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චිරං තිට්ඨතු සද්ධම්මො
සබ්්ෙසත්තො භවන්තු සුඛිතත්තො
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විස්තරාර්ථ සන්න සහිත
විශුද්්ිමාර්ගය
අතර්ගකථර්ාාායය්ග ්රීමතධ දුද්ධෝව ම ම ා ථධර්විප පරණීත
විශුද්ධි මාර්ගය
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iii

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ප්රස්තාවනා
න්මො තස්ස භගව්තො අරහ්තො සමමො සමෙුද්ධස්ස.
්රීමතධ ථවඥෙශාශාථනවය අ අතඅශයඅනධ ර්ගභ  ෙ පවවිද්ධද් තධ කථුපුතරයනට වෂධම
ෙ නඅෙගාණ ප පරතඅාභ යට ථෘජු ෙ ආයය්ග මාර්ග ථඛ්ය්ාත පරතඅපතධතඅය ඉෙ ධ ෙන දවවිනධ
පරතඅපතධතඅය ශීල-සමොධි-ප්රඥා මු්වයනධ පරකථාශනය කථපනු පඅණිථ ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ගය
ථේපාද්නය කථපන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. එ අ ථඛශාද්ය්ාර්ග ප්ධාකථය පරමු් වකථාට ඇතඅ වේ
පරථධතාෙනාෙ ශාථනමාමකථයනධ වර්ධ විශුද්ධිමාර්ගාෙතපණ පවය අ පරයතධන ද්නෙනු පඅණිථ
අවනධකථ ර්රන්ර්ාශරයවයනධ ද්, ඉතඅ ාථය පරෙෘතධතඅ ථඛකථනවයනධ ද්, ආාායගමතානු
ථාපවයනධ ද් කථපවණ පු ථේපඅනධඩණ පය වකථාට වර්න විවේාන පෙගකථ ෙව ථපයනු වව..
“විසුද්ධිති සබ්ෙමලවිරහිතං අචන්න්නප්සුසුද්ධො නිබ්ෙොනං ්වතබතබ්ෙං තස්සො
විසුද්ධියො මග්්ගොති=විසුද්ධිමග්්ගො”1 යනු ර්රනධර්ාර්ත ෙ අභ අවෝයාර්ග ව යඅනධ විශුද්ධි
ථඛ්ය්ාත ථඛශා ථවඥෙමවිප අත අතය්නධතපිශශුද්ධෝ ෙ නඅෙගාණ පයට මාර්ගය විශුද්ධිමග්ග නේ
වේ. ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ගය ථෙගපරකථාපවයනධ පරකථාශනය කථපන වේ ර්රන්ර්ය ද්
අවභ වොපපාාපවයනධ විථුද්ධිමර්ධර් නේ ෙන දෙ ද්ත යුතු “විසුද්ධියො මග්්ගො =
විසුද්ධිමග්්ගො” යන විර්ර ය පවෙගාකථධත ර්රන්ර්ාර්ත අභ අවෝගයාර්ගවයනධ ම ථඅද්ධෝ ය. වම අ
විථුද්ධි නේ නඅෙගාණ පය යඅ. මර්ධර් නේ අිර්වම පාය යඅ. “්මග්ගොති අධිගමූප්ෝයො
වුචන්ති” යනු කථී දවවිනධ අිර්ම ාභ යට උපාය මර්ධර් නේ ෙන දෙ ද්තයුතු. “නඅෙනට
මර් විථුද්ධිමර්ධර් නේ වේ” යනු වම අ නඅමධකථමගය යඅ.
“විදශුද්ධිමොගගය යි නි්්ප්යය්ගොය්යන් ්ලෝ් ෝත්තර මොගගය දතයුතුය. තුපප්ොය
්හයින් වනොහි ප්ූවගභොග මොගගය ද තන්නිශරය ථො ප්රෙන්ධය ද විශුද්ධිමොගගය යි ියනු
ලැ්බ්.”2 යන වේ පපාකථරමදා ු නවවඥන්රානවයනධ ද් වේ ර්රන්ර්යට විථුද්ධි මර්ධර් නාමය
දීවම අ ථමීචීනත්වය ෙය්කථධත වේ මවයඅ. ඒ වේ විශුද්ධි මාර්ගය ෙනා අ කථඅථඅතවවනකථධ අ
විදශගනොමොතර ෙශවයනධ ද්, කථඅථඅ තවවනකථධ අ ධය්ොන - ප්රඥා ෙශවයනධ ද්, කථඅථඅ තවවනකථධ අ
මගොදීන්න් ්ග් ෙශවයනධ ද්, කථඅථඅතවවනකථධ අ ශීලොදීන්න් ්ග් ෙශවයනධ ද්, කථඅථඅතවවනකථධ අ
ස්මෘතිප්රස්ථොනොදීන්න් ්ග් ෙශවයනධ ද් වද්ථ . වේ ර්රන්ර්යට ෙථධතු ෙ “සී්ලප්තිට්ඨොය”
යනාදී ර්ාර්ාවෙනධ ශී-ථමාි පරශා මු්වයනධ වම අ විශුද්ධිමාර්ගය ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
එව යඅනධ වේ ර්රන්ර්ය ර්ශධාිශත ථඛකථධවධශයා වර්ධ විශුද්ධියට මාර්ගය ෙ ශීය ද්
තෘමධණ පාථඛකථධවධශයා වර්ධ විශුද්ධියට මාර්ගය ෙ ථමාිය ද්, ද්ෘමධි  ථඛකථධවධශයා වර්ධ
විශුද්ධියට මාර්ගය ෙ පරශාෙ ද් ථෙගඥ  වද්ශනානුථාපවයනධ පරකථාශඅත ෙන දවවිනධ විසුද්ධිමග්ග
නේ ෙ දෙ ද්ත මවනවවි. ථඛෙය්ෙ ාපාර්ගය පඅණිථ ථඛශාකථර්නය ෙකථධතෙය් ව යඅනධ වම අ

1
2

විථුද්ධිමර්ධර් (දු:ෙ: 2463 මුරඅත2 2 පඅටුෙ
විශුද්ධිමාර්ග ම ා ථනය්ය (දු:ෙ: 2493 මුරඅත2 ප පඅටුෙ
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පටුන වෙත

“විසුද්ධිමග්ගං භොසිස්සං” යනධවනනධ ර්රන්ර්කථාපකථවය ම ථඛශාෙ කථවම ද්කථධෙතඅ.
විශුද්ධිමාර්ගය ර්රන්ර්ථධෙපපපවයනධ පෙථන දෙ ද්ත යුතු ය. අවඥර්ානුර්තථඛශා ව යඅනධ
අන්ෙර්ගථඛශා විථඅනධ ද් වමයඅනධ විද්ශගනා මාතරය ද්, ෝය්ාන පරශාෙනධ ද්, කථමගාදිය ය ද්, ශීාදිය ය
ද්, ථධමෘතඅපරථධර්ානාදිය ය ද් අවිවශධමවයනධ පෙථතතධ ශී ථමාි-පරශා මු්වයනධ වේ
ර්රන්ර්යම විශුද්ධිමග්ග නාමවයනධ ෙකථධතෙය් ව යඅනධ විවශධම ථඛශාවිථඅනධ ද් වම අ ථඛශාර්ගය
ද්ත යුතුය. ථමුද්ය විථඅනධ නඅෙනට මර් විශුද්ධිමාර්ගයවයඅ කථඅෙ ද් වම අ ශීයනධ ථමාියතධ
පරශාෙතධ අෙයෙ විථඅනධ විශුද්ධියට කථපවණ පු ෙනධවනනධ අෙයෙයකථධ පාථා විශුද්ධිය පය්ගාය
විථඅනධ වවදයඅ. එව යඅනධ වේ විශුද්ධිමර්ධර් යන නාමය අෙයොර්ගවයනධ වනා ර්අඅ ුණ පු
ර්ුණ පයට නඅමිතඅෙනධවනනධ නනමිතධතකථ වෙයඅ. “විශුද්ධිමොගගය යනු අවයවොතථග්ය්ුත ගු
නිමිත්ත වැ සිද්ධ වන ෙැවින් නනමිත්ති නොම ්වයි.”1 යන පපාකථරමදා ු නපපතඅ
ොනවයනධ ද් තද්ර්ගපරකථාශනය වෙයඅ.
වේ ර්රන්ර්කථපණ පවය අ නඅමිතධත ෙනා අ අනධතවඥනඅමිතධත යව, ො ය් නඅමිතධතයව යඅ
වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ දැකථධවිය වකථඅය. වම අ අනධතධනඅමිතධතය නේ විශුද්ධිය කථවමවතඅ කථුපුතරයනධ
නඅමිතධත කථවප අ උපනධ අනුකථේපාෙයඅ. ව ධ ෙනා අ ර්රන්ර්කථාපයනධ විථඅනධ ම “විසුද්ධි ොමො
සබ්්ෙප්ි නිසොමයථ සොධ්වො” යනධවනනධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. ථතධපුපවම කථුපුතරයනධ
වකථවප අ ප ළ ෙ ර්රන්ර්කථාපකථයනධවර්ධ කථපවණ පාෙ වමයඅනධ ව ළඅෙන දවවිනඅ.
ථතධකථෘතය්ශරෙණ පවය අ ඔෙුනධ වයද්වීවමනධ තමනධ වළ අ උපනධ කථුලුණ පුර්ුණ පය වමයඅනධ ඇරෑ
දැකථධෙු දෙ ද්තයුතු ය.
“ප්රතිප්න්ත ්යොගී ජනයන් අඥාන ුපර්ඥඥාන මූල අප්රතිප්ත්ති ුප්්ප්රතිප්ත්ති
්හ්තු සංසොර ුපුඃඛනයන් මුදනු සඳහො ්ම විශුද්ධිමොගගය
ෙැවින් ය්ථො ්ත
ප්රතිප්ද්ජනයන් ් ්රහි සමුත්ප්න්ත අනු මප්ොව අන්තර්ඥ නිමිත්ත යැ”2 යන වේ
පපාකථරමදා ුභ ූපතඅොනවයනධ ව ධ පව වදිය අ වෙයඅ. අනධතවඥනඅමිතධතය දැකථධෙුෙ ද් ො ය්
නඅමිතධතය වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ ද්කථධෙන ද් දෙ පවවනයඅ.
විභජ්ජවොතබ්සට්ඨොනං - ්ථසුයොනං යස්සසීනං
මහොවිහොරවොසීනං - වංසජස්ස විහොවි්නො
හදහන සඞ්ඝප්ොලස්ස - සුචිසල්්ලෙවුත්ති්නො
විනයෝොරයුත්තස්ස - යුත්තස්සප්ටිප්ත්තියං
ඛන්ති්සොරචන්්මත්තොදීන් - ගු භුසිත ්්ත්සො
අජ්්ෙසනංග්හත්වොන -

්රොන්්තන ඉමං මයො”3

1

විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 2 පඅටුෙ
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 2 පඅටුෙ
3
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 333 පඅටුෙ
2

Non-commertial Distribution

v

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

යන වේ ර්රන්ර්කථාපයනධ වර්ධ ථුර්ීතවයනධ ම ාවි ාප ෙඛශවය අ උපනධ පවණ පෙතධ
ෙ පඅවිතුපව ථවධ පවෙවතුේ ඇතඅ විවනධ අථවප අ වයර්ණ පු පඅළඅවෙතධ අ ඇලුණ පු කථවතධථුපත
දවේ ඈ ර්ුණ ප මුළුවෙනධ ථවපථුණ පු ථඅතධ ඇතඅ භ ද්නධත ථඞ් පා ම ාථධොමීනධ වර්ධ
ආපාෝනය වේ ර්රන්ර්කථපණ පයට ො ය්නඅමිතධතය දෙ ව ළඅ වෙයඅ. “්ම
විශුද්ධිමොගග ර ්යහි ෙඬොදර ප්රම විශුඬොශය සඞ්ඝප්ොල ස්ථවිරප්ොද්යෝ ෙොහය්
නිමිත්ත ්වත්.”1 යනධවනනධ පපාකථරමදා ු නපවද්ධෙවය ආපාෝකථයා ො ය්නඅමිතධත විථඅනධ
ද්කථධෙතඅ. ආපාෝකථයා කථීවමනධ ආපාෝනය ද් ර්වවනන දවවිනධ ව ධ අථඛ ත වනාවේ. වේ
එකථධ ො ය්නඅමිතධතය යඅ අවනකථධ ො ය් නඅමිතධතය පරතඅපද්ධජනයා යඅ.
“සුුපල්ලභං ලභිත්වොන - ප්බ්ෙජ්ජං ජිනසොස්න
සීලොතබසඞ්ගගං ්ඛමං - උජුමග්ගං විසුද්ධියො
යථොභුතං අජොනන්තො - සුද්ධි ොමොප්ි ්ය ඉධ
විසුද්ධිං නොධිගචනඡන්ති - වොයමන්තොප්ි ්යොගි්නො”2
යන වේ ර්රන්ර්කථාපකථයනධ වර්ධ ථර්කථධතඅවයනධ එේ ු දැකථධවෙතඅ. ථෙගඥ  ශාථනවය අ
අතඅශයඅනධ ර්ගභ  ෙ පවවිද්ධද් වද විශුද්ධියට ථෘජුමාර්ගය ෙ ශීාදිය ථඛර්ර ය තතු වථධ වනා
ද්නධනා ෙ ශුද්ධිකථාමීනධ ෙවප ෙඩතුර් විශුද්ධිය වනාදන දෙ වමයඅනධ පෙථතඅ. ඔෙුනධවර්ධ
තතධත්වශානයට විශුද්ධිමාර්ගය කථපන දෙ පවෙථීවමනධ ර්රන්ර්කථාපකථවය පරතඅපද්ධවය ර්ීජනයා
ද් ො ය්නඅමිතධත වකථාට ද්කථධෙතඅ. වමවථධ වම අ නඅමිතධතාර්ගය ද්ත යුතු. ර්රන්ර් ථේභ ාෙනා
පඅණිථ නඅමිතධතකථර්නය ථාෝුථේමත ය. එව යඅනධ තමනධ කථපන ර්තට නඅමිතඅ ද්කථධෙමිනධ
ර්රන්ර්ාකථාපකථවය ථධොෝය්ාඛශය පඅළඅදඳ නඅමගතධෙය මවනවවිනධ ව ළඅවපව ළඅ කථපතධ.
වම අ කථතගෘෙපවය අනුෙුද්ධ ෙුද්ධ්ඝෝ් ම ාථධොමී ු වෙතඅ. ඞ්කථාධීශධෙප
පපාකථරමදා නධ විථඅනධ “දුද්ධෝව ාමාාායගපාද්වය වේ විශුද්ධිමාර්ගයට කථතගෘත්වවයනධ
වෙදිය තෙය්වය යඅ” යනුවෙනධ කථතගෘ ථධෙකථීය විශුද්ධිමාර්ගය ම ා ථනය්වය අ ද්කථධෙන ද්
දවවිනධ ද්, “විප්ුල විසුද්ධෙුද්ධිනො ෙුදධ්ඝෝසොති ගරිහිගහිත නොම්ධ්යය්න ්ථර්න
්මොර ්ඩ්්ට වත්ථබ්්ෙන
්තො විසුද්ධිමග්්ගො නොම” යඅ විශුද්ධිමාර්ග
ර්රන්ර්ාෙථානවය අ ථඳ නධ ෙන දවවිනධ ද් වේ ර්වන ථවකථවයකථධ නවතඅ.
දුද්ධව මාාායගපාද්යනධ වේ විශුද්ධි මාර්ගය ථේපාද්නය කථළ දෙ පපේපපායාත
ොතගාෙඅනධ ද් ව ළඅවෙයඅ. එකථධ පපේපපායාත ොතගාෙකථධ ද්කථධෙන ප්රො රමෙොහු
නෝරශ්වර්යෝ වමවථධ ථඳ නධ වකථවපතඅ.

1
2

විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 2 පඅටුෙ
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 334 පඅටුෙ
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වේ ආාායගවය ජේදු්විපොථධතෙය් ම ා ථධර්විපෙපයනධ විථඅනධ ථමාපාිත ෙව
ව ළු අටුො වපපළා ථෙගජනීන මභ ාමාවයනධ වතෙළාෙට අටුො අයනු ථඳ ා වේ
ඞ්කථාද්වීපයට ෙවඩ ම ා වි ාපවය අ ථඞ් පා ම ාථධර්විපයනධ වකථවප අ ව ළු අටුො
අථා ථඅයලු ථධර්විපොද් ඉවර්න ම ා ථඞ් යා රැථධ වකථාට අටුො අයනධනට වපාතධ
වද්නධවනධ යවයඅ ඉධෙ . ථඞ් යා ද් අනර්ගකථර්ා කථපනුෙට ශකථධතඅ පීකෂා ථඳ ා වතාප
වර්ධ ථාමතර්ය්ගය මි අ ද්කථධෙෙ. ඒ දැකථ වපාතධ වද්ේ යඅ වේ ර්ාර්ා වද්කථ ර්නධ . එථඳ
තද්තර්ගෙණ පගනාද්වාපවයනධ එ අ අටුො ථ අත පඅටකථතරය ථඛර්ර වකථාට වේ විශුද්ධිමාර්ගය
කථළ යනු පපේපපායාත ොතගා යඅ.”1
වේ පපේපපායාත ොතගාෙ නඅථවකථවයනධ ම පඅළඅර්තධ විශුද්ධිමාර්ග ම ාථනය්කථාපකථ
පපාකථරමදා ු ම ීශධෙපවය විශුද්ධිමාර්ගය දුද්ධව මාාායගපාද්යනධවර් කථෘතඅයකථධ දෙ
ථමර්ගනය වකථවපතඅ.
“සඞඝො ගොථොද්වයං තස්සො ‘දාසි සොමත්ථයං තව
එත්ථ දස්්සහි තං තබස්වො සබ්්ෙ ්දමොති ්ප්ොත්ථ්
ප්ිට ත්තයමත්්ථ ් - සද්ධිමට්ඨ ථොය ්සො
විසුද්ධිමග්ගං නොමො‘ ො - සඞ්ග්හත්වො සමොස්තො”2
වේ ම ාෙඛවශාකථධතඅවයනධ ද් විශුද්ධිමාර්ගය දුද්ධෝව මපාද්යනධ වර්ධ කථෘතඅයකථධ දෙ
ව ළඅවෙයඅ. වම අ අද් ථ යට කථී පපේපපායාත ොතගාවෙ අ ඇතුළතධ ෙන දවවිනධ
අමුතුවෙනධ කථඅයයුතු වනා වේ. ෙුඬ්ඝොසුප්්ප්ත්ති නේ ර්රන්ර්වය අ ද් ථාථනෙඛථ නේ
ර්රන්ර්වය අ ද්, තෙතධ වදාව ර්රන්ර්යනධ අ ද් දුද්ධෝාව ාමාාායය්ගෙපයනධ විශුද්ධිමාර්ගය කථළ
දෙ ථඳ නධ වෙයඅ.
“ඉති ප්න සබ්ෙං යස්මො - විසුද්ධිමග්්ග මහො සුප්සුසුද්ධං
්ුත්තං තස්මො භිය්්යො - න තං ඉධ වි්ොරයිස්සොමි”3
යන වේ ආර්මාර්ගකථර්ාොනවයනධ ම විශුද්ධිමාර්ගය දුර්වර්ාථධ අමියනධ වර්ධ දෙ
මවනවවිනධ ව ළඅෙන දවිනධ වම අ මුඅනධ ද්කථධෙන ද් කථපවණ පු ද් ථමර්ගනය වෙතඅ.
වමවතකථඅනධ ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ග නේ ර්රන්ර්වය අ කථතගෘෙපයා විශුද්ධෝදුද්ධධීනධ පරථඅද්ධෝ ෙ
දුද්ධෝව ම ම ාථධෙමිනධ දෙ නඅර්මනය වෙයඅ. “නිමිත්ත
තගෘ ථොවය ගරන්ථ
්ගෞර්වොත්ප්ොදනොත්ථ ්වයි. යනු පපාකථරමදා ු ොන ව යඅනධ නඅමතධතකථර්නය වමනධ

1

විශුද්ධිථාර්ගර්ීම ාථනය්ය 2 පඅටුෙ
ම ාෙඛථ (37 පිශ:2 233-236 ර්ාර්ා
3
මවනාපර්පපණී (දු.ෙ. 248ප මුරඅත2 පඅටුෙ
2
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ම කථතගෘකථර්නය ද් ර්රන්ර් ථේභ ාෙනා පඅණිථ ෙවවටයඅ. “විසුද්ධිමග්ගං හොසිස්සං” යනාදී
පඅණ පධඩාර්ගනඅඬපණ පවයනධ ම වම අ කථතගෘ ොාය් වෙයඅ.
යේ කථඅථඅ ර්රන්ර්වයකථධ අ පිශමාණ පකථර්නය ශඅමය්ව කථයා වර්ධ පරෙෘතධතඅයට කථාපණ ප
වෙයඅ. වම අ පිශමාණ පය ථමුොය
ප්සුමොන අෙයෙ විථඅනධ ම දැකථධවිය යුතු වෙයඅ. ථමුොය පිශමාණ ප විථඅනධ ථකථන
විට වම අ ර්රන්ර් පරමාණ පය දණ පෙප විථඅනධ අටපනථකථධ (382 දෙ පවවනයඅ.
එතද්ධර්රන්ර්ාෙථානවය අ පවවනන:“විසුද්ධිමග්්ගො එ්සොව - අන්තරොයං විනො ඉධ
නිට්ි්තො අට්ඨප්ඤ්්ාස - භො වොරොය ප්ො ියො”1
යන ර්ාර්ාවෙනධ ඒ දෙ මවනවවිනධ ව ළඅ වෙයඅ. වමය පපාකථරමදා ු ම ීමයනධ
විථඅනධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ “්මහි ගරන්ථප්රමො
තුුපස් දහස් ්දෙ ව්ර ි” යනධවනනඅ.
ර්රන්ර්පරමාණ ප තුර්ථධ ද් ථධ වද්දණ ප ෙවපකථවයඅ කථීමතධ අටපනථධ දණ පෙවපකථවයඅ කථීමතධ අර්ග
විථඅනධ ථමානය. විචිතරාෙවද ෝය ථඳ ා කථී ව යඅනධ පපාකථරමදා ුොනය ථාෝුත්වවයනධ
පඅළඅර්තයුතු ය. දණ පෙප ර්ණින විට ර්රන්ර්යකථට අකථුපව වද්තඅථකථධ ර්නු දන දවවිනඅ.
ර්රන්ර්ාර්ත කථරමයට විපවද්ධෝ ෙව වම අ දණ පෙප එකථුනධථවටකථධ (392 දෙ
මවනාපර්පුපණීනඅර්මනවයනධ වපවනධ.
“එ ුනසට්ිමත්්තො - විසුද්ධිමග්්ගො ප්ි භො වෝරහි
අත්ථප්්ප් ොසනත්ථොය - ආගමොනං

්තො යස්මො2”

යන ර්ාර්ාවෙනධ ඒ දෙ පව වදිය අ වෙයඅ. වමය ද් දුර්වර්ාථධ අමියනධ විථඅනධ ම
කථඅයන ද් දවවිනධ විාායය්ග යඅ. තමනධවර්ධම කථෘතඅ වද්වකථකථඅනධ එකථම ර්රන්ර්වයකථධ අ
පිශමාණ පය වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ කථීම ථවදවිනධ ම විාාපණ පය් කථටයුතු වෙයඅ. වේ ර්වන
විාාපණ පය කථළ ්ෙන්තර භදන්ත ශරද්ධොති්ය් මහොස්ථවිරප්ොද්යෝ “විශුද්ධිමාර්ගය දණ පෙප අටපනථකථට ෙවි  ය. එකථුනධථවටට අඩු ය. ඒ ෙවි  ි කථ
ර්ණ පනධ වනා වර්න විශුද්ධිමාර්ගනඅර්මනවය අ අටපණ පවථකථව යඅ ද්, ෙවි  ි කථ නඅථා
ාතුපාර්ම ෙණ පගනාෙනධ අ ‘එකථුනථට්ඨිමතධවතා’ යඅ ‘මතධතා’ ශ.ද්වයනධ ි කථකථධ අඩුදෙතධ
ඟො එකථුනධථවටකථධ පමණ පවයඅ ද් අයන දැයඅ ථවකථඅය යුතු ය”3 යනු ථධෙකථීය
1

විශුද්ධිර්ධර් 333 පඅටුෙ
මවනාපර්පපණි 833 පඅටුෙ
3
විශුඬිමාර්ග ම ාථනය්යව පරථධතාෙනා xvii පඅටුෙ
2

viii

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

පරථධතාෙනාවෙ අ ද්කථධෙතඅ. වේ විාාපණ පය ශාථධතරීය පෂයට දප වනා ෙතුර් ර්තධ
උතධථා යට පවථථඅය යුතු ය. දණ පෙපකථට අකථුපව අටද් වථකථඅ. විශුද්ධිමාර්ගවය අ ථේපණ පග
අෂප ථඛ්ය්ාෙ ර්වන එය අටද් ථඅනධ වදදූ විට දණ පෙප ර්ණ පන වවදයඅ. එවථධ ර්වන
දන විට දණ පෙප එකථුනධ ථවටකථධ වනාවවදන දෙ පරතය්ෂවයනධ ද්ත වකථඅ ය.
අටපනථට ෙවි  දෙතධ ථවදප ය. එකථුනධ ථවටට අඩු දෙතධ ථවදප ය. එව තධ “අපධපකථඛ
ඌනමිකථඛ ර්ණ පපර්ඛ න ව ාතඅ” යන නීතඅයට ර්වළවපන වථධ අටපනවථකථවයඅ කථීම
ෙඩා ථුර්ථු ය. ථවටට අඩුනේ එකථුනධථවවටකථව යඅ කථීම ර්වළවපයඅ. එව තධ වම අ දණ පෙප
එකථුනධ ථවටට අඩු දවවිනධ එකථුනධථවටකථවයඅ කථීම කථඅථඅවථධතධ ශාථධතරීය වනා වේ. එකථ ම
ර්රනධර්වයකථධ අ ථමුොය පිශමාණ පය වමවථධ වද් පිශද්ධවද්කථඅනධ කථීම ද් ශාථධතරීය වනාවේ. එකථම
කථතගෘෙපයා තමා කථළ ර්රනධර්වය අ ථමුොය පිශමාණ පය අවඥර් විථඅනධ වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ කථීම
අනෙථධිත වද් ම පරථඛර්වයනධ ර් ගාෙට පාතර වීමට කථපවවණ පකථඅ. එව යඅනධ වේ විමථඅය
යුතු තවවනකථඅ. වම අ “එකථුනථට්ඨිමතධවතා” යන පද්වයනධ අටපනථකථධ පමණ ප යව යඅ
ර්නධනට යේකථඅථඅ ශාථධතර යුකථධතඅවයකථධ වෙයඅනේ මවනවවි. “එ් ො ් එ් ො ් = එ ො” යඅ
ථපපනපකථ වශමොර්ගවයනධ “එකථ” යනධවනනධ වද්කථකථධ ර්ත වකථඅ දෙ වපවනයඅ. එවථධ
ර්වනීම ශාථධතරයුකථධතඅයට උචිත ෙන දවවිනධ ෙපවද්කථධ වනා වේ. එකථධ අ
“එකථුනථට්ඨිමවතතා” යනධනට වද්කථකථඅනධ අඩු ෙ ථවටකථධ පමණ පයව යඅ අපවතධ කථඅය වකථඅ
වෙයඅ. වමවථධ පරයතධනවයනධ ශාථධතරයුකථධතඅ ද්කථධො වමය ථඅද්ධෝකථප ර්වනීමට අෙශය් කථවමකථධ
නවතවයඅ ඇතවේ විද්ර්ධෝ වකථවනකථුනධ විථඅනධ තවඥකථ කථළ වකථඅ වෙයඅ. පරෝාන ථ අඅටුො
ථතවප අ ම වේ ොනය වයාො තඅවදන දවවිනධ වෙනථධ කථඅීකම ද් වනා වයවද්ධ.
විශුද්ධිමාර්ගවය අ කථී “අට්ඨප්ඤ්්ාස” යන ොනය ඉෙතීම ද් වනා වයවද්යඅ. වද්කථ ම
ථාෝුත්වවයනධ පඅළඅර්ත යුතු කථධ අ ආයාශවයනධ ෙුෙ නීතඅයකථට ර්වනීම ථාෝුථේමත විථඅනධ
ථවකථඅය යුතු ය. වම අ වනාවයකථධ පරශධන මතු විය වකථඅ ය. ඒ කථඅනේ පරශධනයකථධ මතු
ෙුෙතධ විශුද්ධිමාර්ගය දණ පෙප විථඅනධ අටපනවථකථවයඅ යනු පඅළඅර්ත යුතු මව යඅ. වම අ අෙයෙ
පිශමාණ පය ෙනා අ ථීළ - ෝතඞ්ර්කථේමට්ඨඨානර් ණ ප - පඨවිකථථඅණ ප - වථථුකථථඅණ ප - අථුභ 
කථේමට්ඨඨාන ඡඅනුථධථතඅ - අනුථධථතඅකථේමට්ඨඨාන - දර ධමවි ාප - ආපවපධප - ථමාි
ඉද්ධිවිෝ - අභ අ්ධා - ්ත්ෝ - ආයතනෝාතු - ඉනධරඅයථචා - ප්ධා භ ූමි දිය ට්ඨිවිථුද්ධි
- කථඞ්්ාවිතපණ ප විථුද්ධි - මර්ධර්ාමර්ධර්ාණ පද්ථධථන විථුද්ධි - පි පොාණ පද්ථධථන විථුද්ධි ාණ පද්ථධථන විථුද්ධි - ප්ධා භ ාෙනානඅථඛථ නඅවද්ධද්ථ විථඅනධ වතවිථඅන (232
නඅවද්ගශවයකථඅනධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. වමවථධ වම අ ථමුොය - අෙයෙ පිශමාණ ප විථඅනධ
පිශමාණ පකථර්නය ර්ර ණ පෝාපණ ප ශකථධතඅමතුනධ වර්ධ ර්රනධර්පිශශීනයට ඉෙ ධෙන දෙ ද්ත
යුතුය.
“ප්රස්තුතගරන්ථ්යහි අධය්යනය ශරව ොතබ වශ්යන් ප්වත්නො ශි්ය්්ලෝ යො හට
්ප්රොතසෝහෝත්ප්ොදන සඳහො ප්සුමො
ථො තගවය් යි.”1

1

විශුද්ධිමාර්ග ම ා ථනය්ය

පඅටුෙ

Non-commertial Distribution

ix

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

යනු එව යඅනධ කථඅයන දී. ශඅමය්යනධ වර්ධ ශකථධතඅ පිශද්ධවද්නධ පඅළඅපවදීමට
පිශමාණ පකථර්නය අෙශය් දෙ ද්තුයුතු.
පිශමාණ පකථර්නය වමනධ පරවය ජනකථර්නය ද් ශඅමය්වාකථයා වර්ධ පවෙවතධමට
කථාපණ පය වෙයඅ. “ප්සුමො ප්ර්යෝජන ථොද්වය ශඅමය්වාකථපරෙෘතධතය්ඞ්ර් වෙයඅ”1
යනු ප්ර්යෝජන පපාකථරමදා ු ොන ව යඅනධ ර්රනධර්වයකථධ අ පරවයාජන කථර්නය ද්
අෙශය් වෙයඅ. පරවය ජනය දළතධ මු්ය්ානුමඞ්ර්අකථ ෙශවයනධ වද්පිශදිය  වේ. වම අ වේ
පරවය ජන ද්ධෙයම ද්කථධෙන ප්රො රමෙොහු නර්දව්යෝ :‘එ අ පරඅයශී පරතඅපතධතඅෙතධථ ථුශඅෂඅත මුමුෂුවයාර්ී ජනය ට පරඅතඅ ධයුතධපාද්නය
මු්ය් පරවය ජනය, ාතුමධපාිශශුද්ධිශීවය අ ථුපරතඅමධිත ෙව අිශී ශඅෂා ථඅද්ධෝ වකථාට
ථධොිශතානුකථු කථමගථධර්ාන පිශර්ර ාදීකථරමවයනධ පවෙවත භ ාෙනාපරකථමගයය්ගනධත ජනධමකථ
වාවකථාතධතපශානථඅද්ධිනධ
අිපරශාශඅෂාවය අ
මථධතකථපරාපධත
ෙව
පපමද්ෂඅණියෂඅණ පාශරෙභ ාෙයට ථේපරාපධත ෙව ථමාපතධතඅ ථු්ානුභ ෙවයනධ ද්ෙථධ යො
නඅපවපිවශම නඅෙගාණ පෝාත්වමෘතපද්පරාපධත ෙනුවම අ ආනුමඞ්ර්අකථ පරවය ජනය යඅ ද්ත
යුතුය.”2
යනු පෙථතඅ. පඅළඅවෙතධ පඅපවවම අ ආද්ප වර්ෞපෙ ථේපරයුකථධත ෙ ථථිශනධ මිවද්නු
කථවමවතඅ වය ර්ීජනයනට පරීතඅය ප ළ වීම මු්ය් පරවය ජනය දෙ වමයඅනධ පවෙවවථයඅ. ඒ
වය ර්ී ජනයනට එතද්ධර්රන්ර්ශරෙණ පවයනධ පරීතඅය ප ළ වීවමනධ ථථිශනධ මිදීමට
යුකථධතපරයුකථධත ෙව අිපරශාශීෂාවෙ අ අකථධමී අමාම නඅෙනධ ථවප වය ය වකථඅ දවවිනධ
තතධ පරතඅාභ ය ආනුමඞ්ර්අකථ පරවයාජනය දෙ ද් පවෙවවථයඅ. වේ පරවය ජනය “්තසං
ප්ෝමොජ්ජ ර ං” යනධවනනධ ර්රන්ර්කථාපකථවය ම දැකථධ ෙ . වමවථධ ථඛශා නඅමිතධත කථතගෘ
- පිශමාණ ප - පරවය ජන ථඛ්ය්ාත අර්ගප්ධාකථය වේ ර්රනධර්වය අ ද්කථධෙන ද් දවවිනධ
විශුද්ද්ධ දුිමතධ දුද්ධෝව ාමාාායය්ගපාද්වය ද් පරාචීනාායගයනධවර්ධ ාාිශතරය අනුර්මනය
කථළ .
ෝමගථඛෙණ පගනා කථපන ආාායය්ගපාද්යනධ විථඅනධ ඒ ෙණ පගනා කථපනු දන ෝමගයට
නඅොනය ආදිය වය අ ම තදා තද්නධතප ෙව පරවය ජනය - පඅණ පධඩාර්ගය - පොර්ගය ථේදන්ෝය
ර්රනධර්තතධත්වය අිපරායය - වාාද්නාය - වශාෝනා යව යන වේ වම කථඅය යුතු
වෙයඅ වේ ෙනා අ ෝමගථඛෙණ පගනා විමවය අ ආාායය්ග ථේමතය දෙ ීකකථා - ථනය් වද්කථඅනධ
ම පවවනයඅ. වම අ ෙනා අ “භගවන්තං ිර සොවත්ියං විහරන්තං රත්ති භෝග
අඤ්්ඤ්ත්රො ්දවප්ුත්්තො උප්සඞ් මිත්වො” යනාදීනධ නඅොනය ද්කථධෙන දී.
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විශුද්ධිමාර්ග ම ා ථනය්ය 2 පඅටුෙ
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 3 පඅටුෙ
Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“අන්්තොජටො ෙහිජටො” යනාදී ර්ාර්ාවෙනධ දිය ෙය් පුතරයා විථඅනධ විාාපණ පය කථපන ද්
කථාපණ පය ව ළඅ වපව ළඅ කථපමිනධ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ “සී්ල ප්තිට්ඨොය”
යනාදී ර්ාර්ාවෙනධ ෙොළ ෝමගය ඔ ු වර්ධ ථවකථ පථඅඳීමට ඉෙ ධ ෙ දෙ පවවනන ව යඅනධ
පරවය ජනය ද් වම අ නඅොන මු්වයනධ ම ද්කථධෙන දිය . ථතධෙයා වර්ධ විශුද්ධියට ශී ථමාි - පරශා ථඛ්ය්ාත මාර්ගය ඉෙ ධ ෙනධවනධ එය “විසුද්ධිමග්ගං භොසිස්සං” යනාදීනධ
පඅණ පධඩාවඥර්ය විථඅනධ ද්කථධෙන දී. “සී්ල ද ප්තිට්ඨොයොති = ථීවධ ඨතධො” යනාදීනධ පොර්ගය
ද් ථේදන්ෝය ද් අිපරායය ද් විභ ාෙනය කථපන දී. “ ිංසීලං” යනාදිය ය වාාද්නා විථඅනධ
ද් “ප්ො ොතිප්ොතොතබහි වො විරමන්තස්සවත්ත ප්ටිවත්තං වො ප්ු්රන්තස්ස ්්තනොද්යො
ධමමො” යනාදිය ය වශ ෝන විථඅනධ ද් ද්කථධෙන දී. ථමාි - පරශාකථර්ාවය අ ද් වේ කථරමවයනධ
ම ද්කථධෙන දී. වමවථධ වේ ර්රනධර්ය ආාායය්ග ාාිශතරනුර්මනවයනධ ථේපාද්නය කථපන
ද් දෙ පවවනයඅ.
වේ ර්රනධර්ය ෙනා අ දී නඅකථායාදිය  පාළඅයට කථළ ථුමඞ්ර් විාථඅනය්ාදිය 
අර්ගකථර්ාෙනධ වමනධ වෙන ථඛෙණිනාෙකථධ ෙතධ අභ අෝෝමගාොතපාදිය ය වේන අනය්
පරකථපණ පයකථධ ෙතධ වනා ෙන දෙ ීකකථාොයය්ග මතය දවවිනධ වම අ විවශමත්වයකථධ ඇතඅ දෙ
පඅළඅර්ත යුතු ය. වේ ෙනා අ ඒ ථුමඞ්ර්විාථඅනය්ාදීනධ වර්ධ ම වශමයව යඅ1 ඒ විවශධමත්වය
ීකකථාවය අ ම කථඅයන දී. ථනය්වය අ ද් වේ ීකකථා මතය ම ඇරැ ද්කථධෙන දී. වමය වෙන
ථඛෙණ පගාෙකථධ වනා ෙන දවවිනධ ම ෙථධතු ෙව විනා ථධතුතඅ පෙගකථ ෙව අථේපාදීත දෙ
නඅර්මනය කථපන ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
“දී ගනඅකථායාදීනධට ථුමඞ්ර්විාථඅනය්ාදීනධ වමනධ වෙන ථඛෙණිනාෙකථධ වනා ෙන
දවවිනුර් අභ අෝමගාෙතාප - ථුෙතාෙතාපාදීනධ වමනධ පරකථපණ පානධතපයකථධ වනා ෙන දවවිනුර්
ථධතුතඅ පෙගඞ්ර්මවකථාට වනා ද්කථධෙන දිය . වේ ෙනා අ ථුමඞ්ර්විාථඅනය්ාදීනධ වර්ධ ම
වශධමය යඅ ද්ත යුතු යඅ”2
යන වේ ප්රො රමෙොහු ව්න්යන් ද් එය පව වදිය අ වෙයඅ. විශුද්ධිමාර්ගය පඅළඅදඳ
වමෙවනඅ නඅර්මනයකථධ කථඅීකමට ඉෙ ධ ෙවයධ ෙුද්ධ්ඝෝ්ෝොයගප්ොදයන් විථඅනධ ම
ථුමඞ්ර්විාථඅනය්ාදී අර්ගකථර්ා නඅර්මනයනධ අ විශුද්ධිමාර්ගවයධ දණ පෙප ර්ණ පන ථමඟ ඒ
අර්ගකථර්ාෙනධ අ දණ පෙප ර්ණ පන එකථධ වකථාට ථකථන ද් දවවිනඅ. සුමඞ්ගල විලොසිනි්ය්
විශුද්ධිමාර්ගවයධ දණ පෙප ර්ණ පන ථමඟ දණ පෙප එකථධථඅය ථාඅවථකථඅ. ප්ප්ඤ්්්සූදනි්ය්
එකථධථඅය ථථවවටකථඅ. සොරත්ථප්්ප් ොසිනි්ය් එකථධථඅය ථතධතඅවථකථඅ. ම්නොරථප්ූරණි්ය්
එකථධථඅය වතපනවථකථඅ3 වමවථධ ාතුපාර්ම ථඛෙණීනානඅර්මනවය අ විශුද්ධිමාර්ගවයධ
අටපනථධ දණ පෙප ථමර් ඒ ඒ ආර්මන ථඛෙණිනානඅර්මනවය අ විශුද්ධිමාර්ගවයධ අටපනථධ

1

විථුද්ධිමර්ධර්ීකකථා ( 928 මුරඅත2 2 පඅටුෙ
විශුද්ධිමාර්ග ම ා ථනය්ය 3 පඅටුෙ
3
ථුමඞ්ර්විාථඅනී ( 923 මුරඅත2 78ප පඅටුෙ, පප්ධාථද්නී ( 926 මුරඅත2 ප3ප පඅටුෙස ථාපත්ථපධපකථාථඅනී iii ( 93ප
මුරඅත2 233 පඅටුෙස මවනාපර්පුපණී ( 936 මුරඅත2 833 පඅටුෙ.
2

Non-commertial Distribution

xi

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

දණ පෙප ථමර් ඒ ඒ ආර්මථඛෙණ පගනාෙනධ අ දණ පෙප ර්ණ පන කථවි  වකථාට ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ
ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ගය ාතුපාර්මථඛෙණ පගනාවශධමය ෙන දවවිනඅ. විශුද්ධිමාර්ගවය අ ථාමානය්
ථඛශාෙ ්තුරොගමසංව නෝශ්ය යනු වමයඅනධ ම ථඅද්ධෝයව යඅ වවර්ධ. පරෝාන ථඟඅඅටුො
ථතවප අ පව වදිය අ කථළයුතු කථපවණ පු රැථකථධ වේ විශුද්ධිමාර්ගවය අ විථධතප ෙශවයනධ ද්කථධෙන
ද් දවවිනධ වේ ර්රනධර්යට ඒ ථාමානය් නාමය මවනවවිනධ ර්වළවපයඅ. ර්රනධර්තත්වය
දැනර්වනීමට වේ කථාපණ පය ම පමණ ප වෙයඅ. එව තධ වේ ර්රනධර්ය පඅළඅදඳ ඇතවේ
විාාපකථයනධ වර්ධ අද් ථධ දැකථධවීවමනධ පාඨකථයනට යේකථඅථඅ එළඅයකථධ වය ය වකථඅ වෙයඅ.
“උපතඅථධථ වර්ධ ඇටථවකථඅධකථධ ව
පාමුෙකථධ ෙවනඅ විමුතධතඅ මර්ධර්ය තමනධ
ඉදිය ිශවයධ ඇතඅෙ දුද්ධෝව ථ විථඅනධ විථුද්ධිමර්ධර්ය අය දෙ ද්, තම ථළ දුද්ධිවයනධ ා
පාණ පධි තය්වයනධ එ අ අඩු තවනධ පුපො වශරමධඨ කථෘතඅයකථධ නඅපවද් ෙ දෙ ද් අප
නඅර්මනයයඅ.”1
වේ ෙනා අ පනානුෙප
ආාායගෙපවයකථු ෙ ඇේ.ඒ.පී. එච.ී..
ම ාථනධන පරථධතාෙනාවෙ අ දැකථධෙ
ඌනපපණ පය කථපමිනධ නඅපද්ෙන ද්

පවඥර්ය්ුථනධ විද්ය්ාවයධ පාළඅභ ාමාෙ පඅළඅදඳ
උපාිෝාීක පී.වී. ෙොප්න් ම තාවර්ධ මතය විශුද්ධිමාර්ග
ථවි ය වමයඅනධ විශුද්ධිමාර්ගය ළඟ තදාවර්න එ අ
ර්රනධර්යකථධ දෙ ව ළඅ වෙයඅ.

“වර්පොදීනධට විශුද්ධිමාර්ගය යේවථධ ද් අභ යර්අිශකථයනධට විමුකථධතඅමාර්ගය ද් එවථධය.
ම ාවි ාිශකථයනධට විමුකථධතඅමාර්ගවයධ එන ඇතවේ මත ්ණ පධඩනය කථඅීකම අෙශය්වයනධම
උෙමනා වී තඅවදනධනට ඇත. එවමනධ ම ඔෙුනධට එෙවනඅ ර්රනධර්වයකථ අෙශය්තාෙ
වදව විනධ දපෙතධෙනධනට ඇත. එවථධ නේ දුඬව ාථ අමියනධවර්නධ ඒ කථායය්ග
මවනවවිනධ ඉටු වී තඅවදන දෙ කථඅය වකථඅය.”2
වේ ෙනා අ පඅනධෙතධවතධ ථද්ධෝවඥමාකථප පඅිශවෙනධ අ ආාායග ප් ්ිත ප්ින්වත්්ත්
්දවොනන්ද ස්ථවිරයන් ෙ නධවථධ වර්ධ මතය යඅ. වමයඅනධ විමුකථධතඅමාර්ගය අභ යර්අිශකථයනධ
වර්ධ ර්රනධර්යකථධ දෙ ද්, විශුද්ධිමාර්ගය ම ාවි ාිශකථයනධ වර්ධ ර්රනධර්ය්කථධ දෙ ද් ව ළඅ කථපන
අතරැ විමුකථධතඅමාර්ගවයධ ඇතවේ මත ්ණ පධඩනය ථඳ ා විශුද්ධිමාර්ගය කථපනධනට ඇතඅ දෙ
ද් ථවකථ ථ අත ෙව දැකථධවෙයඅ. වමයඅනධ දාපතධ මතය නඅපථධත වෙයඅ. විශුද්ධිමාර්ගය විමුකථධතඅ
මාර්ගවයධ ඌණ පපපණ පයකථධ වනා ෙව එයට පට වණි ෙව ථවපය ර්තකථධ දෙ වමයඅනධ
පවෙවවථන දවවිනඅ.
“වේ නඅද්ථුනධ ෙඅනධ අපට වපවනනධවනධ වනාවයකථධ වපාතධ ෙඅනධ කථපවණ පු උපුටා
ථඛර්ර වකථවපමිනධ අයා තඅදුණ පු ථඅඛ  විථුද්ධිමර්ධර් අටුොෙ දුර්වර්ාථධ වතපණ පුෙනධ විථඅනධ
පාළඅයට වපපලූ දෙ ය. විථුද්ධිමර්ධර්ය ථඅඛ  පවට්ඨ ථඅඛ  භ අෂුෙකථධ අතඅනධ නඅපනකථධ
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විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්යව පරථධතාෙනා xxxvii පඅටුෙ
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

දෙට එ අ වපවනන නානාවිෝ කථර්ාෙනධ ථ පරෙෘතධතීනුතධ නඅද්ථුනධ කථළ වකථඅය.
විථුද්ධිමර්ධර් විමුතධතඅමර්ධර්වයධ පිශෙතගනකථව යඅ ඇතවේ උර්තධතු කථධපනා වකථවපතඅ. වේ
වද්වපාවතධ ථමත්වය දැි  ෙශවයනධ වපවනතතධ එකථඅනධ එකථකථධ පිශෙවඥර්නය වනා කථළ
දෙට නඅද්ථුනධ වදව වි.”1
වේ ෙනා අ ථිශකථධකථාමුධවධ නඅිශනන්ද්න පඅිශවෙනධ අමි ප් ්ිත මැදඋයන්්ගොඩ
විමල ීතගති ස්ථවිරයන් ෙ නධවථධ වර්ධ මතය යඅ. වමයඅනධ ථඅඛ  භ අෂුෙකථධ විථඅනධ අයා
තවද ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ගයකථධ දුර්වර්ාථධ අමියනධ විථඅනධ පාළඅයට වපපළන ද් දෙතධ
විශුද්ධිමාර්ගය විමුකථධතඅමාර්ගවයධ පිශෙතගනයකථධ වනා ෙන දෙතධ දැකථධවෙයඅ. මුඅනධ ථඳ නධ
කථළ දාපතධමතය වමයඅනුර් නඅපථධත වෙයඅ. වමවථධ අපපට විාාපකථයනධ වද්පළකථ වර්ධ
අද් ථධ දැකථධවීමට ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ දාපතධමතය එයඅනධම ය ඳෙවවටන දෙ දැකථධවීමට වනා
වේ. දාපතධමතය අප ද් වනා පඅළඅර්නධනා දවවිනධ එයට ථාෝකථ ෙශවයනධ ඒ
විාාපකථයනධවර්ධ අද් ථධ ඇද් දැකථධවීමටතධ ඒ අද් ථධ අ ථාපයකථධ ඇද්ධදැ යඅ විමථීමටතධ ය.
පණ පධි ත වද්ොනන්ද්ථධර්විපමතය ර්වන යමකථධ පළමුවකථාට කථඅයයුතු වෙයඅ. විමුකථධතඅමාර්ගය
අභ යර්අිශකථයනධ වර්ධ දෙ ඒ මතවය අ ථඳ නධ වේ. විමුකථධතඅමාර්ගය කථළ උපතඅථධථ අමියනධ
අභ යර්අිශකථයකථු දෙ වේතාකථධ ඔපධපු වනා කථළ දවවිනධ එ අ වෙනථධ මත ඇතඅ පමණිනධ
එය අභ යර්අිශකථයනධ වර්ධ ර්රනධර්වයකථවයඅ නඅර්මනය වනා කථළ වකථඅය. ම ාවි ාිශකථයනධ
වර්ධ යවයඅ ථේමත ර්රන්ර්යනධ අතධ වෙනථධ මතයනධ ඇතවේවිට ද්කථධනට වවදන දවවිනඅ.
ම ා වි ාිශකථයනධ විථඅනධ ්ණ පධඩනය වනා කථළ වකථඅ මතයකථධ විමුකථධතඅ මාර්ගවය අ නවතඅ
දෙ දැනට පළ වී තඅවදන කථපවණ පු ෙඅනධ වපවනධ. එව යඅනධ ම ාවි ාිශකථයනධ
විමුකථධතඅමාර්ගමතයනධ ්ණ පධඩනය කථඅීකමට දුර්වර්ාථධ
අමියනධ වයාද්ෙන ද් දෙ
පඅළඅර්වනුමට කථපවණ පු නවතඅ. විශුද්ධිමාර්ගය කථඅීකවමනධ විමුකථධතඅමාර්ගවයධ ඇතවේ මතයනට
ප ප ෙවදීම ෙ දවවිනධ ම ාවි ාිශකථයනධ  ුවකථාට ථවකථඅය යුතු වනාවේ. අනතුපවෙ
පණ පධි ත විමකථීතගතඅ ථධර්විප මතය ර්වන ථකථා දවඅය යුතු වෙයඅ. ථඅඛ  භ අෂුෙකථධ
විථඅනධ අයන ද් ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ග අටුොෙ දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ විථඅනධ පායට
වපපළන ද් දෙ තනධමතය යඅ. විමුකථධතඅමාර්ගවයධ පිශෙතගනයකථධ වනාෙන දෙද්
උනධෙ නධවථධවර්ධ පඅළඅර්වනීම යඅ. වේ මතය විඥ යනධ විථඅනධ පරශථධතයව යඅ පඅළඅර්වනීවම අ
ෙපවද්කථධ නවතඅ ථඅඛ  අටුොෙ පාළඅයට වපරැළීමට වම අ පවමිණි දුර්වර්ාථධ අමියනට
පිශෙතගනශකථධතඅකථය ඇතඅ දැයඅ විමථීම ම ාවි ාිශකථ පරාඥ යනට අභ අමතෙ ෙුනා පුර්මයකථධ
වනාෙන දවවිනඅ. එව තධ ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ග අටුොෙකථධ තඅදුණ පු දෙට කථඅථඅම ථාෝකථයකථධ
නවතඅ දවවිනධ වේ මතය තෙතධ විාාපණ පයට තවය ය යුතු වෙයඅ. එනේ අටුොෙකථධ ර්වන
කථඅථඅම දැනීමකථධ අපට වේ තාකථධ නපනධ දවවිනධ විාාපකථයනට ඉඩ තදා වේ ර්රනධර්ය
පඅළඅදඳ අපවර්ධ අද් ථ වමයඅනධ මතු ද්කථධෙේ .
ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ගය ෙනා අ ව ළ අටුො මවනවවිනධ ඉවර්න ම ාවි ාිශකථයනධවර්ධ
ථුවිශුද්ධිවිනඅශධාය මවනවවිනධ දැනව ව ළ දථඅනධ පවෙවතඅ ම අටුොවෙ අ ර්ව. ෙ කථපවණ පු
1
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උපවය ර්ී වකථාට වර්න ර්ුපවමු්වයනධ ා ම වෙව රැ ෙවථඅ උර්තධ වතපෙපවනධ වර්නධ
අථා දැනර්තධ ඇතවේ ම වතපෙපවනධ ා උෙවථු උෙවථඅයනධ පඅළඅදඳ කථර්ාපරෙෘතධතඅනධ ඒ
ඒ තවනට ථාෝකථ ෙශවයනධ ඇරැපාමිනධ ම වෙව රැ ෙවථඅ ථඛ යා ශකථධතඅ විමථනු ථඳ ා
ඉදිය ිශපතධ කථළ “අනධවතාජටා ද අජටා” යනාදී ර්ාර්ා වද්කථ මාතෘකථා වකථාට වර්න අනුදුර්
දුර්වර්ාථධ මා අමියනධ විථඅනධ ථධෙදුද්ධි නෙභ ෙය්ය ද් විද් ා පාමිනධ ථේපාද්නය කථපන ද්
ාතපාර්ම ථඛෙණිනාවශධමර්රනධර්වයකථඅ. උනධෙ නධවථධ විථඅනධ වේ ර්රනධර්ය ථේපාද්නය
කථඅීකවම අදී ව ළ ම අටුො අ පවෙවතඅ ඇතවේ ථඛෙණ පගනාෙනධ ා කථර්ා ෙථධතූනධ
ව ළදථඅනධ පාඅයට වපපළන ද් දෙ ද්, ද්ඹදිය ෙ දී උනධෙ නධවථධ විථඅනධ ම කථපන ද්
පරශාතඅෙවඥෝනයට ඉෙ ධ ෙ ා් ොදය පරකථපණ පවය අ ඇතුළතධ ෝමගාර්ග විෙපණ පයනධ
ම ාවි ාිශකථයනධ වර්ධ ථුවිශුද්ධි විනඅශධායට ර්වළවපන වථධ ථකථථධ වකථාට වම අ ඇතුළතධ
කථළ දෙ ද් අප අද් ථ යඅ. වමවථධ වේ ර්රනධර්ය ථවපයීවමනධ දුර්වර්ාථධ අමිවය තමනධ
වර්ධ පිශෙතගන ශකථධතඅය ද්, පපමත දූමණ පවය අ ා ථධෙමත භ ූමණ පවය අ වපාව ාථතධ දෙ
දැකථධවීවමනධ ම ාවි ාිශකථයනධ වර්ධ මත මවනවවිනධ ඉවර්න එ අ ථධිප ෙව පඅ අටා ථඅි න
දෙට පරතඅශාපරොනය ද් ව ළ අටුො පාළඅයට වපරැළීවමනධ ම ාවි ාිශකථමතය මවනවවිනධ
ථඛපෂණ පය වී වද්ධශානධතපවය අ පො පවතඅීක යන අයුපව ද් ව ළඅ කථළ . කථපවණ පු වමවථධ
ව යඅනධ ම ාවි ාිශකථයනධවර්ධ ථේපණ පග විශධොථය දිය නාර්වනීමට දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ
ථමර්ගෙවයධ වේ විශුද්ධිමාර්ගවය අ එයට ථිශන ශකථධතඅය අනන ෙව පෙතධනා දවවිනඅ.
දාපනධ ම තා කථඅයනධනා වථධ විමු ්තිමොගගය ඉදිය ිශවය අ තදාවර්න එ අ
ඌනපපණ පය කථපමිනධ වේ විශුද්ධිමාර්ගය කථපන ද්ධවද්ධ නේ දුර්වර්ාථධ අමියනධ වර්ධ
දුද්ධිනෙශාපද්ය් පඅළඅදවදී පඅළඅර්වනුවමකථධ ම ාවි ාිශකථයනට වනා වේ. එෙවනඅ ඌනපපණ ප
දුද්ධිවයකථඅනධ ම ාවි ාිශකථයනධ වර්ධ චිතධතාපාෝනය වනා කථළ වකථඅ දෙ දුර්වර්ාථධ අමියනධ
ව ාඳිනධ ම දැන ථඅි  දෙ ඔෙුනධ පඅළඅදවදී ෙව කථළ ෙවණ පුේෙඅනධ වපවනධ. විමුකථධතඅමාර්ගයතධ
විශුද්ධිමාර්ගයතධ ථඛථන්ද්නය කථපමිනධ තුනාතධමකථ පවයගමණ පයකථධ කථළ ෙොප්න් ම තා වර්ධ
විශුද්ධිමාර්ග විවේානය පඅළඅදඳ ථඅඛ ානුොද්ය භ ද්නධත ශරඬාතඅමය් ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ
විථඅනධ අයන ද් පරථධතාෙනාවෙ අ ථඳ නධ ෙන දවවිනධ එර්වන අමුතු පරයතධනයකථධ වනා
ද්පේ . ඒ ථඅඛ ානුොද්ය කථඅයන විාාපකථයනට වවඟන අද් ථධ වකථවථධ වෙතතධ අපට
වඟී ර්අවයධ ම තධ පිශශරමවයකථඅනධ ඒ විවේානය කථළ දෙ යඅ. එයඅනධ අප අතරැ අභ ාෙයට
ර්අය විමුකථධතඅමාර්ගය පඅළඅදඳ අර්නා විෙපණ පයකථධ අපට වදුණ පු දෙ වනා මථුපව ෙව කථඅයේ .
එව තධ විශුද්ධිමාර්ගය පඅළඅදඳ ෙව කථළ විවොනය අප ථඅතධ වනාර්තධ දෙ ද් කථඅයයුතු ෙව
තඅව.. විශුද්ධිමාර්ගය විමුකථධතඅ මාර්ගවයධ ඌනපපණ පයකථධ ෙතධ පිශෙතගනයකථධෙතධ වනාෙන
දෙ අපවර්ධ වඟීමයඅ. පඅටකථතරය ථ අත ථඅඛ ර්ගතර්ාෙනධ මවනවවිනධ උර්තධ දුර්වර්ාථධ
අමියනධ විථඅනධ විශුද්ධිමාර්ගය ථේපාද්නය කථඅීකවම අදී වතෙළා දුර්ෙද්නධ ථ අත ව ළටුො
ඇථඅිශ කථළ දෙ තද්ධර්රන්ර්වයනධ ම පවවනන දවවිනධ විමුකථධතඅමාර්ගය එයට අමයකථධ යනු
පවවනයඅ. ශී - ථමාි - පරශා ථඛ්ය්ාත තරඅවිෝශාථනය පඅළඅදඳ කථපවණ පු විථධතප කථඅීකවම අ
දී පඅටකථතරවයනධ වනාවයකථධ කථපවණ පු උපුටා ර්වනීමට වකථඅ දෙ වනා ථකථා ුර් විමුකථධතඅ
මාර්ගය ම ථඛථන්ෝනය වකථාට කථපන ද් විශුද්ධිමාර්ගය විවොනය අනුචිත දෙ අපවර්ධ
වඟීම යඅ. වප ර්නඅොනය විමථා වවඩකථුට පඅළඅයේ කථළ චිකථඅතධථකථයකථු වර්ධ වදව තධ
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ථීට්ඨටු රැථධ වකථාට වේ වදව තධ
තදාවර්න අයන ද් දෙ පවවනධ
මහතො විථඅනධ ද්පා තඅවදන දෙ
ෙට්ඨවට පවෙට ෙඩා පවපණි ්ර
වදව තධ රෙය්යකථධ වයාො තඅවදද්ධදැයඅ

පටුන වෙත

රෙය්යනධ අථුෙධ වදව තධ ෙට්ඨවට පවෙ ඉදිය ිශවයධ
යව යඅ නඅර්මනය කථඅීකම ෙවනඅ පරයතධනයකථධ ෙොප්ත්
පවවනයඅ. විාාපනය්ට එය ද් කථපවණ පකථධ ෙුෙතධ
සුශරැතොතබ නෙද්ය්ාර්රනධර්යනධ අතධ ඒ වප ර්යට ඒ
විමථීම පරශාවර් ාප ය.

ර්රනධර්තත්වයට අනතුපව ෙව කථතගෘතතධත්වය පඅළඅදවඳි යමකථධ වම අා දැකථධවිය යුතු
ෙව තඅව.. වේ විශුද්ධිමාර්ගය කථතගෘතතධත්වය විශුද්ධිකථාමිවයාර්ීනධ වර්ධ පරවය ජනය ථඳ ා
කථපන ද් දෙ ර්රනධර්වය අ ම ථඳ නධ ෙන දවවිනධ වම අ කථතගෘෙපයා වර්ධ කථපවණ පා ම අමය
වපරැර්වමි ෙව පවවනයඅ. අනුදුර් මි අඳුමා අමියනධ විථඅනධ ව ළ දථඅනධ තවද අටුොෙනධ
වපළදථට වපරැළීවම අ ශකථධතඅය ම ාවි ාිශකථ ම වතපවෙනට පපවම අ අද් ථ ඉතඅ ාථ
පරෙෘතධතඅවයනධවර්නධ පවවනන දවවිනධ වේ කථතගෘෙපයාවර්ධ පරශාථේපතධතඅය ද් වපපර්වමි
ෙව පවවනයඅ පඅටකථතර වය අ ද්, තද්ර්ගතර්ාෙනධ අ ද්, ෙය්ාකථපණ පවිමවය අ ද්, ද්ශගනශාථධතරවය අ
ද්, නෙදිය කථර්රනධර්විමවය අ ද්, මානෙෝවඥමශාථධතර විමවය අ ද් ඉතඅ ාථ පුපාවිද්ය්ාවිමවය අ
ද් කථාය විචවේද්විද්ය්ාවෙ අ ද්, ෂණ පශාථධතරවය අ ද් පවතඅිශ ර්අය දුද්ධි මාමාතමය්කථධ වම අ
කථතගෘෙපයා වකථවප අ පවෙවතඅ දෙ වමානෙට පවවනයඅ. පඅටකථතරවය අ ා තද්ර්ගකථර්ාෙනධ අ
පවතඅිශ ර්අය දුද්ධියකථධ ඇතඅ දෙට වේ විශුද්ධිමාර්ගයම ථාෝකථ ෙශවයනධ දැකථධවීම පරමාණ පවෙයඅ.
ෙය්ාකථපණ පශාථධතරය මවනවවිනධ ද්තධ දෙට තතධකථෘතී ු ම ථාෝකථ වෙතඅ. වේ විශුද්ධිමාර්ගයතධ
ාතුපාර්මාර්ගකථර්ාෙනුතධ විමථීවමනධ දන උර්තුනට වම අ කථතගෘෙපයා ෙ ෙුුප්ගොස හිමි
තුමනධ වර්ධ ශා.දිය කථත්වය පඅළඅදඳ ථවකථයකථධ ප ළ වනා වෙයඅ. ඇතවේ වකථවනකථුනධ විථඅනධ
උනධෙ නධවථධ වර්ධ ෙය්ාකථපණ ප ශානය ර්වන ද් ථවකථ ප ළ කථප තඅවදන දවවිනධ වේ
කථාපණ පය ර්වන විවශධමවයනධ පරයතධනයකථධ දැිශය යුතු ෙව තඅව..
“ගහප්තිදාර ො ප්න
චන්ඡහි ්සදං මුඤ්්්න්්නහි
ප්ුප්්ඵමොනොය භූමිං සිත්වො නිහතමොන දප්්ප්ො ්හොන්ති”1

ප්ිට්ියො

්ලො ං

යන වේ පාඨය ෙය්ාකථපණ පශාථධතරය පඅළඅදඳ ථුනඅශඅතදුද්ධි යකථධ නවතඅයකථුට වමවථධ
අය වනා වකථඅ ය. වම අ “ චන්ඡහි ්සදං මුඤ්්වන්්තහි” යනු ද් “ප්ිට්ියො ්ලො ං
ප්ූප්්ඵමොනොය” යනු ද් විවශමෙය්ාකථපණ ප නීතඅයකථට අනුෙව වයාො තඅවදන දවවිනඅ.
විශුද්ධිමාර්ගවය අ
ඉන්රඅයථතය්නඅවද්ගශවය අ
ඉන්රඅයාර්ගය
විෙපණ පය
කථඅීකවම අා
ඉන්රියමින්රලිඞ්ගමින්රදෘ්්ටමි රසෘ්්ටවින්රජු්්ට මින්රදත්තමිතිවො” 3-2-93 යන පාණීනීය
ථතරය අනුර්මනය කථළ දෙ වපවනධ. වේ ථතරය ා විශුද්ධිමාර්ගවය අ එන “් ො ප්න
්සනං ඉන්රියට්්ඨො නොමොතිඉ ඉන්දලිඞ්ගට්්ඨො ඉන්රියට්්ඨොඉ ඉන්ද්දසිතට්්ඨො
ඉන්රියට්්ඨොඉ ඉන්දතබට්ඨට්්ඨො ඉන්රියට්්ඨොඉ ඉන්දසිට්ඨට්්ඨොඉ ඉන්රිට්්ඨොඉ ඉන්දජුට්ඨට්්ඨො
ඉන්රිට්්ඨො”2 යනු ථඛථනධද්නය කථපනු මවනවි. පරශාභ ූමි නඅවද්ගශවය අ ඉද්මපරතය් යර්ාර්ග
1
2

පප්ධාථද්නී (කථරඅ.ෙ. 9 7 මුරඅත2 පප පඅටුෙ
විථුද්ධිමර්ධර් 366 පඅටුෙ
Non-commertial Distribution

xv

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

විෙපණ පය ද් පාණිනීෙය්ාකථපණ පානුර්මනවයනධ කථළ දෙ “ඉදප්්ප්චන්යො එව ඉදප්්ප්චන්යතොඉ
ඉදප්්ප්චන්යොනං වො සමූ්හො ඉදප්්ප්චන්යතොඉ ල ්ඛ ං ප්්නත්ථ සද්දසත්ථ්තො
ප්සු්යසිතබ්ෙං”1 යන වමයඅනධ ව ළඅ වෙයඅ. වම අ කථී ශ.ද් ශාථධතරය පාණිනීෙය්ාකථපණ පය
දෙ පව වදැඅ ය. වමවථධ වේ කථතගෘෙපයා ෙය්ාකථපණ ප ශාථධතරවිමවය අ ද් පවතඅීක ර්අය
දුද්ධියකථධ ඇතඅයකථු දෙ මවනවවිනධ ව ළඅවපව ළඅ වෙයඅ. ද්ශගනශාථධතරවය අ ෙය්ාපධත දුද්ධි
පරභ ාෙයකථධ පවෙවතඅ දෙ විශුද්ධිමාර්ගය කථඅයන ද්ශගනශාථධතරය ද්තුෙනට මවනවවිනධ ෙවටව යඅ.
පරතීතය්ථමුතධපාද් නඅවද්ගශවය අ දැකථධවෙන “ප්ුසු්මනොතො ප්චන්යසොමග්ගි ප්සුදීන්ප්් න
ප්ටිචන්ප්්දන ප්වත්තිධමමොනං ප්චන්යසොමග්ගියං ආයත්තවුත්තියත්තො සසසතෝහතු
සම්හතුවසවත්ති වොදප්්ප්්භදානං සස්සතොදීන්නං අභෝවො ප්සුතබප්ි්තො ්හොති”2 යන
පාඨවය අ ශාථධෙතොද්ය අව තුොද්ය - විමමව තුොද්ය - ෙශෙතගතඅොද්ය ථඳ නධ ෙන
දවවිනධද්, “ප්චනි්මන ් ප්්දනොති ධමමොනං උප්්ප්ොදප්සුතබප්් න සමුප්්ප්ොදප්්දන
ප්චන්ය සොමග්ගියං ධමමොනං උප්්ප්ත්ති්තො විහතො උචන්ඡද - නත්ි - අ ිසුයවොදාති
උචන්ඡදාතබවිඝෝතො ප්සුදීන්්ප්තො ්හොති”3 යන පාඨවය අ උචවඡද්ොද්ය - නාථධතඅකථ ොද්ය
- අකථරඅයොද්ය ථඳ නධ ෙන දවවිනධ ද් දුර්වර්ාථධ මා අමියනධ වනාවයකථධ ද්ශගනොද්යනධ ද්තධ
දෙ පවවනයඅ. ද්ශගනශාථධතරවය අ දැකථධවෙන ප්ර ෘති - ප්ුරැ් ආත්ම අ ු - ොලොතබ
පොවඥර්යනධ ද්තධ දෙට වේ කථපවණ පු ථාෝකථ වෙතඅ.
පරකථෘතඅ - අණ පු - කථාාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ වාකථපරෙෘතධතඅය දැකථධවීම
විමමව ධතුොද්ය දෙ ද්, ඊශධෙප - පුපවම පරජාපතීනධ වර්ධ ෙශවයනධ වාකථ නඅමගාණ පය
දැකථධවීම ෙශෙතගතඅොද්ය දෙ ද්, ආතධමය ථොකථාඅකථත්වවයනධ දැකථධවීම ශාථධෙතොද්ය දෙ ද්,
ආතධමය ඉ ාතධමවය අ ම පරචිනධනෙනු දැකථධවීම උචවේද්ොද්ය දෙ ද්, කථමගඵලාදීනධ වර්ධ
අභ ාෙය දැකථධවීම නාථධතඅකථොද්ය දෙ ද්, පඅනධ පේ කථඅීකමකථධ නවතවයඅ ර්වනීම අකථරඅයොද්ය
දෙ ද් ද්ත යුතු ය.
“පි චාථමුපධපනධනෝේවමථු විමළධව ා අවිජ්ජාදීනඛ ථඞ්්ාපාදීනඛ පෙතධතඅඛ
අර්ණ පධ නධවතා ‘අතධතා ජානාතඅ ො න ජානාතඅ ො’ වථා එෙ වකථවපාතඅ කථාවපතඅො වයා
පි ථන්ියඛ උපපජ්ජතඅ තථධථ අණ පු ඉථධථපාද්වයා කථාදීභ ාවෙන ථීකපඛ ථණ පධඨවපනධතා
ඉන්රඅයානඅ ථේපාවද්නධතඅ, වථා ඉන්රඅයථේපනධවනා ඵලුථතඅ වෙදිය යතඅ තණ පධ ීයතඅ උපාදිය යතඅ,
ීකයතඅ, වථා පුන භ ෙනධතවප භ ෙතීතඅ ො, ථ.වද ථතධතා නඅයතඅථඞ්ර්තඅ භ ාෙපිශණ පතා,
තඅ ො විකථපධවපතඅ”4 යන වේ පාඨවය අ ‘අත්තො ජොනොති වො’ යනධවනනධ කථපඅමතය ද්
‘න ජොනොති වො’ යනධවනනධ කථණ පාද්මතය ද් ද්කථධෙන ද් දෙ විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය කථඅයයඅ.
එවථධම වේ පාඨවයනධ වථශධෙප ොද්ය ද් නඅයතඅොද්ය ද් ථඞ්ර්තඅොද්ය ද් ථධෙභ ාෙොද්ය
ද් දුර්වර්ාථධ අමියනධ ද්තධ දෙ පවවනයඅ. පාත්ධජමතය දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ ද්තධ දෙ

1

විථුද්ධිමර්ධර්
විථුද්ධිමර්ධර්
3
විථුද්ධිමර්ධර්
4
විථුද්ධිමර්ධර්
2

xvi

387 පඅටුෙ
389 පඅටුෙ
389 පඅටුෙ
4ප7 පඅටුෙ
Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

පරථඅද්ධෝ කථපවණ පකථඅ. ඒ දෙ දුද්ධෝව ාම පරෙෘතධතඅවය අ මවනවවිනධ ථඳ නධ ෙන දවවිනධ
විවශම පරයතධනයකථධ දැිශය යුතු වනා වෙයඅ.
“දුද්ධෝව ාමාපාද්යනධ පත්ධජීකථරමයට ළවදිය  ෙව, ථඅි  දෙ එකථධ පපේපපාර්ත
කථර්ාවෙකථධ අපට කථඅයයඅ. එය උනධෙ නධවථධ වර්ධ ම අර්ගකථර්ාර්ත ොන ෙඅනධ මවනවවිනධ
ව ළඅ වෙයඅ. පුපවම ා පරකථෘතඅ ථඛ්ය්ාත මඅකථ යුර්ය වකථවප අ විශධොථය තදන
ථාඛ්ය් ා වය ර්කථරමයට, එනේ පරකථෘතඅොද්යට දුද්ධව මපාද්වය මුළුමනඅනධ ම ප ප
වද්තඅ. ව කථය පඅළඅදඳ මාකථාපණ පය වකථාට ථකථන පරකථෘතඅොදීනධ වර්ධ පරකථෘතඅමතයට
ෙඩා අවිද්ය්ාෙ පඅළඅදඳ වදෞෝමතය වෙනථධ දෙ දැකථධවීමට උනධෙ නධවථධ ම තධ
පරයතධනයකථධ ද්පා තඅවදන දෙ වපවනධ. දා අිශකථයනධ වර්ධ පුපවම ා පරකථෘතඅමතයට ෙඩා
නාමපපපය පඅළඅදඳ වදෞෝමතය වෙනථධ දෙ දැකථධවීම ර්වන ද් එවථධ මවයඅ.
වකථායඅ වි වයනධ නමුතධ ථාඛ්ය් ා වය ර්කථරමය ර්වන පවෙවතඅ උනධෙ නධවථධ වර්ධ
පෙගභ කථධතඅය වපපට ම එන වථකථුර් පවවනයඅ. උනධෙ නධවථධ වර්ධ නාමපපපය පඅළඅදවඳි
මතය ථාඛ්ය් ද්වඥශනවයධ පුපවම - පරකථෘතඅයුර්ය පව වදිය අ කථඅීකමට වයදූ අන්ෝ
පඞ්ර්ුනය්ායය උනධෙ නධවථධ ද් වයාද්න වථධකථ. ථුපරථඅද්ධෝ නාර්වථධන - අශධෙව මපාද්යනධ
ෙවනඅ වදෞද්ධ චිනධතකථයනධවර්ධ පරමාණ පයට අනුෙව දුද්ධෝව මපාද්යනධ තම මතය
වර්ාඩනර්ා ර්තධ දෙට තකථග කථපනධනට ද් ඉඩකථඩ තඅව.. එව තධ වදෞද්ධ චිනධතකථයනධ
ථාඛ්ය්ද්ශගනාර්ත චිනධතාෙනධ පඅළඅදඳ පරභ ාෙයකථධ වනා තධ දෙ කථාට කථඅය වකථඅ ද්
උපවය ර්ී කථපර්ත වකථඅ ථවම ථාෂඅයකථධ වකථවප අ ම ථවකථඅධකථධ ද්කථධෙන විට
නාමපපපය පඅළඅදඳ ෙ වදෞද්ධ මතය ථාඛ්ය්ද්ශගනාවය අ පුපවම - පරකථෘතඅයුර්යට ථධිප
වථ ම ර්වළවපන දෙ කථඅයන M. Oltramare ම තා වර්ධ අද් ථට අපට ද් එකථඟ
ෙනධනට ථඅර් වෙයඅ.”1
වේ ෙනා අ “ෙුධ්ඝොස ජීවිතය හො ෘති” නමවතඅ ර්රනධර්ය ථේපාද්නය කථළ
ඇේ.ඒ.බී.ඇධ. උපාෝාෝාිශ විමල ්ර ්ලෝ ම තාවර්ධ පරකථාශනයකථඅ. වමයඅනධ දුර්වර්ාථධ
අමියනධ ථාඛ්ය් - වය ර්ද්ශගන කථරමයනධ දැන ථඅි  දෙ පරවීණ ප උර්තුනධ විථඅනුර් පඅළඅවර්න
තඅවදන ථවි  ව ළඅ වෙයඅ. විශුද්ධිමාර්ගය විමථීවමනධ කථඅයෙන විට වමය මවනවවිනධ
වපවනයඅ. වේ කථතගෘෙපයා නෙදිය කථ ර්රනධර් විමවය අ පපවතපට පවමිණිවයකථු දෙතධ
මානෙ ෝමග ශාථධතරාදිය  විද්ය්ාවිමවය අ පරවීණ පවයකථු දෙතධ ථෙගොද්විමවය අ විශාපද්යකථු
දෙතධ විද්ය්ාශඅපකථාවෙදිය යකථු දෙතධ ථුපරථඅද්ධෝ ය.
“්ෙොධිම ්ඩසමීප්මහි - ජෝතො බ්රොහ්ම මො ්වො
විජ්ජොසිප්්ප් ලෝවදීන් - තීසූ ්ව්දසු ප්ොර්ග
සමමවිඤ්්ාතසම්යො - සබ්ෙවොදවිසොර්දා
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පටුන වෙත

වොදත්ි ජමෙුදීන්ප්මහි - ආහි ්ඩන්්තො ප්වොතබ් ො”1
යනාදිය  ම ාෙඛථාර්ත ොනවයනධ ඒ දෙ පව වදිය අ වෙයඅ. වේ ම ාෙඛථාර්ත
පරෙෘතධතඅය වකථවප අ විශධොථය වනා තදන ඇතවේ වකථවනකථධ දුර්වර්ාථධ අමිතුමා
දරා ධමණ ප ජාතඅකථවයකථු වකථාට ද් වනා ථකථතඅ. අේදේවර්ාඩ අර්ධර්ාපාමාිපතඅ
්ප්ොල්වත්්ත් ෙුද්ධදත්ත මහොස්ථවිරප්ොදයන් වහන්්ස් වේ මතවය අ වපරැර්වමි ෙන
වථධකථ.
“වම අද් මතුවෙන කථාපණ පයකථධ නේ ඉතා ෙවි වද්වනකථුනධ විථඅනධ පඅළඅවර්න
තඅවදන දුද්ධව ාථ දරා ධමණ පයකථ යන අද් ථ ය ඳෙවීකම යඅ. එතුමා වර්ධ අටුොෙ
දරා ධමණ පයනධට එධකථප තඅවදන උප ාථයනධ දන විට ඒො දරා ධමණ ප ජාතඅවය අ
උපනධනකථු විථඅනධ කථඅය වකථඅයඅ පඅළඅර්වනීම අප ථුය. දමුණ පනධවර්ධ කථපද්පකථම වපනධවීම
ථඳ ා ආ ාප ත්ථකථ, අඛථාපකථ, භ ුතධතෙමිතකථ, තතරෙට්ඨටකථාදිය  ොනෙට විථධතප දී
තඅවදන ථවි  ද්නධවන ඒ විථධතපය දරා ධමණ පොශඅකථයකථු විථඅනධ අය වකථඅ ය යඅ වනා පඅළඅ
ර්නඅතධ. එෙවනඅ තවනධ වදාව වෙතඅ.”2
වේ ෙනා අ උනධෙ නධවථධ වර්ධ පරකථාශකථවයකථඅ. දුද්ධව ම අමි තුමනධ ර්වන
වමෙවනඅ පරකථාශයකථධ කථඅීකමට භ ද්නධත දුද්ධෝද්තධත ම වතපපාණ පනධ නෝයගෙතධෙවයධ කථපවණ පු
වද්කථකථධ මත දෙ වපවනධ. එකථකථධ නේ දුර්වර්ාථධ අමිතුමා වධ්නවය අ ද්ෂවයකථු ෙන
දවවිනධ කථායථධර් වර් තරඅකථයකථු දෙ පඅළඅර්වනීම ය. අවනකථ නේ දමුණ පකථු විථඅනධ දමුණ පනධ
උප ාථයට කථධකථඅීකම වනා පඅළඅර්වනීම ය. වේ කථපවණ පු වද්කථ පරද ථාෝකථයකථධ වථ
විවේාන දුද්ධිය ඇතඅයනධ පඅළඅර්නඅතඅ යඅ වනා වවඟධ. වමයඅනධ පරර්ම කථාපණ පය ථමර්ගනය
කථඅීකමට ෙුද්ධ්ඝෝ් නාමවය අ ථඳ නධ ව ාමයනධ ෙඞ්ර්වද්ධශවය අ දවෙ ප ෙන
අරවන්ද්ඝෝ් නාමවය අ ්ඝෝ් ෙර්ගයා කථායථධර් වර් තරයට අයතධ යව යඅ අථා තඅවදන
දෙ ද් ද්කථධෙතඅ. කථායථධර් යනධනට අර්ග වද්න ඇධ.ආවඥ. ොි යා (ඇේ.ඒ.ඇධ.ඇධ.බී.2
ම තාවර්ධ පඅ අට ද් වථායතඅ. අවපධ ම ාෙඛශවය අ පවනනන දුද්ධෝව ම පරෙෘතධතඅය ර්වන
ථවකථකථපන වේ දුද්ධෝද්තධත ම වතපපාවණ ප තුනාතධමකථ ්ඝෝ් ෙය්ෙ ාපය ර්වනතධ
කථායථධර්වර්ාතරඅකථයනධවර්ධ ්ලඛ ත්වය ර්වනතධ ඇද් ීේ තදා ෙවි වද්නා පඅළඅර්තධ මතයට
ප ප වද්තඅ. උර්තුනධ
ාථය්යට පතධකථපන අර්නා ථපනධකථවමකථඅ. ථධෙජාතඅයකථු
ථධෙජාතඅයකථුට උප ාථ කථඅීකම වනා පඅළඅර්නධනා දුර්ද්තධ අමියනධ දමුණ පකථු විථඅනධ
දමුණ පනධවර්ධ වනාමනා පවෙවතධමට ප පදීම වනාපඅළඅර්ත වකථඅයව යඅ පෙථමිනධ දුර්වර්ාථධ
අමියනධ දරා ධමණ පයකථු වනා ෙන දෙ තීපණ පය කථඅීකම තපේ ථපනධකථවමකථධ තෙතධ වේද්
වේ කථපවණ පු වද්වකථ අ පරදත්වයකථධ නවතඅ දෙ නුෙණ පවතඅයනට වේ අනුථිශනධ ථඅතාර්ත
වකථඅය. තකථගකථපනධනනධ වේ විමවය අ ා වයාද්න ථාෝකථයනධ වම අා දැකථධවීවමනධ දුර්ද්තධ
අමි ෙනයට වනා පථපතධ පපමට මවර්ධ අද් වථකථධ නවත. උනධෙ නධවථධ දුර්වර්ාථධ
1
2

ම ාෙඛථ (37 පිශ:) 215-216 ර්ාර්ා
වර්පොදිය  වදෞද්ධාාායගෙපවය (කථරඅ:ෙ: 948 මුරඅත2 4 පඅටුෙ
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අමිතුමනධ ර්වන අනධකථඅථඅෙකථු විථඅනධ වනා වථෙ තපේ කථපවණ පු වථායා තඅවදන දෙ
වවඟන දවවිනධ එයට පථප දැකථධවිය යුතුය. එව තධ කථාවර්ධ නමුතධ වනා පඅළඅර්ත වකථඅ
අද් ථධ ව ළඅ වපව ළඅ වකථාට ීම උර්තුනධ විථඅනධ කථළ යුතු ෙවවඩකථඅ. දරා ධමණ පයනධ
අතුවප අ ද් වධ්නවය අ ද්ෂයනධ ප ළ විය වකථඅ දවවිනධ ද්, දරා ධමණ පයකථු විථඅනධ ම
දමුණ පනධට උප ාථ කථපනු ථඅර් විය වකථඅ දවවිනධ ද් දුර්ද්තධ අමියනධ දැකථධෙ කථපවණ පු අනුෙව
දුර්වර්ාථධ අමි තුමා වර්ධ දරා ධමණ පත්වය පරතඅවමධෝ වනා වෙයඅ. වපවළ අ ථඳ නධ
ඵලාථුවි ාපාදී ොනෙට ව ළටුොවෙ අ ථඳ නධ විථධතපය පාළඅයට වනා වපරැළීමට
තපේ ාමකථ කථුම අෙුකථධ දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ වකථවප අ ආවප පනය කථඅීකම නේ
ම ාපපාෝයකථධ දෙ කථඅයයුතව ෙව තඅව..
දුඬව මපාද්යනධ වර්ධ කථායවිචවඡද්විද්ය්ාවිමයකථදුද්ධිය විශුද්ධිමාර්ගවය අ ථඳ නධ
වද්තඅථධකථුණ පපයනධ පඅළඅදඳ ෙව කථපන ද් විෙපණ පවයනධ පවවනන දවේ පරවීණ පයනධවර්ධ
අද් ථ ය.1 විශුද්ධිමාර්ගවය අ ථඳ නධ වේ විෙපණ පය ව ළටුොවෙ අ වනා තුදුණ පකථධ නේ
වේ අද් ථ තපමකථධ ර්පට පඅළඅර්වනීමට ඉඩ තඅව.. දුර්වර්ාථධ
අමිතුමනධ
පත්ධජීවය ර්ශාථධතරය මවනවවිනධ දැන ථඅි  දවවිනධ ශීකපය පඅළඅදඳ විවිෝ අෙයෙයනධ
වකථවප අ දැනීමකථධ පවෙවතඅ දෙ කථඅය වකථඅය. පුද්ධර්යනධ වර්ධ ාිශතවිභ ාර්ය පපමත දූමණ පය
කථපමිනධ විශුද්ධි මාර්ගවය අ ද්කථධෙන ද් දවවිනධ ද්, වය ර්ශාථධතරාභ ය්ථය තධ දවවිනධ ද්,
ෂණ පශාථධතරවිමවය අ ද් දැනීමකථධ උනධෙ නධවථධට පවෙවතඅ දෙ පවවනයඅ. වමවථධ වම අ
කථවඥතෘෙපයා විවිෝ ශාථධතරයනධ පඅළඅදඳ පවතඅරැර්තධ දුිපරභ ාෙයකථඅනධ දවදළුණ පු දෙ කථඅය
යුතු ය.
වම අ කථතගෘ ද්ඹදිය ෙව වද මවඩට නුර්පව ්ඝෝ නේ ර්රාමවය අ දමුණ පු කථුවයකථව
උපනධ දෙතධ ොද්වය අ ද්ෂ ෙ වපෙත නේ ම වතපපාණ පනධ වෙත පවවිදිය  ෙ දෙතධ පරථඅද්ධෝ
ය. වවඥෙත වතපනමකථධ ර්වන දුද්ධෝව ාමාාායගතුමා කථඅථඅ තවනකථ ථඳ නධ වනා කථපයඅ. එය
එතුමා වර්ධ ර්ුපවෙපයා වර්ධ නම යයඅ කථඅයනධවනධ ම ාෙඛශය පමණ පයඅ. ම ාෙඛශොතගාෙ
ජනශරවතඅවයනධ අය ඇතවේ අථතය් කථපවණ පුෙඅනධ යුකථධත දෙ වපනධවීමට (තෙතධ
කථපවණ පුෙඅනධ යුකථධතදෙ වපනධවීමට22 ෙයතධ කථපවණ පු ඇතධතා .”3 යනු පෙථමිනධ
්ප්ොල්වත්්ත් ෙුද්ධදත්ත ම ාථධර්විපපාද්යනධ ෙ නධවථධ ්ර්ඥවත ම වතපවනධ
දුද්ධෝව ාමාාායගපාද්යනධ වර්ධ ර්ුපවෙපයා දෙ වනා පඅළඅර්නධනා වථධකථ. ම ාෙඛශොතගාෙ ද්
අථතය් දෙ පඅළඅර්නධනා වථධකථ. එව තධ උනධෙ නධවථධ දුද්වර්ාථධ අමිතුමනධවර්ධ ර්ුපවෙපයා
කථෙවපකථධදැ යඅ වනා කථඅයන වථධකථ. වමෙවනඅ නඅර්මනයකථට දවථර්වනීමට ෙුුපදත් අමියනධ
ථාෝකථ වකථාට ර්තධ කථපවණ පු ද් පරද වනාවෙතඅ. ර්ුපවෙපයා වර්ධ නම අතෙවථඅයා විථඅනධම
කථඅයයුතු යව යඅ ථේමතවයකථධ වාෙව නවතඅ දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ ථඅය ර්ුපවෙපයාවර්ධ නම
වනාකථී පමණිනධ එය කථී ම ාෙඛශොතගාෙ ද් අථතය් යවයඅ කථීමට තපේ ථව වථඅවීම කථපවණ පු
1
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ෙප නධ කථපන ද් වේ ෙවකථඅ වකථාටථ අිකථයව යඅ වවඟධ.
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පටුන වෙත

වනා කථපවණ පු ද්තධ දුද්ධෝපුතරයකථු ට තපේ වනාවේ. වේ දුද්ධෝව ාමාාායගතුමා මුඅනධ
ථමගථධතඅොදී නඅකථායට අයතධ ෙව ථඅට වම අ පවමිණියාට පථු ථධර්විපොද්ය ඉවර්න
වර්පොද්යකථු ෙ දෙ ඇතවේ විවේාකථයනධවර්ධ පඅළඅර්වනීමයඅ. වේ ර්වන යේකථඅථඅ අද් ථධ
පවෙථීමට තපේ කථපවණ පු අපට තෙම මු වනාෙ දවවිනධ නඅ ඬෙේ . දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ
ව වකථ තධතපොදිය යකථු වථධ ඟෙනධනට තවතධකථළ ආාායග ඊ.ඩබ්ලිව්. අතබ ොරම ම තාට
් ොට්හ්න ප්රඥ ීතගති ථධර්විපපාද්යනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ දී තඅවදන පඅළඅතුප1 පමණ ප ෙන
දවවිනධ ඒ ර්වන ද් යමකථධ වම අ වනා කථඅයේ .
අනුදුඬ දුෝව මාාායගපාද්යනධ ෙ නධවථධ වම අ පවමිණි ෙකථොනුෙ අනුරොධප්ුරය
පාජෝානඅය වකථාට ර්තධ ොලතත්ත්වය ම ානාම ම ීපායනධ වර්ධ පාජය්ථමයට අයතධ
දෙ ම ාෙඛශාදිය  ෙඛශකථර්ාෙනධවර්නධ ෙය්කථධත වෙයඅ.
ම ාෙඛශවය අ එන දුද්ධෝව මපරෙෘතධතඅය මුපටනධ ම දැකථධවීම පරප්ධායට
ඉෙ ධ ෙන දවවිනධ එ අ එකථධ ර්ාර්ාෙකථධ පමණ පකථධ වම අ ද්කථධෙේ .
“එව වුත්්ත ප්සන්්නො ්සො - නි ්ඛ්මත්වො ත්තො ඉමං
දීන්ප්මොගො ඉමස්්සව - රඤ්්්ා

ෝල මහොමතී”2

යන වේ ර්ාර්ාවෙනධ පවෙවවථන පිශදිය  දුර්වර්ාථධ අමියනධ වම අ පවමිණි දෙට
කථඅථඅර් ථවකථයකථධ නවතඅ වම අ “ප්සන්්නො ්සො මහොමති” යන පද්ෙඅනධ දුර්වර්ාථධ
මා අමියනධ අද් ථධ කථපන දෙද්, “ඉමස්්සව රඤ්්්ා
ෝල” යන පද්ෙඅනධ
ම ානාමපාජථමය අද් ථධ කථපන දෙ ද් අමුතුවෙනධ පව වදිය අ කථළ යුතු වේ. කථාපණ පය
වනා පව වදිය අ දවවිනඅ.
ඔ ු මධ ම ානාම පජ වද්විථඅ ෙුපවද්ධද්කථධ පාජය්ය වකථවළධ ය. එකථ දුඬව ම
නේ අටුො කථතගෘනධෙ නධවථධ ද්ඹදිය ෙ ථඅට වේ ්රී ඞ්කථාද්වීපයට ෙවඩ දුර්නධ ෙොළ වද්ෂ
පනධථවතධතපද් ථධ වද්ථඅය පනථධ ර්රන්ර් ථඛ්ය්ාෙකථධ ඇතඅ ආර්මයට තුනධෂ එකථධථවටද් ථධ
ථතධථඅය පනථධ ර්රන්ර් ථඛ්ය්ාෙකථධ පමණ ප අටුො කථර්ා අයා ආර්මවය ප නධ නවර්ුවථධකථවයඅ
ද්තයුතු”3
යන වේ මයූරප්ොදප්සු්ව ොධිප්ති ෙුද්ධප්ුතරයන් වහන්්ස් වර්ධ පරකථාශනවයනධ ඒ
දෙ මවනවවිනධ ව ළඅ වෙයඅ.

1

ආර්ම ා ථමාජය ( 93ප මුරඅත2 2ප3 පඅටුෙ
ම ාෙඛථ (37 පිශ:2 232 ර්ාර්ාෙ
3
පජාෙඅය ( 933 මුරඅත 729 පඅටුෙ2
2
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“ප්ොයන්තස්ස ස ලං - ලඞ් ොදීන්ප්ං නිරබ්ෙුදං
රඤ්්්ා සිසුනිවොසස්ස - සිසුප්ොලයසස්සි්නො
සමවිසති්ම ්ඛ්ම - ජයසංවචනඡ්ර අයං
ආරද්ධො එ විසමහි - සමප්ත්්ත ප්සුනිට්ිතො”1
යන වේ අර්ගකථර්ාාායග දුඬව ම ොනවයනධ යටකථී මතයට විපවද්ධ අද් ථකථධ
පවෙවවථන දෙ කථඅයතඅ. වම අ දැකථධෙුණ පු පජතුමා ථඅිශනඅොථ නේ ෙන දෙ වමයඅනධ අද් ථධ
කථළ දවවිනඅ. වේ ර්වන ථධෙමතය පෙථන භදන්ත ෙුධද්ධදත්ත මහොස්ථවිරප්ොද්යෝ:“ථඅිශනඅොථ නේ පාජනාමයකථධ ථඅඛ 
ම ානාම පජුවර්ධ ම අපප නාමයකථධ විය
ථඛශාපනවය අ කථඅයනද් නමුතධ ඒ පජුට
ථාෂය්යකථධ වවදනතුපව එය පඅළඅර්ත වනා

පාජාෙඅවය අ වනා පවවනධ. එදවවිනධ එය
වකථව යඅ. මා විථඅනධ 9 4 දී විශුද්ධිමාර්ග
ඒ නාමය තඅදුවණ පධයවයඅ ඔපධපු කථඅීකමට
වකථඅ දෙ දැනධ මට ෙවටව ධ.”2

යනධවනනධ ම ාෙඛශ මතයකථධ පජාෙඅමතයතධ ථවකථයට පාතර වකථවපතඅ. වමයට
ව ධතුෙ යට කථී දුඬව මොනවයනධ පවෙවථුනු “රඤ්්්ා සිසුනිවොසස්ස” යන වද්පද්ය
යඅ. වේ සිසුනිවොස නාමය ම ානාම පජුට අපපනාමයකථධ වකථාට ථවකථඅය යුතු වනාවේ.
සිසුප්ොල යනු අපපනාමයකථධ වකථාට ථවකථීම ෙඩා ථුර්ථුය. විමතඅවිවන ද්නී ීකකථාවය අ :“සිසුනොවොස්සොති සිසුයො නිවොසනට්ඨොන භූතස්ස සිසුප්ොලනොම ස්ස රඤ්්්ා”3 යනු
ථඳ නධ ෙන දවවිනධ සිසුනොවසස්ස යනු සිසුප්ොල යනධනට විවශධමණ ප වකථාට ර්ත යුතුය.
සිසුප්ොල යනු ම ානාම පජුවර්ධ අපපනාමයකථධ දෙ වමයඅනධ වවඟයඅ. “ෙුුපදාස තසුප්ලි
මහනමි
්ජටතස” යන තඅථධථම ාපාමවයධ ම අකථුපවවර්ාඩ වථධඅපඅය වර්න
ඇරැපාමිනධ පණ පධි ත මැදඋයන්්ගොඩ විමල ීතගති ම ථධර්විපපාද්වය තසුප්ලි යනු
සිසුප්ොල යනධනම දෙ නඅර්මනය වකථවපතඅ.4 එවථධම ථඅිශනඅොථ යනු ම ානාම පජුට වයදූ
ර්ුණ පපද්යකථධ දෙ ද් උනධෙ නධවථධ වර්ධ අද් ථ යඅ. ඒ අද් ථ විමතිවි්නොදනී ොනවයධ
ථධිප වෙයඅ. කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ ම ානාම පජුට සිසුනිවොස යනු අපපනාමයකථධ වනා
ෙව ර්ුණ පපද්යකථධ දෙතධ සිසුප්ොල යනු අපපනාමය දෙතධ ථකථනු මවනවවි. සිසුප්ොල සසුප්ොලි
තරප්ි යනු විථඅනධ ොර්ධවිද්ය්ානුථාපවයනධ ථඅර්විය වකථඅ ය. ම ානාම පජතුමා වර්ධ
පාජය්ථමය දු:ෙ: 934 ෙවනධවනනධ පටනධ වර්න දු:ෙ: 976 ෙවනධවනනධ අෙථනධ ෙන දෙ
ඇතවේ වකථවනකථුනධවර්ධ මතය ෙුෙතධ දු:ෙ: 933-973 වතකථධ පවෙවතඅ කථාය දෙ
මහොවංශ්යහි ෙමග ථඛ්ය්ාෙ ා ථඛථනධද්නය කථපන විට වපවනධ. දුපවම පවට අ පෙතධනා
සොසනවංස නේ ර්රන්ර්වය අ ා මහොරොජවංස නේ ර්රනධර්වය අ ථඳ නධ පිශදිය  දු:ෙ: 93ප
1

ථමනධතපාථාදිය කථා (දු:ෙ: 246ප2 427 පඅටුෙ
වර්පොදී වදෞඬාායගෙපවය 9 පඅටුෙ
3
විමතඅවිවනාද්නීීකකථා (දු:ෙ: 24782 3 3 පඅටුෙ
4
ශාථනෙඛශයපරදීපය (දු:ෙ: 24982 72-73 පඅටු
2
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පටුන වෙත

ෙවනධවන අදී දුෝව ම මා අමියනධ වම අ පවමිණි දෙ පඅළඅර්ත ව ාතධ
ම ානාමපාජය්ථමථවය අ පවමිණි දෙ පඅළඅර්වනීමට ඉවඩකථධ නවත දු:ෙ: 9 3 ෙවනධවන අ
ම ානාම පජතුමා පජයට පවමිනඅ දෙ දුපවමපට පෙතධනා වංසොදීන්ප්නි නේ ර්රන්ර්වය අ
ථඳ නධ ෙන දවවිනධ ද්, ඒ පජ ු වර්ධ පාජය්වයනධ පථවළාථධෙථකථට පථු දුර්වර්ාථධ
මා අමියනධ වම අ පවමිණි දෙ එ අ ම ථඳ නධ ෙන දවවිනධ ද් දු:ෙ: 93ප ෙවනධන ම
දුඬව ාමපරාපධතඅයට ථේදන්ෝ වෙයඅ. කථය්ාණී ශඅාඅපඅවය අ ෙුරැමසන්න්ය් ථඳ නධ
ෙන දු:ෙ: 9ප3 ෙවනධන දුඬව මපරාපධතඅය ෙ ෙමගය වථධ පඅළඅර්තව ාතධ ම ානාමපාජය්
ථමවය අ පවමිණි දෙ කථඅයන කථර්ාෙ දව වපට ම වයයඅ. දු:ෙ: 9ප3 ෙවනධන දු:ෙ: 933
ෙවනධන වෙනුෙට අයවෙුනු පරමාද් අපඅයකථධ වථධ පඅළඅර්ත ව ාතධ ම ාෙඛශමතය ම
ථමර්ගනය වෙයඅ. එය පඅිශකථධථීමට අෙථධර්ාෙකථධ අපට වනා වදුණ පු දවවිනධ පීකෂකථයනධ
විථඅනධ ඒ ර්වන විමථීමකථධ කථළ යුතු දෙ කථඅයේ . නඅකථායථඛර්ර වය අ එන දුඬෙමග
ථඛ්ය්ාෙ ා ථථඳා දන විට ද් මහොවංශමතයම ථධිප වෙයඅ. කථරඅ:ෙ 468-49ප වතකථධ
ම ානාමපාජය්ථමය පවෙවතඅ දෙ පඅළඅර්නධනා වි රමසිංහමතයට ගයිගර්ඥ ප්ිතුමො තදිය නධ
ප ප දී ම ාෙඛශයමතයම ත ෙුපව ෙන වථධ කථරඅ:ෙ: 4ප9-43 වතකථධ පවෙවතඅ කථාය
ම ානාම ථමය දෙ ද්කථධෙයඅ. එව තධ විශුද්ධිමාර්ග ම ාථනය් පරථධතාෙනාවෙ අ
අවෝ අපඅවයකථව එන “ගයීගර්ඥ මතය නම - මහොනොම ොලය රි ව 45ස සිට 4ස0 ද ්වො
යි. ෙු ව 1001 සිට 1023 ද ්වො යි”1 යන පරකථාශනය වකථාතවනඅනධ දාර්තධ කථපවණ පු අනුෙව
කථපන ද්ධද්කථධ දැයඅ අපට කථඅය වනා වකථඅ ය. වමය ර්යිශර්වඥමතය නේ ාෙඛථ
ථඛශාපනවයනධ2 විකථරමථඅඛ මතයට ප ප ර්වථීමට කථඅථඅවථධතධ අෙශය්කථවමකථධ නවතඅ. ඉතා
නවීනමතය නේ කථරඅ:ෙ: 4ප6-428 වතකථධ පවෙවතඅ කථාය ම ානාමථමය දෙ යඅ. වේ මතය
ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ටැම්ගොඩ විහොරටැම ලිප්ියට අනුෙව පාජෙමගථඛ්ය්ාෙ ර්වන පරශථධත
විවේානයකථධ කථළ ආාායග ්සනරත් ප්ර විතොන ම තා විථඅනඅ.3 වේ මතවයධ වි යට
ම ානාම කථාය දු:ෙ: 949-97 වතකථධ පවෙවතඅ කථාය දෙ ව ළඅ වෙයඅ. වමය ම ාෙඛශය
මතයට ෙුපවර් තපකථඅනධ අඩු කථාපිශචවේද්වයකථඅ. දු:ෙ: 933-973 වතකථධ පවෙවතඅ කථාය
ම ාෙඛශමතය දෙ මුදී කථීේ . වදාව
කථපවණ පු පීකෂා වකථාට ද්කථධෙන ද්
පපණ පවිතානමතය ම ාෙඛශය මතයට එතපේ ම තධ වෙනථකථධ නවතඅ දවවිනධ ම ානාම
ථමය පපණ පවිතාන මතය පිශදිය  පඅළඅර්වනීවම අ ෙපවද්කථධ අපට දැනට නේ වනා වපවනධ.
ථුපරකථට චීනයාතරඅකථ ඵොහියන්තුමො කථරඅ:ෙ: 4 ප ෙවනධවන අ වම අ පවමිණි දෙ පඅළඅර්තධමතය
ෙන දවවිනධ එතුමා ද් ම ානාම පාජථමවය අ ම පවමිණි දෙ පඅළඅර්ත යුතු ය.
දුද්ධෝව ාමාාායය්ගතුමා වම අ පවමිණි ෙමගය ථඳ නධ නවතතධ ඵලා අයනධතුමාට පථුෙව
පවමිණි දෙ ථඅතාර්ත වකථඅ ය. ඵොහියන්්ග් ගමන් විස්තර්යහි දුඬව ාමාාායගතුමනධ
ර්වන කථඅථඅෙකථධ වනා ථඳ නධ ෙන දවවිනඅ. පවෙග කථධත ශඅාඅපඅවයධ පාඨවයනධ ථඅිශපා
යනු ම ානාම පජුවර්ධ අපපනාමයකථධ දෙ දැකථධවෙන දවවිනධ ද් විමතඅවිවන ද්නී පාඨවයනධ
සිසුප්ොල යනු පජකථු වර්ධ නේකථ දෙ දැකථධවෙන දවවිනධ ද්, ථමනධතපාථාදිය කථා

1

විශුද්ධි මාර්ග ම ා ථනය්යව පරථධර්ාෙනා xvi පඅටුෙ
The Culvavamsa II, Introduction V-VI;
3
Epigraphia Zeylanica, Vol.V.P.86-109
2

xxii

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

නඅර්මනර්ාර්ාවෙ අ සිසුප්ොල යනු දුර්වර්ාථධ මා අමියනධ විථඅනධ ම ථඳ නධ කථළ දවවිනධ ද්
උනධෙ නධවථධ ම ානාම පාජය්ථමවය අ වම අ පවමිණිදෙ අපවර්ධ ඒකථානධත නඅර්මනය යඅ
දුර්වර්ාථධ මා අමියනධ වම අ පවමිණ ප ව ළඅටුො වපළදථට වපරැීමතධ
විශුද්ධිමාර්ගථේපාද්නය කථඅීකමතධ විනා උනධෙ නධවථධවර්ධ ීවෙන ාිශතයකථධ ව
භ රමණ පෙෘතධතානධතයකථධ ව තමනධ විථඅනධ ම අයන ද් දෙකථධ අපට දැනර්නධනට නවත.
එදවවිනධ ථඅය ර්ුපව වද්ර්ුපව නප වනා නප අතමිතුපනධ ර්වන ව වම අ එෙකථට පවෙවතඅ
ද්ළො වපප වප ෙවනඅ කථපවණ පු ර්වන ව අටුො වපාතධෙ ව විශුද්ධිමාර්ගවය අ ව
යමකථධ ථඳ නධ වනා වීම විවේානයට කථපවණ පු වකථට ර්වනධමට යාම පරශාවර් ාප වනාවේ.
කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ වේ කථාපණ පය ර්වන ්ප්ොල්වත්්ත් ෙුද්ධදත්ත ම වතපපාණ පනධ
විථඅනධ සියගත්හි1 පෙථන ද් කථපවණ පු අමුතු යමකථධ කථීම පපම වකථාට වර්න අයනද්
වථධ අපට වවඟයඅ. එව යඅනධ විමශගකථයනධ විථඅනධ ඒ කථපවණ පු නුෙණිනධ විමථා ම
පඅළඅර්තයුතු දෙ කථඅයේ .
වපාතධපතධෙ ථඳ නධ කථපවණ පු අනුෙව දුර්වර්ාථධ මා අමියනධවර්ධ ොථය
කථීපතවවනකථධ අ ෙ දෙ වපවනධ. අවපධ වොසස්ථොනය ම ාෙඛශවය අ දැකථධවෙන පිශදිය  ද්ඹදිය ෙ
මහ්ෙෝමැඬ ථමීපවය අ දුර්වර්ාථධ
අමිතුමනධ උපනධ දෙ කථඅය
වකථඅ ය.
ම ාවදාිමණ පධඩයට ද්කථුණ පුදිය ර්ව ෙහු ුග්ම ැ උපනධදෙ සද්ධමමසඞ්ගහ නේ
ර්රනධර්වය අ ද් ම වද මවඬට නුර්වප අ ෙ ්ඝෝ් නේ ර්රාමවය අ දමුණ පුකථුවයකථව උපනධ
දෙ ෙුද්ධ්ඝොසුප්්ප්ත්ති ථෝවහි ද්, පාම්ධ්පට ථුෝේමපුපය අථ ්ගෝ නර්පවය අ
උපනධදෙ වංසදීන්ප්නි්යහි ද් ථඳ නධ වේ. වමවතකථධ කථඅයන ද්ධවද්ධ උනධෙ නධවථධවර්ධ
ජනධමභ ූමිය ර්වන කථපවණ පු ය. උනධෙ නධවථධ දරා ධමණ පජාතඅකථයකථු ෙුෙතධ කථායථධර්
වර් තරඅකථයකථු ෙුෙතධ පාම්ධ්ජාතඅකථයකථු ෙුෙතධ ආනධෝරජාතඅකථයකථු ෙුෙතධ ජනධමභ ූමිය
ද්ඹදිය ෙට අයතධ නර්පයකථධ ව ර්මකථධ ව විය වකථඅ ය. ර්යාපරවද්ධශයතධ ෙඞ්ර්ජනපද්යතධ
පාම්ධ්වද්ශයතධ ආනධෝරවද්ශයතධ පුපාණ ප ජේදු්විපයට ම අයතධෙන දවවිනඅ. වමෙවනඅ
විාාපණ පයකථධ කථඅීකම විාාපකථයකථු ට තපේ වනා ෙන දවවිනධ වේ ර්වන තෙතධ විමථඅය
යුතු ෙව තඅව.. එවථධ විමථීවම අදී දුද්ධෝව ාමජනධමභ ූමිය ්මොර ්ඩ්චනට නේ ර්රාමය
දෙ පඅළඅර්වනීමට ථඅර් වෙයඅ. වේ විශුද්ධිමාර්ගවය අ ම අෙථනධ අ දැකථධවෙන
“විප්ුලවිසුද්ධෙුද්ධිනො ෙුද්ධ්ඝෝසොති ගරිහි ගහිතනොම නධ්යය්න ්ථ්රන
්මොර ්ඩ්්ට වත්ථබ්්ෙන ්තො විසුද්ධිමග්්ගො නොම” යන පාඨවයඅ ථඳ නධ
්මොර ්ඩ ්්ට යන ොනය විාාපකථයනධවර්ධ විමශගනයට කථධවී තඅව..
වම අා භ ද්නධත ශරද්ධාතඅමය් ම ාථධර්විපයනධ ෙ නධවථධවර්ධ අද් ථ නේ
්මොර ්ඩ්්ට වත්ථ්බ්ෙන යනු ද් මයූරරිප්ප්ට්ට නමභි වසන්්තන යනුද් ථමානාර්ග
ඇතඅ දෙයඅ.2 වම අ “වාටකථ” යනු ෙපද් දෙතධ ව්ටකථ යනු නඅෙපද් දෙතධ පඅළඅර්තධ නවීන
මතයයඅ. වේ මතයට අනුෙව “වමාපණ පධඩවාටකථ” යනු ්මොර ්ඩ ්ඛට යවයඅ ශුද්ධ විය
1
2

වර්පොදී වදෞද්ධෝාායගෙපවය 6-22 පඅටුස පාළඅ ථා අතය්ය (දු:ෙ: 23පප මුරඅත2 63- 7ප පඅටු දනධන.
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්යව - පරථධතාෙනා ix පඅටුෙ
Non-commertial Distribution

xxiii

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

යුතුය. වමවථධ ර්තධ කථධ අ වේ “වමාපණ පධඩව්ටකථ” යන ථධර්ානය ආනධෝරවද්ධශවය අ ර්මකථධ
දෙ පඅළඅර්ත යුතුය. වේ ර්වන පීකෂණ පයකථධ කථළ ඇථධ.පී. නයඅනාවඥ (බී.ඒ2 ම තාවර්ධ
ඉඛර්රීථඅ අපඅයකථට අනුෙව වපාධෙතධවතධ භ ද්නධත දුද්ධෝද්තධත ම ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ
ප්ො ිසොහිතය්්යහි ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ්මර ්ඩ්ඛට
යනු ම ශුද්ධපාඨය දෙයඅ.
ආනධෝරවද්ශවයධ ‘ර්ුනධටවඥ’ දිය ථධතරඅකථධකථවයධ ‘පාධනාඩ්තලුකථධ’ වපවද්වථ අ ‘වකථ ටවනධමඅපුිශ’
– ‘ර්ුනධඩ්පධී’ යන ළඟ පඅ අි  ර්ේ වද්කථ පවරැණි ්මොරඩ්ඩ්ඛට ය දෙ එයඅනධ
පවෙවවථධ.1 වම අා ධමගනන්ද ් ොසමබි පඬිතුමාවර්ධ අද් ථකථධ දඛවර්ාඩ භ ානධත
ආනන්ද නමතරය ම ාථධර්විපයනධ ෙ නධවථධවර්ධ ථා ායය්වයනධ ඉදිය ිශපතධ කථඅීකමට වදුණ පු
දවවිනධ එය ද් ද්කථධෙේ .
“තවයඅ ජාතඅකථවයකථධ ෙ දුද්ධෝව ාමතුමා දුපවමවයධ Thaton වපවද්ථඅනධ කථධදිය ෙට
පවමිණිවයධ යවයඅ දුපවමකථාපවය කථඅයතධ වම අ කථඅථඅයේ ථතය්වයකථධ ද් වෙයඅ. එතුමා
දුපවමවයධ වතධාඛර්යකථු වනාෙ ද්කථුණ පු ඉනධදිය යාවේ වතලුඟුපටට අයතධ
වතධඛර්ුයකථුවයකථවයඅ මම ථඅතමි. එතුමා උපනධ වපවද්ථ වමාපණ පධඩව්ටකථ යවයඅ
විථුද්ධිමර්ධර්වයනධ වපවනධ. ‘්මොර ්ඩ්ඛට වත්ථ්බ්ෙන’ යනධවනනධ එය වවඟධ.
.............. ‘්ඛට ’ යනු ථකථුදථඅනධ ර්මට නමි. ද්කථුණ පු ඉනධදිය යාවේ වද්ශීය භ ාමාෙ අද්
වමය ව්ඩා යවයඅ දවෙ ප වේ. මජ්ඣඅමනඅකථායට්ඨඨකථර්ාවේ අර් කථතගෘථන්ද්ශගකථ ර්ාර්ාවෙකථ
මයුපථුතධතපට්ඨටන ව මයූරරිප්ප්ට්ටන ව ථඳ නධ ෙන දවවිනධ එතුමා එ අ විථ දෙ
දැකථධවේ.”2
වේ ෙනා අ ෝමගානන්ද් වකථාථේය තුමාවර් අපඅවයකථඅනධ වකථාටවථකථඅ. වමයඅනුර්
්මොර ්ඩ්ඛට යනධන ශුද්ධද්ධපාඨය වථධ පවවනධ. ්ඛට ශ.ද්ය ර්රාමවිවශමාර්ගයකථධ
වද්න දෙ ශ.ොර්ග ප්ොසුජොත්යහි ථඳ නධ වේ. ්ඛට යනු කථමගකථර්රාමයකථධ දෙ “ඛ්ටො
්ග ගරොම ” යන ්රීෝපොනවයනධ ව ළඅ වෙයඅ. ‘ව්ට’ යනු ම ‘ව්ටකථ’ යවයඅ ර්වනීම
ථුර්ථු ෙනධවනධ ්ඛට ශ.ද්වයනධ වපාධ ද් පවෙවවථන දවවිනඅ. කථමගකථයනධවර්ධ ර්ේෙට
වේ ්ඛට නාමය අවිවශධමවයනධ වයවද්න දෙතධ ්ඛට යනධවනනධ ර්රාමවිවශධමයකථධ
පවෙවවථන දෙතධ ද්තුෙකථු විථඅනධ ‘වමාපණ පධඩවාටකථ’ යනු ්මර ්ඩ්ඛට යව යඅ
වශාෝණ පය කථපනු විථධමවයකථධ වනාවේ. වම අ ්්ට ශ.ද්වයනධ නායකථ විවශම-ොථඉන්රජාවි ධයාදී අර්ගයනධ පවෙවථීමට ශකථධතඅය ඇතඅ දවවිනධ තෙතධ විද්ර්ධෝ වකථවනකථුනධ
විථඅනධ වමානපය ජුෙකථඅනධ ඉඳුපවදැඅයේ කථළෙුනධ ෙථ දවවිනඅ ව මුපණ පුඩු නේ නායකථයා
ෙුථ දවවිනධ ව එර්ම ්මර ්ඩ්ඛට නේ වී යවයඅ කථතගකථපනු නඅථවකථය. කථපවණ පු
වමවථධ ව යඅනධ ‘වමාපණ පධඩවාටකථ’ ෙුෙතධ ‘වමපණ පධඩව්ටකථ’ ෙුෙතධ ඉනධ ර්මකථධ ම
පවෙවවථන දෙ පඅළඅර්ත වකථඅය. එ අ උපනධ දෙ පඅළඅර්වනුමට තුඩු වද්න ෙත්ථ.ද ශ.ද්ය
එ අ ෙමු දෙ පඅළඅර්වනුමටද් ඉඩ වද්න දවවිනධ එයඅනධම දුර්වර්ාථධ මා අමියනධවර්ධ
ජනධමභ ූමිය තීපණ පය වනාකථළ වකථඅය. උනධෙ නධවථධවර්ධ ජනධමභ ූමිය වකථවථධ ෙුෙතධ ෙථන
1
2

පාළඅ ථා අතය්ය 73- 74 පඅටු
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ද් තවනධ විථඅනධ වම අ ද්කථධෙන ද් වමාපණ පධඩවාටකථයතධ මයපපපපපට්ඨටනයතධ පඅළඅර්ත
යුතුය. වේ වද්කථ එකථකථධ වනාෙන දෙ නේ වවඟයඅ. ම්නොරථප්ූරණි්යහි1 ථඳ නධ පිශදිය 
භ ද්නධත ්ජොතිප්ොල ම වතපාණ පනධ ථමර් කථා්ධචීපපාදීවය අ ද් කථධදිය ෙ ම ාවි ාපවය අ
ද් විථ දෙ පඅළඅර්ත යුතුය. උනධෙ නධවථධවර්ධ ර්රන්ර්ෙඅනධ ම වමතවනධ පවෙවථුණ පු දවවිනඅ.
වේ ර්රන්ර් ථේපාද්නවය අ දී අනුදුර් දුර්වර්ාථධ මා අමියනධ පථධ ම
ඇථඅිශ කථළ දෙ මවනවවිනධ වපවනධ.

ථඟඅය ම

ආශරඅත ර්රන්ර් ව ළටුොවෙනධ ද් මි ින්දප්ඤ්්හය ද් විමුතධතඅ මර්ධර්ය ද් ද්ශගනශාථධතරීය
ර්රන්ර්යනධ ද් ඇථඅිශකථළ දෙ ව ළඅෙන තවනධ ද් ද්කථධනට වව.. වම අ ශීලනී්දගශය
ථඛයුතධතනඅකථාය ද් ්ුද්ධද්කථනඅකථායට අයතධ ෝේමපද්ය ද් පි ථේභ අො මර්ධර්ය ද්
ථුතධතනඅපාතය ද් පිශොපපාළඅය ද් ම ානඅවද්ධද්ථය ද් වර්පර්ාර්ාෙ ද් අපොනය ද් උොනය
ද් මජ්ඣඅමනඅකථාය ද්, දී නඅකථාය ද් අඞ්ර්ුතධතප නඅකථාය ද් ඇථඅිශකථපමිනධ ථේපාද්නය කථළ
දෙ වපවනධ. වේ ශීනඅවද්ගශවය අ පවවනන “ථීවපතඅට්ඨඨාය” යනාදිය  ර්ාර්ාෙ ා
“අන්්තොජටො ෙහිජටො” යනාදිය  ර්ාර්ාෙ ථඛයුතධතනඅකථායාර්ත වද්ධෙතාථඛයුතධතකථවය අ ද්,
විශුද්ධිමාර්ගය නේ කථඅවමකථධදැයඅ විෙපණ පය කථඅීකමට වම අ ද්කථධෙන ද් “සබ්්ෙ සඞ්ඛොරො
අනිචන්ොති” යනාදිය  ර්ාර්ාෙ ෝේමපද්පාළඅවය අ මර්ධර්ෙර්ධර්වය අද්, ශීය නේ කථඅවමකථධදැයඅ
ව ළඅ කථඅීකමට වම අ දැකථධෙුණ පු “ ිං සීලන්ති ්්තනො සීලං” යනාදී විෙපණ පය
පි ථේභ අොමර්ධර්පාළඅවය අ ද් ශීවය අ අනුථථධ පපමට ඇරැ දැකථධෙුණ පු පාළඅපරවද්ධශයනධ
ථඛයුතධත නඅකථාය අඞ්ර්ුතධතප නඅකථාය මජ්ඣඅමනඅකථාය යන පඅටකථර්රන්ර්යනධ අ ද්,
ශානථඛෙපය කථඅවමකථධදැයඅ ව ළඅ කථඅීකමට පවෙවථු යොනි ්සොතොනි ්ලෝ සමිං” යනාදිය  ර්ය
ථුතධතනඅපාතපාළඅවය අ ද්, විනවය අ පරවයාජනය පව වදිය අ කථඅීකමට ඇරැ පප “වි්නොයො
සංවරත්ථොය” යනාදිය  පාඨය පිශොපපාළඅවය අ ද්, භ අෂුනධවර්ධ කථායඅකථ - ොාථඅකථ
ආනාාාපය ව ළඅ කථඅීකමට දැකථධෙුණ පු “ුපවි්ධොහි අනෝෝරො ොයි් ො වෝසි් ො ්”
යනාදිය ය ම ානඅවද්ධද්ථපාළඅවය අ ද්, ආ ාපානුභ ෙවිිය පපමට ඇරැ දැකථධෙ “්ත්තෝරො
ප්ඤ්්් ආ්ලෝප්” යනාදිය  ර්ය වර්පර්ාර්ාපාළඅවය අ ද් ථඅධ රැකථඅය යුතු කථරමය පපමට
ද්කථධෙන ද් “කථඅකථීෙ අණ පධඩඛ ාමීකෙ ාාිඛ” යනාදිය  ර්ය අපොනපාළඅවය අ ද්, ොර්ධ
විඥ පධතඅවිමඵලාපවයනධ උපනධමෝුපායාථය ද් ආීවෙයට විපතධතඅජනකථ යවයඅ ෝේවථවනවි
ථවිශයුතධ මා අමියනධ ෙො “වචීවිඤ්්ඤ්ත්ති විප්්ඵරො” යනාදිය  උොනය උොනපාළඅවය අ ද්,
ෝේමතාථීය පව වදිය අ කථඅීකමට ඇරැ දැකථධෙුණ පු “ධමමතො ඵස ආනන්ද!  යදා ්ෙොධිසත්්තො”
යනාදිය ය දී නඅකථාවය අ ද් ද්කථධනට වව..
වේ ෝුතාඞ්ර් නඅවද්ගශවය අ පවවනන “ප්ංසු ූලචීවරං නිස්සොය ප්බ්ෙජ්ජො”
යනාදිය ය ම ාෙර්ධර්පාළඅනය අ ද්, අපණ පය් ෂනය පව වදිය අ කථඅීකමට දැකථධෙුණ පු “ඨ්ප්ත්වො
ගොමඤ්් ගොමූ ප්වොරඤ්්් සබ්ේමතං අරඤ්්ඤ්ං” යන පාඨය පාපාජිකථාපාළඅවය අ ද්,
පඛශුකථූචීෙපාදිය වය අ අනුථථධ දැකථධවීම පඅණිථ ඇරැ දැකථධෙ “අප්්ප්ොනි ්්ව සුලභොනි ්
1

මවනාපර්පුපණී 834 පඅටුෙ
Non-commertial Distribution
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තොනි ් අනව්ජොනි” යනාදිය  ොකථය්පරවද්ධශ වය අඞ්ර්ුතධතපනඅකථායෙපවය අ ද්,
අපණ පය්වි පණ පවය අ අනුථථධ පපමට පවෙවථ “්තනොහං නොගිතස්ස භි ්ඛු්නො
අත්තම්නො ්හොමි අරඤ්්ඤ් විහෝරන” යනාදිය ය ථඛයුතධත නඅකථායෙවපවය අ ද් ද්කථධනට
වවදතඅ. කථමගථධර්ානර්ර ණ ප නඅවද්ගශනවය අ පවවනන ථමාි විෙපණ පය ථඳ ා ද්කථධෙන ද්
“ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස ප්සු මමං ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස අනන්තර ප්චන්්යන ප්චන්්යො”
යනාදිය ය පට්ඨඨානපාළඅවය අ ද්, කථය්ාණ පමිතරත්වවය අ අර්ය ව ළඅ කථඅීකමට ඇරැ දැකථධෙුණ පු
“මමං හි ආනන්ද ලය්ො මිත්තං ආගමම ජොතිධමමො සත්තො ජොතියො ප්සුමුචන්න්ති”
යනාදිය ය ථඛයුතධත නඅකථායෙපවය අ ද් ඇතවෙවථඅයා විථඅනධ ර්ුපවෙපයාට කථළයුතු ෙතාෙතධ
ව ළඅ කථඅීකමට ද්කථධෙන ද්, “අන්්තවොසි් න භි ්ඛ්ව ආ්සුයමහි සමමොවත්තිතබ්ෙං”
යනාදිය  පාඨය ම ාෙර්ධර්පාළඅවය අ ද් ද්කථධනට වව.. පඨවීකථථඅණ ප නඅවද්ගශවයව අ
පවවනන ථඤ්්් භි ්ඛ්ව ්සනොසනං ප්ඤ්්්ඞ්ගසමන්නොගතං ්හොති” යනාදිය 
විෙපණ පය ථඛයුතධතනඅකථාවය අ ද්, ආභ අෝේමිකථ වර් ද්තධත ථධර්විපමතපරකථාශනයනට ඇරැ
දැකථධෙ “ප්ුසුමො ප්ුසුමො ුසලො ධමමො ප්චනිමොනං ප්චනිමොනං ුසලොනං ධමමොනං
අ්සවන ප්චන්්යන ප්චන්්යො” යන පාළඅය පට්ඨඨානවය අ ද්, කථධවධශ කථාමය විෙපණ පය
කථඅීකමට ඇරැ දැකථධෙ “ඡ්න්දා ෝමො රෝගො ෝමො ඡන්දරෝගො ෝමො” යනාදිය ය
විභ ඞ්ර්පාළඅවය අ ද්, උවපෂාවිෙපණ පයට ඇරැ දැකථධෙ පාඨථම ය දී නඅකථාය - ථඛයුතධත
නඅකථාය - පි ථේභ අොමර්ධර් - අඛර්ුතධතපනඅකථාය - ෝේමථඞ්ර්ණී යන පඅටකථර්රන්ර්යනධ අ ද්
ද්කථඅනධට වව.. වථථුකථථඅණ ප නඅවද්ගශවය අ ද් අථුභ කථේමට්ඨඨාන නඅවද්ගශවය අ ද්
ඡඅනුථධථතඅ නඅවද්ගශවය අ ද් අනුථධථතඅකථේමට්ඨඨාන නඅවද්ගශවය අ ද් අඞ්ර්ුතධතපනඅකථාය ෝේමථඞ්ර්ණී - ථඛයුතධතනඅකථාය - මජ්ඣඅමනඅකථායාදිය  පඅටකථර්රන්ර්යනධවර්නධ උපුටාර්තධ
පාළඅපරවද්ශවය පවවනතධ.
දර ධමවි ාප නඅවද්ගශවය අ දැකථධෙුණ පු “ුපට්්ඨො ්ඛො ආවු්සො ්දා්සන අභිභූ්තො
ප්සුයොතබන්නවිත්්තො ප්ො මප්ි හන්ති” යනාදිය ය අඞ්ර්ුතධතනඅකථාවය අ ද්, ෂානධතඅවය අ
අනුථථධ පපමට ඇරැ දැකථධෙුණ පු “ඛන්ති ප්රමං ත්ප්ො ති ි ්ඛො” යනාදිය ය ෝේමපද්වය අ
ා ථඛයුතධතනඅකථායවය අ ද්, වකථර ෝද ු පුද්ධර්යාට අෙොද් විථඅනධ ද්කථධෙන ද්
ෝමගකථාපණ පවය මජ්ඣඅමනඅකථාය - ථඛයුතධතනඅකථාය - අඛර්ුතධතපනඅකථායාදී පඅටකථර්රන්ර්යනධ අ
ද් පවවනතඅ. ආපවපධප නඅවද්ගශවය අ දී නඅකථාය - විභ ඞ්ර්පාළඅ වද්කථඅනධ ද්, ථමාි
නඅවද්ගශවය අ මජ්ඣඅමනඅකථාය - ාුධෙර්ධර්පාළඅ වද්කථඅනධ ද්, ථමාි නඅවද්ගශවය අ
මජ්ඣඅමනඅකථාය - ාුධෙර්ධර්පාළඅ වද්කථඅනධ ද් උපුටා ද්කථධෙන ද් පාඨවය පවවනතධ.
ඉද්ධිවිෝ නඅවද්ගශවය අ කථමගෂම චිතධතතතධත්ව ද්කථධෙනු පඅණිථ අඛර්ුතධතපනඅකථායවයනධ
උපුටා දැකථධෙුණ පු “නොහං භි ්ඛ්ව අඤ්්ඤ්ං එ ධමමමප්ි සමනුප්ස්සොමි යං එවං භොවිතං”
යනාදිය  ෝමගපරවද්ධශය ද්, ඉද්ධිවිභ ාර්ය ව ළඅ කථඅීකම ථඳ ා පි ථේභ අොමර්ධර් පාළඅවයනධ ඇරැ
දැකථධෙුණ පු “කථතමා ද්ථ ඉද්ධිවයා” යනාදිය  පාඨය ද්, අපණ පධණ පකථපි පොෙ දැකථධවීමට
අඛර්ුතධතපාර්මවයනධ වර්න ඇරැ පප “තීහි භි ්ඛ්ව ධම්මහි සමන්නොග්තො භි ්ඛු
අප් ්
ං
ප්ටිප්දං
ප්ටිප්න්්නො
්හොති”
යනාදිය ය
ද්,
දර ධමපමගද්ධ ට
ථෘඬය්භ ාථඛථධකථාපයකථධ දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ කථළ දෙ පපමට මජ්ඣඅමාර්ාමවයනධ
ඇරැ දැකථධෙ “අථඛවොහං භි ්ඛ්ව තථොරිප්ං ඉද්ධොභිසඞ්ඛොරං අභිසඞ්ඛොසිං” යනාදිය 
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ථතරපරවද්ධශය ද්, ථඛයුතධතාර්මවයනධ ඇරැ දැකථධෙ ආයුමධමතධ ම කථපරෙෘතධතඅය ද් ඇතුළතධ
වකථාට ඇතඅ වදාව පාළඅපරවද්ධශවය පවවනතධ.
අභිඤ්්ා නඅවද්ගශවය අ පි ථේභ අොමර්ධර්පාළඅවයනධ ද් අඞ්ර්ුතධතපා ර්මවයනධ ද්
මජ්ඣඅමාර්මවයනධ ද් උපුටා ද්කථධෙන ද් පාඨවය වෙතඅ. ස් න්ධ නඅවද්ගශවය අ
ථඛයුතධතාර්මවයනධ ද් විභ ඞ්ර්පාළඅවයනධ ද්, ම ානඅවද්ධද්ථපාළඅවයනධ ද්, මජ්ඣඅමාර්මවයනධ
ද් ර්නධනා ද් පාඨවය වෙතඅ. ආයතනධොතු නඅවද්ගශවය අ ථඛයුතධත නඅකථාය - විභ ඞ්ර්පාළඅ
යන පඅටකථර්රන්ර්යනධවර්නධ ද්, ඉන්රියසතය් නඅවද්ගශවය අ ථඛයුතධතනඅකථාය - ෝේමපද් ථුතධතනඅපාත - විභ ඞ්ර් අඛර්ුතධතපනඅකථාය - දී නඅකථාය - මජ්ඣඅමනඅකථාය - ඉතඅෙුතධතකථ
යන පඅටකථර්රන්ර්යනධවර්නධ ද් උපුටාර්තධ පාළඅපාඨවය පවවනතධ. පරශා භ ූමි නඅවද්ගශවය අ
පි චාථමුපධපාද්විෙපණ පය
ථඛයුතධතනඅකථායවයනධ
ද්,
ම ාෙර්ධර්පාළඅවයනධ
ද්,
දී නඅකථාවයනධ ද්, මජ්ඣඅමනඅකථාවයනධ ද් ර්තධ පරවද්ධශයනධවර්නධ ථපථා තඅවදනු පවවනයඅ.
විභ ඞ්ර්පාළඅවයනධ ා පට්ඨඨානපාළඅවයනධ ර්තධ ෝමගපරවද්ධශවය ථුභ  ෙව පවවනතධ.
ම ානඅවද්ධද්ථපාළඅවයනධ ර්තධ කථාමථතරාර්ත කථපවණ පු ද් වම අ ද්කථධනට වවදතධ. තබට්ිවිසුද්ධි
- කථඞ්්ාවිතපණ ප විථුද්ධි මර්ධර්ාමර්ධාණ පද්ථධථනවිථුද්ධි-පි පොාණ පද්ථධථනවිථුද්ධි-ාණ ප
ද්ථධථවිථුද්ධි- ප්ධාභ ාෙනානඅථඛථ නඅවද්ගශමට්ඨකථවය අ ද් ථඛයුතධතනඅකථාය මජ්ඣඅමනඅකථාය - පට්ඨඨනාපාළඅ - අඛර්ුතධතපනඅකථාය - ෝේමපද් - ානඅවද්ධද්ථ ම ානඅවද්ධද්ථ - විභ ඞ්ර්පාළඅ යන පඅටකථ ර්රන්ර්යනධවර්නධ උපුටාර්තධ පාළඅපරවද්ධශවය
පවවනතධ. වමවථධ වේ විශුද්ධිමාර්ගථේපාද්නය කථඅීකවම අ දී අනුදුර් ෙුුප්ගොස් මා අමියනධ
පඅටකථතරයට අයතධ ර්රනධර්යනධවර්නධ වනාවයකථධ කථපවණ පු ථාෝකථ ෙශවයනධ උපුටා ද්කථධෙන
ද් දෙ මවනවවිනධ ව ළඅවෙයඅ. ඉකථධය තඅ ව ළටුො ඇථඅිශ කථළ දෙට නඅද්ථුනධ කථීපයකථධ
දැකථධවීම අෙශය් වෙයඅ. ෝුතඞ්ර් නඅවද්ගශවය අ එන “්යො සමොතබයති ්සො ප්ුග්ග ්ලොඉ ්යන
සමොතබයති චිත්ත්්තසි ො එ්ත ධමමොඉ යො සමොදාන්චනතනො තං ධුතඞ්ගංඉ යං
ප්ටි ්ඛිප්ති තං වත්ථු” යන පාඨය ද්, පඨවිකථථඅණ ප නඅවද්ගශවය අ එන “මහොවොසං නවො
වොසං” යනාදී ර්ාර්ාතරය ද්, ප්ඨවි සි ං උග්ග ්හන්්තො ප්ඨවියං නිමිත්තං ග ්හොති”
යනාදිය  පාළඅපරවද්ධශවය ද්, “සති ් ප්න සබ්ෙත්ි ො ්ුත්තො භගවතොඉ ිං ොර ොඉ චිත්තං
හි සතිප්ටිසර ංඉ ආර ්ඛප්චන්ුප්ට්ඨො ් සතිඉ න විනො සතියො චිත්තස්ස
ප්ග්ගහනිග්ග්හො ්හොති” යන පාඨය ද්, අථුභ කථේමට්ඨඨාන නඅිශවද්ධශවය අ එන
“උඬුමොත ං අසුභනිමිත්තං උග්ග ්හන්්තො එ් ො අුපති්යො ගචනඡති” යනාදිය 
පාළඅපරවද්ධශවය ද්, අභ අ්ධා නඅවඥවද්ධශවය අ එන “ආරැප්්්ප් ප්රස්ස චිත්තං ජනිතු ෝමො
ස්ස හදයරැප්ං ප්ස්සති” යනාදිය  පාළඅය ද් ව ළ ම අටුොවෙනධ වපළදථට නඟා
ර්තධවත වෙතඅ. වේ වප තෙතධ වනාවයකථධ කථපවණ පු ව ළඅටුොවෙනධ වර්න විශුද්ධිමාර්ගය
ථපථා ර්තධ ථවි  වපවනයඅ. වම අ කථමගථධර්ාන ර්ර ණ ප නඅවඥවද්ධශවය අ දැකථධවෙන
ාවඥයාවිභ ාර්ය ව ළටුො ඇර්පනධවර්ධ මාතානුථාපවයධ කථපන ද් දෙ දුර්වර්ාථධ අමිවය
ද්කථධෙතඅ. උපතඅථධථ අමිතුමනධ විමුකථධතඅමාර්ගවයනධ ද්කථධෙන ද් ායගාවිෙපණ පයට පවචියකථධ
වනා දැකථධෙ දුර්වර්ාථධ අමිවය එයට ප ප වද්තඅ1 වම අ මිළඅන්ද්ප්ධ වයනධ ර්තධ කථපවණ පු
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ද් වෙතඅ. ථධකථන්ෝ නඅවඥවද්ධශවය අ එන “ුප ් රං මහොරොජ භගවතො තං යං අරිප්ිනං
චිත්ත්්තසි ොනං ධමමොනං එ රමම් ප්වත්තමොනොනං වවත්ථොනං අ ්ඛොතං අයං
ඵස්්සො අයං ්වදනො අයං සඤ්්ා අයං ්්තනො ඉදං චිත්තං” යන වේ පාඨය එයට
එකථධ නඅද්ශගනවයකථඅ. ථාඛ්ය් - වයාර්ද්ශගනා දිය ය පඅළඅදඳ කථපවණ පු ද් වම අ
පරශාභ ූමිනඅවඥවද්ශවය අ ද්කථධනට වවදන දවවිනධ තදීයර්රන්ර්යනධ ද් ඇථඅිශ කථළ දෙ ථඅතඅය
වකථඅය. වේ කථාපණ පය ර්වන පරමාණ පෙතධ ථට නකථධ මුදී ථඳ නධ කථපන ද් දවවිනධ
වම අා යමකථධ වනා අයේ . ඉතා ථඅයුේ විමථීමකථධ කථළව ාතධ විශුද්ධිමාර්ගථේපාද්නයට
ඉෙ ධ ෙ තෙතධ වනාවයකථධ ශාථධතරීය ර්රන්ර්යනධ පඅළඅදඳ ථට නකථධ තවය ය වකථඅ දෙ
වපවනතතධ වමවතකථඅනධ නෙතුේ .
ඒ වේ විථුද්ධිමර්ධර් නේ ර්රන්ර්පතධනය වර්පොදී වදෞද්ධෝයනධවර්ධ
ථධත
ථාපෙථධතුෙකථධ වථධ වදෞද්ධෝවාකථයා පිශොප ර්රනධර් අතරැ පරාඅත ෙ දවවිනධ එයට
වනාවයධකථ ථනය්-ීකකථාදිය ය ඒ ඒ ආාායගෙපයනධ විථඅනධ ථේපාද්නය කථපන ද් දෙ කථඅයයුතු
ය. වේ ර්රන්ර්යට මුඅනධ ම අයන ද් ථනය් වද්කථකථධ ර්වන පළමු වකථාට ථඳ නධ කථළයුතු
ෙව තඅව.. දැනට අප මුවෙ අ පෙතධනා විශුද්ධිමග්ගකා ෝයහි දැකථධවෙන “තස්ස නිස්සොය
්ප්ොරො ං - ථොමග්ගං අනො ුලං” යනාදිය  ර්ාර්ාවෙනධ විශුද්ධිමාර්ගයට අයන ද් පවපණි
ථනය්යකථධ තුදුණ පු දෙ ව ළඅවෙයඅ. විශුද්ධිමොගගමහොසනය්ය නමිනධ
ඳුනධෙන
පපාකථරමදා ුථනධවනය අ “සැත්හි මැිලි ්හ නුවොඉ යනු සිලි සනය්යි”1 යනු ථඳ නධ
ෙන දවවිනධ විශුද්ධිමාර්ගයට අයන ද් ථඅඅථනය්යකථධ පවෙවතඅ දෙ කථඅයතඅ. වේ ථඅඅථනය්ය
ඉපවපණි ව ළදථඅනධ අයනද්ධද්කථධ වනා ෙන දෙ “යේ යේ කථඅථඅණ පාේභ න වයකථ ෝය්ාන
ථමෙද්නා කථවමවතධත වනා ථධෙ එ එ කථඅථුණ පු ෙ ා ආෙජගනය ඉපවද්විය ව නදෙ ද්
ෝය්ානවයනධ නවඟී ෝය්ානාඞ්ර්යනධ පරතය්වෙෂාකථපනධන ු භ ොඞ්ර්වය අ වනා ථධෙ
භ ොඞ්ර්වයනධ නවර්ී චිතකථගාදිය  ෝය්ානාඞ්ර්වය අ ෙ ා ආෙජගනා පවෙවතධවිය ව නදෙ ද්
ආෙජගනාෙථී නම2 යනාදිය  ොකථය් පරවද්ධශවයනධ වවර්ධ. වේ ොකථය්ය ථඅඅථනය්වය අ ආ
දෙ ථවළකථඅය යුතු ය. වේ ථඅඅථනය්ය විශුද්ධිමාර්ගයට අයන දද් ෙය්ා්ය්ාන වයකථධ ද්
නවතව ාතධ අනය්ර්රන්ර්යකථට අයනද්ධවද්කථධදැ යඅ නඅර්මනය කථඅීකමට තපේ වේ කථපවණ පු
පරමාණ ප වනා ෙන දෙ අපවර්ධ වඟීම යඅ. විශුද්ධිමාර්ගමා ාථනය්වය අ දැකථධවෙන “විපතඅ
ඇතඅ ව තු වචතනා වෙන ම කථමගපර් දවවිනධ වාතනාෙ ම කථී .”33 යනු ද් “ඉකථධය තඅ
ජාතඅවය අ වනා කථළ අභ අවය ර් ඇතධවත ද්”33 යනු ද් “පිශතධතවර්ාතධතාභ අ යවනාත,
කථේෙවජිිශ නේ මඬනා දවවිනධ ද් ම ර්ධර්තවර්ාතධතාභ ාෙනවතා ා, පපපවජිශ නේ උපයන
දවවිනධ”3 යනු ද් පුපාණ ප ථනය්ාර්තොන දවවිනධ ඉපවපණි විශුද්ධිමාර්ග ථතය්යකථධ පවෙවතඅ
දෙ නඅථවකථවයනධ කථඅය වකථඅ ය. වේ පවරැණි ථතය්ය විල්ගමමුල දාඨොනොග නේ
ම වතපපාණ පනධ විථඅනධ කථපන ද්ධවද්වකථව යඅ ථාමානය්වයනධ පඅළඅවර්න තඅව.. එර්වන
විමථීමකථධ කථඅීකමකථධ වනා වර්ාථධ විශුද්ධිමාර්ගයට කථපන ද් පළමුෙන පිශොප ර්රනධර්ය වේ

1

විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 344 පඅටුෙ
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 373 පඅටුෙ
3
විශුද්ධිමාර්ගම ාථනය්ය 24, 2ප9, 33 පඅටුෙ
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

පවපණි ථනය්ය දෙ ථඳ නධ කථපේ . අර්ගකථර්ාාායගෙපයකථු ද් ීකකථාාායගෙපයකථු ෙ ද්
ථධෙථමය ථමයානධතප පරවීණ ප ෙ ද් දද්පතීවිර්ග ාපිොථී ෙ ද් භ ද්නධත ෝේමපා ම ා
ථධොමීනධ විථඅනධ ථේපාද්නය කථපන ද් ප්රමත්ථඤ්්ජුසො නේ විථුද්ධිමර්ධර්ීකකථාෙ වද්ෙන
පිශොපර්රන්ර්ය යඅ. ද්ඹවද්ණිපුපය පාජෝානඅය වකථාට ර්තධ කථඅකථා ථා අතය් සවගඥප් ්ිත
ප්රො රමෙොහු නපවද්ෙයනධ විථඅනධ ථනය් - ීකකථා ඇථඅිශ කථපමිනධ ථේපාද්නය කථපන ද්
විශුද්ධිමොගගමහොසනය්ය වතෙන පිශොප ර්රන්ර්ය යඅ. ම අන්ද්වථධන පිශවෙනධ අ ෙවඩ ෙථමිනධ
පාළඅර්පෙඛථය කථළ භදන්ත ොවිථධථප ම ාථධොමීනධ විසුද්ධිමග්ගසඞ්්ඛප් නේ ර්රන්ර්ය
ථඅඛ භ ාමාෙනධ ථනධනයකථධ ථේපාද්නය කථළ දෙ ර්පෙඛථනඅර්මනය අ එන
“විසුද්ධිමග්ගසං්ඛ්ප්නයන අත්ථප්්ප් ොසනො” යනාදිය  ර්වයනධ ළඅ වෙයඅ. වමයඅනධ
පවෙවථන විථුද්ධිමර්ධර්ථඛව්පය දුර්වර්ාථධ අමිතුමනධ වර්ධ විථුද්ධිමර්ධර්වයධ ථඛවෂපයකථධදැ
යඅ කථඅය වනා වකථඅ දවවිනධ එය විථුද්ධිමර්ධර් පිශොපර්රන්ර්යකථධ වථ ථඳ නධ කථළ වනා
වකථඅ ය. දුපවමපට වතපවකථනකථුනධ විථඅනධ ථේපාද්න කථපන දැයඅ කථඅයන
විසුද්ධිමග්ගප්ද්යොජනොව දඉ විසුද්ධිමග්ග්ුල්ලකා ොව දඉ විසුද්ධිමග්ග ්ිය ද වයානධ පට
ෙවඩ ෙුථ භ ද්නධත උතධතපාපාම වතපපාණ පනධ විථඅනධ ථවපයුවණ පකථව යඅ පෙථන
විථුද්ධිමර්ධර්දීපනඅය ද්, කථධදිය ෙ ථුපරථඅද්ධෝ අභ අෝමගවිශාපද්යකථු ෙ දුද්ධථාථන
ම ාථපවථනාපතඅ පාජද්තධතය නාවමාපෂඅත ධමගරත්න පණ පධි තපරකථාණ පධඩයනධ විථඅනධ
අයන ද් විසුද්ධිමොගගභොවසන්නය ද්, පජය් පණ පධි ත මාතප ්රී ධමගවංශ ම ාථධර්විප පරණීත
සිංහලවිශුද්ධිමොගගය ද් වේ විශුද්ධිමාර්ගර්රන්ර්යා වර්ධ පිශොප ර්රන්ර්වය වෙතඅ. වම අ ා වේ
ථඅයලු පිශොපර්රන්ර්යනධ පඅළඅදඳ ෙව විවොන පෙගකථ විෙපණ පයකථධ කථපනධනට වනා වර්ාථධ
අපවර්ධ වේ පරථධතාෙනා ථේපාද්නවය අ පරෝාන අපමුණ ප ෙ ථඅඛ විථුද්ධිමාර්ගය පඅළඅදවඳි
වඳිනධවීමට වයාමුෙේ .
භ ාමා කථීපයකථට පිශෙතගනය කථපන ද් ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ගයට ථනය්-ීකකථාදිය  විථඅනධ
වනාවයකථධ පිශොප ර්රන්ර්යනධ ඇත ද් ථඅඛ  භ ාමාවෙනධ ථේපාද්නය කථපන ද් ථඅඛ 
විශුද්ධි මාර්ගය ථේපවඥණ ප විශුද්ධිමාර්ගවයකථධ වේ ද්කථධො වනා වීය. වමයට ෙුපවර්
අටවිථධථකථට වපරැ මාතප ථඅිශමඞ්ර් පඅිශවෙවනධ අ පරෝානාාායග පජය් පණ පධි ත මාතප
්රී ෝමගෙඛශ ම ාථධර්විපපාද්යනධ විථඅනධ ව ළ දථ ද්තුෙනධවර්ධ පරවය ජනය ථඳ ා වේ
ථඅඛ විශුද්ධිමාර්ගය ථේපාද්නය කථපනධනට ආපේභ  කථපන දී. උනධෙ නධවථධවර්ධ
ථඛශාපනවය අ එන “විශුද්ධිමාර්ගය තරඅපඅටකථ අතධර්ගකථර්ාෙනධට ආව කථය වද්නධවනධ ය.
්රීමතධ දුද්ධෝව ාම ම ාථධර්විපයාණ පනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ තරඅපඅටකථ ෝවඥමය
ා
1
තද්වඥර්කථර්ාෙනධ අළා වමය ථේපාද්නය කථපන දිය .” යන වේ ෙවකථඅවයනධ
විශුද්ධිමාර්ගවය අ තතධත්වය ඉතා වකථාි නධ ඉතා පව වදිය අ ෙව පවෙවථයඅ.
වතෙළාඅටුොෙනට එළඅය වද්න වේ විශුද්ධිමාර්ගය ථඅයදථට වපරැළීම එතපේ ප ථු නවතඅ
දෙ උනධෙ නධවථධ ම “පව වදිය අ ෙ අවඥර්ාෙවද ෝය ද් වද්මිනධ ථධෙභ ාමාීකතඅය ද්
උධඞ් නය වනා කථපමිනධ භ ාමානධතප ර්රනධර් ථධෙභ ාමාෙ පිශෙතගනය කථඅීකම ර්මධකථප දෙ
තතධත්වඥ වය ද්නඅතඅ. අපඅ වේ උභ යකථරමවය අ ම වකථඅ තාකථධ ෙය්ාපෘත ෙ දෙ ථතුි නධ
1
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වම අ ථඳ නධ කථපමු.”1 යවයඅ ථධෙකථීය ථඛශාපනවය අ ද්කථධෙන වථධකථ. කථායගය අප ථු ෙුෙතධ
ථාමානය්වදෞද්ධජනයාවර්ධ ෝමග ශානයට පවකථුධ වද්නු පඅණිථ වේ ථඅඛ විශුද්ධිමාර්ගය
උනධෙ නධවථධ විථඅනධ කථළ ථවි  “වපළඅනධ ා පද්ර්ත ථනධනවයනධ වතාප ෙ වේ උතුේ
ෝමගපරදන්ෝවයධ භ ාෙථනධනය පමණ පකථධ පරථඅද්ධ කථළව ාතධ ථාමානය්වදෞද්ධයනධවර්ධ
ෝමගශානයට විවශමාෝාපවයකථධ යවයඅ ථවකථූ අප විථඅනධ මිනධ ෙුපවර් කථීපයකථට වපරැ වේ
ථඅඛ ානුොද්ය අයන ද්ධවද්ධය.”2 යන ථඅය ෙවකථඅවයනධ ම ව අවෙයඅ. වේ ථඅඛ 
විශුද්ධිමාර්ගවයනධ ථාමානය්වදෞෝයනධවර්ධ ෝමගශානයට වවදන පඅ අට එො උනධෙ නධවථධ
ර්ටු ථවි යටතධ ෙඩා වමො ද්කථධනට වබී තඅවදන දෙ අපට වනා මථුපව ෙව කථඅය වකථඅ ය.
වේ ර්රනධර්ය ථඅඛ ය උර්තධ ථාමානය්වදෞද්ධයනට ෙවටව න වථ උර්තුනධට පරඅය
පානනශඅයකථඅනධ අර්ගපථයතධ ෝමගපථයතධ වනා පඅිශව ළා ඉපව වදිය අ ෙව ථවපයීම
ථුලුපටු කථාිශවයකථධ වනා වේ. උර්තධකථමට ථිශන පද්ධිකථමට ථිශන උර්තධකථමතධ ඒ
වද්කථට ම ථිශන වියතධකථමතධ එකථධතවවනකථ ම ථවතවපුේ ර්නධනා වථධ භ ාමානධතප
ර්රනධර්යකථධ ථඅයදථට වපරැළීම ථවදවිනධ ම අර්ය කථළයුතු ෙ ද්, පවථථඅයයුතු ෙ ද් ථා අතය්
වථධෙවයකථඅ.
වේ පිශෙවඥතනය ුර් පොනුර්තපිශෙතගනයකථධ ෙතධ ුර් භ ාෙ පවඥෙකථ පිශෙවඥතනයකථධ
ෙතධ වනා ෙන දෙ වේ ර්රන්ර්ය පිශශීනය කථපන විමශගකථයනට ෙවටව යඅ. වම අ
වදාව තනධ අ පොනුර්ත පිශෙතගනය ද්, කථඅථඅයේ තවවනකථ භ ාෙපෙගකථ පිශෙතගනය ද්
කථඅථඅයේ තවවනකථ ීකකථා - ථනය්ාර්ත විථධතපය ද්, කථඅථඅයේ තවවනකථ අර්ගකථර්ාථධෙපපපය ද්
පවවනයඅ. කථඅථඅයේ තවවනකථ පාළඅ ර්ද්ය්පද්ය් ොකථය්පරවද්ධශවයනධ ථවපථ ථවි  ද්, කථඅථඅයේ
තවවනකථ පාළඅ පද්ය්යනධ ථඅයදථව පවදිය යට නඟාලූ ථවි  ද් පවවනයඅ. කථඅථඅයේ තවවනකථ
මුර්රනධර්වය අ ොකථය්පරවද්ශයනධ අර්ගොවදාෝයට ානඅ වනා ෙන වථධ දව වප කථළ ථවි 
ද් ද්කථධනට වව.. වේ ර්රන්ර් ථේපාද්නවය අ දී ථඅඛ  භ ාමාෙ වපාමණ පය ෙන පිශදිය  පාළඅ
ශ.ද්යනධ තුද ථවි වයනධ ද් ථඛථධකථෘතථධෙපපපවයනධ ද් වයාො තඅවදන දෙ වපවනයඅ.
ප්හො -ප්රහො ; සීල-ශීල; විසුය-වීයය්ග; තබට්ි-දෘ්්ටි; ප්දට්ඨොන-ප්දස්ථොන; විසුද්ධ-විශුද්ධ;
අනුස්මතො-අනුස්මෘති; සඞ්ඛොර-සංස් ොර; සද්ධො-ශරද්ධො; අසුභ-අශුභ යනාදිය  ශ.ද්යනධ ඒ
ඒ ොකථය්ථධර්යනධ අ වයාො තඅවදන දවවිනධ ඒ දෙ ෙය්කථධත වෙයඅ. වම අ තෙතධ ඇතඅ
විවශමයකථධ නේ පාළඅ-ථඛථධකථෘත ොන මිශර වකථාට වයාො තඅබීම යඅ. එයට නඅද්ශගන
ෙශවයනධ
සමථවිදශගනො-ප්සුයුට්ඨොනප්රතිප්ක්ෂසීලනලක්ෂ -ප්රනීත
සීල
ඉ්්ටොනි්්ටොරමම
- ලජ්ජො ුප්්ප්නසිථොන-ශීල්වොදාන - ගරොමොන්ත්සනොසන සලතරි අසුභසංඥා - අප්රමො
සි යනාදිය ය දැකථධවිය වකථඅය.
ඒ වේ විශුද්ධිමාර්ගවය අ ශඅනඅවද්ගශවය අ පටනධ දර ධමවි ාප නඅවද්ගශය වතකථධ
පෙතධනා ප්සුචන්ඡද නවය පිශෙතගනථධෙපපපවයනධ ථේපාද්නය කථපන ද්ධවද්ධ පවෙගාකථධත
කථරමවයනඅ. වේ පිශෙතගනය කථප ෙොළ ප්ූජය් ප් ්ිත මොතර ්රී ධමගවංශ ස්වොමින්ර්යෝ
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෙනා අ උර්තුනධ ා ර්ුණ පෙතුනධ එකථවථධ පරඅය කථළ අාමකථ කථීතගතඅව මවයකථඅනධ
ථමපෂඅත ෙය්කථධත ද ුශරවත ම ාථධර්විප වකථවනකථඅ. උනධෙ නධවථධවර්ධ අභ අෝමගය පඅළඅදඳ
ථුනඅශඅත දුද්ධිය තමනධ විථඅනධ ථවපය අභිධමග්න්රි ෝවන්ද, ථා අතය්ථේපතධතඅය ථමර්
පිශෙතගනශකථධතඅය වේ සිංහලවිශුද්ධිමොගග්යන්ද, ර්වඹුපව විමය අ අධ ෙව පවෙවථීවම අ
අපරතඅ ත ශකථධතඅය වේ උපය ර්රනධර්වයනධ ද් ව ළඅ වෙයඅ. වමවථධ පවථථඅය යුතු ශාථනඅකථ
වථධෙයකථධ ා ථා අතය් වථධෙයකථධ කථප ෙොළ උනධෙ නධවථධ විථඅනධ තෙතධ ර්රන්ර් පාශඅයකථධ
ථේපාද්නය කථළ දෙද් දැනුේ . ථධෙභ අෂුෙඛශීය ථඞ් ථේමතවයනධ තධ තරඅපඅටකථොර්ීශධෙප
වර්ෞපෙවපාිවයනධ ද් ථධෙනඅකථායෙපවය අ මහ්ලඛ ොධි ොරී පද්විවයනධ ද් ථේමානඅත
ෙ උනධෙ නධවථධවර්ධ පශධචිම කථාය අපණ පය් වථනථුවනකථ ර්ත කථළ දෙ ද් ථුපරථඅද්ධෝ ය.
ථධෙනඅකථායෙපවය අ භ අෂුනධ අතරැ පරර්ම ෙපට ථධෙණීමුරඅකථා ථ අත පණ පධි වතාපාිය තධ
උනධ ෙ නධවථධවර්ධ ශානධත ආකථධපථේපතධතඅය - පරතඅපතධතඅර්ුපවත්වය - පරඅයශීඅත්වය වථෞශීය්ය -ර්ුණ පපවචිකථත්වය කථඅථඅවිවටකථතධ පඅිශ ුණ පුදෙකථධ අපඅ වනා ද්නුේ . අප ද්නධනා
විවශම කථපවවණ පකථධ නේ උනධෙ නධවථධ අපණ පය්වය අ ෙවඩථඅි ය දී ර්අනධ ෙව අපෙතධ ෙ
දෙතධ ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ගපිශෙතගනය අඩා ෙ දෙතධ ය. අඩා ෙ ථඅඛ 
විශුද්ධිමාර්ගපිශෙතගනය ෙඩාීවම අ ථමර්ග පණ පධි ත දටුවිට න්දාපාම ම ාථධර්විපපරමු්
ශඅමය්පඅිශථකථධ ර්ුපවකථුය ථනාර් කථඅීකමට තනා ෙවී.ම ද්, උනධෙ නධවථධ විථඅනධ කථළ ශාථන
පරතඅමධඨාවෙකථඅ.
වේ විශුද්ධිමාර්ගවය අ ආපවපය් නඅවද්ගශවය අ පටනධ ඉන්රඅය ථතය් නඅවද්ගශය වතකථධ
පෙතධනා ප්සු්චනඡදසප්්ත ය වමයට වද්ෙමගයකථට වපරැ මුරණ පවයනධ පරකථාශනය විය.
පරශාභ ූමිනඅවද්ගශවය අ
පටනධ
පරශාභ ාෙනානඅථඛථ
නඅවද්ගය
වතකථධ
පෙතධනා
පිශවචඡද්ථපධතකථය වේ ෙවඥමවය අ මුරණ පවයනධ පරකථාශනයට පතධවෙයඅ. වේ
පිශවචඡද්ථපධතකථද්වය ම පිශෙතගනථධෙපපපවයනධ ථේපාද්නය කථපන ද්ධවද්ධ වමකථ
ථඅිශමඞ්ර් පඅිශවෙණ පාිපතඅ ෝපය ද්පන පණ පධි ත ෙටුවිට නන්දාරොම මහොස්ථවිරයන්
වහන්්ස් විථඅනඅ. උනධෙ නධවථධ විථඅනධ වේ පිශෙතගනවය අ දී අනුර්මනය කථපන ද්ධවද්ධ
ථඅය ර්ුපවපාණ පනධ ර්අය මඟ මවයඅ. පොනුර්තපිශෙතගනයතධ භ ාෙපෙගකථ පිශෙතගනයතධ ීකකථාථනය්ාර්ත විථධතපයතධ අර්ගකථර්ාථධෙපපපයතධ වේ වකථාටථධ අර් ද්කථධනා වවදන දෙ
අමුතුවෙනධ කථඅයයුතු වනා වේ. ව ළදථ ද්තධ ථාමානය් වදෞද්ධෝයනධවර්ධ පමණ පකථධ වනා
ෙව පරවීණ පයනධවර්ධ පො ෝමගශාන ථඛෙෝගනයට වේ ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ගය වපාව ාථතධ දෙ
පාඨකථයනට මවනවවිනධ ෙවටව ධ යවයඅ අපට වවඟධ. අඩා ෙ වේ ථඅඛ  විශුද්ධිමොගගය
ෙඩාීවම අ දිය ිශමතධ ෙ ප් ්ිත ෙටුවිට නන්දාරොම ම ාථධර්විපපාද්යනධ ෙ නධවථධ ෙනා අ
අෙය්ාජ ර්ුපව භ කථධතඅවයනධ ර්ුපවමඟ වනා පඅයා වේ ඌනපපණ පයට ඉදිය ිශපතධ ෙ දෙ:“එව තධ ඉනධ ෝමගශානය දිය යුණ පුකථපර්තධ ර්අ අ-පවවිදිය  පඅනධෙතුනධ එ අ ඉතඅිශ වකථාටථධ ද්
ථඅඛ ට පිශෙතගනය වකථාට පරථඅද්ධ කථපෙන වථධ කථළ ආපාෝනයනධ ා අපෙතධ වී ෙොළ
ෝමගාාායග ථධොමීනධෙ නධවථධට උප ාප ෙශවයනධ ද් එය ථේපාද්නය කථඅීකමට අද් ථධ
කථවළමි. වම අ ා උනධෙ නධවථධ වෙත විශුද්ධිමාර්ගය වද්පීකවමනධ වද අභ ය්ාථවයනධ ා
උනධෙ නධවථධවර්ධ ථට නධ ද් ඇථුපව වකථවපමිනධ අෙථානය වතකථධ ථේපවඥණ ප විශුද්ධි මාර්ගය

Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

අනුොද්නය කථපන දිය .”1 යන වේ ථධෙකථීය ථඛශාපනොනවයනධ ව ළඅ කථපන වථධකථ.
විශුද්ධිමාර්ගවය අ ඉතා ර්වඹුපව ෙ ද් ඉතා ර්මධකථප ෙ ද් ඉතා අිකථ ෙ ද් වකථාටථ ථඅයදථට
නවඟීවම අ දී උනධෙ නධවථධ ථතධපුපවම භ ූමිවය අ පඅ අටා ථඅි  ථවි  ද් වමයඅනධ දැකථධවෙයඅ.
ර්ුපපප ාපයකථධ ෙශවයනධ ථේපාද්නය කථපන ද් වේ කථෘතඅය ර්ුපවභ කථධතඅවය අ මතගතඅය
වකථාට ද් ථවකථීමට වමයඅනධ ඉඩ වවදයඅ. ෝමගශාථධතර පරවීණ ප උර්තකථු ෙශවයනුතධ
පරතඅපතධතඅර්පවකථ භ අෂුෙකථධ ෙශවයනුතධ පරථඅද්ධෝ ෙ උනධෙ නධවථධ ථඅඛ විශුද්ධිමාර්ගවයධ වේ
උනපපණ පය ඉතා පිශශරමවයනධ කථපන ද් දෙ වනා මථුපව ෙව කථඅයේ .
ඉඳුරැ්ව් උත්තරොනන්ද ස්ථවිර
දුද්ධෝෙමග 23ප ෙවනධවන අ
ඇථළ මථ පුපපථවළාථධෙකථ තධ ර්ුපව දිය න
ෙවධෙතධවතධ ්රී ෝවමගාද්ය පඅිශවෙනධ අ දී ය.

1

ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ගය - ථඛශාපනය (දු:ෙ: 2499 මුරඅත
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පඅටුෙ2
Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ර්රන්ථ සංක ්ත
දීන් නි

දී නඅකථාය 939 ාණ පාොථ ථඛථධකථපණ පය

ම: නඅ:

මජ්ඣඅමනඅකථාය 937 ාණ පවිම ථඛථධකථපණ පය

ථඛ: නඅ:

ථඛයුතධතනඅකථාය 923 අමපථී තඅථධථ ථඛථධකථපණ පය

අ: නඅ:

අඞ්ර්ුතධතප නඅකථාය 9 3 වවඥෙත ථඛථධකථපණ පය

ෝ:ථ (ෝ:ප:2

ෝේමථඛර්නඅපධපකථපණ ප 933 ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

වි: ප:

විභ ඞ්ර්පධපකථපණ ප 932 ථඅිශපාද් තරඅපඅටකථ ර්රන්ර්ාෙී

ෝා: කථ:

ෝාතුකථර්ාපධපකථපණ ප 932 ්රීපාද් තරඅපඅටකථ ර්රන්ර්ාෙී

ප: ප: (පඨාර්ප2

පඨානපධපකථපණ ප 932 ථඅිශපාද් තරඅපඅටකථ ර්රන්ර්ාෙී

ම: ා:

ම ාෙර්ධර්පාඅ 936 ථඅිශපාද් තරඅපඅටකථ ර්රන්ර්ාෙී

ාු: ා:

ාෙර්ධර්පාඅ 936 ථඅිශපාද් තරඅපඅටකථ ර්රන්ර්ාෙී

ෝ: ප:

ෝේමපද්පාඅ 936 ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

උ: පා:

උොනපාඅ 926 ථඅිශෝේමථඛථධකථපණ පය

ඉ: ාු:

ඉතඅෙුතධතකථපාඅ 926 ථඅිශෝේමථඛථධකථපණ පය

ථු: නඅ:

ථුතධතනඅපාතපාඅ 924 විමාණ පතඅථධථ ථඛථධකථපණ පය

ම ා: නඅ:

ම ානඅවද්ද්ථපාඅ 933 වථ පත ථඛථධකථපණ පය

වප: ෙ:

වපතෙත්ථුපාඅ 93ප ාණිථධථප ථඛථධකථපණ පය

පි : ම:

පි ථේභ අොමර්ධර් දුපවම ඡඨථඛර්ායනා

අත්ථ: නී:

අත්ථථාඅනී 94ප ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

ථ: වි:

ථේවමා විවනාද්නඅ 932 ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

මි: ප:

මිඅන්ද්ප්ධ

වි: ම:

විථුද්ධිමර්ධර් 94ප ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

ථඅඛ: වි:

ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ගය 939 ථඅිශෝේමෙඛථ ථඛථධකථපණ පය

ප27 පඅයපතන ථඛථධකථපණ පය

ථඅඛ  විශුද්ධිමාර්ගය 939 න්දාපාම ථඛථධකථපණ පය
අ: නඅ: අඨකථර්ා

මවනාපර්පපණී 923 ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

ප:ි : අඨකථර්ා

ථද්ධෝේමපධපකථාථඅනඅ 927 ව ධොවිතාපණ ප ථඛථධකථපණ පය

වි:ම:ීකකථා

පපමත්ථම්ධජුථා 93ප ෝේමානන්ද් ථඛථධකථපණ පය

වි: අඨකථර්ා

විභ ඞ්ර්පධපකථපණ ප අඨකථර්ා 922 ප්ධානන්ද් ථඛථධකථපණ පය

Non-commertial Distribution
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අනු රමික ා
පරථධතාෙනා
ර්රනධර් ථඛවකථධත
පළමුෙන පිශචවේද්ය
ශී
වද්ෙන පිශචවේද්ය
ෝතාඞ්ර්
තුනධෙන පිශචවේද්ය
කථවඥමථධර්ානර්ර ණ ප
තපෙන පිශචවේද්ය
පඨවිකථථඅණ ප
පථධෙන පිශචවේද්ය
වථථු කථථඅණ ප
ථයෙන පිශචවේද්ය
අශුභ කථවඥමථධර්ාන
ථතධෙන පිශචවේද්ය
ඡ අනුථධථතඅ
අටෙන පිශචවේද්ය
අනුථධථතඅ කථවඥමථධර්ාන
නෙෙන පිශචවේද්ය
දර ධමවි ාප
ද් ෙන පිශචවේද්ය
ආපපපය්
එවකථාවළාථධෙන පිශචවේද්ය
ථමාි
වොවළාථධෙන පිශචවේද්ය
ඉද්ධිවිෝ
ද් තුනධෙන පිශචවේද්ය
අභ අශා
ද් තපෙන පිශචවේද්ය
ථධකථනධෝ
ප වළාථධෙන පිශචවේද්ය
ආයතනෝාතු
ද් ථයෙන පිශචවේද්ය
ඉනධරඅය ථතය්
ද් තධෙන පිශචවේද්ය
ප්ධ්භ ූමි
ද් අටෙන පිශචවේද්ය
දිය ට්ඨි විථුද්ධි
ද් නෙෙන පිශචවේද්ය
කථඞ්්ාවිතපණ ප විථුද්ධි
විථඅෙන පිශචවේද්ය
මර්ධර්ාමර්ධර් ාණ පද්ථධථන විථුද්ධි
විථඅඑකථධෙන පිශචවේද්ය
පරතඅපොශානද්වඥශනවිශුද්ධි
විථඅවද්ෙන පිශචවේද්ය
ශානද්වඥශනවිශුද්ධි
විථඅතුනධෙන පිශචවේද්ය
පරශාභ ාෙනානඅථඛථ

xxxiv
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xxxiii
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය
නඅවඥවද්ධශය

1
92
129
171
239
247
265
318
397
437
459
506
550
585
667
682
748
889
906
918
966
1011
1048

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ප්ටුන
ප්රස්තොවනො
ගරන්ථ සං් ්ත
1 වැනි ප්සුචන්ේදය - ශීල නිර්ඥ්ද්ශය

iv
xxxiii
1

පරශධන විථවඥජන ර්ාර්ා

1

විශුද්ධි මාවඥර්ය

2

වඳිනධවීම

ථී නේ කථඅම

8

ථීයාවර්ධ කථධමණ ප - පථ - පචාුපට්ඨඨාන - පද්ට්ඨඨාන

10

ථීවය අ ආනඅථඛථ

11

ථීය කථී ෙවද්පපවේද්

15

ද්ධවිවිෝ ථී

16

තරඅවිෝ ථී

18

ාතුමධකථ ථී

18

පරාතඅවමාෂ ථඛෙප ශීය

27

ඉනධරඅය ථඛෙප ශීය

33

ආීවෙ පාිශථුද්ධි ථීය

36

පරතය්ය ථනධනඅශශරඅත ථීය

48

ථතප ථඛෙප ශීය වකථවථධ ථේපාද්නය කථළ යුතුද්

57

ප්ධාවිෝ ථී

71

ථපධත නමර්නය

82

ථීය අ්ණ පධඩ අකථධමාම වීවේ ව ධතු

84

ථී විපතධතඅවයධ ආදීනෙ
2 වැනි ප්සුචන්ේදය - ධුතොංග නිර්ඥ්ද්ශය

84
92

වතවළථධ ෝුතාඞ්ර්

92

ෝුතාඞ්ර්යනධවර්ධ අර්ග විනඅශධාය

93

ෝුතාඞ්ර්යනධවර්ධ ෂණ ප - පථ

95

Non-commertial Distribution

xxxv

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෝුතඞ්ර් ථමාොනය

96

පඛථුකථූඅකථඞ්ර් ථමාොනය

97

වතචීෙිශකථඞ්ර් ථමාොනය

101

පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර් ථමාොනය

103

ථපොනාාිශකථඞ්ර් ථමාොනය

106

ඒකථාථනඅකථඞ්ර් ථමාොනය

108

පතධතපඅණ පධි කථඞ්ර් ථමාොනය

109

්ලු පචඡා භ තතඅකථඞ්ර් ථමාොනය

111

ආප්ධ්කථඞ්ර් ථමාොනය

112

පවකථධ්මඅකථඞ්ර් ථමාොනය

115

අ.වභ ාකථාථඅකථඞ්ර් ථමාොනය

117

වථාථානඅකථඞ්ර් ථමාොනය

119

යර්ාථන්ර්තඅකථඞ්ර් ථමාොනය

121

වනථජ්ජිකථඞ්ර් ථමාොනය

122

කථුථ තරඅකථය
3 ්වනි ප්සුචන්ේදය -

124
ර්ඥමස්ථොන ගරහ

නිර්ඥ්ද්ශය

129

ථමාි නේ කථඅම

129

ථමාි කථී ෙවද්පපවේ ද්

130

ථමාි පරවභ ධද්

131

ථමාි ෙවි ය යුතු ආකථාපය

138

ද්ථ පඅවදාෝ නේ

139

කථමගථධර්ාන ොයකථ

145

කථය්ාණ ප මිතරයා

147

ඉිශයේ ෙශවයනධ ාිශත

ඳුනා ර්වනීම

154

කථෘතය් ෙශවයනධ ාිශත

ඳුනා ර්වනීම

155

ද්ශගනාදිය  ෙශවයනධ ාිශත

ඳුනා ර්වනීම

ෝමග පරෙෘතධතඅ ෙශවයනධ ාිශත
පාර්ාිශතයාට ථපධපාය
xxxvi

ඳුනා ර්වනීම

156
156
158
Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ද්ධවේම ාිශතයාට ථපධපරාය

159

වම

159

ාිශතයාට ථපධපරාය

ශරද්ධෝා ාිශතයට ථපධපරාය

160

දුද්ධි ාිශතයාට ථපධපරාය

160

විතකථග ාිශතයාට ථපධපරාය

160

ද්ශවිෝ කථමගථධර්ාන විනඅශධාය

160

ථඛ්ය්ා නඅවද්ගශ ෙශවයනධ.

161

උපාාපෙ

- අවඥපණ පාෙ

ෙශවයනධ

162

ෝය්ාන පරවභ ධද් ෙශවයනධ

162

ථමතඅකථරම ෙශවයනධ

162

ෙවඥෝන-අෙවඥෝන ෙශවයනධ

163

ආපේමණ ප ෙශවයනධ

164

භ ූමි ෙශවයනධ

165

ර්ර ණ ප ෙශවයනධ

165

පරතය්ය ෙශවයනධ

166

ාිශයානුකථු ෙශවයනධ
4 වැනි ප්සුචන්ේදය - ප්ඨවි
උද්ධර්ර

නඅමිතධතවයධ

අථපධපාය ආොථ

166
සි

නිර්ඥ්ද්ශය

ා පරතඅභ ාර් නඅමිතධතවයධ වෙනථ
ා ථපධපාය ආොථ

171
180
181

ථඅත දිය ිශමතධ කථඅීකම

185

මතානධතප

196

පරර්ම ෝය්ාන විභ ාර්ය

198

විතකථග විාාප විභ ාර්ය

201

පරීතඅ විභ ාර්ය

204

ථමනධතාර්ත අඞ්ර්

207

තරඅවිෝ කථය්ාණ පය

209

පි භ ාර් නඅමිතධත ෙඩන කථරමය

215

ප්ධචිෝ ෙථී

217

Non-commertial Distribution

xxxvii

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

තෘතීය ෝය්ානය උපද්ෙන ආකථාපය

224

ද්ශවිෝ උවපධෂා

225

ාතුර්ගෝය්ානය දාර්ත යුතු කථරමය

232

ප්ධාකථෝය්ාන දා ර්ත යුතු කථරමය
5 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ්සසු සි

237
239

වතධවජ කථථඅණ පය

240

ොවය කථථඅණ පය

240

නී කථථඅණ පය

241

පීත කථථඅණ පය.

241

ව අත කථථඅණ පය

242

ඕොත කථථඅණ පය

242

ආව කථ කථථඅණ පවය අ

243

ආකථාථ කථථඅණ පය

243

කථථඅණ ප ඵල

244

කථථඅණ ප වභ ධද්

245

කථථඅණ ප භ ාෙනා ථමෘද්ධෝ වනාෙනධවන
6 ්වනි ප්සුචන්ේදය - අශුභ ර්ඥමස්ථොන නිර්ඥ්ද්ශය

245
247

උද්ධෝු මාතකථ අථුභ ය

248

නඅමිතඅ ථකථන ආකථාපය

251

මඩ්විෝ ර්ර ණ ප නඅමිතධත

252

පඛාවිෝ නඅමිතධත ර්ර ණ ප

253

උද්ධර්ර

257

නඅමිතධවතධ ථ

පරතඅභ ාර් නඅමිතධවතධ වෙනථ

විනීකථාදිය  අථුභ 

257

අශුභ  පරකථඅණ පගකථ කථර්ා
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තය්ාර්ානුථධථතඅය
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වද්ධෙතානුථධථතඅය
8 ්වනි ප්සුචන්ේදය - අනුස්සති ර්ඥමස්ථොන නිර්ඥ්ද්ශය
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උපථමානුථධමෘතඅය
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උවපධෂා භ ාෙනාෙ
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ථතප දර ධම වි ාප පරකථීවඥණ පකථ කථර්ා
10 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ආරැප්ය් නිර්ඥ්ද්ශය
පරකථීවඥණ පකථ කථර්ා
11 ්වනි ප්සුචන්ේදය - සමොධි නිර්ඥ්ද්ශය 442-487
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ථමාි භ ාෙනාවේ ආනඅථඛථ
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වචවත පිශය ාණ පය
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අෙය්ාකථෘත
15 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ආයතන ධොතු නිර්ඥ්ද්ශය
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667

ආයතන
ද්තයුතු දෙ ෙථවයනධ ෝාතු කථර්ාෙ
16 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ඉන්රිය සතය් නිර්ඥ්ද්ශය
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කථරම ෙශවයනධ

697

ජපා ර්කථධ් විභ ාර්ය

703

මපණ ප ර්කථධ් විභ ාර්ය

704

උපායාථ ර්කථධ්ය

708

අපරඅය ථේපරවය ර් ර්කථධ්ය

709

ඉචඡා වි ාත ර්කථධ්ය

710

ථමුද්ය ථතය්ය

713
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

නඅවප ෝ ථතය්ය
ර්ශ්නඅවප ෝර්ාමිනී පරතඅපොෙ
17 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ප්ඤ්්ාභූමි නිර්ඥ්ද්ශය

714
728
748

අඞ්ර් ෙය්ෙථධර්ාන ෙශවයනධ

776

පරතය්ය විභ ාර්ය

808

පරතය්ය විනඅශධාය

809

මඩායතන ථධපවඥශයට පරතය් ෙන පිශදිය 

850

තෘමධණ පාෙ උපාොනයට පරතය් ෙන පිශදිය 
18 ්වනි ප්සුචන්ේදය - තබට්ි විසුද්ධි නිර්ඥ්ද්ශය
19 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ඞ්ඛොවිතර විශුද්ධිය
20 ්වනි ප්සුචන්ේදය - මග්ගො මග්ග ා දස්සන විසුද්ධිය

856
889
906
918

තරඅවිෝ පිශශා

919

කථාප ථනධමවඥශනය

919

පපප ථපධතකථය

937

අපපප ථපධතකථ
21 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ප්රතිප්දා ඥාන දර්ඥශන විශුද්ධිය
22 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ඥාන විදර්ඥශන විශුද්ධිය
පරර්ම මාවඥර් ශානය
23 ්වනි ප්සුචන්ේදය - ප්රඥා භොවනොනිසංස නිර්ඥ්ද්ශය
නඅර්මනය
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946
966
1011
1014
1048
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

සිංහල විශුද්ධිමාර්ගය
ප්ළමු ප්රිච්කේද්ය
න්මො තස්ස භගව්තො සමමො සමෙුද්ධස්ස
භ ාර්ය්ෙතධ දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ ථවෙවතධ නුෙප ්දවුරම වෙව ප ෙවඩ ෙථන
කථධ අ එකථධතපා ්ද්වප්ුතර්ය ් එකථධ මෝය්ම පාතරඅවයකථ උනධෙ නධවථධ කථපා එළඹව ෙවඳැ
එකථතධපථධ ෙව ථඅටව වමවථධ විතාවළධය.
“අන්්තොජටො ෙහි ජටො - ජටොය ජටිතො ප්ජො
තං තං ්ගොතම ප්ුචනඡොමි - ් ො ඉමං විජට්ය ජටං1”
“ඇතුළත ද් අෙු ය පඅටත ද් අෙු ය. මුළු ථතධත්ව ෙර්ගයා වේ අෙුවනධ අෙුධ
ෙව ථඅි තඅ. ්ගෞතම සවගඥයන් වහන්ස එදවවිනධ මම ඔදවර්නධ විතාපමි. වේ අෙු කථෙුපව
නඅපෙුධ වකථවපතධ ද්” යනු එ අ භ ාෙයඅ.
විස්තරය ්ම්ස්ය ුණ ප ව වවදකථ අතුපතුප මු පටනධ අර් ද්කථධො ද් අර් පටනධ මු ද්කථධො ද්
වථී ර්වෙවථී ථඅි නා වථධ තෘමධණ පාෙ පපපාේදනවය අ පටනධ ෝවඥමාේදනය ද්කථධො ද්
ෝවඥමාේදන වය අ පටනධ පපපාේදනය ද්කථධො ද් වථී ර්වෙථී පෙතධවනධ ය. එදවවිනධ
තෘමධණ පාෙට වම අ දී ජටො ව ෙතධ අවුල යයඅ කථඅයන දී. ඒ තෘමධණ පාෙ ෙනා අ ථධෙකථීය
ආතධම භ ාෙ අෝය්ාතධමිකථ ආයතන පඅළඅදඳ ෙව උපද්නා කථ අනධවතා ජටා ඇතුළ අෙු
යයඅ ද්, පපකථීය පිශමධකථාප පපකථීය ආතධම භ ාෙ දා අප ආයතන පඅළඅදඳ ෙව උපද්නා කථ
ද අජටා- පඅටත අෙු යයඅ ද් කථඅයනු වව.. තුනධව ෙවථඅ ථඅයලු ථතධතධෙවය වේ
අනධවතා ජටාවයනධ ා ද අජටාවයනධ අෙුධ ෙව ථඅි තඅ. යේ ව යකථඅනධ අෙුධ ෙව ථඅි තධ ද්
එව යඅනධ ්ගෞතම ස්වොමිදරැවෝ නි මම ඔදෙ නධවථධවර්නධ විාාපමි. වේ අෙු
කථපානධනට කථෙුපව ථමවඥර් ද්

1

ථ.නඅ: වද්ෙතාථඛයුතධත 9 පඅට
Non-commertial Distribution

1

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වමවථධ පුළුෙුතධනා ද් සවගඥ ශොසතෘන් ෙ නධවථධ ඒ වද්ේ පුතධ ු වර්ධ පරශධනය
විථඳන වථධකථධ
“සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා
චිත්තං ප්ඤ්්ඤ්ං ් භොවයං
ආතොප්ී නිප්් ො භි ්ඛු
්සො ඉමං විජටොය ජටං1”
යී ෙො වථධකථ.
වේ ර්ාර්ාෙ ෙණ පගනා කථඅීකේ ෙශවයනධ අර්ගකථර්ාාායය්ග ෙුද්ධ්ඝොස ම ා ථධර්විපයනධ
ෙ නධවථධ ථථුනධ ෙවදැ පවවිදිය  ෙ නඅෙනධ කථවමවතඅ වය ර්ීනධවර්ධ පරවම ද්ය ථඳ ා මහො වීහොර
ොථීනධවර්ධ පිශශුද්ධෝ විනඅශධායවයනධ ා නානාවිෝ වද්ධශනා නයඅනධ පරතඅමණ පධි ත ෙ
විශුද්ධිමාර්ග නේ උතුේ ෝමගර්රන්ර්ය පාළඅභ ාමාවයනධ පානා කථපන ද්ධවද්ධය. පාළඅ භ ාමාෙ
වනාද්තධ ශරද්ධෝා ථේපනධන වදෞද්ධෝ ථාෝනධවර්ධ පරවය ජනය ථඳ ා මවිථඅනධ එය ථඅඛ 
භ ාමාෙට පිශෙතගනය කථපනු වව.. ආද්ප උපද්ො ථඅයධනධ විථඅනධ ශරෙණ ප ෝාපණ ප
කථළයුතු.
වීශුද්ධිමොගග යනු

ුම ්ද

කථඅථඅයේ කථඅලුටකථධ නවතඅ දවවිනධ ා ඉතා පඅිශථඅර් දවවිනධ නඅවඥොණ පයට විශුද්ධි යයඅ
කථඅයනු වව.. ඒ විශුද්ධි ථඛ්ය්ාත නිර්ඥවො යට මොගගය-විශුද්ධි මොගගය යඅ. මාර්ග නේ
අිර්ම උපාය (නඅවඥොණ පයට යා වකථඅ උපාය-විශුද්ධි මාර්ගය යඅ කථී නඅථා වමයඅනධ ද්ත
යුතු.2
ඒ වේ විශුද්ධි මාර්ග ථඛ්ය්ාත නිර්ඥවො අිර්වම පාය ෙනා අ ඇතවේ තවවනකථ
විද්වඥශනා මාතර ෙශවයනධ ද්, ඇතවේ තවවනකථ ෝය්ාන-පරශා ෙශවයනධ ද්, ඇතවේ තවවනකථ
ර්ඥමොතබ ෙශවයනධ ද්, ඇතවේ තවවනකථ ශීලොතබ ෙශවයනධ ද්, ඇතවේ තවවනකථ
සතිප්ට්ඨොනොතබ ෙශවයනධ ද් ෙොපන ද්ධවද්ධය. ඒ එවථධ මව යඅ.
“සබ්්ෙ සංඛොරො අනිචන්ොති - යදා ප්ඤ්්ාය ප්ස්සති
අථ නිබ්බින්දති ුප ්්ඛ - එසමග්්ගො විසුද්ධියො”2

1
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ථ.නඅ: වද්ෙතාථඛයුතධත 8 පඅට
ථඛ.නඅ: වද්ෙතාථඛයුතධත 8 පඅට
Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“ථඅයලු ථඛථධකථාප ෝවඥමවය අනඅතය් ’යඅ යේ විවටකථ නුෙණිනධ ද්කථධවනධ ද්, එවිට
ර්ශ්වය අ උකථටළඅ ෙනධවනධ ය” වම අ විදර්ඥශනො මොතරය විශුද්ධිමාර්ගය යඅ ෙොවළධ ය.
විද්වඥශනා නේ, ථඅයලු ථඛථධකථාප ෝමගයනධ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ථවකථීමයඅ.
“යමභිෙොනං ් ප්ඤ්්ා ් - ස්ව නිබ්ෙො සන්ති් ”
“යවමකථධ වකථවප අ ෝය්ානය ා පරශාෙ ඇතධවතධ ද් ව වතම නඅවඥොණ පය අථ
ෙනධවනධ ය” වම අ ධය්ොනඉ ප්රඥා වද්කථ විශුද්ධිමාර්ගය යඅ ෙොවළධය.
“ මමං විජ්ජො ් ධම්මො ් - සීලං ජීවිතමුත්තමං
එ්තන මචන්ො සුජ්ෙන්තී - න්ගොත්්තන ධ්නන වො”1
වම අ මගඉ විදය්ොඉ ධමගඉ ශීල යන ෝමගවය විශුද්ධිමාර්ගය යඅ ෙොවළධ ය. “මාර්ග
වචතනාය මාර්ග පරශාය, ථමාිපාෂඅකථ ෝමගය ථීවය අ පඅ අි ය ුවර්ධ උතධතම ීවවිතය,
වනාව ාාතධ විජ්ජා ථඛ්ය්ාත ථේමාදිය ට්ඨි, ථේමාථඛකථපධපය, ෝේම ථඛ්ය්ාත
ථේමාොයාම, ථේමාථතඅ, ථේමාථමාිය, ථී ථඛ්ය්ාත ථේමාොාා, ථේමාකථේමනධත,
ථේමාආීවෙය යන වේ ආයය්ග අමධටාඞ්ර්අකථ මාර්ගවයනධ මනුමය්වය පඅිශථඅර් වෙතඅ.
වර්ාතරවයනධ ව ෝනවයනධ ව පඅිශථඅර් වනාවෙතධ” යනු ර්ාර්ාවෙ අ අද් ථය.
“සබ්ෙදා සීලප්මප්න්්නො - ප්ඤ්්ඤ්වො සුසමොහි්තො
ආරද්ධවිසු්යො ප්හිතත්්තො - ඔඝං තරති ුපත්තරං”2
වම අ ශීලඉ සමොධිඉ ප්රඥාඉ වීයය්ග යන වේ ෝමගවය විශුද්ධිමාර්ගය නඅෙනට මඟ යයඅ
ෙොවළධය. ‘ඇමකථධ අ ථඅධෙතධ ෙ ථාමාිමතධ ෙ පරශාෙතධ ෙ පටනධර්නධනා ද් වීයය්ග ඇතඅ
නඅෙනධ පඅණිථ වමව යන ද් ථඅතධ ඇතඅ ම ණ ප එතප විය වනා වකථඅ කථාමාදිය  ාතුවප ය
එතප කථපනධවනධ ය” යනු ර්ාර්ාවේ අද් ථ ය.
“එ ොය්නො අයං භි ්ඛ්ව මග්්ගො සත්තොනං විසුද්ධියො ්ප්........
නිබ්ෙො ස්ස සචනි ිසුයොය යතබදං ්ත්තෝරො සතිප්ට්ඨොනො”3

1
2
3

ථඛ:නඅ:වද්ෙ.ථඛ: 3
ථඛ:නඅ:වද්ෙතා ථඛ: 3ප
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වම අ සතර සතිප්ට්ඨොන ධමග්යෝ විශුද්ධිමාර්ගය-නඅෙනට මඟ යයඅ ෙොවළධ ය.
ම වණ පනඅ යේ ථතප ථතඅපට්ඨඨාන ෝමග වකථවනකථධ වෙතධ ද් ඔෙු ු ථතධත්වයනධ වර්ධ විථුද්ධිය
පඅණිථ, නඅෙනධ අෙවද ෝය පඅණිථ ඒකථායන මාර්ගය ෙනධවනධ ය” යනු අද් ථ යඅ.
වමවථධ ද්කථධෙන ද් නානාවිෝ විශුද්ධිමාර්ග - නඅෙනධ මඛ අතුවපනධ වේ “ථීව
පතඅට්ඨඨාය” යනාදිය  පරශධන ෙය්ාකථපණ පවය අ ශී, ථමාි, පරශා, වීයය්ග යන වේ ෝමගවය
විශුද්ධිමාර්ග-නඅෙනට මඟ යයඅ ෙොළ වථධකථ. (ඒ විශුද්ධිමාර්ග පරකථාශකථ ර්රන්ර්ය ද් විශුද්ධිමාර්ග
නේ විය.2
ර්ාර්ාවය අ පොර්ග වමවථධ ය:ථප්ධවා= (තරඅව ධතුකථ පරතඅථන්ි පරශාවයනධ2 පරශාෙතධ ෙ, නවපා = යේ
ථතධත්වවයකථධස ථීව පතඅට්ඨඨාය = ථීවය අ පඅ අටාස චිතධතඛ ා = ථමාියද්ස ප්ධ්ඛ ා =
විද්ශගනාෙ ද්ස ෙඩනධවනධස ආතාපී = වකථවථධ තෙන වීයය්ග ඇතධවතධස නඅපවකථා = පාිශභ ාිශය
- පරශා ඇතධවතධ වෙයඅද්ස වථා භ අකථධ්ු = ඒ ම ණ පස ඉමඛ ජටඛ = වේ තෘමධණ පා නමවතඅ අෙුස
විජටවය = නඅපෙුධ කථපනධවනධ යස ථඅඳනධවනධ යස ය වථධයඅ.
ගොථෝයහි එ ් එ ් ප්ද්ය

විවර ය ්ම්ස් ය -

සී්ල ප්තිට්ඨොය= ථීවය අ ථඅටව ථීය පුපනධනා ම වම අ ථීවය අ ථඅි වයධ යයඅ
කථඅයනු වව.. එව යඅනධ ථඅධ පඅීකේ ෙශවයනධ ථීවය අ පඅ අටා යන අර්ගයඅ.
න්රො= ථතධත්ව වතවේ.
සප්ඤ්්්ා= කථමගජ තරඅව ධතුකථ පරතඅථන්ි පරශාවයනධ පරශා ඇතධවතධ ය.
(අව ධතුකථ ව
ද්ධවිව ධතුකථ පරතඅථන්ි චිතධතවයනධ උපනධන ුට ඒ අතධදවේ අ
තෘමධණ පා අෙු කථවපඅය වනා වකථ. තරඅව ධතුකථ පරතඅථන්ි චිතධතවයනධ උපනධවනධ මව තෘමධණ පා
අෙු කථපා, තෘමධණ පා අෙු කථවපීම නේ ප තධ වීම ය. අව ධතුකථ ද්ධවිව ධතුකථයනට
ප තධෙනු තදා ෝය්ානෙතධ වථථු මාර්ග ඵලෙතධ වනාද් වකථ.
චිත්තං ප්ඤ්්ඤ්ං ් භොවයං= ථමාියද්, විද්ශගනාෙ ද්, ෙඩනධවනධ. වම අ චිතධත
ශීමගවයනධ ථමාිය ද්, පරශා නාමවයනධ විද්ශගනාෙ ද්, ද්කථධෙන දී.
ආතොප්ී= වීයය්ග ඇතධවතධ. වීයය්ගය ෙනා අ වකථවළථධ තෙන අර්ගවයනධ ආතාප යයඅ
කථඅයනු වව.. ආතාප ඇතධවතධ ආතාපී.
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නිප්් ො= පරශා ඇතධවතධ. වනධපකථධකථ නේ පරශා එයඅනධ යුකථධත ෙවයධ නඅපකථ. වමයඅනධ
පාිශ ාිශය පරශාෙ දැකථධවිණි.
වේ ර්ාර්ාවය අ “1 සප්ඤ්්්ාඉ 2. ප්ඤ්්ඤ්ංභොවයංඉ 3 නිප්් ො” යඅ වතෙපකථධ
පරශාෙ ථඳ නධ විය. එයඅනධ පරර්මය ජොති ප්රඥාව ය. ද්ධවිතීය ය විදශගනො ප්රඥා ය. තෘතීය ය
සවග ෘතය්සොධ ප්ොසුහොසුය ප්රඥා ය. (පාිශ ාිශය පරශා නේ, “අයඛ කථාවා උද්ධවද්ථථධථ
අයඛ කථාවා පිශපුචඡායාතඅ ආදිය නා නවයන ථ.දත්ථකථාපාපඅකථා පිශ ිශත.දප්ධා”යඅ1
සංයුත් අටුවොවය අ ය දවවිනධ වේ උද්ධවද්ථයට කථාය, වේ පිශපුචඡායට කථායයඅ යනාදිය 
නයඅනධ ථෙගාත්ථථාෝකථ ෙ පිශ පණ පය කථළයුතු පරශාය. උද්ධවද්ථ නේ, පාළඅොානා පිශපුචඡා
නේ, අට්ඨඨ කථර්ා.2
භි ්ඛු= ථථප ය ය ද්කථධවනධ භ අෂු
්සො ඉමං විජට්ය ජටං= යට දැකථධෙුණ පු (ශී, ථමාි, තරඅවීෝ පරශා, වීයය්ග යන2
ථෙවද්පපවේ ෝමගයනධවර්නධ යුකථධත ෙ භ අෂු වතවේ ශකථධතඅ ථේපනධන පඅිශමිවයකථධ
වපාවළාවෙ අ ථඅටව වර්න තඅයුණ පු ආයුෝය ඔථො ම
ුණ පු ව වදකථධ කථපා ව නධනා
වථධ ශීවය අ පඅ අටා ථමාි නමවතඅ නඅකථපාමාණ පවය අ මුෙ තධ තදන ද් විද්ශගනා පරශා
නමවතඅ ආයුෝය වීයය්ග දවයනධ පවකථුධ වද්න ද් පාිශ ාිශය පරශා නමවතඅ ථධතවයනධ
ඔථො ථඅය ථතනධ අ පෙතධනා ථකථ තෘමධණ පා ජටාෙ කථපා ව නධවනධ ය. මාර්ග
ෂණ පවය අ ව වතවේ කථපා ව ළනධවනධ නේ වේ. ඵල ෂණ පවය අ කථපා ව ළුවයධ ථකථ
ව කථයට අර්ර ද්ෂඅණ පා ග ෙනධවනධ ය. එව යඅනධ සවගඥයන් ෙ නධවථධ
“සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා
චිත්තං ප්ඤ්්ඤ්ං ් භොවයං
ආතොප්ී නිප්් ො භි ්ඛු
්සො ඉමං විජට්ය ජටං”
යී ෙො වථධකථ.
වම අ ද්කථධෙන ද් තරඅවිෝ පරශාෙනධ අතුවප අ “සප්ඤ්්්ා” යඅ පළමු දැකථධෙුණ පු පරතඅථන්ි
පරශාෙ ථඳ ා වය ර්ාොපයා විථඅනධ වේ අතධදවේ අ කථළ යුතධවතකථධ නවත. එය
පෙගකථවඥමානුභ ාෙවයනධ මව ථඅද්ධෝ විය යුතු දවවිනඅ.
ඔ ු විථඅනධ “ආතොප්ී-නිප්් ො” යඅ වම අ ද්කථධෙන ද් වීයය්ගවයනධ නඅතඅ උතධථා ෙතධ ෙව
පරශාවයනධ ය පතධ විමථුේ ඇතඅ ෙව ථීවය අ පඅ අටා චිතධත-ප්ධා ෙශවයනධ ෙොළ සමථවිදශගනො ෙවි ය යුතු ෙනධවනධ ය. වමවථධ වම අ ා භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ශී, ථමාි, පරශා
1

ථා:ප: අඨකථර්ා 39-4ප
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මු්වයනධ විශුද්ධිමොගගය ව ෙතධ නිවනට මඟ ෙොළ වථධකථව යඅ ද්ත යුතු. එපමණ පකථධ ද් වනාවේ.
වේ තරඅවිෝ ෝමගවයනධ උනධෙ නධවථධ 1 තරිවිධ ශික්ෂොඉ 2 තරිවිධ ලය්ො ශොසනඉ 3 ්තවිජ්ජතොදීන්න්ට
උප්නිුඃශරයඉ 4 උභයොන්තය හැර මධය්ම ප්රතිප්ත්ති ්ස්වනඉ 5 අප්ොයොදීන් සමති රම උප්ොයඉ 6
තරිවිධ සං ්්ල්ශ වි්ශෝධනඉ ස ්සෝතොප්න්නතොතබන්ට ව ධතු යන වමවතකථධ ෝමග පරකථාශ කථළ
වථධකථ.
1. තරිවිධ ශි ්්ො නම - අිශී ශඅෂා, අධීචිතධත ශඅෂා අිපරශා ශඅෂා යව. එ අ
ශීවයනධ අිශී ශඅෂාෙද්, ථමාිවයනධ අිචිතධත ශඅෂාෙ ද්, පරශාවයනධ අිපරශා
ශඅෂාෙ ද් ද්කථධෙන දී.
2. තරිවිධ ලය්ො
ශොසන නම - ශාථනයාවර්ධ ආදී කථය්ාණ ප මජ්වඣ කථය්ාණ ප,
පිශවය ථාන කථය්ාණ ප ය. ශීවයනධ ශාථනයාවර්ධ ආදිය  කථය්ාණ පත්වය දැකථධවිණි.

ඒ එවථධ මව යඅ:- ශීය ශාථනයාවර්ධ ආදිය ය වේ. “් ෝොදීන් ුසලොනං ධමමොනං
ථීඛ ා ථුවිථුද්ධෝඛ”1 “සබ්ෙ ප්ොප්ස්ස අ ර ං” යනාදීනධ ෙොළ ව යඅනඅ. ඒ ශාථනයාවර්ධ
ආදිය  ථඛ්ය්ාත ශීය අවිපධපි ථාපාදිය  ර්ුණ ප එළෙන දවවිනධ කථය්ාණ ප වේ. අවිපධපි ථාප
නේ විපඅළඅථප වනාවීම. “සීලං අවිප්්ප්ටිසොරය” යනාදීනධ ෙොළ ව යඅනඅ.
සමොධි්යන් ශාථනයාවර්ධ මෝය් කථය්ාණ පත්වය දැකථධවිණි. ඒ එවථධ මව යඅ:- ථමාිය
ශාථනයාවර්ධ මාෝය් යව. “ ුසලස්ස උප්සමප්දා”2 යනාදීනධ ෙොළ ව යඅනඅ. ව ද්
ථෘිවිෝාදිය  ර්ුණ ප එළෙන ව යඅනධ කථළය්ාණ ප ය වේ.
ප්රඥා්යන් පිශවයාථානා කථළය්ාණ පතා දැකථධවිණි. ඒ එවථධ මව යඅ:- පරශාෙ
ශාථනයාවර්ධ අෙථානය වේ “සචිත්ත ප්සු්යොදප්නං එතං ෙුද්ධොනසොසනං”3 යනු ෙොළ
ව යඅනධ ා වශරධමධඨ දවවිනඅ. ව ධ ඉමධටානඅමධටාපේමණ පවය අ වනාථවවන දෙ වර්න
වද්න දවවිනධ කථළය්ාණ ප වේ. ෙොවළධ මව යඅ.
“්ස්ලො යථො එ ඝ්නො - වෝතන න සමිරති,
එවං නින්දාප්සංසොසු - න සමිඤ්්ජන්ති ප් ්ිතො”4
“ඒකථ න නශ පෙගතයකථධ ොතවයනධ කථේපඅත වනාෙනධනා වථධ පණ පධි තවය
නඅ්දා පරශඛථා වද්කථඅනධ කථේපඅත වනාවෙතධ” යනු භ ාෙයඅ.

1

ථ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 926
දිය :නඅ: ම ාෙර්ධර් 3
3 පි :ම: 44
4
ෝ:ප:පණ පධි තෙර්ධර් 8
2
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3. ්ත්විජ්ජතොදීන්න්ට උප්නිුඃශරය නම තරඅවිද්ය්ා-මට්ඨඅභ අශා ාතුපි ථම අො දා

ර්වනධමට ව ධතුෙන දෙ ය.
ඒ එවථධ මව යඅ:- ථීවයනධ තරඅවිද්ය්ාෙට උපනඅශශරය දෙ ද්වඥශඅත ය.
ථීථේපතධතඅය නඅථා තරඅවිද්ය්ාෙ දයඅ. ඉනධ ෙවි යකථධ වනා දයඅ. ථාමාිවයනධ
මඩභ අශාෙට උපනඅශශරය දෙ ද්වඥශඅතය. ථමාිථේපතධ නඅථා මට්ඨ අභ අශා දයඅ. ඉනධ
ෙවි වයනධ වනා දයඅ. පරශාවයනධ ථඅේපඅළඅථඅඹියාෙට උපනඅශශරය ද්වඥශඅත ය. පරශාවයනධ මව
ථඅේපඅළඅථඅඹියා දයඅ. අවනකථධ ව ධතුෙකථඅනධ වනා දයඅ.
4. උභයොන්නය හැර මධය්ම ප්රතිප්ත්ති ්ස්වනය නම - කථාමථු්ානුවය ර්ය

ා
අතධතකථඅමර්ානුවය ර්ය ර්පවවකථාට මෝය්ම පරතඅපොවය අ වයදීම ය. ශීවයනධ
කථාමථු්ානුවය ර්වයනධ
ර්පවවීම
ද්වඥශඅත
ය.
ථමාිවයනධ
අතධතකථඅමර්ානුවය ර්වයනධ ර්පවවීම ද්වඥශඅත ය. පරශාවයනධ මෝය්ම පරතඅපො
වථධෙනය ද්වඥශඅතයඅ.

5. අප්ොයො තබ සමති රම

උප්ොය නම - අපාවයනධ ද්, කථාම භ ාෙවයනධ ද්, ථඅයලු
භ ෙවයනධ ද් ර්පවවීවේ උපායයඅ. ශීවයනධ අපාය වකථවපනධ ර්පවවීවේ උපාය
ද්, ථමාිවයනධ කථාමභ ෙවයනධ ර්පවවීවේ උපායය ද්, පරශාවයනධ කථාමපපප
අපපප යන ථඅයලු භ ෙයනධවර්නධ ර්පවවීවේ උපාය ද් ද්කථධෙන දී.

6. තරිවිධ ්්ල්ශ

ප්රහො
නම - තද්ඞ්ර්පධප ාණ ප, විකථධ්ේ නපධප ාණ ප,
ථමුචවේද්පධප ාණ පයඅ. ශීවයනධ තද්ඞ්ර්පධප ාණ ප ෙශවයනධ ද්, ථමාිවයනධ
විකථධ්ේ නපධප ාණ ප ෙශවයනධ ද්, පරශාවයනධ ථමුචවේද්පධප ාණ ප ෙශවයනධ ද්
වකථවථධ පර ාණ පය ද්කථධෙන දී.

7. වය්ති රමොතබ ප්රතිප්ක්ෂභොව නම - කථධවධශයනධ වර්ධ ෙය්තඅකථරම, පිශයුට්ඨඨාන,

අනුථයයනධට විපවද්ධෝ භ ාෙයයඅ. ෙය්තඅකථරම නේ ථමාද්නධෙ ශඅෂාපද් ය ඳපීම
ය. පිශයුට්ඨඨාන නේ, කථධවධශයනධ නවඟී ථඅීකමය. අනුථය නේ වකථවථුනධ
නඅදිය  වර්න වමනධ ථඅය ථතකථධ අ ර්ුපධත ෙව ථඅීකම යඅ. ශීවයනධ කථධවධශයනධවර්ධ
ෙය්ාතඅකථරම පරතඅපෂ භ ාෙය ද්, ථමාිාවයනධ පිශයුට්ඨඨාන පරතඅපෂභ ාෙය ද්,
පරශාවයනධ අනුථය පරතඅපෂභ ාෙය ද් ද්කථධෙන දී.
8. තරිවිධ සං ්්ල්ශ වි්ශෝධන නම - ර්ශධාිශත, තෘමධණ පා, ද්ෘමධි  යන

වතෙවද්පපවේ ථඛකථධවධශයනධවර්තධ පඅිශථඅර් වීම ය. ශීවයනධ ර්ශධාිශත
ථඛකථධවධශ විවශ ෝනය ද්, ථමාිවයනධ තෘමධණ පා ථඛකථධවධශ විවශ ෝනය ද්,
පරශාවයනධ ද්ෘමධි  ථඛකථධවධශ විවශ ෝනය ද් ද්කථධෙන දී.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

9. ්සෝතොප්න්නතොදීන්න්ට ්හ්තු යි

ී තනධ අ ශීවයනධ වථ ොනධ දෙ ා
ථකථෘොර්ාමි දෙට ද්, ථමාිවයනධ අනාර්ාමි දෙට ද්, පරශාවයනධ අ ගතධ දෙට
ද් ව ධතු ද්කථධෙන දී.

ඒ එවථධමව යඅ:- වථ ොනධ ථකථෘොර්ාමි පුද්ධර්වය ශීවය අ පිශපපකථාීක ු ය.
අනාර්ාමි පුද්ධර්යා ථමාිවය අ පිශපපකථාීක ය. ප තනධෙ නධවථධ පරශාවය අ පිශපපකථාීක
වථධකථ.
වමවථධ වේ කථරමවයනධ තරිවිධ ශික්ෂොඉ තරිවිධි ලය්ො ශොසනඉ ්තවිජ්ජතොදීන්න්ට
උප්නිස්සයඉ උභයොන්තයහැර මධය්ම ප්රතිප්ත්ති ්ස්වනඉ අප්ොයොතබ සමති රම උප්ොයඉ
තරිවිධ
්්ල්ශප්රභො ඉ වය්ති රමොතබ ප්රතිප්ක්ෂභොවඉ තරිවිධ සං ්්ල්ශ වි්ශොධන
්සෝතොප්න්තොදීන්න්ට ්හ්තු යන නෙතරඅකථවය ද් වමදඳු අනය් ර්ුණ පතරඅකථවය ද් ද්කථධෙන දැ
යඅ ද්ත යුතු.
්ම ්මහි අති සං්ක්ෂ්ප්

රමයයි.

පරශධන - උතධතප ෙය්ාජවයනධ විථධතප මතු ද්කථධෙනු වව..
1. සීල නම ිමඉ 2. වර අථගය ින් “සීල” යයි ියනු ලැ්බ් ද 3. සීලයො ්ග්
ලක්ෂ ඉ රසඉ ප්චන්ුප්ට්ඨොනඉ ප්දට්ඨොන වරහු දඉ 4. සීල්යහි ආනිසංස ිමඉ 5. සීලය
ී වැදිරැම ද 6. සීලය ිලිටිවන්්න් ් ්ස් දඉ 7. සීලය ප්ිසුසිුප වන්්න් ් ්ස් දඉ
යන වම අා පරශධනයඅ.
එය එකථකථධ පාථා කථරමවයනධ විථඳනු වව..
1. සීල නම

ිම

ථී නේ :- පරාණ ප ාතාදිය වයනධ ෙවළවකථනධන ු වර්ධ ව ෙතධ පඅළඅවෙතධ පුපනධන ු
වර්ධ ව (1) ්චනතනොඉ (2) න්තසි ඉ (3) සංවරඉ (4) අවය්ති රමඉ යන වේ ය.
ෙොවළධ මව යඅ:- ප්ටිසමභිදා්යහි “ ිං සීලං තිඉ ්්තනො සීලංඉ ්්තසි ං සීලංඉ
සංව්රො සීලංඉ අවීති ් ්මො සීලං....1 යඅ.
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පටුන වෙත

(1) ්චනතනො සීල නම :- පරාණ ප ාතාදිය වයනධ ෙවළවවකථනධන ු වර්ධ ව
ෙතධ
පඅළඅවෙතධ පුපනධන ු වර්ධ ව වචතනා ය. (එදනධද්කථුවර්ධ ඒ වේාවය අ ථඅතධ අ
වයවද්න නාතථඅකථයනධ අතුනපනධ ්චනතනො න්තසි ය ථී නේ වෙයඅ
ය වථධයඅ.2
තෙද් පරාණ ප ාතාදිය ය වප පඅයනධනකථු වර්ධ ථපධත කථමගපර් වචතනා ද් ථී නේ
වෙයඅ. (ථපධත කථමගපත නේ, පාණ පාතඅපාත, අදිය නධනාොන, කථාමමිර්ය්ාාාප,
මුථාොද්, පඅථුණ පාොා, ඵලපවථාොා, ථමඵලපධපාප යන වේයඅ.2
(2) නාතථඅකථය ශී නේ : පරාණ ප ාතාදිය වයනධ ෙවළවකථනධන ුවර්ධ විපතඅ ය.
(එදනධද්කථුවර්ධ ඒ වේාවය අ ථඅතධ අ වයවද්න සමමො වෝොඉ සමමො මමන්තඉ
සමමො ආජීව යන විපතඅ නාතථඅකථතරය න්තසි සීල නේ වෙයඅ. ය වථධයඅ2
තෙද් අනභිධය්ොඉ අවය්ොප්ොදඉ සමමොතබට්ි යන වේ ෝමගවය ද් නාතථඅකථ ශී
නේ වෙතධ. “අභිජ්ෙො ප්හොය විගතොභිජ්්ෙන ්්තසො විහරති”1 යනාදීනධ
ෙොළ ව යඅනඅ.
(3) ථඛෙප ශීය ෙනා අ, පාතඅවමාකථධ්ථඛෙපය, ථතඅථඛෙපය ාණ ප ථඛෙපය,
්නධතඅථඛෙපය, වීිශයථඛෙපය යඅ පඛාවිෝ වේ. “ඉමිනො ප්ොති්මො ්ඛ
සංව්රන උ්ප්්තො ්හොති සමු්ප්්තො”2 යනාදිය  වද්ධශනා පාළඅවය අ
පාතඅවමාකථධ් ථඛෙපයද් “ර ්ඛති ් ්ඛුන්රියං ් ්ඛුන්රි්ය සංවරං ආප්ජ්ජති”3
යනාදිය  වද්ධශනාවය අ ථතඅ ථඛෙපය ද්,
“යොනි ්සොතොනි ්ලො ස්මිං (අජිතානඅ භ ර්ො2
සති ්තසං නිවොර ං - ්සොතොනං සංවරං ෙරැමි
ප්ඤ්්ා්ය්ත ප්ිිය්ර”4
යන වද්ධශනාවෙ අ ාණ පථඛෙපය ද්, (පචායථනධනඅථධථඅතථීය ද් වම අ මව
ඇතුළතඅ2 “ඛ්මෝහොති සීතස්ස උ හස්ස”5 යනාදිය  වද්ශනාවය අ ්නධතඅථඛෙපය
ද්, උප්්ප්න්තං ොමවිත ් ං නොධිවෝසති”6 යනාදිය  තනධ අවීිශය ථඛෙපය ද්, (ආීවෙ
පිශථුි ථීය ද් වම අ මව ඇතුළතඅ2 ථී ෙශවයනධ ෙොවළධ ය. වේ පඛා විෝ

1
2
3
4
5
6

දී:නඅ: ථීකථධ්නධෝ ෙ: 33
වි:ප: ඣාන වි: 86
වි:ප:ඣාන වි: 88
ථු:නඅ: පපායනෙ 37
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 2
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පටුන වෙත

ථඛෙපය ා පාපභ ීපවකථ කථුපුතරයනධවර්ධ ථේපතධත චිපතඅය ද් යන වේ ථඅයධ
ථඛෙප ථීය යඅ ද්තයුතු.
(4) අවය්ති රම ශීල නම - ථමාද්නධ ෙව ර්තධ ථීය කථවයනධ ොනවයනධ වනාය ඳ
රැකථ ර්නධමයඅ.
“සීල නම

ුම ් දඉ” යනු වමවතකථඅනධ විථඳන ද්ධවද්ධය.

2. වර අථග්ය ින් සීල යයි කථඅයනු වව.ද්
ථීන අර්ගවයනධ ථී යයඅ කථඅයනු වව.. ථීන නේ, ථමෝානය ව
උපෝාපණ පය යඅ. කථුශ කථායකථමගාදීනධට විථඅප යනධනට ඉඩ වනාදීම ථමාෝානය. කථුශ
ෝවඥමයනධ පරතඅමඨා ෙශවයනධ ෝවීකම උපෝාපණ පය යඅ. (ථීෙනධතයා විපඅළඅථප වනාෙනධවනධ
ය. ථීවය අ ථමාෝානර්ගය ඇතඅ ව යඅනඅ.2 ෝය්ාන මාර්ග - ඵල ථඛ්ය්ාත බීජයනධ ෙවපඅීකමට
ථීය භ ූමිය වේ. (ථීවය අ උපෝාපණ පාර්ගය ඇතඅ ව යඅනඅ.2 ශ.ද් ෂණ පඥ වය වේ
අර්ගද්ධෙය මව වම අ ා පඅළඅර්නඅතඅ. ඇතවේ ු ශඅපථධ ( අථ යන2 අර්ගවයනධ ථීය වේ.
ශීතාර්ගවයනධ ථීය වේ. යනාදීනධ පරප්ධා (විථධතප2 වකථවපතධ.
වර අථග්ය ින් සීල යයි ියනු ලැ්බ් ද
යනු වමවතකථඅනධ විථඳන ද්ධවද්ධ යඅ.
පපපපප
3. සීලයෝග් ලක්ෂ - රස - ප්චන්ුප්ට්ඨොන - ප්දට්ඨොන
ලක්ෂ ය යට ැක ්වූ සීලනය මැ යි.

වරහුද සීලයෝග්

“සීලනං ල ්ඛ ං තස්ස
භින්තස්සොප්ි අ්න ධො,
සනිදස්සනත්තං රිප්ස්ස
යථො භින්නස්ස ්න ධො”
‘නීාදිය  ෙශවයනධ නානාවිෝ ෙ ද් පපපයාවර්ධ ෂණ පය ථනඅද්ශගන භ ාෙයයඅ. පපපය
නීාදිය  ෙශවයනධ නානා වභ ධද් ෙුෙද් ථනඅද්ශගන භ ාෙය වනා පන දවවිනඅ, එවමනධ
වචතනාදිය  ෙශවයනධ නානාවිෝ ෙද් ථීයාවර්ධ ෂණ පය සමොධොනය උප්ධොර ය යඅ
වද්ෙවද්පපවේ වකථාටව ද්කථධෙන ද් ථීනය මවයඅ. එදඳු වභ ධද් ථ අත ෙුෙතධ ථීය
ථමාෝානාර්ග ව උපෝාපනාර්ග ෙ ව ථීන ෂණ පය වනා ිශන දවවිනඅ. (ෂණ ප
නේ, ථාමානය් ථධෙභ ාෙයයඅ2
“ුපස්සීල්ය විධංසනතො - අනවජ්ජගු ො තථො,
10
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පටුන වෙත

ිචන්සමප්ත්ති අත්්ථන - ර්සො නොම ප්වුචන්ති.”
පථ නේ :- කථෘතය් ව ථේපතධතඅය. ථීයාවර්ධ කථෘතය් පථය නේ, ර්ශධශීත්වය
විනාශ කථඅීකමයඅ. ථේපතධතඅ පථය නේ, නඅපෙද්ය් ර්ුණ පවය යඅ. (ථීවයනධ ර්ශධශීත්වය
ෙනථනු වව.. එවථධ මව ථීවයනධ ෝය්ානාදිය  ර්ුණ ප උපද්ෙනු වව..2
“්සෝ්ය්යප්චන්ුප්ට්ඨොනං - තයිදං තස්ස විඤ්්ඤ්ිහි
ඔත්තප්්ප්ං් හිසුං ්් ් - ප්දට්ඨොනං‘ති ව ්ණිතං.”
ප්චන්ුප්ට්ඨොන නම - ෙවටව න කථාපණ පය, ථීයාවර්ධ පචාුපට්ඨඨානය නේ, කථය
- ොන - අත යන තරඅවිෝ ද්ධොපයාවර්ධ පිශශුද්ධෝ භ ාෙයයඅ ෙොවළධ මව ය :“ ොය්සෝ්යය්ං වචී ්සෝ්යය්ං ම්නෝසෝ්යය්ං”1 යඅ වථාවායය් නේ, ථුවිභ ාෙ
ව ෙතධ පඅිශථඅර් දෙ.
ප්දට්ඨොන නේ :- ආථනධන කථාපණ පය, ථීයාවර්ධ පද්ට්ඨඨාන නේ, හිසු - ඔතප්්
වද්කථ ය.
ඒ එවථධ මව යඅ - අිශ ඔතපධ ඇතඅ කථධ අ මව ථීය උපද්වනධතධ වෙයඅ. පෙතධවනධතධ
වෙයඅ. අිශ ඔතපධ නවතඅ කථධ අ ථීය වකථවථධෙතධ නපද්වනධ ය. වනාපෙතධවනධ යඅ.
ශීලයෝග් ලක්ෂ -රස-ප්චන්ුප්ට්ඨොන - ප්දට්ඨොන
විථඳන ද්ධවද්ධ යඅ.

වරහුදඉ යනු වමවතකථඅනධ

00000
4. සීල්යහි ආනිසංස

ිමඉ

ථීවය අ ආනඅථඛථ නේ :- අවිපධපි ථාපාදිය  වනාඑකථධ ර්ුණ ප වබීම ය.
(අවිපධපි ථාප නේ, විපඅළඅථප වනාවීම ය.2

1

අ:නඅ:තඅකථ නඅ: 166

Non-commertial Distribution

11

විශුද්ධිමාර්ගය

ෙොවළධ මව යඅ:- “අවිප්්ප්ටිසොරත්ථොනි ්ඛො ආනන්ද
සොරොනිසංසනි” යඅ.1

පටුන වෙත

ුසලොනි සීලොනී අවිප්්ප්ටි

ආදිය  ශ.ද්වයනධ මතු ද්කථධෙන ආනඅථඛථ පඛාකථය ද් ර්නධන.
1.
2.
3.
4.
5.

මහත් වූ ්භෝගස් න්ධ ලැීමමඉ
ලය්ො
ීතගතිශෙද නැඟීමඉ
ක්ෂතරියොතබ ප්ිසුස් රො විසො වැ එ මමඉ
අසමමූඪ වැ ොල රියො ිරීමඉ
මරණින් මතු ්දව් ්ලෝ උප්දීන්ම.
වදා් ් මැ යි.

“ප්ඤ්්චි්ම ගහප්ත්යො ආනිසංසො සිලව්තො සීලසමප්දාය ත ්ම ප්ඤ්්්ඉ ඉධ
ගහප්ත්යො සීලවො සීලසමප්න්්නො අප්්ප්මොදාධි ර ං මහන්නං ්භොග ්ඛන්ධො
අධිගචනඡති අයං ප්ඨ්මො ආනිසං්සො සීලව්තො සීලසමප්දාය.
ප්ුන්ප්රං ගහප්ත්යො සීලව්තො සීලසමප්න්නස්ස ලය්ෝ ො
අබ්භුග්ගචනඡති. අයං ුපති්යො ආනිසං්සො සීලව්තො සීලසමප්දාය.

ිත්ති සද්්දා

ප්ුන්ප්රං ගහප්ත්යො සීලවො සමප්න්්නො යං ය්දව ප්සුසං උප්සද්ඞ් මති.
යතබ ඛත්තිය ප්සුසංඉ යතබ ෙරොහ්ම ප්සුසං යතබ ගහප්ති ප්සුසංඉ යතබ සම ප්සුසං විසොර්දා
උප්සඞ් මති අමං ුභු්තො. අයං තති්යො ආනිසං්සො සීලව්තො සීලසමප්දාය.
ප්ුන්ප්රං ගහප්ත්යො සීලවො සීලසමප්න්්නො අසමමූ් හො
අයං ්තු්ත්ථො ආනිසං්සො සීලව්තො සීලසමප්දාය.

ොලං

්රොති.

ප්ුන්ප්රං ගහප්ත්යො සීලවො සීලසමප්න්්නො ොයස්ස ්භදා ප්රමමර ො
සුගතිං සග්ගං ්ලො ං උප්්ප්ජ්ජති. අයං ප්ඤ්්්්මො ආනිසං්සො සීලව්තො සීලසමප්දාය.
ඉ්ම ්ඛො ගහප්ත්යො ප්ඤ්්්ොනිසංසො සීලව්තො සීලසමප්දාය”2 යි.
වම අ ථඛෂඅපධත භ ාෙය වමවථධය:ර්ෘ පතඅෙපවනඅ ථඅධෙතධ ුවර්ධ ථීථේපතධතඅවය අ ා වේ ආනඅථඛථ පවථකථඅ. ඒ
කථෙවවඥද්, ර්ෘ පතඅෙපවනඅ ථඅධෙතධ වතවේ අපරමාද්වයනධ ම තධ ෙ වභ  ර්ථකථන්ෝය වද

1

අ:නඅ:තඅන නඅ: 66

2

දිය : නඅ: ම ාෙර්ධර් 33 පඅට
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ර්නධවනධය. වේ පළමු ෙන ආනඅථඛථය යඅ. ෙවළඅර් ර්ෘ පතඅෙපවනඅ ථඅධෙතධ ුවර්ධ කථය්ාණ ප
කථීතගතඅ ව මවයකථධ වාෙ පවන නර්අනධවනධය. වේ වද්ෙන ආනඅථඛථය යඅ. ෙවළඅර්
ර්ෘ පතඅෙපවනඅ ථඅධෙතධ වතවේ ෂතරඅය පඅිශථකථට වේෙයඅ, දරා ධමණ ප පඅිශථකථට වේෙයඅ,
ර්ෘ පතඅ පඅිශථකථට වේෙයඅ ශරමණ ප පඅිශථකථට වේෙයඅ, විථාපද් ෙව වනාමවකථු ෙව
එළවඹනධවනධ ය. වේ වතෙන ආනඅථඛථය. ෙවළඅර් ර්ෘ පතඅෙපවනඅ ථඅධෙතධ වතවේ
අථේමඪ ෙව කථලුිශය කථපනධවනධ ය. වේ ථඅේෙන ආනඅථඛථය. ෙවළඅර් ර්ෘ පතඅෙපවනඅ
ථඅධෙතධ වතවේ මපණිනධ මතු ථුර්තඅ ථෙර්ගව කථවය අ උපද්වනධ ය. වේ පථධෙන
ආනඅථඛථය යයඅ. ර්ෘ පතඅෙපවනඅ ථඅධෙතධ ුවර්ධ ථීථේපතධ අ ා වේ ආනඅථඛථ පථ
ෙනධවනධය.
තවදඉ “ආ ං්ඛයය් ්් භි ්ඛ්ව භි ්ඛු සෙරහ්ම්ොරීනො ප්ි්යෝස්සං මනෝප්ො
ගරැ භොවනී්යො සී්ලස්්වවස්ස ප්සුප්ූර ොරී”1 යනාදීනධ මැුපමසඟි ආ ං්ඛයය්
ථතරවය අ ප තධ දවේ අේවකථාට ථ.පේථපවනධට පරඅයමනාප ෙන දවේ ආදිය  අවනධකථ
ආනඅථඛථවය ද්කථධෙන ද් . “ම වණ පනඅ ථ.පේථපවනධට පරඅයමනාප-ර්ුපව-ථේභ ාෙනීය
යනධනට කථවමතඅ නේ ථඅධ මව පුපනධවනධ ය.” යනු ඒ වද්ශනා පාළඅවයධ භ ාෙය යඅ.
සොස්න

ුලප්ුත්තොනං - ප්තිට්ඨො නත්ි යං විනො,

ආනිසංස ප්සුචන්ඡදං - තස්ස සිලස්ස ් ො ව්ද.
න ගඞ්ගො යමුනො ්ොප්ි - සරගුවො සරස්සති,
නි තත්ගො වො-විරවතී - මහී ්ොප්ි මහොනතබ.
ස ් ු න්ති වි්සෝධතු - තං මලං ඉධ ප්ොණිනං,
වි්සොධයති සත්තොන - යං ්ව සිලජලං මලං.
න තං සජලදා වොතො - න ්ොප්ි හසු්න්දනං,
්නව හොරො න ම ්යො-න ්න්ද ිර ඞ් ුරො.
සමයන්තී ධ සත්තොනං - ප්සු ොහ සුර ්ඛිතං,
යං ස්මති ඉදං අසුයං - සීලං අචන්න්ත සීතලං.
සීලගන්ධ ස්මො ගන්්ධො -

1

ු්තො නොම භවිස්සති,

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 34 පඅට
Non-commertial Distribution
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්යො සමං අනුවෝත ් - ප්ටිවෝත ් වොයති.
සග්ගෝරොහ ්සොප්ොන - අඤ්්ඤ්ං සීලසමං
්ොරං වො ප්න නිබ්ෙො

ු්තො,

- නගරස්ස ප්්වස්න.

්සොභන්්තවං න රොජෝනො - මුත්තො මණිවිභූසිතො,
යථො ්සොභන්ති යති්නො - සිලභූසනභූසිතො.
අත්තොනුවොදා තබ භයං - විද්ධංසයති සබ්ේසො,
ජ්නති

ිත්තිං හොසඤ්්් - සීලං සීලවතං සදා.

ගු ොනො මූලභූතස්ස - ්දාසොනං ෙලඝොති්නො,
ඉති සීලස්ස විඤ්්්ඤ්ය්යං ආනිසංස ථො මුඛන්ති.
භ ාෙය :1. ථථුනධෙනධ කථුද්පව-ෙනට ඇමකථධ එකථධ පඅ අි ,
ථඅධ ර්ුණ ප ද් මව අනුථථධ - පඅිශථඅඳ කථඅයනධවනධ කථෙප.
2-3.

පථධ ම ර්ඟ දිය වයනධ - ථඅධදිය වයනධ වමනධ ථතධෙර්
කථඅඅි ම වප වථ ො - වනාපඅයා කථපතධව ාතධ දවිශ

4-3.

මඳ මඳ වේ පෙනධ - ථඳුන මිණි ප ථඳකථවනධ,
පඅිශථඅර් ථඅ අධ ථඅධ වථධ - වනාපඅයා ථතධෙර් තවෙුඅ
6. උඩු යි  ථුඟ ා - එකථ වථධ ර්ෙන අනුදඳ,
ථඅධ ථුෙඳ ථුෙවඳකථධ - මුලු තුනධ වාෙ අනධ කථෙප
7. ථර්ප ට එකථ අණ ප - නඅෙනධ පුපට ම වොප,
ථීර්ුණ ප දඳු ද් වමකථධ - කථඅයර් වාෙතුප වෙන කථෙප.
8. ථඅධදපණිනධ ථවර්ණ පු - දුර්පුතධ යතඅෙපනධ වථධ,
ථථවට දපණ ප පවළඳි - නඅිශවද් ද් වනා දිය වතධ වේ.
9. ථඅේ ය ය නථා වරැ - ථඅධෙතධ ද්නවර් ථඅධකථඳ,
යථකථඅතධ වාවෙ අ පතුපා - ථවපතධ ථඅිශවද්යඅ නඅවතාපා.
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10. ර්ුණ ප මට මුධ ෙ - වොථධ ද ථඅඳි තුමුධ ෙ,
ථඅධ ර්ුවණ ප අ අනුථථධ - වමවථඅනධ දැන පුපනධවනධ.
ථීවය අ ආනඅථඛථ කථුමකථධ ද්
යනු වමවතකථඅනධ විථඳන ද්ධවද්යඅ.

3. සීලය

ී වැදිරැම ද

ථීය ෙනා අ ථීන ෂණ පවයනධ එකථධ ෙවද්පපවේ වේ. ථීන ෂණ ප යට විථධතප
කථපන දී.
ාාිශතධත ථී, ොිශතධත ථී ෙශවයනධ වද්ෙවද්පපවේ වේ. එවථධ ම ආභ අථමාාාිශකථ
ථී, ආදීදර ධමාිශයකථ ථී ෙශවයනධ ද්, විපතඅ ථී අවිපතඅ ථී ෙශවයනධ ද්, නඅථධථඅත
ථී, අනඅථධථඅත ථී ෙශවයනධ ද්, කථාපිශයනධත ථී, ආපාණ පවකථාි කථ ථී ෙශවයනධ ද්,
ථපිශයනධත ථී, අපිශයනධත ථී ෙශවයනධ ද්, වාකථඅය ථී, වාකථුතධතප ථී ෙශවයනධ
ද් වද්ෙවද්පපවේ වද්ෙවද්පපවේ වේ.
ීන ථී, මෝය්ම ථී, පරණීත ථී ෙශවයනධ වතෙවද්පපවේ වේ. එවථධ මව,
අතධතාිපවතයය් ථී, වාකථාිපවතයය් ථී, ෝේමාි පවතයය් ථී ෙශවයනධ ද්,
පපාමට්ඨඨ ථී, අපපාමට්ඨඨ ථී, පි පධපථධථි ථී ෙශවයනධ ද්, විශුද්ධි ථී, අවිථුද්ධි
ථී, වමතඅකථ ථී ෙශවයනධ ද්, වථ් ථී, අවථ් ථී, වනෙවථ්නාවථ් ථී
ෙශවයනධ ද් වතෙවද්පපවේ වතෙවද්පපවේ වේ.
ානභ ාර්අය ථී, ිතඅභ ාර්අය ථී, විවථථභ ාර්අය ථී, නඅ.වදෝ භ ාර්අය ථී
ෙශවයනධ ථඅේෙවද්පපවේ වේ. එවථධ මව, භ අකථධ්ු ථී, භ අකථධ්ුණී ථී, අනුපථේපනධන ථී
ර් ට්ඨඨ ථී ෙශවයනධ ද්, පකථතඅ ථී, ආාාප ථී, ෝේමතා ථී පු.දව තුකථ ථී
ෙශවයනධ ද්, පාතඅවමාකථධ් ථඛෙප ථී, ඉන්රඅය ථඛෙප ථී, ආජිෙපාිශථුද්ධි ථී,
පචායථනධනඅථධථඅත ථී ෙශවයනධ ද් ථඅේෙවද්පපවේ වේ.
පිශයනධත පාිශථුද්ද්ධි ථී, අපිශයනධත පාිශථුද්ධද්ධි ථී, පිශපුණ පධණ ප පාිශථුද්ධද්ධි ථී,
අපපාමට්ඨඨ පාිශථුද්ධද්ධි ථී, පි පධපථධථද්ධි ථී ෙශවයනධ පථධෙවද්පපවේ වේ. ෙොවළධ මවයඅ:ප්ටිසමභිදා්යහි “ප්ඤ්්්සීලොනි ප්සුයන්ත ප්ොසුසුදද්ධි සීලංඉ අප්රයන්ත ප්ොසුසුදද්ධි සීලංඉ
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ප්සුප්ු ් ප්ොසුසුද්ද්ධි සීලංඉ අප්රොමට්ඨ ප්ොසුසුදද්ධි සීලංඉ ප්ටිප්්ප්ස්සදද්ධි ප්ොසුසුදද්ධි සීලං”1
යි එවථධ මව, ප ාන ථී, වෙපමණී ථී, වාතනා ථී, ථඛෙප ථී, අවීතඅකථධකථම ථී
යයඅ පථධ ෙවද්පපවේ වේ. වමාේ ු කථරමවයනධ මතු විථධතප කථපනු වවදතධ ඒකථවිෝ ථීය
යට ද්කථධෙන ද් පිශදිය  ද්තයුතු.
ද්විවිධ ශීල ්ම්ස්යි.
ප්රථම ද්වි ය
1. ාාිශතධත ථීය

2. ොිශතධත ථීය

1. “වේ වද්ධ කථළ යුතුය” යඅ දුර්නධ විථඅනධ පණ පො ෙොළ යේ ශඅකථධමාපද් වකථවනකථධ
වෙද්ධ ද් ඒ ශඅෂාපද්යනධ අ නඅයමිත වථධ කථඅීකම ්ොසුත්ත සීලය. “්රන්ති තස්මිං
සී්ල ප්සුප්ූර ොසුතොය ප්වත්තන්තී’ත ්ොසුත්තං” යනු එ අ විර්ර ොකථය්යඅ.
2. “වේ වද්ධ වනාකථළ යුතුය” යඅ දුර්නධ විථඅනධ යමකථධ පරතඅවෂධප කථපන ද්ධවද්ධ ද්
ඒ පරතඅෂඅපධතය වනාකථඅීකම ොිශතධත ථීය. “වොසුතං තොයන්ති ර ්ඛන්ති
්තනොති වොසුත්තං” යනු එ අ විර්ර ොකථය්යඅ.
ොිශතධත ථීය ශරෝාවයනධ ා වීයය්ගවයනධ ථඅද්ධෝ කථළ යුතුය. ොිශතධත ථීය
ශරද්ධෝාවයනධ මව ථඅද්ධෝ කථළ යුතුයඅ.
්මය ්ොසුත්ත - වොසුත්ත සීල නම.
ද්වීතීය ද්වි ය
1. ආභිසමොවොසු

සීලය හො

2. ආතබෙරහ්ම්සුය

සීලය

1. අභිසමෝොර නම - උතුේ වථඅීකමය. අභ අථමාාාපය ම ආභ අථමාාාිශකථ ය.
ථධෙර්ගවය අ පරතය්ය කථඅීකේ ෙශවයනඅ. වමයඅනධ උත්තම හැසිරීම ආභ අථමාාාිශකථ
ථීය යඅ කථී නඅයා ද්තයුතු.

1
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වනාව ාතධ වථ ොනධ ආදිය  මාර්ගඵල අභ අථමාාාපය ය. ඒ අභ අථමාාාපය ථඳ ා
පණ පෙන ද් ථීය ආභ අථමාාාිශකථ ය. වමයඅනධ ආීවෙටමකථ ථීය වප වථථු ථඅධ
ආභ අථමාාාිශකථ ථී යයඅ කථී නඅයා ද්තයුතු.
වනාව ාතධ ෂුරානුෂුර ශඅකථධමාපද් ආභ අථමාාාිශකථ ය. වමයඅනධ ප්විති-ුප ටුපර්ඥභෝිත ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය වනාවකථාට රැකථීම ආභ අථමාාාිශකථ ථීය යඅ කථී නඅයා
ද්තයුතු.
වනාව ාතධ සුලුවගඉ මහවග වද්කථධ අ ආ කථඳුෙතධ පඅීකම ආභ අථමාාාිශකථ ථීය යඅ.
2. මාර්ග දර ධමාිශයාෙට ආදිය වය අ ෙ, ථීය ආදිය  දර ධමාිශයකථ ථීය. එනේ :
ආජීවෝ්ටම ශීලය යඅ. ආීවොමධටමකථ ශීය නේ: කථායද්වාපවයනධ ථඅඬෙන
පරාණ ප ාත, අද්තධතාොන, කථාමමිර්ය්ාාාප යන තරඅවිෝ අකථුශවයනධ ද්,
ොර්ධද්වාපවයනධ ථඅද්ධෙන මුථාොද්, පඅථුණ පාොාා, ඵලපවථොාා, ථේඵලපධපාප
යන ාතුවඥවිෝ අකථුශවයනධ ද්, මිර්ය්ාආීවෙවයනධ ද් ෙවළකථීම ථඳ ා ථමාද්නධ
ෙව ර්නධනා ශීය යඅ. වේ ශීය මාර්ගයට පෙගභ ාර්වය අ පඅිශය යුතු මව ය.
එව යඅනධ ෙොළ . “පු.වදෙ ව්ා පනථධථ කථායකථේමා ෙචී කථේමා ආීවවො
ථුපිශථුවද්ධා ව ාතඅ”1 යඅ.
වනාව ාතධ ථඞ් ාදිය වථථ පාපාජිකථ යන ම ා ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය
වනාවකථාට රැකථීම ආදිය දර ධමාිශයකථ ශීයයඅ.
වනාව ාතධ භ අක්්ු - භ අක්්ුණී උභ ය වි ඞ්ර්යනධ අ ආ ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය
වනාවකථාට රැකථීම ආදිය දර ධමාිශයකථ ශීයයඅ.
කථඅෙ යුතධවතකථධ ඇතඅ, ආභ අථමාාාිශකථ ථීය නුපුපනධවනධ ආදිය දර ධමාිශයකථ ශීය
පුපනධවනධය යනු කථඅථඅ කථවකථ ථඅඬ වනාවේ. ආභ අථමාාාිශකථ ශීය පුපනධවනධ මව
ආදිය දර ධමාිශයකථ ශීය ද් පුපනධවනධ ය.
ෙොවළධ මව යඅ. “්සො වත භි ්ඛ්ව භික්ඛු අභිසමෝොසු ං ධමමො අප්සුප්ූ්රත්වො
ආතබෙරහ්ම්සුය ො ධමමං ප්සුප්ූ්රස්සතී ති ්නතං ඨොනො විජ්ජති”2 යි.
්මය ආභිසමෝොසු ඉ ආතබෙරහ්ම්සුය

1

අ:නඅ: ප්ධාකථනඅපාත 336

2

අ:නඅ: ප්ධාකථනඅපාත 336

Non-commertial Distribution

සීල නම.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

තෘතීය ද්වි ය
1. විරති සීලය හො

2. අවිරති සීලය

1. පරාණ ප ාතාදිය වයනධ ෙවළකථීේ මාතරය විපතඅ ශීය ව ෙතධ එම කථුශ චිතධත
වීිවය අ උපද්නා ථේමාොාා, ථේමාකථේමනධත ථේමාආීවෙ යන විපතඅ
නාතථඅකථතරය විරති ශීලයයි.
2. එම කථුශ චිතධත වීිවය අ මව ප ළ ෙන වථථු වාතනාදිය  නාතථඅකථවය
අවිරති ශීලය යි.

්මය විරතිඉ අවිරති සීල නම.
්තුථග ද්වි ය
1. නිස්සීත සීලය හො

2. අනිස්සිත සීලය

1. ත ්හො නඅථධථය, දීන්ට්ි නඅථධථය’ යඅ නිස්සය වද්ෙවද්පපවේ වේ. ‘මම වේ ථී
ව ධතුවයනධ පරථඅද්ධ වද්විවයකථධ ව
ෙනධවනමි, අපරථඅද්ධ වද්විවයකථධ ව
ෙනධවනමි’ යඅ භ ෙ ථේපතධ පවතීේ ෙශවයනධ පුපනු දන ශීය ත ්හො
නිස්සිත ය. ‘ශීවයනධ මව ථුද්ධය ෙනධවනධය’යඅ ද්ෘමි  ෙශවයනධ පුපනු දන
ශීය තබට්ි නිස්සිත ය. වේ ද්විවිෝ ෙ ශීය නිස්සිත සීල නේ වේ.
2. වේ වද්ෙවද්පපවේ නඅථධථයවයනධ වෙනධ ෙව පුපනු දන ්ලෞ ි
්ලෝ ොත්තර සීල අනිස්සිත සීල නේ වේ.
වේය නඅථධථඅතානඅථධථඅත ථී නේ.

ප්ං්ම ද්වි ය
1.
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ොලප්සුයන්ත සීලය හො

2. ආප්ො ් ොටි

සීලය.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

1. කථාපිශචවේද් ඇතඅෙ (අ්්ඨොඞ්ග සීලය වමනධ2 ථමාද්නධ ෙ පකථධනා ශීය
ොලප්සුයන්ත ථීය.
2. දිය වි අේ වකථාට (ප්ං්සීලය
ආප්ො ් ොටි ථීයඅ.
්මය

වමනධ2

ථමාද්නධෙ

ොලප්සුයන්තඉ ආප්ො ් ොටි

සීල නම.

1. ථපිශයනධත ථීය

ා

පකථධනා

ශීය

්්්ඨ ද්වි ය
2. අපීකයනධත ථීය.

1. ලොභයඉ ීතගතියඉ ඥාතියඉ අඞ්ගයඉ ජීවිතය යන වමාෙුනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ
ථීමා වකථාට පකථධනා ථීය සප්සුයන්ත ථීය ඒ එවථධ මව යඅ. ඇතවේ
වකථවනකථධ ‘ාභ යකථධ දමි’ යඅ යන ථඅතඅනධ ථඅධ ථමාද්නධ වෙතඅ. පථුෙ ඒ
ාභ ය තධකථ ථීය ය ඳැ තධ. ඇතවේ වකථවනකථධ කථීතගතඅයකථධ දමි’යඅ යන
ථඅතඅනධ ථඅධ ථමාද්නධ වෙතඅ. පථුෙ ඒ කථඅතගතඅය ර්තධ කථ ථීය ය ඳැ තධ. ඇතවේ
වකථවනකථධ ශාතඅ, අඛර්, ීවවිත අවපධෂාවයනධ ථඅධ ථමාද්නධ ෙ පථුෙ ඒ ශාතඅ,
අඛර්, ීවවිත තධ කථ ථීය ය ඳැ තධ. වමදඳු ථඅධ ්ණ පධඩය ජිරය. ථදය.
කථධමාමය. භ ුජිථධථ වනාවේ. වි්ධ්වපධපථත්ථ වනාවේ. පපාමට්ඨඨ වේ.
ථමාිථඛෙතධතනඅකථ වනාවේ. නඅෙනධ පඅණිථ වනා පෙතී.
ෙොවළධ මව යඅ. ප්ටිසමභිදා්යහි “ තමං තං සීලං සප්සුයන්තංඉ අත්ථ සීලං ලොභප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං
යසප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං ාතිප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං අංගප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං
ජීවිතප්සුයන්තංඉ තමං තං සීලං ලොභප්සුයන්තං ඉ්ධ චන්්ො ලොභ්හතු ලොභප්චන්යො
ලොභ ොර ො යථො සමොතබන්නසි ්ඛොප්දං විති ් මති ඉදං තං සීලං ලොභප්සුයන්තං -- ්ප්--- එවරිප්ොනි සීලොනි
්ඩොනි ජිද්දානි සෙලොනි මමොසොනි න භුඤ්්ජිස්සොනි - -්ප් --- න නිබ්ෙොනොය සංවත්තන්ති”1 යි.
2. ාභ ය, කථීතගතඅය, ශාතඅය, අඞ්ර්ය, ීවවිතය යන වමාෙුනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ
ථීමා වනාවකථාට පකථධනා ථීය අප්සුයන්ත ථීය. ඒ එවථධ මව යඅ :- ඇතවේ
වකථවනකථධ ථමාද්නධ ෙ ර්තධ ශඅෂාපද් ාභ යකථධ ව ධතුවකථාට වර්න ය ඳ පීවම අ
ථඅතුවිධකථුර් නපද්ෙතඅ. ය ඳ වනාපඅයතධ යනු කථඅයනු කථඅම ථමාද්නධෙ ර්තධ
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ශඅෂාපද් කථීතගතඅ, ශාතඅ, අඞ්ර්, ීවවිත ව ධතුවකථාට වර්න ය ඳ පීවම අ
ථඅතුවිධකථුර් නපද්ෙතඅ. ය ඳ වනාපඅයතධ යනු කථඅයනු කථඅේ වමදඳු ථඅධ
අ්ණ පධඩය, අචජිරය, අථදය, අකථධමාමය, ---වප--- - නඅෙනධ පඅණිථ පෙතී.2
ෙොවළධ මව යඅ පි ථේභ අොවය අ :“ තමං තං සීලං අප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං න ලොභප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං න
ලොභ ප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං න යසප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං න ාති ප්සුයන්තංඉ අත්ි
සීලං න අංගප්සුයන්තංඉ අත්ි සීලං න ජීවිතප්සුයන්තංඉ
තමං තං සීලං න
ලොභප්සුයන්තං ඉ්ධ චන්්ො ලොභ්හතු ලොභප්චන්යො ලොභ ොර ො යථො සමොතබන්තං
සි ්ඛොප්දං විති ් මොය චිත්තමප්ි න උප්්ප්ෝදති ----්ප් --- එව - රිප්ොනි සීලොනි
අඛ ්ඩොනි අචනජිද්දානි ---්ප් ---- නිබ්ෙොනොය සංවත්තන්ති”1 යි.
්මය සප්සුයන්තඉ අප්සුයන්ත සීල නම.

සත්තම ද්වි ය
1. ්ලෞ ි

සීලය හො

2. ්ලෝ් ෝත්තර සීලය.

1. ආශරෙ ථ අත ෙ (පෘර්ර්ධජනයනධවර්ධ2 ථඅයලු ථී වෞකථඅකථ ය. එය භ ෙථේපතධ
එළෙයඅ. භ ෙනඅථධථපණ පයට ද් පරතය්ය වෙයඅ. ෙොවළධ මව යඅ.
‘විනවයා ථඛෙපත්ථාය, ථඛෙවපා අවිපධපි ථාපත්ථාය, අවිපධපි ථාවපා
පාවමාජ්ජත්ථාය, පාවමාජ්ජඛ පීතත්ථාය, පීතඅ පථධථද්ධත්ථාය, පථධථද්ධි ථු්ත්ථාය
ථු්ඛ ථමාෝත්ථාය, ථමාි යර්ාභ ුතාණ පද්ථධථනත්ථාය, යර්ාභ ුතාණ පද්ථධථනඛ
නඅ.ය  ද්ත්ථාය, නඅ.ය ො විපාර්ත්ථාය, විපාවර්ා විමුතධතත්ථාය, විමුතධතඅ
විමුතධතඅාණ පද්ථධථනත්ථාය, විමුතධතඅාණ පද්ථධථනඛ අනුපාොපිශනඅ.දානත්ථාය.
එතද්ත්ථා කථර්ා එතද්ත්ථා ම නණ පා එතද්ත්ථා උපනඅථා එතද්ත්ථඛ වථාතාෙෝානඛ,
යදිය ද්ඛ අනුපාො විතධතථධථ විවමාකථධව්ා”2
2. ආශරෙ ප අත ෙ (වථ ොනධ ආදිය  ආයය්ගයනධවර්ධ2 ථී ්ලෝ් ොත්තරය, එය
භ ෙනඅථධථපණ පය එළෙයඅ. පරතය්වේෂණ ප ශානයට ද් භ ූමි වෙයඅ.
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්මය ්ලෞ ි ඉ ්ලෝ් ෝත්තර ශීල නම.
ද්විවිධ සීල නිමි්ය්ය.
ඉ ්බිති තරිවිධ ශීල ද ්වනු ලැ්බ්.

ප්රථම තරි ය
1. හීන සීලඉ
1.

2. මජ්ිම සීලඉ

ීන ෙ ඡන්ද්වයනධ ීන ෙ චිතධතවයනධ
පෙතධෙන ද් ශීය හින ශීය.

3. ප්රණිත සීල.
ීන ෙ වීයය්ගවයනධ

ීන ෙ පරශාවයනධ

2. මෝය්ම ෙ ඡන්ද්වයනධ මෝය්ම ෙ චිතධතවයනධ මෝය්ම ෙ වීයය්ගවයනධ මෝය්ම ෙ
පරශාවයනධ පෙතධෙන ද් ශීය මධය්ම ශීය.
3. පරණීත ෙ ඡන්ද්වයනධ පරණීත ෙ චිතධතවයනධ පරණීත ෙ වීයය්ගවයනධ පරණීත ෙ
පරශාවයනධ පෙතධෙන ද් ශීය ප්රණීත ශීයඅ.
වනාව ාතධ . කථීවඥතඅ පරශඛථා කථවමවතඅ ෙ ථමාද්නධ ෙ පකථධනා ශීය හීන ශීලය.
2. ථඅධ රැකථීවමනධ මතු උථථධ කථු, ථධෙර්ග වවදනධවනධ ය යඅ ථකථා ඒ ආනඅථඛථ පඅණිථ
පකථධනා ශීය මධය්ම ශීලය. 3. වමය මවිථඅනධ කථටයුතුමයඅ වථ ොනධ ආදිය  ආයය්ගභ ාෙය
අවපධෂා වකථාට පකථධනා ශීය ප්රණීත ශීලය යඅ.
වනාව ාතධ . ‘ථීෙනධත නේ මම ය, වේ අවනකථධ භ අකථධම ු ර්ශධශීවය ය. පාප
ෝමග ඇතධවත ය’යඅ තමනධ උථථධ කථප ර්නධනා අද් ථඅනධ අනුනධ ව ළා ද්කථධනා අද් ථඅනධ
කථඅඅි  ෙ ශීය හින ශීලයැ 2. එදඳු අතධතුකථධකථඛථන පපෙේ න අද් ථඅනධ වනාකථඅඅි  ෙ
පෘර්ර්ධජනයනධවර්ධ ශීය මධය්ම ශීලය. 3. ව වකථ තධතප ශීය ප්රණීත ශීල යඅ.
වනාව ාතධ . තෘමධණ පා ෙශවයනධ භ ෙවභ  ර් ථේපතධ පතා පකථඅනු දන ශීය
හීනය. 2. තමා පමණ පකථධ ථථිශනධ මිවද්නු ථඳ ා පකථඅනු දන ශීය මෝය්මය. 3. ථඅයලු
ථතුනධ ථථිශනධ එතප කථපනු ථඳ ා පකථඅනු දන වද ථතුනධවර්ධ පාපමිතා ශීය ප්රණීතයි.
්මය හීනඉ මධය්මඉ ප්රණීත ශීල නම.

ද්විතීය තරි ය
1. අත්තොධිප්්තයය්ඉ 2. ්ලො ොධිප්්තයය්ඉ 3. ධමමොධිප්්තයය් සීල.
Non-commertial Distribution

21

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

1. තම ට නුථුර්ථු වද්ධ වපපඅයා තමා මව ර්ුපවවකථාට තමා වකථවප අ මව
වර්ෞපෙවයනධ පකථධනා ද් ථීය අත්තොධිප්්තයය් ථීය. (මා ෙවනධනකථු
විථඅනධ පේ කථඅීකම නුථුර්ථු යයඅ ආතධම වර්ෞපෙ උපද්ො පකථධනා ද් ථීය යඅ
වථධයඅ2
2. ව කථාපොද්යට ය වයනධ ව කථයා ර්පවවකථාට ථමාද්නධෙ පකථධනා ථීය
්ලෝ ොධිප්්තයය් ථීය.
3. ෝමග ම තධත්වයට පුද්නු කථවමවතධවතනධ ෝමග වර්ෞපෙවයනධ පකථධනා ථීය
ධමමොධිප්්තයය් ථීයඅ. (ෝමග ම තධත්වයට පුද්නු කථවමවතධත නේ : “ෝමගය
ම ානුභ ාෙ ඇතධවතධය. ඒකථානධත නනයය්ගානඅකථය, ඒ ෝමගය පරතඅපතධතීනධ පඅදිය ය
යුතුය” යඅ ථකථා ෝමගයට පුද්නු කථවමවතඅ වීමයඅ.2
්මය අත්තොධිප්්තයය්ඉ ්ලෝ ොධිප්්තයය්ඉ ධමමොධිප්්තයය් සීල නම.
තෘතීය තරඅකථය
1. පපාමට්ඨඨ

2. අපපාමට්ඨඨ,

3. පි පධපථධථද්ධ ථී

1. පපමට්ඨඨ ථී නේ : ද්විවිෝ ශීයනධ අ ද්කථධෙන ද් නඅථධථඅත ථීම ය. ඒ
ෙනා අ ‘මම වේ ශී ව ධතුවයනධ පරථඅද්ධ ව අපරථඅද්ධ වද්විවයකථධ ෙනධවනමි’
යඅ තෘමධණ පා ෙශවයනධ ද්, ‘ශීවයනධ ශුද්ධිය ෙනධවනධ ය’යඅ ද්ෘමධි  ෙශවයනධ ද්,
පපාමශගනය කථපන (අධොර්නධනා2 ද් දවවිනධ ප්රොමට්ඨ ථී නේ වේ.
2. පුර්ුජ්ජන ථීෙනධතයා විථඅනධ වථ ොනධ ආදිය  ආයය්ග මාර්ග වබීම පඅණිථ පුපනු
දන ථීය ද්, ථපධතනශෂයනධවර්ධ මාර්ග චිතධතයනධ අ වවදන විපතඅ
වාතනාදිය ය ද්, තෘමධණ පා-ද්ෘමධි  විථඅනධ පපාමශගනය වනාකථපන ද් දවවිනධ
අප්රොමට්ඨ ථී නේ වේ. (ථපධත නශෂවය නේ :- වථ ොනධ මාර්ගථධර්
ඵලථධර්, ථකථෘොර්ාමි මාර්ගථධර් ඵලථධර්, අනාර්ාමි මාර්ගථධර් ඵලථධර්, අභ ීතධ
මාර්ගථධර් යන වමා ුයඅ.2
3. නශෂයනධවර්ධ ා අනශෂයනධවර්ධ ඵල චිතධතයනධ අ වවදන විපතඅ
වචතනා ආදී ු වකථවථධ විඩා ථනධථඅඳුෙන දවවිනධ ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධ ථී නේ
වෙතධ. (අනශෂයා නේ : අභ ීතධ ඵලථධර්යාය.2
්මය ප්රොමට්ඨඉ අප්රොමට්ඨඉ ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධ සීල නම
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පටුන වෙත

ාතුර්ග තරඅකථය
1. විසුද්ධඉ

2. අවිසුද්ධ

3. ්ව්මති

සීල

1. ඇෙවතධෙට වනාපවමිණ ප මව පකථධනාද් ශීය ද්, ඇෙවතධෙට පවමිණ ප
ඇෙවතධ වද්ථා ර්වනීේ ආදිය  ෙශවයනධ පඅළඅයේ කථප ර්නධනා ද් ශීය ද් විසුද්ධ
ථී නේ වේ.
2. ඇෙවතධෙට පවමිණ ප ඇෙවතධ වද්ථා ර්වනීේ ආදිය  ෙශවයනධ පඅළඅයේ කථරැ
වනාර්නධනා ද් ශීය අවිසුද්ධ ථී නේ වේ.
3. ෙථධතුවය අ ව ආපතධතඅවය අ ව අජ්ඣාාාපවය අ ව විමතඅ ඇතධත ු
වර්ධ ථීය ්ව්මති ථී නේ වේ. (ෙථධතුවය අ විමතඅය නේ :- මථධ ෙඳන
කථධ අ “ෙථධ මථධ වද් ව
පවමථධ වද් ව ”යඅ ථවකථ ථ අත වීම ය. (ෙථධ
මථධ ෙවළඳුෙ ර්මධකථෘත වේ. පවමථධ නේ ඇෙවතධ නවතඅ.2 වමවථධ ෙථධතුවය අ
ථවකථ ථ අතවීම ෙථධතුවය අ විමතඅය යඅ. ආපතධතඅවය අ විමතඅය නේ :- “තමා
පවමිණි ඇෙවත පවිතඅය වද් ව ර්කථකථටය වද් ව ”යඅ යනාදිය  ෙශවයනධ
ථවකථ ථ අත වීමයඅ. අජ්ඣාාාපවය අ විමතඅය නේ :- “තමා ඇෙවතට
පවමිණිවයධ වද් වනා පවමිණිවයධ වද් ව ”යඅ ථවකථ කථඅීකමයඅ. (වය ර්ාොප
භ අෂුෙ විථඅනධ ථධෙකථීය ශීය අපඅිශථඅර් නේ - අවිථුද්ධ නේ ඇෙවතධ වද්ථා
ර්වනීේ ආදිය  ෙශවයනධ පඅිශථඅර් කථප ර්ත යුතු ය. වේමතඅකථ නේ ෙථධතු
අජ්ඣාාාප වනා වකථාට විනය ෝපයනධ විාාපා විමතඅ ර්පව කථට යුතුයඅ. එවථධ
ඇතඅ කථධ අ ඒ භ අෂු ට ථුෙ පඅණිථ වේ.2
්මය විසුද්ධඉ අවිසුද්ධඉ ්ව්මති

සීල නම.

ප්ං්ම තරි ය
1. ්සඛඉ

2. අ්සඛඉ

3. ්නව්සඛනෝසඛ සීල

1. නශෂයනධ වර්ධ මාර්ග-ඵල චිතධතයනධ අ වයර්ණ පු විපතඅ වචතනා ආදිය  ු ්සඛ
ථී නමි.
2. අනශෂයා වර්ධ ඵල චිතධතයනධ අ වයර්ණ පු විපතඅ වචතනා ආදිය  ු අ්සඛ ථී
නමි.
3. පෘර්ර්ධජනයනධ වර්ධ ශී ්නව්සඛනෝසඛ ථී නේ වේ.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

්මය ්සඛඉ අ්සඛඉ ්නව්සඛවනෝසඛ සීල නම.
ථීය යඅ ථධෙභ ාෙයට ද් කථඅයනු වව.. ථවප ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ ථු් ථී ය. ර්කථධ
ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ ුප ්ඛ ථීය කථ කථපන ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ කථ ථී යනාදිය 
ෙශවයනඅ. ථී ශ.ද්යා වර්ධ වේ ථධෙභ ාොර්ගය ථකථා පි ථේභ අො නේ ෝමග ර්රන්ර්වය අ :“තීනඅ ථීානඅ කථුථඛ ථීඛ අකථුථඛ ථීඛ අ්ය්ාකථතඛ ථීඛ1”යඅ ‘කථුථ ථීය, අකථුථ
ථීය’යඅ අනය් ෙ ද් තරඅවිද් ශීවයකථධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. අකථුථ ථී යනු යට ද්කථධෙන
ද් ශී කථධමණ පයනධ අතුවපනධ එකථකථටෙතධ අයතධ වනාෙන දවවිනධ වේ තරඅවිෝ ශීය
විශුද්ධිමොගග්යහි ඇතුළතධ වනාකථපන ද් දෙ ද්ත යුතුයඅ.
තරිවිධ ශීල නිමි්ය් ය.
්තුර්ඥවිධ ශීල ්ම්ස් ය.

ප්රථම ්තු්් ය
1. හොනභොගිය

2. ිතිභොගිය

1. පඅිශ ීමට නවමීර්තධ ථීය

3. වි්සසභොගිය

4. නිබ්්ෙධභොගිය සීල.

ානභ ාර්අය ථීය.

ඒ එවථධ මව යඅ :- “යේ අශානවයකථධ ර්ථධථීයනධ වථධෙනය කථපමිනධ ථීෙනධතයනධ
වථධෙනය වනාකථපමිනධ ෙපද් කථඅීකවම අ වද් ම වනාද්කථඅමිනධ වදාව
මිර්ය්ා අද් ථධ
උපද්ෙමිනධ ඉන්රඅය ථඛෙපයකථධ නවතඅෙ ොථය වකථවවඥ ද්, එදඳු ෙෙ ුවර්ධ ථීය ානභ ාර්අය
ථී වේ.”
2. පඅිශ ීමටතධ වනාපවමිණ ප අභ අෙෘද්ධියටතධ වනාපවමිණ ප තුද ථවි වයධ මව පෙතධනා
ථීය ිතිභොගිය ථීය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- “යවමකථධ තමාතධ ථී ථමාපතධතඅ මාතරවයනධ ථතුටුෙ
කථමගථධර්ාන පඅණිථ අද් ථධ මාතරයකථුර් නපද්ො ොථය වකථවවඥ ද්, එදඳු ෙෙ ුවර්ධ ථීය
ිතිභොගිය ථී වේ.”
3. ථමාි ථඛ්ය්ාත විවශධමය පඅණිථ නවමීර්තධ ථීය විවථථභ ාර්අය ථීය.

1
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ඒ එවථධ මව යඅ :- යවමකථධ ථී ථේපනධන ෙ මතු ථමාි පඅණිථ උතධථා
ද්, එදඳු ෙෙ ුවර්ධ ථීය වි්සසභොගිය ථී වේ.

වකථවවඥ

4. නඅ.වදෝ ථඛ්ය්ාත විද්ශගනා පඅණිථ නවමීර්තධ ථීය නිබ්්ෙධභොගිය ථීය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- යවමකථධ තමා තධ ශී මාතරවයනධ ථතුටු වනාෙ විෙථුනධ ෙඩා
නඅෙනධ ද්කථධනා පඅණිථ උතධථා වකථවවඥ ද්, එදඳු ෙෙ ුවර්ධ ථීය නිබ්්ෙධභොගිය ථී
වේ.
්මය හොනභොගියඉ ිතිභොගියඉ වි්සසභොගියඉ නිබ්්ෙධභොගිය සීල නම.

ද්විතීය ්තු්් ය
1. භ අකථධ්ු

2. භ අකථධ්ුණී

3. අනුපථේපනධන,

4. ර් ට්ඨඨ ථී.

1. භ අෂනධ උවද්ථා පණ පෙන ද් ශඅෂාපද් ද්, භ අකථධ්ුණීනධ උවද්ථා පණ පෙන ද්
ශඅෂාපද්යනධ අතුවපනධ භ අෂනධටතධ ථාෝාපණ ප ශඅෂාපද් ද් භික්ෂු ශී නේ වේ.
2. භ අෂණීනධ උවද්ථා පණ පෙන ද් ශඅෂාපද් ද්, භ අෂනධ උවද්ථා පණ පෙන ද්
භ අෂුණීනධටතධ ථාෝාපණ ප ශඅෂාපද් ද් භි ්ඛුණී ථී නේ වේ.
3. ථාමවණ පධපයනධවර්ධ
වේ.

ා ථාමවණ පධීකනධවර්ධ ද්ථ ථී අනුපථේපනධන ථී නේ

4. උපාථකථ උපාථඅකථාෙනධට නඅතය් ශී ෙශවයනධ පණ පො ෙොළ පඛා ශඅෂාපද්
ද්, උතධථා ඇතඅ කථධ අ රැකථධකථ යුතු යයඅ ෙොළ ද්ශ ශඅෂාපද් ද්, උවපාථර්ාඞ්ර්
ෙශවයනධ පණ පො ෙොළ අමධටශඅෂාපද් ද් ගහට්ඨ (ර්අ අ2 නේ වේ.
වේය භ අකථධ්ු, භ අකථධ්ුණී, අනුපථේපනධන, ර් ට්ඨඨ ථී නේ.

තෘතීය ්තු්් ය
1. ප් ති

2. ආ්ොර

3. ධමමතො

4. ප්ුබ්ේහතු

සීල.

1. ථධෙභ ාෙවයනධ රැවකථන ථීය පකථතඅ ථීය. උතුපවකථුපව දිය ෙයඅනධ ෙවථඅ
මනුමය්යනධට පඛාථීය ථධෙභ ාෙවයනධ ම රැවකථයඅ. එව යඅනධ ඔෙුනධවර්ධ ථීය
ප්ර ෘති ශී නේ වේ.
Non-commertial Distribution
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2. කථු, වද්ධශ, තීර්ගකථ යන වමාෙුනධ අතප පෙතධනා ය පතධ ථඅිශතධ ආ්ොර සීලය.
ඒ
විථඅනධ ත
විථඅනධ ත
වථඅවපයඅ

එවථධ මව යඅ :- ඇතවේ කථුයනධ අ ප වමප පීම ඒ කථුෙ ආදිය  පුපවමයනධ
නේ කථපන ද්ධවද්ධ වේ. ඇතවේ වද්ධශයනධ අ පරාණ ප ාත කථඅීකම ඒ වද්ශාිපතීනධ
නේ ද්ධවද්ධ වේ. තීර්ගකථයනධ අතප යම-නඅයම ඇතධවතධය. එයට අනුෙ යවමකථධ
ද් එය ආ්ොර සීලයයි වථධයඅ.

3. වද ථතධ මාතාෙනධවර්ධ සීලය ධමමතො ථීය.
ෙොවළධ මව යඅ - “ධමමතො එසො ආනන්ද යදා ්ෙොධිසත්්තො මොතු ු්ජිං
ඔ ් ්නතො ්හොති න ්ෙොධිසත්තමොතු ප්ුසු්සසු මොනසං උප්ප්ජ්ජති
ොමගු ූප්සංහිතං”1 යඅ.
“ආනන්ද්ය යේ දිය වනකථ වද ිථතධත්වවය මාතෘකථුෂඅවය අ පඅළඅථඅඳ ර්නඅද්ධද්, එ
තවනධ පටනධ වද ථතධ මාතාෙනධට පුපවමයනධ වකථවප අ කථාම කථධපනා ප ළ වනා වෙයඅ
යන වමය ෝමගතාවෙකථ” යනාදීනධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ධමමතො ථීය.
4. පෙගව ධතුවයනධ මව ජනඅත ථීය ප්ුබ්ේහතු
ථීය. ම ාකථාශය්පාදිය 
ශුද්ධථතධත්වයනධවර්ධ ද්, වදාිථතධත්වයනධවර්ධ ද් ඒ ඒ ජාතීනධ අ පවෙවතඅ ථීය
පු.දව තුකථ ථීය යඅ කථී නඅයාය. ඒ එවථධ මව යඅ :- ප්ිප්්ඵලිමොනව හො
භද්ද ොප්ිලොනි ථධෙකථීය මෝුපාතරඅය පො වීතඅපාර්යනධ වථධ ර්ත කථළ . වද ථතධ
සීලව පජතුමා පප පණ ප වනානථා වතවේ ීවෙර්රා වයනධ අථුෙවයධ ය.
්මය ප් තිඉ ආ්ොරඉ ධමමතොඉ ප්ුබ්ේහ්තු

සීල නම.

්තුථග ්තු්් ය
1. ප්ොති්මො ්ඛ සංවරඉ
3. ආජීව ප්ොසුසුද්ධි

2. ඉන්රිය සංවර
4. ප්චන්යසන්නිස්සිත සීල

1. ප්රොති්මොක්ෂ්යහි ෙොළ ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරම වනාවකථාටව රැකථර්වනධමාදිය ය
ප්ොති්මො ්ඛසංවර ථීය.

1
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ෙොවළධ මව යඅ:- ‘ඉධ භි ්ධු ප්ොති්මො ්ඛසංවරසංවු්තො විහරතිඉ ආ්ොර
්ගෝර සමප්න්්නො අ ුමත්්තසු වජ්්ජසු භයදස්සොවි සමොදාය සි ්ඛති
සි ්ඛොප්්දසු”1 යඅ.
2. ාකථධ්ු, වථ ත, ාණ ප, ජිෙ ා, කථාය, මන යන මට්ඨ ඉන්රඅයයනධ ථඛෙප කථප
ර්වනධම ඉන්රිය සංවර ථීය.
ෙොවළධ මව යඅ :- “්සො ් ්ඛුනො රිප්ං තබසවො න නිමිත්තග්ගොහි ්හොති
නොනුඛය්ඤ්්ජනග්ගොහිඉ යත්වොධි ර ්මතං ් ්ඛුන්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ක්ඞො
්දාමනස්සො ප්ොප් ො අ ුසලො ධමමො අන්ටොස්ස්වයය්ුං තස්ස සංවරොය ප්ටිප්ජ්ජතිඉ
ර ්ඛති ් ්ඛුන්රියං ් ්ඛුන්රි්ය සංවරං ආප්ජ්ජති. ්සෝතන සද්දං සුත්ටො --්ප්-ඝෝ න ගන්ධං ඝොයිත්වො...්ප්---- ජිවහොය රසං සොයිත්වො---්ප්---- ෝයන ්ඵොට්ඨබ්ෙං
ඵුසිත්ටොමනසො ධමමං විඤ්්ායථ න නිමිත්තග්ගොහි ්හොති. නොනුඛය්ජනග්ගොහිඉ
යත්වොධි ර ්මතං මනින්රියං අසංවුතං විහරන්තො අභිජ්ෙො ්දාමනස්සො ප්ොප් ො
අ ුසලො ධමමො අන්ටොස්ස්වයය්ුං තස්ස සංවරොය ප්ටිප්ජ්ජති ර ්ඛති මනින්රියං
මනින්රි්ය සංවරං ආප්ජ්ජතී”2 යි.
3. ආීවෙය ව ධතු වකථාට වර්න පණ පො ෙොළ ථෙවද්පපවේ ශඅෂාද් ෙය්තඅ කථරමණ පය
කථඅීකේ ෙශවයනධ ද්ස කථු නා, පනා, වනමිතධතඅකථතා, නඅපධවපථඅකථතා, ාවභ න
ාභ ඛ නඅජිර්අඛථනතාදිය  පාපෝමගයනධවර්ධ ෙශවයනධ ද් පෙතධනා ෙ
මිචඡාීවෙවයනධ ෙවළකථීම ආජීවප්ොසුසුද්ධි සීලය.
4. “ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො වීවරං ප්ටි්සවොමි යොව්දව සිතස්ස ප්ටිඝොතොය
උ ්හස්ස ප්ටිඝොතොය”3 යනාදීනධ පරතය්වෙෂා වකථාට ථඅේපථ පිශවභ ාර්
කථඅීකම පචාය ථනධනඅ ථඅත ථීයඅ.
වේ ්තුප්ොසුසුද්ධි සීලය පඅළඅදඳ විථධතප විනඅශධාය කථර්ාෙ පඅළඅවෙළඅනධ මතු ද්කථධෙනු
වව..
1. ප්රොති්මොක්ෂ සංවර ශීලය
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“ඉධ භි ්ඛු ප්ොති්මො ්ඛසංවරසංවු්තො විහරති ආ්ොර්ගෝර සමප්න්්නො
අ ුමත්්තසු වජ්්ජසු භයදස්සොවි සමොදාය සි ්ඛති සි ්ඛොප්්දසු”1 යන පරාතඅවමාෂ
ථඛෙප ශීය ථඳ ා විභඞ්ගප්ර ර ්යහි පුර්ධර්ාිට්ඨඨාන ෙථවයනධ ෙොළ පාළඅයයඅ. ‘වේ
ශාථනවය අ භ අෂු වතවේ පරාතඅවමාෂ ථඛෙපවයනධ යුකථධත ෙව ආාාපවයනධ ා
වර් ාපවයනධ යුකථධත ෙව ථධෙධප ෙපවද් අ පො භ ය ද්කථධනා ථුලු ෙව ොථය කථපනධවනධ ය.
ශඅෂාපද්වයනධ ථමාද්නධ ෙව පකථඅනධවනධ ය’ යනු එ අ ථඛෂඅපධත අද් ථ යඅ.
පද්යකථධ පාථා විෙපණ පය වමවථධ ද්තයුතු.
ඉධ = වේ ශාථනවය අ.
භි ්ඛු = “සංසෝර භයං ඉ ්ඛතී ති භි ්ඛු” ථථප ය ය ද්කථධවනධ නුයඅ භ අෂු. ජින්න
භින්න ප්ටධරත්තො භි ්ඛු” කථඩ කථඩ වකථාට කථවප ෙථධතරෝපණ ප ව යඅනධ භ අෂු යනාදිය 
ෙශවයනධ නේ තධ ථවදැ වවයනධ ථථුනධ ෙනධ කථුද්පවො.
ප්ොති්මො ්ඛසංවර සංවු්තො = පරාතඅවමාෂ ථඛෙපවයනධ යුකථධත ෙව. වම අ
ප්ොති්මො ්ඛ නේ, ශඅෂාපද් ශීය. “්යො නං ප්ොති ර ්ඛතිඉ තං ්මො ්්ඛති ්මෝ්ති
අප්ොයි ොතබහි ුප ්්ඛහිති ප්ොති්මො ්ඛං”2 යනු එ අ විර්ර ොකථය්යඅ. ‘යේ ශීයකථධ වතවේ
තමා පකථධන ු අපායඅකථාදිය  ර්ශ්යනධවර්නධ මුො ර්නධවනධද්, ඒ ථීය පාතඅවමාකථධ් නේ වේ’.
යනු එ අ අද් ථයඅ. සංවර නේ කථවයනධ ව ොනවයනධ ශඅකථධමාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය වනා
කථඅීකමයඅ. ව ෙතධ වනාය ඳීමයඅ. සංවුත නේ වම අ යුකථධත යන අර්ගයඅ.
විහරති = ොථය කථපයඅ.
ආ්ොර ්ගෝ්ර සමප්න්්නො = ආාාපවයනධ ා වර් ාපවයනධ යුකථධත ෙව. වම අ
වි ඞ්ර්පරකථපණ පවය අ වමවථධ විථධතප කථපන දී. “ආ්ොර්ගෝ්ර සමප්න්්නොති අත්ථ
ආ්ෝරො අත්ථ අනෝෝරො. තත්ථ ත්මො අනෝෝරොඉ
ොයි් ො වීති ් ්මො
වෝසි් ො වීති ් ්මො ොයි වෝසි් ො වීති ් ්මො අයං වුචන්ති අනෝෝරො.
සබ්ෙංප්ි ුපස්සීලය්ං අනෝෝරො. ඉ්ධ චන්්ො ්වළුදා්නන වො ප්ත්තදා්නන වො ප්ුප්්ඵ
ඵල - සිනොන - දන්ත ට්ඨදා්නන වො ්ොටු මය්තොය වො මුග්ගසුප්්ප්තොය වො
ප්ොසුභට්ටතොය වො ජඞ්ඝ්ප්සනි් න වො අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්රන ෙුද්ධප්ති ු්ඨන
මිචනඡොජි්වන ජීවි ං ප්්්ප්ති අයං වුචන්ති අනෝෝරො.
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තත්ථ ත්මො ආ්ෝරොඉ ොයි් ො අවීති ්මො වෝසි් ො අවිති ් ්මො
ොයි වෝසි් ො අවීති ් ්මො අයං වුචන්ති ආ්ෝරොඉ සබ්්ෙො ප්ි සිලංසංව්රො
ආ්ෝරො. ඉ්ධ චන්්ො න ්වළුදා්නන න ප්ත්ත-න ප්ුප්්ඵ - ඵල න සිනොන-න
දන්ත ඨදා්නන න ්ොටු මය්තොය න මුග්ග සුප්්ප්තොය න ප්ොසුභට්ටතොය න
ජඞ්ඝ්ප්සනි් න න අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්රන ෙුද්ධප්ති ු්ඨන මිචනඡොජි්වන ජීවි ං
ප්්්ප්ති අයං වුචන්ති ආ්ෝරො”1 යි.
්මහි භොවය ්ම්ස් ය.
‘ආාාපවර්ාාපථේපනධවනා යන වම අ ආාාපවයකථධ ද් ඇත. අනාාාපවයකථධ ද්
ඇත. එ අ අනාාාපය යනු කථඅම කථවයනධ ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය කථඅීකම, ොනවයනධ
ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය කථඅීකම, කථවයනධ ා ොනවයනධ ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය කථඅීකම
යන වේ අනාාාපයයඅ කථඅයනු වව.. තෙද් ථඅයලු ර්ශධශී කථමග අනාාාපය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- වේ ථථුනධ ෙනධ ඇතවේ පවවිද්ධවද්කථධ හු ුඉ ් ො ඉ මල්ඉ ඵලඉ
නහනු ැකවටු ර්අ අයනධ ථඅතධ ර්නධනා පඅණිථ වද්නධවනධ ය. ්ොටු මය්තොඉ මුග්ගසුප්්ප්තොඉ
ප්ොසුභට්ට තොඉ ජඞ්ඝ්ප්සනි තො යන වමයඅනධ ද් අනය්ෙතධ ෙුුපන් විථඅනධ පඅළඅකථුධ වකථාට
ෙොළ මිර්ය්ාීවෙවයනධ ද් ීවවිකථා පෙතධවනධ ය. වමය ආනෝොරය යඅ කථඅයනු වව..
වම අ ්ොටු මය්තො නේ :- භ අෂනධ විථඅනධ ර්අ අයනධවර්ධ ථඅතධ ර්නධනා පඅණිථ ර්අ අයනධ
උථථධ තනධ අ තදා තමනධ ප තධ තනධ අ තදා කථර්ා කථඅීකම ය.
මුග්ගසුප්්ප්තො නේ :- මුඛ ඇට තවේද කථ ෙවි  වකථාටථ වනා පවථී මඳ
වකථාටථකථධ පවථී තඅවදනධනා වථධ කථර්ා කථපන කථධ අ ෙවි  වකථාටථ අථතය් වීම ා මඳ
වකථාටථකථධ මව ථතය් වීම ය.
ප්ොසුභට්ටතො නේ :- කථඅිශමෙුනධ වමනධ කථුඩා ද්පවෙනධ ෙඩා වර්න ආද්ප දැකථධවීම
ආදිය ය.
ජඞ්ඝ්ප්සනි තො නේ :- ර්අ අයනධවර්ධ පණිවිඩ පණ පතධ වර්න යාමයඅ. අනය් ෙ
දුද්ධපතඅකථුඨ මිචඡාීවෙ නේ, වෙද්කථේ කථඅීකේ නවකථවතධ කථීේ ආදිය ය යඅ. (වමය මතු ද් විථධතප
ෙශවයනධ ද්කථධෙනු වව.2
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පටුන වෙත

“වර්ාාවපාතඅ අත්ි වර්ාාවපා, අත්ි අවර්ාාවපා. තත්ථ කථතවමා අවර්ාාවපා
ඉවෝකථචවාා වෙථඅය වර්ාාවපාො ව ාතඅ, විෝෙ - ර්ුධකථුමාිශකථ - පණ පධඩකථ - භ අකථධ්ුණී
- පානාර්ාප වර්ාාවපා ො ව ාතඅ, ථඛථට්ඨවඨා වි පතඅ, පාජු අ පාජම ාමතධවත අ
තඅත්ථිවය අ තඅත්ිය ථාෙවකථ අ අනනුවාමිවකථන ථඛථර්ධවර්න, යානඅ ො පනතානඅ කථුානඅ අථධථද්ධානඅ අපධපථනධනානඅ අකථධවකථාථකථ පිශ ාථකථානඅ අනත්ථකථාමානඅ
අ අතකථාමානඅ අඵලාථුකථාමානඅ අවයාර්කථධව්මකථාමානඅ භ අකථධ්ුනඛ භ අකථධ්ුණීනඛ උපාථකථානඛ
උපාථඅකථානඛ, තර්ාපපපානඅ කථුානඅ වථෙතඅ භ ජතඅ පයඅපවපාථතඅ. අයඛ ෙුචාතඅ අවර්ාාවපා.
තත්ථ කථතවමා වර්ාාවපා ඉවෝකථචවාා න වෙථඅය වර්ාාවපා ව ාතඅ ---වප-- න පානාර්ාප වර්ාාවපා අථඛථවටඨා වි පතඅ පාජ අ ---වප--- තඅත්ිය ථාෙවකථ අ
අනනුවාමිවකථන ථඛථර්ධවර්න, යානඅ ො පන තානඅ කථුානඅ ථද්ධානඅ පථනධතානඅ
ඔපානභ ුතානඅ, අත්ථකථාමානඅ ---වප---- වයාර්කථධව්ම කථාමානඅ භ අකථධ්ුනඛ ---වප--උපාථඅකථානඛ තර්ාපපපානඅ කථුානඅ වථෙතඅ භ ජතඅ පයඅපවපාථතඅ. අයඛ ෙුචාතඅ වර්ාාවපා”1
්මහි භොවය ්ම්ස් ය.
“්ගෝ්රො” යයඅ කථඅය තනධ අ වර් ාපවයකථධ ද් ඇත. අවර්ධාපවයකථධ ද් ඇත, එ අ
අවර් ාපය යනු කථඅම වේ ථථුනධෙනධ ඇතවේ පවවිද්ධවද්කථධ වෙථඟනනධ, ෙවනධද්ඹු
ර්ව වනුනධ, ෙවි විය පවමිණ ප ථධොමි කථුයට වනාවර්ාථධ වර් අ ෙථන තපවණියනධ,
පණ පධඩකථයනධ, භ අකථධමුණීනධ, මතධපවනධ වර් ාප වකථාට වෙවථයඅ. පජුනධ
ා පාජ
ම ාමාතය්යනධ ා තීත්ථකථයනධ ා තීත්ථකථ ශරාෙකථයනධ ා නුථුර්ථු ථඛථර්ගවයනධ වනී
වෙවථයඅ
භ අෂනධට
භ අෂුණීනධට
උපාථකථයනධට
උපාථඅකථාෙනධට
අවකථ ථා
පිශවකථ ථාදණින ඔෙුනධට අනත්ථ කථවමවතඅ අභ අත කථවමවතඅ අප ථු කථවමවතඅ භ ය කථවමවතඅ
ථවදැ ව පව වර්ේ නවතඅ කථුවර්ෙධ වථධෙනය කථපයඅ. භ ජනය කථපයඅ. පයඅපවපාථනය කථපයඅ.
වමය අවර් ාප යඅ කථඅයනු වව..
(වම අ වෙථඟනනධ ......වප..... භ අෂුණීනධ ඇථුපව කථඅීකම ඔෙුනධ පාර්ාිකථයනධ
දවවිනධ ශරමණ ප ෝමගයට අනධතපාය කථප ය.
පාජපාජාමාතය්යනධ ඇථුපව කථඅීකම නුථුර්ථු ාභ  ථතධකථාප උපද්ෙන දවවිනධ
ථමය්කථධ ආීවෙයට අනධතපාය කථප ය.
තීත්ථකථ තීත්ථකථශරාෙකථයනධ ඇථුපව කථඅීකම ද්ෘමධි  විපතධතඅයට ව ධතුෙන දවවිනධ
ථමය්කථධ ද්ෘමධි යට අනධතපාය කථප ය. ථවදැ ව නවතඅ කථුයනධ වථධෙනය කථඅීකම ශරද්ධෝා
ානඅයට ා චිතධතව.ද්යට ව ධතු ය.2
1
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පටුන වෙත

වර් ාප නේ කථඅම වේ ථථුනධ ෙනධ ඇතවේ පවවිද්ධවද්කථධ වෙථඟනනධ, ෙවනධද්ඹු
ර්ව වනුනධ, ෙවි විය පවමිණ පව ථධොමි කථුයට වනාවර්ාථධ වර් අ ෙථන තපවණියනධ,
පණ පධඩකථයනධ, භ අෂුණීනධ, මතධපවනධ ථවධ වර් ාප වකථාට වනා වෙවථයඅ. පජුනධ ා පජ
මවතඅනඅයනධ ා අතධවතාටුෙනධ (අනය්තීවඥර්කථයනධ2 ා අතධවතාටු ථේෙනධ ා නුථුර්ථු
ථඛථර්ගවයනධ වනී වනා වෙවථයඅ. භ අෂු ආදිය  ථඅෙුපඅිශථට නඅතඅ ථඅෙුපථවයනධ උපථධර්ාන
කථපන - භ අෂු භ අෂුණීනධ වර්ධ කථමාය ෙථධතරවයනධ දවදී ර්තධ - ඔෙුනධවර්නධ නඅතප ර්වෙථී
ර්තධ ඔෙුනධට අත ෙවඩ කථවමතඅ - ඔෙුනධට ප ථු ා නඅභ ගය කථවමවතඅ-ථවදැ ව පව වර්ේ ඇතඅ
කථුයනධ වථධෙනය කථපයඅ. භ ජනය කථපයඅ. පයඅපවපාථනය වකථවපයඅ වමය ්ගෝ්රය යඅ
කථඅයනු වව..
යට දැකථධෙ ආාාපවයනධ
ථේපනධනයඅ.

ා වේ වර් ාපවයනධ යුකථධත ෙ වයධ ආාාප වර් ාප

්ම ආ්ොර ්ගෝ්රය ප්ි ිෙඳ මතු ද ්වනු ලෙන
1.

ොයි

අනෝොරයඉ

2. වෝසි

රමය ද ැකනගත යුතු.

අනෝොරය යි

අනෝොර ද්විවිධ ්ව්.
1. ොයි අනෝොරය - වේ ථථුනධ ෙවදැ පවවිදිය  ෙ ඇතවේ ම ණ ප වකථවනකථධ ථඞ්
ථභ ාෙට ද් එළඹ ථධර්විප භ අෂනධ වකථවප අ ර්පවථපව නවතඅ ෙව ඔෙුනධ ථඅේවපනධ ථඅේප ා
ඇඟඅනධ ඇඟ ර්ටමිනධ ථඅි තඅ. අඳිතඅ. ඔෙුනධ අභ අමු්වය අ ද් එවථධ මව ථඅි තඅ. අඳිතඅ.
උථථුනධ අ ර් අඳ ර්නඅතඅ. අථ ෙථා වපාපො වර්න ද් අඳිතඅ. ර්පව ථපව නවතඅ ෙව ථඅට
වර්න ද් අතධ ෙනමිනධ ද් කථර්ා වකථවපතඅ. ම වතපවනධ පා ෙ නධ නවතඅ ෙව ථකථධමනධ කථපන
කථ තුමු ෙ නධ නවර්ී ද්, ම වතපවනධ ප තධ ෙ ථකථධමනධ අ ථකථධමනධ කථපන කථ තුම උථධ
ෙ ථකථධමනධ අ නවර්ී ද් ථකථධමනධ වකථවපතඅ. ම වතපවනධ අඳිනා තනධ අ ෙවද් අඳිතඅ. නෙකථ
භ අෂනධ අථුනධෙඅනධ වනපපතඅ. ජනධතා පයට ෙවද් ම වතපවනධ වනාවිාාපා උර්වන අ ද්ප
ද්මතඅ. වොපෙධ ද් ෙථතඅ. පවනධ න නා වතාටට වර්ාථධ ම වතපවනධ ඇඟ ර්වවටමිනධ
ඔෙුනධ ඉදිය ිශවය අ වෙමිනධ වතාටට දථඅතඅ. න තඅ. වතාි නධ නවවඟතඅ. ර්මට ෙද්නා කථධ අ
ද් ථධර්විප භ අෂුනධ ඇඟ ර්ටමිනධ වයතඅ. ඔෙුනධ ඉදිය ිශවය අ ද් ර්මනධ කථපතඅ. කථුථධතරීනධ,
කථුකථුමාිශකථාෙනධ ෙථන පඅළඅථනධ ර්ව. වර්ෙට ා ව ළා ෙදිය තඅ. දා ද්පවෙනධවර්ධ අථ
පඅිශමදිය තධ වේ ොයි ආනෝොරය යි ද්තයුතු.
2. වෝසි අනෝොරය- වේ ථථුනධ ෙවදැ පවවිදිය  ෙ ඇතවේ ම ණ ප වකථවනකථධ
ම වතපවනධ වනාවිාාප දණ ප කථඅයතඅ. පරශධන විථඳතඅ. ඇතුධ වර්ෙට ද් ෙවද් ඒ ඒ
කථුථධතරීනධ වර්ධ කථුකථුමාීකනධ වර්ධ නේ වර්ාතධ කථඅය කථඅයා ආමනධතරණ පය වකථවපමිනධ “කථුමකථධ
තඅව. ද් කථවඳ තඅව. ද් දතධ තඅව. ද් කථවවිඅ තඅව. ද් කථුමකථධ කථේ ද් කථුමකථධ වදාේ ද් කථුමකථධ
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

දුදිය ේදැ” යඅ ශරමණ ප ථාපවපය් වනාෙු විකථාප කථර්ා වකථවපතධ. වේ වෝසි
ද්තයුතු.

අනෝොරය යඅ

වේ දැකථධෙ කථායඅකථ අනාාාපය ා ොාථඅකථ අනෝොර ්නො ිරීම ආ්ොරය ෙනධවනධ
ය.
තෙද් යේ කථඅථඅ භ අෂු වකථවනකථධ වථථු ෙවි ම ලු භ අෂනධ වකථවප අ වර්ෞපෙ ා
යටතධ පවෙතුේ ඇතඅ ෙව - ජ්ජා ය වයනධ යුකථධත ෙව - මනාවකථාට වඳැ වපපෙව- ර්ටුෙනධ
ප ද්නා ර්මනා - ර්මනවයනධ ආව කථන විව කථනවයනධ අතධ පා දිය ර්ුකථඅීකවමනධ
වකථඅීවමනධ යුකථධත ෙව, යට ව ළා ලු ඇථධ ඇතඅ ෙව මනා ඉිශයේෙඅනධ රැඳී ඉඳුපනධ
රැකථෙධ වකථාට වර්න පමණ ප දැනව ෙළඳමිනධ නඅනධවද් අ තතධපප වනාෙව ථඅ අ නුෙවණ පනධ
වයදී අධවපධචඡ ෙ තධ වද්යඅනධ ථතුටු ෙ අතධ වනා ළ වීයය්ග ඇතඅ ෙව ආභ අථමාාිශකථ
ෙතධ පඅළඅවෙතධ ථකථථධ ෙව පුපමිනධ ර්පවථපව ඇතඅ ෙව ආභ අථමාාාිශකථ ෙතධ පඅළඅවෙතධ ථකථථධ
ෙව පුපමිනධ ර්පවථපව ඇතඅ ෙව වෙවථතධ නේ එය ද් ආ්ොරය යි කථඅයනු වව..
්ගෝ්ර ෙනා අ . උප්නිස්සය ්ගෝරයඉ 2. ආරක්ඛ ්ගෝරයඉ 3. උප්නිෙන්ධ
්ගෝර යි තරඅවිෝ වේ.
. උපනඅථධථය වර් ාප නේ:- අධවපධචඡ කථර්ා ආදිය  ද්ශවිෝ කථර්ාෙනධට පඅ අි  ෙ
ර්ුවණ පනධ යුතධ කථය්ාණ ප මිතරයායඅ ව ධ වකථදඳුවිය යුතු ද් යතධ යේදඳු කථය්ාණ ප
මිතරයකථුවර්ධ ආශරවයනධ වපප වනාඇථ විපප ෝමගම අථනධවනධ ද්, ඇථවිපප ෝමගම පඅිශථඅර්
කථප ර්නධවනධ ද්, ථවකථ තුද තනධ අ ථවකථ ර්පව කථප ර්නධවනධ ද්, ථධෙකථීය ද්ෘමධි ය ථෘජුකථප
ර්නධවනධ ද්, ථඅත පරථනධන ෙනධවනධ ද්, ෙවළඅතධ යේ කථළය්ාණ ප මිතරයකථු වර්ධ ආශරවයනධ ශරද්ධෝා
ශී-ශරවත-තය්ාර්-පරශා යන පඛා ෝමගමවයනධ වතවේ ෙවවඩනධවනධ ද්, එදඳු ආාායය්ග වම අ
කථළය්ාණ ප මිතර - (උප්නිස්සය ්ගෝර) නේ වේ යයඅ ද්තයුතු.
2. ආර ්ඛ ්ගෝ්ර නේ :- ඉන්රඅයයනධ ථඛෙප කථප ර්වනධමයඅ. ඒ එවථධ මවයඅ :- වේ
ථථුනධ ෙනධ පවවිදිය  වතවේ ර්මට වේෙයඅ, වීියට වේෙයඅ ෙනධ කථ යට ව ළා ලූ ඇථධ
ඇතඅ ෙව වියද්ඬු පමණ ප දමිනධ ථඛෙප යුකථධත ෙ ර්මනධ කථපයඅ ද්, ඇතුනධ, අථුනධ, පර්,
පාදවථනඟ දිය ථා දමිනධ ථධතරීනධ පුපවමයනධ දිය ථා දමිනධ ර්මනධ වනාකථපයඅ ද්, උඩ
දාවර්න ව පමණ පට ෙඩා වදධ නො ය ම දාවර්න ම ව ර්මනධ වනාකථපයඅ ද්,
දිය ථානුදිය ථාෙනධ (ෙටපඅට2 ද දා ව ර්මනධ වනාකථපයඅ ද් වේ ආර ්ඛ ්ගෝ්ර යයි
ද්තයුතු.
උප්නිෙන්ධ ්ගෝ්ර නේ :- ථඅත දවඳ තවබීමට - (භ ාෙනාෙට2 අපමුණ පු එනේ :සතර සතිප්ට්ඨොන යි.
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ෙොවළධ මව යව. “් ො ් භි ්ඛ්ව භි ්ඛු්නො ්ගෝ්්රො ස් ො ්ප්ත්ති් ො
විස්යො යතබදං ්ත්තෝරො සතිප්ට්ඨොනො”1 යි ‘ම වණ පනඅ, භ අෂු ට ථඅය පඅය ථතු
වර් ාපය කථුමකථධ ද් වේ ථතප ථතඅපට්ඨඨානවය ය’ යනු එ අ දාෙයඅ. වේ උප්නිෙන්ධ
්ගෝ්රය යඅ ද්තයුතු.
වේ දැකථධෙ ආාාපවයනධ ා වර් ාපවයනධ යුකථධත ෙවයධ ද් ආ්ොර්ගෝ්ර සමප්න්න
නේ වේ යයඅ ද්තයුතු.
අ ුමත්්තසු වජ්්ජසු භයදස්සොවී = පපමාණ පු තපේ ෙ ඉතා ථධෙධප ෙපවද් අ
පො භ ය ද්කථධනා ථුලු ෙව (ඉතා ථධෙධප ෙපද් නේ වනාද්න මතකථ නවතඅ ෙව පවමිවණ පන
්ස්ඛියො ශික්ෂොප්ද ෙය්තඅකථරමණ ප ා අකථුථ ථඅතධ ඉපදීේ ආදිය ය එදඳු ථුලු ෙපද් පො
පාපාජිකථාපතධතඅයකථධ තපේ වකථාට ථකථමිනධ ය වථධයඅ.2
ථමාොය ථඅකථධ්තඅ ථඅකථධ්ාපවද්ථු = භ අෂනධ විථඅනධ ශඅෂාපද්යනධ අතුවපනධ යමකථධ
ථමාද්නධ ෙ වර්න රැකථධකථ යුතු ද් ඒ ථඅයධ පකථධවනධය යන අර්ගයඅ.
(වම අ “ප්ොති්මො ්ඛ සංවරසංවු්තො” යන පද්වයනධ මව පුර්ධර්ාිට්ඨඨානවද්ධථනා ෙථවයනධ පරාතඅවම ෂ ථඛෙප ශීය ෙොපන දී. වථථු “ආාාපවර් ාප
ථේපනධවනා” යනාදිය ය ඒ ශීය පකථධන ුවර්ධ පරතඅපතධතඅ ද්කථධෙන පඅණිථ ෙොපන දී.
පුර්ධර්ාිට්ඨඨානවද්ධථනා නේ, ශීය දැකථධෙුෙමනා තනධ අ ඒ ශීය ඇතඅ පුද්ධර්යා ෙණ පගනා
වකථාට දැකථධවීමයඅ.2
පරාතඅවම ෂ ථඛෙප ශීය නඅමිවයධ ය.

2. ඉන්රිය සංවර ශීලය
“්සො ් ්ඛුනො රිප්ං තබස්වො න නිමිත්තග්ගොහී ්හති නොනුෙය්ඤ්්ජනග්ගොහී.
යත්වොධි ර ්මතං ් ්ඛුන්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ෙො ්දාමනස්සො ප්ොප් ො
අ ුසලො ධමමො අන්වොස්ස්වයය්ුං තස්ස සංවරොය ප්ටිප්ජ්ජතිඉ ර ්ඛති ් ්ඛුන්රි්ය
සංවරං ආප්ජ්ජති. ්සෝතන සද්දං සුත්වොඉ ඝෝ න ගන්ධං ඝොයිත්වොඉ ජිව්හොය රසං
සොයිත්වොඉ ෝයන ්ඵොට්ඨබ්ෙං ඵුසිත්වොඉ මනසො ධමමං විඤ්්ාය න නිමිත්තග්ගොහී

1
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්හොති......්ප්.... මන්රි්ය සංවරං ආප්ජ්ජති”1 යනු ඉන්රිය සංවර සඳහො විභඞ්ග්යහි වදා
ප්ො ියි. ්මහි අභිප්රොය ප්ද ප්ි ි්ව ින් ද ්වනු ලැ්බ්.
සො= ඒ පරාතඅවමාකථධම ථඛෙප ශීවයනධ යුකථධත ෙ භ අෂු.
ාකථධ්ුනාපපපඛ දිය ථධො= ාෂුවඥවිශානවයනධ පපප දැකථව(වම අ ාකථධ්ු ශ.ද්වයනධ
පපපද්ශගනයට ථමර්ග ෙ ාකථධමුවඥවිශානය ෙොළ දවේ ද්තයුතු.2
වේ පඅළඅදඳ පුපාණ පාායය්ගෙපයනධ වර්ධ මතය වමවථධ ය.
“ඇථට පපප වනාදැකථධකථ වකථඅ ය. ඇථ ථඅත වනාෙන ව යඅනඅ. ථඅතට ද් පපප වනා
දැකථධකථ වකථඅ ය. ථඅත ඇථ වනාෙන ව යඅනඅ. එවථධ නේ ‘ඇථඅනධ පපප ද්කථධවනධ ය’ යනු
වකථවථධ ෙනධවනධ ද් යතධ ාෂුවඥද්ධොපවය අ පපපාපේමණ පය ර්වටුණ පු විට ඒ ාෂුශපරාථාද්ය
ෙථධතු වකථාට ඇතඅ ථඅතඅනධ පපප ද්කථධවනධ ය. ‘ර්නධවනනධ විදිය යඅ’ කථීකථ ර්නධන ව ධතු වකථාට
වර්න ඊතවයනධ විදිය නධනාකථධ වමනඅ. එව යඅනධ “් ්ඛුනො රිප්ං තබස්වො” ය තවන
ාෂුවඥවිශානවයනධ පපප යන අර්ගය ද්ත යුතු ය” යනුයඅ.
න නිමිත්තග්ගොහි= පඅවයාෙුප ආදිය  ථධතරී නඅමිතඅ ව දැළඅ රැෙුලු ආදිය  පුපවම නඅමිතඅ
ව වකථවථධ උපදීමට ව ධතු ෙන අනය් නඅමිතඅ ව වනාර්නධවනධ ය. ුවද්කථධ ර්ටු වද්ය
ර්ටු ථවි වයකථඅනධ මව ථකථා ර්නධවනධ ය යඅ වථධයඅ.
න අනුෙය්ඤ්්ජනග්ගොහි= අනුදය්්ධජන වනාර්නධවනධ ය. අනුදය්්ධජන නේ,
වකථවථධ පරකථට භ ාෙයට පමුණ පුෙන අතධ පා ථඅනා කථඅයුේ දවලුේ ආදිය ය පඅළඅදඳ ආකථාපයඅ.
එදඳු ආකථාප ශුභ  ෙශවයනධ වනාවර්න ඇතඅ ථවි වයධ අථුභ  ෙශවයනධ මව ර්නධවනධ යයඅ
වථධයඅ. සිගිසු්යහි විථු ම ාතඅථධථ වතපවනධනානධවථධ වමනඅ.

මහොතිස්ස ්තරැනොන්්ස්්ග්

ථොව

ථපර්අිශවය අ (මිහින්ත්ල්) විථ මහොතිස්ස වතපවනධනානධවථධ එකථධ ද්ෙථකථධ
අනුරොධප්ුරයට පඅඬු පඅණිථ ෙි මිනධ ථඅි වථධකථ. අනුපාෝපුපවය අ විථ එකථධ කථුඟනකථධ ථඅය
ථවමියා කථ වකථාට වර්න ‘වේ ෙද් විඳුෙන දීර්යට ෙඩා ුවද්කථාෙ වර්යඅ රැඳුම
වයව කථව’යඅ ථකථා ඇතඅ මට්ඨටමිනධ වඳ පවඳ වද්ෙඟනකථධ වමනධ ථවපථී උද්පථන මව
මිහින්ත්ල් දිය ථාෙට යනු පඅණිථ මඟට දවථධථා ය. මාර්ගවයනධ ර්මනධ ර්තධ ඕ වතාවම
ථනධථුනධ පඅවයාවිනධ මඟ ෙි න ෙන්ද්නීය ෙ වතපවනධ ෙ නධවථධ දැකථ නඅන්ද්නීය අද් ථකථධ

1
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උපද්ො උනධෙ නධවථධ ො තමා දිය ථා දනු පඅණිථ ශ.ද් නඟා වකථාම ථඅනාෙකථධ
ථීපුය. ම කථමගථධර්ානය වමවන අ කථපමිනධ ෙි න වතපවනධෙ නධවථධ ඒ කථුමකථධදැයඅ දන
වථධකථධ ඇයවර්ධ විඅතධතු ද්තධ ඇට වපළ දැකථ ථධෙකථීය අථිකථ කථමගථධර්ානය ථඅතට ආවිවඥභ ුත
ෙවයනධ විද්ථුනධ ෙඩා එ අ දීම අ ගතධ ඵලයට පවමිණි වථධකථ.
ඇය්ග් දත් ඇට ැක

- සිහි් ් මුල්

මටහන

එහි මැ සිට ඒ ්තර ු්වො - රහත් ෙවට ප්ැමිණි්යෝ.1
ඇයවර්ධ අමියා ඇය වථායා එනධවනධ වතපවනධනානධවථධ දැකථ “ථධොමීනඅ වම අ
ර්ව වණියකථධ ර්අයා ර්ටුදැ”යඅ විාාවළධය.
එවිට වතපවනධනානධවථධ
ගැහැණි ද ප්ිසුමි ැකයි - ්නො දනිමි ැකන් මින් ගි්ය්
මහමඟ ඇට ්ගොඩ ් නම - ගමන්

රනු ුපටු්යමි2

යඅ කථී වථධකථ.
“යත්වොධි ර ්මතං ් ්ඛුන්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ෙො ්දාමනස්සො
ප්ොප් ො අ ුසලො ධමමො අන්වොස්ස ්වයය්ුංඉ තස්ස සංවරොය ප්ටිප්ජ්ජතිඉ ර ්ඛති
් ්ඛුන්රියං ් ්ඛුන්රි්ය සංවරං ආප්ජ්ජති”3
‘යේ ාෂුිශන්රඅයයකථධ ථඛෙප වකථාට වනා වර්න ොථය කථපන පුද්ධර්යා කථපා පාර්
ද්ධවේමාදිය  ාමකථ අකථුශ ෝමගවය ලු ුදවඳ එතධ නේ ඒ ාෂුිශන්රඅයය ථඛෙප කථපර්වනධම
පඅණිථ පඅළඅපද්වනධ ය. ඒ ාෂුිශන්රඅයවය අ ථඛෙපය ට පවමිවණ පනධවනධ යඅ.’

1

තථධථා ද්නධතට්ඨිකථඛ දිය ථධො - පු.දථ්ධ්ඛ අනුථධථීක,
තවත්ථෙ වථා ිවතා වර්වපා - අප තධතමපාපුණි
2

“නාභ අජානාමි ඉත්ිො - පුිශවථා ො ඉවතා ර්වතා,
අපඅ ා අට්ඨිථඞ් ාවටා - ර්චඡවන ථ ම ාපවර්ඞ්ර්

3
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සංවර අසංවර ස්ථොන විභොගය
පරශධන:- ාෂුශපරථාද්ය නඅථා ථධමෘතඅයකථධ ව විථධමෘතඅයකථධ ව නපද්නා දවවිනධ
ාෂුිශන්රඅයවය අ ථඛෙපයකථධ ව අථඛෙපවයකථධ ව නවතධවතධ වනාවේ ද් කථුමකථධ ව යඅනධ
“ාෂුිශන්රඅයවය අ ථඛෙපයට පවමිවණ පනධවනධ ය”යඅ ෙොළ වථධකථධ ද් ප්සුහොර වමවථධ ය.
ාෂුිශන්රඅවය අ ථඛෙපයකථධ ව අථඛෙපයකථධ ව නවතඅ දෙ ථවදප ය. එතකථුර්
ෙුෙතධ පපපාපේමණ පය ාෂුශපරථාද්වය අ ර්වටුණ පු විට භවොඞ්ග චිත්තය භවොඞ්ග්ලන භවොඞ්ග උප්චන්ඡද නමිනධ වද්ෙපකථධ ඉපදී නඅපවද්ධ ෙ කථධ අ ඒ පපපය ම අපමුණ පු කථපමිනධ
ප්ං්ද්වොරොවජ්ජන චිත්තය එකථ ෙපකථධ උපද්වනධ ය. එය නඅපවද්ධ ෙ කථධ අ ද්ශගන කථෘතය්ය
ථඅද්ධ කථපමිනධ ් ්ඛුවිඤ්්ා චිත්තය උපද්වනධ ය. එය නඅපවද්ධ ෙ කථධ අ ථේපි චඡෙ
කථෘතය්ය ථඅද්ධ කථපමිනධ ථනධතීපණ ප චිතධතය ද්, එය නඅපවද්ධ ෙ කථධ අ ජවන් සිත් උපද්වනධ
ය. වේ ථඅතධ අතුවපනධ භ ෙඛර් - පඛාද්වාපාෙජ්ජන ාකථධ්ුවි්ධාණ ප - ථේපි චඡන ථනධතීපණ ප - වොත්ථපන යන ථඅතධ අ ථඛෙප ව
අථඛෙප ව
වනා වෙයඅ.
ජෙනෂණ පවය අ මව ර්ථධථී භ ාෙය ව මුළාථඅ අය ව අශාන භ ාෙය ව වනාඉෙථීම
ව කථුථඅත භ ාෙය ව ෙුණි නේ අථඛෙප වෙයඅ. වමවථධ අථඛෙපය ජෙනධ අෙථධර්ාවෙ අ
ෙුෙ ද් ාකථධ්ුන්රඅය අථඛෙප යයඅ කථඅයනු වව.. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ජෙනධ ථඅතධ අ අථඛෙපය
ෙ කථධ අ ාකථධ්ුද්ධොපය ද්, භ ාොඞ්ර් ආෙජගනාදිය  වීි ථඅතධ ද්, අථඛෙප ෙන දවවිනඅ.
නර්පවය අ පරෝාන වොප ථතප වනාපඅය කථධ අ ඇතුධ අ ථුලු ද්ධොප පඅයෙතධ නර්පය
ආපෂා ථ අත වනාවෙයඅ. පරෝාන ද්ධොපයනධවර්නධ වථාපව ඇතුධ ෙව නුෙප දඩු පව වප
ර්නධනා දවවිනඅ. එවමනධ ජෙනධ අථඛෙප ෙ කථධ අ ාෂුවඥද්ධොපය ද්, භ ොඞ්ර් ආෙජගනාදිය 
ථඅතධ ද් අථඛෙප මව යඅ. ජෙන ථඛෙප ෙ කථධ අ ාකථධ්ුද්ධොප භ ෙඛර් ආෙජගනාදිය ය ද් ථඛෙපය.
පරෝාන ද්ධොප ථඛෙප කථධ අ මුළු නර්පය ම ආපෂා ථ අත ෙනධනාකථධ වමනඅ. වමවථයඅනධ
ජෙනෂණ පවයනධ ෙන ථඛෙපය “් ්ඛුන්රිය සංවර” යයඅ ෙොළ වථධකථව යඅ ද්තයුතු.
“්සෝතන සද්දං සුත්වො”.....වප.... ‘වශරාතර විශානවයනධ ශ.ද් අථා’ යනාදිය ය ද්
යට කථඅයන ද් පිශදිය  මව ෙනධවනධ ය.
වමවථධ පපපාදිය ය නඅමිතඅ වකථාට ථඅතධ අ වකථවථධ ඉපවදීම ෙළකථනධවනධ ඉන්රිය
සංවර ශීලය යඅ ද්තයුතු.
ඉන්රිය සංවර ශීලය නිමි්ය් ය.
0

0 0 0 0
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“ආීවෙය ව ධතු වකථාට වර්න පණ පො ෙොළ සවැදිරැම ශික්ෂොප්දයන්
ෙය්තඅකථරමණ පය කථඅීකේ ෙශවයනධ ද්, ුහනො-ලප්නො-්නමිත්ත තො-නි්ප්ප්සි තො-ලෝභන
ලොභං නිජිගිංසනතොතබ පාප ෝමගයනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද් පෙතධනා ෙ මිචනඡොජීව්යන් වැ ීම
ආීවෙ පාිශථුද්ධි ථීය යඅ” යනු යට ද්කථධෙන දී.
වම අ ආීවෙය ව ධතු වකථාට වර්න පණ පො ෙොළ ථෙවද්පපවේ ශඅෂාපද් වමවථධ ය.
(1) ප්ොරොජි ොව පාවපචඡ ෙ යේ උපථේපනධන භ අෂුවෙකථධ ආීවෙ ව ධතුවයනධ
තමා ථතනධ අ අවිද්ය්මාන ෙ ෝය්ාන - මාර්ග - ඵලාදිය  උතධතිශ මනුමය් තමා
වකථවප අ ඇතවයඅ කථඅයා නේ ඒ භ අෂු පාපාජිකථාපතධතඅයට පවමිවණ පයඅ.
(2) සංඝොතබ්ස්සය යේ උපථේපනධන භ අෂුවෙකථධ ආීවෙ ව ධතුවයනධ ථධතරී පුපවම
වද්වද්වනකථුනධ පඅළඅදඳ එවකථවන අ ෙන ථඛර්මය පඅණිථ ව ඔෙුවනාෙුනධවර්ධ
පණිවිජ කථඅයා නේ ඒ භ අෂු ථඞ් ාදිය වථථාපතධතඅයට පවමිවණ පයඅ.
(3) ථූල්ලචන්ය
යේ උපථේපනධන භ අෂුවෙකථධ ආීවෙය ව ධතුවකථාට වර්න
ොයකථයා ට “නුඹවර්ධ වි ාපවය අ ෙථන භ අෂු ප තනධ ෙ නධවථධ නවමකථව”
යඅ තමා උවද්ථා අනඅයමවයනධ කථඅයා නේ ඒ භ අෂු ර්ුධචායාපතධතඅයට
පවමිවණ පයඅ.
(4) ප්ොචිත්තිය යේ උපථේපනධන භ අෂුවෙකථධ වනාර්අනධ ෙවයධ ම ආීවෙය ව ධතු
වකථාට වර්න කථඅිශ ආදිය  පරණීත වභ  ජන තමා පඅණිථ වර්නධො වර්න ෙළඳා
නේ ඒ භ අෂු පාචිතධතඅයා පතධතඅයට පවමිවණ පයඅ.
(5) ප්ොටි්ද්සනීය යේ උපථේපනධන භ අෂුණියකථධ වනාර්අනධ ෙො මව පරණීත
වභ  ජන තමා පඅණිථ වර්නධො වර්න ෙළඳා නේ ඒ භ අෂුණී
පාි වද්ථනීයාපතධතඅයට පවමිවණ පයඅ.
(6) ුප ් ටය යේ උපථේපනධන භ අෂුණියකථධ වනාර්අනධ ෙො ම ථප ව ඕද්න
ව තමා පඅණිථ වර්නධො වර්න ෙළඳා නේ ඒ භ අෂුණී ර්කථුළා ඇෙවතට
පවමිවණ පයඅ.
වේය ආීවෙය ව ධතු වකථාට පණ පො ෙොළ ශඅෂාපද් ථය නේ:
වේ මඩ්විෝ ශඅකථධමාපද් ෙය්ාතඅකථරමණ පය කථපනධන ුවර්ධ ආීවෙය අපඅිශථඅර් වේ.
එපමණ පකථධ ද් වනාවෙයඅ. කථු නාදිය  ෙශවයනධ ීවෙතධ ෙනධනා ුවර්ධ ද් ආීවෙය අපඅිශථඅර් වෙයඅ.
ඒ කථු නාදිය  ු මතු ද්කථධෙනු වවදතධ.
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ුහනො.
“තත්ව තමො ුහනොඉ ලොභස ් ොර සි්ලො සන්නිස්සිතස්ස ප්ොප්ිචනඡස්ස
ඉචනඡොප් තස්ස යො ප්චන්ය ප්ටි්සධන සංඛෝතන වො සොමන්නජප්්ප්ි්තන වො
ඉසුයොප්ථස්ස වො අට්ඨප්නො ඨප්නො ස ්ඨප්නො භො ුටිතො භොව ුටියං ුහනො ුහොයනො
ුහිතත්තං අයං වුචන්ති ුහනො”1 යනු වේ ෙොළ නඅවද්ගශ පාළඅයඅ. එහි ුහනො නම ිමඉ
‘ාභ  ථතධකථාප කථීතගතඅ පතනධනා ෙ, පාවපධචඡ ෙ ව ෙතධ නවතඅ ර්ුණ ප ද්කථධෙනු
කථවමවතඅ ෙ, ව භ වයනධ මඩනා ද්ධො ෙ, භ අෂුෙවර්ධ පචායපි වථෝන ෙශවයනධ ව
ථාමනධතජපධපන ෙශවයනධ ව
ඉිශයාපර්ථනධනඅථධථඅත ෙශවයනධ ව
යේ මු ුණ ප
කථුළුෙන දවෙකථධ කථු කථ දවෙකථධ වෙයඅ ද් එය ුහනො යයඅ කථඅයනු වව.. යනු එ අ
ථඛෂඅපධත භ ාෙයඅ.
වමයඅනධ මහො නි්දගශ්යහි2 ද්කථධෙන ද් 1. ප්චන්යප්ටි්සධනඉ 2.
සොමන්තජප්්ප්නඉ 3. ඉසුයොප්ථසන්නිස්සති යන තරිවිධ ුහ වස්තු පරකථාශඅත දෙ ද්ත
යුතුයඅ.

1. ප්චන්ය ප්ටි්සධන

ුහනොව.

ොයකථවයකථධ භ අෂුෙකථධ ට චීෙපාදිය  පරතය්යනධ අතුවපනධ යමකථධ පඅළඅර්නධෙයඅ. ඒ
භ අෂුෙ එයඅනධ පරවය ජන ඇතධවතධ මව ර්නු කථවමවතධවතධ මව “මට ෙුෙමනා නවතව” යඅ
පරතඅවෂධප කථපයඅ. එවිට ොයකථයා ෙඩා ථතුටු ෙව “අව
අවපධ ථධොමීනධ ෙ නධවථධ
අධවපධචඡය. කථඅථඅෙකථධ පඅළඅර්නධනට වනා කථවමවතඅ වථධකථ. අපට ෙවයධ ම ා ාභ වයකථ.
වකථවථධ නමුතධ උනධෙ නධවථධට පරතය්ය ථඅඟඅතධතකථධ පඅළඅර්නධො ර්ත මවන ෙව”යඅ නානාවිෝ
උපායවයනධ ෙටනා ථඅෙුපව ආදිය ය පඅළඅවයළ වකථාට වර්න අෙුතධ වපරැතධත කථපයඅ. එවිට
භ අෂු ඔ ුට ම අනුර්ර ථඳ ා පඅඅර්නධනා ථවි  අඟො ඒ ථඅෙුපව ආදිය ය පඅළඅර්නඅයඅ.
එතවනධ පටනධ කථපතධත දපට වර්නෙුතධ පඅළඅර්නධෙන ආකථාපවයනධ ජනයා විථධමය
පතධ කථපන වේ කථු කථ භ ාෙය ප්චන්ය ප්ටි්සධන ුහ වස්තුය යඅ ද්ත යුතු. ෙොවළධ මව
යඅ.
මහො නි්දගශ්යහි -

1

වි:ප: ්ුද්ධද්කථෙත්ථුවිභ ඞ්ර් 26

2

ම ා නඅ: 6
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“ තමං ප්චන්ය ප්ටි්සධන සඞ්ඛය්ොතං ුහනවත්ථුඉ ඉධ ගහප්ති ො භි ්ඛුං
නිමන්්තනති චීවරප්ි ්ඩප්ොත ්සනොසන ගිලොන ප්චන්ය ්භසජ්ජප්සු ්ඛෝරහි.
ප්ොප්ිචන්ඡො ඉචනඡොප් ොතො අත්ි් ො චීවර ---්ප්----ප්සු ්ඛොරොනං භි්යය්ො මය්තං
උප්ොදාය චීවරං ප්චන් ්ඛොති. ප්ි ්ඩප්ොතං ---්ප්---්සනොසනං ----්ප්---- භීලොනප්චන්ය
්භසජ්ජ ප්සු ්ඛොරං ප්චන් ්ඛොති. ්සො එවමොහඉ ිං සම ස්ස මහග්්ඝන චීව්රනඉ
එතං සොරැප්්ප්ං යං සම් ො සුසොනො වො සඞ් ොර ූටො වො ප්ොප්ණි ො වො නත්ත ොනි
වො උචනචිනිත්ථො සංඝොටිං ත්වො ධෝරයය්. ිං සම ස්ස මහග්්ඝන ප්ි ්ඩප්ෝතන
එතං සොරැප්්ප්ං යං සම් ො උඤ්්ජෝසුයොය ප්ි ්ියෝලෝප්න ජීවි ං ප්්්ප්යය්. ිං
සම ස්ස මහග්්ඝන ්සනොස්නන එතං සොරැප්්ප්ං යං සම් ො රැ ්ඛමූලි් ො වො
අස්ස අබ්්හො ොසි් ො වො
ිං සම ස්ස මහග්්ඝන ගිලොන ප්චන්ය
්භසජ්ජප්සු ්ඛෝරන එතං සොරැප්්ප්ං යං සම් ො ප්ූතිමුත්්තන වො හරීට ඛ ්්ඩන
වො ඔසධං ්රයය්ොති. ත ප්ොදය ලූඛං චීවරං ධෝරති ලූඛං ප්ි ්ඩප්ොතං ප්සුභුඤ්්ජති.
ලුඛං චීවර ධොරති ලුඛං ප්ි ්ඩප්ොතං ප්සුභුඤ්්ජති. ලුඛං ්සනොසනං ප්ටි්සවති. ලුඛං
ගිලොනප්චන්ය්භසජ්ජප්සු ්ඛොරං ප්ටි්සවති. ත්මනං ගහප්ති ො එවං ජොනන්ති. අයං
සම් ො අප්්ප්ි්්ඡො සන්තුට්්ඨො ප්විවි්තතො අසංස්ටඨො ආරඬවිසු්යෝ ුපත වෝදා ති
භී්යය්ො භී්යය්ො නිමන්්තන්තී චීවර -----්ප්---- ප්රී ්ඛෝරහි ්සො එවමොහග ති
ං
සමමුඛීභොවො සද්ධො ුලප්ුත්්තො ෙහුං ප්ුඤ්්ඤ්ං ප්සවති. ්දයය්ධමමස්ස ----්ප්----ද ්ඛි් යය්ොනං සමමුීමභොවො සද්්ධො
ුලප්ුත්්තො ෙහු ප්ුඤ්්ඤ්ං ප්සවති.
තුමහො ්ඤ්් වොයං සද්ධො අත්ී. ්දයය්ධම්මො ් සංවිජ්ජති. අහං ් ප්ටිග්ගොහ් ො.
ස්ොහං න ප්ටිග්ග්හස්සමො එවං තුම්හ ප්ුඤ්්්ඤ්න ප්සුෙොහිරො භවස්සථ. න මය්හං
ඉමිනො අ්ත්ථො අප්ි ් තුමහො ං ්යව අනු මප්ොය ප්තිගු ්හොමි’ති තුපප්ොදායං ෙහුං ප්ි
චීවරං ප්තිග ්හොති. ෙහුමප්ී ප්ි ්ඩප්ොතං ----්ප්---- ්භසජ්ජප්සු ්ඛොරං ප්තිග ්හොති.
යො එප්රිප්ො භො ුටිතො භො ුටියං
ුහනො
ුහොයනො
ුහිතත්තං ඉදං වුචන්ති
1
ප්චන්යප්ටි්සධන සංඛොතං ුහනවත්ථුති.
්මහි සංක්ෂිප්්ත භොවය ්ම්ස්ය.
“පචායපි වථෝන ථඛ්ය්ාත කථු න ෙථධතුෙ කථෙවවඥ ද් යතධ වේ ථථුනධ අ
ර්ෘ පතඅවය භ අෂුෙකථට චීෙපාදිය  ථඅේපථවයනධ නඅමනධතරණ පය වකථවපතඅ. පාවපචඡ ෙ
ඉචඡාපකථත ෙ භ අෂු ඒ ථඅේපථවයනධ පරවය ජන ඇතධවතධ නමුර් ෙවි යකථධ ර්නු කථවමවතධවතධ
පරතඅවෂධප වකථවපමිනධ වමවථධ කථඅයයඅ. “ම ණ පුනධට ම ා ග ථඅෙුපව කථුමකථට ද් ඔෙුනධට
ෙටවනධ වථාව ානඅනධ ව
කථථ වර්ාවඩනධ ව
වපදිය  කථවදඅ අෙුා මථාවර්න
වපාපෙනධනට ය. ම ණ පුනධට පරණීත පඅණ පධඩපාත කථුමට ද් ඔෙුනධට ෙටාවනධ ථඅඟාවර්න
ෙළඳනධට ය. ම ණ පුනධට මඇඟඅ වථනථුනධ කථුමට ද් ඔෙුනධට ෙටවනධ පවකථධ්මඅකථ ෙව ව

1

ම ා නඅ: 62
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අ.වභ ාකථායඅකථ ෙව ව ෙථනධට ය. ම ණ පුනධට අන ග ර්අනධපථ වදව තධ පඅිශකථප කථුමටද්
ඔෙුනධට ෙටවනධ පතඅමුතරවයනධ ව අපළුවයනධ ව වදව තධ කථපනධනට ය.” වමවථධ
කථඅයමිනධ එය මව වපනධෙනු ථඳ ා පපෂ ෙ චීෙප පඅණ පධඩපාත වථනාථන ර්අනධපථ
වදව තධ පඅිශකථප පිශවභ  ර් කථපයඅ. ඒ ද්කථධනා ර්ව වවිවය “මුනධෙ නධවථධ අධවපධචඡය
ථනධතුට්ඨඨය පවිචිතධතය අථඛථට්ඨඨය ආපද්ධෝවිිශය ය ෝුතොදිය යා” යඅ ෙඩ ෙඩා ා ථතුටු
ෙව ථඅේපවථනධ වපරැතධත වකථවපතඅ. එවිට ඒ භ අෂු “ශරද්ධෝා, වද්ධයෝමග, පරතඅර්රා කථ යන
තුනධ ෙථධතුනධවර්ධ ථේමු් වීවමනධ ථවදැ වෙතධ කථුපුතරවය පඅනධ රැථධකථප ර්නඅතඅ. වතාපට
ශරද්ධාෙ ා වද්යද්මග (ොනෙථධතුෙ2 ඇතධවතධ ය. මම ෙ කථී පරතඅර්රා කථවයමි. ඉදිය නධ මම
වනාපඅළඅර්නධවනේ නේ වතාපඅ පඅනඅනධ දව වප ෙනධන ු ය. මට වේ පථවයනධ පරවය ජන
නවතතධ වතාපට අනුකථේපා ථඳ ා පඅළඅර්නඅමි” යඅ වමවථධ දණ ප වද්ථමිනධ වදාව
වදාව ථඅෙුපව ආදිය ය පඅළඅර්නඅයඅ. වමදඳු භ ාකථුි තාවයකථධ කථු කථ භ ාෙවයකථධ වේ නේ එය
පචාය පි වථෝන ථඛ්ය්ාත කථු කථ කථම ෙනධවනධය. පචාය පි වථෝන නේ, පරතය්ය
පරතඅවෂධප කථඅීකමයඅ.
2. සොමන්ත ජප්්ප්න

ුහනොව

පාවපචඡ ෙ භ අෂුවෙකථධ තමනධ වකථවප අ නවතඅ උතුපව මිනඅථධ ද්ේ ර්ුණ ප ඇතඅ වථධ
වකථාට ද්කථධෙන කථර්ාවයනධ ජනයා විථධමය පතධ වකථවවඥ නේ එය සොමන්ත ජප්්ප්න ුහන
වස්තුය යඅ ද්තයුතු. (උතුපව මිනඅථධ ද්ේ ර්ුණ ප නේ, ෝය්ාන-මාර්ග-ඵලය2.
ෙොවළධ මව යඅ :“ තමං සොමන්නජප්්ප්නසංඛය්ොතං
ුහනවත්ථුඉ ඉ්ධ චන්්ො ප්ොප්ිචන්ඡො
ඉචනඡොප් ්තො සමභොවනධිප්්ප්ො ්යො එවං මං ජ්නො සමභෝවස්සතී’ති අසුයධමම
සන්නිස්සිතං වෝං භොසති. ්යො එවරිප්ං චීවරං ධෝරති ්සො සම් ො
ම්හස ්්ඛො’ති භ ති. ්යො එවරිප්ං ප්ත්තං ්ලොහථොල ං ධමම ර ං ප්සුස්සොවනං
ුඤ්්චි ං ොයෙන්ධනං උප්ොහනං ධෝරති ්සො සම් ො ම්හසො ්්ඛො’ති භ ති.
යස්ස එවරි්ප්ො උප්ජ්ෙෝයො ආ්සු්යො සමොනුප්ජ්ෙොය් ො සමොනෝසුය් ො
මිත්්තො සන්තබට්්ඨො සමමභත්්තො සහෝයො. ්යො එවරි්ප් විහෝර වසති.
අඩ්ඨ්යෝගො ප්ොසෝද හමමි්ය ගුහොය ්ල්
ුටියො ූටොගෝර අට්්ට මෝල
උද්ද ්්ඩ උප්ට්ඨොන සොලොයං ම ්ඩ්ප් රැ ්ඛමු්ල වසති. ්සො සම් ො
ම්හස ්්ඛොති භ ති. අථවො ් ොරඤ්්ජි ් ොඤ්්ජි ් ො භො ුටි භො ුටි් ො
ුහ ු්හො ලප්ල්ප්ො මුඛසමභොවි්තො අයං සම් ො ඉමොසං එවරිප්ොනං සන්තොනං
විහොරසමොප්ත්තිනං ලොභිනි තොතබසං ගමභීරං ගු ්හං නිප්ු ං ප්ටිචනඡන්තං ්ලො ුත්තරං
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

සුඤ්්ඤ්තො ප්ටිසංයුත්තං ථං ්ථති. යො එවරිප්ො භො ුටිතො භො ුටියං
ුහොයනො ුහිත්තං ඉදං වුචන්ති සොමන්තජප්්ප්න සංඛොතං ුහනවත්ථුති”1

ුහනො

්මහි සංක්ෂිප්්ත භොවය ්ම්ස් ය.
‘ථාමනධතජපධපන කථු න ෙථධතුෙ කථෙවවඥ ද් යතධ වේ ථථුනධෙනධ ඉචඡාවයනධ
මඩනා ද් දු ුමනධ දනු කථවමතඅ පාවපචඡ ෙ භ අෂුවෙකථධ “වමවථධ කථර්ාකථ කථධ අ මට
ම ජනයා දු ුමනධ කථපතඅ”යඅ ථකථා ආයය්ගෝමග නඅශරඅත වකථාට කථර්ා කථපයඅ. වමවථධ කථර්ා
වකථවවඥ ද් යතධ “යවමකථධ වේ නඅයා ථඅෙුපව ෝපා නේ, වේ නඅයා පාතර වාව ාතලු ඩදපා
වපප නධ යතුපවමුර් කථාද නධ ෙ නධ ෝපා නේ ඒ ම ණ ප මව ධශාකථය් ය. යවමකථුට වමදඳු
උපාෝය්ාය-ආාායය්ග-ථමාවනාපාද්ධෝය්ාය-ථමානාායය්ගෙපවය ඇතධ නේ, යවමකථු වමදඳු
ථන්ද්ෘමට-ථේ කථධත මිතරවය ඇතධ නේ ඒ ම ණ ප මව ධශාකථය් ය. යවමකථධ වමදඳු
වි ාපවයකථ
අඩ්ඪවයාර්-පරාථාද්- ේමිය-ර්ු ා-වණ ප-කථුි -කථූටාර්ාප-අට්ඨට-මාඋද්ධද්ණ පධඩ-උපට්ඨඨානථාා-මණ පධඩප-පවකථධ්මවයකථ
වෙවථධනේ
ඒ
ම ණ ප
මව ධශාකථය්ය”යඅ කථඅයයඅ. තෙ ද් වකථඅළව වකථඅළව මු ුණ ප කථුළ කථුළා කථු කථ කථු කථ ෙව
පරාප වොඩ වොඩා කථි නධ මව අනුනධ විථඅනධ ථේභ ාෙනා කථපන ද්ධවද්ධ වේ ම ණ ප වමදඳු
ශානධත වි ාප ථමාපතධතීනධ වද ථඅි නධවනධය යඅ වවඟන වථධ ඊට ථිශන ර්වඹුපව-ර්ුඪථායුේ-පරතඅචඡනධන-ශුනය්තාෙවයනධ යුකථධත-වාවකථාතධතප කථර්ා වකථවපයඅ. වමදඳු කථු කථ
දවෙකථධ වෙයඅ නේ එය සොමන්න ඡප්්ප්න ථඞ්්ය්ාත ුහ වස්තුය යඅ කථඅයනු වව..
3. ඉසුයොප්ථසන්නිස්සිත

ුහනොව

“පාවපචඡ ෙ භ අෂුවෙකථධ ව කථයාවර්නධ දු ුමනධ දන කථවමවතධවතනධ යාේ ඉදීේ
ආදිය  ඉිශයේවෙනධ ම ා ජනයා විථධමය පතධ වකථවවඥ නේ එය ඉසුයොප්ථසන්නිස්සිත
ුහනො වස්තුව යයි ද්තයුතු. ෙොවළධ මවයඅ.
“ තමං ඉසුයොප්ථසංඛය්ොතං
ුහන වත්ථුඉ ඉ්ධ
චන්්ො ප්ොප්ි්්ඡො
ඉචනඡොප් ්තො සමභොවනොධිප්්ප්ෝයො එවං මං ජ්නො සමභෝවස්සතීති ගමනං
ස ්ඨ්ප්ති. සයනං ස ්ඨ්ප්ති. ප්ණිධොය ගචනඡති. ප්ණිධොන තිට්ඨති. ප්ණිධොය
නිසීදති. ප් ්ධොය ්සයය්ං ප්්්ප්ති. සමොහි්තො විය ගචනඡති. සමොහි්තො විය තිට්ඨති.
නිසිදති. ්සයය්ං ප්්්ප්ති. ආප්ොථ ජ්ක්ඩොයී ් ්හොති. යො එවරිප්ස්ස ඉසුයොප්ථස්ස

1

ම ා නඅ: 66
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අට්ඨප්නො ඨප්නො ස ්ඨප්නො භො ුටිතො භො ුටිං
වුචන්ති ඉසුයොප්ථ සංඛොතං ුහනවත්ථු”1 ති.

පටුන වෙත

ුහනො

ුහොයනො

ුහිත්තතං ඉදං

්මහි සංක්ෂිප්්ත භොවය ්ම්ස් ය.
ඉිශයාපර්ථඛ්ය්ාත කථු න ෙථධතුෙ කථෙවවඥ ද් යතධ වේ ථථුනධෙනධ - ඉචඡාවයනධ
මඩනා ද් - දු ුමනධ දනු කථවමවතඅ පාවපධචඡ භ අෂු “වමවථධ කථළ කථධ අ ම ා ජනයා
මට දු ුමනධ කථපතධ” යයඅ ථකථා ර්මනධ කථපයඅ. ථයනය කථපයඅ. තමා උතුපව මිනඅථධ ද්ේ
ඇතඅවයකථවයඅ ර්ටුෙනධට ෙවටව න වථධ යයඅ. ථඅි යඅ. ඉඳියඅ. ව ාවියඅ. පවවණ පන තවන
ථමාපතධතඅයට ථමෙනධන ු වමනධ අඳියඅ. වමවථධ ඉිශයේ පවෙවතධවීේ ෙථවයනධ ද්කථධෙන
කථු කථ දවෙකථධ වෙයඅ ද් එය ඉිශයාපර් ථඞ්්ය්ාත ුහ ෙව යයඅ කථඅයනු වව..
ුහන යන ප්ද්යහි විස්තරයයි.
ලප්නො
“තත්ථො තමො ලප්නොඉ ලොභස ් ොර සි්ලො සන්නිස්සි තස්ස ප්ොප්ිචනඡස්ස
ඉචනඡොප් තස්ස යො ප්්රසං ආලප්නො ලප්නො සල්ලප්නො උල්ලප්නො සමුල්ලප්නො
උන්නහනො සමුන්නහනො උ ් ෝනො සමු ් ෝනො අනුප්්ප්ියභොණිතො ්ොටු මය්තො
මුග්ගසුප්ය්තො ප්ොසුභට්ටතො අයං වුචන්ති ලප්නො”2
එ අ ලප්නො නේ කථඅම
‘ාභ  ථතධකථාප කථීතගතඅ පතනධනා ෙු - පාවපචඡ ෙ - වාභ වෙනධ මවී.ර්තධ
භ අෂුෙකථවර්ධ පපා (අනුනධ2 පඅළඅදඳ යේ ආපනාෙකථධ පනාෙකථධ, ථධපනාෙකථධ,
උධපනාෙකථධ, ථමුධපනාෙකථධ, උනධන නාෙකථධ ථමුනධන නාෙකථධ උකථධකථාානාෙකථධ,
ථමුකථධකථාානාෙකථධ, අනුපධපඅයභ ාණිතාෙකථධ, ාාටුකථමය්තාෙකථධ, මුර්ධර්ථුපතය්තාෙකථධ,
පාිශභ ට්ඨටතාෙකථධ, වේද් එය ලප්නො යයඅ කථඅයනු වව.’ යනු භ ාෙයඅ.
වම අ ආපනා ආදිය ය පඅළඅදඳ විෙපණ පය වමවථධ ද්තයුතු.
1. ආලප්නොව= වි ාපථධර්ානයට පවමිණි මිනඅථුනධ දැකථව පඅනධෙතුනඅ වේ කථුමට
අෙු ද්. කථඅම ආපාෝනාෙකථධ කථපනධනටද් ව ාඳා එවථධ නේ යනධන. මම පථු ෙව

1

ම ා නඅ: 64

2

වි:ප: ්ුද්ධද්කථෙත්ථු විභ ඞ්ර් 26
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පටුන වෙත

එනධනේ”යඅ වේවථධ පළමු වකථාට මව කථර්ාෙට පටනධ ර්වනධම ආපනාය,
වනාව ාතධ තමනධ උථථධ තවන තදා “මම තමා....... කථඅයනධවනධ. පජ්ජුපවවෙ
මා ර්වන වදාව පරථනධනය. අථෙධ අථෙධ පාජ ම ා මනධතරඅෙපව මා
වකථවප අ පරථනධනය” යඅ වමවථධ තමා උථථධ තවන තදා කථර්ා කථඅීකම ව
ආලප්නොය.
2. ලප්නොව= විතාළ වකථවනකථුනධට එවථධ කථීම ලප්නොය.
3. සල්ලප්නොව= ොයකථයනධ කථළකථඅීකවම අ භ අතඅවයනධ ඔෙුනධට ද් අෙකථාශ තදා
කථර්ා කථඅීකම ථධපනාය.
4. උල්ලප්නොව= “වේ තමා ම ා ෝනෙතා, වේ තමා ම ා නාවිකථයා, වේ තමා
ම ා ොනපතඅයා” යනාදීනධ ොයකථයා උථථධ වකථාට තදා කථර්ා කථඅීකම
උල්ලප්නොය.
5. සමුල්ලප්නොව= “ථෙගපකථාපවයනධ මව ොයකථයා උථථධ වකථාටව කථර්ා කථඅීකම
සමුල්ලප්නොය.
6. උන්නහනොව= උපාථකථෙපවනඅ ඉථධථප නේ වේ කථාවයධ අලුතධ ද්නධ ර්නධන ු
ය. දැනධ කථුමකථධ ව යඅනධ වනාවද්නධන ු දැ” යඅ විාාපා ව වතවේ “ථධොමීනඅ
දැනුර් වද්නධවනමි අෙකථාශ නවතඅවයනධ පරමාද් ෙනධවනමි” යඅ යේ තාකථධ කථඅයයඅ
ද්, ඒ තාකථධ වෙළාීම උන්නහනොය. වනාව ාතධ උකථධ ද්ණ පධඩකථධ අවතධ ඇතඅ ෙව
පවමිණි උපාථකථවයකථු දැකථව “උපාථකථය වේ වකථායඅනධ වර්වනන දැ” යඅ
විාාපා “ථධොමීනඅ වකථතඅනධ” යයඅ කථී කථධ අ “කථඅවමකථ උපාථකථය එ අ උකථධ
මි අිශ දැ”යඅ විාාපා ථධොමීනඅ කථාා දැන ර්ත යුතුයඅ”යඅ කථී කථධ අ “උපාථකථය
“භ අකථධමනධට උකථධ දිය යයුතුය’යඅ කථඅයනධනට වනාෙටවනධය”යඅ කථඅයමිනධ වමවථධ
නඅපෙුධ ෙව කථර්ා කථපන ොයකථයා අෙුවධ ා කථර්ා කථඅීකම ව උනධන නාය.
7. සමුන්නහනොව= ථෙගපරකථාපවයනධ අෙුවධ ා කථර්ා කථඅීකම සමුන්නහනොය.
8. උ ් ෝනොව= “වම වර්යඅ ෙවථඅවය ඉදිය නධ මා ඳුනතධ නේ වම අ ථඅයලු වද්ය
ෝමගය මට ම වද්තඅ”යඅ උද්ධදීපනය උ ් ෝනොවය.
්තලන්දසු

ථො වස්තුව වම අ ා නඅද්ශගනයඅ.

9. සමු ් ෝනොව= ථෙගපරකථාපවයනධ වමවථධ උද්ධදීපනය සමු ් ෝනොවය.
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10. අනුප්්ප්ියභොණිතොව ථතය්ානුකථුත්වය ව ෝමගානුකථුත්වය වනාදා නවෙත
නවෙත පරඅය කථර්ා කථඅීකම අනුප්්ප්ියභොණිතොවය.
11. ්ොටු මය්තො= නීාෙෘතධතඅයත්වයයඅ. ව ෙතධ තමා ොයකථයාට ෙඩා ප තධ ෙව
පවෙවතධම යඅ.
12. මුග්ගසුප්ය්තොව= මුඛ ඇට තවේද කථධ අ වකථාටථකථධ පවථී වකථාටථකථධ වනාපවථී
තඅවදනධනා වථධ යවමකථධ කථර්ා කථපන කථධ අ වකථාටථකථධ ථතය් ෙව වකථාටථකථධ
අථතය් ෙව තඅව. නේ ඒ පුද්ධර්යා මුග්ගසුප්්ප්ය යඅ කථඅයනු වව.. ඔ ුවර්ධ
ථධෙභ ාෙය මුග්ගසුප්ය්තොය.
13. ප්ොසුහට්ටතොව= කථඅිශ මෙුනධ වමනධ කථුද්පවෙනධ ඇකථවයනධ කථිශනධ ෙඩා ර්වනධම
ප්ොසුහට්ටතොය.
ලප්නො යන ප්ද්යහි විස්තරය යි.
්නමිත්ති තො
“තත්ථ
තමො ්නමිත්ති තොඉ ලොභ ස ් ොර සි්ලො
සන්නිස්සිතස්ස
ප්ොප්ිචනඡස්ස ඉචනඡොප් තස්ස යං ප්්රසං නිමිත්තං නිමිත්ත මමංඉ ඔහෝසො
ඔහොස මමං සොමන්නජප්්ප්ො ප්සු ථො අයං වුචන්ති ්නමිත්ති තො”1
එ අ ්නමිත්ත තො නේ කථඅම
ාභ  ථතධකථාප කථඅතගතඅකථාමී ෙ - පාවපචඡ ෙ - ඉචඡාපකථත ෙ - භ අෂුෙ වර්ධ පපා
පඅළඅදඳ යේ නඅමිතධතවයකථධ නඅමිතධතකථමගවයකථධ ඔ ාථවයකථධ ඔ ාථකථේමවයකථධ
ථාමනධතජපධපාවෙකථධ පිශකථර්ාවෙකථධ වෙයඅ ද් එය ්නමිත්ති ොතොය යි කථඅයනු වව..
නිමිත්තොදීන්න්්ග් විවර ය ්ම්ස් ය.
1. නිමිත්ත නේ, පරතය්ය දීම ථඳ ා වමපමා
ොකථධ කථමගය.

ට ථඅතධ උපද්ෙන කථාය කථමග

ා

2. නිමිත්ත මග නේ, කථපමකථධ වර්න යනධනෙුනධ දැකථ “කථඅම කථපමකථධ වදුෙ ු ද්
යනාදිය  නඅයාවයනධ නඅමිතඅ කථඅීකමය.
1
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3. ඔභොස නේ, පරතය්ය පඅළඅදඳ කථර්ා කථඅීකමය.
4. ඔභොස මම නේ, ෙථුපධනධ දැකථව ‘කථඅම වමා ු කථඅිශ ෙථධවථ ද් වෙඬපව
ෙථධවථ දැ”යඅ විාාපා “ථධොමීනඅ කථඅිශ ෙථධවථ ය”යඅ කථී කථධ අ “වමාෙුනධ
කථඅිශෙථධථනු ෙුෙ වනා වකථ ඉදිය නධ කථඅිශෙථධවථ නේ භ අෂ ු ද් කථඅිශ
දනධනා ු”යඅ වේ ආදිය  නඅයාවයනධ කථඅයා කථුඩා ද්පවෙනධ ො ඔෙුනධවර්ධ
මෙුපඅයනධට ද්නධො කථඅිශ වොෙො ර්වනීේ ආදිය ය යඅ.
5. සොමන්තජප්්ප්ො නේ, කථුලුපර් භ අෂු වමනධ ආථනධන වකථාටව කථර්ා කථඅීකමය.
ුලුප්ග භික්ෂු
එකථධ කථුලුපර් භ අෂුවෙකථධ ෙළඳන ිශථධවථනධ මව වර්යකථට ෙවදැ අථධවනකථ ුනධවනධ
ය. වර්යඅ ඇතධතී උනධෙ නධවථධ දැකථ කථඅථඅෙකථධ වනාවද්න අි වයනධ “අද් වර්වොප ථ ධ
නවතව”යඅ කථඅයා වර්න ථ ධ වර්වනනධනට යන ීාෙ ථඟො අථධ ර්ෘ යකථට ර්අයා ය.
ඒ අතප භ අෂු ඇතුධ ර්වදට ෙවදැ ෙට පඅට දනධවනධ වොපමුධවධ උකථධර්ථ ද්, භ ාජනයකථ
ථකථුපව ද්, පවවථකථ ලුණ පු මාලු ද්, ථවළඅවයකථ ථ ධ ද් කථළයකථ ර්අවතධ ද් තඅවදනු දැකථ
නඅකථධමව අෙුතධ කථඅථඅෙකථධ වනාද්නධනා වකථවනකථුනධ වමනධ උනධ තවනව මව උනධවනධ ය. වර්යඅ
ඇතධතී “ථ ධ දා ර්ත වනා වකථඅ වීය”යා කථඅයා වර්න වර්ට ආො ය. භ අෂු කථඅයනධවනධ
“උපාථඅකථාවෙනඅ අද් ද්නධ වනා වවදන දෙ මම එද්ධදී තධ පෙග නඅමිතධතවයනධ මව දැන
ර්තඅමි”යඅ කථීවේ ය. “ථධොමීනඅ කථෙප පෙග නඅමිතධතවයකථධදැ යඅ”යඅ අථන ද්ධවද්ධ
“උපාථඅකථාෙනඅ වර්යඅ මුධවධ උකථධර්ථ දඳු ථපගයකථු ර්ටුවයමි. “ඌ ර්ථා එළෙමි”යඅ අෙට
දනධවනධ භ ාජනවය අ ථකථුපව කථවට දර් ර්ධ කථවට ද්, ප ප කථප ථපගයා විථඅනධ පවවථ අ
ලුණ පු මාලු පලුෙ වමනධ දැකථධෙ වපණ පය ද්, කථවට ර්ධ ඩ නධනට පවනර්තධ ථපගයාවර්ධ
ථවළඅවය අ ථ ධ දඳු ද්තධ ද්, කථුපඅත ෙ ථපගයාවර්ධ මු්වයනධ ර්අඅ ුණ පු කථළවය අ ර්අවතධ
දඳු විම මිශර වකථළ ද් ර්ටුවෙමි”යඅ යළඅතධ කථීවේ ය. ඕ “වේ මුඩු ශරමණ පයා ෙඛාා කථළ
වනා වකථඅ”යඅ උකථධර්ථ කථපා පඅළඅර්නධො නවෙත දතධ පඅථව ර්අවතධ ථකථුපව ා මථධ ථමර්
පඅඅර්වනධෙො ය.
වමවථධ ආථනධන වකථාටව ය ණීම සොමන්තජප්්ප්ොය යඅ ද්තයුතු.
6. ප්සු ථො නේ යේ වථධ කථර්ා කථළ විට වව. නේ එවථධ වපපළ වපපළා කථර්ා
කථඅීකම ය.
්නමිත්ත තො යන ප්ද්යහි විස්තරය යි.
නිප්්්ප්සි තො.
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“තත්ථ
තමො නිප්්්ප්සි තොඉ ලොභස ් ොර සි්ලො
සන්නිස්සිතස්ස
ප්ොප්ිචනඡස්ස ඉචනඡොප් තස්ස යො ප්්රසං අ ්් ොසනො වමහනො ගරහ ො උ ්්ඛප් ො
සොමු ්්ඛප් ො
ඛිප්නො
සංඛිප්නො
ප්ොප්නො
සමප්ොප්නො
අව ් ොහොසුතො
1
ප්රප්ිට්ිමංසි තො අයං වුචන්ති නිප්්්ප්සි තො”
‘එහි නිප්්්ප්සි තො නේ කථඅම ාභ  ථතධකථාප කථීතගතඅකථාමි ෙ පාවපචඡ ෙ,
ඉචඡාපකථත ෙ භ අෂුෙවර්ධ පප ට යේ අකථධවකථාථනාවෙකථධ ර්ප ණ පාවෙකථධ
උකථධව්පනාවෙකථධ ථමුකථධව්පනාවෙකථධ ඛිපනාවෙකථධ ථඛඛිපනාවෙකථධ පාපනාවෙකථධ
ථේපාපනාවෙකථධ අෙණ පණ ප ාිශතාවෙකථධ පපථඅට්ඨිමඛථඅකථතාවෙකථධ ෙනධවනධ ද් එය
නිප්්්ප්සි තොය යඅ කථඅයනු වව..
අ ්් ොසනොදීන්න්්ග් විවර ය ්ම්ස් ය.
1. අ ්් ොසනො = ද්ශ ආවකථරාශ ෙථධතුවයනධ ආවකථරාශ කථඅීකමය
2. වමහනො = දවණ ප වද්ී.ම ය.
3. ගරහ ො = “අථධථාද්ධාෙනධතයා,
වොමාවපාපනය කථඅීකම ය.
4. උ ්්ඛප්

අපරථනධනයා”

යනාදී

නවයනධ

= “කථට ෙ ර්නු” යනාදිය නධ ොනවයනධ ඔථො දැමීම ය.

5. සමු ්්ඛප් ො = ථෙගපරකථාපවයනධ ව ධතු ථ අත ෙව එවථධ ඔථො දැමීම
වනාව ාතධ වනාවද්නධවනකථුට “අවනධ ොනපතඅය ” යනාදීනධ ොනවයනධ උථථධ
කථඅීකම උකථධව්පනාෙය, වමානෙට එවථධ උථථධ කථඅීකම සමු ්්ඛප්නොව ය.
6. ඛිප්නො = “ය ජුෙට කථන වමා ුවර්ධ ීවවිතය කථඅමදැ”යඅ කථෙට කථේ කථඅීකම ය.
7. සංඛිප්නො = වමා ුට වනාවද්නධනා යයඅ කථුමට කථඅයතධ ද් ඇම කථධ අ වමවතවේ
නවත යනු වද්නධවනධ ය”යඅ කථඅයා ෙඩාාතධ කථෙටකථේ කථඅීකම ය.
8. ප්ොප්නො = වනාවද්න දෙ වනාව ාතධ නුර්ුණ ප ථවම තවන පවමිණ පවීම ය.
9. සමප්ොප්නො = ථෙගපරකථාපවයනධ එවථධ පවමිණ පවීම ය.
1
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10. අව ් හොසුතො = “වොථධ කථීමට ය වයනධ ෙතධ වද්නධවනධ ය” යඅ ථඅතා වර්නධ
වර්ට ර්මිනධ ර්මට ද්නේවෙනධ ද්නේෙට නුර්ුණ ප වර්න යාම ය.
11. ප්රප්ිට්ිමංසි තො = ථේමු්වය අ මි අිශ වථධ ර්ුණ ප කථඅයා අථේමු්වය අ
නුර්ුණ ප කථීමයඅ. වේ ෙනා අ ඉදිය ිශපඅටදී දවීේ මාතරයකථුර් වනාවකථාටව පඅටු
පපවිට පඅටු මථධ කථපම ෙවනඅ එවකථකථ. එදවවිනධ ප්රප්ිට්ිමංසි තොය යඅ කථඅයනු
වව..
වේ යට දැකථධෙුණ පු අකථධවකථ ථනාදිය  කථර්ා ෙනා අ ුණ ප පතුවපනධ ඇඟ ථපා පඅථ
ද්මනධනා වථධ වමපමාවර්ධ ර්ුණ ප ථපා පඅථ ද්මනධවනධ ය. නවතව ාතධ ථුෙඳ රෙය් ථුණ පු
වකථාටව ථුෙඳ ආ රාණ පය කථපනධනා වථධ වමපමා ර්ුණ ප ථුණ පු වකථාටව ාභ  වථායා ර්නධවනධ
යඅ එදවවිනධ නිප්්්ප්සි තො යයඅ කථඅයනු වව..
නිප්්්ප්සි තො යන ප්ද්යහි විස්තරය යි.
ලෝභන ලොෙං නිජිගිංසනතො.
“තත්ථ
තමො
ලෝභන
ලොභං
සි්ලො සන්නිස්සි්තො ප්ොප්ිචන්ඡො ඉචනඡොප් ්තො
අමුතර වො ලද්ධං ආමිසං ඉධොහරති. යො එවරිප්ො
ප්සු්යට්ි එසනො ග්වසනො ප්සු්යසනො
නිජිගිංසනතො”ති.1

නිජිගිංසනතොඉ
ලොභ
ස ් ොර
ඉ්තො ලද්ධං ආමිසං අමුතර හරති
ආමි්සන ආමිසස්ස එට්ි ග්වසි
අයං වුචන්ති ලෝභන ලොභං

එ අ ලොභ්යන් ලොභය ්සවීම නේ කථඅම
ාභ  ථතධකථාප කථීතගතඅකථාමි = පාවපචඡ - ඉචඡාපකථත - භ අෂු වේ වර්යඅනධ තධ
ආමිමය අවනකථධ වර්යකථට වර්නයයඅ. ඒ වර්යඅනධ තධ ආමිමය වේ වර්ට වර්න යයඅ. වම
දඳු ෙ ආමිම පඅළඅදඳ යේ කථවමවතධවතකථධ වථවීවමකථධ නවෙවත නවෙවත වථවිවමකථධ වේ ද්,
එය ලොභ්යන් ලොභය ්සවීම යයඅ කථඅයනු වව.. යනු භ ාෙයඅ. මු පටනධ තධ භ අෂාෙ
ඒ ඒ වර්ෙ ද්පවෙනධට දීා අනධතවය අ ිසු ැඳ ් ලෙො ්ගන ගිය භික්ෂුව්ග් ථොව
වම අ දැකථධවිය යුතුවේ.

1
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ආදිය  ශ.ද්වයනධ “යථො වො ප්්න් ්භොන්්ත සම ෙරොහ්ම ො සද්ධෝදයය්ොනි
්භොජනොනි භුඤ්්ජිත්ටො ්ත එව රිප්ොය තිරචනඡොනවිජ්ජොය මිචනඡොජී්වන ජීවි ං
ප්්්ප්න්ති. ්සයය්ීදංඉ අඞ්ගං නිමිත්තං උප්්ප්ොතං සුප්ිනං ල ්ඛ ං මූසි චනින්තං
අග්ගි්හොමං දබ්බි්හොමං”1 යනාදිය  ෙශවයනධ ෙරහ්මජොල සූතර්යහි ෙොළ අවනධකථවිෝ පාප
ෝමග ර්ත යුතුය. “වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ ථවදැ වෙතුනධ ර්නධ
වදාජුනධ ෙළඳා වමදඳු ෙ තඅපශධචින විද්ය්ාවයනධ මිචඡාීවෙවයනධ ීවෙතධ වෙතධ. වකථදඳු
තඅපශධචීන විද්ය්ාවෙනධ ද් යතධ අඞ්ර්ශාථධතරය, නඅමිතධත ශාථධතරය, අර්ධනඅ ආදිය  උතධපාත
ශාථධතරය, ථධෙපධන ශාථධතරය, ෂණ ප ශාථධතරය, මීයනධ ෙථධතරාදිය ය කථප කථ ෙන ප කථීමය.
වමනේ ර්අනධවනනධ ව ම කථළ කථ වමනේ ථවනධවද්නධ ව ම කථළ කථ වමදඳු ඉමධට
විපාකථ ෙනධවනධය යඅ දැකථධවීම”ය යනු පාළඅවයධ භ ාෙය යඅ.
වමවථධ ආීවෙය ව ධතු වකථාට වර්න පණ පො ෙොළ සවැදිරැම ශික්ෂොප්ද
වය්ති රම ය කථඅීකම ෙශවයනධ ද්, ුහනො ප්නො ්නමිත්ත තො නිප්්්ප්සි තො ලෝභන
ලොභං නිජිගිංසනතොතබ පාප ෝමගයනධවර්ධ ෙශවයනධ ද්, දිය වි පවෙවතධවීම මිචඡාීවෙය යඅ. ඒ
ථෙගාකථාප මිර්ය්ා ීවෙවයනධ වෙනධවීම ආජීව ප්ොසුසුද්ධි සීලයයි. “එතං ආගමම ජීවතී ති
ආජී්වො - ් ො ්සොඉ ප්චන්ය ප්සු්යසන වොයෝමො. ප්ොසුසුද්ධි’ති ප්සුසුද්ධතො ආජීවස්ස
ප්ොසුසුද්ධි ආජීවප්ොසුසුද්ධි” යනු ්මහි ව්නොර්ඥථයි.
ආජීව ප්ොසුසුද්ධි සීලය නිමි්ය් ය.
4. ප්රතය්ය සන්නිුඃශරිත සීලය
“ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො චීවරං ප්ටි්සවොමි යොව්දව සීතස්ස ප්ටිඝොතොය”
යනාදීනධ පරතය්වේෂා වකථාටව ථඅේපථ පිශවභ  ර් කථඅීකම ප්චන්ය සන්නිස්සිත සීලය යඅ
යට ද්කථධෙන දිය . එ අ විථධතපය වමවථධ ය.
“ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො චීවරං ප්ටි්සවොමි යොව්දව සීතස්ස ප්ටිඝොතොය
උ හස්ස ප්ටිඝොතොය ඩංසම ස්වොතොතප්සිසුංසප්සමඵස්සොනං ප්ටිඝොතොය යොව්දව
හිසු් ොප්ීන ප්ටිචනඡොදනත්ථං”2 යඅ පරතය්වේෂා කථපමිනධ ථඅෙුපව වඳිය යුතු වපවපවිය
යුතු. “නුෙණිනධ ථළකථා මම ථඅෙුපව ෙළඳමි. කථුමකථධ පඅණිථ යයඅ ථකථා ථඅෙුපව ෙළදිය ේ ද්
යතධ ුවද්කථධ ථීත නථනු පඅණිථ ය. උමධණ පය නථනු පඅණිථය, මවථඅ මර්පව අේ ථුළ
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දී ගජාතඅකථ ථපග යන වමාෙුනධවර්ධ ථපශග නථනු පඅණිථ ය. ෙවළඅ අනධතඅම පිශචවඡද්වයනධ
ජ්ජා කථුපධපන ථධර්ාන මුෙ කථපර්නු පඅණිථ යයඅ වමවථධ නුෙණිනධ ථකථා ථඅෙුපව
ෙළඳිමි” යනු එ අ භ ාෙයඅ.
විවර ය ්ම්ස් ය.
ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො = උපායවයනධ - නුෙණිනධ දැනවර්න පරතය්වේෂා වකථාට
යන අර්ගයඅ. වම අ මතු කථඅයනු දන “ථීතථධථ පීක ාතාය” යනාදීනධ ථවළකථීම ම නුෙණිනධ
පරතය්වේෂා කථඅීකම යයඅ ද්තයුතු.
චීවර නේ ස ඳන ආදීනධ අතුවපනධ යමකථධ, (ආදිය  ශ.ද්වයනධ2 උතධතපාථඛර්ථඛ ාි 
ආදිය ය ර්නධවනධ යඅ.
පි වථොමි = ෙළඳිමි,

ඳිමි, වපාපෙමි යන ද් ර්ග යඅ.

යොව්දව = යනු පරවය ජන ථීමාෙ නඅයම වකථාට ද්කථධෙන ොන යඅ. “ථීතථධථ
පි  ාතාය” යනාදීනධ මතු ද්කථධෙනු දන වද්යම වය ර්ීනධවර්ධ ථඅෙුපව පිශවභ  ර්වය අ
පරවය ජනය යඅ. එයඅනධ ෙවි  පරවය ජනයකථධ නවතවයඅ වථධයඅ.
සීතස්ස = ශීකපවය අ ෝාතුවෂාභ වයනධ ව
ෙන යේ කථඅථඅ ථීත.

දා අපවය අ ථෘතු වපපළීවමනධ ව

ප්ටිඝොතොය= නවථීම පඅණිථ යේ වථධ ශීකපවය අ ආදාෝවයකථධ වනාවේ ද් එවථධ
ර්පව කථඅීකම පඅණිථ.
ශීකපය ථීතවයනධ පීි ත ෙ කථධ අ ථඅත විෂඅපධත වේ. නුෙණිනධ වීයය්ග කථපනධනට
අථමර්ග වේ. එදවවිනධ ථීත ර්පව කථපනු පඅණිථ ථඅෙුපව පිශවභ  ර් කථටයුතුය යඅ දුර්නධ
ෙ නධවථධ අනුද්තධ වථධකථ. මතුවය අ ද් වමවථධ ය.
උ ්හස්ස = අර්ධනඅ ථනධතාප, ඒ ෙනා අ ෙනො ාදිය වය අ වවදනධවනධ යයඅ ද්තයුතු.
(ආතප යනධවන අ ථයය්ග ථනධතාප ර්තධ ව යඅනධ වම අ අර්ධනඅ ථනධතාප ර්තයුතු.2
ඩංස ම ස වොතො’තප් සිසුංසප් සමඵස්සොනං
ඩංස - ඩ න මවථඅ. කථණ පමවථධවථ යයඅ ද් කථඅයතධස ම ස - මර්පව ොත - ෝඅ
ථ අත ව ප අත ථුළඛස ආතප් - ථයය්ග ථනධතාපස සිසුංසප් - ඇවද්මිනධ යන දී ග ජාතඅකථ
ථපගාදිය , ඔෙුනධවර්ධ ථධපශගය ද්මධට ථධපශගය, ථධපෘමධට ථධපශගයයඅ විවිෝ වේ. ඒ විවිෝ ථධපශගය
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ම ථඅෙුපව වපාපොවර්න උනධන ු වනාවපළයඅ. එදවවිනධ එදඳු තනධ අ ඒ ථධපශග ෙළකථනු
ථඳ ා ෙළඳයඅ.
යොව්දව = යඅ නවෙවත වයදීම නඅයත පරවය ජන ථීමාෙ නඅයම වකථාටව ද්කථධෙනු
ථඳ ා ය. හිසු් ොප්ීන ප්ටිචනඡොදනය නඅයත පරවය ජනය යඅ. ථීතාදිය ය ෙවළකථීම ථම ප
විවටකථ ම ෙනධවනධ ය. හිසු් ොප්ීන නේ ඒ ඒ ථේදාෝථධර්ාන. යේ යේ ශීකපාඞ්ර්යකථධ
විෙෘත වකථාටව ථඅටුතධ ම විළඅ කථඅවපධ ද්, ඒ ඒ ශීකපාඞ්ර් අිශවකථාපීන යයඅ කථඅයනු වව..
අිශවකථාපීන මුෙ කථපනු පඅණිථ යනු අර්ගයඅ. “ අිශවකථාපීනඛ පි චඡා “ද්නත්ථඛ” යීතධ
පාඨවයකථධ ඇතධවතධ ය.
චීවර ප්රතය්්ව්ක්ෂො විධිය යි.

“ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො ප්ි ්ඩප්ොතං ප්ටි්සවොමි ්නව දවොය න මදාය න
ම ්ඩනොය න විභූසනොය යොව්දව ඉමස්ස ොයස්ස ිතියො යොප්නොය විහිංසූප්රතියො
ෙරහ්ම ්රීයොනුග්ගහොය ඉඉති ප්ුරො ං ් ්වදනං ප්ටිහංඛොමි. නවං ් ්වදනං න
උප්්ප්ෝදස්සොමි යොතරො ් ්ම භවිස්සති අනවජ්ජතො ් ඵොසුවිහෝරො ්”1 යඅ පරතය්වේෂා
කථපමිනධ පඅණ පධඩපාතය ෙවළඳිය යුතු. “නුෙණිනධ ථකථා මම පඅණ පධඩපාතය ෙළඳමි, කථුමකථධ
පඅණිථ යයඅ ථකථා ද් යතධ වකථළඅ පඅණිථ වනාවේ ය. මද් පඅණිථ වනාවේ ය. ථවපථුේ
පඅණිථ වනාවේ ය, අඞ්කථාප පඅණිථ වනාවේ ය. එවථධ නේ කථුමකථධ පඅණිථ ද් යතධ
ුවද්කථධ වේ ශීකපයාවර්ධ ථිතඅය පඅණිථය. පවෙවතධම පඅණිථය, දඩථා ෙවළවකථධම පඅණිථය,
දඹථපට අනුර්ර පඅණිථය. වමවථධ වේ පඅණ පධඩපාත පි වථධෙනවයනධ පවපණි දඩර්අනඅ
වේද්නාතධ නථමි. අිකථ ෙව ෙවළඳීවමනධ ෙන අභ අනෙ වේද්නාතධ නපද්ෙමි. එවථධ මව
වමයඅනධ මවර්ධ ීවවිත යාතරාෙ ද්, නඅපෙද්ය් භ ාෙය ද්, ප ථු වි පණ පය ද්, ෙනධවනධ ය” යනු
එ අ භ ාෙයඅ.
විවර ය ්ම්ස්ය.
ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො = යනු යට විථධතප කථපන දී.
ප්ි ්ඩප්ොතං = යේ කථඅථඅ ආ ාපයකථධස භ අෂනධවර්ධ පාතරවය අ භ අෂාායය්ගාවයනධ පතඅත ව යඅනධ යේකථඅථඅ ආ ාපවයකථධ පඅණ පධඩපාත යයඅ කථඅයනු වව.. වනාව ාතධ
පඅණ පධඩයනධවර්ධ - ඒ ඒ තනධ අ දී තධ භ අෂාෙනධවර්ධ පාතරය - ථම ය ව පඅණ පධඩපාතය
යඅ කථඅයනු වව.. පඅණ පධවඩාවය්න පතධවත පතඅතතධතා පඅණ පධඩපාවතා, පඅණ පධඩානඛ ො
පාවතා පඅණ පධඩපාවතා2
1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ

50

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ප්කා්සවොමි = ෙළඳමි
්නව දවොය = ර්ේ ද්පව ආදිය නධ වමනධ කථරීඩා පඅණිථ වනාවේ ය.
න මදාය = මධොදීනධ වමනධ දමද් පුිශථමද් පඅණිථ වනාවේය.
න ම ්ඩනොය = ඇවතාෙුපනධ - (අනධතශපුප ථධතරීනධ2 ා වෙථඟනනධ ආදීනධ වමනධ
අඟ පථඟ පඅණ පෙන පඅණිථ වනාවේ ය.
න විභූසනොය = නළු ආදීනධ වමනධ විභ ූමණ පය පඅණිථ - පරථනධන ඡවි ෙණ පගය පඅණිථ
වනාවේ ය. කථඅෙ යුතධවතකථධ ඇතඅ. වම අ “්නව දවොය” යනු වමාව පනඅශශරය පර ාණ පය
ථඳ ා ද්, “න මදාය” යනු වද්වවම පනඅශශරය පර ාණ පය ථඳ ා ද් ෙොවළධ ය. තෙද්
“්නවදවොය න මදාය” යනු ථධෙකථීය කථාමපාර්ාදී ථඛවය ජනයනධවර්ධ උතධපතධතඅය ෙවළකථීම
ථඳ ා ද් “න මදාය න ම ්ඩනොය” යනු පපකථීය කථාමපාර්ාදිය  ථඛවය ජනයනධවර්ධ
උපධපතධතඅය ෙවකථීම ථඳ ා ද් ෙොළ දෙ ා වේ වනෙ ද්ෙයාදිය  ථතිශනධ නුනුෙණිනධ
පළඅපවදීවමනධ ඇතඅෙන කථාමථු්ධඅකථානු වයාර්යාවර්ධ පර ාණ පය ෙොළ දෙ ද් ද්තයුතු.
යොව්දව = යනු යට කථඅයන ද් අර්ග මවයඅ.
ඉමස්ස ොයසස්ස = පඨවි, ආප, වතධජ, ොයු යන ථතප ම ා භ ූතමය ෙ වේ
පපපකථායයාවර්ධ.
ිතියො = පරදන්ෝථධිතඅය පඅණිථ ථනධතතඅ අවිචවඡාද්ය පඅණිථ.
යොප්නොය = පවෙවතධම පඅණිථ - අවිචවඡද්ය පඅණිථ වනාව ාතධ වදාව
පවෙවතධම පඅණිථ.

කථධ

දිය පාර්අය වර්යකථ මිනඅව කථධ එ වර්ට පවකථුධ වද්නධනා වථධ ිශය පදිය නධවනකථධ
අකථුවප අ වතධ නධනා වථධ ශීකපථධිතඅය පඅණිථ, ශීකපයාපනය පඅණිථ වේ ම ණ ප
පඅණ පධඩපාතය ෙළඳයඅ. ද්ෙ - මද් - මණ පධඩන - විභ ූථන පඅණිථ වනාෙළඳයඅ වථධයඅ.
තෙ ද් ිති යනු ීවවිතඅන්රඅයට නවමකථඅ. එදවවිනධ “ඉමස්ස ොයස්ස ිතියො
යොප්නොය” යන වමයඅනධ වේ ශීකපය පඅළඅදඳ ීවවිතඅන්රඅය පෙතධො ර්වනධම පඅණිථ යන අර්ගය
ද් කථඅයන ද් දෙ ද්තයුතු.
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විහිංසූප්රතියො = පීඩා කථපන අර්ගවයනධ දඩර්අනධන වි අඛථාය යඅ කථඅයනු වව..
ෙරණ පවය අ වදව තධ නධනා වථධ උණ පධ ථීතාදිය ය ඇතඅ ෙ කථධ අ එයට පරතඅකථාප කථපනධනා
වථධ වි අඛථා ථඛ්ය්ාත දඩර්අනඅ ෙළකථා ර්වනධම පඅණිථ පඅණ පධඩපාතය ෙළඳයඅ.
ෙරහ්ම්සුයොනුග්ගහොය = ථඅයලු ශාථන දර ධමායය්ගාෙට
අනුර්ර පඅණිථ.

