයනේ විස්සතර කනාකවන දහම් ක ාටස්ස
ටි
ේ. අපි ඒ ටි
ේ තා රමු.
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පටිච්චස්මුපසපාදය - අභිධමමභාජ්නීය නය
අවයා ත නිරකදසශ වරර්නාව (අකහසතු

ම
ර වර්ණනාව
විපා )

2022.03.19 වැනි දින කදසශනය.
නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුදසධස්සස්
නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුදසධස්සස්
නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුදසධස්සස්
කතරැවනේ ස්රර්යි, ස්ම්මා ස්ම්ෙුදු ස්රර්යි ියලු කදනාට ම.
අදතේ අකපස ලලිතේ මහතේමයා මත ේ රා වකගස ර කගන අාපු
පටිච්චස්මුපසපාදය අභිධමමභාජ්නීය නය රමකයනේ විස්සතර ර
ගනිමිනේ පැවැතිකයස.
ගිය වර අපි කදසශනාකේ දී, ුස්ල නිරකදසශ වර්ණනාව අැතුළතේ
ර කගන, කොකහෝ ිතේ පරමාර්ය ේ තා රනේන කයදුනා. ඒ
ුස්ල නිරකදසශයට ස්මානව
තා
රනේන පුළුවනේ ියලු
ධමමයනේ අපි කගාඩ ේ, ගිය වර කදසශනාකේ දී තා ළා.
ඒ ුස්ලස ගතේතහම, ාමාවචර, රෑපාවචර, අරෑපාවචර ුස්ලස
වකගසම, ඒ ස්ම්ෙන්ධව ුස්ලයට අනුරෑප ව ලැකෙන විපා ,
ාමාවචර, රෑපාවචර, අරෑපාවචර විපා ිතේ පිළිෙඳදව තේ, ඒ
වකගසම, ාමාවචර, රෑපාවචර, අරෑපාවචර රය
ි ා ිතේ පිළිෙඳදව
තේ, ඒවාකයස යම් යම් විකශසෂ කවනස්ස ම් හැකරනේන කොකහෝ
ධමම ාරර්ා ස්මාන නිස්ා, ඒ කදසවලස අපි එ ට ම අර කගන
තා ළා.
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නමුතේ මා මත ේ ළා, කම් පටිච්චස්මුපසපාද කදසශනාව තුළ,
විභංගය තුළ, කම් කදසවලස
ුස්ල නිරකදසශය, අවයා ත
නිරකදසශය කියලා, කවනේ කවනේ රලා, ඒවා ජ්ාති වශකයනේ
කවනේ රලා, කවන කවනම තමයි කම් කපාකතේ ස්ඳදහනේ කවලා
තිකයනේකනේ. නමුතේ කම් කදසශනාව
ර කගන යන ක ාට,
පහස්ුව ස්ඳදහා මම ඒ කදසවලස එ ට අර කගන තා ළා.
එතක ාට, කම් අපි ජ්ාති වශකයනේ ිතේ ගතේතා ම,
ුස්ල,
අ ුස්ල, අවයා ත කියලා ක ාටස්ස තුන ට කෙදලා තිකයනවා,
ති මාති ා යටකතේ. ඒ විදියට, තමයි ධම්මස්ඞ්ගනිකයස මාති ා
කියන මාතෘ ාව යටකතේ තමයි, කම් පටිච්චස්මුපසපාදය තේ
විස්සතර
රලා තිකයනේකනේ. එතක ාට ඒක නේ අපි,
ුස්ලාධම්මා, අ ුස්ලාධම්මා, කියන ක ාටස්ස වකගස ම,
අවයා තාධම්මා කියන ඒ ක ාටස්ස කිහිපය ේ තා ළා.
එතක ාට මා මත ේ
ළා, කම් අවයා ත කියන ක ාට,
අවයා තය මාති ාවනේ විස්සතර කිරීම ස්ඳදහා අවයා ත කියන
පදය, විපා හා රය
ි ා කියන ජ්ාති කද ම අැතුළතේ රලා, එ
පදයකිනේ තමයි ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස කදසශනා
කළස.
එතක ාට, ඒක ේ අවයා ත කියන එක ේ අදහස්,
ුස්ලස
වශකයනේ කහෝ අ ුස්ලස වශකයනේ කනා කියන ලද. එකහමතේ
නැතේනම්, ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස කියන කගාඩට දානේන ෙැරි ධමම
ටි තමයි, අවයා ත කියලා කියනේකනේ.
එතක ාට, ඒවකගස අවයා ත, විපා කියලා හා රය
ි ා කියලා
ක ාටස්ස කද
ේ තිකයනවා. එතක ාට, ඒ අවයා තයනේකගනේ
නැවත, ස්කහසතු අවයා ත හා අකහසතු අවයා ත කියලා
ක ාටස්ස කද
ට කෙදනවා. එතක ාට, ස්කහසතු අවයා ත
ක ාටස්ස ටි අපි ගිය ස්ැකර තා ළා.
ඊට පස්සකස්ස අද දවකස්ස අපට
තා
රනේන තිකයනේකනේ,
අකහසතු
අවයා ත කියන ක ාටස්ස. එතක ාට, අකහසතු
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අවයා ත කිේවාම, කම් චිතේත
කම් පිළිෙඳදව දනේනවා.

ාර්ේඩයනේ හදාරලා තිකයන අය

එතක ාට, ඒ අකහසතු අවයා ත යටකතේ, අපට තා රනේන
තිකයනවා, වැදගතේ ිතේ ක ාටස් ේ. අකපස ජීවිතයට
විකශසෂකයනේ ස්ම්ෙනේධ, ඒ වකගසම අකපස විදශශනාවට උප ාර
කවන, ඒ වකගසම අකපස එදිකනදා ජීවිතකයස දී කම් ධමම කනා දැන
ගැනීම නිස්ා, කොකහෝ කස්යිනේ අපි තුළ මුලාවට පතේ කවන ිතේ
ක ාටස් ේ. අනුස්ය ිතේවල, මුලාවවතේ, නුවර්වතේ නැති වුනාට,
ඒ ිතේවල යථාථණය කනා දනේනා ම නිස්ා, ඒ කම් කොකහෝ
ස්තේත්වකයෝ මුලාවට පතේ කවනවා.
ඒ වකගසම, විදශශනාවටතේ කොකහෝ උප ාර කවන ිතේ ක ාටස් ේ
තමයි, කම් අකහසතු
අවයා ත යටකතේ තිකයන, අකහසතු
විපා ිතේ ටි . අකහසතු විපා ිතේ ඔ ක
ේ ාම පහකළාව ේ
තිකයනවා. ඒ අතර ඔ ේක ාම, අකහසතු
ිතේ දහඅට ේ
තිකයනවා. රියා ිතේ තුනයි, විපා ිතේ පහකළාවයි. ඔ ේක ාම
දහඅට .ේ
එතක ාට, අද අපට
තා
රනේන තිකයනේකනේ, අකහසතු
විපා ිතේ ටි . එයිනේ විකශසෂ වැදගතේ ම ේ ස්ැලැකස්නවා කම්
අකහසතු විපා ිතේ දහය ේ තිකයනවා, අ ුස්ල විපා ිතේ
පහයි, ුස්ල විපා ිතේ පහයි කියලා.
කම්වාට ඔෙ ධමමය ඉගන ගනේන ක ාට අහලා අැති, දසවිපඤසච
විඤසාර්කයෝ කියලා ස්ඳදහනේ කවනවා. ඒ වකගසම, අභිධමමකයස
විභංග පර රර්කයස ඥාන විභංගය යටකතේ පඤසචවිඤසාර්කයෝ
කියලා, විකශසෂ විගරහය ේ කම් ිතේ පිළිෙඳදව, අභිධමමකයස
ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස විිනේ කදසශනා රලා තිකයනවා.
ඉතිනේ අද කම් පටිච්චස්මුපසපාද නය මාතෘ ාව යටකතේ කම්වා
කවනම උගනේවනේන අපට අවස්සථාව ේ කනා ලැකෙන නිස්ා, ඒ
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ඒ අවස්සථාව එතක ාට මම ඊට අදාළ, වැදගතේ දහම් ක ාටස්ස,
දැන ගත යුතු වූ දහම් ක ාටස්ස, ඒ ට ම ස්ම්ෙනේධ රලා මම
තා ළා. ඉතිනේ ඒ අතකර තමයි අපි ස්ූවිි පරතය අර කගන
තා රපු කදසවලස හා විදශශනාවට උප ාර වශකයනේ අපි ුස්ලස
අ ුස්ලස පිළිෙඳදව තා රන ක ාට, ඒවා පිළිෙඳදව වැදගතේ
කදසවලස මා තා ර කගන අාවා.
ඉතිනේ, අදතේ ඒ වකගස විකශසෂ වැදගතේ දහම් ක ාටස් ේ
තිකයනවා, කම් දසවිපඤසච විඤසාර්යනේ ගැන. දසවිපඤසච
විඤසාර්ය
කියන
ක ාට,
ච ේඛුවිඤසාර්ය,
කස්ාතවිඤසාර්,
ඝානවිඤසාර්,
ජිේහාවිඤසාර්,
ායවිඤසාර්, කියන විඤසාර් පහ,
ුස්ලස අ ුස්ලස
වශකයනේ කෙකදනවා. ඒ නිස්ා තමයි, ඒ දසවිපඤසච කියනේකනේ.
ුස්ල පහ යි, අ ුස්ල පහ යි කියලා, පකහස කද
ේ කියන එ
තමයි දසවිපඤසච කියලා කියනේකනේ.
කම් කද ම එ තු
රලා, කම් ඥානවිභංගකයස පඤසච
විඤසාර්කයෝ කියලා, එ ට ඔ ේක ාම, ුස්ලස, අ ුස්ලස, ඒ
විපා ිතේ ටි ඔ ේක ාම එ තු රලා, පඤසචවිඤසාර්
කියලා තා රලා තිකයනවා.
ඒ ක ාටකස්ස තිකයන, අපි දැන ගත යුතු දහම් ක ාටස්ස ටි
ේ
තිකයනවා. ඒ ටි අපි තා රලා, ාල කේලාව තිෙුකනාතේ,
ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස නය ම
ර යතේ, කම් ට අදාලව ස්ම්ෙනේධ
රලා තා රනවා. ඉතිනේ ාල කේලාව කනා තිෙුකනාතේ, අපි
ඊළඟ වාරයට ඒ කයාදා ගනේනවා.
නමුතේ කම් අතිශය වැදගතේ දහම් ක ාටස්ස ටි
ේ. ඔෙට එය
ශරවර්ය රන ක ාට, ඒ කදසවලසවල වැදගතේ ම ඔෙට කතේකරයි.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා, අපි ඒ ට අදාළ වටිනා විස්සතර ටි
ේ කොකහෝ
අයට දකිනේන නැති, විස්සතර කනාවන, දහම් ක ාටස්ස ටි
ේ,
කදසශනා වශකයනේ විස්සතර කනාවන දහම් ක ාටස්ස ටි
ේ. අපි
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ඒ

ටි

ේ

තා

රමු.

කම් ක ාටස් තිකයනේකනේ, අභිධමමපර රර්කයස, විභංගකයස, ඥාන
විභංගය කියලා ක ාටස් ේ තිකයනවා. ඒ ඥානවිභංගකයස
යටකතේ තමයි විස්සතර රලා තිකයනේකනේ.
ඥාන විභංගකයස මාති ා කියලා, එ ං, දු ං, ති ං, චතු ේ ං
කියලා කම් විදියට විස්සතර රන කම් ධමමකයස තිකයන වැදගතේ
දහම් ක ාටස්ස, ුස්ලස, අ ුස්ලස ධමමයනේ විස්සතර රන නය
ම
ර ය .ේ
ඒ අතර, කම් පඤසච විඤසාර්කයෝ කියලා, කම් ච ේඛු, කස්ාත,
ඝාන, ජිේහා, ාය කියන කම් විඤසාර්, ච ේඛු විඤසාර්,
කස්ෝත විඤසාර් අාදී කම් විඤසාර්
ුස්ල අ ුස්ල
විඤසාර් පහ පිළිෙඳදව විකශසෂ කතාරතුරැ ටි
ේ කමතනදී
ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස විිනේ ස්ඳදහනේ රනවා.
එතක ාට, කම් පඤසච විඤසාර්කයෝ කියන කම් විඤසාර්,
දැනේ අපි
• රෑප ෙලන, රෑප දකින ිත. ඒ

ච ේඛුවිඤසාර්ය.

• ස්දසද අහන ිත කස්ෝතවිඤසාර්ය.
• ගන්ධය දැන ගනේන ිත ඝානවිඤසාර්ය.
• රස් දැන ගනේන ිත ජිේහාවිඤසාර්ය.
• අපට යට යම ේ දැකනනවා නම්, ඒ
හරහා තමයි දැකනනේකනේ.

ායවිඤසාර්ය

එතක ාට කම් කදසවලස අරමුර්ු කවලා තමයි, අපි අැහැට රෑපය ේ
දකින ක ාට ඒ ච ේඛුවිඤසාර්ය පහළ වුනා ම, ඒ දැ ේම,
මකනෝ විඤසාර්කයනේ අරමුර්ු
රලා තමයි, අපි
ුස්ලස
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අ ුස්ලස අැති
රනේකනේ. ඒ වකගසම විදශශනා ඥාන උපදවා
ගනේන කම් කදසවලස ිද්ධ රනවා.
නමුතේ කම්, පඤසචවිඤසාර්කයෝ කියන කම් ිතේ,
ගතේතහම කම් කදසවලස ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස කහෝ
කනාවන ිතේ ක ාටස් ේ.
නමුතේ, කම් කදසවලස වලට අරමුර්ු කවනේකනේ, පිරිිදු පරමාථණ ධමම
යි. කම් කදසවලස වලිනේ අර කියපු අවිදයා ස්හගත මුලාව ේ කහෝ
නුවර් ේ කම් ිතේවල නැහැ. කම් ිතේවල අාරම්මර්ය ගතේතා
ම, වතශමාන අරමුර් ේ තමයි කම් ිතේවල තිකයනේකනේ.
එතක ාට, කම් ිතේවලට, වදාවතේ ස්ම්මුති ධමමකයෝවතේ, මුලා
ස්හිත ධමමකයෝවතේ අරමුර්ු කවනේකනේ නැහැ. පිරිිදු පරමාථණ ධමම
ටි
ේ තමයි කම් ිතේ වලට අරමුර්ු කවනේකනේ.
ඒ නිස්ා තමයි, අපි ඉස්සස්කරෝම විදශශනාවනේ පුහුර්ු
රන
ක ාට, විදශශනාකේ ඒ භූමිය තුළට අපි අැතුලස කවනක ාට, කම්
කදසවලස අරමුර්ු ර කගන තමයි පරමාථණ ධමමයනේ මතු ර
ගනේකනේ. කමා ද, කම් ිතේ වලට පරමාථණ ධමම පමර් ේ අරමු ර්ු
කවන නිස්ා, කම් කදසවලස වලිනේ අපි උප ාර ර කගන, ඒ
පරමාථණයනේ මතු ර කගන, ස්ම්මුතිය බිඳද කගන, පරමාරථයනේ
මතු ර ගනේන, කම් ිතේ අපි උප ාර ර ගනේනවා. ඒ නිස්ා
තමයි අපි කම් ිතේ ඉදිරියට අර කගන තා රනේන අදහස්ස
කර.
කම්ක ේ ස්ඳදහනේ කවනවා ඒ ඥාන විභංගකයස, එ විකධන
ාර්වතේථු කියලා. එ ේ අා ාරකයනේ ඥානයට වස්සතු කවන
ධමමකයෝ විගරහ රනවා කියලා තමයි කමතැන මත ේ රනේකනේ.

පඤසචවිඤසාර්ා, න කහතු, අකහතු ා : පඤසචවිඤසාර්කයෝ
කියන ඒවා කහසතු ධමම කනකවයි. කහසතු කියලා අපි ක ාටස් ේ
තා ළා කලෝභ, දසකේෂ, කමෝහ, අකලෝභ, අදසකේෂ, අකමෝහ
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කියලා. කම් එ දු කහසතු ධමමය ේ වතේ කනකවයි, කම්
පඤසචවිඤසාර් කියන ඒවා. අකහතු ා. අකහසතු ා කියලා
කියනේකනේ, කහසතු ස්හිත ද කනකවයි. කහසතුතේ කනකවයි, කහසතු
ස්හිතතේ කනකවයි,

කහතු විපසපයුතේතා : කහසතු ස්මග මිශර කවලා ද නැහැ,
ස්ම්පරයු ේත කවලා ද නැහැ, කම් පඤසචවිඤසාර්ය. අපට කම්
කියන රෑප ෙලන, ශබ්ද අහන ිතේ පිළිෙඳදව කම්
තා
රනේකනේ. එතක ාට, කහතු විපසපයුතේතං.

ස්ප්පච්චයා : කියලා කියනේකනේ පරතයකයනේ හට ගනේන ධමමකයෝ
ක ාටස් ේ කම්. කම්වා ඉකබ් හට ගනේන ධමමකයෝ කනකවයි,
පරතයකයනේ හට ගනේන ධමමකයෝ. ස්පසපච්චයා.

ස්ඞ්ඛතා : කියලා කියනේකනේ, ඒ වකගසම අථණය ේ. පරතයකයනේ
හට ගතේත ස්ඞ්ඛත ධමමකයෝ.

අරෑපා : කියලා කියනේකනේ කම් පඤසචවිඤසාර්යනේ ගැන කනේ
කම් කියනේකනේ. කම්වා උපදිනේන අපට රෑපය උප ාර වුනාට,
කම් ිතේ ක ාටස්ස ටි , ච ේඛුවිඤසාර්, කස්ාතවිඤසාර් ිතේ
නිස්ා, කම්වා අරෑපී ධමම යි. ඒ වකගසම,

කලාකියා : කියලා කියනේකනේ කලෞකි යි, කලෝක ෝතේතර ධමම
ටි

ේ කනකවයි කම්වා. කලෞකි

ිතේ ක ාටස් ේ.

ඒ වකගසම,

ස්ාස්වා : ස්ාස්වා කියනේකනේ, අාශරව අැතිකවනේන, කම් ධමමකයෝ
අරමුර්ු රලා අාශරව අැතිකවනේන පුළුවනේ. අාශරව වලට හිත
ධමම ක ාටස් ේ.

ස්ඤසකාජ්නීයා : ස්ංකයෝජ්නයට හිත ධමම.
ගන්ථනීයා : ගරනේථයනේට හිත ධමමකයෝ.
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ඕඝනීයා : ඕඝයනේට හිතයි.
කයාගනීයා

: කයාඝයනේට හිතයි,

නීවරණීයා : නීවරර්යනේට හිතයි,
දැනේ කම් ක කලස්ස, අර ක ාටස්ස
ර ගරනේථ, ඕඝ, කයාඝ,
නීවරර් කියලා අපි ඉගනකගන තිකයනවා කම් ධමමකයස ක ාටස්ස
ටි
ේ. ක කලස්ස කෙදලා තිකයන ම
ර ය .ේ එතක ාට, කම්
පඤසචවිඤසාර්යනේ කම් ක කලස්ස වලට හිතයි කියන එ
තමයි කමතන ....