ා මාර්ග දර ධමායය්ගාෙට

ඒ එවථධ මව යඅ :- වේ ම ණ ප පඅණ පධඩපාතය ෙවළඳීවමනධ දන කථාය දය නඅථා
තරඅවිෝ ශඅෂාවය අ වයදී ථථප කථතිශනධ එතපවීම ථඳ ා පඅළඅපද්වනධ දර ධමායය්ගාෙට
අනුර්ර පඅණිථ පඅණ පධඩපාතය වථේවනධ යඅ.
කථෙුපව කථුමකථධ වථේනා වමනධ ද් යතධ කථානධතාපවයනධ එතපෙනු කථවමවතධවත පුතර
මාඛථය වථේනා වමනධ, ර්වඟනධ එතපෙනු කථවමවතධවත පථුප වථේනා වමනධ, මු ුවද්නධ
එතප ෙනු කථවමවතධවත නවෙ වථේනා වමනඅ.
ඉති ප්ුරො ං ් ්වදනං ප්ටිහංඛොමිඉ නවං ් ්වදනං න උප්්ප්ෝදස්සොමි =
වමවථධ වේ පඅණ පධඩපාත පීකවථධෙනවයනධ පවපණි දඩර්අනඅ වේද්නාතධ නථා පඅයනධවනේ.
‘ආභ ප ත්ථකථ-අඛථාටකථ-තතරෙට්ඨටකථ-කථාකථමාථකථ-භ ුතධතෙමිතකථ දමුණ පනධ වමනධ පමණ ප
ඉකථධමව ෙවළඳීවමනධ දන අලුතධ වේද්නාතධ නපද්ෙනධවනමි’ යඅ ථකථමිනධ ර්අවනකථධ
වදව තධ ෙළඳනධනා වථධ පඅණ පධඩපාත ෙළඳයඅ.
තෙ ද් ෙතගමානවය අ අථපධපාය-අපිශමිත වභ  ජන ෙවළඳී වමනධ වවදන වේද්නා
පුපාණ ප කථමග ව ධතුවයනධ උපදිය න ව යඅනධ පපාණ ප වේද්නා යඅ කථඅයනු වව.. ථපධපාය පිශමිත - වභ  ජන ෙවළඳීවමනධ ඒ පුපාණ ප වේද්නා උපද්ෙන ව ධතුෙ නවතඅෙන ව යඅනධ
පවපණි වේද්නාතධ නථා පඅයනධවනමි යඅ. වමකථ අයුතු පිශවභ  ර්වයනධ මතු උපදිය න
වේද්නා නෙ වේද්නා යයඅ කථඅයනු වව.. ‘යුතු පිශවභ  ර්වයනධ ඒ නෙ වේද්නා උපද්නා
ව ධතුෙ නවතඅෙන ව යඅනධ අලුතධ වේද්නාතධ නපද්ෙනධවනමි’ යඅ ථකථා පඅණ පධඩපාතය ෙළඳා
යයඅ වමවථධතධ වම අ ා අර්ග ද්තයුතු ය.
වමයඅනධ ථුර්ථු ෙ පිශවභ  ර්යට අෙථප ද්, අතධතකථඅමර්ානු වය ර්වයනධ දව වප
වීම ද්, ෝාවඥමිකථ ථවපය වනා වීකම ද් ද්කථධෙන ද්ධවද්ධය යඅ ද්තයුතු.
යොතරො ් ්ම භවිස්සති= අත ෙ මිතර ෙ වභ  ජනානුභ ෙය කථපණ ප වකථාට වර්න
ීවවිවතධන්රඅය ථඅඳ නධනා ෙ, ඉිශයෙු ය ද් නධනාෙ ද් උෙර්පව ර්පවෙන ව යඅනධ වේ
ශීකපයාවර්ධ වදාව කථධ පවෙතීේ ථඞ්්ය්ාත යාතරාෙ ද් ෙනධවනධය යඅ වප ර්අවයකථධ අ ප
අනුභ ෙ කථපනධනා වථධ පඅණ පධඩපාතය ෙළඳයඅ.
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අනවජජතො ් ඵොසුවිහෝරො ්= නඅපෙද්ය් භ ාෙය ද් ප ථු වි පණ පය ද් ෙනධවනධ
ය. (වකථවථධ නඅපෙද්ය් භ ාෙය ෙනධවනධ ද් වකථවථධ ප ථු වි පණ පය ෙනධවනධ ද් යනු වම අ
ද්කථධෙනු වව..2 අයුතු වථවීේ පඅළඅර්වනීේ පිශවභ  ර් කථඅීකේ වරැපීවමනධ නඅපෙද්ය් භ ාෙය
ෙනධවනධ ය. පමණ ප දැනව ෙවළඳීවමනධ ප ථු වි පණ පය ෙනධවනධ ය. තෙ ද් අථපධපාය
වභ  ජන ෙවළඳීවමනධ ද්, පමණ ප ඉකථධ මව ෙවළඳීවමනධ ද්, අපතඅ-තන්දිය -විජේභ අකථාවි්ධුර්ප ාදිය  වොථධ උපදී. එදඳු වොථධ නපී වමනධ නඅපෙද්ය් භ ාෙය ෙනධවනධ ය. ථපධපාය
වභ  ජන ෙවළඳී වමනධ ද්, පමණ ප දැන ෙවළඳීවමනධ ද් කථාය ද වව.. එයඅනධ ප ථු
වියපණ පය ෙනධවනධ ය. (අරති නේ කථුශ ෝමගාදිය වය අ වනා ඇීම. තන්තබ නේ අථ දෙ
විජමභි ො නේ ඈණ පුේ ඇීකම-ඇඟ මවළඅ කථවී.ම. විඤ්්ුගරහ නේ නුෙනවතධතනධවර්ධ
ර්වප ුම2 තෙ ද් ඇතඅතාකථධ දඩ පුපා කථපවමනධ ර්පවවීම ව ධතු වකථාටව වථයය්ථු්ඵලථධථථු්-මිථුද්ධථු් වනා වව.. ඒ වනාවබීවමනධ නඅපෙද්ය් භ ාෙය ෙනධවනධ ය. ථතප
පථු පඅඩකථධ ෙළඳනධනට ඉඩ ඇතඅ ෙව අ ප කථඅථ නඅම කථඅීකවමනධ ඉිශයේ පවෙවතධමට ප ථු
වේ. එවථධ වීවමනධ ප ථු වි පණ පය ෙනධවනධ ය.
කථීවයධ මව යඅ.
“්ත්තෝරො ප්ඤ්්් ආ්ලෝප් - අභූත්වො උද ං ප්ි්ව,
අලං ඵොසු විහොරොය - යුත්ත්යොගස්ස භි ්ඛු්නො”1
‘ථතප පථධ පඅඩකථධ වනාෙළඳා ජය පානය කථපනු. වයාර්ාොප භ අෂු ුවර්ධ ප ථු
වි පණ පයට එය පරමාණ ප වේ.’ යනු ර්ාර්ාවේ අද් ථයඅ.
‘යාතරා ා වම භ විථධථතඅ, අනෙජ්ජතා ා ඵලාථුවි ාවපා ා’ යන වමයඅනධ පරවයේජන
විඳීම ා මෝය්ම පරතඅපොෙ ද්කථධෙන දැ යඅ ද්තයුතු. (්සයය් සුඛ නේ ශයය්ාවෙනධ වවදන
ථවප ය. ඵස්ස සුඛ නේ ඒ අත වේ අත වපපළීවමනධ වවදන ථවප ය. මිද්ධ සුඛ නේ
නඅදීවමනධ වවදන ථවප ය.2
ප්ි ්ඩප්ොත ප්රතය්්ව්ක්ෂො විධිය යි.
“ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො ්සනොසනං ප්ටි්සවොමි. යොව්දව භීතස්ස ප්ටිඝොතොයඉ
උ ්හස්ස ප්ටිඝොතොයඉ ඩංස ම ස වොතොතප් සිසුංසප් සමඵස්සොනං ප්ටිඝොතොය යොව

1
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්දව උතුප්සුස්සය වි්නොදනං ප්ටිසල්ලොනොරොමත්ථං”1 යඅ පරතය්වෙෂා කථපමිනධ
වථධනාථන පිශවභ  ර් කථළ යුතුයඅ. “නුෙණිනධ ථකථා මම වථනථුනධ පිශවභ  ර් කථපමි.
(කථුමකථධ පඅණිථය යඅ ථකථා වථනථුනධ පිශවභ  ර් කථපේ ද් යතධ මම වථනථුනධ පිශවභ  ර්
කථපනධවනධ2 ුවද්කථධ ථීත නථනු පඅණිථ ය. උමධණ පය නථනු පඅණිථ ය. මවථඅ මර්පව අේ
ථුළඛ දී ගජාතඅකථ ථපග යන වමාෙුනධවර්ධ ථධපශග නථනු පඅණිථ ය. (ෙවළඅ2 ුවද්කථධ
උතුථිශථධථය විවන ද්නය පඅණිථ ා පි ථධානාපාමය පඅණිථ යඅ” යනු එ අ භ ාෙයඅ.
යට ්නො ැක ්වු ු ප්දයන්්ග් විවර ය ්ම්ස් ය.
්ස්නොසන = වථනථුනධ ථයනය කථපන තවනධ ්ස්න ය. ඉඳ ර්නධනා තවනධ ආසන
ය. වථධන ද් ආථන ද් = වථධනාථන. වථධනාථන නේ වි ාප ඇඳ පුටු ආදිය ය යඅ.
උතුප්සුස්සය වි්නෝදනං ප්ටිසල්ලොනොරොමත්ථං - උතුපිශථධථය විවන ද්නය
පඅණිථ ා පි ථධානාපාමය පඅණිථ. උතු නේ ශීත උමධණ පාදිය ය. පිශථධථය නේ පීඩාොයකථ
- උපරෙය. පීඩාොයකථ ථෘතු ම උතුපිශථධථය යඅ. වම අ කථඅයන දිය . එනේ ශීකපාදාෝ ා
චිතධත විවෂධප කථප ෙ අථපධපාය ථෘතු යඅ. වථනථුනධ අ විථීවමනධ එය ර්පව කථප ර්ත වකථඅ
වේ. එවථධ ර්පව කථප ර්නධනා පඅණිථ ප්ටිසල්ලොන නේ ථඅත එකථඟ කථප ර්වනධම ය. ඒ
පි ථධානවය අ ඇීම ප්ටිසල්ලොනොරොම ය. ඒ පඅණිථ ද් වථනථුනධ පිශවභ  ර් කථපමි
යඅ කථී වථධයඅ. වථනථුනධ අ විථීවමනධ ථඅත එකථඟ කථප ර්ත වකථඅ වේ.
වම අ කථඅයයුතධවතකථධ ඇතඅ. “සීතස්ස ප්ටිඝොතොය උ හස්ස ප්ටිඝොතොය” යන
වමයඅනධ උතුපිශථධථය විවන ද්නය කථඅයෙුවණ පධ ය. නවෙත එය කථුමකථධ පඅණිථ කථඅයන ද්ධවද්ධ
ද් චීෙප පිශවභ  ර්වය අ ා වථධනාථන පිශවභ  ර්වය අ නඅයත පරවය ජනය අනඅයත
පරවය ජනය යඅ පරවය ජන වද්කථකථඅ. චීෙප පිශවභ  ර්වය අ නියත ප්ර්යෝජනය අිශවකථාපීන
පි චඡාද්නය යඅ. වථථධථ අනියත ප්ර්යෝජන යඅ. කථඅථඅ විවටකථ මව වවදන දවවිනඅ.
එවමනධ වථධනාථන පිශවභ  ර්වය අ නියත ප්ර්යෝජනය උතුපිශථධථය විවන ද්නය යඅ.
වථථධථ අනියත ප්ර්යෝජන යඅ. කථඅථඅ විවටකථ මව වවදන දවවිනඅ. ඒ දවේ පරකථාශ ෙනු
ථඳ ා වේ පද්ය නවෙත වයාද්න දැයඅ ද්ත යුතු යඅ.
(වම අ ා අනය් ෙ ද් අර්ග පෂවයකථධ කථඅයනු වව.2
ඒ වමවථධ ය:- උතු ථෘතු මව ය. පිශථධථය නේ උපරෙ ය. ඒ උප්රව ෙනා අ ප්ර ට
උපරෙය පරතඅචඡනධන උපරෙය යඅ ්විවිෝ වේ පරකථට උපරෙ සිංහ වය්ොඝරොදීන්හු ය. පරතඅචඡනධන
උපරෙ රොග ද්්ව්ොදීන්හු යඅ. යේ වම ්විවිෝ උපරෙවයකථධ වථධනාථනවයකථ වනා
ෙථනධනෙුනධට වව. ද්, වථධනාථනවය අ ෙථනධනෙුනධට ඒ ඒ ්විවිෝ උපරෙ මව වනා
1
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වව.. එ දවවිනධ ‘ඒ ්විවිෝ ෙු මව උපරෙ ෙළකථනු ථඳ ා වථනථුනධ පිශවභ  ර් කථපමි, යඅ
පරතය්වෙෂා කථපනධවනධ යයඅ කථී වථධයඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ:- අවථධනාථනවය අ - විෙෘතාඞ්ර්ණ ප ෙෘෂ මාදිය වය අ
ෙථනධනෙුනධට ථඅඛ ාදිය  පරකථටඋපරෙ ද් පාර්ද්ධවෙමාදිය  පරතඅචඡනධන උපරෙ ද් පවමිණිය වකථඅ
ය.
(වම අ වනා දැකථධෙුණ පු විෙපණ ප චීෙප පරතය්වේෂාවය අ කථී පිශදිය  ද්ත යුතුයඅ.2
්ස්නොසන ප්රතය්්වක්ෂො විධිය යි.
“ප්ටිසංඛො ්යොනි්සො ගිලොන ප්චන්ය ්භසජ්ජ ප්සු ්ඛොරං ප්ටි්සවොමි යොව්දව
උප්්ප්න්නොනං ්වයය්ොෙොධි ො නං ්වදනොනං ප්ටිඝොතොය අෙය්ොප්ජ්ෙ ප්රමොතොය” යඅ
පරතය්වේෂා කථපමිනධ ර්අනධපථ වදව තධ පඅිශකථප ෙවළඳිය යුතුයඅ. “මම නුෙණිනධ ථකථා
ර්අනධ පථ වදව තධ පඅිශකථප ෙළඳමි. (කථුමකථධ පඅණිථ යයඅ ථකථා ෙළඳේ ද් යතධ මම
ර්අනධපථ වදව තධ පඅිශකථප ෙළඳනධවනධ2 ුවද්කථධ ෙය්ාදාෝයනධවර්නධ උපනධ වේද්නා
නථනු පඅණිථ ය, නඅර්කථ පපම දෙ පඅණිථ ය” යනු භ ාෙයඅ.
යට ්නො ැක ්වු ු ප්දයන්්ග් විවර ය ්ම්ස් ය.
ගිලොනප්චන්ය ්භසජ්ජප්සු ්ඛොරං = ර්අනධපථ වදව තධ පඅිශකථප ගිලොන නේ
වප ර්ය. ප්චන්ය නේ පරතඅපෂ වද් ය. (පතඅ අයන අර්ගවයනධ2 ්භසජ්ජ නේ වදව තධ ය.
භ අමජ් ු වර්ධ කථමගය වභ මජය්. ඔ ු විථඅනධ (භ අමජ් ථඛ්ය්ාත වෙද්නු විථඅනධ2 අනුද්නධනා ද්
දවවිනඅ. එවිට ර්අානයට-වප ර්යට පරතඅපෂ ෙ (ථපධපාය ෙ2 වභ ථජ්ජ-ර්අානපචාය
වභ ධථජ්ජ යඅ. වප ර්යට ථපධපාය ෙ යේකථඅථඅ වතධ මී පවණි ආදිය වයකථධ කථඅයන දැයඅ ද්ත
යුතු ප්සු ්ඛොර ශ.ද්වයනධ පඅිශොපය අඛකථාපය ථේභ ාපය යඅ, අර්ග තුවනකථධ කථඅයනු වව..
“සත්තහි නගරප්සු ්ඛෝරහි සුප්සු ්ඛිතං ්හොති”1 යනාදී පාළඅවය අ පිශකථධ්ාප
ශ.ද්වයනධ ප්සුවොරය කථඅයන දී. “සප්්තනගර ප්සුවොරයන්්ගන් ප්සුක්ෂොප්්ත ය” යනු එ අ
අර්ග යඅ. (නර්ප පිශොප ථත නේ වොටඉ ප්සුඛොඉ උද්දාප්ඉ ප්ො ොරඉ ඵසි ො ප්සුඝොඉ
ප්ො ොරත්ථ ්ිල යන වමා ුයඅ.2

1
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“ර්ථො සීලප්සු ්ඛෝරො-ෙොන ්්ඛො ් ් විසු්යො”1 යනාදිය  පාළඅවය අ පිශකථධ්ාප
ශ.ද්වයනධ අඞ්කථාපය කථඅයනු වව.. “සීල නමැති අලඞ් ොර ඇතිඉ ෝය්ාන නමවතඅ
අකථුපව ඇතඅ, වීයය්ග නමවතඅ ාකථර ඇතඅ ආයය්ග මාර්ග නමවතඅ පර්ය” යනු එ අ අර්ග යඅ.
“්ය චි්ම ප්බ්ෙජි්තන ජීවිත ප්සු ්ඛොරො සමුදා්න තබ්ෙො”2 යනාදිය  පාළඅවය අ
පිශකථධ්ාප ශ.ද්වයනධ සමභොරය කථඅයන දී. “පවවිද්ධො විථඅනධ යේ ජීවිත සමභොර ් ්න ්
එළවිය යුතධතා ු ද්” යනු එ අර්ග යඅ.
වම අ ෙනා අ ප්සුවොරයඉ සමභොරය යන අර්ගද්ධෙය කථඅය යුතු. ඒ ර්අානපචාය
වභ ථජ්ජ ීවවිතයාවර්ධ පිශොප වෙයඅ. ීවවිත නථන ආදාෝ උපදීමට අෙකථාශ වනාදී
රැකථර්නධනා ව යඅනඅ. ීවවිතයාවර්ධ ථේභ ාපතධ වෙයඅ. වදාව කථධ ීවවිත පරෙෘතධතයට
කථාපණ ප ෙන ව යඅනඅ. ර්අාන පචාය වභ ථජ්ජ ෙවයතධ ව ධ මව ය. පිශකථධ්ාප ෙවයධතධ
ව ධ මව නුයඅ ර්අාන පචාය වභ ථජ්ජ පිශකථධ්ාප, ර්අනධ දෙ ර්පව කථඅීකමට ථපධපාය ෙන
වෙර්නධ විථඅනධ නඅයම කථළ වතධ මීපවණි ආදී ීවවිත පිශොප ීවවිත ථේභ ාපය යඅ කථී වථධයඅ.
උප්්ප්න්නොන= උපනධ -

ටර්තධ.

්වයය්ොෙොධි ොන= ෙය්ාදාෝවයනධ නඅපනධ “වෙද්නානඛ” යනධනට විවශධමණ ප යඅ.
“ෙය්ාදාෝ” නේ ෝාතුවෂාභ  ා ඒ ෝාතුවෂාභ වයනධ නවවර්න කථුමධට ර්ඩු පඅළඅකථාදිය  ය.
්වදනොනං= ර්කථධ වේද්නාෙනධවර්ධ - අකථුශ විපාකථ වේද්නා ෙනධවර්ධ
අෙය්ොප්ජ්ෙප්රමතොය= නඅර්කථ පපම දෙ පඅණිථ යේ පමවණ පකථඅනධ ඒ ථඅයලු ර්කථධ
පර ීණ ප වේ ද්, එපමණ පකථධ පඅණිථ (වය්ොෙෝධො’් - වය්ොප්ජ්ෙං = ුප ්ඛංඉ නත්ි ඵත්ථ
ඛය්ොප්ජ්ෙංති අඛය්ොප්ජ්ෙොඉ නිද්ුප ්ඛතො.)
ගිලොන ප්රතය්ය නභ්ජය් ප්සු්් ොර ප්රතය්්ව්ක්ෂො විධිය යි.
වමවතකථඅනධ නුෙණිනධ ථකථා පරතය්ය පිශවභ  ර් ෂණ ප ෙ - ප්රතය්යසන්නිුඃශරිත
ශීලය ද්ත යුතු. වම අ ප්රතය්ය නේ චීෙපාදිය  ථඅේපථ ය. එය ඇසුරැ ් ් ්
ප්රතය්යසන්නිුඃශරිත යි. (‘්ය ප්ටිචන් = නිස්සොය ප්සුභුක්ජමොනො ප්ොණි්නො යන්ති =
ගචනඡන්ති = ප්වත්තන්ති ්ත ප්චන්යො’ යනු පචාය ශ.ද්යාවර්ධ නඅෙගෙන යඅ.2

1
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පරතය්ය ථනනඅශශරඅත ශීය නඅමිවයධ ය.
්ම සතර සංවර ශීලය ් ්ස් සමප්ොදනය

යුතු ද

වේ ථතප ථඛෙප ථී අතුවපනධ ප්රොති්මෝක්ෂ සංවර ශීලය ශරද්ධෝයන්
ථේපාද්නය කථළ යුතු. එයට ශරද්ධෝාෙ මව ථාෝන ය. ඒ එවථධ මව යඅ:- ශඅෂාපද් පවමිණ පවීම
දුර්නට විනා ශරාෙකථයනධට විමය වනාවේ. (සැසුයුත් ථධොමි ශඅෂාපද් පවණ පවීමට යාචා
කථළ කථධ අ දුර් ු : “ආග්මහි ත්වං සොසුප්ුත්ත තථොග්තොව තත්ථ ොලං ඡොනිස්සති”1 යඅ
ශොසුප්ුතරය!  වතාප නෙතඅනධන, තථොගත්යෝ මව එයට කථධ ද්නඅතධ” යයඅ පරතඅවෂධප කථළ
වථධකථ. එදවවිනධ ශරාෙකථයනධ විථඅනධ තථොගතයන් ෙ නධවථධ පවණ ප ෙ ශඅෂාපද් අඩු ෙවි 
වනා වකථාටව සැැකහැ්යන් ථමාද්නධ ෙව ීවවිතවය අ ර් ආශාෙ වරැ පඅයා මනාෙව රැකථධකථ
යුතු. කථීවයධ මව යඅ.
“ ි ීව අ ්ඩං ්මරීව වොලධිං
ප්ියංව ප්ුත්තං නයනංව එ ං
ත්ථව සීලං අනුර ්ඛමොන ො
සු්ප්සලො ්හොථ සදා සගොරවො.”
‘කථඅපළ ය ජුෙට වමනධ ද්, වථවමප ොිය වමනධද්, මේපඅවය එකථ මව පරඅය පුතු
වමනධ ද්, එකථවථධ ඇතඅවයධ ඒ එකථවථ වමනධද් ශී පකථධනා ු ඇමකථධ අ ෙුද්ධොදීන්න් වකථවප අ
වර්ෞපෙ ඇතඅ ෙව මනා ෙව පරඅයශීී ෙේ, යනු භ ාෙයඅ.
ඒ ථඳ ා ෙොළ අනය් වද්ධශනාෙකථධ ද් වමවථධ ය.
“එව්මව ්ඛො ප්හොරොද යං මයො සොව ොනං සි ්ඛොප්දං ප්ඤ්්ඤ්ත්තං තං මම
සොව ො ජීවිත්හතු ප්ි නොති ් මන්තී”2 ‘ප ාපාද්ය මු ුද් වෙපළ ඉකථධමව වනායනධනාවථධ
මවර්ධ ශරාෙකථවය මා විථඅනධ පවණ පෙ ශඅෂාපද් ීවවිතය නඅථාෙතධ ඉකථධමව වනායතඅ’ යනු
එ අ භ ාෙයඅ. ෙනවය අ වථාපවනධ විථඅනධ ෙැඳ තුෙූ ස්ථවිරයන්්ග් ථො මීට නඅද්ශගන,
ෙශවයනධ ද්ත යුතු.

1

පාපා: පා: වෙප්ධජකථණ පධඩ 9
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මහොවත්තනි නේ ෙනවය අ දී වථාපව එකථධ වතප වකථවනකථුනධ දැකථව කථෙවඅනධ
දවඳැ දැම . උනධෙ නධවථධ ෙව වනාකථඩා ථතධ ද්ෙථකථධ එ අ ව ාතධ ථවි වයධ ම ව ෙව
විද්ශගනා භ ාෙනා කථපනධවන අනාර්ාමී ෙව එ අ ම කථාකථරඅයා වකථාට දඹවාෙ උපනධ
වථධකථ.
එවථධ මව ල ්තබව වථාපමුවකථධ එකථධ වතප වකථවනකථුනධ පථකථඅඳ ෙවකථඅනධ දවඳ
දැම . උනධෙ නධවථධ ළවේ ර්අනධවනනධ ෙනය ො ෙවවටන කථධ අ ර් ෙව වනා කථඩා එ අ ම
ව ෙව භ ාෙනා කථපන වථධකථධ ීවවිත ථමථීථී ෙව පඅිශනඅවි වථධකථ. (ීවවිත ථමථීථී නේ ප තධ
ෙ වකථවණ ප අ මව පඅිශනඅෙනධවනධ යඅ.2 දීන්ඝභො
අභය වතපවනධෙ නධවථධ ඒ දැකථව ශීකපය
ආො න වකථාටව ෝාතු වර්න නාතය්යකථධ කථප ෙ වථධකථ. එදවවිනධ අනය් ෙ ද් ථවදැ වෙතධ
කථුද්පවො :ප්ෝමො ් ර ින්්න් - සිය තබවි හ ද එ මැ්නෝ,
්ලෝ හිමි සඳුන් ප්ැ

වූ - සි ප්ද ්නොමැ බිඳින්්න්1

ප්රොති්මෝක්ෂ සංවර ශීලය ැක ්

යුතු ආ ොරය යි.

පරාතඅවම ෂ ථඛෙප ශීය ශරද්ධෝාවයනධ ථේපාද්නය කථළ යුතු වථධ මව ඉන්රිය සංවර
ශීලය සිහි්යන් සමප්ොදනය
යුතු. එයට ථඅ අටය ථාෝනය ථඅ අවයනධ රැකථර්තධ ඉන්රඅය
අභ අජ්ඣාදිය  පාප ෝමගවය ලු ු වනා දඳිතධ. එදවවිනධ “වරං භි ්ඛ්ව තත්තොය
අ්යොසලො ොය ආතබත්තොය සමප්ජ්ජලිතොය ස්ජොති භූතොය ් ්ඛුන්රියං සමප්ලිමට්ඨඉ න
්ත්ව ව ් ්ඛුවි්ඤ්ඤ්්යය්සු රි්ප්සු අනුවය්ඤ්්ජන්සො නිමිත්තග්ගෝහො”2 ම වණ පනඅ,
පතධ ෙ ර්අනඅවර්න දිය අව න යෙුකථඅනධ ඇථ මදිය නා ද්ධවද්ධ මවනෙ. ාෂුවඥවිවඥ ය
පපපයනධ අ අනු්ය්්ධජන ෙශවයනධ නඅමිතධත ර්ර ණ පය වනා මවනෙ” - යනාදීනධ ෙොළ
ආදිය තධත පිශයාය වද්ධශනාෙ ථඅ අ කථපමිනධ, පපපාදිය  ආපේමණ පයනධ අ ාෂුවඥද්ධොපාදිය වය අ
පවෙවතඅ ථඅතධ අභ අජ්ඣාදීනධ විථඅනධ ලු ුදවඳ යත වකථඅ නඅමිතධත ර්ර ණ පය වනා නවථුණ පු
ථඅ අවයනධ ෙළකථධො මිනධ වේ ඉන්රඅය ථඛෙප ශීය මනාවකථාට රැකථ ර්ත යුතුයඅ. ඉදිය නධ
ඉන්රඅය ථඛෙප ශීය වනාරැකථුවණ පධ නේ යට දැකථධෙුණ පු පරාතඅවම ෂය ථඛෙප ශීය ද් ෙවට

1

“ප්ොති්මො ්ඛං වි්සෝධ්නතො - අ්ප්ප්ව ජීවිතං ජ්හඉ
ප්ඤ්්ඤ්තතං ්ලො නෝථන - න භි්න්ද සීලසංවරං
අ නි අඪ නිප්ොත 736
2

ථඛ: නඅ: ථායතනෙර්ධර් 633
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නවතඅ වර්ායමකථධ වමනධ වනා රැකථුවණ පධ වේ. චිපථධර්ායී වනා වේ. වොපෙධ වප ද්මා
තඅවදන ර්ම වථාපවනධ විථඅනධ පව වප ර්නු දනධනා වථධ මව ඒ පරාතඅවම ෂ ථඛෙප ශීය
එවිට වකථවථධ වථාපවනධ විථඅනධ පව වප ර්නු වව.. එ පමණ පකථධ ද් මනාෙ වථවෙණි
වනා කථළ වර්ය ෙවථඅ දිය වයනධ වමනධ ඔ ුවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ වතවමනධවනධ ය.
ෙොවළධ මව යඅ.
“රි්ප්සු සද්්දසු අ්ථො ර්සසු
ගන්්ධසු ඵස්්සසු ් ර ්ඛ ඉන්ද්සුයං
එ්ත හි වොරො විවටො අර ්ඛිතො
හනන්ති ගොමං් ප්රස්සහොසු්නො”1
“පපප, ශ.ද්, ර්න්ෝ, පථ, ථධපශග ව ධතුවෙනධ උපද්නා වකථවථුනධ වකථවපනධ ථඅත
රැකථ ර්නු. වනා පඅය - වනා රැකථු ාෂුපාදිය  ද්ධොපවය ඒ අථඛෙිශකථ පුද්ධර්යා ර්ේ ප පන
වථාපව ර්මකථධ වමනධ විනාශ කථපතධ” යනු එ අ භ ාෙයඅ.
“යථොගොරං ුපචනඡන්නං - ්ුටි සමතිවිජ්ෙති
එවං අහොවිතං චිත්තං - රෝගො සමතිවිජ්ෙති”2
“ෙවථධථ මනා ෙව වථවෙණි වනාකථළ වර්ය වතමනධනා වථධ පාර්ය භ ාෙනා ප අත
ථඅත වතවමනධවනධ ය”යනු භ ාෙයඅ.
ථවඥොකථාපවයනධ වකථවථධ නපදිය නධවනධ යයඅ වේ ෙොළ වද්ධශනා උත් ෘ්ට
වද්ධශනා ය. සිත වනොහි වහො ්ප්ර්ලන සුලු ය. එදවවිනධ ථඅත වපපීේ ෙශවයනධ යේ
විවටකථ පාර්ය උපනධවනධ ද් එවිට අථුභ  වමවන අ කථඅීකවේ ඒ පාර්ය ර්පව වකථාටව වර්නව
ඉන්රඅය ථඛෙපය රැකථ ර්ත යුතු ය. අලුත පවවිදිය  ෙ වංගිස ථධොමිනධ වමනඅ.
වංගීස ස්වොමි පවවිදිය  ෙ අලුත ආනන්ද් ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ ථමඟ පඅඬු පඅණිථ
ෙි නධවනධ එකථධ ථධතරඅයකථ දැකථ උපනධ පාර්වයනධ වමවථධ කථීවේ ය.

1

ථු:නඅ: අඨකථ ෙ: 3

2

ෝ:ප: යමකථෙර්ධර් 2
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“ ොමරෝගන ඩය්හොමි-චිත්තං ්ම ප්සුඩය්හති
සොධු නිබ්ෙොප්නං බ්රෑහි - අනු මප්ොය ්ගොතම”1
“මම කථාමපාර්වයනධ දැවෙමි. මවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ දැවේ. වර්ෞතම පුතරයාවණ පනඅ
එය නඅෙන උපායකථධ කථපවණ පාවෙනධ ෙොළ මවනවි”
ඒ ඇථ ආනන්ද් ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ වමවථධ ෙොළ වථධකථ.
“සඤ්්ාය විප්සු්යසො - චිත්තං ්ත ප්සුඩය්හති
නිමිත්තං ප්සු්ජ්්ජ්හි - සුභං රොගුප්සංහිතං
අසුහොය විත්තං භෝවහි - එ ග්ගං සුසමොහිතං
සඞ්ඛෝර ප්ර්තො ප්ස්ස - ුප ්ඛ්තො ්නො ් අත්ත්තො
නිබ්ෙෝප්හි මහොරොගං - මො ඩය්හිත්්ථො ප්ුනප්්ප්ුනං”2
“විපීකත ථඛශාෙ ව ධතු වකථාට වතාපවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ දැවේ. පාවර්ාතධපතධතඅයට
ව ධතු ෙ ශු ාපේමණ පය ථඅතඅනධ ර්පව කථපනු. අශු ාපේමණ පවය අ එකථඟ වකථාට - ථමා අත
වකථාට ථඅත ෙඩනු. ථඅයලු ථඛථධකථාපයනධ පප ෙශවයනධ ර්කථධ ෙශවයනධ දනු ආතධම
ෙශවයනධ වනා දනු. වතාපවර්ධ ම ා පාර්ය නඅොනු එයඅනධ නවෙත නවෙත වනා
පවව නු” යනු භ ායයඅ.
ඒ ඇථ ෙඛර්ීථ ථධොමි පාර්ය ථඅතඅනධ ර්පව වකථාට වර්න මව පඅඬු පඅණිථ පඅවිථඅවයධ
ය.
ෙවළඅර් ඉන්රඅය ථඛෙපය පුපනධනා ු විථඅනධ රද්ධු මහ්ලන චිත්තගුත්ත වතපවනධ
වමනධ ද් ්්ොර මහ්ව්හර මහොමිත්ත වතපවනධ වමනධ ද් විය යුතු.

රද්ධු්ලන චිත්තගුත්ත ්තරැන්නොන්්ස්
1

ථ:නඅ: ෙඛර්ීථථඛයුතධත

7

2

ථ:නඅ: ෙඛර්ීථථඛයුතධත

7
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රද්ධු්ලන වි ාපවය අ විප්ස්සි ආදිය  ථතධදුර්ෙපයනධවර්ධ ර්ෘ ාභ අනඅමධකථරමණ ප
විථඅතුපව වථ ථඅතඅයේ කථරැ තුදුවණ පධ ය. එකථධ ද්ෙවථකථ භ අෂු ථම වයකථධ වි ාප දමිනධ
ෙඩනා ර්මනධ එ අ ර් ආවෙ ය. ඔේ ු වි ාපවය අ ථඅතඅයේ දැකථ “ථධොමීනඅ ථඅතඅයේ ථඅතධකථලු
ය”යඅ වර්ාථධ චිත්තගුත්ත වතපවනධට කථීවෙ ය. “ඇෙවතධනඅ මම ථවට ෙමගයකථටතධ වපප
ථඅට වේ වවන අ ෙථමි. එවතකථධ වමවතකථධ වම අ ථඅතඅයේ ඇතඅ දෙකථුතධ වනා දැන
ථඅි වයමි. අද් ඇථධ ඇතඅයෙුනධ නඅථා ඒ දැන ර්තඅමි”යඅ උනධෙ නධවථධ කථී වථධකථ. චිත්තගුත්ත
ථධොමි කථඅථඅ විවටකථ ඇථ ද්ධො උඩ වනා දන ද්ධවද්ධය. එවතකථධ ද් ඒ වනධ වොප මහ
නො රැ් ් විය. අෙුපවර් පතා ය ම ෙවීක තඅවදන මධ වවඥනු දැකථ නා ර්ථ පඅපඅවයධ ෙනව’යඅ
ථඅතනු විනා උනධෙ නධවථධ කථඅථඅ ද්ෙවථකථ නා ර්ථ උඩ වනාදන ද්ධවද්ධය.
මොගම විථු පජ්ජුපවවෙ උනධෙ නධවථධවර්ධ ර්ුණ ප ථේපතධතඅය අථා පව වදැ ෙවඳැ
ර්නධනා ිශථඅවයනධ තුනධ ෙවපකථ පණිෙුඩ යවෙ . උනධෙ නධවථධ වනා ෙවි  වථධකථ. එවිට
පජතුමා “වතපවනධ ෙ නධවථධ ෙඩනා තාකථධ ද්පවෙනධට කථඅිශ වදානධනට වනා වද්මව”යඅ එ
ර්ම කථඅිශ වදාන ද්පවෙනධ ඇතඅ ර්ව වණ පුනධවර්ධ තන පි නධ දඳො මුද්ධද්ප තවදුවේ ය.
වතපවනධ ෙ නධවථධ ද් ද්පවෙනධ වකථවප අ කථපවණ පාවයනධ මාර්මට ෙවි  වථධකථ. පජ්ජුපවවෙ
වතපවනධ ෙ නධවථධ අනධතශපුපයට පමුණ පුො ෙවඳැ ෙළඳො “අද් අෙකථාශ නවත. වථට ථඅධ
ර්නඅමි”යඅ උනධෙ නධවථධ වර්ධ පාතරය වර්න මඳ තවනධ වර්ාථධ වද්ධවිය ථමර් ෙවඳැ
නවෙතුණ ප . වතපවනධ ෙ නධවථධ පජ්ජුපවෙනධ ෙඳනා කථධ අ ර් වද්ධවිය ෙඳනා කථධ අ ර් “ථුඛී
ව තු ම ාපාජා”යඅ කථඅයතඅ. ථතඅයකථධ මව වේ වථඅනධ ර්ත විය. භ අෂ ු “ථධොමීනඅ
පජ්ජුපවෙනධ ෙඳනා කථධ අ ර් වද්ධවිය ෙඳනා කථධ අ ර් කථුමකථධ ව යඅනධ ‘ම පජ ථුෙපතධ
වේො’යඅ කථඅයන වථධකථධදැ”යඅ ඇථ . “මම පජ්ජුපවෙනධ ෙඳනා දෙකථධ ව වද්ධවීනධ ෙඳනා
දෙකථධ ව නඅයම වනාකථපමව”යඅ උනධෙ නධවථධ කථී වථධකථ.
පජතුමා වතපවනධ ෙ නධවථධට වම අ ොථය අප ථු ය’යඅ කථපඩු වනට මව
යවෙවයධ ය. උනධෙ නධවථධ එ දිය න රෑ ථකථධමනධ මලුෙට දට . නාර් ෙෘෂාිර්ෘ අත
වද්ධෙතාවණ ප ද්ඩුෙවට ප නධ අධො ථඅට ර්තධ . උනධෙ නධවථධට කථමට න විථද් විය
පඅිශථඅර් ෙව ෙවට ුවණ පධ ය. උනධෙ නධවථධ ඒ දැනව ඉතා ථතුටු ෙව භ ාෙනා කථපන වථධකථධ
මවදිය යම ඉකථධවමනධනා ම මුළු ෙනය උනධනාද් කථපෙමිනධ ප තධ ෙ වථධකථ.
වන වඳුරැ තැතිගත් - මුව බියප්ත් දරැ ්ස්,
අත්වැඩ

ැමති

ුලප්ුත් - සසල ්නත් යුත් ්නොවන්්න්;

යට ්හ ො ලු ඇසින් - වියදඩු ප්ම

ෙල්න්,

වඳුරැ ගති යුත් මනසට වසඟ ්නො මැ වන්

Non-commertial Distribution

ිසිවිට.
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මහොමිත්ත ්තරැන්නොන්්ස්
ම ාමිතධත වතපවනධනානධවථධවර්ධ මපණියනධට විථර්ණ පධඩ වප ර්වයකථධ ෙවළඳුවණ පධ
ය. ඇය වර්ධ දූ ද් භ අෂුණී ශාථනවය අ පවවිදිය  ෙව ෙුථුො ය. මපණිවය ර් අතා ෙ භ අෂුණියට
අමතා, “ආයය්ගාෙනඅ යනධන, ථව ද්ප ථධොමීනධට මවර්ධ වප ර්ය ද්නධො ථුර්ථු වදව තකථධ
ඉධා වර්න ඒෙ”යඅ කථී . ඕ වර්ාථධ එ පුෙතධ දැනධෙො ය. ඒ අථා වතපවනධනානධවර්ධ
කථඅයනවථධකථධ ‘මම වදව තධ ථාද්නධට වනා ද්නඅමි. එවථධ ෙො ද් මම තඅට වදව තධ කථඅයමි.
මම පවවිදිය  ෙ වතකථධ පටනධ ව භ  ථ ර්ත ථඅතඅනධ ඉඳුපනධ ය ඳැ විථභ ාර් පපපයකථධ දිය ථා
වනා දවලුවයමි. “වේ ථතය් ොනවයනධ මවර්ධ මපණියනධට ථුෙ වේො”යඅ යන වේ කථඅයා
උපාථඅකථාේනවර්ධ ශීකපය පඅිශමදිය නධනව”යඅ කථී . භ අෂුණී එවථධ කථළා ය. එ වකථවණ ප අ මව
වර්ි ය වපණ ප පඅඩකථධ වමනධ වියී ර්අවයධ ය. මපණිවය නවඟඅට “ඉදිය නධ දුර්පජාණ පනධ
ෙ නධවථධ අද් ීවෙමාන වථධකථධ නේ මවර්ධ පුතරයා දඳු භ අෂුෙකථවර්ධ ශීමගය කථුමකථධ ව යඅනධ
වනා පඅිශමදිය නා වථධකථධදැ”යඅ පරීතඅ ොන කථීවෙ ය.
එදවවිනධ:“මම

ුලප්ුත්මි’ යන-මොන යුත් ්සසු මහ

මිත් ්තසුඳු ්ලස සිටි්න් - ඉඳුරැ සංවර
ඉන්ද්සුයසංවර ශීලය ැක ්

ද,
ල්හි.”1

යුතු ආ ොරයයි.

ඉන්රඅය ථඛෙප ශීය ථඅ අවයනධ ථේපාද්නය කථළ යුතුවථධ මව
ආජීවප්ොසුශුද්ධි ශීලය වීයය්ග්යන් ථේපාද්නය කථළ යුතු. එයට ථාෝනය වීයය්ගය යඅ.
යහප්ත් වීයය්ගය ඇත්තොහට මිතය්ොජීවය ුපරැ
හැ ිය. එ දවවිනධ නුථුර්ථු වථ ථඅේපථ
වථෙුේ ර්පව වකථාටව ය පතධ ෙ පඅණ පධඩපාතායය්ගාදිය  වථෙුේ ෙඅනධ වීයය්ගවයනධ වේ
ආීවෙපාිශශුද්ධි ශීය රැකථ ර්ත යුතු. ප්ිසුසිුප ්ලස උප්න් ප්රතය්ය මැ වැ ඳිය යුතු.
අප්ිසුසිුප ්ලස උප්න් ප්රතය්ය විස්ඝෝර සප්ගයන් ්මන් ුපරැ ල යුතු ෝුතාඞ්ර්ෝප වනාෙ
භ අෂු ට ථඞ් යාවර්නධ ද්, ර්ණ පයාවර්නධ ද්, ෝමගවද්ධශනාදිය  ථධෙකථීය ර්ුණ පවයනධ ප නධ ෙ
ර්අ ීනධවර්නධ ද් උපනධ පරතය්ය පඅිශථඅර් වථ උපනධ පරතය්ය වේ. පඅණ පධඩපාත ායය්ගාදිය වයනධ
උපනධ පරතය්ය ඉතා පඅිශථඅර් වථ උපනධ පරතය්යයඅ. ෝුතාඛර්ෝප භ අෂු ට පඅණ පධඩපාත

මකථධකථවටාා අප්ධ්ම ී- ෙවන භ නධතමිවර්ා විය,
දාවා විය ා උතරවථතරා - න භ වෙ වා වාාවනා;

1

අවෝා ඛිවපයය් ාකථධ්ුනඅ - යුර්මතධතද්වථා ථඅයා,
ෙනමකථධකථටවාථධථ - න චිතථධථ ෙථඛ ෙවජ
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ාවඥයාදිය වයනධ ද්, ෝුතර්ුණ පවය අ ප නධ ර්අ ීනධවර්නධ ෝුතාඞ්ර්1ෝපයකථු ට වප ර්යකථධ
ෙවළඳුවණ පධ යයඅ ථඅතමු. ඔ ුවර්ධ ඒ වප ර් ෙය්පථමයට පතඅමතර පිශභ ාවිත අපළු ා
ාතුමෝුප වවදනධවනධය. යවමකථධ ෙනා අ “ාතුමෝුප වථථු භ අෂු ු ෙළඳතධො”යඅ ථඅතා
අපළුෙ මව ෙළඳා ද් එදඳු ෝුතාඛර් ථමාොනයට වය ර්ය් ෙනධවනධ වේ. ව වතවේ මව
උතුේ ආයය්ගෙඛශඅකථයා යඅ කථඅයනු වව..

නිමිත්තඉ ඔභොසඉ ප්සු ථොඉ විඤ්්ඤ්ත්ති
ෝුතාඞ්ර්ෝප වේො, ෝුතාඞ්ර්ෝප වනා වේො ආීවෙය පඅිශථඅර් කථපර්නධනා භ අෂු
ට චීෙප ා පඅණ පධඩපාත පඅළඅදඳෙ ෙව නිමිත්තඉ ඔභොසඉ ප්සු ථොඉ විඤ්්ඤ්ත්ති වනා
ෙටවනධ ය. වථධනාථන පඅළඅදඳ ෙව (ෝුතාඞ්ර්ෝප වනා ෙ ට2 නිමිත්තඉ ඔහොසඉ ප්සු ථො
පමණ පකථධ ෙටවනධ ය. වි්ධ්තධතඅ වනාෙටවනධ ය.
නඅමිතධත- (භ අෂු නවමකථධ ර්අ අයනධ එනු දැකථව2 වථධනාථනයකථධ කථපනු ථඳ ා භ ුමි
පිශකථවඥමාදිය ය කථපයඅ. ඔේ ු අෙුතධ “ථධොමීනධ ෙ නධවථධ වේ කථුමකථධ කථපන වථධකථධ ද් වේ
කථපවද්නධවනධ කථෙවපකථධ දැ”යඅ විාාපතධ භ අෂු “එදනධවද්කථධ නවතව”යඅ කථඅයයඅ (ඒ අථා ර්අ අවය
එය අපඅ කථප වද්මු යයඅ කථරැ වද්තධ2 වේ ව වම දඳු අවනකථධ විි ව නඅමිතධත යයඅ ද්ත
යුතු.
ඔභොස- භ අෂු නවමකථධ උපාථකථයනධ වර්නධ “උපාථකථෙපවනඅ යුමධමතධ ු වකථා අ
ෙථනධනා ු දැ”යඅ විාාපයඅ. එවිට ඔේ ු “අපඅ පරාථාද්යනධ අ ෙථමු”යයඅ කථඅයතඅ. එවිට භ අෂු
“ වයඅ උපාථකථෙපවනඅ භ අෂුනධට පරථාද් නුථුර්ථු දැ”යඅ විාාපයඅ. වේ ව වේ දඳු අවනකථධ
විි ව ඔභොස යයඅ ද්ත යුතු.
ප්සු ථො- (භ අෂු නවමකථධ උපාථකථෙපවනධ දැකථව2 “භ අෂු ථඞ් යාට වථධනථධන
ථේදාෝය”යඅ කථඅයයඅ වේ ව වේ දඳු අවනකථධ කථරම ව ප්සු ථො යයඅ ද්ත යුතු.
(වේ නඅමිතධත, ඔභ ාථ, පිශකථර්ාෙනධවර්නධ නඅපනධ වථධනාථන අකථවප වනාවේ.
එයඅනධ නඅපනධ චීෙප පඅණ පධඩපාත ඇකථවප වේ. වි්ධ්තධතඅවයනධ නඅපනධ චීෙප පඅණ පධඩපාත
වථධනාථන යන පරතය්ය තුන මව අකථවප වේ.
විඤ්්ඤ්ත්තො නේ, වනානප වනාපවෙපවෙනධ වර්නධ ඉධීමය.

1

නඅයමයට අනුවාේ ෙථවයනධ ද් උපනධ පරතය්ය පඅිශථඅර් වථ උපනධ පරතය්ය වේ. ෙවළඅඳු කථඅය යුතධවතකථධ ඇත. මුතාඞ්ර්
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පටුන වෙත

වදව තධ පඅළඅදඳ ෙව ෙනා අ නඅමිතධත, ඔභ ාථ, පිශකථර්ා වි්ධ්තධතඅ යන ථඅයධ
ෙටවනධ ය. එව තධ වප ර්ය ථනධථඅඳුණ පු කථධ අ එවථධ ද් වද්ය ෙවළඳීම වනා ෙටවනධ ය.
වම අ ා විනයධර්යෝ “ඒ ෙවළඳීමට දුර්නධ අෙථප ර්නධ ව යඅනධ ෙටවනධය”යඅ ද්
සූතරොන්ති ්යෝ “එය ෙවළඳීවමනධ ඇෙවතධ වනා ෙුෙතධ ආීවෙය වකථ පය් ෙන දවවිනධ වනා
ෙටවනධ ය”යඅ ද් කථඅයතධ.
යවමකථධ ෙනා අ මහ සැසුයුත් ස්වොමීන් වමනධ යට දැකථධෙුණ පු වථධ දුර්නධ
ෙ නධවථධවර්නධ අෙථප ඇතතධ ීවවිත විනාශයකථධ ඛ ෙ කථධ අ ර් කථඅථඅ පරතය්යකථධ පඅළඅදඳ
ෙව නඅමිතධත, ඔභ ාථ, පිශකථර්ා, වි්ධ්තධතඅ වනා කථපනධවනධ ද් වද්වයකථඅනධ යවවපධ ද්
ව වතම “ප්රමසල්්ලඛවුත්ති”=“අතඅශයඅනධ වකථවථධ නථන පවෙතුේ ඇතධවතධ” යයඅ
කථඅයනු වව..

ශොසුප්ුතර ස්වොමීන් වහන්්ස්
එකථධ කථවකථ සැසුයුත් ථධොමි විවේකථ ථවප ෙඩනධවනධ මුගලන් වතපවනධ ථමඟ
එකථධතපා අපණ පය්වයකථ විථුවේ ය. එ අ දී එකථධ ද්ෙවථකථ උනධෙ නධවථධට
උද්පොතාදාෝවයකථධ (දඩපවජාවෙකථධ2 විය. දෙතධ වේද්නා උපනධවනධ ය. මුගලන්
වතපවනධනානධවථධ ථෙථ එ අ උපථධර්ානයට ර්අය වථධකථධ එපෙතධ දැනව “වෙනො වමදනධද්කථධ
ථපර්ණ පු කථ වකථවථධ ථුෙ කථවරැ ර්තධ වථධකථධ දැ”යඅ විාාළ . “මට ර්අ අ කථාවයධ ද් වේ
ආදාෝය ථපවද්නධවනධය. එවිට මපණිවය ර්අවතධ මී ථකථුපව වයාො පවනධ නුමුථු කථඅිශදතකථධ
ථාො වද්තඅ. එය ෙවළඳූ කථ ථුෙ ෙනධවනධය”යඅ සැසුයුත් ථධොමි කථීය. “ව ාඳා එවථධ වේො.
අපට ව ඔද ෙ නධවථධට ව පඅනධ ඇතඅ නේ ව ට එදඳු ආ ාපයකථධ දනධවනධ” යඅ
මුගලන් ථධොමි කථීවයධ ය. වද්වනා ෙ නධවථධවර්ධ වේ කථර්ාෙ අථා උනධ ථකථධමනධ වකථළෙප
ෙෘෂවය අ අිර්ෘ අත ෙ වද්ධෙතාවණ ප “ව ට ථවිශයුතධ ථධොමීනධ ෙ නධවථධට පඅණ පධඩපාත
ොනය උපද්ෙනධවනමි”යඅ එවකථවණ ප අ මව වතපවනධනානධවථධවර්ධ උපථධර්ායකථ කථුයට
වර්ාථධ ඔ ුවර්ධ ෙවි ම ලු පුතුට ආවේශ ෙව පීඩා ඉපවද්ෙ . පඅළඅයේ පඅණිථ රැථධ ෙ
නපයනධට “ඉදිය නධ ව ට සැසුයුත් ථධොමීනධට කථඅිශදතධ පුද්නධනා ු නේ වමා ු වරැ යමි”යඅ
ද් කථී . ඔේ ු “වතාප වනා කථීෙද් අපඅ නඅතප ඒ ථධොමීනධ ෙ නධවථධට භ අෂා වද්නධවනමු”
යඅ කථඅයා වද්ෙන දිය නවය අ එදඳු ෙ මව කථඅිශදතධ පඅළඅවය කථළ .1
මුර්නධ ථධොමි උද්පථන මව වර්ාථධ “මම පඅණ පධඩපාතවයධ යමි. එන තාකථධ ෙවඩ
ථඅි නධනව”යඅ කථඅයා ර්මට ෙවි වයධ ය. මිනඅථධථු පවන අෙුතධ උනධෙ නධවථධවර්ධ පාතරය වර්නව
කථඅිශදතධ පුපො ර්නධ . ආපථු ෙඩනා ථොනේ ෙ කථ “ෙවඩ අඳැ ෙළඳනධන ථධොමිනඅ පථු
1

කථුපුතධතමානී අ්ධව්පඅ - ප.දජිත්වාන ථාථවන,

මිතධතවත්ථවපා‘ා තඅට්ඨවඨයය් - ෙවප ඉන්රඅය ථඛෙවප.
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ෙව තෙතධ වද්නධවනමු”යඅ කථඅයා උනධෙ නධවථධ ෙළඳොා පථු ෙව කථඅිශදතධ පාතරය පුපා
ර්නධවන ය. “වතපවනධෙ නධවථධ එය වර්න වර්ාථධ ථවිශයුතධ ථධොමීනධට “ෙළඳනු
මවනෙව”යඅ පඅළඅර්වනධෙ . ථවිශයුතධ ථධොමි ඒ දැකථව “වේ කථඅිශදත ඉතා ව ාඳය, වකථවථධ
වදුවණ පධ දැ”යඅ දනධවනධ තධ ථවි  දැකථව “අ කථ ද්මනධන ආයුමධමතධනඅ වේ ෙළඳනධනට
නුථුර්ථු ය”යඅ ෙොවළධ ය. “මා ෙවනධනකථු වර්නා පඅණ පධඩපාතය ද් මුනධෙ නධවථධ වනා
ෙළඳිතඅ”යඅ මුගලන් වතපවනධනානධවථධ චිතධත මාතරයකථු ර් නපද්ො ඒ එකථ ොනවයනධ මා
පාතරය මුෙවිවට අ වර්නව එ අ තුද කථඅිශදත එකථතධපවථකථ ළ වථධකථ. එවකථවණ ප අ මව
උනධෙ නධවථධ වර්ධ ආදාෝය අතුපවද් නධ විය. එතවනධ පටනධ පනධථාළඅථධ ෙථ මුළුධව අ
ඒ වප ර්ය නවෙත වනා උපනධවනධ ය.
ඉකථධය තඅ සැසුයුත් ථධොමි මුර්නධ වතපවනධ අමතා “ආයු්්මත්නිඉ අතු ු නි ්මැ
බිම වැතිැක ගිය ද වොග් විඥප්්ති්යන් නිප්න් ආහොරය ව ඳන්නට නුසුුපසුය”යඅ ෙොපා
වමවථධ උද්නධ ඇණීය.
1. “ාවීවි්ධ්තධතඅ විපධර්ාපා - උපධපනධතඛ මෝු පායථඛ
ථවා භ ුතධවතා භ වෙයය්ා ඛ - ථාීවවො ර්ප අවතා මම
2. යද්පඅ වම අනධතර්ුණ පඛ - නඅකථධ්මිත්වා ද ී ාවප,
වනෙ භ අවන්ද්යය්මාීවෙඛ - ාවජමාවනා‘පඅ ීවවිතඛ.
3. ආපාවෝමි ථකථඛ චිතධතඛ - විෙජ්වජමි අවනථනඛ,
නා ඛ දුද්ධපතඅකථුට්ඨඨඛ - කථා ාමි අවනථනඛ.”
1. ොර්ධ විඥ පධතඅ පවෙවතධවමනධ නඅපනධ කථඅිශදත ඉදිය නධ මම ෙවළඳූවයේ නේ මවර්ධ
ආීවෙය ර්වඥ අත ෙනධවනධ ය.
2. ඉදිය නධ මවර්ධ අතුනු පඅටත නඅකථධමිවයධ නමුර්, දිය වි පවනධ නමුර් මම මවර්ධ
ආීවෙය වනා ය ඳිනධවනමි.
3. මම මවර්ධ ථඅත ෙථඟ කථපමි. අයුතු අනධවේමණ ප - (පරතය්ය2 ර්පව කථපමි.
දුද්ධර්වඥභ අත ෙ අනධවෙමණ පයකථධ (පරතය්ය වථවීමකථධ2 කථඅථඅ විවටකථ වනා
කථපනධවනමි”යනු එ අ භ ාෙයඅ.
චීෙපර්ුේදකථ ොථී අේදදාද්කථ ම ාතඅථධථ වතපවනධවර්ධ කථර්ාෙ ද් වම අ ා
ද්ෘමධටානධත ෙශවයනධ දැකථධවිය යුතු. වමවථධ ථෙගපරකථාපවයනධ මවසැැකහැ්යන් ප්ැවිතබ වූ - නැ ැති යති අ්නසන වස්,
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සිත ුුප ්නො මැ උප්දවො - තබවි ප්ිසුසිුප

පටුන වෙත

රන්්න්.1

ආජීවප්ොසුසුද්ධි සීලය ැක ගත යුතු ආ ොරය යි.
ආීවෙපාිශථුද්ධිථීය වීයය්ගවයනධ ථේපාද්නය කථළ යුතු වථධ මව ප්රතය්යසන්නිුඃශරිත
ශීලය ප්රඥා්යන් ථේපාද්නය කථළ යුතු. එයට ථාෝනය පරශා ය. පරාඥ යා මව පරතය්යනධ අ
ආදීනෙ ා ආනඅථඛථ ද්කථධනට ථමර්ග ය. එදවවිනධ පරතය්යවර්ෝය (පරතය්යාශාෙ2 වරැපඅයා
දැ වමිනධ වථවමනධ උපනධ පරතය්ය යට දැකථධෙුණ පු පිශදිය  ප්රතය්්වක්ෂො ් ොටැ ව ඳමින් ඒ
පචාය ථනධනඅථධථඅතථීය රැකථ ර්ත යුතුයඅ.
ප්රතය්්ව්ක්ෂො ෙනා අ පරතය්ය තධ කථ කථපනු දන පරතය්වේෂාය, පරතය්ය
පිශවභ  ර් කථපන කථ කථපනු දන පරතය්වේෂාය යඅ ද්විවිෝ වේ. තධ වමාව ාවත අ
ෝාතු ෙශවයනධ ව පඅළඅකථුධ ෙශවයනධ ව පරතය්වේෂා වකථාටව තදනද්, චීෙපාදිය ය,
එයඅනධ මතු ඒ ඒ පරතය්යට නඅයම පරතය්වේෂා වකථාට ෙළඳනධන ුවර්ධ පිශවභ  ර්ය
නඅපෙද්ය් මව පිශවභ  ර්ය යඅ. තධ වමාව ාවත අ පරතය්වේෂා වනා කථළ ද් පිශවභ  ර්
කථපන කථ පරතය්වේෂා කථපනධන ුවර්ධ පිශවභ  ර්ය ද් නඅපෙද්ය් යඅ.
පිශවභ  ර් කථපන කථ කථපනු දන පරතය්වේෂාෙ පඅළඅදඳ විනඅශධාය වමවථධ ද්ත
යුතු.

්තුර්ඥවිධ ප්සු්භෝග
පිශවභ  ර් ෙනා අ :3. දායජ්ජප්සු්භෝගය

1. ්ථයය්ප්සු්භෝගයඉ
2. ඉ
4. සොමිප්සු්භෝගය යි ්තුර්ඥවිධ ්ව්.

ප්සු්භෝගයඉ

1. ්ථයය්ප්සු්භෝගය
ර්ශධශීයා ථඟ මවද් අඳැ වර්නව ෙළඳනධවනධ නමුර් ඔ ුවර්ධ පිශවභ  ර්ය
වර්යය්පිශවභ  ර් යඅ. (දුර්නධ විථඅනධ ථඅධෙතධනට අනුද්තධ දවවිනු ර් ොයකථයනු ර් “ථඅධෙතධ
ට වද්ේ ”යඅ වද්න දවවිනු ර් ථඅධෙතුනධ අයතඅ පථය ර්ශධශීයා ථඟ මවදැ අඳැ ෙළඳතු ර්
උ ුවර් පිශවභ  ර්ය වර්යය්පිශවභ  ර් නේ” යනු ප්රො රමෙොහු රොජ සන්නයි.
(වර්යය්පිශවභ  ර් නේ ව ාපා කථපම ය2

“අවනථනාය විචාේපඅ - අජවනත්වා විාකථධ්වණ පා,
ආීවෙඛ පපවථාෝය් - ථඬා ප.දජිවතා යතඅ.”

1
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පටුන වෙත

2. ඉ ප්සු්භෝගය
වතවේ ශීෙතධ ෙුෙ ද් පරතය්වේෂා වනා වකථාටව ෙළඳනධවනධ නේ ඔ ුවර්ධ
පිශවභ ාර් ඉ ප්සු්භොගයි. (ඉණ පපිශවභ  ර් නේ ණ පය කථපම ය.2 එදවවිනධ ථඅෙුපව (කථවයනධ
ප වකථාටව හඳනො ්ප්ෝරෝනො සියලු වි්ට මැ ප්රතය්්ව්ක්ෂො
යුතු. දානය ව ඳන
විට ප්ිඬ ් ප්ිඬ ් ප්ොසො ප්රතය්්ව්ක්ෂො
යුතු. එවථධ වනා කථී නේ වපපෙපව, පථධෙපව,
වපපයම, මවදිය යම, පථුයම පරතය්වේෂා කථළ යුතු. ඉදිය නධ එවථධ පරතය්වේෂා කථවරැ වනා
වර්නව ථඅි යදී මව අපවණ පු නවවර්ධ නේ ඉණ පපිශවභ  ර්යට අථුෙුවණ පධ වේ. වථධනාථන ද්
පිශවභ  ර් කථපන - කථපන විවටකථ මව පරතය්වේෂා කථළ යුතු. වදව තධ ෙනා අ පඅළඅර්නධනා
කථධ අ ර් පිශවභ  ර් කථපන කථධ අ ර් පරතය්වේෂා කථළ යුතු. පඅළඅර්නධනා කථ පරතය්වේෂා
කථළ ද් ඉදිය නධ පිශවභ  ර් කථපන කථ පරතය්වේෂා වනා වකථවළධ නේ ආපතධතඅ වේ.
පඅළඅර්නධනා කථ පරතය්වේෂා වනා කථළ ද් පිශවභ  ර් කථාවය අ පරතය්වේෂා වකථවළධ
නේ ඇෙවතධ වනා වේ. (වම අ ා ථතප ෙවද්පපවේ ථුද්ධිය ද්ත යුතු2

්තුර්ඥවිධ ශුද්ධිය
1. ්ද්ශනො සුද්ධිය
3. ප්සු්යට්ි සුද්ධිය
ථුද්ධි ථතප ෙවද්පපවේ වේ.

2. සංවර සුද්ධිය
4. ප්චන්්ව ්ඛන සුද්ධියය යි

1. ඇෙවතධ වද්ථා ර්වනීවමනධ පඅිශථඅර් ෙන දවවිනධ පරාතඅවම ෂ ථඛෙප ශීය වද්ධශනා
ශුද්ධිය යඅ කථඅයනු වව.. (පචිතඅ ආදිය ය ඇෙවතධ ්දසීම මොතර්යන් ද් ථඛ ාදිය වථධථ
ථඟ මවද් වද්ථා ප්සුවොසඉ මොනත්ඉ අබ්හොන ර්වනීවමනධ ද් පඅිශථඅර් වේ.
ප්ොරොජි ොප්ත්ති වේ කථෙපකථඅනුර් ප්ිසුසිුප ්නො ්ව්.
2. ( දිය ථඅවයධ ඉඳුපනධ ය ඳුණ පු කථ2 නවෙවත වමදනධද්කථධ වනා කථපමවයඅ චිතධතාිමධඨාන
ථඛෙපවයනධ පඅිශථඅර් ෙන දවවිනධ ඉන්රඅයථඛෙප ශීය ථඛෙප ථුද්ධිය යඅ කථඅයනු
වව..
3. එකථධවිථඅ අනධවේමණ පවයනධ වතාප ෙව දැ වමිනධ වථවමනධ පරතය්ය උපද්ෙනධන ුවර්ධ
ආීවෙය පවඥවයධමණ ප විිවයනධ ශුද්ධෝ ෙන දවවිනධ ආීවෙපාිශථුද්ධි ථීය
පිශවයිථුද්ධිය යඅ කථඅයනු වව.. (පිශවයට්ඨි නේ වථවීේ, වථවීවමනධ වවදන
ථුද්ධි පිශවයට්ඨි ථුද්ධි2
4. යට දැකථධෙුණ පු පරතය්වේෂා විිවයනධ ශුද්ධෝ ෙන දවවිනධ පරතය්යථනධනඅශශරඅත ශීය
ප්චන්්ව ්ඛන සුද්ධි යයි කථඅයනු වව..
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“පඅළඅර්නධනා කථ පරතය්වේෂා වනා කථළ ද් පිශවභ  ර් කථාවය අ පරතය්වේෂා
වකථවළධ නේ ඇෙවතධ වනා වේ” යයඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ වේ නඅථා ය.
3. ොයජ්ජපිශවභ  ර්ය
ථපධත නශෂයනධවර්ධ ථඅේපථ පිශවභ  ර්ය දායජ්ජප්සු්භෝගය යඅ. ථපධත
නශෂවය ෙනා අ දුර්නධවර්ධ පුතරවය ය. ඔේ ු දුර්පඅයාණ පනධ ථතු ෙ ථඅේපථයට
ොයාද්වය ෙව ෙළඳනධවන ය. වම අ ඇථඅය යුතධවතකථධ ඇතඅ. ඔෙුනධ ෙළඳනු දනධවනධ
දුර්නධවර්ධ ථඅේපථය ද් ර්අ අනධවර්ධ ථඅේපථය ද්ස ර්අ අනධවර්ධ ථඅේපථය ෙුෙ ද් ඔෙුනට දුර්නධ
විථඅනධ අනුද්තධ දවවිනධ එය ෙුුපන් ථතු මව ය. එදවවිනධ ෙුුපන්්ග් ථඅේපථය ෙළඳනු වව.
ය යඅ කථඅයයුතු. “ධමමදායොදා ්ම භි ්ඛ්ව භවථ මො ආමිසදායොදා”1 “ම වණ පනඅ මවර්ධ
ෝමගයට ොයාද්වය ෙේ. ආමිථයට ොයාද්වය වනා ෙේ” යනාදිය නධ ෙොළ ධමමදායොද සූතරය
මීට ථාෝකථ වේ.
4. සොමිප්සු්භෝගය
ප තනධවර්ධ ථඅේපථ පිශවභ  ර්ය සොමිප්සු්භෝගය යඅ. ප තධ ු ෙනා අ තෘමධණ පාෙට
ොථ ෙන ථධෙභ ාෙය ඉකථධමෙවෙ ය. එදවවිනධ උනධෙ නධවථධා ථඅේපථයට ථධොමිවය ය.
(“අචීතපාර්යනධට ොන අ තෘමධණ පා පපෙශ දවවිනධ පරතය්ය පිශවභ  ර්වය අ ථධොමි දවෙකථධ
නවතඅ. චීතපාර්යනධට එ අ ථධොමිභ ාෙය පවචි ෙ පිශද්ධවද්නධ පරතය්ය පිශවභ  ර්
ථද්ධභ ාෙවයනව යඅ ද්ත යුතු. එව යඅනධ මව ඔ ු පරතඅකථුය අපරතඅකථූාකථාපවයනධ ද්,
අපරතඅකථුය පරතඅකථූාකථාපවයනධ ද්, එමව වද්කථ වප උවපධෂාකථාපවයනු ර් පරතය්ය
පිශවභ  ර් වකථවපතධනු යඅ ද්ත යුතු” යනු ප්රො රමෙොහු සන්න යි.2
වේ දැකථධෙුණ පු ාතුවඥවිෝ පිශවභ  ර්යනධ අතුවපනධ ථාමිපිශවභ  ර්ය
ා
ොයජ්ජපිශවභ  ර්ය ථඅයධනධට මව ෙටවනධ ය. ඉණ පපිශවභ ාර්ය කථඅථඅවෙකථුට ද් වනාෙටවනධ
ය. වර්යය්පිශවභ ාර්ය ර්වනව කථඅයනු කථඅම
ඉදිය නධ පෘර්ර්ධජන ථීෙනධතවයකථධ පරතය්වේෂා වකථාටව ථඅේපථ පිශවභ  ර් වකථවවඥ
නේ, ඔ ුවර්ධ පිශවභ  ර්ය කථෙප පිශවභ  ර්වයකථධ ද්, එය ඉණ ප පිශවභ  ර්යට පරතඅපෂ දවවිනධ
ආන ය ප්සු්භෝගය වේ. එදඳු ථීේනතයා නශෂ ථඞ්්ය්ාවය අ ඇතුළතධ ෙන
දවවිනධ ොයජ්ජ පිශවභ  ර්ය ව වේ ව ද් ෙනා අ “වේ ශඅෂාවයනධ යුකථධත ව යඅනධ
නශෂය”යඅ කථඅය යුතු.

1
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වේ ාතුවඥවිෝ පිශවභ  ර්යනධ අතුවපනධ ථාමිපිශවභ  ර්ය මව අර්ර ය. එදවවිනධ ඒ
ථාමිපිශවභ  ර්ය පරාර්ගනා කථපන භ අෂු විථඅනධ යට දැකථධෙුණ පු පරතය්වේෂා විිවයනධ පථධවිකථා
ෙළඳමිනධ පචාය ථනධනඅථධථඅත ථීය ථේපාද්නය කථළ යුතු. එවථධ කථපනුවයධ මව
කථෘතය්කථාිශ ෙනධවනධ යඅ.
ෙොවළධ මව යඅ.
“ප්ි ්ඩං විහොරං සයනොසනඤ්්්
ආප්ඤ්්් සංඝොටිරජූප්වොහනං,
සුත්වොන ධමමං සුග්තන ්දසිතං
සඞ්ඛොය ්ස්ව වරප්ඤ්්ඤ්සොව් ො”1
“ෙුද්ධශරොව වූ භ අෂු වතවේ ඒ ෙුුපන් විථඅනධ ෙොළ “ප්ටිසංඛෝයොනි්සො චිවරං
ප්ටි්ස්වති” යනාදිය  ෝමගය අථා පඅණ පධඩපාතය ද්, වි ාප, වථධනාථන, ා ථඅෙුපව පජථධ
ර්පව කථපන ජය ද් “යොව්දව ඉමස්ස ොයස්ස ිතියො යොප්නොය” යනාදීනධ පරතය්වේෂා
වකථාට පිශවභ  ර් කථපනධවනධ ය. (වම ර්ාර්ාවය අ ථඅේපථය මව ඇතුළතධ ය. ‘සංඝොටි’
යනධවනනධ චීෙප ද්, ‘පඅණ පධඩ’ යනධවනනධ පඅණ පධඩපාත ද්, ‘විහොර්සනොසන’ යනධවනනධ
‘ආප්’ යනධවනනධ ර්අානපචාය ද් ය දවවිනඅ.
තස්මොහි ප්ි ්්ඩ සයනොස්න ්
ආ්ප්් සංඝොටිරජූප්වොහ්න,
එ්තසු ධම්මසු අනූප්ලිත්්තො
භි ්ඛු යථො ්ප්ො ්ඛ්ර වොසුබින්ුප.”2
‘යේ ව යකථඅනධ පරතය්වේෂා වකථාටව පිශවභ  ර් කථපනධවනධ ද් එව යඅනධ ඒ භ අෂු
පඅණ පධඩපාත, ථයනාථන, චීෙප, පජථධ ර්පව කථපන ජ යන වේ ථඅේපථවය අ පඅයුේ පවත අ
දිය ය ය නධර් වමනධ වනා ඇවනධවනධ ය.
‘ ෝලන ලදධො ප්ර්තො අනුග්ගහො
ඛජ්්ජසු ්භොජ්්ජසු ් සොය්නසු,

1

ථු:නඅ: 61

2
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මත්තං ස ඡඤ්්ා සතතං උප්ට්ි්තො
ව ස්ස ආ්ලප්න රිහ් යථො”1
‘ථුර්ථු කථාවය අ වමපමාවර්නධ අනුර්ර වයනධ තධ ්ාද්ය් වභ  ජය්වය අ ා පවණි
ආදිය  ථායනීයවය අ නඅතප එළඹ ථඅි  ථඅ අ ඇතඅ ඒ භ අෂු වතවේ ෙණ පයට වදව තධ
එීවම අ වමනධ පමණ ප ද්නධවනධ ය.’ (යේ වථධ ෙරණ පවය අ වදව තධ එනධවනධ පමණ ප දැන
එා ද් එවථධ ආ ාපය ද් පමණ ප දැනව ෙළඳනධවනධ ය ය වථධයඅ.2
‘ න්තෝර ප්ුත්තමංසංව - අ ්ඛස්සබ්භඤ්්ජනං යථො,
එවං ආහසු ආහොරං - යොප්නත්ථොය‘මුචනි්තො’2
කථානධතාපවය අ පුතර මාඛශ වථධ, අකථුවප අ වතධ ීම වථධ තෘමධණ පාවයනධ අමුවඥිත
ෙව යවවපන පමණ පට අ ප ර්නධවනධ ය.
වේ පරතය්ය ථනධනඅශශරඅත ශීය පිශපණ පග කථළ දවේ අ භ ාර්අවනයය් ථඞ් පකථධඛිත
ථාමවණ පපයනධ ෙ නධවථධවර්ධ කථර්ාෙ දැකථධවිය යුතු. උනධෙ නධථධ මවනවිනධ පථධවිකථා ෙවළඳූ
වථධකථ. (උනධෙ නධවථධවර්ධ උොන ර්ාර්ාෙනධවර්නධ එය දැකථධකථ වකථඅ ය. ඒ වමවථධ යඅ.2
“උප්ජ්ෙෝයො මං භුඤ්්ජමොනං - සොලි ුරං සුනිබ්ෙුතං
මො ්හව ත්වං සොම් ර - ජිව්හං ෙෝප්සි අසඤ්්ඤ්්තො.
උප්ජ්ෙොයස්ස ව්්ො සුත්වො - සං්වගමලභිං තදා,
එ ොස්න නිසීතබත්වො - අරහත්තං අප්ොප්ුණිං
්සොහං ප්සුප්ු ්

සං ප්්්ප්ො - ්න්්දා ප් ් රසී යථො,

සබ්ෙොසව ප්රසු ්ඛී් ො - නත්ි දානි ප්ුනබ්භ්වො.”
‘එකථධ ද්ෙවථකථධ අ මවර්ධ උපාෝය්ායයනධ ෙ නධවථධ ඉතා නඅෙුණ පු වධථාවධ දතධ
ෙළඳන මා අමතා, “ථාමවණ පපය අථඛයත ෙව ෙළඳා දිය ෙ පුළු ධථා වනා ර්නු”යඅ කථී වථධකථ.

1
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2
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එො මම උපාෝය්ායයනධ ෙ නධවථධවර්ධ ොනය අථා ථඛවෙර්යට පවමිණිවයමි.
වකථවතකථධ ථඛවෙර්යට පවමිණිවයේ ද්, ඒ ආථනවය අ මව අඳ විෙථුනධ ෙඩා ප තධ වීමි.
ඒ මම පුනුරැථධ ථඳ වථධ පිශපණ පග මවනාපර් ඇතධවතමි. මවර්ධ ථඅයලු ආශරෙ ෂය
විණි. දැනධ මට පුනපවතධපතධතඅ නවත.
“්සසු මහ

ද ්ම්ලස - ෙවුප ් ුපරැ

ටැටි්ය්,

නුවණින් ප්ස්වි ො - සතරප්ස ව ඳන්්න්”1
ප්රතය්ය සන්නිුඃශරිත ශීලය සමප්ොදනය

යුතු විධියයි.

සතර සංවර ශීල විස්තරය නිමි්ය් ය.
්තුර්ඥවිධ ශීල විභොගය යි.

ප්ඤ්්්විධ සීල පඅළඅදඳ පරර්ම ප්ධාකථවය අ අර්ග අනුපථේපනධන ථීාදිය  ෙශවයනධ
ද්ත යුතු.

ප්රථම ප්ඤ්් ය
1. ප්සුයන්ත ප්ොසුසුද්ධි 2. අප්රීයන්ත ප්ොසුසුද්ධි 3. ප්සුප්ූ ්
4. අප්රොමට්ඨ ප්ොසුසුද්ධි 5. ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධි ප්ොසුසුද්ධි සීල.

ප්ොසුසුද්ධිඉ

. අනුපථේපනධනයනධවර්ධ ථී ර්ණ පනධ ෙශවයනධ වමවතකථව යඅ වකථළෙප ථ අත
දවවිනධ ප්සුයන්ත ප්ොසුසුද්ධි සීල නේ වේ. ෙොවළධ මව යඅ:- ප්ටිසමභිදා්යහි “ තමං
සුයන්ත ප්ොසුසුද්ධි සීලංඉ අනුප්සමප්ත්තොනං ප්සුයන්ත සි ්ඛොප්දානං ඉදං ප්සුයන්ත
ප්ොසුසුද්ධි සීලං”2 පිශයනධත පාිශථුද්ධි ථීය කථෙවවඥ ද් අනුපථේපනධනයනධවර්ධ - ථීමාථ අත

තථධථමා අ්ධව්පඅ ර්කථධ්ථධථ - පත්ථයනධවතා පිශකථධ්යඛ
වයානඅවථා පචාවෙකථධඛිත්වා - පි වථවෙර් පචාවය
1

2
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ශඅෂාපද් ඇතඅයෙුනධවර්ධ යේ ශීවයකථධ වේ ද්, එය පිශයනධත ප්ොසුසුද්ධි ථී නේ වේ, යනු
භ ාෙයඅ.
2. උපථේපනධනයනධවර්ධ ශී වමවතකථව යඅ වකථළෙපකථධ නවතඅ දවවිනධ අප්රීයන්ත
ප්ොසුසුද්ධි සීල නේ වේ.
ෙොවළධ මව යඅ:- ප්ටිසමභිදා්යහි “ තමං අප්සුයන්ත ප්ොසුසුද්ධිසීලංඉ
උප්සමප්න්නොනං අප්සුයන්ත සි ්ඛොප්දානං ඉදං ප්ටිසමභිදා්යහි අප්රීයන්ත ප්ොසුසුද්ධි
සීලං”1 යඅ. ‘අපීකයනධත පාිශථුද්ධි ථීය කථෙවවඥ ද් උපථේපනධනයනධවර්ධ - ථීමාථ අත
ශඅෂාපද් ඇතඅයෙුනධවර්ධ යේ ශීවයකථධ වේ ද්, එය අපිශයනධත ප්ොසුසුද්ධි ථී නේ වේ,
යනු භ ාෙයඅ.
වම අ ඇථඅය යුතධවතකථධ ඇතඅ.
“නෙවකථාි  ථ ථධථානඅ-අථීතඅඛ ථතවකථාි වයා
ප්ධාථඛ ථතථ ථධථානඅ-ජතධතඅඛථා ා පුනාපවප
එවත ථඛෙපවිනයා- ථේදුද්ධෝන පකථාථඅතා
වපයය්ාමුව්න නඅද්ධදිය ට්ඨඨා-ථඅකථධ්ා විනයථඛෙවප”2
යනු කථී ව යඅනධ උපථේපනධන ථී වමවතකථව යඅ පයය්ගනධත ථ අත වනා වේ ද්
කථුමකථධ ව යඅනධ අපිශයනධතය යඅ වම අ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ද් ර්ණ පනධ ෙශවයනධ එවථධ
පයය්ගයනධත ථ අත ෙුෙ ද්, නඅපෙවශධම ෙශවයනධ ථමාද්නධ ෙන දෙ ා ාභ , යථ, ්තඅ,
අඞ්ර්, ීවවිත ෙශවයනධ පයය්ගනධත ප අත දෙ ද් ථඳ ා එවථධ අපිශයනධත ප්ොසුසුද්ධි යඅ කථී
නඅථා ද්ත යුතු.
(නෙ වකථළ ද් ථධ එකථථඅය අථ වකථ ි  පනථධ ෂ ථතාවයකථධ විනය පඅටකථවය අ
විථධතප ෙශවයනධ ද්කථධෙන ද් ථඛෙප විනය ථඛ්ය්ාත ශඅෂාවෙ ෙුුපන් ෙ නධවථධ විථඅනධ
ෙොපන ද් යනු ර්ාර්ාෙනධ අ භ ාෙයයඅ.2
වේ අපිශයනධත ප්ොසුසුද්ධි ථීයට චීවරගුමෙ වොසි අමෙඛොද
වතපවනධවර්ධ ශීය ථාෝකථ කථළ යුතු. උනධෙ නධවථධ:-

1

ථ:පකථායඅනඅ 142

2

ථ:පකථායඅනඅ 142
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පටුන වෙත

“ධනං ්්ජ ්යො ප්න අඞ්ග්හතු
අඞ්ගං ්්ජ ජීවිතං ර ්ඛමෝනො
අඞ්ගං ධනං ජීවිතං ්ොප්ි සබ්ෙං
්්ජ න්රො ධමම මනුස්සරන්්නො”
යන ම ාපුපවම චිනධතාෙ ථඅ අකථපමිනධ ීවවිතශඛථවය අ ර් ශඅෂාපද් ෙය්තඅකථරමණ පය
වනා වකථාටව ඒ අපිශයනධත පාිශථුද්ධි ථීය මව නඅථා උපාථකථවයකථුවර්ධ පඅට උඩ නඛො
වර්න යනු දන වථධකථ ප තධ දෙට පවමිණිය .
( ථධතපාොදිය  ශීකපාඞ්ර් ව ධතුවයනධ ෝනය වද්නධවනධ ය. ීවවිතය පකථධවනධ ශීකපාඞ්ර්
වද්නධවනධ ය. ෝමගය ථඅ අකථපනධවනධ අඞ්ර් ෝන ීවවිත යන ථඅයධ වද්නධවනධ ය යනු
ර්ාර්ාවේ භ ාෙය යඅ.2

අමෙඛොද

මහොතිස්ස ්තරැන්වහන්්ස්

ල ්තබව චීවර ගුමෙ වොසී අමෙඛොද මහොතිස්ස නේ ථධර්විප වකථවනකථධ ෙ .
උනධෙ නධවථධ එකථධ ර්වඥභ අෂ කථාවයකථ දිය  ග මාර්ගයකථ ෙඩනා වථධකථධ පඅඬු පඅණිථ එකථධ
ර්මකථට පඅවිථඅ වථධකථ. එ අ දී උනධෙ නධවථධට භ අෂාෙ වනා වදුවණ පධ ය. කථධානධත ෙ
උනධෙ නධවථධ ඵලඅත ෙ එකථධ අඹ ර්ථකථධ යට ථඅ අධ වථෙවනධ ෙවතඅිශ ව ාතධ වථධකථ. ෙවීක
තවදු අඹ පඅළඅර්නධනට වකථවනකථධ වනා ෙ ව යඅනධ ෙළඳනධනට අෙකථාශ නවත. වනා
පඅළඅර්තධ වද්ධ ෙවළඳීම ආපතධතඅකථප දවවිනඅ.
වේ වේාවෙ අ එකථධ උපාථකථවයවකථධ එ අ පවමිණ පව එවථධ කථධානධත ෙව ෙවීක
වතපවනධෙ නධවථධ දැකථව අඹ පවනධ මිිශකථා වපෙවයධ ය. එයඅනු ර් උනධෙ නධවථධ ථුෙපතධ
වනා ෙ . ඉකථධය තඅ උපාථකථයාවණ ප උනධෙ නධවථධ පඅට උඩ නඛොවර්න ථඅය ර්මට වර්නව
ර්අය . අතපමඟ දී උනධෙ නධවථධ ථඅ අථනධ වදව තම ට මව අෙොද් වද්න වථධකථධ.
“න ප්ිතො නප්ි ්ත මොතො - න ාති නප්ි ෙන්ධ්වො,
්රෝත තොතබසං

ිචන්ං - සීලවන්තස්ස

ොර ං.”

‘වේ තවර්ධ පඅයා ද් වනා වේ. මේ ද් වනා වේ. නප ද් වනා වේ. දන්ෝු ද් වනා
වේ. ථීෙතධ දෙ ව ධතු වකථාට වර්න මව වේථා කථෘතය්යකථධ වකථවවඥ’ යයඅ ථඅතා එ අ මව
යමිනධ විද්ශගන ෙඩා ප තධ ෙ .
කථඅයන ද් මව යඅ.
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පටුන වෙත

“සං්වගං ජනයිත්වොන-සමමසීත්වොන ්යොනි්සො,
තස්ස ප්ිට්ිග්තො සන්්තො- අරහත්තං අප්ොප්ුණි.”
‘ථඛවේර් උපද්ො නුෙණිනධ ථනධමශගනය වකථාටව ඔ ුවර්ධ පඅට උඩ යනධවනධ මව
ප තධ දෙට පවමිණිවයධ ය, යනු භ ාෙයඅ.
3. කථය්ාණ ප පෘර්ර්ධජනයනධවර්ධ යේ ශීවයකථධ ඔපධ නවඟු ද්ප පඟ මිණි පවෙනකථධ
වමනධ, මනා ෙව පඅිශයේ කථළ ථධෙණියකථධ වමනධ උපථේපොවය අ පටනධ ඉතා පඅිශථඅර් ද්,
අකථුථයකථධ කථපනු තදා ථඅතනු පමණ ප මයකථඅනුර් විප අත ද්, ප තධ දෙට මව කථාපණ ප
වේ ද් ඒ එදඳු ශීය ප්සුප්ු ් ොප්ොසුසුද්ධි සීලය යඅ කථඅයනු වව..
ෙොවළධ මව යඅ:- ප්ටිසමභිදා්යහි- “ තමං ප්සුප්ු ් ප්ොසුසුද්ධිසීලංඉ ප්ුථුජ්ජන
ලය්ො
ොනං ුසලධමම යුත්තොනං ්ස ්ඛ ප්සුයන්්ත ප්සුප්ූර ොරීනං ෝය ්
ජීවි්ත ් අන්ප් ්ඛොනං ප්සුචන්ත්ත-ජීවිතොනං ඉදං ප්රීප්ු ් ො ප්ොසුසුද්ධි සිලං”1
පීකපුණ පධණ ප පාිශථුද්ධි ථීය කථෙවවඥ ද් කථය්ාණ ප පෘර්ර්ධජන-යනධවර්ධ විද්ශගනාාාපවය අ
වයදී ර්තධ - වථ්පිශයනධතවය අ පිශපපකථාීක විවශධමාිර්මවය අ විනා කථාය ීවවිත වද්කථධ අ
අවපධෂා අ අත- ඒ පඅණිථ මව ළ ීවවිත අතඅයෙුනධවර්ධ යේ ශීවයකථධ වේද් එය
ප්සු ් ොප්ොසුසුද්ධි සීල නේ වේ, යනු භ ාෙ යඅ. (“නාමපපප පිශචවේද්වය අ පටනධ කථුශ
ෝමග ථමාොනවය අ ව
පටනධ වර් තරභ ුෙ ද්කථධො පරෙෘතධත කථුශ ෝමග පරදන්ෝය
නශෂෝමගවය අ පව වරැ ථඅි  ව යඅනධ වථධ්පිශයනධත නමි වනාව ාතධ නශෂ ෝමගයනධ
පශධචිමානත වකථාටව ඇතඅ ෙ නශෂකථධප ෙ වෞකථඅකථ තරඅවිෝ ශඅෂාවෙ වථධ්පිශයනධත
නේ වෙතධ” යනු ප්ැර ුමෙො සන්න යි.2
මහොසඞ්ඝ ර ්ඛිතඉ භොගි්නයය් සඞ්ඝර ්ඛිත වතපෙපවනධවර්ධ ථී වම අ ා
ථාෝකථ කථළ යුතුයඅ.

මහොසඞ්ඝර ්ඛිත ්තරැන්වහන්්ස්
ථවටෙථධ ඉකථධ මව ර්අය ම ාථඞ් පකථධඛිත ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ අෙථාන කථාවය අ
මපණ ප ම්ධාකථවය අ ව ාතධ වථධකථ. භ අෂු ථඞ් යා “ඔද ෙ නධවථධ අිර්ත වාවකථාතධතප
ෝමග ඇතඅ වථධකථධ දැ” යඅ උනධෙ නධවථධ විාාළ . “මට වාවකථාතධතප ෝමග නවතව”යඅ
උනධෙ නධවථධ පඅළඅතුපව ර්නධ වථධකථ. ඒ ඇථු උනධෙ නධවථධවර්ධ උපථධර්ායකථ ළද්පව භ අෂු
කථඅයනධවනධ, ‘ථධොමීනඅ නුඹෙ නධවථධ පඅිශනඅේ වථධකථව’යඅ ාතධපථ වොවාථධ වයාතධතකථ
ම ජනයා රැථධෙ . නුඹෙ නධවථධ වර්ධ පෘර්ර්ධජන කථාකථරඅයාවයනධ ම තධ විපඅළඅථපවයකථධ
ෙනධවනධ ය”යඅ කථීවයධ ය. “ඇෙවතධනඅ මම වමවතධ දුර්නධ දැකථධකථවි වයධ විද්ශගනා වනා
1
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ෙවඩුවයමි. එවථධ නේ මා ෙඩා අඳුො අෙකථාශයකථධ වද්ේ” යයඅ උනධෙ නධවථධ කථී වථධකථ.
උපථධර්ායකථ භ අෂු උනධෙ නධවථධ ෙඩා අඳුො පඅටත නඅකථධමුවණ පධ ය. නඅකථධවමනධනා මව
වතපවනධෙ නධවථධ ප තධ දෙට පවමිණ ප අථුපව ර්වථීවමනධ ථඛ: ා කථළ වථධකථ. ථඞ් යා එ අ
රැථධ ෙව “ථධොමීනඅ වේ ථා මපණ ප වමාව ාවත අ ව වකථ තධතප ර්ුණ ප ඉපද්වීවම අ ඔද
ෙ නධවථධ ර්මධකථපයකථධ කථළ වථධකථව”යඅ කථී . “ඇෙවතධනඅ ර්මධකථප නේ මා වේ ඇථඅධව අ
ප තධ වීම වනා වේ. මම වතාපට මා කථළ ර්මධකථපය කථඅයනධවනමි. ඇෙවතධනඅ මම පවවිදිය 
ෙ කථාවය අ පටනධ මතකථ නවතඅ ෙව- වනා දැනව කථළ වද්යකථධ ථඅ අ වනාකථපමි. ර්මධකථප
නේ ඒය”යඅ කථී වථධකථ.

භොගි්නයය් සංඝර ්ඛිත ්තරැන්වහන්්ස්
උනධෙ නධවථධවර්ධ දපණ පුණ පු ෙ ථඛ පකථධඛිත වතපවනධ ෙ නධවථධ ද් පණ පථධ ෙථධ
කථාවය අ එවථධ මව ප තධ ෙ ු.
“අප්්ප්ස්සු්තොප්ි ්් ්හොති-සී්ලසු අසමොහි්තො
උභ්යන නං ගරහන්ති-සිල්තො ් සු්තන ්.”1
‘යවමකථධ ඉදිය නධ අධපශරවත ද්- ව ෙතධ උර්තධ ෝමග නවතධවතධ ද්, ශීවය අ ර් මනා
වකථාටව වනා පඅ අි වයධ ද් ඔ ුට ශීවයනධ ද්, ශරවතවයනධ ද් යන වද්කථඅනධ මව විඥ වය
ර් ගා වකථවපතධස
“අප්්ප්ස්සු ්තොප්ි ්් ්හොති - සී්ලසු සුසමොහි්තො
සීල්තො නං ප්සංසන්ති - නොස්ස සමප්ජ්ජ්ත සුතං
‘ඉදිය නධ යවමකථධ අධපශරවත ද්, ශීවය අ මනා ෙව පඅ අි වයධ ද් විඥ වය ඔ ුට
ශීවයනධ පථථතධ. ශරවතවයනධ ඔ ුට පරශඛථාවෙකථධ නවතධ.
“ෙහුස්සසු්තොප්ි ්් ්හොති-සී්ලසු අසමොහි්තො;
සීල්තො නං ගරහනම -නොස්ස සමප්ජ්ජ්ත සුතං”2

1
2
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‘ඉදිය නධ යවමකථධ ද ුශරවත ද්, ව ෙතධ ඇථ පඅපප වදාව ෝමග ඇතධවතධ ද්, ථීවය අ
මනා ෙව වනා පඅ අි වයධ ද් ඔ ුට විඥ වය ශීවයනධ ර්ප තධ. ඔ ුවර්ධ ශරවතය ද් තම ට
ව අනය්යනධට ව ථවප වනා එළෙයඅ.
“ෙහුප්ස්සු්තොප්ි ්් ්හොති-සී්ලසු සුසමොහි්තො;
උභ්යන නං ප්සංසන්ති - සීල්තො ් සු්තනව”
‘ඉදිය නධ යවමකථධ ද ුශරවත ද්, ශීවය අ ර් මනා ෙව පඅ අි වයධ ද් ඔ ුට විඥ වය
ශීවයනධ ද්, ශරවතවයනධ ද් යන වද්කථඅනධ මව පථථඅතධ.
ෙහුස්සුතං ධමමධරං - සප්්ප්ඤ්්ඤ්ං ෙුද්ධසොව ං
්න ්ඛං ජම්ෙොනදස්්සව- ් ො තං නින්තබතුමරහති
්දවොප්ි නං ප්සංසන්තී-බ්රහ්මුනො ප්ි ප්සංසි්තො.1
ද ුශරවත ෙ ෝමගෝප ෙ පරශාථේපනධන ඒ දුද්ධෝ ශරාෙකථයාට ජාේවදානද් නේ පනධ
නඅකථකථට වමනධ කථෙවපකථධ නඅනධො කථපනධනට ථමර්ග ද්, වද්විවය ද් ඔ ුට පරථඛථා කථපතඅ.
ව වතවේ දර ධමයා විථඅනුර් පථථධනා ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
4. නශෂයනධවර්ධ ශීය ද්ෘමධි  ෙශවයනධ පපාමවඥශනය වනා කථපන ද් දවවිනධ
අප්රොමට්ඨ ප්ොසුසුද්ධිසීලය යඅ කථඅයනු වව..
පි ථේභ අොවය අ:- “ තමං අප්රොමට්ඨ ප්ොසුසුද්ධිසීලංඉ ්සත්තන්තං ්ස ඛොනං
ඉදං අප්රොමට්ඨ ප්ොසුසුද්ධිසීලං”2 අපපාමට්ඨඨ පාිශථුද්ධි ථීය කථෙවවඥ ද්
ථපධතනශෂයනධවර්ධ යේ ශීවයකථධ වේ ද් එය අපපාමට්ඨඨ පාිශථුද්ධි ථී නේ වේ ය”යඅ
කථී .
පුර්ුජ්ජනයනධවර්ධ ව
සීලය යි ද්ත යුතුයඅ.

භ ෙ ෙශවයනධ අපපාමට්ඨඨ සීලය අප්රොමට්ඨ ප්ොසුසුද්ධි

ුටුමභිය ප්ුත්තතිස්ස වතපවනධවර්ධ ථීය වමනඅ.

ුටුමබිය ප්ුත්තතිස්ස ්තරැන්වහන්්ස්

1
2

අ:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 190
පි :ම: ාණ පකථර්ා 41
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ථවෙවතධ නුෙප තඅථථධ නේ වකථවළඹි පුතරවයකථධ ථතළඅථධ වකථළකථධ ෝනය වරැ පඅයා
පවවිදිය  ෙව අපණ පය්වය අ විථී ය. උනධෙ නධවථධවර්ධ ථව ද්පයාවර්ධ භ ායය්ගාෙ උනධෙ නධවථධ
මපනු ථඳ ා වථාපවනධ වමව යුො ය. වථාපව වර්ාථධ උනධෙ නධවථධ පඅිශෙපා ර්තධ .
“වතපඅ කථුමට අෙුදැ”යඅ විාාපා “නුඹ ෙ නධවථධ මපනු ථඳ ාය”යඅ කථී කථධ අ “කථුමකථධ පඅණිථ
දැ”යඅ අථා “ෝනය ථඳ ාය”යඅ කථී කථධ අ “ඇපයකථධ වර්න අද් එකථ රැයට මා වනාමපා
පනු වකථඅ දැ”යඅ ඇථ වථධකථ. “නුඹ ෙ නධවථධට වම අ ඇපෙනධවනධ කථෙවපකථධ දැ”යඅ ඔේ ු
කථීවේය. වතපවනධෙ නධවථධ ම තධ ර්කථධ වර්න තමනධෙ නධවථධවර්ධ ඌපව ඇට ය ඳැ වර්නව
“වේ ඇපය මඳ දැ”යඅ විාාළ වථධකථ. වථාපව නඅථවකථ ෙව ථකථධමනධ වකථළෙප ර්අනඅමව
ර්ථාවර්න ව ාතධ . වතපවනධෙ නධවථධ ඉෙථීවමනධ වේද්නාෙ මවඩව පෙතධො ථධෙකථීය
පිශශුද්ධි ශීය පරතය්වේෂා කථපන වථධකථධ පරීතඅ පරවම ද්ය්ය උපද්ො විද්ශගනා ෙඩා
අපවවනාද්ධර්මවය අ ප තධ දෙට පවමිණි වථධකථ. එදඳු ශීය නඅථා ප තධ දෙට
පවමිවණ පනධනට කථවමවතඅ වථධකථධ තමා මපනු ථඳ ා පවමිණි නාීකනධට වමවථධ කථී වථධකථ.
“උ්භො ප්ොදානි බින්තබත්වො - සංයමිස්සොමි ්වො අහං,
අට්ටියොමි හරොයොමි - සරොගමර ං අහං”
“මම වද්පා ය ඳැ වර්නව මඳ කථකථධ මා ිශනධනට ර්අවිථධෙමි. මම මවර්ධ
ථපාර්මපණ පයට පඅළඅකථුධ කථපමි’ ජ්ජා කථපමි” යනු ර්ාර්ාවේ භ ාෙයයඅ.
තෙද් එකථධතපා මහ්තර ් ්න ් ඉතා ර්අනධ ෙව ථඅයතඅනධ අ ප ෙළඳනධනට
පො අථමර්ග ෙව ථඅය මමවය අ මව ඔද වමාද වපපවනධවනධ ය. ඒ ර්ටු ළද්පව භ අෂු
නවමකථධ “වේද්වයකථඅ ීවවිතථඛථධකථාප ර්කථධය”යඅ කථී . එවිට ම වතපවනධ ෙ නධවථධ
ඇෙවතධනඅ මම දැනධ මවවපනධවනේ ථධෙර්ග ථවප දමි’ මට එ අ ථවකථවයකථධ නවත. එතකථුර්
ෙුෙතධ වේ ශීය ය ඳැ වර්න දන ථවප නේ ශඅෂා පරතය්ා්ය්ෘනය වකථාටව දන ර්අ අ
දෙ දඳුය”යඅ කථඅයා “ශීය ථමර් මව මවවපනධවනමි”යඅ එ අ මව ව ාතධ වථධකථධ ඒ වප ර්ය
මව ථමමශගනය කථපමිනධ ප තධ දෙට පවමිණ පව වමවථධ පරකථාශ කථළ වථධකථ.
“ඵුට්ඨස්ස ්ම අඤ්්ඤ්ත්රන ව්යොධිනො
්රෝගන ෙො හං ුපඛිතස්ස රැප්්ප්්තො,
ප්සුසුස්සති ඛිප්්ප්මිදං ්ලෙරං
ප්ුප්්ඵං යථො ප්ංසුනි ආත්ප් තං
අජඤ්්ඤ්ං ජඤ්්ඤ්සංඛොතං - අසුචිං සුචිසමමතං
නොනො ු ප් ප්සුප්ූරං - ජඤ්්ඤ්රිප්ං අප්ස්ස්තො.
ධීරත්ථු මං ආතුරං ප්ූති ොයං
Non-commertial Distribution
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ුපග්ගන්ධියං අසූචිං ව්යොධි ධමමං,
යත්ථප්්ප්මත්තො අධිමුචනිතො ප්ජො
හෝප්න්ති මග්ගං සුගතූප්ප්ත්තියො”
‘එකථධතපා ෙය්ාිවයකථඅනධ ෙවටුණ පු වේද්නාෙ කථපණ ප වකථාටව අතඅශයඅනධ ර්ශඛිත ෙ
විකථාපයට පතධ මාවර්ධ වේ ශීකපය අපවරැථඅනධ තවෙුණ පු - පථධ අ මකථධ වමනධ ාතධපථඅනධ
වියවනධවනධ ය.
අමවන ඥ  ෙ අඥ  නයනධ විථඅනධ මවන ඥ ය යඅ ර්නධනා ද්, අපඅිශථඅර් ෙ පඅිශථඅර්යයඅ
ථේමත වනාවයකථධ කථුණ පපවයනධ පඅපවණ පු, නුෙණ පවථඅනධ වනාදනධනා ට මවන ඥ 
පපපයකථධ වථධ ෙවටව න ආතුප ෙ, ර්ර්ගන්ෝ ෙ, අථුචි ෙ, ෙය්ාි ථධෙභ ාෙ ෙ වේ පතඅකථායට නඅ්දා වේො.
(තෙතධ වකථදඳු ෙ පතඅකථායකථට ද් යතධ 2 යේ පතඅකථායවයකථධ අ පාර් ෙශවයනධ පරමාද්යට
පවමිණි විවශධමවයනධ මුථපතධ ෙ, ථත්වවය ථධෙවඥවර් තධපතධතඅයට ව ධතු ෙ මාර්ගය, (ශීය2
පඅිශව ළා ර්නඅතධ ද්, එදඳු පතඅකථායට නඅ්දා වේො” යනු ර්ාර්ාෙනධවර්ධ භ ාෙයයඅ.
3. රහතන්්ග් ප්්ස්ෙුුපන්්ග් සමමොසමෙුුපන්්ග් ශීය ථඅයලු වකථවථධ විඩා
ථඛථඅඳීවමනධ පඅිශථඅර් ෙන දවවිනධ ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධි ප්ොසුසුද්ධි සීලය යඅ කථඅයනු වව..
ෙොවළධ මවයඅ :- ප්ටිසමභිදා්යහි : කථතමඛ පි පධපථධථද්ධි පාිශථුද්ධි ථීඛ
තථොගතසොව ොනං ඛී ොසවොනං ප්චන්් ෙුද්ධොනං තථොගතොනං අරහන්තොනං
සමමොසමෙුද්ධොනං ඉදං ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධි ප්ොසුසුද්ධි සීලං”1 යඅ අර්ග ථුර්ම යඅ.
ප්රථම ප්ඤ්්් ය නිමි්ය් ය.

ද්විතිය ප්ඤ්්් ය
1. ප ාණ ප 2. වෙපමණී, 3. වාතනා, 4. ථඛෙප, 3. අවීතඅකථධකථම ථී
. “ අිශ ඔතධතපධප කථපවණ පා අවාභ ාදී පරෝාන ෙ යේ කථුශ චිතධවතාතධපාද්වයකථඅනධ
පරාණ ප ාත පර ාණ පය කථපනු වව. ද් ඒ පරාණ ප ාත පර ාණ පය ශීනාවඥර්වයනධ ප්රහො
ශීල නේ වේ” අද්අනධනාද්ානාද්අය පඅළඅදඳ ෙව ද් මවථේ ය. මව අ ෙනා අ පධප ාණ පය යඅ
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පරාණ ප ාතාදිය ය වනාකථරැ වීකම විනා (අමුතු2 විවශධම ෝමගවයකථධ නවත. පරාණ ප ාතාදිය ය
වනා කථවරැ වීකම ඒ ඒ කථුශ ෝමගයනධට පඅ අටෙන අර්ගවයනධ උප්ධොර වෙයඅ. (ඒ එවථධ
මව යඅ :- පරාණ ප ාත පර ාණ පය නමතරී ආදිය  කථුශ ෝමගයනධට පරතඅමධඨය. අද්තධතාොන
පර ාණ පය
තය්ාර්ාදිය 
කථුශ
ෝමගයනධට
පරතඅමධඨායඅ2
පරාණ ප ාතාදිය ය
කථඅීකම
චිතධතථනධතානයාවර්ධ කථේපනයට ව ධතු වේ. ඒ වනාකථඅීකේ එවථධ චිතධතකථේපනය
වනාකථපන ව යඅනධ ථමාෝාන නේ වෙයඅ. වමවථධ ව යඅනධ යට දැකථධෙුණ පු උපෝාපණ ප ථමාෝාන ථඛ්ය්ාත ශීනාර්ගවයනධ ප්රහො ය ශීලය යඅ කථඅයන ද් දවේ ථවකථඅය යුතුයඅ.
2. එවථධ මව පරාණ ප ාතාදිය වයනධ ෙවළවකථධම ්ව්රමණී සීල නේ වේ.
3. පරාණ ප ාතාදිය යට පරතඅපෂ ෙ වචතනාෙ ්චනතනො සීල නේ වේ.
4. පරාණ ප ාතාදිය වයනධ ථඛෙප වීම - පරාණ ප ාතාදිය ය ථඅද්ධෝ විය වකථඅ මාර්ග ෙථාීම
සංවරසීල නේ වේ.
3. පරාණ ප ාතාදීනධවර්ධ අෙය්තඅකථරමණ පය - ථමාද්නධ ෙව ර්තධ ශඅෂාපද් ය ඳැ වනාීම
අවීතඅකථධකථම ථී නේ වේ. උපෝාපණ ප ථාමාෝාන ථඛ්ය්ාත ශීනාර්ගවයනධ වේ විපමණ ප,
වචතනා, ථඛෙප, අවීතඅකථධකථම ද් ථී ෙන ථවි  යට කථී නවයනධ ද්ත යුතුයඅ.
වේ ප ාණ පාදිය  ප්ධාවිෝ ථීය ප්ටිසමභිදා්යහි1 විථධතප කථපන දී. එ අ
ථඛෂඅපධත භ ාෙය වමවථධ ය.
“පාණ පාතඅපාත පර ාණ පය ප්හො
සීලය යඅ. පාණ පාතඅපාත විපමණ පය ්වරමණී
සීලය යඅ. පාණ පාතඅපාතයට විපවද්ධ ෙ වචතනාෙ ්්තනො සීලය යඅ. පාණ පාතඅපාත
ථඛාපණ පය සංවර සීලය යඅ. පාණ පාතඅපාත අෙය්තඅකථරමය අවිති ් ම සීලය යඅ.
අදිය නධනාොන, කථාමමිචඡාාාප, මුථාොද්, පඅථුණ පාොාා, ඵලපවථාොාා, ථේඵලපධපාප,
අභ අජ්ඣා, ෙය්ාපාද්, මිචඡාදිය ට්ඨි යන වමාෙුනධ පඅළඅදඳ ප ාණ ප, විපමණ ප, වාතනා, ථඛෙප,
අවීතඅකථධකථම ප ාණ පාදිය  ථී යඅ.
වනකථධ්ේමවයනධ කථාමචඡන්ද්යාවර්ධ ද්, අෙය්ාපාද්වයනධ ෙය්ාපාද්යාවර්ධ ද්,
ආවාකථථ්ධාවයනධ ථීනමිද්ධයාවර්ධ ද්, අවිකථධව්පවයනධ උද්ධෝචායාවර්ධ ද්,
ෝේමෙෙත්ථානවයනධ විචිකථඅචඡාවෙවර්ධ ද්, ාණ පවයනධ අවිජ්ජාෙවර්ධ ද්, පාවමාජ්ජවයනධ
අපතඅවයවර්ධ ද්, පරර්මෝය්ානවයනධ නීෙපණ පයනධවර්ධ ද්, ර්තඅයජ්ඣානවයනධ
විතකථගවිාාපයනධවර්ධ ද්, තතඅයජ්ඣානවයනධ පරීතඅයවර්ධ ද්, ාතුත්ථජ්ඣානවයනධ
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ථු්ර්කථධ්යනධවර්ධද්, ආකථාථාන්ධාායතන ථමාපතධතඅවයනධ පපපථ්ධා පි  ථ්ධා
නනතධතථ්ධාෙනධවර්ධ ද්, වි්ධාණ ප්ධාායතන ථමාපතධතඅවයනධ ආකථාථාන්ධාායතන
ථ්ධාෙවර්ධ ද්, ආකථඅ්ධා්ධායතන ථමාපතධතඅවයනධ වි්ධාණ ප්ධාායතන
ථ්ධාෙවර්ධ ද්, වනෙථ්ධා නාථ්ධායතන ථමාපතධතඅවයනධ ආකථඅ්ධා්ධායතන
ථ්ධාෙවර්ධ ද්, අනඅචාානුපථධථනාවයනධ නඅාචථ්ධාෙවර්ධ ද්, ර්කථධ්ානු පථධථනාවයනධ
ථු්ථ්ධාෙවර්ධ
ද්,
අනතධතානුපථධථනාවයනධ
අතධතථ්ධාෙවර්ධ
ද්,
නඅ.ය ොනුපථධථනාවයනධ නන්දිය යවර්ධ ද්, විපාර්ානුපථධථනාවයනධ පාර්යාවර්ධ ද්, නඅවපාෝානු
පථධථනාවයනධ තෘමධණ පාෙවර්ධ ද්, පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනාවයනධ ආොනයාවර්ධ ද්,
්යානුපථධථනාවයනධ නථ්ධාෙවර්ධ ද්, ෙයානුපථධථනාවයනධ ආය නයාවර්ධ ද්,
විපිශනාමානුපථධථනාවයනධ
ෝුෙථ්ධාෙවර්ධ
ද්,
අනඅමිතධතානුපථධථනාවයනධ
නඅමිතධතයාවර්ධ
ද්,
අපධපණි අතානුපථධථනාවයනධ
පණිියවර්ධ
ද්,
ථු්ධ්තානුපථධථනාවයනධ අභ අනඅවේථයාවර්ධ ද්, අිප්ධාෝේමවිපථධථනාවයනධ
ථාපාොනාභ අනඅවේථයාවර්ධද්, යර්ාභ ුතාණ ප ද්ථධථනවයනධ ථේවමා ාභ අනඅවේථයාවර්ධ ද්,
ආදීනොනු පථධථනාවයනධ ආයාභ අනඅවේථයාවර්ධ ද්, පි ථඞ්්ාෝේමානුපථධථනාවයනධ
අපධපි ථඞ්්ාෙවර්ධ ද්, විෙට්ඨටානුපථධථනාවයනධ ථඛවයාර්ාභ අ නඅවේථයාවර්ධ ද්,
වථාතාපතධතඅමර්ධර්වයනධ ද්ෘමධි ය ා ථ ජ ෙශවයනධ එකථධ ෙව ථඅි  වකථවධශයනධවර්ධ ද්,
ථකථොර්ාමිමර්ධර්වයනධ ඔාිශකථ වකථවධශයනධවර්ධ ද්, අනාර්ාමි මාර්ගවයනධ අණ පුප ර්ත
වකථවධශයනධවර්ධ ද්, අ ගතධ මාර්ගවයනධ ථකථ වකථවධශයනධවර්ධ ද් පර ාණ පය ප්හො සීලය
යඅ. විපමණ පය ්වරමණි සීලය යඅ. වචතනා ්්තනො සීලය යඅ. ථඛෙපණ පය සංවර සීලය
යඅ. අෙය්තඅකථරමය අවිති ් ම සීලය යඅ.
වමදඳු ථඅධ චිතධතයාවර්ධ අවිප්්ප්ටිසොරය (විපඅළඅථප වනා ෙන දෙ2 පඅණිථ ෙනධවනධ
ය. අවිපධපි ථාපය පරවම ද්ය පඅණිථ ෙනධවනධ ය. පරවම ද්ය ප්රිතිය පඅණිථ ෙනධවනධ ය. පරීතඅය
ප්ස්සද්ධිය (ථඛථඅදීම2 පඅණිථ ෙනධවනධ ය. පථධථද්ධිය වථාමනථධථය පඅණිථ ෙනධවනධ ය.
වථාමනථධථය සමොධි ආ්ස්වනය පඅණිථ-ථමාි ෙෘද්ධිය පඅණිථ-ථමාිා නවෙත ෙවී.ම
පඅණිථ-ථද්ධින්රඅයාදිය  නඅමධපතධතඅ පඅණිථ-ථමාි පිශමධකථාප පඅණිථ-ථමාි පිශොප පඅණිථථමාි පිශපවඥණ ප පඅණිථ ෙනධවනධ ය. එකථානධත නඅවෙගද්ය පඅණිථ-විපාර්ය පඅණිථ-නඅවප ෝය
පඅණිථ-ෙය්ාපථමය පඅණිථ-අභ අශා පඅණිථ-ථේවදාෝා පඅණිථ-නිවගො ප්ිණිස ෙනධවනධ යඅ1
(විථධතප කථපතධ ව ාතධ ඉතා අිකථ ව යඅනධ ථඛවෂප කථපන දී.2

ද්විතීය ප්ඤ්්් ය නිමි්ය් ය

1

පි : ම: ාණ පකථර්ා 44-45

80

Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

ථඅධ නේ කථඅම කථෙප අර්ගවයකථඅනධ “ථී” යයඅ කථඅයනු වව. ද් ථීයාවර්ධ කථධමණ ප
පථ, පචාුපට්ඨඨාන, පද්ට්ඨඨාන කථෙප ු ද් ථීවය අ ආනඅථඛථ කථඅම ශීය කථීෙවද්පපවේ
ද් යන පරශධන විථඳා නඅම කථපන ද්ධවද්ධ යඅ.
සීලය ිලිටි වන්්න් ් ්ස් ද සීලය ප්ිසුසිුප වන්්න් ් ්ස් දඉ යන පරශධන
දැනධ විථඳනු වව..
ශීය ්ණ පධඩවීවමනධ, ිර වීවමනධ, ථද වීවමනධ, කථධමාම වීවමනධ කථඅඅි  වේ.
අ්ණ පධඩ, අචිර, අථද, කථධමාමවයනධ පඅිශථඅර් වේ.
ශීලය ඛ ්ඩඉ ිරඉ සෙලඉ ල්මෝ වන්්න් වර ්හ්තුවලින් ද් ාභ , යථ, ාතඅ,
අඞ්ර්, ීවවිත අවපධකථධමා වකථාට ථී ථමාොනවයනධ ා ථපධතවිෝ නමර්ුන ථඛවයාර්වයනධ
ද් යන වමයඅනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:ථපධතාපතධතඅථධකථන්ෝයනධ අතුවපනධ යේ ආපතධතඅථධකථන්ෝවයකථ ආදිය වය අ ව
අනධතවය අ ව
ශඅෂාපද්වයකථධ යමකථු විථඅනධ ය ඳැපඅයන ද්ධවද්ධ ද්, ඔ ුවර්ධ ශීය
වකථළෙපප කථවී. ර්අය ෙථධතරයකථධ වමනධ ෙවයධ ඛ ්ඩශීල නේ වේ. ථපධතාපතධතඅථධකථන්ෝයනධ
අතුවපනධ යේ ආපතධතඅථධකථන්ෝවයකථ මෝය්වය අ ශඅෂාපද්වයකථධ යමකථු විථඅනධ ය ඳැපඅයන
ද්ධවද්ධ ද්, ඔ ුවර්ධ ශීය මවද් ථඅර්පව ෙ ෙථධතරයකථධ වමනධ ෙවයධ ිරශීල නේ වේ.
ථපධතාපතධතඅථධකථන්ෝයනධ අතුවපනධ යේ ආපතධතඅථධකථන්ෝවයකථ පඅළඅවෙළඅනධ ශඅෂාපද් වද්කථකථධ
තුනකථධ යමකථු විථඅනධ ය ඳැපඅයන ද්ධවද්ධ ද්, ඔ ුවර්ධ ශීය පඅට ව කථුථ ව නවඟඅ කථලු
පතු ආදිය  විථභ ාර් ෙණ පගවයනධ යුතධ (කථදප2 වද්නකථ වමනධ ෙවයධ සෙල - (කථදප2 ශී නේ
වේ. ථපධතාපතධතඅථධකථන්ෝයනධ අතුවපනධ යේ ආපතධතඅථධකථන්ෝවයකථ අතප අතප ශඅෂාපද්
යමකථු විථඅනධ ය ඳැපඅයන ද්ධවද්ධ ද්, ඔ ුවර්ධ ශීය අතප- අතප විථභ ාර් පව ව ඇතඅ තඅතධ
වද්නකථධ මනධ ෙවයධ ල්මෝ ශීල නේ වේ. වමවථධ ශීය ්ණ පධඩාදිය  ෙනධවනධ ාභ ාදිය 
ව ධතුවයනධ ර්තධ ශීය ඒ ාභ ාදිය ය තධ කථ ය ඳැ ීවමනඅ. (ථපධතාපතධතඅථධකථන්ෝ නේ :
ප්ොරොජි ඉ සඞ්ඝොතබ්සසඉ ථුල්ලචන්යඉ ප්ොචිත්තියඉ ප්ොටි්දසනීයඉ ුප ් ටඉ ුපබ්භොසිත යන
වේ යඅ.2
ථපධතවිෝ නමර්ුන ථඛවය ර්වයනුර් ශීය ්ණ පධඩ, ිර, ථද, කථධමාම ෙන දෙ
යට කථඅයන දිය . ඒ ථඳ ා ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ ෙොළ සූතරය වමවථධ ය.
. “ඉධ ෙරොහ්ම
එ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො සමමො ෙරහ්ම්ොරී
ප්ටිඡොනමෝනො න්හව ්ඛො මොතු ගෝමන සද්ධිං වයං වයසමොප්ත්තිං සමොප්ජ්ජතිඉ
අප්ි් ්ඛො මොතුගොමස්ස උචනඡොදනං නහොප්නං සමෙොහනං සොතබයතිඉ ්සො තදස්සෝදතිඉ
තන්නි ෝමතිඉ ්තන ් චිත්තිං ආප්ජ්ජතිඉ ඉදමප්ි ්ඛො ෙරොහ්ම
ෙරහ්ම්සුයස්ස
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ඛ ්ඩමප්ි ිද්දමප්ි ස්ලමප්ි මමොසමප්ි. අයං වුචන්ති ෙරොහ්ම අප්සුසුද්ධං ෙරහ්ම්සුයං
්රති. සංයුත්්තො ්මථූ්නන සං්යෝගන. න ප්සුමුචන්ති ජොතියො ජරො මර් න ්ප්-- න ප්සුමුචන්ති ුප ්ඛස්මො ති වදාමි.
2. ප්ුන ් ප්රං ෙරොහ්ම ඉ්ධ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ---්ප්--- න
ප්ි-සොතබයති. අප්ි ් ්ඛො මොතු ගෝමන සද්ධිං සඤ්්ජග්ඝතිඉ සං ීලතිඉ සං් ොයතිඉ ්සො
තදස්සෝදති - වදාමි.
3. ප්ුන ් ප්රං ෙරොහ්ම ඉ්ධ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ---්ප්--- න
- සං් ොයති. අප්ි ් ්ඛො මොතු ගොමස්ස ් ්ඛුං උප්නිජ්ෙොයති. ්ප් ්ඛති - ්සො වදාමි.
4. ප්ුන ් ප්රං ෙරොහ්ම ඉ්ධ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ---්ප්--- න
්ප් ්ඛති. අප්ි ් ්ඛො මොතුගොමස්ස සද්දං සු ොති ති්රො ුඩ්ඩො වො ති්රොප්ො ොරොවො
හසන්තියො වො භ න්තියො වො ගොයන්තියො වො ්රොදන්තියොවො ්සො - වදාමි.
5. ප්ුන ් ප්රං ෙරොහ්ම ඉ්ධ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ---්ප්--- න - ්රොදන්තියො වො අප්ි් ්ඛො යො නිස්ස තොනි ප්ුබ්්ෙ මොතුගෝමන සද්ධිං හසිත
ලප්ිත ී ිතො නිඉ තොනි අනුස්සරති. ්සො තදස්සො ්දති ---්ප්--- වදාමි.
6. ප්ුන ් ප්රං ෙරොහ්ම ඉ්ධ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ---්ප්--- න
අනුස්සරති. අප්ි් ්ඛො ප්ස්සති ගහප්ති වො ගහප්තිප්ුත්තං වො ප්ඤ්්්හි ොමගු් හි
ප්මප්්ප්ිතං සමඞ්හිභූතං ප්සු්ොරයමොනං ්සො තදස්සෝදති ---්ප්--- වදාමි.
7. ප්ුන ් ප්රං ෙරොහ්ම ඉ්ධ චන්්ො සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ---්ප්--- න
ප්සු්ොරයමොනං. අප්ි් ්ඛො අඤ්්ඤ්තරං ්දවනි ොයං ප්ණිධොය ෙරහ්ම්සුයං ්රති.
ඉමිනොහං සී්ලන වො ව්තන වො ත්ප්න වො ෙරහ්ම්සු්යන වො ්ද්වො වො භවිස්සොමි
්දවඤ්්ඤ්ත්රො වො ති. ්සො තදස්සො ්දති ---- ්ප් ---- ඉදං ප්ි ෙරොහ්ම ෙරහ්ම්සුයස්ස
ඛ ්ඩමප්ි ිද්දමප්ි සෙලමප්ි මමොසමප්ීති”1
වම අ ථඛෂඅපත භ ාෙය වමවථධ යඅ.
සප්්තනමථූනය

1

අ:නඅ: ථතධතකථනඅපාත 651
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. දරා ධමණ පය වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ තුම ථමය්කථධ
දර ධමාාිශ යයඅ පරතඅශා කථපනධවන මාර්ේ - (ථධතරීනධ2 ා ථමඟ වමෙුනධද්ේ වථධෙනය වනා
කථපතඅ. එතකථුර් ෙුෙතධ මාර්ේ විථඅනධ කථපනු දන ඇඟ ඉීේ, නව වවීේ, අතධ පා මවී.ේ
ඉෙථතඅ. ආථධොද්නය කථපතඅ. කථවමතඅ වෙතඅ. ථතුටු වෙතධ. දරා ධමණ පය වේ ෙනා අ
දර ධමායය්ගාෙට ්ණ පධඩ ද්, ිර ද්, ථද ද්, කථධමාම ද් වේ. දරා ධමණ පය ඔෙුනධ නමර්ුන
ථඛවය ර්වයනධ යුකථධත ෙව අපඅිශථඅර් දර ධමායය්ගාවය අ වථඅවපතඅයඅ කථඅය යුතු. ඔෙුනධ ජාතඅ
ජපා මපණ පාදිය වයනධ - ර්කථඅනධ වනාමිවද්නධනා යඅ කථඅයමි.
2. දරා ධමණ පය ෙවළඅ ර් වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ එවථධ
මාර්ේ ථමඟ වමෙුනධද්ේ වනා වථෙතඅ. ඔෙුනධ විථඅනධ කථපනු දන ඇඟ ඉීේ ආදිය ය ද්
වනා ඉෙථතඅ. එතකථුර් ෙුෙතධ ඔෙුනධ ථමඟ වකථවථධ ෙශවයනධ ථඅනාවථතඅ. වථධේ
කථපතඅ. මමත්වය කථපතධ. දරා ධමණ පය වේ ද් ෙනා අ දර ධමායය්ගාෙට ්ණ පධඩ ද්, ිර ද්, ථද
ද්, කථධමාම ද් ෙනධවනධ ය.
3. දරා ධමණ පය ෙවළඅ ර් වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ එවථධ
මාර්ේ ථමඟ වමෙුනධද්ේ, වථෙුේ, ඇඟ ඉලුේ, ඉෙථීේ, ථඅනාථීේ වනා වකථවපතඅ. එතකථුර්
ෙුෙතධ මාර්මුනධ ඇථඅනධ ඇථ පව වප දතඅ. දරා ධමණ පය වේ ද් ෙනා අ දර ධමායය්ගාෙට
්ණ පධඩ ද්, ිර ද් ථද ද්, කථධමාම ද් ෙනධවනධ ය.
4. දරා ධමණ පය ෙවළඅ ර් වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ එවථධ
මාර්ේ ථමඟ වමෙුනධද්ේ වථෙුේ, ඇඟ ඉලුේ, ඉෙථීේ, ථඅනාථීේ, ඇථඅනධ ඇථ පව වරැ
දවීේ වනා කථපතඅ. එතකථුර් ෙුෙතධ භ අතධතඅවයනධ පරාකථාපවයනධ පඅටත ථඅටව ථඅනාවථන කථර්ා
කථපන - ර්ායනා කථපන - ඬන - මාර්මවර්ධ ශ.ද්ය අථතධ. දරා ධමණ පය වේ ද් ෙනා අ
දර ධමායය්ගාෙට ්ණ පධඩ ද්, ිර ද්, ථද ද්, කථධමාම ද් ෙනධවනධ ය.
3. දරා ධමණ පය ෙවළඅ ර් වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ එවථධ
මාර්ේ ථමඟ වමෙුනධද්ේ වථෙුේ, ඇඟ ඉලුේ, ඉෙථීේ, ථඅනාථීේ, දවීේ, ඬ ඇථීේ
වනා කථපතඅ. එතකථුර් ෙුෙතධ වපප මාර්මුනධ ථමඟ කථළ ථඅනා, කථර්ා, කථරීඩා ථඅ අ කථපතඅ.
දරා ධමණ පය වේ ද් ෙනා අ දර ධමායය්ගාෙට ්ණ පධඩ ද්, ිර ද්, ථද ද්, කථධමාම ද් ෙනධවනධ
ය.
6. දරා ධමණ පය ෙවළඅ ර් වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ එවථධථ
මාර්ේ ථමඟ වමෙුනධද්ේ ආදිය ය වනා කථපතඅ. කථර්ා ද් ථඅ අ වනා කථපතඅ. එතකථුර් ෙුෙතධ
ප්ධාකථාමවයනධ ථමවඥපඅත ථමඞ්ර්ීභ ූත ර්ෘ පතීනධ ව ර්ෘ පතඅ පුතරයනධ ව දැකථ එය
- (ප්ධාකථාමය2 කථවමවතඅ වෙතඅ. දරා ධමණ පය වේ ද් ෙනා අ දර ධමායය්ගාෙට ්ණ පධඩ ද්, ිර
ද්, ථද ද්, කථධමාම ද් ෙනධවනධ ය.
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7. දරා ධමණ පය ෙවළඅ ර් වේ ව කථවය අ ඇතවේ ම ණ ප දමුණ පු වකථවනකථධ එවථධ
මාර්ේ ථමඟ වමෙුනධද්ේ වථෙුේ ආදිය ය වනා කථපතඅ. පථධකථේ ථවප විඳින ර්ෘ පතඅයකථු
ව ර්ෘ පතඅ පුතරයකථු ව දැකථව එය කථවමවතඅ වනා වෙතඅ. එතකථු ර් ෙුෙතධ එකථධතපා
දිය ෙය්නඅකථායකථධ පරාර්ගනා වකථාටව වර්න “මම වේ ශීවයනධ ව ෙරතවයනධ ව තපථඅනධ
ව දර ධමායය්ගාවයනධ ව පරථඅද්ධෝ වද්විවයකථධ ව අපරථඅද්ධෝ වද්විවයකථධ ව වෙේො”යඅ
දර ධමායය්ගාවය අ වථඅවපතඅ. දරා ධමණ පය වේ ද් ෙනා අ දර ධමායය්ගාෙට ්ණ පධඩ ද්, ිර ද්,
ථද ද්, කථධමාම ද් ෙනධවනධ ය.
වමවථධ ථපධතවිෝ නමර්ුනවයනධ ශීයාවර්ධ ්ණ පධඩාදිය  භ ාෙය ථඞ්ර්ර කථපන දැයඅ
ද්ත යුතුයඅ.

ශීලය අඛ ්ඩඉ අචනිරඉ අසෙලඉ අ ල්මෝ වන්්න්
්හ්තුවලින් ද

වර

ථෙගාකථාපවයනධ ශඅෂාපද් ය ඳ වනා ර්වනධම යස ය ඳුණ පු පරතඅකථමග කථපර්ත වකථඅ
ශඅෂාපද්ෙට පරතඅකථමග කථප ර්වනධම යස ථපධතවිෝ නමර්ුනවයනධ වියුකථධත වීම යස අනය්ෙතධ
වකථර ෝ, උපනා , මකථධ්, පාථ, ඉථධථා, මචඡිශය, මායා, ථාවඨයය්, ර්ේ , ථාපේභ ,
මාන, අතඅමාන, මද්, පමාද් යනාදිය  පාපෝමගයනධ වනා ඉපද්වීම ය. අපධපඅචඡතා,
ථනධතුිතා, ථධව්තාදිය  ර්ුණ ප උපද්වීම ය යන වේ ව ධතු ෙඅනධ ශීයාවර්ධ අ්ණ පධඩ,
අචිර, අථද, අකථධමාම භ ාෙය ෙනධවනධ ය.
යේ ථී වකථවනකථධ ාභ , යථ, ෝන, ාතඅ, අඞ්ර්, ීවවිත පඅණිථ පො වනා ය ඳ
රැකථව ර්නධනා ද්ධවද්ධ ද් පමා ෙපවද්කථඅනධ ය ඳුණ ප ද් යළඅ පඅළඅයේ කථරැ ර්නධනා ද්ධවද්ධ ද්,
නමර්ුන ථඛවය ර්යනධවර්නධ ව වකථර ෝ උපනා ාදිය  පාපෝමගයනධවර්නධ අනුප තවය ද්
ඒ ථීවය ථෙගපරකථාපවයනධ අ්ණ පධඩ, අචිර, අථද, අකථේමාථ ථීවය යයඅ කථඅයනු
වවදතධ. එදඳු ථීවය මව තෘමධණ පාොථත්වවයනධ මුද්න දවවිනධ භුිස්ස නේ වෙතඅ.
නුෙණ පවතඅයනධ විථඅනධ පථථධනා ද් දවවිනධ විඤ්්ුප්්ප්සත්ථ නේ වෙතඅ. තෘමධණ පා ද්ෘමධි 
විථඅනධ ථධපශග වනා කථළ දවවිනධ අප්රොමට්ඨ නේ වෙතඅ. උපාාප අවඥපණ පා ථමාි උපද්ෙන
දවවිනධ සමොධි සංවත්තනි නේ ද් වෙතධ. වමවථධ ව යඅනධ අ්ණ පධඩාදිය  භ ාෙය මව ශීයා
වර්ධ වොොන - (පඅිශථඅර් දෙ2 යයඅ ද්ත යුතු යඅ.

ද්විධ සීල ්වොදාන
වේ ථී වෙ ොනය - (ථීයාවර්ධ පඅිශථඅර් දෙ2 ෙනා අ ථී විපතධතඅවය අ ආදීනෙ
දැකථධම ය. ථීථේපතධතඅවය අ ආනඅථඛථ දැකථධම ය යන වද්යාකථාපවයනධ ථඅද්ධෝ වේ.

සීලවිප්ත්ති්යහි ආදීන්නව ැක ්ම
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“ප්ඤ්්චි්ම භි ්ඛ්ව ආදීන්නවො ුපස්සීලස්ස සීලවිප්ත්තියො”1 යනාදීනධ ෙොළ
නවයනධ ථීවිපතධතඅවය අ ආදීනෙ ද්ත යුතුයඅ. “ම වණ පනඅ ර්ථධථීයාවර්ධ
ථීවිපතධතඅවය අ වේ ආදීනෙ පවථකථඅ.
. “ම වණ පනඅ ථීවිපනධන ර්ථධථීයා පරමාද් ව ධතුවයනධ ම තධ ෙ වභ  ර්
ානඅයට පවමිවණ පනධවනධ ය. වේ ර්ශධශීයා වර්ධ ශී විපතධතඅවය අ පළමුෙන ආදීනෙය
යඅ.
2. “ම වණ පනඅ ථීවිපනධන - ර්ශධශීයාවර්ධ ාමකථ කථීතගතඅ ශ.ද්වයකථධ පවන
නඟඅනධවනධ ය. වේ ර්ශධශීයා වර්ධ ශී විපතධතඅවය අ වද්ෙන ආදීනෙය යඅ.
3. “ම වණ පනඅ ථීවිපනධන - ර්ශධශීයා ෂතරඅය පඅිශථකථට වේෙ යඅස දරා ධමණ ප
පඅිශථකථට වේෙ යඅස ර්ෘ පතඅ පඅිශථකථට වේෙ යඅස ශරමණ ප පඅිශථකථට වේෙ යඅ අවිථාපද් ෙව
මකථු ෙව එළවඹනධවනධ ය. වේ ර්ශධශීයා වර්ධ ශී විපතධතඅවය අ වතෙන ආදීනෙය යඅ.
4. “ම වණ පනඅ ථීවිපනධන - ර්ශධශීයා ථේමුඪ ෙව කථලුිශය කථපනධවනධ ය. වේ
ර්ශධශීයා වර්ධ ශී විපතධතඅවය අ ථඅේෙන ආදීනෙය යඅ.
3. “ම වණ පනඅ ථීවිපනධන - ර්ශධශීයා කථාදුනධ මපණිනධ මතු අපාවය අ
උපදිය නධවනධ ය. වේ ර්ශධශීයා වර්ධ ශී විපතධතඅවය අ පථධෙන ආදීනෙය යඅ.” (වේ ෙනා අ
ථතරයාවර්ධ භ ාෙය යඅ.2
තෙ ද් ර්ශධශීයා ථධෙකථීය ර්ශධශී භ ාෙය ව ධතු වකථාටව වද්ේ මිනඅථුනධට අපරඅය
ෙනධවනධ ය. ථ.පේථපවනධ විථඅනධ පඅළඅකථුධ දවවිනධ අනුශාථනා වනා කථළ යුතු ෙනධවනධ
ය. ර්ශධශීයනධට ර්වඥ ා කථපන කථධ අ වතවේ ර්කථධ ෙනධවනධ ය. ශීෙනධතයනධ පරශඛථා
කථපන කථධ අ විපඅළඅථප ෙනධවනධ ය. ණ ප ෙථධතරයකථධ වමනධ ර්ුණ පවයනධ ා ශීකපවයනධ
ර්ෙණ  ද්, ද්ෘමධටානුර්තඅයට පවමිවණ පනධනෙුනධට අපාය ර්කථධ එළෙන දවවිනධ ර්ශථපශග ද්, ද්නධ
වද්නධනෙුනධට ම තධ ඵල වනා කථපන ව යඅනධ අධපාවඥ ද් ෙනධවනධ ය. ේපවර් ර්ණ පනධ
ඉකථධමුණ පු අථචි ෙළකථධ වමනධ ර්ශවශ ෝය් ෙනධවනධ ය. ද්පට ද්, ෙවඩට ද්, වනා ර්ත වකථඅ
වථාව ානධ වපනව ධකථධ වමනධ ර්අ අකථමිනධ ද්, ම ණ පුෙමිනධ ද් දව වප ෙනධවනධ ය.
“මමතධ ර්ෙවයකථඅමි”යඅ වර් ර්ණ පයා අනු ෙව යන ර්රභ යකථු වමනධ වතවේ “භ අෂු” යයඅ
පරතඅශා කථපතධ භ අෂුවෙකථධ වනා ෙනධවනධ ය. ථඅයධනධට නෙීක පුපවමයකථු වමනධ නඅතඅ
උද්ධවේර් ෙනධවනධ ය. මළමිනඅයකථධ වමනධ ථඛොථයට ථුර්ථු වනා ෙනධවනධ ය.
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ද ුශරවතත්වාදිය වයනධ යුකථධත නමුර් දමුණ පනධ විථඅනධ වථාව ානධ ර්අනධන වමනධ ථ.පේථපවනධ
විථඅනධ වනා පඅදිය ය යුතු ෙනධවනධ ය. පප දැකථධවම අ අන්ෝයා වමනධ විවශධමාිර්මවය අ අභ ෙය්
ෙනධවනධ ය. පාජය්වය අ ථවවඩාධ වකථාලු වමනධ ථද්ධෝමගවය අ නඅපාථ ෙනධවනධ ය.
අග්ගි ්ඛ්න්ධොප්ම සූතර්යහි ෙොළ ර්කථට අමි ෙව ථඅි න දවවිනධ වතවේ ථුඛිතය යඅ
ථඅතනධවනධ නමුර් ර්කථධඛිතමව ෙනධවනධ ය.
ඒ එවථධ මව යඅ :ප්ධාකථාම ර්ුණ ප පිශවභ  ර්වය අ
ා ෙන්ද්නමානනාදිය ය වබීවම අ
ථු්ාථධොද්වයනධ ර්ිත ෙ ථඅතධ ඇතඅ ර්ථධථීයනට ඒ ව ධතුවෙනධ වවදන - ථඅ අෙන
පමවණ පනු ර් ෘද්ය තපධත වකථාටව උණ පු වධ නවඛවීමට තපේ ෙ අතඅ කථටුකථ ර්කථධ ද්කථධෙන
- ථෙගාකථාපවයනධ පරතය්ෂ කථමග විපාකථ ඇතඅ - “ප්සස්ථ ්නොතුම්හ භි ්ඛ්ව අමුං
මහන්තං අග්ගි ්ඛන්ධං ආතබත්තං සමප්ජ්ජලිතං ස්ජොතිභූතං ති. එවං භ්නත තං ිං
මඤ්්ඤ්ථ භි ්ඛ්ව!  තමං නු ්ඛො වරං යං අමුං මහන්තං අග්ගි ්ඛන්ධං ආතබත්තං
සමප්ජ්ජලිතං ස්ජොතිභුතං ආලිංගිත්වො උප්නිසි්දය් වොඉ උප්නිප්ජ්්ජයය් වොඉ යං
ඛත්තිය ඤ්්ඤ්ං වො ෙරොහ්ම
ඤ්්ඤ්ං වො ගහප්ති ඤ්්ඤ්ං වො මුුපතලුන හත්ථප්ොතබං
ආලිඞ්ගිත්වො උප්නිසි්දයය් වොඉ උප්නිප්ජ්්ජයය් වොඉ ති”1 යනොදීන්න් අග්ගි ්ඛ්න්ධොප්ම
සූතරය භගවත් ෙුුපරජො න්වහන්්ස් ෙොළ වථධකථ.
එ අ ථඛෂඅපධත භ ාෙය වමවථධ ය.
“එකථධ කථවකථ භගවත් ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ ්
වථධකථධ දිය ී නවවර්න ම ා ර්අනඅකථඳකථධ දැකථව මාර්ගවයනධ
පවවණ පේ අථධවන අ ෙවඩව අඳැ භ අෂනධ අමතා “ම වණ පනඅ
ෙොළ වථධකථ. භ අෂ ු “එවථධය ථධොමිනඅ ද්කථුේ ”යඅ කථීො ු

ෝසොල් ද්නේවෙ අ ථවිශථපන
ඉෙතධ ෙව එකථධ පවකථධ මුවකථ
වත ම ා ර්අනඅකථඳ ද්කථධන ුදැ”යඅ
ය.

“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් වත ම ා ර්අනඅ කථඳ ෙවළඳැ වර්නව අඳීම
ව නඅදීම ව ාඳ ද් මෘර් වමාවළාකථධ අතධ පා ඇතඅ ෂතරඅය කථනය්ාෙකථධ ව දරා ධමණ ප
කථනය්ාෙකථධ ව ර්ෘ පතඅ කථනය්ාෙකථධ ව ෙවළඳැ වර්නව අඳීම ව නඅදීම ව ාඳ ද්”
“ථධොමීනඅ ෂතරඅයාදිය  කථනය්ාෙකථධ ෙවළවඳැ වර්නව අඳීම ව නඅදීම වථාඳ ය. වත ම ා
ර්අනඅකථඳ ෙවළඳැ වර්න අඳීම ව නඅදීම ර්කථය.”
“ම වණ පනඅ මම වතාපට දැනුේ වද්මි. අපඅිශථඅර් ථවකථ කථටයුතු වථුපවේ ෙඅනධ
යුතධ - පඅළඅථනධ කථමගානධත ඇතඅ - අශරමණ ප ෙව ශරමණ පයයඅ පරතඅශා කථපන - අදර ධමාාීක ෙව
දර ධමාාීකයයඅ පරතඅශා කථපන - ඇතුළ කථුණ පු ෙ - වකථවළථධ ෙඅනධ වතතධ - ටර්තධ වකථවථධ
1
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පටුන වෙත

කථථට ඇතඅ ර්ථධථීයකථු වත ම ා ර්අනඅකථඳ ෙවළඳැ වර්නව අඳීම ව නඅදීම වථාඳ ය.
එයඅනධ ඔ ුට ෙනධවනධ මපණ පය ව මපණ පය තපේ ර්කථ ය. එයඅනධ ව ධ අපායට වනා
යනධවනධය. ම වණ පනඅ ර්ථධථී ෙව මෘර් වමාවළාකථධ අතධ පා ඇතඅ ෂතරඅයාදිය  කථනය්ාෙකථධ
ෙවළඳැ වර්නව අඳිවයධ නේ නඅදිය වයධ නේ එය උ ුට අ අත පඅණිථ - ර්කථධ පඅණිථ ෙනධවනධ
ය. එයඅනධ ව වතවේ මපණිනධ මතු අපායට යනධවනධ ය.
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් කථුමකථධ වථාඳ ද් දථේපනධන පුපවමයකථු
විථඅනධ ථේ මථධ න ප ඇට ථඅඳැ ඇටමිර්ලු ද්කථධො වපී ථඅි න වථධ ද්ෘඪ ෙ ෙධ
රැ වවණ පකථඅනධ ජඞ් ා වද්කථ වෙළා ඇදීම වථාඳ ද් ෂතරඅය දරා ධමණ ප ර්ෘ පතඅ
ම ාථායනධවර්ධ ෙවඳුම ඉෙථීම වථාඳ ද්” ‘ථධොමීනඅ ෙවඳුේ ඉෙථීම වථාඳ ය. ෙධ
රැ වණිනධ ජඞ්ර්ා වද්කථ වෙළා ඇදීම ර්කථ ය” ම වණ පනඅ මම වතාපට දැනුේ වද්මි. ෙධ
රැ වණිනධ එවථධ ජඞ් ා වද්කථ වෙළා ඇදීම වථාඳ ය. එයඅනධ ඔ ුට ෙනධවනධ මපණ පය ව
මපණ පය තපේ ර්කථ ය. එයඅනධ ව ධ අපායට වනා යනධවනධ ය. ම වණ පනඅ ර්ථධථී ෙව
ෂතරඅය දරා ධමණ ප ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධවර්ධ ෙවඳුේ ඉෙථීම අ අත පඅණිථ - ර්කථධ පඅණිථ
ෙනධවනධ ය. එයඅනධ ව වතවේ මපණිනධ මතු අපායට යනධවනධ ය.
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් දථේපනධන පුපවමයකථු විථඅනධ වතධ ථණ ප
ලූ තඅයුණ පු අඩයි වයකථඅනධ ළමවද් පව වීකම වථාඳ ද් ෂතරඅය දරා ධමණ ප ර්ෘ පතඅ
ම ාථායනධවර්ධ ඇඳිඅ ඉෙථීම වථාඳ ද්” ථධොමීනඅ ඒ ඇඳිඅ ඉෙථීම වථාඳ ය. තවධ
ථණ ප ලූ තඅයුණ පු අඩයි වයනධ ළමවද් පව වීකම ර්කථ ය” ම වණ පනඅ මම වතාපට දැනුේ
වද්මි. එ දඳු අඩයි වයනධ ළමවද් පව වීකම වථාඳ ය. එයඅනධ ඔ ුට ෙනධවනධ මපණ පය ව
මපණ පය තපේ ර්කථ ය. එයඅනධ ව ධ අපායට වනා යනධවනධ ය. ම වණ පනඅ ර්ථධථී ෙව
ෂතරඅය දරා ධමණ ප ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධවර්ධ ඇඳිඅ ඉෙථීම අ අත පඅණිථ - ර්කථධ පඅණිථ
ෙනධවනධ ය. එයඅනධ ව වතවේ මපණිනධ මතු අපායට යනධවනධ ය.
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් දෙතධ පුපවමයකථු විථඅනධ ර්අනඅ වර්න දිය අවයන
යපටයකථඅනධ ඇඟ වෙළාීම වථාඳ ද් ෂතරඅය, දරා ධමණ ප, ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධ
ථවදැ වවයනධ වද්න ථඅෙුපව පිශවභ  ර් කථඅීකම වථාඳ ද්” – (වථථධථ යට කථී වථධ ය.2
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද්” දථේපනධන පුපවමයකථු විථඅනධ ර්අනඅ වර්න
දිය අවයන යකථඩ අඬුෙකථඅනධ මු්ය විෙෘත වකථාටව වතාධ, මුෙ, දිය ෙ, උර්ුප, පපු ද්ො අතුණ පු
අතුණ පු ද නධ දව වප යන වථධ ඇවිළ ර්තධ වාව ා ර්ුළඅ මු්වය අ ද්මා ීේ වථාඳ ද්
ෂතරඅය, දරා ධමණ ප, ර්ෘ පතඅ, ම ාථායනධ ථවදැ වවයනධ වද්න පඅණ පධඩපාතය ෙවළඳීම
වථාඳ ද්” – (වථථධථ යට කථී වථධ ය.2
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් දථේපනධන පුපවමයකථු විථඅනධ වතධ ථණ ප
ලු තඅයුණ පු අඩයි යකථඅනධ ළමවද් පව වීකම වථාඳ ද් ෂතරඅය දරා ධමණ ප ර්ෘ පතඅ
ම ාථායනධවර්ධ ඇඳිඅ ඉෙථීේ ද් වථාඳ ද්” ථධොමිනඅ ඒ ඇඳිඅ ඉෙථීම වථාඳ ය. වතධ
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ථණ ප ලූ තඅයුණ පු අඩි වයනධ ළමවද් පව වීකම ර්කථ ය” ම වණ පනඅ මම වතපට දැනුේ වද්මි.
එ දඳු අඩයි වයනධ ළමවද් පව වීකම වථාඳ ය. එයඅනධ ඔ ුට ෙනධවනධ මපණ පය ව
මපණ පය තපේ ර්කථ ය. එයඅනධ ඔ ු අපායට වනා යනධවනධ ය. ම වණ පනඅ ර්ථධථී ෙව
ෂතරඅය දරා ධමණ ප ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධවර්ධ ඇඳිඅ ඉෙථීේ අ අත පඅණිථ - ර්කථධ පඅණිථ
ෙනධවනධ ය. එයඅනධ ව වතවේ අපායට යනධවනධ ය.”
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් දෙතධ පුපවමවයකථු විථඅනධ ර්අනඅ වර්න
දිය අවථන යපටකථඅනධ ඇඟ වෙළාීම වථාඳ ද් ෂතරඅය, දරා ධමණ ප, ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධ
ථවදැ වවයනධ වද්න ථඅෙුපව පිශවභ  ර් කථඅීකම වථාඳ ද්” – (වථථධථ යට කථී වථධ කථ.2
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද්” දථේපනධන පුපවමයකථු විථඅනධ ර්අනඅ වර්න
දිය අවථන යකථඩ අද්ධුෙකථඅනධ මු්ය විෙෘත වකථාටව වතාධ, මුෙ, දිය ෙ, උර්ුප, පපු ද්ො අතුණ පු
අතුනුද තධ දව වප යන වථධ ඇවිළඅ ර්තධ වාව ා ර්ුළඅ මු්වය අ ද්මා ීේ වථාඳ ද්
ෂතරඅය, දරා ධමණ ප, ර්ෘ පතඅ, ම ාථායනධ ථවදැ වවයනධ වද්න පඅණ පධඩපාතය ෙවළඳීම
වථාඳ ඳ” – (වථථධථ යට කථී වථධ කථ.2
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් දථේපනධන පුපවමයකථු විථඅනධ අථ ව කථඳ
ව අධො වර්න ර්අනඅ වර්න දිය අවථන ඇවඳකථ ව පුටුෙකථ ව ාොීම ව
අඳුවීම
වථාඳ ද් ෂතරඅය, දරා ධමණ ප, ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධ ථවදැ වවයනධ වද්න ඇඳ පුටු
පිශ පණ පය කථඅීකම වථාඳ ද්” (වථථධථ යට කථී වථධ කථ.2
“ම වණ පනඅ වතාපඅ කථුමකථධ ථඅතේ ද් දථේපනධන පුපවමයකථු විථඅනධ පා උඩු
වකථාටව අථ යි  වකථාටව අධො වර්නව ර්අනඅ වර්න දිය අවථන වා කථුේභ අවයකථ වපණ ප
නඟමිනධ ෙිශනධ ෙප උඩ යට ථපථ යන වථධ ව ළාීම වථාඳ ද් ෂතරඅය, දරා ධමණ ප,
ර්ෘ පතඅ ම ාථායනධ ථවදැ වවයනධ වද්න වි ාපවයකථ විථීම වථාඳ ද් (වථථධථ යට කථී
වථධ කථ.2
“ම වණ පනඅ වතාප විථඅනධ “අප යේ වකථවනකථුනධවර්ධ චීෙප පඅණ පධඩපාත, වථධනාථන
ර්අනධපථ වදව තධ පඅිශකථප ෙළඳමු ද්, ඔෙුනධවර්ධ ඒ උපකථාප අප විථඅනධ ම තධ ඵල
ම ානඅථඛථ කථළ යුතු ය. අපවර්ධ ම ණ පුෙේ ද් ෙඳ වනා වකථාට ථඵලකථප ර්ත යුතුය’ යඅ
අකථධමිය යුතු ය. ම වණ පනඅ ආතධමාර්ගය ව පපාර්ගය ව උභ යාර්ගය ව දනධන ු
විථඅනධ අපරමාද්වයනධ ථේපාද්නය කථප ර්ත යුතු යඅ” (වේ ථතරය වද්ධශනා කථපතධ ථවටකථධ
පමණ ප භ අෂනධවර්ධ මු්වයනධ උණ පු වධ නවඛවර්ධ ය. ථවටකථධ පමණ ප භ අෂ ු “ර්මධකථපය
ථධොමීනඅ අතඅ ර්මධකථපය ථධොමිනඅ” යඅ ශඅෂා පරතය්්ය්ාන වකථාටව ර්අ අ ෙ . ථවටකථධ පමණ ප
භ අෂ ු ප තධ ෙ .2

88

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වම අ ෙධ රැ වනධ, තඅයුණ පු අඩයි , යපට, යර්ුළඅ, යකථඩ ඇඳපුටු, යකථුළු උපමා
ෙඅනධ අභ අොද්න, අ්ධජීකථමග, චීෙප, පඅණ පධඩපාත, ඇඳපුටු, වි ාප පිශවභ  ර්වයනධ ෙන
ර්කථධ ද්කථධො ෙොළ වථධකථ.
එදවවිනධ මතු දැකථධවෙන පිශදිය  ද් ශීලවිප්ත්ති්යහි ආදීන්නව දැකථධකථ යුතු.
(ගොථොවන්්ග් භොවය.)
ර්අනඅකථඳ ෙවළඳ ර්වනධවමනධ ෙන ර්කථට ෙඩා අිකථ ර්කථධ වද්න කථටුකථ විපාකථ ඇතඅ
කථාමථු්ය වනා පන ර්ශධශී ම ණ ප ට ථවපවයකථධ වකථායඅනධ ද්
ද්ෘඪ ෙ ෙධ රැ වනඅනධ ර්වථීවමනධ ෙන ර්කථට ෙඩා අිකථ ර්කථට ව ධතු ෙන ෙවඳුේ
ඉෙථීවම අ ර්ශධශී ට කථෙප නේ ථුෙවයකථධ ද්
තඅයුණ පු අඩයි වයනධ ප පන ර්කථට ෙඩා අිකථ ර්කථට ව ධතු ෙන ථවදැ වෙතුනධවර්ධ
ඇඳිඅ ඉෙථීවම අ ර්ශධශී ට කථෙප ථවවපකථධ ද්
යමකථු විථඅනධ වදාව කථකථධ නඅපවය අ ර්අනඅ වර්න දිය අවයන යෙට ප ථධ විඳිය
යුතු ද්, ඒ ර්ශධශී ට චීෙප පිශවභ  ර් ථු්ය නේ කථඅම.
යමකථු විථඅනධ වදාව කථකථධ ර්අනඅ වර්න දිය අවයන යෙට ර්අළඅය යුතු ද්, ඒ ර්ශධශී
ට මෝුප ද් ෙ පඅණ පධඩපාතය ළා ළ විථ ෙවනධවනධ ය.
ර්අනඅ වර්න දිය අවයන අවයාම්ධා ර්ශ්වය යමකථු වපළතධ ද්, ඒ ර්ශධශී
ථේමත ද් ම්ධාපීඨපිශවභ  ර්ය ර්ශ් මව ෙනධවනධ ය.

ට ථු්

යමකථු විථඅනධ ර්අනඅ වර්න දිය අවයන වාව ාකථුඹු මවද් විථඅය යුතු ද්, ඒ ර්ශධශී
ට ශරද්ධෝාවද්ය ෙ වි ාපවය අ කථෙප නේ නඅොථ පතඅවයකථධ ද්
්ලෝ ස්වොමින් ෙ නධවථධ යවමකථුට නඅ්දා කථපන වථධකථධ “ථඛකථථධථපථමාාාපය,
කථථේදුජාතකථය, අෙථධථුතය, පාපය, අවනධතාපතඅය” යඅ ෙොළ වථධකථධ ද්ඒ ශරමණ ප වනා ෙ ශරමණ පවේමෝාීක ෙ - අභ ාර්ය්ෙතධ ෙ - ර්ුණ ප කථවඩුණ පු - ර්ුණ ප
තුොළ ෙුණ පු ආතධමය ෝපනධනා ෙ - ර්ශධශීයාවර්ධ ීවවිතයට නඅ්දා වේො.
මණ පධඩනකථාමී ු අථචි වමනධ කථුණ පප වමනධ ශීෙතධ ථතධ පුපවමවය යමකථු ර්පව
කථපතධ ද්, ඒ ර්ශධශීයාවර්ධ වමවාෙ ීවවිතය කථුමට ද්
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කථඅථඅ ය වයකථඅනධ වනා මිර්ණ පු - ථඅයලු අිර්ම ථු්ෙඅනධ මිර්ණ පු - පඅයාලූ ථධෙර්ගොප
ඇතඅ - අපාය මාර්ගයට ආපපඪ ෙ කථාපවණිකථ ජනයාවර්ධ කථපවණ පාෙට භ ාජන ෙ ර්ශධශීයා
දඳු අවනකථකථධ නේ කථෙවවඥ ද්
වමවථධ ුපශ්ශීලයෝග් ්දෝ් අවනධකථවිෝයඅස
වේ ආදිය ය ථකථා ශීලවිප්ත්ති්යහි ආදීන්නව ැක ්්මන් ශීවෙ ොනය ථඅද්ධෝ වේ.
වමයට පරතඅපෂ ෙශවයනධ ශීල සමප්ත්ති්යහි ආනිසංස දැකථධවමනධ ද් ශීවෙ ොනය ථඅද්ධ
වේ.
තෙද් ශීලසමප්ත්ති්යහි ආනිසංස වමවථධ ද් ද්ත යුතුයඅ.
(ර්ාර්ාෙනධවර්ධ භ ාෙය2
යවමකථුවර්ධ ශීය නඅමග ෙනධවනධ ද්,
වෙනධවනධ ය. ඔ ුවර්ධ පරෙරජය්ාෙ ද් ඵලෙතධ ය.

ුවර්ධ පා ථඅෙුපව ෝවීකම පරථාද්ජනකථ

‘ අපව කථපා අන්ෝකථාපය වමනධ ශුද්ධෝ ශී භ අෂ ුවර්ධ
භ ය වනා එළවඹනධවනධ ය.”

ෘද්ය කථපා අතධතානුොොදිය 

“ර්ුෙවන අ ාන්රයා පරභ ා ථේපතධතඅවයනධ වමනධ තවප වෙවන අ ශීෙතධ භ අෂු
ශීථේපතධතඅවයනධ දදළනධවනධ ය.”
“ශීෙතධ භ අෂු ුවර්ධ කථායර්න්ෝය ද් වද්වියනධට පරඅයඛකථප ෙනධවනධ ය. ශීර්න්ෝය
ර්වන කථඅයනු කථඅම ”
“නර්ප මධඅකථාදිය  ථඅයලු ර්න්ෝ ජාතීනධවර්ධ ථුර්න්ෝය අභ අභ ෙනය වකථාටව ශී
ථුර්න්ෝය ථඅයලු දිය කථධ අ අපරතඅ ත ෙව මනධවනධ ය.
“ශීෙතධ ු වකථවප අ කථළ ථධෙධප කථරඅයා ද් ම තධ ඵල ෙනධවනධ ය. එව යඅනධ
ථීෙනධතයා පජාථතධකථාපයනධට භ ාජනයඅ.”
“වේ ආතධම භ ාෙවය අ ෙන ෙෝදන්ෝනාදිය  උපරෙවය ථීෙනධතයා වනාවපළතඅ.
ඒ ථීෙනධතයා පපවාෙ ර්ශ්යනධවර්ධ ම ද් කථණ පනධවනධ ය.”
“මනුමය්යනධ අතප ඇතඅ තාකථධ ථවප ද්, වද්වියනධ අතප ඇතඅතාකථධ ථවප ද්
කථවමවතඅෙතධ ව ාතධ ථීෙනධතයාට ර්ගභ  වනා වේ.”
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“අතය්නධත ශානධත ෙ යේ නඅෙගාණ ප ථේපතධතඅවයකථධ වේ ද්, ථීෙනධතයා වර්ධ ථඅත
ඒ නඅෙනධ ථවප කථපා මව දිය ෙනධවනධ ය.”
“නුෙණ පවතධවතධ ථඅයධ ථවපතට මුධ ෙ ශීවය අ වමවථධ අවනධකථාකථාප විථධතප ෙ
ආනඅථඛථ පරකථාශ කථපනධවනධ ය.”
“වමවථධ ථකථනධන ුවර්ධ ථඅත ශීවිපතධතඅවයනධ උද්ධවිර්ධන ෙව ශීථේපතධතඅයට
නවවමයඅ. එව යඅනධ යවර් කථධත ශී විපතධතඅවය අ ආදීනෙ ද් ශී ථේපතධතඅවය අ
ආනඅථඛථ ද් දැකථව ථෙග වපරධමවයනධ ශීවොොනය කථප ර්ත යුතුයඅ.
“සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා” යනාදිය  ර්ාර්ාවය අ ශීලඉ සමොධිඉ ප්රඥා
මු්වයනධ ෙොළ විශුද්ධිමොගග්යහි ශීලය වමවතකථඅනධ විථධතප කථපන ද්ධවද්ධ ය.
ථජ්ජන පරවම ද්ය පඅණිථ කථළ විශුද්ධිමාර්ගවය ර්
ශීලනි්දගශ නම ප්රථම ප්සුචන්ේද යි.
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සිංහල විශුද්ධිමාර්ගය
ධුතාඞ්ර් නිර්කද්්ශය
න්මො භගව්තො සමෙුද්ධස්ස
“අප්්ප්ිචනඡතො සන්තුිතොතබ ර්ුණ පවයවනධ ශීය පඅිශථඅර් ෙනධවනධය”යඅ යට
ශීලනි්දගශ්යහි ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. ශී ථමාද්නධ ෙව ර්තධ වය ර්ී ු විථඅනධ අපධපඅචඡතා දිය 
ර්ුණ පයනධ මවවනවිනධ ථේපාද්නය කථපනධනට නේ ධුතොද්ධග ථමාද්නධ විය යුතුය. ධුතොද්ධග
ථමාද්නධ ෙ කථ ම ඔ ුවර්ධ ශීය අපධපඅචඡතා, ථනධතුිතා, ථධව්-පඅවෙකථ-අපායවිිශයාපේභ -ථුභ පතාදිය  ර්ුණ ප නමවතඅ ජවයනධ ම වථධදී වර්ාථධ පඅිශථඅර් ෙනධවනධ ය. ෙරත
ථේපාද්නය ෙනධවනධතධ ඔ ුට ම ය. එවථධ ශීවයනධ ා ෙරතවයනධ පඅිශථඅර් වථඅීකේ
ඇතධවතධ ම ප්ුරො
ආයය්ගවංශ තු්නහි පඅ අටා භ ාෙනා පාමතා ථඛ්ය්ාත සතරවන
ආයය්ගවංශයට පවමිණීමට ථුර්ථධවථකථධ ෙනධවනධ ය. එ දවවිනධ දැනධ ධුතොඞ්ග ථොව
ද්කථධෙේ .
භ ර්ෙතධ දුර්නධ ෙ නධවථධ විථඅනධ ව කථාමිමය වරැ පඅයා කථාය ීවවිත වද්කථධ අා
නඅපවපෂ ෙව අනුව ම පරතඅපොෙ දා ර්නධනට කථවමවතඅ කථුද්පවෙනධ උවද්ථා ධුතොඞ්ග
්ත් ස ් අනුද්නධනා ද්ධවද්ධ ය. ඒ
්ත් ස් ධුතොඞ්ග නේ
1.
3.
5.
7.
ස.
11.
13.

ප්ංසු ුලි ඞ්ගය
2. ්තවී්සු ඞ්ගය
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ගය
4. සප්දානවොසු ඞ්ගය
එ ොසනි ඞ්ගය
6. ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ගය
ඛලුප්චනඡොභත්ති ඞ්ගය
ස. ආරඤ්්ඤ්ි ඞ්ගය
රැ ්ඛමූලි ඞ්ගය
10. අ්ෙහො ොසි ඞ්ගය
්සොසොනි ඞ්ගය
12. යථොසන්ථති ඞ්ගය
නනසජ්ජි ඞ්ගය යන වමා ු යඅ.

වේ ෝුතාඞ්ර් ෙනා අ අර්ග ෙශවයනධ ද්, ෂණ ප -පථ-පචාුපට්ඨඨාන - පද්ට්ඨඨාන
ෙශවයනධ ද්, ථමාොන ෙශවයනධ ද්, විෝාන ෙශවයනධ ද්, පරවභ ධද් ෙශවයනධ ද්, වභ ධද්
ෙශවයනධ ද්, ආනඅථඛථ ෙශවයනධ ද්, මතු විනඅශධාය කථපනු වව.. එවථධ ම කථුශතරඅකථ
ෙශවයනධ ද්, ෝුතාදිය  විභ ාර් ෙශවයනධ ද්, ථමාථ ෙය්ාථ ෙශවයනධ ද්, විනඅශධාය කථපනු
වව..
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ධුතොඞ්ගයන්්ග් අථග විනිශ්්ය
. පඛථුකථුඅකථඞ්ර්ය - පඛථු නේ වීි වථාව ානධ කථථ වර්ාඩ ආදිය ය අතුවපනධ
යේ කථඅථඅ තවවනකථ පථධ ය. ඒ පඛථනධ අ කථුයකථධ-ඉෙුපකථධ වමනධ පෙතධවනධ පඛථුකථූය.
වම අ ඉෙුපකථධ වමනධ පවෙවතධම නේ උථධ ෙව තඅබීම ය. (පථධ මතුවය අ ඉෙුපකථධ වමනධ ෙවීක
තඅවදන වද්ය පඛථුකථූය යඅ කථී වථධ ය. “පඛථුථුකථූමිා-පඛථුකථූඛ” යනු විර්ර ොකථය්යඅ.2
තෙ ද් යමකථධ පථධ වමනධ පඅළඅකථුධ දෙට පවමිවණ පනධවනධ ද්, එ ද් පඛථුකථූය යඅ
කථඅයනු වව.. වේ අර්ග පෂවය අ පඛථු කථු උ යයඅ පද්වාඡද් කථළ යුතු. පඛථු නේ
පථධ. කථු නේ කථුචිත - පඅළඅකථුධ. උ නේ පවමිණීම. “පඛථු විය කථුාිත භ ාෙඛ උතඅ
ර්චඡතීතඅ පඛථුකථූඛ” යනු එ අ විර්ර ොකථය් යඅ.2
පඛථුකථූ ෝවීකම ද් පඛථුකථූ ශ.ද්වයනධ ම කථඅයනු වව.. (පඛථුකථූ ෝාපණ පය යඅ
කථඅය යුතු තවන ෝාපණ ප ශ.ද්ය වාපධ විය.2 යවමකථධ පඛථුකථූ ෝවීකම ථධෙභ ාෙ වකථාට
ඇතධවතධ ද් ව වතම පඛථුකථූඅකථ නේ වේ. ඒ පඛථුකථූඅකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය ප්ංසු ූලි ඞ්ගය
යඅ. වම අ අඞ්ර් නේ කථාපණ පය යඅ. යේ ථමාොනවයකථඅනධ භ අෂුවතම පඛථුකථූඅකථ වේ ද්
ඔ ුවර්ධ ඒ ථමාොන ෂණ ප වචතනාෙ පඛථුකථූඅකථඞ්ර් නේ වීය යඅ ද්ත යුතු යඅ.
2. ්තචීවසු ඞ්ගය - වතචීෙප නේ ථඛ ාි , උතධතපාථඞ්ර්, අනධතපොථකථ යන
ථඅේපව තුන ය. ඒ වතචීෙප ෝාපණ පය ද් වතචීෙප ය. යවමකථධ වතචීෙප ෝාපණ පය
ථධෙභ ාෙවකථාට ඇතධවතධ ද් ව වතම වතචීෙිශකථය. වතචීෙිශකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය
්තචීවසු ඞ්ගය යඅ.
3. ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ගය - භ අෂා ථඛ්ය්ාත ආමිථ පඅණ පධඩයනධවර්ධ පාතය
පඅණ පධඩපාතය. එ නේ අනුනධ විථඅනධ වද්න ද් පඅණ පධඩයනධ පාතරවය අ ීමයඅ. වර්යකථධ
වර්යකථධ කථපා වර්ාථධ ඒ පඅණ පධඩපාතය වථායා ර්නධවනධ පඅණ පධඩපාතඅකථය. පඅණ පධඩපාතඅකථයා
වර්ධ අඞ්ර්ය පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය යඅ. වනාව ාතධ පඅඬු පඅණිථ වථඅීකවේ ෙරතය යවමකථුට
ඇතධවතධ ද් ව වතම පඅණ පධඩපාතීය. පඅණ පධඩපාතී ම පඅණ පධඩපාතඅකථය. පඅණ පධඩපාතඅකථයා වර්ධ
අඞ්ර්ය ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ගය යඅ.
4. සප්දාන්ොසු ඞ්ගය - ොන නේ වම අ කථඩ කථඅීකමය. ොනවයනධ අවපධත ෙවයධ
අපොනය. ව ෙතධ වනා කථඩකථඅීකම ය. අපොන ව ෙතධ වනා කථඩකථඅීකම ථ අත ෙවයධ
ථපොනය. එවිට එ අ අර්ගය වර්පඅළඅවෙළඅනධ යනුයඅ. ථපොන ව ෙතධ වර්පඅළඅවෙළඅනධ පඅඬු
වථායා
වථඅීකම යවමකථුවර්ධ ශීය ද් ව වතම ථපොනාාීකය. ථපොනාාීක ම
ථපොනාාිශකථය. ථපොනාාිශකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය සප්දාන්ොසු ඞ්ගය යඅ.
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3. එ ොසනි ඞ්ගය - එකථ ආථනවයකථධ ම අඳැ ෙවළදීම ඒකථාථනය ඒ එඒකථාථනය
යවමකථුවර්ධ ථීය ද් ව වතම ඒකථාථනඅකථය. ඒකථාථනඅකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය එ ොසනි ඞ්ගය
යඅ.
6. ප්ත්තප්ි ්ඩ ඞ්ගය - පතධතපඅණ පධඩ නේ වද්ෙන භ ාජන පරතඅවෂප වකථාටව එකථ
ම පාතරවය අ ර්නධනා පඅණ පධඩය යඅ. ඒ පතධතපඅණ පධඩය ව ෙතධ එකථ ම පාතරවය අ පඅඬු ර්වනධම
- ෙවළඳීම යවමකථුවර්ධ ථීය වේ ද් ව වතම පතධතපඅණ පධි කථය. පතධතපඅණ පධි කථයාවර්ධ
අඞ්ර්ය ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ගය යඅ.
7. ඛලුප්චනඡොභත්ති ඞ්ගය - ්ලු යනු පරතඅවමෝාර්ගවය අ නඅපාතවයකථඅ.
පචඡාභ තධත නේ පොපණ ප වීවමනධ පථු වවදන දතයඅ ව ෙතධ වභ  ජනය යඅ. ඒ
වභ  ජනය ෙවළඳීම ද් වම අ පචඡාභ තධත ශ.ද්වයනධ ම කථඅයනු වව.. පචඡාභ තතය
ව ෙතධ පොපණ ප වීවමනධ පථු ෙවළඳීම යවමකථුවර්ධ ශීය වේ ද් ව වතම පචඡාභ තධතඅකථය
එදඳු ථධෙභ ාෙය නවතධවතධ ්ලුපචඡාභ තධතඅකථය. පොපණ ප වීවමනධ පථු වවදන වභ  ජනය
ෙවළඳීම ථමාද්නධ වීේ ෙශවයනධ වප පඅය භ අෂුෙ වම අ ඛලුප්චනඡොභත්ති ය යඅ කථඅයන
දැයඅ ද්ත යුතු යඅ.
වේ ථඳ ා අටුොවය අ දැකථධෙුවණ පධ අනය් කථරමවයකථඅ.
ඒ වමවථධ යඅ :- ්ලු යනු පෂඅ විවශධමයකථඅ. ඒ පෂඅයා මු්වයනධ ර්තධ ඵලය ඉදිය නධ
ය ම ෙවීක ර්අවයධ නේ අනය් ඵලයකථු ර් වනා කථනධවනධ ය. එවථධ මව යේ භ අෂු වකථවනකථධ
පොපණ ප වීවමනධ පථු වවදන වභ  ජනය වනා ෙළඳනධවනධ ද් ව වතම
ඛලුප්චනඡොභත්ති ය යඅ කථඅයනු වව. යනු යඅ.
8. ආරඤ්්ඤ්ි ඞ්ගය :- (ආප්ධ් නේ ර්ේමානවයනධ ර්නු පනධථඅයවයකථඅනධ ඈත
ෙනය යඅ2 අපණ පය්වය අ විථීම යවමකථුවර්ධ ථධෙභ ාෙය ද් ව වතම ආප්ධ්අකථය.
ආප්ධ්අකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය අප්ධ්අකථඞ්ර්යයඅ.
9. රැ ්ඛමූලි ඞ්ගය :- ෙෘෂමඅවය අ ොථය පවකථධ්මය. පවකථධ්ම ොථය
යවමකථුවර්ධ ථධෙභ ාෙය වේද් ව වතම පවකථධ්මඅකථය. පවකථධ්මඅකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය
රැ ්ඛමූලි ඞ්ගය යඅ.
ප. අබ්්භෝ ොසි ඞ්ගය :- අභ ය්ෙකථාශ ොථය අව.භ ාකථාථය අභ ය්ෙකථාශ නේ
වථෙන නවතඅ අ ථයඅ. අව.භ ාකථාථ ොථය යවමකථුවර්ධ ථධෙභ ාෙය වේද් ව වතම
අව.භ ාකථාථඅකථය. අව.භ ාකථාථඅකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය අබ්්භො ොසි ඞ්ගය යඅ.
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. ්සෝසොනි ඞ්ගය :- ථුථානවය අ ොථය ථුථානය. ථුථාන නේ වථාව ාන.
ථුථාන ොථය යවමකථුවර්ධ ථධෙභ ාෙය වේ ද් ව වතම වථ ථානඅකථය. වථ ථානඅකථයාවර්ධ
අඞ්ර්ය ්සෝසොනි ඞ්ගය යඅ.
2. යථොසත්ථති ඞ්ගය :- යර්ාථත්ථත නේ ‘වමය ඔද ෙ නධවථධ වෙනුෙට පතධ
ෙුවණ පධය’යඅ පළමුවකථාට නඅයම කථපන ද් වථධනාථනය යඅ. එ අ ොථය ද් යර්ාථත්ථය.
යර්ාථත්ථ ොථය යවමකථුවර්ධ ශීය වේද් ව වතම යර්ාථත්ථකථඅය. ඔ ුවර්ධ අඞ්ර්ය
යථොසත්ථති ඞ්ගය යඅ.
3. ්නසජ්ජි ඞ්ගය :- නඅථජ්ජා නේ ථයනය (නඅොර්වනීම2 වරැ පඅයා
අඳැවර්නවම කථධ යවවීම ය. නඅථජ්ජාෙ යවමකථුවර්ධ ථධෙභ ාෙය වේ ද් ව වතම වනථජ්ජිකථ
ය. වනථජ්ජිකථයාවර්ධ අඞ්ර්ය ්නසජ්ජි ඞ්ගය යඅ.

ධුතඞ්ග ශබ්දයෝග් අථග
“ෝුතථධථ අඞ්ර්ානඅ - ෝුතඞ්ර්ානඅ” ෝුතයාවර්ධ අඞ්ර්වය ෝුතඞ්ර්වය ය. ෝුතයා
නේ ඒ ඒ අඞ්ර් ථමාොනවයනධ වකථවථධ කථේපාකථප ිශන භ අෂුය. වකථවථධ කථේපාකථප
ිශන භ අෂුෙවර්ධ අඞ්ර්වය ෝුතඞ්ර්වය නේ වෙතඅ යඅ කථී වථධ යඅ.
නවතව ාතධ වකථවථධ කථේපාකථප ිශන දවවිනධ ෝුතය යඅ ාණ පයට කථඅයනු වව..
ඒ ෝුත ථඞ්්ය්ාත ාණ පය අඞ්ර්ෙවයධ යේ ෝමග වකථවනකථුනධට ද් ඒ ෝමගවය ෝතඞ්ර්වය
ය. (“ෝතඛ ාණ පඛ අඞ්ර්ා එවතථඛ’තඅ ෝුතඞ්ර්ානඅ.” වමයඅනධ ෝුතාඞ්ර් පරශානුර්ත දෙ කථී .2
වනාව ාතධ පරතඅපෂ වකථවථුනධ ෝුනනය - කථේපනය කථපනධවන තධ ඔ ුම ය.
පරතඅපතධතඅයට අඞ්ර් ෙවෙ තධ ඔ ු ම නුයඅ ෝුතාඞ්ර්වය නේ වෙතධ. (“ෝුතානඅ ා තානඅ
අඞ්ර්ානඅාා තඅ ෝුතඞ්ර්ානඅ.”2

ධුතොඞ්ගොථග විනිශ්වය යි.
ධුතොඞ්ගයන්්ග් ලක්ෂ

රසඉ ප්චන්ුප්ට්ඨොනඉ ප්දට්ඨොන

ථඅයලු ෝුතඞ්ර් ෙනා අ ථමාොන ෙශවයනධ පවෙවතඅ වචතනාෙ ෂණ ප වකථාට
ඇතධවතධ ය. කථඅයන ද් මව යඅ. අටුොවය අ “්යො සමොතබයති ්සො ප්ුග්ග්ලො. ්යන
සමොතබයති චිත්ත ්්තසි ො එ්ත ධමමො. යො සමොදාන ්්තනො තො ධුතඞ්ගං යං
ප්ටි ්ඛීප්ති තං වත්ථු”යි. යවමකථධ ථමාද්නධ ෙව ර්නධවනධ ද් ව වතම පුද්ධර්යා ය. යමකථධ
කථපණ පවකථාට වර්න ථමාද්නධ වේ ද් ඔේ ු චිතධත නාතථඅකථ ෝමගවය ය. යේ ථමාොන
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වචතනාෙකථධ වේද් එය ෝුතඞ්ර්ය යඅ. යේ ර්ෘ පතඅ චීෙපාදිය යකථධ පරතඅවෂප කථපයඅ ද් එය
ෙථධතුයඅ යනු එ අ භ ාෙ යඅ. (ෂණ ප නේ ථධෙභ ාෙය යඅ ද්ත යුතු.2
ථඅයලු ෝුතාඞ්ර් වාලුපධප විද්ධෝඛථනය පථ වකථාට ඇතධවතධ ය. (වාලුපධප
විද්ධෝඛථනය නේ තෘමධණ පාාාප නවතඅ කථඅීකම ය. පථ නේ කථෘතය් ා ථේපතධ ය. එවථධ ම
ථඅයලු ෝුතඞ්ර් නඅවධාලුපධපභ ාෙය පචාුපට්ඨඨාන වකථාට ඇතධවතධ ය.
නඅධවාලුපධපභ ාෙය නේ තෘමධණ පාාාප ථඞ්්ය්ාත වාලුපධප භ ාෙයකථධ නවතඅ දෙ යඅ.
පචාුපඨාන නේ ෙවටව න ආකථාපය යඅ.2
එවථධ ම ථඅයලු ෝුතාඞ්ර් අවධවපධචඡතාදිය  ආයය්ග ෝමග පද්ථධර්ාන වකථාටව ඇතධවතධ
ය. පද්ථධර්ාන නේ ආථනධන කථාපණ පය යඅ.
ධුතොඞ්ගයන්්ග් ලක්ෂ ඉ රසඉ ප්චන්ුප්ට්ඨොනඉ ප්දට්ඨොන විනිශ්වයයි.

ධුතඞ්ග සමොදානය
ථඅයලු ම ෝුතාඞ්ර් ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ ීවෙමාන කථධ අ උනධෙ නධවථධ වෙතඅනධ
ම ථමාද්නධ විය යුතු. උනධෙ නධවථධ පඅිශනඅවි කථධ අ ම ාශරාෙකථයනධ වෙතඅනධ ථමාද්නධ විය
යුතු. ම ා ශරාෙකථයනධ පඅිශනඅවි කථ ප තුනධවර්නධ ද්, ප තුනධ පඅිශනඅෙ කථධ අ
අනාර්ාමීනධවර්නධ ද්, අනාර්ාමීනධ නවතඅ කථධ අ ථකථෘොර්ාමීනධවර්නධ ද්, ථකථෘොර්ාමීනධ නවතඅ
කථධ අ වථ ොනධ වෙතඅනධ ද්, වථ ොනධ ු නවතඅ කථධ අ තරඅපඅටකථෝපයනධ වෙතඅනධ ද්,
තරඅපඅටකථෝපයනධ නවතඅ කථධ අ ද්ධවිපඅටකථෝපයනධ වෙතඅනධ ද්, ද්ධවිපඅටකථෝපයනධ නවතඅ කථධ අ
ඒකථ පඅටකථෝපයනධ වෙතඅනධ ද්, ඒකථ පඅටකථෝපයනධ නවතඅ කථධ අ අර්ගකථර්ාාායය්ගයනධ වෙතඅනධ
ද්, අර්ගකථර්ාාායය්ගයනධ නවතඅ කථධ අ ෝුතඞ්ර්ෝපයනධ වෙතඅනධ ද් ථමාද්නධ විය යුතු.
ෝුතාඞ්ර්ෝපයකථු ර් නවතඅ කථධ අ නාතය් මලුෙ වමදැ උකථධකථුි කථවයනධ අඳැ දුර්පජාණ පනධ
ෙ නධවථධ ළඟ කථඅයනධනාකථධ වමනධ කථඅයමිනධ ථමාද්නධ විය යුතුයඅ.
ෝුතාඞ්ර් ෙනා අ ඉව. ම ථමාද්නධ ෙුෙ ද් ෙපද් නවත. මිහින්ත්ල් ථව ද්ප
ථධර්විපයනධ වද්නම අතුවපනධ ෙවි  ම ලු වතපවනධවර්ධ ෝුතඞ්ර්පධපඅචඡතා කථර්ාවයනධ එය
පව වදිය අ වේ.

්ද ෙි ්තරැන්්ග්

ථොව

(මිහින්ත්ල් වි ාපවය අ ථව ද්ප ථධර්විප වද්නමකථධ මෝය්ම පාතරඅවය අ ථධෙකථීය
ආථනයනධ අ කථර්ා කථපමිනධ ුනධ . එයඅනධ ෙවි ම ලු වතපවනධනානධවථධ වනථජ්ජිකථඞ්ර්ය
ථමාද්නධ ෙ වකථවනකථ. එදවවිනධ උනධෙ නධවථධ ථඅය අථුවන අ පළඟ දවඳවර්න උනධ .
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දිය ථඅවයනධ ර්වථ විර්අ එළඅවයනධ දා වතපවනධනානධවථධ එය දැකථ, “කථඅම ථධොමීනඅ
වනථජ්ීවකථදැ”යඅ විාාවළ ය. ෙවි ම ලු වතපවනධනානධවථධ ථධෙකථීය ෝුත ර්ුණ පය
අඟෙනධනට අකථවමවතඅ වථධකථධ ෙ ා ථවතපී ර්තධ . පථු ෙව එ අ දී ම එය යළඅතධ ථමාද්නධ
ෙ . වමයඅනධ ෝුතාඞ්ර්යනධ ඉව. ථමාද්නධ ෙුෙ ද් නඅෙපද් දෙ පරකථාශ වේ.2

ධුතොඞ්ග ප්ි ිෙඳ සොධොර

විනිශ්්ය යි.

වම තවනධ පටනධ එකථ එකථ ෝුතාඞ්ර්ය පඅළඅදඳ වෙනධ වෙනධ ෙශවයනධ ථමාොනය,
විෝානය, පරවභ ධද්ය, වභ ධද්ය, ආනඅථඛථය යන වමාෙුනධ ෙණ පගනා කථපේ .
ප්ංසු ූලි ඞ්ග සමොදානය පඛථුකථූඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “ගහප්තිදාන චීවරං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
ප්ංසු ූලි ඞ්ගං සමොතබයොමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. “ර්ෘ පතීනධ විථඅනධ වද්න ථඅේපව වරැපඅයමි පඛථුකථූඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි”
යනු එ අ අර්ග යඅ.
ප්ංසු ූලි ඞ්ග විධොනය පඛථුකථූඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධෙෙ ු විථඅනධ වථ ථානඅකථය, පාපණිකථය, පියවාාය,
ථඞ්කථාපවා ය, වථාත්ිය, න ානවා ය, තඅත්ථවා ය, ර්තපචාාර්තය, අර්ධර්අද්ඩඨය,
වර් ්ායඅතය, උපචිකථා්ායඅතය, උන්ර්ප්ායඅතය, අනධතාජිනධනය, ද්ථාචිනනය,
ෝජා ටය, ර්පචීෙපය, ථමණ පචීෙපය, ආභ අවථකථඅකථය, ඉද්ධිමයය, පනධිකථය, ොතා ටය,
වද්ෙද්තධතඅය, ථාමුද්ධදිය ය යන වේ වතවිථඅ ෙවද්පපවේ ෙථධතර අතුවපනධ යේකථඅථඅ ෙථධතරයකථධ
දාවර්න කථවදවඅ වකථාට ඉපා අද තවනධ වරැ ථද ෙ කථවදඅ වථ ො ථඅෙුප ථාො
වර්නව පපණ ප ර්ෘ පතඅ චීෙපය වරැ ද්මා පිශවභ  ර් කථළ යුතු යඅ.
වතවිථඅ (232 ෙවද්පපවේ ෙථධතරයනධවර්ධ ආකථාප වමවථධ ය.
1.
2.
3.
4.
5.

වථ ථානඅකථය - කථඅථඅෙකථධ ු විථඅනධ වථාව ානධ අ දැම ෙථධතරය.
පාපණිකථය - කථඩ ථාපධපු ඉදිය ිශවය අ දැම ව ෙවටුණ පු ෙථධතරය.
පියවා ය - පඅනධ කථවමවතධතෙුනධ විථඅනධ කථෙුළුවොිශනධ වීිවය අ ලූ ෙථධතරය.
ථඞ්කථාපවා ය - කථථළවර්ාඩ දැම ෙථධතරය
වථාත්ිය - ථධතරීනධවර්ධ ර්ව. - ම පඅථද්මා ඉෙත ලූ ෙථධතරය. (ඇතවේ පඅනධ
කථවමවතඅ ථධතරී ු ෝුතඞ්ර්ෝපයනධ උවද්ථා ම එවථධ එදඳු ෙථධතර ඉෙත ද්මතධ.2
තඅථධථ නේ ඇමතඅයාවර්ධ මෙ ථඅයයකථධ අර්නා ෙථධතරයකථඅනධ ර්ව. - ම පඅථද්මා
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පඛථුකථූඅකථවය ර්නඅතධො යඅ තාළවේඅ නේ වීිවය අ ාලූය. භ අෂනධ එය
ර්තධවතධ දිය පාර්අය තනධ අ අණ පධඩා දැමීමට පමණ ප ය.
6. න ානවා ය - යකථවර්පනධ විථඅනධ අථ පටනධ න ෙන ද්ධද්ෙුනධ විථඅනධ
කථාකථණ පධණිකථඩය යඅ වරැ දැම ෙථධතරය
7. තඅත්ථවා ය - න න වතාට වරැ ද්මා ලූ ෙථධතරය.
8. ර්තපචාාර්තය - වථාව ානට ර්අය මිනඅථුනධ විථඅනධ ජ ථධනානය වකථාටව
දැම ෙථධතරය.
9. අර්ධර්අද්ඩ්ඨය - ර්අනධවනනධ පඅඅථධථීම නඅථා වරැ දැම ෙථධතරය. (එදඳු ෙථධතර
මිනඅථධථු වනා ඳිතධ.2
10. වර් ්ායඅතය - පකථුනධ කථප ෙථධතරය.
11. උපචිකථා්ායඅතය - වේයනධ කථප ෙථධතරය.
12. උනධදූප්ායඅතය - මීයනධ කථප ෙථධතරය (වේ ෙථධතර ද් මිනඅථධථු වනා ඳිතධ2
13. අනධනාිනනය - අර් කථඩාර්අය ෙථධතරය.
14. ද්ථාචිනනය - ොෙලු කථඩාර්අය ෙථධතරය.
15. ෝජ ටය - නවේ නර්අනධනෙුනධ විථඅනධ දඳනා ද් ධ්ෙජ ෙථධතරය (ඔෙුනධ වනා
වපණී ර්අය කථධ අ ඒ ෙථධතරය ර්නුතධ ෙීක. යුද්ධ භ ූමිවය අ දඳින ද් ධ්ෙජ
ෙථධතරය ද් වද්වථනඟ නඅකථුතධ ෙව ර්අය කථ ර්නුතධ ෙීක.2
16. ර්පචීෙපය - තුඹථධෙ දඅ කථමග පඅණිථ දවඳි ෙථධතරය.
17. ථමණ පචීෙපය - භ අෂනධ ථතු ෙථධතරය.
18. ආභ අවථකථඅකථය - පජුනධ අභ අවමධකථ කථළ තනධ අ ද්මා ර්අය ෙථධතරය.
19. ඉද්ධිමය - ඒ අ භ අෂු චීෙපය.
20. පනධිකථය - අතප මඟ ෙවටුණ පු ෙථධතරය (ථධොමීනධ අතඅනධ ථඅ අමුළාවෙනධ
ෙවටුණ පු ෙථධතරය ද් මඳකථධ දාර්ත යුතුයඅ.2
21. ොතා ටය - ථුළඟඅනධ වර්න ර්අය ෙථධතරය ( අමියනධ වනාද්කථධනා කථධ අ ර්නුතධ
ෙීක.2
22. වද්ධෙද්තතඅය - අනුපවද්ධි වතපවනධට වමනධ වද්වියනධ ර්නධ ෙථධතරය.
23. ථාමුද්ධදිය ය - මු ුර් පළඅනධ වර්ාඩ දැම ෙථධතරය.
(වේ වතවිථඅ ෙථධතර අතුවපනධ යේ ෙථධතරයකථඅනධ ථඅෙුපව වකථාට වපපෙනධනට
ෝුතඞ්ර්ෝපයනධට ෙටවනධ ය.

ප්ංසු ූලි යන්ට නුසුුපසු වස්තර
“ථඞ් යාට වද්ේ ” යඅ වද්න ද් ෙථධතර ද්, වා කථභ අෂාවෙනධ ව ෙතධ වපදිය 
පඅණ පධඩපාතවයධ යපවමනධ දන ද් ෙථධතර ද්, පඛථුකථූඅකථයනධට නුථුර්ථු ය. ව ෙතධ එදඳු
ෙථධතර පඛථුකථූ වනාවේ.
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ථමණ ප චීෙප ව ෙතධ භ අෂනධ ථතු චීෙප පඛථුකථූඅකථයනධට ෙටවනධ යයඅ යට කථඅයන
දී. එ අ ර් ෙථධථර්ධර්වයනධ වර්න ර්නධ ථඅෙුප ඔෙුනට වනාෙටවනධ ය. ෙථධථර්ර්වයනධ
වර්න ර්නධ ථඅෙුප නේ ථඛ යාට ව ර්ණ පයාට ව වද්නධනෙුනධ විථඅනධ ෙථධ පඅළඅවෙළඅනධ
වද්න ද්ධද් යඅ.
වථධනාථන චීෙපය ද් පඛථුකථූඅකථයනධට වනා ෙටවනධ ය. වථධනාථන චීෙප නේ
වථනථුනධ කථපෙෙනධ විථඅනධ වථනථධවන අ ෙථනුෙනධ ම පිශවභ  ර් කථළ යුතු යයඅ වද්න
ද් චීෙපය යඅ. ථඟඅනධ වනා පමුණ පුො වද්න ද්ධද් ම පඛථුකථූ ෙන දවේ ද්ත යුතු යඅ. එ අ
ර් වේ ප ත දැකථධවෙන විවශධමය ථකථනු.
යේ ෙථධතරවයකථධ ොයකථයනධ විථඅනධ යේ භ අෂුෙකථවර්ධ පාද් මවය අ තදන ද්ධවද්ධ
ද්, ඒ ෙථධතරය ඒ භ අෂුෙ විථඅනධ පඛථුකථූඅකථ භ අෂුෙකථ වර්ධ අවත අ තදා වද්න ද්ධවද්ධ නේ
ඒ ෙථධතරය “එ ්තො සුද්ධි වස්තරය” වේ. (වම අ එකථවතා ථුද්ධිය නේ ොයකථයනධවිථඅනධ
පාද්මවය අ තදා දීවමනධ ද්ධද් යඅ. භ අෂුෙ පඛථුකථූඅකථයාවර්ධ අවත අ තඅබීවමනධ වද්ෙන
පෂවයනධ ථුද්ධිය නවතඅ විය.2
යේ ෙථධතරවයකථධ ොයකථයනධ විථඅනධ යේ භ අෂුෙකථ වර්ධ අවත අ තදා වද්න ද්ධවද්ධ
ද්, ඒ භ අෂුෙ විථඅනධ ඒ ෙථධතරය ඉදිය නධ පඛථුකථූඅකථ භ අෂුෙකථ වර්ධ පාද්මවය අ තදා වද්න
ද්ධවද්ධ ද් එවිට ද් එකථවතා ථුද්ධිය වේ. (වම අ එකථවතා ථුද්ධිය නේ භ අෂුෙ විථඅනධ
පඛථුකථූඅකථයාවර්ධ පාද්මවය අ තදා දීවමනධ ද්ධද් යඅ. ොයකථයා භ අෂුෙ වර්ධ අවත අ තදා
දීවමනධ ම පෂවයනධ ථුද්ධිය නවතඅ විය.2
ොයකථයනධ විථඅනධ භ අෂුෙකථවර්ධ පාද්මවය අ තදා වද්න ද් ෙථධතරය ඉදිය නධ ඒ
භ අෂුෙ විථඅනුර් පඛථුකථූඅකථයා වර්ධ පාද්මවය අ තදා වද්න ද්ධවද්ධ නේ එවිට එය
උභ්තො සුද්ධි වේ.
ොයකථයනධ විථඅනු ර් භ අෂුෙ වර්ධ අවත අ තදා වද්න ද්ධද් ඒ භ අෂුෙ විථඅනධ
පඛථුකථූඅකථයාවර්ධ ද් අවත අ තදා වද්න ද්ධවද්ධ නේ එවිට එය උභ වතා ථුද්ධිවයනධ ම
දව වප ෙවයධ වෙයඅ. එදඳු ෙථධතරය උතධකථෘමධට වනා ෙ ෙථධතරය යඅ ද්ත යුතුයඅ.
වමවථධ පඛථුකථූ වභ ධද් දැනව ම පඛථුකථූඅකථයා විථඅනධ චීෙප පිශවභ  ර් කථළ යුතු යඅ.
ප්ංසු ූල ප්ි ිෙඳ විධොනය යි.

ප්ංසු ූලි

ප්ර්භ්ද
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පඛථුකථූඅකථවය ෙනා අ උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තුනධෙවද්පපවේ වෙතධ.
වථාව ාවන අ ලු ෙථධතර ම වර්න ථඅේපව වකථාටව ෝපනධවනධ උත් ෘ්්ටය. ‘පවවිද්ධවද්
ර්නඅතධො’යඅ යේ කථඅථඅෙකථු විථඅනධ තදන ද්ධද් වර්න ෝපනධවනධ මධය්මය. පාමු තදා
වද්න ද්ධද් වර්න ෝපනධවනධ මෘුප යි.
ප්ංසු ූලි

්භ්ද

වේ තරඅවිෝ පඛථුකථූඅකථයනධ අතුවපනධ යේකථඅථඅ පඛථුකථූඅකථවයකථධ ර්අ අනධ විථඅනධ වද්න
ද් ෙථධතරය තම ට ඉෙථුවයධ නේ එවකථවණ ප අ ම ඔ ුවර්ධ පඛථුකථූඅකථඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ
ය.
ප්ංසු ූලි ොනිසංස
“ප්ංසු ුල චීවරං නිස්සොය ප්බ්ෙජ්ජො”1 යනු ෙොළ ව යඅනධ උපථේපො මාකථවය අ
දී තමා පරතඅශා කථළ නඅථධථය ෝමගයට අනු ෙව පඅළඅපදිය න දෙය, පළමුෙන ආයය්ගෙඛශවය අ
පඅ අටන දෙය, චීෙපය රැකථ ර්වනධවමනධ ෙන ර්කථකථධ නවතඅ දෙය, අනුනධ අයතධ පවෙවතුේ
නවතඅ දෙය, වථාප ය වයනධ ය ය නවතඅ දෙය, පිශවභ  ර්වය අ තෘමධණ පා නවතඅ දෙය, ශරමණ ප
ථාපවපය් පඅිශකථප ඇතඅ දෙය, “අප්්ප්ග්ඝොනි්්ව සුලභොනි ් තොනි ් අනවජ්ජොනි”2
පඛථුකථු වනා අර්වනධ ය. ඇමතනධ අ ම ද් වකථඅ දවවිනධ ථුභ ය. ව ද් නඅපෙද්ය්ය’යඅ
දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ පවථථ පරතය්ය ඇතඅ දෙය, ඇථ ර්ටුෙනධ ප දිය න දෙය,
අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධවර්ධ ඵල නඅපද්න දෙය, ය පතධ පරතඅපතධතඅයකථධ ෙඩන දෙය,
පශධචිම ජනතා ථඛ්ය්ාත ශඅමය්ානුශඅමය් පපේපපාෙ ද්ෘමධටානු ර්තඅයට පමුණ පුෙන දෙය
යන වේ පඛථුකථුඅකථඞ්ර් ෝවීකවම අ ආනඅථඛථ වේ.
“මොර්සන විඝොතොය - ප්ංසු ුල ධ්රො යති
සන්නද්ධ

ුව්්ො යු්දධ - ඛත්ති්යො විය ්සොහති”

“වකථවථධ මපවථනධ ෙනථනු පඅණිථ පඛශුකථූ චීෙපෝාීක භ අෂු වතම යුද්ධෝවය අ
ථනධනා ථනධනද්ධෝ ෂතරඅය කථුමාපයකථු වමනධ දදළනධවනධ ය.”
“ප්හොය

ොසි ොදීන්නි - වරවත්ථොනි ධොසුතං

යං ්ලො ගරැනො ් ො තං - ප්ංසු ූලංන ධොර්ය”

1
2

ම:වි: ම ාකථධ්න්ෝකථ 104
ද්:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 203
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“කථථී ථළු ආදිය  අර්නා පඅළඅ වපපඅයා නතර්ලො ය්ෝොයය්ගයන් ෙ නධවථධ විථඅනධ
යේ පෙුධ ථඅෙුපකථධ වපාවප නා ද්ධවද්ධ ද්, ඒ පෙුධ ථඅෙුප කථෙවපකථධ නේ වනා ෝපනධවනධ
ද්” (පෙුධ නේ පඛථුකථූයඅ.2
“තස්මො හි අත්ත්නො භි ්ඛු - ප්ටිඤ්්ඤ්ං සමනුස්සරං
්යොග්ොරොනු ූලමහි - ප්ංසු ු්ල ර්තො සියො”
“එව යඅනධ ම උපථේපො මාකථවය අ දී තමනධ ර්නධ පරතඅශාෙ ථඅ අකථපන භ අෂු
වතවේ වයාර්ාාාපානුපපප ෙ පඛථුකථූවය අ ඇවනධවනධ ය.”
ප්ංසු ූලිඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන-විධොන-ප්ර්භ්ද
්භ්දානිසංස ව ගනො යි.
්තචීවසු ඞ්ග සමොදානය.
වතචීෙිශකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “්තුත්ථ
චීවරං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
්තචීවසු ඞ්ගයං සමොතබයොමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතුයඅ. ‘ථතප ෙන ථඅෙුපව පරතඅවෂප කථපමි වතචීෙිශකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි’ යනු එ අ
අර්ග යඅ.
්තචීවසු ඞ්ග විධොනය.
වතචීෙිශකථඞ්ර්ය ථමාද්නධෙෙ ු විථඅනධ ථඅේපව පඅණිථ ෙථධතර තධ කථධ අ අප ථු
නඅථා ව ථඅේපවකථප වද්නධනකථු නවතඅ නඅථා ව
අදිය  ආදිය  උපකථපණ ප වනා තධ නඅථා
ව ඒ ෙථධතරය තවනධපතධ වකථාට තවය ය යුතු යඅ. එවථධ තවබීවමනධ වද් මවයකථධ නවතඅ.
ථඅෙුප වකථාට පඬු ර්වථු කථධ පටනධ එවථධ තදා ර්නධනට වනා ෙටවනධ ය. ඉදිය නධ තදා
ර්තව ාතධ ධුතොඞ්ග්්ෞර ෙනධවනධ ය.
්තචීවසු

ප්ර්භ්ද

වතචීෙිශකථ ද් ෙනා අ උත් ෘ්්ටයඉ මධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උත් ෘ්්ටයො
විථඅනධ ථඅේපව පඬු වපාෙන කථ අඳනය ව උතධතපාථඞ්ර්ය ව පළමු වකථාට පඬු
වපාො ඉනධ එකථකථධ වඳැ වර්න පථු ෙ අවනකථ පඬු වපවිය යුතු යඅ. ඉනධ එකථකථධ වපාපො
වර්න ථඛ ීකය පඬු වපවිය යුතු. ථඛ ි ය වඳැර්වනධම නුථුර්ථු යඅ. වේ දැකථධෙුවණ පධ ර්රාමනධත
වථධනාථනවය අ ෙථන වතචීෙිශකථයා පඅළඅදඳ ෙත දෙ ද්ත යුතු යඅ. අපණ පය්වය අ ෙථන
වතචීෙිශකථයා ට ඳනය ා උතධතපථඞ්ර්ය යන වද්කථ ම එකථ විට පඬු වපාෙත වකථඅ
ය. ඉදිය නධ කථඅථඅවෙකථධ දිය ථඅවයනධ ආවයධ නේ ථඅේප වඳැ වපාපො ර්නධනට වකථඅ තපේ
ආථනධනවය අ ථඅි ය යුතු යඅ.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

මධය්මයොට ෙනා අ පඬු ශාාවය අ තදා තඅවදන වඳැ වර්න ව වපපෙව වර්න
ථඅේපව පඳනධනට ෙටවනධ ය. (පඬු ධ අ පඬු වපාෙනධනනධ වර්ධ පරවය ජනය ථඳ ා එ දඳු
ථඅේපව ඇතඅ දවේ ද්ත යුතුයඅ.2
මෘුප යොට ථභ ාර් භ අෂුනධ වර්ධ ථඅේපව වඳැ වර්න ව වපප ෙව වර්න ථඅේපව
පඳනධනට ෙටවනධ ය. එ අ තඅවදන පථතුපවණ පකථධ ව
වඳැ ර්ත ෙටවනධ යත එව තධ
එදනධද් නඅතය් පිශවභ  ර්යට නුථුර්ථු යඅ. වේ මෘර්කථයා ට අතිශනධ පතප ථභ ාර් භ අෂුනධ
වර්ධ ථඅේපව ද් පිශවභ  ර් කථළ වකථඅයඅ.
්තචීවසු

්භ්ද

වතචීෙිශකථ ට ෙි වතාතධ ෙි නධවනධ තුනධ ිශයනධ දිය කථධ එකථධ ිශයනධ පුළුධ ද්තධකථවඩකථධ
(අඛථකථඩකථධ2 පමවණ පකථඅ. ඒ වප අනධ ථතප ෙන ථඅේපකථධ ඉෙථු වකථවණ ප අ ඔ ුවර්ධ අඞ්ර්ය
ය වඳනධවනධ ය.
්තචීවසු ොනිසංස
වතචීෙිශකථ භ අෂු ෙනා අ ඳනා වපාවප නා චීෙප මාතරවයකථඅනධ ථතුටු ෙන
දවවිනධ පෂඅයකථුට වථධ තම ථතු තුනධ ථඅේප වර්න කථවමවතඅ දිය ථාවෙකථ යා වකථඅ දෙ ය,
ථධෙධප කථෘතය් ඇතඅ දෙ ය, ෙථධතර ථනධනඅි නවතඅ දෙ ය, (ෙථධතර ථනධනඅි නේ පථුෙ
පරවය ජන ර්වනධම ථඳ ා ෙථධතර එකථතු වකථාට තදා ර්වනධමය.2 ථව වධලු පවෙතුේ ඇතඅ
දෙ ය, අිකථ ථඅේපව උවද්ථා ව භ  වනා කථපන දෙ ය. ථඅේපව ද් පමණ ප ර්නධනා දෙ ය,
වකථවථධ අයාන පවෙතුේ ඇතඅ දෙය, අධවපධචඡතාදීනධ වර්ධ ඵල නඅපද්ෙන දෙය
යනාදිය  ආනඅථඛථ වතචීෙිශකථඞ්ර් ෝවීකවම අ ෙනධවනධ ය.
“අති්ර වත්ථ ත හං - ප්හොය සන් නිධිවවජ්ජි්තො ධී්රො
සන්්තොස සුඛරසඤ්්ු - තිවීවරධ්රො භවති ්යොගි”
“අතඅවවඥකථ ෙථධතරයනධ අ තෘමධණ පාෙ වරැපඅයා ෙථධතර ථනධනඅිවයනධ වතාප ෙ ධීප
වය ර්ාොප වතම ථනධවත ථ ථු්වය අ පථ ද්නධවනධ වතචීෙිශකථඞ්ර්ය ෝපනධවනධ ය.
“තස්මො සප්ත්ත ්ර් ො - ප් ්ඛීව සවීව්රොව ්යොගිව්රො
සුඛමනුචිවසුතු ෝමො - චීවර නිය්ම රතිං

යිරො”.

“එව යඅනධ පඅයාපතධ ථ අත පෂඅයකථු වමනධ තුනධථඅේපව ෝප වය ර්ාොප වතම
ථවපවථධ වථඅවපනු කථවමවතධවතධ චීෙප නඅයමවය අ ඇලුේ කථපනධවනධ යඅ.”
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්තචීවසු ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන - විධොන - ප්ර්භ්ද
්භ්දානිසංස ව ගනො යි.
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ග සමොදානය
පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “අති්ර ලොභං ප්ටි ්ඛප්ොමි.
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ගං සමොතබයොමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතුයඅ. ‘අතඅවපකථ ාභ  වපපඅයමි. පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි.’ යනු එ අ අර්ගයඅ.
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ග විධොනය
පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ ථඛ භ තධතය, උවද්ධද්ථ භ තධතය,
නඅමනධතනය, ථාකථ භ තධතය, පකථධඛිකථය, උවපාථිකථය, පාි පදිය කථය, අර්නධතුකථ භ තධතය,
ර්මිකථ භ තධතය, ර්අාන භ තධතය, ර්අානුපට්ඨඨාන භ තධතය, වි ාප භ තධතය, ෝුප භ තධතය,
ොප භ තධතය යන තුර්ථධ දතධ වනා ඉෙථඅය යුතු.

තුුපස් ෙත්
1. සංඝභත්තය - ථඛ යාට වද්නු දන දත.
2. උද්දසභත්තය - භ අෂනධ කථීප වද්වනකථු උවද්ථා වද්නු දන දත.
3. නිමන්තනය - ථඛ යාට ව පුද්ධර්යාට ව නඅමනධතරණ පය වකථාට වද්නු
දන දත.
4. සලො භත්තය - ථාකථාීවමනධ වද්නු දන දත.
5. ප් ්ඛි භත්තය - ථවදැ වෙතුනධ විථඅනධ පෂයකථට ෙපකථධ වද්නු දන දත.
6. උ්ප්ොසි ය - වපාව ාය වපාව ාය වද්නු දන දත.
7. ප්ොටිප්තබ ය - පපවිවය අ වද්නු දන දත.
8. ආගන්තු භත්තය - ආර්නධතුකථ භ අෂනධට වද්නු දන දත.
9. ගමි භත්තය - ර්මනධ යනධනට ථොනේ භ අෂනධට දිය ය යුතු දත.
10. ගිලොනභත්තය - ර්අනුනධට දිය ය යුතු දත.
11. ගිලොනුප්ට්ඨොනභත්තය - ර්අනුනධට උපථධර්ාන කථපනුෙනධට දිය ය යුතු දත.
12. විහොරභත්තය - ථවදැ වතඅයනධ විථඅනධ ඔෙුනධ කථළ වෙව ප ෙථනුෙනධට වද්නු
දන දත.
13. ධුරභත්තය - ථඛ යාට ව පුද්ධර්යනධට ව ‘ෝුප දතධ වද්මි’යඅ නඅතප වද්න
දත.
14. වොරභත්තය - ර්ේෙවථඅ ආදීනධ ොපවයනධ ොපය වද්න දත.
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“ථඟ දත ර්ත මවනෙ” යනාදිය  ෙශවයනධ වනා කථඅයා “අවපධ වර්යඅ ථඛ යා ද්නධ
ෙළඳතඅ. ඔද ෙ නධවථධ ද් භ අෂාෙ ර්ත මවන ෙව”යඅ කථඅයන ද් නේ ඉෙථීම ෙටවනධ ය.
ථඛ යා වකථවපනධ වවදන නඅපාමිථ ථාකථා ද් වි ාපවය අ පඅථන දත ද් ර්නධනට
ෙටවනධම ය. නිරොමිස සලො ො නේ යාෙකථාඅකථය වරැ වථථු තුනධ කථාඅකථ පඅළඅදඳ
ථාකථායඅ.
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ග ප්ර්භ්ද
පඅණ පධඩපාතඅකථ ද් උත් ෘ්්ටයඉ මධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උතධකථෘමධට
පඅණ පධඩපාතඅකථ ෙනා අ ඉදිය ිශවයනධ ද්, පථධවථනධ ද් වර්වනන පඅණ පධඩපාතය ර්නධවනධ ය.
ථේමු් ෙ ර්ෘ ද්ධොපවය අ ථඅට ඉධා ර්නධනෙුනධට පාතරය ද් වද්නධවනධ ය. පාතරය
වදාජුනධ ට වර්න වර්ාථධ වද්න පඅණ පධඩපාතය ද් ර්නධවනධ ය. “ථධොමීනඅ අද්
පඅණ පධඩපාතවයධ වනා ෙවි ය මවනෙ. වෙව පට ම භ අෂාෙ වර්වනේ ”යඅ කථඅයන
උපාථකථයනධවර්ධ දථධ ඉෙථා එ ද්ෙවථධ අඳ ආ ාප වනා ර්නධවනධ යඅ.
මධය්ම ෙනා අ එවථධ එ ද්ෙථට වද්න පඅණ පධඩපාතය වි ාපවය අ
ය. වථට ද්ෙථට එදනධද් වනා ඉෙථනධවනධ ය.

අඳ ද් ර්නධවනධ

මෘුප ෙනා අ වථට ද්ෙථට ද්, මතු ද්ෙථට ද් එදනධද් ඉෙථනධවනධ ය. වමයඅනධ
මෝය්ම - මෘර්කථ වද්වද්න ිශථඅ වථධ වි පණ ප ථුෙය වනා දන දෙ ද්, උතධකථෘමධටයා ම
එය දන දෙ ද් ද්ත යුතු යඅ.
(ඒ සඳහො

ථොව ් ්ම්ස් ය.)

එකථධ ර්වමකථ ම ා ආයය්ගෙඛශ ථතරවයනධ ෝමගවද්ධශනාවෙකථඅ. “අපඅ ර් දණ ප අථනධනට
යේ ”යඅ උතධකථෘමධට පඅණ පධඩපාතඅකථ භ අෂනධ ෙ නධවථධ වථථු වද්නමට ඇමතූ වථධකථ.
“ථධොමීනඅ අද් භ අෂාෙ පඅණිථ එකථ මිනඅථකථු විථඅනධ මම අඳුෙන දිය මි”යඅ එකථ නවමකථධ
කථීය. අවනකථධ නම ද් “ථධොමීනඅ ව ටට පඅළඅර්තධ භ අෂාෙකථධ ඇතව”යඅ කථීවයධ ය. වමයඅනධ ඒ
වද්නම ම ෝමගපථවයනධ පඅිශ ුවණ පධ ය. උතධකථෘමධට ෙනා අ උද්පථනකථධ වථධම පඅඬු පඅණිථ
වථඅරැ වර්ාථධ ෝමගපථය විනධවද්ධ යඅ.
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ග ්භ්ද.
ථඛ භ තධතාදිය  අතඅවවඥකථ ාභ  ඉෙථ වකථවණ ප අ වේ තුනධ නමවර්ධ ම
පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ ය.
ප්ි ්ඩප්ොති ඞ්ගොනිසංස
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“ප්ි ්ියෝලොප්්භොජනං නිස්සොය ප්බ්ෙජ්ජො”1 යනු ෙොළ ව යඅනධ උපථේපො
මාකථවය අ දී පරතඅශා කථළ නඅශශරයානුකථූ ෙ පරතඅපතධතඅ ඇතඅ දෙය, වද්ෙන
ආයය්ගෙඛශවය අ පඅ අටන දෙය, අනුනධ අයතධ පවෙතුේ නවතඅ දෙ, “අප්්ප්ග්ඝොනි ්්ව
සුලභොනි ් තොනි ් අනවජ්ජොනි”2 යඅ දුර්නධ ෙ නධවථධ පථථධනා ද් පරතය්ය ඇතඅ දෙය,
කථුථීත දෙ මවඩපඅයන දෙය. පඅිශථඅර් දිය විවපවෙතධ ඇතඅ දෙය, වථධඛියා අ ෙොළ පඅළඅවෙතධ
පඅවපන දෙය, අනුනධ විථඅනධ වප මණ පය වනා කථපනු දන දෙය, අනුනට අනුර්ර කථපන
දෙය, “අන්තමිදං භි ්ඛ්ව ජීවි ොනං යතබදං ප්ි ්්ඩොලය්ං”3 යනු ෙොළ ව යඅනධ අනධතඅම
ීවවිකථාවය අ පඅ අි  දවවිනධ මානය ර්පවෙන දෙය, මිශරා ාපවයනධ යවවපන දවවිනධ
පථතෘමධණ පාෙ ෙවළවකථන දෙය, ග ්භොජන4 ප්රමප්ර්භොජන5 ්ොසුත්ත6 යන
ශඅෂාපද්යනධවර්නධ ඇෙවතධ වනාෙන දෙය, (වේ ශඅෂාපද්යනධවර්ධ භ ාෙය
පරාතඅවම ෂවයනධ දැනර්ත යුතු.2 අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධට අනුවාේ ෙව පෙතඅන දෙය,
ය පතධ පඅළඅවෙතධ ෙවවඩන දෙය, පශධචිම ජනතාෙට අනුකථේපා කථපන දෙය යනු
පඅණ පධඩපාතඅකථයාවර්ධ ආනඅථඛථ යඅ.
“ප්ි ්ියෝලොප් සන්තුට්්ඨො - අප්රොයත්ත ජීවි් ො
ප්හී ොහොර්ලොලුප්්්ප්ො - ්හොති ්ොතුද්තබ්සො යති,
වි්නොදයති ් ොසජ්ජං - ආජීවස්ස විසුජ්ෙති
තස්මොහි නොතිමඤ්්්ඤ්ය්ය - භි ්ඛෝසුයං සු්මධ්සො”
“පඅණ පධඩපාත වභ  ජනවයනධ ථතුටු ෙ අනුනධ අයතධ ීවවිකථා නවතධතා ෙ පර ීණ ප කථළ
ආ ාප තෘමධණ පා ඇතධතා ෙ භ අෂු වතම ථඅේ දිය ථාෙට ම ථුර්ථධවථකථධ ෙනධවනධ ය. ව වතම
කථුථීත දෙ ර්පව කථපයඅ උ ුවර්ධ ආීවෙය පඅිශථඅර් යඅ. එව තධ පරාඥ  භ අෂු පඅණ පධඩපාතායය්ගාෙ
වනා ඉකථධමෙනධවනධ යඅ”
“වේ පඅණ පධඩපාතඅකථ ම ණ ප ෙනා අ ඉදිය නධ ාභ  කථීතගතඅකථාමී වනා වේ නේ තමා ම
වප මණ පය කථපනධනා ෙ අනය්යනධ වප මණ පය වනා කථපනධනා ෙ තාදී ර්ුණ ප ඇතඅ ඒ භ අෂු
ට වද්විවය ද් ථතුටු වෙතධ” ෙොවළධ මවයඅ. උොනවය අ:“ප්ි ්ඩප්ොති ස්ස භි ඛු්නො

ම:වි: ම ාකථධ්න්ෝකථ 104
ද්:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 203
3
ඉ:පා: 189
4
පාචි:පා: 86
5
පාචි:පා: 99
6
පාචි:පා: 114
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අත්තභරස්ස අනඤ්්ඤ්්ප්ොසි්නො
්දවො ප්ිහයන්ති තොතබ්නො
්නො ්් ලොභසි්ලො නිස්සි්තො”1 යි.
පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය පඅළඅදඳ ථමාොන, විෝාන, පරවභ ධද්
වභ ධොනඅථඛථ ෙවඥණ පනා යඅ.
සප්දාන්ොසු ඞ්ග සමොදානය.
ථපොනාාිශකථඞ්ර් ථමාද්නධ ෙනධනා ු විථඅනධ “්ලොලුප්්ප් ්ොරං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
සප්දාන්ොසු ඞ්ගං සමොතබයොමි.” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. ‘තෘමධණ පාදිය වයනධ වර්පඅළඅවෙළ ඉකථධ මව පඅද්ධු ථඅඟීම
වරැ පඅයමි.
ථපොනාාිශකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
සප්දාන්ොසු ඞ්ග විධොනය
ථපොනාාිශකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ පඅණ පධඩපාතවයධ යාම ථඳ ා ර්ේවොපට
පවමිණ ප එ අ ථඅට උපරෙ නවතඅ දෙ ථවකථඅය යුතු. යේ ර්වමකථ ව වීිවයකථ උපරෙ
ඇතධනේ ඒ ර්ම ව වීිය වප අනධ තවවනකථ යා යුතු. යේ වර්යකථ ව වීිවයකථ
ව ර්වමකථ ව කථඅථඅෙකථධ වනා වව. නේ එය වර්ය වනාවේ ය යඅ ථකථා යා යුතු.
යේ තවවනකථ වව. නේ එය වරැ වනා යා යුතු. වමවථධ ව යඅනධ කථධ ඇතඅ ෙව පඅඬු
පඅණිථ යා යුතු දෙ ථවකථඅය යුතුයඅ. කථධ ඇතඅ ෙව ර්අය කථධ අ අප ථු තවනධ වරැපඅයා
යා වකථඅ දවවිනඅ. ඉදිය නධ වි ාපවය අ ද්නධ වද්නධවනධ ව අතපමඟ මනුමය්වය ව පාතරය
වර්න පඅණ පධඩපාතය වද්තධ නේ එය ර්ත යුතුයඅ. කථඅයයුතධවතකථධ ඇතඅ. මඟ යන ථපොන
ාාිශකථ භ අෂුෙ භ අෂාාාප වේාෙ පවමිණ ප කථධ අ ඒ පවමිණි ර්ම වනා යඅකථධ මව පඅඬු
පඅණිථ වථඅිශය යුතු. ඒ ර්වම අ කථඅථඅෙකථධ වනා ද්ධවද්ධ නේ ද් වද්ධ යවපීමට මඳ නේ ර්ේ
පඅළඅවෙළඅනධ යා යුතුයඅ.
සප්දාන්ොසු ඞ්ග ප්ර්භ්ද
ථපොනාාිශකථ ෙනා අ උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උත් ෘ්්ට
ෙනා අ වපපටුවෙනධ ා පථධවථනධ වර්වනන ද්ධො ෙ ද් වභ  ජනශාාෙට වර්නෙුතධ වද්නු
දනධනා ෙ ද් භ අෂාෙ වනා ර්නධවනධ ය. යේ වර්වොපතට පවමිණිවයධ නේ ඒ වර්ද්ප දී
ඉධාර්නධනෙුනධට පාතරය වද්නධවනධ ය. වේ ෝුතාඞ්ර් පපණ පවය අ මහො ොශය්ප් ථධොමි

1
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ථමානවයකථධ නවත. උනධෙ නධවථධ වපධථකථාප විිවය අ දී ර්පධපතධ වෙථඅනධ ථඅි  ථකථධවද්ේපද්
ට පාතරය ර්නධ වථධකථ.
මද්ධය්ම ෙනා අ වපපටුවයනධ ා පථධවථනධ වර්වනන ද් භ අෂාෙ ද්, වභ  ජන
ශාාෙට වර්නෙුතධ වද්නු දන භ අෂාෙ ද් පඅළඅර්නධවනධ ය. පවමිණි වර්වොප දී
ඉධනධනෙුනධට පාතරය ද් වද්නධවනධ ය. එතකථුර් ෙුෙතධ භ අෂාෙ දාවපාවපාතධතු වෙමිනධ
වනා අඳිනධවනධ ය. වමයඅනධ වේ මෝය්මයා ද් උතධකථෘමධටයාට අනුවාේ ෙන දෙ ද්ත
යුතුයඅ.
මෘුප

ෙනා අ එ ද්ෙථ ෙවඩ

අඳ භ අෂාෙ දාවපාවපාතධතු ෙනධවනධ ය.

සප්දාන්ොසු ඞ්ග ්භ්ද
වේ තුනධ නමවර්ධ ම වාලුපධපාාපය ඉපඅදැ වර්පඅළඅවෙළ වපපී ඇථඅධවධ අඞ්ර්ය
ය වඳනධවනධ ය.
සප්දාන්ොසු ඞ්ගොනිසංස
කථඅථඅ කථුයකථටතධ නඅතප වනා එළවඹන දවවිනධ ඇමකථ ම කථුයනධ අ අලුතධ දෙ
ය, කථඅථඅ තවවනකථතධ ර්ධන වනාෙන දවවිනධ ා වථෞමය් දවවිනධ ථඳ දඳු දෙය. කථු
මචඡිශය නවතඅ දෙය. ථම අනුකථේපා ඇතඅ දෙය. කථුයකථධ කථපා වනා එළවඹන දවවිනධ
කථුලුපකථ ආදීනෙ නවතඅ දෙය. ආපාෝනා වබීවමනධ ථතුටු වනා ෙන දෙ ය. භ අෂාෙ
වර්නතධ දීවමනධ පරවය ජන නවතඅ දෙය. අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධට අනුවාේ ෙන දෙය
යන වේ ආනඅථඛථ ථපොනාාිශකථයාට ෙනධවනධ යඅ.
“්න්ුපප්්මො නිචන්න්වො

ු්ලසු-අමචනඡරී සබ්ෙසමොනු ම්ප්ො

ුලුප් ොදීන්නව විප්්ප්මුත්්තො-්හොතීධ භික්ඛු සප්දාන්ොරී
්ලොලුප්්ප්්ොරංව ප්හොය තස්මො-ඔ ්ඛිත්ත් ්ඛු යුගමත්තදස්සී
ආ ංඛමෝනො භුවි ්සසු ්ොසුං-්්රය්ය ධී්රො සප්දාන්ොරී.”
“වේ ථාථනවය අ ථපොනාාීක භ අෂු වතම ාන්රයා දඳු ෙවයධ කථුවය අ ඇම
කථධ අ ම අලුතධ ය. වනා මථුපව ය. ථඅයධනධ වකථවප අ ථම අනුකථේපා ඇතධවත ය.
කථුලුපකථ ආදීනෙවයනධ මිර්වණ පධ ය.
එව යඅනධ වාධ දවවිනධ වර් පඅළඅවෙළ ඉකථධ මව ථඅඟීම වපපඅයා යට ව ළා ලූ
ඇථධ ඇතඅ ෙව - වියද්ඬු පමණ ප දමිනධ ව කථවය අ ිශථඅ වථධ වි පණ ප කථවමවතඅ පරාඥ 
වතවේ ථපොනාාිශකථඞ්ර්ය පුපනධවනධ යඅ.”
Non-commertial Distribution
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සප්දාන්ොසු ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන-විධොන-ප්ර්භ්ද-්භ්දානිසංස වර්ඥ නො යි.
ඒ ොසනි ඞ්ග සමොදානය
ඒකථාථනඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “නොනොසන ්භොජනං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
එ ොසනි ඞ්ගං සමොතබයොමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්ය්කථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. “වනාවයකථධ අථුනධ අ අඳැ ෙවළඳීම වරැ පඅයමි ඒකථාථනඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි”
යනු එ අ අර්ගයඅ.
ඒ ොසනි ඞ්ග විධොනය
ඒ ොසනි ඞ්ගය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ ෙළඳනු ථඳ ා ආථන ථාවය අ අඳ
ර්නධවනධ නේ වර්ධපාථනවය අ වනා අඳ තම ට ථුර්ථු ආථනයකථධ වර්න අඳ ර්ත යුතුයඅ.
ඉඳිනධ ෙළඳන අතප ආාායය්ග උපාෝය්ායනධ ෙ නධවථධ අෙු නේ නවඟඅටව ෙතධ පඅළඅවෙතධ
කථළ යුතු. තරඅපඅටකථ ්ූලොභය ථධර්විපවය ද් වේ වමවථධ ම ථධිප කථපතධ.
ඒ ොසනි ඞ්ග ප්ර්භ්ද
ඒකථාථනඅකථඞ්ර් ද් උත් ෘ්්ටයඉ මධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උත් ෘ්්ට ෙනා අ
ථධෙධප වේො වදාව වේො යේ වභ  ජනයකථට අත ර්වථුවයධ නේ, එයඅනධ අනය්යකථධ
වනා ෙළඳනධවනධ ය. “ථධොමීනධ ෙ නධවථධ කථඅථඅෙකථධ වනා ෙවළඳුවෙ ’ යයඅ මිනඅථධථු ර්අවතධ
ආදී ු ර්නධනු නේ වදව තධ පඅණිථ විනා අ ප පඅණිථ ඒ වනා ර්නධවනධ ය.
මධය්ම ෙනා අ පාතරවය අ වභ  ජන නඅම වනාෙන වතකථධ වවදන වද්ධ ර්නධවනධ
ය, එව යඅනධ ව වතවේ ්භෝජන ප්සුයත්ති ය යඅ කථඅයනු වව.. (ෙළඳා අෙථනධ ෙනතාකථධ
වවදන වදාජුනධ ෙළඳන දවවිනඅ.2
මෘුප ෙනා අ ආථනවය අ අඳින තාකථධ වවදන වභ  ජන ෙළඳනධවනධ ය. ඔ ුට
උද ප්සුයන්ති ය යඅ කථඅයනු වව.. පාතරය වථ ද්න ජය වනා ර්නධනා තාකථධ ෙළඳන
දවවිනඅ. තෙ ද් ඔ ුට ම ආථනපිශයනධතඅකථය යඅ ද් කථඅයනු වව.. ආථනවයනධ වනා
නවර්අි න තාකථධ ෙළඳන දවවිනඅ.
අනධ ආථනවයකථ
ය වඳනධවනධ ය.

අඳැ ෙවළඳු ඇථඅධව අ වේ තුනධ නමවර්ධ ම ෝුතඞ්ර්ය

ඒ ොසනි ඞ්ගොනිසංස
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

නීවප ර් දෙය, ශීකප ර්කථධ නවතඅ දෙය, ථව වධලු පවෙතුේ ඇතඅ දෙය, කථාය දය
ඇතඅ දෙය, ථුෙවථධ ෙථන දෙය, අතඅිශතධත විනය කථමගය වනා කථළ වභ  ජන ෙවළඳීවමනධ
ෙන ඇෙවතධ ථඅර් වනා ෙන දෙය, පථ වර්ධෝ ර්පව කථපන දෙය, අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධට
අනුවාේ ෙන දෙය යන වේ ආනඅථඛථ ෝුතඞ්ර්ෝපයාට වවදනධවනධ ය.
“එ ොසන්භොජ්න රතං - න යතිං ්භෝජන ප්චන්යො රැජො
විසහන්ති ර්ස අ්ලොලු්ප්ො-ප්සුහෝප්ති න
ඉති ඵොසු විහොර

ොර්

මමමත්ත්නො

- සුචිසල්්ලඛ රතුප්්සවි්ත

ජන්යථ විසුද්ධමොන්සො-රති ්ම ොසන ්භොජ්න සදා.”
“වභ  ජන ව ධතුවෙනධ ෙන වප ර් ඒකථාථනඅකථඞ්ර්වය අ නඅයවලුණ පු ම ණ පනු වනා
වපළනධවනධ ය. පථවර්ෝ ප අත ෙ ව වතම ථධෙකථීය කථමග ද් වනා පඅිශව ළා ර්නධවනධ ය.
එ දවවිනධ ථවප වි පණ පයට ව ධතු ෙ පඅිශථඅර් ථව වධලු ර්ුවණ ප අ ඇලුණ පුෙනධ විථඅනධ
වථේනා ද්ධො ෙ ඒකථාථන වභ  ජනවය අ පඅිශථඅර් ථඅතධ ඇතඅ ම ණ ප ඇමකථධ අ ඇලුේ
කථපනධවනධ යඅ”
ඒකථාථනඅකථඞ්ර්ය පඅළඅදඳ ථමාොන- විෝාන- පරවභ ධද්
වභ ොනඅථඛථ ෙවඥණ පනා යඅ.
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ග සමොදානය
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ගය ථමාොනධ ෙනධන ු විථඅනධ “ුපතිය භොජනං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ගං සමොතබයොමි” යන ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්ය්කථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. “වද්ෙන භ ාජන වරැ පඅයමි. පතධතපඅණ පධි කථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි” යනු එ අ
අර්ගයඅ.
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ග විධොනය
පතධතපඅණ පධි කථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ කථවඳ ෙළඳන විට භ ාජනවයකථ තදා
යේ කථඅථඅ ෙය්්ධජනවයකථධ දන ද්ධවද්ධ නේ එය ව කථවඳ ව පළමු වකථාට ෙවළඳිය
යුතුයඅ. වේ කථඅයන ද්ධවද්ධ කථවවඳ අ ලූ කථ පඅළඅකථුධ ඉපවද්න මථධ ආදිය ය ථඳ ා ය. කථවවඳ අ
ලූ කථ පඅළඅකථුධ වනාෙන මී ථකථුපව ආදිය වයකථධ නේ කථවවඳ අ ද ා ා ම ෙවළඳිය යුතු.
එදනධද්කථධ පඅළඅර්නධනා කථධ අ ද් පරමාණ පවයනධ ම පඅළඅර්ත යුතු. (එකථ භ ාජනවය අ ම ර්නඅමි
යඅ වදාව වකථාට වනා ර්ත යුතුයඅ.2 මිිශථධ ආදිය  අමු වද්යකථධ නේ අතඅනධ වර්න ෙවළඳුෙතධ
වනා ෙටවනධ වනාවේ. එවතකථුර් ෙුෙතධ එය ද් පාතරවය අ ද ාර්ත යුතු. වද්ෙන භ ාජන
පරතඅවෂධප කථළ දවවිනධ පතධවකථාළ ද් නුථුර්ථු දෙ ද්ත යුතුයඅ.
Non-commertial Distribution
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ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ග ප්ර්භ්ද
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ග ද් ෙනා අ උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ.
උත් ෘ්්ටහට උකථධථප විනා අනධකථඅථඅ වපාඩුෙකථු ර් දව වප නධනට වනා ෙටවනධ ය.
දතධපඅඬු, මතධථය්, මාඛථ ා කථවෙුේ පො කථඩා කථනධනට වනාෙටවනධය. (පළමු වකථාට ඒ
ථඅයධ ෙළඳන පමණ පට පඅළඅවය කථප ර්ත යුතු.2 මද්ධය්මහට එකථ අතකථඅනධ කථඩා කථනධනට
ෙටවනධ ය. එව යඅනධ ඔ ුට හස්ත්යෝගී යයඅ කථඅයනු වව.. මෘුප හට පාතරවය අ ද ා
ර්ත වකථඅ කථෙප වද්යකථධ ෙුෙ ද් අතඅනධ ව ද්තඅනධ කථඩා කථනධනට ෙටවනධ ය. එව යඅනධ
ඔ ුට ප්ොතර්යෝගී යයඅ කථඅයනු වව..
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ග ්භ්ද
වද්ෙන භ ාජනයකථධ ඉෙථ ඇථඅධව අ වේ තුනධ නමවර්ධ ම ෝුතඞ්ර්ය
ය වඳනධවනධයඅ.
ප්ත්තප්ි ්ි ඞ්ගොනිසංස
නානා පථ ෙවළඳීවම අ තෘමධණ පා ර්පව කථපන දෙය, අතරඅචඡතා ර්පව කථපන දෙය,
ආ ාප ෙවළඳීවමනධ දිය වි රැකථ ර්නධනා පරවය ජනය පමණ පකථධ ථකථන දෙය. ර්ාකථාදී
(පඅඟනධ2 පිශ පණ පවයනධ කථපද්ප නවතඅ දෙය, නානා භ ාජන ර්ත ෙ ෙය්්ධජනවය අ එකථ
භ ාජන ර්ත ථඛශා ඇතඅ දවවිනධ අවිෂඅපධත ෙ වභ  ජන ඇතඅ දෙය, අධවපධචඡතාදිය 
ර්ුණ පයනධට අනුවාේ ෙන දෙය, යනු වේ ෝුතාඞ්ර් ෝාපණ පවය අ ආනඅථඛථ යඅ.
“නොනො භොජනවි ්්ඛප්ං - හිත්වො ඔ ්ඛිත්ත්ලෝ්නො
ඛ න්්තො විය මූලොනි - රසත ්හොය සුබ්ේතො,
සරිප් විය සන්තුට්ිං - ධොරයන්්තො සුමොන්සො
ප්සුභුඤ්්්ජය්ය ආහොරං - ් ො අඤ්්්ා ප්ත්තප්ි ්ි ො”
“වනාවයකථධ භ ාජන ර්ත ෙ විවෂධපය වරැ පඅයා පතධතථ්ධාවයනධ යට ව ළා
ලූ ඇථධ ඇතඅ, පථ තෘමධණ පාවය අ මුධ ථාපනධනකථධ ු වමනධ ය පතධ ෙරත ඇතඅ, මතගතඅමතධ
ථනධවත මය ෝපනධනකථු දඳු ය පතධ ථඅතධ ඇතඅ, පතධතපඅණ පධි කථයා මිථ අනධ කථෙවපකථධ අ ප
ෙළඳනධනට ථමර්ග ෙනධවනධ ද් ”
ප්ත්තප්ි ්ි ොඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන- විධොන- ප්ර්භ්ද
්භදානිසංස වර්ඥ නො යි.
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පටුන වෙත

ඛලුප්චනඡොභතති ඞ්ග
ථමාොනය්ලුපචඡාභ තධතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “අතිසුත්ත ්භොජනං
ප්ටි ්ඛිප්ොමි. ඛලුප්චනඡොභත්ති ඞ්ගං සමොතබයොමි.” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත
ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ විය යුතු. “පොපණ ප වීවමනධ පථු ෙවළඳිය වකථඅ අතඅිශතධත
වභ  ජනය වරැ පඅයමි. ්ලුපචඡාභ තධතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි” යනු එ අ අර්ගයඅ.
ඛලුප්චනඡොභත්ති ඞ්ග විධොනය
්ලුපචඡාභ තධතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ පොපණ පය ෙ විට නවෙවත
වභ  ජනය කථවප වකථාට වර්න වනා ෙවළඳිය යුතුයඅ. (උපථපනධ භ අෂු ෙළඳමිනධ ථඅට
අතධපථට වර්නා දතධ ආදිය ය පරතඅවෂධප වකථවළධ නේ පොපණ පය වේ. එව යඅනධ ඒ
ආථනවයනධ නවර්අට නවෙත ෙවළඳුෙ ව ාතධ ආපතධතඅ ථඅද්ධ වේ. ඉදිය නධ අනය් භ අෂුෙකථධ
විථඅනධ ඉතඅිශ වකථාට වද්න ද්ධද්කථධ ෙවළඳුෙ ව ාතධ ආපතධතඅ වනාවේ. එවථධ ඉතඅිශ කථඅීකම
ද් ොකථය්වයකථඅනධ කථපනු වව.. ්ලුපචඡාභ තධතඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධෙ ර්තධ භ අෂු ට එවථධ
ඉතඅිශ කථප වද්න ද්ධද් ද් ෙළඳනධනට වනා ෙටවනධ ය.2
ඛලුප්චනඡොභත්ති ඞ්ග ප්ර්භ්ද
වේ ද් උතධකථෘමධටය, මෝය්මය, මෘර්කථය යඅ තරඅවිෝ වේ. උතධකථෘමධට ෙනා අ වද්ෙන
පඅඬ ෙළඳන විට පොපණ ප වී නේ එ ද් වනා ෙළඳනධවනධ ය. පළමු ෙන පඅවඩ අ
පොපණ පවීවමකථධ නවතඅ. මෝය්ම යේ වභ  ජනවයකථ පොපණ ප වී නේ ඒ වභ  ජනය මුතධ
අවනකථධ වභ  ජනයකථධ වනා ෙළඳනධවනධ ය. මෘුප ආථනවයනධ නවර්ී ථඅි න තාකථධ
ෙළඳනධවනධ ය.
ඛලුප්චනඡොභතති ඞ්ග ්භ්ද
වේ තුනධ වද්නම පොපණ ප වීවමනධ පථු කථවප වකථාට වර්න ෙවළඳු නේ ඒ
ඇථඅධව අ ෝුතාඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ ය.

ඛලුප්චනඡොභතති ඞ්ගොනිසංස
අනතඅිශතධත වභ  ජන ෙවළඳීවමනධ විය වකථඅ ඇෙවතධ ථඅර් වනා ෙන දෙ ය, එකථ
පඅඬකථඅනු ර් යවවපන දවවිනධ දඩජිශකථම වනා ෙන දෙය, ‘කථවප කථපවර්න ෙළඳිමි’යඅ
පවපථධථේ වකථාට තදන ආමිථ නවතඅ දෙ ය, නවෙත අ ප වථවීමකථධ නවතඅ දෙ ය,
අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධට අනුවාේ ෙන දෙ ය යනු වේ ෝුතාඞ්ර්ය ෝවීකවේ ආනඅථඛථ
යඅ.
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“ප්සු්යසනොය ්ඛදං - න යොති න

පටුන වෙත

්රොති සන් නිධිං ධී්රො

ඔදසු ත්තං ප්ජහති - ඛලුප්චනඡොහත්ති් ො ්යොගි
තස්මො සුගතප්්ප්සත්ථං - සන්්තොස ගු ොතබවුද්ධිසංජනනං
්දා්ස විධුනිතු

ෝමො - භ්ජය්ය ්යොගී ධුතමිදං.”

“නුෙණ පවතඅ ්ලුපචඡාභ තධතඅකථ ෝුතාඞ්ර්ෝපයා පොපණ පය ෙ විට යළඅ වනා ෙළඳන
දවවිනධ වභ  ජනය වථවීවමනධ වෙව ථට වනා පවමිවණ පනධවනධ ය. ආමිථ ථනධනඅිය ද්
වනා කථපනධවනධ ය. (ථනධනඅි කථඅීකම නේ මතු පරවය ජන ර්නධනා පඅණිථ රැථධවකථාට තදා
ර්වනධමයඅ.2 ඔද්ිශකථතධතය ව ෙතධ දඩපුපො ර්වනධම ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතඅ දෙ ද් ර්පව
කථපනධවනධ ය.
වමවථධ ව යඅනධ ෙුුපරජො න් වහන්්ස් විථඅනධ පථථධනා ද්ධො ෙ ද්, ථවනධතාමාදිය 
ර්ුණ ප ෙඩනධනා ෙ ද්, වේ ෝුතාඞ්ර්ය වොථධ ර්පවකථප ර්නු කථවමවතඅ වය ර්ීනධ විථඅනධ වථධෙනය
කථළ යුතුයඅ.
ඛලුප්චනඡොභත්ති ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන- විධොන- ප්ර්භ්ද
්භ්දානිසංස වර්ඥ නො යි.
ආරඤ්්ඤ් ඞ්ග සමොදානය.
ආප්ධ්කථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “ගොමන්ත ්සනොසනං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
ආරඤ්්ඤ් ඞ්ගං සමොතබයොමි.” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. “ර්රාමානධත වථනාථනය වරැ පඅයමි. ආප්ධ්කථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි” යනු
එ අ අර්ගයඅ.
ආරඤ්්ඤ් ඞ්ග විධොනය.
ආප්ධ්කථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ ර්රාමානධත වථධනාථනය වරැපඅයා
අපණ පය්වය අ ඇපවණ පු නවඛවිය යුතු. ගරොමොන්ත ්ස්නොසනය නේ උපාාපයතධ ථමඟ
ර්මයඅ. ර්ම නේ එකථ කථුි යකථධ ව කථුි  වදාව ර්ණ පනකථධ ඇතඅ ෙව පෙුපව ආද්වයනධ
පිශවෂප කථපන ද් ව වනා කථපන ද් මිනඅථුනධ ඇතඅ ව නවතඅ පරවද්ධශයයඅ. යටතධ
පඅිශවථයඅනධ ථාතධතුො කථයනධ ථාපමථකථධ විථ තවන පො ර්රාම ථඞ්්ය්ාෙට ඇතුළතධ ෙන
දෙ ද්තයුතු. ර්රාවමාපාාපය නේ ෙවට පෙුපව ආදිය වයනධ පිශවෂධප කථළ ර්වම අ
අනුරොධප්ුර්යහි වමනධ ඉනධරඛී වද්කථකථධ ඇතධනේ එයඅනධ අභ ය්නධතප ඉන්රඛීවය අ ථඅට
මෝය්ම දවතඅ පුපවමයකථු විථඅනධ ර්වථ කථවටකථධ ෙවවටන තපේ පරවද්ධශය යඅ. වමයට
වඩ්ඩුපාතය යඅ කථඅයනු වව.. වඩ්ඩුපාතය විනයෝපවය එකථධ විියකථට ද්, ථතරෝපවය
අනය් විියකථට ද් වත පතඅ. තපවණ ප මිනඅථධථු ථධෙකථීය වෙප ද්කථධො අත දිය ර්ු වකථාට ර්ධකථවට
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වීථඅ කථපතධ එදඳු කථවට ෙවවටන තපේ අතප පරවද්ධශය වඩ්ඩුපාතය යනු විනයධරයන්
වර්ධ මත ය. කථෙුඩනධ එෙන නඅයාවයනධ ර්වථ කථවට ෙවවටන තපේ අතප පරවද්ධශය
වඩ්ඩුපාතය යනු සූතරධරයන් වර්ධ මත යඅ. (වේ කථීවයධ පිශවෂධප කථළ ර්මට උපාාපය
වවදන ථවි යඅ.2
ඉදිය නධ ර්ම ෙවට පෙුපව ආදිය වයනධ පිශවෂධප වනා කථපන ද් නේ එ අ උපාාපය
වවදන ථවි  වමවථධ ය. එදඳු ර්වම අ අපණ පය්යට ආථනධන අනධතඅම ර්ෘ වය අ ථඅි 
ථධතරඅයකථධ භ ාජන වථ ො ෙතුපව විථඅ කථපයඅ නේ ඒ ෙතුප ෙවවටන තපේ පරවද්ධශය
ර්ෘවභ ාපාාපයඅ. ඒ ෙතුප ෙවටුණ පු තවන ථඅට යට කථීවථධ ර්වථ වඩ්ඩුපාතය ර්ම යඅ. ඒ
වඩ්ඩුපාතවයධ ථඅට ර්වථ වද් ෙන වඩ්ඩුපාතය ර්රාවමාපාාපය යඅ.
අපණ පය්ය ද් විනය විිය, අභ අෝමග විිය, ථතර විිය යඅ තරඅවිෝ වේ. යට දැකථධෙ
ර්රාමය ා ර්රාවමාපාාපය වරැ එයඅනධ ඔද ථඅයලු ෙනය විනය විිවයනධ අපණ පය්යඅ යඅ
“ඨවපත්වා ර්ාමඛා ර්ාමපාාපඛා ථ.දවමතඛ අප්ධ්ඛ”1 යනු එව යඅනධ කථඅයන දිය .
දා අප ඉන්රඛීය වරැ එතවනධ පටනධ ඔද ථඅයලු විනය අභ අෝමග විිවයනධ අපනය්
යඅ. “නඅකථධ්මිත්වා ද අ ඉන්රඛීා ථ.දවමතඛ අප්ධ්ඛ”2 යනු එව යඅනධ කථඅයන දී. ථතර
විිවයනධ අපණ පය්ය නේ ර්නු පනධථඅයවයකථඅ. “අප්ධ්කථඛ පන වථනාථනඛ
ප්ධ්ෝනුථතඅකථඛ” යනු එව යඅනධ කථඅයන දී. ර්නධන නෙ වියවතකථඅ. ආප්ධ්කථඞ්ර්ය
පඅළඅදඳ ෙව ර්තයුතධවතධ වේ ථතරානධතඅකථ ආපණ පය්ය යඅ එය මවණිය යුතධවතධ ෙවට පෙුපව
ආදිය වයනධ පිශවෂධප කථ ර්වේ ඉන්රඛීවය අ ා එවථධ පිශවෂධප වනා කථළ ර්වේ යට
දැකථධෙුණ පු පිශදිය  වඩ්ඩුපාතවය අ පටනධ අපණ පය් වි ාපවයධ පිශවෂධපය ද්කථධො ය. ඉදිය නධ
ආපණ පය්ය වි ාපය පිශවෂධප වනා කථපන ද්ධද්කථධ නේ එ අ ථඅයධට ඉදිය ිශවය අ තඅවදන
වථධනාථනය ව භ තධත ශාාෙ ව ථඛ යා නඅතප රැථධවෙන තවන ව වද ිය ව
නාතය්ය ව ද්කථධො මවණිය යුතු. ඒ ථධර්ාන ආපණ පය් වථධනාථනවයනධ ර්ප ෙුෙ ද් එම
ර්ත යුතු. වේ දැකථධෙුවණ පධ විනය අටුොවේ මතය යඅ. මැුපමසඟි අටුොවය අ ෙනා අ ර්මට
වමනධ අපණ පය් වි ාපයට ද්, උපාාප වරැ වඩ්ඩුපාත වද්කථ අතප මවණිය යුතුය යඅ
ද්කථධෙන දී. සූතරොන්ති කථරමය ව යඅනධ එය ම වම අ පරමාණ ප වේ.
තෙ ද් කථඅයයුතධවතකථධ ඇතඅ. අපණ පය්යට ආථනධන නමුර් අපණ පය් වි ාපවය අ
ථඅි යෙුනධට ර්වේ මිනඅථුනධ වර්ධ කථර්ා ඇවථධ නමුර් පෙගත ර්ඛර්ා ආදිය ය අතප දවවිනධ ථෘජු
ෙව යනධනට වනා වකථඅ ෙව පරකථෘතඅ මාර්ගය ඔපව පාපවෙඅනධ යා යුතු නේ ඒ මාර්ගවයනධ
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ර්නු පනධථඅයය මවණිය යුතු. ආථනධන ෙ ර්මට අඞ්ර් ථේපණ පග කථප ර්වනධම පඅණිථ යවමකථධ
පරකථෘතඅ මාර්ගය ෙථමිනධ මිණි ද් ඔ ු ධුතොඞ්ග ්්ෞරය ු ෙන දෙ ද්ත යුතුයඅ.
තෙ ද් අප්ධ්කථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙව ර්තධ භ අෂුෙකථ වර්ධ ආාායය්ගයනධ ෙ නධවථධ
ව උපාෝය්ායයනධ ෙ නධවථධ ව ර්අනධ වථධකථධ නේ අපණ පය්ය ථජායා වනාවේ නේ
ර්රාමානධත වථධනාථනයට පමුණ පුො උපථධර්ාන කථළ යුතු. කථධ ඇතඅ ෙව ර්මිනධ නඅකථධ මව
වර්ාථධ අපණ පය්වය අ අපවණ පු නවඛවිය යුතු. අපවණ පු නවවඟන වේව අ වප ර්ය උතධථනධන
වේ නේ ෝුතඞ්ර්ය වරැපඅයා උපථධර්ාන කථළ යුතුයඅ. ෝුතාඞ්ර් ශුද්ධිකථ වනා විය යුතුයඅ.
ආර ය් ඞ්ග ප්ර්භ්ද
වේ ද් උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උතධකථෘමධටයා විථඅනධ ථඅයලු
කථධ අ අපණ පය්වය අ අපණ පු නවඛවිය යුතු. මද්ධෝය්ම ට ෙවථඅ ථාපමථ ර්රාමානධත
වථධනාථනවය අ විථඅය
වකථඅ. මෘර්කථ ට ෙථධථඅකථ ව මනධත යන අට මථ ම
ර්රාමානධතවය අ විථඅය වකථඅ යඅ.

ආර ය් ොඞ්ග ්භද
වේ තුනධ වද්න ම ඒ ඒ කථා තු ආපණ පය්වයනධ නඅකථධම අෙුතධ ර්රාමානධත
වථධනාථනවය අ දණ ප අථන කථධ අ අපවණ පු නවඛර්තධ දණ ප අථා යන විට අතපමඟ දී
අපවණ පු නවඛර්තධ ෝුතාඞ්ර්ය වනා ය වඳනධවනධ ය. ඉදිය නධ ෝමගකථිකථයා දණ ප කථඅයා
ආථනවයනධ නවර්ී ර්අය කථධ අ “වමාව ාතකථධ නඅො යමි” යඅ නඅද්න කථ අපවනු නවඛවර්ධ
නේ එවථධ ම ථඅය කථවමවතධවතනධ ර්රාමානධත වථධනාථනවය අ අපවණ පු නවඛවී නේ
ෝුතාඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ ය.

ආරඤ්්ඤ් ඞ්ගොනිසංස
ආපණ පය්කථ භ අෂු අපණ පය් ථඛශාෙ වමවන අ කථපනධවනධ වනා තධ ථමාි වදව
ර්නධනට ද්, තධ ථමාි රැකථ ර්නධනට ද් ථමර්ග ය. “්තනොහං නොගිත-තස්ස භි ්ඛු්නො
අත්තම්නො ්හොමි අරඤ්්ඤ් විහෝරන”1 නාර්අතය ඒ අපණ පය් වි පණ පවයනධ මම ඒ
භ අෂු ට ථතුටු ඇතධවතමි” යනු (අඛර්ුතධතප ථඟඅවය අ2 ෙොළ දවවිනධන අපණ පය්ොථී
භ අෂ ට ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ ථතුටු ෙන වථධකථ. අථපධපාය පපපාදී ු ෙනොථී භ අෂු ුවර්ධ
ථඅත විෂඅපධත කථළ වනා ව තඅ. විවේකථවය අ පුපවර් දවවිනධ ව වතවේ නඅභ ගය ය. ීවවිත
තෘමධණ පාෙ ර්පව කථපයඅ. විවේකථ ථු්වය අ පථ ෙළඳයඅ. පඛථුකථූාදිය  භ ාෙයට ථුර්ථු වේ.

1
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“ප්විවිත්්තො අසංසට්්ඨො - ප්න්ත්සනොස්න ර්තො
ආරොධයන්්තො නොථස්ස - වනවෝසන මොනසං
එ් ො අරඤ්්්ඤ් නිවසං - යං සුඛං ලභ්ත යති
අරඤ්්ඤ්සඞ්ගොමග්තො - අව්සසධුතොයු්ධො
සමත්්ථො න චිරස්්සව - ්ජතුං මොරං සවොහිනිං
තස්මො අරඤ්්ඤ්වොසමබි - රතිං

යිරොථ ප් ්ි්තො”

“කථාය විවේකථ ඇතඅ ෙව කථඅථඅෙකථු ා ථඛථර්ග නවතඅ ෙව පරානධත වථනථධවන අ
ඇවමිනධ ඒ ෙනොථවයනධ තථොගතයන් ෙ නධවථධ වර්ධ චිතධතාපාෝනය කථපමිනධස
ුවද්කථා ෙව අපණ පය්වය අ ෙථන භ අෂු යේ ථුෙයකථධ ෙළඳනධවනධ නේ ශ රයො ථ අත
වද්විවය පො ඒ ථුෙවය අ පථය වනා ෙළඳතඅ. පඛථුකථූය කථොයකථධ වථධ ෝපමිනධ වථථු
ෝුතාඞ්ර් නමවතඅ ආයුෝ ඇතඅ ෙව අපණ පය්වය අ වකථවථධ යුද්ධෝයකථට ර්අය වේ ම ණ ප
වථධනා ථ අත මාපයා දිය නනධනට වනාවද කථකථඅනධ ථමර්ග ෙනධවනධ ය. එ ව යඅනධ
නුෙණ පවතධවතධ අපණ පය් ොථවය අ ආය කථපනධවනධ යඅ.”
ආරඤ්්ඤ්ි ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන- විධොන- ප්ර්භ්ද - ්භ්ද
ආනිසංස වර්ඥ නොයි.
රැ ්ඛමූලි ඞ්ග සමොදානය
පවකථධ්මඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “ජන්තං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
රැ ්ඛමූලි ඞ්ගං සමොතබයොමි.” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. ‘වථවෙණි කථළ (පඅයථඅ ඇතඅ2 වර්ධ වරැපඅයමි. ෙෘෂමඅකථාඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි’
යනු එ අ අර්ග යඅ.
රැ ්ඛමූලි ඞ්ග විධොන
පවකථධ්මඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ පාජය් ථීමාවය අ පඅ අි  පවකථධ ද්, ‘වද්වියනධ
වෙවථතඅ යඅ’ මිනඅථුනධ විථඅනධ පුද් පෙතධෙන පවකථධ ද්, ාටු ර්නධනා පවකථධ ද්, ප ර්නධනා
පවකථධද්, ෙෙුනධ ෙථන පවකථධ ද්, ථඅර්පව ඇතඅ පවකථධ ද්, වි ාප මවද් පඅ අි  පවකථධ ද් වරැ වි ාප
වකථළෙප පඅ අි  පවකථකථධ විථුේ පඅණිථ ර්ත යුතු.
රැ ්ඛමූලි ඞ්ග ප්ර්භ්ද
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වම ද් ෙනා අ උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උත් ෘ්්ටයොහට
අභ අමත පවකථකථධ වර්න ෙවටුණ පු පපණ ප පයඅනධ ඉෙතධ වකථාට ෙථත වකථඅ ය. ථකථථධ කථප
ෙනධනට වනා වකථඅය. මද්ධය්මයොහට ඒ පවකථ ළඟට පවමිණි වකථවනකථුනධ ො ථකථථධ
කථපෙ ර්නධනට වකථඅ ය. මෘුප යොහට ෙනා අ ආපාමිකථයනධ ා ථාමවණ පපයනධ කථවඳො
ඔෙුනධ ො ශුද්ධෝ කථපො ථම කථපො ෙවඅ ඉථධථො පරාකථාපවයනධ ෙට කථපො වොපෙධ
වයාද්ො වර්න ෙථත වකථඅය. පජා ද්ෙථධ අ එ අ වනා ථඅට අනය් පරතඅචඡනධන තවවනකථ
විථඅය යුතු.
රැ ්ඛමූලි ඞ්ග ්භ්ද
වථවෙණි කථළ වර්යකථ ොථය කථළ ඇථඅධව අ වේ තුනධ වද්නාවර්ධ ම අඞ්ර්ය
ය වඳනධවනධ ය. අඞ්ගුත්තරභො
යන් වර්ධ මතය නේ දැනව වර්න වථවෙණිවය අ අපවණ පු
නවඛෙ කථ අඞ්ර්ය ය වඳන දෙ යඅ.

රැ ්ඛමූලි

ඞ්ගොනිසංස

“රැ ්ඛමූල්සනොසනං නිස්සොය ප්බ්ෙජ්ජො”1 යනු ෙොළ ව යඅනධ නඅථධථයානුපපප
පරතඅපතධතඅ ඇතඅ දෙ ය, “අප්්ප්ොනි්ව් සුලභොනි ් තොනි ් අනවජ්ජොනි”2 පවකථධ මුධ
වථනථුනධ ථධෙධපය, එව තධ ථුභ ය, නඅපෙද්ය්ය යඅ ෙුුපන් වහන්්ස් විථඅනධ ෙණ පගනා කථළ
පරතය්යකථධ ෙන දෙ ය, නඅතප පතර විකථාප දැකථධවමනධ අනඅතය් ථඛශා ප ළ ෙන දෙ ය,
ආොථ මචඡිශය ා නෙකථමගවය අ වයර්ේ නවතඅ දෙ ය, වද්වියනධ ා එකථධ ෙව ෙථන දෙ
ය, අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධට අනුවාේ පවෙතුේ ඇතඅ දෙය යන වේ පවකථධ්
මඅකථඞ්ර්ානඅථඛථයඅ.
“ව

ග්තො ෙුද්ධ්සට්්ඨන - නිස්ස්යොති ් භොසි්තො

නිවෝසො ප්විචිත්තස්ස - රැ ්ඛමූලස්මො

ු්තො

ආවොසමචන්ඡරහ්ර - ්දවතො ප්සුප්ොලි්ත
ප්විවිත්්ත වසන්්තො හි - රැ ්ඛමූලමහි සුබ්ේතො

1
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අභිරත්තොනි නීලොනි - ප් ්ඩූනි ප්තිතොනි ්
ප්ස්සන්්තො තරැප් ් ොනි - නිචන්සඤ්්ඤ්ං ප්නූදති
තස්මො හි ෙුද්ධදායජ්ජං - භොවනොභිරතොලයං
විවිත්තං නොතිමඤ්්්ඤ්යය් - රැ ්ඛමූලං වි් ්ඛ් ො”
“උතුේ ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ විථඅනධ “අප්්ප්ොනි්්් සුලභොනි ්” යනාදීනධ
පථථධනා ද්ධොෙ ද්, “රැ ්ඛමූල ්සනොසනං නිස්සොය ප්බ්ෙජ්ජො”1 යනුවෙනධ ෙොපන ද්ධො
ෙ ද්, ෙෘෂමය දඳු ෙ නඅොථවයකථධ විවේකථකථාමීනධට වෙන වකථායඅ ද් ආොථ
මාතධථයය්ගය ර්පව කථපනධනා ෙ වද්ධෙපාතඅකථ විවේකථ පවකථධමුව ෙථන ෙරත ථේපනධන භ අෂු
ඉතා පතුෙ ද්, මඳ නඅධ ෙ ද්, පඬුෙනධ ෙ ද්, ය ම ෙර්ු තුපව පතධ දැකථධවමනධ නඅතය් ථඛශාෙ
ර්පව කථපනධවනධ ය. එ ව යඅනධ ෙුුපන්වහන්්ස් වර්ධ ද්පෙවද්ධද් ෙ, භ ාෙනාභ අපතයනධට
ොථථධර්ානය ෙ විවේකථ පවකථධ මු නුෙණ ප ඇතධවතධ ඉකථධමව වනා ථඅතනධවනධ ය.
රැ ්ඛමූලි ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන-විධොන-ප්ර්භ්ද්භ්දානිසංස වර්ඥ නො යි.
අබ්්භො ොසි ඞ්ග සමොදානය
අව.භ ාකථාථඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “ඡන්තං ් රැ ්ඛමූලං්
ප්ටි ්ඛිප්ොමිඉ අබ්්භො ොසි ඞ්ගං සමොතබයොමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ
කථඅයා ථමාද්නධ විය යුතු. ‘වථවෙණි කථළ වර්ය ද්, ෙෘෂම ද්
වරැපඅයමි.
අව.භ ාකථාථඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි” යනු එ අ අර්ගයඅ.
අබ්්භො ොසි ඞ්ග විධොනය
අව.භ ාකථාථඅකථඞ්ර් ථමාද්නධ ෙෙ ුට දණ ප අථනු පඅණිථ ා වපාව කථපනු පඅණිථ
උවප ථර්ාර්ාපයට ඇතුළුෙනධනට ෙටවනධ ය. ඇතුළු ෙ කථ ෙවථඅ ෙථධවනධ නේ ෙවථඅ පපෙ
කථධ අ නඅකථධම යා යුතු. ෙථධනා කථධ අ මව වනා යා යුතු. තෙ ද් වභ  ජන ශාාෙට ා
ර්අනඅ ධ වර්ට පවමිණ ප ෙතධපඅළඅවෙතධ කථපනධනට ද්, වභ  ජන ශාාවය අ ථධර්විප භ අෂනධ
දතඅනධ විාාපනධනට ද්, ඉවර්නීම ව උර්වනධවීම ථඳ ා වර්ෙට ඇතුළු ෙනධනට ද්,
පඅටත ද්මා තඅවදන ඇඳ පුටු ආදිය ය වර් තු ා නධනට ද් ෙටවනධ ය. මඟ යන කථ
අනධ ම ණ පුනධවර්ධ පඅිශකථප අවතධ ඇතධ නේ ෙවථධවථනධ වනා වතමීම ථඳ ා මාර්ග
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මෝය්වය අ පඅ අි  ශාාෙකථට ඇතුළු ෙනධනට ද් ෙටවනධ ය. අවතධ කථඅථඅ පඅිශකථපකථධ නවතධ
නේ ථාාෙට යාම ථඳ ා වේර්වයනධ යනධනට වනා ෙි යඅ. පඅයවි ර්මනඅනධ වර්ාථධ වර්ට
ෙවදැ ෙවථඅ නෙතඅන තාකථධ ථඅටව යා යුතුයඅ. වේ නඅයමය ෙෘෂමඅකථයාට ද් වමවථධම දවේ
ද්ත යුතු යඅ. (‘මඛ මවද් ථඅි  ධ නේ ව ළදිය ෙ වමනධ මඟඅනධ ප වනාෙව ඉදිය ෙම ෙවද්ධද්
යුතු යඅ’ යනු ප්ැර ුමෙො ථනධනයඅ2.
අබ්්භො ොසි ඞ්ග ප්ර්භ්ද
වම ද් ෙනා අ උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උතධකථෘමධටයා ට
ෙෘෂයකථධ ව පෙගතයකථධ ව වර්යකථධ ව ඇථුපව වකථාට ෙථනධනට වනා ෙටවනධ ය.
ඔ ු විථඅනධ අභ ය්ෙකථාශවය අ චීෙප කථුි යකථධ වකථාටවර්න එ අ විථඅය යුතු. මද්ධය්මයොහට
ොෂ පෙගත ර්ෘ ඇථුපව වකථාට එ අ ඇතුළට වනා ෙවද් ෙථනධනට ෙටවනධ ය. මෘර්කථ ට
කථටාපේ වනා වකථට වනධ ද්, තුනී වකථාට වථෙ වකථාළ මඩු ද්, ඉි වපදිය  වර්ෙධ ද්,
කථුඹුපව පකථධනෙුනධ විථඅනධ වරැ දැම කථුි  ද් ෙටවනධ යඅ.
අබ්්භො ොසි ඞ්ග ්භ්ද
ොථය පඅණිථ වථවෙණි කථළ වර්යකථට ව
පවකථධ මුකථට ව
ඇථඅධව අ වේ තුනධ වද්නවර්ධ ම ෝුතඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ ය. අඞ්ගුත්තරභො
මතය නේ දැනවවර්නව එ අ අපවණ පු නවඛෙ කථ ෝුතඞ්ර් ය වඳන දෙයඅ.

පවමිණි
යන් ්ග්

අ්බ්භො ොසි ඞ්ගොනිසංස
ආොථ පඅවද ෝ නවතඅ ෙන දෙ ය, ථීන-මිද්ධ ර්පවෙන දෙ ය, “මග ො විය
අසඞ්ග්ොසු්නො - අනි් තො විහරන්ති භි ්ඛ්වො”1 වර්ෙධ නවතඅ භ අෂ ු මුෙනධ වමනධ
නඅථධථඞ්ර් ෙව (කථඅථඅ තවවනකථ ඇධවමකථධ නවතඅ ෙව2 ෙථතඅ’යඅ ෙොළ පරශඛථාෙට ථුර්ථු ෙන
දෙ ය, කථඅථඅ තවවනකථ ඇලුේ නවතඅ දෙය, ථඅේ දිය ර්අනධ පවචි දිය ර්කථට යත වකථඅ දෙ ය,
අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ පයනධට අනුවාේ ෙන දෙ ය යනු වේ ෝුතාඞ්ර්යා වර්ධ ආනඅථඛථ යඅ.
“අනොගොසුය භොවස්ස - අනුරි්ප් අුපල්ල්භ
තොරොමණී විතොනමහි - වන්දදීන්ප්ප්්ප්භොසි්ත
අබ්්භො ෝස වසං භි ්ඛු - මිගභු්තන ්්තසො
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ීනමිද්ධං වි්නෝදත්වො - භොවනොරොමතං සි්තො
ප්වි්ව

රසස්සොදං - න චිරස්්සව වින්දති

යස්මො තස්මොහිසප්්ප්ඤ්්්ා - අබ්්භො ෝස ර්තොසියො”
“ශරමණ ප ෝමගයට ථුර්ථු ර්ගභ  වනා ෙන තපව නමවතඅ දුදුළු ඇතඅ, අ ථධ නමවතඅ
වියනධ ඇතඅ, ථඳප නඅනධ ආව කථ ෙ අභ ය්ෙකථාශවය අ (ඇලුේ නවතඅ දවවිනධ2 මුෙනධ වර්ධ
ථඅතධ දඳු ථඅතඅනධ ෙථන භ අෂු ථීන - මිද්ධෝය ර්පවවකථාට භ ාෙනාවය අ ඇලුවණ පධ නිවගො
පථාථධොද්ය යේ ව යකථඅනධ වනා වද කථවකථඅනධ දනධවනධ ද්, එව යඅනධ නුෙණ පවතධවත
අභ ය්ෙකථාශවය අ ඇවනධවනධ ය.
අබ්්භො ොසි ඞ්ග සමොදාන - විධොන - ප්ර්භ්ද - ්භ්ද
ආනිසංස වර්ඥ නොව යි.
්සොසොනි ඞ්ග සමොදානය
වථ ථානඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “න සුසොනං ප්ටි ්ඛිප්ොමි.
්සොසොනි ඞ්ග සමොතබයොමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ
විය යුතු. ‘වනා වථාව ානධ ව ෙතධ වථාව ානධ කථුණ පු නවතඅ තවනධ වරැ පඅයමි.
වථාථානඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි’ යනු එ අ අර්ගයඅ.

්සොසොනි ඞ්ග විධොනය
වථ ථානඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ මිනඅථුනධ ර්ේ පඅ අටුො වර්න
වථාව ානය යඅ ථේමත කථවරැ ර්තධ තනධ අ වනා විථඅය යුතු. මළමිනී වනා දැෙ තවන
වථාව ාන වනා වේ. පළමු මිනී දැෙ තවන ෙථධො වොවළාථධෙථකථධ වනා දැෙෙ ද්
වථාව ාන ම ෙනධවනධ ය. එ අ ෙථනධන ු විථඅනධ ථකථධමනධ මඩු ආදිය ය තනො වර්නව ඇඳ
පුටු පණ පො වර්නව පවනධ දිය ය එළො වර්නව දණ ප කථඅයමිනධ වනා විථඅය යුතු. වේ
ෝුතාඞ්ර්ය ර්කථවථධ පිශ පණ පය කථටයුතධතකථධ දවවිනධ මතු ඇතඅ ෙන උපරෙ ෙළකථා ර්වනධම
ථඳ ා වි ාපවය අ ථඛ ථධර්විපයනධට ා ර්වේ ර්ේමුද්අයාට ද්නධො අපරමාද් ෙව විථඅය
යුතු. ථකථධමනධ කථපන කථධ අ යටවථඅනධ ආො න ථධර්ානය දමිනධ ථකථධමනධ කථළ යුතු.
වථාව ානට යන කථධ අ ම මර්අනධ වනා වර්ාථධ තමා වථ ථානඅකථ දෙ වනා ඟෙන
පඅණිථ කථුඩා මර්අනධ යා යුතු. පාතරඅ කථාවය අ අමනුමය්වය ෙතධ දැ යඅ භ ය වනා ථඅවතන
පඅණිථ ද්ෙධ කථාවය අ මර් අථ තුඹථධ පවකථධ අදිය ය ෙය්ෙථධර්ා කථප ර්ත යුතු. පාතරඅ
අමනුමය්යනධ ඬ ඬා ඇවිදිය න දෙ ර්ටුෙ ද් කථවට කථවදඅතඅ ආදිය  කථඅථඅෙකථඅනධ ඔෙුනධට
වනා ර්වථඅය යුතු. ථපම රැවයකථම වථාව ානට යා යුතු. එකථ ද්ෙථකථු ර් වනා වර්ාථධ
නවෙතීම නුථුර්ථු ය. මවදිය යම වථාව ාවන අ ෙවථව අළුයම එයඅනධ නඅකථධමව යනධනට
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ෙටවනධ ය යනු අඞ්ගුත්තරභො
මත යඅ. අමනුමය්යනධට පරඅය ෙ ත-මුපවෙට-උඳුදතධමථධ-මාඛශාදිය ය වනා ෙවළඳිය යුතු. වථාව ානධ ර්ේ ෙවද්ර්තධ දවවිනධ ා පඅශාායනධ විථඅනධ
ලු ුදඳිනා දවවිනධ කථු වර්ෙට වනා ෙවද්ධද් යුතුයඅ.

්සෝසොනි ඞ්ග ප්ර්භ්ද
වේ ද් උත් ෘ්්ටයඉ මධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උත් ෘ්්ට විථඅනධ දිය නපතා
මිනී පළ න, දිය නපතා මිනී ෙවවටන, දිය නපතා වඬුේ ඇතඅ වථාව ානධ ම වථවිය යුතු.
මද්ධය්මහට දැකථධෙුණ පු තුනඅනධ එකථකථධ ඇතඅ වථාව ානධ ෙටවනධය. මෘුප හට ඒ එකථකථුර්
නවතඅෙතධ වථාව ානධ ෂණ ප ඇතඅ තවනධ ෙටවනධ යඅ.
්සෝසොනි ඞ්ග ්භ්ද
වථාව ානධ වනා ෙන තනධ අ විථීවමනධ වේ තුනධ නමවර්ධ ම අඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ
ය. අඞ්ගුත්තරභො
මතය නේ වථාව ානට වනා ර්අයො ය වඳන දෙ යඅ.
්සෝසොනි ඞ්ගොනිසංස
නඅතප මිනී දැකථධවමනධ මපණ පානුථධමපණ පය වවදන දෙ ය, එ ව යඅනධ වනා පමා
ෙව ෙථන දෙ ය, අශුභ ාපේමණ ප වවදන දෙ ය, කථාමපාර් ර්පවෙන දෙ ය, නඅතප කථාය
ථධෙභ ාෙය ද්කථධනා දෙ ය, එයඅනධම ථඛවේර් ද ු ෙන දෙ ය, අවප ර්ය්මද්-වයා.දනමද්ීවවිතමද් නවතඅ ෙන දෙ ය, කථුඩා ම තධ ය ය ඉෙථන දෙය, අමනුමය්යනධ විථඅනධ ර්පව
ථේභ ාෙනා කථපනු දන දෙය, අධවපධචඡතාදීනධට අනුවාේ ෙන දෙ ය, යනාදිය ය වේ
අඞ්ර් ථමාොනවයධ ආනඅථඛථ යඅ.
“්සොසොනි ං හි මර ොනුසතිප්්ප්භොවො
නිද්දාගතං ප්ින ඵුසත්ති ප්මොද්දාසො
සමප්ස්ස්තො ් ු ප්ොනි ෙහූනි තස්ස
ොමොනුරොගවසංගංහි න ්හොති විත්තං.
සං්වග්මති විප්ුලං න මදං උ්ප්ති
සමමො අ්ථො ඝටති නිබ්ෙුති ්මසමෝනො
්සසොනි ඞ්ගමිති ්න ගු ොවහත්තො
නිබ්ෙො නින්න හද්යන නි්සවිතබ්ෙො”
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“මපණ පානුථධමෘතඅ ආනුභ ාෙය ව ධතු වකථාට නඅදිය  ර්තධතා ෙ ද් වථ ථානඅකථයා කථපා
පරමාද් වද් මවය වනා එළවඹතඅ. නඅතප මිනී කථුණ පු ද්කථධනා ඔ ුවර්ධ ථඅත කථාමපාර්යට
ෙථඟ වනා ෙනධවනධ ය.
ව වතවේ ම තධ ථඛවේර්යට පවමිවණ පධ. මද්යට වනා පවමිවණ පධ. එවථධ ම නඅෙනධ
වථායනධවනධ මනා ෙව උතධථා වකථවපයඅ. වමවථධ වනාවයකථධ ර්ුණ ප ඇතඅ දවවිනධ නඅෙනට
නවමීර්තධ ථඅතවතධත ු විථඅනධ වථ ථානඅකථඞ්ර්ය වථධෙනය කථටයුතුයඅ”
්සෝසොනි ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන-විධොන-ප්ර්භ්ද්භ්ද ආනිසංස වර්ඥ නො යි.
යථොසන්ථති ඞ්ග සමොදානය
යර්ාථන්ර්තඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “වථනාථන වාලුපධපඛ
පි කථධඛිමිපාමි. යර්ාථන්ර්තඅකථඞ්ර්ඛ ථමාදිය යාමි” යන වේ ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ
කථඅයා ථමාද්නධ විය යුතු. ‘වථනාථන වාභ ාෙය වරැපඅයමි යර්ාථන්ර්තඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ
වෙමි’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
යථොසන්ථති ඞ්ග විධොනය
යර්ාථන්ර්තඅකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ “වමය නුඹ ෙ නධවථධටය” යඅ කථඅයා යේ
වථනථධනකථධ තමාට වද්න ද්ධවද්ධ නේ එයඅනධ ථතුටු විය යුතු. අනය්වයකථධ ඔ ු උනධ
වථනථධවනනධ වනා නවඟඅටවිය යුතු.
යථොසන්ථති ඞ්ග ප්ර්භ්ද
වේ ද් උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උත් ෘ්්ටහට ෙනා අ
තමනධට පවමිණි වථනථධන ර්ප ද් ළඟ ද් යකථුනධ නයඅ වපාළඟුනධ විථඅනධ උපරවත ද් උමධණ ප
ද් ථීත දැ යඅ විාාපනධනට වනා ෙටවනධ ය. මද්ධය්මහට එවථධ විාාීකවමනධ වද් ම නවත.
වර්ාථධ දනධනට වනා ෙටවනධ ය. මෘුප හට වර්ාථඅනධ දා ඉදිය නධ අපවචි නේ අනධ
වථනථධනකථධ ර්නධනට ෙටවනධයඅ.
යථොසන්ථති ඞ්ග ්භ්ද
තම ට පවමිණි වථනථධන වනා වර්න “අථොවර්ධ වථනධථන මට වද්ෙ” යඅ
විඥ පධතඅයට පමුණ පුො වථනථුනධ වාධ දෙ උපනධ ඇථඅධව අ වේ තුනධවද්නාවර්ධම
ෝුතාඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ ය.
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යථොසන්ථති ඞ්ගොනිසංස
“යං ලද්ධං ්තන තුට්ඨබ්ෙො” ‘ද් වද්යඅනධ ථතුටු විය යුතුය’ යඅ ෙොළ අෙොද්යට
නවමුණ පු දෙ ය, කථඅථඅෙකථු උනධ වථනථධවනනධ වනා නවඟඅටුෙන දවවිනධ ථ.පේථපවනධට
අවතථඅ ෙන දෙය, (වමයඅනධ කථපවණ පා වි පණ පය දැකථධවේ2 ීනය පරණීතය යන අද් ථධ
ර්පවෙන දෙය. වමයඅනධ තාදිය ර්ුණ පය දැකථධවේ2 ඇලුේකථේ ා විපවද්ධකථේ ර්පවෙන දෙය,
අතරඅචඡතාවය අ වොප පඅයාන දෙය, අධවපධචඡතාදීනධට අනුවාේ ෙන දෙය යනාදිය ය
වේ අඛර්ථමාොනවයධ ආනඅථඛථ යඅ.
“යං ලද්ධං ්තන සන්තු්ඨො - යථොසන්ථති් ො යති
නිෙබි ප්්්ප්ො සුඛං ්සති - ති සන්ථර් සුප්ි
න ්සො රජ්ජති ්සට්ඨමහී - හිනං ලද්ධො න
සෙරහ්ම්ොරී නව්

ුප්්ප්ති

- හි්තන අනු මප්ති

තස්මො අසුයසතො ි ් ං - මුනිප්ුඞ්ගව ව ්ණිතං
අනුයු්ඤ්ජථ ්මධොවි - යථොසන්ථතරොමතං”
“ද් වද්යඅනධ ථතුටු ෙන යර්ාථන්ර්තඅකථ ම ණ ප තණ ප ඇතඅිශවය අ පො නඅවඥවිකථධප
ෙව ථයනය කථපනධවනධ ය. ව වතම උතුේ වථනථධවන අ වනා ඇවනධවනධ ය. ප තධ
වථනථුනධ වදව වකථ ප වනා ෙනධවනධ ය. නෙකථ ථ.පේථපවනධ වකථවප අ අතානුකථේපා
කථපනධවනධ ය. එදවවිනධ නුෙණ පවතධවතධ ආයය්ග ශතයනධ විථඅනධ පුපවර් කථළ මුනි උතුමා විථඅනධ
පථථධනා ද් යර්ාථත්ථතඅකථඞ්ර්වය අ වයවද්නධවනධ යඅ.”
යථොසන්ථති ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන-විධොන-ප්ර්භ්ද
්භ්දානිසංස වර්ඥ නො යි.
්නසජ්ජි ඞ්ග සමොදානය
වනධථජ්ජිකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙනධන ු විථඅනධ “්සයය්ං ප්ටි ්ඛිප්ොමි. ්නසජ්ජි ඞ්ගං
සමොතබයොමි” යන ොකථය් වද්කථඅනධ අභ අමත ොකථය්යකථධ කථඅයා ථමාද්නධ විය යුතු. ‘ථයනය
කථපන ඉිශයේෙ වරැ පඅයමි. වනථජ්ජිකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ වෙමි’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
්නසජ්ජි ඞ්ග විධොනය
වනථජ්ජිකථඞ්ර්ය ථමාද්නධ ෙෙ ු විථඅනධ අඳැවර්නව මව වනා අඳැ - රෑ තුනධයම
අතුවපනධ එකථධ යාමයකථ නවර්අට ථකථධමනධ කථළ යුතු. ඔ ුට නුථුර්ථු ෙනධවනධ ථයනය
ඉිශයේෙ පමවණ පකථඅ. යාේ-ථඅීකේ-ඉඳීේ යන වථථු තුනධ ඉිශයේෙ වනා ෙටවනධ වනා වේ.
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්නසජ්ජි ඞ්ග ප්ර්භ්ද
වම ද් උත් ෘ්්ටයඉ මද්ධය්මයඉ මෘුප ය යඅ තරඅවිෝ වේ. උතධකථෘමධට ට පඅටාටුෙ ද්,
ථඅේපව අකථෙටු ද්, අවය ර්පට්ඨට ද් වනා ෙටවනධ ය. මද්ධය්මහට වේ තුනඅනධ එකථකථධ ෙටවනධ
ය. මෘුප හට ඒ තුන ා ය වේදා නය ද්, ප්ධාාඞ්ර්ය ද්, ථපධතාඞ්ර්ය ද් ෙටවනධ ය.
ය ේවද න නේ වකථාට්ඨටය, ප්ධාඞ්ර්ය නේ පඅි පථට පමණ පකථධ ඇඳි ඇතඅ පුටුෙ.
ථපධතාඞ්ර්ය නේ පඅි පථට ා ද්පයට ඇඳි ඇතඅ පුටුෙ, (පා ථතපකථධ ථමඟ ෙ විට වමය
ප්ධාාඞ්ර් ා ථපධතාඞ්ර් වේ. වේ ථපධතාඞ්ර්යකථධ ප්ී ොභය වතපණ පුෙනධට කථප ර්නධ දෙද්,
එ අ අඳ උනධෙ නධවථධ අනාර්ාමි ෙ දෙද් ද්කථධො තඅව.. (ථයන විවශධමයකථධ වනා ෙන
දවවිනධ වනධථජ්ජිකථ ට අවය ර්ය් වනාෙන දෙ එයඅනධ කථී වථධයඅ.2
්න්සජ්ජි ඞ්ග ්භ්ද
ථයනය කථළ ඇථඅධව අ වේ තුනධවද්නාවර්ධ ම ෝුතාඞ්ර්ය ය වඳනධවනධ ය.
්නසජ්ජි ඞ්ගොනිසංස
“්සයය්සුඛං ප්ස්සසුඛං මිද්ධංසුඛං අනුයුත්්තො විහරති”1 ථයනවයනධ වවදන
ථුෙවය අ ද්, ඇවයනධ ඇයට වපපළඅ වපපළී නඅද්නධන ුට ෙන පාවඥශධෙ ථුෙවය අ ද්,
නඅරා ථුෙවය අ ද්, වයදී ොථය කථපනධවන ය’යඅ ්්්තෝඛිල ථතරවය අ ෙොළ
වාවත විනඅදන්ෝ ථඅඳන දෙය, ථඅයලු කථමගථධර්ානයනධ අ ම වයදීමට ථපධපාය ෙන දෙය,
ර්ටුෙනධ ප ද්නා ඉිශයේ ඇතඅ ෙන දෙය, වීයය්ගාපේභ යට ථුර්ථු ෙන දෙය, ය පතධ
පරතඅපතධතඅ ෙඩන දෙය යනු වේ ෝුතාඞ්ර්යාවර්ධ ආනඅථඛථ යඅ.
“ආභුජිත්වොන ප්ල්ලඞ් ං - ප්ණිධොය උජුං තනුං
නිසීදන්්තො වි ම්ප්ති - මොරස්ස හදයං යති.
්සයය්සුඛං මිද්ධසුඛං - හිත්වො ආරද්ධ විසු්යො
නිසජ්ජොභිර්තො භි ්ඛු - ්සොහයන්්තො ත්ප්ොවනං
නිරොමිසං ප්ීතිසුඛං - යස්මො සමධිගචනඡති
තස්මො සමනුයුඤ්්්ජය්ය - ධී්රො ්නසජ්ජ ං වතං.”
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“පඟ දවඳවර්න ශීකපය ථෘජු ෙව පඅ අටුො වර්න ඉනධනා ම ණ ප මාපයාවර්ධ
ෘද්ය කථේපා කථපනධවනධ ය. අඳීවම අ ඇලුණ පු භ අෂු වථයය්ථු් පථධථථු් වරැ ද්මා
ආප.ෝ වීයය්ගවයනධ තවප ෙනය ව ාදෙමිනධ නඅපාමිථ පරීතඅ ථු්ය විඳින ව යඅනධ ශානෙතධ
වතවේ ඒ වනථජ්ජිකථඞ්ර්වය අ වයවද්නධවනධ ය.”
්න්සජ්ජි ඞ්ගය ප්ි ිෙඳ සමොදාන-විධොන-ප්ර්භ්ද-්භ්ද
ආනිසංස වර්ඥ නො යි.
වමවථධ වේ වතවථධ ෝුතාඞ්ර් ථේදන්ෝ අථගඉ ල ්ඛ ඉ රසඉ ප්චන්ුප්ට්ඨොනඉ
ප්දට්ඨොනඉ සමොදානඉ විධොනඉ ප්ර්භ්දඉ ්භ්ද ආනඅථඛථ යන වමාෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ
විනඅශධාය ද්කථධො දැනධ ඔෙුනධ පඅළඅදඳ ෙ ම ුසලතරි යඉ ධුතොතබ විභොගයඉ සමොසයඉ වය්ොසය
යන වමාෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්කථධෙනු වව..
ුශලතරි

වශ්යන්

වේ ථඅයලු ෝුතාඞ්ර් පෘර්ර්ධජනයනධ වර්ධ ා නශෂය්යනධ වර්ධ ෙශවයනධ කථුථධ
ය. ප තනධ වර්ධ ෙශවයනධ අෙය්ාකථෘතය. අකථුශ ෙන ෝුතාඞ්ර් නවතඅ. (කථුශතරඅකථ නේ
“ ුසලො ධමමො - අ ුසලො - ධමමො - අඛය්ො තො ධමමො”1 යනුවෙනධ ෙොළ ධමමසඞ්ගණි
පාළඅයඅ. ෝුතාඞ්ර් ඒ ෙශවයනධ දතධ ව ාතධ කථුථධ ා අෙය්ාකථෘත වේ. අකථුථධ වනාවේ
යනු භ ාෙ යඅ.2 “ප්ොප්ිචන්ඡො ඉචනඡොප් ්තො ආරඤ්්ඤ්් ො ්හොති” ‘පාවපචඡ ෙව
ඉචඡාවයනධ මඩනා ර් ෙව ආපණ පය්කථ වෙයඅ’ යනාදිය නධ පවමිවණ පන දවවිනධ අකථුථ ෙ තධ
ෝුතාඞ්ර් ඇතධවතධ වනා වේ දැයඅ යවමකථධ විාාපනධවනධ නේ එදනධද්නධ වර්ධ එදඳු අපණ පය්කථ
වීම අර්ග ෙශවයනධ ෝුතාඞ්ර් නේ වනා වේ යයඅ කථඅය යුතු. එදවවිනධ අකථුථධ ෙන ෝුතාඞ්ර්
නවතධ මව යඅ. (පාළඅවය අ වේ ථඳ ා ද්කථධෙන ද් විථධතපවයධ නඅර්මනය වමපමණ පකථධ දවවිනධ
වමවථධ ථඛවෂප කථපන දී.2
ධුතොදීන්න් ්ග් විභොග වශ්යන්
වම අ ා ධුතොයඉ ධුත වොදයඉ ධුත ධමගයඉ ධුතොඞ්ගයඉ
වන්්න් ද යන වේ කථපවණ පු ද්ත යුතු යඅ.

ව්ර ු හට ධුතොඞ්ගප්්ප්ොය

ෝුත නේ වම අ ෝුතාඞ්ර් ථමාොන ෙශවයනධ වකථවධථ කථේපා කථළ ක්ෂී ොශරව
පුද්ධර්යා, තෙ ද් වකථවථධ කථේපා කථපන ෝමග ව ෝුතය යඅ කථඅයනු වව.. එවිට ෝුත
නේ නඅමපයය්ගායවයනධ ථඅයලු ආයය්ගමාර්ග ද්, පයය්ගාවයනධ විද්ශගනාශාය ද්, යටතධ පඅිශවථයඅනධ
ෝුතාඞ්ර්වාතනා ථේපරයුකථධත ශානය ද් වේ.
1
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ධුතවොද නේ ෝුතාඞ්ර්වයනධ අනුනට අෙොද් කථපන පුද්ධර්යා ය. එ අ ර් ෝුතොද්
වනා ෙ ෝුත පුද්ධර්යා ය, ෝුතොද් ෙ ෝුත වනා ෙන පුද්ධර්යා ය, ෝුතොද්තධ වනා ෙ
ෝුතතධ වනාෙ පුද්ධර්යා ය, ෝුතොද්තධ ෙ ෝුතතධ ෙ පුද්ධර්යා යයඅ පුද්ධර්වය ථතප
වද්වනකථධ ද්ත යුතු වෙතධ.
ෙ ් ුල ්තරැන් වමනධ යවමකථධ වතවේ ෝුතාඞ්ර්ෝප ෙව අනුනට ෝුතාඞ්ර්
ථමාොනයට අෙොද් වනා කථපනධවනධ ද් ව වතවේ ෝුතොද් වනා ෙ ෝුත පුද්ධර්යා යඅ.
කථඅයන ද් මව යඅ. “තයිදං ආයස්මො ෙ ් ු්ලො ධු්තො න ධුතවෝදා” යඅ.
යවමකථධ උප්නන්ද වතපවනධ වමනධ වතවේ ෝුතාඞ්ර්ෝප වනා ෙව අනධ ට
ෝුතාඞ්ර්වයනධ අෙොද් කථපනධවනධ ද් ව වතවේ ෝුතොද් ෙ ෝුත වනාෙන පුද්ධර්යා යඅ.
කථඅයන ද් මව යඅ. “තයිදං ආයස්මො උප්න්න්ද ස ය්ප්ුත්්තොන ධු්තො ධුතවෝදා” යඅ.
යවමකථධ ශාිශපුතර ථධොමීනධ වමනධ ඒ වද්කථඅනධ ම යුකථධත ද් ව වතවේ ෝුතොද්තධ ෙ
ෝුතතධ ෙ පුද්ධර්ය යඅ. කථඅයන ද් මවයඅ. “තයිදං ආයස්මො සොසුප්ුත්්තො ධු්තො ්්ව
ධුතවෝදා්” යඅ.
ධුතධමග නම
“අප්්ප්ිචනඡතං ්යව නිස්සොය” යනාදීනධ ෙොළ දවවිනධ අප්්ප්ිචනඡතොඉ සන්තුට්ිතොඉ
සල්්ල්ඛතොඉ ප්වි්ව් තොඉ ඉදමට්ිතො යන වේ ප්ධා ෝමගවය ෝුතාඞ්ර් වචතනාෙට
පඅිශෙප ෙන දවවිනධ ෝුත ෝමගවය යයඅ කථඅයනු වවදතධ. (අපධපඅචඡතා නේ අධවපචඡ
භ ාෙය යඅ. ථනධතුට්ඨිතා නේ ද් වද්යඅනධ ථතුටුවීේ ථඞ්්ය්ාත වොවළාථධ ෙවද්පපවේ
ථනධවත මය යඅ. ථධවධ්තා නේ වකථවථධ අයාන දෙ යඅ, පවිවේකථතා නේ උතුේ
විවෙකථ භ ාෙය යඅ. ඉද්මට්ඨිතා නේ යේ නුෙණ පකථඅනධ පවවිද්ධද්නධ විථඅනධ ෝුතාඞ්ර්වය අ
පඅ අි ය යුතුය යඅ කථඅයන ද් ද් ෝුතාඞ්ර් ථමාද්නධ ෙව පිශ පණ පය කථපනු වව. ද් ඒ
නුෙණ ප යඅ. “ඉදමට්ිතො ා ්මව” යනු එයඅනධ කථී .2 වමාෙුනධ අතුවපනධ අපධපඅචඡතාෙ
ා ථනධතුට්ඨිතාෙ අව භ වය අ ද්, ථධවධ්තාෙ ා පවිවෙකථතාෙ අව භ -අවම
වද්කථධ අ ද්, ඉද්මට්ඨිතාෙ අවම වය අ ද් ඇතුළතධ වේ.
එ එවථධ මව යඅ:- වමාෙුනධ අතුවපනධ අව භ වයනධ ර්ෘ පතඅ චීෙපාදිය  ඒ ඒ
ෝුතාඞ්ර්වයනධ පරතඅවෂප කථටයුතු ෙථධතුවෙ අ ව භ යද්, අවම වයනධ ඒ පරතඅවෂධප
කථටයුතු ෙථධතුවෙ අ ම ආපෂාර්ශ් පාපාිනෙෘතධතඅ වා පභ ය යන ආදීනෙ මුෙ කථපන
වම ය ද්, කථේපාවකථාට ිශනධවනධ ය. (ආපෂාර්ශ් නේ රැකථ ර්වනීවමනධ වවදන ර්කථ
ය. පාපාධීනෙෘතධතඅ නේ අනුනධ අයතධ පවෙතුේ ඇතඅ දෙ ය,2 තෙ ද් අව භ වයනධ
ෙුුපරජො න් වහන්්ස් විථඅනධ නඅචඡන්ද්පාර් පිශවභ  ර් ෙශවයනධ අනුද්නධනා ද් ථුෙප ථධ
ඇතඅ ඇතඅිශළඅ ආදිය ය පිශවභ  ර් කථඅීකවමනධ පවෙතඅ කථාමථු්ානු වය ර්ය ද්, අවම වයනධ
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අතඅථධවධ් ෙශවයනධ පවෙතඅ ව ෙතධ ථුර්ථු වද්ය ද් පරතඅවෂධප කථඅීකම ෙශවයනධ පවෙතඅ
අතධතකථඅමර්ානු වය ර්ය ද් කථේපාවකථාට ිශනධවනධ ය. එව යඅනධ වමකථී ෝමගවය
ෝුතෝමගවය යයඅ ද්ත යුතු.
ධුතොඞ්ග නම
යට දැකථධෙුණ පු වතවථධ ෝුතාඞ්ර්වය ය. ඔෙුනධවර්ධ ෂණ පාදිය ය යට කථඅයන ද්
මවයඅ.
වර ුහට ධුතොඞ්ග සප්්ප්ොය වන්්න් ද
ෝුතාඞ්ර් ෙනා අ පාර් ාිශතයනට ා වම ාිශතයනට ථපධපාය ෙනධවනධ ය.
කථුමකථධව යඅනධද් යතධ ෝුතාඞ්ර් වථධෙනය ර්ශ්පරතඅපොෙකථධ ා ථධවධ් වි පණ පයකථධ ෙන
දවවිනඅ. ර්ශ් පරතඅපොවයනධ පාර්ය ථනධථඅවඳනධවනධ ය. පාර්ය ථුව් පකථපණ ප
වථධෙනවයනධන වවදන ව යඅනඅ. ථධවධ් වි පණ පවයනධ අපරමාද් පුද්ධර්යා වර්ධ
වම ය ථඛථඅවඳනධවනධ ය. ථධවධ්ය වවදනධවනධ පරශාෙතධ ට දවවිනඅ. පරශාෙ ඇතඅ
කථධ අ අපරමාද්ය වවදන ව යඅනධ වම ය වනා පඅ අටනධවනධ ය. තෙද් ආප්ධ්අකථඞ්ර්
පවකථධ්මඅකථඞ්ර්වය ද්ධවේම ාිශතයනට ද් ථපධපාය වෙතඅ යඅ කථඅය යුතු. අපණ පය්වය අ ා
ෙෘෂමවය අ අනුනධ ථමඟ වනා ර්වීක ථඅි නධන ු වර්ධ ද්ධවේමය ථඛථඅවඳනධවනධ ය.
ධුතොදීන්න්්ග් විභොග වශ්යන් වර්ඥ නො යි.
සමොස ්හවත් සං්ක්ෂ්ප් වශ්යන්
වේ ෝුතාඞ්ර් ෙනා අ උතධතමාඞ්ර් තුවනකථ අථේභ අනධනාඞ්ර් පවථකථව යඅ ථඛවෂධප
ෙශවයනධ අවටකථඅ. උතධතමාඞ්ර් තුන නේ සප්දාන්ොසු ඞ්ගඉ එ ොසනි ඞ්ගඉ
අබ්්භො ොසි ඞ්ග යන තුනයඅ. (උතධතමාඞ්ර් නේ අවනකථධ ෝුතාඞ්ර්යකථධ නවතඅ ෙව වනා
පෙතධනා ථුෙවථධ රැකථර්ත වකථඅ වථථු ෝුතාඞ්ර් ද් ථඛර්ර ෙන ෝුතාඞ්ර්වය ය.2
ඒ එවථධ මව යඅ:- ථපොනාාිශකථඞ්ර්ය පකථඅනධවනධ පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්ය ද් පකථඅනධවනධ
ය. ඒකථාථනඅකථඞ්ර්ය පකථධනා ට පතධතපඅණ පධි කථඞ්ර් - ්ලුපචඡාභ තධතඅකථඞ්ර් ප ථුවෙනධ
ම රැකථ ර්ත වකථ. අ.වභ  කථාථඅකථඞ්ර්ය පකථධනා ට පවකථධ්මඅකථඞ්ර් යර්ාථන්ර්තඅකථඞ්ර්යනධ
අතුවපනධ රැකථඅය යුතු කථුමකථධ ඇතධවතධ ද් එව යඅනධ වේ ෝුතාඞ්ර් තුන උතධතමාඞ්ර්වය
යයඅ කථඅයනු වවදතධ.
ආරඤ්්ඤ්ි ඞ්ගඉ ප්ංසු ූලි ඞ්ගඉ ්තචීවසු ඞ්ගඉ ්නසජ්ජි ඞ්ගඉ ්සොසොනි ඞ්ග
යන වේ පථ අථේභ අනධනාඞ්ර්වය ය. අථේභ අනධනාඞ්ර්වය නේ අනය් ෝුතාඞ්ර්යනධ ා
අමිශර ෝුතාඞ්ර්වය ය.
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පටුන වෙත

තෙද් චීෙප පඅළඅදඳ වද්වකථකථ, පඅණ පධඩපාත පඅළඅදඳ පවථකථ, වථධනාථන පඅළඅදඳ
පවථකථ, වීයය්ගය පඅළඅදඳ එවකථකථව යඅ ෝුතාඞ්ර් ථතප ෙවද්පපවේ ද් වේ. එ අ පඛථුකථූඅකථඞ්ර්ය
ා වතචීෙිශකථඞ්ර්ය චීෙප පඅළඅදඳ ය. පඅණ පධඩපාතඅකථඞ්ර්, ථපොනාාිශකථඞ්ර්, එකථාථනඅකථඞ්ර්,
පතධතපඅණ පධි කථඞ්ර්, ්ලුපචඡාභ තධතඅකථඞ්ර් යන පථ පඅණ පධඩපාත, පඅළඅදඳ ය.
ආප්ධ්අකථඞ්ර්, පවකථධ්මඅකථඞ්ර්, අ.වභ ාකථාථඅකථඞ්ර්, වථාථානඅකථඞ්ර්, යර්ාථත්ථතඅකථඞ්ර්
යන පථ වථධනාථන පඅළඅදඳ ය. වනථජ්ජිකථඞ්ර්ය වීයය්ගය පඅළඅදඳ යඅ.
තෙද් පචායථනධනඅථධථඅත වොවළාථකථ, වීිශයථනධනඅථධථඅත එවකථකථවයඅ ථඅයලු
ෝුතාඞ්ර් නඅථධථය ෙශවයනධ වද්ෙවද්පපවේ ද් වේ. විභ ාර්ය ථුවදාෝ යඅ.
තෙ ද් වථධෙනය කථළ යුතු වථධෙනය වනා කථළ යුතු ෙශවයනධ ද්, ෝුතාඞ්ර්
වද්ෙවද්පපවේ වේ. ෝුතාඞ්ර් වථෙුනා කථධ අ කථමගථධර්ාන ෙවවඩනධවනධ නේ ඔ ු විථඅනධ එය
වථධෙනය කථළ යුතු. යවමකථුවර්ධ කථමගථධර්ාන පඅිශව නධවනධ නේ ඔ ු විථඅනධ වථධෙනය
වනාකථළ යුතු. ෝුතාඞ්ර් වථධෙනය කථළ ද් වනාකථළ ද් යවමකථු වර්ධ කථමගථධර්ාන ෙවවඩනධවනධ
නේ වනා පඅිශව නධවනධ නේ ඔ ු විථඅනධ පශධචිම ජනතාෙට අනුකථේපාවයනධ වථධෙනය
කථළ යුතු. ෝුතාඞ්ර් වථධෙනය කථළ ද් වනා කථළද් යවමකථුවර්ධ කථමගථධර්ාන වනා ෙවවඩනධවනධ
නේ ඔ ු විථඅනුර් මතු ොථනා පඅණිථ වථධෙනය කථළ යුතු.
වේ ථඅයලු ෝුතාඞ්ර් ෙනා අ ථමාොනවචතනා ෙශවයනධ එකථධ ෙවද්පපවමි. “යා
වාතනා තඛ ෝුතඞ්ර් ෙද්නධතඅ” යනු අටුොවය අ ර් කථඅයන දී.
ථමාථ ව ෙතධ ථඛවෂධප ෙශවයනධ ෙවඥණ පනා යඅ.
වය්ොස ්හවත් විස්තර වශ්යන්
භ අෂනධට වතවළවථකථ, භ අකථධ්ුනීනධට අවටකථ, ථාමවණ පපයනධට වොවළාවථකථ,
ථඅකථධ්මාතාෙනධට ා ථාමවණ පීකනධට ථවතකථ, උපාථකථයනධට ා උපාථඅකථාෙනධට
වද්වකථකථවයඅ විථධතප ෙශවයනධ ෝුතාඞ්ර් වද්ථාඅවථකථඅ. ඉදිය නධ අභ ය්ෙකථාශවය අ
ආප්ධ්අකථඞ්ර්යට ද් ථුර්ථු ෙ වථාව ානකථධ වව. නේ එකථ භ අෂුෙකථට කථෙප ථඅයලු
ෝුතාඞ්ර් ථමාද්නධ ෙව රැකථධකථ වකථඅය.
භ අකථධ්ුනීනධට ෙනා අ ආප්ධ්අකථඞ්ර්ය ා ්ලුපචඡභ නධතඅකථඞ්ර්ය ශඅෂාපද්වයනධ
ම ත නේ කථපන ද්ධවද්ධ ය. අව.ව ාකථාථඅකථඞ්ර්ය, පවකථධ්මඅකථඞ්ර්ය, වථාථානඅකථඞ්ර්ය
යන තුන ඔෙුනධට පුපාර්ත වනා වකථඅය. කථුමකථධ ව යඅනධද් වද්ෙවනධනකථු නවතඅ ෙව විථීම
නුථුර්ථු දවවිනඅ. වමදඳු තනධ අ එකථධ ෙව විථීමට ථුර්ථු ථමාන අද් ථධ ඇතඅ වද්ෙවනධනකථු
දා ර්වනීම ද් ර්මධකථපය. ඉදිය නධ දා ර්තධත ද් ථඛථට්ඨඨ වි පණ පවයනධ වනා මිවද්නධවනධ
ය. ථඛථට්ඨඨ වි පණ පය ඇතඅ ෙුෙව ාතධ ෝුතාඞ්ර් ථමාොනවය අ නඅයම පරවය නය වනා
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වවදනධවනධ ය. එදවවිනධ වේ ෝුතාඞ්ර් තුන
භ අෂනධට රැකථධකථ වකථඅය යඅ ද්තයුතු.
වතධචීෙිශකථඞ්ර්ය

පටුන වෙත

ා මු කථී ෝුතාඞ්ර් වද්කථ

වරැ වථථු වොවළාථ ථාමවණ පධපයනට රැකථධකථ

වප වථථු අට

වකථඅ ය.

ථඅකථධ්මාතාෙනධට ා ථාමවණ පීකනධට වතචීෙිශකථඞ්ර්ය ද් භ අෂනීනධට ත නේ කථළ
පථ ද් යන ථය වරැ වථථු ෝුතාඞ්ර් ථත රැකථධකථ වකථඅ ය. උපාථකථ උපාථඅකථාෙනධට
ඒකථාථනඅකථඞ්ර්ය, පතධතපඅණ පධි කථඞ්ර්ය යන වද්කථ පමණ පකථධ ථුර්ථු ය. රැකථධකථ ද් වකථඅ වද්කථ
පමණ පකථධ ථුර්ථු ය. රැකථධකථ ද් වකථඅ වමවථධ විථධතප ෙශවයනධ ෝුතාඞ්ර් වද්ථාඅවථකථඅ.
වය්ොස ්හවත් විස්තර වශ්යන් වර්ඥ නො යි.
වමවතකථඅනධ “සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා” යනාදිය  ර්ාර්ාෙ ප්ි ිෙඳ ශීලඉ
සමොධිඉ ප්රඥා මු්වයනධ ෙොළ විශුද්ධි මොගග්යහි අපධපඅචඡතාදිය  යේ ර්ුණ පවයකථඅනධ යට දැකථධෙුණ පු
ශීයාවර්ධ පාිශශුද්ධිය වේ ද් ඒ ර්ුණ ප ථේපාද්නය පඅණිථ ථමාද්නධ විය යුතු ෝුතාඞ්ර් කථර්ාෙ
ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ යඅ.
සජ්ජන ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
විශුද්ධිමොගග්ය් ධුතොඞ්ග නි්දගශ නම ද්විතීය ප්සුචන්ේද යඅ.
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3 වන ප්රිච්කේද්ය
ර්මස්ථානර්රහණ නිර්කද්්ශය
න්මො භගව්තො සමෙුද්ධස්ස
ධුතොඞ්ග පිශ පණ පවයනධ අධවපධචඡතාදිය  ර්ුණ ප වවදනධවනධ ය. අධවපධචඡතාදිය 
ර්ුණ පවයනධ ශීය ඔප ෙවවටනධවනධ ය. යට දැකථධෙුනු ෝුතාඞ්ර් පිශ පණ පවයනධ තධ
අධවපචඡතාදිය  ර්ුණ පවයනධ ඔප ා ර්තධ ශීවයනධ යුකථධත භ අෂු විථඅනධ මතු කථුමකථධ කථළ
යුතු ද් “සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා චිත්තං ප්ඤ්්ඤ්ං් භොවයං” යඅ චිතධත
ශීමගවයනධ ෙොළ ථමාි ෙවි ය යුතු ය. “චිත්තං භොවයං” යි ර්ාර්ාවය අ ඒ ථඳ ා ෙොළ
වද්ධශනාෙ ඉතා ථඛෂඅපධත ය. එයඅනධ ථමාි ෙඩනු තදා ඒ දැනර්වනධම පො ර්මධකථප ය.
එදවවිනධ ඒ ථමාි පඅළඅදඳ විථධතපය ද්, ෙඩන කථරමය ද්, පරශධවන තධතප ෙශවයනධ වම අ
ද්කථධෙනු වව..
ප්රශ්න ්ම්ස් ය.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ථමාි නේ කථඅම
කථෙප අර්ගයකථඅනධ ථමාිය යඅ කථඅයනු වව. ද්
ථමාි පඅළඅදඳ ෂණ ප - පථ-පචාුපට්ඨඨාන - පද්ටඨාන කථෙවවඥද්
ථමාි කථී ෙවද්පපවේ ද්
ථමාිවය අ කථඅඅි  දෙ කථඅවමකථධ ද්
ථමාිවය අ පඅිශථඅර් දෙ කථඅවමකථධ ද්
ථමාි ෙවි ය යුතු වකථවථධ ද්
ථමාි භ ාෙනාවය අ ආනඅථඛථ කථෙවවඥ ද්
උත්තර ්ම්ස් ය.

1. සමොධි නම

ිම

ථමාි නානාවිෝ ය. ඒ ථඅයධ විථඳනධනට ර්අයව ාතධ වම අ අභ අවපරධතාර්ගය ථඅද්ධෝ
වනා ෙනධවනධ ය. මතු විවෂධප පඅණිථ ද් ෙනධවනධ ය. එදවවිනධ වම අ ා අද් ථධ කථපනු
දන අර්ගය පමණ පකථධ කථඅයමි. ‘ථමාි නේ කථුථධ ථඅතධ පඅළඅදඳ ඒකථාර්රතාෙ යඅ.’
2.

වර අථගය ින් සමොධිය යි

ියනු ලැ්බ් ද

ථමාෝානාර්ගවයනධ ථමාිය යඅ කථඅයනු වව.. ථමාෝාන නේ කථඅම චිතධත නාතථඅකථයනධ ඔද වමාද විථඅප යා වනාදී මනා වකථාටව - අවිවෂධප ෙශවයනධ එකථ
Non-commertial Distribution
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අපමුවණ ප අ පඅ අටුො ීම ය. එ දවවිනධ යේ ෝමගවයකථ දවයනධ චිතධත-නාතථඅකථ එකථ
අපමුවණ ප අ ථම ෙව - මනා ෙව - අවිවෂධප ෙව - අවිපරකථඅණ පග ෙව පෙතධවනධ ද් ඒ ෝමගය
වම අ ථමාොනය යඅ කථී නඅයා ද්ත යුතු.
3. සමොධි ප්ි ිෙඳ ලක්ෂ -රස-ප්චන්ුප්ට්ඨොන-ප්දට්ඨොන

ව්ර්ඥද

ථමාිවය අ ෂණ පය අවිවෂධපය යඅ ව ෙතධ නානා ේදනවය අ වනා විථඅවපන
දෙයඅ. (ෂණ ප නේ ථාමානය් ථධෙභ ාෙය. “ධමමොනං සොමඤ්්ඤ් සභෝවො ල ්ඛ ං”)
පථය විවෂධප විධ්ෙඛථනය යඅ ව ෙතධ වනා ථනධථුනධ දෙ නවතඅ කථඅීකම යඅ. (පථ නේ
කථෘතය් ව ථේපතධතඅය. “ ිචන්සමප්ත්ති්යොර්සො”) පචාුපට්ඨඨානය අවිකථේපනය යඅ.
ව ෙතධ උද්ධෝචා ව ධතුවයනධ කථේපා නවතඅ දෙයඅ. (පචාුපට්ඨඨාන නේ ෙවටව න
ආකථාපය ව ඵලය “උප්ට්ඨොනො ෝරො ඵලං ් ප්චන්ුප්ට්ඨොනො”) “සුඛි්නො චිත්තං
සමොධියති”1 යනු ෙොළ ව යඅනධ ථු්ය පද්ට්ඨඨානය යඅ. (පද්ට්ඨඨාන නේ ආථනධන කථාපණ පය
යඅ. ව ෙතධ ව ධතුෙ යඅ. “ ොර ං යං සමොසත්තං ප්දට්ඨොනංති තං මතං”).
4. සමොධි

ී වැදිරැම ද

අවිවෂධප ෂණ පවයනධ ථමාි එකථධ ෙවද්පපවමි. උපාාප ථමාි අවඥපණ පා ථමාි
ෙශවයනධ ද්, වෞකථඅකථ ථමාි, වාවකථාතධතප ථමාි ෙශවයනධද්, ථපධපීතඅකථථමාි,
නඅපධපීතඅකථථමාි ෙශවයනධ ද්, ථු්ථ ර්ත ථමාි, උවපකථධ්ාථ ර්ත ථමාි ෙශවයනධ ද්
වද්ෙවද්පපවේ වේ.
ීනථමාි, මෝය්මථමාි, පරණිතථමාි ෙශවයනධ ද්, ථචිතකථධකථථවිාාපථමාි,
අවිතකථධකථවිාාපමතධතථමාි, අවිතකථධකථඅවිාාපථමාි ෙශවයනධ ද්, පීතඅථ ර්ත ථමාි,
ථු්ථ ර්ත ථමාි, උවපකථධ්ාථ ර්ත ථමාි ෙශවයනධ ද්, පිශතධතථමාි,
ම ර්ධර්තථමාි, අපධපමාණ ප ථමාි ෙශවයනධ ද් වතෙවද්පපවේ වේ.
ර්කථධ්ාපි පොද්න්ෝාභ අ්ධා, ර්කථධ්ාපි පොඛිපධපාභ අ්ධා, ථු්ාපි පොද්න්ෝාභ අ්ධා,
ථු්ාපි පොඛිපධපාභ අ්ධා ෙශවයනධ ද්, පිශතධතපිශතධතාපේමණ ප, පිශතධතඅපධපමාණ පාපේමණ ප, අපධපමාණ පපිශතධතාපේමණ ප, අපධපමාණ පඅපධපමාණ පාපේමණ ප ෙශවයනධ ද්,
ාතුෝය්ගානාඞ්ර් ෙශවයනධ ද්, ානභ ාර්අය, ිතඅභ ාර්අය, විවථධථභ ාර්අය, නඅව.දෝභ ාර්අය
ෙශවයනධ ද්, කථාමාොප, පපපාොප, අපපපාොප, අපිශයාපනධන ෙශවයනධ ද්, ඡන්ද්, චිතධත,
විිශය, විමඛථා ෙශවයනධ ද් ථඅේෙවද්පපවේ වේ.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ප්ධාෝය්ානාඞ්ර් ෙශවයනධ පථධ ෙවද්පපවේ වේ. වේ ථඅයධ පඅළඅදඳ විවශධම විභ ාර්
මතු ද්කථධෙනු වව.. එයඅනුර් අවිවෂධප ෂණ පවයනධ ථමාි එකථධෙවද්පපවේය යඅ කථී අර්ගය
ථුර්ම ය. විවශධමවයනධ ෙණ පගනා කථළ යුතධවතකථධ නවත.

ප්රථම ද්වි ය.
අපාාපථමාි ා අවඥපණ පාථමාි
ෙුද්ධොනුස්සතිඉ ධමමොනුස්සතිඉ සඞ්ඝොනුස්සතිඉ සීලොනුස්සතිඉ ්ොගොනුස්සතිඉ
්ද්වතොනුස්සතිඉ උප්සමොනුස්සතිඉ මර සතිඉ ආහෝර ප්ටි ් ූලසඤ්්ඤ්ඉ ්තුධොතු
වවත්ථොන යන ද්ශකථමග ථධර්ානයනධ වර්ධ ෙශවයනධ වවදන එකථර්ධර්තාෙ ද්, අවඥපණ පා
ථමාියට පෙගභ ාර්වය අ වවදන එකථර්ධර්තාෙ ද් උපාාප ථමාි නේ වේ. “ප්ඨමස්ස
ෙොනස්ස ප්සු මමං ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස අනන්තර ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 පරර්ම
ෝය්ානයාවර්ධ පිශකථමගය පරර්ම ෝය්ානයට අනනධතප පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. යනාදීනධ ෙො
දවවිනධ වර් තරභ ූ ථඛ්ය්ාත පිශකථමගයට අනතුපව ෙව වවදන එකථාර්රතාෙ අර්ඥප් ො ථමාි
නේ වේ. (වේ පඅළඅදඳ විථධතපය මතු පළ වේ.2
ද්විතීය ද්වි ය
වෞකථඅකථථමාි ා ව වකථ තධතපථමාි
කථාම, පපප, අපපප යන භ ූමිතරවය අ කථුථ චිතධත එකථර්ධර්තාෙ වෞකථඅකථ ථමාි
ය. ආයය්ග මාර්ග ථේපරයුකථධත ෙ එකථර්ධර්තාෙ ව වකථ තධතප ථමාි යඅ. (ආයය්ග මාර්ග නේ
වථ ොනධ ආදිය ය යඅ.2
තෘතීය ද්වි ය
ථපධපීතඅකථථමාි ා නඅපධපීතඅකථථමාි
ාතුමධකථනය ෙශවයනධ පරර්ම - ද්ධවිතීය ෝය්ාන වද්කථධ අ ද්, ප්ධාකථනය ෙශවයනධ
පරර්ම - ද්ධවිතීය - තෘතීය ෝය්ාන තුවන අ ද්, පෙතධනා එකථර්ධර්තාෙ ථපධපීතඅය ථමාි ය.
ාතුමධකථනය ෙශවයනධ තෘතීය-ාතුර්ග ෝය්ාන වද්කථධ අ ද් ප්ධාකථනය ෙශවයනධ
ාතුර්ගප්ධාම ෝය්ාන වද්කථධ අ ද් පෙතධනා ථමාි නඅපධපීතඅකථ ථමාි යඅ. උපාාප ථමාි
ෙනා අ ථපධපීතඅකථ ද් නඅපධපීතඅකථ ද් ෙනධවනධ ය.
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ථු්ථ ර්ත

පටුන වෙත

්තුර්ඥථ ද්වි ය.
ා උවපකථධ්ාථ ර්ත ථමාි

ාතුමධකථනය ෙශවයනධ පරර්ම-ද්ධවිතීය-තෘතීය-ෝය්ානයනධ අ ද්, ප්ධාකථනය
ෙශවයනධ පරර්ම-ද්ධවිතීය-තෘතීය-ාතුර්ග ෝය්ානයනධ අ ද්, එකථර්ධර්තාෙ ථු්ථ ර්ත ථමාිය
ාතුමධකථනය ෙශවයනධ ාතුර්ග ෝය්ානවය අ ද් ප්ධාකථනය ෙශවයනධ ප්ධාම ෝය්ානවය අ
ද්, ඒකථර්ධර්තාෙ ථු්ථ ර්ත ථමාි යඅ. උපාාප ථමාි ෙනා අ ථු් ථ ර්ත ද්
උවපධෂාථ ර්ත ද් ෙනධවනධ ය.
ප්රථම තරි ය
ීන, මද්ධය්ම, පරණීත, ථමාි
ආවථධචිත වනා ෙ ද් මාතර ථමාි ීන ය. අතඅශය පරර්ුණ ප දෙට වනා පමුණ පුෙන
ද් ථමාි මෝය්ම ය. අතඅශය පරර්ුණ ප දෙට පමුණ පුෙන ද් ථමාි පරණීත යඅ.
ද්විතීය තරි ය
ථවිතකථධකථථවිාාප, අවිතකථධකථ විාාපමතධත, අවිතකථධකථඅවිාාප ථමාි
උපාාපථමාි
ා ථමර් පරර්ම ෝය්ානය ථවිතකථධකථථවිාාප ථමාියඅ
ප්ධාකථනයද්ධවිවය අ ද්ධවිතීය ෝය්ානය අවිතකථධකථ විාාප මතධත ථමාි යඅ එ අ අද් ථ නේ
යවමකථධ විාාපවය අ වනා ෙව විතකථගවය අ පමණ පකථධ ආදීනෙ දැකථව ුවද්කථධ විතකථගය පමණ පකථධ
පර ාණ පය කථපනු කථවමවතඅ ෙව පරර්ම ෝය්ානය ඉකථධමො ද්ධවිතීය ෝය්ානය දනධවනධ ද්
ඔ ුවර්ධ ඒ ථමාිය අවිතකථධකථවිාාපමතධතථමාිය ෙනධවනධ ය යනුයඅ. ාතුමධකථනය
ෙශවයනධ තෘතීය ෝය්ානාදිය වය අ ද් එකථර්ධර්තාෙ අවිතකථධකථඅවිාාප ථමාි යඅ.
තෘතීය තරි ය
පීතඅ, ථු්, උවපකථධ්ා, ථ ර්ත ථමාි
ාතුමධකථනය ෙශවයනධ පරර්ම - ද්ධවිතීය ෝය්ානයනධ අ ද්, ප්ධාකථනය ෙශවයනධ
පරර්ම-ද්ධවිතීය-තෘතීය ෝය්ානයනධ අ ද්, එකථර්ධර්තාෙ පීතඅ ථ ර්ත ථමාි යඅ. ාතුමධකථනය
ෙශවයනධ තෘතීය ෝය්ානවය අ ද්, ප්ධාකථනය ෙශවයනධ ාතුර්ග ෝය්ානවය අ ද්,
එකථර්ධර්තාෙ ථු් ථ ර්ත ථමාියඅ. ාතුමධකථනය ෙශවයනධ ාතුර්ග ෝය්ානවය අ ද්,
ප්ධාකථනය ෙශවයනධ ප්ධාම ෝය්ානවය අ ද් එකථර්ධර්තාෙ උවපකථධ්ා ථ ර්ත ථමාියඅ.
උපාාප ථමාි ෙනා අ පීතඅ ථු් ථ ර්ත ව ධ උවපධෂා ථ ර්ත ව ෙනධවනධ ය.
්තුර්ඥථ තරි ය
පිශතධත, ම ර්ධර්ත, අපධපමාණ ප ථමාි
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උපාාප භ ූමිවය අ එකථර්ධර්තාෙ කථාමාොප දවවිනධ ප්සුත්ත සමොධි නේ වේ.
පපපාොප-අපපපාොප කථුථයනධ පඅළඅදඳ එකථර්ධර්තාෙ මහග්ගත සමොධි නේ වේ. ආයය්ග
මාර්ග ථේපරයුකථධත එකථර්ධර්තාෙ අප්රමො සමොධි නේ වේ.
පරර්ම ාතුමධකථය
(1) ර්කථධ්ාපි පො ද්න්ෝාභ අ්ධ්, ර්කථධ්ාපි පො, ඛිපධපාභ අ්ධ්, ථු්ාපි පො
ද්න්ෝභ අ්ධ්, ථු්ාපි පො ඛිපධපාභ අ්ධ් ථමාි.
(1) ර්ශ් ෙ පරතඅපො ඇතඅ ද්න්ෝ ෙ අභ අශා ඇතඅ ථමාිවයකථධ ද්
(2) ර්ශ් ෙ පරතඅපො ඇතඅ ෂඅපර ෙ අභ අශා ඇතඅ ථමාිවයකථධ ද්
(3) ථු් ෙ පරතඅපො ඇතඅ ද්න්ෝ ෙ අභ අශා ඇතඅ ථමාිවයකථධ ද්
(4) ථු් ෙ පරතඅපො ඇතඅ ෂඅපර ෙ අභ අශා ඇතඅ ථමාිවයකථධ දැ යඅ ථමාදිය  ාතුමධකථවයකථධ
ඇතධවතධ යව.
එ අ ප්රතිප්දා නේ භ ාෙනාෙට පටනධර්නධනෙුනධ වර්ධ පඨවි පඨවි යනාදීනධ කථපන
පරර්මාභ අනඅවේශවය අ පටනධ ඒ ඒ ෝය්ාන පඅළඅදඳ උපාාපය උපදිය න තාකථධ පෙතධනා ථමාි
භ ාෙනාෙ යඅ. උපාාපවය අ පටනධ අවඥපණ පාෙ තාකථධ පෙතධනා පරශාෙ අභිඥාය යඅ කථඅයනු
වව.. ඇතවේ වකථවනකථුනධට ඒ පරතඅපොෙ ර්කථධ ථ ර්ත වේ. නීෙපණ පාදිය  විපවද්ධෝ ෝමගයනධ
වර්ධ පවෙවතධවේ දෙතධ දවවිනඅ. ර්කථධථ ර්ත වීම නේ ප ථුවෙනධ වනා පෙතධනා දෙයඅ.
ඇතවේ වකථවනකථුනධට ථු්ථ ර්ත වේ. නීෙපණ පාදිය  විපවද්ධෝ ෝමගයනධ වර්ධ දෙතධ
පවෙවතධමකථධ නවතඅ දවවිනඅ ථු්ථ ර්ත නේ ප ථුවෙනධ පෙතධනා දෙ යඅ. අභ අශාෙ ද් ඇතවේ
වකථවනකථුනට ද්න්ෝ වේ. ද්න්ෝ නේ මඳ ෙව පවෙවතධම ශී ර ෙව වනා පවෙවතධමය යඅ වථධයඅ.
ඇතවේ වකථවනකථුනට ෂඅපර වේ. ෂඅපර නේ වනා මඳ ෙව පවෙවතධම ශී ර පරෙෘධ්තඅය යඅ
වථධයඅ.
ප්රතිප්දාව ුපුඃඛ සුඛ වී්ම දඉ
අභිඥාව දන්ධ ක්ෂිප්ර වී්ම ද ්හ්තු.
යේ වකථවනකථධ මතු දැකථධවෙන ථපධපාය අථපධපායයනධ අ ද්, පළඅවද ෝ ථඅඳීේ ආදිය 
පෙග කථෘතය්යනධ අ ද් අවඥපණ පා වකථෞශය්යනධ අ ද්, ථපධපාය වථධෙනය වනා දද්ධ ද්,
ඔෙුනධවර්ධ පරතඅපොෙ ර්ශ් වේස අභ අශාෙ ද්න්ෝ වේ. එ අ ථපධපාය වථධෙනය දනධනෙුනධවර්ධ
පරතඅපොෙ ද් ථු් වේ. අභ අශා ෂඅපර වේ. යේ වකථවනකථධ ෙනා අ පෙගභ ාර්වය අ ථපධපාය
වනා වදව අපපභ ාර්වය අ ථපධපාය දද්ධ ද්, පෙගභ ාර්වය අ ව
ථපධපාය වදව
අපපභ ාර්වය අ ථපධපාය වනා දද්ධද් ඔෙුනධට වේ වද්කථ පඅළඅදඳ ෙය්තඅමිශරකථතධෙය ෙනධවනධ
ය. ව ෙතධ ර්කථධ්පි පොෙ ා ඛිපධපාභ අ්ධාෙ ද්, ථු්පි පොෙ ා ද්න්ෝාභ අ්ධාෙ ද්
ෙනධවනධය ය ද්ත යුතුයඅ.
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එවථධ ම පඅවද ෝ ථඅඳැීේ ආදිය  පෙගකථෘතය් ථේපාද්නය වකථාටව වනා වර්නව
භ ාෙනාවය අ වයවද්නධනෙුනධ වර්ධ පරතඅපොෙ ර්කථධ් වේ. එවථධ ථේපාද්නය වකථාටව වර්න
භ ාෙනාවය අ වයවද්නධනෙුනධ වර්ධ පරතඅපොෙ ථු් වේ. අවඥපණ පා වකථෞශය්ය ථේපාද්නය
කථවරැ වනා ර්නධනෙුනධ වර්ධ අභ අශාෙ ද්න්ෝ වේ. අවඥපණ පා වකථෞශය්ය ථේපාද්නය කථවරැ
ර්නධනෙුනධ වර්ධ අභ අශාෙ ෂඅපර වේ. (වම අ ර් ෙය්තඅමිශරකථත්වය වපප කථී වථධ ථවකථඅය
යුතුයඅ.2
තෙද් තෘමධණ පා ෙශවයනධ ා අවිද්ය්ා ෙශවයනධ ද්, ථමර්ාිකථාප ෙශවයනධ
විද්ශගනාිකථාප ෙශවයනධ ද්, වමාෙුනධවර්ධ පරවභ ධද් ද්ත යුතු ය.

ා

ඒ එවථධ මව යඅ:- තෘමධණ පාෙ ථමාියට ඉඳුපා විපවද්ධෝ දවවිනධ තෘමධණ පාිකථයනධ වර්ධ
පරතඅපොෙ ර්ශ් ය. තෘමධණ පාිකථ වනා ෙෙනධ වර්ධ පරතඅපොෙ ථු් ය. අවිද්ය්ාෙ පරශාෙට ඉඳුපා
විපවද්ධෝ දවවිනධ අවිද්ය්ාදිය කථයනධ වර්ධ අභ අශාෙ ද්න්ෝය. අවිද්ය්ාිකථ වනා ෙෙනධවර්ධ අභ අශාෙ
ෂඅපර යඅ. ජනධමානධතපවය අ ථමර්ය පුපවර් වනාකථළෙුනධ වර්ධ පරතඅපොෙ ර්ශ්ය.
ජනධමානධතපවය අ ථමර්ය පුපවර් කථළෙුනධ වර්ධ පරතඅපොෙ ථු්ය. ජනධමානධතපවය අ
විද්ශගනාෙ පුපවර් වනා කථළෙුනධවර්ධ පරතඅපොෙ ථු්ය. ජනධමානධතපවය අ විද්ශගනාෙ පුපවර්
වනා කථළෙුනධවර්ධ අභ අශාෙ ද්න්ෝ ය. පුපවර් කථළෙුනධවර්ධ ෂඅපරයඅ.
තෙද් කථධවධශයනධ වර්ධ ා ඉන්රඅයනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද් වමාෙුනධ වර්ධ පරවභ ධද්ය ද්ත
යුතුය. තඅයුණ පු ෙ ොමචනඡන්දාතබ කථධවධශයනධ ඇතඅ මෘර් ෙ ශරද්ධාදිය  ඉන්රඅයයනධ ඇතධතෙුනධ වර්ධ
පරතඅපොෙ ර්ශ් ය. අභ අශාෙ ද්න්ෝය. එදඳු ෙ ම තඅෂණ ප ෙ ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅයයනධ ඇතධතෙුනධවර්ධ
අභ අශාෙ ෂඅපර යඅ. මඳ ෙ වකථවථධ ඇතඅ මෘර් ෙ ඉඳුපනධ ඇතධතෙුනධවර්ධ අභ අශාෙ ෂඅපර යඅ.
වමවථධ වේ දැකථධෙුණ පු පරතඅපො-අභ අශා අතුවපනධ යවමකථධ ර්ශ් පරතඅපොවයනධ ා ද්න්ෝ
අභ අශාවයනධ ථමාි දනධවනධ ද් ඔ ුවර්ධ ඒ ථමාි ුප ්ඛොප්ටිප්දා දන්ධොභිඤ්්ා යඅ කථඅයනු
ව.. වථථධවථ අ ර් කථරමය වමවථධ යඅ.
ද්ධවිතීය ාතුමධකථය
1.
2.
3.
4.

පිශතධත පිශතධතාපේමණ ප
පිශතධත අපධපමාණ පාපේමණ ප
අපධපමාණ ප පිශතධතාපේමණ ප
අපධපමාණ ප අපධපමාණ පාපේමණ ප ථමාි

. පිශතධත ෙ පිශතධතාපේමණ ප ථමාිය, 2. පිශතධත ෙ අපධපමාණ පාපේමණ ප ථමාිය,
3. අපධපමාණ පෙ පිශතධතාපේමණ ප ථමාිය, 4. අපධපමාණ ප ෙ අපධපමාණ පාපේමණ ප ථමාිය
යඅ ෙවළඅතධ ථමාි ාතුවඥවිෝ වේ.
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2. පරර්ුණ ප වනාකථළ ෙථඟ කථවරැ වනා ර්තධ, මතු ෝය්ාන පඅණිථ පරතය්ය ෙනධනට
අථමර්ග ථමාි පිශතධතය. ව මව වනා ෙඩන ද් කථථඅණ පාපේමණ පවය අ පවෙවතඅවයධ
පිශතධතාපේමණ ප ය.
3. පරර්ුණ ප කථළ ෙථඟ කථවරැ ර්තධ, මතු ෝය්ාන පඅණිථ පරතය්ය ෙනධනට ථමර්ග ථමාි
අපධපමාණ පය ව මව ෙඩන ද් අපමුවණ ප අ පවෙවතඅවයධ අපධපමාණ පාපේමණ පයඅ. වථථු
ථමාි වද්කථ වේ ර්ුණ පද්ධෙයවයනධ මිශර ෙ පිශදිය  ද්ත යුතුයඅ.
තෘතීය ්තු්් ය
ධය්ොනොඞ්ග සතර වශ්යන් සමොධි ්තුර්ඥවිධ ්ව්.
1. ප්ධානීෙපණ පවයනධ විමධකථේභ නය කථවරැ න විතකථග විාාප, පරීතඅ, ථු්,
ඒකථාර්රතා යන අඞ්ර් ප්ධාකථවයනධ යුකථධත ෙවයධ පරර්ම ෝය්ාන ය.
2. විතකථග විාාප ථඛථඅඳුවීවමනධ පරීතඅ, ථු්, ඒකථාර්රතා යන අඞ්ර් තරඅකථවයනධ යුකථධත
ෙවයධ ද්ධවිතීය ෝය්ාන ය.
3. පරීතඅය ථඛථඅඳුවීවමනධ ථු්, ඒකථාර්රතා යන අඞ්ර්ද්ධෙයවයනධ යුකථධත ෙවයධ තෘතීය
ෝය්ාන ය.

4. ථු් ථඛථඅඳුවීවමනධ උවපධෂා, ඒකථාර්රතා යන අඞ්ර්ද්ධෙයවයනධ යුකථධත ෙවයධ
ාතුර්ග ෝය්ාන යඅ.
්තුථග ්තු්් ය
1. හොනභොගිය 2. ිතිභොගිය 3. වි්සසභොගිය 4. නි්බ්ෙධභොගිය සමොධි.
. ානභ ාර්අය 2. ිතඅභ ාර්අය 3. විවථධථභ ාර්අය 4. නඅව.දෝභ ාර්අය ථමාියයඅ ථමාි
ාතුවඥවිෝ වේ.
1.

1

ානභ ාර්අය ථමාි නේ පඅිශ ීම වථෙුනා ථමාි යඅ. ඒ ෙනා අ ඒ ඒ ෝය්ානයනධට
පරතඅපෂ ෙ නීෙපණ ප - විතකථග-විාාපාදීනධ වර්ධ පවෙවතධවමනධ ෙනධවනධ ය. “පඨමථධථ
ඣානථධථ ාභ අවනා කථාමථ ර්තථ්ධා මනථඅකථාපා ථමුොාපනධතඅ ානභ ාර්අනී
කථාමාේභ න ෙ
ප්ධා”1 ‘පරර්ම ෝය්ාන ාභ ී ට කථාමාථධොද්වයනධ
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ථඛශාමනථධකථාපවය පෙතඅතධ නේ පිශ ානඅය වථෙුනා පරශාෙ යඅ’ යනු එව යඅනධ
කථී .
2. ිතඅභ ාර්අය ථමාි නේ (පඅිශ ීම ව ෙවී.ේ නවතඅ ෙව2 ථධිතඅය වථෙුනා ථමාි
යඅ. ඒ ෙනා අ තද්නුපපප ථධමෘතඅයවර්ධ පවෙවතධවමනධ ෙනධවනධ ය. “තදනුධමමො සති
සත්තිට්ිති ිතිභොගිනී ප්ඤ්්ා”1 යනු එව යඅනධ කථී .
3. විවථධථභ ාර්අය ථමාි නේ විවශධම (ෙවී.ම2 වථෙුනා ථමාි යඅ. ඒ ෙනා අ මතු
විවශධථාිර්මයට පරතය්ය ෙශවයනධ ෙනධවනධ ය. “අවිත ් සහගතො
සඤ්්ඤ්මනසි ොරො සමුදා ්රන්ති වි්සස භොගිනී ප්ඤ්්ා”2 අවිතකථගාේදන ෙ
ථඛශා මනථධකථාපවය වෙතධ නේ විවශධම වථෙුනා පරශාෙ යඅ’ යනු එ ව යඅනධ කථී .
4. නඅව.දෝභ ාර්අය ථමාි නේ නඅෙනධ වථෙුනා ථමාි යඅ. ඒ ො අ ආදිය නෙ ද්ශගනය
පෙග වකථාටව ඇතඅ නඅ.ය ොථ ර්ත ථඛශා මනථධකථාපයනධවර්ධ ෙශවයනධ ෙනධවනධ ය.
“නිබ්බිදාසහගතො සඤ්්ා මනසි ොරො සමුදා්රන්ති විරොගුප්සංහිතො නිබ්්ෙධ
භොගිනී ප්ඤ්්ා”3 යනු එයඅනධ කථී . යට දැකථධෙුණ පු ාතුවඥවිෝ පරශාවයනධ යුකථධත දවවිනධ
ථමාිය ද් ාතුවඥවිෝ ය යඅ ද්ත යුතු යඅ.

ප්ඤ්්්ම ්තු්් ය
1.
1.
2.
3.
4.

ොමොව්රඉ 2. රිප්ොව්රඉ 3. අරිප්ොව්රඉ 4. අප්සුයොප්න්න සමොධි.
ථඅයලු උපාොපයනධ අ පෙතධනා ඒකථාර්රතා කථාමාොප ථමාිය යඅ.
පපපාොප කථුශ චිතධතයනධ අ පෙතධනා ඒකථාර්රතා පපපාොප ථමාිය යඅ.
අපපපාොප කථුශ චිතධතයනධ අ පෙතධනා ඒකථාර්රතා අපපපාොප ථමාිය යඅ.
ව වකථාතධතප කථුශ චිතධතයනධ අ පෙතධනා ඒකථර්රතා අපිශයාපනධන ථමාිය
යඅ.
්්්ඨ ්තු්් ය
1. ඡන්ද 2. විසුය 3. චිත්ත 4. විමංසො සමොධි

1

වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 246

2

වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 246

3

වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 246
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1. භ අෂු වකථවනකථධ ඡන්ද්ය අිපතඅ වකථාට ථමාියකථධ (ථඅතධ
එය ඡන්ද සමොධිය යඅ කථඅයනු වව..
2. භ අෂු වකථවනකථධ වීයය්ගය අිපතඅ වකථාට ථමාියකථධ (ථඅතධ
එය විසුය සමොධිය යඅ කථඅයනු වව..
3. භ අෂු වකථවනකථධ චිතධතය අිපතඅ වකථාට ථමාියකථධ (ථඅතධ
එය චිත්ත සමොධිය යඅ කථඅයනු වව..
4. භ අෂු වකථවනකථධ පරශාෙ අිපතඅ වකථාට ථමාියකථධ (ථඅතධ
එය විමංසො සමොධිය යඅ කථඅයනු වව..

පටුන වෙත

අ එකථඟතාෙකථධ2 දද්ධ ද්
අ එකථඟතාෙකථධ2 දද්ධ ද්
අ එකථඟතාෙකථධ2 දද්ධ ද්
අ එකථඟතාෙකථධ2 දද්ධ ද්

ප්ඤ්්්විධ සමොධි
1. විතකථග - විාාප - පරීතඅ - ථු් - ඒකථාර්රතා යන අඞ්ර් ප්ධාකථවයනධ යුකථධත
ෙවයධ ප්රථම ධය්ොන ථමාි යඅ.
2. විතකථගය පමණ පකථධ ඉකථධමීවමනධ විාාප - පරීතඅ - ථු් - ඒකථාර්රතා යන අඞ්ර්
ාතුමධකථවයනධ යුකථධත ෙවයධ ද්විතීය ධය්ොන ථමාි යඅ.
3. විාාපය ද් ඉකථධමීවමනධ පරීතඅ - ථු් - ඒකථාර්රතාවයනධ යුකථධත ෙවයධ තෘතීය ධය්ොන ථමාි යඅ.
4. පරීතඅය ද් ඉකථධමීවමනධ ථු් - ඒකථාර්රතාවයනධ යුකථධත ෙවයධ පරර්ම ්තුථග - ධය්ොන
ථමාි යඅ.
5. ථු් වප ඒ ථඅේෙට උවපධෂාෙ වද එයඅනධ ා ඒ ොගරතෝයන් යුකථධත ෙවයධ
ප්ඤ්්්ම ධය්ොන ථමාි යඅ.
ාතුමධකථනයවය අ විතකථග - විාාප වද්කථ ම එකථෙප ඉකථධමීවමනධ ද්ධවිතීය ෝය්ානය
විය.
වම අ විතකථගය පමණ පකථධ ඉකථධමවීවමනධ ද්විතීය ධය්ොනය ද්, විතකථග-විාාප වද්කථම
ඉකථධමවීවමනධ තෘතීය ධය්ොනය ද් වී යයඅ ද්ත යුතු යඅ.
සමොධි ්භ්ද නිමි්ය් ය.
5. සමොධි්යහි ිලිටි ෙව ි්ම ් ද
6. සමොධි්යහි ප්ිසුසිුප ෙව ි්ම ් ද
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පටුන වෙත

යන වේ පරශධන ශානවිභ ඞ්ර්වය අ විථඳන ද්ධවද්ධ ම ය. එ අ විථඳූ ආකථාපය
වමවථධ ය. “සං ි්ලසංති හොනභොගි්යො ධම්මො. ්්ොදානංති වි්සසභොගි්යො ධම්මො”1
කථඅඅි  දෙ නේ ානභ ාර්අය ෝමග යඅ. පඅිශථඅර් දෙ නේ විවථධථභ ාර්අය ෝමග යඅ.
(එ අ ර් “ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස ලොභිං ොමසහගතොසඤ්්ා මනසි ොර සමුදා්රන්ති
හොනභොගිනි ප්ඤ්්ා”2 යයඅ කථී නඅයාවයනධ ානභ ාර්අය ෝමග ද්, “අවිත ් සහගතො සඤ්්ා
මනසි ොරො සමුදා්රන්ති වි්සසභොගිනි ප්ඤ්්ා”3 යඅ කථී නඅයාවයනධ විවථථභ ාර්අය ෝමග
ද් ද්ත යුතුයඅ.
ප්ඨමස්ස ෙොනස්සලොභිං = අපරමාණ ප ෙ පරර්ම ෝය්ාන ාභ ී ුස ොමසහගතො =
ආේදන ෙශවයනධ කථාම ථ ර්ත ෙ සඤ්්ා මනසි ොරො = ථඛශා - මනථධකථාප යන
වමා ුස සමුදා්රන්ති = වා ද්නා වකථවපද්ධ ද්, ෝය්ානවයනධ නවඛර් ු වපළද්ධ ද් යන අර්ග යඅ.2
හොනභොගිනී ප්ඤ්්ා = කථාමවය අ පෙතධනා ථඛශා මනථධකථාපයනධ වර්ධ ෙශවයනධ පරර්ම
ෝය්ාන ථඛශා වතාවම පඅිශව නධවනධ ය.
අවිත ් සසහගතො = අවිතකථග ෙ ද්ධවිතීය ෝය්ාන ආේදන ෙශවයනධ අවිතකථග
ථ ර්ත ෙස සඤ්්ා මනසි ොරො = ථඛශා මනථධකථාපවය ස සමුදා ්රන්ති පරර්ුණ ප ෙ පරර්ම
ෝය්ානවයනධ නඛර් ු ද්ධවිතීය ෝය්ානාිර්මය පඅණිථ වා ද්නා කථපද්ධ ද්, (වපළද්ධ ද්2,
වි්සසභොගිනී ප්ඤ්්ා = ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ පෙතධනා ථඛශා මනථධකථාප ෙශවයනධ පරර්ම
ෝය්ාන පරශා වතාවම විවශම ෙ ද්ධවිතීය ෝය්ාවනාතධපතධතඅයට පද්ථධර්ාන දවවිනධ විවශම
භ ාර්අනී නේ වේ.” යන (පපාකථරමදා ු ථනධනය2
7. සමොධි වැිය යුතු ් ්ස් ද
වෞකථඅකථ - ව වකථ තධතප ෙශවයනධ වද්ෙවද්පපවේ ෙ ථමාි අතුවපනධ
ව වකථ තධතප ථමාි ෙඩන කථරමය පරශා භ ාෙනාවය අ ථඞ්ර්ෘ ීත ය. පරශාෙ ෙඩන කථධ අ
එද් ෙවවඩන දවවිනඅ එව යඅනධ ඒ ථඳ ා කථඅථඅෙකථධ වම අ වනා ද්කථධෙමු.
්ලෞ ි සමොධි වනොහි යට ශීල ප්සුචන්ඡද්යහි ැක ්වු ු ්ස් සිල් ප්ිසුසිුප
් ොටැ ්ගනැ සුප්සුශුද්ධ ශීල්යහි ප්ිහිටො දශප්ලි්ෙොධ අතු්රන් එ ප්ලි්ෙොධය ්
්හෝ ඇත්නම එ ද ුපරැ් ොටඉ මටහන් ්දන ලය්ො මිතරයන් වහන්්ස් නම ් රො

1

ථ:වි: විභ ඞ්ර්ඪ කථර්ා 282

2

වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 246

3

වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 246
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එ ඹැඉ සතලිස් මගස්ථොන අතු්රන් ස්ව ීය ්සුතොනු ූල වූ මගස්ථොනය ් ලෙෝගනැ
සමොධි භොවනොවට අ්යෝගය් විහොරස්ථොනන හැැකප්ියො ්යෝගය් විහොරස්ථොන්ය
වසමින්ඉ සුලු ප්ලි්ෙොධ ද ුපරැ් ොටැඉ භොවනොවට නියම විධි එ ුුප ්නොප්ිසු්හලමින්
භොවනො
යුතු. වේ වම අ ථඛවෂපය යඅ.
විථධතප වමවථධ ද්ත යුතු යඅ.
“දශ ප්ලි්ෙොධ අතු්රන් එ

ප්ලි්ෙොධය ් ්හෝ ඇත්නම එ ද ුපරැ ් ොට” කථී

තනධ අ
දස ප්ලි්ෙොධ නම :“ආොවථා ා කථුඛ ාවභ ා - ර්වණ පා කථේමඛා ප්ධාමඛ,
අද්ධෝානඛ ාතඅ ආදාවෝා - ර්න්ර්ා ඉද්ධදී තඅ වත ද්ථ”
. ආොථ 2. කථු 3. ාභ  4. ර්ණ ප 3. නෙකථමග 6. අද්ධෝාන 7. ශාතඅ 8. ආදාෝ 9.
ර්රන්ර් ප. ථෘද්ධදිය  යන වමා ු යඅ.
. ආොථ යනධවනනධ එකථ කථාමපවයකථධ ව
එකථ පඅිශවෙනකථධ ව
ථඅයලු
ථඛ ාපාම ව කථඅයවේ. ඒ ආොථ ෙනා අ ථඅයධනධට පඅවදාෝ ෙනධවනධ වනාවේ.
යවමකථධ ඒ ආොථෙ නමකථමගාදිය වය අ වයදී ෙථනධවනධ ද්, වදාව දඩු රැථධවකථාට
තදනධවනධ ද්, ථඅ අධ වථෙන ඇත මි අිශ පවනධ ඇත මවනෙ යනාදිය  යේකථඅථඅ කථාපණ පවයකථඅනධ
අවපධෂාෙතධ ෙව - පඅළඅදඳ ථඅතධ ඇතඅ ෙව ෙථනධවනධ ද්, ඔ ුටම පඅවදාෝ වේ. එවථධ
නවතධතකථුට පඅවද ෝ වනාවේ. ඒ ථඳ ා ද්ෘමධටානධත කථර්ාවෙකථධ වමවථධ ය.
අනුරොධප්ුර්යන් නඅකථධ මව කථුද්පවවෙ වද්වද්වනකථධ ථූප්ොරොම්යහි පවවිදිය  ෙ .
ඔෙුනධ අතුවපනධ එකථධ නවමකථධ උභ ය පරාතඅවමාෂ පරර්ුණ ප වකථාටව පථධ ෙථධ වීවමනධ
පොපණ පය වකථාටව ප්ොචීනඛ ්ඩරොජි නේ තවනට ොථය පඅණිථ ර්අවයධ ය. අවනකථධ නම
ර්පාපාමවය අ ම විථී ය. පාචීණ ප්ණ පධඩපාීවයට ර්අය භ අෂුෙ එ අ ම කථකථධ ෙවථ ථධර්විප
භ ාෙයට ද් පවමිණ පව “වේ ථධර්ානය විවේකථයට ථුර්ථු ය. මවර්ධ ය ලුෙනධ ෙ නධවථධට ඒ
දෙ ද්නධෙමි” යඅ ථඅතා ර්පාපාමයට ර්අවයධ ය. එනධනාෙ ම උනධෙ නධවථධ දැකථව
ථමානෙථධථඅකථ වතපවනධෙ නධවථධ වපප ර්මනධ වර්ාථධ පා ථඅේපව පඅළඅර්නඅමිනධ ෙතධ
පඅළඅවෙතධ කථළ වථධකථ. ආර්නධතුකථ වතපවනධ ෙ නධවථධ වථධනාථනයට පරවිමධට ෙව “වේ
වම අ වදාව කථකථ පටනධ ෙථනධවනකථඅ මවර්ධ මිතරයා -මට දැනධ ර්අවතධ ව පවණි
ව වෙන පාන ෙර්ගයකථධ ව එෙනො ඇතව”යඅ ථඅතුවේ ය. පාතරඅ ඉකථධමිණි. කථඅථඅෙකථධ
වනා වදුවණ පධ ය. උද්පථන ථඅතනධවනධ “දැනධ උපථධර්ායකථයනධ එෙ ඹු ා කථවෙුේ එෙතී”යඅ
ථඅතුවේ ය. එවිට ද් එෙනධවන වනා ෙ . “වම අ වනා එෙුෙ ද් ර්මට ර්අය කථ දනධවනේ
වේ දැ”යඅ උද්පථන ම වනධොථඅකථ භ අෂු ා ථමඟ ර්මට පඅවිථඅවයධ ය. මුළු වීියකථ වථඅරැ
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කථවඳිතධතකථධ දිය නධ වද්වද්නා ෙ නධවථධම එය ආථන ශාාවෙකථ අඳැ ෙවළඳුො ු යව.
“වපධපව කථවඳ නවතතධ ද් ෙ මනුමය්යනධ පරණීත වභ  ජන වද්තී”යඅ ව ධ ෙවළඅඳු ථඅතුවේ ය.
ද් ෙ ද් පඅඬු පඅණිථ වථඅප ද් වද්යකථධ ම ෙළඳා “කථඅම ථධොමීනඅ ඇමොම වමවථධ ද්
යවවපනධවනධ” යයඅ ඇථුවේ ය. උනධෙ නධවථධ “එවථධ ය”යඅ කථී වථධකථ. ‘ථධොමීනඅ අප ෙථන
පරාචීන්නධඩපාජිය වමයට ෙඩා ප ථු ය. එ අ ෙි නු මවන ෙව”යඅ ආර්නධතුකථ භ අෂු කථීවයධ
ය. වතපවනධ ෙ නධවථධ නුෙප ද්කථුණ පු වොිශනධ නඅකථධ මව ර්පාපාමයට යන මඟ වරැ
කථුඹධර්ම මාර්ගයට පඅළඅපනධ වථධකථ. “ථධොමීනඅ කථුමකථධ ව යඅනධ වේ මඟට පඅළඅපනධ වථධකථධ
දැ”යඅ විාාළ කථ “ වයඅ ආයුමධමතධනඅ පාචීන්ණ පධඩපාජිය ෙණ පගනා වකථවළධ වනාවේ ද් එ අ
යමු”යඅ කථී වථධකථ. “ථධොමීනඅ වමවතකථධ කථධ විථ තවන කථඅම ෙවි  පඅිශකථවපකථධ ව ධම
නවද්ධද්”යඅ ඇථ කථ ආයුමධමතධනඅ ඇඳ පුටු ථාඞ් අකථ ය. එය අපඅ එද්ධදී ම තවනධපතධ කථවළමු.
අනධ කථඅථඅෙකථධ එ අ නවතව”යඅ කථීවයධ ය. “ථධොමීනඅ මවර්ධ ථවපයි ය ද් වතධ ර්ුාෙ ද්,
ෙ නධඋපය ද් එ අ ය.” “ආයුමධමතධනඅ එකථ ද්ෙථකථධ විථ වතාප එවතකථධ දඩු එ අ තදන
ද්ධවද්ධ දැ”යඅ ඇථවයධ “එවථධ ය”යඅ කථීවයධ ය. ආර්නධතුකථ භ අෂු පව වර්වණ පධ ය. ව වතවේ
වතපවනධ ෙ නධවථධ ෙවඳ “ථධොමීනඅ නුඹ ෙ නධවථධ ෙවනධනෙුනධට ඇම තවන අපණ පය්ම ය.
ර්පාපාමය ථතප දුර්ෙපවනධ ෙ නධවථධවර්ධ ෝාතු නඅෝාන ථධර්ානය යඅ. ව ොම ාපාවය අ
ප ථුවෙනධ ෝමග ශරෙණ පය කථළ වකථඅ ය. ඇම වේවධ පවෙනධෙවඅ ම ා නාතය්ය ද්,
ථධර්විප භ අෂනධ ද්, ද්කථධනට වවදයඅ. එතවන දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධවර්ධ ෝවඥමාන කථාය
ෙවනඅ ය. ථධොමීනඅ නුඹ ෙ නධවථධ වම අ මව ෙථනු මවනෙ අප යේ ”යඅ වද්ෙන ද්ෙවථ අ
පා ථඅේපව වර්නව වතවේ ම පාචීන්ණ පධඩපාජියට ර්අවයධ ය. වමදනධද්නධට වකථදඳු
ආොථවයකථුතධ පඅවද ෝ පඅණිථ වනා ෙනධවනධ යව.
2. ුල නේ ශාතඅ කථු ව
උපථධර්ාන කථු යඅ. ඇතවේ වකථවනකථුනධට
උපථධර්ායකථ කථුය පො පඅවද ෝ පඅණිථ ෙනධවනධ ය. “ථුඛිවත ථුඛිවතා” ථවවප අ තුටු
වේ. (ර්වකථ අ ර්කථධ වේ2 යනාදිය  කථරමවයනධ ඔෙුනධ ා එකථධ ෙව වනී ෙථන දවවිනඅ. එදඳු
භ අෂ ු කථු මිනඅථුනධ නවතඅ ෙව අථ වි ාපයකථට දණ ප අථනධනට පො වනාවයතඅ.
් ොර
නේ වෙව ප ෙවථඅ ම වතපවනධ ෙ නධවථධවර්ධ දපණ පණ ප ෙ ද් ප භ අෂුෙට
වමනධ ඇතවේ වකථවනකථුනධට මේ-පඅවය ද් පඅවදාෝ පඅණිථ වනා ෙනධනා .
ව ධ ෙනා අ තරඅපඅටකථ පාළඅය පු ුණ පු කථවරැ ර්නධනා පඅණිථ පව ුණ පු ජනපද්යට ර්අවයධ
ය. වතපවනධ ෙ නධවථධවර්ධ ථව ද්ීක ඇම විට ම වතපවනධෙ නධවථධවර්නධ පුතණ පුෙනධ වර්ධ
වතාපතුපව විාාපනධනී ය. එකථධ ද්ෙවථකථ වතපවනධ ෙ නධවථධ ද් පභ අෂු කථවඳො වර්න එනු
පඅණිථ පව ුණ පට ර්අය . ද් පභ අෂු ු ද් “මම වම අ විථීවමනධ වදාව කථධ ර්ත විය.
උපාෝය්ායයනධ ෙ නධවථධ ද්දැකථව මපණියනධවර්ධ ද් වතාපතුපව දැන එමි”යඅ පව ුණිනධ
නඅකථධමුවණ පධ ය. වද්වද්නා ෙ නධවථධ ම ම ෙවඅ ර්ඛ ඉෙුවප අ දී ථේමු් ෙ . ද් පභ අෂු
එකථධ පවකථධ මුවකථ දී වතපවනධෙ නධවථධට ෙතධ ද්කථධො “වකථායඅ යනධවනධ දැ”යඅ විාාළ කථධ අ
තමනධ ර්ේන පෙතධ කථීය. වතපවනධනානධවථධ ද් ඒ අථා “තා වකථවළධ ය පවතකථ.
උපාථඅකථාවෙ ඇම විට වතාපවර්ධ ථුෙර්කථධ අථතඅ. අපඅ එනධනවම තධ වතාප එ අ යෙනු
ථඳ ා ආවයමු. වතාපඅ එ අ යේ. අපඅ වම අ ෙථනධනමු”යඅ ශඅමය් නම යවෙ වථධකථ.
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ද් පභ අෂුෙ ෙථධෙථන දිය නවය අම වකථාපණ පකථ වි ාපයට ථේපරාපධත විය. ථධෙකථීය
පඅයාණ පනධ කථපෙ වථධනාථනය උනධෙ නධවථධට ෙථධ එළවඹනු ථඳ ා වදුවණ පධ ය. වද්ෙන
ද්ෙවථ අ පඅයාවණ ප වි ාපයට අෙුතධ “අපවර්ධ වථනථධන කථා ට වදුවණ පධ දැ”යඅ
භ අෂනධවර්නධ විාාපා “ආර්නධතුකථ ද් ප භ අෂ ට ය”යඅ කථී කථධ අ උනධෙ නධවථධ කථපා
එළඹව ෙවඳැ “ථධොමීනඅ අපවර්ධ වථනථධවන අ ෙථධ එළඹුණ පුෙනධ විථඅනධ පඅළඅපවදිය ය යුතු
ෙවතකථධ ඇතව”යඅ කථී . “කථෙප ෙවතකථධදැ”යඅ විාාපනධනා “වේ වතමථ අපවර්ධ ර්ෘ වයනධම
භ අෂාෙ ර්ත යුතු ය. පෙපා ෙි න ද්ෙථධ අ අපට ද්නධො ෙවි ය යුතු”යඅ කථී . උනධෙ නධවථධ
තුමධණීේභ ාෙවයනධ ඉෙථ වථධකථ.
උපාථකථයාවණ ප ද් වර්ට වර්ාථධ “අපවර්ධ ආොථවය අ එකථධ ආර්නධතුකථ නවමකථධ
ෙථධ විථී ය. ථකථථා උපථධර්ාන කථළ යුතු ය”යඅ කථී . උපාථඅකථාවෙ මවනෙව යඅ පඅළඅවර්න
පරණීත ෙ ්ාද්ය්-වභ ාජය් ථේපාද්නය කථළ . ද් පභ අෂු පඅණ පධඩපාත වේව අ එ අ
එළඹුවණ පධ ය. කථඅථඅවෙකථධ උනධෙ නධවථධ වනා වඳිනධවනධ ය. උනධෙ නධවථධ තුනධමථ
මුළුධව අ එ අ පඅණ පධඩපාතය වර්නව ෙථධ අෙථනධ අ පෙපා “මම යමි”යඅ කථී . ඔේ ු ද්
අද් ඉෙථා ව ට ෙි නධනව”යඅ ආපාෝනා වකථාටව වද්ෙන ද්ෙවථ අ ථඅය වර්වොප දී ම
ොනය ෙළඳො වතධ නළ ද් පුපො ථකථුපව පඅඩකථධ ා නෙිශයනධ ෙථධතරයකථධ පුො “ෙි නධන
ථධොමීනඅ”යඅ කථඅෙුය. උනධෙ නධවථධ අනුවමවෙනඅ දණ ප ෙොපා පව ුණ ප දා ෙවි  වථධකථ.
උපෝය්ායයනධ ෙ නධවථධ ද් ෙථධෙථා පොපණ පය වකථාටව වපපා ෙි න වථධකථධ
වපප ර්ටු ම ෙවඅ ර්ඛ ඉෙුවප අ දීම ද් පනම ර්ටු වථධකථ. ව ධ පවකථධමුවකථ දී
වතපවනධෙ නධවථධට ෙතධ ද්කථධො “කථඅම භ රමු්ය මපණියනධ ර්ටු දැ”යඅ විාාපනධනා “එවථධය
ර්ටුේ
ථධොමීනඅ”යඅ ථඅයලු පෙතධ ද්නධො ඒ වතඅනධ ම උනධෙ නධවථධ වර්ධ පා මවඩව
ථකථුිශනධ පානයකථධ ථාො ෙළඳො ඒ ථළුෙතධ උනධෙ නධවථධට ම පුො ෙවඳප “ථධොමීනඅ මට
පව ුණ ප ථවපය”යඅ කථඅයා ර්අවයධ ය.
වතපවනධ ෙ නධවථධද් වි ාපයට වර්ාථධ වද්ෙන දිය න ් ොර
ගමට ෙවි  වථධකථ.
උපාථඅකථා වතාවම ‘මවර්ධ ථව ද්පයනධ ෙ නධවථධ මවර්ධ පුතණ පුෙනධ වර්නව දැනධ දැනධ
එතඅ”යඅ ඇම ො මඟ දමිනධ ඉනධනී ය. එො ද් ුවද්කථා ෙව ෙි න වතපවනධ ෙ නධවථධ
දැකථව “මවර්ධ පුතනුෙනධ ෙ නධවථධ මිය ර්අය වථධකථව යඅ ථඅතමි. වතපවනධෙ නධවථධ තනඅ ෙව
මව ෙි තඅ”යඅ උනධෙ නධවථධ පාමු ෙවි  වපපී ෙපමිනධ වඩුො ය. වතපවනධ ෙ ධනවථධ
ථඅතන වථධකථධ “එකථානධතවයනධ ද් පනම ථධෙකථීය අවපචඡත්වය ව ධතු වකථාටව තමා වනා
ඳුනධො ම ර්අවයධ ෙනව”යඅ ඇය ථනථා ථඅයලු පුෙතධ ද්නධො පාතරර්විකථවයනධ ඒ ථළුෙ ද්
මපතධ වකථාටව වපනධෙ . උපාථඅකථාවෙ පව වදැ පුතු ර්අය දිය ථාෙට ළවයනධ ව ෙව ෙවඳ
වර්නව කථඅයනධනී “ෙුුපරජො න් වහන්්ස් රථවිනීත - නොල - තුවට ප්රතිප්දා දඉ ථඅේපථ
ථනධවත ම ා භ ාෙනාපාමතා ද්කථධෙනෙ ම ා ආයය්ගවංශප්රතිප්දා ද්, ෙොපණ ප වථධකථධ මාවර්ධ
පුතනුෙනධ ෙ නධවථධ ෙවනඅ භ අෂනධ ම කථායශාෂඅ වකථාටව ෙොළ වථධකථධ විය යුතු ය ෙවදූ
මපණියනධ වර්ධ වර්යඅ තුනධමථකථධ ෙළඳමිනුතධ ‘මම නුඹවර්ධ පුතණ පුවෙ ය. මුඹ මාවර්ධ
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මපණිවය ’ය යඅ වනා කථී වථධකථ. අව
ආශධායය්ග මනුමය්යා”යඅ කථී . වමදනධද්නධට
මේපඅවය ද් පළඅවද ෝ වනා වෙතඅ. අනය් උපථධර්ායකථ කථ කථඅයන ම කථෙවවඥ ද්
3. ලොභ නම සිව්ප්ස යි. ථඅේපථ වකථවථධ පඅවද ෝ වෙද්ධ ද් පඅනධ ඇතඅ භ අෂනධට
ර්අය ර්අය තවන මනුමය්වය ම ා පඅිශකථපතධ ථමඟ පරතය්ය පඅළඅර්නධෙතඅ. ඔෙු ු ොයකථයනධට
අනුවමවෙනඅ කථපමිනධ දණ ප ෙොපමිනධ ශරමණ ප ෝමගය පුපා ර්නධනට අෙකථාශ වනා දතඅ.
අපවවණ පාද්ධර්මවන අ පටනධ වපපයම ද්කථධො මිනඅථුනධ ා එකථධ ෙව වනීම වනා නෙතී.
වද්ෙන දිය න ද් ඉතා උද්පථන පරතය්ය ව  පඅණ පධඩපාතඅකථ භ අෂ ු අෙුතධ “ථධොමීනඅ අථෙධ
උපාථකථයාවණ ප අථෙධ උපාථඅකථාවෙ අථෙධ මවතඅතුමාවණ ප අථෙධ අථෙධ
මනධතරඅදිය යණිවය ඔදෙ නධවථධ දැකථව ර්නධනට කථවමවතධවතනධ ථඅි තඅ”යඅ කථඅයතඅ. ඔේ ුද්
‘ර්නඅේ ඇෙවතධනඅ පා ථඅෙුපව”යඅ කථඅයමිනධ ර්මනට ම ථවපථී ර්නඅතඅ. එ අ ම ෙය්ාපෘත වෙතධ.
වමවථධ ඇතඅ කථධ අ ඔෙුනට ඒ පරතය්වය පඅවද ෝ ෙනධනා . එ දවවිනධ ර්ණ පයා වපපඅයා
කථඅථඅෙකථු වනා ඳුනන තවනකථට වී ුවද්කථා ෙව විථඅය යුතු යඅ. එවථධ ෙ කථධ අ ඒ ාභ 
පඅවද ෝ ථඅඳී යනධවනධ ය.
4. ග නම සූතරොන්ත ්හෝ අභිධමග හදාර ග යො ය. ඔෙුනධට උද්ධවද්ධථ ව
පිශපුචඡා දීවමනධ යේ වකථවණ පකථධ ම ණ ප ද්ේ පඅීකමට අෙකථාශ වනා දද්ධද් එදනධද්නධට
ර්ණ පයා පඅවද ෝ ෙනධවනධ ය.
ඒ ර්ණ ප පඅවද ෝය ථඅඳර්නධනා කථරමය වමවථධ ය. භ අෂ ු උද්ධවද්ධථවයනධ ව
පිශපුචඡාවයනධ ෙවි  වකථාටථකථධ උර්තධ ු නේ උර්නධනට තඅවදන වථථු වකථාටථ ථධෙධප
නේ එ ද් නඅම කථප දී අපණ පය් ර්ත විය යුතු යඅ. ඉදිය නධ උර්තධ වකථාටථ ථධෙධප නේ ෙවි 
වකථාටථකථධ උර්නධනට ඇතධනේ වයාර්නකථධ අතුප ෙථන අනය් ර්ණ පොාකථ භ අෂුෙකථධ කථපා
එළඹව ‘ආයුමධමතුනධ ෙ නධවථධ වේ නමාට උද්ධවද්ධථාදිය වයනධ ථඛර්ර කථපන වථධකථධො”යඅ
කථඅය යුතු යඅ. එවථධතධ වනා දතධ නේ “ඇෙවතධනඅ මට කථටයුතධවතකථධ ඇත. වතාපඅ ප ථු
තවනධ දා යේ”යයඅ කථඅයා ර්ණ පයා වරැ ද්මා ථධෙකථීය ම ණ පුෙම කථවරැර්ත යුතුයඅ. (උද්්ද්ස
නේ වපළ කථඅයො දීම ය. ප්සුප්ුචනඡො නේ අර්ග ර්වනධවීම යඅ.2
3. මග නම මගොන්තය. නෙකථමගානධත කථපෙනධනෙුනධ විථඅනධ ෙඩු ආදිය  කථේකථපවෙනධ
විථඅනධ ද් වනා ද් වද්ය දැනව ථඅි ය යුතු ය. කථළ වනා කථළ කථමගානධත පඅළඅදඳ
උතධථා ෙතධ විය යුතුය. එදවවිනධ එය ථෙගපරකථාපවයනධ ම පඅවද ෝ පඅණිථ ෙනධවනධ ය.
නෙකථමග පඅවද ෝය ථඅඳැඅය යුතු කථරමය වමවථධ ය:- පටනධ ර්තධ කථමගානධතවයනධ
වශධම ෙව පෙතධවනධ ථධෙධපය නේ එය නඅම කථළ යුතු ෙවි  වකථාටවථකථධ වශධම ෙව ඇතධනේ
කථමගානධතය ථඛ ථනධතකථ නේ ථඛ යාට ව ථඛ යාවර්ධ භ ාප ාපකථ භ අෂනධට ව
පාොදිය ය යුතු යඅ. කථමගානධතය තමා ථතු නේ තමනධවර්ධ භ ාප ාපකථ භ අෂනධට පාොදිය ය
යුතු යඅ. භ ාපර්නධනා වකථවනකථධ නවතධ නේ ථඛ යාට පතධවකථාටව යා යුතු යඅ.
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6. අද්ධොන නම මොගග ගමනය. ව ෙතධ යේ තවවනකථ යාවම අ අවපධෂාෙ යඅ.
අපණ පය්යට ෙවදැ ශරමණ ප ෝර්ග පුපනධනෙුනධට පො උපනධ ර්මිකථ ථඅත ථඛථඅඳුො ර්වනධම
ර්මධකථප ය. එ දවවිනධ යේ තවවනකථ පරෙරජය්ාවපධෂකථවයකථධ ව ඇතධනේ දාර්ත යුතු
පරතය්යවයකථධ ඇතධ නේ එය වනා තධ කථ ඉෙථා ෝපා ර්ත වනා වකථඅ නේ එ අ වර්ාථධ
ඒ කථෘතය්ය නඅම වකථාටව වර්නව අෙුතධ ශරමණ ප ෝමගවය අ උතධථුකථ විය යුතු යඅ.
7. ඥාති නම විහොර්යහි ආ්ොයය්ග - උප්ොධය්ොය - සද්ධි විහොසු අන්්තවොසි සමෝනොප්ොධය්ොය - සමොනෝොයය්ග ්යෝ ය. ගෘහ්යහි මව්-ප්ිය-ස්හෝදරොදීන්හු යි. ඔෙු ු
ර්අනධ ෙ ු නේ පළඅවද ෝ පඅණිථ වෙතධ. ඒ පළඅවද ෝය ථඛථඅඳුො ර්ත යුතධවතධ ඔෙුනධට
උපථධර්ාන වකථාටව ඔෙුනධ නඅවප ර්ීනධ කථඅීකවමනඅ.
එ අ පඅළඅවෙළ වමවථධ ය :- ඉදිය නධ උපාෝය්ායයනධ ෙ නධවථධ ර්අනධ ෙ වථධකථධ නේ
ෙ ා ථුෙ වනා ෙතධ ව ාතධ දිය වි අේ වකථාටව උපථධර්ාන කථළ යුතුය. එවථධ ම පරෙරය්ාාායය්ග
- උපථේපොාායය්ග ථද්ධිවි ාිශකථවය ද්, තමනධ විථඅනධ කථමග ොකථය් කථඅයා උපථේපො
කථපර්නධනා ද් තමා විථඅනධ පවවිදිය  කථපෙන ද් අවනධතොථඅකථවය ද්, දිය වි අේ වකථාටව
උපථධර්ාන කථළ යුතු වෙතධ. නඅථධථයාාිශයවය
ද්, උද්ධවද්ධථාාිශයවය
ද්,
නඅථධථයනධවතධොථඅකථවය ද්, උද්ධවද්ධථවනධතොථඅකථවය ද්, ථමානාාිශයකථවය ද්, නඅථධථය
ා උද්ධවද්ධථ ර්නධනා තාකථධ උපථධර්ාන කථළ යුතධවත ය. වකථඅ නේ ඉනධ ඔ.වද අ ද්
උපථධර්ාන කථඅීකම ථුර්ථු ම ය.
මේපඅයනධට ද් උපාෝය්ායයනධ ෙ නධවථධට වමනධ පඅළඅපවදිය ය යුතු ය. ඉදිය නධ
මේපඅයෙපව පාජය්වය අ පඅ අි වය නමුර් තමනධවර්නධ උපථධර්ාන වය යි  වෙතධ නේ
එවථධ උපථධර්ාන කථළ යුතු යඅ. ඔෙුනධ ථතු වදව තධ නවතධනේ තමා ථතු වදව තධ දිය ය
යුතු යඅ. තමා ථතු ෙ ද් වදව තධ නවතධනේ පඅඬු ථඅඟාෙතධ වථායා දිය ය යුතු ම ය. ථව ද්ප
ථව ද්ිශයනධට ෙනා අ ඔෙුනධ ථතු වදව තධ ම වයාො දිය ය යුතු යඅ. අ ඉදිය නධ ඔෙුනධ ථතු
වදව තධ නවතධනේ තමනධ ථතු වදව තධ නවතධනේ තමනධ ථතු වදව තධ තාෙකථාඅකථ
ෙශවයනධ දී පථු ෙව ද් ව ාතධ ර්ත යුතු යඅ. වනා ද් ව ාතධ වනා ඉධවිය යුතු යඅ.
ථව ද්ිශයකථවර්ධ ථධොමි පුපවමයා ඉදිය නධ ථධෙකථීය ශාතඅවයකථධ වනාවේ නේ වදව තධ
කථපනධනට ද් වද්නධනට ද් වනා ෙටවනධය. “වතාපවර්ධ ථධොමි පුපවමයාට වද්ෙ”යඅ කථඅයා
ථව ද්ිශයට දීම ෙපද් වනා වේ. ථව ද්පයාවර්ධ ය ිශනධද් වකථවප අ ද් පවෙතඅය යුතු කථරමය
වමවථධම ය. ඔෙුනධවර්ධ ද්පවෙනධ තම නපයනධ දවවිනධ ඔෙුනධට වදව තධ කථපනධනට ෙටවනධ
ය.
ස. ආෙොධ නම මුල් වූ ්හෝ අනුෙද්ධ වූ යම ිසි ්රෝගය ි. එය තමනධ
වපළනධවනධ පළඅවද ෝ පඅණිථ ෙනධවනධ ය. ආදාෝ පළඅවද ෝය ථඅඳැඅය යුතු කථරමය නේ
එය ථුෙකථවරැ ර්වනධම යඅ. ඉදිය නධ කථීප ද්ෙථකථධ වදව තධ කථපන කථධ අර් ආදාෝය ථුෙ වනා
වේ නේ “මම තවර්ධ ොථවයකථධ ව දවළවයකථධ ව වනා වෙමි. අනාදිය මතධ ථථප තා ම

Non-commertial Distribution

143

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වප මය් කථඅීකවමනධ මම ර්කථධ විනධවද්මි” යඅ ආතධමභ ාෙයට ර්ප ා ා ම ණ පුෙේ පඅිශය යුතු
යඅ.
ස. ගරන්ථ නම ප්යය්ගොප්ති ප්සුහර ය යි. ඒ ෙනා අ ථජ්ඣායන-ෝාපණ ප-පිශායපිශපුචඡාදිය  ෙශවයනධ නඅතය් ෙය්ාපෘතයාට ම පළඅවද ෝ පඅණිථ ෙනධවනධ ය. එවථධ වනා
ෙනධන ුට පළඅවද ෝ පඅණිථ වනා ෙනධවනධ ය.
එයට දෘ්්ටොන්ත

ථො ්ම්ස් ය.

මැුපම සඟිය ෙනවපාතධ කථළ වද්ධෙ නේ වතපවනධනානධවථධ ගල්වල ෙථන වද්ධෙ
ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ කථපා එළඹව කථමට නධ ඉධලූ . උනධෙ නධවථධ “ඇෙවතධනඅ
වතාපවර්ධ පයය්ගාපධතඅ ශානය වකථතපේ දැ”යඅ විාාළ වථධකථ. ‘ථධොමීනඅ මට මවර්ේ ථඟඅය
පරර්ුණ පය”යඅ ව ධ පඅළඅතුපව දිය නඅ. “ඇෙවතධනඅ වේ මවර්ේ ථඟඅ පිශ පණ පය ර්මධකථපය.
මපණ පධණ පාථකථය ථජ්ඣායනය කථපතධ මජ්ඣඅම පණ පධණ පාථකථය ද්, එය ථජ්ඣායනය
කථපතධ උපිශපණ පධණ පාථකථය ද් නවඟී එනධවනධ ය. වතාපට කථෙප කථමගථධර්ානදැ”යඅ
උනධෙ නධවථධ කථී වථධකථ. “ථධොමීනඅ න මකථධ එවථධ ථඅතනධන. ඔදෙ නධවථධවර්නධ
කථමගථධර්ාන දාවර්න මවර්ේ ථඟඅය දිය ථාෙතධ වනාදමි”යඅ කථමට නධ වර්නව එකථුනධවිථඅ
ෙථකථධ ථජ්ඣායන වනා වකථාටව විථඅෙන ෙවථ අ ප තධ ෙව ථජ්ඣායනය පඅණිථ පවමිණි
භ අෂනධට කථඅයන වථධකථධ. “ඇෙවතධනඅ පයය්ගාපධතඅය වනා දවීවමනධ මට විථඅෙවථකථධ
ඉකථධමුවණ පධය. එව තධ මට එ අ පුපවර්කථේ ඇත. ආපේභ  කථපෙ”යඅ කථඅයා මු පටනධ අර්
වතකථධ එකථ ෙය්්ධජනවයකථ ද් ථවකථයකථධ වනා කථළ වථධකථ.
තෙද් ැර ිගිසු වෙව ප විථ නාර් ථධර්විපයනධෙ නධවථධ අටවාථධ ෙථකථධ
පයය්ගාපධතඅ වරැපඅයා භ අෂනධට ධොතු ථො වද්ථ . අනුපාෝපුප ෙවථඅ වතපෙපවනධ ා ථමර්
ථඛථන්ද්නය කථපන ඔෙුනට එකථ පරශධනවයකථුර් උතධතිශපාි කථ වනා ෙවයධ ය.
තෙද් මහ්ව්හර ෙවථඅ තරිප්ිට ්ූලොභය වතපවනධ ෙ නධවථධ අටුො වනා
ඉවර්නව ම “පථධම ථඟඅ උර්තධ පඅිශථට තරඅපඅටකථය ෙණ පගනා කථපමි”යඅ ද්ෙවථකථ පනධවදපය
ර්වථධෙ වථධකථ. භ අෂ ු “ඔ ු විථඅනධ කථෙප ආාායය්ග මතවයකථධ ෙණ පනු දනධවනධ ද්, ථධෙකථීය
ආාායය්ග මතය විනා අවනකථකථධ කථඅයනධනට වනා වද්ේ ”යඅ කථඅෙුය. උපාෝය්ායයනධ
ෙ නධවථධ ද් ථධෙකථීය උපථධර්ානය ථඳ ා පවමිණි ඔ ු විාාපණ ප වථධකථධ “ඇෙවතධනඅ පනධ
වදපය ර්වථධෙවෙ වතාපඅ දැ”යඅ ඇථ වථධකථ. “එවථධය ථධොමීනඅ” යඅ කථී කථධ අ “කථුමකථධ
ථඳ ා දැ”යඅ අථා “ථධොමීනඅ පයය්ගාපධතඅය ෙණ පගනා කථපනු ථඳ ා ය”යඅ කථී කථධ අ “ඇවැත්
අභය වේ ථධර්ානය පඅළඅදඳ ආාායය්ගවය වකථවථධ කථඅයතධ දැ”යඅ එකථධ ෝමග පද්යකථධ දැකථධෙ
වථධකථ. ව වතවේ “ථධොමීනඅ වමවථධ කථඅයතඅ”යඅ කථීය. වතපවනධෙ නධවථධ “ ුේ යන
ශ.ද්වනයධ එය ෙපද් ීාෙ වඟෙ . ඉකථධය තඅ ව වතවේ ‘ථධොමීනඅ වමවථධතධ කථඅයතඅ
වමවථධතධ කථඅයතඅ”යඅ අවනකථධ අවනකථධ ථවි වයනධ තුනධෙපකථධ කථීය. වතපවනධෙ නධවථධ ඒ
ථඅයධ “ ුේ” කථාපවයනධ පරතඅවෂධප වකථාටව “ඇෙවත වතාප විථඅනධ පළමු ෙව කථඅයන
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පටුන වෙත

ද්ධවද්ධ ආාායය්ග මාර්ගය යඅ එය ආාායය්ග මු්වයනධ වනා උර්නධනා ද් දවවිනධ එ අ ථධිප
ෙව ථඅට ර්නධනට වනා වකථඅ විය. යෙ, ථුර්ථු ආාායය්ග ෙපවයකථු ථමීපවයනධ අථා
උර්නුෙ”යඅ කථී වථධකථ. “ථධොමීනඅ මම වකථායඅ යේ දැ”යඅ ව ධ විාාවළධ ය. “ර්ඟඅනධ ඔද
රැහු ු රට තලොධොර ප්වගත වි ාපවය අ ථෙගපයය්ගාපධතඅෝප ධමගරක්ෂිත නේ ථධර්විප
වකථවනකථධ වෙවථතඅ. ඔෙුනධ කථපා යෙ”යඅ කථී . උනධෙ නධවථධ ද් “මවනෙ ථධොමීනඅ” යඅ කථඅයා
වතපවනධෙ නධවථධ ෙවඳැ පනධථඅයකථධ භ අෂුනධ ථමඟ ධමගරක්ෂිත ථධර්විපයනධ කථපා එළඹව ෙවඳැ
එකථතධපථධ ෙව උනධ . වතපවනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ “කථුමකථධ පඅණිථ ආවයධ දැ”යඅ පුළුෙතධනා
ද්ධවද්ධ දණ ප අථනු පඅණිථ ය”යඅ කථීවේ ය. “ඇවැත් අභය දී ගනඅකථායවය අ ා මෝය්ම
නඅකථාවය අ කථඅනධ කථ මා විාාපතඅ. වථථු ෝමග වනා දවලූ මට තඅථධ ෙවථකථධ ර්ත විය.
එවථධ ෙුෙ ද් වතපඅ පාතරඅ කථාවය අ මා වෙත පඅිශෙභ ෙ. මම තට ද් ෙධ කථඅයමි”යඅ කථී
කථධ අ “එවථධය ථධොමීනඅ”යඅ කථඅයා කථී වථධ ම වකථවළධ ය. පඅිශවෙන ඉදිය ිශපථ ම ා මඩුෙකථධ
කථපො ර්ේ ෙවථධවථ දිය නපතා දණ ප අථනු පඅණිථ එ අ රැථධ වෙතඅ. වතපවනධ ෙ නධවථධ රෑ
පඅිශෙව තවනධ ද් ෙධ කථඅයමිනධ පඅළඅවෙළඅනධ ම වද්ධශනාෙ නඅම වකථාටව අභ ය වතපවනධ
ළඟ පතධකථඩ අතුට ෙවඩ අඳ “ආයුමධමතුනධ ෙ නධථ මට කථමගථධර්ානයකථධ ෙොළ මවනෙව”යඅ
කථී . “ථධොමීනඅ වේ කථුමකථධ කථඅයන වථධකථධ ද් මාතධ ඔද ථමීපවයනධ ම අථා ර්නධනා ද්ධවද්ධ
වනා වේද් ඔද වනා ද්නධනා කථුමකථධ මම කථඅයේද්”යඅ කථීය. එවිට වතපවනධනානධවථධ
“ඇෙවතධනඅ වේ අිර්තයනධවර්ධ මාර්ග අවනකථකථව”යඅ කථී . එකථ අභ ය ථධර්විප වථ ොනධ
ෙව ථඅි වයධ ය. ව වතවේ උනධෙ නධවථධට කථමට නධ දී අෙුතධ ව ොම ාපාවය අ, ෝමග
වද්ධශනා කථපනධවනධ වතපවනධ ෙ නධවථධ පඅිශනඅවි වථධකථව”යඅ අථා “ඇෙවතධනඅ මවර්ධ ථඅේප
වර්වනෙ”යඅ කථඅයා ථඅෙුප වර්නධො වපපො වර්නව “ඇෙවතධනඅ අප ආාායය්ගයනධ
ෙ නධවථධවර්ධ අ ගතධ මාර්ගය ඉතා ථුර්ථුය”යඅ කථීවයධ ය. වමදනධද්නධට ර්රන්ර් පළඅවදාෝ පඅණිථ
වනා ෙනධවනධ ය.
ප. සෘද්ධි නම ප්ෘථග්ජන සෘද්ධි යි. ඒ ෙනා අ උඩු දවඅ ව නා ළද්පවෙකථු වමනධ
ද්, පව වර්ායමකථධ වමනධ ද්, වදාව උපරෙ ඇතඅ දවවිනධ ආයාථවයනධ පිශ පණ පය කථළ
යුතු ය. ථධෙධප පරමාද්යකථඅනධ ය ඳී යනධවනධ ය. එව යඅනධ එය විද්ශගනා වබීමට පළඅවදාෝ
පඅණිථ වේ. ථමාියට නේ පළඅවද ෝ පඅණිථ වනා වේ. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ථමාි දා
ඉකථධය තඅ ථෘද්ධි වය ය යුතු දවවිනඅ. එ ව යඅනධ විද්ශගනා භ ාෙනා කථටවි යනධ විථඅනධ ථෘද්ධි
පළඅවද ෝය ථඅඳැඅය යුතු ය. ථමාි භ ාෙනා කථටවි යනධ විථඅනධ වථථු පළඅවද ෝ නෙය ද්
ථඅඳඅය යුතු ය.
ප් ි්ෙෝධ

ථො වර්ඥ නො නිමි්ය් ය.
මගස්ථොනදාය

“ මටහන් ්දන ලය්ො මිතරයන් වහන්්ස් නම ් රො එ ඹැ”යඅ කථඅය තනධ අ
කථමගථධර්ාන ෙනා අ ථ.දත්ථකථ කථේමට්ඨඨානය, ප්ොසුහොසුය කථේමට්ඨඨානය යඅ වද් ෙවද්පපවේ
වේ. (ථ.දත්ථකථ කථේමට්ඨඨාන නේ ඇම තනධ අදීම ෙවි ය යුතු කථමට නධය. පාිශ ාිශය
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

කථේමට්ඨඨාන නේ නඅයම ෙශවයනධ පිශ පණ පය කථළ යුතු කථමට නධ ය.2 එයඅනධ භ අෂු
ථඛ ාදීනධ වකථවප අ පතුපන නමතරඅය ා මපණ ප ථතඅය ථ.දත්ථකථය. අථුභ  ථඛශාෙ ද්
ථ.දත්ථකථ යයඅ ඇතවේ ු කථඅයතධ. ඒ ෙඩන කථරමය වමවථධ ය.
කථමගථධර්ාන ර්නධනා වය ර්ාොපයා විථඅනධ පළමු වකථාටව පිශචවේද් ෙශවයනධ
ථීමාවය අ ෙවථඅ භ අෂු ථඛ යා වකථවප අ “ථුෙපතධ වෙතධො නඅර්කථධ වෙතධො”යඅ නමතරී
ෙවි ය යුතුය. ඉකථධය තඅ ථීමා ෙවථඅ වද්වියනධ වකථවප අ ද්, ඉකථධය තඅ වර්ාර්පව ර්ේ ෙවථඅ පරභ ූනධ
වකථවප අ ද්, ඉකථධය තඅ එ අ ථාමානය් ම ාජනයා වකථවප අද්, ඉකථධය තඅ ථකථ ථත්වයනධ
වකථවප අ ද් නමතරී ෙවි ය යුතු. ථීමා ෙවථඅ ථඛ යා වකථවප අ නමතරී ෙවී.වමනධ ථ ොථී
භ අෂනධවර්ධ ථඅතධ අ මෘර්ත්වය ඇතඅෙන ව යඅනධ ඔ ුට එ අ ථුෙවථධ විථඅය වකථඅ ෙනධවනධ ය.
ථීමාෙවථඅ වද්වියනධ වකථවප අ නමතරී ෙවී.වමනධ ඔෙුනධවර්ධ ථඅතධ මෘර් ෙව ඔෙුනධ විථඅනධ
තමා ෝාමගමිකථ ආපෂාවයනධ ආපෂා කථපනු දනධවනධ ය. වර්ාර්පව ර්ේ ෙවථඅ පරභ ූනධ
වකථවප අ නමතරී ෙවී.වමනධ ඔෙුනධවර්ධ ථඅතධ මෘර් ෙව ඔෙුනධ විථඅනධ ෝාමගමිකථාපෂාවයනධ
ථධෙකථීය පිශමකථාප ආපෂා කථපනු දනධවනධ ය. වර්ාර්පව ර්ේ ෙවථඅ ම ජනයා වකථවප අ
නමතරී ෙවී.වමනධ ඔෙුනධවර්ධ ථඅතධ පව වදැ ඔෙුනධ විථඅනධ ව ළා වනාද්කථඅනු වද ථුෙවථධ
විථඅය වකථඅ ෙනධවනධ ය. ථකථ ථතධත්වයනධ වකථවප අ නමතරී ෙවී.වමනධ කථඅථඅ තවවනකථ
ර්වටුම වනා වදව ථතුි නධ විථඅය වකථඅ ෙනධවනධ ය.
මපණ ප ථතඅ ෙවී.වමනධ මවවපන දෙ ඒකථානධතවයනධ ථඅර් ෙනධනකථධ දෙ ථවවකථන
දවවිනධ අවය ර්ය් පරතය්ය වථවීේ වරැපඅයා මතු මතු ද් ථඛවේර් ෙඩනධවනධ ථුර්ථු
පරතඅපතධතඅවය අ පථු වනා දථධනා පවෙතුේ ඇතධවතකථධ ෙනධවනධ ය.
අථුභ  ථඛශා පුපවර් කථළ ුවර්ධ ථඅත දිය ෙය් අපමුණ පු පො ව භ  ෙශවයනධ ඇදැර්නධනට
ථමර්ග වනා ෙනධවනධ ය.
වමවථධ වේ කථමගථධර්ානතරය “වය ර්ාොපයනට වදාව උපකථාප ෙන දවවිනධ
ථඅයලු කථමගථධර්ාන විමවය අ කථවමවතඅ විය යුතු දවවිනධ ද්, අභ අමත භ ාෙනාවය අ වයදීමට
කථාපණ ප ෙන දවවිනධ ද්, සබ්ෙත්ථ
මමට්ඨොන යයඅ කථඅයනු වව.. (ථ.දත්ථ අත්ථයඅත.දා
ඉචිත.දඛතඅ ා අිපධවපතථධථ වයාර්ානුවයාර් කථේමථධථඨානඛාාතඅ ථ.දත්ථකථ
කථේමට්ඨඨානඛ2
ථමථතඅථධ කථමට නධ අතුවපනධ යේ කථමට වනකථධ යමකථුවර්ධ ාිශතයට අනුකථූ
ෙනධවනධ නේ එම ඔ ු විථඅනධ නඅතප පිශ පණ පය කථළ යුතු දවවිනධ ද්, එම මතු මතු භ ාෙනා
කථමගයට පඅ අි  ෙන දවවිනධ ද්, ප්ොසුහොසුය මමට්ඨොනයයි කථඅයනු වව..
වමවථධ වේ විවිෝ ෙ ම කථමගථධර්ාන වද්න තවනවතධවතධ “ මගස්ථොන දාය යො” යඅ
කථඅයනු වව..
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ලය්ො
ලය්ො

පටුන වෙත

මිතරයො.

මිතරයො නම

“ප්ි්යො ් ගරැභොවනී්යො-වත්තො ් ව්න ්ඛ්මො
ගමභිරං ්

ථං

ත්තො - ්නොව ‘ට්ඨෝනනි්යොජ්ය”1

යනාදීනධ දැකථධෙුණ පු ර්ුණ පෙඅනධ යුතධ ඒකථානධත
අභ අෙෘද්ධි ථාෝන උතධතමයා ය.

අනතමඅ ෙ අත ෙවථධථනධවර්ධ

යවමකථධ ථධෙකථීය ශීථේපතධතඅවයනධ ආශරඅතයනධට පරඅය ෙනධවනධ ද්,
පාමාණ පචඡතරයකථධ වමනධ ර්පව ෙනධවනධ ද්, ර්ුණ ප ෙශවයනධ ථේභ ාෙනා කථටයුතු ෙනධවනධ
ද්, ආශරඅතයනධට අෙොද් කථඅයනධවනධ ද්, වා ද්ය් ෙශවයනධ විාාළ පරශධන ඉෙථන ථුලු
ෙනධවනධ ද්, සතය් - ප්රතිතය්සමුත්ප්ොදාතබ ර්වඹුපව ෝමග කථඅයා වද්නධවනධ ද්, ථධෙකථීය ආශරඅතයනධ
අථධර්ානවය අ වනා වයාද්නධවනධ ථුර්ථු තනධ අ මව වයාද්නධවනධ ද්, ව ධ ලය්ො මිතර නේ
වේ යනු ර්ාර්ාවය අ භ ාෙය යඅ.
“මමං හි ආනන්ද
ලය්ො මිත්තං ආගමම ජොතිධමමො සත්තො ජොතියො
2
ප්සුමුචන්න්ති” ආනන්ද්ය කථය්ාණ ප මිතර මා කථපා එළඹව ජාතඅථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතඅ
ථතධත්වවය
ජාතඅවයනධ
මිවද්නධනා .”
යනාදීනධ
ෙොළ
දවවිනධ
සමය් ්
සමෙුද්ධයන්වහන්්ස් ම ථවඥොකථාප ථේපණ පග කථය්ාණ පමිතර ෙන වථධකථ. එ දවවිනධ
උනධෙ නධවථධ ෝරඅයමාන කථධ අ උනධෙ නධවථධ වෙතඅනධ ර්තධ කථමගථධර්ානය ම ථුර්ෘ අත
ෙනධවනධ ය. උනධෙ නධවථධ පඅිශනඅවි කථධ අ අථම ථේෙනධ අතුවපනධ යේ වකථවනකථුනධ
ෙ නධවථධ වර්නධ ර්නධනට ෙටවනධ ය. ඔෙුනධ ෙ නධවථධ පඅිශනඅවි කථධ අ තමා යේ
කථමට නකථධ ර්නු කථවමවතඅ නේ ඒ කථමට න මව වර්නව ාතුමධකථ-ප්ධාකථ ෝය්ාන උපද්ො
ඒ ෝය්ාන පද්ථධර්ාන වකථාටව විද්ශගනා ෙඩා ප තධ ෙ ෂීණ පාශරෙයනධ ෙ නධවථධ වෙතඅනධ
ර්ත යුතු.
කථඅම ප තධ ු තමනධ ප තධ දෙ කථඅයා පාතධ ද් වයඅ භ ාෙනා කථපනධනකථු දෙ
දැනව ර්තධ කථධ අ කථඅයා පාතඅ. අස්සගුත්ත වතපවනධනානධවථධ “වේ භ අෂු කථමට නධ
ෙඩනධවනකථඅ. වේ කථාපකථවයකථව”යඅ දැනව අ ථ ථේකථඩ අතුට ඊමතධවතධ පළඟඅනධ අඳැ
කථමගථධර්ාන ෙොළවථධකථධ වනා වේද් එදවවිනධ ෂීණ පාශරෙවයකථු ද් නේ ඒ ය පතඅ. ඉදිය නධ
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වනා ද් නේ අනාර්ාමීනධ වෙතඅනධ ද් ඔෙුනධ වනා ද් නේ ථකථෘොර්ාමි, වථ ොනධ, ෝය්ාන
ාභ ී, පෘර්ර්ධජන, තරඅපඅටකථ ෝප, ද්ධවිපඅටකථ ෝප, එකථපඅටකථ ෝපයනධ වෙතඅනධ ද්, පඅළඅවෙළඅනධ
ර්ත යුතුය. ඒකථපඅටකථෝපයකථුර් නවතඅ කථධ අ අටුො ථමර් එකථ ථ අයකථධ ෝපන ජ්ජිකථ
විථඅනධ ර්ත යුතු යඅ. එ දඳු ජ්ජි ෙ තනධතඅෝප ෙ දුද්ධෙඛශාපෂකථ ෙ ආාායය්ග පරවෙණිය
පාකථ ෙ ආාායය්ග වතවේ ආාායය්ග මතවය අ පඅ අි  ව යඅනධ ආාිශය මතඅකථ ෙනධවනධ ය.
ථධෙමත ථඛ්ය්ාත අතධතවනාමතවය අ වනා පඅ අි  ව යඅනධ අතධතවන මතඅකථ වනා
ෙනධවනධ ය. එ ව යඅනධ මව පුපාතන වතපෙපව “ලජ්ජිර ්ඛිස්සති ලජ්ජිර ්ඛස්සති”
“ලජ්ජියොම ශොසනය ැක ගන්්න් යඉ ලජ්ජියොම ශොසනය ැක ගන්්න් ය”යඅ ඩ
නවඟූ .
තෙ ද් කථඅය යුතධවතකථධ ඇතඅ. යට දැකථධෙුණ පු ප තනධ ෙ නධවථධ ආදිය  ඇතධවත තමනධ
අිර්ත මාර්ගය ම කථඅයා වද්තඅ. ද ුශරවත භ අෂු එවථධ වනාවේ. ව ධ ෙනා අ ඒ ඒ
ආාායය්ගෙපයනධ කථපා එළඹව කථමගථධර්ානයනධට වය ර්ය් ෙ වපළ අටුො ශුද්ධි කථවරැ ර්තධ
දවවිනධ ථඟෙඅනධ ඔය නධ වමාය නධ ථතර ද් කථපවණ පු ද් වර්න වරැ ද්කථධො ථපධපාය අථපධපාය
කථඅයා දී න ෙන ව වවද අ ර්මනධ ර්තධ ඇතකථු වමනධ ම මඟ ද්කථධෙමිනධ කථමට නධ
කථඅයනධවනධ ය. එ දවවිනධ එ දඳු කථමගථධර්ාන ොයකථ කථය්ාණ ප මිතරයා කථපා එළඹව
උනධෙ නධවථධට ෙත පඅළඅවෙත වකථාටව කථමට නධ ර්ත යුතු යඅ.
එදඳු උතධතමවයකථධ තමා ෙථන වි ාපවය අ මව ඇතධ නේ ඒ ය පතඅ. “එදඳු
තවනකථට යමි” යඅ කථඅයා පා වථ ො වතධ ර්ධො ෙ නධ පයා කථුඩ අධො වතධ නළ
මීපවණි වර්නධො වර්නව අතෙවථධථනධ පඅිශෙපා වනා යා යුතු. ර්මිකථ ෙතධ පුපා ථධෙකථීය
පා-ථඅෙුපව තමා ම වර්නව අතපමඟ පවමිණි ථඅයලු වි ාප ථධර්ානයනධ අ ෙත පඅළඅවෙත
කථපමිනධ ථව වධලු පඅිශකථප ෝපා පපමථධව් ෙෘතවයනධ යා යුතු. වි ාපයට ඇතුධ
ෙනධනා ු විථඅනධ අතප දී ම දැෙටු කථපධපඅයේ කථපො වර්නව යා යුතු. “වමාව ාතකථධ විඩා
වරැ පා වථ ො වතධ ර්ධො වර්නව පථු ෙව ආාායය්ගයනධ ෙ නධවථධ ථමීපයට යමි”
පළමු ෙව අනය් පඅිශවෙනකථට ඇතුළු වනා විය යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් එ අ ඒ ආාායය්ගයනධ
ෙ නධවථධට විථභ ාර් භ අෂ ු වෙවථතධ නේ ඔේ ු තමනධ ආ කථාපණ පය අථා
උනධෙ නධවථවර්ධ අර්ුණ ප කථඅයා පා “වතපඅ එතනට අෙුනේ නටුෙ ු ය”යඅ ආපථු යන පිශදිය 
විපඅළඅථප උපද්විය වකථඅ දවවිනඅ. එව යඅනධ ඒ ආාායය්ගයනධ ෙවඩ ෙථනා තවනධ විාාපා
ඉඳුපා එ අම යා යුතු. ආාායය්ගයනධ දා ෙුෙද් පා ථඅෙුපව ර්වනීේ ආදිය ය වනා ඉෙථඅය යුතු.
ෙවි ම ලු නේ වර්ාථධ උනධෙ නධවථධ ෙවඳැ ථඅි ය යුතු. පාථඅෙුපව තදනධන ඇෙවතධනඅ කථී
කථ තවය ය යුතු. පවනධ ෙළඳනධන”යඅ කථී කථ අභ අමත නේ ෙවළඳිය යුතු. “පා වථ ො
ර්නධනව”යඅ කථී පමණිනධ වනා වථධදිය ය යුතු. ආාායය්ගයනධ ෙ නධවථධ වපප ා තුද දිය ය නේ
එයට වනා ථුර්ථු දවවිනඅ. “ඇෙවතධනඅ පා වථ ද්නු ජය මා වර්නාපවයධ වනා වේ.
අනය්යනධ විථඅනධ වර්වනන ද්ධද්”යඅ කථී කථ ආාායය්ගයනධට වනා වපවනන මානවයධ
පරතඅචඡනධන ථධර්ානවයකථ ව අභ ය්ෙකථාශ වි ාපයාවර්ධ එකථතධ පවථකථ ව
අඳැ පා
වථධදිය ය යුතු. වතධ නළ වර්නෙුතධ ර්නධනු නේ නවර්අටව වොව ාතඅනධ ථකථථා පඅළඅර්ත යුතු.
ඉදිය නධ වනා ර්තධවතධ නේ “වේ භ අෂු දැනධ ම පටනධ ථේවභ  ර් වකථ පය් කථපනධවනධ ය”යඅ
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ආාායය්ගයනධට ථඅතඅය වකථඅ දවවිනඅ. ර්තධ ර්මනධ ම වතධ පාද්වය අ වනා ර්වධවිය යුතු.
එය ආාායය්ගයනධවර්ධ ශීකපවය අ ර්ධෙන වතකථධ නේ නුථුර්ථු දවවිනඅ. එ දවවිනධ පළමු
වකථාට, අථ ර්ධො පථුෙව පඅි කථප ආදිය වය අ ර්වධවිය යුතු. ඇෙවතධනඅ වමය ථඅයධට
පිශ පණ පය පඅණිථ තඅවදන වතවකථඅ. පාද්වය අ ද් ර්ධෙ”යඅ කථඅයන ද් නේ එවථධ ර්ධො
වර්නව “ථධොමීනඅ වතධ නළ තදනධනදැ ” යඅ කථඅයා ආාායය්ගයනධ ර්නධනා කථ දිය ය යුතු.
ර්අය ද්ෙථධ පටනධ ම “ථධොමීනඅ මට කථමගථධර්ානයකථධ දී ෙොපනධනව”යඅ වනා කථඅය යුතු. වද්ෙන
ද්ෙථ පටනධ ආාායය්ගයනධට පරකථෘතඅ උපථධර්ායකථවයකථධ ඇතධ නේ ඔෙුනධවර්නධ ඉධො
වර්නව ෙතධ කථළ යුතු. ඉධලූ කථ ද් වනා වද්තධ නේ අෙකථාශ තධ විවටකථ කථළ යුතු. ෙතධ
කථපනධන ු විථඅනධ කථුඩා ෙ ද් මෝය්ම ෙ ද් ම තධ ෙ දැනධ තුනධ ආකථාප ෙ ම දැෙටු පඅිශනවමිය
යුතු ථීත ෙ ද් උමධණ ප ෙ දැ යඅ වද්ෙවද්පපවේ මුෙ වද් නා ජය ා න න ජය ද් පඅළඅවයළ
කථළයුතු. ආාායය්ගයනධ එයඅනධ යමකථධ පිශවභ  ර් වකථවළධ නේ නඅතප එයම එළවිය යුතු.
නඅයම නවතඅ ෙව යේ යේ වද්යකථධ පිශවභ  ර් කථපතධ නේ ද් ථවි වයනධ එළවිය යුතු.
වදාව වකථාටව කථීවමනධ කථඅම භ ර්ෙතධ ෙුුපන්වහන්්ස් විථඅනධ “අන්්ත වොසි් න
භි ්ඛ්ව ආ්ොසුයමහි සමමො වත්තිතබ්ෙං තතරොයං සමමො වත්තනොඉ ොලස්්සව
වුට්ඨොය උප්ොහනො ඔමුඤ්්විත්වො එ ංසං උත්තරොසංගං සුත්වො දන්න ට්ඨොං දාතබ්ෙං.
මු්ඛොද ං දාතබ්ෙං. ආසනං ප්ඤ්්ා්ප්තබ්ෙං. ස්්යොගු ්හොති භොජනං ්ධොවිත්වො
යොගු උප්නෝමතබ්ෙ”1 යනාදීනධ ්න්ෝකථවය අ පණ පො ෙොළ ථඅයලු ෙතධ මවවනවිනධ කථළ
යුතු. “ම වණ පනඅ අතෙවථධථා විථඅනධ ආාාවඥයයනධ වකථවප අ මනා ෙව පවෙතඅය යුතු. වේ
ඒ මනා පවෙවතධම යඅ. උදැථනධ අ ම නවර්අටව ෙ නධ ර්ළො උතධතපාථඛර්ය ථකථථධ වකථාටව
වපපෙව දැෙටු ද්ඬු දිය ය යුතු. මුෙ වද් නා ජය දිය ය යුතු. අථුනධ පවණ පවිය යුතු. කථවඳ
ඇතධනේ භ ාජනය වථ ො කථවඳ පඅළඅර්වනධවිය යුතු.” යනු එ අ අද් ථ යඅ.
වමවථධ ෙතධතථේපතධතඅවයනධ ආාායය්ගයනධවර්ධ ථඅතධ ර්නධන ු විථඅනධ ථෙථ ෙවඳැ
“යෙ”යඅ කථී කථ යා යුතු. යේ ද්ෙවථකථ “කථුමකථධ ථඳ ා ආවය අ දැ”යඅ විාාපණ ප ද්ධවද්ධ නේ
එදිය න ආ කථාපණ පය කථඅය යුතු. එවථධ වනා විාාපනධවනධ මව ෙතධ ඉෙථා නේ ද්ථ ද්ෙථකථධ
ව පථවළාථධ ද්ෙථකථධ ව ඉකථධමුණ පු කථධ අ දිය වනකථ “යෙ” යඅ කථඅයද්ධදී ද් වනා වර්ාථධ
අෙථපය දා වර්නව පවමිණි කථාපණ පය දැනධවිය යුතු. අවේාවෙකථ ව වර්ාථධ කථුමකථධ
ථඳ ා ආවයධදැ”යඅ විාාළ කථ දැනධවිය යුතු. ඉදිය නධ “උද්පථන ම එෙ”යඅ කථීවයධ නේ
උද්පථනම යා යුතු. ඒ නඅයමිත වේාවය අ පඅතධ වඩකථඅනධ කථුථ දැවේ නේ අර්ධනඅය අඩු
දවවිනධ අ ප ව වනා දිය පා නේ අවනකථධ වප ර්යකථඅනධ ව වපවළධ නේ ඒ දෙ තතු
පිශදිය  ද්නධො තම ට ථපධපාය වේාෙ ථව වකථාටව ඒ වේාවය අ එළඹිය යුතු.
අථපධපාය වේාවය අ කථඅයා වද්නු දන කථමගථධර්ානය වමවන අ කථපනධනට වනා වකථඅ
දවවිනඅ.
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“කථමට නධ වද්න කථය්ාණ ප මිතරයා කථපා එළඹව”
යනධවන අ විථධතපය නඅමිවයධ ය.
“ස්ව ීය ්සුතොනු ූල වූ මගස්ථොනය ් ලෙො ්ගනැ” යන වම අ ාිශත ෙනා අ
රොග්සුතඉ ද්්ව්්සුතඉ ්මෝහ්සුතඉ ශරද්ධෝසුතඉ ෙුද්ධි්සුතඉ විත ග්සුත යයඅ ථෙවද්පපවේ
වේ.
ඇතවේ ු
රොගද්්ව්්්සුතඉ
රොග්මොහ්සුතඉ
ද්්ව්්්මොහ්සුතඉ
රොගද්්ව්්්මොහ්සුත යයඅ ථතවපකථධ ද්, ශරද්ධොෙුද්ධි්සුතඉ ශරද්ධොවිත ග්සුතඉ ෙුද්ධිවිත ග්සුතඉ
ශරද්ධොෙුද්ධිවිත ග්සුත යන ථතවපකථධ දැ යඅ ථඛථර්ග ථනධනඅපාත ෙශවයනධ වවදන අට
ථමඟ ාිශත තුර්ථකථධ ද්කථධෙතඅ. එවථධ වභ ධද් ද්කථධෙතධ ව ාතධ පාර්ාදිය ය ශරද්ධෝාදිය ය ථමර් එකථධ
කථඅීකවමනධ අවනකථ විෝ ාිශත කථඅය යුතු ය. එව යඅනධ ථවවකථවිනධ ාිශත ථය මව ය යඅ ද්ත
යුතු. ාිශයා පරකථෘතඅ උතධථනධනතා යනු ර් අතග ෙශවයනධ මව යඅ. (“පාර්ාදී ු මව
ථනධතානවය අ උතධථනධන භ ාෙවය අ පෙතධනා ව යඅනධ ්සුයො නමුර් වෙතඅ. පරතඅපෂ
භ ාෙනාෙකථධ නවතඅ කථධ අ ඒ ඒ ථතනධ අ ථධෙභ ාෙ ව යඅනධ ප්ර ෘති නමුර් වෙතඅ. අනය්
ෝමගයනධට ෙඩා අිකථ විථඅනධ උත්සත්තතො නමුර් වෙතධ” යනු පවපකථුේදා ථනධන යඅ.
වේ ාිශතයනධවර්ධ ෙශවයනධ පුද්ධර්වය පාර්ාිශතයා ය, ද්ධවේමාිශතයා ය,
වමා ධාිශතයා ය, ශරද්ධාාිශතය ය, දුද්ධිාිශතයා ය, විතකථගාිශතයා යඅ ථවද්වනකථධ වෙතධ.
ඔෙුනධ අතුවපනධ පාර්ාිශතයා ට ෙනා අ කථුශ පරෙෘතධතඅ ථමවය අ ශරද්ධාෙ දෙතධ
වේ. ශරද්ධාෙ පාර්යට ආථනධන ර්ුණ ප ඇතඅ දවවිනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:- අකථුශ පෂවය අ ෙ පාර්ය ථඅනඅඳු ය. අතඅපපෂ නවත. එවථධම
කථුශ පෂවය අ ෙ ශරද්ධාෙ ථඅනඅඳු ය. අතඅපපෂ නවත. පාර්ය ෙථධතුකථාම වථායනධවනධ ය.
ශරද්ධාෙ ශීාදිය  ර්ුණ ප වථායනධවනධ ය. පාර්ය තම ට අ අත වද්ධ වනා ිශනධවනධ ය. ශරද්ධාෙ
අත වද්ධ වනා ිශනධවනධ ය. වමවථධ දවවිනධ පාර්ාිශතයා ට ශරද්ධාාිශතයා ථභ ාර් යඅ.
ද්ධවේම ාිශතයා ට කථුශ පරෙෘතධතඅ ථමවය අ දුද්ධිය දෙතධ වේ. දුද්ධිය
ද්ධවේමයට ආථනධන ර්ුණ ප ඇතඅ දවවිනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:- අකථුශ පෂවය අ ෙ ද්ධවේමය ථධවනධ ප අත ය. අපමුවණ ප අ
වනා ඇවනධවනධ ය. එවථධ ම කථුශ පෂවය අ දුද්ධිය ථධවනධ ප අත ය. අපමුවණ ප අ
වනා ඇවනධවනධ ය. ද්ධවේමය නවතඅ ෙපද් ද් වථායනධවනධ ය. දුද්ධිය ඇතඅ ෙපද්
වථායනධවනධ ය. ද්ධවේමය ථතධත්වයනධ ර්පව කථපන ආකථාපවයනධ පෙතධවනධ ය. දුද්ධිය
ථඛථධකථාපයනධ ර්පව කථපන ආකථාපවයනධ පෙතධවනධ ය. වමවථධ දවවිනධ ද්ධවේම ාිශතයා ට
දුද්ධි ාිශතයා ථභ ාර් යඅ.
වම
ාිශතයා ට නපනධ කථුථධ උපද්ෙනධනට ෙය්ායාම කථපතධ ම වදාව
වථයඅනධ අනධතපායකථප විතකථග උපදී. විතකථගය වම යට ආථනධන ෂණ ප ඇතඅ දවවිනඅ.
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ඒ එවථධ මවයඅ - වම ය අපමුවණ ප අ ෙය්ාකථු ෙව පෙතධනා දවවිනධ අනෙථධිත
ය. විතකථගය නා නා පරකථාප විතකථග කථපන දවවිනධ අනෙථධිතය. වම ය ථධෙභ ාෙ අෙවද ෝ
ෙශවයනධ අපමුවණ ප අ වනා දවථව පෙතධනා දවවිනධ ා්ධා ය. විතකථගය  ු ෙ කථධපනා
ඇතඅ දවවිනධ ා්ධා ය. වමවථධ දවවිනධ වම ාිශතයා ට විතකථග ාිශතයා ථභ ාර් යඅ.
තෙද්, ඇතවේ වකථවනකථධ තෘමධණ පාාිශත - මානාිශත - ද්ෘමධි  ාිශත ෙශවයනධ
අනය් ෙතධ ාිශත තුනකථධ ද්කථධෙතඅ. එ අ තෘමධණ පා නේ පාර් ය. මානය පාර්ය ා ථේපරයුකථධත
ය. එදවවිනධ ඒ තෘමධණ පා - මාන වද්කථ පාර් ාිශතය ම අනුෙ යනධවනධ ය. ද්ෘමධි ය වම
නඅොන වකථාටව ඇතඅ දවවිනධ ද්ෘමධි ාිශතය වම ාිශතවය අ ම ෙවවටනධවනධ ය.
්සුත නිදානොතබය
1. ්ම සවැදිරැම ්සුතයන්්ග් නිදාන ි්ම ් ද
2. ්ම රොග ්සුතයො ය. ්ම ද්්ව්් ්සුතයොය යනොතබය ් ්ස් දත හැ ි ද
3.
වර ්සුතය ් ඇති ප්ුද්ගල්ය ුට ි්ම ් සප්්ප්ොය ද
. පාර්ාිශත, ද්ධවේමාිශත, වම ාිශත යන මු දැකථධෙුණ පු ාිශත තුන පෙගජාතඅකථ
පුපවද්ධද් නඅොන වකථාට ඇතධවතධ ය යඅ ද්ස පඨවි, ආප, වතධවජ , ොයු යන ෝාතු යන ෝාතු
ා ො, පඅතධ, වථේ යන වොථධ නඅොන වකථාට ඇතධවතධ ය යඅ ද් ථම පව කථඅයතධ. (ථම පව
යනධවනනධ විමු ්තිමොගග කථතගෘ ෙ උප්තිස්ස ථධර්විපයනධ ර්නධන.2
ඒ එවථධ මව යඅ:- පෙග ජනධමවය අ ඉමධට කථරඅයා ද ු වකථාටව ඇතධවතධ ද්, වද්ේ
වාවිනධ ාුත ෙව වම අ උපනධවනධ ද්, පාර්ාිශතවයකථධ වේ. පෙග ජනධමවය අ අතධ පා ථඅඳුේ
ෙෝ දන්ෝන නෙප කථරඅයා ද ු වකථාටව ඇතධවතධ ද්, නඅපවයනධ ව නාර් වය නඅවයනධ
ාුත ෙව වම අ උපනධවනධ ද්, ද්ධවේම ාිශතයකථධ වේ. පෙග ජනධමවය අ ද ු ෙව මතධපවනධ
පානය වකථවළධ ද්, ෝමග ශාථධතර අභ ය්ාථ වනා වකථවළධ ද්, තඅිශථනධ වය නඅවයනධ ාුත ෙව
වම අ උපනධවනධ ද් වම ාිශතවයකථධ වෙයඅ. වපප පුපවද්ධද් නඅොන වකථාටව ඇතවයඅ කථීවයධ
වේ ථඳ ා ය.
පෘිවි ෝාතු ා අ. ෝාතු උතධථනධන පුද්ධර්යා වම ාිශතවයකථධ වේ. වතධවජ
ෝාතු ා ොවය ෝාතු උතධථනධන පුද්ධර්යා ද්ධවේමාිශතවයකථධ වේ. වේ ථඅේ ෝාතු ථම
ෙව ඇතඅ පුද්ධර්යා පාර්ාිශතවයකථධ වෙයඅ.
“වථමිනධ ශුකථර පරාදය් ෙන දවවිනධ” වථම අිකථ වකථාට ඇතධවතධ පාර් ාිශත වේ.
“ොතය වියෙුධ ෙව පෙතධනා දවවිනධ” ොතය අිකථ වකථාටව ඇතධවතධ වම ාිශත වේ.
නවතව ාතධ වථම අිකථ වකථාටව ඇතධවතධ වම ාිශත වේ. ොතය අිකථ වකථාටව
ඇතධවතධ පාර් ාිශත වෙයඅ. ෝාතු ා වද් ම නඅොන වකථාට ඇතවයඅ කථීවයධ වේ ථඳ ා ය.
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(වමවථධ විමු ්තිමොර්ඥග මතය ද්කථධො ඉකථධය තඅ එ අ වොථධ කථඅයතඅ.2
පෙග ජනධමවය අ ඉමධට කථරඅයා ශුභ  කථරඅයා ද ු වකථාටව ඇතඅ ෙ ද්, වද්ේ වාවිනධ
ාුත ෙව වම අ උපනධනා ෙ ද්, ථඅයධව පාර්ාිශතවය ම වනා වෙතඅ. එයඅනධ අනය්වය
ව ද්ධවේමවම ාිශතවය වනාවෙතඅ. එවථධ ම ෝාතුනධ පඅළඅදඳ යට දැකථධෙුණ පු උතධථද්
නඅයමවයකථධ ද් නවත. වද් ම නඅයම කථළ තනධ අ ර් පාර් වම වද්කථම කථඅයන දිය . වභ ද්
පෙගාපප විපවද්ධෝ ය. (“වථේභ ාිවකථා පාර් ාිශවතා”යඅ කථඅයා නවෙත “වථේභ ාිවකථා
වමා ාිශවතා”යඅ ද් “ොතාදිය වකථා වමා ාිශවතා” යඅ කථඅයා නවෙත “ොතාිවකථා
පාර්ාිශවතා” යඅ කථී දවවිනධ පෙගාපප විපවද්ධෝ යඅ.2 ශරද්ධෝාාිශතාදිය නධ පඅළඅදඳ එකථ නඅොනයකථු
ර් වනා කථඅයන ද්ධවද්ධ ය. එදවවිනධ ඒ ථඅයධ නුෙණිනධ විනඅශධාය වකථාටව කථඅයන ද්ධවද්ධ
වනා වේ යයඅ ද්ත යුතු.
්සුත ප්ි ිෙඳ අත්ථ

ථෝොයය්ග මතොනුසොර විනිශ්්ය ්ම්ස් ය.

කථඅයන ද් මවයඅ විපාකථකථර්ා උතධථද් කථීතගනවය අ.
“ඉ්ම සත්තො ප්ුබ්ේහතු නියෝමන ්ලොභූස්සදා
අ්ලොභුස්සදා අ්දාසුස්සදා අ්මොහුස්සදා ් ්හොන්ති” වේ
නඅයමවයනධ ව වභ ාතධථනධන ද්, ද්ධවේවමාතධථනධන ද්,
අව වභ  තධථනධනද්, ද්ධවේවමාතධථනධන ද්, අවම ව තධථනධන
වමවථධ ය.

්දාසුස්සදා ්මොහුස්සදා
ථතධත්වවය පෙග ව ධතු
වම ව තධථනධන ද්,
ද් වෙතඅ. එ අ විථධතප

කථමග කථපන කථාවය අ යවමකථුවර්ධ ව භ ය දෙතධ ෙව අව භ ය ර්ද වේ ද්,
ද්ධවේමය ා අවම ය දෙතධ ෙව ද්ධවේම-වම ර්ද වේ ද්, ඔ ුවර්ධ ර්ද ෙ අව භ ය
ව භ ය මවඩපඅයනධනට ථමර්ග වනාවේ. දෙතධ ෙ ද්ධවේම ා අවම ද්ධවේම - වම
මවඩවනධනට ථමර්ග වේ. එවථධ ව යඅනධ එදඳු කථමගවයනධ උපනධ පුද්ධර්යා ව භ ී ෙ වකථර ෝ ප අත ථධෙභ ාෙ ඇතඅ විර්පව නුෙණිනධ යුකථධතවයකථධ ෙනධවනධ ය.
කථමග කථපන කථාවය අ යවමකථුවර්ධ ව භ  ද්ධවේම දෙතධ ෙව අව භ  ා ද්ධවේම
ර්ද වේ ද්, අවම ය දෙතධ ෙව වම ය ර්ද වේ ද් එදඳු කථමගවයනධ උපනධ පුද්ධර්යා
ද්තධතාභ ය වතපවනධ වමනධ ව භ ී ෙ ද්, වකථර ෝ කථපන ථුලු ෙ ද්, විර්පව නුෙණ පවතඅවයකථධ
ෙනධවනධ ය.
යමකථු කථමග කථපන කථාවය අ ව භ - වම දෙතධ ෙව ද්ධවේම ර්ද වේ ද්,
ව වතවේ ව භ ී ෙ ද්, මඪ ෙ ද්, වකථර ෝ වනා කථපන ථුධවකථධ ෙනධවනධ ය.
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යමකථු කථමග කථපන කථධ අ ව භ -ද්ධවේම-වම යන තුනධ ව ධතුම දෙතධ ෙව
අවේභ -ද්ධවේම-අවම ර්දග වේ ද්, ව වතවේ ව භ ී ෙ ද්, වකථර ෝ කථපන ථුලු ෙ ද්,
මුඪවයකථධ ෙනධවනධ ය.
යමකථු කථමග කථපන කථධ අ අව භ  දෙතධ ෙව ව භ  ර්වඥද වේද්, ද්ධවේම-වම
දෙතධ ෙව ද්ධවේම - අවම ර්වඥද වේ ද් ව වතවේ නඅවග භ  ෙ දිය ෙය් අපමුණ පු දැකථ
කථේපඅත වනා ෙන මඳ වකථවථධ ඇතඅවයකථධ වේ. එවථධ ෙුෙ ද් කථඅවපනථුලු මන්ද්
දුද්ධිකථවයකථධ ෙනධවනධ ය.
යමකථු කථමග කථපන කථධ අ අව භ -ද්ධවේම දෙතධ ෙව ව භ -ද්ධවේම ර්වඥද වේ ද්
වම දෙතධ ෙව අවම ර්වඥද වේ ද් ව වතවේ යට දැකථධෙුණ පු වථධ ම නඅවග භ - වනා
කථඅවපන ථුධවකථධ වේ. එව තධ මඪ ෙනධවනධ ය.
යමකථු කථමග කථපන කථධ අ අව භ -අවම දෙතධ ෙව ව භ -වම ර්වඥද වේ
ද් ද්ධවේම දෙතධ ෙව ද්ධවේම ර්වඥද වේ ද්, ව වතවේ වපප කථී වථධ නඅවඥව භ  පරාඥ වයකථධ
වේ. එව තධ ර්මධට ෙ කථඅවපන ථුධවකථධ ෙනධවනධ ය.
යවමකථු කථමග කථපන කථධ අ අව භ ාදිය  ව ධතු තරය දෙතධ ෙව ව භ ාදිය  ව ධතු තරය
ර්වඥද වේ ද්, ව වතවේ ම ා සංඝරක්ෂිත වතපවනධ වමනධ නඅවගාභ  ෙ ද් අවකථර ෝන ෙ
ද් පරාඥ  ෙ ද් උතුවමකථධ ෙනධවනධ ය.
කථඅය යුතධවතකථධ ඇතඅ. වම අ ව භ අයා ය යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ පාර්ාිශතයා ය. කථඅවපන
ථුධා ය යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ ද්ධවේම ාිශතයා ය, මඪයාය යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ වම ාිශතයා
යඅ. පරාඥ  නේ දුද්ධෝාිශතයා ය. ව භ -ද්ධවේම නවතඅ තවනවතධවතධ පරථනධන පරකථෘතඅකථ
දවවිනධ ශරද්ධිාිශතයා ය. තෙද් අවම පිශොප කථමගවයනධ උපනධ තවනවතධතා දුද්ධිාිශයා
ෙනධනා වථධ ම දෙතධ ශරද්ධෝා පිශොප කථමගවයනධ උපනධ තවනවතධවතධ ශරද්ධෝාාිශතයා ය.
කථාමවිතකථගාදිය ය පඅයෙප වකථාට ඇතඅ කථමගවයනධ උපනධවනධ විතකථගාිශතයා ය. ව භ ාදිය ය
මිශර වකථාට ඇතඅ කථමගවයනධ උපනධවනධ මිශරාිශතයා යඅ.
වමවථධ ව භ ාදීනධ අතුවපනධ යේ කථඅථඅෙකථධ පඅයෙප වකථාට ඇතඅ පරතඅථන්ි ජනකථ
කථමගය ාිශත පඅළඅදඳ නඅොන ය යඅ ද්ත යුතුයඅ.
2. ්ම රොග්සුතයො යඉ ්ම ද්්ව්්්සුතයො ය යනොතබය ් ්ස් දත හැ ි ද
“ඉසුයොප්ථ්තො

ිචන්ො - ්භොජනො දස්සනොතබ්තො

ධමමප්්ප්වත්ති්තො ්්් - ්සුයෝයො විභොව්ය”
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‘ඉිශයේ ෙශවයනධ ද්, කථෘතය් ෙශවයනධ ද්, ෙවළඳීේ ෙශවයනධ ද්, ද්ශගනාදිය  ෙශවයනධ
ද්, ෝමග පරෙෘතධතඅ ෙශවයනධ ද්, ාිශත දැනව ර්නධවනධ ය’

ඉසුයව් වශ්යන් ්සුත ැකනැ ගන්නො ආ ොරය.
ගමන
පාර්ාිශතයා පරකථෘතඅ ර්මනඅනධ යන කථළ ීාවෙනධ යනධවනධ ය වථවමනධ ථම ෙව
පා තදා ථමෙව ම පා නර්නධවනධ ය. ඔ ුවර්ධ පාද් උකථධකථුි කථ ය (“පය යේ වකථාටව ව ළතු
ර් පඅයෙප ෙනා අ විලුඹිනධ ා අකථධපයඅනධ ර්වවළධ මවද් වනා ර්වවළනධවනධ ය” යනු
පවපකථුේදා ථනධන යඅ.2
ද්ධවේමාිශතයා පතුධ අර්අනධ ය ම ථාපනධවනධ වමනධ යනධවනධ ය. පාද් ෙ ා ය ම
තදා ෙ ාම නඟනධවනධ ය. ඔ ුවර්ධ පාද් පථධවථනධ යන ද්ධොකථධ වමනධ වෙ යඅ.
වම ාිශතයා අෙුධ ර්මනඅනධ යනධවනධ ය. තවතඅ ර්තධතකථධ ු වමනධ පා ය ම තදා
තවතඅ ර්තධතකථධ ු වමනධ නඟා යනධවනධ ය. ඔ ුවර්ධ පාද් විලුඹිනධ ා අකථධපධවනධ ෙ ා
එථවෙනධවනධ ය.
කථීවයධ මව යඅ :- මොගන්තබය සු්තරොත්ප්ත්ති්යහි
“රත්තස්සහි උ ් ුටි ං ප්දං භ්ව
ුපට්ඨස්ස ්හොති අනු ඩ්ිතං ප්දං
මූ හස්ස ්හොති සහසොනුප්ීලිතො
විවතතචනඡද්දස්සිදමිතබසං ප්දං”1 යි.
‘පාර්අ ුවර්ධ පාද් උකථධකථුි කථ ය. (විලුඹින ා අකථධපතුවනධ ර්වවළධ.2 ද්ධවේ ුවර්ධ පාද්
පථධවථනධ අද්නා ද්ධවද්ධ වේ. මඪයාවර්ධ පාද් විලුඹිනධ ා අකථධපතුඅනධ ෙ ාම එවදයඅ.
වමදඳු ෙනධවනධ පර ීන වකථවථධ ඇතඅයනධවර්ධ පාද් යඅ’ යනු එ අ භ ාෙ යඅ.
සිකාම හො ඉඳීම
පාර්ාිශතයාවර්ධ ථඅීකම ා ඉඳීම පරථාද් ජනකථ ය, මි අිශ ය, ද්ධවේමාිශතයාවර්ධ
ථඅීකම ා ඉඳීම තද් ය, දැි  ය. වම ාිශතයාවර්ධ ථඅීකම ා ඉඳීම අෙුධ ය.

1

ප:වජා: අඪකථ ෙ: ෙණ පධණ ප: 437
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නිදීන්ම
පාර්ාිශතයා වථවමනධ ථම වකථාටව ය න පණ පො වර්නව වථවමනධ ෙවද් ව ෙ
අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර් ඔදවමාද වනාවිථඅවපන වථධ මවවනවිනධ තදාවර්නව පරථාද්
ජනකථාකථාපවයනධ නඅද්නධවනධ ය. පුදුර්ෙනු දන කථධ අ ර් ෙ ා නවඟී ථඅටව ථවකථ ඇතධතකථු
වමනධ වථවමනධ පරතඅොන වද්නධවනධ ය.
ද්ධවේමාිශතයා යු ු ෙව වකථවථධ ව යේතේ වද්යකථඅනධ ය න පණ පො වර්නව මුළු
ඇඟ ම ව ළා න ර් ෙව මු ුණ පතධ කථුළුො වර්නව නඅද්නධවනධ ය. පුදුර්ෙනු දන
කථධ අ ර් ෙ ා නවර්ී ථඅටව කථඅපී එකථකථු වමනධ පරතඅොන වද්නධවනධ ය.
වම ාිශතයා ය න අෙුධ වථධ පණ පො වර්නව අතධ පා එ අ වම අ ද්මාන ර්
ෙව වදාව වථධ මුණිනධ ව ෙව නඅද්නධවනධ ය. පුදුර්ෙනධ දන කථධ අ ර් “ ුේ ුේ”යඅ
කථඅයමිනධ මවඅකථමිනධ නවඟී ථඅි නධවනධ ය.
ථද්ධෝාාිශතාදීනධවර්ධ ාිශත ද් පඅළඅවෙළඅනධ පාර්ාිශතාදීනධට ථමාන දවවිනධ ඔෙුනධවර්ධ
ඉිශයේ ද් වමදඳු යයඅ ද්ත යුතු යඅ.
ෘතය් වශ්යන් ්සුත ැකනගන්නො ආ ොරය
කථෘතය් නේ වමදීේ ආදිය ය යඅ. පාර්ාිශතයා මදිය න කථධ අ මුථධන මවවනවිනධ
වර්නව යු ුථුලු වනා වී ෙවඅ වනාවිථුපවෙමිනධ නඅකථමධ ඇතඅිශයකථධ අතුපනධනා වථධ පඅිශථඅර්
ෙව ථම වකථාටව මදිය නධවනධ ය. ද්ධවේමාිශතයා මුථධන තප වකථාටව වර්නව යු ු යු ුෙව
වද්පථ ෙවඅ නඟමිනධ පළු ඬිනධ පඅිශථඅර්කථේ වනා දා විථම වකථාටව මදිය නධවනධ ය.
වම ාිශතයා මුථධන දුපවඅනධ වර්නව ෙවඅ වපපමිනධ කථවඅකථථ අමිනධ අපඅිශථඅර්
ෙව විථම වකථාටව මදිය නධවනධ ය. ථඅේපව වථධදීේ පඬු වපවීේ ආදිය  ථඅයලු කථෘතය්යනධ අ ද්
පඅළඅවෙළ වමවථධ ය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- පාර්ාිශතයා ද්ෂ ෙව මි අිශ වථ ථම වකථාටව ථකථථධ වකථාටව
ෙවඩ කථපනධවනධ ය. ද්ධවේමාිශතයා ථධිප ෙව දැි  වථ විථමවකථාටව ෙවඩ කථපනධවනධ ය.
වම ාිශතයා අද්ෂ ෙව අෙුධ වථ විථම වකථාටව පිශචවේද් ප අතෙව ෙවඩ කථපනධවනධ
ය. පාර්ාිශතයාවර්ධ ථඅෙුපව වපපෙුම පො ඉතා දැි තධ වනා වේ, ඉතා ථඅිතධ වනා වේ.
ර්ටුෙනධ ප දිය න වථධ පිශමණ පධඩ වකථාටව ාතධපථඅනධ ෙට වකථාටව ය. ද්ධවේමාිශතයා වර්ධ
ථඅෙුපව වපපෙුම ඉතා දැි  වේ. පඅිශමඩුලු වනා වේ. (ථඅෙුපව එව නධ වමව නධ
එධවනධවනධ වේ.2 වම ාිශතයාවර්ධ ථඅෙුපව වපපෙුම දුපවධ ය. අෙුධ ය. ශරද්ධෝාාිශතාදීනධ
පඅළඅදඳ ෙව ද් වමවථධ ම ද්ත යුතු යඅ.
වැ ඳීම වශ්යන් ්සුත ැකනැ ගන්නො ආ ොරය
Non-commertial Distribution
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පාර්ාිශතයා ථඅනඅඳු ෙ මෝුප වභ ාජන පරඅය කථපනධවනධ ය. ෙළඳන කථධ අ ආවාපය
ඉතා ම තධ වකථාටව වනා වර්නව ෙට වකථාටව පථවිඳිමිනධ වථවමනධ ෙළඳනධවනධ ය. මි අිශ
ෙ වද්යකථධ වදුණ පු කථ වථාේනථධ ෙනධවනධ යඅ. ද්ධවේමාිශතයා පළු ෙ ඇඹුධ ආ ාප පරඅය
කථපනධවනධ ය. ෙළඳන කථධ අ ආව පවයනධ කථට පුපො වර්නව පථ දවධමකථධ නවතඅ ෙව
යු ු යු ු ෙව ෙළඳනධවනධ ය. අමි අිශ වද්යකථධ වදුණ පු විට වොේනථධ ෙනධවනධ යඅ.
වම ාිශතයා අනඅයත පවචිකථ ය අථෙධ පථයට පරඅය යයඅ කථඅය වනා වකථඅ ය. ෙළඳන
කථධ අ කථුඩා ආව ප වර්නව ෙට වනාවකථාටව දතධතුලු භ ාජනවය අ ද් ව මිනධ මු්වය අ
ද් ර්ා ර්නඅමිනධ විෂඅපධත ෙව වනාවයකථධ වද්ධ කථධපනා කථපමිනධ ෙළඳනධවනධ ය. ශරද්ධාාිශතාදිය 
තුනධ වද්නාවර්ධ පවෙවතධම ද් පඅළඅවෙළඅනධ යට කථී දඳුයයඅ ද්ත යුතු.
දශගනොතබ වශ්යන් ්සුත ැකනැගන්නො ආ ොරය
පාර්ාිශතයා ථුළු ෙ ව ධ ථඅතධකථලු පපපයකථධ ර්ටු විට මවිත ෙෙකථු වමනධ වදාව
වේා ථඅි නධවනධය. ථධෙධප ර්ුණ පවය අ ද් ඇවධනවනධ ඇතඅ වද් ම ර්ණ පනට වනා ර්නධවනධ
ය. යේ තවවනකථ ෙවථව යනවිට විවය ර් වනා කථවමවතඅ ෙව අවපධෂා ථ අත ෙව ම යනධවනධ
යඅ. ද්ධවේමාිශතයා ථධෙධප ෙ ද් අමනාප පපපයකථධ ර්ටු කථ කථධානධත ෙෙකථු වමනධ මඳ
වේාෙකථධ ම දා ථඅි නධවනධ ය. ථධෙධප වොමවය අ ද් ර්වවටනධවනධ ය. ඇතඅ ර්ුණ ප පො
ර්ණ පනට වනා ර්නධවනධ ය. ෙුථ තවනඅනධ යන කථ මිදී යන ිශථධවථනධ අවපධෂා ප අත ෙව
ම යනධවනධ ය. වම ාිශතයා යේකථඅථඅ පපපයකථධ ර්ටු කථ එ අ ර්ුණ ප වද් ම විවේානය පප
පරතය්වයනධ කථපනධවනධ ය. අනය්වය නඅ්දා වකථවපතධ නේ වතවේතධ නඅ්දා කථපනධවනධ ය.
අනය්වය පරශඛථා වකථවපතධ නේ වතවේතධ පරශඛථා කථපනධවනධ ය. ව ධ ෙනා අ අශාන
උවපධෂාවයනධ යුකථධත ය. ශ.ද් ශරෙණ පාදිය වය අ ද් වේ නඅයා මව යඅ. ශරද්ධාාිශතාදිය  ද් වේ
අනුථාපවයනධ ද්ත යුතු. ඔෙුනධ වමාෙුනධ ා ථභ ාර් දවවිනඅ.
ධමග ප්රවෘත්ති වශ්යන් ්සුත ැකනැ ගන්නො ආ ොරය.
පාර්ාිශතයා වකථවප අ, මොයො - සෝඨයය් - මොන - ප්ොප්ිචනඡතො-මහිචනඡතො අසන්තුට්ිතො - සිඞ්ග - ්ොප්ලය් යනාදිය  කථධවධශ ෝමග ද ු ෙව ඇතධවතධ ය. (මොයො නේ
තමා වකථවප අ ඇතඅ වොථධ මුෙ කථඅීකම ය. සෝඨයය් නේ නවතඅ ර්ුණ ප ප ළ කථඅීකම ය.
මොන නේ උඩර්ු දෙ ය. පාපඅචඡතා නේ නවතඅ ර්ුණ ප ප ළ කථඅීකේ මු්වයනධ පරතය්ය
පඅළඅර්වනධවම අ පමණ ප වනාද්නධනා දෙ ය. ම අචඡතා නේ ඇතඅ ර්ුණ ප ප ළ කථඅීකේ
මු්වයනධ පරතය්ය පඅළඅර්වනධවම අ පමණ ප වනා ද්නධනා දෙ ය. අසන්තුට්ිතො නේ ද්
වද්යඅනධ ථතුටු වනාෙන දෙ ය. සිඞ්ග නේ අඟකථධ වමනධ උතධථනධන ෙ වකථවථධ ඇතඅ
දෙ ය. ාාපය් නේ ශීකප ා පිශමධකථාප ව දවීේ ෙශවයනධ පෙතධනා වාලුපධපය. (ආදිය 
ශ.ද්වයනධ අහිසු ඉ අ්නොත්තප්්ප්ඉ මද ප්මොදාතබය ර්නධන.2
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ද්ධවේමාිශතයා
වකථවප අ,
් ොධ-උප්නොහ-ම ්ඛ-ප්ලොස-ඉස්සො-මචනඡසුයොතබ
කථධවධශ ද ු ෙව පෙතධවනධ ය. ් ෝධ නේ කථඅවපන දෙ ය. උපනා නේ දවඳ ර්නධනා
වකථර ෝය - නෙපය. ම ්ඛ නේ අනුනධ වර්ධ ඇතඅ ර්ුණ ප මවකථීම ය. ප්ලොස නේ ර්ුණ ප
ඇතධවතධ ඔ ුට පමණ ප ද්, මට ද් ඒ ර්ුණ ප ඇතවයඅ ර්නධනා යුර්ර්රා ය. ඉස්සො නේ පප
ථේපතධ වනා ඉෙථීේ ය. මචනඡසුය නේ ථධෙ ථේපතධ නඅර්ු නය. (ආදිය  ශ.ද්වයනධ
්දාව්ස්සතොඉ ප්ොප්මිත්තතොතබය ර්නධන.2
වම ාිශතයා වකථවප අ - ීන - මිද්ධ - උද්ධචන් - ු ් ුචන් - විචි ිචනඡො ආධොනගොහිතො - ුපප්්ප්ටිනිස්සග්ගතොතබ කථධවධශ ද ු ෙව පෙතධවනධ ය. ථීන-මිද්ධෝ නේ
චිතධත නාතථඅකථයනධවර්ධ ර්අනධ දෙ ව ෙතධ අථ දෙ ය. උද්ධචන් නේ වනාථනධථුනධ
දෙ ය. ු ් ුචන් නේ විපඅළඅථප ව ෙතධ පථුතවවිධය. විචි ිචනඡො නේ ථවකථය.
ආධොනගොහිතො නේ නුනුෙණිනධ දැි වකථාටව ර්නධනා දෙය. ර්පධපි නඅථධථර්ධර්තා නේ ර්තධ
මිර්ය්ා ර්ර ණ පය ඉෙතධ වකථාටව පඅය වනා වකථඅ දෙ ය. (ආදිය  ශ.ද්වයනධ මුට්ඨසචන් අසමප්ජඤ්්ාදීන්න් ර්නධන.2
ශරද්ධෝාාිශතයා වකථවප අ - වද්න වද්වය අ වනා ඇී දීේ ථඛ්ය්ාත මුතධතාාර්අතාෙ
ද්, දුද්ධෝාදිය  ආයය්ගයනධ ද්කථධනා කථවමවතඅ දෙ ද්, දණ ප ඇථඅයි  දෙ ද්, පරීතඅ ද ු දෙ ද්, පජ
ඇමවතඅ ආදිය නධ ා එකථධෙව වනී වනා ෙථන දෙ ද්, ඇතඅ වොථධ මුෙ කථඅීකේ ථඛ්ය්ාත
මායා ප අත දෙ ද්, පව වදිය ය යුතු තවන ප දිය න දෙ ද් යනාදිය ය පෙතධවනධ ය.
දුද්ධිාිශතයා වකථවප අ-කථීකථපව දෙ, කථය්ාණ ප මිතරයනධ ඇතඅ දෙ, වභ  ජනවය අ
පමණ ප ද්නධනා දෙ, ථඅ අ නුෙණ ප ඇතඅ දෙ, අපරමාද් දෙ, ථඛවේර් කථටයුතු තනධ අ ථඛවේර්
කථපන දෙ, ථඛවේර්යට පවමිණ පව නුෙණිනධ වීයය්ගකථපන දෙ යනාදිය ය පෙතධවනධය.
විතකථගාිශතයා වකථවප අ - වොඩමලු දෙ, ර්ණ පථඞ්ර්ණිකථා පාමය,
කථුශානුවය ර්වය අ අනභ අපතඅය, ථධිප ථඅතධ නවතඅ දෙ, පාතරඅවය අ ර්මන දෙ ව ෙතධ
වමවථධ වමවථධ කථපමි යඅ විතකථග කථපන දෙ, ද් ෙධ දිය අවථන දෙ ව ෙතධ ඒ
විතවඥකථඅතයනධ අ වයවද්න දෙ අපමුණිනධ අපමුණ පට යන දෙ ව ෙතධ එකථකථධ මඳකථධ වකථාටව
ඒ වප නවෙත අවනකථකථධ කථපන දෙ යනාදිය ය ද ු ෙශවයනධ පෙතධවනධ ය.
යවර් කථධත ාිශයාවිභ ාෙනාවිිය ෙනා අ ථෙගපරකථාපවයනධ වපවළ අ ව
අටුොවය අ ආවයධ වනා වේ. ුවද්කථධ ආාායය්ග මතානුථාපවයනධ දැකථධෙුවණ පධ ය. එදවවිනධ
ඒ ථාපෙඛශවයනධ වනා ර්ත යුතු.
ඒ එවථධ මවයඅ:- පාර්ාිශතයා වකථවප අ ඇතව යඅ කථාය ඉිශයේ ආදිය ය අපරමාද් ෙව
ෙථන ද්ධවේමාිශතාදීනධට ද් කථළ වකථඅ ය. මිශර ාිශතවයනධ යුතධ එකථ පුද්ධර්වයකථුට ද්ෂ
ර්මනධ, අද්ෂ ර්මනධ, තුිශත ර්මනධ, වථඅ ර්මනධ ආදිය  භ අනධන ෂණ ප ඉිශයේ ඇතඅවිය
වනා වකථඅ ය. එදවවිනධ වම අ ා අටුොවය අ කථඅය විිය ම ථාප ෙශවයනධ ථවකථඅය යුතු.
Non-commertial Distribution
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ඒ එවථධ ය:- “්්්තොප්සුයා ස්ස ලොභී ආ්ොසු්යො ්සුයං ඤ්ත්වො
මමට්ඨොනං ්ථස්සති ඉත්රන අන්්නවො සි් ො ප්ුචනිතබ්්ෙො” “පපථඅතධ ද්නධනා
නුෙණ ප ඇතඅ ආාායය්ග ෙපවය ඒ නුෙණිනධ ාිශත දැන කථමගථධර්ාන කථඅයතඅ. එදඳු නුෙණ ප
නවතඅ ආාායය්ගෙපයනධ විථඅනධ අතෙවථධථනධ විාාළ යුතු” එවථධ දැකථධෙුණ පු දවවිනධ පථඅතධ
ද්නධනා නුෙණිනධ ව අතෙවථඅයනධ විාාපා ව වේ පාර්ාිශතයා ය. වේ ද්ධවේමාිශතයා
ය යනාදිය ය දැනර්ත යුතු.
3.

වර ්සුත ඇති ප්ුද්ගල්ය ුහට ුම ් සප්්ප්ොය ද
රොග්සුතයොට සප්්ප්ොය

පාර්ාිශතයා ට ෙනා අ අපඅිශථඅර් වේදිය කථා ඇතඅ - උඩුම ධ අ වනා ෙව ය ම පඅ අි 
- භ අතධතඅවය අ ව භ ූමිවය අ පිශකථමග වනා කථළ - තෘණ ප කථුි  ව වකථාළ වථවෙණි කථළ
පනධථධ ආදිය යට ඇතුළතධ ෝඅ ර්වථුණ පු ෙෙුනධ ර්වෙථුණ පු කථවී. ය ඳී ර්අය ඉතා උථධ ව
ඉතා මිි  ඡායා උද්කථ නවතඅ එව යඅනධ මව පළු ෙ ථඅඛ ෙය්ා රාදීනධවර්නධ ථවකථ ථ අත
අපඅිශථඅර් විථම මාර්ග ඇතඅ දනධනෙුනධට පො පඅළඅකථුධ උපද්ෙන මකථුණ පුකථවනධ පඅීක ර්අය
විපපප ර්ෙණ  ඇඳ පුටු ඇතඅ වථනථධන ථපධපාය ෙනධවනධ ය. එවථධම වකථානධ ඉීක ර්අය
ඔය නධ වමාය නධ එධවන දිය කථධ ලු ුඬු නඅනධ ර්වෙථුණ පු එව යඅනධම ඉි ප දඳු ණ පෙථධතර
වමනධ පළු ප ථධ ඇතඅ කථඅඅි  දප ර්කථවථධ පිශ පණ පය කථටයුතු ඳනය ා වපාවප ණ පය
ද්, ර්ෙණ  මවි  පාතරය ව ථඅර්පව තවන ඇණ ප ා වපතඅ ා වශ භ ා නවතඅ කථළ දප ඇතඅ
විපවප ථට නඅනධ යුතධ අථධකථද වථධ පඅළඅකථුධ කථටයුතු යකථඩ පාතරය ව ථපධපාය
ෙනධවනධ ය.
පඅඬු පඅණිථ යන මාර්ගය ද් මන වනා ෙඩන අථ ර්ේ වනා පඅ අි  විථමවයකථධ
ම ථපධපාය ෙනධවනධ ය. පඅඬු පඅණිථ වථඅවපන ර්ම ද් නුර්ටුෙනධ වමනධ වථඅවපන එකථ
වර්වොපකථ ෙතධ පඅණ පධඩපාතය වනා වදව නඅකථධමව යනධනා දැකථව “ෙි නධන ථධොමීනඅ”යඅ
ආථන ශාාෙට පමුණ පුො කථවඳ දතධ දී වර්ාෙුවද් අ ර්ෙයකථු ඇතුළු වකථාටව ඌ වද්ථ වනා
දාම යනධනා වථධ ඉෙතධෙව යන මිනඅථුනධ ඇතධවතධ ම ථපධපාය ෙනධවනධ ය.
ෙළඳෙනධවන ද් ොථවය ව කථේකථපවවෙ වෙතධ නේ ඔේ ු ද් ර්ෙණ  ෙව, ර්ද්ගශග
ෙව, කථඅඅි  වඳ ර්ර්ගන්ෝ ෙව පඅළඅකථුධ කථටයුතු ථඅපවපව ඇතඅ ෙව ඉෙත ද්මාන වථධ
අවර්ෞපෙවයනධ ෙළඳෙතධ නේ එදනධවද් ම ථපධපාය වෙතඅ.
කථවඳ දතධ ා කථවවිඅ ද් පපෂර්ෙණ  වදාඩ මු කථුප නධ නඅෙුඩු ථ ධ ආදිය ාවයනධ
කථළ පඅළුණ පු වමාව ාපව කථාි  ා වේපව පා-මාළු ථ අත යේකථඅථඅෙකථධ ම ථපධපාය ෙනධවනධ
ය.
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ව ද් යේ තේ කථුථ පඅවපන පමණ පට ය. ඉිශයේ ෙඅනධ ථපධපාය ෙනධවනධ ථඅීකම
ව ථකථධමනධ කථඅීකම ය. අපමුණ පු ෙනා අ නීාදිය  ෙණ පග කථථඅණ පයනධ අතුවපනධ අපඅිශථඅර්
පව වතඅ කථඅථඅෙකථධම ථපධපාය ෙනධවනධ යඅ.
ද්්ව්්්සුතයොට සප්්ප්ොය
ද්ධවේමාිශතයාට ෙනා අ ඉතා උථධ ද් වනාෙ ඉතා මිි  ද් වනාෙ වථෙණිනධ ා
ජවයනධ යුතධ වමානෙට වදො ලූ ය තධතඅ කථනු ා අණි ඇතඅ මධකථමිනධ අයකථමිනධ ථුථවදිය 
නානාවිෝ චිතර කථමගවයනධ විචිතරථම ථඅනඅඳු මෘර් භ ූමිත ඇතඅ දඹ විමනකථධ වමනධ මධ
ද්මිනධ විථඅතුපව කථළ පඅළඅවියනඅනධ ථමඞ්කථෘර් පඅිශථඅර් ථඅතධකථලු ඇතඅිශ අතුට වමානෙට
පවවණ පෙු ඇඳ පුටු ඇතඅ තනධ අ තනධ අ ථුෙඳ ර්නධෙන පඅණිථ තදන ද් මධ ා ෙතධථුණ පු
ථුෙඳිනධ ථුර්න්ෝෙතධ ර්ටු පමනඅනධ පරීතඅ පරවමාද්ය් උපද්ෙන වථනථධන ද්, කථඅථඅ උෙර්පව නවතඅ
පඅිශථඅර් ථමතා අඞ්කථාපෙතධ මාර්ග ද් ථපධපාය ෙනධවනධ ය. වථධනාථන පිශමධකථාප
ෙශවයනධ පණ පු මකථුණ පු - ථපග - මී ආදීනධවර්ධ ආශරය ථඅඳන පඅනඅථ එකථ ඇඳකථධ ා පුටුෙකථධ
ෙටවනධ ය. ඉනධ ෙවි  වනා ෙටවනධයඅ. ඳනා වපාවප නා ථඅෙුපවද් චීනපට වථ මාපපට
වකථ වථයය් ථඅයුේ කථපුපඅළඅ ථඅයුේ වකථාමු පඅළඅ ආදීනධ අතුවපනධ පරණීත-පරණීත වද්යඅනධ කථළ
එකථපට ව වද්පට ඇතඅ ථව වධලු ශරමණ ප ථාපවපය් වථධ පඬු රැඳු ඉතා පඅිශථඅර් පව ව
ඇතධවතධම ෙටවනධය. පාතරය ද් දිය ය දුදුකථධ වමනධ මනා ථට නධ ඇතඅ මවණිකථකථධ වමනධ
ඉතා මට ෙ නඅමග ශරමණ ප ථාපවපය් වථධ පඅිශථඅර් පව ව ඇතඅ යකථඩ පාතරය ම ෙටවනධ ය.
පඅඬු පඅණිථ ෙඩනා මඟ ද් උපරෙ ප අත ථමතා ථඅතධකථලු ඉතා ර්ප ද් වනාෙ ඉතා
ආථනධන ද් වනාෙ ර්ේ ඇතධවතධ ම ෙටවනධ ය. පඅඬු පඅණිථ ෙඩනා ර්ම ද් “ආයය්ගයනධ
ෙ නධවථධ දැනධ දැනධ එතඅ”යඅ පවනධ ඉථව ඇමදිය  තනධ අ අථුනධ පණ පො වර්නව වර්ට පමුණ පුො
පවවණ පෙු ආථනවය අ ෙඩා අඳුො ථකථථධ වකථාටව ථඅයතඅනධ ෙළඳෙන මිනඅථුනධ ඇතධවතධ
ම ෙටවනධ ය. ෙළඳෙනධවනධ ද් විශඅමධට පප ඇතඅ පරථාද් ජනකථ මවවනවිනධ ථධනානය වකථාට
ථුෙඳ විෙුනධ ර්ධො ර්තධ ථුෙඳ ර්මිනධ ා ෙතධථුණ පු ථුෙඳිනධ ථුර්න්ෝ ඇතඅ නනධෙනධ පඅිශථඅර්
ථඅතධකථලු ෙථධතරාභ පණ පවයනධ ථවපථුණ පු ථකථථා ෙළඳ ෙනධවනධ ම ථපධපාය වෙයඅ. කථවඳ දතධ
ා කථවවිඅ ද් ෙණ පගවයනධ ථුෙඳිනධ ා පථවයනධ යුකථධත ෙ ඕජා ඇතඅ මවනාපමය් ථෙගාකථාප
පරණීතයම ෙටවනධ ය. එද් ිශථඅවයන තාකථධ විය යුතු ය. ඉිශයේ ෙශවයනධ ථවතපීම ා
අඳීම ද් අපමුණ පු ෙශවයනධ නීාදිය  ෙණ පග කථථඅණ ප අතුවපනධ පඅිශථඅර් පව ව ඇතඅ අපමුණ පු ද්
ථපධපාය ෙනධවනධ ය.
්මෝහ්සුතයොට සප්්ප්ොය
වම ාිශතයාට ෙනා අ අභ ය්ෙකථාශයට අභ අමු් ෙ ථේදාෝ ප අත ෙ යේ
තවවනකථව ථඅට දනධනෙුනධට කථඅථඅෙකථඅනධ මුෙ වනා ෙව දිය ශා පවවනතධ ද් එදඳු ෙ
වථනථුන ථපධපාය ෙනධවනධ ය. ඉිශයේ අතුවපනධ ථපධපාය ෙනධවනධ ථකථධමනධ කථඅීකම ය.
අපමුණ පු ද් ථුලු කථුලු තපේ, ථපාෙ තපේ කථුඩා වී නේ වනා ෙටවනධ ය. ථමදාෝ
අෙකථාශවය අ ථඅත ෙඩාාතධ මුළාෙට පවමිවණ ප යඅ. එදවවිනධ කථුලු ථපාෙ තපමිනධ ථතප
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පථධ අඟකථධ විශා ෙව කථපන ද් ම තධ ෙ කථථඅණ ප මණ පධඩය ෙටවනධ ය. වථථධථ
ද්ධවේමාිශතයාට කථී දඳු යඅ.
ශරද්ධෝසුතයට සප්්ප්ොය
ශරද්ධෝාාිශතයාට ෙනා අ ද්ධවේමාිශතයා පඅළඅදඳ ෙව කථඅය විිම ථපධපාය ෙනධවනධ
ය. විවශධමයකථධ නේ ඔ ුට දුද්ධෝානුථධථතඅ ආදිය  අනුථධථතඅ ථය ද් ථපධපාය ෙන දෙ යඅ.
ෙුද්ධි්සුතයොට සප්්ප්ොය
දුද්ධිාිශතයාට වථධනාථනාදීනධ අතුවපනධ වම නේ වද්වයකථධ ථපධපාය වනා
ෙනධවනධය යඅ කථඅය යුතු නවතඅ. කථෙවපකථධ ෙුෙ ද් ථපධපාය ෙනධවනධය යඅ කථී වථධයඅ.
විත ග්සුතයොට සප්්ප්ොය
විතකථගාිශතයාට ෙනා අ අභ ය්ෙකථාශයට අභ අමු් ෙ විෙෘත වථධනාථනය ථපධපාය
වේ. යේ තවවනකථ ථඅට දනධනෙුනධට ථඅතධකථලු ආපාම ෙන වපාකථුණ පු ද්, පඅළඅවෙළඅනධ ර්ේ
නඅයේ ර්ේ ජනපද් ද්, නී ෙණ පග පෙගත ද්, පවවනතධ නේ එදඳු තවනධ ථපධපාය වනා
ෙනධවනධ ය. එදඳු තවනධ විතකථගය ර්ෙෙනධට ම ව ධතු විය වකථඅ දවවිනඅ. එව යඅනධ ඔ ු
විථඅනධ ර්වඹුපව පෙගත විෙපවය අ ද්, ෙනවයනධ මුෙ ෙ ත්ිකථුචි ප. ාප-ම අන්ද් ර්ු ා
දඳු වථධනාථනවය අ ද් විථඅය යුතු. අපමුණ පු ෙශවයනධ ඔ ුට ම තධ අපමුණ පු වනා ෙටවනධ
ය. එ ද් විතකථග ෙශවයනධ ර්ෙනධනට ව ධතු විය වකථඅ දවවිනඅ. ෙටවනධ කථුඩා අපමුණ පු ය.
වථථධථ පාර්ාිශතයාට කථී දඳුයඅ.
“ස්ව ීය ්සුතොනු ූල වූ” යන වම අ ාිශතයනධවර්ධ ප්ර්භ්ද ප්සුචන්ේදඉ
නිදානප්සුචන්ේදඉ විභොවනොප්සුචන්ේදඉ සප්්ප්ොය ප්සුචන්ේද වශ්යන් විස්තර නිමි්ය් ය.
වමවතකථඅනු ර් ාිශතානුකථූ කථමගථධර්ාන ථෙගපරකථාපවයනධ පරකථාශකථපන ද්ධවද්ධ
වනාවේ. මතු දැකථධවෙන මාතෘකථා පද් විථධතප ෙන කථධ අ එය ථධෙයඛ පරකථාශ ෙනධවනධ ය.
දශවිධ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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මගස්ථොන විනිශ්්ය මොතෘ ො ්ම්ස් ය.

ථඛ්ය්ා නඅවද්ගශ ෙශවයනධ
උපාාප - අවඥපණ පාෙ ෙශවයනධ
ෝය්ාන පරවභ ධද් ෙශවයනධ
ථමතඅකථරම ෙශවයනධ
ෙෝගන - අෙෝගන ෙශවයනධ
ආපේමණ ප ෙශවයනධ
Non-commertial Distribution
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7.
8.
9.
10.

පටුන වෙත

භ ූමි ෙශවයනධ
ර්ර ණ ප ෙශවයනධ
පරතය්ය ෙශවයනධ
ාිශයානුකථූ ෙශවයනධ

යන ද්ශ ආකථාපවයනධ කථමගථධර්ාන විනඅශධාය ද්ත යුතු යඅ.
1. සංඛය්ො නි්දගශ වශ්යන්.
කථථඅණ ප
අථුභ 
අනුථධථතඅ
දර ධමවි ාප
ආපවපය්
ථඛශා
ෙෙත්ථාන

ප
ප
ප
4
4

4ප
දස
සි
නමඉ පඨවිකථථඅණ ප, ආවප කථථඅණ ප, වතධවජ කථථඅණ ප, ොයුකථථඅණ ප,
නීකථථඅණ ප,
පීතකථථඅණ ප,
ව අතකථථඅණ ප,
ඕොතකථථඅණ ප,
ආව කථකථථඅණ ප,
පිශචිනධනාකථාථකථථඅණ ප යන වමා ු ය.
දස අසුභ නමඉ උද්ධෝුමාතකථ, විනීකථ, විපු.දකථ, විචිද්ධද්කථ, විකථධ්ායඅතකථ,
විකථධඛිතධතකථ, තවිකථධඛිතධතකථ, ව අතකථ, පුෙකථ, අට්ඨිකථ යන වමා ු යඅ.
දස අනුස්සති නමඉ ෙුද්ධොනුස්සතිඉ ධමමොනුස්සතිඉ සංඝොනුස්සතිඉ සීලොනුස්සතිඉ
්ොගොනුස්සතිඉ ්ද්වතොනුස්සතිඉ මර ොනුස්සතිඉ
ොයගතොසතිඉ ආනොප්ොනසතිඉ
උප්සමොනුස්සති යන ්මොහු ය.
්තුර්ඥ ෙරහ්මවිහොර නමඉ වමතධතා, කථපවණ පා, මුදිය තා, උවපකථධ්ා යන වමා ු ය.
්තුරොරිප්ය්
නමඉ
ආකථාථාන්ධාායතන,
වි්ධාණ ප්ධාායතන,
ආකථඅ්ධා්ධායතන, වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන යන වමා ු ය.
ඒ සංඥා නමඉ ආ ාපවය අ පරතඅකථූ ථඛශා ය.
එ ව්ත්ථොනඉ ාතු ෝාතු ෙෙත්ථාන යඅ.
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්ම සංඛය්ොනිර්ඥ්ද්ශ වශ්යන්

පටුන වෙත

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

2. උප්්ොරවහ - අර්ඥප් ොවහ වශ්යන්
කථායර්තාථතඅය ා ආනාපානථතඅය වරැ දුද්ධෝානුථධථතඅ ආදිය  වථථු අනුථධථතඅ
අට ද්, ආ ාපවය අ පරතඅකථූ ථඛශාෙ ද් ාතුෝාතු ෙෙත්ථානය ද් යන ද්ශ කථමගථධර්ාන
උපාාපෝය්ාන පමණ පකථධ වර්නව වද්නධවනධ ය. අවඥපණ පා වර්නව වනා වද්නධවනධ ය. වථථු
පඨවි කථථඅණ පාදිය  ථමතඅථධ කථමගථධර්ාන අවඥපණ පා ද් වර්නව වද්නධවනධ යඅ.
්ම උප්්ොරොර්ඥප් ොවහ වශ්යන්

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

3. ධය්ොන ප්ර්භ්ද වශ්යන්
අවඥපණ පාෙ කථමගථධර්ාන තඅථ අතුවපනධ ආනාපානථතඅය ා කථථඅණ ප ද්ථය
ාතුමධකථෝය්ානඅකථය ව ෙතධ ථතප පපපාොප ෝය්ාන වර්නව වද්නධවනධ ය. කථායර්තාථතඅය
ා අශුභ  ද්ශය පරර්මෝය්ානඅකථය ව ෙතධ පරර්මෝය්ානය පමණ පේ ම වර්නව වද්නධවනධ ය.
වමතධතා-කථපවණ පා-මුදිය තා යන පරර්ම දර ධමවි ාපතරය තරඅකථෝය්ානඅකථය ව ෙතධ පරර්ම-්විතීයතෘතීය ෝය්ාන වර්නව වද්නධවනධ ය. උවපධෂා දර ධමවි ාපය ා අපපපාොප ථතප
ාතුර්ගෝය්ානඅකථ ය ව ෙතධ ාතුර්ගෝය්ානය පමණ පකථධ වර්න වද්නධවනධ යඅ. (වේ කථඅයන ද්ධවද්ධ
ාතුමධකථනය ෙශවයනඅ.2
ධය්ොන ප්ර්භ්ද වශ්යන්

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

4. සමති රම වශ්යන්
අඞ්ර් ථමතඅකථරමය, ආපේමණ ප ථමතඅකථරමය යඅ ථමතඅකථරම ද්ධවිවිෝ වේ. (ථමතඅකථරම
නේ ඉකථධමවීම ය.2 ථඅයලු තරඅකථ ාතුමධකථෝය්ානඅකථ කථමගථධර්ානයනධ අ ඇතධවතධ අඞ්ර්
ථමතඅකථරමය යඅ. විතකථගාදිය  අඞ්ර්යනධ ඉකථධමව ඒ අපමුණ පු වකථාටව ම ්විතීයෝය්ානාදිය ය වය ය
යතු දවවිනඅ. ාතුර්ග දර ධමවි ාපය යඅ කථඅයන ද් උවපධෂාවය අ ඇතධවතධතධ
අඞ්ර්ථමතඅකථරමය යඅ. ඒ ෙනා අ වමතධතාදීනධ පඅළඅදඳ අපමුවණ ප අ වථාේනථ ඉකථධමව වය ය
යුතු දවවිනඅ. ථතප අපපපාොපයනධ අ ඇතධවතධ ආපේමණ ප ථමතඅකථරමය යඅ. ආකථාශ
කථථඅණ පය
වප වථථු පඨවි නෙ කථථඅණ පයනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ ඉකථධමව
ආකථාශාන්ධාායතනය වය ය යුතු වේ. ආකථාශාදිය ය ඉකථධමව වි්ධාන්ධාායතනය
වය ය යුතු වේ එදවවිනඅ. වථථධවථ අ ථමතඅකථරමවයකථධ නවතඅ. (වම අ විථධතප මතු ප ළ
ෙනධවනධ ය.2
්ම සමති රම වශ්යන්
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5. වර්ඥධන-අවර්ඥධන වශ්යන්
වේ කථමගථධර්ාන ථතඅථ අතුවපනධ ෙවි ය යුතු ෙනධවනධ (පවතඅප විය යුතු ෙනධවනධ2
ද්ථකථථඅණ ප පමවණ පකථඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් යේ තාකථධ තවනධ ඒ කථථඅණ ප පතුපො ද් ඒ තාකථධ
තවනධ ම දිය ෙය්වශර තර ෝාතුවයනධ ශ.ද් අථනධනට ද්, දිය ෙය් ාෂුථඅනධ පපප ද්කථඅනධනට ද්,
වචවතාපිශයාණ පවයනධ පප ථතධත්වයනධවර්ධ ථඅතධ දැනර්නධනට ද් වකථඅ ෙන දවවිනඅ.
(කථථඅණ ප වනා පතළ තවන ඒ ශ.ද් ඇථීේ ආදිය ය කථළ වනා වකථ.2
කථායර්තාථතඅය ා අශුභ  එවථධ වනා ෙවි ය යුතු. (වනා පවතඅප විය යුතු යඅ
වථධයඅ2 කථුමකථධ ව යඅනධ ද් කථායර්තාථතඅය ථභ ාර් පිශචවේද් ෙශවයනධ ද්, අශුභ  ාතධපථ
පාමාණ ප නඅමිතධතා දිය නධවර්ධ ෙශවයනධ ද්, පිශචවේද් කථපන ද් දවවිනධ ා එවථධ ෙවී.වමනධ
විවශධම ආනඅථඛථ නවතඅ දවවිනධ ය. අථුභ  පඅළඅදඳ පිශචජිනධනාකථාපය මතු අථුභ 
භ ාෙනායවය අ පරකථාශ ෙනධවනධ ය. කථායර්තාථතඅ ා අශුභ  ෙඩාතධ ව ාතධ ෙවවඩනධවනධ
කථුණ පපපාශඅ මව ය. වනාෙවඩුෙ ද් කථාමපාර් විමධකථේභ නය ෙන දවවිනධ කථඅථඅ විවශධම
ආනඅථඛථවයකථධ ද් නවත. එව යඅනධ වථ පාකථ පරශධනවය අ “විභූතො භගවො රිප්සඤ්්ා
අවිභූතො අට්ි සඤ්්ා” ‘භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධථ පපපථඛශාෙ (ම තධ ෙව ෙඩන ද් ද්
අපරමාණ පාේදනවය අ පෙතධවනනධ2 විභ ූත ය - පිශෙය්කථධත ය. අථධිථඛශාෙ අවිභ ූතය අපිශෙය්කථධත ය යඅ කථඅයන දී. එ අ පපපථඛශාෙ විභ ූතය’යඅ කථීවයධ නඅමිතඅ ෙවී.ේ ෙශවයනඅ.
අථධිකථ ථඛශාෙ අවීභ ූතය යඅ කථීවයධ නඅමිතඅ වනා ෙවී.ේ ෙශවයනඅ.
එවථධ නේ “් වලං අට්ි සඤ්්ාය අඵසුං ප්ඨවිං ඉමං” ‘වේ මුළු වපාවළාෙ
අථධිකථ ථඛශාවයනධ පවතුපවවයමි’යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ කථුමකථධ නඅථා ද්, එවථධ කථඅයන ද්ධවද්ධ
අථධිකථථඛශා ාභ ී ට ෙවටව න ආකථාප ෙශවයනඅ. අථධිනඅමිතධත ෙවී.ේ ෙශවයනධ
වනාවේ. ෝමගාවශ කථ පජ්ජුපවෙනධ පාජය්ය කථපන කථධ අ පාජමන්දිය පයට පවමිණ ප ෙ කථපවීකථ
පෂඅයා අෙට පඅ අි  කථවටපතධ ය තධතඅෙ ථධෙකථීය ඡායාපපපය දැකථ වම අ තෙතධ කථපවීකථ
පෂී ු ඇතව’යඅ ථඅතා මි අිශ ඬිනධ වී.ය. එවමනධ ඒ වතපවනධනානධවථධ ද් අථධිකථ ථඛශාෙ
තධ දවවිනධ ථඅයලු දිය ථාෙනධ අ තම ට ෙවට ුණ පු අථධිනඅමිතධත ද්නධනාවථධකථධ මුළු
වපාවළාෙ ඇි නධ පඅපවවණ පධ යයඅ ථඅතූ වථධකථ.
වේො එවථධ නේ ධමමසංගණි්යහි1 ෙොළ අශුභ ෝය්ාන පඅළඅදඳ අපරමාණ පාපේමණ ප
දෙ ෙපද් ද්, ව ද් ෙපද් වනා වේ. ඇතවේ ු ම තධ ඉදිය මී ර්අය ශීකපවය අද්, ම තධ
අථධිකථවය අ ද්, නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථපතඅ. ඇතවේ ු කථුඩා උද්ධෝුමාතකථවය අ ද්, කථුඩා
අථධිකථවය අ ද්, නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථපතඅ. එව යඅනධ ඇතවමුනධවර්ධ ෝය්ාන
අපධපමාණ පාපේමණ ප වේ. ඇතවමුනධවර්ධ ෝය්ාන පිශතධතාපේමණ ප වේ (වමයඅනුර් අශුභ ය

1
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වනා ෙඩන ද් දෙ දැකථධෙ ු2 තෙද් යවමකථධ අශුභ ෙවී.වම අ - පවතඅපවීවම අ ආදීනෙ වනා
ථකථා ම ෙඩා ද්, ඒ ථඳ ා අපධපමාණ පාපේමණ පය යඅ කථඅයන දිය . ආනඅථඛථයකථධ නවතඅ
දවවිනධ එවථධ වනා ෙවි ය යුතු. කථායර්තාථතඅ ා අශුභ වමනධ වථථු ආනාපාණ පාදිය යද්
වනා ෙවි ය යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ආනාපන නඅමිතඅ ෙඩවතාතධ ෙවවඩනධවනධ
ොතපාශඅවයකථධම ය. එවතකථධ ද්, එය නව ව අර් උඩුවතා යන අෙකථාශවයනධ පිශචිනධන
ෙවයධ ද් වෙයඅ. එවථධ ආදීනෙ ථ අත දවවිනධ ද්, අෙකථාශවයනධ පඅිශථුනධ දවවිනධද්, ආනාපාන
වනා ෙවි ය යුතු.
නමතරී ආදිය  දර ධමවි ාපවය ථතධත්වයනධ අපමුණ පු වකථාටව ඇතධවත ය. එ දවවිනධ
ඒ දර ධමවි ාපයනධවර්ධ නඅමිතඅ ෙඩවතාතධ ෙවවඩනධවනධ ථතධත්ව පාශඅම ය. ඒ ෙවී.වමනධ
කථෙප අර්ගවයකථධ ද්, එ දවවිනධ එ ද් වනා ෙවි ය යුතු. එවථධ නේ “්මත්තොසහග්තන
්්තසො එ ං තබසං ඵසුත්වො”1 “නමතරී ථ ර්ත ථඅතඅනධ එකථධ දිය ශාෙකථධ ෙඩා” යනාදිය ය කථුමකථධ
ව යඅනධ ෙොළ වථධකථධද් ඒ ෙොවළධ පිශර්ර ෙශවයනධ විනා ෙෝගන ෙශවයනධ වනාවේ. ආොථ
එවකථකථ වද්කථකථ යනාදිය  පඅළඅවෙළඅනධ එකථධ දිය ථාවෙකථ ථඅයලු ථතුනධ පිශර්ර වකථාටව භ ාෙනා
කථපනධවනධ “එ ං තබසං ඵසුත්වො”යඅ ෙොපන දී. එයඅනධ නඅමිතඅ කථවී.වමකථධ වනා ෙොපන දිය .
දර ධම වි ාප පඅළඅදඳ පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ කථව ම නවත. ෙඩවතාතධ ෙවි ය යුතු ෙනධවනධ
පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ යස ඒ නවතඅ කථධ අ කථුමකථධ ෙඩවනධ ද්, වම අර් පිශතධතාපේමණ ප ා
අපධපමාණ පාපේමණ ප පිශර්ර ෙශවයනධ ම ද්ත යුතු යඅ. (කථතඅපය ථතධත්වයනධවර්ධ පිශර්ර
ෙශවයනධ පරෙෘතධත ෙවයධ පිශතධතාපේමණ ප වෙයඅ. වදාව
ථතධත්වයනධවර්ධ පිශර්ර
ෙශවයනධ පරෙෘතධත ෙවයධ අපරමාණ පාේදන වෙයඅ යනු පවපකථුේදා ථනධනයඅ2
ආපවපධපාපේමණ පයනධ අ ර්කථධථුණ පු ඉර්අළඅ තවන දවවිනධ ආකථාශය වනා ෙවි ය යුතු.
ඒ ආකථාථය වමවන අ කථළ යුතු ෙනධවනධ කථථඅණ පාපර්ම ෙශවයනධ ය. එයඅනධ ඔද ෙඩතු ර්
කථඅථඅෙකථධ ෙවවඩනධවනධ වනා වේ. විඤ්්ා ය ථධෙභ ාෙ ෝමග දවවිනධ වනා ෙවි ය යුතු.
ථධෙභ ාෙ ෝමග වනා ෙවි ය වකථඅ ය. ආ ිඤ්්්ඤ්්ඤ්ය වි්ධාණ පයාවර්ධ අපර්මය යඅ. ව
ද් අභ ාෙමාතර දවවිනධ ෙවි ය වනා වකථඅ ය. ්න්වසඤ්්ානොසඤ්්ායතනය ද් ථධෙභ ාෙ
ෝමග දවවිනධ වනා ෙවි ය යුතු යඅ.
ෙුද්ධොනුස්සති ආදිය  වථථු ද්ථ කථමගථධර්ාන පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ නවතඅ දවවිනධ ෙවි ය යුතු
වනාවේ. ෙවි ය යුතධවතධ පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ යඅ. ෙුද්ධොනුස්සති ආදිය  කථමගථධර්ානයනධට පරතඅභ ාර්
නඅමිතඅ නවත. එ දවවිනධ එ ද් වනා ෙවි ය යුතු යඅ.
්ම වර්ඥනොර්ඥධන වශ්යන්
6. ආරමම
1

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

වශ්යන්
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වේ ථතඅථධ කථමගථධර්ාන අතුවපනධ දස සි
- දස අසුභ-ආනොප්ො සතිොයගතොසති යන වද්විථධථ පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ අපමුණ පු වකථාටව පෙතධවනධ ය. වථථු
අටවළාථ පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ අපමුණ පු වකථාටව වනාපෙතධවනධ ය.
ආනාපාණ පථතඅය ා කථායර්තාථතඅය වරැ වථථු අනුථධථතඅ අට ද්, ආ ාපවය අ
පරතඅකථු ථඛශා - ාතුෝාතු ෙෙත්ථාන-වි්ධාණ ප්ධාායතකථ - වථධෙථ්ධානාථ්ධායතන යන ථතප ද් ථධෙභ ාෙ ෝමග අපමුණ පු වකථාටව පෙතධවනධ ය.
දස සි -දස අසුභ - ආනොප්ො සති - ොයගතොසති යන වේ වද්විථධථ
පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ අපමුණ පු වකථාටව පෙතධවනධ ය. සතර ෙරහ්මවිහොර-ආ ොසොනඤ්්්ොයතන
- විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන යන වේ ථය පරඥ පධතඅ අපමුණ පු වකථාටව පෙතධවනධ ය.
(විපු.දකථ-ව භ අතකථ-පුළෙකථ - ආනාපාණ පථතඅ - ආවප කථථඅණ ප වතධවජ කථථඅණ පොයුකථථඅණ ප ා ථවඥෙයාදීනධ ආවාකථ මණ පධඩ අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ආවාකථ කථථඅණ ප
යන වේ අට ාඅතාපේමණ ප අපමුණ පු වකථාටව පෙතධවනධ ය වභ  ද් පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ උපදීමට
පෙග භ ාර්වය අ ය. පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ ෙනා අ අාඅත මව යඅ. වථථධථ අාඅත මව අපමුණ පු
වකථාටව පෙතධවනධ ය. ෙපව න ථවපෙ ඇතඅ දවවිනධ විපු.දකථය ද්, ෙපව න වධ ඇතඅ
දවවිනධ ව අතකථය ද්, පණ පුෙනධ ථවවන දවවිනධ පුළෙකථය ද්, කථෙුළු ථඅර්පව ආදිය වයනධ
ඇතුළු ෙ ථයය්ගව කථාදිය ය ථවවන දවවිනධ ආව කථය ද් ාඅතය යඅ ද්ත යුතු.
වථථධථනධවර්ධ ාඅතත්වය පරකථට මව යඅ.2
්ම ආරමම වශ්යන්

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

7. භූමි වශ්යන්
ද්ථඅශුභ , කථායර්තාථතඅ, ආ ාපවය අ පරතඅකථුථඛශා යන වොවාථ වද්ධෙභ ුමිවය අ
ද්, ඒ වොවාථ ා ආනාපාණ පථතඅය ද් යන වතවථ දර ධමභ ූමිවය අ ද් නවතධවතධ ය.
මනුමය් භ ූමිවය අ ෙනා අ වේ ථඅයධම ඇතධවතධ යඅ.
වේ භ ූමි ෙශවයනධ කථමගථධර්ාන විනඅශධාය යඅ.
8. ගරහ

වශ්යන්

දැකථීවමනධ, ථධපශගකථඅීකවමනධ, ඇථීවමනධ යන තරඅවිෝාකථාපවයනධ කථමට නධ ර්ත යුතු
වේ. එ අ විනඅශධාය වමවථධ ය:- ොයුකථථඅණ පය වරැ වථථු නෙ කථථඅණ ප ද්, ද්ථ අථුභ  ද්,
යන එකථුනධවිථධථ දැකථීවමනධ ව ෙතධ ඇථඅනධ ර්ටු ෙථධතු කථපනවකථාටව වර්න මව උද්ධර්ර
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නඅමිතඅ උපද්විය යුතු. පෙගභ ාර්වයනධ ඇථඅනධ ද දා ම ඔෙුනධවර්ධ නඅමිතඅ ර්ත යුතු දෙ
කථී වථධ යඅ.
කථායර්තාථතඅ තාප්ධාකථය දැකථීවමනධ ද්, වථථධථ ඇථීවමනධ ද් ර්ත යුතු දවවිනධ
එය දිය ට්ඨඨ - ථුත ෙශවයනධ ර්ත යුතධවතධ ය. ආනාපාණ පථතඅය ථධපශගවයනධ ද්, ොයු කථථඅණ පය
දැකථීවමනධ ා ථධපශගකථඅීකවමනධ ද්, වථථු අටවාථ ඇථීවමනධ ද් ර්ත යුතු.
ආදිය කථාවඥමිකථයාට ෙනා අ උවපධෂා දර ධමවි ාපයද්, ථතප ආපපපය් ද් වනා ර්ත
වකථඅ. යට තුනධ දර ධමවි ාපයට කථඅථුවණ ප අ පපපාොප ාතුර්ගෝය්ානයට ද්, වනා පවමිණ ප
වනා ඉපද් විය වකථඅ දවවිනඅ. වථථු පනධතඅථ ර්ත වකථඅ යඅ.
්ම ගරහ

වශ්යන්

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

9. ප්රතය්ය වශ්යන්
වේ කථමට නධ අතුවපනධ ආකථාශ කථථඅණ පය
වරැ වථථු කථථඅණ ප නෙය
ආපවපය්යනධට පරතය් ය. අභ අශාෙනධට ද්ථ කථථඅණ ප ම පරතය්ය වේ. වමතධතා-කථපවණ පා-මුදිය තා
යන පරර්ම දර ධමවි ාප තරය ාතුර්ග දර ධමවි ාපයට ද්, යට යට ආපවපය් මතු මතු
ආපවපය්යනධට ද්, වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනය නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට ද් පරතය්ය වේ.
ථඅයලු ද්ෘමධට ෝමග ථු් වි ාපවය විද්ශගනාෙට ා ථමාපතධතඅයට පරතය්ය වෙතධ.
්ම ප්රතය්ය වශ්යන්

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

10. ්සුයොනු ුල වශ්යන්
ද්ථ අථුභ  - කථායර්තාථතඅ යන වේ එවකථාවාථ පාර්ාිශතයාට ද්, ථතප
දර ධමවි ාප - නීාදිය  ෙණ පග කථථඅණ ප ථතප යන අට ද්ධවේමාිශත යාට ද් එකථම
ආනාපාණ පථතඅය වම ාිශතයාට ා විතකථගාිශතයාට ද් අනුකථූ වේ. ශරද්ධෝාාිශතයාට
ෙනා අ දුද්ධෝානුථධථතඅ ආදිය  පරර්ම අනුථධථතඅ ථය ද්, දුද්ධිාිශතයා ට මපණ ප ථතඅ උපථමානුථධථතඅ - ාතුෝාතු ෙෙත්ථාන - ආ ාප පරතඅකථු ථඛශා ථතප ද් අනුකථු වේ.
ෙණ පග කථථඅණ ප ථතප වප වථථු කථථඅණ ප ද්, ථතප ආපවපය් ද් ථඅයධනධට අනුකථු වේ.
කථථඅණ පයනධ අ ර් පිශතධත කථථඅණ පය විතකථග ාිශතයාට ද් අපරමාණ ප කථථඅණ පය වමා ාිශතයාට
ද් අනුකථු ෙනධවනධ ය.
්ම ්සුයොනු ුල වශ්යන්

මගස්ථොන විනිශ්්ය යි.

පාර්ාිශතාදීනධට අශුභ ාදිය  ෙශවයනධ ද් ශරද්ධෝාාිශතාදීනධට දුද්ධෝානුථධථතඅ ආදිය 
ෙශවයනධ ද්, යට දැකථධෙුණ පු වේ ථඅයධ ඉඳුපා පරතඅපෂ ෙශවයනධ ා අතඅථපධපාය
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ෙශවයනධ කථඅයන දැ යඅ ද්ත යුතු. ුවද්කථධ පාර්ාදීනධ ඔද වනා න ශරද්ධෝාදීනධට ව
උපකථාප වනා ෙන, කථුශ භ ාෙනාවෙකථධ නවත.
ෙොවළධ මවයඅ:- වම අය ථතරවය අ, “්ත්තෝරො ධමමො උත්තසුං භෝවතබ්ෙො
වය්ොප්ොදස්ස ප්හො ොයඉ ආනොප්ො සති භෝවතබ්ෙො විත ් ුප්චන්ඡදායඉ අනිචන්සඤ්්ා
භෝවතබ්ෙො අස්මිමොන සමුග්ඝොතොය”1 ශීථේපතධ, කථය්ාණ පමිතරත්ව, ථපධපාය ෝමග ශරෙණ ප
වීයය්ග පරශා යන වේ ප්ධාෝමගවය අ පඅ අීකවමනධ මතධවත අ ෝමග ෙවි ය යුතු. පනේ
පාර්පර ාණ පය පඅණිථ අශුභ  ෙවි ය යුතු ෙය්ාපාද්පර ාණ පය පඅණිථ නමතරඅ ෙවි ය යුතු.
විතකථග ථඅඳීම පඅණිථ ආනාපානථතඅ ෙවි ය යුතු. අථධමිමාන විනාශය පඅණිථ
අනඅතය්ථඛශා ෙවි ය යුතු. යනු එ අ භ ාෙය යඅ. වමවථධ එකථකථුට ථතප ාිශතයකථධ නවත ද්
ථතප කථමට නධ ථඅයලු වකථවථධ විමධකථේභ නය කථපනධවනධය යඅ ද්, ථඅයලු කථුථධ
ෙඩනධවනධය යඅ ද් ද්ත යුතු.
තෙ ද් “්මත්තං රොහුල භොවනං භෝවහි”2 යනාදීනධ පා ු ථතරවය අ ර් එකථ ම
වතපවනධට ථතප දර ධමවි ාප, අශුභ , කථායර්තාථතඅ, ආනාපාණ පථතඅ යන කථමට නධ ථතකථධ
ෙොළ දවවිනධ අථෙධ කථමට න අථොට ථපධපාය වේය යඅ දැකථධෙ ොන මාතරවය අ ම
වනා පඅ අටා ථඅයලු තවන අභ අපරාය වථවිය යුතු යඅ. එය යට දැකථධවිණි.
“ ර්ඥමස්ථොනයන් ්ගනැ” යන ්මහි

මගස්ථොන

ථො විනිශ්්ය යි.

“ ර්ඥමස්ථොනයන් ්ගනැ” යන වම අ “්ගනැ” යන පද්ය පඅළඅදඳ අර්ගපරකථාශය
වමවථධ ද්ත යුතු යඅ. යට දැකථධෙුණ පු පිශදිය  වය ර්ාොපයා විථඅනධ කථමට නධ වද්න
කථය්ාණ පමිතරයකථු කථපා එළඹව භගවත් ෙුුපන්වහන්්ස් වෙත ව ආාායය්ගෙපයාණ පනධ
වෙත ආතධමය පාො දී පුණ පගාෝය්ාශයවයනධ ා ඵලණ පගාිමුකථධතඅවයනධ යුකථධත ෙව කථමට නධ
ඉධවිය යුතුයඅ. “ඉමොහං භගවො අත්තභොවං තුමහො ං ප්සුචන්ජොමි” “භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධථ
මම ඔද ෙ නධවථධ වෙත මවර්ධ ආතධමය පාො වද්මි” යඅ කථඅයා දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධට
ආතධමය පාොදිය ය යුතු. එවථධ පාොවනාදී ර්වඹුධ ෙධ වථනථධවන අ ෙථන කථ ය  අථුණ පු
අපමුණ පු එළඹියව ාතධ ථධිප ෙව ථඅට ර්නධනට වනා වකථඅ වේ. එයඅනධ ව වතවේ
ර්රාමානධතයට දවථව පඅයා ර්අ අයනධ ා වණි අවනධථනයනධට ද් පවමිණ පව ම ා විනාශයට
පවමිවණ පනධවනධ ය. ආතධමභ ාෙය පාො ර්නව ාතධ එදඳු ය  අථුණ පු අපමුණ පු එළඹව ථඅි යතධ,
ය ය වනාෙනධවනධ ය. “පණ පධි තය වතාප විථඅනධ වතාපවර්ධ ආතධමය පළමුවකථාට ම
දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධට පාො වද්න ද්ධවද්ධ වනාවේ දැ”යඅ ථවවකථන විට වථාේනථධෙ
උපදිය නධවනධ ය. උතුේ කථථීථළුෙකථධ ඇතඅවයකථධ එය මීයනධ ව පණ පුෙනධ ව කථප කථ
1

අ:නඅ: නෙකථනඅපාත 832

2

ම:කථඅ: මජ්ඣඅමපණ පධණ පාථකථ 71
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වොේනථධ ෙනධවනධ නමුර් එය අචීෙිශකථ භ අෂනධ ෙ නධවථධ නමකථට දී උනධෙ නධවථධ එය
කථඩ කථඩ වකථාට ඉපන කථධ අ වථාේනථධ ම ෙනධවනධ ය. වේතධ එදඳු යයඅ ද්තයුතු.
ආාායය්ගයනධට පාො වද්වතාතධ “ඉමොහං භන්්ත අත්තභොවං තුමහො ං
ප්සුචන්ජොමි” “ථධොමීනඅ මම මවර්ධ ආතධමභ ාෙය ඔදෙ නධවථධට පිශතය්ාර් කථපමි”යඅ කථඅයා
පාොදිය ය යුතු. එවථධ පාො නුර්න ව ාතධ ව වතම ආාායය්ගයනධ විථඅනධ තජගනය
කථටයුතධවතකථධ වනාවේ. ර්ෙගා වේ. අෙොද්ෂම වනාවේ. ආාායය්ගයනධ වනා විාාපාම
කථවමතඅ අවතකථ යනධවනකථධ වේ. එවිට එදනධද් ුට ආාායය්ගෙපවය ආමිථවයනධ ව
ෝමගවයනධ ථඛර්ර වනා වකථවපතඅ. ර්වඹුපව ර්රන්ර් වනා උර්නධෙතඅ. එවිට ව වතවේ එකථී
වද්ෙවද්පපවේ ථඛර්ර වනා දනධවනධ ශාථනවය අ පඅ අට වනා දා වනාවද කථකථඅනධම
ර්ශධශී දෙට ව ර්ෘ ථධර් දෙට පවමිවණ පධ. ආතධමභ ාෙය පාො ර්නව ාතධ තජගනීය වනා
කථළයුතධවතකථධ වනාවේ. අතු අත යනධවනධ වනා වේ. ථුො ෙ ආාායය්ගයනධ අයතධ පවෙතුේ
ඇතධවතකථධ වේ. එයඅනධ ව වතවේ ආාායය්ගයනධවර්නධ විවිෝ ෙ ම ථඛර්ර දමිනධ
්ූලප්ි ්ඩප්ොති තිස්ස වතපවනධවර්ධ අතෙවථඅයනධ වමනධ ශාථනවය අ අභ අෙෘද්ධියට
පවමිවණ පයඅ.
්ූලප්ි ්ඩප්ොති

තිස්ස ්තරැන්්ග් අතවැසි්යෝ

උනධෙ නධවථධ කථපා කථමගථධර්ාන ර්නධනා පඅණිථ ශඅමය්ෙපවය තුනධවද්වනකථධ
එළඹියා ු ය. එකථ නවමකථධ “ථධොමීනඅ නුඹෙ නධවථධවර්ධ පරවය ජනයකථට ය යඅ ෙොළව ාතධ
‘මම ථඅයකථධ පුපවම පරමාණ ප පරපාතයකථට පණිනධනට පථුදට වනාවෙමි”යඅ කථීවයධය. එකථ
නවමකථධ “ථධොමීනඅ මම නුඹෙ නධවථධවර්ධ පරවය ජනයකථටය යඅ ෙොළව ාතධ, විලුවඹ අ
පටනධ ර්කථධ පඅට උා මුළු ථඅපවප වර්ො ද්මනධනට පථුදට වනාවෙමි”යඅ කථීවයධය.
තුනධෙවනධනා කථඅයනධවනධ “ථධොමීනඅ මම ථධොමීනධෙ නධවථධවර්ධ පරවයාජනයකථටය යඅ
ෙොළතධ, ුථධම අපවකථාටව වර්න මවවපනධනට පථුදට වනා වෙමි”යඅ කථී වයධය.
වතපවනධෙ නධවථධ “ඒකථානධතවයනධ වමා ු භ ෙය්වය ය”යඅ ඔෙුනට කථමගථධර්ාන ෙොළවථධකථ.
ඒ තුනධ නම උනධෙ නධවථධවර්ධ අෙොද්වය අ පඅ අටා ප තධ දෙට පවමිණියා ු ය.
ආතධමභ ාෙය පාො දීවම අ ආනඅථඛථ වේ ය. ‘භ ර්ෙතධ දුර්නධෙ නධවථධට ව
ආාායය්ගෙපයනට ආතධමය පාෙ ද්” යනු එව යඅනධ කථඅයනන දී.
“ප්ූ ගොධය්ොශය්යන් - ප්ූර්ඥ ොධිමු ්ති්යන් යු ්ත වැ”යඅ කථීවයධ ඒ වය ර්ී ු විථඅනධ
අව භ ාදිය  ෙශවයනධ පණ පගෝය්ාශයවයනධ යුකථධත විය යුතු දෙයඅ. පවඥණ පාෝය්ාශයවයනධ
යුකථධත ෙවයධ ම තුනධ වද ධීනධ අතුවපනධ එකථධතපා වද ියකථට පවමිවණ පනධවනධ ය.
ෙොවළධ මවයඅ:“ජ
අජ්ෙොසයො
්ෙොධිසත්තො
්ෙොධි
ප්සුප්ො ොය
සංවත්තන්ති.
අ්ලොහජ්ෙොසයෝ ්ෙොධිසත්තො ්ලෝභො ්දෝස දස්සවි්නො. අ්දාසජ්ෙොසයො ්
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්ෙොධිසත්තො ්දා්ස ්දාස දස්සොවි්නො. අ්මොහජ්ෙොසයො ් ්ෙොධිසත්තො ්මෝහ
්දාස දස්සොවි්නො. ්න ්ඛමමජ්ෙොසයො ් ්ෙොධිසත්තො ඝරොවෝස ්දාසදස්සොවි්නො.
ප්වි්ව ජ්ෙොසයො ් ්ෙොධිසත්තො ග
සඞ්ගණි ොය ්දෝස දස්සොවි්නො.
නිස්සර ජ්ෙොසයො ් ්ෙොධිසත්තො සබ්ෙභවගතීසු ්දාස දස්සොවි්නො”1 අද් ථධ ථයකථධ
ඇතඅ වද ිථතධෙපවය වද ිශානය මු ුකථපනු පඅණිථ පෙතධනා . ව භ වය අ වොථ
ද්කථධනා වද ථතධෙපවය අව භ ාෝය්ාශය ඇතධවත වෙතඅ. ( වම තවන ම වම ද්ෙථධ අ ම
වකථවථධ නේ නඅවග භ  ෙවම දැ යඅ ථඅතා ආදිය වය අ ද්, මෝය්වය අ ද්, අෙථානවය අ ද්
අවාභ  අද් ථධ ඇතධවත වෙතඅ යඅ කථීවථධ යඅ. වථථධවථ අ ර් වමවථධ යඅ2 ද්ධවේමවය අ වද් ම
ද්කථධනා වද ථතධෙපවය ද්ධවේමාෝය්ාශය ඇතධවත වෙතඅ. වමා වය අ වද් ම ද්කථධනා
වද ථතධෙපවය අවම ාෝය්ාශය ඇතධවත වෙතඅ. ර්ෘ ොථවය අ වද් ම ද්කථධනා
වද ථතධෙපවය නනමධකථරමය්ාෝය්ාශය ඇතධවත වෙතඅ. (නනමකථරමය් නේ පවවිදිය වීමයඅ2
ර්ණ පථඞ්ර්ර්ණිකථාවය අ වද් ම ද්කථධනා වද ථතධෙපවය (වකථවථධ නේ විවේකථ ෙනධනවම
දැ යඅ2 පරවිවෙකථා ෝය්ාශය ඇතධවත වෙතඅ. ථඅයලු භ ෙ ර්තීනධ අ වද් ම ද්කථධනා
වද ථතධෙපවය (නඅෙනධ නේ වකථවථධ දැ යඅ2 නඅශධශපණ පාෝය්ාශය ඇතධවත වෙතධ” යනු එ අ
භ ාෙයඅ. අතීත ව අනාර්ත ව ෙතගමාන ව යේ පමණ ප ්සෝවොන් - ස ෘදාගොමි අනොගොමි - අහගත් - ප්්ස්ෙුුප-සමමොසමෙුුපවර්යෝ ෙො ු නේ ඒ ථඅයධව ම වේ
ථයාකථාපවයනධ තම තමනධ විථඅනධ පවමිණිය යුතු විවශධමයට පවමිණියා ු යඅ. එදවවිනධ යට
දැකථධෙුණ පු ථයාකථාපවයනධ පණ පගාෝය්ාශය ථේපනධන විය යුතු.
එ අ ම “ප්ූ ගොධිමු ්ති්යන් යු ්ත ෙව” යයඅ කථී දවවිනධ අිමුකථධතඅ ථේපනධන ද්
විය යුතු යඅ. (යමකථධ පඅණිථ භ ාෙනානුවය ර්ය වකථවවඥ ද්, යමකථධ පඅණිථ පරෙරජය්ාෙ වේද්,
එ අ ම අිමුකථධතඅ ඇතධත ු විය යුතු”යඅ කථී වථධ යඅ2 ථමාෝය්ාිමුකථධත - ථමාි ර්ුපවකථ ථමාිපරර්ධභ ාප - නඅෙගාණ පාිමුකථධත - නඅෙගාණ පර්ුපවකථ - නඅෙගාණ පපරාර්ධභ ාප විය යුතුය යන
අර්ගයඅ. (පරාර්ධභ ාප නේ නවමීම යඅ.2
පප ථඅතධ ද්නධනා නුෙණ ප ඇතඅ ආාායය්ගෙපයනධ විථඅනධ යට දැකථධෙුණ පු පිශදිය 
අෝය්ාශයවයනධ ා අිමුකථධතඅවයනධ යුකථධත ෙ කථමට නධ ඉධෙන අතෙවථධථාවර්ධ
චිතධතාාාපය ඒ නුෙණිනධ පඅිශථඅඳැ දා වේ කථෙප ාිශත ඇතධවතකථධ දැයඅ දැනව ර්ත යුතු යඅ.
පප ථඅතධ ද්නධනා නුෙණ ප නවතඅ ආාායය්ගෙපයනධ විථඅනධ “ඔද කථෙප ාිශත ඇතධවතකථධ
දැ”යඅ විාාපා “වනාද්නඅමි”යඅ කථඅෙව ාතධ “ඔද වකථවප අ කථෙප ෝමග ද ු ෙව පෙතී ද්
අශුභ ාදීනධ අතුවපනධ කථෙපකථධ වමවන අ කථපන විට ඔදට ප ථු දැවනධ ද් වකථදඳු
කථමට නකථට ඔද වර්ධ ථඅත නවවේ ද්” යනාදිය  ෙශවයනධ විාාපා ද්ත යුතු යඅ. එවථධ දැනව
වර්නව ාිශතයට ථුර්ථු කථමට නධ කථඅය යුතුයඅ.
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පටුන වෙත

කථඅයනධන ු විථඅනුර් තුනධ ආකථාපයකථඅනධ කථඅය යුතු. ථජ්ඣායනා ෙශවයනධ ව
වමවන අ කථඅීකේ ෙශවයනධ ව
කථමට නධ පුපවර් කථළ ුට අඳීේ එකථකථධ වද්කථකථධ
ථජ්ඣායනා කථපො දිය ය යුතු. ළඟ ෙථනධන ුට පවමිණි - පවමිණි ඇථඅධව අ කථඅය යුතු.
කථමට න ඉවර්නව අනධ තවනකථට යනු කථවමවතධත ුට ඉතා ථඛවෂධප ද් වනා වකථාටව
ඉතා විථධතප ද් වනා වකථාටව කථඅය යුතු.
එ අ ර් පඨවිකථථඅණ පය කථඅයනධන ු විථඅනධ කථථඅණ ප වද් ම ථතප ද්, කථථඅණ ප කථපන ථවි 
ද්, කථපර්තධ කථථඅණ පය භ ාෙනා කථපන ථවි  ද්, වද් ෙවද්පපවේ නඅමිතඅ ද්, වද්ෙවද්පපවේ ථමාි
ද්, ථතධ ෙවද්පපවේ ථපධපාය ා අථපධපායද්, ද්ශවිෝ අවඥපණ පා වකථෞමය්යද්, වීයය්ගථමත්වය
ද්, අවඥපණ පාවිෝානය ද් යන වේ නෙ ආකථාප කථඅය යුතු. වථථු කථමට නධ අ ර් ථුර්ථු පිශදිය 
කථඅය යුතු. ඒ ථඅයධ ඒ ඒ කථමට නධ පඅළඅදඳ භ ාෙනා විෝානවය අ ද්කථධෙනු වව..
ආාායය්ගයනධ එවථධ කථමට නධ වද්න කථධ අ වය ර්ාොපයා නිමිත්තගරහ ය
වකථාටව ඇථඅය යුතු. නිමිත්තගරහ ය නේ වේ යට පද්ය, වේ මතු පද්ය, වේ වම අ
අර්ගය, වේ අද් ථ වේ උපමාෙය යඅ ඒ ඒ අකථාප ථඅතධ අ ෝපා ර්වනධමයඅ. එවථධ නඅමිතධත
ර්ර ණ පය වකථාටව ථකථථා අථනධවනධ මව කථමට නධ ර්නධවනධ නේ වේ. එයඅනධ ඔ ුට
විවශමාිර්මය ෙනධවනධ ය. එවථධ වනා ර්නධන ුට විවශමාිර්මය වනා ෙනධවනධ ය.
්ම

මටහන් “්ගනැ” යන ්මහි අර්ඥථ ප්ර ොශය යි.

වමවතකථඅනධ ‘කථය්ාණ පමිතරයකථු කථපා එළඹව ථධෙකථීය ාිශතානුකථු ෙ ථතඅථධ
කථමගථධර්ාන අතුවපනධ එකථධතපා කථමගථධර්ානයකථධ වර්නව” යන වේ පද් ථෙගාකථාපවයනධ
විථධතප කථපන ද්ධවද්ධ ය.
මගස්ථොන ගරහ
නි්දගශ නම තෘතීය ප්සුචන්ඡදය යි.
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පටුන වෙත

4 වන ප්රිච්කේද්ය
ප්ඨවි

සිණ නිර්කද්්ශය

න්මො භගව්තො සමෙුද්ධස්ස
“සමොධි භොවනොවට නුසුුපසු විහොර හැැක ප්ියො සුුපසු විහොර්ය වසමින්” යනු
වමතවනධ පටනධ විථධතප කථපනු වව.. යේ වකථවනකථුනධට ආාායය්ගයනධ ා ථමර් එකථ
වි ාපවය අ විථීම ප ථු ෙනධවනධ නේ එදනධද්නධ විථඅනධ කථමගථධර්ානය පඅිශථඅර් කථප ර්නඅමිනධ
එවථධ විථඅය යුතු ආාායය්ගයනධ වෙත එකථධ ෙව විථීමට අප ථු ඇතධතනධ විථඅනධ ර්ේෙකථධ
ව අඩවයාර්නකථධ ව වයාර්නකථධ ව ර්ිශනධ පඅ අි  ථපධපාය වි ාපවයකථධ වේ නේ එ අ
විථඅය යුතු. එදඳු තවවනකථ ෙථනධනෙුනධට කථමගථධර්ානය පඅළඅදඳ කථඅථඅතවවනකථ ථවකථවයකථධ
ව විථධමපණ පවයකථධ ව විණි නේ උද්පථන ම වි ාපවය අ ෙත පඅළඅවෙත වකථාටව
අතපමර්දී පඅණ පධඩපාත කථවරැ වර්නව ෙළඳා ෙවළඳූ ඉකථධය තඅ ම ආාායය්ගයනධ ෙථන තවනට
වර්ාථධ එ ද්ෙථ ම ඔෙුනධවර්නධ කථමගථධර්ානය ශුද්ධෝවකථාටව වර්නව පථුො ඔෙුනධ ෙවඳැ නඅකථධම
වපපවථධ අතප මර් පඅණ පධඩපාත වකථාටව ෙළඳා විඩා නවතඅෙව ම ථධෙකථඅය ොථථධර්ානයට
පවමිණිය වකථඅ දවවිනඅ. වයාර්නකථධ පමණ ප ෙතධ ආථනධනවය අ එදඳු ථපධපාය වි ාපයකථධ
වනාදනධනෙුනධ විථඅනධ කථමගථධර්ානය පඅළඅදඳ ථඅයලු ර්රනධථීථධර්ාන විථඳා ආෙජගන පරතඅදද්ධෝ
වකථාටව වර්නව ර්පකථට ව
වර්ාථධ ථමාිභ ාෙනාෙට නුථුර්ථු වි ාප වරැ ථුර්ථු
වි ාපවයකථ විථඅය යුතු. නුථුර්ථු වි ාප නේ ප ත දැකථධවෙන අටවාථධ වද් ම අතුවපනධ
එකථ වද් මයකථඅනධ ව යුකථධත වි ාප යඅ.
ඒ අටවාථධ වද් ම නේ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

මහො විහොර වන ෙවඉ
අභිනව විහොර වන ෙවඉ
තබරොප්ත් විහොර වන ෙවඉ
මහො මොගගසන්ත විහොර වන ෙවඉ
ප්ැන්් මි ඇති විහොර වන ෙවඉ
ප්ලො ් ො විහොර වන ෙවඉ
මල් ඇති විහොර වන ෙවඉ
ඵල ඇති විහොර වන ෙවඉ
්ෙෝහෝ ්දන ප්තනු ලෙන විහොර වන ෙවඉ
නගරොශරිත විහොර වන ෙවඉ
ැකව ඇති විහොර වන ෙවඉ
්ක්ෂ්තර සීමො ඇසුරැ
විහොර වන ෙවඉ
විසභොග ප්ුද්ගලයන් ඇති විහොර වන ෙවඉ
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14.
15.
16.
17.
18.

පටුන වෙත

සමුරතීර ඇසුරැ
විහොර වන ෙවඉ
ප්රතය්න්ත ඇසුරැ
විහොර වන ෙවඉ
රොජය් සීමො ඇසුරැ
ෙවඉ
සප්්ප්ොය නැති ෙවඉ
ලය්ො මිතරයන් නැති ෙව යන ්මයි.

වේ අටවාථධ වද් ම අතුවපනධ එකථ වද් මයකථඅනධ ව
වි ාපයඅ. එදඳු තවවනකථ වනාවිථඅය යුතු.

යුකථධත වි ාප නුථුර්ථු

1. මහො විහොර්යහි ්දෝ්
ම ා වි ාපවය අ වනාවයකථධ අද් ථධ ඇතඅ වදාව භ අෂ ු රැථධ වෙතඅ. ඔේ ු
අවනය්ානය්යනධ ා විපවද්ධෝ වීවමනධ ෙත පඅළඅවෙත වනා කථපතඅ. වද මළු ආදිය ය වනා
මදිය තඅ. වදාන පවනධ පිශවභ ාර් පවනධ වපප ා වනා තදතඅ. වේ වය ර්ී භ අෂු වර්ාර්පව
ර්ම පඅඬු පඅණිථ යනධනට පා ථඅෙුපව වර්නව, නඅකථධවමතධ ම වනා කථළ ෙතකථධ ව පවනධ
නවතඅ අථධ කථළයකථධ ව ර්ටු නේ ඒ ෙත කථළ යුතු වේ. පවනධ වපප ා තවය ය යුතු වේ.
එවථධ වනා කථළ ව ාතධ ෙතධත වභ ධද්වය අ ර්කථුළා ෙනධවනධ ය. එවථධ කථපනධනට පටනධ ර්තධ
කථ ද් ෙධ ෙනධවනධ ය. ද් ෙධ ෙව, පඅඬු පඅණිථ ර්අය කථකථ කථඅථඅෙකථධ වනා දනධවනධ ය.
එවතකථධ ද්, ව ධ විවේකථ ර්ත ෙවයධ ද්, ව පණ පුනධවර්ධ ා ද් ප භ අෂනධවර්ධ ඬ තවලුවමනධ
ා ථඛ කථමගවයනධ විෂඅපධත ෙනධවනධ ය. යේ තවවනකථ ථඅයලු ෙත පඅළඅවෙත කථවපවවණ පධ
නේ වථථු ර්ව වට ද් වනා ෙනධවනධ නේ එදර් ම ා වි ාපවය අ ෙුෙද් විථඅය යුතු.
2. අභිනව විහොර්යහි ්දෝ්
අභ අනෙ වි ාපවය අ නෙකථමග වදාව ය. ඒ වනා කථපනධන ෙුනධට වථථධවථ
කථඅවපතඅ. වොථධ නර්තඅ. “නුඹෙ නධවථධ ථුෙ වථධ ම ණ පුෙවම අ වයවද්නධන. අපඅ නෙ ේ
කථපේ ”යඅ යේ තවවනකථ භ අෂ ු කථඅයතධ නේ එදඳු අභ අනෙ වි ාපවය අ ෙුෙද් විථඅය යුතු.
3. තබරොප්ත් විහොර්යහි ්දෝ්
ජපපතධ වි ාපවය අ වපවියයුතු කථටු වකථාව ාධ වදාව ය. යටතධ පඅිශවථයඅනධ
තමනධ ෙථන වථනථුන පො එ දනධද් වනාකථප ෙන කථට වථථධවථ කථඅවපතඅ. වොථධ
නර්තඅ. ඒ කථපෙනධනට ර්තධ කථ කථමට න පඅිශ ී යනධවනධ ය.
4. මහො මොගගොසන්ත විහොර්යහි ්දෝ්
මාෙතධ අථ වි ාපයනධට ආර්නධතුකථ භ අෂ ු රෑ ොෙධ රැථධ වෙතඅ. වනා කථධ අ
ආොනට තමනධවර්ධ වථනථධන දී පවකථධ මුවකථ ව ර්ධවපාතධතකථ ව විථඅය යුතු වේ.
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පළමු ද්ෙවථ අ වමනධ වද්ෙන ද්ෙවථ අ ද් විය වකථඅ දවවිනධ කථමගථධර්ානයට අෙකථාථ වනා
වවදයඅ. එදඳු ආර්නධතුකථ ථේදාෝ නවතඅ ම ා මාර්ගාථනධන වි ාපවය අ ෙුෙ ද් විය යුතු.
5. ප්ැන් ් මි විහොර්යහි ්දෝ්
පවනධ වකථමි නේ ර්ධ වපාකථුණ පු ය. එදඳු තවනට පවනධ පඅණිථ ම ජනයා රැථධ
වෙතඅ. නුෙප ෙවථඅ පාජකථුලුපර් වතපෙපවනධවර්ධ අතෙවථධවථ ද් පඬු වපෙුේ ආදිය ය පඅණිථ
එළවඹතඅ. ඔෙුනධ භ ාජන ද්ප පඬුඔපව ආදිය ය වකථාතන දැයඅ විාාපන කථ අථෙධ අථෙධ
තවන යයඅ දැකථධවිය යුතු වේ. මුළු කථාය එ දනධවද් අ ෙය්ාපෘත වීවමනධ වර්වී යනධවනධ ය.
6. ප්ලොප්ත් විහොර්යහි ්දෝ්
පා වකථාළ ඇතඅ වි ාපවය අ වය ර්ී භ අෂනධ කථමට නධ වර්නව දිය ො වි පණ පවය අ
වයදී ථඅි ය ද් පා වනන ෙනඅතාවෙ ඔෙුනධ ථීපවය අ ම ර්ී ර්යමිනධ පා වනනධනා ු
විථභ ාර් ශ.ද් ට්ඨටනවයනධ කථමගථධර්ානයට අනධතපාය කථපතධ.
7. මල් ඇති විහොර්යහි ්දෝ්
පඅපී ර්අය නානාවිෝ මධ ර්ථධ ඇතඅ වි ාපවය අ ද් පා පතධ වි ාපවය අ වමනධ ම
උපරෙ ෙනධවනධ ය.
8. ඵල ඇති විහොර්යහි ්දෝ්
අඹ - ද්ඹ - පනා ආදිය  නානාවිෝ ඵලයනධවර්නධ යුකථධත ෙ වි ාපවය අ
ෙථනධනෙුනධවර්නධ ඵල කථවමවතධවත අෙුතධ ඵල ඉධතඅ. නුර්නධ කථ කථඅවපතඅ.
දාතධකථාපවයනධ ව ඇරැර්නඅතඅ. ථෙථධ කථාවය අ වි ාප මවද් ථකථධමනධ කථපනධනෙුනධ
විථඅනධ එ දනධද්නධ දැකථව “උපාථකථෙපවනඅ කථුමකථධ ව යඅනධ වමවථධ කථපනධන ු දැ”යඅ විාාළ
කථ ථඅතධ පුපා දවණ ප ෙදිය තඅ. එ වතකථධ ද් වි ාපවයනධ වනපනට ද් උපකථරම වයාද්තධ.
9. ජනප්රොථගනීය විහොර්යහි ්දෝ්
පවතඅය යුතු - ව කථයා විථඅනධ ථේභ ාෙනා කථපනු දන ද්ෂඅණ පර්අිශ - ත්ිකථුචි
වණ ප, ථපර්අිශ, ථඅතුධපේ ෙවනඅ වි ාපෙ ෙථනධනෙුනධ “ප තධෙපවනධ ෙ නධවථධ”යඅ ථඅතා
ෙවඳියි  මනුමය්වය වනාවයකථධ දිය ර්අනධ රැථධ වෙතඅ. වය ර්ී භ අෂනධට එය ප ථු පඅණිථ
වනා ෙනධවනධ ය. එදඳු තවනධ ථපධපාය ඇතඅයෙුනධ විථඅනධ ද් ෙධ අනධ තවවනකථ වර්ාථධ
පාතරඅ එ අ අෙුතධ විථඅය යුතු.
10. නගරොශරිත විහොර්යහි ්දෝ්
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නර්ප ථනධනඅශරඅත වි ාපවය අ විථභ ාර් අපමුණ පු මුෙනධවනධ ය. කථුේභ ොථී ු කථළඅනධ
ඇඟ ර්ටමිනධ යනධනා . අයඅනධ ෙව මඟ පො වනා වද්නධනා . අිපතඅ මිනඅථධථු වි ාපය
මවද් තඅප ඇදැ වර්න අඳිතධ.
11. ැකව ඇති විහොර්යහි ්දෝ්
ද්ප ව දැෙ උපකථපණ පයට නඅථඅ පවකථධ ව ඇතඅ වි ාපවය අ ද්ප වර්න යන
මාර්ේමු පා මධ වර්න යන යට කථී ථධතරීනධ වමනධ අප ථුකථේ කථපතඅ. “වි ාපවය අ පවකථධ
කථපා වර්න වර්ෙධ කථපේ ”යඅ මිනඅථධථු අෙුතධ පවකථධ කථපතඅ. ථෙථ පටනධ වර්යඅනධ නඅකථධමව
වෙව ප මවද් ථකථධමනධ කථපන භ අෂනධ එ දනධද්නධ දැකථව “උපාථකථෙපවනඅ කථුමකථධ කථපේ දැ”යඅ
විාාළ කථ ිශථඅ වථධ දවනව ෙදිය තඅ. වි ාපවයනධ වනපනට ද් උපකථරම වයාද්තධ.
12. ්ක්ෂ්තරොශරිත විහොර්යහි ්දෝ්
වි ාපය අෙට කථුඹුපව ඇතඅ කථ මිනඅථධථු වි ාප මවද් ම කථවිට ථාො වර්නව
වර්ායේ පාර්තඅ. ඉදිය ිශ පථ ම වී වියතඅ. අනය් ෙ ද් වදාව අප ථුකථේ කථපතඅ. තෙ ද්
ඇතවේ වි ාපයනධ අ වදාව ථඛ වභ  ර් ඇතධවතධ ය. ඒ පකථධනා ආපාමිකථ කථු ද් ඇත.
ඔේ ු “අපවර්ධ වර්ායේ කථප ”යඅ ආපාමිකථයනධවර්ධ වර්ිශ දවඳැ ථඅටුෙතඅ. වී කථපධ මුර්නධ
කථඩා වර්න අෙුතධ “නුඹෙ නධවථධ වර්ධ ආපාමිකථ කථුයනවර්ධ ෙවඩෙ ථවි  දනධනව”යඅ
ථඛ යාට ද්කථධෙතඅ. එයඅනධ පාජපාජ ම ාමාතය්යනධවර්ධ වර්වොප ෙට පො යනධනට ථඅර්
වේ. වම ද් කථුඹුපව ළඟ වි ාපයනධ අ විථීවේ ෙපද්ට ඇතුළධත යයඅ ද්ත යුතු යඅ.
13. විසභොගයන් ඇති විහොර්යහි ්දෝ්
විථභ ාර්යනධ ඇතඅ වි ාපවය අ භ අෂ ු තුම අවනය්ානය් නෙීක ෙව කථ කථපතඅ.
“කථ වනා කථපනධන. “ථධොමීනඅ”යඅ ෙළකථනු දන විට “වේ පඛථුකථූඅකථයා ආ තවනධ
පටනධ අපට වම අ විථුවමකථධ නවතව”යඅ ඬ තතධ.
14. සමුරතීර ඇසුරැ

විහොර්යහි ්දෝ්

මු ුර් පටනධ ව
වර්ාඩ පටුනධ අථ පඅ අි  වි ාපයනධ කථපා නවේෙඅනධ ද්
ර්වධෙඅනධ ද් මනුමය්වය නඅතප රැථධවෙතඅ. ඔේ ු “අපට ඉනධනට අෙකථාශ වද්නධන. පවනධ
වද්නධන. ලුණ පු වද්නධනව”යඅ ර්ව වට කථපතධ.
15. ප්රතය්න්ත්යහි මනුමය්වය දුද්ධෝාදිය  පතධනතරවය අ පරථනධන නවතධවත ය.
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6. රොජය් සීමෝවහි පඅ අි  වි ාපයනධ අ ෙථනධනෙුනධට පාජ භ ය පවමිවණ පනධවනධ
ය. ඒ එවථධ මවයඅ:- එකථධ පවතධවතකථ පජ “වේ භ අෂු මවර්ධ ෙශවය අ වනා ථඅි නධවනධය”යඅ
ප ප වද්යඅ. අවනකථධ පවතධවතධ පජ ද් එවථධ ම ප ප වද්යඅ. වද්පවතධතම ථතුටු කථපන භ අෂු
කථවකථ එකථ පවජකථුවර්ධ විජිතවය අ ද් කථවකථ අවනකථධ පජුවර්ධ විජිතවය අ ද් ෙථනධවනධ
ය. එවිට “වේ ාපපුපවමවයකථව”යඅ අධා අනය ෙය්ථනයට පමුණ පතධ.
7. සප්්ප්ොය නැති ෙව විථභ ාර් පපපාදිය  අපමුණ පු වබීම ව අමනුමය්ාිර්ෘ අත
දෙ යඅ. එයට නඅද්ශගනවයකථධ වමවථධ ය. එකථධ වතපවනධ ෙ නධවථධ වකථවනකථධ අපණ පය්වය අ
ෙථතඅ. ද්ෙවථකථ යකථධමනඅයකථධ පනධථධ වොප ථඅටව ර්ීයකථධ කථඅෙුය. භ අෂු පනධථඅනධ නඅකථධම
වොපටුෙ ළඟට ආ ය. යකථධමනී ඉකථධය තඅ ථකථධමනධ මලුවේ වකථළෙපට වර්ාථධ ර්ායනා
කථළාය. භ අෂු එ අ ර්අවයධ ය. නවෙත ඕ වතාවම ථඅයකථධ පුපවම පරමාණ ප පරපාතවයකථ ථඅට
ර්ායනා කථපනධනට ෙ ය. භ අෂු ආපථු එනධනට වපවවණ පධ ය. යකථධමනී වේර්වයනධ දිය ෙව
අෙුතධ උනධෙ නධවථධ අධා වර්නව “ෙ නධවථධ මා විථඅනධ කථා ද්මන ද්ධවද්ධ නුඹෙ නධවථධ
ෙවනඅ එකථධ වකථනකථු වද්වද්නකථු වනාවෙතඅ”යඅ කථඅෙුය.
8. ලය්ො
උපාෝය්ායයනධ ව
වද් මවයකථධ මවයඅ.

මිතරයන් නවතඅ දෙ නේ ආාායය්ගයනධ ව ආාායය්ගථමයනධ ව
උපාෝය්ායථමයනධ ව
වනා වවදන දෙ යඅ. ව ද් ම ා

වේ අටවාථධ වද් ම අතුවපනධ එකථකථඅනධ ව
යුකථධත විණි නේ ඒ නුථුර්ථු
වි ාපයයඅ ද්තයුතු. වේ ථඳ ා අටුොවය අ ආ ර්ාර්ා වමවථධ යඅ.
“මහොවොසං නවොවොසං - ජරොවොසං ් ප්න්ථනිං
්සො ්ිං ප් ් ං ් ප්ුප්්ඵං ් - ඵලං ප්ත්ිත්මව ්
නගරං දාරැනො ්ඛත්තං - විසභෝගන ප්ට්ටනංඉ
ප්චන්න්ත සීමො සප්්ප්ොයං - යත්ථ මිත්්තො න ලබ්භති
අට්ඨොර්සතොනි ඨොනොනි - ඉති විඤ්්ාය ප් ්ි්තොඉ
ආර ො ප්සුවජ්්ජයය් - මග්ගං ප්ටිභයං යථො”
ම ාොථ = ම ා වෙව පස නොොථ = නෙ වෙව පස ජපාොථ = ජපාොථ
වෙව පස පන්ර්නඅ = ම මඛ ඇථුපව කථළ වෙව පස වථාණ පධි ඛ = පවනධ වකථමි වෙව පස
පණ පණ පා = පතර ඇතඅ වෙව පස පුපධඵල = මධ ඇතඅ වෙව පස ඵලඛ = ඵල ඇතඅ වෙව පස
පත්ිවමෙ = පවතඅය යුතු වෙව පස
නර්පඛ = නුෙප ඇථුපව කථළ වෙව පස ොපවනා = ද්ප ඇතඅ වෙව ප ා ථමර්ස
ව්තධතඛ = වකථතධ ඇථුපව කථළ වෙව පස විථභ ාවර්න = විථභ ාර්ය ඇථුපව කථළ වෙව ප
ා ථමර්ස පට්ඨටන = පටුනධ ර්ේ ඇථුපව කථළ වෙව පස පචානධතඛ = පරතය්නධත ඇථුපව
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කථළ වෙව පස ථීමා = පජ ථඅේ ඇථුපව කථළ වෙව පස අථපධපායඛ = වනා ථවප වෙව පස
යත්ථ = යේ වෙව පකථස මිවතධතා න .භ තඅ = කථය්ාණ ප මිතර වනා වව.ද්ස යන
එතානඅ අට්ඨඨාපථට්ඨඨානානඅ = වේ අටවාථධ ථධර්ානයනධස පණ පධි වතා =
නුෙණ පවතධවතධස ඉතඅ වි්ධාය = වමවථධ දැනවස පි භ යඛ මර්ධර්ඛ යර්ා = භ ය ඇතඅ මර්කථධ
වමනධස ආපකථා = ර්ිශනධ ම පිශෙවජ්ජයය් = ර්පවකථපනධවනධ යඅ යනු ථනධන යඅ.
සුුපසු විහොර නේ නාතඅදූප නාතය්ාථනධනතාදිය  ප්ධාාඞ්ර්වයනධ ථමනධවිත වි ාප
යඅ.
ෙොවළධ මව යඅ:
“ ථං ් භි ්ඛ්ව ්සනොසනං ප්ඤ්්්ඞ්ග සමන්නොගතං ්හොතිඉ ඉධ භි ්ඛ්ව
්සනොසනං නොති රං ්හොති නොචන්ොසන්නං ගමනොගමන සමප්න්තං තබවො අප්්ප් ි ් ං
රතතිං අප්්ප්සද්දං අප්්ප්නිග්්ඝොසං අප්්ප් ඩංසම සවොතොතප්සිසුංසප් සමඵස්සං ්හොති.
තස්මිං ්ඛො ප්න ්සනොස්න විහරන්තස්ස අප්්ප් සි්ර්නව උප්්ප්ජ්ජන්ති චීවරං
ප්ි ්ඩප්ොත ්සනොසන ගිලොන ප්චන්ය ්භසජ්ජ ප්සු ්ඛරො. තස්මිං ්ඛො ප්න
්සනොස්න ්ථරො භි ්ඛු විහරන්ති ෙහුස්සුතො ආගතොගමො ධමමධරො විනයධරො
මොති ොධරො. ්ත ෝලන ොලං උප්සඞ් මිත්වො ප්සුප්ුචනඡති ප්සුප්ඤ්්හති ඉදං භන්්ත
ථං ඉමස්ස ් ො අ්ත්ථොති. තස්ස ්ත ආයස්මන්්තො අවිවටං ්්ව විවරන්ති
අනුත්තොනී තං ් උත්තොතී ්රොන්ති අ්න විහි්තසු ් ංඛොඨොනී්යසු ධම්මසු
ංඛං ප්ටිවි්නෝදන්නි. එවං ්ඛො භි ්ඛ්ව ්සනොසනං ප්ඤ්්්ඞ්ග සමන්නොගතං
්හොති”1 යඅ.
“ම වණ පනඅ වථධනාථනය වකථවථධ ප්ධාඞ්ර්වයනධ යුකථධත ෙනධවනධ ද් ම වණ පනඅ
යේ වථධනාථනවයකථධ ර්මට ඉතා ර්පතධ වනා ෙව ර්නු පනධථඅයකථට ෙඩා ආථනධනතධ වනා
ෙව ර්මනා ර්මනයට ප ථු ෙනධවනධ ද්ස ද් ෙධ ජනාකථීණ පග වනා ෙව පාතරඅ නඅශධශ.ද් ෙව
ම ජන ථනධනඅපාතවයනධ ෙන ර්අර්ුේ ඩ නවතධවතධ ෙනධවනධ ද්, මවථඅ මර්පව අෙු ථුළඛ
නයඅ වපාවළාඛ ආදීනධවර්ධ ථධපශග නවතධවතධ ෙනධවනධ ද්, එවථධ ම එම වථධනාථනවය අ
ෙථනධනෙුනධට චීෙප පඅණ පධඩපාත වථධනාථන ර්අනධපථ වදව තධ පඅිශකථප නඅපායාථවයනධ
වවදනධවනධ ද්, ද ුශරවත ෙ ආර්තාර්ම ෝමගෝප විනයෝප මාතෘකථාෝප ථධර්විප භ අෂ ු ඒ
වෙව ප වෙවථතධ ද්, ඔේ ු කථඅනධ කථළ එළඹ “ථධොමිනධ ෙ නධථ වේ වකථවථධ ද්, වම අ
අර්ග වකථවථධ දැ”යඅ පුළුෙුතධනා ද්ධවද්ධ (පරවද්ශනධතප පාඅ ද්ශගනවයනධ2 අවිෙෘත ෙ අර්ගය
විෙෘත වකථවපද්ධ ද්, ර්වඹුපව ෙ අර්ගය අ අධ කථපද්ධද්, අවනධකථවිෝ ශඞ්කථාථධර්ානීය ෝමගයනධ අ

1

නඅ: ද්ථකථ නඅ: 904
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ශඞ්කථා ර්පව වකථවපතධ ද්, ම වණ පනඅ වමවථධ වථධනාථනය ප්ධාාඞ්ර්වයනධ යුකථධත
ෙනධවනධ ය” යනු එ අ ථඛෂඅපධත භ ාෙය යඅ.
“සමොධි භොවනොවට නුසුුපසු විහොර හැැක ප්ියො සුුපසු විහොර්ය
යන්්නහි විස්තර නිමි්ය් ය.

වසමින්”

“ ුඩො ප් ි්ෙෝධ ද සිඳැ” යනු කථී ව යඅනධ යේ යේ කථුඩා පඅවද ෝ ඇතධනේ එ
ද් ථඅඳැඅය යුතු. කථුඩා පළඅවදාෝ ථඅඳිය යුතු වමවථධ ය:- දිය කථධ ෙව ෙවඩුණ පු වකථථධ නඅය කථවපඅය
යුතු. දිය පා ර්අය ථඅේවප අ දැි කථේ ව වර්තධතේ ව කථළ යුතු. කථඅඅටු ථඅෙුපව පඳා ර්ත
යුතු. පාතරය ම දවඳී ඇතධනේ පඅථ ර්ත යුතු. ඇඳ පුටු ආදිය ය ථුද්ධෝ කථළ යුතු යඅ. වේ
“ ුඩො ප් ි්ෙොධ සිඳැ” යන්්නහි විස්තරය යඅ.
“සියලු භොවනො විධි ්නොප්ිසු්හලමින් භොවනො
යුතු” යනු කථී ව යඅනධ පඨවි
කථථඅණ පවය අ පටනධ ථඅයලු කථමගථධර්ාන පඅළඅදඳ විථධතප කථර්ාෙ වමවථධ ද්ත යුතු.
යට දැකථධෙුණ පු වථධ කථුඩා පළඅවදාෝ ථඅඳැ ලූ භ අෂු විථඅනධ පඅණ පධඩපාත වකථාටව ද්නධ
ෙවළඳීවමනධ පථු භ තධතථේමද්ය ද් ර්පව වකථාටව වර්නව විවේකථ ථධර්ානවයකථ ථවප වථධ
අඳැ අභ අනෙවයනධ කථප ර්නධනා ද් ව පරකථෘතඅවයනධ තුදුණ පු ව පෘිවිවයකථ නඅමිතධත
ර්ර ණ පය කථළ යුතු. ඒ ථඳ ා පවපණි අටුොවය අ වමවථධ ද්කථධො ඇතධවතධ ය.
“ප්ඨවි සි ං උග්ග හන්්තො ප්ඨවිං නිමිත්තං ග ්හොති ්ත වො අ ්ත
වො සොන්ත් ්නො අනන්ත් ඉ ස් ොටි්ය ්නො අ් ොටි්යඉ සවටු්ම ්නො
අවටු්මඉ සප්සුයන්්ත අප්සුයන්්තඉ සුප්්ප්මත්්තවො සරොවමන්්තවොඉ ්සොතං නිමිත්තං
සුග්ගහීතො ්රොති සූප්ධොසුතං උප්ධෝරති සුවවත්ිතං වවත්ථ ්ප්තිඉ ්සො තං නිමිත්තංඉ
සුග්ගහිතං ත්වො සූප්ධොසුතො උප්ධෝරත්වො සුවවත්ිතං වවතථ්ප්ත්වො ආනිසංසදස්සොවී
රතනසඤ්්ඤ්ී හුත්වො චිත්ති ොරං උප්ට්ඨ්ප්ත්වො සමප්ියොයමෝනො තස්මිං ආරමම්
චිත්තං උප්නිෙන්ධති. අද්ධො ඉමොය ප්ටිප්ත්තියො ජරොමර මහො මුඤ්්චිස්සොමී’ති. ්සො
විවිචන්්ව ෝමහි - ්ප්- ප්ඨමජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”යි.
“පඨවි කථථඅණ පය උර්නධනා තවනවතධවතධ මතු කථඅයනු දන ආකථාපවයනධ පඅළඅවයළ
කථපර්නධනා ද්ධො ෙ - ව එවථධ පඅළඅවයළ කථප වනා ර්තධ දමණ පධඩාදිය  ෙශවයනධ
පරකථෘතඅවයනධ පඅ අි  ව අනධත ථ අත - වකථළෙප ථ අත - කථුඩා ෙට්ඨි යකථධ ව මාෙකථධ
පමණ ප ෙ - පෘිවි මණ පධඩවය අ නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථපනධවනධ ය. ව වතවේ ඒ නඅමිතධත
ථුර්ධර් ීත ථපෝාිශත ථුෙෙත්ිත කථපනධවනධ ය. එවථධ ථුර්ධර් ීත ථපෝාිශත ථුෙෙත්ිත
වකථාටව එ අ ආනඅථඛථ ද්කථධෙමිනධ පතධන ථඛශා ඇතඅ ෙව වර්ෞපෙ එළො “ඒ ොන්ත්යන්
්ම ප්රතිප්ත්තිය ප්ුරො ජරො මර ්යන් මිදීන් ගන්්නමි’ යඅ ථනධවත මවයනධ යුකථධත ෙව එ අ
ථඅත දවඳැ ර්නධවනධ ය. එයඅනධ ඒ වයාර්ී ෙථධතු කථාම කථධවධශ කථාමවයනධ වෙනධ ෙව - පරර්ම
ෝය්ානය වදව වර්නව ෙථනධවනධ ය” යනු එ අ ථඛෂඅපධත භ ාෙය යඅ.
Non-commertial Distribution
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වම තවනධ පටනධ ඒ අටුො පාඨවය අ අර්ග පරකථාශ කථඅීකම ථමර් භ ාෙනා විිය
ද්කථධෙනු වව..
යේ වකථවනකථුනධ විථඅනධ යට ජනධමවය අ ර් දුද්ධෝ ශාථනවය අ ව
ථෘමඅ
පරෙරජය්ාවෙනධ ව පවවිදිය  පව පඨවි කථථඅණ පවය අ ාතුමධකථ - ප්ධාකථ ෝය්ාන උපද්ෙන ද්
ද්, එදඳු උපනඅශරය ථේපනධන පඅනධෙතුනධට මල්ල වතපවනධට වමනධ පඅළඅවයළ කථප වනා
ර්තධ පෘිවිවය අ - එ නේ ථීථප තවන ව ධ කථවිි  මඬුධව අ ව නඅමිතධත උපදිය නධවනධ
ය.
ඒ එවථධ මවයඅ:- මල්ල වතපවනධ ෙ නධවථධ ථීථප තවන දතධ ම එ තපේම ෙ
පි භ ාර් නඅමිතධත උපනධවනධ ය. උනධෙ නධවථධ එය ෙඩාා ප්ධාකථ ෝය්ාන උපද්ො
ෝය්ාන පද්ථධර්ාන වකථාටව විද්ථුනධ ද් ෙඩා ප තධ ෙ වථධකථ.
එවථධ කථෘතාිකථාප නවතඅයෙුනධ විථඅනධ ආාායය්ගයනධ වෙත උර්තධ කථමගථධර්ාන විි
වනා ෙපද්ධො ාතුවඥවිෝ කථථඅණ ප වොථ ර්පව වකථාටව කථථඅණ ප මණ පධඩය ථාෝා ර්ත යුතු.
ාතුවඥවිෝ කථථඅණ ප වොථ නේ නී-පීත-වා අත-අෙොත ෙණ පග මිශර වීම යඅ. එ දවවිනධ නීාදිය 
ෙණ පගෙතධ මවි  වනා වර්නව පාෙණ ප ර්ඟ ථවඩ ප ිශනධ ප ළ භ අතධතඅවය අ මවි  ෙවනඅ
අපවණ පු ෙනධ මවි වයනධ කථථඅණ ප මණ පධඩය ථාෝා ර්ත යුතු. “කථථඅණ ප මණ පධඩය ථාෝා
ර්නඅමි”යඅ වි ාප මවද් ථාමවණ පධපාදීනධ වථඅවපන තවන වනා ෙව වි ාප වකථළෙප පඅළඅථනධ
තවවනකථ-නවමී ථඅි  ර්ධ යවටකථ ව
පනධථවවකථ ව
ථඛ ාිශම වකථාටව ව
තතරථධර්කථ වකථාටව ව ථාෝා ර්ත යුතු. (ථඛ ාිශම නේ කථවමවතඅ තවවනකථ වර්නව යා
වකථඅ වථධ ථාො ර්නධනා කථථඅණ ප මණ පධඩය යඅ තතරථධර්කථ නේ එ අ මව තඅවදන වථධ ථාො
ර්නධනා කථථඅණ ප මණ පධඩය යඅ.2 ථඛ ාිශම කථථඅණ ප මණ පධඩය ථාෝාර්නධනෙුනධ විථඅනධ ද්ඬු
ථතවපකථ වපදිය  කථඩකථධ ව ථමකථධ ව කථළා කථඩකථධ ව දවඳැ එ අ තණ ප මුධ කථවට ර්ධ
ෙවඅ නවතඅ ථීනට ඇඹපප මවට්ඨවටනධ එකථධ වියතධ ථතපඟුධ ෙන වථධ ෙට වකථාටව අේපනය
කථවරැ ර්ත යුතු. එය නඅමිතධත ර්ර ණ පවයනධ භ ාෙනා කථපන කථධ අ ය ම තදා වර්නව දවඅය
යුතු. තතරථධර්කථ කථථඅණ ප මණ පධඩය ථාෝාර්නධනෙුනධ විථඅනධ ය ම පඅයුේ වකථමියකථ
ආකථාපවයනධ කථණ පු ර්ථා ෙවඅනධ දවඳැ ථාෝා ර්ත යුතු. අපවණ පු ෙනධ මවි  මඳ නේ යට
වෙන මවට්ඨටකථධ ද්මා ා උඩ පඅිශථඅර් කථළ අපවණ පුෙනධ මවි වයනධ ම එකථධ වියතධ ථතපඟුධ
ෙන වථධ ෙට වකථාටව ථාෝා ර්ත යුතු.
යට “කථුඩා කථුධකථධ ව මාෙකථධ පමණ ප ෙ” ය යඅ කථීවයධ වේ පරමාණ පය ථඳ ා
ය. ‘අනධත ථ අත - වකථළෙප ථ අත ය”යඅ කථීවයධ පිශචවේද්ය ථඳ ා ය.
වමවථධ වේ දැකථධෙුණ පු පරමාණ ප විථභ ාර් ෙණ පගයකථඅනධ පිශචවේද් කථපර්තධ කථථඅණ ප
මණ පධඩය “ර්ධවපණිනධ ර් ා වදප ඇථකථධ වථධ ථම කථප ර්ත යුතු” ර්ධ වපණිනධ ර් ා
ථම කථපර්ත යුතුය යඅ කථීවයධ ද්ඬු වපණිනධ ර් ා ථම කථපන කථ අපවණ පුෙනධ පව වයට
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

විථභ ාර් ෙණ පග උපදිය න දවවිනඅ. එවථධ ථම වකථාටව වර්නව ඒ ථධර්ානය ද් වමදැ පඅයා
ජථධනානය වකථාටව වර්නව අෙුතධ කථථඅණ ප මණ පධඩවයනධ වද්ිශයනධ වියතධ අතප ඇතඅ
තවන පණ පො ර්තධ එකථධ වියතධ ථතපඟුධ පා ඇතඅ වමාවළාකථධ ඇතඅිශ අතුළ පුටුවෙකථව අඳැ
ර්ත යුතු. කථථඅණ ප මණ පධඩවයනධ වද්ිශයනධ වියතකථට ෙඩා ර්ප ෙව උණ පධ කථ කථථඅණ පය
වනා ෙවවටනධවනධ ය. එයට ෙඩා ළඛ ෙ කථ කථථඅණ පවය අ වද් ම පවවනනධවනධය. කථී
පරමාණ පවයනධ උථධ ෙ පුටුවෙකථ අනධ කථ කථප නමා නවඹුපව ෙ දවඅය යුතු ෙනධවනධ ය.
කථී පරමාණ පවයනධ ප තධ පුටුවෙකථ උනධ කථ වද් ද්න ිශවද්නධවනධ ය. එදවවිනධ එවතකථධ ම
ර්ප එවතකථධ ම උථ පුටුවෙ අ අඳැ “අප්්ප්ස්සොඳා ොමො” ‘කථාමවය අධපාථධොද්වය ය’
යනාදිය 
නඅයාවයනධ
කථාමවය අ
ආදීනෙ
ථකථා
කථාමනඅථධථපණ පවය අ
ථෙගර්ශ්ථථමතඅකථරමයට උපාය ෙ නනමධකථරමය් ථඛ්ය්ාත ෝය්ාන පරතඅාභ වය අ අභ අාමා
ඇතඅ ෙව (‘සමමොසමෙුද්්ධො වත භගවො අවිප්රීතධමම්දසනත්තොඉ ස්වො ්ඛෝතො
ධම්මො එ න්තනීයය්ොනි ත්තො’ඉ සුප්ටිප්න්්නොසං්ඝො යථොනුසිට්ඨං ප්ටිප්ජ්ජන්තො”
යනාදීනධ2 ෙුද්ධ ධමග-සංඝ යන පතධනතරවය අ ර්ුණ පානුථධමපණ පවයනධ පරීතඅ-පරවම ද්ය් උපද්ො
“වේ ෙ කථඅ ථඅයලු දුර්-පවථධ-දුර් ථේෙනධ පඅළඅපනධ නනමධකථරමය් පරතඅපොෙ ය” යඅ
පරතඅපොවය අ වර්ෞපෙ ඇතඅ ෙව “ඒකථානධතවයනධ මම වේ පරතඅපතධතඅවයධ පවිවෙකථ ථු්
පථයට භ ාර්ී වෙමි”යඅ නෝයය්ග උපද්ො ථම ආකථාපවයනධ ඇථධ ද්ධො දා වර්නව
නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථඅීකවමනධ භ ාෙනා කථළ යුතු යඅ.
පමණ පට ෙඩා ඇථධ ද්ධො ා දනධන ුවර්ධ ඇථධ (ඉතා ථඅයුේ පපපයකථධ ව ඉතා
භ ාථධෙප පපපයකථධ ව දන විට වමනධ2 වෙව ථට පතධ ෙනධවනධ ය. කථථඅණ ප මණ පධඩය
ද් ෂණ ප ෙශවයනධ ව ෙණ පග ෙශවයනධ ෙවටව නධවනනධ අතඅවිභ ූතඅ ෙනධවනධ ය. එයඅනධ
ඔ ුට නඅමිතධත නපද්වනධ ය. ඉතා මඳ ෙව ඇථ ද්ධො දනධන ුට කථථඅණ ප මණ පධඩය
විභ ූත වනා ෙනධවනධ ය. ථඅත ද් කථුථීත පෂවය අ ෙවවටනධවනධ ය. එයඅනධ ද් නඅමිතධත
නපද්වනධ ය. එව යඅනධ උනධමීනය ද්, අතඅනඅමීනය ද් වනා වකථාටව කථවටපතධ අ මු ුණ ප
දන කථ වමනධ ථම ෙ ආකථාපවයනධ ඇථධ ද්ධො නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථපමිනධ භ ාෙනා
කථළ යුතු. ෙණ පගය ව කථධමණ පය ව වනා ථවළකථඅය යුතු. එවථධ ෙුෙ ද් ද දා භ ාෙනා
කථටයුතු දවවිනධ ෙණ පගය වනා වරැ ෙණ පගය තම ට අශරය ෙ පෘිවි ෝාතුෙ ා ථමාන
ර්තඅකථ වකථාටව උතධථද් ෙශවයනධ ථථේ ාප පෘිවිවය අ “පඨවි” යන වේ ව කථ
ෙය්ෙ ාපවයකථධ ඇතධ ද් ඒ පරඥ පධතඅ ෝමගවය අ ථඅත පඅ අටුො වමවන අ කථටයුතු. පඨවි,
වථදිය නී, ම ී, භ ුමි, ෙථුෝා, ෙථුන්ෝපා යනාදිය  පෘිවියට කථඅයන නේ අතුවපනධ තම ට ිශථඅ
වයන තමනධ පෙගවය අ ර්නධනා ද් ථඛශා ෙශවයනධ අනුකථු ෙන-නම කථඅය යුතු. (වම අ
කථඅය යුතු ය යඅ කථී ව යඅනධ පරර්ම ථමනධනා ාපවය අ කථඅථඅවෙකථු ට යාර්ධවභ ද් ෙන දෙ
ව ධ විර්ධවභ ද් කථළ යුතු දෙ ව කථඅයන දැයඅ ථවකථඅය යුතු.2 පෘිවියට වනාවයකථධ නේ
ඇත ද් “පඨවි” යන නාමය පරකථට ව යඅනධ එ මව කථඅයමිනධ භ ාෙනා කථළ යුතු. විවටකථ
ඇථ ද්ධො ා ද්, විවටකථ ඇථ පඅයා ා ද් ආෙජගනය කථටයුතු උද්ගරහ නිමිත්ත නපදිය න
තාකථධ වමවථධ කථා ථඅයයකථු ර්, කථා ද් ථකථු ර්, ඉනධ අිකථ ෙව ද් භ ාෙනා කථළයුතු. වමවථධ
භ ාෙනා කථපතධ ද්පථ පඅයා ා ආෙජගනය කථපන විට ද්, ඇථ ද්ධො ා ආෙජගනය කථපන
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පටුන වෙත

විට වමනධ කථථඅණ පය ආපාත ර්ත වේ ද් එවිට උද්ගරහ නිමිත්ත උපනධවනධ නේ ෙනධවනධ
ය.
උද්ධර්ර නඅමිතධත උපනධ කථ පටනධ එ තවන වනා අනධද් යුතු උද්ධර්ර නඅමිතධත
උපනධනාට පථු ෙව ද් කථථඅණ ප මණ පධඩයම ද දා භ ාෙනා කථළ ව ාතධ ප්රතිභොග නිමිත්ත
නපදී. එ අ උනධවනාතධ ඒ දිය ථා වනා දා ථඅි නධනට ද් වනා වකථඅය. එදවවිනධ එයතධ
ඇථඅධව අ එ තවනඅනධ ඉෙතධ ෙව තමනධ ෙථන තවනට පවමිණ පව එ අ අඳැ වර්නව භ ාෙනා
කථළ යුතු පා වද්ෙුවමනධ ෙන පරමාද් ර්පව කථවරැ ර්නධනා පඅණිථ එකථ පවට්ඨ ෙ නධ ථඟකථධ
ද්, උපරෙ ර්පව කථවරැ ර්නධනා පඅණිථ ථවපයි යකථධ ද්, පිශ පණ පය කථළ යුතු කථඅථඅයේ
අථපධපාය කථාපණ පයකථඅනධ ඒ තධ තපවණ ප ථමාිය (උර්ධර් නඅමිතධත2 නවතඅෙව ර්අවයධ නේ
ෙ නධ නවඟී ථවපයි ය වර්න ඒ කථථඅණ ප මණ පධඩය තුදුණ පු තවනට වර්ාථධ නවෙත උද්ගරහ
නිමිත්ත උපද්ො වර්නව ආ යුතුයඅ. එවථධ අෙුතධ ථවපවථධ අඳ වර්නව භ ාෙනා කථළ යුතු.
නවෙත නවෙත ආෙජගනා කථළයුතු. තකථගා ත - විතකථගා ත කථළයුතු. එවථධ කථපතධ කථපතධ
අනුකථරමවයනධ ඔ ුවර්ධ නීෙපණ ප විමධකථේභ නය ෙනධවනධ ය. වකථවථධ ථනධථඅවඳනධවනධ ය.
උපාාප ථමාිවයනධ ථඅත ථමාි ෙනධවනධ ය. ප්රතිභොග නිමිත්ත උප්ද්න් යඅ.
උද්ගරහ නිමිත්ත්ය් හො ප්රතිභොග නිමිත්ත්ය් ්වනස
උද්ගරහ නිමිත්ත්යහි වපණ පප ප ආදිය  කථථඅණ ප වොථ පවවණ පනධවනධ ය. ප්රතිභොග
නිමිත්ත ෙනා අ ර්විකථයකථඅනධ මපතධ වකථාටව ර්තධ ආොථ මණ පධඩයකථධ වමනධ ද්, මවවනවිනධ
පඅිශථඅර් කථළ ථඞ්්ර්ා කථධ වමනධ ද්, ොර්වය නධ නඅකථධමුණ පු ාන්ර මණ පධඩය වමනධ ද් වේ
මු්වය අ දාකථාෙකථධ වමනධ ද්, උද්ධර්ර නඅමිතධත පාවර්නව නඅකථධමුණ පාකථධ වමනධ එයට
ෙඩා ථඅය ද් ථධ ර්ුණ පවයනධ ථුපිශශුද්ධ ෙව ෙවටව නධවනධ ය. ඒ පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ෙනා අ
ෙණ පග ඇතධවතකථධ ව ථණ පධඨාන ඇතධවතකථධ ව වනාවේ. එදනධවද්කථධ නේ එය ඇථඅනධ
දැකථධකථ වකථඅ විය යුතු. ඖොිශකථ විය යුතු. ථේමශගනයට වය ර්ය් විය යුතු. අනඅතය්ාදිය 
ෂණ පතරවයනධ අඞ්කථඅත විය යුතු. වමය ඇථඅනධ දැකථධකථ වකථඅ-ඖොිශකථ - ථේමශගනවය ර්ය්
- ෂණ පතරවයනධ අඞ්කථඅත ෙවෙකථධ වනා වේ. ුවද්කථධ ථමාි ාභ ීනධට ෙවටව න
මාතරවයකථඅ. භ ාෙනා ථඛශාවයනධ වඳිවනන මාතරවයකථඅ. ඒ උපනධ කථ පටනධ ඔ ුවර්ධ
නීෙපණ ප විමධකථේභ න වේ. කථධවධශවය ථනධථඅවඳතඅ. උපාාප ථමාිවයනධ ථඅත ථමා අත
ෙවයධ වේ.
ථමාි ෙනා අ උප්්ොර ථමාි, අර්ඥප් ො ථමාි යයඅ ද්ධවිවිෝ වේ. ඒ එවථධ මව යඅ:ථඅත උඵලාාප භ ූමිවය අ දී ද්, ථමා අත ෙනධවනධය. පරතඅාභ  භ ූමිවය අ දී ද්, ථමා අත
ෙනධවනධ ය. උපාාප භ ූමිවය අ දී ථමා අත ෙනධවනධ නීෙපණ ප පර ාපණ පවයනඅ. පරතඅාභ 
භ ූමිවය අ දී අඞ්ර් පාතුභ ාෙවයනඅ. ඒ විවිෝ ථමාධීනධවර්ධ වෙනථ වමවථධ ද්තයුතු උපාාප
ථමාිවය අ දී ෝය්ානාඞ්ර්වය ශකථධතඅථේපනධන වනා වෙතඅ. ඔෙුනධ ශකථධතඅථේපනධන වනා
ෙන දවවිනධ ළද්පවෙකථු නර්ා ථඅට ෙ කථ නවෙත නවෙත ය ම ව නධනා වථධ උපාාප
ෝය්ාන උපනධ කථධ අ ථඅත විවටකථ නඅමිතධත අපමුණ පු කථපනධවනධ ය. විවටකථ භ ොඞ්ර්යට
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දථඅනධවනධ ය. අවඥපණ පාෝය්ානය උපනධ කථධ අ ෝය්ානඞ්වය ශකථධතඅථේපනධන වෙතඅ. ඔෙුනධ
ශකථධතඅථේපනධන දවවිනධ දෙතධ පුපවමයකථු ුනථධවනනධ නවඟී ද්ෙථ මුළුධවධ ථඅි ය
වකථඅ වථධ අවඥපණ පා ථමාි උපනධ කථධ අ ථඅත එකථධ ෙපකථධ භ ොඞ්ර් ොපය ථඅඳැ
අව පාතරයකථධ එවථධම ථඅි නධවනධය. කථුශ ජෙන පඅළඅවෙළඅනධ ම පෙතධවනධය.
ඒ විවිෝ ථමාි අතුවවඥ උපාාප ථමාි ථමර් යේ පරතඅදාර් නඅමිතධතවයකථධ
උපදිය නධවනධ නේ එය උපද්ො ර්වනධම ඉතා ර්මධකථපය. එ දවවිනධ ඒ පයඞ්කථවය අ මව අඳැ
ඉදිය නධ නඅමිතධත ෙඩා අවඥපණ පා වදව ර්නධනට වපාව ාථධත නේ එවථධ වදර්ත යුතු ය.
ඉදිය නධ අවපාව ාථතධ නේ ඔ ු විථඅනධ ඒ නඅමිතධත ාකථරෙතගතඅ ර්භ ගයකථධ වමනධ අපරමතධත ෙව
රැකථ ර්ත යුතු යඅ.
“නිමිත්ත ර ්ඛ්තො ලද්ධං - ප්සුහොණි න විජ්ජති
ආර ්ඛමහි අසන්තමහි - ලද්ධං ලද්ධං විනස්සති.”
‘නඅමිතධත රැකථර්නධන ුට තධ උපාාප ෝය්ානයාවර්ධ පඅිශ ීවමකථධ වනා ෙනධවනධ ය.
ආපෂා නවතඅ කථධ අ තධ තධ ෝය්ාන විනාශ ෙනධවනධ ය.’
ප්රතිභොග නිමිත්ත ැක ගත යුතු විධිය ්ම්ස් ය.
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත රැකථ ර්නු කථවමවතධත ු විථඅනධ අථපධපායආොථ,
අථපධපායවර්ාර්පවර්ම,
අථපධපායකථර්ා,
අථපධපායපුද්ධර්,
අථපධපායවභ  ජන,
අථපධපායථෘතු, අථපධපායඉිශයේ යන වේ ථත ර්පව කථළ යුතු ය.
එවථධ ම ථපධපායආොථ, ථපධපායවර්ාර්පවර්ම, ථපධපායකථර්ා, ථපධපායපුද්ධර්,
ථපධපායවභ  ජන, ථපධපායථෘතු, ථපධපායඉිශයේ යන වේ ථත වථධෙනය කථළ යුතු ය.
එවථධ වථෙුනා කථෙපකථු ට ෙුෙ ද් වනාවද කථවකථඅනධ ම අවඥපණ පා ෙනධවනධ ය.
“ආවෝසො ්ගෝ්රො භස්සං-ප්ුග්ග්ලො ්භොජනං උතු
ඉසුයොප්්ථොති සත්්ත ්ත-අසප්්ප්ෝය විවජ්ජ්ය්
සප්්ප්ෝය සත්ත ්ය්වථ-එවං හි ප්ටිප්ජ්ජ්තො
න චි්ර්නව

ෝලන-්හොති

ස්සචි අප්්ප් ො”

අසප්්ප්ොය ආවොස හො සප්්ප්ොය ආවොස

ව

යේ ආොථවයකථ ෙථනධන ුට නපනධ නඅමිතධත නපදිය නධවනධ නේ, උපනධ නඅමිතධත
නවතඅ ෙනධවනධ නේ, වනා එළඹි ථඅ අය වනා එළවඹනධවනධ නේ, අථමා අත ථඅත
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ථමා අත වනා ෙනධවනධ නේ එය අසප්්ප්ොය ආවොස ය. යේ ආොථවයකථ ෙථනධන ුට
නාර් පෙගත ොථී ප්ධොනියතිස්ස වතපවනධට වමනධ නඅමිතධත උපදී නේ, උපනධ නඅමිතධත
ථධිප වේ නේ, ථඅ අය එළඹ ථඅීක නේ, ථඅත ථමාිමතධ වේ නේ එය සප්්ප්ොය ආවොස යඅ.
එ දවවිනධ යේ වි ාපථධර්ානයකථ වදාව ආොථ ඇතධ නේ ඒ වි ාපථධර්ානවය අ එකථධ
එකථධ ආොථවයකථ තුනධ තුනධ ද්ෙථ ෙවථව ථඅතධ එකථඟ ෙ ආොථවය අ විථුේ ර්ත යුතුයඅ.
ආොථ ථපධපාය වබීවමනධ කථධදිය ෙ සුළුන්නො වන කථමට නධ වර්නව විථ
පනධථඅයයකථධ භ අෂ ු අ ගතධත්වයට පවමිණිවය ය. එ අ දී වථ ොනධ ෙ ද්, ථධර්ානනධතපයනධ අ
ආයය්ග භ ූමියට පවමිණ පව එ අ දිය  ප තධ ෙ ද්, භ අෂනධ ර්ණ පනකථධ නවත. එ අ මතුද් සිතුල්ප්ව්
වෙව ප ආදිය  අනය් ථධර්ානයනධ ද් වමවථධ ප තධ ෙ ෙනධවර්ධ ර්ණ පනධ නවත.
අසප්්ප්ොය ්ගොුපරැ ගම හො සප්්ප්ොය ්ගොුපරැ ගම.
වථධනාථනවයනධ උතුපව දිය ර් ව
ද්කථුණ පු දිය ර් ඉතා නුර්පව තනධ අ - වයළ
වකථ මයකථධ අතප පඅ අි  ථුභ  භ අෂා ථේපනධන වර්ාර්පව ර්ම ථපධපාය ෙනධවනධ ය. එවථධ
වනා ෙවයධ අථපධපාය ෙනධවනධ ය. (උතුපව දිය ර් ව
ද්කථුණ පු දිය ර් පඅ අි ය යුතධවතධ
ර්මනාර්මනවය අ අප මු ුණ ප වනා කථපන ථඳ ා ය. වයළ වකථාම වයකථධ නේ ර්නු තුනධ
ද් වථකථඅ.2
අසප්්ප්ොය

ථො හො සප්්ප්ොය

ථො

වද්තඅථධ තඅපශධචීන කථර්ාෙනධට ඇතුතධ කථර්ා අථපධපාය ය. එ දඳු කථර්ා ෙනා අ
ද් නඅමිතධත ද් අතුපවද් නධ වීමට ව ධතු ෙනධවනධ ය. ථපධපාය ෙනධවනධ ද්ශ කථර්ාෙථධතු
නඅශශරඅත කථර්ා ය. ව ද් පමණ පට විය යුතු ය.
අසප්්ප්ොය ප්ුද්ගල හො සප්්ප්ොය ප්ුද්ගල.
යේ පුද්ධර්වයකථු ඇථුපව කථඅීකවමනධ අථමා අත ථඅත ථමා අත වේ නේ ථමා අත
ථඅත ථධිප වේ නේ එ දඳු ෙ තඅිශථනධ කථර්ා වනා කථපන ශීාදිය  ර්ුණ ප යුකථධත පුද්ධර්යා
ථපධපාය ෙනධවනධ ය. තඅිශථනධ කථර්ා කථපන කථායද්ඩ්ියා ථපධපාය වනා ෙනධවනධ ය.
(කථායද්ඩ්ියා නේ ශීකප ථනධතවඥපණ පවය අ ා වප මණ පවය අ වයර්වණ පධයඅ2 එ දනධො ෙනා අ
ප නධ දිය ය කථඅඅි  කථපන මඩ දිය ය වමනධ ඔ ු කථඅඅි  කථපනධවනධ ය. එදනධද් ු කථපා
පවමිණීවමනධ වකථ ි  පෙගතොථඅ ද් ප භ අෂු ට වමනධ තධ ථමාපතධතඅය පො නවතඅ
ෙනධවනධ ය. නඅමිතධත නවතඅ ෙනධවනධ යනු කථඅයනුම කථෙවවඥ ද්
අසප්්ප්ොය ්භෝජන සෘතු හො සප්්ප්ොය ්භෝජන සෘතු.
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වභ  ජන ෙනා අ, කථඅථඅෙකථු ට මෝුප පථ ථපධපාය ෙනධවනධ ය. කථඅථඅෙකථු ට ඇඹුධ
පථ ථපධපාය ෙනධවනධ ය. එ වථධම ථෘතුෙද් කථඅථඅෙකථු ට ශීත ද් කථඅථඅෙකථු ට උමධණ ප ද්
ථපධපාය ෙනධවනධ ය. එ දවවිනධ යේ වභ  ජනයකථධ ව ථෘතුෙකථධ වථෙුන ට අථමා අත
ථඅත ථමා අත වේ නේ ථමා අත ථඅත ථධිප වේ නේ ඒ වභ  ජන ථෘතු ථපධපායය යඅ ද්,
එයඅනධ අනය් ෙවයධ අථපධපායය යඅ ද් ද්ත යුතු යඅ.
අසප්්ප්ොය ඉසුයව් හො සප්්ප්ොය ඉසුයව්
කථඅථඅෙකථු ට ථකථධමනධ ද්, කථඅථඅෙකථු ට නඅදීේ - ථඅීකේ - අඳීේ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ ද්
ථපධපාය ෙනධවනධ ය. එ ව යඅනධ ආොථය වමනධ එද් තුනධ තුනධ ද්ෙථ පීකෂා වකථාටව යේ
ඉිශයේවෙකථ අථමා අත ථඅත ථමා අත වේ නේ ථමා අත ථඅත ථධිපතප වේ නේ ඒ
ඉිශයේෙ ථපධපාය ය යඅ ද් එයඅනධ අනය් ෙවයධ අථපධපාය යඅ ද් ද්ත යුතු යඅ.
වේ ථපධතවිෝ අථපධපාය ර්පව වකථාටව ථපධතවිෝ ථපධපාය වථවිය යුතු ය. එවථධ
ථපධපාය වථායන, නඅමිතධතාවථධෙන ද ුයා ට වනාවද කථවකථඅනධ ම අවඥපණ පා
ෙනධවනධ ය.
වමවථධ වථෙුනා කථධ අ ර් යමකථු ට අවඥපණ පා වනා වවදනධවනධ නේ ඔ ු විථඅනධ
ද්ශවිෝ අවඥපණ පා වකථෞශය්ය ථේපාද්නය කථටයුතු ද්ශවිෝ අර්ඥප් ො ් ෞශලය්ය නේ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

වස්තු විශද රියොව
ඉන්රිය සමත්ව ප්රතිප්ොදනය
නිමිත්ත ් ෞශලය්ය
සිතට ප්රගරහ තබයයුතු ල ප්රගරහ දීන්ම
සිත නිගරහ
යුතු ල නිගරහ ිරීම
සිත සතුටු
යුතු විට සතුටු ිරීම
සිත උ්ප්්ක්ෂො
යුතු විට උ්ප්්ක්ෂො
අසමොහිත ප්ුද්ගල ප්සුවජගනය
සමොහිත ප්ුද්ගල ්ස්වනය
තදධිමු ්තිය යන වමා ුයඅ.

ිරීම

1. වස්තු විශද රියොව නම - අෝය්ාතධමිකථ දා අප ෙථධතු පඅිශථඅර් කථප ර්වනධම ය,
යේ විවටකථ ඒ වය ර්ාොපයාවර්ධ වකථථධ - නඅය - වාේ දිය කථධෙව ෙවි ණි නේ, ශීකපය
ව ඩ මඅනධ ර්වෙථඅණි නේ එවිට අෝය්ාතධමිකථ ෙථධතු අපඅිශථඅර් ෙවයධ වෙයඅ. යේ
විවටකථ ථඅෙුප දිය පවේ කථඩට ර්අවයධ නේ, කථඅඅි  ෙවයධ නේ, ර්ර්ගන්ෝ ෙ නය වකථවවඥ නේ,
වථනථධන ව කථථඅනධ යුකථධත විණි නේ එවිට දා අප ෙථධතු අපඅිශථඅර් ෙවයධ වෙයඅ.
අෝය්ාතධමිකථ දා අප ෙථධතු අපඅිශථඅර් කථධ අ චිතධත - නාතථඅකථ උපනධ විට නුෙණ ප ද්
අපඅිශථඅර් වේ. අපඅිශථඅර් ප නධ කථදධ, ප නධ තඅප, ප නධ වතධ නඅථා නවවඟන ප නධ
Non-commertial Distribution
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ථඅධවධ එළඅය ද් අපඅිශථඅර් ෙනධනාකථධ වමනඅ. අපඅිශථඅර් නුෙණිනධ ථඛථධකථාප ථේමශගනය
කථපන කථධ අ ථඛථධකථාපවය ද් විභ ූත ෙව ප ළ වනා වෙතඅ. කථමට න වයවද්තු ර් ඒ
අභ අෙෘද්ධියට වනා පවමිවණ ප යඅ. අෝය්ාතධමිකථ දා අප ෙථධතු පඅිශථඅර් කථධ අ චිතධත නාතථඅකථ උපනධ විට ශානය ද් පඅිශථඅර් ෙනධවනධ ය. පඅිශථඅර් ප නධ කථදධ ප නධ තඅප පනධ
වතධ නඅථා නවවඟන ප නධ ථඅධවධ ආව කථය ද් පඅිශථඅර් ෙනධනාකථධ වමනඅ. පඅිශථඅර්
නුෙණිනධන ථඛථධකථාප ථේමශගනය කථපන කථ ථඛථධකථාපවය ද් විභ ූත ෙව ප  වෙතඅ.
කථමට න වයවද්න විට එ ද් අභ අෙෘද්ධියට පවමිවණ පනධවනධ ය.
2. ඉන්රිය සමත්ව ප්රතිප්ොදනය නම - ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅයයනධ ථම දෙට පවමිණ පවීමය.
ඉදිය නධ ඔ ුවර්ධ ථද්ධින්රඅය දෙතධ ෙව වථථු ඉන්රඅය ර්ද විණි නේ විිශයඅන්රඅයවයනධ පරරර්ර
කථෘතය්ය ද්, ථතඅන්රඅයවයනධ උපට්ඨඨාන කථෘතය්ය ද්, ථමාින්රඅයවයනධ අවිවෂප කථෘතය්ය
ද්, ප්ධ්අන්රඅයවයනධ ද්ශගන කථෘතය්ය ද් කථළ වකථඅ වනාවේ. (පරර්ර නේ ථේපරයුකථධත
ෝමගයනධට අනුද දීම ය. උපට්ඨඨාන නේ අපමුණ ප කථපා එළඹ ථඅීකමය. අවිවෂධපෙ නේ
ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ විථඅප යා වනාදී තවනධපතධ කථඅීකම ය. ද්ශගන නේ ඇතඅ ථවි වයනධ දැන
ර්වනධම ය.2 එදවවිනධ ඒ ඉන්රඅය ෝමග ථධෙභ ාෙය වමවන අ කථඅීකවමනධ ව යේ ආකථාපයකථඅනධ
වමවන අ කථපන විට ථද්ධින්රඅය දෙතධ ෙවයධ ද් ඒ ආකථාපවයනධ වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ
ව ථද්ධින්රඅය අඩු කථප ර්ත යුතු. ව ් ලි වතපවනධ වර්ධ කථර්ාෙ වම අ ා ද්ෘමධටානධත ය.
ඉදිය නධ විිශයඅන්රඅය දෙතධ විණි නේ ථද්ධින්රඅයට අිවමාෂ කථෘතය්ය ද්, වථථු
ඉන්රඅයයනධට තම තමා අයතධ වථථු කථෘතය් ද් කථළ වකථඅ වනාවේ. එ දවවිනධ ඒ විිශයඅන්රඅය
පථධථද්ධෝාදිය  භ ාෙනාවයනධ අඩු කථපර්ත යුතු. ්සො වතපවනධවර්ධ කථර්ාෙ වම අ ද්ෘමධටානධත
ය. වමවථධ වථථු ඉන්රඅය පඅළඅදඳ ෙව ද් එකථධකථ දෙතධ කථධ අ වථථධථනධට තම තමා අයතධ
කථෘතය් කථළ වනා වකථඅ දෙ ද්ත යුතුයඅ.
වම අ කථඅය යුතධවතකථධ ඇතඅ. වේ ථමත්ව ථේපාද්නවයනධ විවශධමවයනධ පරශථධත
ෙනධවනධ ශරද්ධෝා - පරශා වද්වද්නාවර්ධ ද්, වීයය්ග - පරශා වද්වද්නාවර්ධ ද් ථමත්ව ථේපාද්නය
යඅ. යමකථු වර්ධ ශරද්ධාෙ දෙතධ ෙව පරශාෙ ර්වඥද විණි නේ ව වතවේ මුද්ධෝපධප ථනධන
වේ. ව ධ අථධර්ානවය අ ද් ප දිය නධවනධ ය. යමකථුවර්ධ පරශාෙ දෙතධ ෙව ශරද්ධෝාෙ ර්වඥද
විනඅ නේ ව වතවේ නකථපාි කථ පෂය භ ජනය කථපනධවනධ ය. (ථඅතධ උපනධ පමණිනධ ම
කථුථධ වෙයඅ. ද්නධ ආදිය ය දීවමනධ කථටයුතු කථඅමව යඅ.2 වදව දිය නධ ටර්තධ වප ර්ය වමනධ
ව වතවේ අවතධකථඅචඡ වේ ව ෙතධ පඅළඅයේ කථට වකථධවකථධ වනාවේ. ශරද්ධෝා-පරශා වද්කථ
ථම කථධ අ ථධර්ානවය අ ම ප දිය නධවනධ ය.
යමකථුවර්ධ ථමාිය දෙතධ ෙව වීයය්ගය ර්වඥද විණි නේ කථුථීත භ ාෙය ඔ ු
මවඩනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ථමාිය කථුථීත භ ාෙයට පෂ දවවිනඅ. යමකථුවර්ධ
වීයය්ගය දෙතධ ෙව ථමාිය ර්වඥද විණි නේ උද්ධෝචා භ ාෙය ඔ ු මවඩනධවනධ ය.
කථුේකථ ව යඅනධ ද් වීයය්ගය උද්ධෝචා පෂවය අ පෙතධනා දවවිනඅ. එවථධ ව යඅනධ ථමාිය
වීයය්ගවයනධ යුකථධත ෙවයධ කථුථීද් භ ාෙවය අ ද්, වීයය්ගය ථමාිවයනධ යුකථධත ෙවයධ උද්ධෝචා
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

භ ාෙවය අ ද්, ෙවවටනධනට ද් ඉඩ වනා වද්නධවනධ ය. එ දවවිනධ වේ ථමාි වීයය්ග වද්කථ
ථම කථවරැ ර්ත යුතු ය. ඒ ථම කථවරැ ර්වනධවමනධ අවඥපණ පාෙ ෙනධවනධ ය.
තෙ ද් කථඅයයුතධවතකථධ ඇතඅ. ථමාි භ ාෙනාවය අ නඅයුකථධත වය ර්ාොපයාට දෙතධ
ෙ ම ශරද්ධෝාෙ අෙශය් ය. ශරද්ධෝාෙ මඳවිණි නේ “පඨවි පඨවි” කථී පමණිනධ ෝය්ාන වනා
තධ කථ උතධථා ය වරැ පඅයනධවනධ ය. දෙතධ ශරද්ධෝා ඇතධවතධ “දුර්නධ ෙොළ වේ විි
ඒකථානධතවයනධ ථඅද්ධෝ ෙනධවනධය යඅ” අද් මිනධ පිශකථමග වකථාටව අවඥපණ පාෙට
පවමිවණ පනධවනධ ය.
තෙ ද් ථමාි - පරශා වද්කථ අතුවපනධ ථමාි කථමගමිකථයාට දෙතධ ෙව අෙශය්
ෙනධවනධ එකථර්රතාෙ ය. ව ධ ඒකථාර්රතාවයනධ අවඥපණ පාෙට පවමිවණ පනධවනධ ය. විද්ශගනා
කථමගමිකථයාට දෙතධ ෙව අෙශය් ෙනධවනධ පරශාෙ ය. ව වතවේ එයඅනධ ෂණ ප
පරතඅවේෝයට පවමිවණ පනධවනධ ය. යට දැකථධෙුණ පු වථධ වේ ථමාි පරශාෙනධවර්ධ ථමත්වවයනධ
ද් අවඥපණ පාෙ දාර්ත වකථඅය.
ථතඅය ෙනා අ ඇම තනධ අ දෙතධ ෙව මව අෙශය් ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ථතඅවයනධ
ථඅත ඖද්ධෝතය් පාෂඅකථ ෙ ශරද්ධෝා - වීයය්ග - පරශාෙනධවර්ධ ෙශවයනධ උද්ධෝචායට ෙවීකවමනධ
ද්, වකථෞශීද්ය් පාෂඅකථ ෙ ථමාිවයනධ වකථාථජ්ජයට ෙවීකවමනධ ද්, රැකථ ර්නු දන දවවිනඅ.
එ ව යඅනධ ම ඒ ථතඅය ථකථ ෙය්්ධජනයනධ අ ලුණ පු ා වතධ වමනධ ද්, ථමථධත පාජ
කථෘතය්යනධ අ ථෙග කථාමගමිකථ අමාතය්යා වමනධ ද් ථඅයලු තනධ අ කථවමවතඅ විය යුතුය.
“සතිප්න සබ්ෙත්ි ො වුත්තො භගවතොඉ ිං ොර ොඉ චිත්තංගි සති ප්ටිසර ං ආර ්ඛ
ප්චන්ුප්ට්ඨොනො ් සති න විනො සතියො චිත්තස්ස ප්ග්ගහ නිග්ග්හො ්හොති” යනු
එව යඅනධ කථඅයන දී.
“ථතඅය ෙනා අ ථඅයලු තනධ අ කථවමවතඅ විය යුතුය යඅ භගවත් ෙුුපන් ෙ නධවථධ විථඅනධ
ෙොපණ ප දිය . කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ථඅත ථතඅය පඅ අට වකථාට ඇතධවතධ ය. ථතඅය ආපෂාෙ
ෙවට ීම වකථාට ඇතධවතධ ය. ථතඅය නවතධනේ ථඅවතධ උතධථා යකථධ ද් නඅපවතධථා යකථධ ද්
වනා ෙනධවනධ ය” යනු එ අ අර්ගයඅ.
3. නඅමිතධත වකථෞශය්ය නේ:- ථඅත එකථඟ කථවරැ ර්වනධමට කථාපන ෙන තනා වනා
ර්ධත පඨවිකථථඅණ පාදිය  නඅමිතඅ භ ාෙනා කථඅීකවම අ ද්, භ ාෙනා කථඅීකවමනධ වද ර්තධ නඅමිතඅ රැකථව
ර්වනධවම අ ද් ද්ෂ දෙ ය. වම අ ා වතෙනු ෙව කථී භ ාෙනා කථඅීකවමනධ වදව ර්තධ නඅමිතඅ
රැකථව ර්වනධවම අ ද්ෂ දෙ අද් ථධ කථපන දැ යඅ ද්ත යුතු.
4. සිත උත්සොහ
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යේ විවටකථ ඒ වය ර්ාොපයාවර්ධ ථඅත ඉතා අ අධ ෙව ර්අය වීයය්ග වීේ ආදිය වයනධ
වකථඅළී ර්අවයධ ද් එවිට පථධථද්ධි ආදිය  වදාජ්ඣඞ්ර් තුන ෙඩා ෝේමවිායාදිය  වදාජ්ඣඞ්ර්
තුන ෙවි ය යුතු ය. ෙොවළධ මව යඅ භගවත් ෙුුපහු විථඅනධ“්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො ප්සුත්තං අග්ගිං උජ්ජො-්ලතු ෝමො අස්ස. ්සො
තත්ථ අල්ලොනි ්්ව ති ොනි ප් ්ඛි ්ප්යය්ඉ අල්ලොනි්්ව ්ගොමයොනි ප් ්ඛි්ප්යය්ඉ
අල්ලොනි්්ව ප්්ඨනි ප් ්ඛි්ප්යය්ඉ උද වොතං ් ද්දයය්ඉ සංසු් න ් ඔ ි්රයය්
භ්ෙොහො නු ්ඛො ්සො භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො තං ප්සුත්තං අග්ගිං උජ්ජෝලතුං තිඉ
්නෝහතං භන්්ත එව්මව ්ඛො භි ්ඛ්ව යස්මිං සම්ය ලිනං චිත්තං ්හොති
අ ෝලො තස්මිං සම්යො ප්ස්සද්ධි සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස භොවනොයඉ අ ෝලො සමොධි ්ප් - අ ෝලො උ්ප් ්ඛො සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස භොවනොය. තං ිස්ස ්හතුඉ ලිනං
භි ්ඛ්ව චිත්තංඉ තං එ්තහි ධම්මගි ුපස්සමුට්ඨොප්යං ්හොති. යස්මිං ් ්ඛො භි ්ඛ්ව
සම්ය ලිනං චිත්තං ්හොති ෝලො තස්මිං සම්ය ධමමවි්ය සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස
භොවනොයඉ ෝලො විසු්යො - ්ප්- ෝලො ප්ීති සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස භොවනොයඉ තං ිස්ස
්හතුඉ ලීනං භි ්ඛ්ව චිත්තං තං එ්තහි ධම්මහි සුසමුට්ඨොප්යං ්හොති. ්සයය්ථොප්ි
භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො ප්සුත්තං අග්ගිං උජ්ජෝලතු ෝමො අස්සඉ ්සො තත්ථ සු ්ඛොනි ්්ව
ත ොනි ප් ්ඛි්ප්යය්ඉ සු ්ඛොනි ්්ව ්ගොමයොනි ප් ්ඛි්ප්යය්ඉ සු ්ඛොනි ්්ව ට්ඨොනි
ප් ්ඛි්ප්යය්ඉ මුඛවොතං ් ද්දයය්ඉ න ් ප්ංසු් න ඔ ි්රයය්ඉ භ්ෙගො නු ්ඛො ්සො
භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො තං ප්සුත්තං අග්ගිං උජ්ජෝලතුං තිඉ එවං භන්්ත”යි1.
“ම වණ පනඅ මිනඅවථකථධ මඳ ර්අනධනකථධ ද්ධො ර්නු කථවමවතඅ ෙව එ අ අමු තණ පපතධ
ද්මනධවනධ නේ අමු වර්ාම ද්මනධවනධ නේ අමු ද්ප ද්මනධවනධ නේ දිය ය මුථු ථුළඛ වද්නධවනධ
නේ පථධ ව ඕවනධ නේ ඒ පුපවමයා වතවධ ර්අනඅ ඇය තධත ද්ධො ර්නධනට වපාව ාථතධ
වේද්, නවත ථධොමීනඅ, ම වණ පනඅ එවමනධ යේ කථවකථ ථඅත වකථඅළී ර්අවයධ නේ එ කථ
පථධථද්ධධී ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ථමාිථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උවපධකථධ්ා-ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය
ෙඩනධනට කථධ වනා ෙනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ම වණ පනඅ ථඅත වකථඅළී ර්අවයධ ය.
වකථඅළී ර්අය ථඅත වේ ෝමගයනධවර්නධ නඟාඅය වනා වකථධවකථධ ය. ම වණ පනඅ යේ විවටකථ
ථඅත වකථඅළී ර්අවයධ නේ එවිට ෝේමවිාය ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය, විිශයථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය,
පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩනධනනට කථධ ෙනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ම වණ පනඅ ථඅත
වකථඅළී ර්අවයධ ය. වකථඅළී ර්අය ථඅත වේ ෝමගයනධවර්නධ නඟා ථඅටු විය වකථධවකථධ ය.
ම වණ පනඅ පුපවමවයකථධ මඳ ර්අනධනකථධ ද්ධො ර්නු කථවමවතඅ ෙව එ අ වියඅ තණ ප වපාඩු
ද්මනධවනධ නේ වියඅ වර්ාම ෙවරැි  ද්මනධවනධ නේ වියඅ ද්ප කථපඅ ද්මනධවනධ නේ මු්
ොතය වද්නධවනධ නේ පථධ ව වනාද නධවනධ නේ ඒ පුපවමයා ඒ ර්අනඅ ඇය තධත ද්ධො
ර්නධනට වපාව ාථතධ වේ ද් එවථධ ය ථධොමීනඅ යනු එ අ අර්ගයඅ.

1

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 881
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වේ ෙනා අ ෝේමවිාය ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ාදීනධවර්ධ ෙවී.ම ඔෙුනධ පඅළඅදඳ ආ ාප
(පරතය්ය2 ෙශවයනධ ෙනධවනධ යයඅ ද්ත යුතු.
ෙොවළධ ම ය.
“අත්ි භි ්ඛ්ව ුසලො‘ ුසලො ධමමො. සොවජ්ජො‘නවජ්ජො ධමමො. හිනප්්ප්ණිතො
ධමමො.
්හසු ් යසප්්ප්ටි ගොගො ධමමො. තත්ථ ්යොනි්සොමනසි ොර ෙහුලී ෝරො
අයමොහෝරො අනුප්්ප්න්නස්ස වො ධමමවි්යසම්ෙොජ්ෙංගස්ස උප්්ප්ොදාය උප්්ප්න්නස්ස
වො ධමමවි්යසම්ෙොජ්ෙංගස්ස භී්යොභොවොය ්වප්ුල්ලොය භොවනොය ප්ොසුප්ූසුයො
සංවත්තති”1 යඅ.
“ම වණ පනඅස කථුශ - අකථුශ, ථාෙද්ය් - අනෙද්ය්ා, භ ීන - පරණීත, කථෘමධණ ප-ශුකථධ,
ථපරතඅභ ාර් ෝමග විමයවය අ වය නඅවථාමනථඅකථාපය ද ු කථප ර්වනධම නපනධ ෝේමවිාය
ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධමට, උපනධ ෝේමවිාය ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩා ර්වනධමට
ආ ාප (පරතය්ය2 ෙනධවනධ ය” යනු එ අ ථඛෂඅපධත අද් ථ ය.
කථුශාදීනධ විමවය අ වය නඅවථාමනථඅකථාපය නේ කථුශාදීනධ වර්ධ අනෙද්ය්ා ථු්
විපාකථාදිය ය ථධපවඥශාදීනධ වර්ධ ඵලුථනාදිය ය යන ථධෙභ ාෙ ෂණ පයාවර්ධ ද්, අනඅතය්ාදිය  ථාමානය්
ෂණ පයාවර්ධ ද්, පරතඅවේෝ ෙශවයනධ පවෙවතධ මනථධකථාපය යඅ. (කථුශාදීනධවර්ධ ඒ ඒ
ථධෙභ ාෙ ෂණ පාදීනධවර්ධ තතධත්වාෙවද ෝ ෙශවයනධ උපනධ ජෙන චිවතධතාතධපාද්ම
අවිපීකත මනථධකථාප දවවිනධ වය නඅවථා මනථධකථාපය යඅ කථඅයන දිය .” යනු ථනධනයඅ.2
“අත්ි භි ්ඛ්ව ආරමභධොතු - නි ් මධොතු - ප්ර ් ම ධොතු.
තත්ථ්යොනි්සොමනසි ොර
ෙහුලි ෝරො
අයමොහෝරො
අනුප්්ප්න්නස්ස
වො
විසුයසම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස
උප්්ප්ොදාය
උප්්ප්තනස්සවො
විසුයසම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස
2
භී්යය්ොභොවය ්වප්ුල්ලොය භොවනොය ප්ොසුප්ූසුයො සංවත්තති” “ම වණ පනඅ ආපේභ ෝාතු
- නාකථධකථමෝාතු - පපකථධකථමෝාතු විමයවය අ වයානඅවථා මනථඅකථාපය ද ු කථප ර්වනධම
නපනධ විිශයථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධමට ද්, උපනධ විිශයථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩා
ර්වනධමට ද් ආ ාප (පරතය්ය2 ෙනධවනධ ය. වම අ ආරමභ ධොතු නේ පරර්ම වීයය්ගය යඅ.
(කථුශ කථරඅයාවෙ අ මුධ ආපේභ  ෙශවයනධ පවෙතඅ වීයය්ගය ෝාතු ථධෙභ ාෙ දවවිනධ ආපේභ 
ෝාතුය යඅ කථී නඅයා යඅ2 නි ් ම ධොතු නේ කථුශීත කථමිනධ නඅකථධමුණ පු දවවිනධ ආපේභ  ෝාතුෙට
ෙඩා අතඅශවයනධ දෙතධ වීයය්ගය යඅ. ප්ර ් ම ධොතු නේ මතු මතධතට යන ව යඅනධ
නඅකථධකථම ෝාතුෙට ද් ෙඩා අතඅශයඅනධ දෙතධ ෙ වීයය්ගය යඅ.
1

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 875

2

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 875
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“අත්ි භි ්ඛ්ව ප්ීතිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගට්ඨොනීයො ධමම තත්ථ ්යොනි්සොමනසි ොර
ෙහුලි ෝරො අයමොහෝරො අනුප්්ප්න්නස්ස වො ප්ීතිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස උප්්ප්ොදාය
උප්්ප්න්නස්ස වො ප්ීතිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස භි්යය්ොභොවොය ්වප්ුල්ලොය භොවනොය
ප්ොසුප්ූසුයො සංවත්තති”1 “ම වණ පනඅ පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ට්ඨඨානීය ෝමග විමවය අ
වය නඅවථ මනථඅකථාපය ද ු කථවරැ ර්වනධම නපනධ පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො
ර්වනධමට ද්, උපනධ පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩා ර්වනධමට ද් ආ ාප (පරතය්ය2 ෙනධවනධ ය.
පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ට්ඨඨානීයා ෝමග යන වේ පරඅතඅයට ම නවමකථඅ. ඒ පරඅතය්ුතධපාද්කථ
මනථධකථාප වය නඅවථ මනථඅකථාප යඅ.
තෙද්
ප්සුප්ුචනඡ තොඉ
වත්ථුවියද ිසුයතොඉ
ඉන්රියමත්තප්ටිප්ොදනොඉ
ුපප්්ප්ඤ්්ඤ්ප්ුග්ගලප්සුවජ්ජනොඉ
ප්ඤ්්ඤ්වන්නප්ුග්ගල්සවනොඉ
ගමභීරා
්සුයප්චන්්ව ්ඛ ොඉ තදධිමුත්තතො යන ථපධත ෝමගවය ෝේමවිායථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය
උපද්ො ර්වනධමට කථපවණ පු වෙතඅ.
ප්සුප්ුචනඡ තො නේ පථධම ථඟඅ ඉවර්න ද් ආාායය්ගයනධ වථධෙනය වකථාටව ඒ ඒ
පාද්යාවර්ධ අර්ග විාාීකම ය. අටුො ථ අත පථධම ථඟඅ ව ඉවර්න ඒ ඒ තනධ අ ර්වටලු
තවනධ විාාපා ර්වනධම ය.
වත්ථුවියද ිසුයතො නේ අෝය්ාතධමිකථ දා අප ෙථධතු නඅමග කථවරැ ර්වනධම ය. ඌෝගෙ
විවවඥාන අවෝාවිවවඥාන දිය කථධ වකථව රැෙුධ-නඅය කථවපීම ආදිය ය අෝය්ාතධමිකථ ෙථධතු
නඅමගකථප ර්වනධම ය. ඳනා වපාවප නා ථඅෙුපව වථ ො ර්වනීම ආථන ථකථථධකථප ර්වනීේ
ආදිය ය දා ප ෙථධතු නඅමග කථප ර්වනධම ය.
ඉන්රියමත්තප්ටිප්ොදනො නම ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅයනධ ථමදෙට පමුණ පුො ර්වනධම ය.
ුපප්්ප්ඤ්්ඤ්ප්ුග්ගලප්සුවජ්ජනො නම දතධ ද්මන ද් කථෙුඩනධ වමනධ මථධ ද්මන ද්
ථුන්යනධ වමනධ වම වයනධ මුළා ෙ ථතධත්වයනධ ර්පව කථඅීකම ය.
ප්ඤ්්ාවන්නප්ුග්ගල්සවනො නම පරශාෙ පඅණිථ කථෘතාිකථාප ඇතඅ ථතය්-පරතීතය්
ථමුතධපාොදිය වයනධ ද්ෂ ආාායය්ගයනධ ව විද්ශගනා භ ාෙනා කථපන පරාඥ යනධ ව කථඅනධ
කථ වථධෙනය කථඅීකම ය.

1

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 875
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ගමභීර ා ්සුය ප්චන්්ව ්ඛො ො නම ර්වඹුපව තවනවතධතනධ විථඅනධ අෙවද ෝ
කථටයුතු ථධකථන්ෝ - ෝාතු ආයතන පරතීතය් ථමුතධපාොදිය ය පරකථාශෙනධනාෙ ව ශූනය්තා
පරතඅථඛයුකථධත ෙ ව ථතරානධතයනධ පරතය්වේෂා කථඅීකම ය.
තද්ිමුතධතතා නේ ඒ ෝේමවිාය ථේවදාජ්ඣඞ්ර් ථඛ්ය්ාත පරශාවය අ අද් ථධ
ඇතඅ දෙ ය. එඑ අ නඅේන පරෙණ ප දෙ ය.
. අපායාදිය  භ ය පරතය්වේෂාකථන දෙ, 2. වීයය්ගයට අයතධ වෞකථඅකථ ව වකථ තධතප
විවශධමාිර්මයනධවර්ධ ආනඅථඛථ ද්නධනා දෙ, 3. “දුර්-පවථධදුර්-ම ා ශරාෙකථයනධ ර්අය මඟ
මා විථඅනධ යා යුතු ය. කථුථීත ෙව ඒ මඟ යා වකථඅ වනාෙනධවනධ ය”යඅ වමවථධ ර්මනධ
මාර්ගය පරතය්වේකථධමා කථපන දෙ, 4. පරතය්ය වද්න ොයකථයනධවර්ධ ඒ පරතය්ය ොනය ම තධ
ඵල කථඅීකවමනධ පඅණ පධඩපාතයට දු ුමනධ කථපන දෙ, 3. “මාවර්ධ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ
වීයය්ගාපේභ  වය අ ර්ුණ ප ෙණ පගනා කථපන වථධකථ. උනධෙ නධවථධ ඉකථධමො අය වනා වකථඅ
අනුශාථනා ඇතඅ වථධකථ. අපට වදාව උපකථාප වථධකථ. පරතඅපතධතඅ පජාවයනධ පුද්නධවනධ
ම උනධෙ නධවථධ පඅර්වයධ නේ ෙනධවනධ ය. අනය්ාකථාපයකථඅනධ පඅර්වයධ නේ වනා ෙනධවනධ
ය”යඅ වමවථධ ශාථධතෘනධෙ නධවථධ වර්ධ මමත්වය පරතය්වෙෂා කථපන දෙ, 6.
උනධෙ නධවථධවර්නධ ථද්ධෝමග ථඛ්ය්ාත ම ා ොයාද්ය මා විථඅනධ ර්ත යුතු ය. එය කථුථීත ෙව
ර්ත වනා වකථඅ ය යඅ ොයාද් ම තධත්වය පරතය්වේෂා කථපන දෙ, 7. ආව කථ ථඛශාෙෙ
වමවන අ කථඅීකම ය, ඉිශයේ මාපවකථඅීකම ය, අභ ය්ෙකථාශ වථධෙනය යනාදිය වයනධ ථීන - මිද්ධෝ
ර්පවකථපන දෙ, 8. අථ ෙ භ ාෙනාවය අ නාම මාතර පො නා ද්නධනා කථායද්ඩ්ි ද ු ෙ
වථයය්ථු්ාදිය  වය අ වයවද්න-තඅිශථනධ කථර්ාවය අ නඅපත - පුද්ධර්යනධ ර්පව කථපන දෙ, 9.
භ ාෙනාපේභ  ෙශවයනධ ආප.ෝ ෙ රෘඪ වීයය්ග ඇතඅ පුද්ධර්යනධ කථඅනධ කථ වථෙුනා දෙ,
ප. ථතප ෙවද්පපවේ ථමය්කථධ පරෝාන වීයය්ගයාවර්ධ ආනුභ ාෙ ථඅ අ කථපන දෙ, . ඒ වීයය්ග
ථවේදාෝය්ඞ්ර්වය අ ඇම තනධ අ නඅේන පරෙණ ප දෙ යන වේ එවකථාවළාථධ ෝමගවය විිශය
ථවේභ ාෝය්ඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධමට කථාපණ ප වෙතධ.
ෙුද්ධොනුස්සතිඉ ධමමොනුස්සතිඉ සංඝොනුස්සතිඉ සීලොනුස්සතිඉ ්ොගොනුස්සතිඉ
්දවතොනුස්සතිඉ උප්සමොනුස්සති යන වේ ථපධත විි භ ාෙනා ෙවී.ම ය, ෙුද්ධොදීන්න්
වකථවප අ පරථාද් ථධවන ප අත පුද්ධර්යනධ ර්පව කථපන දෙ ය. ෙුද්ධොදීන්න් වකථවප අ පරථාද්
ථධවනධ ථ අත ථඅනඅර් ථඅතධ ඇතඅ පුද්ධර්යනධ වථෙුනා දෙ ය, ප්සොදනීය සූතරොතබය ථඅ අකථපන
දෙ ය. පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධවම අ නඅේන පරෙණ ප දෙය යන වේ
එවකථාවළාථධ ෝමගවය පීතඅථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධමට කථාපණ පා වෙතඅ.
වමවථධ වේ ආකථාපවයනධ වේ ෝමග
ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ාදිය ය ෙඩනධවනධ නේ ෙනධවනධ ය.
සිතට නධයය්ගය තබයයුතු

Non-commertial Distribution

උපද්ො

ර්නධවනධ

ෝේම

විාය

ල නධයය්ග ්දන ආ ොරය යි.
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3. සිතට නිගරහ
යුතු ල නිගරහ රන්්න් ් ්ස්දඉ යේ කථවකථ ඒ
වය ර්ාොපයාවර්ධ ථඅත තපවයධ පටනධ ර්තධ වීයය්ගත්වාදිය වයනධ වනා ථනධථුනධ දෙට
පවමිවණ පනධවනධ ෙනධවනධ ද්, එකථ ෝේමවිායාදිය  ථේවදාජ්ඣඞ්ර් තුන වනා ෙඩා
පථධථද්ධි ආදී ථේවදාජ්ඣඞ්ර් තුන ෙඩනධවනධ ය. ෙොවළධ මව යඅ. භ ර්ෙතධ දුර් ු
“්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො මහන්තං අග්ගි ්ඛන්ධ නිබ්ෙෝප්තු ෝමො අස්ස
සො තත්ථ සු ්ඛොනි ්්ව ති ොනි ප් ්ඛි්ප්යය් - ්ප් - නව ප්ංසු් න ඔ ි්රයය්ඉ
භබ්්ෙො නු්ඛො ්සො භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො මහන්තං අග්ගි ්ඛන්ධං නිබ්ෙො-්ප්තුං තිඉ ්නො
්හතං ගන්්ත. එව්මව ්ඛො භි ්ඛ්ව යස්මිං සම්ය උද්ධතං චිත්තං ්හොත.
අ ෝලො තස්මිං සම්ය ධමම-වි්ය සම්ෙොජ්ෙංගස්ස භොවනොයඉ අ ෝලො විසුය ්ප් අ ෝලො ප්ීතිසම්ෙොජ්ෙංගස්ස භොවනොයඉ තං ිස්ස ්හතුඉ උද්ධතං භි ්ඛ්ව
චිත්තංඉ තං එ්තහි ධම්මහි ුපවූප්සමං ්හොති. යස්මිං ් ්ඛො භි ්ඛ්ව සම්ය උද්ධතං
චිත්තං ්හොතිඉ ෝලො තස්මිංසම්ය ප්ස්සද්ධිසම්ෙොජ්ෙංගස්ස භොවනොය ෝලො
තස්මිංසම්ය ප්ස්සද්ධිසම්ෙොජ්ෙංගස්ස භොවනොයඉ ෝලො සමොධි -්ප්- ෝල
උ්ප් ්ඛො සම්ෙොජ්ෙංගස්ස භොවනොයඉ තං ිස්ස්හතුඉ උද්ධතංභි ්ඛ්ව චිත්තං ත
එ්තහි ධම්මහි සුවුප්සමං ්හොතිඉ ්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව ප්ුසු්සො මහන්තං
අග්ගි ්ඛන්ධං නිබ්ෙෝප්තු
ෝමො අස්ස. ්සො-තත්ථ අල්ලොනි ්්ව ති ොනි
ප් ්ඛි්ප්යය් ප්සු් න ් ඔ ි්රයය්ඉ භබ්්ෙො නු්ඛෝසො ප්ුසු්සො මහන්තං
යි.
අග්ගි ්ඛන්ධං නිබ්ෙෝප්තුන්තිඉ එවං භන්්ත”1
“ම වණ පනඅ මිනඅවථකථධ ම ා ර්අනඅකථඳකථධ නඅොනු කථවමවතඅ ෙව එ අ වියඅ තණ ප
වපාඩු ද්මනධවනධ නේ වියඅ වර්ාමෙවපි  ද්මනධවනධ නේ වියඅ ද්ප ද්මනධවනධ නේ දිය යමුථු
ථුළඛ වනා වද්නධවනධ නේ පථධ ව
වනා ඕවනධ නේ ඒ මිනඅථා ම ා ර්අනඅකථඳ
නඅොනධනට ථමර්ගවේ ද් නවත ථධොමීනඅ, ම වණ පනඅ එවමනධ ම යේ කථවකථ ථඅත වනා
ථනධථුනධ දෙට පවමිණිවයධ ද් එකථධ අ ෝේමවිාය ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය, විිශය
ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය, පීතඅ ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩනධනට කථධ වනා ෙනධවනධ ය. කථුමකථධ
ව යඅනධ ද් ම වණ පනඅ ථඅත වනා ථනධථුනධ, වනා ථනධථුනධ ථඅත වේ ෝමගයනධවර්නධ
ථනධථඅඳුො ර්නධනට වනා වකථඅ ය. ම වණ පනඅ යේ කථවකථ ථඅත වනා ථනධථුනධ දෙට
පවමිණිවයධ ද් එකථධ අ පථධථද්ධිථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය, ථමාිථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය,
උවපධකථධ්ාථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩනධනට ථුර්ථු ෙනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ම වණ පනඅ
ථඅත වනා ථනධථුන. එය ඒ ෝමගයනධවර්නධ ථනධථඅඳුො ර්ත වකථධවකථධ ය. ම වණ පනඅ ම ා
ර්අනඅකථඳ නඅවියි නයකථධ එ අ අමු තෘණ ප ද්මනධවනධ නේ අමු වර්ාම ද්මනධවනධ නේ අමු ද්ප
ද්මනධවනධ නේ දිය ය මුථු ථුළඛ වද්නධවනධ නේ පථධ ව ඕවනධ නේ ඒ මිනඅථා ඒ ර්අනඅකථඳ
නඅොනධනටට ථමර්ගවේද් එවථධ ය ථධොමීනඅ, යනු එ අ අර්ග යඅ.
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පටුන වෙත

වම අ ර් පථධථද්ධි ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ාදීනධ වර්ධ ෙවී.ම ඔෙුනධ පඅළඅදඳ ආ ාප (පරතය්ය2
ෙශවයනධ ෙනධවනධ යයඅ ද්ත යුතු. වදා් ් මැ යි.
“අත්ි භි ්ඛ්ව ොයප්ස්සද්ධි - චිත්තප්ස්සද්ධිඉ තත්ථ ්යොනි්සො මනසි ොර
ෙහුලී ෝරො අයමොහෝරො අනුප්්ප්න්නස්ස වො ප්ස්සද්ධි සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස උප්්ප්ොදාය
උප්්ප්න්තස්ස වො ප්ස්සද්ධිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස භි්යය්ො භොවොය ්වප්ුල්ලොය භොවනොය
ප්ොසුප්ූසුයො සංවත්තති”1 ම වණ පනඅ, කථායපථධථද්ධිවයකථධ ඇතධවතධ ය. චිතධතපථධථද්ධිවයකථධ
ඇතධවතධ ය. ඒ කථායපථධථද්ධි - චිතධතපථධථද්ධිනධ අ වයානඅවථා මනථඅකථාපය නපනධ
පථධථද්ධි ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධමටට ද්, උපනධ පථධථද්ධිථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය
ෙඩා ර්වනධමට ද්, ම තධ දෙට පමුණ පුො ර්වනධමට ද්, ථේපණ පග කථප ර්වනධමට ද්, පෙතධවනධ
ය.
“අත්ි භි ්ඛ්ව සමථනිමිත්තං අවය්ග්ගනිමිත්තං තත්ථං ්යොනි්සො
මනසි ොරෙහුලි ෝරො අයමොහෝරො අනුප්්ප්න්නස්ස වො සමොධි සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස
උප්්ප්ොදාය උප්්ප්න්තස්ස වො සමොධි සම්ෙොජ්ෙඞ්ගස්ස භි්යය්ො භොවොය ්වප්ුල්ලොය
භොවනොය ප්ොසුප්ූසුයො සංවත්තති”2 “ම වණ පනඅ උවපකථධ්ා ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ඨානීය ෝමග
ඇතධවතධ ය. එ අ වයානඅවථා මනථඅකථාපය ද ු කථවරැ ර්වනධම නපනධ
උවපකථධ්ාථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය උපද්ො ර්වනධමට ද්, උපනධ උවපකථධ්ා ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය
ෙඩා ර්වනධමට ද්, විපුත්වයට පමුණ පුො ර්වනධමට ද්, ථේපණ පග කථවරැ ර්වනධමට ද්, පෙතධවනධ
ය.
වේ තුනධ තනධ අ මව ්යොනි්සෝ මනසි ොරය නේ යේ යේ ආකථාපයකථඅනධ ඒ
වය ර්ී ට පථධථද්ධි-ථමාි-උවපකථධ්ා උපනධනා ු ද්, ඒ ඒ ආකථාපය ථකථා ඒ පථධථද්ධි
ආදීනධ උපද්ො ර්වනීම ෙශවයනධ පෙතධෙන ද් මනථධකථාපය යඅ.
තෙ ද් . පරණිතා ාප වථෙුනා දෙ, 2. ථවප ථෘතු වථෙුනා දෙ, 3. ථවප ඉිශයේ
වථෙුනා දෙ, 4. ථම ෙ කථාය - ොඞ්-මනශ පරවය ර් ඇතඅ දෙ, 3. කථධවධශ පිශො ඇතඅ
වනාථනධථුනධ පුද්ධර්නයධ ර්පව කථපන දෙ, 6. කථධවධශ පිශො නවතඅ ථනධථුනධ පුද්ධර්යනධ
වථේනා දෙ, 7. පථධථද්ධි ථේවදාජ්ඣඞ්ර්වය අ නවමී ර්අය අද් ථධ ඇතඅ දෙ යන ථපධත
ෝමගවය ප්ස්සද්ධි සම්ෙොජ්ෙඞ්ගය උප්දවො ගැන්මට කථපවණ පු ෙනධනා . . අෝය්ාතධමිකථ
දා අප ෙථධතුනධවර්ධ විථද් දෙ, 2. පඨවි කථථඅණ පාදිය  චිතධතකථර්ධර්තා නඅමිතීනධ අ ද්ෂ දෙ, 3.
ථද්ධෝාදිය  ඉන්රඅයයනධ ථමකථප ර්නධනා දෙ, 4. ථුර්ථු කථාවය අ ථඅතට නඅර්ර කථපන දෙ, 3.
ථුර්ථු කථාවය අ ථඅතට අනුද වද්න දෙ, 6. භ ාෙනාථධොද් ප අත ථඅත ශරද්ධෝා ෙශවයනධ
1

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 882

2

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 877

Non-commertial Distribution
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථඛවේර් ෙශවයනධ ථතුටු කථපන දෙ, 7. ීනුද්ධෝේොදිය  ප අත ෙව ථඅත මනා ෙව පෙතධනා
කථධ අ එ අ උවපධෂා කථපන දෙ, 8. විෂඅපධත පුද්ධර්යනධ ර්පව කථපන දෙ, 9. ථමා අත
පුද්ධර්යනධ වථෙුනා දෙ, ප. ෝය්ාන විවම ෂ පරතය්වේෂා කථපන දෙ, . ථමාි
ථේවදාජ්ඣඞ්ර්වය අ නවමී ර්අය අද් ථධ ඇතඅ දෙ, යන එවකථාවාථධ ෝමග
සමොධිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගය උපද්ො ර්වනධමට කථපවණ පු ෙනධවනධ ය.
1. පරඅය අපරඅය ථඅයලු ථතධත්වයනධ වකථවප අ මෝය්ථධර් දෙ, 2. ාෂුපාදිය වය අ ා
පාතර චීෙපාදිය වය අ මෝය්ථධර් දෙ, 3. පරඅය අපරඅය ථතධත්වයනධ වකථවප අ ා
ාෂපාදිය  පාතර චීෙපාදිය  ථඛථධකථාප යනධ වකථවප අ මමත්වය කථපන පුද්ධර්යනධ
ර්පව කථපන දෙ, 4. ථතධත්වයනධ වකථවප අ ා ථඛථධකථාපයනධ වකථවප අ මෝය්ථධර්
පුද්ධර්යනධ වථෙුනා දෙ, 3. උවපෂා ථේවදාෝය්ාඞ්ර්වය අ නඅේන පරෙණ ප
දෙ යන වේ ප්ධා ෝමගවය උ්ප් ්ඛො සම්ෙොජ්ෙඞ්ගය උප්දවො ගැන්මට
කථපවණ පු ෙනධවනධ ය.
වමවථධ වේ ආකථාපවයනධ වේ ෝමග උපද්ො ර්නධවනධ ප්ස්සද්ධිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගොතබය
උපද්ො ර්නධවනධ නේ වේ.
සිතට නිගරහ
6. සිත සතුටු

යුතු විට නිගරහ

යුතු විට සතුටු

රන ආ ොරය යි.

රන ආ ොරය ්ම්ස් යි.

යේ විවටකථ ඒ වය ර්ාොපයාවර්ධ ථඅත නුෙණ ප වමව යීවේ මඳ දවවිනධ ව
ඒකථාර්රතා ථු්ය වනා වබීවමනධ ව ආථධොද් ප අත ෙනධවනධ ද්, ඒ විට ඒ ථඅත අමධට
ථඛවේර් ෙථධතර වමවන අ කථඅීකවමනධ ථඛවේර්යට පමුණ පුො ර්නධවනධ ය. (“යේ වේවකථ
පරශා පරවය ර් මඳ වේද් එ වේව අ වනා ථකථථධ අ පකථධ පුපවමයා ට පවචි වනා
එළෙනධනාකථධ වමනධ භ ාෙනා වතාවම ථඅතට අභ අපවචි වනා එළෙයඅ. එව යඅනධ නඅපාථධොද්
වෙයඅ. යේ වේවකථ භ ාෙනා වතාවම මනා වකථාටව විි පරතඅපනධන වනා ෙන දවවිනධ
මතු මතුවය අ විවශධමාෙ වනා වේ ද් එ ථමවය අ ඒකථාර්රතා ථු්යාවර්ධ අාභ වයනධ
චිතධතය නඅපාථධොද් වෙයඅ” යනු පවපකථුේ ථනධන යඅ.2
අ්ට සං්ව්ග වස්තු නම :- ජාතඅ, ජපා, ෙය්ාි, මපණ ප යන ථතප ා අපාය ර්කථ
ා අතීත ථඛථාප මකථ ර්කථ ා අනාර්ත ථඛථාප මකථ ර්කථ ෙතධමන අ අ ප වථෙුේ
මකථ ර්කථයඅ එවතකථඅනධ ද් දුද්ධ-ෝමග-ථඛ යන වතපවෙනධ ර්ුණ ප ථඅ අ කථඅීකවමනධ ද් ඔ ුවර්ධ
ථඅතට පරථාද් උපද්ෙනධවනධ ය.
ථඅත ථතුටු කථළ යුතු විට ථතුටු කථපන ආකථාපය යඅ.
7. සිතට උ්ප්්ක්ෂො
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රන ආ ොරය ්ම්ස්ය.
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පටුන වෙත

වමවථධ මවවනවිනධ පඅළඅපද්නා ඒ වය ර්ාොපයාවර්ධ ථඅත අීන ෙව අනුද්ධෝත ෙව
අනඅපාථධොද් ෙව ආපේමණ පවය අ ථේපරෙෘතධත ෙව ථමර් වීියට පඅළඅපනධවනධ ෙනධවනධ ද්,
එවිට ඒ ථඅතට පරර්ර (අනුද2 දීවම අ ව නඅර්ර කථඅීකවම අ ව ථතුටු දැනවීවම අ
ෙය්ාපාපයකථට ව වතවේ වනා පවමිවණ පනධවනධ ය. අථුනධ ථම ෙව යන කථධ අ පරර්ර ාදිය ය
වනා වද්න අශධෙ ථාපියකථු වමනව යඅ ද්ත යුතු යඅ.
සිතට උ්ප්්ක්ෂො

යුතු විට උ්ප්්ක්ෂො

රන ආ ොරයය යි.

ස. අසමොහිත ප්ුද්ගල ප්සුවජගනය නම :- නනමධකථරමය් පරතඅපොෙට ව ෙතධ
ෝය්ානපරතඅපතධතඅයට වනා නවඛර් වනාවයකථධ කථටයුතුෙ වයර්ණ පු විෂඅපධත ථඅතධ ඇතඅ
පුද්ධර්යනධ ර්ිශනධම ර්පව කථඅීකම ය.
ස. සමොහිත ප්ුද්ගල ්ස්වනය නම - නනමධකථරමය් පරතඅපොෙට ව ෙතධ
ෝය්ානපරතඅපතධතඅයට නවඛර් - ථමාිභ ාර්ී පුද්ධර්යනධ කථපා කථඅනධ කථ එළඹීම ය.
10. තදධිමු ්තිය නම :- ථමාිවය අ අද් ථධ ඇතඅ දෙ - ථමාියම ර්ුපව වකථාට
ඇතඅ දෙ - ථමාියට නවමී ර්තධ දෙ - ථමාියට වෙවථථඅනධ නවමී ර්තධ දෙ - ථමාියට
දප ෙව ථඅි න දෙ යඅ.
වමවථධ වේ ද්ශවිෝ අවඥපණ පා වකථෞශය්ය ථේපාද්නය කථටයුතුයඅ. . තධ
නඅමිතධවත අ එවථධ අවඥපණ පා වකථෞශය්ය ථේපාද්නය කථපනධන ුට අවඥපණ පාෙ
වවදනධවනධ ය. 2. එවථධ වකථාටව ද් ඉදිය නධ අවඥපණ පාෙ වනා ද්ධවද්ධ නේ එවතකථඅනු ර්
භ ාෙනා වය ර්ය වනා ිශනධවනධ ය. මතධවත අ ර් ෙය්ායාම කථපනධවනධ ය. ථමය්කථධ
ෙය්ායාමය වරැපඅයා පුද්ධර්වයකථධ මඳ විවශධමයකථට ව පවමිවණ පනධවනධ ය, යන වමය
ථඅර් වනා ෙනධනකථඅ. එ දවවිනධ චිතධත පරෙෘතධතාකථාපය ථකථනධනා ෙ පරාඥ වය ර්ී යළඅ යළඅ
වීයය්ග ථමත්වය වයාද්නධවනධ ය. මඳකථුර් ීනත්වයට දථධනා ථඅත නඟා ථඅටුෙනධවනධ ය.
අතය්ාප.ෝ ථඅත ෙළකථා ථම වථධ පඅ අටුෙනධවනධ ය. මධ වපානධ අ, මානඅධ වපතධවත අ,
මකථුලු ුවය අ, නවවෙ අ, වතධ නවළ අ, මීමවථඅ, ථධවෙද්ය්ාදීනධවර්ධ පවෙවතධම
අටුොවය අ ෙණ පගනා කථළ පිශදිය  ථඅත ීනත්වවයනධ ා උද්ධෝතධත්වවයනධ ථෙගකථාපවයනධ
මුද්ා ප්රතිභොගනිමිත්ත කථපා වමව යනධවනධ ය.
වේ අර්ගය දැකථධෙුණ පු ර්ාර්ා වමවථධ ය.
“එවං හි සමප්දාය තො - අප්්ප් ො

ොසල්ලං ඉමං

ප්ටිලද්්ධ නිමිත්තස්මිං - අප්්ප් ො සමප්වත්තති
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එවමප්ි ප්ටිප්න්නස්ස - ස්් සො සප්්ප්වත්තති
තථොප්ි නජ්හ ්යොගං - යොය්මථව ප් ්ි්තො
හිත්වොහි සමමො වොයොමං - වි්සසං නොම මො ්වො
අධිගචන්ඡ ප්සුත්තමප්ි - ධොන්මතං න විජ්ජති
චිත්තප්්ප්වත්ති ආ ොරං - තස්මො සල්ල ්ඛයං ෙු්ධො
සමථං විසුයස්්සව - ්යොජ්යථ ප්ුනප්්ප්ුනං
ඊස ං ප්ි ලයං යන්තං - ප්ග්ග ්්හ්ථව මොනසං
අචන්ොරද්ධං නි්ස්ධත්වො - සම්මව ප්වත්ත්ය
්ර ුමහි උප්්ප්ලද්ල - සුත්්ත නොවොය නො ියො
යථො මධු රොදීන්නං - ප්වත්ති සමප්ව ්ණිතො
ලීන උද්ධතභෝවහි - ්මෝයිත්වොන සබ්ෙ සො
එවං නිමිත්තොභිමුඛං - මොනසං ප්ටිප්ොද්ය” යි.
වම අ මධ වපානධ ආදිය ය උපමාන උපවමයාර්ග ථඛථන්ද්නය වමවථධ ද්ත යුතු. අති
දක්ෂ මීමවථධථා අථෙධ පවවකථ අ මධ පඅපුවණ පධ යයඅ අථා තඅයුණ පු වේර්වයනධ ර්මනධ
කථපනධවනධ ඒ ෙෘෂය ඉකථධම පඅයාථප වකථාටව යළඅතධ වීක එනධවනධ වවඥණ පු ෙර්ුළ කථධ අ
එ අ ථේපරාපධත ෙනධවනධ ය. ම පඅපුණ පු ඇථඅධව අ වවඥණ පු ථුපථ ය. පථු ෙව ොතාදිය වයනධ
එය ර්අඅ ී ෙවවටයඅ. එවිට එ අ එළවඹන මීමවථධථාට ථුපථ මධ වවඥණ පු වනා වවදයඅ.
අදක්ෂ මීමවථධථා මඳ වේර්වයනධ ර්මනධ කථපනධවනධ මධ වවඥණ පු ෙවීක ර්අය කථධ අ මව
එළවඹනධවනධ ය. අතඅ ද්ෂතධ වනා ෙ අද්ෂතධ වනා ෙ සම දක්ෂ මී මවථඅ ෙනා අ ථම
වේර්වයනධ ර්මනධ කථපනධවනධ ථුෙවථධ මධ වර්ාමුෙ කථපා එළඹව ිශථඅවයන තාකථධ මධ
වවඥණ පු උකථා වර්න මී ෙද් ථාො මෝුපථය ෙළඳනධවනධ ය.
පවනධ තළඅවය අ තුද ම වනධ මධ වපතධවත අ ශඅපාවෙෝා දිය  ශථධතර කථමග උර්නධනා
ශය් නෙද්ය් ශඅමය්යනධ අතුවපනධ ඉතා ද්ෂ තවනවතධවතධ ශී රෙව ශථධතරය ව ළා ීවමනධ
ම වනධ වපතධත වද්කථඩ වකථාටව ව පා නධවනධ ය. දිය වය අ ව ර්ා නධවනධ ය.
අද්ෂ තවනවතධවතධ වපතධත කථවපීවයධ වද් දිය වය අ ර්වී වයධ වද් යන ය වයනධ ථවතඅනධ
ථධපශග කථපනධනට ද් අවපාව ාථතධ ෙනධවනධ ය. අතඅ ද්ෂතධ වනාෙ අද්ෂතධ වනාෙ ථම
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ද්ෂ ශඅමය් ෙනා අ ථම පරවයාර්වයනධ වපතධවත අ ථවතධ පද් ද්කථධො ශඅධප පු ුණ පු වකථාටව
වර්නව එදඳු ශථධතර කථමගවය අ ෙවඩ වකථාටව ාභ  දනධවනධ ය.
“යවමකථධ දඹ ථතපකථධ ථා මකථුළු ුයකථධ වර්නාවයධ නේ ව ධ ථාපද් ථකථධ කථ ෙණ පු
දනධවනධ ය” යඅ පජු කථී කථධ අ අතඅ ද්ෂ පුපවමවයකථධ වේර්වයනධ මකථුළු
යනධවනධ ඒ
ඒ තවන ථඅඳැනධවනධ ය. අද්ෂ පුපවම කථවවඩයඅ යන ය වයනධ අතඅනධ අධනධනට ද්
අවපාව ාථතධ ෙනධවනධ ය. ථම ද්ෂ පුපවම ෙනා අ වකථළෙප පටනධ වර්නව ථම
පරවය ර්වයනධ ද්ණ පධඩවයකථ වෙළා වර්නෙුතධ දී ාභ ය දනධවනධ ය.
අතඅ ද්ෂ නඅයමුො දෙතධ ොතවය අ පවෙ පුපා පෙන ර්නධෙනධවනධ නවෙ වනා
වද්ථට පමුණ පුෙනධවනධ ය. අද්ෂ නඅයමුො මන්ද්ොතවය අ පවෙ නඟා නවෙ එ තවනම
තදනධවනධ ය. ථම ද්ෂ නඅයමු ෙනා අ මන්ද්ොතවය අ පවෙ පුපා දෙතධ ොතවය අ අඩ
පවෙ ඇද් ථුෙවථධ ිශථඅ තවනට පවමිවණ පනධවනධ ය.
“යවමකථධ වතධ වනා ඉ අපවො දටය පඅවපේවේ නේ ව ධ ාභ  දනධවනධ ය”යඅ
ආාායය්ගයකථු අතෙවථධථනට කථී කථධ අ අතඅ ද්ෂ තවනවතධවතධ වේර්වයනධ පුපෙමිනධ වත
ඉ අපවෙනධවනධ ය. අද්ෂ තවනවතධවතධ වතධ ඉ අවපයඅ යන ය වයනධ ෙතධ කථපනධනට ද්
අවපාව ාථතධ ෙනධවනධ ය. ථම ද්ෂ ෙනා අ ථම පරවයාර්වයනධ වතධ පුපො ාභ 
දනධවනධ ය.
එ වමනධම ඇතවේ වය ර්ාොපවයකථධ “පරතඅභ ාර් නඅමිතධත උපනධ කථධ අ ෙ ා
අවඥපණ පාෙට පවමිවණ පනධවනමි”යඅ වීයය්ගය දැි  කථපයඅ. ඔ ුවර්ධ ථඅත අතය්ාප.ෝ වීයය්ග ඇතඅ
දවවිනධ උද්ධෝචාවය අ වනා ථනධථුනධ දවෙ අ ෙවීකවමනධ අවඥපණ පාෙ වද ර්නධනට අථමර්ග
වෙයඅ. ඇතවේ වය ර්ාොපවයකථධ අතය්ාප.ෝ වීයය්ගවය අ වොථධ දැකථ “මට දැනධ අවඥපණ පවයනධ
කථෙප පරවය ජන දැ යඅ වීයය්ගය පඅිශව ළ යඅ. ඉතා වකථුළුණ පු වීයය්ග ඇතඅ දවවිනධ එවිට ඔ ු
වර්ධ ථඅත කථුථීත දවේ අ ෙවවටයඅ. ව ධ ද් අවඥපණ පා දනධනට අථමර්ග වේ. යවමකථධ ෙනා අ
මඳකථුර් ීන ෙ ථඅත ීන භ ාෙවයනධ ද් උද්ධෝත ෙ ථඅත උද්ධෝත භ ාෙවයනධ ද්, මුො ථම
පරවය ර්වයනධ නඅමිතධතා භ අමු් වකථාටව වමව යා ද් ව ධ අවඥපණ පායට පවමිවණ පනධවනධ ය.
එ දනධද්කථු විය යුතු.
“්ර ුමහි උප්්ප්ලද්ල-සුත්්ත නොවොය නො ියො
යථො මධු රොදීන්නං-ප්වත්ති සමප්ව ්ණිතො
ලීන උද්ධත භෝවහි-්මෝයිත්වොන සබ්ේසො
එවං නිමිත්තොභිමුඛං-මොනසං ප්ටිප්ොද්ය” යි
කථඅයන ද්ධවද්ධ වේ අර්ගය ථඳ ා ය.
Non-commertial Distribution
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වමවථධ විිශය ථම වය ජන ෙශවයනධ නඅමිතධතාභ අමු් වකථාටව ථඅත වයාද්න ඒ
වය ර්ාොපයාට “දැනධ අවඥපණ පා උපදිය තඅ”යඅ භ ෙඞ්ර්ුපවචඡද් ෙව ඉකථධය තඅ “පඨවි පඨවි” යඅ
භ ාෙනානුවය ර් ෙශවයනධ එළඹ ථඅි  ඒ පඨවි කථථඅණ පය ම අපමුණ පු වකථාටව
මවනාද්වාපාෙජගනය උපද්වනධ ය. ඉකථධය තඅ ඒ පඨවි කථථඅණ පය ම අපමුණ පු වකථාටව ජෙන
ථතවපකථධ ව පවථකථධ දිය වෙනධවනධ ය. ඒ ජේන අතුවපනධ වකථළෙප ජෙනය පපපාොප
ය. මුධ ජේන තුන-ව ථතප කථාමාොප ය. ඒ ජේන අ විතකථධකථ විාාප-පීතඅ-ථු්එකථර්ධර්තා යන නාතථඅකථ පරකථෘතඅ කථාමාොප චිතධතයනධ අ විතකථධකථාදීනධට ෙඩා අතඅශය
දෙතධ ය යඅ ද්ත යුතු. යට දැකථධෙුණ පු කථාමාොප ජෙනධ අවඥපණ පාෙට පිශකථමග දවවිනධ ද්
ප්සු මගය යඅ ද්, ර්රාම-නර්පයනධට ආථනධන පරවද්ධශය ර්ාමපාාපය නර්පපපාාපය යඅ
කථඅයනධනා වථධ අවඥපණ පාෙට ආථනධන දවවිනධ ව ථමීපවය අ වථඅවපන දවවිනධ උපාාපය
යඅද්, පෙගවය අ ෙ පිශකථමගයනධට ව
මතු අවඥපණ පාෙට ව
අනුවාේ ෙන දවවිනධ
අනු්ලොමය යඅ ද්, එ අම අනධතඅම ජෙනය පිශතධත වර් තරය මඩනා දවවිනධ ා ම ර්ධර්ත
වර්ාතරය ෙඩනා දවවිනධ ්ගෝතරභූය යඅ ද් කථඅයනු වව.. (ජෙනධ පවථකථධ දිය වේ නේ
පළමුෙන වද්ෙන තුනධෙන ජේන එකථකථධ එකථකථධ පිශකථමග - උපාාප - අනුවාම නම.
ථතප ෙන ජෙනය වර් තරභ ු නම. පථධෙන ජෙනය අර්ඥප් ො‘යඅ. ජෙනධ ථතවපකථධ දිය වේ
නේ පළමු ෙන වද්ෙන ජෙනධ එකථකථධ එකථකථධ ම උපාාප අනුවාම නම. තුනධ ෙවනධන
වර් තරභ ූ ය. ථතප ෙවනධන අවඥපණ පා යඅ.2 අවිවශධමවයනධ ථඅයධට පිශකථමගාදිය  නේ වදුණ පු
ව යඅනධ යට කථී කථරමය ර්ෘ අත ර්ර ණ ප ෙශවයනඅ. අර් අත ර් ණ ප ෙශවයනධ ර්නුතධ ව ාතධ
පඛාකථනයවය අ පළමුෙන ජෙනය පිශකථමග නමි. වද්ෙවනධන උපාාප නමි. වතෙවනධන
අනුවාම නමි. ථතප ෙවනධන වර්ාතරභ ු නමි. පථධෙවනධන අවඥපණ පා යඅ. ාතුමධකථ නයවය අ
පළමුෙවනධන උපාාප ය. වම අ පිශකථමග නවත.2 වද්ෙවනධන අනුවාමය. වතෙවනධන
වර් තරභ ු ය. ථතපෙවනධන අවඥපණ පා යඅ. වතෙවනධන වර්ාතරභ ු ය. ථතප ෙවනධන අවඥපණ පා
යඅ. අවඥපණ පා ෙනධවනධ ථතප ෙන ජෙනය ව පථධෙන ජෙනය මව යඅ. එයඅනධ ථතප
ෙවනධන අවඥපණ පා ෙනධවනධ ෂඅපරාභ අඥ යනධවර්ධ ෙශවයනඅ. පථධෙවනධන අවඥපණ පා ෙනධවනධ
ද්න්ෝාභ අඥ යනධවර්ධ ෙශවයනඅ. එයඅනධ ඔද ජෙනධ පතනය වේ. භ ොඞ්ර්යට ොපය වෙයඅ.
(“භ ොඞ්ර්ාථනධන දවවිනධ මව පීකෂීණ ප ජෙන ව යඅනධ ව නධනකථධ ු වමනධ වෙයඅ වථධ යඅ”
යනු පවපකථුේ ථනධන යඅ.2
මතොන්තර්ය ්
“ප්ුසුමො ප්ුසුමො ුසලො ධමමො ප්චනිමොනං ප්චනිමොනං ුසලොනං ධමමොනං
ආ්සවන ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 පළමු පළමු කථුශ ෝමගවය පථු පථු කථුශ ෝමගයනධට
ආවථෙන පරතය්වයනධ පරතය්ය වෙතඅ’යඅ ප්ට්ඨොන්යහි ෙොළ දවවිනධ ආවථධෙන පරතය්ය
වබීවමනධ පථු පථු ෝමග දෙතධ වේ. එ එදවවිනධ ථෙවනධවන අ ද්, ථතධෙවනධවන අ ද්
1
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අර්ඥප් ො ෙනධවනධ යයඅ ආභ අෝේමිකථ ්ගෝදත්ත ථධර්විපයනධෙ නධවථධ කථඅයන වථධකථ. එය
ථතර-ථතරානුවාම ආාායය්ගොද්යනධ ා වනා ථවථවඳන දවවිනධ ථධෙකථීය මතඅ මාතරවයකථව
යඅ අටුොාාීකනධ විථඅනධ පරතඅවෂධප කථපන දිය . අවඥපණ පා ෙනධවනධ ථතපෙන පථධෙන
ජෙනධ අම ය. භ ෙඞ්ර්ාථනධන දවවිනධ එයඅනධ .වද අ ජෙනධ ුණ පුවයධ නේ වෙයඅ යනු අටුො
මත යඅ. වමවථධ විාාපණ පය වකථාට මව කථඅය දවවිනධ අටුො මතය පරතඅවෂධප කථළ වකථඅ
වනා වේ.
ඒ එවථධ මව යඅ :- ිනධනතටාභ අමු් ෙව දිය වෙන පුපවමවයකථධ ඒ තට
පයය්ගයනධතවය අ පය තදා ථඅට ර්නධනට අථමර්ග ෙව තටයට ම ෙවවටනධනා වථධ
භ ොඞ්ර්යට ආථනධන දවවිනධ ථෙවනධවන අ ව ථතධෙවනධවන අ වනා ෙව ථතපෙවනධවන අ
ව
පථධෙවනධවන අ ම අවඥපණ පා ෙනධවනධ යයඅ ද්ත යුතු. ඒ අවඥපණ පා ෙනා අ ඒකථ
චිතධතෂණිකථ ම ය.
අද්ධෝාන පිශචවේද් ප අත තවනධ අවඥපණ පා පමණ පකථධ වනා වේ. ථපධතථධර්ානවයකථ
කථාපිශචවේද් නවත. කථෙප ථපධතථධර්ානවයකථ ද් . පරර්ම අවඥපණ පා, 2. වෞකථඅකථ අභ අශා,
3. ථතප මාර්ග, 4. මාර්ගානධතපඵල, 3. පපපාපපපභ ෙවය අ භ ොඞ්ය ථඞ්්ය්ාත ෝය්ාන, 6.
නඅවපාෝථමාපතධතඅයට ව ධතු ෙ වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන, 7. නඅවප ෝවයනධ
නවවර්නධනුවර්ධ ඵල ථමාපතධතඅ-යන ථපධත ථධර්ානවය අ ය.
වම අ ථතප ෙවනධනට දැකථධෙුණ පු මාර්ගානනධතප ඵල ථඅතධ තුනකථඅනධ මතු වනා
ෙනධවනධ
ය.
ථෙවනධනට
දැකථධෙුණ පු
නඅවප ෝ
ථමාපතධතඅයට
ව ධතු
ෙ
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ථඅතධ වද්වකථකථඅනධ මතු වනා ෙනධවනධ ය. පථධෙවනධනට
දැකථධෙුණ පු පපපා‘පපප භ ෙවය අ භ ොඞ්ර් ථඞ්්ය්ාත ෝය්ාන චිතධතයනධවර්ධ පරමාණ පවයකථධ
නවත. වථථු ථතප තනධ අ ම ඇතධවතධ එකථ චිතධතෂණ පවයකථඅ වමවථධ අවඥපණ පා එකථ
චිතධතෂණිකථ දෙ ද්ත යුතු.
අවඥපණ පාෙට අනතුපව ෙව භ ොඞ්ර් පාත වේ. ඉකථධය තඅ භ ොඞ්ර් ථඅඳි ෝය්ාන
පරතය්වේෂා පඅණිථ මවනාද්ධොපාෙජිනය උපදී. ඉකථධය තඅ ෝය්ාන පරතය්වේෂා කථපනධවනධ
ය. වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ාොපයා “විවිචන්්ව ෝමහි විවිචන් අ ුස්ලහි ධම්මහි
සවිත ් ං සවි්ොරං වි්ව ජං ප්ීතිසුඛං ප්ඨමජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”1 යඅ ෙොළ
පිශදිය  කථාමයනධවර්නධ වෙනධ ෙව මව අකථුශ ෝමගවයනධවර්නධ වෙනධ ෙව මව විතකථග ථ අත
විාාප ථ අත විවිකථවයනධ වනාව ාතධ විවේකථවය අ උපනධ පරීතඅ ථු් ඇතඅ පරර්ම ෝය්ානය
උපද්ො ොථය කථපනධවනධ ය. වමයඅනධ ඒ වය ර්ී විථඅනධ අඞ්ර් ප්ධාකථයකථඅනධ විනඅවඥමුකථධත
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ෙ අඞ්ර් ප්ධාකථයකථඅනධ ථමනධවිත ෙ තරඅවිෝ කථය්ාණ පවයනධ ා ද්ශ ෂණ පවයනධ යුකථධත
ප්ඨවි සි ප්රථම ධය්ොනය දන ද්ධවද්ධ යයඅ කථී නඅයා ද්ත යුතු.
ප්රථම ධය්ොන විභොගය
පරර්ම ෝය්ාන ථධෙභ ාෙය පරකථාශ කථවරැ ද්කථධෙන “විවිචන්්් ෝමහි විවිචන්
අ ුස්ලහි ධම්මහි” යනාදිය  වද්ධශනාවය අ “විවිචන්්ව ෝමහි” යනධවන අ අර්ගය
‘කථාමවයනධ වෙනධ ෙව පර ාණ ප ෙශවයනධ කථාමවයනධ ඉෙතධ ෙව’ යනු යඅ. වම අ “එෙ” යන
නඅපාතය නඅයමාර්ග යඅ. එය නඅයමාර්ග දවවිනධ පරර්ම ෝය්ානයට පවමිණ ප ෙථන ථමවය අ
අවිද්ය්මාන ෙ ද් කථාම එයට විපවද්ධ දෙ ද්, කථාම පිශතය්ාර්වයනධ ම එයට පවමිවණ පන
දෙ ද් ද්කථධෙනධවනධ යඅ. තෙද් පව වදිය අ තපතධව ත අන්ෝකථාපය ඇතඅ කථධ අ ප නධ
ආව කථය වනා පෙතධනා වථධ යේ කථාම වකථවනකථුනධ ඇතඅ කථධ අ වේ පරර්ම ෝය්ානය
වනා පෙතධවනධ ද්, ඒ කථාමවය වේ පරර්ම ෝය්ානයට පරතඅපෂවය ය. වමවතප
වරැපීවමනධ එවතපට පවමිණීම වථධ ඒ කථාම පිශතය්ාර්වයනධ ම වේ පරර්ම ෝය්ානයට
පවමිණීම ෙනධවනධ ය, යන නඅයමය වේ “ඒෙ” ශ.ද්වයනධ ඟෙනධවනධ යයඅ ද්ත යුතු.
වම අා පරශධනවයකථඅ. ඒෙ ශ.ද්ය උතධතපපද්වය අ ද් වනා ද්කථධො කථුමකථධ ව යඅනධ
පෙගපද්වය අ පමණ පකථධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ද්, කථඅම අකථුශ ෝමගයනධවර්නධ වනා වෙනධෙව ද්
ෝය්ාන උපද්ො විථඅය වකථඅ ද්
එවථධ වනාථඅතඅය යුතු. කථාම නඅථධථපණ ප ව යඅනධ ම එය පරර්ම පද්වය අ වයාද්න
දී. ෝය්ාන ෙනා අ ථඅයලු කථාම භ ෙයනධවර්ධ ථමතඅකථරමණ පයට පරතඅපතධතඅ දවවිනධ ද්, කථධවධශ
කථාමයට පරතඅපෂ දවවිනධ ද්, කථාමයනධවර්ධ ම නඅථධථපණ පය යඅ. “ ොමොන්මතං නිස්සර ං
යතබදං ්න ්ඛමමං”1 යි. ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ ද් ෙොළ වථධකථ. ‘වනකථධ්ේමය යන
යවමකථධ වේ ද් එය කථාමයනධවර්ධ නඅථධථපණ පය ය’ යනු එ අ අර්ග යඅ. වම අ වනකථධ්ේම නේ
ෝය්ාන ය. (වමයඅනධ ෙය්ාපාද්යට විපවද්ධ නමතරඅය වමනධ ද්, වි අඛථාෙට විපවද්ධ කථපවණ පාෙ
වමනධ ද් ෝය්ානයට කථාමපාර්ය ඉඳුපා විපවද්ධ ය යඅ කථී නඅයා ද්ත යුතු2
තෙ ද් “ඉ්ධව භි ්ඛ්ව සම් ො ඉධුපති්යො සම් ො”2 යනාදිය  වද්ධශනා
පාළඅවය අ වමනධ වම අ ර් උතධතප පද්වය අතධ “ඒෙ” ශ.ද්ය වයාො කථඅය යුතු.
කථාමයනධවර්නධ පමණ පකථධ වනාවේ. අනය් නීෙපණ ප ථඛ්ය්ාත අකථුශයනධවර්නධ ද් වනා
වෙනධ ෙව ෝය්ාන උපද්ො ෙථනධනට වනා වකථ. එව යඅනධ “විවිචන්්ව ෝමහි
විවිචන්්ව අ ුස්ලහි ධම්මහි” යඅ වද්පද්වය අ ම “ඒෙ” ශ.ද්ය වයාො ර්ත යුතුයඅ. එවිට

1

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 68

2

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 68
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කථාමයනධවර්නධ වෙනධෙවම අකථුශ ෝමගයනධවර්නධ වෙනධ ෙවම යන අර්ගය වව..
(ම වණ පනඅ, වථ ොනධ ම ණ ප ද් වේ ශාථනවය අ ම ය. වද්ෙන ථකථෘොර්ාමි ම ණ ප ද් වේ
ශාථනවය අ ම ය යනු “ඉ්ධව භි ්ඛ්ව සම් ො” යනාදිය  පාඨවය අ අර්ග යඅ.2
වේ වද්පද්වය අ දැකථධෙුණ පු විවිචන් යන ථාෝාපණ ප ොනවයනධ තද්ඞ්ර්විවේකථවිමධකථේභ නවිවේකථ-ථමුචවේද්විවේකථ ද්, චිතධතවිවේකථ-කථායවිවේකථ-උපිවිවේකථ යන
තරීවිෝවිවේකථ ද් යන ථඅයලු විවේකථවය ථඛර්ර වෙතඅ. එතකථුර් ෙුෙතධ වේ ෝය්ාන කථර්ෘවය අ
කථාය විවේකථ චිතධතවිවේකථ - විමධකථේභ නවිවේකථ යන තරඅවිෝ විවේකථ පමණ පකථධ ඇතුළතධ
ෙන දෙ ද්ත යුතු යඅ.
කථාවම අ යන වේ පද්වයනධ “ ත්ම වත්ථු ොමො මනොප්ියො රිප්ො”1 ෙථධතුකථාම
කථෙවවඥද් මන ෙඩන පපප” යනාදීනධ නි්දගශ ප්ො ි්යහි දැකථධෙුණ පු ෙථධතුකථාම ද්
“ඡ්න්දා ෝමො රෝගො ෝමො ඡන්දරෝගො ෝමො සඞ් ප්්්ප්ො ෝමො රෝගො
ෝමො සඞ් ප්්ප්රෝගො ෝමො ඉ්ම වුචන්න්ති ොමො”2 යනාදීනධ නි්දගශ්යහි ා
විභඞ්ග්යහි දැකථධෙුණ පු කථධවධශකථාම ද් යන ථඅයධ ථඞ්ර්ර ෙන දෙ ද්ත යුතු. “ඡන්ද්ය
කථාමය පාර්ය කථාමය, ඡන්ද්පාර්ය කථාමය, ථඞ්කථධපය කථාමය, පාර්ය කථාමය, ථඞ්කථධප
පාර්ය කථාමය, වමා ු කථාමවය යඅ කථඅයනු වවදතධ යනු පාළඅවය අ අර්ග යඅ.
(පරාර්ගනාකථාපවයනධ පරෙෘතධත ෙ ර්ෙග ව භ ය ඡන්ද්නාර්ගවයනධ ඡන්ද නේ ෙවයධ කථවමතඅ
ෙන අර්ගනයනධ ොම නේ ේ. වථථධවථ අ ර් වමවම නය යඅ එයට ෙඩා දෙතධ වාභ ය
ප්ධජනාර්ගවයනධ පාර් නේ වේ. එයට ෙඩා දෙතධ ද ු පාර්ය ඡන්දාරොග නේ වේ.
නඅමිතධතානු්ය්ධජනයනධවර්ධ ථඞ්කථධපයට ව ධතු ෙ ව භ ය සඞ් ල්ප්රොග නමි. එය
ෙඩා දෙතධ ෙවයධ ප්ධජනාර්ගවයනධ රොග නේ වේ. ථඞ්කථධප ෙශවයනධ පරෙෘතධත
වෙවථථඅනධ දෙතධ ෙ ව භ ය සඞ් ල්ප්රොග නේ වේ යනු පවපකථුේදා ථනධන ය.2
වමවථධ ර්තධ කථධ අ “විවිචන්්ව ෝමහි” යනධවනනධ “ෙථධතුකථාමවයනධ වේන ෙව
මව” යන අර්ගය වව.. එයඅනධ කථාය විවේකථය කථඅයවේ. “විවිචන් අ ුස්ලහි ධම්මහි”
යනධවනනධ “ ්්ල්ශ කථාමවයනධ ා ථඅයලු අකථුශවයනධ වෙනධ ෙව මව” යන අර්ගය වව..
එයඅනධ චිතධත විවේකථය කථඅයවේ. පළමු දැකථධෙුණ පු ෙථධතුකථාම විවේකථ ොනවයනධ කථාම ථු්
වරැපීම ද්, වද්ෙුන දැකථධෙුණ පු කථධවධශ කථාම විවේකථ ොනවයනධ ෝය්ාන ථු් වදව ර්වනධමද්
පරකථාශ විණි.

1

නඅ: ප: කථාමථුතධත 1

2

වි: ප: ඣනවි 194
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වමවථධ ෙථධතු කථාම - කථධවධශ කථාම විවේකථය කථඅයවෙන ව යඅනධ ම වේ වද්පද්
අතුවපනධ පළමු ෙවනධවනනධ තෘමධණ පාදිය  ථඛකථධවධවශාතධපතධතඅයට ව ධතු ෙ ෙථධතු ර්පව කථඅීකම
ද්, වද්ෙවනධවනනධ ඒ ථඛකථධවධශ ර්පව කථඅීකමද්, එවථධ ම පළමු ෙවනධවනනධ ව  භ ාෙ
ව ධතු ර්පව කථඅීකම ද්, වද්ෙවනධවනනධ දා භ ාෙ ර්පව කථඅීකම ද්, පළමුෙවනධවනනධ කථාම
ර්ුණ පාිර්මයට ව ධතු ෙ පරාණ ප ාතාදිය ය අශුද්ධෝ පරවය ර් ෙන දවවිනධ එයඅනධ වෙනධවීේ
ථඛ්ය්ාත පරවය ර් ශුද්ධිය ද්, වද්ෙවනධවනනධ තෘමධණ පා ථඛකථධවධශ විවශ ෝනවයනධ ා
විෙපනඅශරය ෝය්ාන ථඛෙෝගනවයනධ ෙන ආශය වපාමණ පය ද්, පරකථාශ කථපන ද්ධවද්ධ යයඅ
ද්ත යුතු. “ ෝමහි” යඅ ෙොළ කථාම අතුවපනධ ෙථධතු කථාම පෂවය අ කථරමය වමවථධ ය.
කථධවධශකථාම පෂවය අ ඡන්ද්, පාර්, කථාමාථෙ, කථාමපාර් ථඛවයාජන, පපපතෘමධණ පා
යනාදිය  වනාවයකථධ වභ ධද් ඇතඅ කථාමචඡන්ද්ය කථාමයයඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ ය. ව ධද් අකථුථවය අ
ථඛර්ර ෙන නමුර් “තත්ථ ත්ම ොමො ඡ්න්දා ෝමො”1 යනාදීනධ විභ ඞ්ර්වය අ ෝය්ානයට
පරතඅපෂ ෙන දවවිනධ අකථුශ ථාමානය්වයනධ වනා වර්නව වෙනධ වකථාටව ථධෙපපපවයනධ
ද්කථධෙන දිය . කථධවධශ කථාම ව යඅනධ පෙග පද්වය අ ව අකථුශ පයය්ගාපනධත දවවිනධ
වද්වෙනඅ පද්වය අ ව ෙොපන ද්ධවද්ධ යයඅ ද් කථඅය යුතු. ඒ කථාමය වනාවයකථධ වභ ධද් ඇතඅ
දවවිනධ “කථාමථධමා”යඅ ඒකථ ොනවයනධ වනා ද්කථධො “කථාවම අ”යඅ ද ුොනවයනධ දැකථධෙ .
දිය ට්ඨි-මානාදිය  ෙ වථථු අකථුථ ඇත ද්, විභ ඞ්ර්වය අ “තත්ථ ත්ම අ ුසලො ධමමො
ොමචනඡ්න්දා”2 යනාදීනධ නීෙපණ ප ම අකථුථ ෙශවයනධ ද්කථධෙන දී. ෝය්ානාඞ්ර්යනධ
තමනධට විපවද්ධ ෙෙනධට පරතඅපෂ දෙ දැකථධවීේ ෙශවයනඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ :- නීෙපණ පවය ෝය්ානාඞ්ර්යනධට පරතඅපෂවය ය. ෝය්ානාඞ්ර්
විථඅනධ නීෙපණ ප ෙනථනු වව..
කථඅයන ද් මවයඅ - වපටකථවය අ - “සමොධි ොමචනඡන්දස්ස ප්ටිප් ්්ඛොඉ ප්ීති
වය්ොප්ොදස්සඉ වීත ්් ො ීන මිද්ධස්සඉ සුඛං උද්ධචන්- ු ් ුචන්ස්සඉ වි්ෝරො
විචි ිචනඡොය”යි ‘ථමාි ථඛ්ය්ාත ඒකථර්ධර්තාෙ කථාමචඡන්ද්යට පරීතඅය ෙය්ාපාද්යට ද්
විතකථගය ථීන මිද්ධෝයට ද්, ථු්ය උද්ධෝචා-කථුකථධකථුචායට ද්, විාාපය විචිකථඅචඡාෙට ද්
විපවද්ධෝය, යනු එ අ අර්ග යඅ.
වමවථධ වේ “විවිචන්්ව ෝමහි විවිචන් අ ුස්ලහි ධම්මහි”3 යන වද්පද්
අතුවපනධ “විවිචන්්ව ෝමහි” යන පද්වයනධ කථාමචඡන්ද්යාවර්ධ විමධකථේභ න විවේකථය
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ද්, “විවිචන් අ ුස්ලහි ධම්මහි” යන පද්වයනධ ප්ධානීෙපණ පයනධවර්ධම විමධකථේභ න
විවේකථය ද් කථඅයවිණි.
තෙ ද් අර් අත ර් ණ ප ෙශවයනධ ර්තව ාතධ (අර් අත ර් ණ ප නධම මු වපවද්නධ
වනාර්තධ වද්ධ පථු වපවද්නධ ර්වනධමයඅ2 පළමු ෙන “විවිචන්්ව ෝමහි” යන පද්වයනධ
කථාමචඡන්ද් නීෙපණ පයාවර්ධ ද්, වද්ෙන “විවිචන් අ ුස්ලහි ධම්මහි” යන පද්වයනධ
කථාමචඡන්ද්ය වරැ ෙය්ාපාොදිය  වථථු ථතප නීෙපණ පයනධවර්ධ ද්, විමධකථේභ න විවෙකථය කථඅයන
ද්ධවද්ධ ය. එවථධම පළමු වපවද්නධ තරඅවිෝ අකථුශ ම අතුවප අ ප්ධාකථාම ර්ුණ ප වභ ධද්
විමයකථ ව භ යාවර්ධ ද්, වද්ෙන වපවද්නධ ආ ාත ෙථධතු වභ ධොදිය  විමයකථ ද්ධවේම
වම යනධවර්ධ ද්, එවථධ ම ඕ අතුවප අ පළමු වපවද්නධ කථාවමා යාවර්ධ ද්, වද්ෙන
වපවද්නධ භ ොදිය  වථථු තරඅවිෝ ඕ යනධවර්ධ ද්, වය ර් අතුවප අ පළමු වපවද්නධ කථාම
වය ර්යාවර්ධ ද්, වද්ෙන වපවද්නධ භ ොදිය  වථථු තරඅවිෝ වය ර්යනධවර්ධ ද්, ආථෙ අතුවප අ
පළමු වපවද්නධ කථාමාථෙයාවර්ධ ද්, වද්ෙන වපවද්නධ භ ොදිය  වථථු තරඅවිෝ ආථෙයනධවර්ධ ද්,
උපාොන අතුවප අ පළමු වපවද්නධ කථාමුපාොනයාවර්ධ ද්, වද්ෙන වපවද්නධ දිය ට්ඨඨාදිය  වථථු
තරඅවිෝ උපාොනයනධවර්ධ ද්, කථායර්රන්ර් අතුවප අ පළමු වපවද්නධ අභ අජ්ඣා කථාය ර්රන්ර්යාවර්ධ
ද්, වද්ෙන වපවද්නධ ෙය්ාපාොදිය  වථථු තරඅවිෝ කථාය ර්රන්ර්යනධවර්ධද්, ථඛවය ජන අතුවපනධ
පළමු වපවද්නධ කථාම පාර් ථඛවයාජනයාවර්ධ ද්, වද්වෙන වපවද්නධ වථථු පපපපාර්ාදිය 
නෙවිෝ ථඛවය ජනයනධවර්ධ ද්, භ ෙ ම අතුවප අ පළමු වපවද්නධ තෘමධණ පාෙවර්ධ ා තතධ
ථේපරයුකථධතයනධවර්ධ ද්, වද්වෙන වපවද්නධ අවිද්ය්ාෙවර්ධ ා තතධ ථේපරයුකථධතයනධවර්ධ ද්,
අකථුථ ථඅතධ අතුවප අ පළමු වපවද්නධ ව භ  ථේපරයුකථධත අමධටවිෝ අකථුථ චිතධතයනධවර්ධ
ද්, වද්ෙන වපවද්නධ වද් ම = වම ථේපරයුකථධත වථථු ාතුවඥවිෝ අකථුථ චිතධතයනධවර්ධ ද්
විමධකථේභ න විවේකථය කථඅයන දැ යඅ ද්ත යුතු යඅ.
“විවිචන්්ව ෝමහි විවිචන් අ ුස්ලහි ධම්මහි”
යන ්ම ප්දයන්්ග් අථග ප්ර ොශය යි.
වමවතකථඅනධ පරර්ම ෝය්ානය පඅළඅදඳ පර ාණ පාඞ්ර් ද්කථධො ඉකථධය තඅ ථේපරවයාර්ාඞ්ර්
ද්කථධෙනධනට “සවිත ් ං සවි්ොරං” යනාදිය ය ෙොවළධ ය. විතකථග ථ අත ෙ විාාප ථ අත ෙ
යනු එ අ අර්ග යඅ.
විත ග - වි්ොර විභොගය
විතකථග නේ විතකථගනය = ඌ නය ථඅත අපමුණ පට එළවීම ය. එ අ ෂණ පය ථඅත
අපමුණ පට නවඛවීම ය. පථය ආ නන පිශයා නනය ව ෙතධ ථඅත අපමුවණ ප අ පව වීකම
වෙවථථඅනධ පව වීකම ය.
ඒ එවථධ මවයඅ - විතකථගය කථපණ ප වකථාටව වය ර්ාොපයා, ථඅත විතකථධකථා ත විතකථධකථ පිශයා ත කථපනධවනධ යයඅ කථඅයනු වව.. පචාුපට්ඨඨානය අපමුණ පට ථඅත
Non-commertial Distribution
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පවමිණ පවීම ය. (විතකථගය නවතඅ වද්පථධ වි්ධාණ පවය ෙථධතු - ආේදනයනධවර්ධ
ථඛ ට්ඨටන දවයනධ ද්, ්විතීයෝය්ානාදී ු යට යට භ ාෙනා දවයනධ ද් අපමුණ පට
නවවර්තඅ යඅ ද්ත යුතු.2
වි්ොර නේ විෙපණ පය ව ෙතධ විතකථගයට ඉකථධය තඅ ෙව අපමුවණ ප අ වථඅීකම යඅ. එ අ
ෂණ පය අපමුණ ප පඅිශමද්නා දෙ ය. පථය ථ ජාත ෝමගයනධ අපමුවණ ප අ අනුවිාපණ ප
ෙශවයනධ වයාද්න දෙ යඅ. පචාුපට්ඨඨානය අපමුවණ ප අ ථඅත වනා ථඅඳීමකථධ වමනධ පෙතධනා
දෙ යඅ.
විතකථගය ා විාාපය ඇතවේ ථඅවතකථ (ථවිතකථධකථ = ථවිාාප ථඅතධ අ2 වනා වෙනධ
ෙව එකථවිටම වයවද්නධවනධ නමුර් විතකථගය විාාපයට ෙඩා ඖොිශකථ දවවිනධ ද්ස ථධෙකථීය
දවයනධ ථඅත අපමුණ පට නවවඟන ව යඅනධ විාාපයට පෙගඞ්ර්ම දවවිනධ ද්, ණ පධටාෙට
ර්වථීවේ දී ආදිය  වකථාටව නවවඟන පාෙය වමනධ චිතධතයාවර්ධ පරර්මාභ අනඅපාතය යඅ. විාාපය
ෙනා අ ථෂම භ ාෙවයනධ ා අනුථ්ධාපණ ප භ ාෙවයනධ ණ පධටාෙවර්ධ අනුපාෙය වමනධ
චිතධතයාවර්ධ අනුපරදන්ෝය යඅ.
තෙද් ානෙතධ විතකථගය ථඅත උපද්නා කථධ අ ඒ ථඅවත අ පළමු වකථාටව මව ෙන
වපාපඅයුමකථධ (වථෙුමකථධ2 දඳුය. අ ථට නවවඟනු කථවමවතඅ පෂඅයාවර්ධ පඅයාපතධ ර්වථීම
වමනවයඅ ද්ස ථුෙඳ අථා යන භ රමපයාවර්ධ පද්ධමාභ අමු්පාතය වමනව යඅ ද් ථකථනු. ශානධත
පවෙතුේ ඇතඅ විාාප ෙනා අ චිතධතයාවර්ධ අතඅශයවයනධ ම වපාපඅයුේ (වථෙුම2 නවතඅ
දෙ ය. අ වථ අ ර්මනධ ර්තධ පෂඅයාවර්ධ පඅයාපතධ විද් ීම වමනව යඅ ද්, පද්ධමාභ අමු්වය අ
පතඅත භ රමපයාවර්ධ ඒ පද්ධම මතුවය අ පිශභ රමණ පය වමනව යඅ ද් ද්ත යුතු.
ර්කථ නඅපාත අටුොවය අ වමය වමවථධ ද්කථධෙතඅ. අ වථ අ ර්මනධ ර්තධ ර්අජුඅ අණි
වද්පඅයා ථඟඅනධ ථුළඛ අෙුපා පඅයාපතධ ථඛථඅඳුො වර්න යනධනා වථධ ආපේමණ පවය අ ථඅත
අභ අනඅවප පන භ ාෙවයනධ පවෙවතධම විතකථගය යඅ. ඒ ෙනා අ එකථඟ ෙව පමුණ පු ෙනධවනධ ය.
ඒ අ අණි ථුළඛ ර්නධනා පඅණිථ පඅයාපතධ ප පමිනධ යනධනා වථධ අපමුණ පු පඅිශමදිය නා
ථධෙභ ාෙවයනධ පවෙවතධම විාාපය යඅ. ඒ ෙනා අ අපමුණ ප පඅිශමදිය නධවනධ ය යනුයඅ. (කථුඩා
අ අණියාවර්ධ පඅයා වපළීම දඳු යයඅ වපාපඅ ඇතඅ ව යඅනධ විතකථගය ඖොිශකථ දෙ කථී ු. ම
අ අණියාවර්ධ පඅයා ථනධථඅඳුො යන ර්මන දවවිනව යඅ වේර් ඇතඅ දවවිනධ විතකථගය ඖොිශකථ
වථධ කථී ු. කථුඩා අ අණියාවර්ධ පඅයා පව වීකම දඳු යයඅ මඳ වේර් ඇතඅ වථයඅනධ විාාපය
ශානධත වථධ මව කථී . ම අ අණියාවර්ධ පඅයා වපාළඹිනධ යන ර්මන වමනව යඅ මඳ වපාපඅ
ඇතඅ වථයඅනධ විාාපයාවර්ධ ශානධත වථධ මව කථී ු” යනු පවපකථුේදා ථනධනයඅ2
ර්අජුඅ අණි උපමාෙ උපාාපවය අ ෙතධ අවඥපණ පාවය අ ෙතධ ථනධතාන ෙශවයනධ
පෙතධනා කථධ අ වයවද්නධවනධ ය. වේ විතකථග = විාාපයනධවර්ධ වෙනථ පරර්ම - ද්ධවිතීය
ෝය්ානනය අ පරකථට ය. (විතකථගයාවර්ධ අභ අනඅවප පනාකථාප ථඞ්්ය්ාත විවශධමය පරර්ම
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ෝය්ානවය අ පරකථට වෙයඅ. විතකථගයාවර්ධ අභ ාෙවයනධ ප්ධාකථනයවය අ
ෝය්ානවය අ විාාපයාවර්ධ අනුමජ්ජනාකථාප විවශධමය පරකථට වේ.2

ද්ධවිතීය

තෙද් ම දවඳුණ පු වාව ා ෙළඳ එකථධ අතකථඅනධ තපවයධ වර්නව අනඅතධ අතඅනධ ථුණ පු
වතඅනධ යුතධ වාේථුඹුළුවයනධ (දුපවථුවෙනධ2 පඅිශමද්නා කථ තපවයධ ර්තධ අත දඳු ය.
විතකථග ය. පඅිශමද්නා අත දඳු ය විාාපය. එවථධ මව කථුේභ කථාපයා ද්ඬුප ිශනධ ථකථ දමො
ෙළඛකථපන කථ මවි  පඅඬ වපළා ර්තධ අත දඳු ය විතකථග ය. ඔද වමාද ථුපවෙන අත
දඳුය විාාපය. එවථධ මව වාව ා දඳුනධ ආදිය වය අ ෙට වප්ා කථපනධන ු මවද් ඔදා
වර්නව ථඅි න කථටුෙ දඳු ය අභ අනඅවප පන ෂණ ප විතකථග ය. පඅටතධ අ කථෙ ර් න කථටුෙ
දඳුය අනුමජ්ජන ෂණ ප විාාපය. වමවථධ වමදඳු විතකථගනයනධ ා විාපණ පවයනධ යුතධ
ෝය්ානය පුමධපවයනධ ා ඵලවයනධ ථපර්ණ පු ෙෘෂය වමනධ ථවිතකථධකථ - ථවිාාපය යඅ කථඅයනු
වව.. (“යේ වථධ පුමධප ශා්ාදිය  අෙයෙවයනධ විනඅවඥමුකථධත ෙව අවිද්ය්ාමානද් ෙ ෙෘෂය
ථපුමධපඵල යයඅ කථඅයනු වව. ද්, වමවථධ මව විතකථගාදිය  අඞ්ර් විනඅවඥමුකථධත ෙව අවිද්ය්මාන
ද් ෙ ෝය්ානය ථවිතකථගය ථවිාාපය යඅ ෙය්ෙ ාප කථපනු වවදයඅ ඟෙන පඅණිථ “ෙෘෂය
වමනධ” යනාදිය ය කථිතය යඅ ද්ත යුතු.” යනු පවපකථුේ ථනධන යඅ.2
විභඞ්ඟි්යහි දීන් “ඉමිනො ් විත ්් න ඉමිනො ් වි්ෝරන උ්ප්්තො ්හොති
සමු්ප්්තො”1 ‘වේ විතකථගවයනධ ද් වේ විාාපවයනධ ද් උවපත ෙවයධ වේ, ථමුවපත ෙවයධ
වේ’ යනාදිය නධ පුද්ධර්ාිමධඨාන ෙශවයනධ වමය වද්ධශනා කථපන ද්ධවද්ධ ය. එ අ ර් අර්ගය
වමදඳු ම යවයඅ ද්ත යුතු.
“වි්් ජං = වි්ව ්යන් නිප්න් ්නෝහොත් වි්ව ්යහි නිප්න්” වම අ
විවේකථ නේ නීෙවඥණ ප ප වීමය. එයඅනධ (ඒ නීෙපපණ ප ප වීවමනධ2 නඅපනධවනධ විවාකථජ
ය වනාව ාතධ විවේකථ නේ නීෙපණ පයනධවර්නධ ප ෙවයධ යව - එනේ ෝය්ාන - ථේපරයුකථධත
ෝමගපාශඅය යඅ. එ අ (-නීෙපණ පයනධවර්නධ ප ෙ ෝමගපාශඅ ථඞ්්ය්ාත විවේකථවය අ2
නඅපනධවනධ ව විවෙකථජ ය.
“ප්ීති සුඛං = ප්රීති හො සැප් ඇති”
වම අ කථාය - චිතධත පඅණ පෙනධවනධ පරීතඅ ය. (පීණ පයතීතඅ පීතඅ.2 එ අ ෂණ පය
අපපමුණ ප පරඅය ෙශනයනධ ද්කථධනා දෙ ය. පථය චිතධත කථාය පඅණ පෙන දෙ ය. වනාව ාතධ
පවතඅපන දෙ ය. (“උපනධ තවනඅනධ වකථථර්කථධ පමණ ප තවනධ ථඞ්කථරමණ පවයකථධ නවද්ධද් ආනධමජ
පපප කථඅීකවමනධ වතවේ ද් පවතඅවපනු නේ වී” යනු පවපකථුේ ථනධන යඅ.2 පචාුපට්ඨඨානය
ඔද් ෙඩනා දෙ ය.

1
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ප්රීති විභොගය
ඒ වේ පරීතඅ විභ ාර්ය ්ුද්ධදිය කථ පීතඅ, ්ණිකථ පීතඅ, ඔකථධකථනධතීකථ පීතඅ, උව.දර් පීතඅ,
එපණ ප පීතඅය යඅ ප්ධාවිෝ වේ.
වමයඅනධ ඛුද්ද ප්ීතිය - ශීකපවය අ වාමුද් ර්වනධවීේ මාතරයකථධ කථපනධනට ථමර්ග
ය. (්ුද්ධදිය කථ පීතඅ නේ කථුඩා පරීතඅය2
ක්ෂණි ප්රීතිය - ෂණ ප ෂණ පවය අ විර්අ වකථීකමකථධ වථධ ෂුර පරීතඅයටට ෙඩා
දෙතධ ෙ උපදී.
ඔ ් න්ති ප්ීතිය - මු ුර් වෙපළ පවතඅවපන මු ුර් පළ වථයඅනධ ශීකපය පඅනෙමිනධ
පවතඅරැ ය වඳයඅ. (වමය ඔකථඳවකථළඅ වකථළෙන ෂණිකථ පරීතඅයට ෙඩා දෙතධ එවකථකථඅ.2
උ්බ්ෙගප්ීතිය - එයටතධ ෙඩා දෙතධ ය. කථය උඩවර්න වර්ාථධ අ වථ අ
නඟාපඅයන පමණ පට පමුණ පුෙයඅ.
ඒ එවථධ ම ය - ප්ු ් ොගල්ල (පණ පර්2 නේ වි ාපොථී මහොතිස්ස වතපවනධ
ෙ නධවථධ පථවළාථධෙකථ වපාව ො ථෙථ එ අ නාතය් මලුෙට පවමිණ පව ථඳ එඅය දැකථ
රැවන් වැලි සි දිය ශාෙට වීක “එකථානධතවයනධ වේ වේාවය අ ථඅේ පඅිශථ ම ථපය
ෙඳිතඅ”යඅ වපප ම ා ථපවය අ පජා ර්ටු විපප ව යඅනධ දුද්ධෝාපේමණ ප උව.දර් පීතඅ උපද්ො
ථුණ පුය ම ර්වථ විථඅතුපව පනධර්ෙකථධ වථධ අ ථට නවඟී ම ථප මළුවය අ පඅ අි  වථධකථ.
එවථධ ම ගිසුහඬුමහ්ව්හරට ථමීප වත්ත ොල නේ ර්ේෙවථඅ එකථධ කථුර් අතෘෙකථධ
දෙතධ ෙ දුද්ධෝාේභ න උව.දර් පරීතඅවයනධ අ ථ නවඛර්ාය. ඒ වමවථධ ය.
ුලුපව ්ග් උද්්ව්ග ප්රීතිය
ඇයවර්ධ මේපඅවය එකථධ ද්ෙවථකථ ථෙථ දණ ප අථනු ථඳ ා වි ාපයට යනධනට
ථවපථී ‘ර්ෙණියනඅ ඔද ර්වඥභ අණීය. අවේාවය අ ඇවිදීම නුථුර්ථු ය. අපඅ ඔද ද් ථඅ අපතධ
වකථාටව දණ ප අථේ ”යඅ කථඅයා නවඟී ර්අයා . ඕ වතාවම තධ යායවි  ෙුෙ ද් මේපඅයනධවර්ධ
ොනය ඉකථධමෙනධනට අථමර්ග ෙව වර්වොප පඳා මිර්වධ ථඅටව ථඳ ප නඅනධ ගිසුහඬු්යහි
ආකථාශ නාතය් මලුෙ දනධනී එ අ ප නධ පජාෙ ර්ටුො ය. ථඅේ පඅිශථ ථුෙඳ මඅනධ ථපය
පුො පවද්කථුණ පු කථපතඅ. භ අෂුථඛ යාවර්ධ ර්ණ පථජ්ඣායනා ශ.ද්ය ද් ඇවථධ. “වි ාපයට
වර්ාථධ වමදඳු ථප මලුවෙකථ ඇවිදිය නධනට වම දඳු මෝුප ෝමගකථර්ා අථනධනට වදුවෙ
අව එකථානධතවයනධ ම ා පඅනවතධවත ය”යඅ මුතු රැථකථධ දඳු නාතය්ය දතධ ම ඇයට
උව.දර් පරීතඅය උපන. ඕ අ ථ නවඟී මේපඅයනධට වපපාතුෙම ආකථාශ
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නාතය්ාඞ්ර්ණ පවය අ දවථ ථපය ෙවඳැ දණ ප අථමිනධ ථඅි යාය. මේපඅවය අෙුතධ විථධමිත
ෙව “ද්පවෙ උඹ කථෙප මඟකථඅනධ අෙුද්”යඅ විාාළ . ‘මම අ ථඅනධ ආමි. මඟකථඅනධ වනා ආමි”යඅ
ඕ කථීො ය. “ද්පවෙ අ ථඅනධ යනධවන ප තනධෙ නධවථධ ය. උඹ වකථවථධ අෙුදැ”යඅ නවෙත
කථී කථ “ථඳ ප නඅනධ නාතය්ය දිය ශාෙ දාවර්නව ථඅි  මට දෙතධ ෙ දුද්ධෝාපේමණ ප
පරීතඅවයකථධ ප ළ විය. එයඅනධ මම මා උනධ ථඅි  දෙ වනා ද්තධවතමි. ර්තධ අපමුණිනධ ම
අ ථ නවඟව ථප මලුවය අ පඅ අි වය අ”යඅ ඕ කථීොය. වමවථධ උව.දර් පරීතඅය නඟා පඅයන
තපේ ය.
එර ප්රීතිය - උපනධ කථ ථකථ ශීකපය පඅඹ පඅපප විතකථධ වමනධ ද්, ම ා ජ
පරො යකථඅනධ පඅපවණ පු පෙගත කථුෂඅයකථධ වමනධ ද්, ාතධපථඅනධ ථධපශග කථපන ද්ධවද්ධ වේ.
වේ පඛාවිෝ පරීතඅ ර්ව. ර්වනීවමනධ - මි අකථඅීකවමනධ කථාය පථධථද්ධි චිතධතපථධථද්ධි යන ද්ධවිවිෝ පථධථද්ධි පුපනධවනධ ය. පථධථද්ධි ර්ව. ර්වනීවමනධ - මි අ
කථඅීකවමනධ කථායඅකථ නාතථඅකථ ද්ධවිවිෝ ථු් පුපනධවනධ ය. ඒ ථු් ර්ව. ර්වනීවමනධ - මි අ
කථඅීකවමනධ ෂණිකථ ථමාි, උපාාපථමාි, අවඥපණ පාථමාි යන තරඅවිෝ ථමාි ද් පුපනධවනධ
ය. ඒ තරඅවිෝ ථමාි අතුවපනධ අවඥපණ පාථමාියට මුධ ෙව ෙවවඩන ථමාි ථේපරයුකථධත
යේ එපණ ප පරීතඅවයකථධ වේ ද් එය “ප්ීති - සුඛං” යන වම අ ා පරීතඅය යඅ අද් ථධ කථපන
දී.
“සුඛං” ථු් නේ ථුෙය. “සුට්ඨු වො ඛොදති ඛ ති ් ොයචිත්තො ෙොධන්ති සුඛං”
යනු එ අ විර්ර ය. “යේ ෝමගවයකථධ කථාය චිතධතා - දාෝ මනා ෙව කථා ද්මනධවනධ ද්
ථාපාද්මනධවනධ ද් එය ථු් නේ වේ” යනු එ අ අර්ග යඅ. එ අ ෂණ පය ථාත දෙ ය. ව ෙතධ ශීත මෝුප ථධෙභ ාෙ ය. පථය ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ ෙඩනා දෙ ය.
පචාුපට්ඨඨානය ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට අනුර්ර කථපන දෙයඅ.
වේ පරීතඅ ා ථු් පරර්මෝය්ානාදිය  කථඅථඅයේ ථඅවතකථ වනා වෙනධෙ එකථෙට
වයවද්නධවනධ නමුර් ඉමධටාේභ න පරතඅාභ  ෙශවයනධ උපද්නා තුමධි ය පරීතඅ නමි. තධ
ආේදන පථානුභ ෙය ථු් නමි. පරීතඅ ඇතඅ තවනව ථු්ය ද් ඇතධවතධ ය. එව තධ ථු්
ඇතඅ තවනව නඅයමවයනධ පරීතඅ ඇතව යඅ වනාකථඅය යුතු. පරීතඅය ථඛථධකථාප ථධකථන්ෝයට ඇතුළතධ
ෝමගවයකථ. ථු්ය වේද්නා ථධකථන්ෝයට ඇතුළතධ ෝමගවයකථ. පරීතඅය ෙනා අ කථානධතාප
ර්මනඅනධ විඩාෙට පතධ පුපවමයකථු ට ෙනය ව ජය දැකථීවම අ දී ද් ඇථීවම අදී ද් ඇතඅ
ෙන ථධෙභ ාෙය දඳු ය. ථු්ය ඒ ෙන වථෙනට පවමිණීවම අ දී ා ජය පිශවභ  ර්
කථඅීකවම අ දී ඇතඅෙන ථධෙභ ාෙය දඳු ය. ඒ ඒ අෙථධර්ාවය අ පරකථට දවවිනධ වමවථධ කථඅයන
දැයඅ ද්ත යුතු.
වේ පරීතඅය ද් වේ ථු්ය ද් යේ ෝය්ානයකථට ව යේ ෝය්ානවයකථ ඇතධනේ ඒ
ෝය්ානය “පීතඅ - ථු්” ය යඅ කථඅයනු වව. වනාව ාතධ ෝමගය ද් විනය ද් ෝමගවිනය ෙ වථධ
පරීතඅයතධ ථු්යතධ පරීතඅථු්ය. විවේකථවයනධ ජනඅත පරීතඅ - ථු් යේ ෝය්ානයකථට ව යේ
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

ෝය්ානවයකථ ව ඇතධනේ ඒ ෝය්ානය විභ කථධතය්වාප ෙශවයනධ “විවෙකථජ - පීතඅථු්”
වේ. වමවථධ ර්තධ කථධ අ ෝය්ානය වථධම පරීතඅ-ථු් තධ විවේකථවයනධ ජනඅත ෙවයධ වේ.
ආදිය වය අ ‘විවෙකථජඛ පීතඅථු්ඛ” යඅ වද්පද්යකථධ වකථාටව ර්තධ වථධ ම වේ අර්ගවයනධ
“විවෙකථජඛ-පීතඅථු්ඛ”ය යඅ එකථ පද්යකථධ ෙශවයනධ ර්ත ද් ෙපද් වනා වේ. විභ ඞ්ර්වය අ දී
ෙනා අ “ඉදං සුඛං ඉමොය ප්ීතියො සහගතං”1 වේ ථු්ය වේ පරීතඅවයනධ යුකථධත ය’ යනාදිය 
කථරමවයනධ ෙොවළධ ය. එ අ ර් අර්ගය වමවථධ මව ද්ත යුතු යඅ.
ප්ඨමං ෙොනං = පරර්ම ෙ ෝය්ානය. වමය මතු පරකථාශ වේ.
උප්සමප්ජ්ජ = එළඹව - පවමිණ ප තෙ ද් උපථේපජ්ජයනධනට දාවර්නව - නඅපද්ො
වර්නව යන අර්ගය ද් කථඅය වකථඅ ය. විභ ඞ්ර්වය අ “උප්සමප්ජ්ජ‘ති ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස
ලෝභො ප්ටිලෝභො ප්ත්ති සමොප්ත්ති ප්ස්සනො ප්චනි ිසුයො උප්සමප්දා”2 යඅ ෙොපන දිය .
උපථේපජ්ජ යනු පරර්ම ෝය්ානය වබීම - මනා ෙව වබීම - පවමිණීම - මනා ෙව
පවමිණීම නුෙණිනධ දැකථධම - ථාෂාතධ කථඅීකම උපද්වීම යනු එ අ අර්ග යඅ.
විහරති = වොසය රයි - ෝය්ානයට ථුර්ථු ඉිශයේවෙනධ යට දැකථධෙ පිශදිය 
ෝය්ානවයනධ යුකථධත ෙව ආතධමභ ාෙයාවර්ධ පවෙවතධම වකථවප යඅ කථී නඅයා ය. “විහරති ති
ඉරීයති වත්තති ප්ෝලති ය්ප්ති යෝප්ති ්රති විහරති ්තන වුචන්ති විහරති.”3 යනු
විභඞ්ග යඅ.
“ප්ධාාඞ්ර් පර ීණ ප ප්ධාාඞ්ර් ථමනධනාර්ත ෙ”යඅ කථඅය තනධ අ පර ීණ ප ෙන
ප්ධාාඞ්ර් නේ කථාමචඡන්ද්, ෙය්ාපාද්-ථීනමිද්ධෝ, උද්ධෝචා-කථුකථධකථුචා, විචිකථඅචඡා යන
වමා ු ය. වමාෙුනධ පර ීණ ප වනා ෙුෙව ාතධ ෝය්ානවයකථධ නධම කථව ම නපද්වනධ ය.
එදවවිනධ වේ පථ ෝය්ාන පඅළඅදඳ පර ීණ පාඞ්ර්ය යඅ කථඅයනු වව.. ෝය්ාන ෂණ පවය අ
පර ීණ ප ෙනධවනධ වේ පථ පමවණ පකථධ ද් නවත. අනය් ෙද් අකථුශ ෝමගවය පර ීණ ප වෙතඅ.
එතකථුර් ෙුෙ ද් වේ පථ විවශධමවයනධ ම ෝය්ානයට අනධතපායකථප ය.
ඒ එවථධ මව යඅ - කථාමචඡන්ද්වයනධ වනාවයකථධ අපමුවණ ප අ වපළඹී ර්අය ථඅත
ඒකථාර්රතාපේමණ පවය අ ථමා අත වනාවේ. එවථධ ම කථාමචඡ්දා අභ ූත ථඅත කථාමෝාතු
පර ාණ ප පරතඅපතධතඅ පඅණිථ ද් වනාපෙතධවනධ ය් ෙය්ාපාද්වයනධ අපමුවණ ප අ ර්වවටන ථඅත
නඅපතුපවෙ වනා පෙතධවනධ ය. ථීනමිද්ධෝවයනධ අතඅභ ූත ෙ ථඅත කථමගනය් වනා ෙනධවනධ ය.

1
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පටුන වෙත

‘භ ාෙනා කථමගයට වය ර්ය් වනාවේ යයඅ වථධ යඅ. උද්ධෝචාකථුකථධකථුචාවයනධ පීි ත ෙ ථඅත
වනා ථනධථුනධ දවවිනධ ම අපමුවණ ප අ භ රමණ පය කථපනධවනධ ය. විචිකථඅචඡාවයනධ උප ත ෙ
ථඅත ෝය්ානාිර්ම ථාෝකථ පරතඅපතධතඅයට වනා නඟඅනධවනධ ය. වමවථධ විවශධමවයනධ
ෝය්ානානධතපායකථප දවවිනධ වේ ප්ධා නීෙණ පවය පර ාණ පඞ්ර්වය යයඅ කථඅයන ර්.
සමන්තොගත අඞ්ග
විතකථගය ථඅත අපමුණ පට නඟනධවනධ ය. විාාපය ථඅත අපමුවණ ප අ දඳිනධවනධ ය. වේ
විතකථග විාාප වය ර්වයනධ ථඅවත අ අවිවෂධප භ ාෙය - තවනධපතධ දෙ ථඅද්ධෝ වේ. අවිවෂධප
ථේපතධ වබීවමනධ පරීතඅය ථඅත පීණ පනය වකථවවඥ. ථු්ය ථඅත ථුෙපතධ වකථවවඥ. වමවථධ වේ
විතකථග-විාාප-පරීතඅ ථු්යනධවර්නධ අනුර්ර ය තධ එකථර්ධර්තාෙ ඵලථධථාදිය  වථථු නාතථඅකථ
ථ අත ථඅත ඒකථර්ධර්තා පේමණ පවය අ ථම ෙව මනා වකථාටව පඅ අටුෙනධවනධ ය. එ දවවිනධ
වේ විතකථග - විාාප - පරීතඅ - ථු් - ඒකථර්ධර්තා යන ප්ධා ෝමග උපදීේ ෙශවයනධ
ප්ධාාඞ්ර් ථමනධොර්තත්වය ද්ත යුතු. වේ පථ උපනධ කථධ අ ෝය්ානය උපනධවනධ නේ
වේ. එව යඅනධ වේ පථ ථමනධනාර්ත අඞ්ර්යයඅ කථඅයනු වව.. වේ පථඅනධ යුකථධත ෙ ෝය්ාන
නේ අවනවකථකථධ ඇතවයඅ වනා ථඅතඅය යුතු. ාතුපඞ්ර්අනී වථධනා, ප්ධාාඞ්ර්අකථ තූයය්ග,
‘අමධටාඞ්ර්අකථ මාර්ගය, යඅ කථී කථධ අ අඞ්ර්වයනධ විනඅවඥමුකථධත වථධනාවෙකථධ ව තූයය්ගවයකථධ
ව මාර්ගවයකථධ ව නවතධවතධ ය. අඞ්ර් මාතර ෙශවයනධ ම එවථධ කථඅයනධවනධ ය. වේ ද්
එදඳුය යඅ ද්ත යුතු.
වේ ප්ධාාඞ්ර්වය උපාාප ෂණ පවය අ ර් වෙතඅ. එවථධ ෙුෙ ද් ඔේ ු එ අ දී
(උපාාපවය අ දී2 පරකථෘතඅ කථාමාොප චිතධතවය අදීට ෙඩා අතඅශයවයනධ දෙතධ ය. වම අ
දී ෙනා අ උපාාපවය අදීටතධ ෙඩා අතඅශයවයනධ දෙතධ ෙව පපපාොප ෂණ පයට
පවමිවණ පතඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ - වම අ විතකථගය අතඅවිශද් ෙශවයනධ ම ථඅත අපමුණ පට නඟඅමිනධ
උපදිය නධවනධ ය. විාාපය අතඅශයවයනධ ම අපමුණ ප පඅිශමදිය මිනධ උපදිය නධවනධ ය. පරීතඅ ා ථු්
මුළු ශීකපය පතුපමිනධ උපදිය නධවනධ ය. “නොසය ිඤ්්චි සබ්ෙොව්තො ොයස්ස වි්ව ්ජන
ප්ීති සු්ඛන අප්්ඵුටං ්හොති”1 යඅ එ ව යඅනධ ෙොළ වථධකථ. “ඔ ුවර්ධ ශීකපවය අ විවේකථජ
පරීතඅ ථු්වයනධ වනා ප පන ද් කථඅථඅ තවවනකථධ නවත” යනු එ අ අර්ග යඅ. එකථර්ධර්තාෙ ද්
කථපඬුවෙකථ උඩු පඅයනධ පත යට පවත අ වමනධ අපමුවණ ප අ ථුඵලථධථඅත ෙව උපදිය නධවනධ ය.
වේ කථීවයධ වම අ විතකථගාදිය ය පඅළඅදඳ අනය්ථධර්ානයනධට ෙඩා ඇතඅ විවශධමය යඅ.

1
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පටුන වෙත

“සචිත ් ං සවි්ොරං වි්ව ජං ප්ීති සුඛං ප්ඨමං ෙොනං”1 යන පාඨවය අ
එකථර්ධර්තාෙ ථධෙපපප ෙශවයනධ අඞ්ර්යකථධ වකථාටව වනා ෙොපන ර්ෙතධ “ෙොනං ති
විත ්් ො වි්ෝරො ප්ීති සුඛං චිත්්ත ග්ගතො”2 යඅ විභ ඞ්ර්වය අ ෙොළ දවවිනධ
අඞ්ර්වයකථධ ම ය. යේ අද් ථකථඅනධ ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ උද්ධවද්ධථ කථපන ද්ධවද්ධ ද් ඒ
අද් ථ ම විභ ඞ්ර්වය අ පරකථාශ කථපන ද්ධවද්ධ ය. (ථවිතකථධකථඛ ථවිාාපඛ යනාදිය 
උද්ධවද්ථවය අ අභ අපරාය මව “විතධතකථා විාාවපා” යනාදිය වයනධ පරකථාශ කථපන දී. එවථධ
දවවිනධ උද්ධවද්ධථවය අ නවතව යඅ වනා ථවකථඅය යුතු ය. විතකථධකථ විාාප ඇතධවතධ පීතඅ-ථු්
ඇතධවතධ යනුවය අ මව අභ අපරාය විථඅනධ ථමාිය මව කථඅ වෙතඅ” යඅ ථවකථඅය යුතු ය යනු
ථනධන යඅ.2
“තරිවිධ ලය්ො ්යන් හො දශ ලක්ෂ ්යන් සමන්විත වූ” යන වම අ ආදිය -මෝය්අෙථාන ෙශවයනධ තරඅවිෝ කථය්ාණ පය ද්, ඒ ආදිය -මෝය් අෙථානයනධවර්ධ ම ෂණ ප
ෙශවයනධ ද්ශ ෂණ ප ද් ද්තයුතු.
ඒ ප්ි ිෙඳ ්ද්ශනො ප්ො ිය ්ම්ස් ය.
“ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස
සමප්හංසනො ප්සු්යොසොනං.”

ප්ටිප්දාවිසුද්ධි

ආතබඉ

උ්ප් ්ඛොනුෙරිහ ො

මජ්්ෙඉ

ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස ප්ටිප්දා විසුද්ධි ආතබ ආතබස්ස ති ල ්ඛ ොනිඉ ආතබස්ස තීණි
ල ්ඛ ොනි. ්යො තස්ස ප්සුප්්න්ථො ත්තො විත්තං විසුජ්ෙතිඉ විසුද්ධත්තො චිත්තං
මජ්ිමං සමථ නිමිත්තං ප්ටිප්ජ්ජතිඉ ප්ටිප්න්නත්තො තත්ථ චිත්තං ජ ්ඛන්දති. යඤ්්්
ප්සුප්ත්ථ්තො චිත්තං විසුජ්ෙතිඉ යඤ්්් විසුද්ධත්තො චිත්තං මජ්ි මං සමථ නිමිත්තං
ප්ටිප්ජ්ජතිඉ යඤ්්්ප්ටිප්න්නත්තො තත්ථ චිත්තං ප් ්ඛන්දතිඉ ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස ප්ටිප්දා
විසුද්ධි ආතබ ආතබස්ස ඉමොනී තීණි ල ්ඛ ොනිඉ ්තන වුචන්ති ප්ඨමං ෙොනං ආතබ ලය්ො
ඤ්්්්ව ්හොති තිල ්ඛ සමප්න්නං ්.
ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස උ්ප් ්ඛොනුෙරිහ ො මජ්්ෙඉ මජ්ෙස්ස ති ල ්ඛ ොනිඉ
මජ්ෙස්ස තිණි ල ්ඛ ොනි-විසුද්ධං චිත්තං අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ සමථ ප්ටිප්න්නං
අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ එ ත්තු ප්ට්ඨොන අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ යං ් විසුද්ධං චිත්තං
අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ යං ් සමථ ප්ටිප්න්නං අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ යඤ්්් එ ත්තුප්ට්ඨොනං
අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස උ්ප් ්ඛොනුෙරිහ ො මජ්්ෙ. මජ්ෙස්ස ඉමොනි

1

වි: ප: ඣාන වි: 185

2

වි: ප: ඣාන වි: 194
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පටුන වෙත

තිණි ල ්ඛ ොනි. ්තන වුචන්ති ප්ඨමජ්ෙොනං මජ්්ෙ ලය්ො ං ්්ව ්හොති
තිල ්ඛ සමප්න්නං ්.
ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස සමප්හංසනො ප්සු්යොසොනං ප්සු්යොසොනස්ස
ති
ල ්ඛ ොනිඉ ප්සු්යොසොනස්ස ්ත්තොසු ල ්ඛ ොනි. තත්ථ ජොතොනං ධමමොනං
අනතිවත්ත ට්්ඨන සමප්හංසනොඉ ඉන්රියොනං එ රස්්ඨන සමප්හංසනොඉ තුපප්ගවිසුය
වොහනට්්ඨන සමප්හංසනොඉ ආ්සවනට්්ඨන සමප්හංසනොඉ ප්ඨමස්ස ෙොනස්ස
සමප්හංසනො ප්සු්යොසොනොඉ ප්සු්යොසොනස්ස ඉමොනි ්ත්තොසු ල ්ඛ ොනිඉ ්තන
වුචන්ති ප්ඨමං ෙොනං ප්සු්යොසොන ලය්ො ඤ්්්්ව ්හොති ්තු - ල ්ඛ සමප්න්තං
්ොති.”
වම අ ථඛෂඅපධත අද් ථ වමවථධ ය.

තරිවිධ

ලය්ො ය

. පරර්ම ෝය්ානයාවර්ධ ආදිය  කථය්ාණ පය පරතඅපො විශුද්ධිය යඅ, (වර්ාතරභ ු අෙථනධ
වකථාට ඇතඅ භ ාෙනා විමය පරතඅපො නේ වේ. ඒ පරතඅපොෙ පඅළඅදඳ උපරෙයනධවර්නධ
විශුද්ධවීම පරතඅපො විශුද්ධිය යඅ. එය ෝය්ානයාවර්ධ උතධපාද්ෂණ පවය අ වවදන දවවිනධ
පරතඅපො විශුද්ධිය ආදිය  කථය්ාණ පය යඅ කථී ු.2
2. උවපෂානුදරප ණ පාෙ - උවපෂාෙ ෙවී.ම මෝය් කථය්ාණ පය යඅ.
3. ථේප ඛථනාෙ - ථතුටුවීම පිශවයාථන කථය්ාණ පය යඅ.
දශ ලක්ෂ ය
වමය තරඅවිෝ කථය්ාණ ප පඅළඅදඳ මය.
ප්රතිප්දා විශුද්ධි සංඛය්ොත ආතබ

ලය්ො යෝග් ලක්ෂ

තු්න ි.

1. ෝය්ානය පඅළඅදඳ උපරෙයනධවර්නධ ථඅත ශුද්ධ වීම
2. ඒ ශුද්ධවීවමනධ ම ථඅත මෝය්ම ථමර් නඅමිතධතට පවමිණීම
3. ඒ පවමිණීවමනධ ම ථඅත එ අ ෙවදැ ථඅීකම
වේ ආදිය  කථය්ාණ පයාවර්ධ තරඅවිෝ ෂණ පය යඅ.
උ්ප්ක්ෂොනුෙරිහ ො සංඛය්ොත මධය්
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තු්න .
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පටුන වෙත

1. පරතඅපො දවයනධ පඅිශථඅර් ෙ ථඅත නවෙත පඅිශථඅර් වනාකථට වකථඅ දවවිනධ
විවශාෝනවය අ ෙය්ාපාප වනා වකථාට උවපධෂා වීම.
2. ථමර් භ ාෙයට පවමිණි ව යඅනධ නවෙත ථමාෝානවය අ ෙය්ාපාප වනා වකථාටව
උවපධෂා වීම.
3. ථමර්යට පවමිණි ව යඅනධ ම කථධවධශ ථඛථර්ගය වරැ ඒකථත්වවයනධ ෙවට ුණ පු
ථමාි ුවර්ධ නවෙත එකථතධතුපට්ඨඨානවය අ ෙය්ාපාප වනා කථවරැ උවපධෂා වීම.
වේ මෝය් කථය්ාණ පයාවර්ධ තරඅවිෝ ෂණ ප යඅ.
සමප්හංසනො සංඛය්ොත ප්සු්යොසොන

ලය්ො යෝග් ලක්ෂ

සත්ර ි.

1. එ අ උපනධ ථමාි පරශා ථඛ්ය්ාත යුර්නද්ධෝ ෝමග වනා ඉකථධවමන දවවිනධ ථතුටු
වීම.
2. ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅයයනධ නානා කථධවධශයනධ වකථවපනධ මිදී විමුකථධතඅ පථවයකථ
එකථපථ ෙන දවවිනධ ථතුටුවීම
3. ඒ එකථපථ භ ාෙයට අනුපපප ෙව වීයය්ග පෙතධනා දවවිනධ ථතුටුවීම.
4. ආවථෙන ෙශවයනධ ථතුටුවීම.
වේ පිශවය ථාන කථය්ාණ පයාවර්ධ ාතුවඥවිෝ ෂණ පයඅ වමය මතු ද් පව වදිය අ
වකථවවඥ.
යට දැකථධෙුණ පු තරඅවිෝ කථය්ාණ ප අතුවපනධ ප්රතිප්දා විශුද්ධි නේ පිශකථමග ථ අත
උපාාපය යඅ ද්, උ්ප්්ක්ෂොනුෙරිහ ො නම අර්ඥප් ොය යඅ ද්, සමප්හංසනො නම
පරතය්වෙෂණ පය යඅ ද් අභයගිසු නඅකථායඅකථවය කථඅයතඅ. අවඥපණ පාපරාපධත චිතධතයම
ප්රතිප්දාවිශුද්ධි උ්ප්්ක්ෂොනුෙරිහ ො ා සමප්හංසනො යන තරඅවිෝ කථය්ාණ පවයනධ යුකථධත
දෙ වපවළ අ ෙොළ දවවිනධ ඔෙුනධවර්ධ මතය ථාෙද්ය්ය ඒ තරඅවිෝ කථය්ාණ පය ම අවඥපණ පා
පරාපධතය දෙ ද්ත යුතු. එ අ ර් පරතඅපොවිශුද්ධිය ආර්මන ෙශවයනධ ද්, උ්ප්්ක්ෂොනුෙරිහ ොව
තතරමජ්ඣතධතුවපකථධ්ාෙවර්ධ කථෘතය් ෙශවයනධ ද්, සමප්හංසනොව ෝමගයනධවර්ධ
අනතඅෙතතනාදිය ය ථඅර්වීවමනධ පඅිශථඅර් ෙ ශානයාවර්ධ කථෘතය් නඅමධපතධතඅ ෙශවයනධ ද්
ෙනධවනධ ය.
එ අ විභ ාර්ය වමවථධ ය.
. ථතප පථධ ථඅතකථධ ඇතඅ යේ අවඥපණ පා ොපවයකථ අවඥපනාෙ උපනධවනධ නේ එවිට
ඒ ෝය්ානයට උපරෙ ෙශවයනධ පෙතධනා නීෙපණ ප ථඛ්ය්ාත කථධවධශ ථම යාවර්නධ ථඅත
පඅිශථඅර් ෙනධවනධ ය.
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2. එවථධ පඅිශථඅර් වීම ව ධතු වකථාටව වර්නව ථඅත නීෙපණ ප ප අත ෙව මෝය්ම ථමර්
නඅමිතධතට පවමිවණ පනධවනධ ය. මෝය්ම ථමර් නඅමිතධත නේ ථම පරෙෘතධත අවඥපණ පා ථමාි
ම ය. (ථම පරෙෘතධත අවඥපණ පා ථමාිය ම ීවනෞද්ධෝතය් ථඛ්ය්ාත අනධතද්ධෙයට
අනුපර්මනවයනධ මෝය් නමුර් ථවිවශධමවයනධ පරතය්නීකථ - විපවද්ධෝ ෝමගය ෙය්ුපශමය කථපන
ව යඅනධ ශමර් නමුර් වය ර්අ ුවර් ථු්විවශධමයට කථාපණ ප ව යඅනධ නඅමිතධත නමුර් වේ”
යනු පවපකථුේ ථනධන යඅ.2 මෝය්ම ථමර් නඅමිතධතයට පවමිණීම නේ ඒ අවඥපණ පාචිතධතයට
අනනධතප පරතය් ෙ පෙගචිතධතය ව ෙතධ වර් තරභ ූ චිතධතය ‘කථඅිශ ම දී වනා වෙතතධ එකථත්ව
නයඅනධ’ කථඅිශම දී ෙනධනා වථධ වර් තරභ ූ චිතධතයම අවඥපණ පා වනාවෙතතධ එකථථනධතතඅ
පිශණ පාමනවයනධ අවඥපණ පාථමාි දෙට පවමිණීම යඅ.
3. එවථධ පවමිණීම ව ධතු වකථාටව වර්නව එ වකථවණ ප අ අවඥපණ පා ථමාධීනධ ථමා අත
භ ාෙයට එළඹීවමනධ වථථධථනධ වථයඅනධ ෙද්නා දෙකථධ නවත ද් ඒකථත්ව නයඅනධ අවඥපණ පා
ථමාි දෙට ෙවදැ ථඅි නධවනධ ය.
අවඥපණ පා ථඅතට පෙග ෙ වර්ර තභ ූචිතධතවය අ විද්ය්ාමාන පිශපන්ර් විශුද්ධි, මෝය්ම
ථමර් පරතඅපතධතඅ, පකථධ්න්ද් යන ආකථාපවයනධ නඅපනධ පරර්ම ෝය්ානයාවර්ධ උතධපතධතඅ
ෂණ පවය අ ආර්මන ෙශවයනධ පවෙතඅ ප්රතිප්දාවිශුද්ධි සංඛය්ොත ආතබ ලය්ො යෝග්
විභොගය යි.
. විථුද්ධෝ ෙ ථඅවත අ නවෙත ථුද්ධෝ කථටයුතු නවතඅ දවවිනධ විවශ ෝනවය අ ෙය්ාපාප
වනා කථපනධවනධ විශුද්ධෝ චිතධතවය අ උවපධෂා ෙනධවනධ නේ ෙනධවනධ ය.
ථමර් භ ාෙයට පවමිණීවමනධ ථමර්යට පඅළඅපනධන ුට නවෙත ථමාෝානවය අ
ෙය්ාපාප වනාකථපනධවනධ ථමර් පි පනධන ථඅවත අ උවපධෂාෙනධවනධ නේ ෙනධවනධ ය.
3. ථමර් පරතඅපනධන දවවිනධ ම කථධවධශ ථඛථර්ග නවතඅ දවවිනධ එකථත්වවයනධ
ුවද්කථා ෙව පඅ අි  ඒ ෝය්ාන ථඅත නවෙත ඒකථත්වවයනධ තවබීවමනධ පරවය ර් වනා
කථපනධවනධ එකථතධතු පට්ඨඨානවය අ උවපධෂා ෙනධවනධ නේ ෙනධවනධ ය.
උ්ප්්ක්ෂොනුෙරිහ ො සංඛය්ොත මධය්

ලය්ො යෝග් විභොගය යි.

වමවථධ උවපධෂාවයනධ ෙඩනා ද් ඒ ථමාි ථඅවත අ . ථමාි පරශා ථඛ්ය්ාත
යුර්නද්ධෝ ෝමගවය අවනය්ානය්යනධ වනා ඉකථධමව ථම ෙව පෙතධනා .
2. ශරද්ධෝාදිය  ෙ ඉන්රඅවය නානා කථධවධශයනධවර්නධ මිදී විමුකථධතඅ පථවයනධ එකථධ පථ
ෙව පෙතධනා .

Non-commertial Distribution

211

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

3. ඒ වය ර්ාොප ථමාිපරශාෙනධවර්ධ වනා ඉකථධමීමට ා ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅයයනධවර්ධ
ඒකථ පථ භ ාෙයට ථුර්ථු යේ වීයය්ගයකථධ ෙඩා ද් එ ද් එ අ ෙනධවනධ ය. ඒ ඇථඅධව අ
පවෙවතඅ ආවථධෙනාෙ ද් එ අ ෙනධවනධ ය. වේ ථඅයධ ථඛකථධවධශකථප ෙය්ෙොනකථප
ෝවඥමයනධ අ ඒ ඒ වද් ම ා ර්ුණ ප නුෙණිනධ දැනව අවනය්ානය්යනධ වනා ඉකථධමව පවෙතීේ
ආදිය ය ෙන පිශදිය  ථේප ඛථඅත දවවිනධ - විවශ ධ්ිත දවවිනධ - නඅමගීකථෘත දවවිනධ යේ
ව යකථඅනධ නඅපනධවනධ ද් එව යඅනධ “ථේප ඛථනාෙ ෝමගයනධවර්ධ අනතඅෙතධතනාදිය ය
ථඅර්වීවමනධ පඅිශථඅර් ෙ ශානයාවර්ධ කථෘතය් නඅමධපතධතඅ ෙශවයනධ ෙනධවනධ ය”යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ
ය. (ඒ ෝය්ානෂණ පවයනධ ඇතඅ උවපධෂානු දරප ණ පාෙ අෙථානය යඅ වනා කථඅයා
ථේප ඛථනාෙ අෙථානය යඅ කථුමට කථීවයධ ද් යතධ :- එ අ උවපධෂා ෙශවයනධ ශානය
පරකථට ව යඅනධ ශානකථෘතය් ළු ථේප ඛථනාෙ පිශවය ථානය යඅ කථඅයන දැයඅ ද්ත යුතු.
කථීවයධම ය:- “තථො ප්ග්ගහිතං චිත්තං සොධු ං අජ්ෙු්ප් ්ඛති උ්ප් ්ඛොව්සන.
ප්ඤ්්ාව්සන ප්ඤ්්ඤ්ින්රියං අධිමත්තං ්හොති උ්ප් ්ඛොව්සන. නොනත්ත ි්ල්සහි
චිත්තං විමුචන්ති වී්මො ්ඛව්සන ප්ඤ්්ා ව්සනව ප්ඤ්්ඤ්ින්රියං අධිමත්තං ්හොති.
විමුත්තත්තො ්ත ධමමො එ රසො ්හොන්ති එ රසට්්ඨන භොවනො”යි.
සමප්හංසනො සංඛය්ොත ප්ිසු්යෝසොන

ලය්ො යෝග් විභොගය යි.

(වමවථධ තරඅවිෝ පරතඅපතධතඅ විශුද්ධිවයනධ ද් විවශධම ඇතඅ තරඅවිෝ ෙ
උවපධෂානුදරප ණ පවයනධ ථාතඅශය පරවඥ ධන්රඅයයා වර්ධ අිමාතර දවවිනධ ාතුවඥවිෝ ෙ
ථේප ඛථනා ථඅද්ධෝ වේනු යඅ ආර්මන උවපධෂා ශානකථෘතය් ෙශවයනධ ද්ශපරකථාප
ආකථාපවය ෝය්ානවය අ ම වෙතඅයඅ” ද්ත යුතු යඅ.2
“ප්ඨමං ෙොනං අධිගතං ්හොති ප්ඨවි සි ං”1 පඨවි කථථඅණ ප පරර්ම ෝය්ානය
දාර්නධනා ද්ධවද්ධ වේ” යන වම අ ප්රථම නේ ෙවයධ වද්ධශනා කථරමවයනධ ආ ර්ණ පනධ
පඅළඅවෙළඅනඅ. නවතව ාතධ පළමු වකථාටව අිර්ත ෙවයධ ව ප්රථම ය.
අපමුණ පු උපනඅජ්ඣානය කථපනධවනධ-දනධවනධ යන අර්ගවයනධ ව
පරතඅපෂ
නීෙපණ ප ඣාපනය කථපනධවනධ - ද්ොනධවනධ යන අර්ගවයනධ ව ෙොනය යඅ කථඅයනු
වව..
පෘිවිමණ පධඩය ථකථාර්ගවයනධ පඨවිකථථඅණ ප නමි. කථථඅණ ප නේ කථෘතධථනය ථඅයධ ය. එකථ වද්ධශයකථධ අපමුණ පු වකථාටව ථඅයධ අපමුණ පු කථපන දවවිනඅ. ඒ පෘිවි
මණ පධඩය නඅථා තධ නඅමිතධත ද් පඨවි කථථඅණ පය. එනේ පඨවි කථථඅණ ප නඅමිතධතයඅ. ඒ නඅමිතඅ

1
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පටුන වෙත

වකථාටව තධ ෝය්ානය ද් පඨවි කථථඅණ පය. වම අා ෝය්ානය පඨවි කථථඅණ පය යඅ ද්ත යුතු.
“ප්ඨමං ෙොනං අධීගතං ්හොති ප්ඨවි සි ං” යනු ෙොවළධ එ ව යඅනඅ.
වමවථධ ෝය්ානය වදවර්තධ කථධ අ ඒ වය ර්ී ු විථඅනධ ොළවෙියකථු වමනධ ද්,
ථද්යකථු වමනධ ද් ආකථාප ථකථා ර්ත යුතු. අතඅද්ෂ ෝනුෝගපයා ොළවෙෝය පඅණිථ
අභ අවය ර්ය කථපනුවයධ ොළය විදැපී ොපවය අ තම පා තුදුණ පු ථවි  ද්, ර්නධන ා ර්නුදිය ය
ා ශපය ා තුදුණ පු වි  ද් ථකථා ර්නධවනධ ය. වමවථධ ථඅි  මා විථඅනධ වමවථධ වමවථධ
ර්නධන ා ර්නුදිය ය ා ශපය ා වර්නව වමවථධ ොළය විර්නා දැ යඅ ථඅතනධවනධ ය. එවථධ
ථකථා ර්තධ ව වතවේ එතවනධ පටනධ ඒ ඒ ආකථාපවය අ ම පඅ අටා වනා ෙපද්ො ොළය
විදැනධවනධ ය. එවථධ මව වය ර්ී ු විථඅනු ර් “ම විථඅනධ වේ වේ වදාජුනධ ෙළඳා වමදඳු
පුද්ධර්යනධ ඇථුපව කථඅීකවමනධ වම දඳු වථනථධවන අ වේ වේ ඉිශයේවෙ අ ථඅටව වේ
කථාවය අ වේ ෝය්ානය වදවර්නධනා දැ යඅ” වභ  ජන ථපධපයාදිය  ආකථාප ථවකථඅය යුතු.
එවිට ඒ ෝය්ානය නටද්, පළමු කථී විි ථේපාද්නය වකථාටව නවෙත උපද්ො ර්නධනට ද්,
අපරර්ුණ ප වදවර්නධනට ද් ථමර්ග ෙනධවනධ ය.
ද්ෂ ෙ ථද්යා ථධොමියාට වදාජුනධ ෙළඳෙනධවනධ ථධොමියා යේ යේ වභ  ජනයකථධ
පවචිවයනධ ෙළඳා නේ ඒ ඒ වභ  ජනය ථඅතට වර්නව එතවනධ පටනධ එදනධද් ම පඅළඅවයළ
වකථාටව දී ාභ  දනධවනධ ය. වේ වය ර්ාොප ද් ෝය්ාන වදවර්තධ ඇථඅධව අ ඒ
වභ  ජනාදිය  ආකථාප ථකථා වර්නව එතවනධ පටනධ එදනධද් ම ථේපාද්නය කථපනධවනධ නවෙත
නවෙත අවඥපණ පා වදවර්නධවනධ ය. වය ර්ී ු විථඅනධ ොළවෙියකථු වමනධ ද්, ථද්යකථු වමනධ
ද්, ඒ ඒ ආකථාප ථකථා ර්ත යුතුය යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ එව යඅනඅ.
ෙොවළධ මව යඅ
“්සයය්ථො ප්ි භි ්ඛ්ව ප් ්ි්තො වියත්්තො ුස්ලො සු්දා රොජොනං වො
රොජමහොමත්තොනං වො නොනචන්්යහි නොනග්ගර්සහි සු්ප්හි ප්චන්ුප්ට්ි්තො අස්ස
අමබිලග්්ගහි ප්ි තිත්ත ග්්ගහි ප්ි ටු ග්්ගහි ප්ි මධුරග්්ගහි ප්ි ඛොසු් හි ප්ි
අඛොසු් හි ප්ි ්ලොණි් හි ප්ි අ්ලොණි් හි ප්ිඉ ස්ඛො ්සො භි ්ඛ්ව ප් ්ි්තො
වියත්්තො ුස්ලො සු්දා ස ස්ස භත්තු නිමිත්තං උග්ග ්හොති. ඉදං වො ්ම අජ්ජභත්තු
සූ්ප්යය්ං රැචන්ති ඉමස්ස වො අභිහරතී ඉමස්ස වො ෙහුං ග හොති ඉමස්ස වො ව නං
භොසති අමබිලග්ගං වො ්ම අජ්ජ භත්තු සූ්ප්යය්ං රැචන්ති අමබිලග්ගස්ස වො අභිහරති
අමබිලග්ගස්ස වො ෙහුං ග ්හොති අමබිලග්ගස්ස වො ව ් ං භොසති - ්ප්
ආ්ලොණි ස්සවො වො ව ් ං භොසති ති. ස්ඛො ්සො භි ්ඛ්ව ප් ්ි්තො වියත්්තො
ුස්ලො සූ්දා ලොභී ්්ව ්හොති අචනඡොද ස්ස ලොභි ්වතනස්ස ලොභී අභිහොරොනං. තං
ිස්ස ්හතුඉ තථො හි ්සො භි ්ඛ්ව ප් ්ි්තො වියත්්තො ුස්ලො සු්දා ස ස්ස
භත්තු නිමිත්තං උග්ග ්හොති.
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එව්මව ්ඛො භි ්ඛ්ව ඉ්ධ චන්්ො ප් ්ි්තොවියත්්තො ුස්ලො භි ්ඛු
ෝය ොයොනුප්ස්සි විහරති ්ප්-්වදනොසු-්ප්-චිත්්ත-්ප්-ධම්මසු ධමමොනුප්ස්සි
විහරති ආතොප්ී සමප්ජෝනො සතිමො වි්නයය් ්ලෝ අභිජ්ෙො ්දාමනස්සං. තස්ස
ධම්මසු ධමමොනු ප්ස්සි්නො විහර්තො චිත්තං සමොධියති උප් ් ි්ලසො ප්හීයන්තිඉ
්සො තං නිමිත්තං උග්ග ්හොති. ස්ඛො ්සො භි ්ඛ්ව ප් ්ි්තො වියත්්තො ුස්ලො
භි ්ඛු ලොභී ්්ව ්හොති තබට්ඨධමමසුඛවිහොරස්ස ලොභී සතිසමප්ජඤ්්ඤ්ස්සඉ තං ිස්ස
්හතුඉ තථොහි ්සො භි ්ඛ්ව ප් ්ි්තො වියත්්තො ුස්ලො භි ්ඛු ස ස්ස චිත්තස්ස
නිමිත්තං උග්ග ්හොති”1 යඅ.
වම අ ථඛෂඅපධත අර්ගය වමවථධ ය.
“ම වණ පනඅ නුෙණ පවතඅ ද්ෂ අපකථධකථවමියා ඇඹුධ පථ ෙ ව තඅතධත පථ ෙ ව
කථුළු පථ ෙ ව මි අිශ පථ ෙ ව ෂාප රෙය් මිශර ෙ ව ෂාප රෙය් මිශර නුෙ ව
ලුණ පු පථ ෙ ව ලුණ පු පථ නුෙ ව වනාවයකථධ පථ ඇතඅ වනාවයකථධ අර්ර පථ ඇතඅ
මාළුවයනධ පජකථු ට ව පජ ඇමතඅයකථු ට ව ෙළඳෙනධවනධ ය. ම වණ පනඅ ඒ
නුෙණ පවතඅ ද්ෂ අපකථධකථවමියා “අද් මාවර්ධ ථධොමියාට වේ මාළුෙ ිශථඅ ය. වමයට අත තදා
වමය ෙඩා ර්නී. වම අ ර්ුණ ප කථඅයා ය යඅ” ථධෙකථීය ථධොමියාවර්ධ පවචිවයනධ ෙළඳන
ආකථාපය ථඅතට ර්නධවනධ ය. ම වණ පනඅ එයඅනධ ඒ නුෙණ පවතඅ ද්ෂ අපකථධකථවමියා ඳනා
පඅළඅ ද් ෙවටුපධ ද් අභ අ ාප ද් දනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධද් ම වණ පනඅ ඒ නුෙණ පවතඅ ද්ෂ
අපකථධකථවමියා ථධෙකථීය ථධොමියාවර්ධ පවචි ෙව ෙළඳන ආකථාපය ථඅතට ර්තධවතධ ය. එව යඅනඅ,
එ වමනධ මව ම වණ පනඅ වේ ශාථනවය අ නුෙණ පවතඅ ද්ෂ භ අෂු වකථවථධ තෙන වීයය්ග
ඇතඅ ෙව ථඅ අ නුෙණ ප ඇතඅ ෙව ව කථවය අ අභ අෝය්ා ා වොේනථධ ෙවඩ පෙතධො වර්නව
කථායවය අ කථායානුපථධථඅ ෙව වේද්නාෙනධ අ වේද්නානුපථධථී ෙව චිතධතවය අ
චිතධතානුපථධථී ෙව ෝමගයනධ අ ෝේමානුපථධථී ෙව ොථය කථපනධවනධය. ම වණ පනඅ එවථධ
ෙථන ඒ භ අෂු ුවර්ධ ථඅත ථමාි ෙනධවනධ ය. උපකථධවධශ පර ීණ ප ෙනධවනධ ය. ම වණ පනඅ
ඒ භ අෂු ඒ ආකථාපය ථඅතට ර්නධවනධ ය. එයඅනධ ඒ භ අෂු වේ අතධදවේ අ ථවප වි පණ ප ද්
ථඅ අ නුෙණ ප ද් දනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ම වණ පනඅ එවථධ ඒ භ අෂු ථධෙකථීය
චිතධතයාවර්ධ ආකථාප ථඅතට ර්නධවනධ ය. එව යඅනඅ.
ආකථාප ථඅතට ර්වනධවමනධ යළඅ ඔ ු ඒ ආකථාප එවථධ ථේපාද්නය කථපතධ ම ඔ ුට
අවඥපණ පා මාතරය ම ථඅද්ධෝ ෙනධවනධ ය. අවඥපණ පාෙවර්ධ චිපථධිතඅය ථඅද්ධෝ වනා ෙනධවනධ ය.
අවඥපණ පා චිපථධිතඅය ෙනධවනධ ථමාියට පරතඅපෂ ෙ නීෙපණ ප ෝමග මනාවකථාටව ථුද්ධෝ
කථවරැ ර්වනධවමනඅ.
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ඒ එවථධ මවයඅ :- යේ ම වණ පකථධ කථාමයනධවර්ධ ආදීනෙ ථවකථීේ ආදිය  ෙශවයනධ
කථාමචඡන්ද්ය විමධකථේභ නය වකථාටව වනා වර්නව, කථායපථධථද්ධි ෙථවයනධ කථායද්පර්ය
ව ෙතධ කථාය චිතධතයනධවර්ධ ථඛපද්ධෝ භ ාෙයට නඅමිතධත ෙ ෙය්ාපාද්ය වනා ථඛථඅඳුො
වර්නව, ආපේභ  ෝාතු ආව කථ ථඛශාදිය ය වමවන අ කථඅීකේ ෙශවයනධ ථීනමිද්ධෝය ර්පව
වකථාටව වනා වර්නව, ථමර් නඅමිතධත වමවන අ කථඅීකේ ආදිය  ෙශවයනධ උද්ධෝචාකථුකථධකථුචාය
වනා නථා, අනය් ෙතධ විචිකථඅචඡාෙට කථපවණ පු ෙ මද්-නඅේමද්නාදිය  ථමාි පරතඅපෂ ෝමගයනධ
ශුද්ධෝ වකථාටව වනා වර්නව, ෝය්ානයට ථමෙනධවනධ නේ ඒ භ අෂු අශුද්ධෝ ථධර්ානයකථට
ෙනධ දමපකථු වථධ ද්, අශුද්ධෝ උද්ය්ානයකථට ෙනධ පජකථු වථධ ද් ෙ ා ඒ ෝය්ානවයනධ
නවවඟනධවනධ ය. එවථධ වනා ෙව යේ ම වණ පකථධ ථමාි පරතඅපෂ ෝමග මවවනවිනධ පඅිශථඅර්
වකථාටව වර්නව ථමාියට ථමෙද්වනධ ද් ව ධ ථුවිශුද්ධෝ ථධර්ානයට ෙනධ භ රමපයා වථධ ද්,
පිශශුද්ධෝ උද්ය්ානයට ෙනධ පාජයා වථධ ද් මුළු ද්ෙථ ථමාපතධතඅවය අ ම ථඅි නධවනධ ය.
එව යඅනධ කථී පුපාතනවය .
“ ෝමසු ජන්දං ප්ටිඝං වි්නොද්ය
උද්ධචන් මිද්ධං විචි ිචනඡ ප්ඤ්්්මං
වි්ව ප්ොමුජ්ජ ්රන ්්තසො
රොජොව සුද්ධන්ත ග්තො තහිං ර්ම”යි.
‘කථාමචඡන්ද්ය ද් ෙය්ාපාද්ය ද්, උද්ධෝචා - කථුකථධකථුචාය ද්, ථීනමිද්ධෝය ද්, පථධෙනු
ෙ විචිකථඅචඡාෙ ද් ර්පව කථපනධවනධ ය. විවේකථජ පරීතඅය උපද්ෙන ථඅතඅනධ ථුද්ධෝනධතර්ත පජකථු
වමනධ ඒ ෝය්ානවය අ ඇවනධවනධ ය, යනු එ අ අර්ග යඅ. එව යඅනධ ථමාි චිපථධිතඅය
කථවමවතධත ු විථඅනධ පරතඅපෂ ෝමග ශුද්ධෝ වකථාටව වර්නව ෝය්ානයට ථමෙවදිය ය යුතු.
තෙද් ථමාි භ ාෙනා අභ අශා ෙශවයනධ විපු කථවරැ ර්වනධම ථඳ ා කථුර් ම තධ
ෙශවයනධ ව උපාාපභ ූමි අවඥපණ පාභ ූමි ෙශවයනධ ව ද් පිශදිය  ඒ පි භ ාර් නඅමිතධත
ෙවි ය යුතු. උපාාපභ ූමි අවඥපණ පා භ ූමිය යඅ එ අ ෙවඩුේ භ ූමි වද්වකථකථඅ. උපාාපයට පවමිණ පව
ව
අවඥපණ පාෙට පවමිණ පව ව
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ෙවි ය යුතු. ඒ වද්තවනඅනධ එකථධ
තවවනකථදී අෙශය්වයනධ ෙවි ය යුතු. “ද් පිශදිය  පි භ ාර් නඅමිතධත ෙවි ය යුතු ය” ආදිය වය අ
කථීවයධ එව යඅනඅ.
ප්ටිභොග නිමිත්ත වඩන

රමය ්ම්ස් ය.

ඒ වය ර්ී ු විථඅනධ එය පාතර ෙඩන නඅයාවයනධ ව ප ෙඩන නඅයාවයනධ ව
දතධ ෙඩන නඅයාවයනධ ව අය ෙඩන නඅයාවයනධ ව පඅළඅෙඩන නඅයාවයනධ ව
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පටුන වෙත

වනාෙඩා ථීථානා වර්ාවි ථප යුතු භ ූමිය නර්ුඅනධ පඅිශථඅඳැ ඒ පිශවචඡොභ ය්නධතපවය අ
ථානා වථධ ද්, ථීමා දඳුන භ අෂනධ පළමු නඅමිතඅ ථකථා ඒ නඅමිතඅ ඇතුළ ථීමා දඳනා වථධ
ද් ද් පිශදිය  ඒ නඅමිතධත පඅළඅවෙළඅනධ අඟුධ - දැඟුධ - වත අඟුධ - ථඅේ අඟුධ ථා තවනධ
ථඅතඅනධ පඅිශථඅඳැ - පඅිශථඅඳ ඒ පිශචවේද්ය තාකථධ ෙවි ය යුතු යඅ. පිශවචඡද් වනා වකථාටව
වනා ෙවි ය යුතු. ඉකථධය තඅ වියතධ - ිශයනධ - පමු් - පඅිශවෙනධ - වි ාප ඉේ ද්කථධො ද්
ඉකථධය තඅ ර්ේ - නඅයේර්ේ - ද්නෙු - පාජය් - ථමුර ථීමා ද්කථධො ද් ෙඩමිනධ වර්ාථධ
ථකථධෙළර් ද්කථධො ව ඉනුර් ඔ.වද අ ව පඅිශථඅඳැ ෙවි ය යුතු ඛථ පවටේ පඅයා නවඟී
තවනධ පටනධ මඳ මඳ තවනධ පවනව පවනව පුපවර් වකථාටව පඅළඅවෙඅනධ ථඳ අපව කථපා යතඅ.
එ වමනධ වය ර්ී භ අෂු යට කථී නඅයාවයනධ නඅමිතධත පඅිශථඅඳැ ෙඩනධවනධ ථකථධෙළර් තාකථධ ද්,
ඉනධ ඔ.වද අ ද් ෙඩනධවනධ ය. නඅමිතධත ෙවඩු ෙවඩු තවන වපාවළාෙ වර්ාඩ - ෙළ - ර්ඛර්ා
- පෙගත - විථම තනධ අ ථඞ්කථු ථතවයනධ යා ප පන ද් ෙෘමභ  ාමගයකථධ වමනධ ථම
ෙනධවනධ ය.
ඒ නඅමිතධතවය අ පරර්ම ෝය්ානය තධ ආදිය  කථමගමිකථයා විථඅනධ එ අ ථම ෙවදීම ද ු
කථළ යුතු. පරතය්වේෂණ පය ද ු වනා කථළ යුතු. පරතය්වේෂණ පය ද ු කථපනධන ුට
පරතය්වේෂා දවයනධ විභ ූත ෙන දවවිනධ ෝය්ානාඞ්ර් ඖොිශකථ ෙව ද් පරර්ුණ ප දෙතධ
භ ාෙයට වනා පවමිවණ පන දවවිනධ ර්ද ෙව ද් ෙවටව නධවනධ ය. එවථධ ෙවටව ාතධ ම එය
මතු ද්ධවිතීය ෝය්ානය උපද්ෙනධනට උතධථා ෙතධ වීම ථඳ ා පරතය්ය ෙනධවනධ ය. ව ධ
අපරර්ුණ ප ෙ ෝය්ානවය අ උතධථා ෙතධ ෙනධවනධ පරර්ම ෝය්ානවයනධ ද් පඅිශව යඅ. ද්ධවිතීය
ෝය්ානයට පවමිවණ පනධනට ද් අථමර්ග වෙයඅ. ෙොවළ ම ය ෙුුපහු.
“්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව ගොවී ප්බ්ේතයය්ො ෙොලො අඛය්ත්තො අ්ෙත්තඤ්්
අ ුසලො විස්ම ප්බ්ේත ්සුතුං. තස්සො - එවමස්ස “යන්නූනොහං අගතප්ුබ්ෙං්්ව
තබසං ගචන්ඡයය්ං අඛොතබතප්ුබ්ෙොනි ්්ව ති ොනි ඛෝදයය්. අප්ීතබ්ෙොනි ප්ොනීයොනි
ප්ි්වයය්ං”ති. සො ප්ුසුමං ප්ොදං න සුප්්ප්තිට්ිතං ප්ිතට්ඨෝප්ත්වො ප්චනිමං ප්ොදං
උද්ධ්රයය්. සොන ්්ව අගතප්ුබ්ෙං තබයං ගචන්ඡයය්. න ් අඛොතබතප්ුබ්ෙොනි ති ොනි
ඛෝදයය්. න් අප්ීත ප්ුබ්ෙොති ප්ොනියොනි ප්ි්වයය්. යස්මිං ්ස්සො ප්්ද්ස ිතොය
එවමස්ස යන්නූනොහං අගතප්ුබ්ෙං ්්ව -්ප්-ප්ි්වයය්ං ති. තං ් ප්්දසං න ්සොත්ිනො
ප්චන්ොගචන්ඡයය් තං ිස්ස ්හතුඉ තථොහි සො භි ්ඛ්ව ගොවී ප්බ්ේතයය්ො ෙොලො
අවය්ත්තො අ්ඛත්තඤ්් අ ුසලො විස්ම ප්බ්ේත ්සුතං.
එව ්මව ්ඛො භි ්ඛ්ව ඉ්ධ චන්්ො භි ්ඛු ෙෝලො අෙය්ත්්තො අ්ඛත්තඤ්්
අ ුස්ලො විවිචන්්ව ෝමහි -්ප්-ප්ඨමං ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහසුතුං. ්සො තං
නිමිත්තං නෝසවති. න භෝවති. න ෙහුලී ්රොති. න ස්වොධිටිතං අධිට්ඨොති. තස්ස
එවං ්හොති “යන්නූනොහං වීත ් වි්ොරොනං වූප්සමො -්ප්- ුපතියජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ
විහසුතුංඉ තස්ස එවං ්හොති “යන්නූනොහං විවිචන්්ව ෝමහි -්ප්-ප්ඨමං ෙොනං
උප්සමප්ජ්ජ විහ්රයය්ො”ති ්සො න ස ්් ොති විවිචන්්ව ෝමහි -්ප්-ප්ඨමං ෙොනං
උප්සමප්ජ්ජ විහසුතුං. අයං වුචන්ති භි ්ඛ්ව භි ්ඛු උභ්තො භට්්ඨො උභ්තො
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ප්සුහී්නො. ්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව සො ගොවී ප්බ්ේතයය්ො ෙොලො අවය්ත්තො අ්ඛත්තඤ්්ු
අ ුසලො විස්ම ප්බ්ේත ්සුතුං”1 යි.
්මහි සංක්ෂිප්්ත අථගය ්ම්ස් ය.
‘ම වණ පනඅ පෙගත ෙවථඅ - විථම පෙගතවය අ වථඅවපනධනට වනා ද්තධ - වර්ාර්පව
ය ම වනාද්නධනා දා වනා වියතධ ර්ෙ වද්නකථධ වනා ර්අය විපප දිය ර්කථට යනධනට ව ,
වනා කථප විපප තණ ප කථනධනට ව , නු ප විපප පවනධ වදානධනට ව ථඅතා ඉදිය ිශ පයඅනධ
මනා ෙව වනා ථඅටව පථු පා නඟනධනී ය. ඕ එයඅනධ වනා ර්අය විපප දිය ර්ට ද් වනා යයඅ.
වනා කථප විපප තණ ප ද් වනා කථයඅ. නුප විපප පවනධ ද් වනා වදායඅ. එ මතුද් ආදිය වය අ උනධ
තවනට ද් යනධනට අථමර්ග වෙයඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ඇය එවතකථධ අශාන ව යඅනඅ.
එ වමනධ ම ම වණ පනඅ වේ ශාථනවය අ පරර්ම ෝය්ානය වද වර්න ොථය
කථපනධනට අද්ෂ - අවෂධතරඥ  - දා - වනා වියතධ භ අෂු ථමාි නඅමිතධත වථධෙනය
වනා කථපයඅ. වනා ෙඩයඅ. ද ු වනා කථපයඅ. මනා ෙව පඅ අටුො වනා ර්නඅයඅ. එවථධ ෙුෙ ද්
ව ධ ද්ධවිතීය ෝය්ානය වදව වර්නව ොථය කථපනධනට ථඅත යඅ. ම වණ පනඅ ව ධ ද්ධවිතීය
ෝය්ානය වදව ර්නධනට අථමර්ග වෙයඅ. එ මතු ද් ම වණ පනඅ ව ධ පරර්ම ෝය්ානය ද්
වදවවර්නව ොථය කථපනධනට අථමර්ග වෙයඅ. ම වණ පනඅ අප ර්ෙ වද්න වමනධ වේ භ අෂු
වද් පථඅනධ ම දටුවයධ ය. වද්පථඅනධම පඅිශ ුවණ පධ යයඅ කථඅය යුතු යඅ.
එවථධ ව යඅනධ ඒ වය ර්ී විථඅනධ පළමු වකථාටව ඒ පරර්ම ෝය්ානවය අ මව පථධ
ආකථාපවයඅනධ චීණ පගෙශී විය යුතු.
ප්ඤ්්චිධ වසී.
ආවජ්ජනඉ සමොප්ජ්ජනඉ අතබට්ඨොනඉ වුට්ඨොනඉ ප්චන්්ව ්ඛ ය යි ෙථී පවථකථඅ.
(ෙථී නේ ිශථඅ වථධ යටතධ වකථාටව වර්නව පෙතධෙනධනට ථමර්ග දෙ යඅ.2
. කථවමවතඅ යේ තවවනකථ කථවමවතඅ යේ ෝය්ානාඞ්ර්යකථධ කථවමවතඅතාකථධ කථධ
ආෙජගනය කථඅීකවම අ ථමර්ග දෙ - ආෙජගනවය අ වථඅ වනාෙන දෙ ආවජ්ජන ෙථී ය.
2. කථවමවතඅ යේ තවවනකථ කථවමවතඅ යේ ෝය්ානාඞ්ර්යකථට කථවමවතඅතාකථධ කථධ
ථමෙවදීවම අ ථමර්ග දෙ - ථම ෙවදීවම අ වථඅ වනාෙන දෙ සමොප්ජ්ජන ෙථී ය.

1

අ: නඅ: අඪකථනඅ: 867
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3. කථවමවතඅ යේ තවවනකථ කථවමවතඅ යේ ෝය්ානාඞ්ර්යකථධ කථවමවතඅතාකථධ කථධ
අිමධඨානවය අ ථමර්ග දෙ - අිමධඨානවය අ වථඅ වනාෙන දෙ අධි්්ඨොන ෙථී ය.
4. කථවමවතඅ යේ තවවනකථ කථවමවතඅ යේ ෝය්ානාඞ්ර්වයකථඅනධ කථවමවතඅ කථාවයකථව
නවඟී ථඅීකවම අ ථමර්ග දෙ - නවඟී ථඅීකවම අ වථඅ වනාෙන දෙ වුට්ඨොන ෙථී ය.
3. කථවමවතඅ යේ තවවනකථ කථවමවතඅ යේ ෝය්ානාඞ්ර්යකථධ කථවමවතඅ යේ කථවකථ
පරතය්වේෂාවය අ ථමර්ග දෙ - පරතය්වේෂාවය අ වථඅ වනාෙන දෙ ප්චන්්ව ්ඛ
ෙථී ය.
එහි අථග ප්ර ොශනය ්ම්ස් දත යුතු.
. පරර්ම ෝය්ානවයනධ නවඟී එ අ පරර්මාඞ්ර්ය ෙ විතකථගය අපමුණ ප කථපනධන ුට
භ ොඞ්ර් ථඅඳැ වර්නව උපනධ ආෙජගනයට අනතුපව ෙව එම අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ජෙනධ
ථතවපකථධ ව පවථකථධ දිය වෙනධවනධ ය. තද්නනධතප ෙව භ ොඞ්ර් වද්වකථකථධ උපදී. යළඅ
විාාපය අපමුණ පු වකථාටව ආෙජගනය ද්, යට දැකථධෙුණ පු වථධ ජෙනධ ද් දිය වෙයඅ. වමවථධ
ෝය්ානාඞ්ර් පවථ අ නඅපතුපව ථඅත වමව යනධනට ථමර්ග වී නේ එවිට ආවජ්ජන වසී
ථඅද්ධෝ ෙවයධ වේ. භ ොඞ්ර් ථඅතධ වද්කථකථඅනධ අතුපව ඇතඅ ථතප ජෙනධ ථඅතධ ඇතඅ වේ මථධතකථ
පරාපධත ෙථී ෙනා අ ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධට යමො මහ ්ප් හර ද්කථධෙන කථධ අ
වවදනධවනධ ය. වථථු ථවිශයුතධ ථධොමි ආදීනධට ද් වවදනධවනධ එදඳු කථවකථ ය. වමයට
ෙඩා ථඅයුේ ආෙජ්ජන ෙථීවයකථධ නවතඅ. (ෙුුපනට එකථ භ ොඞ්ර්වයකථඅනධ අතුපව වනාෙන
දවවිනඅ. තඅකථධඛින්රඅයයනට ජෙනධ ථතප ය. නාතඅතඅකථධඛින්රඅයයනට ජෙනධ පථ යඅ.2
2. න්න්දාප්නන්ද ද්මනවය අ ථමර්ග දෙ මුගලන් ථධොමීනධට වමනධ ථඅ ර ෙව
ථමෙවදීවම අ ථමර්ග දෙ සමොප්ජ්ජන වසී ය.
3. අථුපකථධ ව ද්ථ අථුපකථධ ව
දෙ අධිට්ඨොන වසී ය.

ප පන පමණ ප කථායකථධ තදා ර්නධනට ථමර්ග

4. එවථධ ම ෙ ා නවවඟනධනට ථමර්ග දෙ වුට්ඨොන වසී ය. අිට්ඨඨාන ෙුට්ඨඨානෙථී
ද්කථධෙනු ථඳ ා ෙුද්ධර ්ඛිත ථධොමීනධවර්ධ කථර්ාෙ කථඅය යුතු. ෙුද්ධර ්ඛිත ථධොමි
උපථේපොවයනධ අටෙවථඅ ෙවයධ ම ්ථරමෙත්ථල්යහි මහෝරොහ ගුත්ත ථධර්විපයනධ
ෙ නධවථධට ර්අනධ උපථධර්ාන ථඳ ා රැථධ ෙ තඅථධද් ථකථධ ථෘද්ධිමතුනධ මවද් ථඅි වයධ
වතපවනධෙ නධවථධට කථවඳ පඅළඅර්නධෙමිනධ ථඅි  උපථධර්ායකථ නාර්පාජයා අධොර්වනීම
පඅණිථ අ ථඅනධ දථධනා ර්ුපවළු පජු දැකථව එවකථවණ ප අම පෙගතයකථධ මො නාපජ අතඅනධ
වර්නව ඒ පෙගතයට ෙවර්වණ පධ ය. ර්ුපවළා පෙගතයට ප ප දී පළා ර්අවයධය. “ඇෙවතධනඅ

218

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෙුද්ධර ්ඛිත වනා ථඅි නධනට අපඅ ථඅයධව නඅ්දා කථටයුතධවත වනාෙේ ු දැ” යඅ
ම ාථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ කථී වථධකථ.
5. ප්චන්්ව ්ඛ වසීය ආෙජ්ජන = ෙථඅවය අ කථඅයන දී. පරතය්වේෂා ජෙනධ ම
ඒ ආෙජ්ජනවය අ ආෙජගනයට අනතුපව ෙව වේ.
වේ ථඳ ා ප්ැර ුමෙො සන්න්යහි වමවථධ දැකථධ වේ. “වම අ ආෙජ්ජන ෙථඅවයනධ
ම පරතය්වේෂා ෙශඅය ථඅද්ධෝ ෙතධ අිට්ඨඨාන ෙථඅවයනධ ම ෙුට්ඨඨානෙථඅය ථඅද්ධෝෙතධ
අෙජ්ජනෙථඅය ා පරතය්වේෂා ෙශවය අ ද්, අිට්ඨඨානෙථඅය ා ෙුට්ඨඨානෙථඅවය අ ද්
වෙවථථධ කථඅවමකථධ ද් යතධ :- ජෙනුනධට ෝය්ානාඞ්ර්යනධ ථධඵලුට ෙව වනා ෙවටව තු ර්
ෝය්ානාඞ්ර්වය අ නඅපනතප වකථාටව ආෙජ්ජනය පවෙවතධවිය ව න දෙ ආවජ්ජනවසි නේ
වෙයඅ. ෝය්ානාඞ්ර්යනධ ථධෙභ ාෙ විථඅනධ ථධඵලුට ෙව පථධවිකථනුවකථාට ජෙනධ පවෙවතධවිය ව න
දෙ ප්රතය්්ව්ක්ෂොවශී නේ වේ. ථතධ ජෙනුනධ දිය ෙතුර් නඅපනධතප වකථාටව ආෙජ්ජනය
පවෙවතධවියව න දවේ ආවජ්ජනවසී නේ වෙයඅ. ෙශඅතා දවයනධ ථතධ ජෙනුනධ වනා
ෙවදී ථතප ව
පථධ ව
ජෙනධ වකථනකථුනධ පරතය්වේෂා කථටව න දෙ
ප්රතය්්ව්ක්ෂොවශිතො නේ. වනාව ාතධ ශාන විපරයුකථධත චිතධතවයනධ පරතය්වේෂා වනා
වකථාට ව තු ර් පරතය්වේෂා කථපමි යන ආෙජ්ජන විියට ඉකථධය තඅ ෙව භ ෙඞ්ර්වය අ වනා
ථධ ෙව ෙ ා ෝය්ානාඞ්ර්යනධ ආෙජ්ජනා කථට ව න දෙ ආවජ්ජනවසිතො නේ වෙයඅ.
ෙශඅතා දවයනධ ශාන විපරයුකථධත ථඅතඅනු ර් පථධවිකථඅයව න දෙ ප්රතය්්ව්ක්ෂොවශිතො නේ
වේ. තමා කථවමවතඅ වතකථධ කථධ ථමාපතධතඅය පවෙවතන දෙ අධිට්ඨොනවොසි නමි.
පිශචිනධන කථාය වනා ඉකථධමො ෝය්ානවය අ ආය විශය ව න දෙ උට්ඨොනවසී
නේ. වනාව ාතධ තමා විථඅනධ පිශචිනධන කථාය වනායඅකථධ මව පෙතු ර් පිශචිනධන
කථාය වනා උනධනු වකථාටව පවෙවතධවිය ව න දෙ අධිට්ඨොනවසි නේ වෙයඅ. තමා
පඅිශථුනධ කථධ වනා ඉකථධමව පඅිශථුනධ කථධ අ මව නවවඟන දෙ ්ුට්ඨොනවසී නමි.
සිලිසනය්්යහි ෙනා අ යේ යේ කථථඅණ පාේදනවය අ ෝය්ාන ථමෙද්නා කථවමවතධත ු වනා
ථධ ෙව ඒ ඒ කථඅථුණ පු ෙ ා ආෙජ්ජනය ඉපද්විය ව න දෙ ද් ෝය්ානවයනධ නවඟඅ
ෝය්ානාඞ්ර්යනධ පරතය්වේෂා කථපනධන ු භ ාොඞ්ර්වය අ වනා ථධ ෙව භ ාොඞ්ර්වයනධ
නවඟඅ විතවඥකථාදිය  ෝය්ානාඞ්ර්වය අ ෙ ා ආෙවඥජනා පවෙවතධවිය ව න දෙ ආෙජ්ජනෙථී
නමි. කථඅථුවණ ප අ ෙ ා ආෙජ්ජනා ඉපද් ෙුෙ ද් උපාාපවය අ ෙ ා ෝය්ානයට
ථමෙවද්ධද්ව න දෙ සමොප්ජ්ජනවසි නම. ඇථුපව ප පනා පමණ ප මඳ කථවකථධ අ ර්
ෝය්ානවය අ ථඅි නු කථවමවතධත ු වනා උනු වකථාටව එවතකථධ කථධ ම ථඅි ය ව න දෙ
අධිට්ඨොනවසි නම. පිශචඡනධන කථාය වනා ඉකථධමො තමා ථමෙනධ ථමාපතධතඅවයනධ
තප ෙව නවවඟන දෙ වුට්ඨොනවසී නඅම. ෝය්ානාඞ්ර්යනධ පරතය්වේෂා කථපනධනා ු යටව
කථී වථයඅනධ මව ඉපද් ෙ ආෙජ්ජනයට ඉකථධය තඅ ථව වධලු වකථාටව ෙ ා පරතය්වේෂා ජෙනධ
පවෙවතධවිය ව න දෙ ප්රතය්්ව්ක්ෂො වශී නේ වෙයඅ කථී ු” ය.
වේ පඛා ෙථීනධ අ පුපවර් ෙෙ ු විථඅනධ පු ුණ පු ෙ පරර්මෝය්ාන වයනධ නවඟී “වේ
ථමාපතධතඅවය අ ආථනධන ෙ නීෙපණ ප ථඛ්ය්ාත ථතුවප ඇතධතා . විතකථග - විාාප
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ඖොිශකථ දවවිනධ අඞ්ර්වය ද් ර්ෙගය ”යඅ. එ අ වොථධ දැකථව විතකථග - විාාප නවතඅ දවවිනධ
ද්ධවිතීය ෝය්ාන ශානධත ෙශවයනධ ථකථා පරර්මෝය්ානවයනධ අ නඅකථනධතඅ ර්පව වකථාටව
ද්ධවිතීය ෝය්ානය දාර්නධනා පඅණිථ භ ාෙනාපේභ  කථළ යුතු.
එවථධ ආපේභ  කථපතධම ෝය්ානවයනධ නවඟී ථඅ අ නුෙණ ප ඇතඅ ෙව ෝය්ානාඞ්ර්යනධ
පරතය්වේෂා කථපනධනාෙ ඔ ුට විතකථගය ා විාාපයා ඖොිශකථා ෙශවයනධ ෙවටව යඅ. පරීතඅය
ා ථු්ය ා චිතධවතධකථර්ධර්තාෙ ා ශානධත ෙශවයනධ ෙවටව යඅ. එවථධ ෙවටව න කථධ අ
ව ධ ඖොිශකථාඞ්ර් ර්පව කථවරැ යනු ථඳ ා ද් ශානධතාඞ්ර් දාර්නු ථඳ ා ද් ඒ යට කථී
නඅමිතධත ම ‘ප්ඨවි-ප්ඨවි’ යඅ නවෙත නවෙත වමවන අ කථපයඅ. එවථධ වමවන අ කථපනධනා
ෙ ඔ ුට වේ දැනධ ද්ධවිතීය ෝය්ානය වවදනධවනධ යයඅ භ ොඞ්ර් උපවචඡද් ෙ ඒ පඨවි
කථථඅණ පය ම අපමුණ පු වකථාටව මවනාද්වාපාෙජගනය උපදී. ඉකථධය තඅ ඒ අපමුණ ප මව එධද
ජෙනධ ථතවපකථධ ව පවථකථධ දිය වෙයඅ. ඒ ජෙනයනධවර්ධ අෙථානවය අ එකථ පපපාොප
ර්තඅයජ්ඣානඅකථ ය. වමාද වථථධථ කථාමාොප යඅ. වමවතකථඅනධ ඒ වයාර්අ විතකථග - විාාප
ථඛථඅඳීවමනධ ථධෙථනධතානවය අ උපනධ ථේපරථාද්නවයනධ යුකථධත ෙ, චිතධතයාවර්ධ එවකථ දිය 
භ ාෙය යඅ කථඅයන ද්, විතකථග - විාාප නවතඅ, ථමාිවයනධ නඅපනධ පරීතඅ ා ථු් ඇතඅ, ද්ධවිතීය
ෝය්ානයට පවමිණ පව ොථය කථපයඅ. එවථධ ඔ ු විථඅනධ විතකථග - විාාප යන අඞ්ර් ද්ධෙයවයනධ
වියුකථධත ෙ පීතඅ-ථු්-එකථර්ධර්තා යන අඞ්ර්තරවයනධ යුකථධත ෙ තරඅවිෝ කථය්ාණ පවයනධ ා
ද්ශ ෂණ පවයනධ ථමනධවිත පඨවි කථථඅණ ප ද්විතීය ධය්ොනය දා ර්නධනා ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ ආකථාප ද්කථධෙන පාළඅය වමවථධ ය :“විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො අජ්ෙත්තං සමප්සොදනං ්්ත්සො එ් ොතබභොවං
අවිත ් ං අවි්ොරං සමොධිජං ප්ීති - සුඛං ුපතියජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”1 ‘විතකථග
- විාාප ථඛථඅඳීවමනධ’ යනාදිය නධ යට ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ වම අ අර්ගය යඅ. යළඅර් එය
පොනුකථරමවයනධ පව වදිය අ කථපනු වව..
විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො = විතකථග - විාාප යන වේ අඞ්ර්ද්ධෙය ථඛථඅඳීවමනධ
ව ෙතධ පර ාණ ප ෙශවයනධ ඉකථධමීවමනධ ද්ධවිතීය ෝය්ාන ෂණ පවය අ ප ළ වනාවීවමනධ යයඅ
වථධ යඅා. වම අ කථඅය යුතධවතකථධ ඇත. පරර්ම ෝය්ානය පඅළඅදඳ කථඅථඅම ෝමග වකථවනකථධ ද්ධවිතීය
ෝය්ානවය අ වනා වෙතඅ. පරර්ම ෝය්ානවය අ ඵලථධථාදී ු අනය්වය ය. ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ
ඵලථධථාදී ු අනය්වය ය. එතකථුර් ෙුෙතධ ඖොිශකථ අඞ්ර් ථමතඅකථරමවයනධ පරර්ම ෝය්ානවයනධ
අනය් ෙ ද්ධවිතීය ෝය්ානයාවර්ධ අිර්මය ෙනධවනධ යයඅ ද්කථධෙනු පඅණිථ “විත ් වි්ොරොනං
වූප්සමො” යඅ ෙොපන දැ යඅ ද්ත යුතු.
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අජ්ෙත්තං = වමයඅනධ නඅයකථජ්ඣතධතය කථඅයන දී. විභඞ්ග්යහි
අජ්ෙත්තංප්චන්ත්තං’යි වමවතකථධ ෙොවළධ ය. වම අ නඅයකථජ්ඣතධතය අද් ථධ කථපන ද්
දවවිනධ තමාවර්නධ උපනධ - ථධෙ ථනධතානවය අ උපනධ යන අර්ගය ර්ත යුතු.
සමප්සොදනං = වමයඅනධ ශරද්ධෝාෙ කථඅයනු වව.. නීෙණ පග වය ර්වයනධ ෙථධතරය ද්
නී ෙනධනා වථධ ථේපරථාද්න වය ර්වයනධ ෝය්ානයද් ථේපථාද්න වේ. වනාව ාතධ ඒ
ෝය්ානය ථේපථාද්නවයනධ යුකථධත දවවිනධ විතකථග - විාාපයනධවර්නධ ෙන කථවඹුේ
ථඛථඅඳීවමනධ ථඅත ප ද්ෙන දවවිනධ ථේපථාද්නය යඅ කථඅයනු වව.. වමවථධ අර්ග ර්නධනා
කථධ අ “ථේපථාද්න වාතවථා”යඅ පද් ථේදන්ෝ කථටයුතු. මු කථී “ථේපථාද්න වයාර්වතා
ථේපොනඛ” යන අර්ග විකථපනවය අ “වාතවථා” යනු “එවකථාදිය  භ ාෙඛ” යනු ා වයදිය ය
යුතුයඅ. වේ එ අ අර්ග වය ජනාෙ ය.
්්ත්සො එ් ොතබභොවං = එ් ො උ්දතීති එ් ොතබ වශරමධඨ ෙව නවවඟනධවනධ
එ් ො තබ ය. විතකථග විාාපයනධ විථඅනධ අෝය්ාපපඪ වනා ෙන දවවිනධ වශරධමධඨ ෙව
නවවඟනධවනධ ඒ් ොතබ යයඅ කථී වථධ යඅ. ව කථවය අ වශරමධඨ ද් එ යයඅ කථඅයතඅ. විතකථගවිාාප ප අත ෙව - ුවද්කථා ෙව - අථ ාය ෙව නවවඟනධවනධ ව ඒවකථාදිය  යයඅ කථඅයනු
වයවද්යඅ. වනාව ාතධ “සමප්යුත්ත ධම්ම උදායතිති උතබ. එ් ො ් ්සො උතබ්්ති
එ් ොතබ. එ් ොතබං භෝවතීති එ් ොතබභවං”1 ඵලථධථාදිය  ථේපරයුකථධත ෝමග නඟනධවනධ උදිය  යව.
ඒකථ - වශරමධඨ උදිය  එවකථාදිය  යව. එනේ ථමාිය යඅ. වේ ථමාි ථඛ්ය්ාත ඒවකථාදිය 
ෙඩනධවනධ ඒවකථාදිය  භ ාෙය’ එනේ ද්ධවිතීය ෝය්ානය යඅ යට දැකථධෙුණ පු ඒවකථාදිය ය
ථතධත්වයකථුවර්ධ ීවවියකථවර්ධ වනා ෙව චිතධතයාවර්ධ ය. එව යඅනධ “්්ත්සො එ් ොතබභවං”යඅ
කථඅයන දිය .
පරශධනවයකථඅ. වේ ථද්ධෝා ථඛ්ය්ාත ථේපථාද්නය ද් ථමාි ථඛ්ය්ාත ථේපථාද්නය
ද් ථමාි ථඛ්ය්ාත ඒවකථාදිය ය ද් පරර්ම ෝය්ානවය අ ර් ඇතධවතධ වනා වේ ද් කථුමකථධ ව යඅනධ
ද්ධවිතීය ෝය්ානය ම “සමප්සොදනං ්්ත්සො එ් ොතබභොවං”යඅ කථඅයන ද්ද්
උතධතප වමවථධ ය :- විතකථග - විාාපවෂ භ වයනධ යුතධ පරර්ම ෝය්ානය පළපතිශනධ
යුතධ ජය වථධ ථුපරථනධන වනා වෙයඅ. එ දවවිනධ එ අ ශරද්ධෝාෙ ඇත ද් එය ථේපථාද්නය
යඅ වනා කථඅයන දිය . ථේපථාද්නය නවතඅ දවවිනධ ම එ අ ථමාිය අපරකථට ය. එ දවවිනධ
එවකථාදිය භ ාෙය යඅ වනා කථඅයන දිය . ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ විතකථග - විාාපවෂාභ  නවතඅ
දවවිනධ ද් අෙකථාශ ඇතඅ ශරද්ධෝාෙ දෙතධ ෙව පෙතී. දෙතධ ශරද්ධෝා ාභ වයනධ ම ථමාිය
ද් පරකථට ෙව පෙතී. එ ව යඅනධ වේ ද්ධවිතීය ෝය්ානය ම “සමප්සොදනං ්්ත්සො
එ් ොතබභවොං”යි ියන ලතබ. විභඞ්ග්යහි ‘සමප් සොදනංති යො සද්ධො සද්දහනො
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පටුන වෙත

ඔ ප්්ප්නො අභිප්්ප්සෝදා”යි ද “්්ත්සො එ් ොතබභොවංති යො විත්තස්ස ිති ස ්ිති ්ප් - සමමොසමොධි”1 යඅ ද් වේ වතකථධ ම ෙොවළධ ය. ඒ ා ථමර් වේ අර්ග ෙණ පගනාෙ
අවිපවද්ධෝ ෙව ඒකථානධතවයනධ ථඛථන්ද්නය ෙන පිශදිය  ථවකථඅය යුතු.
අවිත ් ං අවි්ොරං - භ ාෙනාවයනධ පර ාණ පය කථපන ද් දවවිනධ විතකථගය
නවතධවතධ අවිතකථගය. එවථධ ම විාාපය නවතධවතධ අවිාාපය.
ෙොවළධ මව යඅ :- විභ ඞ්ර්වය අ “ඉති අයං් විත ්් ො අයං් වි්ෝරො සන්තො
්හොන්ති සමිතො වූප්සන්තො අත්ථංගතො අෙහත්තංගතො අප්්ප්ිතො වය්ප්්ප්ිතො ්සොසිතො
වි්සොසිතො වය්න්ති තො. ්තන වුචන්ති අවිත ් ං අවි්ොරං”2 යඅ. ‘වමවථධ වේ විතකථගය
ද් වේ විාාපය ද් ශානධතය, භ ාෙනා දවයනධ ශමර්යට පමුණ පුෙන ද්ධවද්ධ ය,
විවශධමවයනධ ශානධතය, අථධතඞ්ර්තය, විවශධමවයනධ අථධතඞ්ර්තය, විනාශයට පමුණ පුෙන
ද්ධවද්ධ ය. විවශධමවයනධ විනාශයට පමුණ පුෙන ද්ධවද්ධය. වියෙන දී. විර්තානධත කථපන
දිය . එව යඅනධ අවිතකථධකථ - අවිාාපය යඅ කථඅයනු වව.’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
පරශධනවයකථඅ - “විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො” යනධවනනධ ම “අවිත ් ං අවි්ොරං”
යනු ථඅද්ධෝ වනාවේ ද් යළඅ කථුමකථධ ව යඅනධ කථඅයන ද් ද්
උතධතප වමවථධ ය :- ථවදෙ, ඒ අර්ගය ථඅද්ධෝ ය. එව තධ “වීත ් - වි්ොරොනං
වූප්සමො” යනු “අවිත ් අවි්ොරං” යනධවන අ අර්ගය වනා වද්යඅ. (්විතීය ෝය්ානාදීනධවර්ධ
අිර්මයට උපායදීපකථ ෙ අජ්ඣතධතථේපථාද්නභ ාෙයට ා වචතවථා එවකථාදිය  භ ාෙයට
ව ධතු දීපකථ ෙ අවිතකථග - අවිාාප භ ාෙවය අ ර් වධ්තු දිය පකථ ෙ විතකථග - විාාප ෙපථම
ොනවයනධ විතකථග - විාාපයනධවර්ධ අභ ාෙය දිය පඅකථ වනාවේ” යනු ප්ැර ුමෙො සන්න යි.2
“ඖොිශකථ අඞ්ර් ථමතඅකථරමවයනධ පරර්ම ෝය්ානවයනධ අනය් ෙ ද්ධවිතීය ෝය්ානාදීනධවර්ධ
ථමිර්මය ෙනධවනධ ය. යනු ද්කථධෙනු ථඳ ා “විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො” යනු කථඅයන
දැයඅ ආදිය වය අ ම අපඅ කථීවයවම වනා ෙමු ද්
තෙද් අර්ගවයකථඅ. වේ ථේපථාද්නය විතකථධකථ - විාාපයනධවර්ධ ෙය්පශමවයනධ
ෙනධවනධ ය. කථධවධශ කථාලුමය්යාවර්ධ ෙය්පශමවයනධ වනා ෙනධවනධ ය. වේ එවකථාදිය භ ාෙය
ද් විතකථග - විාාපයනධවර්ධ ෙය්පශමවයනධ ෙනධවනධ ය. උපාාප ෝය්ානය වමනධ නීෙපණ ප
පර ාණ පවයනධ ව පරර්ම ෝය්ානය වමනධ අඞ්ර් පරාර්භ ගාෙවයනධ ව වනා ෙනධවනධ ය.
එව යඅනධ “විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො” යනු ථේපථාද්න එවකථාදිය භ ාෙයනධට ව ධතු
ද්කථධෙන ොන යඅ. තෙද් වේ අවිතකථග - අවිාාප ෙනධවනධතධ විතකථග-විාාප-ෙය්පශමවයනඅ.
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පටුන වෙත

තෘතීය ෝය්ානය ාෂුවඥවිශානාදිය ය වමනධ විතකථග-විාාප අභ ාෙවයනධ ම වනාවේ. එදවවිනධ
“විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො” යනු අවිතකථග-අවිාාපභ ාෙයට ව ධතු ද්කථධෙයඅ. විතකථග-විාාප
අභ ාෙ මාතරය වනා ද්කථධෙයඅ. “අවිත ් ං-අවි්ොරං” යනු ම විතකථග විාාප අභ ාෙ මාතරය
ද්කථධෙයඅ. එ දවවිනධ “විත ් වි්ොරොනං වූප්සමො” යනු කථීෙ ද් “අවිත ් ං අවි්ොරං” යනු
ද් කථඅය යුතු ම ය.
සමොධිජං = පරර්ම ෝය්ානය ථමාිවයනධ ව ථේපරයුකථධත ථමාිවයනධ ව උපනධ
(පරර්ම ෝය්ානය ද්ධවිතීය ෝය්ානයට උපනඅශශරය පරතය් ෙන දවවිනධ පරර්ම ෝය්ාන
ථමාිවයනධ යඅ කථී .2 පරර්ම ෝය්ානය ද් ථේපරයුකථධත ථමාිවයනධ උපනධවනධ වනා වේ ද්
වේ ද්ධවිතීය ෝය්ානයම ථමාිජය යඅ. කථෙප ව යඅනධ කථී ු ද් විතකථග විාාපවෂාභ  ප අත
ෙව ඉතා නඅශධා දවවිනධ ද් ථුපරථනධන දවවිනධ ද් වේ ද්ධවිතීය ෝය්ානය ම ථමාිය යඅ කථඅය
යුතු ය. එදවවිනධ එ අ ම ෙණ පග කථර්නය ථඳ ා “සමොධිජ” ය යඅ කථඅයන දී.
“ප්ීතිසුඛං” යට කථී නඅයා මව යඅ.
ුපතියං = ර්ණ පනධ පඅළඅවෙළඅනධ ව
ථමෙදිය න දවවිනධ ව වද්ෙවනඅ

වද් ෙවනඅ උපනධ දවවිනධ ව

වද් ෙවනඅ ෙව

“ුපවඞ්ගවිප්්ප්හි ං තිවඞ්ගසමන්තොගතං”1 යන තනධ අ විතකථග-විාාපයනධවර්ධ
පර ාණ ප ෙශවයනධ ම ද්ධෙඞ්ර් විපධප ීණ පතාෙ ද්ත යුතු. පරර්ම ෝය්ානයාවර්ධ උපාාප
ෂණ පවය අ නීෙපණ ප පර ාණ ප ෙනධනා වථධ ්විතීය ෝය්ානයාවර්ධ උපාාප ෂණ පවය අ විතකථග
විාාපවය පර ීණ ප වනා වෙතඅ. අවඥපණ පා ෂණ පවය අ ම ද්ධවිතීය ෝය්ානය විතකථග-විාාප
නවතඅ ෙව උපදී. එ ව යඅනධ විතකථග - විාාප ද්ධවිතීය ෝය්ානයාවර්ධ පර ාණ පාඞ්ර්ය යඅ කථඅයනු
වව.. පීතඅ - ථු්ඛ - එකථර්ධර්තා ෙශවයනධ තඅෙඞ්ර් ථමනධතාර්ත වේ.
එව යඅනධ විභ ඞ්ර්වය අ “ෙොනං ති සමප්සෝදා ප්ීති සුඛං චිත්තස්ස එ ග්ගතො”2
යඅ ෙොවළධ ය. එ ද් ථපිශොප ෝය්ානය ද්කථධෙනධනට පයය්ගායවයනධ ෙොපන ද්ධවද්කථඅ.
ථේපථාද්නය වරැ නඅමධපයය්ගාය ෙශවයනධ උපනඅෝය්ාන ෂණ පයට පවමිණ ප අඞ්ර්යනධවර්ධ
ෙශවයනධ වේ තඅෙඞ්ර් මව යඅ. “ තමං තස්මිං සම්ය තිවඞ්හි ං ෙොනං ්හොති ප්ීති
සුඛං චිත්තස්්ස ග්ගතො”3 යඅ එව යඅනධ ෙොවළධ ය. (පර්යට පාණ පධඩුකථේදය වමනධ

1
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2
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ථේපරථාද්නය ෝය්ානයට පිශොප වෙයඅ. ෝානාඞ්ර් වනා වෙයඅ. කථී වථධය.2 වථථධථ පරර්ම
ෝය්ානයට කථඅ නඅයා මවයඅ.
තෘතීය ධය්ොනය උප්දවන ආ ොරය.
වමවථධ වදව ර්තධ ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ යට කථීවථධ පථධ ආකථාපයකථඅනධ චීණ පගෙශී
ෙෙ ු විථඅනධ පරර්ුණ ප ෙ ඒ ද්ධවිතීය ෝය්ානවයනධ නවඟී “වේ ථමාපතධතඅය ආථනධන ෙ විතකථග
- විාාප ථඛ්ය්ාත ථතුපනධ ඇතධවතධ ය. එ අ පෙතධනා පරීතඅය ද් ථඅත උධපෙනධවනකථඅ. එ
දවවිනධ එය ඖොිශකථ වථධ ෙවටව ධ. එය ඖොිශකථ දවවිනධ ම එ අ අඞ්ර් ද් ර්දගය”යඅ ද්ධවිතීය
ෝය්ානවය අ වද් ම දැකථ තෘතීය ෝය්ානය ශානධත ෙශවයනධ ථකථා ඒ ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ
ආශාෙ ර්පව වකථාටව තෘතීය ෝය්ානය දාර්නධනා පඅණිථ භ ාෙනා කථටයුතු. එවථධ
භ ාෙනාපේභ  කථපනධනා ද්ධවිතීය ෝය්ානවයනධ නවඟඅ නුෙණ ප ඇතඅ ෙව ෝය්ානාඞ්ර්
පරතය්වේෂා කථපතධ ම ඔ ුට පරීතඅය ඖොිශකථ ෙශවයනධ ෙවටව යඅ ථු්ය ා එකථර්ධර්තාෙ
ශානධත ෙශවයනධ ෙවටව යඅ. එවිට ව ධ ඖොිශකථාඞ්ර්ය ර්පව කථපනු පඅණිථ ද්, ශානධතාඞ්ර්
දනු පඅණිථ ද් ඒ නඅමිතධතම “ප්ඨවි ප්ඨවි” යඅ නවෙත නවෙත වමවන අ කථපයඅ. එවථධ
වමවන අ කථපතධම දැනධ තෘතඅය ෝය්ානය උපදිය නධවනධ ය යඅ භ ාෙඞ්ර් ථඅඳි ඒ පඨවී කථථඅණ පය
ම අපමුණ පු වකථාටව මවන ද්ධොපාෙජගනය උපදී. ඉකථධය තඅ එ ම අපමුණ පු වකථාටව ජෙනධ
ථතවපකථධ ව පවථකථධ දිය වෙයඅ. එ අ අෙථාන ජෙනය පපපාොප තෘතීය ෝය්ානය යඅ.
වමාද වථථධථ යට කථී වථධ කථාමාොප ය. වමවතකථඅනධ ඒ වයාර්ී
“ප්ීතියො ් චිරොගො උ්ප් ්ඛ් ො ් විහරති ය්තො ් සමප්ජෝනො සුඛං ්
ෝයන ප්ටිසං්ව්දති. යං තං අසුයො ආවි ්ඛන්ති “උ්ප් ්ඛ් ො සතිමො සුඛවිහොරී”ති
තතියජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති1 යඅ දැකථධෙුණ පු පිශදිය  ඒකථාඞ්ර්වයකථඅනධ අඩු ෙ
අඞ්ර්ද්ධෙයකථඅනධ ථමනධවිත ෙ තරඅවිෝ කථය්ාණ පවයනධ ා ද්ශ ෂණ පවයනධ යුතධ පඨවි
කථථඅණ ප තෘතීය ෝය්ානය වදව ර්තධවතධ වෙයඅ.
“ප්ීතියො ් විරොගො” යනාදිය වය අ පොනුකථරම විෙපණ පය වමවථධ ය.
ප්ීතියෝ විරොගො = යට දැකථධෙුණ පු ආකථාප ඇතඅ පරීතඅය පඅළඅදඳ පඅළඅකථුධ කථඅීකවමනධ
ව ඉකථධමීවමනධ, වම අ “ා” ශ.ද් ථේපඅණ පධඩනාර්ග යඅ. එයඅනධ ථේපඅණ පධඩණ පය කථපනධවනධ
පරීතඅවයධ ා විතකථග විාාපයනධවර්ධ ෙය්ුපශමය යඅ. පරීතඅ ෙය්ුපශමය ථේපඅණ පධඩනය කථපන
කථධ අ පරීතඅවයනධ විපාර්වයනධ, ෙවළඅ පරීතඅ ෙය්ුපශමවයනධ යඅ පද් වය ජනා කථටයුතු ය. වම අ
විපාර් නේ ජිර්ුචඡනය යඅ. පඅළඅකථුධ කථඅීකම යඅ. එදවවිනධ පරීතඅවය අ ජුර්ුපධථාවෙනධ ා පරීතඅය

1
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ථමතඅකථරමවයනධ යන අර්ගය ද්ත යුතු. විතකථග විාාපයනධවර්ධ ෙය්ුපශමය ථේපඅණ පධඩනය කථපන
කථධ අ පරීතඅවය අ විපාර්වයනධ ෙවළඅ ‘විතකථග විාාපයනධවර්ධ ෙය්ුපශමවයනධ’යඅ පද් වය ජනා
කථටයුතු. වම අ විපාර්ය ථමතඅකථරමණ පාර්ග යඅ. එව යඅනධ පරීතඅය ථමතඅකථරමණ පය කථඅීකවමනධ,
විතකථග විාාප ද් ෙය්ුපශමනය කථඅීකවමනධ යඅ එවිට අර්ග ර්ත යුතු.
විතකථග - විාාප ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ දී ථනධථඅඳුවණ පධ වනා වේ ද්, වම අ යළඅර් කථුමකථධ
ව යඅනධ ර්නු වව.ද් යනු වම අ ා පරශධනවයකථඅ.
වේ ෝය්ානයට මාර්ග ද්කථධෙනු පඅණිථ ා ර්ුණ ප කථඅයනු පඅණිථය යනු උතධතපයඅ. එ අ
විථධතපය වමවථධ ද්ත යුතු.
විතකථග1 විාාප ෙය්ුපශමය වේ ෝය්ානයට එකථානධත මාර්ගවයකථඅ. ද්ධවිතීය ෝය්ානය
වනා ද් ව ාතධ තෘතීය ෝය්ානය වනා ද් වකථඅ දවවිනධ විතකථග විාාප ථමතඅකථරමණ පය
තෘතීය ෝය්ාන ාභ යට මාර්ග යඅ. වේ පළමු ෙන උතධතපවයධ විථධතප යඅ. අනාර්ාමී මාර්ගය
ද්කථධෙන තනධ අ “ප්ඤ්්්න්තං ඔරමභොගියොන සං්යොජනොනං ප්හො ො”2 යඅ. එයඅනධ වනා
ප නු දන ථකථධකථායදිය ට්ඨි ආදීනධවර්ධ ද් පර ාණ පය ද්කථධෙනුවයධ එ අ ර්ුණ ප කථීම ය. එය
දාර්නු ථඳ ා උතධථා උපද්වීම ථඳ ා ය. එවමනධ වම අර් වමයඅනධ වනාථනධථඅවඳන
විතකථග-විාාප ෙය්ුපශමය කථීම එ අ ර්ුණ ප කථීම යඅ.
උ්ප් ්ඛ් ො ් විහරති = උපධපතධතඅවතා ඉකථධ්තඅ තඅ උවපකථධ්ා-යුකථධතඅ ෙශවයනධ
දනධවනධ උවපධෂා ය. පෂපාත වනාෙ ථම ෙව දනධවනධ යයඅ වථධයඅ. ෙය්කථධත ෙ විපු
ෙ ථධිපත්වයට පවමිණි ඒ උවපධෂාවයනධ යුතධ දවවිනධ තෘතීය ෝය්ාන ථමඛර්ී පුද්ධර්
උවපධෂකථය යඅ කථඅයනු වව.. (ෙය්කථධතත්වය ථඛවකථධශ විර්මනවයනඅ. විපුත්වය ම ද්ධර්ත
භ ාෙයට පවමිණීවමනඅ. ථධිපත්වය පරීතඅ විර්මවයනඅ.2 උවපධෂාෙ ද්ථ ෙවද්පපවේ වේ.
දශවිධ උ්ප්්ක්ෂො
1. ්ඩඞ්්ගෝප්ක්ෂොඉ 2. ෙරහ්මවිහෝරෝප්ක්ෂොඉ 3. ්ෙොධය්ඞ්්ගෝප්ක්ෂොඉ 4.
වීයය්ගෝප්ක්ෂොඉ 5. සංස් ෝරෝප්ක්ෂොඉ 6. ්වද්නෝප්ක්ෂොඉ 7. විදශග්නෝප්ක්ෂොඉ ස.
තතරමධය්්ත්වෝප්ක්ෂොඉ ස. ධය්ෝනෝප්ක්ෂොඉ 10. ප්ොසුශුද්ධ්ප්ක්ෂො යනු ඒ ද්ශයයඅ.