අාස්ව : කියනේකනේ කමානවා ද? ාමාස්ව, භවාස්ව, අවිජ්ජ්ාස්ව,
දිට්ඨාස්ව කියනේකනේ අාස්ව යි. ඒ අාස්ව ධමමයනේට අරමුර්ු වන
ධමමයනේට,

ස්ාස්වා : කියලා කියනවා. ඒ අාස්වයනේට අරමුර්ු වන කදසවලස.
එතක ාට, ාමාස්වය ගතේතා ම, ාමාස්වය අැතිකවනේන අපට
කම් රෑපය උප ාර කවන නිස්ා, රෑපයට ස්ාස්ව යි කියලා
කියනවා. ඒ වකගස, කම් පඤසච විඤසාර්කයෝතේ, අාශරවයනේට
හිතයි.

ඔඝනීයා : ඕඝයනේට හිතයි, ස්ංකයෝජ්නයනේට හිතයි,
කයාගනීයා : කයාඝයනේට හිතයි,
නීවරණීයා : නීවරර්යනේට හිතයි,
පරාමට්ඨා : පරාමතේතයනේට හිතයි.
උපාදානීයා : උපාදානයනේට හිත නිස්ා උපාදානීයයි.
ස්ංකිකලසි ා : ක කලස්ස කනකවයි, ක කලස්ස වලට හිතයි.
අවයා තා : කියලා කියනේකනේ
ගත යුතු ධමම කනකවයි.
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ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස වශකයනේ

ස්ාරම්මර්ා : කියලා කියනේකනේ අරමුර්ු ගත හැකි ධමමකයෝ යි.
ඒ පඤසචවිඤසාර්කයෝ අරමුර්ු ගත හැකි ධමමකයෝයි. ච ේඛු
විඤසාර්යට රෑපය අරමුර්ු කවනවා. අනේන ඒ වකගස,

ස්ාරම්මනා : කියලා කියනේකනේ අරමුර්ු ගත හැකි ධමම යි.
අකචති ා: කියලා කියනේකනේ, චචති

ධමම, ිතිවිලි ධමම

ක ාටස් ේ කනකවයි කම් පඤසචවිඤසාර්.

විපා ා : කියලා කියනේකනේ,
ක ාටස්ස ටි

මමයට අනුරෑප ව ලැකෙන ිතේ
ේ. විපා ා කියලා කියනවා.

උපාදිනේනුපාදානීයා : උපාදිනේන කියලා කියනේකනේ,

මම
පරතයකයනේ හටගතේ, උපාදානයට හිත ධමම ක ාටස් ේ.
උපාදානීයා, කම් කද ට ම අයිති ක ාටස් ේ. ඒ නිස්ා කම් කද
ම එ ට කියනවා.

අස්ංකිළිට්ඨස්ංකිකලි ා : කිළිටි කනාවන, හැෙැයි

කිළිටි
වලට හිත ධමම ක ාටස් ේ. කිළිටි කියලා කියනේකනේ ඔෙ
දනේනවා, ක කලස්ස වලට තමයි කිලිටි කියලා කියනේකනේ.
එතක ාට, ඒ ක කලස්ස වලට හිත ධමම ක ාටස් ේ. හැෙැයි කම්
පඤසචවිඤසාර්ය කිළිටි නැහැ.

න ස්විත ේ ස්විචාරා .

:

විත ේ , විචාර ධමම ක ාටස් ේ
කනකවයි. ඒ කියනේකනේ, අරමුර්ු වලට විත ශ රලා, අරමුර්ු
වලට පැනලා, ඒ වකගස ම ඒ වාකගස අරමුර්ුවල හැිරිලා,
මනි ාරය රලා, ඒ විදියට උපදින ිතේ ක ාටස් ේ කනකවයි.

න අවිත ේ විචාරමතේතා :

විත ේ

නැති,

විචාර

ධමම

ක ාටස් ුතේ කනකවයි.

අවිත ේ අවිචාරා : කම්වා කමානවාද. විත ේ

නැති, විචාර
නැති, ඒ අභිනිපාත මාතරකයනේ දැන ගනේන ස්සවභාවකයනේ යු ේත
ිතේ ක ාටස් ේ. අවිත ේ අවිචාරා.
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න පීති ස්හගතා : පරති
ී ස්හිත ධමමතේ කනකවයි.
කනව දස්සස්කනන න භාවනාය පහාතබ්ෙකහතු ා : පඤසච
විඤසාර්කයෝ, දශශනයකිනේවතේ, භාවනාවකිනේවතේ පහ ළ යුතු
ධමමකයෝ කනකවයි. පහ ළ යුතු ධමම කමානවාද? ඒ අ ුස්ලස
කනේ පහ රනේන ඕන. භාවනාකවනේ කහෝ දශශනකයනේ පහ
රනේන ඕන දු ට කහසතු කවන ධමම. එතක ාට, කම්වා,
දශශනයකිනේවතේ, භාවනාවකිනේවතේ පහ
ළ යුතු ධමමකයෝ
කනකවයි.

කනව දස්සස්කනන, භාවනාය පහාතබ්ෙ න කහතු ං : ඒ
කියනේකනේ දශශනකයනේ වතේ, භාවනාකවනේ වතේ පහ
කහසතු අැති ධමමකයෝතේ කනකවයි.

ළ යුතු

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිකනා : කනව අාචයගාමී කියනේකනේ,
ස්ස්රට යන ධමමයනේට කියනවා අාචයගාමී කියලා. අපචයගාමී
කියනේකනේ ස්ස්කරනේ එකතර කවනේන උප ාර

රන ධමමකයෝ.

එතක ාට කම්වා කනව අාචයගාමී න අපචයගාමී කියලා
කියනේකනේ ඒ කදසවලස කම් ස්ස්ර යනේන වතේ ස්ස්කරනේ එකතර
කවනේන වතේ උදේ වන ධමමකයෝ කනකවයි. උදේ වන කියනේකනේ
ස්ස්රිනේ එකතර වන කහෝ ස්ස්ර යනේන වන ධමමකයෝ කනකවයි.
ඒවා උප ාර කවනවා අපි අරමුර්ු රලා විදශශ නා වශකයනේ.
නමුතේ ස්ස්කරනේ එකතර වන ධමමකයෝ කහෝ ස්ස්ර යවන ධමමකයෝ
කනකවයි.
• ස්ස්ර යවන ධමමකයෝ ගතේතහම අපි ඒවා අ ුස්ල ධමමකයෝ
ස්ස්රට නැවත නැවත වට්ටනවා.
• ස්ස්කරනේ එකතර කවනේන කහසතු වන ධමමකයෝ කමානවාද?
ඒවා අපි කම් විපස්සස්නා වශකයනේ අැති
ර ගනේන,
කලෝක ෝතේතර ිතේ හා කලෞකි
ුස්ලස ිතේ.
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කනවකස් ේඛා, නාකස් ේඛා : කනව කස් ේඛා කියලා කියනේකනේ,
හි ේකමන ධමමකයෝතේ කනකවයි. නා කස් ේඛා. හි ේමිලා ඉවර
ධමමකයෝතේ කනකවයි. නාඅකස් ේඛා ධමමකයෝ කියනේකනේ,
කමානවාද අකස්සඛ ධමමකයෝ?
කියලා කියනේකනේ.

අරහතේ ඵලයට තමයි අකස්ස ඛ

කස්ඛ ධමමකයෝ කියලා කියනේකනේ, කස්ාවානේ මාගශකයස ඉඳදනේ,
රහතේ මාගශය ද ේවා ධමමකයෝ, හි ේකමන ධමමකයෝ, කස්ඛ ධමමකයෝ.
ඒ කස්ඛ කහෝ අකස්ඛ
පඤසචවිඤසාර්.

ධමම

ක ාටස් ේ

කනකවයි

කම්

පරිතේතා : පරිතේත කියනේකනේ, ඒවා හීනයි, ස්සවලසපයි. ඒවා
මහගසගත කහෝ අපසපමාන ධමමකයෝ කනකවයි. පරිතේත ධමමකයෝ.
ාමාවචරා :

ාම කලෝ කයස කොකහෝ කස්යිනේ උපදින
ක ාටස් ේ තමයි, පඤසචවිඤසාර්ය කියනේකනේ.

න රෑපාවචකරා. න අරෑපාවචරා : රෑපාවචර කහෝ අරෑපාවචර
ධමම ක ාටස් ේ කනකවයි. කම් පඤසචවිඤසාර්යනේකගනේ
ච ේඛුවිඤසාර්, කස්ාතවිඤසාර් අාදී ධමම, කම් රෑපාවචර
කලෝ කයස හට ගනේනවා. නමුතේ, රෑපාවචර කලෝ කයස හට
ගතේතාට, ඒවා ාමාවචර ධමම. ාම කලෝ කයස කොකහෝ කස්යිනේ
හැිකරන ධමම, කම් පඤසචවිඤසාර්කයෝ කියලා කියනේකනේ.

පරියාපනේනා,

කනා අපරියාපනේනා :

අපරියාපනේන කියලා
කියනේකනේ, කලෝක නේ එකතර ධමමයනේට කියනවා අපරියාපනේන
කියලා. පරියාපනේන කියලා කියනේකනේ, කලෝ ය අැතුකළස
ධමමකයෝ තමයි පරියාපනේන කියලා කියනේකනේ. එතක ාට, කම්
පඤසචවිඤසාර්කයෝ
පරියාපනේන
ධමම
ක ාටස් ේ.
අපරියාපනේන ධමම ක ාටස් ේ කනකවයි.

අනියතා : අනියතා කියලා කියනේකනේ නියත ධමමකයෝ කියලා
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හඳදුනේවනවා, අපායට කහෝ නියතයි. එකහම නැතේනම්, ස්ුගතියට
කහෝ නියතයි කියලා, නියත ධමම ක ාටස් ේ තිකයනවා.
ස්ම්මතේත නියකතා රාශි කියලා කියනේකනේ. ඒ ානේතකයනේ ඒ
ධමමයනේකගනේ ඒ විපා ය ලැකෙන ෙැවිනේ. ඒ යි එතක ාට,
මිච්ඡතේත නියත, ස්ම්මතේත නියත කියලා, කම් නියත ධමමකයෝ
කෙකදනවා. ියලු ධමමකයෝ කම් ක ාටස්ස තුනට කෙදනේන
පුළුවනේ. නියත ධමම ස්ම්මතේත නියතා, මිච්ඡතේත නියතා,
අනියතා කියලා.
මිච්ඡතේත නියත ධමමකයෝ : තමයි, කමානවාද? අර කියපු
අානනේතරිය පාප මම අැතුළතේ කවනේකනේ මිච්ඡතේත නියතයට.
යකම ේ, අානනේතරිය පාප මම කළාතේ, එයා ඒ ානේතකයනේ,
නිරයට, අපායට නියතයි. කිි කල තේ ඒ කවනස්ස රනේන
ෙැහැ. ඒ යි කම් නියතයි කියලා කියනේකනේ.
ස්ම්මතේත නියත : කියලා හැඳදිනේවුකේ, කලෝක ෝතේතර ුස්ලස
ිතේ ගතේතහම ඒවා ස්ම්මතේත නියත යි. ඒ
ඉපදුකනාතේ,
අනිවායයශකයනේ ඒ ට අනතුරැව විපා ය ලැකෙනවා මයි.
ඒවාට ස්ම්මතේත නියත කියලා හඳදුනේවනේකනේ කලෝක ාතේතර
මාගශ ිතේ වලට ස්ම්මතේත නියත යි.
මිච්ඡතේත නියත : කියලා කියනේකනේ අර කියපු අානනේතරිය
පාප මම මිච්ඡතේත නියත යි. කම් කද ම ඒ ිතේ ඉපදුකනාතේ,
අනිවායයශකයනේ ඒ ට අනුව අපායට වැකටනවා මිච්ඡනේත
නියතකයසදී,
ස්ම්මතේත
නියතකයසදී
අනිවායයශකයනේ
කලෝක ෝතේතර මාගශයට අනතුරැව ඒ කලෝක ෝතේතර විපා ය
ලැකෙනවා.
ඒ කද ට අයිති නැති අනිතේ ියලසලම, අනියත හැටියට
හඳදුනේවනවා. ඒවා ස්සිර වශකයනේ කියනේන පුළුවනේ
ම ේ
නැහැ, කම් නර යි, කහෝ කහාඳදයි කියලා.
ඒ ානේතකයනේ ම කම්ක ේ විපා ය කම් විදියට ම නියතයි කියලා
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කියනේන ෙැරි ක ාටස්ට අනියතයි. ඒවා තමයි ස්ඳදහනේ කවන
ාමාවචර ුස්ලස ිතේ. ඒ වකගසම, අ ුස්ලස ිතේවලිනේ ගතේතා ම,
කම් අානනේතරිය පාප මම හැරැර්ා ම අනිතේ ිතේ ක ාටස්තේ. ඒ
වකගසම, අර කියපු විපා , රය
ි ා කම් ඔ ේක ාම අනියත ධමම.
එතක ාට, ඒ අතර කම් දසවිපඤසච විඤසාර්ය කහවතේ කම්
පඤසචවිඤසාර්ය අනියත ධමම ක ාටස් ේ,

අනියයානි ා : අනියයානි ා කියනේකනේ, නිවනට පමුර්ුවන
ධමම ක ාටස් ේ කනකවයි. ඒවාකගනේ නිවනට යනේන පුළුවනේ
ම ේ නැති ධමම ක ාටස් ේ. අනියයානි ා.

උපසපනේනා : කියලා කියනේකනේ කම්වා හටගතේ ධමම ක ාටස් ේ,
නැති ධමම ක ාටස් ේ කනකවයි. අතීත ධමම, අනාගත ධමම කියලා
අපි කියනවා. ඒවා ස්තය වශකයනේ දැනේ අපි පඤසඤපසති ධමම
කියලා කිේවාම ඒවා ස්තය වශකයනේ නැති ධමම, හට කනා ගතේත
ධමම. නමුතේ කම්වා උපසපනේනා කියලා කියනේකනේ, හටගතේ ධමම
යි.

මකනාවිඤසාර්විඤසකඤයයා : කම්වා දැන ගනේන පුළුවනේ
කවනේකනේ
කවනේකනේ.

මකනාවිඤසාර්කයනේ

පමර්යි.

විඤසකඤයය

ච ේඛුවිඤසාර්කයනේ
දැන
ගනේන
ෙැහැ.
කස්ාතවිඤසාර්කයනේ කහෝ ඝානවිඤසාර්කයනේ කහෝ එම
ච ේඛුවිඤසාර්කයනේ කහෝ ඒ ිත දැන ගනේන ෙැහැ. ඒ නිස්ා,
කම් කදසවලස දැන ගනේන කවනේකනේ, මකනාවිඤසාර්කයනේ. ඒ
නිස්ා, තමයි, කම්වා මකනාවිඤසාර්විඤසකඤයයා කියලා
කිේකේ.

අනිච්චා :

අනිතය ධමම ක ාටස් ේ. කමා ද, ඒ පරතයකයනේ
හටකගන නිරැද්ධ කවන ධමම ක ාටස් ේ.
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ජ්රාභිභූතා : කියලා කියනේකනේ, ඒ වාකගස ම අස්ාර වූ, දිරන ධමම
ක ාටස් ේ.
පඤසචවිඤසාර්ා ඊළඟ පඤසචවිඤසාර්ා. ඊට පස්සකස්ස

එ විකධන කියලා, එ

පරියාය ේ ඔය කිේකේ.

ඊට පස්සකස්ස තව කගාඩ ේ තිකයනවා කම්ක ේ.
පඤසචවිඤසාර්ය, ච ේඛුවිඤසාර් අාදී කම් ිතේ,

ඒ

උපසපනේනවතේථු ා : උපසපනේනවතේථු ා කියලා කියනේකනේ අපි
වස්සතු
කියලා
කමතන
හඳදුනේවනේකනේ,
ච ේඛුවස්සතුව,
කස්ාතවස්සතුව, ඝානවස්සතුව, ජිේහාවස්සතුව,
ායවස්සතුව,
හදයවස්සතුව කියලා කම් වස්සතු හය ේ තිකයනවා කනේ.
එතක ාට, ඒ වස්සතු හකයනේ, කම් පඤසචවිඤසාර්කයෝ,
උපසපනේනවතේථු ා කියලා කියනේකනේ, ඒ කමාකහාකතේ ඉපදුර්ු
වස්සතුකේ හට ගනේන වස්සතු. උපසපනේනවත්ථු.
දැනේ ච ේඛුවිඤසාර්ය හට ගනේකනේ, ච ේඛු වස්සතුව තුළ යි.
එතක ාට, ඒ ච ේඛු වස්සතුව ඉපදිලා තිකයනේන ඕන
ච ේඛුවිඤසාර්ය උපදිනේන. අනේන ඒ නිස්ා තමයි,
උපසපනේනවතේථු ා කියලා කියනේකනේ.

උපසපනේනාරම්මර්ා
අරමුර්

: හටගතේ උපනේ අරමුකර්ේ, පවතින
තමයි, කම් පඤසචවිඤසාර්ය උපදිනේකනේ.

මකනාවිඤසාර්යට පුළුවනේ, නැති අරමුර් ේ අර
කගන උපදිනේන. දැනේ අතීතාරම්මර්ය ේ අර කගන,
මකනාවිඤසාර්යට උපදිනේන පුළුවනේ. එතක ාට,
ඒ නිරැද්ධ කවලා. අනාගත අරමුර් ේ අර කගන
උපදිනේන මකනාවිඤසාර්යට පුළුවනේ. හැෙැයි,
පඤසචවිඤසාර්යනේට පුළුවනේ ම ේ නැහැ, කම්
කියන නැති අරමුර් ේ කහෝ උපදිනේන තිකයන
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අරමුර් ේ අරමුර්ු ර කගන උපදිනේන. ඒ නිස්ා
උපසපනේනාරම්මර්ා කියනේකනේ ඒ කමාකහාකතේ
හටකගන තිකයන අරමුර් එලසලිලා තමයි කම්
පඤසචවිඤසාර්කයෝ උපදිනේකනේ.
පුකරජ්ාතවත්ථු ා. : පුකරජ්ාතවතේථු ා කියලා කියනේකනේ, ඒ
ිතතේ ස්මගම ඒ වස්සතුව, ඒ පරස්ාදය ඉපදිලා හට ගනේන ිත ේ
කනකවයි. ඒවාතේ හරි වැදගතේ. එතක ාට, කම් පඤසචවිඤසාර්
කියන ඒවා, මුලිනේ ඉපදිච්ච වස්සතුව තමයි ච ේඛුවිඤසාර්ය
කහෝ පඤසචවිඤසාර්ය උපදිනේකනේ. ඒ යි, පුකරජ්ාතවතේථු ා
කියලා කියනේකනේ. මුලිනේ පරස්ාදය හටකගන, වස්සතුව හටකගන,
ඒ හට ගතේත වස්සතුකේ තමයි ඒ විඤසාර් ිතේ හට ගනේකනේ.
කස්ාතවිඤසාර්ය ගතේතහම හට ගනේකනේ, කස්ාතපරස්ාදය
මුලිනේ හටකගන, පුකරජ්ාත යි. හටකගන ඒ හටගතේ වස්සතුක ේ
පිහිට ර කගන, කස්ාතවිඤසාර්ය හට ගනේනවා, ශබ්ද අහන
පිණිස්. ඒ විදියට, පුකරජ්ාතවතේථු ා.

පුකරජ්ාතාරම්මර්ා : අරමුර් ේ මුලිනේ හටකගන, හැෙැයි
පවතින එ
ේ. උපසපනේනාරම්මර්ා කියලා මුලිනේ කිේවා කනේ.
උපසපනේනාරම්මර්ා කියලා. ඒ උපසපනේනාරම්මර්ා වුනාට, කම්
අරමුර් හිතතේ ස්මගම කපර පස්ු කනාවී උපදින එ
ේ
කනකවයි. කම් පුකරජ්ාතාරම්මර්ා, මුලිනේ අරමුර් හටකගන,
පවතිනවා. ඒ පවතින අතකර තමයි, ච ේඛුවිඤසාර් අාදී කම්
විඤසාර්කයෝ හට ගනේකනේ. ඒ නිස්ා, පුකරජ්ාතඅාලම්භනා.

අජ්ක්ධතේති වතේථු ා :
තුළ

පිහිට

ර

වස්සතුව අාධයාතේමි යි. ොහිර වස්සතු
කගන
උපදිනවා
කනාකවයි.

අජ්ක්ධතේති වතේථු ා,
ොහිරාරම්මර්ා :

වස්සතුව අාධයාතේමි යි, අරමුර් ොහිරයි. ඒ
කියනේකනේ දැනේ, රෑපාරම්මර්ා, ච ේඛුවිඤසාර් ිත ගතේකතාතේ,
ඒ ච ේඛුවිඤසාර් ිත පවතිනේකනේ ච ේඛුපරස්ාදය තුළ යි. ඒ
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නිස්ා, වස්සතුව අාධයාතේමි යි. අරමුර් ොහිරයි කියනේකනේ,
රෑපාරම්මර්යට එලසබිලා උපදිනේකනේ. එතක ාට, ඒ අාරම්මර්ය
හැම කවලාකේ ම ොහිරයි. කමා ද, ච ේඛුවිඤසාර්ය ඒ
වස්සතුව අරමුර්ු රනේකනේ නැහැ. හැම කවලාකේ ම, ොහිර
අරමුර් ේ තමයි අරමුර්ු රනේකනේ. ඒ නිස්ා, ොහිරාරම්මර්ා
කියලා කියනවා, කම් පඤසච විඤසාර්ය.

අස්ම්භිනේනවතේථු ා : අස්ම්භිනේනවතේථු ා කියනේකනේ, කනා
බිඳදුර්ු වස්සතු අැතුව උපදිනේකනේ. බිඳදුර්ු ධමමය නැති, අතීත
ධමමය
කනකවයි උපදිනේකනේ. ඒ කමාකහාතට තිකයන
කනා බිඳදුර්ු
වස්සතුව
තමයි
උපදිනේකනේ.
ඒ
නිස්ා
අස්ම්භිනේනවත්ථු ා.

අස්ම්භිනේනාරම්මර්ා:
කනා බිඳදුර්ු අරමුර්

අස්ම්භිනේනාරම්මර්ා

කියනේකනේ,

ඒ

තමයි උපදිනේකනේ.

නානාවතේථු ා, නානාරම්මර්ා. : කම් පඤසචවිඤසාර්කයෝ,
නානාවතේථු ා,
නානාරම්මර්ා
කියලා
කියනේකනේ,
ච ේඛුවිඤසාර්කයස වස්සතුව අනි
ේ, කස්ාතවිඤසාර්කයස
වස්සතුව අනි
ේ. ච ේඛුවිඤසාර්කයස අරමුර් අනි
ේ,
කස්ාතවිඤසාර්කයස අරමුර් අනි
ේ. ඝානවිඤසාර්කයස
අරමුර් අනි
ේ, ජිේහාවිඤසාර්කයස අරමුර් අනි
ේ.
ායවිඤසාර්කයස අරමුර් අනි
ේ.
වස්සතුවතේ
ඒ
වකගස.
එකිනේ
එ ට
කවනස්ස.
දැනේ
ච ේඛුවිඤසාර්ය උපදින වස්සතුකේ ම, කස්ෝත විඤසාර්ය
උපදිනේකනේ නැහැ. අනේන ඒ නිස්ා තමයි, නානාවතේථු ා
නානාරම්මර්ා කියලා කිේකේ.

න අඤසඤමඤසඤස්සස් කගාචරවිස්යං පච්චනුකභානේති : හැෙැයි,
ඔවුකනාවුනේකගස කගෝචර විෂය තම තමනේ අනුභව රනේකනේ
නැහැ. ඒ කියනේකනේ, ඒ තමනේ ච ේඛුවිඤසාර්යට අරමුර්ු
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කවන අරමුර්, ඒ ිකතනේ, ඒක ේ විස්සතර, ඒවා දැන ගනේකනේ,
මකනෝ විඤසාර්කයනේ. ඒ නිස්ා තමයි, න අඤසඤමඤසඤස්සස්
කගාචරවිස්යං පච්චනුකභානේති කියලා කියනේකනේ. තම
තමනේකගස කගෝචර විෂය තමනේට දැන ගනේන පුළුවනේ ම ේ
නැහැ.

න අස්ම්මනහාරා උපසපජ්ජ්නේති : ඒ කියනේකනේ අර කමකනහි
කිරීම ේ, උතේස්ාහය ේ නැතුව උපදින ිතේ ක ාටස් ේ.

න අමනි ාරා උපසපජ්ජ්නේති : ඒ කියනේකනේ කමකනහි කිරීම ේ,
ලසපනා කිරීම ේ නැතුව උපදින කදසවලස. අරමුර් ගැටුර්ු ගමනේ,
මමයට අනුව උපදින කදසවලස ඒ.
දැනේ අපි ලසපනා රලා, කමකනහි රලා උපදසදවා ගනේන
ිතේ ක ාටස් ේ තිකයනවා කනේ,
ුස්ලස අ ුස්ලස වශකයනේ.
එකහම ිතේ ක ාටස් ේ කනකවයි කම්වා. කම්වා විපා යට
අනුරෑප ව, අැහැට රෑපය ේ ගැටීම නිස්ා, මමයට අනුරෑප ව
ලැකෙන ිතේ.

න අබ්කොකිර්ේර්ා උපසපජ්ජ්නේති: කම් කදසවලස අබ්කොකිනේනා
කියනේකනේ
පිළිකවලිනේ
උපදින
කදසවලස
කනකවයි.
ච ේඛුවිඤසාර්යට
අනතුරැව
කස්ාතවිඤසාර්ය
කස්ාතවිඤසාර්යට අනතුරැව ඝාර්විඤසාර්ය කියලා
එකහම උපදින ිතේ ක ාටස් ේ කනකවයි කම්වා. ඒ නිස්ා,
එකහම නයායය ේ නැහැ. ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව කස්ෝත
විඤසාර්ය
උපදිනේකනේ
කියලා
ක ාටස් ේ
නැහැ.
ච ේඛුවිඤසාර්ය ඉපදිලා, ඊට පස්සකස්ස ඒ ිතේම කොකහෝ
උපදිනේන පුළුවනේ. ඊට පස්සකස්ස මකනාවිඤසාර් ිතේ උපදිනේ න
පුළුවනේ.

න අපුබ්ෙං අචරිමං උපසපජ්ජ්නේති :

ඒ කියනේකනේ, කපර පස්ු
කනාවී, ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව ම කස්ාතවිඤසාර්ය
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උපදිනවා කියලා ධමමතාවය ේ කම්වාකයස නැහැ. ඒ නිස්ා තමයි,
කපර පස්ු කනාවී නූපදී කියලා කියනේකනේ.

න අඤසඤමඤසඤස්සස්

ස්මනනේතරා

උපසපජ්ජ්නේති

:

ඒ
කියනේකනේ, ඒ එ
ට ස්මනනේතරව, අනතුරැව ම ඊළඟ ිත
උපදිනවා කියන ධමමතාවය ුතේ, නැහැ. අපුබ්ෙං, අචරිමං කියන
එ
වකගසම ස්මානයි. න අඤසඤමඤසඤස්සස් ස්මනනේතරා
උපසපජ්ජ්නේති. එතක ාට ඔවුකනාවුනේට කම් ට අනතුරැව කම්
උප ාර රනවා, අනි ට අනි උප ාර රනවා අනිතේ ිතට
කියලා එකහම ධමමතාවය ේ කම් ිතේවල නැහැ.

පඤසචවිඤසාර්ා

අනාකභාගා

:

අකනාකභාගා කියලා
කියනේකනේ ඒ යි. අකභාගා කියලා කියනේකනේ, කමකනහි කිරීම ේ,
මනි ාරය ේ, අැති ිතේ. අනාකභාගා කියලා කියනේකනේ,
එකහම කමකනහි කිරීම ේ, මනි ාරය ේ, ලසපනා කිරීම ේ,
කම් ිතේවල නැහැ. ඒ නිස්ා තමයි, කම් පඤසචවිඤසාර්ය
අනාකභාගා කියලා ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනේකනේ.

පඤසචහි විඤසාකර්හි න කිඤසචි ධම්මං පටිජ්ානාති අඤසඤතර
අභිනිපාතමතේතා : ඒ කියනේකනේ ඒ පරස්ාදයට ගැටුර්ු අරමුර්
හැර කවන කිිදු ධමමය ේ ඒ හිකතනේ දැන ගනේකනේ නැහැ.
එතක ාට, හුකද ේ ඒ වර්ණ ස්ටහන දැනගැනීම පමර්ම යි
කවනේකනේ. දැනේ වර්ණ ස්ටහන කනේ අභිනිපාත කවනේකනේ. ඒ
අභිනිපාතවුනු වරර් ස්ටහන ඒ චක්ඛුපරස්ාදයට වැටුකනේ,
රෑපාරම්මර්ය ේ. එතක ාට, රෑපය වර්ණ රැපය අරමුර්ු කිරීම
පමර්යි. ඒක ේ විස්සතර කහෝ ඒක ේ ස්ම්මුතිය කහෝ ඒ ට
කමා
ේද කියනේකනේ කහෝ, ඒක ේ අතීත පිළිෙඳද කතාරතුරැ
කිිව ේ දැන ගැනීම ේ කවනේකනේ නැහැ, කම් පඤසච
විඤසාර්යනේකගනේ. ඒ ගැටුර්ු අරමුකර්ේ පරමාථණ ස්සවභාවය
අරමුර්ු රනවා විතරයි.
කස්ෝතවිඤසාර්කයනේ ඒ හඳඩ අැසීම වශකයනේ උපදිනවා
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විතරයි. ඒ හඳඩ පිළිෙඳද විස්සතර, ඒවා ඉපදුර්ු හැටි, ක ෝ, එකහම
නැතේනම් අතීතකයස හඳඩවලස තිෙුනා ද අරමුර්ු රලා. එකහම
කමා ුතේ කම් ිතේ වලිනේ ිදසධ රනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ.
ඒ නිස්ා තමයි අභිනිපාත මතේතා, ඒ ගැටුර්ු ස්සවභාවය, ගැටුර්ු
ධමමතාවය, පමර්යි අරමුර්ු කවනේකනේ.

පඤසචනේනං විඤසාර්ං ස්මනනේතරාපි න කිඤසචි ධම්මං
පටිවිජ්ානාති : ඒ කියනේකනේ, කම් පඤසචවිඤසාර්යට
අනතුරැව උපදින, ඒ ස්ම්පටිච්ඡන, ස්නේතීරර් ිතේ තිකයනවා
කනේ, අපි මකනාධාතු කියලා ස්ඳදහනේ රනේකනේ. ඉතිනේ කම්වා
කම් අභිධමමය දැනකගන ඉනේන ක ාට තමයි කම්
කතේකරනේකනේ. නමුතේ කම් ිතේ හට ගනේන ක ාට, මම ඔයිට
ඉස්සකස්ලසලා චිතේත වීි පිළිෙඳද තා රන ක ාට තා ළා,
අරමුර් ේ පැහැදිලිව දැන ගනේන ක ාට අවශය ිතේ ක ාටස් ේ
තිකයනවා, මකනාධාතු කියලා. අර ච ේඛුවිඤසාර්කයනේ ගතේතු
අරමුර් පිළිගනේනා හිත හා අනේන ඒ ටි ට කියනවා, මකනා
ධාතුව කියලා. ඒ
ුස්ලස වශකයනේ හා අ ුස්ලස වශකයනේ
කෙකදනවා.
එතක ාට, කම් පඤසචවිඤසාර්යට අනතුරැව තිකයන
මකනාධාතුව
හැටියට
හඳදුනේවනේකනේ,
අාවජ්ශන
ිතේ.
පඤසචදසවාරාවජ්ජ්න ිතේ හා ස්ම්පටිච්ඡන ිතේ. කම්වා
මකනාධාතුව හැටියට හම්ෙ කවනවා.
එතක ාට, කමනේන කම් ිතේ තුළිනේ ද, කිිදු ධමමය ේ කනා දැන
ගනී. තව ගැටුර්ු ධමමය පමර් මයි දැන ගනේකනේ. ඒ මකනා
ධාතුකවනේද, ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව ඉපදුකර්ේ කියන
ස්ම්පටිච්ඡන ිතේ, පඤසචදසවාරාවජ්ජ්න ිතේ කියන කම්
ධමමයනේකගනේ ද, අර රෑපාරම්මර්ය පිළිෙඳදව දැන ගැනීම ේ
පමර්යි. ඒවා පිළිෙඳද විස්සතර,
ුස්ලස අ ස්
ු ලස දැන ගැනීම ේ
නැහැ
කියලා
කියනවා.
පඤසචනේනං විඤසාර්ානං
19

ස්මනනේතරාපි න කිඤසචි ධම්මං පටිවිජ්ානාති කියලා කිේකේ
ඒ යි.

පඤසචහි විඤසාකර්හි න කිඤසචි ඉරියාපථං

පසකපති : කම්

පඤසචවිඤසාර්යනේකගනේ ඉරියේ පවතේවනේන ෙැහැ. දැනේ අපි
ඉඳද ගනේනවා, හිට ගනේනවා, නැගිටිනවා, අැවිදිනවා කියන
ස්තර ඉරියේව ේ තිකයනවා කනේ ක කන ුට. එතක ාට, කම්
පඤසචවිඤසාර්කයනේ වදාවතේ ඉඳද ගැනීම කියන ෘතයය
රනේන ෙැහැ. පඤසචවිඤසාර්කයනේ
වදාවතේ නැගිටීම
කියන
ෘතයය
රනේන ෙැහැ. පඤසචවිඤසාර්කයනේ
වදාවතේ අැවිදීම, නිදා ගැනීම කියන කම් ඉරියාපථ කිිව ේ
කම් පඤසචවිඤසාර්යනේකගනේ රනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ.

පඤසචනේනං
විඤසාර්ානං
ස්මනනේතරාපි
න කිඤසචි
ඉරියාපථං
පසකපති : ඒ පඤසචවිඤසාර්යට අනතුරැව
උපදින මකනා ධාතුකවනේද, කිි ඉරියාපථය ේ කනා
කියලා කියනවා.

පඤසචහි විඤසාකර්හි න

රයි

ාය ම්මං න වචී ම්මං පට්ඨකපති

: කම් පඤසචවිඤසාර්කයනේ
ාය මම, මකනා මම, වචී මම
රනේන පුළුවනේ ම ේ අැතේකතේ නැහැ.

ාය මම කියලා කියනේකනේ, පරාර්ඝාතය, කස්ාර ම, ාමකයහි
වරදවා හැිරීම. කම්වා යිනේ රන වැරදි යි. ඒ වකගසම, ඒ
ාය මම,

ය උප ාර

ර කගන

රන කදසවලස.

වචී මම කියනේකනේ, කොරැ කියන, ක ේලාම් කියන, පරැෂ වචන
කියන, හිස්ස වචන කියන කම්වා වචී මම යි.
එතක ාට, කම්
ාය මම, වචී මම කියන කම් කිිව ේ
පඤසචවිඤසාර්කයනේ
රනේන පුළුවනේ
ම ේ නැහැ.
ච ේඛුවිඤසාර්කයනේ
වදාවතේ පරාර්ඝාතය ේ, කස්ාර ම්
කිරීම,
ාමකයහි
වරදවා
හැිරීම
රනේන
ෙැහැ.
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ච ේඛුවිඤසාර්කයනේ, කස්ාතවිඤසාර්කයනේ වදාවතේ කොරැ
කියනවා, ක ේලාම් කියනවා, පරැෂ වචන කියනවා, හිස්ස වචන
කියනවා කියන කම් ධමම කිිව ේ රනේන ෙැහැ කියන එ යි,
අපි තවතේ විදියකිනේ කිේකවාතේ කියනේකනේ.

පඤසචනේනං විඤසාර්ානං ස්මනනේතරාපි න ාය ම්මං
න වචී ම්මං පට්ඨකපති : ඒ පඤසචවිඤසාර්යට අනතුරැව
උපදින මකනාධාතුකවනේද, ඒ කිිව ේ

පඤසචහි විඤසාකර්හි න

රනේන ෙැහැ.

ුස්ලා ුස්ලං ධම්මං ස්මාදියති :

පඤසචවිඤසාර්කයනේ වදාවතේ කම් ුස්ලස අ ුස්ලස ධමමකයෝ
ිදසධ රනේන ස්මාදානය රනේන පුළුවනේ ම ේ නැහැ. ුස්ල
ධමමය ේ
කහෝ
අ ුස්ල
ධමමය ේ
රනේන,
කම්
පඤසචවිඤසාර්යනේකගනේ පුළුවනේ ම ේ නැහැ.

පඤසචනේනං විඤසාර්ානං ස්මනනේතරාපි න ුස්ලා ුස්ලං
ධම්මං ස්මාදියති : ඒ පඤසචවිඤසාර්යට අනතුරැව උපදින
මකනාධාතුකවනේ ද, ඒ ස්ම්පටිච්ඡන හා අාවජ්ශන අාදී ිතේ වලිනේ
ද ඒ කිිව ේ රනේන ෙැහැ.

පඤසචහි

විඤසාකර්හි

න ස්මාපජ්ජ්ති

:
පඤසචවිඤසාර්කයනේ ස්මවතේ වලට ස්ම වදිනේන පුළුවනේ
ම ේ නැහැ.

න වුට්ඨාති : ස්මවතේ වලිනේ නැගී ිටීම කියන එ

රනේනතේ

ෙැහැ.

පඤසචනේනං විඤසාර්ානං ස්මනනේතරාපි න ස්මනනේතරාපි
න ස්මාපජ්ජ්ති,
න වුට්ඨාති
:
පඤසචවිඤසාර්යට
ස්මනනේතරව උපදින මකනා ධාතුකවනේද, කම් කියන ස්මාපතේති
වලට ස්මවැදීම කහෝ නැගිටීම රනේන ෙැහැ.
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පඤසචහි විඤසාකර්හි න චවති : පඤසචවිඤසාර්කයනේ
චවති කියනේකනේ, චුත වීම ිදසධ කවනේකනේ නැහැ. අපි
මරර්ාස්නේන කමාකහාකතේ චුති ිත කියලා කියනේකනේ අපි. ඒ
කියනේකනේ චුති ෘතයය කහවතේ චුත විම ේ වදාවතේ පඤසච
විඤසාර්කයනේ කවනේකනේ නැහැ.

න උපසපජ්ජ්ති

: ඉපදීකම්
ෘතයය, පරතිස්නේධිය ුතේ, කම්
පඤසචවිඤසාර්කයනේ වදාවතේ ිදසධ රනේන ෙැහැ. ිදසධ
කවනේකනේතේ නැහැ. ච ේඛුවිඤසාර්, කස්ෝතවිඤසාර් අාදී කම්
කදසවලස

පඤසචනේනං
විඤසාර්ානං
ස්මනනේතරාපි
න චවති,
න උපසපජ්ජ්ති : පඤසචවිඤසාර්යට ස්මනනේතරව උපදින කම්
කියන මකනා ධාතුකවනේද, අර කියපු චුතවීම කහෝ ඉපදීම කියන
කදසවලස ිදසධ කවනේකනේ නැහැ.