1
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1. ්ඩඞ්්ගෝප්ක්ෂොව
“ඉධ ඛී ොස්වො භි ්ඛු ් ්ඛුනො රිප්ං තබස්වො ්නව සුම්නො ්හොති න
ුපමම්නො උ්ප් ්ඛ් ො ් විහරති ස්තො සමප්ජෝනො”1 ෂීණ පාශරෙ භ අෂු ඇථඅනධ පපප
දැකථව වථාේනථධ වනා ද් වෙයඅ. වොේනථධ වනා ද් වෙයඅ. ථඅ අ නුෙණ ප ඇතඅ ෙව උවපධෂකථ
ෙව ොථය වකථවපයඅ’ වම අ දැකථධෙුණ පු වථධ ප තනධවර්ධ ාෂුපාදිය  ථවොප ඉමධට අනඅමධට
අපමුණ පු ෙවීකවම අ දී පඅිශථඅර් ෙ පරකථෘතඅය වනා වෙනථධ වීේ ආකථාපවයනධ පවෙතඅ යේ
උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය මඩවඞ්ර්ාවපධෂාය යඅ කථඅයනු වව.. ඡළඞ්ර්ුවපකථධ්ා යනු පාළඅ
යඅ.
2. ෙරහ්ම විහෝරෝප්ක්ෂොව
“උ්ප් ්ඛොසහග්තන ්්තසො එ ං තබසං එසුත්වො විහරති”2 ‘උවපධෂා ථ ර්ත
ථඅතඅනධ එකථධ දිය ශාෙකථධ පතුපා ොථය කථපයඅ’. වම අ දැකථධෙුණ පු ථතධත්වයනධ වකථවප අ
මෝය්ථධර්ාකථාප ෙ යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය දර ධමවි ාවප වපෂා යඅ.
3. ්ෙොධය්ඞ්්ගෝප්්ක්ෂොව
“උවපකථධ්ාථේවදාජ්ඣර්ඛ භ ාවෙතඅ විවෙකථ නඅථධථීතඛ”3 ‘විවෙකථ නඅශශරඅත ෙ
උවපකථධ්ා ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය ෙඩයඅ’ යන වම අ දැකථධෙුණ පු ථ ජාත ෝමග අතුවපනධ
මෝය්ථධර්ාකථාපෙ යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය වදාෝය්ඞ්වර්ාවපෂා යඅ. (“භ ාෙනාෙ වීි
පරතඅපනධන කථධ අ අීනානුඬත අනඅපාථධොද් භ ාෙවයනධ පරර්ර නඅර්ර ථේපර මගනවය අ
ෙය්ාපාපයකථධ නවතඅ ව යඅනධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වකථවප අ මෝය්ථධර්ාකථාපවයනධ පෙතධනා”
උවපධෂාෙ වදාජ්ඣඞ්ර්ුවපකථධ්ාය යඅ වථධ යඅ.
4. වීයය්ගෝප්ක්ෂොව
“ ෝලන ොලං උ්ප් ්ඛො නිමිත්තං මනසි ්රොති”4 ‘කථඅනධ කථ උවපකථධ්ා
නඅමිතධත වමවන අ කථපයඅ’ යන වම අ දැකථධෙුණ පු පමණ ප ඉකථධ මව පටනධ වනා ර්නධනා ද්

1

දිය : නඅ: පාවර්යෙ 166

2

වි: ප: අපධපම්ධ් වි 205

3

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර් 855

4

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර්
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පමණ ප ඉකථධ මව අ අධ වනා කථපන ද් වීයය්ග ථඛ්ය්ාත යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය
වීයය්ගාවපධෂා යඅ (ීනුද්ධෝචාපකථධ්පාතප අතඛ මජ්ඣතධතඛ වීිශයඛ උවපකථධ්ා” යනු ීකකථා
යඅ.2 මෝය්ථධර්කථාපවයනධ පෙතධනා වීයය්ගය ම ආකථාපය වර්නව පවෙවතධවිය යුතු ෙ එදඳු
වීයය්ගයට නඅමිතධත ෙන දවවිනධ උවපධෂා නඅමිතධත නේ වේ යනු ථනධන යඅ.2
5. සංස් ෝරෝප්ක්සොව
“ ති සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො සමොධිව්සන උප්්ප්ජ්ජන්ති. ති සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො
විප්ස්සනොව්සන උප්්ප්ජ්ජන්ති. අට්ඨ සඞ්ඛොරැ ්ප් ්ඛො සමොධිව්සන උප්්ප්ජ්ජන්ති.
දස සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො විප්ස්සනොව්සන උප්්ප්ජ්ජන්ති”1 යන වම අ දැකථධෙුණ පු නීෙපණ පාදීනධ
පීකෂාවකථාටව ථනඅටු නධ ෙශවයනධ ථඅි නාෙ ආදීනෙ ර්ටු ව යඅනධ නීෙපණ පාදීනධ
ර්වනධවම අ මෝය්ථධර් ෙ යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය ථඛථධකථාවපාවපධෂා යඅ
‘ථඛථධකථාවපාවපධෂා කථීවද්වනකථධ ථමර් ෙශවයනධ උපදිය තධ ද්, ථඛථධකථාවපාවපධෂා
කථීවද්වනකථධ විද්ශගනා ෙශවයනධ උපදිය තධ ද්, ථඛථධකථාවපාවපධෂා අටවද්වනකථධ ථමර්
ෙශවයනධ උපද්තඅ ථඛථධකථාවපාවපධෂා ද්ථ වද්වනකථධ විද්ශගනා ෙශවයනධ උපදිය තධ’ යනු
වපවළධ අර්ග යඅ.
සමථ වශ්යන් ලැ්ෙන අ්්ට සංස් ෝරෝප්ක්ෂො ප්ර ොශ ප්ො ිය ්ම්ස් ය ප්ඨමජ්ෙොන
ප්ටිලොභත්ථොය
නීවර්
ප්ටිසඞ්ඛොසන්නිට්ඨොනො
ප්ඤ්්ා
සං ොරැනප් ්ඛොසු ා ං ුපතියජ්ෙොන ප්ටිලොභත්ථොය විත ් වි්ෝර-තතියජ්ෙොන ප්ටිලොභත්ථොය ප්ීතිං-්තුත්ථජ්ෙොන ප්ටිලොභත්ථොය සුඛුප ්්ඛ - ආ ොසොනඤ්්්ොයතන
සඤ්්ඤ්සමොප්ත්ති ප්ටිලොභත්ථොය රිප්සඤ්්ා ප්ටිඝසඤ්්ඤ්ං-නොනත්තසඤ්්ඤ්ං විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන සමොප්ත්ති ප්ටිලොභත්ථොය ආ ොසොනඤ්්්ොයතනසඤ්්ඤ්ං ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන සමොප්ත්ති ප්ටිලොභත්ථොය විඤ්්ා ඤ්්්ො-යතන සඤ්්ඤ්ං ්නවසඤ්්ානොසංඤ්්ඤ්යතන සමොප්ත්ති ප්ටිලොභත්ථොය ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන සඤ්්ඤ්ං
- ප්ටිසඞ්ඛො-සනනිට්ඨොනොප්ඤ්්ා සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛොසු ා ං ඉමො අට්ඨ
සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො සමථව්සන උප්්ප්ජ්ජන්ති”2
විද්ශගනා ෙශවයනධ වවදන ද්ශ ථඛථධකථාවපාවපධෂා පරකථාශකථ පාළඅය වමවථධ ය
:- ්සොතොප්ත්තිමග්ග ප්ටිලොභත්ථොය උප්්ප්ොදං ප්වත්තං නිමිත්තං ආයූහනං ප්ටිසන්ධිං
ගතිං නිබ්ෙත්තිං උප්්ප්ත්තිං ජොතිං ජරං වය්ොධිං මර ං ්සො ප්සු්දවං උප්ොයොසං ්ප්- ්සොතොප්ත්ති ඵලසමොප්න්තත්ථොය උප්්ප්ොදං ප්වත්තිං -්ප්- අරහත්ත මග්ග

1

ප: ම: ම ාෙර්ධර් 62 දුපවම

2

ප: ම: ම ාෙර්ධර් 62 දුපවම
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ප්ටිලොභත්ථොය උප්්ප්ොදං -්ප්- උප්ොයොසං -්ප්- අරහත්ත ඵලසමොප්ත්තත්ථොය සුඤ්්ඤ්තො
විහොර සමොප්න්නත්ථොය අනිමිත්ත විහොර සමොප්න්න ත්ථොය උප්්ප්ොදං ප්වත්තං නිමිත්තං
ආයූහනං ප්ටිසන්ධිං ගතිං නිබ්ෙත්තිං උප්්ප්ත්තිං ජොතිං ජරං වය්ොධිං මර ං ්සො ං
ප්සු්දවං උප්ොයොසං ප්ටිසඞ්ඛො සන්නිට්ඨොනො ප්ඤ්්ා සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛොසු ා ංති ඉමො
දස විප්ස්සනො ව්සන උප්්ප්ජ්ජන්ති”1

6. ්වද්නෝප්ක්ෂොව
“යස්මිං සම්ය ොමොව්රං ුසලං චිත්තං උප්්ප්න්නං ්හොති උ්ප් ්ඛො
සහගතං”2 ‘යේ කථවකථ කථාමාොප උවපධෂා ථ ර්ත කථුථ ථඅත උපනධවනධ ද්’ යන
වම අ දැකථධෙුණ පු යේ අර්කථධ්මථු් නේ උවපධෂාවෙකථධ වේද් එය වේද්වනාවපෂාෙ යඅ.

7. විදශග්නෝප්ක්ෂොව
“යදත්ිං යං භූතං තං ප්ජහති උ්ප් ්ඛං ප්ටිලභති”3 ‘යවමකථධ වේ ද් යවමකථධ
විණි ද් එය ර්පව කථපයඅ. උවපධෂාෙ දයඅ.’ යන වම අ දැකථධෙුණ පු අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ
ථේමශගනවයනධ මෝය්ථධර් ෙ යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය විද්ශගවනාවපෂාෙ යඅ.
8. තතරමධය්්ත්වෝප්්ක්ෂොව
ජ්දාදිය  “්යවොප්න ” ෝමගයනධ ඇතුළතධ ථ ජාත ෝමග ථම ෙව ඉථඅීමට කථාපණ ප
ෙ යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය තතරමජ්ඣතධතුවපකථධ්ා යඅ. (“වයොපනකථ”
ධමමසඞ්ගණි්යහි4 දනු.2
9. ධය්ෝනෝප්ක්ෂොව

1

ප: ම: ම ාෙර්ධර් 62 දුපවම

2

ෝ: ථ: චිතධතුපාද්කථ 13

3

ථඛ: නඅ: ම ාෙර්ධර්

4

අ: ථා: අඪකථර්ා 13

228

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“උ්ප් ්ඛ් ො ් විහරති” උවපෂකථ ෙව වෙවථධ යන වම අ දැකථධෙුණ පු අර්ර ෙ
ෝය්ාන ථු්වය අ පෂපාත වනා ද්නෙන යේ උවපධෂාවෙකථධ වේද් එය ෝය්ාවන වපෂාෙ
යඅ.
10. ප්ොසුසුද්ධි උ්ප්්ක්ෂොව
“උ්ප් ්ඛො සතිප්ොසුසුද්ධිංං ්තුත්ථජ්ෙොනං”1 උවපෂා ථධමෘතඅ පාිශශුද්ධි ඇතඅ
ාතුර්ගෝය්ානය’ යන වම අ දැකථධෙුණ පු නීෙපණ ප-විතකථග-විාාපාදිය  ථඅයලු පරතඅපෂ ෝමගයනධවර්නධ
පඅිශථඅර් ෙ පරතඅපෂ ෝමග ථඛථඅඳුවීවම අ ද් උතධථා ප අත ෙ යේ උවපධෂාවෙකථධ වේ ද් එය
පාිශථුද්ධි උවපධෂා යඅ.
වේ ද්ශවිෝ උවපධෂා අතුවපනධ මඩවඞ්ර්ාවපධෂා දර ධම වි ාවපාවපධෂා
වදාෝය්වඞ්ර්ාවපධෂා තතරමෝය්වත්වාවපධෂා ෝය්ාවනාවපෂා පාිශශුද්ධෝය්ුවපධෂා යන
ථය අර්ග ෙශවයනධ එකථම තතරමජ්ඣතධතුවපධෂාෙ ම ය. එකථ ම පුද්ධර්යා කථුමාප-තපවණ පම ලු-වථවනවි-පජ ආදිය  ෙශවයනධ වදදී යනධනා වථධ වම ද් ඒ ඒ අෙථධර්ා වභ ධද්වයනධ
වදදී ර්අවයධ ය. එ දවවිනධ ඡඞ්ර්ුවපධෂා ඇතඅ තවනව වදාජ්ඣඞ්තුවපධකථධ්ාදිය ය ද්
වදාජ්ඣඞ්ර්ුවපධකථධ්ා ඇතඅ තවන ඡළඞ්ර්ුවපධකථධ්ාදිය ය ද් වනා ෙන දෙ ද්ත යුතු.
යට දැකථධෙුණ පු උවපධෂා අර්ග ෙශවයනධ එකථකථධ ෙ වථධ ම ථඛථධකථාවපාවපධෂාෙ ා
විද්ශගවනාවපධෂාෙ ද් අර්ග ෙශවයනධ එවකථකථධම ය. ඒ ෙනා අ එකථම පරශාෙ කථෘතය් ෙශවයනධ
ද්ධවිවිෝ ෙ ථවි යඅ. පුපවමවයකථධ ථෙථ වර්ට ෙනධ ථපගයකථු අජපද් ද්ණ පධඩ වර්නව වථායනධවනධ
වදාධවර්ාවඩ අ ව ාතධතා දැකථව ථපගයා වද් වනාවේ වද් යඅ ථවකථ ඇතඅ ෙව නවෙත නවෙත
පඅිශකථධථනධවනධ වථ ෙවතඅ තුන දැකථව ථවකථය ර්පවො ඌ වථවීවම අ උවපධෂා ෙනධවනධ ද්
එවමනධ ආප.ෝ විද්ශගකථ විද්ශගනා ශානවයනධ තඅකථුණ පු ර්ටු කථධ අ නවෙත ථඛථධකථාපයනධවර්ධ
අනඅතය්ත්වාදිය ය වථවීවම අ උවපධෂා ෙනධවනධ ය. එය විද්ශගවනාවපධෂා ය. ෙවළඅ ඒ
පුපවමයා අජපද් ද්ණ පධවඩනධ ථපගයා දැි  ෙව තද් වකථාටව වර්නව “මම වකථවථධ මට ද්
වනාිශද් ො මා ද් ද්මධට කථපො වනාවර්න මුවර්නධ මිදී වයේ දැ”යඅ ඌ මුොන ආකථාපය
ථකථමිනධ ර්වනධවම අ මෝය්ථධර් ෙනධවනධ ද් එවමනධ ඒ විද්ශගකථ තඅකථුණ පු ර්ටු දවවිනධ
භ ෙතරය ර්අනඅ ඇවිළ ර්තධතා වථධ ථකථා ථඛථධකථාප ර්ර ණ පවය අ මෝය්ථධර් ෙනධවනධ ය. එය
සංස් ෝරෝප්්ක්ෂො යඅ. වමවථධ විද්ශගවනාවපධෂාෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ ථඛථධකථාවපාවපධෂාෙ ද්
ථඅද්ධෝ මය. (වථ ෙවතඅ තුන ර්ටුෙ ුට ථපග ෂණ ප විාාපවය අ වමනධ තුනධ කථුණ පු ර්ටුෙ ුට
ථඛථධකථාපයනධවර්ධ නඅතය්ාදිය  ෂණ ප ද්ෘමධට ව යඅනධ ථඛථධකථාප ෂණ ප විාාපවය අ
උවපධෂා ම වෙයඅ. ථඛථධකථාපයනධවර්ධ මවද් තධ ෙ විද්ශගවනාවපධෂාෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ
ද්ෘමධටාදීනෙ ෙ ඒ ථඛථධකථාපයනධ ර්ර ණ පවය අ අෝය්ාශය ථෙග ථඛථධකථාප නඅමිතඅ ව යඅනධ

1

වි: ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 186
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උවපධෂාෙ ද් ථඅද්ධෝ වෙයඅ ද්ත යුතු යනු පවපකථුේදා ථනධන යඅ.2 වථවීවම අ ා ර්වනීවම අ
මෝය්ථධර්ා ථඛ්ය්ාත කථෘතය්වයනධ වේ උවපධෂාපරශාෙ වමවථධ ද්ධවිෝ විය.
වීයය්ගාවපධෂාෙ ා වේද්වනාවපධෂාෙ ඔෙුවනාෙුනධ ා ද් වථථු උවපධෂාෙනධ ා
ද් අර්ග ෙශවයනධ අනධන මවයඅ.
දශවිධ උ්ප්්ක්ෂො ්භ්ද යි.
ද්ශවිෝ උවපධෂා අතුවපනධ වම අා ර්ත යුතධවතධ ෝය්ාවනාවපධෂා ය.
ෝය්ාවන වපධෂාවය අ ෂණ පය මෝය්ථධර් භ ාෙය යඅ. පථය අනාවභ  ර්ය යඅ ව ෙතධ
වමවන අ වනා කථපන දෙ යඅ. පචාුපට්ඨඨානය අෙය්ාපාපය යඅ. ව ෙතධ පර ීණ ප ෙ ද් ථුවෙ අ
ෙය්ාපාප නවතඅ දෙ යඅ. පද්ට්ඨඨාන පරීතඅවිපාර් යයඅ.
පරශධනවයනධ නඟී. වම අ දැකථධවෙන උවපධෂාෙ ද් අර්ග ෙශවයනඅ
තතරමජ්ඣතධතුවපකථධ්ාෙම වනා වේ ද් එය පරර්ම ්විතීය ෝය්ානයනධ අර් ඇතඅ දවවිනධ එ අර්
“උවපධකථධ්වකථා වි පතඅ”යඅ ෙොළ යුතු වනා වේ ද් කථුමකථධ ව යඅනධ එවථධ වනා ෙොවළධ ද්
උතධතප වමවථධ යඅ.
ථවදපෙ එ අර් ඇතධවතධ ය. එව තධ එ අ වනා ෙොවළධ එ අ පෙතධනා උවපධෂාෙ
පිශෙය්කථධත කථෘතය් ප අත දවවිනඅ. (එ අ පෙතධනා උවපෂාෙවර්ධ කථෘතය්ය2 විතකථගාදීනධ
අභ අභ ූත දවවිනධ පිශෙය්කථධත වනාවේ. වම අ එයඅනධ අනභ අභ ූත දවවිනධ අථ එථෙ වථධ
පිශෙය්කථධත ය. එ ව යඅනධ වම අම ෙොපන ද්ධවද්ධ ය.
“උ්ප් ්ඛ් ො ් විහරති” යනු්යහි අථග ව ගනොව යි.
“ස්තො ් සමප්ජෝනො”
‘ථපතීතඅ ථවතා ථේපජානාතී තඅ ථේපජාවනා’ ථඅ අකථපනධවනධ “ථවතා” ය.
මනාවකථාට ද්නධවනධ “ථේපජාවනා” ය. පුද්ධර්ාිමධඨාන ෙශවයනධ ථතඅය ථේපරශාෙ කථඅය
තවනඅ. ථඅ අවයනධ යුකථධත ෙවයධ ථමය්කථධ පරශාවයනධ යුකථධත ෙවයධ යනු අර්ගයඅ. වම අ සතිය
ථඅ අකථඅීකම ෂණ ප වකථාට ඇතධවතධ ය. ථඅ අමුළා වනා වීම කථෘතය් වකථාටව ඇතධවතධ ය.
වකථවථුනධ වකථවපනධ ආපෂාෙ පචාුපට්ඨඨාන වකථාටව ඇතධවතධ ය. සමප්ජඤ්්ඤ්ය මුළා
වනාවීම ෂණ ප වකථාටව ඇතධවතධ ය. තීපණ පය කථෘතය් වකථාටව ඇතධවතධ ය. වීමඛථාෙ
පචාුපට්ඨඨාන වකථාටව ඇතධවතධ ය.
වම අර් පරශධනවයකථඅ.
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වේ ථතඅ-ථේපජ්ධ් යට ෝය්ානයනධ අ ඇතධවතධ වනා වේ ද් ථඅ අ-නුෙණ ප
නවතඅයා ට අවඥපණ පා තඅව. ො. උපාාප මාතරවයකථු ර් වනා වවදයඅ.
පඅළඅතුපව වමවථධ ය.
විතකථගාදිය  ථධර්ාඞ්ර් ඇතඅ දවවිනධ යට ෝය්ාන ඖොිශකථ ය. එවථධ ඒ ෝය්ාන ඖොිශකථ
දවවිනධ පුපවමයකථු ට වපාවළාවෙ අ ර්මන ප ථුෙනධනා වථධ එ අ චිතධතයාවර්ධ ර්මන
ප ථු ෙනධවනධ ය. එව යඅනධ එ අ ථතඅ-ථේපජ්ධ් පඅළඅදඳ කථෘතය්ය ෙය්කථධත වනාවේ.
වම අ ඖොිශකථාඞ්ර් නවතඅ දවවිනධ වමය ථෂම ය. එදවවිනධ වම අ පුපවමයකථුවර්ධ කථප
මුෙ වත අ ර්මනධ වමනධ ථතඅ-ථේපජ්ධ් කථෘතය්වයනධ යුකථධත ෙ ම චිතධතයාවර්ධ ර්මන
කථවමවතඅ විය යුතු ය. එදවවිනධ වම අ ම ‘ථවතා ථේපජාවනා’ යඅ දැකථධවිණි.
තෙද් කථඅිශෙථධථා වද්නවර්නධ ඉෙතධ කථපන ද්ධවද්ධ නමුර් ඉදිය නධ රැකථ වනා ර්නධනා
ද්ධවද්ධ නේ නවෙත වද්න කථපාම ර්ෙනධවනධ ය. තෘතීය ෝය්ාන ථු්ය ද් පරීතඅවයනධ ඉෙතධ
කථපන ද්ධවද්ධ ඉදිය නධ ථතඅ-ථේපජ්ධ්වයනධ වනා පකථධනා ද්ධවද්ධ නේ නවෙත පරීතඅයටම
පවමිවණ පනධවනධ ය. (ද්ධවිතීය ෝය්ානයට ම පවමිවණ පනධවනධ යයඅ වථධයඅ2 පරීතඅ ථේපරයුකථධත ම
ෙනධවනධ ය. ථතධත්වවය ථුෙවය අ ඇවතඅ. වමයට ෙඩා ථුෙයකථධ නවතඅ දවවිනධ වමය අතඅ
මෝුප ථුෙය යඅ ථතඅ-ථේපජ්ධානුභ ාෙවයනධ ම ථුෙවය අ වනා ඇධම විය යුතු ය.
ථුෙවය අ වනා ඇධමට වෙන වේතු නවත. වම ද් ද්කථධෙනධනට “ථවතා ථේපජාවනා”
යනු වම අ ම ද්කථධෙන දැ යඅ ද්ත යුතුයඅ.
සුඛං ් ෝයන ප්ටි සං්ව්දති = කථවයනධ ථුෙ ද් විඳිනධවනධ ය. තෘතීය
ෝය්ානවයනධ යුකථධත ෙ වය ර්ී ට “මම ථුෙ විඳිමි” යන අවභ  ර්වයකථධ - කථධපනාවෙකථධ
නවත. එතකථුර් ෙුෙද් ව ධ නාමකථාය ා ථේපරයුකථධත ෙ යේ ථුෙවයකථධ ඇද්ධද් එය විඳිනධවනධ
ය. තෙද් නාමකථාය ා ථේපරයුකථධත ෙ ඒ ථුෙවයනධ නඅපනධ අතඅපරණීත ෙ පපපවයනධ
ඔ ුවර්ධ පපපකථාය ථධපශග ෙනධවනධ ය. එයඅනධ ව ධ ෝය්ානවයනධ නවර්ී ථඅි වයධ ද් කථායඅකථ ථුෙ
අනුභ ෙ වකථවපයඅ. “ථු්ඛ ා කථාවයන පි ථඛවෙවද්තඅ” යනු ෙොවළධ එව යඅනඅ. (නාම
කථායවයනධ නාතථඅකථ ථු්ය ද් කථායඅකථ ථු් ව ධතු ෙ පපපය ඉපද්වීවමනධ කථායඅකථ ථු්ය
ද් ෝය්ාන ථමනධවිතයා අනුභ ෙ වකථවපයඅ යඅ කථඅයනු වවදයඅ. වේ වම අ ථඛවෂපාවඥර්යඅ
යනු ප්ැර ුමෙො ථනධනයඅ.2
යං තං අසුයො ආචි ්ඛන්ති උ්ප් ්ඛ් ො සතිමො සුඛවිහොරීති - යේ ෝය්ානයකථධ
ව ධතු වකථාටව වර්නව දුද්ධෝාදිය  ආයය්ගවය ඒ තෘතීයෝය්ාන ථමඞ්ර්අ පුද්ධර්යා ට
“උ්ප් ්ඛ් ො සතිමො සුඛවිහොරී”යඅ පරශඛථා කථපතධ ද් ඒ තෘතීයෝය්ානයට පවමිණ ප ොථය
කථපයඅ යනු එ අ අර්ග යඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ උනධෙ නධවථධ ඔ ුට එවථධ පරශඛථා කථපනවථධකථධද්
පරශඛථාෙට ථුර්ථු දවවිනධ. ඒ එවථධ මව යඅ:-
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වේ වතවේ ඉතා මි අිශ ථුෙ ඇතඅ - ථුෙයාවර්ධ පපවතපට පතධ - තෘතීය
ෝය්ානවය අ ද් “උ්ප්්ක්ෂ ය” ය යනු ථු්ාභ අාමවයනධ වනා අද්නු වවදයඅ. පරීතඅය
නපද්නා පිශදිය  ථඅ අ එළො ථඅි න දවවිනධ ථධමෘතඅමතධ ය. ආයය්ගකථානධත ෙ ආයය්ග ජන
නඅවථධවිත ෙ අථඛකථධඅමධට ෙ ථු්ය නාමකථායවයනධ විඳින දවවිනධ ථු් වි ාීක ය. එ ව යඅනධ
එවථධ පරශඛථාභ ග ය, එ ව යඅනධ ම ආයය්ගවය ඔ ුට “උ්ප් ්ඛ් ො සතිමො සුඛ විහොරී”
යයඅ පරශඛථා කථපතඅ යඅ ද්තයුතු.
“තතියං” ර්ණ පනධ පඅළඅවෙළඅනධ ද් තුනධ ෙවනඅ ෙව ථමෙදිය න දවවිනධ ද් වේ “තතිය”
යඅ.
එකථඞ්ර් විපධප ීණ පඛ ර්ෙඞ්ර් ථමනධතාර්තඛ = එකථාඞ්ර්වයකථඅනධ විපර ීණ ප ෙ,
අඞ්ර්ද්ධෙවයකථඅනධ ථමනධවිත ෙ, වම අ එකථාඞ්ර් විපර ීණ පත්වය පරීතඅ පර ාණ ප ෙශවයනධ
ෙවෙකථඅ. පරීතඅවය අ ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ විතකථග-විාාප වමනධ අපගනාෂණ පවය අ ම පර ීණ ප
ෙනධවනධ ය. එදවවිනධ එය පර ාණ පාඞ්ර්ය යඅ කථඅයන දිය . ථු් චිවතධතකථර්ධර්තා ඉපදීේ
ෙශවයනධ අඞ්ර්ද්ධෙවයනධ ථමනධවිත විය. එව යඅනධ විභ ඞ්ර්වය අ “ෙොනංති උ්ප් ්ඛො
සතිප්මප්ජඤ්්ඤ්ං සුඛං චිත්තස්්ස් ග්ගතො”1 යඅ ෙොවළධ ය. එවථධ ෙොවළධ පයය්ගාය
ෙශවයනධ ථපිශොප ෝය්ානය ද්කථධෙනු ථඳ ා ය. උවපධෂාෙ ා ථතඅථේපජ්ධ් වරැ
නඅමධපයය්ගාය ෙශවයනධ උපනඅෝය්ාන ෂණ පයට පවමිණි අඞ්ර්යනධවර්ධ ෙශවයනධ වමය
ර්ෙඞ්ර්අකථ යඅ.
ෙොවළධ මව යඅ.
“ තමං තස්මිං සම්ය ුපවඞ්ගි ං ෙොනං ්හොති සුඛං චිත්තස්්ස් ග්ගතො”2
යඅ. වථථධථ පරර්ම ෝය්ානවය අ කථී පිශදිය ම ය.
තෘතීය ධය්ොනය ප්ි ිෙඳ විස්තරය යි.
්තුථගධය්ොනය ලෙොගත යුතු රමය
යට දැකථධෙුණ පු වථධ දා ර්තධ තෘතීය ෝය්ානවය අ ආෙජගනාදිය  පථධ ආකථාපවයනධ
චීණ පගෙශී ෙව පරර්ුණ ප ෙ එයඅනධ නවර්ී “වේ ථමාපතධතඅය ආථනධන ෙ පරීතඅ නමවතඅ
පථමිතුවපකථධ ඇතධවතධ ය. වම අ පෙතධනා ථවපය යන අවභ  ර්වයනධ වමය ඖොිශකථ වථධ
ද් ෙවටව යඅ. එව යඅනධ ම එය අඞ්ර් ර්ෙගය”යඅ එ අ වොථධ දැකථව ාතුර්ග ෝය්ානය ශානධත

1

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 186

2

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 200
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ෙශවයනධ ථකථා තෘතීය ෝය්ානවය අ අවපධෂාෙ
පඅණිථ භ ාෙනාපේභ  කථටයුතු යඅ.

වරැ පඅයා ාතුර්ගෝය්ානය දාර්නධනා

තෘතීය ෝය්ානවයනධ නවඟී ථඅ අ නුෙණ ප ඇතඅ ෙව ඒ වය ර්ාොප එවථධ
භ ාෙනාපේභ  වකථාටව ෝය්ානාඞ්ර් පරතය්වේෂාකථපතධ ම ඔ ුට නාතථඅකථ වථෞමනථය්
ථඞ්්ය්ාත ථු්ය ඖොිශකථ ෙශවයනධ ද්, උවපධෂාවේද්නාෙ ා චිවතධතකථාර්රතාෙ ශානධත
ෙශවයනධ ද් ෙවටව යඅ. එවිට ව ධ ඖොිශකථාඞ්ර් පර ාණ පය පඅණිථ ා ශානධතාඞ්ර්
පරතඅාභ ය පඅණිථ ඒ කථථඅණ ප නඅමිතධතයම “පඨවි - පඨවි”යඅ නවෙත නවෙත වමවන අ
කථපනධවනධ ය. එවථධ වමවන අ කථපතධ ම දැනධ ාතුර්ග ෝය්ානය උපදී යයඅ භ ාොඞ්ර් ථඅඳී. ඒ
පඨවි කථථඅණ පය ම අපමුණ පු වකථාටව මවනාද්වපාෙජගනය උපදී. ඉකථධය තඅ එයම අපමුණ පු
වකථාටව ජෙනධ ථතප ව පථ දිය වේ. එයඅනධ අෙථාන ජෙනය පපපාොප ාතුර්ගෝය්ානඅකථය.
වථථධථ යට කථීවථධ කථාමාොප යඅ.
වම අ කථඅය යුතු විවශධමයකථධ ඇතඅ :- ථු් වේද්නාෙ, අර්කථධ්මථු් වේද්නාෙට
ආවථධෙනපරතය්වයනධ පරතය්ය වනාවේ. ාතුර්ග ෝය්ානවය අ වය ය යුතධවතධ අර්කථධ්මථු්
වේද්නාෙය. එදවවිනධ ඒ ථතප - පථධ ජෙනධ උවපධෂාවේද්නා ථේපරයුකථධතය. එ දවවිනධ
එ අ පරීතඅය වනා ෙනධවනධ ය.
වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ාොප “සුඛස්ස් ප්හො ො ුප ්ඛස්ස ් ප්හො ො ප්ුබ්්ෙව
්සොමනස්ස ්දාමනස්සොනං අත්ථඞ්ගමො අුප ්ඛං අසුඛං උ්ප් ්ඛොසතිප්ොසුසුද්ධං ්තුත්ථං
ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”1 යඅ ෙොළ පිශදිය  ථු්ය ද් පර ාණ පය කථඅීකවමනධ ර්කථධ්ය ද්
පර ාණ පය කථඅීකවමනධ, පෙගවය අ ම වථෞමනථය් ා වොේනථය් අථතඞ්ර්ම කථඅීකවමනධ, ර්කථධ
වනාෙ, ථු් වනාෙ, උවපධෂා ථධමෘතඅවයනධ පඅිශථඅර් ෙ, ාතුර්ග ෝය්ානය දා ොථය
කථපනධවනධ ය. වමවථධ ඔ ු විථඅනධ එකථධ අඞ්ර්වයකථඅනධ විපර ීණ ප ෙ, අඞ්ර්ද්වයවයකථඅනධ
ථමනධවිත ෙ, තරඅවිෝ කථය්ාණ ප ා ද්ශ ෂණ ප ථමපනධන පඨවිකථථඅණ ප ාතුත්ථජ්ඣානය
දාර්නධනා ද්ධවද්ධ වේ.
“ථු්ථධථ ා ප ාණ පා” යනාදිය වය අ විෙපණ පය වමවථධ ය. සුඛස්ස ් ප්හො ො
ුප ්ඛස්ස ් ප්හො ො = කථායඅකථා ථු්ය ද්, කථායඅකථ ර්ශ්ය ද් පර ාණ පය කථඅීකවමනධ,
ප්ු්බ්ෙව = ඒ පර ාණ පය පෙගවය අ ය. ාතුර්ග ෝය්ානෂණ පවය අ වනාවේ.
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්සොමනස්ස ්දාමනස්සොනං අත්ථඞ්ගමො = නාතථඅකථ ථු් නාතථඅකථර්ශ් යන
වේ වද්කථ ද් පෙගවය අ ම අථධතඛර්ම කථඅීකවමනධ අථධතඛර්ම නේ පර ාණ පය මව යඅ. ඔෙුනධවර්ධ
පර ාණ පය කථෙපො ෙනධවනධ ද් ාතුර්ගෝය්ානයනධවර්ධ උපාාපෂණ පවය අ ය.
ඒ එවථධ මව යඅ :වථාමනථධථ ාතුර්ග ෝය්ානයාවර්ධ උපාාපෂණ පවය අ ද්, ර්කථධ් වොමනථධථ ථු්වය පරර්ම - ්විතීය - තෘතීය ෝය්ානයනධවර්ධ උපාාපෂණ පවය අ ද්, පර ීණ ප වෙතඅ. කථඅය
යුතධවතකථධ ඇතඅ “සුඛස්ස් ප්හො ො ුප ්ඛස්ස ් ප්හො ො ප්ුබ්්ෙව ්සොමනස්ස
්දාමනස්සො නං අත්ථංගමො’යඅ. වම අ ථු්-ර්කථධ්-වථාමනථධථ-වොමනථධථ ෙොවළධ පර ාණ ප
කථරමවයනධ වනාවේ. ඉන්රඅය විභ ඞ්ර්වය අ ඉන්රඅය උවද්ධද්ථ කථළ කථරමවයනඅ. පර ාණ ප
කථරමවයනධ ෙොවළධ නේ ‘ර්කථධ්ඛ-වොමනථධථඛ-ථු්ඛ-වථාමනථධථඛ’ විය යුතුය.
පරශධනවයකථඅ :- වේ ථු්-ර්කථධ්-වථාමනථධථ-වොමනථධථවය ඒ ඒ ෝය්ානයනධවර්ධ
උපාාප ෂණ පවය අ පර ීණ ප වෙතධ නේ “ ත්ථ්ුප්්ප්න්තං ුප ්ඛින්රියං අප්සු්සසං
නිරැජ්ෙතිඉ ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු විවිචන්් ව ෝමහි -්ප්- ප්ඨමං ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ
විහරති. එත්ථ්ුප්්ප්න්තං ුප ්ඛින්රියං අප්සු්සසං නිරැජ්ෙති.
ත්ථ ්ුප්්ප්න්තං
්දාමනස්සින්රියං -්ප්- සුඛින්රියං -්ප්- ්සොමනස්සින්රියං -්ප්- අප්සු්සසං නිරැජ්ෙති.
ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු සුඛස්ස ් ප්හො ො -්ප්- ්තුත්ථං ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති
එක්ථ්ුප්්ප්න්තං ්සොමනස්සින්රියං අප්සු්සසං නිරැජ්ෙති”1 යඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ
ෝය්ානවය අ දී ම නඅවප ෝය ෙොපන ද්ධවද්ධ ද් (වපවළ අ අර්ග ථුර්ම ය.2
උතධතප වමවථධ ය :- අතඅශය නඅවප ෝ ව යඅනඅ. පරර්ම ෝය්ානාදිය වය අ ඒ
ර්ශ්ාදීනධවර්ධ නඅවප ෝය අතඅශය නඅවප ෝය. නඅවප ෝ මාතර වනාවේ. උපාාප ෂණ පවය අ
ඔෙුනධවර්ධ නඅවප ෝය නඅවප ෝ මාතරය අතඅශය නඅවප ෝ වනාවේ. එවථධ මවයඅ :- යේ
ආෙජගනයකථඅනධ අපගනාෙ වේ ද් එයඅනධ භ අනධන ෙ ආෙජගන ඇතඅ පරර්මෝය්ාවන පාාපවය අ
දී නඅපවද්ධ ෙ ර්ශව්න්රඅය මවථඅ-මර්පව ආදීනධවර්ධ ඩව වවමනධ ව විමම අඳීවමනධ වවදන
පීඩාවයනධ ව යළඅර් උපදිය ය වකථඅය. අපගනාවය අ දී ඒ නවෙත නපද්වනධ ම ය. තෙද්
උපාාපවය අ දී නඅපවද්ධෝ ෙ ඒ ර්ශව්න්රඅය පරතඅපෂ ෝමගය විථඅනධ වනා නථන ද් දවවිනධ
මනා ෙව නඅපවද්ධෝ ෙවයධ වනාවේ. ර්ශව්න්රඅයයට පරතඅපෂ නේ පරීතඅයයඅ. අපගනාවය අදී
පරඅතීය පවතඅීකවමනධ ථඅයලු කථය ථු්වයනධ ෙද්නා ද්ධවද්ධ ය. ථු්වයනධ ෙද්නා ද් කථය
පඅළඅදඳ ර්ශව්න්රඅය පරතඅපෂ ෝමගය විථඅනධ නථනා ද් දවවිනධ මනාෙ නඅපවද්ධ ෙවයධ වෙයඅ.
එවථධ මව භ අනධන ෙ ආෙජගන ඇතඅ ද්ධවිතීය ෝය්ාවනාපාාපවය අ පර ීණ ප ෙ
වොමනථධථඅන්රඅයය විතකථග විාාප පරතය්ය වකථාටව ඇතඅ කථායකථධමර්ුෙකථධ ව
චිතධත
1
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පීඩාෙකථධ ව ඇතඅ කථධ අ නවෙත උපද්වනධ ය. විතකථග - විාාප නවතඅ කථධ අ නවෙත
නපද්වනධ ය. යේ තවවනකථ වද් මනථධථඅන්රඅය වේ නේ ඒ ෙනධවනධ විතකථග - විාාප ඇතඅ
දවවිනධ ය. ද්ධවිතීය ෝය්ාවන පාාපවය අ විතකථග - විාාප අපර ීණ ප ය. එදවවිනධ එ අ
වොමනථධථඅන්රඅය විය වකථඅ ය. පර ීණ ප පරතය් දවවිනධ ද්ධවිතීය ෝය්ානවය අ වොමනථධථඅන්රඅය
වනා ෙනධවනධ ය.
එවථධ ම තෘතීය ෝය්ාවන පාාපවය අ දී පර ීණ ප ෙ ථුඛින්රඅය පරීතඅවයනධ උපනධ පරණීත
පපපවයනධ පවතුපවණ පු ථඅපවපව ඇතඅයා ට නවෙත උපදිය ය වකථඅය. තෘතීය ෝය්ානවය අ දී
නේ නපදිය ය වකථඅ ය. එ අදී ථු්යට පරතය්ය ෙ පරීතඅය ථෙගාකථාපවයනධ නඅපවද්ධෝ දවවිනඅ.
එවථධම ාතුර්ගෝය්ාවන පාාපවය අ දී පර ීණ ප ෙ වථ මනථධථඅන්රඅයය ආථනධන
දවවිනධ අවඥපණ පා පරාපධත උවපධෂා නවතඅ ෙව මවවනවිනධ වනා ඉකථධමුණ පු දවවිනධ නවෙත
උපදිය ය වකථඅ ය. ාතුර්ගෝය්ානවය අදී නේ නඵලදිය ය වකථඅ ය. එ අ අවඥපණ පා පරාපධත උවපධෂා
ඇතඅ දවවිනඅ.
“ඵත්ථුප්්ප්න්නං ුප ්ඛීන්රියං අප්සු්සසං නිරැජ්ෙති”යඅ අපිශවථථ ශ.ද්ය, වයාද්න
ද්ධවද්ධ වේ නඅථා යයඅ ද්ත යුතු.
තෙද් පරශධනවයකථඅ :- පරර්මාදිය  ඒ ෝය්ානයනධවර්ධ උපාාපවය අ පර ීණ ප ෙ වේ
වේද්නා යළඅර් කථුමකථධ ව යඅනධ ද්කථධෙන ද් ද්.
උතධතපය වමවථධය :- ථුෙවථධ ර්වනධම පඅණිථ ය. “අුප ්ඛමසුඛං” යඅ වම අ දැකථධෙුනු
අර්කථධ්ාථු් වේද්නාෙ ව ෙතධ උවපධෂාවේද්නාෙ ථඅයුේ ය. ථුෙවථධ දැනර්නධනට අප ථු
ය. ළඛ ෙව ර්නධනට දවිශතපේ ාණ පධඩ ෙ වර්ානු අධාර්වනීම පඅණිථ වර්ාපධා ර්ාව අ
ථඅයලු වර්ිශනධ එකථධවකථාටව එකථ එකථා දව වප කථපමිනධ පඅළඅවෙළඅනධ ආ ාණ පධඩයා “වේ ඌය
උ ු ර්නඅෙු” ය යඅ උ ු ද් ර්නධවනධ ද්, වමනධ ෙුුපහු ථුෙ වථධ ර්වනධම පඅණිථ මු පටනධ
ථඅයලු වේද්නා දැකථධෙ වථධකථ. එවථධ දැකථධවීවමනධ ථුෙතධ වනා ෙ ර්කථුතධ වනා ෙ, වථාේනථුතධ
වනා ෙ, වොේනථුතධ වනා ෙ යේ වේද්නාවෙකථධ වේ ද් එය අර්කථධ්ාථු් වේද්නාය යඅ
ර්නධෙනධනට වකථඅ ය.
තෙ ද් අර්කථධ්ාථු් ව ෙතධ උවපධෂා වචවත විමුකථධතඅයට පරතය්ය ද්කථධෙනු ථඳ ා
ද් වේ ෙොවළධ යයඅ ද්ත යුතු. අර්කථධ්ාථු්යට ව ෙතධ උවපධෂාෙට පරතය්ය නේ - ථු් ර්ශ්
පර ාණ පාදිය ය යඅ. ෙොවළධ මව යඅ.
“්ත්තෝරො ්ඛො ආවු්සො ප්චන්යො අුප ්ඛමසුඛොය ්්්තො විමුත්තියො
සමොප්ත්තියොඉ ඉධ ආවු්සො භි ්ඛු සුඛස්ස් ප්හො ො - ්ප් - ්තුත්ථංෙොනං
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උප්සමප්ජ්ජවිහරති. ඉ්ම ්ඛො ආවු්සො
්චන්තොවිමුත්තියො”1 යඅ අර්ග ථුර්ම යඅ.

්ත්තෝරො

පටුන වෙත

ප්චන්යො

අුප ්ඛමසුඛොය

තෙද් වථ ොනධ මාර්ගවය අ දී පර ීණ ප ෙ ථකථධකථායදිය ට්ඨි ආදිය ය අනාර්ාමි මාර්ගයට
පරශඛථා පඅණිථ එ අ දී ද් ෙොළා වථධ වමයට පරශඛථා පඅණිථ වථථු වේද්නා ද් වම අ දී
ෙොළ වථධකථවයඅ ද්ත යුතු.
තෙද් පරතය්ය නාශවයනධ ව
ද්කථධෙනධනට වමය ෙොවළධය යඅ ද්ත යුතු.

පාර්ද්ධවේමාදීනධ වකථවපනධ ඉතා ර්පව දෙ

එවථධ මව යඅ :වමාෙුනධ අතුවපනධ ථු්ය වථාමනථධථයට ද්, වථාමනථධථය පාර්යට ද්, ර්කථධ්ය
වොමනථධථයට ද් වොමනථධථය ද්ධවේමයට ද්, පරතය්ය ය. ථු්-ර්කථධ් නාශවයයනධ පරතය්ය
ථ අත පාර් වද්වමවය නවථුවණ ප වෙතඅ. එයඅනධ ඔෙු ු ඉතා ර්පවෙවෙ වෙතධ.
අුප ්ඛමසුඛං = ර්කථධ් නවතඅ දවවිනධ අර්කථධ් ෙ, ථු් නවතඅ දවවිනධ අථු් ෙ, වමයඅනධ
දැකථධෙුවණ පධ ර්ශ්-ථු් වද්කථට පරතඅපෂ ෙ තෘතීය වේද්නා නේ අර්කථධ්ාථු් වේද්නා ය.
උවපධෂා යයඅ වථධ යඅ. උවපධෂාවය අ ෂණ පය ඉමධටානඅමධට වද්කථට විපීකත ෙ
මෝය්ථධර්ාේදනානුභ ෙනය යඅ. පථය ව ෙතධ කථෘතය්ය මෝය්ථධර් භ ාෙය යඅ.
පචාුපට්ඨඨානය ර්ධ පඅට මුෙනධ ර්අය මඛ වථධ ථුෙ ර්කථධ වද්කථඅනධ අනුමාන කථටයුතු දවවිනධ
අවිභ ූත භ ාෙය යඅ ව ෙතධ වනා ප ළ දෙ යඅ. පද්ට්ඨඨානය ථු් නඅවප ෝය යඅ. (ාතුර්ග
ෝය්ාවන පාාපය ථු් නඅවප ෝ නමි. ඒ ආථනධන කථාපණ ප වකථාටව ඇතධවතධය. යන අර්ග
යඅ.2
උ්ප් ්ඛොසතිප්ොසුසුද්ධිං = උවපධෂාවයනධ ජනඅත ථධමෘතඅ පාිශථුද්ධි ඇතඅ. වේ
ෝය්ානවය අ ථධමෘතඅය පඅිශථඅර් ය. ඒ පඅිශථඅර් දෙ උවපධෂාවයනධ කථවපවවණ පධ ය.
අනය්වයකථඅනධ කථවපවවණ පධ වනා වෙයඅ. එව යඅනධ එය උවපධකථධ්ාථතඅපාිශථුද්ධිය යඅ කථඅයනු
වව.. “අයං සති ඉමොය උ්ප් ්ඛොය විවටො ්හොති ප්ොසුසුද්ධො ප්සු්යොදාතො ්තන
වුචන්ති උ්ප්් ්ඛො සති ප්ොසුසුද්ධිං”2 යි විභඞ්ග්යහිුප ෙොවළධ ය. වේ ථධමෘතඅය වේ
උවපධෂාවයනධ විෙෘත ය, පිශශුද්ධෝ ය, නඅමග ය. එව යඅනධ උවපකථධ්ා - ථතඅපාිශථුද්ධිය
යඅ කථඅයනු වව. යනු එ අ අර්ග යඅ. ථධමෘතඅ පඅිශථඅර් කථපන වේ උවපධෂාෙ අර්ග ෙශවයනධ
ර්තව ාතධ තතරමජ්ඣතධතතාෙය යඅ ද්ත යුතු. ඒ තතරමජ්ඣතධතතාවයනධ පඅිශථඅර් ෙනධවනධ

1

ම: නඅ: මපන: 299

2

වි: ප: ඣානවි: 197
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පටුන වෙත

ථධමෘතඅය මතු වනාවේ. ථඅයලු ථේපරයුකථධත ෝමගවය ම පඅිශථඅර් වෙතඅ. එව තධ වද්ධශනාෙ
ථධමෘතඅ ශීවඥමවයනධ ෙොවළධ ය.
ෙවළඅ කථඅය යුතධවතකථධ ඇතඅ, වේ උවපධෂාෙ යට ෝය්ානතරයවය අ ද් පෙතධවනධ ය.
ද් ෙධ ථයය්ග පශධමිවයනධ අභ අභ ූත දවවිනධ ද්, වථෞමය්ත්වවයනධ
ා තම ට
උපකථාපත්වවයනධ ථභ ාර් ෙ පාතරඅය වනා වබීවමනධ ද්, ද් ෙධ විද්ය්මාන ෙ ද් ාන්ර වවඥ්ාෙ
අපාිශථුද්ධෝ අපිශවයාොත ෙනධනා වථධ වේ තතරමජ්ඣතධතුවපධකථධ්ාෙ ද්, විතකථගාදිය  විපවද්ධෝ
ෝමග වතධජථඅනධ මවඩුණ පු දවවිනධ ද්, ථභ ාර් ෙ උවපධකථධමාෙ වනා වදුණ පු දවවිනධ ද්, පරර්ම
ෝය්ානාදීවය අ විද්ය්මාන ෙුෙද්, අපිශථුද්ධ අපිශවය ොත ෙනධවනධ ය. (වනා තඅයුණ පු දවවිනධ
ාන්ර වවඥ්ාෙ වමනධ පාතරඅ ද් වථෞමය් ය, පාතරඅවය අ ම ාන්ර වප්ාෙ දිය අවයන දවවිනධ
පාතරඅය ාන්ර වවඥ්ාෙට උපකථාපය.2 ඒ අපඅිශථඅර් කථධ අ අපඅිශථඅර් ෙ ාන්ර වවඥ්ාවය අ පරභ ාෙ
වමනධ ථ ජාත ෙ ද් ථධමෘතඅ ආදී ු අපඅිශථඅර් වෙතඅ. එව යඅනධ වේ පරර්ම ෝය්ානාදිය වය අ
එවකථකථුර් “උවපකථධ්ා ථතඅ පාිශථුද්ධි” යයඅ වනා ෙොපන දිය . වේ ාතුර්ග ෝය්ානවය අ
ෙනා අ විතකථගාදිය  විපවද්ධ ෝමග ථඛ්ය්ාත වතජථඅනධ වනා මවඩුනු දවවිනධ ද්, උවපධෂා
වේද්නා ථඛ්ය්ාත පාතරඅය වදුණ පු දවවිනධ ද්, වේ තතරමජ්ඣතධතුවපකථධ්ා ථඛ්ය්ාත ාන්ර
වප්ාෙ ඉතාම අපඅිශථඅර් ය. එදවවිනධ පඅිශථඅර් ාන්ර වප්ාවය අ පරභ ාෙ වමනධ ථ ජාත ෙ
ථධමෘතඅ ආදී ු ද් පඅිශථඅර් ය. නඅමග ය. එ දවවිනධ වමම උවපකථධ්ාථතඅපාිශථුද්ධිය යඅ ෙොපන
ද්ධවද්ධ යයඅ ද්ත යුතු.
්තුත්ථං - ර්ණ පනධ පඅළඅවෙළඅනධ ව
ෙවනඅ ෙ.

ථතප ෙවනඅ ෙව ථම ෙදිය න දවවිනධ ව

ථතප

“එ ඞ්ග විප්්ප්හී ං ුපවඞ්ගසමන්තොගතං” යන වම අ වථෞමනථය් පර ාණ ප
ෙශවයනධ එකථාඞ්ර් විපර ීණ පත්වය ද්ත යුතු. ඒ වථෞමනථය් පර ාණ ප ද් එකථ වීිවය අ පෙග
ජෙනධ අ ම ෙනධවනධ ය. එව යඅනධ එය ඒ ෝය්ානය පඅළඅදඳ පර ාණ පාඞ්ර්ය යඅ කථඅය යුතු.
උවපධෂා - ඒකථාර්රතා යන වමාෙුනධවර්ධ උතපතධතඅ ෙශවයනධ ර්ෙඞ්ර්ථමනධනාර්තතාෙ ද්ත
යුතු. වථථධථ පරර්මෝය්ානවය අ කථී නඅයා මවයඅ.
්තු්් ධය්ොන නය යි.

ප්ඤ්්් ධය්ොන ලෙො ගත යුතු

රමය.

ප්ධාකථෝය්ාන නඅපද්ෙන වය ර්ී විථඅනධ පරර්ුණ ප ෙ පරර්ම ෝය්ානවයනධ නවඟී “වේ
ථමාපතධතඅ ආථනධන ෙ නීෙපණ ප නමවතඅ ථතුපනධ ඇතධවතධ ය. විතකථගය ඖොිශකථ දවවිනධ
අඞ්ර් ෙශවයනධ ද් ර්දය”යඅ එ අ වොථධ ථකථා ද්ධවිතීය ෝය්ානය ශානධත ෙශවයනධ ද්
වර්නව පරර්මෝය්ානවය අ නඅකථනධතඅය වරැ පඅයා ද්ධවිතීයෝය්ානය වදවර්නධනා පඅණිථ
භ ාෙනාපේභ  කථළ යුතු. එවථධ භ ාෙනා කථපනධනා ෙ ඔ ුට යේ කථවකථ පරර්ම ෝය්ානවයනධ
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

නවඟී ථඅ අනුෙණ ප ඇතඅ ෙව ෝය්ානාඞ්ර් පරර්ය්වෙකථධමා කථපතධ ම විතකථග මාතරය ඖොිශකථ
ෙශවයනධ ා විාාපාදිය ය ශානධත ෙශවයනධ ා ෙවටව ධ ද් එ කථධ අ ඔ ු විථඅනධ
ඖොකථාිශකථාඞ්ර් ර්පව කථඅීකම ථඳ ා ද් ශානධතාඞර් දා ර්වනධම ථඳ ා ද් ඒ නඅමිතධතය ම
“ප්ඨවි - ප්ඨවි” යඅ වමවන අ කථළ යුතු. එවිට යට කථී නඅයාවයනධ ද්ධවිතීයෝය්ානය
උපදිය නධවනධ ය. එ අ පර ාණ පාඞ්ර්ය විතකථගය පමවණ පකථඅ. විාාපාදී ු ථමන්ර්ාර්තාඞ්ර්වය ය.
වථථධථ යට කථී වථධ මව යඅ.
එවථධ වදවර්තධ ද්ධවිතීයෝය්ානවය අ ද් යට කථී නයඅනධ පථධ ආකථාපවයකථඅනධ චීණ පගෙශී
ෙව එයඅනධ නවඟී “වම ද් ආථනධන ෙ විතකථග ථඛ්ය්ාත ථතුවපකථධ ඇතධවතධ ය. විාාපය ද්
ඖොිශකථ දවවිනධ අඞ්ර් ර්ෙගය”යඅ එ අර් වොථධ දැකථව තෘතීයෝය්ානය ශානධත ෙශවයනධ වර්නව
ද්ධවිතීයෝය්ානවය අ නඅකථනධතඅය
වප පඅයා තෘතීයෝය්ානය වදව ර්නධනා පඅණිථ
භ ාෙනාපේභ  කථළ යුතු.
එවථධ භ ාෙනා කථපනධන ු ද්ධවිතීයෝය්ානවයනධ නවඟී ථඅ අනුෙණ ප ඇතඅ ෙව
ෝය්ානාඞ්ර් පරතය්වේකථමා කථපතධ ම ඔ ුට විාාප මාතරය ඖොිශකථ ෙශවයනධ ද් පරීතඅ ආදිය ය
ශානධත ෙශවයනධ ද් ෙවටව නධවනධ ය. එවිට ඔ ු විථඅනධ ඖොිශකථාඞ්ර් පර ාණ පය ථඳ ා ද්
ශානධතාඞ්ර් පරතඅාභ ය ථඳ ා ද් ඒ නඅමිතධතය ම “පඨවි පඨවි” යඅ නවෙත නවෙත
වමවන අ කථළ යුතුය. එවිට ඔ ුට යට කථී වථධ තෘතීයෝය්ානය උපදිය නධවනධ ය. එ අ
පරා ාණ පාඞ්ර්ය විාාපය පමවණ පකථඅ. ාතුමධකථනයවය අ ද්ධවිතීයෝය්ානයට වමනධ පරීතඅ ආදිය 
තුන ථමන්ර්ාර්තාඞ්ර්වය ය. වථථධථ යට කථී වථධ මය. ාතුමධකථනයවය අ ද්ධවිතීයෝය්ානය
වද්කථඩ ෙව ප්ධාකථනයවය අ ද්ධවිතීය-තෘතීය ෝය්ාන වෙයඅ. ාතුමධකථනවය අ තෘතීය ාතුර්ග ෝය්ාන ප්ධාකථනයවය අ ාතුර්ග-ප්ධාම ෝය්ාන වෙයඅ. ාතුමධකථනයවය අ
පරර්මෝය්ානය ප්ධාකථනයවය අ ර් පරර්මෝය්ානය මව යඅ.
සජ්ජන ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
විශුද්ධිමොගග්යහි
සමොධිභොවනොධි ොරයට ඇතු ත්
ප්ඨවි සි නිර්ඥ්ද්ශ නම සතරවන ප්සුචන්ේදය යි.
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පටුන වෙත

5 වන ප්රිච්කේද්ය
කසසු

සිණ නිර්කද්්ශය

න්මො භගව්තො සමෙුද්ධස්ස
දැනධ පඨවි කථථඅණ පයට අනතුපව ෙව ආවප කථථඅණ පවය අ විථධතප කථර්ාෙ ෙනධවනධ
ය.
පඨවි කථථඅණ පය වථධ ම ආවප කථථඅණ පය ද් ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්ී විථඅනධ ථුෙවථධ
අඳැ වර්නව ථකථථධ කථවරැ ර්ධත ව පරකථෘතඅවයනධ පඅ අි  ව ජවය අ නඅමිතධතර්ර ණ පය
කථළ යුතු. වේ ආදිය  ෙශවයනධ වම අ ද් මතධවත අ ද් ථඅයධ වමවථධ විථධතප කථපනු. වමවථධ
මතු වම පමණ පකථු ර් වනා ද්කථධො විවශධමයකථධ ඇතව ාතධ එම ද්කථධෙන දෙ ද්ත යුතු.
පෙගවය අ ආවප කථථඅණ ප භ ාෙනා කථළ පඅනධෙතුනට ්ුල්ලසීව වතපවනධට වමනධ
පරකථෘතඅවයනධ පඅ අි  ජවය අ - එනේ වපාකථුවණ පකථ ව විවකථ ව කථපුවෙකථ ව
මු ුවද් අ ව නඅමිතධත උපදිය නධවනධ ය. ාභ ථතධකථාප වනා තකථා විවිකථධත ෙව ෙථමි යඅ
මොවටු්යහි (ම ාතීර්ගවය අ2 නවේ නවඟී ද්ඹදිය ෙ ෙඩනා උනධෙ නධවථධට අතප මර්දී
ම මු ුද් දතධ ම ඒ ා ථමාන කථථඅණ ප නඅමිතධත ප ළ විය. වපප අභ අවය ර් වනා කථළ
පඅනධෙතුනධ විථඅනධ ථතප කථඅථුණ පු වොථධ වරැ පඅයා නී-පීත-ව අත-ඔොත යන ථඅේ පව ව
ඇතඅ ජය අතුවපනධ කථඅථඅයේ ජයකථධ වනා වර්නව ය ම වනා ෙවටුණ පු තාකථධ ශුද්ධෝ
ෙථධතරවයනධ වපපාර්තධ අ ථධ දිය වයනධ ව එදඳු ෙ ම අනය් පඅිශථඅර් ජයකථඅනධ ව
පාතරයකථධ ෙතධ ථවළඅයකථධ ෙතධ මුෙවිට ද්කථධො පුපා වර්නව වි ාප වකථළෙප යට කථී වථධ
පඅළඅථනධ තවවනකථ තදා වර්නව ථුෙවථධ අඳැ අේදු, උද්කථ, ොිශ, ථඅ ආදිය  ජොාකථ
නේ අතුවපනධ පරථඅද්ධෝ නම ෙශවයනධ වර්නව “ආවපා-ආවපා” යඅ භ ාෙනා කථළ යුතු. එ අ
ෙණ පගය වනා ථවකථඅය යුතු. රෙ කථධමණ පය වමවන අ වනා කථට යුතු. ෙණ පගය තම ට
ආශරය ෙ ජය ා ථමානර්තඅකථ වකථාටව උතධථනධන ෙශවයනධ පරඥ පධතඅ ෝමගවය අ ථඅත
වමව යා භ ාෙනා කථළ යුතු. (උතධථනධන ෙශවයනධ පරඥ පධතඅ ෝමගවය අ ථඅත වමව යීම
නේ ආවප ෝාතුවයධ උතධථනධනභ ාෙවයනධ - ශකථධතඅ ව යඅනධ - අිකථ දවවිනධ ථථේභ ාප
ආපවය අ ආපය යන වේ ව කථ ෙය්ෙ ාපවයකථධ ඇතධ ද් ඒ උපාොන පරඥ පධතඅවය අ ථඅත
පඅ අටුවීම යඅ. වමවථධ භ ාෙනා කථපතධ ම ඔ ුට පඅළඅවෙළඅනධ වපප කථීවථධ උද්ගරහ - ප්රතිභොග
නඅමිතඅ උපදිය නධවනධ ය. එ අ උද්ධර්ර නඅමිතධත ථවවනධනා වථධ ෙවටව යඅ. ඉදිය නධ ඒ ජය
වපණ ප දුදුඅනධ මිශර නේ එවථධ වපණ ප දුදුඅනධ මිශර ෙව මව ෙවටව යඅ. රැළ නවඟීේ වපණ ප
මුථු දවේ කථථඅණ ප වද් ථ වපවනධ. පරතඅභ ාර්නඅමිතධත ෙනා අ වනා ථවවන අ ථ තුද මිණි
තධෙවටකථධ වථධ ද් මිණිමුො කථවටපතධ තයකථධ වථධ ද් ෙවටව යඅ. එවථධ ෙවටව නධනා ා
ම ඒ වයාර්ාොප උපාාප ෝය්ානයට ද් වපප කථී වථධ ාතුමධකථ - ප්ධාකථෝය්ානයනධට ද්
පවමිවණ පනධවනධ ය.
Non-commertial Distribution

239

විශුද්ධිමාර්ගය

ආ්ප්ො සි

වඩන

්ත්්ජෝ

පටුන වෙත

රමය යි.

සි ය

වතධවජ කථථඅණ පය ෙඩනු කථවමවතධත ු විථඅනධ වතධජවථ අ නඅමිතධත ර්ත යුතු. පෙග
කථෘත අභ අවය ර් ඇතඅ පඅනධෙතුනට චිත්තගුත්ත වතපවනධට වමනධ පරකථෘතඅ වතධජවථ අ
නඅමිතඅ ර්නුතධ ප නධ ථඅධව අ ව උර්වන අ ව පාතර පඅථඅන තවන ව වේ ර්අනධවන අ
ව යේ කථඅථඅ තවවනකථ ර්අනඅථඅලු දතධ නඅමිතධත උපදිය නධවනධ ය. චිත්තගුත්ත වතපවනධට
ෙනා අ ෝමග ශරෙණ ප ද්ෙවථ අ වපාව වර්ට පඅවිථව ප නධ ථඅයධ දතධ ම ඒ නඅමිතධත
උපනධවනධ ය. පෙගවය අ කථෘතාභ අවය ර් නවතධත ු විථඅනධ වතධවජ කථථඅණ පය පඅළඅවයළ
කථපර්ත යුතු ය. එය පඅළඅවයළ කථප ර්නධනා කථරමය වමවථධ ය. ථඅනඅඳු ෙ ප ඇතඅ ද්ප පා
වියා වර්නව එය කථවදවඅ වකථාටව ථුර්ථු පවකථධ මුකථට ව මණ පධඩපයකථට ව වර්ාථධ
පාතර පඅථඅන ආකථාපවයනධ රැථධවකථාටව ර්අනඅ දැධවිය යුතු ය. ඉකථධය තඅ ුණ ප පවර්වපකථ ව
ථවමකථ ව ෙථධතරවයකථ ව එකථධ වියතධ ථතපඟුධ පමණ ප වකථාටව ථඅර්පකථධ කථපර්ත යුතු
ය. එය අප දැධවෙන ර්අනධන අභ අමු්වයධ තදා වර්නව යට දැකථධ ෙ වථධ අඳැ වර්නව යට
තණ ප - ද්ප ව මතු ර්ේ ථඅධ ව වමවන අ වනා වකථාටව මවද් විප වනා ෙව න
ෙව පෙතධනා ර්අඅදැධව අ නඅමිතධත ර්ත යුතු යඅ. නී-පඅතාදිය  ෙශවයනධ එ අ පව වය වනා
ථඅතඅය යුතු ය. උමධණ පත්ව ෙශවයනධ කථධමණ ප වමවන අ වනා කථළ යුතු. ෙණ පගය ද් නඅශරය
ර්තඅකථ වකථාටව උතධථනධන ෙශවයනධ පරඥ පධතඅ ෝමගවය අ ථඅත වමව යා “පාාකථ,
කථණ පධභ ෙතධතනඅ, ජාත වෙද්, ුතාථනාදිය  අර්ධනඅ ොාකථ නේ අතවපනධ පරකථට නම ෙශවයනධ
ම “්ත්ජො - ්ත්ජො” යඅ භ ාෙනා කථටයුතුයඅ. වමවථධ භ ාෙනා කථපතධම ඔ ුට පඅළඅවෙළඅනධ
උද්ගරහ-ප්රතිභොග නඅමිතඅ උපදිය වනධ ය. එයඅනධ උද්ගරහ නිමිත්ත ර්අනඅ දැධ කථවි  කථවී.
ෙවවටනධනා වථධ ෙවටව යඅ. පරකථෘතඅ වතධජවථ අ නඅමිතඅ ර්නුනධ කථථඅණ ප වොථ වපවනධ.
වපනව අ කථවදඅ ව අඟපව පඅද්ධු ව
ළු ව
ර්ේ ව
ෙවටව යඅ. ප්රතිභොග
නිමිත්ත ෙනා අ අ ථධ අ තුද පතධ කථේය අ කථඩකථධ වථධ ද්, පනධ තධ ෙවටකථධ වථධ ද් පනධ
ටවඹකථධ වථධ ද් නඅශධා ෙව ෙවටව යඅ. එවථධ ෙවටව නධනා ා ම ඒ වය ර්ාොප උපාාප
ෝය්ානයට ද්, යට කථී වථධ ාතුමධකථ-ප්ධාකථ ෝය්ානයනධට ද් පවමිවණ පනධවනධ ය.
්ත්්ජෝ

වෝයෝ

සි

වඩන

රමය යි.

සි ය.

ොවය කථථඅණ පය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ ොයුවය අ නඅමිතධත ර්ත යුතු. ඒ
ර්වනධම ද් ථවවන තවනධ දවීවමනධ ව ඇඟ ථධපශගවයනධ ව විය යුතු. අර්ග කථර්ාවය අ
ඒ වමවථධ ද්කථධෙතඅ. “වෝයො සි ං උග්ග ්හන්්තො වොයුස්මිං නිමිත්තං ග ්හොති
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පටුන වෙත

උචනඡග්ගං වො එසුතං ස්මසුතං උප්ල ්්ඛති ්ව ග්ගං වො -්ප්- රැ ්ඛග්ගං වො
් සග්ගං වො එසුතං ස්මසුතං උප්ල ්්ඛති ොයස්මිං වො ඵුට්ඨො උප්ල ්්ඛති” යඅ
‘ොයු කථථඅණ පය උර්නධවනධ ොයුවෙ අ නඅමිතධත ර්නී. ථවවන උර්ධර්ථධ අර්කථධ ව
ුණ පර්ථධ
අර්කථධ ව පවකථධ අර්කථධ ව වකථථර්කථධ ව නඅමිතධත වකථාටව දයඅ. ශීකපවය අ ෙවද්ර්තධ
ොතය ව නඅමිතධත වකථාට දයඅ’ යනු එ අ අර්ග යඅ. අටුො අ එවථධ කථී දවවිනධ මුර්වන අ
පතර විථඅනධ ථම ෙ අථධ ඇතඅ ෙව ථඅි  න පතර ඇතඅ උග ් ව උ
් ව පවකථකථධ ව
ථතපඟුධ පරමාණ ප න වකථථධ ඇතඅ පුපවමයකථධ ු වර්ධ අථකථධ ව ොතවයනධ ථවවනධනා
දැකථව වේ ොතය වමතවන ෙද්වනධන යයඅ ථඅ අ එළො. එවථධ ම කථෙුළු වොිශනධ ව භ අතධතඅ
ථඅර්ිශනධ ව තම ඇඟ වවපන ොතවයකථධ වේ නේ එ අ ව ථඅ අ එළො. ොත, මාළුත,
අනඅාදිය  ථුළඛ ොාකථ නේ ෙඅනධ පරකථට ෙ නම ෙශවයනධ ‘වෝතො-වෝතො’ යඅ භ ාෙනා
කථටයුතු. වම අ උද්ධර්ර නඅමිතධත උර්නඅනධ දා ර්තධ ඇථඅධවධ කථඅිශදතකථ උණ පුථුේ ෙවි යකථධ
දඳු ෙව ා ෙව ෙවටව ධ. පි භ ාර් නඅමිතධත එ ම ථනධථුනධ ෙව නඅශධා ෙව ෙවටව ධ.
වථථධථ යට කථී වථධ ද්ත යුතු යඅ.
වෝයෝ
නීල

සි

වඩන

රමය යි.

සි ය

“නීල සි ං උග්ග ්හන්්තො නීල ස්මිං නිමිත්තං ග ්හොති ප්ුප්්ඵස්මි වො
වත්ථස්මිං වො ව ් ධොතුයො වො” ‘නීකථථඅණ පය උර්නධවනධ නී ෙණ පගවය අ නඅමිතධත ර්නී.
මවකථ ව
ෙථධතරවයකථ ව
ෙණ පග ෝාතුවෙ අ ව , යඅ කථී ව යඅනධ කථෘතාිකථාප
පඅනධෙතුනට අවිප ෙව පඅපුණ පු නීධ මඅනධ ර්වෙථී ර්තධ මධ ර්ථකථධ ව පජා ථධර්ානවය අ
මධ අතඅිශයකථධ ව නඅධපඅළඅ නඅධමිණි අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ ව දැකථධවමනධ ම නඅමිතධත උපදී.
අකථෘතාිකථාප විථඅනධ නඅලුපුධ නඅධකථටවපාළු ආදිය  මධ වර්නව වවඥණ පු ව නවි  ව
වනා වපවනන පිශද්ධවද්නධ ාඞ්වර්ාටකථයකථධ, තුඩා වපට්ඨි යකථධ ව කථපඬුපටයකථධ ව
ඒ මධ වපතඅවයනධ මුෙවිට තාකථධ පුපා ඇතඅිශය යුතු. නඅධෙනධ පඅළඅවයනධ වපාදිය යකථධ දවඳැ
එයඅනධ ව
පඅපවිය යුතු. එ අ මුෙවිට වදප ඇථකථධ වමනධ ව
දවනධද් යුතු.
වාව ාමනඅධ වකථාළනඅධ අඳුනධනඅධ අතුවපනධ යේ කථඅථඅෙකථඅනධ පඨවි කථථඅණ පවය අ කථී
වථධ වර්නව යා වකථඅ වකථාටව ව භ අතධතඅවයකථ ව කථථඅණ ප මණ පධඩයකථධ වකථාටව වෙනථධ
ෙණ පගයකථඅනධ අෙට පිශචවේද් කථටයුතු. ඉකථධය තඅ පඨවි කථථඅණ පවය අ කථී පිශදිය  “නීලං-නීලං”
යඅ මනථධකථාප කථළ යුතු. වම අ ර් උද්ධර්ර නඅමිතධතවය අ කථථඅණ ප වද් ථ වපවනනධවනධ ය.
වවඥණ පු නවි  වපතඅ අතප ආදිය ය ෙවටව නධවනධ ය. පරතඅභ ාර් නඅමිතධත කථථඅණ ප මණ පධඩවයනධ
මිදී අ ථ මිණි තධ ෙවටකථධ වථධ ෙවටව නධවනධ ය. වථථධථ යට දැකථධෙුණ පු වථධ ද්ත යුතු.
නීල

සි

වඩන
ප්ීත

Non-commertial Distribution

රමය යි.

සි ය.
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පටුන වෙත

පීත කථථඅණ පවය අ ර් විි කථී නඅයා ය. කථීවයධ මව යඅ “ප්ීත සි උග්ග ්හන්්තො
ප්ීත ස්මිං නිමිත්තං ග ්හොති ප්ුප්්ඵස්මිං වො වත්ථස්මිං වො ව ් ධොතුයො වො” යඅ වම අ
ර් කථෘතාිකථාප පඅනධෙතුනධට අවිප ෙව පුපුණ පු කථ පප මඅනධ ර්වෙථී ර්තධ මධ ර්ථකථධ
ව මධ ඇතඅිශයකථධ ව කථ පඅළී කථථා පව ව ෝාතු අතිශනධ කථඅථඅෙකථධ ව දැකථධවමනධ
චිත්තගුත්ත වතපවනධට වමනධ නඅමිතධත උපදී. උනධෙ නධවථධට ෙනා අ ථඅතුධපේවෙ අ
පත අ මඅනධ කථළ ආථන පජාෙ දනධනා ා ම ඒ ආථන පරමාණ ප නඅමිතධත උපනධවනධ
ය. අකථෘතාිකථාප විථඅනධ කථඅණි අිශ මධ ආදිය වනධ ව කථථාෙනධ පඅළඅවයනධ ව කථථාෙණ පග
ෝාතුෙකථඅනධ ව නී කථථඅණ පවය අ කථී වථධ කථථඅණ ප මණ පධඩය වකථාටව “ප්ීත ං-ප්ීත ං”
යඅ මනථධකථාප පවෙවතධවිය යුතු. වථථධථ එදඳු මවයඅ.
ප්ීත

සි ය වඩනො

්ලෝහිත

රමය යි.

සි ය

ව අත කථථඅණ පවය අර් විි යට කථී නඅයා යව. කථී වයධ මව යඅ “්ලෝහිත සි ං
උග්ග ්හන්්තො ්ලොහිත ස්මිං නිමිත්තං ග ්හොති ප්ුප්්ඵස්මිං වො වත්ථස්මිං වො
ව ් ධොතුයො වො” යඅ.
වම අර් කථෘතාිකථාප පඅනධෙතුනධට දඳුෙ ආදිය  අෙප පතධ මඅනධ ර්වෙථී ර්තධ මධ
ර්ථකථධ ව , මධ ඇතඅිශයකථධ ව පතුපඅළී පතුමවණිකථධ පතුෝාතු අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ ව
දැකථධවමනධ ම නඅමිතධත උපද්වනධ ය. අකථෘතාිකථාප විථඅනධ ජයථුමන ෙද් පතධ කථපඬු ආදිය 
මඅනධ ව පතධ පඅළඅවයනධ ව ථුෙර්ුපව, දැ අඟුධ ආදිය  පකථධත ෙණ පග ෝාතුවෙනධ ව නී
කථථඅණ පවය අ කථී වථධ ම කථථඅණ ප මණ පධඩය වකථාට “්ලෝහිත ං-්ලෝහිත ං” යඅ වමවන අ
කථළ යුතු. වථථධථ යට කථී නඅයා මව යඅ.
්ලෝහිත

සි ය වඩනො

ඕදාත

රමය යි.

සි ය

ඕොත කථථඅණ පවය අර් “ඔදාත
සි ං උග්ග ්හන්්තො ඔදාතස්මිං නිමිත්තං
ග ්හොති ප්ුප්්ඵස්මිං වො වත්ථස්මිං වො ව ් ධොතුයො වො” යඅ කථී ව යඅනධ කථෘතාිකථාප
පඅනධෙතුනට අවිප ථුර් මඅනධ ර්වෙථීර්තධ මධ ර්ථකථධ ව ඉද්ධද් ද්පථමනධ ආදිය  මධ
ඇතඅිශයකථධ ව
ව ළවඹුලු ව ළපඅයුේ රැථකථධ ව
ථුර්පඅළී මකථුළු ආදිය  ෝාතුනධවර්නධ
කථඅථඅෙකථධ ව දැකථධවමනධ ම නඅමිතධත උපද්වනධ ය. ඊයේමඬුලු ිශදීමඬුලු ථඳමඬුලුවය අර්
එවථධම නඅමිතඅ උපදිය ය වකථඅ ය. අකථෘතාිකථාප විථඅනධ යට දැකථධෙුණ පු පිශදිය  ථුර්මඅනධ ව
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පටුන වෙත

ථුර්පඅළඅවයනධ ව
ථුර්ෝාතුෙකථඅනධ ව
නී කථථඅණ පවය අ කථී වථධ කථථඅණ ප මණ පධඩය
වකථාටව “ඔදාත-ඔදාත” යඅ වමවන අ කථට යුතු. වථථධථ යට කථී නඅයා මව යඅ.
ඔදාත

සි ය වඩන

රමය යි.

ආව කථ කථථඅණ පවය අ ෙනා අ “ආ්ලො ං උග්ග ්හන්්තො ආ්ලො ස්මිං
නිමිත්තං ග ්හොති භිත්තිචනිද්්ද වො තොලචනිද්්ද වො වොතප්ොනන්තසු ොය වො”
‘ආව කථ කථථඅණ පය උර්නධවනධ ආව කථවය අ එනේ භ අතධතඅ ථඅර්වප අ ව වකථථඅ ථඅර්වප අ
ව කථෙුළු අතිශනධ ව නඅමිතධත ර්නධවනධ ය’ කථී ව යඅනධ කථෘතාිකථාප පඅනධෙතුනට භ අතධතඅ
ථඅර්පව ආදීනධ අතවපනධ කථඅථඅෙකථඅනධ අපව එළඅය ව ථඳප න ව ෙවදී භ අතධතඅවය අ ව
භ ූමිවය අ ව නවවඟන මණ පධඩය දැකථධවමනධ නඅමිතධත උපද්වනධ ය. අකථෘතාිකථාප විථඅනු
ද් එදඳු ෙ ම ආව කථ මණ පධඩය “ඔහෝසො ඔහෝසො” යඅ ව
“ආ්ලෝ ො ආ්ලෝ ො” යඅ ව භ ාෙනා කථට යුතු. එවථධ නඅමිතධත උපද්ො ර්නධනට වනා වකථඅ අය
විථඅනධ කථළවයකථ ප නකථධ ද්ධො එ අ කථට ෙථා එ අ පවථකථ ථඅර්පකථධ වකථාටව භ අතධතඅයට
අභ අමු් වකථාටව තවය ය යුතු. ඒ ථඅර්ිශනධ ප නධ එළඅය නඅකථධමව භ අතධතඅවය අ මණ පධඩයකථධ
වකථවපයඅ. ඒ දා “ආව වකථා-ආව වකථා”යඅ භ ාෙනා කථළ යුතු. වේ ෙනා අ මු
දැකථධෙුණ පු නඅමිතධතයනට ෙඩා චිපථධර්ායී ය. වම අ උද්ගරහනිමිත්ත භ අතධතඅවය අ ව
භ ූමිවය අ ව නවඟුනු මණ පධඩය දඳු ය. පරතඅභ ාර් නඅමිතධත න පරථනධන ආව කථ
පු්ධජයකථධ දඳු යඅ. වථථධථ යට කථී නඅයා මව යඅ.
ආ්ලෝ
සි වඩන රමය යි.

ආ ොස

සි ය

පිශචිනධනාකථාථ කථථඅණ පවය අර් “ආ ොස සි ං උග්ග ්හන්්තො ආ ොසස්මිං
නිමිත්තං ග ්හොති භිත්තිචනිද්්ද වො තොලචනිද්්ද වො වොතප්ොනන්තසු ොය වො”යඅ කථී
ව යඅනධ කථෘතාිකථාප පඅනධෙතුනට භ අතධතඅ ථඅර්පව ආදිය ය අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ දැකථධවමනධ ම
නඅමිතධත උපද්වනධ ය. අකථෘතාිකථාප විථඅනධ න වකථාටව වථෙ මඩුවෙකථ ව ථේ ුණ පුපවර්පව ආදිය නධ අතුවපනධ කථඅථඅවෙකථ ව එකථධ වියතධ ථතපඟුධ ථා ථඅර්පකථධ වකථාටව ඒ
භ අතධතඅ ථඅර්පව ආදිය  ථඅර්ප “ආ ෝසො-ආ ෝසො”යඅ ෙවි ය යුතු. වම අ උද්ධර්ර නඅමිතධත භ අතධතඅ
පිශයනධත කථඩතවනධ පවළුණ පු තවනධ ථමර් ථඅර්ප ථමාන ම ය. ෙඩනු දනධවනධ ද් වනා
ෙවවඩනධවනධ ය. පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ආකථාශමණ පධඩය ම ෙව ෙවටව නධවනධ ය. ෙඩනු
දන කථධ අ ෙවවඩනධවනධ ය. වථථධථ පඨවි කථථඅණ පවය අ කථී නඅයාමවයඅ.
ආ ොස

Non-commertial Distribution
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රමය යි.
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ද්ශදෝප ථවඥෙෝවඥමද්වඥශීනධ ෙ නධවථධ ෙොළ පපපාොප ාතුමධකථ ප්ධාකථෝය්ාන
ාභ යට ව ධතු ෙ ද්ථ කථථඅණ ප ද් ඒ කථථඅණ ප ෙඩන කථරමය ද් වමවථධ ද්කථධො ඉකථධය තඅ ඔෙුනධ
පඅළඅදඳ පරකථීණ පගකථ කථර්ාෙ ද්කථධෙනු වව..

සි

ප්ි ිෙඳ ප්ර ි ග
සි

ථොව

ඵල

. වේ ද්ථ කථථඅණ ප අතුවපනධ පඨවි කථථඅණ ප ෙශවයනධ ෙනා අ “එ් ොප්ි හුත්වො
ෙහුධො ්හොති” ‘වතවේ එවකථකථධ ෙව වදාව වද්න වෙයඅ’ යනාදීනධ ෙොළ පිශදිය  වීම,
අ ථව ව ජවය අ ව වපාවළ මො එයඅනධ පයඅනධ යාේ ථඅීකේ අඳීේ ආදිය ය කථඅීකම,
පිශතධත
අපධපමාණ ප
නයවයනධ
අභ අ ායතන
වබීම
යනාදිය ය
ද්,
(“පරතඅභ ාර්නඅමිතධවත තධපතධතීනධ මතු වද්ෙන-තුනධෙන ජෙන වීිවය අ ව ථතපෙන පථධෙන වීිවය අ ව උපද්ෙන ද් ෝය්ානයට අභ අභ ායතනථශා යඅ ද්ත යුතු” යඅ යනු
ථනධනයඅ.2
2. ආ්ප්ෝ සි වශ්යන් වපාවළාවෙ අ නවර්ීම කථඅමිදීම, ජ ෙවථඅ උපද්වීම,
ර්ඛර්ා මු ුර් මවවීම, පෘිවි පෙගත පරාථාොදිය ය වථවීම යනාදිය ය ද්
3. ්ත්්ජෝ සි
වශ්යන් ර්මීම, දිය ීම, අඟුපව ෙවථඅ ඉපද්වීම, තමාවර්ධ
වතධජථඅනධ අනය්යාවර්ධ වතධජථ ෂය කථඅීකම, කථපුපුළුනධ ද්ප ආදිය ය එකථධවකථාට රැථධ ෙව තුද
කථ කථවමවතඅ වද්ධ ම ද්ෙනධනට ථමර්ග වීම, දිය ෙවථඅනධ පප ද්කථධනා පඅණිථ ආව කථ කථඅීකම,
පඅිශනඅෙනධ ථමවය අ වතධවජ ෝාතුවයනධ ශීකපය ද්ොීම යනාදිය ය ද්
4. වෝයෝ

සි

වශ්යන් ොයු වථධ ශී ර ෙව යාම, ොත ෙවථඅ උපද්වීම යනාදිය ය

ද්
5. නීල සි වශ්යන් නඅධ පපප මවවීම, අන්ෝකථාප කථඅීකම, ථුෙණ පග-ර්ෙණ පග නයඅනධ
අභ අභ ායතන වබීම, ශුභ විවම ෂාිර්මය යනාදිය ය ද්
6. ප්ීත සි වශ්යන් පනධෙනධ පප මවවීම, පනධ වේො යඅ ඉීකම, ථුෙණ පග-ර්ෙණ පග
නයඅනධ අභ අයාතන වබීම, ශුභ  විවමාෂාිර්මය යනාදිය ය ද්
7. ්ලෝහිත සි වශ්යන් පතු පපප මවවීම, ථුෙණ පග-ර්ෙණ පග නයඅනධ අභ අයාතන
වබීම, ශුද විවමාෂාිර්මය යනාදිය ය ද්
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8. ඕදාත සි වශ්යන් ථුර්ෙනධ පප මවවීම, ථීන මිද්ධෝ ර්පව කථඅීකම, අන්ෝකථාප
නවථීම, දිය ෙවථඅනධ පප ද්කථධනා පඅණිථ ආව කථ කථඅීකම යනාදිය ය ද්
9. ආ්ලෝ
සි වශ්යන් පරභ ාථධෙප පපප මවවීම, ථීන මිද්ධෝ ර්පව කථඅීකම,
අන්ෝකථාප නවථීම, දිය ෙවථඅනධ පප ද්කථධනා පඅණිථ ආව කථ කථඅීකම යනාදිය ය ද්
ප. ආ ොස සි
වශ්යන් මුෙ ෙව තුදුනු ෙථධතු පරකථාශ කථඅීකම, පෘිවි
පෙගතාදිය ය තුළ අ ථධ මො එ අ ඉිශයේ පවෙවතධවීම, භ අතධතඅ ආදිය වයනධ පඅටත වනා පවකථඅළ
යාම යනාදිය ය ද් ථඅද්ධෝ වේ.
සි

්භ්ද

“ප්ඨවි සි ්ම් ො සඤ්්ජොනොති උද්ධං අ්ධො තිසුයං අද්වයං අප්්ප්මො ං”
යනාදීනධ ෙොළ දවවිනධ ථඅයලු කථථඅණ ප ම උද්ධඉ අ්ධොඉ තිසුයඉ අද්වයඉ අප්්ප්මොන යන
පරවභ ධද්යට පවමිවණ පධ.
උද්ධ නේ උඩ ර්ුෙනධ තයට අභ අමු් ෙව.
අ්ධො නේ යට වපාවළ තයට අභ අමු් ෙව.
තඅිශය නේ වෂධතර මණ පධඩයකථධ වථධ ාතධපථඅනධ පඅිශථඅඳැ ථම පව උඩට ද් ථම පව
යටට ද් ථම පව ාතධපථට ද් කථථඅණ පය ෙඩතඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ වමවථධ ෙඩතධ ද් දිය ෙවථඅනධ
පප ද්කථධනා කථවමවතඅ අය ආව කථය ඒ ඒ දිය ර් ෙඩනධනා වථධ වමා ු ද් ඒ ඒ කථාපණ පවයනධ
වමවථධ ෙඩතඅ. “උද්ධංඉ අ්ධොඉ තිසුයං” යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ එ ව යඅනඅ.
අද්වය නේ එකථකථධ අවනකථවකථධ වනා ෙව දිය වය අ ර්වලුණ පු ට ථවම දිය ර්අනධ ම දිය ය
ය අවනකථකථධ නවත. එ වමනධ පඨවි කථථඅණ පය පඨවි කථථඅණ පය ම ය. ඒ අනය් කථථඅණ පයකථධ
ා මිශර වනා වේ. (අද්ධෙය නේ වේ යඅ2 වථථු ථඅයලු තනධ අ ර් වේ නඅයා ය.
අප්්ප්මො
නේ එපණ ප පරමාණ පය ය. කථථඅණ පය ෙනා අ ථඅතඅනධ ආේදනය
කථපනධවනධ මුළුධවධ ම ආේදනය කථපයඅ. වේ වම අ ආදිය ය වේ වම අ මවද්ය යඅ පරමාණ ප
වනා ර්නී.
සි

භොවනො සමෘද්ධ ්නො වන්්න්.

“්ය ් ්ත සත්තො මමොවර් න වො සමන්තොගතො ි්ලසොවර් න වො
සමන්තොගතො විප්ො ොවර් න වො සමන්තොගතො අස්සද්ධො අචනඡන්තබ ො ප්්ප්ඤ්්ා
අහබ්ෙො නියොමං ඔ ් මිතුං ුස්ලසු ධම්මසු සමමත්තං” ‘යේ ථතධත්ව වකථවනකථධ
Non-commertial Distribution
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කථමගාාපණ පවයනධ ව කථධවධශාෙපණ පවයනධ ව විපාකථාෙපණ පවයනධ කථුශ ෝමගයනධ අ
නඅයාමය යඅ ථේමත ෙ ථමය්කථධ භ ාෙය යඅ ථේමත ෙ ආයය්ග මාර්ගයට පවමිවණ පනධනට
අභ ෙය්වය ද්, වමවථධ කථඅයන ද්ධද්ෙුනධ අතුවපනධ එකථකථුට ෙතධ එකථ කථථඅණ පවයකථ ව
භ ාෙනාෙ ථමෘද්ධෝ වනාවේ. එ අ,
මගොවර ්යන් යුකථධතවය නේ ආනනධතිශය කථමග කථවළ ය.
් ්ලශොවර ්යන් යුකථධතවය
උභ වත ්ය්්ධජනකථ පණ පධඩකථවය ය.

නේ

නඅයත

මිර්ය්ාද්ෘමධි කථයනධ

ා

විප්ො ොවර ්යන් යුකථධතවය නේ අව ධතුකථ ද්ධවිව ධතුකථ පරතඅථන්ිකථවය ය.
ශරද්ධො නැත්්තෝ නේ දුද්ධෝාදීනධ වකථවප අ ශරද්ධෝා විප අතවය ය.
ඡන්ද නැත්්තෝ නේ මාර්ගානුවාම පරතඅපතධතඅවය අ කථතධතු කථමය්තාඡන්ද් නවතධවත
ය.
ප්රඥා රහිත්යෝ නේ වෞකථඅකථ ව වකථ තධතප ථමය්කථධද්ෘමි  විප අතවය ය.
වමාෙුනධ අභ ෙය් ෙනුවයධ කථථඅණ පවය අ පමණ පකථධ වනාවේ. වථථු කථමගථධර්ානයනධ අ
ර් අභ ෙය් වෙතඅ. වමාෙුනධ අතුවපනධ එකථකථුටෙතධ භ ාෙනා ථමෘද්ධෝ වනාවේ.
එදවවිනධ විපාකථාාපණ පවයනධ විර්ත ෙ ව ෙතධ තරඅව ධතුකථ පරතඅථන්ිවයනධ ජනඅත
කථු ද්පවො විථඅනධ කථමගාෙපණ ප ා වකථධශාෙපණ ප ර්ිශනධ ර්පව වකථාටව ථද්ධමග ශරෙණ පය
ථතධපුපවවම පනඅශශරයාදිය වයනධ ශරද්ධෝාෙ ා ඡන්ද්ය ා පරශාෙ ා ෙඩා කථමගථධර්ානයනධ අ
නවෙත නවෙත වයදිය ය යුතු යඅ.
සජ්ජන ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
විශුද්ධිමොගග්යහි
සමොධි භොවනොධි ොරයට ඇතු ත් ්සසු සි නි්දගශ නම
ප්ස්වන ප්සුචන්ේද යි.
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6 වන ප්රිච්කේද්ය
අශුභ

මගස්ථාන නිර්කද්්ශය

න්මො තස්ස භගව්තො සමෙුද්ධස්ස.
කථථඅණ පයනධට අනතුපව ෙව අශුභ  ද්කථධෙන දී. අශුභ  ෙනා අ උද්ධුමොත ඉ විනීල ඉ
විප්ුෙබ්ෙ ඉ වි ්ඛොයිත ඉ වි ්ඛිත්ත ඉ හතවි ්ඛිත්ත ඉ ්වලොහිත ඉ ප්ුවල ඉ අට්ි
යයඅ ද්ශවිෝ වේ.
. ථුළඛ පඅිශණ පු ථමකථධ වමනධ මපණිනධ පථු අනුකථරමවයනධ නවර්ුණ පු ඉදිය මීවමනධ
යුකථධත ෙවයධ උද්ධමොත ය. උද්ධෝමාතය ම උද්ධුමොත ය. පඅළඅකථුධ ව යඅනධ කථුතධථඅතධ ෙ
උද්ධෝුමාතය ව උද්ධුමොත ය. මු කථීවයධ ථධොවඥර්වය අ කථ පරතය්ය ය. වද් ෙවනඅ ෙව
කථීවයධ කථුතධථඅතාවඥර්වය අ කථ පරතය්ය යඅ. වමයඅනධ ඉදිය මි ර්අය මළ ථඅපවප කථී නඅයා ද්ත යුතු.
2. විනී නේ විපිශභ අතධන ෙණ පග ඇතධවතධ ය. ව ෙතධ ථුර්-පතධ ආදිය වයනධ මිශර ෙණ පග
ඇතධවතධ යඅ. පෙග ෙණ පගවයනධ වපපඅ ර්අය ෙණ පග ඇතධවතධ ව විනී ය. විනීය ම ව
කථුතධථඅත විනී ව විනීකථ ය. වමයඅනධ උථධ මථධ ඇතඅ තනධ අ පතධ පව ව ෙ, පයා රැථධ
ෙව ථඅි  තනධ අ ථුර් පව ව ෙ, වදාව වථයඅනධ නඅධ පව වතඅ තනධ අ නඅධ පට වපපවියාකථධ
දඳු ෙ මළ ථඅපවප කථී නඅයා ද්ත යුතු.
3. ය ඳී පවී ර්අය තනධ අ ෙවවයන පයා ථවපෙ ඇතධවතධ විපු.ද ය. විපු.ද ම ව
කථුතධථඅත විපු.ද ව විප්ුබ්ෙ ය. ථවපෙ ෙවර්අවපන මළ ථඅපවපට වේ නමි.
4. වද්කථඩ වකථාටව කථවපීවමනධ වෙනධ කථපන ද්ධවද්ධ විචිද්ධද් ය. විචිද්ධද් ම ව
කථුතධථඅත විචිද්ධද් ව විචනිද්ද ය. මවදිය නධ කථපා ලූ මළ ථඅපවපට වේ නමි.
3. ඔය නධ වමාය නධ දලු කථවණ ප අධ ආදීනධ විථඅනධ නනධ අයුිශනධ කථඩා කථන ද්ධවද්ධ
විකථ්ායඅත ය. විකථධ්ායඅත ම ව කථුතධථඅත විකථධ්ායඅත ව වි ්ඛොයිත ය. එ දර් මළ
ථඅපවපට වේ නමි.
6. දලු කථවණ ප අධ ආදීනධ විථඅනධ කථන ර් ෙව වනාවයකථධ ආකථාපවයනධ ඒ ඒ තවන
විථුපවවණ පධ විකථධඛිතධත ය. විකථධඛිතධත ම ව පඅළඅකථුධ දවවිනධ කථුතධථඅත විකථධඛිතධත ව
වි ්ඛිත්ත ය. අතධ අනධ තවවනකථ පා අනධ තවවනකථ අථ අනධ තවවනකථව යඅ වමවථධ ඒ
ඒ තවන විථඅීක ර්අය මළ ථඅපවපට වේ නමි.
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7. අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර්යනධ අ කථාකථ පාද් වථධ ථඅි නධනට ආයුෝවයනධ වකථාටා වපප කථී
වථධ ඒ ඒ තවන විථුපවෙන ද්ධවද්ධ තවිකථධඛිතධත ය. තවිකථධඛිතධත ම ව පඅළඅකථුධ දවවිනධ
කථුතධථඅත තවිකථධඛිතධත ව හතවි ්ඛිත්ත ය. එ දඳු මළ ථඅපවපට වේ නමි.
8. ඔය නධ වමාය නධ වධ ෙවර්අවපනධවනධ ්ලෝහිත
මළ ථඅපවපට වේ නමි.

ය. ෙවර්අවපන වව

9. පුළෙ නේ පණ පුවෙ ය. පණ පුෙනධ ෙවර්ුපෙනධවනධ ප්ු ව
ෙවර්අවපන මළ ථඅපවපට වේ නමි.

ෙවකථුණ පු

ය. පණ පුෙනධ කථප

ප. ඇට ම අට්ඨිකථ ය. පඅළඅකථුධ දවවිනධ කථුතධථඅත ඇට ව
ඇටථවකථඅධ ට ද් එකථ ඇටයකථට ද් වේ නමි.

අට්ි

ය.

අමු වථාව ානධ ආදිය වයනධ දැම වේ උද්ධෝුමාතකථාදීනධ අපමුණ පු වකථාට උපද්නා
පි භ ාර් උර්ධර් නඅමිතධතයට ද් ඒ නඅමිතඅ වකථාටව උපද්නා ෝය්ානයට ද් වේ උද්ධෝුමාතකථාදිය 
නාම ම වයවද්න දෙ ද්ත යුතු.
උද්ධුමොත

අසුභය වඩන ආ ොර

උද්ධෝුමාතකථ ථීකපවය අ (්විවිෝ ෙ2 උද්ධෝුමාතකථ නඅමිතඅ උපද්ො උද්ධෝුමාතකථ
ථඛ්ය්ාත ෝය්ානය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ පඨවි කථථඅණ පවය අ කථී වථධ පරඅය
ර්ුපවභ ාෙනීයාදිය  ර්ුණ ප ථේපනධන ආාායය්ගයනධ විථඅනුර් ඒ වය ර්අ ට අථුභ  නඅමිතධත ථඳ ා
යා යුතු ථවි  ද්, මළකථුණ ප ාතධපථ නඅමිතඅ ථවකථඅය යුතු ථවි  ද්, එවකථාවළාථධ
ආකථාපවයනධ නඅමිතඅ ර්තයුතු ථවි  ද්, යන එන මඟ ථවළකථඅය යුතු ථවි  දැයඅ වමවථධ
අර්ණ ාෙශාන වකථාටව ඇතඅ ථඅයධ කථඅයා දිය ය යුතු. වය ර්ී විථඅනු ර් ථඅයධ මනා ෙව
ඉවර්නව නාතඅදූපාදිය  වපප කථී ආකථාප වථධනාථනයකථධ කථපා එළඹව උද්ධෝමාතකථ නඅමිතධතයකථධ
වථායමිනධ විථඅය යුතු ය. එවථධ ෙථනධනා ු විථඅනු ර් අථෙධ ර්ේ වොප ව ෙධමුෙ ව
මඟ ව පෙගත පාද්වය අ ව පවකථධ මු ව වථාව ාවන අ ව උද්ධෝුමාතකථ ථීකපයකථධ
ඇතවයඅ කථඅයනධන ෙුනධවර්ධ දථධ අථා පඅපවණ පු නදී ආදිය යට වනා වතාි නධ දථධනකථු වථධ  අ
 අවයධ වනා යා යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් මළ මිනඅයට ාණ පධඩ මෘර්වය ව අමනුමය්වය
ව අපකථධ වර්නව ථඅි තඅ. එයඅනධ ඔ ුවර්ධ ීවවිත විනාශය ව ෙනධවනධ ය. තෙ ද් ර්මනධ
මඟ ර්ේ වොිශනධ නර්න වතාි නධ ව කථුඹුප අද්ධද්ිශනධ ව විණි නේ වධ වර්විඅය ආදිය 
විථභ ාර් පපප ව ආපාර්යට එනධවනධ ය. ඇතවේ විට ඒ ථඅපවප ම විථභ ාර් ෙනධවනධ ය.
පුපවමයා ට ථධතරී ශීකපය ද් ථධතරී ට පුපවම ශීකපය ද් විථභ ාර් ය. එය අළුත මළ එකථකථධ
නේ ශුභ  ෙශවයනධ ෙවට ී යාවමනධ දර ධම ාිශයනධතපාය ව
ෙනධවනධ ය. “මා
ෙවනධවනධකථුට වමය දවිශ වනාවේ ය” යඅ ඉදිය නධ තමා ථවවකථධ නේ එෙවනධනකථධ විථඅනධ
විථභ ාර්ා පමමණ පය කථපා ද් යා යුතු. එවථධ යනධන ු විථඅනධ ථඛ ථධර්විපයනධට ව අනය්
පරථඅද්ධෝ භ අෂුෙකථට ව ද්නධො යා යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් වථාව ාවන අ අමනුමය්යනධවර්ධ
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ව ථඅඛ ෙය්ා රාදීනධවර්ධ ව පපප ශ.ොදිය  අනඅමධටාපේමණ පයකථඅනධ පීි ත ෙ ඒ වය ර්ී
භ අෂු ුවර්ධ අඟ පථඟ ව වෙෙුා නේ කථප අ ප ව නවඟී ඒ නේ අනය් ආදාෝවයකථධ
ව වේ නේ ඒ ථඛ ථධර්විප ව අනය් පරථඅද්ධෝ භ අෂු ව ඔ ු ථතු වි ාපවය අ ථඅේපව
රැකථ ර්නඅතඅ. ද් ප භ අෂනධ ව
ථාමවණ පධපයනධ ව
යො පඅළඅයේ කථපෙතඅ. තෙද්
වථාව ානධ භ ූමිය නේ නඅථවකථ තවවනකථව යඅ ථඅතා වථාපකථේ කථළා ෙ ද් වනාකථළා ෙ ද්
වථාපව එ අ රැථධ වෙතඅ. මිනඅථුනධ විථඅනධ ලු ුදඳනා ද් වථාපව භ අෂු ළඟ දඩු ද්මා ා
පා වයතඅ. මිනඅථධථු දඩු ථ අත වථාපා ර්ටුේ යඅ ඔ ු අධා වර්නව වපළා තඅ.
එදනධවද්කථධ විණි නේ ඒ වතප ු “වේ භ අක්ථු ට පීඩා වනා කථපෙු. වේ අපට ද්නධො වම
දඳු ෙවඩකථධ ථඳ ා එ අ ර්අවයධ ය”යඅ කථඅයා මිනඅථුනධට ද්නධො ථවනථුේ දා වද්තඅ. ද්නධො
යාවම අ වේ අනුථයඅ. එදවවිනධ යට දැකථධෙුණ පු වථධ භ අෂු නමකථට ද්නධො අථුභ  නඅමිතධතයකථධ
දැකථීවම අ අභ අාම ඇතධත ු විථඅනධ අභ අවමධකථ ශාාෙට යන ෂතරඅයකථු වථධ යාර් ශාාෙට
යන යාජකථයකථු වථධ නඅි ථධර්ානයට යන ර්ර්අයකථු වථධ පරීතඅ වථාේනථධ උපද්ො අටුො අ
දැකථධෙුණ පු ථවි වයනධ යා යුතු.
අටුොවය අ වමවථධ ද්කථධෙන දී.
“උද්ධුමොත ං අසුභනිමිත්තං උග්ග හන්්තො එ් ො අුපති්යො ගචනඡතිඉ
උප්ට්ිතොය සතියං අප්මමුට්ඨොයඉ අන්්තොග්තහි ඉන්රි්යහි අෙහිග්තන මොන්සන
ගතොගතමග්ගං ප්චන්්ව ්ඛමෝනොඉ යස්මිං ප්්ද්ස උඬුමොත ං අසුභ නිමිත්තං
නි ්ඛිත්තං ්හොති. තස්මිං ප්්ද්ස ප්ොසො ං වො වමමි වො රැ ්ඛං වො ගචනඡං වො
ලතං වො සතිමිත්තං ්රොති. සොරමම ං ්රොති. සනිමිත්තං ත්වො සොරමම ං ත්වො
උඬුමොත ං අසුභ නිමිත්තං සභොවභොව්තො උප්ල ්්ඛති. ව ් ්තො ප්ි ලිඞ්ග්තො ප්ි
ස ්ඨොන්තො ප්ි තබස්තො ප්ි ඔ ොස්තො ප්ි ප්රචන්ඡද්තො ප්ි සන්ධි්තො ප්ි විවර්තො
නින්න්තො ථල්තො සමන්න්තො. ්සො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං ්රොති. සූප්ධොසුතං
උප්ධෝරති. සුවවත්ිතං වවත්ථ්ප්ති. ්සො තං නිමිත්තං සුග්ගහිතං ත්වො සූප්ධොසුතං
උප්ධෝරත්වො සුවවත්ිතං වවත්ථ්ප්ත්වො එ් ො අුපති්යො ගචනඡති උප්ට්ිතොය සතියො
අසමමුට්ඨොය අන්්තොග්තහි ඉන්රි්යහි අෙහිග්තන මොන්සන ගතොගත මග්ගං
ප්චන්්ව ්ඛමෝනො. ්සො ්ද්ධ මන්්තො ප්ි තබ්හො ගියඤ්්්ඤ්් වඞ් මං අධිට්ඨොති.
නිසීදන්්තො ප්ි තබ්හොගියඤ්්්ඤ්් ආසනං ප්ඤ්්ා්ප්ති.
වම අ ථඛෂඅපධතාර්ගය වමවථධ ය:‘උද්ධෝුමාතකථ අථුභ  නඅමිතධත උර්නධනා වය ර්ාොප වනා මුළා ෙව එළඹව ථඅි 
ථඅ අවයකථධ යුකථධත ෙව ථඛෙප ෙ ඉන්රඅයවයනධ යුකථධත ෙව දව වරැ නුලු ථඅතඅනධ යුකථධත ෙව ර්අය
- ආ මඟ ථකථමිනධ ුවද්කථා ෙව යනධවනධ ය. ඒ උද්ධෝුමාතකථ නඅමිතධත තඅදුණ පු
වපවද්වථ අ පඅ අි  ර් ව තුඹථ ව පවකථ ව පඳුප ව ෙව ව ථනඅමිතධත
කථපනධවනධ ය. ථාපේමණ ප කථපනධවනධ ය. ථනඅමිතධත වකථාටව ථාපේමණ ප වකථාටව ඒ අථුභ 
නඅමිතධත ථභ ාර් ව යඅනධ ථකථුණ පු කථපනධවනධ ය. ව ධ එය ෙණ පග, අඞ්ර්, පණ පධඨාන, දිය ථා,
Non-commertial Distribution

249

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ඔකථාථ, පිශචවේද්, ථන්ි, විෙප, නඅනධන, ඵල, ථමනධත යන ආකථාපවයනධ ථුර්ධර් ීතථපෝාිශත-ථුෙෙත්ිත කථපනධවනධ ය. එවථධ ථුර්ධර් ීත-ථපෝාිශත-ථුෙෙත්ිත වකථාටව වනා
මුළා ෙව එළඹ ථඅි  ථඅ අවයනධ ථඛෙප ෙ ඉන්රඅයවයනධ දව වප වනා ෙ ථඅතඅනධ ආ ර්අය මඟ
ථකථමිනධ ුවද්කථා ෙව යනධවනධ ය. ව ධ ථකථධමනධ කථපනධවනධ ද් ඒ අථුභ  නඅමිතධත
මනථධකථාප ථ අත ෙව ම ථකථධමන කථපනධවනධ ය. අඳිනධවනධ ද් ඒ මනථධකථාප ථ අත ෙව ම
අඳිනධවනධ ය.
ාතධපථ නඅමිතඅ ථකථුණ පු කථවරැ ර්වනධම කථෙප අර්ගයකථධ ආනඅථඛථයකථධ පඅණිථ ද්,
අථවේමා පඅණිථ ය අථවේමා ානඅථඛථ පඅණිථ ය.
එවකථාවාථධ ආකථාපවයනධ නඅමිතඅ ර්වනධම කථෙප අර්ගයකථධ ආනඅථඛථයකථධ පඅණිථ ද්,
අථභ ාපේමණ පවය අ ථඅත එළො දවඳීම පඅණිථ ය. ඒ ආනඅථඛථ පඅණිථ ය.
ආ ර්අය මඟ ථවකථීම කථෙප අර්ගයකථධ කථෙප ආනඅථඛථයකථධ පඅණිථ ද්, කථමගථධර්ාන
වීියට මනා වකථාටව පඅළඅපවදීම පඅණිථ ය. එම ආනඅථඛථ පඅණිථ ය.
ඒ වය ර්ාොප ආනඅථඛථ ද්කථධමිනධ පතධන ථඛශා ෙව වර්ෞපෙ උපද්ො පරඅය කථපමිනධ
“ඒකථානධතවයනධ මම වේ පරතඅපොවයනධ ජපා මපණ පවයනධ මිදී ර්නධවනධමි”යඅ ඒ අපමුවණ ප අ
ථඅත දවඳැනධවනධ ය. ව ධ ෙථධතුකථාම වකථධශකථාවයනධ වෙනධ ෙව -වප- පරර්ම ෝය්ානය
දා වර්නව ොථය කථපනධවනධ ය. ඔ ු විථඅනධ වමවථධ පපපාොප පරර්ම ෝය්ානය දා
ර්නධනා ද්ධවද්ධ වේ දිය ෙය් වි පණ පය ද් භ ාෙනාමය පුණ පය් කථරඅයා ෙථධතු ද් දා ර්නධනා
ද්ධවද්ධ වෙයඅ.”
වේ අර්ගය ම මතු විථධතප කථපතඅ.
අටුොවය අ වමවථධ දැකථධෙුණ පු ව යඅනධ යවමකථධ තමාවර්ධ අථඛයත ෙ ථඅත ද්මනය
කථවරැ ර්වනධම ථඳ ා මළ ථඅපවපව ද්කථධනට යනධවනධ නේ ව ධ වර්ි ය ර්ථා ර්ණ පයා රැථධ
කථපො වර්නව ද් වයධො. කථමගථධර්ාන ශීමගවයනධ යනධන ු විථඅනධ එවථධ වනා වකථාටව
වද්ෙනධනකථු ව වනා වර්නව එකථා ෙව ම කථමගථධර්ානය ථඅතඅනධ වනා වරැ එම ථඅ අ
කථපමිනධ වථාව ාවන අ ථුන්ාදීනධවර්නධ ෙන උපරෙ ෙළකථනු ථඳ ා ථවපයි ය ව
අනධකථඅථඅ යමධි යකථධ ව වර්නව ම කථමගථධර්ානය වමවන අ කථඅීකවමනධ නුමුළා ථඅ අ ඇතඅ
ෙව ාෂුපාදිය  ඉන්රඅයයනධ මනා ෙ ථඛෙප වකථාටව වර්නව දව වප වනා ර්අය ථඅ අ ඇතඅ ෙව
ර්මනධ කථළ යුතු.
වි ාපවයනධ නඅකථධවමතධ ම අථුෙධ දිය ර්ව අථුෙධ වොිශනධ නඅකථධමුවණ පමි යඅ ද්ධොපය
ථඅ අවයධ තදා ර්ත යුතු. ඉකථධය තඅ යේ මඟකථඅනධ යනධවනධ නේ ඒ මඟ “වමය නවවර්න අපට
අභ අමු් ෙ ර්අවයධ ය, වමය දථධනා අපට අභ අමු් ෙව ර්අවයධ ය, වමය උතුපව දිය ර්ට - වමයට
ද්කථුණ පු දිය ර්ට - වමය ථතප අනු දිය ර්ට අභ අමු් ෙව ර්අවයධ ය යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්ත යුතු.
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තෙද් වමතවන දී ෙමට ර්අවයධ ය, වමතවන දී ද්කථුණ පට ර්අවයධ ය, වම තවන ර් ය, වම
තවන තුඹථ ය, වම තවන පවකථ ය, වම තවන ර්ථ ය, වම තවන ෙව යයඅ වමවථධ ර්මනධ
මඟ ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්නඅමිනධ නඅමිතධත ථධර්ානයට යා යාතු ය. එවථධ යත ද් උඩු ථුළඟට
වනා යා යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් උඩු ථුළඟට යතධ ම කථුණ පු ර්ඳ නව වවයධ ෙවදී අථධ මුධ
ව අළනධවනධ ය. ආ ාප ව නඛෙනධවනධ ය. වේ නඅයා කථුණ පප ථධර්ානයකථට ආවයමි
යඅ විපඅළඅථප ව ධ ද්නෙනධවනධ ය. එදවවිනධ උඩු ථුළඟ වරැ යි  ථුළඟට යා යුතු අතප
පරපාතවයකථධ ව පෙගතවයකථධ ව ප වණ පකථධ ව ෙවවටකථධ ව කථටුව වවදකථධ ව
දිය යකථවඩකථධ ව මඩ ය වමකථධ ව වේ නේ එයඅනධ උඩු ථුළඟට යා වනා වකථඅ නේ
ථඅෙුපව කථනඅනධ නව වය ෙථා වර්නව යා යුතු.
වේ ඒ වය ර්ී

ට ර්මනධ ෙත යඅ.

එවථධ ර්අය ු විථඅනධ ා ව ා අශුභ  නඅමිතධත වනා දා දිය ථා ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ
ර්ත යුතු. ඇතවේ දිය ථා භ ාර්වයකථ ථඅි ය ුට අපමුණ ප විභ ූත ෙව වනා ෙවටව යඅ. ථඅත ද්
භ ාෙනාෙට වය ර්ය් වනා වෙයඅ. එදඳු දිය ථාභ ාර් වරැපඅයා අපමුණ ප විභ ූත ෙව ෙවටව න
ථඅත ද් භ ාෙනාෙට වය ර්ය් ෙන දිය ථාභ ාර්වයකථ ථඅි ය යුතු. එවථධම ොතයට මු ුණ ප ා
ද් පඅටු පා ද් වනා ථඅි ය යුතු. ොතයට මු ුණ ප ා ථඅටුතධ ම කථුණ පු ර්ඳිනධ වපළීවමනධ ථඅත
විෂඅපධත වෙයඅ. ොතයට පඅටුපා ථඅටුතධ ව ාතධ කථුණ පපයට අිර්ෘ අත අමනුමය්වය ෙ නේ
ඔ ු කථඅපී අනවඥර් කථපතඅ. එදවවිනධ මඳකථධ අයඅනධ ෙව ඉතා අනුොතවය අ වනා ථඅි ය යුතු.
එවථධ ථඅි නධන ු විථඅනුර් ඉතා ර්ප ෙව ද් ඉතා ළඛ ෙව ද් වනා ථඅි ය යුතු. පා ළඟ ව
අථ ළඟ ව වනා ථඅි ය යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් ඉතා ර්ප ෙව ථඅි න කථධ අ අපමුණ ප
විභ ූත වනාවේ. ඉතා ළඛෙව ථඅි න කථධ අ ය ය උපද්ධදිය  පාළඟ ව ඉථ ළඟ ව ථඅි 
කථධ අ අථුභ ය මුළුධ වනා වපවනයඅ. එදවවිනධ ඉතා ර්පතධ වනාෙව ඉතා ළඟතධ වනාෙව
ප ථුවයනධ දවඅය වකථඅ මවද් ිශවයධ ථඅි ය යුතු. එවථධ ථඅටව “තස්මිං ප්්ද්ස ප්ොසො ං
වො -්ප්- ලතං වො සනිමිත්තං ්රොති” යඅ අටුොවය අ කථී පිශදිය  නඅමිතඅ ථවකථඅය යුතු.
නිමිති සල න ආ ොර
නඅමිතධත අෙට ඇථු මුවේ ර්වකථධ ඇතධ නේ වේ ර් උථය කථඅයා ව කථුඩාය
කථඅයා ව ම තධය කථඅයා ව තඹ පව වය කථඅයා ව කථලු පව වය කථඅයා ව ථුර් පව වය
කථඅයා ව දිය ර්ය කථඅයා ව ෙටය කථඅයා ව ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්ත යුතු. එවථධ ෙය්ෙථධර්ා
වකථාටව වර්නව “වේ ර් වම තවන ය, අථුභ  නඅමිතධත වමතවන ය. වේ අථුභ  නඅමිතධත
ය, වේ ර් යයඅ ථවකථඅය යුතු තුඹවථකථධ නේ එ ද් උථ ය කථඅයා ව මිි ය කථඅයා ව
කථුඩාය කථඅයා ව ම තධය කථඅයා ව තඹ පව වය කථඅයා ව කථලු පව වය කථඅයා ව
දිය ර්ය කථඅයා ව ෙටය කථඅයා ව ධ ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්ත යුතු. එවථධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව
වර්නව තුඹථ වම තවනය අථුභ  නඅමිතධත වමතවන ය, වේ තුඹථ ය, වේ අථුභ  නඅමිතධත
යයඅ ථවකථඅය යුතු. පවවකථකථධ නේ එද් අථතුවයකථ කථඅයා ව නුර්වයකථ කථඅයා ව
කථලුථුවයකථ කථඅයා ව ර්අෙුළුවෙකථ කථඅයා ව උථ, මිි , කථුඩා, ම තධ, කථලු, ථුර් කථඅයා
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ව ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්ත යුතු. එවථධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව වේ ර්ථ වමතවන ය. අථුභ 
නඅමිතධත වම තවනය, වේ ර්ථය, වේ අථුභ  නඅමිතධත යයඅ ථවකථඅය යුතු. ඉදිය නධ ර්වථකථධ
නේ එ ද් අඳිය කථඅයා ව කථපඹය කථඅයා ව කථවණ පපවය කථඅයා ව කථටුකථපඬුය කථඅයා
ව උථ, මිි , කථුඩා, ම තධ කථඅයා ව ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්ත යුතු. එවථධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව
වර්නව වේ ර්ථ වම තවන ය, වේ අථුභ  නඅමිතධත වම තවන ය, වේ ර්ථ ය, වේ අථුභ 
නඅමිතධත යයඅ ථවකථඅය යුතු. ඉදිය නධ ෙවවකථධ නේ එද් දු කථඅයා ව වකථාමඩු කථඅයා ව
පඩා කථඅයා ව කථළු ෙවධ කථඅයා ව පථකථඅඳ කථඅයා ව ෙය්ෙථධර්ා කථවරැ ර්ත යුතු. එවථධ
ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව වර්නව වේ ෙව වම තවනය, අථුභ  නඅමිතධත වම තවනය, වේ අථුභ 
නඅමිතධත ය වේ ෙව යයඅ ථවකථඅය යුතු. “සනිමිත්ත රන්්න් යඉ සොරමම
රන්්න්
ය” යනුර් වම අ ම ඇතුළතඅ. නවෙත නවෙත ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකම ථනඅමිතධත කථඅීකම ය. වේ
ර් ය වේ අථුභ  නඅමිතධත ය. වේ අථුභ  නඅමිතධත ය වේ ර්ය යඅ වද්කථ-වද්කථ එකථධ
වකථාටව ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකම ථාපේමණ ප කථඅීකම ය. ‘වමවථධ ථනඅමිතධත වකථාටව ථාපේමණ ප
වකථාට ථභ ාර් ව යඅනධ ථකථුණ පු කථපනධවනධ ය”යඅ කථී දවවිනධ එ අ ථභ ාර් භ ාෙය - අනනය්
ථාෝාපණ ප භ ාෙය - ඒ නඅමිතධත පඅළඅදඳ උද්ධෝුමාතභ ාෙය වමවන අ කථළයුතු. වනිතයඉ
උද්ධුමොතය යඅ වමවථධ ථධෙභ ාෙවයධ ථපථවයනධ ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතුය යඅ කථී වථධ යඅ.
(“ෙනඅතා” යනු උද්ධෝුමාතකථය යන අර්ග යඅ. ‘ෙනඅතඛ තඅ ථනා” යනු ීකකථා යඅ. ථධෙභ ාෙ යනු
පඅළඅකථුධ දවවිනධ පථය යඅ කථඅයනු ව.. “ථධභ ාවො එෙ තර්ෘ නඅපධඵලජ්ජනවතා පවථා තඅ
ෙුවතධතා” යනු ීකකථා යඅ.”2
වමවථධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව ව ගඉ ලිඞ්ගඉ ස ්ඨොනඉ තබසොඉ ඕ ොසඉ ප්සුචන්ේද යන
ථයාකථාපවයනධ නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථළ යුතු.
්ට්විධ නිමිත්ත ගරහ

විධි

ඒ වය ර්ී විථඅනධ වේ ශීකපය කථධකථුවර්ධ ව
ථුද්ධද්කථවර්ධ ව
ඇතධතකථුවර්ධ ව යඅ ව ග වශ්යන් ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු.

මර්ුපවපව ව

ලිඞ්ග වශ්යන් ෙනා අ ථධතරී අඞ්ර් - පුපවම අඞ්ර්ය යඅ ෙය්ෙථධර්ා වනා වකථාටව
පරර්ම ෙයවථ අ ව මෝය්ම ෙයවථ අ ව පශධචිම ෙයවථ අ ව ථඅි යකථු වර්ධ යයඅ
ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු.
ස ්ඨොන වශ්යන් උද්ධෝුමාතකථ ථට නධ ෙශවයනධ ම වේ වම අ අථධ ථට න,
වේ ර්රීො ථට න, වේ අතධ ථට න, වේ උද්ප ථට න, වේ වකථණ පධඩා ථට න, වේ පා
ථට න යයඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු.
තබශො වශ්යන් වේ ශීකපවය අ දිය ශා වද්වකථකථ. නවය නධ යට යට දිය ථාෙ ය. නවය නධ
උඩ උඩු දිය ථාය යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු. වනාව ාතධ මම වේ දිය ශාවය අ ය. අථුභ  නඅමිතධත
වේ දිය ථාවය අ යයඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අව ොශ වශ්යන් වේ අෙකථාශවය අ අතධ ද්, වේ අෙකථාශවය අ පා ද්, වේ
අෙකථාශවය අ මවර්ේ කථය ද්, පඅ අි වයධ ය යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු. වනාව ාතධ මම වේ
අෙකථාශවය අ, අශුභ  නඅමිතධත වේ අෙකථාශවය අ යයඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු.
ප්සුචන්ේද වශ්යන් වේ ථඅපවප යට පතුඅනධ ද් උඩ වකථථර්අනධ ද්, ථපථ ථඅවිවයනධ
ද් පඅිශථුනධ ය. ඒ පඅිශථුනධ තනධ අ වද්තඅථධ කථුණ පපවයනධ පඅපවවණ පධ යයඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු.
යේ පමණ ප ථඅපවපව වපවද්ථකථධ උද්ධෝුමාත ෙශවයනධ නුෙණිනධ පඅිශථඅඳැ ර්නී ද් එපමණ පකථධ
ම වේ වම දඳු උද්ධෝුමාතවයකථව යඅ ව පිශචවේද් කථළ යුතු.
පඅිශමි ට ථධතරී ශීකපය ද්, ථධතරී ට පඅිශමි ශීකපය ද් ථපධපාය වනා වේ. විථභ ාර්වය අ
අථුභ ාපේමණ පය වනා ෙවටව න දවවිනඅ එයඅනධ කථඅවමකථධ වේ ද්, වකථධවශාතධපතධතඅයට ම
කථාපණ ප වේ. “උග්ඝොණිතොප්ි හි ඉත්ි ප්ුසුසස්ස චිත්තං ප්සුයොදාය තිට්ඨති” ‘ඉදිය මී ර්අය ව
කථුණ පු ෙව ර්අය ථධතරී ද් පඅිශමිනධවර්ධ ථඅත වපාළඹො වර්න ථඅි නධනී ය’යඅ මවර්ේථඟඅ
අටුොවෙ අ දැකථධවිණි. එදවවිනධ ථභ ාර් ථඅපවවප අ ම ථෙවද්පපවේ නඅමිතඅ ර්ත යුතු.
වපප දුර්ෙපයනධ වෙත කථමට නධ පුපවර් කථළ වථාථානඅකථාදිය  ෝුතාඞ්ර් පිශ පණ ප
කථළ - ම ාභ ූත පඅිශමවදී - ථඛථධකථාප පිශර්ර කථළ - නාම පපප ෙය්ෙථධර්ා කථළ ථතධත්වථඛශා උර්ුාලු - ම ණ පුෙම ථඅර් කථළ - කථුථ ොථනා ෙුථ - කථුථ භ ාෙනා ෙවඩු
- කථුශ බීජ ථ අත ශාවනාතධතප ෙ - මඳ වකථවථධ ඇතඅ කථුපුතර ට දවලූ දවලූ තනධ අ
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ෙවටව නධවනධ ය. ඉදිය නධ එවථධතධ වනා ෙවටව වතධ ව ාතධ යට දැකථධෙුණ පු
මඩාකථාපවයනධ නඅමිතඅ ර්නධනා කථ ෙවටව නධවනධ ය. එවථධතධ වනා ෙවටව ධ නේ සන්ධි
වශ්යන්ඉ විවර වශ්යන්ඉ තින්න වශ්යන්ඉ ථල වශ්යන්ඉ සමන්ත වශ්යන් යන පථධ
ආකථාපවයනධ නඅමිතධත ර්ර ණ පය කථළ යුතු.
ප්ං්විධ නිමිත්ත ගරහ

විධි

සන්ධි වශ්යන් නඅමිතධත ර්ර ණ පය නේ එකථධථඅය අථෙකථධ ථන්ි ෙශවයනධ නඅමිතඅ
ර්වනධම ය. ඉදිය ම ර්අය ශීකපවය අ එවතකථධ ථන්ි ෙශවයනධ වකථවථ නඅමිතධත ර්ර ණ පය
කථපනධවනධ ද්, ඉදිය මුණ පු ශීකපවය අ වදාව වථධ ථන්ි වනා වපනී වයයඅ. එදවවිනධ ද්ථපව
ථන්ි ෙවමිි  ථන්ි, මණිදන්ෝ ථන්ි යන ද්කථුණ පත ථන්ි තුන යස එවථධම ෙමත ථන්ි
තුන ය, කථි  ථන්ි, ද්ණ ප ථන්ි, වදාට ථන්ි යන ද්කථුණ පු පා ථන්ි තුන ය, එවථධ ම ෙේ
පා ථන්ි ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු.
විවර වශ්යන් ය තනධ අ විෙප නේ ද්කථුණ පත ා ද්කථුණ පව අතප ය, ෙමත ා
ෙේ ඇ අතප ය, වද්පා අතප ය, දඩ ා වපකථණි අතප ව උද්ප අතප ය. කථනධ
විෙපය යඅ වමවථධ විෙප ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු. ඇථධ පඅයවී - දැධවී තුද දෙ ව
මුෙ පඅයවී- වීක තුද දෙ ව ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු.
Non-commertial Distribution
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නින්න වශ්යන් යු තනධ අ ශීකපවයධ ෙළ තවනධ-ඇථධ ෙළ ව ඇතුළු මුෙ ව
ර්ළෙළුෙ ව ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු වනාව ාතධ මම ෙ තනධ අ, ශීකපය වර්ාඩ තනධ අ ය
යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු.
ථල වශ්යන් යු තනධ අ ශීකපවයධ උථධ තවනධ - ද්ණ ප ව ළය ව නළ ව
ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු වනාව ාතධ මම වර්ාඩ, ශීකපය මිි  තවන ය යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු.
සමන්ත වශ්යන් යු තනධ අ ථඅපවප මුළුධ ාතධපථඅනධ ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු. මුළු
ථඅපවවප අ නුෙණ ප වමව යා විභ ුත ෙව ෙවටව න තවන උද්ධෝුමාතකථය යඅ ථඅත පඅ අටුවිය
යුතු. ඉදිය නධ එවථධතධ නඅමිතධත වනා ෙවටව ධ නේ උද්පය අෙථනධ වකථාට ඇතඅ උපිශම
ශීකපය අිකථෙව ඉදිය වමන දවවිනධ එ අ “උද්ධුමොත ය උද්ධුමොත ය”යි ථඅත පඅ අටුවිය
යුතු.
දැනධ “්හ් ඒ නිමිත්ත සුග්ගහිත
වමවථධ ය:-

රන්්න් ය” යනාදිය වය අ විනඅශධාය කථර්ාෙ

ඒ වය ර්අ විථඅනධ ඒ ශීකපවය අ ව ගොතබ ෙශවයනධ ා සන්ධි වි්රොතබ ෙශවයනධ ා
යට කථී වථධ උද්ධෝුමාතකථ නඅමිතඅ ර්වනීේ ෙශවයනධ මනා ෙව නඅමිතඅ ර්ත යුතු. මනා ෙව
ථඅ අ එළො ආෙජගනය කථළ යුතු එවථධ කථඅීකවමනධ මනා ෙව උපෝාපණ පය කථළ යුතු.
ෙය්ෙථධර්ා කථ යුතු. ශීකපයට නුර්පව ෙව වනා ළඛ ෙව ථඅට වර්නව ව
අඳ වර්න ඇථ
ද්ධො දා වර්නව නඅමිතඅ ර්ත යුතු. “උද්ධුමොත අසුභයඉ උද්ධුමොත අසුභය” යඅ ථඅ
ද් ථධ ෙප ඇථ ද්ධො දවඅය යුතු. ඇථ පඅය ා ආෙජගනය කථළ යුතු. වමවථධ නවෙත
නවෙත දතධෙ ආෙජගනය කථපතධ ම උර්ධර් නඅමිතධත ථුර්ධර් ීත වෙයඅ. ථුර්ධර් ීතය
ෙනධවනධ කථෙප විවටකථ ද් ඇථ ද්ධො දන විට ඇථ පඅයා ා ථඅතන විට ද් එකථ වථධ
ආපාත ර්ත වේ නේ එවිට ථුර්ධර් ීත ෙවයධ වෙයඅ. වමවථධ ථුර්ධර් ීත-ථපෝාිශතථුෙෙත්ිත වකථාටව එ අ දී ම භ ාෙනාෙශානයට යා වනා වකථඅ නේ, එන කථට, කථී වථධ
ුවද්කථා ෙව ඒ නඅමිතධතම වමවන අ කථපමිනධ මනා ෙව ථඅ අ එළො ථඛෙප ඉන්රඅය ඇතඅ
ෙව දව වප නුලු ථඅතධ ඇතඅ ෙව ථධෙකථීය වථධනාථනයට ම යා යුතු.
වථාව ානඅනධ නඅකථධ මව එනධන ු විථඅනුර් එන මඟ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු. එන මඟ
වේ නවවර් අපට අභ අමු්ය, වේ දට අපට අභ අමු්ය, වේ උතුපට අභ අමු්ය, වේ ද්කථුණ පට
අභ අමු්ය, වේ අනුදිය ර්ට අභ අමු්ය, වේ තවන දී ෙමිනධ වයයඅ, වම තවනඅනධ ද්කථුණිනධ වයයඅ,
වම තවන ර්ය, වමතවන තුඹථය, වම තවන පවකථය වම තවන ර්ථය, වේ තවන ෙවය
යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථපමිනධ අෙුතධ ථකථධමනට නවර්ව ථකථධමනධ කථපන විට ද් තද්ධභ ාර්අකථ
ථකථධමනකථට ම නවඛර් යුතු. එයඅනධ කථීවයධ අශුභ  නඅමිතධතයට අභ අමු් භ ූමි පරවද්ධශයකථ ම
ථකථධමනධ කථළ යුතු දෙ යඅ. අඳ ර්නධනා විට ද් තද්ධභ ාර්අකථ වකථාටව මව ආථනය පණ පො
ර්ත යුතු. ඉදිය නධ ඒ දිය ර්ව ව දකථධ ව පරපාතයකථධ ව පවකථකථධ ව ෙවටකථධ ව මඩකථධ
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ව ඇතඅ ව යඅනධ තද්ධදිය ශානඅමු් භ ූමි පරවද්ධශයකථ ථකථධමනධ කථළ වනා වකථඅ නේ අෙකථාශ
නවතඅ දවවිනධ ආථනය ව පණ පො ර්ත වනා වකථඅ නේ ඒ දිය ර් වනා දමිනධ ෙුෙ ද්
අෙකථාශානුපපප තවවනකථ ථකථධමනධ කථළ යුතු. අඳ ර්ත යුතු. එව තධ ථඅත නේ ඒ දිය ශාෙට
ම අභ අමු් කථවරැ අය යුතු යඅ.
“හොත්ප්ස නිමිති සල ු ු ැැක ගැන්ම වර අථගය ් වර ආනිසංසය ් ප්ිණිස
ද අසම්මොභය ප්ිණිස ය” යනාදිය  විථජගනවය අ අභ අපරාය වමවථධ ය.
ථන්ෝය්ාකථාාදිය  අවේාවෙකථ උද්ධෝුමාතකථ නඅමිතධත ඇතඅ තවනට වර්ාථධ ාතධපථ
නඅමිතඅ ථකථුණ පු වකථාටව වර්නව නඅමිතඅ ර්නධනා ථඳ ා ඇථධ ද්ධො දනධනකථුට ඒ මළ
ථඅපවප නවඟී ථඅි යාකථධ වමනධ ද්, මවඩ වර්නව එනධනාකථධ වමනධ ද්, පථුපථධවථධ ලු ුදවඳැ
එනධනාකථධ වමනධ ද් ෙවටව ධ නේ ඒ වය ර්ී වේතායකථධ දඳු ය යකථපව ෙ ඒ අපමුණ පු දැකථව
ථඅත විෂඅපධත ෙව උමතුෙකථු වථධ වෙයඅ. ය යට තවතඅ ර්වනධමට වාමුද් ර්වනධමට
පවමිවණ පයඅ. පාළඅවය අ දැකථධෙුණ පු අටතඅථධ අපමුණ පු අතුවපනධ වේථා ය යකථපව අපමුවණ පකථධ
නේ නවතඅ. ඣානවිභ ධභ නධතකථ ෙනධවනධ වේ අපමුවණ පධ දී යව. වේ ඒ ථා ය ය කථපව ය.
(ඣානවි.භ නධතකථ නේ ශීවයනධ මනධතරවයනධ පඅිශ ුණ පුෙකථු වථධ ෝය්ානවයනධ
පඅිශ ුණ පුවෙකථ.2 එව යඅනධ ඒ වය ර්ී ථඅත දැි  වකථාටව වර්න මනා ථඅ අය එළො වර්නව
“මළ ථඅපවපව නවර්අටව ලු ුදවඳීවමකථධ නේ වනා ෙනධවනකථඅ. ඒ ළඟ තුදුණ පු ර් ව ෙව
ව එතධ නේ ඒ ථඅපවප ද් එනධවනධ වේ. ර් ව ෙව ව වනා ඒ නේ මළ ථඅපවප ද්
එවථධ ම වනා එනධවනධ මය. වේ වතාපට ෙවටව න ආකථාපවයකථඅ. භ ාෙනා ථඛශාවයනධ
ථඅර්ෙවෙකථඅ. වතාපට කථමගථධර්ානය ෙවට ුවණ පධ අද් ය. ම ණ ප ය ය වනා ෙනධනව යඅ තරාථය
විවනායා මාවර්ධ පිශශරමය ථඵල වී යයඅ ාථය ද්නො ඒ නඅමිතධවත අ ථඅත වමව යඅය
යුතු. එවිට විවශධමයට පවමිවණ පනධවනධ ය. “හොත්ප්ස නිමිති සල ු ු ් ොටැ ගැන්ම
අසම්මෝහය ප්ිණිස ය”යඅ කථීවයධ වේ නඅථාය.
“එ් ෝ ොස් ආ ොර්යන් නිමිති ගන්්න් අසුභොරමම ්යහි සිත එ වො
ෙඳින්්න් ය.” ඒ වය ර්ී ට ඇථ ද්ධො දවීවමනධ උද්ධර්ර නඅමිතධත උපද්වනධ ය. උද්ධර්ර
නඅමිතධවත අ ථඅත වමව යීවමනධ පරතඅභ ාර් නඅමිතධත උපද්වනධ ය. එ අ ථඅත වමව යීවමනධ
අවඥපණ පාෙට පවමිවණ පධ. අවඥපණ පාවය අ ථඅටව විෙථුනධ ෙඩා ප තධ ෙනධවනධ ය. “එ් ෝ ොස්
ආ ොර්යන් නිමිති ගන්්න් අසුභොරමම ්යහි සිත එ වො ෙැඳීම ප්ිණිස ය” යඅ කථීවයධ
එව යඅනඅ.
“ගිය ආ මඟ ප්රතය්්ව්ක්ෂො ිරීම වීි සමප්ොදනය ප්ිණිස ය” ර්අය ආ මඟ
පරතය්වේෂා කථඅීකම කථමගථධර්ාන වීිය මනාෙ පරතඅපාද්නය කථඅීකම අර්ග වකථාටව ඇතධවතධ ය.
එ අ විථධතපය වමවථධ ද්ත යුතු.
කථමගථධර්ානය වර්නව එන වේ භ අෂනධ අතඅනධ යවමකථධ අතප මඟදී “ථධොමීනඅ අද්
කථෙපො දැ”යඅ ද්ෙථධ විාාළ ව ාතධ අනය් පරශධනයකථධ ව විාාළ ව ාතධ පඅළඅථඳප ව කථර්ා
Non-commertial Distribution
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

කථළ ව ාතධ “මම කථමගථධර්ාන ෙඩනධවනකථධමි”යඅ තුමධණිේභ ූත ෙව වනා ආ යුතු ය. ද්ෙථ
කථඅය යුතු ය. පරශධනය විථඳිය යුතු ය. වනා ද්නී නේ වනාද්නඅමි” යයඅ කථඅය යුතු ය. දැ වමි
පඅළඅථඳප කථළ යුතු. එවථධ කථපන කථධ අ වදර්තධ තපවණ ප නඅමිතධත නවථී යා වකථඅය. ඒ
නවථී යත ද් විාාළ කථ ද්ෙථ කථඅය යුතු ය. පරශධනය වනා ද්නධවනධ නේ “වනා ද්නඅමි”යඅ
කථඅය යුතු ය. ද්නඅතධ නේ එකථ වද්ධශයකථඅනධ ව කථඅය යුතුය. පඅළඅථඳප ද් කථළ යුතු ය. තෙද්
ආර්නධතුකථ භ අෂනධ දැකථ ආර්නධතුකථ පඅළඅථඳප කථළ යුතු ය. වථථු ථප මලු - වද මලු වපාව වර්ධ - වදාජුනධ ධ - ජනධතා ප ආාායය්ග - උපාෝය්ාය -ආර්නධතුකථ - ර්මිකථ යන
ථඅයලු කථඳුෙතධ ද් පඅිශය යුතු ය. ඒ ෙතධ පුපන කථධ අ ර් තපවණ ප නඅමිතධත නවතඅ ෙව යනධවනධ
ය. යළඅ වර්ාථධ නඅමිතධත ර්නධවනමි යඅ යායවි  ෙුෙ ද් අමනුමය්යනධවර්නධ ව
ාණ පධඩමෘර්යනධවර්නධ ව යුකථධත දවවිනධ වථාව ානට යනධනට පො වනා වකථඅ වෙයඅ.
නඅමිතධත ව නවතඅ ෙව වයයඅ. උද්ධෝුමාතකථ නඅමිතධත ද්ෙථකථධ වද්කථකථධ තඅබී විනීකථාදිය  දෙට
වවපනධවනධ ය. කථමගථධර්ාන අතුවපනධ වේ ථා ර්ගභ  කථමගථධර්ානවයකථධ නවතඅ. එදවවිනධ
නඅමිතධත නවතඅ ෙව ර්අය කථධ අ ඒ වය ර්ී පාතරඅථධර්ානවය අ ව දිය ොථධර්ානවය අ ව
අඳ
වර්නව “මම වේ වොිශනධ වි ාපවයනධ නඅකථධමව අථුෙධ දිය ර්ට අභ අමු් ෙ මඟට පවමිණ පව
අථුෙධ තවන දී ෙමට වපවවණ පමි, අථුෙධ තවන දී ද්කථුණ පට වපවවණ පමි, ඒ මඟ අථුෙධ
තවන ර්ය, අථුෙධ තවන තුඹථය, පවකථය, ර්ථය, ෙවය මම ඒ මඟඅනධ වර්ාථධ අථුෙධ
තවන දී අථුභ ය දිය ි මි. එ අදී අථුෙධ දිය ර්ට අභ අමු් ෙව ථඅ වේ වේ ආකථාපවයනධ ාතධපථ
නඅමිතඅ ථකථා වමවථධ අථුභ  නඅමිතධත උවර්නව අථුෙධ දිය ර් වථාව ානඅනධ නඅකථධමව වමදඳු
මාර්ගවයනධ මම ේ වද්ධ කථපමිනධ අෙුතධ වම අ උනධවනමි”යඅ පඟ දවඳැ උනධ තවන ද්කථධො
ර්අය ආ මඟ පරතය්වේෂා කථළ යුතුය. එවථධ කථපන කථධ අ ඒ නඅමිතධත පරකථට ෙනධවනධ ය.
ඉදිය ිශවය අ තඅවදනධනා වථධ ෙවටව නධවනධ ය. කථමගථධර්ානය වපපවථධම වීියට දවථ
ර්නධවනධ ය. “ගිය ආ මඟ ප්රතය්්ව්ක්ෂො ිරීම වීිප්රතිප්ොදනය ප්ිණිසය” යඅ කථීවයධ
එව යඅනඅ.
“ආනිසංස ද ්වමින් රත්නසංඥා වැ ්ගෞරව උප්දවො ප්රිය ් ්රමින් ඒ
අරමු් හි සිත ෙැඳ තෙන්්න් ය.”
උද්ධෝුමාතකථ අථුභ වය අ ථඅත වමව යා ෝය්ාන උපද්ො ෝය්ානපාද්ථධර්ාන විෙථුනධ
ෙඩා ඒකථානධතවයනධ වේ පරතඅපතධතඅවයනධ ජපා මපණ පවයනධ මිදී ර්නධවනමි”යඅ වමවථධ
ආනිසංසය ද ් යුතු ය.
ර්ර්ී මිනඅථකථු ම ඟු මිණිපවෙනකථධ තධ කථ “ම විථඅනධ ර්ගභ වයකථධ තදන දැ”යඅ
එ අ පතධනථඛඥ  ෙව වර්ෞපෙ උපද්ො ම තධ වපරධමවයනධ එය රැකථව ර්නධවනධ ය. ‘මවිථඅනධ
ද් වේ දා ර්නධනා ද්ධවද්ධ ර්ගභ  කථමගථධර්ානවයකථඅ. ර්ර්අයාට ම ඟු මිණි පවෙන දඳු ය.
ාතුෝාතුද්ේමට්ඨඨානඅකථයා තමා පඅළඅදඳ ෙම ථතප ම ාභ ූත අපමුණ පු කථපනධවනධ ය.
ආණ පාපාණ පකථේමට්ඨඨානඅකථයා තමාවර්ධ ම නාථාොතය අපමුණ පු කථපනධවනධ ය.
කථථඅණ පකථේමට්ඨඨානඅකථයා කථථඅණ පමණ පධඩය වකථාටව ප ථු වථධ භ ාෙනා කථපනධවනධ ය.
වමවථධ වථථු කථමගථධර්ාන ථුභ  ය. වේ ෙනා අ ද්ෙථකථධ වද්කථකථධ පමණ පකථධ පෙතධවනධ ය.
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පටුන වෙත

එයඅනධ පථු විනීකථාදිය ත්වයට වපපවළනධවනධ ය. “වමයට ෙඩා ර්ගභ  කථමට වනකථධ
නවතව”යඅ එ අ පතනථඛඥ  ෙව වර්ෞපෙ උපද්ො පරඅය ෙඩමිනධ ඒ නඅමිතධත රැකථව ර්ත යුතු.
පාතරී ථධර්ානවය අ ද් දිය ො ථධර්ානවය අ ද් “උද්ධුමොත අසුභයඉ උද්ධුමොත අසුභය” යඅ
පුන-පුනා ථඅත දවඳිය යුතු ය. පුන-පුනා ආෙජගනය කථළ යුතු ය. වමවන අ කථළ යුතු ය.
තකථධකථා ත-විතධතා ත කථළ යුත ය. වමවථධ කථපතධ ම ඔ ුට පරතඅභ ාර් නඅමිතධත උපදිය නධවනධ
ය.
උද්ගරහ නිමිත්ත්ය් හො ප්රතිභොග නිමිත්ත්ය් ්වනස
උද්ධර්ර නඅමිතධත විපපප ෙව පඅළඅකථුධ ෙව භ යානකථ ෙව ෙවටව නධවනධ ය. පරතඅභ ාර්
නඅමිතධත කථුථ පුපා කථා නඅද්න ථධර්ුාඞ්ර් පරතය්ඞ්ර් ඇතඅ පුපවමයකථු වථධ ෙවටව නධවනධ ය.
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ප ළෙතධ ම අශුභ භ ාෙනානුභ ාෙවයනධ දා අප ෙ කථාමථඛශාෙ
ර්පව ෙ දවවිනධ විමධකථේභ න ෙශවයනධ ඔ ුවර්ධ ොමචනඡන්දය පර ීණ ප ෙනධවනධ ය. වධ නවතඅ
වීවමනධ වධ මුධ වකථාටව ඇතඅ පයාෙ ථවපෙ ද් නවතඅ ෙනධනා වථධ අනුනය (කථාමචඡන්ද්ය2
පර ාණ පවයනධ ඒ මුධ වකථාට ඇතඅ වය්ොප්ොදයද පර ීණ ප වේ. එවථධම ආප.ෝ වීයය්ග ඇතඅ
දවවිනධ ථීන මිද්ධෝය ද්, විපඅළඅථපයට පරතඅපෂ ෙ ශානධතෝවඥමානුවය ර්වයනධ උද්ධචන්යු ් ුචන්ය ද් අිර්ත විවශධමය තම ට පරතය්ෂ ෙ දවවිනධ ඒ පරතඅපතධතඅය නඅයම වකථාටව
ෙොළ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ වකථවප අතධ පරතඅපතධතඅය වකථවප අතධ පරතඅපතධතඅ ඵලය
වකථවප අතධ විචිකථඅචඡාෙ ද් පර ීණ ප වේ. වමවථධ ප්ඤ්්්නීවර යන්්ග් විමධකථේභ න
පර ාණ පය කථඅයන දිය .
ඒ ා ථමඟ ම ඔ ුට ඒ පරතඅභ ාර් නඅමිතධවත අ ථඅත නවඛවීම ෂණ ප වකථාටව ඇතඅ
විත ගය ද්, ඒ නඅමිතධත - පඅිශමවදීම කථෘතය් වකථාට ඇතඅ වි්ොරය ද් තධ විවශධමාිර්ම ය
ව ධතුවකථාටව ෙන ප්රීතිය ද්, පරීතඅමතධ ට පථධථද්ධිය වවදන දවවිනධ පථධථද්ධි නඅමිතධත
වකථාටව ඇතඅ සුඛය ද්, ථුඛිත ට චිතධතථමාි වවදන දවවිනධ ථු් නඅමිතඅ වකථාටව ඇතඅ
ඒ ොගරතොව ද් යන ෝය්ානාඞ්ර්වය ප ළ වෙතඅ. වමවථධ ඒ වය ර්ී ට පරර්ම ෝය්ානයාවර්ධ
පරතඅය ේදය ෙ උපාාප ෝය්ානය ද් ඒ ඇථඅධව අ ම ෙනධවනධ ය. අවඥපණ පාවය අ පටනධ
ථඅයධ පඨවිකථථඅණ පයට කථී පිශදිය  මවයඅ.
උද්ධුමොත

අශුභ භොවනො විධිය යි.

විනීකථාදිය වය අ ද් “උද්ධෝුමාතකථ අථුභ  නඅමිතධත උර්නධනා වය ර්ාොප වනා මුළා
ෙව එළඹ ථඅි  ථඅ අවයනධ යුකථධත ෙව -වප- ුවද්කථා ෙව යනධවනධ ය” යනාදීනධ දැකථධෙුණ පු
වථධ “විනීකථ අථුභ  නඅමිතධත උර්නධනා - විපු.දකථ අථුභ  නඅමිතධත උර්නධනා වය ර්ාොප
වනා මුළව ෙව එළඹ ථඅි  ථඅ අවයනධ යුකථධත ෙව -වප- ුවද්කථා ෙව යනධවනධ යව” යනාදීනධ
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උද්ධෝුමාතකථ පද්ය වෙනුෙට විනීකථාදිය  පද් වයාො යට කථී වථධ විනඅශධාය ථ අත අභ අපරාය
ද්ත යුතු. එ අ විවශධම වමවථධ ය.
2. විනීල ්යහි - “විනීල ප්ටි ් ුලයඉ විනීල ප්ටි ් ුලය”යඅ වමවන අ කථළ
යුතු. එ අ උර්ධර් නඅමිතධත කථදප කථදප ෙණ පග ෙව ද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත පකථධත-නී-වශධෙතෙණ පග වකථවපනධ උතධථද් ෙව ද් ෙවටව නධවනධ ය. (පුපාණ ප ථනධනවය අ උතධථද් ෙශවයනධ
නීෙණ පගම ෙඩතඅ යඅ කථී ු.2
3. විප්ුබ්ෙ ්යහි - “විප්ුබ්ෙ ප්ටි ් ුලයඉ විප්ුබ්ෙ ප්ටි ් ුලය”යඅ වමවන අ
කථළ යුතු. එ අ උර්ධර් නඅමිතධත පයා ෙවර්අවපනධනා වථධ ද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත නඅශධා ෙව
ථනධථුනධ වථධ ද් ෙවටව නධවනධ ය.
4. විචනිද්ද ය යුද්ධෝභ ූමිවය අ ව වථාපවනධ ෙථන ෙනවය අ ව පජද්පවෙනධ
වථාපවනධ ථඅඳැ ෙන වථාව ාවන අ ව ථඅඛ ෙය්ා රයනධ විථඅනධ මිනඅථුනධ කථා ද්මන
ෙනවය අ ව වවදයඅ. එදඳු තවනකථට වර්ාථධ වනාවයකථධ තවන ෙවටුණ පු කථුණ පපය ඉදිය නධ
ඒකථාෙජගනවයනධ ආපාතයට එනධවනධ නේ එවථධ ආෙජගනය කථළ යුතු. එවථධ ආෙජගනයට
වනා එනධවනධ නේ කථුණ පප ථඅයතඅනධ වනා අධා ආපාමිකථයකථු ො ව ථාමවණ පධපයකථු
ො ව වෙන කථඅථඅෙකථු ො ව එකථධතවනධ කථපො ර්ත යුතු යඅ. සියතින් අල්ලන ල
විශ්වොසයට ප්ැමි් න්්න් ය. එකථදනධවද්කථධ වනා වව. නේ ථවපයි වයනධ ව
අනධකථඅථඅ ද්ණ පධඩයකථඅනධ ව එය එකථඟුධ අතප ඇතඅෙන වථධ එකථධ තවනධ වකථාටව “විචනිද්ද
ප්ටි ් ුලයඉ විචනිද්ද ප්ටි ් ුලය” යඅ වමවන අ කථළ යුතු. එ අ උර්ධර් නඅමිතධත මවදිය නධ
කථවපුො වථධ ද්, පි භ ාර් නඅමිතධත පිශපණ පගෙව ද් ෙවටව නධවනධ ය.
5. වි ්ඛොයිත ්යහි - “වි ්ඛොයිත ප්ටි ් ුලයඉ වි ්ඛොයිත ප්ටි ් ූලය” යඅ
වමවන අ කථළ යුතු. එ අ උර්ධර් නඅමිතධත ඒ ඒ තනධ අ කථඩා කථන ද්ධද්කථධ වථධ ද් පි භ ාර්
නඅමිතධත පිශපණ පග වථධ ද් ෙවටව නධවනධ ය.
6. වි ්ඛිත්ත ය ද්, විචිද්ධද්කථවය අ කථී වථධ අඟකථධ අතප කථපො වර්නව ව
කථවරැ වර්නව ව “වි ්ඛිත්ත ප්ටි ් ූලයඉ වි ්ඛොයිත ප්ටි ් ූලය”යඅ වමවන අ කථළ
යුතු. එ අ උද්ධර්ර නඅමිතධත අතප පරකථට ෙව ද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත පිශපණ පග ෙව ද් ෙවටව යඅ.
7. හතවි ්ඛිත්ත ය ද්, විචිද්ධද්කථවය අ කථී තනධ අ වවදයඅ. එදවවිනධ එ අ වර්ාථධ
යට කථී වථධ අඟකථධ අතප කථපො වර්නව ව කථවරැ වර්නව ව “හතවි ්ඛිත්ත
ප්ටි ් ූලයඉ හතවි ්ඛිත්ත ප්ටි ් ූලය” යඅ වමවන අ කථළ යුතු. එ අ උද්ධර්ර නඅමිතධත
පර ාපමු් පවවනන වථධ ද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත පිශපණ පග ෙව ද් ෙවටව යඅ.
8. ්ලෝහිත ය, යුද්ධෝමණ පධඩාදිය වය අ දී ෙවර්ණ පු ප ිශනධ අතධ පා ආදිය ය කථවපුණ පු
කථධ අ ද්, ර්ඩ වපාළ ආදිය ය පවලුණ පු කථ එ අ මු්වයනධ ෙවර්අවපන කථධ අ ද් වවදනධවනධ
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ය. එදනධද්කථධ දැකථව “්ලෝහිත ප්ටි ් ූලයඉ ්ලෝහිත ප්ටි ් ූලය”යඅ වමවන අ කථළ
යුතු. එ අ උද්ධර්ර නඅමිතධත ොතවයනධ ථවවන පකථධතෙණ පග පතාකථාෙකථධ වථධ ථවවනධනාකථධ
ෙව ද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත වනා ථවවනධනාකථධ ෙව ද් ෙවටව යඅ.
ස. ප්ු ව ය, වද්තුනධ දිය වනකථඅනධ පථු ෙුණ ප මු් නෙවයනධ පණ පුකථවනධ කථඩා
වවන කථ වවදනධවනධ ය. ෙවළඅතධ එය දලු-කථවණ ප අධ-මිනඅථධ-වර්ිශ-මී-ඇතධ-අථධපඅඹුපව ආදීනධවර්ධ ශීකප තපේ ෙව ම වධදතධ රැථකථධ වථධ ද් ථඅි යඅ. ඒ වකථදඳු තවවනකථ
ව
ප්ුලව
ප්ටි ූලයඉ ප්ුලව
ප්ටි ් ් ූලය”යඅ වමවන අ කථළ යුතු.
්ුල්ලප්ි ්ඩප්ොති තිස්ස වතපවනට ෙනා අ කථලුදිය ර්ා ෙවවේදී ඇතධකථුණ පපවයකථ වේ
නඅමිතධත ෙවට ුවණ පධය. වම අ උද්ධර්ර නඅමිතධත ථවවනධනාකථධ ෙව ද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත
වඅදතධ පඅඩකථධ වථධ වනාථවවනධනාකථධ ෙව ද් ෙවටව නධවනධ ය.
ප. අිකථය ෙනා අ “්සො ප්ස්්සයය් සරීරං සිවි ොය ජඩ්ඪිතතං අට්ිසංඛලි ං
සමංස්ලොහිතං නහොරැ සමෙන්ධ”1 යනාදීනධ නානාපරකථාපවයනධ දැකථධෙුවණ පධ ය. එදවවිනධ
එදනධද්කථධ ඇතඅ තවනකථට යට කථී වථධ වර්ාථධ ාතධපථ ර්ධ ආදිය  ෙශවයනධ ථනඅමිතධත
වකථාටව ථාපේමණ ප වකථාටව “්ම අට්ි ය”යඅ ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ථකථා ෙණ පගාදිය 
එවකථාවාථධ ආකථාපවයනධ නඅමිතධත උර්ත යුතු. එය ෙණ පග ෙශවයනධ ථුර් යයඅ දතධව ාතධ
නඅමිතධත වනා ෙවටව නධවනධ ය. යට දැකථධෙුණ පු ඕොත කථථඅණ පය ා මිශර ෙන දවවිනඅ. එවථධ
ව යඅනධ “අට්ඨිකථ” ය යඅ පඅළඅකථු ෙශවයනධ ම දවඅය යුතු. ලිඞ්ග යනු වම අ අතධ ආදිය යට
වවදන නවමකථඅ. එදවවිනධ අතධ, පා, අථ, දඩ, දා ු, කථි ,කථො, වකථණ පධඩ යන වේ
ෙශවයනධ අඞ්ර් ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු දිය ර්, වකථාට, ෙට, ථතරැථධ, කථුඩා, ම තධ
ෙශවයනධ ස ්ඨොන ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු. දිය ථා ා ඕකථාථ යට කථී වථධ ම ය. ඒ
ඒ ඇටෙ පයය්ගනධත ෙශවයනධ ප්සුචන්ේද ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව පරකථට ෙව
ෙවටව නධනාකථධ අපමුණ පු වකථාටව වර්නව අවඥපණ පාෙට පවමිණිය යුතු ඒ ඒ ඇටෙ මිි 
තවනධ උථධ තවනධ ෙශවයනධ නින්න ථල ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු පරවද්ධශ ෙශවයනුර්
“මම ෙළ තවන ය, ඇට වර්ාඩ තවන ය, මම ව වර්ාඩ තවන ය, ඇට ෙළ තවන ය”යඅ
ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු. වද් ඇට වද් ඇට ර්වපුණ පු තවනධ ෙශවයනධ සන්ධි ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා
කථටයුතු. ඇට අතප ෙශවයනධ විවිප අවිෙප ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු ථඅයලු
ඇටථවකථඅධව අ ව ඇටවය අ ව නුෙණ ප වමව යා “වම තවන වේ ඇට ය”යඅ
ාතධපථඅනධ ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු. වමවථධතධ වනා ෙවටව ධ නේ නළධ ඇටවය අ ථඅත වයදිය ය
යුතු යඅ.
වේ ඇට අට්ඨිකථවය අ වථධම වථථු පුෙකථාදිය  අ ද් එවකථාවාථධ ආකථාපවයනධ
නඅමිතඅ ර්වනධම වයවද්න වයවද්න පිශද්ධවද්නධ ථවකථඅය යුතු.
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පටුන වෙත

වේ කථමගථධර්ාන ඇටථවකථඅධවකථ වථධ ම ඒ ඇටවයකථ ද් වවදයඅ. ඒ කථෙවපකථ
ව එවකථාවාථධ ආකථාපවයනධ නඅමිතඅ උවර්න “අිකථ පි කථධකථූය, අිකථ පි කථධකථූය”යඅ
වමවන අ කථළ යුතු. වම අ උද්ධර්ර නඅමිතධත ා පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ා එකථධ ථමානය යඅ
අටුොවය අ කථඅයා තඅව.. ඒ කථීම එකථ ඇටවයකථ නේ ථුර්ථු ය, ඇට ථවකථඅධව අ උද්ධර්ර
නඅමිතධත වපප වපවනන විෙප ඇතඅ ෙවද්, පරතඅභ ාර් නඅමිතධත පිශපණ පගෙවද් විය යුතු. එකථ
ඇටවයකථ ෙුෙ ද් උද්ධර්ර
නඅමිතධත භ යජනකථ විය යුතු. පරතඅභ ාර් නඅමිතධත
වථෞමනථය්ජනකථ විය යුතු. භ ාෙනා විවශධමවයනධ මටථඅලුටු ෙව ෙවට ී උපාාප ෝය්ානය
එළෙන දවවිනඅ.
වම අ ා අටුොවය අ කථඅයන ද්ධද් මතවභ ධද්යට අෙකථාශ තදා කථඅයන ද් දවේ
වපවනධ. ඒ එවථධ මව යඅ:- අටුොවය අ ථතප දර ධමවි ාපයනධ අ ද් ද්ශ අශුභ යනධ අ ද්
පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ නවතව යඅ ද්, දර ධමවි ාපයනධ අ ථීමාථවේභ ද්ය ම නඅමිතධතය යඅ ද්ශ
අථුභ යනධ අ විකථධප ප අත වකථාටව පරතඅකථූත්වය ර්ටු කථධ අ නඅමිතධත නේ ෙනධවනධ ය යඅ
ද් ද්කථධො ‘ඊට අනතුපවෙව ම උර්ධර් නඅමිතධතය, පරතඅභ ාර් නඅමිතධතය යඅ නඅමිතධත ද්ධවිවිෝ
වේ. ඉනධ “උද්ධර්ර නඅමිතධත භ යජනකථ ෙව ෙවටව ධය”යඅ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. එ දවවිනධ අප
විථඅනධ විාාපණ පය වකථාටව යට කථඅයන ද් කථරමය ථුර්ථුය යඅ ද්ත යුතු. තෙද් මහොතිස්ස
වතපවනට ද්තධ ඇට දැකථීේ පමවණ පකථඅනධ මුළු ථධතරී ශීකපය ඇට ථවකථඅධකථධ වථධ ෙවට ීම ද්
වම අ නඅද්ශගනයට ර්ත යුතු.
“ඉති අසුභොති සුභ ගු් ො - දස්සන්ලෝ්නන ථුත ිත්ති,
යොනි අ්වෝ දසේලො - එ්

ජෙොන්හතූති

එවං තොනි ් ්තසං ් - භොවනොනයමිදං වීතබත්වොන
්තස්චනව අයං භි්යය්ො - ප් ි ්

ථොව විඤ්්්ඤ්යය්ො”

‘ථුනාශීප විථඅනධ ථඛථධතුත ෙ කථීතගතඅ ඇතඅ විශුද්ධෝ ර්ුණ ප යුතධ ද්ශදෝාීකනධ
ෙ නධවථධ එකථී එකථී ෝය්ානයට ව ධතු ෙ යේ අශුභ  වකථවනකථධ ෙොළ වථධකථධ ද්, ඒ ද්ශ අශුභ 
ද් ඔෙුනධ පඅළඅදඳ භ ාෙනා කථරම ද් යට කථී පිශද්ධවද්නධ දැනව ඔෙුනධවර්ධ පරකථීණ පගකථ කථර්ාෙ මතු
කථඅයන පිශද්ධවද්නධ ද්ත යුතු.’
අශුභ ප්ර ි ග
අශුභ  අතුවපනධ කථෙපකථධ ව
චීතපාර්යකථු වථධ නඅධව ලුපධපාාීක
වථඅවපනධවනධ ය.
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ථො

අපමුණ පු වකථාටව ෝය්ාන වදවර්තධ වය ර්ී
ෙනධවනධ ය. ව ෙතධ අව භ ාෙවයනධ
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එවථධ නේ එය ද්ශවිෝ වකථාටව කථුමකථධ ව යඅනධ ෙොවළධ ද් එවථධ ෙොවළධ ශීකපය
උද්ධෝුමාතකථාදිය  ඒ ඒ ථධෙභ ාෙයට පතධවීේ ෙශවයනධ ා පාර්ාිශත පුද්ධර්යනධවර්ධ විභ ාර්
ෙශවයනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:- මළථඅපවප පඅළඅකථුධ දෙට පවමිවණ පනධවනධ උද්ධෝුමාතකථ භ ාෙයට
ව විනීකථාදීනධ අතුවපනධ එකථධතපා අෙථධර්ාෙකථට ව පතධෙනධවනධ ය. එයඅනධ යේ යේ
ආකථාප අථුභ යකථධ ද් වකථඅ නේ ඒ ඒ අශුභ වය අ “උද්ධුමොත ප්ටි ් ූලයඉ විනීල
ප්ටි ් ූලය” යනාදීනධ නඅමිතඅ ර්ත යුතුම ය. ශීකපය ඒ ඒ ථධෙභ ාෙයට පතධවීම ෙශවයනධ
ද්ශවිෝ වකථාටව ෙොවළධ ය යඅ කථීවයධ එව යඅනඅ.
පාර්ාිශත පුද්ධර්යනධවර්ධ විභ ාර් ෙශවයනධ ද්ශවිෝ වකථාට ෙොවළධ ය යනධවන අ
අර්ග වමවථධ ද්ත යුතුයඅ.
උද්ධුමොත ය විවශධමවයනධ ථීකපථණ පධඨානයාවර්ධ විපතධතඅය පරකථාශ කථපනධවනධ ය.
එදවවිනධ එය ථණ පධඨානපාර්ීනධ ට ථපධපාය වේ.
විනීල ය ඡවි ෙණ පගයාවර්ධ විපතධතඅය පරකථාශ කථපන දවවිනධ ශීකප ෙණ පගවය අ පාර්
ඇතධතෙුනට ථපධපාය වේ.
විප්ුබ්ෙ ය ශීකපය පඅළඅදඳ ර්ර්ගර්න්ෝය පරකථාශ කථපන දවවිනධ මධ ථුෙඳ ආදිය ය
ර්වනීේ ෙශවයනධ නවර්ුණ පු ශීකප ර්න්ෝපාර්ීනධ ට ථපධපාය වේ.
විචනිද්ද ය ඇතුවළ අ ථඅර්පව ඇතඅ දෙ පරකථාශ කථපන දවවිනධ ශීකපවය අ අඞ්ර්
පරතය්ඞ්ර් පඅළඅදඳ න භ ාෙය පඅණිථ උපද්නා පාර් ඇතධතෙුනට ථපධපාය වේ.
වි ්ඛොයිත ය මථධ ෙවි  තනධ අ ථවපත විනාශ ෙන ථවි  පරකථාශ කථපන දවවිනධ
තන කථො ආදිය  ශීකප පරවද්ධශවය අ මථධ ෙවී.ම නඅථා උපද්නා පාර් ඇතධතෙුනට ථපධපාය
වේ.
වි ්ඛිත්ත ය අඞ්ර් පරතය්ාඞ්ර්යනධවර්ධ ඒ ඒ තවන ෙවීකේ ෙශවයනධ විවෂධපය
පරකථාශ කථපන දවවිනධ අඞ්ර්පරතය්ඞ්ර් පඅළඅදඳ ීාපාර්ීනධ ට ථපධපාය වේ.
හතවි ්ඛිත්ත ය ශීකපථඞ් ාතයාවර්ධ වභ ධද්ය පරකථාශ කථපන දවවිනධ ශීකප ථඛ ාත
ථේපතධතඅපාර්ීනධ ට ථපධපාය වේ. (ශීකප ථඛ ාන නේ අෙයෙ එකථධ ෙව දවඳී තඅවදන
ශීකපය යඅ.2
්ලෝහිත ය වයඅනධ ෙවකථීවමනධ පඅළඅකථුධ දෙ පරකථාශ
අඞ්කථාපවයනධ ජනඅත වශ භ ාවය අ පාර් ඇතධතෙුනට ථපධපාය වේ.
Non-commertial Distribution

කථපන

දවවිනධ

261

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ප්ුලව ය ශීකපය වනාවයකථධ කථඅමිකථවට ථාෝාපණ ප දෙ පරකථාශ කථපන දවවිනධ
ශීකපය මමත්වවයනධ ඇලුේ කථපනධනෙුනට ථපධපාය වේ.
අට්ි ය ශීකපවයධ ඇට පඅළඅදඳ පඅළඅකථු
අනධතථේපතධතවය අ පාර් ඇතධතෙුනට ථපධපාය වේ.

පරකථාශ

කථපන

දවවිනධ

වමවථධ පාර්ාිශත පුද්ධර්යනධවර්ධ වභ ධද් ෙශවයනධ අශුභ ය. ද්ශවිෝ වකථාටව ෙොපන
දැ යඅ ද්ත යුතුයඅ.
අශුභ

මගස්ථොන්යන් ප්රථමධය්ොනය ප්ම

් ලැෙැ ගත හැ ි ය.

ද්ශවිෝ ෙ ම අශුභ ාපේමණ පය පඅළඅකථුධ ය. පඅළඅකථුධ දවවිනධ ම එ අ ථඅත පඅ අටුො
ර්වනධම ර්මධකථපය. ථඅත පඅ අටුො ර්නුතධ ව ාතධ වකථධවකථධ විතකථග දවයනධ මව ය. විතකථගය
නවතධනේ ථඅත එ අ වනා පඅ අටයඅ. වනා ථඅි න දිය ය ඇතඅ ථවඬෙතුපව ඇතඅ ර්වඟ අ නවෙ
ථඅටුොර්ත වකථධවකථධ ිශි  දවයනධ ය. ිශි  නවතව ාතධ නවෙ එ අ වනා පඳයඅ. වම ද්
එදවවිනධ ද්ශවිෝ අශුභ ය ම අපමුණ පු වකථාටව භ ාෙනා කථඅීකවමනධ ද් වකථධවකථධ පරර්ම
ෝය්ානය පමණි. විතකථග නවතඅ දවවිනධ ද්ධවිතීය ෝය්ානාදිය ය වනා ද් වකථඅ ය.
ප්රථම ධය්ොන්යහි ප්රීතිය ඇත්්ත් ය. ප්ි ි ුල් වූ අශුභය
අරමු ු ් ොටැ සප්රීති ප්රථමධය්ොනය ් ්ස් ලැබිය හැ ි ද
පඅළඅකථුධ ෙ ද් ඒ අපමුණ පු වකථාටව “ඒකථානධතවයනධ මම වේ පරතඅපොවයනධ
ජපාමපණ පවයනධ මිදී ර්නධවනමි”යඅ ආනඅථඛථ ද්කථධනා දවවිනධ ද්, නීෙපණ ප ථනධතාප පර ාණ ප
ෙන දවවිනධ ද් පරීතඅ වථාේනථධ උපද්වනධ ය. “මම වමයඅනධ දැනධ වදාව ෙවටුපධ දමි”යඅ
ථඅතන පුථධථඩුොට අථචි රැථධ අපමුණ පු වකථාට පරීතඅවථාේනථධ උපදිය නධනාකථධ වමනධ ද්,
උපශානධත ෙ ෙය්ාි ර්කථධ ඇතඅ වප ර්අයා ට ෙමන විවවඥාන පරෙෘතධතඅවය අ පරීතඅ වථාේනථධ
උපදිය නධනාකථධ වමනධ දැ යඅ ද්ත යුතු.
අශුභ ලක්ෂ
ද්ශවිෝ ෙ ද් වේ අශුභ ය ෂණ ප ෙශවයනධ එවකථකථධ ම ය. ද්ශවිෝ ෙ ද් වේ
අශුභ යාවර්ධ ෂණ ප අපඅිශථඅර් දෙ යඅ. ර්ර්ගන්ෝ දෙ යඅ. නඅන්දිය ත දෙ යඅ. පඅළඅකථුධ දෙ යඅ. ඒ
ොනඅ මළ ථඅපව අ මතු ෙවටව නධවනධ වනා වේ. ථධතරඅයකථර්ධ ද්තධ ඇ දැකථධවමනධ ථපර්අිශ
ෙවථඅ ම ාතඅථධථ වතපවනධට වමනධ ද්, ඇතුපඅට නවර්ී ර්මනධ ර්තධ පජු දැකථධවමනධ සංඝරක්ෂිත
ථධර්විපයනට උපථධර්ාන කථළ ථාමවණ පධපයනධට වමනධ ද්, ීවෙමානකථ ශීකපවය අ ද්
ෙවටව නධවනධ ය. ම සිරැර ්ස් ජීවමොන ශරීරය ද අශුභ ය. ීවෙමාන ශීකපවය අ අශුභ 
ෂණ ප ආර්නධතුකථ අඞ්කථාපවයනධ ෙවථී යන දවවිනධ වනා වපවනධ. නඅථර්ගවයනධ ම වේ
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ශීකපය ද්තධ ඇට අිකථ වකථාටව ඇතඅ තුනධථීයකථධ ඇි නධ නවඟුවණ පධ ය. එකථධ ථඅය අථෙකථධ
ථන්ිවයනධ ර්වළපුවණ පධ ය. නෙථඅයකථධ න ිශනධ වෙළුවණ පධ ය. නෙථඅයකථධ මථධ ෙවද්අනධ
ඇළෙුවණ පධ ය. වතතධ මිනඅථධ ථමිනධ ෙවළඳුවණ පධ ය. ථඅවිවයකථඅනධ ෙවථුවණ පධ ය. කථුඩා ම තධ
ථඅර්පව ඇතධවතධ ය. වේද් වතධ පඅපවණ පු ථවළඅයකථධ වමනධ උි නධ යි නධ දිය අවයනධවනධ ය.
පණ පු කථවනධ විථඅනධ වථෙුවණ පධ ය වප ර්යනට ථධර්ාන ය. ර්ශ් ෝමගයන ෙථධතු ය. පවී
ර්අය පපණ ප වර්ි යකථධ වමනධ නෙ ෙණ පද්ධොපවයනධ නඅතප කථුණ පු ෙවර්අවපනධවනධ ය. වද්
ඇථඅනධ කථද ර්යඅ. වද්කථනධ ය අනධ කථනධකථවඳුපව ෙවවටයඅ. වද් නාථධ පුටවයනධ වථාටු
ෙවර්අවපයඅ. මු්වයනධ ආ ාප ා පඅත ා වථම ා වව
ා නවවර්යඅ. අවෝා මාර්ග
වද්වකථනධ මළ-මුතර ෙවර්අවපයඅ. නොනු ද් ථකථධ වපාේ කථූපවයනධ අපවිතර ඩ දිය ය ර්යඅ.
නඅමවථඅ ආදී ු පඅිශෙපා ර්නඅතඅ. දැ වි  වනා කථා මුෙ වනා වොො අථ වතධ වනා ර්ා
වනා නා වඳුමකථධ වපපෙුමකථධ නවතඅ ෙව නර්ධන ථධෙභ ාෙවයනධ වනා පීපව අෙුධ ෙ වකථථඅනධ
යුකථධත ෙව ර්මිනධ ර්මට ඇවිදිය න පජුවර්ධ ද්, පුථධථඬු ථවඩාධ ආදීනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථුවර්ධ
ද් කථඅථඅ වෙනථකථධ නවතධවතධ ය. අපඅිශථඅර් දවවිනධ ර්ර්ඳ දවවිනධ නඅන්දිය ත දවවිනධ පඅළඅකථුධ
දවවිනධ පවජකථුවර්ධ ද්, ථවවඩාවකථුවර්ධ ද් වෙනථකථධ නවතඅ. දැ වි  ෙළො මුෙ වථ ෝා
නනධෙනධ පීළඅවයනධ විළඅ තවනධ ෙථා නනධෙනධ ථුෙඳ විෙුනධ ර්ධො කථුථුමාභ පණ පාදිය වයනධ
ථවපථී “මම ය මාවර්ධ ය” යඅ ර්ත යුතු ආකථාපයට පතධ කථවරැ ර්නඅතඅ. ආර්නධතුකථ
අඞ්කථාපවයනධ පඅළඅථනධ ෙව යන දවවිනධ වේ ශීකපය පඅළඅදඳ යර්ා ථධෙභ ාෙ-අශුභ 
ෂණ පය වනා ද්තධ පුපවමවය ථධතරීනධ වකථවප අ ද් ථධතරී ු පුපවමයනධ වකථවප අ ද් වපරධම
කථපතඅ. පපමාර්ග ෙශවයනධ දතධ ව ාතධ වම අ ඇළුේ කථටයුතු ථධෙධප මාතර ෙ ද් තවවනකථධ
නවතඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:- වකථථධ-වාේ-නඅය-ද්තධ-වකථළ-වථාටු මළ ම ආදීනධ අතුවපනධ
ශීකපවයනධ දව වපට ෙවටුණ පු කථඅථඅෙකථුතධ කථඅථඅ වකථවනකථධ අතඅනධ පොථධපශග කථපනධනට
කථවමවතඅ වනාවෙතඅ. එදනධද්කථධ දැකථව වපවළතඅ. ජ්ජා වෙතඅ. පඅළඅකථුධ කථපතධ දව වපට වනා
ෙවීක ශීකපවය අ වථධථ ෙ වද්ධතධ ෙවටුණ පු වද්ධ වථධ මව පඅළඅකථුධ ෙුෙ ද් වම ාන්ෝකථාපවයනධ
ෙවථුණ පු ආතධම ථධවන පාර්වයනධ පතධෙවෙ ඉමධට ය, කථාතනය, නඅතය්ය, ථු්ය යඅ ර්නඅතඅ.
එවථධ ර්නධනා ා ඔේ ු කථවවධ පඅපඅ කථප පවකථ දැකථව ‘එ අ ර්අඅ ී වනා ෙවටුණ පු මධ වේ
එධවනධවනධ මථධ කථවදඅය”යඅ වෙව ථට පෙතධෙන ජප නිශ ථමාන දෙට පතධවෙතඅ.
ජප ථඅො කථවවධ - මධ පඅපඅ කථප පවකථ දැකථව
මම මථධ ර්ථකථධ දිය මි’යඅ - ථතුි නධ වාය නධ දිය ෙව වර්ාථධ
ෙවටුණ පු ෙවටුණ පු ම - ඩව ඩව ‘වමය මථ වනාවේ වතව
ර්ථ වවනධවනධ මථ ය’යඅ - ථඅතමිනධ එ අ ම ර්වනධ
නවණ පෙතධ ද්න එවථධ - ථඅපවිශනධ ෙවටුණ පු වකථාටථ ම
අථුදව යඅ වනා වර්නව පඳනා - වද්ය ද් අථුදව යඅ ර්නධවනධ
නුනුෙණ ප ද්න වාවෙ අ - වේ ථඅපවප ථුද විථඅනධ වර්නව
වකථවපමිනධ වනාවයකථධ අකථුථධ - ථථප ර්කථඅනධ වනා මිවද්වනධ
එ දවවිනධ නවණ පෙතුනඅ - මළ මිනඅය ා දිය ෙමනධ
Non-commertial Distribution

263

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වම කථුණ පු ථඅපවප පෙතඅන පඅළඅකථුධ දෙ ම ථකථෙු.
කථීවයධ මව යඅ:“ුපග්ගන්්ධො අසූචි

ෝයො -

නින්තබ්තො ් ්ඛුභූ්තහි -

ු ්ප්ො උ ් රිප්්මො
ෝයො ෙොලොභිනන්තබ්තො

අල්ල්මමප්ටිචනඡන්්තො - නවද්වෝරො මහොව් ො
සමන්ත්තො ප්ග්ඝරති - අසූචි ප්ූතිගන්ධි්යො
ස්් ඉමස්ස
ද ්ඩං නූ

ොයස්ස - අන්්තො ෙොහිර්තො සියො
ග්හත්ථොන -

ෝ

්සෝ

ව වොර්ය.”

‘වේ කථය ර්ර්ගන්ෝය, අපවිතරය, කථුණ පුය, කථථළ වර්ාඩකථධ ව
ය. නුෙණ පවතඅයනධ විථඅනධ නඅන්දිය තය, මඪයනධ විථඅනධ අභ අනන්දිය ත යඅ.’

ෙවඥාථධකථූපයකථධ දඳු

‘වේ කථය වතතධ ථමකථඅනධ පඅළඅථනධ ය. නෙ වොපකථධ ඇතධවතධ ය. ම ාෙරණ පයකථඅ. කථුණ පු
ර්ඳ ඇතඅ අථචි ාතධපථඅනධ ෙවර්අවපයඅ.’
‘වේ කථවය අ ඇතුළු පවතධත ඉදිය නධ පඅට පවතධතට වපවවණ පධ නේ ඒකථානධතවයනධ
ද්ඬුමුර්ුපව වර්න කථෙුඩනධ දධනධ එළෙනධනට ථඅර්ෙනධවනධ ය.’
එදවවිනධ පණ පධි ත වය ර්ාොප විථඅනධ දිය ෙමනධ ථඅපවප වේො මළ ථඅපවප වේො
අශුභ  ෂණ පය වපවණ පන වකථා තවන ව නඅමිතඅ වර්නව කථමගථධර්ානය අවඥපණ පාෙට
පමුණ පුො ර්ත යුතුයඅ.
සජ්ජන ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
විශුද්ධිමොගග්යහි
සමොධිභොවනොධි ොරයට ඇතු ත්
සවැනි අශුභ මගස්ථොන නි්දගශය යි.
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7 වන ප්රිච්කේද්ය
“ඡ අනුස්සති නිර්කද්්ශය
න්මො භගව්තො සමෙුද්ධස්ස
ද්ශ අශුභ යනට අනතුපව ෙව ද්ශ අනුථධමෘතඅ ද්කථධෙනු වව.. අනුථධමෘතඅ නේ
නවෙත නවෙත ථඅ අ කථඅීකම ය. ථධමෘතඅය ම නවෙත නවෙත උපද්නා දවවිනධ අනුථධමෘතඅය
යඅ කථී වථධ ය. තෙද් අනුපපප ෙ වය ර්ය් ෙ ථධමෘතඅය ව අනුථධමෘතඅය පවෙතඅය යුතු
තනධ අම පෙතධනා දවවිනධ ථවදැ වවයනධ ථථුනධ ෙනධ කථුද්පවො ට වය ර්ය් ෙ ථධමෘතඅය
ථධමෘතඅයයඅ කථී වථධයඅ.
ඒ ද්ථ ෙවද්පපවේ ය.
. දුර්නධ අපදයා උපනධ අනුථධමෘතඅය ෙුද්ධොනුස්මෘතිය යඅ. එනේ දුද්ධෝ ර්ුණ ප
අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
2. ෝමගය අපදයා උපනධ අනුථධමෘතඅය ධමගොනුස්මෘතිය යඅ. එනේ “ස්වො ්ඛෝතො
භගව්තො ධම්මො” යනාදීනධ ෝමග ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
3. ථඛ යා අපදයා උපනධ අනුථධමෘතඅය සංඝොනුස්මෘතිය යඅ. එනේ “සුප්ටිප්න්්නෝ
භගව්තෝ සොව සං්ඝො” යනාදීනධ ථඛ ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
4. ශීය අපදයා උපනධ අනුථධමෘතඅය ශීලොනුස්මෘතිය යඅ. එනේ තමනධවර්ධ අ්ණ පධඩ
- අචිතාදිය  ශී ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
3. තය්ාර්ය අපදයා උපනධ අනුථධමෘතඅය තය්ොගොනුස්මෘතිය යඅ. තමනධවර්ධ
“මුත්ත්ෝගො - ප්යතප්ොණි” යනාදිය  තය්ාර් ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
6. වද්වියනධ අපදයා උපනධ අනුථධමෘතඅය ්ද්වතොනුස්මෘතිය යඅ. එනේ වද්වියනධ
ශාෂය් වකථාටව තමා තමනධවර්ධ ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
7. මපණ පය අපදයා උපනධ ථධමෘතඅය මර ොනුස්මෘතිය
ීවවිතඅන්රඅවය පචවඡද්ය අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය යඅ.

යඅ.

එනේ

8. වකථධථාදිය  වභ ධද් ඇතඅ පපපකථාය කථපා ව පපපකථායවය අ ව ර්අය ථධමෘතඅය
ොයගතො සතිය යඅ. “කථායර්ත ථතඅ” ය යඅ කථඅය යුතු තනධ අ භ රථධෙ වනා ෙව කථායර්තා
Non-commertial Distribution
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ථතඅය යඅ කථඅයන දිය . ඒ නේ වකථධථාදිය  කථාය වකථාට්ඨඨාථ නඅමිතඅ (අපමුණ පු2 වකථාටව ඇතඅ
ථඅ අය යඅ.
ආශධොථ-පරශධොථ ආණ පාපාණ ප නමි. ඒ ආණ පාපාණ ප අපදයා උපනධ ථධමෘතඅය
ආණ පපාණ ප ථධමෘතඅය යඅ. එනේ ුථධම ඉ ළට ර්වනීේ ප ළට ව ළීේ අපමුණ පු වකථාටව
ඇතඅ ථඅ අය යඅ.
ප. නඅෙගාණ පය උපථම නම. ඒ නඅෙගාණ ප ථඛ්ය්ාත උපථමය අපදයා උපනධ
අනුථධමෘතඅය උප්සමොනුස්මෘතිය යඅ. එනේ ථෙග ර්ශව් පථමය අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ ථඅ අය
යඅ.
වේ ද්ශවිෝ අනුථධමෘතඅ අතුවපනධ දුද්ධෝානුථධමෘතඅය භ ාෙනා කථපනු කථවමතඅ
අාපරථාද්වයනධ යුතධ වයාර්ී විථඅනධ යට දැකථධෙුණ පු වථධ ථුර්ථු වථනථුවනකථ විථුේ වර්නව
ප ථඅර්ත ෙව විවේකථ ෙව “ඉති ප්ි ්සො භගවො අරහං සමමොසමෙුද්්ධො විජ්ජොදර
සමප්න්්නො සුග්තො ්ලො වි අනුත්ත්රො ප්ුසුසදමමසොරි සත්ථො ්දවමනුස්සොනංං
ෙුද්්ධො භගවො”1 යඅ භ ර්ෙතධ දුර්පජාණ පනධවර්ධ ර්ුණ ප ථඅ අකථළ යුතු යඅ. එ අ කථරමය වමවථධ ය.
ෙුද්ධොනුස්මෘති භොවනො විධිය
්සො
භගවො
ඉතිප්ි
අරහං
ඉතිප්ි
සමමොසමෙුද්්ධොඉ
ඉතිප්ි
විජ්ජෝර සමප්න්්නොඉ ඉතිප්ි සුග්තොඉ ඉතිප්ි ්ලො විුපඉ ඉතිප්ි අනුත්ත්රො
ප්ුසුසදමමසොරිඉ ඉතිප්ි සත්ථො ්දවමනුස්සොනංඉ ඉතිප්ි ෙුද්ධොඉ ඉතිප්ි භගවොඉ ‘ඒ
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ වේ වේ කථාපණ පවයනධ අහගත් ෙන වථධකථ. වේ වේ කථාපණ පවයනධ
සමය් ් සමෙුද්ධ ෙන වථධකථ. වේ වේ කථාපණ පවයනධ විදය්ෝර සමප්න්න ෙන වථධකථ.
වේ වේ කථාපණ පවයනධ සුගත ෙන වථධකථ. වේ වේ කථාපණ පවයනධ ්ලෝ විුප ෙන වථධකථ.
වේ වේ කථාපණ පවයනධ ්දව්මිනිසුන්ට ශොස්තෘ ෙන වථධකථ. වේ වේ කථාපණ පවයනධ ෙුද්ධ
ෙන වථධකථ. වේ වේ කථාපණ පවයනධ භගවත් ෙනවථධකථව යඅ’ ථඅ අකථළ යුතු.
අරහං
ඒ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ කථෙප-කථෙප කථාපණ පවයකථඅනධ අ ගතධ ෙන වථධකථධ ද්, .
කථධවධශයනධ වකථවපනධ ආපකථ ෙව-ර්පව ෙව ථඅි නා දවවිනධ කථධවධශ අිශ-ථතුපනධ වනාව ාතධ
පු්ධාභ අථඛ්පාදිය  අප -දැවි ත-නවථ දවවිනධ 3. පරතය්යාදිය යට අ ී - ථුර්ථු දවවිනධ 4. පේ
කථඅීකම පඅළඅදඳ ප -ප ථධ නවතඅ දවවිනධ යන වේ වේ කථාපණ පවයනධ උනධෙ නධවථධ අප අ ගතධ ෙන වථධකථ.
1

අ:නඅ: ඡකථධකථනඅපාත 516
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ඒ එවථධ මව යඅ:. උනධෙ නධවථධ ථකථ කථධවධශයනධ වකථවපනධ ආපකථ ය. (ඉතා ර්පථධර්ය2
අ ගතධමාර්ගශානවයනධ ථධොථනා ථකථ කථධවධශ විෝෙඛශනය කථළ දවවිනඅ. එව යඅනධ
උනධෙ නධවථධ අප අ ගතධ ය. වේ අර්ගය ම ර්ාර්ාවයනු ර් ද්කථධෙයඅ.
“්සො ත්තො ආර ො -නොම - යස්ස ්යනොසමඞ්හිතො
අසමඞ්ගී ් ්දා්සහි - නෝථො ්තනොරහං ම්තො” යි.
‘යමකථධ ුවර්ධ යමකථධ ු ා අථමඞ්ර්අත්වය වේ ද්, එව යඅනධ ව වතවේ ආර ො නම.
භොගය්වතුන් ෙ නධවථධ වකථවථුනධ ා අථමඞ්ර්ී ය. එව යඅනධ උනධෙ නධවථධ අ ගතධ යයඅ
ද්කථධනා දිය , යනු අර්ග යඅ. (“ආපකථා යන වම අ ආකථාපයට භ ථධෙ ද් කථකථාපයට කථාප ය
ද්, අනුථධොප ද් වකථාටව නඅපවකථධතඅ නයවයනධ “අප ඛ” යඅ පද්ථඅද්ධි ද්ත යුතු යනු ථනධන
යඅ.2
2. උනධෙ නධවථධ විථඅනධ ඒ කථධවධශ අීක ු (වකථවථධ ථතුවප 2 මාර්ගශානවයනධ
නථා පඅයන ද් . එව යඅනධ අප ඛ (අ ගතධ2 ය. වේ අර්ගය ම ර්ාර්ාවයනුර් ද්කථධෙයඅ.
“යස්මො රොගොතබසංඛොතො - සබ්්ෙ’ප්ි අර්යො හතො
ප්ඤ්්ාසත්්ථන නෝථන - තස්මො ප්ි අරහං ම්තො”යි.
‘යේ ව යකථඅනධ නාර්යනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ පරශා නමවතඅ ශථධතරවයනධ, පාර්ාදිය 
ථඛ්ය්ාත ථඅයලු අීක ු නථන ද්ධවද්ධ ද් එව යඅනධ ද් උනධෙ නධවථධ අරහං (අ ගතධ2 ය, යනු
අර්ග යඅ. (අිශ ත යනු නඅපවකථධතඅ නයවයනධ අරහං යඅ විණි.2
තෙද් ථඛථාපය පර් ාකථරයකථධ ෙවනධන. අවිද්ය්ාෙ ා භ ෙ තෘමධණ පාෙ එ අ නාභ අය.
පු්ධාදිය  අභ අථඛ්ාප අප ව ෙතධ දැවිය ජපාමපණ ප නඅේෙධය. ආශරෙ ථමුද්ය නමවතඅ
අකථුිශනධ විද්ය් තරඅභ ෙ නමවතඅ පර්වය අ වයාද්න ර්ෙ අනාදිය මතධ කථායකථධ මුළුධව අ
පෙතධවනධ ය. තර්ාර්තයනධ විථඅනධ ඒ ථඛථාප නමවතඅ ාකථරයාවර්ධ පු්ධාභ අ ථඛ්පාදිය 
නමවතඅ අප වද මවඩ දී වීයය්ග නමවතඅ පාද්වයනධ ශී නමවතඅ පෘිවිවය අ පඅ අටා ශරද්ධෝා
නමවතඅ අතඅනධ කථමගෂයකථපශාන නමවතඅ වපාවපාෙ වර්නව කථපා පඅයන ද්ධවද්ධ ය. එවථධ
ව යඅනධ (අප ත දවවිනධ2 උනධෙ නධවථධ අරහං (අ ගතධ2 ය. අප ත යන තනධ අ නඅපවකථධතඅ
නයවයනධ අරහං විය.
තෙද් ථඛථාප ාකථරය යනු වනා වපවණ පන අකථධ - මුධ ඇතඅ ථඛථාපෙෘතධතය යඅ.
ඒ ථඛථාප ාකථරයාවර්ධ මු දවවිනධ අවිද්ය්ාෙ නාභ අයය. අෙශානය දවවිනධ ජපාමපණ ප
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නඅේෙධය. ථඛ්ාප, වි්ධාණ ප, නාම-පපප, ථළායතන, ඵලථධථ, වේද්නා, තණ පධ ා,
උපාොන, භ ෙ, ජාතඅ යන වථථු ද්ශෝමගවය අප යස අවිද්ය්ාෙ මුධ වකථාටව ඇතඅ දවවිනධ
ා ජපා - මපණ ප අෙථාන වකථාටව ඇතඅ දවවිනධ ය.
(වමවථධ ථඛථාප ාකථරයාවර්ධ අවිද්ය්ාෙ මු දෙ ද්, ජපා - මපණ ප අෙශානය දෙ ද්,
ථඛ්ාපාදිය  ද්ශය මවද් දෙ ද් ද්කථධො භ ෙතරයවය අ එකථඅවනකථ එකථඅවනකථට පඅළඅවෙළඅනධ
පරතය්ය ෙන ථවි  ථවවකථවිනධ ද්කථධෙයඅ.2
ර්ශ්ාදිය  ාතුථධථතය්වය අ වනා දැනධම ව ෙතධ වම ය අවිද්ය්ා නම. කථාමභ ෙවය අ
අවිද්ය්ාෙ කථාමභ ෙවය අ ථඛථධකථාපයනධට ද්, පපපභ ෙවය අ අවිද්ය්ාෙ පපපභ ෙවය අ
ථඛථධකථාපයනධට ද්, අපපපභ ෙවය අ අවිද්ය්ාෙ අපපපභ ෙවය අ ථඛථධකථාපයනධට ද් පරතය්ය
ෙනධවනධ ය.
(කථාමාොප-පපපාොප-අපපපාොප කථුශාකථුශ වචතනා ථඛථධකථාප නම2
කථාමභ ෙවය අ ථඛථධකථාප කථාමභ ෙවය අ පරතඅථන්ි විශානයට ද්, පපපභ ෙවය අ ථඛථධකථාප
පපපභ ෙවය අ පරතඅථන්ි විශානයට ද්, අපපපභ ෙවය අ ථඛථධකථාප අපපපභ ෙවය අ පරතඅථන්ි
විශානයට ද් පරතය්ය ෙනධවනධ ය.
කථාමභ ෙවය අ පරතඅථන්ි විශානය කථාමභ ෙවය අ නාම - පපපයනධට ද්,
පපපභ ෙවය අ පරතඅථන්ි විශානය පපපභ ෙවය අ නාම-පපපයනධට ද්, අපපපභ ෙවය අ
පරතඅථන්ි විශානය අපපපභ ෙවය අ නාමයනධට ද්, (එ අ පපප නවතඅ දවවිනඅ2 පරතය්ය ෙනධවනධ
ය.
කථාමභ ෙවය අ නාම - පපප කථාමභ ෙවය අ මඩායතනයනධට ද්, පපපභ ෙවය අ නාමපපප පපපභ ෙවය අ ාකථධ්ු, වථාත, මන යන ආයතනතරයට ද්, (එ අ ාණ ප, ජිේ ා, කථාය,
ආයතන නවතඅ දවවිනඅ2 අපපපභ ෙවය අ නාමය අපපපභ ෙවය අ එකථම මනායතනයට ද්
පරතය්ය ෙනධවනධ ය.
කථාමභ ෙවය අ මඩායතනය කථාමභ ෙවය අ ාකථධ්ුථේඵලථධථාදිය  මඩ්විෝ ථධපශගයට ද්,
පපප භ ෙවය අ ාකථධ්ු, වථ ත, මන යන ආයතනතරය පපපභ ෙවය අ ාකථධ්ුථේඵලථධථ,
වථාතථේඵලථධථ, මවනාථේඵලථධථ යන ථධපශගතරයට ද්, අපපපභ ෙවය අ මනායතනය
අපපපභ ෙවය අ එකථ ම මවනාථේඵලථධථයට ද් පරතය්ය ෙනධවනධ ය.
කථාමභ ෙවය අ මඩ්විෝ ථධපශග එ අ ාකථධ්ුථේඵලථධථජ වේද්නා ආදිය  මඩ්විෝ
වේද්නාෙට ද්, පපපභ ෙවය අ තරඅවිෝ ථධපශග එ අ තරඅවිෝ වේද්නාෙට ද්, අපපපභ ෙවය අ එකථම
මවන ථේඵලථධථය එ අ මවන ථේඵලථධථවේද්නාෙට ද් පරතය්ය ෙනධවනධ ය.
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කථාමභ ෙවය අ මඩ්විෝ වේද්නාෙ එ අ පපපතණ පධ ාදිය  මඩ්විෝ තෘමධණ පාෙට ද්, පපප
භ ෙවය අ තරඅවිෝ වේද්නාෙ එ අ තරඅවිෝ තෘමධණ පාෙට ද්, අපපපභ ෙවය අ එකථම
මවනාථේඵලථධථජ වේද්නාෙ එ අ ෝේමතණ පධ ාෙට ද් පරතය්ය ෙනධවනධ ය.
ඒ ඒ භ ෙවය අ ඒ ඒ තෘමධණ පාෙ උපාොනයට ද්, උපාොනය භ ෙයට ද්, භ ෙය
ජාතඅයට ද්, ජාතඅය ජපා-මපණ පාදිය යට ද් වමවථධ ම පරතය්ය ෙනධවනධ යඅ.
එ අ විථධතපය වමවථධ ය.
ඇතවේ පුද්ධර්වයකථධ “කථාමථවප ෙළඳනධවනමි”යඅ කථාමපොන ව ධතුවයනධ කථයඅනධ
ොනවයනධ ථඅතඅනධ පේවකථාටව අපායවය අ උපදිය යඅ. ඔ ුට ඒ උපවද්ධමට ව ධතු ෙ කථමගය
කථමගභ ෙය යඅ. කථමගවයනධ උපනධ ථධකථන්ෝ උතධපතධතඅ භ ෙය යඅ. ඒ ථධකථන්ෝයනධවර්ධ ප ළවීම
ජාතඅය යඅ. ඔෙුනධවර්ධ වේීකම ජපාෙ යඅ. ඔෙුනධ ය ඳී යාම මපණ පය යඅ.
තෙ ද් අවනවකථකථධ ‘ථධෙර්ග ථවප විඳිනධවනමි’ යඅ එවථධ ම කථුථධ වකථාටව එයඅනධ
ථධෙර්ගවය අ උපදිය යඅ. ඒ උපවදීමට ව ධතු ෙ කථමගය කථමග භ ෙය යඅ. කථමගවයනධ උපනධ ථධකථන්ෝ
උතධපතධතඅ-භ ෙය යඅ. ඒ ථධකථන්ෝයනධවර්ධ ප ළවීම ජාතඅය යඅ. වේීකම ජපාෙ යඅ. ය ඳී යාම
මපණ පය යඅ.
තෙද් කථඅථඅවෙකථධ ‘දර ධම ථේපතධ විඳිනධවනමව යඅ” කථාමුපාොන ව ධතුවයනධ ම
නමතරී ව කථපවණ පා ව මුදිය තා ව උවපධෂා ව ෙඩා ඒ භ ාෙනා පාිශපිශවයනධ
දඹවාෙ උපදිය යඅ. ඒ උපවද්ධමට ව ධතු ෙ කථමගය කථමගභ ෙය යඅ. වථථධථට යට කථී වථධ ය.
තෙද් කථඅථඅවෙකථධ “අපපපභ ෙවය අ ථේපතධ විඳිනධවනමි”යඅ ආකථාථාන-්ධාායතනාදිය 
ථමාපතධතඅ ෙඩා එයඅනධ එ අ උපදිය යඅ. ඒ උපවද්ධමට ව ධතු ෙ කථමගය කථමගභ ෙය යඅ. කථමගවයනධ
උපනධ ථධකථන්ෝ උපධපතධතඅභ ෙය යඅ. ථධකථන්ෝයනධවර්ධ ප ළවීම ජාතඅය යඅ. වේීකම ජපාෙ යඅ.
ය ඳීයාම මපණ ප යයඅ.
දිය ට්ඨඨුපාොනාදිය  වථථු උපාොනමකථත්වවය අ ද් වයවද්න පිශදිය  වමවථධ ම ද්ත යුතු.
අවිද්ය්ාෙ ව ධතු ය, ථඛථධකථාප ව ධතුථමුතධපනධන ය, වේ අවිද්ය්ාථඛථධකථාප යන
වද්කථ ම ව ධතුථමුතධපනධනය යඅ වමවථධ පරතය්ය පඅිශථඅඳැ දැනධ ම ෝමගථධිතඅශානයඅ. (ව ෙතධ
පරතීතය් ථමුතධපාොෙවදාෝය යඅ2 (අවිද්ය්ාෙ ආශරෙථමුද්ය ය2 අතීතවය අද්, අනාර්තවය අ
ද් අවිද්ය්ාෙ ව ධතු ය, ථඛථධකථාප ව ධතුථමුතධපනධනය. වේ වද්කථ ම ව ධතුථමුතධපනධනනය
යඅ පරතය්ය පඅිශථඅඳැ දැනධ ම ථධිතඅශානය යඅ ථඅයලු පද් වමවථධ විථධතප කථළ යුතු.2
අවිද්ය්ාෙ
ා ථඛථධකථාප
ා එකථධ ථඛවෂධපවයකථ, වි්ධාණ ප, නාම-පපප,
ථළායතන, ඵලථධථ වේද්නා එකථධ ථඛවෂධපවයකථ. තණ පධ ා, උපාොන, භ ෙ එකථධ
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ථඛවෂධපවයකථ. ජාතඅ, ජපා, මපණ ප එකථධ ථඛවෂධපවයකථ. වමයඅනධ මු දැකථධෙුණ පු ථඛවෂධපය
අතීතකථාීකථය. මවද් දැකථධෙුණ පු ථඛවෂධප වද්කථ ෙතගමානකථාඅකථය. අෙථානවය අ දැකථධෙුණ පු
ථඛවෂධපය අනාර්ත කථාඅකථයඅ.
තෙද් වම අ අවිද්ය්ා, ථඛථධකථාප ර්වනධවමනධ තණ පධ ා, උපාොන, භ ෙ ර්වනුවණ පධම ය.
එදවවිනධ ඒ ප්ධා ෝමග අතීත කථමගෙෘතධත ය. වි්ධාණ ප නාම-පපප, ථළායතන, ඵලථධථ,
වේද්නා යන ප්ධා ෝමග ෙතගමාන විපාකථ ෙෘතධත ය. තණ පධ ා, උපාොන, භ ෙ ර්වනධවමනධ
අවිජ්ජා, ථඛ්ාප ද් ර්වනුවණ පධ ම ය. එදවවිනධ ඒ ප්ධා ෝමග ෙතගමාන කථමග ෙෘතධත ය.
ජාතඅ-ජපා-මපණ ප ෙශවයනධ දැකථධවෙනධවනධ වි්ධාණ ප, නාම-පපප, ථළායතන, ඵලථධථ,
වේද්නා ය. එදවවිනධ ඒ ප්ධා ෝමග අනාර්ත විපාකථ ෙෘතධත යඅ. වමවථධ වමය ආකථාප
ෙශවයනධ විථඅ ෙවද්පපවේ ය.
ථඛ්ාප-වි්ධාන වද්කථ අතප එකථධ ථන්ිවයකථ, වේද්නා - තණ පධ ා අතප එකථධ
ථන්ිවයකථ. භ ෙ-ජාතඅ අතප එකථධ ථන්ිවයකථ. (වම අ විථධතප මතු ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද
නි්දගශ්යන් දඉ1 අභිධමග ්න්රි ො ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද ප්ොද්යන් ද2 ද්ත වකථඅ යඅ.2
වමවථධ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ථඛවෂධප ථතපකථඅනධ ා අද්ධෝ තුනකථඅනධ ා ආකථාප
විථධථකථඅනධ ා ථන්ි තුනකථඅනධ ා යුකථධත ෙ පි චාථමුපධපාද්ය ථෙගාකථාපවයනධ ද්නධනා
වථධකථ.
දැනධම ශානාර්ගවයනධ ශානය. පරශාතාර්ගවයනධ පරශාය. ‘ප්රතය්යොව ්ෙෝධ්යහි ප්රඥාව
ධමගසිති ඥානය’ යඅ එව යඅනධ කථඅයනු වව.. උනධෙ නධවථධ ඒ ෝමගථධිතඅ ශානවයනධ ඒ
ෝමග තතධත්වාකථාපවයනධ දැනව ෙොපා ඒ ෝමගයනධ වකථවප අ කථළකථඅීක එ අ වනා ඇී ඒ
ථඅයධවනධ මිදී යවර් කථධත ථඛථාප ාකථරයා වර්ධ අප වි ත විධ්ෙඛථනය කථළ වථධකථ. වමවථධ
අප තධ දවවිනධ ද් උනධෙ නධවථධ අප ඛ (අ ගතධ2 ය. වේ අර්ගය ම ර්ාර්ාෙකථඅනධ ද්කථධෙයඅ.
“අරො සංසොර් ් ස්ස - හතො ා සිනො ය්තො
්ලො නෝථන ්ත්නස - අරහං ති ප්්ුචන්ති”යි.
‘යේ ව යකථඅනධ ව කථ ථධොමීනධ විථඅනධ ථඛථාප ාකථරයාවර්ධ අප පරශාදඩ්ර්වයනධ
කථපා පඅයන ද් ද්, එව යඅනධ ඒ ව කථථධොමි අරහං යඅ කථඅයනු වව.’ යනු අර්ග යඅ.

1

17 නඅවද්ගශය

2

8 පාද්ය

270

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

3. දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ අර්රද්ෂඅණ පා ග දවවිනධ චීෙපාදිය  ථඅේපථට ද්, වථථු
විවශධමයනධට ද් අභ ග වථධකථ. ඔෙුනධ උපනධ කථධ අ මව ධශාකථය් වද්ධෙමනුමය්වය පො අනධ
තනධ අ නුපුො උනධෙ නධවථධ ම පුද්තඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ :- ථ ේපතඅ දර ධම ම වමප ථා පවෙනධ ද්මකථඅනධ පඅදී ය. වථථු
වද්විවය ද්, ය ේථප වකථාවථාධ පජ ආදී මනුමය්වය ද්, ශකථධතඅ පිශදිය  පඅදූ . අවශාකථ
පජතුමා පඅිශනඅවි දුර්නධ උවද්ථා ථයානු වකථළකථධ ෝන විථඳා ද්ඹදිය ෙ මුළුධව අ ථඅථ
ද් ථකථධ වි ාප කථපෙවයධ ය. වථථු පජා විවශධමවයනධ පඅළඅදඳ කථෙප කථර්ා ද් වමවථධ
පරතය්යාදීනධට අභ ග දවවිනධ උනධෙ නධවථධ අරහ ය. වේ අර්ගය ර්ාර්ාෙකථඅනුර් ද්කථධෙයඅ.
“ප්ූජොවි්සසං සහ ප්චන්්යහි
යස්මො අයං අරහති ්ලො නෝථො
අත්ථොනුරිප්ං අරහන්ති ්ලෝ
තස්මො ජි්නො අරහති නොම ්මතං”යි.
‘පථධමපවනධ දිය න ව කථථධොමි පරතය්ය ථ අත පජා විවශධමයනධට අභ ග ථුර්ථු දවවිනධ
ව කථවය අ අප ථ අනධෙර්ග නාමයට ථුර්ථු ෙනධවනධ ය’ යනු අර්ග යඅ.
4. වාෙ පණ පධි තමානී ඇතවේ මඨවය අපකථීතගතඅ භ ීතඅවයනධ ප ථඅර්ත ෙව පේ
කථපතඅ. මුනධෙ නධවථධ කථඅථඅ කථවකථ එවථධ ප ථඅර්තෙ ද් පේ වනා කථපන වථධකථ. එවථධ
පේ කථඅීකවම අ ප ථධ නවතඅ දවවිනධ ද් උනධෙ නධවථධ අරහ ය.
“යස්මො නත්ි ර්හො නොම - ප්ොප් ම්මසු තොතබ්නො
රහොභෝවන ්ත්නස - අරහං ඉති විස්සු්තො”
‘යේ ව යකථඅනධ තාදිය  දුර්නධ ට පේ කථඅීකවම අ ප ථධ නවතධවතධ ද්, එව යඅනධ ඔේ ු
ප ථධ නවතඅ දවවිනධ “අරහ” යඅ පරථඅද්ධෝ ය’ යනු ර්ාර්ාවය අ අර්ග යඅ.
“ආර ත්තො හතත්තො ් -

ි්ලසොරීන ්සො මුනි

හතසං සොර ් ් ෝරො - ප්චන්යොදීන්න්ොර්මො
න ර්හො

්රොති ප්ොප්ොති - අරහං ්තන ප්වුචන්ති”

‘වමවථධ දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ කථධවධශයනධවර්නධ ආපකථ දවවිනධ ද්, කථධවධශාිශ
ත දවවිනධ ද්, ථඛථාපාකථරයාවර්ධ අප ත දවවිනධ ද්, පරතය්යාදීනධට අ ග දවවිනධ ද්, ප ථෙතධ
පේ වනා කථපන දවවිනධ ද් අරහ නේ ෙන වථධකථ.
Non-commertial Distribution
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“සමමො සමෙුද්්ධො”
ඒ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ අවිපීකත වකථාටව ථඅයලු ෝමගයනධ පවප පවද්ධශ ප අත ෙව
තමනධ ෙ නධවථධ ම අෙවද ෝ කථළ වථධකථ. එව යඅනධ උනධෙ නධවථධ සමමොසමෙුද්ධ ය.
(“ථේමා” යනධවනනධ අවිපීකත වකථාටව යන අර්ගය ද්, “ථා” යනධවනනධ තේන ෙ නධවථධ
ම යන අර්ගය ද් දැකථධවිණි. “ථඅයලු ෝමගයනධ” යඅ කථමගය ර්තධවතධ එකථ වද්ධශයකථධ වනා ද්කථධෙන
ද් දවවිනඅ. එකථ වද්ධශයකථධ වනා දැකථධෙ තවන නඅමධපරවද්ධශය ර්ත යුතු ය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- උනධෙ නධවථධ ථඅයලු ෝමගයනධ අෙවද ෝ කථළ වථධකථධම ය
උනධෙ නධවථධ අභ අවඥ ය ෝමග අභ අවඥ ය ෙශවයනධ අෙවද ෝ කථළ වථධකථ. පිශවඥ ධය ෝමග
පිශවඥ ධය ෙශවයනධ ද්, පර ාතෙය් ෝමග පර ාතෙය් ෙශවයනධ ද්, ථාතධෂාතධ කථපණිය ෝමග
ථාතධෂාතධ කථපණිය ෙශවයනධ ද්, භ ාවිතෙය් ෝමග භ ාවිතෙය් ෙශවයනධ ද් අෙවද ෝ කථළ
වථධකථ. (අභ අවඥ ය ෝමග නේ විශඅමධට ශානවයනධ ද්ත යුතු ාතුථධථතය් ෝමග යඅ. කථධ්ණ ප පථ - පචාුපට්ඨඨාන - පද්ට්ඨඨාන ෙශවයනධ ද්ත යුතු ෝමග ව පිශවඥ ය ෝමග නේ
ාතධපථඅනධ ද්ත යුතු ර්ශ් ථතය්යඅ. අනඅතය්ාදිය  ෂණ ප ෙශවයනධ පඅිශථඅඳැ ද්ත යුතු ෝමග ව ධ
පර ාතෙය් ෝමග නේ දව වප කථටයුතු තෘමධණ පා ථඞ්්ය්ාත ථමුද්ය ථතය් යඅ. ථාතධෂාතධ
කථපණිය ෝමග නේ පරතය්ෂ ෙශවයනධ දැකථධකථ යුතු නඅෙගාණ ප ථඛ්ය්ාත නඅවපාෝ ථතය් යඅ.
ඵල- නඅෙගාණ ප ව භ ාවිතෙය් ෝමග නේ ෙවි ය යුතු මාර්ග ෝමග යඅ. ෙොවළධ මව යඅ :“අහිඤ්්්ඤ්යං අභිඤ්්ාතං - භෝවතබ්ෙං් භොවිතං;
ප්හොතබ්ෙං ප්හීනං ්ම - තස්මො ෙුද්්ධො‘ස්මි ෙරොහ්ම ”1 යි.
‘දමුණ ප මා විථඅනධ, ‘අභ අවඥ ධය ෝමග අභ අශාත ය. පර ාතෙය් ෝමග පර ීණ ප ය. භ ාවිතෙය්
ෝමග භ ාවිත ය. එව යඅනධ මම දුද්ධෝ වෙමි.’ යනු අර්ග යඅ.
තෙ ද් භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ඒ ාතුථධථතය්ය ආයතන වි්ධාණ පා දිය  ෙශවයනධ
අෙවද ෝ කථළ ව යඅනධ සමමොසමෙුද්ධ ෙන වථධකථව යඅ ද්කථධෙතඅ.
උනධෙ නධවථධ ාෂුපායතනය ර්ශ් ථතය්ය යඅ ද්, ඒ ාෂුපායතනය උපද්වීමට
මකථාපණ ප ෙ තෘමධණ පාෙ ථමුද්ය ථතය්ය යඅ ද්, ඒ ාෂුපායතන - තෘමධණ පා යන වද්කථධ අ
ම වනා පවෙවතධම නඅවප ෝ ථතය්ය යඅ ද්, නඅවප ෝ පරතඅවේෝ කථපන පරතඅපොෙ මාර්ග ථතය්ය
යඅ ද්, වමවථධ එකථධ එකථධ ෝමගය උද්ධෝපණ පය කථඅීකේ ෙශවයනධ ථඅයලු ෝමගයනධ මනා වකථාටව
තමනධෙ නධවථධ ම අෙවද ෝ කථළ වථධකථ. වථ තායතන, ාණ පායතන, ජිේ ායතන,
කථායායතන, මනායතන වමවථධ වයාො ද්ත යුතු. වමවථධ ම පපපාදිය  ෙ දා අපායතන ථයද්,

1
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ාකථධ්ු වි්ධාණ පාදිය  වි්ධාණ ප කථාය ථය ද්, ාකථධ්ු ථේඵලථධථාදිය  ඵලථධථ ථය ද්, ාකථධ්ු
ථේඵලථධථජ වේද්නාදිය  වේද්නා ථය ද්, පපපථ්ධාදිය  ථ්ධා ථය ද්, පපප ථ්ධවචතනාදිය 
වචතනා ථය ද්, පපප තණ පධ ාදිය  තෘමධණ පා ථය ද්, පපප චිතකථධකථාදිය  චිතකථධකථ ථය ද්, පපප
විාාපාදිය  විාාප ථය ද්, පපපකථධ්න්ෝාදිය  ප්ධාථධකථන්ෝ ද්, ද්ථ කථථඅණ ප ද්, ද්ථ අනුථධථතඅ ද්,
උද්ධෝුමාතකථාදිය  ද්ථ ථඛශා ද්, වකථධථාදිය  වද්තඅථධ කථුණ පප ද්, ද්ධොද්ථ ආයතන ද්, ාකථධ්ුෝාතු
ආදිය  අටවළාථධ ෝාතු ද්, කථාම භ ොදිය  නෙ භ ෙ ද්, පරර්මෝය්ානාදිය  ෝය්ාන ථතප ද්, වමතධතාදිය 
ථතප අපධපම්ධා ද්, ආකථාථාන්ධාායතනාදිය  අපපපථමාපතධතඅ ථතප ද්, පරතඅව ම
ෙශවයනධ ජපා - මපණ පාදිය  ෙද්, අනුව ම ෙශවයනධ අවිද්ය්ාදිය  ෙ ද්, පි චාථමුපධපාොඞ්ර්
ද් වයාො ර්ත යුතු යඅ. එයඅනධ අෙථනධ අ දැකථධෙුණ පු ජපා-මපණ ප වයාද්න ථවි  වමවථධ ය.
ජපා-මපණ ප ර්ශ් ථතය්ය, ජපා - මපණ පයට පරතය්ය ෙන ජාතඅය ථමුද්ය ථතය්ය, ඒ ජපාමපණ ප ජාතඅ වද්කථධ අම නඅථධථපණ පය නඅවප ෝ ථතය්ය, නඅවප ෝය පරතඅවේෝ කථපන පරතඅපොෙ
මාර්ග ථතය් යඅ.
වමවථධ එකථධ එකථධ ෝමගය උද්ධෝපණ පය කථඅීකේ ෙශවයනධ ද් උනධෙ නධවථධ ථඅයලු
ෝමගයනධ මනා වකථාටව තමනධ ෙ නධවථධ ම අෙවද ෝ කථළ වථධකථ. එ ව යඅනධ උනධෙ නධවථධ
“සමමොසමෙුද්ධ” ෙන වථධකථ.
“විජ්ජො-්ර

සමප්න්්නො”

ඒ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ විද්ය්ාවයනධ ද්, ාපණ පවයනධ ද් ථේපනධන දවවිනධ - යුකථධත
දවවිනධ විජ්ජො-්ර සමප්න්න ෙන වථධකථ.
එ අ විද්ය්ා නේ තරඅ විද්ය්ා යඅ. අමධට විද්ය්ා ව තරඅ විද්ය්ාෙ භය්භරව සූතර්යහි1
ද්, අමධට විද්ය්ාෙ අමෙට්ඨ සූතර්යහි2 ද්, දැකථධෙුණ පු පිශදිය  ද්ත යුතු (පවෙග
නඅොථානුථධමෘතඅශානය, දිය ෙය්ාෂුපභ අශානය, ආශරෙෂයකථපශානය යන වේ ශානතරය තරඅ
විද්ය්ා යඅ.2 විද්ශගනාශානය, මවනාමය ථෘද්ධිශානය යන ශානද්වය ා මට්ඨ අභ අශා ා අමධට
විද්ය්ා යඅ. (මට්ඨ අභ අශා නේ ඉද්ධිවිෝ, දිය .දවථාත, පපචිතධතවිජානන,
පුව.දනඅොථානුථධථතඅ, දිය .දාකථධ්ු, ආථෙකථධ්ය යන ශාන ථය යඅ.2
ාපණ ප නේ ශී ථඛෙපය, ඉන්රඅය ථඛෙපය, වභ  ජනවය අ පමණ ප ද්නධනා දෙ ය,
ජාර්ිශයානුවයාර්ය ව ෙතධ නඅදිය  ෙජගනවය අ වයදීම ය, ථද්ධෝා - අිශ - ඔතධතපධප දා ුථචා - විිශය - ථතඅ - ප්ධා යන ථපධත ෝමගය, පපපාොප ෝය්ාන ථතප ය යන

1
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වේ පථවාථධ ෝමග යඅ. වේ ෝමග පථවාථ කථපන වකථාට ආයය්ග ශරාෙකථ නඅෙන වද්ථට
ාපණ පය කථපයඅ. ර්මනධ කථපයඅ. එව යඅනධ ඒ ෝමග පථවාථ ාපණ ප ෝමගය යඅ කථඅයන දිය .
ඒ එවථධ මව යඅ :- භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ මැුපම සඟි මජ්ිම ප් ් ොස ්යහි
“ඉධ මහොනොම අසුයසොව් ො සීලවො ්හොති”1 යනාදීනධ දැකථධෙ වථධකථ.
උනධෙ නධවථධ වේ දැකථධෙුණ පු විජ්ජාවයනධ ද්, ාපණ පවයනධ ද් යුකථධත වථධකථ. එව යඅනධ
විජ්ජො ්ර සමප්න්න ෙන වථධකථ.
වේ විජ්ජා ාපණ ප අතුවපනධ විද්ය්ාථේපතධතඅය උනධෙ නධවථධවර්ධ ථෙගඥ තාශානය
ද්, ාපණ පථේපතධතඅය ම ාකථාපවණිකථත්වය ද්, පුපා ථඅි වයධ ය. උනධෙ නධවථධ
ථෙගඥ තාශානවයනධ ව කථයාවර්ධ අර්ගානර්ග දැනව ෙොපා ම ාකථාපවණිකථත්වවයනධ අනර්ගය
වරැ පඅයා අර්ගවය අ වයාද්න වථධකථ. විජ්ජා-ාපණ ප ථේපනධනවයනධ කථපනධවනධ එවථධ මව
ය. එයඅනධ උනධෙ නධවථධවර්ධ ශරාෙකථවය ථුපි පනධන වෙතඅ. ර්පධපි පනධන වනා වෙතධ.
විජ්ජාාපණ පථේපනධන වනා ෙ ශාථධතෘෙපයනධවර්ධ ශරාෙකථවය ර්පධපි පනධන ෙව
අතධතනධතප, පපනධතප, උභ යනධතප වෙතධ.
“සුග්තෝ” ඒ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ2 වශ භ න ර්මනධ ඇතඅ දවවිනධ ද්, 2. ථුන්ද්ප
තවනට ර්අය දවවිනධ ද් 3. මනා වකථාටව ර්අය දවවිනධ ද් 4. මනා වතපුධ ඇතඅ දවවිනධ ද්
සුගත ෙන වථධකථ.
. ර්ත නේ ර්මන ය. භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධවර්ධ ර්ත-ර්මන වශ භ න ය, පිශශුද්ධෝ
ය, නඅපෙද්ය් යඅ ඒ ර්ත නේ - ර්මන නේ කථඅම ආයය්ග මාර්ගය යඅ. උනධෙ නධවථධ ආයය්ගමාර්ග
ථඛ්ය්ාත ර්තවයනධ වනා වවර්මිනධ නඅෙනධදිය ර්ට ර්අය වථධකථ. එදඳු වශාභ න ර්මනධ ඇතඅ
දවවිනධ උනධෙ නධවථධ සුගත ය.
2. සුන්දර තවන නේ නඅෙගාණ පය යඅ. ඒ නඅෙගාණ ප ථඛ්ය්ාත ථුන්ද්ප තවනට ර්අය දවවිනධ
ද් උනධෙ නධවථධ ථුර්ත ය.
3. උනධෙ නධවථධ මනා වකථාටව ර්අය වථධකථ. ඒ ඒ මාර්ගවයනධ පර ීණ ප කථධවධශයනධ
කථපා වපපා වනා ර්අය වථධකථ. එව යඅනධ උනධෙ නධවථධ ථුර්ත ය.

1
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කථීවයධ මව යඅ - “්සොතොප්ත්ති මග්්ගන ්ය ි්ලසො ප්හි ො ්ත ි්ල්ස න
ප්ු්නතිඉ න ප්චන්්තිඉ න ප්චන්ො ගචනඡතීති සුග්තො. -්ප්- අරහත්ත මග්්ගන ්ය
ි්ලසො ප්හී ො ්ත ි්ල්ස න ප්ු්නතිඉ න ප්චන්්තිඉ න ප්චන්ො ගචනඡතීති
සුග්තො”1යි. අර්ග ථුර්ම යඅ.
තෙද් උනධෙ නධවථධ දීපඛකථපපාද්මවය අ පටනධ වද මවඩ ද්කථධො ථමතරඅඛශතධ
පාපමී ථඛ්ය්ාත ථමය්කථධ පරතඅපතධතඅවයනධ මුළු වාෙට
අත ථුෙ එළෙමිනධ
ශාථධෙතඋචවඡද් ෙශවයනධ ව කථාමථු්-අතධතකථඅමර් ෙශවයනධ ව අනධතද්ධෙයයට
වනා පවමිණ ප ර්අය වථධකථ. එදවවිනධ ද් උනධෙ නධවථධ සුගත ය.
4. උනධෙ නධවථධ මනා වකථාටව ර්ද්නය කථපන වථධකථ. කථඅයන වථධකථ යුතු තවනධ අ
යුතු ෙ ම වතපුධ වතපන වථධකථ. එව යඅනධ ද් උනධෙ නධවථධ ථුර්ත ය. වේ අර්ගයට
ථාෝකථ ථතරවයකථධ වමවථධ යඅ.
“යං තථොග්තො වෝං ජොනොති අභුතං අතචනඡං අනත්ථසංහිතං සො ් ප්්රසං
අප්්ප්ියො අමනොප්ොඉ න තං තථොග්තො වෝං භොසති.
යං ප්ි තථොග්තො වෝං ජොනොති භූතං තචනඡං අනත්ථ සංහිතං සො ් ප්්රසං
අප්්ප්ියො අමනොප්ො. න තං තථොග්තො වෝං භොසති.
යං ් ්ඛො තථොග්ත වෝං ජොනොති භූතං තචනඡං අනත්ථසංහිතං සො ් ප්්රසං
අප්්ප්ියො අමනොප්ොඉ තතර ොලඤ්්ු තථොග්තො ්හොති තස්සො වෝොය ්වයය්ො ර ොය.
යං ප්ි තථොග්තො වෝං ජොනොති භූතං තචනඡං අත්ථසංහිතං සො ් ප්්රසං ප්ියො
මනොප්ො. තං ප්ි තථොග්තො වෝං නභොසති.
යං ් ්ඛො තථොග්තො වෝං ජොනොති භූතං තචනඡං අත්ථසංහිතං සො ් ප්්රසං
ප්ියො මනොප්ොඉ තතර ොලඤ්්ු තථොග්තො ්හොති තස්සො වෝොය ්වයය්ො ර ොය.”2
වම අ අර්ග වමවථධ ය.
‘තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ තමනධ ෙ නධවථධ ද්නධනා යේ ොනවයකථධ අථතය් ද්,
අනර්ගවයනධ යුකථධත ද්, එද් අනුනට අපරඅය ද්, එදඳු ොන වනා ෙොපන වථධකථ. එවථධම
1
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2

ම:නඅ:ම: පණ පධණ පාථකථ 44 පඅට

Non-commertial Distribution

275

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

උනධෙ නධවථධ තමනධ ද්නධනා යේ ොනයකථධ ථතය් ද්, අනවඥර්වයනධ යුකථධත ද්, එද් අනුනට
අපරඅය ද් එදඳු ොන ද් වනා ෙොපන වථධකථ. එවථධම උනධෙ නධවථධ යේ ොනවයකථධ ථතය්
ද්, අර්ගවයනධ යුකථධත ද්, එද් අනුනට අපරඅය ද් එදඳු ොන කථීවම අ කථාය ද්නධනා වථධකථ.
(අර්ගවයකථධ වේ නේ අනුනට අපරඅය ෙුෙ ද් ථතය් ොනය ෙොපන වථධකථව යඅ වථධයඅ2
උනධෙ නධවථධ යේ ොනවයකථධ අථතය් නේ අනර්ගවයනධ යුකථධත නේ එය අනුනට පරඅය
ෙුෙ ද් වනා ෙොපන වථධකථ. එවථධම උනධෙ නධවථධ යේ ොනවයකථධ ථතය් ෙුෙ ද්
අනර්ගවයනධ යුකථධත නේ එය අනුනට පරඅය ෙුෙ ද් වනා ෙොපන වථධකථ. එවථධම
උනධෙ නධවථධ යේ ොනවයකථධ ථතය් ද් අර්ගවයනධ යුකථධත ද් එද් අනුනට පරඅය ද් එදඳු
ොන කථීවම අ කථාය ද්නධනා වථධකථ. (කථාානුපපප ෙව එදඳු ොන ෙොපන වථධකථව යඅ
වථධයඅ.2
වමවථධ මනා වතපුධ ඇතඅ දවවිනධ ද් උනධෙ නධවථධ ථුර්ත ය. (“ථුර්ඳ’ය යඅ කථඅය
යුතු තනධ අ-නඅපවකථධත නයවයනධ “ථුර්ත” විය.2
“්ලෝ විුප”
ඒ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ථෙගපරකථාපවයනධ ව කථය ද්නධනා දවවිනධ “්ලෝ වි ”
නේ ෙන වථධකථ.
ඒ එවථධ මව යඅ - උනධෙ නධවථධ ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ද්, ථමුද්ය ෙශවයනධ ද්, නඅවප ෝ
ෙශවයනධ ද්, නඅවප වෝාපාය ෙශවයනධ ද් යන ථෙගපරකථාවයනධ ව කථය ද්තධ වථධකථ.
(ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ දැකථධම නේ ර්ශ් ෙශවයනධ දැකථධම ය. ථමුද්ය ෙශවයනධ දැකථධම නේ ඒ
ර්ශ්ය යවමකථඅනධ වේ නේ ඒ තෘමධණ පා ෙශවයනධ දැකථධම ය. නඅවප ෝ ෙශවයනධ දැකථධවීම නේ
යේ තවවනකථ ඒ ර්ශ් ථධෙභ ාෙය නඅපවද්ධෝ වේ ද් ඒ නඅෙගාණ ප ෙශවයනධ දැකථධම ය. නඅවප ෝ
උපාය ෙශවයනධ දැකථධම නේ ආයය්ගමාර්ග ෙශවයනධ දැකථධම යඅ. වම අ ව කථ නේ
පව්ධාාපාොනථධකථන්ෝ ව කථ යඅ.2 “ව කථ” යනධවනනධ පව්ධාාපාොන ථධකථන්ෝවාකථය
ෙොළ දෙට වද්ශනාවෙකථධ වමවථධ යඅ.
“යත්ථ ්ඛො ආවු්සො න ජොයතිඉ නි ජියතිඉ න මියති න ව්තිඉ න උප්්ප්ජ්ජති.
නොහං තො ගම්නන ්ලො ස්සන්තං ා්තයය්ං තබට්්ඨයය්ං ප්ත්්තයය්ං ති වදාමි. න
්ොහං ආවු්සො අප්්ප්ත්ථොව ්ලො ස්සන්තො ුප ්ඛස්ස අන්ත ිසුයං වදාමි. අප්ි්ොහං
ආවු්සො ඉමස්මිං්යව වය්ොමත්්ත
්ලේර සඤ්්ඤ්ිමහි සමනං
්ලො ං ්
ප්ඤ්්ා්ප්මිඉ ්ලො සමුදයං්ඉ ්ලො නි්රොධං ්ඉ ්ලො නි්රොධ ගොමිනිඤ්්්
ප්ටිප්දංඉ ප්ඤ්්ා්ප්මි.”
ගම්නන න ප්ත්තබ්්ෙො - ්ලො ස්සන්්තො

ුදා්නං,

න ් අප්්ප්ත්වො ්ලො න්තං - ුප ්ඛො අත්ි ප්්මෝනං,
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තස්මො භ්ව ්ලො වි සු්ම්ධො
්ලො න්තගූ වුසිතබ්රහ්ම්සු්යො
්ලො ස්ස අන්තං සමිතොවි ඤ්ත්වො
නොසිංසති ්ලො මිමං ප්රං ්”1 යි.
එකථධ කථවකථ වප අතථධථ නේ වද්ධෙපුතරවයකථධ භ ර්ෙතධ දුර්නධ
“ථධොමීනඅ මම වපප වපා අතථධථ නේ ථෘමඅවයකථධ ෙව ථෘද්ධිදවයනධ
ද්කථධමි”යඅ ථඅතා ර්මනධ වකථවළමි. ඒ මම ව කථානධතය දැකථව ර්නධනට වනා
දීම කථාකථරඅයා වකථවළමි. ථධොමීනඅ පා ර්මනඅනධ වර්ාථධ ව කථානධතය දැකථව
වකථඅදැ”යඅ විාාවළධය. එවිට දුර් ු වමවථධ ෙොළ .

කථපා එළඹව
ව කථානධතය
වකථඅ ෙව අතප
ර්නධනට වනා

ඇෙවතධනඅ යේ තවවනකථ ජාතඅ - ජපා - ෙය්ාි - මපණ ප නවතධවතධ ද්, ාුතඅඋපධපතධතඅ
නවතධවතධ ද් ඒ නඅෙගාණ ප ථඛ්ය්ාත ව කථානධතය පරකථෘතඅ පාද් ර්මනඅනධ වර්ාථධ දැකථධකථ වකථඅ
යයඅ මම වනා කථඅයමි. (ාුතඅ - උපධපතධතඅ නවෙත ර්තධවතධ අපපාපප ාුතඅ උපධපතධතඅ ථඳ ා
ය.2
ඇෙවතධනඅ ඒ නඅෙගාණ ප ථඛ්ය්ාත ව කථානධතයට වනා පවමිණ ප ර්කථධ අෙථාන කථඅීකම
ෙනධවනධ යයඅ ද් මම වනා කථඅයමි. තෙද් ඇෙවතධනඅ වේ ථඛශා ථ අත මනථධ ථ අත දඹයකථධ
පමණ ප ෙ ශීකපවය අ ම මම ව කථය ද් ව කථ ථමුද්ය ද්, ව කථ නඅවපාෝය ද්, ව කථ
නඅවපාෝර්ාමිනී පරතඅපොෙ ද් පණ පෙමි.
(වේ අර්ගයම ර්ාර්ාවයනධ ද් ථමර්ගනය කථපතඅ2
‘කථඅථඅ කථවකථ ව කථානධතය පාද් ර්මනඅනධ වනා යා
වනා වර්ාථධ ර්කථඅනධ මිදීම ද් වනා කථළ වකථඅ ය.

වකථඅ ය. ව කථානධතයට

එදවවිනධ ව කථය ද්නධනා ව කථවය අ අනධතයට පවමිණි විථ මාර්ග දර මායය්ගා
ඇතඅ, වකථවථධ ථනධථඅඳු ෙ ථුපරාඥ  ප තනධෙ නධවථධ ව කථානධතය දැනව වමවාෙද්
පපවාෙ ද් වනා පතන වථධකථ.’
(වේ වද්ධශනවය අ “ව කථ” යඅ ෙොවළධ ප්ධා උපාොනථධකථන්ෝ ව කථ ය. වකථෙ
ථෘතු ථමුත්ථාන පපප ව කථය වනාවේ. එ අ ාතුථධථතය්ය පවණ පවිය වනා වකථ. වමයඅනධ
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ පඛා උපාොනථධකථන්ෝ ථඛ්ය්ාත ව කථය ද්තධ ව යඅනධ ව කථවිර්

1

අ:නඅ: ාතුකථධකථ නඅපාත 219

Non-commertial Distribution

277

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

නේ ෙ වථධකථව යඅ කථී නඅයා ද්ත යුතු යඅ. ව කථ නේ පඛා උපාොනථකථන්ෝ ව කථය
පමවණ පකථධ ද් අනය් ව කථ නවතධවතධ ද් ඇතධනේ ඒ ව කථ උනධෙ නධවථධ වනා ද්තධ වථධකථධ
ද් යනු විථඳනධනට වම අ දී ව කථ විභ ාර්ය ද්කථධො ඒ ථඅයලු ව කථ ද් ද්තධ පිශදිය  විථධතප
කථපතඅ.2
ථඛථධකථාප ව කථ, ථතධත්ව ව කථ, අෙකථාශ ව කථ යයඅ ව කථ තරඅවිෝ වේ.2
“එ් ො ්ලෝ ො සබ්්ෙ සත්තො ආහොරට්ිති ො1” යන වේ වද්ධශනා පාළඅවය අ
දැකථධෙුවණ පධ ථඛථධකථාප ව කථ ය. (‘එකථධ ව කථවයකථඅ. එනේ ථඅයලු ථතධත්වවය පරතය්යවයනධ
පෙතධවන ය.’ යනු එ අ අර්ග යඅ. වම අ ආ ාප ශ.ද්වයනධ පරතය්ය ෙොළ දෙ ද්ත යුතු යඅ.
පරතය්වයනධ නඅපද්නා ථඅයධ ථඛථධකථාප ව කථ නේ වේ. ඉන්රඅය දද්ධෝ අනඅන්රඅය දද්ධෝ
ථඅයලු ථධකථන්ෝවය ‘පචාවය අ ථඛෙීකයනධතඅ ලුජ්ජනධතඅ පලුජ්ජනධතී’යඅ කථී දවවිනධ ථඛථධකථාප
ව කථ නේ වෙතධ” යනු ථනධන යඅ “ථ.වද ථතධතා”යඅ ෙොවළධ පුද්ධර්ාිමධඨාන ෙශවයනඅ.2
“සස්ස්තො ්ලෝ ො ති වො අසස්ස්තො ්ලෝ ො ති වො”2 යන වේ වද්ශනා
පාළඅවය අ දැකථධෙුවණ පධ ථතධත්ව ව කථ ය. (‘ද්ෘමධි ර්තඅකථයනධවර්ධ ශාථධෙතාදිය  ෙශවයනධ
ආතධමය ව කථය යන කථධපනාෙ භ ූවයා ෙෘතධතීනධ ථතධත්ව විමය වේ. ථඛථධකථාප විමය
වනා වේ, “ඉන්රඅය දද්ධෝ ථධකථන්ෝයනධවර්ධ ථම ය ද් ථනධතානය ද් ථතධත්වවාකථ නම” යනු
ථනධන යඅ. ථතධත්ව ව කථ නේ ථතධත්වවය යඅ.2
“යොවතො ්න්තබමසුසුයො
ප්සුහරන්ති තබසො භන්ති වි්රොවනො
තොව සහස්සධො ්ලෝ ො
එත්ථ ්ත වත්ත්ත ව්සො”3
යන වේ වද්ධශනා පාළඅවය අ දැකථධෙුවණ පධ අෙකථාශ ව කථ ය ‘ථඳ අපව වද්වද්න
යේ තාකථධ තවනධ පිශ පණ පය කථපතධ ද්, දද දදා දිය ර්ුනධ දදුලුෙතධ ද්, ඒ තාකථධ තවනධ
එකථධ ව කථවයකථඅ. එ දඳු ද් ථධ ව කථවයකථඅ. ඒ ද් ථධ ව කථවය අ තාවර්ධ ෙශය පෙතධවනධ
ය’ යනු එ අ අර්ග යඅ. (“අනඅන්රඅය දද්ධෝ, පපපාදීනධවර්ධ ථම ය ද්, ථනධතානය ද් අෙකථාශ
ව කථ නමි” යනු ථනධන යඅ. අෙකථාශ ව කථයට භ ාජන ව කථ යනු ර් නවමකථඅ.2

1

පි : ම: 117 දුපවම අකථුපව

2

වි:ප: ්ුද්ධද්කථනඅපාත 589

3

ම: නඅ: මප: 330
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භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ථඛථධකථාප, ථතධත්ව, අෙකථාශ යන වේ තරඅවිෝ ව කථ ම ද්තධ
වථධකථ. එව යඅනධ උනධෙ නධවථධ ව කථවිර් ය.
(වේ තරඅවිෝ ව කථ පඅළඅදඳ තෙ ද් විථධතපයකථධ කථපතඅ.2
සංස් ොර ්ලෝ ය
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ

එවකථකථඅ
වද්වකථකථඅ
තුවනකථඅ
ථතවපකථඅ

-

“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ
“ව කථ

පවථකථඅ
ථවයකථඅ
ථවතකථඅ
අවටකථඅ
නෙවයකථඅ
ද්ථවයකථඅ
වද්වාවථකථඅ
අටවාවථකථඅ

-

එනේ ථඅයලු ථතධත්වවය පරතය්වයනධ පෙතධවන ය.
එනේ නාම - පපප ය.
එනේ ථු්, ර්ශ්, උවපෂා යන තරඅවෙද්නාය.
එනේ කථදීකථාප, ඵලථධථ, මවනා ථව්ධාතනා,
වි්ධාණ ප යන ථතප ය.
එනේ පඛා උපාොනථධකථන්ෝවය ය.
එනේ ආෝය්ාතධමිකථ ආයතන ථය ය.
එනේ විශාන ථිතඅ ථත ය.
එනේ අමධට ව කථ ෝමග ය.
එනේ ථතධත්වාොථ නෙ ය.
එනේ ආයතන ද්ථ ය.
එනේ ආයතන වොවාථ ය.
එනේ ෝාතු අටවාථ ය.”

වේ ථඛථධකථාප ව කථ යඅ උනධෙ නධවථධ වේ ථඅයධ ද්තධ වථධකථ. (නඅෙගාණ පය ද්,
මාර්ග-ඵල ද් ථඛථධකථාප ව කථයට ඇතුළතධ වනාවේ. නඅෙගාණ පය පරතය්වයනධ වනා පෙතධවනධ
ය. මාර්ග-ඵල පරතය්වයනධ නඅපනධ ද් ව වකථාතධතප දවවිනධ ථඛථධකථාප වනා ෙනධවනධ ය.
ථඛථධකථාප ෙනා අ අනඅතය්, ර්ශ්, අනාතධම යන තරඅෂණ පවයනධ යුකථධත යඅ.2
සත්ත්ව්ලෝ ය
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ථඅයලු ථතධත්වයනධවර්ධ ආශය, අනුශය, ාිශත, අිමුකථධතඅ
ද්නධනා වථධකථ. එවථධ ම අපධපපජකථ්, ම ාපජකථධ්, තඅකථධඛින්රඅය, මුදිය න්රඅය, ථධොකථාප,
ද්ධොකථාප, ථුවි්ධාපය, ර්වි්ධාපය, භ ෙය්, අභ ෙය් ථතධත්වයනධ ද්නධනා වථධකථ. එවථධ
උනධෙ නධවථධ ථතධත්ව වාකථය ද් ද්නධනා දවවිනධ ව කථවිර් ෙන වථධකථ.
ආශය - “යේ වථධ මෘර්වය වර් ාපයට වර්ාථධ නවෙත අෙුතධ යේ තවවනකථ
ව ාවිද්ධද් ව ඔ ුට ආශය නේ වේ ද්, එවථධ ම ථඅත ද් අනය්ර්ා පරෙෘතධතඅ ෙව ද් අෙුතධ
යේ තවවනකථ ව ාවී නේ ව ධ ඔ ුට ආශය යඅ කථඅයනු වව.. ව ද් ශාශධෙත ද්ෘමධටය්ාදිය 
විථඅනධ ාතුවඥවිෝ වේ.
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කථීවයධ මවනු.
“සස්සතුචන්ඡද තබට්ි ් - ඛන්ති ්වවොනු්ලොමි ී
යථොභූතං ් යං ා ං - එතං ආසය සද්තබතං” යි.
වම අ ශාශධෙතය, උවචවේද්ය යන ද්ෘමධීක ු වද්වද්න ෙට්ඨටය ආශර කථළ පු ුර්නධවර්ධ
ආශය, විෙට්ඨටය ආශරය කථළ ශුද්ධෝ ථතධත්වයනට ෙනා අ අනුවාම ෂානධතඅය, යර්ාභ ූත
ශානය යන ආශය” යනු ථනධනයඅ.2
අනුශය - මාර්ගවයනධ පර ීණ ප වනා කථළ දවවිනධ ථනධතානවය අ නඅදිය  වර්නව වමනධ
ථඅි න ථුර්ථු කථපවණ පකථධ වබීවමනධ නවර්ී එන පාර්ාදිය  වකථධශවය ථතධවද්න අනුශයවය
ය.
්සුත - ථුාිශත, ර්ශධාිශත, පාර්ාදිය  මට්ඨ ාිශත ව
අධිමු ්ති - (“අිමුකථධතඅ නේ අෝය්ාශය ෝාතු යඅ. ව ධ ද්ධවිවිෝ වේ.
පරණීතාිමුකථධතඅය යඅ” යනු ථනධන යඅ.2

ීනාිමුකථධතඅය,

අප්්ප්රජ ්ඛ - මඳ ෙ වකථවථධ පජථධ ඇතඅ පරශා වනධතර ඇතධතා ෙ වනාව ාතධ
උතධථනධන වනා ෙ පාර්ාදිය  පජථධ ඇතධතා ෙ
මහොරජ ්ඛ - ම තධ ෙ වකථවථධ පජථධ ඇතඅ පරශා වනධතර ඇතධතා ෙ වනාව ාතධ
උතධථනධන පාර්ාදිය  පජථධ ඇතධතා ෙ.
ති ්ඛින්රිය - තීෂණ ප ෙ ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅය ඇතඅ.
මුතබන්රිය - මෘර් ෙ ශරද්ධාදිය  ඉන්රඅය ඇතඅ
ස්වො ොර - ථුන්ද්ප ෙ ආකථාප ඇතඅ - කථය්ාණ ප පරකථෘතඅ ඇතඅ
ද්වො ොර - අය පතධ ආකථාප ඇතඅ නපකථ පරතඅපතධතඅ ඇතඅ
සුවිඤ්්ාප්ය - ප ථුවෙනධ ෝමගය වඟවිය වකථඅ
ුපවිඤ්්ාප්ය - ප ථුවෙනධ ෝමගය වඟවිය වනා වකථඅ
භවය් - කථමගාෙපණ ප, විපාකථාෙපණ ප, වකථධශාෙපණ ප නවතඅ
අභවය් - කථමගාෙපණ ප, විපාකථාෙපණ ප, වකථධශාෙපණ ප ඇතඅ
(කථමගාෙපණ ප නේ ආනනධතිශය කථමග කථළ. විපාකථාෙපණ ප නේ අව ධතුකථ ද්ධවිව ධතුකථ,
පරතඅථන්ිකථ, කථධවධශාෙපණ ප නේ නඅයත මිර්ය්ාද්ෘමධි කථ.2
අව ොශ්ලෝ ය
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තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ථතධත්ව ව කථය වථධ ම අෙකථාශ ව කථය ද් ද්තධ වථධකථ.
ව කථයකථධ නේ එකථධ ථකථධෙවළකථඅ. (“වනමිමණ පධඩ ථද්ෘශ ෙ ාකථරොට පෙගතවයනධ
ාතධපථඅනධ පිශෂඅපධත ව යඅනධ ව කථෝාතුෙ ාකථරොළය යඅ කථඅයනු වව..” යනු ථනධනයඅ2
ථකථධෙවළකථධ ෙනා අ අයේ-විතිශනධ වොවළාථධ ෂ තුනධද් ථධ ථාපථඅය පණ පථධ ( 2343ප2
වයාර්වනකථඅ. ෙි නධ ථතඅථධ ෂ ද්ථද් ථධ තුනධථඅය පණ පථධ (36 ප33ප2 වයාර්වනකථඅ.
වදාඅනධ (ර්නකථමිනධ2 වද්ෂ ථතඅථධ ද් ථධ (24පපපප2 වයාර්වනකථඅ. වමවතකථධ විශා ෙ
වේ ම ාපෘිවිය ථාපෂ අථද් ථකථධ (48පපපප2 වයාර්නධ න ඇතඅ ජය පඅට පඅ අි වයධ
ය. පෘිවි ථන්ෝාපකථ ජය යනු වේ ය. ඒ ජය ද් නෙෂ ථවටද් ථකථධ (96පපපප2
වයාර්නධ න ඇතඅ ොතවය අ පඅ අි වයධ ය. වේ ව කථ ථඛථධිය යඅ.
වමවථධ පඅ අි  ථකථධෙළ මවද් ම ා්මපව පෙගතය ථඅථ ද් ථකථධ (84පපප2 වයාර්නධ
ම ථයුවප අ දවථව පඅ අි වයධ ය. එවතකථධ ම ථයුිශනධ මතු නවඟී ථඅි වයධ ය. එ අ අයේ
විතපද් ථඅථද් ථධ (84පපප2 වයාර්නඅ. නානාවිෝ පතධනවයනධ විචිතර ෙ සුගන්ධරඉ ඊසධරඉ
රවී ඉ සුදස්සනඉ ්නමින්ධරඉ විනත ඉ අස්ස
්
යන ථපධතකථූට පෙගතවය ඒ
ම වේපවෙට අි නධ අඩ පමණිනධ ම ාථාර්පවය අ දවථව ථඅි වය ය. එවථධ ම නවඟී ද්
ථඅි වය ය.
(යුගන්ධරය වද්ථාළඅථධ ද් ථකථධ (42පපප2 වයාර්නධ ථමුරවය අ දවථ ථඅි වයධ
එපමණ පකථධ ම නවඟී ථඅි වයධ ය. ඊසධරය එකථධවිථඅ ද් ථකථධ (2 පපප වයාර්නධ ථමුරවය අ
දවථව ථඅි වයධ ය. එපමණ පකථධම නවඟී ථඅි වයධ ය. යනාදීනධ කථී නඅයා ද්ත යුතු යඅ.2 තෙද්
වේ ථපධතකථූට ම ාවේපවෙ පිශවෂධප වකථාටව ථඅි වයධය. (වේරැෙ ථඅථාපා යුර්න්ෝපය ද්,
යුර්න්ෝපය ථඅථාපා ඊථෝපය ද් යනාදීනධ පඅ අි වයධ යයඅ ද්ත යුතු.2 ථතප ෙපේ
පජද්පවෙනධවර්ධ ද්, වද්ධෙ යෂයනධවර්ධ ද් නඅොථ එ අ ය. වේ පෙගත අතප ථීද්නධත ථාර්ප
පඅ අි වයධ ය.
හිමොලය ප්වගතය පනධථඅයකථධ (3පප2 වයාර්නධ උථ ය. තුනධථඅයකථධ (3පප2 වයාර්නධ
අයේ විතපය. ථඅථ ද් ථධ (84පපප2 කථූටයනධවර්නධ පරතඅමණ පධි තය.
යේ ද්ඹර්ථකථධ නඅථා වේ ්විපය ජේදු්විපය යඅ පරකථාශ වීද්, එ අ පඅ අි  ඒ ද්ඹර්ථ
විි නධ පථවාථධ ( 32 වයාර්නධ ා උථඅනධ පණ පථධ (3ප2 වයාර්නධ ා කථඳ ඇතධවතධ ය. ශා්ා
පණ පථධ (3ප2 වයාර්නධ දිය ර් ඇතධවතධ ය. පුලු ථඅයකථධ ( පප2 වයාර්න, උථ ථඅයකථධ වයාර්න.
අසුර භවන්යහි චිතරප්ොටලී රැ
දඉ ගරැඬ භවන්යහි සිමඛලී රැ දඉ
අප්ර්ගෝයොන්යහි දමෙ රැ දඉ උරැ ුරැතබවයි්නහි ප්්රැ දඉ ප්ූවගවි්දහ්යහි
මහසු රැ දඉ තව්තිසො භවන්යහි ප්රසතු රැ ද පරමාණ පවයනධ වමවතකථධම ෙනධවනධ ය.
වේ මුළු ව කථ ෝාතුෙ ෙටා පඅ අි  ථකථධෙළර් ෙනා අ වද් අථ ද් ථකථධ (82පපප2
වයාර්නධ ම ා ථමුරවය අ ර්වී ථඅි වයධය. එවතකථධම ථමුර්ිශනධ මතු නවඟී ථඅි වයධ ය.
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වේ ව කථ ෝාතුවය අ ප්ිහිටි ්න්ර ම ්ඩලය එකථුනධ පණ පථධ (492 වයාර්න සූයය්ග
ම ්ඩලය පණ පථධ (3ප2 වයාර්න. තව්තිසො භවනය ද්ථ ද් ථකථධ ( පපපප2 වයාර්න. අථුප
භ ෙනය ද්, අවීචි මහනිරය දඉ ජමෙුද්විප්ය ද් එවථධම ද්ථද් ථධ ද්ථද් ථධ ( පපපප2 වයාර්න.
අප්ර්ගෝයොනය ථතධද් ථධ (7පපප2 වයාර්න. පෙගවිවද්ධ ය ද් ථතධද් ථධ වයාර්න. උතුරැ ුරැ
තබවයින අටද් ථකථධ (8පපප2 වයාර්නඅ. වේ එකථ එකථ ම ාවීපවයකථධ පනධථඅය පනධථඅය (3පප2
වකථාවද්ේ පඅිශෙප වකථාටව ඇතධවතධ ය. වේ ථඅයධ එකථධ වකථාටව ර්තධ කථධ අ එකථධ
ථකථධෙවළකථව යඅ කථඅයනු වව.. එය ම එකථධ ව කථෝාතුවෙකථධ ද් ෙනධවනධ ය. ඒ ථකථධෙළ
තුනකථධ අතවප අ ව කථනධතිශය නඅපවයකථඅ. වමවථධ ථකථධෙළ අනනධතය. ව කථෝාතුෙ ද්
අනනධතය. භොගය්වත් ෙුුපහු අනනධතෙ දුද්ධෝශානවයනධ වේ ථඅයලු අෙකථාශ ව කථය ද්
ද්තධ වථධකථ. එදවවිනධ උනධෙ නධවථධ ථකථ ව කථය ද්තධ දවවිනධ ්ලෝ විුප නේ ෙන වථධකථ.
“අනුත්ත්රො”
තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ර්ුණ පවයනධ තමනධෙ නධවථධට ෙඩා විශඅමධටතප ෙ කථඅථඅෙකථු
නවතඅ දවවිනධ අනුත්තර ෙන වථධකථ.
ඒ එවථධ මව යඅ :- උනධෙ නධවථධ ශී ර්ුණ පවයනධ ද්, ථමාි ර්ුණ පවයනධ ද්, පරශා
ර්ුණ පවයනධ ද්, විමුකථධතඅ ර්ුණ පවයනධ ද්, විමුකථධතඅ ශානද්ශගන ර්ුණ පවයනධ ද් යන ථඅයලු
ර්ුණ පවයනධ ථඅයලු ව කථය මවඩ ථඅි න වථධකථ. උනධෙ නධවථධ ඒ ශීාදිය  ර්ුණ පවයනධ තමනධ
ා ථමයකථධ ු නවතඅ දවවිනධ අසම වථධකථ. අථම ෙ අතීත දුර්ෙපයනධ ා ථම දවවිනධ
අසමසම වථධකථ. තමනධ පවෙ දඳු පරතඅමා ද් වනා කථට වකථඅ දවවිනධ අප්රතිම වථධකථත ෙොළ
“ථතඅපට්ඨඨානාදිය  ෝමග එවථධ වනාවේය” යඅ වපපා පරතඅපෂ විය වකථඅ පුද්ධර්යකථු නවතඅ
දවවිනධ අපරතඅභ ාර් වථධකථ. “වත දුර් වනාවෙයඅ මම දුර්මි”යඅ ථඅි ය වකථඅ පරතඅපෂ
පුද්ධර්යකථු නවතඅ දවවිනධ අප්රතිප්ුද්ගල ්ස් . (වම අ ශීාදිය  ර්ුණ පවය වෞකථඅකථ
ව වකථ තධතප මිශරය . විමුකථධතඅශාන ද්ශගනය ෙනා අ වෞකථඅකථ ම වේ. කථාමාොප ම වේ.
එවථධ කථධ අ “ථවද්ෙකථඛ වාකථඛ අභ අභ ෙතඅ” යනු වකථවථධද් යතධ අනුභ ාෙවයනධ අථද්ෘශ
දවවිනඅ. ව වතවේ විමය ව යඅනධ පරෙෘතධතඅ ආකථාප ව යඅනධ උතධතීකතප ෙවයධ අනනය්
ථාෝාපණ ප ෙවයධ තර්ාර්තයනධ වර්ධ විමුකථධතඅ ර්ුණ පය අපමුණ පු වකථාටව පෙතධතඅ. පෙතධවනධ ද්
පරතඅපෂයනධ ථුපර ීණ ප දවවිනධ අතකථගාොප ෙ පපම ර්ේභ ීප ෙ ථෂම විමය මනාවකථාට
පරකථට ම වකථවපමිනධ පෙතධවනධ ය. මනාවකථාටව ෙථීතාෙයට පවමිණ ප ෙ දවවිනුර් භ ොඞ්ර්
පිශොථය අපිශතය්කථධත දවවිනුර්  ුෙව පෙතධතඅ යනු ථනධන යඅ.2
ෙොවළධ මවයඅ
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පටුන වෙත

“න ්ඛො ප්නොහං ප්ස්සොමි ස්දව් ්ලෝ සමොර් සෙරහ්ම් සස්සම
ෙරොහ්මණියො ප්ජොය ස්දව මනුස්සොය අත්තනො සීලසමප්න්තතරං”1 යනාදීනධ.
‘වද්වියනධ මපවනධ දඹුනධ ථ අත ව කථවය අ ශරමණ ප දරා ධමණ පයනධ - වද්වි මිනඅථුනධ ථ අත පරජාවය අ මට ෙඩා ශී ථේපනධනතපයකථු මම වනාද්කථධවනමි.’ යනු එ අ
අර්ග යඅ. ථමාි - පරශා විමුකථධතඅ විමුකථධතඅ ශානද්ශගන පඅළඅදඳෙ ද් වමවථධ මව යඅ.
අග්ගප්්ප්සොද ථතරාදිය වයනුර් වේ අර්ගය දැකථධවිය යුතු. “යොවතො භි ්ඛ්ව සත්තො
අප්දා වො ද්විප්දා වො ්තුප්්ප්දා වො ෙහුප්්ප්දා වො රිප්ි්නො වො අරිප්ි්නො වො සඤ්්ඤ්ි්නො
වො අසඤ්්ඤ්ි්නො වො ්නවසඤ්්ඤ්ිනොසඤ්්ඤ්ි්නො වො තථොග්තො ්තසං අග්ග
ම ්ඛොයති අරහං සමමො සමෙුද්්ධොඉ ්ය භි ්ඛ්ව ෙුද්්ධ ප්සන්තො අග්්ග ්ත
ප්සන්තො අග්්ග ්ඛොප්න ප්සන්තොනං අග්්ගො විප්ෝ ො ්හොති” යනු “අග්ගප්්ප්සොද”2
ථතර යඅ. ‘ම වණ පනඅ අපාද් ෙ ව ද්ධවිපාද් ෙ ව ාතුමධපාද් ෙ ව ද ුපාද් ෙ ව
පපපී ෙ ව අපපපී ෙ ව ථ්ධ්අ ෙ ව අථ්ධ්ී ෙ ව වනධෙථ්ධ්ීනාථ්ධ්ී
ෙ ව යේ පමණ ප ථතධත්ව වකථවනකථධ වෙද්ධ ද් තර්ාර්ත අ ගතධ ථමය්කථධ ථේදුද්ධෝවය ඒ
ථඅයලු ථතධත්වනට අර්රය ීයඅ කථඅයනු වවදතඅ. ම වණ පනඅ යේ වකථවනකථධ දුර්නධ වකථවප අ
ප නධ ෙු ු නේ ඔේ ු අර්රවය අ ප නධ ෙවෙ ය.
“න ්ම ආවසු්යො අත්ි - සතබ්සො ්ම න විජ්ජති
ස්දව ස්මිං ්ලො ස්මිං - නත්ි ්ම ප්ටිප්ුග්ග්ලො”3
යන ර්ාර්ාවයනුර් වේ අර්ගය දැකථධවිය යුතු ය. “මට ආාායය්ගවයකථධ නවත. මට
ථමානවයකථධ ද් නවත. වද්වියනධ ථ අත ව කථවය අ මට පරතඅවිපවද්ධවයකථධ ද් නවත” යනු
එ අ අර්ග යඅ.
“ප්ුසුසධමමසොරී”
“ප්ුසුසදම්ම සෝරතීති ප්ුසුසදමමසොරි” පුපවම ද්මය්යනධ ද්මනය කථට යුතු
පුපවමයනධ වමව යයඅ - ද්මනය - කථපයඅ - අකථධමෙයඅ. යන අර්ගවයනධ භ ාර්ය්ෙතුනධ
ෙ නධවථධ ප්ුසුසදමමසොරී ෙන වථධකථ. පුපවමද්මය්වය නේ වනා දැමුණ පු - ද්මනය කථටයුතු

1

අ:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 199

2

අ:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 209

3

ම:ෙ: අභ අථේවදාි කථර්ා 7
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තඅිශථනධ ෙ ව මනුමය් ෙ ව අමනුමය් ෙ ව පුපවමවය ය. පඅිශමිය. (“දැමිය යුතු
මාර්මුනධ ඇත ද් උතුේ ව යඅනධ පුපවමයනධ ම කථී .” මාර්මුනධ ද්මනය කථඅීකම කථෙප
අපවමවයකථධ ද් උනධෙ නධවථධ පඅිශමි ද්මනය කථපන වථධකථ.2
ඒ එවථධ මව යඅ :- උනධෙ නධවථධ විථඅනධ අපා නාර්පාජය, ්ූ්ලෝදර -ම්හෝදර
නාර්පාජවය වද්වද්නා ය. අග්ගිසිඛ-ධූමසිඛ නාර්පාජවය වද්වද්නා ය, ආරවොල
නාර්පාජය ධනප්ොල
ථධතඅය යන වේ ආදිය  තඅපශධචීන පුපවමවය ද්මනය කථපන ද්ධවද්
ය. විම නවතඅ වකථාටව ථපණ පවය අ ද්, ශීවය අ ද් පඅ අටුෙන ද්ධවද් ය. (වම අ අප්ලොල
නේ නාපජ අමෙත වෙවථයඅ. ්ූ්ලොදර - ම්හොදර වද්වද්නා නාදිය ෙ වෙවථතධ. අග්ගිසිඛධූමසිඛ වද්වද්න ව ළදිය ෙ වෙවථතධ යනු ථනධනයඅ2
එවථධ ම උනධෙ නධවථධ විථඅනධ සචන්
නඅර්ණ පධඨය, අමෙට්ඨ මානෙකථය,
්ප්ො ්ඛරසොතිඉ ්සෝ ද ්ඩඉ ූටදන්ත ෙරොහ්ම ්යෝ ය යනාදිය  මනුමය් පුපවමවය ද්,
ආලව ඉ සුචි්රොමඉ ඛර්රොම යකථධමවය ය, ස ්්දව් රජයඉ ෙ ෙරහ්මය යනාදිය  අමනුමය්
පුපවමවය ද් විචිතර ෙ විනයන උපායවයනධ ද්මනය කථපන ද්ධවද් ය. “අහං ්ඛො ් සි! 
ස ්්හන ප්ි වි්නමිඉ ඵරැ්සන ප්ි වි්නමිඉ ස ්හඵරැ්සන ප්ි වි්නමි”1 යනාදිය  ථතර
ඊට ථාෝකථයඅ. ‘වකථථඅ මම ථඅයුේ කථරමවයනධ ද්, පපවම කථරමවයනධ ද්, ථඅයුේ ෙ ද් පපවම ෙ
ද් කථරමවයනධ ද් ඔෙුනධ අකථධමෙමි’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
තෙද් උනධෙ නධවථධ අද්මිතයනධ මතු ද්මනය කථපන වථධකථධ වනාවෙතඅ. ද්මිතයනධ
ද් ද්මනය කථපන වථධකථ. විශුද්ධ ශීාදිය වයනධ යුකථධතයනට පරර්මෝය්ානාදිය ය වද්ොෙොපමිනධ
ද්, වථ ොනධ ආදීනධට මතු මතු මාර්ගපරතඅපො වද්ොෙොපමිනධ ද් අකථධමෙන වථධකථ.
“අනුත්ත්රො ප්ුසුසදමම සොරි”
අනුතධතපය, පුිශථද්ේමථාපිය යඅ යට අර්ග වද්කථකථධ ෙශවයනධ වර්නව විථධතප
කථළ . වේ පද් වද්කථඅනධ එකථ ම අර්ගය ද් දැකථධවිය වකථඅ ය. භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ
“අනුතධතප-පුපවථද්ේමථාපථී” ෙන වථධකථ. යනු ෙශවයනඅ. ථධතඅද්මය් ථාපථී ු ද්මනය
කථටයුතු ඇතුනධ එකථධ දිය ර්කථටම ර්ෙෙතඅ එයඅනධ ඒ ඇතධතු ඒ දිය ර්ටම ර්ෙතඅ. ඒ ථධතඅ ද්මය්
ථාපථී ු අනුතධතප වනා වෙතඅ. භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ එකථ පයය්ගඞ්කථවය අ උනධ
පුපවමයද්මය්වය යේ වථධ අට දිය ර්ට ම වනාවවර්මිනධ ර්ෙතධ ද් එවථධ ර්ෙෙන වථධකථ.
අකථධමෙන වථධකථ. එව යඅනධ උනධෙ නධවථධ අනුත්තර ප්ුරැසදමම සොරී ෙන වථධකථ.
“හත්ිදම් න භි ්ඛ්ව හත්ිදම්මො සොසු්තො එ ං එව තබයං ධොවති”2 යනාදිය  ථතරය

1

අ:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 262

2

ම: නඅ: ථළායතනෙ: 231

284

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

එයට ථාෝකථ යඅ. ‘ම වණ පනඅ ඇතුනධ ද්මනය කථපනධනා විථඅනධ වමව යන ද්
ථධතඅද්මය්යා එකථ දිය ශාෙකථට ම ර්ෙයඅ, යනු එ අ අර්ග යඅ. වම අ අට දිය ශා නේ අමධට
ථමාපධතතඅය. (“අට්ඨතබසො යනුර් නඅද්ශගන මාතර යඅ. වෞකථඅකථයනධ විථඅනධ අර්ත පෙග ෙ
නඅවපාෝ ථමාපතධතඅ දිය ර්ට ද්, නඅෙගාණ ප දිය ර්ට ද් දිය ෙන ව යඅනධ” යනු ථනධන යඅ. පයය්ගඞ්කථ
යනධවනනධ වම අ ඉිශයේ කථඅයන දැයඅ ද්ත යුතු.
“සත්ථො ්දවමනුස්සොන”
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ වද්විමිනඅථුනධට ශාථධතෘ ෙන වථධකථ. කථෙප අර්ගවයකථඅනධ
ශාථධතෘ ෙන වථධකථධ ද් දිය ට්ඨඨෝේමිකථ, ථේපපායඅකථ පපමත්ථ යන වේ තරඅවිෝ අර්ගවයනධ ථුර්ථු
පිශදිය  අනුශාථනා කථපනධනා යන අර්ගවයනධ දිය ට්ඨඨෝේමිකථ නේ වම වාවිනධ ෙන අර්ග ය.
ථේපපායඅකථ නේ පපවාවිනධ ෙන අර්ග ය. පපමත්ථ නේ නඅෙගාණ පය. උනධෙ නධවථධ වේ
තරඅවිෝ අර්ගවයනධ වය ර්ය් පිශදිය  වද්විමිනඅථුනධට අනුශාථනා කථපන වථධකථ. එව යඅනඅ
උනධෙ නධවථධ (සත්ථො ය2 ශාථධතෘය.
තෙද් ථත්ථා යන වේ පද්වයනධ ථාර්ගො කථඅයනු වව.. (“ථත්ථාොව ා යනු
ථත්ථා යනුවය අ ම අර්ග ප ළ කථපනු පඅණිථ කථී ‘අවත්ථන ථ ෙතධතතී තඅ ථවත්ථා’ අර්ගය
ා ථමර් පෙතධවනධ ථත්ථ නමි. ව ධ කථෙපයතධ දඩු මිළ වර්නව වෙණ ප ද් ේ පඅණිථ
වද්ශානධතපයට යන ජනථම යඅ. ‘හිතූප්්දසොතබ ව්සන ප්සුප්ෝලතබ්්ෙො සොසිත බ්ෙො
එතස්ස අත්ි ති සත්ථො සත්ථවෝහො’ තඅ අවතාපවද්ධශ ෙශවයනධ පෂා කථටයුතු අනුශාථනා
කථටයුතු වෙළඳ මි වම ට ඇතධනු යඅ ථත්ථා නේ වේ. ව ධ කථෙප යතධ ථාර්ගො ය යන
අර්ග යඅ. භ ර්ෙතුර් එදඳු ය යඅ ද්කථධෙනු පඅණිථ “සත්ථො භගවො සත්ථවෝහො” යඅ කථී ු යනු
ථනධන යඅ.2
‘යේ වථධ ථාර්ගො ථාවඥර්යනධ වාෞපකථානධතාපවයනධ, ෙය්ා කථානධතාපවයනධ,
ර්වඥභ අෂකථානධතාපවයනධ, නඅපවද්කථ කථානධතාපවයනධ එවතප කථපනධවනධ ද්, එවමනධ
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ථතධත්වයනධ ජාතඅකථානධතාපාදිය වයනධ එවතප කථපන වථධකථ. වෂධම
භ ූමි ථඛ්ය්ාත නඅෙගාණ පයට පමුණ පුෙන වථධකථ. එව යඅනධ උනධෙ නධවථධ ථත්ථා ය, වමය
නි්දගශ්යහි1 ආ පිශදිය  ද්කථධෙන දැයඅ ද්ත යුතු.
වද්විමිනඅථුනධට යයඅ කථීවයධ උතධකථෘමධට පිශචවේද් ෙශවයනඅ. භ ෙය් පුද්ධර්
ෙශවයනඅ. උනධෙ නධවථධ තඅිශථනධ ර්අය ථතධත්වයනධට ද් අනුශාථනා කථපනවථධකථධ ම ය.
තඅිශථනධ ර්අය ථතධත්වවය ද් උනධෙ නධවථධවර්ධ ෝමගය අථා උපනඅථධථය ථමපතධ වදව එයඅනධ

1

ම ා: නඅ: ථාිශපුතධත ථු: 335
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වද්ෙන වතෙන අතධදවේ අ මාර්ගඵල පරතඅාභ ය කථපතඅ. ම ්ඩු
නඅද්ශගන යඅ.

වද්ෙපුතරාදී ු එයට

භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ගග්ගරො නේ වපාකථුණ පු වතප ාේපා නර්පොථීනධට ෝමග
වද්ධශනා කථපන කථධ අ එකථධ මවි වයකථධ උනධෙ නධවථධවර්ධ ථධෙපවය අ නඅමිතධත ර්ර ණ පය
කථවරැ ථඅි වයධය. එකථධ ෙථුපධවකථධ වනා දැනව ද්ඬු වකථළෙප උවර්ධ අථ මත තදා එ අ
එධදව ථඅි වයධ ය. එයඅනධ මවි යා කථලුිශය වකථවළධ ෝමග ථධෙපවය අ ර්තධ පරථාද්වයනධ
තේතඅථා වද්ේවාෙ වොවාථධ වයාර්නධ පනධ විමවනකථ උපනධවනධ ය. වද්ෙඟනනධ
ද් වථකථධ පඅිශෙප විය. ව ධ තමා ථඅිශ ථේපතධ දැකථව “වකථා, මමතධ වම අ උපනධමි. කථෙප
කථමගයකථධ වකථවළේ දැ”යඅ දනධවනධ ඒ කථාපණ පය දැනව ථතුටු ෙව එවකථවණ ප අ ම විමානය
ා ථමඟ එ අ අෙුතධ දුර්නධ පා ෙවනධවද්ධ ය. දුර් ු වමවථධ විාාවළ ය.
“් ො ්ම වන්දති ප්ොදානි - ඉද්ධියො යසසයො ජලං
අභි ් න්්තන ව ්් න - සබ්ෙො ඔහොසයං තබසො”1
‘ථෘද්ධිවයනධ යථථඅනධ ථඅයලු දිය ර්ුනධ දදුළුෙමිනධ විශඅමධට ෙණ පගවයනධ යුකථධතෙව
කථෙවපකථධ වේ මාවර්ධ පා ෙඳිනධවනධ ද්’
එවිට මණ පධඩුකථ වද්ධෙපුතර වමවථධ කථඅය යඅ.
“ම ්ඩු් ොහං ප්ු්ර ආසිං - උ්ද්

වොසු ්ගෝ්රො

තව ධමමං සු ත්තස්ස - අවධි වචනඡප්ොල් ො”2
‘මම වපප ජය වර්ාර්පව වකථාටව ඇතඅ දිය ය මවි වයකථධ ෙව ථඅි වයමි ඔදවර්ධ දණ ප
අථතධ ම පථුපධවකථධ මා මවපවවයධ ය.’
උනධෙ නධවථධ ඔ ුට දණ ප ෙොළ වථධකථ. ථුොථද් ථකථධ පරාණීනධට ෝමගභ අථමය විය.
ඒ වද්ේපුතධ ද් වථ ොනධ ෙව ථඅනාථඅථී ර්අවයධ ය.
“ෙුද්්ධො”

1

වි: ෙ: ම ාපර් ෙ: 61

2

වි: ෙ: ම ාපර් ෙ: 61
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ද්ත යුතුය යන යවමකථධ ඇතධතනධ ඒ ථඅයධ අෙවද ෝ කථළ දවවිනධ භ ාර්ය්ෙතුනධ
ෙ නධවථධ විවමාෂානධතඅකථශාන ෙශවයනධ ෙුද්ධ නේ ෙන වථධකථ. (“ථඅයලු වකථවථුනධ
වකථවපනධ මුකථධත ෙන ව යඅනධ ප තධ මඟ විවමාෂ නම. විවමාෂාෙශාන වය අ උපද්නා
දවවිනධ ප තධ ඵලය විවමාෂානධත නම ප තධ ඵලය ද් කථ වය ය යුතු දවවිනධ ථේවනධ
ද්නධනා නුෙණ ප විවමාකථධ්නධතඅකථ ාණ ප නමි. ඒ නුෙණිනධ දුද්ධෝ නේ විය යන අර්ග යඅ”
යනු ථනධන යඅ2 ථේදුද්ධෝ - යන වද්පාද්යාවර්ධ අර්ග විවශධමය ථනධනවය අ වමවථධ ද්කථධෙතඅ.
‘සමෙුද්්ධො
යන
වමයඅනධ
ථඛවෂධපවයනුර්
විථධතපවයනුර්
ශාථධතෘ ුවර්ධ
ාතුථධථතය්ාෙවද ෝය උකථධත ය. ෙුද්්ධො යන වමයඅනධ ෙනා අ තද්නය්වඥ යයාවර්ධ
අෙවද ෝය උකථධත යඅ. පෙග ොනවයනධ ව ශාථධතෘ ුවර්ධ පරතඅවේෝ ශානානුභ ාෙය ද්ශගත
ය. පශධචිම පද්වයනධ වද්ධශනා ශානානුභ ාෙය ද්වඥශඅතය යඅ ෙෂය්මාන විවශධමය වද්ය්ාතඅත
වේ නු යඅ ද්ත යුතු යඅ.
තෙද් උනධෙ නධවථධ ාතුථධථතය්ය වතවේ ද් අෙවද ෝ කථළ වථධකථ. අනය්යනධට ද්
අෙවද ෝ කථපෙන වථධකථ. එව යඅනධ ද් උනධෙ නධවථධ ෙුද්ධ ය. “ඛුජ්ිතො සචන්ොනී ති
ෙුද්්ධො ්ෙෝධතො ප්ජොයො ති ෙුද්්ධො” යනාදීනධ නි්දගශ්යහි දඉ ප්ටිසමභිදා්යහි ද් ෙොළ
කථරමය වම අ ා විථධතප කථළ යුතු යඅ.
් නට්්ඨන ෙුද්්ධොඉ ඛුජ්ිතො සචන්ොනීති ෙුද්්ධො ්ෙෝධතො ප්ජොයොති
ෙුද්්ධො. සබ්ෙඤ්්ුතොය ෙුද්්ධොඉ සබ්ෙදස්සොවිතොය ෙුද්්ධොඉ අනඤ්්ඤ්්නයය්තොය
ෙුද්්ධොඉ වීස විතොය ෙුද්්ධො. ඛී ොසව සංඛෝතන ෙුද්්ධො. නිරිප්්ලප් සංඛෝතන
ෙුද්ධොඉ එ න්තවීතරෝගො ති ෙුද්්ධොඉ එ න්තවීත්දා්සො ති ෙුද්්ධොඉ
එ න්තවීත්මෝහො’ති ෙුද්්ධොඉ එ න්තනි ් ි්ලෝසො’ති ෙුද්්ධො. එ ොයනමග්ගං
ග්තො’ති ෙුද්්ධොඉ එ් ො අනුත්තරං අභිසම්ෙොධිංං අභිසමෙුද්්ධොති ෙුද්්ධොඉ අෙුද්ධි
විගතත්තො ෙුද්ධි ප්ටිලොෙො ෙුද්්ධොඉ ෙුද්්ධො’ති ්න’තං නොමං මොතරො තං න ප්ිතොරො
තංඉ න භොතරො
තංඉ න භගිනියො
තංඉ න මිත්තො මචන්්හි
තංඉ න
ාතිසෝලොහි්තහි
තංඉ න සම ෙරොහ්ම් හි
තංඉ න ්දවතොහි
තංඉ
වි්මො ්ඛන්ති ්මතං
ෙුද්්ධොනං
භගවන්තොනං
්ෙොධියො
මූ්ල
සහ
සබ්ෙඤ්්ුතා ස්ස ප්ටිලොභො සචනි ො ප්ඤ්්ඤ්ත්ති යතබදං ෙුද්්ධො ති”1
‘කථෙප අර්ගවයකථඅනධ දුද්ධෝ නේ වේ ද් ාතුථධථතය්ය තමනධ ම අෙවද ෝ කථ දවවිනධ,
අනය්යනධ අෙවද ෝ කථපෙ දවවිනධ, ථඅයධ ද්නධනා දවවිනධ, ථඅයධ ද්කථධනා දවවිනධ,
අවනකථකථු විථඅනධ අෙවද ෝ වනා කථපෙන ද් දවවිනධ, කථධවධශ නඅරාවයනධ පඅය දිය  දවවිනධ,
ආශරෙෂය කථළ දවවිනධ, කථධවධශ වධප නවතඅ දවවිනධ, ඒකථානධතවයනධ වීතපාර්,
වීතවද් ථ, වීතවම දවවිනධ, ඒකථානධත කථධවධශ දවවිනධ, ඒකථායන මාර්ගයට ර්අය දවවිනධ

1

ම ා: නඅ: ථාිශපුතධත ථු: 334
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ුවද්කථාෙ අනුතධතප ථමය්කථධ ථේවද ි අෙවද ෝ කථළ දවවිනධ, අදුද්ධි නවථ දවවිනධ,
දුද්ධි වද දවවිනධ දුද්ධෝ නේ වේ. උනධෙ නධවථධට දුද්ධෝ යන වේ නාමය මේපඅයනධ විථඅනධ
ථව ද්ප - ථව ද්ිශයනධ විථඅනධ මිතරාමාතය්යනධ විථඅනධ ථ වධ නපයනධ විථඅනධ ම ණ ප
දමුණ පනධ විථඅනධ වද්වියනධ විථඅනධ තදන ද්ධවද්ධ වනා වේ. ඒ දුද්ධෝ යන පරඥ පධතඅ නාමය
ෙනා අ උනධෙ නධවථධට වද මු ථෙනධ නවණ ප වබීම ථමඟ විවමාෂානධතඅකථ ෙශවයනධ
වදුවණ පධ ය යනු එ අ ථඛවෂපාර්ග යඅ.
“භගවො”
‘භගවත්’ යනු ර්ුණ පවයනධ විශඅමධට ෙ ථඅයලු ථතධත්වයනධට උතුේ ෙ වර්ෞපො ග ෙ
ඒ තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධට කථඅයයුතු වර්ෞපෙ නාමවයකථඅ.
කථීවයධ මව යඅ:“භගවොති ව්නං ්සට්ඨං - භගවොති ව්නමුත්තමං
ගරැගොරවයුත්්තො ්සො - භගවො ්තන වුචන්ති” යි.
“භගවත්” යන වේ නාමය වශරමධඨ නාමවයකථඅ. “භ ර්ෙතධ” යන වේ නාමය උතුේ
නාමවයකථඅ. ඒ තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ර්ුපව ය. වර්ෞපෙවයනධ යුකථධත ය. එ දවවිනධ
උනධෙ නධවථධ “භගවත්” යඅ කථඅයනු වව.. යනු එ අ අර්ග යඅ. “භගවත්” යන වමයඅනධ කථඅයනු
දනධවනධ වශරමධඨවයකථඅ. “භගවත්” යන වමයඅනධ කථඅයනු දනධවනධ උතධතමවයකථඅ. ඒ
තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ වශරමධඨය, උතධතම ය. වර්ෞපෙවයනධ යුකථධත ය. එ දවවිනධ
උනධෙ නධවථධ භගවත් යඅ කථඅයනු වව.. යන ෙශවයනධ ද් වම අ අර්ග දිය ය වකථඅය. එවිට
ොන ශ.ද්වයනධ අර්ගය කථඅයනු දන දෙ ද්ත යුතු යඅ.
නාම ෙනා අ . ආෙත්ිකථ නාම, 2. අඞ්ර්අකථ නාම, 3. වනමිතධතකථ නාම 4. අදිය චා
ථමුපධපනධන නාම ය යඅ ථඅේ ෙවද්පපවේ වේ. අිචා ථමුපධපනධන නාමයට යදිය චඡකථය යඅ
ද් ව කථවය අ ෙය්ෙ ාප කථපතධ.
. ර්ෙයාවර්ධ කථුඩා අෙථධර්ාෙ වර්නව “ෙථධථා” ය යඅ ද්, තපවණ ප අෙථධර්ාෙ වර්නව
“ද්ේමයා” යඅ ද්, ම ලු අෙථධර්ාෙ වර්නව ‘දීෙද්ගයා’යඅ ද් කථඅයනු වව.. වමවථධ ඒ ඒ
අෙථධර්ා ෙශවයනධ වර්නව තදනු දන නාම ආවත්ි නාම යඅ.
2. ද්ඩු ඇතධවතධ “ද්ණ පධි ” ය යඅ ද්, ඡතර ඇතධවතධ “ඡතධතී” ය යඅ ද්, ථඅ්ා ඇතධවතධ
“ථඅඛී” ය යඅ ද්, කථප ඇතධවතධ “කථීක” ය යඅ ද් කථඅයනු වව.. වමවථධ ඒ අඞ්ර් - රෙය් වර්න
ඒ ෙශවයනධ තදනු දන නාම ලිඞ්ගි නාම යඅ.
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3. තරඅවිද්ය්ා ඇතධවතධ “වතවිජ්ජ” යඅ ද් මට්ඨ අභ අශා ඇතධවතධ “මඩභ අඥ ” යඅ ද් කථඅයනු
වව.. වමවථධ ඒ ඒ නඅමිතධත ෙශවයනධ වර්නව තදනු දන නාම ්නමිත්ත නාම
යඅ.
4. ොනාර්ග වනා ථකථා ්රීෙෝගන, ෝනෙෝගන ආදිය  ෙශවයනධ තදනු දන නාම
අධිචන්සමුප්්ප්න්න යඅ.
වේ ථඅේ ෙවද්පපවේ නාම අතුවපනධ “භ ර්ෙතධ” යනු වනමිතධතකථ නාම යඅ. ඒ ෙනා අ
උනධෙ නධවථධට ම ාමායා වද්වී විථඅනධ ව ථුවොෙුනධ ම පජතුමනධ විථඅනධ ව අථ
ද් ථකථධ නප කථුයනධ විථඅනධ ව ශරකථර-ථනධතුථඅතාදිය  වද්වි වකථවනකථුනධ විථඅනධ ව තදන
ද්ධවද්ධ වනා වේ. ුවද්කථධ වනමිතධතකථ ෙශවයනධ වදුවණ පධ ය. කථීවයධ මව යඅ :
ෝමගවථනාපතීනධ විථඅනධ :
“භගවොති ්නතං නොමං මොතරො තං -්ප්-වි්මො ්ඛන්ති- ්මතං ෙුද්ධොනං
භගවන්තොනං ්ෙොධියොමූ්ල සහ සබ්ෙඤ්්ුතා ස්ස ප්ටිලොභො සචනි ො ප්ඤ්්ඤ්ත්ති
යතබදං භගවො”1 යඅ අර්ග වපප කථී වථධ යඅ.
වනමිතධතකථ නාම අතුවපනුර් වේ ර්ුණ ප වනමිතධත ය. ඒ ර්ුණ ප වේ ර්ාර්ාවයනධ
දැකථධවේ.
“භගී භජී භොගි විභත්තවො ඉති
අ ොසි භග්ගං’ති ගරිති භොගය්වො,
ෙහූහි ා්යහි සුභොවිතත්ත්තො
භවන්ත්ගො ්සො ගවො ති වුචන්ති.”
වථා ර්පව භ ර්ී ඉතඅ, භ ීව ඉතඅ, භ ාර්ී ඉතඅ, විභ තධතො ඉතඅ, භ ර්ධර්ඛ අකථාථඅ ඉතඅ,
භ ාර්ය්ො ඉතඅ, ද අ ාවය අ ථුභ ාවිතවතධතා ඉතඅ, භ ෙනධතවර්ා ඉතඅ “භ ර්ො” තඅ ෙුචාතඅ
යඅ ථේදන්ෝ කථපනු.
‘ඒ තුනධවා ර්ුපව ෙ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ ඓශධෙයය්ගාදිය  වභ ධද් ඇතඅ භ ර් ෝමග
ඇතධවතධ ය. යන අර්ගවයනධ ද්, පනධත වථධනාථනාදිය ය භ ජනය වකථවළධ ය යන අර්ගවයනධ
ද්, අර්ග-ෝමග-විමුකථධතඅ-පථ භ ාර් ඇතධවතධ යන අර්ගවයනධ ද්, වෞකථඅකථ ව වකථ තධතප ෝමග
විභ ාර් වකථවළධ ය යන අර්ගවයනධ ද්, කථාය භ ාෙනාදිය  අවනධකථ භ ාෙනා කථරමවයනධ ෙඩන
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ද් ථඅතධ ඇතධවතධ ය යන අර්ගවයනධ ද්, භ ෙවය අ අනධතයට ර්අවයධ ය යන අර්ගවයනධ ද්
භගවත් යඅ කථඅයනු වව. යනු එ අ අර්ග යඅ. වේ එකථධ එකථධ පාද්යාවර්ධ අර්ග නි්දගශ්යහි කථී
පිශදිය  ද්ත යුතු.
තෙ ද් භ ර්ො (භ ර්ෙතධ2 යනු වමවථධ ද් ෙණ පගනා කථපනු වව..
“භොගය්වො භග්ගවො යුත්්තො - භ්ගගි ් විහත්තවො,
භත්තවො වත්තගම්නො - භ්වසු භගවො ත්තො.”
. භ ාර්ය්ො 2. භ ර්ධර්ො 3. භ වර් අ යුවතධතා, 4. විභ තධතො 3. භ ූතධතො 6. භ වෙථු
ෙනධත ර්මවනා. තවතා වථා භ ර්ො යනු ථේදන්ෝ යඅ.
1. භොගය්වො ඉති භගවො - භ ාර්ය් ඇතධවතධ නු යඅ භ ර්ො (භ ර්ෙතධ2 නේ වේ. වම අ
භ ාර්ය් නේ වෞකථඅකථ ව වකථ තධතප ථවප නඅපද්ෙන ොන ශීාදිය  පාපමී භ ාෙයට පවමිණි
කථුථධ ය. (වම අ භ ාර්ය් නේ කථුශ ය. එ අ මාර්ග කථුශය වාවකථාතධතප ථු් නඅෙගතගකථ
ය. වථථු කථුශය වෞකථඅකථ ථු් නඅෙගතගකථ යඅ. වනාව ාතධ වථථු කථුශය ද් විෙවතගාපනඅශරය
ෙවයධ පයය්ගායවයනධ ව වකථ තධතප ථු් නඅෙතගකථ ද් වේ” යනු ථනධනයඅ2 ‘භ ාර්ය්ඛ අථධථ
අත්ි’ යන ොකථය්වය අ “භ ාර්ය්ො” යඅ විය යුතු තනධ අ නඅපවකථධත නයවයනධ ව ශ.ද්
ශාථධතර නයවයනධ “භ ර්ො” යඅ විය.
නඅපවකථධත නය නේ :“ව ගග්මො වග

විප්යය්ගයශ්්

ද්්වෞ ්ොප්්රෞ වග

වි ොර නෝශෞ,

ධෝතොස්තදථගොශ්යන ්යොගස්තුප්ය්්ත ප්ඤ්්්විධං නිරැ ්තම” යි
දැකථධෙුණ පු ප්ධාවිෝ නඅපවකථධත කථරමය යඅ.
ශ.ද් ශාථධතර නය නේ “ප්ෘ්්ොදරොදීන්නි ය්ථොප්තබ්්ටම” යන පාණිනීය ථතරවයනධ
කථඅයන ද් පිශදිය  ෙන ෙය්ාකථපණ ප නඅපාතන කථරමය යඅ. (පෘමතධ
උද්ප යනු යේ වථධ
නඅපවකථධත නයවයනධ ව ෙය්ාකථපණ ප නයවයනධ ව “පෘවමාද්ප”යඅ ථඅද්ධෝ ද් එවථධ ම
“භ ාර්ය්ො” යනු “භ ර්ො” යඅ ථඅද්ධෝය යඅ වථධ යඅ.2
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(2) භග්ගවො ඉති භගවො - ය නධවද්ධ නු යඅ භ ර්ො නේ වේ. කථුමකථධ ය නධවද්ධ නු යඅ ද්
කථධවධශ ශතථ ථරයනධ ය නධවද්ධ නු යඅ. කථධවධශ ෙනා අ එකථකථ - ද්ධවිකථාදිය 
ෙශවයනධ නානාවිෝ ය.
ඒකථකථ ෙශවයනධ - පාර්, වද් ථ, වම , නඅතය් මනථධකථාප, ථු් මනථධකථාප, ආතධම
මනථධකථාප.
ද්ධවිකථ ෙශවයනධ :- අ අිශකථ - අවනාතධතපධප, වකථර ෝ-උපනා , මකථධ්-පාථ,
ඉථධථා, මචඡිශය, මායා-ථාවඨයය්, ර්ේභ -ථාපේභ  මාන-අතඅමාන, මද්-පමාද්, තණ ප ාඅවිජ්ජා.
තරඅකථ ෙශවයනධ :- ව භ කථුශ ම - වද්ධෙමාකථුශ ම - වම ා කථුශමස කථාය
ර්ශධාිශත-ොර්ධ ර්ශධාිශත - මවනා ර්ශධාිශතස තෘමධණ පා ථඛකථධවධශ - ද්ෘමධි  ථඛකථධවධශ මානථඛකථධවධශස පාර්ම-ද්ධවේමම - වම මස පාර් විමම - වද්වමවිමම - වම විමමස
කථාම ථඛශා - භ ෙ ථඛශා - විභ ෙ ථඛශාස කථාම විතකථග - ෙය්ාපාද්විතකථග - වි අඛථාවිතකථගස
තෘමධණ පාපරප්ධා - ද්ෘමධි පරප්ධා - මානපරප්ධා.
ාතුමධකථ ෙශවයනධ :- නඅතය් ථඛශා - ථු් ථඛශා - ආතධමථඛශා - ශුභ  ථඛශා යන
ාතුවඥවිෝ විපීකතස කථාම-භ ෙ-දිය ට්ඨි-අවිජ්ජා යන ාතුපාශරෙස අභ අජ්ඣා-ෙය්ාපාද්ථී.දතපපාමාථ-ඉද්ථචාාභ අනඅවෙථ යන ාතුවඥ ර්රන්ර්ස කථාමාදිය  ාතුවපා ස කථාමාදිය 
ාතුවයගාද්ස ඡ්දාදිය  ථතප අර්තඅස චීෙපාදිය  ථඅේපථ පඅළඅදඳ ෙ ථතප තෘවමධණ පාතධපාද්ස කථාම දිය ට්ඨි-ථී.දත-අනධතොද් යන ථතප උපාොන.
ප්ධාකථ ෙශවයනධ :- දුද්ධෝ, ෝමග, ථඛ ශඅෂා පඅළඅදඳ ථවකථ ා ථ.පේථපවනධ
වකථවප අ කථඅපීේ ථඛ්ය්ාත පඛා වාවත ඛිස කථාමවය අ අවීතපාර්-කථායවය අ අවීතපාර්පපපවය අ අවීතපාර් - දඩපුපා කථා නඅදිය ථුෙ විඳීේ-වද්වි ථඅිශ පතා දඹථප විථීේ ථඛ්ය්ාත
පඛා විනඅදන්ෝස කථාමචඡ්දාදිය  පඛා නීෙපණ පස පපපාභ අනන්ද්නාදිය  පඛා අය නන්ද්න.
මට්ඨකථ ෙශවයනධ :- වකථර ෝ, මකථධ්-ඉථධථා-ථාවඨයය් පාපඅචඡතා ථන්දිය ට්ඨිපපාමාථ
යන මට්ඨ විොද් මස පපප තෘමධණ පාදිය  මට්ඨ තෘමධණ පා කථාය.
ථපධතකථ ෙශවයනධ :- කථාමපාර් - භ ෙපාර් - පි 
අවිජ්ජා යන ථපධත අනුථය

- මාන - දිය ට්ඨි-විචිකථඅචඡා -

අමධටකථ ෙශවයනධ මිත්ථාද්ෘමධි  ආදිය  අට්ඨඨ මිචඡතධත
නෙකථ ෙශවයනධ :- තණ පධ ා - පිශවයධථන - ාභ  විනඅචඡය - ඡන්ද්පාර් අජ්වඣාථාන - පිශර්ධර් - මචඡිශය - ආපකථධ්ාිකථපණ ප යන නෙ තෘමධණ පා මකථ
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ද්ශකථ ෙශවයනධ :- ද්ශ අකථුශ ස ද්ශ කථමගපර්.
ද්ධොමමධි කථ ෙශවයනධ - ද්ධොමධි  ද්ෘමධි 
අමධට ශත ෙශවයනධ - අමධට ශත තෘමධණ පා විාිශත
වේ ආදිය  ද්පර් පඅිශඩා , කථධවධශ ශත ථ ථරයනධ ය නධවද්ධ නු යඅ භ ර්ො නේ වේ
(“ඉතා දෙතධ නු ෙ ුණ පු දෙ ද්පර් නම. ඉතා දෙතධ ෙවයධ පිශො නමි” යනු ථනධන
යඅ.2
තෙද් ථවවකථවිනධ කථඅයතධ ව ාතධ කථධවධශ මාප, ථධකථන්ෝමාප අභ අථථධකථාප මාප,
වද්ධෙපුතර මාප, මෘතය්ු මාප යන පථධ මපවනධ ය නධවද්ධ නු යඅ භ ර්ො නේ වේ. භ ර්ධර්ො යඅ
කථඅය යුතු තනධ අ වපප කථී වථධ ම භ ර්ො යඅවිය. (“ථමුචවේද් පර ාණ ප ෙශවයනධ
ථෙගාකථාපවයනධ අපරෙෘතධත කථපණ පවයනධ කථධවධශ මාපයා ද්, ථමුද්ය පර ාණ ප පිශශා
ෙශවයනධ ථධකථන්ෝ මාපයා ද්, ථ ාය නෙකථය් කථපණ ප ෙශවයනධ - ථෙගර්ා අපරෙෘතධත
කථපණ ප ෙශවයනධ අභ අථථධකථපණ ප මාපයා ද් ද විෝමන විමයාතඅකථරමණ ප ෙශවයනධ වද්ධෙපුතර
මෘතය්ු මාපයනධ ද් භ ර්ධන වකථවළධ ය යනු අර්ග යඅ” යනධන ථනධන යඅ.2
කථීවයධ මව යඅ :“භග්ගරෝගො භග්ග්දා්සො - භග්ග්මෝහො අනොස්වො
භග්ගොස්ස ප්ොප් ො ධමමො - භගවො ්තන, ප්වුචන්ති”යි
‘යේ ව යකථඅනධ ඒ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ දුනධ පාර්-වද් ථ-වම ඇතඅ වථධකථධ ද්,
ආශරෙ නවතඅ වථධකථධ ද්, ථඅයලු පේ ය ඳැ පී වථධකථධ ද් එව යඅනධ භගවො යඅ කථඅයනු වව.’ යනු
අර්ග යඅ.
වමවථධ භ ාර්ය් ඇතධවතධ භ ර්ො භ ර්ධන කථධවධශ ඇතධවතධ භ ර්ො යඅ අර්ග වද්වකථනධ
ද්කථධෙන දිය . එයඅනධ “භ ාර්ය් ඇතධවතධ” භ ර්ො යනධවනනධ ශතපුණ පය්්රී ෂණ ප ෝප ෙ
උනධෙ නධවථධවර්ධ පපපකථාය ථේපතධතඅය ද්, “භ ර්ධන කථධවධශ ඇතධවතධ” භ ර්ො යනධවනනධ
ෝමගකථාය ථේපතධතඅය ද් ද්කථධෙන දැ යඅ ද්ත යුතු. එවථධම “භ ාර්ය් ඇතධවතධ භ ර්ො”යඅ
කථීවමනධ ථාමානය් වෞකථඅකථ ම ජනයා විථඅනධ දු ුමනධ කථපනු දන දෙ ද්, “භ ර්ධන
කථධවධශ ඇතධවතධ භ ර්ො” යඅ කථීවමනධ පීකෂකථ ව කථයා විථඅනධ දු ුමනධ කථපනු දන දෙ
ද් දැකථධෙුවණ පධ ය. තෙද් මු වපවද්නධ ෂතරඅයාදිය  ර්ෘ ථධර්යනධ විථඅනධ එළඹිය යුතු දෙ ද්,
වද්වෙනඅ වපවද්නධ තාපථාදිය  පරෙරජිතයනධ විථඅනධ එළඹිය යුතු දෙ ද්, මු වපවද්නධ එළඹි
ර්ෘ ථධර්යනධවර්ධ කථාය පීඩා ර්පව කථඅීකවම අ වපාව ාථතධ දෙ ද්, වද්වෙනඅ වපවද්නධ එළඹි
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පවවිද්ධද්නධවර්ධ චිතධතපීඩා ර්පව කථඅීකවම අ වපාව ාථතධ දෙ ද්, මු වපවද්නධ තමනධ කථපා
එළඹියනට වෞකථඅකථ ථවප දීවම අ ථමර්ග දෙ ද්, වද්වෙනඅ වපවද්නධ තමනධ කථපා
එළඹියනට ව වකථ තධතප ථවප දීවම අ ථමර්ග දෙ ද් දැකථධෙුවණ පධ ය.
භ්ගහි යුත්්තො ඉති භගවො - භ ර් ෝමගයනධවර්නධ යුකථධත ෙවයධ භ ර්ො (භ ර්ෙතධ2
නේ ෙනධවනධ ය. භ ර් ෝමග නේ භ ර් ශ.ද්වයනධ ොාය් ෙන (අ2 ඓශධායය්ග, (ආ2 ෝමග, (ඉ2
යශථධ, (ඊ2 ්රී, (උ2 කථාම, (ඌ2 පරයතධන යන මට්ඨ අර්ග යඅ. එව යඅනධ කථී .
“ඓශ්්යය්ගසය් සමගරසය් - ධමගසය් යශස: ශරිය:
ොමසය්ොථ ප්රයත්නසය් - ් ් ොං භග ඉති ස්මෘතො”යි
(අ2 උනධෙ නධවථධට ථධෙකථීය චිතධතවය අ පපම ඊශධෙපත්වය ඇතධවතධ යස (“තමා
ථඅතධ ු ෙශීභ ාෙයට පවමිණ පවීවමනධ පරතඅකථූ අපමුවණ ප අ අපරතඅකථු ථඛඥ අ ෙව වි පණ ප
ථඅද්ධිය ද් අිමධඨානාදිය  ථෘද්ධි විිය ද් චිතධත භ ාෙනාෙ වර්ධ ෙශීභ ාෙ පරාපධතීනධ ථඅද්ධ ෙන
දවවිනධ චිනතතශධෙයය්ග නේ ඟවනධ” යනු ථනධනයඅ2 වෞකථඅකථ ථේමත අණිම -  අම
ආදිය  ඓශධායය්ග ව ථෙගාකථාපවයනධ පිශපණ පග ෙව ඇතධවතධ ය. (“ආදිය  ශ.ද්වයනධ ම අම,
පතධතඅ, පාකථේම, ඊථතා, ෙථඅතා, යත්ථකථාමාෙථාථඅතා යන වේ ථවද්න ථඛර්ෘ ීතවය යඅ.
(ඉ අ කථායයාවර්ධ ආනුභ ාෙ කථඅීකම අණිම නේ වේ. (අණ පු නේ කථුඩා2  ු දෙ - ථව වධලු
දෙ  අම නේ වේ. ආකථාශවය අ පද්ථාර්මනාදීනධ ම තධත්වය ම අම නේ වේ. ඒ
ම අමවයනධ ඉමධට වද්ධශයට පරාපධතඅය පතධතඅ නමි. අිමධඨානාදිය  ෙශවයනධ ඊපධථඅත
නඅමධපාද්නය පාකථේම නමි. ෙථඟ දෙ - ඊශධෙපභ ාෙය ඊපධථඅත නමි. ථෘද්ධිභ ාෙය
ෙශීභ ාෙය ෙථඅතා නමි. අ ථඅනධ යනධන ුවර්ධ ව අවනකථධ කථඅථඅෙකථධ කථපනධන ුවර්ධ ව
යේකථඅථඅ තවවනකථ නඅමාෙට පවමිණීම යර්ාකථාමාෙථාථඅත නමි. කථුමාප පපපාදිය  ද්ශගනයයඅර්
කථඅයතධ. වේ අමධටවිෝ ෙ වෞකථඅකථ ථේමත ඓශධායය්ග භ ර්ෙතධ ු ථෘද්ධිවිෝ ශානවය අ
ඇතුළතධ ෙවයධ අනනය් ථාෝාපණ ප නු යඅ. ථ.ද කථාපපිශපපඛ’ අර්ග කථී ු” යනු ථනධනයඅ.2
ශාථනඅකථ ෙ ව දා අපකථ ෙ ව භ ර් ථඛ්ය්ාත ඓශධායය්ග ඇතධවතධ භගවො යඅ කථී නඅයා
යඅ.
(ආ2 ෝමග නේ ව වකථ තධතප ෝමග ය.
(ඉ2 යශථධ නේ විද්ය්ාමාන ෙ ම ර්ුණ පය කථපණ ප වකථාටව වදුණ පු තුනධ ව පතළ
- ඉතා පඅිශථඅර් කථීතගතඅ ය.
(ඊ2 ්රී නේ පපපකථාය ද්ශගනවය අ ෙය්ාපෘත ෙෙනධවර්ධ මනනුෙනධ පඅණ පවීවම අ ථමර්ග
ෙ ථෙගාකථාප පිශපණ පග ථඅයලු අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර් ර්ත වශාභ ා ය.
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(උ2 කථාම නේ ථඅතු පවතු ආතධම
එවථධ අභ ීමධට ථඅි  ථඛ්ය්ාත කථාම ය.

අත ව

පටුන වෙත

පප අත ව

ථඅයධ ථඅර්ෙන දවවිනධ

(ඌ2 පරයතධන නේ ථඅයලු ව කථයාවර්ධ වර්ෞපෙ වබීමට ව ධතු ෙ ථමය්කථධ
ෙය්ායාම ථඛ්ය්ාත උතධථා ය.
වම කථී භ ර් ෝමග ඇතධවතධ ව

භගවො යඅ.

විහත්තවො ඉති භගවො - වදදූ වථධකථධ නුයඅ භ ර්ො නේ වේ. කථුමකථධ වකථවථධ
වදදූවථධකථධ නු යඅ ද් ථඅයලු ෝමගයනධ කථුශ තරඅකථාදිය  - ර්කථාදිය  වභ ධද්වයනධ වදදූවථධකථධ නු යඅ,
කථුශාදිය  ෝමගයනධ ථධකථන්ෝ-ආයතන-ෝාතු-ථතය්-ඉන්රඅය-පි චාථමුපධපාොදිය  වභ ධද්වයනධ වදදූ
වථධකථධ නු යඅස ර්ශ්ායය්ග ථතය්ය පීඩන-ථඛ්ත-ථනධතාප-විපිශනාම යන අර්ග ෙශවයනධස
ථමුද්යායය්ග ථතය්ය ආයු න-නඅොන-ථඛවය ර් පළඅවද ෝ යන අර්ග ෙශවයනධ ද්,
නඅවපාෝායය්ග ථතය්ය නඅථධථපණ ප-විවේකථ-අථඛ්ත-අමත යන අර්ග ෙශවයනධ ද්ස
මාර්ගායය්ගථතය්ය නීයය්ාණිකථ-ව ධතු-ද්ථධථන-ආිපවතයය් යන අර්ග ෙශවයනධ ද්
වදදූවථධකථධ නුයඅ - වදො විෙෘත වකථාට ෙොළවථධකථධ නු යඅ භ ර්ො නේ වේ. විභ තධතො යඅ
කථඅය යුතු තනධ අ වපප වථධ භ ර්ො යඅ විය. (පීඩනාදිය  අර්ගයනධවර්ධ විථධතප මතු ඉන්රිය සතය්
නි්දගශ්යහි පරකථාශ වේ.2
3. භ තධතො ඉතඅ භ ර්ො - භ ජනය කථළ වථධකථධ නු යඅ භ ර්ො නේ වේ. කථුමකථධ
භ ජනය කථළ වථධකථධ නු යඅ දිය ෙය් වි පණ ප-දර ධමවි පණ ප ආයය්ගවි පණ ප යන තරඅවිෝ
වි පණ පයනධ භ ජනය කථළ වථධකථධ නු යඅස (දිය ෙය් වි පණ ප නේ ෝය්ානස දර ධමවි පණ ප නේ
නමතරී-කථපවණ පා-මුදිය තා-උවපධෂාස ආයය්ග වි පණ ප නේ ඵල-ථමාපතධතඅ2 කථාය විවේකථචිතධතවිවේකථ-උපිවිවේකථ යන තරඅවිෝ විවේකථවයනධ භ ජනය කථළ වථධකථධ නු යඅස (කථාමයනධ
වකථවපනධ වෙනධ ෙ කථාය ඇතඅ දෙ විථඅනධ ඒකථී භ ාෙය කථාය විවේකථ නමිස පරර්ම ෝය්ානාදිය 
ෙශවයනධ නීෙපණ පාදීනධ වකථවපනධ විවිකථධතචිතධත ඇතඅ දෙ චිතධත විවේකථ නමිස
ථධකථවන්ෝාපි ආදිය  උපිනධ වකථවපනධ වෙනධ ෙ ව යඅනධ උපි විවේකථ නේ නඅෙන
ථු්ධ්ත - අපධපණි අත-අනඅමිතධත යන තරඅවිෝ විවමාෂයනධ භ ජනය කථළවථධකථධ නු යඅ
අනය් ෙ ද් වෞකථඅකථ - ව වකථ තධතප උතධතිශ මනුමය් ෝමග ව භ ජනය කථළ වථධකථධ නු
යඅ. ද ු කථළ වථධකථධ නු යඅ භ ර්ො නේ වේ. “ තධතො”යඅ වියයුතු තනධ අ වපපප වථධ
භ ර්ො යඅ විය.
6. භ්වසු වන්තගම්නො ති භගවො - භ ෙතරවය අ ෙමාළ තෘමධණ පා වමනධ ඇතධවතධ
නු යඅ භ ර්ො නේ වේ. “වම නථධථ ්ථධථ මාා” යනු “වම්ා” ෙ වථධ වම ද් භ ර්ො
යඅ ෙවයධ ය.
අරහං යනොතබ ප්දයන්්ග් අථග විභොගය යි.
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වමවථධ වේ වේ කථාපණ පවයනධ ඒ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ද් අ ගතධ ය.
ථමය්කථධථේදුද්ධෝ ය, විද්ය්ාාපණ පථේපනධන ය, ථුර්ත ය, ව කථවිර් ය,
අනුතධතපපුපවමද්මය්ථාපි ය, වද්ේමිනඅථුනධට ශාථධතෘ ය, දුද්ධෝ ය, භ ර්ෙතධ ය යඅ දුද්ධෝ
ර්ුණ ප ථඅ අකථපතධ ම ඒ වය ර්ී ුවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ ද්ධවේමවයනධ වම වයනධ වනා
වපවළනධවනධ ය. දුර්ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ර්තධ ඔ ුවර්ධ ථඅත එ කථධ අ ථෘජු ෙව ම
පෙතධවනධ ය. පාර්ාදීනධ වපළුමකථධ නවතඅ දවවිනධ ඔ ුවර්ධ ථඅවත අ කථාමචඡ්දාදිය  නීෙපණ පවය
විමධකථේභ අත වෙතඅ. කථමගථධර්ානය අභ අමු් වීවමනධ ථඅත ථෘජු ෙ දවවිනධ විතකථග-විාාපවය
දුර් ර්ුණ පයට ම නවඹුපව ෙව ථඅි තඅ. එවථධ දුර් ර්ුණ ප විතකථගනය කථපතධ ම විාාපණ පය කථපතධ
ම උපාාප ෝය්ානය වර්නව වද්නව දෙතධ පරීතඅය උපද්වනධ ය. ථඅත පරීතඅමතධ දවවිනධ පරීතඅය
ආථනධන වකථාටව ඇතඅ පථධථද්ධිවයනධ කථාය චිතධත ද්පර් ථනධථඅවඳනධවනධ ය. ද්පර්
ථනධථඅඳීවමනධ කථායඅකථ ෙ ද්, නාතථඅකථ ෙ ද් ථුෙය උපද්වනධ ය. ථුඛිත වීවමනධ ථඅත දුද්ධෝ
ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව මව ථමාිමතධ ෙනධවනධ ය. වමවථධ පඅළඅවෙළඅනධ පවෙවතව එකථධ
ඇථඅධව අ ෝය්ානාඞ්ර් ප ළ ෙනධවනධ ය. (වේ අර්ගය ථනධනවය අ වමවථධ දැකථධවේ2 “යේ
ථමවයකථ දුර් ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ භ ාෙනා වතාවම මතු මතුවය අ වෙවථථධ
එළෙමිනධ පෙතී ද් එථමවය අ නීෙපණ පවය විකථධ්ේභ අත වෙතඅ. කථඅවථධ ු ථනධථඅවඳතධ.
ථද්ධෝාදිය  ඉඳුවප ථුවිථද් වෙතඅ. භ ාෙනා පරර්ුණ ප වීවමනධ විතකථධකථවිාාපවය ථාතඅථය ෙව
පටු ෙ කථෘතය් ඇතඅෙව පෙතධනා ු දෙතධ පරීතඅ උපද්ධදිය . පරීතඅ ආථනධන කථාපණ ප වකථාට ඇතඅ
පථධථද්ධි වතාවම ථවිවශධම ෙව පෙතධතඅ. පථධථද්ධෝකථාය ඇතධතා ට ථමාිය ආථනධන
කථාපණ පවකථාට ඇතඅ ථු්ය තප ෙව පෙතධතඅ. ථු්වයනධ අනුදරප අත චිතධතය් කථමට න
පඅ අටෙ යඅ. (වමවථධ අනුකථරමවයනධ ථු්භ ාර්වය අ විතකථගාදී ු මතුවය අ පටු - පටුතප
භ ාෙවයනධ පවෙවත භ ාෙනාෙවර්ධ මෝය්ම ශමර් පරතඅපතධතීනධ ඉඳුපනධවර්ධ පකථපථ භ ාෙවයනධ
ද් පටුතම ෙව එකථ වකථවණ ප අ ෝය්ානාඞ්ර්වය උපදිය තඅ ද්ත යුතුයඅ.2
දුද්ධෝ ර්ුණ ප අපමුණ පු වකථාටව ර්තධ වේ ෝය්ානය උපාාප පරාපධත ම වේ.
අපගනාපරාපධත වනා වේ. දුද්ධෝ ර්ුණ පයනධවර්ධ ර්වඹුපව දෙ ද්, නානාවිෝ ෙ දුද්ධෝර්ුණ ප ථඅ අ
කථඅීකවේ අද් ථධ ප ළ ෙන දෙ ද් එයට ව ධතු ෙශවයනධ ථවකථඅය යුතු.
(“ර්වඹුපව දිය වය අ ුණ පු නවෙකථධ වමනධ ර්වඹුපව දුර් ර්ුවණ ප අ අවඥපණ පා විථඅනධ පඅ අට
වනා වවදන දවවිනුර් වනාවයකථධ දුර්ර්ුණ ප ථඅ අකථපනුෙ ු එකථධ ර්ුණ පයකථධ ථඅ අ වකථාටව
අවනකථධ ර්ුණ පයකථධ ථඅ අ කථඅීකවම අ අභ අාම ඇතඅ ෙව ථඅි  ව යඅනුර් අවඥපණ පාෙට වනා
පවමිණ පව උපාාප පරාපධත ෝය්ාන වේ” යනු ථනධන යඅ.2
දුර් ර්ුණ ප ථඅ අ කථඅීකම නඅථා උපද්නා දවවිනධ වේ ෝය්ානය ෙුද්ධොනුස්මෘතිය යඅ
ෙය්ෙ ාප කථපනු වව..
ෙුද්ධොනුස්මෘති්යහි ආනිසංස
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වේ දුද්ධෝානුථධමෘතඅවය අ වයර්ණ පු වය ර්ාොප යා දුර්නධෙ නධවථධ වකථවප අ
වර්ෞපෙ ඇතධවතධ වේ. යටතධ පවෙතුේ ඇතධවතධ වේ. ශරද්ධෝාවයනධ ද්, ථධමෘතඅවයනධ ද්,
පරශාවයනධ ද්, පුණ පය්වයනධ ද් ම තධ දෙට පවමිණිවයධ වේ. නඅතප පරවමාද්ය්වයනධ ද්,
පුණ පය්වයනධ ද් ම තධ දෙට පවමිණිවයධ වේ. නඅතප - පරවම ද්ය්වයනධ ෙථනධවනධ වේ. කථුඩාම තධ ය ය ඉෙථනධවනධ වේ. ර්කථධ ඉෙථීමට ථමර්ග වේ. “දුර්නධ ා එකථධ ෙව ෙථමි” යන
අද් ථධ ඇතඅවයධ වේ. දුද්ධෝානුථධමෘතඅය පඳා ථඅි න ඔ ුවර්ධ ශීකපය පො නාතය්යකථධ වමනධ
පඅදිය ය යුතු වේ. ඔ ුවර්ධ ථඅත භ ූමියට නවමුවණ පධ වේ. පාපයකථධ කථපමි යඅ ථඅවතනධනා ා ම
දුර්නධ අභ අමු්වය අ ථඅි නා වථධ වපනී යන දවවිනධ පේ කථඅීකවම අ ජ්ජා-භ ය ඇතධවතධ
වේ. ඉදිය නධ මාර්ග-ඵල වනා ද්ධවද්ධ නේ එකථානධතවයනධ මපණිනධ මතු ථුර්තඅර්ාමී වේ.
“තස්මො භ්ව අප්්ප්මොදං - යිරොථ සු්මධ්සො
එවං මහොනුභොවොය - ෙුද්ධොනුස්සතියො සදා.”
‘එවථධ ව යඅනධ වමවථධ ම ානුභ ාෙ ඇතඅ දුද්ධෝානුථධමෘතඅය ථඳ ා නුෙණ පවතධවතධ
නඅතප අපරමාද්ය ෙඩනධවනධ ය.’
ෙුද්ධොනුස්මෘති භොවනො විධිය යි.
ධමගොනුස්මෘතිය
ෝමගානුථධමෘතඅය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ ප ථඅර්ත ෙව විවේකථ ෙව අඳැ වර්නව
“ස්වො ්ඛෝතො භගව්තො ධම්මො සන්තබට්ි් ො අ ොලි් ො එහිප්ස්සි් ො ඔප්නයි් ො
ප්චන්ත්තං ්වතබතබ්්ෙො විඤ්් හි”1 යඅ පයය්ගාපධතඅ ෝමගවය අ ද්, නෙවිෝ ව වකථ තධතප
ෝමගවය අ ද් ර්ුණ ප වමවන අ කථළ යුතු. (පයය්ගාපධතඅ ෝමග නේ තරඅපඅටකථ පාළඅ ය. නෙවිෝ
ව වකථ තධතප ෝමග නේ වථ ොනධ, ථකථෘොර්ාමි, අනාර්ාමි, අ ගතධ මාර්ග - ඵල ා නඅෙගාණ ප
යඅ.2 මිනධ “ස්වො ්ඛෝතො භගවතො ධම්මො” යන වපවද්නධ පයය්ගාපධතඅ ව වකථ තධතප යන
ද්ධවිවිෝ ෝමගයනධවර්ධ ද් “සන්තබට්ි් ො” ආදිය  වථථු වපවද්නධ ව වකථ තධතප ෝමගයනධවර්ධ ද්
ර්ුණ ප දැකථධවේ. (පයය්ගාය ෙශවයනධ පයය්ගාපධතඅ ර්ුණ ප ද් දැකථධවේ යයඅ කථඅයතධ.2
“ස්වො ්ඛෝතො භගවතො ධම්මො”
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ පයය්ගාපධතඅ ව වකථ තධතප ෝමග මනා වකථාටව
වද්ධශනා කථපන ද්ධවද්ධ ය. පයය්ගාපධතඅ ෝමගය ෙනා අ ආදිය  කථය්ාණ ප-මජ්වඣ කථය්ාණ පපිශාවය ථන කථය්ාණ ප දවවිනධ ද්, ථාත්ි ථෙය්්ධජන ථෙග ථේපණ පග පඅිශථඅර් දර ධමායය්ගාෙ
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

පරකථාශ ෙන දවවිනධ ද් ථධොකථධ්ාතය - මනා වකථාටව වද්ධශනා කථපන ද් ෙනවයඅ ද්ත යුතු.
ඒ එවථධ මව යඅ :- මනා වකථාටව වද්ධශනා කථපන ද් ෙනව යඅ :- දුර්නධ ෙොළ එකථ
ර්ාර්ාවෙකථුර් ශාථන ෝමගය ථමනධතභ ර දවවිනධ මු වපවද්නධ ආදිය  කථය්ාණ පය. වද්ෙවනඅ
වතෙවනඅ වපවද්නධ මවද්ධය්කථය්ාණ ප ය. අෙථනධ වපවද්නධ පිශවය ථාන කථය්ාණ ප යඅ. එවථධ
මව එකථානුථන්ිකථ ථතවයකථධ නඅොනවයනධ ආදිය  කථය්ාණ ප ය. නඅර්මනවයනධ පිශවය ථන
කථය්ාණ ප ය. වථථධථනධ මවද්ධය්කථය්ාණ ප යඅ. නානානුථන්ිකථ ථතරවයනධ පරර්ම
අනුථන්ිවයනධ ආදිය  කථය්ාණ ප ය. අෙථාන අනුථන්ිවයනධ පිශවයාථාන කථය්ාණ පය
වථථධවථනධ මවද්ධය් කථය්ාණ ප යඅ. වේ දැකථධෙුණ පු තරඅවිෝ කථය්ාණ පත්වය ථතරපඅටකථ ෙථවයනඅ.
ථතර විනය උභ ය පඅටකථ ෙශවයනධ වමවථධ ය :- ථතර විනය ෙනා අ ථනඅොන
ථඋතධපතධතඅකථ ෙශවයනධ ආදිය  කථය්ාණ ප ය. විවනය ජනයනධට අනුපපප දවවිනධ ා වද්ථනු
දන ශීාදිය  අර්ගය අවිපීකත දවවිනධ ා ව ධතු උො පණ ප ථ අත දවවිනධ ා මද්ධය් ෙශවයනධ
මවද්ධය්කථය්ාණ ප ය. අථනධනෙුනධට ශරද්ධාෙ උපද්ෙන දවවිනධ නඅර්මන ෙශවයනධ
පිශවය ථාන කථය්ාණ ප යඅ. (තරඅපඅටකථ ෙශවයනධ තරඅවිෝ කථය්ාණ පත්වය වමවථධ ය.2
ථඅයලු පයය්ගාපධතඅ ශාථනය එ අ අර්ගය ෙ ශී ෙශවයනධ ආදිය  කථය්ාණ ප ය. ථමර්විද්ශගනා-මාර්ග-ඵල ෙශවයනධ මවද්ධය් කථය්ාණ ප ය. නඅෙගාණ ප ෙශවයනධ පිශවයාථාන
කථය්ාණ ප යඅ. තෙද් ශී-ථමාි ෙශවයනධ ව ආදිය  කථය්ාණ ප ය. විද්ශගනා-මාර්ග ෙශවයනධ
මවද්ධය් කථය්ාණ ප ය. ඵල-නඅෙගාණ ප ෙශවයනධ පිශවයාථාන කථය්ාණ ප යඅ.
දුද්ධෝ ථුවදාිතාවයනධ ව ආදිය කථය්ාණ ප ය. (දුර්නධ ම ා නුෙණ ප ඇතඅ දවවිනධ
ෝමගය තතධ පරභ ෙ ව යඅනධ ආදිය  කථය්ාණ පය යඅ කථී වථධ යඅ2 ෝමග ථුෝමගතාවයනධ
මවෝය්කථය්ාණ ප ය. (ෝමග ථුෝමගතා නේ ථඛවකථධශයනධවර්ධ පර ාණ පත්වය ා ෙය්ෙොනයාවර්ධ
පිශපණ පගත්වය වර්නව වද්න දෙ යඅ.2 ථඛ ථතරතඅපතධතඅවයනධ පිශවය ථාන කථය්ාණ ප යඅ.
ෝමගය අථා ඒ පඅණිථ පඅළඅපද්නෙනධ විථඅනධ අෙවද ෝ කථටයුතු අභ අථේවද ිවයනධ
ව ආදිය කථය්ාණ ප ය. “වද ිය ෙනා අ අභ අථේවද ිය, පරවතය්කථවද ිය, ශරාෙකථ වද ිය
යඅ තරඅවිෝ වේ. වමයඅනධ පඅටතධ අනය්තා නඅෙගාණ පාිර්මයකථධ නවතඅ දවවිනධ එ අ ථඅයලු
ර්ුණ පවයනධ අර්ර දවවිනුර් වථථු වද ිද්වයට මු දවවිනුර් අභ අථේවද ිය ආදිය  කථය්ාණ පය
යඅ කථී ු” යනු ථනධනයඅ2 පරවතය්කථ වද ිවයනධ මද්ධවෝය්කථය්ාණ ප ය. ශරාෙකථ වද ිවයනධ
පිශවය ථාන කථය්ාණ ප යඅ. (ඒ වද ි වද්කථට ීන දවවිනුර් ශාථන ෝමග ශරාෙකථ වද ිය
අෙථනධ වකථාටව ඇතඅ දවවිනුර් ශරාෙකථ වද ිවයනධ පිශවයාථාන කථය්ාණ පය යඅ කථී වථධ
යඅ.2
ෝමගය වතවේ අථනු දනධවනධ නීෙපණ ප ර්පව කථඅීකවමනධ ශරෙණ පමාතරවයනුර්
කථය්ාණ ප ම වර්න වද්නධවනධ ය. එ දවවිනධ ආදිය කථය්ාණ ප ය. පඅළඅපදිය නු දනධවනධ - ථමර්
විද්ශගනා ථවප වර්නව දීවමනධ පරතඅපතධතඅවයනුර් කථය්ාණ ප ම වර්නව වද්නධවනධ ය. එ
දවවිනධ මජ්වඣකථය්ාණ ප ය. පඅළඅපද්නා ද්ධවද්ධ පරතඅපතධතඅ - ඵල නඅමි කථධ අ
Non-commertial Distribution
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මඩඞ්වර්ාවපෂා ෙශවයනධ ඉමධටාපේමනාදිය වය අ තාදිය  භ ාෙය වර්නව දීවමනධ පරතඅපතධතඅ
ඵලවයනුර් කථය්ාණ ප ම වර්නව වද්නධවනධ ය. එ දවවිනධ පිශවය ථාන කථය්ාණ ප යඅ.
්ම්ස් ධමගය ආතබ මධය්ොවශොන ලය්ො ෙැවින් ස්වො ්ඛොත යි.
ථාර්ග-ථදය්්ධජන-ථෙග ථේපණ පග පඅිශථඅර් දර ධමායය්ගාෙ පරකථාශ කථපන දවවිනධ
වකථවථධ ථධොකථධ්ාත ෙනධවනධ ද්
තරඅවිෝ කථය්ාණ ප ෝමග ෙොපන දුර් ු යේ ශාථන දර ධමායය්ගාෙකථධ - මාර්ග
දර ධමායය්ගාෙකථධ පරකථාශ වකථවපද්ධ ද්, නානා නවයනධ ද්කථධෙද්ධ ද්, ඒ උභ ය දර ධමායය්ගාෙ ම
තම තමාට වයවද්න වයවද්න පිශදිය  අර්ග ථේපතධතඅවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථාර්ග යස
්ය්්ධජන ථේපතධතඅවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථදය්්ධජන ය. ශාථන දර ධමායය්ගා නේ තරඅවිෝ
ශඅෂා ා ථඅයලු පාළඅ ෝමගය යඅ. මාර්ග දර ධමායය්ග නේ ථඅයලු ශඅෂාෙනධවර්ධ ථාපය ෙ
ශඅෂාතරය ථඞ්ර්ෘ ීත ආයය්ග මාර්ගය යඅ. වමයඅනධ තරඅවිෝ ශඅෂා ථඛ්ය්ාත ශාථන
දර ධමායය්ගාෙ ද්, මාර්ග දර ධමායය්ගාෙ ද් අර්ග ථේපතධතඅවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථාර්ග ය. පාළඅෝමග
ථඛ්ය්ාත ශාථන දර ධමායය්ගාෙ අර්ග ථේපතධතඅවයනධ ා ්ය්්ධජන ථේපතධතඅවයනධ ා
යුකථධත දවවිනධ ථාර්ග ද් ථදය්්ධජන වේ.
(ද්ධවිවිෝ දර ධමායය්ගාෙ ්නත්ති කථරමවයනුර් ථාර්ග - ථදය්්ධජන පිශදිය  ද්කථධෙතඅ2 ඒ
ද්ධවිවිෝ ථාථන - මාර්ග දර ධමායය්ගාෙ ෙනා අ ථඛකථාථන, පකථාථන, විෙපණ ප, විභ ජන,
උතධතානීකථපණ ප, ප්ධ්තධතඅ යන ථෙවද්පපවේ අර්ගවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථාර්ග ය. අකථධ්ප,
පද්, දය්්ධජන, ආකථාප, නඅපවතධතඅ, නඅද්ධවද්ධථ යන මඩ්විෝ ශ.ද් ථේපතධතඅවයනධ යුකථධත
දවවිනධ ථදය්්ධජන ය. (ථඛවෂපවයනධ අර්ගය වඟෙම සං ොසනය. පළමුවෙනධ අර්ගය
වඟවීම ප් ොසනය ථඛවෂධපවයනධ කථඅයන ද්ධද් විථධතප කථඅීකම විවර ය. පළමු කථඅයන
ද්ධද් නවෙත නවෙත වදො දැකථධවීම විභ ජනය. විෙපණ පය තෙද් පරකථට වකථාටව කථීම උත්තොනි
ර ය. විභ ජනය ද්ෘමධටානධත දැකථධවීවමනධ ඇථෙනධ ථඅත ථතුටු ෙන වථධ පරකථාපවයනධ
වඟවීම ප්ඤ්්ඤ්ත්තිය. වමයඅනධ ථඛකථාථන-පකථාථන වද්කථඅනධ උද්ධවද්ධථයද්, විෙපණ පවිභ ජන වද්කථඅනධ නඅද්ධවද්ධථය ද්, උතධතානීකථපණ ප-ප්ධ්තධතඅ වද්කථඅනධ පි නඅද්ධවද්ධථය ද්
ද්කථධෙන දිය . උද්ධවද්ධථය උර්ධ ි ත්ධු පුද්ධර්යනධ ථඳ ා ය. නඅද්ධවද්ධථය විපචිත්ධු
පුද්ධර්යනධ ථඳ ා ය. පි නඅද්ධවද්ධථය ව්යය් පුද්ධර්යනධ ථඳ ා යඅ.
අ ඛර නේ අකථුපව යඅ. “යා-ථා ආදිය  එකථධ අකථුපකථධ ඇතඅ පද් ද් අකථධ්ප ෙථවයනධ
ම වම අ ථකථනු වව.. එකථධ අකථුපකථධ ව විභ කථධතය්නතධෙව අර්ග පරකථාශ වකථවවඥ නේ ඒ
ප්ද යඅ. වද්ෙවනඅ මතවය අ අකථුපව වද්කථකථඅනධ ෙවි  ෙවයධ පද් යඅ. ෙය්ඤ්්ජන නේ පද් කථීපයකථධ
එකථධ වීවමනධ ථපවද්න ොකථය්යඅ. ොකථය් විභ ාර් කථඅීකම ආ ොර යඅ. “පකථාපවතා
ොකථය්විභ ාවර්ා ආකථාවපා” යනු එව යඅනධ කථී . නඅපවකථධතඅ නේ නඅෙගාන ය. “ඵුසතී’ති
ඵස්්සොඉ ්වදයතීති ්ව්දනො යනාදීනධ විර්ර දැකථධවීම නඅපවකථධතඅය යඅ වථධ යඅ. නඅෙගානය
තෙද් විථධතප කථඅීකම නඅවඥවද්ධශ යඅ. නිවග්න වීස්ත්රොප්්ද්ශොන්නි්දගශම” යඅ එව යඅනධ කථී ු.
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වේ වොවළාථධ ෙවද්පපවේ අර්ග-දය්්ධජනයනධවර්ධ විථධතප විභ ාර් ්නත්ති ලි ෝයහි
දනු.
එවථධ ම අර්ගර්ේභ ීපත්වවයනධ ා පරතඅවේෝ ර්ේභ අපත්වවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථාර්ග ය.
ෝමගර්ේභ ීපත්වවයනධ ා වද්ධශනාර්ේභ ීපත්වවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථදය්්ධජන ය. (“වම අ
අර්ග නේ වපළ අර්ග ය. පරතඅවේෝ නේ වපළ ා වපළ අර්ගයාවර්ධ යර්ාෙවද ෝය යඅ. ෝමග
නේ පාළඅ ය. වද්ධශනා නේ මනථඅනධ නඅශධාය කථළ වපළ වද්ථීම යඅ. යේ ව යකථඅනධ වේ
අර්ගාදී ු ශු ාදීනධ විථඅනධ ම ා ථාර්පය වථධ මන්ද්දුද්ධධීනධ විථඅනධ ර්පෙර්ා වය ද් - වනා
වය ය යුතු පඅ අට ඇතධතා ු ද්, එව යඅනධ ර්ේභ ීප නේ වෙතධ” යනු ථනධන යඅ.2
අත්ථපි ථේපො, පි භ ානපි ථේපො විමය දවවිනධ ථාර්ග ය. ෝේමපි ථේපො,
නඅපවතධතඅපි ථේපො විමය දවවිනධ ථදය්්ධජන යඅ. (“වම අ අර්ගවය අ පරවභ ධද් ර්ත ශානය
අත්ථපි ේභ අො නමි. අත්ථ, ෝේම, නඅපවතධතඅ, පි ථේභ අොෙනධ වකථවප අ පරවභ ධද්ර්ත ශානය
පි භ ාන පි ථේභ අො නමි. වේ පි භ ාන පි ථේභ අොෙ ද් අර්ග විමය ව යඅනධ
“අත්ථපි ථේභ අොවිථයවතා ථාත්ථඛ” ය ු. අර්ගථේපතධතඅය නවතව ාතධ පි භ ානපි ථේභ අොෙ
වනා ෙන දවවිනධ ෝමග නේ වපළ යස නඅපවතධතඅ නේ පාළඅපාද්යනධ නඅෝගාපණ පය වකථාටව
ොනය යඅ. එ අ පරවභ ධද්ර්තශානවය ෝමග-නඅපවකථධතඅ පරතඅථඛවිතධ නේ වෙතධ නු යඅ. “ෝේමනඅපවතධතඅ පි ථේභ අොවිථයවතා ථෙය්්ධජනා”යඅ කථී ු. දය්්ධජනථේපතධතඅයකථධ නවතව ාතධ
ෝේම නඅපවතධතඅ පි ථේභ අොෙනධ වනා ෙන දවවිනඅ” යනු ථනධන යඅ.2
පණ පධි තයනධ විථඅනධ ද්ත යුතු දවවිනධ පීකෂකථ ජනයාවර්ධ චිතධතපරථාද්ය එළො නු
යඅ ථාර්ග ය. ඇද් අය යුතු දවවිනධ වෞකථඅකථ ජනයාවර්ධ චිතධතපරථාද්ය එළො නු යඅ
සෙය්ඤ්්ජන යඅ.
ර්වඹුපව අද් ථධ ඇතඅ දවවිනධ ථාර්ග ය. වනා ර්වඹුපව පද් ඇතඅ දවවිනධ සෙය්ඤ්්ජන
යඅ.
ඌනය යඅ ඇතුළු කථළ යුතධතකථධ නවතඅ ෙව ථඅයධවනධ ථේපණ පග දවවිනධ සවගසමප්ූ ග
ය. අිකථය යඅ දව වප කථළ යුතධතකථධ නවතඅ ෙව ථඅයධ නඅවද්ගාශ දවවිනධ පඅිශථඅර් යඅ.
තෙ ද් ශීවිශුද්ධි ආදිය  ථමය්කථධ පරතඅපතධතඅවයනධ අිර්මය ෙය්කථධත ෙන දවවිනධ
ථාර්ග ය. පයය්ගාපධතඅවයනධ ආර්මය ෙය්කථධත ෙන දවවිනධ ථදය්්ධජන ය. ශීාදිය 
ප්ධාෝමගථධකථන්ෝවයනධ යුකථධත දවවිනධ ථෙගථේපණ පග ය. ද්ෘමධි  - මානාදිය  උපකථධවධශ නවතඅ
දවවිනධ ද්ස නඅෙනධ පඅණිථ පෙතධනා දවවිනධ ද්, ව කථවිමවය අ අවපධෂා නවතඅ දවවිනධ ද්
පඅිශථඅර් යඅ.
වමවථධ ථාර්ග, ථෙය්්ධජන, ථෙග ථේපණ පග, පඅිශථඅර් දර ධමායය්ගාෙ පරකථාශ කථපන
දවවිනධ ෝමගය ථධොකථධ්ාත ෙනධවනධ ය.

Non-commertial Distribution

299

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථධොකථධ්ාත යනධවන අ තෙ ද් අර්ග පෂවයකථධ වමවථධ ය.
දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ ෙොළ ෝමගයාවර්ධ අර්ග විපයය්ගාථවයකථධ කථඅථඅකථවකථුර් වනා
ෙනධවනධ ය. එ දවවිනධ “ථුට්ඨඨු අකථධ්ාත” වමානෙට ෙොවළධ ය යන අර්ගවයනධ ස්වො ්ඛොත
වේ.
ඒ එවථධ මව යඅ :අනය් තීර්ගකථයනධ වර්ධ ෝමග පඅළඅදඳ අර්ග විපයය්ගාථ වේ. ඔෙුනධ අනධතපායකථප යයඅ
කථී ෝමග අනධතපායකථප වනාවේ. නනයය්ගානඅකථ ය යඅ කථී ෝමග නනයය්ගාණිකථ වනා වේ.
එයඅනධ ඔෙුනධවර්ධ ෝමග ර්පකථධ්ාත ය. ථධොකථධ්ාත වනා වේ. දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ ෙොළ
ෝමගයාවර්ධ අර්ග එවථධ විපයය්ගාථ වනා වේ. අනධතපායකථපය යඅ ෙොළ ෝමග අනධතපායකථප ම
ය. නනයය්ගාණිකථය යඅ ෙොළ ෝමග නනයය්ගාණිකථ ම ය. එය කථඅථඅ කථවකථ වෙනථධ වනා
ෙනධවනධ යඅ.
්ම ැක ්වු් ් ප්යය්ගොප්්ති ධමගය ස්වො ්ඛොත ප්සුතබ යි.
ව වකථ තධතප ෝමග ෙනා අ නඅෙගාණ පයට අනුපපප ෙ පරතඅපතධතඅය ද්, පරතඅපතධතඅයට
අනුපපප ෙ නඅෙගාණ පය ද් ෙොළ දවවිනධ ථධොකථධ්ාත ය කථීවයධ මව යඅ :- සුප්ඤ්්ඤ්ත්තො ්ඛො
ප්න ්තන භගවතො සොව ොනං නිබ්ෙො ගොමිනි ප්ටිප්දාඉ සංසන්දති නිබ්ෙො ං ් ප්ටිප්දා
්ඉ ්සයය්ථොප්ි නොම ගං්ගොද ං යමු්නොද් න සංසන්දති ස්මතිඉ එව්මව
සුප්ඤ්්ඤ්ත්තො ්ඛො ප්න ්තන භගවතො සොව ොනං නිබ්ෙො ගොමිනී ප්ටිප්දා සංසන්දති
නිබ්ෙො ං් ප්ටිප්දා ්”යඅ ඒ භ ර්ෙතධ ු විථඅනධ ශරාෙකථයනධට නඅෙගාණ පර්ාමී පරතඅපොෙ
මනාවකථාටව පණ පෙන ද්ධවද්ධ ය. නඅෙගාණ පය ද් පරතඅපොෙ ද් ථඛථන්ද්නය වේ. ථම වේ
වකථවථධ ද් ර්ඛර්ාජය ා යමුනා ජය ා ථඛථන්ද්නය ෙනධනාකථධ වමනඅ. ථම ෙනධනාකථධ
වමනඅ, යනු එ අ භ ාෙ යඅ. (වමයඅනධ මාර්ග ා නඅෙගාණ ප අවනය්ානය් අනුපපප දවවිනධ
ථධොකථධ්ාත දෙ වඟෙ . ඉකථධය තඅ තරඅවිෝ ව වකථ තධතප ෝමගයනධවර්ධ ථධොකථධ්ාත දෙ
ද්කථධෙතධ.2 ආයය්ගමාර්ග අනතද්වයයට වනා පවමිණ ප මෝය්ම පරතඅපො ෙවයධ ම මෝය්ම පරතඅපො
ය යඅ කථඅයන ද් දවවිනධ ථධොකථධ්ාත ය. ආයය්ගඵල ථඛථුනධ කථඅවථධ ඇතධවතධ ම ථඛථුනධ
වකථවථධ ඇතවයඅ කථඅයන ද් දවවිනධ ථධොකථධ්ාත ය. නඅෙගාණ පය ශාථධෙත-අමෘත-තරාණ ප
වණ පාදිය  ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ ම ශාථධෙත-තරාණ ප-වණ පය යඅ ෙොළ දවවිනධ ථධොකථධ්ාත යඅ.
වමයඅනධ ව වකථ තධතප ෝමග ථධොකථධ්ාත පිශදිය  දැකථධෙුවණ පධ යඅ.
“ථන්දිය ට්ඨිවකථා”
සන්තබට්ි් ො - යන වමයඅනධ කථඅථඅ තවවනකථ ආයය්ගමාර්ග ද් කථඅථඅ තවවනකථ
නෙව වකථ තධතප ෝමග ද් කථඅයනු වව.. ආයය්ගමාර්ග ථන්දිය ට්ඨිකථ ෙනධවනධ වමවථධ ය. ආයය්ග
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මාර්ග ථධෙකථීය ථනධතානවය අ පාර්ාදීනධ නවතඅ කථපන දවවිනධ තමා විථඅනධ ම දැකථධකථ යුතුය.
යන අර්ගවයනධ ථන්දිය ට්ඨිකථ ය.
ෙොවළධ මව යඅ :- “රත්්තො ්ඛො ෙරොහ්ම
රෝගන අභිභූ්තො ප්සුයොතබන්න
චිත්්තො අත්තවය්ොෙොධොය ප්ි ්්්තති. ප්රවය්ොෙොධොය ප්ි ්්්තති. උභයවය්ොෙොධොය ප්ි
්්්තතිඉ ්්තසි ංප්ි ුප ්ඛං ්දාමනස්සං ප්ටිසං්ව්දතිඉ රෝග ප්හී්
්නව
අත්තවය්ොෙොධොය ප්ි ්්්තතිඉ න ප්රඉ උභයවය්ොෙොධොය ප්ි ්්්තති. න ්්තසි ංප්ි
ුප ්ඛං ්දාමනස්සං ප්ටිසං්ව්දති එවංප්ි ්ඛො ෙරොහ්ම සන්තබට්ි් ො ධම්මො ්හොති”1
‘දරා ධමණ පය පාර්වයනධ පතධ ෙ පාර්වයනධ අභ අභ ූත ෙ පාර්වයනධ ෙළඳනා ද්ධො ෙ පුද්ධර්
තම ට ෙෝ පඅණිථ ද්, වමපමා ට ෙෝ පඅණිථ ද්, තමා වමපමා යන උභ යපෂයට ෙෝ
පඅණිථ ද් ථඅතනධවනධ ය. නාතථඅකථ ෙතධ ර්කථධ වොේනථධ විඳිනධවනධ ය. පාර්ය පර ීණ ප ෙ
කථධ අ තම ට ව වමපමා ට ව ඒ වද්පෂයටම ව ෙෝ පඅණිථ වනාථඅතනධවනධ
ය. නාතථඅකථ ෙතධ ර්කථධ වොේනථධ වනා විඳිනධවනධ ය. දරා ධමණ පය වමවථධ ව යඅනධ ෝමගය
ථන්දිය ට්ඨිකථ යඅ යනු එ අ අර්ග යඅ. වම අ ෝමග නේ මාර්ග ෝමග යඅ ද්ත යුතු ය.
නව විධ වූ ම ්ලෝ් ෝත්තර ධමග සන්තබට්ි

වන්්න් ්ම්ස් ය.

නෙ විෝ ව වකථ තධතප ෝමග යේ යේ වකථවනකථුනධ විථඅනධ අිර්ත නේ ඔෙුනධ
ඔෙුනධ විථඅනධ පපශරද්ධෝාවයනධ වනා වර්ාථධ පරතය්වෙෂාශානවයනධ තමා විථඅනධ ම දැකථධකථ
යුතු ය. එදවවිනධ ථන්දිය ට්ඨිකථ යඅ.
තෙ ද් පරශථධත ෙ ද්ෘමධි ය ථනධද්ෘමධි ය ථනධද්ෘමධි වයනධ දිය නනධවනධ ථඛනධද්ෘමධි කථ
ය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- ආයය්ගමාර්ග ථේපරයුකථධත ථනධද්ෘමධි වයනධ ද්, ආයය්ගඵල කථාපණ ප ෙ
ථනධද්ෘමධි වයනධ ද්, නඅෙගාණ පය විමය ෙ ථනධද්ෘමධි වයනධ ද් වකථවථුනධ දිය නනධවනධ ය. පි නධ
දිය නනධනා පට්ඨි ෙනධනා වථධ නෙවිෝ ව වකථ තධතප ෝමග ථනධද්ෘමධි වයනධ දිය නන ව යඅනධ
ථනධද්ෘමධි කථ වේ.
තෙ ද් ද්ෘමධට යනු - ද්ශගනය දැකථධ ම ය. ද්ෘමධටය ම ථඛද්ෘමධට - ථඛද්ශගනය
ථඛද්ෘමධටයට ව ෙතධ ථඛද්ශගනයට ථුර්ථු ථඛද්ෘමධි කථය. ව වකථ තධතප ෝමග ෙනා අ භ ාෙනා
පරතඅවේෝ ෙශවයනධ ද්, පරතය්ෂ පරතඅවේෝ ෙශවයනධ ද් ද්කථධනා දනධවනධ ම ථථප භ ය
නෙතධො යඅ. එව යඅනධ ෙථධතරයට ථුර්ථු ෙවයධ ොථධතරඅකථ ෙනධනා වථධ ථඛද්ෘමධටයට ථුර්ථු
ෙවයධ ථඛද්ෘමධි කථ වෙයඅ.
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“අ ොලි් ො”
කථධ වනාය ො විපාකථ වද්නධවනධ අකථාඅකථ ය. වමයඅනධ මාර්ග ම කථඅයනු දන දෙ
ද්ත යුතු.
එ අ විථධතපය වමවථධ ය :- තමාවර්ධ ඵල දීමට කථායකථධ නවතධවතධ අකථා ය.
අකථා ම අකථාඅකථ ය. වෞකථඅකථ කථුශ උපපජ්ජ ෙශවයනධ ව අපපාපිශය ෙශවයනධ
ව ඵල වද්යඅ. දිය ට්ඨඨෝේම ෙශවයනධ ඵල වද්නධවනධ තධ පථධ ද්ෙථධ, ථතධ ද්ෙථධ ඉකථධමව ම
ඵල වද්යඅ. ව වකථ තධතප කථුශ ෙනා අ එවථධ වනා ෙව අනතුපවෙව ම ඵල වද්යඅ. මාර්ග
චිතධතය ළඟට ම ඵල චිතධතය උපදිය නධවනධ ය.
තෙ ද් ඵල දීමට ර්ප කථා ඇතධවතධ කථාඅකථ ය. එනේ වෞකථඅකථ කථුථඅ. කථාඅකථ
වනා ෙනධවනධ ව ෙතධ ඵල දීමට ර්ප කථා නවතධවතධ අකථාඅකථ ය. මාර්ගයට අනතුපව ෙව
ම විපාකථ යඅ.
“එහිප්ස්සි් ො”
එෙු, දෙු යන වේ විියට ථුර්ථධවථධ එහිප්ස්සි ය. එ නේ නෙව වකථ තධතප
ෝමග යඅ. නෙව වකථ තධතප ෝමග ෙනා අ ඒකථානධතවයනධ විද්ය්ාමාන දවවිනධ ද්, පඅිශථඅර්
දවවිනධ ද් එවථධ කථීමට ථුර්ථු ය. කථඅථඅෙකථුර් නවතඅ අථධ මිට පනධපවෙනධ ඇතවයඅ ද්කථධො එෙු,
දෙු ය යඅ කථීමට නුථුර්ථු ය. එවථධ ම මළ ම ඇතඅ මිට කථඅථඅෙකථධ ඇත ද් ඇතධවතධ අථචියකථධ
දවවිනධ එෙු, දෙු යඅ කථීමට නුථුර්ථු ය, ෙථාීමට නේ ථුර්ථු ය. ව වකථ තධතප ෝමග
ෙනා අ ොකථුළු ප අත අ ථ පණ පගාන්රමණ පධඩය වථධ ඒකථානධතවයනධ විද්ය්ාමාන දවවිනධ
ද්, පඬුෙනධ පවථකථ ලූ වජාතඅපඛර්මණිය වථධ ඒකථානධතවයනධ පඅිශථඅර් දවවිනධ ද් එෙු දෙු
යයඅ කථීමට ථුර්ථු ය. එදවවිනධ ම ඒ “එහිප්ස්සි ” යඅ.
“ඕප්නයි් ො”
ථඅතධ අ උපනයනය කථළ යුතධවතධ - එළවිය යුතධවතධ - උපද්ො ර්ත යුතධවතධ
ඕපනයඅකථ ය. එනේ මාර්ග - ඵල යඅ.
එ අ විනඅශධාය වමවථධ ය:- උපනය නේ එළවීම ය. ර්අනඅර්තධ ථඅය ථළුෙ ව
අථ
ව වනා තකථා භ ාෙනා ෙශවයනධ ථධෙථනධතානවය අ උපනය කථළ යුතධවතධ ඔපනයඅකථ
ය. ඒ කථෙවවඥද් වථ ොනධ ආදිය  මාර්ග-ඵල ෝමග යඅ. නඅෙගාණ පය ෙනා අ තමාවර්ධ ථඅතඅනධ
උපනයයට-පරතය්ෂ කථඅීකේ ෙශවයනධ ඇීමට ථුර්ථු ය යන අර්ගවයනධ ඕපනයඅකථ වේ.
නවතව ාතධ නඅෙගාණ පයට පමුණ පුෙන ව යඅනධ මාර්ග ද් පරතය්ෂ කථටයුතු දෙට පමුණ පුෙන
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පටුන වෙත

ව යඅනධ ඵල ා නඅෙගාණ ප ද් උපවනයය් ය. උපවනයය් ම ඕපනයඅකථ ය. (වමයඅනධ නෙ
ව වකථ තධතප ම ඕපනයඅකථ පිශදිය  දැකථධෙ ු.2
“ප්චන්ත්තං ්වතබතබ්්ෙො විඤ්්

හි”

උර්ධ ි ත්ධු ඇදිය  ථඅයලු විඥ යනධ විථඅනධ තම තමා වකථවප අ ම ද්ත යුතු.
වකථවථධ ද්ත යුතු ද් මා විථඅනධ මාර්ග ෙඩන ද්ධවද්ධ ය. ඵල දන ද්ධවද්ධ ය. නඅෙගාණ ප
ථාතධෂාතධ කථපන ද්ධවද්ධ ය යඅ ද්ත යුතු.
ඒ එවථධ මව යඅ :- උපාෝය්ායයනධ මාර්ග ෙවඩ කථධ අ ශඅමය්යාවර්ධ වකථවථධ පර ීණ ප
වනා වේ. උපාෝය්යයනධවර්ධ ඵල ථමාපතධතඅවයනධ ශඅමය්යා ථුෙවථධ වනා ෙථයඅ.
උපාෝය්ායයනධ විථඅනධ ථාතධෂාතධ කථළ නඅෙගාණ පය ශඅමය්යා ථාතධෂාතධ කථපනධවනධ වනා
වෙයඅ. නෙ ව වකථ තධතප ෝමග ෙනා අ අනය්ය්නධවර්ධ අථ පවළඳි ආභ පණ ප වථධ දැකථධකථ වකථඅ
වනා වේ. නුෙණ ප ඇතධතනධ විථඅනධ තම තමා ථඅතධ අ ම ා ද්කථධකථ යුතු - විනධද්නය කථළ
යුතු.
වේ ෝමගය අඥ යනධට අවිමය ය. එතකථුර් ෙුෙ ද් ථධොකථධ්ාත ය. කථුමකථධ ව යඅනධ
ථධොකථධ්ාත ද් ථන්දිය ට්ඨිකථ ව යඅනධ ථධොකථධ්ාත ය. අකථාඅකථ ව යඅනධ ථන්දිය ට්ඨිකථ ය.
එ අපථධථඅකථ ව යඅනධ අකථාඅකථ ය. යවමකථධ එ අපථධථඅකථ නේ ඒ ඔපනයඅකථ යඅ. වමවථධ ෝමග
ර්ුණ ප ථඅ අකථපතධ ම ඒ වය ර්ී ුවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ ද්ධවේමවයනධ අභ අභ ූත වනා වේ. ඔ ුවර්ධ
ථඅත එකථධ අ ෝමගය අපමුණ පු වකථාටව ම ථෘජුත්වයට පවමිවණ පධ. එයඅනධ වපප කථී වථධ ම
නීෙපණ ප විමධකථේභ න වේ. ෝයානාඞ්ර් උපදී. ෝමගය පඅළඅදඳ ෙ ර්ුණ පර්රාමය ර්වඹුපව දවවිනධ
ද්, නානාවිෝ ර්ුණ ප ථඅවත අ නවවර්න දවවිනධ ද් අපගනාපරාපධත වනා වේ. උපාාාප පරාපධත
ම වේ. ඒ ෙ කථඅ ෝමග ර්ුණ ප ථඅ අ කථඅීකවමනධ උපනධ දවවිනධ ධමගොනුස්මෘතිය යන ථඛ්ය්ාෙට
පවමිවණ පධ.
ධමගොනුස්මෘති්යහි ආනිසංස
වේ ෝමගානුථධමෘතඅවය අ වයර්ණ පු වය ර්ී “වම දඳු ඕපනයඅකථ ෝමගයකථධ වද්ධශනා
කථපනධනා ෙ ද්, වම දඳු අඞ්ර්යනධවර්නධ යුකථධත ෙ ද්, ශාථධතෘෙපයකථු අතීතාඛශවය අ ද්
වනා ද්කථඅමි. දැනුර් වනා ද්කථඅමි. ඔෙුනධ ා ථමවයකථධ නවතව”යඅ ෝමග ර්ුණ ප ද්ශගනවයනධ ම
තතධ වද්ශකථ ෙ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ වකථවප අ වර්ෞපෙ ථ අත වේ. යටතධ පවෙතුේ ඇතධවතධ
වේ. ෝමගය වකථවප අ ර්පව දු ුමනධ කථපනධවනධ ශරද්ධෝාදිය වයනධ විපුත්වයට පවමිවණ පධ. පරඅතඅ
පරවම ද්ය් ද ු වකථාටව ඇතධවතධ වේ. භ ය වභ පෙ ඉෙථා ර්කථධ ඉෙථීවම අ ථමර්ග වේ.
ෝමගය ා එකථධෙව ෙථමි යඅ යන ථඅතධ ප ළ වේ. ෝමග ර්ුණ පානුථධමපණ පයට ථධර්ාන ෙ ඔ ුවර්ධ
ශීකපය ද් නාතය් ර්ෘ යකථධ වමනධ පජාභ ග වේ. නඅපවතධතප ෙ ෝමගාෙවද ෝයට ථඅතධ නවවේ.
ශඅෂා ෙය්තඅකථරමයට කථාපණ පයකථධ පවමිණිය ද් ෝමග ථුෝමගත්වය ථඅ අ වීවමනධ ෙ ා අිශ ඔතපධ
ප ළ වේ. ඉදිය නධ ව වකථ තධතප ර්ුණ ප වනා ද් ද් ථුර්තඅපපායන වේ.
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“තස්මො භ්ව අප්්ප්මොදං - යිරොථ සු්මධ්සො
එවං මහොනුභොවය - ධමමොනුස්සතියො සදා”
එ දවවිනධ නුෙණ පවතධවතධ වේ ථා ම ානුභ ාෙ ඇතඅ ධමගොනුස්මෘතිය ථඳ ා
ඒකථානධතවයනධ නඅතප අපරමාද් ෙඩනධවනධ ය.
ධමගොනුස්මෘති භොවනො විධිය යි.

සංඝොනුස්මෘතිය
සංඝොනුස්මෘතිය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ යට කථීවථධ ප ථඅර්ත ෙව විවේකථ
ෙව
අඳැ “සුප්ටිප්න්්නො භගව්තො සොව සඞ්්ඝොඉ උජුප්ටිප්න්්නො භගව්තො
සොව සඞ්්ඝොඉ ායප්ටිප්න්්නො භගව්තො සොව සඞ්්ඝොඉ සොමීචිප්ටිප්න්්නො
භගව්තො සොව සඞ්්ඝොඉ යතබදං ්ත්තොසු ප්ුසුසයුගොනි අට්ඨ ප්ුසුසප්ුග්ගලො එස භගව්තො
සොව සඞ්්ඝොඉ ආහු්න්යය්ොඉ ප්ොහු්නය්යොඉ ද ්ඛි් ්යය්ොඉ අඤ්්ජලි රණි්යොඉ
අනුත්තරං ප්ුඤ්්ඤ් ්්ඛත්තං ්ලො ස්ස”1 යඅ වමවථධ ආයය්ගථඛ යාවර්ධ ර්ුණ ප වමවන අ
කථළ යුතු යඅ.
“සුප්ටිප්න්්නො භගව්තො සොව සඞ්්ඝොඉ”
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධවර්ධ ශරාෙකථ ථඞ්ර් ථුපි පනධන ය. ථුපි පනධන නේ ථමය්කථධ
පරතඅපොෙට - අනඅෙතගතඅ පරතඅපොෙට - අනුවාම පරතඅපොෙට - අවිපවද්ධෝ පරතඅපොෙට ෝමගානුෝමග පරතඅපොෙට මනාෙ පඅළඅපනධවනධ ය. (ථමය්කථධ පරතඅපො නේ ය පතධ ආයය්ගමාර්ග
පරතඅපතධතඅය යඅ. ඒ ය පතධ - ආයය්ගමාර්ග පරතඅපතධතඅය පරතඅපෂ ෙ කථධවධශයනධ නවෙත වීක
වනා එන වථධ ර්පව කථපන දවවිනධ අනඅෙතගතඅපරතඅපො නේ වේ. අෙවද ෝ කථවරැ ර්ත යුතු
ෙ නඅෙගාණ පයට ඒකථානධතවයනධ අනුවාේ ෙන දවවිනධ අනුව ම පරතඅපො නේ වේ.
අනුව ම දවවිනධ ම විපවද්ධෝ වනා ෙන දවවිනධ අවිපවද්ධෝ පරතඅපො නේ වේ. නඅෙගාණ ප
ෝමගයට අනුපපප ථධෙභ ාෙ පරතඅපතධතඅ දවවිනධ ෝමගානුෝමග පරතඅපො නේ වේ. වමවථධ ථමය්කථධ
පරතඅපතධතඅයට පඅළඅපනධ දවවිනධ ශරාෙකථ ථඛ
ථුපරතඅපනධන යඅ. ශරාෙකථවය නේ
භ ාර්ය්ෙතුනධවර්ධ අෙොද් අනුශාථනා ථකථථා අථනධවන ය. (කථළ ෙපද් දැකථව කථපන ෝමග
වද්ධශනා අෙොද් ය. කථළ ෙපද් වනා දැකථ ආදිය වය අ ම කථපන ෝමග වද්ධශනා අනුශාථන යඅ.
කථළ ෙපද් දැකථව ව ආදිය වය අ කථපන ෝමග වද්ධශනා අෙොද් ය. පථු පථු ෙව කථපන ෝමග
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පටුන වෙත

වද්ධශනා අනුශාථන යඅ. ඒ අෙොද් අනුශාථනා පිශදිය  පඅළඅපවදීවමනධ කථායය්ගය ථඅර්ෙන
දවවිනධ ආයය්ග භ ාෙයට පමුණ පුෙන ඇථීම ථකථථා ඇථීම යඅ. වමයඅනධ ආයය්ගවය ම
නඅමධපයය්ගායවයනධ ශරාෙකථවය වෙතඅ යඅ ද්ත යුතු යඅ.2 ශරාෙකථයනධවර්ධ ථඛ - ථම ශරාෙකථ
ථඛ ය ආයය්ග ථී ථමානත්වවයනධ ා ආයය්ග ද්ෘමධි  ථමානත්වවයනධ ථම භ ාෙයට
පවමිණි පඅිශථ වමයඅනධ කථඅයනු වව..
“උජුප්ටිප්න්්නො භගව්තො සොව සං්ඝො”
“ායප්ටිප්න්්නො භගව්තො සොව සං්ඝො”
“සොමීචිප්ටිප්න්්නො භගව්තො සොව සං්ඝො”
‘භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ශරාෙකථ ථඛ
‘භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ශරාෙකථ ථඛ
‘භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ශරාෙකථ ථඛ

උජුපි පනධන ය’
ායපි පනධන ය’
ථාමීචිපි පනධන ය’

ඒ ථමය්කථධ පරතඅපොෙ ථෘජු ය, වර්ාමතර ෙඛකථ වථධ ව ෙඛකථ නවතඅ දවවිනධ අෙඛකථ
ය. ාන්ර ෙඛකථ වථධ ෙඛකථ නවතඅ දවවිනධ අකථුි  ය. නර්ුධ අර් ෙඛකථ වථධ ෙඛකථ නවතඅ
දවවිනධ අජිමභ  ය. එ දඳු ථෘජු - අෙඛකථ - අකථුි  - අජිේභ  පරතඅපොෙට පඅළඅපනධවනධ
උජුප්ටිප්න්න ය.
ඒ ථමය්කථධ පරතඅපොෙ ාය ය. ාය නේ ආයය්ග ෙ - නඅවඥවද් ම උපාය යඅ. ඒ
ථමය්කථධපරතඅපො ථඛ්ය්ාත ආයය්ග ෙ නඅවඥවද් ම උපායයට පඅළඅපනධවනධ ායපි පනධන ය.
(“අපණ පධණ පකථ භ ාවෙන ායමිතඅ නඅ.දාණ පඛ තඛ ො ායතඅ පි විජ්ඣඅ වතනා තඅ ාවයා”
අවිපවද්ධෝ දවවිනධ ාය යනු නඅෙගාණ පය ය. ඒ නඅෙගාණ පය යමකථඅනධ පරතඅවේෝ කථපනු වව.
ද් එය ව ායය යඅ එනේ ථමය්කථධ පරතඅපොෙ යඅ. ආයය්ග මාර්ගය යඅ වථධ යඅ.2
ඒ ථමය්කථධ පරතඅපොෙ ථාමීචි ය. ථාමීචි නේ ථථප ර්කථඅනධ දව වපීමට ථමර්ග ය.
ථාමීචි ථඛ්ය්ාත ථථප ර්කථඅනධ දව වපීමට ථමවඥර් පරතඅපොෙට පඅළඅපනධවනධ
සොමීචිප්ටිප්න්න ය.
වේ දැකථධෙුණ පු අර්ග ෙශවයනධ මාර්ගථධර්වය ම ථුපි පනධන ය. ඵලථධර්ාවය ෙනා අ
ඒ ථමය්කථධ පරතඅපතධතඅවයනධ වදර්ත යුතධත වදවර්තධ දවවිනධ අතීත පරතඅපොෙ වර්නව
ථුපි පනධනය යඅ ද්ත යුතු.
“වමවථධ ආදිය  පද්යට අර්ග නඅවද්ගශ භ ාෙවයනධ වථථුපද්යනධ වර්ධ ද් අර්ග කථඅයා ඉකථධය තඅ
ථතප පද්යනධවර්ධ අමිශර ෙ අර්ග ද්කථධෙතඅ.”
ස්වො ්ඛොත ෝමග විනයවය අ අනුශාථනා පිශදිය  පඅළඅපනධ දවවිනධ ද්, අවිපවද්ධෝ
පරතඅපොෙට පඅළඅපනධ දවවිනධ සුප්ටිප්න්න ය. උභ යානධතයට වනා වර්ාථධ මෝය්ම පරතඅපොෙට
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පඅළඅපනධ දවවිනධ ද්, කථය-ොන-ථඅත යන තනධ අ ඇද්-කථුද් ර්පව කථඅීකම පඅණිථ පඅළඅපනධ දවවිනධ
ද් උජුප්ටිප්න්න ය. ාය නේ නඅෙගාණ පය යඅ. ඒ ාය පඅණිථ පඅළඅපනධ දවවිනධ ායප්ටිප්න්න
ය. යේ පිශදිය  පඅළඅපනධ වකථවනකථධ අනුනධ විථඅනධ කථපනු දන උපථධර්ානාදිය  ථාමීචියට ථුර්ථු
වෙද්ධ ද් එවථධ පඅළඅපනධ දවවිනධ සොමීචිප්ටිප්න්න යඅ.
“යතබදං ්ත්තොසු ප්ුසුසයුගොනි අට්ඨප්ුසුසප්ුග්ගලො එස භගව්තො සොව සං්ඝොඉ
ආහු්න්යය්ොඉ ප්ොහු්නයය්ොඉ ද ්ඛි් ්යය්ොඉ අඤ්්ජලි රණි්යොඉ අනුත්තරං
ප්ුඤ්්ඤ් ්්ඛත්තං ්ලො ස්ස.”
‘යේ වේ පුිශථ යුර් ථතවපකථධ වේ ද් පුපවම පුද්ධර්වය අටවද්වනකථධ වෙද්ධ ද්,
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ වේ ශරාෙකථ ථඛ ආ ුවනයය් ය, පා ුවනයය් ය, ද්කථධඛිවණ පයය්
ය, අ්ධජඅකථපනීය ය. ව කථයාවර්ධ නඅපවතධතප පුණ පයවෂතර යඅ.
පුිශථ යුර් ථතප නේ - වථාතාපතධතඅ මාර්ගථධර්-ඵලථධර් එකථධ පුිශථ යුර්වයකථ
ථකථෘොර්ාමි මාර්ගථධර්-ඵලථධර් එකථධ පුිශථ යුර්වයකථ අනාර්ාමි මාර්ගථධර්-ඵලථධර් එකථධ පුිශථ
යුර්වයකථ. අ ගතධ මාර්ගථධර් ඵලථධර් එකථධ පුිශථ යුර්වයකථඅ.
පුපවම පුද්ධර්වය අටවද්න නේ වතවධ ථතප යුර් වෙනධ වෙනධ ෙවෙ යඅ.
පුපවමයනුර් පුද්ධර්යනුර් ඒකථාර්ග යඅ. වේවනයය් ෙශවයනධ වමවථධ එකථධ වකථාටව ෙොපන
දී.
යුර් ෙශවයනධ ථතවපකථධ ද්, පුද්ධර් ෙශවයනධ අවටකථධ ද් ෙ වේ භ ාර්ය්ෙතුනධවර්ධ
ශරාෙකථ ථඛ ආහු්නයය් ය. ආ ුන යනු වර්නෙුතධ දිය ය යුතධත ය. ර්ිශනධ ව වර්නෙුතධ
ථඅධෙතුනධ වකථවප අ දිය ය යුතු ථඅේපථ ආ ුනය යඅ කථී වථධ යඅ. ඒ ආ ුනයට ථුර්ථධවථධ
ආහු් යය් ය. පඅළඅර්වනධෙෙනයට ම තධ ඵල ථඅද්ධෝ කථපන දවවිනඅ. තෙද් ර්ප ථඅටව ව
අෙුතධ ථඅයලු ෙථධතුෙ යේ තවවනකථ ව ම කථළ යුතු ද් - පඅදිය ය යුතු ද්, ඒ ආභ ෙනීය ය.
ශකථරාදීනධ විථඅනධ පො ව ම කථළ යුතු. පඅදිය ය යුතු ොනයට ථුර්ථු ෙවයධ ව ආ ෙනීය ය.
දරා ධමණ පයනධවර්ධ ආ ෙනීය නේ ෙ ර්අනධන ව ම කථපන ද්ධවද්ධ ම තධ ඵල වද්නධවනධ යයඅ
ඔේ ු විශධොථ කථපතඅ. එවථධ ම ථඛ යා ද් පුද්න ද්ධවද්ධ ම තධ ඵල වද්නධවනධ ය. ෙොවළධ
මව යඅ.
“්යො ්් වස්සසතං ජන්තු - අග්ගිං ප්සුව්ර ව්න
එ ං ් භොවිතත්තොනං - මුහුත්තමයි ප්ූජ්ය
සො ්යව ප්ූජනො ්ස්යය්ො - යං ්් වස්සසතං හුතං”1
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‘යේ මනුමය්වයකථධ ශත ෙමගයකථධ මුළුධව අ ෙධ අ ෙථමිනධ ර්අනඅ වද්වියා පුද්නධවනධ
ද්, යේ මනුමය්වයකථධ එකථ වමාව ාතකථුර් භ ාවිතාතධමයනධ පුද්නධවනධ ද් අප ශත ෙමග පජාෙට
ෙඩා වේ මු ුතග පජාෙ වශරමධඨ ය’ යනු අර්ග යඅ.
ථෙගාථධතඅොදිය  නඅකථායඅකථවය ආභ ෙනීය යනු ආ ුවනයය් වී යයඅ කථඅයතඅ. ෙය්්ධජන
ෙශවයනධ එ අ මඳ වෙනවථකථධ ඇත ද් අර්ග ෙශවයනධ ථමාන යඅ.
“ප්ොහු්නයය්ො”
පා ුන නේ දිය ශානුදිය ශාවයනධ පවමිවණ පන පරඅය මනාප ශාතඅ මිතරයනධ උවද්ථා
වර්ෞපෙවයනධ පඅළඅවයළ කථළ ආර්නධතුකථ වභ  ජනය යඅ. එය ඔෙුනධට වනා දී පො ථඛ යාට
දිය ය යුතු ය. ථඛ යාම එය පඅළඅර්නධනට ථුර්ථු ය. ථඛ යා දඳු පා ුතකථයනධ නවතඅ දවවිනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:- ථඛ යා ෙනා අ එකථධ දුද්ධෝානධතපයකථධ ඉකථධ මව ර්අය කථධ අම,
අථඛ්ය් ර්ණ පනධ කථධප ඉකථධම ර්අය කථධ අ ම දැකථව ර්නධනට වව.. වථථු පා ුනකථවය
මුළු ො දැකථධකථ වකථඅ ය. එවථධ ම ථඛ යා පරතඅපෂයනධ විථඅනධ අථේමිශර ය. පරඅය මනාප
දවේ ෙඩන ශීාදිය  ෝමගවයනධ ථමනධවිත ය. වමවථධ පා ුනය වද්නධනට ථුර්ථු ය, පා ුනය
පඅළඅර්නධනට ථුර්ථු ය. යන අර්ගවයනධ ථඛ යා ප්ොහු්නයය් වේ. (“ශාතඅ මිතරවය
විපරොථයට ර්අයා ුද් වනාවද කථකථඅනධ ම එතඅ. ඔෙුනධ වකථවප අ පරඅය මනාප දෙ ද්
අනෙථධිත ය. ආයය්ග ථඛ යා වකථවප අ ෙනා අ වනා එවථධ නු යඅ. ථඛ වතවේ
පා ුවනයය් නේ වේ” යනු අභ අපරාය යඅ.
ඇතවේ ු “පා ුවනවයය්ා” යනු පාභ ෙනීවයා” යඅ කථඅයතඅ. ථඅයධට පළමු ෙව
වර්න ෙුතධ ව ම කථළ යුතු ය, පඅදිය ය යුතු ය. යනු එ අ අර්ග යඅ. ථඛ යා පෙගකථාපයට
ථුර්ථධවථධ ය. ථෙගපරකථාපවයනධ ව පඅදිය ය යුතධවතධ පාභ ෙනීය ය. (මු තනධ අ ප කථාපය
ආදිය  කථමාර්ග ය වද්ෙන තනධ අ පරකථාපාර්ග යඅ2 ප්ොහු්න්යය්ො යනුර් ඒ අර්ගවයනධ කථඅයනු
වව..
“ද ්ඛි් ්යය්ො”
ද්කථධඛිණ පා නේ පපවාෙ ථුෙ තකථා දිය ය යුතු ොනය යඅ. ද්කථධඛිණ පාෙට ථුර්ථු ෙවයධ
ව ද්කථධඛිණ පාෙට අත ෙවයධ ව ද්කථධඛිවණ පයය් ය. ථඛ යා ෙනා අ ම තධ ඵල කථඅීකේ
ෙශවයනධ ද්ෂඅණ පාෙ පඅිශථඅර් කථපනධවනධ යඅ.
“අඤ්්ජලි රණී්යො”
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වොව ාතධ මුර්වණ ප අ තදා ථඅයලු ව කථයා විථඅනධ කථපනු දන අ්ධජ කථමගයට
ථුර්ථු ෙවයධ අ්ධජඅකථපණීය යඅ.
“අනුත්තරං ප්ුඤ්්ඤ් ්්ඛත්තං ්ලො ස්ස”
ව කථයාවර්ධ නඅපවතධතප පඅනධ වකථත ය. අථද්ෘශ ෙ පඅනධ ප වද්න ථධර්ානය යඅ
වථධ යඅ. පජ්ජුපවෙනධවර්ධ ව ඇමතඅයනධවර්ධ ව
වධ ව යෙ ව පවවෙන තවන
පජ්ජුපවෙනධවර්ධ වධ වකථත ය යෙ වකථත ය, ඇමවතඅයනධවර්ධ වධවකථත යෙ වකථත යඅ
කථඅයනධනා වථධ ථඅයලු ව කථයාවර්ධ පඅනධ පවවෙන තවන ව කථයාවර්ධ පඅනධ වකථතය යඅ
කථඅයතධ. ථඛ යා නඅථා ව කථයාවර්ධ නානාවිෝ අතථුෙ එළෙන පඅනධ නවවඟනධවනධ ය.
එව යඅනධ ථඛ යා ්ලෝ යෝග් අනුත්තර ප්ු ය්්ක්ෂතරය යඅ.
වමවථධ ථුපි පනධනතාදිය  ථඛ ර්ුණ ප ථඅ අකථපතධ ම ඒ වය ර්ී ුවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ,
ද්ධවේමවයනධ වම වයනධ අභ අභ ූත වනා ෙනධවනධ ය. ථෘජු ම ෙනධවනධ ය. එයඅනධ නීෙපණ ප
විමධකථේභ නය ෙනධවනධ ය. නීෙපණ ප විමධකථේභ නය ෙතධ ම එවිට ම ෝය්ානාඞ්ර් උපද්වනධ
ය. ථඛ ර්ුණ ප ර්වඹුපව දවවිනධ ද්, නානාවිෝ ථඛ ර්ුණ ප ථඅ අෙන දවවිනධ ද් ෝය්ානය අපගනා
පරාපධත වනා ෙව උපාාප පරාපධත ෙනධවනධ ය. ථඛ ර්ුණ ප ථඅ අ කථඅීකවමනධ වදුනු දවවිනධ
වමය සංඝොනුස්මෘතිය යඅ කථඅයනු වව..
වේ ථඛ ානුථධමෘතඅ භ ාෙනාවය අ වයර්ණ පු වය ර්ාොප ථඛ යා වකථවප අ
ථවර්ෞපෙ, ථපධපතඅථධථ ෙනධවනධ ය. ශරද්ධෝාදිය වයනධ විපුත්වයට පවමිවණ පනධවනධ ය. පරීතඅපරවමාද්ය් ද ු ෙව භ යව පෙථභ  ෙව ර්කථධ ඉෙථීවම අ ද් ථමර්ගවයකථධ ෙනධවනධ ය. ථඛ යා
ථමර් ථ ොථ ථඛශාෙ දනධවනධ ය. ථඛ ානුථධමෘතඅවයනධ යුතධ ඔ ුවර්ධ ශීකපය පො
ථඛ යා රැථධ ෙ වපාව වර්යකථධ වමනධ පජාභ ග ෙනධවනධ ය. ථඛ ර්ුණ පාිර්මය ථඳ ා
ඔ ුවර්ධ ථඅත නවවමනධවනධ ය. ශඅෂා ෙය්තඅකථරමයකථධ ථඳ ා ථඅත නවවඟතධම ථඛ යා
ථේමු්වය අ වපනී ර්අයා වථධ අිශ-ඔතපධ එළඹව ථඅි නධවනධ ය. මතු ෝය්ාන-මාර්ග - ඵල
වනාදනධවනධ ථුර්තඅර්ාමි ෙනධවනධ යඅ.
“තස්මො භ්ව අප්්ප්මොදං -

යිරොථ සු්මධ්සො,

එවං මහොනුභොවොය - සංඝොනුස්සතියො සදා.”
‘වමවථධ ව යඅනධ ම ානුභ ාෙ ඇතඅ ථඛ ානුථධමෘතඅය ථඳ ා ථුපරාඥ  එකථානධතවයනධ
අපරමාද් ෙනධවනධ යඅ’
සංඝොනුස්මෘති භොවනො විධිය යි.
ශීලොනු ස්මෘතිය
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ශීානුථධමෘතඅය ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්ී විථඅනධ ප ථඅර්ත ෙව විවෙකථ ෙව අඳ “අ්හො
වත ්ම සීලොනි අඛ ්ඩොනිඉ අව්ජිද්දානිඉ අසෙලොනිඉ අ මමොසොනිඉ භූජිස්සොනිඉ
විඤ්්ුප්්ප්සත්ථොනිඉ අප්රොමට්ඨොනිඉ සමොධි සංවත්තනි ොනි.” “ථාෝු ථාෝු මවර්ධ ථඅධ
අ්ණ පධඩ ය, අචජිර ය, අථද ය, අකථධමාම ය, භ ූජිථධථ ය, වි්ධුපධපථත්ථය,
අපපාමට්ඨඨය, ථමාි ථඛෙතධතනඅකථය’යඅ අ්ණ පධඩතාදිය  ර්ුණ ප ෙශවයනධ ථධෙකථීය ථඅධ ථඅ අකථළ
යුතු. ර්අ අයා විථඅනධ ර්අ අ ථඅධ ථඅ අ කථළ යුතු. පවවිද්ධො විථඅනධ පවවිදිය  ථඅධ ථඅ අ කථළ යුතු යඅ.
(අනුනධවර්ධ ථඅධ ථඅ අ වකථවළධ පරඅය මනාප භ ාෙය එළෙන දවවිනධ ුවද්කථධ නමතරඅයට
පද්ථධර්ාන වේ. වෙන වෙනම කථමට නධ වනා වේ. එ දවවිනධ තමාවර්ධ ථඅධ ථඅ අ කථළ
යුතු ය ය කථී .2
ර්අ අ ෙ ව පවවිදිය  ෙ ව යමකථුවර්ධ ශීවය අ වකථානධ කථවඩුණ පු ෙථධතරවයකථ වමනධ
මුඅනධ ව අර්අනධ ව එකථ ශඅෂාපද්යකථු ර් වනා කථවඩුවණ පධ ද් ඒ අඛ ්ඩ ය.
මවද් ථඅර්පව ෙ ෙථධතරයකථධ වමනධ මවද් එකථ ශඅෂාපද්යකථුර් වනා ය ඳුවණ පධ ද් එය
අචනිර ය.
පඅවට අ ව කථුවථ අ ව නවර්ී දිය කථධ - ෙට ආදිය  ථට නධ ඇතඅ කථලු - පතු ආදිය 
විථභ ාර් ෙණ පගවයනධ යුතධ ර්ෙ වද්නකථ වමනධ පඅළඅවෙළඅනධ ශඅෂාපද් වද්කථ-තුන වනා ය ඳුවනධ
ද් ඒ අසෙල ය.
විථභ ාර් ය න්ර්වයනධ විථඅතුපව ෙ - තඅතධ ඉථුණ පු ර්ෙ වද්නකථ වමනධ අතප අතප
ශඅෂාපද් වනා ය ඳුවණ පධ ද් එය අ ල්මෝ ය.
තෙද් ථාමානය් ෙශවයනධ කථඅයතධව ාතධ ථපධතවිෝ නමර්ුනවයනධ ව වකථ ෝඋපනා ආදිය  පාප ෝමගවයනධ ව අනුප ත ෙ ථඅයලු ථී අ්ණ පධඩ ය, අචිර ය, අථද
ය, අකථධමාම යඅ.
ඒ අ්ණ පධඩාදිය  ශී ම තෘමධණ පා ොථත්වවයනධ මිදී නථෙීක භ ාෙය කථපන ව යඅනධ
භ ූජිථධථ ය. තෘමධණ පා ොථත්වවයනධ මිදීම නඅෙනධ අපමුණ පු කථඅීකම යඅ.
දුද්ධෝාදිය  නුෙණ පවතධතනධ විථඅනධ පරශඛථා කථපන ද් ව යඅනධ විඤ්්ුප්්ප්සත්ථ ය. “මම
වේ ශීවයනධ වද්විවයකථධ ෙනධවනමි”. යනාදීනධ තෘමධණ පාවයනධ ව “ශීවයනධ ශුද්ධිය
ෙනධවනධ ය” යනාදීනධ ද්ෘමධි වයනධ ව පපාමශගනය වනා කථපන ද් දවවිනධ අප්රොමට්ඨය.
නවතව ාතධ “තාවර්ධ ශීවය අ වේ වේ වොථධ ඇතවයඅ”යඅ කථඅථඅෙකථු විථඅනධ පපාමශගනය වනා
කථළ වකථඅ දවවිනධ අප්රොමට්ඨ ය.
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උපාාපථමාි - අපගනාථමාදිය  පඅණිථ ව
පෙතධනා දවවිනධ සමොධිසංවත්තනි ය.