පඤසචහි විඤසාකර්හි න ස්ුපති : පඤසචවිඤසාර්කයනේ
වදාවතේ නිදා ගැනීම ිදසධ කවනේකනේ නැහැ. නිදා ගැනීම
රන ිතේ ක ාටස් ේ තිකයනවා. එතක ාට නිදා ගැනීම කියන
කදස පඤසචවිඤසාර්කයනේ ිදසධ කවනේකනේ නැහැ.

න පටිෙුජ්ක්ධති :

අවදි වීම කියන
ෘතයය ේද, කම්
පඤසචවිඤසාර්යනේකගනේ එ කිනේ වතේ ිදසධ කවනේකනේ නැහැ.

න ස්ුපිනං පස්සස්ති : අනේන ඒ තේ වැදගතේ. ිහින දැකීම. ිහින
දැකීම ේ වදාවතේ කම් පඤසචවිඤසාර්කයනේ කවනේකනේ නැහැ.
දැනේ ඔෙ ස්මහරවිට කම් හීකනනේ එ එ කදසවලස දැ ලා අැති.
එ එ ඒවා අහලා අැති. අැකහනේ දකිනවා වකගස ඔෙ රෑප
දැ ලා තේ අැති. නමුතේ කම් ඒ හීකනනේ දකින රෑප
ච ේඛුවිඤසාර්ය ඉපදිලා දකිනවා කනකවයි. ඔෙ ිහිකනනේ
අහන ස්දසද කස්ාතවිඤසාර්ය ඉපදිලා අහනවා කනකවයි.
එකහනම් අපට දැනේ හීකනනේ ඉනේන ක ාට අැකහනේ දකිනවා
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හා ස්මානව, ඒ මකනෝ විඤසාර්කයනේ තමයි, ඒ හීන
දැකීකමනේ උපදින දැ ේම කවනේකනේ. රෑප දැකීම පුදග
ස ලයනේ අාදී
කම් අපට කපකනන ිදසධි, ස්දසද අහන කදසවලස ඒවාතේ ඔ ේක ාම
මකනා විඤසාර්කයනේ තමයි. අැකහනේ දකිනවා හා ස්මානව
අපි ඒවාට මුලා කවනවා.
නමුතේ ඒවා කම් ධමමකයස ස්ඳදහනේ කවනවා, ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස
කදසශනා ළා නම්, ිහින දැකීම ේ කම් පඤසචවිඤසාර්යනේ
කගනේ කවනේකනේ නැහැ කියලා ඒ එකහම ම තමයි. මකනෝ
විඤසාර්කයනේ ම තමයි, ඒ කදසවලස, ිහින දැකීම් අාදී කදසවලස
ිදසධ කවනේකනේ.

පඤසචනේනං
විඤසාර්ානං
ස්මනනේතරාපි
න ස්ුපති,
න පටිෙුජ්ක්ධති : පඤසචවිඤසාර්යට අනතුරැව උපදින ඒ
මකනා ධාතුකවනේද, ිහින දැකීම කහෝ අවදි වීම ිදසධ කවනේකනේ
නැහැ.

යථාව

වතේථු විභාවනා පඤසා

: කම් විදියට කම් වස්සතු,
පිළිෙඳදව කම් පඤසචවිඤසාර්යනේ පිළිෙඳදව විභාග කිරීකම් යම්
ඥානය ේ තිකයනවා නම්, වස්සතුව ේ තිකයනවා නම්, ඒවාට
තමයි, එ විකධන ඥානවතේථු කියලා කම් අභිධමම පර රර්කයස
කපනේවනේකනේ.
එතක ාට, කම් ිතේ ක ාටස්ස ටි , ඉතාමතේ වැදගතේ ක ාටස්ස
ටි
ේ. කම් ිතේවලිනේ කම්වා ඔෙ නැවත නැවත අහලා
දැනකගන කම්ක ේ අවකෙෝධය අැති ර ගනේන. එයිනේ අපට
පරාකයෝගි ජීවිතයට කගාඩ ේ වටිනවා.
අපි රෑපය ේ දකින ක ාට, ඒ දැකීම ිදසධ
ච ේඛුවිඤසාර්
ිකතනේ.
ස්දසදය ේ
කස්ාතවිඤසාර් ිකතනේ.

රනේකනේ කම්
අැකහනේකනේ,

එතක ාට, දැනේ ඔෙ කතේරැම් ගනේන කහාඳද නැහැ කම්
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කස්ාතවිඤසාර් ිත ඉපදිලා, ඒ ිකතනේ ස්දසද අහනවා.
ච ේඛුවිඤසාර් ිත ඉපදිලා, ඒ ිකතනේ රෑප ෙලනවා කියලා
කනකවයි. ඒ අැසීම් මාතරය, අැකහන ෙව ම කස්ාතවිඤසාර්ය.
කපනීම් මාතරය, කපකනන ෙව ම ච ේඛුවිඤසාර්ය. අනේන ඒ
විදියට තමයි.
එතක ාට, යම ේ කපසන ක ාට අපට කම් පිළිෙඳදව තිකයන
නුවර්තේ එ ේ අපි මුලාවට යනේකන නැතුව, ක කලස්ස වලට
යනේකන නැතුව, හිත රැ ගනේන පුදුමා ාර උප ාර කවනවා.
කමා ද, අපි ඒ දකින කදස අරමුර්ු කවලා, කනාකය ේ වි ෘති
අදහස්ස,
ුස්ලස අ ුස්ලස, ක කලස්ස අැති
ර ගනේනවා, දු ේ
උපදවා ගනේනවා.
නමුතේ අපට කම් ධමම ක ාටස්ස ටි දැන ගතේතා ම, කම් කපනීම
ිදසධ රන ිතට කම් දු
ේ අැති රනේන ෙැහැ, තරහ ේ අැති
රනේන ෙැහැ. කලෝභය ේ අැති රනේන ෙැහැ. අඩු ම තරමිනේ
කම් ඉරියේව ේ වතේ කම් හිකතනේ පවතේවනේන ෙැහැ. ිහිනය ේ
වතේ දැකීම ිදසධ රනේන ෙැහැ. ඒවා අකහසතු ිතේ ක ාටස් ේ.
කම්වා ුස්ලස ිතේ කනකවයි, ඒවා අ ුස්ලස ිතේ කනකවයි. ඒවා
හුදු අභිනිපාත මාතරකයනේ.
අැහැට ගැටුර්ු ඒ පරමාථණ ධමම දැන ගැනීම් වශකයනේ පමර් ේ
උපදින ිතේ ක ාටස් ේ කියලා, කමනේන කම් විදියට ඒ ිතේ
පිළිෙඳදව දැන ගතේතා ම, අපි වදාවතේ අර රෑපය ේ අරමු ර්ු
කවලා උපදින ක කලස්ස උපදවා ගනේකනේ නැහැ.
රෑපය විපරිනාම කවන ක ාට අැතිකවන දු ේ, අපි උපදවා
ගනේකනේ නැහැ. කමා ද, ඒ කපකනන කදස අරමුර්ු කවලා අපි
දු ේ අැති ර ගනේන ක ාට, කපකනන කදස, කපනීම ිදසධ රන
ධමමකයස ස්සවභාවය, එයා කතේරැම් ගතේතා ම, අර කියන, ඒ අප
තුළ අැතිකවන ඒ භයාන අ ුස්ලස වලිනේ මිකදනේන පුළුවනේ.
ඒ වකගසම, ඒ අප තුළ කොකහෝ උපදින දු ේ වලිනේ, කම් යථාථණය
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කතේරැම් ගතේතා ම, ඉතාමතේ පරකයෝජ්නවතේ, ඒ විදශශනා ඥානය
උපදවා ගනේන.
ඒ නිස්ා, කම් ිතේවල තිකයන කම් යථා ස්සවභාවය කහාඳදට
කතේරැම් ගනේන. පරාකයෝගි ව ඒ ිතේ වලට ගලපලා, ඒ තමනේ
තුළ පරාකයෝගි දැනුම ේ අැති ර ගනේන. ඒ අැති ර ගනේ න
එ
කොකහෝ පරකයෝජ්නවතේ කවනවා. කහාඳදයි කම් ක ාටස්ස
පිළිෙඳදව අපට ස්ා ච්ඡාකේ දී කනා කතේකරන යම ේ තිකයනවා
නම් තා රනේන කියලා මම අාරාධනා රනවා. අාරාධනා
රන ගමනේ අපට තව
ාලය ටි
ේ තිකයනවා. කම්
ස්ා ච්ඡාව රනේන.
පටිච්චස්මුපසපාදයට අදාලව අද කියන කම් අවයා ත
නිරකදසශය යටකතේ, අද අපට තා රනේන තිකයනේකනේ, කම්
ිතේ පිළිෙඳදව යි. අකහසතු ිතේ පිළිෙඳදව, අවයා ත යටකතේ.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා තමයි කම් ිතේවලට අදාළ වැදගතේ ක ාටස්ස ටි
මම මත ේ කර.
එතක ාට, අපි අාපහු දැනේ පටිච්චස්මුපසපාදයට ගිකයාතේ,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස විභංගයට ගිකයාතේ, අවයා ත නිරකදසශය
යටකතේ තා රනේන තිකයන කදසවලස ටි යි කම්.

තකම ධම්මා අවයා තා : යස්සමිං ස්මකය ාමාවචරස්සස්
ුස්ලස්සස්
ම්මස්සස්
තතේතා
උපචිතතේතා
විපා ං
ච ේඛුවිඤසාර්ං උපසපනේනං කහාති. උකප ේඛාස්හගතං
රෑපාරම්මර්ං තස්සමිං ස්මකය ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං,
විඤසාර්පච්චයා
නාමං,
නාමපච්චයා
ඡට්ඨායතනං,
ඡට්ඨායතනපච්චයා
ඵස්සකස්ා,
ඵස්සස්පච්චයා
කවදනා,
කවදනාපච්චයා භකවා, භවපච්චයා ජ්ාති, ජ්ාතිපච්චයා
ජ්රාමරර්ං, එවකමතස්සස් ක වලස්සස් දු ේඛ ේඛනේධස්සස්,
ස්මුදකයා කහාති.
කම් අවයා ත යටකතේ තිකයන අකහසතු
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විපා

ිතේවල,

ච ේඛුවිඤසාර්
ිත
තමයි
පටිච්චස්මුපසපාදකයසදී කපනේවනේකනේ.

කම්

මුලිනේම

කම්

එතක ාට කම් ච ේඛුවිඤසාර් ිත අැතිකවන ක ාට, ඒ ිත
අැති වුකනේ ක ාකහාමද, ඒ ිත අැති කවන ක ාට,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස
රියා
ධමමය
කමා
ේද?
ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංගවල කවනස්ස ම් කමානවාද? ඒ
පටිච්චස්මුපසපාද අංග ක ාකහාමද ිදසධ කවනේකනේ? හට
ගනේකනේ ක ාකහාමද, ඒවා උප ාර
රනේකනේ ක ාකහාමද
කියන එ
තමයි, කමතනදී දැනේ අපට
තා
රනේකනේ,
ච ේඛුවිඤසාර් හිත උපදින ක ාට.
එතක ාට, කම් ිතේවල විකශසෂ වැදගතේ ම් ටි
ේ තමයි, කම්
වකගස පටනේ ගනේන ක ාට අර අවිදයා වාරය. අවිදයාකවනේ
පටනේ ගනේන, අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාකරා කියලා කියන
අවිජ්ජ්ාමුල නය නැහැ.
ඒ වකගසම, ුස්ලස ිතේවල තිකයන ුස්ලමූලපච්චයා ස්ඞ්ඛාකරා
කියලා කියාපු ුස්ලමූල නයතේ නැහැ.
කම්වා

මුලිනේ

ක ලිනේම

පටනේ ගනේකනේ ක ාකහාමද?
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා
විඤසාර්ං
කියලා.
ඒ
කියනේකනේ
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං කියලා තමයි පටිච්චස්මුපසපාදය
මුලිනේම පටනේ ගනේකනේ.
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා කහෝ
අවිජ්ජ්ාපච්චයා කියලා කහෝ ඒ වාර කද ම කමතනදී නැහැ.
එතක ාට, කමතන දැනේ කපනේවනේකනේ අපට, කම් ිත පිළිෙඳදව
විස්සතර රනවා,
▪ යස්සමිං ස්මකය, යම් ස්මය ,
▪

ාමාවචරස්සස්
ාමාවචර

ුස්ල

ුස්ලස්සස්
මමය ේ
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ම්මස්සස්

තතේතා, එතක ාට,

ළ ෙැවිනේ,

ාමාවචර

ුස්ල

මමය ේ පුරැදු ළ ෙැවිනේ,
ිදසධ ර ගතේත ෙැවිනේ,
▪ විපා ං, ඒ

ාමාවචර

ුස්ල

ාමාවචර

ුස්ල

මමය ේ

මමයට අනුරෑප ව, විපා ා,

▪ ච ේඛුවිඤසාර්ං උපසපනේනං කහාති, දැනේ අනුරෑප ව ඒ
ච ේඛුවිඤසාර්ය හට ගනේනවා,
▪ රෑපාරම්මර්ං, රෑපය ේ අරමුර්ු කවලා. වර්ණ රෑපය ේ
අරමුර්ු කවලා. ඒ ිත, කස්ාමනස්සස් කහෝ කදාමනස්සස්
කනකවයි. උකපක්ෂා ස්හගත යි.
ඔනේන කම් ිත පිළිෙඳදව විගරහ

කර.

කම්ක නේ කලා ු කතාරතුර ේ අපට ිත පිළිෙඳදව ලැකෙනවා.
කම් ිත ාමාවචර ිත ේ. හැෙැයි, ඒ ාමාවචර ිත ේ වුනාට
කම් , ාමාවචර ුස්ල මමයාකගස විපා ිත ේ. කම් ිත,
ච ේඛුවිඤසාර් ිතට රෑපාරම්මර්ය ේ අරමුර්ු කවලා උපදින
ිත ේ. කම් උකපස ේෂා ස්හගත ිත ේ.
එතක ාට, කමනේන කම් ච ේඛුවිඤසාර් ිත පිළිෙඳදව
කපෞදසගලි කොකහෝ රැර්ු තමයි, දැනේ මීට කපර මම කිේකේ,
කම් ිකතේ ස්සවභාවය පිළිෙඳදව. එතක ාට, ඒ ඔ ේක ාම දැනුමතේ
එ ේ
තමයි කම් ිත පිළිෙඳදව දැනේ අපි
තා
රනේකනේ,
ිතනේකනේ, කමකනහි රනේකනේ.
එතක ාට ඒ ිත උපදිනේකනේ ක ාකහාමද?

තස්සමිං ස්මකය : එස්මකයහි,
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා

කමතන ස්ඞ්ඛාර කියලා
හැඳදිනේවක
ූ යස කමා
ේද? කච්තනාව. ඒ කච්තනාව කමා
ේද?
රෑප දැකීකම් කච්තනාව.
දැනේ ස්ඞ්ඛාරය,

විඤසාර්ං

:

ුස්ලස ිතේවල, අ ුස්ලස ිතේවල ස්ඞ්ඛාර
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තිකයනවා. නමුතේ කමතන ස්ඞ්ඛාරය කවනේකනේ, අර රෑප දැකීම
වශකයනේ උපදින ස්ඞ්ඛාරය යි. අපි ිතේ වශකයනේ ගතේකතාතේ,
පඤසචදසවාරාවජ්ජ්න ිත කියලා කියනේකනතේ, කමනේන කම් ිත
තමයි. දැනේ එතක ාට, කම් ස්ඞ්ඛාරය නැතුව ිත උපදිනේකනේ
නැහැ. දැනේ අපට රෑපය ේ, ච ේඛුපරස්ාදයට ගැටුර්ු පමර්කිනේ
උපදිනේකනේ නැහැ.
මම මුලිනේ තා රලා තිකයනවා, කම් අායතන හයට, අායතන
කිපය ටම එ වර අරමුර්ු ගැකටනේන පුළුවනේ. ස්දසදය ේ
අැකහනේන පුළුවනේ. රෑපය ේ දකිනේන පුළුවනේ. යට ස්සපශශය ේ
ලැකෙනේන පුළුවනේ. එ වර කවනේන පුළුවනේ. නමුතේ, එ වර
අායතන කීපය ට අරමුර්ු ගැටුර්ාට, කම් ඔ ේක ාම අරමුර්ු
ර කගන එ වර ිතේ උපදිනේන ෙැහැ කනේ. එකහම වුකනාතේ
ඒ මහා අවුල ේ කවනවා. ඒ නිස්ා තමයි, ඒ අරමුර්ු ක ාච්චර
අායතන වලට ගැටුනතේ, අපි කමකනහි රන, මනි ාරය අැති
ර ගනේන අරමුකර්ේ විතරයි ිත උපදිනේකනේ.
අනේන ඒ නිස්ා තමයි, අපට ක ාච්චර ස්දසද අැහුනතේ, ක ාච්චර
යට ස්සපශශය දැනුනතේ, අකපස අදහස් තිකයනේකනේ රෑපය
අරමුර්ු කිරීම නම්, ඒ
අරමුර්ු
ර කගන තමයි ිත
උපදිනේකනේ. ඒ නිස්ා, ඒ මනි ාරය කහවතේ ඒ රෑප දකිනේ න
ඕන කියන ිත තමයි රෑප දැකීම ල යුතු යි කියන ිත
තමයි කමතන ස්ඞ්ඛාරය හැටියට හඳදුනේවනේකනේ.
එතක ාට ඒ ස්ඞ්ඛාරය ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස කහෝ නැති, අර
කමකනහි කිරීම් මාතරය පමර් ේ අැති, ස්සවභාවය ේ තමයි ඒ
කච්තනාව තුළ තිකයනේකනේ. ඒ ස්ඞ්ඛාරය නිස්ාමයි ඒ
විඤසාර්ය උපදිනේකනේ.
එතක ාට
කම්
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා
ච ේඛුවිඤසාර් ිත යි.

විඤසාර්ං

කිේකේ

විඤසාර්පච්චයා නාමං : එතක ාට, ඒ විඤසාර්ය පරතය
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කවලා, ඒ ිකතේ තිකයන නාම ධමම, කමානවා ද? ස්බ්ෙචිතේත
ස්ාධාරන හත. එතක ාට, කමතැන ස්ස නේධ වශකයනේ
ගතේකතාතේ,
කවදනාස්ස නේධය,
ස්ඤසාස්ස නේධය,
ස්ඞ්ඛාරස්ස නේධය, කියන කම් නාම ධමම ටි . කම් නාම ධමම
ටි
ඉපදුකර්ේ, විඤසාර්පරතයකයනේ. කමාන විඤසාර්
පරතයය ද කමතැන ගනේකනේ? ච ේඛුවිඤසාර් පරතයකයනේ තමයි
කම් නාම ධමම ගනේකනේ.

නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං : ඒ නාමය, ඡට්ඨායතනය කහවතේ
විඤසාර්යටද පරතය කවනවා. එතක ාට, එතන ඡට්ඨායතනය
කිේකේ කමා
ේද? ඒ ච ේඛුවිඤසාර් හිතටම යි ඡට්ඨායතනය
කියලා කිේකේ.