පටුන වෙත

මාර්ග ථමාි - ඵල ථමාි පඅණිථ ව

වමවථධ අ්ණ පධඩතාදිය  ෙශවයනධ ථධෙකථීය ථඅධ ථඅ අකථපතධ ම ඒ වය ර්ී ු වර්ධ ථඅත
පාර්වයනධ ද්ධවේමවයනධ වම වයනධ අතඅභ ූත වනා ෙනධවනධ ය. එවිට ඔ ුවර්ධ ථඅත ඒ
අපමුණ පු වකථාටව ථෘජු ම ෙනධවනධ ය. ඉකථධය තඅ වපප කථී වථධ ඔ ුවර්ධ ථඅවත අ නීෙපණ ප
විමධකථේභ නය ෙනධවනධ ය. නීෙපණ ප විමධකථේභ නය ෙතධ ම ෝය්ානාඞ්ර් උපද්වනධ ය. ශී
ර්ුණ ප ර්වඹුපව දවවිනධ ද්, නා නා පරකථාප ෙශවයනධ ශී ර්ුණ ප පඅළඅදඳ අද් ථධ ප ළ ෙන
දවවිනධ ද් ෝය්ානය අවඥපණ පා පරාපධත වනා ෙව උපාාප පරාපධත ම ෙනධවනධ ය. ශී ර්ුණ ප
ථඅ අ කථඅීකවමනධ උපනධ දවවිනධ එයට ශීලොනුස්මෘතිය යඅ කථඅයනු වව..
වේ ශීානුථධමෘතඅවය අ වයවද්න වය ර්ාොප ශඅෂාවෙ අ වර්ෞපෙ කථපනධවනධ ය.
ථඅධෙතුනධ ා ථභ ාර් පවෙතුේ ඇතඅවයකථධ ෙනධවනධ ය. ෝමගාමිම පි ථත්ථාපවය අ වනා
පමා ෙනධවනධ ය. අතධතානුොොදිය  ය වයනධ මිර්වණ පධ ෙනධවනධ ය. ථධෙධප මාතර ෙපවද් අ ද්
ය ය ථුලු ෙනධවනධ ය. ශරද්ධෝාදීනධවර්ධ විපත්වයට පවමිවණ පනධවනධ ය. පරීතඅ පරවමාද්ය් ද ු
ෙනධවනධ ය. මතු මාර්ග-ඵල වනා දනධවනධ ථුර්තඅ පපායණ ප ෙනධවනධ යඅ.
“තස්මො භ්ව අප්්ප්මොදං -

යිරොථ සු්මධ්සො

එවං මහොනුභොවොය - සීලොනුස්සතියො සදා.”
‘වමවථධ ව යඅනධ ශඅානුථධමෘතඅය ථඳ ා ථුපරාඥ  ඇම කථධ අ අපරමාද් ෙනධවනධයඅ’
ශීලොනුස්මෘති භොවනො විධිය යි.
තය්ොගොනුස්මෘතිය
තය්ාර්ානුථධමෘතඅය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ ථධෙභ ාෙවයනධ ම ද්නධ දීවම අ
ථපර්ණ පකථු පව වර්ණ පකථු විය යුතු. ද්නධ දීවම අ ොනථඛවිභ ාර්වය අ නඅතප වයර්ණ පකථු විය යුතු.
තෙ ද් තය්ාර්ානුථධමෘතඅ භ ාෙනාෙ ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ ඒ භ ාෙනාෙ
ආපේභ  කථපන දිය නවය අ “දැනධ ඉතඅනධ වම තවනධ පටනධ පරතඅර්රා කථයකථු ද්ව ාතධ එකථධ
පඅඬකථුර් වනා දී වනා ෙළඳමි”යඅ ථමාද්නධ ෙව වර්නව එ දිය න ම ර්ුණ පෙතධ පරතඅර්රා කථයකථු
ට ථධෙකථීය ශකථධතඅ පිශදිය  - ථධෙකථීය ද පිශදිය  ොනයකථධ දී ඒ ර්නධ ොනය නඅමිතඅ වකථාටව
වර්නව ප ථඅර්ත ෙව විවේකථ ෙව අඳැ “ලොභො වත ්ම!  සුලද්ධං වත ්ම!  ්සො‘හං
මචන්ඡරමලප්සුයුට්ිතොය ප්ජොය විගතමලමචන්ඡ්රන ්්තසො විහරොමි මුත්ත්ෝගො
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පටුන වෙත

ප්යත ප්ොණී ්වොස්සග්ගර්තො යෝයෝගො දානසංවිභොගර්තො1” යඅ
විර්තමමවචඡපතාදිය  ර්ුණ ප ෙශවයනධ ථධෙකථීය තය්ාර්ය වමවන අ කථළ යුතු යඅ.

වමවථධ

ලොභො වත ්ම - මට ඒකථානධතවයනධ ාභ වයකථ. “ආයුං ්ඛොප්න දත්වො ආයුස්ස
භොගී ්හොති තබබ්ෙස්ස වො මොනුසස්ස වො.”2 ‘ආයුම දී දිය ෙය්මය ෙ ද්, මනුමය්මය ෙ ද්
ආයුමයට භ ාර්ී ෙනධවනධ ය’ යනාදිය  ෙශවයනධ ද් “දදං ප්ි්යො ්හොති භජන්ති නං ෙහූ”3
‘ද්නධවද්නධවනධ වාෙට පරඅය ෙනධවනධ ය, ඔ ු වදාව දිය න භ ජනය කථපනධනා යනාදිය 
ෙශවයනධ ද් “දදමෝනො ප්ි්යො ්හොති සතං ධමමමනු මමං”3 ‘ථතධපුපවමයනධවර්ධ ෝමගය
වනාඉකථධමෙනධවනධ ද්නධ වද්නධවනධ වාෙට පරඅය ෙනධවනධ ය’ යනාදිය  ෙශවයනධ ද් භගවත්
ෙුුපන් විථඅනධ ද්නධ වද්නධන ු පඅළඅදඳ යේ ාභ  වකථවනකථධ ෙණ පගනා කථපන ද් නේ ඒ ාභ 
මට ඒකථානධතවයනධ ෙනධවනධ ය යන අද් ථ යඅ.
සුලද්ධං වත ්ම - ‘මා විථඅනධ යේ දුර් ථථධවනකථධ ව මිනඅථතධ දවෙකථධ ව
දන ද් නේ එය ඒකථානධතවයනධ මනා ෙව දන ද්ධවද්ධ ය, කථුමකථධ ව යඅනධ ද්
මථුපවමඅනධ අභ අභ ූත ථතධත්වයනධ අතුවප අ මම මථුපවමඅනධ මිදී ර්තධ ථඅතඅනධ ෙථමි,
මුතධතාාර්වයමි, පයතපාණිවයමි, වොථධථර්ධර්පතවයමි, යාාවය ර්වයමි, ොන
ථඛවිභ ාර්පතවයමි, එව යඅනඅ.
්සො’හං - ඒ මම
මචන්ඡරමල ප්සුයුට්ිතොය ප්ජොය - මථුපවමවනධ අභ අභ ූත ෙ ථතධත්වයනධ අතුවප අ
(ථධෙකථීය ථේපතධ අනය්යනධ ා ථාෝාපණ ප දෙ වනා ඉෙථීම ෂණ ප වකථාටව ඇතඅ මථුපව
දෙ ථඅවත අ දීපධතඅය ර්මය් කථපන පාප ෝමග අතුවපනධ එකථකථධ දවවිනධ මය යඅ කථඅයනු
වව..2
විගතමල මචන්ඡ්රන ්්තසො විහරොමි - වථථු පාර්වද් ථාදිය  ම ද් මථුපව දෙ
ද් විර්ත ෙ ථඅතඅනධ යුතු ෙව ොථය කථපමි. මහොනොම සූතර්යහි ෙනා අ, “විගතමල
මචන්ඡ්රන ්්තසො අගොරං අජ්ෙොවොසොමි”4යඅ ෙොවළධ ය. එ අ එවථධ ෙොවළධ මහොනොම
ශාකථය්යා විථඅනධ වථ ොනධ ෙෙ ුවර්ධ නඅශරය වි ාප විාාළ දවවිනධ එයට අනුපපප ෙශවයනඅ.

1

අ:නඅ: ඡකථධතනඅ 517

2

අ:නඅ: ප්ධාකථනඅ: 371

3

අ:නඅ: ප්ධාකථනඅ: 370

4

අ:නඅ: ඡකථධකථනඅ 517
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මුත්ත්ෝගො - වද්න වද්ය අධා වනා ර්වනීේ ෙශවයනධ මුො පන ද් තය්ාර්
ඇතධවතධ, යවමකථධ කථඅථඅෙකථධ වද්නධවනධ ථාවපෂ ෙව වද්ධ නේ ඒ මුතධතාාර් වනා වේ.
ප්යතප්ොණි - පඅිශථඅර් කථප ර්තධ අතධ ඇතධවතධ ථඅයතඅනධ ථකථථා ද්නධවද්නු පඅණිථ
ඇම ො වථ ො ර්තධ අතධ ඇතධවතධ ය යඅ වථධ යඅ.
්වොස්සග්ගර්තො - වොථධථර්ධර්වය අ ඇළුවණ පධ. වොථධථර්ධර් නේ පිශතය්ාර්ය යඅ
ථතධතාභ අවයාර් ෙශවයනධ පිශතය්ාර්වය අ ඇළුවණ පධ ය යඅ වථධ යඅ.
යෝ්යෝගො - අනය්යනධ විථඅනධ ඉධලූ වද්ය වද්න දවවිනධ යාානයට වය ර්ය් ය
“යාජවයාර්” යඅ ද් වේ අයතඅ. යජනනධ දීවමනධ යුකථධත ෙ වයධ ය යනු අර්ග යඅ.
දාන සංවිභොගර්තො - ොනවය අ ද්, ථඛවිභ ාර්වය අ ද් ඇළුවණ පධ මම ද්නධ ද් වද්මි.
මා විථඅනධ පිශවභ  ර් කථළ යුතධවතනධ වකථාටථධ ද් වදද්මි යඅ වමවථධ වද්කථධ අ මව ඇළුවණ පධය
යඅ වථධ යඅ.
වමවථධ විර්තම මචවේපතාදිය  ෙථවයනධ ථධෙකථීය තය්ාර් ර්ුණ පය ථඅ අ කථපතධ ම ඒ
වය ර්ී ුවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ ද්ධවේමවයනධ වම වයනධ අභ අභ ූත වනා ෙනධවනධ ය. තය්ාර්ය
අපමුණ පු වකථාටව ඔ ුවර්ධ ථඅත එ කථධ අ ථෘජු ෙනධවනධ ය. වපප වථධ නීෙපණ ප විමධකථේභ නය
ෙතධ ම ෝය්ානාඞ්ර් උපද්වනධ ය. තය්ාර් ර්ුණ ප ර්වඹුපව දවවිනධ ද් ‘නානාවිෝ තය්ාර් ර්ුණ ප
ථඅ අෙන දවවිනධ ද් ෝය්ානය අවඥපණ පා පරාපධත වනා ෙව උපාාප පරාපධත ම ෙනධවනධ ය.
තය්ාර් ර්ුණ පය ථඅ අ කථඅීකවමනධ ධතධ දවවිනධ එය තය්ාර්ානුථධමෘතඅය යඅ කථඅයනු වව..
වේ තය්ාර්ානුථධමෘතඅවය අ වයර්ණ පු වය ර්ාොප වදාව වථයඅනධ තය්ාර්ාිමුකථධත
වේ. නඅවගාභ  අද් ථධ ඇතධවතධ වේ. නමතරඅයට අනුවාේ ෙව වථඅවවඥ. විශාපද් වේ. පරීතඅ
පරවමාද්ය් ද ු වේ. මතු ෝය්ාන - මාර්ග ඵල වනා දනධවනධ ථුර්තඅ පපායන වේ.
“තස්මො භ්ව අප්්ප්මොදං -

යිරොථ සු්මධ්සො

එවං මහොනුභොවොය - ්ොගොනුස්සතියො සදා”
‘එවථධ ව යඅනධ ම තධ අනුභ ාෙ ඇතඅ තය්ාර්ානුථධමෘතඅය ථඳ ා ථුපරාඥ 
ඒකථානධතවයනධ අපරමාද් ෙනධවනධ ය’
තය්ොගොනුස්මෘති භොවනො විධිය යි.
්ද්වතොනුස්මෘතිය
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වද්ධෙතානුථධමෘතඅය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී ආයය්ග මාර්ග ෙශවයනධ අිර්ත ශරද්ධෝාදිය 
ර්ුණ පවයනධ යුකථධත විය යුතු. එවථධ ෙ ඔ ු විථඅනධ ප ථඅර්ත ෙව විවේකථ ෙව අඳැ
ාාතුමග ාපාජිකථ නේ වද්විවය ඇතධතා . තාෙතඅඛථ නේ වද්විවය ඇතධතා . යාම තුථඅත - නඅේමාණ පපතඅ - පපනඅේමිතෙථෙතධතඅ නේ වද්විවය ඇතධතා . දර ධමකථා අකථ
වද්විවය ඇතධතා . එයඅනධ මතු පිශතධතාභ ාදිය  තෙ ද් වද්විවය ඇතධතා . යේ දඳු ෙ
ශරද්ධෝාවෙකථඅනධ, ශීවයකථඅනධ, ශරවතඅවයකථඅනධ, තය්ාර්වයකථඅනධ, පරශාවෙකථඅනධ ථමනධවිත ෙව ඒ
වද්විවය වමයඅනධ ාුත ෙව එ අ උපනධනා ු ද් මට ද් එ දඳු ෙ ශරද්ධෝා - ශී - ශරවත තය්ාර් - පරශා ඇතධවතධ ය’යඅ වමවථධ වද්වියනධ ශාෂය් තදා තමනධ වර්ධ ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප ථඅ අ
කථළ යුතු යඅ.
ථතරවය අ :- “යස්මිං මහොනොම සම්ය අසුයසොව් ො අත්ත්නො ් තොසං ්
්දවතොනං සද්ධං ් සීලං ් සුතං ් ්ොගං ් ප්සුඤ්්ඤ්ං ් අනුස්සරතිඉ ්නව තස්මිං
සම්ය රොග ප්සුයුට්ිත චිත්තං ්හොති”1 ‘ම ානාමය යේ කථවකථ ආයය්ග ශරාෙකථ
තමාවර්ධ ද්, ඒ වද්වියනධවර්ධ ද් ශරද්ධෝා-ශී-ශරවත-තය්ාර්-පරශා ථඅ අ වකථවවඥ ද් එකථ ඔ ුවර්ධ
චිතධතය පාර්ාභ අභ ූත වනා වේ’ ය යඅ ෙොළ නමුර් වද්වියනධවර්ධ ඒ ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප ශාෂය්
වකථාටව ර්ත යුතු යඅ. ථතරවය අ එවථධ ෙොවළධ වද්වියනධවර්ධ ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප තමාවර්ධ ශරද්ධෝාදිය 
ර්ුණ ප ා ථම දෙ ද්කථධෙනු පඅණිථ ය. “්ද්වතො ස ්ඛිට්ඨෝන ඨ්ප්ත්වො අත්ත්නො ගු්
අනුස්සරති.” ‘වද්වියනධ ශාෂය් තනධ අ තදා තමා ර්ුණ ප ථඅ අ වකථවවඥය’ යඅ අටුොවය අ
එය ථධිප ෙශවයනධ කථඅයන දිය . එව යඅනධ වද්වියනධ වර්ධ ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප ථඅ අ වකථාටව පථු
ෙව තමාවර්ධ ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප ථඅ අ කථළ යුතු යඅ. එවථධ ථඅ අ කථපතධ ම ඔ ුවර්ධ ථඅත පාර්වයනධ,
ද්ධවේමවයනධ, වම වයනධ අභ අභ ූත වනා වේ. එකථ වද්වියනධ අපදයා ඔ ුවර්ධ ථඅත ථෘජු
ම වේ. එයඅනධ වපප කථී වථධ නීෙපණ ප විමධකථේභ න වේ. එවිට ම ෝය්ානාඞ්ර් උපදී. ශරද්ධෝාදිය 
ර්ුණ ප ර්වඹුපව දවවිනධ ද්, නානාවිෝ ර්ුණ ප ථඅ අෙන දවවිනධ ද් ෝය්ානය අවඥපණ පා පරාපධත වනා
ෙව උපාාාප පරාපධත ම ෙනධවනධ ය. එය ෙනා අ වද්වියනධවර්ධ දඳු තමනධවර්ධ ර්ුණ ප ථඅ අ
කථපන දවවිනධ ්ද්වතොනුස්මෘතිය යඅ කථඅයනු වව..
වද්ධෙතානුථධමෘතඅය ෙඩන වය ර්ාොප වද්වියනධට පරඅය වේ. මනාප වේ. වදාව
වථයඅනධ ශරද්ධෝාදීනධවර්ධ විපුත්වයට පවමිවණ පධ. පරීතඅ-පරවමාද්ය් ද ු ෙව වෙවථධ. මතු ෝය්ාන
මාර්ග-ඵල වනා දනධවනධ - ථුර්තඅ පපායන වේ.
“තස්මො භ්ව අප්්ප්මොදං -

යිරොථ සු්මධ්සො

එවං මහොනුභොවොය - ්දවොනුස්සතියො සදා”
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‘එවථධ ව යඅනධ ම ානුභ ාෙ
ඒකථානධතවයනධ අපරමාද් ෙනධවනධ යඅ.’

ඇතඅ

පටුන වෙත

වද්ධෙතානුථධමෘතඅය

ථඳ ා

ථුපරාඥ 

්ද්වතොනුස්මෘති භොවනො විධිය යි.
ඡොනුස්සතිය ප්ි ිෙඳ වි්ශ්් විභොග්ය ්
වේ ඡානුථධථතඅය පඅළඅදඳ විථධතපයකථධ මහොනොම සූතර්යහි ෙොවළධ ය. එ අ
දුද්ධෝානුථධථතඅය ෙොළ තනධ අ “උජුගත්මවස්ස තස්මිං සම්ය චිත්තං ්හොති තථොගතං
ආරබ්භ”1 එකථ ඔ ුවර්ධ ථඅත තර්ාර්තයනධ අපදයා ථෘජු ම ෙනධවනධ ය. යනාදීනධ ෙොපා
ඉකථධය තඅ “උජුගතචිත්්තො ්ඛො ප්න මහොනොම අසුයසොව් ො ලභති අත්ථ්වදඉ ලභති
ධමම්වදංඉ ලභති දමමුප්සංහිතං ප්ොමුජ්ජංඉ ප්මුතබතස්ස ප්ීති ජොයති”2 යනාදීනධ ෙොවළධ
ය. ‘ම ානාමය ථෘජු ථඅතධ ඇතඅ ඒ ආයය්ග ශරාෙකථ අත්ථ්වදය දනධවනධ ය. ධමම්වදය
දනධවනධය. ධමමුප්සංහිත ප්ොමුජ්ජය දනධවනධ ය. ථමුදිය තයා ට ප්රීතිය උපද්වනධ ය,
යනු එ අ අවඥර් යඅ.
“අත්ථ්ව්දය” නේ “ඉති ප්ි ්සො භගවො” යනාදිය වය අ අර්ගය නඅථා උපදිය න
ථනධවත මය යඅ.
“ධමම්ව්දය” නේ එ අ පාළඅය නඅථා උපදිය න ථනධවත මය යඅ.
“ධමමුප්සංහිත ප්ොමුජ්ජය” නේ ඒ අර්ග-ෝමග වද්කථ ම නඅථා උපදිය න ථනධවත මය
යඅ.
්ද්වතොනුස්මෘති්යහි වද්වියනධ අපභ යා යඅ ෙොවළධ පළමු වකථාටව වද්වියනධ
අපදයා පවෙවතඅ ථඅතධ ෙශවයනඅ. වනාව ාතධ වද්වියනධවර්ධ ර්ුණ ප දඳු ෙ ව දිය ෙය්භ ාෙය
නඅපද්ෙනධනා ෙ ව තමාවර්ධ ර්ුණ ප අපභ යා පවෙවතඅ ථඅතධ ෙශවයනඅ.
වේ ඡානුථධථතඅ ථමෘද්ධෝ ෙනධවනධ ආයය්ග ශරාෙකථයනධට ම ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්
දුද්ධෝ-ෝමග-ථඛ ර්ුණ ප පරකථට ෙනධවනධ ඔෙුනධට ම දවවිනඅ. අ්ණ පධඩ-අචිරාදිය  ර්ුණ ප ඇතඅ
ශීවයනධ යුකථධත ෙනධවන තධ විර්තම මචවේප ෙ තය්ාර්වයනධ යුකථධත ෙනධවන තධ
ම ානුභ ාෙ ඇතඅ වද්වියනධවර්ධ ර්ුණ ප දඳු ශරද්ධෝාදිය  ර්ුණ පවයනධ යුකථධත ෙනධවන තධ ඔේ ු ය.
මහොනොම සූතරවය අ ද් ්ග්ධ සූතරවය අ ද් සමෙෝධො ොස සූතරවය අ ද් උ්ප්ොසථ සූතරවය අ
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පටුන වෙත

ද් එ ොදස නිප්ොතවය අ ද් වේ ෙොවළධතධ ඔෙුනධ අපභ යා ය. එදවවිනධ ඡානුථධථතඅ ථමෘද්ධෝ
ෙනධවනධ ආයය්ග ශරාෙකථයනධට ම ය යඅ ද්ත යුතු යඅ. මහොනොම සූතරවය අ වථ ොනධ
පුද්ධර්යාවර්ධ නඅශරය වි ාප වකථවථධ දැ යඅ විාාපන ද් ෙුුපරජො න් විථඅනධ ඒ දැකථධවීම
ථඳ ා ම වේ ඡානුථධථතඅ විථධතප ෙශවයනධ ෙොපන ද්ධවද්ධ ය.
්ග්ධ සූතරවය අ :- ඉධ භි ්ඛ්ව අසුයසොව් ො තථො ගතං අනුස්සරතිඉ ඉති ප්ි
්සො භගවො - ්ප් - උජුගත ්ම වස්ස තස්මිං සම්ය චිත්තං ්හොතිඉ නි ්ඛන්තං මුත්තං
වුට්ි තං ්ගධමහො. ්ග්ධො’ති ්ඛො භි ්ඛ්ව ප්ඤ්්්න්ත්මතං
ොමගු ොනං
අධිව්නං ඉදමප්ී ්ඛො භි ්ඛ්ව ආරමම ං
සුත්වො එවමි්ධ චන්් සත්තො
1
විසුජ්ෙන්ති” යඅ අනුථධමෘතඅ ෙශවයනධ ආයය්ගශරාෙකථයාවර්ධ ථඅත පඅිශථඅර් වකථාටව මතු
පපමාර්ග විශුද්ධිය වදව ර්නධනා පඅණිථ ෙොපන ද්ධවද්ධ ය. ම වණ පනඅ වේ ථථුනධ අ ආයය්ග
ශරාෙකථ “ඉති ප්ි ්සො භගවො” යනාදීනධ තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ථඅ අ කථපනධවනධ ය. එවථධ
ථඅ අ කථපන විට ඔ ුවර්ධ ථඅත ථෘජු ෙනධවනධ ය. වර්ධෝවයනධ නඅකථධවමනධවනධ ය. මිවද්නධවනධ
ය. නවර්ී ථඅි නධවනධ ය. ම වණ පනඅ වර්ධෝ යනු ප්ධාකථාම ර්ුණ පයනධට නවමකථඅ. ම වණ පනඅ
වේ අපමුණ පු වකථාටව ද් වමවාෙ ඇතවේ ථතධත්වවය විශුද්ධ වෙතඅ, යනු එ අ අර්ග යඅ.
සමෙෝධො ොස සූතරය ම ාකථාතය්ායන ථධොමීනධ විථඅනධ ෙොපන ද්ධවද්කථඅ. එ අ
‘අචනඡසුයං ආවු්සො!  අබ්භූතං ආවු්සො!  යොවඤ්්චිදං ්තන භගවතො ජොනතො ප්ස්සතො
අරහතො සමමොසමෙුද්්ධන සමෙෝධ ඔ ොසොධිග්මො අනුෙුද්්ධො සත්තොනං විසුද්ධියො
-්ප්- නිබ්ෙො ස්ස සචනි ිසුයොය යතබදං ඡ අනුස්සතිට්ඨොනොති. තමොනි ඡඉ ඉධොවු්සො
අසුයසොව් ො තථොගතං අනුස්සරති - ්ප් - එවමි්ධ චන්් සත්තො විසුද්ධිධමමො
භවන්ති2 යඅ ආයය්ග ශරාෙකථයා ට ම පපමාර්ග විථුද්ධි ෝමගය පඅණිථ ඔකථාථාිර්ම ෙථවයනධ
කථඅයන ද්ධවද්ධ ය. ‘ඇෙවතධනඅ ආශධායය්ග ය ඇෙවතධනඅ අද්ධභ ූතය ථඅයධ ද්නධනා ඒ අ ගතධ
ථේමා ථේදුර්නධ විථඅනධ ථතධත්වයනධවර්ධ විශුද්ධිය පඅණිථ - නඅෙගාණ පාෙවද ෝය පඅණිථ වේ
අනුථධථතඅට්ඨඨාන ථය මවනවවිනධ ෙොපන ද්ධවද්ධ ය. කථෙප ථවයකථධ ද් යතධ ඇෙවතධනඅ වේ
ශාථනවය අ ආයය්ග ශරාෙකථ “ඉතිප්ි්සො” යනාදීනධ තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ථඅ අ වකථවපයඅ.
-වප- වමවථධ වේ ව කථවය අ ඇතවේ ථතධත්වවය විශුද්ධෝ වෙතඅ.’ යනු එ අ ථඛෂඅපධත
අවඥර් යඅ.
උ්ප්ොසථ
සූතර්යහි
“ ථඤ්්්
විසෝඛ
අසුයූ්ප්ොස්ථො
්හොතිඉ
උප් ් ිලිට්ඨස්ස විසෝඛ චිත්තස්ස උප් ් ්මන ප්සු්යොදප්නො ්හොති. ථඤ්්්
විසෝඛ උප් ් ිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උප් ් ්මන ප්සු්යොදප්නො ්හොතිඉ ඉධ විසෝඛ

1

අ:නඅ: ඡකථධකථනඅ 531

2

අ:නඅ: ඡකථධකථනඅ: 532

Non-commertial Distribution

315

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අසුය සොව් ො තථොගතං අනුස්සරති.”1 යනාදීනධ වපව ෙර්තධ ආයය්ග ශරාෙකථයා ට ම
චිතධත විවශ ෝන කථමගථධර්ාන ෙශවයනධ වපව ෙථධ අ ම තධ ඵල දෙ ද්කථධෙනු ථඳ ා ෙොපන
ද්ධවද්ධ ය.
විශොඛෝවනි ආයය්ග උවපාථර්ය ෙනධවනධ වකථවථධ ද් විශා්ාවෙනඅ කථඅඅටු ෙ ථඅත
උපකථරමවයනධ පඅිශථඅර් ෙනධවනධ ය. විශා්ාවෙනඅ කථඅඅි  ෙ ථඅත වකථවථධ උපකථරමවයනධ
පඅිශථඅර් ෙනධවනධ ද් විශා්ාවෙනඅ වේ ථථුනධ අ ආයය්ග ශරාෙකථ “ඉති ප්ි ්සො භගවො” යනාදීනධ
තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ථඅ අ කථපනධවනධ ය’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
ඒ ොදස නිප්ොත්යහි - ‘සද්්ධො මහොනොම ආරොධ් ො ්හොති ්නො අස්සද්්ධොඉ
ආරද්ධවිසු්යොඉ උප්ට්ිතසතිඉ සමොහි්තොඉ ප්ඤ්්ඤ්වො මහොනොම ආරොධ් ො ්හොති ්නො
ුපප්්ප්ඤ්්්ා. ඉ්මසු ්ඛො ත්වං මහොනොම ප්ඤ්්්සු ධම්මසු ප්තිට්ඨොය ඡ ධම්ම
උත්තසුං භෝවයය්ොසි. ඉධත්වං මහොනොම තථොගතං අනුස්ස්රයය්ොසි ඉති ප්ි ්සො
භගවො”2 යනාදීනධ ආයය්ග ශරාෙකථයාවර්ධ ම වි පණ ප දැකථධවීම පඅණිථ ෙොවළධ ය.
“ම ානාමය ශරද්ධෝා ඇතධවතධ ආපාෝකථ වේ. ශරද්ධෝා නවතධවතධ ආපාෝකථ වනා වේ.
පටනධ ර්තධ වීයය්ග ඇතධවතධ, එළවඹව ථඅි  ථඅ අ ඇතධවතධ, ථමාිමතධ ෙවයධ, පරශා ඇතධවතධ
ආපාෝකථ වේ. ළ වීයය්ග ඇතධවතධ, මුළා ථඅ අ ඇතධවතධ, විභ රානධත ථඅ අ ඇතධවතධ, පරශා ප අත
ෙවයධ ආපාෝකථ වනා වේ. ම ානාමය වතධ් වම පථධ ද් මව පඅ අටා මතු ථද් ේ ෙඩ.
ම ානාමය වතා “ඉති ප්ි ්සො භගවො” යනාදීනධ තර්ාර්තයනධ ථඅ අකථප” යනු එ අ අර්ග යඅ.
නානා වි පණ පවයනධ ෙථන අප විථඅනධ වකථදඳු වි පණ පවයකථඅනධ විථඅය යුතු දැ යඅ විාාළ
වථ ොනධ ෙ මහොනොම ශාකථය්යාවර්ධ පරශධනයට තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ දී ෙොළ පඅළඅතුප යඅ.
වේ ථඅයලු නඅද්ශගනයනධවර්නධ දැකථධෙවයධ ආයය්ග ශරාෙකථයනධ විථඅනධ ම ඡ අනුථධථතඅ
ෙවි ය යුතු දෙ යඅ. එවථධ ෙුෙ ද් පඅිශථඅර් ශීාදිය  ර්ුණ ප ෝමගවය අ පඅ අි  පෘර්ර්ධජනයනධ විථඅනධ
ද් එය ෙවි ය යුතු යඅ. අනුශරෙ ෙශවයනධ ෙුෙ ද් දුද්ධෝාදිය  ර්ුණ ප ථඅ අ කථපනධනෙුනධවර්ධ ථඅත
ප දිය නධවනධ ය. එයඅනධ නීෙපණ ප මවඩව ා ම තධ පරවම ද් දා ා ට න්දර ොථී
ඵුස්ස්ද්ව වතපවනධ වමනධ විෙථුනධ ෙඩා ප තධ ද් ෙනධවනධ ය. ඵුස්ස්ද්ව
වතපවනධෙ නධවථධ මාපයා මො පප දුර් පවෙ දැකථව “පාර්-වද් ථ-වම ථ අත මාපයා මො
ර්තධ දුර්පවෙ වම ථා වශ භ ා ථේපනධන නේ පාර්-වද් ථ-වම ප අත උනධෙ නධවථධවර්ධ
පපපය වකථවථධ වශ භ ා ථේපනධන වනා වේ දැ”යඅ දුද්ධෝාපේමණ ප පරීතඅ උපද්ො විෙථුනධ
ෙඩා එ අ ම ප තධ ෙ වථධකථ.

1

අ:නඅ: ඡකථධකථනඅ: 126

2

අ:නඅ: එකථාද්ථමනඅ: 1095
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සජ්ජන ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
විශුද්ධි මොගග්යහි
සමොධි භොවනොධි ොරයට ඇතු ත් “ඡ අනුස්සති”
නි්දගශ නම සත්වන ප්සුචන්ේදය යි.
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8 වන ප්රිච්කේද්ය
අනුස්මෘති

මගස්ථාන නිර්කද්්ශය

න්මො භගව්තො සමෙුද්ධස්ස
මර ොනුස්මෘතිය
වද්ධෙතානුථධමෘතඅයට අනතුපව ෙව මපණ පානුථධමෘතඅය ද්කථධෙනු වව.. මපණ ප නේ
එකථධ භ ෙයකථට ඇතුළතධ ීවවිවතන්රඅය ථඅඳී යාම ය. එය ීවවිතඅන්රඅවයාපචවේද් මර ය යඅ
කථඅයනු වව.. ඒ වරැ සමු්චනඡද මර යඉ ක්ෂණි මර යඉ සමමුති මර ය යඅ, තෙද්
මපණ ප තුවනකථධ ඇතධවතධ ය. ථමුවචඡද් මපණ ප නේ ප තනධ ෙ නධවථධවර්ධ ථඅයලු ථථප
ර්කථඅනධ මිදීම ථඛ්ය්ාත මපණ පය යඅ. ෂණිකථ මපණ ප නේ ථඛථධකථාපයනධවර්ධ ෂණ ප භ ඞ්ර්ය
යඅ. ථේමුතඅ මපණ ප නේ “ර්ථ මවපවවණ පධ ය. ව භ ය මවපවවණ පධ ය” යනාදිය  ෙශවයනධ
පෙතධනා ව කථ ථේමත මපණ පය යඅ. වේ තරඅවිෝ මපණ ප වම අ අද් ථධ වනා කථපන ද්
දෙ ද් මු දැකථධෙුනු ීවවිවතන්රඅවයාපචවේද් මපණ පය ම අද් ථධ කථපන ද් දෙ ද් ද්ත යුතු
යඅ.
ඒ ීවවිවතන්රඅවය පචවේද් මපණ පය ද් ෙනා අ ොල මර යඉ අ ොල මර ය යඅ
යළඅ වද්ෙවද්පපවේ වේ. කථා මපණ පය පුණ පය්ෂයවයනධ ව ආයුශෂයවයනධ ෙනධවනධ ය.
අකථා මපණ පය උපවචඡද්කථ කථමගවයනධ ෙනධවනධ ය.
එ අ විථධතපය වමවථධ ය:- උපනධ භ ෙවය අ ආයුථනධතතඅය පවෙවතීමට ව ධතු ෙ
ආ ාපාදිය  පරතය්ය ථේපතධ ඇත ද් පරතඅථන්ි ජනකථ කථමගය විපාකථ දී අෙථනධ වීවමනධ
යවමකථුවර්ධ මපණ පය වේ ද්, ඒ ප්ු ය්ක්ෂය මපණ පය යඅ. කථා ආ ාපාදිය  ථඅේපතධ නවතඅ
වීවමනධ වම කථ මිනඅථුනධට ශතෙමග පරමාණ ප ආයුම ෂය වීවමනධ ථඅර්ෙන මපණ පය වමනධ
යමකථුවර්ධ මපණ පය වේද්, එය ආයුුඃක්ෂය මර ය යඅ. අකථා මපණ පය තතධ ෂණිකථ
ෙශවයනධ ද් පෙගකථෘත ෙශවයනධ දැ යඅ වද් ආකථාපවයකථඅනධ ථඅර් වේ. සීමොර ලොෙු
පාජාදීනධට වමනධ ඒ ඇථඅධව අ කථළ දෙතධ ෙ අකථුශ කථමගවයනධ උනධතවනඅනධ ාුතවීේ
ෙශවයනධ ථඅර්ෙන මපණ පය තතධ ක්ෂණි අ ොල මර ය යඅ. පෙග ජාතඅකථ උපචවේද්
කථමගවයනධ අවිවයනධ පව වප ථඅය දිය වි නථා ර්වනීේ ආදිය  ෙශවයනධ ථඅර්ෙන මපණ පය
ප්ූවග ෘත අ ොල මර ය යඅ.
පුණ පය්ෂය මපණ පය, ආයුශෂය මපණ පය, උපකථරම මපණ පය යන වේ තරඅවිෝ මපණ පය
ම යට කථී ීවවිවතධන්රඅවයාපචවේද් මපණ පවය අ ඇතුළතධ දෙ ද්ත යුතු යඅ. ඒ මපණ පය පඅළඅදඳ
ෙ අනුථධමෘතඅය මපණ පානුථධමෘතඅය යඅ. (වම අ පුණ පය්ෂය මපණ පය යඅ කථීවයධ පරථධතුත
ෙශවයනඅ. පාපාෂයවයනධ ද් මපණ පය ථඅර් වේ. එ දවවිනධ එය මගක්ෂය මර ය යඅ ද්
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කථඅයනු වව.. උපනධ ව කථයට නඅයමිත ආයුම තෙ වශධම ෙව තඅය යදීතධ පරතඅථන්ි ර්නධ
කථමගවයධ ශකථධතඅය අෙථනධ වීවමනධ ථඅර්ෙන මපණ පය මගක්ෂය මර ය යඅ ද් පරතඅථන්ි ර්නධ
කථමගවයධ ශකථධතඅය තෙ වශධම ෙව තඅය යදීතධ උපනධ ව කථයට නඅයමිත ආයුමය අෙථනධ
වීවමනධ ථඅර්ෙන මපණ පය ආයුුඃක්ෂය මර ය යඅ ද්, කථමග-ආයු යන වද්කථධ අ ම ශකථධතඅය තෙ
වශධම ෙව තඅය යදීතධ ද්ෘමධටෝමග ෙශවයනධ ව අපපාපිශය ෙශවයනධ ව කථළ දෙතධ ම
අනය් කථමගවයකථ ශකථධතඅවයනධ ථඅර්ෙන මපණ පය උප්චන්ේද මර ය යඅ ද් කථී නඅයා ද්ත
යුතුයඅ. වමයඅනධ මුධ වද්කථ කථා මපණ පය යඅ ද් වත ෙවනධන අකථා මපණ පය යඅ ද් කථඅයනු
වව.. කථමග-ආයු වද්කථධ අ ම ශකථධතඅය එකථවිට අෙථනධ ථඅර්ෙන උභයක්ෂය මර ය ද් කථා
මපණ පවය අ ම ඇතුළතඅ.2
මපණ පානුථධමෘතඅය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී විථඅනධ ප ථඅර්ත ෙව විවෙකථ ෙව අඳැ
“මපණ පඛ භ විථධථතඅ ීවවිතඅන්රඅයඛ උපචිජ්ීවථධථතඅ” මපණ පය ෙනධවනධ ය. ීවවිවතන්රඅය ථඅදී
යනධවනධ ය කථඅයා “මර ං මර ං” ‘මපණ පය මපණ පය’ කථඅයා ව නුෙණිනධ වමවන අ කථළ
යුතු. වනා වකථාටව නුනුෙණිනධ වමවන අ කථපතධ ව ාතධ පරඅය පුතරයාවර්ධ මපණ පය ථඅ අ
කථඅීකවම අ දී ෙවදූ මපණියනධට වමනධ පරඅය ඇතධතනධවර්ධ මපණ පය ථඅ අ කථඅීකවම අ වශ කථය
උපදිය නධවනධ ය. නෙීකනධවර්ධ මපණ පය ථඅ අ කථඅීකවේදී නෙීකනධට වමනධ අපරඅය ඇතධතනධවර්ධ
මපණ පය ථඅ අ කථඅීකවේදී පරීතඅය උපදිය නධවනධ ය. මළ මිනී දැකථීවම අ දී මළ මිනී ද්ෙනධනෙුනධට
වමනධ මෝය්ථධර්යනධවර්ධ මපණ පය ථඅ අ කථඅීකවම අදී ථඛවේර් නපදිය නධවනධ ය. තමා මපනු
පඅණිථ කථඩුෙ අවම පා දිය ෙව එන ෙෝකථයා දැකථීවම අදී ය ය ථුධාට වමනධ තමාවර්ධ මපණ පය
ථඅ අ කථඅීකවම අදී භ ය උපදිය නධවනධ ය. වශ කථ ඉපදීම ය, පරීතඅ ඉපදීම ය, ථඛවේර් නපදීම
ය, ය ය ඉපදීමය යන වේ ථඅයධ ෙනධවනධ ථතඅ-ථඛවේර්-ාණ ප නවතඅ දවවිනධ ය. එදවවිනධ
ඒ ඒ තනධ අ මපා ලූ ද්, මවපවණ පා ෙ ද්, ථතුනධ දැකථීවමනධ ද්, දැකථ පුපවර් ථේපත විඳි
ථතධත්වයනධ මපණ පය ථඅ අ කථඅීකවමනධ ද් ථතඅ - ථඛවේර් - ාණ ප උපද්ො මපණ පය ෙනධවනධ
ය, යනාදිය  නඅයාවයනධ වමවන අ කථළ යුතු. නුෙණිනධ වමවන අ වකථවළධ ෙනධවනධ එවථධ
කථළ විට ය. එවථධ කථපතධ ම තඅයුණ පු නුෙණ පවතඅයනධවර්ධ නීෙපණ ප විමධකථේභ න වේ.
මපණ පානුථධමෘතඅ පඅ අට යඅ. කථමගථධර්ාන උපාාප පරාපධත ම ෙනධවනධ ය.
වමවථධ භ ාෙනා කථපන කථධ අ කථමගථධර්ාන උපාාප පරාපධත නණි නේ මතු
දැකථධවෙන අට ආකථාපවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු.
මර ය සිහි
1.
2.
3.
4.
5.
6.

යුතු අට ආ ොරය

වධ ප්චන්ුප්ට්ඨොනය
සමප්ත්ති විප්ත්තිය
උප්සංහර ය
ොයෙහුසොධොර ය
ආයු ුපබ්ෙලය
අනිමිත්තය
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

7. අද්ධොනප්සුචන්ේදය
8. ඛ ප්සුත්තය
1. වධ

ප්චන්ුප්ඨොනය

ෙෝකථ පචාුපට්ඨඨානය නේ :- ෙෝකථයකථු එළඹ ථඅි  වථධ මපණ පය එළඹව ථඅි වයධය
යඅ ථඅ අ කථඅීකම ය. “මුවර්ධ අථ ථඅඳැ මි”යඅ කථඩුෙ වර්නව පවමිණි වර් ප පනා ෙෝකථ
ඒකථානධතවයනධ එළවඹව ථඅි  වථධ ම මපණ ප ද් එළඹව ථඅි වයධය යඅ ථඅ අකථළ යුතු.
කථුමකථධ ව යඅනධ ද් මපණ පය උතධපතධතඅය ථමර්ම අෙුතධ ඒකථානධතවයනධ දිය වි පව වප
ර්නධනා දවවිනඅ. නයඅ තු කථවකථුළු මුර්ණිනධ පථු ථුඟකථධ වර්නව නඟඅනධනා වථධ ම
ථතධත්වවය ජපා - මපණ ප වර්නව ම උපදිය තඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ :- ඔෙුනධවර්ධ පරතඅථන්ි චිතධතය උතධපාද්යට අනතුපවෙව ම ජපාෙට
පවමිණ පව පෙගත ශඅ්පවයනධ ර්අළඅ ුණ පු ර්කථධ වමනධ ථේපරයුකථධත ෝමග ථමර් ම ය ඳී යනධවනධ
ය. වේ ෂණිකථ මපණ පය උතධපතධතඅය ථමර් ම පවමිණි ආකථාපය යඅ. එවථධ ම වම අ
දැකථධෙුණ පු ීවවිවතන්රඅවයාපචවේද් මපණ පය ද් උතධපතධතඅය ථමර් ම ෙනධවනධ ය. උද්ය
පෙගතවයනධ නවඟුණ පු ථයය්ගයා අථධත පෙගතයට යනධවනධ ර්අය ර්අය තනධ අ මඳකථුර් වනා
නවෙතී ර්මනධ කථපනධනා වථධ, පෙගතවයනධ ර්ා ෙවවටන ථවඩ ෙතුපව ඇතඅ ර්ඛර්ාෙ මඳකථුර්
වනා ථඅටව ර්ා දථධනා වථධ වේ ථතධත්වයා ද් උපනධ තවනධ පටනධ මඳකථුර් වනා නවෙතී
මපණ පයට අභ අමු් ෙව මව ර්මනධ කථපනධවනධ ය කථීවයධ මව යඅ:“ය්ම රත්තිං ප්ඨමං - ගබ්්භ වස්ති මොන්වො
අබ්භුට්ි්තො ව සයති - ස ගචනඡං න නිවත්තති”යි
‘වේ මනුමය්යා යේ එකථ රැවයකථ මේ කථුථ පඅළඅථඅඳැ ර්නධවනධ ද් එවථධ පඅළඅථඅඳ ර්තධ
ව වතවේ අ ථ නවඟඅ ෙළාකථුළකථධ වමනධ මපණ පය කථපා යනධවනධ ය. එවථධ යනධවනධතධ
ඇථඅධකථුර් වනා නෙතඅනධවනධ ය.’
ර්රීමධම කථාවය අ ථයගතාපවයනධ ඇළ-වොළ ථඅඳී යනධනා වථධ උද්ය කථාවය අ
අවපාපථානුර්ත දන්ෝන ඇතඅ ෙෘෂ ඵල තුෙටුවයනධ ර්අඅ ී යනධනා වථධ මුර්ුිශනධ ප ළ
මවි  දර්නධ ය ඳී යනධනා වථධ, අරැ රැථධ ෙර්ුළ පඅනඅ ය ඳු ෙවනථී යනධනා වථධ එවථධ යන
ථතධත්වයා මපණ පයට ආථනධන ෙනධවනධ ය.
එව යඅනධ කථඅයන දී :“අචන්යන්තී අ්හොරත්තො - ජීවිතං උප්රැජ්ෙති,
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ආයුඛීයති මචන්ොනං -

පටුන වෙත

ුන්නදීන්නං ් ඔද ං

ඵලොනමිව ප් ් ොනං - ප්ෝතො ප්තන්තො භයං
එවං ජොතොනමචන්ොනං - නිචන්ං මර ්තො භයං
යථො ප්ි

ුමභ ොරස්ස -

තං මත්ති භොජනං,

සබ්ෙං ්භදනප්සුයන්තං - එවං මචන්ොන ජීවිතං
උස්සෝවොව ති ග්ගමහි - සුසුයස්සුග්ගමනං ප්ති
එවමොයු මනුස්සොනං - මො මං අමම නිවොරය”යි.
“රෑ-ොෙධ ඉකථධමව යනධවනධ ය. ීවවිතය නඅපවද්ධෝ ෙනධවනධ ය. ඇළ-වොළෙ ජය
වථධ මනුමය්යනධවර්ධ ආයුෂය ෙනධවනධ ය. විඅකථුනධ ඵල උද්පථනකථධ වථධ ෙන භ ය වථධ
උපනධ ථතධත්වයනධට එකථධෙනධ මපණ පවයනධ භ ය පවමිවණ පනධවනධ ය. කථුඹා තවන ථඅයලු
මවි  දඳුනධ ය ඳී යනධනා වථධ මිනඅථුනධවර්ධ මුළු ීවවිත ය ඳීවමනධ අෙථනධ ෙනධවනධ ය.
ථවඥවය ද්යවය අ තණ ප අර් පඅනඅය ඳකථධ වථධ මිනඅථුනධවර්ධ ආයුෂය ෙනධවනධ ය. මපණිවයනඅ
පවවිදිය  ෙනධනට යන මා වනාෙළකථනධන.”
වමවථධ කථඩුෙ අවම පා ර්තධ ෙෝකථ වථධ උතධපතධතඅය ා ථමර් ම පවමිණි වේ
මපණ පය වර්ළ කථපාන ඒ ෙෝකථ වථධ ඒකථානධතවයනධ දිය වි පව වප ර්නධවනධ ය. දිය වි පව වප
වනා වර්න නේ වනා නෙතඅනධවනධ ය. එවථධ ව යඅනධ උතධපතධතඅය ථමර්ම පවමිණි විපතධ
ද්, දිය වි පව වප ර්නධනා දවවිනධ ද්, කථඩුෙ අවම පා ර්තධ ෙෝකථ වථධ මපණ පය එළඹව ථඅි වයධ
ම ය යඅ වමවථධ වධ ප්චන්ුප්ඨොන ෙශවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු.
2. සමප්ත්ති විප්ත්තිය
ථේපතධතඅ විපතධතඅ ෙශවයනධ මපණ පය වකථවථධ ථඅ අ කථළ යුතු ද්, ථේපතධතඅ
වශ භ මාන ෙනධවනධ විපතධතඅවයකථඅනධ වනා මවවඩන තාකථධ ය. විපතධතඅවයකථඅනධ වනා
මවවඩන ථේපතධ නේ වාෙ කථව ම නවතධවතධ ය. දනු.
“මුළු වපාවළ ෙළඳා - වකථළ ථඅය ර්ණ පනධ ද්නධ දී
අඩවඹුධ මවතකථ අෙථනව - ඉථුපව දෙට පවමිණිවයධ
එ වම ථඅපවපව වදවද්නධ - කථළ පඅනධ වර්වෙත වර්ාපතප
මපණ ප මුෙ ෙනධ දම්සෝ - නඅිශඳු විඳිවයධ ද්ළ වථ
“ස ලං ්මතබනං භූත්වො - දත්වො ් ොටිසතං සුඛී,
අද්ධොමල මත්තස්ස - අ්නන ඉස්සරතං ග්තො
්ත්නව ්දහ ෙන්්ධන - ප්ුඤ්්ඤ්මහි ඛයමොග්තො,
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පටුන වෙත

මර ොභිමු්ඛො ්සො ප්ි - අ්සෝ ො ්සො මොග්තො”
තෙද් ථඅයලු නීවපාර්ත්ව ෙය්ාිය අෙථාන වකථාටව ඇතධවතධ ය. ථඅයලු වයෞෙන
ජපාෙ අෙථාන වකථාටව ඇතධවතධ ය. ථඅයලු ීවවිත මපණ පය අෙථාන වකථාට ඇතධවතධ ය.
වේ ථඅයලු ම ව කථයා ජාතඅවයනධ අනු ෙව යන ද්ධවද්ධ ය. ජපාවයනධ ෙළඳනා ද්ධවද්ධ ය.
ෙය්ාිවයනධ මඩනා ද්ධවද්ධ ය. මපණ පවයනධ ප පන ද්ධවද්ධ යඅ.
කථීවයධ මව යඅ :“යථො ප්ි ්සලො විප්ුලො - නහං ආහචන් ප්බ්ෙතො
සමන්තො අනුප්සු්යයය්ුං - නිප්්්ප්ෝඨන්තො ්තුද්තබසො
එවං ජරං ් මචන්ූ ් - අධිවත්තන්නි ප්ොණි්නො
ඛත්ති්ය ෙරොහ්ම්
න

්වස්්ස - සුද්්ද ් ්ඩොල ප්ු ් ු්ස

ිඤ්්චි ප්සුවජ්්ජති - සබ්ේමවොභිමද්දති

න තත්ථ හත්ිනං භූමිං - න රථොනං න ප්ත්තියො
න ්ො‘ප්ි මන්තයුද්්ධන - ස ් ො ්ජතුං ධ්නන වො”1
‘අ ථ පව වප ථඅි  විශා නශ පෙගත ථඅේ දිය ර්අනධ මි මිනධ ාතධපථඅනධ වපපළඅ
වපපළඅ එනධනා වථධ ජපා - මපණ ප ෂතරඅය - දරා ධමණ ප-නෙශය්-ශුර-ාණ පධඩා-පුකථධකථුථ
යන ථඅයලු ථතධත්වයනධ මි මිනධ එනධවනධ ය. කථඅථඅෙකථුර් වනා පවනධ ය. ථඅයධ
මවඩනධවනධ ය. (ඒ ජපාමපණ පයුද්ධවයනධ දිය නඅය වකථඅ ද් වනා වකථඅය.2 එ අ ඇතුනධට යා
වකථඅ වනා වේ. පර්යනධට යා වකථඅ වනා වේ. පොතීනධට යා වකථඅ වනා වේ. මනධතර
යුද්ධෝවයනධ ව ෝනවයනධ ව දිය නඅය වකථඅ ද් වනා වේ.
වමවථධ ීවවිත ථේපතධතඅය මපණ ප විපතධතඅවයනධ අෙථාන දෙ ෙය්ෙථධර්ා කථපනධන ු
විථඅනධ ථේපතධ විපතධ ෙශවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු යඅ.
3. උප්සංහර ය
අනුනධ ා ථමර් තමනධ එළො දවීවමනධ මපණ පය ථඅ අකථළ යුතු. ඒ ෙනා අ ථතධ
ආකථාපවයකථඅනධ කථළ යුතු.

1
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

පටුන වෙත

යශථධ ම තධත්ව ෙශවයනධ
පුණ පය් ම තධත්ව ෙශවයනධ
ර්ාම ම තධත්ව ෙශවයනධ
ථෘද්ධි ම තධත්ව ෙශවයනධ
පරශා ම තධත්ව ෙශවයනධ
පරවතය්කථ දුද්ධෝ ෙශවයනධ
ථමය්කථධ ථේදුද්ධෝ ෙශවයනධ

( 2 යශස් මහත්ත්ව වශ්යන් ් ්ස් සිහි

යුතු ද

වේ මපණ පය ෙනා අ ම යථථධ ඇතඅ ම පඅිශෙප ඇතඅ ෝන ො නවයනධ යුතධ
ම ාථේමත, ම ාමන්ෝාතු, ම ාථුද්ථධථන, ද්ළධ වනමී, නඅමි ආදිය  ම පජෙපවනධ මතුවය අ
පො නඅථවකථ ෙව ම ෙවටුවණ පධ ය. මා මතුවය අ ෙවවටතඅ යනු කථෙප කථර්ා ද්
“මහො යසො රොජවරො - මහොසමමත ආද්යො
්තප්ි මචන්ුවසං ප්ත්තො - මොතබ්සසු

ථොව

ො.”

‘ම යථථධ ඇතඅ ම ාථේමත ආදිය  ඒ පජද්පවවෙ පො මාපෙථයට ර්අයා ු ය. මා
ෙවනධනෙුනධ වකථවප අ කථඅයනු ම කථඅම
වේ යශථධ ම තධත්ව ෙශවයනධ ථඅ අ කථළ යුතු ආකථාපය යඅ.
(2) ප්ු ය් මහත්ත්ව වශ්යන් ් ්ස් සිහි
යුතු ද
“්ජොති්යො ජටි්ලො උග්්ගො - ්ම ්ඩ් ො අථ ප්ු ් ් ො
එ්ත ්ඤ්්්ඤ් ් ්ය ්ලෝ

- මහො ප්ුඤ්්ාති විස්සුතො

සබ්්ෙ මර මොප්න්තො - මොතබ්සසු

ථොව

ො”

‘වජාතඅය, ජි , උර්ධර්, වමණ පධඩකථ, පුණ පධණ පකථ යන වේ ම පඅනධ ඇතඅ ව කථ
පරථඅද්ධෝ ථඅටුෙපවය ද්, තෙ එදඳු ෙ අනය්වය ද් යන ථඅයධව මපණ පයට පවමිණිවය
ය. මා ෙවනධනනධ වකථවප අ කථෙප කථර්ා ද්,
වේ පුණ පය් ම තධත්ව ෙශවයනධ ථඅ අ කථළ යුතු ආකථාප යඅ.
(32 ර්ාම ම තධත්ව ෙශවයනධ වකථවථධ ථඅ අ කථළ යුතු ද්
“වොසු්ද්වො ෙල්ද්වො - භීම්ස්නො යුධිට්ි්ලො
්ොනු්රො ප්ියදාමල්්ලො - අන්ත ස්ස වසං ගතො
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

එවං ථොමෙලූ්ප්තො - ඉති්ලො මහි විස්සුතො
එ්තප්ි මර ං යොතො - මොතබ්සසු ථොව ො.”
‘ොථුවද්ධෙ, දවද්ධෙ, භ ීමවථධන, යුධීමධිප, ාානුප, පඅයොමධ යන වමාේ ු ද්,
මාපෙථයට ර්අවය ය. වමවථධ ර්ාම දවයනධ යුතධ ව කථපරථඅද්ධෝ වේ වීපවය පො
මපණ පයට ර්අවය ය. මා ෙවනධනනධ වකථවප අ කථෙප කථර්ා ද්,
වේ ර්ාම ම තධත්ව ෙශවයනධ ථඅ අකථළ යුතු ආකථාප යඅ.
(42 සෘද්ධි මහත්ව වශ්යන් ් ්ස් සිහි
යුතු ද
“ප්ොදඞ්ගුට්ඨ මත්්තන - ්වජයන්තං අ මප්යී
්යො නොමිද්ධිමතං ්සට්්ඨො - ුපති්යො අග්ගසොව් ො
්සොප්ි මචන්ුමුඛං ්ඝොරං - මි්ගො සීහමුඛං විය
ප්විට්්ඨො සහ ඉද්ධිහි - මොතබ්සසු

ථොව

ො.”

ථෘද්ධිමතුනධවර්නධ අර්ර ෙ යේ ද්ධවිතීය අර්රශරාෙකථයනධ ෙ නධවථධ වකථවනකථධ පය
ම පට ඇඟඅඅ පමවණ පකථඅනධ නෙජයනධත පරාථාද්ය කථේපා කථවළ ද්, උනධෙ නධවථධ පො
ඒ ථා ථෘද්ධිය ා ථමර් මෘර්වයකථධ මෘවර්න්ර මු්යට වමනධ ව ප ෙ මාප මු්යට පඅවිථඅ
වථධකථ. මා ෙවනධනනධ වකථවප අ කථෙප කථර්ා ද්,
වේ ථෘද්ධි ම තධත්ව ෙශවයනධ ථඅ අ කථළ යුතු ආකථාප යඅ.
(32 පරශා ම තධත්ව ෙශවයනධ වකථවථධ ථඅ අ කථළ යුතු ද්
“්ලො නොථං ඨ්ප්ත්වොන - ්ය අඤ්්්ඤ් අත්ි ප්ොණි්නො
ප්ඤ්්ාය සොසුප්ුත්තස්ස - ලං නොග්ඝන්ති ්සො සිං
එවං නොම මහොප්ඤ්්්ඤ් - ප්ඨ්මො අග්ගසොව් ො
මර ස්ස වසං ප්ත්්තො - මොතබ්සසු ථොව ො.”
‘ථේදුද්ධෝයනධ ෙ නධවථධ වරැ අනය් ථඅයලු පරාණී ු ම පරශාවයනධ සැසුයුත්
ථධොමීනධට වථාවළාථධ ෙන කථාෙට ද් වනා අර්අතඅ. ඒ ථා ම ා පරාඥ  ෙ පරර්ම
අර්රශරාෙකථයනධ ෙ නධවථධ පො මාප ෙශයට ර්අය වථධකථ. මා ෙවනධනනධ වකථවප අ කථෙප
කථර්ා ද්,
වේ පරශා ම තධත්ව ෙශවයනධ ථඅ අ කථළ යුතු ආකථාපය යඅ.
(6) ප්ර්තය් ෙුද්ධ වශ්යන් ් ්ස් සිහි
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ථධෙකථීය පරශා - වීයය්ග දවයනධ ථඅයලු වකථවථධ ථතුපනධ ථාෝා පවථධ දුර් දවේ
තධ කථර්වෙව ණ ප දඳු ථධෙයේභ ුෙපවය ද් මපණ පවයනධ මිදී ර්නධනට අථමර්ග ෙවෙ ය.
මම වකථවථධ මිදී ර්නධවනේ ද්
“තං තං නිමිත්තමොගමම - වීමංසන්තො ම්හස්යො
සයමභුා ්ත්ජන - ්ය ප්ත්තො ආසව ්ඛයං
එ ්සුයනිවෝසන - ඛග්ගසිඞ්ගසමූප්මො
්තප්ි නොතිගතො මචන්ුං - මොතබ්සසු ථොව ො.”
‘අවතධ පනධ ෙලු ර්වටුේ, ුණ ප කථඅළඅධ කථඅථඅ තවවනකථ වනා වර්ුේ” ආදිය  ඒ ඒ
නඅමිතඅ වදව පීකෂාකථාීක ෙ යේ ම වඥමඅ වකථවනකථධ ථධෙයේභ ුශාන වතධජථඅනධ ආශරෙෂයට
පවමිණිවය ද්, ුවද්කථා විථුවමනධ කථාර්වෙව ණ ප දඳු ඒ පවථධ දුර්ෙපවය ද් මාපයා
ඉකථධම වනා ර්අවය ය. මා ෙවනඅයනධ වකථවප අ කථෙප කථර්ාද්,
වේ පරවතය්කථදුද්ධෝ ෙශවයනධ ථඅ අ කථළ යුතු ආකථාප යඅ
(72 සමය් ් සමෙුද්ධ වශ්යන් ් ්ස් සිහි
යුතු ද
අශීතඅ අනු්ය්්ධජනවයනධ ා වද්තඅථධ ම ා පුපවම ෂණ පවයනධ ා විචිතර
පපපකථාය ඇතඅ, ථෙගාකථාප පිශශුද්ධෝ ශීථධකථන්ෝාදිය  ර්ුණ පපතධනවයනධ ථමෘද්ධ ෝමගකථාය ඇතඅ,
යවශා ම තධත්ව, පුණ පය් ම තධත්ව, ර්ාම ම තධත්ව, ථෘද්ධි ම තධත්ව, පරශා ම තධත්ව යන වේ
ම තධත්වයනධවර්නධ පපවතප පතධ, අථම ෙ අථමථම ෙ අපරතඅ පුද්ධර් ෙ, අ ගතධ ථමය්කථධ
ථේදුද්ධෝයනධ ෙ නධවථධ පො ෙවථඅ දිය ය භ ීවමනධ ම ර්අනඅ කථඳකථධ වථධ මපණ ප ෙවථඅ භ ීවමනධ
නඅවීර්අයවථධකථ.
“එවං මහොනුභොවස්ස - යං නෝමතං ම්හසි්නො
න භ්යන න ලජ්ජො ය - මර ං වසමොගතං
නිල්ලජ්ජං වීතසොරජ්ජං - සබ්ෙසත්තොභිමද්දනං
තයිදං මොතබසං සත්තං - ථං නොභිභවිස්සති”
‘යේ මපණ පවයකථධ ඒ ථා ම ානුභ ාෙ ඇතඅ ම වඥමීනධ ෙ නධවථධට පො ය වයනධ
ජ්ජාවයනධ ෙථයට වනා ර්අවයධ නේ විළඅ - ය ය නවතඅ ථඅයලු ථතුනධ මවඩව පඅයනථුලු ඒ
මපණ පය මා ෙවනඅ ථතකථු වකථවථධ නේ වනා මවඩව පඅයා ද්,
්ම සමය් ් සමෙුද්ධ වශ්යන් සිහි
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වමවථධ යවශ ම තධත්වාදිය වයනධ ථමනධවිත ෙ අනය්යනධ
ා ථමර්
ථමානභ ාෙවයනධ මපණ පය තමා වකථවප අ එළො ඒ විවශධම ථතධත්වෙපයනධට වථධ මට ද්
මපණ පය ෙනධවනධ ය යඅ ථඅ අ කථපතධ ම කථමගථධර්ානය උපාාප පරාපධත වේ. වමවථධ
උපථඛ පණ ප ෙශවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු.
4.

ොය ෙහු සොධොර ය

ථධෙකථීය ශීකපය අනය් වදාව
මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු.

ථතධත්වයනධට ථාෝාපණ ප දෙ ථකථා දවීවමනධ

ඒ වමවථධ ය:වේ ශීකපය වදාව වද්නාට ථාෝාපණ ප ය. අථ කථුවයකථ පණ පුෙනධට ථාෝාපණ ප
ය. ඒ පණ පුෙනධ අතුවපනධ ථඅවිය ඇථුපව කථළ පණ පුවෙ ථඅවිය කථා ද්මතඅ. ථම ඇථුපව කථළ
පණ පුවෙ ථම කථා ද්මතඅ. මථ ඇථුපව කථළ පණ පුවෙ මථ කථා ද්මතඅ. න ප ඇථුපව කථළ
පණ පුවෙ න ප කථා ද්මතඅ. ඇට ඇථුපව කථළ පණ පුවෙ ඇට කථා ද්මතඅ. මිර්ලු ඇථුපව කථළ
පණ පුවෙ මිර්ලු කථා ද්මතඅ. ඔේ ු එ අම උපදිය තඅ. එ අම දිය පතඅ. එ අ ම මියතඅ. එ අ ම මළ ම
වකථවපතඅ. ඔෙුනධවර්ධ තඅඹිිශවර්ය ද්, ර්අනධ  ද්, වථාව ාන ද්, ෙවථඅකථඅළඅය ද්, වකථථ
කථඅළඅය ද් වේ ශීකපය ම ය. ව ද් ඔෙුනධවර්ධ පරවකථ පවයනධ මපණ පයට පවමිවණ පයඅ. ඒ
අථකථුවයධ පණ පුෙනධට වථධ ම වේ ශීකපය මපණ පයට ව ධතු ෙන වනාවයකථධ ථඅය ර්ණ පනධ
අෝය්ාතධමිකථ වප ර්යනධට ද්, දා අප නයඅ වර් නුථු ආදිය  ථතධත්වයනධට ද් ථාෝාපණ පය. ථඅේ
මඛ ථන්ිවය අ කථළ ඉකථධකථවය අ ථඅයලු දිය ර්අනධ ව න ඊ-ථවතධ-වත මප-ප ණ ප ආදිය ය
ෙවදැව නධනා වථධ වේ ශීකපවය අ ථඅයලු උපරෙවය ෙවද්ව තඅ. වේ ශීකපය ඒ උෙර්පව
ෙඅනධ ද් මපණ පයට පවමිවණ පයඅ.
ෙොවළධ මව යඅ :“ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු තබව්ස නි ්ඛන්්ත රත්තියො ප්නිහිතොය ඉනි
ප්ටිසංචි ්ඛති. ෙහු ො ්ඛො ්ම ප්චන්යො මර ස්ස - අභි වො මං ඩ්සයය්ඉ විචනි් ො
වො මං ඩ්සයය්ඉ සතප්දීන් වො මං ඩ්සයය්ඉ ්තන ්ම අස්ස ොල ිසුයොඉ ්සො මම’ස්ස
අන්තරෝයො. උප් ්ඛලිත්වො වො ප්ප්්තයය්ඉ භත්තං වො ්ම භූත්තං වය්ොප්ජ්්ජයය්ඉ ප්ිත්තං
වො ්ම ුප්්්ප්යය්ඉ ්සමහං වො ්ම ුප්්්ප්යය්ඉ සත්ථ ො වො ්ම වොතො ුප්්්ප්යය්ුං
්තන ්ම අස්ස ොල ිසුයොඉ ්සො මම’ස්ස අන්තරෝයො”1

1
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‘ම වණ පනඅ වේ ථථුනධ අ භ අෂු ද් ෙධ වර්වෙතධ ම රෑ ෙතධ ම වමවථධ ථකථයඅ.
මාවර්ධ මපණ පයට ව ධතු වදාව ය. නවයකථධ ව ධ වර් නුථධවථකථධ ව පතධතපවයකථධ ව
මා ද්මධට වකථවළධ නේ එයඅනධ මවර්ධ මපණ පය ෙනධවනධ ය. එවථධ ෙන මපණ පය මට දුර්නධ
ෙොළ අනුශාථනා කථඅීකමට අනධතපායකථප ෙනධවනධ ය. එවථධ ම මම පය පවකථඅළ ෙවටුවනේ
නේ ෙවළඳූ ආ ාප ව අීවණ පග විණි නේ පඅත ව වථේ ශථධතරකථ ොත ව කථඅපඅණි
නේ එයඅනධ මවර්ධ මපණ පය ෙනධවනධ ය. ඒ මපණ පය මට දුර්නධ ෙොළ අනුශාථනාෙ කථඅීකමට
අනධතපායකථප ෙනධවනධ ය, යනු එ අ අර්ග යඅ.
වමවථධ කථාය ද ුථාෝාපණ ප ෙශවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු.
5. ආයු ුපෙලත්වය
ආයු ර්ද ෙශවයනධ ථකථා මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු වකථවථධ ද්
වේ ආයුම ෙනා අ අදය, ර්දගය, ථතධත්වයනධවර්ධ ීවවිත ආශධොථ-පරශධොථ
පඅළඅදඳ ය, ශීත-උමධණ ප පඅළඅදඳ ය, ම ාභ ූත පඅළඅදඳ ය, ආ ාප පඅළඅදඳ යඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ :- වේ ීවවිතය ආශධොථ-පරශධොථ ථම ෙව පෙතධනාතාකථධ පෙතධවනධ
ය. පඅටත නඅකථධමුණ පු නාථඅකථා ොතය ඇතුළට වනා පඅවිවථතධ ම ඇතුළ පඅවිථුණ පු නාථඅකථා
ොතය පඅටත වනා නඅකථධවමතධ ම ථතධත්වයා වමවළධ නේ වේ. එවථධ ම වේ ීවවිතය ථතප
ඉිශයේ ථම ෙව පෙතධනා තාකථධ පෙතධවනධ ය. වකථාවයකථකථධ ව අිකථ ෙතධ ම ආයුමය
ථඅඳී වයයඅ. ශීත - උමධණ ප ද් ථම ෙව පෙතධනා තාකථධ පෙතධවනධ ය. අිකථ ශීතවයනධ ව ධ
අිකථ උමධණ පවයනධ ව පීි ත ෙතධම ෙවනථී වයයඅ. ම ාභ ූත ද් ථම ෙව පෙතධනා තාකථධ
පෙතඅනධවනධ ය. පෘිවි ෝාතු ව අපධ ෝාතු ආදීනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ ව කථඅපීවමනධ
දථේපනධන පුද්ධර්වය ද් තද් ෙව ර්තධ ශීකප ඇතධවත ෙව අතීථාපාදිය  ෙශවයනධ වතතධ
ෙ පතඅකථාය ඇතධවත ෙව ම ො වයනධ වපළුවණ ප ෙව ථන්ිදන්ෝන ව ථඅඳී ර්අවය ෙව
ීවවිතෂයට පවමිවණ පතඅ. කථදීකථාපාභ ාපය ද් ථුර්ථු අෙථධර්ාවෙ අ ද්ව ාතධ ීවවිතය
පෙතී. වනා ද්ව ාතධ වනා පෙතී.
6. අනිමිත්තය
අනඅමිතධත ෙශවයනධ ථකථා මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු වකථවථධ ද්, අනඅමිතධත නේ
කථාාදිය  ෙශවයනධ ෙය්ෙචවේද් ප අත දෙ ය.
ථතත්වයනධවර්ධ ( 2 ීවවිතය, (22 ෙය්ාිය, (32 කථාය, (42 වද්ධ නඅවෂපය, (32
ර්තඅය යන වේ පථ ීවෙව කථවය අ ෙය්ෙවචඡද් ප අත ය දැනව ර්ත වනා වකථඅය.
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“ජීවිතං ව්යොධි

පටුන වෙත

ෝලො ් - ්දහනි ්්ඛප්නං ගති

ප්ඤ්්්්්ත ජීව්ලො ස්මිං - අනිමිත්තො න ාය්ර.”1
( 2 ‘වම වතකථධ කථධම ීවෙතධ විය යුතු ය. මිනධ ඔ.වද අ ීවෙතධ විය යුතු වනා වේ’
ය යඅ ෙය්ෙථධර්ා ප අත දවවිනධ ීවවිතය අනඅමිතධත ය.
ඒ එවථධ මව යඅ :- ථතධත්වවය කථාෙථධර්ාවය අ ද් මවවපතඅ. අවඥදුද් වපථඅ - න
අෙථධර්ාවය අ ද් මවවපතඅ. එකථධ මවථඅ - වද් මවථඅ - වත මවථඅ - ථඅේ මවථඅ - පථධ මවථඅ ද්ථ මවථඅ කථ ද් මවවපතඅ. කථුථඅනධ ථව වධලු ෙන කථ ද් මවවපතඅ. ඉනධ පථු ෙුපවර්
ථඅයවයනධ වමාද ද් ඔද ද් මවවපතධ.
(22 වේ ෙය්ාිවයනධ ම ථතධත්වවය මවවපතඅ, අනධ ෙය්ාිවයකථඅනධ වනා මවවපතඅ යඅ
ෙය්ෙථධර්ා නවතඅ දවවිනධ අනඅමිතධත ය. ථතධත්වවය ඇථධ වප ර්වයනුර් මවවපතඅ, වථ ත
වපාර්ාදීනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථඅනුර් මවවපතධ.
(32 වේ කථාවය අ ම මපණ පය විය යුතු ය. අනධ කථවකථ මපණ පය වනා විය යුතු
යයඅ ෙය්ෙථධර්ා නවතඅ දවවිනධ අනඅමිතධත ය. ථතධත්වවය වපපෙපව ද් මවවපතඅ. පථධෙපව
ආදිය වය අ ද් මවවපතධ.
(42 මවවපනධනෙුනධ වර්ධ වද්ධ ය වම අ ම ෙවි ය යුතු ය. අනධ තවවනකථ වනා ෙවි ය
යුතුය යඅ ෙය්ෙථධර්ා ප අත දවවිනධ අනඅමිතධත ය. ඇතුළු ර්ම උපනධනෙුනධවර්ධ වද්ධ ය පඅට
ර්ම ද් පඅට ර්ම උපනධනෙුනධවර්ධ වද්ධ ය ඇතුළු ර්ම ද් වර්ාඩ උපනධනෙුනධවර්ධ වද්ධ ය
දිය වය අ ද් දිය වය අ උපනධනෙුනධවර්ධ වද්ධ ය වර්ාඩ ද් ෙවි ය වකථඅ ය.
(32 වමයඅනධ ාුත ෙෙතධ අථුෙධ තවන ඉපදිය ය යුතුය යඅ ෙය්ෙථධර්ා නවතඅ දවවිනධ
අනඅමිතධත ය. වද්ේවාවිනධ ථවෙව මිනඅථධ වාෙ ද් මිනඅථධ වාවිනධ ථවෙව වද්ේව
ආදිය වය අ ද් උපදිය තධ. වමවථධ ථතධත්වවය යනධතරවය අ වයදූ වර්ානුනධ වමනධ ර්තඅ ප්ධාකථ
ව කථවය අ කථවපවකථනධනා .
වමවථධ අනඅමිතධත ෙශවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු.
7. අද්ධොන ප්සුචන්ේදය

1

ථඛ: නඅ: මාපථඛ: 65
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අද්ධෝාන පිශචවඡද් නේ කථා පිශචවඡද් ය. වමකථ මනුමය්යනධවර්ධ ීවවිතය
වමවතකථධ කථධ විය යුතු ය යඅ කථා පිශචවේද්වයකථධ නවත. යවමකථධ ෙවි  කථධ ීවෙතධ
ෙනධවනධ නේ ව ධ අේපවර් ථඅයයකථධ ව ඉනධ ථධෙධපයකථධ ෙවි  ෙව ව ධ ීවෙතධ ෙනධවනධ ය.
ෙොවළධ මව යඅ.
“අප්්ප්මිදං භි ්ඛ්ව මනුස්සොනං ආයුඉ ගමනී්යො සමප්රෝයොඉ ත්තබ්ෙො
ුසලංඉ ්සුතබ්ෙො ෙරහ්ම්සුයංඉ නත්ි ජොතස්ස අමර ංඉ ්යො භි ්ඛ්ව චිරං ජීවතිඉ ්යො
වස්ස සතං අප්්ප්ං වො භී්යය්ො”1 යඅ. ‘ම වණ පනඅ මිනඅථුනධවර්ධ ආයුමය ථධෙධප ය. පපව
යා යුතු ය. කථුශ කථළ යුතු ය. දඹථප විථඅය යුතු ය. උපනධනෙුනධවර්ධ වනා මවීක ථඅීකවමකථධ
නවත. ම වණ පනඅ යවමකථධ ෙවි  කථධ ීවෙතධ වේ නේ ව ධ ශත ෙමගයකථධ ව ඉනධ ථධෙධප
ෙවි යකථධ ව ීවෙතධ වේ.’
“අප්්ප්මොයු මනුස්සොනං - හී් යය් නං සු්ප්ොසු්සො
්්රයය්ොතබත්තසී්සො‘ව - නත්ි මචන්ුස්ස නොග්මො.”2
‘මිනඅථුනධවර්ධ ආයුම ථධෙධප ය. ථතධපුපවම ඒ ථේභ ාෙනා වනා කථපනධවනධ ය. ව ධ
අථ ර්අනඅ ර්තධතකථු වථධ වථඅවපනධවනධ ය. මාපයා අනාර්මනවයකථධ නවත. ඒකථානධතවයනධ
මාපයා පවමිවණ පනධවනධ ය.
තෙද්,
“භූතප්ුබ්ෙං භි ්ඛ්ව අර් ො නොම සත්ථො අ්හොසි”3 යනාදීනධ ෙොළ
ථපධවත පමාවෙකථඅනධ පරතඅමණ පධි ත ෙ අර ථතරවයනධ ද් වේ අර්ගය පරකථාශ ෙනධවනධ ය.
යටර්අය ද්ෙථ අපකථ නේ ශාථධතෘෙපයාණ පවකථවනකථධ ෙ . ඔේ ු උපමා ථතකථඅනධ
මපණ පානුථධමෘතඅය පරකථාශ වකථාටව ව ථතුනධ ය ය ර්නධො ථුාිශතවය අ වයදූ . ‘ අපව
උො ෙතධ ම තණ ප’ර් පඅණිය ඳු වථධ, දිය වය අ නවර්අ දුදුලු වථධ, දිය ය ඇඳි ඉප වථධ, පෙගතවයනධ
ර්ා දථධනා ර්ඛර්ාෙ වථධ, දිය ෙර් වකථළ පඅඩ වථධ, පතධ යකථද මථධ කථවදවධ වථධ, මථධ
වාඹුෙ කථපා වර්න යන ර්ෙයා වථධ, මනුමය් ීවවිතය ඇථඅධකථධ පාථා මපණ පයට ළඛ
ෙනධවනධ ය. එය ථධෙධපය, විනඅශධාපය, ද ු ර්ශ්ය, ද පායාථය, නුෙණිනධ ද්ත යුතු ය.

1

අ:නඅ: ථතධතකථනඅ: 700

2

අ:නඅ: ථතධතකථනඅ: 700

3

අ:නඅ: අඨකථනඅ: 809
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කථුථධ කථටයුතු ය, දඹථප විථඅය යුතු ය, උපනධන ුට වනා මවීක විථීවමකථධ වනා වේ’
යනු එ අ ථඛෂඅපධතාර්ග යඅ.
“්යො ්ොයං භි ්ඛ්ව භි ්ඛු එවං මර සතිං භෝවතිඉ අ්හො වතොහං රත්තිං
තබවං ජී්වයය්ං භගව්තො සොසනං මනසි ්රයය්ංඉ ෙහුං වත ්ම තං අස්සොති. ්යො
‘ප්ොයං භි ්ඛ්ව භි ්ඛු එවං මර ංති භෝවතිඉ අ්හො වතොහං තබවසං ජි්වයය්ං -්ප්අ්හො වතොහං තදන්තරං ජී්වයය්ං යදන්තරං එ ං ප්ි ්ඩප්ොතං භුඤ්්ජොමි -්ප්- අ්හෝ
වතොහං තදන්තරං ජී්වයය්ං යදන්තරං ්ත්තෝරො ප්ඤ්්් ආ්ලෝප් සංඛොතබත්වො
අජ්්ෙොහරොමි -්ප්- ඉ්ම වුචන්න්ති භි ්ඛ්ව භි ්ඛු ප්මත්තො විහරන්ති දන්ධං මර
සතිං භෝවන්ති ආස වොනං ඛයොය.
“්යෝ ඛවොයං භි ්ඛ්ව භි ්ඛු එවං මර සතිං භෝවතිඉ අ්හො වතොහං
තදන්තරං ජී්වයය්ං යදන්තරං එ ං ආ්ලොප්ං සංඛොතබත්වො අජ්්ෙොහරොවි භගව්තො
සොසනං මනසි ්රයය්ංඉ ෙහුං වත ්ම තං අස්සොති. ්යො ‘ප්ොයං භි ්ඛ්ව භි ්ඛු
එවං මර ංති භෝවතිඉ අ්හො වතොහං තදන්තරං ජී්වයය්ං යදන්තරං අස්සසිත්වො වො
ප්ස්සසොමි ප්ස්සසිත්වො වො අස්සසොමිඉ භගව්තො සොසනං මනසි ්රයය්ං ෙහුං වත ්ම
තං අස්සොති. ඉ්ම වුචන්න්ති භි ්ඛ්ව භි ්ඛු ප්මත්තො විහරන්ති දන්ධං මර සතිං
භෝවන්ති ආසවොනං ඛයොය”1 යඅ ෙොළ ෝමගය ථකථනු. එ අ ථඛෂඅපතාර්ග වමවථධ ය.
“අව මම එකථධ රෑ ොෙකථධ ීවෙතධ ෙනධවනමි නේ ය පතඅ. ඒ කථාය තුළ මම
දුද්ධෝ ශාථනය ථඅ අ කථවරැ ර්නධවනමි. එයඅනධ ම විථඅනධ වදාව ආතධම අත කථවරැ ර්නධනා
ද්ධවද්ධ ෙනධවනධ ය. අව මම එකථධ ොෙකථධ ීවෙතධ ෙනධවනේ නේ ය පතඅ -වප- අව
මම එකථධ පඅණ පධඩපාතයකථධ ෙළඳන තාකථධ කථධ ීවෙතධ ෙනධවනේ නේ ය පතඅ -වප- අව
මම දතධ පඅඬු ථතපකථධ පථකථධ ෙළඳන තාකථධ කථධ ීවෙතධ ෙනධවනේ නේ ය පතඅ. ඒ කථාය
තුළ මම දුද්ධෝ ශාථනය ථඅ අකථවරැ ර්නධවනමි. එයඅනධ ම විථඅනධ වදාව ආතධම අත කථවරැ
ර්නධනා ද්ධවද්ධ ෙනධවනධ ය. ම වණ පනඅ යේ වකථවනකථධ වමවථධ මපණ ප ථතඅ ෙඩද්ධද් ඔේ ු
ද්න්ෝ ෙව මපණ ප ථතඅ ෙඩනධවන ය. ඔේ ු ආශරෙෂය පඅණිථ පරමතධත ෙව ෙථනධවන ය.
‘ම වණ පනඅ යේ වකථවනකථධ “අව මම එකථධ ආව පයකථධ මුෙ තදා ර්අඅන තාකථධ
ීවෙතධ ෙනධවනේ නේ ය පතඅ. -වප- ආශධොථ වකථාටව පරශධොථ කථපන තාකථධ ව පරශධොථ
වකථාට ආශධොථ කථපන තාකථධ ව ීවෙතධ ෙනධවනේ නේ ය පතඅ. ඒ කථාය තුළ මම
දුද්ධෝ ශාථනය ථඅ අ කථවරැ ර්නධවනමි. එයඅනධ ම විථඅනධ වදාව ආතධම අත කථවරැ ර්නධනා
ද්ධවද්ධ ෙනධවනධ ය යඅ මපණ ප ථතඅ ෙඩතධ නේ ඔේ ු තීෂණ ප ෙ මපණ ප ථතඅ ෙඩනධවන ය.
ඔේ ු ආශරෙෂය පඅණිථ අපරමධ්ත ෙව ෙථනධවන ය.
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වමවථධ පඅඬු ථතපකථධ පථකථධ කථා ර්අඅන තපේ කථායටතධ විශධොථ වනා තදා ීවවිත
කථාය ථධෙධපයයඅ අද්ධෝාන පිශචවේද් ෙශවයනධ මපණ පය ථඅ අකථළ යුතු යඅ.
8. ඛ ප්සුත්තය
ීවවිතය ඉතා ථධෙධප ෂණ පයකථධ පෙතධනා ෙශවයනධ ද් ථකථා මපණ පය ථඅ අ කථළ
යුතු. වකථවථධ ද් පපමාර්ග ෙශවයනධ ථතධත්වයනධවර්ධ ීවවිත ෂණ පය ඉතා ථධෙධප ය. එකථ
චිතධත ෂණ පයකථධ පමණ ප ෙ ම කථායකථධ ෙනධවනධ ය. පර් ාකථරය වපපවනධවනධ එකථ වනමි
පරවද්ශවයකථඅනධ ම වපපවළනධනා වථධ ථඅි නධවනධතධ එකථ වනමි. පරවද්ශවයකථඅනධ ම ථඅි නා
වථධ ථතධත්වයනධවර්ධ ීවවිතය ද් එකථ චිතධත ෂණ පවයකථඅනධ ම පෙතධවනධ ය ඒ චිතධත ෂණ පය
නඅපවද්ධෝ කථධ අ ථතධත්වයා මවළධ ය, නඅපවද්ධෝ ෙවයධ ය යඅ කථඅයනු වව..
ෙොවළධ මව යඅ.
“අතී්ත චිත්ත ්ඛ් ජීවිත්ථඉ න ජීවතිඉ න ජීවිස්සති. අනොග්ත චිත්ත ්ඛ්
න ජීවිත්ථඉ න ජීවතිඉ ජීවිස්සතිඉ ප්චන්ුප්්ප්න්්න චිත්ත ්ඛ්
න ජීවිත්ථඉ ජීවතිඉ
නජීවිස්සති.” ‘අතීත ව ෙතධ නඅපවද්ධෝ චිතධතෂණ පවය අ ථතධත්වයා ීවෙතධ ෙවයධ ය. ඒ
නඅපවද්ධෝ චිතධතෂණ පවයනධ දැනධ ීවෙතධ වෙමිනධ ථඅි නධවනධ වනා වේ. මතු ීවෙතධ ෙනධවනධ
ද් වනා වේ. අනාර්ත චිතධතෂණ පවය අ ථතධතධෙයා ීවෙතධ ෙවයධ වනා වේ. දැනධ ීවෙතධ
වෙමිනධ ථඅි නධවනධ ද් වනා වේ. මතු ීවෙතධ ෙනධවනධ ය. ෙතගමාන චිතධතෂණ පවය අ
ථතධතධෙයා ීවෙතධ ෙවයධ වනා වේ. දැනධ ීවෙතධ වෙමිනධ ථඅීක මතු ීවෙතධ ෙනධවනධ වනා වේ’
යනු එ අ අර්ග යඅ.
“ජීවිතං අත්තභෝවො ් - සුඛ ුප ්ඛො ් ් වලො,
එ චිත්තසමොයුත්තො - ලහු්සො වත්ත්ත ඛ් ො,
්ය නිරැද්ධො මරන්තස්ස - තිට්ඨමොනස්ස වො ඉධ,
සබ්්ෙප්ි සතබසො ඛන්ධො - ගතො අප්්ප්ටිසන්ධියො.
අනිබ්ෙත්්තන න ජෝතො - ප්චන්ුප්්ප්න්්නන ජීවති
චිත්තහඞ්ගො ම්තො ්ලෝ ො - ප්ඤ්්ඤ්ත්ති ප්රමට්ියො”
‘ීවවිතය ද්, ආතධම භ ාෙය ද්, ථු් ර්ශ් වේද්නාෙ ද් යන වමය ුවද්කථධ එකථ
චිතධතෂණ පවයකථඅනධ යුකථධත ය. ීවවිත ෂණ පය ෙ ා වපපව යඅ’ (ආතධම භ ාෙ යනධවනනධ
වම අ ීවවිත - වේද්නා - වි්ධාණ ප වරැ වථථධථ ර්ත යුතු ය2
‘මවවපන පුද්ධර්යාවර්ධ නඅපවද්ධෝ ෙ ථධකථන්ෝවය ද්, දැනධ වම අ ීවෙතධ ෙන
පුද්ධර්යාවර්ධ නඅපවද්ධෝ ෙ ථධකථන්ෝවය ද් යන වේ ථඅයධව ථමානවය ය. ඒ
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වද්පෂවය අ ම ෙවෙ පරතඅථන්ෝාන (ර්වළපීේ2 ප අත ෙව ම ඉකථධම ර්අවය ය” (ීවවිතය එකථ
චිතධතෂණ පකථ ය.2
‘වේ ව කථ ථතධත්වයා නපනධ ථඅතඅනධ නපනධවනධ ය. දැනධ පෙතධනා ථඅතඅනධ ීවෙතධ
ෙනධවනධ ය. චිතධතයාවර්ධ භ ඞ්ර්වයනධ මවවපවණ පධ ය’ (ඒ ඒ ෝපන ථඅතධ නඅථා තඅථධථයා
ීවෙතධ ෙනධවනධ ය. යනාදිය  ොන පරෙෘතධතඅය විමය ෙ2 ථනධතාන පරඥ පධතීය පපමාර්ග යඅ
වනා නථධවනධ යඅ.
වමවථධ ්ණ පපිශතධත ෙථවයනධ මපණ පය ථඅ අ කථළ යුතු යඅ.
වමවථධ දැකථධෙ අට ආකථාප අතුවපනධ කථඅථඅයේ ආකථාපවයකථඅනධ ථඅ අ කථපතධ ම නවෙත
නවෙත ථඅ අකථඅීකේ ෙශවයනධ ථඅත එකථඟ ෙනධවනධ ය. මපණ පාපේමණ ප ථතඅය පඅ අටනධවනධ
ය. නීෙපණ ප විමධකථේභ න ෙනධවනධ ය ෝය්ානාඞ්ර් ප ළ ෙනධවනධ ය. එවථධ ෙුෙ ද් මපණ ප
අපමුණ ප ථධෙභ ාෙ ෝමගයකථධ ව යඅනධ ද්, ථඛවේර් ජනකථ ව යඅනධ ද් ෝය්ානය අවඥපණ පා පරාපධත
වනා ෙව උපාාප පරාපධත ම ෙනධවනධ ය.
පරශධනවයකථඅ - නඅවඥොණ පය අපමුණ පු වකථාටව ව වකථ තධතප ෝය්ාන ද් පරර්ම තෘතීය අපපපාොප ථඅතධ අපමුණ පු වකථාට ද්ධවිතීයාතුර්ග අපපපාොප ෝය්ාන ද් අවඥපණ පා
පරාපධත වේ එ අ නඅවඥොණ පය ද්, පරර්ම - තෘතීය ෝය්ාන ථඅතධ ද් ථධෙභ ාෙ ෝමග වනා වේ ද්,
වම අ අවඥපණ පා පරාපධත වනා වේ ද්,
උතධතප වමවථධ යඅ:- ඔේ ු භ ාෙනා විවශධම ව යඅනධ අවඥපණ පා පරාපධත වෙතඅ.
ව වකථ තධතප ෝය්ාන අවඥපණ පා පරාපධත ෙනධවනධ විශුද්ධි භ ාෙනාකථරම ෙශවයනඅ.
අපපපාොප අවඥපණ පා පරාපධත ෙනධවනධ ආපේමණ පාතඅකථරම ෙශවයනඅ. වම අ ඒ වද් විිය ම
නවතඅ දවවිනධ අවඥපණ පා පරාපධත වනා වේ. උපාාප පරාපධත ම වේය යඅ ද්ත යුතු යඅ.
ඒ වේ ෝය්ානය ථධමෘතඅ දවයනධ උපනධ දවවිනධ මර ොනුස්මෘතිය යන
ථඛ්ය්ාෙට පවමිවණ පනධවනධ ය.
වේ මපණ පානුථධමෘතඅ භ ාෙනාවෙ අ වයර්ණ පු භ අෂු නඅතප අපරමාද් ෙව ෙථනධවනධ ය.
ථඅයලු භ ාෙයනධ අ අනභ අපතඅ ථඛශාෙ දනධවනධ ය. ීවවිත තෘමධණ පාෙ වරැපඅයනධවනධ ය.
පාපයට ර් ගා කථපනධවනධ ය. ථනධනඅි ද ු වනා ෙනධවනධ ය. පීකමධකථාපවය අ මථුපව ම
නවතඅවයකථධ ෙනධවනධ ය. ඔ ුට අනඅතය් ථඛශාෙ පුපවද්ධද්ට වයයඅ ඒ අනුථාපවයනධ ර්ශ් ථඛශා
ද් අනාතධම ථඛශා ද් ෙවටව යඅ. මපණ පථතඅය භ ාෙනා වනා වකථාවළ මපණ පාථනධන
කථාවය අ ෙය්ාමෘර් - යෂ - ථපග - වාෞප - ෙෝකථ යන වමාෙුනධ විථඅනධ අභ අභ ුත ෙෙනධ
වථධ ෙ ා ථනධතරාථයට - ථේවමා යට පවමිවණ පයඅ. එවථධ වනා ෙව වේ වතවේ නඅභ ගය
ෙව අථේමුඪ ෙව කථාකථරඅයා කථපනධවනධ ය. වේ අතධ දවේ අ ඉදිය නධ නඅෙනධ වනා ද්ධවද්ධ නේ
මපණ පවයනධ මතු ථුර්තඅ පපායන ෙනධවනධ ය.
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“තස්මො හ්ව අප්්ප්මොදං - යිරොථ සු්මධ්සො
එවං මහොනුභොවොය - මර ොනුස්සතියො සදා.”
‘එවථධ ව යඅනධ ථුපරාඥ  ම ානුභ ාෙ ඇතඅ මපණ පානුථධමෘතඅය ථඳ ා ඒකථානධතවයනධ
නඅතප අපරමාද් ෙඩනධවනධ යඅ’
මර ොනුස්මෘති්යහි විස්තර

ථො නිමි.

ොයගතො සතිය.
මපණ පානුථධමෘතඅයට අනතුපව ෙව කථායර්තාථතඅය ද්කථධෙනු වව.. වේ
කථායර්තාථතඅය ෙනා අ දුද්ධවෝ තධපාද් කථාවයකථ විනා අනධ කථවකථ වනා වවදනධවනධ
ය. කථඅථඅ අනය් තීවඥර්කථ වකථවනකථුනධට විමය වනා ෙනධවනධ ය.
“එ ධම්මො භි ්ඛ්ව භොවි්තො ෙහුලි ්තො මහ්තො සං්වගොය සංවත්තතිඉ
මහ්තො අත්ථොය සංවත්තති. මහ්තො ්යොග ්්ඛමොය සංවත්තතිඉ මහ්තො
සතිසමප්ජඤ්්ාව සංවත්තතිඉ ඥා දස්සනප්ටිලොභොය සංවත්තතිඉ තබට්ඨධමම
සුඛවිහොරොය සංවත්තතිඉ විජ්ජොචිමුත්තිඵල සචනී
ිසුයොය සංවත්තති.
ත්මො
1
එ ධම්මොඉ ොයගතොසති.”
“අමතං ්ත භි ්ඛ්ව ප්සුභුඤ්්ජන්ති ්ය ොයගතං සති ප්සුභුඤ්්ජන්ති. අමතං
්ත භි ්ඛ්ව න ප්සුභුඤ්්ජන්ති ්ය ොයගතො සතිං න ප්සුභුඤ්්ජන්ති.”
“අමතං ්තසං භි ්ඛ්ව ප්සුභුත්තං - ්ප් - අප්සුභුත්තං -්ප්- ප්සුහීනං -්ප්අප්සුහීනං -්ප්- විරද්ධං -්ප්- ආරද්ධං ්යසං ොයගතොසති ආරද්ධො”2 යනාදීනධ
භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ වනාවයකථධ ථතරයනධ අ දී වනාවයකථධ ආකථාපවයනධ ෙණ පගනා
කථපන ද්ධවද්ධ ය ‘ම වණ පනඅ එකථ ෝමගවයකථධ භ ාවිත ද ුීකථෘත ෙවයධ ම තධ ථඛවේර්
පඅණිථ, ම තධ අර්ග පඅණිථ, ම තධ වය ර්වෂම පඅණිථ, ම තධ ථධමෘතඅ ථමපරඥ  පඅණිථ,
ශානද්ශගන පරතඅාභ  පඅණිථ, වේ අතධ දවේ අ ථවප වි පණ ප පඅණිථ, විද්ය්ාමුකථධතඅ - ඵල
පරතඅවේද් පඅණිථ ෙනධවනධ ය. කථෙප එකථ ෝමගවයකථධ ද් කථායර්තාථතඅය යඅ’

1

අ:නඅ: එකථකථ නඅ 27

2

අ:නඅ: එකථකථ නඅ: 29
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‘ම වණ පනඅ යේ වකථවනකථධ කථායර්තාථතඅ ෙළඳතධ නේ ඔ ු නඅෙනධ ෙළඳතඅ. යේ
වකථවනකථධ කථායර්තාථතඅ වනා ෙළඳතධ නේ ඔ ු නඅෙනධ වනා ෙළඳිතධ’
‘ම වණ පනඅ යේ වකථවනකථුනධ විථඅනධ කථායර්තා ථතඅ ෙවළඳිණි නේ ඔෙුනධ විථඅනධ
නඅෙනධ ෙවළඳිණි - වනා ෙවළඳිණි නේ නඅෙනධ වනා ෙවළඳිණි-පඅිශ අණි නේ නඅෙනධ පඅිශ අණි
- වනා පඅිශ අණි නේ නඅෙනධ වනා පඅිශ අණි - ෙවපදිය ණි නේ නඅෙනධ ෙවපදිය ණි - වනා
ෙවපදිය ණි නේ නඅෙනධ වනා ෙවපදිය ණි නේ නඅෙනධ වනා ෙවපදිය ණි’යනු එ අ අර්ග යඅ.
වමවථධ ෙණ පගනා වකථාටව ෙොපා ෙවළඅතධ “ ථං භොවිතො ් භි ්ඛ්ව ොයගතොසති
ථොං ෙහුලි තො මහප්්ඵලො ්හොති මහොනිසංසො. ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු අරඤ්්ඤ්ග්තො
වො”1
‘ම වණ පනඅ වකථවථධ භ ාවිත ද ුීකථෘත කථායර්තාථතඅය ම තධ ඵල ම ානඅථඛථ
ෙනධවනධ ද්, ම වණ පනඅ වේ ථථුනධ අ ම ණ ප අපණ පය් ර්ත ෙවයධ, යනාදීනධ ආනාපාණ පප.ද
- ඉිශයාපර්ප.ද - ාතුථේපජ්ධ්ප.ද - පි කථධකථුමනථඅකථාපප.ද - ෝාතු
මනථඅකථාපප.ද - නෙථීෙිකථප.ද යන වේ තුර්ථධ ප.ද ෙශවයනධ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. ඒ
තුර්ථධ ප.ද අතුවපනධ ඉිශයාපර් - ාතුථේපජ්ධ් - ෝාතු මනථඅකථාප යන ප.ද තුන
ෙොවළධ විද්ශගනා ෙශවයනඅ. නෙථීෙිකථප.ද ෙොවළධ විද්ශගනා ශානවය අ ම
ආදීනොනුපථධථනා ෙශවයනඅ. ඉනධ උද්ධෝුමාතකථාදිය වය අ යේ ථමාි භ ාෙනාවෙකථධ ථඅද්ධෝ
වේ නේ එය අශුභ  නඅවද්ගශවය අ ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. එවිට වම අ ථමාි ෙශවයනධ දැකථධවිය
යුතධවතධ ආනාපාණ පප.දය ා පි කථධකථුමනථඅකථාපප.දය යඅ. ඉනුර් ආනාපාණ පප.දය
ආනාපාණ ප ථතඅ ෙශවයනධ වෙන ම කථමගථධර්ානවයකථඅ.
“ප්ුන්ප්රං භි ්ඛ්ව භි ්ඛු ඉම්මව ොයං උද්ධං ප්ොදතලො අ්ධො ් සමත්ථ ො
ත්ප්සුයන්තං ප්ූරං නොනප්්ප් ොරස්ස අසුචි්නො ප්චන්්ව ්ඛති. අත්ි ඉමස්මිං ෝය
් සො ්ලොමො නඛො දන්තො ත්්ොඉ මංසං නහොරි අට්ි අට්ිමිඤ්්ජො ව ් ංඉ හදයං
ය නං ි්ලොම ං ප්ිහ ං ප්ප්්ඵොසංඉ අන්තං අන්තගු ං උදසුයං රීයංඉ (මත්ථලුඞ්ග)
ප්ිත්තං ්සමභං ප්ුබ්්ෙ ්ලොහිතං ්ස්දා ්ම්දාඉ අස්සු වසො ්ඛ්ලො සිඞ්ඝොනි ො
ලසි ො මුත්තං”2 යඅ මත්ථලුඞ්ර් ඇටමිර්ලුවය අ ද ා පි කථධකථුමනථඅකථාප ෙශවයනධ යේ
ද්ධෙතධතඅඛථාකථාප කථමගථධර්ානයකථධ ෙොළ වථධකථධ නේ එය වම අ ා “ ොයගතොසති” ය යඅ
ද්තයුතු. එ අ පාළඅ ෙණ පගනා පෙගකථ භ ාෙනා විදිය ය ද්කථධෙනු වව..

1

ම:නඅ: උපිශප: 117

2

දිය :නඅ: ම ාෙර්ධර් 179
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පටුන වෙත

යට දැකථධෙුණ පු පාළඅවය අ අර්ග වමවථධ ය.
‘ම වණ පනඅ ෙවළඅ ර් භ අෂු වතවේ පතුඅනධ උඩ වකථථර්අනධ යට ථඅවිවයනධ පඅිශථුනධ
වේ ාාතුමග ාභ ුතඅකථ පතඅකථාය නානාවිෝ අථුචිවයනධ පඅපවවණ පධය’යඅ පරතය්වේෂා වකථවප
යඅ. වකථවථධ පරතය්වේෂා වකථවවඥ ද්, වේ කථවය අ වකථථධ ඇතධවතධ ය, වේ කථවය අ ව ම
ඇතධවතධ ය. වේ කථවය අ නඅය ඇතධවතධ ය. වේ කථවය අ ද්තධ ඇතධවතධ ය. වේ කථවය අ ථම
ඇතධවතධ ය, වේ කථවය අ මථධ ඇතධවතධ ය, වේ කථවය අ න ප ඇතධවතධ ය, ඇට ඇතධවතධ
ය, ඇට මිර්ලු ඇතධවතධ ය, ෙකථුර්ඩු ඇතධවතධ ය, ෘද්ය ඇතධවතධ ය, යකථන මඛශ ඇතධවතධ
ය, දඩ දිය ෙ ඇතධවතධ ය, පඅ කථ මඛශ ඇතධවතධ ය, පපුකථවනධ ඇතධවතධ ය, අතුණ පු ඇතධවතධ
ය, අතුණ පුද නධ ඇතධවතධ ය. උද්ිශය ඇතධවතධ ය, මළ ඇතධවතධ ය, පඅත ඇතධවතධ ය, වථම
ඇතධවතධ ය, ථවපෙ ඇතධවතධ ය, වධ ඇතධවතධ ය, ඩ දිය ය ඇතධවතධ ය, වේද් වතධ ඇතධවතධ
ය, කථඳුළු ඇතධවතධ ය, ෙුපවණ පු වතධ ඇතධවතධ ය, වකථළ ඇතධවතධ ය, වථාටු ඇතධවතධ ය,
ථඳමිර්ළු ඇතධවතධ ය, මුතර ඇතධවතධ ය.
වම අ කථාය නේ ශීකපය යඅ. අශුචි පාශඅවයකථ යන අර්ගවයනධ ද්, කථුතධථඅත ෙ පඅළඅකථුධ ෙ වකථධථාදීනධට ද් ාෂුවප ර්ාදිය  අවනධකථ වප ර් ශතයනධට ද් ආය ව යඅනධ උතධපතධතඅථධර්ාන ව යඅනධ ද් ශීකපය කථාය යඅ කථඅයනු වව..
ඒ එවථධ මව යඅ:- පතුව අ පටනධ උඩ වකථථවර් අ පටනධ යට ථවම අ පටනධ ථපථ
දඹයකථධ පපණ ප ෙ වේ ශීකපවය අ මුළු උතධථා වයනධ වථායතු ර් කථඅථඅවෙකථධ කථඅථඅ මුතධතකථධ
ව මවණිකථකථධ ව නෙඩුයය්ගයකථධ ව අර්අකථධ ව වකථාකථුමකථධ ව කථපුපකථධ ව
ෙතධථුණ පු ආදීනධ අතුවපනධ ථධෙධප පවිතරයකථධ ව වනා ද්කථධවනධ ය. යළඅ කථුමකථධ ද්කථධවනධ
ද්, පපම ර්ර්ගන්ෝ ෙ ජුර්ුපධථා ජනකථ ෙ ද්ශගනයට පො නඅශශරඅත ෙ වකථථධ - ව මාදිය  නානාවිෝ
අශුභ  ම ද්කථධවනධ ය. “අත්ි ඉමස්මිං ෝය ් සො ්ලොමො - ්ප් - මුත්තං” යඅ එව යඅනධ
කථඅයන දී. වේ වම අ පද්ථේදන්ෝ ෙණ පගනාෙ යඅ.
ොයගතොසති භොවනො විධිය
වේ කථමගථධර්ානය ෙඩනු කථවමතඅ ආදිය කථවඥමිකථ කථුද්පවො විථඅනධ යට කථී වථධ
කථය්ාණ ප මිතරවයකථු වෙත එළඹව වමය ර්ත යුතු. කථමගථධර්ාන ොයකථ ආාායය්ග විථඅනඅර් ථතධ
ෙවද්පපවේ උද්ධර්ර වකථෞශය්ය ා ද්ථ ෙවද්පපවේ මනථනාප වකථෞශය්ය ා කථඅයා දිය ය
යුතු යඅ.
සප්්තවිධ උද්ගරහ ් ෞශලය්ය
ොනවයනධ, 2 ථඅතඅනධ 3. ෙණ පග ෙශවයනධ, 4. ණ පධඨාන ෙශවයනධ, 3. දිය ථා
ෙශවයනධ, 6. අෙකථාශ ෙශවයනධ, 7. පිශචවේද් ෙශවයනධ යන ථතධ ආකථාපවයනධ උද්ධර්ර
වකථෞශය්ය කථඅයා දිය ය යුතු.
Non-commertial Distribution
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ව්න්යන්
වේ පරතඅකථු මනථඅකථාප කථමගථධර්ානය තරඅපඅටකථෝපයකථු ෙුෙ ද් වමවන අ කථපන ද්
පළමු වකථාටව ොර්ධවභ ද් කථඅීකවමනධ ම ව ෙතධ ොනවයනධ කථීවමනධ ම ථජ්ඣායනා
කථටයුතු. එවථධ ථජ්ඣායනා කථපන කථධ අ ම මලය ද්නේ ෙවථඅ මහෝද්ව වතපවනධ ළඟ
කථමට නධ ර්තධ ථධර්විප වද්නමට වමනධ ඇතවේ වකථනකථුනධට කථමගථධර්ානය පරකථට ෙනධවනධ
ය. මහෝද්ව වතපවනධෙ නධවථධ ඒ වද්වද්නාෙ නධවථධ කථමට නධ ඉධලූ කථ “ථාප මථකථධ
වම ය ථජ්ඣායනා කථපෙ”යඅ ද්ධෙතධතඅඛථාකථාප පාළඅය කථඅයෙ . ඒ වද්වනා ෙ නධවථධට
ථඟඅ වද්කථකථධ තුනකථධ පරර්ුණ ප ෙව තඅදුවණ පධ ය.
ඔේ ු වර්ෞපෙවයනධ කථමට න වර්න ථාප මථ ථජ්ඣායනා කථඅීකවමනධ ම
වථ ොනධ ෙ . එදවවිනධ කථමට න වද්න ආාායය්ග විථඅනධ “පළමුවකථාට වමය ොනවයනධ
කථඅයමිනධ ම ථජ්ඣායනා කථපෙ”යඅ අතෙවථධථාට කථඅය යුතු ය. අතෙවථධථා විථඅනුර්
තාප්ධාකථාදීය පිශචවේද් වකථාටව අනුව ම පරතඅව ම ෙශවයනධ ථජ්ඣායනා කථටයුතු
ය.
“් ්සොඉ ්ලෝමොඉ නඛොඉ දන්තොඉ ත්්ෝ”යඅ කථඅයා යළඅ පරතඅව ම ෙශවයනධ “ත්්ෝඉ
දන්තොඉ නඛොඉ ්ලෝමොඉ ් ්සො” යඅ කථඅය යුතු.
ඉකථධය තඅ ෙකථධකථ ප්ධාකථවය අ “මංසංඉ නහොරි අට්ි අට්ිමිඤ්්ජොඉ ව ් ං යඅ කථඅයා
පරතඅව ම ෙශවයනධ ව ් ංඉ අට්ිමිඤ්්ජොඉ අට්ිඉ මංසඉ ත්්ෝඉ දන්තොඉ නඛොඉ ්ලෝමොඉ
් ්සො”යඅ කථඅය යුතු.
ඉකථධය තඅ පපධඵලාථ ප්ධාකථවය අ හදයංඉ ය නංඉ ි්ලොම ංඉ ප්ිහ ංඉ ප්ප්්ඵොසං”
යඅ කථඅයා යළඅ පරතඅව ම ෙශවයනධ ප්ප්්ඵොසංඉ ප්ිහ ංඉ ි්ලොම ංඉ ය නංඉ හදයඉ ව ් ංඉ
අට්ිමිඤ්්ජොඉ අට්ිඉ නහරිඉ මංසොඉ ත්්ෝඉ දන්තොඉ නඛොඉ ්ලෝමොඉ ් ්සො”යඅ කථඅය යුතු.
ඉකථධය තඅ මත්ථලුඞ්ර් ප්ධාකථවය අ අන්තංඉ අන්තගු ංඉ උදසුයංඉ
රීසංඉ
මත්ථලුඞ්ග”යඅ කථඅයා යළඅ පරතඅව ම ෙශවයනධ “මත්ථලුඞ්ගඉ රීසංඉ උදසුයංඉ අන්තගු ඉ
අන්තංඉ ප්ප්්ඵොසංඉ ප්ිහ ංඉ ි්ලෝම ංඉ ය නංඉ හදයංඉ ව ් ඉ අට්ිමිඤ්්ජොඉ අට්ිඉ
නහරි මංසොඉ ත්්ෝඉ දන්තොඉ නඛොඉ ්ලෝමොඉ ් ්සො”යඅ කථඅය යුතු.
ඉකථධය තඅ වමද්චඡකථධකථවය අ “ප්ිත්තංඉ ්සමහං ප්ුබ්්ෙොඉ ්ලෝහිතංඉ ්ස්දාඉ ්ම්දා”
යඅ කථඅයා යළඅ පරතඅව ම ෙශවයනධ “්ම්දාඉ ්ස්දාඉ ්ලොහිතංඉ ප්ුබ්්ෙොඉ ්සමහංඉ ප්ිත්තංඉ
මත්ථලුඞ්ගඉ රීසංඉ උදසුයංඉ අන්තගු ඉ අන්තංඉ ප්ප්්ඵොසංඉ ප්ිහ ංඉ ි්ලෝම ංඉ ය නංඉ
හදයංඉ ව ් ඉ අට්ිමිඤ්්ජොඉ අට්ිඉ නහරි මංසොඉ ත්්ෝඉ දන්තොඉ නඛොඉ ්ලෝමොඉ ් ්සො”යඅ
කථඅය යුතු.
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ඉකථධය තඅ මුතධතාඡකථධකථවය අ “අස්සුඉ වසොඉ ්ඛ්ලොඉ සිඞ්ඝොණි ොඉ ලසී ොඉ මුත්තං”
යඅ කථඅයා යළඅ පරතඅව ම ෙශවයනධ “මුත්තංඉ ලසි ොඉ සිඞ්ඝොණි ොඉ ්ඛ්ලෝඉ වසොඉ අස්සුඉ
්ම්දාඉ ්ස්දාඉ ්ලොහිතංඉ ප්ුබ්්ෙොඉ ්සමහංඉ ප්ිත්තංඉ මත්ථලුඞ්ගඉ රීසංඉ උදසුයංඉ
අන්තගු ඉ අන්තංඉ ප්ප්්ඵොසංඉ ප්ිහ ංඉ ි්ලෝම ංඉ ය නංඉ හදයංඉ ව ් ඉ අට්ිමිඤ්්ජොඉ
අට්ිඉ නහරි මංසොඉ ත්්ෝඉ දන්තොඉ නඛොඉ ්ලෝමොඉ ් ්සො”යඅ කථඅය යුතු.
(පෘිවි ෝාතු ද ු දවවිනධ මත්ථලුඞ්ර් - “ රීසංඉ මත්ථලුඞ්ගං”යඅ කථීකථය අෙථනධ
වකථාට කථී . වම අ ෙනා අ “මඛථඛ, න ාපප, අට්ඨි, අට්ඨිමි්ධජා, ෙකථධකථඛ, ෙකථධකථඛ,
අට්ඨිමි්ධජා, අට්ඨින ාපව, මඛථඛ, තවාා, ද්නධතා, න්ා, ව මා, වකථධථා”යඅ වමවථධ
ෙකථධකථ ප්ධාකථාදිය වය අ අනුව ම ෙශවයනධ ථජ්ඣාය කථඅයා පරතඅව ම ථජ්ඣාය
පුිශමයනධ
ා ථේදන්ෝ වකථාටව කථඅයන ද්, වමවථධ ථජ්ඣාය කථරමය
සම්මෝහවි්නෝදනි්යහි වෙන වෙන තුනධ ප්ධාා වයකථ පුිශමයනධ ා එකථධ වකථාටව
තුනධ ප්ධාා වයකථවයඅ ප්ධාා මට්ඨකථයනධ ථජ්ඣාය කථටයුතුයඅ යමකථධ කථඅයන ද් ද්, ඔ ු
ආදිය  අනධත ද්කථධෙන පඅණිථ කථඅයන පදැ යඅ ද්ත යුතු. සම්මෝහවි්නොදනි්යහි
තාප්ධාකථවය අ යට කථී නඅයමය අනුව මවයනධ ම පථධ ද්ෙවථකථ පි ව මවයනධ පථධ
ද්ෙවථකථ, අනුව ම පි ව මවයනධ පථධ ද්ෙවථකථවයඅ අඩමථකථධ ථජ්ඣාය කථටයුතු ය.
ඉකථධය තඅ ආාාීකනධ ථමීපයට වර්ාථධ ව ් ප්ඤ්්් ය ඉවර්නව එවථධ අඩමථකථධ ථජ්ඣාය
කථටයුතුය. ඉකථධය තධවතනධ ඒ ද්ථ වකථාටථුනධ එකථධ වකථාටව වර්නව අඩමවථකථ, ඒ විථඅ
වකථාටථුනධ එකථධ වකථාට වර්නව අඩමවථකථ, නවෙත ප්ප්්ඵොසප්ඤ්්් ොතබ්යහි ර් එකථඅ එකථී
ප්ධාකථය ඉවර්නව අඩ අඩමවථකථ, ඉකථධය තධවතනධ ඒ පථවාථධ වකථාටථුනධ එකථධ වකථාටව
වර්නව අඩමවථකථ, මත්ථලුඞ්ගප්ඤ්්් ය අඩමවථකථ, ඒ විථඅ වකථාටථුනධ එකථධ වකථාටව
වර්නව අඩමවථකථ, ්මදචනඡ ් ය අඩමවථකථව, මුත්තචනඡ ් ය අඩමවථකථ ඉකථධය තඅ
ථඅයලු වද්තඅථධ වකථාටථුනධ එකථධ වකථාටව වර්නව අඩමවථකථවයඅ වමවථධ ථමථකථධ ථජ්ඣාය
කථටයුතු ය යඅ කථඅයන ද්. එ අ ආදිය  ෙ අනුව ම ථජ්ඣාය ද්, අනුව ම පි ව ම
ථජ්ඣායවය අ අනධත ෙ පි ව ම ථජ්ඣාය ද් වම අ ද්කථධෙන දැ යඅ ද්ත යුතුයඅ. ථජ්ඣාය
කථාවය අ ම වකථධථාදිය  වකථාට්ඨඨාථයනධවර්ධ ෙණ පග නඅමිතධතය, පිශචවඡද්නඅමිතධතය යන
වමාෙුනධ වතපධවනධ පව වප පව වරැ එකථඅ එකථී වකථාටථධ අ වම ම ෙවනධනව යඅ තුනධ
පිශද්ධවද්නධ ථජ්ඣාය කථටයුතු යඅ” යනු ථනධන යඅ.2
වමවථධ ථඅයධ කථධ ද් ථධ කථධ ථඅයද් ථධ කථධ ොනවයනධ කථඅයා කථඅයා ථජ්ඣායනා
කථටයුතු. එයඅනධ කථමට නධ වපළ පු ුණ පු වෙයඅ. ථඅත ඔද වමාම නුර්ෙ යඅ. වකථාටථධ පරකථට
වෙයඅ. ත්ථ ථඛ්අකථාෙකථධ වථධ ද්, ෙතඅපාද්පනධතඅයකථධ වථධ ද් ෙවටව යඅ. ( ත්ථ ථඛ්ාඅකථා
නේ වද් අත ඒකථමු් වකථාටව ඔෙුවනාෙුනධ ා ථේදන්ෝ වකථාටව තදන ද් ඇඟර්අ”යඅ.
ෙතඅපාද්පනධතඅ නේ ෙවවට අ ඉනඅ වපළ යඅ.2
2. සිතින්
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ොනවයනධ වථධ ම ථඅතඅනධ ද් ථජ්ඣායනා කථළ යුතු යඅ. ොනවයනධ කථපන
ථජ්ඣායනාෙ ථඅතඅනධ ථජ්ඣායනා කථඅීකමට ද්, ථඅතඅනධ ථජ්ඣායනාෙ අශුභ 
ෂණ පාෙවද ෝයට ද් උපකථාප ෙනධවනධ ය.
3. ව ග වශ්යන්
වකථධශාදීනධවර්ධ ෙණ පගය ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු යඅ.
4. ස ්ඨොන වශ්යන්
වකථධශාදීනධවර්ධ ථට නධ ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු යඅ.
3. තබශො වශ්යන්
ශීකපවය අ නාභ අවයනධ උඩ උඩදිය ථා ය. නාභ අවයනධ යට යට දිය ථා ය. වේ වකථධථාදිය 
වකථාටථධ වේ වේ දිය ශාවය අ යයඅ දිය ශා ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු යඅ.
6. අව ොශ වශ්යන්
වේ වකථාටථධ වේ වේ අෙකථාශවය අ යයඅ අෙකථාශ ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු යඅ.
7. පිශචවේද් ෙශවයනධ
ථභ ාර්පිශචවේද්ය, විථභ ාර්පිශචවේද්ය යඅ පිශචවේද් වද්වකථකථඅ. වේ වකථධථාදිය 
වකථාටථධ යට ා මතු ා ථපථ ා වම නේ වද්යඅනධ පිශචිනධන යඅ ථභ ාර්පිශචවඡද්ය
ද්, වේ වකථථධ ය, වාේ වනාවේ, වේ වාේ ය, වකථථධ වනාවේ ය යඅ අමිශර ෙශවයනධ
විථභ ාර් පිශචවඡද් ය ද් ද්ත යුතුයඅ.
වමවථධ ථපධතවිෝ උද්ධර්ර වකථෞශයය් කථඅයා දීා ෙවළඅ වේ කථමගථධර්ානය අථුෙධ
ථතරවය අ පඅළඅකථුධ ෙශවයනධ ෙොවළධ ය. අථුෙධ ථතරවය අ ෝාතු ෙශවයනධ ෙොවළධ යයඅ
කථඅයා දිය ය යුතු යඅ. වේ ෙනා අ සතිප්ට්ඨොන1 ථතරවය අ පඅළඅකථුධ ෙශවයනධ ද්, ම ා

1

දිය :නඅ: ම ාෙ: 179
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හත්ිප්්දාප්ම1ඉ මහොරොහු්ලොවොද2ඉ ධොතුවිභඞ්ග3 යනධ අ ෝාතු ෙශවයනධ ද් ෙොපන ද්ධවද්ධ
ය. ොයගතොසති4 ථතරවය අ ෙණ පග ෙශවයනධ ෙවටව නධනෙුනධ ථඳ ා ාතුවඥර්ෝය්ාන වදද්න
ද්ධවද්ධ ය. එ අ ෝාතු ෙශවයනධ ෙොළ වකථාටථ විද්ශගනා කථමගථධර්ාන ය. පරතඅකථු ෙශවයනධ
ෙොළ වකථාටථ ථමර් කථමගථධර්ාන ය. වම අ ථමර් කථමගථධර්ාන මව යඅ.
සප්්තවිධ උද්ගරහ් ෞශලය් විධි යි.
වමවථධ උද්ධර්ර වකථෞශය්ය කථඅයා දී ඉකථධය තඅ ද්ශවිෝමනථධකථාප වකථෞශය්ය කථඅයා
දිය ය යුතුයඅ.
දශවිධ මනස් ොර ් ෞශලය්ය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

අනුප්ූවග වශ්යන්
නොති ශීඝර වශ්යන්
නොති සති වශ්යන්
වි්ක්ෂප් ුපරැ ිරීම වශ්යන්
ප්රඥප්්ති ඉ ්මීම වශ්යන්
අනුප්ූවග මුඤ්්්න වශ්යන්
අර්ඥප් ො වශ්යන්
අධිචිත්ත සූතර වශ්යන්
සීතිභොව සූතර වශ්යන්
්ෙොජ්ෙඞ්ග ් ොසල්ල සූතර වශ්යන්

1. අනුප්ූවග වශ්යන්
වේ කථමගථධර්ානය පු ුණ පු කථපනධනට ර්තධ තවන පටනධ වකථධශාදිය  වද්තඅථධ වකථාටථධ
පඅළඅවෙළඅනධ වමවන අ කථළ යුතු ය. එකථකථධ වරැ එකථකථධ වමවන අ වනා කථළ යුතු ය. වපතඅ
වද්තඅථකථඅනධ යුතධ අණිමවඟකථ නඟඅන අද්ෂ පුපවම එකථධ එකථධ වපතධත වරැ වරැ නඟුතධ
කථධානධත ෙව ෙවවටයඅ. මතධතට නවඟ ර්ත වනා වකථඅ වෙයඅ. එවමනධ එකථකථධ වරැ එකථකථධ
වමවන අ කථපන වය ර්ාොප ද් භ ාෙනා ථේපතධතඅ ෙශවයනධ දා ර්ත යුතු ආථධොද්ය

1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 199

2

ම:නඅ: මජ්ඣඅම ප: 68

3

ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථ 245

4

ම:නඅ: උපිශප: 117
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වනා වදව ථඅත කථධානධත ෙව ෙවවටයඅ. භ ාෙනාෙ ථේපාද්නය කථප ර්ත වනා වකථඅ වෙයඅ.
එදවවිනධ පඅළඅවෙළඅනධ ම වමවන අ කථළ යුතු යඅ.
2. නොති ශීඝර වශ්යන්
පඅළඅවෙළඅනධ වමවන අ කථපනධන ු විථඅනුර් ඉතා ශී ර ෙශවයනධ වමවන අ වනා කථළ
යුතු. තුනධ වයාර්නධ මඟකථට පවමිණ පව යා යුතු වනායා යුතු තවනධ වනා ථකථා  අ
 අවයධ ථඅය ෙපකථධ ව ර්මනා ර්මනය කථපන පුපවම ට ද් යා යුතු මඟ අෙථනධ ෙුෙතධ
යා යුතු වනා යා යුතු තවනධ විාාපාම යා යුතු ෙනධනා වථධ ශී ර ෙව වමවන අ කථපනධන ුට
කථමගථධර්ානය අෙථනධ ෙුෙතධ විභ ූත ෙශවයනධ වනා ෙවටව නධවනධ ය. විවශධම ර්ුණ පයකථධ
වර්නව වනා වද්නධවනධ ය. එදවවිනධ අතඅශී ර ෙශවයනධ වමවන අ වනා කථළ යුතු යඅ.
3. නොති සනි වශ්යන්
ඉතා ශී රවයනධ වමවන අ වනා කථළ යුතු වථධ ම ඉතා වථවමනධ ද් වමවන අ
වනා කථළ යුතු ය. එකථධ ද්ෙථඅනධ තුනධ වයාර්නධ මඟකථධ වර්ො යා යුතු පුපවමයකථු ට අතප
මර් ර්ථධ ර්ධ-විධ දමිනධ පරමාද් වෙමිනධ යතධ ම වද්තුනධ දිය නකථඅනධ ඒ මඟ වර්ො යා යුතු
ෙනධනා වථධ ඉතා වථවමනධ වමවන අ කථපන ද් කථමගථධර්ානයාවර්ධ අෙථානවයකථධ වනා
ෙනධවනධ ය. විවශධමාිර්මකථට පරතය්ය ද් වනා ෙනධවනධ ය.
4. වි්ක්ෂ්ප් ුපරැ ිරීම වශ්යන්
කථමගථධර්ානය වරැ පඅයා පඅටත පුර්ුතධතාපේමණ පවය අ ථඅත වන ව අය යුතු ය.
ඒකථපදිය කථ පරපාත මාර්ගවයකථ ර්මනධ ර්තධ පුපවමයා ඇකථධවමන පඅයා වනා ථකථා ඔද
වමාද දමිනධ යනධවනධ පද්ාාපය ෙවපදිය ණි නේ ශතවපෞපවම පරපානධතාතවය අ ව නධනා
වථධ චිතධත විවෂධපය ඇතඅ කථ කථමගථධර්ානය පඅිශව නධවනධ ය - නවතඅ ෙව යනධවනධ ය. එ
දවවිනධ විවෂධප ර්පව කථඅීකේ ෙශවයනධ වමවන අ කථට යුතු යඅ. (පපපාදී ු නීාදිය  විථඅනධ
නානා ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ පුර්ුතධතාපේමණ ප නේ වෙතධ. අශුචිය, පඅළඅකථුව යඅ
වකථධශාදිය වය අ පවෙතඅය යුතු ෙ අශුභ ානුද්ශගනාෙ වරැ ශුභ ාදිය  විථඅනධ ර්නධනා දන
වකථධශාදී ු ද අද්ධෝා පුර්ුතධතාපේමණ ප නේ වෙතඅ යඅ ද්ත යුතු” යනු ථනධන යඅ.2
5. ප්රඥප්්ති ඉ ්මීම වශ්යන්
වකථථධ ය, වාේ ය යනාදිය  ෙශවයනධ පවෙතඅ පරඥ පධතඅය ඉකථධමව පඅළඅකථුධ ය යඅ ථඅත
තවය ය යුතු යඅ. ජ ර්ගභ  නඅයඛ ථමවය අ මිනඅථධථු ෙධ අ අඳකථධ ර්ටු නේ එ අ තපතධ
ආදිය  ථකථුණ පු දවඳ ඒ ථකථුණිනධ අෙුතධ න තඅ. පවනධ වදාතඅ. නඅතප එ අ
ර්මනාර්මනවයනධ ර්මනධ මර් පරකථට ෙ කථ ඒ ථකථුණිනධ පරවයාජන නවත. ිශථඅ වථධ
ඇථඅධව අ අෙුතධ න තඅ. පවනධ වදාතඅ. එවමනධ පෙගභ ාර්වය අ වකථථධ ය, වාේ ය යනාදිය 
ෙශවයනධ පරඥ පධතඅය වමවන අ කථපන කථ පඅළඅකථුධ දෙ පරකථට ය. ඉකථධය තඅ ඒ පරඥ පධතඅය
ඉකථධමව පඅළඅකථුධ දවේ අ ම ථඅත වයදිය ය යුතු යඅ.
6. අනුප්ූවග මුඤ්්්න වශ්යන්
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වද්තඅථධ වකථාටථධ අතුවපනධ යේ යේ වකථාටවථකථධ වනා ෙවටව ධ නේ ඒ වනා
ෙවටව න වකථාටථධ වරැ පීවමනධ අනුපෙග මු්ධාන ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු. ඒ
කථළ යුතු වමවථධ ය.
ආදිය  කථවඥමිකථයා ‘් ්සො’ යඅ වමවන අ කථපතධ ම මනථඅකථාපය වර්ාථධ “මුතධතඛ යන
අෙශාන වකථාටවථ අ වපී ථඅි නධවනධ ය. ‘මුතධතඛ’ යඅ වමවන අ කථපතධ ම ‘් ්සො’ යන
පරර්ම වකථාටවථ අ වපී ථඅි නධවනධ ය. වමවථධ වමවන අ කථපතධ කථපතධ ඔ ුට ඇතවේ
වකථාටථධ ෙවට ී ථඅි යඅ. ඇතවේ වකථාටථධ වනා ෙවට ී ථඅි යඅ. එවිට ෙවටව න වකථාටථධ
වර්නව එ අ භ ාෙනා කථටයුතු ය. වද්කථකථධ ෙවටව න කථ ඉනඅ ර් ෙඩා ෙවටව න වකථාටථධ
වර්නව එම වමවන අ කථඅීකවමනධ අවඥපණ පා උපද්ො ර්ත යුතු යඅ.
උප්මෝව ් ්ම්ස් ය :- තධ පවකථධ වද්තඅථකථධ ඇතධ තධ ෙනවයකථඅ. එ අ ෙඳුවපකථධ
ෙථනධවනධ ය. ඌ අධොර්නු කථවමතඅ ෙවද්ධවද්කථධ ඌ වර්ුේ වර්නව ථඅි  මුධ තධ පවවකථ අ
වකථාළයට ඊවයනධ විදැ ඔධෙප ඩ නර්නධවනධ ය. ෙඳුපා පඅළඅවෙළඅනධ ඒ ඒ තධ පවකථට
පවනව පවනව වර්ාථධ අෙශාන තධ පවකථට යනධවනධ ය. ෙවද්ධො එ අ ර් වර්ාථධ වපප වථධ
ඊවයනධ විදැ ඩ නර්නධවනධ ය. එවිට ෙඳුපා වපප වථධ පවකථඅනධ පවකථට පවනව පවනව වර්ාථධ
මුධ තධ පවකථට එනධවනධ ය. වමවථධ උනධ තවනඅනධ උර්ුළුෙනු දනධවනධ ඩ නවඟු නවඟු
තනධ අ නවඟඅටව පථු ෙව එකථධ තකථට පවනව එ අ මවද් තධ වර්ා. ද්ණ පධඩ අධො ර්නධවනධ
ය. විර්නු වදුෙතධ වනා නවවඟනධවනධ ය. එ අ තධ ෙනවය අ වද්තඅථධ තධ පවකථධ වමනඅ
වේ ශීකපවයධ වද්තඅථධ වකථාටථධ, ෙඳුපා වමනඅ ථඅත, ෙවද්ධො වමනඅ වය ර්ාොප වද්තඅථධ තකථධ
ඇතඅ කථධ ෙනවය අ ෙඳුපාවර්ධ විථඅම වමනඅ වද්තඅථධ වකථාටථධ ඇතඅ ථඅපවවප අ චිතධතයා
වර්ධ අපමුණ ප ෙශවයනඅ වථඅීකම. ෙවද්ධො මුධ තව අ වකථාළ ීවයනධ විදැ ඬ නවර්ූ කථ
ෙඳුපා තඅනධ ත පවනව අෙශාන තට යාම වමනඅ වයාර්ී “වකථධථා”යඅ වමවන අ
කථපනධනට ෙනධ කථළ පඅළඅවෙළඅනධ වර්ාථධ ථඅත අෙශාන වකථාටවථ අ වපී ථඅීකම. එ අ ර්
ඬ තවලූ කථ ෙඳුපා වපපා ඊම වමනඅ ථඅත වපපා මුධ වකථාටථට ඊම. නවෙත නවෙත
උර්ුළුෙනු දන ෙඳුපා ශ.ද් කථළ කථළ තවනඅනධ නවඟී ථඅීකම වමනඅ නවෙත නවෙත
වමවන අ කථපතධ ම වනා ෙවටව න වකථාටථධ වරැ ෙවටව න වකථාටථධ අ පිශකථමග කථඅීකම,
අෙශානවය අ එකථධ තවකථ ී ඊ මවද් වර්ා. ද්ණ පධඩ අධො වර්නව විඳිනු වදුෙතධ වනා
නවර්ීම වමනඅ අෙථානවය අ ෙවටව න වකථාටථධ වද්කථකථධ ඇතඅ තධ අ ඉනඅ ර් එකථකථධ වරැ
ො ෙවටව න වකථාටථ වර්නව එම නවෙත නවෙත වමවන අ වකථාටව අවඥපණ පා උපද්වීම.
තවද උප්මෝව ි
වද්තඅථධ කථුයකථධ ඇතඅ ර්වමකථඅ. පඅණ පධඩපාතඅකථ භ අෂු නවමකථධ ඒ ඇථුපව වකථාටව
ෙථනධවනධය. භ අෂු පඅඬු පඅණිථ යනධවනධ ආදිය  ම වර්යඅ භ අෂා වද්කථකථධ ද් නේ ඔ.වද අ
එකථධ වර්යකථධ පවනධ ය. වද්ෙන දිය න භ අෂා තුනකථධ ද් නේ ඔ.වද අ වද් වර්යකථධ පවනධ
ය. වත ෙන දිය න ආදිය  වර්යඅ ම පා පුපා ද් නේ ඔ.වද අ වනා වර්ාථධ අථුනධ ට ෙවදැ
ෙළඳනධවනධ ය. වද්තඅථධ කථුයකථධ ඇතඅ ර්ම වමනඅ ද්ධෙතධතඅඛථාකථාපය. පඅණ පධඩපාතඅකථ භ අෂු
වමනඅ වයාර්ී. භ අෂු ඒ ර්ම නඅථා විථුම වමනඅ වයාර්ී ද්ධෙතධතඅඛථාකථාපවය අ පිශකථමග කථඅීකම.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

ආදිය  ම වර්යඅ භ අෂා වද්කථකථධ වදව ඔ.වද අ එකථකථධ වීකම ද්, වද්ෙවනඅ දිය න භ අෂා තුනකථධ
වදව ඔ.වද අ වද්කථකථධ වීකම ද් වමනඅ. වමවන අ කථපතධ කථපතධ වනා ෙවටව න වකථාටථධ
වරැ වරැ ෙවටව න වකථාටථධ අ වද් වකථාටථ ද්කථධො පිශකථමග කථඅීකම. තුනධ ෙවනඅ දිය න ආදිය 
වර්යඅ ම පා පුපා වදව අථුනධ  අඳැ ෙවළඳීම වමනඅ ඒ වද්කථඅනු ර් ෙඩා ෙවටව නධන
වර්නව එ මව නවෙත නවෙත වමවන අ වකථාටව අවඥපණ පා උපද්වීම.
7. අර්ඥප් ො වශ්යන්
අවඥපණ පා ෙනධවනධ වකථාටථධ ෙශවයනඅ. වකථධථාදීනධ අතුවපනධ එකථධ එකථධ වකථාටවථකථ
ම අවඥපණ පා ෙනධවනධය යඅ කථී වථධ යඅ.
8. අධිචිත්ත සූතර වශ්යන්
“අධිචිත්තමනුයුත්්තන භි ්ඛ්ව භි ්ඛුනො තීනි නිමිත්තොනි මනසි ොතබ්ෙොති.
ෝලන ොලං සමොධි නිමිත්තං මනසි ොතබ්ෙංඉ ෝලන ොලං ප්ග්ගහනිමිත්තං
මනසි ොතබ්ෙංඉ ෝලන ොලං උ්ප් ්ඛොනිමිත්තං මනසි ොතබ්ෙංඉ ස්් භි ්ඛ්ව
අධිචිත්තමනුයුත්්තො භි ්ඛු සමොධිනිමිත්තඤ්්්ඤ්් මනසි ්රයය් ඨොනං තං චිත්තො
් ොසජ්ජොය සංවත්්තයය්. ස්් භි ්ඛ්ව අධීචිත්ත මනුයුත්්තොභි ්ඛු
ප්ග්ගහනිමිත්තඤ්්්ඤ්් මනසි ්රයය් ඨොනං තං චිත්තං උද්ධචන්ොය සංවත්්තයය්.
ස්් භි ්ඛ්ව අධිචිත්තමනුයුත්්තො භි ්ඛු එ න්තං උ්ප් ්ඛො නිමිත්තඤ්්්ඤ්්
මනසි ්රයය් ඨොනං තං චිත්තං න සමමොසමොධි්යයය් ආසවොනං ඛයොය.
ය්තො ් ්ඛො භි ්ඛ්ව අධිචිත්තමනුයුත්්තො භි ්ඛු ෝලන
ොලං
සමොධිනිමිත්තං -්ප්- ප්ග්ගනිමිත්තං -්ප්- උ්ප් ්ඛොනිමිත්තං මනසි ්රොති තං ්හොති
චිත්තං මුුප ්ඉ මමඤ්්ඤ්ං ්ඉ ප්භස්සරං ් න ් ප්භඞ්ගු. සමමො සමොධියති ආසවොනං
ඛයොය.
්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව සුව ්
ෝරො වො සුව ් ො ොරන්්තවොසී වො උ ් ං
ෙන්ධතිඉ උ ් ං ෙන්ධිත්වො උ ් ො මුඛං ආලිමප්තිඉ උ ් ං ෙන්ධිත්වො උ ් ං මුඛං
ආලිමප්තිඉ උඛ් ොමුඛං ආලිමප්ත්වො ස ්ඩෝසන ජොතරිප්ං ග්හත්වො උ ් ොමු්ඛ
ප් ්ඛිප්ිත්වො ෝලන ොලං අභිධමතිඉ ෝලන ොලං උද් න ප්සුප්්්ඵෝසතිඉ
ෝලන
ොලං අජ්ෙු්ප් ්ඛතිඉ ස්් භි ්ඛ්ව සුව ් ො
ෝරො වො
සුව ්
ොරන්්තවොසී වො තං ජොතරිප්ං එ න්තං අභිධ්මයය් ඨොනං තං ජොතරිප්ං
ඩ්හයය්. ස්් භි ්ඛ්ව සුව ්
ෝරො වො සුව ් ො ොරන්්තවොසී වො තං
ජොතරිප්ං එ න්තං උද් න ප්සුප්්්ඵෝසයය්ඉ ඨොනං තං ජොතරිප්ං නිබ්ෙෝසයය්ඉ
ස්් භි ්ඛ්ව සුව ් ො ෝරො වො සුව ්
ොරන්්තවොසී වො තං ජොතරිප්ං එ න්තං
අජ්ෙු්ප් ්්ඛයය් ඨොනං තං ජොතරිප්ං න සමමො ප්සුප්ො ං ගචන්ඡයය්. ය්තො ් ්ඛො
තං ජොතරිප්ං ෝලන ොලං අභිධමතිඉ ෝලන ොලං උද් න ප්සුප්්්ඵෝසතිඉ
ෝලන ොලං අජ්ෙු්ප් ්ඛති තං ්හොති ජොතරිප්ං මුුප ් මමඤ්්ඤ්ං ් ප්හස්සරං
් න ් ප්භඞ්ගුඉ සමමො උ්ප්ති මමොයඉ යස්සො යස්සො ් ප්ිලන්ධනචි තියො ආ ඞ්ඛති
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යතබ ප්ට්ටි ොයඉ යතබ
අනු්භොති.

පටුන වෙත

ු ්ඩලොයඉ යතබ ගි්වයය් ොයඉ යතබ සුව ් මොලොය තං ්ස්ස අත්ථං

එව්මව ්ඛො භි ්ඛ්ව අධිචිත්තමනුයුත්්තන භි ්ඛුනො -්ප්- සමමො
සමොධියති ආසවොනං ඛයොය. යස්ස යස්ස ් අභිඤ්්ා සචනි රණියස්ස ධමමස්ස
චිත්තං අභිනින්තෝමති අභිඤ්්ා සචනි ිසුයොය තතරත්තරව ස ්ඛිභත්තං ප්ොප්ු ොති
සති සති ආයත්න”1 යනු අිචිතධත ථතරය යඅ එ අ ථඛෂඅපතාර්ග වමවථධ ය.
‘ම වණ පනඅ ථමර් විද්ශගනා භ ාෙනාවෙ අ වයර්ණ පු භ අෂු විථඅනධ නඅමිතඅ තුවනකථධ
වමවන අ කථළ යුතුය. කථඅනධ කථ ථමාිනඅමිතධත වමවන අ කථළ යුතුය. කථඅනධ කථ
පර්ධර් නඅමිතධත වමවන අ කථළ යුතුය. කථඅනධ කථ උවපධෂා නඅමිතධත වමවන අ කථළ
යුතුය. ම වණ පනඅ ඉදිය නධ ඒ භ අෂු ථමාි නඅමිතධතම වමවන අ වකථවළධ නේ ථඅත වනා
ථනධථුනධ දෙට ෙවවටනධවනධ ය. උවපෂානඅමිතධත ම වමවන අ කථවළධ නේ ථඅත ආශරෙෂය
පඅණිථ ථමාිමතධ වනා ෙනධවනධ ය. ම වණ පනඅ ඉදිය නධ ඒ භ අෂු කථඅනධ කථ ථමාිනඅමිතධත
- කථඅනධ කථ පර්ධර් නඅමිතධත - කථඅනධ කථ උවපධෂානඅමිතධත වමවන අ වකථවළධ නේ
ඔ ුවර්ධ ඒ ථඅත මෘර් ද්, කථමණ ය් ද්, පරභ ාථධෙප ද් ෙනධවනධන ය. වනා ය වඳන ථුලු ෙනධවනධ
ය. ආශරෙෂය පඅණිථ වමානෙට ථමාිමතධ ෙනධවනධ යඅ.
ම වණ පනඅ පනධකථපව ව පනධකථපව අතෙවථඅ ව උර්න ථාො උර්නධ මුෙ ර්අනඅ
පතධතු කථවරැ අඩුෙකථඅනධ පතධපනධ වර්නව එ අා ෙිශනධ ෙප පඅඹිනධවනධ ය. ෙිශනධ ෙප දිය ය
ඉථඅනධවනධ ය. ෙිශනධ ෙප උවපධෂකථ ෙනධවනධ යඅ. ඉදිය නධ ව ධ පඅේවේ  ම නේ පතධපනධ පව ී
යනධවනධ ය. දිය ය ම ඉථධවථධ නේ නඅවී යනධවනධ ය. උවපධෂකථ ම ෙවයධ නේ පිශපාකථයට
වනා යනධවනධ යඅ. ම වණ පනඅ ඉදිය නධ ව ධ ෙිශනධ ෙප පඅේවේ  නේ ෙිශනධ ෙප දිය ය ඉථධවථධ
නේ ෙිශනධ ෙප උවපධෂකථ ෙවයධ නේ ඒ පතධපනධ මෘර් ද්, කථමණ ය් ද්, පරභ ාථධෙප ද් ෙනධවනධ
ය. වනා ය වඳන ථුලු ෙනධවනධ ය. කථවඥමානධත පඅණිථ ථුර්ථු ෙනධවනධ ය. ඉදිය නධ එයඅනධ
නළධ පටකථධ ව කථුණ පධඩාභ පණ පයකථධ ව ර්රීො පණ පයකථධ ව ථධෙණ පගමාාෙකථධ ව
කථපනු කථවමතඅ ෙවයධ නේ එය කථළ වකථඅ ෙනධවනධ ය.
ම වණ පනඅ එව යඅනධ ථමර් විද්ශගනාවය අ වයර්ණ පු භ අෂු විථඅනධ -වප- ආශරෙෂය
පඅණිථ ථමාිමතධ ෙනධවනධය. අභ අශාවයනධ අෙවද ෝ කථටයුතු යුතු ෙ යේ යේ ෝමගයකථධ
එවථධ අෙවද ෝ කථප ර්වනධම පඅණිථ ථඅත නවමිණි නේ පෙග ව ධතු ආදිය  කථපවණ පු ඇතඅ කථධ අ
එය අෙවද ෝ කථවරැ ර්ත වකථඅ ෙනධවනධ ය.
9. සිතිභොව සූතර වශ්යන්
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“ජහි භි ්ඛ්ව ධම්මහි සමන්තොග්තො භි ්ඛු හබ්්ෙො අනුත්තරං සීතිභොවං
සචනි ොතුං. ත්ම ජහිඉ ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු යස්මිං සම්ය චිත්තං නිග්ග්හතබ්ෙං
තස්මිං සම්ය චිත්තං නිග්ග ්හොතිඉ යස්මිං සම්ය චිත්තං ප්ග්ග්හ තබ්ෙං තස්මිං
සම්ය චිත්තං ප්ග්ග ්හොතිඉ යස්මිං සම්ය චිත්තං සමප්හංසිතබ්ෙං තස්මිං සම්ය
චිත්තං සමප්හං්සතිඉ යස්මිං සම්ය චිත්තං අජෙු්ප් ්ඛිතබ්ෙං තස්මිං සම්ය චිත්තං
අජ්ෙු්ප් ්ඛිතිඉ ප්ණිතොධිමුත්ත් ො ් ්හොතිඉ නිබ්ෙො ොභිර්තො. ඉ්මහි ්ඛො
භි ් ්ව ජහි ධම්මහි සමන්තොග්තො භි ්ඛු භබ්්ෙො අනුත්තරං සීතිභොවං
සචනි ොතුං”1 යනු සීතිභොව සූතරය යඅ. එ අ ථඛෂඅපතාර්ගය වමවථධ ය.
‘ම වණ පනඅ ෝමග ථවයකථඅනධ යුකථධත භ අෂු නඅපවතධතප ශීතඅ භ ාෙය-ථඅ අධ දෙ නඅෙගාණ පය අෙවද ෝ කථවරැ ර්නධනට ථමර්ග ය. කථෙප ෝමග ථවයකථඅනධ ද්, ම වණ පනඅ භ අෂු
ඉදිය නධ ථඅතට නඅර්ර කථටයුතු කථධ අ නඅර්ර වකථවවඥ ද්, ථඅතට පරර්ර කථටයුතු කථධ අ උතධථා
වකථවවඥ ද්, ථඅත ථතුටු කථටයුතු කථධ අ ථතුටු වකථවවඥ ද් ථඅතට උවපධෂා කථටයුතු කථධ අ
උවපධෂා වකථවවඥ ද්, පරණිතාි මුකථධතඅකථ වේ ද් ව ෙතධ මාර්ග ඵලයනධට නවමුණ පු ථඅතධ ඇතඅ
වේ ද්, නඅෙගාණ පවය අ ඇළුවණ පධ වේ ද් ම වණ පනඅ වේ ෝමගථවයනධ යුකථධත භ අෂු අනුතධතප
ශීතඅභ ාෙය අෙවදාෝ කථවරැ ර්නධනට ථමර්ග ය.
10. ්ෙොජ්ෙංග ් ෝසල්ල සූතර වශ්යන්
වදාජ්ඣඛර් වකථාථධය ෙනා අ “එව්මව ්ඛො භි ්ඛ්ව යස්මිං සම්ය ලීනං
චිත්තං ්හොති අ ෝලො තස්මිං සම්ය ප්ස්සද්ධි සම්ෙොජ්ෙංගස්ස භොවනොය”2
යනාදීනධ අවඥපණ පා වකථෞශය් කථර්ාවය අ දැකථධෙුවණ පධ ය.
වමවථධ යට දැකථධෙුණ පු ථපධතවිෝ උද්ධර්ර වකථෞශය්ය මනා ෙව දැනවවර්නව වේ
ද්ශවිෝ මනථධකථාප වකථෞශය් ෙශවයනධ කථමගථධර්ානය උර්ත යුතු ය. ඉදිය නධ උ ුට
ආාායය්ගෙපයාණ පනධ ථමර් එකථ වෙව ප විථීම ප ථු නේ විථධතප ෙශවයනධ කථඅයො
වනාවර්නව කථමගථධර්ානවය අ වයවද්මිනධ විවශධම වදව ර්නඅමිනධ මතු මතු කථඅයො ර්ත
යුතු ය. අනධ තවවනකථව ෙථනු කථවමතඅ නේ යට කථී වථධ විථධතප ෙශවයනධ කථඅයනා වර්නව
පුන-පුනා වතපධවනුර් ථඅතඅනුර් පඅිශෙ ා ථඅයලු ර්වට තවනධ ශුද්ධෝ වකථාටව වර්නව
පඨවිකථථඅණ පවය අ කථී පිශදිය  නුථුර්ථු වථනථුනධ වරැපඅයා ථුර්ථු වථනථධවනකථ ෙථමිනධ
කථුඩා පළඅවදාෝ ද් ර්පව වකථාටව වර්නව පරතඅකථු මනථධකථාපවය අ පිශකථමග කථ යුතු යඅ.
ඔ ු විථඅනධ පළමු වකථාටව වකථධශවය අ නඅමිතඅ ර්ත යුත. වකථවථධ ර්ත යුතු ද් එකථ
වකථථධ ර්ථකථධ ව වකථථධ ර්ථධ වද්කථකථධ ව කථඩා අධවධ තදා වර්නව පළමු වකථාට එ අ

1

අ:නඅ: ඡකථධකථ 611

2

ථඛ:නඅ: වදාජ්ඣඞ්ර්ථඛ 881
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පටුන වෙත

ෙණ පගය ථවකථඅය යුතු. කථපා ලු තවවනකථ ව ජපාතරවයකථ ව කථවඳ පාතරවයකථ ව
තඅවදන වකථථධ දවලුෙ ද් නඅථධථපණ පෝය්ාශවයනධ දන දවවිනධ ෙපද් නවතඅ. කථලු පව ව
කථධ අ ර්ටු නේ කථලු පව වය යඅ ද්, ථුර් පව ව කථධ අ ර්ටු නේ ථුර් පව වය යඅ ද්, ඒ වද්කථඅනධ
මුථු කථධ අ ර්ටු නේ අිකථවයධ පව ව ෙශවයනධ ද් වමවන අ කථටයුතු. වකථථධ වමනධ ම
ථඅයලු තා පඛාකථ ඇථඅනධ ම දැකථව නඅමිතඅ ර්ත යුතු. එවථධ නඅමිතඅ වර්නව ථඅයලු වකථාටථධ
ව ගඉ ස ්ඨොනඉ තබශොඉ අව ොශඉ ප්සුචන්ඡද ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු. එවථධ ෙය්ෙථධර්ා
වකථාට ඉකථධය තඅ ෙණ පග, ෙණ පධඨාන, ර්න්ෝ, අථය, අෙකථාථ යන පථධ ආකථාපවයනධ පඅළඅකථුධ
දෙ ෙය්ෙථධර්ා කථළයුතු. ඒ ථඅයලු වකථාටථධ පඅළඅදඳ පඅළඅවෙළ කථර්ාෙ වමවථධ ය.

් ්ශ්යහි ව ගතබ ප්ඤ්්්විධ වය්වස්ථොව
1 ් ්ස
වකථථධ ෙනා අ පරකථෘතඅ ෙණ පග ෙශවයනධ අළුතධ වපවන ඇට වමනධ කථලු පව ව ය.
ස ්ඨොන ෙශවයනධ දිය කථධ ෙට තපාදිය  ද්ඬු දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ
ය. වද්පථ කථනධ ථඅඅනධ ද්, ඉදිය ිශපථ නළධ වකථළෙිශනධ ද්, පථුපථව ර්ෙලුවයනධ ද්
පිශචඡනධන ෙ අථධ කථද ෙථා ථඅි තාකථධ ථේ වකථථධ අව ොශය ය. ඒ ෙනා අ පිශචවේද්
ෙශවයනධ අථ ෙථා ථඅි  ථවමකථධ වියර්කථධ පමණ ප ඇතුළු ෙව පඅ අටා යට ඒ වකථධශයනධවර්ධ
ම මුධ තවයනධ ද්, මතු අ ථඅනධ ද්, ථපථ ඒ ඒ වකථථධ ර්ථඅනධ ද් ප්සුචනඡන්න ය. ‘වකථථධ
ව ම වනා වේ. ව ම වකථථධ වනා වේ’ යනාදිය  ෙශවයනධ වථථු එකථධතඅථධ වකථාටථධ
අථේමිශර දෙ, වකථථධ නේ වෙන ම වකථාටවථකථ යන දෙ විථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ.
් ්ශ ප්ි ිෙඳ ව ගතබ වශ්යන් ප්ං්විධ ප්රති ුල වය්වස්ථොව.
වේ වකථථධ නේ ෙණ පග ෙශවයනුර් පඅළඅකථුඅ ථණ පධඨාන ෙශවයනුර් පඅළඅකථුඅ ර්න්ෝ
ෙශවයනුර් පඅළඅකථුඅ. ආශය ෙශවයනුර් පඅළඅකථුඅ. අෙකථාශ ෙශවයනුර් පඅළඅකථුඅ.
ථඅතධකථලු ෙ ද් කථවඳ දඳුවනකථ වේො දතධ දඳුවනකථ වේො වකථථධ ෙවනඅ කථඅථඅෙකථධ
දැකථව “වේ ආ ාපය වකථථධ ර්ථඅනධ මිශර ය. දව වප ද්මෙු ය”යඅ පඅළඅකථුධ උපද්ෙතඅ. වමවථධ
වකථථධ ෙණ පග ෙශවයනධ පඅළඅකථුඅ. රෑ කථපම කථන විට වකථථධ ථට නධ ඇතඅ ෙපා වකථනධද්කථධ
ව නඅයඳ වකථනධද්කථධ ව
වපුණ ප ව ාතධ එවථධ ම පඅළඅකථුධ කථපතඅ. වමවථධ ස ්ඨොන
ෙශවයනධ පඅළඅකථුඅ. වතධ ර්වධෙුේ ථුෙඳ ර්ේ කථවවීේ ආදිය වයනධ ථඛථධකථපණ ප වනා කථළ
වකථථධෙ ර්ඳ ඉතා පඅළඅකථුධ ය. ර්අනධවන අ පවළව න වකථථධෙ ර්ඳ එයට ෙඩා පඅළඅකථුධ
ය. ෙණ පග ෙශවයනධ ථණ පධඨාන ෙශවයනධ වකථථධ පඅළඅකථුධ නවතව යඅ යේකථමිනධ කථඅය වකථඅ
ෙුෙ ද් ගන්ධ ෙශවයනධ නේ ඒකථානධතවයනධ පඅළඅකථුධම ය.
ළද්පවෙනධවර්ධ ෙවඥාථ ෙණ පග ෙශවයනධ කථථාය ෙණ පග ය, ථණ පධඨාන ෙශවයනධ කථථාය
පඅවඩකථ ථණ පධඨාන ය. කථථළ වර්ාඩකථ ලූ ඉදිය මී ර්අය කථලු දධවකථුවර්ධ මළකථුණ ප ෙණ පග
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ෙශවයනධ පවථුණ පු තධ වර්ි යකථ ෙණ පග ය, ථණ පධඨාන ෙශවයනධ ෙට වකථාටව ලූ මි අඟු
වදපකථ ථණ පධඨාන ය. උවර්ධ ද්තධ ද් ථමනධ කථවකථුළු දඳු ය. ඒ වේ ෙවඥාථධ ා දලුකථුණ ප ා
ෙණ පග ෙශවයනධ ථණ පධඨාන ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ නවතව යඅ යේතමිනධ කථඅය වකථඅ ෙුෙ ද් ර්න්ෝ
ෙශවයනධ නේ ඒකථානධතවයනධ පඅළඅකථුධ ය. එවමනධ වකථථුතධ ෙණ පග ෙශවයනධ ථණ පධඨාන
ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ නවතව යඅ යේතමිනධ කථඅය වකථඅ ෙුෙ ද් ර්න්ෝ ෙශවයනධ නේ පඅළඅකථුධම
ය. අපඅිශථඅර් තනධ අ ර්ේෙවථඅයනධ වර්ධ මළ-ම ආදිය ය ෙව ීවමනධ ථපර්ණ පු පාපතධ
නාර්ිශකථයනධට පඅළඅකථුධ ය. පිශවභ  ර් වනා කථළ වකථඅ ය. එවමනධ වකථථධ ද් වධ - ථවපෙ
- මළ - ම - පඅතධ - වථේ ආදිය ය ෙව ීවමනධ ථවර්වණ පධ ය. ඉතා පඅළඅකථුධ ය. වේ ආශය
ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ පිශදිය  යඅ තෙද් වේ වකථථධ නේ අථචි වර්ාවඩකථ ටර්තධ පුථධ වමනධ
එකථධතඅථකථධ පඅළඅකථුධ වකථාටවථ අ ටර්තධවතධ ය. වථාව ාවන අ කථථළවර්ාවඩ අ ටර්තධ
පා වථධ අර්ධ ආදිය වය අ ටර්තධ පඅයුේ වථධ ම නඅධ වථධ අශූචි තනධ අ ටර්තධ දවවිනධ
පඅළඅකථුධ ය. වේ අව ොශ ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ පිශදිය  යඅ.
වමවථධ වකථථධ අ වමනධ වථථු වකථාටථධ අ ද් ව ගඉ ස ්ඨොනඉ ගන්ධඉ ආශරයඉ අව ොශ
ෙශවයනධ ප්ධාවිෝ පරාතඅකථුය්ය ද්ත යුතු. ෙණ පග, ථණ පධඨාන, දිය ශා, අෙකථාශ පිශචවේද්
ෙශවයනධ ථඅයධ වෙනව වෙනධ වකථාටව ෙය්ෙථධර්ා කථළ යුතු යඅ.
2 ්ලෝම
ව ම ෙනා අ පරකථෘතඅ ව ග ෙශවයනධ වකථථධ වමනධ නුමුථු කථලු පව ව ඇතධවතධ
වනා වේ. කථලු පඅඟුෙනධ පව ව ඇතධවතධ ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ අර් නවමී ර්අය තමධ
දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ යන යන වද් දිය ථාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ වකථථධ
පඅ අි  තවනධ ා අතුධ පතුධ ා වරැ වදාව වථයඅනධ වථථු මුළු ථඅපවප ෙථා ථඅි 
ථවම අ පඅ අි වයධ ය. ප්සුචන්ඡද ෙශවයනධ ශීකපය වෙළා ථඅි  ථවම අ වධඬිතධතකථු පමණ ප
ඇතුළට පඅවිථව වර්නව යට තම තමාවර්ධ ම මුධ වතවනධ ද්, මතු අෙකථාශවයනධ ද්,
ථපථ අවනය්ානය් වප මවයනධ ද් පිශචඡනධන ෙව ථඅි වයධ ය. ව ම වද්කථධකථ එකථට පඅ අි යා
වනා වේ. වේ ව ම පඅළඅදඳ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවඡද්ය වකථධශයට කථී
නඅථා මවයඅ.
3 නඛ
න් යනු විථඅ නඅයවපාතු ය. ඒ ව ග ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග ය. ථ ්ඨාන
ෙශවයනධ මථුපනධවර්ධ වකථාපවපාතු දඳු ය. තබශො ෙශවයනධ පා නඅයවපාතු යට දිය ශාවය අ
ද්, අතධ නඅයවපාතු උඩ දිය ශාවය අ ද් පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ අඟඅඅ පඅි  අර්
පඅ අි වයධ ය. ප්සුචන්ඡද ෙශවයනධ වද්පථ ා මු යන තුනධ දිය ශාවය අ ඇඟඅ වකථළෙප
මථඅනධ ද්, පඅට ා අර් ආකථාශවයනධ ද් ථපථ ඔෙුවනාෙුනධ විථඅනධ ද්, පිශචඡනධන ය.
නඅයවපාතු වද්කථකථධ එකථධ ෙව නවතධවතධ ය. වේ නඅථා පඅළඅදඳ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය ය. විථභ ාර්
පිශචවඡද්ය වකථධශයට කථී නඅයා යඅ.
4 දන්ත
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ද්නධත යනු ථේපණ පග ද්තධ ඇතඅයෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ වද්තඅථධ ද්තධ ය. එ ද් ව ග
ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ වනාවයකථධ ථට නධ ය. යට ද්තධ ඇනධවද් අ
මවද් ද්තධ ථතප මවි  පඅවඬකථ පඅළඅවෙළඅනධ තුද දු ඇට දඳු ය. එයඅනධ දැවධ එකථ එකථ ද්ත
මුධ වද්කථකථධ ා අර්ධ වද්කථකථධ ඇතධවතධ ය. ර්වලු ෝුපවය අ ඇවිළු විය වපලු දඳු ය. එයඅනධ
දැවධ ද්තධ වද්කථ මුධ තුනකථධ ා අර්ධ තුනකථධ ඇතධවතධ ය. එයඅනධ දැවධ ද්තධ වද්කථ වද්කථ මුධ
ථතපකථධ ා අර්ධ ථතපකථධ ඇතධවතධ ය. උඩු ඇනධවද් අ ද් වමවථධ යඅ. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ
දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ වද් ණ පු ඇවට අ පඅ අි වයධ ය. ප්සුචන්ේද
ෙශවයනධ යට ණ පු ඇවට අ පඅ අි  තමනධවර්ධ ම මුධ තවයනධ ද්, මතු අ ථඅනධ ද්, ථපථ
ඔෙුවනාෙුනධ විථඅනධ ද් පිශචඡනධන ය. ද්තධ වද්වකථකථධ එකථධ ෙව නවතධවතධ ය. වේ ද්තධ පඅළඅදඳ
ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයට කථී නඅයා යඅ.
5 ත්.
තා නේ මුළු ථඅපවප ෙථා ථඅි  ථම ය. ඒ ථම මතුවය අ කථාෙණ පග ෙ ද්, ශය්ාමෙණ පග
ෙ ද් පීතෙණ පග ෙ ද් ථඅවිවයකථධ ඇත. මුළු ථඅපවවප අ පඅ අි  ථඅවිය උලුපධපා ර්නු වදුවොතධ
වඩදප වර්ි යකථධ තපේ වේ. මු කථී ථම ව ග ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග ය. ඒ දෙ පරකථට
ෙනධවනධ ර්අනඅ දැධකථඅනධ ව අවිවයකථඅනධ ව පඅට ථඅවිය නට කථධ අ ය. ථම සන්ඨොන
ෙශවයනධ ථවවකථවිනධ ශීකප ථනධඨාන ම ය. විථධතප ෙශවයනධ වමවථධ ය. පා ඇඟඅඅ ථම
පටපණ පු වකථ ම දඳු ය. පඅටපතුධ ථම පුටදද්ධෝ උපා න දඳු ය. පුටදද්ධෝ උපා න නේ
ථඅයලු පඅටපතු ෙවවථන වථධ ථවර් ෙ නධ ය. ජඛ ා ථම ෙවථ තධවකථාළ දඳු ය. කථවේ
ථම ාධ පඅපප දිය කථධ පථුේය යකථධ දඳු ය. ආනඅථද් ථම දිය ය පඅපප වපප නධ පටකථධ දඳු ය.
පඅවට අ ථම පුෙපවෙකථධ ෙථා ලූ ථමකථධ දඳු ය. දවඩ අ ථම වීණ පා දපවෙකථධ ෙථා ලූ ථමකථධ
දඳු ය. වළ අ ථම වදාව වථයඅනධ ථතරැථධ ථට නධ ය. ද්පවත අ ථම අයෙුපකථධ ෙථා ලූ
ථමකථධ දඳු ය. පඅි  අධව අ ථම කථපවකථාපුෙකථධ ව පණ පාෙවථධමකථධ දඳු ය. අතධ ඇඟඅඅ
ථම යතුපව ර්විකථයකථධ දඳු ය. ර්රීො ථම ර්රීො ථවට්ඨටයකථධ දඳු ය. මු ුවණ ප අ ථම කථුඩා
ම තධ ථඅර්පව ඇතඅ පණ පුකථූඩුෙකථධ දඳු ය. අවථ අ ථම පාතරර්විකථයකථධ දඳු යඅ.
ථම අපමුණ පු වකථාටව වර්නව භ ාෙනා කථපන වය ර්ී විථඅනධ උඩුවතා පටනධ,
නුෙණ ප උඩු අතට වමව යා පළමු වකථාටව මු ුණ ප ෙථා ථඅි  ථම ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු.
ඉකථධය තඅ නළධ ඇට ථම ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු. ඉකථධය තඅ ර්විකථවය අ ලු පාතරයට ද් ර්විකථයට
ද් අතිශනධ අත යෙනධනා වථධ අථ ඇටයටද්, අථ ථමට ද්, අතිශනධ නුෙණ ප යො ඇට ා
ථමර් ථම එකථට දවඳී පෙතධනා දෙ වනා තකථා අවථ අ ථම ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු. ඉකථධය තඅ
පඅි කථප ථම ද්, ඉකථධය තඅ අනුවාේ ෙශවයනධ ා පරතඅව ම ෙශවයනධ ද්කථුණ පත ථම ද්,
එවථධ ම අනුව ම ෙශවයනධ ා පරතඅව ම ෙශවයනධ ෙමත ථම ද්, ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු.
(අඛශ පරවද්ධශවය අ පටනධ අතධ අ පඅටුපථඅනධ අෙතපණ පය අනුවාම නමි. මණිදන්ෝවය අ
පටනධ අතධ අ පුිශමභ ාර්වයනධ ආවප ණ පය පරතඅව ම නමි2 ඉකථධය තඅ පඅවට්ඨ ථම ද්, ඉකථධය තඅ
අනුව ම ෙශවයනධ ා පරතඅව ම ෙශවයනධ ද්කථුණ පු පය ථම ද්, එවථධ ම අනුව ම
ෙශවයනධ ා පරතඅව ම ෙශවයනධ ෙේ පය ථම ද්, ඉකථධය තඅ පඅඅවෙළඅනධ ම ෙථධතඅ ථම ද්,
උද්ප ථම ද්, ෘද්ය ථම ද්, ර්රීො ථම ද් ෙය්ෙථධර්ා කථටයුතු. ර්රීො ථමට අනතුපව ෙව යට
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

ුණ පු ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව යි වතා අෙථානයට පමුණ පුො නඅම කථළ යුතු යඅ. වමවථධ ම තධ
ම තධ ථම අපමුණ පු වකථාටව භ ාෙනා කථපතධ ම ථඅයුේ ථම ද් පරකථට ෙනධවනධ ය.
දිය ශා ෙශවයනධ උඩ-යට යන වද් දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ මුළු
ථඅපවප වෙළා වර්නව ථඅි වයධ ය. ප්සුචන්ඡද ෙශවයනධ යටව පඅ අි  තවයනධ ද්, මතු
අ ථඅනධ ද් පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය, විථභ ාර් පිශචවඡද්ය වකථධශයට
කථී නඅයා යඅ.
6 මංස
මාඛථ නධම නෙ ථඅයයකථධ මථධ පඅඬු ය. ඒ ෙනා අ ව ග ෙශවයනධ පතධ පව ව ය.
කථප මධ දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ වකථඛඩා පඅඬු මථ තධපත ෙවථ දතධ මුකථධ දඳු ය.
කථවේ මථ ඇඹපවේ ර්වධ දූර් දඳු ය. ආනඅථ ද් මථ මවි  පඅි නධ කථළ අපධ වකථළෙප
දඳු ය. පඅවට්ඨ මථ පවර්වවඥ ෙනා වියා ර්තධ තධර්ුළඅ පටයකථධ දඳු ය. පපා වද්වකථධ
පඅ අි  මථ වපතවඅ පප කථුවථකථ තුනීවකථාට ඇධෙ මවි යකථධ දඳු ය. වමවථධ ම තධ ම තධ
මථධ ෙවද්අ අපමුනු වකථාටව වර්නව භ ාෙනා කථපතධ මව ථඅයුේ - ථඅයුේ මථධ ෙවද්අ ද් පරකථට
ෙව ෙවටව නධවනධ ය. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ යට යන වද්දිය ශාවය අ ම පඅ අි වයධ ය. අෙකථාශ
ෙශවයනධ ආිකථ තුනධ ථඅයකථධ ඇට අේපඅත ෙව ථඅි වයධ ය. පිශචවඡද් ෙශවයනධ යට ඇට
ථවකථඅධව අ පඅ අි  තවයනධ ද්, උඩ ථමිනධ ද්, ථපථ ඔෙුවනාෙුනධ විථඅනධ පිශචිනධන ය.
වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවඡද්ය වකථධශයට කථී නඅයා යඅ.
7 නහොරැ
න ාපව නේ නෙ ථඅයයකථධ න ප ය. ඒ ෙනා අ ව ග ෙශවයනධ වශේත ෙණ පග ය.
ථණ පධඨාන ෙශවයනධ නානා ථණ පධඨාන ය. මිනධ උර්ුවවඥ මතු භ ාර්ය පටනධ ම න ප
පවථකථධ ශීකපය වෙළමිනධ ඉදිය ිශපථඅනධ දථඅ යඅ. පවථකථධ පථු පථඅනධ දථඅ යඅ. පවථකථධ
ද්කථුණ පවවයනධ ද්, පවථකථධ ෙමවවයනධ ද් දථඅයඅ. පවථකථධ ද්කථුණ පත වෙළමිනධ එ අ වපප
පථඅනධ ද්, පවථකථධ ෙේ පථඅනධ ද්, එවථධ ම පවථකථධ ෙමත වෙළමිනධ එ අ වපප පථඅනධ ද්,
පවථකථධ ෙේ පථඅනධ ද් දථඅ යඅ. පවථකථධ ද්කථුණ පු පය වෙළමිනධ එ අ වපප පථඅනධ ද්, පවථකථධ
ෙේ පථඅනධ ද්, එවථධම පවථකථධ ෙේ පය වෙළමිනධ එ අ වපප පථඅනධ ද්, පවථකථධ ෙේ පථඅනධ
ද් දථඅ යඅ. වමවථධ ශීකපය ෝපන ම න ප ථවට කථය වෙළමිනධ දථධනා දෙ ද්ත යුතු.
්ඩර යනු ර් වේ ම ා න ප ෙට නමි, වේ ථඅයලු න ප
්ඩල මකථු දඳු ය.
(කථන්ද් මකථු යනු කථවණ ප අධමධ කථවකථුළුය යඅ ථනධනය කථඅය යඅ.2 මීට ෙඩා ථඅයුේ ෙ ඒ ඒ
වපවද්ථධ අ ෙවතඅරැ ථඅි න ඇතවේ න ප රැ වනධ දඳු ය. මීට ද් ෙඩා ථඅයුේ ෙ ඇතවේ
න ප ම ා වීණ පාවෙකථ තතධ දඳු ය. ඇතවේ න ප ද්ළ නධ දඳු ය. අතධ-පා පඅට යන වේ
තවනධ අ න ප කථුපවලු පා දඳු ය. අවථ අ න ප ළද්පවෙනධවර්ධ අථධදැධ දඳු ය. පඅවට අ
න ප අේවේ ලූ වතතධ දැධ දඳු ය. වථථු අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර්ානුර්ත න ප ශීකපවය අ ලූ දැධ
ථවට්ඨටයකථධ දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ යට යන වද් දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අෙකථාශ
ෙශවයනධ මුළු ශීකපවය අ ඇට ෙවළවඳැ වර්නව ථඅි වයධ ය. පිශචවඡද් ෙශවයනධ යට තුනධ
ථඅයකථධ ඇට ෙ මතු පඅ අි  තවයනධ ද්, උඩ මථධ අ ා ථේ අ ා වපී ථඅි  පරවද්ධශවයනධ
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ද්, ථපථ අවනය්ානය්යනධවර්නධ ද් පිශචිනධන ය. වේ න ප පඅළඅදඳ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය
යඅ. විථභ ාර් පිශචවඡද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
ස අට්ි
අට්ි යනු ද්තධ වද් තඅථා

වරැ වථථු තුනධ ථඅයකථධ පමණ ප ඇට ය.

ඒ වමවථධ ය :- අතධ ඇට ථථවවටකථඅ. පා ඇට ථථවවටකථඅ. මථධ ඇථුපව කථළ
වමාවළාකථධ ඇට ථථවවටකථඅ. විළුේ ඇට වද්වකථකථඅ. එකථධ එකථධ පාද්වය අ වර්ාපධ ඇට
වද්වකථකථඅ. වකථඛඩා ඇට වද්වකථකථඅ. ද්ණ ප ඇට එවකථකථඅ. කථවේ ඇට එවකථකථඅ. කථි  ඇට
වද්වකථකථඅ. පඅටකථටු ඇට අටවාවථකථඅ. ඉ ඇට ථවිථධවථකථඅ. වළ අ ඇට තුර්වථකථඅ. ෘද්ය
ඇට එවකථකථඅ. අකථු ඇට වද්වකථකථඅ. පතු ඇට වද්වකථකථඅ. දා ු ඇට වද්වකථකථඅ. අර්ධ දා ු
ඇට වද්වකථකථඅ. උර්ුපව ඇට ථවතකථඅ. ණ පු ඇට වද්වකථකථඅ. නාථා ඇට එවකථකථඅ. අථධ කථදධ
නෙවයකථඅ. වමවථධ ඇට තුනධ ථඅයකථධ පමණ ප ඇතව යඅ ද්ත යුතු.
වේ ථඅයලු ඇට ම ව ග ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ නානා
ථණ පධඨාන ය.
ඒ එවථධ මවයඅ:- පය ඇඟඅධව අ අර් පුපවවකථ අ ඇට ර්අර්අනඅ ඇට දඳු ය. මවද්
පුපවවකථ අ ඇට වකථාථධ ඇට දඳු ය. මුධ පුපවවකථ අ ඇට පණ පාවදප දඳු ය. පඅි  පතුව අ
ඇට තවළු කථවණ ප අධ අ රැථකථධ දඳු ය. (කථවණ ප අධ නේ කථන්ද් ය.2 විළුේ ඇට එකථවි 
තධ වර්ි යකථ වාඳ දඳු ය. වර්ාපධ ඇට එකථට දවඳි කථරීඩා වර් කථ දඳු ය. ජඛ ා ඇට
වර්ාපධ ඇවට අ පඅ අි  තවන වපාතු වනා ර්වළ ෙ අඳි දඩකථධ දඳු ය. කථුඩා ජඛ ා ඇට
කථුඩා ර්නු ද්ණ පධඩයකථධ දඳු ය. ම තධ ජඛ ා ඇට ෙව වප ර්අය ථපග පඅටකථධ දඳු ය. ද්ණ ප ඇට
එකථධ අතකථඅනධ ෙපවණ පු වපණ ප පඅඬකථධ දඳු ය. ඒ ද්ණ ප ඇවට අ ජඛ ා ඇට පඅ අි  තවන ඉතා
උධ ෙ අර්ධ ඇතඅ පකථධ අඟකථධ දඳු ය. කථවේ ඇට නපුපව වකථාටව ථවථඅ ෙප වපාවප
ද්ණ පධඩයකථධ දඳු ය. කථවේ ඇට කථි  ඇවට අ පඅ අි  තවන කථරීඩා වර් කථයකථධ දඳු ය. ඒ
කථවේ ඇි නධ කථි  ඇට පඅ අි  තවන අර් කථවප ම වොඹ වර්ි යකථධ දඳු ය. ඒකථාදද්ධෝ
ෙව පඅ අි  කථි  ඇට වද්කථ කථුඹධ උර්නකථධ දඳු ය. ඒ වද්කථ වෙනධ වෙනධ ෙව කථඹුපනධවර්ධ
යකථුවළ අ දවඳි ෙළලු දඳු ය. වකථළෙප පඅ අි  ආනඅථද්වය අ ඇට යි මුෙ වකථාටව ර්තධ ථපග
වපණ පකථධ දඳු ය. ථතධ තවවනකථව කථුඩා ම තධ ථඅර්පව ඇතධවතධ ය. පඅටකථටු ඇට අතුළතඅනධ
මතු මතුවය අ කථුළුො තඅද ඊයේ පටකථධ දඳු ය. පඅටතඅනධ අඳිපතධ ෙවකථධ දඳු ය. ඒ
අතපතුපව කථඅයතධ ද්තධ දඳු කථටු වද්වකථකථධ තුවනකථධ ඇතධවතධ ය. ථවිථඅ ඉ ඇට අතුවපනධ
වනා පඅිශපුනධ ඇට වනා පඅිශපුනධ ද් කථවතඅ දඳු ය. පඅිශපුනධ ඇට පුිශපුනධ ද් කථවතඅ දඳු ය.
ඒ ථඅයලු ඉ ඇට ථුර් කථුකථුළකථුවර්ධ විද් ා ර්තධ පඅයාපතධ දඳු ය. තුර්ථධ වළ අ ඇට දිය පා
ර්අය පර් ප්ධජපයකථධ දඳු ය. ෘද්ය ඇට වඳි වපාවාතධතකථධ දඳු ය. අකථු ඇට කථුඩා ව
ෙපවයකථ අතධ ද්ඬු දඳු ය. පතු ඇට එකථධ අවතකථඅනධ වර්ෙුණ පු ථඅඛ  උදැධකථධ දඳු ය. දා ු
ඇට කථවටපතධ මිට දඳු ය. අර්ර දා ුවෙ අ ඇට යුර්ධම ෙ මුධ තධ කථද් දඳු ය. මිණිද නධ
ඇට එකථධ වකථාටව අො තුද වකථුළුණ පු ඊයේ පතකථධ දඳු ය. පඅි  අධවධ ඇට තවළු
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කථවණ ප අධ අ රැථකථධ දඳු ය. අතධ ඇඟඅධව අ මු පුපවවකථධ ඇට පණ පා වදප දඳු ය.
මවද් පුපවවකථධ ඇට වනා පඅිශපුනධ වකථාථධ ඇට දඳු ය. අර්ධ පුපවවකථ අ ඇට අඟඅනඅ ඇට
දඳු ය. උර්ුප ඇට ථත ද්ඛවඩ අ විදැ පඅළඅවෙළඅනධ තුද ුණ පකථඅඅධ මද් දඳු ය. යි  ණ පු
ඇටය කථඹුපනධවර්ධ යකථුළකථ දවඳි ෙධකථධ දඳු ය. උඩු ණ පු ඇටය අයන ථවතකථධ දඳු
ය. ඇථධෙළ ඇට ා නාථධෙ ඇට වාඳ ඉෙතධ කථළ ා තධ වර්ි  දඳු ය. නළධ ඇට
යි  මුෙ වකථාටව තුද ථකථධත කථපා දඳු ය. කථනධථඅලු ඇට කථපනවෙපමියනධවර්ධ
කථපවකථාපුෙ දඳු ය. නළඅනධන ා කථනධ ථඅඅනධ ා මතු පට දඳනා තනධ අ ඇට ථඛකථුිත
තපණ පග පටකථ ්ණ පධඩයකථධ දඳු ය. (ථ කථුිත තපණ පග පට ්ණ පධඩය යනු වතවතඅ
පකථඩය යඅ ථනධනය කථඅය යඅ. වතධ ප වකථඅළුණ පු කථඩ පටකථධ ෙවනධනයඅර් වයතධ. තපණ පග
යනු පඅවටකථමවයනධ ම යනුර් ථනධන යඅ.2 මුර්වන අ ඇට මු ුණිනධ කථවප ඇද්
වපාධවර්ි යකථධ දඳු ය. අවථ අ ඇට මථා තඅද දිය පා ර්අය දු කථදධ දඳු ය.
දිය ශා ෙශවයනධ උඩ-යට යන වද් දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අෙකථාශ ෙශවයනධ
ථාමානය්වයනධ ථඅයලු ථඅපවවප අ පඅ අි වයධ ය. විවශමවයනධ අවථ අ ඇට උර්ුපව ඇවට අ
ද්, උර්ුපව ඇට පඅටකථටු ඇවට අ ද්, පඅටකථටු ඇට කථි  ඇවට අ ද්, කථි  ඇට කථො ඇවට අ
ද්, කථො ඇට ද්ණ ප ඇවට අ ද්, ද්ණ ප ඇට වකථඛඩා ඇවට අ ද්, වකථඛඩා ඇට වර්ාපධ ඇවට අ
ද්, වර්ාපධ ඇට පඅි පතුධ ඇවට අ ද් පඅ අි වයධ ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ඇතුළ ඇට මිර්අනධ
ද්, මතු මථඅනධ ද්, අර් මු ඔෙුවනාෙුනධ වර්නධ ද් පිශචිනධන ය. වේ ඇට පඅළඅදඳ ථභ ාර්
පිශචවඡද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවඡද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
ස අට්ිමිඤ්්ජ
අට්ඨිමි්ධජ නේ ඇට ඇතුවළධ පඅ අි  මිඳුලු ය. එය ව ග ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග
ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ ම තධ ම තධ ඇට ඇතුවළධ මිඳුලු උන පුපවවකථකථ ද ා ලූ ුයා
පී ම වේෙවධ අර්ධ දඳු ය. කථුඩා කථුඩා ඇට ඇතුවළධ මිඳුලු ථඅ අනධ ුණ ප පුපවවකථකථ ද ා
ලු ුයා පී තුනී වේෙවධ අර්ධ දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ යට යන වද් දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ
ය. අව ොශ ෙශවයනධ ඇට ඇතුවළධ පඅ අි වයධ ය. පිශචවඡද් ෙශවයනධ ඇට ඇතුළු
තවයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවඡද්ය ෙනා අ
වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
10 ව ්
ෙකථධකථ නේ එකථධෙව දවඳී ථඅි  මථධ පඅඬු වද්වකථකථඅ. එය ව ග ෙශවයනධ මඳ පතධ
ෙණ පග ය. එපදර් ඇට පව වය ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ ළමයඅනධ වර්ධ එකථධ වකථාට දවඳි කථරීඩා
වර්  ථඟළකථධ ව එකථ නටුවය අ ට ර්තධ අඹවර්ි  වද්කථකථධ දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ
උඩ දිය ශාවය අ ය. අෙකථාශ ෙශවයනධ ර්ළෙළුවයනධ නඅකථධ මව එකථධ මුකථධ ඇතඅ ෙව මඳකථධ
වර්ාථධ වද්කථකථධ ෙව වදදී ද්ළ න ිශනධ දවඳී ෘද්ය මාඛශය පිශවෂප වකථාටව ථඅි වයධ ය.
පිශචවඡද් ෙශවයනධ ථඅයලු අතඅනධ ම ෙකථුර්ඩු වකථළෙිශනධ පිශචිනධන ය. වේ ෙකථුර්ඩුෙ
පඅළඅදඳ ථභ ාර් පිශචවඡද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවඡද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට කථී නඅයා මව යඅ.
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11 හදය
ද්ය නේ ෘද්ය මාඛථය යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ පතධ පඅයුේ වපතධවතකථ පඅට
පවතධත දඳු ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ පඅට වපතඅ වරැ යි  මුෙ වකථාටව තුද පඅයුේ
කථවකථුළකථධ දඳු ය. පඅටත ථඅලුටු ය. ඇතුළත ෙවටවකථාළු වර්ි යකථ ඇතුළ දඳු ය. පරාඥ යනධට
මඳකථධ විකථථඅත ෙව ද්, මන්ද්පරාඥ යනධට මුකථුඅත ෙව ද් ඇතධවතධ ය. ඒ ඇතුවළ අ අඩපතකථධ
පමණ ප වව වයනධ යුතධ වොඹ වර්ි යකථධ පමණ ප ෙ ෙවළකථඅ. ම්නොධොතුව හො
ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව පෙතධවනධ ඒ වව ය ඇථුපව වකථාටව ය. ඒ වව ය
පාර්ාිශතයා ට පකථධත ෙණ පග ය. ද්ධවේම ාිශතයා ට කථා ෙණ පග ය. වම ාිශතයා ට මථධ
වථධදූ දිය යතධතකථධ දඳු ෙණ පග ය. විතකථග ාිශතයා ට වකථාධලු යුථ ෙණ පග ය. ශරද්ධෝා ාිශතයා ට
කථඅණි අිශමධ ෙණ පග ය. පරශාාිශතයා ට ෙනා අ පරථනධන ය, විපරථනධන ය, අනාවි ය,
පණ පධඩපය, පිශශුද්ධෝ ය, ඔප ලු දැපඟ මිණ පකථධ වමනධ පරභ ාථධෙප යඅ. තබශො ෙශවයනධ උඩ
දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ ශීකපාභ ය්නධතපවය අ වද් තන මවද් පඅ අි වයධ
ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ෘද්ය භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ ෘද්ය පඅළඅදඳ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට කථී නඅයා මව යඅ.
12 ය න
යකථන නේ අකථධමා ය. ඒ ෙනා අ එකථධෙව දවඳි මථධ පට වද්වකථකථඅ. ව ග ෙශවයනධ
පකථධත ෙණ පග ය. පඬුෙනධ ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ ය. ඉතා පතධ පව ව වනාර්තධ කථුමුර් මවකථ
පඅට වපතධත දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ මුදී එකථධ ෙව අර්දී වද්කථකථධ ෙව ර්අවයධ ය.
වකථාවද ී පතකථධ දඳු ය. එ ද් ෙනා අ අඥ යනධට එකථකථධ ෙව ම තධ ෙව පඅ අි වයධ ය.
පරාඥ යනධට කථුඩා ෙව වද්කථකථධ ෙව ව තුනකථධ ෙව පඅ අි වයධ ය. තබශො ෙශවයනධ උඩ
දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ වද් තන අතප ද්කථුණ පු පවතධවතධ පඅ අි වයධ ය.
ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ යකථෘතධ භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ අකථධමාෙ පඅළඅදඳ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට කථී නඅයා මව යඅ.
13 ි්ලොම
කථඅව මකථ නේ ද්දුෙ යඅ. ඒ ෙනා අ පරතඅචඡනධන ද්දුෙ, අපරතඅචඡනධන ද්දුෙ
යඅ වද්ෙවද්පපවේ වේ. ෙථා ෙවළඳ වර්නව ථඅි න මිථකථධ ද්දු නාමවයනධ කථඅයවෙන දෙ
ද්ත යුතු ඒ වද්ෙවද්පපවේ ෙ ද් ද්දුෙ ව ග ෙශවයනධ ර් ුධ කථඩකථධ දඳු ශධවේත ෙණ පග
ෙවෙකථඅ. ස ්ඨොන ෙශවයනධ ථධෙකථීය අෙකථාශ ථධර්ානය දඳු ථට නධ ඇතධවතධ ය. දිය ශාෙ
ෙශවයනධ පරතඅචඡනධන ද්දුෙ උඩ දිය ශාවය අ ද්, අපරතඅචඡනධන ද්දුෙ උඩ-යට යන වද්
දිය ශාවය අ ද් පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ පරතඅචඡනධන ද්දුෙ ෘද්ය ා ෙකථුර්ඩුෙ
ෙථා වර්නව ද්, අපරතඅචඡනධන ද්දුෙ මුළු ශීකපවය අ මට යි නධ මථ ෙථා ෙවළඳ
වර්නවද් ථඅි වයධ ය. පිශචවේද් ෙශවයනධ යට මථඅනධ ද්, උඩ ථමිනධ ද්, ථපථ කථඅවාමකථ
භ ාෙවයනධ ද් පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය
වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
14 ප්ිහ
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පඅ කථ නේ දඩදිය ේ මථ යඅ. ව ග ෙශවයනධ නඅකථ මකථධ වථධ නීෙණ පග ය. ස ්ඨොන
ෙශවයනධ ථතධ අඟුධ පමණ ප ෙ දවඳුමකථධ නවතඅ කථලු ෙථධථකථුවර්ධ දිය ෙකථධ දඳු වද්වයකථඅ. තබශො
ෙශවයනධ උඩ දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ ද්ෙතට ෙේපථ උද්ප පටවයධ
මතු භ ාර්ය ඇථුපව වකථාටව ථඅි වයධ ය. වමය ආයුෝ ප වපකථඅනධ පඅටෙුෙව ාතධ මපණ පය
එකථානධත ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ පඅ කථ භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
3. පපධඵලාථ
පපධඵලාථ නේ වද් තුනධ කථඩකථධ ෙව වදර්ණ පු පපුමථ යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ ර්ඹුකථධ
දිය ඹුධ ඵලයකථධ දඳු පකථධත ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ වනා ථම වකථාටව කථවඩු න
කථවෙුමකථධ දඳු ය. කථප-ය ෙු කථඅථඅෙකථධ ඇතුළ නවතඅ විට නවවර්න කථමගජ වතධවජ උමධණ පවයනධ
වමය පඅර්පව ථපකථධ වමනධ නීපථ ථවේ. නඅවපාජථධකථ වේ. තබශො ෙශවයනධ උඩ දිය ශාවය අ
පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ ශීකපය ඇතුවළධ වද්තන අතප ද්ෙත ා අකථධමාෙ
මතධවතනධ ෙථා වර්නව එධවදමිනධ ථඅි වයධ ය. පිශචවේද් ෙශවයනධ පපධඵලාථ භ ාර්වයනධ
පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය ෙනා අ වකථධශයනධට
කථී නඅයා යඅ.
16. අන්ත
අනධත නේ පඅිශමිනධට වද්තඅථධ ිශයනධ පමණ ප ෙ ද්, ථධතරීනධට අටවිථඅ ිශයනධ පමණ ප
ෙ ද් එකථධ විථඅ තවවනකථඅනධ නවමී ථඅි  අතුනු ෙවි ය යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග
ය. ෙව මුථු වකථාටව නා ර්තධ ථුර් ුණ පු දොමකථධ දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ වධ
ඔපවවෙකථ නමා ලූ අථධථුනධ ථපග ථඅපවපකථධ දඳු ය. තබශො ෙශවයනධ උඩ යට යන වද්
දිය ශාවය අ ට ර්තධවතධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ උඩ ර්ෙළුවය අ ද්, යට මළ මාර්ගවය අ ද්,
දවඳී ථඅි  දවවිනධ ර්ෙළු ා ර්ුද් පඅයථ වකථළෙප වකථාටව ඇතඅ ශීකපාභ ය්නධතපවය අ
පඅ අි වයධ ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ අනධත භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
17. අන්තගු
අනධතර්ුණ ප නේ අතුනු ද නධ ය. එනේ අතුනු නවමුණ පු තවන දවඳුේ ය. එය ව ග
ෙශවයනධ වශධෙත ය. ව ධමවඅ මුකථධ දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ ව ධමවඅ මුකථධ දඳු
ය. තබශො ෙශවයනධ උඩ යට යන වද් දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අෙකථාශ ෙශවයනධ උද්ලු
වපාවප ආදිය  කථමගානධත කථපනධනෙුනධවර්ධ යනධතර අද්නා කථ යනධතර වප පව දවඳැ වර්නව
ථඅි න යනධතර ථතර වමනධ අතුනු ෙවි  ර්අඅය වනාදී එකථධවකථාට දවඳැ වර්නව පා පඅථධනා
ය ථධවථ අ ද්පන මඬුධ අතප මථා ථඅි න රැ වනධ වමනධ එකථධ විථඅ අතුනු ෙවි  අතුවප අ
පඅ අි වයධ ය. පිශචවේද් ෙශවයනධ අනධතර්ුණ ප භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
1ස. උදසුය
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උද්ිශය නේ උද්පවය අ ෙ අථඅත - පීත - ්ායඅත - ථායඅත යඅ. අථඅත නේ දතධ ආදිය 
අනුභ ෙ කථළ වද්ධ ය. පීත නේ අඹපවණි ආදිය  ප වද්ධ ය. ්ායඅත නේ කථවෙුේ ආදිය  කථඩා කථප
වද්ධ ය. ථායඅත නේ පීපවනඅ ආදිය  ව නා වද්ධ ය. ඒ ව ග ෙශවයනධ ෙවළඳු ආ ාප ම දඳු
ෙණ පගය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ වපප වනකථ ථඅි වකථාට දඳනා ද් ථ ධ දඳු ය. තබශො
ෙශවයනධ උඩ දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ උද්පවය අ පඅ අි වයධ ය. උද්ප
නේ වද් පථඅනධ මිිශකථන ද් වතතධ ෙථධතරවයකථ මවදැ නවඟඅ දුදුකථධ දඳු අනධත පටය යඅ.
එය පඅටතඅනධ ථඅඅටු ය. ඇතුළ කථුණ පු මථධ කථථළ වෙලූ වපාවප නා කථවඩකථ පුපධ ව කථුණ පු
ෙ වකථාථධකථටුවෙකථ ඇතුළ ව දඳු ය. එ අ ත ් ොට -ග ඩූප්්ප්ොද -තොලභීර -සූචිමුඛප්ටතන්තු -සුත්ත ආදිය  වද්තඅථධ කථුවකථ පණ පුවෙ ආකථු ෙය්ාකථු ෙව මුළු මුලු ෙව
වථඅවපතඅ. ඔේ ු ආ ාපපාන වනා තධ කථධ අ පවනව පවනව ශ.ද් නඟමිනධ ෘද්ය
මාඛථය කථළඹතඅ. ආ ාපපාන තධ කථධ අ කථට අයා පළමු පළමු ෙවවටන වද් - තුනධ පඅඬ
වෙවවි වෙවවි ෙව පව වප කථතඅ. ඔෙුනධවර්ධ තඅඹිිශ වර්ය ද්, ෙවථඅකථඅඅය ද්, ර්අනධ 
ද්, වථාව ානධ වර්ය ද් එයම ෙනධවනධ ය. ථවවඩාධ නේ වොප ර්ෙප ෙවළකථ නඅයඛ
ථමවය අ ම වපාද් ඇතඅ ෙවථඅ ෙථධනා කථ ජවයනධ වර්නෙුතධ දැම මළ-ම-ඇට න පවකථළ-වථාටු-වධ ආදිය  නානාවිෝ කථුණ පු කථනධද්ධ මඩ දිය වයනධ කථවළඹි වද්තුනධ දිය වනකථඅනධ
පණ පුකථවවර්නධ ථඅඅථඅ ෙව ඉප අේරැථධ වෙයඅනධ කථකථඅයා මතුවය අ වපණ ප දුදුලු නඟමිනධ
ඉතා නඅධෙනධ ෙව පපම ර්ර්ගන්ෝ ෙව පපම ජුර්ුපධථා ජනකථ ෙව අඹව ර්වනධම තඅව.ො,
ආථධොද්නය කථවරැ ර්වනධම තඅව.ො, ළඛ ෙනධනට දැකථව ර්නධනට පො නුථුර්ථු ෙව
තඅවදනධනා වථධ නානාවිෝ ආ ාපපානාදිය ය ද්තධ නමවතඅ වමාව ාඅනධ වකථාටා දිය ෙ නමවතඅ
අතඅනධ වපපළා අර් දිය ෙ තුනී වකථළඅනධ ා මුධ දිය ෙ වදාධ වකථළඅනධ කථතා ඇථඅධවකථඅනධ
ෙණ පග-ර්න්ෝ-පථ ප අත ෙව වපදිය  වියනධනනධවර්ධ නානු වථධ ද්, දධනධ නඟා ලුෙකථධ වථධ ද්
ෙව ො-පඅතධ-වථමිනධ වෙළන ර් ෙව ජඨපාර්ධනඅ ථනධතාප වේර්වයනධ කථකථඅයන ර් ෙව
පණ පුකථවවනධ අෙුධ ෙව මතු මතුවය අ වපණ ප දුදුලු නර්මිනධ පපම ර්ර්ගන්ෝ දෙට ා
පඅළඅකථුධ දෙට පවමිණ පව ථඅි නධවනධ ය. වමය නුෙණ පවථඅනධ දන කථ ඇතඅෙන
අමවන ඥ ත්වය කථඅයනු ම කථෙවවඥ ද්, කථඅයනු ඇවථන විට ද් ආ ාපපානාදිය වය අ
අමවන ඥ ත්වය ෙනධවනධ ය. වේ උද්පවය අ ෙවවටන ආ ාපපානාදිය ය පථධ ආකථාපයට වදදී
වයයඅ. එකථධ වකථාටථකථධ පණ පුවෙ කථතඅ. එකථධ වකථාටවථකථධ දවඩ් ර්අනධවනනධ ොා යයඅ. එකථධ
වකථාටවථකථධ මුතර දෙට පවමිවණ පධ. එකථධ වකථාටවථකථධ ෙවඥාථධ දෙට පවමිවණ පයඅ. එකථධ
වකථාටවථකථධ පථ දෙට වීක මථධ-වධ ආදිය ය ෙඩයඅ. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ උද්ප පටවයනධ
ද්, උද්ිශය භ ාර්වයනධ ද් පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර්
පිශචවේද්ය වකථශයනධට කථී නඅයා යඅ.
1ස. රීස
කථීකථ නේ ෙවඥාථඅ. එය ව ග ෙශවයනධ වදාව වථධ ම ෙවළඳූ ආ ාපයට දඳු
ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ අෙකථාශ ථධර්ානය දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ යට දිය ශාවය අ
පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ පකථධොශවය අ පඅ අි වයධ ය. පකථධොශය නේ යට නාභ අයට
ා පඅටකථටුමුට අතප අතුනු වකථළෙප පඅ අි  අටඟුධ පමණ ප උථධ ෙ ුණ ප නළයකථධ දඳු
තවවනකථඅ. උඩ ය ේ වපවද්ථකථ ෙවටුණ පු ෙවථඅදිය ය ර්අඅ ී යට ය ේ වපවද්ථකථධ පුපා ථඅි න
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වථධ ආමාශවය අ ෙවටුණ පු ආ ාපපානාදිය ය දඩ ර්අනධවනනධ වපණ ප නඟමිනධ පවථී ඇඹපවේ
ර්කථඅනධ අඹපන ද්ධොකථධ වමනධ ථඅඅටු ෙව අතුනු ථඅර්ිශනධ ර්අඅ ී අඹපා ුණ පු තවයකථ
න පඬුෙනධ මවි  වථධ රැථධ ෙව ථඅි වනධ ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ පකථධොශය පටවයනධ
ද්, කථීකථ භ ාර්වයනධ ද් පිශචිනධන ය. වේ පිශචවේද් ෙශවයනධ පඅ කථ භ ාර්වයනධ
පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී
නඅයා යඅ.
20. මත්ථලුඞ්ග
මත්ථලුඞ්ර් නේ අථධකථද අතප පඅ අි  මිර්ළු රැථ යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ ශධවේත
ෙණ පග ය. නයඅ තු පඅඬකථධ දඳු ය. දී දෙට වනා පවමිණි නපකථධ ෙුණ පු කථඅිශ දඳුය යඅ කථීෙද්
ථුර්ථු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ අෙකථාශ ථධර්ානයට දඳු ය. තබශො ෙශවයනධ මතු දිය ශාවය අ
පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ අථධකථද තුළ මවථුේ ථතප ඇථුපව වකථාටව එකථධ වකථාටව
තුද පඅි පඅඬු ථතපකථධ වමනධ එකථධ ෙව පඅ අි වයධ ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ අථධ කථද ඇතුළු
තවයනධ ද්, අථධ වමාළ භ ාර්වයනධ ද් පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ.
විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
21. ප්ිත්ත
පඅතධත නේ පඅත යඅ. එය දද්ධෝපඅත ය, අදද්ධෝපඅතය යඅ වද් ෙවද්පපවමි. දද්ධෝපඅත ව ග
ෙශවයනධ න මීවතධ දඳු ෙණ පග ය. අදද්ධෝ පඅත මවළෙුණ පු පණ පෙපා මධ දඳු ෙණ පග ය.
ස ්ඨොන ෙශවයනධ ඒ වද් පඅත ම ථධෙකථීය අෙකථාශ ථධර්ානය දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ
අෙද්ධප්ිත වකථථධ-වාේ-නඅය-ද්තධ යන වම අ මථධ ප අත තවනධ ා තද් වියඅ ථේ ා
වරැ වථථු ථඅයලු ථඅපවප වතධ ය නධර්ෙකථධ දිය වය අ වමනධ ෙය්ාපධත ෙව ථඅි වයධ ය. ඒ කථඅපඅ
කථ ඇථධ කථ පව ව වේ. කථපකථවවිධ ථපවද්ධ. ශීකපය කථේපා වේ. කථවථීම ඇතඅ වේ.
ෙද්ධප්ිත ෙනා අ ෘද්යෙථධතුෙ ා පපුෙ අතප අකථධමාෙ නඅථා පඅ අි  ම ෙවටවකථාළු
ථධකථධ දඳු පඅතධ වකථ මවය අ පඅ අි වයධ ඒ කථඅපඅ කථ ථතධත්වවය උමතු වෙතඅ. ථඅ අ
විපයය්ගාථ වෙතඅ. විඅ-ය ය වපපඅයා වනා කථට යුතු වද්ධ වකථවපතඅ. වනා කථඅය යුතු වද්ධ
කථඅයතඅ. වනා ථඅතඅය යුතු වද්ධ ථඅතතධ. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ පඅතධත භ ාර්වයනධ පිශචිනධන
ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
22. ්සමහ
වථේ නේ වථම ය. එය ශීකපය තුළ පාතරයකථධ පුපා න තපේ ඇතධවතධ ය.
ව ග ෙශවයනධ ශධවේත ෙණ පග ය. කථපඅය වකථාළ මිිශකථු දිය යකථධ දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ
තමා ථඅි න අෙකථාශ ථධර්ානය දඳු ය. දිය ශා ෙශවයනධ උඩ දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අෙකථාශ
ෙශවයනධ උද්ප පටවය අ පඅ අි වයධ ය. එය ෙනා අ ආ ාපපාන ෙළඳනා කථධ අ කථවට
කථවදඅතඅ ෙවීකවමනධ දිය යවථවෙ වද්ව. ෙව නවෙත එකථධ ෙනධනා වථධ නවෙත එකථධ ෙනධවනධ
ය. වේ වථම මඳ ෙ කථධ අ පවථුනු ර්ඩකථධ වමනධ ද්, කථුණ පු ෙ කථඅකථඅළඅ ය තධතපයකථධ වමනධ ද්
උද්පය ඉතා පඅළඅකථුධ කථුනු ර්ඳිනධ යුකථධත වේ. එයඅනධ නවඟුණ පු ර්ඳිනධ උවරධකථය ද් ඇතඅ වේ.
මු්ය ද් කථුණ පු ර්ඳ ෙව පඅළඅකථුධ කථුණ පපයකථධ ෙවනඅ වේ. ඒ මිනඅථා පො “පඟො කථුණ පු ර්ඳ
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පටුන වෙත

ර්ථා” ය යඅ කථඅය යුතු දෙට පවමිවණ පධ. වේ වථම ෙනා අ ෙවී. න ෙ කථ පඅයනධ පතඅනධ
ෙවථඅකථඅළඅවයධ ර්ඳ ඇතුළත ම අෙුපා ථඅි නධනාකථධ වමනධ ර්ර්ගන්ෝය උද්පවය අ ම අෙුපා
ථඅි නධවනධ ය. පිශචවේද් ෙශවයනධ වථේ භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථශයනධට කථී නඅයා යඅ.
23. ප්ුබ්ෙ
පු.ද නේ ථවපෙ යඅ. එය ීවෙමාන ශීකපවය අ නේ ව ග ෙශවයනධ ඉර්ණ පු
වකථාළයකථට දඳු ෙණ පග ය. මළථඅපවවවඥ නේ කථුණ පු ෙ න කථවඳකථධ දඳු ෙණ පග යඅ. ථණ පධඨාන
ෙශවයනධ පඅ අි  අෙකථාශ ථධර්ානය දඳු ය. තබශො ෙශවයනධ උඩ යට යන වද් දිය ථාවය අ
පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ අථුෙධ තවන නඅදඳ අෙකථාශය යඅ කථඅය යුතු තවවනකථධ
නතඅ. කථණ පු-කථටු-අවි-ර්අනඅ ආදිය ය වපී වධ නවඟී පවථුණ පා ෙ ද්, ර්ඬ වපාළ ආදිය ය නවඟුණ පා
ෙ ද් වකථා තවන ව
වමයට අෙකථාශ යඅ. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ පයා භ ාර්වයනධ
පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී
නඅයා යඅ.
24. ්ලෝහිත
ව අත නේ වව ය. එය ථඅනධනඅචිත ව අත ය, ථඛථපණ ප ව අතය යඅ වද්
ෙවද්පපවේ වේ. ථනධනඅචිත ව අත නේ එකථධ තවවනකථ රැථධ ෙව ථඅි නා වව ය යඅ. එය
කථකථාළ න තු දිය ය දඳු ව ග ඇතධවතධ ය. ථඛථපණ ප ව අත නේ මුළු ථඅපවවප අ විථඅරැ
පෙතධනා වව ය යඅ. එය පරථනධන තු දිය ය දඳු ව ග ඇතධවතධ ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ
ඒ වද්ෙවද්පපවේ වව ම තමනධ ථඅි න ථධර්ානය දඳු ථට නධ ය. දිය ශා ෙශවයනධ මු කථී
වව උඩ දිය ශාවය අ ද්, යට කථී වව උඩ-යට යන වද් දිය ශාවය අ ද් පඅ අි වයධ ය.
අව ොශ ෙශවයනධ ථඛථපණ ප ව අත ය වකථථධ - වාේ - නඅය - ද්තධ අ මථධ නවතඅ තවනධ
ා වියලුණ පු ථම ා වරැ ෝමනීජාානුථාපවයනධ ථඅයලු උපාදිය නධනා ශීකපවය අ පවතඅරැ
පෙතධවනධ ය. ථනධනඅචිත ව අතය යකථනය පඅ අි  තවන යට වකථාටථ පුපා පාතරයකථධ
පඅවපන තපේ ෙව ද්ෙතධ - ෙකථුර්ඩු - පපු යන වමාෙුනධ මතුවය අ ි කථ ි කථ ෙපථධවථමිනධ
ෙකථුර්ඩු - ද්ෙතධ පපුමථධ වතමමිනධ පෙතධවනධ ය. වව වයනධ එය වනා වතවමතධ
ව ාතධ පඅපාථය උපදිය නධවනධ ය. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ව අත භ ාර්වයනධ පිශචඡනධන ය
වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථශයනධට කථී නඅථා යඅ.
25. ්ස්ද
වථධද් නේ ඩ දිය ය යඅ. එ නේ වප ම කථූපාදිය වයනධ ෙවර්අවපන අ. ෝාතු යඅ. ව ග
ෙශවයනධ ප නධ තවතධ දඳු ෙණ පග ඇතධවතධ ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ පඅ අි  තවනධ දඳු
ය. තබශො ෙශවයනධ වද් දිය ශාවය අ ම පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ වව යට වමනධ
නඅදඳ පඅ අි  අෙකථාශ ථධර්ානවයකථධ නවතඅ. ර්අනඅ පශධමිවයනධ ව ඉප අේවෙනධ ව
ථෘතුවිකථාපාදිය වයකථඅනධ ව ශීකපය තවෙුණ පු විට දිය වයනධ න ා ර්තධ ඇථඅධව අ වනා ථම
වකථාට කථවඩ වනළුේ දැඅ කථවඹකථඅනධ වමනධ ථඅයලු වකථථධ - වාේ කථූප විෙපවයනධ
ෙවර්අවපනධවනධ ය. එයඅනධ ථධවචද්යවර්ධ ථට න වකථධශ-ව ම කථූප විෙප ෙශවයනධ ම කථඅය
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යුතු. ථධවචද්ය වර්නව භ ාෙනා කථපන වය ර්ී විථඅනධ වකථථධ - ව මකථූප විෙප පුපා ථඅි 
ෙශවයනධ ම වමවන අ කථළ යුතු. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ථධචද් ාර්වයනධ පිශචඡනධන ය. වේ
වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
26. ්මද
වේද් නේ මිර්ණ පු වත ය. එය ව ග ෙශවයනධ පන ද් කථ ර්වටයකථධ දඳු ෙණ පග
ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ ම තධ ශීකප ඇතධතෙුනධට ථම ා මථ ා අතුප තුද කථථාෙනධ
ර් ුධ වපදිය  කථඩකථධ දඳු ථණ පධඨාන ය. කථෘශ ශීකප ඇතධතෙුනධට වකථඛඩා මථ ා කථවේ
මථ ා පඅටකථටුෙ ඇථුපව කථළ පඅටු මථ ා දඩ මථ ා නඅථා වද් තුනධ පටකථධ වකථාටව
තුද කථථාෙනධ ර් ුධ කථඩකථධ දඳු ථණ පධඨාන ය දිය ශා ෙශවයනධ උඩ - යට යන වද් දිය ශාවය අ
පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ ම තධ ශීකප ඇතධතෙුනධ වර්ධ මුළු ථඅපවවප අ පවතඅප ද්,
කථෘශ ශීකප ඇතධතෙුනධ වර්ධ වකථඛඩා මථධ ආදිය ය නඅථා ද් පඅ අි වයධ ය. වේ වේද්ය වතධ
ෙුෙ ද් ඉතා පඅළඅකථුධ ය. එ දවවිනධ අථ ර්ානා පඅණිථ ව නශය් කථඅීකේ ආදිය යකථධ පඅණිථ
ව
වනා වයාද්තඅ. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ යට මථඅනධ ද්, මතු ථමිනධ ද්, ථප වේද්
භ ාර්වයනධ ද් පිශචඡනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය
වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
27. අස්සු
අථධථු නේ කථඳුළු ය. එනේ ඇථඅනධ ෙවර්අවපන අ. ෝාතු ය. එය ව ග ෙශවයනධ
ප නධ තවතධ දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ පඅ අි  අෙකථාශ ථධර්ානය දඳු ය. දිය ශා
ෙශවයනධ උඩ දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ ඇථධෙළ පඅ අි වයධ ය. වේ කථඳුළු
පඅතධ වකථ ශවය අ පඅත වමනධ ඇථධෙවළ අ නඅතප රැථධ ෙව තුදුවයධ වනා වේ. ථතධත්වයනධ
ථතුි නධ ථඅනාවථන කථධ අ ද්, ර්කථඅනධ ඬනා ෙපධනා කථධ අ ද්, විථම ආ ාප ෙළඳනා
කථධ අ ද්, ඇථධ අ ර්ේ ව දූඅ ආදිය යකථධ ෙවදැ ර්නධනා කථධ අ ද් ඒ ඒ වථාේනථධ ආදිය 
ව ධතුවයනධ නවඟී ඇථධ ෙළ පුපා ව ථඅීක. ෙවර්අරැ ව වයයඅ. වේ වර්නව භ ාෙනා කථපන
වය ර්ී විථඅනධ ඇථධ ෙළ පුපා ථඅි  ෙශවයනධ ම භ ාෙනා කථළ යුතු. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ
අශරාභ ාර්වයනධ පිශචඡනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ විථභ ාර් පිශචවේද්ය
වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
2ස වසො
ෙථා නේ ෙුපවණ පු යඅ. එ නේ දිය ය වී යන වත යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ වපාධ
වතධ ව කථවඳ අ ලූ වතධ ව දඳු ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ න න කථ ප නධ
දිය ය මතුවය අ දමන වතධ ය ර් දඳු ය. තබශො ෙශවයනධ උඩ - යට යන වද් දිය ශාවය අ
පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ වදාව
වථධ අතුධ-පතුධ-පඅි අතධ-පඅි පා-නාථධපුටනළ-අඛශකථුට යන වම අ පඅ අටවයධ ය. එවථධතධ ඒ තනධ අ නඅදඳ පඅ අි වයධ වනා වේ.
ර්අනඅ උමධණ පවයනධ ව ඉප අේවෙනධ ව විථභ ාර් ථෘතුවයනධ ව විථභ ාර් ෝාතුවයනධ
ව ඒ තවනධ උමධණ ප ෙ කථ න න කථ ප නධ දිය ය මතුවය අ වතධ ය නධර් වමනධ පඅ අි වයධ
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ය. පිශචවේද් ෙශවයනධ ෙථා භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය
යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅයා යඅ.
2ස ්ඛ්ල
වේ නේ වකථ ය. එ නේ මුෙ තුළ වපණ ප මිශර අ. ෝාතු යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ
ශධවේත ෙණ පග ය. වපණ ප දඳු ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ අෙකථාශ ථධර්ානයට දඳු ථට නධ ය.
වපණ ප ථට නධ ඇතධවතධය යඅ ද් කථඅය වකථඅය. දිය ශා ෙශවයනධ මතු දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය.
අෙකථාශ ෙශවයනධ වද් කථවපාධ වපවද්ථඅනධ දවථව දිය වෙ අ පඅ අි වයධ ය. එව තධ එ අ නඅදද්
පඅ අි වයධ වනා වේ. ඇඹුධ ආදිය  ආ ාපයකථධ ර්ටු විට ව ථඅ අ කථළ විට ව උමධණ ප,
තඅකථධත, කථටුකථ, ව ණ ප, අේය  අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ මුෙ තුළ තුද විට ව
ෘද්ය කථධානධත
ෙ විට ව කථඅථඅෙකථධ ථඳ ා පඅළඅකථුධ උපනධ විට ව ඉපඅද් වද් කථවපාධ වපවද්ථඅනධ දවථව
දිය වෙ අ පඅ අට යඅ. එය දිය ෙ අර් දී තුනී ය. මු දී න ය. මුවෙ අ ලූ දවපතඅ - ථ ධ
ආදිය  ආ ාප ර්ඛඉෙුවවඥ කථවණ පු අවඳකථ ජය වමනධ අෙථනධ වනා ෙව ම වතමා නධනට
ථමර්ග ය. පිශචවේද් ෙශවයනධ වේ භ ාර්වයනධ පිශචඡනධන ය වේ වම අ ථභ ාර්
පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅථා යඅ.
30. සිඞ්ඝොණි ො
ථඅඞ් ාණිකථා නේ වථාටු ය. එ නේ අථධ මුඅනධ ෙවර්අවපන අශුචි විවශධමවයකථ.
එය ව ග ෙශවයනධ ළා තධ වාඳ දඳු ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ අෙකථාශ ථධර්ානයට
දඳු ථට නධ ය. තබශො ෙශවයනධ මතු දිය ශාවය අ පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ වද්
නාථධපුට පුපා ථඅි වයධ ය. වනළුේ වකථාළවයකථ දී දවඳැ කථටුවෙකථඅනධ වනළුේ වකථාළය
ථඅර්පව කථළ විට ඒ ථඅර්වපනධ දී දවථව යනධනා වථධ ථතධත්වයනධ ඬනා කථ ව විථභ ාර්
ආ ාපවයනධ ව ථෘතුවයනධ ව ෝාතුවෂාභ  ෙ කථ ව
අථ තුළඅනධ කථුණ පු වථේ
දෙට පවමිණ පව අථධ මු ර්අඅ ී තලු ථඅර්ිශනධ දවථව නාථධපුට පුපා ව ථඅි වනධ ය. ෙවර්අරැ
ව යනධවනධ ය. වමය අපමුණ පු වකථාටව භ ාෙනා කථපන වය ර්ී විථඅනධ නාථධපුටවය අ පඅීක
ථඅි  වද්ධ ථකථා භ ාෙනා කථළ යුතු. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ථඅඞ් ාණිකථා භ ාර්වයනධ
පිශචඡනධන ය වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී
නඅථා යඅ.
31. ලසි ො
ථඅකථා නේ ථඳමිර්ළු යඅ. එ නේ ශීකපවය අ ථන්ි අතප පෙතධනා වදථුනධ කථුණ පප
විවශධමවයකථඅ. එය ව ග ෙශවයනධ කථඅණි අිශ ාටු දඳු ෙණ පග ය. ස ්ඨොන ෙශවයනධ අෙකථාශ
ථධර්ානයට දඳු ථට නධ ය. තබශො ෙශවයනධ වද් දිය ශාවය අ ම පඅ අි වයධ ය. අව ොශ ෙශවයනධ
ඇට ථන්ිෙ වතධ ීේ කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථපමිනධ එකථථඅය අථෙකථධ ථන්ි අතවප අ පඅ අි වයධ
ය. ථඳමිර්ළු මඳ ෙෙනධ නවවඟන විට ද් අඳින විට ද් යන විට ද් අතධ පා දිය ර් අිශන විට
ා කථුළන විට ද් ඇට කථටු කථට-කථට ර්ායඅ. අථුපව ර්ථනධනා වථධ වෙයඅ. වයාර්නකථධ
වද්කථකථධ ර්අය විට ොතය කථඅවපයඅ. ශීකපයට වේද්නා උපදිය යඅ. ෙවි  ෙෙනධ එවථධ ඉිශයේ
පෙතධෙන විට කථට-කථට ර්පවමකථධ ව කථඅපුවමකථධ ව වේද්නාවෙකථධ ව වනා වෙයඅ.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ථඅකථා භ ාර්වයනධ පිශචිනධන ය. වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ.
විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅථා යඅ.
32. මුත්ත
මුතධත නේ මුතර යඅ. එය ව ග ෙශවයනධ උඳු ර්වපප දිය යට දඳු ෙණ පග ය. ස ්ඨොන
ෙශවයනධ යි මුෙ වකථාටව තුද කථළවයකථ දිය යට දඳු ථට නධ ය. දිය ශා ෙශවයනධ යට
දිය ශාවය අ ෙවයධ ය. අෙකථාශ ෙශවයනධ ෙථධතඅය තු පඅ අි වයධ ය. ෙථධතඅය නේ ෙථධතඅ
පටය යඅ. ර්ෙපෙවළකථ කථට නවතඅ ථඅඅදිය ය ෙද්නා කථළයකථධ ලූ කථ එ අ ර්ෙපෙළ ජය
ඇතුළු වෙයඅ. එව තධ එ අ ඒ ජය ඇතුළු ෙන මාර්ගය වනා වපවනයඅ. එ වමනධ
ශීකපවයනධ මුතර ෙථධතඅපටයට පරවිමධට වෙයඅ. පරවිමධට ෙන මාර්ගය වනා වපවනයඅ. නඅකථධමව
යන මාර්ගය වපවනයඅ. නඅකථධමව යන මාර්ගවය අ මුතර පඅපවණ පු කථ “මුතර කථපමි” යඅ අද් ථධ
ප ළ වෙයඅ. ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ෙථධතඅ අභ ය්නධතපවයනධ ද්, මුතර භ ාර්වයනධ පිශචිනධන
ය වේ වම අ ථභ ාර් පිශචවේද්ය යඅ. විථභ ාර් පිශචවේද්ය වකථධශයනධට කථී නඅථා යඅ.
වමවථධ වේ වකථධශාදිය  වකථාටථධ ව ග ෙශවයනධ ස ්ඨොන ෙශවයනධ තබශො ෙශවයනධ
අව ොශ ෙශවයනධ ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව යට දැකථධෙ පිශදිය  අනුපෙග, නාතඅ
ශී රාදිය  නඅයාවයනධ ව ග-ස ්ඨොන-ගන්ධ-ආසය-අව ොශ යන පථධ ආකථාපවයනධ පඅළඅකථු පඅළඅකථුව යඅ වමවන අ කථපතධ ම වකථධශාදිය  පරඥ පධතඅ ඉකථධමීේ ෙශවයනධ පෙතධනා භ ාෙනා
වකථළෙප ඒ ථඅයලු වකථාටථධ එකථෙප ම පරකථට වෙයඅ. එකථ නව අ ඇෙුණ පු වද්තඅථධ
පව වවයකථඅනධ යුතධ මධ ථඅයයකථධ ඇතඅ මධ මාාෙකථධ දිය ථා දන විට ථඅයධ එකථෙප
පරකථට ෙනධනාකථධ වමනඅ. යට මනථධකථාප වකථෞශය් කථර්ාවය අ “වකථධථා” වමවන අ කථපතධ
ම ආදිය  කථාවඥමිකථයාවර්ධ මනථඅකථාපය වර්ාථධ “මුතධත” යන අෙශාන වකථාටවථ අ වපී
ථඅි වනධය යඅ කථීවයධ වේ නඅථා යයඅ ද්ත යුතු.
(වමවතකථධ කථීවයධ ආෝය්ාතධමිකථ ශීකපය පඅළඅදඳ මනථධකථාප විිය යඅ.2
දා අප ශීකපය පඅළඅදඳ මනථධකථාප කථපතධ ව ාතධ ඔ ුට යට දැකථධෙුණ පු වථධ ම ථඅයලු
වකථාටථධ පරකථට ෙව ර්අය කථධ අ ර්මනාර්මනය කථපන මනුමය්, තඅපශධචීනාදීනධ ථතධත්වාකථාප
ෙශවයනධ වනා ෙව වකථාට්ඨඨාථ පාථඅ ෙශවයනධ ෙවටව යඅ. ඔෙුනධ විථඅනධ අනුභ ෙ කථපනු
දන ආ ාප පානාදිය ය ඒ වකථාට්ඨඨාථ පාශඅ තුළ ද්මනු දනධනාකථධ වමනධ ෙවටව යඅ.
ඉකථධය තඅ යට කථී වථධ අනුපෙග මු්ධානාදිය  ෙශවයනධ “ප්ි ි ුල-ප්ි ි ුලැ”යඅ නවෙත නවෙත
වමවන අ කථපතධ ම අනුකථරමවයනධ අවඥපණ පා උපදිය නධවනධන ය.
උග්ගහනිමිත්ත හො ප්ටිභොගනිමිත්ත
වමවථධ වකථධශාදීනධ පඅළඅදඳ ෙව ව ග-ස ්ඨොන-තබශො-අව ොශ-ප්සුචන්ේද ෙශවයනධ
ෙවට ීම උර්ධර් නඅමිතධත ය. එම ථෙගපරකථාපවයනධ පඅළඅකථුව යඅ ෙවට ීම පි භ ාර්නඅමිතධත
යඅ.
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ඒ පි භ ාර්නඅමිතධත ආවථධෙනය කථපතධ ම භ ාෙනා කථපතධ ම යට කථී වථධ අශුභ 
කථමගථධර්ානවය අ වමනධ පරර්මෝය්ාන ෙශවයනධම අවඥපණ පා උපදිය නධවනධ ය.
යේ වය ර්අවයකථුට එකථ ම වකථාටවථකථධ පරකථට විණිා නේ යටමකථධ එකථ
වකථාටවථකථධ අ අවඥපණ පාෙට පවමිණ පව යළඅ අවනකථධ වකථාටවථකථ වය ර් වනා වකථවළධ නේ
ඔු උපදිය නධවනධ එකථම අවඥපණ පාෙ ය. යවමකථුට වනාවයකථධ වකථාටථධ පරකථට විණි නේ
යවමකථධ එකථ වකථාටථකථ අවඥපණ පා දා පථුෙව අවනකථධ වකථාටවථ අ ද් වය ර් වකථවළධ නේ
ඔ ුට මල්ල වතපවනධට වමනධ වකථාටථධ ර්ණ පනකථ පරර්මෝය්ාන උපදිය නධවනධ ය. මධකථ
වතපවනධ ෙ නධවථධ දීන්ඝභො
අභය වතපවනධ ෙ නධවථධ අත වර්නව “අභ ය ආයුමධමතුනඅ
වේ පරශධනය උර්නධනව”යඅ කථඅයා වේ කථාපණ පය කථී වථධකථ. ඒ මධකථ වතපවනධ ෙ නධවථධ
වද්තඅථධ වකථාටථධ අ පරර්මෝය්ාන වද්තඅථකථධ වද වකථවනකථ. රැය එකථකථට ථම ෙවදැ ද්ෙධ
එකථට ථම ෙද්වනධ නේ නවෙත මුධ එකථට ථම ෙද්වනධ අඩමථකථධ ඉකථධමීවමනධ ය. ඉදිය නධ
ද්ෙථධ පතා එකථකථට ථමෙද්වනධ නේ යළඅ එයට ථමෙද්වනධ මථකථධ ඉකථධමීවමනධ ය.
වමවථධ වේ කථමගථධර්ානය පරර්මෝය්ානය ෙශවයනධ ථමෘද්ධෝ ෙතු ර් ව ගස ්ඨොනොතබ්යහි ථධමෘතඅ දවයනධ ථමෘද්ධි ෙන දවවිනධ කථායර්තාථතඅය යඅ කථඅයනු වව..
වේ කථායර්තාථතඅ භ ාෙනාවය අ වයවද්න භ අෂු, අපතඅ, පතඅ මවඩව නධවනධ ය.
අපතඅ පතී ු ඔ ු මවඩව නධනට ථමර්ග වනා වෙතඅ. (අපතඅ නේ අපණ පය් වථධනාථනාදිය වය අ
වනා ඇධම ය. පතී නේ පඛාකථාමවය අ ඇධම යඅ. ව ධ උපනුපනධ අපතඅ-පතඅ මවඩවමිනධ
ෙථනධවනධ ය. තෙද් ව ධ භ යවභ ධපෙ මවඩව නධවනධ ය. භ යවභ පෙවය ඔ ු මිනී වනා
මි තඅ2 උපනුපනධ භ යවභ ධපෙ මවඩවමිනධ ෙථනධවනධ ය. (පඅළඅකථුධ භ ාෙනාවයනධ
ආතධමථධවනධ ය ීන වීම එයට ව ධතු යඅ.2 ශීවතාමධණ පාදිය ය ඉෙථනධවනධ ය. වකථධශාදීනධවර්ධ
ෙණ පග වභ ධද්ය වර්නව භ ාෙනා කථඅීකවමනධ ාතුර්ග දනධවනධ ය. එයඅනධ ම මට්ඨ අභ අශා
පරතඅවේෝය ද් කථපනධවනධ යඅ.
තස්මො භ්ව අප්්ප්මත්්තො
අනුවුඤ්්්ජ ප් ්ි්තො
එවං අ්න ොනිසංසං
ඉමං ොයගතොසතිං.”
‘එවථධ එව යඅනධ නුෙණ පවතධවතධ අපරමාද් ෙව වේ දඳු ආනඅථඛථවයනධ පරතඅමණ පධි ත
ෙ වේ කථායර්තාථතඅ භ ාෙනාෙ ඒකථානධතවයනධ ෙඩනධවනධ යඅ’
ොයගතොසති භොවනොව ප්ි ිෙඳ විස්තර
්ම්ත ින් නිමි්ය් ය.
Non-commertial Distribution
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ආනොප්ො සතිය
“අයමප්ි ්ඛො භි ්ඛ්ව ආනොප්ො සති සමොධි භොවි්තො ෙහුලි ්තො සන්්තො
්්ව ප්ණි්තො ් අ්ස්න් ො ් සු්ඛො ් විහෝරො උප්්ප්න්නුප්්ප්න්්න ප්ොප්්
අ ුස්ල ධම්ම ඨොන්සො අන්තරධෝප්ති වූප්ස්මති”1 ම වණ පනඅ වේ ආනාපාණ පථතඅ
ථමාිය භ ාවිත ද ුීකථෘත වකථවළධ ශානධත ද් පරණීත ද් අවථධානකථ ද්-ථු්වි පණ ප ද්
ෙනධවනධ ය. උපනධනුපනධ පාප අකථුශ ෝමග ඇථඅධවධකථඅනධ අතුපවද් නධ කථපනධවනධ ය
ථනධථඅඳුෙනධවනධ ය’ යඅ දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ ආනාපාණ පථතඅ ථමාියට පරශඛථා කථළ
වථධකථ.
පරශඛථා වකථාටව “ ථං භොවි් ො ් භි ්ඛ්ව ආනොප්ො සති සමොධි භොවි්තො
ෙහුලි ්තො සන්්ත ්්ව ප්ණි්තො ් අ්ස්න් ො ් සු්ඛො ් විහෝරො
උප්්ප්න්නූප්්ප්න්්න ප්ොප්් අ ුස්ල ධම්මඉ ඨොන්සො අන්තරධෝප්ති වූප්ස්මතිඉ
ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු අරඤ්්ාග්තො වො රැ ්ඛමූලග්තො වො සුඤ්්ාගොරග්තො
වො නිසීදති ප්ල්ලඞ් ං ආභුජිත්වො උජුං ොයං ප්ණිධොය ප්සුමුඛං සතිං උප්ට්ඨ්ප්ත්වො
්සො ස්තො‘් අස්සති ස්තො ප්ස්සසති.
දීන්ඝං වො අස්සසන්්තො දීන්ඝං අස්සසොමීති ප්ජොනොති
දීන්ඝං වො ප්ස්සසන්්තො දීන්ඝං ප්ස්සසොමීති ප්ජොනොති
රස්සං වො අස්සසන්්තො -්ප්රස්සං වො ප්ස්සසන්්තො -්ප්සබ්ෙ ොයප්ටිසං්වදීන් අස්සසිස්සොමී‘ති සි ්ඛති
සබ්ෙ ොයප්ටිසං්වදීන් ප්ස්සසිස්සොමී‘ති සි ්ඛති
ප්ස්සමභයං ොය සංඛොරං අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති
ප්ස්සමභයං ොය සංඛොරං ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති
ප්ීතිප්ටිසං්වදීන් -්ප්ප්ීතිප්ටිසං්වදීන් -්ප්සුඛප්ටිසං්වදීන් -්ප්සුඛප්ටිසං්වදීන් -්ප්චිත්තසංඛොරප්ටිසං්වදීන් -්ප්චිත්තසඞ්ඛොරප්ටිසං්වදීන් -්ප්ප්ස්සමභයං චිත්තසංඛොරං -්ප්ප්ස්සමභයං චිත්තසංඛොරං -්ප්-
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චිත්තප්ටිසං්වදීන් -්ප්චිත්තප්ටිසං්වදීන් -්ප්අභිප්්ප්්මොදයං චිත්තං -්ප්අභිප්්ප්්මොදයං චිත්තං -්ප්සමොදහං චිත්තං -්ප්සමොදහං චිත්තං -්ප්වි්මෝයං චිත්තං -්ප්වි්මෝයං චිත්තං -්ප්අනිචන්ොනුප්ස්සී -්ප්අනිචන්ොනුප්ස්සී -්ප්චිරොගොනුප්ස්සී -්ප්චිරොගොනුප්ස්සී -්ප්නි්රොධොනුප්ස්සී -්ප්නි්රොධොනුප්ස්සී -්ප්ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සී අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති
ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සී අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති
‘ම වණ පනඅ වකථවථධ භ ාවිත ද ුීකථෘත කථළ ආනාපාණ පථතඅ ථමාිය ශානධත පරණීත - අවථධානකථ - ථු්වි ාප ෙනධවනධ ද් වකථවථධ උපනධනුපනධ පාප අකථුශ ෝමග
ඇථඅධවනධ අතුපවද් නධ කථපමිනධ ථනධථඅඳුෙනධවනධ ද්
‘ම වණ පනඅ වේ ථථුනධ ෙවදැ පවවිදිය  ෙ ම ණ ප අපණ පය්යකථට ව ෙෘෂමයකථට
ව ශුනය්ාර්ාපයකථට ව වර්ාථධ පර් දවඳැ අඳැ වර්නව කථය ථෘජු ෙ තදා ථඅ අය
කථමගථධර්ානයට අභ අමු් වකථාටව පඅ අටුො ථඅ අ ඇතඅ ෙව ම ආශධොථ කථපනධවනධ ය. ථඅ අ
ඇතඅෙව ම පරශධොථ කථපනධවනධ ය. දී ග වකථාටව ආශධොථ කථපමිනධ දී ග වකථාටව ආශධොථ
කථපමි යඅ දැනව ර්නධවනධ ය. දී ග වකථාටව පරශධොථ කථපමිනධ දී ග වකථාටව පරශධොථ කථපමි දැනව
ර්නධවනධ ය. ලු ුඬු වකථාටව ආශධොථ කථපමිනධ ලු ුඬු වකථාටව ආශධොථ කථපමි දැනව ර්නධවනධ
ය. ලු ුඬු වකථාටව පරශධොථ කථපමිනධ ලු ුඬු වකථාටව පරශධොථ කථපමි දැනව ර්නධවනධ ය.
ථ.දකථායපි ථඛවෙදිය  ෙව ආශධොථ කථපමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය. ථ.දකථායපි ථඛවෙදිය  ෙව
පරශධොථ කථපමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය. -වප- පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථී ෙව ආශධොථ කථපමි යඅ
අකථධවමනධවනධ ය. පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථී ෙව පරශධොථ කථපමි යඅ අකථධවමනධවනධ’ යඅ
වම ඩශෙථධතුකථ ආනාපාණ පථතඅ කථමගථධර්ානය ෙොළ වථධකථ. දැනධ කථළ යුතධවතධ ඒ භ ාෙනා
කථපන කථරමය විථධතප කථඅීකම යඅ. පාළඅ අනුථාපවයනධ ම එය විථධතප කථපන කථ ථෙග
ථේපණ පග ෙන දවවිනධ වමතවනධ පටනධ එවථධ විථධතප කථපමු.
“ ථං භොවි්තො ් භි ්ඛ්ව ආනොප්ො සති සමොධි” - යන වම අ “ ථං” යනු
ආනාපාණ පථතඅථමාි භ ාෙනාෙ නානා පරකථාපවයනධ විථධතප කථපනු කථවමවතධවතනධ කථපන
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විාාීකම ය. “වකථවථධ” යනු එ අ අර්ග යඅ. “භොවි්තො භි ්ඛ්ව ආනොප්ො සතිසමොධි” යනු
එවථධ විාාපනු දන ෝමග ය. “ ථං ෙහුලී ්තො -්ප්- වූප්ස්මති” යනු ර් ඒ මව යඅ.
භොවි්තො = උපද්ෙන ද් ව
පරර්ුණ ප භ ාෙයට ර්අවයධ ෙඩ්ිත ය.2

ෙඩන ද් (ඉපදැ .ෝාවථෙන ෙවයධ භ ාවිත ය.

“ආනොප්ො සති සමොධි = ආශධොථ - පරශධොථ පඅිශථඅඳැ ර්නධනා ථඅ අය ා වයර්ණ පු
ථමාි ය. වමයඅනධ ථතඅ ථමාධීනධවර්ධ එකථුපධපාොදිය  ෂණ ප කථී . වනාව ාතධ
ආනාපාණ පථතඅවය අ ෙ ථමාි කථී .
ෙහුලී ්තො = වදාව වකථාටව පෙතධෙන ද් ව ෙතධ නවෙත නවෙත කථපන
ද්. වමයඅනධ ආෙජගනාදිය  ෙශීභ ාෙය කථී . (වේ පද් තුනඅනධ උපද්ො ර්තධ - උපද්ො වර්නව
ආවථධෙනය කථවරැ ර්තධ - ආවථධෙනය කථවරැ පරර්ුණ ප කථවරැ ර්තධ - පරර්ුණ ප කථවරැ වර්නව
ආෙජ්ජන ථමාපජ්ජනාදිය  පථධ ආකථාපවයනධ ෙශඟ කථවරැ ර්තධ ආනාපාණ පථතඅ ථමාිය
කථඅයෙුවණ පධය ය යඅ ද්ත යුතු.2
සන්්තො ්්ව ප්ණි්තො ් = “ථනධවතා ා එෙ පණිවතාා එෙ” යඅ ඒෙ ශ.ද්ය
වද් තනධ අම ා ශානධත ම ද්, පරණීත ම දැ යඅ අර්ග ර්ත යුතු.
එ අ අද් ථ වමවථධ ය:- අශුභ  කථමගථධර්ාන ශානධත පරණීත ෙනධවනධ ුවද්කථධ
පරතඅවේෝ ෙශවයනධ පමවණ පකථඅ. ආපේමණ ප ෙශවයනධ ඒ ශානධත පරණීත වනාවේ. කථුමකථධ
ව යඅනධ ද් ඒ අශුභ ාපේමණ ප ඖොිශකථ ද් පඅළඅකථුධ ද් දවවිනඅ. වේ ආනාපාණ පථතඅය ඒ වකථවථධ
ව අශානධත - අපරණීත වනා වේ. ථඅයලු ආකථාපවයනධ ම ශානධත-පරණීත වේ. ආපේමණ ප
ශානධතත්වවයනධ ද් ශානධත වේ. ෙය්ුපශානධත වේ. නඅෙගෘත වේ. පරතඅවේෝ ථඛ්ය්ාත අඞ්ර්
ශානධතත්වවයනධ ද් ශානධත වේ. ෙය්ුපශානධත වේ. නඅෙගෘත වේ. ආපේමණ ප පරණීතත්වවයනධ
ද් පරණීත වේ. අතෘපධතඅකථප වේ. පරතඅවේෝ ථඛ්ය්ාත අඞ්ර් පරණීතත්වවයනධ ද් පරණීත වේ.
අතෘපධතඅකථප වේ. එව යඅනඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ “සන්්තො ්්ව ප්ණි්තො ්” යඅ (අශුභ ාපේමණ ප
ම තධ ය. පඅළඅකථුධ ය. එදවවිනධ ඒ ආපේමණ ප ෙශවයනධ ශානධත පරණීත වනා වේ. වේ
ආශධොථ - පරශධොථාපේමණ ප ථඅයුේ ය. පරණීත ය. එ දවවිනධ ඒ ආපේමණ ප ෙශවයනධ
ශානධත පරණීත වේ යයඅ කථී වථධයඅ. පරතඅවේෝ ෙශවයනධ වද්කථ ම ශානධත පරණීත යඅ.2
අවථානවකථා ා = (නාථධථ වථානාතඅ අවථානවකථා2 ශානධත පරණීත කථවරැ
ර්නධනා පඅණිථ අමුතුවයනධ යමකථධ ෙතධ කථළ යුතු වනා වේ. එ ව යඅනධම අනාථඅතධතකථය.
අනාථඅතධතකථ ව යඅනධ ම අෙය්ාකථීණ පගය ව ෙතධ අථේමිශර ය. අෙය්ාකථීණ පග ව යඅනධ ම
පාි වයකථකථ ය ව ෙතධ වෙනධ ය. ආවෙනඅකථ ය වම අ පිශකථමගවයනධ ව උපාාපවයනධ
ව ශානධත භ ාෙවයකථධ ෙුෙමනා වනාවේ. ථධෙභ ාෙවයනධ ම ශානධතය පරණීතය යඅ වථධ
යඅ. (ඇතවේ ු “වේ ‘අවථානවකථා’ යනධනට අනාථඅතධතකථ ය, ඔජථධ වී ය, ථධෙභ ාෙවයනධම
මෝුපය, යන අර්ග වද්තධ.2
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ථුව්ා ා වි ාවපා = අවඥපඅත - අවඥපඅත ෂණ පවය අ ව ෙතධ ථමෙතට ථමෙනධ ථමෙනධ ඇථඅධව අ කථායඅකථ-නාතථඅකථ ථු් පරතඅාභ යට කථපවණ පු ෙන දවවිනධ
ථු්වි ාපද් වේ. (තරඅකථ-ාතුමධකථ-ෝය්ාන ෙශවයනධ ව උවපධෂාෙවර්ධ ශානධත දවවිනධ ව
ථු්ර්තඅකථ ව යඅනධ ථඅයලු ෝය්ානයනධවර්ධ ෙශවයනධ නාතථඅකථ ථු් පරතඅාභ යට කථාපණ ප
වෙයඅ. ෝය්ානථමුත්ථාන පරණීත පපප ථධඵලුට ශීකප ඇතඅ දවවිනධ කථායඅකථ ථු් පරතඅාභ යට
කථාපණ පා වේ. ව ධ ෝය්ානවයනධ නවඟඅ ථඳ වෙයඅ යනු ථනධන යඅ.
උප්්ප්න්නුප්්ප්න්්න ප්ොප්් අ ුස්ල ධම්ම = උපනුපනධ (විමධකථේභ නය වනා
කථළ2 ාමකථ අකථුශ ෝමගයනධ-අකථුශ ෝමග නේ අවකථෞශය් ථඛ්ය්ාත අවිද්ය්ාවයනධ
නඅපනධ ෝමගය -පාප ෝමග යඅ වථධ යඅ.
ඨොන්සො අන්තරධෝප්ති = ඇථඅධකථඅනධ ම අතුපවද් නධ කථපයඅ - විමධකථේභ නය
කථපයඅ.
වූප්ස්මති = විවශධමවයනධ ථනධථඅඳුෙයඅ. (“වථථු ථමාි ද් තමාවර්ධ
පරෙෘතධතඅෂණ පවය අ පරතඅපෂ ෝමගයනධ ෙපථනය වකථවපයඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් වේ ථමාි
ය වමවථධ වෙවථථා කථඅයන ද් ද් යතධ :- පෙගභ ාර්වය අ පටනධ ම නානා විතකථග
ෙය්පශමනය කථපන ව යඅන.
එ ව යඅනධ ම කථී : “ආනොප්ො සති භෝවතබ්ෙො චිත ් ූප්චන්ඡදාය” යඅ
අවනවකථකථුර් ඇත. වේ කථමට න තීකථධමණ ප පරශා ඇතඅ ශාවනාතධතපය ට ය.
ශාවනාතධතපාවර්ධ කථධවධශ පර ාණ පය වථථධථනධවර්ධ කථධවශ පර ාණ පයට ෙඩා ථාතඅශය වේ.
ශරද්ධෝා විමුකථධතය ට ෙඩා ද්ෘමධි පරාපධතයාවර්ධ කථධවධශ පර ාණිය වමනඅ. එව යඅනධ වේ
ආනාපාණ පථතඅ විවශධමය ථඳ ා “ඨානවථා අනධතපෝාවපතඅ ෙපථවමතඅ”යඅ කථී ු.
වනාව ාතධ නඅමිතධත පරාර්භ ගාෙය ඇතඅ කථධ අ ඒ ෂණ පවය අ ම අඞ්ර්පරාර්භ ගාෙය ෙන
ව යඅනධ වේ ථමාිය ම “ඨානවථා අනධතපෝාවපතඅ ෙපථවමතඅ”යඅ කථඅයන දිය ” යනු
ථනධනයඅ.
තෙද් වමය නඅ.ව.ෝ භ ාර්අය දවවිනධ පඅළඅවෙළඅනධ ආයය්ගමාර්ග ෙෘද්ධියට පවමිණ පව
වකථවථධ ථඅඳැයඅ - ථනධථඅඳුවෙයඅ. (ශාථනඅකථයනධවර්ධ ෝය්ාන භ ාෙනාෙ වදාව වථයඅනධම
නඅ.ව.ෝභ ාර්අය ය. දුර්නධට ෙනා අ ඒකථානධතවයනධ නඅ.ව.ෝභ ාර්අය ම වේ. වේ කථමට න
ෙඩා ම ථඅයලු දුර්ෙපවය දුද්ධෝත්වයට පවමිවණ පතධ.2
‘ ථං භොවි්තො ් භි ්ඛ්ව” යනාදිය වය අ විථධතපය යට දැකථධෙුවණ පධ ය. එ අ
ථඛවෂපාර්ගය වමවථධය. ‘ම වණ පනඅ වකථවථධ ෙඩන ද් වකථවථධ ද ු කථපන ද්
ආනාපාණ පථතඅ ථමාිය ශානධත-පරණීත-අවථධානකථ-ථු්වි ාප ෙනධවනධද්, වකථවථධ
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උපනුපනධ ාමකථ අකථුශ ෝමග ඇථඅධවනධ අතුපවද් නධ කථපනධවනධද් ථනධථඅඳුෙනධවනධ ද්
වමය විථඳනවථධකථධ “ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු” යනාදීනධ ෙොළ වථධකථ.
ඉධ භි ්ඛ්ව භි ්ඛු = ම වණ පනඅ වේ ශාථනවය අ භ අෂු. වේ ශාථනවය අ
යනධවනනධ ථෙගාකථාප ආනාපාණ පථතඅ ථමාි උපද්ෙන වය ර්ාොපයාට ආෝාප ෙ
දුද්ධෝශාථනය ද්කථධෙයඅ. එවථධ නවතඅ අනය් ශාථන පරතඅවමධෝ කථපයඅ.
ෙොවළධ මවයඅ:- “ඉධ භි ්ඛ්ව සම් ො - ්ප්-සුඤ්්ා ප්රප්්ප්වොදා සම් හි
අඤ්්්ඤ්”1 යඅ. ම වණ පනඅ පරර්ම ශරමණ ප ද් වේ ශාථනවය අ ම ය. ද්ධවිතීය ශරමණ ප ද් වේ
ශාථනවය අ ම ය. තෘතීය ශරමණ ප ද් වේ ශාථනවය අ ම ය. ාතුර්ග ශරමණ ප ද් වේ
ශාථනවය අම ය. පපපරොද් ශුනය්ය. ශරමණ පයනධවර්නධ අථධ ය.
අරඤ්්ඤ්ග්තො වො රැ ්ඛමූලග්තො වො සුඤ්්ාගොර ග්තො වො = වමයඅනධ ඒ
භ අෂු ට ආනාපාණ පථතඅ ථමාි භ ාෙනාෙට ථුර්ථු වථනථුන ද්කථධෙයඅ. වදාව කථකථධ
පපපාදිය  නානා අපමුවණ ප අ දවඳී ර්අය ථඅත ආනාපාණ පථතඅ ථමාි අපමුණ පට නවවඟනධනට
වනා කථවමවතඅ ෙව කථුළු වර්ානකථු වයදූ පර්ය වමනධ වනා මඟට ම ර්ෙයඅ. කථුළු වද්නවර්ධ
කථඅිශ මුළුධ බී ෙවඩුණ පු කථුළු ෙථු අකථධමො ර්නු කථවමවතඅ වර්ාවපාධා ඒ ෙථු වද්නවර්නධ
ඉෙතධ වකථාටව අථ ථවි ඇතඅ ටවඹකථධ ථඅටුො එ අ වයාතඅනධ දවඳැයඅ. ෙථු ඔද වමාද
ද්ඟා පවන යා වනා වකථඅ ෙව ඒ ටවේ මු ම ෙවතඅරැ අඳී. එකථධවකථ එ අ ම නඅද්යඅ.
එවමනධ වදාව කථකථධ පපපාපේමණ පාදිය  පථ පානවයනධ ෙවඩුණ පු ථධෙකථීය ර්මධට ෙ ථඅත
ද්මනය කථවරැ නු කථවමවතඅ ඒ භ අෂු ද් ඒ ථඅත පපපාදිය  අපමුවණ පනධ ඉෙතධවකථාටව ා
ෙකථට ව පවකථධමුකථට ව
අථධ වර්යකථට ව එළඹව ආනාපාණ ප ටවවඹ අ ථතධ
වයාතඅනධ දඳිනධවනධ ය. එවිට ඒ ථඅත ඔද-වමාද ර්ෙව ද් වපප පුපවර් අපමුණ පු වනා වදව
ථතධ වයාත කථඩා වර්නව පවනව යා වනා වකථඅ ෙව එ අපමුණ ප මව වර්නව උපාාප අවඥපණ පා ෙශවයනධ පෙතධවනධ ය. එව යඅනධ කථී ු වපෞපාණිකථවය :“යථො ථම්හ නිේන්ධයය් - වචනඡං දමමං න්රො ඉධ
ේන්ධ්යය්වං ස ං චිත්තං - සතියොරමම් ද ්හ”2 යි.
‘වර්ාවපාධා ද්මනය කථවරැ ර්ත යුතු ෙථු වයාතඅනධ ටවවඹ අ දවඳැ නධනා වථධ
වය ර්ාොප ථධෙකථීය ථඅත ථඅ අවයනධ අපමුවණ ප අ දැි  ෙව දවඳැ නධවනධ ය.’ වමවථධ ව යඅනධ
ඔ ුවර්ධ ඒ වථධනාථනය භ ාෙනාෙට වය ර්ය් ෙනධවනධ ය. “වමයඅනධ ඒ භ අෂු ට

1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ: 68

2

ථ: පකථාථඅනී ආනාපාණ පථතඅ කථර්ාය 336
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ආනාපාණ පථතඅ ථමාි භ ාෙනාෙට ථුර්ථු වථනථුන ද්කථධෙයඅ” යනු යට දැකථධෙුවණ පධ වේ
නඅථා ය.
තෙ ද් වේ ආනාපාණ පථතඅ කථමගථධර්ානය වථථු කථමගථධර්ානයනධට ෙඩා පරෝාන ය.
දුර්-පවථධදුර්-දුර්ථේෙනධවර්ධ විවශධමාිර්මයට ා වේ අතධදවේ අ ථවප වි පණ පයට ා
කථාපණ ප ය. ථධතරී-පුපවම-ඇතධ-අථධ-ර්ෙ ආදීනධවර්නධ ර් ණ ප ෙ ර්රාමානධතය වරැ වනා පඅයා
භ ාෙනා කථළ වනා වකථඅ ය. එයට ශ.ද්ය කථටුෙන දවවිනඅ. අර්රාම අපණ පය්වය අ නේ
භ ාෙනා කථළ වකථඅ ය. වය ර්ාොප ට අර්රාම අපණ පය්වය අ දී වමය ෙඩා ආනාපාණ පථතඅ
ාතුර්ගෝය්ානය වදව එම පාද්කථ වකථාටව ථඛථධකථාප ථේමශගනවයනධ අර්රඵල ථඛ්ය්ාත
අ ගත්වය වදව ර්ත වකථඅ ය. එ දවවිනධ එයට අනුපපප වථනථුනධ ද්කථධෙන දුර්පජාණ පනධ
ෙ නධවථධ “අරඤ්්ඤ්ග්තො වො” යනාදීනධ ෙොළ වථධකථ. දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ
ොථධතුවිද්ය්ාෙ ද්නධනා ආාායය්ගෙපයකථු දඳු ය. ොථධතු විද්ය්ාාායය්ග ෙනා අ නර්ප
නඅමගාණ පයට ථුර්ථු භ ූමියකථධ දැකථ මවවනවිනධ පීකෂා වකථාටව දා “වම අ නුෙප නඛෙෙු ය’
යඅ උපවද්ථධ දී ථුෙවථධ නුෙප නඅමි කථධ අ පජකථුවයනධ ම තධ ථතධකථාප දනධවනධ ය.
දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ ද් වය ර්ාොප ට වය ර්ය් ෙ වථනථුන වථායා “වම අ කථමට නධ
ෙඩෙ”යඅ නඅවය ර් දී කථමට නධ ෙවඩ වය ර්ාොප අ ගත්වයට පවමිණි කථධ අ
“ඒකථානධතවයනධ භ ාර්ය්ෙතධ ු ථමය්කථධ ථේදුද්ධෝවය ය” යන ම තධ ථතධකථාපය දන
වථධකථ.
වේ වය ර්ාොප භ අෂු දිය වියකථු දඳුය යඅ කථඅය යුතු. දිය වි ෙනා අ ෙනානධතපවය අ
ෙන ව වවදකථ ව තෘණ ප ව වවදකථ ව ර්අිශර්ර්ගවයකථ ව ථවඟවී ථඅටව ෙධමීවර් න- පව ආදීනධ අධො ර්නධවනධ ය. අපණ පය්ාදිය වය අ ෙවදී කථමගථධර්ාන ෙඩනා
වය ර්ාොප භ අෂු ද් පඅළඅවෙළඅනධ වථ ොනධ-ථකථෘොර්ාමි-අනාර්ාමි-අ ගතධ මාර්ග-ඵල දා
ර්නධවනධ ය.
කථීවයධ මවයඅ වපෞපාණිකථයනධ විථඅනධ :“යථො ප්ි දීන්ප්ි් ො නොම - නිලීයිත්වො ග ්හති මි්ග
ත්ථවොයං ෙුද්ධප්ුත්්තො - යුත්ත්යෝගො විප්ස්ස් ො
අරඤ්්ඤ්ං ප්විසිත්වොන - ග ්හොති ඵලමුත්තමං”1 යි.
‘යේ වථධ දිය වි ථවඟවී ථඅටව මුෙනධ අධා ර්නධවනධ ද්, එවථධ වේ යුකථධතවය ර්
විද්ශගකථ දුද්ධෝපුතර ද් අපණ පය්යට ෙවදැ උතුේ මාර්ග-ඵල දා ර්නධවනධ ය.

1
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එවථධ ව යඅනධ වය ර්අ ුවර්ධ පපාකථරම ජෙයට වය ර්ය් භ ූමි ෙ අපණ පය් වථනථුන
ද්කථධෙන භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ “අරඤ්්ඤ්ග්තො වො” යනාදීනධ ෙොළ වථධකථ.
අප්ධ්ර්වතා ො = අපණ පය්යකථට ර්අවයධ ව “අරඤ්්ඤ්ංනොම නි ්ඛමිත්වො ෙහි
ඉන්දඛීලො සබ්ේමතං අරඤ්්ඤ්ං”යඅ අභ අෝමගකථරමවයනධ ද්, “අරඤ්්ඤ්ං නොම ්සනොසනං
ප්ඤ්්්ධනු - සති ං ප්චනිමං”යඅ ථතර කථරමවයනධ ද් කථී ෂණ ප ඇතඅ අපණ පය් අතුවපනධ
විවෙකථථු්වයනධ යුතධ යේකථඅථඅ අපණ පය්යකථට ර්අවයධ ව
රැ ්ඛමූලග්තො වො = ෙෘෂ ථමීපයකථට ර්අවයධ ව
සුඤ්්ාගොරග්තො වො = ජන ශුනය් විවේකථ ර්ෘ යකථට ර්අවයධ ව අපණ පය් ෙෘෂම වරැ වථථු පෙගත - කථන්ද්ප ර්අිශර්ු ා - ථුථාන - ෙනපත්ථ - අව.භ ාකථාථ පාපු්ධජ යන ථපධතවිෝ වථධනාථන ශුනය්ාර්ාපය යඅ කථඅය යුතු.
වමයඅනධ ථෘතු තුනට ද්, ෝාතු තුනට ද්, ාිශයා තුනට ද්, වය ර්ය් ෙ ආනාපාණ පථතඅ
භ ාෙනානුකථු වථධනාථන ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. (“ර්අේ කථධ අ ශීත දවවිනධ අපණ පය්ය
අනුකථු වේ ශපතධ’ කථධ අ විෙපණ ප දවවිනධ පවකථධ මුධ අනුකථු වේ ෙවථඅ කථධ අ ෙවථඅ
ෙපණ ප දවවිනධ ශුනය්ාර්ාපය අනුකථු වේ. ශධවධමධම පරකථෘතඅ ට අපණ පය්ය, පඅතධත
පරකථෘතඅ ට ෙෘෂම ය, ොත පරකථෘතඅ ට ශුනය්ාර්ාපය අනුකථූ වේ” යනු ථනධන යඅ.2
එවථධ ද්කථධො ථයනය කථුථීත පෂවය අ ද් ථධර්ාන ාඛකථරමණ ප ඖද්ෝතය් පෂවය අ ද්
ෙවවටන දවවිනධ ඒ තුන වරැ අීන අවනෞද්ෝතය් පාෂඅකථ ෙ අඳීම ද්කථධෙනධවනධ
“නඅථීද්තඅ” යඅ කථී .
නිසීදති =

අඳැ ර්නධවනධ ය.

අඳැ ර්වනධම දැි  ෙන ථවි  ද්, ආශධොථ-පරශධොථ ථුෙ වථධ පෙතධනා ථවි  ද් අපමුණ පු
ර්වනධමට ථුර්ථු ෙන ථවි  ද් ද්කථධෙනධවනධ ඉකථධය තඅ “ප්ල්ලඞ් ං ආභුජිත්වො උජුං ොයං
ප්ණිධොය ප්සුමුඛං සතිං උප්ට්ඨ්ප්ත්වො”යඅ කථී .
ප්ල්ලඞ් ං ආභූජිත්වො = ාතධපථඅනධ ඌපවදද්ධෝාථනය දවඳැ - අපමිනඅය වර්ාතා
අඳැ වර්නව යඅ වථධ යඅ. (වමයඅනධ අඳැ ර්වනධම දැි  ෙන ථවි  කථී 2
උජුං ොයං ප්ණිධොය = උපිශ ශීකපය ථෘජු ෙව තදා වර්නව - අටවාථධ පඅටකථටු
ඇට වකථානධ එකථකථධ මතු එකථකථධ තඅවදන වථධ පඅළඅවෙළඅනධ පඅ අටුො වර්නව වමවථධ උනධ
කථධ අ ථේ-මථධ-න ප වනා නවවමන දවවිනධ විි නධ විටෙතධ වේද්නා නපදිය යඅ. වේද්නා
නවතඅ කථධ අ ථඅත එකථඟ වේ. කථමට න වනා ෙවවටයඅ. එයඅනධ භ ාෙනා ෙෘද්ධිය වේ.
(වමයඅනධ ආශධොථ-පරශධොථ ථුෙවථධ පෙතධනා ථවි  කථී .2
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ප්සුමුඛං සතිං උප්ට්ඨ්ප්ත්වො = කථමගථධර්ානාභ අමු් වකථාටව ථඅ අය එළො (දා අප
අපමුණිනධ ථඅ අය ඉෙතධ වකථාටව කථමගථධර්ානයට අභ අමු් වකථාටව පඅ අටුො යනු අර්ග යඅ.
වම අ පිශ යනු අභ අ යනධවන අ අර්ගය වද්යඅ. තෙද් “ප්රී‘ති ප්සුග්ගහට්්ඨොඉ මුඛංති
නීයය්ොනට්්ඨොඉ සතීති උප්ට්ඨොනට්්ඨො ්තන වුචන්ති ප්සුමු ං සතිං” යඅ පි ථේභ අො
පාළඅවය අ කථී පිශදිය  ද් වම අ ා ද්ත යුතු යඅ. පිශ යනු පිශර්ර ාර්ග ය, මු් යනු නඅයය්ගාණ පාර්ග
ය, ථතඅ යනු උපථධර්ානාර්ග යඅ. එව යඅනධ පිශමු්ඛ ථතඅඛ යඅ කථඅයනු වව.. යනු එ අ භ ාෙ
යඅ. ‘ර්නධනා ද් නඅයය්ගාණ ප ඇතඅ ථඅ අය වකථාටව’ යනු එ අ ථඛෂඅපධත වතධපවම යඅ. (නඅයය්ගාණ ප
නේ වකථවථුනධවර්නධ නඅකථධමීම ය - නඅෙගාණ පය - නඅෙනධ අපමුණ පු වකථාටව ථඅ අය උපද්ො
වර්නව2
්සො ස්තොව අස්සසති ස්තො ප්ස්සසති = ඒ භ අෂු යට කථී පිශදිය  අඳැ වර්නව,
යට කථී පිශදිය  ථඅ අ එළො වර්නව ඒ ථඅ අය වනා ිශමිනධ ම ආශධොථ කථපයඅ. ථඅයලු තවන
ථවතාකථාිශ වෙයඅ. ථවතාකථාීක ෙව වකථවථධ ආශධොථ කථපනධවනධ ද් වකථවථධ පරශධොථ
කථපනධවනධ ද් යනු ද්කථධෙනධනට “දීන්ඝං වො අස්සසන්්තො” යනාදිය ය කථී . ප්ටිසමභිදා්යහිුප
“ස්තො ් අස්සසති ස්තො ප්ස්සසති”1 යඅ ද් එ අම විභ ඞ්ර්වය අ ද් “ඛත්තිංසොය
ආ ෝරහි ස්තො ොරී ්හොති. දීන්ඝං අස්සොසව්සන චිත්තස්ස එ ග්ගතං අවි ්්ඛප්ං
ප්ජොන්තො සති උප්ට්ිතො ්හොති. තොය සතියො ්තන ා් න ස්තො ොරී ්හොති.
දීන්ඝං ප්ස්සොසව්සන -්ප්- ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සි අස්සොසව්සන ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සි
ප්ස්සොසව්සන චිත්තස්ස එ ග්ගතං අවි ්්ඛප්ං ප්ජොන්තො සති උප්ට්ිතො ්හොතිඉ
තොය සතියො ්තන ා්නන ස්තෝ ොරී ්හොති” යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ ය. වද්තඅථධ
ආකථාපවයකථඅනධ ථවත කථාීක වෙයඅ. දී ග වකථාටව ආශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධ ථඅත එකථඟ ෙ
දෙ දැනුතධ ම ථඅ අය එළඹුවණ පධ වේ. ඒ ථඅ අවයනධ ඒ නුෙණිනධ ථවත කථාීක වෙයඅ. දී ග
වකථාටව පරශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධ යනාදිය  වථථු ථතවාථධ තනධ අ ද් වමවථධ ම අර්ග ද්ත
යුතු. (වමයඅනධ ථවත කථාීක ෙව ම ආශධොථ පරශධොථ කථළ යුතු දෙ කථී .2
දීන්ඝං වො අස්සසන්්තො = දී ග වකථාටව ව ආශධොථ කථපනධවනධ. ආශධොථ නේ
පඅටවෙන ොතය යඅ ද්, පරශධොථ නේ ඇතුළු වෙන ොතය යඅ ද් විනය අටුො අ දැකථධවේ.
ථතර අටුො අ ෙනා අ ආශධොථ නේ ඇතුළු ෙන ොතය යඅද්, පරශධොථ නේ පඅට ෙන ොතය
යඅ ද් ද්කථධො තඅව.. ථඅයලුම ර්භ ගශායඅ ථතධත්වයනධ මේ කථුථඅනධ ය  අෙන කථ පළමු වකථාටව
ඇතුළත තුදුණ පු ොතය පඅටතට නඅකථධවේ. පථු ෙව පඅටත ොතය ථඅයුේ පජථධ වර්නව
ඇතුළට පඅවිථව තධවධ වපී නඅවී යයඅ. වේ ආශධොථය වේ පරශධොථය යඅ ද්තයුතු වමවථධ
ය.

1
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පටුන වෙත

(‘මේ කථුථ උපනධ ථඳ නඅකථධවමනුෙට අෙකථාශ වනා ද් ොතය මේ කථුථඅනධ
නඅකථධවමතධ ම පඅටතට නඅකථධවමන දවවිනධ උතධපතධතඅ කථරම ෙශවයනධ විනය අටුොවය අ
ඇතුළතධ අ නාශාොතය වර්නව “ආවද්ෞශධොථය” ආශධොථ නමවයඅ කථඅෙු. පළමු
නාශාොතය ඇතුළත ඉකථධය තඅ දා අප කථපන දවවිනධ ථතානධත අටුොවය අ භ ාෙනා
කථරමවයනධ ආදිය වය අ නාශාොතය වර්නව අවද්ෞශධොථය ආශධොථය යඅ ෙද්නා නාශාොතය
ආශධොථ නමව යඅ කථී ු. විනය අටුොවය අ උතධපතධතඅ කථරමවයනධ කථීො ථඅටුො පරෙෘතධතඅ
කථරම භ ාෙනාෙට කථවමවතඅ විය යුතු දවවිනුර් ‘අස්සොසොතබමජ්ෙප්සු්යොසොනං සතියො
අනුගචනඡ්තො අජ්ෙත්තං වි ්්ඛප්ග්තන චිත්්තන”1 යන වපළ ඇතඅ දවවිනුර් ථතර
අටුොවය අ කථී නඅයාවයනධ ම වී යනු ථනධන යඅ. ීකකථාවය අ ෙනා අ “විනය න්යන
අන්්තො උට්ි තස්සනං අස්සෝසොඉ ඛහි උට්ිතස්සනං ප්ස්සෝසො. සුත්තන්ත න්යන
ඛහි උට්ඨහිත්වොප්ි අන්්තොසසන්තො අස්සෝසොඉ අන්්නො උට්ඨහිත්වොප්ි ෙහි සසන්තො
ප්ස්සෝසො” යඅ කථී ු. යනු පවපකථුේදා ථනධන යඅ2
වේ ආශධොථ - පරශධොථයනධවර්ධ දී ග දෙ ව භ රථධෙ දෙ ව ද්ත යුතධවතධ කථා
ෙශවයනඅ. දී ග වපවද්ථකථ පවතඅරැ පෙතධනා දිය ය දිය කථධ ඇධය යඅ ද්, ෙවඅ දිය කථධෙවධය යඅද්,
ලු ුඬු වපවද්ථකථ පවතඅරැ පෙතධනා දිය ය වකථාට ඇධ යඅද්, ෙවඅ වකථාටෙවධය යඅ ද්,
ෙය්ෙ ාප කථපනු වව.. එවමනධ කථාප ෙශවයනධ ථුණ පු විථුණ පු ෙ ද් ආශධොථ - පරශධොථ
කථා ෙශවයනධ වර්නව දී ග ආශධොථ-පරශධොථය, භ රථධෙ ආශධොථ-පරශධොථය යඅ කථඅයනු
වව.. ඇතුනධවර්ධ ද් නයඅනධවර්ධ ද් ශීකප දී ග ය. ඔෙුනධවර්ධ ආශධොථ-පරශධොථ දී ග ෙව
වථවමනධ පෙතධවනධ ය. එ දවවිනධ ඒ දී ග ආශධොථ දී ග පරශධොථය යඅ කථඅයනු වව.. දලුථා ආදීනධවර්ධ ශීකප ලු ුඬු ය. ඔෙුනධවර්ධ ආශධොථ-පරශධොථ වකථාි නධ - වකථාි නධ ඉකථධමනධ
ෙව පෙතධවනධ ය. එදවවිනධ එය භ රථධෙ ආශධොථ-භ රථධෙ පරශධොථය යඅ කථඅයනු වව..
මිනඅථුනධවර්නධ ඇතවේ වකථවනකථධ ථධතඅ-ථපගාදීනධ වමනධ දී ග වකථාටව ආශධොථ-පරශධොථ
කථපතඅ. ඇතවේ වකථවනකථධ දලු-ථා ආදීනධ වමනධ ලු ුඬු වකථාටව ආශධොථ-පරශධොථ කථපතඅ.
දී ග වකථාටව ආශධොථ-පරශධොථ කථපන කථධ අ දී ග ආශධොථ-පරශධොථය යඅ ද්, භ රථධෙ වකථාටව
ආශධොථ-පරශධොථ කථපන කථධ අ භ රථධෙ ආශධොථ-පරශධොථය යඅ ද් ද්ත යුතු.
වේ වය ර්ී භ අෂු නෙ ආකථාපවයකථඅනධ දී ග වකථාටව ආශධොථ පරශධොථ කථපනධවනධ
“මම දී ග වකථාටව ආශධොථ-පරශධොථ කථපමි”යඅ දැනව ර්නධවනධ ය. එවථධ දැනව ර්තධ ඔ ුට
දී ග අථධථාථ-පථධථාථ පථධථ අථධථාථ-පථධථාථ යන ථතිශනධ ව වේ කථඅයනු දන
නෙවයනධ ව එකථධ ආකථාපවයකථඅනධ කථායානුපථධථනා ථතඅපට්ඨඨාන භ ාෙනාෙ ථමෘද්ධෝ
වේ.
ප්ටිසමභිදා්යහි -

1
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“ ථං දීන්ඝං අස්සසන්්තො දීන්ඝං1 අස්සසොමීති ප්ජොනොතිඉ දීන්ඝං ප්ස්සසන්්තො දීන්ඝං
ප්ස්සසොමිති ප්ජොනොති. දීන්ඝං අස්සොසං අද්ධොසඞ්ඛෝත අස්සසති. දීන්ඝං ප්ස්සොසං
අද්ධොනසඞ්ඛෝත ප්ස්සසති. දීන්ඝං අස්සොස-ප්ස්සොසං අද්ධොනසඞ්ඛෝත අස්සසතිප්ිඉ
ප්ස්සසතිප්ි. දීන්ඝං අස්සොසප්ස්සොසං අද්ධොනසඞ්ඛෝත අස්සස්තොප්ි ප්ස්සස්තොප්ි
ඡ්න්දා උප්්ප්ජ්ජති. ඡන්දව්සන ත්තො සුඛුමතරං දීන්ඝං ප්ස්සොයං අද්ධොනසඞ්ඛෝත
ප්ස්සසති. ඡන්දව්සන ත්තො සුඛුමතරං දීන්ඝං අස්සොසප්ස්සොසං අද්ධොනසඞ්ඛෝත
අස්සසතිප්ි ප්ස්සසතිප්ි ඡන්දව්සන ත්තො සුඛුමතරං දීන්ඝං අස්සොස-ප්ස්සොසං අස්ස
ස්තොප්ි ප්ස්සස්තොප්ි ප්ෝමොජ්ජං උප්්ප්ජ්ජති. ප්ෝමොජ්ජව්සන ත්තො සුඛුමතරං දීන්ඝං
අස්සොසප්ස්සොසං අද්ධොනසඞ්ඛෝත අස්සස්තො‘ප්ි ප්ස්ස ස්තො‘ප්ි දීන්ඝං
අස්සොසප්ස්සොසො චිත්තං විවට්ටති. උ්ප් ්ඛො ස ්ඨොති. ඉ්මහි නවහි ආ ෝරහි දීන්ඝං
අස්සොසප්ස්සොසො ෝයොඉ උප්ට්ඨොනං සතිඉ අනුප්ස්සනො ා ං ෝයො උප්ට්ඨොනං
්නො සතිඉ සති උප්ට්ඨොනං ්්ව සති ්ඉ තොයසතිසො ්ත ා් න තං ොයං
අනුප්ස්සති. ්තන වුචන්ති ෝය ොයොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොනභොවනො”2 යඅ.
වම අ අර්ග වමවථධ ය:‘දී ග වකථාටව ආශධොථ කථපනධවනධ “දී ග වකථාටව ආශධොථ කථපමි”යඅ ද් වකථවථධ
ද්නධවනධ ද්,
‘දී ග ආශධොථය දී ග වේාෙකථධ ආශධොථ කථපයඅ’ දී ග පරශධොථය දී ග වේාෙකථධ
පරශධොථ කථපයඅ. දී ග ආශධොථ-පරශධොථ දී ග වේාෙකථධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපයඅ. එවථධ දී ග
ආශධොථ-පරශධොථ දී ග වේාෙකථධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපතධ ම ඒ වයාර්ී ට කථතධතුකථමය්තා
කථුශචඡනධද්ය උපදිය නධවනධ ය. (කථතධතුකථමය්තා කථුශචඡන්ද්ය නේ වපපට ෙඩා
අතඅශයවයනධ භ ාෙනා කථපනු කථවමවතඅ දෙ යඅ.2 ඉකථධය තඅ ඒ කථතධතුකථමය්තා කථුශචඡන්ද්
ෙශවයනධ වපපට ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ (භ ාෙනා දවයනධ කථායපරශර.ෝ ෙ ද්පර්
පිශො ඇතඅ දවවිනධ ආශධොථ-පරශධොථ ොතවය ථෂමතප ෙව පෙතධනා ු යඅ.” දී ග
ආශධොථය දී ග වේාෙකථධ ආශධොථ කථපයඅ. කථතධතුකථමය්තා කථුශචඡන්ද් ෙශවයනධ වපපට
ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ දී ග පරශධොථය දී ග වේාෙකථධ පරශධොථ කථපයඅ. කථතධතුකථමය්තා
කථුශචඡන්ද් ෙශවයනධ වපපට ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ දී ග ආශධොථ-පරශධොථ දී ග
වේාෙකථධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපයඅ. එවථධ කථතධතුකථමය්තා කථුශචඡන්ද් ෙශවයනධ වපපට
ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ දී ග ආශධොථ-පරශධොථ දී ග වකථාටව ආශධොථ-පරශධොථ කථපතධ
ම ඒ වය ර්ී ට පරවම ද්ය උපද්වනධය. (“ආශධොථ-පරශධොථවයනධ ථෂධමතප දවවිනුර්
ආේදනය ශානධතඅකථප දවවිනුර් කථමගථධර්ානය වීි පරතඅපනධන දවවිනුර් භ ාෙනා
1
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චිතධතථ ර්ත ෙ පරවම ද්ය ව ෙතධ ෂුරඅකථාදිය  පරවභ ධද් ඇතඅ තපවණ ප පරීතඅය උපදී” යනු
ථනධන යඅ.2 ඉකථධය තඅ පරවම ද් ෙශවයනධ වපපටතධ ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ දී ග ආශධොථ
දී ග වේාෙකථධ ආශධොථ කථපයඅ. එවථධ මව පරශධොථ දී ග වේාෙකථධ පරශධොථ කථපයඅ. දී ග
ආශධොථ පරශධොථ දී ග වේාෙකථධ ආශධොථ පරශධොථ කථපයඅ. එවථධ පරවම ද් ෙශවයනධ
වපපට ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ දී ග ආශධොථ පරශධොථ දී ග ෙශවයනධ ආශධොථපරශධොථ කථපතධ ම (“අනුකථරමවයනධ ආශධොථ-පරශධොථවයනධ අතඅශයවයනධ ථෂමතප දෙට
පවමිණීවමනධ වනා ෙවටව න කථධ අ වථවිය යුතු ආකථාපයට පවමිණි”2 ඒ ආශධොථපරශධොථයනධ වකථවපනධ ථඅත වපපවයඅ. තතර මෝය්ථධර්තා ථඛ්ය්ාත උවපධෂාෙ පඅ අටයඅ.
(භ ාෙනා වදවනධ ආශධොථ-පරශධොථවයනධ ථෂමතප දෙට පවමිණි කථධ අ ඉඟඅ පරතඅභ ාර්
නඅමිතධතය උපනධ කථධ අ පරකථෘතඅ ආශධොථ-පරශධොථය වකථවපනධ ථඅත නෙතී. ඒ පරතඅභ ාර්
නඅමිතධතවය අ උපාාප-අවඥපණ පා වභ ද් ථමාිය උපනධ කථධ අ නවෙත ෝය්ාවන තධපාද්ය
පඅණිථ ෙය්ාපාපයකථධ නවතඅ දවවිනධ අෝය්ුවපධෂණ පය වෙයඅ කථඅයතධ” යනු ථනධනයඅ.2
වේ නොකථාපවයනධ දී ග වකථාට පවෙවතඅ ආශධොථ-පරශධොථ කථාය ය. (ආශධොථපරශධොථ නඅථා උපනධ පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ද් ආශධොථ-පරශධොථ නමිනධ ම ර්වවණ පන දෙ ද්ත
යුතු.2 ඒ ආශධොථ-පරශධොථ අපමුණ ප කථපා එළඹ ථඅි නධවනධ ථතඅය අනුපථධථනාෙ ාණ ප
ය. (අනුපථධථනා නේ ථමර් ෙශවයනධ ද්, විපථධථනා ෙශවයනධ ද් යර්ාභ ූතාෙවදාෝය යඅ2
කථාය උපට්ඨඨාන ය. ථතඅ වනා වේ. ථතඅය උපට්ඨඨාන ා ථතඅ වේ. ඒ ථතඅවයනධ ඒ
ාණ පවයනධ ඒ ආශධොථ-පරශධොථ කථාය දනධවනධ ය. එව යඅනධ කථායානුපථධථනා
ථතඅපට්ඨඨාන භ ාෙනා යයඅ කථඅයනු වව.. (“කථුමකථධ කථී නඅයාද් යතධ :- යවර්ාකථධත ෙ
ආශධොථ-පරශධොථ කථායවය අ ද් ඕ ට නඅශරය ෙ කථපජකථායවය අ ද් කථායයාවර්ධ ම
අනුපථධථනා ය. අනුද්කථ ෙ මීකචිවය අ උද්කථානුපථධථනාෙ වමනධ අනඅතය්ාදිය 
ථධෙභ ාොකථාපවය අ නඅතය්ාදිය ශාෙවයනධ අනුපථධථනාෙකථධ වනා වෙයඅ.
ෙවළඅ කථඅවමකථධ ද් යතධ :- යර්ාභ ගවයනධ අනඅතය් ර්ශ්ානාතධමාථුභ භ ාෙයාවර්ධ ම
අනුපථධථනා ය. වනාව ාතධ කථායවය අ මම ය, මාවර්ධ ය, ථධතරඅය, පුපවමය යඅ ර්ත යුතු
කථඅථඅෙකථධ ු නවතඅ දවවිනධ එදඳුෙකථධ ු වනා දා කථායාමාතරයාවර්ධම අනුපථධථනාෙ
කථායානුපථධථනා නමි. ඒ කථායානුපථධථනාෙ ා ථේපරයුකථධත ථධමෘතඅ වතාවම ම
උපථධර්ාන වී ථතඅපට්ඨඨාන නේ වෙයඅ. ඔ ුවර්ධ භ ාෙනාෙට්ඨඨතාෙ කථායානුපථධථනා
ථතඅපට්ඨඨාන භ ාෙනාය යඅ කථී නඅයා යඅ” යනු ථනධනයඅ.
“රස්සං වො අස්සසන්්තො රස්සං අස්සසොමිති ප්ජොනොති” යනධවන අ ර් කථරමය
වමවථධ ය. “දීන්ඝං අස්සොසං අදධනසඞ්ඛෝතෝ” යනු වෙනුෙට “රස්සංඅස්සොයං
ඉත්තරසඞ්ඛෝත”යඅ වයාද්නු. වථථධථ වපප කථී වථධ ම ය.
වමවථධ වේ වය ර්අ දී ග කථා ෙශවයනධ ද්, ථධෙධප කථා ෙශවයනධ ද් යට කථී පිශදිය 
ආශධොථ පරශධොථ ෙනධවනධ “දීන්ඝො වො අස්සසන්්තො දීන්ඝං අස්සසොමිති ප්ජොනොති-්ප්-
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පටුන වෙත

රස්සං වො ප්ස්සන්්තො රස්සං ප්ස්සසොමිති ප්ජොනොති”යඅ ෙනධවනධ ය. එවථධ ද්නධනා ෙ ඒ
වය ර්ී ුවර්ධ නව ව අර්“දීන්්ඝො රස්්සො ් අස්සෝසො - ප්ස්සෝසොප්ි ් තොතබ්සො
්ත්තෝරො ව ් ො වත්තන්ති - නොසි ග්්ග් භි ්ඛු්නො” යි
කථී පිශදිය  දී ග ආශධොථ-භ රථධෙ ආශධොථ දී ග පරශධොථ-භ රථධෙ පරශධොථ යන ථතප
ආකථාපය පෙතධවනධ ය යඅ ද්ත යුතු.
“සබ්ෙ ොයප්ටිසං්වදීන් අස්සසිස්සොමිති සි ්ඛති
සබ්ෙ ොයප්ටිසං්ව්තබ ප්ස්සසිස්සොමීති සි ් ති.”
‘ථඅයලු ආශධොථකථායයාවර්ධ ආදිය -මෝය්-අෙශාන පරකථට වකථාට ද්නඅමිනධ ආශධොථ
කථපනධවනමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය.’ ථඅයලු පරශධොථ කථායයාවර්ධ ආදිය  මෝය් අෙශානය පරකථට
වකථාට ද්නඅමිනධ පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය, ආශධොථ-පරශධොථ පරකථට
වකථාටව ද්නඅමිනධ ශානථේපරයුකථධත ථඅතඅනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථළ යුතු යයඅ කථී වථධ ය.
ඇතවේ වය ර්අයකථුට කථාප ෙශවයනධ ථුණ පු විථුණ පු ෙ ආශධොථ-පරශධොථ
කථායවය අ ආදිය ය පරකථට වේ. මෝය් අෙශාන පරකථට වනා වේ. ඒ වය ර්ී ආදිය ය ම පඅිශථඅඳැ
දැන ර්නධනට ථමර්ග වේ. මෝය්-අෙශාන වද්කථධ අ වෙව ථට පතධ වේ. ඇතවේ වය ර්අයකථුට
මෝය්ය පරකථට වේ. ආදිය -අෙශාන පරකථට වනා වේ. ඇතවේ වය ර්අයකථුට අෙශානය පරකථට
වේ. ආදිය  - මෝය් පරකථට වනා වේ. ව ධ ආදිය  - මෝය්වය අ වෙව ථට පතධ වේ. ඇතවේ
වය ර්අයකථුට ආදිය  - මෝය් - අෙශාන යන තුනධ තවන ම පරකථට වේ. ව ධ ඒ ථඅයධ ම
පඅිශථඅඳැ දැනධමට ථමර්ග වේ. කථඅථඅ තවවනතු ර් වෙව ථට පතධ වනා වේ. එදනධද්කථු විය
යුතුය යඅ ද්කථධෙනධනට ය. “සබ්ෙ ොයප්ටිසං්වදීන් අස්සසිස්සොමිති සි ්ඛති
සබ්ෙ ොයප්ටිසං්ව්තබ ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති.” යඅ ෙොවළධ “ථඅකථධ්තඅ” යනධවන අ වතධපවම
නේ ‘ අකථධවමනධවනධ ය-ර්වටනධවනධ ය-ෙපයේ කථපනධවනධ ය’ යනුයඅ.
වේ කථී පිශදිය  තුනධ තවනධ අ ම අකථධවමනධන ුවර්ධ යේ ථඛෙපවයකථධ වේ ද් එය අධිශීල
ශික්ෂො ය. යේ ථමාියකථධ වේ ද් එය අධිචිත්තශික්ෂො ය. යේ පරශාවෙකථධ වේ ද් එය අධිප්රඥා
ශික්ෂො ය. වේ වම අා තරඅවිෝ ශඅෂා යඅ.
ඒ අපමුවණ ප අ එ කථී ථඅ අවයනධ එ කථී මනථධකථාපවයනධ අකථධවමනධවනධ ය, වථේවනධ
ය, ෙඩනධවනධ ය, ද ු කථපනධවනධ ය යඅ එ අ අර්ග ද්ත යුතු යඅ.
“දීන්ඝං වො අස්සසන්්තො දීන්ඝං අස්සසොමීති ප්ජොනොති -්ප්- රස්සං වො
ප්ස්සසන්්තො රස්සං ප්ස්සසොමිතී ප්ජොනොති”යඅ කථඅය තනධ අ ුවද්කථධ ආශධොථ-පරශධොථ
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

කථටයුතු දෙ කථීො විනා අනධ කථඅථඅ කථටයුතධතකථධ වනා කථීවයධ ය. වම තවනධ පටනධ
ශාවනාතධපාොදිය ය ථඳ ා උතධථා කථටයුතු දෙ කථඅයනධවනධ ය. එව යඅනධ එ අ “අස්සසොමිඉ
ප්ස්සසොමි”යඅ ෙතගමාන කථරඅයාවයනධ පාළඅය ද්කථධො වමතවනධ පටනධ කථටයුතු ශාවනාතධපාොදිය 
ආකථාප ද්කථධෙනධනට “සබ්ෙ ොයප්ටිසං්වදීන් අස්සසිස්සොමි” යනාදීනධ අනාර්තකථා
ෙශවයනධ පාළඅය තදන දැ යඅ ද්තයුතු.
“පථධථේභ යඛ කථායථඛ්ාපඛ අථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
පථධථේභ යඛ කථායථඛ්ාපඛ පථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ”
ඖොිශකථ කථාය ථඛථධකථාප ථඛථඅඳුෙමිනධ ආශධොථ කථපනධවනමි’යඅ අකථධවමනධවනධ ය.
‘ඖොිශකථ කථාය ථඛථධකථාප ථඛථඅඳුෙමිනධ පරශධොථ කථපනධවනමි’යඅ අකථධවමනධවනධ ය. (කථාය
ථඛථධකථාප නේ ආශධොථ පරශධොථ යඅ. එය චිතධතථමුට්ඨඨාන ෙුෙ ද් කථය පඅළඅදඳ ෙව පෙතධනා
දවවිනධ කථායථඛථධකථාපය යඅ කථඅයන දී.2
එ අ ඖොිශකථ දෙ ද්, ථඅයුේ දෙ ද්, ථනධථඅඳුෙනා ථවි  ද් වමවථධ ද්ත යුතු.
කථමගථධර්ානාපේභ යට පළමු ඒ වය ර්අ ුවර්ධ කථය ා ථඅත ථද්පර් ය - ඖොිශකථ ය. කථය ා
ථඅත ථද්පර්-ඖොිශකථ කථධ අ ඔ ුවර්ධ ආශධොථ - පරශධොථ ද් ඖොිශකථ ය. - දෙතධ ය.
නාථඅකථාෙ වනා වපාව ාවනධ මු්වයනධ ද් ආශධොථ - පරශධොථ කථපනධවනධ ය. “නිසිදති
ප්ල්ලඞ් ං ආභුජිත්වො උජුං ොයං ප්ණිධොය” යන කථරමවයනධ කථය ද් “ප්සුමුඛ සතිං
උප්්ඨෝප්ත්වො” යන කථරමවයනධ ථඅත ද් පිශර්ර කථපන ද් කථධ අ ඒ කථය ා ථඅත ශානධත
ෙනධවනධ ය. කථය ා ථඅත ශානධත කථධ අ ආශධොථ-පරශධොථ ද් ශානධත ෙව ථඅයුේ ෙව
පෙතධවනධ ය. ඇද්ධවද් ව නවද්ධවද් ව යඅ වථවිය යුතු දෙට පවමිවණ පනධවනධ ය.
මිනඅථකථු වේර්වයනධ ර්ෙව ව පෙගතයකථඅනධ දවථව ව ම දපකථධ අථඅනධ ද ා ථඅි  කථධ අ
ඔ ුවර්ධ ආශධොථ-පරශධොථ ඖොිශකථ ය, නාථඅකථාෙ වනා වපාව ාවනධ මු්වයනධ ද්
ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනධ ය. ඒ විඩාෙ ර්පව වකථාටව දිය ය නා පවනධ බී වකථතධ කථඩකථධ
ළය තදා වර්නව ථඅ අධ වථෙවනධ ුනධ කථධ අ ඒ ආශධොථ-පරශධොථ ථඅයුේ ෙව ඇද්ධවද්
ව නවද්ධවද් ව යඅ වථවිය යුතු දෙට පවමිවණ පනධවනධ ය. වම අදීතධ එ දඳු යයඅ ද්ත
යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, අපිශර්ෘ අත කථාවය අ ඔ ුට ඖොිශකථ ඖොිශකථ ආශධොථ-පරශධොථ
ථනධථඅඳුෙමි යඅ යන අවභ  ර්වයකථධ ථමනධනාභ ාපවයකථධ - මනථධකථාපවයකථධ පරතය්වෙෂධණ පවයකථධ නුෙවයධ ය. පිශර්ෘ අතකථාවය අ ම ෙවයධ ය. එ ව යඅනධ අපිශර්ෘ ීත
කථාවය අ ථඅයුේ වනා ෙව පිශර්ෘ අත කථාවය අ ම ථඅයුේ ෙනධවනධ ය.
කථඅයන ද් මව යඅ :“සොරද්්ධ
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ොයමහි - සුඛුමං සමප්වත්තති”1 යි.

“කථාය චිතධත ථඳ ා ථ අත ෙ - වකථ ප ථ අත ෙ කථධ අ කථායථඛථධකථාප අිකථ ෙව
පෙතධවනධ ය. කථාය චිතධත ථඅථඅධ ෙ - වකථ ප ප අත ෙ කථධ අ ථෂම ෙව පෙතධවනධ ය,
යනු එ අ අර්ග යඅ.
“පිශර්ෘ ීත කථාවය අ ද් ඖොිශකථ යඅ කථඅය යුතු. පරර්ම ෝය්ානවය අ ථඅයුේ ය.
පරර්මෝය්ාවන පාාපවය අ ඖොිශකථ ය. පරර්ම ෝය්ානවය අ ථඅයුේ ය. පරර්මෝය්ානවය අ ද්,
ද්ධවිතීයෝය්ාවන පාාපවය අ ද් ඖොිශකථ ය, ද්ධවිතීයෝය්ානවය අ ථඅයුේ ය.
ද්ධවිතීයෝය්ාවන පාාපවය අ ද් ඖොිශකථ ය. ද්ධවිතීයෝය්ානවය අ ථඅයුේ ය.
ද්ධවිතීයෝය්ානවය අ ද්, තෘතීයෝය්ාවන පාාපවය අ ද් ඖොිශකථ ය, තෘතීයෝය්ානවය අ ථඅයුේ
ය. තෘතීයෝය්ානවය අ ද් ාතුර්ගෝය්ාවන පාාපවය අ ද් ඖොිශකථ ය, ාතුර්ගෝය්ානවය අ අතඅ
ථඅයුේ ෙව - නවතව යඅ කථඅය යුතු දෙට පවමිවණ පනධවනධ ය” වේ කථඅයන ද්ධවද්ධ දීන්ඝභො
සංයුත්තභො
යන්්ග් මතය යඅ. මජ්ිමභො
්යෝ “පරර්මෝය්ානවය අ ඖොිශකථ ය.
ද්ධවිතීයෝය්ාවන පාාපවය අ ථඅයුේ ය” යනාදිය  ෙශවයනධ යට යට ෝය්ානවය අදීට ෙඩා මතු
මතු ෝය්ාවන පාාපවය අ දී ථඅයුේ යයඅ කථඅයතඅ. වද්පෂවයධ ම මතවයනධ අපිශර්ෘ ීත
කථාවය අ පවෙතඅ කථාය ථඛථධකථාප පිශර්ෘ ීත කථාවය අ ථනධථඅවඳන දෙ ද්, පිශර්ෘ අත
කථාවය අ පවෙවතඅ කථායථඛථධකථාප පරර්ම ෝය්ාවන පාාපවය අ ථනධථඅවඳන දෙ ද් -වපාතුර්ග ෝය්ාවන පාාපවය අ පවෙවතඅ කථාය ථඛථධකථාප ාතුර්ග ෝය්ානවය අ දී ථනධථඅවඳන දෙ
ද් කථීවයධ ය යඅ ද්ත යුතු. වේ ථමර්වය අ කථරමය යඅ.
විද්ශගනාවය අ දී ෙනා අ අපිශර්ෘ අත කථාවය අ ව ෙතධ කථමට නධ වනා ර්තධ
කථධ අ පවෙවතඅ කථායථඛථධකථාප ඖොිශකථ ය. ථතප ම ාභ ූත පිශර්ෘ ීත කථධ අ ථු්ුම ය.
ථතප ම ාභ ූත පිශර්ෘ ීත කථධ අ ර් ඖොිශකථ ය. උපාොය පපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ ථු්ුම ය.
උපාොය පපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ ර් ඖොිශකථ ය. ථකථ පපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ ථු්ුම ය.
ථකථ පපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ ර් ඖොිශකථ ය. අපපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ ථු්ුම ය. අපපප
පිශර්ෘ ීත කථධ අ ර් ඖොිශකථ ය. පපපාපපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ ථු්ුම ය. එ ද් ඖොිශකථ ය.
පරතය්ය පිශර්ෘ ීත කථධ අ ථු්ුම ය. එ ද් ඖොිශකථ ය. ථපරතය්ය නාම-පපප පිශර්ෘ ීත කථධ අ
ථු්ුම ය. එ ද් ඖොිශකථ ය. ෂණ පාපේමණිකථ විද්ශගනාවය අ ථු්ුම ය. එ ද් ර්ෙග
විද්ශගනාවය අ ඖොිශකථ ය. දෙතධ විද්ශගනාවය අ ථු්ුම ය. (වම අ පපපාපපප පිශර්ර ය යඅ
ද්ෘමධි  විශුද්ධි කථී ු. ථපරතය්ය නාම-පපප පිශර්ර ය යඅ කථා ෂාවිතපණ ප විශුද්ධි කථී ු.
කථධ්ණ පාපේමණිකථ විපථධථනාය යඅ උද්යෙය්ය ද්ශගනවයනධ වපපටු කථාප ථේමශගනවය අ
ප පො කථී ු දෙ විපථධථනාය යඅ භ ඞ්ර්ානුද්ශගනාවය අ ප පො ව
නඅවෙගොනුද්ශගනාවය අ ප පො ව ධ කථී යනු ථනධන යඅ. ීකකථාවය අ ‘නඅ.ය ොනු පථධථනවතා
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

පට්ඨඨාය දෙ විපථධථනා. තවතා ඔපඛ ර්.ද විපථධථනා’යඅ කථී ු යනු පවපකථුේ ථනධන
යඅ.2 ථමර්වය අ කථී වථධ වම අ පෙග පෙග කථායථඛථධකථාප පශධචිම-පශධචිමවයනධ
ථනධථඅවඳනධවනධ ය. කථායථඛථධකථාප පඅළඅදඳ ඖොිශකථත්වය ා ථෂමත්ව ද්, පි පපථධථද්ධිය
ද් වමවථධ වම අ ද්කථධෙන දැයඅ ද්ත යුතු.
සැසුයුත් ස්වොමි ප්සුසමභිදා්යහි දී වේ අර්ගය වා ද්නා පිශ ාප ථමර්අනධ වමවථධ
ද්කථධෙයඅ.
“ ථං ප්ස්සමභයං
ොයසඞ්ඛොරං
ොයසඞ්ඛොරං ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති.

අස්සසිස්සොමීති

සි ්ඛතිප්ස්සමභයං

ත්ම
ොයසඞ්ඛෝරොඉ දීන්ඝං අස්සොසප්ස්සොසො- ොයි ො එ්ත ධමමො
ොයප්ටිෙද්ධො- ොයසඞ්ඛොරො ්ත ොයසඞ්ඛෝර ප්ස්සම්භන්්තො නි්රෝධන්්තො
වුප්ස්මන්්තො සි ්ඛති. යථොරි්ප්හි ොයසඞ්ඛෝරහි ොයස්ස ආනමනො විනමනො
සත්තමනො ප්නමනො ඉඤ්්ජනො ඵන්දනො ්ලනො මප්නො. ප්ස්සමභයං ොයසඞ්ඛොරං
අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති. ප්ස්සමභයං
ොයසඞ්ඛොරං ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති
යථොරි්ප්හි ොයසංඛෝරහි ොයස්ස න ආනමනොඉ න විනමනොඉ න සන්නමනොඉ න
ප්නමනොඉ අතිඤ්්ජනො අඵන්දනො අ්ලනො අ මප්නො සන්තං සුඛමං ප්ස්සමභයං
ොයසඞ්ඛොරං අස්ස සිස්සොමීති ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛතීති. ඉති ිර ප්ස්සමභයං
ොයසඞ්ඛොරං අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති. ප්ස්සමභයං ොයසඞ්ඛොරං ප්ස්සසිස්සොමීති
සි ්ඛති. එවං සන්්ත වොතුප්ලද්ධියො ් ප්හොවනො න ්හොති. අස්සොසප්ස්සොසොනං ්
ප්භොවනො න ්හොති. ආනොප්ො සතියො ් ප්භෝනො න ්හොති. ආනොප්ො සති සමොධිස්ස
් ප්භෝනො න ්හොති. න ් නං තං සමොප්ත්තිං ප් ්ිතො සමොප්ජ්ජන්තිප්ි
වුට්ඨහන්තිප්ි. ඉති ිර ප්ස්සමභයං ොයසඞ්ඛොරං අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති. ප්ස්සමභයං
ොයසඞ්ඛොරං අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති. ප්ස්සමභයං ොයසඞ්ඛොරං ප්ස්සසිස්සොමීති
සි ්ඛති. එවං සන්්තො වොතුප්ලද්ධියො ් ප්භෝනො ්හොති. අස්සොසප්ස්සොසොනං ්
ප්භෝනො න ්හොති. ආනොප්ො සතියො ් ප්භෝනො න ්හොති. ආනොප්ො සතිසමොධිස්ස
් ප්භෝනො ්හොති. තං ් නං සමොප්ත්තිං ප් ්ිතො සමොප්ජ්ජවන්තිප්ි වුට්ඨහන්තිප්ි.
යථො ථං වියඉ
්සයය්ථොප්ි ං්ස ආ් ොටි්ත ප්ඨමං ඔ ොසු ො සද්දා ප්වත්තන්ති. ඔ ොසු ොනං
සද්දානං නිමිත්තං සුග්ගහිතත්තො සුමනසි තත්තො සුප්ධොසුතත්තො නිරැද්්ධප්ි ඔ ොසු්
සද්්ද අථ ප්චනඡො සුඛුම ො සද්දා ප්වත්තන්ති. සඛුම ොනං සද්දානං නිමිත්තං
සුග්ගහිතත්තො සුමනසි තත්තො සූප්ධොසුතත්තො නිරැද්්ධප්ි සුඛුම් සද්්ද අථ ප්චනඡො
සුඛුමසද්ද නිමිත්තොරමම තොප්ි චිත්තං ප්වත්තති. එව්මවං ප්ඨමං ඔ ොසු ො අස්සොසප්ස්සොසො ප්වත්තන්ති. ඔ ොසු ොනං අස්සොස ප්ස්සොසොනං නිමිත්තං සුග්ගහිතත්තො
සුමනසි තත්තො සූප්ධොසුතත්තො නිරැද්්ධප්ි ඔ ොසු් අස්සොස ප්ස්සෝස අථ ප්චනඡො
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සුඛුම ො අස්සොසප්ස්සොසො ප්වත්තන්ති. සුඛුම ොනං අස්සොසප්ස්සොසොනං නිමිත්තං
සුග්ගහිතත්තො සුමනසි තත්තො සූප්ධොසුතත්තො නිරැද්්ධප්ි සුඛුම් සද්්ද අථ ප්චනඡො
සුඛුමසද්ද නිමිත්තොරමමනතොප්ි චිත්තං ප්වත්තති. එව්මවං ප්ඨමං ඔ ොසු ො අස්සොසප්ස්සොසො ප්වත්තන්ති. ඔ ොසු ොනං අස්සොස ප්ස්සොසොනං නිමිත්තං සුග්ගහිතත්තො
සුමනසි තත්තො සූප්ධොසුතත්තො නිරැද්්ධප්ි ඔ ොසු් අස්සොස ප්ස්සෝස අථ ප්චනඡො
සුඛුම ො අස්සොසප්ස්සොසො ප්වත්තන්ති. සුඛුම ොනං අස්සොසප්ස්සොසොනං නිමිත්තං
සුග්ගහිතත්තො සුමනසි තත්තො සූප්ධොසුතත්තො නිරැද්්ධප්ි සුඛුම් අස්සොසප්ස්සෝස
අථ ප්චනඡො සුඛුමඅස්සොස-ප්ස්සොසොනිමිත්තොරමම තොප්ි චිත්තං න වි ්්ඛප්ං ගචනඡති.
එවං සන්්ත වොතුප්ලද්ධියො ් ප්හොවනො ්හොතිඉ අස්සොසප්ස්සොසොනං ් ප්භෝනො
්හොතිඉ ආනොප්ො සතියො ් ප්භෝනො ්හොතිඉ ආනොප්ො සතිසමොධිස්ස ් ප්භෝනො
්හොති. තං ් නං සමොප්ත්තිං ප් ්ිතො සමොප්ජ්ජන්තිප්ි වුට්ඨහන්තිප්ි. ප්ස්සමභයං
ොයසඞ්ඛොරං අස්සොසප්ස්සොස ෝය උප්ට්ඨොනං සතිඉ අනුප්ස්සනො ා ංඉ ෝයොඉ
උප්ට්ඨොනං ්නො සතිඉ සති උප්ට්ඨොනං ්්ව සති ්ඉ තොය සතියො ්තන ා් න තං
ොයං අනුප්ස්සති. ්තන වුචන්ති ෝය ොයොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොන භොවනොති.
වම අ ථඛවෂපාර්ග වමවථධ ය :“ප්ස්සමභයං ොයසඞ්ඛොරං අස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති. ප්ස්සමභයං
ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති” යනු වකථවථධ වේ ද්

ොයසංඛොරං

‘වම අ කථායථඞ්්ාප නේ දී ග ආශධොථ-පරශධොථවය ය. ඔේ ු කථායඅකථ දවවිනධ
කථායපරතඅදද්ධෝ දවවිනධ කථායථඞ්්ාපය යඅ කථඅයනු වවදතධ. යේ කථායථඞ්්ාපවයකථඅනධ ශීකපය
ඉදිය ිශයට නවවීේ වද්පථට නවමීේ ථවීේ ආදිය  කථරඅයා වකථවවඥ ද් ඒ කථායථඞ්්ාප ඖොිශකථ
කථායථඛථධකථාප ය. ඒ ඖොිශකථ කථායථඛථධකථාප ථනධථඅඳුෙමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපමි යඅ
අකථධවමනධවනධ ය. යේ කථායථඛථධකථාපවයකථඅනධ ශීකපය ඉදිය ිශයට නවමීේ වද්පථට නවමීේ
ථවීේ ආදිය  කථරඅයා වනාවකථවවඥ ද්, ඒ කථායථඛථධකථාප ථෂධම කථායථඛථධකථාප ය. ඒ
ථෂධමකථායථඛථධකථාප ථනධථඅඳුෙමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය’
(්්ෝදනෝව ි) එවථධ නේ ආශධොථ-පරශධොථය ොතය අපමුණ පු වකථාටව ර්තධ
ථඅවතකථ පවෙවතධම වනා වේ. ආශධොථ-පරශධොථයනධවර්ධ පවෙවතධම ද් වනාවේ.
ආනාපාණ පථතඅවයධ පවෙවතධම ද් වනාවේ. ආනාපාණ පථතඅථමාිවයධ පවෙවතධමද් වනාවේ.
එ දඳු ථමාපතධතඅයකථට පණ පධි තවය ථමෙවදීම ද් වනා කථපතඅ. නවඟී ථඅීකම ද් වනා කථපතඅ.
(ප්සුහොර) එවථධ ඇතඅ කථධ අ ොතය අපමුණ පු වකථාටව ර්තධ ථඅවතධ පවෙවතධම ද් වේ.
ආශධොථ-පරශධොථයනධවර්ධ පවෙවතධම ද් වේ. ආනාපාණ පථතඅවයධ පවෙවතධම ද් වේ.
ආනාපාණ පථතඅ ථමාිාවයධ පවෙවතධම ද් වේ. පණ පධි තවය ඒ ථමාපතධතඅයට ථමෙවදීම ද්
වකථවපතඅ. නවඟී ථඅීකම ද් කථපතධ.
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එයට උප්මො ්ම්ස් ය - වාව ා දඳුනකථට තට්ඨටු කථළ කථධ අ පළමු වකථාට
ඖොිශකථ ඬ නඟී. ඒ අනුෙව ථඅත පෙතී. ඖොිශකථ ඬ අඩු ෙ කථධ අ ථඅයුේ ඬ පෙතී.
ඒ අනු ෙව ථඅත ද් පෙතී, ඒ ථඅයුේ ඬ නවතඅ ෙව ර්අය කථධ අ ද් එය අපමුණ පු වකථාටව ථඅත
පෙතී. එවමනධ පළමු වකථාටව ඖොිශකථ ආශධොථ-පරශධොථ ථනධථඅඳුණ පු කථධ අ ථෂම
ආශධොථ-පරශධොථ අපමුණ පු වකථාටව ථඅත පෙතී. ඒ ථනධථඅඳුණ පු කථධ අ ද් එය අපමුණ පු
වකථාටව ථඅත පෙතී. වථථධථ වපප කථී වථධය.
ොයොනුප්ස්සනො වශ්යන් ැක ්වූ ප්රථම ්තු්් යෝග්
අනුප්ූවග ප්ද ව ගනොව යි.
ආදිය කථමගමිකථ ට කථමගථධර්ාන ෙශවයනධ ෙොවළධ වේ දැකථධෙුණ පු ාතුමධකථ ථතප
පමවණ පකථඅ. මතු දැකථධවෙන ාතුමධකථ තරඅකථය වමයඅනධ ෝය්ාන තධ පුද්ධර්යා ට
වේද්නානුපථධථනා චිතධතානුපථධථනා ෝේමානුපථධථනා ෙශවයනධ ෙොවළධ ය. එ දවවිනධ
වේ කථමගථධර්ානය ෙඩා ආනාපාණ ප ාතුර්ගෝය්ානය පද්ථධර්ාන වකථාටව ඇතඅ විද්ශගනාවයනධ
ථඅේ පඅළඅථඅඹියා ථමර් අ ගතධත්වය දනු කථවමවතඅ ආදිය කථමගමිකථයා විථඅනධ වපප කථී වථධ ථඅධ
පඅිශථඅර් කථවරැ ර්වනීේ ආදිය  ථඅයධ වකථාටව යට කථඅය පිශදිය  ආාායය්ගෙපයකථු කථපා එළවඹව
උග්ගහ-ප්සුප්ුචනඡො-උප්ට්ඨොන-අප්්ප් ො-ල ්ඛ
යන ථන්ි පථඅනධ යුතධ කථමගථධර්ානය
උර්ත යුතු.
එ අ :උග්ගහ නේ කථමගථධර්ාන ර්රන්ර්ය උර්වනධම ය.
ප්සුප්ුචනඡො නේ අර්ග උර්වනධම ය. වනාව ාතධ ර්රන්ර් ෙශවයනධ අර්ග ෙශවයනධ
කථමගථධර්ාන උර්වනධම උර්ධර් ය. එ අ ථවකථ තවනධ විාාීකම ප්සුප්ුචනඡො යඅ.
උප්ට්ඨොන නේ වේ භ ාෙනාවය අ වයවද්නධන ුට වමවථධ නඅමිතධත උපදී ය යඅ
ෙට ා ර්වනධම ය.
අප්්ප් ො නේ වමයඅනධ වමවථධ ෝය්ාන උපදීය යඅ දැන ර්වනධම ය.
ල ්ඛ නේ කථමගථධර්ානයාවර්ධ ෂණ පය. වේ කථමගථධර්ානය වම දඳු ෂණ ප
ඇතධවතධය යඅ කථමගථධර්ානයාවර්ධ ථධෙභ ාෙ දැනව ර්වනධම ය යඅ වථධ යඅ. (“ර්ණ පනාඅනුදන්ෝනා
ඵලුථනා යන වමාෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ භ ාෙනා ෙඩා ඨපනාෙට පවමිණීම ද් එයඅනධ මතුවය අ
ර් ථධකථධ්ණ පාදිය  ෙශවයනධ මථධතකථ පරාපධතඅය ද් යන කථමට නධ ුවර්ධ ථධෙභ ාෙ ථවකථීම
ය” යනු ථනධන යඅ.2
වමවථධ ප්ධා ථන්ිකථ කථමගථධර්ානය උර්නධවනධ නේ වතවේතධ වෙව ථට පතධ
වනා ෙනධවනධ ය. ආාායය්ගයනධ ද් වෙව ථට පතධ වනා කථපනධවනධ ය. එ දවවිනධ
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථධෙධපයකථධ කථඅයො වර්නව වදාව
වේා ථජ්ඣායනා වකථාටව ප්ධා ථන්ිකථ
කථමගථධර්ානය උවර්නව ආාායය්ගයනධ ථමීපවය අ ව ධ වෙවන තවවනකථ ව
යට කථී
ආකථාප වථනථුවනකථ වෙවථමිනධ කථුඩා පළඅවද ෝ ද් ර්පව වකථාටව පඅයා ද් ෙධ දතධ කථඅථ
නඅමො භ තධතමුවඥචඡාෙ ද් ර්පව වකථාටව වර්නව වතපවෙනධ ර්ුණ ප ථවකථීවමනධ ථඅත ථතුටු
වකථාටව ආාායය්ගයනධ උර්වනධෙ කථරමවයනධ එකථ පද්යකථුර් විථධමපණ පය වනා වකථාටව වේ
ආනාපාණ පථතඅ කථමගථධර්ානය වමවන අ කථළ යුතු. ඒ වමවන අ කථපන කථරමය වමවථධ ය.
“ග නො අනුෙන්ධනො
ඵුසනො ඨප්නො සල්ල ්ඛ ො,
විවට්ටනො ප්ොසුසුද්ධි
්තසං ් ප්තිප්ස්සනො.”1
ර්ණ පනය, අනුදන්ෝනය, ඵලුථනය, ඨපනය, ථධකථධ්ණ පය,
පාිශථුද්ධිය, පතඅපථධථනය යන වේ අට වමවන අ කථළ යුතු පඅළඅවෙළ යඅ.

විෙට්ඨටනය,

ග න නේ ර්ණ පනධ කථඅීකම ය, අනුෙන්ධන නේ ථඅ අය ආශධොථ-පරශධොථ අනුෙ
පවෙවතධවීම ය, ඵූසන නේ ථධපශග කථපන තවන ය, ඨප්න නේ අවඥපණ පා ය, සල්ල ්ඛ
නේ විද්ශගනා ය, විවට්ටන නේ මාර්ග ය, ප්ොසුසුද්ධි නේ ඵල ය, ප්තිප්ස්සන නේ
පරතය්වේෂණ ප යඅ.
ග න
ආදිය කථවඥමිකථයා විථඅනධ පළමු වකථාටව ආශධොථ-පරශධොථ ර්ණ පනධ කථඅීකවමනධ වේ
කථමගථධර්ානය වමවන අ කථළ යුතු. ර්ණ පනධ කථපන කථධ අ ර් පථඅනධ යට වනා නවෙවතධවිය
යුතු. ද්ථවයනධ මතු වනා වර්නඅය යුතු. එකථ, තුන, ප යනාදිය  ෙශවයනධ අතප වනාකථවි ය
යුතු. පථඅනධ යට නවෙවතධතුෙ ව ාතධ ඉඩ මඳ ර්ාව අ වර්ිශමුළ වථධ ථේදාෝ
අෙකථාශවය අ ථඅත කථවවඹයඅ. ද්ථවයනධ මතු වර්නව ර්අය ව ාතධ ථඅත ර්ණ පවන අ ම
දවවඳයඅ. අතප කථඩ කථළව ාතධ කථමගථධර්ානය මුර්නධ පවමිණිවයධ වො ව වනා පවමිණිවයධ
වද් ව යඅ ථඅත ාඛා දෙට පතධ වෙයඅ. එ දවවිනධ එවථධ වොථධ වනා ෙන පිශදිය  ර්ණ පනධ
කථළ යුතු. ර්ණ පනධ කථපන කථ පළමු වකථාටව ද්න්ෝ ර්ණ පනඅනධ - වී මනඅන ර්ණ පනඅනධ ර්ණ පනධ
කථළ යුතු. වී මනඅනධනා විවයනධ කථුපවණිය පුපා එ-කථ-යඅ කථඅයා මධට ද්මයඅ. නවෙවත
කථුපවණිය පුපෙන අතප වපාඩුෙකථධ ඇතධනේ ඒ ඉෙත ද්මමිනධ එකථයඅ-එකථයඅ කථඅයයඅ. වද්කථයඅවද්කථයඅ යනාදිය  ෙශවයනධ කථඅයනධවනධතධ එවථධ ය. වේ වය ර්අයා විථඅනුර් ආශධොථ-පරශධොථ
අතුවපනධ යමකථධ ෙවට ුවණ පධ නේ එය අපමුණ පු වකථාටව වර්නව එකථයඅ-එකථයඅ, වද්කථයඅවද්කථයඅ තුනයඅ-තුනයඅ යනාදිය  ෙශවයනධ ද්ථය ද්කථධො ෙවවටන ෙවවටන ආශධොථ-පරශධොථ

1

ථ: පකථාථඅනී ආනාපාණ ප ෙණ පධණ පනා 340
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පටුන වෙත

අපමුණ පු වකථාටව ර්ණ පනධ කථළ යුතු. එවථධ ර්ණ පනධ කථපන කථධ අ නඅකථධවමනධනා ෙ ද් ඇතුළු
ෙනධනා ෙ ද් ආශධොථ-පරශධොථ පරකථට වෙයඅ. එවථධ පරකථට ෙ කථධ අ ඔ ු විථඅනධ ඒ ද්න්ෝ
ර්ණ පන - වී මනඅන ර්ණ පන වරැපඅයා ශී ර ර්ණ පනඅනධ-වර්ාපලු ර්ණ පනඅනධ ර්ණ පනධ කථළ යුතු.
ද්ෂ වර්ාවපාධා කථවට ර්ධ ඔවඩාකථධකථුවෙ අ ා වර්නව රැ වනධ වකථවිි  වර්නව
උද්පථනකථධ වථධ ර්ාට වර්ාථධ වකථවිවටනධ ර්ෙයනධ පඅට ප ප දී නඟා පඅයා අදිය ෙප ටවේ
මතුවය අ අඳැ වොපට එන නඑන ර්ෙයා එකථයඅ-වද්කථයඅ යනාදීනධ කථවට ර්ධ ද්ම ද්මා
ර්ණ පනධ කථපයඅ. රෑ මුළුධවධ කථවය අ ර්කථ වථධ උනධ ර්ෙවය නඅකථධ මව එනධවන උනුනධ
ඇඟ ර්ටමිනධ වෙවළවි වෙවළවි ෙව මුළු මුළු ෙව නඅකථධවමතඅ. වර්ාපධා ද් වෙවළවි
වෙවළවි ෙව තුනයඅ- තපයඅ-ප යඅ යනාදිය  ෙශවයනධ ර්ණ පනධ කථපයඅ. එවථධ ම වේ වය ර්ී ද්
වපප වථධ ර්ණ පනධ කථපතධ ම ආශධොථ-පරශධොථ පරකථට ෙව ෙ ෙ ා නවෙත නවෙත
වථඅවපයඅ. ඉකථධය තඅ ඔ ු විථඅනධ ආශධොථ-පරශධොථ නවෙත නවෙත වථඅවවඥ ය යඅ දැනව
ඇතුළ පඅට ෙද්නා ආශධොථ-පරශධොථ වනා වර්නව වොපට පතධ පතධ ආශධොථ-පරශධොථ ම
වර්නව එකථයඅ-වද්කථයඅ-තුනයඅ- තපයඅ-ප යඅ- යයඅ- තයඅ, එකථයඅ-වද්කථයඅ-තුනයඅ- තපයඅප යඅ- යයඅ- තයඅ-අටයඅ-නෙයයඅ-ද් යයඅ කථඅයා ෙ ා ෙ ා ර්ණ පනධ කථළ යුතු. කථමගථධර්ානය
වමවථධ ර්ණ පනධ පඅළඅදඳ ෙ කථධ අ ඒ ර්ණ පනධ දවයනධ ම ථඅත එකථඟ දෙට පතධ වේ. ථවඩ
ෙතුවවඥ ිශවට්ඨ දවයනධ නවෙ රැඳවීම වමනඅ. වමවථධ ෙ ෙ ා ර්ණ පනධ කථපතධ ම
කථමගථධර්ානය අතප නවතඅ ෙව පෙතඅන දෙ ඔ ුට ෙවටව යඅ. එවිට ඔ ු විථඅනධ කථමගථධර්ානය
නඅපනධතප පරෙෘතධතය යඅ දැනව ඇතුළ පඅට ෙද්නා ොතය අපමුණ පු වනා වකථාටව වපප වථධ
ම ෙ ෙ ා ර්ණ පනධ කථළ යුතු. ඉදිය නධ ඇතුළට පඅවිවථන ොතය ා ථමර් ථඅත ද් ඇතුළු
වකථවළධ නේ ඇතුළ ොතවයනධ ප පන ද්ධොකථධ වමනධ ද් වමනධ ද් වේද් වතඅනධ පඅපවණ පාකථධ
වමනධ ද් වේ. පඅටතට නඅකථධවමන ොතය ා ථමර් ථඅත දව වප වකථවළධ නේ දව වප
වනාවයකථධ අපමුණ පුෙ ථඅත දිය වෙනධවනධ වේ. එවථධ වනා වකථාටව ථධපශග කථපන ද්
නාථඅකථා අර් මව ථඅ අය පඅ අටුො භ ාෙනා වකථවළධ නේ භ ාෙනාෙ ථමෘද්ධෝ වේ. “ඇතුළ
පඅට ෙද්නා ොතය අපමුණ පු වනා වකථාටව වපප වථධ ම ෙ ෙ ා ර්ණ පනධ කථළ යුතු” යයඅ
කථීවයධ වේ නඅථා ය. වමවථධ වේ ර්ණ පනධ කථඅීකේ වකථාවතකථධ කථධ කථළ යුතු ද් යේතාකථධ
කථවකථඅනධ ර්ණ පනධ කථඅීකේ නවතඅ ෙව ආශධොථ-පරශධොථාපේමණ පවය අ ථඅ අය පඅ අටා ද් ඒ
තාකථධ කථ කථළ යුතුය. වේ ර්ණ පනධ කථඅීකම කථළ යුතධවතධ දව වප අපමුණ පුෙ දිය වෙන විතකථගය
නෙතධො ථඅ අය ආශධොථ-පරශධොථපේමණ පවය අ ම පඅ අටුෙනු ථඳ ා ය. වමවථධ ර්ණ පනධ
කථඅීකේ ෙශවයනධ වමවන අ වකථාටව ඉකථධය තඅ අනුදන්ෝන ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු ය.
අනුෙන්ධනය
අනුදන්ෝන නේ ර්ණ පනධ කථඅීකම නෙතධො ථඅ අවයනධ නඅවතාප ආශධොථ-පරශධොථ
අනු ෙව යාම ය. ඒ අනුෙ ෙව යාම ද් ආශධොථ-පරශධොථයනධවර්ධ ආදිය -මෝය්-අෙශාන අනු
ෙව යාේ ෙශවයනධ වනා කථළ යුතු ය. පඅටත නඅකථධවමන ොතවයධ ආදිය ය නවද ය. මෝය්ය
ෘද්ය ය. අෙශානය නාථඅකථාෙ ය. ඇතුළුෙන ොතවයධ ආදිය ය නාථඅකථා අර්ය. මෝය්ය
ෘද්ය ය. අෙශානය නවදය. ඒ අනු ෙව ර්අයව ාතධ ථඅත විවෂධප ෙව ද්පර් පඅණිථ ද්
ාඛා පඅණිථ ද් වේ.
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කථඅයන ද් මව යඅ :- “අස්සොසොතබමජ්ෙප්සු්යොසොනං සතියො අනුගචනඡ්තො
අජ්ෙත්තං වි ්්ඛප්ග්තන චිත්්තන ෝයොප්ි චිත්තංප්ි සොරදධො ව ්හොන්තිඉ
ඉඤ්්ජිතො ් ඵන්තබතො ්. ප්ස්සොසොතබමජ්්ෙ ප්සු්යොසොනං සතියො අනුගචනඡ්තො ෙහිද්ධො
වි ්්ඛප්ග්තන චිත්්තන ෝයොප්ි චිත්තංප්ි සොරද්ධො ් ්හොන්ති. ඉඤ්්ජිතො ් ඵන්තබතො
්”1 යඅ. එදවවිනධ අනුදන්ෝනවයනධ වමවන අ කථපන විට ආදිය , මෝය්, අෙශාන ෙශවයනධ
වමවන අ වනා කථළ යුතු. එවථධ නේ වකථවථධ වමවන අ කථළ යුතු ද් ඵුසන ෙශවයනධ ද්
ඨප්න ෙශවයනධ ද් වමවන අ කථළ යුතු. ර්ණ පන ෙශවයනධ අනුදන්ෝන ෙශවයනධ වමවන අ
කථපනධනා වථධ ඵලුථන ෙශවයනධ ඨපන ෙශවයනධ වෙන වෙන ම වමවන අ කථඅීකවමකථධ
නවතඅ ආශධොථ-පරශධොථ ථධපශග කථළ තවනධ ර්ණ පනධ කථපන විට ර්ණ පන ෙශවයනධ ද් ඵලථන
ෙශවයනධ ද් වමවන අ වකථවළධ වේ. එ අ මව ර්ණ පනධ කථඅීකේ නෙතධො ද්මෘතඅවයනධ
අනුදන්ෝනය කථපමිනධ අවඥපණ පා ෙශවයනධ ථඅත ඨපනය කථළ විට අනුදන්ෝන ෙශවයනධ ද්,
ඵලපන ෙශවයනධ ද්, ඨපන ෙශවයනධ ද්, වමවන අ වකථවළධ වෙයඅ. වේ අර්ගය පව වදිය අ
කථපනු ථඳ ා අටුොවය අ පඞ්ර්ු වොොිශකථ උපමා ද්, පි ථේභ අොවය අ කථකථෙපමාෙ ද්
ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය.
ප්ඞ්ගු්ලෝප්මොව
කථරීඩාකථාමි මේ-පුතධ වද් වද්න ව විධවකථ නවඟව ථඅි තඅ. පඅවළකථධ ව විධ
පද්ෙයඅ. ව විධ ෙවපකථ ඔද යයඅ ෙවපකථ වමාද එයඅ. ව ධ ව විධ පද්ො ව විධ
දවඳි ටවේ මු අඳ ඔද වමාද යන ව විඅ වප පවවේ වොවකථාණ ප ා මවද් දයඅ. ඔ ුට
එවථධ දවීම ථඳ ා විවශධම උතධථා වයකථධ අෙශය් වනා වේ. අනායාථවයනධ ම ථඅද්ධෝෙන
දවවිනඅ එවථධ ම වේ වය ර්අ ද් ථඅ අවයනධ උපනඅදන්ෝන ටවේ මු අඳැ ආශධොථ-පරශධොථ
ව විධ වමව යා ඒ නඅමිතධත ම වර්නව ථඅ අවයනධ උනධවනධ කථරමවයනධ නවවඟන
ෙවවටන ආශධොථ-පරශධොථයනධවර්ධ ආදිය -මෝය්-අෙශානය ථධපශගය කථළ තනධ අ ම ථඅ අය
පඅ අටුො දයඅ. ඒ දවීම ථඳ ා ඔ ුට විවශධම උතධථා වයකථධ නවත.
්දෝවොසු් ෝප්මොව
වොපටුපායා නුෙප ඇතුළ පඅට ථඅි යෙුනධ වෙත වර්ාථධ වත කථෙවපකථධ ද් වකථායඅ
ථඅට ආවය අ ද්, වකථායඅ යනධවනධ අ ද්, තා අත කථඅවමකථධ දැ”යඅ පීකෂා වනා කථපයඅ. එවථධ
පීකෂා කථඅීකම ඔ ුට අයතධ වනා වේ වොපටුෙ කථපා පවමිණි පවමිණිවයනධ ම පීකෂා කථඅීකම
ය ඔ ුට අයතධ. එවථධ ම වේ වය ර්අ ට ද් ඇතුළ ෙනධ ොත ද් දව වප ර්අය ොත ද් අපමුණ පු
කථඅීකම අයතධ වනා වේ. නාථඅකථාර්රයට ෙනධ ෙනධ ොත අපමුණ පු කථඅීකම ම ය අයතධ.
්්ොප්මොව
කථකථාපමාෙ උපවමයවය අ පටනධ වමවථධ ද්ත යුතු. කථීවයධ මව යඅ.
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පටුන වෙත

“නිමිත්තං අස්සොසප්ස්සොස - ආනොරමම ්ම චිත්තස්ස
අජොන්තො ් ත්යො ධම්ම - භොවනොනූප්ලබ්භති.
නිමිත්තං අස්සොසප්ස්සොස - ආනොරමම ්ම චිත්තස්ස
අජොන්තො ් ත්යො ධම්ම - භොවනො උප්ලබ්භති”1 යි.
‘උපනඅදන්ෝන නඅමිතධත ථඛ්ය්ාත නාථඅකථාර්රය ද්, ආශධොථ පරශධොථ ද් එකථ ථඅතට
අපමුණ පු වනාෙනධවනධ ය. ඒ තුන අපමුණ පු කථඅීකම ෙශවයනධ වනා ද්නුතධ ව ාතධ භ ාෙනා
ථඅද්ධෝ වනා ෙනධවනධ ය’ වේ වා ද්නාෙ ය. පිශ ාප වමවථධ ය.
උපනඅදන්ෝන ථඛ්ය්ාත නාථඅකථාර්රය ද්, ආශධොථ-පරශධොථ ද් එකථ ථඅතකථට අපමුණ පු
වනාෙනධවනධ ය. ඒ තුන අපමුනු කථඅීකම ෙශවයනධ ද්නුතධ ව ාතධ භ ාෙනා ථඅද්ධෝ වනා
ෙනධවනධ ය, වේ ර්ාර්ා අර්ග යඅ. එම පව වදිය අ කථපතඅ.
වකථවථධ වේ ෝමග තුන එකථධ ථඅතකථට අපමුණ පු වනා වේ ද්, වකථවථධ අවිදිය ත වනා
වේ ද්, වකථවථධ ථඅත විවෂධප වනා වේ ද්, වකථවථධ භ ාෙනා නඅමධපාද්කථ ෙ වීයය්ගය පවවනධ
ද්, වකථවථධ භ ාෙනානුවය ර්ය ථඅද්ධෝ වේ ද්, වකථවථධ වෞකථඅකථ ව වකථ තධතප විවශධමයට
පවමිවණ පධ ද් යන වේ පරශධන කථකථවා පමාවයනධ කථරමවයනධ විථඳනු වව..
ථම ය වමකථ තුද පවකථධ කථවඳකථඅ. ෙඩුවෙකථධ එය කථඅයතඅනධ ඉපනධවනධ ය. ඉපන කථ
ෙඩුොවර්ධ ථඅ අය පඳා පෙතධවනධ කථඅයතධ දැතඅ ෙදිය නා තවන ය. ඔද වමාම යන කථඅයතධ දැතඅ
පඅළඅදඳ ඔ ුවර්ධ වමවන අ කථඅීකවමකථධ නවත. එව තධ ඔ ුට ඒ යන-එන කථඅයතධ දැතඅ පඅළඅදඳ
දැනීම නවතධවතධ වනාවේ. වම කථඅයතධ දැතඅ ම එ අ ථධපශග කථපමිනධ යන-එන දවවිනඅ. වමවථධ
ඒ ෙඩුොවර්ධ පවකථධ කථඳ ඉීකවේ වීයය්ගය ද් වපවනධ. කථඳ ඉීකේ කථරඅයාෙ ද් ථඅද්ධෝ වේ. කථඳ
වද්කථඩෙ යාම ද් වෙයඅ.
ථම ය ම තුද පවකථධ කථඳ වම අ උපනඅදන්ෝන නඅමිතධත (උපනඅදන්ෝන නඅමිතධත නේ
නව ව අර් ව
මු් නඅමිතධත ය.2 කථඅයතධ දැතඅ වමනඅ ආශධොථ-පරශධොථ ඉපන කථ
ෙඩුොවර්ධ ථඅ අය කථඅයතධ දැතඅ ෙදිය නා තවන පඳා පවෙවතධම වමනඅ වය ර්අ ුවර්ධ ථඅ අය නව ව
අර් ව මුෙ නඅමිතධවතධ පඳා පවෙවතධම. ඔද වමාම යන කථඅයතධ දැතඅ පඅළඅදඳ වමවන අ
කථඅීකමකථධ නවතධතා වමනඅ. ආශධොථ-පරශධොථ වමවන අ වනාකථඅීකම. යන-එන වම කථඅයතධ
දැතඅ පඅළඅදඳ දැනීම ඇතධතා වමනඅ යන-එන වම ආශධොථ-පරශධොථ පඅළඅදඳ දැනීම ඇතඅ
දෙ. පවකථධ කථඳ ඉීකවේ වීයය්ගය ඇතඅ දෙ වමනඅ කථාය-චිතධත කථමණ ය් ඇතඅ දෙ කථඳ ඉීකේ
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පටුන වෙත

කථරඅයාෙ ථඅද්ධෝ වීම වමනඅ වය ර්අ ුවර්ධ උපකථධවධශ පර ාණ පය ා විතකථග ෙය්පථම ය. කථඳ
වද්කථඩ ෙව යාම වමනඅ ථඛවය ජන පර ාණ පය ා අනුශය ෙය්නතීභ ාෙය.
වමවථධ දතධ උපනඅදන්ෝන - ආශධොථ - පරශධොථ යන ෝමග තුන එකථ ථඅතට
අපමුණ පු ෙනධවනධ වනා වේ. එව තධ වේ ෝමග තුන එකථ ථඅතඅනධ වනා ද්නධවනධ ද් වනා වේ.
ථඅත විවෂධපයට යනධවනධ ද් වනා වේ. පරෝාන ථඛ්ය්ාත වීයය්ග ද් වපවනයඅ.
භ ාෙනානුවය ර්ය ද් ථඅද්ධෝ වේ. වෞකථඅකථ - ව වකථ තධතප විවශධමයට ද් පවමිවණ පධ.
“ආනොප්ො සතී යස්ස - ප්සුප්ු ් ො සුභොවිතො
අනුප්ුබ්ෙො ප්සුචිතො - යථො ෙුද්්ධන ්දසිතො
්සො ඉමං ්ලො ං ප්භෝසති - අබ්භොමුත්්තො‘ව ්න්තබමො.”1
‘යමකථු විථඅනධ දුර්නධ ෙොළ පිශදිය  වේ ආනාපාණ පථතඅය ථේපණ පගවයනධ භ ාෙනා
කථපන ද්ධවද්ධ ද්, පඅළඅවෙළඅනධ පුපවර් කථපන ද්ධවද්ධ ද් ව ධ වේ ර්වය නධ නඅකථුතධ පුනධථඳ වථධ
වේ වාෙ ආව කථ කථපනධවනධ ය.’
වේ ය කථකථවාාපමාෙ. වමයඅනධ ර්ත යුතධවතධ ආ-ර්අය ෙශවයනධ ආශධොථ-පරශධොථ
වමවන අ වනා කථඅීකම පමණ පයඅ.
වමවථධ වේ කථමගථධර්ානය වමවන අ කථපතධ ම කථඅථඅෙකථු ට වනාවද කථවකථඅනධ
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත උපද්වනධ ය. අෙවශධම විතකථගාදිය  ෝය්ානඞ්ර්යනධවර්නධ යුකථධත ෙ අවඥපණ පා
ථඛ්ය්ාත ඨපනාෙ ද් ථඅද්ධෝ ෙනධවනධ ය. විඩාපතධ ෙෙකථු ඇවඳකථ ව පුටුවෙකථ ව
අඳිනා කථධ අ ඇඳ ව පුටුෙ ව නවවම යඅ. ශ.ද් වකථවපයඅ. ඇතඅිශඅ රැඅ නවවර්යඅ.
විඩාපතධ නුෙෙකථු අඳිනා කථධ අ එවථධ වනා නවවමයඅ. ශ.ද් වනා වකථවපයඅ. ඇතඅිශඅ රැඅ
වනා ර්වවථයඅ. පුළුනධ පඅපප වථධ ඇඳ පුටු නඅශධා ෙව තඅවදයඅ. එවමනධ කථඅථඅෙකථු ට ර්ණ පන
ෙශවයනධ වමවන අ කථපන කථාවය අ පටනධ ඖොිශකථ ආශධොථ-පරශධොථ නඅපවද්ධෝවීේ
ෙශවයනධ කථාය ද්පර් ථනධථඅවඳයඅ. එවථධ ථනධථුනධ කථධ අ කථය ද් ථඅත ද් ථව වධලු වෙයඅ.
ශීකපය අ වථ අ නවඟී යන ආකථාපයට පවමිවණ පයඅ. ඔ ුවර්ධ ඖොිශකථ ආශධොථ-පරශධොථ
නඅපවද්ධෝ කථධ අ ථඅත ථෂම ෙ ආශධොථ-පරශධොථ නඅමිතධත අපමුණ පු වකථාටව පෙතඅයඅ. එ ද්
නඅපවද්ධෝ කථධ අ මතු මතු එයට ද් ෙඩා ථඅයුේ ෙ පථු එයට ද් ෙඩා අතඅශයවයනධ ථඅයුේ ෙ
ආශධොථ-පරශධොථ අපමුණ පු වකථාටව පෙතඅයඅ. වාව ා අපටුවයකථඅනධ කථථධතට ර්වථ කථ
එකථෙිශනධ ම ථඅත ම තධ ශ.ද්ය අපමුණ පු වකථාටව පෙතඅයඅ. ඒ නඅපවද්ධෝ කථධ අ කථරමවයනධ
ථඅයුේ-ථඅයුේ ශ.ද්ය අපමුණ පු වකථාටව පෙතඅයඅ. වේතධ එ දඳු ය යඅ ද්ත යුතුයඅ.
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අනය් කථමගථධර්ාන ෙඩතධ - ෙඩතධ මතු - මතු විභ ූත වේ. වේ ෙනා අ එවථධ වනාවේ.
වේ ෙඩතධ ෙඩතධ කථරමවයනධ ථඅයුේ වේ. අනධතඅමවයධ දී ආශධොථ-පරශධොථ ඇතව යඅ යන
ෙවට ීම ද් නවතඅ වේ. එවථධ ෙ කථධ අ ඒ වය ර්ී ුනථධවනනධ නවඟී ථේකථඩ ර්ථා ද්මා
වර්නව වනා යා යුතු. කථුේ කථළ යුතු ද්, ‘ආාායය්ගයනධ විාාපමි’ යඅ ව ‘මවර්ධ කථමගථධර්ානය
නවතඅ විණි’යඅ ථඅතා ව
ුනධ තවනඅනධ වනා නවඟඅය යුතු. ඉිශයේ වෙනථධ කථළව ාතධ
කථමගථධර්ානය අළුතධ අළුතධම වේ. එ දවවිනධ ුනධ තවනව ම අඳැ වර්නව පඅවයාවිනධ පෙතධනා
වද්ය ෙශවයනධ කථමගථධර්ානය ඇතඅ දෙ ථඅතට එළො ර්ත යුතු. (“පෙගවයනධ තමා ඵලුථන
විථඅනධ ථකථන ද් තවනධ එළවිය යුතු ය යන අර්ග යඅ2 කථමගථධර්ානය ඇතඅ දෙ ථඅතට
එළො ර්නධනා ආකථාපය වමවථධ ය. කථමගථධර්ානය ව ෙතධ ආශධොථ-පරශධොථ වනා
ෙවටව න දෙ දැනුණ පු ඒ වය ර්ී විථඅනධ වේ ආශධොථ-පරශධොථ ඇතධවතධ වකථා අ ද් නවතධවතධ
වකථා අ ද් ඇතධවතධ කථා ට ද් නවතධවතධ කථා ට දැයඅ ථවකථඅය යුතු ය. එවථධ ථකථනධන ු
විථඅනධ වේ ආශධොථ-පරශධොථ මේ කථුථ ෙථනධනෙුනධට ද් දිය වය අ ර්අලුනුෙුනධට ද්, අථඛඥ ීත
ෙවථඅයනධට ද්, මළෙුනධට ද්, ාතුර්ගෝය්ානයට ථමෙවර්ණ පුෙුනධට ද්, පපපඅ පපප භ ෙථමඞ්ර්ීනධට
ද්, නඅවපාෝථමාපතධතඅයට ථමෙවර්නුෙුනධට ද් නවතධවතධ ය යඅ ද්ත යුතු ය. එවථධ දැනව තමා
ම තමා පඅළඅවිථඅය යුතු. ‘පණ පධි තය, වත කථඅම දැනධ මේ කථුථ ෙථනධවන අ ද්, නවත. දිය වය අ
ර්අලුවණ ප අ ද්, නවත. අථඛඥ අවය අ ද්, නවත. වමවළ අ ද්, නවත. ාතුර්ගෝය්ානයට
ථමෙවර්වණ ප අ ද්, නවත. පපපා-පපපභ ෙ ථමඞ්ර්අවය අ ද්, නවත. නඅවපාෝ ථමාපතධතඅයට
ථමෙවර්වණ ප අ ද්, නවත. එවථධ නේ තට ආශධොථ-පරශධොථ තඅය ය යුතුම ය. නුෙණ ප මඳ
දවවිනධ තට ඇතධතා ෙම එය දැනව ර්ත වනා වකථඅය’යඅ වමවථධ දැනව ඔ ු විථඅනධ පඅවයාවිනධ
ප ථධනා තවන ෙශවයනධ ථඅත පඅ අටුො වමවන අ කථළ යුතු ය. වේ ආශධොථ-පරශධොථ දිය කථධ
නව ව ඇතධතෙුනධට නාථධ පුටවය අ ර්වීක පෙතී. වකථාට නව ව ඇතධතෙුනධට උඩු වතා
ර්වීක පෙතී. එ දවවිනධ ඔ ු විථඅනධ වේ නව ව ර්වවටමිනධ පෙතී ය යඅ නඅමිතඅ එළවිය යුතු
යඅ. “නොහං භි ්ඛ්ව මුට්ඨස්සතිස්ස අසමප්ජොනස්ස ආනොප්ො සතිභොවනං වදාමි”1 =
‘ම වණ පනඅ මම නුෙණ ප නවතඅ මුළා ථඅ අ ඇතධත ුට ආනාපාණ පථතඅය වනා කථඅයමි’යඅ දුර් ු
ෙොවළධ වේ අෙථධර්ාෙ වර්නව ය. කථෙප කථමට නකථධ ව ථේපාද්නය ෙනධවනධ ථඅ අ නුෙණ ප
ඇතධත ුට ම ය. වේ වරැ වථථු කථමට නධ වමවන අ කථපතධ-කථපතධ පරකථට ෙනධවනධ ය.
වේ ආනාපාණ පය ර්පව ය. භ ාෙනාෙ ද් ර්පව ය. දුර්-පවථධදුර්- දුර් පුතධ ෙ ම ාථතධත්වයනධට
ම වමවන අ කථඅීකමට තවනධ ය. වේ ාමකථ වනා වේ. ාමකථයනධ විථඅනධ වථෙුනා ද්ධවද්ධ
ද් වනා වේ. වමවන අ කථළ-කථළ තපමිනධ ශානධත වේ. ථඅයුේ වේ. එ දවවිනධ වම අ ා
දෙතධ ෙ ම ථඅ අ නුෙණ ප තඅය ය යුතු ය. පට ථළු අදිය යේ කථපන කථ ථඅයුේ ෙ ම අදිය 
තඅය ය යුතු ය. අදිය  විදිය නා කථටුෙ එයට ද් ෙඩා ථඅයුේ විය යුතු ය. පටථළුෙකථධ ෙවනඅ ෙ වේ
කථමට න භ ාෙනා කථපන කථ අඳි විය යුතු ය. එ දඳු ථඅ අ නුෙණිනධ යුකථධත වය ර්ී ඒ
ආශධොථ-පරශධොථ පඅවයාවිනධ ප ථධනා තවන විනා අනධ තවවනකථ වනා වථවිය යුතු ය.
ථී ථානා වර්ාවි ථී ථාා වර්ානුනධ මුොපඅයා වර්ාර්පට යො වතවේ ථඅ අධ වථෙවණ පධ අඳැ
විශරාම කථපනධවනධ ය. වර්ානධනු වේර්වයනධ වර්ාථධ කථවවධ ෙදිය තඅ. වර්ාවියා නුෙණ පවතධවතකථධ
1
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පටුන වෙත

නේ උනධ නවෙත ථී ථපවම අ වයාද්ෙනු කථවමවතඅ ෙව උනධවර්ධ පඅයෙප පථු වර්ාථධ කථවවධ
නපවිදිය තඅ. රැ වනධ වකථවිි  වර්නව වකථළඅනධ ම උනධ පවනධ වදාන වතාටට වර්ාථධ එ අ අඳියඅ.
වර්ානධනු ද් ෙධ වර්ාර්පව කථා ථෙථධ ෙනධනා ම පවනධ වතාටට වර්ාථධ පවනධ නා බී වර්ාඩ
නවඟී ථඅි තඅ. වර්ාවි එවථධ උනධ, උනධ දැකථව රැ වනඅනධ දවඳැ වකථවිි නධ අණිමිනධ වර්නෙුතධ
යළඅ ථී ථපවම අ වයාද්ෙ යඅ. වේ වය ර්ී භ අෂු විථඅනධ ද් පඅවයාවිනධ ප ථධනා තවනව මිථ
අනධතවවනකථ ආශධොථ-පරශධොථ වනා වථවිය යුතු. ථී රැ වන ද් නුෙණ ප වකථවිට ද් වර්නව
පඅවයාවිනධ ප ථධනා තවන ම ථඅත එළො මනථධකථාපය පවෙවතධවිය යුතු. එවථධ මනථධකථාප
පෙතධෙතධ ම පවනධ වතාට ර්ෙයනධ වමනධ ආශධොථ-පරශධොථ වනා වද කථවකථඅනධ
වවදයඅ. එ විට ථී රැ වනඅනධ දවඳැ එ අ ම වයාො නුෙණ ප වකථවිි නධ විදිය මිනධ පුන පුනා
කථමගථධර්ානවය අ වයදිය ය යුතු. එ වථධ වයවද්නධනා ම වනාවද කථවකථඅනධ උද්ධර්ර නඅමිතඅ
පි භ ාර් නඅමිතඅ ෙවටව නධවනධ ය. නඅමිතඅ ෙනා අ ථඅයධෙුනධට ම එකථ ථමාන ෙව
ෙවටව නධවනධ වනා වේ. ‘කථඅථඅෙකථු ට ථුෙ ප ථධ උපද්ෙමිනධ අඹුධ පුලුනධ වපඳ වථධ ද්,
කථපු පුළුනධ වපඳ වථධ ද්, ොතෝාපා වථධ ද් ෙවටව ධ’ යනු ථම ප ආාායය්ගෙපයනධවර්ධ
මතය. අටුොවය අ ආ විනඅශධාය වමවථධ ය. කථඅථඅෙකථු ට වේ නඅමිතඅ තපව පප වථධ ද්, මිණි
ර්ුඅ වථධ ද්, මුතු ර්ුළඅ වථධ ද් ෙවටව යඅ. කථඅථඅෙකථු ට පළ ප ථධ ඇතඅ ෙව කථපු ඇට වථධ ද්,
ද්ඬු ප අදිය  වථධ ද් ෙවටව යඅ. කථඅථඅෙකථු ට දිය කථධ ෙි 
වථධ ද්, මධද්ේ වථධ ද්, ර්ේථඅලු
වථධ ද් ෙවටව යඅ. කථඅථඅෙකථු ට පළධ මකථුළු
වථධ ද්, ො පට වථධ ද්, වනළුේ මධ
වථධ ද්, ිශය ථකථධ වථධ ද්, ථඳ මඬුලු - අපව මඬුලු වථධ ද් ෙවටව යඅ.
කථුමකථධ ව යඅනධ එවථධ නානා විෝ ෙව ෙවටව ධ ද් යතධ :- ථඛශා නානාත්වවයනධ
එවථධ නානාවිෝ ෙව ෙවටව යඅ. භ අෂු ු කථීප වද්වනකථධ එකථධ තවනධ ෙව ථතරානධතයකථධ ොපා
අඳිතඅ. ඔෙුනධ අතුවපනධ එකථධ නවමකථධ ‘වේ වතාපට වකථදඳු ෙව ෙවට ුවණ පධ දැ යඅ’ විාාපයඅ.
‘පෙගතවයකථඅනධ ර්ා දථධනා ම තධ ර්ඟකථධ වමනධ මට ෙවට ුවණ පධ ය’ යඅ ව ධ කථඅයයඅ.
අවනකථකථධ ‘මට එය ෙනපාජියකථධ වමනධ ෙවට ුවණ පධ ය’යඅ ද් අවනවකථකථධ ‘ථඅ අධ වථෙණ ප
ඇතඅ අතුපතිශනධ රැඳි පදිශනධ නවමුණ පු තුපකථධ වමනධ ෙවට ුවණ පධ ය’යඅ ද් කථඅයයඅ. එකථ ම
ථතරානධතය ඔෙුවනාෙුනධට තමනධවර්ධ පරශානානාත්වවයනධ නානාවිෝ ෙව ෙවටව යඅ. එ
පිශද්ධවද්නධ එකථ ම කථමගථධර්ානය ඔෙුවනාෙුනධ වර්ධ ථඛශා නානාත්වවයනධ නානාවිෝ ෙව
ෙවටව යඅ. වේ නඅමිතධත ථඛශාවයනධ උපදිය නධවනධ ය. එය ථඛශාෙ නඅමිතඅ වකථාටව ඇතධවතධ
ය. ථඛශාෙ ම පරභ ෙ වකථාට ඇතධවතධ ය. වමවථධ ථඛශා නානාත්වවයනධ නානාවිෝ ෙව
ෙවටව ධ යයඅ ද්ත යුතු.
වම අ ෙනා අ ආශධොථ අපමුණ පු වකථාටව ථඅත අවනවකථකථඅ. පරශධොථ අපමුණ පු වකථාට
ඇතඅ ථඅත අවනවකථකථඅ. නඅමිතධත අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ ථඅත අවනවකථකථඅ. වේ ෝමග තුන
නවතධත ුවර්ධ කථමගථධර්ානය අපගවණ පාපාාපයනධට වනා පවමිවණ පධ. ඇතධත ුවර්ධ ම
අපගවණ පාපාාපයට පවමිවණ පධ. කථීවයධ මව යඅ :“නිමිත්තං අස්සොසප්ස්සොසො - අනොරමම ්ම චිත්තස්ස
Non-commertial Distribution
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අජොන්තො ව ත්යො ධම්ම - භොවනො නූප්ලබ්භති
“නිමිත්තං අස්සොසප්ස්සොසො - අනොරමම ්ම

චිත්තස්ස

ජොන්තො ව ත්යො ධම්ම - භොවනො උප්ලබ්භති”1 යි.
අර්ග යට කථඅයන ද් මවයඅ.
වමවථධ නඅමිතඅ තධ වය ර්ී විථඅනධ ආාායය්ගයනධ කථපා එළඹව “මට වම දඳු
නඅමිතධතවයකථධ වපවනධ”ය යඅ කථඅය යුතු. ආාායය්ගයනධ විථඅනධ ද්, වේ නඅමිතධත යයඅ කථඅයා
ව වනා නඅමිතධතය”යඅ කථඅයා ව වනා කථඅයා “ඇෙවතධනඅ එ දනධවද්කථධ ෙනධවනධ ය”යඅ
කථඅයා ‘නවෙත නවෙත වමවන අ කථපෙ”යඅ කථඅය යුතු. නඅමිතධතය යඅ කථීවයධ නේ එයඅනධ ම
අෙථානයට පවමිවණ පනධවනධ ය. (“උපද්නුෙට ර්මධකථප ෙ නඅමිතධත දන ද්. එ දවවිනධ
යේ යේ කථවකථ විවශධමය උපද්ෙමි යඅ ථඛවකථ ායට පවමිවණ පධ”2 නඅමිතධත වනා වේ ය යඅ
කථීවයධ නේ එයඅනධ ම ආථා කථඩ ෙව පථු දවථීමට පවමිවණ පනධවනධ ය. (“වම වතකථධ කථධ
භ ාෙනාවය අ වයවද්නුෙ ට නඅමිතඅ පමවණ පකථධ පො වනා උපන. විවශධම ාභ යට අභ ෙය්
වෙමි යඅ විමාද්යට පවමිවණ පධ”2 වේ දී භ ාණ පකථයනධවර්ධ මතය යඅ. මෝය්ම භ ාණ පකථවය
“ඇෙවතධනඅ වේ නඅමිතධත යඅ. කථමට න පුන පුනා වමවන අ කථපෙ යඅ කථඅය යුතුය”යඅ කථඅයතඅ.
වම විට ඔ ු විථඅනධ නඅමිතධතවය අ ම ථඅත පඅ අටවිය යුතු. වම තවනධ පටනධ ඔ ුට
අනුදන්ෝන ෙශවයනධ ඵලුථන ෙශවයනධ මනථධකථාපය වරැ පඅයා ඨපන ෙශවයනධ භ ාෙනාෙ
ෙනධවනධය. කථීවයධ මව යඅ වපෞපාණිකථයනධ විථඅනධ :“නිමි්තත ඨප්ය චිත්තං - නොනො ොරං විභොවයං
ධී්රො අස්සොසප්ස්සෝසො - ස ං චිත්තං නිෙන්ධති”2 යි.
‘පරතඅභ ාර් නඅමිතධතවය අ ථඅත පඅ අටුෙමිනධ ආශධොථ-පරශධොථවය අ නානාකථාපය
විභ ාෙනා කථපමිනධ නුෙණ පවතධවතධ ථධෙකථීය චිතධතය අවඥපණ පාෙට පමුණ පුෙනධවනධ ය, යනු
එ අ අර්ග යඅ. වම වථධ ද් අර්ග දිය ය වකථඅ ය.
‘නුෙණ පවතඅ වය ර්ී ආශධොථ - පරශධොථ නානාපරකථාපවයනධ පරකථට කථපමිනධ ව ෙතධ
ඖොිශකථ ථනධථඅඳුෙමිනධ එ අ තධ පරතඅභ ාර් නඅමිතධවත අ ථඅත පඅ අටුෙමිනධ ථඅය ථඅත කථරමවයනධ
අවඥපණ පාෙට පමුණ පුෙනධවනධ ය.’

1

පි : ම: ආනාපාණ පථතඅකථර්ා 169 (දුපවම)

2

ථ: පකථාථඅනී ආනාපාණ ප: ෙ: 344
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වමවථධ පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ තධ තවනධ පටනධ ඔ ුවර්ධ නීෙපණ ප විමධකථේභ අත ෙනධවනධ
ය. කථධවධශ ථනධථඅවඳනධවනධ ය. ථඅ අයට එළඹ ථඅි නධවනධ ය. ථඅත උපාාප ථමාිවයනධ
ථමා අත ෙනධවනධ ය. එවිට ඔ ු විථඅනධ ඒ නඅමිතධත ෙණ පග ෙශවයනධ වමවන අ වනා කථට
යුතු ය. ෂණ ප ෙශවයනධ පරතය්වේෂා වනා කථට යුතු ය. ෂතරඅය මභ අමඅයකථධ ථකථධවිතඅ ද්පව
ර්වද වථධ ද්, වර්ාවියකථු වධ-යෙ ර්වද වථධ ද් ආොථාදිය  ථතධ අථපධපාය ර්පව වකථාට එම
ආොථාදිය  ථතධ ථපධපාය වථේමිනධ ථකථථා රැකථධකථ යුතු ය. එවථධ රැකථ නවෙත නවෙත
වමවන අ කථඅීකේ ෙශවයනධ ෙඩා ද්ශවිෝ අවඥපණ පා වකථෞශය්ය ථවපයඅය යුතු. වීයය්ග
ථමත්වය වයදිය ය යුතු. එවථධ උතධථා කථපතධ ම යට පඨවි කථථඅණ පවය අ කථීවථධ එම නඅමිතඅ
වකථාටව ාතුමධකථ-ප්ධාකථ ෝය්ාන උපදිය නධවනධ ය.
ාතුමධකථ-ප්ධාකථ ෝය්ාන උපද්ො ර්තධ වය ර්ී ථධකථධ්ණ ප, විෙට්ඨටන ෙශවයනධ
කථමට නධ ෙඩා පාිශශුද්ධියට පවමිණියවි වයධ නේ ඒ ෝය්ානය ම ප්ධා ෙශඅතාවයනධ
ෙශපරාපධත වකථාටව වර්නව නාම-පපප ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව විද්ශගනා ෙඩනධවනධ ය.
වකථවථධද් යතධ :- ව ධ ථමෙතඅනධ නවඟී ආශධොථ-පරශධොථයනධවර්ධ ථමුොය කථපජකථය
ා ථඅතය යඅ දැනව ර්නධවනධ ය. කථඹුපව ම ථුළ ර්නධෙන කථධ අ ථම ද්, පුපවවම තධථා ය
ද් නඅථා ොතය පෙතධනා වථධ කථය ා ථඅත නඅථා ආශධොථ-පරශධොථ පෙතධවනධය යඅ ද්ත
යුතු. ඉකථධය තඅ ආශධොථ-පරශධොථ ා කථය රිප්ය යඅ ද්, ථඅත ා තතධථේපරයුකථධත ෝමග අරිප්ය
යඅ ද් ෙය්ෙථධර්ා කථපනධවනධ ය. වේ වම අ ථඛවෂධපය යඅ. (විථධතප මතු තබට්ිවිසුද්ධි
නි්දගශ්යහි දනු.2 එවථධ නාම - පපප ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව ඒ නාමපපපයනධවර්ධ පරතය්ය
වථායනධවනධ ය. වථායා ඒ පරතය්ය දැනව තුනධ කථධ අ ඒ පඅළඅදඳ පවෙවතධවේ ථවකථය ර්පව
කථපනධවනධ යව. එවථධ ථවකථ ර්පව වකථාටව කථාප ථේමශගන ෙශවයනධ තඅකථුණ පු නඟා
උද්ය.දයානු පථථධනාෙට පෙගභ ාර්වය අ උපනධ ඔභ ාථාදිය  ද්ශ විද්ශගවන පකථධවධශයනධ ර්පව
වකථාටව උපකථධවධශවයනධ මිර්ණ පු පි ථේභ අො මාර්ගශානය මාර්ගය යඅ. ෙය්ෙථධර්ා වකථාටව
උද්ය වරැ පඅයා භ ඞ්ර්ානුපථධථනාෙට පවමිණ පව නඅපතුපව භ ඞ්ර්ානුපථධථනාවයනධ භ ය
ෙශවයනධ ෙවට ී ර්අය ථඅයලු ථඛථධකථාපවයනධ වකථවප අ නඅවෙගද්යට පවමිණ පව එයඅනධ
විපාර්යට පවමිණ පව වකථවථුනධ වකථවපනධ මිවද්නධවනධ පඅළඅවෙළඅනධ වථ ොනධ ආදිය 
ථතපමාර්ග-ඵලයනධට පවමිණ පව අ ගතධ ඵලවය අ ථඅටව එකථුනධවිථඅ පරතය්වේෂා ශානයනධවර්ධ
පයය්ගයනධත ර්ත ෙව ථවද්ධෙකථ ව කථවය අ අර්ර ද්ෂඅණ පාභ ග ෙනධවනධය.
වමවතකථඅනධ ග නො ආදිය  වකථාටව ඇතඅ ප්තිප්ස්සනො අෙථනධ වකථාටව ඇතඅ
ආනාපාණ පථතඅථමාි භ ාෙනා නඅමිවයධ ය.
ප්රථම ්තු්්

ව ගනොව යි.

වථථු ාතුමධකථතරඅකථවය අ වෙනධ වෙනධ ෙශවයනධ කථඅය යුතු කථමගථධර්ාන භ ාෙනා
කථරමවයකථධ නවතඅ. පරර්ම ාතුමධකථ ෙශවයනධ වදව ර්තධ ෝය්ාන ඇතඅය ට වෙද්නා-චිතධත-
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පටුන වෙත

ෝේමානුපථධථනා ෙශවයනධ එය වවදන දවවිනඅ. එ දවවිනධ ඔෙුනධ පඅළඅදඳ අනුපද්
ෙණ පගනාමාතරවයකථධ වම අ ද්කථධෙනු වව..
ද්ධවිතීය ාතුමධකථය.
1. “පීතඅපි ථඛවෙදිය  අථථධථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
පීතඅපි ථඛවෙදිය  පථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
2. ථු්පි ථඛවෙදිය  අථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
ථු්පි ථඛවෙදිය  පථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
3. චිතධතථඞ්්ාපපි ථඛවෙදිය  අථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
චිතධතථඞ්්ාපපි ථඛවෙදිය  පථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
4. පථධථේභ යඛ චිතධතථඞ්්ාපඛ අථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
පථධථේභ යඛ චිතධතථඞ්්ාපඛ පථධථථඅථධථාමීතඅ ථඅකථධ්තඅ
. පරීතඅය ද්නඅමිනධ - පරකථට කථවරැ ර්නඅමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ
අකථධවමනධවනධ ය. එ අ පරීතඅය පරකථට කථවරැ ර්වනීම ආරමම ෙශවයනධ ද්, අසම්මෝහ
ෙශවයනධ ද් යන වද් ආකථාපවයකථඅනධ ථඅද්ධෝ වේ. ආපේමණ ප ෙශවයනධ පරීතඅය පරකථට කථවරැ
ර්නධවනධ වමවථධ ය. යවමකථධ පරීතඅ ථ ර්ත ෝය්ාන ද්ධෙයට ව ෙතධ පරර්ම-ද්ධවිතීය
ෝය්ානයනධට ථමෙදී ද්, ව ධ ථමාපතධතඅ ෂණ පවය අ ෝය්ාන වබීවමනධ ආපේමණ ප
ෙශවයනධ පරීතඅය ද්නධවනධ - පරකථට කථවරැ ර්නධවනධ වේ. ආපේමණ පය පරීතඅ පි ථඛවිදිය ත
දවවිනඅ. (“යේ වථධ ථපග පවඥවයමණ ප කථපනධන ු විථඅනධ ඒ ථපගයා ෙථන තුඹථ ර්ටු කථධ අ
ථපග ද්කථධනා ද් ම නේ වේ ද්, ර්ෘ අත නේ වේ ද්, මනධතරාර්ද් දවයනධ ර්නධනට පඅළඅෙනධ
ෙනධවනධ ද්, එවථධ ම පරීතඅයට ආථනධන ෙ ආේදනය ද්තධ කථධ අ පරීතඅය ද් ද්නධනා ද් ම
නේ වේ. ථධෙෂණ ප ථාමානය් ෂණ ප ෙශවයනධ පරීතඅය ර්නධනට ථුෙ දවවිනඅ” යනු
ථනධන යඅ.2
අථේවම
ෙශවයනධ පරීතඅය ද්නධවනධ - පරකථට කථවරැ ර්නධවනධ වමවථධ ය:පරීතඅථ ර්ත ෝය්ාන ද්ධෙයයට ව ෙතධ පරර්ම ද්ධවිතීය ෝය්ානයනධට ථමෙවදැ එයඅනධ නවඟී
ෝය්ාන ථේපරයුකථධත පරීතඅය ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ ථේමශගනය වකථවවඥ ද්, එ විට විද්ශගනා
ෂණ පවය අ ෂණ ප පරතඅවේෝවයනධ අථේවම ෙශවයනධ පරීතඅය ද්නධවනධ - පරකථට කථවරැ
ර්නධවනධ වේ.
කථඅයන ද් මව යඅ:පි ථේභ අොවය අ “දීන්ඝං අස්සොසව්සන චිත්තස්ස එ ග්ගතං අවි ්්ඛප්ං ප්ජොන්තො සති
උප්ට්ිතො ්හොති. තොය සතියො ්තන ා් න සො ප්ීති ප්ටිසංවිතබතො ්හොති. දීන්ඝං
ප්ස්සොසව්සන
-්ප්රස්ස
අස්සොසප්ස්සොසව්සන
සබ්ෙ ොයප්ටිසං්වතබ
අස්සොසප්ස්සොසව්සන ප්ස්සමභයං ොයසඞ්ඛොරං අස්සොසප්ස්සොසව්සන චිත්තස්ස
එ ග්ගතං අවි ්්ඛප්ං ප්ජොන්තො සති උප්ට්ිතො ්හොති. තොය සතියො ්තන ා් න
386

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

සො ප්ීති ප්ටිසංවිතබතො ්හොති. ආවජ්ජනෝතො සො ප්ීති ප්ටිසංවිතබතො ්හොති. ජොන්තොඉ
ප්ස්ස්තොඉ ප්චන්්ව ්ඛ්තොඉ චිත්තං අධිට්ඨෝතොඉ සද්ධොය අධිමු්්්තොඉ විසුයං
ප්ග්ග භ්තොඉ සති උප්ට්ඨොප්ය්තොඉ චිත්තං සමොදහ්තොඉ ප්ඤ්්ාය ප්ජොන්තොඉ
අභිඤ්්ඤ්යය්ොං ප්සුඤ්්්ඤ්යය්ං ප්භොතබ්ෙං භෝවතබ්ෙං සචනි ොතබ්ෙං සචනි ්රෝතොඉ
සො ප්ීති ප්ටිසංවිතබතො ්හොති. එවං සො ප්ීති ප්ටිසංවිතබතො ්හොති”1 යඅ.
‘දී ග වකථාටව ආශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධ, පරශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධ, ආශධොථපරශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධස භ රථධෙ වකථාටව, ථ.දකථාය පි ථඛවෙදී ෙව, කථාය ථඛථධකථාප
ථඛථඅඳුෙමිනධ ආශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධ, පරශධොථ කථඅීකේ ෙශවයනධ, ආශධොථ-පරශධොථ කථඅීකේ
ෙශවයනධ චිවතධතකථාර්රතා ථඛ්ය්ාත අවිවෂපය ද්කථධනා ට ථඅ අය එළඹ ථඅි වයධ වෙයඅ.
ඒ ථඅ අවයනධ ඒ ශානවයනධ පරීතඅය පරකථට වකථාටව ද්නධවනධ වෙයඅ. ආෙජගනය කථපනධනා ට,
විද්ශගනාශානවයනධ තඅකථුණ පු ආවප පණ පය වකථාටව ද්නධනා ට, ද්කථධනා ට, පරතය්වේෂා
කථපනධනා ට පරීතඅවය අ විද්ශගනා චිතධතය පඅ අටුෙනධනා ට, ශරද්ධෝාවයනධ අද් නධනා ට,
වීයය්ගය ුෙනධනා ට, ථඅ අය එළෙනධනා ට, ථඅත එකථඟකථපනධනා ට, විද්ශගනා ශානවයනධ
මනාෙ ද්කථධනා ට අභ අවඥ ය-පිශවඥ ය-පරභ ාතෙය්-භ ාවිතෙය්-ථාෂාතධ කථපණිය, ථාෂාතධ
කථපනධනා ට ථඅ අය එළඹ ථඅි වයධ වෙයඅ. ඒ ථඅ අවයනධ ඒ ශානවයනධ ඒ පරීතඅය පරකථට
වකථාට ද්නධවනධ වෙයඅ. වමවථධ ඒ වය ර්ී පරීතඅය පරකථට වකථාටව ද්නධවනධ නේ වෙයඅ’ යනු
එ අ ථඛෂඅපධත අර්ග යඅ.
වේ කථරමවයනධ වථථධථ ද් අර්ග ෙශවයනධ ද්ත යුතු යඅ. විවශධම පමණ පකථධ මතු ද්කථධෙනු
වව..
2-3 පරර්ම-ද්ධවිතීය-තෘතීය ෝය්ානයනධවර්ධ ෙශවයනධ ථු්පි ථඛවෙදිය  දෙ ද්, ාතුවඥ
ෝය්ානයනධවර්ධ ෙශවයනධ චිතධත ථඛ්ාප පි ථඛවෙදිය  දෙ ද් ද්ත යුතු. වම අ චිතධතථඛ්ාප
නේ වෙද්නා ථධකථන්ෝය ා ථඛශාථධකථන්ෝයඅ. ප්ටිසමභිදා්යහි ෙනා අ ථු් පි ථඛවෙද් යන
පද්වය අ විද්ශගනා භ ූමි ද්කථධෙනු ථඳ ා “සුඛං ති ්ද්ව සුඛොනි ොයි ං ් සුඛං ්්තසි ං
්”2 යඅ ෙොවළධ යඅ.
4. “ප්ස්සමභයං චිත්තසඞ්ඛොරොං” ඖොිශකථ ඖොිශකථ චිතධත-ථඛථධකථාප
ථඛථඅඳුෙනධවනධ නඅපවද්ධෝ කථපනධවනධ යනු අර්ග යඅ. එ අ විථධතප යට ථඛථධකථාපවය අ කථී පිශදිය 
ද්ත යුතු.

1

පි : ම: ආනාපාණ පථතඅකථර්ා 185 (දුපවම)

2

පි . ම: ආනාපාණ පථතඅකථර්ා 186 (දුපවම)
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තෙද් වේ ාතුමධකථවය අ “ප්ීතිප්ටිසං්වතබ” යන පද්වය අ පරීතඅ ශීමගවයනධ වේද්නාෙ
කථඅයන ද්ධවද්ධ ය. “සුඛප්ටිසං්වතබ” යන පද්වය අ ථධෙපපපවයනධ ම වේද්නාෙ කථඅයන
ද්ධවද්ධ ය. වථථු චිතධතථඛ්ාප වද් පද්වය අ “සඤ්්ා ් ්වදනො ් ්්තසි ො එ්ත
ධමමො චිත්තප්ටිෙද්ධො චිත්තසඞ්ඛොරො” යඅ කථී ව යඅනධ ථඛශා ථේපරයුකථධත ෙ වේද්නාෙ
කථඅයන ද්ධවද්ධ ය. වමවථධ වේද්නානු පථධථනා ෙශවයනධ වේ ාතුමධකථය ෙොළ දවේ ද්ත
යුතු යඅ.
තෘතීය ්තු්් ය
1. චිත්තප්ටිසං්වතබ
”
2. අභිප්්ප්්මොදයං චිත්තං
”
3. සමොදහං චිත්තං
”
4. වි්මෝයං චිත්තං
”

අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති
අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති
අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති
අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති

සි
”
සි
”
සි
”
සි
”

්ඛති
්ඛති
්ඛති
්ඛති

. වම අ චිතධතපි ථඛවේදිය තාෙ ව ෙතධ ථඅත වමානෙට ද්නධනා දෙ ථතප
ෙවද්පපවේ ෝය්ාන ථඅතධ ෙශවයනධ ද්ත යුතු.
2. ථඅත අභ අපරවම ද් කථපමිනධ ව ෙතධ ෝය්ාන ථේපරයුකථධත චිතධතය තතධ ථේපරයුකථධත
පරීතඅ ථවේදාෝය්ාඞ්ර් ෙ ෝය්ාන පරීතඅවයනධ ථතුටු කථපමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනමි
යඅ අකථධවමනධවනධ ය. වම අ අභ අපරවම ද් කථඅීකම ථමාි ෙශවයනධ ද්, විද්ශගනා ෙශවයනධ ද්
යන වද් ආකථාපවයකථඅනධ වේ. පරීතඅථ ර්ත ෝය්ානද්ධෙයට ථමෙවද් ඒ ථමෙනධ ඇථඅධව අ
තතධ ථේපරයුකථධත පරීතඅවයනධ ථඅත ථතුටු කථපනධවනධ ෝය්ාන ෙශවයනධ ථඅත අභ අපරවම ද්
කථපනධවනධ වේ. පරීතඅථ ර්ත ෝය්ානද්ධෙයට ථමෙවද් එයඅනධ නවඟී ෝය්ාන ථේපරයුකථධත පරීතඅය
ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ ථේමශගනය කථපනධවනධ විද්ශගනා ෙශවයනධ චිතධතය අභ අපරවම ද්ය
කථපනධවනධ වේ. වමවථධ වද් ආකථාපවයනධ ථඅත අභ අපරවම ද්ය කථපමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ
කථපමියඅ අකථධවමනධවනධය යඅ කථී වථධ ය.
3. පරර්ම ෝය්ානාදිය  ෙශවයනධ ථඅත අපමුවණ ප අ ථම වකථාටව පඅ අටුෙමිනධ ආශධොථ
කථපනධවනමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය. වේ ථමාි ෙශවයනඅ. (යේ වථධ මඳකථුර් ීන පෂයට
- ඖෝතය් පෂයට වනා වර්ාථධ අෙනත උනධනත වනා ෙව ඉන්රඅයයනධවර්ධ ථමත්වයට
පවමිණීවමනධ විථම වනා වේ ද්, එවථධ ථම වකථාටව තදනධවනධ, ථමාි ුවර්ධ ව
උතධකථමගයට යාවමනධ අා දෙට පවමිණි ව යඅනධ මනා වකථාට ථඅි වයධ ද්, එවථධ අවඥපනා
ෙශවයනධ තදනධවනධ යන අර්ග යඅ” යනු ථනධනයඅ2 වනාව ාතධ පරර්ම ෝය්ානාදිය යට ථමෙවද්
එයඅනධ නවඟී ෝය්ාන ථේපරයුධ්ත චිතධතය ෂය ෙය්ය ෙශවයනධ දතධ ම විද්ශගනා
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ෂණ පවය අ අනඅතය්ාදිය  ෂණ ප පරතඅවේෝ ෙශවයනධ ථම ෂණිකථ චිතධතකථාර්රතාවෙකථධ උපදී
ද් ඒ ෙශවයනධ ථඅත අපමුවණ ප අ ථම වකථාටව පඅ අටුෙමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනමි
යඅ අකථධවමනධවනධ ය. වේ විද්ශගනා ෙශවයනඅ. (ෂණිකථ ථමාිය ද් අපමුවණ ප අ
නඅපනධතපවයනධ ඒකථාකථාපවයනධ පෙතධවනධ පරතඅපෂයනධ විථඅනධ අනභ අභ ූත දවවිනධ
අවඥපඅතයකථධ ු වමනධ ථඅතධ ු නඅශධා වකථාටව ථඅටුො” යනු ථනධනයඅ.2
4. පරර්ම ෝය්ානවයනධ නීෙපණ ප වකථවපනධ ථඅත මුද්මිනධ, ද්ධවිතීය ෝය්ානවයනධ
විතකථග-විාාප වකථවපනධ ථඅත මුද්මිනධ, තෘතීය ෝය්ානවයනධ පරීතඅය වකථවපනධ ථඅත මුද්මිනධ,
ාතුර්ග ෝය්ානවයනධ ථු්-ර්ශ් වකථවපනධ ථඅත මුද්මිනධ, ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ
අකථධවමනධවනධ ය. (වේ ථමාි ෙශවයනඅ2 වනාව ාතධ ඒ පරර්ම ෝය්ානයනධට ථමෙවද් එයඅනධ
නවඟී ෝය්ාන ථේපරයුකථධත චිතධතය ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ ථේමශගනය කථපයඅ. එවථධ
ථේමශගනය කථපන වය ර්ී විද්ශගනාෂණ පවය අ අනඅචාානුපථධථනාවයනධ නඅතය්
ථඛශාවයනධ ද්, ර්කථධ්ානුපථධථනාවයනධ ථු් ථඛශාවයනධ ද්, අනතධතානුපථධථනාවයනධ
ආතධම ථඛශාවයනධ ද්, නඅ.ය ොනුපථධථනාවයනධ නන්දිය වයනධ ද්, විපාර්ානුපථධථනාවයනධ
පාර්වයනධ ද්, නඅවප ෝානුපථධථනාවයනධ ථමුද්යවයනධ ද්, පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනාවයනධ
ආොනවයනධ ද් ථඅත මුද්මිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනධ ය. “වි්මෝයං චිත්තං
අස්සසිස්සොමි ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති” යඅ. එ ව යඅනධ ෙොවළධ ය. වමවථධ ව යඅනධ
චිතධතානුපථධථනා ෙශවයනධ වේ ාතුමධකථය ෙොපන ද්ධවද්ධ යයඅ ද්ත යුතු යඅ.
්තුථග ්තු්් ය
1. “අනිචන්ොනුප්ස්සී
”
2. “විරොගොනුප්ස්සී
”
3. “නි්රොධොනුප්ස්සී
”
4. “ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සී
”

අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති
අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති
අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති
අස්සසිස්සොමීති
ප්ස්සසිස්සොමීති

සි
සි
සි
සි
සි
සි
සි
සි

්ඛති
්ඛති
්ඛති
්ඛති
්ඛති
්ඛති
්ඛති
්ඛති

. අනඅතය්ය යඅ ද්කථධමිනධ ආශධොථ කථපනධවනමි, පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ
අකථධවමනධවනධ ය. වම අ ා අනිතය් ිමඉ අනිතය්තොව ිමඉ අනිතය්ය යි ැක ්ම ිමඉ
අනිතය්ය යි ද ්්න් ව්ර්ඥ දඉ යනු ද්ත යුතු. එ අ අනඅතය් නේ ප්ධාථධකථන්ෝ යඅ. කථුමකථධ
ව යඅනධ ද් උතධපාද්, ෙය්ය, අනය්ර්ාත්ව යන වමයඅනධ යුකථධත දවවිනඅ. (“එ අ
පරතය්යථමුතධපනධන ෝමගයනධවර්ධ ව ධතු පරතය්වයනධ උතධපතධතඅය - අ ුත්වා ථේභ ෙය ආතධමාභ ය උතධපාද් නම. උතධපනධන ෙ ඒ ෝමගයනධවර්ධ නඅවප ෝය විනාශය ෙය්ය නම.
ජපාවයනධ අනය්ර්ාභ ාෙය අනය්ර්ාත්ව නමි. යේ වථධ උතධපාොෙථධර්ාවයනධ භ අනධන ෙ
භ ඞ්ර්ාෙථධර්ාවය අ ෙථධතුවභ ධද්ය නවද්ධද්, එවථධ ම ථධිතඅ ථඛ්ය්ාත ෙ
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භ ඞ්ර්ාභ අමු්ාෙථධර්ාවය අ ර් ෙථධතු වභ ධද්ය නවතඅ. එ අ ජපා ෙය්ෙ ාපය වෙයඅ ද්නධවනධ” යනු
ථනධනයඅ.2 අනිතය්තො නේ ඒ ප්ධාථධකථන්ෝයනධ වර්ධ ම උතධපාද් ෙය්ය අනය්ර්ාත්වය යඅ.
(“යේ ෂණ පයනධ තුනධ වද්වනකථුනධවර්ධ ථද්ධභ ාෙවයනධ ථධකථන්ෝයනධ වකථවප අ අනඅතය්
ථඛශාෙ වේ ද් ඒ ෂණ පතරය අනඅතය් නේ වේ” යනු ථනධනයඅ.2 ඉපඅදැ නවතඅවීම, උපනධ
වද්ධ ඒ උපනධ ආකථාපවයනධ වනා තඅබී ෂණ ප භ ඞ්ර්වයනධ ය ඳී යාම අනඅතය්තාෙ යව යඅ වථධ
යඅ. අනඅතය්ය යඅ දැකථධම නේ ඒ ෂණ පභ ඞ්ර් ථඛ්ය්ාත අනඅතය්තාෙවර්ධ ෙශවයනධ පපපාදිය 
ෝමගයනධ වකථවප අ අනඅතය්ය යඅ දවීම යඅ. අනඅතය්ය යඅ ද්කථධවනධ නේ එවථධ දන
වය ර්ාොප යඅ. වමවථධ අනඅතය්ය යඅ ද්කථධමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනධ
“අනිචන්ොනුප්ස්සී අස්සසිස්සොමි ප්ස්සසිස්සොමිති සි ්ඛති” යඅ වේ.
2. විපාර්ය ද්කථධමිනධ ආශධොථ කථපනධවනමි, පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ අකථධවමනධවනධ
ය. වම අ ා ෂය විපාර්ය, අතය්නධත විපාර්ය යඅ විපාර් ද්ධවිවිෝ ය. ෂය විපාර් නේ
ථඛථධකථාපයනධවර්ධ ෂණ ප භ ඞ්ර්ය. අතය්නධත විපාර් නේ නඅෙගාණ ප ය. විපාර්ානුපථධථනා
නේ ඒ ෂය විපාර්, අතය්නධත විපාර් ෙශවයනධ පවෙවතඅ විද්ශගනාෙ ා මාර්ගය යඅ. ඒ වද්
ෙවද්පපවේ අනුපථධථනාවයනධ යුකථධත ෙව ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනධ “විරොගොනුප්ස්සී්ප්-සි ්ඛති” යඅ වේ. (ෂය විපාර්ානුපථධථනා ෙශවයනධ විද්ශගනාෙවර්ධ ද් අතය්නධත
විපාර්ානුපථධථනා ෙශවයනධ මාර්ගයාවර්ධ ද් පරෙෘතධතඅය වයදිය ය යුතු” යනු ථනධනයඅ.2
3. නඅවප ෝය ද්කථධමිනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ අකථධවමනධවනධ ය. වම අ
අර්ග විපාර්ානුපථධථනාවය අ වමනඅ. (ෂය නඅවප ෝ, අතය්නධත නඅවප ෝය යඅ නඅවප ෝ
ද්ධවිවිෝ ය. ෂය නඅවප ෝ නේ ථඛථධකථාපයනධවර්ධ ෂණ ප භ ඞ්ර්ය. අතය්නධත නඅවප ෝ නේ
නඅෙගාණ පය. ෂය නඅවප ෝවයනධ විද්ශගනාෙ ද් අතය්නධත නඅවප ෝවයනධ මාර්ග ද් කථීය.
4. පි නඅථධථර්ධර්ය ද්කථධමිනධ ආශධොථ කථපනධවනමි පරශධොථ කථපනධවනමි යඅ
අකථධවමනධවනධ ය. පි නඅථධථර්ධර් ෙනා අ පිශචාාර් පි නඅථධථර්ධර්, පකථධ්න්ද්න
පි නඅථධථර්ධර්ය යඅ වද් ෙවද්පපවේ වේ. ඒ වද් ෙවද්පපවේ පි නඅථධථර්ධර් අනු ෙව දවීම
පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනාය. පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනා යනු විද්ශගනාෙට ා මාර්ගයට නේ
දෙ ද්ත යුතු. එ අ විදශගනොව ද ප්සුචන්ොග ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සනො හො ප් ්ඛන්දන
ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සනො ්ව්.
ඒ වමවථධ ය :- තද්ඞ්ර් පර ාණ ප ෙශවයනධ ථධකථන්ෝා අථඛථධකථාපයනධ ථමර් වකථවථධ
ර්පව කථපන විට විද්ශගනාෙ පිශචාාර් පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනා වේ. (අනඅතය්ානුද්ශගනා
වතාවම තද්ඞ්ර් පර ාණ ප ෙශවයනධ නඅතය් ථඛශාෙ ර්පව කථපනධනී නඅතය් ර්ර ණ ප ෙශවයනධ
පරෙෘතධත කථධවධශයනධ ා තනධමකථ අභ අථඛථධකථාපයනු ර් තර් ය මකථ ෙ අනාර්තවය අ
උපද්නා විපාකථ ථධකථන්ෝයනධ ද් ර්පව වකථවවඥ. ර්ශ් ථඛශාදිය ය ද් එවථධ ම ර්පව වකථවවඥ යනු
ථනධනයඅ.2 ථඛථධකථාපයනධවර් අනඅතය්ාදිය  වද් ම දැකථධවමනධ එ දඳු වද් ම නවතඅ නඅෙගාණ පවය අ
නඅේන භ ාෙවයනධ පවනව ෙදිය න විට විද්ශගනාෙ පකථධ්න්ද්න පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනා වේ.
මොගගය ද ප්සුචන්ොගප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සනො හො ප් ්ඛන්දන ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සනො ්ව්.
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ඒ වමවථධ ය :- ථමුචවේද් පර ාණ ප ෙශවයනධ ථධකථන්ෝාභ අථඛථධකථාපයනධ ථමර්
වකථවථධ ර්පව කථපන විට මාර්ගය පිශචාාර් පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනා වේ. (“මාර්ගවයනධ
කථධවධශයනධ පිශතය්ාර් කථපන කථධ අ විපාකථ ෝමගතාපාද්නවයනධ අභ අථඛථධකථාපවය ද්,
අනුතධපතධතඅයට අ ග දවවිනධ තනධමකථ ෙ විපාකථ ථධකථන්ෝවය ද් පිශතය්කථධත නේ වෙතධ”
යනු ථනධන යඅ.2 අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ නඅෙගාණ පවය අ පවනව ෙදිය න විට මාර්ගය පකථධ්න්ද්න
පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනා වේ. විද්ශගනා මාර්ග ථඛ්ය්ාත වේ පි නඅථධථර්ධර්ය අනුපථධථනා
ෙනධවනධ පෙග-පෙග ශානයට අනු ෙව දන දවවිනඅ. (මාර්ගශානය ද්, වර්ාතරභ ුශානයට පථු
ෙව නඅෙගාණ ප ද්ශගනය කථපන ව යඅනධ අනුපථධථනා නේ ර්වනධ” යනු ථනධන යඅ.2
පි නඅථධථර්ධර් නේ වරැ පීම යඅ. ර්පව කථඅීකම ෙශවයනධ ම වරැපීම ය, පවනව අපමුණ පු
ෙශවයනධ අධා ර්වනීවමනධ වරැ පීම යයඅ ඒ වරැ පීම වද් ෙවද්පපවේ දෙ කථී නඅයා ද්ත
යුතු. වමයඅනධ විද්ශගනා ශාන ා මාර්ග ශාන ර්වවනධ.2 ඒ වද්ෙවද්පපවේ වරැ පීවමනධ යුකථධත
ෙව ආශධොථ-පරශධොථ කථපමි යඅ අකථධවමනධවනධ “ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සි අස්සසිස්සොමි
ප්ස්සසිස්සොමීති සි ්ඛති” යඅ කථීවයධ වේ.
වේ ථතප ෙන ාතුමධකථය ශුද්ධෝ විද්ශගනා ෙශවයනධ ද් - මුධ ාතුමධකථ තුන ථමර්විද්ශගනා ෙශවයනධ ද් ෙොළ දවේ ද්ත යුතු.
ාතුමධකථ ෙශවයනධ වම ඩශ ෙථධතුකථ ආනාපාණ පථතඅ
භ ාෙනා නය නඅමිවයධ යඅ.

ආනොප්ො සති භොවනොනිසංසය
වමවථධ වම ඩශ ෙථධතු ෙශවනයධ ද්, ශානධතභ ාොදිය  ෙශවයනධ ද් වේ
ආනාපාණ පථතඅය ම තධ ඵල වේ. ම ානඅථඛථ වේ. “අයමප්ි ්ඛො භි ්ඛ්ව ආනොප්ො සති
සමොධි භොවි්තො ෙහුලී ්තො සන්්තො ්්ව ප්ණි්තො ්”1 යනාදීනධ ඒ ශානධතභ ාොදිය ය
යට කථඅයන ද්ධවද්ධ ය.
විතකථග ථඅඳැ ීම ද් වම අ එකථධ ම ානඅථඛථවයකථඅ. වේ ෙනා අ යට දැකථධෙුණ පු වථධ
ශානධත පරණීත අවථධානකථ ථු්වි ාප දවවිනධ ථමාියට අනධතපායකථප ෙ විතකථගයනධවර්ධ
ෙශවයනධ ථඅත ඔද-වමාද දිය වීම නෙතධො ආනාපාණ පාපේමණ පයට ම අභ අමු් කථපන
දවවිනඅ. “ආනොප්ො සති භෝවතබ්්ෙො විත ් ූප්චනඡදාය” යනු එව යඅනධ ෙොවළධ යඅ.
(විතකථග ථඅඳැීම ථඳ ා ආනාපාණ පථතඅ ෙවි ය යුතු යනු එ අ අර්ග යඅ.2
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මාර්ග-ඵල පඅීකමට මුධ ෙන දෙ ද් එකථධ ම ානඅථඛථවයකථඅ. “ආනොප්ො සති
භි ්ඛ්ව භොවිතො ෙහුලී තො ්ත්තෝරො සතිප්ට්ඨෝන ප්සුප්ූ්රති. ්ත්තෝරො
සතිප්ට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලී තො සත්ත්ෙොජ්ෙං්ග ප්සුප්ූ්රන්ති සත්ත්ෙොජ්ෙංගො
භොවිතො ෙහුලී තො විජ්ජොවිමුත්ති ප්සුප්ූ්රන්ති”1 ආනාපාණ පථතඅ ෙඩන ද්ධවද්ධ ථඅේ
ථීෙටනධ ද්, ථඅේ ථීෙටනධ ෙඩන ද්ධවද්ධ ථතධතවදාජ්ඣඛර් ද්, ථතධතවදාජ්ඣඛර් ෙඩන
ද්ධවද්ධ මාර්ග ඵල ද් පුපනධවනධ ය’යඅ ෙොළ දවවිනඅ.
ාිශමකථ ආශධොථ-පරශධොථ දැනව ර්වනධම ද් එකථධ ම ානඅථඛථවයකථඅ. “එවං භොවිතොය
්ඛො රොහුල ආනොප්ො සතියො එවං ෙහුලී තොය ්යප්ි ්ත ්සුම ො අස්සොසප්ස්සොසො
්තප්ි විතබතො‘ව නිරැජෙන්ති ්නො අවිතබතො”2 ‘පා ුය, ආනාපාණ පථතඅය වමවථධ භ ාවිත
ද ුීකථෘත කථළ කථධ අ ාිශමකථ ආශධොථ-පරශධොථ පො දැනී මව නඅපවද්ධෝ වේ. වනා දැනී
නඅපවද්ධෝ වනා වෙයඅ’ යනු ෙොළ දවවිනඅ. (ාිශමකථ නේ අෙශානය වකථළෙප ය.2
ආශධොථ-පරශධොථ පඅළඅදඳ නඅපවද්ධෝවීේ ෙශවයනධ ාිශමකථ තුවනකථඅ. භව්සුම ඉ
ෙොන්සුම ඉ ්ුති්සුම ය යඅ භ ෙ අතුවපනධ කථාම භ ෙවය අ ආශධොථ-පරශධොථ ඇතඅ
පපපාපපප භ ෙවය අ නවතඅ. එ දවවිනධ කථාම භ ෙවය අ ආශධොථ-පරශධොථ ඇතඅ.
පපපාපපපභ ාෙවය අ නවතඅ. එ දවවිනධ කථාම භ ෙවය අ ආශධොථ-පරශධොථ භව්සුම ය.
ෝය්ාන අතුවපනධ පරර්ම ද්ධවිතීය තෘතීය ෝය්ානයනධ අ ආශධොථ-පරශධොථ ඇතඅ. ාතුර්ග
ෝය්ානවය අ නවතඅ. එදවවිනධ පරර්ම ෝය්ානතරයවය අ ආශධොථ-පරශධොථ ෝය්ාන ්සුම ය.
ාුතඅ චිතධතයට වපපාතු ෙව වථාවළාථධ ෙන චිතධතය ථමර් උපනධ යේ ආශධොථ-පරශධොථ
වකථවනකථධ ඒ ාුතඅ චිතධතය ථමර් නඅපවද්ධෝ වෙද්ධ ද් ඒ ආශධොථ-පරශධොථ ්ුති්සුම ය.
වම අ ාිශමකථ යනධවනනධ දැකථධෙවයධ වේ ාුතඅ ාිශමකථ දෙ ද්ත යුතු. (“ප තධනට ෙනා අ
ථඅතධ ු ශානධත ෙ ෙවවටන දවවිනධ ආශධොථ පරශධොථවය ාුතඅ චිතධතවයනධ වපපටෙව මව
නඅපවද්ධෝ වෙතධ” යනු ථනධන යඅ.2 වේ ාුතඅ ාිශමකථ ආශධොථ-පරශධොථ වේ කථමට වන අ
මනාෙ වයර්ණ පු වය ර්ී ට පරකථට ෙව ම දැවනයඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ :- ාුතඅ චිතධතයට වපපාතු වථාවළාථධ ෙන ථඅත උපදිය න විට ඒ
උතධපාද්ය ආෙජගනය කථපතධම උතධපාද්ය පරකථට වෙයඅ. ථධිතඅය ආෙජගනය කථපතධ ම ථධිතඅය
පරකථට වෙයඅ. භ ඞ්ර්ය ආෙජගනය කථපතධ ම භ ඞ්ර්ය පරකථට වෙයඅ.
වථථු කථමට නධ ෙඩා ප තධ ෙන භ අෂනධවර්ධ දිය වි පෙතධනා කථාය පිශචිනධන ද්
විය වකථඅ ය. අපිශචිනධන ද් විය වකථඅ ය. වේ වශ ඩම ෙථධතුකථ ආනාපාණ පථතඅය ෙඩා
ප තධ ෙන භ අෂනධවර්ධ දිය වි පෙතධනා කථාය පිශචිනධන ම ය. වේ ෙනා අ මවර්ධ ආයු
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පටුන වෙත

ථඛථධකථාප වමවතකථධ කථධ පෙතධවනධ ය. මිනධ මතු වනා පෙතධවනධ ය’යඅ දැනව ථධෙකථීය
ෝමගතා ෙශවයනධ ම ථඅපවපව පඅළඅදැර්ුේ ථඅෙුපව වඳුේ වපපවීේ ආදිය  ථඅයලු කථෘතය් වකථාට
නඅමො ඇථධ පඅයානධවනධ ය. ් ො ප්ව් වෙව ප විථ තඅථධථ වතපණ පුවෙ ද්, මහ රඳ
වෙව ප විථ මහොතිස්ස වතපණ පුවෙ ද්, ්දව්ප්ුත් පට ප්ි ්ඩප්ොති වතපණ පුවෙ ද්,
සිතුල්ප්ව් වෙව ප විථ ්ද ්සෝහොයුරැ වතප ු ද් එවථධ වකථාවළ වෙතඅ. අෙථානවය අ
කථර්ා පරෙෘතධතඅය වමවථධ ය.
ථඅතුධපේ වෙව ප විථ වද් දප වතපවනධ අතුවපනධ එකථධ නවමකථධ පුපපථවළාථධෙකථ
පාවමාකථධ වද්ථා භ අෂු ථඛ යා පඅිශෙපා තමා ෙවඩ ෙථන වෙව පට එළවඹව ථකථධමනධ
මලුවේ ථඅටව ථඳ ප න දා ථධෙකථීය ආයුශථඛථධකථාපය ද් දනධවනධ (“වපප අඩ මථ
ථෙථධ වේව අ ාතධපථඅනධ මන ද් ෂීප ෝාපා දඳු ෙ ර්ර්න තය ද්, ිශදී පට දඳු
ෙවඅ තා ඇතඅ භ ූමි භ ාර්ය ද් දැකථව වම කථ ද්, පරවද්ධශය ද්, පමය් ය, මාවර්ධ අද් ථ
ෙවනධන. වකථවතකථධ කථධ වේ ර්ශ්භ ාපය ඉථඅඅය යුතු වද් යඅ තමනධ ආයුථඛථධකථාපය ථකථා
යන අභ අපරාය යඅ” යනු ථනධන යඅ.2 “ඔද වකථදඳු ඉිශයේවෙකථඅනධ පඅිශනඅවෙනා භ අෂනධ ර්ටු ු
දැයඅ” භ අෂනධ විාාවළධ ය. “අපඅ අථුනධ අ අඳැ වර්නව පඅිශනඅවෙනා භ අෂනධ ර්ටුේ ”යඅ
වකථවනකථධ කථී . “අපඅ අ ථ පඟ දවඳැ පඅිශනඅවෙනා භ අෂනධ ර්ටුේ ” යඅ වකථවනකථධ කථී .
“එවථධ ද් එවථධ නේ මම ඔදට ථකථධමනධ කථපමිනධ පඅිශනඅවෙනා භ අෂුෙකථධ ද්කථධෙමි. දවලුෙ
මවනෙව”යඅ කථඅයා ථකථධමන ථපථ ඉපකථධ ඇඳැ “මම වේ වකථළෙිශනධ අවනකථධ වකථළෙපට
වර්ාථධ එයඅනධ වීක එනධවනේ වේ ඉපට පවමිණ පව පඅිශනඅවෙනධනමි”යඅ කථඅයා ථකථධමනට
දවථව අවනකථධ වකථළෙපට වර්ාථධ වීක එනධවනධ ්රී පතුඅනධ ඉප ඇකථධම ර්තධවතධ ම
පඅිශනඅවිවයධ ය.
“තස්මො හ්ව අප්්ප්මත්්තො - අනුයුඤ්්්ජථ ප් ්ි්තො
එවං අ්න ොනිසංසං - ආනොප්ො සතිං සදා.”
වමවථධ ව යඅනධ නුෙණ පවතධවතධ අවනධකථානඅථඛථ ඇතඅ වේ ආනාපාණ පථතඅවය අ
ථතධතවයනධ ඒකථානධතවයනධ වයවද්නධවනධ ය.
ආනොප්ො සති භොවනෝයහි විස්තර

ථොමුඛස යි.

උප්සමොනුස්සතිය
ආනාපාණ පථතඅයට අනතුපව ෙව උපථමානුථධථතඅය ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. එය ෙඩනු
කථවමතඅ වය ර්ී විථඅනධ විවේකථ ර්ත ෙව වනාවයකථධ අපමුණ පු ෙඅනධ ථඅත ඉෙතධ වකථාටව
“යොවතො භි ්ඛ්ව ධමමො සඞ්ඛතො වො අසඞ්ඛතො වො විරෝගො ්තසං ධමමොනං
අග්ගම ්ඛොයති යතබදං මදනිමමද්නො ප්ිප්ොසවින්යො ආලයසමුග්ඝෝතො වට්ටුප්චන්ඡ්දා
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ත ්හ ්ඛ්යො විරෝගො නි්රෝධො නිබ්ෙො ං”1 ම වණ පනඅ ථඞ්්ත ෙ ව අථඛ්ත ෙ
ව යේතාකථධ ෝමග ඇද්ධද් ඒ ෝමග අතුවපනධ විරොගය අර්රය යඅ කථඅයනු වව.. ඒ ෙනා අ
මද්නඅේමද්නය, පඅපාථ විනයය, ආයථමුර්ධ ාත, ෙට්ඨටුපවචඡද්ය, තණ පධ ාකථධ්යය,
විපාර්ය, නඅවපාෝය, නඅෙගාණ පයයඅ ෙොළ පිශදිය  ථඅයලු ර්කථධ නඅොන නඅෙගාණ පවය අ ර්ුණ ප ථඅ අ
කථළ යුතුය. එ අ :
සඞ්ඛත නේ ව ධතුවයනධ පරතය්යවයනධ නඅපනධවනධ ය.
අසඞ්ඛත නේ ව ධතුවයනධ පරතය්වයනධ වනා නඅපනධවනධ ය.
ධමග නේ ථධෙභ ාෙ ෝමග ය, (ප්ධ්තධතඅෝේමා යනාදිය වය අ අථභ ාෙය ද් ෝමග නේ
ෙන දවවිනධ එයඅනධ නඅෙෘතධතනය කථපනධවනධ “ෝේමාතඅ ථභ ාො”යඅ කථී ු යනු ථනධන යඅ”2
විරොග නේ පාර්ාභ ාෙය යඅ. නඅෙගාණ පය යඅ. නඅෙගාණ පය පාර්ාභ ාෙ මාතර ම වනා වේ.
මද්නඅේමද්නාදිය ය ද් ෙනධවනධය යඅ ද්කථධෙනධනට මද්නඅේමද්න යනාදිය ය ෙොවළධ ය.
මදනිමමදනය = නඅෙගාණ පයට පවමිණීවමනධ ථඅයලු මාන මද් පුපවම මද් ජාතඅමොදිය ය
නඅේමද්න වේ - විනාශ වේ. එ දවවිනධ නඅෙගාණ පය මද්නඅේමද්න ය.
ප්ිප්ොසවිනය = නඅෙගාණ පයට පවමිණීවමනධ ථඅයලු කථාමපඅපාථා - කථාමතෘමධණ පා,
විනයයට - අථධතයට ය යඅ. එ දවවිනධ නඅෙගාණ පය පඅපාථවිනය.
ආලයසමුග්ඝොතය = නඅෙගාණ පයට පවමිණීවමනධ ප්ධාකථාම
ථමුර්ධ ාතයට - විනාශයට ය යඅ. එ දවවිනධ නඅෙගාණ පය ආයථමුර්ධ ාතය.

ර්ුණ පාය

වට්ටුප්චන්ේදය = නඅෙගාණ පයට පවමිණීවමනධ නතරභ ූමකථ ෙෘතධත වේද්ය - ථඅඳීමට
යයඅ. එ දවවිනධ නඅෙගාණ පය ෙට්ඨටුපචවේද්ය.
ත ්හ ්ඛයඉ විරොගයඉ නි්රොධය = නඅෙගාණ පයට පවමිණීවමනධ ථඅයලු තෘමධණ පා
ෂයට යයඅ. වනාඇීමට යයඅ. නඅපවද්ධෝ වෙයඅ. එ දවවිනධ නඅෙගාණ පය තණ පධ කථධ්ය, විපාර්ය,
නඅවපාෝයඅ.
නිවගො ය = තාමධණ පාෙ ෙනා අ ථත වයානඅ - පථධ ර්තඅ - ථපධත විශානථධිතඅ නෙ ථතධත්වාොථ යන ේ මතු - මතු භ ෙ පඅණිථ දඳනා වයඅනධ - නඅෙන ව යඅනධ ොණ පය
යඅ කථඅයනු වව.. ඒ ොණ පවයනධ නඅකථධමුවණ පධ - වනා ඇළුවණ පධ නඅෙගාණ ප ය.
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වමවථධ මද්නඅේමද්නධතාදිය  ර්ුණ ප ෙශවයනධ නඅෙගාණ ප ථඛ්ය්ාත උපථමය ථඅ අ කථළ
යුතු.
තෙද් භ ාර්ෙතධ දුර් ු විථඅනධ “අසංඛතං ් ්වො භි ්ඛ්ව ්දසිස්සොමි - සචන්ං ්
- ප්ොරං ් - සුුපද්දසං ් - අජරං ් - ධුවං ් - නිප්්ප්ප්ඤ්්්ං ් - අෙය්ොප්ජ්ෙං ් විසුද්ධිං ් - දීන්ප්ං ් - තොනං් ්වො භි ්ඛ්ව ්දසිස්සොමි” යනාදීනධ ෙොළ උපථම ර්ුණ ප
ෙශවයනධ ද් ථඅ අ කථළ යුතු. එ අ පරතය්වයනධ වනා නඅපනධ දවවිනධ අසංඛතය. ථවදප දවවිනධ
සචන්ය. (“නඅෙනධ වතවේ කථඅථඅ පයය්ගායකථඅනු ර් අථතධ වනාෙන දවවිනධ එකථානධතවයනධ
ථතධ ව යඅනධ ම අවිපීකර්ගවයනධ ථතය් නේ” එ ව යඅනධ කථී :- “එ ං හි සචන්ං න
ුපතියමත්ි” යනු ථනධන යඅ2 ථථප පපවතප දවවිනධ පාප ය. පපම ර්ේභ ීප දවවිනධ ද්, ඉතා
ථඅයුේ ශානධත ථධෙභ ාෙ ඇතඅ දවවිනධ ද් නුමු ු කථළ නුෙණ ප නවතඅයනධ විථඅනධ ද්කථධනට ර්මධකථප
ය. ජපා නවතඅ දවවිනධ අජර ය. ජපාදීනධ වනා නථධනා ව යඅනධ ථධිප ව යඅනධ ධුව ය.
තෘමධණ පා පරප්ධා ප අත දවවිනධ නිප්්ප්ප්ඤ්්් ය. මපණ ප නවතඅ දවවිනධ අමත ය. අශඅෙ දෙ
කථපන වකථවථධ නවතඅ දවවිනධ සිව ය. කථාමාදීනධ උපරෙ නවතඅ දවවිනධ ්ඛ්ම ය. ආශධායය්ග
දවවිනධ ද් අභ ූතපෙග දවවිනධ ද් අබ්භූත ය. ඊතඅ ථඛ්ය්ාත අනවඥර් නවතඅ දවවිනධ අනිති
ය. ර්කථධ නවතඅ දවවිනධ අවය්ොප්ජ්ෙ ය. අතය්නධතවයනධ පඅිශථඅර් දවවිනධ විසුද්ධි ය. කථාමාදිය 
ාතුවප වයනධ වනා මඩන ද් දවවිනධ දීන්ප් ය ථථප ර්කථඅනධ පකථධනා දවවිනධ තොන ය.
වමවථධ උපථමය ථඅ අ කථපතධ ම ඒ වය ර්අ ුවර්ධ ථඅත ඒ වේව අ පාර්-ද්ධවේම
වම ාදිය වයනධ පිශපීි ත වනා වේ. උපථමය අපදයා ම ථඅත ථෘජු වේ. එවිට
දුද්ධෝානුථධමෘතඅ ආදිය වය අ කථී පිශදිය  නඅෙපණ ප විමධකථේභ න වේ. ෝය්ානාඞ්ර් උපදී. උපථම
ර්ුණ ප ර්වඹුපව දවවිනධ ද්, නානාවිෝ ර්ුණ ප ථඅ අ කථඅීකවම අ අද් ථධ ඇතඅ දවවිනධ ද් අවඥපණ පා
පරාපධත වනා ෙව ෝය්ානය උපාාප පරාපධත ම වේ. උපථම ර්ුණ ප ථඅ අ කථපන දවවිනධ වමයට
උපථමානුථධථතඅය යඅ කථඅයනු වව.. යට දැකථධෙුණ පු මඩනුථධමෘතඅ වමනධ වම ද් ථමෘද්ධෝ
ෙනධවනධ ආයය්ගශරාෙකථයනධට ම ය. එවථධ ෙුෙ ද් උපථමය ර්පව වකථාටව ර්තධ පු ුර්නධ විථඅනධ
ද් වමවන අ කථටයුතු. ශරවත ෙශවයනු ර් උපථමවය අ ථඅත ප ද්න දවවිනඅ.
වේ උපථමානුථධථතඅය ෙඩනා වය ර්ී ථුෙ වථධ ථවතවපනධවනධ ය. ථුෙ වථධ
පඅය වද්නධවනධ ය. ථනධථුනධ ඉඳුපනධ ඇතඅ ෙනධවනධ ය. ථනධථුනධ ථඅතධ ඇතඅ ෙනධවනධ ය. අිශ
ඔතපධ වද්කථඅනධ යුකථධත ෙනධවනධ ය. පථාද් උපද්ෙනධවනධ ය. පරණීත අද් ථධ ඇතඅ ෙනධවනධ
ය. ථදරේථපවනධ ට ර්පව ථේභ ාෙනීය ෙනධවනධ ය. මතුවය අ ාතුථධථතය්ාෙවද ෝය නනඅ
නේ ථධෙර්ගපපායන ෙනධවනධ ය.
“තස්මො භ්ව අප්්ප්මත්්තො
භොව්යථ වි් ්ඛ් ො
එවං අ්න ොනිසංසං
අසු්ය උප්ස්ම සතිං.”
Non-commertial Distribution
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වමවථධ ව යඅනධ නුෙණ පවතඅ වය ර්ී එකථානධතවයනධ අපරමාද් ෙව වනාවයකථධ
ආනඅථඛථ ඇතඅ වේ උතුේ උපථමානුථධථතඅය ෙඩනධවනධයඅ.
උප්සමොනුස්සති භොවනෝයහි විස්තර

ථො මුඛය යි.

හුදීන් ජන ප්හන් ප්ිණිස
විශුද්ධිමොගග්යහි
සමොධිභොවනොධි ොරයට ඇතු ත් අනුස්සති මමට්ඨොන
නිර්ඥ්ද්ශ නම අටවන ප්සුචන්ේදය නිමි.
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නවවන ප්රිච්කේද්ය
සතර බ්රහ්ම විහරණය
නමතරී භොවනොව
ද්ථ අනුථධථතඅයට අනතුපව ෙව ද්කථධෙන ද් නමතරීඉ රැ ොඉ මුතබතොඉ උ්ප්්ක්ෂො
යන ථතප දර ධම වි පණ ප අතුවපනධ නමතරී දර ධම වි පණ ප ෙඩනු කථවමවතඅ ආදිය කථේමිකථ
වය ර්ී ු විථඅනධ කථුඩා ම තධ පළඅවද ෝවයනධ ර්පව ෙව කථමගථධර්ානය වර්නව භ කථධත කථෘතය්ය
නඅමො භ කථධත මුවඥඡාෙ ද් ථනධථඅඳුො වර්නව විවේකථ ථධර්ානවයකථ පනෙන ද් ආථනවය අ
ථුෙවථධ අඳැ පළමුවකථාට ද්ධවේමවය අ ආදීනෙ ද් ෂානධතඅවය අ ආනඅථඛථ ද් ථඅ අකථළ යුතු.
කථුමකථධ ව යඅනධ ද් වේ භ ාෙනාවයනධ කථළ යුතධවතධ ද්ධවේමය ර්පව කථඅීකම ය. ෂානධතඅය වදව
ර්වනීම ය. ආදීනෙ නුර්ටු කථඅථඅෙකථධ ර්පවකථපනධනට ව ආනඅථඛථ නුර්ටු කථඅථඅෙකථධ වදව
ර්නධනට දවිශ ය. එ දවවිනධ “ුපට්්ඨො ්ඛො ආවු්සො ්දා්සන අභිභු්තො ප්සුයොතබනත
චිත්්තො ප්ො මප්ි හන්ති”1 යනාදීනධ ෙොළ ථතරානුථාපවයනධ ද්ධවේමවය අ ආදීනෙ දැකථධකථ
යුතු ය.
‘ම වණ පනඅ ද්ධවේමවයනධ දූමඅත ෙ, අභ අභ ුත ෙ ාතධපථඅනධ අධා ර්නධනා ද් ථඅත
ඇතධතා ෙ පුද්ධර්යා පරාණ ප ාත ද් කථපනධවනධ ය’ යනු එ අ අර්ග යඅ.
“ඛන්ති ප්රමං ත්ප්ො තිති ්ඛො
නිබ්ෙො ංප්රමංවදන්ති ෙුද්ධො”2
“ඛන්තීෙලං ෙලොණි ං
තමහං ෙරිමි ෙරොහ්ම ං”3
“ඛන්තය්ො භී්යය්ො න විජ්ජති”4
යනාදීනධ ෙොළ ෝමගානුථාපවයනධ ෂානධතඅවය අ ආනඅථඛථ දැකථධකථ යුතු ය. ‘ෂානධතඅ
ථඛ්ය්ාෙ තඅතෂාෙ - ඉෙථීම පපම තපථ ය, ‘ෂානධතඅය ද වකථාටව ඇතඅ ෂානධතඅය
ද ඇණි වකථාටව ඇතඅ ඔ ු මම දරා ධමණ පයා යඅ කථඅයමි’ ‘ෂානධතඅයට ෙඩා උථථධ
ර්ුණ පවයකථධ නවත’ යනු එ අ අර්ග යඅ.

අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 132
දී:නඅ: ම ාෙර්ධර් 31
3
ෝ:ප: දරා ධමණ ප ෙ: 36
4
ථඛ:නඅ: 382
1
2
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වමවථධ ආදීනෙ දැකථව ද්ධවේමවයනධ ථඅත මුද්නු ථඳ ා ද් ආනඅථඛථ දැකථව
ෂානධතඅවය අ ථඅත වයාද්නු ථඳ ා ද් නමතරී භ ාෙනාෙට පටනධ ර්ත යුතු ය. පටනධ
ර්නුෙනධ විථඅනධ පළමු වකථාටව ම ‘වේ වේ පුද්ධර්යනධ වකථවප අ නමතරී ෙවි ය යුතු ය.
වේ පුද්ධර්යනධ වකථවප අ නමතරී වනා ෙවි ය යුතු ය’ යඅ පුද්ධර් වද් ම දැනර්ත යුතුයඅ.
අප්රියඉ අතිප්රියසහොයඉ මධය්ස්ථඉ නවරී යන වේ ථතප පුද්ධර්යනධ වකථවප අ පළමු
වකථාටව නමතරී වනා ෙවි ය යුතු ය. අඞ්ර් විථභ ාර්යනධ වකථවප අ ථීමා ෙශවයනධ නමතරී
වනා ෙවි ය යුතුය. මළෙුනධ වකථවප අ ද් නමතරී වනා ෙවි ය යුතු යඅ.
කථුමකථධ ව යඅනධ ද් අපරඅය පුද්ධර්යා පරඅය තනධ අ තදා ර්නධනට යාවමනධ ථඅත පීඩා
ෙනධවනධ ය. අතඅ පරඅය ථ ායයා මෝය්ථධර් තනධ අ තදා ර්නධනට යාවමනධ එවථධ ම ථඅත
පීඩා ෙනධවනධ ය. ඔ ුට ථධෙධප ෙ ද් ර්කථකථධ ෙ විට ඬනධනට පො ථඅර් වේ. මෝය්ථධර්
පුද්ධර්යා ර්පව තනධ අ පරඅය තනධ අ තදා ර්නධනට යාවමනධ ද් ථඅත පීඩා ෙනධවනධ ය. නෙීක
පුද්ධර්යා අථඅෙනධනා ා ම වකථර ෝය උපදිය නධවනධ ය. එ දවවිනධ අපරඅයාදිය  ථතප වද්නා
වකථවප අ පළමු වකථාටව නමතරී වනා ෙවි ය යුතු. ලිඞ්ග විසභොග්යෝ නේ ථධතරීනධට
පුපවමවය ය පුපවමයනධට ථධතරී ු ය. ඔෙුනධ වකථවප අ ථීමා ෙශවයනධ අථොට ව
අථෙීට නමතරී කථපනධනට යාවමනධ නමතරඅය වනා ෙව ෙවවඩනධවනධ පාර්ය යඅ.
වපප එකථධ ඇමතඅ ද්පවවෙකථධ “ථධොමීනඅ කථෙුපවනධ වකථවප අ නමතරී ෙඩේ ද්”යඅ
කථුලුපර් භ අෂුෙකථධ විාාවළධ ය. ව ධ “පරඅයෙතකථු වකථවප අ ෙඩෙ”යඅ කථීය. ඒ ඇමතඅ ද්පවොට
ථඅය ය ිශය පරඅය ය. ව ධ ඇය වකථවප අ නමතරී ෙඩනධනට යාවමනධ මුළු රැය ම භ අතධතඅ
යුද්ධෝය වකථවළධ යඅ1* එ දවවිනධ පරඅය පුද්ධර්යා වකථවප අ ථීමා ෙශවයනධ පළමු වකථාටව
නමතරී වනා ෙවි ය යුතු.
ම වුන් ් ්රහි නමතරී ෙවී.වමනධ අවඥපණ පා-උපාාප වද ර්ත වනා වකථඅ ය.
එකථධ නෙකථ භ අෂ නවමකථධ ආාායය්ගයනධ වකථවප අ නමතරී ෙවඩුවයධ ය. එව තධ ඔ ුවර්ධ
නමතරඅය ථඵල වනා වෙයඅ. ව ධ ම වතපවනධ කථපා වර්ාථධ “ථධොමිනඅ මට නමතරී ෝය්ාන
ථමාපතධතඅය මවනවිනධ පරර්ුණ පය. එව තධ එයට ථම ෙවදැ ර්නධනට දවිශ ය. කථපවණ පු කථඅම දැ
යඅ” විාාවළධ ය. ම වතපවනධ ෙ නධවථධ “ඇෙවතධනඅ නඅමිතධත ීවෙතධ ෙව ඇද්ධදැ යඅ
පඅිශකථධථො”යඅ කථී වථධකථ. ව ධ පඅිශකථධථනුයධ ආාායය්ගයනධ අපෙතධ ෙ දවේ දැනව අනධ තවවනකථ
වමතධ ෙඩා අවඥපණ පා ද්, එ දවවිනධ මළෙුනධ වකථවප අ ද් නමතරී වනා ෙවි ය යුතු.

වමය ථනධනවය අ වමවථධ විථධතප කථපයඅ.“ඇමතඅ පුතධ වතවේ ථඅධ පඅ අටා පඅ අත ෙ වොප ඇතඅ ර්භ ගවය අ ය නධ
පඅට අඳැ නමතරී ෙඩනුවයධ නමතරී මු්වයනධ උපනධ පාර්වයනධ කථණ ප ෙවයධ භ ායය්ගාෙ ථමීපයට යනු කථවමවතධවතධ
වොප වනා දැකථ භ අතධතඅය ය ඳැ වර්නව ර්නු කථවමවතඅ ෙව භ අතධතඅය ප ළයවයඅ ද්ත යුතු.”
*
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නමතරී ෙඩනධනා විථඅනධ ථඅයධට පළමු ෙව “මම ථුෙපතධමි, නඅර්කථධමි” කථඅයා ව
“මම නෙප නවතධවතධමි, ෙය්ාපාද් නවතධවතමි, උපරෙ නවතධවතධමි. ථුෙ වථධ ආතධමය
පිශ පණ පය කථපමි” කථඅයා ව පුන පුනා තමනධ වකථවප අ ම නමතරී ෙවි ය යුතු. වම අ
ා පරශධනවයකථඅ. එවථධ පළමු වකථාට තමා වකථවප අ ම නමතරී ෙවි ය යුතු නේ
විභ ඞ්ර්වය අ “ ථං ් භි ්ඛ්වඉ භි ්ඛු ්මත්තො සහග්තන ්්තසො එ ං තබසං ඵසුත්වො
විහරති. ්සයය්ථොප්ි එ ං ප්ුග්ගලං ප්ියං මනොප්ං තබස්වො ්මත්තොය යය් එව්මව
සබ්ෙසත්්තසු ්මත්තොය ඵරති”1 ‘ම වණ පනඅ භ අෂු වතවේ නමතරී ථ ර්ත ථඅතඅනධ
වකථවථධ එකථධ දිය ර්කථධ පතුපවො වෙවථධ ද් පරඅය මනාප එකථධ පුද්ධර්යකථු දැකථව වමතධ කථපනධනා
වථධ ථඅයලු ථතුනධ වකථවප අ වමතධ පතුපවෙනධවනධ ය’යඅ ද් පි ථේභ අොවය අ “ ත්මහි
ප්ඤ්්්හො ෝරහි අ්නොධි්සො ඵර ො ්මත්තො ්්්තොවිමුත්ති භෝවතබ්ෙො!  සබ්්ෙ
සත්තො -්ප්- සබ්්ෙප්ො ො -්ප්- සබ්්ෙ භුතො -්ප්- සබ්්ෙ ප්ුග්ගලො -්ප්- සබ්්ෙ
අත්තභොව - ප්සුයො ප්න්තො අ්වරෝහොන්තු අෙය්ොප්ජ්ජො ්හොන්තු අනීඝො ්හොන්තු සුඛී
අත්තොනං ප්සුහරන්තු.”2 ‘කථෙප පථධ ආකථාපවයකථඅනධ අවනාිවථා ඵලපණ ප ෙශවයනධ නමතරී
ෙවි ය යුතු ද් ථඅයලු ථත්වවය ථඅයලු පරණී ු ථඅයලු භ ුතවය , ථඅයලු පුද්ධර්වය , ථඅයලු
ආතධමභ ාෙ පයය්ගපනධනවය , අනෙප, අෙය්ාපාද්, අනී වෙතධො, ථුෙ වථධ ආතධම
පිශ පණ පය වකථවපතධො’යඅ යඅ ද්, කථපණීය වමතධත ථතරවය අ “සුඛී්නො වො ්ඛමි්නො
්හොන්තු සබ්්ෙ සත්තො භවන්තු සුඛිතත්තො”3 ථඅයලු ථත්වවය ථුඛිත වෙතධො, වෂමී
වෙතධො, ථුෙපතධ වෙතධො’ය යඅ ද්, කථුමකථධ ව යඅනධ ථඅයලු ථතුනධ වකථවප අ නමතරී ෙවි ය
යුතු ය යඅ ෙොළ වථධකථධ ද්, එ අ ා වම අ වනා ෙොපන ද්ධවද්ධ වනා වේ ද්,
උතධතප වමවථධ ය:- ථවදෙ එ අ තමා වකථවප අ නමතරී භ ාෙනා වෙකථධ වනා
ෙොපන ද්ධවද්ධ ය. එව තධ එ අ ා වම අ ා විවප ෝවයකථධ ද් නවතධවතධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ
ද්, එ අ නමතරී භ ාෙනා විි ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ අවඥපණ පා ෙශවයනඅ. වම අ ථාෂය් ෙශවයනඅ.
අෙුපවර් ථඅයයකථධ ද් ථකථධ නමුර් “මම ථුෙපතධමි” යනාදිය  ෙශවයනධ තමා වකථවප අ නමතරී
ෙඩනධන ුට අවඥපණ පා වනා වව.. එවථධ ෙවී.වමනධ ‘මම යේවථධ ථුෙපතධ ෙනු
කථවමවතධවතේ ද්, ර්කථට පඅළඅකථුධ කථපේ ද්, ීවෙතධෙනු කථවමවතධවතේ ද්, වනා මවවපනු
කථවමවතධවතේ ද් එවථධ අනය් ථතධත්වවය තධ කථවමවතඅ වෙතඅ’යඅ තමා ථාෂය් තනධ අ තදා
අනුනධ වකථවප අ අත ථුෙ කථවමවතඅ දෙ උපදිය නධවනධ ය. භ ර්ෙතධ දුර්නධ විථඅනධ ද්
“සබ්ෙො තබසො අනුප්සුගමම ්්තසො
්නවජ්ෙගො ප්ියතර මත්තනො ්වචි
එවං ප්ි්යො ප්ුථු අත්තො ප්්රසං

වි:ප: අපධපම්ධා වි: 206
පි :ම. වමතධතා කථර්ා 316
3
දු:ප: 8
1
2
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තස්මො න හිං්ස ප්රං අත්ත ෝමො”1 යි.
‘ථඅතඅනධ ථඅයලු දිය ර්ධ වථායා දවලුෙ ද් ඒ කථඅථඅ දිය වර්කථ තම ට ෙඩා පරඅයතපවයකථධ
වනා වවදනධවනධ ය. ඔෙුවනාෙුනට තම තමනධවර්ධ ශීකප වෙන වෙන ම පරඅය ය. එදවවිනධ
තම ට අත කථවමවතධවතධ අනුනට අඛථා වනා කථපනධවනධ ය’යඅ තමා ථාෂඅ භ ාෙවයධ තදා
ථතුනධ වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු ය. යන වේ කථරමය ෙොපන ද්ධවද්ධ ම ය. එ දවවිනධ
ථාෂඅ පඅණිථ පළමු වකථාටව තමා වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු ය. ඉකථධය තඅ ථුෙවථධ වමතධ
පෙතධෙනු පඅණිථ තම ට පරඅය මනාප ර්පව භ ාෙනීය ආාායය්ගෙපවයකථධ ව ආාායය්ග
ථමානවයකථධ ව උපාෝය්ායවයකථධ ව උපාෝය්ාය ථමානවයකථධ ව වේ නේ ඔ ුවර්ධ
ොන පරඅය ොනා දිය  ෙ පරඅය මනාප කථාපණ ප ද්, ශීශරවතාදිය  ෙ ර්පව භ ාෙනීය කථාපණ ප ද්
ථකථා “ඒ ථතධ පුපවමයාවණ ප ථුෙපතධ වෙතධො නඅර්කථධ වෙතධො” යනාදිය  කථරමවයනධ වමතධ
ෙවි ය යුතු ය. වමදනධද්නධ වකථවප අ වමතධ ෙවී.වමනධ එකථානධතවයනධ අවඥපණ පා වදව
ර්ත වකථඅ ය.
වේ වය ර්ී විථඅනධ එවතකථඅනධ ම ථතුටට වනා පවමිණ පව ථීමා ථවේභ ද්ය කථපනු
කථවමවතධවතනධ ඉකථධය තඅ අතඅපරඅය මිතරයා වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු ය. අතඅපරඅය මිතරයා
වකථවප අ වමතධ ෙඩා ඉකථධය තඅ මෝය්ථධර්යා වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු ය. මෝය්ථධර්යා
වකථවප අ වමතධ ෙඩා ඉකථධය තඅ නෙීක පුද්ධර්යා වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු ය. වේ එකථධ
එකථධ වකථාට්ඨඨාථවය අ ථඅත මෘර් වකථාටව කථමණ ය් වකථාටව ඉකථධය තඅ අනතුපව
වකථාට්ඨඨාශවය අ වමතධ ෙවි ය යුතු දෙ ද්ත යුතු. (“පළමු වකථාටව පරඅය ර්පව ථධර්ානවය අ
නමතරී භ ාෙනාෙට පවමිණ පව ෙථී භ ාෙයට පවමිණි ථඅතධ ු වකථාට්ඨඨාථානධතපයට පමුණ පුෙනු
පඅණිථ මෘර් කථමණ ය් වකථාටව තද්නධතප ෙව අතඅ පරඅයයා වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු. අතඅ
පරඅයයා වකථවප අ නමතරී භ ාෙනාෙට පවමිණ පව ෙථී භ ාෙයට පවමිණි ථඅතධ ු
වකථාට්ඨඨාථානධතපයට පමුණ පුෙන පඅණිථ මෘර් කථමණ ය් වකථාටව තද්නධතපවය අ මෝය්ථධර්යා
වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතු මෝය්ථධර්යා වකථවප අ උොථීනභ ාෙය විමධකථේභ නය වකථාටව
පරඅය භ ාෙය ද් එළො භ ාෙනා කථළ යුතු නවෙත ඒ භ ාෙනාෙ ද් ෙථී භ ාොපාද්නවයනධ මෘර්
කථමණ ය් වකථාට තද්නධතප ෙව නෙීකනධ වකථවප අ නෙීක ථඛශා විමධකථේභ නය වකථාටව
මෝය්ථධර්යට පමුණ පුෙන මු්වයනධ පරඅය භ ාෙය ද් උපද්ෙනධන ු විථඅනධ භ ාෙනා එළවිය
යුතු” යනු ථනධන යඅ.2
ඉදිය නධ යමකථු ට නෙීක පුද්ධර්වය ව නවතධනේ තමා ම ා පුපවම ජාතඅකථ
දවවිනධ නර්ග කථපනධන ු වකථවප අ ර් නෙීක ථඛශා ව නපදී නේ ඔ ු විථඅනධ “දැනධ මවර්ධ
භ ාෙනාෙ මෝය්ථධර්යා වකථවප අ කථමණ ය් විය. නෙීක පුද්ධර්යා වකථවප අ ඉතඅනධ භ ාෙනා
එළෙමි”යඅ ෙය්ාපාප වනා කථළ යුතු යඅ. යමකථුට නෙීක පුද්ධර්වය ඇතධ නේ ඔ ු ථඳ ා
ය. නෙීක පුද්ධර්යා වකථවප අ වමතධ ෙවි ය යුතුය යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ (ම ාපුපවම ජාතඅකථයා
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චිපකථා පිශායවයනධ ථමෘද්ධෝ ෙ ෂානධතඅ - නමතරී - කථපවණ පාදිය  ර්ුණ ප ථමනධවිත දවවිනධ
උොප අද් ථධ ඇතධවතධ ය. ථඅයධ ඉෙථන ථුලු ෙ ව වතවේ පපාපපාෝය තණ පපතකථට
ද් වනා තකථනධවනධ ය.”
නෙීක පුද්ධර්යා වකථවප අ නමතරී එළෙතධ ම ඉදිය නධ ඔ ු විථඅනධ කථපන ද් අපපාද්
ථඅ අ වීවමනධ ඔ ු වකථවප අ වකථර ෝ උපදී නේ එවිට පළමු කථීෙෙුනධ අතුවපනධන යමකථු
වකථවප අ නමතරී ෝය්ාන දා එයඅනධ නවඟී නවෙත ඔ ු වකථවප අ නමතරී ථඅතීවමනධ
වකථර ෝය ර්පව කථවරැ ර්ත යුතු යඅ. ඉදිය නධ එවථධතධ වකථර ෝය වනා ථනධථඅවඳධ නේ
්ුප්්මොවොදා දිය  අනුථාපවයනධ වකථර ෝය ර්පව කථවරැ ර්නධනට නවෙත නවෙත උතධථා
කථළ යුතු. ඔ ු විථඅනධ තම ට වමවථධ අෙොද් කථවරැර්ත යුතු යඅ.
‘වකථාළ වකථර ෝ ශීී පුද්ධර්ය දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ වමවථධ ෙොළවථධකථධ
වනා වේ ද්,
(1) “උභ්තො ද ්ඩ් න ්්ප්ිභි ්ඛ්ව
්්න ්්ොරො ඔ්ර ො
අඞ්ගමඞ්ගොනි ඔ න්්තයය්ුංඉ තතරොප්ි ්යො ම්නොප්්දා්සයය් න ්ම ්සො ්තන
සොසන ්රො”1 යි.
(2) තස්්සව ්තන ප්ොප්ි්යො - ්යො

ුද්ධං ප්ටි ුජ්ෙති

ුද්ධං අප්්ප්ටි ුජ්ෙන්්තො - ස ගොමං ්ජති ුපජ්ජයං
උභින්නමත්ථ ්රති - අත්ත්නො ් ප්රස්ස ්
ප්රං සං ුප්ිතං ඤ්ත්වො ්යො ස්තො උප්සමමති”2 යි.
(3) ‘සත්ති්ම භි ්ඛ්ව ධමමො සප්ත්ත න්තො සප්ත්ත ර ො ් ොධනං
ආගචනඡන්ති ඉත්වො ප්ුසුසං වො. ත්ම සත්තඉ
ඉධ භි ්ඛ්ව සප්ත්්තො සප්ත්තස්ස එවං ඉචනඡති ‘අ්හෝ තයොං ුපබ්ෙ ්් ො
අස්සො‘ති තං ිස්ස ්හතුඉ න භි ්ඛ්ව සප්ත්්තො සප්ත්තස්ස ව ් වතොය නන්දති.
් ොධනොයං භි ්ඛ්ව ප්ුසුසප්ුග්ග්ලො ් ොධොභිභූ්තො ් ොධප්්ර්තො ිඤ්්්ොප්ි ්සො
්හොති සුනහෝතො සුවිලිත්්තො ප්්ප්ිත ් ස මස්සු ඔදාතවත්ථවස්නො. අථ්ඛො ්සො
ුපබ්ෙ ්් ොව ්හොති ් ොධොභිභූ්තො. අයං භි ්ඛ්ව ප්ඨ්මො ධම්මො සප්ත්ත
න්්තො සප්ත්ත ර් ො ් ොධනං ආගචනඡති ඉත්ි වො ප්ුසුසං වො.
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ප්ුන ් ප්රං භි ්ඛ්ව සප්ත්්තො සප්ත්තස්ස එවං ඉචනඡති ‘අ්හොවතොයං ුප ්ඛං
ස්යයය්ො’ ති -්ප්-‘න ප්්ුර්ත්ථො අස්සො‘ ති -්ප්- ‘න ්භොගවො අස්සො’ ති -්ප්- ‘න
යසවො අස්සො’ ති -්ප්- ‘න මිත්තවො අස්සො ‘ති -්ප්- ‘න ොයස්ස ්භදා ප්රමමර ො
සුගතිං සග්ගං ්ලො ං උප්්ප්ජ්්ජයය්ො ති. තං ිස්ස ්හතුඉ න භි ්ඛ්ව සප්ත්්තො
සප්ත්තස්ස සුගති ගම්නන නන්දති. ් ොධනොයං භි ්ඛ්ව ප්ුසුසප්ුග්ග්ලො
් ොධොභිභු්තො ් ොධප්්රතො ෝයන ුපචන්රං ්රති වෝොය ුපචන්රං ්රති. මනසො
ුපචන්රං ්රති. ්සො ෝයන ුපචන්සුතං ්සුත්වො වෝොය ුපචන්සුතං ්සුත්වො මනසො
ුපචන්සුතං ්සුත්වො ොයස්ස ්භදා ප්රමමර ො අප්ොයං ුපග්ගතිං විනිප්ොතං නිරයං
උප්්ප්ජ්ජති ් ොධොභිභූ්තො”1 යි.
(4) “්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව ඡවොලොතං උභ්තො ප්තබත්තං මජ්්ෙ ගූථගතං ්නව
ගෝම ට්ඨත්ථං ඵරතිඉ න අරඤ්්්ඤ් ට්ඨත්ථං ඵරති. තථූප්මොහං භි ්ඛ්ව ඉමං ප්ුසුස
ප්ුග්ගලං වදාමි”2
‘ඉදිය නධ වත දැනධ කථඅපුවණ පකථධ ෙනධවන අ නේ දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ශාථනය
වනාකථපනධවනකථධ ෙනධවන අ ය. කථඅපුණ ප ට වපපළා කථඅපුවණ ප අ නේ ඒ කථඅපුණ ප
පුද්ධර්යාටතධ ෙඩා වත පාපඅමධඨවයකථධ ෙව වනා දිය නඅය වකථඅ ථඛර්රාමය වනා දිය නනධවන අ
ය. ථපතධතකථපණ ප ෝමග වතවේම තමා වකථවප අ ඇතඅ කථවරැ ර්නධවන අ ය. වථාව ානධ
වපවනධ දඳු ද් ෙනධවන අ ය.’
ෙොළ පාඅවය අ අර්ග වමවථධ ය.
( 2 ‘ම වණ පනඅ ඉදිය නධ වද්පථ වපාලු ලූ කථඅයවතකථඅනධ නපුපව ෙ වථාපව තම ථඅපවපව
අෙයෙ කථපතධ නේ එ අදී පො යවමකථධ ථඅත දූමය් කථවරැ ර්තධවතධ නේ ව ධ මාවර්ධ ශාථනය
කථපනධවනකථධ වනා ෙනධවනධ ය.’
(22 ‘යවමකථධ කථඅපුණ ප ුට වපපළා කථඅවපධ නේ ව ධ පළමු කථඅපුණ ප ුටතධ ෙඩා
පාපඅමධඨවයකථඅ. කථඅපුණ ප ුට වපපළා වනා කථඅවපනධවනධ වනා දිය නඅය වකථඅ යුද්ධෝයකථධ දිය නුවයධ
ෙනධවනධ ය. අනය්යා කථඅපුණ පාදැකථව යවමකථධ ථඅ අ ඇතඅ ෙව ඉෙථා නේ ව ධ තම ට ද් අනධ
ට ද් යන වද්පථට ම ෙවඩ ථාෝනධවනධ ය.’
(32 ‘ම වණ පනඅ ථතුපකථු විථඅනධ තම ථතුපාට කථපනු කථවමතඅ ෙ වේ ෝමග ථවතකථධ
වකථර ෝ කථපන ථුලු ථධතරඅය කථපා ව පුපවමයා කථපා ව ඉව. ම පවමිවණ පනධවනධ ය.’

1

අ:නඅ: ථතධතකථනඅ 674

2

අ:නඅ: ාතුකථධකථනඅ 249
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පටුන වෙත

කථෙප නේ ෝවඥම ථවතකථධ ද්
. ‘ම වණ පනඅ ව
වේ ර්ෙගවඥණ ප වේ නේ මවනෙව’යඅ ථතුපා ථතුපා ර්වනව
ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ම වණ පනඅ ථතුපා තම ථතුපා වර්ධ ෙණ පග ථේපතධතඅය
නුපවථධවනධ ය. ම වණ පනඅ වකථර ෝශීඅ පුද්ධර්යා ඉදිය නධ දිය ය නා පඅයා ථුෙඳ විෙුනධ ර්ධො
අථ රැෙුධ අනධද්ම තදා පඅිශථඅර් ථුර් පඅළඅ වඳ ථඅි වයධ නමුර් ර්ෙණ  මව ෙනධවනධ ය.
ම වණ පනඅ වකථර ෝ ශීී ථධතරඅය කථපා ව පුපවමයා කථපා ව පවමිවණ පන වේ පළමු ෙන
ථපතධත කථපණ ප (ථතුපව2 ෝමගය යඅ.
2. ‘ම වණ පනඅ අව වේ ර්කථවථධ ෙථනධවනධ නේ මවනෙව’යඅ ථතුපා, ථතුපා ර්වන
ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ම වණ පනඅ ථතුපා තම ථතුපාවර්ධ ථු් ොථය නුපවථධවනධ
ය.
3. ‘ම වණ පනඅ අව
වේ ෝනෙතධ වනාෙනධවනධ නේ මවනෙව”යඅ ථතුපා ථතුපා
ර්වන ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ථතුපා නේ ථතුපාට ෝනෙතධ දෙ නුපවථධවනධ ය.
4. ‘ම වණ පනඅ අව වේ උපවභ  ර් පිශවභ  ර් ෙථධතු ඇතධවතකථධ වනා ෙනධවනධ
නේ මවනෙව’යඅ ථතුපා ථතුපා ර්වන ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ම වණ පනඅ ථතුපා
තම ථතුපාවර්ධ උපවභ  ර් පිශවභ  ර් ෙථධතු ඇතඅ දෙ නුපවථධවනධ ය.
3. ‘ම වණ පනඅ අව වේ යථ පඅිශෙප ඇතධවතකථධ වනා ෙනධවනධ නේ මවනෙව’ යඅ
ථතුපා, ථතුපා ර්වන ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ම වණ පනඅ ථතුපා තම ථතුපා ට
යථ පඅිශෙප ඇතඅ දෙ නුපවථධවනධ ය.
6. ‘ම වණ පනඅ අව
වේ මිතරයනධ ඇතධවතකථධ වනාෙනධවනධ නේ මවනෙව”යඅ
ථතුපා, ථතුපා ර්වනව ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ම වණ පනඅ ථතුපා තම ථතුපාවර්ධ
මිතරයනධ ඇතඅ දෙ නුපවථධවනධ ය.
7. ‘ම වණ පනඅ, අව
වේ මපණිනධ මතු ථධෙර්ගවය අ නපද්වනධ නේ මවනෙව”යඅ
ථතුපා ථතුපා ර්වන ථඅතනධවනධ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, ථතුපා තම ථතුපා වර්ධ
ථධෙවර්ග තධපතධතඅය නුපවථධවනධ ය. ම වණ පනඅ වකථර ෝශීී පුද්ධර්යා කථයඅනධ ොනවයනධ
ථඅතඅනධ ර්ශධාිශත කථපනධවනධ ය. වකථාටව කථා දුනධ මපණිනධ මතු අපාවය අ උපදිය නධවනධ ය.
(42 ‘ම වණ පනඅ වද් වකථාන ර්අනඅ ඇවිළ ර්තධ මවද් අථුචි ෙවකථුණ පු වථාව ානධ
වපවනධ ර්වේ ද්ප ෙවඩකථධ ව කථවවධ ද්ප ෙවඩකථධ ව වනා කථපනධවනධ ය. ම වණ පනඅ
වේ වකථර ෝශීී පුද්ධර්යා ද් එ දඳු යව’යඅ කථඅයමි. (වේ යට දැකථධෙුණ පු වද්ධශනා පාළඅවයධ
අර්ගයඅ2
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වමවථධ ර්වවටතධ ම ෙපයේ කථපතධ ම ඉදිය නධ වකථර ෝය ථනධථඅවඳධ නේ මවනෙ.
වනාථනධථඅවඳධ නේ ඔ ුවර්ධ ශානධත පඅිශථඅර්-පරථාොෙ ර්ුණ පෝමග ඇතව ාතධ ඒ ථකථා
ථනධථඅඳුො ර්ත යුතු ය. ඇතවමකථුවර්ධ කථාය ථමාාාප ශානධත ය. ෙතධ පඅළඅවෙතධ කථපන
කථ ඒ දෙ ථඅයධනධට දැනර්ත වකථඅ ය. එව තධ ඔ ුවර්ධ ොකථධ-මනථධ ථමාාාප අශානධත
ය. අශානධත ෙ ඒ ොකථධ - මනථධ ථමාාාප වනා ථඅතා ශානධත ෙ කථායථමාාාප ම ථඅතඅය
යුතු ය. ඇතවමකථු වර්ධ ොකථධ ථමාාාප ශානධත ය. ඒ දෙ ථඅයධනධ අතප පරථඅද්ධෝ ය. ව ධ
ථධෙභ ාෙවයනධ ම පඅළඅථඳප කථර්ාවය අ ද්ෂ ය. මෘර් පරඅය ොන ඇතධවතධ ය. වමපමා ථතුටු
කථපනධවනධ ය. නඅතප මු ුණ ප පරීතඅ ථ ර්ත ය. කථඅථඅෙකථු එළඹි විට වතවේම පළමු ෙව කථර්ා
උපද්ෙයඅ. පිශපණ පග පද් ෙය්්ධජනවයනධ මෝුප ථධෙප නඟා ද් ේ වද්ථනධවනධ ය. එව තධ
ඔ ුවර්ධ කථාය මනථධ ථමාාාප අශානධත ය. ඒ අශානධත කථායමනථධ ථමාාාප වනා ථඅතා
ශානධත ොකථධ-ථමාාාප ම ථඅතඅය යුතු ය. ඇතවමකථුවර්ධ මනථධථමාාාප ශානධත ය. ඒ දෙ
ඔ ුවර්ධ ථප ෙවඳුේ ආදිය වය අ දී ථඅයධනධට දැනව ර්ත වකථඅ ය. වනා ථනධථුනධ ථඅතධ
ඇතඅයකථු ථප ව වද ව වතපවනධ ව ෙඳනා කථ ථකථථධ ෙව වනා ෙඳිනධවනධ ය.
දණ ප අථන කථ විෂඅපධත ෙව ව නඅදිය  කථඅපමිනධ ව ඉනධවනධ ය. ථනධථුනධ ථඅතධ ඇතඅයා
ෙඳනා කථ කථධපනා ථ අත ෙව ථකථථා ෙඳිනධවනධ ය. කථනධ නමා අපවතධ ථකථා අනධතවඥ
ජනඅත පරීතඅය කථයඅනධ ව ොනවයනධ ව පරකථාශ කථපමිනධ අථනධවනධ ය. එව තධ ඔ ු
වර්ධ කථාය - ොකථධ ථමාාාප අශානධත ය. ඒ අශානධත කථාය - ොකථධ ථමාාාප වනා ථඅතා
ශානධත මනථධථමාාාපය ම ථඅතඅය යුතු ය.
ඇතවමකථුවර්ධ වේ තරඅවිෝ ථමාාාප ම අශානධත ය. එකථකථු ර් ශානධත නවත එදනධො
වකථවප අ ‘වේ අද් මිනඅථධ වෙථඅනධ වථඅවපතතධ ථධෙධප දිය වනකථඅනධ අට ම නඅපා
වථාවළාථධ ඔථුපතධ නඅපා පුපනධවනධ ය’යඅ කථපවණ පා උපද්විය යුතු ය. රැ ොව නිසො
් රෝධය සන්සි්ඳන්්න් ය.
ඇතවමකථු වර්ධ වේ තරඅවිෝ ථමාාාප ම ශානධත ය. එයඅනධ යමකථධ යමකථධ තම ට
ිශථඅවථධ නේ ඒ ඒ ථකථා වකථර ෝය ථනධථඅඳුො ර්ත යුතු ය. එදනධො වකථවප අ නමතරී
ෙවී.ම ර්මධකථප වනා වේ. වම අ ා අඞ්ගුත්තර ප්ඤ්්් නිප්ොත්යහි “ප්ඤ්්චි්ම අවු්සො
ආඝොතප්ටිවිනයො යත්ථොභි ්ඛු්නො උප්්ප්න්්නො ආඝෝතො සබ්ේසො ප්ටිවි්නතබ්ෙො”1
යනාදීනධ ෙොළ ආ ාතපි වින ථතරය විථධතප කථළ යුතු යඅ.
වමවථධ ෙපයේ වකථාටථධ ඉදිය නධ වකථර ෝය වනා ථනධථඅවඳධ නේ ඉකථධය තඅ තමා ම
වමවථධ අෙොද් කථවරැර්ත යුතු ය.
‘ථතුපා ඔ ු අයතධ - තවර් ථඅපවවප ර්කථධ වද්නධවනධ,
1
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වත ඔ ු අයතධ නවතඅ - ථඅවත අ කථඅම ර්කථධ දිය යි  ෙනධවනධ
අතෙතධ මේ පඅය - නප මිතුපනධ වරැ පඅයා
තම ට අ අතට ෙවවටන - වකථ ථතුපව වනා

පවන කථඅම

පකථඅන වම ථඅධ මුධ - කථපා න වකථ ථතුපා
වළඅ ා නෙනධවන අ - තා ෙවනඅ ජඩවයකථධ කථෙප
ඔ ු විථඅනධ තා ට - නපුපකථධ වකථවළ ය යඅ කථඅවප අ
වත තම ට එදඳු - නපුපකථධ කථපනු ිශථඅවය අ
තා වපාථධ කථපනධනට - ථතුපා ඒ නපුප වකථවළ
වපාථධ වීවමනධ තමා - ඔ ුවර්ධ මන වොළ පුපවන අ
කථඅපුවමනධ ථතුපව ට - ර්කථධ දිය ය වකථඅ වෙ වනා වකථඅ වෙ
වතවේ තම ට පළමු ෙව - වකථ ර්කථධ දී වපළනධවනධ
ථතුපා වකථාවිනධ ඇඳ - අභ අත මඟට ෙවටුවණ පධ
වතාද් ඔ ුට කථඅපීවමනධ - ඔ ු අනුෙව යනධවනධ වෙ අ
යේ වපාවථකථඅනධ ථතුපව - තා ට අෙවඩ වකථවළ නේ
ඒ වපාථ ම නථා ේ - දලු වමනධ වනා තවනව වනා වෙව ථ
යේ කථවඳකථඅනධ ථතුපව - තා ට නපුපව වකථවළ නේ
ථවවනකථඅනධ ඒ නවථී ර්අවය - දැනධ කථුමට වපාථධ කථපනුවය
ර්කථධ වද්න වකථවනකථධ ඔ ු - නවතඅ ෙව කථා ට ර්කථධ වද්තඅ
වතවම ම ර්කථට ව ධතුෙව - කථුමකථට ඔ ුට කථඅවපවනධ
වමවථධ තම ට අෙොද් කථවරැ ර්වනධවමනුතධ වකථ පය වනා ථනධථඅවඳධ නේ
ඉකථධය තඅ තමා වර්ධ ද්, ථතුපා වර්ධ ද් කථමගථධෙකථතාෙ ථකථනධවනධ වමවථධ ය:- ‘එේදා වත
ඔ ුට කථඅපී කථුමකථධ කථපනධවන අ ද්, තවර්ධ වේ ද්ධවේම මකථ කථමගය තට ම අනර්ග පඅණිථ
ෙනධවනධ වනා වේ ද්, වත කථමගය ථධෙකථීය වකථාටව ඇතධවතකථඅ. කථමගය ොයාද් වකථාටව
ඇතධවතකථඅ. කථමගය උතධපතධතඅථධර්ාන වකථාටව ඇතධවතකථඅ. කථමගය දන්ෝු වකථාටව ඇතධවතකථඅ,
කථමගය පඅළඅථපණ ප වකථාටව ඇතධවතකථඅ, තා කථපන කථමගයට වත ම ොයාද් ෙනධවන අ, තවර්ධ
වේ කථමගය ථමය්කථධ ථේවද ිය ව
පරවතය්කථ වද ිය ව
ශරාෙකථ භ ූමිය ව
දර ධමභ ාෙය ව ශකථර භ ාෙය ව ාකථරෙවඥතඅ භ ාෙය ව පරවද්ධශ පාජය්ාදිය  අතුවපනධ කථඅථඅ
ථේපතධතඅයකථධ ව ථඅද්ධෝ කථවරැ වද්නධනට ථමර්ග ද් නවත. ෙවළඅ කථුමකථධ කථප වද්නධනට ථමර්ග
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ද්, ථථධවනනධ ාුත වකථාටව පඅයා වි ාථාොදිය  භ ාෙය ව නපකථාදිය  ර්කථධ ව ථඅද්ධෝ කථවරැ
ර්නධනට ථමර්ග ය. වේ වකථර ෝ කථපන වත ද්පතඅනධ ර්අනඅ අඟුපව ව අථුචි ව වර්නව
අනධ ට ද්මා ර්ථනධනකථු ෙවනධන, පළමු වකථාටව තමා ම ප ා නධවන අ ය. ර්ර්ඳ කථවරැ
නධවන අ ය. වමවථධ තමාවර්ධ කථමගථධෙකථතාෙ ථවකථඅය යුතු ය. ථකථා ඉකථධය තඅ
අනය්යාවර්ධ කථමගථධෙකථතාෙ ථවකථඅය යුතු ය.
එ වමවථධ ය :- ‘ව ධ කථඅපී තට කථුමකථධ කථපනධවනධ ද්, ඔ ුවර්ධ කථඅපුම ඔ ුටම ය
අනර්ග පඅණිථ ෙනධවනධ , ව ද් තා වථධම කථමගථධෙකථය, කථමගොයාද්ය, කථමගවයානීය, කථමගදන්ෝු
ය, ඔ ුවර්ධ කථමගය ඔ ුට දුර් - පවථධ දුර් - දුර්ථේ පද්වි ව දර ධම - ශකථර - ාකථරෙතගතඅ පරවද්ධශ පාජය්ාදිය  ථේපතධ ව ථඅද්ධෝ කථවරැ වද්නධනට ථමර්ග ද් නවත. ුවද්කථධ ශාථනවයනධ
දව වරැ වකථාටව පඅයා වි ාථාොදිය  භ ාෙය ව නපකථාදිය  ර්කථධ ව ථඅද්ධෝ කථවරැ වද්නධනට ය
ථමර්ග. තට වේ නපුප කථපන ව ධ උඩු ථුළඟට දූඅ ර්ථානධනකථු වථධ තමාට ම ර්කථධ
පමුණ පුො ර්නධවනධ ය. දුර් ු ද් වේ ෙොවළ ය.
“්යො අප්්ප්ුපට්ඨස්ස නරස්ස ුපස්සති
සුද්ධස්ස ්ප්ොසස්ස නිරඞ්ගනස්ස
ත්ම් ෙොලං ප්චන්්ති ප්ොප්ං
සුඛු්මො ර්ජො ප්ටිවොතං ් ඛිත්්තො”1
‘යවමකථධ තම ට ව අනධ ට ව ද්ධවේම වනා කථපන නඅකථධවධශ, නඅපපපාෝ
පුපවමයකථු ට ද්ධවේම වකථවවඥ නේ උඩු ථුළඟට ලූ ථඅයුේ දූවිධ වථධ පාපය අශාන ෙ
ඔ ු කථපා ම වපපළා එනධවනධ ය.’
වමවථධ කථමගථධෙකථතා ථවකථීවමනුර් වනා ථනධථඅවඳධ නේ ඉකථධය තඅ
ශාථධතෘනධෙ ධනවථධවර්ධ පෙග ාිශත ර්ුණ ප ථවකථීවමනධෙතධ ථනධථඅඳුො ර්ත යුතු ය.
ඒ වමවථධ ය :- ‘එේදා තාවර්ධ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ දුර් ෙනධනට වපප
වදාිථතධත්ව ෙව ම ථඅයුපාථවකථඅ කථපධ ථුෙ ථකථධ මුළුධව අ පාපමී පුපන වථධකථධ ඒ ඒ
ජාතීනධ අ දී ෙෝකථයනධ වකථවප අතධ ථතුපනධ වකථවප අතධ ථඅත දූමය් වනා කථළ වථධකථධ වනා
වෙද්ධද්, දෙ.
සීලව ජොත ්යහි :- ථඅය වද්ධවියට ෙපද් කථළ ර්මධට ඇමවතඅයා විථඅනධ වර්නධො ලූ
ථතුපව පජා තුනධථඅය වයාර්නධ පාජය්ය පව වරැ ර්නුතධ ඒ ෙළකථනධනට නවඟී ආ
ඇමවතඅයනට ආයුෝයකථධ අධනධට ද් නුර්නධ වථධකථ. වනා දී ද් ථකථධ ඇමවතඅයනධ ථමර්

1

ෝ:ප: පාපෙර්ධර් 12
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අමුවථාව ාවනධ කථප ෙපකථධ ය ම ථඅටුො පථධ ර්ථන ද් වථධකථධ චිතධත දූමය් මාතරයකථුර්
වනා වකථාටව කථුණ පප කථනු පඅණිථ පවමිණි ථඅෙධ දධනධ ො පුපවවමාතධථා වයනධ පථධ
දුපවධ කථපො වර්නව දිය වි වදව යකථධමානුභ ාෙවයනධ ථධෙකථීය ථඅිශ ය පධ ර්දඩාවේ දවථව
ථඅිශ ය වනධ ෙවදැව ාතධ ථතුපව පජා දැකථ වකථ පයට වනා පවමිණ පව ඔෙුවනාෙුනධ දිය ෙුට
මිතරත්වවයධ පඅ අටුො වමවථධ කථී වථධකථ :“ආසිං්ස්ථව ප්ුසු්සො - න නිබ්බි්න්දයය් ප් ්ි්තො
ප්ස්සොමි ්වොහං අත්තොනං - යථො ඉචනිං තථො අහුං” යි.
‘පඅිශමිවයකථධ නේ අභ අමතාර්ග ථඅද්ධිය ආශඛථා කථපනධවනධ මය. නුෙණ පවතධවතධ නේ
(වමවථධ ර්කථට පවමිණි පථු ථුෙවයකථධ වකථායඅනධ වේ දැ යඅ2 වනා කථළකථඅවපනධවනධ ම ය.
යේ ආකථාපවයකථඅනධ කථඅථඅෙකථු ට පීඩා වනා වකථාටව පජවය අ පඅ අටුවීමට මේ කථවමවතඅ
විේ ද් ඒ ආකථාපවයනධ ම මේ ද්කථඅමි’ යනු අර්ග යඅ.
ක්ෂොන්තිවොදීන් ජොත ්යහි :- නුෙණ ප නවතඅ කථථී පජ ‘ම ණ ප වත කථඅනේ ොදී දැ’යඅ
පුළුෙුතධ කථ ‘මම ෂානධතඅ ොදිය මි’යඅ කථී කථ කථටු ථවමිි වයනධ තළා අතධ - පා කථපතුර්
වකථ ප මාතරයකථධ වනා කථළ වථධකථ.
ම ලු තෙුවථකථධ ෙව එවථධ වකථවළධ ය. යනු ආශධායය්ගවයකථධ ද්, ්ුල්ලධමමප්ොල
ජොත ්යහි - උඩු ෙැලිවැ ්හෝනො දරැවො ද්
‘මුළු වපාවළාෙට අමි
දහමප්ල් කථුමපවවර් වේ
ථඳුනවේ අතධ ථඅඳැ තඅ
මා පණ ප නවවථයඅ නඅිශඳුනඅ’යඅ
කථඅයමිනධ ථඅය මපණියනධ ෙපඅද්ධ දී, මහොප්රතොප් නේ පඅය නඅිශඳුනධ ුණ ප කථඅළඅධ වථධ
ථඅය අතධ පා ථඅඳ ෙද්ධදී, එවතකථඅනුර් ථතුටු මඳ ෙව ‘මුවර්ධ අථ ථඅඳුෙ’යඅ අණ ප ර්නධ කථ
‘ධමගප්ොලය දැනධ ය තවර්ධ ථඅත නඅර්නධනට කථ. එේදා අථ ථඅඳිනධනට අණ ප ලූ පඅයාණ පනධ
වකථවප අ ද්, අථ ථඅඳිනා ෙෝකථයා වකථවප අ ද්, ෙපධනා මපණියනධ වකථවප අ ද්, තා
වකථවප අ ද්, ථමථඅතධ ෙඩෙ’යඅ දැි  ෙව ඉටා වර්නව දූමඅත මාතරයකථුර් වනා කථළ වථධකථ.
මනුමය් ෙව ථඅට වමවථධ වකථවළධ ය යනු ආශධායය්ගවයකථධ ද්, තඅිශථනධ කථ ඡද්දන්ත
නේ ඇතධ පජ ෙව විථ වපෙ ශපවයනධ නවද විර්තුර් ඒථා අනර්ගකථාිශ ෙවදිය  වකථවප අ ද්
චිතධත දූමය් වනාකථළ වථධකථ.
කථීවයධ මවයඅ.
Non-commertial Distribution
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විථ වපෙු අවයනධ විර්නා ද් ථඳතධ ඇ
මඳකථුර් වනා කථඅපඅ විදිය  ෙවදිය වර්නධ වම පඅළඅවි
‘කථුමකථට මිතුප විදිය වය ද්, මට වම වථ වම
කථෙුපවනධ ර්නධ ද් වම නඅවය තට කථුමකථධ ප

පටුන වෙත

තා
තා
තා
තා

යඅ ඇථ කථ ‘ අමි සී පජ වමව ථී විථඅනධ ඔද ද්ළ ථඳ ා එෙන ද්ධවද්මි’යඅ කථී
කථ ඔ ු වර්ධ මනවොළ පුපමිනධ ථෙනකථධ පථධ වි අවද්න - දිය අ දිය ී දදන ථඅය ද්ළ කථපා
ර්නධ වථධකථ.
ප්ි ජොත ්යහි :- ෙඳුපව පජ ෙව තමනධ විථඅනධ ම පෙගත පරපාතවයනධ නඟාලු
පුපවමයා
‘වෙන ෙනමුෙනධ වථ - වමද් මිනඅථුනධවර් වදාජුන ය,
ථයඅනධ වපවළමි වම ෙඳුපව - මපා කථපවය නේ වථාඳුපව,
මුවර් මථඅනධ අථඅත ෙව - වථථු මථධ ථේදට වර්නව
කථතප එතප කථපමි මම - ඒ මට මඛ උාාපණ ප’
යඅ ථඅතා ර්අනධ ඇනව

අථ පවළු කථ කථඳුළු පඅපවණ පු ඇථඅනධ ඔ ු ද්ථා දා

‘ප්ින්වත! ඔෙ ම්ග් - හිමි වැද මට ් ් ්ම්ස්
යුතු වූ්ය තබගො ! - අනුන් ්මයින් වැල ුම ය’
යඅ කථඅයා ඔ ු වකථවප අ ථඅත දූමය් වනා වකථාටව තමනධවර්ධ ද් ර්කථ වනා ථකථා
ඔ ු වෂම භ ූමියට පවමිණ ප ෙ වථධකථ.
භූසුදත්ත ජොත ්යහි :- භ ූිශද්තධත නේ නා පජ ෙව වපව ෙථධ ඉටා තුඹථ මත
ව නා කථ කථපධ ර්අනඅ දඳු ඔථුවයනධ මුළු ථඅපවප ඉථඅතුර් වපධළාවය අ ා මුළු ද්ඹදිය ෙ
වකථළෙතුර් ඒ ආලමෙන නේ දමුණ පා වකථවප අ චිතධත දූමය් මාතරයකථුර් වනා කථළ වථධකථ.
කථීවයධ මව යඅ :‘්ප්් ෝයහි ලතුුප - අතින් මුළු ඇඟ මඩුතුුප
සිල් ැ්ඩති යන බි්යන් - අලමුනු ් ්රහි ්නො ි්ප්ම’යි
්්මප්යය් ජොත ්යහි :- ාවේපයය් නේ නා පජ ෙව අභ අතුණ පධි කථයා විථඅනධ
වපළනු දන වථධකථධ ථධෙධප ෙ ද් චිතධත දූමය්යකථට වනා පවමිණි වථධකථ.
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පටුන වෙත

කථීවයධ මව යඅ :‘එො ද් මා වපව ෙව - ථඅධ පකථධනා කථ වතාථඅනධ
අ අතුඛි කථ මා වර්නව - පජ මවර්ප මවද් වකථළො
නඅධ-පනධ-පතු-ථුර්-මවඳට ඈයේ පව වයකථධ
ව ධ ිශථඅ ෙ වය ද් එවථධ - ෙනධවනමි ඔ ු ථඅතූ වථට
මම කථඅපඅවයේ නේ - වර්ාඩ දිය ය, දිය ය වර්ාඩ කථපේ
වම මුළු වපාවළාෙ ථවවණ පකථඅනධ - ලු කථවරැමි වතවද්නධ මවර්
එවථධ වකථවළ නේ මම - ථීවයනධ පඅිශව නධවනධ
ථීවයනධ පඅිශ ුණ පු කථ - දුර් දෙ වනාම වවදනධවනධ’
සඞ්ඛප්ොල ජොත ්යහි - ථඞ්්පා නේ නා පජ ෙව තඅයුණ පු වතය නධ අට
තවවනකථ විදැ පඅයා විදැ ප මු්වය අ කථටු ථ අත වේෙවධ දා ා නව වය විදැ තද්
රැ වනකථධ ද්මා ා වභ  ජ පුතුනධ වථාවළාථධ වද්නා කථද් දවඳ වර්නව යන කථධ අ දප ෙවි 
දවවිනධ ථඅපවප වපාවළාවේ ර්වවටතධ ර්වවටතධ තද් වේද්නා ඇතඅ කථධ අ කථඅපී දවලූ
පමවණ පකථඅනධ ඒ ථඅයධනධ අළු කථවරැ නධට වපාව ාථතධ ෙුෙ ද් ඇථ ද්ධො දා ද්ධවේම
මාතරයනකථුර් වනා කථළ වථධකථ. කථීවයධ මව යඅ:‘තුර්ථධ පථවළාථධ ෙකථ - වපව ෙථධ ෙථමි නඅපතුපව
ෙවදිය  පුතධ ු වථාවළාථධ වද්න - රැ වනධ ම වර්නව ආවෙ
නව වය විො ා මවර් - රැ වන ා ඇරැ වර්නව ර්අවයා
ඒ ථා ර්කථධ මම ඉෙථේ - ඉටා ර්තධ ථඅධ වනා නථේ
වමවතකථධ ද් මොතු්ප්ෝස ජාතකථවය අ තෙ ද් වනාවයකථධ අථඅිශමතධ වද්ධ කථළ වථධකථ.
දැනධ ථෙගඥ තාශානයට පවමිණ පප වද්වියනධ ථ අත ව කථවය අ කථඅථඅෙකථු ා අථමාන
ෂානධතඅ ර්ුණ ප ඇතඅ ඒ භ ර්ෙතධ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ අද් න තා විථඅනධ වකථර ෝ ථඅතකථධ
ඉපද්වීම ඉතා ම අයුතු ය, නුථුර්ථු ය.
වමවථධ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ වර්ධ පෙග ාිශත ර්ුණ ප ථඅ අ කථපතුර් වදාව කථකථධ
වකථවථුනට ොථ ෙ ඔ ුවර්ධ වකථර ෝය වනා ථනධථඅවඳධ නේ ඉකථධය තඅ අනමතග්ගිය ථතර
ථඅ අ කථළ යුතු.
ඒ වමවථධ ය:“න ්සො භි ්ඛ්ව සත්්තො සුලභරි්ප්ො ්යො න මොතො භුතප්ුබ්්ෙො-්යො න
ප්ිතො භුතප්ුබ්්ෙො - ්යො න භොත-්යො න භගිනි ්යො න ප්ුත්්තො-්යො න ධීතො
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භුතප්ුබ්්ෙො”1 ‘ම වණ පනඅ වපප මේපඅයනධ වනා ෙ, ථව ද්ප ථව ද්ීක වනා ෙ පුතර
ර් අතෘ වනා ෙ ථතධත්වවයකථධ වදව ර්ත වකථඅ වනාවේ’ ය යඅ දුර් ු ෙොළ . එ දවවිනධ වේ
වපප මට මෙු ෙව ද්ථ මථකථධ කථුථඅනධ උථුා මළ ම වථේ-වථාටු ඈ ථඳුනධ වථධ වනා
පඅළඅකථුධ ෙව ප කථපමිනධ වළ අ ා නටමිනධ ඇකථවයනධ ෙඩා වර්නව වප මණ පය වකථවළධ
ය. පඅය ෙව අජපර් ථඛකථුපර්ාදිය වය අ වර්ාථධ වෙළඳාේ කථපමිනධ, මා නඅථා දිය වි ද් වනා තකථා
යුද් ය ේ ෙවදැ යුද් කථවපමිනධ, නවවිනධ මු ුර් යමිනධ, තෙ ද් වනාවයකථධ ථඅය ර්ණ පනධ ර්මධකථප
කථරඅයා කථපමිනධ ‘පුතු රැකථ ර්නඅමි’යඅ වනාවයකථධ උපායවයනධ ෝන රැථධ වකථවපමිනධ මා
වප මණ පය වකථවළධ ය. ථව ද්ප-ථව ද්ීක ෙව පුතර ර් අතෘ ෙව වේ ථවි වයනධ උපකථාප
වකථවළධ ය. ඔ ු වකථවප අ ථඅත දූමය් කථවරැ ර්වනධම නුථුර්ථු ය යඅ ථඅතා වකථර ෝ ථඛථඅඳුො
ර්ත යුතු.
එවථධතධ ථඅත වනා නඅවේ නේ වමතධතානඅථඛථ ථඅ අ කථළ යුතු ය. ඒ වමවථධ ය:එේදා දුර්නධ විථඅනධ “්මත්තොය භි ්ඛ්ව ්ව්තොවිමුත්තියො ආ්සවිතොය භොවිතොය
ෙහුලී තොය යොනි තොය වත්ථු තොය අනුට්ිතොය ප්සුචිතොය සුසමොරද්ධොය
එ ොදසොනිසංසො ප්ොටි ංඛොඉ ත්ම එ ොදසඉ සුඛං සුප්තිඉ සුඛංප්ටිෙුජ්ෙතිඉ න ප්ොප් ං
සුප්ිනං ප්ස්සතිඉ මනුස්සොනං ප්ි්යෝහොතිඉ අමනුස්සොනං ප්ි්යෝහොතිඉ ්දවතො
ර ්ඛන්තිඉ නොස්ස අග්ගිවො විසංවො සත්ථං වො මතිඉ තුවටං චිත්තං සමොධියතිඉ
මුඛව ්් ො විප්්ප්සීදතිඉ අසමමු් හො ොලං ්රොතිඉ උත්තසුං අප්්ප්ටි විජ්ෙන්්තො
ෙරහ්ම්ලො ූප්්ගෝහොති”2 යඅ නමතරඅවය අ අනුථථධ ෙොවළධ වනා වේ ද්, ඉදිය නධ වත ථඅත
වනා ථනධථඅඳුො ර්නධවන අ නේ වේ අනුථථධ ෙඅනධ දව වප ෙනධවන අ ය.
වමවථධ වමතධතානඅථඛථ ථඅ අ වකථාටතධ ථඅත වනා නඅවේ නේ ෝාතු විනඅවඥවභ  ර්ය
කථට යුතු ය. ඒ වමවථධ ය:- ‘එේදා වත ඔ ුට කථඅවපමි’යඅ කථඅයා කථුමකථට කථඅවපනධවන අ
ද්, කථඅම වකථථට කථඅවපනධවන අ ද්, නවත වාමට කථඅවපනධවන අ ද්, නඅයට කථඅවපනධවන අ
ද්, -වප- මතරයට කථඅවපනධවන අ ද්, එවථධතධ වනා වේ නේ ඒ වකථථධ ආදිය වය අ පෙතධනා
පෘර්ුවිෝාතුෙට කථඅවපනධවන අද්, අ.ෝාතුෙට කථඅවපනධවන අ ද්, වතධවජ ෝාතුෙට
කථඅවපනධවන අ ද්, ොයු ෝාතුෙට කථඅවපනධවන අ ද් ථධකථන්ෝ පථ ද්, ආයතන වොවාථ ද්,
ෝාතු අටවාථ ද් නඅථා පෙතධනා ට වේ නේ ඇතධවතකථවයඅ කථඅයතඅ. කථඅම වත එයඅනධ
පපපථධකථන්ෝයට කථඅවපනධවන අ ද්, නවතව ාතධ වේද්නා ථධකථන්ෝයට කථඅවපනධවන අ ද්, ථඛශා
- ථඛථධකථාප - විශාන ථධකථන්ෝයට කථඅවපනධවන අ ද්, කථඅම වත ාකථධ්ායතනයට
කථඅවපනධවන අද්, -වප- ෝේමායතනයට කථඅවපනධවන අ ද්, කථඅම වත ාකථධ්ු ෝාතුෙට
කථඅවපනධවන අ ද්, -වප- මවනා ෝාතුෙට - ෝේම ෝාතුෙට - මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙට

1

ථ:නඅ: අනමතර්ධර් ථඛ: 266

2

අ:නඅ: එකථාද්ථමනඅ 1103
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කථඅවපනධවන අ ද්, වමවථධ ෝාතු විනඅවභ ගාර්ය කථපතධ අදිය  අර්ව අද වථධ අ ථව ථඅතධතම වථධ
වකථර ෝයට පරතඅමධඨා ථධර්ානවයකථධ වනා ෙනධවනධ ය.
ෝාතු විනඅවභ ගාර්ය කථපනධනට දවිශ අය විථඅනධ ොන ථඛවිභ ාර්ය කථටයුතු. තමාථතු
වද්ධ ඔ ුට දිය ය යුතු. ඔ ු ථතු වද්ධ තමා ර්ත යුතු. ඉදිය නධ ඔ ුවර්ධ ආීවෙය අපඅිශථඅර් නේ
ඔ ු අයතධ පඅිශකථප පිශවභ  ර්යට නුථුර්ථු යයඅ ථඅවතධ නේ තමා ථතු වද්ධ ම ඔ ුට දිය ය යුතු.
එවථධ කථපතධ ඒකථානධතවයනධ ඔ ු වකථවප අ පවෙතඅ වකථර ෝය ථනධථඅවඳනධවනධ ය. ඔ ුවර්ධ ද්
ජාතය්නධතවයධ පටනධ පවෙත එන වකථර ෝයකථධ ෙුෙද් එවකථවණ ප අ ම ථනධථඅවඳනධවනධ ය.
‘වපප සිතුල්ප්ව් වෙව ප පඅණ පධඩපාතඅකථ ථධර්විප වකථවනකථධ ෙ . අනය් ථධර්විප
වකථවනකථුනධ විථඅනධ ඔ ු තුනධ ෙපකථධ වථනථුනඅනධ වනපපන ද් . ඔ ු කථ ෙනු අටකථධ
ෙි නා පාතරයකථධ වර්නෙුතධ ‘ථධොමීනඅ වමය මවර්ධ මපණියනධ විථඅනධ මට වද්න ද්ධවද්ධ ය.
ෝාමගමිකථ ාභ වයකථඅ. මපණියනධට පඅනධ පඅණිථ වේ ර්ත මවනෙව’යඅ කථඅයා ඒ අප
ථධර්විපයනධට ර්නධ . ඔෙුනධවර්ධ වකථර ෝය එයඅනධ ථනධථඅඳිණි. දීවම අ ආනුභොව මහති.
ෙොවළධ මව යඅ.
“අදන්තදමනං දානං - දානං සබ්ෙත්ථ සොධ ං
දා්නන ප්ියවෝොය - උන්නමන්ති නමන්ති ්”යි.
‘ොනය වනා දැමුණ පුෙනධ ද්මනය කථපනධවනධ ය. ථඅයලු අර්ග ථඅද්ධෝ කථපනධවනධ ය.
ොනවයනධ ද් පරඅය ොනවයනධ ද් ොයකථවය උථථධ වෙතඅ. පරතඅර්රා කථවය යටතධ වෙතඅ.
වමවථධ වකථර ෝය ථනධථඅවඳතධ පරඅය-අතඅපරඅය-ථ ාය-මෝය්ථධර්යනධ වකථවප අ වමනධ
ඒ නෙීක පුද්ධර්යා වකථවප අ ද් ථඅත නමතරී ෙශවයනධ පෙතී. එවිට ඔ ු පුන පුනා වමතධ
වකථාටව ථීමාථේවභ ධද්ය කථළ යුතු තමා වකථවප අ ද් පරඅයයා වකථවප අ ද්, මෝය්ථධර්යා
වකථවප අ ද් ථමත ථඅතධ ඉපද්වීම ථීමාථේවභ ධද්ය යඅ.
එ අ ෂණ ප වමවථධ ය:- වතවේ ය, පරඅයයා ය, මෝය්ථධර්යා ය, ථතුපා ය යන
ථඅේ වද්න එකථධ තවවනකථ ෙථතඅ වථාප මුවළකථධ එ අ අෙුතධ ‘වමයඅනධ එකථකථු අපට වද්ෙ’ යඅ
නමතරී භ ාෙකථයාවර්නධ ඉධතඅ. ‘කථුමට දැ’ යඅ ඇථ කථ ‘මපා වර් වධ වර්නව ය ධට
දීමට යයඅ කථඅයතඅ. එවිට ඔ ු අථො වර්න වයතධො’ යඅ ථඅතුවණ පධ නේ ථීමාථේවභ ධද්ය
වකථවළධ වනා වේ ‘මා වර්නව වයතධො වමෙුනධ වර්නව වනා වයතධො’ යඅ ථඅතුවණ පධ නේ
එවිට ද් ථීමාථේවභ ධද්ය වකථවළධ වනා වේ. කථුේ ව යඅනධ ද් ‘යමකථු වර්නව වයතධො’යඅ
ථඅතුවණ පධ නේ ඔ ු වකථවප අ අ අවතථී ය. වථථධථනධ වකථ අ අවතධථී ය. ඉදිය නධ ථතප වද්නා
වකථවප අ ම ථම ථතධ නේ එවිට ථීමාථේවභ ධද්ය වකථවළධ වේ.
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කථීවයධ මව යඅ වපෞපාණිකථයනධ විථඅනධ“අත්තනි හිත මජ්ෙත්්ත - අහි්ත ් ්තුබ්බි්ධ
යදාප්ස්සති නොනොත්තං - හිතචිත්්තො ් ප්ොණිනං
න නි ොමලොභී ්මත්තොය - ුසලීති ප්වුචන්ති.
යදා ්තස්්සො සීමෝයො - සමහින්තො ්හොන්ති භි ්ඛ්නො
සමං ඵරති ්මත්තොය - සබ්ෙං ්ලො ං ස්දව ං
මහොවි්ස්සො ප්ුසු්මන - යස්ස සීමො න ායති”යි.
‘යවමකථධ යේ කථවකථ වතවේ ය, අතෙතා ය, මවද් තධ ෙවයධ ය, ථතුපා ය යන
ථතප වද්නා වකථවප අ ‘වේ මම ය, වේ අතෙතධ ය’ යනාදිය  ෙශවයනධ වෙවථථ ද්කථධවනධ
ද්, ව ධ එකථ ථතධත්වයනධ වකථවප අ ථඅතධ ඇතධවතකථව’යඅ කථඅය යුතු ය. නඅයම නමතරී
ාභ අවයකථ ථාතඅශය කථුථධ ඇතඅවයකථවයඅ වනා කථඅය යුතු ය.
යේ කථවකථ ඔ ු විථඅනධ යවර් කථධත ථතප ථීමා ය ඳින ද් ද්, එකථ ව ධ වද්වියනධ
ථ අත ව කථවය අ ථමවථධ වමතධ පතුපව ෙනධවනධ ය. යවමකථුට වේ මමය වේ අතෙතධ
ය යනාදිය  ෙශවයනධ ථීමා වනා වවඟධ ද් ව ධ පෙගයාට ෙඩා ම තධ භ ාෙනා විවශධම
ඇතධවතකථධ ෙනධවනධ ය, යනු අර්ග යඅ.
වමවථධ ථීමාථේවභ ධද්ය දතධ ම ඒ වය ර්ී නඅමිතධත ද් උපාාප ද් වදුවයධ වේ.
(‘මි අ ෙනා අ කථඅථුණ පු කථමට නධ ආදිය වය අ වමනධ උද්ධර්ර නඅමිතඅ ෙතධ, පරතඅභ ාර් නඅමිතඅ ෙතධ
ෙවටව නධවනධ වනා වේ. ඒ ථීමාථේවභ ධද්ය නඅමිතධ ද් කථ භ ාෙනාෙ ථාතඅථය ෙන
දවවිනධ නීෙපණ පවය ද් විමධකථේභ අත වෙතඅ. වකථවථධ ු ද් ථනධථඅවඳන ද්ධො ු වෙතඅ.
උපාාප ථමාිනධ ථඅතධ ද් ථමා අත වෙයඅ’ යනු ථනධනයඅ.2 ථීමාථේවභ ධද්ය තධ කථ ඒ
නඅමිතධතම වථෙුවණ පධ ෙඩනධවනධ ය  අඅ කථපනධවනධ නඅපායාථවයනධ පඨවිකථථඅණ පවය අ කථී
පිශදිය  අවඥපණ පාෙට පවමිවණ පනධවනධ ය’ වම වතකථඅනධ ඒ වය ර්ී ප්ධාාඞ්ර් විපර ීණ ප,
ප්ධාාඞ්ර් ථමනධවිත, තරඅවිෝ කථය්ාණ පවයනධ ා ද්ශ ෂණ පවයනධ යුකථධත නමතරී ථ ර්ත
පරර්ම ෝය්ානය වදුවයධ වේ. වදව ඒ නඅමිතධත ම වථේමිනධ ෙඩමිනධ ය  අඅ කථපමිනධ
පඅළඅවෙළඅනධ ාතුථධකථනය පිශදිය  ද්ධවිතීය - තෘතීය ෝය්ානයනධට ද්, ප්ධාකථනය පිශදිය  ්විතීය
- තෘතීය - ාතුර්ග ෝය්ානයනධට ද් පවමිවණ පනධවනධ ය. පරර්ම ෝය්ානාදීනධ අතුවපනධ කථඅථඅයේ
ෝය්ානවයකථ ථඅටව “නමතරී ථඅතඅනධ එකථධ දිය ශාෙකථධ පතුපවො ෙථනධවනධ ය. එවථධම වද්ෙන
- වතෙන - ථතප ෙන දිය ශා ද් උඩ යට ථඅපථ ද් ථඅයලු තනධ අ ථවඥොතධමතාවයනධ ථෙගෙතධ
ව කථය විපු ෙ ම ද්ධර්ත ෙ අපරමාණ ප ෙ අනෙප ෙ අෙය්ාපජ්ජ ෙ නමතරී ථ ර්ත
ථඅතඅනධ පතුපවො ෙථනධවනධ ය” වේ විකථු.දණ පය වවදනධවනධ පරර්ම ෝය්ානාදිය  ෙශවයනධ
අවඥපණ පාපරාපධතයට ම ය. විකථු.දණ ප නේ වම අ දැකථධෙ ඔිවථා - අවනාිවථා වමතධ
පවතඅපවීම ය.
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එ අ විථධතපය වමවථධ ය.
නමතරී සහගත සිතින් = නමතරඅවයනධ යුකථධත ෙ ථඅතඅනධ
එ ් තබශොව ් = එකථධ දිය ශාවෙකථ පළමු අපමුණ පු කථළ ථතධත්වයා පටනධ ඒ දිය ශාවෙ අ
ඇතුළතධ ථතධත්වයනධ (“තතරථධර්ාවය අ තර්පාාපවයනධ ඒ ඒ දිය කථධ අ ථඅි  ථතධ ු යනු
ථනධනයඅ.2
ප්තුරැවො = අපමුණ පු වකථාටව
වසන්්න් ය = දර ධම වි ාපාිමිකථ ඉිශයේ පෙතධවනධ ය. නමතරී ෝය්ානයට ථම
ෙවදැ ඉිශයේ පෙතධවනධ ය යඅ වථධ යඅ.
එ්ස් ්දවන - ්තවන - සතරවන තබශො ද = නවවර්න අප ආදීනධ අතුවපනධ යේ
එකථධ දිය ශාවෙකථ යේ වථධ පතුපවො ෙථනධවනධ ද්, එවථධ ඊට ඉකථධය තඅ වද්ෙන දිය ශා ආදිය වය අ
ද් පතුපවො ෙථනධවනධ ය.
උඩ ද = වමයඅනධ වද්ේවාෙ, යේ කථඅථඅ තවවකථ ව

තම ට මතුවය අ ථතධත්වයනධ

ර්තධ ු.
යට ද = වමයඅනධ නඅපය නාර්භ ෙනාදිය  තම ට යට දිය ර් ථතධත්වයනධ ර්තධ .
ථපථ ද් = වමයඅනධ අනුදිය ශා ර්තධ . වමවථධ අථධමඬුධව අ අථුවමනධ ථඅයලු
දිය ශාෙනධ අ නමතරී ථ ර්ත ථඅත පතුපවෙනධවනධ ය. වමවථධ එකථධ එකථධ දිය ශා ර්වනධවමනධ
ඔධි්සොඵර නමතරඅය ද්කථධෙන දී. ඔිවථාඵලපණ ප නේ ථීමා වෙනධ වකථාටව පවතඅපවීම
ය.
සියලු තන්හි සවගොත්මතෝයන් සවගවත් ්ලෝ ය විප්ුල වූ මහත් වූ අප්රමො වූ
අනවර වූ අවය්ොප්ජ්ජ වූ නමතරී සහගත සිතින් ප්තුරො වසන්්න් ය = වමයඅනධ
අවනාිවථා ඵලපණ ප නමතරඅය ද්කථධෙන දී. එ අ ර් ‘ථඅයලු තනධ අ’ යනධවනනධ එකථධ වද්ශ
ෙශවයනධ ද් ‘සවගොත්මතෝයන්’ යනධවනනධ ථතධත්ව ෙශවයනධ ද් අවනාිවථාඵලපණ පය
ද්කථධෙන දැ යඅ ද්ත යුතු. අවනාිවථාඵලපණ ප නේ ථීමා ප අත ෙව පවතඅපවීම යඅ එ අ
සවගොත්මතෝයන් යනු ‘වේ ථධෙකථීය ය වේ පපකථීය ය’ යන වභ ද් නවතඅ ෙව ීනමෝය්ම උතධකථෘමධඨ ෙ ද්, මිතර-නෙීක-මෝය්ථධර් ෙ ද්, ථඅයලු ථතුනධ වකථවප අ තමා ා
ථමත්වවයනධ යන අර්ග යඅ. වනාව ාතධ මුළු අතඅනධ - මඳකථුර් දව වප වනා ර්අය ථඅයලු චිතධත
භ ාර්වයනධ යන අර්ග යඅ.
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සවගවත් ්ලෝ ය = ථඅයලු ථතධත්වයනධ ඇතඅ ව කථය
විප්ුල වූ = ඵලපණ ප ෙශවයනධ ව ෙතධ පවතඅපවීම ෙශවයනධ විපු ෙ
මහද්ගත වූ = භ ූමි ෙශවයනධ වේ ම ද්ධර්ත යඅ.
අප්රමො
ද් අපරමාණ ප ෙ

වූ = පරර්ුණ ප ෙශවයනධ ද්, අපරමාණ ප ථතධත්වයනධ අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ

අනවර වූ = ෙය්ාපාද් නමවතඅ ථතුපා ර්පව කථඅීකේ ෙශවයනධ අනෙප ෙ
අවය්ොප්ජ්ජ වූ = වොේනථධ පර ාණ පය කථපන ව යඅනධ අෙය්ාපජ්ජ ෙ නඅර්කථධ ෙ ය යඅ
වථධයඅ. (ථඅතධ ු ෙය්ාපතධතඅ ෙශවයනධ නනය කථපන ව යඅනධ වොේනථධ ෙය්ාපජ්ජ නේ වේ
යනු ථනධන යඅ.2
‘නමතරී ථ ර්ත ථඅතඅනධ’යඅ නවෙත කථීවයධ ‘විපු ෙ’ යනාදිය  පයය්ගාය විවශධමණ ප ර්තධ
ව යඅනඅ, වනාව ාතධ ඔිවථාඵලපණ පවය අ වමනධ ‘එවථධ’ යන පද්යකථධ වනා ර්තධ ව යඅනඅ.
නඅර්මන ෙශවයනධ ව කථඅයන දැ යඅ ද්ත යුතු. (නඅර්මන නේ අෙශාන නඅශධාය යඅ.2
වම අ වමනධ ම ප්ටිසමභිදා්යහි දැකථධෙුණ පු විකථු.දණ පාෙ ද් වවදනධවනධ අවඥපණ පා
පරාපධතයාට ම ය. පි ථේභ අොවය අ පථධ ආකථාපවයකථඅනධ අවන ිවථාඵලපණ ප වමතධතා
වචවත විමුතධතඅය ද්, ථතධ ආකථාපවයකථඅනධ ඔිවථාඵලපණ ප වමතධතා වචවත විමුතධතඅය ද්,
ද්ශ ආකථාපවයකථඅනධ දිය ථා ඵලපණ ප වමතධතා වචවත විමුතධතඅය ද්, ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. එයඅනධ
ප්ධාවිෝ අවන ිවථා ඵලපණ ප වමතධතා වචවත විමුතධතඅය වමවථධ ය.
1. ථඅයලු ථතධත්වවය අනෙප වෙතධො අෙය්ාපජ්ජ වෙතධො අනී වෙතධො ථුෙ
වථධ ආතධම පිශ පණ පය කථපතධො.
2. ථඅයලු පරාණී ු -වප3. ථඅයලු භ ූතවය -වප4. ථඅයලු පුද්ධර්වය -වප5. ථඅයලු ආතධමභ ාෙ පයය්ගාපනධනවය -වප- ථුෙ වථධ ආතධම පිශ පණ පය
කථපතධො.
වම අ ථඅයලු යනධවනනධ එකථකථු ර් වථධථ වනා වකථාටව ර්වනධම කථීය.
ථතධත්වවය නේ = පපපාදිය  ථධකථන්ෝයනධ අ ඡන්ද්පාර් ෙශවයනධ ථකථධතවය ය
විථකථධතවය ය. ඇළුවණ ප යයඅ වථධ යඅ. “රි්ප් ්ඛො රොධ ්යො ඡ්න්දා - ්යො රෝගො- යො
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නන්තබ-යො ත ්හො තතර සත්්තො සඤ්්ාය -්ප්- සංඛෝරසු -්ප්- විඤ්්ා් සු වුචන්ති”1 යනුවෙනධ දුර් ු ද් වේ ෙොවළ ය. අර්ග ථුර්ම යඅ. එවථධ නේ ප තධ ු වම අ ා
වනා ර්වවනතධ ද්, ුණ ප පතුිශනධ කථළ වීජනඅවය අ ද් තධෙවටය යන ෙය්ෙ ාපය වථධ පපි
ෙශවයනධ ප තධ ු ද් ර්වවනතඅ. ෙය්ාකථපණ පකථාපවය යට කථඅය වථධ අවඥර් විාාපණ ප වනා
වකථාටව ථතධත්ව යනු අෙය්ුතධපනධන නාම මාතර - වයකථවයඅ කථඅයතඅ. අවඥර් විාාපණ පය
කථපනධවන ථතධත්ව ර්ුණ පවය ර්වයනධ ථතධත්වයයඅ කථඅයතධ. ථතධත්ව ර්ුණ ප නේ දුද්ධි-වීයය්ගවතධජථධ ය.
ප්රොණීහු නේ = ීවෙතධ ෙනධවන ය. ීවෙතධ වීම නේ ආශධොථ පරශධොථවයනධ යුකථධත
දෙ ය.
භූත්යෝ නේ = කථමග-කථධවධශ වද්කථඅනධ උපනධවන ය.
ප්ුද්ගල්යෝ නේ = නඅපයට යනධවන ය. ‘පුඛෙුචාතඅ නඅපවයා තථමිඛර්නධතී තඅ පුර්ධර්ා’. ‘පු’ යඅ නඅපය කථඅයනු වව.. එ අ ර්නධවන - යනධවන පුද්ධර්වය ය.
ආතධමභ ාෙ පයය්ගාපනධනවය = යන වම අ ආතධමභ ාෙ නේ ශීකප යඅ ව ෙතධ
ථධකථන්ෝ ප්ධාකථ යඅ. පපමාවඥර් ෙශවයනධ අවිද්ය්මාන ෙුෙද් ථේමුතඅ ෙථවයනධ විද්ය්ාමාන
දවවිනධ ඒ ආතධම භ ාෙවය අ ඇතුළතධ ෙවෙ ආතධමභ ාෙ පයය්ගාපනධනවය ය.
ථතධත්ව යන ොනය වථධ ම වථථධථ ද් පපි ෙථවයනධ ථකථා වේ ථඅයලු ොන
ථඅයලු ථතධත්වයනට පයය්ගාය ොන යයඅ ද්තයුතු. තෙ ද් ජනධතු-ීවෙ ආදිය  අනය් පයය්ගාය
ොන ඇත ද් පරකථට ෙශවයනධ පෙතධනා වේ පථ ම වර්නව පථධ ආකථාපවයකථඅනධ
අවනාිවථාඵලපණ ප වමතධතා වචවත විමුතධතඅය ද්කථධෙන දී. ඉදිය නධ යවමකථධ ථතධත්ව-පරාණ ප
යනාදිය වය අ ොන මාතර ෙශවයනධ වනාෙව අවඥර් ෙශවයනධ ද් වෙනථ ර්නධනට කථවමතඅ
නේ ඔ ුට අවනාිවථා ඵලපණ පය වනා වවදන දෙ ද්ත යුතු. එව යඅනධ එවථධ වෙනථධ
අවඥර් වනා වර්නව වේ දැකථධෙුණ පු පථධ ආකථාපවයනධ ඒකථකථ ෙථවයනධ අවනාිවථා
නමතරඅය පවතඅපවිය යුතු.
වම අ ර් ‘ථඅයලු ථතධත්වවය අනෙප වෙතධො’ යනු එකථධ අවඥපණ පාවෙකථ.
‘අදය්ාපජ්ජවෙතධො’ යනු එකථධ අවඥපණ පාවෙකථ. (අදය්ාපජ්ජ නේ ෙය්ාදාෝ ප අත දෙ යඅත2
‘අනී වෙතධො’ යනු එකථධ අවඥපණ පාවෙකථ. ථුෙ වථධ ආතධමපිශ පණ පය වකථවපතධො’ යනු
එකථධ අවඥපණ පාවෙකථ. එදවවිනධ වේ පද් අතුවපනධ යේ යේ පද්වයකථධ තම ට පරකථට වේ ද්,
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ඒ ඒ පද් වර්නව නමතරී පවතඅපවිය යුතු. වේ පථධ ආකථාපවය අ අවඥපණ පා ථතප ෙශවයනධ
අවනාිවථා ඵලපණ පවය අ අර්ඥප් ො විස්්ස ැයි ද්ත යුතු.
සප්්තවිධ ඔධි්සො ඵර ්මත්තො ්චන්තෝ විමුත්තිය ්ම්ස් ය.
1. ථඅයලු ථධතරී ු අනෙප වෙතධො. අදය්ාපජ්ජ වෙතධො. අනී වෙතධො ථුෙවථධ
ආතධම පිශ පණ පය වකථවපතධො.
2. ථඅයලු පුපවමවය -වප3. ථඅයලු ආයය්ගවය -වප4. ථඅයලු අනායය්ගවය -වප5. ථඅයලු වද්විවය -වප6. ථඅයලු මනුමය්වය -වප7. ථඅයලු විනඅපාතඅකථවය අනෙප වෙතධො. අදය්ාපජ්ජ වෙතධො. අනී වෙතධො
ථුෙවථධ ආතධම පිශ පණ පය වකථවපතධො.
වේ ඔිවථා ඵලපණ ප පඅළඅදඳ ථතධ ආකථාපවය අ ථතප ථතප ෙථවයනධ අවඥපණ පා
අට විථධවථකථඅ. වම අ ථධතරී ු ය පුපවමවය ය යනු අඞ්ර් ෙශවයනධ කථඅයන දී. ආයය්ගවය
ය අනායය්ගවය ය යනු ආයය්ග-පෘර්ර්ධජන ෙශවයනධ කථඅයන දී. වද්විවය ය මනුමය්වය
ය යනු උතධපතධතඅ ෙශවයනධ කථඅයන දී.
දශවිධ තබසො ඵර ්මත්තො ්චන්තෝ විමුත්තිය ්ම්ස්ය.
1. වපපදිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය අනෙප වෙතධො. අදය්ාපජ්ජ වෙතධො. අනී
වෙතධො ථුෙවථධ ආතධම පිශ පණ පය වකථවපතධො.
2. පපළදිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප3. උතුපව දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප4. ද්කථුණ පු දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප5. වපප අනු දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප6. පපළ අනු දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප7. උතුපව අනු දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප8. ද්කථුණ පු අනු දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප9. යට දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වප10. උඩු දිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය -වපවපපදිය ර් ථඅයලු පරාණී ු -වප- ථඅයලු භ ූතවය -වප- ථඅයලු පුද්ධර්වය -වප- ථඅයලු
ආතධමභ ාෙ පයය්ගපනධනවය -වප- පපළ දිය ර් ආදිය ය ද් වමවථධ ම ර්නධවනධ ය.
වපපදිය ර් ථඅයලු ථධතරී ු ‘ථඅයලු පුපවමවය ’ ‘ථඅයලු ආයය්ගවය ’ ‘ථඅයලු අනායය්ගවය ’
‘ථඅයලු වද්විවය ’ ‘ථඅයලු මනුමය්වය ’ ‘ථඅයලු විනඅපාතඅකථවය ’
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පපළ දිය ර් -වපඋතුපව දිය ර් -වපද්කථුණ පු දිය ර් -වපවපප අනු දිය ර් -වපපපළ අනු දිය ර් -වපඋතුපව අනු දිය ර් -වපද්කථුණ පු අනු දිය ර් -වපයට දිය ර් -වපඋඩ දිය ර් ථඅයලු ථධතරී ු -වප- අනෙප වෙතධො අදය්ාපජ්ඣ වෙතධො අනී
වෙතධො ථුෙවථධ ආතධම පිශ පණ පය වකථවපතධො.
වේ දිය ථා ඵලපණ ප නමතරඅවය අ ‘වපපදිය ර් ථඅයලු ථතධත්වවය ’ යනාදිය  නයඅනධ එකථධ එකථධ
දිය ථාවෙකථ විථඅ-විථඅ වකථාටව ්දසියය ් ද් ‘වපප දිය ර් ථඅයලු ථධතරී ු’ යනාදිය  නයඅනධ එකථධ එකථධ
දිය ථාෙකථධ අටවිථධථ දවර්අනධ වකථාටව ්දසිය අසූ්ය ් ැක යි සොරසිය අසූ්ව ් අර්ඥප් ො
්වයි. ප්ටිසමභිදා්යහි ැක ්වූ සියලු අර්ඥප් ො ප්න්සිය අට විස්්ස ි.
වේ කථී අවඥපණ පා අතුවපනධ යේ කථඅථඅෙකථ වමතධතා වචවත විමුතධතඅ ෙඩන වය ර්ී
‘ථු්ඛ ථුපතඅ’ යනාදීනධ ද්කථධෙන ද් එ් ෝලොස් ආනිසංස දනධවනධ ය.
නමතරී භොවනෝයහි එ් ෝලොස් ආනිසංස
1. සුඛං සුප්ති = ථුෙ වථධ නඅො, ඇතවේ වකථවනධකථ ඔද- වමාද වපපවළමිනධ ‘ථුප
- ථුපව’ ර්ාමිනධ ර්කථවථධ නඅද්තඅ. වේ වය ර්ී එවථධ වනා ෙව ථුෙවථධ නඅොනඅද්නධවනධතධ ථමෙතකථට ථම ෙවර්ණ ප වථධ නඅද්යඅ.
2. සුඛං ප්ටිෙුජ්ෙති = ථුෙවථධ පුදුදී, ඇතවේ වකථවනකථධ තතනමිනධ වවඹමිනධ
වපපවළමිනධ ර්කථවථධ පුදුදිය තඅ. වේ වය ර්ී එවථධ වනා ෙව පඅපී වර්නව එන
පඅයුමකථධ වථධ නඅවඥවිකථාප ෙව ථුෙවථධ පුදුදිය  යඅ.
3. න ප්ොප් ං සුප්ිනං ප්ස්සති = නපුපව ථඅ අන වනා ද්කථී. ථඅ අනයකථධ ද්කථධවනධ
නේ ථප ෙඳනා පුද්නා වථධ දණ ප අථනා වථධ ය පතධ ථඅ අනයකථධ ම ද්කථධවනධ
ය. තෙද් ඇතවේ වකථවනකථධ වථාපවනධ විථඅනධ පඅිශෙපන ද් වථධ ාණ පධඩ ථතුනධ
විථඅනධ ලු ුදඳන ද් වථධ පරපාතවය අ ෙවටුණ පෙුනධ වථධ ථඅ අන ද්කථඅතඅ. වේ
වය ර්ී එදඳු ථඅ අන වනා ද්කථී.
4. මනුස්සොනං ප්ි්යො ්හොති = මිනඅථුනධට පරඅය වෙයඅ. උවප අ ලු මුතු පකථධ වථධ
ද්, අථ පවළඳි මධ මාාෙකථධ වථධ ද්, මිනඅථුනධට පරඅය මනාප වෙයඅ.
Non-commertial Distribution
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5. අමනුස්සොනං ප්ි්යො ්හොති = විථා් වතපණ පුෙනධ වමනධ අමනුමය්යනධට පරඅය
වෙයඅ. විසොඛ වතපණ පුවෙ ෙනා අ පවළලුපධ නුෙප වකථළඹියාණ ප වකථවනකථඅ.
එ අ ෙථන ඔෙුනධ විථඅනධ ‘කථධදිය ෙ ථප මඅනධ අඛකථෘත ය කථථාෙතඅනධ දදළා.
ථඅය ිශථඅ තවවනකථ අඳැ ර්නධනට ද් නඅද්නධනට ද් වකථඅය. ථෘතු ථපධපාය,
වථධනාථන ථපධපාය, පුර්ධර් ථපධපාය, ෝමගශරෙණ ප ථපධපාය යන ථඅයධ වම අ
ථුභ  ය’යඅ අථන ද්ධවද්ධ ය. ඔ ු ථඅය ෙථධතුෙ දූ ද්පවෙනට පාො දී එකථධ
කථ ෙණ පුෙකථධ පමණ පකථධ වපදිය  වකථාන ර්වට ර්ථා වර්නව වර්යඅනධ නඅකථධමව නවේ
වතාටට අෙුතධ නවෙ එන තාකථධ මථකථධ කථධ එ අ රැඳී උනධ . තුම වෙළඳාවම අ
ද්ෂ දවවිනධ එකථ වොවපකථ දඩු වර්නව තෙ වොවපකථ විකථුණ පමිනධ එ තවනඅනධ
දඩු වර්නව තෙ තවවනකථ විකථුණ පමිනධ දැ වමි වෙළඳාවමනධ ම ඒ මථ තුළ
කථ ෙණ පු ද් ථකථධ උපයා ර්තධ . ඔ ු පඅළඅවෙළඅනධ කථධදිය ේ දවථ ම ා වි ාපයට
එළඹව ම ණ පුෙම යවදිය වයධ ය. භ අෂනධ විථඅනධ ම ණ ප කථපන පඅණිථ ථීමාෙට
පමුණ පුෙන ර්වෙ ඒ ද් ථ දවඳි පඅයධ එකථෙුපවතු අතුවපනධ ය ම ව ළු .
‘වේ කථඅවමකථධ දැ’යඅ ඇථ කථ ‘කථ ෙණ පු ද් වථකථවයඅ’ කථඅය . ‘පඅනධෙත පවවිදිය 
ෙ කථ මිළ මුද්ධ විාාපණ පය කථපනධනට වනා පඅළඅෙන. දැනධ ම එයට කථටයුතු
ද්නුෙ’යඅ භ අෂ ු කථඅෙු ය. ඔ ු “විසොඛයන් පවවිදිය ෙන තවනට පවමිණිවය අථධ
අතඅනධ වනා වයතධො”යඅ කථ ෙණ පු වපාදිය ය ථීමා මාකථවය අ විථුපවො පඅයා
පවවිදිය  උපථපුෙ දා පථධ ෙථකථධ නඅථ ථමාද්නධ ෙව ෙවථව උභ ය මාතෘකථා
පරර්ුණ ප වකථාට පෙපා තමනධට ථවප කථමට නකථධ වර්නව එකථධ-එකථධ වෙව රැ
ථඅේ-ථඅේ මථව ථමෙතධ පුපමිනධ
වථුපවවණ ප ය. එවථධ
වථඅවපන
උනධෙ නධවථධ එකථධතපා පමණීය ෙන ව වදකථධ දැකථව ඊ පවකථධමුවකථ ථමෙතට
ථමෙවදැ ථමෙතඅනධ නවර්ී ථධෙකථීය ර්ුණ ප ආෙජගනවයනධ තධ පරීතඅ
වථෞමනථය්වයනධ වමවථධ උද්නධ ඇන .
‘උපථපුෙ ද් තවනධ - පටනධ වමතවනට එන වතකථධ
මා කථළ කථඅථඅ ෙපද් නවතඅ - නඅර්කථ තට විය ොථඅය’
ඔ ු ථඅතුධපේ වෙව ප යනධවන වද්මඛ ථන්ියකථට පවමිණ පව ‘මර් වේ වො ව
වේ වො ව ’යඅ ථඅතමිනධ ථඅි ය . පේවෙ අ ෙථන වද්වියා අතදිය ර්ු වකථාටව ‘ අමි වේ මර්
ය’යඅ දැකථධවීය. ඔ ු ඒ මඟඅනධ ථඅතුධපේ වර්ාථධ ථඅෙු මථකථධ ඊ ෙවථව ‘වථට උද්පථනකථධ වථධ
මිනධ දව වප වයමි’යඅ ථඅතා නඅදිය  ර්තධ . ථකථධමනධ වකථළෙරැ මිණි පවකථ ෙුථ වද්වියා
අණිවපත මතධවත අ අඳැ ඬනධනට ෙන. වතපණ පුවෙ ‘වේ කථෙවපකථධ දැ’යඅ ඇථ . ‘ අමි
මම මිණියා’යඅ කථීය. කථුමට ඬනධවනධ දැ’යඅ විාාළ කථ ඔද ර්මනධ නඅථාය’යඅ කථීය. මා
වම අ ෙථනධනා වතාපට කථෙප ර්ුණ ප දැ යඅ ඇථ කථ ‘ අමි ඔද වම අ ෙථතධ අමනුමය්වය
ඔෙුවනාෙුනධ වකථවප අ නමතරී දතඅ. ද්නධ ඉතඅනධ ඔද ර්අය කථව ඔෙු ු කථ වකථවපතඅ
නපුපව දථධ වදවණ පතඅ’යඅ කථීය. ඒ අථා වතපණ පුවෙ ‘ඉදිය නධ මා වම අ විථීවමනධ වතාපට
ප ථු විථුවමකථධ වේ නේ ඒ මවනෙව’යඅ කථඅයා තෙ ථඅෙු මථකථධ එ අ ෙවථව යනධනට
418
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ථවපථුණ පා . මිණියා නවෙත ද් වඬුවයධ ය. වේ නඅයාවයනධ විසොඛ වතපණ පුවෙ
ථඅතුධපේ වෙව ප මව ෙවථව එ අ ම පඅිශනඅවිය . වමවථධ වමතධ ෙඩන වය ර්ී
අමනුමය්යනට පරඅය ෙනධවනධ ය.
6. ්ද්වතො ර ්ඛන්ති = මපණි වකථවනකථධ පුතකථු පකථධනා වමනධ වද්විවය ඔ ු
පකථඅතධ.
7.
ථඅපවවප අ
්ුල්ලසීව
වනා ෙදී.

නොස්ස අග්ගි වො විසං වො සත්ථං වො මති = වමතධ ෙඩන වය ර්ී ුවර්ධ
උත්තරො උපාථඅකථාෙවර්ධ ථඅපවවප අ වමනධ ර්අනඅ වනා ර්නී. ථඛයුතධත භ ාණ පකථ
වතපවනධට වමනධ විථ වනා කථවවේ. සං ිචන් ථාමවණ පධපයනධට වමනධ ථවතධ
වම අ ා වධ්නු ෙථධතුෙ ද් කථඅය යුතු.

එකථධ ර්ෙ වද්නකථධ ෙථුට කථඅිශ වද්මිනධ ථඅි යා ය. ෙවද්ධවද්කථධ ඇය දැකථව විදිය මි යඅ ථඅතා,
අතඅනධ ථප ා පඅයා අර් මිට ඇතඅ වතය නධ ඇනධවනධ ය. වතද වද්නවර්ධ ථඅපවවවඥ ෙවදැ තධ
වකථාළයකථධ වමනධ ෙකථුටු විය. ඒ කථඅ උපාාප දවයකථඅනධ ෙ වයධ වනා වේ. අවඥපණ පා
දවයකථඅනධ ෙවයධ වනා වේ. ුවද්කථධ ෙථු වකථවප අ පවෙවතඅ දැි  පරඅය ථඅතධ දවයනධ ෙවයධ
ය. නමතරඅය වේ ථා ම ානුභ ාෙ ඇතවයඅ ද්ත යුතු.
8. තුවටං චිත්තං සමොධි්යති = වමතධ ෙඩනධන ුවර්ධ ථඅත ෙ ා ථමා අත වේ. එ අ
වථඅ දවෙකථධ නේ වනාවේ.
9. මුඛව ්් ො විප්්ප්සීදති = නවට්ඨවටනධ ර්අඅ ුණ පු තධ වර්ි යකථධ වථධ ඔ ුවර්ධ
මු ුණ ප ඉතා ප නධ වේ.
ප. අසමමු් හො ොලං ්රොති = වමතධ ෙඩනධන ුට ථඅ අ මුළා ෙව ෙන
මපණ පවයකථධ නවතඅ. නුමුළා ෙව මව නඅදිය  ර්තධතා වථධ කථලුිශය වකථවවඥ.
. උත්තසුං අප්්ප්ටිවිජ්ෙන්්තො ෙරහ්ම්ලො ුප්්ගො ්හොති = ඉදිය නධ ප තධ ෙව
ර්නධනට වනා වකථඅ වී නේ නඅො පඅය දිය ය වථධ වර්ාථධ දඹ වාෙ උපදිය නධවනධ ය.
නමතරී භොවනෝයහි විස්තර

ථොව නිමි්ය් යි.

රැ ො භොවනොව
කථපවණ පා දර ධම වි පණ පය ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්අයනධ විථඅනධ කථපවණ පා ප අත දේ අ
ආදීනෙ ා කථපවණ පා ථ අත දේ අ ආනඅථඛථ ා ථකථා භ ාෙනාෙට පටනධ ර්ත යුතු.
පටනධ ර්නධනා විථඅනුර් පළමු වකථාටව පරඅය පුද්ධර්ාදීනධ වකථවප අ කථපවණ පා වනා ෙවි ය
යුතු. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, පරඅයයා පරඅය තනධ අ ම ද්, අතඅපරඅය ය ළුො අතඅ පරඅය ය ළු තනධ අ
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ම ද්, මෝය්ථධර්යා මෝය්ථධර් තනධ අ ම ද්, අපරඅයයා අපරඅය තනධ අ ම ද්, නෙිශයා නෙීක
තනධ අ ම ද් පඅ අටන දවවිනධ අඞ්ර් විථභ ාර්යනධ වකථවප අ ද්, කථලුිශය කථළෙුනධ වකථවප අ
ද් එවථධ ම කථපවණ පා වනා ෙවි ය යුතු යඅ. අවෂධතර දවවිනඅ.
“ ථඤ්්් භි ්ඛ්ව භි ්ඛු රැ ො සහග්තන ්්තසො එ ං තබස්වො ඵසුත්වො
විහරති. ්සයය්ථොප්ි නොම එ ං ප්ුග්ගලං ුපග්ගතං ුපරි්ප්තං තබස්වො රැ ෝයයය්
එව්මව සබ්්ෙ සත්්ත රැ ොය ඵරති”1 යඅ විභ ඞ්ර්වය අ ෙොළ දවවිනධ වමට පළමු
ෙව ම කථපවණ පා කථළ යුතු ආකථාප ඇතඅ ඉතා ර්කථධපතධ - දිය ළඅඳු - ථඅඳ ලූ අතධ පා ඇතඅ ෙව
කථදකථධ වපපටුවය අ තදාවර්න අේදවමකථ ෙවදැ ව ාතධ-අතඅනධ පයඅනධ පණ පු කථවනධ කථා
වවළන - එව යඅනධ ම දවර්ප ඬිනධ ඬන - පේකථාප දවර්ප මිනඅථකථු දැකථව ‘අව වේ
මිනඅථා ර්කථට පවමිණිවයධ ය වමා ු වේ ර්කථඅනධ මුො ර්නධවනේ ඉතා වයව කථවයඅ කථපවණ පා
ෙවි ය යුතු.
ඉදිය නධ එෙවනධනකථු වනා ද්ධවද්ධ නේ ථුෙ විඳිනධනා ෙ ද් පේකථාප පුද්ධර්යකථු
ෙෝය්යකථු ා ථම වකථාටව ථඅතා කථපවණ පා කථළ යුතු. වකථවථධ ද්, දඩු ථ අත වථාපකථු අථු
ෙ විට පජ ‘වමා ු මපෙ’යඅ නඅවය ර් කථපයඅ. පජුවර්නධ නඅවය ර් තධ පුපවමවය ඔ ු දවඳැ
වර්නව ථන්ිවය අ - ථන්ිවය අ ථඅය ර්ණ පනධ ප ප වද්මිනධ ෙෝ ථධර්ානයට වර්න යතඅ.
ඔ ු ර්ටු මනුමය්වය කථන-වදාන දැය ද් මධ-ර්ඳ විෙුනධ ද්, දුතධ ද් ඔ ුට වද්තඅ. ව ධ ඒ
ර්නධ වද්ධ කථමිනධ-වදාමිනධ ථුෙ ඇතධතකථු වථධ වභ  ර් ඇතධතකථු වථධ ර්මනධ කථපයඅ. එව තධ
කථඅථඅවකථවනකථධ වේ ථුෙ ඇතධවතකථු වේ වභ  ර් ඇතධවතකථවයඅ වනා ථඅතතඅ. ‘ඒකථානධතවයනධ
වේ දීනයා දැනධ මපණ පයට පවමිවණ පධ. වමානු නර්න පඅවයනධ පඅයට වමා ුට මපණ පය ළඟා
ෙනධවනධය’යඅ මිනඅථධථු ඔ ු වකථවප අ කථපවණ පා කථපතඅ. එවථධ ම කථපවණ පාකථමට නධ ර්තධ
වය ර්අයා විථඅනධ ථුෙ ඇතධතා ෙ ද් පුද්ධර්යා වකථවප අ කථපවණ පා ෙවි ය යුතු. වකථවථධ ද්,
වේ දීනයා දැ ථුෙවථධ ථවදී පව වදී පථධ කථේ ථුෙ ෙළඳතතධ තුනධවොිශනධ එවකථකථඅනුර් කථළ
කථුථයකථධ නවතඅ දවවිනධ වේ මතු අපාවය අ අනධප ර්කථධ වොේනථධ විඳී යයඅ’ වමවථධ ඔ ු
වකථවප අ කථපවණ පා ෙඩා ඉකථධය තඅ එ කථරමවයනධ ම පරඅය පුද්ධර්යා වකථවප අ ද්, ඉකථධය තඅ
මෝය්ථධර්යා වකථවප අ ද්, ඉකථධය තඅ නෙිශයා වකථවප අ ද්, කථරමවයනධ කථපවණ පා ෙවි ය යුතු.
ඉදිය නධ වපප කථී වථධ නෙිශයා වකථවප අ වකථර ෝ උපදී නේ නමතරඅවයනධ ඒ ථනධථඅඳුො ර්ත
යුතු ය.
ඉදිය නධ කථළ කථුථධ ඇතධවතකථධ නේ ශාතඅ-වප ර්-වභ  ර්-ෙය්ථනාදීනධ අතුවපනධ
කථඅථඅෙකථඅනධ යුකථධත ය යඅ දැකථ ව අථා ව එවථධතධ නවතධ නේ ‘ථථප ර්කථධ වනා ඉකථධම ෙ
දවවිනධ ඒකථානධතවයනධ ර්ශඛිතම ය’ යඅ ථෙගකථාපවයනධ ම කථපවණ පා වකථාටව යට කථඅය පිශදිය 
වතවේ ය, පරඅය පුද්ධර්ය, මෝය්ථධර්ය, නෙීකය යන ථඅේ වද්නා වකථවප අ ථීමාථේවභ ධද්ය
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වකථාටව ඒ නඅමිතධත ම වථේමිනධ දමිනධ ය  අී වකථවපමිනධ නමතරඅයට කථී වථධ තරඅකථාතුමධකථ ෝය්ාන ෙශවයනධ අවඥපණ පා වය ය යුතු.
අඞ්ර්ුතධතප අටුොවය අ ෙනා අ පළමුවකථාට නෙීක පුද්ධර්යා වකථවප අ කථපවණ පා
කථළ යුතු දෙ ද්, ඔ ු වකථවප අ ථඅත මෘර් වකථාටව ඉකථධය තඅ ර්කථධපතා වකථවප අ ද්, ඉකථධය තඅ
පරඅය පුද්ධර්යා වකථවප අ ද්, ඉකථධය තඅ තමා වකථවප අ ද් කථපවණ පා කථළ යුතු දෙ කථඅයන ද්ධවද්ධ
ය. ඒ වම අ දැකථධෙ “ුපග්ගතං ුපරි්ප්තං” යනාදිය  පාළඅ නය ා ථම වනා ෙන දවවිනධ වම අ
කථඅය වථධ භ ාෙනා වකථාට ථීේථවේවභ ධද්වයනධ අවඥපණ පා ෙවි ය යුතු.
මිනධ මතු වය ය යුතු පඛාවිෝ අවන ිවථා ඵලපණ ප ද්ථවිෝ දිය ථා ඵලපණ ප විකථු.දන
ද් “ථු්ඛ ථුපතඅ” යනාදිය  ආනඅථඛථ ද් යට නමතරඅයට කථී පිශදිය  මය යඅ ද්ත යුතු.
රැ ො භොවනෝයහි විස්තර

ථොවයි.

මුතබතො භොවනොව
මුතබතො දර ධෙ වි ාපය ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්ී ු විථඅනධ පළමු වකථාටව ඒ මුදිය තාෙ
පරඅයයා වකථවප අ ව මෝය්ථධර්යා වකථවප අ ව නෙිශයා වකථවප අ ව වනා ෙවි ය
යුතු ය. පරඅයයා පරඅය ෙ පමණිනධ ම මුදිය තාෙට කථපවණ පු වනා වේ. මෝය්ථධර් නෙීකනධ ර්වනව
කථඅයනු ම කථෙවවඥ ද්, එවථධ ම අඞ්ර් විථභ ාර්වය ද්, කථාකථරඅයා වකථාවළ ද් වමයට වෂධතර
වනා වෙතඅ. අටුොවය අ ෙනා අ වථාණ පධඩ ථ ාය ය යඅ කථඅයන ද් අතඅපරඅය ය ළුො ම
මුදිය තාෙට කථාපණ ප වේ. ඒ අතඅපරඅය ය ළුො මුදිය ත මුදිය ත ම වේ. පළමු වකථාට ථඅනා ථී
පථුෙ කථර්ාෙට පටනධ ර්නී. එව යඅනධ ඔ ු වකථවප අ ම පළමු වකථාටව මුදිය තා ෙවි ය යුතු.
ථුඛිත-මුදිය ත ෙ පරඅය පුද්ධර්යකථු දැකථව ව අථා ව ‘වේ පුද්ධර්යා ඒකථානධතවයනධ මුදිය ත
ය. අව
ඉතා වයව කථව’යඅ ඔ ු වකථවප අ ව
මුදිය තා ෙවි ය යුතු. විභ ඞ්ර්වය අ
“ ථඤ්්් භි ්ඛ්ව භි ්ඛු මුතබතො සහග්තන ්්තසො එ ං තබසං ඵසුත්වො විහරති
්සයය්ථොප්ි නොම එ ං ප්ුග්ගලං ප්ියං මනොප්ං තබස්වො මුතබ්තො අස්ස එව්මව සබ්්ෙ
ස්තත මුතබතොය ඵරති”1 යඅ ෙොවළධ වේ වද්ෙනු කථී පරඅය පුද්ධර්යා ථඳ ා ය.
ඉදිය නධ ඒ අතඅපරඅය ය ළුො ව පරඅය පුද්ධර්යා ව අතීතවය අ ථුඛිත ෙුෙ ද් දැනධ
ර්කථධඛිත නේ ර්පපවපත නේ ඔ ුවර්ධ අතීත ථුඛිත භ ාෙය ම ථකථා ‘වේ අතීතවය අ ම ා
වභ  ර් ඇතධවතකථධ විය. ම ා පිශොප ඇතධවතකථධ විය. නඅතඅ පරමුදිය තවයකථධ වි’ ය යඅ ඔ ුවර්ධ
අතීත මුදිය තාකථාපය ථකථා මුදිය තා ෙවි ය යුතු.
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ඉදිය නධ ව ධ අනාර්තවය අ ද් පරමුදිය ත වනා වී නේ අනාර්තවය අ ෙන පරමුදිය ත
තත්වය ථකථා ‘වේ අනාර්තවය අ ථමපතධ වදව ඇතුනධ-අථුනධ පඅට නවඟී පනධථඅවිවර් අ
නවඟී ඇවිදිය නධවන ය’යඅ අනාර්ත මුදිය තාකථාපය ථකථා මුදිය තා ෙවි ය යුතු.
වමවථධ පරඅය පුද්ධයා වකථවප අ මුදිය තා ෙඩා ඉකථධය තඅ මෝය්ථධර්යා වකථවප අ ද්,
ඉකථධය තඅ නෙිශයා වකථවප අ ද් මුදිය තා ෙවි ය යුතු. අවඥපණ පා උපද්විය යුතු. ඉදිය නධ නෙිශයා
වකථවප අ ද් වකථර ෝ උපදිය නධවනධ නේ වපප කථී වථධ වමතධ ෙඩා ථඅත ථනධථඅඳුො ර්ත යුතු.
වමවථධ වේ තුනධ වද්නා වකථවප අ ද්, තමා වකථවප අ ද් ථම ථඅතධ උපද්ො
ථීමාථේවභ ධද් වකථාටව ඒ නඅමිතධත ම වථේමිනධ ය  අඅ වකථවපමිනධ නමතරඅවය අ කථී වථධ
තරඅකථ-ාතුමධකථ ෝය්ාන ෙශවයනධ අවඥපණ පා වද ර්ත යුතු. එයඅනධ මතු වය ය යුතු ප්ධාවිෝ
අවනාිවථාඵලපණ ප, ථපධතවිෝ ඔිවථා ඵලපණ ප, ද්ථවිෝ දිය ථා ඵලපණ ප යන විකථු.දණ ප ද් ‘සුඛං
සුප්ති’ යනාදිය  ආනඅථඛථ ද් නමතරී භ ාෙනාවෙ අ කථී පිශදිය  ම ය යඅ ද්ත යුතු.
මුතබතො භොවනෝයහි විස්තර

ථොව නිමි්ය් ය.

උ්ප්්ක්ෂො භොවනොව.
උ්ප්්ක්ෂො දර ධමවි ාපය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී පළමු නමතරී - කථපවණ පා - මුදිය තා
යන තුනධ තනධ අ තධ තරඅකථ ව ාතුමධකථ ෝය්ාන ඇතඅයකථු විය යුතු ය. එවථධ තරඅකථ ව
ාතුමධකථ ෝය්ාන තධ ඔ ු විථඅනධ පරර්ුණ ප ෙ තෘතීය ව ාතුර්ග ෝය්ානවයනධ නවඟී “ථඅයලු
ථතධත්වවය ථුෙපතධ වෙතධො” යඅ කථපනු දන නමතරිය ථතුනධ වකථවප අ මමත්ව ෙශවයනධ
පෙතධනා වමවන අ කථඅීකමකථධ දවවිනධ ද්, රැ ොව වොේනථට ආථනධන දවවිනධ ද් මුතබතොව
වථාේනථ දවවිනධ ද්, ඖොිශකථ ව යඅනධ එ අ ආදීනෙ ා උ්ප්්ක්ෂොව ශානධත දවවිනධ එ අ
ආනඅථඛථ ා ථකථා යේ පරකථෘතඅ මෝය්ථධර් පුද්ධර්වයකථධ වේ නේ ඔ ු වකථවප අ උවපධෂා
කථඅීකේ ෙශවයනධ භ ාෙනා ෙවි ය යුතු. (“වේ ථතධත්ව වතවේ තමා කථළ කථේ විථඅනධ
පපවාවිනධ අය. දැනුර් පපවාෙට වයයඅ. වත ද් කථළ කථේ විථඅනධ ම පපවාවිනධ අය
පපවාෙට වයයඅ ඕ ට තාවර්ධ පරවය ර්වයනධ ථුෙයකථධ එළෙනධනට ෙතධ ර්කථකථධ ප
කථපනධනට ෙතධ වනා පඅළඅෙන. නමතරී-කථපවණ පාදිය  විථඅනධ ථතුනධ වකථවප අ මමත්වය කථඅීකම
ුවද්කථධ චිතධතයා වර්ධ අනෘජු කථමගය වේ. ථෙග ථතධත්වයනධ වකථවප අ මවද් තධ දෙ ථඅයලු
ආයය්ගයනධ විථඅනධ ර්තධ මාර්ගයව-අවිපවද්ධෝ පරතඅපතධතඅය යඅ වමවථධ පරතඅපෂ ජුර්ුපධථා
මු්වයනධ මවද් තධ දවෙ අ ෙ වර්ෞපෙ-ද ුමාන-ආද්ප ඇතධත ු විථඅනධ උවපධෂා වතාවම
උපද්විය යුතු ය යඅ වථධ යඅ. වමවථධ ථුවිවශධම වකථාටව උවපධෂා එළො පඅළඅපද්නා ු ට
පඅවයාවිනධ ම උොථීන දවවිනධ ථාතඅශයවයනධ ම උ ු වකථවප අ මවද් තධ දෙ වෙයඅ. භ ාෙනා
දවයනධ නීෙපණ පවය විමධකථේභ අත වෙතඅ. කථඅවථධ ු ථනධථඅවඳතඅයඅ ද්ත යුතු යඅ” යනු
ථනධන යඅ2
ඉකථධය තඅ පරඅය පුද්ධර්ාදීනධ වකථවප අ ද් උවපධෂා ෙවි ය යුතු.
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පටුන වෙත

“ ථඤ්්් භි ්ඛ්ව භි ්ඛු උ්ප් ්ඛොසහග්තන ්්තසො එ ං තබසං ඵසුත්වො
විහොරති. ්සයය්ථොප්ි නොම එ ං ප්ුග්ගලං ්නව මනොප්ං න අමනොප්ං තබස්වො
උ්ප් ්ඛ් ො අස්ස එව්මව සබ්්ෙ සත්්ත උ්ප් ්ඛොය ඵරති”1 යඅ විභඞ්ග්යහි ෙොළ
දවවිනධ යට කථඅය වථධ මෝය්ථධර් පුද්ධර්යා වකථවප අ උවපධෂා උපද්ො ඉකථධය තඅ පරඅය
පුද්ධර්යා, වථාණ පධඩථ ාය, නෙීක, තමා යන ථඅයධනධ වකථවප අ මෝය්ථධර් ෙශවයනධ
ථීමථේවභ ද් වකථාටව ඒ නඅමිතධත ම වථවිය යුතු දවඅය යුතු. ය  අඅ කථළ යුතු එවථධ
කථපතධ-කථපතධ පඨවි කථථඅණ පවය අ කථඅය වථධ ාතුවඥර් ෝය්ානය වවදනධවනධ ය. වම අ ා
පරශධනවයකථඅ. පඨවි කථථඅණ පාදිය වයනධ තෘතීය ෝය්ානය උපද්ො ර්තධත
ුට වම අ
ාතුවඥර්ෝය්ානය උපද්ො ර්ත වකථඅ ද්, වනා වකථඅ ය.
කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, අපමුණ ප ථභ ාර් වනාෙන ව යඅනඅ.
නමතරී ආදිය වය අ තෘතීය ෝය්ානය උපද්ො ර්තධත ුට ම අපමුණ පු ථභ ාර් දවවිනධ
ාතුවඥර් ෝය්ානය වවදනධවනධ ය.
ඉනධ ඔ.වද අ වය ය යුතු විකථු.දණ ප ද්, ආනඅථඛථ ද් නමතරඅයට කථී පිශදිය  ම ය යඅ
ද්තයුතු.
උ්ප්්ක්ෂො භොවනෝයහි විස්තර
සතර ෙරහ්ම විහර ්යහි ප්ර ී ග

ථොව නිමි්ය් ය.

ථොව

දර ධවම තධතම ෙ භ ර්ෙතධ දුර්නධ ෙොළ වේ ථතප දර ධම වි ාප වමවථධ දැනව ඒ
පඅළඅදඳ පරකථීණ පගකථ කථර්ා ද් මතු දැකථධවෙන පිශදිය  ද්ත යුතු.
අථග වශ්යන්
්මත්තො = “මිජ්ජතීනි ්මත්තො-සිනියහතී ති අ්ත්ථො” යේ ෝමගයකථධ ථඅත ථධවනධ
වකථවවඥ ද් ඒ නමතරඅයයඅ. (පවපකථුේදා ථනධනවය අ වේ වමවථධ විථධතප වකථවපතඅ.
‘ථතධත්වයනධ වකථවප අ ෙය්ාපජ්ජන විථඅනධ පපෂ දෙට පරතඅපෂ ෙ අතකථප පරෙෘතධතඅය
ථධවනධ නේ වෙයඅ. තෘමධණ පායන ෙශවයනධ ථධවනධ ය වනා වෙයඅ. ව වතවේ
වම පෙගඞ්ර්ම ෙවයධ ව භ ථධෙපපප ය. වේ ෙනා අ අවද්වම ථධෙපපප ෙවයධ
අව භ ථේපරයුකථධත වෙයඅ ද්ත යුතු’2

1

වි:ප: අපධපම්ධා වි: 208
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‘මිවතතධො භ ො මිතධතථධථො එථා පෙතධත තී පඅ වමතධතා=මිතරයා වකථවප අ ෙවයධ
නු යඅ ව මිතරයාවර්ධ වේ පරෙෘතධතඅය නු යඅ ව නමතරඅ ය (මිතර දෙ - මිතර ර්ුණ පය2
නමතරඅය යඅ වථධ යඅ.
රැ ො = “ප්රුප ්්ඛ සති සොධූනං හදය මප්නං ්රොතීති රැ ො.” වමපමා
ර්කථධ ඇතඅ කථධ අ ථාෝුනධවර්ධ ෘද්ය කථේපනය කථපනධවනධ කථපවණ පා ය. කථේපනය නේ
වමපමා ර්කථධ දැකථව එය දව වප කථපනු කථවමවතධවතනධ වනා ඉෙථීේ ෙශවයනධ ථඅවත අ
ඇතධෙන අනය්ර්ාත්වය යඅ. “ ි ොති වො ප්රුප ්ඛං හිංසති විනෝසතීනි රැ ො” =
වමපමා ර්කථ කථඅණ පනය කථපනධවනධ විනාශ කථපනධවනධ ව
කථපවණ පා ය. “ ිරයති වො
ුප ්ඛි්තසු ඵර ව්සන ප්සොරීයතීති
රැ ො” ර්කථධකථඅතයනධ වකථවප අ පවතඅපවීේ
ෙශවයනධ කථපණ පය කථපනධවනධ - පරථාපණ පය කථපනධවනධ ව කථපවණ පා යඅ.
මුතබතො= “්මොදන්ති තොය තං සමඞ්හි්නොඉ සයංවො ්මොදතිඉ ්මොදනමත්ත්මව
වො මුතබතො” - යේ ෝමගයකථධ කථපණ ප වකථාටව වර්න ඒ ෝමගවයනධ යුකථධත ෙවෙ වම ද්නය
වෙතධ ද්-ථතුටු වෙතධ ද් ඒ මුදිය තා ය. වතවේ ව වම ද්නය ෙනධවනධ - ථතුටු ෙනධවනධ
මුදිය තා ය. වම ද්න මාතරය - ථතුටුවීේ මාතරය ව මුදිය තා ය. (කථපණ ප කථාපකථ, කථතගෘ
කථාපකථ, භ ාෙකථාපකථ ෙශවයනධ කථළ විර්ර යඅ.2
උ්ප් ්ඛො
=
“අ්වරො
්හොන්තූති
ආතබවය්ොප්ොරප්්ප්හෝ න
මජ්ෙත්තභොවූප්ගම්නන ් උ්ප් ්ඛතීති උ්ප් ්ඛො” අනෙප වෙතධො යනාදිය  ෙය්ාපාප
ර්පව කථඅීකවමනධ ද්, මෝය්ථධර්භ ාෙයට පවමිණීවමනධ ද් උවපධෂා කථපනධවනධ උවපධෂාය.
ලක්ෂ - රස ප්චන්ුප්ට්ඨොන - ප්දට්ඨොන-සමප්ත්තිඉ විප්ත්ති වශ්යන්
නමතරඅවය අ ලක්ෂ ය ථතධත්වයනධ වකථවප අ අත ආකථාපවයනධ පවෙවතධම ය. රසය
ථතධත්වයනධ වකථවප අ ථඅත එළවීම ය. ප්චන්ුප්ට්ඨොනය නෙප ර්පවකථඅීකම ය. ප්දට්ඨොනය
ථතධත්වයනධ වකථවප අ මනාපත්වවයනධ දැකථධම ය. සමප්ත්තිය ෙය්ාපාද් ථඛථඅඳීමය. විප්ත්තිය
වථන උපවද්ධම ය.
කථපවණ පාවය අ ලක්ෂ ය ර්ශඛිත ථතධත්වයනධ වර්ධ ර්කථධ ර්පව කථපන ආකථාපවයනධ
පවෙවතධම ය. (ර්කථධ ර්පව වේො වනා වේො ඒ කථපවණ පු වනාවේ.2 රසය වමපමා ර්කථධ වනා
ඉෙථීම ය. ප්චන්ුප්ට්ඨොනය අවි අඛථාෙ ය. ප්දට්ඨොනය ර්කථඅනධ වපළුණ පුෙුනධවර්ධ අථපණ ප
දෙ දැකථධම ය. සමප්ත්තිය වි අඛථා ථඛථඅඳවීම ය. විප්ත්තිය වශ කථ උපවද්ධම ය. (කථපවණ පා
මු්වයනධ වශාකථය ෙඛාා වකථවවඥ.2
මුදිය තාවය අ ලක්ෂ ය පරවම ද්ය ව ෙතධ පපථේපතධතඅවය අ ථතුටුවීම ය. රසය
ඊමය්ගා වනාකථඅීකම ය. ප්චන්ුප්ට්ඨොනය පප ථේපතධ අිකථුශෝමග, පන්ර්වථධනාථන යන
වම අ වනා ඇලුේ නවතඅ කථඅීකම ය. ප්දට්ඨොනය ථතධත්වයනධවර්ධ ථේපතධතඅ දැකථධම ය.
සමප්ත්තිය අපතඅථඛථඅඳොීම ය. විප්ත්තිය වර්ධ ථඅත වපධම ෙශවයනධ මග උපවද්ධම ය.
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උ්ප්්ක්ෂෝයහි ලක්ෂ ය ථතධත්වයනධ මෝය්ථධර්ාකථාපවයනධ පවෙවතධම ය. පථය
පරඅයාදිය  වභ ධද් ඇතඅ ථතධත්වයනධ වකථවප අ ථමභ ාෙවයනධ දැකථධම ය. පචාුප්ට්ඨඨානය පරතඅ ,
අනුනය ථඛථඅඳවීම ය ප්දට්ඨොනය ‘ථත්වවය කථමගථධෙකථවය ය. ඔේ ු කථෙපකථුවර්ධ
පවචිවයනධ ථුඛිත ව වෙතධ ද්, ර්කථඅනධ ව මිවද්තධ ද්, පවමිණි ථවපතඅනධ ව වනා
පඅිශව තධ දැ’යඅ වමවථධ කථමගථධෙකථතා දැකථධම ය. සමප්ත්ති පරතඅ -අනුනය ථඛථඅඳවීම ය.
විපතධතඅය වර්ධ ථඅත ෙ අශාන උවපධෂාෙ උපවද්ධම ය. (උවපධෂා ථ ර්ත වමා ය
අශාවනාවපෂා නම2
සොධොර ඉ ආ්න ිත ප්ර්යෝජන වශ්යන්
විද්ශගනා ථු්ය ා භ ෙ ථේපතධතඅය වේ ථතප දර ධමවි ාපයනධවර්ධ ථාෝාපණ ප
පරවය ජනය යඅ. (‘මි අ දිය ට්ඨඨ ෝේමථු් වි ාවපා’ යනුර් ථාෝාපණ ප පරවය ජන ෙකථතෙය් යඅ.
‘ථු්ඛ ථුපතඅ’ යනාදිය  එකථාද්ථානඅ ථඛථවය ෙනා අ යට ර්ෘ අත දවවිනධ වම තවන වනා
ර්නධනා ද් ු යනු ථනධනයඅ2 ෙය්ාපාොදිය ය ර්පව කථඅීකම ආවේනඅකථ පරවය ජනය යඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ :- නමතරඅවය අ ආවේනඅකථ පරවය ජනය ෙය්ාපාද් ර්පව කථඅීකම ය.
කථපවණ පාවය අ ආවේනඅකථ පරවය ජනය වි අඛථා ර්පව කථඅීකමය. මුදිය තාවය අ ආවේනඅකථ
පරවය ජනය අපතඅ ර්පව කථඅීකම ය. උවපධෂාවය අ ආවේනඅකථ පරවයාජනය අපතඅ පාර්ය ර්පව
කථඅීකම ය. (ආවේනඅකථ පරවය ජන නේ වෙනධ වෙනධ පරවයාජන ය.2
ෙොවළධ මව යඅ.
“නිස්සර ං ්හතං ආවු්සො වය්ොප්දස්ස යතබදං ්මත්තො ්්්තො විමුත්තිඉ
නිස්සර ං ්හතං ආවු්සො වි්හසොය යතබදං රැ ො ්්්තො විමුත්තිඉ නිස්සර ං
්හතං ආවු්සො අරතියො යතබදං මුතබතො ්්්තො විමුත්තිඉ නිස්සර ං ්හතං ආවු්සො
රොගස්ස යතබදං උ්ප් ්ඛො ්්්තො විමුත්ති”1 යඅ. අර්ග ථුවදාෝ යඅ.
ආසන්න - ුපර සතුරැ වශ්යන්
ථතප දර ධම වි ාප අතුවපනධ එකථධ එකථධ දර ධම වි පණ පයට ආථනධන ථතුපා ය, ර්ප
ථතුපාය යඅ ථතුවප වද්වද්වනකථඅ.
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කථඅථඅයේ පුපවමයකථු ට ආථනධනවය අ වථඅවපන ථතුපා වමනධ නමතරී දර ධම
වි පණ පයට පාර්ය ආථනධන ථතුපා ය. නමතරඅය ා පාර්ය ර්ුණ ප දැකථධවම අ ා ථමාන
දවවිනඅ. (‘එ අ වමතධ වතාවම ොන පරඅය ොන ආදිය  ශී-ශරවතාදිය  ර්ුණ පර්ර ණ ප ෙශවයනධ
පෙතධතී, එව යඅනධ ර්ුණ පද්ශගනවයනධ ථභ ාර් දවවිනධ මිතරමු් ථතුපකථු වමනධ
තුය්ාකථාපවයනධ ද්ශගනය වකථවවඥ’ යනු ථනධන යඅ.2 ඒ පාර් ථතුපා ථධෙධප ෙ ද්
ථඅ අමුළාවෙකථඅනධ නමතරඅය ර්පව වකථාටව ඒ අපමුණ ප ර්නධනට නඅථඅ දවවිනධ ඒ පාර්
ථතුපාවර්නධ නමතරඅය මනා වකථාටව රැකථ ර්ත යුතු යඅ.
පුපවමයා ට පෙගතාදිය  ර්ර්ග ඇථුපව කථළ ර්ප ථතුපා වමනධ නමතරී දර ධම වි පණ පයට
ෙය්ාපාද්ය ර්ප ථතුපා ය. නමතරඅය ා ෙය්ාපාද්ය ථධෙභ ාෙවයනධ ම අථමාන දවවිනඅ.
එව යඅනඅ ෙය්ාපාද්වයනධ ය ය වනා ෙව නමතරී ද් ෙවි ය යුතු යඅ. නමතරී ද් කථපනධවනධ ය.
වකථ ප ද් කථපනධවනධ ය යන වේ වද්කථ කථඅථඅ කථවකථ එකථ තවන වනා දනධවනකථඅ.
කථපවණ පා දර ධම වි පණ පයට වර්ධ ථඅත වොේනථ ආථනධන ථතුපා ය. විපතධ දැකථීේ
ෙශවයනධ ථමාන දවවිනඅ වි අඛථාෙ ර්ප ථතුපා ය. කථපවණ පාෙ ා වි අඛථාෙ ථධෙභ ාෙවයනධ
අථමාන දවවිනඅ. එ ව යඅනධ වි අඛථාවයනධ ය ය වනා ෙව කථපවණ පා ෙවි ය යුතු කථපවණ පාතධ
කථපනධවනධ ය. අතධ පා ආදිය වයනුතධ ර්ථනධවනධ ය. යනු කථඅථඅකථවකථ එකථ තවන වනා
වවදනධනකථඅ. එ අ ්ග්හසිත ්දාමනස නම ිමඉ “් ්ඛු විඤ්්්ඤ්යය්ොනං රිප්ොනං
ඉඨොනං න්තොනං මනොප්ොනං ම්නෝරමොනං ්ලෝ ොමිසප්ටිසයුත්තොනං අප්්ප්ටිලොභං
වො අප්්ප්ටිලොභ්තො සමනුස්සර්තොඉ ප්ුබ්්ෙ වො ප්ටිලද්ධප්ුබ්ෙො අතීතං නිරැද්ධං
විප්සු තං සමනුස්සර්තො උප්්ප්ජ්ජති ්දාමනස්සංඉ යං එවරිප්ං ්දාමනස්ස ඉදං
වුචනතති ්ගහසිතං ්දාමනස්සං1 යනාදීනධ ෙොළ දවවිනධ ‘ඉමධට ෙ කථානධත ෙ මනාප ෙ
මවන පමය් ෙ ව කථාමිම පරතඅථඛයුකථධත ෙ ාෂුවඥවිවඥ යය් ෙ පපප වනා දිය නධ ඒ වනා
ද්ධවද්මි’යඅ ථඅ අ කථපනධනා ට ද් වපපදී වදව නවතඅ ෙව ර්අය පපප ථඅ අ කථපනධනා ටද්,
යේ වොේනවථකථධ උපදී නේ එය වර් ථඅත වොේනථවයඅ ද්ත යුතු. (වර් ථඅත වොේනථ
නේ කථාමර්ුණ ප නඅශරඅත වොේනථයඅ.2
මුතබතො දර ධම වි පණ පයට වර්ධ ථඅත වථාේනථ ආථනධන ථතුපා ය. ථේපතධ දැකථීේ
ෙශවයනධ ථමාන දවවිනඅ අපතඅය ර්ප ථතුපා ය. ථධෙභ ාෙවයනධ අථමාන දවවිනඅ. (වභ ාර්ාදිය 
ථේපතධතීනධ පරමුදිය ත ථතධත්වයනධ වකථවප අ වමාද්නාකථාප පරමුදිය ත ථධෙභ ාෙයට ඔෙුනධ
වකථවප අ අන අපතාකථාප අපතඅ ථධෙභ ාෙය විථභ ාර් දවවිනධ, යනු ථනධන යඅ2 එ දවවිනධ ඒ
අපතඅවයනධ ය ය වනා ෙව මුදිය තා ෙවි ය යුතු. පරමුදිය තතධ ෙනධවනධ ය, පරානධත ථයනාථන
අි කථුශ ෝමග යන වම අ උකථටළීතධ ෙනධවනධ ය, යනු කථඅථඅකථවකථ එකථ තවන වනා
වවදනධනකථඅ. ්ග්හසිත ්සොමනස නම ිමඉ “් ්ඛු වි්ඤ්ඤ්යය්ොනං රිප්ොනං ඉඨොනං
න්තොනං මනොප්ොනං ම්නෝරමොනං ්ලෝ ොමිසප්ටිස යුත්තොනං ප්ටිලොභං වො
1
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ප්ටිලොභ්තො සමනුප්ස්ස්තොඉ ප්ුබ්්ෙ වො ප්ටිලද්ද්ධප්ුබ්ෙො අතීතං නිරැද්ධං විප්සු ්තං
සමනුස්සර්තො උප්්ප්ජ්ජති ්සොමනස්සංඉ යං එවරිප්ං ්සොමනස්සං ඉදං වුචන්ති
්ග්හසිතං ්සොමනස්සං”1 යනාදීනධ ෙොළ දවවිනධ ‘ඉමධට ෙ කථානධත ෙ මනාප ෙ
මවනාපමය් ෙ ව කථාමිම පරතඅථඛයුකථධත ෙ ාෂුවඥවිවඥ යය් ෙ පපප වදව එය දිය මි’යඅ
ථකථනධනා ට ද් වපප වදව නවතඅ ෙව ර්අය පපප ථඅ අ කථපනධනා ටද්, යේ වථාේනවථකථධ
උපදී නේ එය වර් ථඅත වථාේනථවයඅ ද්ත යුතු. (වර් ථඅත වථාේනථ නේ පථධකථේ ර්ුණ ප
ඇථුපව කථළ වථාේනථ ය2
උවපධෂා දර ධම වි ාපයට ෙනා අ වර්ධ ථඅත අශාන උවපධෂාෙ ආථනධන ථතුපා
ය. වද් ම ර්ුණ ප අවිාාපණ ප ෙශවයනධ ථමාන දවවිනඅ. (යේ වථධ දර ධම වි ාවප වපෂා
වතාවම නමතරී ආදිය නධ වමනධ ථතධත්වයනධ වකථවප අ අවත පථඛ ාපෙශවයනධ ර්ුණ ප වද් ම
විාාපණ පය වනා කථපනධනී ුද්වකථධ අද්ධෝය්ුවපෂණ ප ෙශවයනධ පෙතී ද්, එවථධ ම
අශාවන වපධෂාෙ ද් ථතධත්වයනධ වකථවප අ විද්ය්ාමාන ර්ුණ ප-වද් ම වනා විාාපනධනී ුවද්කථධ
අද්ධෝය්ුවපධෂණ ප ෙශවයනධ පෙතී’ යනු ථනධන යඅ.2 පාර්ය ා පරතඅ ය ර්ප ථතුපා ය.
ථධෙභ ාෙවයනධ අථමාන දවවිනඅ. එදවවිනධ පාර්වයනධ ා පි  වයනධ ය ය වනාෙව
උවපධෂා ෙවි ය යුතු. ‘උවපධෂා ද් කථපනධවනධ ය. පාර් - පරතඅ ද් කථපනධවනධ ය’ යනු කථඅථඅ
කථවකථ එකථධ තවනධ වනා වවදනධවනකථඅ. වර්ධ ථඅත උවපධෂා නේ කථඅම “් ්ඛුනො රිප්ං
තබස්වො උප්්ප්ජ්ජති උ්ප් ්ඛො ෙොලස්ස මූලභස්ස ප්ුථුජ්ජනස්ස අ්නොධිජිනස්ස
අවිප්ො ජිනස්ස ආනොදීන්නව දස්සොවි්නො අසසුතව්තො ප්ුථුජජනසස යො එවරිප්ො
උ්ප් ්ඛො රිප්ං සො නොතිවතති. තසමො සො උ්ප් ඛො ්ගහසිතොනි වු්්ති”2 යනාදීනධ
ෙොළ දවවිනධ ‘දා ෙ මඪ ෙ පුර්ුජ්ජන ෙ අවනාිජින ෙ අවිපාකථජින ෙ අනාදීනෙ ද්වඥ ී
ෙ අශරවතෙතධ පෘර්ර්ධජනයා ට ඇථඅනධ පපප දැකථධවමනධ උවපධෂා උපදිය නධවනධ ය. ඒ
උවපධෂාෙ පපප ථමතීකථරමණ පයට කථාපණ ප වනා ෙනධවනධ ය. එව යඅනධ ඒ වර්ධ ථඅත
උවපධෂායයඅ කථඅයනු වව.. (වකථවථුනධ ඉකථධම වනා පවෙවතධත ව යඅනධ වර්ධ ථඅතය යඅ
කථඅයනු වව.. යනු ථනධන යඅ.2 අවන ිජිත නේ කථධවධශ අෙිනධ මාර්ග අෙි ෙශවයනධ
වනා දිය නුවයධ ය. අනායය්ගය යඅ වථධ යඅ. අවිපාකථජින නේ ථඅනතම භ ොදීනධ මතුවය අ
පෙතධනා විපාකථ ථනධතතඅය වනා දිය නුවයධ යඅ. නවෙත පර්ුජ්ජනය යඅ කථීවයධ අන්ෝ
පුර්ුජ්ජනයා ර්නු ථඳ ා ය.
ආතබ - මධය් - අවශොන වශ්යන්
වේ ථතප දර ධම වි ාපයනධට ම කථතධතුකථමය්තා ඡන්ද්ය ආදිය  වි. (ථතධත්වයනධ
වකථවප අ අවතතමඅ භ ාෙය ර්කථධ ප කථපනු කථවමතඅ දෙය යනාදිය වයනධ අනෙද්ය් පරාර්ගනා
1
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ෙශවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ කථතධතු කථමය්තා ඡන්ද්ය ආදිය ය යඅ කථී ු උවපධවෂා දර ධම
වි ාපය ද් ථතධත්වයනධ වකථවප අ අනඅපාකථෘත ඡන්ද් ඇතධවතධ ම වෙයඅ. එ අ අෙය්ාෙෘත දෙ
ම අවිපවද්ධෝ පරතඅපතධතඅනු යඅ ථධෙකථෘතය්වය අ නඅයුකථධත පුතු වකථවප අ මෙ වමෙනධ
අෝය්ුවපෂණ පාකථාපවයනධ පෙතී යනු ථනධන යඅ.2
නඅෙපණ පාදිය ය මවඩව පවෙවතධවීම මෝය්ය යඅ. අවඥපණ පාෙ අෙථාන ය යඅ.
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ප්රඥප්්ති ධමග වශ්යන්ඉ අරමු ු වැීමම වශ්යන්
වේ ථතප දර ධම වි ාපයනධට එකථ ථතධත්වවයකථධ ව වදාව ථතධත්ව වය ව
අපමුණ පු වෙතඅ. (පරඥ පධතඅ ෝමග ෙශවයනධ යඅ කථීවයධ ථතධත්වයනධ ර්නධනා දවවිනඅ.2
උපාාපවය අ දී ව අවඥපණ පාෙට පවමිණි කථ ව අපමුණ පු ෙවවඩනධවනධ ය. ෙවවඩන
කථරමය වමවථධ ය. ද්ෂ වර්ාවියා තමා ථප යුතු තවන පඅිශථඅඳැ වර්නව ථානා වථධ වේ
වය ර්ී ද් පළමු වකථාටව එකථධ ආොථයනධ පඅිශථඅඳ එ අ ෙථන ථතධත්වයනධ වකථවප අ “වේ
ආොථවය අ ථතධත්වවය අනෙප වෙතධො” යනාදීනධ වමතධ ෙඩනධවනධ ය. එ අ ථඅත මෘර්
වකථාටව කථමණ ය් වකථාටව ඉකථධය තඅ ආොථ වද්කථකථධ පඅිශ ථඅඳිනධවනධ ය. වමවථධ පඅළඅවෙළඅනධ
ආොථ තුනකථධ ද්, ථතපකථධ ද්, පථකථධ ද්, ථයකථධ ද්, ථතකථධ ද්, අටකථධ ද්, නෙයකථධ ද්, ද්ථයකථධ
ද්, එකථවීියකථධ ද්, ර්ේ අඩකථධ ද්, මුළු ර්මකථධ ද්, ද්නේෙකථධ ද්, පාජය්යකථධ ද්, එකථධ දිය ථාෙකථධ ද්,
එකථධ ථකථධෙළකථධ තාකථධ ද්, එයඅනධ මතු ද් පඅිශථඅඳැ එ අ ථතුනධ වකථවප අ වමතධ ෙඩනධවනධ ය.
වමත වථධ ම කථපවණ පාදිය ය ද් ෙඩනධවනධ ය. වේ අපමුණ පු ෙඩන කථරමය යඅ.
නිස්සන්ද ඵල වශ්යන්
කථථඅණ පයනධවර්ධ නඅථධථන්ද් ඵලය අපපපෝය්ාන යඅ. පපපෝය්ාන ථමාධීනධවර්ධ ද් යට
තුනධ අපපපෝය්ාන ථමාධීනධවර්ධ ද් නඅථධථන්ද් ඵලය වනධෙථ්ධා නාථ්ධායතනය යඅ.
විද්ශගනාවය අ නඅථධථන්ද් ඵලය ඵල ථමාපතධතඅ යඅ. ථමර්-විද්ශගනාවය අ නඅථධථන්ද් ඵලය
නඅවප ෝ ථමාපතධතඅය යඅ. එවථධ ම වමතධතා - කථපවණ පා - මුදිය තා යන දර ධම වි ාප තුවන අ
නඅථධථන්ද්ඵලය උවපධකථධ්ා දර ධම වි ාපය යඅ. ටවේ නථධථා තුාථඛ ාට වනාදී නඅකථේ
අ ථ කථුළු වර්ානවථධ නඛෙනධනට දවිශයා වථධ පරර්ම තුනධ ෝය්ාන වනා ෙඩා ථතප ෙන
ෝය්ානය ෙඩනධනට දවිශ ය.

1.
2.
3.
4.

ප්රශ්න
කථුමකථධ ව යඅනධ වේ ථතප දර ධම වි ාප යඅ කථඅයනු වව. ද්
වේ ර්ණ පනධ ෙශවයනධ ථතවපකථධ ම ෙවයධ කථඅම
වම අ වේ කථරමය කථඅවමකථධ ද්
කථුමකථධ ව යඅනධ අභ අෝමගවය අ දී වමයට අපධපම්ධාය යඅ කථඅයනු වව. ද්

. වශරධමධඨය, නඅවඥවද් මය යන අර්ගවයනධ වේ ථතපට දර ධම වි ාපය යඅ කථඅයනු
වව.. (ථතධත්වයනධ වකථවප අ ය පතධ පරතඅපතධතඅයකථධ දවවිනධ වේ වි ාප ථතප වශරමධඨ යඅ.
වථථු කථමට නධ ු ආතධම අත පරතඅපතධතඅ මාතරය . වම ු ෙනා අ ‘සබ්්ෙ සත්තො සුඛිතො
්හොන්තු’ යනාදීනධ පප අතපරතඅපතධතඅ ු ය. යනු ථනධන යඅ.2
දර ධමවය විනීෙපණ ප දවවිනධ නඅවඥවද් ම ථඅතධ ඇතඅ ෙව වෙවථතඅ. වේ ථතිශනධ යුකථධත
වය ර්ී ු ද් දර ධමයනධ වමනධ නඅවඥවද් ම ථඅතධ ඇතඅ ෙව වෙවථතඅ. එ දවවිනධ වේ නඅවඥවද් ම
යඅ. වම අ දර ධම ශ.ද්වයනධ දඹවාෙ දර ධමවය ද්, ම ාවදාිථතධත්වවය ද් ර්වවනතධ.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

2. වේ ර්ණ පනධ ෙශවයනධ ථතපකථධ ම ෙවයධ කථඅම
2. ‘විසුද්ධි මග්ගොතබවසො ්තස්්සො’ විශුද්ධි මාර්ගාදීනධවර්ධ ෙශවයනධ වේ ථතවපකථධ
ෙවයධ ය. ආදිය  ශ.ද්වයනධ මනථකථාප ර්නධවනධ යඅ. වේ ථතප අතුවපනධ නමතරිය ෙය්ාපාද්
ද ුයා ට ද් රැ ොව වි අඛථා ද ුයා ට ද්, මුතබතොව අපතඅ ද ුයා ට ද්,
උවපධෂාෙ පාර් ද ුයා ට ද් විශුද්ධිමාර්ග යඅ (ෙය්ාපාද් ථඛවකථධශාදීනධ වකථවපනධ
විශුද්ධියට උපාය ෙවයධ විශුද්ධිමාර්ග නේ යනු ථනධන යඅ2 එ දවවිනධ වේ විශුද්ධිමාර්ග
ෙශවයනධ ථතප ෙවයධ ය.
අත එළවීම ය, අ අත ර්පව කථඅීකම ය, ථේපතධතඅවය අ ථතුටුවීමය, උවපධෂා වීම
යයඅ ථතධත්වයනධ වකථවප අ මනථධකථාපය ථතප ආකථාප වේ. මෙ ෙනා අ ළද්පව, ර්අනධ,
තපවණ ප, ථඅය කථඅවථ අ වයර්ණ පු යන ථඅේ පුතුනධ අතුවපනධ ළද්පව පුතු ට අභ අෙෘඬිය කථවමතඅ
වෙයඅ. තපවණ ප පුතු ට ඒ තපවණ ප ථවපතඅනධ යුතු ෙව චිපථධිතඅය කථවමතඅ වෙයඅ. ථඅය
කථඅවථ අ වයර්ණ පු පුතු ට කථඅථඅ වද්වයකථ වනා වයදී මෝය්ථධර් ෙනු කථවමතඅ වෙයඅ. එවථධ ම
ථතප දර ධම වි ාප ෙඩන වය ර්ී විථඅනධ ථඅයලු ථතුනධ වකථවප අ නමතරී කථළ යුතු ය
කථපවණ පා කථළ යුතු ය. මුදිය තා කථළ යුතු ය. උවපධෂා කථළයුතු යඅ. එදවවිනධ වමය මනථධකථාප
ෙශවයනධ ද් ථතප ආකථාප විය.
3. වම අ වේ කථරමය කථඅවමකථධ ද්
3. “හිතොතබ ආ ොරවසො ප්නොයං ්මො” අතාදිය  ආකථාප ෙථවයනඅ වේ කථරමය
වේ ථතප දර ධම වි ාප ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ී ු විථඅනධ පළමු වකථාටව ථතධත්වයනධ
වකථවප අ අතාකථාප පරෙෘතධතඅ ෙශවයනධ පඅළඅපවදිය ය යුතු. නමතරඅය අතාකථාප පරෙෘතධතඅය
ෂණ ප වකථාටව ඇතධවතධ ය. ඉකථධය තඅ එවථධ අතෙතධ දෙ පවතූ ථතධත්වයනධ ර්කථඅනධ වපවළන
දවේ දැකථ ව අථා ව ථඅතා ව ර්කථධ ර්පව කථඅීකේ ආකථාපවයනධ පඅළඅපවදිය ය යුතු ය.
කථපවණ පාෙ ර්කථධ ර්පව කථඅීකේ ආකථාපය ෂණ ප වකථාටව ඇතධවතධ ය. ඉකථධය තඅ එවථධ අත පවතූ
ර්කථඅනධ ර්පව වකථාටව ර්තධ ඒ ථතධත්වයනධ ථවපවථධ ථඅි නු දැකථව එ අ ථතුටු වීේ ෙශවයනධ
පඅළඅපවදිය ය යුතු මුදිය තාෙ පරවම ද්ය ෂණ ප වකථාට ඇතධවතධ ය.
ඉකථධය තඅ එයඅනධ මතු කථළ යුතු නවතඅ දවවිනධ ඔෙුනධ වකථවප අ මෝය්ථධර් ෙව පඅළඅපවදිය ය
යුතු උවපධෂාෙ මෝය්ථධර්ාකථාප පරෙෘතධතඅය ෂණ ප වකථාටව ඇතධවතධ ය. වමවථධ අතාදිය 
ආකථාප ෙශවයනධ පළමු වකථාටව නමතරඅය ද්, ඉකථධය තඅ කථපවණ පාෙ ද්, ඉකථධය තඅ මුදිය තාෙ ද්,
ඉකථධය තඅ උවපධෂාෙ ද්, ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ය. වේ කථරමය යඅ.
4. කථුමකථධ ව යඅනධ අභ අෝමගවය අ දී වමයට අපධපම්ධාය යඅ කථඅයනු වව. ද්
4. “ප්වත්තන්ති ් අප්්ප්මෝ ො තො ්ගෝ්ර යන තදප්්ප්මඤ්්ා” වේ ථඅයලු
දර ධම වි පණ ප අපරමාණ ප අපමුවණ ප අ පෙතී. අපරමාණ ප ථතධත්වවය වමයට අපමුණ පු වෙතඅ.
උද්ධෝුමාතකථාදිය  අථුභ වය අ ඒ ඒ ඉදිය මී ර්අය තවනධ අපමුණ පු කථපනධනා වථධ එකථ ථතධත්වයකථුවර්ධ
ෙතධ වමවතකථධ වපවද්වථ අ නමතරඅ ෙවි ය යුතුය යඅ පරමාණ ප වකථාට වනා වර්නව මුළු
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ථතධත්වයා වකථවප අ පවතඅපවීම ෙශවයනධ ෙවි ය යුතුය. එව යඅනධ වමයට අභ අෝමගවය අ දී
අපධපම්ධාය යඅ කථඅයන දී.
යට දැකථධෙුණ පු පරශධන ථතපටම උතධතප වේ ර්ාර්ාවයනධ පරකථාශ වේ.
“විසුද්ධි මග්ගතබවසො ්තස්්සො
හිතොතබ ආ ොරවසො ප්නොයං
්මො ප්වත්තන්ති ් අප්්ප්මෝ ො
තං ්ගෝ්ර ්යන තදප්්ප්මඤ්්ා”
අර්ග යට කථඅයන දී.
ධය්ොන වශ්යන්
වමවථධ අපරමාණ ප ථතධත්වයනධ අපමුණ පු වකථාටව ඇතඅ දවවිනධ එකථ ෂණ ප ෙ ද් වේ
ථතප දර ධමවි පණ ප අතුවපනධ වමතධතා-කථපවණ පා-මුදිය තා යන තුන ාතුමධකථනය ෙශවයනධ
තරඅකථෝය්ානඅකථ ය. පඛාකථනය ෙශවයනධ ාතුමධකථ ෝය්ානඅකථ ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්,
වථාමනථධථය ා වනා වෙනධ ව යඅනඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ වේ තුන වථාමනථධථය ා වනා
වෙතධ ද්, වථාමනථධථවයනධ උපද්නා ෙය්ාපාද් - වි අථඛ-අපතීනධ වර්ධ නඅථධථපණ ප ව යඅනඅ.
කථාමාදීනධට නඅථධථපණ ප ෙ වනකථධ්ේමාදීනධ වමනධ වොේනථධ ථවපඅයුතු ෙය්ාපාොදීනධට
නඅථධථපණ ප ෙ වමතධ ආදී ු වථාේනථධ ථ ර්අයා වෙතඅ යන අර්ග යඅ. නඅථධථපණ ප ර්ර ණ පවයනධ
ම පෙගභ ාර් ෙ වමතධතාදීනධ වර්ධ උවපධෂා ථමපරවයාර්ය ද් අනුශාත යයඅ ද්ත යුතු.
එව යඅනධ ම ඇර්වප අටවිථඅ ථඅවතකථධ අ කථපවණ පා-මුදිය තාෙනධ වර්ධ පරෙෘතධතඅය පථථතඅ යඅ
ද්ත යුතු’ යනු ථනධනයඅ.2
උවපධෂාෙ ෙනා අ අෙවශධම ඒකථෝය්ානඅකථ ම ය. කථුමකථධ ව යඅනධ ද්, උවපධෂාෙ
වේද්නාෙ ා ථේපරයුකථධත ව යඅනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ :-ථතධත්වයනධ වකථවප අ මෝය්ථධර්ාකථාපවයනධ පෙතධනා දර ධම
වි ාවපාවපධෂාෙ උවපධෂා වේද්නාෙ නවතඅ ෙව වනා පෙතධවනධ ය.
විාාපණ පවයකථඅ.
භ ර්ෙතධ දුර්නධ විථඅනධ අවඞ්ර්ාතධතප අමධටකථ නඅපාතවය අ දී “ත්තො ත්වං භි ්ඛු
ඉමං සමොධිං සවිත ් මප්ි සවි්ොරං භෝවයය්ොසිඉ අවිත ් මප්ි වි්ොරමත්තං
භෝවයය්ොසිඉ අවිත ් මප්ි අවි්ොරං භෝවයය්ොසි. සප්්ප්ීති මප්ි භෝවයය්ොසි.
නිප්්ප්ීතිසහගතමප්ි භෝවයය්ොසිඉ සොතසහගතමප්ි භෝවයය්ොසිඉ උ්ප් ්ඛොසහගතමප්ි
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භෝවයය්ොසි”1 යඅ ෝය්ාන ථතප-ථතප දර ධම වි ාපවය අ ා අවිවශධමවයනධ ෙොපන ද්ධවද්ධ
ය. එව යඅනධ ථතප දර ධමවි පණ ප ම ාතුමධකථ-පඛාකථ ෝය්ානඅකථය යඅ යවමකථධ කථඅයා නේ
ඔ ුට ‘එවථධ වනා කථඅයෙ’ යඅ කථඅය යුතු. ඉදිය නධ එවථධ කථඅයා නේ කථායානුපථධථනාදිය ය ාතුමධකථ
පඛාකථ ෝය්ානඅකථය යඅ කථඅයනධනට ථඅර් වේ. වේද්නානුපථධථනාදිය වය අ පරර්මෝය්ානය පො
නවතඅ කථ ද්ධ්විතීයද්ධය්ානාදිය ය වකථායඅනධ වව. ද්, එව යඅනධ ෙය්්ධජනචඡායා මාතරය
වර්නව භ ර්ෙතධ දුර්නධ ට අ.භ ාවිකථධ්නය වනා කථළ යුතු. දුද්ධෝොනය ර්වඹුපව ය.
ආාායය්ගයනධ ඇථුපව වකථාට අිපරාය ෙශවයනධ ර්ත යුතු ය. වේ එ අ අිපරාය යඅ.
‘භ ර්ෙතධ දුර්නඅ මේ දුර්නධ වර්ධ යේ ෝමගයකථධ අථා ුවද්කථා ෙව ර්ණ පයා වකථවපනධ
වෙනධ ෙව අපරමතධත ෙව වකථවථධ තෙන වීයය්ග ඇතඅ ෙව නඅෙනධ පඅණිථ වමව යන ද්
ථඅතධ ඇතඅ ෙව ොථය කථපේ ද් එදඳු ෝමගයකථධ මට ථවවකථවිනධ ෙොළ මවනෙව’යඅ එකථධ
භ අෂුනවමකථධ ෝමගවද්ධශනාෙ පඅණිථ දුර්නධ අයවදිය වයධ ය. ඒ භ අෂු වපපතධ දුර්නධවර්ධ ෝමගය
අථා ඊම රැවඳධ. ම ණ පුෙේ කථපනධනට වකථා අතධ වනා වයධ. එව යඅනධ ඔ ුට භ ර්ෙතධ දුර් ු
‘එවථධ යව වම පුපවමය ඇතවේ වකථවනකථධ මට ෝමග වද්ධශනා පඅණිථ අයදිය තඅ. ෝමගය වද්ථ
කථ මා ම ලු ුදවඳිය යුතු වකථාටව ථඅතතඅ’යඅ නඅනධො ෙොපා යළඅ ප තධ දෙට ව ධතු ථේපතධ
ඇතඅ ඒ භ අෂු ට අෙොද් කථපන වථධකථධ වමවථධ ෙොළ වථධකථ.
“තස්මොතිහ ්ත භි ්ඛු එවං සි ්ඛිතබ්ෙං අජ්ෙත්තං ්ම චිත්තං ිතං
භවිස්සතිඉ සුස ්ිතං න්ුප්්ප්න්නො ප්ොප් ො අ ුසලො ධමමො චිත්තං ප්සුයොදාය ඨස්සන්ති
ති එවංගි ්ත භි ්ඛු සි ්ඛිතබ්ෙං”2 යඅ. ම ණ ප එවථධ නේ තා විථඅනධ වමවථධ අකථධමිය
යුතු. මවර්ධ ථඅත අෝය්ාතධමවය අ ම ථධිත-ථථධිත ෙනධවනධ ය. උපනධ ාමකථ අකථුශ ෝමග
ථඅත අධො වනා වර්නව ථඅි නධවනධ ය. ම ණ ප තා විථඅනධ වමවථධ අකථධමිය යුතු’ යනු එ අ
අර්ග යඅ. වේ අෙොද්වයනධ ඒ භ අෂු ට නඅයකථජ්ඣතධත ෙථවයනධ චිතධවතතර්රතාමාතර ෙ
ම ථමාිය ෙොපන ද්ධවද්ධ ය. ඉකථධය තඅ වේ ම ථමාිවයනධ ම ථප ීමට වනා පවමිණ පව
ඒ ථමාිය වමවථධ මතු ෙවි ය යුතු ය යඅ ද්කථධෙනධනට “ය්තො ්ඛො ්ත භි ්ඛු අජ්ෙත්තං
චිත්තං ිතං ්හොති සුස ්ිතං. න්ුප්්ප්න්තො ප්ොප් ො අ ුසලො ධමමො චිත්තං ප්සුයොදාය.
තිට්ඨන්ති. ත්තො ්ත භි ්ඛු එවං සි ්ඛිතබ්ෙං ්මත්තො ්ම ්්්තොවිමුත්ති භොවිතො
භවිස්සති ෙහුලි තො යොනී තො වත්ථු තො අනුට්ිතො ප්සුචිතො සුසමොරද්ධො ත. එවං හි
්ත භි ්ඛු සි ්ඛිතබ්ෙං”1 යඅ නමතරී ෙශවයනධ භ ාෙනාෙ ෙොපන ද්ධවද්ධ ය. ෙොපා යළඅ
“ය්තො ්ඛො ්ත භි ්ඛු අයං සමොතබ එවං භොවි්තො ්හොති ෙහුලී ්තො ත්තො ත්වං
භි ්ඛු ඉමං සමොතබං සවිත ් මප්ි සවි්ොරං භෝවයය්ොසි -්ප්- උ්ප් ්ඛො සහගතමප්ි
භෝවයය්ොසි” යඅ ෙොපන ද්ධවද්ධ ය.

1

අ:නඅ: අඨකථනඅ: 798

2
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පටුන වෙත

එ අ අද් ථ වමවථධ ය:- ‘ම ණ ප යේ කථවකථ තා විථඅනධ වේ ම ථමාිය වමවථධ
නමතරී ෙශවයනධ ෙඩන ද්ධවද්ධ ද්, එකථ වත එ පමවණ පකථඅනධ ථතුටට වනා පවමිණ පව
වේ ම ථමාිය වථථු පඨවි කථථඅණ පාදිය  අපමුණ පුෙ ාතුමධකථ - ප්ධාකථෝය්ානයනධට
පමුණ පුෙමිනධ ථවිතකථග - ථවිකථාපාදිය  ෙශවයනධ ෙඩෙ’යඅ ෙොපා යළඅ කථපවණ පාදිය  වථථු දර ධම
වි ාප පෙගඞ්ර්ම ෙ භ ාෙනාෙ අනය් අපමුණ පුෙ ාතුමධකථ ප්ධාෝය්ාන ෙශවයනධ ෙඩෙ’යඅ
ෙොපනධනට “ය්තො ්ඛො ්ත භි ්ඛු අයං සමොධි එවං භොවි්තො ්හොති ෙහුලී ්තොඉ
ත්තො ්ත භි ්ඛු එවමප්ි සි ්ඛිතබ්ෙං රැ ො ්්්තො විමුත්තී” යනාදීනධ ෙොවළධ ය.
වමවථධ නමතරය්ාදිය  පෙගඞ්ර්ම ෙ භ ාෙනාෙ ාතුමධකථ-ප්ධාකථ ෝය්ාන ෙශවයනධ
ෙොපා යළඅ කථායානුපථධථනාදිය  පෙගඞ්ර්ම ෙ භ ාෙනාෙ ද්කථධෙනධනට “ය්තො ්ඛො ්ත භි ්ඛු
අයං සමොධි එවං භොවි්තො ්හොති ෙහුලී ්තො. ත්තො ්ත භි ්ඛු එවං සි ්ඛිතබ්ෙං
ෝය ොයොනුප්ස්සී විහසුස්සොමි” යනාදීනධ ෙොවළධ ය. ෙොපා “ය්තො ්ඛො ්ත භි ්ඛු
අයං සමොධි එවං භොවි්තො භවිස්සති සුභොවි්තොඉ ත්තො ත්වං භි ්ඛු ්යන ්ය්නව
ගචනඡසි ඵොසුඤ්්්ඤ්් ගචනඡසිඉ යත්ථ ය්ත්ථව ඨස්සසි ඵොසුඤ්්්ඤ්් ඵස්සසිඉ යත්ථ
ය්ත්ථව නිසීතබස්සසි ඵොසුඤ්්්ඤ්් නිසිතබස්සසිඉ යත්ථ ය්ත්ථ් ්සයය්ං ප්්්ප්සි
ඵොසුඤ්්්ඤ්් ්සයය්ං ප්්්ප්සි”1 යඅ අ ගතධ නඅකථුටවයනධ වද්ධශනාෙ නඅමකථළ වථධකථ.
එව යඅනධ නමතරී ආදිය ය තරඅකථ ාතුමධකථ ෝය්ානඅකථ ය. උවපධෂාෙ වථථු එකථෝය්ානඅකථ ම ය
යඅ ද්ත යුතු. අභ අෝමගවය අ ද් වමය වමවථධ ම ද්කථධෙන දිය . (පාඅවය අ අර්ග ථුර්ම ව යඅනධ
වනා දැකථධවිණි. වමතධතා - කථපවණ පා - මුදිය තා ාතුමධකථනය ෙශවයනධ තරඅකථ ෝය්ානඅකථ ය.
ප්ධාකථ නය ෙශවයනධ ාතුමධකථ ෝය්ානඅකථ ය. උවපධෂාෙ ාතුමධකථ නය ෙශවයනධ ාතුර්ග
ෝය්ානඅකථ ය. ප්ධාකථ නය ෙශවයනධ ප්ධාම ෝය්ානඅකථ ය. අඛර්ුතධතප අට්ඨඨකථ
නඅපාතවය අ ථතරය ෙපද්ො වතධපවේ වර්න වමය වෙනථධ කථවරැ වනා ර්ත යුතු යයඅ කථී
වථධ යඅ.2
ශුභ ප්රමොතබ වශ්යන්
වමවථධ තරඅකථ-ාතුමධකථ ෝය්ාන ෙශවයනධ ද්, වථථු ඒකථ ෝය්ාන ෙශවයනධ ද් යන
වද්යාකථාපවයකථඅනධ වදදී ථඅි  වේ ථතප දර ධම වි පණ ප පඅළඅදඳ ශුභ  පපමාදිය  ෙශවයනධ
අවනය් නය් විථද්ෘශ ෙ අනුභ ාෙ විවශධමය ද්තයුතු. හලිද්තබවසන ථතරවය අ දී වේ ථතප
ශුභ පපමාදිය  ෙශවයනධ විවශධම වකථාටව ෙොවළධ ය.
ඒ වමවථධ ය:-

1

අ:නඅ: අඨකථනඅ: 798
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“සුභප්රමොහං
භි ්ඛ්ව
්මත්තො
්්්තොවිමුත්ති
වදාමි.
ආ ොසොනඤ්්්ොයතනප්රමොහං භි ්ඛ්ව
රැ ො ්්්තො විමුත්තිං වදාමි.
විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන
ප්රමොහං
භි ්ඛ්ව
මුතබතො
්්්තොවිමුත්ති
වදාමි.
1
ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන ප්රමොහං භි ්ඛ්ව උ්ප් ්ඛො ්්්තොවිමුත්ති වදාමි” ‘ම වණ පනඅ
නමතරඅ වචවත විමුකථධතඅය ශුභ  විවමාෂය පපම වකථාටව ඇතවයඅ කථඅයමි. කථපවණ පා වචවත
විමුකථධතඅය ආකථාථාන්ධාායතනය පපම වකථාටව ඇතවයඅ කථඅයමි. මුදිය තා වචවත විමුකථධතඅය
වි්ධාණ ප්ධාායතනය පපම වකථාටව ඇතවයඅ කථඅයමි. උවපධෂා වචවත විමුකථධතඅය
ආකථඅ්ධා්ධායතනය පපම වකථාටව ඇතවයඅ කථඅයමි, යනු එ අ අර්ග යඅ.
කථුමකථධ ව යඅනධ වේ වමවථධ ෙොවළධ ද්, නමතරී ආදිය  ථතප ශුභ විවමාෂාදිය  ථතපට
උපනඅශරය ෙන ව යඅනඅ.
ඒ එවථධ මව යඅ:
නමතරී වි ාිශ පුද්ධර්යා ට ථතධත්වවය පඅළඅකථුධ වනා වෙතඅ. ථතධත්වයනධ
වකථවප අ පඅළඅකථුධ නවතඅ පුපවද්ධවද්නධ ථධෙභ ාෙවයනධ පඅළඅකථුධ නුෙ නීාදිය  පඅිශථඅර් ෙණ පගවය අ
ර් ථඅත වමව යන විට අනායාථවයනධ ම ථඅත එ අ ෙවදැ වර්න ථඅීක. එදවවිනධ නමතරඅය
ශුභ  විවම ෂයට උපනඅශරය වේ. එයඅනධ මතු කථඅථඅ විවම ෂයකථට උපනඅශරය වනා වේ.
එව යඅනධ නමතරඅය ශුභ  පපම යයඅ ෙොවළධ ය. වම අ ශුභ  ශ.ද්ය “සුභං්ත්වව අධිමුත්්තො
්හොති”යඅ වමවථධ කථඅයන ද් ශුභ  විවම ෂය ථඳ ා උතධතප පද් ව පවයනධ කථඅයන ද්,
පපම ශ.ද් උතධතමාර්ග යඅ’ යනු ථනධන යඅ2
කථපවණ පා වි ාීක පුද්ධර්යා ට ථතධත්වයනධ වකථවප අ ෙවවටන ද්ඬු ප ට ආදිය  පපප
නඅමිතඅ ර්කථධ ද්කථඅන විට කථපවණ පාෙ උපදිය න දවවිනධ පපපවය අ ආදිය නෙ පරකථට වෙයඅ. පපපවය අ
ආදීනෙ පරකථට දවවිනධ පඨවි කථථඅණ පාදීනධ අතුවපනධ කථඅථඅෙකථධ උර්ුා පපප ප අත
ආකථාශවය අ ථඅත වමව යන කථ ථඅත අනායාථවයනධ ම එ අ ෙවද්වර්නව ථඅීක. වමවථධ
කථපවණ පාෙ ආකථාථාන්ධාායතනයට උපනඅශරය වේ. එයඅනධ මතු කථඅථඅෙකථට උපනඅශරය වනා
වේ. එව යඅනධ කථපවණ පාෙ ආකථාථාන්ධාායතනය පපම වකථාටව ඇතවයඅ ෙොවළධ ය.
මුදිය තා වි ාිශ පුද්ධර්යා ට වභ  ර් ථේපතධ ආදිය  ඒ ඒ පරවම ද්ය් කථාපණ පවයනධ
ථතධත්වයනධට උපනධ පරවම ද්ය් විශානය ද්කථධනා කථ මුදිය තාෙ උපදිය න දවවිනධ විශාන
ර්ර ණ පවය අ පුපවර් කථපන ද් ථඅත ඇතඅෙනධවනධ ය. ඉකථධය තඅ අනුකථරමවයනධ වදවර්තධ
ආකථාථාන්ධාායතනය ඉකථධමව ආකථාශ නඅමිතධත වර් ාප වකථාටව ඇතඅ විශානවය අ
ෙවදැවර්නව ථඅීක. වමවථධ මුදිය තාෙ වි්ධාණ ප්ධාායතනයට උපනඅශරය වේ. එයඅනධ මතු
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

කථඅථඅෙකථට උපනඅශරය වනාවේ. එව යඅනධ මුදිය තාෙ වි්ධාණ ප්ධාායතනය පපම වකථාටව
ඇතවයඅ ෙොවළධ ය.
උවපධෂාවි ාීක පුද්ධර්යා ට ථතධත්වවය ථුෙපතධ වෙතධො කථඅයා ව ර්කථඅනධ
මිවද්තධො කථඅයා ව පවමිණි ථවපවයනධ වනා ර්අඅව තධ ො කථඅයා ව අවභ ාර් නවතඅ
දවවිනධ ථු්-ර්කථධ්ාදිය  පපමාර්ග ර්ර ණ පයට විමු් ව යඅනධ අවිද්ය්මාන පරඥ පධතඅ ර්වනධවම අ
ද්ෂ ෙ ථඅත ඇතඅ වේ. පපමාර්ග ර්ර ණ පවයනධ විමු්භ ාෙය පුපවර් කථළ පපමාවඥර් ෙශවයනධ
අවිද්ය්මාන පරඥ පධතඅය ර්වනීවම අ ථඅතධ ඇතඅ ඔ ුට අනුකථරමවයනධ වද ර්තධ
වි්ධාණ ප්ධාායතනය ඉකථධමව ථධෙභ ාෙවයනධ අවිද්ය්මාන ෙ පපමාර්ග ෙ විශානයාවර්ධ
අභ ාෙවය අ ථඅත වමව යන කථ ඔ ු වර්ධ ඒ ථඅත අනායාථවයනධ ම
ආකථඅ්ධා්ධායතනවය අ
ෙවදැවර්නව
ථඅි 
යඅ.
වමවථධ
උවපධෂාෙ
ආකථඅ්ධා්ධායතනයට උපනඅශරය වේ. එයඅනධ මතු කථඅථඅෙකථට උපනඅශරය වනාවේ.
එදවවිනධ උවපෂාෙ ආකථඅ්ධා්ධායතනය පපම වකථාටව ෙොවළධ ය.
දානොදීන් සියලු

ලය්

ධමග ප්ිරීම වශ්යන්

යට කථඅය පිශදිය  ථුභ  පපමාදිය  ෙශවයනධ වේ ථතප දර ධම වි පණ පයනධ වර්ධ අනුභ ාෙ
දැනව ඉකථධය තඅ ඒ ථතප ොනාදිය  ථඅයලු කථය්ාණ ප ෝමග පුපාන දෙ ද්ත යුතු.
ඒ එවථධ මව යඅ:ථතුනධ වකථවප අ අත අද් ථධ ඇතඅ දවවිනධ ද්, ථතුනධ වර්ධ ර්කථධ වනා ඉෙථන දවවිනධ
ද්, ථතුනධවර්ධ ථේපතධ පඅළඅදඳ චිපථධිතඅය කථවමවතඅ දවවිනධ ද්, ථතුනධ වකථවප අ පෂපාත
නවතඅ දවවිනධ ද්, යන ථතප කථාපණ පවයනධ ථඅයලු ථතුනධ වකථවප අ ථම ථඅතධ ඇතඅ ම ා
ථත්වවය ‘වමා ුට දිය ය යුතු ය. වමා ුට වනා දිය ය යුතුය’ ෙන වෙනථකථධ වනා ථඅතා
ථඅයලු ථතුනධ ට ථුෙ නඅද්නධ වකථාට ඇතඅ ද්නධ වද්තඅ. ඒ ථතුනධවර්ධ පීඩා ෙළකථනධනා ු
ථඅධ ථමාද්නධ වෙතඅ. ථඅධ පුපනු ථඳ ා නනමධකථරමය්ය පුපතඅ ථතුනධ වර්ධ අත - අ අත
වද්කථධ අ නුමුළා ෙනු පඅණිථ පරශාෙ පඅිශථඅර් වකථවපතඅ. ථතුනධට අත ථුෙ පඅණිථ නඅතප වීයය්ග
ෙඩතඅ. උතුේ වීයය්ග ෙශවයනධ ධීප භ ාෙයට පවමිණ පව ද් ථතුනධවර්ධ නානාවිෝ අපපාෝ
ඉෙථතඅ. වේ වතාපට වද්මු. වේ වතාපට කථපමු’යඅ කථළ පඅළඅණ ප විථඛොද් වනා වකථවපතඅ.
ථතුනධ වකථවප අ අා නමතරඅවයනධ පෙගකථාීක ු වෙතඅ. උපකථාප වකථාටව පරතය්ුපකථාප වනා
පතතඅ. වමවථධ වේ ද්ථ පාපමීනධ පුපා ද්ශ ද, ාතුවඥ නෙශාපද්ය්, මට්ඨ අථාෝාපණ පශාන
අමධටාපථ දුද්ධෝෝමග යන පරවභ ද් ඇතඅ ථඅයලු කථය්ාණ ප ෝමග පිශපණ පග කථපන දෙ ද්ත යුතු.
“ඨානාඨානඛ විපාකථ්ධා - මර්ධර්ඛ ථ.දත්ථර්ාමිනඛ
අවනකථෝාතුවයා වාවකථ - අිමුතධතඅ්ධා පාණිනඛ
ජානාතඅ ඉන්රඅයාන්ධා - පවපාපිශයතඛ මුනී
ඣානාදිය  ථඛකථඅවථාදිය  - ාණ පඛ විජ්ජාතධතයඛ තර්ා වේය ද්ථ ද නේ.
Non-commertial Distribution
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“වෙථාපජ්ජානඅ ාතධතාිශ - දඬතධවත ආථෙකථධ්ාවය
අනධතපාවය ෙ නීයාවන - වය අ දුවද්ධා විථාපවො” වේය ාතුනෙශාපද්ය් නේ
ඉන්රඅය පවපාපිශයතධත ාණ පය
ආථයානුථය ාණ පය
යමකථ පාි භ ීප ාණ පය
ම ා කථපවණ පා ථමාපතධතඅ ාණ පය
ථ.ද්ධුත ාණ පය
අනාෙපණ ප ාණ පය
වේය මඩ් අථාෝාපණ ප ශාන නේ.
“තඅාණ පමද්ධෝථු අනාර්තාදිය ථු - තඅකථේමාණ පඛ විර්තඛ විථුඬඛ
අ ානඅ ඡන්ද්ථධථ ා වද්ථනාය - ථමාි පර්ධර්ා විමුතධතඅ ධීනඛ
ද්ො පො අපධඵලුතවමෙ නත්ි - වෙර්ායඅතෙය්ාෙටචිතධතතා ා
වනෙත්ි තථධථපධපි  ඛෙුවපකථධ්ා - වත ව ානධතඅ අට්ඨඨාපථ දුඬෝේමා”
“අතී්ත ෙුද්ධස්ස භගව්තො අප්්ප්ටිහතං ා ං” යනොතබ තුන් ල්හි ්නො
ප්ැ ි ැ ප්වත්නො තුන් නුව
තුන් ෙුද්ධ ධමග ්වයි. “ඉ්මහි තීහි ධම්මහි
සමන්නොගතස්ස ෙුද්ධස්ස භගව්තො සබ්ෙං
ොය මමං ා ප්ුබ්ෙඞ්ගමං
1
ා ොනුප්සුවත්ති ං” යනාදිය  නුෙණ ප අනු ෙව ෙවවටන තුනධ කථමගය තුනධ දුද්ධෝ ෝමගය වේ.
“ඉ්මහි ජහි ධම්මහි-සමන්තො-ගතස්ස ෙුඬස්ස භගව්තො නත්ි ඡන්දස්ස හොනි නත්ි
ධමම ්දසනොය හොනිඉ නත්ි ප්ඤ්්ාය හොති” යනු මට්ඨ දුද්ධෝ ෝමගවෙයඅ. වේ මට්ඨ දුද්ධෝ
ෝමගවයනධ ථමනධවිත ෙ ථෙගඥ යනධ ෙ නධවථධට වකථළනා වථධ කථරඅයාවෙකථධ නවතඅ. ථ ථා
කථපන කථරඅයාවෙකථධ නවතඅ ශානවයනධ අපෘමටවයකථධ නවතඅ. වෙවවි කථරඅයාවෙකථධ නවතඅ.
නඅපත්ථකථ ථඅතධ ථවපකථධ නවතඅ. අශාවන වපධෂා නවතධ” වමා ු මට්ඨ දුද්ධෝ ෝමග වෙතධ.
වමා ු වම එකථධ ෙව අටවාථධ දුද්ධෝ ෝමග ය යඅ කථඅයනු වවදතධ” යනු ථනධනයඅ.2
හුදීන් ජන ප්හන් ප්ිණිස
විශුද්ධි මොගග්යහි සමොධි
භොවනොධි ොරයට ඇතු ත් ෙරහ්ම විහොර නි්දගශ නම
නව වන ප්සුචන්ේද යි.

1

පි :ම:ම ාප්ධා කථර්ා 376 දුපවම
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සිංහල විශුද්ධි මාර්ර්ය
10 ප්රිච්කේද්ය
ආරුප්ය නිර්කද්්ශය
න්මො භගව්තො සමමොසමෙුද්ධස්ස
සතර දර ධම වි ාපයනට අනතුපවෙව ද්කථධෙන ද් ථතප අපපප ෝය්ානයනධ
අතුවපනධ පළමුෙන ආ ොසොනඤ්්්ොයතන ධය්ොනය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ාොප වතවේ
“තබස්සන්්ත ්ඛොප්න රිප්ොධි ර ං ද ්ඩොදාන සත්ථොදාන ලහ විග්ගහ විවොදඉ
නත්ි ්ඛො ප්්න තං සබ්ේසො ආරැප්්්ප්ති. ්සො ඉති ප්ටිසංචි ්ඛොය රිප්ොනං ්යව
නිබ්බිදාය විරොගොය නි්රොධොය ප්ටිප්න්්නො ්හොති”1
“පපපය ව ධතුවකථාටවර්න වමපමා වපපළීම පඅණිථ ද්ඬු-මුර්ුපව ර්වනීම ද්, කථඩුර්නු ආදිය  ආයුෝ ර්වනීම ද්, ඔෙුවනාෙුනධ ා කථපන කථ විර්ධර් විොද්වය ද්,
පවවනතධමය. ඒ ථඅයධ ථෙගපරකථාපවයනධ අපපපඅ භ ෙවයධ නවතවයඅ ද්, වමවථධ නුෙණිනධ
ථකථා ඉමධටානඅමධට ථඅයලු පපපයනධවර්ධ ම කථකථඅීකම පඅණිථ විපාර්ය පඅණිථ නඅවප ෝය
පඅණිථ පඅළඅපනධවනධ වේ යවයඅ” ෙොළ ව යඅනධ ඒ ද්ඬු මුර්ුපව ර්වනීේ ආදිය වයධ ද්, ඇථධ-කථනධ
වඩ ඈ ද් ථධ ර්ණ පනධ වප ර්යනධවර්ධ ද්, ෙශවයනධ වේ කථපජ පපපවය අ වොථධ දැකථ එය
දව වප කථඅීකම පඅණිථ පිශචිනධන ආකථාථ කථථඅණ පය වප පඨවි ආදිය  නෙවිෝ කථථඅණ පයනධ
අතුවපනධ එකථධතපා කථථඅණ පයකථධ ෙඩා පපපාොප ාතුත්ථෝය්ානය උපද්ෙයඅ.
ුවද්කථධ ඒ වය ර්අයා විථඅනධ පපපාොප ාතුත්ථ ෝය්ානයාවර්ධ ෙශවයනධ කථපජපපපය
ඉකථධමෙන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. එවතකථුර් ෙුෙතධ කථථඅණ ප පපපය ද් කථපජ පපපය ා ථද්ෘශෙන
දවවිනධ ඒ කථථඅණ ප පපපය ෙ පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ද් ඉකථධමෙනු කථවමවතඅ වේ.
වකථවථධද්

1

ම:නඅ: මජ්ඣඅමපණ පධණ පාථකථ 59 පඅට
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පටුන වෙත

ථපගයනධට ය යෙවෙකථධ අපණ පය්වය අ දී ථපගයකථු විථඅනධ ලු ුදඳින ර්ෙව වේර්වයනධ
පවර්ාථධ ඒ පාර්අය තනධ අදී ය ම ඇඳි ථපගාකථාප වවඥ්ාෙකථධ ව තධපතකථධ ව ෙවකථධ
ව
රැ වනකථධ ව
වපාවළාෙ පවළඅ විෙපයකථධ ව
ර්පදී දැකථ ය යවේමව යව.
තවතඅර්වවනධමව යව. ඒ දැකථධමට පො වනාකථවමතඅ වේ මවයඅ.
එවථධ ම එකථධ ර්වම අ ෙථන විවප ධී අනත්ථකථාීක පුපවමයකථු විථඅනධ කථළ ෙෝ
දන්ෝන වර් ජ්ඣාපනාදිය  උපරෙවයනධ වපළුණ පු පුඟුධ වතවේ අනධ ර්මකථට ොථය පඅණිථ
වර්ාථධ එ අදී ද් එදඳු පප ථට නධ කථට ඬ ර්මන-ය මන ඇතඅ පුපවමවයකථු දැකථ ව වතවේ
මව යවයඅ ය යවේමව යව. තවතඅර්වවනධමව යව. ඔ ු ද්කථඅන කථවමතඅ වනාවේ මවයඅ.
එ අ වේ උපමාන උපවමය ථඛථන්ද්නය යඅ.
ඒ පුපවමයා ට ථපගයා ා විවප ි පුපවමයා විථඅනධ පීඩා කථළ කථාය වමනධ
වය ර්ාොප භ අෂුෙවර්ධ අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ කථපජ පපපය ා එකථධ ෙ කථාය ද්, ඔෙුනධ
වේර්වයනධ පායාම ා අනධ ර්මකථට යාම වමනධ භ අෂුෙවර්ධ පපපාොප ාතුර්ගෝය්ාන
ෙශවයනධ කථපජ පපපය ඉකථධමෙන කථාය ද්, ඔෙුනධ පවන ර්අය තවන ය ම ඇඳි ඉිශ තධපතධ
ආදිය ය ා අනධර්වම අ වේ ථතුපා ෙවනඅ පුපවමයා දැකථ ය ය ා තවතඅ ර්වනුේ වනාද්කථධනා
කථවමතඅ දෙ වමනධ භ අෂුෙවර්ධ කථථඅණ ප පපපය ා කථපජ පපපය ෙවනඅයව යඅ ථකථා ඒ
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ඉකථධමෙනු කථවමවතඅ දෙ ද් ර්ළපා ද්ත මවනවවි.
වම අා පකථු විථඅනධ ප පන ද් දලුය, පඅථාා භ ීපවකථ පුපවමය යනාදිය  උපමා ද්
ද්ත යුතුය. වමවථධ ඒ වය ර්ාොප වතවේ ාතුර්ග ෝය්ානයට අපමුණ පු ෙ ඒ පි භ ාර්
නඅමිතධත ෙ කථථඅණ ප පපපවයනධ කථළකථඅීක ඒ පපපවයනධ ප ෙනු කථවමවතඅ ෙව පථධ
ආකථාපවයකථඅනධ පුපවර් කථළ ෙශර් දවේ ඇතඅවයධ පු ුණ පු ෙ ාතුර්ග ෝය්ානවයනධ නවර්ී වේ
ෝය්ානය මා කථළකථඅපවණ පු පපපය අපමුණ පු වකථවවඥයව යඅ ද්, ළඛෙ වථාේනථධ නවමවතඅ ථතුපා
ඇතවයඅ ද්, අපපප ෝය්ානයට ෙඩා ඖොිශකථයව යඅ ද්, ඒ ාතුර්ගෝය්ානවය අ වොථධ ද්කථී.
“්ය ්ත සන්තො වි්මො ්ඛො අති ් මම රි්ප් ආරැප්්ප්ො”1 යනු ව යඅනධ පපපය
ඉකථධමො වද වේ අපපපෝය්ානය සන්ත වි්මො ්ඛ නේ වේ. අඞ්ර් ෙශවයනධ ඖොිශකථ
දවෙකථධ නවතඅ. පපපාොප ාතුර්ගෝය්ානවය අ වමනධ වම අ ද් උ්ප් ්ඛො - එ ග්ගතො යන
අඞ්ර් වද්කථ ම වයවද්න ව යඅනඅ. ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ ාතුර්ගෝය්ානවය අ ආදීනෙ
දැකථ ෝය්ාන නඅකථානධතඅය ර්පවවකථාට ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ානය ශානධත ෙශවයනධ ද්,
අනනධත ෙශවයනධ ද්, වමවන අ වකථාට ථකථධෙළ අෙථනධවකථාට ව තමා කථවමවතඅ තාකථධ
වපවද්ථකථව ව කථථඅණ පාව කථය පතුපවො එයඅනධ පවතඅිශ වපවද්ථ “අ ථ-අ ථ” යවයඅ
ව
“අනනධතාකථාථ” යවයඅ ව
වමවන අ කථපමිනධ ඒ කථථඅණ පාව කථය උර්ුළුෙයඅ.
1
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උර්ුලුෙනධවනධ ද් ෙනා අ
වමනධ වනාද් උර්පයඅ.

ුවද්කථධ පවර්පකථධ වමනධ වනාද්

පටුන වෙත

කථුළුෙයඅ. කථදකථඅනධ කථවෙුමකථධ

ුවද්කථධ ඒ කථථඅණ පාව කථය වමවන අ වනාවකථාට එය පවතුපවණ පු අ ථ ර්වන
ථඅ අකථපමිනධ “ආකථාථය, ආකථාථයව”යඅ නවෙත නවෙත කථඅයතධ ම ඒ අෙකථාශ මාතරය ම
පවවනධ. එවථධ ෙනධනා ා මව කථථඅණ පාේදනය ප ෙ වයධ. වේ යව කථඅථුණ පු ඉර්අළීම නේ.
සි ුගඝොටිමො ොසයඉ
සි ඵුට්ඨො ොසයඉ
සි විවිත්තො ොසය යන වේ
ථඅයධ එකථ මවයඅ. ඒ වය ර්ාොප වතවේ කථඅථුණ පු ඉර්ුළු ආකථාථ නඅමිතධත ම “අ ථය”
“අ ථයව යඅ” නවෙත නවෙත ආෙජගනා වකථවපයඅ. තකථගා ත විතකථගා ත වකථවපයඅ. වමවථධ
කථපනධනා ෙ ඔ ුවර්ධ කථාමචඡ්දාදිය  නීෙණ පවය විමධකථේභ නය වෙතධ. ආකථාථ නඅමිතධත
අපමුණ පු කථළ ථඅ අය මනාෙ පඅ අටයඅ. උපාාප ෝය්ානවයනධ ථඅත එකථඟ වේ. ව වතම ඒ
ආකථාථ නඅමිතධතම නවෙත නවෙත ආවථධෙනය වකථවපයඅ. ෙවී.ම වකථවපයඅ. ද ු
ෙශවයනධ වකථවපයඅ. වමවථධ කථපනධනාෙ ඒ වය ර්ාොපයා ට පඨවි කථථඅණ පාදිය වය අ
පපපාොප ෝය්ාන චිතධතය වමනධ කථඅථුණ පු ඉර්ුළු අ ථධ අ ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ාන
චිතධතය පඅ අටයඅ.
වේ ෝය්ානවය අ ද් පෙගභ ාර්වය අ මන්ද් ප්ධ්යාවර්ධ ෙශවයනධ පිශකථමගාදිය 
කථාමාොප ජෙනධ ථඅතධ ථතපකථධ ව තඅකථධ් ප්ධ්යාවර්ධ ෙශවයනධ උපාාපාදිය  තුනකථධ
ව උවපධෂා වේද්නා ථේපරයුකථධතෙව ඉපඅද් පථධෙනු ෙව ව ථඅේෙනු ෙව අපපපාොප
ෝය්ාන චිතධතය වේ. වථථධථ පඨවි කථථඅණ පවය අ කථීවථධ යව.
වේ විවශධමයව:- වමවථධ අපපපාොප ෝය්ානය උපනධ කථධ අ මුර්වන අ පටනධ ෙවථ
ථඅවිකථාදිය  යානවයකථ ව කථුඩා වොපටුවෙකථ ව කථළවයකථ ව මු්යකථධ නඅධ, පනධෙනධ,
පතු, ථුර්, ඈ පව ව ඇතඅ එකථධතපා වපදිය  කථවඩකථඅනධ දවඳ දන පුපවමවයකථධ ොත
වේර්වයනධ ව වෙනයේ කථඅථඅෙකථඅනධ ව වපදිය  කථඩ ප ෙ ර්අය කථව අ ථ මව දමිනධ
යේවථධ ථඅීක ද් එවථධ ඒ වය ර්ී වතවේ වපප නී-පීතාදිය  යේකථඅථඅ කථථඅණ පයකථඅනධ උපද්ො
ර්තධ කථථඅණ ප මණ පධඩය උපාාප ෝය්ාන නමවතඅ ඇථඅනධ දමිනධ ථඅට “ආකථාථ කථථඅණ ප යව”
“ආකථාථ යව” යන වේ පිශකථමග මනථධකථාපවයනධ ෙ ා ඒ කථථඅණ ප නඅමිතධත ප ෙ ර්අය
කථධ අ අපපපාොප ෝය්ාන නමවතඅ ඇථඅනධ දමිනධ ොථය වකථවවඥ.
වමවතකථඅනධ වේ ෝය්ාන ාභ ී වතවේ “සබ්ේසො රිප් සඤ්්ානං සමති ් මො
ප්ටිඝ සඤ්්ානං අත්ථඞ්ගමො නොනත්ත සඤ්්ානං අමනසි ොරො අනන්්තො ආ ෝසොති
ආ ොසොනඤ්්්ොයතනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”1 යනු ෙොළ ව යඅනධ “ථෙගපරකථාපවයනධ පපප

1

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 186 පඅට
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ථඛශා අථධතඞ්ර්මවයනධ නානත්වථඛශා වමවන අ වනාකථඅීකවමනධ ආකථාථය අනනධතයව යඅ”
වමවථධ ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ානයට පවමිණ ප වෙවථධ යයඅ කථඅයනු වව..

විස්තරොර්ඥථ
සබ්ේසො = (පපප නඅමිතධත ද්ණ පධඩාොනාදීනධවර්ධ ෙශවයනධ වොම ද්ශගනවයනධ2
ථෙගාකථාපවයනධ යන අර්ග යඅ.
රිප්සඤ්්ානං = ථඛශා ශීමගවයනධ ෙො පපපාොප ෝය්ානයනධවර්ධ ද්, ඔෙුනට
අපමුණ පු ෙ පඨවි කථථඅණ පාදිය  පපපාේදණ පයනධවර්ධ ද් යනු අර්ග යඅ. (පපප ථඛශාෙනධවර්ධ2
( 2 රිප්ී රිප්ොති ප්ස්සති”1 (පපපාොප ෝය්ාන ාභ ීවතවේ2 ෝය්ාන ාෂුථඅනධ
කථථඅණ ප පපපය දයඅ. යනාදිය  තනධ අ වමනධ වම අ පපපාොප ෝය්ානය පපපයව යඅ ර්වවනධ.
“රිප්ොව්රෙොනොති” යඅ කථඅෙමනා තවන පපපද් ව පවයනධ “රිප්ොනි”යඅ කථීවථධ ද්
“රිප්ූප්ප්තතියො මග්ගං භෝවති”2 යනධවන අ “රිප්භ්වො” යඅ කථඅෙමනා තනධ අ
පපපද් ව පවයනධ “රිප්” යවයඅ කථීවථධ ද් වම අ ද් පපපාොප ෝය්ානය “රිප්” යවයඅ
කථඅයනදිය . එව යඅනධ රි්ප්සඤ්්ා රිප්සඤ්්ා යඅ පපපාොප ෝය්ානවය අ ථඛශාෙ පපප
ථඛශා යවයඅ වම අ අර්ග පෂවයකථඅ.
(22 “ෙහිද්ධො රිප්ොනි ප්ස්සති සුව ් ුපබ්ෙ ් ොනි”3 යනාදිය  තනධ අ කථථඅණ ප
පපපානඅ යඅ කථඅෙමනා තනධ අ “ සි ” යනධන වාපධවකථාට “රිප්ොනි” යඅ කථඅයයඅ
“්දවදත්්තො” යඅ කථඅෙමනා තනධ අ පෙගපද් ව පවයනධ “දත්්තො” යඅ වද්ෙද්තධතයාම කථීො
වථධ කථථඅණ ප පපපානඅ යඅ කථඅෙමනා තනධ අ පපපානඅ යඅ කථථඅණ ප පපපම කථඅයන දී. වමවථධ
ෙනධනා වපප කථී “සබ්ේසො” යනධන රිප්සඤ්්ානං යනධනට තුය්ාිකථපණ ප විවශධමණ ප
වකථාට සබ්ෙොසං රිප්සඤ්්ානං යඅ වර්න නඅපෙවශධම ෙ පපපාොප ෝය්ානය ා එයට
ආේදන පඨවි ආදිය  කථථඅණ පාේදනය ද් කථීො වේ.
සමති ් මො = වනාඇීවමනධ ා ෙවනථීවමනධ යනු අර්ගයඅ. (ඉකථධමවීවමනධ2 ස
කථුථ-විපාකථ-කථරඅයා-ෙශවයනධ පථවළාථධ ෙවද්පපවේ ෙ පපපාොප ෝය්ාන ථඛ්ය්ාත ෙ ද්,
ආකථාශ ෙවඥජිත නෙවිෝ කථථඅණ පාේදන ථඛ්ය්ාත ෙ ද්, පපපථඛශාෙනධවර් ථෙගපරකථාපවයනධ
නඅපෙවශධමවයනධ නඅපවද්ධෝ කථඅීකම කථඅයන ද්ධවද්ධ වේ.

අ:නඅ: අඨකථනඅපාත80
199 පඅට
3
පඅට 4 801 පඅට
1
2
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ඒ එවථධ මවයඅ:- ථෙගපරකථාපවයනධ පපපාොප ෝය්ානය වනා ඉකථධමො
ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ානයට පවමිණිය වනා වකථඅ ව යඅනඅ.
ආකථාථන්ධාායතන ෝය්ානය ආේදන ථමතඅකථරමණ පවයනධම ෙන ව යඅනධ
ආේදන ථමතඅකථරමණ පය වනාෙෙ ට ථඛශා ථමතඅකථරමණ පය වනාවේ. ුවද්කථධ ථඛශා
ථමතඅකථරමණ පය ෙෙ ුට ම ආේදන ථමතඅකථරමණ පය ෙන ව යඅනඅ.
විභ ඞ්ර්වය අ :- තත්ථ
තමො රිප්සඤ්්ාඉ රිප්ොව්ර සමොප්ත්තිං
සමොප්නනස්සවොඉ
උප්්ප්නනස්සවො
තබට්ඨධමම
සුඛවිහොසුස්සවොඉ
සඤ්්ා
සඤ්්ජොනනොසඤ්්ජොනිතතතං ඉමොවුචන්න්ති රිප්සඤ්්ා්යො. ඉමොරිප් සඤ්්ා්යො
අති ් න්්ත්හොති විති ් න්්තො සමති ් න්්තො ්තන වුචන්ති සබ්ේසො
රිප්සඤ්්ානං සමති ් මොති”1යඅ ථඛශා ථමතඅකථරමණ පය ෙොළ .
එ අ පපප ථඛශා නේ කථෙීක ද්
“පපපාොප ෝය්ාන ාභ අයාවර්ධ ෝය්ානයට ථමෙවදීවමනධ කථුශ ථඛශා ෙශවයනධ
ද්, කථාකථරඅයා වකථාට දර ධමව කථවය අ උපනධන ුවර්ධ විපාකථ ථඛශා ෙශවයනධද්,
ප තුනධවර්ධ දිය ට්ඨඨ ෝේම ථු්වි පණ පවයනධ කථරඅයා ථඛශා ෙශවයනධද්, වඳිනීම පපප ථඛශා
නමු. එකථී තරඅවිෝ ථඛශාෙනධම ඉකථධමෙවයධ පපප ථඛශා මනාවකථාට ඉකථධමෙවයධ ය යඅ කථඅයනු
වව.” වමවථධ විභඞ්ග්යහි ආපේමණ ප ථමතඅකථරමණ පය වනා කථඅයා ථඛශා ථමතඅකථරමණ පයම
කථඅයන දිය .
එකථම අපමුවණ ප අ පරර්ම ෝය්ානාදිය ය වමනධ වනාපවමිණිය යුතු ව යඅනධ ද්
ආපේමණ ප ථමතඅකථරමණ පවයනධ වේ ථමාපතධතඅ වය ය යුතු ව යඅනධ ද්, වම අ ආපේමණ ප
ථමතඅකථරමණ ප ෙශවයනධ ද් විථධතප කථපන ද් දෙ ද්ත යුතු.
ප්ටිඝසඤ්්ා ං අත්ථඞ්ගමො = පරතඅ ථඛශාෙනධවර්ධ අථතඞ්ර්මවයනධ ාෂුපාදිය 
පරාථද් පපප ා පපපාදිය  ප්ධාාේදනයනධ ර්වීකවමනධ උපනධ ථඛශා පරතඅ ථඛශා නමු.
පපප ථඛශාදිය යට වේ නවමකථඅ. එව යඅනධම:- තත්ථ තමො ප්ටිඝසඤ්්ාඉ රිප්සඤ්්ාඉ
සද්දසඤ්්ාඉ ගන්ධසඤ්්ාඉ රසසඤ්්ාඉ ්ඵොට්ඨබ්ෙසඤ්්ාඉ ඉමො වුචන්න්ති
ප්ටිඝසඤ්්ා්යො2
පපප ථඛශාය, ශ.ද් ථඛශාය, ර්න්ෝ ථඛශාය, පථථඛශාය, ථධපරමධටෙය් ථඛශා යවයඅ
වමා ු පරතඅ ථඛශා යවයඅ කථඅයන ද් . ාකථධ්ු, වථ ත, ාණ ප, ජිේ ා, කථාය යන ප්ධා
පරථාද් ෙථධතූනධ ා පපප, ශ.ද්, ර්න්ෝ, පථ, ථධපරමධටෙය් යන ප්ධාාේදනයනධ පඅළඅවෙළඅනධ

1
2

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 197 පඅට
වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 197 පඅට
Non-commertial Distribution
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ර්වීකවමනධ උපද්නා ප්ධාවිෝ කථුථවිපාකථ, අකථුථවිපාකථ, ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදීනධවර්ධ
ෙශවයනධ ද්ථ ෙවද්පපවේ විපාකථ චිතධතයනධට ා ඒ ථමර් උපද්නා නාතථඅකථයනධට පරතඅ
ථඛශා යයඅ කථඅයනු වව.. ද්වාපයනධට ආේදනවීේ ෙශවයනධ ර්වීකවමනධ උපද්නා ව යඅනඅ.
අපපපාොප ෝය්ානවය අ ා එයඅනධ උපද්නා අපපප භ ෙවය අ පරතඅ ථඛශාෙනධ
වනා පෙතධනා ව යඅනධ පර ාණ පවයනධ - වනා ඉපද්වීවමනධ ඔෙුනධවර්ධ අභ ාෙය කථඅයන දී.
යටකථී ්විප්ධා වි්ධාණ ප ථඛ්ය්ාත පරතඅ ථඛශාවෙ පරර්ම ෝය්ානාදිය යට
ථමෙනධන ුට ද් කථවම නවතධතා . එකථධ අ ප්ධා ද්ධොිශකථ ෙශවයනධ ථඅත වනාපෙතධනා
ව යඅනඅ. එවථධ ඇතඅ කථධ අර් පරර්ම ෝය්ානාදිය යට ථමෙනධන ු විථඅනධ පර ීණ ප කථළ ථු්
ර්කථධ්යනධ “සුෙස්සව ප්හො ො” යනාදීනධ ාතුර්ගෝය්ානවය අ ද් වථ ොනධ මර්අනධ පර ීණ ප කථළ
“ස ් ොය තබට්ි” ආදිය  ථඛවයාජනතරය ද් “ප්ඤ්්්න්තං ඔරමභොගියොනං
සඤ්්්ාජනොනං”යඅ අනාර්ාමි මාර්ගවය අ ද් පරශඛථා ෙශවයනධ ා උතධථා ද්නවීම
පඅණිථ කථීො වථධ අපපපාොප ෝය්ානවය අ පරතඅ ථඛශාෙනධවර්ධ කථීම එයට පරශඛථා ෙශවයධ
ා එ අ උතධථා දැනවීම පඅණිථ යව.
අනය්ෙ ද් අර්ගවයකථඅ :- ඒ පරතඅ ථඛශාවෙ පපපාොප ෝය්ානයට ථමෙවර්න ුට ද්
නවතධමවයඅ. ඒ නවතධවතධ පර ීණ ප කථඅීකවමනධ වනාවේ. ඒ එවථධ මව යඅ :- පපපාොප ෝය්ානය
පපප විපාර්ය පඅණිථ වනා පෙතී. වේ පරතඅ ථඛශාෙනධ අපපපෝමග ෙුෙද් ඔෙුනධවර්ධ පවෙවතධම
පපපායතනමය. පපපාොපෝය්ානය පපප වනාෙුෙතධ පපපය අයතධ වකථාටම පෙතී. එව තධ
වේ අපපපාොප ෝය්ානය පපප විපාර්ම පඅණිථ පෙතී. එව යඅනධ වම අ ඒ පපප ථඛශා
පර ීණ ප යයඅ කථීමට ෙටවනධය. කථීමට පමණ පකථධ වනාෙ ඒකථානධතවයනධ මව ෝාපණ පය කථඅීකමට
ද් ෙටවනධයඅ.
ඒ පරතඅ ථඛශාෙනධ වේ අපපප ෝය්ානවයනධ වපප පර ීණ ප වනා කථළ ව යඅනධ ම
දුර් ු පරර්ම ෝය්ානයට ථමෙවර්න ුට ශ.ද්ය කථන ුණ පු කථටුෙකථධ වමනවයඅ ෙොළ .
ඒ එවථධමවයඅ :- පපවතාව ම පරතය්යවයනධ වය ය යුතු වථ ොනධ මාර්ගයට
අනනධතප පරතය්ය ෙ වර් තරභ ූ ශානයට ව ධතු ෙ ශ.ද්ය පරර්ම ෝය්ානයට කථණ පධටකථවයකථඅ.
එව යඅනධ දෙතධ ශ.ද්යාවර්ධ ර්වීකවමනධ පරර්ම ෝය්ානවයනධ නවර්අීකම වේ.
අපපපෝය්ානවය අ පරතඅ ථඛශාෙ පර ීණ ප කථළ ව යඅනධ අපපප ථමාපතධතී ු ‘ආ්නඤ්්ජොභි
සංස් ොරයහ’යි ද්, ‘ශොන්ත වි්මොක්ෂයහ’යඅ ද් කථඅයන ර්. අපපප ෝය්ානයට ථමෙනධ
ආ ොර ොලොව වතවේ ම තධ ෙ ාකථර නාද්වයනධ යුකථධත ෙව ළඟනධම වපළට ර්අය
පනධථඅයයකථධ ර්වධ වනාදිය ීක. ශ.ද්ය ද් වනා ඇථී. ශ.ද්ය අථා අපපපෝය්ානවයනධ වනා
නවර්අි න දෙට වේ ථාෝකථයඅ.
නොනත්ත සඤ්්ානං අමනසි ොරො = නානාවිෝ අපමුවණ ප අ පවෙවතඅ ථඛශා ව
නානාවිෝ ථඛශා වමවන අ වනාකථඅීකවමනධ ය’යඅ කථී ථාමානය් විථධතප කථපනුවෙ
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තත්ථ තමො නොනත්ත සඤ්්ා අසමොප්නතස්ස ම්නොධොතු සමඞ්ගිස්සවො
ම්නොවිඤ්්ා
ධොතු සමඞ්ගීස්සවො සඤ්්ා සඤ්්ජොනනො සඤ්්ජොනිතත්තං ඉමො
වුචන්න්ති නොනත්ත සඤ්්ා්යො1 යනු ෙොළ .
එ අ නානාත්ව ථඛශා නේ ෝය්ානයට ථම වනාෙවර්න ු වර්ධ මවන ෝාතු ථඛ්ය්ාත
ප්ධාද්ධොපාෙජගන ථඅතඅනධ ව , මවන වි්ධාණ පෝාතු ථඛ්ය්ාත මවන ද්ධොපාෙජගන
ථඅතඅනධ ව , යුකථධත ෙෙ ුවර්ධ යේ ථඛශාෙකථධ වඳිනීමකථධ ඳුනන දවෙකථධ වේ නේ ඒ
නානාත්ව ථඛශා යව.
විභ ඞ්ර්වය අ වමවථධ ද්කථධෙන ද් ථඛශාවෙ පපප ශ.ොදිය  පරවභ ධද් ර්ත වනාවයකථධ
ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ආේදනවය අ පෙතධනා ුය. ඒ ථඛශාවෙ නේ කථාමාොප කථුථ ථඛශා
අට යව (82 අකථුථ ථඛශා වොවළාථයව ( 22 කථාමාොප කථුථ විපාකථ ථඛශා එවකථාවළාථ
යව ( 2 අකථුථ විපාකථ ථඛශා වද්කථ යව (22 (ද්ධවිප්ධාවි්ධාණ පය ( ප2 පරතඅ ථඛශා
නාමවයනධ වපප කථී ව යඅනඅ.2 කථාමාොප කථරඅයා ථඛශා එවකථාවළාථ යව ( 2 යන ථුථාඅථ
ථඛශා ෙශවයනධ වනාවයකථධ පරවභ ධද් ඇතධතා ුය. ඔෙුවනාෙුනධට විථද්ෘශ ව යඅනධ ඔ ු
නානාත්ව ථඛශා යයඅ කථඅයන ද් .
ඒ නානාත්ව ථඛශාෙනධ යේතාකථධ කථධ වමවන අ වනාවකථවවඥ නේ ඒ තාකථධ
ථෙගපරකථාපවයනධ වමවන අ වනාකථඅීකම ව ධතුවකථාටවර්න වමවන අ වනාවකථවවඥ යයඅ ද්
ආෙජගනා වනාකථඅීකම ව ධතුවකථාටවර්න ආෙජගනා වනා වකථවවඥ යයඅ ද් කථඅයන දිය . වපප
කථී වථධ පපප ථඛශා පරතඅ ථඛශා අපපපාොප ෝය්ානවයනධ උපද්නා අපපප භ ෙවය අ කථවම
නවතධ. එව යඅනධ වේ ෝය්ානයට ථමෙවදී ඒ ආපවපධප භ ෙවය අ ෙථනකථ ඒ ථඛශා නවතවයඅ
කථඅයනුම කථෙවවඥ ද් එව යඅනධ ඔෙුනධවර්ධ ඉකථධමවීවමනධ ද්, අථතඞ්ර්මවයනධ දැයඅ
වද්යාකථාපවයනධ ම අභ ාෙයම කථීවයධ වෙයඅ. එව තධ නානාත්ව ථඛඡාෙනධ අතුවපනධ
කථාමාෙප කථුථ ථඛශා අට (82 ද් මවනාද්ධොපාෙජගන එකථ ා ම ා කථරඅයා අට දැයඅ යන වේ
කථරඅයා ථඛශා නෙය (92 ද් පරතඅ ද්ධෙය වප අකථුථ ථඛශා ද්ථය ( ප2 දැයඅ වේ ථතධවිථඅ (272
ථඛශාවෙ අපපපාොප ෝය්ානවයනධ උපද්නා ව යඅනධ විද්ය්ාමානය . එව තධ වේ
ෝය්ානයට ථමෙවද් ෙථන කථ ඔෙුනධවර්ධ වමවන අ කථඅීකමකථධ නවතඅ ව යඅනධ ම “නොනත්ත
සඤ්්ානං අමනසි ොරො”යඅ කථී නඅයා ද්ත යුතු. ඔෙුනධ වමවන අ වකථවවඥ නේ ෝය්ානයට
ථම වනා ෙද්වනධ මවයඅ.
වේ “රිප්සඤ්්ානං සමති ් මො” යනධවනනධ ථඅයලු පපපාොප ෝමගයනධවර්ධ ද්,
“ප්ටිඝසඤ්්ානං අත්ථඞ්ගමො නොනත්ත සඤ්්ානං අමනසි ොරො” යනධවනනධ කථාමාොප

1

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 197 පඅට
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චිතධත නාතථඅකථ ෝමගයනධවර්ධ පර ාණ පය ද්, වමවන අ වනාකථඅීකම ද් ථවවකථවිනධ කථඅයන
දී.
නඅර්මනය :- අපපපාොප ෝය්ානය නවතඅ කථධ අ ාුතඅවයනධ මතධවත අ ඉපදීමට
ථුර්ථු පපපාොප ෝය්ානයනධවර්ධ ා ්විප්ධා වි්ධාණ පයනධවර්ධ ද්, විපාකථ පරෙෘතධතඅය
ඇතඅතාකථධ විපාකථ දීමට ථමර්ග වෙතතධ වේ අපපපාොප ෝය්ාන ඉපද්වීවමනධ එය
පෙතඅනතාකථධ ඔෙුනධවර්ධ විපාකථ වනාවවදන ථධෙභ ාෙයට පවමිණ පවීවමනධ ද්, පපප ථඛශා
පරතඅ ථඛශාෙනධවර්ධ ථමතඅකථරමණ පය ා අථධතඛර්මය ද් කථඅයන දී. (නානාත්ව ථඛශාෙනධ
අතුිශනධ පපපනඅශරඅතෙව ම පෙතධනා ථඛශාවෙ අනෙකථාශ ව යඅනධ වනා උපදිය තඅ. අපපප
ෝය්ානවයනධ ෙළකථන ද් ව යඅනධ වනාවේ.2 අපපපධපභ ාෙනාවෙනධ වනාෙළකථන ද්
ව යඅනධ ථම ප ථඛශා උපදිය තඅ. එව යඅනධ ඔෙුනධ වමවන අ කථඅීකම ජෙනයනධට ව
භ ොඞ්ර් ථඅතට ඇතුළතධ වනාකථපන දෙ කථඅයන දී.
වමවථධ “රිප්සඤ්්ානං සමති ් මො - ප්ටිඝ සඤ්්ානං අත්ථඞ්ගමො - නොනත්ත
සඤ්්ානං අමනසි ොරො” යන වේ පද් තුවනනධ අකථාථාන්ධාායතන ථමාපතධතඅ
ෙණ පගනය කථඅයන දී.
තෙද් කථඅථඅ ආථධොද්යකථධ නවතඅ අ වථ අ පවෙතඅ ථඛශාවය අ කථෙප ආනඅථඛථවයකථධ
දැයඅ ෙපද්ො ර්තධතෙුනධවර්ධ ඒ ර්වනීම ෙළකථාීම ථඳ ා වේ ආනඅථඛථ අථා වේ
ථමාපතධතඅය ශානධතය පරණීත යවයඅ, එය ඉපද්වීමට උතධථා වකථවපමුය යඅ, වමවථධ
උතධථා ඉපද්වීම ථඳ ා ද් වමය කථඅයන දී2
“අන්තො ආ ෝසො”ති = අනනධත අෙකථාශ යවයඅ ‘අෙකථාශය නේ පිශචවේද්යයඅ’
එ අ ථධොභ ාවිකථ ෝමගයනධවර්ධ වමනධ උතධපාද්යාවර්ධ ව අභ ාෙයා වර්ධ අනධතයකථධ වනා
පවවනන ව යඅනධ අනනධතය. විවශධමවයනධ වම අ අභ අවපරධත ෙවයධ කථථඅණ පුර්ධ ාි ම
අෙකථාශය යව. එය අජටාකථාශය ා පිශචිනධනාකථාශයයව යඅ ද්ධවිපරකථාප ෙ අෙකථාශවයනධ
අනය් ය. ඒ ා අමිශර ය. ඉපදීවේ ව නවතඅවීවේ ව අනධතයකථධ වනා පවවනන
ව යඅනධ අනනධත ය.
විස්තර - ථධොභ ාවිකථ වද්ය වපප වනා පවෙවතඅ උපද්නා ව යඅනධ ා ඉපඅද්
ෙවනවථන ව යඅනධ ද්, උද්ය - ෙය්ය වද්කථඅනධ පඅිශථඅවඳධ. අෙකථාශය ෙනා අ අථධොභ ාවිකථ
වද්යකථධ ව යඅනධ ඒ වද්කථඅනධ වනා පඅිශථඅඳිනා දිය නධ අනනධත ය. වමය වපප කථී වථධ
කථථඅණ පය (ආව කථය2 වමවන අ වනා වකථාට උර්ුළුො ඒ ආව කථය පවෙවතඅ ආකථාශ
මාතරය විනා පිශචවේද්ය වනා ර්වනීවමනධ ද්, පිශකථමගභ ාෙනා ෙශවයනධ අනනධතෙ ද්
පෙතධනා ව යඅනධ අනනධතාකථාථ නම වී.
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එව යඅනධ කථී :- තස්මිං ආ ෝස චිත්තං ඨ්ප්ති ස ්ඨෝප්ති අනන්තං එරති
්තන වුචන්ති අනන්්තො ආ ෝසොති1 යී “ඒ කථථඅණ පුර් ාි කථ ආකථාශවය අ
උපාාපෝය්ාන චිතධතය (වමවන අ කථඅීකේ ෙශවයනධ2 පඅ අටුෙයඅ. අනනධත ෙශවයනධ
පතුපවෙයඅ. එව යඅනධ අනනධත ආකථාශය’යඅ කථඅයන දිය ”
“ආ ොසොනඤ්්්ොයතනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති” ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ානය
උපද්ො ොථය වකථවවඥ වම අ ෙනා අ වපප කථී වථධ ආකථාශය වර්ධ උතධපාොනධතය ව
ෙය්යානධතය නවතඅ ව යඅනධ ආකථාථානනධත නේ වේ. (ඒ ආකථාථානනධතයම ථධොර්ගවය අ
“ණ පය්” පරතය්ය ෙව යෙතධ ෙ “තය්” යනධනට ෙකථාපය ා නකථාපයට “්” කථාපෙ
ආකථාථාන්ධා නේ වේ.2 (“වභ ථජ වමෙ ව ථජ්ජඛ” යඅ කථීො වථධ2
තෙ ද් වද්වියනධට ොථථධර්ානය ෙ වද්වොළ වද්ධොයතනය ෙනධනා වථධ
අපිශචවේොකථාශයම වේ ෝය්ානය පඅ අට වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ ව ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට
ආෝාප ෙ ව යඅනධ වේ ෝය්ාන චිතධතය ම ආකථාථාන්ධා නේ වේ.
වේ ෝය්ානය උපද්ො එයට ථමෙවද් එයට ථුර්ථු ඉිශයේවෙනධ ොථය කථපනධවනධ
ය, යනු වේ අද් ථ යඅ.
්ම ආ ොසොනඤ්්්ොයතන

මගස්ථොන්යහි විස්තර

ථොව යැ.

(2) විඤ්්ා ඤ්්්ොයතනය
වි්ධාණ ප්ධාායතන ෝය්ානය ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්ී ු විථඅනධ ආෙජගනාදිය 
ප්ධාවිෝ ෙශීතාෙවයනධ ආකථාථාන්ධාායතන ථමාපතධතඅය පුපවර් වකථාට (ෙශී දෙට
පවමිණි පථු2 වේ ආකථාථානා්ධාායතන ථමාපතධතඅය පපපාොප ප්ධාමෝය්ාන
ථඛ්ය්ාත ථතුපකථු ළඛෙව ඇතධවතධ යයඅ ද්, එය ඉකථධමවීවමනධ ම ඒ විපවඬ ෝමගයනධ ඉකථධමවිය
යුතු ව යඅනධ අතය්ාථනධන ෙ පථමිතුපනධ ඇතවයඅ ද්, ඒ කථථඅණ පාව කථය පවතඅිශ අ වථයඅ
වය ය යුතු ව යඅනධ වි්ධාණ ප්ධාායතනය වමනධ ථඛථුනධ වනාවේයයඅ ද්, වමවථධ
ආකථාථාන්ධාායතනවය අ ආදීනෙ ථකථා ඒ පඅළඅදඳ කථවමවතධත ථඅඳපඅයා
වි්ධාණ ප්ධාායතනය ශානධත ෙශවයනධ වමවන අ වකථාට ඒ කථඅථුණ පු ඉර්ුළු අ ථ
පවෙවතඅ ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ාන චිතධතය (අනනධතඛ වි්ධාණ පඛ2 ‘විඤ්්ා ය
අනන්ත යැ’ යි ්හෝ ‘විඤ්්ා යඉ විඤ්්ා යැ’යඅ ව වමවන අ කථළ යුතු. නවෙත
නවෙත වමවන අ කථළ යුතු. ආෙජගනා කථළ යුතු. තකථග කථළ යුතු. විතකථග කථළ යුතු.

1
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එව තධ වි්ධාණ පය වනාවර්න ‘අනනධත යව යඅ’ පමණ පකථධ වමවන අ වනා කථළ
යුතු.
ඒ පරර්මාපපපය් විශානය උතධපාොනධත ෙය්ායානධත වද්කථඅනධ යුකථධතෙුෙ ද් අනනධත
අෙකථාශ අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා ව යඅනධ පවතඅවපන ආකථාපවයනධ අනනධතප අත ව යඅනධ
අනනධත යයඅ වමවථධ වමවන අ කථපන ඒ වය ර්ාොපයාට වපප කථී වථධ ආකථාශවය අ
ආකථාථාන්ධාායතනය වථධ ඒ අ ථ ථධපශගවකථාට ර්නධනාද් පරර්මාපපපය් වි්ධාණ පය
අපමුණ පුවකථාට වි්ධාන්ධාායතන ෝය්ාන චිතධතය උපදී (අවඥපණ පා චිතධතයාවර්ධ
පවෙවතධම වපපකථී වථධමය. එනේ ද්ධවිතීය අවඥපණ පා විිවය අ මුදී කථාමාොප උවපධෂා
වෙද්නා ථේපරයුකථධත ජෙන ථඅතධ තුනකථධ ව
තපකථධ ඉපඅද් ථතපෙවනඅෙ ව පථධෙවනඅෙ
වි්ධාණ ප්ධාායතන ෝය්ාන ථඅත අවඥපණ පා ෙශවයනධ උපදී.2
එව යඅනධම :- “සබ්ේසො ආ ොසොනඤ්්්ොයතනං සමති ් මම අනන්තං
විඤ්්ා න්ති විඤ්්ා ඤ්්්ොයතනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”1 යඅ කථඅයන දිය .
ථ.දවථා - වපප කථී වථධයඅ. (ව ෙතධ ආථනධන ෙ පපපෝය්ාන ථතපකථධ ඇතඅ දෙ
යනාදීනධ ථෙගපරකථාපවයනධ වොථධ දැකථ ඒ ෝය්ානවය අ නඅකථාවඥතඅය ප කථඅීකවමනධ ව
ආෙජගනා වනාකථඅීකේ ආදීනධ ුසල - විප්ො - රියො ෙශවයනධ ථඅයලු ආකථාපවයනධ2
ආ ොසොනඤ්්්ොයතනං සමති ් මම = වම අ වපප කථී වථධ ෝය්ානය ද්
ආකථාථාන්ධාායතන නේ වේ. ආේදනය ද් ආකථාථාන්ධාායතන නේ වේ. (එ අ
ආකථාථාන්ධාය ආයතන වකථාට ඇතධවතධ යේ ෝය්ානයකථට නේ ඒ ආකථාථාන්ධාය යඅ
අනය්ාර්ග ථමාථ ෙශවයනධ ෝය්ානය කථී2 ආේදනය ද් පරර්මාපපපය් ෝය්ානයට ආෝාපවීේ
ෙථවයනධ ආකථාථාන්ධා ෙවයධතධ ව ධමය. ආයතනෙවයධතධ ව ධමය යඅ තුය්ාිකථපණ ප
ථමාථ ව යඅනධ ආකථාථාන්ධාායතන නේ වේ. වද්වියනධට වද්ධොයතනය වමනඅ.
එවථධම ථ්ධජාතඅ වද්ධථාර්ගවයනධ ද් ආකථාථාන්ධාායතන නේ වේ. ඒ වමවථධ
යඅ:- ආකථාථාන්ධාායතන ෙවයධතධ ව ධමය. ඒ ෝය්ානයාවර්ධ ටර්වනීමට ථුර්ථු වද්ධශය
ෙවයධතධ ව ධමනුයඅ ආකථාථාන්ධාායතන නේ වේ. කථාේවභ  ජ ජනපද්ය අශෙයනධවර්ධ
ඉපදීමට ආයතන (ථුර්ථු වද්ධශය2 ෙනධනාකථධ වමනඅ. වමවථධ ෝය්ානය අපෙතධ කථඅීකවමනධ ද්,
ආේදනය වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ ද්, වද්කථ ම ඉකථධමො වේ වි්ධාණ ප්ධාායතන
ෝය්ානයට පවමිණ ප විථඅය යුතු ෙන ව යඅනධ ඒ වද්කථ ම එකථධවකථාට ආකථාථාන්ධාායතනය
ඉකථධමො යයඅ කථඅයන දැයඅ ද්ත යුතු.

1

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 186 පඅට
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පටුන වෙත

අනන්තං විඤ්්ා ං = වපප ‘අනනධවතා ආකථාවථා’යඅ කථී ඒ අනනධත අෙකථාථය
පවතඅප පවෙතඅ ඒ පරර්මාපවපය් විශානය ‘අනනධතඛ වි්ධාණ පඛ’ කථඅයා වමවථධ වමවන අ
වකථවවඥ යයඅ කථඅයන දිය . ඒ වය ර්ී වතවේ ඒ ආකථාථය ආේදනය වකථාට පවෙතඅ
වි්ධාණ පය ථෙගපරකථාපවයනධ අනනධත යවයඅ වමවන අ වකථවවඥ. වමවථධ වමවන අ කථඅීකේ
ෙශවයනධ ද් අනනධතය යඅ කථඅයන දිය .
එව යඅනධ ම අනනධතඛ විඤ්්ා න්ති තං ්යව ආ ොසං විඤ්්ා් න ඵුටං
මනසි ්රොති අනන්තං ඵරති ්තන වුචන්ති අනන්තං විඤ්්ා න්ති1 වේ එ අ අර්ගය
යව. ‘ඒ අනනධත ආකථාථ යව යඅ වමවථධ ආකථාථය ථධපශග කථළ විශානය
වි්ධාණ ප්ධාායතනය චිතධතවයනධ වමවන අ කථපයඅ. ‘විඤ්්ා ඤ්්්ොයතනං
උප්සමප්ජ්ජ විහරති2 වමවන අ කථඅීකේ ෙථවයනධ ා පවතඅපවීේ ෙශවයනධ ද්, අනධත ප අත
ව යඅනධ වි්ධාණ ප්ධා නේ ෙ ඒ ද්ධවිතීයාපවපය් චිතධතය වද්වියනධට වද්ධොයතනය වමනධ
ථථේපරයුකථධත ඒ ෝය්ානයට පඅ අීකමට ථධර්ාන ෙන ව යඅනධ වි්ධාණ ප්ධාායතන නේ
වේ වථථධථ වපප වථධ මවයඅ.
විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන

මගස්ථොන්යහි විස්තර

ථොව ය.

(3) ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනය
ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ානය ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්ාොප වතවේ පථධ
ආකථාපයකථඅනධ වි්ධාණ ප්ධාායතනවය අ වනා පුපවර් දවවිනධ ෙථඟ දෙට පවමිණ ප ‘වේ
වි්ධාණ ප්ධාායතනය ථමීපවය අ පෙතධනා ආකථාථාන්ධාායතන නමවතඅ ථතුපකථු
ඇතධවතධ
ය.
ආකථඅ්ධා්ධායතනය
වථධ
ශානධත
ද්
වනාවේය’
යඅ
වි්ධාණ ප්ධාායතනවය අ ආදීනෙ දැකථ එ අ කථවමවතධත ථඅඳපඅයා ආකථඅ්ධා්ධායතනය
ශානධත වථධ වමවන අ වකථාට ඒ වි්ධාණ ප්ධාායතනයට අපමුණ පු ෙ
ආකථාථාන්ධාායතන වි්ධාණ පයා වර්ධ අභ ාෙය, ශූනය්ත්වය, විවිකථධතාකථාපය වමවන අ
කථළ යුතු. ඒ වි්ධාණ පය වමවන අ වනාවකථාට “නවත” “නවතවයඅ” ව
“ශුනය්ය”
“ශුනය්ය” යඅ ව “විවිකථධතයව” “විවිකථධතයව” යඅ ව ථඅ අ කථළ යුතුය. නවෙත නවෙත
වමවන අ කථළ යුතුයඅ. එවථධ වමවන අ කථපන ඒ වය ර්ාොපයාවර්ධ ථඅවත අ නීෙපණ පවය
ප වෙතඅ. ථඅ අය පඅ අටයඅ. උපාාප ෙශවයනධ ථඅත ථමාි වෙයඅ. ව වතම ඒ නඅමිතධත
නවෙත නවෙත ෙඩනධවනධ වෙයඅ. එකථ ඕ ට වපප ආකථාශවය අ ප ළ ෙ
වි්ධාණ ප්ධාායතන ෝය්ානය වමනධ ඒ වි්ධාණ ප්ධාායතනයාවර්ධ ශූනය් භ ාෙ

1
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ථඛ්ය්ාත අපමුවණ ප අ ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ාන ථඅත පඅ අටයඅ. වම අ ද් වපප කථී වථධ
මවයඅ.
වි්ශ්්:- ඒ ආකථාථාන්ධාායතන ෝය්ාන චිතධතයා වර්ධ අභ ාෙ මාතරාේදනවය අ
ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ාන ථඅත අවඥපණ පා ෙශවයනධ උපනධ කථධ අ ඒ වය ර්ාොප වතවේ
පෙගවය අ අ ථව පවෙවතඅ වි්ධාණ පයා වර්ධ අභ ාෙමාතරය වමවන අ කථපයඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- යේ කථඅථඅ පුපවමවයකථධ ෝමගථභ ාදිය වය අ කථඅථඅයේ ෙවඩකථධ ථඳ ා රැථධෙ
ුනධ භ අෂු ථඛ යා දා කථඅථඅ කථටයුතධතකථට වර්ාථධ නවෙත පවමිවණ පන විට පවමිණි
කථටයුතධත අෙථනධ වකථාට එතවනඅනධ භ අෂු ථඞ් යා නවර්ී යාවමනධ අථධෙ තඅද ශාාෙම
ද්කථී. ඕ ට ඒ භ අෂුනධ අතුිශනධ වම වතකථධ වද්න කථලුිශය කථළ . වම වතකථධ වද්න ඒ ඒ
දිය ර්ට ර්අය යඅ කථඅයා වමවන අ වනා වේ ම ය. ෙවඅ වේ මණ පධඩපය ශූනය්ය අථධය යඅ වේ
පමණ පකථධ ම වමවන අ වෙයඅ.
වමවථධම වපප අ ථ පවෙතඅ වි්ධාණ පය වි්ධාණ ප්ධාායතන ෝය්ාන නමවතඅ
ඇථඅනධ දමිනධ ොථය වකථාට නවෙත “නත්ි නත්ි-නවත නවත” යඅ පිශකථමග භ ාෙනා
ෙශවයනධ වමවන අ කථඅීකවමනධ ඒ වි්ධාණ පය ප ෙ ර්අය කථධ අ ුවද්කථධ ඒ ප වීේ මාතරය
ෙ අභ ාෙය ම දමිනධ ොථය කථපයඅ. එය කථුමකථඅනධ ප ෙ ර්අවයධ දැයඅ ව වකථාතවනධ අ
ර්අවයධ දැයඅ වනාදයඅ. වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ාොප වතවේ - සබ්ේසො
විඤ්්ා ඤ්්්ොයතනං සමති ් මම නත්ි ිඤ්්චීති ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනං උප්සමප්ජ්ජ
යඅ.
ආේදනය
ා
ෝය්ානය
ඉකථධමවීවමනධ
“ථෙගපරකථාපවයනධ
විහරති1
වි්ධාණ ප්ධාායතනය ඉකථධම කථඅථඅෙකථධ නවතවයඅ ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ානය උපද්ො
ොථය වකථවවඥ” ය යඅ කථඅයනු වව.. (විථධතප වි්ධාණ ප්ධාායතනවය අ කථීවථධ යඅ.2
වපප කථී වථධ වි්ධාණ ප්ධාායතනයට අපමුණ පු ෙ ආකථාථාන්ධාායතන
ෝය්ානය වමවන අ වනාකථඅීකවමනධ අපෙතධ වකථාට ුවද්කථධ ඒ අභ ාෙයම “කථඅථඅෙකථධ නවතවයඅ”
වමවන අ කථඅීකවමනධ උපද්ෙන ද් ෝය්ානය ආකථඅ්ධා්ධායතන යයඅ කථඅයනු වව..
ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන්යහි විස්තර

ථොවය.

(4) ්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතනය
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනය ෝය්ානය ෙඩනු කථවමවතඅ වය ර්ාොප වතවේ
පථධ ආකථාපයකථඅනධ ආකථඅ්ධා්ධායතන ථමාපතධතඅවය අ ෙථී දෙට පවමිණීවමනධ වේ
ආකථඅ්ධා්ධායතන ථමාපතධතඅයට ළඛෙ වි්ධාණ ප්ධාායතන නමවතඅ පථමිතුපා

1

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 198 පඅට
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ඇතධවතධ ය. වනධෙථ්ධා නාථ්ධායතනය ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ථඅයුේ දෙට
පවමිණීවමනධ විවශධමවයනධ ථනධ ුනධනා වථධ ථනධ ුනධ දෙට පවමිණිවයධතධ වනාවේ. ඒ
ථනධ ුනධ දෙ නවතඅ ව යඅනධ ම (පපපාදිය ථධකථන්ෝවය අ2 පරතය්යවයනධ යවපඅය යුතු ව යඅනධ
ා වප ර්යට මුධ දවවිනධ ද් වප ර්යකථධ දඳුවේ. ර්කථධ දවවිනධ ා ිශදීම ඇතඅ කථපන ව යඅනධ
ර්ඩකථධ (වපාළකථධ2 දඳු වේ. පීඩා උපද්ෙන ව යඅනධ ුකථධ දඳු වේ. වේ ථඅයධ ථඛශාෙ
ඇතඅ කථධ අම ෙන ව යඅනධ “සඤ්්ා ්රෝගොඉ සඤ්්ා ග ්්ඩොඉ සඤ්්ා සල්්ලො”1 යඅ
ථඛශාෙ වප ර්වයකථස ර්වඩකථස ුවකථව’යඅ ෙොළ . (වම අ ථඛශා නේ විශානය ය2
(වම අ ෙනා අ ප්ධාවා කථාප භ ෙර්ත ථඛශාෙ (විශානය2 අභ අවපරධතය. පරකථට
ව යඅනඅ. ුවද්කථධ එපමණ පකථධ වනාෙ වේද්නා වචතනාදිය ය ද් ථඛර්ර වේ2 වමවථධ
ආකථඅ්ධා්ධායතනවය අ වොථධ දැකථ එ අ ආථා ර්පවවකථාට වනධෙථ්ධා
නාථ්ධායතනවය අ ආනඅථඛථද් දා එය ශානධත ෙශවයනධ, පරණීත ෙශවයනධ2
වමවන අ වකථාට පරර්මපපපය්විශානයා වර්ධ අභ ාෙය අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ ඒ
ආකථඅ්ධා්ධායතන ථමාපතධතඅය ම “ශොන්තයැ ශොන්තයැ” යඅ නවෙත නවෙත වමවන අ
කථපන, ආෙජගනා කථපන, පරතය්වේෂා කථපන, තකථග කථපන, විතකථග කථපන, (එ අම ථඅත2
නවෙත නවෙත පඅ අටුෙන ඒ වය ර්ොපයා වර්ධ ථඅතධ අ නීෙපණ පවය ප වෙතඅ. ථඅ අය
පඅ අටයඅ. උපාාපෝය්ානවයනධ ථඅත එකථඟ වේ. ව වතම ඒ ෝය්ාන නඅමිතධත නවෙත නවෙත
ෙඩයඅ. ඒ ෙඩනධනා ට වි්ධාණ පාපර්මවය අ ආකථඅ්ධා්ධායතනය වමනධ
ආකථඅ්ධා්ධායතනය යඅ කථඅයන ද් ථතප නාමථධකථන්ෝ ථඛ්ය්ාත අපමුවණ ප අ
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ෝය්ාන ථඅත අවඥපණ පා ෙශවයනධ මනාෙ උපදී. (වම අ
අවඥපණ පා කථරමය ද් යට කථී වථධ ද්තයුතු2
වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ාොප වතම:- “සබ්ේසො ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනං
සමති ් මම ්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”2 වපපකථී වථධ
ථෙගපරකථාපවයනධ ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ානය ඉකථධම වනධෙථ්ධා නාථ්ධායතනයට
පවමිණ ප ොථය වකථවවඥ.
විථධතප වපප කථී වථධ මවයඅ.
වම අ ද්, ආේදනය ද්, ෝය්ානය ද්, ආකථඅ්ධා්ධායතන නේ වේ. වද්වියනධවර්ධ
ොථථධර්ානය ආෝාපාර්ගවයනධ වද්ධොයතන නේ ෙනධනා වථධ තෘතඅය අපපපෝය්ානයට
අපමුණ පු ෙන ව යඅනධ ආකථඅ්ධා්ධ් ෙවයධ ම ආයතන නේ වේනුයඅ
ආකථඅ්ධා්ධායතන නේ වේ.

1
2
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ඒ ෝය්ානයා වර්ධ ඉපදීමට ව ධතු ෙ දවවිනධ කථාේවද ජ වද්ධශය අශධෙයනධ ඉපදීමට
ථධර්ාන ථඛ්ය්ාත ආයතන ෙනධනා වථධ ආකථඅ්ධා්ධ්ෙවයධ ම ආයතන වේනුයඅ
ආකථඅ්ධා්ධායතන නේ වේ. වමකථී ආපේමණ පය ද් ෝය්ානය දැයඅ වද්කථම අපෙතධ
කථඅීකවමනධ ා වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ ඉකථධමො මව ෙය්කථධත ෙ ථඛශාෙකථධ නවතඅ ව යඅනධ
ථඛශා යයඅ ා, ථඛශා ථධෙභ ාෙය වනා ඉකථධම ෙ ව යඅනධ අථඛශා යයඅ ද් වනාකථඅය යුතු ෙ
යේ ථඛශාෙකථධ ඇතඅ ව යඅනධ ඒ ෝය්ානය වනධෙථ්ධා නාථ්ධා නේ වේ.
එව යඅනධ “තඤ්්්ඤ්ව ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනං සන්ත්තො මනසි ්රොති
සඞ්ඛොරොව්සසසමොප්ත්තිං භෝවති. ්තන වූචන්ති ්නවසඤ්්ඤ්ී නොසඤ්්ඤ්ීති”1
“ඒ ආකථඅචා්ධායතන ථමාපතධතඅය ම ශානධත ෙශවයනධ වමවන අ කථපයඅ.
ථඛථධකථාපාෙවශධම ථමාපතධතඅය ෙඩයඅ. එව යඅනධ ඒ පුද්ධර්වතම ‘්න්වසඤ්්ඤ්ී
නොසඤ්්ඤ්ී’ යයඅ කථඅයනු වව..” වම වථධ පුද්ධර්ාිමධඨාන ෝමගවද්ධශනා ෙශවයනධ
(ථඛශාෙතධ ෙ පුද්ධර්යාවර්ධ ෙශවයනධ2 ථඛශාෙ උද්ධෝපණ පය වකථාට ද්කථධො ෙොළ වථධකථ.
(ඒ අපමුණ ප

ා පෙතධනා ආකථාපය ද් ද්කථධෙනු පඅණිථ වේ ෙොළ වථධකථ.2

ඒ ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ානය ශානධත ෙශවයනධ වමවන අ වකථාට
ථඛථධකථාපාෙවශධම ථමාපතධතඅය ෙඩන ඒ පුද්ධර්වතම වනධෙථ්ධ්ී නාථ්ධ්ී නේ වේ.
විස්තර:- පරර්ම ආපපපය්යාවර්ධ අභ ාෙය අපමුණ පුවකථාට උපද්ෙන ව යඅනධ ඒ
තෘතඅයාපපපය් ෝය්ානය ද් ථනධ ුනධ අපමුණ පු ඇතඅ ව යඅනධ කථාපණ පපාාප ෙශවයනධ
ශානධතය යඅ වමවන අ වකථවවඥ. අඛර් ශානධත භ ාෙවයනධ වමවන අ කථපතධ ව ාතධ වෙනථකථධ
නවතඅ ව යඅනධ (ඉකථධමීම වනා ෙන ව යඅනධ වේ ුවද්කථධ2 ආපේමණ ප ශානධත භ ාෙවයනධ ම
වමවන අ කථපයඅ.
ශානධත ෙශවයනධ වමවන අ කථපතධ ම ආදීනෙ දැකථධවමකථධ වකථවථධ වේදැ යඅ
වා ද්නාෙට පිශ ාප ද්කථධෙනුවෙ ෝය්ානයට ථමෙදිය නු වනා කථවමතඅ දවවිනධ ඉකථධමවීම
ෙනධවනධය යඅ කථී .
ඒ එවථධමවයඅ:- යේ ෝය්ානයකථධ ශානධත ෙශවයනධ වමවන අ වකථවවඥනේ ඒ ෝය්ානය
ආෙජ්ජන ථමාපජ්ජනාදිය  පරතඅපතධතඅවයනධ පුපවර් කථපනධවනධ වේ. එව තධ
තෘතීයාපපපය්වය අ ඒ ථෙගපරකථාපවයනධ නවතධවතධය. ුවද්කථධ අපමුණ පු කථඅීකේ මාතරවයකථඅනධ
වමවන අ කථඅීකම වෙයඅ. ආකථඅ්ධා්ධායතනයට ෙඩා වනධෙථ්ධා නාථ්ධායතනය
අතඅශයඅනධ ශානධත දවවිනධ ා පරණිත දවවිනඅ.

1
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කථුමකථධ වමනධ ද් යතධ:- ම තධ ෙ පාජානුභ ාෙවයනධ ඇතකථු පඅට නවර්ී නුෙප
වීිවය අ වථඅවපන ම පජන වතවේ එකථධ කථඩකථධ තපෙ වඳ, එකථධ කථඩකථධ අවථධ දවඳ
ඇතධද්තධ ථුනු ඇඟපුපා තෙපා වර්න වනාවයකථධ ඇතධද්තධ කථවටයේ කථපනධනාෙු ශඅධපඅයකථු
දැකථ “වකථාළ වේ ඉතා ද්ෂ ශඅධපඅවයකථධ වේය”යඅ ඔ ුට තුටුප ටු ෙුෙද් “මම ද් පාජය්
ථේපතධ වපපඅයා වම දඳු ශඅධපඅවයකථධ වෙමි”යඅ ඕ ට අද් වථකථධ වනා වේ මය. ඒ
පාජය්ශරඅයම ම ානුභ ාෙ දවවිනඅ. ෙවඅ ඔ ු ඉකථධමො ඔ.දට යනධවනධ ය. ඒ වථධ ම ඒ
වය ර්ාොපයා ද් ඒ තෘතීයාපපපය්ය ශානධත ෙශවයනධ වමවන අ වකථාට එය ඉකථධමො
ථඛශාෙවශධම ථමාපතධතඅ නේ ෙ යේ ථමාපතධතඅයකථධ නඅථා වනධෙථ්ධ්ී නාථ්ධ්ීය යඅ
කථීවයධ නේ ඒ ථමාපතධතඅය ෙඩවනධ වෙයඅ වම අ ථඛශාශීමගවයනධ වද්ධශනාෙ විය. වේ
ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ පපම ථඅයුේ දෙට පවමිණියාෙ ඒ ාතුවඥර්ාපපපය් ථමාපතධතඅය යඅ
ද්තයුතු.
පපපාොප පරර්මෝය්ානයා වර්ධ උපාාපවයධ පටනධ ෝය්ාන පඅළඅවෙළඅනධ
ථවථ තුනී කථපනධනාකථධ වමනධ පවෙතඅ භ ාෙනා පඅළඅවෙළඅනධ ථඛථධකථාපයනධ
අනධතඅම ථඅයුේ දෙට පමුණ පුෙන ද් ථඛථධකථාප වේ ෝය්ානවය අ ඇතඅ ව
මතධවත අ නඅවප ෝය මුතධ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ පවෙවතධවමකථධ නවතධවතධයඅ. එ
ාතුවඥර්ාපපපය් ථමාපතධතඅය ථඛථධකථාපාෙවශධම ථමාපතධතඅය යඅ කථඅයන දී.

වකථවථුනධ
තුනීවකථාට
යඅනධ එයඅනධ
ව යඅනධ ම

වම අ ෙ කථී පපමාවඥර් ෙශවයනධ ාතුර්ගාපපපය් ෝය්ාන ාභ ී ුවර්ධ කථුථ චිතධත
ව ථතපෙන අපපප තවය අ ප ළ ෙ ථතප (අපපපථකථන්ෝ2 විපාකථ චිතධතය ව
ද්ෘමධටෝමග ථු් වි පණ පය පඅණිථ ඒ ෝය්ානයට ථමෙනධ ප තනධවර්ධ කථරඅයා චිතධතය ව
වනධෙථ්ධා නාථ්ධායතන නේ වේ. එව තධ වම අ විවශධමවයනධ අිපරශා ශඅෂාය යඅ
කථඅයන
ද්
මාර්ගාිර්මයට
පෙගභ ාර්වය අ
පවෙවතඅ
ෝය්ානයට
ථමෙනධ
පෘර්ර්ධජනනශෂයනධවර්ධ ඒ ෝය්ානය පඅළඅදඳ චිතධත නාතථඅකථ ෝමගවය ම කථවමතඅ ෙන
ද් . ඖොිශකථ ථඛශාෙකථධ නවතඅ ව යඅනධ ද්, ථඅයුේ ථඛශාෙකථධ ඇතඅ ව යඅනධ ද්, ථේපරයුකථධත
ෝමග ථ අත ඒ ෝය්ානවය අ ථඛශා ඇතධතී ද් වනාවෙයඅ. නවතධතී ද් වනාවේය යඅ
වනධෙථ්ධා නාථ්ධා නේ වේ.
වි්ශ්් :- වම අ ථඛශාෙනධ වර්ධ ඖොිශකථ ථු්ුම භ ාෙය ඒ ඒ භ ෙ ෙශවයනධ ද්තයුතු.
ප්ධාවෙ කථාප භ ෙවය අ ථඛශාෙට ෙඩා ාතුවෙ කථාප භ ෙවය අ ථඛශාෙ ථඅයුේ වේ. යට
තුනධ භ ූමිවය අ ථඛශාවෙ ඖොිශකථය . එදඳු ඖොිශකථ ථඛශා නවතඅ ව යඅනධ ්න්වසඤ්්ා
යයි ද් ඉතා ථඅයුේ ථඛශා ඇතඅ ව යඅනධ න අසඤ්්ා යයඅ ද් ෙය්ෙ ාප වේ.
‘වනධෙථ්ධා’ යන පද්වය අ ‘න’ කථාපය අභ ාොර්ගවය අ වේ. ‘න අථ්ධා’
යනධවන අ ‘න’ කථාපය අනය්ාර්ගවය අ ය. අකථාපය අභ ාොර්ගවය අ පෙතී. එවථධ ෙනධනා
“අථ්ධ්ඛ අනාථ්ධ්ඛ”යඅ වථථු ෝය්ානයනධ අ වමනධ ඖොිශකථ ථඛශා නවතඅ ව යඅනධ
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අථ්ධ් ද්, ථෙගපරකථාපවයනධ ථඛශාෙවර්ධ අභ ාෙය නුෙ ව යඅනධ අනාථ්ධා ද්, ෙන
ව යඅනධ ‘්න්වසඤ්්ානොසඤ්්ා’ යයඅ කථඅයන දිය .
වනධෙථ්ධා නාථ්ධා ෙවයධ ද්, මනායතන ෝමගායතනයනධට එකථ වද්ධශයකථඅනධ
ඇතුළතධ ෙන ව යඅනධ ආයතන ෙවයධ ද්, ව ධමනුයඅ ්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන නේ
වේ. (වම අ ආයතන භ ාෙය ආෝාප ව යඅනධ නඅශරය ෙශවයනධ වේ.2 එවථධ ම ථඅයුේ ථඛශාෙ
විද්ශගනා කථෘතය්යට අවපාව ාථතධ දවවිනධ වනධෙථ්ධායයඅ ද්, ථඛථධකථාපාෙවශධම ථෂම
භ ාෙවයනධ විද්ය්ාමාන ව යඅනධ නාථ්ධායයඅ ද් ෙය්ෙ ාප ව යඅනධ ඒ වද්පද්ය ර්ළපා
වනධෙථ්ධා නාථ්ධාය යඅ කථඅයන දී. එය ම අෙවශධම ෝමගයනධට ආෝාපවේ නුයඅ
්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන නේ වේ.
තෙද් වම අ ථඛශා මාතරය පමණ පකථධ වනා ෙව වේද්නාෙ ද් වර්න ‘්න්ව ්ව්දනො
නො ්ව්දනො’ චිතධතය ද් වර්න “්නව චිත්තං නො චිත්තං” ථධපශගය වර්න ්නව ඵස්්සො
නො ඵස්්සොඉ යනාදීනධ ඒ ඒ ථේපරයුකථධත ෝමගවය අ ෙය්ෙ ාප කථළ වකථඅ ෙුෙ ද්, වේ
වද්ධශනාෙ ථඛශා ශීමගවයනධ (පරෝාන වකථාට2 වර්න වමවථධ ෙය්ෙ ාප කථපන දිය . නොනත්ත
ොයො නනත්ත සඤ්්ඤ්ීඉ යනාදිය වය අ වමනඅ. (වම අ ථඛශා නේ, විශානය2 යේකථඅථඅ අර්ගයකථධ
නඅථා ථධෙභ ාෙවයනධ ඇතවයඅ කථඅෙයුතු ෝමගයාවර්ධ ම අනධකථඅථඅ අර්ග විවශධමයකථධ නඅථා නවතව
යඅ කථඅෙයුතු දවවිනධ වමවථධ කථඅයන දී.
නඅද්ශගනවය අ:- ව පණ ප නමකථධ පළමු දිය නවය අ පාතරවය අ වතධ ර්ධො තුදුවයධය.
පථුො උද්ය කථවඳ ෙළඳන පඅණිථ වතපවනධනානධවථධ ‘පාතරය වර්නෙ’යඅ කථී කථ ථධොමීනඅ
පාතරවය අ වතධ යව’යඅ කථීය. එවථධ ෙනධනා ‘ඒ වතධ ර්ුාවෙ අ ෙවකථධකථඅීකමට වර්වනෙ’යඅ
වතපවනධ කථී කථ ථධොමීනඅ ‘වතධ නවතව’යඅ ව පණ ප කථීය. වේ උපමාවයනධ භ අෂනධ
ර්ධනා අකථවප කථඅළඅවය අ වතධ ථ අත පාතරය තුද ව යඅනධ එ අ කථවඳ ෙතධකථළ කථ කථවඳ
ථමර් ථනධනඅි ෙන ව යඅනධ වතධ ඇතතධ නයකථ පුපාන පමණ ප වතධ නවතඅ ව යඅනධ
‘වතධ නවතවයඅ’ කථී. එවථධ ඒ ථඛශාෙ ද් ඖොිශකථ ථඛශා කථෘතය්ය කථඅීකමට අථමර්ග ව යඅනධ
වනධෙථ්ධා නේ ෙුෙ ද්, ථඛථධකථාපාෙවශධම ථෂම භ ාෙවයනධ ඇතඅ ව යඅනධ නාථ්ධා
නේ වේ.
වි්ශ්්:- වම අ ථඛශා කථෘතය් නේ අපමුණ පු වඳිනීම ා විද්ශගනා වර් ාප භ ාෙයට
පවමිණ ප නාමපපපයනධ වර්ධ කථකථඅීකම ෙ නඅවඥවිො ශානය ඉපද්වීම ය. ‘මඳ උණ පුථුේ ජය
න නධනාවර්ධ ශීකපය වනාද්ො ථුෙ එෙන වථධ ය’ වේ ථඛශාෙ ථඛථධකථාපාෙවශධම ථෂම
භ ාෙවයනධ පරකථට ෙව ථ්ධජානන කථෘතය්ය කථඅීකමට අථමර්ග ව යඅනධ යට තුනධෝය්ානවය අ
ථඛශාෙ වමනධ විද්ශගනා ශානයාවර්ධ වර් ාප දෙට පවමිණ ප නඅවඥවිොශානය ඉපද්වීමට අථමර්ග
වේ. අපමුවණ ප අ ඉතා ථනධ ුනධෙ පෙතධනා ව යඅනධ අපමුණ පු වඳිනීම ද් වනාකථට වකථඅ
වෙයඅ. එව යඅනධ ම අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ වමවන අ වකථාට විද්ශගනාෙට අපමුණ පු ෙව
නඅවෙගද්ය ඉපද්විය වනා වකථඅ වේ.
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පටුන වෙත

විස්තර:- අනය් ෙ කථාමාොප පපපාොපාදිය  චිතධත-නාතථඅකථ ථඞ්්ය්ාත වථථු
ථධකථන්ෝයනධ අ විද්ශගනාභ අනඅවේශ වනාකථළ (අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ වනාද්තධ2 ම ණ ප
්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන මාතරයකථධම ථේමශගනය වකථාට නඅවඥවිොශානය
පවමිවණ පනධනට ථමර්ග වනා වේ. සවගඥයන් වහන්්ස් වප ථඅයධනධ වර්නධ අර්තවනධපතධ
සැසුයුත් ම වතපවනධ ෙ නධවථධ ද් පො වනා වපාව ාථතධ වේම ය, පරකථෘතඅවයනධ විද්ශගනා
ෙඩනා ථවිශයුතධ වතපවනධ ෙ නධවථධ ෙවනඅ ම ා පරාඥ  වය ර්ාොප වතවේ ථධකථන්ෝාදීනධ
වර්ධ පටනධ විද්ශගනාභ අනඅවේශය වකථාට ද්ධොපාේදනයනධ නඅථා පෙතධනා ෝමගයනධ වර්ධ
ෙශවයනධ ද්ධොද්ථායතන-අට්ඨොරස ධොතුන් විද්ශගනා කථපනුවයධ ඒ ්න්වසඤ්්ා
නොසඤ්්ායතන අපමුණ පුවකථාට ඇතඅ උද්යෙය්යශානය උපද්ෙනධනට ථමර්ග වේ.
වකථවථධද් යතධ:- ‘වමවථධ වේ ෝමගවය වනා තඅබී උපදිය තඅ.” “තඅබී ෙවනවථතඅ යඅ”
කථඅයා ය. ාතුවඥර්ාපපපය් ෝය්ාන චිතධවත තධපාද්යට ඇතුළතධ ෙ ථධපශගාදී ෙ ෝමගයනධ වෙනධ
වනාවකථාට (කථාප ෙශවයනධ2 ථේමශගනය වකථවවඥ. ඵලථධථාදිය  ෝමගයනධ වෙනධවකථාට වෙන
වෙන ම අනුපද් ෝමග ෙශවයනධ එකථ එකථ ෝමගය පඅළඅවෙළඅනධ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ
ථේමශගනය කථපනධනා ට වේ ථතපෙන අපපප ෝය්ානය විද්ශගනා වකථාට ඒ නඅවඥවිොශානය
වනා වව..
(ථධපවඥශාදිය  ෝමගයනධ වෙනධ වෙනධ වකථාට වෙන වෙන ම ථධෙපපපවයනධ වර්න
අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ථේමශගනය කථඅීකම අනුපද් ෝමග විද්ශගනාෙ ය.2
එවථධ ාතුර්ගපපපය් ෝය්ානවය අ ඇතුළතධ ථධපශගාදිය  එකථ එකථ ෝමගය වර්න අනඅතය්ාදිය 
ෙශවයනධ දවීමට නුෙණ පවතධතෙුනධ අතුිශනධ අර්තවනධ පතධ සැසුයුත් ම වතපණ පුවෙ ද්
අථමර්ගය . ුවද්කථධ එ අ ඇතුළතධ ථධපශගාදිය  ෝමග එකථධවකථාට කථාප ෙශවයනධ විද්ශගනාෙට
අපමුණ පු වේ. මාර්ග-උද්වකථ පමාවයනධ ද් වේ අර්ගය ද්ත යුතු.
මර්ට පඅළඅපධ වතප වකථනකථුනධ ඉදිය ිශවයධ යන ව පණ ප නේ ෙ නධ වතවමන පමණ ප
දිය යතධතකථධ දැකථ ථධොමීනඅ ෙ නධ ර්වෙුෙ මවනෙ ‘ජය ඇතවයඅ’ කථී. එකථ වතපවනධ
ෙ නධවථධ ථාමවණ පපය දිය ය ඇතධවතධ වී නේ ‘න න කථඩ වර්වනෙ ජය න මි’යඅ කථී .
එකථ ව පණ ප, ථධොමීනඅ ‘ජය නවතව’යඅ කථී. එ අර් ෙ නධ වතවමන පමණ ප ජය ඇතඅ
ව යඅනධ ජය ඇතවයඅ ද් න න පමණ ප ජය නවතඅ ව යඅනධ ජය නවතවයඅ ද් කථීවයධ වේ.
එවථධ ම ෙය්කථධත ථඛශා නවතඅ ව යඅනධ වනධෙථ්ධායයඅ ද්, ථඛථධකථාපාෙවශධම ථෂම
භ ාෙවයනධ විද්ය්ාමාන ව යඅනධ නාථ්ධායයඅ ද්, ද්තයුතු.
උප්සමප්ජ්ජ විහරති = වමය ද් වපප කථී වථධම ය.
(වේ ීකකථාර්ත විථධතපවයකථඅ.2
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නත්ි
ද්

පටුන වෙත

පරශධනවය අ:- යට ෝය්ානයනධ අ “අනන්්තො ආ ෝසොඉ අනන්තං විඤ්්ා ංඉ
ිඤ්්චි”යිඉ ඒ ඒ තවන කථීො වථධ වම අ භ ාෙනාකථාපය වනා කථීවේ කථෙප ව යඅනධ

පඅළඅතුප:- භ ාෙනා ආකථාපය නේ උපාාප ථ අත ෝය්ානයා වර්ධ තමා පඅළඅදඳ
අපමුවණ ප අ පෙතධනා ආකථාපය යව. වම අ අපමුණ පු නේ ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන ෝමග යව.
ඔෙුනධ ර්නධනා කථ පුවප ර්ාමි ෝමගයනධ වර්ධ ෙශවයනධ එකථකථධ ව ර්ත යුතු ය.
වෙන වෙන ම ථඅයධ ව
ර්ත යුතු ය. එකථකථධ ර්නධවනධ පරර්ම පෂවයධ
වි්ධාණ පය ර්තයුතු වේ. එවථධ ෙනධනා විඤ්්ා ං ‘විඤ්්ා ’ යඅ වමවන අ කථඅීකවමනධ
වි්ධාණ ප්ධාායතන ර්වනීම වේ. වමවථධ ර්නු දනධවනධ ාතුර්ගාපපපය්යට
ආකථඅ්ධා්ධායතනය අපමුණ පු ෙන ව යඅනධ ආ ිඤ්්්ඤ්්ඤ්ං ආ ිඤ්්්ඤ්්ඤ්ං (කථඅථඅෙකථධ
නවතව යඅ2 වමවන අ කථළ යුතු වේ. එවථධ ෙනධනා ආකථඅ්ධා්ධායතනය ව අභ ාෙය
ආේදනය වේ.
්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන භ ාෙය ආේදනය වනා වේ. වේ වම අ
අකථාපණ පය. එවථධ ෝය්ානය වනා පෙතධනා ව යඅනඅ. (ාතුර්ගාපපපය් ෝය්ානය
වි්ධාණ ප්ධාය ව ආකථඅ්ධා්ධ්ය අපමුණ පු වකථාට වනා පෙතධවනධ මය.2
තෙ ද් පරශධනවයකථඅ:- ාතුර්ගාපපපය් ෝය්ානවයධ ශානධත දෙ කථුමකථධ ද් එවථධ නේ
කථුමකථධ ව යඅනධ පාළඅවය අ එවථධ වනා කථඅයන ද් ද්
පඅළඅතුප :- ථතරවය අ

ුවද්කථධ එවථධ වනා ර්නධනා දිය . විභ ඞ්ර්වය අ ෙනා අ:-

“තඤ්්්ඤ්් ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනං සන්ත්තො මනසි ්රොති. සඞ්ඛොරොව්සස
සමොප්ත්තිං භෝවති”1 යඅ ද්කථධනා වව..
පරශධනය :- එවථධ නේ කථුමකථධ ව යඅනධ ථතරවය අ ද් විභ ඞ්ර්වය අ වමනධ එවථධ
වනාර්නධනා ද් ද්
පඅළඅතුප :- නෙවනයාෝය්ාශය ෙශවයනධ ව වද්ධශනා විාශ ව යඅනඅ. ඒ වමවථධ
යඅ :- යට තුනධ ආපපපය්වය අ “අනන්්තොඉ ආ ෝසොඉ අනන්තං විඤ්්ා ංඉ
නත්ි ිඤ්්චි”යඅ භ ාෙනාකථාපය ර්නධනා දිය . එ අ වනා එවථධ ර්තධ කථධ අ ම ඒ අර්ගය
අෙවද ෝ වකථවපතඅ. ඔෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ථතරවය අ එවථධ ෙොළ .

1

වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 198 පඅට
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විවශධම :- අභ අෝමගවය අ ථතරානධත භ ාජනඅය ද් ථතරානධත ර්තඅකථයව. යේ
නෙවනධයජන වකථවනකථධ වදො ෙොළ කථධ අ ම ඒ අර්ගය අෙවද ෝ වකථවපතධ නේ
ඔෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ විභ ඞ්ර් භ ාෙනාාාපය ෙොළ . ෝමගථධොමි ෙ සමය් ් සමෙුද්ධයන්
ෙ නධවථධ ද්, ෝමගවද්ධශනා පරකථාපය ද්නධනා වථධකථධ ඇතවේ තවවනකථව භ ාෙනා ආකථාපය
ර්නඅතඅ. ඇතවේ තවවනකථව වනා ර්නඅතධ. ඒ ඒ වද්ධශනාෙ ම ඒ ඒ නෙවනධයයනධ විනයනය
ථඳ ා යව. වේය වද්ධශනා විාශය නේ.
තෙද් අර්ගවයකථඅ :- “ථතරානධත වද්ධශනාෙ පයය්ගාය (අමු්ය් = අපරෝාන2 කථර්ාෙ
ව යඅනධ එ අ භ ාෙනා ආකථාපය වනානවවර්ධ. එව තධ අභ අෝමග වද්ධශනාෙ නඅමපයය්ගාය
(පරෝාන කථර්ාෙ2 ව යඅනධ එ අ භ ාෙනා ආකථාපය ර්නධනා දිය .
වමවථධ වම අ භ ාෙනා ආකථාපය ර්වනීවේ

ා වනා ර්වනීවේ ව ධතු ද්තයුතු.

මතානධතපවයකථඅ :- අභ යර්අිශ - වජ්තෙන ෙවථඅ ඇජවප ‘ාතුර්ගපපපය්ෝය්ානවය අ
වෙනථ දැකථධවීම ථඳ ා ථතරවය අ දී භ ාෙනා ආකථාපය වනා ර්නධනා දැයඅ, වයතඅ. ඒ
විවශධම අනුපෙග භ ාෙනාවයනධ ජනඅත යව. ව ද් (ඒ අනුපෙග භ ාෙනාෙ ද්2 පරභ ාතෙය් ෝමග
ප කථඅීකවමනධ ථඅයලු ෝය්ාන වය ය යුතු ව යඅනධ පර ාන කථරමවයනධ ජනඅත යව.
ඒ වමවථධ යඅ:- කථාමචඡ්දාදිය  විපාර්වයනධ ප්රථමධය්ොනය ද්, විතකථග - විාාප
ථඛථඅඳවීවමනධ ද්විතීයධය්ොනය ද්, පරීතඅ විපාර්වයනධ තෘතීයධය්ොනය ද්, වථාමනථධථ (ථු්2
අථධතඞ්ර්මවයනධ ාතුර්ග ෝය්ානයදැ’යඅ වමවථධ පපපාොප ෝය්ාන ෙොළ . පපප ථඛශාදිය 
ඉකථධමවීම මුධවකථාට අපපපෝය්ාන ෙොළ . ුවද්කථධ ෝය්ාන පමණ පකථධ වනාවේ. ථඅයලු ථීය
ද්, ථඅයලු පරශාෙ ද්, පරතඅපෂ ෝමග පර ාණ පවයනධ ම ථේපාද්නය කථළ යුතු ව යඅනධ පර ාතෙය්
ෝමග ථමතඅකථරමණ ප මු්වයනධ වද්ධශඅත යව.
ඒ වමවථධ යඅ:- ‘පරාණ ප ාතය වප පරාණ ප ාතවයනධ ෙවළකථීමය’ යනාදීනධ සීල
සංවරය ද්, ඇථඅනධ දැකථ නඅමිතඅ කථුඩා නඅමිතඅ වනා ර්වනීම ය යනාදීනධ ඉන්රිය සංවරය ද්,
(වනෙ ද්ොය නමොය2 කථරීඩා පඅණිථ මද් ෙවී.ම පඅණිථ වනාවේ යනාදීනධ වභ  ජනවය අ
පමණ ප දැනීම ද්, මිර්ය්ා ආීවෙවයනධ වෙනධ ෙව ථමය්කථධ ආීවෙය කථපනධවනධ ය යනාදීනධ
ආජීවප්ොසුශුද්ධිය ද්, ‘ප්ධාුපාොනකථධ්න්ෝවය අ අිකථ ව භ ය වප ප ෙ අභ අෝය්ා ඇතඅෙ
විථඅය යුතු ය’ යනාදීනධ ජොගසුයොනු්යොගය ද්, ‘අථධමිමානය නවථීවමනධ අනඅතය් ථඛශාෙ
ෙවි ය යුතු ය’ යනාදීනධ ්මඝිය සූතරොගත ්ස්1 පරශා පරතඅපෂ ෝමගපර ාණ පවයනධ, විදශගනො
ප්රඥාව වැීමම ද්, වද්ධශනා කථළ . එව යඅනධ ම පර ාතෙය් ෝමග ඉකථධමවීේ මු්වයනධ ම
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ෝය්ාන වද්ධශනා කථපනු දුර් ු “විවිචන්්ව ෝමහි” යනාදීනධ ෙොළ . එය යට කථී වථධ ය.
තෙද් පපප ථඛශාදීනධ ථමතඅකථරමණ ප මු්වයනධ අපපපාොපෝය්ාන ෙොළ .
විථධතප :- එ අ (පපපාොප පරර්මෝය්ානය2 භ ාෙනා විවශධමවයනධ අිර්ත ෙ
විතකථගාදීනධවර්නධ ා තීෂණ ප - විශ ද් ශූපභ ාෙය - ඇතඅ ශරද්ධෝාදිය  පව්ධාන්රඅය ෝමගයනධවර්නධ
යුකථධත ව යඅනධ කථාමචඡ්දාදිය  නීෙපණ පයනධ ා ඒ ා පෙතධනා පාප ෝමගයනධ විකථධකථේභ ණ පය
කථඅීකවමනධ උතධතිශමනුමය් ෝමගත්වයට පවමිණි පපපාොප පරර්ම ෝය්ානය කථාමාොප
ෝමගයනධට ෙඩා අතඅශයඅනධ ථඅයුේ වේ. ශානධත වේ. පරණීත වේ. එවථධම ද්ධවිතීය ෝය්ානය
භ ාෙනා විවශධමවයනධ විතකථග-විාාප ථඛ්ය්ාත ඖොිශකථාඛර්පරාණ පවයනධ පරර්ම ෝය්ානයට
ෙඩා අතඅශයඅනධ ථඛථුනධ වෙයඅ. එවථධ ම තෘතීය-ාතුර්ග ෝය්ානවය කථරමවයනධ පළමු පළමු
ෝය්ානද්ධෙයට ෙඩා ශානධතතප ශානධතතම වෙතඅ. එවථධම අපපපාොප පරර්මෝය්ානය පපප
විපාර් භ ාෙනා ෙශවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ ආපේමණ ප ශානධත දවවිනධ ා අඞ්ර්යනධවර්ධ
ථඛථුනධ දවවිනධ පරකථෘතඅ කථාමාොප ෝමගයනධට ෙඩා ද්, ථඅයලු පපපාොප ෝය්ානයනධට ෙඩා
ද් ශානධත වෙයඅ. ථඅයුේ වෙයඅ. අපපපාොප ද්ධවිතීයෝය්ානාදිය ය පඅළඅවෙළඅනධ ශානධත
භ ාෙවයනධ ඒ ආේදන වකථාට පෙතධනා ෝය්ාන ෝවඥමවය ද් ශානධත ථධෙභ ාෙය ඇතධවත
වෙතඅ.
වි්ශ්් :- ව වකථ තධතප ෝමගාේදනඅකථ ෙ වථ ොනධ ආදිය  මාර්ග ඵල ෝමගයනධ මතු
මතධවත අ කථරමවයනධ ථඛථුනධ ෙනධනා වථධ ෝමගයනධවර්ධ ෙශවයනධ ම ද්ධර්ත භ ාෙවයනධ
වභ ධද්යකථධ නවතතධ පපපාොප ාතුර්ගෝය්ානයට ෙඩා අපපපාොප ෝය්ානය අඞ්ර් ෙශවයනධ
ද් ථඛථුනධ වෙයඅ. එව යඅනධ අපපපෝය්ානයා වර්ධ ශානධත විවම ෂ දෙ ෙොපන දිය . එවථධ
ම ද්ධවිතීයාපපපය්ාදී ු ද්, පරර්මාපපපය්ට ෙඩා අඞ්ර් ෙශවයනධ ද්, ආේදන ෙශවයනධ ද්,
ශානධත, ශානධතතප, ශානධතතම භ ාෙයට පවමිණියා ු ය. එවථධ ම ශානධතාදිය  භ ාෙයට
පවමිණියා ෙ භ ාෙනා විවශධම ථමාවය ර්වයනධ (වේ භ ාෙනා විවශධමය ෙනා අ2
පරර්මෝය්ාන උපාාපවය අ පටනධ ඒ ඒ පරභ ාතෙය් ෝමගයනධ ඉකථධමවීවමනධ ශානධත ථෂම
භ ාෙයට පමුණ පුෙමිනධ ාතුර්ගාපපපය්වය අ ථඛථධකථාපාෙවශධම ථෂම භ ාෙයට පමුණ පුෙයඅ.
එව යඅනධ ාතුර්ගාපපපය්ය ෙනා අ ආපේමණ ප භ ාෙවයනධ ද්, නාමෝමගයනධවර්ධ
විභ ූතාකථාපවයනධ ද්, ථඅීකමට වනා වපාව ාථතධ වී නේ අපමුණ පු කථඅීකවම අ වකථවථධ
ථමර්ගවේ ද් වනා වේම ය. එව යඅනධ ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධ යට තුනධ ෝය්ානවය අ භ ාෙනා
ආකථාපය ෙොපා වම අ එදනධද්කථධ වනා වවදන දවේ ද්කථධෙනධනට පයය්ගාය වද්ධශනා
ව යඅනධ ථතරවය අ භ ාෙනා ආකථාපය වනා වද්ථ වථධකථ. එව තධ අපමුණ පු ථ අත ෝමගය
අපමුවණ ප අ පෙතධනා ආකථාපය ඇතධනු යඅ අතඅ ථෂම භ ාෙයට පවමිණියා ෙ ඒ ෝය්ානය
ද්කථධෙනු පඅණිථ “තඤ්්්ඤ්් ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනං සන්ත්තො මනථඅ කථවපාතඅ”යඅ ෙොළ .
යර්ාෝමග ශාථන ව යඅනධ ව
පෙගභ ාර් පරතඅපො ෙශවයනධ ව
“සන්ත්තො
මනසි ්රොති”යඅ ෙොළ . එකථ වය ර්ාොපයා ට ඒ අපමුණ ප පරකථට ව යඅනඅ. එව තධ
අවඥපණ පා ෙශවයනධ ථතරවය අ භ ාෙනා ආකථාපය අපරකථට ව යඅනධ වනා ර්නධනා දිය .
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ඒ එවථධ මව යඅ :- කථමගථධර්ානය දුද්ධෝානුථධථතඅ ආදිය  කථඅථඅ තවවනකථව ආදිය වය අ
අපරකථට වේ. ආනොප්ොනසති ආදිය  කථඅථඅවෙකථව මෝය්වය අ අපකථට වේ. උප්සමොනුස්සති
ආදිය ය වථධ කථඅථඅවිවටකථව ආදිය  - මෝය් වද්කථධ අ අපරකථට වේ. ාතුර්ගාපපපය්වය අ ෙනා අ
අෙථානවය අ අපරකථට වේ. භ ාෙනාෙ මුර්නධ පවමිණි කථධ අ ආේදනය ද්, අපරකථට ෙන
ව යඅනඅ. එව යඅනධ වේ විවශධමය ද්කථධෙනු පඅණිථ දුර් ු ාතුර්ගාපපපය්වය අ භ ාෙනාකථාපය
වනා ර්තධ . ථෙගපරකථාපවයනධ නවතඅ නඅථා වනා වේ ය යඅ වම අ නඅමධටාෙට යා යුතු.
්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන

මගස්ථොන්ය් විස්තර

ප්ර ී ග

ථොව ය.

ථොව

වමවථධ අථද්ෘශ ථධෙපපප ෙ ව කථථධොමිනධ ෙ නධවථධ ෙොළ පිශද්ධවද්නධ ථතප
ෙවද්පපවේ අපපපෝය්ානයනධ දැන එයට අනතුපවෙ එ අ පරකථීණ පගකථ කථර්ාෙ ද් ද්ත යුතු.
ආරමම ොති ් ම්තො - ්තස්්සොප්ි භවන්ති්ම
අඞ්ගොති ් ම්ම්තසං - න ඉචනඡන්ති විභොවි්නො
‘අපපප ථමාපතධතී ු පපපාදිය  අපමුණ පු ඉකථධමවීවමනධ ථතප වද්වනකථධ මව වෙතඅ. එ අ
පපපාොප ෝය්ානවය අ වමනධ අඞ්ර්ාතඅකථරමණ පය නුෙණ පවතධවත කථවමවතඅ වනාවෙතඅ.’
විස්තර :- වේ ථතප අතුිශනධ පරර්මපපපය්ය කථථඅණ ප පපපය ෙ පරතඅභ ාර් නඅමිතධත
ඉකථධමවීවමනධ ද්, ද්ධවිතීයපපපය්ය කථථඅණ පුර්ධ ාි මාකථාශය ඉකථධමවීවමනධ ද්, තෘතීය ය ඒ
ආකථාශවය අ පවෙතඅ වි්ධාණ පය ඉකථධමවීවමනධ ද්, ාතුර්ගය වි්ධාණ පය වර්ධ අපර්මය
ඉකථධමවීවමනධ දැයඅ වමවථධ අපමුණ පු දැකථධවීවමනධ වෙතඅ.
පපපාොප ථමාපතධතීනධ අ වමනධ අඞ්ර්ාතඅකථරමණ පය වම අ නවතඅ. වේ අපපප
ථමාපතධතීනධ අ උවපකථධ්ා එකථර්ධර්තා විථඅනධ අඞ්ර් වද්වකථකථඅ. එව තධ වමාෙුනධ අතුිශනධ
පථුෙ පථුෙ ෙ ථමාපතධතී ු අතඅශයඅනධ පරණීතධතප වෙතඅ. එය ප්රොසොදතලඉ සොටි ො
උපමාෙඅනධ ද්තයුතු.
ඒ වමවථධයඅ :- “ථඅෙු ම ධ ප වයකථ යට වතව අ දිය ෙ නවටුේ ෙවයුේ, ථුෙඳ මධ,
අමා වදාජුනධ, අථුනධ-ෙථධතර-ථුෙඳ ර්ේ - විෙුනධ - ෙතධථුණ පු ආදිය  ෙශවයනධ උතුේ පථධකථේ
ර්ුණ ප වේ. වද්ෙන ම ව අ එයට ෙඩා ද්, තුනධෙන ම ව අ එයටතධ ෙඩා ද්, තපෙන
ම ව අ එයටතධ ෙඩා ද්, උතුේ ෙ පථධකථේ ථුෙ එළෙයඅ. ුවද්කථධ ඒ ථතපම පාථාද්ත
ෙුෙ ද් පථධකථේ ථුෙවය අ ථමෘද්ධෝත්වවයනධ යට යට තයනට ෙඩා මතු මතු ත අතඅශයඅනධ
පරණීත වේ.
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එවථධ ම එකථ ම ර්ව වණියකථ කථි නා ද් ද් ය, ථඅ අනධ ය, අතඅශයඅනධ ථඅ අනධ
ය, ාතධපථඅනධන අතඅශයඅනධ ථඅ අනධ ය යන ථතපාකථාප ෙ
ථතප පම ය, තුනධ
පම ය, වද් පමය, එකථධ පම යවයඅ වමවථධ ඒ ඒ ර්ණ පනඅනධ වියන ද් අයේ විතිශනධ
ථම පමණ ප ෙ ෙථධතර ථතවපකථධ වේ. ඒො පරමාණ පවයනධ ථම ෙුෙ ද් ථධපශගවයනධ ා ථඅයුේ
ම ඟු දවේ ආදීනධ පළමු පළමු ථළුෙට ෙඩා පථු පථු ෙ ථළු අතඅශයඅනධ පරණීත ෙනධනා
වථධ වේ අපපපෝය්ාන ථමාපතධතී ු අඞ්ර් ෙශවයනධ ථම ෙුෙ ද්, භ ාෙනා වභ ධද්වයනධ ඒ
අඞ්ර්යනධ වර්ධ පරණීත භ ාෙවයනධ පථු පථු ෙ ථමාපතධතී ු විවශධමවයනධ පරණීතතප වෙතඅ.
තෙද් උපමාවෙකථඅ :- අපවිතර පරවද්ධශවයකථ මණ පධඩපවයකථධ වෙයඅ. එ අ පවමිණි
පුපවමවයකථධ අපවිතරයට පඅළඅකථුඅනධ ඒ මණ පධඩපවය අ එධද ථඅීක. ඒ වෙත පවමිණි අනධ
පුපවමවයකථධ ඔ ු නඅථා එධද ර්නී තෙ ද් පවමිණි තුනධෙන පුපවමවයකථධ ‘ඒ වද්වද්නා
ථඅටුනා වථධ වනාවයවද්ධ’ යවයඅ ථකථා ඉනධ පඅටත ථඅීක. එ අ පවමිණි ථඅේෙවනඅ පුපවමවයකථධ
ඒ පඅටත ථඅි ය ු ඇථුිශනධ ථඅීක.
ථඛථන්ද්නය:- අපවිතර පරවද්ධශවයධ මණ පධඩපය වථධ කථඅථුණ පු ඉර්ුළු අ ථ ද්, අථචිවය අ
පඅළඅකථුඅනධ මණ පධඩපවය අ එධද ථඅි ය ු වථධ, පපප නඅමිතධ අ පඅළඅකථුඅනධ ආකථාශාේදන ෙ
ආ ොසොනඤ්්්ොයතන ධය්ොනය ද්, එධද ථඅි ය ු නඅථා ථඅි  පුපවමයා වථධ (ඒ
ආකථාශාේදන2 විඤ්්ඤ් ඤ්්්ොයතන ධය්ොන චිත්තය ද්, ඒ වද්වනා වනා නඅථා පඅටත
ථඅි ය ු වමනධ ආකථාථාන්ධාායත ෝය්ානයා වර්ධ අභ ාෙය අපමුණ පු වකථාට උපද්ෙන
ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන ධය්ොනය ද්, ඒ පඅටත ථඅි ය ු නඅථා ථඅි  පුපවමයා වථධ
ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන ෝය්ානය අපමුණ පු වකථාට පවෙතඅ ්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන
ෝය්ාන චිතධතය ද්, ද්තයුතු. තෙද් වනධෙථ්ධා නාථ්ධායතන ෝය්ානයට ආථනධන ෙ
ආකථඅ්ධා්ධායතන ෝය්ානය ථතුපව ෙුෙ ද් ඇථුපව වකථාට ර්නී. වෙන ඇථුපව කථළ
යුකථධතකථධ නවතඅ ව යඅනඅ. යේ වථධ ාණ පධඩ පපවම පජකථු ෙුෙ ද් වෙන ඇථුපව කථළ යුතු මනා
පජකථු නවතඅ කථ තමා ෙෘතධතඅය ථඳ ා ඇථුපව කථපන ම ජනයා වමනඅ.
එවථධ ම අණි මුර්නට නවර්අ පුපවමවයකථධ අධා ර්ත වකථඅ අවනකථකථධ නවතඅ කථළ
එය ම අධා ථඅි නා වථධ වේ ාතුර්ගපපපය් ෝය්ානය ද් තෘතීයාපපපය් ෝය්ානය අපමුණ පු
වකථාට පෙතධවනධ ය.

හුදීන් ජනයො ්ග් ප්රසොදය ප්ිණිස
සිංහල විශුද්ධි මොගග්ය් සමොධි භොවනොධි ොරයට ඇතු ත්
ආරිප්ය් නිර්ඥ්ද්ශ නම වූ දස වන ප්සුචන්ේද යි.
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11 වන ප්රිච්කේද්ය
සමාි නිර්කද්්ශය
ආහොර්යහි ප්රති ූල සංඥාව (1)
වමවථධ අපපපකථර්ාෙට අනතුපවෙ එකථ ම ථඛශාෙ යයඅ උවද්ථන ද් ‘ආහොර්යහි
ප්ි ි ුල් සංඥාව’ භ ාෙනා කථඅීකවේ විථධතපය ොපය පඅළඅවෙළඅනධ පවමිණි ව යඅනධ වමතවනධ
ථඅට ඒ දැකථධවේ.
වි්ශ්්:- (ථඛශා ශ.ද්ය නානාර්ගවය අ පෙතී.2
(1) “රිප්සඤ්්ා සද්දසඤ්්ා” යනාදිය වය අ ඇඳිනීමට කථාපණ ප ෙ ෂණ පවය අ
ද්,
(2) “අනිචන්සඤ්්ා ුප ්ඛසඤ්්ා” යනාදිය වය අ විද්ශගනාවය අ ද්,
(3) “උද්ධුමොත සඤ්්ාති වො ්සොප්ො ඉ රිප්සඤ්්ාති වොඉ ඉ්ම ධමමො එ ට්ඨො
උදාහු නොනට්ඨො” යනාදිය වය අ ශමර්වය අ ද් ආවයධ ය. වම අ ද් ශමර්
පිශකථමගවය අ ද්තයුතු. (ආ ාපවය අ පඅළඅකථුධ ආකථාපය ර්වනීම ා ඉනධ
උපද්ෙන උපාාපෝය්ානය ද් වම අ අද් ථධ කථපන දිය .2
තෙද් වේ භ ාෙනා විිවය අ ඒ පඅළඅකථුධ කථටයුතු ආ ාපවය අ ම කථළකථඅීකම
වනා ඇීම උපද්ෙනු පඅණිථ වේ අෙථපවයනධ ථඅයලු ආ ාපය:
(1)
(2)
(3)
(4)

ා

කථෘතය්ය
පරවභ ධද්ය
ආදීනෙය
උපමාය

යන වමාෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ පරකථාශ කථපනු වව..
(1) “ආහරතීති ආහෝරො” = ඵලයකථධ එළොනුයඅ ආ ාප නේ. ආ ාපය තමා
පරතය්ය වකථාට (උපකථාපවයනධ2 ඉපදීවම අ දී ව පවෙතීවේ දී තමා අයතධ
ඵලය උපද්ෙනධනා ව පෙතධෙනධනා යනු අද් ථයඅ.
(2) (i2 කථදඅඞ්කථාපා ාපය
(ii) ඵලථධථා ාපය
(iii) මවන ථ්ධවචතනා ාපය
(iv) වි්ධාණ පා ාපයව’යඅ ඒ ථඅෙු ෙවද්පපවේ වේ.
Non-commertial Distribution
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(i)

(ii)

පටුන වෙත

“කථද වකථාට ර්අඅනා අර්ගවයනධ කථදඅඞ්කථාපා ාපය යඅ.” වේ ෙ කථී
ෙථධතුෙ (දතධ ආදිය  රෙය්ය2 ථ අත ෙව කථඅයන දී. ෂණ ප ෙශවයනධ නේ
ඕජාෙ යව. වේ කථදීකථාපා ාප ථඛ්ය්ාත ෙථධතුෙ වපප කථී වථධ වේ ශීකපය
පෙතධෙන ව යඅනධ කථදඅඞ්කථාපා ාපය යඅ කථඅයනු වව. (අවනකථධ
ආ ාපයනධ අ ද් ආ ාපාර්ගය වමවථධ ම ද්තයුතු2
අපමුණ පු ෙවද්ර්නධනා ව යඅනධ ඵලථධථ නේ වේ.

(අපපප ෝමග ෙ ඵලථධථය අපමුවණ ප අ (ථධපශග2 ෙවද්ර්නධනා ආකථාපවයනධ පෙතධනා
ව යඅනධ ථධපශගනෂණ පයයඅ කථඅයනු වව..
(iii)

වචතනය කථපනුවයධ වචතනා යඅ. තමා ථමර් වයර්නා ෙ ඵලථධථාදිය  ෝමගයනධ
අපමුවණ ප අ ර්ළපනධවනධය යන අර්ග යඅ. මනථ නේ ෙ ථඅත ඇථුපව වකථාට
පෙතධනා වාතනාෙ ම්නොසඤ්්්චනතනො ය.

(iv)

යුකථධතඅ ථවකථීේ ෙශවයනධ විවශධමවයනධ දැනර්නධනා අර්ගවයනධ විඤ්්ා
යව.

වි්ශ්්ොථග :- වම වථධ ථාමානය් අර්ගවයනධ ද්, විවශධම අර්ගවයනධ ද්, වම අ ආ ාප
ද්තයුතු. ඵලයට උපකථාප ෙ අනය් ෝමග ඇත ද් වේ ථතප පමණ පකථධ ආ ාපය යඅ කථඅයන
ද්ධවද්ධ උපකථාප ෙශවයනධ ද්, අතඅවවඥකථ ෙශවයනධ ද්, පරතය්ය ෙන ව යඅනඅ.
ඒ වමවථධයඅ :- වමාෙුනතුිශනධ පරර්මය ෙ කථදඅඞ්කථාපාභ ාපය තමා පඅ අි  පපප
කථාපවය අ ඇතුළතධ ෙ වථථු පපපයනධට ද් ථුර්ථු වථධ උපකථාප වෙමිනධ ඔජටඨමකථ පපපය
උපද්ෙයඅ. වද්ෙවනධන වේද්නාෙ පෙතධෙයඅ. තුනධෙවනධන තරඅවිෝ භ ෙවය අ පරතඅථන්ිය
පෙතධෙයඅ. ථඅෙුෙවනධන පරතඅථන්ිෂණ පවය අ නාම - පපප පෙතධෙයඅ.
විස්තර :- (ීකකථාර්ත2 කථමගජාදිය  වභ ධද් භ අනධන ෙ ඕජාෙ පරතය්ය ාභ ය ඇතඅ කථධ අ
පපපකථාප ථනධතතඅ වද්කථ තුනකථධ ර්ළපමිනධ ඔජට්ඨඨමකථ පපපය උපද්ෙයඅ.
ථු් වේද්නාදීනධට පරතය්ය ෙ ඵලථධථ ආ ාපය ථුර්ථු පිශදිය  තරඅවිෝ වේද්නාෙ උපද්ෙයඅ.
පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය  වභ ධද් භ අනධන ෙ මවන ථව්ධාතාභ ාපය
තුනධභ ෙවය අ ථවි්ධාණ පකථ ෙ ද්, අවි්ධාණ පකථ ෙ ද්, පරතඅථන්ිය එළෙයඅ.
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පටුන වෙත

වි්ධාණ පා ාපය, පරතය්ය ෙ පිශදිය  පරතඅථන්ිෂණ පවය අ අපපතයනධ අ නාමය
අථඛශාතවය අ පපපය ා වථථු භ ෙවය අ නාමපපපයනධ ද් උපද්ෙයඅ.

ා

තෙද් උපකථාපකථ (පවකථුධවද්න2 අර්ගවයනධ ද් වේ ෝමගවය ම ආ ාප නේ වෙතඅ.
කථදඅඞ්කථාපාභ ාපය වේ පපපකථායයට පවකථුධ වද්යඅ.
එවථධ ම අපපපඅ වථථු ආ ාප තුන තම තමා එකථධෙ වයර්නු ෝමගයනධට
තතධථමුට්ඨඨාන පපපයනධට පවකථුධ වද්යඅ.

ා

තෙද් කථරමවයකථඅ :- අෝය්ාතධමිකථ ෝමග පපේපපාෙට විවශධම උපකථාප ව යඅනධ
කථදඅඞ්කථාපාභ ාපය ද්, ථධපශගාද් ෙ ෝමගවය තුනධ වද්න ද්, ආ ාප නේ වෙතඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ. ෙලිඞ් ොරොහොරය අනුභ ෙ කථපන ථතධත්වයනධ වර්ධ පපපකථායයට
විවශධම උපකථාපය වේ. නාම කථායවය අ ෙ වේද්නාෙට ථධපශගය ද් පරතඅථන්ි විශානයට
ම්නෝස්ඤ්්්තනොව ද්, එකථධෙ වයර්ණ පු නාම-පපපයනට විඥානය ද්, එවථධ ම විවශධම
උපකථාපය වේ.
(32 කථදඅඞ්කථාපා ාපවය අ පථතෘමධණ පා මවයනධ වථවීම ෙන ව යඅනධ නඅකථනධතඅ
(තෘමධණ පාෙ ම2 භ ය වෙයඅ. ථධපශගා ාපවය අ අපමුණ ප ා එකථධවීම මව භ ය වෙයඅ. මවන
ථව්ධාතා ාපවය අ භ ෙවයනධ භ ෙය ර්වළපීම භ ය වෙයඅ. වි්ධාණ පා ාපවය අ
පරතඅථන්ිය මව භ ය වේ.
(42 ෙලිඞ් ොරොහොරය පුතරමාථඛ උපමාවයනධ ද්ත යුතු. (ර්වඥභ අෂ කථානධතාපයකථධ
එතප කථපන පුපවමවයකථධ මළ පුතා වර්ධ මාඛථය තෘමධණ පාවෙනධ වතාප ෙ ුවද්කථධ
කථානධතාපය එතප කථඅීකම පඅණිථ ම අනුභ ෙ කථපනධනා වථධ කථදීකථාපා ාපය පථ
තෘමධණ පාවෙනධ වතාප ෙ වද්ධ යාතරාෙ පඅණිථ ම අනුභ ෙ කථපන කථ පථතෘමධණ පාෙ වනා
පෙතී.
ස්ප්ශගොහොරය ම ර්වථ ර්ෙ වද්නකථධ වථධ ද්ත යුතු. ම නවතඅ වද්න ර්අය ර්අය තවන
මවථඅ කථෙුඩු ආදිය  පරාණීනධ කථඩා ර්නධනා වථධ ථධපශග ය නඅථා වේද්නාෙ වේ. වභ ද් ර්කථධ
ෙශවයනධ ුධ ආදිය  ෙශවයනධ ද්තයුතු.
ම්නෝ සඤ්්්චනතනොහොරය අර්ුපව ෙළකථධ වථධ ද්ත යුතු. (එවකථාවළාථධ ර්අනධවනනධ
ඇවිර්තධ භ ෙය කථඅ අිශ අඟුපව ෙළකථධ වථධ ද්කථධනා ට උපධපතධතඅ භ ය වනා ෙනධවනධ ය2
විඤ්්ා ොහොරය ආයුෝ ප පකථධ දඳු වේ. වි්ධාණ පය අනතර්ග පමුණ පුෙන
ව යඅනධ වථාපකථුවථධ ද්, වේද්නාෙ ශථධතරවයනධ පව වීකම වමනධ ද් ද්කථධන ුට පරතඅථන්ි භ ය
වනා වේ.
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වමකථී ාතුවඥවිෝ ආ ාපයනධ අතුිශනධ (ආ ාපවය අ2 පි කථධකථු ථ්ධාෙ ඉපද්වීමට
ථුර්ථු ආ ාපය ෙ ්ාද්ය්-වභ  ජය් වයය් වපයය් යන ථතප ෙවද්පපවේ ආ ාප විකථෘතඅ ෙ
කථදීකථාපා ාපය මව වේ භ ාෙනාොපවය අ ආ ාපය යඅ ර්වවනධ.
වි්ශ්් :- උපාොපපප කථී තනධ අ ආ ාපය යඅ පපප දැකථධෙ ව යඅනධ එයඅනධ වෙනධවකථාට
ර්වනීම පඅණිථ වේ ාතුවඥවිෝ ආ ාප විකථෘතීනධ දැකථධෙ . එව යඅනධ මව ඕජා ආ ාපය වනා
වර්න ර්අඅන ආ ාපයම වම අා “ආ ාපය යඅ” ර්වවනධ. ඒ ආ ාපවය අ පඅළඅකථුධ ආකථාපය
ර්වනීේ ෙශවයනධ උපනධ ථඛශාෙ ආ ාපවය අ පි කථධකථු ථඛශා නමු.
එය ෙඩනු කථවමතඅ වය ර්ාොප වතවේ පාළඅවය අ ආ පිශද්ධවද්නධ කථමගථධර්ානය
මනාෙ ඉවර්න වමවන අ වකථාට අර්ගය ෙට ා වර්න එකථධ පද්යකථුර් වනා ෙපද්ො ප ථඅර්ත
ෙව ථඅ අ ඇතඅ ෙව වභ  ජනාදිය  පරවභ ධද්ර්ත ඒ ථඅෙු ෙවද්පපවේ ආ ාපවය අ ද්ථ ආකථාපයකථඅනධ
පඅළඅකථුධ දෙ පරතය්වෙෂා කථළ යුතු.
(1) ර්මනාර්මනධ ෙශවයනධ
(2) වර්යකථධ පාථා වථවීේ ෙශවයනධ
(3) පිශවභ  ර් ෙශවයනධ
(4) පඅතධතාදීනධට ආශරය ෙශවයනධ
(5) තවනධපතධ ෙන ථධර්ාන ෙශවයනධ
(6) වනා පවථීේ ෙශවයනධ
(7) පවථීේ ෙශවයනධ
(8) පරෝාන ඵල ෙශවයනධ
(9) අපරෝාන ඵල ෙශවයනධ
(10) ර්වධවීේ ෙශවයනධ
යන වේ ද්ශ ආකථාපවයනඅ.
( 2 වමවථධ ම ානුභ ාෙ ශාථනවය අ පවවිදිය  ෙ භ අෂුෙ මුළු රෑ දුද්ධෝ ොනය ඉවර්න
ථජ්ඣායනා කථඅීකවමනධ ව ම ණ පද්ේ පඅීකවමනධ ර්තවකථාට, කථධ ඇතඅ ෙව නවර්අට ථප
මලු - වද මලු ෙතධ ථපයා, පඅයයුතු, පිශවභ  ර් කථළයුතු, පවනධ වපපා තදා ර්අනා වර්ය
වමද් ථඅපවප පඅළඅදැර්ුේ වකථාට අථුනට නවර් වදාව වේා කථමට නධ වමවන අ වකථාට
ඉනධ නවඟී පා ථඅෙුපව වර්න ජන ථේදාෝ ප අත උපදිය  විවේකථ ථවප යව, වථෙණ ප ා ජ
ප ථුෙ යව, පඅවිතුපව ථඅ අධ මන ෙඩන ය ම යව, යන වමයඅනධ ථඅතධකථලු තවප ෙනය වරැ
පඅයා ආයය්ග විවේකථ ථුෙය වනා දා, අමු වථාව ාන වෙත මළකථුණ පු ථඳ ා යන ථඅෙකථු
වථධ ආ ාප පඅණිථ ර්මට මුෙ අයා යා යුතු ය. වමවථධ යනධන ු ඇවඳනධ ව පුටුවෙනධ
ව නවර්අි  තවන ථඅි  පා දූවිඅය ද්, ථු ුණ පු - ථඅකථනවධ ම ආදිය වයනධ ර්වෙථුණ පු පා
පඅථධනද්, ඇකථධමිය යුතු ය. ඇතවේ දිය වනකථ මී වදි  ෙෙුධ වදි  ආදිය වයනධ ර්වෙථඅ ව යඅනධ
ඇතුළු ර්දටතධ ෙඩා පඅළඅකථුධ ෙ ඉදිය ිශ වපවද්ථ ද්, දකථ මු ුණ පු - පවපවි - ආදීනධ වර්ධ
ෙථුවපනධ අතඅශය පඅළඅකථුධ ෙ යට මාය ද්, ථුළඟඅනධ වවන පවපණි පතර ද්, ර්අනධ
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භ අෂනධ වර්ධ ා ළද්පව ව පණ පුනධ වර්ධ මළමුතර - වථේ - වථාටු ආදිය ය ඇතඅ ෙවථඅකථ දිය ය
- මඩ - කථථළ ආදිය වයනධ ෙවි යකථධ කථඅළඅටු ෙ ව යඅනධ අතඅශයඅනධ පඅළඅකථුධ පඅිශවෙන ද්,
එයටතධ ෙඩා පඅළඅකථුධ වෙව පට ෙද්නා මාර්ගය ද්, දැකථධකථ යුතු වෙයඅ. පඅළඅවෙළඅනධ වද ිය
ා නාතය්ය ද් ෙවඳ විතකථග මාළකථවය අ ථඅට මුතු රැථකථධ දඳු නාතය්ය ද්, වමාණ පප
පඅධ කථදකථධ දඳු වද ිය ද්, දර ධම විමානයකථධ දඳු වථනථුන ද්, වපපළා දා වමදඳු
ථඅතධ කථලු පරවද්ධශයට පඅටුපා ආ ාපය නඅථා යා යුතු වනා වේ දැයඅ ථකථා වි ාපවයනධ
නඅකථධම වර්ාර්පව ර්මට යන මර්ට ෙනධ භ අෂුෙ කථණ පුකථටු ආදීනධ ර්වෙථීර්තධ මර් ද්, ෙමගා
කථාය ෙුෙ ජ ප ිශනධ දුනධ විථම ෙ මර් ද්, දා අනතුපව ෙව ර්ඩකථධ ෙථනධනා වථධ
අඳනා ථඅෙුප ඇඳ, ෙණ පයකථධ වෙළා දඳනා වථධ පි ය දවඳ, ඇටථවකථඅධකථධ ෙථනධනා වථධ
ථඅෙුප වපපෙව, වදව තධ කථදකථධ මපතධ කථපනධනා වථධ පාතරය ර්විකථාවයනධ මපතධ වකථාට,
ර්ේ වොප ථමීපයට ෙද්න ු විථඅනධ ඇතධ-අථධ-වර්ිශ-ථපකථධ-මළමිණි-නයඅ-දලු-කථුණ පු දැකථධකථ
යුතු වේ. ුවද්කථධ දැකථධකථ යුතුො පමණ පකථධ වනාෙ නව වය කථඩා යනධනා වථධ ඒොවයධ ර්ර්ඳ
ද් විඳිය යුතු යව.
අනතුපවෙව ර්ේවොරැ ථඅට ද්පවණ පු ඇතධ - අථධ උෙර්පව දව වප කථපීම ථඳ ා ර්රාම
වීි දවඅය යුතු වේ. වමවථධ පාපඅථධනාවය අ පටනධ කථුණ පප අෙථනධ වකථාට ඇතඅ
වනාවයකථධ පඅළඅකථුධ ද් ආ ාපය නඅථා මවි ය යුතු ද්, දැකථඅය යුතු ද්, ආ රාණ පය කථළ යුතු ද්,
වේ යයඅ වම වථධ ‘ඒකථානධතවයනධ ආ ාපය පඅළඅකථුව’යඅ ර්මන ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ දෙ
ථවකථඅය යුතු.
(22 එවථධ ර්මවන අ පඅළඅකථු ඉෙථා ර්මට පඅවිථ ථඟ වපාපො කථදකථධ ර්තධ
යාාකථවයකථු වථධ වර්පඅළඅවෙළඅනධ ර්ේ වීිවය අ ථවිශය යුතු. ෙවථඅ කථ ෙුෙ පඅය තුදු තුදු
තවන වකථණ පධඩ වතකථධ වර්ාව ාපව මවඩ අ පා එවපයඅ. එකථධ අතකථඅනධ ථඅෙුප ඔථො එකථධ
අතකථඅනධ පාතරය ද් වර්න, ර්රීමධම කථාය ෙුෙ ථවඩ ථුළඟඅනධ නවර්අ පථධ - තණ ප - ර් ුඅවයනධ
ර්වෙථී ර්තධ ථඅපවිශනධ ද් යුතු ෙව ථවිශය යුතු. ඒ ඒ වර්වොපට පවමිණ ප මාළු - මථධ - ෙණ ප
- පඅළඅයධ - වද්ෙු තවනධ ද්, වකථළ-වථාටු-දලු- පව-මළ ආදීනධ මිශර පණ පු කථවනධ ද්, නඅ
මවථධථනධ පඅිශ අථුචි ෙළ ා ර්ෙප ෙළ දැකථධකථ යුතු ද්, මවි ය යුතු ද් වේ. එ වථධ ෙනධනා
ඒ මවථධවථ නවර්ී පා ථඅෙුපව අථ ආදිය  තනධ අ ෙථතඅ. වර්ට පඅවිථඅයානට ද් කථඅථඅ වකථවනකථධ
වද්තඅ. කථඅථඅ වකථවනකථධ වනා වද්තධ. වද්නධනා ු ද්, ඇතවේ ු ඊවයධ පඅථ පඅළුණ පු දැය ද් කථුණ පු
ෙ ආදිය ය ද් වද්තඅ. ඇතවේ ු වනා දී “අපවනු” යවයඅ වයතඅ. ඇතවේ ු වනා ද්කථධනා වථධ
ථඅි තඅ. කථඅථඅ වකථවනකථධ ඉෙත දතඅ. කථඅථඅ වකථවනකථධ ‘මුඩු ම ණ ප යෙ’යඅ පවපාථධ දථධ
වදවණ පතධ. වම වථධ ‘ර්ර්අයකථු වථධ ර්වම අ පඅඩු ථඅඟා නඅකථධමුණ පු මනා යව’ යඅ ර්ේ ෙවදීවම අ
ථඅට ඉනධ දව වපවීම වතකථධ අ ප නඅථා මඩ වර්ාව ාපව ආදිය ය දැකථීම, මවී.ම, ඉෙථීම ද්,
කථටයුතු ය. පඅනධෙත ‘එකථානධතවයනධ ආ ාපය පඅළඅකථුව’ යඅ වම වථධ අ ප වථවීේ පඅළඅකථු
ථවකථඅය යුතු.
(32 එ වථධ අ ප වථායා ර්තධ ම ණ ප ර්මිනධ පඅටත ප ථු තවවනකථ ථුෙ වථධ අඳැ
ඒ ආ ාපවය අ අත තදනධනට වපප ර්පව කථටයුතු ම ණ පකථධ ු ව
ථවකථඅය යුතු
Non-commertial Distribution

463

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

මිනඅථකථධ ු ව දැකථ ආපාෝනා කථඅීකමට ද් පඅළඅෙනධ වෙයඅ. පාතරවය අ ෙ ආ ාපවය අ ෙළඳනු
පඅණිථ අත එද වකථවණ ප අ ‘පඅඩු ර්නුෙ’යඅ කථඅයා නේ වේ වතවේ මට වද්නධවනධ ඉඳුධ
වද් ව යඅ ථවකථ ා වජ්ජා කථටයුතු වේ. අ වප අ අත ද ා අණ පනධන ු වර්ධ ඇඟඅඅ
දිය වර්ධ ඩ දිය ය ර්ා වියළඅ තද් දත ද් වමාවළාකථධ කථපයඅ. ඇනීවමනධ අ වප අ පවෙවතඅ
වශාභ ාෙ නවතඅ ෙො වෙයඅ. නවෙත පඅඩු වකථාට මුවෙ අ තුද වකථවණ ප අ යි  ද්තධ
ෙඛවර්ි යකථඅනධ කථළ යුතු කථඅථ ද් ථඅර්වකථවපයඅ. වම වථධ ඒ ආ ාප දලු ඔපවවෙකථ ලූ දතධ
පඅඩකථධ වථධ මු්වය අ දී ද්තධ නමවතඅ කථුධවනධ වපාළමිනධ දිය ෙ අර් තුද ප නධ වකථළඅනධ ද්,
ද්තධ මළවයනධ ද්, නා එවකථවණ ප අ එ අ ෙ ෙණ පග ර්න්ෝාදිය  වශ භ ාෙ මවී. දලු කථවඳ
ඔපවවෙකථ ලූ දලු ෙමණ පයකථධ වථධ අතඅශය පඅළඅකථුට පවමිවණ පධ. එ වථධ ෙුෙ ද් ඇථට වනා
වපවනන ව යඅනධ ර්අළඅයඅ. වම වථධ ෙවළඳීවේ පඅළඅකථු ථවකථඅය යුතු.
(42 වම වථධ ෙවළඳු අ ප ඇතුළත පඅවිථඅ කථ අිකථ ෙුෙ උකථු මී වතළඅනධ මිශර
කථාකථධ වමනධ ද්, වථම අිකථ ෙුෙ ඇතධ දවය  වකථාළ යුමවයනධ වනුොකථධ වමනධ ද්,
ථවපෙ අිකථ ෙුෙ කථුණ පු ෙ වමාව ාපවවයනධ මිශර කථළාකථධ වමනධ ද්, වව අිකථ ෙුෙ
පඬුවයනධ වනුොකථධ වමනධ ද්, අතඅශය පඅළඅකථුට පවමිවණ පධ. වම වථධ ආථය ෙශවයනධ
පඅළඅකථු වමවන අ කථළයුතු.
වි්ශ්්:- දුර්-පවථධ දුර්-ථකථධ විතධතනධට පඅතධ වථේ ථවපෙ වධ ආථය අතුිශනධ
එවකථකථධ ම වේ. තරඅව ධතුකථ උතධකථෘමධට කථුශවයනධ පඅළඅථඅඳ ද් ව යඅනඅ. මඳ පඅනධ
ඇතඅයනට වපප කථී වථධ වේ ආථය ථතප මව වේ. එව තධ එකථකථධ අිකථ වේ.
(32
එවථධ යේ කථඅථඅෙකථඅනධ ආශරය වද දඩ තුළට ෙද්නා ඒ අ ප පනධ-ිශදී
මවණිකථධ ආදිය  දඳුවනකථ තවනධපතධ වනා වේ. ුවද්කථධ ද්ථෙථධ ෙවෙකථධ ෙළඳ නේ ද්ථ
ෙථකථඅනධ වනා වද්ෙ ෙවථඅකථඅළඅ ෙළකථධ දඳු, විථධ ෙථධ ෙවෙකථධ ෙළඳා නේ විථඅ ෙථකථඅනධ වනා
වද්ෙ ෙවථඅකථඅළඅ ෙළකථධ දඳු, තඅථධ - ථතඅථධ - පනථධ - ථවට - ථවතධතප - අථ - අන - ථඅයකථධ
ෙථධ ෙවෙකථධ ෙළඳා නේ ථඅයකථධ ෙවථකථඅනධ වනා වද්ෙ ෙවථඅකථඅළඅ ෙළකථධ දඳු ආමාශවය අ
පඅ අටයඅ. වමවථධ තවනධපතධ ෙන තවන ෙශවයනුර් පඅළඅකථු ෙවි ය යුතු.
(62 එවථධ වේ ථධර්ානර්ත ආ ාපය වනා පවථී ථඅි නා තාකථධ එ අ මව නාන්ෝකථාප
ෙ නා නා කථුණ පප ර්ඳිනධ ර්ර්ගන්ෝ ෙ ථුළඟ ඇතඅ වපවද්වථ අ ර්රීමධම කථාවය අ වනා කථධ
ෙවථඅ ෙට කථ ථවවඩාධ ර්ේ වොප, ර්ෙප ෙළව ුණ පු තණ පපතධ - පවර්පව මාළු - නයඅකථුණ පු
- දලුකථුණ පු - මිනීකථුණ පු - ආදිය ය ඉප අේවෙනධ තවවී වපණ ප දුදුළුවයනධ ර්වෙථී ථඅටුනා වථධ
නාන්ෝකථාප ෙ නා නා කථුණ පු ර්ඳිනධ ර්ර්ගන්ෝ ෙ පරවද්ධශවය අ (පක්ොථවය අ2 අද් ද් ඊවයධ ද්
වපවවඥො ද් අනුභ ෙ කථළ ථඅයධ එකථධ ෙව වථේ පටවයනධ වෙී කථවය අ ජඨපාර්ධනඅවයනධ
තවවීවමනධ නවර්ුණ පු වපණ ප දුදුඅනධ ර්වෙථී ඉතා පඅළඅකථුධ දෙට පවමිණ ප ථඅීකයව යඅ වමවථධ
වනා පවථීේ ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ ෙවි ය යුතු.
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(72 එවථධ එ අ කථායාර්ධනඅවයනධ පවථුණ පු ඒ ආ ාපය පනධ-ිශදී ෝාතු ආදීනධ වථධ පනධිශදී දෙට වනා පවමිවණ පධ. ුවද්කථධ වපණ ප දුදුළු නර්මිනධ ඇඹපවේ ර්වකථ අඹපා.
නළවයකථ පඅපප පඬුෙනධ මවි  වථධ මළ දෙට පවමිණ ප පකථධොථය ද්, මුතරදෙට පවමිණ ප
මුතරාථය ද් පුපෙයඅ. වමවථධ පවථීේ ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ දෙ වමවන අ කථළයුතු.
(82 එ වථධ පවථෙනු දනුවයධ ද්, වකථථධ-වාේ-නඅය-ද්තධ ආදිය  වනාවයකථධ කථුණ පප
නඅපද්ෙයඅ. වනා පවවථනධවනධ ද්ද්-කථවථඅඅ-කථුමධට-පාණ පධඩු-ෂය-කථාශ-අතීථාපාදිය  ථඅය
ර්ණ පනධ වප ර් උපද්ෙයඅ. වමවථධ ආ ාපවය අ ඵල ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ වථධ පථධ විකථඅය යුතු.
(92 වේ ආ ාපය කථන කථ එකථධ වොපකථඅනධ ඇතුළට ෙවද් පඅටත ෙවර්අවපන කථ
ඇථඅනධ අෂඅ ර්ූර් නේ ෙ කථද ය, කථනඅනධ කථණ පගර්ුර් නේ මළ ය, යනාදිය  පරකථාපවයනධ
වනාවයකථධ වොිශනධ අවනධකථපරකථාප අථුචි භ ාෙවයනධ ෙවර්අවපයඅ. ෙළඳනා කථ වදාව
වද්නා පඅිශෙපා ද් අනුභ ෙ වකථවවඥ. ෙවර්අවපන කථ ම-මුතර දෙට පවමිණිවයධ ුවද්කථාෙ
ප වකථවවඥ. ඒ ෙළඳනා කථ පළමු ද්ෙථ තුටුප ටු වෙයඅ. ඔද් ෙඩවනධ ද් වෙයඅ. පරීතඅ ෙවයධ
ද් වෙයඅ. වද් ෙන ද්ෙථධ ප කථපනුවයධ අතඅනධ ෙවථ නව ව ඇතඅ ෙව පඅළඅකථුඅනධ මු ුණ ප
කථුළුො මකථුෙවයධ (අමනාප ෙවයධ2 වෙයඅ. පළමු දිය නවය අ එ අ ආශාවෙනධ ර්අජු ෙව ර්වට
ර්වථ වථධ ඇී තෘමධණ පාවයනධ මුථපතධ ෙව අනුභ ෙ වකථාට වද්ෙන ද්ෙථධ අ එකථධ රැයකථධ
විථීවමනධ වනා ඇී ර්කථධ වෙමිනධ පඅළඅකථුධ කථපමිනධ ප කථපයඅ.
එව යඅනධ ම:“අ ප පවනධ කථවවිඅ ද් - මා ඇඟඅ නනධ වදාජුනධ ා
එකථ මුෙ වොිශනධ පඅවිථඅ - නෙ වොපකථඅනධ දව වප වේ.”
“අ ප පවනධ කථවවිඅ ද් - මා ඇඟඅ නනධ වදාජුනධ
ථපඅිශෙිශනධ ෙළඳා - ථවඟවේ දව වප කථපවනධ.”

ා

“අ ප පවනධ කථවවිඅ ද් - මා ඇඟඅ නනධ වදාජුනධ ා
ථතුටු ෙව අඳ ෙළඳවනධ - නඅකථධමෙනු පඅළඅකථුධ වේ.”
“අ ප පවනධ කථවවිඅ ද් - මා ඇඟඅ නනධ වදාජුනධ ා
එකථ ම රැයකථධ වර්වීවමනධ - කථුණ පුවේ ඒ ථඅයධම”
වමවථධ දව වප ෙන පිශදිය  පඅළඅකථුධ ෙවි ය යුතු.
( ප2 වේ අ ප ෙළඳනා කථ අතධ - වතාධ - දිය ෙ තලු ආදිය  තනධ අ තවෙීක එයඅනධ
පඅළඅකථුට පවමිණ ප නවෙත නවෙත වථ ෝා ද් ර්ඳ පණ පා පඅණිථ නවෙත නවෙත වද්විය
යුතු වේ. ෙළඳුවයධ ද් දත පවවථන කථ වදාධ - ඇ අ - කථුඩු ආදිය ය ඉතඅීක ථවළඅ මුෙ ා
පඅයනධ ර්ධෙනධනා වථධ මුළු ථඅපවවප අ පවතඅරැ පෙතධනා ජඨපාර්ධනඅවයනධ වපණ ප ද්මමිනධ
Non-commertial Distribution
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පවථී උතුපා යනධවනධ ද්වත අ ද්තධ ම දවවිනධ ද්, දිය ෙ - තලු ආදිය වය අ වකථළ - වථේ ආදිය 
දවවිනධ ද්, ඇථධ - කථනධ - නාථා - අවෝාමාර්ගාදිය වය අ කථද - කථළාඳුපව - වථාටු - මළ ම දවවිනධ ද් ර්ධෙයඅ. එයඅනධ ෙවකථුණ පු ඒ ඒ ද්ධොපවය දිය නපතා වොෙනු දනධනා ු ද්
පඅිශථඅර් ද් මන ප ද් වනා වෙතඅ. ඉනධ ථම ප තවනකථධ වොො අත නවෙත ද් ජවයනධ
වද්විය යුතු වේ. ථම ප තවනකථධ වොො ර්ඳ පනා පඅණිථ වද්තුනධ ෙපකථධ වර්ාමිනධ ව
මවි වයනධ ව ථුෙඳ ථුනධවනනධ ව වොො ද් පඅළඅකථු විශය යුතු වේ යයඅ (වමවථධ2
ර්වධවීවමනධ පඅළඅකථු වමවන අ කථළ යුතු.
වමවථධ ද්ථ ආකථාපවයනධ පඅළඅකථු වමවන අ කථපනධනා ට තකථගවයනධ විතකථගවයනධ
ප පන ද්ධොකථධ වමනධ කථපනධන ුට පඅළඅකථුධ ෙශවයනධ කථදඅඞ්කථාපා ාපය පරකථට වෙයඅ.
ව වතවේ ඒ නඅමිතධත නවෙත නවෙත වමවන අ කථපයඅ. ෙඩයඅ. ද ු ෙශවයනධ ෙඩයඅ.
එවථධ කථපනධනා ෙ ඒ වය ර්ාොපයා වර්ධ නීෙපණ පවය ප වෙතඅ. වකථවථධ මුෙ වේ.
කථදඅඞ්කථාපා ාපය පඅළඅකථුධ ව යඅනධ අවඥපණ පාෙට වනා පවමිවණ පතුර් උපාාප ථමාිවයනධ
ථඅත එකථඟ වෙයඅ. වම අ පඅළඅකථුධ දෙ ර්වනීේ ෙශවයනධ ථඛශාෙ පරකථට වෙයඅ. එව යඅනධ
ම වේ කථමට න ආහොර්යහි ප්ටි ් ූල සඤ්්ා නේ වේ.
්ම ආහොර්යහි ප්ටි ් ූල සඤ්්ා්යන් යුකථධත වය ර්ාොප භ අෂුෙවර්ධ ථඅත පථ
තෘමධණ පාවෙනධ වකථඅවළයඅ. වපපවයඅ. (වපපී ෙවවටයඅ2 ව වතම කථානධතාපය එතප
කථපනු ථඳ ා පුතර මාඛථ කථනධනකථු වථධ මද් නවතඅෙව ුවද්කථධ ර්කථධ වර්වීම ථඳ ා ආ ාපය
ෙළඳයඅ. එකථ කථදඅඞ්කථාපා ාපය පඅිශථඅඳ
දැනීේ ෙශවයනධ අනායාථවයනධ මව
ප්ධාකථාම ර්ුණ ප පිශශා මු්වයනධ පපපථධකථන්ෝය පඅිශථඅඳ දැනීම වෙයඅ. ව වතම ප්ධාකථාම
ර්ුණ ප පිශශා මු්වයනධ පපපථධකථන්ෝය පඅිශථඅඳ ද්නී. අපිශපක්ොදිය  පරතඅකථු භ ාෙ ෙශවයනධ
ඔ ු වර්ධ කථායර්තාථතඅ භ ාෙනාෙ ද් පඅීකමට වයයඅ. ඉනධ පඅළඅකථුධ දෙ ථවකථීවමනධ අථුභ 
භ ාෙනාෙට අනුවාේ ෙ පරතඅපතධතඅයට පවමිණිවයධ වෙයඅ. වේ පරතඅපතධතඅය ඉ ාතධමවය අ
නඅෙගාණ පය අෙථනධ වකථාට ඇතධවතධ වෙයඅ. වේ භ ාෙනාෙ ෙඩා ඉපද්ෙ උපාාපෝය්ානය
පාද්කථවකථාට විද්ශගනා ෙඩා ථතප මාර්ග ඵලයනධට පවමිණ ප නඅෙනධ අෙවද ෝ කථළ වකථඅ
වේ. ඉ ාතධමවය අ එවථධ වනාවී නේ ථුර්ත පපාණ පය වේ.
්ම ආහොර්යහි ප්ටි ් ුල සඤ්්ා භොවනෝව්
විස්තර ථොව ය.
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්තුර්ඥධොතු වය්වස්ථොනය (2)
“ආහොර්යහි ප්රති ූල සංඥාවට” අනතුපව ෙව ාතුවඥෝාතු ෙය්ෙථධර්ානය පඅළඅදඳ
භ ාෙනා නඅවඥවද්ධශය පවමිණිවයධ ය.
වි්ශ්් - “එ ං ව්ත්ථොනන්ති එවං උද්තබට්ඨස්ස ්තුධොතු වවත්ථොනස්ස භොවනො
නිද්්ද්සො අනුප්්ප්ත්්තො” යඅ වේ පාඨවය අ “ඒකථෙය්ෙථධර්ාන යයඅ කථඅයා නවෙත
ාතුවඥෝාතු ෙය්ෙථධර්ාන යයඅ ද්, උද්ධවද්ධථ යයඅ කථඅයා නවෙත නඅවද්ගශ ය”යඅ කථීම ද්, ෙය්ාකථු
වථධ පවවනන කථඅ අප තවනකථධ ීකකථා අ1 ආ වථධ පළමු ෙව දැකථධවීම ථු්ාෙවදාෝය පඅණිථ
වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:
( 2 ප්රශ්නය - ‘එ ං වවත්ථොනං’යඅ කථඅයා ‘්තුධොතු වවත්ථොනස්ස’යඅ කථීවයධ කථෙප
ව යඅනධ ද්
ප්ි ිතුර ‘්තුධොතු වවත්ථොනස්ස’ යඅ විමය වභ ධද්වයනධ පෘිවි ආදිය  ථතපකථධ ෙුෙ ද්
ෙය්ෙථධර්ානවයනධ වභ ධද්යකථධ නවතඅ ෙව ථාමානය්වයනධ වර්න ඒකථ ෙය්ෙථධර්ානයවයඅ වනා
වෙනථධ වථධ කථඅයන දී. තෙද් පෙගභ ාර්වය අ (පිශකථමග අෙථධර්ාවය අ2 පඨවි ආදිය  විමය
වභ ධද්ය ඇතද්, අර්ග ථඅද්ධිවය අ (උපාාප අෙථධර්ාවය අ2 එකථකථධ මව විමයවකථාට ඇතඅ දවවිනධ
ද් “එ ං වවත්ථොනං”යඅ කථී ු.
විස්තර :- වද්තඅථධ කථුණ පප වකථාට්ඨඨාථවය අ පඅළඅකථුධ දේ ථවකථීේ ෙශවයනධ
පිශකථමග භ ාෙනා කථපන වය ර්අයා ට ඒ අෙථධර්ාවය අ වෙන වෙනමව ඒ ඒ වකථාටථධ අ
මනථඅකථාපය පවෙවතඅ අර්ග ථඅද්ධි ථඛ්ය්ාත උපාාප අෙථධර්ාවය අ එකථෙට එකථ මව
වකථාට්ඨඨාථවයකථව යඅ මනථඅකථාපය පෙතධනා වථධ (වේ ෝාතු මනථඅකථාපවය අ ද්2 ෝාතු
ෙශවයනධ වෙන වෙන මව පෙග භ ාර්වය අ (පිශකථමග අෙථධර්ාවය අ2 මනථඅකථාපය පවෙතී
අර්ග ථඅද්ධිවය අ (උපාාප අෙථධර්ාවය අ2 එකථ ම ෝාතුවෙකථ මනථඅකථාපය පෙතධනා ව යඅනධ
“එ ං වවත්ථොනං”යඅ කථී ු.
ද්ධෙතධතඅඛථාකථාපවය අ ‘වකථධථා යව’ යනාදිය  පරඥ පධතඅය ඉකථධම ෙ තවනධ පටනධ පඅළඅකථුධ
ෙශවයනධ ථඅයලු වකථාට්ඨඨාථවය අ මව වනා වෙනථධ ෙව මනථඅකථාපය පවෙතඅය යුතු. වම අ
ෙනා අ එවථධ වනාෙ පඨවි ආදිය  පරඥ පධතඅය ඉකථධම ෙ තවනධ ථඅට ථධෙභ ාෙ-කථෘතය්-ෂණ ප
ෙශවයනධ ෝාතු වමවන අ කථළ යුතු වේ. ෝාතු භ ාෙ ථාමානය්වයනධ වනාවේ.
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එව යඅනධ “වවත්ථොනත්ති සභොවූප්ල ්ඛ
ව්සන සන්තිට්ඨොනං” යඅ
‘ෙය්ෙථධර්ානය නේ ථධෙභ ාෙ උපකථධමණ ප ෙශවයනධ ථනඅටු නධ කථඅීකමය’යඅ කථී ු. ථතප
ම ා භ ූතයනධ වර්ධ කථවකථුළු දේ ආදිය  ථධෙකථීය කථධමණ පය ථවකථීේ ෙශවයනධ ථනඅටු නධ
කථඅීකම ෙය්ෙථධර්ාන නම.
(වේ විථධතපවයනධ කථඅම වේ ාතුවඥෝාතු ෙය්ෙථධර්ානය වථථු එකථුනධ ථාඅථධ (392
කථමගථධර්ානයනධ වකථවපනධ වෙනධ ෙ ුර් කථමගථධර්ානයකථව යඅ දැකථධවීම පඅණිථ “එකථඛ
ෙෙත්ථානඛ”යඅ කථී ු.2
(2) ප්රශ්න - “උද්තබට්ඨස්ස නිද්්ද්සො”යඅ කථුමකථධ ව යඅනධ කථීවයධ ද්
ප්ි ිතුර :- උද්ධවද්ධථය මු් මාතරයකථධ දැකථධවීම ය. නඅද්ධවද්ධථය විථධතප කථරමය පඅණිථ
පෙතධවනධ ය. පවමිණි දප අෙශය්වයනධ ඉථඅඅය යුතු ොකථධ වමනධ උද්ධවද්ධථ ෙශවයනධ දැකථධෙ
අර්ගය අෙශය්වයනධ විථධතප කථටයුතු ව යඅනධ “එකථ ෙෙත්ථානඛ”යී නාම මාතරවයනධ දැකථධෙුෙ
විථධතප කථඅීකමට වේ අෙථධර්ාෙ දෙ දැකථධවීම ථඳ ා යව. මෘර්ෙ ද්, මෝය්ම ෙ ද්, පරාඥ යනධ
වර්ධ ද ු දවවිනඅ.
(3) ප්රශ්න - “්තුධොතු වවත්ථොනස්ස භොවනො නිද්්ද්සො” යී ‘ාතුෝාතු
ෙය්ෙථධර්ානවයධ භ ාෙනා නඅවද්ගශය’යඅ කථුමකථධ ව යඅනධ කථීවයධ ද් ාතුෝාතු ෙය්ෙථධර්ානය මව
භ ාෙනා වනා වේ ද්
ප්ි ිතුර - ථවදෙ. භ ාෙනාවෙකථධ මව යඅ එව තධ ෙපකථධ පවෙවතධවීම ෙය්ෙථධර්ානය යව.
නවෙත නවෙත පවෙවතධවීම භ ාෙනා යව. වම වථධ ොර්ධ වභ ද්ය ථඳ ා කථඅයන දී.
(42 ප්රශ්න:- භ ාෙනාෙ ොකථධවර් ාපය ඉකථධම පෙතී. එ ව යඅනධ භ ාෙනා යඅ විථධතප
කථඅීකම වකථ වථධ වයවද්ධ ද්
ප්ි ිතුර:- භ ාෙනාර්ගවයනධ මව භ ාෙනා ෙය්ෙ ාපය ෙන ව යඅනධ ෙපද් නවතඅ.
කථමගථධර්ානයනධ වර්ධ පිශර්ර ය භ ාෙනාර්ග නේ ෙනධවනධ ය. එය වම අා භ ාෙනා යඅ
අභ අවපරධත යව.
‘ථනධනඅට්ඨඨානඛ’ යනු පරශාවෙනධ විනඅශධාය කථඅීකම යඅ.
වි්ශ්්: පඨවි ආදිය  ථතප ෝාතුනධ වර්ධ යවර්ාකථධත විනඅශධාය “්තුධොතු වවත්ථොන”
නේ වේ. එය ධමමසඞ්ගණි ප්ද භොජනි්යහි කථී. ‘විතකථධකථාදිය ’ ෝමගයනධවර්ධ විනඅශධාවයකථධ
ව ‘වයොපනකථ’ නාමවයනධ කථී “ඡ්දාදිය ” ෝමගයනධ වර්ධ විනඅශධාවයකථධ ව වනා වේ.
පඨවි ආදිය  ථතප ෝාතුනධ අපභ යා පවෙවතඅ භ ාෙනා මනථඅකථාපය ෝාතු කථමගථධර්ානය යව,
ාතුෝගාතු ෙය්ෙථධර්ාන යව. යනු එකථම අර්ගෙතධ පද්වය යඅ. එව තධ (වයාර්ාොපයනධ වර්ධ2
කථටයුතු ව යඅනධ කථමගයයඅ ද්, වය ර්ාොපයනධ වර්ධ ථු් විවශධමයට කථාපණ ප ව යඅනධ
ථධර්ානයයඅ ද්, වර්න මගස්ථොනය යඅ කථී ු. එව යඅනධ ථධෙභ ාෙ ෂණ ප ෙශවයනධ පවෙවතඅ
වය ර්කථමගය ාතුෝගාතු ෙය්ෙථධර්ාන කථමගථධර්ානය යඅ ද්තයුතු.
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පටුන වෙත

වේ කථමගථධර්ානය පඨවි කථථඅණ පාදිය ය වමනධ පරශාපධතඅය (නාම මාතරය2
ෙශවයනධ ව නී කථථඅණ පාදිය ය වමනධ ෙණ පගමාතරය ථවකථීේ ෙශවයනධ ව
කථමගථධර්ානය වමනධ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ අනඅතය් දෙ ආදිය  ථාමානය් ෂණ ප
ෙශවයනධ ව පෙතධවනධ වනා වෙයඅ. කථවකථුළු දෙ ආදිය  ථධෙකථීය ෂණ පය
ෙශවයනධ පෙතධවනධ ය.

ථවකථීේ
විද්ශගනා
ථවකථීේ
ථවකථීේ

විස්තර :- වේ ාතුෝගාතු ෙය්ෙථධර්ානය මහො සතිප්ට්ඨොන්යහි1 ථඛවෂධපවයනධ
ද්, මහො හත්ිප්්දාප්ම2 මහොරොහු්ලොවොද3 ථතරයනධ අ ා ධොතු විභඞ්ග ථතරවය අ4 විථධතප
ෙශවයනධ ද් ආවයධ ය.
ධොතු විභඞ්ගොතබ්යහි5 නාතඅ ථඛවේප නාතඅ විථධතප කථරමවයනධ ආ ව යඅනධ නාතඅ
ථඛවේප විථධතප ෙශවයනධ තුනධෙවනඅ පරකථාපයකථධ ද් කථඅෙමනා ෙුෙ ද්, එ අ ද් අෝය්ාතධමිකථ
ෝාතුනධ පරවභ ධද් ෙශවයනධ නඅපෙවශධමවකථාට ද්, දා අප ෝාතුනධ ථාෙවශම වකථාට ද්
දැකථධවීවමනධ ථඛවේප විථධතප කථරම වද්කථ මව එ අ දැකථධෙ ව යඅනධ ද්ධවිෝා යඅ කථී .
ම ා ථතඅපට්ඨඨානවය අ තඅකථධ්ප්ධ් ෝාතුකථේමට්ඨඨානඅකථයාවර්ධ ෙශවයනධ
විථධතප ෙශවයනධ ද් කථී යඅ ද්ත යුතු.
ථතඅපට්ඨඨානවය අ අර්ගවයනධ උපමානය පඅිශෙපවකථාට වද්ධශනාෙ ආවයධ ය.
උපමානය ද් උපවේය යා වර්ධ අර්ගය පරකථාශ කථඅීකම ෙන ව යඅනධ උපමානය ද්කථධො
උපවේය ය පරකථාශ කථපනු පඅණිථ්සයය්ථොප්ි භි ්ඛ්ව ද ්්ඛො ්ගෝඝොතෝ ො වො ්ගොඝොත න්්තවොසී වො
ගොවිං වධිත්වො ්ොතුමමහොප්්ථ ඛිල්සො ප්ටි විභජත්වො නිසින්්තො අස්සඉ එව්මව ්ඛො
භි ්ඛ්ව භි ්ඛු ඉම්මව ොයං යථො ිතං යථො ප්ණිහිතං ධොතු්සො ප්චන්්ව ්ඛති.
අත්ි ඉමසමිං ෝය ප්ඨවි ධොතු අ්ප්ො ධොතු ්ත්ජො ධොතු වෝයො ධොතුති6
‘ම වණ පනඅ ද්ෂ ෙ වර් ාතකථවයකථධ ව වර් ාතකථ අතෙවයඅවයකථධ ව ර්ෙ
වද්නකථ මපා ථතප මඛථන්ිවයකථ (විකථඅණීම පඅණිථ2 වකථාටථධ ෙශවයනධ වදො ුනධනාකථධ
වමනධ යේකථඅථඅ වය ර්ාොප භ අෂුවෙකථධ ථඅි ෙනම ථඅි , පඅ අි  වථධ පඅ අි  වේ ශීකපය, වම අ
දී:නඅ: ම ාෙර්ධර් 177 පඅට
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 194 පඅට
3
ම:නඅ: මජ්ඣඅමපණ පධණ පාථකථ 68 පඅට
4
ම:නඅ:උ:ප: 265 පඅට
5
වි:ප: ෝාතු විභ ඞ්ර් 62 පඅට
6
දී:නඅ: ම ාෙර්ධර් 180 පඅට
1
2
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පෘිවි ෝාතු ඇත, ආවප ෝාතු ඇත. වතධවජ ෝාතු ඇත, ොවය ෝාතු ඇතව යඅ කථඅයා
පරතය්වේෂා කථපනධවනධ ය.’
වි්ශ්්:- වේ ෝාතු මනථඅකථාපවය අ ථතධත්ව ශුනය්ත්වය ද්කථධෙනු පඅණිථ ෝාතු
ෙශවයනධ පරකථාශ කථපන දී.
ම ා ථතඅපට්ඨඨානවය අ ඖොිශකථ ව යඅනධ මනාෙ පරකථට ව යඅනධ ද්, ථම ප විවනය
ජන වකථවනකථුනධ වර්ධ ාිශතානුකථූ ව යඅනධ ද්, ම ාභ ුත ෙශවයනධ ද්, කථවඥමථධර්ානය
ද්කථධෙන දී.
විස්තර - ප්ඨවි ධොතු කථකථගශ භ ාෙය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ පඨවි නේ ෙවයධ
- තමාවර්ධ ථධෙභ ාෙ ද්පනධවනධ ය. තමා වර්ධ ථධෙභ ාෙ උථුනධවනධ ය, ආතධමවයනධ ශුනය්
ය, ථේත්වවයකථධ වනාෙනධවනධ ය, යන අර්ගවයනධ ෝාතු නේ වී වම වථධ පඨවිය මව ෝාතු
ෙො පඨවි ෝාතු නම ආපාදිය ය ද් වමවථධ මවයඅ.
තෙද් පඨවි ෝාතු එකථධ කථාපයකථ උපද්නා ථ ජාත පපපයනධ වර්ධ පඅ අීකමට
උපකථාප ෙ රෙය් යඅ. එවථධ ම එම පපපයනධ වර්ධ වෙනධ වනාවීම ව ථෙගපරකථාපවයනධ
දවඳීම කථපනධනා ෙ රෙය්ය ආ්ප්ො ෝාතු යව. එම පපපයනධ වර්ධ පිශපාකථය (මි අකථඅීකම2
කථපනධනා ෙ රෙය්ය ්ත්්ජෝ ෝාතු යව එම රෙයනධ වර්ධ පඅපවීම කථපනධනා ෙ රෙය්ය වෝයො
ෝාතු යඅ.
වම වථධ ථතප ම ා භ ුතයනධ වර්ධ ථඛවෂධපවනධ භ ාෙර්ගය ද්ත යුතු. විථධතපාර්ග මතු
පළ වෙයඅ.
වම වද්ධ ම ාථතඅපඨානවය අ තඅයුණ පු නුෙණ ප ඇතඅ ෝාතු කථමගථධර්ානය ෙඩනු
කථවමතඅ වය ර්ාොපයා වර්ධ ෙශවයනධ ථඛවෂධපවයනධ ද්, එ අ වනා තඅයුණ පු නුෙණ ප
ඇතධත ු වර්ධ ෙශවයනධ විථධතප කථරමය ද් ෙොළ වථධකථ.
විස්තර විභොගය:- තවධ - ෙඅර් - වමාධඅ - කථුප - අඛ-ආදිය  අෙයෙයනධවර්නධ
යුකථධත ෙ ර්ෙවද්න ඇට-මථධ ආදිය  අෙයෙ ථඛශාෙ ද් වේය යඅ ද්නධනා ද්ෂ ෙ ර්ෙයනධ
මපනධනකථු ව ර්ෙයනධ මපනධන ු වර්ධ (දතධ ෙවටුපඅනධ ීවෙතධ ෙන2 අතෙවථධථකථු ව
ර්ෙවද්න මපා (විනඅවිද් ථතප දිය ර්ට ර්අය මාර්ග ථතපකථධ එකථධ ෙ මෝය්ථධර්ානය යඅ කථඅයන
ද්2 ථතප මඛථන්ිවයකථ වකථාටථධ ෙශවයනධ වදො විකථඅණීමට ුනධනා වථධ වේ ථථධවන අ
යේකථඅථඅ ම වණ පකථධ වතවේ යාේ-ඉඳීේ-ථඅීකේ-නඅදීේ යන ථතප ඉිශයේවෙනධ යේකථඅථඅ
ඉිශයේෙකථඅනධ පඅ අි  පිශද්ධවද්නධ පඅ අි යාෙ ද්, වනාව ාතධ කථාය ථඛ්ය්ාත පපප ෝමගයනධ වර්ධ
ඒ ඒ ෂණ පවය අ ථධෙකථීය කථෘතය්ය ෙශවයනධ ථඅි යාෙ ද්, පර්ය්ය ෝමගයනධ වර්ධ කථෘතය්
ෙශවයනධ ඒ ඒ පරතය්යනධ විථඅනධ වනාවයකථධ පරකථාපවයනධ පඅ අටුෙන ද්ධොෙ ව වේ
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ශීකපය ෝාතු ෙශවයනධ වෙනධ වෙනධවකථාට පරශා නමවතඅ ඇථඅනධ නවෙත නවෙත විනඅවිද්
දනධවනධ ය.
් ්ස් ද යත්:- “මාවර්ධ වේ ශීකපවය අ පඨවි ෝාතු ය, ආවප ෝාතු ය, වතධවජ
ෝාතු ය, ොවය ෝාතු ය යන ථතප ම ා භ ුතයනධ ඇතව යඅ” වම වථධ ෝාතු ෙශවයනධ
දනධවනධ ය.
මිනධ ුම ් ී්ය් ද් යතධ:- මථධ ෙවී.ම ථඳ ා කථුඩු-දතධ, ‘කථලු ඇට, ආදිය ය දී
ර්ෙවද්න වප මණ පය කථපනධනාෙ ද්, ෙෝකථ ථධර්ානයට වර්න යනධනාෙ ද්, එ අ දවඳ
තදනධනාෙ ද්, මපනධනාෙ ද්, මවපව වද්න ද්කථධනාෙ ද්, ඒ වර් ාතකථයා ට එවතකථධ
එකථකථඅනඅර් වද්න යව යන ථඛශා අතුපවද් නධ වනා වේ. යේ යේ අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර්යනධ නඅථා
වද්න යව යන ථඛශාෙ වේ ද් එවතකථඅනධ ර්ෙවද්න යව යන ථඛශාෙ වනා නවථුන ව යඅනඅ.
ඇට ථවකථඅධවනධ මථධ වෙනධ වකථාට කථපා වදො ර්නධන ුට ර්ෙවද්න යව’ යන
ථඛශාෙ අතුපවද් නධ ෙව මාඛථ යව යන ථඛශාෙ පෙතීද් එ කථ ‘මම ර්ෙවද්න විකථුණ පමි’
“වමාෙුනධ ර්ෙ වද්න වර්න යතඅ”යඅ වම දඳු අද් වථකථධ වනා වේ. ුවද්කථධ “මම මථධ
විකථුණ පමි” වමාෙුනධ මථධ වර්නයතඅ”යඅ වම දඳු අද් වථකථධ වේ මවයඅ.
එවථධ මව පෙගවය අ ර්අ අ ෙ ථඅට පවවිදිය  ෙුෙ ද්, ථඅි  පිශද්ධවද්නධ ථඅි යාෙ ද්, පඅ අි 
පිශදිය  පඅ අි යාෙ ද්, වේ ශීකපය පපප ථනධතතඅ ථම කථෘතය්යනධ වර්ධ නය වෙනධ වකථාට
ෝාතු ෙශවයනධ පරතය්වේෂා වනාකථපනධනාෙ ඒ වය ර්ාොප භ අෂුෙට ඒ තාකථධ ථතධත්ව
යව, පුද්ධර් යව, ෙන ථඛශාෙ අතුපවද් නධ වනා වේ. ෝාතු ෙශවයනධ වෙනධ වකථාට
පරතය්වේෂා කථපනධන ුට තතධ ෙ පිශදිය  න විනඅවභ ගාර්ය ථේපාද්නය ෙන ව යඅනධ මම
යව, මාවර්ධ යව’යඅ පවෙවතඅ ආතධම ද්ෘමධි  ෙශවයනධ ර්නධනා ද් ථතධත්ව ථඛශාෙ ද්,
අතුපවද් නධ ෙනධනී ය. ෙය්ෙ ාප ෙශවයනධ පවෙවතඅ ථතධත්ව ථඛශාෙ ද්, අතුපවද් නධ ෙනධනී
ය. වමවථධ උපමානාර්ගවයනධ උපවමයාර්ගය ද් ඒකථානධතවයනධ ර්වළවපනධවනධ ය. ෝාතු
ෙශවයනධ ථඅත පඅ අටනධවනධ ය. එව යඅනධ මව දුර් ු “්සයය්ථොප්ි” යනාදිය ය ෙොළ .
වමවථධ ෝාතු කථමගථධර්ානඅකථයා වර්ධ ෙශවයනධ ථඛවෂධපවයනධ ආ තවනධ ද්කථධො දැනධ
විථධතප ෙශවයනධ ආ තවනධ ද්කථධෙනු ථඳ ා මහො හත්ිප්්දාප්ම ථතරවය අ ආ (1) තමෝොවු්සො අජ්ෙත්ති ො ප්ඨවි ධොතුඉ යං අජ්ෙත්තං ප්චන්ත්තං
්ඛලං ඛසුගතං උප්ොතබන්තං ්සයය්ීදං ් සො -්ප්- රීසංඉ යං්ො ප්නඤ්්ඤ්මප්ි
ිඤ්්චී අජ්ෙත්තං ප්චන්ත්තං
්ඛලං ඛසුගතං උප්ොතබන්තංඉ අයං වුචන්ති ආවු්සො
අජ්ෙතති ො ප්ඨවි ධොතු
“ඇෙවතධනඅ අජ්ඣතධතඅකථ පඨවි ෝාතු කථෙවවඥ ද් තමා ථනධතකථ ෙ තමා පඅළඅදඳ ෙ
යේ කථවකථුළු දවෙකථධ වේ ද් පළු දවෙකථධ වේ ද් මම යව මාවර්ධ යව යඅ තෘමධණ පාවයනධ
Non-commertial Distribution
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ළඛවකථාට ර්තධවතධ වේ ද් වනාව ාතධ තද් දවවිනධ වථථු ථ ජාත භ ූතයනධට පඅ අට වේ ද්
එය පඨවි ෝාතුෙ ය. ඒ ෙකථඅ වකථථධ, වාේ, නඅය, ද්තධ, ථේ, මථධ, න ප, ඇට, ඇට
මිර්ලු, ෙකථුර්ඩු, ද්ෙත, අකථධමා ද්දු, දඩදිය ෙ, පපුෙ, අතුණ පු, අතුණ පු ද නධ, වනාපවථුණ පු
අ ප, පවථුණ පු අ ප, ( ා ඇට මිර්ලුවයනධ, ථඛර්ර ෙ2 අථධ මු, ථමර් වේ විථඅවකථාටථ
ද්, වථථුෙ ද්, යේකථඅථඅ තමා ථතු ෙද්, තමා පඅළඅදඳ ෙ ද්, කථවකථුළු ෙ පළු ෙ මම යව, මාවර්ධ
යව’යඅ ර්නධනා ද් තද් දෙව යඅ කථඅය පෘිවි ෝාතුෙකථධ ව වථථු ථථේභ ාප තරඅවිෝ භ ූතයනධට
ඇතුළතධ ෙ පෘිවි ෝාතුවෙකථධ වේ ද් වේ අෝය්ාතධමිකථ පෘිවි ෝාතු යව”
(2) තමෝොවු්සො අජ්ෙත්ති ො ආ්ප්ොධොතුඉ යං අජ්ෙත්තං ප්චන්ත්තං ආ්ප්ො
ආ්ප්ොගතං උප්ොතබන්තංඉ ්සයය්ීදං ප්ිත්තං -්ප්- මුත්තං යං වොප්නඤ්්ඤ්මප්ි ිඤ්්චි
අජ්ෙතං ප්චන්ත්තං ආ්ප්ොගතං උප්ොතබන්තංඉ අයං වුචන්තොවු්සො අජ්ෙතති ො ආ්ප්ො
ධොතු1
“ඇෙවතධනඅ අජ්ඣතධතඅකථ ආවපා ෝාතුෙ කථඅම පඅත, වථම, පයා, වධ, ඩ දිය ය,
වේද්වත, කථඳුළු, ෙුපවණ පු වත, වකථ, මුකථුණ පු, ථඳ මිර්ලු, මතරය යන වොවළාථධ වකථාටථධ
ා අවනකථුර් යේකථඅථඅ තමා ථතු ෙ ද්, තමා පඅළඅදඳ ෙ ද්, වනාවයකථධ පරකථාප ආවපා
ෝාතුවෙ අ ඇතුළතධ ෙ මම යව මාවර්ධ යව යඅ තෘමධණ පාවෙනධ ළඛවකථාට ර්නධනා ද්ධො ෙ
යේ ආවප ෝාතු වකථවනකථධ වෙද්ධ ද් ඇෙවතධනඅ වේ අජ්ඣතධතඅකථ ආවපා ෝාතු යව.
(3) තමෝොවු්සො අජ්ෙත්ති ො ්ත්්ජෝධොතුඉ යං අජ්ෙත්තං ප්චන්ත්තං
්ත්ජො ්ත්ජොගතං උප්ොතබන්තංඉ ්සයය්ීදං ්යන් සන්තප්්ප්ති. ්යන් ජරීයති.
්යන් ප්සුඩය්හති. ්යන ් අසිත ප්ීත ඛොයිත සොයිතං සමමො ප්සු ොමං ගචනඡති. යං
වො ප්නඤ්්ඤ්මප්ි ිඤ්්චි අජ්ෙත්තං ප්චන්ත්තං ්ත්ජො ්ත්ජොගතං උප්ොතබන්තංඉ අයං
වුචන්තොවු්සො අජ්ෙත්ති ො ්ත්ජො ධොතු2
“ඇෙවතධනඅ අජ්ඣතධතඅකථ ආවපා ෝාතුෙ කථඅම තමා ථතනධ අ ෙ ද් තමා පඅළඅදඳ ෙ
ද්, යේ වතධවජ ෝාතුවෙකථධ වනාවයකථධ පරකථාප වතධවජ ෝාතුවෙ අ ඇතුළතධ වේ ද්, මම
යව මාවර්ධ යව යඅ තෘමධණ පාවෙනධ ඇතුළතධ වකථාට ර්නධනා ද්ධවද්ධ ද්, යමකථධ කථපණ ප
වකථාටවර්න ජ්ෙපාදිය  ෙශවයනධ තවවේ ද්, යමකථධ කථපණ ප වකථාට වර්න දිය ීකමට වයධ ද්,
අතඅශයඅනධ ො යට වයධ ද්, යමකථධ කථපණ ප වකථාට කථන ද්-වදාන ද්- කථඩා කථන ද්- පථ
විඳින ද් - ථඅයලු ආ ාපය මනාෙ දිය ීකමට වයධ ද්, අවනකථුර් වනාවයකථධ පරකථාප වතධවජ
ෝාතුවෙ අ ඇතුළතධ ෙ යේ වතධවජ ෝාතුවෙකථධ වේ ද්, වේ අජ්ඣතධතඅකථ වතධවජ ෝාතු
යව.