ඡට්ඨායතනපච්චයා ඵස්සකස්ා : ඒ ිකතේ ච ේඛුස්ම්ඵස්සස්යට ඒ
ඡට්ඨායතනය පරතය කවනවා.

ඵස්සස්පච්චයා කවදනා : ඒ ස්සපශශය නිස්ා කේදනාව. කමා

ේද
කේදනාව? උකපස ේෂා කේදනාව. ඒ ස්සපශශය නිස්ා, අර
ච ේඛුවිඤසාර් ිකතේ තිෙුර්ු ඒ උකපස ේෂා කේදනාව තමයි
කමතන ගනේකනේ. ඵස්සස්පච්චයා කවදනා.

කවදනාපච්චයා
කවදනාපච්චයා
කියලා කමකහම
උපදින තර්ේහාව
උපදින අධිකමා
නැහැ.

භකවා

:

අපි ස්ාමානයකයනේ දනේකනේ
තර්ේහා. එ ේක ෝ කවදනාපච්චයා පස්ාකදා
කනේ දනේකනේ. නමුතේ, ඒ කවදනා පරතයකයනේ
වතේ, උපාදානය වතේ අර කියපු ුස්ල පැතේකතේ
ේඛයවතේ, කම් කිිව ේ කම් ිකතේ හට ගනේකනේ

එයට කහසතුව, අට්ඨ තාකේ ස්ඳදහනේ කවනේකනේ, ිත ේ ෙලවතේ
කිරීම ස්ඳදහා අවශය ධමම කමහි නැහැ. අර කියපු කම්වා
අකහසතු ිතේ නිස්ා, දැනේ අ ුස්ල කහසතු නැති නිස්ා, තර්ේහා
උපාදාන අැතිකවනේකනේ නැහැ. ුස්ල කහසතු නැති නිස්ා, අර
කියපු පරස්ාදය, අධිකමා ේඛය කියන ඒ ෙලවතේ රන කහසතු
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ටි තේ කම් පටිච්චස්මුපසපාදකයස නැහැ.
ඒ නිස්ා, කම් කවදනාපච්චයා භකවා කියලා, ක ලිනේම අර
කියන තර්ේහා උපාදාන කහෝ අධිකමා ේඛය කියන කම් කදසවලස
හට කනා කගන තමයි උපදිනේකනේ.
ඒ නිස්ා, ච ේඛු විඤසාර් හිත වතශමානකයස හට ගනේන ක ාට
ඔෙ අවකෙෝධ ර ගනේන ඕන පටිච්චස්මුපසපාදකයස අර ස්ූතර
ම
ර යට, අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං
අාදිය කියලා, ඒ නා නා ස්ඞ්ඛාකරා චිතේත ේෂර් වශකයනේ
කිේවාට, ඒ ිත හට ගනේන ක ාට, පටිච්චස්මුපසපාද ච ක
ර යස,
කමනේන කම් අංග ටි විතරයි රියාතේම කවනේකනේ. අවිදයා
මූල ය නෑ, ස්ඞ්ඛාර මූල ය නෑ, උපාදානය නෑ, ඒ වකගසම
තර්ේහාව නෑ. කම් ධමම, කම් පටිච්චස්මුපසපාද ච ය
ර අැතුකළස
තිකයන අංග ටි නැහැ.
එතක ාට, කවදනාපච්චයා භකවා කියන ක ාට, භවය හැටියට
කමතන හම්ෙකවනේකනේ, කවදනාස්ස නේධය, ස්ඤසාස්ස නේධය,
ස්ඞ්ඛාරස්ස නේධය, විඤසාර්ස්ස නේධය හට ගැනීමයි කමතන
භවය හැටියට හැඳදිනේකවනේකනේ.

භවපච්චයා ජ්ාති : භව පරතයකයනේ ජ්ාති කියලා කියනේකනේ
ස්ස නේධයනේකගස පහලවිම යි., ඒ ස්ස නේධයනේකගස ජ්රාමරර්ං,
බිඳදිම, විනාස්වීම තමයි ජ්රා මරර් හැටියට හැඳදිනේවූකයස.

එවකමතස්සස් ක වලස්සස් දු ේඛ ේඛනේධස්සස්, ස්මුදකයා කහාති :
කමකස්ස කම් දු ේඛස්ස නේධය, දු ේ රැස් හට ගනේනවා කියලා
ස්ඳදහනේ කවනවා.
කම් ිත ඔෙට කතේකරනවා. විකශසෂයි කම් ිත. කම් අකහසතු
ිත ේ නිස්ා තමයි කම් විකශසෂ ටි
තා කළස.
එතක ාට, කම්ක ේ අපි අර

තා
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රපු නය

ම
ර හතකරනේ අර

විඤසාර්පච්චයා නාමං, විඤසාර්පච්චයා නාමරෑපං,
නාමරෑපපච්චයා ස්ළායතනං, කියලා අපි ඒ විදියට නය ම
ර
හතර ේ තා ර කගන අාවා කනේ. ඒ නය රම හතකරනේ,
පළකවනි නය ම
ර ය විතරයි කම්ක ේ ලැකෙනවා කියලා අට්ඨ
තාකේ ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනේකනේ. ඒ තිකයන පළකවනි නය
ම
ර ය.
පරතය විකශසෂාරථ වශකයනේ කියලා අපි හඳදුනේවපු නාමපච්චයා
ඵස්සකස්ා කියලා හඳදුනේවපු නය රමය හා විඤසාර්පච්චයා
නාමරෑපං කියලා හඳදුනේවපු නය
ම
ර ය හා ඊට පස්සකස්ස
නාමරෑපපච්චයා ස්ළායතනං කියලා අනේතිමට හඳදුනේවපු නය
ම
ර ය කියලා කම් නය ම
ර
එ
ේ වතේ කම් පඤසච
විඤසාර්යනේකගනේ ලැකෙනේකනේ නැහැ.
ඒ
කහසතුව
තමයි,
විඤසාර්පච්චයා
නාමරෑපං,
නාමරෑපපච්චයා ස්ළායතනං කියන නය ම
ර කම් ට දානේන
ෙැරි, කම් ිතේවලිනේ රෑප ඉපැදසදවීම රනේකනේ නැහැ. රෑප
ඉපැදසදවීම කනා රන නිස්ා, කම් ිකතනේ විඤසාර්පච්චයා
නාමරෑපං කියලා පටිච්චස්මුපසපාදය කියනේන ෙැහැ.
ඒ වකගසම, කම් අායතන ඉපැදසදවීම කහෝ දියුර්ු වීම, හට ගැනීම
කනා
රන නිස්ා, නාමරෑපපච්චයා ස්ළායතනං
කියලා
කියනේනතේ ෙැහැ.
ඒ නිස්ා, අනේන ඒ නය ම
ර කද , කම් පඤසචවිඤසාර්ය
කහවතේ කම් අකහසතු ිතේවල හට ගනේකනේ නැති ෙව අට්ඨ
තාකේ ස්ඳදහනේ කවනවා.
එතක ාට ඒ විදියට තමයි කමනේන කම් ච ේඛුවිඤසාර් ිත
කනේ අපි විස්සතර කර. කස්ාතවිඤසාර්, ඝානවිඤසාර්,
ජිේහාවිඤසාර්, ායවිඤසාර් කියන කම් ිතේ ටි තේ ඒ
විදියම යි.
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එතක ාට, ඒ වකගස අර චතුෂස වල තිකයනවා, චතුෂස වල දැනේ
කහතු චතුෂස ය, ස්ම්පරයු ේත චතුෂස ය, අඤසඤමඤස ඤ
චතුෂස ය, කියන කම් චතුෂස ටි තිකයනවා.

තස්සමිං ස්මකය ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං ස්ඞ්ඛාර කහතු ං
කියලා කම් විදියට අර කහතු චතුෂස යතේ තිකයනවා. ඒ චතුෂස
ගැන කනකවයි මා කිේකේ, කම් චතුෂස , නැවත අර කියපු නය
ම
ර හතකරනේ, ඒ අනේතිම නය ම
ර ටි නැහැ කියන එ
තමයි, කිේකේ.
එතක ාට, කම් පඤසච විඤසාර්යනේකගනේ, කම් නය රම ගැන
ස්මාන නිස්ා, මම ඒ කදසවලස කවන කවනම
තා
රනේන
යනේකනේ නැහැ.
ඊට පස්සකස්ස, කම් හිත දැනේ ච ේඛුවිඤසාර් හිත ගතේකතාතේ, ඒ
ච ේඛුවිඤසාර් හිත අැතිකවන අා ාරය, අර කහසතු වශකයනේ,
පරතය වශකයනේ, ස්ම්පරයුක්ත වශකයනේ, අඤසඤමඤසඤ
වශකයනේ, කියන කම් නය හතකරනේ ම විස්සතර රනවා. ඒ
පරතය හතකරනේම විස්සතර
රනවා. නමුතේ, පරතය වශකයනේ
විස්සතර රාට, අවිජ්ජ්ා මූල නය, ස්ඞ්ඛාර මූල නය නැහැ.
ඒ වකගසම අර කියපු උපාදානය තර්ේහාව කියන කම් නය දාලා
විස්සතර රනේකනේ නැති එ තමයි කමතන කවනස්.

තකම ධම්මා අවයා තා: යස්සමිං ස්මකය
ාමාවචරස්සස්
ුස්ලස්සස්
ම්මස්සස්
තතේතා උපචිතතේතා
විපා ං
කස්ාතවිඤසාර්ං
උපසපනේනං
කහාති.
උකප ේඛාස්හගතං ස්දසදාරම්මර්ං, ඔනේන ඔය විදියට
ඊට පස්සකස්ස,

කස්ාතවිඤසාර්ය ක ටි
රලා, කපයයාලම්
රලා තමයි
කපනේවනේකනේ.
ඝානවිඤසාර්ං
උපසපනේනං
කහාති

උකප ේඛාස්හගතං ගනේධාරම්මර්ං; -කප- ජිේහාවිඤසාර්ං
උපසපනේනං කහාති උකප ේඛාස්හගතං රස්ාරම්මර්ං; -කපායවිඤසාර්ං
උපසපනේනං
කහාති
ස්ුඛස්හගතං
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කඵාට්ටබ්ොරම්මර්ං.
කම් විදියට ායවිඤසාර්ය උකපස ේෂා ස්හගත හා ස්ුඛ ස්හගත
කියලා කෙකදනවා කනේ. ඒ ටි ඔ ේක ාම ස්මානයි ඒවකගස.
කමා ද, ඒ ිතේ ඔ ේක ාම අකහසතු ිතේ නිස්ා. ඒ හැම ිත ේම
හට ගනේකනේ ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං කියලා.
ඒ වකගසම අනේතිකම් දී තිකයන, අර කියාපු කවදනාපච්චයා
තර්ේහා, කවදනාපච්චයා අධිකමා ේකඛා කියපු ුස්ලස අ ුස්ලසවල
තිකෙන, ඒ ධමම ටි ලැකෙනේකනේ නැහැ, කම් ිතේ කිිව වතේ.
ඒ නිස්ා, අර පළකවනි ච ේඛුවිඤසාර් ිත හා ස්මානයි.
කවනස් ට තිකයනේකනේ අරමුර් හා ිත විතරයි.
ඒ නිස්ා, මම කම්වා කවන කවනම තා රනේන යනේකනේ නැහැ.
අර ච ේඛුවිඤසාර් හිතට කියපු අා ාරයට දැන ගනේන.

ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං කියන ක ාට, ස්දසද අැසීම්
වශකයනේ කමකනහි
රන ිත තමයි ස්ඞ්ඛාරපච්චයා
කියනේකනේ. ඒ විදියට ිතට අදාලවම කතේරැම් ගනේන ඕන.
ඒ ිතේවල විස්සතරය තමයි කම් දිගට ම තිකයනේකනේ.
ඊළඟට අකහතු
ිතේ : කියන මකනා ධාතු අර කියන
ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව ම උපදින මකනාධාතුව,
ස්ම්පටිච්ඡන ිත, ඒ වකගසම අකහසතු
පඤසචදසවාරාවජ්ජ්න
ිත, කම් ිතේ පිළිෙඳදව තේ විස්සතර රනවා. ඒවා කවන කවන
ම අර කගන තා රලා තිකයනවා.

තකම ධම්මා අවයා තා: යස්සමිං ස්මකය
ාමාවචරස්සස්
ුස්ලස්සස්
ම්මස්සස්
තතේතා උපචිතතේතා
විපා ා මකනාධාතු උපසපනේනා කහාති උකප ේඛා ස්හගතා
රෑපාරම්මර්ං වා,
ස්දසදාරම්මර්ං වා,
ගනේධාරම්මර්ං වා,
රස්ාරම්මර්ං වා, කඵාට්ඨබ්ොරමමර්ං වා කියලා කම් මකනා
දැනේ කමතැන,
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ධාතුකේ විකශසෂතේවය තමයි, කම් ච ේඛුවිඤසාර් ිතට
අරමුර්ු කවනේකනේ රෑපාරම්මර්ය විතරයි. කස්ාතවිඤසාර්යට
අරමුර්ු කවනේකනේ ස්දසදාරම්මර්ය විතරයි.
හැෙැයි
කම්
මකනාධාතු
කියන
ිතේවලට,
අර
ච ේඛුවිඤසාර්කයස
අරමුර්තේ
අරමුර්ු
කවනවා.
කස්ාතවිඤසාර්කයස
අරමුර්තේ
අරමුර්ු
කවනවා.
ඝානවිඤසාර්කයස අරමුර්තේ අරමුර්ු කවනවා.
එතක ාට, ඒ ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව උපදින
ස්ම්පටිච්ඡන ිත, ඒ කියනේකනේ ඒක ේ අරමුර් පිළිගැනීම්
වශකයනේ උපදසදවාගනේන ිතේ.
▪ ඒ ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව නම් මකනාධාතු. ඒක ේ
අරමුර් රෑපාරම්මර්.
▪ එතක ාට, කස්ාතවිඤසාර්යට අනතුරැව මකනාධාතුව
කවන ක ාට, ඒක ේ අරමුර් ස්දසදාරම්මර්ය.
අනේන ඒ විදියට අාරම්මර්කයනේ, පඤසචවිඤසාර්යනේකගස
අාරම්මර්යනේ ියලසලම ගනේන පුළුවනේ කම් මකනෝධාතුවට.
නමුතේ කම් මකනෝධාතුතේ, ඒ විපා ිතේ. ඒ
මමයට අනුව
ලැකෙන ිත ේ කම් කම් මකනාධාතු ිත කියනේකනේ. කම්
මකනෝධාතු ිතුතේ අකහසතු ිතේ ටි
ේ. කම්වා ුස්ලස කහෝ
අ ුස්ලස ිද්ධ රන කදසවලස කනාකවයි.
අර අපි
තා
රා කනේ, මකනාධාතු කියලා. කම්
පඤසචවිඤසාර්යට ස්මනනේතරව උපදින, මකනාධාතුකවනේ
ිහින කනා දකී, කනා පිබිදී, චුත කනාකේ, නුපදී කියලා. ඒ
ඔ ේක ාම කම් ිතට අදාලයි. එතක ාට, කම් ිතේ හට
ගනේකනේතේ, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤසාර්ං කියලා මයි.
කම් ිතේවල තිකයන විකශසෂ කවනස් ේ හැටියට, කම් ිතේ වලි නේ
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අැති කවනස් ේ හැටියට කම් කවදනාපච්චයා අධිකමා ේකඛා
කියලා, කම් ුස්ලසවල විපා වශකයනේ මකනාධාතුව කපනේවන
ක ාට, අර අධිකමා ේඛය කියලා කියනේකනේ අරමුකර්ේ ෙැස්
ගැනීම කියන එ තිකයනවා අපට. අධිකමාක්ඛය කියන එ .
අධිකමා ේඛ පච්චයා භකවා. කමා ද අර ච ේඛුවිඤසාර්යට
වඩා ටි
ේ ිකතේ පරෙල භාවය ේ තිකයනවා. නමුතේ කම් ිතේ
අකහසතු යි. මමයට අනුරෑප ව ලැකෙන ිත ේ. කම්වාකගනේ
විපස්සස්නා රනේනට කහෝ ුස්ලස අ ුස්ලස අැති රනේන කහෝ
ාය මම කහෝ වචී මම රන ිතේ කනකවයි.
නමුතේ කම් හිත ටි
ේ පරෙල ිත ේ. කම් අර ස්බ්ෙචිතේත
ස්ාධාරර් චිතේත වලට අමතරව, චචති
ධමම ටි
ේ
උපදිනවා, පරකීර්ණ චචති
වශකයනේ. ඒ නිස්ා, කම්ක ේ
කේදනාවට අනතුරැව, අධිකමා ේඛය කියලා ධමමය ේ උපදිනවා.
අපි අර
ුස්ලස ිතේවල
තා
රපු වකගස, කම්
ුස්ල
විපා යනේකගස ද, කම් අකහසතු
විපා වල මකනාධාතුවට,
අධිකමා ේඛය කයදිලා තිකයනවා. අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා
කියලා, අධිකමා ේඛ පරතයකයනේ භවය හට ගනේනවා. අනිතේ ටි ,
ඔ ේක ාම ස්මානයි.
ඒ

ිදසධ කවන අා ාරය කපනේවනේකනේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස දී,
අධිකමා ේඛය කියනේකනේ කමා
ේද, භවය කියනේකනේ කමා
ේද,
කවදනාව කියනේකනේ කමා
ේද, කියලා ඒ විස්සතරය තමයි
තිකයනේකනේ.
ඊට පස්සකස්ස,