1
2

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 196 පඅට
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 197 පඅට
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(4) තමෝොවු්සො අජ්ෙත්ති ො වෝයොධොතුඉ යං අජ්ෙත්තං ප්චන්ත්තං වෝයො
වෝයොගතං උප්ොතබන්තංඉ ්සයය්ිදංඉ උද්ධඞ්ගමො වොතොඉ අ්ධොගමො වොතොඉ ුචනිසයො
වොතොඉ ් ොට්ඨොසයො වොතොඉ අඞ්ගමගොනු සසු්නො වොතොඉ අස්සෝසො ප්ස්සෝසොඉ ඉතිවො
යං වො ප්නඤ්්ඤ්මප්ි ිඤ්්චි අජ්ෙතං ප්චන්තං වෝයො වෝයො ගතං උප්ොතබන්තංඉ අයං
වුචන්තොවු්සො අජ්ෙත්ති ො වෝයො ධොතු1
“ඇෙවතධනඅ අෝය්ාතධමිකථ ොවය ෝාතු කථෙවවඥ ද් තමා ථතනධ අ ෙ ද්, තමා පඅළඅදඳ
ෙ ද්, මමයව, මාවර්ධ යව’යඅ තෘමධණ පාවෙනධ ළඛවකථාට ර්නධනා ද්ධො ෙ ද්, වනාවයකථධ පරකථාප
ොවය ෝාතුවෙ අ ඇතුළතධ ෙ යේ ොවය ෝාතුවෙකථධ වේ ද්, ඒ ොවය ෝාතු නේ කථෙපද්
උඩට නර්න ොතය, ප තට ව ළන ොතය, කථුෂඅය ආශරය කථපන ොතය, දඩෙව
ඇතුළ පෙතධනා ොතය, අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර් අනුෙව යන ොතය, ආශධොථ ොතය, පරශධොථ
ොතයව, කථඅයා ව අවනකථුර් වනාවයකථධ පරකථාප ොයුවෙ අ ඇතුළතධ ෙ යේකථඅථඅ ොවයා
ෝාතුවෙකථධ වේද් වේ යව අෝය්ාතධමිකථ ොවය ෝාතු නේ”
වම වථධ ඉතා තඅයුණ පු වනා ෙ නුෙණ ප ඇතඅ ෝාතු කථමගථධර්ානඅකථයා වර්ධ ෙශවයනධ
වම අ විථධතප විථඅනධ ආවයධ ය. මහො රොහුලවොද්යහි ද2 ධොතු විභඞ්ග ්යහි3 ද වමවථධ
මව විථධතප විථඅනධ ආවයධ ය.
(වපප කථී වද්ධශනා පාඨයනධ අ ර්වඹුපව තවනධ වම අ ා ෙණ පගනා වකථවවඥ.2
(1) අජ්ෙත්තං (2) ප්චන්ත්තං :- වේ වද්පද්ය මව තමා ශීකපයට ඇතුළතධ ෝමගයනධ
මව කථඅයා.
ඒ ඒ ථතධත්ව ථනධතතඅවය අ උපනධ ‘ආතධම යව’යඅ ර්නු දන ථධෙ ථනධතානවය අ
ඇතුළතධ ව යඅනධ ‘ආතධම ය’යඅ ර්ත යුතු දෙට පවමිණි ව යඅනඅ.
නිදශගන :- වේ අ ථධතරීනධ වකථවප අ පවෙවතඅ කථර්ාෙ “අිථධතරඅයව”යඅ කථඅයනධනා වථධ
( 2 තමා වකථවප අ පවෙවතඅ දැය (අි අතධත2 අජ්ඣතධතයව යඅ කථී . (22 තමා වකථවප අ
පවෙවතඅ වද්ය (පතී අතධත2 පචාතධතඛ යඅ කථී . වේ යව විවශධම යව.
්ඛලං = තද් ෙ (ථ ජාත ෝමගයනධවර්ධ පඅ අීකමට උපකථාප ෙනුවයධ තද් ව යඅනඅ.2

1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 197 පඅට

2

ම:නඅ: මජ්ඣඅම පණ පධණ පාථකථ 68 පඅට

3

වි:ප: 62 පඅට
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ඛසුගතං = පළු ෙ (පළු දෙ ඇතඅ දැවය අ ඇතුළතධ ෙ2
වම අ ‘ ්ඛලං’යි ෂණ ප ෙශවයනධ ද්, ‘ඛසුගතං’යි ආකථාප ෙශවයනධ ද් කථී .
පළු දෙ ඇතඅ දැය පපවමාකථාපවයනධ මව ෙවටව ධ. ීකකථාවය අ “ඛසුගතංති ඵරැසං”යඅ කථීවයධ
එ ව යඅනඅ.
උප්ොතබන්තං = තපවකථාට ර්නධනා ද් (මම යව මාවර්ධ යව යඅ තෘමධණ පාද්ෘමධි 
ෙශවයනධ දැි  වකථාට ර්නධනා ද්ධවද්ධ ය. අධො ර්නධනා ද්ධවද්ධ ය. මතු මතධවත අ
ආමශගනය කථපන ද්ධවද්ධ යව.2
වි්ශ්් :- i. කථේම ථමුට්ඨඨානය උපාදිය නධන යව. එව තධ වම අා කථේම
ථමුට්ඨඨානය ද්, කථේම ථමුට්ඨඨාන වනාෙවයධ ද්, ඇතඅ ව යඅනධ වම අ උපාදිය නධන යවයඅ
කථීවයධ තෘමධණ පාදීනධ අධො ර්නධනා ද්ධද් ථඳ ා යඅ.
ii. වපප කථී වථධ අජ්ඣතධතාදිය  ෂණ ප ඇතඅ පෘිවි ෝාතු වකථාටථධ නේ වකථධථාදිය ය
යඅ. වම අ මත්ථුඞ්ගං යඅ ද ාවිථඅ වකථාටවථකථධ වේ.
(පි ථේභ අො මාර්ගවය අ මත්ථලුඞ්ගං යඅ වපවළ අම ආවයධ ය.2
සංවොප්නඤ්්ඤ්මප්ි ිඤ්්චි = ආවපා ෝාතු ආදිය  අෙවශධම වකථාටථධෙ ද්,
අවිනඅවභ ගාර් ෙශවයනධ පෙතධනා පඨවි ෝාතු වකථාටථධ ද්, ථඛර්ර කථපනු ථඳ ා යව.
ආවපා ආදිය වය අ ද් “අජ්ෙත්තංඉ ප්චන්ත්තංඉ උප්ොතබත්තං” යනාදිය ය වපප වථධ
මවයඅ. විවශධමථධර්ාන මතු දැකථධවේ.
ආ්ප්ෝ = ඒ ඒ තවනට පවතඅවපන (ර්ා දථධනා2 දවවිනධ ෙවර්අවපන ථධෙභ ාෙ
ඇතධවතධ ආප නමි. ථථේභ ාප ආප ය වමයඅනධ කථීවයධ වේ.
එය මව ෙවර්අීකවමනධ ‘ථථේභ ාප පඨවි’ ථඛ්ය්ාත ඒ ඒ තවනට පවතඅීකේ ෙශවයනධ
පවමිවණ පධ.
වි්ශ්් :- එයම ථ ජාත අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් නිස්සයොතබ පරතය්ය ෙශවයනධ වථථු
භ ූතතරය ථඛ්ය්ාත ඒ ඒ තවනට රෙත්වවයනධ ෙවර්අවපමිනධ ඔෙුවනාෙුනධ ථේදනධෝ කථපමිනධ
පෙතධනා ව යඅනධ වමවථධ කථඅයු යුතු දෙට පමුණ පුෙයඅ.
ආ්ප්ෝගත = කථේම ථමුට්ඨඨානාදී ඒ ඒ වකථාටවථ අ ඇතුළතධ ෙ ව යඅනධ
ආවප ර්ත ය.
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(වම අ ෙ කථඅ “පඅතධතඛ - මුතධතඛ” යඅ කථී වොවළාථධ වකථාටථට ඇතුළතධ ෙ ආදන්ෝන
ථධෙභ ාෙය යඅ.2
්ත්්ජෝ = තඅයුණ පු දවවිනධ වතධවජ නමි.
්ත්්ජෝගතං = යට කථී වථධ කථමගජාදිය  ෙශවයනධ අවනකථ පරකථාපවයනධ පවෙවතඅ
වතධවජ ෝාතුවෙ අ ඇතුළතධ ෙ උණ පුථුේ ථධෙභ ාෙ යඅ.
්යන ් සන්තප්්ප්ති = කථඅපඅකථ වේ ශීකපය තවවීම කථපන,
්යන ් ජරීයති = දිය ීකමට පමුණ පුෙන, ඉන්රඅයයනධ විකථ දෙට පමුණ පුෙන ද
පඅිශ ීේ, ඇඟ රැඅ නවඟීේ, අථවකථථධ පවථීේ, ඇථධ වනාවපනීේ, කථනධ වනාඇථීේ ආදිය යට
පමුණ පුෙන යේ ථධෙභ ාෙයකථධ වේ නේ එය ද්
“්යන ් ප්සුඩය්හති” = යමකථඅනධ ො යට පවමිණ ප “දැවෙමි, දැවෙමි”යඅ ඬමිනධන
ථඅයකථධ ෙපකථධ උණ පුවකථාට ථඅ අධ දිය වය අ ද ාර්තධ (ශතවෝෞත2 ර්අවතධ ව ළ ථඳුනධ ආවධප
ා තධ ෙවට පෙනධ කථවමතඅ වේ ද්
“්යන ් අසිත ප්ීත ඛොයිත සොයිතං සමමො ප්සු ොමං ගචනඡති = (එවථධ ම2
අනුභ ෙ කථළ ්ාද්ය්-වභ  ජය්-වයය්-වපධයාදිය ය මනාවථධ පවථී, පථ-මථධ-වේද්-න ප-ඇටඇටමිර්ලු-ශුකථර යන ථපධත ෝාතුනධ වර්ධ ෙශවයනධ වෙනථධ දෙට යමකථධ නඅථා පවමිවණ පධ ද්
ව ඳ වතධවජ ෝාතු නේ
විස්තර :- ආ ාපය පවථුණ පු කථ පථය ද්, ඉනධ පථ ෝාතුෙ ද්, ඉනධ වය ද්, ඉනධ
වව ෝාතු ද්, යනාදී කථරමවයනධ ථඅයලු ෝාතු උපදී.
වම කථී වතධවජ ෝාතු අතිශනධ ථනධතාපන-ීවපණ ප-ද් න-ථඛ්ය්ාත වතධවජ ෝාතු
තුන කථමග-චිතධත-ථෘතු-ආ ාප- යන ථතිශනධ මව ට ර්නී. පශධචිම පාකථාර්ධනඅය කථමගවයනධ
මව ට ර්නී.
වෝයො = වථවීේ ෙශවයනධ ව වේර්ෙතධ ර්මනධ ෙශවයනධ ව පෙතධනා
ව යඅනධ ොවය නේ වේ. එවථධ මව යට කථී කථමගාදිය  අවනධකථපරකථාප ොවය ෝාතුවෙ අ
ඇතුළතධ ව යඅනධ ොවය ර්ත නේ වේ. පඅවපන ථධෙභ ාෙය එ අ ෂණ පය යඅ.
උද්ධඞ්ගමොවත = තවඅ නවඟීේ- අකථධකථා පවෙවතධවීේ-ෙමනය වීේ-කථඅවිථඅේ ආදිය 
ෙශවයනධ පෙතධනා උඩට නවවර්න ොතය.
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අ්ධොගමො වොතො = ම - මුතර - පඅතධ - වථේ - වථාටු - වකථළ - ර්ර්ගන්ෝයනධ පඅට
කථපන යටට දථධනා ොතය.
ුචනිසයො වොතො = අතුණ පුවයනධ (දඩෙවඅනධ2 පඅටත පෙතධනා ොතය.
් ොට්ඨසයො වොතො = අතුණ පුද නධ ඇතුළත පෙතධනා ොතය.
අඞ්ගමඞ්ගොනුසසු්නො වොතො = ෝමනඅ අනුථාපවයනධ ථකථ ශීකපවය අ අඞ්ර්
පරතය්ඞ්ර් අනුථාපවයනධ පවතඅීක අතපය දිය කථධකථඅීකේ ෙකථධකථඅීකේ - ඉදිය ිශ දවීේ - අෙට දවීේ
- නවඟඅීකේ ආදිය ය පෙතධෙන ොතය.
අස්සෝසො-ප්ස්සෝසො = ඇතුළට ෙද්නා නාථඅකථ ොතය ා පඅටතට නඅකථධවමන
ොතය යන වේ ය. වමය මු කථී ථතප කථමගාදිය  ාතු ථමුට්ඨඨානඅකථ ය.
ආශ්වොස - ප්රශ්වොස = ොතය චිතධත ථමුට්ඨඨාන ය. එව යඅනධ ඒ ශීකපවයනධ පඅටත
වනා පෙතී.
ප්රශ්න්ය ි:- එවථධ ෙනධනා පරශධොථය දිය කථධ නව ව ඇතධත ුවර්ධ නව ව අර් ද් ලු ුඬු
නව ව ඇතධත ු වර්ධ යි  වතා ද් ප ිශමිනධ පඅටෙනධවනධ වකථවථධ ද්
ප්ි ිතුර:- අෝය්ාතධමිකථ ථනධතානවය අ පවෙවතඅ චිතධත ථමුට්ඨඨානයාවර්ධ ද්, උතු
ථමුට්ඨඨානයාවර්ධ ද් ෙශවයනධ වේ කථඅයන දිය .
වමයඅනධ අනය් ෙ ද් අෙවශධම වකථාට්ඨඨාථයනධ අ පෙතධනා ථ ජාත ෙ ොවය
ෝාතුවෙකථධ වේ ද් ව ද් වම අ ම ථඛර්ර වේ. වේ යව ොවය ෝාතු නේ.
වම වථධ විථඅ ආකථාප ෙ පඨවි ෝාතුෙ ද්, වොවළාථධ ආකථාප ෙ ආවප ෝාතුෙ ද්,
ථතප ආකථාප ෙ වතධවජ ෝාතුෙ ද්, ථයාකථාප ෙ ොවය ෝාතුෙ දැ යඅ වද්ථාළඅථධ
ආකථාපවයකථඅනධ ථතප ෝාතු විථධතප කථපන ද් .
වි්ශ්්:- භ ාෙනා විිවය අා ෝාතුකථමගථධර්ානය (තඅකථධ්ප්ධ්2 තඅයුණ පු නුෙණ ප
ඇතධතා ට ද්, ෙඩා තඅයුණ පු වනා ෙ, නුෙණ ප ඇතධතා ට ද් ථපධපාය ෙන වථධ ම වේ
භ ාෙනාෙ වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ ෙොපන දිය . එ ව යඅනධ කථමට නධ ර්වනීම ද් වද් පිශද්ධවද්නධ ම
ෙුෙ මවනෙ. ඉනධ තඅයුණ පු නුෙණ ප ඇතධතා ට (ෝාතු විභ ඞ්ර්වය අ ආ පිශදිය 2 වකථධථවය පඨවි
ෝාතු යව, ව මවය පඨවි ෝාතු යව, යනාදීනධ වද්ථාළඅථධ ආකථාපවයනධ විථධතප කථඅීකවේදී
ෝාතු පිශර්ර ය පරමාද් ෙව ථඅර්වේ. ුවද්කථධ වකථධථාදිය  විථඅ වකථාටවථ අ පඅ අි  තද් ර්තඅය
පෘිවි ෝාතු යවයඅ ද්, ඒ භ ූතයනධ දවඳ විථඅිශ යා වනා දී එකථධවකථාට තදන ද් ෂණ පය
ආවප ෝාතු යවයඅද්, ඒ භ ුතයනධ වර්ධ පවථෙන ෂණ පය වතධවජ ෝාතු යයඅ ද්, ඔෙුනධ වර්ධ
පඅවපන ෂණ ප ොවය ෝාතු යවයඅ ද්, වම වථධ ෙථධතුනධ ආමර්ගනය වනා වකථාට ෂණ ප
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මාතරය පමණ පකථධ වමවන අ කථපනධනා ෙ තඅයුණ පු නුෙණ ප ඇතඅ වය ර්ාොපයා
කථමගථධර්ානය ෙ ා පරකථට ෙව ෙවටව ධ. ඉන්රඅයයනධ වර්ධ තඅයුණ පු දවවිනඅ.

ට

වම වථධ වමවන අ කථපන ද් මන්ද්පරාඥ යා ට කථමට න එළඹ වනා ථඅට මුෙ
කථපන ව යඅනධ අන්ෝකථාපයකථධ වමනධ වේ. ඕ ට ෙනා අ වපප කථී වථධ (වකථධථවය පඨවි
ෝාතු යව, යනාදිය  කථරමවයනධ2 ෙථධතු ආමර්ගනවයනධ විථධතප ෙශවයනධ වමවන අ කථපතධ මව
තඅයුණ පු නුෙණ ප නවතඅ දවවිනධ ද්, විථධතප පවචිකථ දවවිනධ ද්, කථමට න පරකථට ෙනධවනධ ය.
එයට ්ම උප්මෝව ි. “වදාව වපයය්ා ඇතඅ පාළඅයකථධ පාඩේ කථපන භ අෂනධ
වද්වද්නකථු අතුිශනධ තඅයුණ පු නුෙණ ප ඇතධවතධ වපයය්ායට වොපටුෙ ෙවනඅ ෙ ඒ ඒ ොපවය අ
ආදිය  අනධතයනධ පමණ පකථධ වර්න පාඩේ කථපමිනධ ෙ ා වකථළෙපට වයධ”
එව තධ එකථ ෙඩා වනා තඅයුණ පු නුෙණ ප ඇතධවතධ වේ කථෙප පාඩමකථධ ද්, වතාළ
ර්පවීමට ද් ඉවඩකථධ වනා වද්තවයඅ ද්, වම වථධ පාඩේ වකථාට වකථවථධ පරර්ුණ ප වේ දැ යඅ
කථඅයා ආ, ආ, තවන වපයය්ායනධ ද් කථඅයමිනධ විථධතප වථධ පාඩේ කථපයඅ. එකථ තඅයුණ පු
නුෙණ ප ඇතධවතධ ආයුමධමතුනඅ ඔද වේ පාඩේ අෙථනධ කථපනධනට වනා වද්නධවනධ කථෙප
ව යඅනධ ද් වම වථධ පාඩේ වකථාට කථෙො වපළ අෙථනධ වේ දැ යඅ ඕ ට කථඅයා.
එ ව යඅනධ තඅකථධ් ප්ධ්යා ට වේ ෝාතු මනථඅකථාපවයධ ථඛවෂධපය ද්, නාතඅ
තඅකථධ් ප්ධ්යා ට විථධතප කථරමය ද් ථතධපරාය වේ. වේ දැකථධවෙනුවයධ තඅකථධ්
ප්ධ්යා ට උපවය ර්ී කථරමය යව. වේ කථමට න ෙඩනු කථවමතඅ තඅයුණ පු නුණ ප ඇතඅ
වය ර්ාොප වතවේ වපප ශී නඅවඥවද්ධශාදිය වය අ කථී වථධ ශීාදිය ය පඅිශථඅර් වකථාට ථතධපරාය
ෙ භ ාෙනානුකථූ විවේකථ වථනථුනකථට වර්ාථධ ථඅත කථමගථධර්ානයට වයාමුවකථාට වර්න
පාද්තවයනධ උඩ ද්, වකථධථවයනධ යට ද්, ථමිනධ ථපථ ද්, පඅිශථඅඳනා ද් ශුකථර
වශර ණිතවයනධ ටර්තධ ාාතුමග ාභ තඅකථ වේ ශීකපය ෝාතු ෙශවයනධ වමවන අ කථපයඅ.
එවථධ වමවන අ කථපනුවයධ ෝාතුනධ වර්ධ ෂණ ප ෙශවයනධ ා ආකථාප ෙශවයනධ
ද් වමවන අ වකථවවඥ. වේ වද් ආකථාපය දැකථධෙවයධ පුද්ධර්ාෝය්ාශය ෙශවයනඅ. ෂණ ප
ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධනා ෝාතුනධ ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ර්නී.
ඒ ්ම්ස් යි - වේ ථඅපවවප අ තද් ර්තඅය ෂණ ප වකථාට ඇතඅ පළු ආකථාපය පඨවි
ෝාතු ය. දිය යාපව ර්තඅය ෂණ ප වකථාට ඇතඅ ෙවර්අවපන ආකථාපය ආවප ෝාතු ය. උණ පුථුේ
ර්තඅය ෂණ ප වකථාට ඇතඅ පවථෙන ආකථාපය වතධවජ ෝාතු ය. පඅවපන ර්තඅය ෂණ ප
වකථාට ඇතඅ වථවෙන ආකථාපය ොවය ෝාතු යයඅ වම වථධ ථඛවෂධපවයනධ ලක්ෂ රස ෙශවයනධ ා ආකථාප ෙශවයනධ ද් වමවන අ කථපයඅ.
වමවථධ නවෙත නවෙත ථඅය-ද් ථධ ෙපකථධ ෝාතු ෙශවයනධ නඅථධථතත්ව නඅවඥීවෙ
ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු. එවථධ කථපනධනා ට ෂණ පාදීනධ යමකථධ පරකථට ෙව ෙවටව ධ
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පටුන වෙත

නේ එය මව වර්න වථථධථ දව වප වකථාට ඒ ථමර් මව පඨවි ෝාතු යව, ආවප ෝාතු යව
යනාදීනධ මනථඅකථාපය පවෙවතධවිය යුතු. එවථධ කථපනධනා ට වනාවද කථකථඅනධ ෝාතු
පරවභ ධද්ය ෙවටව න නුෙණිනධ පිශර්ෘ ීත ෙ ථධෙභ ාෙ ෝමගයනධ අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ
ව යඅනධ අවඥපණ පාෙට වනා පවමිණ ප උපාාප ථමාිය උපදී.
තෙ ද් කථරමවයකථඅ:- අට්ීඤ්්් ප්ටිචන් නොහොරැඤ්්් ප්ටිචන් මංසඤ්්් ප්ටිචන්
්මමඤ්්් ප්ටිචන් ආ ෝසො ප්සුවොසු ්තො රිප්්නත්වව සඞ්ඛං ගචනඡති1
“ඇට ද්, න ප ද්, ථම ද් නඅථා අ ථ පුපා ථඅි  පපපවයකථධ වේය”යඅ දම ්ස්නවි
සැසුයුත් ම ා ථධොමීනධ ෙොළ පිශදිය  ථතප ම ා භ ූතයනධ වර්ධ නඅථධථතත්ව භ ාෙය ථඳ ා
ථතප වකථාටථකථධ වකථාට වර්න ඒ ඒ වකථාටවථ අ ඇතුළත පෙතධනා තතු නුෙණ ප
වමව යා වදො වදො වමාෙුනධ අතුිශනධ ‘වේ පඨවි ෝාතු යව’ යනාදීනධ වපප කථී වථධ ෝාතු
මාතර ෙශවයනධ වමවන අ කථපන කථ ද් යට කථී පිශදිය  උපාාප උපදී.
වේ ථඛවෂධප ෙශවයනධ ෝාතු ෙය්ෙථධර්ාන කථරමය යඅ.
විස්තර
රමය:- වේ කථමට න ෙඩනු කථවමතඅ වනාතඅයුණ පු නුෙණ ප ඇතඅ
වය ර්ාොප වතවේ ර්ුපවනධ වෙතඅනධ වද්ථාළඅථධ ආකථාපවයකථඅනධ විථධතප ෙශවයනධ ෝාතුනධ
ඉවර්න වපප කථී පිශදිය  වථනථුවනකථ ෙථමිනධ ථඅයලු පවඥෙකථෘතය් ථපුපා ථඅ අය එළො.
1.
2.
3.
4.

සසමභොර
සසමභොර
සල ්ඛ
සල ්ඛ

සං්ඛප් වශ්යන් දඉ
විභත්ති වශ්යන් දඉ
සං්ඛප් වශ්යන් දඉ
විභත්ති වශ්යන් ැක යි

වේ ථතප ආකථාපවයනධ කථමට න ෙවි ය යුතු.
වි්ශ්්:- ද්ධොතධතඅඛථාකථාපවය අ කථී වථධ වද්තඅථධ ආකථාප
වප වද්ථාඅථධ
ආකථාපවයනව යඅ කථීවයධ ෙථධතු ෙශවයනධ ෝාතුනධ ර්වනීම ථඳ ා යව. වපප කථී වථනථුනන
නේ යට කථේමට්ඨඨන නඅද්ධවද්ධථවය අ කථී වථධ වර්ාර්පව ර්මිනධ ඉතා නුර්පව වනාළඛවීේ ආදිය 
පථධ අඟඅනධ යුතුවීම යඅ. ථඅයලු පෙගකථෘතය් ථේපණ පගවීම නේ පළඅවද ෝ ථඅඳීේ, ථී විථුද්ධිය
ථේපණ පග කථඅීකේ, කථමට නධ ඉවර්නීේ ආදිය ය යඅ.
1. සසමභොර නම - ථම ය යව වකථධථාදිය  පඨවි ෝාතු වකථාටථධ විථධවථ අ එකථකථධ
පාථා පෙතධනා තද් දෙ නඅමිතඅවකථාට පඨවි ෝාතු යවයඅ දැනීම ා ෙය්ෙ ාප කථඅීකම වේ.
1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 199 පඅට
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(වකථථාදිය  විථඅ වකථාටවථ අ පෘිවි ෝාතු යව යන දුද්ධිය ා නාමය තද් දෙ නඅථා
පෙතධනා ව යඅනඅ.2
ඒ ් ්සොතබ්යහි පෘිවි විවශධමවයනධ ඇතඅ ව යඅනධ වකථධථාදී ු ථථේභ ාප නේ
වෙතඅ.
සං්ඛ්ප් නම:- ඒ වකථධථාදිය  වකථාටථධ විථධථ පඅඩු වකථාට ර්වනීමය. ආවප ආදිය වය අ
ද් වම වථධ මවයඅ.
වම වථධ වකථධථාදිය  වකථාටථධ විථධථ ද්, පඅතධතාදිය  වකථාටථධ වොළථද්, ථනධතාපනාදිය 
වකථාටථධ ථතප ද්, උද්ධඞ්ගමොතබ වකථාටථධ ථය ද්, ථඛවෂධප ෙශවයනධ පඅඩුවකථාට
පඅළඅවෙළඅනධ පෘිවි ආදිය  ෝාතුනධ පිශර්ර වදදීම සසමභොර සං්ඛ්ප් ෙශවයනධ භ ාෙනා
කථඅීකම යඅ.
විස්තර:- ඒ වය ර්ොප වතවේ අථවකථථධ ආදිය  විථඅ වකථාටවථ අ දැි  ෙ ආකථාපය
ප්ඨවී ධොතුයැ යි නඅයම වකථවවඥ. වොවළාථධ වකථාටථධ අ ෙවර්අවපනධනාෙ ( ාතධපථඅනධ දඳිනා2
ආකථාපය ආ්ප්ෝ ධොතු යැ යඅ නඅයම වකථවවඥ. ථතප වකථාටථධ අ මු ුකථුපව ෙන වතධජථ යව
යඅ කථඅයන ද් උණ පුථුම ්ත්්ජෝ ධොතු යැ යඅ නඅයම වකථවවඥ. ථය වකථාටථධ අ පඅවපන
(ර්තඅය2 ආකථාපය වෝයෝ ධොතු ය යඅ නඅයම වකථවවඥ. වම වථධ ථතප ම ා භ ූතයනධ නඅයම
කථපනධනා ෙ ඒ වය ර්ාොපයා ට ෝාතු ු පරකථට ෙව ප ළ ෙනධනා ු ය. ඒ ෝාතුනධ නවෙත
නවෙත වමවන අ කථපතධ ම වමකථී කථරමවයනධ උපාාප ෝය්ානය උපදී.
වම වථධ භ ාෙනා වකථාට කථමට න ථඅද්ධෝ වනා වේ නේ2. සසමභොර විභත්ති ෙශවයනධ ෙවි ය යුතු. වපප කථායර්තා ථතඅ කථමට වන අ
කථී පිශදිය  වේ ථපධතවිෝ උර්ධර් වකථ ථධය ා ද්ථවිෝ මනථඅකථාප වකථ ථධය ද්ත යුතු.
ථතධ ෙවද්පපවේ උර්ධර් වකථ ථධය ා ද්ථ ෙවද්පපවේ මනථඅකථාප වකථ ථධය ද්,
වකථධථාදිය  වද්තඅථධ වකථාටථධ ද්, ෝාතු මනථඅකථාප ෙශවයනධ පළමුෙ ථේපණ පග වකථාට
තාප්ධාකථාදිය ය අනුව ම පරතඅව ම ෙශවයනධ ොනවයනධ ථජ්ඣායනා කථඅීකේ ආදිය  ෙ
ථඅයලු විෝාන වනා ෙළ ා කථළමනා ය. ඒ කථායර්තාථතඅවය අ ෙනා අ ව ග-ස ්ඨොනතබශො-අව ොශ-ප්සුචන්ේද යන වේ පථධ ආකථාපවයනධ අථවකථධ ආදිය  වද්තඅථධ කථුණ පපයනධ
වමවන අ වකථාට පඅළඅකථුධ ෙශවයනධ ථඅත පඅ අටුවිය යුතු ය.
වේ ෝාතු මනථඅකථාපවය අ ෙ කථී පථධ-පථධ ආකථාපවයනධ වමවන අ වකථාට ෝාතු
ෙශවයනධ ථඅත පඅ අටුවිය යුතු ය. වේ යව වම අ වෙනථ නේ.
ඒ වමවථධ යඅ :Non-commertial Distribution
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( 2 ් ස් - වේ වකථධථවය අථධ කථද ෙථා ථඅි  ථම මතු පඅට උපනධ . තුඹථකථධ
මතු පඅට ඉලුකථධ තණ ප ටර්තධ කථ ‘මා මුර්වන අ ඉළුකථධ තණ ප ටර්තව’යඅ තුඹථධ මුර්න
වනාද්නී. ‘අපඅ තුඹථ මතුවය අ ටර්තුේ යඅ ඉළුකථධ තණ ප ද් වනා ද්නී. එවථධ මව ‘මා
මතුවය අ වකථථධ ටර්තව’යඅ අථධ කථද ෙථා ථඅි  ථම වනා ද්නී. ‘අපඅ අථධ කථද ෙථා
ථඅි  ථම මතුවය අ ෙේ ’යඅ වකථධථවය වනාද්නඅතධ. වමවථධ අථධ කථද ෙථා ථඅි  ථමය,
වකථධථවය ය, යන භ ූත පපප ා උපාො පපපවය ඔෙුවනාෙුනධ - ‘මා වකථවප අ වකථධථවය
ට ර්තධ . අපඅ අථධ ථම මතුවය අ ෙේ ’යඅ වමවන අ කථඅීකමකථධ නවතව’යඅ වමවථධ වකථධථවය
නේ වේ ශීකපවය අ වෙන මව වකථාටවථකථ. ථඅතඅවිඅ ප අතය . අෙය්ාකථෘතය .
ආතධමවයනධ ශුනය්ය . එව යඅනධ මව ථතධත්වවයකථධ වනාෙනධවනධ ය. තද් දවේ අිකථ ෙ
පෘිවි ෝාතුය යඅ වමවන අ කථළ යුතු.
(22 ්ලොම - ථඅපවප වෙළා ථඅි  ථමව ට ර්නී. යේ වථධ පාළු ර්ේ වපවතකථව
ීතණ ප ටර්තධ කථ ‘මා වෙත ීතණ ප ටර්තධ ’යඅ පාළු ර්ේ වපත වනා ද්නී ද් ‘අපඅ
පාළු ර්ේවපතකථ ටර්තුේ ’යඅ ීතණ ප වනා ද්නී ද් එවථධ මව ථඅපවප වෙළා ථඅි  ථම ද්
‘මා වකථවප අ වාේ ටර්තව’යඅ වනාද්නී. වාේ ද් ‘අපඅ ථඅපවප ථඅි  ථම ට ර්තුේ ’යඅ
වනාද්නී. වමවථධ පපමාර්ගවයනධ ර්කථධ ථවප විඳුනා ආතධම ථඛ්ය්ාත විඳිනධනකථු නවතඅ
ව යඅනධ පාළු ර්ේ වපතකථධ දඳු ෙ වේ ථඅපවප වෙළා ථඅි  ථම ය, එ අ ටර්තධ ීතණ ප දඳු
වප මය යන වේ භ ූත උපාොය පපප ෝමගවය ‘ඔෙුවනාෙුනධ වමවන අ කථඅීකවමකථධ නවතව යඅ
වම වථධ ව මවය නේ වෙන ම වකථාටවථකථ ථඅතඅවිඅ ප අතය . අෙය්ාකථෘතය .
ආතධමවයනධ ශුනය්ය . ථතධත්වයකථු වනා ෙව තද් දේ අිකථ වකථාට ඇතඅ පෘිවි ෝාතු ු
යවයඅ වමවන අ කථළ යුතු ය.
(3) නිය - අතධ පා ඇඟඅඅ වකථළෙප ටර්තධ විථඅ නඅය වපාතධවත ය. යේ වථධ මී
ඇට විද් අඬු කථවදඅ අවර් අ අෙුණ පාවර්න දා ද්පවෙනධ වකථළනා කථ ‘අප අවර් අ මී
ඇට අෙුණ පා තඅව.ය’යඅ ද්ඬු කථවදඅ වනාද්නී ද් ‘අපඅ ී කථවදඅ අර් අෙුණ පන ර්ේ ’යඅ
මී ඇට වනා ද්නීද් එවථධ මව අප අර් නඅය වට ර්වනී ඇතව’යඅ ඇඟඅඅ අකථධ වනා ද්නී.
‘අපඅ ඇඟඅඅ අර් ට ර්තුේ යඅ නඅයවපාතු වනාද්නී. වමවථධ වේ ඇඟඅඅ නඅය යන භ ූත
පපප උපාොපපපවය ඔෙුවනාෙුනධ වමවන අ කථඅීකම නවතධතා . වමවථධ නඅය නේ වේ
ශීකපවය අ වෙන මව වකථාටවථකථව යඅ ද්, ථඅතඅවිඅ නවතව යඅ ද්, අෙය්ාකථෘත ෝමගවය අ
ඇතුළතධ ආතධමවයනධ ශුනය් තද් දේ අිකථ පෘිවි ෝාතුයව යඅ ද්,
(4) දත් - උඩ යට වද් ණ පු ඇටවය අ ට ර්තධ වද් තඅථධ ද්නධතවය ය. යේ වථධ
ෙඩුෙනධ ර්ධ ෙළෙ යේකථඅථඅ  ටුෙකථධ ද ා ටවේ ථඅටුො තුද කථ ‘අප වකථවප අ ටවේ
ථඅටුෙන දැ’යඅ ර්ධ ෙළෙධ වනා ද්නී ද්, ‘අපඅ ර්ධ ෙළෙ පඅ අි යේඟයඅ ටවේ වනා ද්නී
ද්, එපිශද්ධවද්නධ ‘අප වකථවප අ ද්තධ ටර්තව’යඅ වද් ණ පු ඇට ද්, ‘අපඅ වද් ණ පු ඇටවය අ
ටර්තුේ ’යඅ ද්තධ ද්, වනා ද්නී. වමවථධ, වද් නු ඇට ා ද්තධ ය යන භ ූත උපාොය පපප
ඔෙුවනාෙුනධ චිතධතාවභ  ර් නවතඅ පෘිවි ෝාතුයව යඅ ද්
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(5) සම - ථම ථඅයධ ථඅපවප ෙථා ථඅි වයධ ය. වතතධෙ වර්ිශ ථමකථඅනධ ෙථන ද්
ම ා වීණ පාෙකථධ ‘තමා වතතධ ෙ වර්ිශ ථමිනධ ෙථන දැ’යඅ ම ා වීණ පාෙ ද්, ‘මා විථඅනධ ථමා
වීණ පාෙ ෙථන දැ’යඅ වතතධ වර්ිශ ථම ද්, වනා ද්නධනා වථධ ‘තමා ථමිනධ ෙථන දැ’යඅ
ශීකපය ද්, ‘මම ශීකපය ෙථා ථඅි මව’යඅ ථම ද්, වනා ද්නී. ර්ර්ගන්ෝ භ ාෙවයනධ වතතධ වර්ිශ
ථමකථට ථමාන ෙ වේ ථම ද්, ශීකපය ද්, යන භ ූත-උපාොය පපප ඔෙුවනාෙුනධ චිතධතාවභ  ර්
ප අත පෘිවි ෝාතුයව යඅ ද්
(62 මස්ප්ිඬු - නෙ ථඅයයකථධ මථධපඅඬු ඇටථවකථඅධ ෙථා ථඅි වයධ ය. කථටු මවි 
අෙුළුො ථඅි  භ අතධතඅයකථධ තමා කථටුමවි  අෙුළුො ථඅීකය’යඅ ද්, කථටු මවි ය ද් ‘මම භ අතධතඅ
අෙුළුො ථඅි මව’යඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ‘මම මථධපඅඬු අෙුළුො ථඅි මව’යඅ ඇට ථවකථඅධ ද්,
‘අපඅ ඇටථවකථඅධ අෙුළුො ථඅටුේඟයඅ මථධ පඅඬු ද්, වනා ද්නී. වමවථධ ඇටථවකථඅධ යව
මථධ පඅඩු යව, යන භ ූත - උපාොය පපප පෘිවි ෝාතු යව යඅ ද්
(72 නහර - ශීකපය ඇතුළත ඇටථවකථඅධ දවඳී ථඅි වයධ ය. කථුි  ය තධතඅයකථ ථඅටුෙන
ද් ෙිශචචි ද් ෙවඅනධ වෙළන ද්ධවද්ධ, ‘අපඅ ෙවඅනධ වෙළන ර්ේ ’යඅ වනා ද්නී. ෙවධද්,
අපඅ ෙිශචචි ද්ඬු වෙළා ථඅටුේ ’යඅ වනා ද්නී. එවථධ මව ඇට ද් ‘අපඅ න ාපවවයනධ වෙළී
ථඅටුේ ’යඅ වනා ද්නී. න ප ද් ‘අපඅ ඇට වෙළා ථඅටුේ ’යඅ වනා ද්නී. වමවථධ - පෘිවි
ෝාතුයව යඅ ද්
(ස) ඇට - (අතුිශනධ2 විළුේ ඇටය, වර්ාපධ ඇටය ඔථො ථඅීක. වර්ාපධ ඇටය
වකථණ පධඩා ඇටය ද්, එය ද්ණ ප ඇටය ද්, එය කථළො ඇටය ද්, එය උකථුළු ඇටය ද්, එය
පඅට කථටුෙ ද්, එය වර්ළ ඇටය ද්, එය අථධ කථද ද්, ඔථො ථඅීක. එවථධ මව අථධ කථද
වර්ළ ඇටවය අ පඅ අි වයධ ය. වර්ාපධ ඇටය විළුේ ඇටවය අ පඅ අි වයධ ය. උළු, ද්ඬු,
වර්ාමිශි , ආදිය  රෙය් ථම වය අ යට-යට ෙ රෙය්ය ‘අපඅ උඩ-උඩ ථඅි  උළු ආදිය ය ඔථො
වර්න ථඅටුේ ’යඅ ද්, මතු ථඅි  උළු ආදිය ය ‘අපඅ යට ථඅි  ද්ඬු ආදිය වය අ පඅ අි යේ ’යඅ ද්,
වනා ද්නධනා වථධ විළුේ ඇටය වර්ාපධ ඇටවය අ පඅ අි වයධය යඅද්, වර්ාපධ ඇටය මම විළුේ
ඇටය ද්පා ථඅීකමවයඅ ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
(ස) ඇට මිුපලු - ඒ ඒ ඇට ඇතුවළ අ පඅ අි වයධ ය. ුණ ප පුපවකථධ ආදිය ය ඇතුළත
ද ා ලූ අෙ වේ දඩ ආදිය ය ‘අපඅ ුණ ප පුපවකථධ ඇතුළත ද ා ද් ර්ේ ’යඅ ද්, ුණ ප පුපවකථධ
ආදිය ය ‘අප වකථවප අ අෙ වේ දඩ ීය’යඅ ද් වනා ද්නධනා වථධ ‘අපඅ ඇට ඇතුළත ෙම ’යඅ
ඇට මිර්ලු ද්, අප ඇතුළත ඇට මිර්ලු වීය යඅ ඇටද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
( ප2 ව ුගඩුව - ර්ළෙලුවයනධ නඅකථධමුණ පු එකථධ මුකථඅනධ මද්කථධ තවනධ වර්ාථධ වද්කථකථධ
ෙව වදදී ර්අය ම න ප ෙවඅනධ දවඳී ෘද්ය මාඛථය ෙටා ථඅි වයධ ය. එකථ නටුවෙකථ ට
ර්තධ අඹප වද්කථකථ නටුෙ ‘මා අඹප වද්කථ දඳනා දැ’යඅ ද්, අඹප වද්කථ ද් ‘අපඅ
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නටුවෙනධ දඳනා ර්ේ ’යඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ම න පය ද් ‘මා ෙකථුර්ඩුෙ දඳනා
දැ’යඅ ද් ෙකථුර්ඩුෙ ද් ‘මා න පවයනධ දඳනා දැ’යඅ ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
(11) හෘදය - ශීකපය තුළ ඇටථවකථඅධ මවද් නඅථා ෘද්ය ථඅීක. දිය පා ර්අය ිශය
මවදිය ිශයකථධ මවද් නඅථා මථධ ෙවදැධකථධ එධවන කථ සුය මැතබසුය මවද්, ‘මා නඅථා මථධ
ෙවදැධකථධ පෙතී ය’යඅ ද්, මථධ ෙවදැධ ද්, ‘මම ිශය මවදිය ිශය මවද් නඅථා පෙතීමව’යඅ ද් වනා
ද්නධනා වථධ ෘද්ය ඇට ථවකථඅධ අතුළද් ‘මා නඅථා ද්ෙත පෙතීය’යඅ ද්, ද්ෙත ද් මේ
ෘද්ය අථධි ප්ධජපය මවද් නඅථා පෙතඅමව’යඅ ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 22 අ ්මොව - ශීකපය ඇතුළත වද්තන (මවද්2 අතුවප අ ද්කථුණ පු පථ නඅථා පෙතී.
ථවඅකථදධ පවථකථ ඇී ර්අය කථලු මථධ පඅඬු යුෙළකථධ ‘මා වකථවප අ මථධපඅඬු ඇී ථඅීකයව’යඅ
ථවඅකථදධ පථ ද්, ‘මම ථවඅකථදධ පථ නඅථා පෙතඅමව’යඅ මථධපඅඬු යුෙළ ද් වනාද්නධනා
වථධ ‘මේ වද්තන අතප ද්කථුණ පු පථ නඅථා පෙතඅමව’යඅ අකථධමාෙ ද්, ‘මා නඅථා අකථධමාෙ ථඅීක
යව’යඅ වද්ත මවද් ද්කථුණ පු පථ ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 32 දලෙුව - පඅළඅථනධ වනා පඅළඅථනධ යවයඅ ද්දු වද්වකථකථඅ. පඅළඅථනධ ද්දුෙ ද්ෙත
ව ෙකථුර්ඩුෙ පඅිශෙපා ථඅීක. වනා පඅළඅථනධ ද්දුෙ ථඅයධ ථඅපවපව මථට යටෙ ථඅීක. වපදිය 
කථඩකථඅනධ මාඛථයකථධ ෙථා ලූ කථ මාඛථය ‘මා වපදිය කථි නධ ෙථන දැ’යඅ ද්, ‘මා මාඛථය
වෙළන දැ’යඅ වපදිය කථඩ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ෙකථුර්ඩු ෘද්ය මාඛථය ා ථඅයධ ථඅපවපව
මථ ද්, ‘වතවේ ද්දු ෙථා ථඅීකය’යඅ ද්, ද්දුෙ, ‘මේ ෙකථුර්ඩු ද්ෙතධ ථඅයධ ථඅපවපව මථඅනධ
ෙථන ද්ධවද්මව’යඅ ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 42 ෙඩතබය - ද්ෙතට ෙේ පථව උද්ප පටවයධ මතුපථ නඅථා ථඅීක. වකථාටුර්ුකථ
මතුපථ නඅථා අො තුම වර්ාම පඅඩකථධ ‘මේ වකථාටුර්ුධ මතුපථ නඅථා පෙතධවනමව’යඅ
වර්ාමපඅඩ ද්, ‘මා නඅථා වර්ාමපඅඩ පෙතීයව යඅ’ වකථාටුර්ුධ මතු පථ ද්, වනා ද්නධනා වථධ
‘මේ ද්ෙත ෙේපථ උද්ප පටවයධ මතු පථ නඅථා පෙතඅමව’යඅ දඩදිය ෙ ද්, ‘මා නඅථා
දඩදිය ෙ ථඅීකය’යඅ ද්ෙත ෙේපථව උද්ප පටවයධ මතුපථ ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 32 ප්ප්ු ැනැත්ත - ද්ෙත ා අකථධමාෙ මතු භ ාර්වය අ වද්තන මවද් ෙථා
වර්න ථඅට. දිය පාර්අය වකථාටුෙකථධ තුළ ළඅ අණි කථවදැධකථධ එධවදමිනධ පෙතධනා කථ ‘මා
නඅථා ළඅ අණි කථවදැධකථධ එධවදමිනධ පෙතීය’යඅ වකථාටු ර්ු ද්, ‘මේ වකථාටු ර්ු මතුවය අ
එධවදමිනධ පෙතඅ මව’යඅ ළඅ අණි කථවදැධ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ථඅපවපව ඇතුළ ද්, ‘මා නඅථා
පපු කථවනවතධත එධවධ යයඅ’ද් මේ ථඅපවප ඇතුළ නඅථා පෙතඅ මව’යඅ පපු කථවනවතධත ද්,
වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 62 අන්තය - (දඩෙව2 වර්ළ මු ථඅට ර්ුද්ය වතකථධ මුළු ථඅපවප ඇතුළත පෙතී.
වධ ඔපවවෙකථ අථධථුනධ ර්වපවිධ ථඅපවපකථධ ද්පණ ප ර්ථා ද ා ලූ කථ ‘මා තුළ අථධථුනධ
ර්වපවිධ කථුණ පකථධ ථඅීක යව’යඅ වධ ඔපවෙ ද්, ‘මේ වධ ඔපවවෙකථ ථඅි මි’යඅ ර්වපවිධ කථුණ ප ද්,
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වනා ද්නධනා වථධ ‘මා තුළ දඩෙව පඅ අි වයධ යව’යඅ ථඅපවප අතුළ ද්, ‘මම ථඅපවප ඇතුළත
ථඅි මව’යඅ දඩෙව ද්, වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 72 අන්ත ගු ය - (අතුණ පු ද න2 දඩෙව අතපතුප ද්පණ ප එකථධ විථධවථ අ එකථධ
විථඅ තවනකථඅනධ දවඳී ථඅි වනධ ය. පා පඅථධනකථධ වෙළා ථඅි  රැ වනකථධ ‘මේ පා පඅථධන වෙළා
ථඅි මව’යඅ රැ වන ද්, ‘මේ රැ වනඅනධ වෙළන දිය මි’යඅ පා පඅථධන ද්, වනාද්නධනා වථධ ‘මේ
දඩෙව වෙළා ථඅි මි’යඅ අතුණ පු ද න ද්, ‘මේ අතුණ පු ද නඅනධ වෙළන දිය මි’යඅ දඩෙව
ද්, වනා ද්නී යවයඅ ද්
( 82 උද්ිශය - ආමාථයව ෙ වනා පවථුණ පු අ පය, දලු ඔපවවෙකථ ද ා ලූ දලු
ෙමනය ‘මේ දලු ඔපවවෙ අ ථඅි මි’යඅ ද්, දලු ඔපවෙ ද්, ‘මා තුළ දලු ෙමනය ද ාන
දැ’යඅ ද් වනා ද්නධනා වථධ මේ ආමාථය නඅථා පෙතඅමි’යඅ වනා පවථුණ පු අ ප ද්, ‘මා තුළ
වනා පවථුණ පු අ ප ථඅීක ය’යඅ ආමාථය ද් වනා ද්නී යවයඅ ද්,
( 92 රීසය - (මළ2 පක්ොථවය අ (අතුණ පු වකථළෙප2 ථඅි වනධ ය. අඹපා ුණ ප
පුපවවකථකථ ද ා ලූ ථඅ අනධ පඬුෙනධ මවට්ඨටකථධ ‘මේ ුණ ප පුපවවකථ අ ථඅි මි’යඅ ද්, ුණ ප පුපවකථ
‘මා තුළ ථඅ අනධ පඬුෙනධ මවි  පඅ අටා ය’යඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ‘මේ පක්ොථවය අ
පෙතඅමි’යඅ පවථුණ පු අ ප ද්, ‘මේ පවථුණ පු අ ප ද්පමි’යඅ පක්ොථය ද් වනා ද්නී යව’යඅ ද්,
(2ප2 හිස් ්මො = (මත්ථලුඞ්ර්2 අථධ කථද ඇතුළත පඅ අි වයධ ය. පපණ ප දු
කථදවකථ ද ා ලූ පඅි  පඅඩකථධ ‘මේ දුකථද ඇතුළත පඅ අි වයමි’යඅ පඅි  පඅඬද්, මා තුළ
පඅි  පඅඩ වීයව’යඅ දු කථද ද් වනා ද්නධනා වථධ, අථධ කථද ද්, මා තුළ අථධ වමාළ
පඅ අි වයධ ය’යඅ ද් අථධවමාළ ද්, ‘මම අථධ කථද තුළ වීමව’යඅ ද් වනා ද්නී.
වමවථධ අථධ කථද තුළ යව. අථධ වමාළය යන භ ූත-උපාොය පපපයනධ ඔෙුවනාෙුනධ
චිත්තො ්භෝග මනථධකථාප නවතවයඅ ද්, වමවථධ අථධ වමාළ නේ වේ ථඅපවවප අ ථඅතුවිඅ
ප අත අෙය්ාකථෘත ආතධම ශුනය් වෙන මව වකථාටවථකථවයඅ ද්, එව යඅනධ මව ථතත්වවයකථධ
වනාවේ ය යඅ ද්, තද් දෙ අිකථ වකථාට ඇතඅ පෘිවි ෝාතු යයඅ ද්, වමවන අ කථපනධවනධ
ය. (වමවථධ විථඅ ආකථාප ෙ පෘිවි ෝාතු වකථාටථධ එකථකථධ පාථා වමවන අ කථළ යුතු යඅ.2
අනතුපව ෙව වමවථධ වොවළාථධ ආකථාප ආවපා ෝාතු වකථාටථධ වමවන අ කථපනධවනධ
ය.
( 2 ප්ිත - අදද්ධෝ පඅතධත යව. දද්ධෝ පඅතධත යවයඅ ඒ වද්ෙවද්පපවේ වේ. ඉනධ අදද්ධෝ
පඅතධතය ීවවිවතධන්රඅය පඅළඅදඳ යව. කථමගජ වතධවජ ෝාතුෙ වමනධ කථමගජ පපප ඇථුපව වකථාට
පෙතඅමිනධ ථඅයලු ථඅපවප පවතඅරැ ථඅි වනධ ය. දද්ධෝ පඅතධතය පඅතධත වකථ මවය අ පඅ අි වයධ
පපවයකථව පවතඅරැ ථඅි  වතකථධ වථධ පෙතී. එ අ පපවයකථව පවතඅරැ ථඅි  වත ‘මම පපය
නඅථා පෙතඅමි’යඅ ද්, පපය ද්, ‘මේ පවතඅීක ථඅි  වතධ නඅථා පෙතඅමි’යඅ ද් වනා ද්නධනා වථධ,
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ශීකපය ද් ‘මා පතුපවො අදද්ධෝ පඅතධතය පෙතීයව’යඅ ද්, අදද්ධෝ පඅතධතය ද්, ‘මේ ථඅයලු
ථඅපවප පෙතඅමවයඅ’ද් වනා ද්නී.
එවථධ මව ෙවථඅ කථවකථ ජවයනධ පඅපවණ පු ෙවටවකථාළු ෙ ධ ‘මා වකථවප අ ජය
ථඅි තව’යඅ ද්, ෙවථඅ ජය ද්, ‘මම ෙවටවකථාළු ෙ ධව අ පඅීක ථඅි මි’යඅ ද්, වනාද්නධනා වථධ,
පඅතධ වකථ මය ද්, ‘මා වකථවප අ පඅත ථඅි තව’යඅ ද්, දද්ධෝ පඅත ද්, මේ පඅතධතාථය පඅීක ථඅි මව’යඅ
ද් වනා ද්නී.
වමවථධ වේ පඅතධතාථය යව, පඅත යව යන භ ුත-උපාොපපපවය ඔෙුවනාෙුනධ
ථවකථීමකථධ නවතධතා . එව යඅනධ පඅත නේ වේ ශීකපවය අ පඅ අි  ථඅතඅවිඅ නවතඅ අෙය්ාකථෘත
ෝමගවය අ ඇතුළතධ ආතධමවයනධ ශුනය් ෙ ථතධත්වවයකථධ වනාෙ ෙවර්අවපන ථධෙභ ාෙ ඇතඅ
දඳිනා ආකථාපවයනධ පෙතධනා එකථධ ආවප ෝාතු වකථාටථකථව’යඅ ද්,
(22 ්සම - පාතරයකථධ පුපාන පමණ පකථධ ෙවයධ උද්ප පටය පුපා පෙතී. ර්ේවොප
ර්ෙප ෙවළ අ ඇතුළතධ ඉඳුධ දිය ය ර්වපධ මළ ආදිය ය මතු පඅට වපණ ප පටවයනධ පඅීක පෙතධනා
කථ වපණ ප පටය ‘මේ ර්ෙප ෙළ පෙතඅමව’යඅ ද්, ර්ෙප ෙළද්, ‘මා මතුපඅට වපණ ප පටය
පෙතී යව’යඅ ද් වනා ද්නධනා වථධ ‘මා වකථවප අ වථම ථඅි වයධයව’යඅ උද්ප පටය ද්, මම
උද්ප පටවය අ පඅ අි වයධමව’යඅ වථේ (පටය2 ද් වනා ද්නී. වමවථධ උද්ප පට යව,
වථම යව යන භ ුත-උපාොයපපපවය ඔෙුවනාෙුනධ චිතධතාවභ  ර් නවතඅ. ශීකපවය අ
පඅ අි වෙන මව වකථාටවථකථ, ථතධත්වවයකථධ වනා ෙ රෙෙතධ ෙ දඳනා ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ආවප
ෝාතු වකථාටථකථව’යඅ ද්
(3) සැරව - (පයාෙ2 නඅතප පෙතධනා තවවනකථධ නවතඅ. කථණ පු කථටු ආදිය වයනධ කථවඩුණ පු
ර්අනඅ දැළඅනධ ප ළ තවන ව ර්ඩවපාළ ආදිය ය ටර්තධ තවන ව වධ නවෙතී පවථෙ
කථ ට ර්නී. වපාවප ආදිය වයනධ කථවපකථ ෙවර්අවපන  ටු ඇතඅ ර්ථධ ආදිය වය අ ඒ කථවප
තවනධ ආදිය ය ‘අප වකථවප අ  ටු පඅ අි වයධය’යඅ ද්,  ටුෙ ද්, “මේ ර්ථධෙ කථවප තනධ අ
ථඅි මවයඅ’ද් වනා ද්නධනා වථධ ‘පයාෙ ද් ශීකපවය අ ඒ ඒ තුො ෙ තනධ අ වේයව’යඅ ද්, ඒ
ඒ තුො ෙ තවනධ ද්, ‘පයාෙ අප වකථවප අ පඅ අි වයධය’යඅ ද් වනා ද්නී. වමවථධ තුො ෙ
ශීකප පරවද්ධශයව, පයාෙ යව යන භ ුත-උපාොපපපවය ඔෙුවනාෙුනධ වමවන අ කථඅීකමකථධ නවතඅ.
වේ ශීකපවය අ පඅ අි  ථඅතඅවිඅ නවතඅ අෙය්කථෘතයනට අයතධ ආතධමවයනධ ශූනය් ෙ
ථතධත්වවයකථධ වනා ෙ ආවප ෝාතු වකථාටථකථව’යඅ ද්,
(42 ්ල් - ථඛථපණ පකථ අථඛථපණ පකථ යව යඅ වද් පිශදිය  වේ. ථඛථපණ පකථය අදද්ධෝ
පඅතධතය වථධ ීවවිතඅන්රඅය පෙතධනා ථඅයධ ථඅපවවප අ පවතඅප ථඅි යඅ. අථඛථපණ පකථ වා අතය
දද්ධෝපඅතධතය වථධ අකථධමාවෙ අ යට භ ාර්වය අ නපළඅයකථධ පමණ ප ෙවයධ ෙකථුර්ඩු, ද්මථධ,
අකථධමා, පපු කථවනතඅ වතමමිනධ පෙතී. ඉනධ වථඅවපන වය අදද්ධෝ පඅත වමනධ ද්ත යුතු
ය, වනා වථඅවපන වය ය ඳුනු ථවඅ කථදවකථ ෙවථඅ ජය ෙට කථ එ අ යට ෙ කථවට
කථවදඅතඅ ආදිය ය වතවමතතධ ඒ කථවට කථවදඅ ආදිය ය ‘අපඅ ෙවථඅ දිය වයනධ වතවමමු යව’යඅ ද්,
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ෙවථඅදිය ය ද් “මේ කථවට කථවදඅතඅ වතවමමව”යඅ ද්, වනාද්නධනා වථධ අකථධමා යට වපවද්ථ
ව
ෙකථුර්ඩු ආදිය ය ද් ‘අප වකථවප අ වධ පඅ අි වයධ ය’යඅ ව
‘අපඅ වව වයනධ
වතවමමිනධ ථඅි මු යව’යඅ ද් වනා ද්නී. වව ය ද්, ‘මම අකථධමා යට ථඅි මව’යඅ ද්, ෙකථුර්ඩු
ආදිය ය වතමමව’යඅ ද්, වනා ද්නී. වමවථධ වව නේ ආවප ෝාතු යවයඅ ද්
(32 ඩහතබය - ර්අනධවනනධ ව අේවෙනධ ව අනධකථඅථඅ උණ පුථුමකථඅනධ ව තවෙුණ පු
කථ වප ම කථුප ව වකථථධ ථඅර්පව පුපා ෙවර්අවවඥ. දිය වයනධ මතු පඅටට නවර්ුණ පු වනලුේ ද්ඬු
ආදිය වයධ ථඅර්පව ‘අප වකථවපනධ ජය ෙවර්අවවඥ ය’යඅ ද්, ඒ ජය ද් ‘තමා වනලුේ ද්ඬු
ආදිය වයනධ ෙවර්අවවඥ ය’යඅ ද් වනා ද්නධනා වථධ වකථධථ-ව ම කථූප ‘අප වකථවපනධ ඩ දිය ය
ෙවර්අවවඥ ය’ යඅ ද්, ඩ දිය ය ද් ‘තමා වප මකථූප ථඅර්පව ෙඅනධ ෙවර්අවවඥ ය’යඅ ද් වනා ද්නී.
වමවථධ ආවප ෝාතු යවයඅ ද්
(62 ්මද ්තල - තපෙෙ ු වර්ධ ථඅපවරැ මුළුධව අ ද්, කථෘශ ෙෙ ු වර්ධ ථඅපවරැ
වකථණ පධඩා මථධ ආදිය  මථධ පඅඬු ඇතඅ තනධ අ ද්, ෙ උකථු මී වතධ ෙවනඅ රෙවයකථඅ. කථ වපෙ
වපදිය  කථඩකථඅනධ ෙවථ මථධ පඅඩකථධ ‘මේ කථ වපදිය  කථවඩකථඅනධ ෙවථුවයමව’යඅ ද්, වපදිය  කථඩ ද්
‘මේ මථධ ෙථා ථඅි මව’යඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ඒ ශීකප මාඛථය ‘මා නඅථා වේද් වත
පෙතී ය’යඅ ද්, වේද් වත ‘මේ ශීකප මාඛථයනධ නඅථා පෙතඅමව’යඅ ද්, වනා ද්නී. වමවථධ
ආවප ෝාතු යවයඅ ද්
(72 ඳුළු - ඇථධ ථඅර්පව පුපා ෙවර්අවපන ර්තඅ ඇතධවතධ ය. වනා වේපව තධ
වර්ි යකථ ඇථධථ කථවප කථ ඒ ථඅර්පව ‘අපවර්නධ ජය ෙවර්අවවඥ ය’යඅ ද්, ජය ‘මේ තධ
ඇට ථඅර්ිශනධ ෙවර්අවපමවයඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ඇථධෙළ ද් ‘අප වෙත කථඳුළු පඅ අි වයධ
ය’යඅ ද්, කථඳුළු ද්, මේ ඇථධෙළව පඅ අි වයමව’යඅ ද්, වනාද්නී. වමවථධ ආවප ෝාතු යවයඅ ද්
(ස) ්ුරැ ු ්තල - ර්අනඅ, අෙු රැථධ ආදිය වයනධ තවවෙන කථ පඅි අලු-පඅි පතුධනාථාපුට-නළධත-උප අථධ ආදිය වය අ ටර්නධනා කථුපවප නේ වියළඅ වත ය. වතධ
ද ාලු නඅෙුඩු කථවඳකථධ ‘මේ වත ෙතුපවො ථඅි මවයඅ’ද්, වත ද්, ‘මේ කථවඳ ෙතුපවො
ථඅි මවයඅ’ද්, වනා ද්නධනා වථධ අතුධ පතුධ ‘අපඅ ෙුපවණ පු වත ෙතුපවො ථඅි මු යව’යඅ ද්,
ෙුපවණ පු වත ද් ‘මේ අතුධ ආදිය ය ෙතුපවො ථඅි මව’යඅ ද් වනා ද්නී. වමවථධ ආවප ෝාතු
යවයඅ ද්
(92 ්
- ඇඹුධ - මි අිශ ආදී, වකථළ ඉනීමට ථුර්ථු කථපවණ පකථධ ඇතඅ කථවකථ වද්
වකථාවපාඅනධ දවථ දිය ෙ මත පඅ අට යඅ. ර්ඟකථධ අථ කථවන නඅතප දිය ය උණ පන ළඅවඳ අ ළඅඛ
පතු ‘මා වකථවප අ ජය පඅ අි වයධය’යඅ ජය ද්, ‘මේ ළඅඛ පතුව ථඅි මව’යඅ ද්, වනා
ද්නධනා වථධ, දිය ෙ මතු පඅට ද්, ‘මා වකථවප අ වකථළ ථඅීක’යඅ ද්, වකථළ ද් ‘මේ දිය ෙ මතුපඅට
ථඅි මව’යඅ ද්, වනා ද්නී. වමවථධ වකථළ නේ ආවප ෝාතු යවයඅ ද්
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(10) ්සොටු - ටර්වනීමට ථුර්ථු කථපවණ පකථධ ඇතඅෙුෙ වද්නාථා පුටය පඅීක ව
ෙවර්අවපමිනධ ව
පෙතී. කථුණ පු ෙ දී පඅපප වදඅ කථටුෙ ‘මා වකථවප අ කථුණ පු දී පඅීක
ථඅි නධවනධය’යඅ ද්, කථුණ පු දී ද් ‘මේ වදඅ කථටුෙ පුපා ථඅි මවයඅ’ද්, වනා ද්නධනා වථධ, නාථා
පුට ද් ‘මා වකථවප අ වථාට පඅීක ථඅීකයව’යඅ ද්, වථාටු ද්, ‘මේ නාථාපුට පුපා ථඅි මව’යඅ ද්,
වනා ද්නී. වමවථධ වථාටු නේ ආවප ෝාතු යවයඅ ද්
( 2 ඇටමිුපලු - ඇට ථන්ිෙ (අ. ්ධජන2 වතධ ර්වධවීේ, ථඅර් වකථවපමිනධ
එකථථඅය අථෙකථධ ඇට ථන්ිවය අ පෙතී. වතධ ර්වධෙ කථණ ප ඇණ පය ‘මා වකථවප අ වතධ
ර්ධෙන දැ’යඅ ද්, වත ද්, ‘මේ කථඩ ඇණ පය ර්වධවීම’යඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ, ඇට ථන්ි
ද්, ‘ඇට මිර්ලු අප ර්ධො ථඅි තව’යඅ ද්, ඇට මිර්ලු ද්, ‘මේ ඇට ථන්ි ර්ධො ථඅි මව’යඅ ද්,
වනා ද්නී. වමවථධ ඇට මිර්ලු නේ අවප ෝාතුවෙකථව යඅ ද්,
( 22 මූතර - ෙථධතඅවකථ මය තුළ පෙතී. ර්ෙප ෙවළකථ මුණිනධ ද ා ලූ වය නකථයනධ
වර්ධ වදාප දිය ය වපපා ර්නධනා කථළය (යෙන ටය2 මා වකථවප අ ර්ෙප ෙළ දිය ය
පඅ අි වයධය’යඅ ද්, ජය ද්, ‘මේ යෙන ටවය අ පඅ අි මව’යඅ ද්, වනා ද්නධනා වථධ ෙථධතඅය
ද්, ‘මා වකථවප අ මතර පඅ අි වයධයව යඅ ද්, මතරය ද්, ‘මේ ෙථධතඅවය අ පඅ අි වයමව’යඅ ද්, වනා
ද්නී. වමවථධ වමා ු ඔෙුවනාෙුනධ වමවන අ කථඅීකමකථධ නවතඅ වේ ශීකපවය අ පඅ අි  ෙවර්අවපන
ථධෙභ ාෙ ඇතඅ එකථධතපා ආවප ෝාතු වකථාටථකථවයඅ ද්
වමවථධ ප්ඨවි ථ ආ්ප්ෝ ්දතිස් ් ොටස වමවන අ වකථාට අනතුපවෙව
්ත්්ජෝධොතු වකථාටථධ අ මනථඅකථාප ද් (වමවථධ2 පවෙවතධවිය යුතු.
( 2 වේ ශීකපය තවවෙන වතධවජ ෝාතුෙ වම අ ම පඅ අි  ථඅතඅවිඅ නවතඅ ආතධමයකථධ
නවතඅ. එව යඅනධ මව ථතධත්වයකථු වනා ෙ තෙන ථධෙභ ාෙ ඇතඅ වෙන ම වකථාටථකථව යඅ
වමවන අ කථළ යුතු ය.
එවථධ ම
(22 ශරීරය තබරවන වතධවජ ෝාතුෙ ද්
(32 දවන ්ත්්ජෝ ෝාතුෙ ද්
(42 න - ්ෙොන ැකය තබරවන වතධවජ ෝාතුෙ ද්,
වේ ශීකපවය අ පඅ අි  වෙන මව වකථාටථකථවයඅ ද් වමවන අ කථළ යුතු.
තෙද් ොවය ෝාතු වකථාටථධ ද්, වමවථධ මව වමවන අ කථළ යුතු.
(1) උඩට නැ්ගන වොත්යහි ද්, එවථධ මව නුෙණ ප පඅ අටුවිය යුතු ය.
(2) යටට ෙස්නො වොතය,
(3) ු්සහි ප්වත්නො වොතය,
(4) ් ෝ්ට්යහි ප්වත්නො වොතයඉ
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(5) ශරීරොවයන් අනු වැ ප්වත්නො වොතයඉ
(6) ආශ්වොස ප්රශ්වොස වොතය ැක යිඉ වමකථී ොත වකථාටථධ වෙන වෙන මව වර්න
වමවථධ නුෙණිනධ ථකථා උඩට නැ්ගන වොතය නම වේ ශීකපවය අ වෙන මව පඅ අි 
ථඅතඅවිඅ නවතඅ (අෙය්ාකථෘත ආතධමයකථධ නවතඅ ථතධත්වයකථු වනාෙ2 පඅවපන ථධෙභ ාෙ ඇතඅ
ොවය ෝාතුෙව යව යඅ වමවන අ කථළ යුතු.
එවථධ මව අ්ධොගමඉ ුචනිසයඉ ් ොට්ඨසයඉ අඞ්ගමඞ්ගොනු සොරීඉ අස්සොස
ප්ස්සොසඉ ොත වකථාටථධ පඅළඅදඳෙ ද් ථවකථඅය යුතු.
වමවථධ වමවන අ කථපන වය ර්ාොපයා ට ෝාතු පරකථට වේ මවයඅ. ඒ ෝාතුනධ මව
නවෙත නවෙත වමවන අ කථපනධනා ට යට කථී වථධ උප්්ොර සමොධිය උපද්වනධ ය.
වමවථධ ද් භ ාෙනා කථපන වය ර්ාොපයා ට කථමට න ථමෘද්ධෝ වනා ෙවයධ නේ
ඔ ු විථඅනධ සල ්ඛ සඞ්්ඛප් ෙශවයනධ භ ාෙනා කථළ යුතු ය.
3. ඒ ්ම්ස් යි:- වකථථධ ආදිය  විථඅ වකථාටවථ අ තද් ර්තඅය ප්ඨවිධොතුයැ යඅ ද්,
දවවඳන ර්තඅය ආ්ප්ෝධොතුයැ යඅ ද්, පවථෙන ර්තඅය ්ත්්ජෝධොතුයැ යඅ ද්, පඅවපන ර්තඅය
වෝයෝධොතුයැ යඅ ද්, වෙනධ කථළ යුතු.
ප්ිත්තොතබ වොවළාථධ වකථාටවථ අ දවවඳන ර්තඅය ආ්ප්ෝධොතු යව යඅ ද්, පවථෙන
ර්තඅය ්ත්්ජෝධොතුයැ යඅ ද්, පඅවපන ර්තඅය වෝයෝධොතුයැ යඅ ද්, තද් ර්තඅය ප්ඨවිධොතුයැ
යඅ ද් වෙනධ කථළ යුතු.
ථනධතාපනාදිය  ථතප වකථාටවථ අ මු ුකථුපෙන ර්තඅය ්ත්්ජෝධොතුයැ යඅ ෙය්ෙථධර්ා
කථළ යුතු. එ අ මව පෙතධනා පඅවපන ර්තඅය වෝයෝ ධොතුයැ යඅ ද්, තද් ර්තඅය ප්ඨවි ධොතුයැ
යඅ ද්, දවවඳන ර්තඅය ආ්ප්ෝධොතුයැ යඅ ද් වමවන අ කථළ යුතු.
උද්ධඞ්ගමොතබ ථය වකථාටවථ අ පඅවපන ර්තඅය වෝයෝ ධොතු යව යඅ ෙය්ෙථධර්ා කථළ
යුතු. එ අ මව තද් ර්තඅය ප්ඨවි ධොතුයැ යඅ ද්, දවවඳන ර්තඅය ආ්ප්ෝ ධොතුයැ යඅ ද්, පවථෙන
ර්තඅය ්ත්්ජෝ ධොතුයැ යඅ ද් වමවන අ කථළ යුතු.
වමවථධ ෝාතුනධ ෂණ ප ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා කථපනධනාෙ ඒ වය ර්ාොපයා ට
ෝාතු ු පරකථට වෙතඅ. ඒො නවෙත වමවන අ කථපන ඕ ට වපප කථී වථධ උප්්ොර සමොධිය
උපදී.
යමකථුට වමවථධතධ කථමට න ථමෘද්ධෝ වනා වේ නේ ඔ ු විථඅනධ ස්වලක්ෂ
්ෙදීන්ම ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු ය.
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4. ඒ වමවථයඅ:- වපප කථී වථධ වකථධථාදිය  වද්ථාඅථධ (422 වකථාටථධ වෙනධ වකථාට
වකථධථයනධ හි තද ගතිය ප්ඨවි ධොතු යැ. තබයොරැ ගතිය ආ්ප්ෝ ධොතු යැඉ ප්ැසවන ගතිය
්ත්්ජෝ ෝාතු යව, වථවෙන ර්තඅය වෝයෝ ධොතුයැ යඅ ද්, ථඅයලු වකථාටථධ අමව එකථ එකථ
වකථාටථකථධ පාථා සතර ධොතුන් විභ ාර් කථටයුතු වේ. වමවථධ විභ ාර් කථපන ඕ ට ෝාතු ු
පරකථට වෙතඅ. ඒො නවෙත නවෙත ආෙවඥජනා කථපනධනා ට වමවන අ කථපනධනා ට,
වපප කථී වථධ උප්්ොර සමොධිය උපදිය . වමවථධ වම අ එ ්සිය හැටඅට ් ( 682 ධොතු විභොගය
කථීවයධ වෙයඅ.
තෙද් කථරමවයකථඅ:(1) ොනාර්ග
ෙශවයනධ ද්,
(2) කථාප
”
(3) ථුණ පු
”
(4) ෂණ පාදිය 
”
(5) ථමුට්ඨඨාන
”
(6) නානතධත - එකථතධත
”
(7) විනඅවඥවභ  ර්-අවිනඅවඥවභ  ර් ”
(8) ථභ ාර්-විථභ ාර්
”
(9) අජ්ඣතධතඅකථ-දා අප
”
(10) ථඛර්ර
”
(11) පරතය්ය
”
(12) අථමනධනා ාප
”
(13) පරතය්ය විභ ාර්
”
ධොතූහු ෙවි ය යුතු වෙතඅ.
( 2 ථඅයධට පළමු කථමට න උවර්නීම ොනවයනධ මව ෙනධවනධ ය. එ මර්අනධ
මව අර්ගය ද්, ද්තමනා ව යඅනධ ව්නොථග වශ්යන් පළමුෙ ෙවි ය යුතු ය.
ඒ වමවථධයඅ:- ප්ඨවි පතළාෙ අර්ගවයනධ පෘර් දවවිනධ ප්ුථවි නේ වේ. ව ධම
නඅපවකථධතඅකථරමවයනධ “ර්” කථාපයට “ඨ” කථාපාවද්ධශ ෙව “උ” කථාපයට “අ” කථාප ෙව “ප්ඨවි”
යයඅ ථඅද්ධෝ වේ. අෙවශධම භ ුතතරයට ද් පරතඅමධඨාෝාප දවවිනධ ෙවටව ධ යන අවඥර්යඅ.
ආ්ප්ො - පවතඅවපනධවනධ ය, පවමිවණ පනධවනධ යව යන අර්ගවයනධ ආප් නේ. වේ
අර්ගද්ධෙයය (ආවප ෝාතු අිකථ ශුද්ධෝාමධටකථ ථඛ්ය්ාත2 ථථේභ ාප ආපය ෙශවයනධ කථඅයන
දී. ඒ සසමභොර ආප් නේ ෙ ජය ෙවර්අවපන ව යඅනධ සසමභොරප්ෘිවි ථඞ්්ය්ාත
වපාළවේ ර්ා දවථීේ ෙශවයනධ ඒ ඒ තවනට පවමිවණ පනධවනධ ය.
තෙ ද් ෙවර්අවපන ථධෙභ ාෙ ලක්ෂ ය යව, එය ථ ජාත අ්නය්ොනය් නිශරයොතබ
පරතය්ය භ ාෙවයනධ වශධම භ ුතතරය නඅථය්න්ද්න භ ාෙවයනධ ඔෙුවනාෙුනධ දඳිමිනධ ුණ පුවී යා
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වනාදී, විථඅප යා වනාදී, පවතඅවපන - පවමිවණ පන ව යඅනධ ආප් නේ වේ. ඵලපවථ ආකථාපය,
පවෙවථන ආකථාපය, වියළුෙන ආකථාපය, යන තුනධ ආකථාපවයනධ යුකථධත ෙ වථථු
ම ාභ ූතයනධ විථඅනධ වදානු දනධනාකථධ වමනධ පෙතී. එව යඅනධ මව ‘ෙඩා ෙවඥෝනය
වකථවවඥනුයඅ’ ආප් නේ වේ.
්ත්්ජෝ - තඅයුණ පු දවවිනධ අනය් භ ුතතරය

ුණ පු ර්නධෙන ව යඅනධ වතධජ නේ වේ.

වෝයෝ - කථේපාකථපන (වථාළෙන2 ව යඅනධ වොයු නේ වේ.
වථථු භ ුතාතරය පඅ අි  තවනඅනධ අනධ තවවනකථ ඉපදීමට ව ධතු භ ාෙවයනධ යෙන
ව යඅනධ වෝයෝ නේ වේ. වේ විවශධමාර්ග යව.
සොමොනය් අථගය ්ම්ස්යි - ථතප ම ා භ ුතවය
ැ ුළු ෙවඉ වැගි්රන ෙවඉ
උ ුසුම ෙවඉ සැ්ලන ෙව යන තමා තමා අයතධ ෂණ ප ද්පන ව යඅනධ ද්, ර්කථධ වද්න
ව යඅනධ ද් ෝාතු නේ වෙතඅ.
වි්ශ්් - තීර්ගකථයනධ විථඅනධ කථධපනා කථපන පද් ‘ප්ර ෘතිය’ ‘ආත්මය’ යනාදිය ය
ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ඇතධවතධ වනවෙයඅ. වේ ප්ෘිවි ආදිය ය ඒ විපීකත කථධපනා මාතරයකථධ
මව වනාෙව, ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ තම තමා අයතධ ෂණ පය වපප කථී වථධ ෝපාම යව
එව යඅ ධ මව ධොතු නම.
එවථධ මව අවනධකථ පරකථාප ෙ ජාතය්ාදිය  ථඛථාප ර්කථධ්ය විෝානය කථපන ව යඅනධ ද්
ධොතු නේ වේ.
නඅද්ශගන - යකථඩ ව

ආදිය  ෝාතුනධ නඅථා (අවයා2 ොවනධ වා ාදිය ය ථාද්නධනකථු

වමනඅ.
අනධප ෙ ර්කථ ඇතඅ කථපන අවඥර්වයනධ
ද්, ධොතු නේ වේ.

ා ෙශවය අ වනා පෙතධනා අවඥර්වයනධ

ඒ ්ම්ස් යි:- ථතප ම ා භ ුතයනධ කථපණ පවකථාට ඇතඅ ථතධත්වයා ඒ ථඛථාප
ර්කථධ්ය නවෙත නවෙත ඇතඅ වකථවවඥ එවථධ කථපනුවයධ ද්, වේ ෝාතුනධ මනාෙ වනා පඅ අටන
ව යඅනඅ.
එවථධ ම නඅජ්ජිෙ අවඥර්වයනධ ද් ධොතු නම.
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“ඡද්ධොතු්රොයං භි ්ඛු ප්ුසු්සො”1 යනාදීනධ අ ීවෙය යන ථඛශාෙ උර්ුළුෙනු පඅණිථ
ෝාතු වද්ධශනාෙ ෙොළ වථධකථ.
වමවථධ අථාෝාපණ ප - ථාෝාපණ ප ෙශවයනධ ොනාර්ග මු්වයනධ ෝාතුනධවර්ධ ථධෙකථීය
ෂණ පය මව පරකථාශ වේ.
එ ව යඅනධ වපප කථී වථධ ොනාවඥර් මු්වයනධ ෝාතුනධ නුෙණිනධ වමවන අ කථළ
යුතු ය.
(22 (වමවථධ ොනාවඥර් ෙශවයනධ ද්තධත ු විථඅනධ2 ව ගයඉ ගන්ධයඉ රසයඉ ඔජොයඉ
ප්ඨවියඉ ආප්යඉ ්ත්ජසයඉ වොතය යන වේ කථපවණ පු අට එකථධවීවමනධ ර්වළපුණ පු කථාප
ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු ය.
එවථධ කථාප ෙශවයනධ (වකථධථාදිය 2 ඒ ඒ වකථාටථධ වෙනධ වකථාට ර්තධ කථ ් ්සොතබ
ථේමතය වනා වව..
්ලෝමොතබය ද් වමවථධ මවයඅ.
ඒ වකථධථවය අ කථේමථමුට්ඨඨාන විමවය අ ජීවිතින්රියහොභොවය දඉ ශුද්ධෝ්ට ය ා
එකථධවකථාට ර්තධ කථ ද්ථ වද්වනකථුනධ වර්ධ කථාපය වේ. (එය වකථධථ ය මුධවකථාට ඇතධවතධ
ය.2 ව මාදිය වය අ ද් වමවථධ යඅ.
තෙ ද් අථඅතාදිය  පිශපාාකථ ්ත්්ජෝ වකථාට්ඨඨාථය නෙ ෝමග කථාපය ද් වේ. එවථධ
ම වකථධථාදිය  වකථාටථධ අට-නෙ-ද්ථ කථාප ෙශවයනධ ථම වේ. එවථධ ෙනධනා වේො ප්ඨවි
ධොතු වකථාටථධ ෙශවයනධ කථීවයධ ඒ උථධථ ද් (අිකථ2 ව යඅනඅ.
ඒ එවථධමව යඅ:- වේ ෝාතුමනථධකථාප කථමගථධර්ානය ුවද්කථධ ථතධත්ව ථඅඳීම පඅණිථ
මව ෙොපන දිය . වමවථධ කථාප ෙශවයනධ ෝමග විනඅවභ ගාර්ය ඒකථානධතවයනධ මව ථතධත්ව
ථඛශාෙ ථඅඳීමට ව ධතුෙන ව යඅනධ මව ඒ ඒ වකථධථාදිය වය අ කථාප ෙශවයනධ ෝමග
විනඅවභ ගාර්ය ද්තයුතු මව වේ.
විස්තරය - ඒ වද්ථාඅථධ (422 වකථාටථධ අතුිශනධ ආමොසය ද්, ම ය ද්, සරව ද්,
මුතරය ද්, උතු ථමුට්ඨඨාන යව.
ආ ාපාදිය ය පවථෙන ්ත්්ජෝ ධොතුව
1

ුර්

මග ථමුත්ථාන ය.

ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථ 246 පඅට
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ආශ්වොස-ප්රශ්වොස ොත චිත්ත ථමුත්ථාන යව වේ වකථාටථධ ථය එකථ එකථ කථපවණිනධ
උපද්වනධ යඅ.
ඩහතබයඉ ඳුළුඉ ් ඉ ්සොටු යන ථතප උතු-චිත්ත වද්කථඅනධ
ද්ධවිථමුට්ඨාන යව, වථථු වද්තඅථධ කථාප ්තුසමුට්ඨොන යඅ.

ටර්නධනා ව යඅනධ

වමාෙුනධ අතුිශනධ ආ ාපාදිය ය පවථෙන ්ත්්ජෝ ධොතු්වහි එකථ මව ීවවිත නෙකථ
කථාපයකථධ වේ. ශුද්ධෝ්ට ය හො ජිවිතින්රිය ද් ෙශවයනඅ. වථථු ඒකථ ථමුට්ඨඨාන විමවය අ
උතු සමුට්ඨොන ව චිත්ත සමුට්ඨොන ව එකථ එකථ අ්්ට ය. ද්ධවිථමුට්ඨඨාන විමවය අ
සෘතු-චිත්ත ථමුට්ඨඨාන ෙශවයනධ අ්්ට ්ද ්ද වේ. ාතු ථමුට්ඨඨාන විමවය අ සෘතුඉ
චිත්ත, ආහොර ථමුට්ඨඨාන ෙ අ්්ට තුන වේ. සෘතු-චිත්ත ථමුට්ඨඨාන විමවය අ
ථද්ධද්නෙකථය ද් වේ. ප්සුප්ෝන ්ත්්ජෝ ෝාතුෙ ා අස්සොස ප්ස්සොස වෝයො ෝාතුෙ වප
වථථු ්ත්්ජෝ වෝයො වකථාටථධ අවට අ ීවවිතඅන්රඅය ෙහො ජීවිත නව ය වේ. වථථු ථවිථඅ
වකථාටථධ අ ොයභොව ද්ථකථ ථ අත වේ. ාකථධ්ාදිය  වකථාටථධ පවථ අ ් ්ඛු-්සොත-ඝොනජිවහො-වත්ථු දස ථ අත වේ යයඅ වමවථධ පිශපණ පගායතන පපප කථායවය අ වභ ධද්ය වනා
ථකථා ඒකථත්වවයනධ ර්නධනා පපප ලොප් එ ්සිය ්තසැත්ති (173) ් ්න ් වෙතඅ.
පපප විභ ාර් ෙශවයනධ එ ්දහස් ප්න්සිය එ ් (1501) රිප්ය ් වේ.
වකථාට්ඨඨාථයනධ වර්ධ අෙයෙ විභ ාර්වයනධ ෙ කථඅ ඒ අෙයෙයනධ වර්ධ කථාප වභ ධද්ය
ර්නධනා කථ පපප ෝමගයනධ වර්ධ අථවඞ්්යය් දෙ ද්ත මනා ය.
වමවථධ ෝමග විභ ාර්වයනධ අවනධකථ වභ ධද් භ අනධන ෙ වේ ්දසොලිස් වකථාටථධ
උතධථද්ර්ර ණ පවයනධ (ෙවි  ෝාතුනධවර්ධ ෙශවයනධ2 ෙය්ෙථධර්ා කථට යුතු ය.
වේ ෝාතුනධ වර්ධ කථාප ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු වථධයඅ.
(32 සු ු වශ්යන් ආවප
පිශණ පා විථඅනධ මෝය්ම පරමාණ ප ෙ ශීකපවයකථ
වවදන ථුණ පු විථුණ පු වී පපමාණ පු දෙට ර්අය ප්ෘිවි ධොතූහු ්රෝ ය ් පමණ ප වේ.
ඒ ්ම්ස් යි :- අඟඅනධ අවටනධ එකථකථධ යව්ය ් වේ. යෙවයනධ අවටනධ එකථකථධ
ඌ ෝව ් වේ. ඌකථාවෙකථධ අවටනධ එකථකථධ ලි ්ඛෝව ි. අකථධ්ාවෙනධ අවටනධ එකථකථධ
රථ්ර ු්ව ි. පර්වපණ පුවෙනධ අවටනධ එකථකථධ තජ්ජොසු්ය ි. තජ්ජිශවයනධ අවටනධ එකථකථධ
අ ු්ව ි. අණ පුවෙකථඅනධ අවටනධ එකථකථධ ප්රමො ු්ව ි.
අටුවො මතය :- මෝය්ම පුපවමයාවර්ධ අඟුඅනධ ථතඅවථනධ එකථකථධ ඌ ො එ ් වේ.
ඌකථාවෙනධ ථතඅවථනධ එකථකථධ ලි ්ඛෝව ි. අකථධ්ාවෙනධ ථතඅවථනධ එකථකථධ රථ්ර්ඥ ු්ව ි.
පර්වවඥණ පුවෙනධ ථතඅවථනධ එකථකථධ තජ්ජොිශවයකථඅ. තජ්ජාිශවයනධ ථතඅවථනධ එකථකථධ
Non-commertial Distribution
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අ ු්ව ි. අණ පුවෙනධ ථතඅවථනධ එකථකථධ එකථධ ප්රමො ු්ව ි. එය ආකථාශ වකථාටථට මව
ඇතුළතධ වේ. මථවථට විමය වනාවේ. දිය ෙවථට වර් ාප වේ. වම අ ර්නධනා ද්ධවද්ධ ඒ
පපමාණ පු මාතරය යව. එවථධ ථුණ පු ෙ පෘිවි ෝාතු ්රෝ ය ් පමණ ප වේ. වරාණ පයකථධ නේ
්සෝ ොස් නැ ි්ය ් වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- පරකථෘතඅ පුපවමවයකථු වර්ධ මිටු ථතවපකථධ එ ් ප්්ත ි,
ඒ පත ථතවපකථධ නැ ි්ය ි.
ඒ නවළඅ වථාළවථකථධ ්රෝ ්ය ි.
ඒ වර ණ පය, මගධ නැ ිය පමණ ප වේ. ඒ මර්ෝ නවළඅවයනධ වොවළාථධ නවළඅයකථධ
පමණ ප ප්ෘිවි ධොතු ථුණ පු වේ ථඅපවවප අ වේ. එයඅනධ අඩකථධ පමණ ප ෙ ආ්ප්ෝ ධොතු්වන්
එය වනාවිථඅීක ථඅි නාවථධ ාතධපථඅනධ දවඳි පඅඩුවකථාට ර්නධනා ද්ධවද්ධ වේ. ඒ ආවප
ෝාතුවෙනධ වතතධවීමට ව ෙවර්අීකමට වනා යන වථධ ්ත්්ජෝ ධොතු්වන් පකථධනා ද්ධවද්ධ
වෙයඅ. එය ථඛ ාත ොතවයනධ අතඅශයඅනධ පුපෙන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. වමවථධ ඒ ථඅයුේ ෙ පජථධ
ෙ ප්ෘිවි ධොතුව වනා විථඅවපන වථධ වනා වි අවද්න වථධ ාතධපථඅනධ දවඳීම ය, ප්ැසීමයඉ
සැලීම ය යන කථෘතය්ය ඇතඅ ආ්ප්ෝ - ්ත්්ජෝ - වෝයෝ - ෝාතුනධවර්නධ උපකථාප වද
්සනහ්යන් වතමන ද්, ්ත්ජසින් මු ුකථුපවෙන ද්, වොත්යන් ේමන ද්, පඅට
ථුනධනකථධ වථධ පඅඩු වී න වී ථධතරී පුපවම අඛර්ාදිය  විථඅනධ නනධ අයුිශනධ ර්ත යුතු දෙට
පවමිවණ පධ. එවථධ මව කථුඩා-ම තධ දිය ර්-වකථාට ථධිප-තද් යනාදිය  ථධෙභ ාෙය ද් ප ළ
කථපනධවනධ ය.
වම අ ෙ කථී දිය යාපව දෙට ර්අයාෙ ආවප ෝාතුෙ ද් පෘිවි ෝාතු ථුණ පු ාතධපථඅනධ
එකථධවකථාට දවඳ ප්ෘිවි ධොතු්වහි පඅ අටයඅ. ්ත්ජසින් රැවකථයඅ. වොත්යන් වේවමයඅ.
ඇතුළතඅනධ පඅටතට ව පඅටතඅනධ ඇතුළතට ව යා වනාදී නෙතධෙයඅ. එ ව යඅනධ වනා
ෙවර්අීක ෙ නය වනා වී පඅණ ප පඅණ පා ථඅි න දෙ ද්කථධෙයඅ.
ආ ාප පානාදිය ය පවථෙන පරකථෘතඅ උමධණ පය ද්, ජඨපාර්ධනඅය ද්, ටර්වනීමට ව ධතු
ෙ මගජ ්ත්්ජෝ ධොතුව අනුභ ෙ කථළ ආ ාපය මනා වථධ පවථෙමිනධ පථ දෙට
පමුණ පුෙමිනධ වේ ථඅපවප ද් පවථෙමිනධ තඅයුණ පු වකථවපමිනධ ෙණ පග ථේපතධතඅය ද් උපද්ෙයඅ.
කථමගය උපථධර්ේභ කථ වකථාට ඇතඅ චිතධතපරථාද්ය කථපණ පවකථාට ශීකප ෙණ පග
ථේපතධතඅයට ්ත්්ජෝ ධොතුව විවශධම පරතය් වේ. ‘උතු ආ ාප ථමුට්ඨඨාන පපපයට එය
විවශධම වේය’යඅ කථඅයනු කථඅම
එයඅනධ මව පවථෙන ද් වේ ථඅපවප කථුණ පුවීමට වනා පවමිවණ පයඅ. වේ ථඅපවවප අ
වථථු භ ූතතරය ය වථවීමට ා වේමීමට පමුණ පුෙන වෝයො ෝාතුෙ, ප්ෘිවි ෝාතුවෙ අ
පඅ අටා ආ්ප්ෝ ෝාතුවෙනධ ථඛර්ර වද වතධවජ ෝාතුවෙනධ ආපෂා වද වේ ථඅපවප
(විත්ථේභ නය2 වේමීම කථපයඅ.
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එයඅනධ වේමුණ පු වේ ථඅපවප ය ම වනා ව යඅ. ථෘජුෙ ථඅීක. අවනකථධ වෝයෝ
ධොතු්ව ින් ප පන ද් වේ කථය යොමඉ ඉඳීමඉ සිකාමඉ නිදීන්ම යන ඉිශයේෙ විඤ්්ඤ්ත්තිය
ද්කථධෙයඅ. අතධ-පා කථුළුෙයඅ. දිය කථධ වකථවපයඅ. වළෙයඅ.
වමවථධ ථධතරී - පුපවමාදිය  භ ාෙවයනධ දායනධ පෙටන මායා පපපයකථධ ෙවනඅ වේ
ථඅපවප ථතර දවයනධ පෙතධනා යනධතරයකථධ වථධ චිතධත දවයනධ ෝාතුමය යනධතරය
පෙතධවනධම ය.
වමවථධ ථඅණ පු ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු.
ලක්ෂ ොතබ වශ්යන් - ල ්ඛ ඉ රසඉ ප්චන්ුප්ට්ඨොන්යෝ කථෙප ු ද් (ථතප
ම ාභ ූතයනධ වර්ධ ෂණ පාදිය ය වපප කථීවයධ නමුර් දැනධ එය නඅපෙවශධමවයනධ ද්කථධො
කථමගථධර්ාන විනඅශධාය දැකථධවීම පඅණිථ වේ ආප.ෝ යව2
ප්ඨවි ධෘතුව තද් ර්තඅය ෂණ පය යව, ථ ජාත ෝමගයනධට පඅ අටවීේ කථෘතය්ය යව,
ඔෙුනධට පඅ අටවීම නුෙණ පට ෙවටව න ආකථාපයයඅ.
ආ්ප්ෝ ධොතුව ෙවර්අවපන ෂණ පය යව, ථ ජාත ෝමග ෙවී.ම එ අ කථෘතය්ය යව.
(න නථුනධනට ජය වථධ2 එකථධෙව උපද්නා වථථු ෝමග පඅඩුකථඅීකම ෙවටව න ආකථාපය යඅ.
්ත්්ජෝ ධොතුව උණ පුථුේ ෂණ පය යව. එකථධෙ උපද්නා වථථු ෝමග මි අකථඅීකම
කථෘතය්ය යව. ාකථඩ ව ාදිය යට ර්අනධන වථධ එකථධෙව උපද්නා වථථු ෝමග වමාවළාකථධ
කථඅීකම ෙවටව න ආකථාපය යඅ.
ොවය ෝාතුෙ පඅපවීම ෂණ පය යව. වථවීම කථෘතය්ය ය. (බීජවයනධ අඛකථුපය
වථධ භ ූත ථම ය පඅ අි  තවනඅනධ අවනකථධ තවවනකථව ඉපදීමට ව ධතු ෙශවයනධ2 ථවීම
ෙවටව න ආකථාපය යඅ. වමවථධ ෂණ පාදිය  ෙශවයනධ වමවන අ කථටයුතුයඅ.
වි්ශ්් - ධමමසඞ්ගණී ධමමුද්්දස ්ොර ව ගනොතබ්යහි1 පථාදීනධවර්ධ ෙශවයනධ
අනය්යනධට පරතය්ය ෙන දේ ද්කථධො ඔෙුනට ද් පරතය්ය ඇතඅ දෙ ද්කථධෙන පඅණිථ
පාද්ට්ඨඨානය ද්කථධෙන දී. වම අ ෙනා අ ථතුනධ වර්ධ අනනය් ථාෝාපණ ප ෙ විවමයා වර්ධ
විභ ාෙනය පපමවකථාට ඇතඅ වා ද්නාවෙ අ අනය් ෝමග ෙ පද්ට්ඨඨානය උද්ධෝපණ පය වනා
කථපන දිය .

1

අත්ථථාඅනී ෝේමුවද්ධද්ථධොප 116-273
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(32 සමුට්ඨොන වශ්යන් :- ප්ඨවි ධොතු ආදීනධ වර්ධ විථධතප ෙශවයනධ දැකථධෙ
්දසොලිස් (422 වකථාටථධ අතුිශනධ ්නොප්ැසු ු ආහොර (උද්ිශයඛ2 - ප්ැසු ු ආහොර (කථීකථඛ2
සැරව-මුතර යන ථඅෙු වකථාටථ ථෘතුවෙනධ මව ටර්නී. ඳුළු - ඩහතබය - ්
- ්සොටු
යන වේ ථඅෙු වකථාටථ (ථෘතු-චිතධත2 වද්කථඅනධ කථවකථ සෘතු්වන් ද්, කථාවකථ චිත්ත්යන්
ද් උපදී.
ආ ාපාදිය ය පවථෙන ජඨරොග්නිය කථමගවයනධ මව උපදී. ආශ්වොස-ප්රශ්වොස වොත්යෝ
ථඅතඅනධ මව උපද්නා . වථථු ථඅයලු ප්ඨවි ් ොටස් ්සො ස යඉ ආ්ප්ෝ ් ොටස් අට යඉ
්ත්්ජෝ ් ොටස් තුනඉ වෝයෝ ් ොටස් ප්ස යඉ යන ්දතිස් (322 වකථාටථ කථමගාදිය  ථතිශනධ
මව උපදී.
විවශධම :- වකථධථාදීනධ වර්ධ මථධ තුළ පඅවිථඅ වකථාටථ

මගඉ ආහොරඉ චිත්ත තුනඅනධ

උපදී.
(62 නොනත්ත - එ ත්ත වශ්යන් පරතය්වේෂා කථපන අයුපව වම අ ෝාතුනධ වර්ධ
ඔෙුවනාෙුනධට විථද්ෘශභ ාෙය, නොනොත්වය වේ. ථමාන දෙ ඒ ත්වය වේ.
ඒ වමවථධයඅ :- ථඅයලු ෝාතුනධ වර්ධ තම තමනධට මව නඅයත ෙ ලක්ෂ ඉ
ප්රතය්ුප්ස්ථොනොතබන් ්ග් ෙශවයනධ වෙනථධ දෙ වේ.

ෘතය්ඉ

ප්ෘිවි ධොතුහු වර්ධ ෂණ පාදිය ය අවනකථකථ. ආ්ප්ෝ ධොතුඉ ්ත්්ජෝ ධොතුඉ වෝයෝ
ධොතුන්්ග් දඉ එකථ එවකථධ ලක්ෂ ොතබය අනය්ය යව, එවථධ මව කථමග ථමුත්ථානාදිය  ෙශවයනධ
ද් වෙනථධ ෙ ඔෙුනධවර්ධ පපපය මහභූතයඉ ධොතුයඉ අනිතය්යඉ ුප ්ඛයඉ අනොත්මය යන
ආකථාප ෙශවයනධ ථමානත්වය වේ. ථඅයලු ෝාතු ු ීතාදිය  විවප ෝ පරතය්යනධ නඅථා වෙනථධ
ෙන ථධෙභ ාෙ ඇතධතා ු මවයඅ. ඒ ථධෙභ ාෙ වනා ඉකථධම ෙ ව යඅනධ මව රිප් නේ ෙනධනා .
ම තධ ෙව ප ළවීේ ආදිය  කථාපණ පවයනධ මහො භූත නේ වෙතඅ.
ඒ වමවථධයඅ :- වේ ප්ෘිවි ධොතු ආදිය ය
1.
2.
3.
4.
5.
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ම
ම
ම
ම
ම

තධ ෙව ප ළෙන
ා භ ූතයනධ ා ථමාන
තධ වපප වප ඇතඅ
තධ විකථාප ඇතඅ
තධ භ ූත ඇතඅ

ව යඅනධ ද්
”
”
”
”
මහො භූත නේ වෙතඅ.

Non-commertial Distribution
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. වේ ම තධ ෙව ප ළවීම සසමභොර ධොතු ෙශවයනධ වේපව, ථමුර, වපාවළ , ආදිය 
ආනුපාදිය නධනථනධතානවය අ ද්, දිය ෙය්, මනුමය්, යකථධම, පාකථධමථ ආදිය  උපාදිය නධන
ථනධතානවය අ ද් වේ.
එහි :- “ුප්ව සත සහස්සොනි - ්ත්තොසු නහුතොනි්
එත්ත ං ෙහලත්්තන - සඞ්ඛොතොයං වසුන්ධරො”යි
“වේ ම වපාවළාෙ වදාධ දවවිනධ වද්ෂ ථතඅථධ ද් ථකථධ වයාර්නධ වේ” යවයඅ
කථීවථධ ම තධ ෙව ප ළ වේ. වේ (දුද්ධෝානුථධථතඅ නඅවද්ගශවයධ විථධතප වථධ කථඅයන දිය 12
උපාදිය නධන ථඅපවවප අර් මථධ, කථවථුදු, වද්ේ, අථුප ආදීනධ වර්ධ තුනධ ර්ේ පමණ ප ශීකප
ෙශවයනධ ම තධ ෙව ප ළ වේ. එව යඅනධ මව:“සනති භන්්න මහො සමුද්්ද ්යොජනසති ොප්ි අත්තභොවො”2 යඅ, ම
ථඅයකථධ වයාර්නධ අතධ දවේ ඇතඅ ථතධත්වවය ද් ඇතව’යඅ ෙොළ .

මු ුවද් අ

2. ්ම සතර මහො භූත්යෝ
(i2 මවණිකථධ වනා ෙ මව ජය මවණිකථකථධ වමනධ වකථාට ද්, පවෙනධ වනාෙ මව කථවට
පනධ වමනධ වකථාට ද්, ද්කථධෙතඅ. එවථධ මව යෂ වනාෙවයධ ම යෂණී වනා ෙොම යෂයකථු
යෂණියකථ වකථාට ද්කථධෙන වථධ ද් සතර මහො භුත්යෝ මව නඅධෙනධ වනා ෙ මව උප්ොදා
රිප්ය නඅධෙනධ වකථාට ද්, පනධෙනධ - පතුෙනධ - ථුර්ෙනධ - වනා ෙ වයධ ම පනධෙනධ පතුෙනධ - ථුර්ෙනධ - වකථාට ද්, ද්කථධෙන ව යඅනධ මොයො ොර මහොභුත ථමාන ව යඅනධ
මහොභුත්යෝ නේ වෙතඅ.
(ii2 යෂාදිය  ම ාභ ුතයනධ අධාර්තධතෙුනධ වර්ධ ශීකපය ඇතුළත ව පඅටත ව
ඔෙුනධ වර්ධ ථඅීකම වනා ද්ත වකථඅ වේ. ‘ඔෙුනධ නඅථා වනා ථඅි තව’යඅ ද් වනා ද්ත වකථඅ
වේ. එවථධ ම වේ මහොභුතයන් ද් ‘ඔෙුවනාෙුනධ ඇතුළත ව පඅටත ව ථඅි තව’යඅ වනා
ද්ත වකථඅ වේ. ‘ඔෙුවනාෙුනධ නඅථා වනා පෙතධනෙුනධ වනා වෙතව’යඅ ද් වනා ද්ත වකථඅ
වය අනධ යක්ෂොතබ මහොභුතයන් සමොන ෙැවින් ද මහොභුත්යෝ නේ වෙතඅ.
(iii2 එවථධ ම මනාප ෙණ පග ථඛථධර්ාදීනධ තමාවර්ධ ය යකථපව ථධෙභ ාෙය ෙථාවර්න
යෂඅණීනධ ථතධත්වයනධ පෙටනධනා වථධ වේ මහොභුත්යෝ ද් ථධතරී-පුපවම ශීකපවය අ මන ප
ශීකප ෙණ පගවයනධ, අතධ - පා - ඇඟඅඅ - දවම නවටවීේ ආදිය වයනධ තමාවර්ධ දැි  දවේ ආදිය 
ථධෙභ ාෙය ෙථා ථතධත්වයනධ පෙටන ව යඅනධ ද්, මහොභුත්යෝ නේ වෙතඅ.

1
2

ථඅඛ: වි: 306 පඅට
අ:නඅ: අඨකථනඅපාත 735
Non-commertial Distribution
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3 ම ාතධ ෙ පරතය්වයනධ පිශ පණ පය කථළ යුතු ව යඅනධ මහො ්ප්රහර ඇති ්හයින්
ද් මහොභුත්යෝ නේ වෙතඅ. (වේ ම ාභ ුතවය දිය නපතා වදාව දතධ-පඅළී ආදිය වයනධ
පවෙවතධවිය යුතධවත ය.2
4 තෘමධණ පා-ද්ෘමධීකනධ යුතධ කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ උපාදිය නධන නේ ෙ ද්, එවථධ
වනානඅපනධ ව යඅනධ අනුපාදිය නධන නේ ෙ ද්, වේ භුතයන් ්ග් මහො වි ොර ඇති ්හයින්
දඉ මහොභුත නම ඒ වමවථධ යඅ:- අනුපාදිය නධනකථයනධ වර්ධ කථධප විනාශවය අ විකථාපය
පරකථට වේ.
ප්් නැසුම ගින්්නන් - දැවී ෙවනවවථත වේ වාෙ
වපාවළාවිනධ නවර්ී ර්අනඅ දැධ - දඹවාෙ වතකථධ මව පවතඅවවඥ
ජවයනධ වාෙ නවවථත - කථපධ වකථළ පවර්පව ෙවථධවථධ
වකථළ ථුෙ ථකථධ ස ්ව - විඅනෙව වයධ කථපදිය වයනධ
සු ඟින් නවවථත - ්
සුවහස ් ස ්ව
කථපධ වකථළ පවර්පව පෙතඅනධ - විඅනෙව වකථවමනධ ෙවනවථධ
උපාදිය නධන භ ුතයනධ වර්ධ ෝාතුවෂාභ වයනධ විකථාපය පරකථට වේ.
ථවපුෙ ට මුව1 ථපු - කථය ද්පකථවඩේ තද් වේ
ප්ස් දා2 කථඅපඅ කථ එවථධ - ථඅපවප තද් වේ දැි  වථධ
ථවපුෙ ු ු මුව3 ථපු - ථඅයධ කථය කථුණ පුෙන වථධ
අප්් දා4 කථඅපඅ කථ ථඅපවප - කථුණ පු ෙව කථුණ පු ෙවර්අවපනධවනධ
ථවපුෙ ගිනි මුව5 ථපු - කථය දැි  ෙව ුණ පු ෙන වථධ
්තද දා කථඅපඅ කථ ථඅපවප - ුනු වේ ර්අනඅ ඇවිඅ වථධ
ථවපුෙ සැති මුව6 ථපු - කථය කථඩ ථඅවඳන වමනධ

1

කථාමධටමු්
පතඅමු්
3
අර්ධනඅමු්
4
පඨවිෝාතු
5
ආවපාෝාතු
2

6

ශථධතරමු්
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සු ඟ කථඅපඅ කථ ථඅපවවවඥ - ථඅවඳධ ථවතඅනධ ථඅඳින වථධ
වම වථධ මහොවි ොර ඇතඅ වය අනධ මහොභුත යව.
වේ ථතප ධොතුහු තද ෙව යඉ වැගි්රන ෙව යඉ උ ුසුම ෙව යඉ සැ්ලන ෙව
ය යන ෂණ පයනධ ෝපන ව යඅනධ ද්, ර්කථධ වද්න ව යඅනධ ද්, ර්කථධ විෝාන කථපන ව යඅනධ
ද් වමකථී ධොතු ලක්ෂ
වනා ඉකථධම ෙ ව යඅනධ ද්, තමා අයතධ ෂණ පයට ථුර්ථු වථධ
ථතවළාථධ චිතධතෂණ පායුමධකථ කථායකථධ පවෙත ය වඳන අර්ගවයනධ ද්, අනඅතය්ය . උතධපාද්
විනාශ වද්කථඅනධ වපවළන අර්ගවයනධ ර්කථධ්ය , ආතධම ථාපවයනධ ථඅථධ ව යඅනධ ආනාතධමය
යඅ වමවථධ ථඅයලු ආකථාපවයනධ එකථධ ෙවනඅ වෙතඅ.
්ම්ස් නොනොත්ව - එ ත්ව ෙශවයනධ වමවන අ කථටයුතධතා

.

6 සතර ධොතු එකථධ ෙව උපද්නාෙ ද්, එකථධ ෙව පෙතධනාෙ ද්, ථමාන කථාවය අ
වය ය යුතුෙ ද්, (යටතධ පඅිශවථයඅනධ2 ශුද්ධෝ්ට කථාපවය අ ද්, වෙන මව වනා වදදිය ය
වකථඅ වේ. එවථධ මව පෘිවි ධොතුව වථථු ෝාතුනධට පරතඅමධඨා ෙශවයනධ යේ තවවනකථ
පෙතී නේ එතනධ අ මව හොත්ප්සින් ෙැඳීම යඉ ප්ැසවීම යඉ සැලීම ය යන කථෘතය්යනධ වර්ධ
ෙශවයනධ වථථු ෝාතු ද් ෂණ ප ෙශවයනධ වදො දැකථධවිය වකථඅ වේ. වමවථධ විනි්භගොග අවිනි්භගොග වශ්යන් ද වමවන අ කථළ යුතු.
7 වමාෙුනතුිශනුර් ප්ඨවී - ආ්ප්ෝ වද්කථ දප දවවිනධ ‘ඔෙුවනාෙුනධ ා ථභ ාර් යව’
්ත්ජො - වෝයෝ වද්කථ ථව වධලු දවවිනධ ‘ඔෙුවනාෙුනධ විථභ ාර් යව’යඅ වමවථධ ථභ ාර්
විසභොග ්හයින් ද් වමවන අ කථළ යුතු ය.
ප්රශ්න්ය ි:- කථකථගශ ය, ථඅයුේ ය, පළු ය, දප ය, ථව වධලු යව යඅ පඨවී ෝාතුවෙ අ
ද්, ථව වධලු දෙ ඇතධවතධ වනාවෙ ද් ජවය අ ද් එවථධ ම ථව වධලු දෙ ඇතධම ය.
එවථධ ව යඅනධ වපප කථී දප දෙ වකථවථධ වයවද්ධ ද්
ප්ි ිතුර:- ඉතා දප ෙ ප්ඨවී ධොතුව ථඳ ා දප අඩු පෘිවි ෝාතුෙ අපරෝාන
ෙශවයනධ එවථධ කථී.
නිදශගන:- උමධණ පය අඩු ෙ ්ත්්ජෝ ධොතු්වහි ථඅ අථ වමනඅ.
තෙද් ප්රශ්න්ය ි:- එවථධ ෙනධනා  ුතා පපපය වකථවථධ වේ ද්
ප්ි ිතුර:- ලහුතො රිප්ය නේ නඅමධපනධන පපපවයධ අෙථධර්ා වභ ධද්වයකථඅ. පපමාර්ග
ෙශවයනධ ප්සුචන්ේදඉ වි ොරඉ ලක්ෂ ඉ රිප් වනා වව.. එ අ ථව වධලු ෙශවයනධ පෙතධනා
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අෙථධර්ා වභ ද්ය ර්වවනධ. පපමාර්ග ෙශවයනධ පෙතධනා දප දෙ පරර්ම ද්ධෙය ය ර්පව
භ ාෙවයනධ ථභ ාර් යයඅ කථී.
8 ථතධත්ව ථනධතානවය අ ඇතුළතධ පඨවි ආදිය  ථතප ෝාතු ු ‘ාෂුපාදිය  මඩ් විශාන
ෙථධතුනධට ා ොය වො ් විඥ පධතඅ වද්කථට ද්, ඉත්ි ප්ුසුස ජීවිතින්රියයන්ට ද් නඅශරය ෙන
ව යඅනධ අෝය්ාතධමිකථය . අනඅන්රයදද්ධෝ ථනධතානවය අ පෙතධනා ු දා අපය ’යඅ වමවථධ
අධය්ොත්මි - ෙොහිර ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතු.
මත්භ්දය ි:- ‘විශාන ෙථධතු යනධවනනධ ෘද්ය ෙථධතුෙ ද් ර්නධනා දැ’යඅ
ඇතවවමකථධ කථඅයතඅ. ඔෙුනධ වර්ධ ඉන්රඅය ර්ර ණ පවයනධ ‘අටෙවද්පපවේ පපපී ඉන්රඅය ර්නධනා
දැ’යඅ ද්ත යුතු. එවථධ ම ඉිශයේ ථ අත ෙො ු ද්, ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ ෙො ු ද් වෙතඅ.
9 මග්යන් හටගත් ප්ඨවී ධොතුව, කථමගවයනධ ටර්තධ අ්ප්ෝ-්ත්්ජෝ-වෝයෝ යන
අනය් ධොතුන්ට කථමගජ ෙශවයනධ ථඛර්ර වේ. එවථධ මව චිත්ත - සෘතු - ආහොරයනධවර්නධ
ටර්තධ ප්ඨවී ධොතුව ද්, එවථධ මව කථරමවයනධ ටර්තධ ආ්ප්ො ධොතු ආදිය ය ා සංගරහ
්ව්යැ යඅ වමවථධ සමුට්ඨොන වශ්යන් සංගරහ ් ොට වමවන අ කථළ යුතු ය.
ප ප්ඨවී ධොතුවඉ ආ්ප්ෝ ධොතු්වන් ථඛර්ෘ අත ෙව, ්ත්්ජෝ ධොතු්වන් පකථධනා
ර් ෙව, වෝයෝ ධොතු්වන් එධෙන ර් ෙව, එකථධ ෙව උපද්නා වථථු ධොතුන්ට පඅ අටවීවමනධ
උපකථාප වේ.

තමා

ආ්ප්ෝ ධොතුවඉ ප්ඨවී ධොතු්වන් පඅ අට වද, ්ත්ජසින් ැක ීඉ සු ඟින් එල්ලී,
ා උපදිය න අනය් මහොභූතයන් ා දවඳීවමනධ උපකථාප වේ.

්ත්්ජෝ ධොතුවඉ ප්ඨවි ධොතු්වහි පඅ අටා ආ්ප්ෝ ධොතු්වන් ථඛර්ර වද වෝයෝ
ධොතු්වන් එධෙන ර් ෙව එකථධ ෙව උපනධ වථථු මහොභූතයන්ට පවථවීවමනධ උපකථාප
වේ.
වෝයෝ ධොතුව දඉ ප්ඨවි ධොතු්වහි පඅ අටා ආපවයනධ දවඳී වතධජථඅනධ පවථො තමා
ා උපනධ වථථු මහොභූතයන් එධවීමට උපකථාප වකථවපමිනධ පෙතීයව යඅ වමවථධ
ඔවු්නොවුන්ට ප්රතය්ය වශ්යන් වමවන අ කථළ යුතු වේ.
සතර ධොතූන් අතුිශනධ ප්ඨවි ධොතුව ‘මම ප්ඨවි ධොතු්වමැ’යි ද්, වථථු තුනධ
ෝාතුනධ ‘මා පඅ අට වකථාට පෙතඅතධය’යඅ ද් වනා ද්නී. වථථු තුනධවද්න ද්, අපට ප්ඨවි ධොතුව
පඅ අටෙ ථඅට උපකථාප වේයයඅ ද්, වනා ද්නඅතඅ’යඅ වමවථධ ඔෙුවනාෙුනධ වමවන අ වනා
කථපන දේ ද්ත යුතු යව. වමවථධ ථතර භූතයන් ඔවු්නොවුන් ්ම්නහි ්නො රන ෙව්
ථවකථීවමනධ වමවන අ කථළ යුතු ය.
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2 මගයඉ චිත්තයඉ සෘතුයඉ ආහොරයැ යඅ පපප උපද්ෙන පරතය්ය ථතවපකථඅ. එ අ
කථමග ථමුත්ථාන පපපයනධට මගය මැ ජන ප්රතය්ය ්ව්. ඔෙුනධට ජනකථ ෙශවයනධ
චිතධතාදිය ය උපකථාප වනාවේ. චිතධතාදිය වයනධ ටර්තධ පපපාදිය යට මව චිතධතාදිය ය ජන
වශ්යන් උප් ොර ්ව්. වථථු කථමගාදිය  පරතය්යවය ජනකථ ෙශවයනධ උපකථාප වනාවෙතඅ.
තෙද් කථමගවයනධ උපද්නා පපපයනධට ඒ කථමගය පරෝාන ෙශවයනධ ජන ප්රතය්ය
්ව්. ඒ කථමගය වතවේ චිත්ත-සෘතු-ආහොර-ථමුට්ඨඨාන පපපයනධට අපරෝාන ෙශවයනධ
උපනඅශරය පරතය්ය වේ. නොමොධමගයන්ට ප්ට්ඨොන්යහි උප්නිශරය ප්රතය්ය වනාෙොළ
ව යඅනඅ. චිතධත ථමුට්ඨඨාන ෝාතුනධට චිතධතය ජන ප්රතය්ය ්ව්. කථමගාදිය  වථථු තුනධ
පරතය්වයනධ උපනධ ෝාතූනධට ඒ චිතධතය ප්චනඡොජොත-අත්ි-අවිගත ෙශවයනධ තුනධ
ආකථාපවයනධ ප්රතය්ය ්ව්. එවථධමව ආ ාප ථමුට්ඨඨාන ෝාතුනධට ඒ ආ ාපය ජන ප්රතය්ය
්ව්. වථථු තුනධ පරතය්වයනධ ටර්නධනා ෝාතුනධට ඒ ආහොරය ආහොරඉ අත්ිඉ අවිගත
ෙශවයනධ ප්රතය්ය ්ව්.
වි්ශ්් - ජන ප්රතය්ය නේ ඉපවද්වීමයඅ. (වේ ෙකථඅ කථමග පරතය්ය මවයඅ2 වමවථධ
කථමගාදිය  පරතය්ය ෝමගයනධවර්ධ ෙශවයනධ ෝාතුනධ පඅළඅදඳ ප්රතය්ය විභොග් ොට දැනධ ඒ
ථමුට්ඨඨානයනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද්, ප්රතය්ය විභොගය ද්කථධෙතඅ.
කථමග ථමුත්ථාන ම ාභ ූතය, කථමග ථමුත්ථානඅකථ මහොභූතයනට ද් පරතය්ය වේ. එවථධ
මව චිතධත ථමුට්ඨඨාන ම ාභ ූතය, ආ ාප ථමුට්ඨඨාන මහොභූතය, උතු ථමුට්ඨඨාන
මහොභූතය, යන තුන චිතධත ථමුට්ඨඨාන, ආ ාප ථමුට්ඨඨාන, උතු ථමුට්ඨඨාන,
මහොභූතයනට ා කථමගාද්නධ ටර්නධනා මහොභූතයනට ා පරතය්ය වේ.
විථධතප :- ඔෙුනතුිශනධ කථේම ථමුට්ඨඨානඅකථ පඨවි ෝාතුෙ කථේම ථමුට්ඨඨානඅකථ
ආ්ප්ෝ-්ත්්ජෝ-වෝයෝ ෝාතුනධට ථ ජාත අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ඉ නිස්සයඉ අත්ිඉ අවිගතඉ
ෙශවයනධ ා ආෝාප ෙශවයනධ ද් උපකථාප වේ. ජනකථ ෙශවයනධ උපකථාප වනාවේ මවයඅ.
වථථු චිතධතාදිය  තුනධ පරතය්වයනධ ටර්නධනා වනා ථඅඳ පෙතධනා ම ා භ ූතයනධට
නිස්සයඉ අත්ිඉ අවිගත යන තුනධ අකථාපවයනධ පරතය්ය වේ. ආෝාප ෙශවයනධ ා ජනකථ
ෙශවයනධ පරතය්ය වනා වේ. ආ්ප්ෝ ධොතුව ද්, වථථු ම ා භ ූතයනධට, සහජොතඉ අත්ිඉ
අවිගත යන තුනධ ආකථාපවයනධ ා ාතධපථඅනධ දවඳීේ ෙශවයනධ උපකථාප වේ. ජන
ෙශවයනධ උපකථාප වනා වේ. අෙවශධම තුනධ පරතය්යවයනධ ටර්නධනා ම ාභ ූතයනට
නිස්සයඉ අත්ිඉ අවිගත ෙශවයනධ උප් ොර වේ. දවඳීේ ෙශවයනධ ව ජන ෙශවයනධ
ව උපකථාප වනා වේ.
්ත්්ජෝ ධොතුව ද්, වථථු තුනධ භ ූතයනට සහජොතඉ අත්ිඉ අවිගත ෙශවයනධ
ප්ැසවීම ෙශවයනධ උප් ොර වේ. ජන ෙශවයනධ උපකථාප වනාවේ.
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ඒ ්ත්්ජෝ ධොතුව ද් වථථු තුනධ පරතය්යවයනධ ටර්නධනා ම ා භ ූතයනට
නිස්සයඉ අත්ිඉ අවිගත ෙශවයනධ උප් ොර වේ. ප්ැසවීම ෙශවයනධ ව ජන ෙශවයනධ
ව උපකථාප වනාවේ. වෝයෝ ධොතුව ද්, වථථු තුනධ ම ා භ ූතයනධට සහජොතඉ අත්ිඉ
අවිගත ෙශවයනධ ා හැමමිම ෙශවයනධ ප්රතය්ය වේ. ජන ෙශවයනධ උපකථාප වනාවේ.
වථථු තුනධ පරතය්වයනධ ටර්නධනා ම ා භ ූතයනට නඅථධථය, අත්ි, අවිර්ත, ෙශවයනධ මව
උපකථාප වේ. හැමමීම ෙශවයනධ ව ජන ෙශවයනධ උපකථාප වනාවේ. චිත්ත-සෘතුආහොර යන තුනධ ථමුට්ඨඨානයනධ වර්නධ ටර්නධනා මහොභූතයන් ්ග් ද් වේ කථරමය ද්ත
යුතු.
වමවථධ සහජොත ෙශවයනධ පවෙවතධතා ෙ වේ ධොතුන් වකථවප අ වේ මතු දැකථධවෙන
වථධ උපකථාප ෙන පිශදිය  ද්ත යුතු.
“එ ං ප්ටිචන් තිස්්සො - ්තුධො තිස්්සො ප්ටිචන් එ ො ්
ද්්ව ධොතු්යො ප්ටිචන් - ද්්ව ඡද්ධො සමප්වත්තන්ති”
(එ ං ධොතුං ප්ටිචන් තිස්්සො ධොතු්යො ්තුධො සමප්වත්තන්ති. තිස්්සො
ධොතු්යො ප්ටිචන් එ ො ් ධොතු ්තුධො සමප්වත්තන්ති. ්ද්ව ධොතු්යො ප්ටිචන් ්ද්ව
ධොතු්යො ඡද්ධො ප්වත්තන්ති. යනු වම අ අන්ෙය යව.2
ප්ඨවි ආදිය  ධොතුන් අතුිශනධ එවකථකථඅ. ධොතුව ් නිසො ්සසු තුන් ධොතුහු
සතරො ොර්ය ින් පෙතධනා . එවථධ මව තුන් ධොතුන් නිසො එ ් ධොතුව ්
සතරො ොර්ය ින් ප්වතී.
ධොතුන් ්ද

් නිසො ්ද

් සය ආ ොර්ය ින් ප්වතී.

ඒ වමවථධ ය:- පළමුෙන ප්ඨවි-අ්ප්ෝ ෝාතු වද්වද්න නඅථා පථු ෙ ්ත්්ජෝ වෝයෝ වද්කථ ද්, පථු ෙ ්ත්්ජෝ-වෝයෝ වද්කථ නඅථා පළමුෙන ප්ඨවී - ආ්ප්ෝ ෝාතු වද්කථ
ද්, පළමුෙන තුනධ ෙන ප්ඨවි-්ත්්ජෝ වද්කථ නඅථා වද්ෙන ථතපෙන ආ්ප්ෝ-වෝයෝ වද්කථ
ද්, වද්ෙන ථතපෙන ආවප ොවය වද්කථ නඅථා පළමුෙන තුනධෙන ප්ඨවි-්ත්්ජෝ වද්කථ
ද්, පළමුෙන ථතපෙන ප්ඨවි-වෝයො වද්කථ නඅථා වද්ෙන තුනධෙන ආ්ප්ෝ-්ත්්ජෝ වද්කථ
ද්, වද්ෙන තුනධෙන ආ්ප්ෝ-්ත්්ජෝ වද්කථ නඅථා පළමුෙන ථතපෙන පඨවි ොවය වද්කථදැ
යඅ වමවථධ ෝාතුනධ වද්වද්වනකථුනධ නඅථා වද්වද්වනකථධ ථයාකථාපවයකථඅනධ පෙතධනා .
ඒ ථතප ෝාතු අතුිශනධ ප්ඨවි ධොතුව ඉදිය ිශයට යාේ-ආපථු ඊේ - ආදිය  කථාවය අ
පෘිවි ෝාතුවෙනධ උද්ධෝපණ පය ෙන ව යඅනධ ර්වීකමට ද්, ආ්ප්ෝ ධොතුවට අනුර්ත ෙ ඒ
ප්ෘිවි ධොතුව මව පය ය ම තවබීමට ද්, ප්ඨවි ධොතුවට අනුර්ත ආ්ප්ෝ ධොතුව පය යට
ව ීමට ද්, වෝයෝ ධොතු්වන් අනුර්මනය කථපන ද් ්ත්්ජෝ ධොතුව පය එථවීමට ද්,
500

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

්ත්්ජෝ ධොතුවට අනුර්ත ෙ වෝයෝ ධොතුව පය ඉදිය ිශයට ා ථපථට යවවීමට ද්, ප්රතය්ය
වේ. වමවථධ ප්රතය්ය විභොග ෙශවයනධ වමවන අ කථළ යුතුය.
ොනාර්ගාදිය  ෙශවයනධ වමවථධ වමවන අ කථපනධනා ෙ වය ර්ාොපයා ට ්ත් ස්
(13) ආ ොර අතුිශනධ එකථඅ එකථී ආකථාපවයනධ ධොතුහු පරකථට වෙතධ.
ඒො නවෙත නවෙත (ආෙජගනා කථපන2 වමවන අ කථපන වය ර්ාොපයා ට වපප
කථී පිශද්ධවද්නධ මව උප්්ොර ථමාි උපද්වනධ ය. ඒ උප්්ොර ථමාිය ථතප ෝාතූනධ
ෙය්ෙථධර්ා කථපන ශානයාවර්ධ ආනුභ ාෙවයනධ උපද්නා ව යඅනධ ්තුධොතු වවත්ථොන
ථඛ්ය්ාෙට වයධ.
වි්ශ්් - වේ ්තුධොතු වවත්ථොන මගස්ථොන්යහි වයර්ණ පු වය ර්ාොප වතවේ
ථතධත්වාදීනධවර්ධ ශුනය් දෙ ද්කථී. එව යඅනධ මව ථතධත්ව යනාදිය  ථඛශාෙ නථයඅ. ථතධත්ව ථඛශාෙ
නවථ ව යඅනධ අපණ පය් වථනථුනධ ආදිය වය අ ෙය්ාමෘර්-යෂ-පාෂථාදිය  ථතධත්වයනධ දැකථ ද්
‘ඔ ු ෙය්ා මෘර්ාදී ු වනා වෙතඅ. ුවද්කථධ ථතප භ ූතයනධ වර්ධ විවශධමය ’යඅ ධොතු මොතර
වකථවපනධ කථුමට භ යවෙේදැයඅ, ථඅතා භ ය වභ පෙයනධ ඉෙථනධවනධ ය. පරානධත
වථධනාථනයනධ අ ා අිකථුශ ෝමගයනධ අ වනා ඇීම ද්, පථධකථේ ර්ුණ පවය අ ඇීම ද්
මවඩපෙතධෙනධවනධ වේ. කථවමවතඅ පපපාදිය  අපමුවණ ප අ ථඅත දවර්ප දෙට ද් වනා
පවමිවණ පනධවනධ ය.
“වමවථධ වනධ ථුෙ ථධ - වය ර්අනධ දෙුනධ පවළවඹුණ පු
සිවුදා විවිථු මව නඅතඅනධ - නුෙණ පවතඅවය වයවද්තධො ”
වේ ාතුෝාතු ෙෙත්ථාන භ ාෙනා නඅවඥවද්ධශය යඅ.
වමවතකථඅනධ ‘සමොධි නම ිමැ’ යඅ පරශධන වකථාට ඇපඹ ථමාි විථධතපය
සමොධි භොවනො රමය ද්, විථධතප ෙශවයනධ ද්කථධො නඅමෙන දිය .

ා

එ අ ද් ් ්ස් වැිය යුතුදඉ යන වේ පද්යා වර්ධ අර්ග ෙණ පගනාෙ ථෙගපරකථාපවයනධ
නඅමෙන දිය .
වි්ශ්් :- වම අ උප්්ොර - අර්ඥප් ො යන උභ ය ථමාිය මව අභ අවපරධත යව.
ඔෙුනතුිශනධ උපාාපාෙ කථමගථධර්ානය ෙ ෙුද්ධොනුස්සති ආදිය  දශවිධ කථමගථධර්ානයනධ අ
අවඥපණ පාෙට (අමධට ථමාපතධතීනධට2 පෙගභ ාෙර්වය අ පවෙවතඅ චිතධවතධකථාර්රතාෙය උප්්ොර
සමොධි නම. වථථු සමතිස් මටහන්හි චිතධතය පඅළඅදඳ ඒකථාර්රතාෙ අර්ඥප් ො සමොධි නේ
වේ. ඒ ඒ කථමගථධර්ාන ෙවී.වමනධ මව ඒ වද්යාකථාපය මව ෙඩනා ද්ධවද්ධ වෙයඅ. වකථවථධ
ෙවි ය යුතු දැ යඅ යනධවන අ අර්ග ෙණ පගනාෙ ථෙගපරකථාපවයනධ නඅමෙන දැ යඅ කථීවයධ එ
ව යඅනඅ.
Non-commertial Distribution
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සමොධි භොවනෝව් ආනිසංස

පටුන වෙත

ව්ර්ඥදඉ

ථමාි භ ාෙනාවේ තබට්ඨධමම සුඛවිහොරොතබ ආනඅථඛථ පවථකථධ වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:( 2 රහතුන් ‘ථමාපධතඅයට ථමෙවද් එකථඟ ථඅතධ ඇතඅ ෙව ද්ෙථධ යෙේ ’යඅ ථමෙද්නා
කථ ඒ අවඥපණ පා ඉහොත්ම සැප් විහර ය පඅණිථ වේ.
එයඅනධ ෙොළ :න ්ඛො ප්්න ්ත වුන්ද අසුයස්ස වින්ය සල්්ලඛො වුචන්න්ති. තබට්ඨධමම සුඛ
විහොරො එ්ත අසුයස්ස වින්ය වුචන්න්ති1 යඅ අද් ථ වපප කථී වථධයඅ.
(22 නශක්ෂයන්්ග් ා ප්ෘථග්ජනයන්්ග් ෝය්ානය, විද්ශගනාෙට ආථනධන
කථාපණ පා ෙන ව යඅනධ අර්ඥප් ො සමොධි භ ාෙනාෙටද්, තෘමධණ පෘ ථඛවකථධශාදීනධ කථඅඅි  ෙන
ව යඅනධ අතඅශයඅනධ ථේදාෝ ෙ ථඛථාප පරෙෘතධතඅවය අ අර්ග ාභ යට වය ර්ය් ෙ ර්භ ග ෙ
නව වැනි ක්ෂ ථඛ්ය්ාත අෙකථාශය වබීවමනධ අර්ඥප් ොවට ද්, වනා පවමිණ ප ථඛවේර්
ද ු පුද්ධර් වතවේ උප්ෝොර ථමාිවය අ ප්ිහිටො විද්ශගනා ෙඩා ෙ ා ථථප ර්කථධ වර්ො
නිවන් ප්ස ් කථපනධවනධ ය.
සමොධිං භි ්ඛ්ව භෝවථ. සමොහි්තො භි ්ඛ්ව භි ්ඛු යථොභූතං ප්ජොනොති2 යඅ.
“ම වණ පනඅ ථමාිය ෙඩේ, ථමාිවයනධ ථඅත මනා ෙව එකථඟ කථළ ම ණ ප වතම ථඅයලු
ෝමගයනධ තතධත්වාකථාපවයනධ දැන ර්නී ය” යඅ එව යඅනධ ෙොළ .
(32 අමධට ථමාපතධතඅ උපද්ො අභ අශා පාද්කථ ෝය්ානයට ථමෙවද් ඉනධ නවර්ී “එ් ොප්ි
හුත්වො ෙහුධො ්හොති”3 ‘වතවේ එවකථකථධෙ ද් වදාව වෙයඅ’ යනාදීනධ කථඅයන ද් පිශදිය 
අභ අශා පරාර්ගනා කථපනධනාෙ ම ණ ප ට ඒ අමධට ථමාපතධතඅය අභ අශා ාභ යට ථුර්ථු
උපනඅශරය ඇතඅ කථධ අ අභ අශාෙට ආථනධන කථාපණ ප ව යඅනධ අභ අ්ධානඅථඛථ ඇතධවතධ
වේ.

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 42 පඅට
ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධත 1069
3
අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 104
1
2
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පටුන වෙත

“්සො යස්ස යස්ස අභිඤ්්ා සචනි
රණියස්ස ධමමස්ස චිත්තං
අබිනින්තෝමති. අභිඤ්්ා සචනි සුයොය තතර ත්තරව ස ් ි භබ්ෙතං ප්ොප්ු ොති සති
ආයත්න”1 යඅ මතු විථධතප ෙන විශඅමධට ශාන ථඛ්ය්ාත ‘ප්ධාාභ අශාෙනධවර්නධ පරතය්ෂ
කථටයුතු යේ යේ ෝමගයකථට ථඅත නවවේ නේ ඒ ඒ ෝමගයනධ පරතය්ෂ කථඅීකමට ථුර්ථු දෙට
පවමිවණ පධය’යඅ එයඅනධ ෙොළ .
(42 ‘වනා පඅිශ ුණ පු ෝය්ාන ඇතඅ ෙව දර ධම ව කථවය අ උපදිය ේ ’යඅ ෙරහ්ම
්ලෝ් ෝත්ප්ත්තිය නමිනධ පතමිනධ ව ධ භ ෙර්ාමී කථමගය අපභ යා භ ෙ පරාර්ගනය වනා කථළද්,
ඒ කථමගය කථළ ව යඅනධ භ ෙ පරාර්ගනය ථඅර් ෙන දවවිනධ දර ධම ව වකථ තධපතධතඅය වනා පතා
ව පෘර්ර්ධජනයනධ ථමාිවයනධ වනා පඅිශ ී කථාකථරඅයා කථපතධ ම දර ධමව කථවය අ ඉපදීම
නඅයත ව යඅනධ අවඥපණ පා ථමාි භ ාෙනාෙ භව වි්ශ්් ලැීමම ආනිසංස වකථාට ඇතධවතධ
යඅ.
“ප්ඨමජ්ෙොනං ප්සුත්තං භෝවත්වො ත්ථ උප්්ප්ජ්ජන්තිඉ ප්ඨමජ්ෙොනං ප්සුත්තං
භෝවත්වො ෙරහ්මප්ොසුසජ්ජොනං ්දවොනං සහවය්තං උප්්ප්ජ්ජන්ති”2 යඅ.
“පඨමජ්ඣානය පිශතධතවකථාට ෙඩා වකථා අ උපදිය ද්ධද් දර ධම පිශථද්ය්ාවය අ උපදිය තධ
ය”යඅ එයඅනධ ෙොළ .
වි්ශ්් - උප්්ොර භොවනො සමොධිය දඉ
ධමම හදය විභඞ්ග්යහි3 ෙොළ .

ොමොව්ර සුගති භව්යහි උප්දවොය යි

(32 අමධට ථමාපතධතඅ උපද්ො නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට ථමෙවද් ථතධ ද්ෙථකථධ
අචිතධතකථෙ ද්, ‘ඉ ාතධම චිතධත නඅවප ෝ ථඛ්ය්ාත නිවගො යට පවමිණ ප ථවපවථධ ෙථේ
යඅ ථමාි ෙඩනධනාෙ අනැගැමි-රහත් ආයය්ගයන්්ග් ඒ අවඥපණ පා භ ාෙනාෙ නි්රෝධ
සමොප්ත්තිය ආනිසංස වකථාට ඇතධවතධ යඅ.
්සො ්සහි ා ්සුයොහි නවහි සමොධි ්සුයොහි වසී භොව්තො ප්ඤ්්ා නි්රොධ
සමොප්ත්තියො ා ං2 (අනිචන්-ුප ්ඛ-අනත්ත-නිබ්බිදා-විරොග-නි්රොධ-ප්ටිනිස්සග්ගවිවට්ටොනු ප්ස්සනො යන අනුප්ස්සනො අට හො) මොගග-ඵල අට දැයඅ වම කථඅී ්සෝ ොස්
ා
්සුයෝවන් ා (රිප්ොව්ර ප්සයඉ අරිප්ොව්ර සතරය යන2 නෙ ථමාි

ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථ 52 පඅට
වි:ප: ෝේම ද්යවිභ ඞ්ර් 311
3
පඅි :ම: නඅවපාෝ ථමාපතධතඅ ාණ පනඅවද්ධද්ථ 94 පඅට (දුපවම)
1
2
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ාිශයාවෙනධ ද්, ෙශී භ ාෙයට පවමිණීවමනධ
නුව යැ යඅ ෙොළ .

පටුන වෙත

ටර්තධ පරශාෙ නි්රෝධ සමොප්ත්ති්ය්

වමවථධ ථමාි භ ාෙනාවය අ තබට්ඨධමමසුඛ වි ාපාදිය  ප්ඤ්්්ොනිසංස ඇතධවතධ යඅ.
වකථවථධ ම වද්ෙුවම අ - වනධ අනුථථඅනධ ව ාදනා
පමෙතධ දෙුනධ ෙවඩුවම අ - පඬිවද්වන පමා වනාෙ වනධ
වමවතකථඅනධ “සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා” යනාදිය  ර්ාර්ාවය අ සීල-සමොධිප්රඥා මු්වයනධ ෙද් ළ විශුද්ධි මාර්ගවය අ සමොධිය ද්, ද්කථධො නඅමෙන දී.
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ුදී ජනයාවර්ධ ප නධ දෙ පඅණිථ කථළ
සිංහල විශුද්ධි මොගග්යහි සමොධි භොවනොධි ොරයට ඇතු ත්
සමොධි නිර්ඥ්ද්ශ නම වූ එ් ෝ ොස්වන ප්සුචන්ේදයයි.
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12 වන ප්රිච්කේද්ය
ඉද්්ිවිධ නිර්කද්්ශය
වමයට පළමු (එවකථාවළාථධ ෙවනඅ නඅවද්ගශවය අ2 කථඅයා නඅම ෙ ඒ සමොධි භොවනොව
“්ලෞ ි අභිඥා ආනිසංස ් ොට ඇත්තීය”යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ ඒ අභ අශා ථේපාද්නයට
්තුර්ඥථ ධය්ොනලොභියො උතධථා ෙතධ කථපෙනු ථඳ ා ය.
එ අ විවශධම පරවය ජන දැකථධවීම පඅණිථ වමවථධ “ඒ ප්ඤ්්්ොභිඥාවන් ථේපාද්නය
කථප ර්තධ වය ර්ාොප ම ණ ප ුවර්ධ ඒ ථමාි භ ාෙනාෙ දන ද් අනුථථධ ඇතධතී ද් මනා
වථධ ත ෙුපව ෙො ද් වෙයඅ. ව වතවේ එදඳු ඒ ථමාි භ ාෙනාවෙනධ යුකථධත ෙවයධ ථුෙවථධ
මව පරශා භ ාෙනා ථඅද්ධෝ වකථවවඥ යව”යඅ කථඅයන දී. එව යඅනධ පළමුවකථාට අභිඥා ථොව
පටනධ ර්නධවනමු.
භොගය්වතුන්
වහන්්ස්
ාතුවඥර්
ෝය්ාන
ාභ ී
කථුපුතරයනධ
වර්ධ
සමොධිභොවනොනිසංස ද්කථධෙනු පඅණිථ ද්, මතු මතධවත අ පරණීත ෝමගවද්ධශනාෙ පඅණිථ ද්,
“වථා එෙඛ ථමා අවත චිතධවත -වප- ඉද්ධිවිෝාය චිතධතඛ අභ අනඅනධනාවමතඅ. වථා
අවනකථ වි අතඛ ඉද්ධිවිෝඛ පචානුවභ ාතඅ. එවකථාපඅ ුත්වා ද ුෝාව ාතඅ”1
“ඒ වය ර්ාොප ම ණ ප වතවේ ථඅත එකථඟ ෙව, පඅිශථඅර් ෙව, ථෙගපරකථාපවයනධ පාප
ෝමගයනධවර්නධ මිදී, වකථවථුනධ වකථවපනධ ර්පව ෙව, උපකථධවධශවයනධ ප ෙව වමාවළාකථධ
ෙව, ථෘද්ධිවිෝ කථමගයට ථුර්ථු ෙව, වකථවථුනධ නඅථා වනා ථවවන දෙට පවමිණි කථධ අ
ඉද්ධිවිධ ා ය පඅණිථ ථඅත වමව යයඅ. ව වතවේ අවනධකථාකථාප ෙ සෘද්ධිවිධ ඥානය
දයඅ. වතවේ එවකථකථධෙ ද් වදාව වේ යව”යඅ. වේ ආදීනධ
1.
2.
3.
4.
5.

ථෘද්ධිවිෝ ශානය
දිය ෙය්වශරාත ශානය
පපචිතධතවිජානන ශානය
පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅ ශානය
ථතධත්වයනධවර්ධ ාුතූපපාත ශානය යඅ.

්ම ප්ඤ්්්විධ ්ලෞ ි

1

අභ අශාෙනධ ෙොළ වථධකථ.

දී:නඅ: ථීකථධ්න්ෝෙර්ධර් 60 පඅට
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විථධතප :- “වමවථධ එවකථකථධෙ ද්, වදාව වෙයඅ” යනාදීනධ දැකථධ ෙ සෘද්ධිවි ුවණය
කථපනු කථවමතඅ ආදිය කථවඥමිකථ වය ර්ාොපයා විථඅනධ ප්ඨවි සි ්ය් ථඅට ඕදාත සි ය
වතකථධ ඇතඅ අ්්ට සි යන්හි වෞකථඅකථ ථමාපතධතඅ අට අට උපද්ො (1) කථථඅණ පානුව මය
(2) කථථඅණ ප පි ව මය
(3) කථථඅණ පානුවාම පි ව මය
(4) ෝය්ානානුව මය
(5) ෝය්ාන පි ව මය
(6) ෝය්ානානුවාම පි ව මය
(7) ෝය්ාන උධඞ් නය
(8) කථථඅණ ප උධඞ් නය
(9) ෝය්ාන කථථඅණ ප උධඞ් නය
(10) අඞ්ර් ථඞ්කථනධතඅකථය
(11) ආේදන ථඞ්කථනධතඅකථය
(12) අඞ්ර් ආේදන ථඞ්කථනධතඅකථය
(13) අඞ්ර් ෙය්ෙථධර්ාපනය
(14)ආේදන ෙය්ෙථධර්ාපනය
යන වේ තුර්ථධ ආ ොර්යන් ථඅත ද්මනය කථළ යුතු.
වි්ශ්් :- ආ ොස සි ්යන් අපපපාොප ථමාපතධතඅ වනා වවදන ව යඅනධ
ද්, ආ්ලෝ
සි ය අවදාත සි ්යහි ඇතුළතධ ෙන ව යඅනධ ද්, අට කථථඅණ පය යඅ
කථඅයන දී. තෙද් සි ප්ටි්ලෝමය වද්ධශනා කථරමවයනධ ද්, ධය්ොනොනු්ලෝමය පරතඅපතධතඅ
ෙශවයනධ ද් ද්ත යුතු. ථඅත ද්මනය කථඅීකම වම අා අභ අමත ව යඅනධ ආකථාශ නඅමගාණ පාදිය ය
ථඳ ා සි ොනු්ලෝම රමය ා සි ප්ටි්ලෝම රමය ද්, කථවමතඅ විය යුතු.
( 2 පළමුවකථාට ප්ඨවි සි ්යන් ෝය්ානයට ථමෙවදී වද්ෙනු ෙව ආවප
කථථඅණ පවයනධ ද්, යනාදිය  ප්ි ි්ව ින් අට කථථඅණ පවයනධ ථඅය ෙපකථධ ව
ද් ථධ ෙපකථධ
ෝය්ානයට ථමෙද්වනධ ය. ්ම යැ සි ොනු්ලෝමය නේ.
(22 අටවෙන අවදාත සි ්යහි ථඅට ආපථු ප්ඨවි සි ය වතකථධ ප්රති්ලෝම
වශ්යන් ථඅය ද් ථධෙප ෝය්ානයට ථමෙවදීම සි ප්ටි්ලෝමය යව.
(32 ප්ඨවි සි ්ය් ථඅට අවදාන සි ය වතකථධ ද්, අවදාත සි ්ය් ථඅට ප්ඨවි
සි ය වතකථධ දැයඅ වමවථධ අනු්ලෝම - ප්රති්ලෝම ෙශවයනධ නවෙත නවෙතෙ ථඅය
ද් ථධෙප ෝය්ානයට ථමෙවදීම සි ොනු්ලෝම ප්ටි්ලෝම යව.
Non-commertial Distribution
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(42 ප්රථමධය්ොන්ය් ථඅට පඅළඅවෙළඅනධ ්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතනය වතකථධ
නවෙත නවෙත ථඅය ද් ථධෙප ථමෙවදීම ධය්ොනොනු්ලෝමය යව.
(32 ්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන්ය් පටනධ ප්රථමධය්ොනය වතකථධ ආපථු
ථමෙවදීම ධය්ොන ප්ටි්ලෝමය යව.
(62 ප්රථම ධය්ොන්ය් පටනධ ්න්වසඤ්්ා - නොසඤ්්ායතනය වතකථධ ද්
්න්වසඤ්්ා නොසඤ්්ායතන්ය් පටනධ ප්රථමධය්ොනය වතකථධ ද්, අනු්ලෝම-ප්රති්ලෝම
වශ්යන් ථමෙවදීම ෙොනොනු්ලෝම - ප්ටි්ලෝමය නේ වේ.
(72 ප්ඨවි කථථඅණ පවයනධ ප්රථමධය්ොන - තෘතීයධය්ොනයන්ට ද්, එය උර්ුළුො ප්ඨවි
සි ්යන් මව උපද්ෙන ද් අෙකථාශය අනනධත ෙශවයනධ පතුපවො එ අ පිශකථමග ෙඩා
ආ ොසොනඤ්්්ොයතනයට ථමෙවදීම ද්, එයඅනධ මව ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනයට ථම ෙවදීම දැ
යඅ, වමවථධ
සි ය වනා ඉකථධම ධය්ොනය එ ි්න
ඉකථධමවීවමනධ ථමෙවදීම
‘(ෙොනු ් න්ති 2 ධය්ොන උල්ලඞ්ඝනය’ නේ වේ.
(82 ප්ඨවි සි ්යන් ප්රථමධය්ොනයට ථමෙවද් ආ්ප්ෝ සි ය වප ්ත්්ජෝ
සි ්යන් ද්, ප්රථම ධය්ොනයට ථමෙවද් වමවථධ සි එකථකථධ වප එකථකථධ අපමුණ පු
වකථාට වර්න එකථ මව ධය්ොනයට සමවැදීන්ම (කථථඅණ පුකථධකථනධතඅකථ2 සි උල්ලඞ්ඝනය නේ
වේ.
(92 ප්ඨවි සි ්යන් පරර්ම ෝය්ානයට ථමෙවද් (අ්ප්ෝ කථථඅණ පය වප2 ්ත්්ජෝ
සි ්යන් (්විතීය ෝය්ානය වප2 තෘතීයධය්ොනයට ථමෙවද් (වෝයො කථථඅණ පය වප2
නීල සි ය උර්ුළුො ද් අ ථධ අ ආ ොසොනඤ්්්ොයතනයට ද්, (ප්ීත කථථඅණ පය වප2
්ලෝහිත සි ය ආෙජගනා කථඅීකවමනධ අභ අමු්වකථාට එය උර්ුළුො වදුණ පු (ආ ොසය
වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ එ අ වපප පවෙතඅ2 විඤ්්ා යො ්ග් අපර්මනය අපමුණ පු
කථඅීකවමනධ ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනයට දැ යඅ වේ කථරමවයනධ සි යන් ා ෝය්ානයනධ
අතපතුප ඉකථධමවීවමනධ ථමෙවදීම ධය්ොන සි උල්ලඞ්ඝනය නේ වේ.
( ප2 ප්ඨවි සි ්යන් ප්රථමධය්ොනයට ථමෙවද් එයඅනධ ම ද්විතීයො දිය  වථථු
පපපාොප ෝය්ානයනධට අඞ්ර් පඅළඅවෙඅනධ ථමෙවදීම අඞ්ග සං ත්ති ය නේ වේ.
වි්ශ්්:- අපපපාොප ෝය්ානවය අ අඛර් ථඛකථරමණ පවයකථධ නවතඅ.
( 2 ප්ඨවි සි ්යන් ප්රථමධය්ොනයට ථමෙද්නා වථධ ආ්ප්ො සි ොතබ්යනුුප
ප්රථමධය්ොනයට මව ථමෙවදීම යව යඅ වමවථධ ථඅයලු කථථඅණ පයනධ අ එකථ මව ෝය්ානයකථට
ථමෙවදීම ආලමෙන සං න්ති නේ වේ.
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( 22 ප්ඨවි සි ්යන් ප්රථමධය්ොනයට ද්, ආවප කථථඅණ පවයනධ ද්ධවිතීය ෝය්ානයට
ද්, ්ත්්ජෝ කථථඅණ පවයනධ තෘතීය ෝය්ානයට ද්, වෝයෝ කථථඅණ පවයනධ ්තුර්ඥථ ධය්ොනයට ද්,
නීල කථථඅණ පය උර්ුළුොද් අ ථධ අ ආ ොසොනඤ්්්ොයතනයට ද්, ප්ීත කථථඅණ පවයනධ
විඤ්්ා ඤ්්්ොයතනයට ද්, ව අත කථථඅණ පවයනධ ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතනයට දඉ අවදාත
කථථඅණ පවයනධ ්න්වසඤ්්ා-නොසඤ්්ායතනයට දැ යඅ වමවථධ අඞ්ර්යනධවර්ධ ද්,
ආේදනයනධවර්ධ ද්, එකථඅවනකථ පවන ථමෙවදීම අඞ්ග ආලමෙන සං න්ති නේ වේ.
( 32 පරර්ම ෝය්ානය විතකථගාදිය  ප්ඤ්්්ඞ්ඟි යයි ද්, ද්විතීය ධය්ොනය තිවඞ්ඟි යයි
ද්, තෘතීය ධය්ොනය ථු්ාදිය  ුපවඞ්ඟි යයි ද්, ්තුර්ඥථ ධය්ොනය උවපකථධ්ාදිය  ුපවඞ්ඟි යයි ද්,
ආ ොසොනඤ්්්ොයතනය එවථධ ම ුපවඞ්ඟි යයි ද්, විඤ්්ා ඤ්්්ොයතනොතබය ද් එවථධ ම
අඞ්ර් වද්කථකථඅනධ යුකථධතය යඅ ද්, වමවථධ ෝය්ානාඞ්ර් මාතරය මව ෙය්ෙථධර්ාපනය කථඅීකම අඞ්ග
වය්වස්ථොප්නය නේ වේ.
( 42 වේ ප්ඨවි සි ය යව -වප- වේ ඔදාත සි ය යඅ වමවථධ ආලමෙන
මොතරය නඅයම කථඅීකම ආලමෙන වය්වස්ථොප්නය නේ වේ.
වි්ශ්් - අඞ්ග ආලමෙනයන් වර්ධ ෙය්ෙථධර්ාපනය ද් ඇතවේ ආෙයය්ග වකථවනකථධ
කථවමතඅ වෙතඅ. අටුොවෙ අ වනා එන ව යඅනධ එය ඒකථානධත භ ාෙනා මු්වයකථධ වනා වේ.
වේ තුර්ථධ ආකථාපවයනධ ථඅත ද්මනය වනා වකථාට පෙග ජනධමවය අ
ෝය්ානාභ අශාෙනධ අ කථපන ද් අිකථාප නවතඅ ෝය්ාන වනා ෙවඩ ආතබ මගමි වයාර්ාොප
වතවේ විකථුෙණ  ථෘද්ධිය ථේපාද්නය කථපනධවනධ ය, යන වේ කථාපණ පය ථඅර් වනා වේමය.
ඒ එවථධ ම ය:- ආදිය කථවඥමිකථයාට සි ප්සු මගය පො අතඅශයඅනධ දවරෑපවේ වේ.
ථෘද්ධි විකථුෙණ ය කථළ වකථඅ දේ කථඅයනුම කථඅම කථථඅණ ප පපකථමග ෙඩන ථඅය ද් ථධ වද්නකථුතධ
අතුවපනධ එකථතු මව එයට ථමවඥර්ෙන ව යඅනඅ.
(වොථධ දව වප කථඅීකවේ පටනධ උර්ධර්
නඅමිතධත උපද්නා වතකථධ කථථඅණ ප
මණ පධඩවය අ පඅළඅපවදිය ය යුතු පරතඅපතධතඅය කථථඅණ ප පිශකථමගය යඅ.2
අනතුපව ෙව ප්රතිභොග නිමිත්ත ඉපද්වීම දවරෑපවේ වේ. ථඅය ද් ථධ වද්නකථුනධවර්නධ
එවකථකථධ මව දනධවනධ ය. (පඨවි කථථඅණ ප නඅවඥවද්ධශවයනධ වේ විථධතප වථධ ද්ත වකථඅ වේ21
පරතඅභ ාර් නඅමිතධත උපනධ කථධ අ ද්, උප්්ොර - අර්ඥප් ො වබීම ර්මධකථප ෙනධවනධ ය. ථඅය
ද් වථකථඅනධ එවකථකථධ මව දනධවනධ ය. අර්ඥප් ො ාභ අයාට ද් තුර්ථධ ආකථාපයකථඅනධ ථඅත
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ද්මනය කථඅීකම ර්මධකථප යව. ථඅය ද් වථකථඅනධ එකථකථුට මව වකථඅ වේ. තුර්ථධ ආකථාපයකථඅනධ
ථඅත ද්මනය කථඅීකවම අ වපාව ාථතධ ෙෙ ුට ද්, සෘද්ධිය වි ුවණය අතඅශයඅනධ දවරෑපවේ
ෙනධවනධ ය. ථඅය ද් වථකථඅනධ එවකථකථධ මව ථමවඥර් වේ. ථෘද්ධි විකථුෙණ ය ඇතධතා ට ද්
ඛිප්්ප් නිසන්ති භොවය (ෙ ා ෙ ා ෝය්ානයට ථමෙවදීවේ ථමවඥර් භ ාෙය2 ව ෝය්ාන
ඇථඅනධ පඨවි කථථඅණ පාදිය  ෝය්ානාේදනය දවීම ර්මධකථප ෙනධවනධ ය. ථඅය ද් වථකථඅනධ
එවකථකථධ මව ථමවඥර් වේ.
නිදශගන - මිහින්තලො ප්ව්්ව් අේදථධර්වය අ මහෝරෝහ ගුත්ත ථධර්විපයනධට
ර්අනධ උපථධර්ානයට ආො ෙ තිස්දහස ් ප්ම
සෘද්ධිමත් භික්ෂුන් අතුිශනධ
උපථේපොවෙනධ අටෙථධ ෙ ෙුද්ධර ්ඛිත ්තරැන් වමනඅ. උනධෙ නධවථධ වර්ධ ආනුභ ාෙය
පඨවි කථථඅණ ප නඅවද්ගශවය අ කථඅයන දිය .1 ඒ ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ආනුභ ාෙය දැකථ
්රෝහ ගුත්ත ස්ථවිරයන් ෙ නධවථධ ඇෙවතධතඅ ‘අද් අප වර්ධ ථඞ් ථභ ාවෙ අ ර ්ඛිත
ස්ථවිර නම වනා ථඅි වයධ නේ නා පජු රැකථර්ත වනා වකථධකථේ . අප වමවද්නවම
ර්වඥ ාෙට පතධ ෙනධනවම ය’යඅ කථී .
එව යඅනධ ‘ථතුපනධ ජය ර්වනීමට යුද්ධෝ කථපනධනා ෙ වය ෝා ීවෙයනධ ම නවතඅ
කථඩු වත මපාදිය ය වර්න වථඅවපනධනා වථධ භ අෂුනධ විථඅනධ ද් කථධවධශ විජය පඅණිථ නඅමග
ෙ ධය්ොනොභිඥා ේධජනය කථටයුතු යව’යඅ ඒ භ අෂනධට අෙොද් කථළ . ඒ අෙොද්වය අ
පඅ අටා වදාව භ අෂ ු ඛිප්්ප්තිසන්ති ෙ .
ෙ ා ෝය්ානයට ථමෙවදීමට ථමවඥර් ෙවයධ ද් වමපමා ට පවමිණි උපරෙවයධ දී
පරතඅමධඨා ෙන දෙ අතඅශයඅනධ දවරෑපවේ ෙනධවනධ ය. එදනධද්නධ ථඅය ද් ථධ වද්වනකථුවර්නධ
එකථධ වකථවනකථධ ම වමපමා ට පවමිණි උපරෙයකථ දී පඅ අටවීමට වපාව ාථතධ ෙනධනා .
වමපමා ට පවමිණි උපරෙවය අ දී පඅ අටවීම අතඅශයඅනධ යු ුථුලු ෙව කථටයුතු ව යඅනධ ා
ර්කථවථධ වය ය යුතු ව යඅනධ ද්, ෂඅපරතඅශාමයනටතධ එය ෙඩා දවරෑපවේ ෙනධවනධ ය.
නිදශගන:- කථධදිය ෙ අෙට වයාද්නකථධ තනධ අ ප නධ ෙවි නධ ප නධ වතාපණිනධ
එකථාදද්ධෝවකථාට කථළ ගිසුභ ්ඩවොහන නේ ම ා පරදීප පජාවය අ දී ෙථෙතගතඅ මාපයා
ම තධ අඟුපව ෙවථධථකථධ මො ඒ පජාෙ ා මනුමය්යනධ ද් ද්ො අළුකථපනධනට ආපේභ  කථළ
කථධ අ එකථධතපා අභ අශාාබී මහො ්තර වකථවනකථධ එකථ ම ර්අනඅ පුපුපකථුර් මිනඅථුනධ කථපා
පවමිවණ පනධනට වපප අ වථ අ වපාවළාෙකථධ මො අඟුපව ෙවථධථ නෙතා ලූ .
ෙථෙතධ මාප අඟුපව ෙවථධථ ෙථධෙන දෙ කථඅනධ වනා දැනම එය අ ථඅනධ ප ළට
දථධනා දෙ ර්ටු වකථවණ ප අ ම ඇථඅපඅය ව ීමටතධ වපප මඳ ඇථඅධකථඅනධ ාතුර්ග
ෝය්ානවයනධ විකථුෙණ  ථෘඬිය උපද්ො පෘිවියකථධ මො අර්ුපව ෙවථධථ අ ථධ අ ම නෙතාීම
1
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ඉතා ආශධායග ය. වමවථධ වමපමා උපරෙ නෙතාීමට පඅ අටවීම අතඅශයඅනධ ම දවරෑපවේ
වේ.
වි්ශ්්:- ථෘඬිවිෝශානාදිය  ර්ුණ පෝමගයනධට කථාපණ ප ෙ දෙතධ පෙග පරාවඥර්නා ඇතඅ
ෙුුප-ප්්ස්ෙුුප-අගසවු-සමසවුවනට වමකථී කථරමවයනධ වතාපෙ ද් විද්ශගනා කථරමවය අ කථඅයන
ද් භ ාෙනා පඅළඅවෙඅනධ අ ගතධ ඵල පරතඅාභ වයනධ මව වේ සෘඬිවි ුවණය ද් වථථු
ප්රතිසමභිදාඥානොතබය ආදිය  ශ.ද්වයනධ ර්තධ ස්ථොනොස්ථොනොඥානොතබ පරවභ ධද් ර්ත ර්ුණ පවය ද්
ථමෘද්ධෝ වෙතධමය.
උප්මෝව ි:- පඳනා විවශධමයකථධ කථපනු කථවමතඅ පනධ කථපවවෙකථධ ර්අනඅ පඅඹිේ
ආදීනධ පනධ වමාවළාකථධ කථඅීකවමනධ කථමගානධතයට වය ර්ය්වකථාට පඳනා විවශධම කථපනධනා
වථධ ද්, ාකථඩ ශඅධපඅවයකථධ ෂාපථාදිය ය පළමු ෙව වමාවළාකථධ වකථාට ාකථඩ කථමගානධත
කථපනධනා වථධ ද්, ආදිය කථවඥමිකථ වය ර්ාොපයා විථඅනධ වේ තුර්ථධ ආකථාපවයනධ ථඅත ද්මනය
වකථාට (මට අභ අශා ඒකථානධතවයනධ මව ථමෘද්ධෝ ෙනධවනධ යව යඅ2 ඡන්දඉ චිත්තඉ විසුයඉ විමංසො
යන ථතප ථෘද්ධි පාද්යනධ එකථඅවනකථ වපපටු වකථාට වර්න ෝය්ානයට ථමෙවදීේ ෙශවයනධ
ආවජ්ජනඉ සමොප්ජ්ජනඉ අධිට්ඨොනඉ වුට්ඨොනඉ ප්චන්්ව ්ඛ
යන පථධ ආකථාපවයනධ
ෙථඟ දෙට පවමිණ පවීවමනධ වමාවළාකථධ වකථාට ථෘද්ධිවිෝ ශානය දනු පඅණිථ භ ාෙනා
කථළ යුතු ය.
පෙග ව ධතු ථේපනධනයා විථඅනධ යේ ෝය්ානයකථධ පාද්කථවකථාට අභ අශා ඉපද්විය යුතු
නේ ඒ ෝය්ානවය අ ද් පුපවර් කථළ ොථීභ ාෙය කථවමතඅ විය යුතු ය. එය ්ම්ස් වදා හ.
“්සො එවං සමොහි්තො චිත්්ත ප්සුසු්ද්ධ ප්සු්යොදා්ත අනඞ්ග්
විගතුප් ් ි්ල්ස මුුපභු්ත මමනි්ය ි්ත ආනඤ්්ජප්්ප්ත්්ත ඉඬිවිධො චිත්තං
අභිනීහරති”1
(වේ වද්ධශනා පාළඅවය අ පද්යකථධ පාථා අවඥර් විෙපණ පය වමවථධ යඅ.2
්සො = ඒ අිර්මනය කථළ ාතුවඥර්ෝය්ාන ඇතඅ වය ර්ී වතවේ
එවං = පරර්මෝය්ානාදිය  කථරමවයනධ වමවථධ (ාතුවඥර්ෝය්ානය වද2
චිත්්ත් = (පපපාොප2 චිතධතය
සමොහි්ත = (ාතුවඥර්ෝය්ාන ථමාධීනධ2 ථමාිමතධ ෙ කථධ අස
ප්සුසු්ද්ධ = (උවපකථධ්ා ථතඅ පාිශථුද්ධිවයනධ2 පඅිශථඅර් ෙ කථධ අස
ප්සු්යොදා්ත = පඅිශථඅර් ව යඅනධ ම පරභ ාථධෙප කථධ අස

1

දී:නඅ:ථීකථධ්න්ෝෙර්ධර් 60 පඅට
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අනඞ්ග්න* (ප

පටුන වෙත

ෙ පාර්ාදිය 2 අඞ්ර්ණ ප ඇතඅ කථධ අස

විගතූප් ් ි්ල්ස = (අනඞ්ර්ණ ප ව යඅනධ මව2 ප ෙ උපකථධවධශ ඇතඅ කථධ අ2
මුුපභූ්ත = මනාවකථාට ෙඩනා ද් කථධ අස (ෙථී භ ෘෙයට පවමිණිවයධ යයඅ කථී නඅයා
යඅ2
මමනි්ය ි්ත = (මෘර් ව යඅනධ මව2 ථෘද්ධිවිෝශාන කථමගයට වය ර්ය් ෙව ථඅි 
කථධ අ වනාව ාතධ ස
මමනි්ය = (ථෘද්ධිවිෝශාන කථමගයට2 වය ර්ය් කථධ අස
ි්ත = (වේ පඅිශථඅර් දේ ආදිය වය අ පඅ අි  ව යඅනධ2 ථඅි  කථධ අ
ආ්නඤ්්ජප්්ප්ත්්ත = (ශරද්ධෝාදීනධ පිශර්ෘ අත ෙන දවවිනධ2 නඅශධා දෙට පවමිණි
කථධ අස
වි්ශ්් :- මෘර් ෙ ථඅත මනාෙ පඅඹ තොර්නධනා ද් ථුෙණ පගයකථධ වථධ කථමණ ය් වෙයඅ.
මනාවකථාට ෙඩන ද් ව යඅනඅ.
“නොහං භි ්ඛ්ව අඤ්්ඤ්ං එ ධමමමප්ි සමනුප්ස්සොමිං. යං එවං භොවිතං
ෙහුලී තං මුුපඤ්්්්ව ්හොති. මමනියඤ්්් යථයිදං භි ්ඛ්ව චිත්තං”1
‘මනාවකථාට මඩනා ද් ථඅත වථධ මෘර් ෙ කථමණ ය් ෙ අනය් එකථ ම ෝමගයකථධ
සවගඥතොඥාන්යනුුප වනාම ද්කථඅමි’යඅ එව යඅනධ ෙොළ .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ශරද්ධෝා පිශර්ෘ ීත ෙවයධ අශරද්ධෝාවයනධ වනා ථවවධ.
වීයය්ග පිශර්ෘ ීත ෙවයධ කථුථීත දවවිනධ වනා ථවවධ.
ථධමෘතඅ පිශර්ෘ ීත ෙවයධ පරමාද්වයනධ වනා ථවවධ.
ථමාි පිශර්ෘ ීත ෙවයධ උද්ධෝචාවයනධ වනා ථවවධ.
පරශා පිශර්ෘ ීත ෙවයධ අවිද්ය්ාවෙනධ වනා ථවවධ.
පරශාව කථවයනධ පිශර්ෘ ීත ෙවයධ කථධවධශාන්ෝකථාපවයනධ වනා ථවවධ.

වේ ෝමග ථවයනධ (යුකථධත ෙ2 පවකථුධ වද්න ද් ථඅත නඅශධා දෙට පවමිණිවයධ
වෙයඅ.
1

අ:නඅ: එකථකථනඅපාත 4
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පටුන වෙත

යට කථී අඞ්ග අටින් යුකථධත ෙ ්තුර්ඥථධය්ොන චිතධතය සෘද්ධිවිධොතබ අභිඥාවනට
නවමීමට ා එයට අභ අමු් කථඅීකමට වය ර්ය් වේ.
තෙද් කථරමවයකථඅ.
1. ාතුවඥර්ෝය්ාන ථමාධීනධ ථමා අත වීම ය.
2. නීෙපණ ප විමධකථේභ නවයනධ පරර්මෝය්ාන ථමිර්මය ෙන ව යඅනධ පඅිශථඅර් දෙ
ය.
3. විතකථගාදිය  ඖොිශකථාඞ්ර් පර ාණ පවය අ ද්ධවිතීය ෝය්ානාදිය ය ෙන ව යඅනධ පරභ ාථධෙප
දෙ ය.
4. ෝය්ාන පරතඅාභ ය නඅථා ෙන ඉචඡා වි ාතාදීනධ වර්ධ අභ ාෙවයනධ අනඞ්ර්ණ ප
දෙ ය.
5. අභ අෝය්ා මායාදීනධ වර්ධ අභ ාෙවයනධ ප ෙ උපකථධවධශ ඇතඅ දෙ ය. (වමකථී
අනඞ්ර්ණ ප විර්තූපකථධකථීවථ භ ාෙය අනඞ්ග
සූතර1 වත්ථ සූතරොදීන්න්2
ද්නධවනධයඅ.2
6. ප්ධාපරකථාප ෙථී භ ාෙයට පවමිණීවමනධ මෘර් දෙ ය.
7. ථෘද්ධිපාද් භ ාෙයට ආථනධන දෙට පවමිණීවමනධ කථමණ ය් දෙ ය.
8. භ ාෙනා පිශපණ පග දෙට පවමිණීවමනධ ථධිප දෙ යව යඅ වමවථධ තෙ ද් කථරම
අටකථඅනධ යුකථධත ෙ කථධ අ ාතුවඥර්ෝය්ාන චිතධතය අභ ීනී ාපෂම වේ.
අභ අශාවෙනධ පරතය්ෂ කථටයුතු ෝමගය අභ අශා පරතය්ෂ කථපණ පය පඅණිථ ද් පාද්කථ
ආථනධන කථාපණ ප වේ.
ඉද්ධිවිෝාය = ථෘද්ධිවිෝ ශානය දනු පඅණිථස
චිතධතඛ = පිශකථමග චිතධතයස
අභ අනී පතඅ = එළෙයඅස
1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 37

2

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 25

Non-commertial Distribution

513

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අභ අනඅනධතාවමතඅ = නමයඅස
කථථඅණ පාේදනවයනධ ෝය්ාන ථඅත වෙනධ වකථාට ථෘද්ධිවිෝය පඅණිථ අභ අමු් වකථාට
ඉපද්විය යුතු ථෘද්ධියට නවඹුපව කථපනධවනධය යනු භ ාෙ යඅ.
වි්ශ්් :- අභ අමතාවඥර්ය නඅපද්ෙන අවඥර්වයනධ ද්, වබීේ අවඥර්වයනධ ද්, සෘද්ධි නේ
වේ.
“ ොමං ොමයමොනස්ස තස්ස ්්තං සමිජ්ෙති”1 ප්ධා කථාමය කථවමතඅෙනධනා
ට ඒ වබීවමනධ ථමෘද්ධ වේ. යන තනධ අ නඅපද්වීේ අවඥර්වයනධ ථෘද්ධි නමි.
“්න ්ඛමමං ඉජෙතීති ඉද්ධි” යන තනධ අ වබීේ අවඥර්වයනධ ථෘද්ධි නමි.
තවද රම්ය ි:- උපායථේපතධතඅ අවඥර්වයනධ සෘද්ධි නේ වේ. ඒ එවථධමව යඅ:උපාය ථේපතධතඅය අද් ථධ කථපන ද් ඵලය පරථෙ කථපන ව යඅනධ සෘද්ධි නේ වේ.
පරෙරජය්ා - මාර්ග - ඵල ෝමග අෙථනධවකථාට ඇතඅ වනකථධ්ේමය දානුයඅ ථෘද්ධි
නම.
අ ගතධ මාර්ග - ඵල වබීම අවඥර්වයනධ ද්, සෘද්ධි නමි.
“ඉජ්ිස්සති සීලව්තො ්්්තො ප්ණිධි විසුද්ධත්තො”2
‘ථීෙනධතයා වර්ධ චිතධතපරණිිය ථමෘද්ධ වේ. පඅිශථඅර් ව යඅනඅ’
එතොය සත්තො ඉජ්ෙනතීති ඉද්ධි. “වමයඅනධ ථතධත්වවය ෙවවඩතධනු යඅ” ථෘද්ධි නේ
වේ. වම අ ෙවී.ේ අවඥර්වයනධ ථෘද්ධි නමි. වේ ඉද්ධි ශ.ද්යාවර්ධ අවඥර් විෙපණ පය යඅ.
ඒ ථෘද්ධිය ද්ථ ෙවද්පපවේ වේ.
1. අිටට්ඨඨාන ඉද්ධිය
2. විකථුද.දන ඉද්ධිය
3. මවනාමය ඉද්ධිය

1

ම ා:නඅ: 1

2

අ:නඅ: අඨකථනඅපාතය 759
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

පටුන වෙත

ාණ ප විපධඵලාප ඉද්ධිය
ථමාි විපධඵලාප ඉද්ධිය
අිශය ඉද්ධිය
කථේමවිපාකථජ ඉද්ධිය
පු්ධ්ාවතා ඉද්ධිය
විජ්ජාමය ඉද්ධිය
ථේමාපවයාර්පචාය ඉද්ධිය කථඅයා යඅ.

. “ථධෙභ ාෙවයනධ එකථා ෙවයධ ථඅයයකථධ ව , ද් ථකථධ ව , ද්ථද් ථකථධ ව වෙමි
යඅ” ආෙජගනා වකථාට “වදාව වෙේො යඅ නුෙණිනධ අිමධඨාන කථපයඅ.” වමවථධ වදො
දැකථධෙ ථෘද්ධිය අිමධඨාන කථඅීකේ ෙශවයනධ නඅපවද්න ව යඅනධ අිට්ඨඨා ධන ඉද්ධි නේ වේ.
2. යේකථඅථඅ ෝය්ානාභ අවයකථධ තමා පරකථෘතඅ වේශය වපපඅයා කථුමාප වේශයකථ ව
නාර් - ථුපණ පග-යෂ-පාෂථාදිය  වේශයකථධ ව නඅමගමිත වකථාට ද්කථධො නේ, එදඳු ෙෙ ුවර්ධ
ථෘද්ධිය පරකථෘතඅ ෙණ පගය ර්පවකථපන විකථාප විථඅනධ පෙතධනා දවවිනධ වි ුබ්ෙන ඉද්ධි නේ
වේ.
3. අභ අශාාභ ී යේකථඅථඅ ම වණ පකථධ වේ පරකථෘතඅ ශීකපවයනධ පපපී ෙ අභ අශා ථඅතඅනධ
නඅපද්ෙන ද් අඞ්ර්-පරතය්ඞ්ර් ථේපණ පග ෙ අනය් ශීකපයකථධ මො නේ ඒ මවන මය කථාය
නඅමගාණ පය කථපනධනා ෙ ථෘද්ධි ම්නෝමය ඉද්ධි නේ වේ.
(වථථු අිමධඨාන විකථුෙණ යනධ අ ර් වමම කථරමය ෙන ව යඅනධ වමය ම්නෝමය
ඉද්ධි නේ ෙනුවයධ පපි ව යඅනඅ. ර්මනාවඥර්වයනධ ථඅයලු ථතධත්වයඅනධට ථාෝාපණ ප ‘වර්ා’
ශ.ද්ය වමාධඅ ආදිය ය ඇතඅ වර් පඅණ පධඩවය අ මව පපිෙනධනා වථධ යඅ. එවථධ මව
ථෘද්ධිමතුනධ වර්ධ අභ ය්නධතපවයනධ නඅපනධ ඔ ු ා ඒකථානධතවයනධ ථම ෙ ඒ නඅමගාණ පය
ථඅතඅනධ මව නඅපද් ෙ දෙ පරකථට ව යඅනධ වමනේ වී ඒ ෙය්ෙ ාපය අතඅශයෙතධ ව යඅනඅ.
4. අ ගතධ මාර්ගශානාභ යට පරර්ම විද්ශගනා අෙථධර්ාවෙ අ ව එයට වපරැ පශධචිම
භ විකථ ථතධත්වයා වර්ධ පරතඅථන්ි ර්වනීවම අ ථඅට ව මාර්ගපරතඅාභ වයනධ පථුෙ ථධකථන්ෝ
පිශනඅෙගාණ පය වතකථධ ව අ ගතධමාර්ගශානය දන වකථවන අ ව ඒ ශානානුභ ාෙවයනධ
පරභ ාතෙය් ෝමගපර ාණ පය ා භ ාවිතෙය් ෝමග භ ාෙනාවෙ අ ථේපණ පග කථඅීකේ ෙශවයනධ
උපද්නා විවශධමය ා විප්ඵොර ඉද්ධි නේ වේ.
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පටුන වෙත

උදාහර :- ථයය්ගයා උොෙන කථ එය ථඅි  තවන ා අෙට ආව කථ කථඅීකමට
ථමවඥර් ෙනධනා වථධ යඅ. ෙ ් ුල ස්ථවිරඉ සං ිචන් ස්ථවිරඉ භූතප්ොලදාර ොදීන්න්්ග්1 පරෙෘතධතඅ
එයට නඅද්ශගනයඅ.
ඔෙුනතුවපනධ ෙ ් ුලස්ථවිර ඉතා ළද්පව ෙවයධ මව නේ තදන මර්ුධ දිය නවය අ
ර්ඛර්ාවෙ අ නාෙද්ධදී කථඅිශමෙ වර්ධ පරමාද්යකථඅනධ ර්වඟධ ෙවටුවණ පධය. ඔ ු ර්ඟව මතධථය්වයකථධ
ර්අ දපණ පවථධ වතාටට පවමිණිවයධ ය. එ අ දී ඒ මතධථය්යා දැධ ද්මනධවනකථධ අධා ථඅටු
භ ායය්ගාෙට විකථඅණිවයධ ය. ඇය මව මතධථය්යා කථපද්ධදී කථුථ ෙ පනධ පඅළඅමයකථධ දඳු කථුමපවො
දැකථ “මම පුතකථු දිය මි”යඅ තුටු ප ටු ෙො ය. වමවථධ ෙ ් ුල ්තරැන් මතධථය්යාවර්ධ
කථුවථ අ නීවප ර්වීම පශධචිම භ විකථත්වය නඅථා ඒ අතධදවේ අ වය ය යුතු අ ගතධ
මාර්ගශානානුභ ාෙවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ ඥානවි්්ඵොර සෘද්ධි නමි.
සං ිචන් සොම් රයන් මේ කථුථ ෙථද්ධදී මව මෙ කථළුිශයකථළා ය. මළථඅපවප
ද්පථපවය අ ුඅනධ ඇන ද්ෙද්ධදී ුධවකථාණ ප ඇවථ අ ඇනී ළද්පවො ශ.ද් වකථවළධ ය.
අනතුපවෙ මේ කථුථ පා ළද්පවො වර්න මිතධතණියට ර්නධවනධ ය. ඇය වප මණ පය කථපන
දිය නධ ෙවි විය පවමිණ ප පවවිදිය  ෙව ථඅෙුපඅළඅථඅඹියා පතධ ප තධ විය. වමවථධ චිතකථවය අ
දැවෙද්ධදී දී වනා මවීක ීවෙතධවීම යට කථී වථධ ඥානවි්්ඵොර සෘද්ධි නමි.
භූතප්ොල දරැවො ්ග් පඅයා පජර් නුෙප ද්ප වෙවළනධවද්කථඅ. ව වතවේ ෙනවයනධ
ර්වළඅනධ ද්පවර්න ථෙථ නුෙපට එනුවයධ පඅි නුෙප ර්වළ ථමීපවය අ ළද්පවො අඳුො
වර්ානුනධ වථායනු පඅණිථ නුෙප ෙනධ කථ ථෙථ නුෙප වොප ෙවථීය. ළද්පවො ථවඩ පපවම
යකථුනධවර්නධ ර් න ෙ පඅි නුෙප ුවද්කථාෙ නඅපවපරඅතෙව ඒ රැවය අ විථීම ඥානවි්්ඵොර
සෘද්ධි්යන් ෙවයධ ය.
3. පරර්මෝය්ානාදිය  ථමිර්මවයනධ ප් මු උප්්ොර අෙථධර්ාවය අ ව ආෙජගනාදිය 
ප්ධාවිෝ ෙශීතාෙයනධ පුපවර් කථළ පථුෙ ව ථමාිය වද වකථවණ ප අ ව ඒ ඒ ෝය්ාන
වතධජථඅනධ ෙ නීෙපණ ප විමධකථේභ නය විතකථගාදිය  ෝය්ානාඛර් ඉකථධමවීම ය. නඅවප ෝ ථමාතධතඅ
කථාවය අ උපරෙ වනා පවමිණීම ය යනාදිය  ආනුභ ාෙ විවශධම සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධි නේ
වේ.
ඒ ්ම්ස් යි:- ‘පරර්මෝය්ානවයනධ නීෙපණ පයනධ වර්ධ පර ාණ පාවඥර්ය ථඅර්කථපන
ව යඅනධ සමොධවිප්්ඵොර ඉද්ධිය’ය යනාදිය  කථරමවයනධ - “වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන
ෝය්ානවයනධ ආකථඅ්ධා්ධායතන ථ්ධාෙ වර්ධ පර ාණ පවඥර්ය ථමෘද්ධෙන අවඥර්යනධ
සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධි නේ වේ. යනාදිය  කථරමවයනධ අමධට ථමාපතධතඅම සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධි
නේ වේ.
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විශුද්ධිමාර්ගය

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

පටුන වෙත

ආයුමධමතධ ශාිශපුතර ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ද්
ආයුමධමතධ ථ්ධීවෙ ශාිශපුතර ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ද්
ආයුමධමතධ ්ාණ පුවකථාණ පධඩ්ධ් ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ද්
උතධතපා උපාථඅකථාෙවර්ධ ද්
ථාමාෙතඅය වර්ධ ද් සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධිය ය.1

( 2 ආයුමධමතධ ශාිශපුතර ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ මහමුගලන් ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ
ථමර් ‘ ෝප්ොත න්දරො’ නේ අපණ පය්වය අ අලුත වකථවථධ ද න ද් අථඅනධ යුකථධතෙ
අභ ය්ෙකථාශවය අ ෙවඩ වෙවථන කථ ර්මධට ෙ යකථධමවයකථධ ය ළු යකථු ෙළකථද්ධදී අථට
ප පකථධ ඇනධවනධ ය. එය ම ා වේ ර්ජගනාෙකථධ වථධ විය. ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ
එවකථවණ ප අ ෝය්ානයට ථමෙවර්ණ පු ව යඅනධ මව ඒ ප ිශනධ කථඅථඅ පීඩාෙකථධ වනා වීය. වමය
උනධෙ නධවථධ වර්ධ විවශධම සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධියය යඅ.
(22 නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට ථමෙවර්ණ පු සඤ්්ජීව ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ දැකථ කථළුිශය
කථළ ’යඅ ථඅතා වර්ාපලු ආදී ු තණ ප වපාඩු - ී - වර්ාමිශි  ආදිය ය රැථධ වකථාට ර්අනඅ දැධෙ
නමුර් උනධෙ නධවථධ වර්ධ අනුපෙග ථමාපතධතඅ ෙශවයනධ පවෙතඅ ශමර්ානුභ ාෙවයනධ නඅපනධ
ව යඅනධ සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධිය යඅ.
(32 පරකථෘතඅමතධ ථමාපතධතඅ ද ු ෙ ඛො ු් ො ්ඩඤ්්ඤ් වතපවනධ ෙ නධවථධ එකථ
රැවයකථ ථමාියට ථමෙවද් ුනධ වථධකථ. පනධථඅයයකථධ වථාපව දඩු වථාපකථේ කථපවර්න
යන ර්මනධ “දැනධ අප ලු ුදඳනා ු නවතව”යඅ ර්අමනධ ිශනු කථවමවතඅෙ දඩු ද ා තදනධනා ු
‘කථණ පුෙකථව’යඅ ථඅතා වතපවනධෙ නධවථධ වර්ධ මතුවය අ ථඅයලු දඩු වපාදිය  දැම . ර්අමනධ වප
යනධනට ථොනේ ෙ ඔ ු පළමු තුද දඩු ර්නධනා කථ පිශචවේද් ෙශවයනධ
වතපවනධෙ නධවථධ නවර්අි  වථධකථ. ඔ ු වතපවනධෙ නධවථධ වථවෙන කථ ‘යවකථකථව’යඅ
ය ය වී කථපර්වථ .
උපාථකථෙපවනඅ භ ය වනාෙේ. “මම භ අෂුවෙකථඅමි”යඅ කථී කථ ඔෙු ු පව වද්
වතපවනධ ෙ නධවථධ වෙත පවවිදිය ෙ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාපතධ ප තධ ෙ .
වමවථධ දඩු වපාදිය  පනධථඅයයකථට යටෙද් පීඩාෙකථධ වනා වීම සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධිය
යඅ.
(42 උත්තරො උපාථඅකථාවෙ පුණ පධණ ප ථඅටු ුවර්ධ දිය යණිවය ය. සිසුමො නේ ර්ණිකථාෙ
ඇය වකථවවඥ ඊමය්ගාවෙනධ කථදව අ කථකථා වතධ අවථ අ ෙතධකථළා . උතධතපාවෙ

1

පි :ම: අඨකථර්ා 494-500
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එවකථවණ ප අ ථමාියට ථමෙවර්ණ පා . වපාකථුපවපත දිය යතධතකථධ වථධ වතධ පපපා ර්අවයධ ය.
වේ ඇයවර්ධ සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධිය යඅ.
(32 සොමොවතිය උ්ද්න පජු වර්ධ අර් වමව ථඅය යව. මොගන්තබය ෙමු ො තම
දිය යණියට අර් වමව ථුනධ දෙ පතනුවයධ පජුවර්ධ වීණ පාවය අ නාර්යකථු ද ා “ම පජ,
සොමොවතිය ඔෙ මපනු ිශථඅවයනධ වීණ පාවය අ නවයකථධ ද ා ද් දැ”යඅ පජුට කථීය. පජු ඒ
දැකථ කථඅපී “ථාමාෙතඅය මපමි”යඅ ර්නුදිය ය නඟා විම වපෙ ීයකථඅනධ විද්ධවද්ධ ය. ථාමාෙතඅය
පඅිශෙප ථ අත ෙව පජු වෙත ඔදිය ථධථකථ ෙථවයනධ වමතධතා ථමාපතධතඅයට ථමෙවර්ණ පාය.
පජු ීය විදිය නධනට ව ද නධනට ව වනා වකථඅෙව වෙෙුමිනධ ථඅි වයධ ය.
එකථ වද්ධවිය “ම පජ කථඅම වපවළනධවන අදැ”යඅ විාාළා ය. එවථධ ය වපවළමව යඅ, පජු
කථීකථ එවථධ නේ “ර්නධන ෙ ා තදෙ”යඅ වද්ධවිය කථීවෙනධ ඊය පාමු අණි. එකථ වද්ධවිය
“වනා කථඅපඅය ට වනා කථඅවපෙ”යඅ අෙොද් කථළා ය. වමවථධ පජුට ඊය විදිය නු වනා වකථඅ
වීම ථාමාෙතඅය වර්ධ සමොධිවිප්්ඵොර ඉද්ධිය යඅ.
(62 පි කථධකථූාදිය  අනඅමධට අපමුවණ ප අ අපි කථධකථූතාදිය ය ඇතඅෙව විථීම ආයය්ග ථෘද්ධි
නම.
අනය් ථතධත්වයනධට පළමුෙ පි කථූ අපමුණ ප අපි කථධකථූෙ ද්, අපි කථධකථූ අපමුණ ප
පථුෙ පි කථධකථූෙ ද් ෙවටව ධ. ෂීණ පාශරාෙවය කථවමතඅ වථධ පි කථධකථූ ථ්ධ්අෙ ව
අපි කථධකථූ ථ්ධ්ීෙ ව ොථය කථපනධවන වෙතඅ.
විථධතප :- ආයය්ග ථෘද්ධිය කථෙවවඥද් “වේ ශාථනවය අ ෂීණ පාශරෙ වතවේ
පි කථධකථූවය අ අපි කථධකථූ ථ්ධ්ීෙව වෙවථේ නේ මවනෙව යඅ ථඅතා ඒ පරතඅකථූ
අපමුවණ ප අ අපරතඅකථූ ථ්ධ්ීෙව වෙවථධ. එවථධ ම ඒ පරතඅකථූ - අපරතඅකථූ ථඅයලු
අපමුවණ ප අ මඩඞ්වර්වපධෂාවෙනධ යුකථධත ෙව ොථය කථපනධවනධ ය.” වමම චිතධත ෙශී
භ ාෙය ප තුනධට ථේභ ෙ ෙන ව යඅනධ ආයය්ග ථෘද්ධි නම.
ථං ප්ටි ් ූ්ල අප්ටි ් ූල සඤ්්ඤ්ී විහරති. අනිට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං ්මත්තොය
වො ඵරති. ධොතු්සො උප්සංහරති.1
වේ ආයය්ග සෘද්ධි්යන් යුකථධත ෙ ක්ෂී ොශරව වතවේ වනා කථවමවතඅ ෙ ථතුපව
අපමුවණ ප අ නමතරඅය පතුපවො ොථය වකථවවඥ.

1

ප:ම: ඉද්ධි කථර්ා 390 (දුපවම)
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අශුචි ආදිය  පඅළඅකථුධ අපමුවණ ප අ ෝාතුමනථඅකථාප විථඅනධ අපරතඅකථූ ෙව වෙවථධ. එවථධ
මව අපරතඅකථූ ෙ ශාතඅමිතරාදිය  ඉමධට අපමුවණ ප අ වද්තඅථධ කථුණ පප වකථාටථධ ෙශවයනධ වර්න
අශුභ  ෙශවයනධ ව දමිනධ වෙවථධ. අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ පි කථධකථූ ෙශවයනධ ව
වමවන අ වකථවවඥ. එවථධ පි කථධකථූ-අපි කථධකථූ ථඅයලු අපමුවණ ප අ නමතරී ෙශවයනධ ව
ෝාතු මනථඅකථාප ෙශවයනධ ව අපරතඅකථූ ෙශවයනධ දනධවනධ ය. තෙද් පි කථධකථූ අපි කථධකථූ ථඅයලු අපමුවණ ප අ අශුභ  ෙශවයනධ ව අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ව දමිනධ
පරතඅකථූ ථඛශා ඇතඅ ෙව ෙථනධවනධ ය.
්ඩඞ්්ගෝප්ක්ෂොව “් ්ඛුනො රිප්ං තබස්වො ්නව සුම්නො ්හොති”1 යනාදීනධ
ෙොළ පිශදිය  ‘ාකථධ්ුවි්ධාණ පවයනධ ව ාකථධ්ුපධපථාද්වයනධ ව පපපාේදනයකථධ දැකථ
වර්ධ ථඅත වපරධම ෙශවයනධ වථාේනථධ වනා ෙව පරතඅ ෙශවයනධ වොේනථධ වනා ෙව
ඉමධටානඅමධට ථඅයලු අපමුවණ ප අ පඅිශථඅර් පරකථෘතඅය වනා වීකේ ෂණ ප ෙ මඩ්ද්ධොපවය අ
පවෙවතඅ ්ඩඞ්්ගෝප්්ක්ෂොව යැ යි කථඅයන ද් තතරමෝය්ථධර්ාවයනධ යුකථධත ෙව ව ොථය
කථපනධවනධ ය.’ වේ අනුභ ාෙය වාවතා ෙථඅපධපතධත රහතන්ට මැ වවදන ව යඅනධ අයය්ග
සිද්ධි නම.
7. කථමගවිපාකථජ ථෘද්ධිය :- පෂඅ ආදීනධවර්ධ අ ථඅනධ යාේ ආදිය ය
ඉද්ධි නේ වේ.

මමවිප්ො ජ

විස්තර :- ථඅයලු පෂීනධවර්ධ ද්, ථඅයලු වද්වියනධවර්ධ ද්, ආදිය කථධපඅකථාදිය  ෙශවයනධ
ද්ත යුතු ඇතවේ මනුමය්යනධවර්ධ ද්, ඇතවේ විනඅපාතඅකථයනධවර්ධ ද් (කථුශ කථමගවයනධ ඉපඅද්
අකථුශ විපාකථවයනධ ර්කථධ විඳිනා වපරධත විවශධමය විනඅපාතඅකථ නේ වෙයඅ2 අ ථඅනධ යාම
පඅිශථඅර් ඇථධ ඇතඅවීමාදිය ය මගවිප්ො ජ සෘද්ධි නේ වේ.
වේ ආදිය ය ථඳ ා ඉෙ ධ ෙ අභ අශාපාද්කථ ෝය්ානයනධ ව උද්ධවේර් පරීතඅ ථ අත
විද්ශගනාෙකථධ ව නවතඅෙව වමාෙුනධ වර්ධ අ ථඅනධ ර්මන වේ. එවථධ මව ප්ියඞ් රමොතො2
උත්තරමොතො3 ප්ුනබ්ෙසුමොතොතබ2 යකථඅනධනනධ වර්ධ ා වෙමානඅකථ වපරතයනධවර්ධ ද් අ ථඅනධ
යාම දිය ෙවථඅනධ වතාප ෙව තඅයුණ පු ඇථඅනධ දවීම යනාදිය ය මගවිප්ො ජසෘද්ධි ය යඅ.
ස. ප්ු ය්වත්හු ්ග් සෘද්ධිය
“ තමො ප්ුඤ්්ඤ්වත්්තො ඉද්ධි රොජෝ ් වත්ති ්වහොසං ගචනඡති සද්ධිං
්තුරඞ්ගිනියො ්සනොය අන්තම්සො සද්ධි අස්සෙන්ධ ්ගොෙන්ධ ප්ුසු්ස උප්ොදාය.”4
1

ප:ම: ඉද්ධි කථර්ා 390 (දුපවම)

ථඛ:නඅ: යකථධ්ථඛ : 131 පඅට
වප:ෙ: 140
4
පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා
2
3
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‘ථකථධවිතඅ පජ ථඅෙුපඟ වථනඟ ා යටතධ පඅිශවථයඅනධ අථධ වර්ාේෙනධ වර්ාපධනධ
ද් ඇතුළු පජ පඅිශථධ ථමර් අ ථඅනධ යයඅ. වමවථධ ථකථධවිතඅ පජ ු වර්ධ අ ථඅනධ යපම
පුණ පය්ෙතධ ු වර්ධ ථෘද්ධිය දවවිනධ ප්ුඤ්්ඤ්ව්තො ඉද්ධි නේ වේ.
තෙද් - ්ජෝතියඉ ජටිලඉ ්ඝෝසිතඉ ්ම ්ඩ ගෘහප්ති1 යන වමාෙුනධවර්ධ ා
මහප්ි ැතියන් ප්ස්්දනො4 වර්ධ සෘද්ධිය ප්ු ය්වත් සෘද්ධිය යඅ. මු ුකථුපා ර්අය
පුණ පය්ථේභ ාප ඇතඅ කථධ අ ථමෘද්ධෝ ෙනධනා ෙ අනුභ ාෙ විවශධමය ථඛවෂධපවයනධ
ප්ු ය්වත් සෘද්ධි නේ වෙයඅ.
ඉනධ ්ජෝතිය ර්ෘ පතඅයාට මාණිකථය්මය පරාථාද්ය
වපාවළාෙ පළාවර්න නවර්ීම යව.

ා ථථවටකථධ කථපෙෘෂ

ජටිල ර්ෘ පතඅයාට වකථාවතකථධ ර්ත ද් වනා වර්වෙන අථිශයනධ පමණ ප
පෙගතයකථධ පවන නවර්ීම යව.

න පනධ

්ඝෝසිත මපනු පඅණිථ ථතධ තවවනකථ ද්මා උපකථරම වයර්ෙ ද්, කථඅථඅ ර්කථකථට වනා
පවමිණීම ය.
්ම ්ඩ
ථඅටු ට එකථධ කථඅිශයකථධ පමණ ප තවන ථතධපවෙනධ මුො එළුෙනධ
පවනනවර්ීම යව යන වමවතකථධ ද්ප ප්ු ය්වත් සෘද්ධිය යඅ.
මහ ප්ිනැති ප්ස්්දනො නම
්ම ්ඩ සිටු ය, ඔ ු භ ායය්ගා ්න්රප්ද්ම්රී්ද්විය ය, පුතර ධනඤ්්ජය සිටු ය,
වව ී සුමනො ්ද්විය, ොථ ප්ූ ගය යන වමා ු ය.
ඔෙුනතුිශනධ ථඅටුවතවේ ඉථධවථ ෝා න ා අ ථ දවලූ කථ අ ථඅනධ දට පතධ වධ
වොවළාථධ ද් ථධ පනධථඅයයකථධ වකථාටුර්ුධ පුපො යඅ.
භොයය්ගොව ථ ධ නවඅයකථඅනධ පඅථ දතධ වර්න ථඅයලු ද්ඹදිය ෙ ෙවථධථනධ අනුභ ෙ
කථපෙුෙ ද්, නඅමාෙට වනාවයධ,
ප්ුතරයො ද් ථඅනධ දවඳි පඅයධකථධ වර්න ථඅයලු ද්ඹදිය ේ ෙවථධථනට ර්න ද්, නඅමාෙට
වනා වයධ.

1

පි :ම: අඨකථතා 502-509
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්ල්හලිය එකථධ වී තඅඹකථධ වර්න ථඅයලු ද්ඹදිය ේ ෙවථධථනට ර්න ද් වනා නඅවේ.
දාසයො එකථධ නර්ුකථධ වර්න ථප කථ ඔය නධ ථවතකථ වමාය නධ ථවතකථව යඅ ථීෙවධ
තුර්ථකථධ ( 42 පවවනධ, වේ පුණ පය්ෙතුනධ පථධවද්නාවර්ධ ථෘද්ධිය යඅ.
9. විදය්ොමය සෘද්ධිය
“ තමො විජ්ජොමයො ඉද්ධි විජ්ජොධරො විජ්ජං ප්සුජප්ිත්වො ්වහොසං ගචනඡන්ති
ආ ෝස හත්ිමප්ි දස්්සන්ති. -්ප්- විවිධමප්ි ්සනොෙය්ුහං දස්්සන්ති”1
“විද්ය්ාෝපාදීනධ වර්ධ මනධතර දවයනධ අ ථඅනධ යාේ ආදිය ය විජ්ජොමය ඉද්ධිය යඅ.
විද්ය්ාෝපවය ර්න්ෝාිශ විද්ය්ාදිය  විද්ය්ා ජපවකථාට මනධතර කථඅයා ඒ අනුභ ාෙවයනධ අ ථඅනධ
වයතඅ. අ ථධ අ අතුනධ අථුනධ ආදිය  ථඅෙුපඟ වථනඟ ද්කථධෙතඅ.”
10. සමමො ප්්යොග ප්චන්ය ඉද්ධිය
ඒ ඒ තනධ අ ථමය්කථධ පරවය ර්වයනධ කථවමතඅ දැය ථමෘද්ධෝ වීම (ඒ ඒ කථටයුතධවත අ
මනාෙ වයදීමට ව ධතුෙන ව යඅනධ2 ථෘද්ධි නේ වේ.
“්න ්ඛම්මන ොමචනඡන්දස්ස ප්හොනට්්ඨො ඉජ්ෙතීති තත්ථ තත්ථ සමමො
ප්්යොගප්චන්යො ඉජ්ෙ ්ඨන ඉද්ධි -්ප්- අරහත්ත මග්්ගන සබ්ෙ ි්ලසොනං
ප්හන්ඨො ඉජ්ෙතී ති තත්ථ තත්ථ සමමො ප්්යොගප්චන්යො ඉජ්ෙන්ඨන ඉද්ධි.”1
“වනකථධ්ේම ථඞ්්ය්ාත පරර්මෝය්ානවයනධ කථාමචඡන්ද් නීෙපණ ප පර ාණ ප කථඅීකේ
ථඞ්්ය්ාත අවඥර්ය ථඅද්ධෝෙන ව යඅනධ ථෘද්ධි නේ වේ. යනාදීනධ ඒ ඒ කථටයුතධවත අ
කථරමානුකථූ ෙව වයදීවමනධ ඒ ඒ අවඥර්ය ථමෘද්ධෝෙන ව යඅනධ ථෘද්ධි නේ වේ. -වප-ප තධ
මර්අනධ ථඅයලු වකථවථුනධ වර්ධ පර ාණ පාවඥර්ය ථඅද්ධෝෙන ව යඅනධ ථෘද්ධි නේ වේ යවයඅ,
ද්තයුතු.
වේ ද්ථෙන ථෘද්ධිවය අ ථමය්කථධ උපාය වයදීම යව යඅ කථඅයන ද් නය්ායානුර්ත
පරතඅපතධතඅවයනධ ථමෘද්ධෝ ෙන ව යඅනධ සෘද්ධි නමැ යඅ කථීො වේ.
වි්ශ්් :- පරතඅපතධතඅ ථඞ්්ය්ාත ථමය්කථධ පරවය ර් පරකථාශ කථඅීකේ ෙශවයනධ වපරැ
සමොධි විප්්ඵොර ඉද්ධි ආදීනධවර්ධ නඅවද්ගශයට ථමාන ෙව ්ප් ආවයධය. එව තධ අටුවෝයහි2
ශකථට පානාදිය  ෙශවයනධ යේකථඅථඅ ශඅධපයකථධ ව තරඅපඅටකථය ඉවර්නීමකථධ ව නවදය්

1

පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා 391 (දුපවම)

2

පීක:ම: අඨකථර්ා 510 පඅට
Non-commertial Distribution

521

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ර්ඥමොතබය ් ව තරි්ව්දය ඉවර්නීමකථධ ව යටතධ පඅිශවථයඅනධ සීසිම-වැප්ිරීම ආදිය ය
පටනධ ඒ ඒ කථමගානධත වකථාට ටර්තධ විවශධමය ඒ ඒ කථටයුතධවත අ ථමය්කථධ පරවය ර්
පරතය්යවයනධ ථමෘද්ධෝ ෙන අවඥර්වයනධ ථෘද්ධිය යඅ ආවයධ ය.
වමවථධ වේ ද්ශවිෝ ථෘද්ධධීනධ අතුිශනධ “ඉද්ධිවිධොය,” යන වේ පද්වය අ අිඨාන
ඉද්ධිය මැ ආවයධ ය. වම අා වි ුවණ ම්නොමය සෘද්ධීන් ද් කථවමතඅ විය යුතු.
“්සො අ්න විහිතං ඉද්ධිවිධං ප්චන්නු්හොති. එ් ොප්ි හුත්වො ෙහුධො ්හොති”1
වමවථධ ථඅතධ නවම වය ර්ී වතවේ අවනධකථවිෝ ෙ ථෘද්ධි වකථාට්ඨඨා ධථය නාමකථවයනධ
පරතය්ෂ කථපයඅ. වකථවථධද් යතධ:- වතවේ වපප ුවද්කථා ෙව ථඅට පථු ෙව වදාව වෙයඅ,
වේ වමවථධ ෙනධවනධ වකථවථධද්යතධ:විස්තර වම අා
1. ථෘද්ධිය ටර්වනීමට ථුර්ථු භ ූමි ථතප ය.
2. පඅ අීකමට ථුර්ථු පාද් ථතප ය.
3. ව ධතු ෙ පද් (කථාපණ ප2 අට ය.
4. මුධ වථාවළාථ ය.
යන වමවතකථධ ද්ප ථේපාද්නය වකථාට නුෙණිනධ අිමධඨාන කථපනධවනධ ථඅය
වද්වනකථධ ද් ථධ වද්වනකථධ ෙනධවනධ ය.
. වම අ පරර්මෝය්ානාදිය  ෝය්ාන ථතප භූමි සතර ය. එම ෙොළ . ද්ේ වථවනවි
සැසුයුත් ථධොමී ු.
“ඉද්ධියා කථතමා ාතථධවථා භ ූමිවයා. විවෙකථජ භ ූමි පඨමජ්ඣානඛ පීතඅ ථු් භ ූමි
ර්තඅයජ්ඣානඛ, උවපකථධ්ා ථුද භ ූමි තතඅයජ්ඣානඛ, අර්කථධ්මථු් භ ූමි ාතුත්ථජ්ඣාන,
ඉද්ධියා ඉමාාතථධවථා භ ූමිවයා.”2
‘ප්ධානීෙපණ ප විමධකථේභ නවයනධ ටර්තධ ව යඅනධ ප්රථම ධය්ොනය වි්ව් ජ භූමි
නම. පීතඅ ථු් ථ ජාත ව යඅනධ ද්විතීය ධය්ොනය ප්ීති සුඛ භූමි නම. උවපකථධ්ාථු්
ථ ජාත ව යඅනධ තෘතීයධය්ොනය උ්ප් ්ඛොසුඛ භූමි නම, ුර් උවපකථධ්ා ථ ජාත
ව යඅනධ ්තුර්ඥථධය්ොනය අුප ්ඛමසුඛ භූමි නම, වේ ථතප භ ූමි ුය.” (වමාෙුනධ ථෘද්ධි
නමවතඅ ෙෘෂයනධ ථඅටුවීමට වත තවනඅ දඳු ව යඅනඅ.2

1
2

දී:නඅ: ථීකථධ්න්ෝෙර්ධර් 159 පඅට
ප:ම: ඉද්ධි කථර්ා 383 (දුපවම)
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ථෘද්ධි අිර්මය පඅණිථ ද්, නවෙත නවෙත වබීම පඅණිථ ද්, විවිෝ පපප මවවීේ
ථඞ්්ය්ාත විකථුෙණ ය පඅණිථ ද්, වනාවයකථධ ආනඅථඛථ පඅණිථ ද්, ෙ ා පවමිණීේ ථඞ්්ය්ාත
ෙශී භ ාෙය පඅණිථ ද්, පරතඅපෂ ෝමග ර්පවකථඅීකවමනධ විථාපද් දෙ පඅණිථ ද්, වේ ාතුවඥර්ෝය්ාන
පඅ අට ෙන දවවිනධ භූමි නේ වේ.
වි්ශ්් - ප්රථමධය්ොනොතබ තුන ථෘද්ධියට සමභොර භූමීහු ය. වේ තුනධ ෝය්ානයට
ථමෙවදීවමනධ කථරමවයනධ ථවප දෙට ා ථව වධලු දෙට පවමිණි නාමකථාය පපපකථාය
අතධත ුවර්ධ ථඅත ාතධපථඅනධ ද්මනය වේ. ්තුර්ඥථධය්ොනය ථුෙවථධ ථෘද්ධි පරතඅාභ ය පඅණිථ
පෙතී. එව යඅනධ ්තුර්ඥථධය්ොනය ථෘද්ධි පරතඅාභ ය පඅණිථ ප්ර ෘති භූමිය යඅ.
2. පාද් නේ
(i2 ථමෘද්ධෝ වේනුයඅ, ව
(ii2 ‘වේ කථපණ පවකථාටවර්න ථතධත්වවය උතධකථමගෙතධ දෙට පවමිවණ පතධනුයඅ’ ව
ථෘද්ධි නේ වේ.
(i2 (පරර්ම අර්ගවයනධ2 ථෘද්ධිය ම පාද් ෙවයධ ථෘද්ධි පාද් ය. ථෘද්ධි වකථාට්ඨඨාථය
යන අර්ග ය.
(ii2 ථෘද්ධියට පාද් ෙවයධ ථෘද්ධි පාද් නමි. ථෘද්ධි අිර්මන උාය යන අර්ග යඅ.
“ඉද්ධියො ත්ම ්ත්තෝරො ප්ොදා ඉධ භි ්ඛු ඡන්ද සමොධි ප්ධොන සඞ්ඛොර
සමන්තොගතං ඉද්ධි ප්ොදං භෝවති. විසුය-චිත්ත-වීමංසො සමොධිප්ධොනසඞ්ඛොර
සමන්තොගතං ඉද්ධිප්ොදං භෝවති. ඉද්ධියො ඉ්ම ්ත්තෝරො ප්ොදා -්ප්- ඉද්ධි්වසොසොරජ්ජොය
සංවත්තන්නි.”1
ථතප පාද්වය නේ ථෘද්ධි පාද්වය යඅ. එයඅනධ ෙොළ

.

‘වේ ථථුවන අ වය ර්ාොප භ අෂුවතවේ ඡන්ද්ය අිකථ වකථාට ඇතඅ එකථාර්රතාෙ
පරෝානවකථාට පටනධ ර්නධනා ථඛථධකථාපවයනධ යුකථධත ෙ සෘද්ධිප්ොදය ෙඩනධවනධ වෙයඅ. එදඳු
ෙ ම වීයය්ගඉ චිත්තඉ ප්රඥා යන තුනඅනධ එකථකථධ එකථකථධ පරෝානවකථාට ඇතඅ ථඛථධකථාපවයනධ
යුකථධත ථෘද්ධිපාද්ය ෙඩනධවනධ වෙයඅ ද් වමා ු යව ථතප ඉද්ධිපාද්වය නේ වමා ු ථෘද්ධි
නෙශාපද්ය්ය පඅණිථ පෙතඅතධ.
පද්යකථධ පාථා විථධතපාවඥර් වමවථධ යඅ.

1
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පටුන වෙත

ඡන්ද සමොධි = පෙගභ ාර්වය අ පවෙවතඅ කථතධතුකථමය්තා ඡන්ද්ය ව ධතුවකථාට ඇතධතා
ෙ ඒකථාර්රතාෙ ඡන්දසමොධි නමි.
ප්ධොන සඞ්ඛොර = පරෝාන ෙ ව ධ වශරධමධඨ ෙ ාතුවඥවිෝ වීයය්ගය ඒ ඒ කථෘතය්ය
ථඅද්ධෝකථපන ව යඅනධ ප්ධොන සංඛොර නමි.
සමන්තොගතො = ඡන්ද් ථමාිවයනධ

ා පරෝාන ථඞ්්ාපවයනධ යුකථධත ෙස

ඉද්ධිප්ොදං = නඅමධපතධතඅකථරමවයනධ ව අභ අමතාවඥර්ය ථමෘද්ධෝ ෙන අවඥර්වයනධ ව
ථෘද්ධි නේ ෙ අභ අශා චිතධතවයනධ වයර්ණ පු ඡන්ද-සමොධි-ප්රධොන සංස් ොරයන්ට
ආෝාපාවඥර්වයනධ ‘වථථු චිතධත-නාතථඅකථ පාශඅය පාද්යකථධ ෙවයධනුයඅ. ඉද්ධිපාද් නේ වේ.
වමවථධ ඡ්දාදිය  ෝමගයනධ දමිනධ ථඅි ය ු වර්ධ ්ව්දනොඉ සඤ්්ාඉ සඞ්ඛොරඉ විඤ්්ා
්ඛන්ධ
යන ථතප නාම ථධකථනධෝවයධ සෘද්ධිප්ොද නේ ෙනධනා යඅ ෙොපන දිය .
තෙ ද් අර්ඥථ්ය ි = වේ කථපණ පවකථාට ථෘද්ධියට පවමිවණ පධනුයඅ පාද් නමි.
ථෘද්ධි ුවර්ධ පාද්ය ථෘද්ධි පාද්ය යඅ. ඡ්දාදීනධට වේ නවමකථඅ.
එව යඅනධ ෙොළ .
“ඡන්ද ්් භි ්ඛ්ව භි ්ඛු නිස්සොය ලභති සමොධිං ලභති චිත්තස්්ස ග්ගතං
අයං වුචන්ති ඡන්ද සමොධි. ්සො අනුප්්ප්න්තොනං ප්ොප් ොනං අ ුසලොනං ධමමොනං -්ප්ප්දහති. ඉ්ම වුචන්න්ති ප්ධොන සඞ්ඛොරො ඉති අයඤ්්් ඡ්න්දා අයඤ්්් සමොධි ඉ්ම්
ප්ධොනසඞ්ඛොරො අයං වුචන්ති භි ්ඛ්ව ඡන්දසමොධිප්ධොනසඞ්ඛොර සමන්නොග්තො
ඉද්ධිප්ෝදාති.”1
‘ඒ භ අෂුෙ ඡන්දය නඅථා ථමාිය දනධවනධ වේද් චිතධතයාවර්ධ එකථඟ දෙ
දනධවනධ වේද් එව යඅනධ ඒ ෝමගය ඡන්ද-සමොධි නේ වේ. ඒ භ අෂුෙ නපනධ අකථුථධ
නපදීම පඅණිථ, උපනධ අකථුථධ පර ාණ පය පඅණිථ, නපනධ කථුථධ ඉපදීම පඅණිථ උපනධ
කථුථධ ෙවී.ම පඅණිථ ෙපයේ කථපයඅ ද් එව යඅනධ ඒ ෝමග වය පරෝාන ථඛථධකථාපවය යයඅ
කථඅයනු වවදතධ. වමවථධ වේ ඡන්ද්ය ද්, වේ ථමාිය ද්, වේ ථඞ්්ාපවය දැ යඅ වමවතකථධ
ෝමගයනධ වර්ධ ථමුොය ඡන්ද් ථමාි පෝාන ථඞ්්ාප ථමනධතර්ත ඉද්ධිපාද්ය යඅ කථඅයනු වව..
වමවථධ වථථු ඉද්ධිපාද්යනධවර්ධ ද් අවඥර් අත යුතු.
3. ප්ද අට නම = ථෘද්ධියට ව ධතු ෙ ඡන්දාතබ පද් අට මව යඅ.

1

වි:ප: ඉද්ධි පාද් විභ ඞ්ර් 166 පඅට
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එයඅනධ වදා හ
“ඉද්ධියො තමොනි අට්ඨප්දානි ඡන්දඤ්්්් භි ්ඛු නිස්සොය ලභති සමොධිං ලභති
චිත්තස්්ස ග්ගතං. ඡ්න්දා න සමොධිඉ සමොධි න ඡ්න්දාඉ අඤ්්්ා ඡ්න්දා අඤ්්්ා
සමොධිඉ විසුයං ්් භි ්ඛු -්ප්- චිත්තඤ්්්් - භි ්ඛු වීමංසං්් භි ්ඛු නිස්සොය ලභති
සමොධිං ලභති චිත්තස්්ස ග්ගතං. විමංසො න සමොධිඉ සමොධි න විමංසො. අඤ්්ා
වීමංසො. අඤ්්්ා සමොධි. ඉද්ධියො ඉමොනි අට්ඨප්දානි ප්ටිලොභොය -්ප්- ඉද්ධි්වසොරජ්ජොය
සංවත්තන්ති”1
‘වේ ශාථනවය අ වය ර්ාොප භ අෂුවතම ඡන්දය නඅශශරය වකථාට (ථමාිය2
චිතධතයා වර්ධ එකථඟ දෙ දනධවනධ වේ ද් ඒ ඡන්දය ථමාි නේ වනා වේ. ථමාිය ද්
ඡන්ද්ය වනා වේ. ඡන්ද්ය අනඅවකථකථ. ථමාිය අනඅවකථකථ. එවථධ ම වීයය්ගය දඉ චිත්තය දඉ
ප්රඥාව දඉ නඅශරය වකථාට (ථමාිය2 චිතධතයාවර්ධ එකථඟ දෙ දනධවනධ වේ ද් ඒ වීයය්ගචිත්ත-ප්රඥා්වෝඉ ථමාි නේ වනා වෙතඅ. ථමාධී ු ද් වීයය්ග-චිතධත-පරශාවෙ වනා වෙතඅ.
වීයය්ග-චිතධත-පරශාවෙ අවනකථධ ෝමග වකථවනකථ. ථමාධී ු අනය් ෝමගවය යව. වමා ු අට
වද්න ථෘද්ධි ුවර්ධ පද්වය යඅ.’
ඡ්දාදිය  ථතප තනධ අ ෙ ථමාිය ථමාි ුම ය. එව තධ ථෘද්ධිය උපද්ෙනු කථවමතඅ
ඡ්දාදිය ය ථ අත ෙ ථමාිය ථෘද්ධි පරතඅාභ ය පඅණිථ ව ධතු වේ. ුවද්කථා ෙවයධ ව ධතු
වනාවේ. වමවථධ ඡ්දාදිය  ථ අත ෙ වේ ථතප ථමාිය ද් ඡ්දාදිය  ථතප දැ යඅ අටවද්න
“වමාෙුනධ කථපණ පවකථාට ථෘද්ධියට පවමිවණ පතධනු යඅ” ව “තුම ථෘද්ධි පරතඅාභ ය පඅණිථ
පෙතඅතධනු යඅ” ව ඉද්ධිපද්ය යඅ කථඅයනු වවදතධ.
විස්තර - ඡන්දාතබ ථතප ා ඒ ථතවප අ වයර්ණ පු ඒ ොගරතො ථතප ද් යන අට
ඉද්ධිප්ද නේ වේ. ඡන්ද්ය ථමාිවයනධ වෙනධ ෙ, ථමාිය ඡන්ද්වයනධ වෙනධෙ ද්, ඉද්ධිය
නඅපද්වීමට අථමවඥර් ව යඅනධ ඉද්ධිපද් වනා වේ. එව යඅනධ වමවථධ එකථධෙ උපද්නා ඡ්දාදිය 
ථතප ා ඒකථාර්රතා ථඞ්්ය්ාත ථමාිය ද් ථෘද්ධිපරතඅාභ යට ථමවඥර් ව යඅනධ ඉද්ධිප්ද
නම වෙතඅ.
4. ්සො සමූල2 නේ ෝය්ාන චිතධතය වනා ථවවන වථධ පෙතධනා වථාවළාථධ
ෝමගවය යඅ.

1

පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා 383 පඅට (දුපවම)

2

පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා 383 පඅට (දුපවම)
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( 2 වීයය්ගවයනධ ෙඩනා ද් ථඅත කථුථීතභ ාෙවයනධ වනා නවමුණ පු ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
(22 ථනධථුනධ ෙථඅත ඖද්ධෝතය්වයනධ උඩට වනා නර්න ද් ව යඅනධ ආවන්ධජ
නේ වේ.
(32 අපමුවණ ප අ වනා ඇලුණ පු ථඅත පාර්වයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ ආවන්ධජ
නේ වේ.
(42 වකථර ෝවයනධ දූමණ පය වනා ෙ ථඅත ෙය්ාපාද්වයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
(32 ද්ෘමධි වයනධ අධො වනා ර්නධනා ද් ථඅත මිර්ය්ාද්ෘමධි වයනධ වනා ථවවන
ව යඅනධ ආවන්ධජ නේ වේ.
(62 ඡන්ද් පාර්වයනධ වනා දවඳුණ පු ථඅත ඡන්ද්පාර්වයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
(72 කථාමපාර්වයනධ මිර්ණ පු ථඅත කථාමපාර් නඅමිතධවතනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
(82 ථතප වය ර්යනධවර්නධ වෙනධ ෙ ථඅත වකථවථධ නඅමිතධවතනධ වනා ථවවන
ව යඅනධ ආවන්ධජ නේ වේ.
(92 ථධෙධප ෙ වකථවථධ වකථාටථඅනධ වනා ථවවන ථඅත වකථවථධ ථීමාවෙනධ
අකථේපය් ව යඅනධ ආවන්ධජ නේ වේ.
( ප2 එකථඟ දෙට පවමිණි ථඅත වනාවයකථධ වකථවථුනධවර්නධ වනා ථවවන
ව යඅනධ ආවන්ධජ නේ වේ.
( 2 ශරද්ධෝාවෙනධ පවකථුධ වද්න ද් ථඅත අශරද්ධෝාවෙනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
( 22 වීයය්ගවයනධ පවකථුධ වද්න ද් ථඅත කථුථීත දවවිනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
( 32 ථධමෘතඅවයනධ පවකථුධ වද්න ද් ථඅත පරමාද්වයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
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( 42 ථමාිවයනධ පවකථුධ වද්න ද් ථඅත ඖද්ධතය්වයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
( 32 පරශාවෙනධ පවකථුධ වද්න ද් ථඅත ර්ෙග අවිද්ය්ාවෙනධ වනා ථවවන ව යඅනධ
ආවන්ධජ නේ වේ.
( 62 ඔභ ාථර්ත අත (දෙතධ අවිද්ය්ාවෙනධ2 අවිද්ය්ාන්ෝකථාපවයනධ වනා ථවවන
ව යඅනධ ආවන්ධජ නේ වේ. යන වේ ෝමගවය ථෘද්ධි මවය යඅ. වේ ෝමගවය
වථවළාථධ ( 62 වද්න ථෘද්ධි ුවර්ධ වනා ථවීම පඅණිථ පෙතධනා .
වි්ශ් - රොගය ආය ෙශවයනධ දා අපාේදනවය අ උපදී
ඡන්දරොගය - ථේදනධෝ විථඅනධ ථතධත්වයනධ වකථවප අ උපද්වනධ යඅ.
ොමරොගය - නමර්ුන පාර්ය ය. වේ අවඥර්ය වපප “එවං සමොහි්ත චිත්්ත”
යනාදිය  පාඨවය අ “ආ්නඤ්්ජප්්ප්ත්්ත” යනධවනනධ ථඅද්ධෝ නමුර් පරර්මෝය්ානාදීනධ වර්ධ
ථෘද්ධියට “භූමි ප්ොද-ප්ද-මූල” භ ාෙයනධ ද්කථධෙනු ද්කථධෙනු පඅණිථ නවෙත කථඅයන ද් දවේ
ද්ත යුතු.
(22 තෙද් “ශරද්ධෝාදීනධ පිශර්ෘ ීත දවවිනධ” යනාදීනධ වපප කථී ථයාකථාපවයනධ දැධ්ෙ
කථරමය ථතරවය අ ආ පඅළඅවෙළ ද්කථධෙනු පඅණිථ කථඅයනදී. වේ වථාවළාථධ ( 62 කථරමය
ප්රතිසමභිදා මොගග්යහි ආ කථරමය දැකථධවීම පඅණිථ කථඅයන දී. එව යඅනධ සූතර-ප්රතිසමභිදා
වද්කථධ අ මුළා වනා වීම පඅණිථ නවෙත කථඅයන ද් දෙ ද්තයුතු
ා් න අධිට්ඨොහන්්තො = නුෙණිනධ අිමධඨාන කථපනුවයධ, ඒ වය ර්ාොප
වතවේ ථෘද්ධිය පඅළඅදඳ මෝමග වමවථධ ථේපාද්නය වකථාට අභිඥාප්ොද ්තුර්ඥථධය්ොනයට
ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී ථඅයයකථධ ෙනු කථවමතඅ නේ “ථඅයයකථධ වෙමි”යඅ කථාමාොප ථඅතඅනධ
වමවන අ කථඅීකවමනධ පිශකථමග වකථාට නවෙත ආෙජගනා වකථාට අභ අශාපාද්කථ
්තුර්ඥථධය්ොනයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී “ථඅයයකථධ වෙමි”යඅ ඉටයඅ ඒ අිඨාන චිතධතය ථමර්
ථඅයවයකථධ වේ. “ද් වථකථධ වෙමි”යඅ යනාදීනධ අ ද්, පිශකථමගාදිය ය වමවථධ මවයඅ.
වමවථධ අභ අමතාවඥර්ථඅද්ධිය වනා වී නේ නවෙත ද් පඅිශයේ වකථාට වද්වෙනඅ
තුනධෙවනඅ ආදිය  ෙශවයනධ ථඅද්ධෝෙනතාකථධ ඉටනධවනධ ය.
මත්භ්ද - සංයුත් අටුවෝයහි ෙනා අ “එකථධෙපකථධ වද්ෙපකථධ ථමෙවදිය ය යුතු”ය යඅ
කථඅයන දී. ඒ අටුො අ “පාද්කථ ෝය්ාන චිතධතය පරතඅභ ාර් නඅමිතධත නේ ෙ කථථඅණ පාව කථය
අපමුණ පු වකථවවඥය යඅ ද්, පිශකථමග චිතධතයනධ ථඅය වද්වනකථුනධ ව ද් ථධ වද්වනකථුනධ ව
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අපමුණ පුකථප පෙතී ය යඅ ද් වයතඅ. ඒ පිශකථමග ථඅතධ ද් තමනධ විථඅනධ කථධපනා කථපන ද්
ෙණ පග ෙශවයනධ මව උපදී. දිය ෙය් මනුමය්ාදිය  පරඥ පධතඅ ෙශවයනධ වනාවේමවයඅ. අිඨාන
චිතධතය ද් එවථධ ම ථඅයයකථධ ව අද් ථකථධ අපමුණ පු කථපනධවනධ ය ්හද වපප කථී අර්ඥප් ො
චිතධතය වමනධ වර් තරභ ු චිතධතයට අනතුපව ෙව ්තුර්ඥථධය්ොනි
එකථ ම ථඅතකථධ
උපද්වනධ”යව යඅ කථඅයනු වව.. එව තධ - ප්රතිසමභිදා්යහි:“ප් තියො එ් ො ෙහු ං ආවජ්්ජති. සතංවො සහස්සංවො සතසහස්සං වො
ආවජ්ජිත්වො ා් න අධිට්ඨොති. ෙහු් ො ්හොමීති ෙහු් ො ්හොති. යථො ආයස්ම්තො
්ූලප්න්ථ ස්ස.”1
‘ථධෙභ ාෙවයනධ එකථකථු ෙව ථඅයයකථධ ව ද් ථකථධ ව පෂයකථධ ව වෙමි යඅ
ආෙජගනාවකථාට ාණ පවයනධ ඉටනධවනධ ය. එවථධ කථ ආයුමධමතධ ්ූලප්න්ථ ථධර්විපයනධ
වමනධ වදාව වද්වනකථධ වෙතඅ.’
වේ පරතඅථේභ අොවය අ ද් ‘ආෙජගනා වකථාට නුෙණිනධ ඉටාය’යඅ කථීවයධ පිශකථමග ථඅතඅනධ
ආෙජගනා වකථාට අභ අශා ශානවයනධ අිඨාන කථඅීකම ථඳ ා මවයඅ.
විස්තර:- එව යඅනධ මව “වදාව වෙමි”යඅ ආෙජගනා වකථවවඥ. අනතුපව ෙව ඒ
පිශකථමග චිතධතයා වර්ධ වකථළෙප ාතුවඥර්ෝය්ානයට ථමෙද්වනධ යඅ. ඒ ථමෙතඅනධ නවර්අට
නවෙත ‘වදාව වෙමි’යඅ ආෙජගනා වකථාට ඉනධ මතු පවෙතඅ ප්සු මග-උප්්ොර-අනු්ලොම්ගෝතරභු යන ථතප පෙගභ ාර් චිතධතයට ව උප්්ොර-අනු්ලොම-්ගොතරභු යන තරඅවිෝ
පෙගභ ාර් චිතධතයට ව අනතුපව ෙව නඅමධපාද්න ෙශවයනධ අිඨාන නේ ෙ එකථ මව අභ අශා
ශානවයනධ “අිඨාන වකථවවඥ” යයඅ ද්ත යුතු යඅ. ආයුමධමතධ ාපන්ර්කථ ථධර්විපයනධ වමනව
යඅ වදාව පරකථාප දෙට කථාය ථාෂඅ පඅණිථ කථඅයන දී.
ඒ ්ම්ස් යි :-ඒ වද්දපවය පන්ර්වය අ (මාර්ගවය අ2 උපනධ දවවිනධ පන්ර්කථ නේ
ෙො ු ය. ෙවි ම ලු මහොප්න්ථ ්ත්ම පවවිදිය  ෙව ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාපතධ ප තධ වී ාපන්ර්කථ
ද් පවවිදිය  කථපො
“ප්ුපමං යථො ් ො නදං සුගන්ධං
ප්ෝතො සියො ඵුල්ලමවීත ගන්ධං,
අඞ්ගීරසං ප්ස්ස වි්රෝමොනං
තප්න්තමොතබචන්මිවන්තලි ්්ඛ”2

1
2

පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා 385 පඅට
ථඛ:නඅ: වකථාථ ථඛයුතධත 49 පඅට

528

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“උවද්ධ පඅපඅ මනා ථුෙඳ ඇතඅ වදාව වපතඅ ඇතඅ ව ළ පඅයුම ථුර්න්ෝවයනධ විවය
වනා වී පෙතී ද් (එදඳු2 ව ළ පඅයුමකථට දඳු ශීකප ථුර්න්ෝවයනධ ා වතධජථඅනධ යුතු
අ වථ අ දදළන ථයය්ගයා ෙවනඅ අඞ්ර්ීපථ නේ ථෙගඥ යනධ ෙ නධවථධ දෙ” යඅ වේ ර්ාර්ාෙ
ර්නධවනධ ය.
්ුල්ලප්න්ථ ථධර්විපයනධ ථාපමථකථඅනධ වේ ර්ාර්ාෙ ඉවර්නීමට අථමවඥර් ෙ
ව යඅනධ මහොප්න්ථ
ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ ඇෙවතධනඅ ‘වේ ශාථනවය අ තා
අභ ෙය්වයකථව’යඅ වෙව ිශනධ දව වප කථප ෙ වථධකථ.
එකථ භ තධතුවද්ධද්ථකථ තනතුපකථධ තධ මහොප්ත්ථ ථධර්විපයනධ වෙත ජීව යො
පවමිණ ප ‘ව ටට භ අෂු ු වකථවතකථධ දැ’යඅ විාාළ කථ ්ූලප්ත්ථ (වතපවනධ2 වප අවනකථධ
ෙුුපප්ෝමො ් ථඞ් යාට ආපාෝනා පඅළඅර්තධ ව යඅනධ තමා ර්වන ෙවි ම ලු වථාව ායුපා
කථළකථඅපවණ පු දෙ නඅයම ෙශවයනධ දැන ‘මට දැනධ වේ පවවිද්ධවද්නධ කථේ නවතව’යඅ පථුො
උද්පථන මව ථඅෙුපව වප යාමට පඅටතධෙ ර්අවයධ ය.
ඒ දෙ ද්තධ දුර් ු එයට වපපාතුෙ ෙවඩ වොපටුෙ ථමීපවය අ ථකථධමනධ කථපමිනධ
ථඅි නු දැකථ උනධෙ නධවථධ වෙත එළඹ ෙවඳ එකථතධපථධෙ ථඅට ්ූලප්න්ථ වතපවනධ අතඅනධ
‘වේ වකථා අ යනධවනධ අදැ’යඅ විාාප ඒ තතු කථී කථ ්ූලප්න්ථ ‘වේ ශාථනය ම ාපන්ර්කථයා
වර්ධ වනාෙ මාවර්ධ ය’ වථාව ායුපා එවථධ කථී කථ මා වෙත වනා පවමිණිවයධ කථඅේ ද්
‘යනධනට එෙ’ යඅ කථවඳො වර්න වර්ාථධ ර්ඳකථඅළඅ වොපටුවෙ අ ඉප වද්ථ දා ථඅි න වථධ
අඳුො ථෘද්ධිවයනධ මවෙ වපදිය  කථඩකථධ දී ‘වේ පඅිශමදිය මිනධ “පවජා පණ පඛ” යඅ කථඅයෙ’යඅ ෙොළ .
උනධෙ නධවථධ එය නවෙත නවෙත පඅිශමවදීවේ දී තමා අත ෙ ඩ දිය ය ර්පවීවමනධ
කථඅලුටු ෙ දෙ දැකථ ‘වේ පඅිශථඅර් වපදිය කථඩ මා ශීකපය නඅථා කථඅලුටු විය.’
‘වේ ශීකපවයධ වද් ම යව’ යඅ ප්ාථධකථන්ෝය පඅළඅදඳ වොථධ දැකථීවේ නුෙණ ප උපද්ො
විද්ශගනාෙට ථඅත තමා පඅළඅවෙළඅනධ අනු්ලොම-්ගෝතරභු ාණ පය ථමීපයට ථඅත පවමිණ ප ෙ
කථ දුර් ු දුර්රැථධ වි අර්ො අභ අමු්වය අ ෙවඩ ථඅි නා වථධ වපනී
“රෝගො ර්ජො න්ප්න ්ර ුවුචන්ති
රොගස්්සතං අධිව්නං ර්ජොති,
එතං රජං විප්්ප්ජහිත්ව ප් ්ිතො
විහරන්ති ්ත විගතරජස්ස සොස්න”1

1

පි :ම: අඨ කථර්ා 424 පඅට
Non-commertial Distribution

529

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

“පාර්ය පජථ ය වේ අයය්ග විනවය අ දූඅ පජථව යඅ වනා කථඅයයඅ. පාර්යට පජථ
යව යඅ විශඅමධට නවමකථඅ. ථඅත කථඅලුටු කථපන ව යඅනධ වේ පාර් පජථ ආයය්ග මාර්ගශානවයනධ
ප වකථාට ආයය්ගයනධ ෙ නධවථධා වීතපජථධකථ සවගඥ ශාථනවය අ ථඅතධ අධො වෙවථතඅ”
ද්ධවේම වම වය ද් එවථධ මව පජථධ වෙතඅ.
වේ ර්ාර්ා වකථළෙප ාපන්ර්කථ ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියා ා
මඩභ අශාාභ ීෙ අ ගත්වයට පවමිණි වථධකථ. ෙුුපහු (වද්ෙන ද්ෙථධ2 ථඛ යා පඅිශෙපා
ීවෙකථයාවර්ධ ර්ෘ යට ෙවි  වථධකථධ ීවෙකථයා ෙඩා අඳුො ද්ෂඅවණ පාද්කථය පඅිශනවම කථ
අතඅනධ පාතරය ෙවථ .
ඒ කථඅේදැ යඅ විාාළ කථ උපාථකථය ‘වි ාපවය අ භ අෂුෙකථධ ඇතව’යඅ ෙොළ .
ීවෙකථයා ‘වි ාපවය අ ෙ භ අෂුෙ කථවඳො එෙ’යඅ පුපවමයකථු යවවී ය. ෙුුපන් වි ාපවයනධ
ෙවි  පථු ්ූලප්න්ථ ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ තමා ෙවනඅ ද් ථකථධ අභ අශා පාද්කථ ථඅතඅනධ
මොවර්න ඒ ථඅතධකථලු අඹ වෙවන අ කථධ ද්නධෙන වතකථධ ෙවඩ ථඅි  වථධකථ. ඒ වි ාපයට
පවමිණි පුපවමයා කථාමාය ෙථධතරවයනධ දදන වි ාපය දැකථ වපපා අෙුතධ ඒ දේ කථඅයා
‘ඒ භ අෂුෙ කථෙවපකථධදැ යඅ වනා ද්නඅමි”යඅ කථීය. එකථ දුර් ු වත නවෙත වි ාපයට වර්ාථධ
පළමු ර්ටු භ අෂුෙ වර්ධ ථඅෙුපව වකථාණ ප අධො ‘ෙුුපන් ඔද ෙ නධවථධ ඇමතූ යඅ කථඅයෙ’යඅ
ෙොළ . ව ධ වෙව පට වර්ාථධ එවථධ කථළ කථ ථඅයධව අතුපවද් නධ ෙ . වතපවනධ
ෙ නධවථධ ඔ ු යො මුෙ වද්ෙුේ ආදිය ය නඅමො ඔ ුට වපපාතුෙ ෙවඩ තමාට පවමිණි
අථුනධ අ ෙවඩ ථඅි  වථධකථ.
වේ ථඳ ා යව ‘ආයුමධමතධ ්ූලප්න්ථ

ථධර්විපයනධ වමනව’යඅ කථීවයධ.

ඒ නඅවඥමිත භ අෂ ු ෙණ පග-ශීකපායෙයෙ-පිශමධකථාප-කථරඅයා විවශධමවයනධ නඅයම වනා
වකථාට මවෙ ව යඅනධ ථෘද්ධිමතුනධ ා ථමාන මව වෙතධ. යාේ-ථඅීකේ ආදිය  ථෘද්ධිමතුනධ
කථපන කථරඅයාෙම නඅවඥමිත භ අෂ ු ද් වකථවපතධ මවයඅ.
තෙද් ෙණ පගාදිය  ෙශවයනධ ද්, කථරඅයා විවශධමවයනධ ද්, ෙයථධ ආදීනධ ද්, නනධ අයුිශනධ
වෙනථධ කථපනු කථවමවතධවතධ නේ
වකථවථධද් යතධ
ඇතවේ වකථවනකථුනධ පරර්ම ෙයථධ අ ෙෙනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ මෝය්ම ෙයථධ අ
ෙෙනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ පශධචිම ෙයථධ අ ෙෙනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ දිය කථධ වකථවථධ
ඇතඅයෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ අථ මුඩුකථළෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ කථළු වකථථධ
ඇතඅයෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ මනාෙ රැඳූ ථඅෙුපව ඇතධතෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ
මඳකථධ රැඳූ ථඅෙුපව ඇතධතෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ පද් කථඅයනධනෙුනධ ද්, ඇතවේ
වකථවනකථුනධ අවඥර් කථඅයනධනෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ උථධ ථධෙපවයනධ කථඅයනධනෙුනධ ද්,
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ඇතවේ වකථවනකථුනධ පවන පුළුෙුථධනෙුනධ ද්, ඇතවේ වකථවනකථුනධ පවන විථඳනධනෙුනධ ද්,
ඇතවේ වකථවනකථුනධ පඬු පඅථනෙුනධ ද්, පඬු වපාෙනධනෙුනධ ද්, ථඅෙුපව මථනධනෙුනධ ද්
යනාදිය  ෙශවයනඅ.
ඒ භ අෂුෙ පළමුෙව පාද්කථෝය්ානයට ථමෙවද් එයඅනධ නවඟී ‘වමවතකථධ භ අෂනධ
වමවථධ වමවථධ වෙතධො’යඅ පඅිශයේවකථාට නවෙත ථමෙතට ථමෙවදී එයඅනධ නවඟී අිඨාන
කථළ යුතු. අිඨාන ථඅත ථමර් මව කථවමවතඅ කථවමවතඅ ආකථාප මව වේ.
වදාව

ෙව එකථකථු වීවම අ ද් වමවථධ මව යඅ. එ අ විවශධමය වමවථධ යඅ.

වමවථධ වදාව වකථාට නඅමගමිත කථළ භ අෂුෙ එකථකථු ෙනු කථවමවතධවතධ නේ :‘එකථකථු ෙව ථකථධමනධ කථපමව’යඅ කථඅයා ව ‘ථජ්ඣායනා කථප මව’යඅ කථඅයා ව ‘පවන විාාප
මව’යඅ කථඅයා යඅ. ‘වේ භ අෂනධ ථධෙධප වද්වනකථුනධ ඇතඅ වි ාපයකථව වකථවථධ වදාව විඳ
ඒකථානධතවයනධ වේ ආයය්ගයනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ආනුභ ාෙවයකථව යඅ කථඅයා ‘මිනඅථුනධ මා ර්වන
දැනර්නඅතවයඅ අධවපධචඡ දවවිනධ ව එවකථකථධ ෙනධවනමව’යඅ කථවමවතධත ු විථඅනධ පාද්කථ
ෝය්ානයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී ‘එවකථකථධ වෙමි’යඅ පඅිශයේ වකථාට නවෙත ෝය්ානයට
ථමෙවදී එයඅනධ නවර්ී ‘එවකථකථධ වෙමි’යඅ අිට්ඨඨාන කථළයුතු. අිට්ඨඨාන ථඅත ා ථමර් මව
එවකථකථධ වේ.
වි්ශ්් :- වමවථධ වනා කථපනධවනධ පිශචිනධන කථා ෙශවයනධ වතවේම (ඉව.
ම2 එවකථකථධ වේ.
ආවිභොවයඉ ති්රොභොවය යන වම අ අවඥර්ය නේ ‘පරකථට දෙ කථඅීකම ය, අපරකථට
දෙ කථඅීකම ය’ යනුයඅ.
වේ ථඳ ා මව:“ආවිභොවන්තිඉ ් නවි අනොවටං ්හොති අප්ටිචනඡන්තං විවටං ප්ො ටං”
“ති්රොභොවන්ති - ් නවි ආවටං ්හොති ප්ටිචනඡන්නං ප්ිහිතං ප්ටි ුජ්ිතන්ති”1
ආවිභොව නම, භ අතධතඅ, පෙුපව ආදිය  කථඅථඅෙකථුනධ මුෙ
ෙවයධ, විෙෘත ෙවයධ, පරකථට ෙවයධ, යන අවඥර් යඅ.

වනාෙවයධ, පඅළඅථනධ වනා

ති්රොභොව නම, භ අතධතඅ-පෙුපව ආදිය  කථඅථඅෙකථඅනධ මුෙ
ද්ධවද්ධ, මුනඅනධ ෙථන ද්ධවද්ධ යන අවඥර්යඅ.

ෙවයධ පඅළඅථනධ ෙවයධ, ෙථන

1

පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා 386 දුපවම
Non-commertial Distribution

531

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වම අා ථෘද්ධිමතධ වතවේ පරකථට කථපනු කථවමවතධවතධ පාතරඅ අන්ෝකථාපය ව
ආව කථ කථපයඅ. භ අතධතඅ ආදීනධ පඅළඅථනධ ෙෙකථධ ව විෙෘත කථපයඅ. ර්පවදේ ආදීනධ මු වනා
ෙෙකථධ ව
මු කථපයඅ.
ඒ ්ම්ස් යි - ඒ වය ර්ාොප වතවේ පාද්කථ ෝය්ානයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී
‘වේ අඳුපව තවන ආව කථ වේො’යඅ කථඅයා ව ‘වේ මුෙ ෙ දැය පරකථට වේො’යඅ කථඅයා
ව ආෙජගනා වකථාට පිශකථමග භ ාෙනා කථප අිඨාන කථපයඅ. ඒ අිට්ඨඨානයට අනතුපවෙ
මව එවථධ ෙනධවනධ යඅ.
ර්ප ෙ දැය ඛ කථළ පිශදිය  වමවථධ යඅ.
ෙුුපරජො න් ෙ නධවථධ ්ූලසුභරොව ්ග් ආපාෝනවයනධ ථවෙවතධ නුෙප ථඅට
ථාවකථධත නුෙපට ෙඩනට ථොනේ ෙ කථ ථකථධවද්ේ පජුවර්ධ නඅයමවයනධ විථධකථේ වද්ේපුතු
මවෙ කථුළුවර්ෙ ෙවඩථඅට ථවෙවතධ නුෙිශනධ ථතධ වයාර්නකථධ ඈත ෙ ථාවකථධත නුෙපට
ෙඩනා වථධකථධ ථවෙවතධ නුෙප ෙවථධථනධ විථඅනධ ථාවකථධත නුෙප ෙවථධථනධ ද්, ථාවකථධත නුෙප
ෙවථධථනධ විථඅනධ ථවෙවත ෙවථධථනධ ද් ඔෙුවනාෙුනධ ද්කථධනා වථධ අිමධඨාන කථළ වථධකථ.
ථාවකථධත නුෙප මෝය්වය අ දවථ වපාවළාෙ වද්ව.වකථාට අවීචිම නඅපය වතකථධ දැකථධෙ
වථධකථ. ආකථාථය වද්ව.වකථාට එ අ ෙ විමානයනධ ද්, දඹවාෙ වතකථධ දැකථධෙ වථධකථ.
වද්වෙ වප ණ පවය අ ද් වේ පරකථට වේ.
ෙුුපහු යමාම වපළ ප වකථාට අථ ාප ද් ථකථධ පරාණීනධ නඅෙනධ ද්කථධො වපප
ෙුුපවරැ යමාම වපළ ප ද්ෙථධ අ වපළ ප වකථාට ‘වකථා අ ෙවි  වථධකථධ දැ”යඅ ආෙජගනා
කථපනුවෙ තෙුතඅථා භ ෙනය දවේ දැන එකථධ පඅයෙපකථධ වපාවළාවෙ අ තදා වද්ෙන පඅයෙප
යුර්ඳුපව මුර්වන අ තදා නවෙත පළමු පඅයෙප වර්න ම වමප මත තදා එ අ ෙ
පඬුපුධථථධවන අ ෙථධ ෙවථ රැථධෙ ද්ථ ද් ථකථධ ථකථධෙළ වද්ේ දඹුනධ ට අභ අෝමග
වද්ධශනාෙ අපඹා පඅඬු ථඅඟන වේාවෙ අ නඅවඥමිත දුර් වකථවනකථුනධ මො ‘ඒ දුර් ු
වමවතකථධ ද්ේ වද්ථතධෙ’යඅ අදිය ටනධ වකථාට අනෙතපධත විඅනධ මුෙ වොො උතුපවකථුපව
දිය ෙයඅනට පඅඬු ථඅඟා ෙවඩ අනෙතපධත විධ ඉෙුවප අ ථඳුනධ වෙවන අ ෙවඩ අඳ ද්නධ ෙඳතඅ.
සැසුයුත් ම වතපණ පුෙනධ එතනට ෙවඩ ෙුුපන් ෙවඳි කථ දුර් ු ‘අද් වමවතකථධ
ෝමගය වද්ථීමි’යඅ නය කථරමය උනධෙ නධවථධට ෙොපතඅ. සැසුයුත් ම වතපනුවෙ ඒ අනු ෙව
අභිධමගප්ිට ය ොවෙ ද්ධර්ත කථළ . වතමථකථධ මුළුධව අ වමවථධ ෙද් ළ ඒ වේ
අභිධමගප්ිට ය අථා අථවකථළකථධ වද්විවය ෝමගාභ අථමය කථළ .
යමාම වපළ වප අ රැථධ ෙ වොවළාථධ වයාර්නකථධ තවන රැථධෙ ුනධ පඅිශථ ‘ෙුුපන්
වනා දැකථ වනා යේ ’යඅ එ අ මව කථඳෙුපව දවඳ ථඅි යෙුනධට දතධ-දුතධ ආදිය වයනධ අවනධපඅඬු
ථඅටාණ පනධ වර්ධ මළණ පු ෙ ්ුල්ල අ්න්ප්ිඬු සිටො න් විථඅනධ උපථධර්ාන කථපන දී.
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ම ාජනයා දුර් ු ‘වකථා අ ෙවි වයධ’දැ යඅ දැනර්නු ථඳ ා දිය ෙවථධ අතධතෙුනට අර්
තවනධපතධ අනුරැද්ධ වතපවනධ වෙත වර්ාථධ අයවදිය  ථඳ වතපවනධ ෙ නධවථධ ඔොත කථථඅණ පයට
ථමෙවද් ආව කථය පතුපවො තෙුතඅථා වද්ෙුවාෙ ෙවඩ ථඅි න ෙුුපන් දැකථ ඒ දේ ඔෙුනට
දැනධෙ වථධකථ.
ඉකථධය තඅ ජනයා ථෘද්ධිමතුනට අර්තවනධපතධ මුර්නධ ම වතපණ පුෙනධ වෙත
පවමිණ ප අපට ෙඳනා පඅණිථ ‘ෙුුපන් ද්කථධො නු මවනෙව’යඅ අයවදිය  ථඳ උනධෙ නධවථධ ඒ
පඅිශථ මවද් ම වපාවළාෙ කථඅමිද් ම ාජනයාට වපවනන වථධ ම ාවේපව පෙගතය විනඅවිද්
වර්න දුර්නධ පා ෙඳිමිනධ ම පාමුඅනධ නවඟී එපෙතධ ථවකථළ වථධකථ. දුර් ු ඒ වතපවනධට
‘්මොග්ගල්ලොනය වතාප වද්ටු දප ද්ේවථවනවි සැසුයුත් වකථා අදැ’යඅ විාාපා ස ස්ප්ුැක
යඅ කථී කථ ‘මා ද්නධනා කථවමවතධවත ව ට ද්ෙථධ ථකථථධපුප වොපට රැථධවෙතධො එ අ
දථධවනමි’යඅ ෙොළ කථ මුර්නධ ම වතපණ පුවෙ ආ මර්අනධ මව වපළා අෙුතධ මිනඅථුනධ ට
ඒ දේ දැනධෙ .
වමවථධ මුගලන් ම වතපවනධ ෙ නධවථධ වනා දැකථධකථ වකථඅ වථධ පඅළඅථනධ ෙ ඒ
ර්මන ද්කථධනා පිශද්ධවද්නධ අදිය ටනධ කථඅීකවමනධ ආවිභගොව ප්රොතිහොයය්ගය පප වථධකථ.
වමවථධ ෙවි  මුගලන් වතපවනධ ෙ නධවථධ එපෙතධ ද්නධො ම ජනයාට ‘ර්පයයඅ
වනා ථඅතා වපප දතධ කථඅථ නඅමො ම යෙ’යඅ ෙොළ වථධකථ.
දුර්නධ ‘වථට ද්ෙථ මිනඅථධ වාෙට යේ ’යඅ ථකථධවද්ේ පජ ට ෙොළ කථ ඔ ු
විථධකථේ වද්ේපුතු ද්නධො රන්-සුදීන්-මිණිමුවො අණිවපතඅ තුනකථධ නඅමගමිත කථපවී. දුර් ු
වද්වෙනඅ ද්ෙථධ ම වමප මුර්වනධ ථඅට වපපදිය ර් ව ො දා ෙොළකථ එවද්ථ වනාවයකථධ
ද් ථධ ර්ණ පනධ ාකථරාොටවය විෙෘත ෙව ඒකථාඞ්ර්ණ ප ෙ වථධ පරකථාශ ෙ . එවථධ මව පවර්ේදිය ර්
ද්, ද්කථුණ පු දිය ර්, උතුපවදිය ර් ද්, ව කථ ෝාතූ ු පරකථාශ ෙ . එවථධ මව යි නධ අවීචිය වතකථධ ද්
උි නධ අකථනඅටා දඹවාෙ වතකථධ ද්, වපනී ර්අවයධ ය. වමවථධ “්ලො විවර ” නේ ම ා
පරාතඅ ායය්ගය පප වථධකථ. එ අ ෙ වද්විවය ය ම වනා දා මව ිශථඅ වථධ මිනඅථුනධ ද්කථඅතඅ.
මිනඅථධථු ද් උඩ වනා දා ම ිශථඅවථධ වද්වියනධ ද්කථඅතධ.
ෙුුපහු මවද් මිණිමුො

අණිනධ දථධනා .

වද්විවය ෙේපථ පනධමුො අණිනධ ද්, ථුද්ධෝාොථ වද්විවය ද්, ම ාදර ධමවය ද්,
ද්කථුණ පුපථ ිශදීමුො අණිනධ දථධනා . ථකථධවද්ේ පජ ෙුුපන් පාථඅෙුපව ර්ත. ම දඹ
තුනධවයාර්නධ වථධථත ෙුුපන් මුර්නට දැීක. ථුයාම වද්ේපද් ෙවිර්නා වර්න පෙනධ ථවී.
ර්න්ෝෙගවය පනධථඅයකථධ වද්න තුනධ වයාර්නධ වදලුෙපාණ පඩු වීණ පාෙ වර්න ෙුුපන්ට ෙවය .
වමවථධ ෙුුපරජො න් වහන්්ස් ම ආවිභගව ප්රොතිහොයය්ගය කථළ වථධකථ.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

තෙ ද් කථධදිය ෙ තර්ුපව වි ාපොථී ෝේමදිය නධන වතපණ පුවෙ තඅථධථ ම ාවෙව ප
ථප මලුවෙ අ ෙවඩ අඳ අප් ්
ප්ටිප්දා සූතරය1 වද්ථනුවෙ විජිනඅපත යි කථුපවකථළ කථ
අවීාය වතකථධ පරකථාශ විය. උඩුකථුපවකථළ කථ දඹවාෙ වතකථධ පරකථාශ විය.
වමවථධ පේ කථළෙුනධ විඳුනා ර්කථ ද්, පඅනධකථළෙුනධ විඳුනා ථවපද්, ද්කථධො ෝමගවද්ධශනා
කථළ කථ එ අ ෙවෙ වථ ොනධ ආදිය  මර්ගඵල වද . වේ ආවිභගව ප්රොතිහොයය්ග ය.
තඅවප භ ාෙය (මුෙ 2 කථපනු කථවමතඅ ථෘද්ධිමතධ ු නීකථථඅණ පයට ථමෙවද් අන්ෝකථාප
වකථවපතඅ. පඅළඅථනධ වනාෙුෙ පඅළඅථනධ ව වකථවපතඅ. භ අතධතඅ ආදීනධ මුෙ වනා ෙෙකථධ
මුෙ කථපතධ.
වමවථධ කථපනු කථවමවතධවත පාද්කථද්ෝය්ානයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී ‘වේ
ආව කථය අන්ෝකථාප වේ ො’යඅ යනාදීනධ ආෙජගනා වකථාට පිශකථමග වකථාට වපප කථී වථධ
අිඨාන වකථවපතඅ. අිඨාන ථඅත ා ථමර්ම එවථධ ථඅර්වේ. එවථධ ෙනධනා ළඟ ථඅි යා ෙ
වනා ද්කථධෙනු කථවමවතධතා වනා ද්කථී. වතවේ ද් වනා ද්කථධනා කථවමවතධත ු වනා ද්කථී.
ඒ වමවථධයඅ:- භොගය්වතුන් වහන්්ස් තමනධ ථමීපවය අ ථඅි  යස කථුපුතරයා පඅයා
විථඅනධ වනා ද්කථධනා වථධ අිට්ඨඨාන කථළ වථධකථ. ඒ එවථධ මවවිය. එවථධ මව එකථථඅය විථඅ
වයාර්නකථධ වපප ර්මනධ වකථාට මහො ප්්ප්ින පජ අනාර්ාමී ඵලවය අ ද්, ද් ථකථධ
අමාතය්යනධ වථ ොනධ ඵලවය අ ද්, පඅ අටුො ඔෙුනධ අනුෙව ර්මනධ කථළ ද් ථකථධ ථධතරීනධ
පඅිශෙවපප අ්නෝජො වද්ධවිය ථමීපවය අ ථඅි යා ෙ ද් ඒ පාජාදිය  පඅිශථ වනා ද්කථධනා වථධ
අදිය ටනධ වකථාට, ථධොමීනඅ පජු ර්ටුදැ යඅ විාාළෙුනධට කථඅම වතාපට පජු වථවීම උතුේ ද්,
නවතව ාතධ තමා වථවීම උතුේදැ’යඅ විාාපා ‘තමා වථවීම මවනෙව’යඅ කථී කථ එවථධ ද්ේ
වද්ථා ථධතරීනධ ථමර් ඇය වථ ොනධ වපවළ අ ද්, අමාතය්යනධ අනාර්ාමි වපවළ අ ද්, පජු
අප තධ වපවළ අ ද්, පඅ අට ෙ වථධකථ.
තෙද් මිහිඳු මහ්තරැන් කථධදිය ෙ ෙවි  පළමු දිය නවය අ වද්ෙන පපතඅථධ පජ ට
තමා කථවි ෙ පවමිණ පයෙුනධ වනා පවවනන වථධ අිමධඨාන කථඅීකම ද් වේ පරාතඅ ායය්ගය මවයඅ.
වි්ශ්් - ආවිභගොව ප්රොතිහොයය්ග්යහි දාථඅි නෙුනට ථෘද්ධි පරාතඅ ායය්ගය ද්,
පරාතඅ ායය්ගය ද්කථධෙනධනා ද් පවවනයඅ. එය යමකථ පරාතඅ ායය්ගවයනධ පරකථට වේ. ශරාෙකථයනධ
ා අථාෝාපණ ප ෙ ඒ පරාතඅ ායය්ගවය අ දී උඩු කථයඅනධ ර්අනඅකථඳකථධ ා යි කථයඅනධ දිය ය කථඳකථධ
ද්, පෙතධවනධ යඅ. වේ වද්කථ මව වෙන වෙන මව පවවනධ.

1

අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 68 පඅට
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ති්රොභොව පරාතඅ ායය්ගවය අ ෙ කථඅ ථෘද්ධි පරාතඅ ායය්ගය පවවනයඅ. ථෘද්ධිමතධ ු
වනා පවවනතඅ. වමය මහ 1 -ෙරහ්මති-මන්තණි 2 ථතරයනධ වර්නධ පරකථාශ වේ. එකථතධ
පවථකථ ුනධ චිතරර්ෘ පතඅ වතවේ ආයුමධමතධ මහ ථධර්විපයනධට ථධොමීනඅ ථෘද්ධි
පරාතඅ ායය්ගයකථධ දැකථධෙුෙව ාතධ මවනෙව යඅ ථවළකථළ කථ
එවථධ නේ වතපඅ නඅථෙතධවත අ උතුපවථලුෙ අතුට ඒ මත තණ ප කථවරැධකථධ
විථුපවෙ යඅ කථී .
එවථධ කථළ කථ මහ ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ වෙව පට පඅවිථ වකථථඅ ථඅර්වපනධ
ර්අනඅ ථඅළු නඅකථධම අෙුතධ පඅටත ෙ තණ ප කථවරැධ ද්ො උතුපව ථළුෙ වනාද්ො ද් එපිශද්ධවද්නධ
සෘද්ධි ප්රොතිහොයය්ගය ් කථළ .
ෙරහ්මනිමන්තණි ථතරවය අ ද්, ම වණ පනඅ යේ වථධ ෙ ෙරහ්මයො ද්, දර ධම පඅිශථ
ද්, මා වනා ද්කථඅද්ධ ද්, මාවර්ධ ශ.ද්ය පමණ පකථධ අථද්ධද් එදඳු ෙ ථෘද්ධි පරාතඅ ායය්ගයකථධ
වකථවළමි’යඅ ෙොළ .
දර ධම ර්ණ පයා වකථවපනධ අතුපවද්නධෙනු කථවමතඅ දකථදර ධමයාට අතුපවද්නධ විය
වනා වකථඅ වථධ වකථාට, ෙුුපහු ඔෙුනට අතුපවද් නධෙ ථඅට ‘ශරමණ ප භ ෙතධ වර්ෞතමයනධ වම අ
ඇතඅ දෙ ව නවතඅ දෙ ව දැනර්ත වනා වකථව’යඅ කථඅයන දර ධමයනධට එයට අෙකථාශ
වනාවේෙ’යඅ අිඨාන වකථාට වේ ර්ාර්ාෙ ෙොළ .
භ්වවොහං භයං තබස්වො - භවඤ්්් විභ්වසිනං
භවං නොභිවතබං ිඤ්්චි - නන්තබඤ්්් උප්ොගමිං
‘මම වේ ථඛථාපවය අ ජාතඅ-ජපා-මපණ ප භ ය දැකථ මව, විභ ෙ ථඞ්්ය්ාත නිවගො ය
වථායනධවනේ තෘමධණ පා-ද්ෘමධි  ෙශවයනධ කථඅථඅ භ ෙයකථධ ර්ර ණ පය වනා වකථවළමි. භ ෙ
තෘමධණ පාෙට ද් වනා පවමිණිවයමි” යනු භ ාෙ යඅ.
වර්ෙ ය තධතඅවයනධ පඅටතට ද්, වර්ෙධ - නර්ප - ර්ේ ආදිය ය පඅිශවකථේ කථළ
පරාකථාපෙ පපභ ාර්යට ද්, ෙෘෂ - පෙගතාදීනධ වර්ධ පපභ ාර්යට ද් අ වථ අ යනධනා වථධ
වනා වවපමිනධ යයඅ. “ති්රො ුඩ්ඩං ති්රොප්ො ොරං ති්රො ප්බ්ෙතං අසජ්ජමෝතො
ගචනඡති ්සයය්ථොප්ි ආ ෝස”3

ථඛ:නඅ: චිතධත ථඛ: 734 68 පඅට
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 324
3
පි :ම: ඉද්ධිවිි 386 දුපවම
1
2
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වේ කථපනු කථවමතඅ වය ර්අයා විථඅනධ ආකථාථ කථථඅණ පයට ථමෙවද්, එයඅනධ නවර්ී
භ අතධතඅයකථධ ව , පෙුපකථධ ව , පෙගතයකථධ ව ආෙජගනා වකථාට ‘කථඅථඅතවවනකථ වනා
වවර්මි’යඅ කථළ පිශකථමග භ ාෙනා ඇතඅෙ ‘අ ථ වේො’යඅ ඉි ය යුතු. (එ අ ෙ අ ථ එකථධ
තවනධවීවමනධ2 ආකථාශයකථධ (විෙපයකථධ2 ථපවද්ධ. යට දථඅනු කථවමවතධත ුට ව උඩ නර්අනු
කථවමවතධත ුට ව ථඅර්වපකථධ වේ. ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ එ අ වනා වවපමිනධ යයඅ.
මත්භ්දය ් :- තරඅපඅටකථ ාාභ ය ථධර්විපවය ෙොළ . ‘ඇෙවතධනඅ වමතවනධ අ
ආකථාථ කථථඅණ පයට ථමෙවදීම අනෙශය් ය. කථඅම ථධතඅ අශධොදීනධ මවවීම පඅණිථ ථධතඅ
අශධොදිය  කථථඅණ පයට ථමෙදී ද් එව යඅනධ පඨවි කථථඅණ පාද් යේකථඅථඅ කථථඅණ පයකථධ ෙවඩුෙ මනා
ය. අමධට ථමාපතධතඅ ෙශීභ ාෙය ම වම අා පමණි යමකථධ යමකථධ කථපනු කථවමතඅ නේ ඒ ඒ
දැයම වේො”යඅ කථඅයා ය.
(පෘිවිවය අ උේමුජ්ජන - නඅමුජ්ජනවය අ ආවපා කථථඅණ පයට ථමෙවර්ම ද්,
උද්කථවය අ ර්මනාදිය වය අ පෘිවි නඅමගාණ පය ථඳ ා පඨවි කථථඅණ පයට ථමෙවදීම ද්, කථවමතඅ
ෙනධනෙුනට එවථධ වනා විය යුතු දේ දැනධවීම ථඳ ා වපප කථී මතය දැකථධවී.2
එව තධ භික්ෂූහු වමවථධ ෙොළ . ථධොමීනඅ ‘වපවළ අ මතු ආකථාථ කථථඅණ පය මව
දැකථධවේ. එව යඅනධ වම අ ා ආකථාථ කථථඅණ පයට මව ථමෙවර්න මනාය’ කථඅයායඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- “ප් තියො ආ ොස සි සමොප්ත්තියො ලොභි ්හොතිඉ ති්රො ුඩ්ඩංඉ
නි්රොප්ො ොරංඉ ති්රොප්බ්ෙතංඉ ආවජ්ජතිඉ ආවජ්ජිත්වොා් න අධිට්ඨොති. ආ ෝසො
්හොතු’ති ආ ෝසෝහොති. ති්රො ුඩ්ඩං ති්රොප්ො ොරංඉ ති්රොප්බ්ෙතං අසජ්ජමෝනො
ගචනඡති. යථො ප් තියො මනුස්සො අනිද්ධිමන්්තො ් නවි අනොවෝට අප්සු ්ඛිත්්ත
අසජ්ජමොනො ගචනඡන්ති. එව්මව ්සො ඉද්ධිමො ්්්තොවසිප්්ප්ත්්තො ති්රො ුඩ්ඩං
ති්රොප්ො ොරං ති්රොප්බ්ෙතං අසජ්ජමෝනො ගචනඡති”1
“ථධෙභ ාෙවයනධ ආකථාථ කථථඅණ ප ථමාපතධතඅ ාභ අවයකථධ ෙවයධ මව භ අතධතඅවයනධ
පපභ ාර්යට ව , පරාකථාපවයනධ පපභ ාර්යට ව , පෙගතවයනධ පපභ ාර්යට ව , යාේ ආදිය 
වපළ ප කථපනු කථවමවතධවතධ අ ථධකථඅථුණ පට ම ථමෙවද් ය තධතඅවයනධ පපභ ාර්ය ව ,
පරාකථාපවයනධ පපභ ාර්ය ව , පෙගතවයනධ පපභ ාර්ය ව , ආෙජගනා වකථවපයඅ. ආෙජගනා
වකථාට ‘ආකථාශවයකථධ වේො’යඅ අභ අශා ශානවයනධ ඉටයඅ. එකථධ අ අ වථකථධ වෙයඅ. ඒ
ථෘද්ධිමතධ වතවේ ය තධතඅ-පරාකථාප-පෙගත-අපපභ ාර්යනධට වනා වර්ී වනා ර්වීක යයඅ. ථෘද්ධි
නවතඅ මනුමය්යනධ ද්, කථඅථඅෙකථඅනධ මුෙ වනා කථළ ෙට වනා කථළ තනධ අ වනා ර්වවටමිනධ
යනධනාකථධ වමනඅ” යනු වම අ භ ාෙ යඅ.

1

පි :ම: ඉද්ධිකථර්ා 386 පඅට දුපවම
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කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ තඅවපාකථුඩ්ඩාදිය  ර්මන පාි  ාිශය කථාපණ පවය අ ආකථාශ
කථථඅණ පයට ථමෙවදීම අෙශය්වයනධ කථඅෙ යුතු ය.
වි්ශ්් :- “ආ ොස සි ව්සන ප්ටිචනඡන්තං විවට ර ං ප්ඨවි සි
ව්සන එ් ොප්ිහුත්වො ෙහුධො ්හොතී’නි ආතබභෝවො ආ ෝසවො උද් වො ප්ඨවිං
නිමමිනිත්වො ප්දසො ගමනං ඉජ්ෙති”1 පරතඅචඡනධනය විෙෘත කථඅීකම ආකථාථ කථථඅණ ප
ෙථවයනධ ද්, එකථකථු ෙව වදාව වීේ ආදිය ය ද් අ වථ අ ව ජවය අ ව වපාවළාෙ
මො පයඅනධ යපම, පඨවි කථථඅණ ප ෙථවයනධ ද්, ථමෘද්ධ වේ, යන පරකථීණ පගකථවයනධ ද්, එව යඅනධ
මව ථමවඥර්නය වේ.
ප්රශ්න්ය ි :- අිට්ඨඨානවකථාට යනධනා ෙ ඒ භ අෂුෙ අතුවප අ පෙගතයකථධ ව ,
ෙෘෂයකථධ ව නවඛවර්ධවි නේ නවෙත ෝය්ානයට ථමෙවද් අිඨාන කථළ යුතධවතධ ද්
ප්ි ිතුර :- එවථධ අිට්ඨඨාන කථළ ද් වොවථකථධ නවතධවතධ යඅ. වද්විටකථධ දඳනා ද්ධද්
ද්ළධ අ කථපණ පය ෙන දවවිනධ මනාෙ දඳනා ද්ධවද්ධ වෙයඅ. එව තධ එයඅනධ පරවය ජනයකථධ
නවතඅ.
කථුමකථධ වමනධ ද් ඒ ෙනා අ උපාෝය්ායයනධ ඉදිය ිශවය අ නඅථ ථමාද්නධ ෙනධනාකථධ
වමනඅ. (උපාෝය්ාය ර්ර ණ පවයනධ මව නඅථ ථමාොනය ෙන ව යඅනධ නඅථ ථමාද්නධවීම
නඅමධඵල යව.2
පළමු අිට්ඨඨානවයනධ පෙගත ෙෘෂාදිය ය අ ථධෙන ව යඅනධ නවෙත ථමෙවද්
ඉීකවමනධ පරවය ජන නවතඅ.
වි්ශ්් :- අනය් ථෘද්ධිමතකථු වර්ධ නඅමගමිතයට ෙඩා පළමු නඅමගමිතය දපෙතධෙන
ව යඅනධ වද්ෙනු ෙව ථෘද්ධි පරාතඅ ායය්ගය කථපනධන ු විථඅනධ පළමු ථෘද්ධිමතධ ට උි නධ
ව , යි නධ ව යා යුතුයඅ. “ප්ඨවියොප්ි උමමුජ්ජ නිමුජ්ජං ්රොති ්සයය්ථොප්ි උද් ”2
‘ජවය අ වමනධ වපාවළාවෙ අ ද්, ඉධපීේ-ර්වීේ වකථවවඥ.’
වමවථධ කථපනු කථවමවතධවත ආවප කථථඅනයට ථමෙවද් එයඅනධ නවඟී, ‘වමවතකථධ
තනධ අ වපාවළාෙ දිය ය වේො’යඅ පඅිශථඅඳ පිශකථමග වකථාට ඉි ය යුතු ජය වෙයඅ. ව වතවේ
ඒ ජවය අ ඉධපීේ-ර්වීේ වකථවවඥ.

1
2

වි:ම: ීකකථා 392 පඅට
පි :ම: ඉද්ධි කථර්ා 386 පඅට
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“ප් තියො ආ්ප්ෝ සි සමොප්ත්තියො ලොභි ්හොති. ප්ඨවිං ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වො
ා් න අට්ඨොති උද ං ්හොතු ති. උද ං ්හොති”1
‘පරකථෘතඅවයනධ (ථධෙභ ාෙවයනධ2 ආවප කථථඅණ ප ථමාපධතතඅ ාභ ී ථෘද්ධිමතධ වතවේ,
වපාවළාෙ ආෙජගනා වකථවපයඅ. එයට අනතුපව ෙව අභ අශා ශානවයනධ පඅිශථඅඳ, වමවතකථධ
තනධ අ ජය වේො යඅ අිට්ඨඨාන කථපයඅ. ඒ අිට්ඨඨානය ථමර් මව ජය වේ.’ ථෘද්ධිමතධ
වනා ෙ මිනඅථුනධ පරකථෘතඅවයනධ දිය ය යට කථඅමිදීම, උඩ නවර්ීම කථපනධනා වථධ, ඒ ථෘද්ධිමතධ
වතවේ, වපාවළාෙ යට කථඅමිදීම ා උඩ මතුවීම වකථවවඥ. පරකථෘතඅ ජවය අ ර්වීම ඉධපීම කථපනධනාකථධ වමනඅ.
(පඅටත දාථඅි නෙුනට එ අ වපාවළාෙ පවවනතතධ, ථෘද්ධිමතධ ෝය්ානාභ අයාට
ජය වේ.2
ුවද්කථධ ර්අීේ - ඉධපීේ මතු වනා වෙයඅ. නපම - බීම - මුෙ වද්වීම - දඩු වද්වීම
- ආදිය  කථවමතඅ යමකථධ කථපයඅ. එවථධ මව, ජය පමණ පකථධ වනා ෙ, ආ්ප්ො අිකථ ර්අවතධ වතධ - මී පවණි ආදීනධ කථවමවතඅ වද්යකථධ මව වමවතකථධ වේො’යඅ පඅිශථඅඳින ද් පමණ පකථධ
අිට්ඨඨාන කථ පිශදිය  වේ.
ඉනධ අිට්ඨඨානය වථධ භ ාජනයකථට ර්නධනා ද් ර්අවතධ, ර්අවතධ මව වෙ යඅ. වතධ
ආදිය ය මව වෙයඅ. ජය ජය මව වේ. එ අ වතවමනු කථවමවතධවතධ මව වතවමයඅ. වනා
වතවමනු කථවමවතධවතධ වනා වතවම යඅ. ඒ ථෘද්ධිමතධ ට මව එය ජය වෙයඅ. වථථධථනට
වපාවළාෙ මව වෙයඅ. එ අ මිනඅථධථු පයඅනධ ව , යාන ො නාදීනධ ව යතඅ. කථෘථඅකථමගාදිය ය
ව වකථවපතධ. ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ අනය්යනධට ද්, ‘ඒ ජය වේො’ යඅ කථවමවතඅ වේ නේ
ඔෙුනධට ද් ඒ ජය වේ. පිශචවඡද් කථළ කථාය වප, පරකථෘතඅවයනධ ඒ වපවද්වථ අ ෙ
ජය තඅය ය දී, වථථධථ වපාවළාෙ වේ.
“උද් ප්ි අභිජ්ජමෝනො ගචනඡති ්සයය්ථොප්ි ප්ඨවියං”
‘ජල්යහි ද ්ප්ෝ ෝවහි ්මන් ්නො සැ්ලමින් යයි’
වමවථධ යනු කථවමතඅ ථෘද්ධිමතධ වතවේ, පඨවි කථථඅණ පයට ථමෙවද්, එයඅනධ නවඟී,
වමවතකථධ තවන ජය වපාවළාෙ වේො’යඅ පිශචවඡද් වකථාට අිට්ඨඨාන කථළ යුතු.
අිට්ඨඨානය ථමර් මව පඅිශථඅඳි පරවද්ධශවයධ ජය වපාවළාෙ වේ. ව වතවේ එ අ වනා
ය වඳන වථධ යයඅ.
“ප් තියො ප්ඨවි සි සමොප්ත්තියො ලොභි ්හොති. උද ං ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වො
ා් න අධිට්ඨොති. ප්ඨවී ්හොතු’ති. ප්ඨවි ්හොති. ්සො අභිජ්ජමෝන උද් ගචනඡති.”1
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‘ථධෙභ ාෙවයනධ පඨවී කථථඅණ ප ථමාපතධතඅ ාභ අවයකථධ ජය ආෙජගනා වකථාට අභ අශා
ශානවයනධ ‘වපාවළාෙ වේො’යඅ අිමධඨාන කථපයඅ. ඒ පඅිශථඅඳිනා ද් පරවද්ධශවය අ
වපාවළාෙ වේ. ව වතවේ ඒ ජවය අ වනා ය වඳන වථධ වපාවළාවෙ අ ර්මනධ යයඅ.
(ථාමානය් මනුමය්යනධ පරකථෘතඅ වපාවළාවෙ අ යනධනාකථධ වමනඅ.2
යාම පමණ පකථධ වනාෙ, ඊේ-ථඅීකේ-නඅදීේ ආදිය  කථවමවතඅ වම ඉිශයේෙකථධ ම පෙතධෙයඅ.
ුවද්කථධ පඨවිය පමණ පකථධ වනාෙ, මවණිකථධ-පනධ-පෙගත-ෙෘෂ ආදීනධ අතුිශනධ, කථපනු කථවමතඅ
යමකථධ යමකථධ ඉටානේ ඒ ථඅයධකථධ වේ. වථථධථනධට ෙකථඅ ජය මවවෙයඅ. මථධ - කථවථුදු
- දිය යකථා ආදී ජෙප ථතධත්වවය ද්, කථවමතඅ වථධ වථඅවපතඅ. ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ වථථු
ජනයාටතධ එය වපාවළාෙකථධ කථපනු කථවමවතධවතධ නේ වපාවළාෙකථධ ම කථපයඅ. පිශචිනධන
කථාය අෙථානවය අ වපපවථධ ම ජය වේ.
“ආ ෝසප්ි ප්ල්ලඞ්් න මති ්සයය්ථොප්ි ප් ්ඛීස ු් ො”
‘අහ්සහි ද සයය්ගඞ් ්යන් යන්්න් ්ව්. ප්ියොප්ත් ඇති ප්ක්ෂිය ු ්මනි.’
වමවථධ කථපනු කථවමවතඅ ථෘද්ධිමතධ වතවේ පඨවි කථථඅණ පයට ථමෙවදී එයඅනධ නවර්ී,
(කථුපවධකථු වථධ2 අඳවර්න මව යනු කථවමවතධවතධ නේ, පයය්ගඞ්කථයකථධ පමණ ප තවන පඅිශථඅඳ
ප්සු මග වකථාට වපප වථධ අිට්ඨඨාන කථළ යුතු. (එවථධ වෙයඅ2 ෙවද්ව ෙ යනු කථවමවතධවතධ
නේ, ඇඳකථධ පමණ ප තවන පඅිශථඅඳ පිශකථමග කථළ යුතු. පයඅනධ යනු කථවමවතධවතධ මාර්ග පරමාණ ප
පරවද්ධශයකථධ පිශචවඡද් වකථාට අධිට්ඨොන කථළ යුතු. අිට්ඨඨානය ථමර් වපාවළාෙම වේ.
‘ථධෙභ ාෙවයනධ පෘිවි කථථඅණ ප ථමාපතධතඅාභ ී වතවේ, ආකථාථය ආෙජගනා වකථාට
අභ අශා ශානවයනධ ‘පෘිවිය වේො’යඅ අිට්ඨඨාන වකථවවඥ. එ අ අ ථ වපාවළාෙ වේ. පරකථෘතඅ
වපාවළාවෙ අ ථාමානය් මිනඅථුනධ වථධ, ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ ආකථාශවය අ ථකථධමනධ කථපයඅ.
අඳියඅ, ථඅි යඅ, ශයනය ද් වකථවවඥ.’
වි්ශ්් :- වමවථධ අ ථඅනධ යනධන ු පරර්මවයනධ දිය ෙවථධ ඇතධතකථු ද් ෙුෙ මවනෙ.
කථුමකථධ ව යඅනධ ද් යතධ :- ඒ අ ථඅනධ යා යුතු මාර්ගය අතපතුප පරකථෘතඅවයනධ ටර්තධ
ෙෘෂාදිය ය ව වෙයඅ. දිය ෙය්-නාර්-ථුපණ පගාදී ු ඊමය්ගාපපෙශෙව මෙනධනා ු ව වෙතඅ. එදඳු
උපරොදිය ය ද්කථධනා පඅණිථ ය. එවථධ ෙෘෂාදිය යකථධ ෙුෙ පාද්කථ ෝය්ානයට ථමෙවද්, එයඅනධ
නවර්අට ‘ආකථාශයකථධ වේො’යඅ ප්සු මග වකථාට අදිය ට්ඨඨාන කථළ යුතු.
මත්භ්දය ි :- “එවථධ අතපතුප ථමෙතට ථමෙද්වනධ කථෙප ව යඅනධ ද් වමානෙට
ථඅත එකථඟ කථපන ද් ව යඅනධ ඒ ෝය්ානාභ අයා විථඅනධ ‘ආකථාශය වේො’යඅ ඉටන ද්
තවන ආකථාශය මව ෙනධවනධ වනා වේ දැ”යඅ තරඅපඅටකථ ාාභ ය ථධර්විපවය ෙොළ . ථවදෙ,
එව තධ තඅවපාකථුඩ්ඩ පරාතඅ ායය්ගවය අ කථී පිශදිය  පඅළඅපවදිය ය යුතුය.
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තෙද් අෙකථාශ ඇතඅ තවවනකථ දවථීම ථඳ ා වේ ෝය්ානාභ අයා විථඅනධ
දිය ෙය්ාෂුපභ අ ශානය වය ය යුතු ය. වමා ු න න වතාට ර්ේවොප ආදිය  ම ාජනාකථීණ පග
ථධර්ානවයකථ දවථධවථධ වී නේ ම ජනයාට පරකථට ෙන ව යඅනඅ.
“ඉ්මප්ි ්න්තබම සුසු්ය එවං මහිද්ධි්
ප්සුමජ්ජති”1

එවං මහොනුභෝව ප්ොණිනො ප්සුමසති.

“්මසො මහත් සෘද්ධි ඇති ්මසො මහත් අනුභොව ඇති ්ම සඳ හිරැ ්ද්දනො ද
අත්්ලන් අල්වයි ප්ිසුමතබ යි.”
මහිද්ධි් ො = වද්ථාඅථධ ද් ථකථධ වයාර්නධ මතධවත අ

වථඅීකවමනධ ම තධ ථෘද්ධි

ඇතඅ
මහොනුභෝව = එකථවිට තුනධ දිය ෙයඅනකථට ආව කථ කථඅීකවමනධ ම ානුභ ාෙ ඇතඅ
ප්සුමසති = එකථධ පරවද්ධශයකථධ ව , ාතධපථඅනධ ව අධෙයඅ.
ප්සුමජ්ජති = කථවටපතධ තයකථධ වථධ පඅිශමදිය යඅ.
(වමවථධ මතධවත අ වථඅීකවමනධ ා, ආව කථ කථඅීකේ ෙශවයනධ ම තධ ථෘද්ධි ඇතඅ,
එව යඅනධ මව ම තධ අනුභ ාෙ ඇතඅ ථඳ- අපව වද්වද්නා ය.2
විස්තර :- වේ ථෘද්ධිමතධ ු වර්ධ ෝය්ානය අභ අශා පාද්කථ ෙශවයනධ ථමෘද්ධෝ ෙනධවනධ
ය. කථථඅණ ප ථමාපතධතඅ ෙථවයනධ නඅයම නවතඅ.
“ඉ්ම ්න්තබම සුසු්ය - ප්සුමජ්ජතී’ති. ඉධ ්සො ඉද්ධිමො ්්්තොවසිප්්ප්ත්්තො
්න්තබම සුසු්ය ආවජ්ජති. ආවජ්ජිත්වො ා් න අධිට්ඨොති. හත්ථප්ෝස ්හොතූ‘ති
හත්ථප්ෝස ්හොති. ්සො නිසින්න් ොවො’ නිප්න්න් ොවො’ ්න්තබම සුසු්ය ආමසති.
ප්රොමසති. ප්සුමජ්ජති.”2 ‘වේ ථථධවන අ ථෘද්ධිමතධෙ, චිතධත ෙථර්යට පවමිණ ප ෙ ෝය්ාන
ාභ ී වතවේ, ථඳ අපව ආෙජගනා වකථාට අභ අශා ශානවයනධ ‘ාන්ර ථයය්ගයනධ අතධපවථ අ
වෙතධෙ’යඅ අිමධඨාන කථපයඅ. අිමධඨානය ථමර් මව අතධපවථ අ වෙතඅ.
ඉකථධය තඅ ව වතවේ අඳ ව , ව ෙ ව , ථඳ- අපව අතඅනධ අධෙයඅ. ඔද-වමාද
අත යො පඅිශමදිය  යඅ. ථෘද්ධි නවතඅ ථාමානය් මනුමය්යකථු ථධෙභ ාෙවයනධ අතධ පථ ෙ
පපපාදිය යකථධ අතඅනධ අධෙනධනාකථධ වමනඅ.

1
2

පි :ම: ඉද්ධිකථර්ා 387 පඅට
පි :ම: ඉද්ධිකථර්ා 387 පඅට
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ව වතවේ ථඳ- අපව වෙතට වර්ාථධ අධෙනු කථවමවතධවතධ නේ එවථධතධ කථපනධවනධ
ය. වම අ ම ථඅට අධෙනු කථවමවතධවතධ නේ ‘අතධපථ වේෙ’යඅ ඉටා අිට්ඨඨාන දවයනධ
තුෙටුවයනධ ර්අඅ ුනු තධ වර්ි යකථධ වමනධ, වෙතට පවමිණි ථඳ- අපව පපාමශගනය වකථවවඥ.
තමා ථඅි  තවනව මව ථඅට, ථඳ අපව එ අ මව තඅය ය දී අත දිය කථධවකථාට ව , පපාමශගනය
වකථවවඥ.
ප්රශ්න්ය ි :- එවථධ කථ උපාදිය නධනකථය (තෘමධණ පා ද්ෘමධි  වද්කථඅනධ මමායනය
කථපන ද් පරකථෘතඅ ථධතය2 ෙවවඩ් ද් නවතව ාතධ අනුපාදිය නධනකථය (ෝය්ාන දවයනධ
ප ළ ෙ ථධතය2 ෙවවඩ් ද්
ප්ි ිතුර :- උපාදිය නධනකථය නඅථා අනුපාදිය නධනකථය ෙවවඩයඅ.
තරිප්ිට ්ූලනොග ස්ථවිර මතය :- ෝය්ානාභ ී මහ වකථථී ථඅර්පව ආදිය වයනධ
නඅකථධවමන කථ උපාදිය නධනකථ ශීකපය කථුඩාෙනධවනධ වනාවේ ද් මුගලන් ම වතපවනධ වමනධ
ආතධමභ ාෙය ම තධ කථපනු කථවමවතධවතධ නේ උපාදිය නධනකථය ම තධ ෙනධවනධ වනා වේ ද්
යනුයඅ. මිනධ ශීකපය කථුඩා කථඅීකවේදී උපාදිය නධනකථය කථුඩා ෙන දෙ ා, ම තධ කථඅීකවේදී ද්
එවථධම උපාදිය නධනකථය ම තධ ෙන දෙ ද් වේ ථධර්විප ොද්වයනධ කථපවණ පු වර්න පා
ථමර්ගනය වකථවවඥ.
මුගලන් මහ්තරැන් නවන්ොපනන්ද්යා දැම පිශදිය  එයට ථාෝකථ යව.
‘එකථධ දිය වනකථ දුර් ු පනධථඅයයකථධ භ අකථධමනධ කථවි ෙ තේතඅථා වද්ේවාෙ
ෙඩනාවථධකථධ, ම ාවේපව නඅතේදවය අ නා පජුනධවර්ධ විමාන මතුවයනධ ෙවි ය . එදිය න
නවන්ොපනන්ද් නා පජුනධවර්ධ ආපාන භ ූමිවයකථඅ. නා නා පථමථෙුවනධ ථවපථ ආපාන
මණ පධඩපවය අ දිය ෙය් පතධන පයය්ගඞ්කථවය අ දිය ෙය් ශධවේතාඡතරය යට කථානධතා-යුෙතඅ-කථනය්ා
යන තරඅවිෝ නාි කථාෙනධ ා නාර්පඅිශථ පඅිශෙපා දිය ෙය් වභ  ජ එළො උපථධර්ාන කථපන වථධ
ද දා ථඅි වයධ ය. එකථ භික්ෂූන් කථවි ෙ තම විමනධ මතුවය අ ෙඩනා ෙුුපන් දැකථ, ‘වේ
මුඩු ම ණ ප ු ‘අපවර්ධ භ ෙන මතුවයනධ වද්ේවාෙ යේ යඅ නඅකථධමියා ු ය, වමාෙුනට ‘අප
මථධතකථවය අ පා ෝඅ විථුපවෙමිනධ යා වනා වද්ේ යඅ’ ම වමප පතුළට වර්ාථධ ම ා
නාර් වේශය මො වර්න, ම වමප ථතධෙපකථධ ද්පණ ප ෙවඅනධ වෙළා මුර්වන අ වපණ පය
තදා තේතඅථා භ ෙනය යි කථුපව වකථාට වපණ පවයනධ ෙථා වනා වපවනන වථධ වකථවළධය.
එකථ රට්ඨප්ොල වතපව ු ථධොමීනඅ වපප වම අ ‘ම වමප පවවනයඅ’ ‘ම වමප දඳ
පවවනයඅ’ ‘තේතඅථා භ ාෙනය පවවනයඅ’ ‘නෙජයනධත පරාථාද්ය පවවනයඅ’ යනාදීනධ එ අ
පවවනන දැ කථඅයා, ‘අද් ඒ කථඅථඅෙකථධ වනා පවවනනුවයධ කථඅමිදැ’යඅ දුර්නධ විාාළ . රට්ඨප්ොලය
‘අද් නවන්ො පනනධද්යා වතාපට කථඅපී, ම වමප වෙළා ඒ මතුවය අ වපණ පය තදා
අන්ෝකථාප වකථාට ථඅි තව’යඅ ෙොළ .

Non-commertial Distribution

541

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථධොමීනඅ ‘ඔ ු ද්මනය කථපමව’යඅ කථී . ෙුුපහු වනා අනුද්තධ . අනතුපව ෙව භද්තබයඉ
රොහුලොතබ පඅළඅවෙළඅනධ ථඅයලු භ අෂු ු විාාළ . දුර් ු වනා අනුද්තධ . අෙථනධ අ මුගලන්
ම ාවතපවනධ, ථධොමීනඅ ඔ ු ද්මනය කථපමව යඅ විාාළ කථ මුර්න ‘ද්මනය කථපෙ’යඅ
අනුද්තධ . මුගලන් ම වතප ු අතධදවෙ වප ම ා නාර් වේශයකථධ මො වර්න ම වමප
පතුළට වර්ාථධ, නාර්යා මතුවය අ තුර්ථධ ෙපකථධ ද්පණ ප ෙවඅනධ වෙළා ඔ ු වපණ පය
මතුවය අ තම වපණ පය තදා වර්න ම වමපට තද්වකථාට ථඅි ය . නාපජු ර්මනධනට ෙන.
්තරහු ද් ර්ේ නවර්ු . නා පජුවර්ධ ර්ම වතපවනධ වනාවපළා එව තධ වතපවනධවර්ධ ර්ම නා
පජු වපළයඅ. නවෙත නා පජ ර්අනඅ ර්ත වතප ු ද් ර්අනඅ ර්තධ . නා පජු ර්අනඅ වතපවනධ වනා
ද්ො ්තරැන් වර්ධ ර්අනඅ නා පජ ද්ෙයඅ.
අනතුපව ෙව නා පජ ‘වේ වතවේ මා ම වමප ා වපළා-ර්මා ද්ෙයඅ’ ‘වේ
කථෙවපකථධදැ’යඅ ථඅතා, පඅනධෙත ‘වත කථෙවප අදැ’යඅ විාාවළධය. ‘මම ෙනධනා නන්ද්ය මුර්නධ
නේ වෙමි’යඅ ෙොළ . ථධොමීනඅ තමා ‘භික්ෂු ෙශවයනධ ථඅි නු මවනෙව’යඅ කථී. ්තරහු භික්ෂු
වේශය වර්න ඔ ුවර්ධ ද්කථුණ පු කථනඅනධ ඇතුළු ෙව ෙේ කථනඅනධ නඅකථධවමතඅ. ෙේ කථනඅනධ ඇතුළු
ෙව ද්කථුණ පු කථනඅනධ පඅටවෙතඅ. ද්කථුණ පු නාථා ථඅර්ිශනධ ඇතුළු ෙව ෙේ නාථා ථඅර්ිශනධ පඅටවෙතඅ.
ෙේ නාථා ථඅර්ිශනධ ඇතුළු ෙව ද්කථුණ පු නාථා ථඅර්ිශනධ පඅටවෙතධ. අනතුපව ෙව නයා මුෙ
විෙප වකථවළධ ය. එකථ වතප ු මුවිනධ කථුථට ඇතුළු ෙව කථුථ තුළ නවවර්න අිශනධ දිය ර්ට
ථකථධමනධ වකථවපතධ.
එකථ ෙුුපහු ්මොග්ගල්ලොනය ථඅ අ ඇතධවතධ ෙෙ. ‘නාර්යා ම ා අනුභ ාෙ
ඇතධවතධය’යඅ ෙොළ . එකථ ්තරහු ථධොමීනඅ ‘මවිථඅනධ ථතප ථෘද්ධිපාද්වය ෙඩන ද් .
නවෙත නවෙත ෙඩන ද් . ර්මනට යානාෙකථධ වමනධ ද්, ථඅීකමට ොථධතුෙකථධ වමනධ ද්
කථපන ද් . නවෙත නවෙත පඅ අටුෙන ද් . පුපවර් කථපන ද් . වමානෙට ආපේභ 
කථපන ද් . “ථධොමීනඅ වේ එකථ නාර්වයකථධ ථඅීකො වමදඳු නාර්යනධ ථඅයයකථධ ව ,
ද් ථකථධ ව ද්මනය කථපමි”යඅ ෙොළ .
එකථ නා පජ පළමුවෙනධ ඇතුළත ෙද්නා වමා ු වනා ද්කථධනා ද් . දැනධ පඅටත
නඅකථධවමතධම ‘ද්ළ ඇතුළට වර්න ථඟො කථමි’යඅ ථඅතා, ථධොමීනඅ ‘පඅටත නඅකථධවමෙ, වමවථධ
මා වනා වපළාො’යඅ කථී. ඉකථධය තඅ ්තරහු පඅටත නඅකථධම ථඅි ය . එකථ නාර්යා කථථාෙත
යවවී ය. ්තරැන් ෙ නධවථධ ාතුර්ගෝය්ානයට ථමෙවර්ණ පු වථධකථ. වප මකථූපයකථුර් දැවීමට
වනා වකථඅ විය.
(වි්ශ්් - භද්තබය ස්ථවිර්යෝ වේ තාකථධ ථඅයධ කථඅීකවම අ ථමර්ගය . එව තධ වේ
ථධර්ානයට පවමිණ ප ව ෙ. වේ නාථා ොතවයනධ වනා වපළීම ථඳ ා ඛිප්්ප්නිසන්ති
භ ාෙනා යඅ කථඅයන ද් ෙ ා ෝය්ානයට ථමෙවදීවමනධ අභ අමතාර්ග ථාෝනයට අථමර්ගය .
එව යඅනධ ෙුුපහු ඔෙුනට අෙථප නුර්නධ .2
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පටුන වෙත

අනතුපව ෙව වේ ්තසුඳු ම තධ අනුභ ාෙ ඇතධවතකථ. එව යඅනධ මාවර්ධ නාථා
ොතවයනධ වප මකථූපවයකථුර් වථාළො අය වනා වකථඅවීය’යඅ ථඅතී. මහ්තරහු මිනඅථතධ
දෙ පඅයා, ම තධ ර්ුපවළු වෙථකථධ මො යුර්ානධත ොතය දඳු ර්ුපවළු ොතය ද්නො, නාන
පජු ලු ුදවනධද් . නා පජ නාර්ාතධමය පඅයා මාණ පෙකථ වෙථකථධ මොවර්න “ථධොමීනඅ නුඹ
ෙ නධවථධ ථපණ ප වයමි, මා ර්වතධත ුට ථපණ පෙනු මවනෙ’යඅ” වතපවනධ ෙවනධවද්ධ ය.
ම වතප ු එේදා නා පජ ෙුුපහු ෙවි ය . වමවථධ එෙ,’ උනධෙ නධවථධ වෙත යේ යඅ’
නා පජ ද්මා ෙුුපන් වෙත පවමිණ ප ෙ . නා පජ ෙුුපන් ෙවඳ උනධෙ නධවථධ ථපණ ප වයමි’යඅ
කථී.
දුර් ු “ථුෙපතධො නා පජ” යඅ ෙොළ . ඉකථධය තඅ භික්ෂූන් පඅිශෙපා අ්න්ප්ිඬු ථඅටාණ පනධ
වර්ට ෙවි ය . ‘ථධොමීනඅ ඉතා ද්ෙධ ෙවයධ කථඅමව’යඅ විාාළ ථඅටාණ පනධට මුගලන් වතපවනධ
ා නවන්ොපනන්ද්යා අතවවඥ යුද්ධෝයකථධ වීය යඅ ෙොළ . ථධොමීනඅ ජය පපාජය කථෙුපවනධට
වීදැ’යඅ විාාළ ුට මුගලන් වතපවනධට ජාය ය. නවන්ොපනන්ද්යාට පපාජය වීය යඅ ෙොළ .
ථධොමීනඅ එවථධ ෙනධනා ථතඅයකථධ වතපවනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ‘ජය පජා පෙතධෙමි’යඅ, ථතඅයකථධ
මාවර්ධ ආපාෝනය පඅළඅර්ත මවනෙ’යඅ ථතඅයකථධ මුළුධව අ ෙුුපප්ෝමො ් පනධථඅයකථධ ථඟනට
ම තධ පජා ථතධකථාප වකථවළධ ය.
වමවථධ ම තධ ෙ නවන්ද් පනන්ද් නාර් ද්මනවය අ ා මුර්නධ වතප ු ම තධ ෙ
ආතධම භ ාෙය මවවීම ථඳ ා ම “සෘද්ධිමත් භික්ෂුව උප්තබන්ත ශරීරය ඇසුරැ ් ොට
අනුප්ොතබන්ත ශරීරය වඩ්න්ය”යඅ කථී දේ ද්තමනා ය. වේය වම අ යුකථධතඅය නේ.
ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ ථඳ අපව පපාමශගනය කථඅීකම පමණ පකථධ වනාෙ කථවමවතධවතධ නේ
ථඳ අපව පා පුටුෙකථධ ව වකථාට පා තදා. පුටුෙකථධ වකථාට ව
අඳී. ඇඳකථධ වකථාට ව
ව ාවී. එධවන පුටුෙකථධ වකථාට එධද ර්නී.
එකථධ භික්ෂුව ් පමණ පකථධ වනාෙ, ථඅය ද් ථධ ර්ණ පනධ භික්ෂූහු එවථධ කථපතුර් ඒ ඒ
භික්ෂුවට එකථී ථඅයධ ථමෘද්ධෝ වේ. එවථධ මව ථඳ අපව වද්වද්නා වර්ධ ර්මනාර්මනාදිය ය
ද් ථඅර් වේ.
නඅද්ශගනවයකථඅ:- තඅ ද් වථකථධ අ දිය ය පුපො තුද කථ වම තඅයකථ ම ථඳමඬ
වෙන වෙන ම පවවනධ. ථවඳධ පඅයවි ර්මන ද්, එළඅය පවතඅීකම ද්, එවථධ ම ථඅර්වේ. වම අ
පරාතඅ ායය්ගය ද් එවථධම ය. “යොව ෙරහ්ම්ලො ොප්ි ෝයන වසං වත්්තති”1 ‘ඒ සෘද්ධිමත්
්ත්ම ෙඹ්ලොව ්ත ් යින් වස්යහි ප්වත්වයි’ ුවද්කථධ මිනධ දඹවාෙ පමණ පකථධ
අද් ථධ වනා වකථවවඥ. අවනකථධ ථධර්ාන පඅළඅදඳෙ ද් එවථධම ය. ඉතා ර්ප දැකථධවීම පඅණිථ
දර ධමව කථය වම අ දැකථධ වී. ඒ චිතධත ෙථයට පවමිණි ථෘද්ධිමතධ වය ර්ී වතවේ දඹවාෙ

1

පි :ම: ඉද්ධිකථර්ා 387 පඅට
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යනු කථවමවතධවතධ නේ ර්ප පෙතධනා ෙථධතූ ු ‘ළඛ වෙතධො’යඅ ඉටයඅ. ඒ ා ථමර් මව ථමීප
වෙයඅ. ‘ථමීපවය අ ෙථධතු ර්ප වේො’යඅ ර්පව වකථාට ඉටා නේ ඒ ථමර් ම ර්පව වෙයඅ.
වදාව ෙථධතු ‘ථධෙධප වේො යඅ’ ඉටා නධම ඒ ථමර් මව ථධෙධප වෙයඅ. ථධෙධප වද්ය
‘වදාව වේො යඅ’ ඉටා නධම ඒ ථමර් මව වදාව වෙයඅ. දිය ෙවථඅනධ ඒ දඹුනධ වර්ධ පපප
ද්කථධනා කථවමවතධවතධ නේ පපප ද්කථඅයඅ. ශ.ද් අථනු කථවමවතධවතධ නේ ශ.ද් අථයඅ. වචවත
පිශය ාණ පවයනධ ථඅතධ දනු කථවමවතධවතධ නේ ථඅතධ දයඅ. ව වතවේ ද්ෘශය්මාන
කථායවයනධ දඹවාෙ යනු කථවමවතධවතධ නේ ශීකපයා වර්ධ ෙශවයනධ ථඅත පඅිශනමා, ශීකපයා
වර්ධ ෙශවයනධ ථඅත අිමධඨාන වකථාට ථු් ථඛශාෙට ද්,  ු ථඛශාෙට ද්, ෙවද් ද්ෘශය්මාන
ශීකපවයනධ දඹවාෙ යයඅ.
වනා පවනී දඹවාෙ යනු කථවමවතධවතධ නේ චිතධත ෙශවය අ කථය පඅ අටුො චිතධත
ෙශවය අ කථය අිමධඨාන වකථාට ථු් ථඛශාෙට ද්,  ු ථඛශාෙට ද්, ෙවද් වනා පවවනන
කථයඅනධ දඹවාෙ යයඅ. ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ දර ධමයනධ ඉදිය ිශවය අ මවන මය ෙ ථඅයලු
අඞ්ර් - පරතය්ඞ්ර්වයනධ ථේපණ පග ෙ වනා පඅිශ ුණ පු ඉඳුපනධ ඇතඅ පපපයකථධ නඅවඥමිත
කථපනධවනධ ය. ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ ථකථධමනධ වකථවවඥ නේ නඅවඥමිත පපපය ද් ථකථධමනධ
වකථවවඥ. ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ ථඅීක නේ- අඳී නේ, ව ාවී නේ නඅවඥමිත පපපය ද් ථඅීක, අඳී,
ව ාවී, ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ ර්මා නේ, දිය ළඅව ධ නේ, දණ ප කථඅයා නේ, පවන විාාපා නේ,
පවන විථඳා නේ නඅවඥමිත පපපය ද් ර්මයඅ, දිය ළඅවථයඅ, දණ ප කථඅයයඅ, පවන විාාපයඅ, පවන
විථඳයඅ.
ඒ ථෘද්ධිමතධ වතවේ ඒ දර ධමයා ථමර් ථඅීක නේ, කථර්ා වකථවවඥ නේ, - ථාකථචඡා
වකථවවඥ නේ, -යමකථධ යමකථධ වකථවවඥ නේ නඅවඥමිතයා ද් ඒ ථඅයධ වකථවවඥ.
ුපර වූ ්දය ද සමීප්්යහි වන ්ස් අධිට්ඨොන ් ්ර්ඥ.
පාද්කථෝය්ානවයනධ නවර්ී ර්ප පඅ අි  දර ධම ව කථ-දිය ෙය් ව කථාදිය යකථධ ‘ඟ වේො’යඅ
ආෙජගනා වකථාට, අනතුපවෙව පඅිශයේ වකථාට නවෙත එම ෝය්ානයට ථමෙවදී ‘ළඛ වේො’යඅ
අභ අශා ශානවයනධ ඉටයඅ. ඒ ථමර් ම ථමීපවය අ වේ.
(වම අ “අපඅ” යනු ථමුචායාර්ගවය අ ෙන ව යඅනධ වම අ වනාකථී අිමධඨාන
ථෘද්ධිවයනධ නඅපද්විය යුතු, ථඅයධ ථඛර්ර වේ. වථථු පද්වය අ ද් වේ කථරමය මවයඅ.
ුපර වූ ැකය ං ් ් ් ්ම්ස් යි - ෙුුපහු යමකථ පරාතඅ ායය්ගාෙථානවය අ වද්ේ
වාෙ ෙඩනා වථධකථධ, ම වමප ද්, යුර්න්ෝපය ද්, ථමීපවය අ වකථාට පෘිවි තවයනධ එකථධ
පයකථධ යුර්න්ෝපවය අ තදා වද්වෙනඅ පථ ම වමප මතුවය අ තුද වථධකථ.
වද්වෙ වප ණ පවයධ දී මුගලන් මහ්තර ථවෙවතධ නුෙිශනධ ද්ෙධ දතධ කථා පඅටතධ ෙ
වොවළාථධ වයාර්නකථධ පවතඅිශ ථඅි  පඅිශථ, තඅථධ වයාර්නකථධ ර්ප ෙ ථකථථධ පුප මඟ ළඟට
ෂණ පයකථඅනධ පවමිණ ප වී.
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කථධදිය ෙ ්ුලසමුද්ද නේ වතපවනධ ෙ නධවථධ ර්වඥභ අෂ කථාවය අ උද්ය තමා වෙත
පවමිණි ථතධ ථඅයයකථධ භික්ෂූන්ට, කථධදිය විනධ පඅණ පධඩපාතය වනාවය ය වකථඅ දෙ ද්, ද්ඹදිය ෙ
පවළලුපධ නුෙිශනධ වවදන දේ ද්, දිය ෙවථඅනධ දැකථ පා ථඅෙුපව ර්නධො ‘ඇෙවතධනඅ පඅඬු ථඅඟා
ෙි මු යව’යඅ අමතා වපාවළාෙ කථුළා පවළලුපධ නුෙප ෙවි  වථධකථ.
භ අෂ ු - ථධොමීනඅ වේ කථඅනේ නර්පයකථධ ද්
ම වතප - ඇෙවතධනඅ පවළලුපධ නුෙප ය.
භ අෂ ු - පවළලුපධ නුෙප ර්ප වනා වේද්
ම වතප - ඇෙවතධනඅ මහලු ්තරහු ර්ප ෙ දැය ද් ළඛ වකථවපතඅ.
භ අෂ ු - ම මු ුද් වකථා අ ද්
ම වතප - අතප ඉකථධම ෙ ඒ නඅධ කථුඩා ඇ ය.
භ අෂ ු - මු ුද් ම තධ වනා වේද්
ම වතප - මහලු ්තරහු ම තධ දැය කථුඩා ද් වකථවපතඅ
තිස්සදත්ත වතපණ පුවෙ ද් ථෙථ දිය ය නා උතුපව ථඟ වපාපො ථඅි වය , මහො
්ෙෝධිය ෙඳින කථවමවතධවත ර්පෙෙ ළඛ කථළ .
ංවූ ැකය ුපරැ
කථළ වථධකථ.

ිරීමඉ ෙුුපහු තමා වර්ධ

ා අඛර්ුඅමායා වර්ධ අතප ළඛෙුෙද් ර්පව

වදාව ැකය ටි
ිරීමඉ එකථධ දිය නකථධ මහසුප්් ම වතපවනධ ෙ නධවථධ දුර්නධ කථවි ෙ
ෙඩනා කථ පජර් නුෙප කථුමාිශකථාවෙ පනධථඅයයකථධ නවකථවතධ දිය නවයකථ ාන්ර පපයනධ
වර්න නවකථවතධ වකථළඅ පඅණිථ යනධවන ෙුුපහු දැකථ එය නුර්නධ . පථුෙ ෙඩනා ම ථුපධ
වතපවනධ දැකථ අපවර්ධ ආයය්ගයනධ ෙ නධවථධ ෙඩනා වථධකථ. ‘කථවෙුේ පුද්මුයව’යඅ ථඅයලු කථවෙුේ
වර්න එළඹුණ පා . වතපවනධ ෙ නධවථධ පාතරය මපතධ වකථාට ථඅයධ එකථ පාතරයකථධ පඅවපන
පමණ ප කථළ වථධකථ. ෙුුපහු වතපවනධ ෙඩනා වපපමඟ දමිනධ ෙවඩ ුනධ වථධකථ. වතප ු
වර්නෙුතධ ෙුුපනට පඅිශ නවම .
ඉල්ලීස සිටු ෙථධතුවෙ අ ද්, වදාව
ි කථ දැය වදාව කථළ .

දැය ි කථ වකථවළධ ය. මහසුප්් ම ා ථධර්විපවය

ො වලිය ෙථධතුවෙ අ මහසුප්් වතපවනධ ෙ නධවථධ ථතධ ද්ෙථකථධ ථමෙතධ ථුවෙනධ
ෙවථ එයඅනධ නවර්ී දිය ළඅනධද්නධට ථඛර්ර කථපනු පඅණිථ කථාකථෙඅය නේ ර්ර්අයා වර්ධ වර්වොප
ෙවඩ ථඅි ය . ඔ ු අඹුෙ වතපවනධ දැකථ අමියාට පඅළඅවයළ කථළ ලුණ පු නවතඅ ඇඹුධ කථවඳ
පාතරවය අ ද ා ලූ . ්තරැන් වහන්්ස් එය වර්න දුර්නධ අත තවද වථධකථ. දුර් ු එය
ම ා භික්ෂු ථඛ යාට වපාව නා වථධ ඉට . ඒ ථඅයධ වපාව නා පමණ ප විය.
කථාකථෙඅය වතවේ ද්, ථතධෙන දිය න ථඅටු තනතුපව වබී.

Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

එපමණ පකථධ වනාෙ මි අිශ ද්ප වනා මි අිශ කථඅීකේ, වනා මි අිශ ද්ප මි අිශ කථඅීකේ, ඈ
ිශථඅවයන තාකථධ වකථවපතඅ. මහො අනුල ථධර්විපවය වදාව භික්ෂූන් පඅඬු ථඅඟා වියළඅ දතධ
මව වද ර්ඛවතප අඳ ෙළඳනධනෙෙනධ දැකථ ‘ර්ඟ දිය ය ර්අවතධ දඳුනකථධ වේො’යඅ ඉටා
්හර ුන්ට වඟෙ . ඔ ු ඒො දඳුනඅනධ වර්නෙුතධ භික්ෂූන්ට පඅළඅර්වනධෙ . ථඅයලු භ අෂ ු
මි අිශ ර්අවතධ ා දතධ ෙවළඳූ . තබබ්්ෙන ් ්ඛුනො, වම අ මව ථඅට කථථඅණ පාව කථය ෙඩා,
ඒ දර ධමයා වර්ධ පපපය ද්කථී. වම අ ම ථඅට ඒ දර ධමයාවර්ධ ථඅයලු ශ.ද්ය අථයඅ. ථඅත ද්
පඅිශථඅඳ ද්නී.
ොය ව්සන චිත්තං ප්සු ෝමති1 ශීකපයා වර්ධ ෙශවයනධ ථඅත පඅිශනමනධවනධ ය
යනු ාාතුවඥවභ ෞතඅකථ පපපකථායයා වර්ධ ෙශවයනධ ථඅත පඅිශනමනධවනධ වමවථධ ය.
පාද්කථෝය්ාන චිතධතය වර්න ශීකපවය අ ආවප පණ පය වකථාට ‘වේ ථඅත කථය අනුෙ වථඅ
ෙව යනධනාකථධ වේො’යඅ චිතධත ර්තඅය ෙ ශී ර ර්මන ෙකථා, කථාය ර්තඅය ෙ වථඅ ර්මන
පඅ අටුෙයඅ.
“උවපධෂාෙ ශානධත දවවිනධ ථු්ය යඅ” කථඅයනු වව.. උවපකථධ්ා ථ ර්ත
ාතුර්ගෝය්ාන ථේපරයුකථධත ෙ ථඛශාෙ දප ෙ නීෙපණ පයනධ වර්නධ ද්, ඖොිශකථ ෙ විතකථගාදිය වයනධ
ද්, විවශධමවයනධ මිර්ණ පු ව යඅනධ  ු ථඛශාය යඅ කථඅයනු වව.. ඒ ථු් ථඛශාෙට ා  ු
ථඛශාෙට දටුො ෙ වේ ෝය්ාන ාභ අයා වර්ධ ාාතුවඥවභ ෞතඅකථ ෙ ශීකපය පුළුනධ වපාද්කථධ
වමනධ ථව වධලු වේ. එව යඅනධ ථුළවඟ අ ලූ පුළුනධ වපඳකථධ වථධ ථව වධලු ෙව, වපවනන
ථඅපවිශනධ යුතු ෙව දඹ වාෙට යයඅ. වමවථධ යනුවයධ, ිශථඅවයධ නේ ප්ඨවි සි වස්යන්
අ වථ අ මඟකථධ නඅවඥමිත වකථාට වර්න එ අ පයඅනධ ම යයඅ. ඉදිය නධ ිශථඅවයධ නේ වෝයො
සි යට ථමෙවද් ොතයකථධ නඅවඥමිත වකථාට වර්න පුළුනධ වපඳකථධ වථධ ොතවයනධ යයඅ.
වි්ශ්් :- වම අ ෙ කථඅ ‘යනු කථවමවතධත මව’ පමණි. යනු කථවමවතධත ඇතඅ කථ
වමවථධ කථළ චිතධතාිට්ඨඨාන ඇතඅවයධ ඒ අිට්ඨඨාන වේර්වයනධ මව උඩට නර්න ද්ධවද්ධ,
ර්නධවනනධ නර්න ද් ඊතයකථධ වථධ ද්ෘශය්මානෙ මව යනධවනධ ය.
චිත්ත ව්සන

ොයං ප්සු ෝමති1 “කථය වර්න ථඅවත අ නඛෙයඅ.

ඒ වමවථධ යඅ:- කථය වර්න ථඅවත අ නවඛවීවමනධ, ථඅත අනු ෙව කථය ථී රෙ වර්න
ර්මනධ කථපෙයඅ. ථඅවත අ ර්මන ථී ර ව යඅනඅ. වපප කථී වථධ පපප කථායාේදනඅකථ ෙ උපනධ
ථෘද්ධි චිතධතය ා ථේපරයුකථධත ෙ ථුද ථඛශාෙට ද්,  ු ථඛශාෙට ද්, දථී. ව ධ චිතධත
ර්තඅත මව වේ.
වමවථධ ථඅත අනු ෙව වනා වපවනන ථඅපවිශනධ යනුවයධ වෙයඅ.
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ප්රශ්න්ය ි :- එවථධ යනුවයධ ඒ අිට්ඨඨාන චිතධතයා වර්ධ උතධපාද්ෂණ පවය අ යා
ද්, වනාව ාතධ ථධිතඅෂණ පවය අ ව භ ඞ්ර්ෂණ පවය අ ව යා ද්,
ප්ි ිතුර :- ඒ ෂණ පතරවය අ මව යා යවයඅ එකථධ අටුො ඇර්පව වකථවනකථධ කථඅයතඅ. වේ
ෙ කථඅ ර්මනාපේභ ය ථඳ ා කථඅයන දිය . ර්මනාෙථානය වනා වේ.
විස්තර:- කථාය ෙශවයනධ ථඅත පවෙවතධවීවේදී වථඅ ෙව පෙතධනා කථය අනුෙ ථී රෙ
පෙතධනා ථඅත ථඅයලු තනධ අ එවථධ වනා පෙතී. ‘වේ ථඅත වේ කථය වථධ පෙතීො’ යඅ
අිට්ඨඨානවයනධ ඒ කථයට අනුෙතගකථ ෙව ඒ අිට්ඨඨාන කථළ ථධර්ානයට පවමිවණ පනතාකථධ
කථාය ර්තඅයට අනුකථු ෙව චිතධත පපේපපා ෙශවයනධ පවෙතීම ව ධතු වකථාට ථඅත කථාය
ර්තඅයට පඅිශනවමීම වේ.
‘වේ කථය වේ ථඅත වමනධ පෙතීො’ යඅ අිට්ඨඨානවයනධ පළමු වකථාට වපප කථී වථධ
ථු්- ු ථඛශාෙනධ ථේපාද්නය කථළ ව යඅනධ වනා ෙවඩ ඉද්ධිපාද් ඇතඅයෙුනට වථධ
වථඅෙව වනා පෙතී. චිතධත ොප කථීපයකථඅනධ ෙ ා අභ අමත ථධර්ානයට යේ වථධ පවමිවණ පධ
ද්, එවථධ පෙතධනා කථය චිතධත ර්තඅයට පමුණ පුෙන ද්ධවද්ධ ද් වෙයඅ. එකථධ චිතධතෂණ පවයකථඅනධ
කථවමතඅ තවනට පවමිණීම වනාවේ.
එව යඅනධ මව “ශකථධතඅමතධ පුපවමවයකථු ෙ ා ෙකථධ කථළ අතකථධ දිය කථධ කථපනධනා වථධ,
දිය කථධ කථළ අතකථධ ෙකථධ කථපනධනා වථධ දැ”යඅ වේ උපමා දැකථධවීම නඅමධපයය්ගාය ෙශවයනඅ.
(ීකකථාවය අ වේ පඅළඅදඳ විථධතපවයකථධ වේ.12
වේ කථීවේ ර්මන ථඳ ා යව ඉදීේ, ථඅීකේ ආදිය ය ද් වමවථධ මව යඅ.
වි්ශ්්:- නඅවඥමිත පපපවය අ ෙ කථඅ පරථාද් පපප-භ ාෙ පපපාදිය ය නවතඅ ථෘද්ධිමතධ
වතවේ ථකථධමනධ කථපනුවයධ වී නේ, නඅවඥමිත ද් ථකථධමනධ කථප යඅ’ යනු ශරාෙකථ නඅවඥමිතය
ථඳ ා යව. දුද්ධෝ නඅවඥමිත ෙකථඅ භොගය්වතුන් වහන්්ස් යමකථධ යමකථධ වකථවපතධ නේ ඒ ඒ
දැය ද්, උනධෙ නධවථධ යමකථධ යමකථධ කථපනු කථවමවතධවත නේ ඒ ඒ දැය ද් වකථවවඥ.
ඒ ‘ථෘද්ධිමතධ වතවේ මිනඅථධ වාෙ ථඅට දිය ෙවථඅනධ පපප ද්කථධවනධ ය, දිය ෙ කථනඅනධ
ශ.ද් අථනධවනධ ය’ ‘්්්තොප්සුයා ්යන් ථඅත දැනර්නධවනධ ය’ වම පමවණ පකථඅනධ
කථයඅනධ ෙථවය අ පෙතධවනධ වනා වේයඅ. එවථධ මව ‘ඒ වය ර්ාොපයා මිනඅථධ වාෙ ථඅට,
ඒ දර ධමයා ථමඟ ථඅි යඅ කථර්ා කථපයඅ. ථාකථචඡා කථපයඅ.’ යන වම පමණ පකථඅනුර් කථයඅනධ
ෙථවය අ පෙතධවනධ වනා වෙයඅ. එවථධ මව ‘ඒ වය ර්අ වතවේ ර්ප ෙවයධ ද් ළඛ වකථාට
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අිට්ඨඨාන කථපයඅ’ යනාදීනධ දැකථධෙ පිශදිය  අිට්ඨඨාන කථඅීකවමකථධ වෙයඅ ද්, එපමණ පකථඅනුර් කථයඅනධ
ෙථවය අ පෙතධවනධ වනා වෙයඅ. ‘ඒ වය ර්ී වතවේ ද්කථධනා වවදන කථයඅනධ දඹවාෙ
යයඅ ද් එ පමවණ පකථඅනුර් කථයඅනධ ෙථවය අ පෙතධවනධ වනා වෙයඅ. ව වතවේ ඒ දර ධමයා
ඉදිය ිශවය අ පපප නඅවඥමිත වකථවවඥ. යනාදීනධ කථී ආකථාපයට පවමිවණ පධ ද්, එ පමවණ පකථඅනධ
කථයඅනධ ෙථවය අ පෙතධොය’යඅ කථඅයනු වව..
‘වේ ථෘද්ධිමතා ය, වේ නඅවඥමිතයා යව’යඅ ද්ත වනා වකථඅ පමණ පට ථමත්වය නඅථා
ඇතවේ දර ධමයඅනධට ථවකථ උපද්ෙන ව යඅනධ එපමවණ පකථඅනධන ම ම්නෝමය අධිට්ඨොනය
නේ වේ.
වපප කථී ථඅයධ එයට පෙගභ ාර් ෙශවයනධ කථඅයන දී. වේ ය අධිට්ඨොන සෘද්ධි
නේ.
විකථුෙණ  ථෘද්ධිය කථපන පිශදිය  :- “්සො ප් ති ව ් ං විජහිත්වො ුමොරව ් ංවො
දස්්සතිඉ නොගව ් ංවො දස්්සති. සුප් ් ව ් ංවො දස්්සති. අසුරව ් ංවො
දස්්සති. ඉන්දව ් ංවොඉ ්දවව ් ංවොඉ ෙරහ්මව ් ංවොඉ සමුද්දව ් ංවොඉ
ප්බ්ෙතව ් ංවොඉ සීහව ් ංවොඉ වය්ග්ඝව ් ංවොඉ දීන්ප්ිව ් ංවොඉ දස්්සති. හත්ිමප්ි
දස්්සති. අස්සමප්ි රථමප්ීඉ ප්ත්තිමප්ිඉ විවිධමප්ි ්සනොවය්ුහං දස්්සති.”1 ‘ඒ ථෘද්ධිමතධ
වතවේ තමා වර්ධ පරකථෘතඅ වේශය වප කථුමාප වේශයකථධ ද්කථධෙයඅ. නාර් වේශයකථධ ව
ර්ුපවළු වේශයකථධ ව , අථුප වේශයකථධ ව , ශකථර වේශයකථධ ව , දිය ෙය් වේශයකථධ ව ,
දර ධම වේශයකථධ ව , ථමුර වේශයකථධ ව , පෙගත වේශයකථධ ව , ථඅඛ වේශයකථධ ව ,
ෙය්ා ර වේශයකථධ ව , දීපඅ වේශයකථධ ව මො ද්කථධෙයඅ. තමා ඇතකථු වකථාට ව , අනධ
ඇතකථු මො ද්කථධෙයඅ. තමා අශධෙයකථු වකථාට ව , අනය් අශධෙයකථු මො ද්කථධෙයඅ. පර්
වථනඟකථධ ව මො ද්කථධෙයඅ. පාද වථනඟකථධ ව මො ද්කථධෙයඅ. නානාවිෝ වථධනා
ථනධනඅවේථ ව මො ද්කථධෙයඅ.’
වේ කථුමාප වේශාදීනධ අතුවපනධ යමකථධ යමකථධ මෙනු කථවමවතධවතධ නේ ඒ ඒ දැය
අිට්ඨඨාන කථඅීකවමනධ එවථධ කථළ යුතු ය. වමවථධ අිට්ඨඨාන කථපනුවයධ ද්, පඨවි කථථඅණ පාදීනධ
අතුිශනධ යේ කථඅථඅ ආපේමණ පයකථඅනධ අභ අශාපාද්කථ ෝය්ානයට ථමෙවද්, එයඅනධ නවඟී තමා
කථුමාප වේශයකථධ ආෙජගනා කථළ යුතු ය. එවථධ ආෙජගනා වකථාට පිශකථමගාෙථානවය අ
නවෙත ථමෙතට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී ‘වමදඳු කථුමාපවයකථධ වෙමි’යඅ අිට්ඨඨාන කථළ යුතු
ය. ඒ අිට්ඨඨාන ථඅත ා ථමර් කථුමාපවයකථධ වේ.
නිදශගන :- වද්ේද්තධ වතප අජාථතධ කථුමපව ප ද්ො ර්වනීමට මොපාන ද් කථුමාප
වේශය වමනඅ2 අනධ ථඅයලු තනධ අ ද් වමවථධ ය.

1
2
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වි්ශ් :- “ඇතකථු ද්කථධෙයඅ” යනාදිය ය තමා ඇතකථු වකථාට දැකථධවීම ද්, පඅටත ඇතකථු
මො දැකථධවීම ද් ථඳ ා කථඅයන දී. එ අා ඇවතකථධ වෙමි’යඅ වනා ඉටා ඇවතකථධ වේො යඅ
ඉි ය යුතු. අශධොදීනධ අ ද් එවථධමය.
්මයැ වි ුර්ඥව

සෘද්ධි නම.

ම්නෝමය ඉද්ධිය
‘මවන මය’ කථායයකථධ මෙනු කථවමවතධවතධ වපප කථී වථධ පාද්කථෝය්ානවයනධ නවර්ී
පළමුෙ තමා කථාය ආෙජගනා වකථාට යට කථී වථධ ‘ථඅර්පකථධ වේො’ යඅ ඉි ය යුතු. එකථ
ථඅර්පකථධ වේ. නවෙත ථඅර්ප ඇතුළත අවනකථධ කථයකථධ ආෙජගනා වකථාට වපප කථී වථධ මව ඒ
ථඅර්ප ඇතුවළ අ එදඳු ‘කථයකථධ වේො’ යඅ ඉටයඅ. ඒ වය ර්ී වතවේ මුර් තණ ප ර්ථඅනධ ඇද්
ර්නධනා වර්ාදයකථධ වමනධ ද්, වකථාපුෙකථඅනධ ඇද් ර්නධනා කථඩුෙකථධ වමනධ ද්, ථවෙයකථඅනධ
පඅටත නඅකථධවමන නවයකථු වමනධ ද්, ඒ අවනකථධ කථය ඇද් ර්නී. එව යඅනධ කථඅයන දී.
“ඉධභි ්ඛු ඉමහො ොයො අඤ්්ඤ්ං ොයං අබිනිමමි ොති රිප්ිංම්නොමයං සබ්ෙඞ්ග
ප්චන්ඞ්ඟිං අහිනින්රියං. ්සයය්ථොප්ි ප්ුසු්සො මුඤ්්ජමහො ඊසි ංප්වෝහයය්ඉ
තස්සඑවමස්සඉ
අයංමුඤ්්්ජො
අයංඊසි ො
අඤ්්්ාමුඤ්්්ජො
අඤ්්ාඊසි ො
1
මුඤ්්ජමහොඑව ඊසි ො ප්වො ්හොති.”
‘වේ ශාථනවය අ ඒ ෝය්ානාභ ී භ අෂු වතවේ වේ කථයඅනධ ථඅයලු අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර්
ඇතඅ, පිශපණ පග ඉන්රඅය ඇතඅ, පපපෙතධ ෙ ථඅතඅනධ නඅවඥමාණ පය කථපන ද් අවනකථධ කථයකථධ මො
ද්කථධෙයඅ. යේකථඅථඅෙකථු මු්ධජතෘණ පවයනධ වර්ාදයකථධ ඇද්ර්නධනා වමනඅ. ඕ ට ‘වේ
මු්ධජතෘණ පයව, වේ වර්ාද යව මු්ධජතෘණ පය අවනවකථකථ, වර්ාදය අවනකථකථ.
‘මු්ධජතෘණ පවයනධ මව වර්ාදය ඇද්ර්නධනා ද්ධවද්ධ ය’යඅ වමදඳු අද් ථකථධ වේ” වේද් එවථධ
මවයඅ.
වමවථධ මවන මය පපපය, ථෘද්ධිමතධ ු ා ථද්ෘශ මව වේය යඅ, ද්කථධෙනු ථඳ ා
වේ උපමා කථඅයන දී.
්මයැ ම්නොමය සෘද්ධි නම.
වමවතකථඅනධ ුදීජන පරවම ද්ය ථඳ ා කථළ
විශුද්ධි මොගග්යහි ඉද්ධිවිධ නි්දගශ නම
්දා් ොස්වන ප්සුචන්ේද යි. සමොප්්තයි.

1
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13 වන ප්රිච්කේද්ය
අභිඥා නිර්කද්්ශය
තබබ්ේසෝත ා ය (1)
‘ඉද්ධිවිෝ නඅවඥවද්ධශයට අනතුපවෙව අභ අශා උපද්ෙන කථරමය දැකථධවීේ ෙශවයනධ
අභිඤ්්ා ප්ො ිය ද්කථධෙන දී. එ අ ද් තරඅවිෝ අභ අශා අතුවපනධ (එ අ ද්කථධෙන ද් පිශදිය 2
තබබ්ේසොත ධොතුව පඅළඅදඳ වද්ධශනා කථරමය පරර්ම වකථාට ෙොපන දිය .
ඒ වමවථධ ය.
“්සො එවං සමොහි්ත චිත්්ත -්ප්- තබබ්ෙොය ්සොතධොතුයො විසුද්ධොය
අති ් න්තමොනුස ොය උ්භොසද්්ද සූ ොතිඉ ්ය ුප්ර සන්ති් ්ොති.”1 ‘ඒ
වයාර්ාොප භ අෂුවතවේ වපප කථී වථධ ථඅත ාතුර්ගෝය්ාන ථමාධීනධ ථමාිමතධ ෙ කථධ අ,
-වප- පඅිශථඅර් ෙ, මිනඅථධ කථනධ අ ශ.ද් ඇථීවේ ශකථධතඅය ඉකථධම ථඅීක, ‘වද්වියනධ වර්ධ වථ තය
ෙවනඅ ව යඅනධ දිය .දවථාතය’යඅ කථඅයන ද් නුෙණිනධ දිය ෙය්මය ෙ ද්, මනුමය්මය ෙ ද්, උභ ය
ශ.ද්යනධ අථා” යයඅ ෙොපන දිය . (වම අ වපප කථී අර්ගයනධ වප, විවශම ථධර්ාන මව විථධතප
කථපනු වව.2 එ අ පද්යකථධ පාථා විථධතප වමවථධයඅ.
තබබ්ෙොය ්සොතධොතුයො = වද්ේවාෙ ෙවෙ දිය ෙය්වය ය. ඒ වද්වියනධ ට, ශරද්ධෝා
ද ු භ ාෙය, පිශශුද්ධෝ ද්ෘමධි ය, ආනඅථඛථ ඇද් ීම ය, යනාදිය  මනාෙ පවෙතඅ
පුණ පය්කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ ද්, ඉතා ර්වප අ ෙ ද්, ඉතා ථඅයුේ ෙ ද්, ශ.ද් ඇථීමට
පො ථමර්ග පථාද් වථාතෝාතුෙ වෙයඅ.
එවථධ මව වේ ්යෝගි භික්ෂුව වර්ධ වීයය්ගාපේභ  ෙශවයනධ අභ අමතාවඥර් ථඅද්ධිය කථන
ව යඅනධ වීයය්ග භ ාෙනා නේ ෙ කථුශ භ ාෙනාවෙවනධ වනාව ාතධ පරෝාන ථඛථධකථාප
ථඞ්්ය්ාත ඉද්ධිපාද් භ ාෙනාවෙනධ නඅපනධ පරශාමය ෙ උපකථධවධශ විනඅවඥමුකථධත ව යඅනධ
ර්පවය අ ද්, ථඅයුේ ෙ ද්, ආේදන පඅළඅර්වනීවම අ ථමර්ග ව යඅනධ දිය ෙය් වශර තය ෙවනඅ
ෙවයධ ව , දිය ෙය් වි ාප ථඞ්්ය්ාත පපපාොප ථතප ෝය්ානයට අනධතර්ගත ෙ ාතුර්ගෝය්ානය
නඅථා දන ද් ව යඅනධ ද්, දිය ෙය්නේ ෙ තතු වථධ ශ.ද් ථධෙභ ාෙය අෙවද ෝ කථපන
ව යඅනධ වථ ත නේ ෙ ද්, ආතධමාදීනධ ශුනය් ව යඅනධ, ා ථධෙෂණ පය ද්පන ව යඅනධ ද්,
ෝාතු නේ ෙ ව
ුවද්කථධ ඇථීේ මාතරය කථපන ව යඅනධ වශර තය ෙවනඅ ව යඅනධ වශර තර
ෝාතු නේ ෙ දිය ෙය් ශානවයනධ (ෙවඅ වකථදඳු දැ යඅ ද්කථධෙනු ෙථධ වමම ෙොළ .2

1
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විසුද්ධොය= (ශ.ද්යාවර්ධ ථනධනඅඨානයට පවමිණීේ ෙශවයනධ ද්, ශානයා වර්ධ
උපකථධවධශ විනඅවඥමුකථධත ව යඅනධ ද්,2 පඅිශථඅර් ෙ,
අති ් න්තමොනුස ොය = (ශ.ද් ඇථීවම අ ා මිනඅථුනධ විථඅනධ ථධෙභ ාෙවයනධ
දන විමය පරමාණ පය ඉකථධම, වද්වියනධ වර්ධ කථර්ා ශ.ද්ය ඇථීවම අ දී වද්වියනධ වර්ධ
වශර තයට විමය ෙ පරමාණ පවය අ පෙතධනා ව යඅනධ2 මනුමය් විමය ඉකථධමො ථඅි යා ෙ (යේ
ශාන වශරාතරකථඅනධ2
උ්භො ස්ද්ද සු ොති = වද්ේ මිනඅථධ වද් පවථ අ ෙ ශ.ද්යනධ අථයඅ. (වම අ ෙ
කථී ඒකථ වද්ශයකථධ කථඅයන දී. එය නඅපෙවශධමවයනධ ද්කථධෙනුවෙ ,2
්ය ්ර සන්ති් වො = අනය් ාකථරොටාදිය  දව වප තනධ අ ව , යටතධපඅිශවථනධ
තම ථඅපවප පඅළඅදඳ ෙ ද්, උකථුණ පු-මකථුණ පු ආදීනධ වර්ධ ද්, යේ ශ.ද්යකථධ වේ ද් (වේ ථඅයලු
ථවිශානකථ අවිශානකථ ශ.ද් ර්වනීම ථඳ ා කථඅයන දී.2
එය ඉපදිය ය යුතු පිශදිය  වමවථධයඅ:- ඒ වය ර්ී භ අෂුෙ අභ අශා පාද්කථ ාතුර්ගෝය්ානයට
ථමෙවදී එයඅනධ නවර්ී, පිශකථමග ෙශවයනධ ටර්තධ ථමාි ථඅතඅනධ පළමු වකථාට පරකථෘතඅ
වශරාතරරපරථාද්යට විමය ෙ අපණ පය්ාදිය  දව වප තනධ අ ෙ ථඅඛ ාදීනධ වර්ධ ඖොිශකථ ශ.ද්ය
ආෙජගනා කථළ යුතුයඅ. වේ ථඅයධම ඖොිශකථ ශ.ද්ය ර්වනීම ථඳ ා ය. (තුනධ වයාර්නකථධ
ද් දව වප ෙ ව ාප ථඅඛ නාද්ය ඇවථතවයඅ කථඅයතඅ.2
වමවථධ කථරමවයනධ ළඛ ළඛ ෙව අෙුතධ වි ාපවය අ වර්ි ය ර්ථන ශ.ද්ය, වදප ථකථධ ශ.ද් පඅළඅවෙළඅනධ අෙුතධ භික්ෂු සොම් රයන් ්ග් වේර්ෙතධ ෙ ථජ්ඣායන ශ.ද්ය,
“කථඅම ථධොමීනඅ කථඅම ඇෙවතධනඅ යනාදිය  පරකථෘතඅවයනධ කථර්ා කථපන ශ.ද්ය, පෂඅ-ොත-පාද්
යනාදිය වය අ ශ.ද්ය, අේවෙ අ වියවන තධපතධ ෙ ශ.ද්ය, කථුපව-කථු ුඹු ආදීනධ වර්ධ
ශ.ද්ය දැයඅ වමවථධ ථඅයලු ශ.ද්ය ආෙජගනා කථටයුතු ය.
එවථධ මව දිය ශා ථේදන්ෝවය අ ශ.ද් වමවන අ කථපන පිශදිය  ද්කථධෙතඅ.
පෙග දිය ශාවෙ අ ෙ (දිය ෙය් වශර තය ඉපද්වීමට ව ධතු ෙ2 ශ.ද්ය ද්, පශධචිම - උතධතප
- ද්ෂඅණ ප-ව ට්ඨිම-උපිශම දිය ශාෙනධ අ ෙ ශ.ද් ද්, නඅිශත-ඊථාන-ෙයඹ-ර්අනඅකථාණ ප යන
අනුදිය ශාෙනධ අ ෙ ශ.ද් ද් වමවන අ කථටයුතු ය. වමවථධ වමවන අ කථපන වය ර්අයා ට ඒ
ශ.ද් පරකථෘතඅ ථඅතට පරකථට වෙයඅ. ප්සු මග ථමාි ථඅතට ෙ කථඅ අතඅශයඅනධ පරකථට වේ මවයඅ.
වමවථධ ශ.ද් නඅමිතධත වමවන අ කථපනධනා ට ‘දැනධ දැනධ දිය ෙය් වශර තරය උපද්වනධ
ය’යඅ කථඅය යුතු වමාව ාවත අ කථපන ද් යේ කථඅථඅ ශ.ද්යකථධ අපමුණ පු වකථාට
මවන ද්ධොපාෙජගන ථඅතකථධ ඉපඅද් නඅපවද්ධෝ ෙ කථ ති ්ඛප්ඤ්්ඤ්-මන්දප්ඤ්්ඤ්යන් ්ග්
ෙශවයනධ උපද්නා ජෙනයනධ අතුවපනධ පෙග ෙව උපද්නා උප්්ොරඉ අනු්ලෝමඉ ්ගොතරභු
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යන කථාමාොප ජෙන තුනට2 අනතුපව ෙව, ථතප ෙනුෙව ව (මන්ද්ප්ධ්යා වර්ධ
ෙශවයනධ ප්සු මගඉ උප්්ොරඉ අනු්ලොමඉ ්ගෝතරභූ යන කථාමාොප ජෙන ථතපට2 අනතුපව
ෙව, පථධෙනුෙ ව පපපාොප ාතුර්ගෝය්ාන අවඥපණ පා චිතධතය උපදී. ඒ ථඅවත අ උපද්නා
ාණ පය තබවය් ්ශරෝතරධොතු නමවයඅ ද්තයුතු.
විස්තර :- එය ථධිඑ ෙව පෙතධනා වථධ කථපනුවයධ පාද්කථ ෝය්ානයට අපමුණ පු ෙ
කථථඅණ ප නඅමිතධත ‘වමවතකථධ තවන පවතඅවවඥෙ’යඅ වමවන අ කථපයඅ. එයට ථමෙද්න ු වර්ධ
කථථඅණ ප නඅමිතධත එවතකථධ තවන පවතඅවවඥ එකථ ඒ වය ර්ී වතම පාද්කථ ෝය්ානවයනධ නවර්ී
එ අ ෙ ශ.ද්ය ආෙජගනා වකථවවඥ. වමවතකථධ තවන ශ.ද්ය අථමි’යඅ එකථධ අර්ුධ තවනධ පඅිශථඅඳ
ෙවි ය යුතු. අනතුපවෙව දැඟුධ-ථතපර්ුධ-අටර්ුධ-වියතධ-ිශයනධ ඇතුළු ර්පධ-නඅථෙතධ-ප යපඅිශවෙනධ-ථඟපේ-වර්ාර්පවර්ේ-ද්නෙු ආදිය  ෙශවයනධ කථරමවයනධ ථකථධෙළ වතකථධ ද්, එයඅනධ
පඅටත ද්, පඅිශථඅඳ ෙවි ය යුතු. වමවථධ වද අභ අශා ඇතඅ වය ර්ී වතවේ පාද්කථෝය්ානා
ේදනවයනධ ථේමශගනය කථපන ර් ෙව ශීකපය ඇතුළත ෙ, ශ.ද් ද්, නවෙත පාද්කථ
ෝය්ානයට ථම වනා ෙවදී (අභ අශා ශානවයනධ2 තබවය්්ශරොතරඥාන්යන් අථාම ය.
වමවථධ අථනධවනධ ද්, දඹ වාෙ වතකථධ වභ ිශ-පණ පොදිය  ශ.ද්වයනධ ඒකථ
වකථ ාෙ  ෙවයධ ද්, වෙන වෙවන ෙථධතු ෙශනයනධ ඒ ශ.ද්යකථධ අපභ යා උපනධ
ම්නොරොවජ්ජන චිතධතයට අනතුපව ෙව ජවන ථතපකථධ ව ප කථධ ව උපදී. ඉනධ අථාන
ජෙනය වේ ඉද්ධිවිද්ධ චිත්තය ය.
ව.ො අථනු කථවමවතඅ ෙවයධ නේ ඒ එකථ එකථ ශ.ද්යකථධ පාථා නවෙත නවෙත පාද්කථ
ෝය්ානයට ථමෙවදිය ය යුතු. ‘වේ වදප ඬය’යඅ නඅයම ෙශවයනධ පඅිශථඅඳිත වකථඅවේ මවයඅ.
තබබ්ේසෝත ධොතු ථොව සමොප්්ත යි.

්චන්තෝප්සුය ා ය (2)
දිය ෙය් වශර තරයට අනතුපව ෙව ්චන්තෝප්සුය ා ය ද්කථධෙනු වව.. චිතධතවයධ
ථපාර්ාදිය  ථධෙභ ාෙය පඅිශථඅඳ දැනීම වචවත පිශය යඅ. වම අ ප්සුය ශ.ද්ය (“ප්සුප්ුබ්ෙ අය =
ගතියං”යඅ2 ර්මනාර්ග ‘අය’ ෝාතුවෙනධ ථඅද්ධෝ ය. ‘ර්මනාර්ග ෝාතු’ අෙවද ෝාර්ගවය අ ද්,
ෙවවටන ව යඅනධ ‘ප්සුය’ ශ.ද්වයනධ පඅිශථඅඳීේ මාතරය පමණ පකථධ වනා ෙව ‘දැනීම’ ද්
කථඅයවවේ. එවථධ තමාවර්නධ අනය් ථේත්වයනධ වර්ධ ථඅවත අ ථධෙභ ාෙය පඅිශථඅඳ ද්නධනා
නුෙණ ප වමයඅනධ අභ අවපරධතයඅ.
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වි්ශ්් - ‘ප්ර සත්තොනං ප්ර ප්ුග්ගලොනං’1 යඅ වපවළ අ ොන වද්කථකථධ ෙුෙ ද්,
අද් ථධ එවකථකථධ මවයඅ. විවනය ජනයනධ වර්ධ අද් ථධ ෙශවයනධ ව , වද්ධශනා විාශ
ෙශවයනධ ව ෙය්්ධජනයනධ වර්ධ නානාත්වය කථපන දී. තමා වර්ධ ථඅතඅනධ අනය්යනධවර්ධ
ථපාර්ාදිය  ථඅතධ එදඳු ෂණ ප අනුෙව ඇතඅ වථධ පඅිශථඅඳ දැනීම වම අ අර්ගයඅ. ඒ වවදනුවයධ
වමවථධයඅ.
වේ ්චන්තෝප්සුය ා යඉ තබවය්ඤ්්්ක්ෂුරභිඥානය ෙශවයනධ ථමෘද්ධෝ වේ. ඒ
තබවය්ඤ්්්ක්ෂුරභිඥානය වේ ්චන්තෝප්සුය ා ය ඉපද්වීමට පිශකථමග වේ. එව යඅනධ
්චන්තෝප්සුයා ය උපද්ෙනු කථවමවතඅ, තබවය්ඤ්්්ක්ෂුරහි ඥානලොභී භ අෂුෙ විථඅනධ කථථඅණ පා
ව කථය ෙඩා දිය ෙ ඇථඅනධ වමපමා ෘද්ය දවඅය යුතු යඅ. ඒ ෙකථඅ යට කථායර්තාථතඅවය අ
දැකථධෙ ෘද්ය මොංස ප්ි ්ඩයයැ. පඅටතඅනධ පඅයුේ කථවකථුළකථ ථට නධ ඇතඅ, ඇතුළත
ෙවටවකථාලු වකථාථධථකථධ ෙවනඅ ෙ එය ඇථුපව වකථාට මතු කථඅයනු දන වය පෙතී. ෘද්ය
ෙථධතුෙ ඒ වය නඅථා පෙතී. ාෂුපාදිය  වථථු ෙථධතු පපපයකථධ වමනඅ.
දිය ෙය්්ධාෂුපභ අශාන ාභ ී වය ර්ාොපයා විථඅනධ ඒ ෘද්ය ඇථුපව වකථාට පෙතධනා
වවය අ ෙණ පගය දවීවමනධ ථපාර්ාදිය  ථඅත දවඅය යුතු වේ. වවය අ ෙණ පගය දවීවමනධ
අපපප ෙ ථඅත වකථවථධ දවඅය වකථඅ වේද් ්සොමනස්සොතබ ථඅතධ පෙතධනා අෙථධර්ාවෙ අ ඒ
ාතු ථමුට්ඨඨානඅකථ පවිපයද්, පතධ පව වවීේ ආදිය යට පවමිවණ පන ව යඅනඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ:- වථාේනථධ ථඅතකථධ පෙතධනා කථ ඒ වය විඅකථුනධ නුර් ඵලයකථධ
වථධ පතු වේ. වොේනථධ ථඅතකථධ පෙතධනා කථ විඅකථුනධ ද්ඹ ඵලයකථධ වථධ කථලු වේ. උවපධෂා
ථඅතකථධ පෙතධනා ප නධ තවතධ දඳු පව ව වේ. එව යඅනධ ඒ ව ධතුනධ අනුෙ වේ ථඅත
්සොමනස්සින්රිය ථ ර්ත යව. වේ ථඅත උ්ප් ්ඛින්රිය ථ ර්ත යවයඅ දැනර්නී. වමවථධ
අනුමාන ෙශවයනධ දිය ෙය්්ධාෂුපභ අ ශානවයනධ දැනර්තධ පථු නවෙත නවෙත නුෙණ ප
වමව යා වථවීවමනධ ්චන්තෝප්සුය ා ය ශකථධතඅමතධ දෙට පවමිණ පවිය යුතු.
විස්තර - ්ම ්චන්තෝප්සුය ා ය උපද්ෙනු කථවමතඅ වය ර්ාොප වතවේ
පපපාොප ාතුර්ග ෝය්ානය උපද්ො, එය ථධිප දෙට පමුණ පුො, දිය ෙය්්ධාෂුවඥාභ ී ෙව
ආව කථය ෙඩා දිය ෙවථඅනධ වමපමා වර්ධ ෘද්ය ෙථධතුෙ ඇථුපවවකථාට පෙතධනා පවිප
ෙණ පගය දා ඒ ෙණ පගය අනුෙව වපප කථී වථධ ‘දැනධ වමා ු වර්ධ ථඅත වථාේනථධ ථ ර්ත යව,
දැනධ වොේනථධ ථ ර්ත යව’ යනාදිය  කථරමය ර්වනීවමනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාට පාද්කථ ෝය්ානයට
ථමෙවද් එයඅනධ නවඟී “වමා ු වර්ධ ථඅත ද්නඅමි. වමා ු වර්ධ ථඅත ද්නඅමි”යඅ වමවථධ පඅිශයේ
කථටයුතු. ථඅය ද් ථධ ෙපකථුර් වමවථධ දන කථ, ‘දැනධ ්චන්තෝප්සුය ා ය උපද්වනධයව
යඅ කථඅය යුතු. ෂණ පවය අ එවථධ උපද්නා ථඅත අපමුණ පු වකථාට මවන ද්ධොපාෙජ්ජන ථඅතකථධ
උපදී. එයට අනතුපව ෙව වපප කථී වථධ ජෙනධ පථකථධ ව ථතපකථධ උපදී. එයඅනධ පථධෙවනධන

1

පි :ම: ාණ ප කථර්ා 109 පඅට දුපවම
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පටුන වෙත

ව , ථතප ෙවනධන පපපාොප ාතුර්ගෝය්ාන ථඅත යව. ඒ ථඅත
නාතථඅකථය ්චන්තෝප්සුය ා ය නේ වේ.

ා වයර්ණ පු පරශා

ඒ අභ අශාාභ ී වය ර්ාොප වතවේ වමපමා වර්ධ ථඅත දැනර්වනීම පඅණිථ පිශකථමග
වකථාට පරතය්ෂ ෙශවයනධ දැනීවමනධ එය පරකථට වකථවවඥ. එය නවෙත නවෙත ථමෙවදීවමනධ
ශකථධතඅමතධ ෙ කථධ අ, කථරමවයනධ ථ පනථධ කථාමාොප චිතධතය ද්, ථඅයලු පපපාොප චිතධතය
ද්, අපපපාොප චිතධතය ද්, ථපාර්ාදිය  පරවභ ධද්වයනධ දැන ර්නධවනධ ය.
තෙද් ෘද්ය ෙථධතුෙ පපපය දවීවමනධ වතාපෙ ද්, ථඅතඅනධ ථඅතට ථඛකථරමණ පය
ෙනධනා වථධ දැන ර්නධවනධ ය.
ප්රශ්න්ය ි:අපපප
භ ූමිවය අ
්චන්තෝප්සුයා ලොභී වතවේ කථෙපකථු වර්ධ
ඉන්රඅය විකථෘතඅයකථධ දා ද්

වමපමා
ථඅත
දැනර්නු
කථවමතඅ
ෘද්ය ෙථධතු පපපයකථධ දා ද් කථෙපකථු වර්ධ

ප්ි ිතුර :- එ අ ෙථධතු පපප අවිද්ය්මාන ව යඅනධ කථඅථඅෙකථු වර්ධ ෙථධතු පපපයකථධ වනා
දයඅ. වපප කථී වථධ ෘද්ය ෙථධතු පපපාදිය ය දවීම ථඳ ා වම අ උතධථා ෙවී.ම
ආදිය කථවඥමිකථයා වර්ධ ෙශවයනධ කථඅයන දී. එව තධ කථෘතාභ අනඅවේශ ඇතඅ ථෘද්ධිමතධ වතවේ,
ෘද්ය ෙථධතු පපපය වනා දවලුෙ ද්, ථඅතඅනධ ථඅතට ථඛකථරමනය වීේ ෙශවයනධ ව ආෙජගනා
දවයනධ ව වොවළාථධ ෙවදැපවේ අපපපාොප ථඅත ද් දනධවනධ ය.
වි්ශ්්:- වම අ පෘර්ර්ධජන අභ අශාාභ ීනධ දැකථධ ෙ ව යඅනධ ්ලෝ් ෝත්තර සිත වම අ
ා වනා ද්කථධෙන දිය .
විස්තර - “සරොගංවො චිත්තං” යනාදී ෙශවයනධ වථාවළාථධ ෙවද්පපවේ ථඅතධ
(දනධවනධ ය.2
(1) සරොගංවො චිත්තං = අට ෙවද්පපවේ ව භ  ථ ර්ත ථඅත. (82
(2) වීතරොංග චිත්තං = අනය් ෙ ාතුවඥභ ුමිකථ කථුථ අෙය්ාකථෘත ථඅතධ එකථධ අථෙ 8
(වද් මනථධථ ථඅතධ වද්කථ ා, වම ම ථඅතධ වද්කථ වම අ වනා ර්වවනතව යඅ
වයතධ. ඇතවේ ආොයය්ග වකථවනකථධ එය ද් වයවද්තවයඅ ද් වයතඅ.2
(3) ස්දෝසං චිත්තං = වද් ථ මඅකථ වද් ථඅත (22
(4) වීත ්දාසං චිත්තං = වථථු කථුථ අෙය්ාකථෘත ථතධ අථ ථඅතධ (872 වම අ ද්
වථථු ද්ථ අකථුථධ වනා වයවද්තවයඅ ද් වයතඅ.2
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(5) ස්මෝහං චිත්තං = වම ම ථඅත වද්කථ ව
වම ය ථඅයලු අකථුථධ අ වයවද්න දවවිනඅ.

පටුන වෙත

වද්වළාථධ අකථුථධ ථඅතධ ( 22

(6) වීත ්මොහං චිත්තං = වථථු කථුථ, අෙය්ාකථෘත ථතධ ථවතධතප ථඅතධ. (772
(7) ස ඛිත්තං චිත්තං = ථීන - මිද්ධෝ ථ ර්ත ෙ ථථඞ්්ාිශකථ අකථුථධ ථඅතධ පථ
(32 (අපමුවණ ප අ වකථඅවන දවවිනඅ.2
(8) වි ්ඛිත්තං චිත්තං = උද්ධෝචා ථේපයුතධත අකථුථ චිතධතය උද්ධෝචාය
වොවළාථධ අකථුථ ථඅතධ අමව වයවද්න ව යඅනධ අකථුථ ථඅතධ වොවළාථම ව
වම අ වයවද්ධ.
(9) මහග්ගතං චිත්තං = පපපාොප - අපපපාොප ථඅතධ ථතධ විථධථ (272
(10) අමහග්ගතං චිත්තං = අනය් ෙ ථඅයලු වද් ථවට ථඅතධ (622
(11) සඋත්තරං චිත්තං = ථඅයලු නතරභ ූමිකථ ථඅතධ එකථධ අථෙ (8 2
(12) අනුත්තරං චිත්තං = ව වකථ තධතප ථඅතධ අට (82
(13) සමොහිතං චිත්තං = උපාා ථමාියට ව , අවඥපණ පා ථමාියට පවමිණි ථඅතධ
(14)අථමා අතඛ ො චිතධතඛ = එවථධ ථමාියට වනා පවමිණි ථඅතධ
(15) විමුත්තං චිත්තං = තදඞ්ග විමුකථධතඅ ෙශවයනධ කථාමාොප කථුථධ ථඅතධ ද්,
වි ්ඛමහන විමුකථධතඅ ව යඅනධ පපපාොප, අපපපාොප චිතධතය ද්, සමුචන්ේද
විමුකථධතඅ ව යඅනධ මාර්ග චිතධතයද් පි පධපථධථද්ධි විමුකථධතඅ ව යඅනධ ඵල චිතධතය
ද්, නිස්සර විමුකථධතඅ ව යඅනධ මාර්ග-ඵල ථඅතධ වද් වකථාටථ ම ද් විමුකථධත ථඅතධ
නේ
(16) අවිමුත්තං චිත්තං = වමකථී ප්ධාවිෝ (32 විමුකථධතඅ ෙශවයනධ වකථවථුනධ
වකථවපනධ වනා මිර්ණ පු ථඅතධ ද්, (වමවථධ වථාවළාථධ ආකථාපවයනධ පවෙවතඅ ථඅතධ
ඒ ඒ ආකථාපවයනධ දැන ර්නධවනධ ය.2

වි්ශ්්:- පෘර්ර්ධජන අභ අශා ාභ ීනධ ථඳ ා කථඅයන දැ යඅ කථඅෙ ද්, වම අ වීතපාර්,
වීතවද් ථ, වීතවම අනුතධතප යන නේ ෙඅනධ වාවකථාතධතප ථඅත ද් ර්වවනන ව යඅනධ
Non-commertial Distribution
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මතු මතු ආයය්ගයනධ වර්ධ ා ථමාන ආයය්ගයනධ වර්ධ ද්, ව වකථ තධතප ථඅතධ දැන ර්වනීම
ෙශවයනධ වම කථී දවේ ථවකථුෙ මනා ය.
්චන්තෝ ප්සුය ා

ථොව සමොප්්ත යි.

ප්ූග්වනිවොසොනුස්මෘතිඥානය (3)
්චන්තෝ ප්සුය ා
ොය පවමිණිවයධ වෙයඅ.

කථර්ාෙට අනතුපව ෙව පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅ ශාන කථර්ාෙට

‘පවෙග නඅොථය ථඅ අ වකථවවඥනු යඅ’ ව
ඔ ු වර්ධ ථඅ අ කථඅීකම ව
පුව.වදනඅොථානුථධමෘතඅ නම. ඒ නඅශරය වකථාට පවෙවතඅ ශානය පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅ
ශාන නමි. වපප ජාතීනධ අ කථාම පපපා‘පපප භ ෙයනධ අ පවෙවතඅ ථධකථනධෝ පපේපපාෙ ථඅ අ
කථඅීකමට ථමර්ග ෙ ථධමෘතඅය ා එකථධෙව පවෙවතඅ ශානය වම අ අභ අවපරධත යව. වමවථධ
ථවවකථවිනධ ද්කථධෙන ද්ධද් පද්යකථධ පාථා විථධතප කථපතඅ.
ප්ුබ්්ෙනිවොසොනුස්සති ා ය = වපප විථ කථඳ පඅළඅවෙළ ද්කථධනා ාණ පය පඅණිථ
විථධතප :- අතීත ජාතීනධ අ ථධෙථනධතානවය අ පවෙවතධතා ෙ ද්, ඉපද් නඅපවද්ධෝ ෙ
ද්, ථධකථනධෝය අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ ථධෙවිශාන වර්ධ්ාප කථඅීකවමවනධ ජාතඅ-වර් තර-නාමෙණ පගාදීනධ නුෙණිනධ පඅිශථඅඳ ර්නධනා ද්ධො ු ද්, අතීත ජාතීනධ අ දුද්ධෝාදිය  අනය්යනධ වර්ධ ද්
නුෙණිනධ පඅිශථඅඳිනා ද්ධො ු ද් වෙතඅ. ශඅ්ාපරාපධතපවෙගනඅොථ දැකථධවීම ථඳ ා වේ කථී .
ඒ පවෙග නඅොථය ථඅ අ කථපන ථතඅය, ප්ුබ්්ෙනිවොසොනුස්සති නම. ඒ ථඅ අවයනධ
යුතධ ාණ පය, ප්ුබ්්ෙනිවොසොනුස්සති ා ය යඅ. ඒ ාණ පයා වර්ධ අිර්මය පඅණිථ,
(පවමිණීම පඅණිථ ය2 යන අර්ග යඅ.
අ්න විහිතං ප්ුබ්්ෙ නිවොසං අනුස්සරති = නා නා භ ෙ - වයානඅ - ර්තඅ
ථතධත්වාොථාදිය  ෙශවයනධ අවනධකථ පරකථාප ෙ ජාතඅ වර් තරාදිය  ආකථාපවයනධ විථධතප කථපන
ද් අනතුපව අතීත භ ෙය ආදිය  වකථාට ඒ ඒ භ ෙවය අ පවෙවතඅ ථධකථනධෝ පි පාි  ෙශවයනධ
ව ාුතඅ පරතඅථනධි ෙශවයනධ ව පඅළඅවෙළඅනධ නුෙණිනධ අනුර්මනය වකථාට ථඅ අ කථපයඅ.
පු.වද නඅොථය ථඅ අ කථපනධවන (1) තීර්ගකථය
(2) පරකථෘතඅ ශරාෙකථය
(3) අථ ම ා ශරාෙකථය
(4) අර්රශරාෙකථය
(5) පරවතය්කථ දුද්ධෝ ය.
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(6) ථමය්කථධ ථේදුද්ධෝ ය යඅ, ථවද්වනකථධ වෙතඅ.
( 2 වේ ශාථනවයනධ පඅටතධ මගවොදීන්- රියොවොදීන්-තොප්සොදීන්හු ය. ඔ ු ඉකථුතධ ථතඅථධ
කථපකථධ කථධ ථඅ අ වකථවපතඅ. ව ධ ද් ථධකථනධෝ පි පාි ය ෙථවයනධ ම ය. අන්ෝයකථු වර්ධ ර්මන
වමනඅ. (ථවපයි ය නවතඅෙව අන්ෝයාට ර්අය වනා වකථධකථාකථධ වමනඅ.2 නාම-පපප පිශචවේද්
ර්ත විද්ශගනා ශානය නවතඅ ව යඅනධ ර්ෙග පරශා ඇතඅ ව යඅනඅ.
(22 ප්ර ෘති ශරාෙකථවය කථධප ථඅයයකථධ ද් ථකථධ ථඅ අ වකථවපතඅ. ව ධ ද් ථධකථනධෝ
පඅළඅවෙළඅනධ ව , ාුතඅ ප්ටිසන්ධි පඅළඅවෙළඅනඅ.
(32 අථ ම ා ශරාෙකථවය කථධප ෂයකථධ ්ුති ප්ටිසන්ධි කථරමය අනුෙව ථඅ අ
වකථවපතඅ.
(42 ැකගසවු්වෝ ඒකථාථඞ්්ය් කථධප ෂයකථධ ාුතඅ-පි ථන්ි පඅළඅවෙළඅනධ ථඅ අ
වකථවපතඅ. (එකථ ථතධත්වයකථු වර්ධ වේ අතධදේ අ පි ථන්ිය දා, වද් ෙන අතධදේ අ ාුතඅය
ද්, එ අ පරතඅථන්ිය දැ යඅ වමවථධ පඅළඅවෙළඅනඅ.
(32 ප්්ස් ෙුුපවර්යෝ වද්යාථඞ්්ය් කථධප ෂයකථධ ාුතඅ පි ථන්ි ෙශවයනධ ථඅ අ
වකථවපතඅ.
වි්ශ්් - මහො ශරොව දඉ අගර ශරොව දඉ ප්ර්තය්
්ෙෝධිසමභොරය පුපණ ප කථාය එපමණ ප ව යඅනඅ.

ෙුද්ධ දඉ අභිනීහොරය හො

(72 දුර්ෙපවනධට ෙ කථී ථධකථනධෝ පි පාි යකථධ ව , ාුතඅ පි ථන්ි පි පාි යකථධ
ව , කථා නඅයමයකථධ ව නවතඅ, එවථධ මව වනාවයකථධ වකථ ි  ර්ණ පනධ කථධප අත වප
යේ යේ තවනකථධ ිශථඅයුවණ ප නේ ඒ ඒ තවන පරකථට වේ. වපයය්ා මු්වයනධ වද්ථන
පාළඅයකථධ වථධ ය. එවථධ දනධනා ු ද්, ථඅඛ ර්තඅකථ ෙව ොවේෝවය අ ථමර්ග සරභඞ්ගොතබ
ෝනුෝගපයඅනධ විදී ීය, අතප ර්ථධ-ෙවධ ආදිය වයකථව වනා ර්වීක, ඉකථධකථය ම, විද්පඅයනධනා
වථධ අතපතුප ජාතීනධ අ වනා ර්වීක අභ අමත ජාතඅවය අ නුෙණ ප වපී ථඅීක. ව ධ ද් කථා
ෙශවයනධ ද් අපිශයනධත යව.
තෙද් තීථග යන් වර්ධ පවෙගනඅොථානුථධමපණ පය කථණ පාමවදිය ිශ එළඅවයනධ දවීමකථධ
වමනධ ද්,
ප්ර ෘති ශරොව යන් වර්ධ ප නධ එළඅයකථධ වමනධ ද්,
මහො ශරොව යන් වර්ධ ර්අනඅ ථුකථධ වමනධ ද්,
අගර ශරොව යන් වර්ධ ඔථධී තාපකථ වමනධ ද්,
ප්්ස් ෙුුපවරයන් වර්ධ ථඳ එළඅය වමනධ ද්,
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සමය් ් සමෙුුපවරයන් ්ග් මෝය්ා ධන ථයය්ගයා වමනධ ද් ෙවටව ධ
තෙද් තීථග යන් වර්ධ පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅ ශානය අන්ෝයාවර්ධ ථවපයි  වකථාණ ප
වර්න යාම වමනධ ද්,
ප්ර ෘති ශරොව යන් වර්ධ තනඅ ඒද්ණ පධවඩ අ යාමකථධ වමනධ ද්,
මහො ශරොව යන් වර්ධ පුෙපව ව යකථඅනධ යනධනාකථධ වමනධ ද්,
අගර ශරොව යන් වර්ධ ර්වළකථධ යා වකථඅ ව යකථ යනධනාකථධ වමනධ ද්,
ප්්ස් ෙුුපවරයන් වර්ධ පා මවඟකථ යනධනාකථධ වමනධ ද්,
ෙුුපවරයින් වර්ධ ම ා ශකථට මාර්ගවයකථව යනධනාකථධ වමනධ ද් වේ.
(එව තධ වේ විමයවය අ ශරොව යන් ්ග් පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅය අද් ථධ කථපන
දී. එව යඅනධ මව ‘ස් න්ධ පඅළඅවෙළඅනධ ව , ්ුති ප්ටිසන්ධි පඅළඅවෙළඅනධ ව
අනුකථරමවයනධ ථඅ අවකථවවඥ ය’යඅ කථී ු.2
විස්තර :- වේ නුෙණ ප දනු කථවමවතඅ ආදිය  කථාවඥමිකථ භ අෂුෙ පථු දත
(පඅණ පධඩපාතවයනධ ෙවළකථී2 ප ථඅර්තෙව ුවද්කථා ෙව එකථධ අපමුවණ පකථ ථඅත පඅ අටුො
පඅළඅවෙළඅනධ රිප්ොව්ර ාතුර්ගෝය්ානයනධට ථමෙවද් අනතුපව ෙව අභ අශා පාද්කථ
ාතුර්ගෝය්ානවයනධ නවර්ී ථඅයලු කථටයුතු ෙට පථුෙ ෙ ඒ අඳීම වමවන අ කථළයුතු. එතවනධ
ථඅට පඅළඅවෙළඅනධ අථුනධ පවනවීම ය, වථනථුනට පඅවිථීම ය, පා ථඅෙුපව තවනධපතධ කථඅීකම
ය, ද්නධ ෙවළඳීමය, ර්මිනධ වපළා ඊම ය, පඅඬු ථඅඟීම ය, පඅඬු පඅණිථ ර්මට යාමය,
වි ාපවයනධ නඅකථධමීම ය, ොර්ව. ම වද ෙවඳීම ය, පා වද්වීම ය, පාතරය පඅළඅර්වනීම ය,
එයට වපපටුෙ මුෙ වද්වීම වතකථධ කථළ දැ ද්, උද්පථන කථාවය අ කථළ දැ ද්, මවදිය යම කථළ
දැ ද්, වපපයම කථළ දැ ද්’යඅ වමවථධ පරතඅව ම ව යඅනධ ථඅයධ රෑ - ොෙධ කථළ දැ වමවන අ
කථළ යුතු ය. ේ දැ පඅයවි ථඅත ද් පරකථට වේ. පිශකථමග ථමාි චිතධතයට අතඅශයඅනධ පරකථට වේ
මවයඅ.
වම අ ා යේ කථඅථඅෙකථධ පරකථට වනා වේ නේ නවෙත ප්ොද ෝය්ානයට ථමෙවද්
එයඅනධ නවඟී ආෙජගනා කථළ යුතු. වමවතකථඅනධ අන්ෝකථාප ථධර්ානයකථ ප නකථධ දැධ ෙ
කථවකථ වමනධ පරකථට වේ. (කථපය මුෙ තධ කථපන කථපර් වමනධ ප්ොද ෝය්ානය ද්,
ස්මෘතිප්රඥාවන් තඅයුණ පු වකථවවඥ.2
වමවථධ ප්රති්ලෝම ෙශවයනධ වද්නෙනඅ ද්ෙථ ද්, තුනධ ෙවනඅ ද්ෙථ ද්, ථතප ෙවනඅ
ද්ෙථ ද්, පථධ ෙවනඅ ද්ෙථ ද්, ද්ථ ෙවනඅ ද්ෙථ ද්, අඩ මථකථධ ද්, මථකථධ ද්, අෙුපවද්ධද්කථධ ද් වතකථධ
කථළ ද්ප ආෙජගනා කථළ යුතු. එනයඅනධ ද්ථ ෙථකථධ ද්, විථඅ ෙථකථධ දැ යඅ වේ අතධ දවේ අ තමා
පඅළඅථඅඳ වතකථධ වමවන අ කථළ යුතු නවෙත වමයට අනතුපව අතධදවේ අ ාුතඅෂණ පවය අ
පවෙතඅ නාම පපපයනධ ආෙජගනා කථළ යුතු.
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වේ අභිඥා විමවය අ පුපවර් කථපන ද් පරශා ඇතඅ භික්ෂුව මුධ ොපවය අ ම පරතඅථන්ි
උර්ුළුො ාුතඅෂණ පවය අ පවෙවතඅ නාම පපප දවීමට ථමර්ග වේ. එවථධ පුපවර් වනා
කථළ ුට, “ප්ූවග භව්යහි ප්ැවැති නොම රිප් නිරව්ශ්් වැ නිරැද්ධ විය. අ්න ්
මගය ින් හටගත් නොම-රිප් ප්හ විය. එ්හයින් ඒ නොම-රිප් නි්ක්ෂ්ප් ස්ථොනය
්තුරඞ්ග්යන් හොත්ප්සින් වැසු ු ඝනොන්ධ ොරය ්මන් අප්ර ට විය”යඅ වමවථධ
පරතඅථන්ිය උර්ුළුො ාුතඅ අෙථධර්ාවෙ අ පවෙවතඅ නාම-පපප දැකථීමට අථමර්ගය’යඅ වීයය්ගය
ද ා වනාත තවය ය යුතු. ඒ පාද්කථ ෝය්ානයට නවෙත නවෙත ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී ඒ
ථධර්ානය ආෙජගනා කථළයුතු.
උප්මෝව ි :- යේවථධ ශකථධතඅමතධ පුපවමවයකථධ කථූටාර්ාප කථවඥණිකථාෙකථධ ථඳ ා ම
පවකථකථධ ථඅඳිනධවනධ, අතු පතප ථඅඳීවමනධ ම වපාවපාෙ වමාට ෙවයධ නේ එපමණ පකථඅනධ
පථුදට වනා ෙව කථඹුපව ට වර්ාථධ වපාවපාෙ මුෙ තධ කථප වර්න නවෙත අෙුතධ
ථඅඳිනධවනධ, නවෙත වමාට ෙවයධ නේ නවෙත ද් මුෙ තධ කථපො ථඅඳිනධවනධ, පළමු ථඅඳි තවනධ
නවෙත වනා ථඅඳිය යුතු ව යඅනධ ා වනා ථඅඳුතවනධ ම ථඅඳිය යුතු ෙන ව යඅනධ ඒ ම ා
ෙෘෂය වනාවද කථකථඅනධ ම ය ම ව නධවනධ ද්, එවථධ මව පාද්කථ ෝය්ානවයනධ නවර්ී
පළමු ෙව ආෙජගනා කථළ තවනධ නවෙත ආෙජගනා වනා කථළ යුතු ව යඅනධ පරතඅථන්ිය මව
ආෙජගනා කථපනධවනධ වනාවද කථකථඅනධ මව පරතඅථන්ිය උර්ුළුො ාුතඅෂණ පවය අ පවෙවතඅ
නාම-පපපය මව ආෙජගනා කථපනධවනධ ය.

්මහි උප්මොන-උප්්මය සංසන්දනය
පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅශානය කථූටාර්ාප කථවඥණිකථාෙ වමනඅ. පෙගභ ාර්වය අ
පරතඅථන්ිෂණ පවය අ පවෙවතඅ නාම-පපප ම පවකථ වමනඅ. වේ දවෙ අ ඒ ා ථදඳ පඅළඅථඅඳ
අතු-පතප වමනඅ. ප්සු මග භ ාෙනාෙ වපාවප මුෙ ත වමනඅ. පාද්කථෝය්ානය කථඹුපව 
වමනඅ. අනය්ෙ ද් ද්පපළනධවනකථ, වකථථධද නධවනකථ යන උපමාෙනධවර්නධ ද් වේ අර්ගය
මව පරකථාශ වකථවවඥ.
වපප කථී වථධ පශධචිම නඅථද්ය්වය අ ථඅට පරතඅථන්ිය වතකථධ පවෙවතඅ
ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘතිඥානය වනා වේ. ඒ ෙකථඅ ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘතිඥානයට
පඅණිථ පවෙවතඅ ථමාිය ා ථේපරයුකථධත ශානය වේ. ඇතවේ ආ්ොයය්ග ්
අතීතොංශ ශානය යඅ කථඅයතඅ. එය පපපාොප අතීතාඛශ ශානය ථඳ ා වනා වයවද්ධ.
සමොධි ශානය කථාමාොප ව යඅනඅ.