තකම ධම්මා අවයා තා: යස්සමිං ස්මකය ාමාවචරස්සස්
ුස්ලස්සස්
ම්මස්සස්
තතේතා
උපචිතතේතා
විපා ා
මකනාවිඤසාර්ධාතු උපසපනේනා කහාති උකප ේඛාස්හගතා
රෑපාරම්මර්ං වා, කම් තිකයනේකනේ මකනා ධාතුවට අනතුරැව
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උපදින ස්නේතීරර් ිත යි.
ඔෙ චිතේත වීි ඉකගන ගනේන ක ාට, විඤසඤ වීි ඉගන
ගනේනා අය දනේනවා අැති, කම් ස්නේතීරර් ිත කියලා
කියනේකනේ, ච ේඛුවිඤසාර්ය ඉපදුර්ාට අනතුරැව, ඒ අරමුර්
පිළිගැනීම් වශකයනේ උපදින ිත ේ තිකයනවා, ඒ ට
ස්ම්පටිච්චන ිත කියනවා. ඒ පිළිගතේත අරමුර් කමා
ේද
ඉපදුර්ාට කියලා තීරර්ය රන ිත ේ තිකයනවා. හැෙැයි
කම් තව හරියටම කම් අස්වලස කදස, කම් ස්ම්මුති වශකයනේ
ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස වශකයනේ දැනගැනීම කවලා නැහැ. නමු තේ
අරමුර් පිළිෙඳදව තීරර්ය
රනවා, කමා
ේද කම් . ඒ
ුස්ලය ේ කහෝ අ ුස්ලය ේ කවනේන කපර, කම් තීරර්ය රන,
අරමුර් පිළිෙඳදව විමස්ා ෙලන ිතට කියනවා, ස්නේතීරර් ිත
කියලා. කම් ස්නේතීරර් ිත කියන, අභිධමම ස්ංගරහ ගරනේථවල
හඳදුනේවන ස්නේතීරර් ිත තමයි, කම් ධම්මස්ඞ්ගනිකයස, ඒ ිතම
නම් රනේකනේ කවන නමකිනේ, මකනාවිඤසාර් ධාතු කියලා.
මකනාවිඤසාර්ධාතු යි කියලා හඳදුනේවනේකනේ අර ස්නේතීරර්
ිත තමයි.
එතක ාට, ස්නේතීරර් ිතතේ අකහසතු ිත ේ. ඒ වාකගස ම, කම්
ිතතේ, මමයට අනුරෑප ව ලැබිච්ච විපා ිත ේ. කම්වා ුස්ලස
කහෝ අ ුස්ලස ිතේ කනකවයි, ස්නේතීරර් ිත කියන එ . ඒ තේ
අර කියාපු පඤසචාරම්මර්යනේම අරමුර්ු රනේන පුළුවනේ කම්
ිතට තේ.
ඊළඟට, ඒ ිකතේ තවතේ විකශසෂය ේ තිකයනවා, අ ුස්ල
පරතිස්නේධි ියලසලම කදනේකනේ කම් ස්නේතීරර් ිකතනේ. ඒ නිස්ා,
කම්
විකශසෂ යි. ස්නේතීරර් ිත කියන එ
විකශසෂයි.
එතක ාට, ඒ අපාකයස ඉපදුර්ා නම්, අපාකයනේ චුත විම ිදසධ
රනේකනේතේ කම් ිකතනේ. ස්නේතීරර් ිකතනේ. ඒ නිස්ා, කම්
අකහසතු ිත ේ වුනාට, කම් ිකතනේ පරතිස්නේධි ෘතයය හා
චුති ෘතයය කියන කම් ෘතය කද ද රනේන පුළුවනේ.
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කම් ිත, කස්ාමනස්සස් උකප ේඛා කියලා කෙකදනවා, ුස්ලය
තුළ. ුස්ලය තුළ කස්ාමනස්සස් ස්නේතීරර්ය හා උකප ේඛා
ස්නේතීරර්ය කියලා කද ට කෙකදනවා.
කමකත ේ කවලා මා තා කළස, ුස්ලයනේකගස විපා අකහසතු
ිතේ. ුස්ල මමය ේ රලා, ුස්ල මමයට අනුරෑප ව ලැකෙන,
අකහසතු විපා ිතේ පිළිෙඳදව තා කර.
ුස්ලයට අනුරෑප ව ලැකෙන, අකහසතු විපා ිතේ පිළිෙඳදව
තා රා. ුස්ලයට අනුරෑප අකහසතු විපා ිතේ අට ේ
තිකයනවා. ච ේඛු, කස්ාත, ඝාන, ජිේහා, ාය කියන විඤසාර්
පහ යි, අකහසතු මකනා ධාතුවයි, අකහසතු මකනා විඤසාර්
ධාතුව කියන කම් ුස්ල යු ේත කස්ාමනස්සස් ස්නේතීරර්ය හා
උකපස ේෂා ස්නේතීරර්ය කියන ිතේ තුන යි. ඒ ඔ ේක ාම අට යි.
එතක ාට කම්වා, ුස්ල විපා ිතේ ටි . අකහසතු විපා .
පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතා ම, කම් පටිච්චස්මුපසපාද විභංගකයස
අ ුස්ල විපා ටි
ේ තිකයනවා, ඒ කවනම තා රලා
තිකයනවා. නමුතේ කම් ිතේවල ස්සවභාවය, කම්වා අකහසතු ිතේ
නිස්ා, කම්වායිනේ කිි ධමමය ේ
රනේන ෙැරි නිස්ා,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංගවල කවනස් ේ නැහැ. කම්වාකගනු තේ
රෑප උපදසදවනේන ෙැහැ. අ ුස්ලස විපා ච ඛ
ේ ුවිඤසාර්ය කනේ,
අ ුස්ල විපා කස්ාතවිඤසාර්ය ගතේතතේ, ඒ කදසවලස වලිනේ,
අර ුස්ල විපා වකගසම, ඒ ිතේ වලිනේ ද කිිව ේ රනේ න
ෙැරි ිතේ ක ාටස් ේ. අභිනිපාත මාතරකයස. ඒ කියනේකනේ, අරමුර්
ගැටුර්ු මාතරය පමර් ේ දැන ගනේන ිත ේ තමයි, කම් අ ුස්ල
විපා ිතේ ටි තේ.
එතක ාට ඒවාකගස කවනස් තමයි, අපි කවනස් හඳදුනා ගනේකනේ
ඉෂසට අරමුර් ේ දැකීම වශකයනේ හට ගතේකතාතේ, ඒවා ුස්ලයට
ලැකෙන ිතේ. අනිෂසට අරමුර් ේ හම්ෙ වුකනාතේ, ඒ අ ුස්ල
විපා ය ේ වශකයනේ ලැකෙන ිත ේ. අනේන ඒ විදියට තමයි,
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ිතේ කද ,

ුස්ලස අ ුස්ලස වශකයනේ කවනේ

ර ගනේකනේ.

දැනේ අපි ෙුදධ
ස දශශනය දකිනවා, ඒ වකගසම ඉෂසට වූ පරිය
අරමුර් ේ අපට දකිනේනට ලැකෙනවා. ස්සවභාවකයනේම පරිය
අරමුර්ු. ඒවා අපට ුස්ලස රපු නිස්ා ලැකෙන විපා ිතේ.
ඒ වකගසම, අපට ලැකෙන මිතයාදෘෂසටි දශශනයනේ දකිනේන
ලැකෙන ඒවා, ඒ වකගසම අපට අමනාප වූ කදසවලස දකිනේ න
ලැකෙනවා. කම්වා අ ුස්ලය නිස්ා ලැකෙන ිතේ ක ාටස් ේ. ඒ
නිස්ා ඒවා ුස්ලස අ ුස්ලස වශකයනේ කවනේ කවනේකනේ අනේන ඒ
විදියට යි.
නමුතේ, ඒ විපා
ිතේවලයි, අ ුස්ල විපා
ිතේවලයි
පටිච්චස්මුපසපාද නය ම
ර ය ගතේතා ම, කවනස් ේ නැහැ. ඒ ඒ
අරමුකර්ේ ස්හ ඒවාකයස ස්ඞ්ඛාරකයස ස්සවභාව වලද කවනස් ේ
නැහැ. ඒවා අර අරමුර් දැන ගැනීම වශකයනේ උපදිනවා. ඒ
ිකතේ ඉෂසට අනිෂසටභාවය අනුව තමයි ුස්ලස අ ුස්ලස කවනේ
රලා තිකයනේකනේ.
ඒ නිස්ා
ිතේ ටි
නය අ
කවනස්

කම් පටිච්චස්මුපසපාදය, මම අ ුස්ල විපා අකහසතු
තේ කම්ක නේ ම අවස්නේ රනවා. කම් පටිච්චස්මුපසපාද
ුස්ල විපා යනේකගසද, කම් හා ස්මාන මයි. කිිදු
ේ නැහැ.

නමුතේ අපි
ක ාකහාමද?

තා

රන ක ාට,

තා

රලා තිකයනේකනේ

තකම ධම්මා අවයා තා: යස්සමිං ස්මකය
ාමාවචරස්සස්
අ ුස්ලස්සස්
ම්මස්සස්
තතේතා උපචිතතේතා විපා ා
රෑපාරම්මර්ං කියලා, ඒ විදියට තමයි මාතෘ ා කවනේකනේ.
අර
ුස්ලය කියපු තැනට අ ුස්ලය දාලා, විපා ය ඒවා
ඔ ේක ාම එ යි.
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ාමාවචරස්සස්
ුස්ලස්සස්
ම්මස්සස්
කවනුවට,
ාමාවචරස්සස් අ ුස්ලස්සස්

තතේතා
ම්මස්සස්

කියනවා

තතේතා.

අ ුස්ල
මමය ේ
ළ
ෙැවිනේ,
විපා
වශකයනේ
ච ේඛුවිඤසාර්ය උපදී කියලා තමයි තා රනේකනේ.
ඒ විදියට, කම් ුස්ල විපා ිතේ, අ ුස්ල විපා
පටිච්චස්මුපසපාදකයස විස්සතර කවලා තිකයනවා.

ිතේ, කම්

ඒ අතර අ ුස්ල විපා යනේකගස කවනස් හැටියට, අර ස්නේතීරර්
ිත ගතේතා ම,
ුස්ලකයස උකප ේඛා ස්නේතීරර්ය හා
කස්ාමනස්සස් ස්නේතීරර්ය කියලා ිතේ කද
ේ තිකයනවා.
අ ුස්ලකයස, උකප ේඛා ස්නේතීරර් ිත විතරයි තිකයනේකනේ.
ඒ අ ුස්ල ස්නේතීරර් ිකතනේ තමයි, අර කියාපු අපාකයස ඉපදීම
අාදී කම් කදසවලස ිදසධ රනේකනේ. ුස්ල ස්නේතීරර්කයස දී, ස්ුගති
අකහසතු උපසපතියනේ ිදසධ කවනවා.
දැනේ ස්ුගතිකයස ඉපදිලා, මනුස්සස් කලෝක ේ ඉපදිලා, ජ්ාති අනේධ
ජ්ාති, අංග වි ල කවලා, ක ළකතාලු වකගස උපදින කදසවලස
තිකයනවා කනේ. ඒ ඉපදීම රනේකනේ කම් ුස්ල විපා අකහසතු
ිතේ වලිනේ ඒ පරතිස්නේධි ෘතයය රනේකනේ. ඒ ිකතනේ ම චුති
ෘතයයතේ රනවා.
අ ුස්ලකයස අර කියාපු අපාකයස ඉපදීම කියන එ , කම් අ ුස්ල
විපා ස්නේතීරර් ිකතනේ තමයි රනේකනේ. ියලු ම අ ුස්ලස.
ක ායි තරම් අ ුස්ලස රතේ, අ ුස්ල ිතේ ියලසකලස ම, කමාන
අ ුස්ලය
රතේ, අානනේතරිය පාප මම අ ුස්ලය ේ
රතේ,
පරතිස්නේධි කදනේකනේ, කම් අකහසතු අ ුස්ල විපා ිකතනේ.
අ ුස්ලයනේට පරතිස්නේධි කදන කවන ිතේ නැහැ.
ුස්ලයනේට පරතිස්නේධි කදන ිතේ තිකයනවා. දැනේ ාමාවචර
ුස්ල මම ළා ම, ාමාවචර විපා ිතේ කියලා පරතිස්නේධි
කදන ිතේ තිකයනවා. රෑපාවචර ිතේ වලට රෑපාවචර පරතිස්නේධි
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කදන ිතේ තිකයනවා. හැෙැයි ඒ රෑපාවචර, අරෑපාවචර,
ාමාවචර වලට කවන කවනම පරතිස්නේධි ිතේ තිකයනවා.
හැෙැයි, අ ුස්ල ධමමයනේකගස, ක ායි තරම් අ ුස්ල
ළතේ,
පරතිස්නේධි විපා
කදනේකනේ, කම් කියාපු අ ුස්ල විපා
ස්නේතීරර් ිකතනේ.
ඒවා තමයි එහි අැති විකශසෂතේවය. අංග වශකයනේ කලා ු
කවනස් ේ නැහැ.
දැනේ කම්ක ේ පටිච්චස්මුපසපාද විභංගය තා රන ක ාට, ඒ
අ ුස්ල විපා කවනම තා රලා තිකයනවා. ුස්ලස විපා
ටි එ ට තා රලා තිකයනවා.
දැනේ අකහසතු
ුස්ල විපා ටි
ස්කහසතු
ුස්ල විපා ටි තේ තා
තා රා.

තා රලා, ඊට පස්සකස්ස,
රනවා. ගිය වර ඒ මම

ස්කහසතු
ුස්ල විපා , අර ාමාවචර ඥානස්ම්පයු ේත වූ, ිතේ
ටි . අර
ාමාවචර කස්ාමනස්සස්ස්හගත ඥානස්ම්පයු ේත
ස්ස්ං ාර අස්ං ාර ිත, කස්ාමනස්සස්ස්හගත ඥානවිපසපයු ේත
ස්ස්ං ාර අස්ං ාර, උකප ේඛා ස්හගත. කම් විදියට ාමාවචර
ුස්ලස ිතේ අට වකගසම, විපා ිතේ අට ේ තිකයනවා කනේ.
කම් පටිච්චස්මුපසපාදය කම් අවයා ත යටකතේ අර අකහසතු
විපා ිතේවලට අනතුරැව තමයි තා රලා තිකයනේකනේ .
නමුතේ මම ඒ ටි අර ඉස්සකස්ලසලා ගිය වර කදසශනාවට ම අදාළ
රලා තා ළා.
එතක ාට, ඒ ටි තමයි. තව විස්සතර තා රනේන තිකයනවා.
නමුතේ කගාඩ ේ කම්වා පිළිෙඳදව තා කරාතේ, ස්සවභාවකයනේ
කම් මාතෘ ා ටි
ේ ගැඹුරැ නිස්ා, කොකහෝ අය ද අාධුනි නිස්ා
කම් විස්සතර කගාඩ ේ කියනේන ගියහම ඒ පැටැලිලි ස්හගත
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කවනවා.
ඒ නිස්ා අද කම්, අවයා ත නිරකදසශකයස අකහසතු ිතේ යටකතේ
රන විස්සතරය විගරහය කදසශනාව මම කමතැනිනේ අවස්නේ
රනවා. කම් පිළිෙඳදව නැවත නැවත කදසශනාව අහලා මුලි නේ
කියපු රැර්ු ාරර්ා කහාඳදට අවකෙෝධ ර ගනේන. ධාරර්ය
ර ගනේන. කතේරැම් ගනේන උතේස්ාහ දරනේන. කියලා මම
අාරාධනා
රනවා. කම්ක ේ අත හැරැර්ු යම් ක ාටස් ේ
තිකයනවා නම් අපි ඊළඟ කදසශනාකේ දී
තා
රනේන
ෙලාකපාකරාතේතු කවනවා. මග හැරැර්ු යම් වැදගතේ ක ාටස්ස
තිකයනවා නම්.
ඊළඟට අපට තා රනේන තිකයන ක ාටස්ස ඒ නිස්ා යි. තව
අපට කදසශනා වාර එ කිනේ කද කිනේ කහෝ කම්
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අභිධමමභාජ්ණීය නය
රම අවස්ාන
රනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා අද තා
කර අපි ස්මාකලෝචනය ේ වකගස
කරාතේ, ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය යටකතේ තිකයන අවයා ෘත
නිරකදසශකයස තිකයන අකහසතු
අවය ෘත කහවතේ ඒ
අකහසතු යනේකගස විපා
අවයා ත කහවතේ විපා
ිතේ ටි
තමයි අපි තා කර. කම් අවයා ෘත කියන වචනයට ෙය
කවනේන එපා. නමුතේ අපි දැනේ කලකහියට අපි හඳදුනන
හැටියට අපි තා කරාතේ විපා යි. අ ුස්ල විපා ිතේ ටි
තමයි අපි තා
කර. ඒ අකහසතු
විපා
ිතේවල
ුස්ල
විපා , අ ුස්ල විපා කියලා ක ාටස්ස කද
ේ තිකයනවා. ඒ
කදසවලස හට ගනේනා අා ාරය, ඒ කදසවලස උපදින ක ාට ඒ ිත
හට ගනේන ක ාට පටිච්චස්මුපසපාදකයස අංගවල ිදසධිය
කවනේකනේ ක ාකහාමද, පටිච්චස්මුපසපාදයට අනුරෑප ව ඒ ිතේ
හට ගනේකනේ ක ාකහාමද, පරතය වීම වශකයනේ තමයි අද අපි
තා කළස.
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ඒ නිස්ා කම් පිළිෙඳදව කහෝ කවනතේ දහම් ගැටළු කහෝ තිකයනවා
නම් ස්ා ච්ඡා
රනේන ඉඩ අව ාශ කදමිනේ, මකගස
ධමමානුස්ාස්නාව අවස්නේ රනවා.
හැමකදනාටම කතරැවනේ ස්රර්යි.
ස්ම්මා ස්ම්ෙුදු ස්රර් යි.

විශාඛා මහතේමිය (අපැහැදිලියි):- කතරැවනේ ස්රර්යි, ස්සවාමීනේ
වහනේස්, දැනේ ඔය චිතේත වීිවල ච ේඛුවිඤසාර් ... පටනේ
ගනේකනේ අපි ... මට තා රලා ... ස්සවාමීනේ වහනේස්, දැනේ ඔය
චිතේත වීිකයස තිකයනවා කනේ ජ්වනේ ිතේ හත ේ කියන එ .
ඉතිනේ එතක ාට ඒක ේ ක ාකහාම ද
මමය, දැනේ
මකනෝවිඤසාර්ය හරහා කිේවා කනේ මමය කම් ෙලවතේ මම
ිද්ධ කවනේකනේ. දැනේ කම් ච ේඛුවිඤසාර්ය වකගස ඔය
පඤසචවිඤසාර්කයනේ පටනේ ගතේකතාතේ ඉස්සකස්ලසලා චිතේත
වීිවල ක ාකහාමද කම් ජ්වනේ ිතේවල මමය, ඒවා ක ාකහාම
ද කියලා කපාඩ්ඩ ේ ...

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඒවකගස ඒ ච ේඛුදසවාර චිතේත වීිය ේ
කියලා අපි කියනේකනේ. කස්ෝතදසවාර චිතේත වීි කියලා. එතක ාට
ච ේඛුදසවාර චිතේත වීිය ජ්වනේ මට්ටකම් එතක ාට තමයි මම
ිදසධ කවනේකනේ. ඊට කමහා තිකයන ච ේඛුවිඤසාර්
ස්ම්පටිච්ඡර්, ස්නේතීරර්, කවාතේථපර් කම් වාකගස මම ිතේ
කනකවයි. ඒවා විපා
රියා ිතේ. එතක ාට, ජ්වනේ ිතේ
ච ේඛුදසවාර චිතේත වීිය ජ්වනේ හත ේ තිකයනවා. එතක ාට
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එ චිතේතවීිය ේ ගතේතහම ඒ ිකතේ තිකයන ජ්වනේවල කලා ු,
ෙලවතේ මම ිද්ධ කවනේකනේ නෑ. කමා ද, ඒ මමය ේ ෙලවතේ
කවනේන නම් ඒවාකගස අාකස්සවන පරතයය ේ කවනේන ඕන.
එතැන එ වර හත ේ උපදින නිස්ා එතැන අාකස්සවනය ේ
තිකයනවා. නමුතේ ඒ කදසවලස මකනෝ විඤසාර්කයනේ අර කගන
නැවත නැවත ඒ කදසවලස ිතීම් වශකයනේ
රය
ි ාතේම කවන
ක ාට තමයි මම පථය ේ තුළ ඒවා ෙලවතේ මම ෙවට මම
ෙලවතේ කවනේකනේ. නමුතේ කමතැන මම කනාකවනවා කනකවයි.
මම කවනවා. ඒ මම කෙදලා තිකයනවා මුලිනේ උපදින ජ්වනේ
ිකතේ අාකස්සවනකයස පරතයය නැති නිස්ා, ඒ හිකතේ දිට්ඨධම්ම
වශකයනේ විතර යි විපා කදනේකනේ.
ඊට පස්සකස්ස ජ්වනේ වලට අාකස්සවන පරතයය ලැකෙන නිස්ා ඒ
කදසවලසවල උපපජ්ජ්කේදනීය වශකයනේ විපා කදනේන පුළුවනේ
ම තිකයනවා. අවස්ාන ජ්වනේ ිතේ ගතේතහම, අවස්ාන ජ්වනේ
ිතේ කද ඒ කෙදීම ඔය ස්ංගරහ ගරනේථවල ස්ඳදහනේ කවලා
තිකයනවා. අවස්ාන ිතේ කදක තේ වස්සතු දුවමලතාවය නිස්ා ඒ
කියනේකනේ රෑපකයස අායුෂය අවස්ාන වීකගන යනවා. චක්ඛු
පරස්ාදකයස අායුෂතේ අවස්ාන වීකගන යනවා. ඒ නිස්ා කම් මුලස
ජ්වනයට අාකස්සවන පරතයය කනා ලැබීම නිස්ා ඒ මමය දුවමල
යි. අවස්ාන ජ්වන ිත වස්සතු දුවමලතාවය නිස්ා ඒ ිතුතේ දුවමල
යි. නමුතේ මැද ජ්වනේ ිතේ පහ ගතේතහම, මැද ජ්වනේ ිත
ගතේතහම, ඒ ටි තමයි අර කදපැතේකතේ ම අාකස්සවන පරතයයතේ
ලැකෙනවා. වස්සතු ස්සවභාවයතේ ෙලවතේ නිස්ා. ඒ ජ්වනේවල තමයි
ඔය ඒ ිතේවල මම ටි
ේ ෙලවතේ කවලා තිකයනේකනේ.
එතක ාට එ වීිය ේ අර කගන ඒ වීිකයස දුෙලවතේ ස්සවභාවය
මමකයස ෙලවතේ ස්සවභාවය කියන එ තමයි ඒ විස්සතර කර.
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නමුතේ අපි ස්ම්මතය ේ වශකයනේ ගතේකතාතේ, ඒ ස්නේතතිය ේ
වශකයනේ ගතේකතාතේ, ඒ එ චිතේත වීිය ඒ මම ඒ තරම්
ෙලවතේ කේ ය යි කියනේන ෙැහැ. අපට රෑපය ේ දකින ම් ඒ
වාකගස වීි රාශිය ේ එනවා. එතක ාට ඒ වාකගස
මකනෝවිඤසාර්ය වශකයනේ ඒ චක්ඛුදව
ස ාරයට අරමුර්ු කවච්ච
රෑපය අරමුර්ු
ර කගන මකනෝ විඤසාර්කයනේ නැවත
නැවත ුස්ලස අ ුස්ලස ිදසධ කවනවා අතීත අරමුර්ු අරමුර්ු
ර කගන. ඒ අරභයා. අනේන එතක ාට තමයි ඒවාකගස කගාඩ ේ
ෙලවතේ භාවය ිද්ධ කවනේකනේ. නමුතේ අර චක්ඛුදව
ස ාර, කස්ෝත
දසවාර, විතේත වීි ජ්වනේවලතේ
මමය ේ තිකයනවා. නමුතේ
ස්ාකපසක්ෂව ඒ ඒතරම් ෙලවතේ නැහැ. කතරැවනේ ස්රර් යි.

උතේතරර් කමකහණිනේ වහනේකස්ස (අපැහැදිලියි):- කතරැවනේ
ස්රර්යි අකපස හාමුදුරැකවෝ. ච ේඛුවිඤසාර් ිකතේ ... ිතේවල
... අකපස හාමුදුරැවකනේ. දිට්කඨ දිට්ඨමතේතං විදශශ නා කවනේකනේ
දිට්කඨ දිට්ඨමතේතං ස්ුකතස්ුතමතේතං කවනේකනේ, එතක ාට
එතැන ස්ංඛාරපච්චයා විඤසාර්ං එතැන ස් ස්සකවලා නැහැ
කනේ. ... මනස් ... අරමුර් ේ ... ඒ ... එකහම කනේ ද අකපස
හාමුදුරැවකනේ?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- අාපහු මට චුට්ට ේ පැහැදිලි
පරශසන රැ:- ඒ කියනේකනේ අකපස හාමුදුරැවකනේ, ...

රනේන.

ුස්ලස අ ුස්ලස
ිද්ධකවනේකනේ ... එතක ාට ඒ ිත ම දිට්ඨමතේතං
ස්ුකතස්ුතමතේතං ... විදශශනා ිත ම කනේ ද? එතැන ... පච්චයා
... දැනේ මාගශය වඩන ක කන ේ ...
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ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- එකහම කනකවයි. චක්ඛුවිඤ්ඤාර්ාදී ිතේ
ගතේතහම ඒ ිතේවලිනේ, දැනේ අර කිේ දිට්කඨ දිට්ඨමත්තං කියලා
දැකීම දැකීම පමර් ේ
ල යුතු යි කියලා අර දාරැචීරිය
ස්සවාමීනේ වහනේකස්සට මත ේ කර, ඒ විපස්සස්නාව පිළිෙඳදව.
නමුතේ කමතැන ඒ ිත ඒ දැකීම දැකීම ේ පමර් යි ඒ ිත
රනේකනේ. ච ේඛුවිඤසාර් ිකතනේ. ඒ ඒ විදියට ම මකනෝ
විඤසාර්කයනේ දකිනේන කියන එ යි ඒ දිට්කඨ දිට්ඨමත්තං
භවිස්ස්ති කියලා ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස කපනේනුකේ. එතක ාට
දිට්කඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්ස්ති කියලා අපට අරමුර්ු කවනේන ඕන
චක්ඛුවිඤ්ඤාර් හිත ම යි. ස්ුකත ස්ුතමත්තං භවිස්ස්ති කියලා
ඒ අැහීම අැහීම පමර් ේ ිද්ධකවනේකනේ අැසීකමනේ අවස්නේ
රනේකනේ, ඒ අවස්නේ කවනේකනේ කස්ෝතවිඤසාර්ය පමර් යි.
ඒ කදස, අැකහන කදස පිළිෙඳදව විස්සතර කහෝ ඒ ිකතේ ුස්ලස
අ ුස්ලස නැහැ. ඒ නිස්ා ඒ දැ පු කදස දැකීම ේ පමර් යි විදියට
විපස්සස්නා ඥානය ුයි අරමුර්ු රනේන කියලා තමයි එතැන
අපි ඥානය වශකයනේ ගතේතහම. දැ පු කදස දැකීම ේ පමර්යි
විදියට විපස්සස්නා ඥානයකිනේ අරමුර්ු රනේකනේ කියලා තමයි
එතැන අපි ඥානය වශකයනේ ගතේතහම. නමුතේ ඒ ිත අැතුකළස
එකහම ඥානය ේ නැහැ. ඒ ිත අැතුකළනේ එකහම ඥාන
ෘතයය ේ
රනේනතේ ෙැහැ. හිකතේ හිකතේ ස්සවභාවය තවතේ
ිතකිනේ විපස්සස්නා ඥාන ිතකිනේ කම් විදියට දැ ේවිය යුතු යි
කියන එ යි කමතැන පැහැදිලි කර ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස.

පරශසන රැ:-

එතක ාට
අකපස
හාමුදුරැවකනේ
එතැනේදී
ස්ංඛාරපච්චයා විඤසාර්ං කියන උකපසක්ෂා ිත කනකවයි කනේ
ද අකපස හාමුදුරැවකනේ? ඔෙවහනේකස්ස දැනේ කදසශනා
රපු
ුස්ලයට අ ුස්ලය ේ ිද්ධකවනේකනේ නෑ ... ඒ නිස්ා ... නෑ කනේ
ද අකපස හාමුදුරැවකනේ?
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ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ. විපස්සස්නා ිත උකපක්ඛාස්හගත
කවනේනතේ පුළුවනේ. කස්ෝමනස්සස් කවනේනතේ පුළුවනේ. නමුතේ
අරමුර්ු කවලා තිකයනේකනේ අර චක්ඛු විඤසාර් උකපසක්ෂා
ස්හගත ිත ේ තමයි අරමුර්ු කවලා තිකයනේකනේ. කතරැවනේ
ස්රර් යි.

... මහතේමිය (අපැහැදිලියි):- කතරැවනේ ස්රර් යි, ස්සවාමීනේ
වහනේස්, ... පඤසචඋපාදානස්ස න්ධය ... භවය අැස්ුකරනේ ඒ
ගැන කපාඩ්ඩ ේ විස්සතර රලා කදනවා ද ස්සවාමීනේ වහනේස්. ...
....

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- එතැන දැනේ අපි ඔය පටිච්චස්මුපසපාදය
අපි අර ස්නේතතිය ේ වශකයනේ එතන ෙැලුකේ උපාදානය
උපාදානපච්චයා භකවා කියලා
මම භවය, උතේපතේති භවය
කියලා ක ාටස්ස කද
ට කෙදුවා. එතක ාට කමතැන දී
කවදනාපච්චයා භකවා කියලා කියනේකනේ එතක ාට කමතැන
භවය කියන එ හට ගනේනවා කියන එ කනේ. භව කියනේකනේ
කවනවා. හට ගනේනවා. උපදිනවා කියන එ යි. භවය කියලා
කියනේකනේ.
එතක ාට කමතැන භවය කියලා හැඳදිනේවූකේ ඒ චිතේතක්ෂර්
වාකගස ිත ේ අැතුකළස යි භවය ේ කපනේනනේකනේ. එතක ාට
ඒ ට ඒ ිකතේ තිකයන ස්ස න්ධයනේ කයදීම ම යි. ඒ
ස්ස න්ධයනේකගස පහළවීම ම යි භවය කියලා කියනේකනේ.
එතක ාට ඒ ඒ භවය තුළ මම භවය කියලා එතැන මම
පථය ේ පරතිස්න්ධි විපා තිකයන මම භවය ේ ස් ස්සකවනේකනේ
නැහැ. නමුතේ මම පරතයය ේ තිකයනවා.
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අපි ඔයිට ඉස්සකස්ලසලා තා රලා තිකයනවා මම පරතයය
පිළිෙඳදව. ඒ මම පරතයය තා රනක ාට ස්හජ්ාත මම පරතයය
හා නානාක්ෂණි
මම පරතයය කියලා ක ාටස්ස කද
ට
කෙදනවා මම පරතයය. ස්හජ්ාත මම පරතයය කියනේකනේ, ඒ
ිකතේ චිතේත චචති
ධමම උපදසදනේන යම් ශ ේතිය ේ
උවමනා රනවා. උතේස්ාහය ේ. ඒ
මම පරතයය කියලා
කියනේකනේ චිතේත චචති යනේ උතේස්ාහවතේ
රනවන
ගතියට යි මම පරතයය කියලා කියනේකනේ. එතක ාට විපා
ිතේවලටතේ උපදිනේන යම් උතේස්ාහය ේ අවශය යි. ඒ හිකතේ ම
උතේස්ාහය ේ අවශය යි. ඒ
තමයි කමතැන
මම පරතයය
කවනේකනේ.
එතක ාට කමතැන භවය කියලා කිේකේ අපි අර මම භවය
කියලා හඳදුනේවන පරතිස්න්ධි විපා ය ේ කදනේන අප තුළ
කගාඩනැගිච්ච යම් කච්තනාව ේ තිකයනවා නම්, ඒ කච්තනාකේ
අනාගතය වදා හරි දවස් විපා කදනේන පුළුවනේ ශ ේතිය ේ
තිකයනවා. ඒ යි මමභවය කියලා කිේකේ. උතේපතේති භවය
කියලා කිේකේ ඒ කච්තනාකවනේ නිමමානයවන භවය භූමිය
කමා
ේ ද කියලා. ාමාවචර, රෑපාවචර, අරෑපාවචර කියන
කම් භූමිය කමා
ේද කියලා උතේපතේති භවය කිේකේ. අපි ඒ
තා කර පටිච්චස්මුපසපාදකයස ස්නේනති නය රමය ේ ගැන යි.
ඒ ක්ෂණි නය රමකයස දී කමතැන චක්ඛුවිඤ්ඤාර් ිතේවල
භවය හැකදනක ාට එකහම භවය ේ කමතැන ස් ස්සකවනේකනේ
නැහැ.
ඒ කියනේකනේ කවදනාපච්චයා භකවා කියන ක ාට ඒ මම භවය
වශකයනේ අනාගතකයස ඒ ිකතනේ පරතිස්න්ධි විපා
කදනේන
පුළුවනේ අවස්සථාව ේ කහෝ ඒ ිකතනේ යම් භූමිය ේ නිමමාර්ය
වීම ේ, නිමමාර්ය කිරීම ේ කහෝ කියන ාරර්ාව ේ කම් භවය
කියන කියන ාරර්ාව., කම් ිත ගතේතහම ඒ ිත අැතුකළස
කේදනා පච්චයා භකවා කියන එ තුළ, එකහම ෘතයය ේ
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කමතැන කවනේකනේ නැහැ. කමතැන භවය හැටියට හැඳදිනේවූකේ
ඒ ස්ස න්ධයනේකගස පහළවීම ම යි භවය. ඒ කමාකහාකතේ ිකතේ
පහළවීම, ඒ කේදනා ස්ංඥා ස්ංඛාරයනේකගස පහළවීම ම යි භවය.
ඒ ස්ස න්ධයනේකගස පහළකවනේන පරතයයවුකනේ කමා
ේ ද?
කේදනාව යි. ඒ ස්සපශශය නිස්ා අැතිකවච්චි කේදනාව නිස්ා ම ඒ
හිකතේ තිකයන ස්ස න්ධ ටි හටගතේතා. පහළවුනා. ඒ යි එතැන
භවය කියලා හැඳදිනේවුකේ. කවදනාපච්චයා භකවා කියලා. ඒ
භවපච්චයා ජ්ාති කියලා කිේකේ. ඒ කේදනාව නිස්ා
ස්ස න්ධයනේකගස ම ඉපදීම යි. ඒ ස්ස න්ධයනේකගස ම දිරීම,
විපරිර්ාමය ජ්රා මරර් හැටියට හැඳදිනේවුකේ.
ඒ යි ඒ පටිච්චස්මුපසපාදකයස අර අපි කියපු ස්නේතති වශකයනේ
ලැකෙන ජ්රා මරර් වාරය නෑ ඒක ේ. ඒ චිතේතක්ෂර්කයස
ජ්රාමරර්ය ේ පනවනේන ෙැහැ. ඒ නිස්ා අර පටිච්චස්මුපසපාදකයස
නය ම
ර වල ජ්රා මරර් වාරය කියලා එ
ේ නැහැ. නමුතේ
ජ්රාමරර්ය ේ අපට තා රනවා නම්, ඒ හිකතේ කගවීම ේ. ඒ
චිතේතචචති අරභයා ඒ බිඳදීම ම යි කමතැන මරර්ය කියලා
ජ්රාවහැටියට කපනේනුකේ. ඒ විදියට ඒ චිතේතක්ෂර් වශකයනේ
චිතේතක්ෂර්ය
ජ්රාමරර්ය ේ කපනේනනතේ පුළුවනේ කියලා
කපනේනුවා. එතක ාට, අර භවය කියන එ තේ අානේන ඒ වාකගස
අර ස්ස න්ධයනේකගස පහළවීම ම, එතක ාට ඒ ස්ස න්ධයනේකගස
පහළවීම කිේකේ කමා
ේ ද? අනාගතකයස එෙඳදු ස්ස න්ධයනේ
උපදසදවනේන පුළුවනේ ෙව කියන එ කනකවයි එතැන භවය
කියනේකනේ. ඒ චක්ඛුවිඤ්ඤාර් ිතතේ ස්මග ම ඉපදිච්චි ඒ
ස්ස න්ධ, කේදනා ස්ස න්ධය, ස්ඤසා ස්ස න්ධය, ස්ංස්ස ාර
ස්ස න්ධය කියන ඒ ස්ස න්ධ ටි ම යි භවය හැටියට හැඳදිනේවක
ු ේ.
කතරැවනේ ස්රර් යි.
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විනීතා ධමමවධමන මහතේමිය:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඔෙවහනේකස්ස ...
කතේරැම් රන ක ාට එ ස්ැරය ේ කියවුනා විපස්සස්නාව රන
ක ාට අපි මකනෝ විඤසාර්කයනේ ඔය චක්ඛුවිඤසාර්ය
අරමුර්ු රනේන ඕන කියලා. දැනේ, චක්ඛුවිඤසාර්ය හට
ගතේතාට පස්සකස්ස කනේ ද මකනෝවිඤසාර්ය හට ගනේකනේ?
මකනෝවිඤසාර්ය අැතිකවලා නැතිවුනාට පස්සකස්ස කනේ
මකනෝවිඤසාර්ය
හට
ගනේකනේ?
එතක ාට,
මකනෝවිඤසාාඤර්කයනේ ක ාකහාම ද නැතිකවච්ච ිත ේ
අරමුර්ු රනේකනේ? කියන ඔය පරශසනය මට හැම කවකලස ම
එනවා ස්සවාමීනේවහනේස්, ඔය කපාතේවල එකහම කියවනක ාට.
අපි විපස්සස්නාව රන ක ාට රනේකනේ හැම කවකලස ම මුලස
ිත යි අරමුර්ුකවනේකනේ කියලා යි. එතක ාට මුලස ිතේ
හටකගන නැතිවුනා කනේ. පරශසනය, පස්සකස්ස, ක ාකහාම ද ඊළඟ
... ඒ අරමුර්ු රනේකනේ කියන පරශසනය මට එනවා. ඒ
රැර්ා රලා කතේරැම් රනේන පුළුවනේ ද?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- හා කහාඳද යි කම් මකනෝවිඤසා ර්ය
කියලා කියනේකනේ, අපි අහලා තිකයනවා ඒ ඒ ිතේවලට රනේන
පුළුවනේ
ෘතයය ේ
හඳදුනේවනවා.
ඒ
අතර
මකනෝ
විඤසාර්කයනේ අරමුර්ු කිරීම් වශකයනේ ස් ල ධමමකයෝ ම
අරමුර්ු රනේන පුළුවනේ. ස් ල ධමමකයෝ කියනේකනේ රෑප, ශබ්ද,
ගන්ධ, රස්, කපාට්ඨබ්ෙ, කම් ධමමකයෝ ද, ස්ම්මුති ධමමකයෝ ද,
පරමාථණ
ධමමකයෝ
ද,
අරමුර්ු
රනේන
පුළුවනේ.
මකනෝවිඤසාර්යට හැකියාව ේ තිකයනවා, අතීත ධමමකයෝ ද,
අනාගත ධමමකයෝ ද, වතශමාන ධමමකයෝ ද නිවමානය විිනේ
ියලසල අරමුනු කිරීකම් හැකියාව මකනෝවිඤසාර්යට
තිකයනවා.
එතක ාට දැනේ අපි අකපස නැතිකවච්චි, අපි කියමුක ා අපි අකපස
තාතේතා නැතිවුනා කියලා. නැතිකවච්චි තාතේතා නැහැ.
එතක ාට ඒ තාතේතා කියන අපි ස්ම්මුතිය ගතේතතේ ඒ රෑපය
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දැනේ නැහැ. නමුතේ අපට ිහි රනේන පුළුවනේ. එකහම
ධමමතාවය ේ අපි දනේනවා. කවන ෙව .ේ එකහනම් කම් හිතට
පුළුවනේ අරමුර් නිරැද්ධවුනතේ, නිරැකද්ධවච්චි ධමමය නැවත
අරමුර්ුකිරීකම් හැකියාව ේ ඒ හිතට තිකයනවා. දැනේ ක ාකහාම
ද කවනේකනේ කියලා අපට ඔපසපු රනේන කිේකවාතේ එකහම
ඔපසපු රනේන ෙැහැ ඒ . ඒ හිතේවල තිකයන ධමමතාවය යි අපි
කතේරැම් ගනේන ඕන. හිතට හැකියාව ේ තිකයනවා අරමුර්
නිරැද්ධවුනතේ නිරැද්ධකවච්චි ධමමය නිරැද්ධවුනතේ නැවත කවනතේ
ිතකිනේ, විකශසෂකයනේ මකනෝවිඤසාර් ිකතනේ ඒ නැති කදස,
නිරැද්ධකවච්ච්චි කදස අරමුර්ු රනේන. ඒ විදියට තමයි. හට
කනාගතේ කදසතේ අරමුර්ු රනේන පුළුවනේ.
ෙුදුරජ්ාර්නේ වහනේකස්ස නම ේ අනාගතය ගැන අරමුර්ු ර
විස්සතර
රනවා.
පැහැදිලි
රනවා.
ඒ
විදියට
මකනෝවිඤසාර්යට හටකනාගතේ අනාගතයම අරමුර්ු රනේ න
පුළුවනේ. එතක ාට ඒ ඒ විෂකයස තිකයන හැකියාව ේ. ඒ නිස්ා
අපි එතැන කතේරැම් ගනේන ඕන කම් හිතට කමකහම හැකියාව ේ
තිකයනවා. ඒ නිස්ා තමයි ඒ හිකතනේ අර නිරැද්ධකවච්චි
චක්ඛුවිඤසාර් හිත අරමුර්ු රනේන පුළුවනේ. නිරැද්ධ කවච්චි
වර්ණරෑපය අරමුර්ු
රනේන පුළුවනේ හැකියාව ේ ඒ හිතට
තිකයනවා. ඒ වකගස විවිධ ෘතයයනේ තිකයනවා කනේ කදසවලසවල.
අනේන ඒ වාකගස කම් මකනෝවිඤසාර්යට හැකියාව ේ තිකයනවා
නිරැද්ධකවච්චි කදස අරමුර්ු රනේන. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒක ේ කිි
පරශසනය ේ නෑ. අපට ඒ හිතට අරමුර් නිරැද්ධවුනතේ, ඒ හිකතනේ
ඒ කදස අරමුර්ු රලා දැන ගනේන පුළුවනේ
ම තිකයනවා.
කමා ද, කම් හැම කවලාකේ ම හිතට දැනීමට ඒ අරමුර්
තිබියයුතු යි කියලා ධමමතාවය ේ නැහැ. හැෙැයි අැතැම් ිතේ
තිකයනවා, අරමුර් ස්තයවශකයනේ ම තිකයනේන ම ඕන. ඒවා
තමයි දැනේ අද අපි තා රපු චක්ඛු කස්ාත ඝාර් ජිේහා ාය
කියන කම් ිතේවලට හැම කවලාකේ ම අරමුර් පැවැතිය යුතු
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යි. තිබිය යුතු යි අරමුර්ු රනේන. හැෙැයි මකනෝවිඤසාර්යට
අරමුර් තිබිය යුතු යි කියලා නැහැ. දැනේ අපි කියමු ස්ම්මුතිය
කියන එ .
අපි ක ෝපසපය කියලා කියනවා. ක ෝපසපය කියලා කමා ුතේ
නැහැ කනේ. ස්තය වශකයනේ කමානවාද කියලා කමා ුතේ නැහැ.
නමුතේ ඒ අකපස අරමුර්ු රනවා. ඒ ස්ම්මුති අරමුර් යි.
එතක ාට ඒ නිරැද්ධ කවච්චි කදසද අරමුර්ු රනවා. ඒ නිස්ා
හිතට අරමුර්ු ගනේන ස්තය වශකයනේ ම තිකයනේන ම ඕන
කියලා ධමමතාවය ේ නැහැ. නැති කදස තේ ිතට අරමුර්ු රනේ න
පුළුවනේ ම තිකයනවා. ඒ ධමමතාවය කතේරැම් ගනේන විතර යි
අපට අවශය කවනේකනේ. කතරැවනේ ස්රර් යි.

රැවනේ මහතා (අපැහැදිලියි):- කතරැවනේ ස්රර් යි ස්සවාමීනේ
වහනේස්,
දැනේ
අපි
අර
කම්
චිතේත
වීිකයස
දී,
පඤසචදසවාරාවරජ්නය ට,
එතක ාට,
ඒ
කියනේකනේ
පඤසචවිඤසාර් කියන තැනිනේ එහාට යන ක ාට එතැන
ස්සවාමීනේ වහනේස්, ...ක ාට මකනෝධාතුකවනේ ක කරන කදය ේ
ද? එතක ාට මකනෝවිඤසාර්ය එතැන අැස්ුරැ රකගන
එකහම කදය ේ ...

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- එතැන මහතේමයා, මකනෝධාතුකවනේ
ක කරනේකනතේ ස්ම්පටිච්ඡන ිත යි. ස්නේතීරන ිත
මකනෝවිඤසාර්ධාතුකවනේ අයිතිකවනේකනේ. එතක ාට ඒ
මකනෝධාතුව කියලා කියනේකනේ තේ අර පඤසචදසවාරකයනේ,
පඤසචවිඤසාර්කයනේ ච ේඛුදව
ස ාරකයනේ ගතේතු අරමුර්ු
මකනෝවිඤසාර්යට, මකනෝවිඤසාර්ධාතුවට ගැනීම ස්ඳදහා
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අතරමැදිව උපදින උප ාර කදය ේ තමයි කම් මකනෝධාතුව
කියලා කියනේකනේ. ඕ
ච ේඛුද්වාරය ේ හරහා අාපු එ
ේ.
ක ලිනේ ම අරමුර් මකනෝ විඤසාර්කයනේ ම ගතේතා නම්
මකනෝධාතුව
අවශයතාවය ේ
නැහැ.
එකහනම් කම්
ච ේඛුද්වාරය ේ හරහා එන නිස්ා මකනෝවිඤසාර්යට දැනීමට
අමතරව හට ගනේනා ිත ේ කම් මකනෝධාතුව කියනේකනේ.
එතක ාට ස්ම්පටිච්ඡර් ිත කියනේකනේ මකනෝධාතුව යි.
ස්නේතීරර් ිත කියනේකනේ මකනෝවිඤසාර්ධාතුව යි. හැෙැයි
කම් ිතේ කද ම මම ිතේ කනකවයි. ුස්ලස ිතේ කනකවයි. ඒවා
විපා ිතේ ක ාටස් ේ. කතරැවනේ ස්රර් යි.

ෙර්ේඩාර මහතා (අපැහැදිලියි):- කතරැවනේ ස්රර් යි ස්සවාමීනේ
වහනේස්, මම කම් කවන වුරැවතේ අහලා නැති ... ිත ගැන.
දැනේ මටතේ ... අභිධමම ... අපට අහුකවලා නැහැ.
...
රහතනේවහනේකස්සට අැතිවන ිත ේ පිළිෙඳදව ... රහතනේ
වහනේකස්ස
විතර ේ
කනකවයි.
දැනේ
ෙුදු
පකස්සෙුදු ,
මහරහතනේවහනේකස්සලා ියළුම කදනාට පිරිනිවනේ පානා
අවස්සථාකේ දී දැනේ අපට දැනේ මරර්ාස්නේන කමාකහාකතේ දී දැනේ
අනාගාමී ස් ෘදාගාමී කස්ෝවානේ අාදී ියලු ම ... ස්තේත්වයනේටම
අැතිකවනවා කනේ දැනේ කම් ධමම... චුතිය. ඒ අනුව පටිස්න්ධිය
කනේ ලෙනේකනේ. ... රහතනේවහනේකස්සට චුති ිත ... ඒ ට
කියනේකනේ ... චිතේතය කියලා. ... කනේද? ... ස්ංස්ාරකයස ...
පවතේවාකගන ... රහතනේවහනේකස්ස ... නැතුව ... කලසිකයනේ
එ ේට ... චිතේතය කියලා කියනවා.
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ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔවු ඔවු ස්ාමානය අයකගස චුතිිත කියලා
කනේ හඳදුනේවනේකනේ. නමුතේ කමතැන ... චිතේතය කියලා මමතේ
දැ ලා
තිකයනවා.
අහලා
තිකයනවා.
විකශසෂකයනේ
රහතනේවහනේකස්ස නම ට ඒ උනේවහනේකස්සකගස පරිනිවමානය
කහවතේ චුතිය කපනේනනක ාට ඒ විදියට හඳදුනේවලා තිකයනවා.
ඒ කපනේනනේකනේ අර කිේවා වාකගස ස්ංස්ාරකයස කමකත ේ අාපු
ිතේ කමකතකිනේ අවස්ාන යි. අවස්ාන ිත හැටියට විකශසෂකයනේ
හඳදුනේවනේන ඕකනේ නිස්ා තමයි ඒ විදියට විකශසෂ නම ේ දාලා
තිකයනේකනේ.

පරශසනය:- හාමුදුරැවකනේ අර ඉස්සකස්ලසලා පරශසනය

දී ස්ඳදහනේ
රා කම් මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කියන එ මට කතේරැනා. ...
කදසවලස අරමුර්ු රන එ මකනෝවිඤසාර්ය කියලා. ුස්ලස
අ ුස්ලස ිතේ කස්සරම. ඒ වුනාට මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කියන
මට එ වැඩිය පැහැදිලිවුකනේ නැහැ. අරමුර්ු රනවා කියන
එ කතේරැකනේ නෑ මට.

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- අාපහු කියනේනක ෝ. මට ඒ

හරියට

කතේරැකනේ නැහැ.

පරශසන රැ:-

මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කියන එ
අවකෙෝධවුකනේ නැහැ. මකනෝවිඤසාර්ය අවකෙෝධවුනා.

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- හරි හරි. එ

මට

ම කදසට තමයි ඒ නම් කද
තිකයනේකනේ. එ ම ධමමය යි. මකනෝවිඤසාර්ය කිේවතේ,
මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කිේවතේ එ ම ිත යි හඳදුනේවලා
තිකයනේකනේ. එතැන දැනේ මකනෝවිඤසාර්ය කියලා කියනේකනේ
විඤසකඤයය, දැනගනේනා අථණකයනේ මකනෝවිඤසාර්ය කියලා
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කිේකේ. මකනෝධාතුව කියලා කියනේකනේ ස්සවභාව වශකයනේ.
ස්තේත්ව පුදසගල කනාවන, හුදු ස්සවභාව දැන ගැනීම් ස්සවභාව
මාතරය ේ කියන අථණකයනේ මකනෝධාතු කියනවා. ච ඛුධාතු,
රෑපධාතු, ච ේඛුවිඤසාර්ධාතු කියලා අනේන ඒ වාකගස . ඒ
වාකගස කම් ධාතු අටකළාස් හැටියට ගනේකනේ ධාතුස්සවභාවකයනේ
හඳදුනන ක ාට ඒ අථණකයනේ තමයි මකනෝවිඤසාර්ධාතු කියලා
හඳදුනේවලා කියනේකනේ. විකශසෂය ේ නෑ. මකනෝවිඤසාර්ය යම්
කස්ස කතේරැම්ගතේතා නම්, ඒ මකනෝවිඤසාර්යට ම යි කම්
මකනෝධාතුව කියලා තේ හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ. ඒ හැඳදිනේවුකේ
අථණය ේ ස්ල ාකගන යි. ඒ කියනේකනේ, මකනෝවිඤසාර්ය
කියලා කියනේකනේ මනිනේ දැනගනේනා ිත කියන අථණකයනේ
මකනෝවිඤසාර්ය කිේවා. මකනෝධාතුව කිේකවතේ ඒ මනිනේ
දැනගනේනා ස්සවභාවය යි කියන අථණකයනේ මකනෝධාතුව කියලා
කිේකේ. එතක ාට මකනෝධාතු කියලා කිේකේ ස්තේත්ව පුදසගල
කනාවන දැන ගැනීම් ස්සවභාවය ේ කියන අථණකයනේ විතර යි.
ිත කදක ේ ම එ යි. ඒ කදක ේ කිි කවනස් ේ නැහැ.

පරශසන රැ:- එතක ාට හාමුදුරැවකනේ, අපි දැනේ ස්ඳදහනේ රපු
ච ේඛුවිඤසාර්ය කස්ෝතවිඤසාර්යට පරතයය අැතිකවනවා
කියනේකනේ ඔෙවහනේකස්ස ...

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඒ එතැන කිේකේ ස්නේතීරර් හිතට යි.
දැනේ ච ේඛුවිඤසාර්යට අනතුරැව උපදිනවා පිලිගැනීකම්
හිත ේ. ස්ම්පටිච්චන ිත කියලා. ඒ ට කියනේකනේ මකනෝධාතු
කියලා. ඒ මකනෝධාතුවට අනතුරැව ඒ අරමුර් තීරර්ය කිරීම
වශකයනේ උපදින ිත ේ තිකයනවා. අර මකනෝධාතුවට වඩා
ටි
ේ පරෙල යි. ඒ තේ මකනෝවිඤසාර්ධාතුව. ඊට පස්සකස්ස
මකනෝවිඤසාර්, ඒ විපා ිත ේ. අපි චිතේත වීිය නම්,
නම් අපි මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කහවතේ ස්නේතීරර් ිතට
අනුව උපදින ජ්වනේ ිතේ කියලා ක ාටස් ේ තිකයනවා. අපි
ඉස්සකස්ලසලාතේ
තා කර ජ්වනේ කියලා
මම වශකයනේ. ඒ
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ිතේවලටතේ කියනේකනේ මකනෝවිඤසාර්ධාතු කියලා තමයි.
ිකතේ ස්සවභාවය යි, ඒ වාකගස මම ුස්ලස අ ුස්ලස ස්සවභාවය
කවනස්ස. නමුතේ හිත එ ම හිත. එ ම හිත කියලා කියනේකනේ
ඔෙ කතේරැම් ගනේන එපා වැරැදි විදියට. නමුතේ ඒ
මකනෝධාතුවමතේ,
ච ේඛුවිඤසාර්යට
පස්සකස්ස
උපදින
මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කහවතේ ස්නේතීරර් ිතතේ, කිේකවතේ ඒ
අථණයම
මකනෝවිඤසාර්යම
තමයි.
ජ්වනේ
ිතුතේ
මකනෝවිඤසාර්ය ම තමයි. ඒ කද ම මකනෝධාතු හැටියට
හඳදුනේවනවා. ජ්වනේ ිත මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කියනවා.
ස්නේතීරර් ිතටතේ මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කියනවා. නමුතේ
කම් ස්නේතීරර් වශකයනේ ච ේඛුවිඤසාර්යට පස්ුව උපදින
මකනෝවිඤසාර් ධාතුව අකහසතු
යි. ඒ මකනෝවිඤසාර්
ධාතුවතේ
ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස කනා වූ
මමයට ලැබිච්චි
විපා ය ේ වශකයනේ. හැෙැයි ජ්වනේ, ඒ ිතට අනතුරැව උපදින
ජ්වනේ ිතේ වශකයනේ ස්ල න මකනෝවිඤසාර්ධාතුව කියන
එ , ඒ
ුස්ලස කහෝ අ ුස්ලස කවනේන පුළුවනේ. ඒවා ස්කහසතු
කවනේන පුළුවනේ. ඒවාකගස
මමිතේ, මුලාව අාදී කම් කදසවලස
උපදිනේන පුළුවනේ. ඒ මකනෝවිඤසාර්ධාතුව. එතක ාට ඒ නම
එ යි. ඒ ිකතේ කයකදන චචති ධමම අනුව අපි ඒ ිකතේ
කවනස් තමයි කවනේ රගනේකනේ. එකහම තමයි ඒක ේ කවනස්
තිකයනේකනේ.
කතරැවනේ ස්රර් යි.
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අපි රෑපය ේ දකිනක ාට, ඒ දැකීම ිදසධ
ච ේඛුවිඤසාර්
ිකතනේ.
ස්දසදය ේ
කස්ාතවිඤසාර් ිකතනේ.

රනේකනේ කම්
අැකහනේකනේ,

එතක ාට, දැනේ ඔෙ කතේරැම්ගනේන කහාඳද නැහැ කම්
කස්ාතවිඤසාර් ිත ඉපදිලා, ඒ ිකතනේ ස්දසද අහනවා.
ච ේඛුවිඤසාර් ිත ඉපදිලා, ඒ ිකතනේ රෑප ෙලනවා
කියලා කනකවයි. ඒ අැසීම් මාතරය, අැකහන ෙවම
කස්ාතවිඤසාර්ය. කපනීම් මාතරය, කපකනන ෙවම
ච ේඛුවිඤසාර්ය. අනේන ඒ විදියට තමයි.
එතක ාට, යම ේ කපසනක ාට අපට කම් පිළිෙඳදව තිකයන
නුවර්තේ එ ේ අපි මුලාවට යනේකන නැතුව, ක කළස්ස වලට
යනේකන නැතුව, හිත රැ ගනේන පුදුමා ාර උප ාර කවනවා.
කමා ද, අපි ඒ දකින කදස අරමුර්ක
ු වලා, කනාකය ේ වි ෘති
අදහස්ස, ුස්ලස අ ුස්ලස, ක කළස්ස අැති රගනේනවා, දු ේ
උපදවා ගනේනවා.
නමුතේ අපිට කම් ධමම ක ාටස්ස ටි දැනගතේතාම, කම් කපනීම
ිදසධ රන ිතට කම් දු
ේ අැති රනේන ෙැහැ, තරහ ේ
අැති රනේන ෙැහැ. කලෝභය ේ අැති රනේන ෙැහැ. අඩුම
තරමිනේ කම් ඉරියවුව ේවතේ කම් හිකතනේ පවතේවනේන ෙැහැ.
ිහිනය ේවතේ දැකීම ිදසධ රනේන ෙැහැ. ඒවා අකහසතු
ිතේ ක ාටස් ේ. කම්වා ුස්ලස ිතේ කනකවයි, ඒවා අ ුස්ලස
ිතේ කනකවයි. ඒවා හුදු අභිනිපාත මාතරකයනේ.
අැහැට ගැටුනු ඒ පරමාථණ ධමම දැනගැනීම් වශකයනේ පමර් ේ
උපදින ිතේ ක ාටස් ේ කියලා, කමනේන කම් විදියට ඒ ිතේ
පිළිෙඳදව දැනගතේතාම, අපි
වදාවතේ අර රෑපය ේ
අරමුර්ක
ු වලා උපදින ක කළස්ස උපදවා ගනේකනේ නැහැ.
රෑපය විපරිනාම කවනක ාට අැතිකවන දු ේ, අපි උපදවා
ගනේකනේ නැහැ. කමා ද, ඒ කපකනන කදස අරමුර්ක
ු වලා අපි
දු ේ අැති රගනේනක ාට, කපකනන කදස, කපනීම ිදසධ රන
ධමමකයස ස්සවභාවය, එයා කතේරැම් ගතේතාම, අර කියන, ඒ අප
තුළ අැතිකවන ඒ භයාන අ ුස්ලස වලිනේ මිකදනේන පුළුවනේ.