ශානය
පඅිශයේ
්න ්
ප්සු මග

එව තධ යේ කථවකථ ඒ වය ර්ී භ අෂුෙ වර්ධ පරතඅථන්ිය ඉකථධම ාුතඅ ෂණ පනය අ
පවෙවතඅ නාම-පපප අපමුණ පු වකථාට ම්නොද්වොරො වර්ඥජන ථඅත උපදී ද් එය නඅපවද්ධෝ ෙ
පථු එය මව අපමුණ පු වකථාට ජවන් ථතපකථධ පථකථධ උපදී. ඔෙුනධවර්ධ පෙග ෙ ප්සු මගොතබය
කථාමාොප ථඅතධ ය. පශධචිමය පපපාොප අර්ඥප් ො වේ. ඒ ථඅත ා ථමර් උපද්නා ශානය
Non-commertial Distribution
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‘ප්ුබ්්ෙනිවොසොනුස්සතිා ’ නමි. ඒ ා ය ථමඟ වයර්ණ පු සතිය කථපණ පවකථාට
අවජ්කථවිෝ ෙ ප්ූ්වගනිවොස අනුස්මර ය වකථවවඥ.
“එ ් ජොතිය ් ්හෝඉ ්ද ් ්හෝ තුන ් ්හෝඉ ඒ ඒ ජොතීන් ප්ි ිෙඳ ස් න්ධ
සන්තතිය ්හෝ ජොති දහය ් ්හෝ ්නෝය ් සංවට්ට ල්ප් ්හො ්නෝය ් විවට්ට
ල්ප්ඉ ආ ොර සහිත වූඉ උ්ද්දස සහිත වූඉ අ්න් ප්ර ොර වූ ප්ූ්වගනිවොසය සිහි රයි.”
එ ් ජොතිය ් = එකථ කථමගවයනධ නඅපනධ පි ථන්ිය මුධවකථාට ඇතඅ ාුතඅය අෙථනධ
වකථාට ඇතඅ එකථ භ ෙයකථධ පඅළඅදඳ ථධකථනධෝ ථනධතතඅය වම අ ‘ජාතඅ’ යයඅ අභ අවපරධතයව.
වථථධථ ද් වමවථධ මවයඅ.
්නෝය ් සංවට්ට ල්ප් = පඅිශව නධනා ෙ කථපථඛෙට්ඨට නමි.
්නෝය ් විවට්ට ල්ප් = ෙවවඩනධනා ෙ කථප විෙට්ඨට නමි.
ප් ් ප්ි ිෙඳ සංවට්ට සත්ර ි.
සංවට්ටය
සංවට්ටඨොයීය
විවට්ටය
විවට්ටඨොයීය යි ්හද
ආ්ප්ෝ සංවට්ටය
්ත්ජෝ සංවට්ටයඉ
වෝයෝ සංවට්ටය යි තු්න ි.
ථඛෙට්ඨට ථීමා ද් තුවනකථඅ. ගින්්නන් නථධනා කථ ආභස්සර්යන් යට ද්,
ජවයනධ නථධනා කථ සුභ ි හ්යන් යට ද්, ොතවයනධ නථධනා කථ ්වහප්්ඵල්යන්
යට ද් නථී.
විස්තර:- ජොති්ක්ෂ්තරයඉ ආඥා්ක්ෂ්තරයඉ වි්ය්ක්ෂ්තරයයි ද තුවනකථධ වේ.
තථොගතයන් ෙ නධවථධ වර්ධ ජාතය්ාදීනධ අ කථේපා ෙන පරවද්ධශය ෙ දස දහස ් ථකථධෙළ
ජොති ්ක්ෂ්තරය යැඉ රතන සූතරොදීන්න් ්ග් අනුභ ාෙය පවතඅවපන තපේ පරවද්ධශය ෙ වකථ ි 
ලක්ෂය ් ථකථධෙ ආඥා්ක්ෂ්තරය යැඉ ෙුද්ධඥාන විමය ෙ අනනධතාපිශමාණ ප ථකථධෙළ වි්ය
්ක්ෂ්තරය යඅ
වමාෙුනතුවපනධ කථධප විනාශය ෙන කථා ආශාවෂධතරය මව විනාශ වේ. ඒ ථමර්
ජාතඅ වෂධතරය ද්, විනාශ වේ. ඒ ඇතුළත ෙන ව යඅනඅ. පඅ අටනධවනධ ද්, එකථෙට මව පඅ අටා
මවයඅ. විමය වෂධතරය අනනධතාපිශමාණ ප ය. “තමා ශ.ද්ය පවතඅපවීේ, පපප දැකථධවීේ පඅළඅදඳ
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ෙව යොවතොප්න ආ ඞ්්ඛයය්”1 යඅ. “යේ පමණ ප කථවමවතධවතධ නේ එපමණ ප තනධ අය” යඅ
ෙොළ ව යඅනඅ.
විස්තර:- ර්අනධවනනධ කථප නථධනා කථ මුදී මව කථධප විනාශකථ ම ා ෙවථඅ ෙථී.
ව ද් වකථළ ෂයකථධ ථකථධෙළට එකථෙට ය. මිනඅථධථු තුටු ප ටු ෙව බීජ ථඅයධ ෙපුපතඅ.
ශමය් ර්ෙයනධ කථන පමණ ප ෙවඩුණ පු පථු වේ ර්ජගනා විනා ෙවථඅ වපාද්කථුර් වනා ෙථී. එො
නවෙතුණ පු ෙවථඅ නවෙතුවණ පධ මව වේ.
“්හොති ්ඛො ්සො භි ්ඛ ්ව සම්යො යං ෙහූනි වස්සසතොනිඉ ෙහූනි වස්ස
සහස්සොනිඉ ෙහූනි වස්ස සත සහස්සොනි ්ද්වො න වස්සති”2 යඅ ‘වදාව අෙුපවර් ථඅයද් ථධ-ෂ ර්ණ පනධ ෙවථඅ වනාෙථධනා කථවකථධ වේය’ යඅ එයඅනධ ෙොළ .
එකථ ෙවථධවථනධ ීවෙතධ ෙන ථතධත්වවය කථළුිශය වකථාට දඹවාෙ උපදිය තඅ. මධ
පවය අ ඕජාවෙනධ ීවෙතධ ෙන වද්විවය ද්, දඹවාෙ උපදිය තඅ. වමවථධ දී ග කථායකථධ
ර්තෙතධ ම ඒ ඒ තවන ජය වියළී යයඅ. එකථ මථධ කථවථුදු ආදී ු දඹවාෙ උපදිය තඅ. නඅිශ
ථතුනධද් මවීක දඹවාෙ උපදිය තධ.
(තඅිශථනධ ථතුනධ දඹවාෙ උපද්වනධ ථතධ ෙවනඅ ථයය්ගයා ප ළ ෙ පථුෙය යඅ
ඇතවේ වකථවනකථධ කථඅයතඅ.2
ප්රශ්න්ය ි:- ෝය්ාන නවතඅෙව දඹවාෙ යා වනාව ධ. වම අ ඇතවේ වකථවනකථධ
ර්වඥභ අෂවයනධ පීි ත ෙව මවවපතඅ. ඇතවේ වකථවනකථධ ෝය්ාන ෙවී.මට අභ ෙය් වනා වෙද්ධද්
ප්ි ිතුර:- වද්ේවාෙ ඉපද් එ අදී දන ෝය්ාන ෙශවයනඅ.
විස්තර:- එකථ මිනධ ෙුපවර් ෂයකථඅනධ කථධප විනාශය වේ’ යයඅ “්ලො ෙය්ුහ”
නේ වද්විවය වකථථධ මුො විථුපවො වර්න ඬමිනධ අතඅනධ කථඳුළු පඅථඅමිනධ පතු ෙතධ වඳ
ඉතා විපපප වෙථධ ද්පා මිනඅථධ පඅයථ වථඅවපතඅ.
වමවථධ ද් කථඅයතධ “පඅනධෙතධනඅ මිනධ ෙුපවර් ෂයකථඅනධ කථධප විනාශය වේ. වේ
ව කථය ෙවනවවථධ. ම මු ුද් පො වියවළධ. වේ ම ා වපාවළාෙ ද්, ම ා වේපව පෙගතය
ද්, ො ෙවනවථධ. දඹ වාෙ වතකථධ ථඅයධ ෙවනවථධ.
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අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 139
අ:නඅ: ථතධතකථනඅපාත 678
Non-commertial Distribution

561

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

පඅනධෙතධනඅ ‘වමතධ ෙඩේ, කථපවණ පා-මුදිය තා-උවපධෂා ෙඩේ, මේ-පඅය උෙටවනධ
කථපේ, කථු වද්ටුෙනධ පුද්ේ’ කථඅයා ය යඅ.
වේ දථධ අථා මිනඅථධථු ද්, දමාටු වද්විවය ද්, වමාවළාකථධ ථඅතධ ෙව වමතධ ෙවී.ේ
ආදිය  පඅනධකථේ වකථාට වද්ේවාෙ උපදිය තඅ. එ අදී දිය ෙ වදාජුනධ ෙඳා වෝයො කථඅථුණ පු පඅිශයේ
වකථාට ධය්ොන උපද්ෙතඅ. අනය්වය අපපාපිශය වෙද්ය්ා කථමගවයනධ වද්ේවාෙ උපදිය තඅ.
‘අපපාපිශය කථමග විප අත ථථප ථවිශථපන ථතධත්වවයකථධ නවතඅ’ ඔ ුද් එවථධ මව එ අ දී
ෝය්ාන උපද්ො දඹවාෙ යතඅ. ෙවථඅ නවෙතී වදාව කථකථවර්ධ ඇෙපවමනධ වද්වෙනඅ
ථයය්ගවයකථධ උපදී. එකථ රෑ ොෙධ වෙනථ වනාපවවනධ. එකථකථධ උො ෙ කථ එකථකථධ දථී.
ව කථය ථයය්ගාව කථවයනධ නඅපතුපව වෙයඅ.
වි්ශ්්:- පරකථෘතඅ ථයය්ග මණ පධඩවය අ ථයය්ග දිය ෙය් පුතරයා ඇතතධ, වද්වෙනඅ කථධප
විනාශය ථයය්ග මණ පධඩවය අ ව ධ නවතඅ. එවථධම පඅයවි අපව පෙතධනා කථ ො කථ-ර්ේථඅළු ඇතතධ වද්වෙනඅ අපව උො ෙ කථ ව ධ ද් නවතඅ වේ. අ ථ ආොථ මණ පධඩයකථධ වථධ
නඅමග වේ. ප්ස් මහො ර්ඛර්ාෙනධ වප, වථථු ර්ඛර්ා, ඇළ, වොළ වියවළධ. ඉනධ වදාව
කථකථ වර්ධ ඇෙපවමනධ තුනධ ෙවනඅ අවපකථධ උො වේ. එකථ පථධ ම ා ර්ඟ වියවළධ. එයඅනධ
වදාව කථකථ වර්ධ ඇෙපවමනධ සිවු වැනි හි්ර ් ප ළ වේ. එකථ හිමවත ම ා ර්ඛර්ාෙ
ටර්නධනා සීහප්රප්ොතයඉ හංසප්රප්ොතයඉ
ගමු ්ඩ යඉ රථ ොරයඉ අනවතප්්තයඉ
ඡද්දන්තයඉ ු ොලය යන ථපධත ම ා විධ වියවළධ.
ඉනධ වදාව කථවකථඅනධ ප්ස්වැනි හි්ර ් උො වේ. එකථ පඅළඅවෙළඅනධ ම ා
ථාර්පවය අ ථුළවඟඅධ වතමන පමණ ප ෙ ද් ජය ඉතඅිශ වනාෙ වියවළධ. ඉනධ වදාව
කථවකථඅනධ සවැනි හි්ර ් ප ළ වේ. එකථ ථඅයලු වකථ ි  ෂයකථධ ථකථධෙළ වියළන
ර්මිනධ එකථට පඅීක ර්නී. ඉනුර් වදාව කථවකථඅනධ සත්වැනි හි්ර ් ප ළ වේ. එකථ
ථඅයලු වකථ ි  ෂයකථධ ථකථධෙළ එකථ මව ර්අනඅ ජාාෙකථධ වේ. ථඅයකථධ වයාර්නධ පමණ ප ම තධ
ර්අිශ කථුළු පවී අ වථ අ ො විනාශ වේ. එ අ ර්අනඅ ජාාෙ ාාතුමග ාපාජිනකථ දිය ෙය් ව කථය
වතකථධ පවතඅවවඥ. එ අ පනධ - ිශදී - මවණිකථධ - විමනධ ද්ො තේතඅථා වද්ේ වාෙ වතකථධ
පවතඅවවඥ. වේ කථරමවයනධ ථදිය ෙය් ව කථයනධ ද්ො ප්රථමධය්ොන භුමිය වතකථධ පවතඅවවඥ. එ අ
ද් දර ධමත තුන ද්ො ආභස්සර දර ධම ව කථවය අ වපී ථඅීක. ඒ ර්අනඅ ජාාෙ අණ පුෙකථධ
පමණ ප ෙ ද්, රෙය්යකථධ පෙතධනා තුපව වනා නඅවේ. ථඅයලු රෙය් අෙථනධ ෙ කථ ර්අවතධ දැ
තවන වමනධ අලු ද් ඉතඅිශ වනා වකථාට නඅවී යයඅ. යට අ ථ ා උඩ අ ථ එකථධ ෙව
ම ාන්ෝකථාප වේ. අනතුපව දී ග කථායකථ වර්ධ ඇෙපවමනධ ම ා වේ යකථධ නවර්ී පළමුෙ
ථඅයුේ වපාද් ෙවථඅ ෙථී. පඅළඅවෙළඅනධ වනලුේ ද්ඬු - ථවපයි  - වමාව ාධ - තධ කථඳ
පමණ ප ෙවථඅ ෝාපා ෙවථ වකථළ ෂයකථධ ථකථධෙළ ථඅයලු ො ර්අය තවනධ පඅීක යයඅ. ඒ ජය
උඩ යට ථපථ ොතය නවර්ී න වකථාට වනා විථඅවපන වථධ පඅඬු කථපයඅ. පඅයුේ පවතකථ
දිය යතධතකථධ වමනඅ. ඒ ම තධ ජථධකථන්ෝය අතප ොතය ර්මනධ කථළ වකථඅ වථධ විෙප වද්මිනධ
න වකථාට ෙට කථපයඅ. වමවථධ කථරමවයනධ න වීවමනධ යටට දථී. එවථධ කථරමවයනධ දථඅතධ
දථඅතධ මව වපප දඹවාෙ තුද තනධ අ දඹ වාෙ ද්, මතුවය අ යාම වද්ේ වාෙ වතකථධ
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ථතප කථාමාොප වද්ේ වාෙ පවෙවතඅ තනධ අ වද්ේ වාෙ ද් ප ළ වේ. ාාතුමග ාපාජිකථ,
තාෙතඅඛථ, දිය ෙය්ව කථ වද්කථ වපාවළාෙ ා ථේදන්ෝ ව යඅනධ එකථ ප ළ වනා වේ.
වපප වපාවළාෙ පවෙවතඅ තවනට දට කථධ අ දෙතධ ොතය ට ර්නී. ඒ ොතය
ෝමගකථපකථවය අ ථඅර්ප ෙවථ කථ ඇතුළත පඳන ජය වමනධ නඅපවතධථා වයනධ පෙතී.
මි අිශ ජය කථරමවයනධ ෂය වෙමිනධ මතු පඅට පථ පඨවිය උපද්ෙයඅ. එය
ෙණ පගවයනධ ද්, ර්න්ෝවයනධ ද් යුකථධත වේ. නඅපපද්කථ ෂීපපායාථවය අ මතු පඅට වතධ පටය
වමනඅ. එකථ ආභ ථධථප දඹ වාවිනධ ාුත ෙන දර ධමවය එ අ උපදිය තඅ. ඔ ු තමා වර්ධ
ශීකපාව කථවයනධ ආව කථ වකථවපමිනධ අ වථ අ වථඅවපතඅ. උපාාාප ෝය්ාන දවයනධ
එවථධ වථඅවපන ඔේ ු අග්ගඤ්්ඤ් සූතර්ය්1 කථී වථධ පථ වපාවළාෙ ආථධොද්නය වකථාට
පථ තෘමධණ පාවෙනධ මි නා ද්ධො ු අනධ ථතු වද්ය පව වප වර්න අනුභ ෙ කථඅීකමට උපකථරම
වකථවපතඅ. ඉනධ ඔෙුනධ වර්ධ ශීකපාව කථය අතුපවද් නධ ෙව අන්ෝකථාපය වේ. ය යට පවමිණි
ඔෙුනධ ථනථා පඅිශපුනධ පනථධ වයාර්නධ ඇතඅ ථයය්ග මණ පධඩ ප  වේ. ඔ ු ඒ දැකථ ‘එළඅය
ර්ේ ’ යඅ තුටු ප ටු ෙව භ ය ෙ අය ථනථා ‘ථප දේ උපද්මිනධ ප ළ ෙවයධය’යඅ ‘සූයය්ග’
යවයඅ නේ වකථවපතඅ. ථයය්ගයා ද් ෙධ පවෙතී අථධතයට ර්අය ඉකථධය තඅ ‘වද ආව කථය දැනධ
නටුවයධය’යඅ භ ය ෙො ු ‘අවනකථධ ආව කථයකථධ ද්වම නේ මවනෙව’යඅ ථඅතතධම ඔෙුනධ
වර්ධ ථඅත දැනවමනධ එකථුනධ පනථධ වයාර්නධ සඳමඬල ප ළ වෙයඅ. ඒ දැකථ වදාව වථයඅනධ
තුටු ප ටු ෙ ඔේ ු ඒ අපවත ථකථා ‘්න්ර’ නේ වකථවපතඅ.
වමවථධ ථඳ- අපව ප ළ ෙ පථු නවකථවතධ තපව ප ළ වේ. එතවනධ පටනධ රෑ-ොෙධ
පවවනයඅ. අනුකථරමවයනධ මාථ -අෝගමාථ - ථෘතු - ථඛෙතධථපවය ප ළ වෙතඅ. සඳ - හිරැ
උපනධ ො මව මහ්මරඉ ස ්ව ගලඉ හිමවත් ප්ව් ප ළ වේ. ඔ ු ද්, කථරමවයනධ මවදිය නධ මථ
ප්ස් ොස්ව ් දා ප ළ වෙතධ. පවවථන තණ ප පතකථ එකථ පව වප දුදුළු නවර්ී ඇතවේ
වපවද්ථධ ර්පයනධ වථධ උථධෙ ද්, ඇතවේ වපවද්ථධ ආොටෙ ද්, ඇතවේ වපවද්ථධ ථමෙ ද්,
පවවථනධනාකථධ වමනඅ වමවථධ ර්ප වමනධ ෙ තවනධ පෙගත වේ. පරපාත වමනධ ෙ තවනධ ථමුර
වේ. ථමතවනධ ද්ධවීප වේ.
පථ වපාවළාෙ ෙළඳනා ඒ ථතධත්වයනධ අතුිශනධ ඇතවේ වකථවනකථධ ෙණ පගෙතධ ෙවෙ
ර්ෙණ  ෙෙනධ ව ළා ද්කථඅතඅ ඔෙුනධ වර්ධ ඒ මානය ව ධතු වකථාටවර්න පථ වපාවළාෙ
අතුපවද් නධ වේ. භුමිප්ප්්ප්ට ප ළ වේ. ඒ නයඅනධ වභ ධද් අතුපවද් නධ වේ. දොතා නේ
තා විවශධමයකථධ ප ළ වේ. එවථධ මව වභ ධ ද් අතුපවද් නධ වේ. (ථධෙයඛපාකථ2 ද්ිශනධ වනා
පඅථඅය යුතු කථුඩු නවතඅ පඅිශථඅර් වධ ප ළ වේ. අනතුපව ෙව දඳුනධ ප ළ වේ. ඔ ු ඒ
ථ ධ දඳුනධ අ ද ා ර්ධ මත තදතඅ. ර්අනඅ තමා ම නවර්ී එය පඅථයඅ. ද්පථමනධ කථවකථුළු
වථධ ථුර් ෙ ඒ දතට ථප ෙය්්ධජනවයනධ කථේ නවතඅ. ිශථඅවයන තාකථධ පථ ඉනධ වව.. ඒ
පළු ආ ාප දුදිය නා ඔෙුනට මළ-මුතර ට ර්නී. අනතුපවෙ ඒො නඅකථධවමන ද්ධොප ප ළ

1
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වේ. ප්ිසුමිනට පුපවම භ ාෙය ද්, ස්තරීනට ථධතරී භ ාෙය ද් වේ. ඔෙුවනාෙුනධ දවීවමනධ කථාම
තෘමධණ පා ටර්වනීවමනධ වමෙුනධද්ේ වථේතඅ. ඉකථධය තඅ නුෙණ පවතධවත ඔෙුනධ ර්ප තධ. ඒ
ථඳ ා ආෙපණ ප ථධර්ාන වකථවපතධ. වර් අ ෙථනධනා ු අථ දවේ කථඅ අප දිය නකථට යවවපන
ථ ධ රැථධ වකථාට තදතඅ. අනතුපව ෙව කථුඩු - වපාතු ටර්නී. වපප වථධ කථපා ර්තධ තනධ අ
ශථය් ට වනා ර්නී. රැථධ ෙව ථුථුේ ව මිනධ වමවථධ ථාකථචඡා වකථවපතධ.
“පඅනධෙතධනඅ ථතධත්වයනධ අතප පවිටු ර්තඅ ප ළ වී අපඅ වපප ම්නෝමය සෘද්ධි
ඇතධවතධ ෙේ .” යනාදිය  වථඅනඅ. (විථධතප අග්ගඤ්්ඤ් සූතර්යන්1 ද්නධවනධයඅ.2 අනතුපව ෙව
වධ වකථතධ වදො මායඅේ තදතඅ. එකථ එවකථකථධ අවනකථා අයතධ වකථාටථඅනධ වනා දී
ර්තධවතකථධ වද්ෙපකථධ පිශභ ෙ දවණ ප තුනධෙවනඅ ොපවය අ අතධ-පා-කථවට-කථවදඅතධවතනධ ර්වථී.
වමවථධ වථාපකථේ-අෙමනධ-වදාපව-ද්ඬු ර්වනීේ-ආදීය උපනධ පථු රැථධ ෙව ‘තජගනය කථළ
යුතධතනධට තජගනය කථළ වකථඅ, ර් ගා කථළ යුතධතනධට ර් ගා කථළ වකථඅ, පි නධ වනිශය
යුතධතනධ වනිශය වකථඅ, යේකථඅථඅ ථතධත්වයකථු ථේමත වකථවපමුය’යඅ ද් ඒ ථඳ ා ‘වේ වධ
වකථාටථ වද්මු’යඅ ද්, කථතඅකථා වකථාට එකථ ඔෙුනතුවප අ ථඅයධට ෙඩා මනා පප ඇතඅ,
දැකථුේකථළු මව ධශාකථය් නුෙණ පවතඅ ථඛර්ර -නඅර්ර කථඅීකවම අ ථ තධ ෙව ථඅි  වද ි සත්ත්වයන්
වෙත එළඹ යාශා වකථාට එවථධ ථේමත කථළ . එවථධ ම ජන ථේමත ෙ ව යඅනධ
ව වතවේ ‘මහොසමමත’ නේ ද්, වෂධතරාිපතඅ ව යඅනධ ‘ක්ෂතරිය’ නේ ද්, දැ වවමනධ
වථවමනධ ජනයා ප්ධජනය කථළ ව යඅනධ රජ නේ ද් වී. වමවථධ නාම තරයවයකථඅනධ පරකථට
විය. වමවථධ ෂතරඅය මණ පධඩය පඅ අි  පථු, පඅළඅවෙළඅනධ දරා ධමණ පාදිය  ෙණ පගවය පඅ අි යා ු
ය.
වමවථධ ල්ප් විනොශ වේ වයධ පටනධ ජ්වෝලොප්්චනඡදය ද ්වො ්ම සංව්ට්ට
අසඞ්්ඛයය් යැ.
කථධප විනාශකථ ජ්ොවාපවචඡද්වයධ ථඅට ථේපතධතඅ ම ා වේ ය වතකථධ
සංවට්ටඨොයී නේ වද්වෙනඅ අථඞ්ව්යය් යව. ථේපතධතඅ ම ා වේ වයධ පටනධ ථඳ- අපව
ප ළවීේ වතකථධ විවට්ට නේ තුනධ ෙවනඅ අථඞ්ව්යය් යව ථඳ- අපව ප ළවීවේ ථඅට නවෙත
කථධප විනාශකථ ම ා වේ ය වතකථධ විවට්ටඨොයී නේ ථඅෙු ෙවනඅ අථඞ්ව්යය් යව. වේ
ථතප අථඞ්ව්යය්ය ම ා කථධපවයකථඅ. වේ ෙ කථඅ ර්අනධවනනධ නවථී ටර්නධනා පිශදිය  ය.
ජල්යන් ල්ප් විනොශය වන අයුරැ - යේ කථවකථ කථධප ජවයනධ විනාශ වේ
නේ එකථ පළමුෙ මව කථධප විනාශකථ ම ා වේ ය ෙථී.
වේය වෙනථ:- ර්අනධවනනධ නථනා කථ වද්වෙනඅ අප නර්අනධනා වථධ වම අ කථධප
විනාශකථ කථාපේ ජ ෙවථඅ ෙථී. මුදී ථඅයුේ ථඅයුේ ෙවථඅ ෙවථ පථුෙ පඅළඅවෙළඅනධ ම ා
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෙවථඅ ෝාපාවෙ වකථළ ෂයකථධ ථකථධෙළ පුපා ෙථඅතඅ. ඒ කථාපේ දිය යෙට පෘිවි, පෙගතාදිය ය
විීන වෙයඅ. ජය ාතධපථඅනධ ථුළඟ ද්පයඅ. වපාළවේ ථඅට ුපතියජ්ෙොන භ ූමිය වතකථධ
ජය පඅවපයඅ. එ අ තුන් තලය දිය ය වේ. ථුභ කථඅණ පධර්කථ දඹවාෙ වපී ථඅීක.
වි්ශ්් :- වේ ෙ කථඅ උතධකථෘමධට පිශචවේද්වයනධ තතියජ්ෙොනප්සුත්ත තය ෙ
ප්සුත්ත සුභ්යහි වපී ථඅීක. යට ආභ ථධථපවය අ වපී ථඅි තඅ යඅ කථී තවන ද්
පිශතධතාභ වය අ වපී ථඅි ත වකථඅ ය. උතධකථෘමධට ෙශවයනධ වමවථධ කථඅයන දී. වමවථධ
ථධෙධප ෙ ද් රෙය්යකථධ පෙතධනා තාකථධ ජය වනා ථඅවඳධ. ථඅයධ දිය ය ෙ පථු ජය වියළී
යයඅ. ඉකථධය තධ මතු අජටාකථාශය එකථට වපී නාන්ෝකථාපවයනධ පඅීක ර්නී. වථථධථ වපප
වථධ මවයඅ.
වම අ ථුභ කථඅණ පධ කථ දර ධම ව කථවයනධ ද්, ාුත ෙව ආභ ථධථප දඹවාෙ උපදිය තඅ.
වමවථධ කථධප විනාශකථ වේ වයධ ථඅට කථාපේ ජය ථඅවඳන තාකථධ එකථධ අථඞ්ව්යය්වයකථඅ.
එතවනධ ථඅට ථමපතධතඅකථප ම ා වේ ය වතකථධ එකථධ අථඞ්ව්යය්වයකථඅ. එතවනධ ථඅට
ථේපතධතඅකථප ම ා වේ ය වතකථධ එකථධ අථඞ්ව්යය්වයකථඅ. වථථධථ වපප වථධ මවයඅ. වමවථධ
ජවයනධ විනාශය ද්, ටර්වනීම ද් වේ.
වොත්යන් ල්ප් විනොශය වන ප්සුතබ - ොතවයනධ විනාශ ෙන කථ ද් ‘පළමුවෙනධ
කථධප විනාශකථ ම ා ෙවථධවථකථධ ෙථී, යනාදිය  වපප කථී වථධ විථධතප කථළ යුතු.
වි්ශ්්:- වපප වද්වෙනඅ ථයය්ගයා ප ළ ෙ වථධ වම අදී කථධප විනාශය පඅණිථ
ොතය ටර්නී. එය පළමුවෙනධ ම ා ෝඅ නඛෙයඅ. අනතුපව ෙව ථඅයුේ ෝඅ ය, ථඅයුේ
ෙවඅ ය, ම ා ෙවඅ ය, කථවට ර්ධ ය ර්ධ ය, යනාදිය ය ද් නඟයඅ. කථුළු වර්ධ පා පෙගත ද්,
විථම තනධ අ ෙ ම ා පවකථධ ද්, උඩට නඟයඅ. ඒො වපාවළාවෙනධ උඩ නවඛර්ා ු නවෙත
ය ම වනා ෙවවටතඅ. එ අ මව ථුණ පු විථුණ පු වී අභ ාෙයට වයතධ.
අනතුපව ෙව පඅළඅවෙළඅනධ යට ම ා වපාළවිනධ ොතය නවඟී වපාවළාෙ වපපළා
මුධ උඩට නඟා අ වථ අ ද යඅ. ථඅයකථධ වයාර්නධ පමණ ප ෙ ද්, වද් ථඅයකථධ - තුනධ ථඅයකථධ ථාප පනධ ථඅයකථධ වයාර්නධ පමණ ප ෙ ද්, වපාවළ වකථාටථධ ථඅඳ ොත වේර්වයනධ අ වථ අ
ද ාන ද්ධො ු එ අ ම ථුණ පු විථුණ පු වී ෙවනවථතඅ. ස ්ව පේෙ ද්, මහ්මර පේෙ ද්,
ොතවයනධ ඔථො අ වථ අ න ර් ෙව, ඒො එකථඅනධ එකථ වපී ථුණ පු විථුණ පු ෙව
ෙවනවථතඅ. වමවථධ භ ූමය්ථධර් ආකථාශථධර් විමානයනධ ද්, විනාශ වකථවපමිනධ, මට්ඨ
කථාමාොප දිය ෙය් ව කථයනධ ෙනථා වකථළ ෂයකථධ ථකථධෙළ ර්ධ, ථකථධෙළ ර්ධ ා ද්ස
අමෙතධ පේ, අමෙතධ පේ ා ද්ස ම ාවේපව, ම ාවේපව ා ද්ස (ඔෙුවනාෙුනධ එකථධ ෙව2
වපී ථුණ පු විථුණ පු ෙව විනාශ වේ. වපාවළාෙ ථඅට තතඅයජ්ඣාන භ ූමිය වතකථධ ොතවයනධ
ෙවනවථධ. එ අ දඹ ව තුන නථා වෙ පධඵලවය අ වපී ථඅීක. වමවථධ ථඅයලු වද්ය නථා
ොතය ද් නවවථධ. උඩ යට අජටාකථාථය එකථධ ෙව ම ාන්ෝකථාප වේ. වථධථථ වපප කථී වථධ
මවයඅ
Non-commertial Distribution
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විවශධම :- වම අ දී ථුභ කථඅණ පධ කථවයනධ ද් ථවෙ දර ධමවය වෙ පධඵලවය අ උපදිය තඅ.
කථධප විනාශකථ වේ වයධ ථඅට, කථධප විනාශය ොතය නවෙතීම වතකථධ එකථධ
අථඞ්ව්යය්වයකථඅ. ොතය නවෙතීවේ ථඅට ථමපතධතඅකථප වේ ය වතකථධ එකථධ
අථඞ්ව්යය්වයකථඅ. වේ ථතප අථඞ්ව්යය්වයකථධ එකථධ ම ා කථධපවයකථඅ. වේ ොතවයනධ
වාෙ නථධනා පිශදිය  ා පඅ අටන පිශදිය  යඅ.
‘ථතධත්ව ව කථ වමනධ අෙකථාශ ව කථය ද් ෙවනවථීවේ ව ධතුෙකථධ ඇත මවනෙව
යඅ ථකථා ව කථය වමවථධ ෙවනවථනධවනධ කථෙප ව යඅනධ දැ යඅ, විාාපනධනෙුනට, අකථුථ
ම ව ධතුවෙනධ යව’යඅ පඅළඅතුපව දිය ය යුතු.
ඒ එවථධ මවයඅ:- අකථුථ මයනධ උතධථනධන ෙ කථ වමවථධ වාෙ ෙවනවවථධ.
ව ධ ද් පාර්ය අිකථ ෙ කථ ර්අනධවනනධ ද්, ද්ධවේමය අිකථ ෙුෙ ර්අනධවනනධ ද් නවවථතවයඅ
ද් වයතඅ. වම ය අිකථ ෙුෙ ොතවයනධ ෙවනවවථධ.
වමවථධ ෙවනවවථනධවනධ ද් පඅළඅවෙළඅනධ සත් ෙපකථධ ර්අනධවනනධ නට කථ ජවයනධ
අට ෙවනඅ ෙප ෙවනවවථධ. නවෙත ර්අනධවනනධ සත් ෙපකථව යඅ වමවථධ ජවයනධ අට ෙවනඅ
- අට ෙවනඅ ෙපයව යඅ (ර්අනධවනනධ ථ පණ පථධ ෙවපකථ, ජවයනධ ථතධ ෙවපකථව යඅ2 වත ථවට
ෙපකථධ පඅපවණ පු පථු, සැට සතර ෙවනඅ ොපය ොතවයනධ ෙවනවවථධ. වපප කථී වථධ
පවෙගනඅොථය ථඅ අ කථපනධනා ෙ ද් කථධපයනධ ථඅ අ කථපන භික්ෂුව වමවථධ වනාවයකථධ
සංවට්ට කථධප ද්, විවට්ට කථධප ද්, සංවට්ට-විවට්ට කථධප ද් ථඅ අ කථපයඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- ‘අථුෙධ ථඛෙට්ඨට කථධපවය අ මම අථුෙධ භ ෙවයකථඅ, අථුෙධ
වය නඅවය අ ව , ර්තඅවය අ ව විශාන ථධිතඅවය අ ව , ථතධත්වාොථවය අ ව , ථතධත්ව
නඅකථායවය අ ව උපනධමි, වම නේ ඇතධවතේ වීමි. වම නේ වර් තර ඇතධවතේ වීමි.
නාම වර් තරාදිය ය වමනධ මව, ෙණ පග ථේපතධ - පපක්ථ - පරණීත - ීවවිකථාෙ ව ථවප ර්කථධ
ද ු දෙ ව , අධපායුමධකථ - දී ගායුමධකථ දෙ ව ථඅ අකථපනු කථවමවතධවතධ එය ද් ථඅ අ
කථපයඅ. ‘ඒ මම එයඅනධ ාුත ෙව නවෙත නවෙත අථුෙධ අථුෙධ තවන උපනධමි’යඅ කථඅයා ය.
වම මව කථී “එවං නෝම එවං ්ගොත්්තො එවං ව ්් ො එවමොහෝරො එවං
සුඛ ුප ්ඛ ප්ටිසං්වතබ - ්සො - ත්තොවු්තො ඉධූප්ප්න්්තොති”1
වමවථධ එකථඅවනකථ භ ෙවයනධ භ ෙය ෙණ පගාදිය  ආකථාප ෙශවයනධ ද්, නාම-වර් තරාදිය 
උද්ධවද්ධශ ෙශවයනධ නානාවිෝ ෙ ප්ූ්වගනිවොසය ථඅ අ වකථවවඥ.

1
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ථොව සමොප්්තයි.

්ුතුප්ොප්ත ා ය (4)
ථතධත්වයඅනධ වර්ධ ාුතඅ උතධපතධතඅ ද්නර්නධනා ාණ පය දිය ෙය් ාෂුපභ අශානය යඅ. එය
ඉපද්වීම පඅණිථ පිශකථමග ෝය්ාන ථඅත අභ අමු් වකථවවඥ. “්සො තබබ්්ෙන ් ්ඛුනො” යනාදීනධ
එය විථධතප වකථවපතඅ.
්සො = ඒ පිශකථමග ෝය්ාන ථඅත එළ ෙ වය ර්ාොප භික්ෂු්ත්ම.
තබබ්්බ්න = වද්වියනධට කථුශ කථමගානුභ ාෙවයනධ නඅපනධ පඅතධත වථේ ාදිය  පළඅවද ෝ
ප අත උපකථධවධශවයනධ විනඅවඥමුකථධත ව යඅනධ ර්වප අ ෙ පපපාේදනය පඅළඅර්වනීමට ථමර්ග
ෙ දිය ෙය්මය පරථාද් ාෂුම ෙනධනා වථධ, වේ වීයය්ග භ ාෙනා දවයනධ නඅපනධ පරශා ාෂුම
ද්, ඒ දිය ෙය් ාෂුථ වමනධ දව වප ෙ ද් පපපාේදනය දැකථීවම අ ථමර්ග ව යඅනධ දිය ෙය් වි ාප
ෙශවයනධ දන ද් ව යඅනධ ව ධ දිය ෙය් වි ාපය යඅ, කථඅයන ද් ාතුර්ග ෝය්ානවයනධ දන
ද් ව යඅනධ ව , කථථඅණ පාව කථානුර්ර වයනධ පවමිණිය යුතු දවවිනධ ව , පාද්කථ ෝය්ාන
ථඞ්්ය්ාත දිය ෙය් වි ාපය නඅශරය වකථාට ටර්තධ දවවිනධ ව , දිය ෙය් වි ාපවය අ ඇතුළතධ
දවවිනධ ව දිය ෙය් නේ වේ. ආව කථ කථථඅණ ප භ ාෙනාවෙනධ පවමිණිය යුතු දවවිනධ තමා
වර්ධ ාණ පාව කථය පවතඅවපන දවවිනධ ද් තබවය් නම, භ අතධතඅ ආදීනධ පඅටත ෙ පපප දවීවමනධ
ම තධ ර්තඅ ඇතඅ දවවිනධ ද් දිය ෙය් නමි.
වම අ ශ.ද් ශාථධතරඥ වය ‘තබවු ධොතුව විහොර - විජ්යචනඡො-වය්වහොර - ප්ුති-ගති
අර්ගයනධ අ වයදීේ ෙශවයනධ වමම අභිඥාඥානයො වර්ධ දිය ෙය් ාෂුභ ගාෙය ථඅද්ධෝ කථළ . වපප
කථී විථධතපවයනධ ඒ ෙවටව යඅ.2
් ්ඛුනො = පපප දැකථීේ ථාමර්ය්ගවයනධ ද්, (එව තධ මාඛථ ාෂුථ වමනධ
විශානාිථධිත ෙව ද්කථධවනධ වනාවේ.2 වේ ෙ කථඅ වතවේ ම ද්ශගන කථෘතය්ය වකථවපන
ව යඅනධ ද්, ඇථකථධ ෙවනඅනු යඅ ාකථධ්ු නමි.
විසුද්්ේන = ාුතඅ - උතධපතධතඅ දැකථීේ ෙශවයනධ දිය ට්ඨි විථුද්ධියට ව ධතු දවවිනධ
විථුද්ධෝ ෙ.
විස්තර :- යවමකථධ ාුතඅය පමණ පකථධ ද්කථධවනධ නේ ව වතම උචවේද් දිය ට්ඨියට
ෙවවට්ඨ. යවමකථධ ාුතඅය වනා දැකථ උතධපතධතඅ මාතරය ද්කථී නේ ව වතම ‘නෙ ථතධත්ව
පරාර්ශගාෙය වේය’යඅ ද්ෘමධි  ර්නී. යවමකථධ ‘වේ වද්කථ මව ද්කථධවනධ නේ ව වතවේ ඒ උභ ය
ද්ෘමධීකනධම විනඅවඥමුකථධත වේ. ඔ ුවර්ධ ඒ දැකථධම ද්ෘමධි  විශුද්ධියට ව ධතු වේ. දුද්ධෝ පුතරවය
වේ වද්කථ මව ද්කථඅතඅ. එව යඅනධ ාුතඅ උතධපතධතඅ දැකථීවමනධ තබට්ි විශුද්ධි ව ධතුත්වවයනධ
විථුද්ධි වේ යයඅ කථී .
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අති ් න්තමොනුස් න = මනුමය් උපාාපය ඉකථධම පපප ද්කථධනා ථුළු වනාව ාතධ
මිනඅථුනධවර්ධ මථවථ පඅළඅදඳ ද්ශගවන පාාපය ඉකථධම ථඅීක. (මිනඅථධ ඇථඅනධ වනා දැකථධකථ වකථඅ
ථු්ුම පපපාදිය ය ද්කථධනා ව යඅනඅ.2
්වමෝන උප්්ප්ජ්ජමෝන = (විශුද්ධි ෙ මිනඅථධ ඇථ පඅළඅදඳ විමය ඉකථධම ථඅීකඅ
දිය ෙය්ාෂුවඥශානවයනධ2 ාුතෙනධනා ෙ ද්, උපදිය නධනා ෙ ද්,
සත්්ත ප්ස්සති = ථතධත්වයනධ ද්කථී
වි්ශ්් :- පපපයකථධ පඅළඅදඳ ථධිතඅ ෙථධර්ාෙ ආලමෙන පරතය්ය ෙන ව යඅනධ ද්,
පපපයා වර්ධ ාුතඅ උතධපතධතඅ ෂණ පයනධ ථඅයුේ දවවිනධ ද්, ‘දිය .ද ාකථධ්ු’ ාණ පයට අපමුණ පු
වනා වේ. ාුතඅයට ආථනධන ෙ ද්, එවකථවණ ප අ උපනධනා ෙ ද්, ථතධත්වවය වමයඅනධ අද් ථධ
කථපන ද් .
හි්න = (වමා ථේපරයුකථධත කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ2 ජාතඅ - කථු - වභ ාර්ාදීනධ
වර්ධ ෙශවයනධ නඅ අන ෙ (ර් ගා කථපන ද්, ාතම වකථාට ද්කථධනා ද්.2
ප් ග්ත = (අවම
පරණීත ෙ.

ථේපරයුකථධත කථමගවයනධ නඅපනධ ථව ධතුකථ පරතඅථන්ිකථ ව යඅනධ2

සුව ්් ො = (අද්ධවේම ථේපරයුකථධත කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ2 ඉමධටෙණ පගාදීනධ
යුතු ෙ.
ුපබ්ෙ ්් = (ද්ධවේම ථේපරයුකථධත කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ2 අනඅමධට අකථානධත
අමනාප විපපප දවවිනධ යුතු ෙ පපප ඇතඅ.
සුග්ත = ථුර්තඅ ඇතඅ. (අව භ  ථේපරයුකථධත කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ2 දිය ළඅර්
ථධෙධප ආ ාප පාන ඇතඅ.
ුපග්ග්ත = ර්ර්තඅ ඇතඅ. (ව භ  ථේපරයුකථධත අකථුශ කථමගවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ2
දිය ළඅර් ෙ ථධෙධප ආ ාප පාන ඇතඅ.
යථො මමූප්්ග = (තමා විථඅනධ උපචිත වපප කථී වථධ2 කථමගානුපපප ෙව නඅපනධ.
වි්ශ්්: වපප කථී “තබබ්්ෙන ් ්ඛුනො” යනාදිය  පද්යනධවර්නධ තබබ්ෙ ් ්ඛුා
කථෘතය්ය කථඅයන දී. වේ “යථො මමූප්්ග” යන පද්වයනධ යර්ා මමූප්ග ා කථෘතය්ය
කථඅයන දී.
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විස්තර:- ඒ ාණ පය උපද්ෙනුවයධ වමවථධ යඅ:- ඒ දිය ෙය්ාෂුවඥ ශානාභ ී භ අෂු
වතවේ නඅපයාභ අමු් වකථාට ෝය්ානාව කථය පතුපවො වනපයඅකථථතධත්වයනධ
දිය ෙය්ශානවයනධ පරතය්ෂ වථධ දැකථ, ඒ ථතධත්වයනධ වර්ධ නඅපවය අ උපනධ කථමගය දවීමට දැනීමට කථවමවතධවතධ පාද්කථ ෝය්ානයට ථමෙවද් ඉනධ නවඟී ‘වේ ථතධත්වයා කථෙප නේ
කථමගයකථධ වකථාට නඅපවය අ ඉපඅද් වේථා ර්කථධ අනුභ ෙ වකථවවඥදැ’යඅ වමවන අ කථපයඅ. අනතුපව
ෙව ‘වේ නේ කථමගයකථව’ යඅ කථමගාේදනඅකථ ශානය උපදී.
එවථධ මව උඩ දිය ෙය්ව කථාභ අමු් වකථාට ආව කථය පතුපවො නන්ද් ෙන, මිශරකථ
ෙන, ඵලාපවථකථ ෙනාදීේ අ ම ා ථේපතධ අනුභ ෙ කථපන ථතුනධ ද්කථී. ව ද් දිය .ද ් ්ඛු
ා කථෘතය්ය මවයඅ. ‘වේ ථතධත්වයනධ කථඅනේ කථමගයකථධ වකථාට වම අ උපනධනෙුනධ ම තධ
ථේපතධ අනුභ ෙ වකථවපතධදැ’යඅ දනධනා ට ‘වේනේ කථමගයකථව’යඅ කථමගාේදණිකථ ෙව
ශානය උපදී. වමද් යථො මමූප්ගා ය මවයඅ. වමයට වෙන මව පිශකථමග නවතඅ. එවථධ
මව අනොගතංශ ඥානයට ද් වෙන මව පිශකථමග නවතධ.
වි්ශ්්:- වේ යථො මමූප්ගා ය ා අනොගතංස ා ය ද්, තබබ්ේ ්ඛු ා ය
පාද්කථ වකථාට ඇතධත ුට තබබ්ේ ්ඛු ා ්යන් මව ථමෘද්ධෝ වේ. යේ ථතධත්වයකථු දැකථ
නඅපද්ෙන ද් කථමගයකථඅනධ මතු උපද්නා අතධදෙ දනු කථවමවතඅ දිය ෙය්ශාන ාභ ී භික්ෂුව ඒ
යථො මමූප්ගා ය මව පාද්කථ වකථාට අනොගතංශ ඥානය උපද්ෙයඅ. වේ ශාන ද්ධෙය මව
‘තබබ්ේ ්ඛු ා ය’ ඇතඅ කථධ අ මව වවදයඅ. නවතඅ කථ වනා වව..
ොය ුපචන්සු්තන = කථයඅනධ කථපන ද් ර්මධට ාිශතවයනධ ව
කථධවධශවයනධ දූමණ පය ෙ ාිශතවයනධ.

කථයඅනධ උපනධ

වි්ශ්් :- වේ කථාය ද්ධොපය වමව යා කථාය වි්ධ්තධතඅ ෙශවයනධ පවෙවතධතාෙ
අකථුශ කථාය කථමගය යව. (ෙචී ර්චාිශතාදිය ය වමවථධ මවයඅ2
සමන්නොගතො = යේ ථනධතානවයකථව කථපන දිය නධ වනා නවථී පවෙවතඅ (එව යඅනධ
මව විපාකථ දීමට වය ර්ය් දෙ ප ෙව වනා යාම ව ධතු වකථාට ‘සමන්නොගත’ නේ වේ.
අසුයොනං උප්වොද ො = ෙුුප-ප්්ස්ෙුුප-ෙුුප සව්-ආයය්ග යනට (යටතධ පඅිශවථයඅනධ
වථ ොනධ ර්අ අයකථුට පො2 අනර්ග කථාමීෙ පිශීවෙතඅනධ ව ඣානාදී ර්ුණ ප නවථීවමනධ ව
උපොද් කථපනධනා ු. ආවකථරාශ ර් ගා කථපනධනා ු.
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‘නත්ි එ්තසං සම ධම්මො අස්සම ො එ්ත”1 යඅ වමාෙුනධට ම ණ පකථම නවතඅ
වමා ු අශරමණ පවය යඅ, ථීවයනධ උපොද් වදවණ පනුවයධ අනධතඅම ෙථධතුවෙනධ උපොද්
වදවණ පධ.
‘නත්ි එ්තසං ෙොනංවො වි්මො ්්ඛොවො මග්්ගොවො ඵලංවො”1 යඅ වමාෙුනධට
ෝය්ානවයකථධ ව විවම ෂවයකථධ ව මාර්ගවයකථධ ව , ඵලවයකථධ ව නවතවයඅ’ උපොද්
කථපනධවනධ ර්ුණ ප නවථීවමනධ උපොද් කථපනධවනධ වෙයඅ.
වි්ශ්් :- ඔ ු දැන ව , වනා දැන ව උපොද් කථළ කථ ආර්ඥ්යොප්වොද කථමගය
වේ. වමය ආනන්තයය්ග ථමාන ෙ ථධෙර්ගාෙපණ ප ෙ ද්, මාර්ගාෙපණ ප ෙ ද්, කථමගවයකථඅ. එව තධ
ව ධ ථවතකථඅචඡ ය. එයට වේ කථර්ාවෙකථඅ.
එකථධ ර්වමකථ එ ් ්තර නම ් ා නෙකථ නමකථධ පඅඬු ථඅඟයඅ. ඔ ු පළමු වර් අ මව
උණ පු කථවඳිතධතකථධ වද . වතපවනධ වර්ධ දඩ ිශවද්යඅ. වේ උණ පු කථවඳිතධත උණ පුවෙනධ මව
බීවොතධ ‘ථපධපාය වේය’යඅ ථඅතා උළු අථධථකථධ පඅණිථ මිනඅථුනධ වර්නෙුතධ ද්මා තුද
වකථාටයකථධ මත අඳ වතපවනධ වහන්්ස් එය ෙවළඳූ . ‘වේ ඉතා දඩථයඅනධ වපළුණ පු
ම ධා අපට ජ්ජා විය යුතධතකථධ වකථවළධ ය’යඅ නෙකථ භික්ෂුව කථී. ්තරැන් ෙ නධවථධ
ර්ම පඅඬු ථවරැ වි ාපයට වර්ාථධ ඇෙවතධනඅ තට වේ ථථුවන අ පඅ අටකථධ ඇද්ධදැ යඅ විාාළ .
එවථධය වථ ොනධමි’යඅ කථී. ‘එවථධ නේ මතු මාර්ගයනධ පඅණිථ උතධථා වනා කථපෙ. තා
ප තධ නමකථට උපොද් කථළ ’යඅ ෙොළ . ව වතවේ උනධෙ නධවථධ ෂමා කථපවී. එව යඅනධ
ඒ කථමගය දව වප විය.
වමවථධ අනය්වයකථධ ව ආවඥවය පොද් කථවළධ නේ ඔ ු වර්ාථධ තමා ෙවි  ම ලු
නේ උකථධකථුටුකථවයනධ අඳ ‘මම ආයුමධමතුනධට වේ වේ වද්ය කථීවෙමි’ ඒ මට ෂමා
වකථවවඥො’යඅ ද්, තමා නෙකථ නේ ෙවඳ උකථධකථුටුකථවයනධ අඳ ඇඳිළඅ දවඳ ‘ථධොමීනඅ මම
ඔදට වේ වේ වද්ය කථීවෙමි. ඒ මට ෂමා කථපනු මවනවෙව’යඅ ෂමා කථපවිය යුතු. අනධ
දිය ථාෙකථ ර්අවයධ නේ තමා වර්ාථධ ව , ථද්ධි වි ාිශකථයකථු යො ව ෂමා කථපවිය යුතු.
යනධනට ව යවවීමට වනා වකථඅ නේ ඒ වි ාපවය අ ෙවඩ ථඅි න නෙකථ ව ෙවි ම ලු
ෙ ව භ අෂුෙ වෙත එළඹ වපප කථී වථධ මම අථුෙධ ආයුමධමතුනධට ව ථධර්විපයනධ
ෙ නධවථධට වමනේ ද්ප කථීවෙමි. ඒ ආයුමධමතධ ව , ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ මට ෂමා
වකථවපතධො’යඅ ෂමා කථපවිය යුතු. ථේමු්වය අ ෂමා කථළ වනා වකථඅ නේ වමවථධ කථළ
යුතු. ඒ භ අෂුෙ ආර්අය අතකථධ වනා ද්ත වකථධවකථධ නේ (ෙථන තවනකථධ ව ආ ර්අය තවනකථධ
ව
වනා ද්නී නේ2 එකථධ උර්තධ භ අෂුෙකථධ වෙත වර්ාථධ ‘ථධොමීනඅ මම අථුෙධ
ආයුමධමතුනධට වමනේ වමනේ දැයකථධ කථීවෙමි. එය ථඅ අෙතධ මව විපඅළඅථප උපද්. එයට කථුේ
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වකථවපේදැ යඅ විාාළ කථ ඔද වනා දෙ මවනෙ. වතපවනධ ඔදට ෂමා කථපනු ඇත. ථඅත
ථනථෙ, කථඅයා නේ ඔ ු විථඅනුර් ර්අය දිය ථාෙට ෙවඳ ‘ෂමා වකථවපතධො’යඅ කථඅය යුතු.
ව ධ පඅිශනඅවිවයධ නේ පඅිශනඅවි ඇඳ තුද තවනට ව වථාව ාන වෙත වර්ාථධ
ව ෂමා කථපවිය යුතු. වමවථධ කථළ කථ ථධෙර්ගාෙපණ ප ව මාර්ගාෙපණ ප වනා වේ.
කථමගය ථඛථඅවඳධ.
මිචනඡොතබට්ි ො = තුම විපීකත ද්ෘමධි කථ ෙවෙ .
මිචනඡොතබට්ි මමසමොදානො = (විපීකත ද්ෘමධි  ෙශවයනධ ථමාද්නධ ෙ නානා විෝ කථමග
ඇතධවත 2 මිතය්ාද්ෘමධි කථ ෙ කථාය කථමගාදීනධ අ අනය්යනධ ද් ථමාද්නධ කථපෙනධනා ු ද්.
වි්ශ්් - ්ම ආර්ඥ්යොප්වොදය ොර්ධ ර්ශධාිශත ර්ර ණ පවය අ ද්, මිර්ය්ා ද්ෘමධි ය මවන
ර්ශධාිශත ර්ර ණ පවය අ ද්, ථඛර්ෘ ීත ෙෙ ද්, නවෙත කථීම ම ා ථාෙද්ය් දෙ දැකථධවීම පඅණිථ
ය.
ආර්ඥ්යොප්වොදය ප්ධාානනධතයය්ගය වමනධ ම ා ථාෙද්ය් ය. එයඅනධ ෙොළ .
“්සයය්ථොප්ි සොසුප්ුත්ත භි ්ඛු සීල සමප්න්්නො සමොධි සමප්න්්නො
ප්ඤ්්ාසමප්න්්නො තබට්්ඨවධම්ම අඤ්්ඤ්ං ආරෝධයය්. එවං සමප්දමිදං සොසුප්ුත්ත
වදාමි. තං වෝො අප්්ප්හොය තං චිත්තං අප්්ප්හොය තං තබට්ිං අප්්ප්ටිනිස්සජිත්වො යථොහතං
නි ්ඛිත්්තො එවං නීර්ය”1
‘ශාිශපුතරය (මු ුකථුපා ර්අය ශරද්ධෝාදිය  ඉන්රඅය ඇතඅ2 ථේපණ පග ථඅධ ඇතඅ, ථේපණ පග
ථමාි ඇතඅ, ථේපණ පග මාර්ග ශාන ඇතඅ භික්ෂුව අහගත් ඵලයට පවමිවණ පනධනා වථධ (ඒ
ආර්ඥ්යොප්වොද ්ත්ම2 ඒ ොනය ද්, ඒ චිතධතයට ද්, (මිථය්ො දෘ්්ටි යො2 ඒ ද්ෘමධි ය ද්
දව වප වනා වකථාට වර්නෙුතධ ද ාන ද්ධද්කථු වමනධ නපකථවය අ උපදී.
තෙද් මිර්ය්ාද්ෘමධි යට ෙඩා ම ා ථාෙද්ය් ෙ අනඅකථකථධ නවතධවතධ ය. එයඅනධ ෙොළ .
“නොහං භි ්ඛ්ව අඤ්්ඤ්ං එ ධමමමප්ි සමනුප්ස්සොමි යං එවං මහො
සොවජ්ජතරං යථඉදං භි ්ඛ්ව මිචනඡොතබට්ිඉ මිචනඡොතබට්ි ප්රමොති භි ්ඛ්ව වජ්ජොති”2

1
2

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 227
අ:නඅ: එකථකථ නඅපාත 29
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“ම වණ පනඅ මිර්ය්ාද්ෘමධි ය යේ පමණ ප ම ා ථාෙද්ය් ද් එදඳු ෙ අනය් එකථ මව
ෝමගයකථුර් වනා ද්කථඅමි. ම වණ පනඅ අෙද්ය්වය මිර්ය්ාද්ෘමධි ය පපම වකථාට ඇතධතා .
ොයස්ස්භදා = උපාොනථධකථනධෝ වභ ධද්වයනධ
ප්රමමර ො = (මපණිනධ මතු උපනධ ථධකථනධෝ ාභ වයනධ ව
උපචවේද්වයනධ2 ාුතඅ ථඅතඅනධ මතධවත අ.

ීවවිතඅන්රඅයයා වර්ධ

අප්ොයං ුපග්ගතිං විනිප්ොතං නිරයං උප්්ප්න්තො = (වේ ථඅයධ නඅපය පයය්ගාය
ොන ය2 අය ථඞ්්ය්ාත ථවපවයනධ ප ෙ ර්කථට ර්තඅ ෙ, විෙථ ෙව පතඅත ෙනධනා ෙස
(ආථොද් නේෙ අය නවතඅ ව යඅනධ වනාව ාතධ ථධෙර්ග-වමාෂයට ව ධතු ෙ පරතය්ය
ථේමත අය වයනධ ප ෙ දවවිනධ වනාව ාතධ ථවපයනධ වර්ධ ට ර්වනීමකථධ නවතඅ ව යඅනධ2
නඅපය නේ ෙ, වද් ථ ද ුත්වවයනධ ර්මධට ෙ කථමගවයනධ උපනධ ර්තඅ ඇතඅ ව යඅනධ ුපග්ගති
නේ ෙ. වම අ ය වඳන අඞ්ර් පරතය්ඞ්ර් ඇතඅෙව විනාශ වෙමිනධ ෙවවටතධනුයඅ’ විනිප්ොත
නේ ෙ නඅපවය අ උපනධනා ු ය.2
වි්ශ්් :- වම අ අපාය ර්වනීවමනධ තිසුසන් ්යෝනිය ර්වවනධ. එය ථුර්තඅවයනධ
වෙනධ ෙ ව යඅනධ අපාය ය. (මව ධශාකථය් නාර්පාජාදීනධ වර්ධ උතධපතධතඅය ඇතඅ ව යඅනධ
ර්ර්ධර්තඅ වනා වේ2 ර්ර්ධර්තඅ ර්ර ණ පවයනධ ්ප්ර්ත ්ලෝ ය ර්වවනධ. එය ථුර්තඅවයනධ ප ෙ
ව යඅනධ ද්, ර්කථට ර්තඅ ෙ ව යඅනධ ද්, අපාය ර්ර්ධර්තඅ ද් වේ. විනඅපාත ර්ර ණ පවයනධ අසුර ොය
ය ර්වවනධ. එය එකථී අර්ගවයනධ අපාය ද් ර්ර්ධර්තඅය ද් ථඅයලු ථේපතධතීනධ ප ෙ ව යඅනධ
විනඅපාත ද් වේ. නීපථ ර්ර ණ පවයනධ අවීචිය වතකථධ ථඅයලු අප්ොය ර්වවනධ. (වමයට පරතඅපෂ
ෙශවයනධ වථාභ න පෂය ද්ත යුතුයඅ2
සුගතිං සග්ගං ්ලො ං උප්්ප්න්තො = ථවපයට ර්තඅ ෙ ථුෙවයනධ අර්ර ෙ ව කථවය අ
උපනධනා ු ය.
වි්ශ්් :- වම අ ථුර්තඅ ර්ර ණ පවයනධ මනුමය්වය ද්, ථර්ධර් ර්ර ණ පවයනධ වද්විවය
ද් ර්වවනතඅ. ථුනධද්ප ර්තඅ ඇතඅ ව යඅනධ ථුර්තඅ ද්, පපපාදීනධ මනාෙ අර්ර ව යඅනධ ථධෙර්ග ද්
වේ. වේ ථඅයධ ලුජ්ජන පලුජ්ජන අර්ගවයනධ ව කථ නම.
විස්තර :- වමවථධ දිය ෙවථඅනධ දනු කථවමවතඅ ආදිය කථවඥමිකථ කථු පුතරයා අට
සි යන් අතුිශනධ යේ කථඅථඅ කථථඅණ පයකථධ අපමුණ පු වකථාට අභිඥාප්ොද ෝය්ානය උපද්ො
යට කථී වථධ (තුර්ථධ ආකථාපවයනධ ථඅත ද්මනය වකථාට අඞ්ර් අටකථඅනධ ථේපණ පග කථඅීකවමනධ
භූමි-ප්ොද-ප්ද-මූල ථේපාද්නය කථඅීකේ ෙශවයනධ2 ථෙගපරකථාපවයනධ දිය ෙ නුෙණ පට ථඅත
වමව යීමට ථුර්ථු වකථාට ්ත්්ජෝ සි - ඔදාත සි - ආ්ලෝ
සි යන තුනඅනධ
එකථකථධ තබවය්්ක්ෂුරභි ඥානයට ආථනධන කථළ යුතු.
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එකථී කථථඅණ පවයකථධ අ උප්්ොර ෝය්ානය පු ුණ පු වකථාට අපමුණ ප ද් ෙවි ය යුතු.
එව තධ එවථධ ෙවඩ කථථඅණ පාේදනවය අ ෝය්ාන ෙශවයනධ අවඥපණ පා වනා ඉපද්විය යුතු.
කථෙප ව යඅනධ ද් යතධ :- පිශකථමග වනා කථළ ුට අභිඥා ෙශවයනධ අවඥපණ පා නපද්වනධ
ය. අවඥපණ පා උපද්ෙනධවනධ නේ පාද්කථ ෝය්ාන ව
අපමුණ පු ෙනධවනධ ය. ඒ
කථථඅණ පාේදනය පිශකථමගයට නඅශරය වනා ෙනධවනධ ය. නඅශරය වනා ෙන කථ පපප ද්ශගනය
වනාවේ.
වේ තුනධ කථථඅණ පයනධ අතුිශනධ ආ්ලෝ
සි ය වශරධමධඨතපය. එව යඅනධ එය
ව , අවනකථධ වද්කථඅනධ එකථකථධ ව යට කථථඅණ ප නඅවද්ගශවය අ කථී පිශදිය  උප්්ොර ෝය්ාන
ෙශවයනධ උපද්ො (උපාාප ෝය්ානය ථමර් ප්රතිභොග නඅමිතධත උපද්නා ව යඅනඅ.2 ඒ
උපාාප භ ූමිවය අ මව ථඅට ප්රතිභොග නඅමිතධත ෙවි ය යුතු. (විථධතප යට සි
නි්දගශ්යහි1 කථී වථයඅනධ ද්ත යුතු.2
කථථඅණ ප පරතඅභ ාර් නඅමිතධත ෙඩන ද් පරවද්ධශවය අ ෙ පපපාේදනය මව දැකථධකථ යුතු
ය. ඉනධ පඅටත ෙ පපපාේදන වනාදැකථධකථ යුතු. එවථධ පඅටත ෙ පපපාේදනය ද්කථධන ු
වර්ධ පිශකථමග ොපය ඉකථධවමන ව යඅනඅ. එවථධ (පිශකථමග ොපය2 ඉකථධමීවමනධ සි ෝලෝ ය
අතුපවද් නධ වේ. ඒ (ආව කථය2 අතුපවද් නධ ෙ කථධ අ පපපාේදනය ද් වනා පවවනයඅ.
අනතුපව ෙව ඒ ෝය්ානාභ ී ු විථඅනධ නවෙත නවෙත ප්ොද ෝය්ානයට ථමෙවද් එයඅනධ
නවර්ී ආ්ලෝ ය පවතඅප වියයුතු. වමවථධ අනුකථරමවයනධ කථථඅණ පාව කථය ශකථධතඅමතධ වේ.
එකථධ අ යේ පමණ ප පරවද්ධශයකථ ‘කථථඅණ පාව කථය පවතඅවවඥො’යඅ (යේ පමණ ප පරවද්ධශයකථධ2
පඅිශථඅඳින ද්ධවද්ධ නේ ඒ පරවද්ධශවය අ කථථඅණ පාව කථය ථඅි වනධ මව ය. ද්ෙථකථධ මුළුධව අ
ෙුෙ ද් එ අ මව අඳ දනධන ුට පපපාේදනය දැකථධම ෙනධවන ධය.
නඅද්ශගන :- වමයට රෑ ර්අනඅ ථුළකථධ වර්න මර්ට පඅළඅපනධ මිනඅවථකථධ නඅද්ශගන වේ.
‘එකථධ මිනඅවථකථධ ර්අනඅ ථුළකථධ වර්න රෑ මර්ට පඅළඅපනධවනධ ය. ඒ ර්අනඅ ථුළ නඅෙුණ පු කථධ අ
මාර්ගවය අ ථම විථම තවනධ වනා පවවනධ. ඔ ු ඒ ර්අනඅ ථුළ ය ම ර්ථා නෙවත ද් ද්ධො
වපපට ද් ෙඩා එළඅය ෙවයනධ නවෙත ද් යනධවනධ එය නවෙත නවෙත නඅවි කථ නවෙත
නවෙත ද් ද්ධෙද්ධදී ථශය්ගයා උොෙවයනධ එයඅනධ කථමග නවතඅ ව යඅනධ එය වප ද්මා ද්ෙථ මව
ර්අවයධ ය.
සංසන්දනය - ප්සු මග
ල සි ෝලෝ ය ර්අනඅ ුළු එළඅය වමනධ ද්, පපප
ද්කථධනා කථ ප්සු මග ෝය්ාන ොපය ඉකථධමීවමනධ සි ෝලෝ ය අතුපවද් නධ වීවමනධ පපප
වනා දැකථීම ර්අනඅථුළ නඅවීවමනධ ථම-විථම වනා දැකථීම වමනධ ද් නවෙත නවෙත ප්ොද
ෝය්ානයට ථමෙවදීම ර්අනඅථුළ ය ම ර්වථීම වමනධ ද්, නවෙත පඅිශයේ කථපන කථ වපපට ද්
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ථඅ:වි: 209 පඅට
Non-commertial Distribution

573

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෙඩා සි ෝලෝ ය පවතඅීකම ර්අනඅථුළ වපපට ෙඩා ආව කථ වීම වමනධ ද් පඅිශථඅඳ පමණ ප
තනධ අ සි ෝලො ය දැි ෙව පවතඅීක ථඅීකම ථයය්ගයා වර්ධ උොවීම වමනධ ද්, ඒ දැි  ෙ
ආව කථවයනධ ද්ෙථකථුර් පපප දැකථීම, ර්අනඅථුළ වපපඅයා ථයය්ගාව කථවයනධ ද් ෙධ
කථාවය අ යාම වමනධ ද් ද්ත යුතු.
ඒ වය ර්ාොපයා වර්ධ මව ඇථට මු වනා ෙ කථුථ තුළ ෙ පපපය ද්, ෘද්ය ෙථධතු
ඇථුපව වකථාට පෙතධනා පපපය ද්, වපාවළාෙ යට භ ාර්වය අ ෙ ද්, භ අතධතඅ පෙුපව ආදිය වයනධ
මුො ෙ ද්, ථකථධෙළඅනධ දව වප ෙ ද්, වමකථී පපපයනධ යේ කථවකථ නුෙණ පවථට මුවේ ද්,
මථවථඅනධ ද්කථධනාකථධ වමනධ පරකථට ෙව ද්කථධවනධ වේ ද්, එකථ තබවැස උප්න්්න්ය යඅ ද්ත යුතු.
වේ පපපයනධ අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා ථඅතධ අතුිශනධ ඒ තබවය්්ක්ෂුරභිඥානය මව
ාෂුවඥ විශානය පරකථෘතඅ පපපය මනා වකථාට ද්කථධනා වමනධ පපපාේදනය දැකථීමට ථමර්ග
වේ. එයට පෙග භ ාර්වය අ පවෙවතඅ පිශකථමග ථඅතධ පපපාේදනය පරකථට වකථාට දවීමට
ථමර්ග වනා වේ. ්ක්ෂුර්ඥවිඥාන ථඅතට පෙගවය අ පෙතධනා ප්ඤ්්්ද්වොරොවජ්ජන ථඅත ා පථු
ෙව උපද්නා සමප්ටිචනඡන සන්තිර ථඅතධ වමනඅ.
වි්ශ්්:- එකථී ථඅතධ පපපාේදනය අපමුණ පු වකථාට පවෙවතධවතධ නමුර් එය තතු වථධ
දැකථීම ථමර්ග වනා වේ.
(තෙද් ඒ තබවය්්ක්ෂුරභිඥානය පෘර්ර්ධජනයා අනධතායකථ වේ. ව වතවේ යේ යේ
තවනධ ‘ආව කථ වේො’යඅ අිමධඨාන වකථවළධ නේ ඒ ඒ පෘිවි-ථමුර-පෙගතාදිය ය විනඅවිද්
එකථාව කථ වේ. එකථ යෂ-පාෂථාදිය  පපප ද්ශගනවයනධන භ ය ඉපඅද් චිතධත විවෂධපයට
පවමිණ ප ෝය්ානවයනධ පඅිශ ී උමතු දෙට ද් පවමිණිය වකථඅ ව යඅනඅ. එව යඅනධ ‘මා විථඅනධ
තබවැස් දන දැ’යඅ තෘපධතඅයට වනා පවමිණ ප විදශගනො ෙඩා සතය්ප්රති්වධ කථඅීකවම අ
උතධථා ෙතධ විය යුතු.2
තබවය්්ක්ෂුභිඥානය උපදිය නධවනධ වමවථධයඅ:- ‘යට කථී පිශදිය  එකථී පපපාේදනය
අපමුණ පු වකථාට ම්නොද්වොරොවජ්ජන ථඅත ඉපඅද් නඅපවද්ධෝ ෙ කථ, එය මව අපමුණ පු වකථාට
ජවන් සතර ්- ප්හ ් උපදී’ යනාදිය  ථඅයධ වපප කථී වථධ ය. වම අර් පෙගවය අ කථී ආෙජගන
චිතධතවය සවිත ග - සවි්ොරයටඉ ොමොව්රයහ. අෙථානවය අ ෙ පපපාේදනය දැකථීම
ථඅද්ධෝ කථපන චිතධතය රිප්ොව්ර ්තුථගධය්ොනි යව. ඒ ා එකථධෙව වයර්ණ පාෙ ශානය
්ුතුප්ප්ොතඥානයයි ද්, තබවය්්ක්ෂුරභිඥානයයි ද්, කථඅයනු වව..
්ම්ත ින් ්ුතුප්ප්ොත ා

ථොව නිමි.

ප්ඤ්්්ොභිඥාවන් ්ග් ප්ර ී ග
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වේ ප්ධාාභ අශාෙනධ අතුිශනධ ්ුතූප්ප්ොතා නමිනධ කථී තබවය්්ක්ෂුරභිඥානයට,
අනොගතංසා ය ද්, යථො මමුප්ග ා ය ද් පඅිශෙප ේ. වේ ාණ ප වද්කථ ා ඉද්ධිවිධොදීන්
අභ අශා පථ දැයඅ සප්්ත අභිඥා ඥාන වකථවනකථධ වම අ ද්කථධෙන ද් . ඔෙුනවර්ධ ආේදන
විභ ාර්ය අ නුමුළාවීම පඅණිථ, සතර ෙවද්පපවේ ආලමෙන තරි ්යෝ ෙොළ ු ද්, දැනධ ඒ
ආේදනයනධ වකථවප අ සත්වැදිරැම අභිඥාවන් වර්ධ පවෙවතධම දැකථධවිය යුතු.
ආේදනතරඅකථ ථතප වමවථධ යඅ.
1. ප්සුත්තොරමමන තරඅකථය
2. මග්ගොරමම තරඅකථය
3. අතීතොරමම තරඅකථය
4. අජ්ෙත්තොරමම තරඅකථය යන වමා ුයඅ
ඒ සප්්තොභිඥාවන් අතුිශනධ
1 ඉද්ධිවිධ ා ය
(1) පිශතධතාේදනය
(2) මභ ර්ධර්තාේදනය
(3) අතීතාේදනය
(4) අනාර්තාේදනය
(5) පචාුපධපනධනාේදනය
(6) අජ්ඣතධතාේදනය
(7) ද අද්ධෝාේදනය යඅ සප්්තොලමෙනය ැ පෙතී.
ඒ වමවථධයඅ.
( 2 යේ කථවකථ කථපජකථාය ය පාද්කථෝය්ාන නඅශරයවකථාට අද්ෘශය්මාන කථයඅනධ යනු
කථවමවතඅෙ පාද්කථෝය්ාන චිතධතයා වර්ධ ෙශයනධ ම ද්ධර්ත චිතධතය අ කථය ථමාවපාපණ පය
වකථවවඥ ද්, එකථධ අ “ ොයං ප්සු ෝමති” ‘කථය පඅිශනමාය’ යඅ (්විතීයා විභ කථධතඅවයනධ ොෙය්
ෙ කථය අපමුණ පු වේ යයඅ2 කථීවයනධ පපප කථායයාවර්ධ ෙණ පගයතනය ආේදන වකථාට
පෙතධනා ව යඅනධ ප්සුත්තොලමෙනි වේ.
(22 යේ කථවකථ ප්ොද ධය්ොන සිත පපපකථාය නඅශරය වකථාට වර්න ද්ෘශය්මාන
කථයඅනධ යනු කථවමවතඅ ෙව (පපපකථායයා වර්ධ ෙශවයනධ2 පාද්කථෝය්ාන චිතධතය පපපකථායවය අ
වමානෙට පඅ අටුො නේ එකථ “චිත්තං ප්සු ෝමති” යඅ (්විතීයා විභ කථධතඅවයනධ ොෙය්
ෙ2 ධය්ොන චිතධතය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා ව යඅනධ මහග්ගතොලමෙනි වේ.
(32 යේ කථවකථ අතීත - නඅපවද්ධෝ ෙ ඒ ප්ොද ධය්ොන චිතධතෙ මව අපමුණ පු වකථවවඥ
නේ එකථ අතීතොලමෙනි වේ.
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(42 සවගඥශොරීසු ෝාතු නඅෝානවය අ අනාර්ත කථාය අිට්ඨඨාන කථළා ෙ
මහො ොශය්ප්ො දී ථධර්විපෙපවනධ වර්ධ ඉද්ධිවිධ ා ය වමනධ අනාර්ත කථාය අපමුණ පු
වකථාට පෙතී.
මහො
ොශය්ප් ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ ම ා ධොතු නඅෝානය කථපන වථධකථධ
අනාර්තවය අ වද්ථඅය අටවළාථධ (2 82 ෙවනඅ ෙථ ද්කථධො වේ ථුෙඳ ථර්නධ කථධකථ වනා
වියවළධො වේ මධ වනා මවවේො වේ ප නධ වනා නඅවේො යඅ ඉට වථධකථ. ථඅයධ
එවථධ වී.
අස්සගුත්ත ම වතපවනධ ෙ නධවථධ ෙතධතනඅය වථනථධවන අ ෙවථඅ භ අෂු ථඛ යා
ෙ නධවථධ වියළඅ දතධ ෙළඳනු දැකථ එ අ ෙ ජය දිය නපතා වපපදත දීපථ වේො වි ඉට
වථධකථ. ථඅයධ ර්තධ ජය දීපථ වී පථුදත ර්තධ ජය පඅයවි දිය ය වී.
වි්ශ්්:- වේ වද් තවන මව පරතය්ුතධපනධන ථුර්න්ෝාදිය ය ර්ත ද් අනාර්ත පපපය මව
අිට්ඨඨාන චිතධතයට අපමුණ පු ෙ ව යඅනධ අනොගතොලමෙනි වේ.
(32 පපපකථායය පාද්කථෝය්ාන චිතධත නඅශරය වකථාට අද්ෘශය්මාන කථායවයනධ යන
කථධ අ ප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙනි වේ.
(පාද්කථෝය්ාන චිතධතය පරකථෘතඅවයනධ මව අද්ෘශය්මානය, ද්ෘශය්මාන පපපකථාය ය ඒ
ෝය්ාන චිතධතය නඅශරය වකථාට ර්තධ කථධ අ පපපකථාය ද් අද්ෘශය්මාන වේ.2
(62 කථාය ෙශවයනධ ප්ොද ධය්ොන චිත්තය ව , ප්ොද ධය්ොන චිත්ත ෙශවයනධ කථය
ව
පඅිශනමන කථධ අ ද්, තමා වර්ධ කථුමාප පපපාදිය ය මොපාන කථධ අ ද්, තමාවර්ධ
පපපකථායය ව
පාද්කථෝය්ාන චිතධතය ව
අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ
අධය්ොත්මි ොලමෙනි වේ.
(72 දා අප ෙ ඇතධ - අථධ ආදීනධ මොපාන කථධ අ ෙහිද්ධොලමෙනි

වේ.

වමවථධ ඉද්ධිවිධා ය සප්්තොලමෙන්ය ැ පවෙවතධම ද්ත යුතු.
2 තබවය් ්ශරොතර ධොතු අභිඥාව
(1) ප්සුත්තොලමෙනය
(2) ප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙනය
(3) අධය්ොත්මොලමෙනය
(4) ෙහිද්ධොලමෙනය යඅ ථඅේ ෙවද්පපවේ ෙ අපමුණ පුකථව පෙතී.
ඒ වමවථධ යඅ.
576

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

( 2 ඒ දිය ෙය්ාවශර තර ෝාතු ශානය ශ.ද්ය අපමුණ පු වකථවවඥ නේ ථඅයලු ශ.ද්ය
කථාමාොප ව යඅනධ ප්සුත්තොලමෙනි ය.
(22 විද්ය්ාමාන ෙ මව ශ.ද්ය අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ ප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙනි

ය.

(32 ඒ දිය ෙය් වශර තර ෝාතු ශානය තම කථුෂඅර්ත ශ.ද්ය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා
කථධ අ අධය්ොත්මොලමෙනි ය.
(42 අනුනධ වර්ධ කථිත- ථඅතාදිය  ශ.ද් අථන කථධ අ ෙහිද්ධොලමෙනි ය. වමවථධ
තබවය්්ශරොතර ධොතු අභිඥාව සතරො ොර ආලමෙන්යහි පෙතධනා දෙ ද්ත යුතු.
3 ්චන්තොප්සුය ා ය
(1) ප්සුත්තොලමෙනය
(2) මහද්ගතොලමෙනය
(3) අප්රමො ොලමෙනය
(4) මොගගොලමෙනය
(5) අතිතොලමෙනය
(6) අනොගතොලමෙනය
(7) ප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙනය
(8) ෙහිද්ධොලමෙනය යඅ අට අපමුවණ පකථ පෙතී.
ඒ වමවථධ යඅ.
(1) වමපමා වර්ධ කථාමාොප ථඅතධ දැනර්නධනා කථ ප්සුත්තොලමෙනි ය.
(2) පපපාොප - අපපපාොප ථඅතධ දැනර්නධනා කථ මහද්ගතොලමෙනි
(3) මාර්ග-ඵලයනධ දැනර්නධනා කථ අප්රමො ොලමෙනි

ය.

ය.

වි්ශ්්:- ‘පෘර්ර්ධජන ්චන්තෝප්සුය ාණ පාභ ී ට වථ ොනධ පුද්ධර්යාවර්ධ මාර්ගඵලථඅතධ වනා ද්ත වකථධවකථධ ය.’ ‘වථ ොනධ අභ අශාාභ ී ට ශ ෘදාගොමි මාර්ග ඵල ථඅතධ
වනා ද්ත වකථධවකථධ ය. යනාදිය  කථරමවයනධ ප තුනධ වර්ධ මාර්ග ඵල චිතධතයනධ ද්කථධො
එළවියයුතු. රහතන් වහන්්ස් ථඅයලු ආයය්ගයනධ වර්ධ ථඅතධ දැනර්නධනා වථධකථ. අනය් ෙ
මතධවත අ ෙ ආයය්ග්යෝ ට ආයය්ගයනධ වර්ධ ථඅතධ ද්නධනා . එවථධ මව ථම ථම ෙ ආයය්ගවය
ථම ෙ ආයය්ගයනධ වර්ධ ථඅතධ ද්නධනා . එවථධ මව ථම ථම ෙ ආයය්ගවය ථම ෙ ආයය්ගයන්
්ග් ථඅතධද්නධනා .
(4) මාර්ග චිතධතය අපමුණ පු කථපන කථධ අ මොගගොලමෙනි
Non-commertial Distribution

ය.
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(32 අතීතවය අ ථතධ ද්ෙථකථධ ඇතුළත අනුනධ වර්ධ ථඅතධ දැනර්නධනා කථ
අතීතොලමෙනි ය.
(62 අනාර්තවය අ ථතධ ද්ෙථකථධ ඇතුළත ඇතුළත ථඅතධ දැනර්නධනා කථ
අනොගතොලමෙනි ය.
(72 ප්රතය්ුමප්න්නොලමෙන ෙන ථවි  වමවථධ යඅ. ඒ ෙ කථඅ
(අ) ඛ ප්චන්ුප්්ප්න්නය
(ආ) සන්තති ප්චන්ුප්්ප්න්නය
(උ) අද්ධො ප්චන්ුප්්ප්න්නය යඅ තරඅවිෝ වේ.
(අ2 උතධපාද් - ථධිතඅ - භ ඞ්ර් යන ෂණ පතරයට පවමිණ ප ෝමගය ඛ ප්චන්ුප්්ප්න්න
නමි.
(ඉ2 පපපා පපපවයනධ වර්ධ ෙශවයනධ එකථධ ථනධතතඅ ොපවයකථ ව
ොපවයකථ ව ඇතුළතධ ෙ ෝමගය ථනධතතඅ ප්චන්ුප්්ප්න්න නේ වේ.

ද්ධවි ථනධතතඅ

ඒ වමවථධයඅ:- අන්ෝකථාපවය අ ථඅට ආව කථයට ර්අය ුට පපප පරකථට වේ. යේතාකථධ
ඒ පරකථට වේ ද්, ඒ අතප ථනධතතඅ ොප එකථකථධ වද්කථකථධ ද්තයුතු. ආව කථවය අ ථඅට
අන්ෝකථාපයට ර්අය ුට ද්, පපපාේදනය පරකථට වනා වේ. එය පරකථටෙන අතප ථනධතතඅ
ොප එකථකථධ වද්කථකථධ වේ. ර්ප ථඅට පද්නෙුනධව ධ වපදිය ර්ථන ථධත විකථාපය ද්, වදප-වර්ි 
ෙයන ථධත විකථාපය ද්, දැනීම ා ශ.ද් ඇථීම ථතප ථනධතතඅ එවකථකථධ වද්වකථකථධ වේ.
වේ මෝය්ම භ ාණ පකථ මතය යඅ.
වි්ශ්් - සංයුත්තභො
්යෝ රිප් සන්තතිඉ අරිප් සන්තති යවයඅ ථනධතතඅ
වද්වකථකථව යඅ කථඅයා එයට වමවථධ නඅද්ථුනධ ද්කථධෙතඅ.
දිය වය අ දවථ ර්අය ුට ඉෙුප ථමීපවය අ ඇකථධමුණ පු ජවවඥ්ාෙ යේතාකථධ
වේාෙකථඅනධ වනා පව වවද්ධ ද් වේ අතපතුප කථාය පපප ථනධතතඅවයකථධ වේ. තෙද් දී ග
මාර්ගය අ අෙුතධ වථෙණ පට පඅවිථඅය ු වර්ධ ශීකපවය අ උණ පුථුම යේතාකථධ වනා ථනධථඅවඳධ ද්
අේවේ ථඅට අෙුතධ ර්දඩාෙට පඅවිථඅය ු වර්ධ අඳුපව දෙ යේතාකථධ ප වනාවේ ද් ඇතුළුර්ද
කථමට නධ ෙඩා ද් ෙධ කථෙුළුෙ වප පඅටත දනධන ුවර්ධ ඇථධ අ ා්ධා දෙ යේතාකථධ
වනා ථනධථඅවඳධ ද් වේ අතප කථාය රිප් සන්තති නම. වද්තුනධ (කථාමාොප2 ජවන වොර
අපපප ථනධතතඅ නමව”යඅ කථඅයා වේ වද්කථ මව සන්තතිප්චන්ුප්්ප්න්නයැ යඅ කථඅයතධ.
(උ2 පරතඅථන්ි - ාුතඅ වද්කථඅනධ පඅිශථඅඳිනා ද් එකථ භ ෙයකථධ ඇතුළත ෙ නාම-පපප
ෝමග ථම ය අද්ධො ප්චන්ුප්්ප්න්න ය.
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එයඅනධ ෙොළ .
“්යෝොවු්සො ම්නො ්ය් ධමමො උභයම්ප්තං ප්චන්ුප්්ප්න්නං තස්මිං
ප්චන්ුප්්ප්න්්න ඡන්දරොගප්ටිෙද්ධං ්හොති විඤ්්ා ං. ඡන්දරොගප්ටිෙද්ධත්තො
විඤ්්ා ස්ස තදභිනන්දති. තදභිනන්දත්්තො ප්චන්ුප්්ප්න්්නසු ධම්මසු සංහීරතීති”1
‘ඇෙවතධනඅ ථේපරයුකථධත ෝමග ථ අත යේ ථඅවතකථධ වේ ද්, යේ ආේදන වකථවනකථධ
වෙද්ධද්, වනාව ාතධ මනොයතනය ් ා වේද්නාදිය  නොමස් න්ධ වෙද්ධද්, ඒ මනොයතනධමගොයතන වද්කථමව අද්ධොප්චන්ුප්න්න්යහි ඇතුළතධ වේ. ඒ අද්ධොප්චන්ුප්්ප්න්න්යහ
නඅකථනධතඅ වි්ධාණ පය ඡන්ද් පාර්වයනධ පරතඅදද්ධෝ ෙවයධ වේ. ඒ නඅකථනධතඅ වි්ධාණ පය ඡන්ද්
පාර්වයනධ පරතඅදද්ධෝ දවවිනධ ඒ පරතය්ුතධපනධන ෝමගවය අ තෘමධණ පා-ද්ෘමධි  අභ අනන්ද්න
ෙශවයනධ ඇවනධවනධ වේ. ඒ ප්රතය්ුත්ප්න්න ධමගනයහි ඇවනධනා ෙ ථතධත්ව වතවේ
ඒ ෝමගයනධ අ ඇකථඅවනධවනධ වෙයඅ. (වමාෙුනධ අතුිශනධ වම අ සන්තති ප්චන්ුප්්ප්න්නය
අටුොෙනධ අ ආවයධ ය.2
වි්ශ්් :- වම අ ද්ධොද්ශායතනය පරතය්ුතධපනධනය යඅ ර්තධ ව යඅනධ ඒ
ද්ධොද්ශායතනය අ
පවෙවතඅ
ඡන්ද්පාර්ය,
‘අද්ධොප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙනය,
ඛ
ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙන වනාවේ යයඅ ද්කථධෙනු පඅණිථ වේ ථතරය දැකථධ වී.
තෙද්, විද්ශගනා චිතධතය ඛ ප්චන්ුප්්ප්න්නය, විද්ශගනා කථටයුතු ෝමගවය අද්ධෝා
පචාුපධපනධනය යඅ ර්ත යුතුය. අනධ පිශද්ධවද්කථඅනධ වේ නේ විද්ශගනා වනා වවදනධවනධ
ය.
‘අද්ධො ප්චන්ුප්්ප්න්නය ථතරවය අ ආවයධ ය. ඛ ප්චන්ුප්්ප්න්නය වපවළ අ ආවයධ
ය’ යඅ වනා කථඅයන ද්ධවද්ධ ඒ ෙශවයනධ අපමුණ පු කථඅීකම අටුො අ වනා ආ ව යඅනඅ.
මත්භ්ද:- ‘වේ තුනධ ෙවද්පපවේ පරතය්ුතධපනධනයනධ අතුිශනධ ්ණ ප ප්චන්ුප්්ප්න්න
චිත්තයඉ ්චන්තෝප්සුයා යට අපමුණ පු වේ ය යඅ’ අභයගිසුවොසී ආ්ොයය්ගවර්යෝ කථඅයතඅ.
කථෙප ව යඅනධ ද් යතධ :- ථෘද්ධිමතධ ු වර්ධ ද්, වමපමා වර්ධ ද් ඒකථෂණ පවය අ ථඅත
උපද්නා ව යඅනව යඅ කථඅයතධ. වේ එයට ථාෝකථවයකථඅ. “මධ මිටකථධ වර්න අ ථට දැම කථ
එයඅනධ එකථධ මධ නටුෙකථධ අවනකථධ මධ නටුෙකථ මු ුණ පට මු ුණ ප ා ෙවවටනධනාකථධ වමනඅ.
‘වමපමා ථඅතධ දැන ර්නඅමි යඅ’ පාශඅ ෙශවයනධ ම ා ජනයාවර්ධ ථඅතධ ආෙජගනා කථපන කථධ අ
අෙශය්වයනධ එකථධතපා වකථවනකථුනධවර්ධ ථඅතකථධ ථෘද්ධිමතධ ු වර්ධ ථඅතකථඅනධ
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විශුද්ධිමාර්ගය

උතධපාද්ෂණ පවය අ ව , ථධිතඅ ෂණ පවය අ ව
ය”යඅ කථඅයා යඅ.

පටුන වෙත

භ ඞ්ර් ෂණ පවය අ ව

දැනර්නධවනධ

වේ ෙ කථඅ ‘ ෙුපවර් ථඅයයකථධ මුළුධව අ ව ද් ථකථධ මුළුධව අ ව ආෙජගනා
කථපනධන ුවර්ධ යේ ථඅතකථඅනධ ආෙජගනා වකථවවඥ ද්, යේ ථඅතකථඅනධ දැනර්නධවනධ ද් ඒ වද් ථඅවතධ
එකථධෙව පවෙවතධමකථධ නවතඅ ව යඅනධ ා ආෙජගනා ජෙනයනධ වර්ධ මාර්ග ඵල වීිවයනධ අනය්
ෙ වනා කථවමතඅ විය යුතු ථධර්ානවයකථධ අ නානාේදන අභ ාෙපරාපධතඅ වද් මය ඇතඅ දවවිනධ
ද් වනාවයවද්ධ යයඅ, (අභයගිසු ොථීනධවර්ධ2 ොද්ය අටුොෙනධ අ පරතඅෂඅත යඅ.
එවථධ ෙනධනා ්චන්තෝප්සුය ා ය වකථවථධ ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙනි වේ ද් යතධ
:- ්චන්තෝප්සුය ා යට සන්තති ප්චන්ුප්්ප්න්නය ා අද්ධො ප්චන්ුප්්ප්න්නය ද් යන
වද්කථ මව අපමුණ පු ෙනධවනධ යයඅ ද්ත යුතු.
ඒ වද්ෙවද්පපවේ ආේදනයනධ අතුිශනධ ෙතගමාන ජෙන වීිවයනධ අතීත-අනාර්ත
ෙශවයනධ වද්තුනධ ජෙන වීි පරමාණ ප කථාවය අ වමපමා ට යේ ථඅවතකථධ ප ළවේද්, ඒ
ථඅයලු ථඅත සන්තතිප්චන්ුප්්ප්න්න නමි.
අද්ධො ප්චන්ුප්්ප්න්නය ෙනා අ ජෙන ොපවයනධ පරකථාශ කථටයුතුයව යඅ සංයුත්ත
අටුො අ කථී ොනය වමානෙට කථඅයන ද්ධවද්ධ මව යඅ. (ජෙන ොපයාවර්ධ අඬො
ප්චන්ුප්්ප්න්නය භ ාෙය පරකථාශ කථඅීකම මු්වයනධ සෘද්ධි චිත්තය පෙතධනා ආකථාපය ද්කථධෙයඅ.2
ථෘද්ධිමතධ වතවේ වමපමා ථඅත දැනර්නු කථවමවතඅ ෙ ආෙජගනා වකථවවඥ ද්, ඒ ආෙජගන
චිතධතය ෙ ප්චන්ුප්්ප්න්නය අපමුණ පු වකථාට ඒ (අපමුණ පු කථළ2 ථඅත ා නඅපවද්ධෝ වේ.
ඉනධපථු ජෙන ථතවපකථධ පවථකථධ දිය වේ. ඔෙුනතුිශනධ අනධතඅම ජෙනය සෘද්ධි නේ වේ.
වථථු ජෙනවය කථාමාොපවය ය. ඒ ථඅයලු ජෙනයනධට (නඅපවඬ ෙ ආෙජගනයනධට2
අපමුණ පු ෙ ඒ වමපමා වර්ධ චිතධතය මව අපමුණ පු වේ. ඒ ආෙජගන ජෙනවය
නානාේදනඅකථ වනාවෙතධ. කථා ෙශවයනධ ප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙනි
ව යඅනඅ.
එකථාේදනඅකථ ෙ ද් ථෘද්ධි චිතධතයම වමපමා වර්ධ ථඅත පඅිශථඅඳ ද්නධවනධ මවයඅ.
ථෘද්ධි චිතධතවයනධ අනය් ෙ ආවජගන-ප්සු මග චිතධතවය වනා ද්නඅතඅ. ාෂුවඥද්ධොප
වීිවය අ ්ක්ෂුර්ඥ විඥාන චිත්තය මව පපප ද්කථධවනධ ය. අනය් ෙ ප්ඤ්්්ද්වොරොවජ්ජන සමප්ටිචනඡන සන්තීර ්වොත්ථප්න සිත් පපප වනා ද්කථධනාකථධ වමනඅ.
වමවථධ වේ ්චන්තෝප්සුය ා ය:- සන්තති ප්චන්ුප්්ප්න්නයො වර්ධ ද්, අද්ධො
ප්චන්ුප්්ප්න්නයෝග් ද්, ෙශවයනධ ප්චන්ුප්්ප්න්නො ලමෙනි වේ. සන්තති ප්චන්ුප්්ප්න්නය
ද්, අද්ධො ප්චන්ුප්්ප්න්න්යහි ෙවවටන ව යඅනධ මව ඒ ්චන්තෝප්සුය ාණ පය අද්ධො
ප්චන්ුප්්ප්න්න ෙශවයනධ මව ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙනි වේ යයඅ ද්ත යුතු.
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(82 එවථධ මව වමපමා වර්ධ චිතධතය ආේදන වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ
ෙහිද්ධොලමෙනි වේ.
වමවථධ ්චන්තෝප්සුයා ය අට ෙවද්පපවේ අපමුවණ පකථව පෙතධනා දෙ ද්ත යුතු.
4. ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘති ඥානය ද් පිශතධතාේදනාදිය  ෙශවයනධ ආේදන
අවටකථ පෙතී.
වකථවථධද් යතධ :(1) ඒ පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅ ශානය කථාමාොප ථධකථනධෝයනධ ථඅ අ කථපන
කථාවය අ පිශතධතාේදනඅකථ යව.
(2) පපපාොප - අපපපාොප ෝය්ාන ථඅ අ කථපන කථධ අ මහද්ගතොලමෙනි යව.
(3) අතීත භ ෙවය අ තමා විථඅනධ ව වමපමා විථඅනධ ෙඩනා ද් මාර්ග ා පරතය්ෂ
කථපන ද් ඵල ථඅ අකථපන කථධ අ අප්්ප්මො ොලමෙනි යව.
(4) ෙඩනා ද් මාර්ගය මව ථඅ අ කථපන කථධ අ මොගගලමෙනි යව.
(5) නඅයමවයනධ මව වේ ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘති ඥානය අතීතොලමෙනි මව වේ.
ඔෙුනතුවපනධ ුවද්කථධ ්චන්තෝප්සුයා ය-යථො මමූප්ගා ය යන වද්වද්න
අතීතාේදන ෙනධනා . එවතකථුර් ෙුෙතධ ඔෙුනතුිශනධ ්චන්තෝප්සුයා යට අතීතවය අ
ථතධ ද්ෙථකථධ තුළ ඉකථධම ර්අය චිතධතය ම අපමුණ පු වේ. (එය එයඅනධ අනය් ෙ ථඅතකථධ ව ,
ථධකථන්ෝපරතඅදද්ධෝ නාම-වර් තරාදිය යකථධ ව වනා ද්නී.2
මාර්ගය ා ථේපරයුකථධත චිතධතය අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ පයය්ගාය ෙශවයනධ
මොගගොලමෙනි යව යඅ කථඅයන දී. යථො මමූප්ග ා යට ද්, අතීත කථුථා‘කථුථ
වාතනාෙ මව අපමුණ පු වේ.
වි්ශ්් - ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘතිඥානයට අතීත ථධකථන්ෝයනධ ද්, ථධකථනධෝපරතඅදද්ධෝ
ෙ නාමාවර් තරාදිය ය ද්, යන වමාෙුනධ අතුිශනධ අපමුණ පු වනා ෙන කථඅථඅ ෝමගවයකථධ නවතධවතධ
ය.
ඒ එවථධ මවයඅ.
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ඒ ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘති ඥානය අතීත ෙ ථධකථන්ෝය, ථධකථන්ෝපරතඅදද්ධෝ නාම
වර් තරාදිය වය අ, නඅෙගාණ පය ථ අත ථඅයලු ෝමග විමවය අ සවගඥතොඥානයො වර්ධ ථධෙභ ාෙය
ඇතධවතධ ය. වේ වම අ අටුො නය යඅ.1
“ ුසලොෙන්ධො ඉද්ධිවිධ ා ස්ස ්චන්තෝප්සුය ා ස්ස යථො මමූප්ග
ා ස්ස අනොගතංස ා ස්ස ආරමම ප්චන්්යන ප්චන්්යො”2
‘කථුශථධකථන්ෝ
ඉද්ධිවිධා යඉ
්චන්තෝප්සුයා යඉ
ප්ුබ්්ෙනිවොසොනුස්සතිා යඉ යථො මමූප්ගා යඉ අනොගතංසා ය යන වමාෙුනධට
ආේදන පරතය්වයනධ පරතය්ය වෙතඅ” යඅ ෙොළ ව යඅනධ ථතප නාම ථධකථනධෝවය ම
්චන්තෝප්සුය ා යට හො යථො මමූප්ගා යට අපමුණ පු වෙතඅ.
ඔෙුනතුිශනුර් යථො මමූප්ගා යට කථුශා කථුශ ථධකථන්ෝවය මව අපමුණ පු
වෙතඅ.
(6) තමා වර්ධ අතීත ෙ ථධකථන්ෝ ථඅ අ කථපන කථ වේ ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘති ඥානය
ආධය්ොත්මොලමෙනි යව.
(7) වමපමා ථධකථනධෝයනධ ථඅ අකථපන කථ ෙහිද්ධොලමෙනි

යව.

(82 ‘අතීතවය අ විප්ස්සී භොගය්වතුන් වහන්්ස් ෙ වථධකථ. උනධෙ නධවථධ වර්ධ
මපණිවය ‘ෙන්ධුමතී’ නමු. පඅයාවණ ප ‘දන්ෝුමා’ නේ යඅ යනාදීනධ නාම-වර් තර පෘිවි
නඅමිතධතාදිය ය ථඅ අකථපන කථ නව ්තවය්ොලමෙනි යව.
වම අ නොම-්ගෝතර යව යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ ථධකථන්ෝ පරතඅදද්ධෝ ථේමුතඅවයනධ ථඅද්ධෝ
ශ.ොර්ග ය යඅ. ශ.ද්ය නාම - වර් තර යව යඅ වනා ර්ත යුතු. දය්්ධජන ථඞ්්ය්ාත ශ.ද්ය
ශ.ොයතන ථඛර්ෘ ීත ෙන දවවිනධ ොමොව්ර ධමගය ් වේ. එව යඅනධ “නිරැත්ති
ප්ටිසමභිදාප්සුත්තොලමෙන” ති3 ‘නඅපවතධතඅ පි ථේභ අොෙ කථාමාොපාේදන වේ’ යව යඅ
ෙොළ . නාම - වර් තරය නේ ථේමුතඅවයනධ ථඅද්ධෝ ශ.ොර්ගයව යඅ යන විනඅශධාය ෙනා අ
අපවර්ධ අතධතවන මතඅය, යඅ. වමවථධ ප්ූ්වගනිවොසොනුස්මෘති ඥානය අරමු ු අ්ට ැ
පවෙවතධම වේ.

අත්ථථාඅනී අඨකථර්ා 347
ප:පකථපණ ප ප්ධ ොප 92 පඅට
3
වි:ප: පි ථේභ අො වි: 230 පඅට
1
2
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5. තබබ්ේ ්ඛු ා ය - ප්සුත්ත-ප්චන්ුප්්ප්න්න-අජ්ෙත්ත-ෙොහිරආලමෙන
ෙශවයනධ ථඅේ ෙවද්පපවේ ආේදනවය අ පෙතධවනධ ය.
වකථවථධ ද් යතධ:(1) ඒ තබවය්්ක්ෂුරභි ඥානය, පපප අපමුණ පු කථපන කථ (පපපය කථාමාොප ව යඅනධ2
ොමොව්රොලමෙනි යව.
(2) විද්ය්ාමාන
ෙ
මව
පපපාේදනාදිය යකථධ
පෙතධනා
ව යඅනධ
ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙනි යව.
(3) තමා කථුෂඅර්ත පපපාේදනාදිය යකථධ අපමුණ පු කථ අජ්ෙත්තොලමෙනි යව.
(4) වමපමා වර්ධ පපපායතනාදිය යකථධ අපමුණ පු කථපන කථධ අ ෙහිද්ධොලමෙනි යව.
වමවථධ තබවය්්ක්ෂුරභිඥානය ථතප අපමුවණ පකථව පෙතධවනධ ය.
6. අනොගතංසා ය - ප්සුත්ත - මහග්ගත - අප්්ප්මො
අජ්ෙත්ත-ෙහිද්ධො-නවත්තබ්ෙ ෙශවයනධ අට අපමුවණ පකථව පෙතී.

- මග්ග-අනොගත-

(1) වමවතවේ අනාර්ත ආතධමවය අ කථාමාොප භ ූමිවය අ උපද්වනධ ය’යඅ
දැනර්නධනා කථළ ප්සුත්තොලමෙනි යව.
(2) මතු පපපා‘පපප භ ූමීනධ අ උපද්වනධ යව’යඅ දැනර්නධනා කථ මහග්ගතොලමෙනි
යව.
(3) මාර්ගය ෙඩනධවනධ ය ඵලය පරතය්වේෂා කථපනධවනධ යව’යඅ දැනර්නධනා කථ
අප්්ප්මො ොලමෙනි යව.
(4) ‘මාර්ගය ෙඩනධවනධ’ යඅ දැනර්නධනා කථ මොගගොලමෙනි යව.
(5) ඒ අනාර්තාඛශ ශානය එකථානධතවයනධ මව අනොගතොලමෙනි යව.
විවශධම:- වමාෙුනතුිශනධ ුවද්කථධ ්චන්තෝප්සුයා ය ද් අනාර්තාේදනඅකථ යඅ.
එවතකථුර් ෙුෙතධ එයට අනාර්තවය අ ථතධ ද්ෙථධ ඇතුළත පෙතධනා චිතධතය මව අපමුණ පු
වේ. ව ද් ඒ ථඅතඅනධ අනය් ෙ පපපථධකථන්ෝ ව ථධකථන්ෝ පරතඅදද්ධෝ නාම-වර්ාතරාදිය ය ව
වනා ද්නධවනධ ය. අනාර්තඛශ ශානයට පවෙගනඅොථානුථධමෘතඅ ශානවය අ කථී වථයඅනධ
අපමුණ පු වනා ෙනධනා ෙ අනාර්ත කථාඅකථ ෝමගවයකථධ නේ නවතඅ.
(62 ‘මම අනාර්තවය අ අථුෙධ තවන උපදිය වනමි’යඅ දැන ර්නධනා කථ
අධය්ොත්මොලමෙනි යව.
(72 ‘අථුෙධ ථතධත්ව වතවේ අනාර්ත භ ෙවය අ අථුෙධ තවන උපද්නධවනධය’ යඅ
දැනර්නධනා කථ ෙහිද්ධොලමෙනි යව.
(82 අනාර්තවය අ වමවතධ දුර් ු උපද්නා උනධෙ නධවථධ වර්ධ පඅය වතවේ
“සුෙරහ්ම” නේ දරා ධමණ ප යව. මෙු වතාවම “ෙරහ්මවතී” නේ දවමිණිය යව. යනාදීනධ නාම
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- වර් තරාදීනධ දැනර්නධනා කථ පවෙගනඅොථ ශානවය අ කථී වථයඅනධ නවත්තබ්ෙොලමෙනි
යව.
වමවථධ අනොගතංසා ය අට ෙවද්පපවේ වේ.
7. යථො මමූප්ග ා ය - ප්සුත්ත - මහග්ගත - අතීත - අජ්ෙත්ත - ෙහිද්ධො ආලමෙන ෙශවයනධ අපමුණ පු පවථකථ පෙතී.
ඒ වමවථධ යඅ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

කථාමාොප කථමග දැනර්නධනා කථ ප්සුත්තොලමෙනි යව.
පපප‘පපප කථමග දැනර්නධනා කථ මහග්ගතොලමෙනි යව.
අතීත කථුශාකථුශ කථමග දැනර්නධනා කථ අතීතොලමෙනි යව.
තමාවර්ධ කථමග දැනර්නධනා කථ ආධය්ොත්මොලමෙනි යව.
වමපමා වර්ධ කථමග දැනර්නධනා කථ ෙහිද්ධොලමෙනි යව.

වමවථධ යථො මමූප්ග ා යො වර්ධ පථධ තවවනකථව පවෙවතධම ද්ත යුතු.
වම අ අධය්ොත්මොලමෙන - ෙොහිරොලමෙන යව යඅ කථීවයධ, ‘ඇතවේ කථවකථ
අෝය්ාතධමාේදන දැනර්වනීවේදී අධය්ොත්ම්යහි ද්, ඇතවේ කථවකථ දා අපාේදන
දැනර්වනීවේදී ෙහිද්ධොලමෙන්යහි ද් වේ යව’යඅ දැනර්වනීම ථඳ ා යව.
්ම්ත ින් සොධු ජනයො ්ග් ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
‘විශුද්ධි මොගග්යහි’ අභිඥා නිර්ඥ්ද්ශ නම
්ත් ස් වන ප්සුචන්ේදය නිමි.

584

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

14 වන ප්රිච්කේද්ය
ස් න්ධ නිර්කද්්ශය
වමවථධ ප්ඤ්්්ොභිඥා ෙශවයනධ දන ද් අනුථථධ ඇතඅ අතඅශයඅනධ ථධිප ෙ සමොධි
භොවනෝවන් යුකථධත ෙ වය ර්ාොප භික්ෂුව විථඅනධ ‘සී්ලප්තිඨොය න්රොසප්ඤ්්්ාචිත්තං ප්ඤ්්ඤ්ඤ්්් භොවං’1 යඅ වම අ චිතධත ශීමගවයනධ දැකථධ ෙ ථමාිය ථෙගාකථාපවයනධ
ෙඩන ද්ධවද්ධ වේ. (දැනධ2 එයට අනතුපව ෙව පරශා භ ාෙනාෙ ෙවි ය යුතු ය.
එව තධ එය ‘ප්ඤ්්ඤ්ං භොවයං’ යී ඉතා ථවවකථවිනධ ෙොපන ද් ව යඅනධ වනා
ද්ත වකථඅ වේ. ෙවී.මට අතඅශයඅනධ ර්මධකථප ද් වේ. එව යඅනධ ඒ ප්රඥා භොවනොව පඅළඅදඳ
විථධතප කථරමවයනධ දැකථධවීම ථඳ ා වේ පරශධන (විාාීකම2 වේ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

පරශාෙ නේ කථඅම
කථෙප අර්ගවයනධ පරශා නේ වේ ද්
ඒ පරශාෙ වර්ධ කථධමණ ප, පථ, පරතය්පථධර්ාන, පද්ථධර්ානවය කථෙප ු ද්
පරශාෙ කථී ෙවද්පපවේ ද්
වකථවථධ පරශා භ ාෙනා ෙවි ය යුතු ද්
පරශා භ ාෙනානඅශඛථ කථෙවවඥ ද් යනු යඅ.

වි්ශ්්:-i. වම අ සං ි්ලස - වොොනවය කථෙප ව යඅනධ වනා දැකථධෙ ු ද් යතධ.
්ලෝ් ෝත්තර ප්රඥා්ව් වකථවථීමකථධ නවතඅ ව යඅනධ ා ඒ නවතඅ කථ පඅිශථඅර් වීමකථධ
කථවව මව නවතඅ ව යඅනඅ. එය වෞකථඅකථ අෙථධර්ාවෙ අ “මග්ගොමග්ගා දස්සනවිසුද්ධි”
ෙශවයනධ භ ාෙනාවෙ අ මව ඇතුළතධ වේ. ‘ඒ ථමාි භ ාෙනාවෙ අ ඇතුළතධ ෙ ව යඅනධ
ව වම අ වනා ර්වනඅණ පව’යඅ ද් වයතඅ.
ii. පරතඅපතධතඅය ද් ආනඅථඛථ දැකථධ ෙ ව යඅනධ ‘එ අ මව ඇතුළතධ වේ ය’ යඅ වනා
දැකථධ වී.
වේ පරශධනයකථධ පාථා පඅළඅතුපව ය.
i. ප්රඥාව නානා විෝ ය. ඒ ථඅයධ විථධතප කථඅීකමට ඇරැඹි නේ විදශගනොමොගගප්රඥාව
ෙශවයනධ අද් ථධ කථළ අර්ගය ථඅර් වනාවේ. ුවද්කථධ වනාථනධථුනධ දෙ පඅණිථ පෙතඅ.
එව යඅනධ ුසල් සි්තහි ්යුප ු විදශගනො ඥානය වම අා පරශායව යඅ අභ අවපරත යව.

1
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2. ‘පරවභ ධද් ෙශවයනධ දැනර්වනීේ අවඥර්වයනධ පරශා නේ වේ. අපමුණ පු වඳින ර්වනීේ
ය, විවශම දැනර්වනීම ය, නානාපරකථාපවයනධ පරවභ ධද් ෙශවයනධ දැනර්වනීම ය, යන වේ
ෂණ ප ෙශවයනධ සංඥා - විඥාන - ප්රඥාවන් වර්ධ දැනීම ථමාන ෙුෙ ද්, වම අා විවශධමය
නේ, ථඛශාෙ නී-පීතාදිය  ෙශවයනධ අපමුණ ප වඳිනීේ මාතරය මුතධ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ
ලක්ෂ දැනීම වනා වකථවවඥ. විඥානය නීාදිය  ෙශවයනධ අපමුණ පු වඳිනීම ා අනිතය්ොතබ
ෙශවයනධ ෂණ ප පරතඅවේෝය ද් වකථවවඥ. එව තධ උතධථා වකථාට මොගග ඉපද්වීමට ථමර්ග
වනා වේ.
පරශාෙ ෙනා අ නී-පීතාදිය  ෙශවයනධ අපමුණ පු වඳිනීවම අ ද්, අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ
ෂණ ප දැනීවම අ ද්, උදයවය්යඥානොතබ පඅළඅවෙළඅනධ ෙය්ායාම වකථාට මාර්ග ප ළ කථඅීකවම අ
ද් ථමර්ග වේ.
නිදශගන්ය ි:- පනධකථපවො වර්ධ පනධවප පවෙ මත තවද කථ ෙණ පු රැථකථධ දැකථ
(ර්නුවද්නු කථඅීකම ආදිය ය පඅළඅදඳ2 ටර්තධ නුෙණ ප නවතඅ දා ද්පවවෙකථධ ද්, පඅි ථප ර්ේ
ෙවථඅ ප්ුරැ්්ය ් ද්, රන් රැ්ව ් ද් යන තුනධ වද්නා අතුවපනධ දා ද්පවො ඒ
කථ ෙණ පුවය අ ෙණ පග ය, ථකථුණ පු ය, යන වේ ෙශවයනධ දැන ර්නී. එව තධ ර්නු වද්නු
ආදිය ය පඅණිථ පාවිචචි කථපන වමවතකථධ අර්නා ෙථධතුවෙකථව යඅ වනා ද්නී.
පඅි ථප ෙවථඅයා එ අ ෙණ පග - ථට නධ ආදිය ය ද් දැන ර්නී. ‘මනුමය්යනධ වර්ධ ර්නු
වද්නු පඅණිථ උපවය ර්ී ෙථධතුෙකථව’යඅ ද් දැන ර්නී. එව තධ වේ කථ ෙණ පුෙ ද්ඹපනධ ආදිය  ඒ
ඒ පනඅනධන කථළ මා ඇඟඅ කථ ෙණ පුෙකථව’යඅ ව
‘වමය තඹ ආදිය වයනධ කථළ දා
කථ ෙණ පුෙකථව’යඅ ව යනාදිය  විථඅනධ විවශධම විභ ාර් වනා ද්නී.
පනධකථපව වතවේ වේ ථඅයලු ආකථාපවයනධ ව ෙතධ ළද්පවොවර්ධ වඳිනීේ ආකථාපය
ද්, පඅි ථප ෙවථඅයා වර්ධ වඳිනීේ ආකථාපය ද් ද්නධවනධ වෙයඅ. එවථධ ද්නධවනධ ද් කථ ෙණ පු
ඇථඅනධ දවීවමනධ ද්, ර්ටා කථනඅනධ ඬ ඇථීවමනධ ද්, ථඅඹ නව වවයනධ ර්ඳ දැනීවමනධ ද්,
දිය ෙ ර්ා පථ දවීවමනධ ද්, අතඅනධන කථඅපා දිශන ද් දැනර්නී. ‘අථුෙධ ර්ම ව නඅයේර්ම
ව නුෙප ව කථපන දැ’යඅ ව ‘අථුෙධ පෙගතවය අ උපනව’යඅ ව ‘අථුෙධ ශඅධපඅයා
විථඅනධ කථපන දැ’යඅ ව දැන ර්නී.
උප්මොන උප්්මය සංසන්දනය ්ම්ස් යි.
සංඥාව ෙය්ෙ ාපාදිය ය වනා ද්තධ ළද්පවොවර්ධ කථ ෙුණ පු
ෙශවයනධ අපමුණ ප ෙවට ුණ පු ආකථාප මාතරයකථධ ර්නධනා ව යඅනඅ.

වඳිනීම වමනඅ. නීාදිය 

විඥානය පඅි ථප ර්ේ ෙවථඅයාවර්ධ කථ ෙණ පු වඳිනීම වමනඅ. නීාදිය  ෙශවයනධ
ෙණ පණ ප- ණ පධඨානාදිය ය වඳිනීමට ා මතධවත අ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ෂණ ප පරතඅවේෝයට
ද් පමුණ පුෙන ව යඅනඅ.
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ප්රඥාව පනධ කථපවො වර්ධ කථ ෙණ පු වඳිනීම වමනඅ. නීාදිය  ෙශවයනධ අපමුණ පු
ආකථාප දැනීමට ද්, අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ෂණ ප පරතඅවේෝයට ද් පමුණ පුො මතධවත අ ද්
්සෝවොන් ආතබ මොගගයන්ට පමුණ පුෙන ව යඅනඅ. ‘ප්ජොනනට්්ඨන ප්ඤ්්ා’යඅ
විවිෝාකථාපවයනධ පරකථට වකථාට දැනීම අර්ගවයනධ ප්රඥා යඅ.
එව යඅනධ අපමුණ ප වඳිනීම ය, විවිෝාකථාපවයනධ දැන ර්වනීම ය යන වමාෙුනධට
ෙඩා විශඅමධට ෙ විවිෝාකථාපවයනධ පරකථට වකථාට දැනීම පජානනය යඅ. එයඅනධ ම (වේ
විවිෝාකථාපවයනධ2 ‘පරකථමගවයනධ දැනීේ අර්ගවයනධ ප්රඥායැ’යි කථී .
ඇතවේ චිතධවත තධපාද්යනධ අ සංඥා - විඥාන ඇත ද් (එ අ ර්ව ධතුකථ-අව ධතුකථ
ථඅතධ අ2 ප්රඥාව වනා වයවද්ධ. ථඅයලු චිතධතයකථධ පාථා සංඥා-විඥාන වේ. එව තධ පරශාෙ
වයවද්න ථඅතධ අ සංඥා-විඥාන යනධවර්නධ වෙනධෙව වනා වයවද්ධ. වමවථධ වදදිය ය වනා වකථඅ
ධමග අතුිශනධ ඔෙුවනාෙුනධවර්ධ වෙනථ දැනීම ඉතා ර්මධකථප ව යඅනධ වමාෙු ු වනා ද්
වකථඅ වෙනථ ඇතඅ ථඅයුේ ෙ දැකථීමට ර්මධකථප ෙ ධමග්යෝ ය.
එව යඅනධ මව නොග්ස්න ථධර්විපයනධ ෙ නධවථධ
ම පජ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ ර්මධකථපයකථධ කථළ වථධකථ.
මිඅඳු පජ - ථධොමීනඅ නොග්ස්න ථධර්විපයනධ ෙ නධථ දුර් ු කථෙප ර්මධකථපයකථධ
කථළ වථධකථධ ද්
නාර්වථධකථ ථධර්විප - ම පජ එකථධ අපමුවණ පකථ පෙතධනා අපපපඅ ෙ චිත්ත න්තසි ෝමගයනධ අතුිශනධ ‘වේ ඵස්සය, වම ්ව්දනොය, වම සංඥාය, වම ්චනතනොය,
වේ චිත්තයැ යඅ වමවථධ වෙනථධ ආකථාප වද්ධශනා කථඅීකවමනධ අවනකථකථු විථඅනධ වනා කථට
වකථඅ ර්මධකථපයකථධ කථළ වථධකථව යඅ කථී.1
3. එ අ ලක්ෂ ඉ රස ප්රතය්ුප්ස්ථොනඉ ප්දස්ථොන, කථෙවවඥ ද් පෘිවි ආදිය  පපප ෝමගයනධ
වර්ධ තද් දවේ ආදිය ය ා, ථධපශගාදිය  අපපප ෝමගයනධ වර්ධ අපමුවණ ප අ ෙවද්ර්වනීේ ථධෙභ ාොදිය 
එකථඅවනවකථ අ පෙතධනා විවශධම ථධෙභ ාෙය ව අනඅතය්ාදිය  ථඅයධට ථාෝාපණ ප ථධෙභ ාෙය
ව අවිපීකත අෙවද ෝ කථඅීකම ප්රඥා්ව් ලක්ෂ ය යඅ.
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පටුන වෙත

ඒ නොම - රිප් ෝමගයනධ වර්ධ ථධොභ ාවිකථ ෂණ පය මුෙ කථපනධනා ෙ
වමා ාන්ෝකථාපය ර්පීම ප්රඥා්යහි ෘතය් ථඞ්්ය්ාත පථය යඅ. (පරශාෙ උපද්වනධ ම
ෘද්වය අ පෙතධනා වම ාන්ෝකථාපය ර්පව වකථවවඥ.2
ඒ ඒ නාම-පපප ෝමගයනධ අ වනාමුළාවීේ ථඞ්්ය්ාත ඵලය ප්චන්ුප්ට්ඨොනය යඅ.
(වම ය පර ාණ පය ෙතධ මව ෝමග ථධෙභ ාෙවය අ මුළා වනාවේ.2
සමොධිය ප්රඥා්ව් ආථනධනකථාපණ පය යඅ. (විද්ශගනා පරශාෙ වම අා අභ අවපරධත
ව යඅනඅ.2
4. නොම-රිප් ෝමගයනධ වර්ධ වපප කථී වථධ ථාමානය් විවශධම ථධෙභ ාෙය පරතඅවේෝ
කථඅීකේ ෙශවයනධ ප්රඥාව ආවේණිකථ ථධෙභ ාෙවයනධ ුවද්කථධ එ විධ ය.
(22 ද්වි්භද - i ොමොව්ර - රිප්ොව්ර - අරිප්ොව්ර කථුථ චිතධතවය අ ව
විවශධමවයනධ දිය ට්ඨි ආදිය  ථතප විථුද්ධධීනධ අ ව වයවද්න පරශා ෙශවයනධ ්ලෞ ි ද්,
වථ ොනධ ආදිය  මොගග ථඅතධ අ වයවද්න ප්රඥා ෙශවයනධ ්ලෝ් ෝත්තරැක යි වද් ෙවද්පපවේ වේ.
එවථධ ම: ii කථාමාදිය  ආශරෙයනට ව තතධ ථේපරයුකථධතයනට අපමුණ ප ෙ ප්රඥාව
ථාශරෙ ද් කථාමාදිය  ආශරෙයනධට අපමුණ පු වනා ෙ ව ආශරෙ ථේපරයුකථධත වනාෙ ප්රඥාව
අනොශරවැක යි වද් ෙවද්පපවේ වේ.
iii විද්ශගනා ෙඩනධන ු වර්ධ ථතප නාම ෝමග විභ ාර් කථඅීකේ ෙශවයනධ පවෙවතධවතධ
නාම ෙය්ෙථධර්ා පරශා ය. පපප විභ ාර් කථඅීකේ ෙශවයනධ පවෙවතධවතධ රිප් වය්වස්ථොප්නප්රඥා
ය.
iv වථාමනථධථ ථ ර්ත ාණ පථේපයුතධත කථුථධ වද් ථඅවත අ ා පපපාොප ප්රථම
ද්විතීය - තෘතීය - ්තුථග ධය්ොනයන් ථේදනධෝ ෙ ්සෝ ොස් (16) මාර්ග චිතධතවය අ
වයර්ණ පු ප්රඥාව ්සොමනස්ස සහගත ය. උවපකථධ්ා ථ ර්ත ාණ පථේපයුකථධත කථාමාොප
කථුථ වද් ථඅවත අ ා ප්ඤ්්්මධය්ොනි ථතප මාර්ග චිතධතවය අ ද් වයර්ණ පු ප්රඥාව
උ්ප්් ්ඛො සහගත ය.
v ්සෝවොන් මොගගය ා වයර්ණ පු ප්රඥාව පරර්ම වකථාට නිවගො ය ද්කථධනා ව යඅනධ
දශගනභූමි ය. අෙවශධම මොගගතරය ය ා වයර්ණ පු ප්රඥාව භ ාෙනා භූමි ය. වේ ද්ධවි පරකථාප
පරශා වභ ධද්වය ය.
(3) තරි්භද ( 2 ශරවතාදිය නධ වතාපෙ තමා ථඅතා උපද්ෙන ද්ධවද්ධ චිත්තොමය ය.
අනුනධ වර්ධ උපවද්ථඅනධ උපද්ෙන ද්ධවද්ධ ශරවතමය ය.
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අථා ව
වනා අථනා ව
භොවනොවමය යව.

පටුන වෙත

භ ාෙනාවෙනධ උපද්ෙන ද් (අවඥපණ පා2 පරශාෙ

විස්තර:- එ අ චිනධතාමය පරශාෙ කථෙප ද්, පරශාවයනධ වයාද්න ද් ීවෙවනාපාය ෙ
කථමගානධතවය අ ද්, එදඳු ෙ ම ීන-උතධකථෘමධට ශඅධපයනධ අ ද්, තමා ථධෙභ ාෙවයනධ ථඅතා
පණ පධි තයනධ විථඅනධ නඅපද්ෙන ද් විද්ය්ාෙනධ අ ද්, ‘කථමගය ථධෙකථීය වකථාට ඇතඅ දෙ
දැනීවම අ ද්, ්තුස්සතය් ප්රති්ව්ධයට නවඟීර්තධ විද්ශගනා ශානවය අ ව රිප්ය අනිතය්යඉ
ුපුඃඛයඉ අනොත්මයඉ ියො ද ්ව්දනො-සංඥා-සංස් ොර-විඥාන-අනිතය්යඉ ුපුඃඛයඉ අනොත්මය
කථඅයා ව වමවථධ අත පඅණිථ නවමුණ පු වේ ථඅයධ දැකථඅය වකථඅ ව යඅනධ ද්, ද්කථධනා
ව යඅනධ ද්, පවචිකථපන ව යඅනධ ද්, නුෙණිනධ ථකථන ව යඅනධ ද්, “්ත්ම ම ස්වභොව්යන්
වැට්හ්. ්මරමො ්ගන් ්නො අසො ප්රති්ව්ධ ්ව්ඉ නුයි ්ම චින්තොමය ප්රඥා නම. (වේ
වද ථතුනධටම උපද්නා පරශා විවශධමවයකථඅ.2
එයඅනධ ෙොළ .
“තත්ථ තමො චින්තොමයො ප්ඤ්්ාඉ ්යොග විහි්තසුවො මමොයත්නසුඉ ්යොග
විහි්තසුවො සිප්්ප්ොයත්නසුඉ ්යොග විහි්තසුවො විජ්ජොට්ඨෝනසු මමස්ස තංවොඉ
සචන්ොනු්ලොමි ං්ොඉ රිප්ං අනිචන්ොන්තිවොඉ ්වදනො - සඤ්්ා - සංඛොරො - විඤ්්ා ං
අනිචන්න්තිවොඉ යං එවරිප්ිං අනු්ලොමි ං ඛන්තිං - තබිං-රැචිං - මුති - ්ප් ්ඛො ධමමනිජ්ෙන ්ඛන්තිං ප්ර්තො අසුත්වො ප්ටිලභති අයං වුචන්ති චින්තොමයො ප්ඤ්්ා”1
යඅ.
වමපමාවර්නධ අථා පරතඅ.ෝ ෙවයධ ශරැතමය ප්රඥා යව. එයඅනධ ෙොළ . “ප්ර්තො
සුත්වො ප්ටිල භති. අයං වුචන්ති සුතමයො ප්ඤ්්ා” යඅ.
විද්ශගනාමාර්ග ථේපරයුකථධත පරශාෙ භොවනොමය ප්රඥා යඅ එයඅනධ ෙොළ . “සබ්ෙොප්ි
සමොප්න්තස්ස ප්ඤ්්ා භොවනොමයො ප්ඤ්්ා” යඅ වමවථධ චින්තො - ශරැත - භොවනොමය
ෙශවයනධ තරඅවිෝ යව.
(ii2 කථාමාොප ෝමගයනධ අපභ යා පවෙතඅ පරශාෙ, ප්සුත්තොරමම යව.
පපපාොප - අපපපාොප ෝමගයනධ අපභ යා පවෙතඅ පරශාෙ මහග්ගතොරමම යව.
ඕ ෙ කථී වෞකථඅකථ විද්ශගනා ය.
නිවගො ය අපභ යා පවෙවතඅ ප්රඥාව අප්්ප්මො ොලමෙන යව. ඕ ව වකථ තධතප
විද්ශගනා යඅ.
වමවථධ ප්සුත්ත-මහග්ගත - අප්්ප්මො ොලමෙන ෙශවයනධ තරඅවිෝ යව.
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(iii2 ආය නේ ෙවී.ම ය. එය අනර්ග නවථීම ය, අර්ගය ඉපද්වීම ය, යන වේ
ෙශවයනධ වද් ෙවද්පපවේ වේ. එ අ කථුථ භ ාෙය ආය් ොසල්ල නම.
එයඅනධ ෙොළ .
“තත්ථ
තමං ආය් ොසල්ලංඉ ඉ්ම ධම්ම මනසි
්රෝතො
අනුප්්ප්න්නෝ්ව අ ුසලොධමමො න උප්්ප්ජ්ජනති. උප්්ප්න්නෝ අ ුසලොධමමො
ප්හීයන්ති. ඉ්ම වො ප්න ධම්ම මනසි ්රෝතො අනුප්්ප්න්නො ්් ව ුසලොධමමො
උප්්ප්ජ්ජන්ති. උප්්ප්න්නෝ
ුසලො ධමමො භී්යොභොවොය ්වප්ුල්ලොය භොවනොය
ප්ොසුප්ූසුයො සංවත්තන්ති. යො තත්ථ ප්ඤ්්ා ප්ජොනනො අ්මෝහො ධමමවි්්යො
සමමොතබට්ි ඉදං වුචන්ති ආය් ොසල්ලන්ති.”1
‘එ අ ආයවකථ ථධ නේ කථඅම’ වේ ෝමගයනධ වමවන අ කථපනධන ුට නපනධ අකථුථධ
නපදී නේ, උපනධ අකථුථධ පර ීන වේ නේ, නපනධ කථුථධ උපදී නේ, උපනධ කථුථධ
ෙවී.මට - ම තධ දෙට - භ ාෙනාවෙනධ ථේපණ පග දෙට වයධ නේ, එ අ ා යේ දැනීවමකථධ
පරකථට වකථාට දැනීවේකථ - නුමුළා දවෙකථධ - ඒ ෝමග විනඅශධාය කථඅීකවම අ ද්ෂ දවෙකථධ ථමය්කථධ ද්ෘමධි වයකථධ වේ නේ’ ඒ ආයවකථ ථධ නම.
අපාය නේ පඅිශ ීම ය, ව ද් ද්ධවිවිෝ ය. අර්ගය පඅිශ ීම ය. අනර්ගය ඉපදීම ය, යන
වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනඅ.
එයඅනධ ෙොළ .
“තත්ථ
තමං අප්ොය ් ොසල්ලං ඉ්ම ධම්ම මනසි
්රෝතො
අනුප්්ප්න්නෝ්ව ුසලො ධමමො නූප්්ප්ජ්ජන්ති”2 වේ ෝමගයනධ වමවන අ කථපනධන ුට
නපනධ කථුථධ නපදී නේ - යනාදිය ය යඅ. වේ අප්ොය් ොසල්ල නමි.
ථඅයලු අතථුෙ නඅපද්වීමට ව ධතු ෙ ඒ ඒ ෝමගයනධ වර්ධ ඉපද්වීමට ව ධතු
කථාපණ පවය අ එවකථවණ ප අ පවෙවතඅ ථධර්ාවනාචිත වථධ නඅපවතධවම අ ද්ෂ නඅපුණ ප දෙ උප්ොය
් ෞශලය්ොය යඅ.
එයඅනධ ෙොළ .
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“සබ්ෙොප්ි තතරැප්ොයොප්ඤ්්ා උප්ොය් ොසල්ලන්ති”1 ඒ ඒ කථටයුතධවත අ උපාය
වකථෞශය් ෙ යේ පරශාෙකථධ වේ නේ, ඒ ථඅයලු ප්රඥාව උප්ොය ් ෞශලය්ය නම.
වමවථධ ආය-අප්ොය-උප්ොය ් ොසල්ල ෙශවයනධ තරඅවිෝ ය. වේ තෘතීය තරඅකථය යව.
(iv2 තමා වර්ධ පපපාදිය  ථධකථන්ෝයනධ නුෙණිනධ වර්න පටනධ ර්නධනා ද්
විදශගනොප්රඥාව - අජ්ෙත්තොභිනි්වසය (තමා ථතනධ අ පඅළඅපවදීම කථපනධනා ෙ2 පරශා ය.
වමපමා වර්ධ පපපාදිය  ප්ධාථධකථනධෝවය අ ව දව වප අනින්රිය දද්ධෝ පපප ව
නුෙනඅනධ වමවන අ වකථාට පටනධ ර්තධ විද්ශගනා ප්රඥාව ෙහිද්ධොභිනි්වශ (දා අප
ථනධතානවය අ නුෙණ ප පඅ අටුවීවමනධ පඅළඅපද්නා2 ප්රඥා නේ වේ.
අෝය්ාතධම දා අප වද්පෂයම නුෙණිනධ වර්න පඅ අටුෙන ද්ධවද්ධ අධය්ොත්ම ෙොහිරොභිනි්ව්ශප්රඥාය යඅ. වමවථධ අෝය්ාතධමාභ අනඅවෙශාදිය  ෙශවයනධ ප්රඥාව තරඅවිෝ වේ. වේ
තරිවිධ ප්රඥා වභ ධද්ය යඅ.
(5) ාතුමධකථයනධ අතුිශනධ පරර්ම ාතුමධකථවය අ:
(i2 ුප ්ඛ සතය්ය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා පරශාෙ ර්ශ් ථතය්ය දැනර්නධනා පරශාෙ
ය.
ුපුඃඛසමුදය අපභ යා පෙතධනා පරශාෙ ර්ශ්ථමුද්ය ථතය්ය දැනර්නධනා ප්රඥාව ය.
ුපුඃඛ නි්රොධය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා පරශාෙ ර්ශ් නඅවපාෝ ථතය්ය දැනර්නධනා
ප්රඥාව ය.
ුපුඃඛ නි්රොධ ර්ාමිනී පරතඅපොෙ අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා පරශාෙ ර්ශ් නඅවපාෝ
ර්ාමිනී පරතඅපො ථතය්ය දැනර්නධනා ප්රඥාව යවයඅ වමවථධ ාතුථධථතය් විමවය අ පවෙතඅ
පරශාෙවර්ධ ෙශවයනධ ප්රඥාව ්තුර්ඥවිධ වේ.
(ii2 අථග-ධමග-නිරැ ්ති-ප්රතිභොන යන ථතවප අ පරවභ ද්ර්ත පරශාෙ ථතපපරතඅථේභ අො
පරශා නමි.
එයඅනධ ෙොළ .
“අ්ත්ථ
ා ං
අත්ථ
ප්ටිසමභිදාඉ
ධම්මා ං
ධමමප්ටිසමභිදාඉ
ධමමනිරැත්තොභිලෝප් ා ං නිරැත්ති ප්ටිසමභිදාඉ ා් සු ා ං ප්ටිභොන
ප්ටිසමභිදා”2

1
2

වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 243
වි:ප: ාණ පවිභ ඞ්ර් 247
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අර්ගවය අ ශානය අථගප්රතිසමභිදා යව.
ෝමගවය අ ශානය ධමගප්රතිසමභිදා යව.
(අර්ග ෝමග වද්කථධ අ ෙ2 නඅපවකථධතඅවය අ ාණ පය නිරැ ්ති ප්රතිසමභිදා යව.
ඒ තරඅවිෝ ශානවය අ ශානය ප්රතිභොන ප්රතිසමභිදා යඅ.
වම අ අර්ග නේ ථවවකථවිනධ ව ධතුඵලයට නමි. ඒ එවථධ මවයඅ ව ධතුඵලය ‘ව ධතු
අනුථාපවයනධ පමුණ පුෙන වව.නුයඅ’ ව ‘අිර්මය කථපනු වව.නුයඅ’ ව අථගය යඅ
කථඅයනු වව..
පරවභ ධද් ෙශවයනධන ෙනා අ පරතය්වයනධ නඅපනධ ඵල ධමග ය. නිවගො ය, භ ාමඅත
ථඞ්්ය්ාත ොනයා වර්ධ අථගයඉ විප්ො ය රියොය යන වේ පථ අථග යව. ඒ අර්ග පරතය්වේෂා
කථපනධන ු වර්ධ එ අ පරවභ ධද් ර්ත ශානය අථගප්රතිසමභිදා නේ වේ.
ධමග යනු ථඞ්වෂධපවයනධ පරතය්යට නමි. යේ ව යකථඅනධ පරතය්ය ඒ ඒ දැය විෝාන
වකථවවඥ ද්, පෙතධො ද්, පමුණ පුො ද්, එව යඅනධ ෝමගය යඅ කථඅයනු වව.. පරවභ ධද් ෙශවයනධ
ෙනා අ ඵල නඅපද්ෙනධනා ෙ ්හ්තුය. ආයය්ගමොගගයඉ භෝිතයඉ ුශලයඉ අ ුශලය යන
ප්ධා ෝමගය ව ධතු නේ වේ.
වි්ශ්් - මොගගය ථේපරාපකථ ව ධතුත්වවයනධ ද්
භ ාමඅතය ශාපකථ ව ධතුත්වවයනධ ද්
ඵලනිර්ඥවර්ඥ ්හ්තුයඉ ුශලයඉ අ ුශලය,
යන වමා ු නඅවඥෙවඥකථව ධතුත්වවයනධ ද් ර්නු වවදතඅ.
ඒ ව ධතු ථඞ්්ය්ාත ෝමගය පරතය්වේෂා කථපනධන ු වර්ධ එ අ පරවභ ද් ර්ත ශානය
ධමගප්රතිසමභිදා නම.
වේ අථග - ධමග ්ද අභිධමග්යහි ද් වමවථධ විභ ාර් වකථාට ෙොළ . “ර්කථධ්
ථඞ්්ය්ාත ඵලවය අ ාණ පය ධමගප්රතිසමභිදා ය. ර්කථධ් නඅවපාෝයට කථාපණ ප ෙ නඅෙගාණ ප
ථඞ්්ය්ාත ඵලවය අ ාණ පය අථග ප්රතිසමභිදා නම. ර්කථධ් නඅවපාෝ ථඞ්්ය්ාත නඅෙගාණ පයට
ව ධතු ෙ මාර්ගවය අ ාණ පය ධමග ප්රතිසමභිදා නම. ව ධතුවය අ ාණ පය ධමග ප්රතිසමභිදා
නම. ව ධතු ු වර්ධ ඵලවය අ ාණ පය අථගප්රතිසමභිදා නම. යේ ෝමග වකථවනකථධ ටර්තධතා ු
ෙ, ෙන ු ද්, ව ධතුථමොයවයනධ ටර්තධතා ු ද්, උපනධනා ු ද්, විවශධමවයනධ උපනධනා ු
ද්, ප ළ ෙො ු ද්, වේ ඵලෝමගවය අ ශානය අථගප්රතිසමභිදා ය. යේ ව ධතුෝමගයකථඅනධ ඒ
ඵල ෝමගවය ටර්තධතා ු නේ, නඅපනධනා ු නේ, විවශධමවයනධ නඅපනධනා ු නේ, ප ළ
ෙො ු නේ ඒ ව ධතු ෝමගවය අ ශානය ධමගප්රතිසමභිදා නම. ජපා - මපණ ප වද්කථධ අ ාණ පය
අථගප්රතිසමභිදා නම. ජාතඅවය අ ාණ පය ධමගප්රතිසමභිදා නම. කථමග භ ෙවයනධ නඅපනධ
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ජාතඅවය අ ාණ පය අථගප්රතිසමභිදා නම. ජාතඅයට ව ධතු ෙ කථමග භ ෙවය අ ාණ පය
ධමගප්රතිසමභිදා නම.”
වමවථධ උපාොන, තෘමධණ පා, වේද්නා, ඵලථධථ, මඩායතන, නාම, පපප, විශාන,
ථඞ්්ාප යන වම අ පවෙවතඅ ාණ පය අථගප්රතිසමභිදා නම. ථඞ්්ාප ථමුද්යවය අ ාණ පය
ධමගප්රතිසමභිදා නම.
එවථධම ජපාමපණ ප නඅවප ෝවය අ ාණ පය අථගප්රතිසමභිදා නම. ජපා මපණ ප
නඅවපාෝර්ාමිනී පරතඅපොවය අ ාණ පය ධමගප්රතිසමභිදා යඅ.
වේ අනුෙව ථඛථධකථාප නඅවප ෝවය අ ාණ පය අථගප්රතිසමභිදා නම. ථඛථධකථාප
නඅවප ෝර්ාමිනී පරතඅපොවය අ ාණ පය ෝමග ප්රතිසමභිදා නම.
එමව ෙොළ . “ුප ්්ඛ ා ං අත්ථප්ටිසමභිදාඉ ුප ්ඛ සමුද්ය ා ං
ධමමප්ටිසමභිදාඉ -්හතුමහි ා ං ධමමප්ටිසමභිදාඉ ්හතුඵ්ල ා ං අත්ථප්ටිසමභිදාඉ
්ය ධමමො ජොතො භූතො සඤ්්ජොති නිබ්ෙත්තො අභිනිබ්ෙත්තො ප්ොතුභූතො ඉ්මසු ධම්මසු
ා ං අත්ථප්ටිසමභිදාඉ යමහො ධමමො ්ත ධමමො ජොතො භූතො සඤ්්ජොතො නිබ්ෙත්තො
අභිනිබ්ෙත්තො ප්ොතුභූතො ්තසු ධම්මසු ා ං ධමමප්ටිසමභිදා -්ප්- සඞ්ඛොර
නි්රෝධ ා ං අත්ථ ප්ටිසමභිදාඉ සඞ්ඛොර නි්රොධගොමිනියො ප්ටිප්දාය ා ං ධමම
ප්ටිසමභිදා”1 යඅ.
තෙද් “ඉධභි ්ඛු ධමමං ප්සුයොප්ු ොති සුත්තං ්ගයය්ං -්ප්- ්ව්දල්ලං අයං
වුචන්ති ධමමප්ටිසමභිදාඉ ්සො තස්්ස් භොසිතස්ස අත්ථං ජොනොති අයං ඉමස්ස
භොසිතස්ස අ්ත්ථො අයං ඉමස්ස භොසිතස්ස අ්ත්ථොති. අයං වුචන්ති අත්ථප්ටිසමභිදාඉ
ත්ම ධමමො ුසලො. යස්මිං සම්ය ොමොව්රං ුසලං චිත්තං උප්්ප්න්තං ්හොති. ්ප්- ඉ්ම ධමමො ුසලො. ඉ්මසු ධම්මසු ා ං ධමමප්ටිසමභිදාඉ ්තසං විප්ෝ
ා ං අත්ථ ප්ටිසමභිදා”2
‘වේ ශාථනවය අ යේ භ අෂුෙකථධ ථුතධත-වර්යය්-වප- වේද්ධ යන ෝමගය ද්නී ද්,
ඒ දැනීම ධමගප්රතිසමභිදා නම. ව වතවේ වේ භ ාථඅතා වර්ධ අර්ගය වේ ය, වේ භ ාථඅතයාවර්ධ
අර්ගය වේ යවයඅ ඒ ඒ භ ාථඅතයාවර්ධ අර්ගය ද්නධවනධ වේ නේ ඒ අථගප්රතිසමභිදා යඅ.

1
2
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“එ අ කථුථ ෝමගවය කථෙප ු ද්, යේ කථවකථ කථාමාොප කථුථධ ථඅතකථධ උපනධවනධ
වී නේ වේ ෝමග කථුථධ ය. ඒ කථුශ ෝමගයනධ අ පරවභ ධද් ර්ත ාණ පය ධමගප්රතිසමභිදා යව.
ඒ කථුථ විපාකථයනධ වර්ධ ාණ පය අථග ප්රතිසමභිදායැ”යඅ වේ ආදිය  කථරමවයනධ වදො දැකථධ වී.
ඒ අථග්යහි ද්, ධමග්යහි ද්, අවිපීකත ථධෙභ ාෙය ෙ මාර්ිකථ භ ාමා ථඞ්්ය්ාත
ථධෙභ ාෙ නඅපවකථධතඅය යව. ඒ ෙය්ෙ ාපාභ අාපනවය අ ද්, උදීපණ පවය අ ද්, ඒ ෙය්ෙ ාපය
අථා ‘වේ ථධෙභ ාෙ නඅපවකථධතඅය යව.
ඒ ථධෙභ ාෙ නඅපවකථධතඅය වනාවේ ය’ යඅ වමවථධ ඒ ථධෙභ ාෙ නඅපවකථධතඅය ෙ මාර්ෝ
භ ාමාවය අ පරවභ ධද් ර්ත ාණ පය නිරැ ්ති ප්රතිසමභිදා යව.
නඅපවකථධතඅපරතඅථේභ අොෙට පවමිණිවයධ “ඵස්්සොඉ ්ව්දනො” යනාදිය  ශ.ද් අථා වේ
අවිපිශත ෙය්ෙ ාපය යඅ ද්, “ඵස්සොඉ ්වද්නො” යනාදිය ය අථා ‘වේ ථධෙභ ාෙ නඅපවකථධතඅය
වනාවේය යඅ ද් දැනර්නී.
අථග-ධමග-නිරැ ්ති යන වේ ශානයනධ අ ශානය ප්රතිභොන-ප්රතිසමභිදා යව.
වනාව ාතධ ඒ තුනධ ආකථාප ශාන විමවය අ වේ ාණ පයට වම නේ වර් ාප කථෘතය්ාදිය යකථධ
ඇතව යඅ, වමවථධ විථධතප ෙශවයනධ දැනීම ප්රතිභොනප්රතිසමභිදා යඅ.
වේ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාවෙ නශක්ෂභුමිය යඅ කථඅයන ද් වථ ොනධ ආදිය  මාර්ග ථතවප අ
ා ඵල තුවන අ ද් අනශක්ෂභුමිය යඅ කථඅයන ද් අ ගතධ ඵලවය අ ද්, යන ථධර්ාන වද්වකථ අ
පරවභ ධද්ර්ත වේ. ඔෙුනතුිශනධ අර්රශරාෙකථ මහොශරොව යන් වර්ධ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාවෙ
අනශක්ෂභුමි්යහි ම පරවභ ධද්ර්ත වෙතඅ. ආනන්ද ස්ථවිර, චිත්තගහප්ති, ධමමි උප්ොස ,
ඛුජ්ජුත්තරොඋප්ොසි ො ආදීනධ වර්ධ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාවෙ නශක්ෂභුමි්යහි පරවභ ධද්ර්ත ෙ .
වමවථධ වේ ද්ධවි භ ූමිවය අ පරවභ ද්ර්ත ෙනධනා ු ද්
1. අධිගමයඉ
2. ප්යය්ගොප්්තියඉ
3. ශරව යඉ
4. ප්සුප්ුචනඡොයඉ
5. ප්ූවග්යෝගයඉ
යන පථධ ආකථාපවයනධ වේ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාවෙ විථද් වෙතඅ.
1. වම අ අධිගම නේ අ ගත්වයට පවමිණීම ය.
2. දුද්ධෝ ොනය පරර්ුණ ප කථඅීකම ප්යය්ගොප්්තිය ය.
3. මනාෙ අර්ගෙතධ වකථාට ථද්ධෝමග ශරෙණ පය ශරව නමි.
4. වපළ අටුොදීනධ අ ර්වටපද්, අර්ගපද් ආදිය ය පඅළඅදඳ විනඅශධාය කථර්ාෙ විාාීකම
ප්සුප්ුචනඡො ය.
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3. වපප ෙුුපවරයන් වර්ධ ශාථනයනධ අ ර්ත - පචාාර්තාදිය  ෙශවයනධ භ ාෙනා ෙඩා
අනු්ලෝම - ්ගෝතරභු ාණ පයනධ ථමීපවය අ ෙ මු්ධචිතුකථමය්තා - පි ථඞ්්ාණ ප ථඞ්්ාපවවපකථධ්ා ාණ පය වතකථධ විද්ශගනාවෙ අ උතධථා ෙතධ වීම ප්ූවග්යෝග නමි.
තෙද් ආාායය්ග මතවය අ
“ප්ුබ්ේයෝගො ෙොහුසචන්ං - ්දස භොසොව ආග්මො
ප්සුප්ුචනඡො අධිග්මො - ගරැසන්තිස්ස්යො තථො
මිත්ත සමප්ත්ති ්මවොති - ප්ටිසමභිදා ප්චන්යො”1
(1) පෙගවයාර්ය,
(2) ද ුශරවත භ ාෙය,
(3) වද්ධශභ ාමා දැනීමය,
(4) තරඅපඅටකථය දැනීමය,
(5) තරඅපඅටකථාර්ග විාාීකමය,
(6) ථතප ඵලය,
(7) ද ුශරවත ර්ුපවෙපවනධ වථවීමය,
(82 තඅයුණ පු පරතඅභ ාර් ඇතඅ කථය්ාණ ප මිතරයනධ ඇථුපව කථඅීකමය යන වේ කථපවණ පු අට
පරතඅථේභ අොෙට උපකථාප ෝමගවය යඅ.
වම අ ප්ූවග්යෝගය යට කථී වථධයව.
අත ෙවඩ පඅණිථ පෙතධනා නඅෙපද් ශාථධතරනධ අ
ෙහුශරැතත්වය යඅ.

ා ශඅධපයනධ අ ද්ෂ දෙ

ථාමානය්වයනධ එකථ ද්ඹදිය ෙ පවෙතඅ එකථධථඅය එකථකථධ පාජය්යනධ අ ෙය්ෙ ාප ෙ
එපමණ ප වද්ධශභ ාමා දැනීම ද්, විවශධමවයනධ මාර්ි භ ාමාවෙ අ ද්ෂ දෙ ද්, ්ද්ශභෝො නම.
යටතධ පඅිශවථයඅනධ මැඳුම සඟිය මූලප් ් ොස ්යහි ඔප්මමවග්ගය2 පමණ පෙතධ
ෝමගය පඅපවීම ආගම යව.
එකථධ ර්ාර්ාෙකථුර් අර්ග විනඅශධාය පඅළඅවිථීම ප්සුප්ුචනඡො නම,
වථ ොනධ - ශකථෘොර්ාමි - අනාර්ාමි - අ ගතධ දෙ අධිගම යව.

1
2

පි :ම: අඨකථර්ා 5
ම:නඅ: මළපණ පධණ පාථකථ 135-213
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ද ුශරවත පරතඅභ ාන ථේපනධන ආාායය්ගයනධ වෙතඅනධ ර්මධකථප තවනධ විාාපමිනධ
ඇථුපව කථඅීකම ගුරැසන්නිුඃශරය නමි,
එදඳු ෙ කථළණ ප මිතුපනධ ඇථුපව කථඅීකම මිතරසමප්ත්තිය යඅ.
වි්ශ්්:- වපපකථී පථධ ආකථාපවයනධ ව වේ අට ආකථාපයනධ අතුිශනධ ෙුුපවර්යෝ
ද්, ප්්ස්ෙුුපවර්යෝ ද් පු.දවයාර් අිර්මයනධ නඅථා ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාෙනධට පවමිවණ පතඅ. ෙුද්ධ
ශරොව ්යෝ වේ ථඅයලු කථාපණ පයනධ නඅථාම පවමිවණ පතධ. ථඅෙුපඅළඅථඅඹියාෙනධට පවමිණීම
ථඳ ා වෙනම කථමට නධ ෙවී.වමකථධ නේ නවතඅ නශෂයනධවර්ධ නශෂඵල (්සෝවොන්
- ස ෘදාගොමි - අනොගොමි ඵල2 අෙථානවය අ ද්, අනශෂයනධ වර්ධ අ ගතධ ඵල
අෙථානවය අ පඅළඅථඅඹියා පවමිණීම වේ.
ඒ එවථධමව යඅ:- ෙුුපවරයන්ට ද්ශද ශානය අ ගතධඵලය නඅථා ථමෘද්ධෝෙනධනා වථධ
ථඅේපඅළඅථඅඹියාවෙ ද් ථමෘද්ධ වෙතඅ. ආයය්ගයනධවර්ධ ආයය්ගඵලයනධ වමනධ ම ප්ි ිසිඹියෝවෝ
ද් සමෘද්ධ වෙතධ යයඅ ‘වේ ථඅෙුපඅළඅථඅඹියා ෙශවයනධ ථතපාකථාපවේ ය’යඅ කථඅයන දී.
3. විදශගනො ප්රඥාව වැිය යුතු ප්සුතබඉ වම අ ා වේ විද්ශගනා පරශාෙට ස් න්ධආයතන-ධොතු-ඉන්රිය-සතය්-ප්රතීතය් සමුත්ප්ොදා දිය  වභ ධද් ඇතඅ ෝමග උපකථාප ව යඅනධ භූමි
වේ.
ප්රශ්න්ය ි :- වේ එකථ භ ූමිය ථඳ ා වදාව

ෝමගයනධ දැකථධෙවයධ කථෙප ව යඅනධ

ද්
ප්ි ිතුර :- අපපපවය අ මුළා ෙ ථතධත්වයනධ ථඳ ා අපපප ෝමගයනධ ථතප වකථාටථකථධ
ඇතඅ ස් න්ධ ්දශන්යන් ද්,
පපපවය අ මුළාෙෙනධ ථඳ ා අඩ එවකථාවළාථකථධ පපප වකථාටථධ ඇතඅ ආයතන
්ද්ශන්යන් ද්
උභ ය මුළාෙෙනධ ථඳ ා නාමය ථපධත විශාන ෝාතුවෙනධ ා පපපය එවකථාවළාථධ
ආකථාපයකථධ ෙ ධොතු ්ද්ශන්යන් ද් වදො දැකථධෙ .
එවථධ ම ති ්ඛින්රියඉ මජ්ිමින්රිය, මුතබන්රිය ෙශවයනධ ද්, සං්ක්ෂ්ප්රැචි ඉ
මධය්මරැචි ඉ විස්තොර රැචි යන්්ග් ෙශවයනධ ද්, පඅළඅවෙඅනධ ස් න්ධඉ ආයතනඉ ධොතු
වදො දැකථධෙ .
ඉන්රිය වද්ධශනාෙ ද් ඊශ්වර නිමගො ොද්වයනධ ආත්ම දෘ්්ටි්යහි මුළා ෙෙනධ
ථඳ ා ය. වේ ඉන්රඅය ෝමගවයධ ථ ජාත ෝමගයනධ වකථවප අ ඒ ඒ ෝමගයනධ වර්ධ ථධෙභ ාෙ
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ෙශවයනධ ථඅද්ධෝෙන දෙ ා කථඅථඅෙකථුවර්ධ ඊශධෙප (අිපතඅ2 දෙකථධ ව ෙශී භ ාෙයකථධ ව
නවතඅ ව යඅනධ ඊශධෙපත්වවයනධ ශුනය්ය යඅ අනොත්ම ලක්ෂ ය ථුෙවථධ ර්වනධවීම ථඳ ා
ෙොපන ද්ධවද්ධ ය.
වේ ස් න්ධ-ආයතන-ධොතු-ඉන්රිය යන ථතප ෝමගයනධ වර්ධ ප්ැවැත්ම යඉ වැ ැ ්ම
යඉ ප්ැවැත්්ම ්හ්තුව යඉ ෙවළවකථධවේ ව ධතුෙ ය යන ථතප ෝමගයනධ වර්ධ ෙශවයනධ
ෙොපන ද් ව යඅනධ වම අා උපකථාප වේනු යඅ, ඒ ථඳ ා අෙථානවය අ සතය්-ප්රතීතය්සමුත්ප්ොද ද්වය ෙොපන දී. වේ ි කථාර්ත විථධතපය යඅ.
සීල විසුද්ධි-චිත්ත විසුද්ධි ්ද
උපකථාප (ව තු2 ෙන ව යඅනඅ.

මූල්යෝ ය. වථථු ප්ඤ්්් විසුද්ධීන් වර්ධ පඅ අීකමට

තබට්ිවිසුද්ධිඉ
ඞ්ඛොවිතර විසුද්ධිඉ මග්ගොමග්ගා දස්සන විසුද්ධිඉ ප්ටිප්දා
ා දස්සනවිසුද්ධිඉ ාණ පද්ථධථනවිථුද්ධි යන පථ ශීකපය යව. (භ ාෙනා ෙශවයනධ ෙඩන
ද් වේ පථ පරශා පපේපපාවෙනධ පෙතධෙන කථ හස්ත-ප්ොද-ශී්ගස්ථොන ෙශවයනධ උපමා
වකථාට අෙයෙවයනධ යුතධ ශීකපයව යඅ ඳුනධෙනු වවදන ව යඅනඅ.2
එව යඅනධ ‘භූමි වූ’ ස් න්ධොතබ ෝමගයනධ වර්ධ අර්ග ා පාළඅය ඉවර්න නුෙණිනධ පුපවර්
වකථාට ‘මූල වූ’ ෝමග ථේපණ පග වකථාට ‘ශරීර වූ’ ප්ධා විශුද්ධධීනධ ෙඩා ප්රඥා භොවනොව ථඅද්ධෝ
කථළ යුතු වේ.
වේ ෙවි ය යුතධවතධ වකථවථධ ද් යනධවන අ ථඛවෂධප කථර්ාෙ යව.
වේ විථධතපය :- ‘යට ස් න්ධඉ ධොතුඉ ආයතනඉ ඉන්රියඉ සතය්ඉ ප්රතීතය්සමුත්ප්ොදාතබ
ධමග භුමිය’යි කථී තනධ අ
ස්
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

න්ධ නම රිප් ්ඛන්ධය
්වදනො ්ඛන්ධය
සඤ්්ා ්ඛන්ධය
සඞ්ඛොරො ්ඛන්ධය
විඤ්්ා
්ඛන්ධය යන වේ පථයඅ.

. රිප්ස් න්ධය, ශීත-උමධණ පාදිය  විපවද්ධෝ පරතය්ය නඅථා විපීකත භ ාෙයට පවමිවණ පන
යේ පමණ ප ෝමග ථම යකථධ වේ නේ ඒ ථඅයධ එකථධවකථාට පපපථධකථන්ෝය යඅ ද්ත යුතු යඅ.
(විපවද්ධෝ ෝමගයනධ නඅථා විකථාපවීේ අපපප ෝමගයනධ අ ද් ඇතතධ, පරකථටෙ විපීකත වීමකථධ එ අ
නවතඅ ව යඅනධ පපප විමවය අ වනා ර්වවනධ.2
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පටුන වෙත

:- “රැප්්ප්තිති්ෙො භි ්ඛු තස්මොරිප්න්ති වුචන්ති”1

දර ධම ව කථවය අ ශීත-උමධණ පාදිය  විපවද්ධෝ පරතය්ය නවත ද් අනුර්රා කථ
ශීවතාමධණ පාදිය ය ඇතඅ දවවිනධ එ අ ද් රැප්්ප්න භ ාෙය ඇතඅ ව යඅනධ පපප ෙය්ෙ ාප වේ.
වමවථධ රැප්්ප්න ෂණ පවයනධ ථඅයලු පපපය එ විධ ෙුෙ ද්
i.

භ ූත පපප

ii.

උපාො පපප ෙශවයනධ ද්විධ වේ.

i.එ අ භ ූත පපප ප්ඨවිඉ ආ්ප්ෝඉ ්ත්ජෝඉ වෝයෝ ෙශවයනධ සතර වැදිරැම ්ව්.
ඒවෝය් ල ්ඛ ඉ රසඉ ප්චන්ුප්ට්ඨොන ්තුධොතුවවත්ථොන්යහි කථී පිශදිය  ද්ත යුතු.
(එ අ ප්දට්ඨොන වනා කථඅයන දී.2 ප්දට්ඨොන ෙශවයනධ ඒ ථඅයධම අෙවශධම ෝාතු තරය
පද්ට්ඨඨාන වකථාට ඇතඅ. ප්ඨවි ධොතුව ආ්ප්ෝ ධොතු්වන් ථඛර්ෘ ීතෙව, ්ත්්ජෝ ෝාතුවෙනධ
පානය කථපන ර්ෙව, ොවය ෝාතුවෙනධ පුපන ර්ෙව පෙතී. වමවථධ පඨවි ෝාතුෙ වථථු
භූත තරය ආසන්න ොර ් ොට පෙතී. වථථු ෝාතු ු ද්, අෙවථධථ භ ූතයනධ ආථනධන
කථාපණ පවකථාට පෙතඅතධ.
උප්ොදාරිප් ( 2 ාකථධ්ු (22 වථ ත (32 ාණ ප (42 ජිේ ා (32 කථාය (62 පපප (72 ථද්ධද්
(82 ර්න්ෝ (92 පථ ( ප2 ඉත්ථීන්රඅය ( 2 පුිශථඅන්රඅය ( 22 ීවවිතඅන්රඅය ( 32 ද්යෙත්ථු ( 42
කථායවි්ධ්තධතඅ ( 32 ෙචීවි්ධ්තධතඅ ( 62 ආකථාථෝාතු ( 72 පපපයාවර්ධ  ුතා ( 82 මුර්තා
( 92 කථේම්ධ්තා (2ප2 උපාය (2 2 ථනධතතඅ (222 ජපතා (232 අනඅචාතා (242 කථදීකථාප
ආ ාපය යඅ ථ විථධවථකථඅ. (242 වමාෙුනධ වර්ධ එකථකථධ පාථා ෂණ පාදිය ය වමවථධ යඅ.
(1) ් ්ඛුව - වේ ාෂුපරථාද්ය පපපාේදනයා වර්ධ ර්වීකමට ථුර්ථු වථධ ම ා
භ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය ව පපප දැකථීවම අ කථවමවතධත මුධ වකථාට ඇතඅ තෘමධණ පාවෙනධ යුතධ
කථමගවයනධ නඅපනධ ම ාභ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය ලක්ෂ
වකථාට ඇතධවතධ ය.
පපපාේදනවය අ වි්ධාණ පය ඇද් ර්වනීම එ අ ෘතය්ය ය. ාකථධ්ු වි්ධාණ පයට ආෝාප
භ ාෙය ෙවටව න ආ ොරය, ද්කථධනා කථවමවතධත නඅද්න වකථාට ඇතඅ කථමගජභ ූත ආසන්න
ොර යඅ.
(22 ්සෝතය - ශ.ොේදනවයධ ර්වීකමට ථුර්ථු ම ාභ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය ව
ශ.ද් ඇථීවේ කථවමවතධත නඅොන වකථාට පවෙවතඅ කථමගජ භ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය ලක්ෂ
් ොට ඇතධවතධ ය. ශ.ොේදනවය අ වි්ධාණ පය ඇද් ර්වනීම ෘතය්ය ය. වශර තර

1
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පටුන වෙත

විශානයට ආෝාප දාෙය වැට්හන ආ ොරය, ශ.ද් අථනු කථවමවතධත නඅොන වකථාට ඇතඅ
කථමගජභ ූත ආසන්න ොර යඅ.
(32 ඝො ය - ර්න්ෝාේදනයා වර්ධ ර්වීකමට ථුර්ථ ම ා භ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය
ව ර්න්ෝා රාණ පය කථඅීකවේ කථවමවතධත නඅොන වකථාට ඇතඅ කථමගජ භ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය
ලක්ෂ
් ොට ඇතධවතධ ය. ර්න්ෝාේදනවය අ වි්ධාණ පය ඇද්ර්වනීම කථෘතය්ය ය.
රාණ ප විශානයට ආෝාප භ ාෙය ෙවටව න ආකථාපය. ර්න්ෝ ආ රාණ පය කථවමවතධත නඅොන
වකථාට ඇතඅ කථමගජ භ ූත ආසන්න ොර යඅ.
(42 ජිව්හොව - පථ ේදනවය අ ර්වීකමට වය ර්ය් ම ාභ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය (පථය
ආථධොද්නය කථඅීකවේ කථවමවතධත නඅොන වකථාට ඇතඅ කථමගවයනධ නඅපනධ භ ූතයනධ වර්ධ
පරථාද්ය2 ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධ ය. පථාේදනවය අ විශානය ඇද්ර්වනීම එ අ ෘතය්ය
ය. ජි ධො විශානයට ආෝාපවීම වැට්හන ආ ොරය, පථාථධොද්න කථවමවතධත නඅොන
වකථාට ඇතඅ කථමගජ භ ූත ආසන්න ොර යඅ.
(32 ොයය - ථධපශගාේදනයා වර්ධ ර්වීකමට ථුර්ථු ම ා භ ූතයනධ වර්ධ පව වදීම
ව ථධපවඥශ තෘමධණ පාෙ නඅොන වකථාට ඇතඅ කථමගජ භ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය ලක්ෂ ් ොට
ඇතධවතධ ය. ථධපශගාේදනවය අ විශානය ඇද්ර්වනීම එ අ ෘතය්ය ය. කථාය විශානයට
ආෝාප දෙ වැට්හන ආ ොරය ථධපශගතෘමධණ පාවෙනධ යුතධ කථමගවයනධ නඅපනධ ම ාභ ූත
ආසන්න ොර ො යඅ.
(විශානාිථධිතෙව පපපාේදනය ආථධොද්ය කථපනධනාකථධ වමනධ ෙවයධ ් ්ඛු නමි.
වේ කථපණ පවකථාට අථානු යඅ ්සොත නමි. වේ කථපණ පවකථාට ආ රාණ පය වකථවවඥනුයඅ රාණ ප
නමි. ීවවිත නඅමිතධත ෙ ආ ාපය (පථය2 ීවවිතය යඅ. එය කථවඳොනු යඅ ජිේ ා නමි. කථුතධථඅත
(ථාථෙ2 ෝමගනධට උතධපතධතඅ ථධර්ාන ෙවයධ ොය නමි.2
මත්භ්ද :- (i2 මහොසඞ්ඝි ්යෝ :- ් ්ඛුප්්ප්සොදය ්ත්්ජෝ ධොතුව අිකථවකථාට
ඇතඅ භ ූතයනධ වර්ධ පරථාද්ය ෂණ පවකථාට ඇතධවතධ යයඅ ද්, ්සෝත-ඝො -ජිව්හො ප්රසොද්යෝ
පඅළඅවෙළඅනධ වොයු-ප්ඨවි-ආ්ප්ෝ ෝාතුනධ අිකථවකථාට ඇතඅ භ ූතයනධවර්ධ ප්රසොදය
ලක්ෂ ් ොට ඇතධතා යඅ ද්, කථාය පරථාද්ය ථමෙ පවෙතඅ සතර ම ාභ ූතයනධ වර්ධ ප්රසොදය
ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධ යයඅ ද් කථඅයතඅ.
(්ම සුධමම1 වතපවනධ වර්ධ මතය අනුෙව ් ්ඛු්වහි ්ත්්ජෝ ෝාතුෙ අිකථ යවයඅ
ද්, ්සෝත-ඝො -ජිව්හොෙනධ අ වොයු-ප්ඨවි-ආප් අිකථ යවයඅ ද්, කථාය පරථාද්වයධ සතරම
අනුනාිකථ ෙව පෙතී යයඅ ද් කථඅයන ද්ධවද්ධ වේ.2
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(ii2 අභයගිසු ්යෝ :- ්ක්ෂුුඃප්රසොදය වතධවජ ෝාතුෙ අිකථ වකථාට ඇතඅ වථථු
ෝාතුනධ වර්ධ පරථාද්ය ෂණ පවකථාට ඇතවයඅ ද්, ්සෝත-ඝො -ජිව්හො- ොය පරථාද්වය
කථරමවයනධ (විෙප2 ආ ොශ-වොයු-ආප්-ප්ඨවි අිකථ වකථාට ඇතඅ භ ූතයනධ වර්ධ ප්රසොදය
ලක්ෂ වකථාට ඇතධතා යඅ ද්, වයතඅ.
වමවථධ කථඅයන ඔෙුනධට ‘එයට සොධ සූතර (වද්ශනා පාඨ2 දැකථධෙුෙ මවනෙව’යඅ කථඅය
යුතු ය. එදඳු වද්ධශනයකථධ නවතඅ ව යඅනධ ඔෙුනට එදඳු නඅද්ශගන දැකථධවිය වනාව ධ. එව තධ
ඔෙුනධ අතුිශනධ පරර්මොදී ු (ප නධ ථඅළුෙය යඅ කථඅයන ද්2 ්ත්්ජෝ ෝාතු ර්ුණ පය ෙ
ආව කථවයනධ ්ක්ෂුුඃප්රසොදයො වර්ධ පපපාේදනය ර්වනීවම අ ද්, වෝයෝධොතු ර්ුණ පය ෙ
ශ.ද්වයනධ ්ශරෝතරයෝග් ශ.ොේදනය ර්වනීවම අ ද්, ප්ඨවි ෝාතු ර්ුණ පය ෙ ර්න්ෝවයනධ
ඝරො යො වර්ධ ර්න්ෝාේදනය ර්වනීවම අ ද්, වද නේ ෙ ආ්ප්ෝ ෝාතු ර්ුණ පය ෙ පථවයනධ
තබ්ව් පථාේදනය ර්වනීවම අ ද්, උපකථාප කථටයුතු දවවිනවයඅ ද් යුකථධතඅ ද්කථධෙතඅ.
අප්රවොදීන්හු ද් ථුර්ථු පිශදිය  ් ්ඛු-්සෝත-ඝො -ජිව්හො- ොයයන් වර්ධ රිප්-ශබ්දගන්ධ-රස-ස්ප්ශගොලමෙන ර්වනීවම අ ද්, ්ත්්ජෝ-ආ ොශ-වොයු-ආ්ප්ෝ-ප්ඨවි ෝාතු ු
පඅළඅවෙළඅනධ උපකථාප කථටයුතු දවවිනව යඅ ද් යුකථධතඅ ද්කථධෙතඅ.
(ආව කථය ථ කථාීක කථාපණ ප වකථාට ඇතධතාෙ ම ාෂුම, පපපාේදන ර්වනීවම අ
ථමර්ග වේ. කථනධය වය අ ෙ විොපාකථාශය ථ කථාීක කථාපණ ප වකථාට ඇතඅ වශර තරය
ශ.ොේදනය ර්වනීවම අ ද්, ොයුෙ ථ කථාීක කථාපණ ප වකථාට ඇතඅ රාණ ප පරථාද්ය
ර්න්ෝාේදනය ර්වනීවම අ ද්, පෘිවිය ථ කථාීක කථාපණ ප වකථාට ඇතඅ කථාය පරථාද්ය
ථධපශගාේදනය ඉපද්වීවම අ ද් ථමර්ගවේය’යඅ වමවථධ ඒ ඒ භ ූත ර්ුණ පයනධ ඇථුපව වකථාට
ාෂුවඥවිශානාදිය ය උපදීය යඅ ඔෙුනධ වර්ධ මතය යඅ.2
්ථරවොදීන්හු :- ‘පපපාදී ු වතධජාදීනධ වර්ධ ර්ුණ පවය යව’යඅ කථෙුපවනධ කථඅයන ද්ධවද්ධ ද්
වෙනධ වෙනධෙ වනා පෙතධනා ම ා භ ූතයනධ අතුිශනධ වමය වේ භ ූත ර්ුණ පය ය (වමය වේ
ම ා භ ූත ර්ුණ පය යඅ2 කථඅෙ වනාව න ව යඅනවයඅ වයතඅ.
් ්විවොදීන්හු :- එවතකථුර්ෙුෙතධ ඒ ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ පපප පපේපපාවෙ අ ඒ ඒ භ ූතයා
වර්ධ අිකථ දවවිනධ පඨවි ආදීනධ වර්ධ ථ ජාත ෙථධතූනධ ෝවීකම ය, දවඳීම ය, පවථවීම ය,
ථවීමය යන ථතප කථෘතය්ය යුමධමතුනුතධ කථවමතඅ ෙනධනා වථධ වතධජාදීනධ අිකථ වකථාට
ඇතඅ ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ පපප පපේපපාවෙ අ පපපාදීනධ වර්ධ අිකථ දෙ ද්කථධනා ව යඅනධ
පපපාේදනාදිය ය වතධජාදීනධ වර්ධ ර්ුණ පය යඅ යුමධමතුනධ කථවමතඅ විය යුතු යව යඅ වයතඅ.
(“ර්අනධවන අ දදළන ථුලු පපපය ද්, ථුළවඟ අ ඇවථන ථුලු ශ.ද්ය ද්,
වපාවළාවෙ අ ථුෙඳ ද්, දිය වය අ මි අිශ පථය දැ යඅ වමාෙුනධ වර්ධ ඒ ඒ ර්ුණ පයනධ ා වයර්ණ පා
ෙ පපප ශ.ොදිය ය ඇතඅ ව යඅනධ ය” යනු ඔෙුනධ වර්ධ පඅළඅර්වනීම ය.2
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්ථරවොදීන්හු :- ‘ආ්ප්ො අධි ආසව්යහි ර්න්ෝයට ෙඩා පඨවි අිකථ ප්ු ප්ුළු්නහි
ර්න්ෝය අිකථ වේ නේ ව ස වතධවජ අිකථ උ ු වතු්රහි ෙණ පගයට ෙඩා සිහිල් තබ්යහි
ෙණ පගය අඩු වේ නේ, පපපාදිය ය වතධජාදීනධ වර්ධ ර්ුණ පය යඅ ඇපඅර් පඅළඅර්නඅමුයව’යඅ වමවථධ ඒ
විපවද්ධෝොදීනට පඅළඅතුපව ර්නධ .
එව තධ කථපු පුළුවන අ ර්න්ෝයට ෙඩා ආථෙවය අ ර්න්ෝය අිකථ ව යඅනධ ද්, උණ පු
දිය වය අ ෙණ පගයට ෙඩා ථඅ අධ දිය වය අ ෙණ පගය අඩු වනා ෙන ව යඅනධ ද්, ව ෙතධ ඒ උභ ය
කථාපණ පයම නවතඅ ව යඅනධ ඒ මතය වනා පඅළඅර්නඅතඅ.
(පපප-ශ.ද්-ර්න්ෝ-පථ-ථධපශග විවශධම ර්ුණ පයනධ වර්නධ යුතධ වතධවජ -ආකථාථ-පඨවිආප-ොයනධවර්තධ ාකථධ්ු-වථ ත- ාණ ප-ජිේ ා-කථාය පරථාද් ථකථථධ කථපන දැ යඅ කථඅයන
කථනාද් ොද්යට ද් වමයඅනධ ම නඅර්ර කථපන දැ යඅ ීකකථා අ කථී2
ඔෙුනධවර්ධ ෙවළවකථධවමනධම ‘්ක්ෂුුඃප්රසොදාතබය රිප්ොලමෙනොදීන්න් වර්ධ ා ්ත්්ජෝ ෝාතු
ආදීනධ වර්ධ විවශධම ර්ුණ පවයකථව යඅ’ යන ොද්ය ෙළකථධෙයඅ. එවථධ ෙවළවකථධවීවමනධ ‘්ත්්ජෝ
ධොතු ආදීනධ වර්ධ ර්ුණ ප ෙ පපපාදීනධ විථඅනධ අනුර්ර කථළ යුතු දවවිනව’යඅ යන ව ධතුෙ ද්
ය ඳ ෙවවට්ඨ. එව යඅනධ ‘ආශරය ෙ මහොභූතයන් වර්ධ විවශධමවයනධ පරථාද් වෙතඅයඅ’ යන
කථධපනාෙ දව වප කථපේයව යඅ වයතඅ.
එකථම කථාපවය අ ෙ පපප ආදිය ය වෙනථධ වේ නේ වෙන වෙන කථාපවය අ ෙ
පපප-පථදිය ය ඒකථානධතවයනධ වෙනථධ වේ මය එවථධම ්ක්ෂුුඃප්රසොදාතබය අවනකථධ විවශධම
කථාපණ පයකථධ නවතතධ ඔෙුවනාෙුනධ වර්ධ වෙනථ වේ. මගයම එයට විවශධම කථාපණ පය යඅ.
එව යඅනධ ඔෙුනධ වර්ධ විවශධමයට ව ධතුෙ භූත විවශධමය වනාෙ මග විවශධමය යඅ. ුවද්කථධ
භ ූත විවශධමය නේ පරථාද් නපද්වනධ මවයඅ.
්ප්ෝරො ්යෝ - “සමොනොනංහි ප්සෝදා ්නො විසමොනං” ‘ථමානයනධවර්ධ ම
පරථාද්ය වේ. විමමයනධ වර්ධ වනාවේ ය’යඅ කථී . ඒ එවථධමවයඅ :- ප්ෘිවි ධොතු අිකථ ෙුෙ
කථවකථුළු දෙ වේ. අප්්ධොතු අිකථ ෙුෙ ෙවර්අවවඥ. ්ත්්ජෝධොතු අිකථෙුෙ ද්ෙයඅ. වෝයොධොතු
අිකථෙුෙ විථඅවවඥ. එව යඅනධ ම ඒ ඒ පරථාද් නපදී.
වි්ශ්් :- කථාම භ ෙවය අ අණ පධඩජාදිය  වය නීනධ අ නා නා ෂණිකථ ව යඅනධ කථමග
විවශධමය ෙුෙ ද්, කථාමභ ෙවය අ ඕපපාතඅකථ වය නඅවය අ ද්, පපප භ ෙවය අ ද් එකථම
කථමගවයනධ ථඅයලු ඉන්රඅයයනධවර්ධ ම ප ළ වීම වේ. පපප භ ෙවය අ එය විවශධමවයනධ ම
වේ.
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“ප්ටිසන්ධි ්ඛ්
මහග්ගත ්්තනො
ටත්තො රිප්ොන මම ප්චන්්යන
ප්චන්්යො”1 පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ ම ර්ධර්ත වචතනාෙ කථමගජ පපපයනධට කථමග
පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ ය’යඅ කථී .
ඔෙුනතුවපනධ ාකථධ්ු-වථ ත වද්වද්න අථේපරාපධත විමය ර්රා කථවය ය. අනධීන
විමයවය අ ම වි්ධාණ ප උපද්ෙන ව යඅනඅ. ඝරො - ජිහ්වො - ොය්යෝ ථේපරාපධත විමය
ර්රා කථවය ය. අධීනවිමය වය අම වි්ධාණ ප ඉපදීමට ව ධතුෙන ව යඅනඅ.
(් ්ඛු-්සෝත වද්වද්න අථේපරාපධතාේදනය ම ර්නධනා දෙට තෙද් ව ධතු
ද්කථධෙන ීකකථා කථාපවය වයාර්නධ ර්ණ පනධ ර්වප අ ෙ ාන්ර ථයය්ග තාපකථාදිය  පපපාේදනය
අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ ද්, පළඅඟු වීර්පව ආදීනධ අතප ථඅි  කථධ අ ඉනධ පඅටත ෙ
පපපාේදනය ද් අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ ද්, ාෂුශ පරථාද්ය ථේපරාපධත විමය ර්රා ී නේ
එ අ ඇතුළතධ විය වකථඅ පමණ ප ර්ත යුතු වේ. එව තධ එයට ෙඩා විශා ෙ පෙගතාදිය ය
අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ ද්, ඇවථ අ ර්ප අඳුනධ ආදිය ය ා ඇවථ අ වපුණ පු දැය වනා ද්කථධනා
ව යඅනධ ද්, ්ක්ෂුුඃ ප්රසොදය අථේපරාපධතාේදනවය අ විශාවන තධපාද්නයට ව ධතුෙන දෙ
ද්, ්ශරෝතරප්රසොදය ද් ථේපරාපධත ශ.ොයතනයනධවර්ධ ම ර්වනීම ෙනධවනධ නේ චිතධතජ
විතකථධකථ විපධඵලාප ශ.ද්ය අපමුණ පු විය වනාව ධ. චිතධත ථමුත්ථාන ශ.ද්ය පඅටත වනා
උපදිය න ව යඅනඅ. එවථධම ඒ ඒ දිය ශා වද්ධශයනධ අ පෙතධනා ශ.ද්ය අපමුණ පු වීවේ දී ඒ දිය ශා
වද්ධශයනධ අ පෙතධනාවථධම ‘වේ ශ.ද්ය අථුෙධ වද්ධශවය අ පෙතධවනධය යඅ, වද්ධශාදිය ය ද්,
ෙය්ෙථධර්ානය ෙන ව යඅනධ ද්, අ වථ අ ෙව අ ොකථුධ ආදිය ය අතප ඇතඅ කථධ අ වේ
ශ.ද්ය ඇවථන ව යඅනධ ද්, ්ශරෝතර ප්රසොදය ද් අථේපරාපධත ආේදනවය අ විශාන
ඉපද්වීවේ ථමර්ග දෙ ද් නඅශධචිත ය.
i පරශධනය :- පඅටත පෙතධනා ශ.ද්යකථධ ව ෙතධ ඈත යමකථට ර්වථීවේ දී උපද්නා
ශ.ද්ය ළඟ ථඅි යෙුනධට එ වකථවන අ ම ඇවථතතධ දව වප ෙෙනධට පරමාද් ෙව ඇථීවේ
ව ධතුෙ කථඅම ථේපරාපධත විමය ර්ර ණ පය නඅථා වනාවේ ද්
i ප්ි ිතුර :- වනාවේ. ශ.ද්ය ද් පපප කථාපවයකථඅ. එය ථඅ අනධ ෙ කථ පපපකථාප
අඩු ෙශවයනධ ද්, ම තධ ෙ කථ කථාප ෙවි  ෙශවයනධ ද් පෙතී. කථර්ා ශ.ද්ය මන්ද් ෙුෙ
ද්, ළඟ ථඅි නෙුනධට පරකථටෙ ද්, දව වප ෙෙනධට අපරකථටෙ ද්, ඇවථනුවයධ එව යඅනඅ.
එවථධම ශ.ද්යා වර්ධ උතධපතධතඅ ෂණ පවය අ ම ළඟ ථඅි නෙුනධට ඇවථතතධ ර්පවෙෙනට
කථාප ථනධතතඅ ෙශවයනධ ෙවඩුණ පු ශ.ද්යම පරෙෘතධතඅ අෙථධර්ාවෙ අ (මෝය්ම-අෙථානඅෙථධර්ාෙනධ අ2 වශර තර පරථාද්යට අපමුණ පු ෙ කථ වශර තර විශාන වීිවයනධ ඔ.වද අ
යේතේ ඇථඅණ පවයඅද්, කථකථඅනධ ඇථඅණ පවයඅ ද් වඟීම උපදී.
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ii ප්රශ්නය :- ශ.ද්යා වර්ධ පපේපපා ෙශවයනධ පවෙවතධමකථධ වනාවේ නේ
පි ව ථය (වද් ඛකථාපය2 උපදිය නුවයධ වකථවථධ ද්
ii ප්ි ිතුර :- කථානධද්ම දව වප ෙ යකථඩය වථවීමට ථමර්ග ෙනධනා වථධ ර්ප
පෙතධනා ශ.ද්ය ද්, පපපයකථධ ව යඅනධ පි ව ථය ඉපද්වීමට ද්, භ ාජනාදිය ය වථවීමට ද්,
ථමර්ග වේ. වේ ද් ීකකථාර්ත විථධතපය.
(වපප ෂණ පාදිය  ෙශවයනධ විථධතප කථපන ද්ධො ෙ ාෂුපාදිය ය නවෙත පඅ අීකේ
ආදීනධ විථධතප කථපනුවෙ ඒ ප්ධා උප්ොදා රිප්යන් අතුිශනධ2
(i) ්ක්ෂුුඃප්රසොදය නඅධෙනධ ඇථඅපඅය වප මවයනධ අෙි නධ ර්වෙථී ර්තධ කථෘමණ ප-ශුකථධ
මණ පධඩවයනධ විථඅතුපව ෙ නඅධ ම වනධ මධ වපතධතකථධ දඳු ෙ ථේභ ාප ාෂුමධ අ (ඒ
ඇථධ ර්ඩුවෙ අ2 ශධවේත මණ පධඩවයනධ ෙට ෙ කථෘමධණ ප මණ පධඩය මෝය්වය අ, ඉදිය ිශවය අ
ථඅි යෙුනධ වර්ධ ශීකප ථට න උපදිය න තවන මතු මතධවත අ තදන ද් පුළුනධ වපද් ථතකථ
ෙතධ කථළ වතධ ය නධර්ෙකථධ ඒ පුළුනධ වපද් ථවත අම පවතඅීක ථඅටුනා වථධ ඇවථ අ ෙ පට
ථවත අම පවතඅප ෙවී.ම ද්, නව වවීම ද්, ථවපථීම ද්, පෙනධ ථවීම ද්, කථපන කථඅිශමෙුනධ
ථඅෙුවද්නකථ විථඅනධ ෙඩන කථවතධ කථුමපකථු වථධ දැීකම ය, දවඳීම ය, මි අකථඅීකම ය, ථවීම ය
යන ථතප කථෘතය්යකථධ ඇතඅ එ අ පවතඅප ථඅි  සතර ධොතුන් විථඅනධ උපකථාප කථපන ර්ෙව
උතු-චිත්ත-ආහොරයන් විථඅනධ උපථධතේභ  කථපන ර්ෙව ජීවිතින්රිය විථඅනධ පකථධනා ර්ෙව
ව ගඉ ගන්ධඉ රසඉ ඕජොවන් විථඅනධ පඅිශෙපන ර්ෙ උ ු ු හිස ් පමණ ප ෙ පරවද්ධශවය අ
පෙතධවනධ ්ක්ෂුර්ඥ විඥාන ථඅතධ වද්කථට ්ක්ෂුවගස්තු භොවය දඉ ආවජ්ජන - සමප්ටිචනඡනසන්තිර - ජවන - තදාලමෙනයනට ද්වොරභොවය ද් ථඅද්ධෝ වකථවපමිනධ ථඅටුවනධ යඅ.
එමව කථී .
“්යන ් ්ඛුප්්ප්සෝදන - රිප්ොනි මනුප්ස්සති
ප්සුත්තං සුඛුමං එතං - ඌ ො සිරසමූප්මං”1
‘පපපාේදනය ද්කථධනා ඒ ්ක්ෂුුඃප්රසොදය ඉතා කථුඩා ය. උකථුණ පු ඉථකථධ පමණ ප වේ.’
වි්ශ්් ප්රසොදරිප්ය ෙ කථී මවනාද්ධොප වර් ාප ෙ පරථාද් මාතරය ය. එය
පරමාණ පත්වවයනධ ර්අණිය වනා වකථඅ ෙුෙ ද්, එයට නඅශරය අවිනඅවභ ගාර් පපප ා ීවවිතඅන්රඅය
ද්, ඇතුළු පපප කථාපයනධ වර්න වම අ පරමාණ පය කථී යඅ ද්, ව ද් එ අ අෂඅ පට ථවතධ
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පවතඅීකවමනධ කථුඩා වද්ධ ම තධ වකථාට වපවනන වීර්පව ෙඅනධ වමනධ එවථධ ම තධෙ
වපනධෙතව යඅ ද් ථඅතඅය වකථධකථ.
(“ඒ ාෂුථධ වතවේ අිට්ඨඨාන වභ ධද්වයනධ ද්, එ අර් පරවතය්කථවයනධ අවනධකථ
කථාපර්ත දවවිනුර් අවනධකථ ෙවයධ ද්, ථාමානය් නඅවඥවද්ධශවයනධ ඒකථ ෂණ පයකථ එකථම
කථෘතය්යකථධ කථපනු දවවිනුර්, එකථකථධ වකථාට කථඅයන දී.” (යනු ථතය්යඅ2
(22 ්ශරෝතරප්රසොදය ථේභ ාප වථ ත ඛිය තුළ තුනී ෙ තඹෙනධ වප මවයනධ
ර්වෙථීර්තධ ඇඟඅඅ මුර්ෙකථට දඳු ථට නධ ඇතඅ වපවද්වථ අ යට ාෂුශපරථාද්වය අ කථී පිශදිය 
ෝාතුනධ විථඅනධ කථපන ද් උපකථාප ඇතඅෙව, සෘතු චිත්ත - ආහොරයන් විථඅනධ උෙටවනධ
කථපන ර්ෙව, ෙණ පගාදීනධ පඅිශෙපන ර්ෙ ්සෝත විඤ්්ා ොතබ ථඅතධෙට ථුර්ථු ෙථධතු-ද්ධොප
භ ාෙය ථඅර් වකථවපමිනධ ථඅීක.
(32 ඝරො ප්රසොදය ථථේභ ාප රාණ ප ඛිවය අ ඇතුළත එළු ුරය ථට නධ ඇතඅ
වපවද්වථ අ යට කථී පිශදිය  උපකථාප - උපථධතේභ  - අනුපාන - පිශොප වද රාණ ප
විඥානොතබයට වස්තු - ද්වොර භ ාෙය ථඅර්වකථවපමිනධ ථඅීක.
(42 ජිහ්වො ප්රසොදය ථේභ ාප ජි ධොවය අ මවද් මතුපඅට උපුධ පවතකථ අර්ට දඳු
ථට නධ ඇතඅ වපවද්වථ අ යවර් කථධත උපකථාප-උපථධර්ේභ -අනුපාන-පිශොප වද
ජිහ්වොවිඥානයට වස්තු - ද්වොර භ ාෙය ථඅර්වකථවපමිනධ ථඅීක.
(32 ොයප්රසොදය වේ ශීකපවය අ කථමගජ වතධවජ ෝාතුෙ (ජඨපාර්ධනඅය2 පවතඅප
පෙතධනා ථධර්ානය ා ් ස්-්ලොම-නිය-අ ් ා වියළඅ ථේදැ යඅ වමවතකථධ ද්ප වප කථමගජ
පපප පෙතධනා අවනකථධ මුළු ශීකපවය අ කථපු පුළුනධ වපද්කථ ෙතධකථළ ත වතකථධ වථධ
කථායවිශානාදිය යට වස්තු - ද්වොර භ ාෙය ථඅර්වකථවපමිනධ ථඅීක.
වි්ශ්් :- ාකථධ්ුපධපථාොදිය වය අ ද් වේ කථායපධපථාද්ය ඇත ද්, ඒ ඒ පරථාද්යනධට
නඅශශරය ෙ භ ූත පපපයනධ වර්ධ වෙනථධ වෙනථධ ෂණ ප ඇතඅ ව යඅනධ වනා ර්වවනධ.
විස්තර - සසමහොර ් ්ඛු නේ මථධ ර්ඩුවෙ අ උපකථපණ ප ෙශවයනධ සතර මහො
භූතයඉ ව ් යඉ ගන්ධයඉ රසයඉ ඕජොවඉ සමභවයඉ ස ්ඨොනයඉ ජීවිතයඉ භොවයඉ
ොයප්රසොදයඉ ්ක්ෂුුඃප්රසොදය යන වකථාටථධ තුර්වථකථධ ( 42 වෙයඅ.
වශර තරාදිය වය අ ද් වේ තුුපස් ෝමගවය ම වෙතධ. වේ ථඛවෂධපවය අ ා අවිනි්භගොග
රිප් අට හො සමභව සන්ඨොන ද ්තුසමුට්ඨොනි ෙශවයනධ වර්න ථතඅවථකථධ (4ප2 වේ.
කථමගජ ෙ ොය-භොව-ජීවිත-රිප් ා ඒ ඒ පරථාද් ද් ථමර් ථුථාඅවථකථඅ (442 උපකථපණ ප නේ
වේ ය.
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වත්ථුද්වොරභොවය, ාකථධ්ුපධපථාොදිය  ප්ධාපධපථාද්වය ් ්ඛු විඤ්්ා ොතබ විප්ඤ්්්
විඤ්්ා යන්ට පඅ අීකමට උපකථාප වීවමනධ වත්ථුභොවය ා සමප්ටිචනඡනොතබ වථථු
විිචිතධතයනධට ද් නඅශරය වීවමනධ ද්වොරභොවය ද් ථඅර් වකථවවඥ.
තෙද් ්ක්ෂුුඃප්රසොදය විමම අද් ථධ ඇතඅ දවවිනධ තුඹථධ ථඅර්පකථ ඇලුණ පු ථපගයකථු
වමනධ ද්, ්ශරෝතරප්රසොදය ය ාෝය්ාශය ඇතඅ දවවිනධ ර්වඹුපව ජවය අ ය යකථ වෙවථන
කථඅඹුකථු වමනධ ද්, ඝරො ප්රසොදය ආකථාශෝය්ාශය ඇතඅ දවවිනධ අජටාකථාශවය අ ඇලුණ පු
උකථුථධථකථු වමනධ ද්, ජිහ්වොප්රොසොදය ර්රාමය්ාෝය්ාශය ඇතඅ දවවිනධ ර්රාමවය අ ඇලුණ පු
ථුන්යකථු වමනධ ද්, ොයප්රසොදය උපාදිය නධනකථ ශීකපවයකථ ථධපවඥශ ර්වනීවේ අද් ථධ ඇතඅ
දවවිනධ අමුවථාව ාවන අ ඇලුණ පු ශෘර්ායකථු වමනධදැ යඅ, වේ ප්ධාපරථාද් තම තමා
අයතධ වර් ාපයට නවමුණ පු අයුපව ථකථා වමවථධ උප්මො විථඅනධ ද්තයුතු.
වි්ශ්් :- ාකථධ්ුපධපථාොදිය  පපප ෝමගවය ඒො අයතධ පුද්ධර්යා වර්ධ අද් ථධ විථඅනධ
විථම අද් ථධ ඇතධවත වෙතඅ. ඨානපාාප විථඅනධ වමවථධ කථී.

වි්ය රිප්
(6) රිප්ොලමෙනය :- ාෂුශපරථාද් පපපවය අ ර්වීකම ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධ ය.
ාෂුඒවිශානයට ආේදන වීම වනාව ාතධ ආේදන වීවේ ර්ුණ පය කථෘතය්ය වකථාට
ඇතධවතධ ය. ාකථධ්ුවි්ධාණ පයට වර් ාප භ ාෙවයනධ වැට්හන ස්වභොව ඇත්්ත් ය. ථතප
ම ාභ ූත ආසන්න ොර වකථාට ඇතධවතධ ය. (වමවථධ ථඅයලු උපාො පපපවය ථතප
ම ාභ ූත ආථනධන කථාපණ ප වකථාට ඇතධතා . එවථධ වනා පෙතධනා තනධ අ ඒ වෙවථථා
කථඅයනු වව..2 වේ පපපාේදනය නී පීතාදිය  ෙශවයනධ නනධ ෙවද්පපවේ වේ.
(72 ශබ්දාලමෙනය :- වශර තරපරථාද්වය අ ර්වීකම ලක්ෂ යැ. වශරාතර විශානයට
විමය වීම ෘතය් යැ. එයට වර්ාර්පව වීම වැට්හන ස්වභොවය යැ. වදප ඬය, මි අඟු
වදප ඬය ආදීනධ ශ.ද්ය අවනධකථාකථාපයඅ.
(ස) ගන්ධොලමෙනය :- රාණ පපරථාද්වයධ ර්වීකම එ අ ලක්ෂ යැ. රාණ ප විශානයට
විමය වීම ෘතය්ය යැ. එයට වර්ාර්පව වීම වැට්හන ආ ොරය යැ. මූලගන්ධය සොරගන්ධය යනාදීනධ ර්න්ෝය නානාවිෝ යඅ.
(92 රසොලමෙනය :- ජි ධො පරථාද්වය අ වපීම ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධ ය. ජි ධො
විශානයට වර් ාපවීම එ අ ෘතය්ය යැ. ජි ධො විශානයාවර්ධ පවෙවතධමට ථධර්ාන භ ාෙය
වැට්හන ආ ොරය යැ. මපථය දන්ෝපථය යනාදීනධ පථය අවනධකථවිෝයඅ.

වීම

ස්ප්ශගොලමෙනය :- කථාය පරථාද්වය අ ර්වීකම ලක්ෂ ය යැ. කථාය විශානයට විමය
ෘතය්ය යැ. කථාය විශානයට වර්ාර්පවවීම වැට්හන ආ ොරය යැ. ආවපාෙවඥජිත
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භ ූතතරය ආසන්න ොර යැ. (ආවපා ෝාතුෙ ශීතථධපශගෙතධයව1 යඅ මතානධතපවයකථඅ. ඒ
වනා වයවද්ධ. වතධවජ ෝාතුෙ අඩුෙ කථ ථීත වථධ දැවනන ව යඅනඅ. ‘ථධපශග කථපනධන ු
වර්ධ ශීකපවයධ උමධණ පයට ථධපශග කථපන දැවය අ උමධණ පය අිකථ ෙ කථ උමධණ පයයඅ ද්, එයට
අඩු ෙ කථ ථීතයයඅ’ ද් දැනීම වේ. තෙද් ථීත උමධණ ප වද්කථ එකථවිට වනා දැවනන ව යඅනධ
්ත්්ජෝ ධොතුහු්ග් ම ඌනත්වය ථීත දෙ පව වදිය ළඅ ය.2 වමය පඨවි වතධවජ ොවය
ෝාතුනධ ව යඅනධ විවශධමවයනධ වනාර්වවනධ.
( ප2 ඉත්ින්රිය :- ‘වම ථධතරීයව’යඅ දැනීමට ා ථධතරීය යන නාමය ඇතඅවීමට ව ධතුෙ
දේ ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධ ය. වේ ථධතරීයව යඅ පරකථාශවීම ෘතය්ය යැ. i ථධතරී අඞ්ර්ය,
ii නඅමිතධතය, iii කථෘතය්ය, iv ආකථධපය යන වමාෙුනධට ව ධතු භ ාෙය නුව ට වැට්හන
ආ ොරය යි. (වමයම යට කථී වථධ ථධතරඅය යඅ දැනර්නධනා නුෙණ පට ා ථධතරඅය යන ශ.ද්යට
ව ධතුෙ ෙනදවවිනධ ථධතරීභ ාෙ නමුර් වේ.2

ව

i ෙටෙ උකථුළු
අඞ්ර් නමි.

ා මෘර් අතධ-පා ආදිය ය ඇතඅ දෙ ව

ii ථනධනාදිය  ථධතරී දේ දැකථධවෙන කථුණ පු ව

ථධතරීනධ වර්ධ මතර කථපණ පය

අනුපාර්ාදිය  අද් ථධ ථධතරී නඅමිතධත නමි.

iii ළද්පව කථ පටනධ කථුළු ආදිය වයනධ කථරීඩා කථඅීකම ආදිය ය ව
කථෘතය් යව.
iv අවිථද් ර්මනධ ය මනධ ආදිය  ආකථාපය ව

කථපේ බීේ ආදිය ය ථධතරී

ථධෙපපපය ථධතරී ආකථධප ය.

ප්රශ්න :- ථධතරී අඞ්ර්ාදී ු කථමගාදිය  තම තමා අයතධ පරතය්යවයනධ ටර්නධනා ු වනා
වෙද්ධද්, කථුමකථධ ව යඅනධ අඞ්ර්ාදිය යට කථාපණ පභ ාෙය (පචාුපට්ඨඨාන2 ෙවටව න ආකථාප
භ ාෙවයනධ කථීවයධ ද්
ප්ි ිතුර :- කථමගවයනධ උපදිය තතධ ථධතරීභ ාෙ ථ අත ථධර්ානවය අම ඒ ඒ ආකථාපවයනධ
උපද්නා ව යඅනධ ථධතරීන්රඅය ඔෙුනට නඅමිතඅ වේ. එව යඅනධ අඞ්ර්ාදිය ය ථධතරීන්රඅයයා වර්ධ
පචාුපට්ඨඨානය යඅ කථඅයන දී.
ප්රශ්න :- කථුමකථධ ව යඅනධ ථධතරීභ ාෙය ථධතරීන්රඅය යඅ කථඅයන ද් ද්
ප්ි ිතුර :- ථධතරී අඞ්ර්ාදීනධ වකථවප අ ම කථාපණ පාභ ාෙ ථඞ්්ය්ාත අිපතඅ භ ාෙවයනධ
ථධතරී භ ාෙයා වර්ධ ඉන්රඅය භ ාෙය කථඅයන දී. වභ ධද් ථධතරීන්රඅය ථ අත ථනධතානවය අ

1

ශීතථධපශගෙතය්ාප: (කථණ පාද්)
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ථධතරීඅඞ්ර්ාදිය  ආකථාප ෙ පපප පරතය්යයනධ අනධ ආකථාපයකථඅනධ නපද්නා ව යඅනධ ා ථධතරඅය
යඅ ර්වනීමට ඒ පපපයනධ පරතය්ය යන දවවිනධ දැ යඅ වමවථධ ඉන්රඅය භ ාෙය ෙොපන දිය .
ප්රශ්න :- එව තධ ප්ට්ඨොන ප්ො ි්යහි එයට ඉන්රඅයාදිය  පරතය්ය භ ාෙය කථුමකථධ ව යඅනධ
වනා ෙොවළධ ද්
ප්ි ිතුර :- භ ාෙ ද්ථකථ කථාපවය අ ෙ ථධතරීන්රඅයය ද්, පපප වනාඋපද්ෙනධවනධ ය.
පානය ද් වනාකථපනධවනධ ය. උපථධතේභ කථ ද් වනාෙනධවනධ ය. අනය් කථාපර්ත
පපපයනධට ද්, ජනකථ-පාකථ-උපථධතේභ කථ වනාෙනධවනධ ය. එව යඅනධ කථාපර්ත
පපපයනධට ීවවිතඅන්රඅයය වමනධ ද්, අනය් කථාපර්ත පපපයනධට ආ ාපය වමනධ ද්, ඉන්රඅය අථතඅ - අවිර්ත - පරතය්ය ෙනධවනධ ය”යඅ වනා ෙොපන දිය .
( 2 ප්ුසුසින්රිය :- වේ පුපවමයායව යඅ ශ.ද්-දුද්ධධීනධට කථාපණ ප දෙ ලක්ෂ යැ.
පුපවමයායව යඅ පරකථාශවීම ෘතය්ය යැ. පුපවම අඞ්ර් නඅමිතධත-කථෘතය් වේශය යන
වමාෙුනධට කථාපණ පභ ාෙය වැට්හන ආ ොරය. (වම අ විථධතප ථධතරීන්රඅයයට විථද්ෘශ
පෂවය අ වේ.2
වි්ශ්් :- වේ පපපද්ධෙයය එකථම ථනධතානවය අ එකථෙට වනා පෙතධවනධ ය.
“යථධථ ඉත්ින්රඅයඛ උපපජ්ජතඅ තථධථ පුිශථඅන්රඅයඛ උපධපජ්ජතඅ වනා”යඅ ථධතීන්රඅය උපනධන ුට
පුිශථඅන්රඅය නපද්නා දෙ පවෙවථධ.
එව යඅනධ උභ වත දය්ධජනකථයාට පො එකථ අඞ්ර්යකථධ අතුපවද් නධ ෙ පථු අනය්
අඞ්ර්ය ප ළ වේ.
මත්භ්ද :- ඇතවේ වකථවනකථධ ‘භ ාෙ පපප ශීකපවය අ ඒකථ වද්ධශයකථ පෙතී ය’යඅ
කථඅයතධ. එය එවථධ වනාවේ. ඒ ‘වද්කථම කථාය පරථාද්ය වමනධ ථකථ ශීකපය පවතඅප පෙතී.’
එව තධ ‘කථාය පරථාද්ය ථඅි  තනධ අ ව වනා ථඅි  තනධ අ ව පෙතී ය’යඅ කථඅෙ වනාව ධ.
භ අනධනනඅශරය ව යඅනඅ.
කථුමකථධ වමනධ ද් යතධ:
එවකථකථී කථාපවය අ පඅ අි  පපප පථාදිය ය ෂණ ප ෙශවයනධ වෙනථධ ව යඅනධ
ඔෙුවනාෙුනධ මිශර වනාෙනධනාකථධ වමනඅ. (වමවථධ ථමාන නඅශරය ව ෙතධ එකථම පෘිවි
ෝාතුෙකථධ ආශරය වකථාට පෙතධනා පපප පථාදිය ය ද් ෂණ ප ෙශවයනධ වෙනථධ ව යඅනධ මිශර
වනාවේ නේ, භ අනධන නඅශරය ව ෙතධ ආෝාප ෙ පෘිවි ෝාතුෙ ද් වෙනථධ ව යඅනධ භ අනධන
ෂණ ප ෙ කථාය පරථාද්, භොව රිප්යන් වර්ධ ථඛකථපය (මිශරණ පය2 වනාවේම ය.
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( 22 ජීවිතින්රිය :- තමා ා එකථධෙව උපනධ පපපයනධ පානය කථඅීකම ලක්ෂ යැ.
ඒ ථ ජාත පපප පවෙවතධවීම ෘතය්ය යැ. ඔෙුනධ වර්ධ ම ථඅටුවීම ෙවටව න ආකථාපයව.
තමා විථඅනධ පවෙවතධවිය යුතු භ ූතයනධ ම ආසන්න ොර යැ යඅ.
(ීවවිතඅන්රඅය කථමගජ ව යඅනධ ථ ජාත පපප ද් කථමගජම යත තමා අයතධ ෂණ ප
මාතරයකථධ ථඅටුනා කථමගජ පපපයනධට ීවෙතධවීමට ව ධතුවීවමනධ ම ඒ පානය කථඅීකම
ීවවිතඅන්රඅයවයධ ෂණ ප යව.2
ප්රශ්න :- ආ ාපජ පපපයනට ආ ාපය වමනධ කථමගජ පපපයනට කථමගය පවෙවතධමට
ව ධතු විය යුතු වනාවේ ද්
ප්ි ිතුර :- ආ ාපාදී ු තම තමා ඇතඅ ෂණ පවය අ පපප උපද්ො ඒොවයධ
පවෙවතධමට ද් ව ධතුවෙතධ. (පඅයා රැකථීමට ථඅටුනා පුතරයා ථුළු පඅය ආදීනධ ර්වන අවපධෂා
වනා කථපනධනාකථධ වමනඅ.2 ජය උපුධ ආදිය ය පකථධනාකථධ වමනධ අනුපානය කථටයුතු පපප
ඇතඅ කථධ අම ීවවිතඅන්රඅය ථ ජාත පපප පානය කථපනධවනධ ය. කථඅිශ මෙු, අනය්යනධ පරථෙ
කථළ පජ කථුමපවෙකථු පකථධනා වථධ තමා අයඅතඅ යේ යේ කථමගවයනධ ටර්තධ කථමගජ පපපයනධ
ීවවිතඅන්රඅය ආපකථධමා කථපනධවනධ ය.
ප්රශ්න :- කථමගජ පපපයනධ වර්ධ පවෙවතධවීමට ව ධතු ෙ ීවවිතඅන්රඅයය කථමග වයනධ
වතාපෙ වකථවථධ පෙතධවනධ ද්,
ප්ි ිතුර :- නවෙ පදිය නධනා ෙ නවවියා තමා විථඅනධ පදිය න නවෙ ා ථේදනධෝෙ ම
අභ අමත ථධර්ානයට පවමිවණ පනධනාවථධ, තමා විථඅනධම පකථධනා ද් ථ ජාත ෝමගයනධ වර්ධ
දවයනධ පෙතධවනධ යඅ.
ප්රශ්න :- කථමගජ පපපයනධ වර්ධ පවෙවතධම ීවවිතඅන්රඅය පරතඅදද්ධෝ නේ ථඅයලු කථධ අ
වනා පෙතධවනධ කථෙප ව යඅනධ ද්
ප්ි ිතුර :- තමා වර්ධ ා පානය කථළ යුතධතනධ වර්ධ ද් අභ ාෙවයනඅ.
ප්රශ්න :- භ ඞ්ර්ෂණ පවය අ වනා පවෙවතධවිය වකථධවකථධ කථුමකථධ ව යඅනධ ද්
ප්ි ිතුරැ :- අෙථනධ ෙ ප නධෙවි යට වතධ ඇතධතාෙ ද්, ප වන අ ථඅළුෙ
පවෙවතධවිය වනා වකථධකථා වථධ, ීවවිවතධන්රඅය ය භ ඞ්ර්ෂණ පවය අ ය වඳන ව යඅනඅ. එවථධ
භ ඞ්ර්ෂණ පවයනධ මතධවත අ වනා යවපඅය වකථඅ ෙුෙ ද්, පපේපපාෙ රැකථීම ය, යවපීම ය,
ීවෙතධවීමය, ථඅටුවීම ය, පඅ අටුවීම ය, යන වමා ු අනුභ ාෙවයනධ වතාප වනා ෙනධනා .
කථඅයන ද් යේ යේ ෂණ පවයකථධ අ ඒ ඒ පපප පපේපපාෙ ආපෂා කථඅීකම ය, යවපීම ය,
ීවෙතධකථප වීම ය, යනාදිය  කථෘතය් ථඅද්ධෝ කථපන ව යඅනඅ.
(ඉන්රඅය පරතඅදද්ධෝ පපපයා වර්ධ ා මළෙුනධ වර්ධ පපපවයධ වෙනථ ද් ීවවිතඅන්රඅය ා
ථේදනධෝ ෙ කථමගජ පපපයා වර්ධ ා උතුථමුට්ඨඨානාදිය  පපපවයධ වෙනථ ද්, ීවවිතඅන්රඅය විථඅනධ
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කථපන දී. ුවද්කථධ ීවවිතඅන්රඅය ෂණ ප ථධිතඅයට ව ධතු වනාවේ. පපප පපේපපාෙ වනා ථඅඳ
පවෙවතධමට ද් ව ධතු ෙනධවනධ ය. ෂණ ප ථධිතඅයට ම ව ධතු වේ නේ ආයුෂය මපණ පය
වනා වයවද්නධවනධ ය. (ආයු නේ ීවවිතඅන්රඅය ය2 තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ ීවෙතධවීමට
උපකථාප ෙන ව යඅනධ ීවවිත නේ වේ. පඅයුේ ද්ණ පධවඩ අ ථඅර්ප ෙ ජය, ජවයනධ මතු ෙ
පඅයුම වියළී යා වනාදී පකථධනා වථධ කථමගජ පපප තමා පෙතධනා කථාය තුළ ආපෂා කථපන
ව යඅනධ පටෙවථධථා වකථවප අ ඊශධෙපතධෙය පෙතධො ආපෂා කථපන පෘිවීශධෙපයකථු වථධ
කථමගජ පපපයනධ ඊශධෙපත්වවයනධ පකථධනා ව යඅනධ ීවවිතඅන්රඅය නමුර් වේ. වමය ජඨපාර්ධනඅය
ා වකථථධ, වාේ, නඅය අකථධ ා වියළඅ ථේ ය යන වේ ථධර්ාන වප ඉතඅිශ මුළු ථඅපවරැ
පවතඅීක ථඅීක.2

ලක්ෂ

( 32 හදයවත්ථු :- ම්නෝධොතුඉ ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුන්ට නඅශශරය වීම වම අ
යැ. ඒ ෝාතු ද්ධෙයට ආෝාප වීම ෘතය්ය යැ. එය ෝවීකම වැට්හන ආ ොරය යඅ.

විස්තර - සප්්ත විඥනයන් අතු්රන් ්දප්ස් විඤ්්ා ්යෝ ප්ධාපධපාථාද්
ෙත්ථනධ නඅථා පෙතධනා . ම්නෝධොතු - ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුද්වය ෘද්ය ෙථධතුෙ නඅථා
පෙතී. ඒ හෘදය වස්තුව ෙනා අ යට ොයගතොසති නඅවඥවද්ධශවය අ කථීවථධ ෘද්ය මාඛථය
ඇතුළත පෙතධනා වය ඇථුපව වකථාට ථතප ම ා භ ූතයනධ විථඅනධ ථන්ෝාපණ පාදිය 
කථෘතය්වයනධ කථපන ද් උපකථාප ඇතඅෙව, ථෘතු, චිතධත, ආ ාපයනධ විථඅනධ උෙතඹ කථපන
ර්ෙව, ීවවිවතධන්රඅය විථඅනධ ආපකථධමා කථපන ර්ෙව මවනාෝාතු-මවනාවිශාන ෝාතුනධට ා
ඒ ා ථේපරයුකථධත නාතඅකථයනට නඅශරය ෙථධතු දෙ ථඅද්ධෝ කථපමිනධ පෙතී. (වේ ීකකථාර්ත
විථධතපවයකථඅ2
ප්රශ්න :- ඒ දෙ වකථවථධ ද්ත වකථඅ වේ ද්
ප්ි ිතුර :- ආගම නයඅනධ ා යු ්ති විථඅනධ ද් ද්ත වකථඅ වේ.
‘යේ පපපයකථධ නඅථා මවන ෝාතු - මවන වි්ධාණ පෝාතු’ පෙතී නේ ඒ පපපය ඒ
ෝාතුද්ධෙයට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත නාතථඅකථයනට ද් නඅශශරය පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.’
“යං රිප්ං නිස්සොය ම්නෝධොතු-ම්නෝවිඤ්්ා ධොතු් වත්තන්ති තං රිප්ං
ම්නොධොතුයො ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුයෝ තං සමප්යුත්ත ොනඤ්්් ධමමොනං නිස්සය
ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 යඅ වේ ය ආගම නේ.
ප්රශ්න - ම්නෝධොතු - ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුන්ට නඅශරය ෙ ෘද්ය ෙථධතු පපපවයකථධ
වේ නේ කථුමකථධ ව යඅනධ දමසඟු ු වපවළ අ වනා ෙොළ වථධකථධ ද්
ප්ි ිතුර :- එ අ වනා ෙවද්පීකම අනය් කථාපණ පවයකථඅනඅ.
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ප්රශ්න :- ඒ කථෙවවඥ ද්
ප්ි ිතුර :- වද්ධශනා වභ ධද්ය ව යඅනඅ
ඒ වමවථධයඅ:- වස්තු ුප ොතබ වද්ධශනාෙ නඅශශරඅතයනධ වර්ධ ෙශවයනධ පවෙවතධවනධ ය.
මවන වි්ධාණ පෝාතුෙ ඒකථානධතවයනධ ෘද්ය ෙථධතු පපපය නඅථාම වනා පෙතී. “අත්ි
රිප්ං ් ්ඛු විඤ්්ා ස්ස වත්ථුඉ අත්ි රිප්ං ් ්ඛු විඤ්්ා ස්ස න වත්ථු”1 ‘ාකථධ්ු
වි්ධාණ පයට ෙථධතු ෙ පපපයකථධ ඇතඅ, ාකථධ්ු වි්ධාණ පයට ෙථධතු වනාෙ පපපයකථධ ද්
ඇතඅ, යනාදිය  විථඅනඅ. වේ අනුෙ “අත්ි රිප්ං ම්නොවිඤ්්ා ස්ස වත්ථු”
මවනාවි්ධාණ පයට ෙථධතු ෙ පපපයකථධ ඇත, යනාදීනධ ෙථධතු ර්කථාදිය ය කථඅයනු දන කථ
එයට අනුකථූ වථධ ආපේමණ ප ර්කථාදිය ය වනා වයවද්ධ. ඒ වමවථධ යඅ. “අත්ි රිප්ං ් ්ඛු
විඤ්්ා ස්ස ආරමම අත්ිරිප්ං ් ්ඛු විඤ්්ා ස්ස න ආරමම ං”2 යඅ ‘ාකථධ්ු
වි්ධාණ පයට ආපේමණ ප ෙ පපපයකථධ ද්, ාකථධ්ු වි්ධාණ පයට ආපේමණ ප වනාෙ පපපයකථධ
ද් ඇතවයඅ, වමවථධ විප්ධා වි්ධාණ පයට ආපේමණ ප ෙ ද්, ආපේමණ ප වනාෙ ද්, පපප
ෙොළ වථධකථ. “අත්ි රිප්ං ම්නො විඤ්්ානස්ස ආරමම ං අත්ි රිප්ං න ම්නො
විඤ්්ා ස්ස ආරමම ං” යඅ ‘මවනා වි්ධාණ පයට ආේදණ ප ෙ පපපයකථධ ඇතඅ.
මවනාවි්ධාණ පයට ආේදන වනා ෙ පපපයකථධ ඇතවයඅ ද්, වමවථධ වනා ෙොළ වකථඅ
ව යඅනධ වස්තු ආලමෙන ර්කථ වෙනථධ ථධෙපපප ෙන ව යඅනධ වනා ෙොළ . එවථධ ෙනධනා
වද්ධශනාෙ භ අනධන ර්තඅකථ වේ. වමතනධ අ ෙ කථී ථද්ෘශ කථෘතය්ය ඇතඅ වද්ධශනාෙ ෙවද්පීකම
ශොස්තෘන් වහන්්ස් ්ග් අද් ථ යව. එව යඅනධ “ධමමසඞ්ගණී” පපප කථාණ පධඩවය අ හෘදය
වස්තු රිප්ය වනා ෙොළ .
වේයව යුකථධතඅය ප්ඤ්්් ්වෝ ොර භව්යහි ම්නෝධොතු - ම්නෝවිඤ්්ා
ධොතුවය උපාො පපප ෙ ෘද්ය ෙථධතු පපපය නඅථාම පෙතධවනධ ය.
්තු්වෝ ොර (ආපවපධප2 භ ෙවය අ ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව හෘදය වස්තු රිප්ය
නවතඅෙ ම පෙතධවනධ යඅ. එ අ පපප නවතඅ ව යඅනධ ම්නෝධොතුව (ාතුවොකථාප භ ෙවය අ2
වනාපෙතධවනධයඅ. එයඅනුර් වස්තු ුප යො වර්ධ විථද්ෘශ භ ාෙය ද් වේ. ාකථධ්ු වි්ධාණ පාදිය යට
නඅශරය ෙන ව යඅනධ ම්නෝධොතු - ම්නෝවිඤ්්ා ධොතු ද්ධෙය ාෂුශපරථාොදිය ය ඇථුපව
වකථාට වනා පෙතධවනධ යඅ. පපපාදිය  ප්ධාාේදනයනධ දා අපවය අ ද් පෙතධනා ව යඅනධ
ඔ ු ද් ම්නෝධොතු - ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුන්ට නඅශරය වනාවෙතධ. ීවවිවතධන්රඅය ද්, තමා
ා ථේපරයුකථධත පපප කථාපයනධ පානය කථඅීකවම අ දී පෙතධනා ව යඅනධ වේ ෝාතු ද්ධෙය
ජීවි්තන්රිය නඅශරය වකථාට ද් වනා පෙතධවනධ යඅ.
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ථධතරීභ ාෙ-පුපවමභ ාෙ පපප ද් ආදිය කථධපඅකථ දර ධම (අභ ාෙකථ ථතධත්ව2 යනධ විමවය අ
ද් වනා පෙතධනා ව යඅනධ වේ ෝාතු ද්ධෙය භ ාෙපපපයනධ අ ද් වනා පෙතධවනධ ය. වමවථධ
ෙනධනා වමකථී ථධර්ානයනධවර්නධ පඅටතධ යේකථඅථඅ උපාද් පපපයකථධ ඇථුිශනධ වේ ෝාතු ද්ධෙය
පවෙවතඅය මනා ය. එවථධ ද් ෙුෙතධ ධමසඟු ු රිප් ො ්ඩ්යහි ‘වස්තු - ආලමෙන’
ර්කථයනධ වර්ධ වපප කථී වථධ විථද්ෘශත්වය ව ධතුවකථාට වනා ෙොළ . චිතධත - නාතථඅකථයනධ
ොථය කථපන අවඥර්වයනධ ම වේ ෘද්ය පපපය ෙථධතු නේ වේම ය. ෙථධතු භ ාෙය දනුවයධ
ථඅතට ආශරය ෙනධවන ම ය.1
(14) ොය විඤ්්ඤ්ත්ති රිප්ය - ඉදිය ිශයට යාම, ආපථු ඊම, අතධ පා දිය ර් වීකම,
වකථඅළීමාදිය  කථායඅකථ කථරඅයාෙනධ පෙතධෙනධනා ෙ ථඅත නඅථා පවෙවතඅ ොවය ෝාතුෙ ා එකථධෙව
ටර්නධනා ෙ පපප කථායයට පවකථුධ දීවමනධ ථවීේ-පඅ අටුවීේ ආදිය  ඒ ඒ කථරඅයාෙනධ
උපද්ෙනධනා ෙ ආකථාප විවශධමය කථාය විඤ්්ඤ්ත්ති නම. යේ ආදිය  කථරඅයාෙකථදී ථවවන
කථාය පරවද්ධශයකථධ දැකථීවමනධ පඅටත ථඅි නෙුනට ‘වේනේ වද්යකථධ කථපතව’යඅ දැනීමකථධ
ඇතඅෙනුවයධ කථාය වි්ධ්තධතඅය නඅථා ය. ඒ ෙකථඅ ොවයා ෝාතු අිත චිතධතජ
ම ාභ ූතයනධ වර්ධ ථාමවඥර්ය්ය නඅථා ට ර්වවනධ. අභ අපරාය පරකථාශ කථඅීකම වම අ ෘතය්ය
යව. කථාය විථධඵලන්ද්නයට ව ධතුභ ාෙය වැට්හන ආ ොරය යැ. චිතධත ථමුඨාන ොවය
ෝාතුෙ ආසන්න ොර ය යැ. (කථාය ානය අද් ථ වඟවීමට ව ධතුෙන දවවිනධ ද්,
තමා ම ඒ කථාය ාන ථඛ්ය්ාත කථයඅනධ ද්තයුතු ෙන දවවිනධ ද් ොයවිඥප්ති යව යඅ කථඅයනු
වව..2
( 32 වචීවිඤ්්ඤ්ත්ති :- අර්ගයනධ අෙවද ෝ කථඅීකමට ථමවඥර් ෙ ොර්ධ වභ ධද්ය පෙතධෙන
චිත්ත සමුට්ඨොන ප්ඨවි ධොතුවඉ මගජ ප්ඨවි ධොතු්වහි (අෂප උතධපතධතඅථධර්ානවය අ2
ර්වීකමට ථ කථාීක කථාපණ ප ෙ ආකථාප විවශධමය වොග් විඥප්්ති නම.
අද් ථ පරකථාශ කථඅීකම එ අ ෘතය්ය යැ. ොර්ධ ව මයට ව ධතු දෙ වැට්හන
ආ ොර යැ. චිතධතජ පඨවි ෝාතුෙ ආසන්න ොර යි.

එව තධ නතන වම වියතුනධම පාව ධ ථඅත වමාළය (මත්ථලුඞ්ර්ය ඇථුපව වකථාට පෙතධනා දෙ නනධ අයුිශනධ
පීකකථධමණ ප පෙතධො තීපණ පය වකථාට තඅව.. එය දැනට පඅළඅවර්න ඇතතධ, ථඅත අපමුණ පු ර්වනීවේදී පෙතධනා, ාෂුපාදිය 
ෙථධතු ථතපකථධ ව පථකථධ අවථධම පඅ අටා තඅවදන ව යඅනධ ා අපමුණ පු ර්වනීවේදී ඒ ෙථධතූනධ ඇථුිශනධ ථඅවතධ
පවෙවතධම ෙන ව යඅනධද්, එම ෙථධතූනධ ා ෘද්ය ෙථධතුෙ අතප පෙතධනා වමාළය, ඉතා ථඅයුේ ථධනායුනධවර්නධ
ථේදනධෝෙ පෙතධනා ව යඅනධද් ඒ ාෂුපාදිය  ප්ධා ෙථධතූනධ වර්ධ ආශරයවයනධ අපමුණ පු ර්වනීවේ දී ථඅත එවථධ පවෙවතධම
විය වකථඅ ය. තෙද් ෘද්ය ෙථධතුෙ මුළු ශීකපවයධ ීවෙපවිපය පතුපවෙන මථධර්ානය දෙ ථඅයධනධ වර්ධ පඅළඅර්වනීම
ය. ඒ වය ථඅයලු ශීකපවයධ ර්මනධ කථපෙන ථඅයුේ ථධනායුනධ ෘද්ය ා ථේදනධෝෙ පෙතී. ෘද්ය ෙථධතුෙ ආශරය
කථපන ඒ වවය අ ඇතඅ පරථාද් ර්තඅයකථධ ෙථධතුවකථාට පෙතධනා මවන ෝාතු-මවන වි්ධාණ පෝාතු ථඛ්ය්ාත
(ද්ධවිප්ධා වි්ධාණ ප වප) ථඅයලු චිතධත ථනධතතඅය ඒ ඒ ෙථධතූනධ අ පෙතධෙමිනධ ද්ධොපයනධ ඇථුවපනධ ආේදනයනධ
ර්වනීවේද් ෘද්ය ා ඉන්රඅයයනධ අතප මෝය්ථධර්ානවයධ (වමාළවයධ) ද් ආශරය වබීම වපප කථී වථධ ඉතා ථඅයුේ ථධනායු
ථේදනධෝය නඅථා ථඅර්ෙන දෙ නඅශධාය කථළ වකථඅය.
1
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වමය ොර්ධ ව මවයනධ අද් ථ වඟවීමට ව ධතුෙන නඅථා ද්, තමා ද් ඒ
ොර්ධව ම ථඞ්්ය්ාත ොනවයනධ ද්තයුතු ව යඅනධ ද්, ොර්ධවිඥ පධතඅ කථඅයනු වව..
නිදශගන :- අපණ පය්වය අ ඔථො අඳින ද් වර් ථීථාදිය යකථධ දැකථ වම අ ජය ඇතවයඅ
ර්ප දීම ද්ත වකථඅ ෙනධනා වථධ, කථාය ානය ා ොර්ධ ව මය ද් වර්න කථාය-ොර්ධ
විඥ පධතීනධ දැන ර්නඅතඅ.
වි්ශ්් - ොය විඥප්්ති්යහි දීන් ථවවන ෙණ පගය ර්වනීමට අනතුපවෙ යඅ ද්, වචී
විඥප්්ති්යහි දීන් ඇවථන ශ.ද් ශරෙණ පයට අනතපවෙය යඅ ද්, කථඅයන දී. ොය විඥප්්තිය
‘තමා ා කථවි ෙව උපනධ පපපකථායයා වර්ධ තද්වීම ය, ෝවීකම ය, ථවීම ය යන වමාෙුනට
ව ධතු ෙ ආකථාප විකථාපය’යඅ කථඅයන ද් ව යඅනධ සප්්තම ජවන්යහි ටර්තධ ොවය
ෝාතුෙ ප්ූවග ජවනයන් වර්නධ ටර්තධ ොවය ෝාතු ු වර්ධ උපථධතේභ ය වද චිතධතජ පපප
ානය වකථවවඥ. (මුධ ර්වධෙ යුර්වය අ දවඳි වර්ානුනධ වර්ධ ඇදීේ වේර්වය අ උපකථාපය
වද ථපධතම යුර්වය අ දවඳි වර්ානුනධ ම අද්නා වථධ යයඅ අටුො අ කථීවයධ එව යඅනඅ.
වොග් විඥප්්තිය, චිතධතජ පඨවිෝාතු ට්ඨටනය ා ථමර්මව ථෘතුජ ශ.ද්ය උපදී.
ව ද් පයය්ගාය ෙශවයනධ චිතධතජය යඅ කථඅයතඅ. එය ෙ කථී පරර්ම ජෙනයනධ වර්ධ අනුදය
වද ථපධතම ජෙනවය අම වේ. තද්වීේ-ෝවීකේ ආදිය ය නවතඅ ව යඅනඅ. එව යඅනධ ථුළඟඅනධ
ර්ථධ වකථාළනධ වථවීවම අ ා එදඳු ශ.ද්වය අ ද් විඥ පධතඅ විකථාප ප අත ව යඅනධ වමය
වමදනධද්කථධ වකථවවඥයව යඅ වනා ර්වවනධ. (කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ ථධතාදී අෙයෙ
ානයට ා ශ.ද්යට ෙඩා අිකථ ෙ අද් ථධ ඇඟවීවේ ශකථධතඅ විවශධමයකථුර් ඇතඅ දේ
නඅශධචිතයව.2
(16) ආ ොශ ධොතුව :- ාෂුවඥද්ශකථාදිය  ඒ ඒ කථාපවය අ පපප පඅිශථඅඳීනුයඅ ව
ඔෙුනධවර්නධ තමා මව පඅිශථඅඳීේ දානුයඅ ව පපපයනධ වර්ධ පඅිශථඅඳීේ මාතරය ව යඅ.
වමවථධ වමය පපප පිශචවේද්ය (පපප වකථළෙප2 ලක්ෂ
් ොට ඇතධවතධ ය. පපප
කථාපයනධ වර්ධ දැකථධවීම එ අ ෘතය්ය යැ. පපපයනධවර්ධ පිශචවේද් මාතරය (ථීමාෙ2
වැට්හන ආ ොරය යැ. ඒ ඒ කථාපවය අ පපපයනධ ා වනා ර්වීකම ව කථනධ ථඅර්පව
ආදිය  විෙප භ ාෙය ඵල් ොට ඇත්්ත් යැ. පඅිශථඅඳින ද් පපපයනධ ආසන්න ොර ය යි.
(ආකථාශ ෝාතුවෙනධ පඅිශථඅඳින ද් ඒ ඒ පපප කථාප අනය් කථාප ා ථඞ්කථප වනා ෙ,
වමය වමයඅනධ උඩ ය, යට ය, ථපථ යව යනාදීනධ පඅිශථඅඳීම වම අ ථධෙභ ාෙය යඅ.2
(වි ොර රිප්)
( 72  ුතා :-  ුතා පපපය, පපපයා වර්ධ වනා දප දෙ ලක්ෂ වකථාට ඇතධවතධ
යව. පපපයනධ වර්ධ දප දෙ ර්පව කථඅීකම එ අ කථෘතය් යව. ෙ ා කථරඅයා කථළ වකථඅ දෙ වැට්හන
ආ ොරය යැ. ථව වධලු පපපයම ආසන්න ොර ය යඅ.
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වි්ශ්ම :- චිතධතජ-ථෘතුජ-ආ ාපජ ථඞ්්ය්ාත තඅථමුට්ඨඨාන පපපයනධ වර්ධ වනා
දප දෙ විනා, පපපයනධවර්ධ දප දෙ ප කථඅීකවමකථධ වමයඅනධ අද් ථධ වනා වකථවවඥ. එව යඅනධ
වේ ඇතඅ කථ උපද්නා පපපයනධවර්ධ ද් ථව වධලු දෙ වේ.
( 82 මුුපතො :- වනා තද් දෙ මෘර්තා පපපයා වර්ධ ලක්ෂ ය යැ. පපපයනධ වර්ධ තද්
දෙ ර්පව කථඅීකම වම අ ෘතය්ය යැ. ථඅයලු කථරඅයාෙනධ අ අවිපවද්ධෝ දෙ ෙවටව න ආ ොරය
යැ. වමාවළාකථධ පපප ආසන්න ොර ය යි.
( 92 මමඤ්්ඤ්තො :- ශාීකිශකථ ථඅයලු කථරඅයාෙනධට ථුර්ථු දෙයවයඅ කථඅයන ද්
කථමණ ය් දෙ ලක්ෂ ය යැ. ශාීකිශකථ කථරඅයාෙනධ අ අය පතධ දෙ ර්පවකථඅීකම එ අ ෘතය්ය
යැ. පපපයනධ වර්ධ දෙතධ දෙ වැට්හන ආ ොරය යැ. ශීකප කථරඅයාෙනධ අ ථුර්ථු පපපම
ආසන්න ොර ය යි.
වි්ශ්් :- වේ  ුතාදිය ය පපපයනධ වර්ධ ආකථාප විවශධම යඅ. එදවවිනධ වේ විකථාප
පපප නේ වේ. ශාීකිශකථ ම ා භ ූතයනධ වර්ධ ෙ ා කථරඅයා කථපවිය වකථඅ වථධ වනා දප දෙ
ලහුතො යැ. අ අධ දෙ මුර්තා යව. පපපයනධ තමා කථරඅයාවෙ අ වය ර්ය් දෙ මණය්තොයි.
වේ තුනධ එකථධෙව පෙතඅන ආකථාප ෙුෙ ද් ඒ ඒ අෙථධර්ාෙනධ අ ඒ ඒ ආකථාප පරකථට වේ.
එව තධ වනා ර්අනධ පුපවමයකථු වර්ධ අතධ-පාදිය ය ෙ ා කථරඅයා කථපවිය වකථධකථා වථධ, පපපයනධ
වර්ධ ථව වධලු දෙ ෙ ා කථරඅයා කථපවිය වකථඅ දේ ථඛ්ය්ාත ථධෙපපපය  ුතා රිප්ය යැ.
ො-පඅතධ-වථේ ආදී ෝාතුනධ කථඅපීවමනධ ව , පථාදිය  ථපධතෝාතු වෂ භ වයනධ ව ෙන
කථවළඹීමට පරතඅපෂ ථධෙපපපය ෙ මනාෙ මවඩර්නධනා ද් ෙමගයකථධ වථධ පපපයකථධ වර්ධ දැි 
දෙ නථා ථඅයලු කථරඅයාෙනධ අ මනාෙ පවෙවතධවිය වකථඅ දෙ මුර්තා රිප්ය යැ. මනාවකථාට
පඅඹර්තධ ථධෙණ පගයකථධ වථධ කථායඅකථ කථරඅයාෙනධ අ මනාෙ වයද්විය වකථඅ වථධ ශීකප කථරඅයාෙනට
අනුකථූ දේ කථපන ෝාතුවෂ භ ාදිය යට පරතඅපෂ පරතය්යවයනධ ථමුත්ථාපඅත පපප විකථාපය
මමඤ්්ඤ්තො රිප්ය යි.
වමවථධ වේොවයධ වෙනථ ද් ද්ත යුතු.
(පරතය්ුතධපනධන පරතය්ය අවේෂකථත්වය නඅථා කථමගජ පපපයනධ අ වේ  ුතාදිය ය
විකථාප වනාවේ.2
(ලක්ෂ

රිප්)

(20) උප්්ය රිප්ය නඅමධපනධන පපපයනධ වර්ධ පරර්ම ට ර්වනීම වනාව ාතධ
මතධවත අ ෙෝගනය වීමට පළමුෙන ටර්වනීම ලක්ෂ ය යැ. පෙගානධතවයනධ පපපයනධ
මතුකථපවීම එ අ ෘතය්ය යැ. ඒ පපප ෝමගයනධ එළෙනධනාකථධ වමනධ වීම වනාව ාතධ
පිශපණ පගභ ාෙය වැට්හන ආ ොරය යැ. ෙවී. ෙෝගනය ෙ පපපය ම ආසන්න ොර ය යි.
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(2 2 සන්තති රිප්ය :- නඅමධපනධන පපපයා වර්ධ පපේපපාෙ පවෙවතධම ලක්ෂ ය
යැ. පපේපපාෙ වනා ථඅඳීම එ අ ෘතය්ය යැ. පපප පපේපපාෙ වනා ථඅඳ පවෙවතධම
වැට්හන ආ ොරය යැ. පපේපපාෙ වනා ථඅඳ ටර්නධනා ෙ පපපය ආසන්න ොර ය
යඅ. (වේ උප්්යඉ සන්තති යන නාම ද්ධෙයය ජොති රිප්යට මැ නමි. එව තධ පරර්ම
ටර්වනීම උප්ාය නමි. ඊට අනතුපවෙ ටර්වනීම සන්තති නමි. නෙවනය අෝය්ාශය
පිශදිය  වමවථධ වදො ෙොපන දී.2
වම අ වෙනථකථධ නවතඅ ව යඅනධ ම වමාෙුනධ වර්ධ නඅවඥවද්ධශවය අ “්යො ආයතනොනං
ආ්්යො ්සො රිප්ස්ස උප්්්යොඉ ්යො රිප්ස්ස උප්්්යො ්සො රිප්ස්ස සන්තති”1 යඅ
‘අවඥවධ්කථාද්ශ පපපයනධවර්ධ යේ ආදිය වය අ ටර්වනීමකථධ වේ නේ එය ම පරර්වම තධපාද්කථ
දවවිනධ උප්්ය නමි. එවථධම ඒ උපද්නා පපපයනධ වර්ධ මතු මතධවත අ ෙවී.මකථධ වේ ද්,
ව ධ පරදන්ෝය වනා ථඅඳ පවෙවතධම වේ. වනාව ාතධ ආයතනයනධ පරර්ම ෙශවයනධ ර්ණ පනධ
ර්නධනා ද් ඉපදීම එ අ ම උපද්නෙුනධ වර්ධ ෙවී.ම ව යඅනධ උප්්ය නේ වේ. එයමව
ෙවී.ේ ෙශවයනධ ර්ණ පනධ ර්නධනා ද් ඉපදීම සන්තති නේ වේ. එම අටුවොහි2 ආ්ය නේ
නඅපවතධම ය, උප්්ය නේ ෙවී.ම ය, සන්තති නේ පවෙවතධම යයඅ කථඅයා ර්ඟකථධ ථමීපවය අ
කථවණි ළඅඳකථ පළමු ජය උණ පන කථාය වමනධ ආ්ය ද්, පඅපවණ පු කථාය වමනධ උප්්ය
ද්, උතුපා යන කථාය වමනධ සන්තතිය ද් උපමා වකථාට ද්කථධෙන දී.
වමවථධ උපමාවයනධ ආයතනයනධ වර්ධ ආ්යඉ උප්්යඉ සන්තතීන් උපද්නා
ථධෙභ ාෙවයනධ ආ්යමනුයි ආයතනයනධ වර්ධ ආායාදිය ය කථීවයධ වේ. එවථධම ආාය
ශ.ද්වයනධ ආයතන කථඅයන දැ යඅ ෂණ ප විථඅනධ උතධපාද්ය කථඅයන දී.
(222 ජරතො රිප්ය :- පපප ෝමගයනධ වර්ධ වේීකම ලක්ෂ ය යැ. භ ඞ්ර්ය කථපා
පවමිණ පවීම ෘතය්ය යැ. කථකථගශත්වාදිය  ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ථමාන ෙුෙ ද්, උතධපාොදිය 
අෙථධර්ාපර්මනය වැට්හන ආ ොරය යැ. වී ෙ පවපණි වමනධ මු ුකථළ පපප ආසන්න
ොර ය යි.
්ණ පචාාදිය  ෙථවයනධ ද්නධතාදීනධ වර්ධ විකථාපය ෙ පරකථට ජපාෙ ථඳ ා වේ කථඅයන
දී. අපපප ෝමගයනධ වර්ධ ෙනා අ පි චඡනධන ජපාෙ වේ. එ අ වේ විකථාප නවතඅ. එවථධම
පපප ෝමගයනධ වර්ධ එනේ පෘිවි උද්කථ පෙගතාදීනධ වර්ධ ෂණිකථ ජපා නේ ෙ අපරකථට ජපාෙ
අවීචි ජපාෙ නමුර් වේ. එ අ ද් වපප කථී වථධ විකථාප නවතඅ.
(232 අනිචන්තො රිප්ය :- නඅමධපනධන පපපයනධවර්ධ ථෙගපරකථාපවයනධ විනොශය
ලක්ෂ ය යැ. විනාශයට පවමිණීේ ෙශවයනධ පපපයනධ වර්ධ ෙවළවකථධම එ අ ෘතය්ය යැ.
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ෝ:ථ: පපපකථණ පධඩ 140 පඅට
අත්ථථාඅනී 282
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

(ඒකථානධතවයනධ වනාෙළකථධෙතතධ ෙළකථධෙනධනාකථධ වමනධ ෙන ව යඅනධ යටපතධවීම වම අ
අභ අවපරධත යඅ.2 පපපයනධ වර්ධ ය ඳීේ ථධෙභ ාෙවයනධ වර්වීයාම වැට්හන ආ ොරය යැ.
ාතධපථඅනධ ය වඳන පපප ම ආසන්න ොර ය යි.
(24) ආහොර රිප්ය :- කථදඅඞ්කථාපාභ ාපය, අඞ්ර්මඞ්ර්ානුථාීක පථ ථඞ්්ය්ාත
ථාපය ෙ ඕජාෙ ලක්ෂ ය යැ. පඅඬු පඅඬු වකථාට අනුභ ෙ කථපන ව යඅනධ වමනේ වේ.
(ඕජට්ඨඨමකථ පපපය උපද්ෙන ව යඅනධ ආ ාප නම.2 ඒ ඕජට්ඨඨමකථ පපපය පවෙවතධවීම
ෘතය්ය යැ. ඒ ඕජට්ඨඨමකථ පපපය ඉපදීේ ෙශවයනධ පපපකථායයට පවකථුධදීම වැට්හන
ආ ොරය යැ. (කථද-කථද වකථාට2 අනුභ ෙ කථළයුතු ෙථධතු ආසන්න ොර ය යි.
ථතධත්වයනධ යවවපන ඕජාෙට ‘ ෙලිඞ් ොර’ යනු නවමකථඅ.
වේ වපවළ අ ආ පපපමය1 අටුවොහි ෙල රිප්යඉ සමභව රිප්යඉ ජොති රිප්යඉ ්රෝග
රිප්ය යන පපපයනධ ද්, අභයගිසු ආ්ොයය්ගමත්යහි මිද්ධ රිප්ය දැයඅ පාළඅවය අ ආ
පපපයනධවර්නධ අනය් ෙ පපප ද් ද්කථධො “අද්ධො මුනීසි සමෙුද්්ධො - නත්ි නීවර් ො මම”2
යනාදීනධ වර්ධ මිද්ධය පපපය වනා වේය යඅ වවඟන ව යඅනධ පරතඅවෂධප කථපන දී.
මිද්ධෝය පපපයකථධ නේ එය පර ාණ පය වනා කථළ වකථඅ ව යඅනඅ.
(වේ පඅළඅදඳෙ ීකකථා අ දී ග විථධතපයකථධ ඇතතධ එය පපප වනා ෙන දෙ පරතීත
ව යඅනධ වම අ වනා දැකථධවේ2 අනය් ්රෝග පපපාදිය ය ජරතො-අනිචන්තො පපපවයනධ ද්, ජොති
පපපය උප්්යසන්තති පපපවයනධ ද්, සමභව පපපය ආ්ප්ො ෝාතුවෙනධ ද්, ෙල පපපය
වෝයෝ ෝාතුවෙනධ ද්, ර්ෘ ීත යඅ. එයඅනධ ඉනධ එකථකථුර් වෙන ම නවතවයඅ ථනඅටු නධ කථපන
දී.
වමවථධ වේ සූවිසි උප්ොදා රිප්ය, වපප කථී සතර භූත රිප්ැක යඅ අඩු ෙවි  වනාෙ
අටවිසි වැදිරැම රිප් ්ව්.
ඒ ථඅයධ මාවඥර්වයනධ ්හ්තු නේ ෙ ව භ ාදිය ය වමනධ ව ධතු වනාවේ. ව ධතු
වනාෙන ව යඅනධ අ්හ්තු ය. ව ධතු භ ාෙවයනධ වෙනධ ෙ ව යඅනධ ්හ්තු විප්්ප්යුත්ත ය.
පරතය්ය ථමර් පෙතධනා ව යඅනධ ප්රතය්ය සහිත ය. ව කථවය අ ෙන ව යඅනධ ්ලෞ ි
ය. භ ූමි ෙශවයනධ භවොගරය වතකථධ ද් ෝමග ෙශවයනධ ්ගෝතරභූ චිත්තය වතකථධ ද්, පවතඅප
ථඅටුනා ව යඅනධ ආසව ය. ආශරෙයනධ විථඅනධ අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ සොසව ය. යනාදිය 
කථරමවයනධ ඒ විධ වේ.

1
2

ෝ:ථ: පපපකථණ පධඩ 112-162
අත්ථථාඅනී පව:කථ: 291
Non-commertial Distribution
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‘මම ය යන මානය, ඇතඅ ව යඅනධ ආත්මයැ යඅ ද්, ඒ ඇතධමාධීන ව යඅනධ
අධය්ොත්මයැ යඅ ද්, (ඉන්රඅය පරතඅදද්ධෝ ෝමගවය ය.2 ඔෙුනධ වකථවප අ ෙවයධ අධය්ොත්ම යැ
යඅ ද්, (ාෂුපාදිය පථ ය.2 එයඅනධ අනය් ්තවිසි (232 පපපය ඉනධ දව වප ව යඅනධ ෙොහිරයැ
යඅ ද්, විමය විමයීනධ ෙශවයනධ අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ අෝය්ාතධම පථ ා විමය පපප ථත
ද් ඖදාසු ය යඅ ද් එයඅනධ අනය් ෙ වථාවළාථ ( 62 ථක්ෂ්මය යඅ ද්, ආේදන-ආේදනඅකථ
වනාෙන ව යඅනධ ඒ වථාවළාථම ්ර්ඥ රිප්ය යඅ ද්, විමය-විමයී ෙශවයනධ අපමුණ පු කථපන
ව යඅනධ ඖොිශකථ වොළථ සන්ති් ් රිප්ය යඅ ද්, කථමගාදිය  පරතය්යවයනධ නඅපනධ ව යඅනධ
ථතප ම ා භ ූතය, ාෂුපාදිය  වතවළථය, කථදීකථාපා ාපය යන අටවළාථ ( 82
නි්්ප්න්නය යඅ ද්, අනය්ෙවයධ අනි්්ප්න්නය යඅ ද්, ම ා භ ූත පරථාද් ව යඅනධ ාෂුපාදිය  පථ
ප්රසොදය යඅ ද්, අනය්ෙවයධ අප්රසොදය යඅ ද්, ඊශධෙප භ ාෙය කථපන ව යඅනධ ප්රසොද රිප් ප්ස
ද්, ඉත්ින්රඅය, පුිශථන්රඅය, ීවවිතඅන්රඅය යන තුන දැයඅ අට ඉන්රඅයයව යඅ ද්, අනය්ෙවයධ
අනින්රියයැ යඅ ද්, ඒම තෘමධණ පා-ද්ෘමධි  ථේභ ෙ කථමගවයනධ ර්නධනා ද් ව යඅනධ
උප්ොතබන්නයයි ද් අනය් ෙවයධ අනුප්ොතබන්න ය යි ද් යනාදිය  කථරමවයනධ ද්විවිධ වේ.
නවෙත සනිදශගන තරි යඉ

මගජ තරි ොදීන්න් වර්ධ ෙශවයනධ තරඅවිෝ වේ.

ඒ වමවථධයඅ :- එ අ ඖොිශකථ පපප වොළථ අතුවපනධ පපපාේදනය සනිදශගන
සප්රතිඝ ය. වථථු එවකථාවළාථ අනිදශගන සප්රතිඝය. ථඅයලු ථු්ුම පපප වථාවළාථ
අනිදශගන අප්රතිඝ යි. වේය සනිදශගන තරි ය යැ.
කථමගවයනධ නඅපනධ ඉන්රඅය පපප අට ා ෘද්ය පපපය කථමගජ ය. අනය්සෘතු චිත්තආහොර පරතය්යතරයවයනධ නඅපනධවනධ අ මගජ ය. කථඅථඅෙකථඅනධ නපනධ ෂණ ප පපප
නනව මගනො මගජ ය.
චිතධතවයනධ නඅපනධ විශාපධතඅද්ධෙය ය, අෙකථාශ ෝාතුෙ ය,  ුතාදිය  තුන ය,
අවිනඅවභ ගාර්ය යන පථවළාථ චිත්තජ ය. අනය් පරතය්යවයනධ නඅපනධවනධ අචිත්තජ ය.
කථඅථඅෙකථඅනධ නපනධවනධ ්නවචිත්තඡනොචිත්තජ යඅ.
අභ ාපවයනධ නඅපනධ ආකථාශෝාතු විකථාප පපප අවිනඅවභ ගාර් යන වොළථ අභ ාපජ ය.
අනය් පරතය්යවයනධ නඅපනධවනධ අනොහොරජ ය. කථඅථඅෙකථඅනධ වනා නඅපනධවනධ
්නවආහොරඡනොනොහොරජ යි.
ථෘතුවයනධ නඅපනධ යට කථී වොළථ ා ශ.ද්ය ද් සෘතුඡ ය. අනය් පරතය්යවයනධ
නඅපනධවනධ අනෘතුජ ය. කථඅථඅෙකථඅනධ වනානඅපනධවනධ නනවසෘතුඡනොනෘතුජරිප් යඅ. කථමගාදිය 
තරඅකථ ෙශවයනධ වමවථධ තරිවිධ යඅ.
නවෙත දිය ට්ඨඨාදිය  - පපපපපපාදිය  - ෙත්ථාදිය  ාතුකථධකථ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ වේ.
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ඒ වමවථධයඅ :- පපපායතනය ද්ශගන විමය දිය ට්ඨඨනම. ශ.ොයතනය ශරෙණ ප විමය
ව යඅනධ සුතනම. ර්න්ෝ-පථ-ථධපරමධටෙය්ායතන ථේපරාපධතර්රා කථ ඉන්රඅය විමය ව යඅනධ
මුතනම. වථථධථ විශානයට ම විමය ව යඅනධ විඥාන නම. වමවථධ දිය ට්ඨඨාදීනධ ාතුවඥවිෝ
ය.
(ආවප ෝාතු ෙවඥජිත පෘිවි ආදිය  භ ූත තරය ථධපරමධටායතනය යඅ කථී . අපධ ෝාතුෙ
ථධපශග වනාවේ. (වේ වපප විථධතප කථපන දී.2 අටවිසි රිප්යන් අතුවප අ අටවළාථධ
නඅමධපනධන පපප පපප ෂණ ප ෙශවයනධ පපප ද්, පපපධපන ෂණ ප ෙශවයනධ පපප ද්
වේනුයඅ. රිප්රිප් නම. “තිල්තලං ුප ්ඛුප ්ඛං” යනුවෙනඅ. ආකථාශ ෝාතුෙ ප්සුචන්ේද
පපප නම. කථාය-ොර්ධ විඥ පධතඅ පටනධ කථේම්ධ්තාෙ වතකථධ වි ොර රිප් නම. ජාතඅ ජපාභ ෙඞ්ර්පපප ලක්ෂ රිප් නමි. වමවථධ පපප-පපපාදිය  ෙශවයනධ සිව් වැදිරැම ්ව්.
හෘදය රිප්ය මවන ෝාතු-මවන වි්ධාණ ප ෝාතුනධට නඅශරය ෙන ව යඅනධ වස්තු
්ව්. ද්වොර ්නෝව්. විඥ පධතඅ ද්ධෙය කථමගද්ධොප ව යඅනධ ද්වොර ්ව්. ඒ ඇථුපවවකථාට
චිතධවත තධපාද් නවතඅ ව යඅනධ වස්තු ්නො ්ව්. පරථාද් පපප තමා ඇථුපව කථළ
ාෂුවඥවිශානාදිය යට ෙථධතු ද්, අනය්ය්නධ ඇථුපව කථළ ථේපි චඡනාදිය යට ද්ධොපද් වේ. වථථු
පපප කථී කථරමයට විපීකත ව යඅනධ ෙථධතු ද් වනා වේ. ද්වොර ද වනාවේ. වමවථධ ෙථධත්වාදිය 
ෙශවයනධ ථඅේෙවද්පපවේ වේ.
නවෙත ඒකථජය, ද්ධවිජය, තඅජය, ාතුජය, නකථුවතාචිජය යඅ වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ
ප්ස්වැදිරැම වේ. ඉනධ ෘද්ය ෙථධතුෙ ා ඉන්රඅය පපප කථමගවයනධ ම නඅපනධ ව යඅනධ මගජ
වේ. විඥ පධතඅ ද්ධෙයය චිත්තජ ම වේ. වේ එ ජ නේ වේ. කථවකථ ථවි්ධාණ පකථ විථවය අ
චිතධතවයනධ ා අවි්ධානකථ විථවය අ ථෘතුවෙනධ නඅපනධ ශ.ද්ය ද්විජ වේ. ථෘතු-චිතධත
ආ ාපවයනධ නඅපනධ  ුතාදිය  තරයය තිජ වේ. කථමගාදිය  ථතිශනධ ටර්තධ ෂණ ප පපප ෙවඥජිත
අෙවශධම පපප ්තුජ වේ.
විවශධම :- වේ පපප එකථකථධ එකථවිට පරතය්ය කථීපයකථඅනධ උපද්ෙනධවනධ වනා වේ. ඒ
ඒ පරතය්යයනධ එකථ එකථ පපපයකථධම වෙන වෙනම උපද්ෙනධවනධ ය.
ෂණ ප පපපය කථඅථඅ පපප ජනකථ පරතය්වයකථඅනධ උපද්වනධ වනාවේ. වේ ෙනා අ
න ු්තොචිජ නේ වේ.

වේීකම

කථෙපව යඅනධද් යතධ :- උතධපාද්යට උතධපාද්යකථධ නවතඅ ව යඅනඅ. උතධපනධනයා වර්ධ
ා වභ ධද්ය ද් අනුත්ප්න්න ය.

උතධපාද් නවතඅකථ ජපා මපණ ප වකථවථධ වේ ද් ප්සුප්ො ්භ්ද මත්තං’යඅ මත්ත
ශ.ද්ය ර්වනීවමනධ ජරො-මර යන් වර්ධ උත්ප්ොදභොවය වනා වේ.
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(ජොති නේ ඉපදීේ මාතරය ය. එයට අනය් ජාතඅයකථධ වනා විය වකථඅ ය. එවථධ
ෙනධවනධ නේ ඒ ජාතඅය වර්ධ ද් අනය් ජාතඅයකථධ විය යුතු ය. ඔ ුවර්ධ ද් අනය් ජාතඅවයකථවයඅ
වමවථධ එ අ නවෙවතධවමකථධ වනා වේ. එව යඅනධ ජාතඅ ආදිය ය කථඅථඅෙකථඅනධ ට වනා ර්නධවනධ
ය. කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ “උත්ප්ොදයො ්ග් උත්ප්ොද්ය ් නැතැ”යඅ අටුො ොනය
මනාෙ කථීවයධ වේ. එවථධම උතධපාද්යා වර්ධ ම මි අකථඅීකේ මාතරය ෙ ජරොව ද්, ය ඳීේ මාතරය
ෙ අනිතය්තොව ද ස්තරින්රියොතබ කථඅථඅ පරතය්යවයකථඅනධ ට වනා ර්නී. ‘එවථධ ෙනධනා ජාතඅය
වර්ධ කථඅථඅෙකථඅනධ ජාත දෙ වකථවථධ වේද්’ යනු ථඳ ා වපවළ අ ෙොළ “රිප්ොයතනං”
යනාදිය ය කථී ු.2
‘පපපායතනය, ථද්ධොයතනය, ර්න්ෝායතනය, පථායතනය, වඵලාට්ඨඨ.දායතනය,
ආකථාථෝාතුෙ, ආවපාෝාතුෙ, පපපයා වර්ධ  ුතාය, මුර්තාය, කථේම්ධ්තාය, පපපයා
වර්ධ උපායය, ථනධතතඅය, කථදීකථාපා ාපය යන වේ ෝමග චිත්තසමුට්ඨොන යව, යනාදීනධ අ
පපපායතනාදී පපපයනධට ජනකථ පරතය්ය ෙ චිතධතාදිය ය කථෘතය්ානුභ ාෙ ෂණ පවය අ ද්කථධනා
ද් ව යඅනධ පපවපාතධපාද්නවය අ අවිවය ර් ෙ චිතධතාදීනධ වර්ධ පරතය්යභ ාෙය යඅ ථවකථඅය
යුතු.
කථෘතය්ානුභ ාෙ ෂණ පවය අ උපද්නා පපපායතනාදීනධ වර්ධ විකථාපත්වවයනධ ර්වනීම
ථඳ ා ජාතඅය වර්ධ කථඅථඅ පරතය්වයකථඅනධ උපනධ දෙ විඥ පධතඅ ආදීනධ වර්ධ චිතධතථමුට්ඨඨාන
දෙ වමනධ පාළඅවය අ අනුද්නධනා දී.
නි්් මගය :- යේකථඅථඅ පරතය්වයකථඅනධ උපද්නා පපපාදිය ය ඔෙුනධ පරතය්ය ෙන
වමාව ාවත අ විනා ඉනධ වපප ව
පථුෙ වනා වවදන ව යඅනධ ඒ පරතය්වයනධ
උපදිය තවයඅ දැනර්නී. ජාතඅය ද් එවථධ මවයඅ.
්ම වනොහි රිප්ස් න්ධ්යහි විස්තර
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විඥාන ස් න්ධය (2)
රිප්ස් න්ධ්යන් අනය් ෙ ථතප නොමස් න්ධයන් අතුිශනධ ‘ආේදන
පථානුභ ෙන ෂණ ප ෙ’ යේ ථධෙභ ාෙවයකථධ වේ නේ ඒ ථඅයලු ෝමග එකථධරැථධ වකථාට
්ව්දනොස් න්ධය යඅ ද්,
නීෙණ පගාදිය  ෙශවයනධ වඳිනීම ෂණ ප වකථාට ඇතඅ යේ ෝමග වකථවනකථධ වෙතධ
නේ ඒ ථඅයධ එකථධරැථධ වකථාට ථඛශා ථධකථනධෝය යඅ ද්,
ථකථථධ කථඅීකම ව උතධථා කථඅීකම ෂණ ප වකථාට ඇතඅ යේ ෝමග වකථවනකථධ වෙතධ
නේ ඒ ථඅයලු ෝමග ථම ය එකථධරැථධ වකථාට සංස් ොරස් න්ධය යඅ ද්,
අපමුණ පු දවීේ ථඛ්ය්ාත දැනීම ෂණ ප වකථාට ඇතඅ ථඅයධ නුෙණිනධ එකථධරැථධ
වකථාට විඥානස් න්ධය යඅ ද්, ද්ත යුතු වේ.
වේ සතර නොමස් න්ධ අතුිශනධ විඥානස් න්ධය මනාෙ දැනර්තධ කථධ අ ඉතඅිශ
ස් න්ධ තරයය ථුෙවථධ ද්ත වකථඅෙන ව යඅනධ වම අා විශානථධකථන්ෝය මුධ වකථාට ෙණ පගනා
කථපනධවනමු.
පළමු කථී විඥානස් න්ධයො වර්ධ ෂණ ප ථතර ද්කථධො ථමර්ගනය කථපනු පඅණිථ
“ ිඤ්්්” යනාදිය ය කථී ු.
ුර් විජානන ෂණ පය විශාන යව. එයඅනධ ෙොළ . “විජොනොති විජනොති ්ඛො
ආවු්සො තස්මො විඤ්්ා න්ති වුචන්ති”1 ‘ඇෙවතධනඅ අපමුණ පු දැනර්නධනා ව යඅනධ
විශානය යඅ කථඅයනු වව.. යේ ථධෙභ ාෙ ෝමගවයකථධ විජානනාර්ගවයනධ විශාන වේ නේ එය
ම අපමුනු ථඅතීේ අවඥර්වයනධ ‘චිත්ත’ නමුර් වේ. අපමුණ පු ඟනා අර්ගවයනධ ‘මවන ’ නමුර්
වේ. වමවථධ විඥාන-චිත්ත-ම්නෝ යනු එකථාර්ග ය.
වමවතකථඅනධ ථධකථන්ෝ ෙශවයනධ ද්, වභ ධද් ෙශවයනධ ද්, පයය්ගාය ෙශවයනධ ද්, විශානය
පරකථාශ කථපන දිය . වපප කථී පද් තුන ම අවඥර් ෙශවයනධ එකථකථධ ෙුෙ ද් ජාතඅ ෙශවයනධ
1.
ුශලය
2. අ ුශලය
3. අවය්ො ෘතයැ යඅ තරඅවිෝ වේ.

1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 295 පඅට
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

(ඔෙුනධ අතුිශනධ2
(1) ුශලය
(අ2 භ ූමි වභ ධද්වයනධ
i ොමොව්රය
ii රිප්ොව්රය
iii අරිප්ොව්ර
iv ්ලෝ් ෝත්තරයැ යි සතර ෙවද්පපවේ වේ.
(i) (ඔෙුනතුිශනධ2 ොමොව්ර
වභ ධද්වයනධ අටෙවද්පපවේ වේ.

ුශලයඉ ්සොමනස්ස - උ්ප් ්ඛො - ා

සඞ්ඛොර

ඒ වමවථධ යඅ.
(1) වථ මනථධථ ථ ර්ත ාණ පථේපයුතධත අථඞ්්ාිශකථ චිතධතය
(2)
”
”
”
ථථඞ්්ාිශකථ
”
(3)
”
”
ාණ පවිපධපයුතධත අථඞ්්ාිශකථ
”
(4)
”
”
”
ථථඞ්්ාිශකථ
”
(5) උවපකථධ්ා ථ ර්ත ාණ පථේපයුතධත අථඞ්්ාිශකථ
”
(6)
”
”
”
ථථඞ්්ාිශකථ
”
(7)
”
” ාණ පවිපධපයුතධත අථඞ්්ාිශකථ
”
(8)
”
”
”
ථථඞ්්ාිශකථ
”
කථඅයායඅ.
( 2 යේ කථවකථ ‘වද්යය් ෝමග - පරතඅර්රා කථ - වද්ධශ - කථා - කථය්ාණ ප මිතරාදිය 
ථේපතධ ව , අනය්ෙ ද් ශරද්ධෝා ද ුතාය, පිශශුද්ධෝ ද්ෘමධි තාය, කථුශ කථරඅයාවෙ අ
ආනඅථඛථ දැකථීම ය, වථාමනථධථ පි ථන්ිය යනාදිය  ්සොමනස්ස ්හ්තුව ් වද තුටු
ප ටුෙවස ‘්දන ලද්්දහි විප්ො ඇත’ යනාදිය  කථරමවයනධ පවෙවතඅ ථමය්කථධ ද්ෘමධි ය වපපටු
වකථාට වර්නස මුකථධත ාාර්තාදිය  ර්ුණ පවයනධ යුකථධතෙව පථුදට වනාෙව තමාම උතධථා ෙතධ
ෙවයධස ොනාදිය  පඅනධකථේ වකථවවඥ නේ එකථ ඕ ට ‘්සොමනස්සසහගත-ා සමප්යුත්ත අසඞ්ඛොර’ යන පළමුෙන චිතධතය උපදී.
(22 වපප කථී වථධ තුටු ප ටුෙස ථේමාදිය ට්ඨිය වපපටු වකථාටස අමුතධතාාර්තාදිය ය
නඅථා පථුදට ෙවයධ වමපමාවිථඅනධ උතධථා ෙතධ කථපෙන ද්ධවද්ධ, පඅනධකථේ වකථවවඥ නේ
ඕ ට ්දවන ුසල් සිත උපදී.
(වම අ තමා වර්ධ ව
යඅ කථීවයධ වේ.2
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පටුන වෙත

(32 යේ කථවකථ මෙු-පඅයාදීනධ විථඅනධ කථපනු දන ද්නධදීේ ආදිය  පරතඅපතධතඅ දැකථීවමනධ
පුපවර් ෙ දාවයකථධ භ අෂනධ දැකථ ථතුි නධ අතෙෙකථධ ෙ ා වද්ධද්ස එකථ ඕ ට තුන්වන
ුසල් සිත උපදී.
(32 යේ කථවකථ ‘වද්ෙ, ෙඳුෙයඅ’ මෙු - පඅයාදීනධ විථඅනධ වමව යන ද්ධවද්ධස ඒ
ථතුි නධ වකථවවඥ නේ, එකථ සතරවන ුසල් සිත උපදී.
(වම අ දායා ර්වනුවණ පධ ථේමාදිය ට්ඨි ෙශවයනධ නුෙණ ප ඉපද්වීමට (ආනඅථඛථය
ථවකථීමට2 අථමර්ග ව යඅනධ ා විප්්ප්යුත්ත දේ දැකථධවීමට ය.2
(3,6,7,82 යේ කථවකථ ‘වද්යය්ෝමග-පරතඅර්රා කථාදිය  ථේපතධ වනාවබීවමනධ ව ,
වෙන යේකථඅථඅ ‘වථාමනථධථ’ ව ධතුෙකථධ වනා වීවමනධ ව , මෝය්ථධර් ෙවයධ, වපප කථී වථධ
ොනාදිය  පඅඛකථේ වකථවවඥ නේස පඅළඅවෙළඅනධ උ්ප් ්ඛො සහගත ුසල් සිත් සතර උප්දීන්.
්ම්ස් ්සොමනස්ස - උ්ප් ්ඛො - ා සමප්යුත්ත - විප්්ප්යුත්ත - අසංඛොර - සසංඛොර
වභ ධද්වයනධ කථාමාොප කථුශය අටෙවද්පපවේ වේ.
ii රිප්ොව්ර ුශලය ද් ෝය්ානාඞ්ර් වභ ධද්වයනධ පථධෙවද්පපවේ වේ.
(1) චිත්ත - වි්ොර - ප්ීති - සුඛ - එ ග්ගතො සහිත ප්ඨමජ්ෙොන ුසල චිත්තය.
(2) වි්ොර - ප්ීති - සුඛ - එ ග්ගතො සහිත ුපතියජ්ෙොන ුසල චිත්තය.
(3) ප්ීති - සුඛ - එ ග්ගතො සහිත තතියජ්ෙොන ුසල චිත්තය.
(4) සුඛ - එ ග්ගතො සහිත ්තුත්ථජ්ෙොන ුසල චිත්තය.
(5) උ්ප් ්ඛො - එ ග්ගතො සහිත ප්ඤ්්්මජ්ෙොන ුසල චිත්තය කථඅයායඅ. විථධතප
යට ෝය්ාන කථර්ා අ කථී වථයඅනධ ද්තයුතු.
iii අපපපාොප කථුශය ද් උවපකථධ්ා එකථර්ධර්තා - ථඛ්ය්ාත ථතප අපපප
ෝය්ානයනධ ා ථමාවභ  ර්වයනධ වනාව ාතධ අපපප ෝය්ානයනධ වර්ධ ආේදන වභ ධද්වයනධ
යට ආපවපය් කථර්ාවෙ අ කථී පිශදිය ,
(1)
(2)
(3)
(4)

ආ ොසොනඤ්්්ොයතන ධය්ොනය හො සමප්රයු
විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන ධය්ොනය හො සමප්රයු
ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන ධය්ොනය හො සමප්රයු
්නවසඤ්්ානොසඤ්්ායතන ධය්ොනය හො
වමවථධ ථඅේෙවද්පපවේ වේ.

්ත වූ ප්රථමොරිප්ය්යඉ
්ත වූ ද්විතියොරිප්ය්යඉ
්ත වූ තෘතියොරිප්ය්යඉ
සමප්රයු ්ත වූ ්තුථගොරිප්ය්යැ යඅ

iv ්ලෝ් ෝත්තර ුශලය ද
(1) ්සොතොප්ත්ති මග්ග
(2) ස දාගොමි මග්ග
(3) අනොගොමි මග්ග
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(4) අරහත්ත මග්ග
යන වභ ධද්වයනධ ථතප මාර්ගවය අ වයදීේ ෙශවයනධ ථතප ෙවද්පපවේ වේ. විථධතප
මතු ප ළ වේ. වමවථධ කථුශ චිතධතය පරර්ම වකථාට එකථධවිථඅ ෙවද්පපවේ වේ. (වේ මෝය්ම
පුඩු ෙශවයනඅ.2
2. අ ුශල

මගය භ ූමි ෙශවයනධ ඒ විධ වේ. ව ධ

ොමොව්ර මවයඅ.

වි්ශ්් - අභයගිසු ෙවථධවථධ රිප්ොව්ර අරිප්ොව්ර අ ුසල්ද ඇතවයඅ වයතඅ’ එය
ෙළකථනු ථඳ ා ොමොව්රයැයි කථී .
නි ගය - රිප්ො‘රිප් භ ූමිවය අ ද්, අකථුථධ උපදිය තතධ, පරෙෘතධතඅ විපාකථ වද්තතධ,
පරතඅථන්ි විපාකථ වනා වද්න දවවිනධ ා, කථාමතෘමධණ පාවෙනධ යුකථධත වීම කථාමාොප වීවේ
එකථම ව ධතුෙ ව යඅනධ ොමොව්රය යඅ කථඅයන දිය .
රිප්ො‘රිප් තෘ්් ො විමයත්වය පපපා‘පපප භ ෙයට කථාපණ ප ෙනධනාකථධ වමනඅ.
අකථුශය භ ුමි ව යඅනධ ඒකථවිෝ ය.

ොමොව්ර ය.

ම ව යඅනධ (අ2 ්ලෝභ, (ඉ2 ්දෝස, (උ2 ්මෝහයන් වර්ධ ෙශවයනධ තරඅවිෝ වේ.
ථුපරතඅථධිත භ ාෙයට කථාපණ ප ව යඅනඅ. එ අ ව භ  මය ා ද්්ව්් මය අථාෝාපණ ප
ම ෙශවයනධ (ඒ ඒ ථඅතධෙට ම නඅයත ෙශවයනධ2 දැකථධෙ . ්මෝහය ෙ කථී ව භ 
මාකථාදිය වය අ ද් වයවද්තුර් ුවද්කථධ ්මෝහ මූලි ථඅතධ අ ව භ ාදිය ය වනා වයවද්න
ව යඅනධ ුර් ්මෝහ මූලි වේ. එ අ ්ලෝභ මූලය ්සොමනස්ස - උ්ප් ්ඛො වභ ධද්වයනධ
ද්, තබට්ිගත සමප්යුත්ත - විප්්ප්යුත්ත වභ ධද්වයනධ ද්, අසඞ්ඛොර - සසඞ්ඛොර වභ ධද්වයනධ
ද්, අට ෙවද්පපවේ වේ.
ඒ වමවථධයඅ.
(අ2
(1) ්සෝමනස්ස සහගත තබට්ිගත සමප්යුත්ත අසඞ්ඛොසු
(2)
”
”
”
”
සසඞ්ඛොසු
(3)
”
”
තබට්ිගත විප්්ප්යුත්ත අසඞ්ඛොසු
(4)
”
”
”
”
සසඞ්ඛොසු
(5) උ්ප් ්ඛො සහගත තබට්ිගත සමප්යුත්ත අසඞ්ඛොසු
(6)
”
”
”
”
සසඞ්ඛොසු
(7)
”
” තබට්ිගත විප්්ප්යුත්ත අසඞ්ඛොසු
(8)
”
”
”
”
සසඞ්ඛොසු
කථඅයායඅ.
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”
”
”
”
”
”
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තබට්ිගත, වම අ දිය ට්ඨිය මව දිය ට්ඨිර්ත යව. “ගූථගත” යනාදිය ය වමනඅ. වනාව ාතධ
ර්තයුතු ෙථධතුෙකථධ වනා ෙවයනධ විපීකත වකථාට ර්නධනා ද්ධද් ව , වමය මව ථතය් ය,
අවනකථ අථතය්යව යඅ අභ අනඅවේශ ෙශවයනධ පවෙවතඅ ද්ෘමධි වයනධ ර්නධනා ද්ධද්ම ව
දිය ට්ඨිර්ත නමි.
විස්තර :- පථධකථේ ථවප විඳීවම අ ආදීනෙ නවතවයඅ මිථදිය ටු වපපටු වකථාට තුටු
ප ටුෙව ව භ වයනධ යුතුෙව, තමා වර්ධ ව වමපමා වර්ධ පෙග පරවය ර් නවතඅෙව, ථධෙභ ාෙ
තීෂණ ප ෙ ථඅතඅනධ ප්ස් මරස වථෙුනා ට ව , ‘ර්නධ වද්වය අ විපාකථ නවතවයඅ’ යනාදීනධ
දිය ට්ඨඨමඞ්ර්අකථාදිය ය ථාප
දශවස්තු මිථය්ොදෘ්්ටිය ්ප්රටු ් ොට ගන්නොහට ව
ෙශවයනධ ර්නධනා ට ව , කථමග විපාකථාදිය යට ඉඳුපා විපවද්ධෝ ෙ මිථය්ො ප්රතිප්ත්තීන්
සොරවශ්යන් ගන්නොහට ්හෝ ප් මුවැනි අ ුසල් සිත උපද්වනධ යඅ.
(22 යේ කථවකථ පෙග පරවය ර්වයනධ පථුදට ෙ ව වමපමා විථඅනධ උතධථා ෙතධ
කථපන ර්ෙව වපපකථී වථධ මිර්ය්ාද්ෘමධි  ථ අත ෙ ථඅතඅනධ යුකථධතෙවයධ ද් එකථ ්දවැනි
අ ුසල් සිත උපදී.
(32 යේ කථවකථ මිර්ය්ාද්ෘමධි වයනධ මිශර වනාෙව ුවද්කථධ තුටු ප ටුෙව ොම
්ස්වනොතබය ව වකථවවඥ ද්, ප්රසමප්ත් තමහට අභිමුඛ ් ොට ව ථඅතා ද්, ්මරමො
සතු ෙඩු ප්ැහැර ගන්්න් ව වේද්, එකථ තුන්වන අ ුසල් සිත උපදී.
(42 යේකථවකථ වපප කථීවථධ මිර්ය්ාද්ෘමධි ය වපපටු වකථාට වනා වර්න ුවද්කථධ
තුටු ප ටුෙව පථුදට ථඅතඅනධ ්මවුන්දම ්සවීම ආදිය ය ව වකථවවඥ ද්, එකථ ථතපෙන
අකථුථධ ථඅත උපදී.
යේකථවකථ ප්ධාකථාම ථේපතධ ආදිය වය අ අථේපණ පගත්වවයනධ ව , වථථු
වථාේනථධ ව ධතූනධ වනා වීවමනධ ව මවද් තධෙව යටකථී වථධ අකථුශ කථමග වකථවවඥ ද්
එකථ පඅළඅවෙළඅනධ 3-6-7-8 ෙවනඅ අ ුසල් සිත් උපදී.
වමවථධ ්සොමනස්ස-උ්ප් ්ඛො වේද්නා ව යඅනධ ද්, තබට්ිගත සමප්යුත්ත විප්්ප්යුත්ත විථඅනධ ද්, අසඞ්ඛොර - සසඞ්ඛොර විථඅනධ ද්, ්ලෝභ මූලි සිත් අටවැදිරැම
වේ.
(ඉ2 ්දාස මූලි සිත් (1) ්දාමනස්සසහගත ප්ටිඝ සමප්යුත්ත අසඞ්ඛොසු චිත්තය
(2)
”
”
සසඞ්ඛොසු චිත්තයැ යි ද්විවිධ යව.
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විස්තර :- ( 2 අථතුටට ව ධතු ෙ කථපවණ පු නඅථා ්දාමනස් ්ව්දනෝවන් ා
එව යඅනධ ම වකථර ෝවයනධ ද් යුකථධතෙව ථධෙභ ාෙ තීෂණ ප ෙ කථ ප් මුවැනි ද්්ව්් මූලි
අ ුශලය ්ව්.
(22 එවථධ මව වමපමා වර්ධ ව තමා වර්ධ පෙගපරවය ර් ථ අත ෙවයධ ්දවැනි සිත
උපදී. පරාණ ප ාතාදිය වය අ තීෂණ ප මන්ද් ෙශවයනධ පවෙවතධවම අ වභ ද් ද්තයුතු.
(උ2 ්මෝහ මූලි සිත් (1) උ්ප්්ක්ෂො ්ව්දනෝවන් යුත් විචි ිචනඡො සමප්රයු ්ත සිතය
(2) උ්ප්්ක්ෂො ්ව්දනෝවන් යුත් උද්ධචන් සමප්යුත්ත සිතයැයි ්ද් ි.
(වේ වද්ථඅත වම
මඅකථ ව යඅනධ අතඅමළධ වේනුයඅ’ වම ම යයඅ කථීය.
අපමුවණ ප අ ා්ධා දවවිනධ ා ද්මාර්ථන ද්ධද්කථධ වමනධ ෙන ව යඅනධ ථධෙභ ාෙ තඅයුණ පු
දෙකථධ ව උතධථා ෙතධ කථපවිය යුතු දෙකථධ නවතඅ ව යඅනධ වම අ සඞ්ඛොර ්භ්ද්ය ්
නවතඅ.2 සැ ය ා ්නොසන්සුන් ෙව වේ වද්වකථ අ ථධෙභ ාෙය යඅ.
3. අවය්ො ෘත චිත්තය ද
(1) විප්ො ය
(2) රියොයැ යි ්දප්සුතබ ්ව්.
එහි විප්ො චිත්තය භූමි වශ්යන්
(i) ොමොව්රය
(ii) රිප්ොව්රය
(iii) අරිප්ොව්රය
(iv) ්ලෝ් ෝත්තරයැ යි සිවුවැදිරැම ්ව්.
ඔෙුනතුිශනධ ( 2 කථාමාොප විපාකථය
(i) ුසල විප්ො ය
(ii) අ ුසල විප්ො යැ යි ්දප්සුතබ ්ව්.
i ුසල විප්ො ය ද
(අ) අ්හ්තු විප්ො යඉ
(ආ) ස්හ්තු විප්ො යැ යි ්දප්සුතබ ්ව්.
(1) (අ) අ්ලෝභොතබ ්හ්තු රහිත වූ්ය් අ්හ්තු
ඒ අ්හ්තු විප්ො ද
(1) උ්ප් ්ඛො සහගත ් ්ඛු විඤ්්ා ය
(2) එ්ස්ම ්සොතවිඤ්්ා ය
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(3) එ්ස්ම ඝොනවිඤ්්ා ය
(4) එ්ස්ම ජිව්හො විඤ්්ා ය
(5) සුඛ සහගත ොය විඤ්්ා ය
(6) උ්ප් ්ඛො සහගත සමප්ටි්ඡන (ම්නෝධොතු) ය
(7) උ්ප් ්ඛො සහගත සන්තීර ය
(8) ්සොමනස්ස සහගත සන්තීර
(මවනාවි්ධාණ පෝාතු වද්ථඅත2 යවයඅ අටෙවද්පපවේ වේ.
(අ2 (i) ් ්ඛුවිඤ්්ා ය, ාෂුශපරථාද්ය ඇථුපව වකථාට පපපාේදනය දැකථීේ
ලක්ෂ ය යැ. පපප මාතරය අපමුණ පු කථඅීකේ කථෘතය්ය යව. පපපාේදනය ෙවට වන
ආ ොරය යැ. තම ට අනතුපවෙ උපද්නා (ාකථධ්ු වි්ධාණ ප චිතධතයට අනනධතප වීේ
ෙශවයනධ උපකථාප ෙන ව යඅනධ ප්ඤ්්්ද්වොරොවජ්ජන චිත්ත ථඛ්ය්ාත කථරඅයා මවන ෝාතු ු
වර්ධ අපර්මය ආසන්න ොර ය යි.
(2-32 ්ශරෝතරවිඥානොදීන්හු ද්, වශරාතරාදිය ය නඅශශරඅත ශ.ොදිය ය දැනීේ ලක්ෂ ය හ. ශ.ොදීය
අපමුණ පු කථඅීකේ ෘතය්ය හ. ශ.ොදිය ය පඅළඅර්වනීම වැට්හන ආ ොරය හ. ශ.ොදිය ය අපමුණ පු
වකථාට ඇතඅ කථඅිශය ම්නෝධොතුහු වර්ධ අපර්මය ආසන්න ොර ය හ.
ාෂුවඥවිශානාදිය යට අනතුපව ෙ (62 (මවන ෝාතුෙ2 සමප්ටිචනඡන චිත්තය පපපාදිය 
ආේදන දැනර්වනීේ ලක්ෂ ය යැ. පපපාදිය ය පඅළඅර්වනීේ ෘතය්ය යැ. එදඳු ෙ පපපාදිය ය
පඅළඅර්වනීම වැට්හන ආ ොරය යැ. ාකථධ්ු වි්ධාණ පාදීනධ වර්ධ අපර්මය ආසන්න
ොර ය යි. එයට අනතුපව ෙව (7-82 (අ්හ්තු විප්ො ම්නොවිඤ්්ා ධොතු ්ද්දන2
සන්තීර
සිත් ්ද මඩාේදනය දැනීේ ලක්ෂ යහ. ථනධතීපණ ප - තොපේමණ පාදිය 
ෘතය්යහ. එදඳු පපපාදිය ය තීපණ පය කථඅීකම වැට්හන ආ ොරය හ. ෘද්ය ෙථධතුෙ මව
ආසන්න ොර ය හ.
(වම අ යටකථීවථධ “තංතං අනත්තරොතීත විඤ්්ා ොප්ගම ප්දට්ඨොනො” - ඒ ඒ
ථමීපවය අ ඉකථධම ර්අය ථඅත ආසන්න ොර ය යි. වනා කථඅයා ෘද්ය ෙථධතුෙ ආථනධන
කථාපණ පයව යඅ. කථීවයධ ථනධතීපණ ප ථධර්ානය නඅදද්ධෝ වනා ෙන දවවිනඅ.2 යට කථී නයඅනධ
ෙනා අ “තංතං අනන්තරොතීත විඤ්්ා ොප්ගම ප්දට්ඨොනො” කථඅයනුෙට ෙීක මවයඅ.
ථනධතීපණ ප පද්ට්ඨඨානය නඅදද්ධෝ වනා ෙන දවවිනධ යට ථඅතට වමනධ පද්ට්ඨඨාන වනා කථඅයා
ද්යෙත්ථු පද්ට්ඨඨාන යඅ’ කථී . (යනු ථනධනයඅ.2
්සොමනස්ස - උ්ප් ්ඛො වය ර්වයනධ ද්, ද්විස්ථොනි
ෙශවයනධ ද් සන්තීර යො වර්ධ වභ ධද්ය වේ.

ා ප්ඤ්්්ස්ථොනි

ඒ එවථධමව යඅ :- වමාෙනුතුිශනධ (එකථකථධ2 ්සොමනස්ස සන්තිර ය ඒකථානධත
ඉමධටාේදනවය අ පෙතධනා ව යඅනධ ්සොමනස්ස වේද්නා ථේපරයුකථධතෙව සන්තීර
Non-commertial Distribution

625

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෙශවයනධ ප්ඤ්්්ද්වොර්යහි දඉ තදාරමම ෙශවයනධ ජෙනාෙථානවය අ ්ඩ්ද්වොර්යහි
ම ද්, පෙතධනා ව යඅනධ ද්විස්ථොනි යව. (එකථකථධ2 උ්ප් ්ඛො ථ ර්ත ථනධතීරණ පය
ඉමධටමෝය්ථධර්ාේදනවය අ පෙතධනා ව යඅනධ උ්ප් ්ඛො සහගත වැ සන්තීර
තදාරමම - ප්ටිසන්ධි - භවොඞ්ග - ්ුති ෙශවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ ප්ඤ්්්ස්ථොනි යඅ.
විස්තර - ්සෝමනස්ස සහගතසන්තීර ය, ප්ධාද්ධොපවය අ සමප්ටිචනඡන ්වොත්ථප්නයන් වර්ධ අතවප අ සන්තීර ස්ථොන ෙශවයනධ ද්, මඩ් ද්ධොපවය අ ජවනභවොඞ්ගයන් අතවප අ තදාලමෙන ස්ථොන්යහි දැයඅ ථධර්ාන වද්වකථකථද්,
උ්ප් ්ඛො සහගත සන්තීර ය, ඉමධට මද්ය්ථධර්ාේදනවය අදී වපපකථී ථධර්ාන
ද්ධෙවය අ ා පරතඅථන්ි ආදිය  කථාවය අ ාුතඅ-භ ොඞ්ර් අතවප අ ප්රතිසන්ධිස්ථොන්යහි ද්,
ජවන-ආවජගනයන් ව තදාලමෙන ආවජගනයන් ව , ්වොත්ථප්න - ආවජගනයන් ව
ප්රතිසන්ධි - ආවජගනයන් ව
අතවප අ භවොඞ්ග ස්ථොන්යහි ද් වේ. තදාලමෙන ප්රතිසන්ධීන් ්ග් ව ජවන ප්රතිසන්ධීන් ්ග් ව අතවප අ ්ුති ස්ථොන්යහි ්ව්.
කථායපරථාද්යට නඅශරය ෙ භ ූතයනධ වර්ධ අතඅ ඉමධටථධපරමධටෙය වනා ෙනධනා ෙ
භ ූතයනධවර්ධ ද් ට්ඨටනය දෙතධෙන ව යඅනධ කථාය විශාන ථු් ථ ර්ත වේ. උපාො
පපපයනධ වර්ධ ට්ඨටනය ර්ෙග ව යඅනධ ාකථධ්ු වි්ධාණ පාදිය ය උවපකථධ්ා ථ ර්තමව වේ.
වමවථධ අටෙවද්පපවේ ෙ ුසල අ්හ්තු විප්ො විඤ්්ා ය නියත-අනියත
ආේදන ෙශවයනධ ද්විධ යැ. උ්ප් ්ඛො - සුඛ - ්සොමනස්ස වභ ධද්වයනධ තරිවිධ යි.
ාෂුපාදිය  විඥාන ප්ස නඅයතවයනධ මව පඅළඅවෙළඅනධ පපපාදිය  ප්ධාාේදනවය අ මව
පෙතධනා ව යඅනධ නියතොලමෙනි යැ. වථථු තුන අනියතොලමෙනි යි. ඔෙුනතුිශනුර්
ම්නොධොතුව පපපාදිය  ප්ඤ්්්ොලමෙනි යැ. ම්නෝ විඤ්්ා ධොතු ද්වයය ්ඩොලමෙනි
යි. ොය විඤ්්ා ය ථු් වේද්නා යුකථධත යව. (සන්තීර -තදාරමම කථෘතය් ථාෝකථ2
ද්ධවිථධර්ානඅකථ ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව (වථාමනථධථ ථ ර්ත ථනධතීපණ පය2 වථාමනථධථ
යුකථධත යව. වථථු ථය උවපකථධ්ා වේද්නා යුකථධතයඅ.
වමවථධ අ්හ්තු

අ්්ට ුශල විප්ො

ද්තයුතු.

(ඉ2 ස්හ්තු විප්ො ඉ තරි්හ්තු ෙශවයනධ අ්ලෝභ-අ්දෝස-අ්මෝහ යන තුන
ා, ද්ධවිව ධතුකථ ෙශවයනධ අ්ලෝභ-අ්දෝසඉ ්ද ද යන විපාකථ ව ධතූනධ ා ථේපරයුකථධත
ෙවෙ ස්හ්තු විප්ො ්යෝ යඅ. කථාමාොප කථුශයනධ වමනධ විපාකථ ද් ්සොමනස්ස උ්ප් ්ඛො - ා -සඞ්ඛොර වභ ධද්වයනධ අටවැදිරැමි. ඒ වමවථධ යඅ.
(1) වථ මනථධථථ ර්ත ාණ පථේපයුතධත අථඞ්්ාප චිතධතය
(2)
”
”
”
ථථඞ්්ාප
”
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(3)
”
”
ාණ පවිපධපයුතධත අථඞ්්ාප
(4)
”
”
”
ථථඞ්්ාප
(5) උවපකථධ්ාථ ර්ත ාණ පථේපයුතධත අථඞ්්ාප
(6)
”
”
”
ථථඞ්්ාප
(7)
”
”
ාණ පවිපධපයුතධත අථඞ්්ාප
(8)
”
”
”
ථථඞ්්ාප
වමය (i) ථේපරයුකථධත ෝමගවයනුර්,
පරෙෘතය්ාකථාපවයනුර් කථුශයට විථද්ෘශ වේ.

(ii)

”
”
”
”
”
”
අපමුණ පු

ව යඅනුර්,

(iii)

(i2 කථුශවය අ රැ ො-මුතබතො ථඞ්්ය්ාත අපරමාණ පය්යනධ ා, සමමොවෝො දිය  විපතඅ
තුන ද් ඇතතධ, විපාකථයනධ අ ඒ වද්කථ මව නවතඅ ව යඅනධ ථේපරයුකථධත ෙශවයනධ වභ ධද්ය
වේ.
(ii2 ුශලය ොනාදිය  ෙශවයනධ මඩාේදනවය අ පෙතී. විපාකථය එවථධ වනාෙව
ප්ටිසන්ධි - භවොඞ්ග - ්ුති - තදාරමම ෙශවයනධ කථාමාොප ෝමගයනධ අ ඇතුළතධ ෙ
මඩාේදනවය අ පෙතී.
(iii2 පරෙෘතධතඅ ආකථාපවයනධ ෙනා අ
ුශලයඉ
මගද්වොර ෙශවයනධ
ොයද්වොරොතබ්යහි පෙතී. විපාකථය අවිඥ පධතඅ ජනකථ ව යඅනධ මගද්වොරොතබ්යහි වනා
පෙතී, උතධපතධතඅද්ධොප ෙශවයනධ ෙනා අ ප්ඤ්්්ද්වොර - ම්නොද්වොරයන්හි මහොවිප්ො යන්
වර්ධ තොේදන ෙශවයනධ පවෙවතධම වේ.
තෙද් කථුශය ගති ෙශවයනධ ප්ස් වැදිරැම වේ. විඥානස්ිති ෙශවයනධ සත්
වැදිරැම වේ. විප්ො ය තවද්කථවද්ධථවයකථම උපද්වනනධ එවථධ වනාවේ.
තෙද්, අසඞ්ඛොර-සසඞ්ඛොර ්භ්දය (i2 ආගමන ෙශවයනධ ද්, (ii2 ප්රතය්ය
වභ ධද්වයනධ ද් වේ.
(i2 ආොථතවය අ මු් නඅමිතධත වමනධ විපාකථයා වර්ධ අසඞ්ඛොර - සසඞ්ඛොර
වභ ධද්ය කථුශයා වර්ධ ෙශවයනධ වේ. මු්ය ානය ෙකථ මු් නඅමිතධත ද් ානය
ෙනධනාකථධ වමනධ ද්, මු්ය නඅශධා ෙකථ මු් නඅමිතධත නඅශධා ෙනධනාකථධ වමනඅ. වේ
ආ්ොයය්ග මත්ය ි.
(ii2 දෙතධ ෙ කථමගාදිය  පරතය්වයනධ උපද්ෙන ද්ධවද්ධ අසංස් ොසු
කථමගාදිය  පරතය්වයනධ නඅපද්ෙන ද්ධවද්ධ සසං ොසු යඅ.
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හීන-මධය්ම-ප්රණීත ඡ්දාදීනධ උපද්ෙන ද් කථුශයා වර්ධ විපාකථය ද් එවථධ
ෙනධනාකථධ වමනඅ.
(වපවළ අ ආ පිශදිය  අථඞ්්ාප-ථථඞ්්ාප වභ ධද්වයනධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වර්ධ
විවශධමවයකථධ
ුශල-විප්ො
පඅළඅදඳෙව නවතඅ. එව තධ විපාකථ ඉපදීවම අ උතධථා
ථඞ්්ය්ාත අවිදය්ො-තෘ්් ොතබ කථධවධශ ඇතඅ ථනධතානවය අ ම විපාකථ ඉපද්වීවේ ශකථධතඅය
කථමගවය අ ඇතතධ විපාකථවය අ නවතඅ. එව යඅනධ ම මු්ය වමනධ කථමගය ද්, ආොථතවය අ
මු් නඅමිතධත වමනධ විපාකථය ද් ද්තුයුතු.2
ii අ ුශල විප්ො , ුවද්කථධ ව භ ාදිය  අ ුශල ්හ්තූන් ා අව භ ාදිය 
කථවළම නවතඅ ව යඅනධ අකථුශ විපාකථ ද් අ්හ්තු මැයි.
වභ ධද් ෙනා අ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

උ්ප්
”
”
”
ුප ්ඛ
උ්ප්
උ්ප්

ුශල ්හ්තූන්

්ඛො සහගත ් ්ඛුවිඤ්්ා ය
”
්සොත ”
”
ඝොන ”
”
ජිව්හො ”
සහගත ොය විඤ්්ා ය
්ඛො සහගත (සමප්ටිචනඡන ෘතය්ය ඇති) ම්නොධොතු ය.
්ඛො සහගත (සන්තීර ) ම්නොවිඥානධොතුව ැක යි සත්වැදිරැම ්ව්.

ව ද් ෂණ පාදිය  ෙශවයනධ කථුශ අව ධතුකථ විපාකථයනධට කථී ෂණ ප ඇතඅ. ුවද්කථධ
ුශල විප්ො ඉමධට-ඉමධට මෝය්ථධර් ආේදනඅකථ යව. වමය අනඅමධට - අනඅමධට මෝය්ථධර්
ආේදනඅකථ යඅ. එව යඅනධ කථුශ විපාකථ උවපකථධ්ා-ථු්-වථාමනථධථ වභ ධද්වයනධ තරඅවිෝ
යවත වමය උවපධකථ්ා, ර්කථධ් වභ ධද්වයනධ විවිධ යි. කථුශ විපාකථයනධ වර්ධ උවපධෂාෙ
ප්රණීත යැ. එව තධ ථවපය වමනධ ඉතා තීෂණ ප වනාවේ. අකථුශ විපාකථවය අ උවපධෂාෙ
ීන යව. එව තධ ර්කථධ්ය වමනධ ඉතා තීෂණ ප වනාවේ.
ඉතා ඉටු අපමුවණ ප අ ා, ඉටු මවද් තධ අපමුවණ ප අ වේද්නා වභ ධද්ය ඇතඅ ව යඅනධ
්සෝමනස්ස සහගත යැ, උවපකථධ්ා ථ ර්තය යඅ කථුශ විපාකථ අව ධතුකථ
මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ ්දප්සුතබ ෙුෙ ද්, ඉතා අනඅටු අපමුවණ ප අ ා ඉටු මවද් තධ
අපමුවණ ප අ වේද්නා වභ ධද්ය නවතඅ ව යඅනධ අකථුශ විපාකථ අව ධතුකථ මවනාවි්ධාණ ප
ෝාතුෙ එ ස්වරිප් මව වේ. එව යඅනධ අකථුශ විපාකථ සප්්තවිධ වේ.
එ අ වේද්නා වභ ධද්ය වේ නේ ඉතා අනඅථධට ව යඅනධ වද් මනථධථය විය යුතු. එවථධ
ෙනධනා ව ද් පරතඅ ය විනා නපද්වනධ යඅ. වම අ ොය විඤ්්ා ය ුප ්ඛ ථ ර්ත මවයඅ.
එය කථුශ විපාකථවය අ කථඅයන ද්ධද්ට විපයය්ගාථෙව වේ. වේ අකථුඅශ විපාකථ විමවය අ
උවපධෂාෙ අකථුශයා වර්ධ විපාකථය ව යඅනධ ීන යව. එව තධ ර්ශ්ය වමනධ ඉතා කථටුකථ
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වනා ෙුෙද්, ර්ශ් ථධෙභ ොවයනධ පෙතී, එ අ උවපධෂා ථ ර්ත දෙ දෙතධ පුපවමයකථු
විථඅනධ මවඩ න ද් ර්ෙග පුපවමයකථු වර්ධ මවද් තධ වීම වමනඅ.

විප්ො

වමවථධ අ ුශල විප්ො සත
්තවිසි (232 ෙවද්පපවේ වේ.

ා, වපප කථී

ුශල විප්ො

්සො ස ැකයි

ොමොව්ර

(22 රිප්ොව්ර විප්ො ඉ රිප්ොව්ර විප්ො ය ද ුශලය ්මනි. පරර්ම ෝය්ානාදීනධ
විථඅනධ ප්ධාවිෝ යඅ. එව තධ ුශලය ථමාපතධතඅ ෙශවයනධ ජෙන වීිවය අ පෙතී,
විප්ො ය උපධපතධතඅවය අ පි ථන්ි - භ ොඞ්ර් - ාුතඅ ෙශවයනධ පෙතී. (එව තධ
ප්ධාමෝය්ාන අභ අශා චිතධත ය ෝය්ානයා වර්ධ ආනඅථඛථමව ෙන ව යඅනධ විපාකථයකථධ
නවතධමවයඅ.2
(32 අරිප්ොව්ර විප්ො ඉ අරිප්ොව්ර විප්ො ය ද
ුශලය ්මන්
කථථඅණ පුර්ධ ාි මාකථාථාදිය  ෙථවයනධ ආේදන වභ ධද්වයනධ ්තුර්ඥවිධ වේ. පරෙෘතධතඅ වභ ධද්ය
ද් පපපාොපවය අ කථීවථධ ය.
(42 ්ලෝ ුත්තරඉ ්ලෝ් ෝත්තර විප්ො ය ද ාතුමාර්ග - ථේපරයුකථධත ෙ කථුශ
චිත්තයො වර්ධ ඵල ව යඅනධ ්තුර්ඥවිධ වේ. ව ද් මොගග වීි ෙශවයනධ ා ඵල සමොප්ත්ති
වීි ෙශවයනධ ද්විවිධ වේ. ව ද් මොගග වීි්යහි වද්තුනධ ෙපකථධ ා ඵල සමොප්ත්ති වීි්යහි
අපරමාණ පෙව පෙතී.
වමවථධ ්තුර්ඥවිධ භ ූමිවය අ සතිස් (362 වැදිරැම විප්ො

විඥානය වේ.

3. (22 රියො සිත්ඉ i ොමොව්ර ii රිප්ොව්ර iii අරිප්ොව්ර යවයඅ (වාකථුතධතප
කථරඅයා නවතඅ ව යඅනධ2 භූමි ්භ්දයන් තරිවිධ ්ව්.
(ඵල චිත්තය ඒකථානධතවයනධ අනනධතප ඵල දවවිනධ ා වාවකථ තධතප මාර්ග
චිතධතය එකථ ෙපකථධ පමණ පකථධ උපද්නා ව යඅනධ ා නවෙත නවෙත ඉපදීම නඅමධඵල ව යඅනධ
්ලෝ ෝත්තර රියො සිත් කථවම නවතඅ.2
i

ොමොව්ර

රියො සිත් (අ) අ්හ්තු යඉ (ඉ) ස්හ්තු

යයි ද්විවිධය.

(අ2 ව භ ාදිය  කථරඅයා ව ධතු ප අත ෙවයධ අ්හ්තු ය.
එය ( 2 (ම්නෝධොතු2 උවපකථධ්ා ථ ර්ත ප්ධාද්ධොපාෙජ්ජන ය, (22
(ම්නොවිඤ්්ා ධොතු2 එවථධ ම මවනාද්ධොපාෙජ්ජන යවයඅ ද්විවිධ ය.
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( 2 ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය  විප්ධා වි්ධාණ පයට වපපටුෙව පපපාදිය  ප්ධාාේදන
විජානන ල ්් ෙවයධ ම්නෝධොතු ය.
“මනනමත්තොධොතු - ම්නෝධොතු” යඅ (විශඅමධට මනන කථෘතය්යකථධ නවතඅ ව යඅනධ2
මනන මාතරය ව යඅනධ වේ ම්නෝ ධොතුය. එව යඅනධ ම වමය මවනාවි්ධාණ පයට
පරතය්ය වනාවේ. (විථධතප ෝාතුනඅවද්ගශවයධ ය.2
එය චිතධතථනධතානය පපපාදිය  අපමුණ පට නවමීම ව , භ ොඞ්ර් අෙථධර්ාවෙනධ
වපපළා අනධ ආකථාපයකථට නවමීේ ෘතය්ය යැ. පපපාදිය යට අභ අමු් කථඅීකම වැට්හන
ආ ොරය යැ. භ ොඞ්ර් ථනධතතඅය ථඅඳීම ආසන්න ොර ය යි. ඉමධටාදිය  ථඅයලු අපමුවණ ප අ
(විමය පථ අනුභ ෙ වනාකථට වකථඅ ව යඅනධ2 උවපකථධ්ා ථ ර්ත මව වේ.
(2) ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුව ෙනා අ (i) සොධොර ය
(නශෂා‘නශෂ ථඅයධනට උපද්නා ව යඅනඅ.2
(අනශෂයනට පමණ පකථධ උපද්නා ව යඅනඅ2 (ii) අසොධොර

යැයි ද්විවිධ ය.

එ අ (i) ථාෝාපණ ප මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ (උවපකථධ්ා ථ ර්ත
මවනාද්වාපාෙජ්ජනය, උවපකථධ්ා ථ ර්ත අව ධතුකථ කථරඅයා මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ2
මඩාේදන දැනර්වනීේ ලක්ෂ ය යැ. ප්ධාද්ධොපවය අ ්වොත්ථප්නය
ා,
මවනාද්ධොපවය අ ම්නොද්වොරොවජගන ෘතය්ය යව. ප්ධාද්වාප - මවනාද්ධොපයනධ අ
වොත්ථාපන මවනාද්ධොපාෙජ්ජනයනධ වැට්හන ආ ොර ඇතධවතධ ය. ප්ධාද්ධොපවය අ
වොත්ථාපන කථාවය අ ථනධතීපණ ප කථෘතය් ථාෝකථ තුනධ අව ධතුකථ විපාකථ
මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුනධ වර්ධ ද්, මවනාද්ධොපවය අ භ ොඞ්ර්යා වර්ධ ද්, අපර්මය ආසන්න
ොර ය යි.
(ii) අසොධොර ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව (32 ්සොමනස්ස සහගත හසිතුප්්ප්ොදය
(අව ධතුකථ කථරඅයා චිතධතය2 මඩාේදනය දැනීේ ලක්ෂ ය යැ. ප තුනධට
අවනෞොිශකථාේදනවය අ ථඅන ඉපද්වීම ෘතය්ය යැ. එවථධ දෙ වැට්හන ආ ොරය
යැ. ඒකථානධතවයනධ ෘද්ය ෙථධතුෙ ආසන්න ොර ය යි.
වි්ශ්් - රහතුන්ට වප අනය්යනධට ථඅතුපධපාද් චිතධතයකථධ නවතඅ ව යඅනධ වේ
ථඅත එනේ වී. අනය් ෙ කථාමාොප වථාමනථධථ ථ ර්ත ුසල් - අ ුසල් - රියොසිත්
පෘර්ර්ධජනයනධට ා නශෂ - අනශෂයනධට ථඅන ද් උපද්ෙනධනතධ වේ ථඅත විාාපණ ප
පරශාප අත ෙව කථාමාොප අපරණීතාේදනවය අ අනශක්ෂයනට ථඅන මාතරයකථධ ප ළ
වකථවපමිනධ උපදී.
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භොගය්වතුන් වහන්්ස්ට ද ප්ූ්වගනිවොසඥානයඉ අනොගතංශඥානයඉ සවගඥතොඥානය
යන වමාෙුනධට අනුෙ ම ථඅන ප ළ ෙන ව යඅනධ වේ ඥානොනුප්සුවර්ඥතිය යඅ. අවඥර්
කථර්ාෙනධ අ “්තසං ා ොනං චි ් ොප්සුයන්්ත ඉදං චිත්තං භොවසමොනොනං
උප්්ප්ජ්ජති”1 යඅ කථඅයන දී.
වමවථධ

ොමොව්ර අ්හ්තු

(ඉ2 ස්හ්තු
වැදිරැම වේ.

කථරඅයා චිතධතය තරඅවිෝ ය.

කථරඅයා චිතධතය ද්, කථුශය වමනධ වථාමනථධථාදිය  වභ ධද්වයනධ අට

ුවද්කථධ කථුශය, නශක්ෂයනට ා ප්ුහුුපනට උපදී. වේ කථරඅයාථඅතධ ප තුනධට
පමණ පකථධ උපදී. නශ්-ප්ෘථග්ජනයන්ට උපනධකථ විපාකථ ඉපද්වීමට ථමවඥර් වේ.
ප තුනට උපනධකථ එවථධ ථමවඥර් වනාෙන ව යඅනධ කථරඅයා මාතර වේ. වේයව වෙනථ.
මිනධ පරතය්ය විකථත්වවයනධ අවිපාකථත්වයට පවමිණි ුශලො‘ ුශලයන් වර්ධ ද් කථරඅයා
දෙට පවමිණීම ෙළකථන දී. වමවථධ කථාමාොප කථරඅයා චිතධතය එ් ෝ ොස් (11) ෙවද්පපවේ
වේ.
(ii) රිප්ොව්ර

රියො චිත්තය ද කථුශය වමනධ ප්ස් වැදිරැම ්ව්.

(iii) අරිප්ොව්ර රියො චිත්තය ද් කථුශය වමනධ සතර වැදිරැම වේ. වම අර්
කථරඅයාවය අ කථුශයට වෙනථ රහත්නට උපද්නා ෙශවයනඅ.
වමවථධ ොම-රිප්-අරිප් භූමීන්හි රියො චිත්තය විසි (20) වැදිරැම ්ව්.
වමවථධ ුසල් (21) එ ් විස්ස යැ.
අ ුසල් (12) ්දා් ොස යැ.
විප්ො (26) සතිස යැ
රියො (20) විස්ස යැ යි.
ථඅයලු ථඅතධ (මෝය්ම පුඩු ෙශවයනධ2 (සස) එ ුන් අනූ්ව ි. ්මොහු (1) ප්ටිසන්ධි (2)
භවොඞ්ග (3) ආවජ්ජන (4) දස්සන (5) සව (6) ඝොයන (7) සොයන (ස) ඵුසන (ස)
සමප්ටිචනඡන (10) සන්තීර (11) ්වොත්ථප්න (12) ජවන (13) තදාරමම (14) ්ුති යවයඅ
කථෘතය් ෙශවයනධ තුර්ථධ ආකථාපවයනධ පෙතඅතධ. මිනධ පඅටතධ අනය් කථෘතය්වයකථධ නවතධ.

1
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වකථවථධද් යතධ :- ( 2 අමධට කථාමාොප කථුශයනධ වර්ධ අනුභ ාෙවයනධ “කථෘවතාපචිත
කථමගය ෙනා අ අෙවශධම පරතය්ය ථමාොයවය අ විපාකථය වද්නධවනධ තමා වර්ධ අනුභ ාෙය
පෙතධෙනධනාකථධ ු වමනධ වේ” යනු ථතය්යඅ. දිය ෙය් මනුමය් ව කථවය අ ථතධත්වවය උපදිය තඅ.
(එකථධ අ2 ඔෙුනධ වර්ධ මපණ ප කථාවය අ විපාකථ දීමට අෙකථාශ වද එළඹ ථඅි  වපප කථී
කථමගය ද්, ඒ කථමගය කථපන කථාවය අ එයට පරතය්ය ෙශවයනධ එළඹ ථඅි  වද්යය් ෝමගාදිය 
මග නිමිත්ත ද, උපදිය න භ ෙවය අ යේ කථඅථඅ පපපාදිය යකථධ එකථධතපා එකථකථධ පවෙවතඅ ගති
නිමිත්ත ද, යන වමාෙුනධ අතුිශනධ එකථධතපා එකථකථධ අපමුණ පු වකථාට ස්හ්තු
ොමොව්ර
විප්ො සිත් අට ද්, මනුමය්යනධ අතුවප අ පණ පධඩකථ - ජාතය්න්ෝ - දිපාදිය  දෙට
පවමිවණ පනධනෙුනට ර්ෙග ද්ධවිව ධතධකථු කථමගයට විපාකථ ෙ උවපධෂා ථ ර්ත අව ධතුකථ
විපාකථ මවනාවි්ධාණ ප ෝාතු නේ ෙ උ්ප් ්ඛො සහගත සන්තීර ය ැක යි විප්ො සිත්
නව්ය ් ප්රතිසන්ධි ෘතය්ය ් ්ර්ඥ.
යේ කථවකථ පපපාොප - අපපපාොප කථුශයනධ වර්ධ අනුභ ාෙවයනධ පපපා‘පපප
භ ෙයනධ අ පරතඅථන්ියට පවමිවණ පතධ නේ එකථධ අ ඔෙුනධ වර්ධ මපණ ප අෙථධර්ාවෙ අ එළඹ
ථඅි  පඨවිකථථඅණ පාදිය  මගනිමිත්ත මැ අපමුණ පු වකථාට නෙ රිප්ොව්ර අරිප්ොව්ර විප්ො
සිත් ප්රතිසන්ධි ෙශවයනධ පෙතී.
යේ කථවකථ වපප කථී පරතඅථන්ි දීවේ ශකථධතඅය ඇතඅ ෙව පවෙවතඅ අකථුශ කථමගය
අපාවය අ උපද්ො ද් ඵල ඔෙුනධ වර්ධ මපණ පාෙථධර්ාවෙ අ එළඹ ථඅි  මගඉ මගනිමිතිඉ
ගතිනිමිතීන් අතුිශනධ එකථධතපා එකථකථධ අපමුණ පු වකථාට එකථම අ ුසලවිප්ො
අ්හ්තු ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව (උවපකථධ්ාථ ර්ත ථනධතීපණ ප චිතධතය2 පරතඅථනධි
ෙශවයනධ පෙතී.
වමවථධ එකථුනධවිථඅන ( 92 විපාකථ විශානයනධ වර්ධ ප්රතිසන්ධි
පවෙවතධම ද්ත යුතු.

තය් ෙශවයනධ

(22 එම ප්ටිසන්ධි විඤ්්ා යන් අතුිශනධ යේ ථඅතකථධ ඉපඅද් නඅපවද්ධෝ ෙ කථ එය
ලු ු දඳිමිනධ එම විප්ො විඤ්්ා ය මැ ඒ පරතඅථන්ිජනකථ අපමුවණ ප අ මව භවොඞ්ගසිත
ෙශවයනධ පෙතී. (එම වි්ධාණ පය මව යවයඅ කථීවයධ එදඳු ෙ ම වි්ධාණ පය ථඳ ාය.2
නවෙත ද් එවථධ මව පෙතී.
භ ොඞ්ර් ථනධතතඅය ථඅඳීමට ව ධතු ෙ කථරඅයාමය චිතධතවයනධ ථධෙපධන ද්කථධනා
අෙථධර්ාෙ වප නඅවරාපර්තයා ටද්, නදී වශරාතයකථධ වථධ අපරමාණ ප භ ොඞ්ර් ථනධතතඅය
අවිචිනධන ෙව ප ළ ෙනධවනධ ය. (එව යඅනධ මව උපධපතධතඅ භ ෙයා වර්ධ වනාථඅඳීමට අඞ්ර්
භ ාෙවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ භවොඞ්ග යයඅ කථඅයනු වව..2
වමවථධ ඒ එකථුනධවිථඅන පරතඅථන්ි විපාකථ විශානයනධ වර්ධ භ ොඞ්ර් ෙශවයනධ ද්
පවෙවතධම ද්ත යුතු.
632

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වමවථධ භ ොඞ්ර් ථනධතතඅය පෙතධනා කථ ාෂුපාදිය  ඉන්රඅයවය (මාතෘකථුෂඅර්ත
කථාවය අ වමනධ ය  අ ෙ පථු ද් ථධෙකථෘතය් කථඅීකමට අථමර්ග ෙුෙ ද්, අනුකථරමවයනධ විශද්
දෙට පවමිණ ප ථධෙකථෘතය් කථඅීකමට ථමර්ග ෙ කථධ අ2 පපපාදිය  ආේදන මුෙුෙ ඒ ආපාර්ර්ත
ෙ පපපාේදනය නඅථා ්ක්ෂුුඃ ප්රසොදයො ්ග් ර්වීකම වේ. එයට අනතුපව ෙව ඒ ට්ඨටන
දවයනධ භ ොඞ්ර් චිතධතයා වර්ධ ානය වේ. (වමය චිතධතථනධතානයාවර්ධ පෙග
අෙථධර්ාවෙනධ භ අනධන අෙථධර්ාෙකථට ව ධතු ෙ ව යඅනධ ානය ෙවනඅ ව යඅනධ ානය යඅ
කථී .2
ප්රශ්න්ය ි :- විමය විමයී භ ාෙවයනධ රිප්ොලමෙනයො ්ග් ්ක්ෂුුඃප්රසොදය
ර්වීකම වේො එවථධ කථ අනය් නඅශරඅත භ ොඞ්ර්යා වර්ධ ානය වකථවථධ වේද්

ා

ප්ි ිතුර :- වදප ඇථකථ තුද ථකථුපව කථවවදධකථ ෙථා ථඅි  මවථධථා වදප ඇථට
නඅය පඅි නධ ර්වථ කථ (එකථාදද්ධෝව යඅනධ2 එය වද්ද්ීකවමනධ ඉර්අළ යනධනා වථධය.
්ක්ෂුුඃප්රසොදය හො භවොඞ්ග චිත්තය නඅශරඅත ෘද්ය ෙථධතුෙ (ථඅයුේ ෝමනීනධවර්නධ2 ඒකථාදද්ධෝ
ව යඅනඅ.
(32 නවෙත එම භ ොඞ්ර් ානයට පරතය්ය ෙ ආපාර්ර්ත පපපාේදනය අපමුණ පු
වකථාට භ ොඞ්ර් ථනධතතඅය ථඅඳිනධනාකථධ වමනධ ආෙජගනකථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථපනධනා ෙ
අව ධතුකථ රියොම්නෝධොතුව (ප්ධාද්ධොපාෙජ්ජන චිතධතය2 උපදී. වථාතද්ධොපාදිය වය අ ද්
වමම නයයඅ. ම්නොද්වොර්යහි ෙනා අ මඩ්විෝාේදනය මව ආපාර්ර්ත කථධ අ භ ොඞ්ර්
්ලනයට අනතුපවෙව භ ොඞ්ර්ය ථඅඳිනධනාකථධ වමනධ ආෙජගන කථෘතය්ය ථඅද්ධෝකථපනධනා ෙ
අව ධතුකථ කථරඅයා ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුව (මවනාද්වාපාෙජ්ජන චිතධතය2 උපදී.
(ප්ධාද්ධොපාෙජගනයට
අනතුපවෙව
ද්ශගනාදිය 
කථෘතය්ය
වනා
කථඅයා
මවනාද්ධොපාෙජ්ජනය කථඅයන ද්ධවද්ධ ාතුද්ගශ කථෘතය් විමයවය අා වද්කථම ආෙජ්ජන
නමිනධ ර්නධනා ද් ව යඅනඅ.2
ප්ධාද්ධොපාෙජගනයට අනතුපවෙව ාෂුවඥද්ධොපවය අ ද්ශගන කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථපන
්ක්ෂුුඃප්රසොද වස්තු වූ ් ්ඛුවිඤ්්ා චිත්තයඉ වශරාතරද්ධොපවය අ ශරෙණ ප කථෘතය්ාදිය ය
ථඅද්ධෝ කථපන ්ශරොතර-ඝරො -ජිහ්වො- ොය විඥාන්යෝ පෙතඅතධ. ඉමධට-ඉමධටමෝය්ථධර්
විමයයනධ අ ඔ ු කථුඳාථ විපාකථය යඅ වමවථධ දශවිධ විප්ො විඤ්්ා යන් වර්ධ (4)
දස්සන (5) සවන (6) ඝොයන (7) සොයන (ස) ඵුසන ෙශවයනධ පවෙවතධම ද්ත යුතු.
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පටුන වෙත

(4) “් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුයො උප්්ප්ජ්ජිත්වො නිරැද්ධ සමනන්තරො උප්්ප්ජ්ජති
චිත්තංඉ ම්නොඉ මොනසංඉ ්ප් - තජ්ජොම්නො විඤ්්ා ධොතු”1
‘ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය යට අනතුපවෙව ඔෙුනධ වර්ධ මව අපමුණ ප පඅළඅර්නධනා ෙ (කථුථ
විපාකථ ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය යට අනතුපවෙව කථුථ විපාකථ ද්, අකථුථ විපාකථයනට
අනතුපවෙව අකථුථ විපාකථ ද්2 මවන ෝාතුෙ (ථේපි චජන චිතධතය2 උපදී.’ වමවථධ වේ
විපාකථ ථඅතධ වද්වද්නා වර්ධ ථේපි චඡන ෙශවයනධ පවෙවතධම ද්ත යුතු ය.
( ප2 “ම්නෝධොතුයොප්ි උප්්ප්ජ්ජිත්වො නිරැද්ධ මනන්තරො උප්්ප්ජ්ජති චිත්තංඉ
ම්නොඉ මොනසංඉ තජ්ජම්නො විඤ්්ා ධොතු2 යි” මවන ෝාතුවෙනධ පඅළඅර්තධ ආේදනය
මව තීපණ පය කථපමිනධ (අකථුථ විපාකථ මවන ෝාතුෙට අනතුපවෙව අකථුථ විපාකථ ද්, කථුථ
විපාකථයට
අනතුපවෙව
ඉමධටාේදනවය අ
වථාමනථධථ
ථ ර්තෙද්,
ඉමධටමෝය්ථධර්ාේදනවය අ උවපකථධ්ා ථ ර්තෙ ද්2 තරිවිධ විප්ො ම්නෝවිඤ්්ා
ධොතුන් ්ග් ථනධතීපණ ප ෙශවයනධ පවෙවතධම ද්තයුතු.
( 2 “සන්තීර ොනන්තරං ප්න ත්මව විසයං වවත්ථොප්යමොනො උප්්ප්ජ්ජති
රියෝහ්තු
ම්නොවිඤ්්ා ධොතු උ්ප් ්ඛොසහගතො”3 යඅ වමවථධ එකථම කථරඅයා
මවන වි්ධාණ පයා වර්ධ වොත්ථපන ෙශවයනධ පවෙවතධම ද්තයුතු.
( 22 වොත්ථපනයට අනතුපවෙව ෙනා අ ජෙන පිශවය ථාන වකථාට ඇතඅ
චිතධතෂණ ප තුර්ථකථධ ( 42 ආයු ඇතඅ, මහන්තොලමෙන වීනම එකථ එම විමයවය අ
අටවැදිරැම ොමොව්ර ුශලයන් ව , ්දා් ොස් අ ුශලයන් ව
නවවැදිරැම
අව්ශ්් ොමොව්ර රියොවන් ව , අතුවපනධ එකථකථ වර්ධ ෙශවයනධ ජෙනධ ථවයකථධ ව
ථවතකථධ ව උපදී. එකථම ථඅත ථෙපකථධ ව , ථතධෙපකථධ දිය වේ. ්ම ප්ඤ්්්ද්වොර්යහි කථරමය
යඅ. (මවඥඡාදිය  කථාෙ පථධෙපකථධ ව ඉපදිය ය වකථඅ ය.2
මවනාද්ධොපවය අ ෙනා අ මවනාද්ධෙොපාෙජ්ජනයට
එ ුන්විසි (1ස) ජවනයන් අතුිශනධ කථඅථඅ චිතධතවයකථධම ජවන ්ව්.

අනතුපවෙව

වපපකථී

අර්ඥප් ොවීින්හි ඒ ඒ ෝය්ානයනධට ව , මාර්ගාදිය යට අනුපපප වථධ දන ද්
පරතය්ය අනුෙව තරඅව ධතුකථ කථාමාොප කථුථ ව , කථරඅයා චිතධතයකථධ
මවනාද්ධොපාෙජ්ජනයට අනතුපවෙව ප්සු මග-උප්්ොර-අනු්ලොම-්ගොතරභූ නාමවයනධ
උපනධ අනුතපවෙව ප්ෘථග්ජන - නශක්ෂයනට පරර්මෝය්ානාදිය  පපපාොප ුශල ධය්ොන

වි:ප: ෝාතුවිභ ඞ්ර් 67 පඅට
වි:ප: ෝාතුවිභ ඞ්ර් 68 පඅට
3
වි:ප: ෝාතුවිභ ඞ්ර් 68 පඅට
1
2
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ප්ස ව , අපපපාොප
ෙශවයනධ උපදී.

පටුන වෙත

ුශල ධය්ොන සතර ව , ව වකථ තධතප මොගග සතර ව

ජෙන

අනශක්ෂයනට කථාමාොප තරඅව ධතුකථ රියො සිත් සතසුන් එ ් ප්සු මගොතබ
ෙශවයනධ උපනධ කථ, රිප්ොව්ර-අරිප්ොව්ර කථරඅයා ථඅතධ ජවන ෙශවයනධ උපදී. වේ
ආදිය කථාවඥමිකථයාට යව. වථථධථනධට ප්සු මග නවතඅ. එවථධම ද්විතීය මොගගොතබ්යහි දී “්ගෝතරභූ”
වෙනුෙට උපද්වනධ “වෙ ොන” යයඅ කථඅයනු වව.. ඵල ථමාපතධතඅ වීර්ගවය අ ‘්ගෝතරභූ’
්හෝ ්වෝදානයට ව අනතුපවෙව ඵල සිත් ජෙනධ ෙශවයනධ උපදී. (වම අ තෙද් විථධතප
වදව වි.2 වමවථධ ුසල-අ ුසල- රියො-විප්ො (ඵල2 චිතධතයනධ වර්ධ ෙශවයනධ පථධපනථධ
(332 ජවන්යෝ ද්තයුතු වෙතධ.
( 32
ජෙනාෙථානවය අ
ප්ධාද්ධොපවය අ
අතිමහන්තොලමෙන
ව
(වමාඩශචිතධතෂණ පායුමධකථ ව යඅනඅ2 මවනාද්ධොපවය අ විභූතොලමෙන ව වේ ද්, එකථ
කථාමාෙද්ප ථතධත්වයනට, කථාමාොප ජෙනාෙථානවය අ, ඉමධට, ඉමධටමෝය්ථධර්,
අනඅමධටාේදන ෙශවයනධ ද්, පෙගකථමගාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද්, ජෙන චිතධත ෙශවයනධ ද්,
පි ථන්ි චිතධත ෙශවයනධ ද්, යේ යේ පරතය්වයකථධ වව. නේ ඒ ඒ පරතය්යනධ වර්ධ
ෙශවයනධ අටවැදිරැම කථාමාොප කථුශ විපාකථ චිතධතයනධ ා තරඅවිෝ අව ධතුකථ
මවන වි්ධාණ ප ෝාතුනධ ද් යන එ් ෝ ොස් චිතධතයනධ අතුිශනධ එකථධතපා එකථකථධ,
උඩුර්ඛදා යන නවෙකථධ ලු ුදවඳ මඳකථධ ර්ප යන ජය වමනධ භ ොඞ්ර් චිතධතයට අයතධ
අපමුණ ප වප අනය් (ජෙන ර්තධ2 ආේදනවය අ දිය ෙ ජෙනය ලු ුදවඳ වද්ෙපකථධ විපාකථ
වි්ධාණ පය උපදී. ඒ ජෙනය ර්තධ ආේදනය මව ආේදන වකථාට පෙතධනා ව යඅනධ
‘තදාලමෙන’ යවයඅ කථඅයනු වව..
මිනධ පපපා‘පපප භ ෙයනධ අ ද් අතිමහන්ත හො විභූතොලමෙන ඇත ද්,
(අා්ධාව යඅනධ2 තොේදන නපද්නා දේ කථී නඅයායඅ.
කථාම තෘමධණ පා ව ධතු කථමගවයනධ නඅපනධ ඒ තොේදනය ම ද්ධර්ත, ව වකථ තධතප
ජෙනයනධ ලු ු වනා දඳී.
නිදශගනය ් :- වර්යඅනධ පඅටත යනු කථවමවතඅ ළද්පවො පඅයා ව , පඅයා ථමානවයකථධ
ව පථුපථධවථධ වයධ. එයට වෙනථු ෙෙකථු ලු ු වනාදඳිනධනාකථධ වමනඅ. (තම ට ජනකථ
කථමගය ව , තතධථොශ කථරඅයාෙ ව ලු ු දඳවනධ යඅ.2
කථාමාොප ජෙනධ එ ්ති්ස ි. (3 2 තොේදන එ් ෝ ෝස ි. ( 2 ථඅයලු
ජෙනධ වකථවපනධ ඒ ථඅයලු තොේදන නපදී.
ඒ නඅයමය වමවථධයඅ :-
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්සෝමනස්ස සහගත කථරඅයා ජෙනයනධ වකථවපනධ ්සෝමනස්ස සහගත
තොේදනවය මව වෙතඅ. උ්ප් ්ඛො සහගත කථරඅයා ජෙනයනධ වකථවපනධ ා, ්දෝසමූලි
අ ුසල් වකථවපනධ උ්ප් ්ඛො ථ ර්ත තොේදනවය මව වෙතඅ.
ොමොව්ර කථුථධ වකථවපනධද්, ව භ ම, වම ම, අකථුථධ වකථවපනධ ද්,
්සෝමනස්ස සහගත තොේදන ද්, උ්ප් ්ඛො සහගත තොේදන ද්, ආේදනානුපපප
ෙව වෙතඅ. එ අර් අකථුථ ජෙනයට අනතුපව ෙව අ්හ්තු තදාරමම
දඉ (අව ධතුකථ
මවන වි්ධාණ පෝාතු තුන ද්2 ද්ධවිව ධතුකථ ජෙනයට අනතුපව ෙව ද්වි්හ්තු තදාරමම
ද, තරඅව ධතුකථ ජෙනයට අනතුපව ෙව තරි්හ්තු තදාරමම ද, වදාව වථයඅනධ වෙතඅ.
ඉමධටාේදනවය අ වථාමනථධථ ථ ර්ත ෙ මව තදාලමෙන්යෝ වෙතඅ.
ඉමධටමෝය්ථධර්ාේදනවය අ කථුථ විපාකථ උවපකථධ්ා ථ ර්ත තදාලමෙන්යෝ
වෙතඅ.
අනඅමධටාේදනවය අ අකථුශ විපාකථ උවපකථධ්ා ථ ර්ත තොේදනවය වෙතඅ.
ප්රතිසන්ධිජන
කථමගය පමණ පකථධ වනාෙ ප්රවෘත්ති විප්ො
ජන
කථමගය ද්
තදාරමම උපද්ෙනධවනධ ය. ඒ පරෙෘතධතඅ විපාකථ ජනකථ කථමගය පරතඅථන්ි විපාකථ ජනකථ
කථමගවයනධ උපද්ෙන තොපේමණ පයට වෙනථධ ෙ ද් තදාරමම උපද්ෙනධවනධ ය.
තදාරමම ොවසොන්යන් නවෙත ද් භවොඞ්ග වේ. භ ොඞ්ර්ය ථඅඳුණ පු කථ
ආෙජගනාදිය ය වේ. එයට අනතුපව ෙව ද්ශගනාදිය ය චිතධත නඅයාමය ෙශවයනධ නවෙත නවෙත
පෙතී.
( 42 එකථධ භ ෙවයකථධ අ වමට පථුෙව උපද්නා භ ොඞ්ර් චිතධතය මව ඒ භ ෙවයනධ
්ුතිය ෙන ව යඅනධ ාුතඅය යඅ කථඅයනු වව.. වභ ධද් එ ුන්විසි ( 92 ෙවද්පපවේ වේ.
වමවථධ එකථුනධවිථඅ ෙවද්පපවේ විපාකථ චිතධතයනධවර්ධ ම ාුතඅ ෙශවයනධ පවෙවතධම
ද්තයුතු. ාුතඅවයනධ මතු නවෙත පරතඅථනධිය ද් පරතඅථන්ිවයනධ මතු නවෙත භ ොඞ්ර්ය දැයඅ
වමවථධ තරිවිධ භවයඉ ප්ඤ්්්ගතියඉ සප්්තවිඥානස්ිතියඉ නවසත්ත්වොවොසය යන වමවතකථධ
තනධ අ ථවිශථපනධනා ෙ ථතධත්වයනධ වර්ධ චිතධත ථනධතතඅය වනා ථඅඳ පෙතධවනධම ය. වේ
ව කථවය අ යවමකථධ අ ගත්වයට පවමිණිවයධ නේ උන්වහන්්ස්්ග් ාුතඅ චිතධතය නඅපවද්ධෝ
ෙ කථධ අ නවෙත නපද්නා වථධ නඅපවද්ධෝ ෙනධවනධම ය.
්ම විඥානස් න්ධ්යහි විස්තර
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්ව්දනො ස් න්ධය (3)
“යං ිඤ්්චි ්වදයිත ල ්ඛ ං සබ්ෙන්තං එ ්තො ත්වො ්වදනො ්ඛ්න්ධො
්වතබතබ්්ෙො”යි ‘යේකථඅථඅ විඳීේ ෂණ පවයකථධ වේ නේ ඒ ථඅයධ එකථධවකථාට ථවකථීවමනධ
්ව්දනොස් න්ධය ද්තයුතුය’යඅ කථී ව යඅනධ දැනධ එය විථධතප කථපනු වව.. “්වතබයති
්වතබයතීති ්ඛො ආවු්සො තස්මො ්වදනොති වුචන්ති”1 යඅ කථී ව යඅනධ වම අ වේද්යඅත
ෂණ පය නේ වේද්නාෙම ය. (වේද් නේ ෙ අනුභ ොකථාපවයනධ පවෙවතධවතධ වේද්යඅත ය.2
ඒ ආේදන පථ අනුභ ෙ කථඅීකේ ෂණ පවයනධ ථධෙභ ාෙවයනධ ඒකථවිෝ ෙුෙ ද්,
(1) ුසල
(2) අ ුසල
(3) අඛය්ො තය යඅ ජාතඅ ෙශවයනධ තරඅවිෝ වේ. එ අ
ොමොව්ර
ුසලයඉ
්සොමනස්ස - උ්ප් ්ඛො - ා - සඞ්ඛොර වභ ධද්වයනධ අටෙවද්පපවේ වේ. යනාදිය  වපප
කථී වථධ (1) ුසල විඤ්්ා ය ා ථේපරයුකථධත ෙවයධ ුසල ්ව්දනො ය. (2) අ ුසල
විඤ්්ා ය ා ථේපරයුකථධත ෙවයධ අ ුසල ්ව්දනො ය. (3) විප්ො - රියොවන් ා
ථේපරයුකථධත ෙවයධ අඛය්ො ත ්ව්දනො ය යඅ ද්තයුතු. වේද්නාෙ ථෙග චිතධත ථාෝාපණ ප
දවවිනධ එ ුන් අනූ (892 ෙවද්පපවේ වේ. සුඛ-ුප ්ඛ-්සොමනස්ස-්දාමනස්ස-උ්ප් ්ඛො
වභ ධද්වයනධ ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ප්ස්වැදිරැම වේ.
එ අ කථුථ විපාකථ කථාය වි්ධාණ ප ථේපරයුකථධත ෙවයධ ථු් වේද්නා ය. අකථුථ
විපාකථ කථාය වි්ධාණ ප ථේපරයුකථධත ෙවයධ ර්කථධ් වේද්නා ය. කථාමාොපවය අ ුසල් සතර
ය, ථව ධතුකථ විප්ො සතර ය, එකථම අව ධතුකථ විපාකථ සන්තීර ය, ථව ධතුකථ කථරඅයා
ථතප ය, එකථම අව ධතුකථ කථරඅයාෙ ය, අකථුථ සතර ය යන වමවතකථධ ථඅතධ ා ද්,
රිප්ොව්ර්යහි ප්ධාමෝය්ාන චිතධතය වප වථථු ්දා් ොස් ුසල-විප්ො
රියො ාද්,
(ෝය්ානාඞ්ර් ථේපරයුකථධත ව වකථ තධතප චිතධතය ද් මොගග-ඵල ෙශවයනධ අට ෙවද්පපවේ ෙ
ෝය්ාන වභ ධද්වයනධ වර්න සම සතලිස ් (4ප2 වේ. (අෝය්ානඅකථ වාවකථාතධතප නවතඅ
ව යඅනඅ2 එ අ ප්ධාමෝය්ානඅකථ අට වප වථථු2 ්දතිස් (කථුථ-විපාකථ2 මොගග-ඵල
චිතධතයනධ ා දැ යඅ වමවථධ ්සොමනස්ස ්දසැට (622 විඤ්්ා යන් ා ථේපරයුකථධත වේ.
්දාමනස්ස ්ව්දනොව වොමනථධථ ථ ර්ත අකථුථ විඤ්්ා
ථේපරයුකථධත වේ.

්ද

ා

උ්ප්්ක්ෂො ්ව්දනොව, වථථු කථාමාොප කථුථ සතර ය, ථව ධතුකථ විපාකථ සතර
ය, අව ධතුකථ විපාකථ ්දා් ොස ය, ථව ධතුකථ කථරඅයා සතර ය, අව ධතුකථ කථරඅයා වද්කථ ය,
අකථුථ සය ය, පපපාොප ප්ධමෝය්ාන තුන ය. (අපපපාොප ද් ප්ධමෝය්ානවය අ

1
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පටුන වෙත

ඇතුළතධ ව යඅනධ2 අපපපාොප ්දා ස ය. ව වකථ තධතප අටයැයි ප්ස්ප්නස් (332
වි්ධාණ පයනධ ා ථේපරයුකථධත වේ.
ඔෙුනතුිශනධ ථු් වේද්නාෙ ඉමධට වඵලාට්ඨඨ.දය අනුභ ෙ කථඅීකේ ලක්ෂ ය යැ.
ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වර්ධ උපදරප ණ ප (ෙවී.ම2 රසය යැ. කථය පඅළඅදඳ ෙ ආථධොද්ය
වැට්හන ආ ොරය යැ. කථාය ඉන්රඅයය ආසන්න ොර ය යි. ුප ්ඛ ්ව්දනො අනඅමධඨ
වපාට්ඨඨ.දය අනුභ ෙ කථඅීකේ ල ්් ය යැ. ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ මවළවීේ ෘතය්ය යැ.
කථය පඅළඅදඳ වපළීම වැට්හන ආ ොරය යැ. කථාය ඉන්රඅයය ආසන්න ොර ය යි.
්සොමනස්ස ්ව්දනොව ඉමධටානුභ ෙන ලක්ෂ ය යැ. ථධෙභ ාෙ ෙ, ව පිශකථධප
ෙ ව
ඉමධටාකථාපවයනධ අපමුණ පු පථ විඳීේ ෘතය්ය යැ. නාතථඅකථ ආථධොද්ය
වැට්හන ආ ොරය යැ. පථධථද්ධිය ආසන්න ොර ය යි.
්දාමනස්ස අනඅමධටානුභ ෙන ලක්ෂ ය යැ. වදුණ පු පිශදිය  අනඅමධටාකථාපවයනධ
අපමුණ පු පථ විඳීේ ෘතය්ය යැ. නාතථඅකථ පීඩනය වැට්හන ආ ොරය යැ. ෘද්ය
ෙථධතුෙ ආසන්න ොර ය යි.
උවපකථධ්ා වේද්නාෙ මෝය්ථධර්ානුභ ෙන ලක්ෂ ය යැ. ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වනා
පඅනෙන - වනා මෙන (ථධෙභ ාෙ2 ෘතය්ය යැ. ශානධතභ ාෙය වැට්හන ආ ොරය යැ.
නඅපරීතඅකථ චිතධතය ආසන්න ොර ය යි.
වේ වේද්නා ථධකථනධෝවයධ විථධතප කථර්ාෙ යඅ.

සංඥා ස් න්ධය (4)
“යං ිඤ්්චි සඤ්්ජන නල ්ඛ ං සබ්ෙංතං එ ්තො ත්වො සඤ්්ා ් ්න්ධො
්වතබතබ්්ෙො”යඅ ‘යේකථඅථඅ වඳිනීේ ෂණ පවයකථධ වේ නේ ඒ ථඅයධ පඅඬු වකථාට සංඥා
ස් න්ධය ද්ත යුතුයයඅ, කථී ව යඅනධ දැනධ වේද්නා ථධකථනධෝයට අනතුපවෙව සංඥා ස් න්ධය
කථඅයනු වව..
“සඤ්්ජොනොති සඤ්්ජොනොති ්ඛො ආවු්සො තස්මො සඤ්්ාති වුචන්ති”1 යඅ ‘නී
පීතාදිය  අපමුණ ප ථකථුණ පු වකථාට නවෙත නවෙත වඳිනීවමකථධ වේ නේ එය ථඛශා නමිනධ
කථඅයනු වව.ය’යඅ එව යඅනධ ෙොළ . ඒ ථඛශාෙ ද් වඳිනීේ ෂණ ප (ථධෙභ ාෙ2 වයනධ
ඒ විධ වුව ද්, ජාතඅ ෙශවයනධ ුශලයඉ අ ුශලයඉ අවය්ො ෘත යයි තරිවිධ ්ව්.

1
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ඔෙුනතුිශනධ ුශල
ථේපරයුකථධත ෙවයධ අ ුසල
සංඥායි. ‘ථඛශාවයනධ වෙනධ
චිතධතවය අ මව වයවද්ධ. එව
මව වේ.

පටුන වෙත

විඥාන ථේපරයුකථධත ෙවයධ ුශල සංඥායඉ අ ුශල විඥාන
සංඥාය, අෙය්ාකථෘත විශාන ථේපරයුකථධත ෙවයධ අවය්ො ෘථ
ෙ විශානවයකථධ නේ නවතධවතධය’යඅ කථී ව යඅනධ ථඛශාෙ ථඅයලු
යඅනධ වි්ධාන වභ ධද් යේ පමණ ප නේ ථඛශා වභ ධද්ය එපමණ ප

වි්ශ්් :- වේනාෙ ථෙගචිතධත ථාෝාපණ ප ෙුෙ ද්, ‘වමවථධ වනාකථඅයන ද්ධවද්ධ’ එය
වභ ධද් ෙශවයනධ තුනකථධ ව ප්ස ් ෙන ව යඅනධ ඒ එකථ එකථ වභ ධද්වයනධ යුකථධත ෙ විශානය
අනය් වභ ධද්යනධ ා වනාථවථවඳන ව යඅනඅ.
වේ සංඥාවඉ විඥානය ා ථමාන පරවභ ධද් ඇතධවතධ ෙුෙ ද් ෂණ පාදිය  ෙශවයනධ
ථඅයලු ථඛශාම අපමුණ පු කථුණ පු කථඅීකේ ලක්ෂ යැ ය. පළමු කථළ ථකථුවණ පනධ පථුෙ වඳින
ර්වනීමට නඅමිතධත වීේ ෘතය්ය යැ. (දැෙ ආදිය ය ථවථඅය යුතු තවනධ පළමු කථළ කථුණිනධ
පථුෙ වඳිනර්නධනාකථධ වමනඅ.2 පළමු ර්නධනාද් නඅමිතඅ ුවර්ධ ෙශවයනධ දැි වකථාට ර්වනීම
වැට්හන ආ ොරය යැ. (ඇතා වර්ධ ඒ ඒ අෙයෙ ර්තධ අන්ෝයනධ ඇතා ඒ ඒ අෙයෙ දඳුය
යඅ වඳින ර්නධනා වථධ2 එළඹ ථඅි  වථධ අපමුණ පු ර්වනීම ආසන්න ොර ය යි. තෘණ ප
පුපවමයනධ (කථුඹුපව රැකථීමට කථළ පඹයනධ2 දැකථ ‘මුෙ ආදී ු’ කථුඹුපව පකථධනා පුපවමයනධ
වමනව යඅ ර්නධනා ථඛශාෙ වමනඅ.
්ම සංඥා ස් න්ධ්ය් විස්තර

ථොව යි.

සංස් ොරස් න්ධය (5)
“යං ිඤ්්චි අභිසඞ්ඛර ල ්ඛ ං සබ්ෙන්තං එ ්තො ත්වො සඞ්ඛොර ්ඛ්න්ධො”
යඅ ථඛශාථධකථනධෝයට අනතුපව ෙව ‘කථුශා කථුශ කථමගයනධ රැථධ කථඅීකම ෂණ ප වකථාට ඇතඅ
ෝමග ථම ය එකථධ වකථාට ථඛථධකථාප ථධකථනධෝ වේය’යඅ කථී ඒ ොනවය අ, අභ අථඛථධකථපණ ප
ෂණ පය නේ රැථධකථඅීකේ ෂණ පය යඅ. ඒ නේ ථඛථධකථාප ධමග මැයි. එයඅනධ ෙොළ .
“සසඞ්ඛතමහිසඞ්ඛ්රොන්තී ති ්ඛො භි ්ඛ්ව තස්මො සඞ්ඛොරොති වුචන්න්ති”1 යඅ
‘ම වණ පනඅ තමනධ වර්ධ ව ධතු ෝමගයනධ ථඅද්ධෝ කථටයුතු ඵල ෝමගය ථකථථධ කථපන ව යඅනධ
ථඛථධකථාපවය ය’යඅ කථඅයනු වවදතධ. ඔ ු රැථධකථඅීකේ ලක්ෂ ඇතධතා . එකථධරැථධ වකථාට
ර්වනීේ ෘතය්ය ඇතධතා . ෙය්ාපාපෙතධ දෙ වැට්හන ආ ොර ඇතධතා . අෙවශම නාම
ථධකථන්ෝතරයය ආසන්න ොර
ඇතධතා . වමවථධ ෂණ පාදීනධ ඒ විධ ෙුෙද් ජාතඅ
ෙශවයනධ ුශලඉ අ ුශලඉ අවය්ො ෘත වභ ධද්වයනධ තරඅවිෝ යව.

1
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ඔෙුනතුිශනධ කථුශ විශාන ථේපරයුකථධත ෙවයධ කථුශ යව. අකථුශ ථේපරයුකථධත ෙවයධ
අකථුශ යව. අෙය්ාකථෘත ථේපරයුකථධත ෙවයධ අෙය්ාකථෘත යඅ. එ අ ද් කථාමාොප පරර්ම කථුශ
විශානවය අ නඅයත ෙශවයනධ ථධෙපපපවයනධ වපවළ අ ආ සත් විස්සය, ථධෙකථීය නාමවයනධ
නාොෙ ථතපය. අනඅයත පථයවයඅ නාතථඅකථ ථතඅවථකථධ වේ. එ අ ඵස්සයඉ ්චනතනොයඉ
විත ් යඉ වි්ොරයඉ ප්ීතියඉ විසුයයඉ ජීවිතයඉ සමොධියඉ සද්ධොයඉ සතියඉ හිසුයඉ ඔත්තප්්ප්යඉ
අ්ලෝභයඉ අ්දෝසයඉ අ්මෝහයඉ
ොයප්ස්සද්ධියඉ චිත්තප්ස්සද්ධියඉ
ොයලහුතොයඉ
චිත්තලහුතොයඉ
ොයමුුපතොයඉ
චිත්තමුුපතොයඉ
ොය මමඤ්්ඤ්තොයඉ
චිත්ත මමඤ්්ඤ්තොයඉ
ොයප්ොගුඤ්්ඤ්තොයඉ චිත්තප්ොගුඤ්්ඤ්තොයඉ
ොයුජ්ජු තොයඉ
චිත්තුජ්ජු තොය යන සත්විසි ්දන (27) ස්වරිප්්යන් ආහ. ඡන්දයඉ අධි්මෝක්ෂයඉ
මනසි ොරයඉ තතරමජෙත්තතොය යන සතර ්දන (4) ්ය්වොප්න ්යෝයි. රැ ොඉ
මුතබතොඉ ොය ුපශ්්සුත විරතියඉ වචීුපශ්්සුත විරතියඉ මිථය්ොආජීව විරතිය යි ්ම ප්ස්්දන
(5) අනියත්යෝ යි.
1. ඵස්සය ( 2 අපමුණ පට ෙවද්ර්නධවනධ ඵස්සයයි. ෙවද්ර්වනීේ කථරඅයාෙ කථතගෘත්වවයනධ
වතාපෙව ථඅර් වනාෙන ව යඅනධ ඒ ෝමගය කථතගෘ ෙන දෙ වඟවීමට වමවථධ තගෘ
සොධන්යන් දැකථධෙ .
(ii) ‘වේ කථපණ පවකථාට වර්න ථේපරයුකථධත ෝමගවය ථධපශග වකථවපතධනුයඅ ව
ඵස්සය යැ. ඵලථධථය ා ථේපරයුකථධත වථථු චිතධත නාතථඅකථ ෝමගවය , ෙවද්ර්වනීේ ෂණ ප
ස්ප්ශගය ර
වකථාට අපමුණ පු ථධපශග කථපනධනා ු වමනධ වෙතධ යයඅ ර
සොධන
ෙශවයනධ වේ.
(iii) අපමුණ පු ෙවද්ර්වනීේ මාතරය ව

ඵලථධථය යඅ.

වමවථධ තගෘඉ ර ඉ ථාෝන ද්ධෙයය ආවප පනය කථඅීකවමනධ පයය්ගාය ෙශවයනධ
ා භොව සොධනය නඅමධපයය්ගාය ෙශවයනධ වේ. (ෝමගථධෙභ ාෙය නඅථඅවථධ වවඟනුවයධ
භ ාෙථාෝනවයනඅ2 වථථු නාතථඅකථ පඅළඅදඳෙද් වේ කථරමය වමවථධ මවයඅ. ඒ ඵස්සය
අපමුණ පට ෙවද්ර්වනීම ලක්ෂ ය යැ. ආේදනය ා විශානයා වර්ධ ර්වීකම ෘතය්ය යැ.
ෙථධතු-ආේදන-විශානයනධ වර්ධ එකථධවීම (ථනධනඅපාතය2 වැට්හන ආ ොරය යැ. මු ෙ
අපමුණ ප මව ආසන්න ොර ය යි.
වි්ශ්් :- අපපප ෝමගයකථධ ෙද් වේ ඵස්සය ආේදනවය අ ෙවද්ර්නධනාකථධ වමනධ
පෙතී.
වකථවථධද් යතධ:- ර්ප ථඅට ඇඹුධ කථනධනකථු ර්ටුෙ ු කථටට වකථළ උනනධනාකථධ වමනධ,
දව වපෙද් පපපාේදනය ආපාර්ර්වීේ මාතරවයනධ ාෂුශපරථාද්වය අ ර්වවටනධනාකථධ
වමනධවේ. ද්ඬු වද්කථකථධ එකථට ර්වීකමකථධ වමනධ ඒකථ වද්ශවයනුර් වනා ර්වවටනධනා ෙ
(පපපය ාකථධ්ුපධපථාද්ය වමනධ ද්, ශ.ද්ය වථාතපධපථාද්ය වමනධ ද්,2 චිත්තයඉ ආලමෙනය
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යන වද්වද්නා වර්ධ අවනය්ානය් ආපාර්ර්මනය වීම ද්ත යුතු. වේ ෘතය්ොථගරසය. ෙථධතු
ආේදනයනධ වර්ධ ථනධනඅපාතවයනධ ට්ඨටනය වේයයඅ ථේපරාපධතඅ අර්ගවයනධ රසය ී්ය්
වේ.
(ආේදනවය අ චිතධතයා වර්ධ ර්වීකම චිතධතයා වර්ධ විවශධම ෙ එකථධතපා
ථධෙභ ාෙවයකථඅ.2 වස්තු - ආලමෙන - විඥාන තුවන අ එකථධවීම ඵලථධථයා වර්ධ ව ධතු ෙශවයනධ
ඟො ෙොළ ව යඅනධ (එකථධවීම2 ථනධනඅපාතය ඵලවකථාට ඇතධවතධ ය. වේ ඵලොර්ඥථ
ප්චන්ුප්ට්ඨොනය යඅ.
ථධපශගයට ථුර්ථු ආෙජගන චිතධතවයනුර්, ාෂුපාදිය  ඉන්රඅවයනුර් ථකථථධ කථපන ද්
අපමුවණ ප අ නඅපවපරඅතෙ උපද්නා ව යඅනධ මු ෙ ආේදනය ආසන්න ොර ය යඅ
කථඅයනු වව..
වේද්නාෙට ආෝාප වීවමනධ ථමර්වථ ර්ෙවද්නකථට දඳු උපමා ඇතධවතධ යඅ.
2. ්ව්දනොව, තමා ා ථේපරයුකථධත වථථු ඵලථධථාදිය  ෝමගයනධ ඒ ඒ කථෘතය්වය අ
වමව යෙන ෝමග ථධෙභ ාෙය ්චනතනො යි. අපමුවණ ප අ මනාෙ පඅ අටුෙනධවනධ ය’ යන අර්ගයඅ.
එය උතධථා ෙතධ දෙ ලක්ෂ ය යැ. ථේපරයුකථධත ෝමග තම තමා අයතධ කථටයුතධවත අ
වයදීේ ෘතය්ය යැ. වථථු ථේපරයුකථධත ෝමග ඒ ඒ කථෘතය්වය අ විෝාන කථඅීකම මව වැට්හන
ආ ොරය යැ. (තමා අයතධ කථෘතය් කථඅපමිනධ අනය්යනධ ද් ඒ ඒ කථෘතය්යනධ අ වයාද්ෙනධනා
ෙ වද්ටු ශඅමය්යා ා වද්ටු ෙඩු ආදීනධ වමනඅ.2
්චනතනොව පෙතධනා කථධ අ මව වථථු ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ තම තමා අයතධ
කථෘතය්වය අ පෙතධනා දවවිනඅ. වේ වචතනාෙ ඉකථධමනධ කථමගයනධ ථඅ අකථඅීකේ ආදිය වය අ දී
ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට උතධථා උපද්ෙන කථධ අ පරකථට වේ.
වි්ශ්් :- වම අ උතධථා ය ආය න (රැථධකථඅීකේ2 ෙශවයනධ මුතධ වීයය්ග ෙශවයනධ
වනා වේ.
3. විත ් 4. වි්ොර 5. ප්ීතින් ප්ි ිෙඳ ලක්ෂ ොතබය ප්ඨවි- සි
පරර්මෝය්ාන ෙණ පගනාවය අ කථීවයධ මවයඅ.1

නි්දගශ්යහි

6. වීයය්ගයඉ වීපයා වර්ධ ථධෙභ ාෙය වීයය්ගය යඅ. එ අ ලක්ෂ ය උතධථා ෙතධ කථඅීකම ය.
රසය ථ ජාතයනධට උපථධතේභ කථ වීම ය. (පවකථුධ දීම ය2 පථුදට වනාවීම වැට්හන
ආ ොරය ය. “ථඛවේර්යට පවමිණිවයධ නුෙණිනධ උතධථා ෙතධ වේ” යයඅ කථී ව යඅනධ,

1
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‘ථඛවේර්ශානය ආසන්න ොර ය යි. වනාව ාතධ වීයය්ගාේභ  ෙථධතු ම ආසන්න
ොර ය යි. පටනධ ර්නධනා ද් වීයය්ගය ථඅයලු ථේපතධතීනධ වර්ධ ම කථාපණ පයයඅ ද්තයුතුයඅ.
7. ජීවිතින්රිය, ථේපරයුකථධත ෝමගවය එයඅනධ ීවෙතධ වෙතධ නුයඅ ව , වතවේ ීවෙතධවේ
නුයඅ ව , ීවෙන මාතරය නුයඅ ව ීවවිත නමි. (එ අ ෂණ පාදිය ය පපපථධකථධනෝ විභ ාර්වය අ
පපප ජීවිතින්රි්යහි1 කථී නයඅනධ ම ද්තුයුතු.2
වි්ශ්් - ඒ රිප් ජීවිතින්රිය ය කථමගජ පපපයධන ීවෙතධවීමට කථාපණ ප වේ. නොම
ජීවිතින්රිය ය අපපප ෝමගයනධ වර්ධ ීවෙතධවීමට කථාපණ ප වේ. වේ ය වේ වද්වකථ අ වෙනථ.
8. සමොධි, ආපේමණ පවය අ ථඅත ථම ෙව පඅ අටුො නුයඅ ව , මනාෙ පඅ අටුො නුයඅ
ව , ‘චිතධතයා වර්ධ වේ මනාෙ පඅ අටුවීේ මාතරය නුයඅ’ ව සමොධි නේ වේ. එ අ තමා
ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වර්ධ වනා විථඅීකම ව , නනධ අපමුවණ ප අ විථඅප වනා යාම
ලක්ෂ ය ය. ෘතය්ය තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ කථවි  කථඅීකම යව. (න නථුණ පු දිය වයනධ
කථවි  කථපනධනාකථධ වමනඅ.2 පරතඅපෂ ෝමග ථඛථඅඳවීම වැට්හන ආ ොරය ය. ථු් වේද්නාෙ
ආසන්න ොර ය යි. ‘ථුළඛ වනා මන තවවනකථ ප නධ ථඅළුෙකථ පවෙවතධම වමනධ
චිතධතයා වර්ධ පවෙවතධම’ යයඅ ද්තයුතු.
9. සද්ධො, වේ නඅථා අද් තධ නුයඅ, ව ‘වතවේ අද් ානුයඅ’ ව ‘ඇද් ීේ මාතරය’
ව ශරද්ධෝා යව. එය ඇද් ීේ ලක්ෂ ය යැ. අපමුණ ප කථපා ෙවද්ර්වනීේ ෂණ පය ව යඅ.
(උද්කථපරථාද්කථ මානඅකථය්ය වමනධ2 පව වද්වීම ව , (ථවඬ ප පකථධ එතප කථපනධනකථු වථධ2
වපපදැිශෙව පවනීම ව
ෘතය්ය යැ. වනාකථවළඹීම වැට්හන ආ ොරය යැ. පව වදිය ය
යුතු ෙථධතුෙ පඅළඅදඳ නඅශධාය ව , ඇද් අය යුතු ෙථධතුෙ ව ආසන්න ොර ය යි.
සද්ධමග ශරව ොතබ සරත ්සෝතොප්ත්ති අඞ්ග ප්දට්ඨොන ව වේ. ථධත-ෙථධතු බීජයනධ
වමනඅ.
ප. සති, ‘ඒ කථපණ පවකථාට වර්න ථඅ අ වකථවපතධනුයඅ’ ව වතවේ ථඅ අ වකථවවඥනුයඅ’
ව , ‘ථඅ අකථඅීකේ මාතරය ව සතිය යඅ. ඒ අපමුණ ප ථඅ අකථඅීකේ ෂණ පය යව. ථඅ අ නවතඅ
වනා වීම ෘතය්ය යැ. ථඅත ආපෂා කථඅීකම වැට්හන ආ ොරය යැ. ථධිප ථඛශාෙ ව ,
ොයොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොනොතබය ආසන්න ොර ය යි. (අපමුවණ ප අ දැි ෙව පඅ අටන
ව යඅනධ ඉන්රඛීය වමනධ ද්, ාෂුවඥද්ධොපාදිය ය ආපෂා කථපන ව යඅනධ වොපටු පාකථයකථු
වමනධ ද් ද්තයුතු.2
11. හිසුඉ 12. ඔත්තප්්ප්ඉ ‘කථාය ර්ශධාිශතාදීනධ වකථඅවධ නුයඅ’ අිශ නේ වේ. ලජ්ජොවට
නවමකථඅ. ‘ඔෙුනධ වකථවපනධ මව තවතඅ ර්නී නුයඅ ඔත්තප්්ප් නමි. පාපවයනධ උද්්ව්ගයට
වේ නමි. ඔෙුනතුිශනධ පාපවයනධ පඅළඅකථුධ ෙන ර්තඅය අිශවය අ ෂණ පය යව. ඔතධතපධපය

1

ථඅඛ:වි: 650 පඅට
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තවතඅ ර්නධනා ලක්ෂ ය යැ. අිශවය අ ජ්ජා ථධෙභ ාෙවයනධ පේ වනා කථඅීකම ෘතය්ය යැ.
ඔත්තප්්ප්්යහි භ ය ථධෙභ ාෙවයනධ පේ වනාකථඅීකම කථෘතය්ය යව. කථීපරකථාපවයනධ ලජ්ජො
ථධෙභ ාෙවයනධ ව , භ ය ථධෙභ ාෙවයනධ පාපවයනධ වකථඅළීම වැට්හන ආ ොරය යැ.
වමා ු ආතධම වර්ෞපෙය ා පප වර්ෞපෙය ආසන්න ොර ය හ. කථුකථානධතාෙකථ වථධ
ආතධම වර්ෞපෙවයනධ පේ වනාකථඅීකම හිසුය යි. වේශය්ාෙකථධ වමනධ වමපමා ට භ යඅනධ පේ
වනාකථඅීකම ඔත්තප්්ප්ය යි. (වේ ෝමග වද්කථ ්ලෝ ප්ොල ්යෝ යි.2
13. අ්ලෝභ, ‘ඉනධ ව භ  වනාවෙතධනුයඅ ව , ‘වතවේ ව භ  වනා වකථවවඥනුයඅ,
ව ව භ  වනා කථඅීකේ මාතරය, ව අ්ලෝභය යැ. ආේදනවය අ ථඅත ර්අජු වනාවීම
අව භ  ලක්ෂ ය යැ. ථඅත වනා වවර්න දෙ ව යඅ. (කථම පතරවය අ දිය ය ය ඳ වමනඅ.2
මමත්වය වනා කථඅීකම ෘතය්ය යැ. (රහත් භික්ෂුව වමනඅ.2 වනා ඇවන දෙ වැට්හන
ආ ොරය යැ. (අශුචිවය අ ුණ පු පුපවමයා වමනඅ.2
14. අ්දෝසඉ වනා ථවඬ දෙ ව , අවිපවද්ධෝ දෙ ද්ධවේමවයධ ලක්ෂ ය යැ. අනුකථූ
මිතරයකථුට දඳු උපමා ඇතධවතධ යව. නව වැදිරැම ආ ාත විනයනය ව , ො ථනධථඅඳවීේ
කථෘතය්ය යව. (ථඳුනධ වමනඅ2 (පුනධ ථඳවථධ2 වථෞමය් දෙ වැට්හන ආ ොරය යි.
15. අ්මෝහඉ ඒ ඒ ෙථධතූනධ පඅළඅදඳ විවශධම ෂණ ප ා, අනිතය්ොතබ ථාමානය්
ෂණ ප පඅළඅදඳ දැනීම අවම වයධ ලක්ෂ ය යැ. (ඒ ඒ දැය පඅළඅදඳ වනාපවකථඅ දැනීම
ව ලක්ෂ යයි. (ද්ෂ ර්නුොෙකථු විදිය  ඊය වනා ෙවපද් විනඅවිද් යනධනා වථධයඅ.2 (ප නකථධ
වමනධ2 විමය ෙථධතූනධ පරකථාශ කථඅීකම ෘතය්ය යැ. (ෙනවය අ වථඅවපන පපුපවර් මාර්ග
වද්ධශකථයා වථධ2 වනා මුළා දෙ නුෙණ පට වැට්හන ආ ොරය යි.
වේ අව භ , අ්දෝසඉ අ්මෝහ තුනම ථඅයලු ්ොතුර්ඥභූමි
මුධෙනධනා යඅ ද්තයුතු.

කථුශයනධ වර්ධ පඅ අීකමට

16. ොය ප්ස්සද්ධි 17. චිත්ත ප්ස්සද්ධිඉ කථාය ථඞ්්ය්ාත ්ව්දනොඉ සංඥා සඞ්ඛොර
යන ථධකථන්ෝතරය පඅළඅදඳ කථධවධශො ථඛථඅඳවීම ොයප්ස්සද්ධිය යැ. චිතධතයා වර්ධ ො
ථඛථඅඳවීම චිත්ත ප්ස්සද්ධිය යැ. එව යඅනධ වේ වද්කථ එකථධෙව උපද්නා කථාය-චිතධත ද්පර්
ථඛථඅඳවීම ලක්ෂ ය යැ. කථාය චිතධතයනධ පීඩාකථපනධනා ෙ උද්ධචන්ොතබය මවඩපීම
වමාෙුනධවර්ධ ෘතය්ය යැ. කථාය-චිතධතයනධ වර්ධ විඩා ථඛථඅඳුො නඅශධා දෙට පමුණ පුො
ථීත කථඅීකම මව ෙවටව න ආකථාපය යව. කථාය-චිතධත වද්වද්න ආසන්න ොර යැ යි.
කථාය-චිතධත වද්වද්නා වනාථනධථුනධ කථපන උද්ධචන්ොතබ කථධවධශයනධට පරතඅපෂය යඅ
ද්තයුතු.2
1ස. ොය ලහුතොඉ 1ස. චිත්ත ලහුතොඉ වපප කථී වථධ කථායයාවර්ධ ථව වධලු දෙ ොය
ලහුතොයි. චිතධතයාවර්ධ ථව වධලු දෙ චිත්ත ලහුතොයි. ඔ ු කථායයා වර්ධ දපදෙ ෙ ීනය
ද, චිතධතයා වර්ධ දපදෙ ෙ මිද්ධෝය ද් ථඛථඅඳවීම ලක්ෂ යහ. ඔෙුනධ මවී.ම ෘතය්යහ.
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කථාය-චිතධත වද්වද්නා වර්ධ දප දෙ ෙ වකථවථුනධට පරතඅපෂ දෙ වැට්හන ආ ොරයහ.
කථාය-චිතධත වද්වද්න ආසන්න ොර යහ. (කථාය-චිතධතයනධ වර්ධ දපදේ කථපන ීනමිද්ධොතබ කථධවධශයනධට පරතඅපෂය .2
20. ොය මුුපතො 21. චිත්ත මුුපතො, (වපප කථී2 කථායයා වර්ධ මෘර් දෙ ොය මුුපතොය.
චිතධතයා වර්ධ මෘර් දෙ චිත්ත මුුපතොයි. ඔ ු කථාය-චිතධතයනධ වර්ධ තද් දෙ ා කථවකථුළු දෙ
ෙ දෘ්්ටි-මොනයන් ථනධථඅඳවීේ ලක්ෂ ය හ. කථාය-චිතධතයනධ වර්ධ දැි  දේ මවී.ම
ෘතය්යහ. අපමුවණ ප අ වනා ර්වීකම වැට්හන ආ ොරය හ. කථාය-චිතධත වද්වද්න
ආසන්න ොර යහ. (කථාය-චිතධතයනධ වර්ධ තද්දේ කථපන තබට්ි-මොනොතබ කථධවධශයනට
පරතඅපෂය .2
22. ොය මමඤ්්ඤ්තොඉ 23. චිත්ත මමඤ්්ඤ්තො, කථායයා වර්ධ කථුශ කථමගයනධ අ
වය ර්ය්තාෙ ොය මණය්තොව ය. චිතධතයා වර්ධ වය ර්ය් දෙ චිත්ත මණය්තොව යි. ඔ ු
කථාය චිතධත අකථමණ ය්භ ාෙය ථනධථඅඳීේ ලක්ෂ යහ. කථාය-චිතධත අකථමණ ය් භ ාෙය මද්ගනය
කථඅීකේ ෘතය්ය හ. කථාය-චිතධත වද්වද්නා වර්ධ කථමණ ය්භ ාෙවයනධ අපමුණ පු ර්වනීේ ඵලය
හ. කථාය-චිතධත ආසන්න ොර ය හ. (කථාය-චිතධත වද්වද්නා වර්ධ අකථමණ ය් භ ාෙය
කථපනධනා ෙ ොමචනඡන්දාතබ වථථු නීෙපණ පයනට පරතඅපෂ ෙ, පරථාද්නීය ෙථධතුවෙ අ පරථාද්
එළෙනධනා . අත ෙ ඒ ඒ කථරඅයාවෙ අ වයදීමට ථමර්ගය . (ථුෙණි විශුද්ධිය වමනවයඅ
ද්තයුතු.2
24. ොයප්ොගුඤ්්ඤ්තොඉ 25. චිත්තප්ොගුඤ්්ඤ්තොඉ වපප කථී කථායයා වර්ධ ප්ුහු ු (වනා
ර්අනධ2 දෙ ොයප්ොගුඤ්්ඤ්තො යඅ. චිතධතයනධ වර්ධ වනා ර්අනධ දෙ චිත්තප්ොගුඤ්්ඤ්තො යඅ.
ඔ ු කථාය - චිතධතයනධ වර්ධ වනා ර්අනධ දෙ ලක්ෂ ය හ. කථාය-චිතධතයනධවර්ධ ර්අනධ දේ
මවී.ේ ෘතය්යහ. නඅෙපද් දේ නුෙණ පට ෙවට ීේ - ආකථාපය . කථාය චිතධත වද්වද්න
ආසන්න ොර යහ. (කථාය-චිතධතයනධවර්ධ ර්අනධ දෙට පමුණ පුෙට අස්සොද්ධියොතබයට
පරතඅපෂය .2
26.
ොයුජ්ජු තොඉ 27. චිත්තුජ්ජු තොඉ වපරැ කථී කථායයාවර්ධ ථෘජු භ ාෙය
ොයුජ්ජු තො යව. චිතධතයා වර්ධ ථෘජු භ ාෙය චිත්තුජ්ජු තොයි. ඔ ු කථාය - චිතධතයනධවර්ධ
වනාඇඳ දේ ලක්ෂ යහ. කථාය - චිතධතයනධ වර්ධ ෙෝකථභ ාෙය මවී.ම ෘතය්ය හ. කථායචිතධත ෙඩකථ ථෘජු කථඅීකම වැට්හන ආ ොරය හ. කථාය චිතධත වද්වද්න ආසන්න
ොර යහ. (කථාය-චිතධතයනධ වර්ධ කථුි  භ ාෙය කථපන මොයො-සෝඨයය්ොදීන්න්ට පරතඅපෂය
.2
වි්ශ්් - ්ම ොයප්ස්සද්ධි ආදිය යට පරතඅපෂ එකථ එකථ ෝමගය ෙන ව යඅනධ
වකථවථධ ෙවී.මාදිය  එකථ එකථ ෘතය්ය ් ම කථපනධවනධයඅ. වම අ ෝමග යුර්යකථධ මව ෙොළ
ව යඅනධ චිත්තප්ස්සද්ධි ආදීනධ චිතධතය ථඛථඅඳීම ය, ථව වධලුවීම ය, වමාවළාකථධවීම ය.
කථමණ ය්වීම ය, පු ුණ පුවීම ය, වනා ඇද්වීමය යන ථධෙභ ාෙයනධවර්නධ යුකථධත වේ.
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( ොයප්ස්සද්ධි ආදීනධ නොම ොයයෝග් පමණ පකථධ වනාෙ රිප් ොයයෝග් ද් ථනධථඅඳීේ
ආදිය ය වේ. එව යඅනධ මව භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ වේ කථාමාොප චිතධතවය අ මව පථධථද්ධි
ආදිය වයධ ද්ධවිපරකථාපය ෙොළ වථධකථ. අනය් ථමාි ආදීනධ අ ද්ධවිපරකථාපය වනා ෙොළ වථධකථ.2
2ස. ඡන්දයඉ අපමුණ පු ර්වනීවේ කථවමතඅ දෙට නවමකථඅ. එය කථතධතුකථමය්තාෙය
ලක්ෂ ය වකථාට ඇතධවතධ යව. ආේදන වථවීම ෘතය්ය යැ. අපමුණ පු කථවමතඅ දෙ
වැට්හන ආ ොරය යැ. ඒ කථවමවතඅ ෙන අපමුණ ප මව ආසන්න ොර ය යි. (වමය
අපමුණ පු ර්වනීවම අ අත දිය ර්ුකථඅීකමකථධ වමනධ ද්තයුතු2
2ස. අධි්මො ්ඛය, අපමුණ පු ථනඅටු නධ කථඅීකම අධි්මොක්ෂය යි. වනා වකථඅළ එළඹීම
ෘතය්ය යැ. නඅශධාය කථඅීකම නුෙණ පට ෙවටව න ආ ොරය යැ. නඅශධාය කථළ ෝමගයමව
ආසන්න ොර ය යි. (ආේදනය නඅශධාය වීවමනධ ඉන්රඛීය වමනධ ද්තයුතු2
30. මනසි ොර, කථඅීකම කථාප නමි. අපමුණ ප ථඅවත අ (ඇතඅ2 කථඅීකම මනසි ොර නමි.
භ ොඞ්ර් මනථඅනධ විථද්ෘශ වීි - ජෙන මනථ වකථවවඥනුයඅ ව මනසි ොර නමි.
මනසි ොරය, අපමුණ ප පඅළඅවය කථපනධනා ෙ මනසි ොරය, වීි චිතධතය පඅළඅවයළ
කථපන ප්ධාද්ධොපාෙජ්ජන චිත්තය, ජෙනය පඅළඅවය කථපනධනා ෙ ම්නොද්වොරොවජ්ජන
චිත්තය දැයඅ මනථඅකථාප තරඅවිෝ ය. වේ අපමුණ ප පඅළඅවය කථපන මනසි ොර න්තසි ය
යි2 වමය ථේපරයුකථධත ෝමග අපමුණ පට අභ අමු් කථඅීකම ා, අපමුණ ප කථපා දිය ෙවීම ද් ලක්ෂ ය
යැ. ථේපරයුකථධත (නාතථඅකථ2 ෝමගයනධ අපමුවණ ප අ වයද්වීම ෘතය්ය යැ. අපමුවණ ප අ
අභ අමු් ෙව ඉපදීම නුව ට වැට්හන ආ ොරය යැ. ආපේමණ පය ආසන්න ොර ය යි.
(ථඛථධකථාප ථධකථනධෝවය අ ඇතුළතධ වේ මනසි ොරය ආපේමණ ප පඅළඅවය කථපන
ව යඅනධ ථේපරයුකථධතයනධට ථාපියකථු වමනධ ද්තයුතු. වීි පි පාද්කථය, යනු
ප්ඤ්්්ද්වොරොවජ්ජනයට නවමකථඅ. ජෙන පි පාද්කථය යනු ම්නොද්වොරොවජ්ජනයට
නවමකථඅ. වේ වද්කථ වම අ අද් ථධ වනා වකථවවඥ.
31. තතරමජ්ෙත්තතොඉ ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ අ මවදිය  තධෙ පෙතධනා ථධෙභ ාෙය,
තතරමජ්ෙත්තතොව යි. ඒ ඒ චිතධත - නාතථඅකථයනධ මවද් තධ ෙව දවීම වම අ ලක්ෂ ය
යැ. ඔෙුනධ වර්ධ අඩු ෙවි  දෙ ෙවළකථීම ව , පෂපාත දෙ ෙවළකථීම කථෘතය්ය යව. මවද් තධ
දෙ වැට්හන ආ ොරය යැ. ථමෙව යන ආජානීය අථුනධ වකථවප අ මවද් තධ ෙන
ථාපියකථු වථධ චිතධත-නාතථඅකථයනධ වකථවප අ ථමෙව පවෙවතධම ආසන්න ොර ය යි.
32.

1

රැ ොඉ 33. මුතබතොඉ දර ධමවි ාප නඅවද්ගශවය අ කථී වථයඅනධ ද්නධවනධ යඅ.1

ථඅඛ:වි: 454-456 පඅට
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වි්ශ්් :- එ අ කථීවයධ අවඥපණ පාපරාපධත රිප්ොව්ර යැ. වම අ ර්වවනනුවයධ
ොමොව්රය යි. වේ වම අ වෙනථ යඅ.
මත්භ්ද :- ඇතවේ ආාායය්ග වකථවනකථධ ්මත්තො- උ්ප් ්ඛො වද්කථ ද්, වේ අනඅයත
නාතථඅකථ විමවය අ කථවමවතඅ වෙතඅ. ඒ වනා ර්ත යුතු. අද්ධවේමය මව නමතරඅය ෙන
දවවිනධ ා, තතරමජ්ඣතධතතාෙය උවපකථධ්ා ද් ෙන ව යඅනඅ.
34.

ොය ුපශ්්සුත විරතිඉ පරාණ ප ාතාදිය  කථාය ර්ශධාිශතවයනධ ෙවළවකථධම

ොය විරති

නම.
33. ොකථධ ර්ශධාිශතවයනධ විපතඅය වො ් විරති නම.
36. මිර්ය්ා ආීවෙවයනධ ෙවළවකථධම ම්නෝුපශ්්සුත විරති නමි.
වේ තුන මව කථාය ර්ශධාිශතාදීනධ ෙය්තඅකථරමණ පය වනා කථඅීකේ ලක්ෂ ය යැ. (කථාය
ර්ශධාිශතාදීනධ වනා මඩනා ෂණ පය යඅ කථීවයධ වේ.2 කථාය ර්ශධාිශතාදිය  ෙථධතුවෙනධ වනා
වකථඅළීම ෘතය්ය යැ. කථාය ර්ශධාිශතාදිය ය වනාකථඅීකම වැට්හන ආ ොර යැ. සද්ධි-හිසුඔත්තප්්ප්-අප්්ප්ිචනඡතොතබ ර්ුණ ප ආසන්න ොර ය යි. (පාප කථමගයනධවර්නධ ථඅත වීමු් දේ
කථඅීකමය යඅ ද්තයුතු.2
වමවථධ වේ සතිස් (362 ථඛථධකථාප ප්රථම
ොමොව්ර
ුශල චිත්තය ා
ථේපරවය ර්යට වයතඅ’යඅ ද්තයුතු.
්ද්වනි සිත ථමර්ද් එවථධ මව වයවද්තඅ. ුවද්කථධ එ අ ථඞ්්ාප දෙ වෙනථඅ.
තුන්වන සි්තහිඉ අවම ය වප වථථධවථ 33 වයවද්තඅ.
සතරවැන්්නහි ද් ථඞ්්ාප දෙ වෙනථඅ.
ප්ස්වැන්්නහි පරර්මවය අ කථී පරීතඅය වප වථථධවථ (332 වයවද්තඅ.
සවැන්්නහි ද් ථඞ්්ාපය වෙනථඅ.
සත්වැන්්නහි අවම -පීතඅ වප, වථථධවථ (342 වයවද්තඅ.
අටවැන්්නහි වෙනථ ථඞ්්ාපය පමවණ පකථඅ.
විරති තුන ව පළමු ථඅවත අ කථී ථඅයධ (332 ප්රථම රිප්ොව්ර ථඅවතධ වයවද්ධ.
්දවැන්්නහි ඉනධ විතකථගය වප වථථධවථ (342 ද්,
තුන්වැන්්නහි වි්ොරය වප වථථධවථ (332 ද්,
ථඅෙුෙවනධවන අ (ඉනුර්2 ප්රීතිය වප වථථධවථ (322 ද්,
ප්ස්වැන්්නහි (ඉනුර්2 රැ ො-මුතබතො වද්කථ වප වථථධවථ (3ප2 ද් වයවද්තඅ.
ආරිප්ය් සත්රහි එයට වෙනථධෙනුවයධ හු්ද ් ආරිප්ය් භොවය පමණි.
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ව වකථ තධතප පරර්මෝය්ානඅකථ මාර්ග චිතධතවය අ, පඨමජ්ඣානඅකථ පපපාොප ථඅතධ අ
කථීවථධ මවයඅ.
ද්ධවිතීයෝය්ානඅකථ මාර්ග චිතධතවය අ ද් ර්තඅයජ්ඣානඅකථාදිය වය අ කථීවථධ ම ද්තයුතු.
වි්ශ්් - රැ ො - මුතබතො වනා වයදීම ා විපතීනධ නඅයතවයනධ මව වයදීම
ව වකථ තධතපවය අ වෙනථඅ. වමවථධ ුසල් වි්්යහි ථඞ්්ාප ද්තයුතු.
අ ුසල් සිත් අතුිශනධ ව භ  මඅකථ ප් මුවැනි අ ුසල් ථඅවත අ නඅයතවයනධ ආ
්ත් සය, වයොපනකථ ෙශවයනධ ආ සතර දැයඅ සත් ොස් ධමග වකථවනකථධ ථේපරවය ර්
වෙතඅ. ඒ ෙනා අ ඵස්සඉ ්චනතනොඉ විත ් ඉ වි්ොරඉ ප්ීතිඉ විසුයඉ ජීවිතින්රියඉ සමොධිඉ අහිසු ඉ
අ්නොත්තප්්ප්ඉ ්ලෝභඉ ්මෝහඉ මිචනඡොතබට්ි යන නේ ෙශවයනධ කථී වතවළථය ඡන්දයඉ
අධි්මො ්ඛයඉ උද්ධචන්යඉ මනසි ොරය යන ්ය්වොප්න ථතපදැයඅ යන වමා ු යඅ.
ඔෙුනතුිශනධ (වපප වනා කථීවෙ විථධතප වෙතඅ.2
37. අහිසු යඉ කථාය ර්ශධාිශතාදීනධ වකථවප අ පඅළඅකථුධ වනා වීම ව , ජ්ජා වනා
වීම අහිසු ය යැ. අ අිශකථ දෙ ව අ අිශකථ ය.
38. කථාය ර්ශධාිශතාදීනධ දය වනා ෙනධනා ෙ ථධෙභ ාෙය අ්නොත්තප්්ප්ය යැ. ඉනධ
කථායර්ශධාිශතාදීනධ වකථවප අ පඅළඅකථුධ වනාවීම ව , ජ්ජා වනාවීම අ අිශකථ ලක්ෂ ය
යැ. ඔෙුනධවර්නධම භ ය වනා වීම ව , තවතඅ වනා ර්වනීම අවනාතධතපධප ලක්ෂ ය යි.
වේ වම අ ථඛවෂධපය යඅ.
විස්තරය හි්රොත්තප්්ප්යනට

ී කථරමයට පරතඅපෂ ෙශවයනධ ද්තයුතුයඅ.

3ස. ්ලෝභයඉ වේ කථපණ පවකථාට වර්න ථේපරයුකථධත ෝමග ආේදනවය අ අවධනුයඅ
ව , වතවේතධ ඇවධනුයඅ ව ඇීේ මාතරයනුයඅ ව ව භ  නේ වේ.
40. ්මෝහයඉ වේ කථපණ පවකථාට ථේපරයුකථධත ෝමග ආේදනවය අ මුළාවේ නුයඅ
ව , වතවේතධ මුළාවේ නුයඅ ව , මුළාවීේ මාතරය නුයඅ ව ්මෝහ නේ වේ.
ඔෙුනතුිශනධ ෙඳුපව  ටුෙකථධ වථධ අපමුණ ප දැි ෙ ර්වනීේ ව භ ්ය් ලක්ෂ ය යැ.
පතධෙ කථදව අ මථධපඅඬකථධ වථධ අපමුවණ ප අ ඇීම ෘතය්ය යැ. වතධ අඳුනධදැඅ වථධ අත
වනා වීකම වැට්හන ආ ොරය යැ. ‘කථාමචඡ්දාදිය  ථඛවය ජන ෝමගයනධ අ ආථධොද්යකථධ
ඇතවයඅ’ දැකථීම ආසන්න ොර ය යි. (ථධෙභ ාෙවයනධ ෙවවඩන ථවඩ ප ප ඇතඅ ර්ඟකථධ
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ම ාථමුරය කථපා ර්ාදථඅනධනා වථධ, තෘමධණ පාෙ තතධ ථේපරයුකථධත පුද්ධර්යා අපායට මව
පමුණ පුෙයඅ.2
චිතධතයා වර්ධ අන්ෝ දෙ ව , වනා දැනීම ව , ්මෝහ්ය් ලක්ෂ ය යැ. යර්ාර්ගය
පරතඅවේෝ වනා කථඅීකම ව , ආේදන ථධෙභ ාෙය ෙවථීම ව , කථෘතය්ය යව. අය පතධ
පරතඅපතධතඅ ව , අන්ෝකථාප කථඅීකම ව ෙවටව න ආකථාපය යව. අවය නඅවථ මනථඅකථාපය
ආසන්න ොර ය යි. (වේ ථඅයලු අකථුශයනට ම කථාපණ පය යඅ ද්තයුතු.2
41. මිචනඡොතබට්ියඉ වේ කථපණ පවකථාට අනිතය්ොතබ ෝමග ථධෙභ ාෙයට පරතඅපෂ වථධ,
නඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ද්කථීනුයඅ ව , ‘වතවේම ෙපද්ො ද්කථඅනුයඅ’ ව , ෙපද්ො දැකථීේ මාතරය
ව මිචනඡොතබට්ි නම. එ අ නුනුෙණිනධ දැි වකථාට ර්වනීම ලක්ෂ ය යැ. දැි වකථාට අධො
ර්වනීම ෘතය්ය යැ. අයර්ා කථරමවයනධ වමවන අ කථඅීකම ෙවටව න ආ ොරය යැ. ෙුද්ධොතබ
ආයය්ගයන් වනා ද්කථධනා කථවමවතධත ආසන්න ොර ය යි. (වේ ථඅයලු ෙපද් අතුිශනධ
ම ාථාෙද්ය් යඅ ද්තයුතු.2
42. උද්ධචන්යඉ වනාථනධථුනධ දෙ උද්ධචන්යයි. එය ොතවයනධ ප ළ ජයකථධ
වථධ, වනා ථනධථුනධ දෙ ලක්ෂ ය යැ. ොතවයනධ ප ළ ෝජයකථධ වථධ, ා්ධා ථධෙභ ාෙය
ෘතය්ය යැ. ර්කථඅනධ ප පන ර්ෙව උඩ නවර්අ අළු වර්ාඩකථධ වථධ තවතඅ ර්වනීම වැට්හන
ආ ොරය යැ. (චිතධතයා වර්ධ වනාථනධථුනධ දවවිනඅ. අවය නඅවථ මනථඅකථාපය ආසන්න
ොර ය යි.
වථථධථ කථුශවය අ කථී නයඅනධ ද්තයුතු. වම අ වෙනථ අ ුශල දෙයඅ. එව යඅනධම
ාමකථ දෙ වේ. වමවථධ වේ සත් ොස් ( 72 ථඛථධකථාපවය ප්රථම අ ුසල සිත ා
ථේපරවය ර්යට වයතඅ යඅ ද්තයුතු.
යේවථධ ප් මුවන අ ුසල ථඅත ා වයවද්ධ ද්, එවථධම ්ද්වනි සි්තහි ද් වයවද්ධ.
වෙනථ ථථඞ්කථාප භ ාෙය (ීන-මිද්ධයන්්ග්2 අනඅයත දෙයඅ. ඒකථුනධවිථධවථකථධ ( 92
ථේපරවය ර් වේ.
43.

වථුණ පු දෙ ථීනයයඅ.

44. කථළකථඅපවණ පු දෙ මිද්ධය යි. චිතධතයා වර්ධ අනුතථා අත දෙ ා, පථුදට දෙ
ීනය යි. වේද්නාදිය  නාමථධකථන්ෝයනධ වර්ධ අපමුණ පු ර්වනීවම අ අද්ෂ දෙ ා අකථමණ ය්
දෙ මිද්ධ යි කථී වථධයඅ.
ඉනධ, ීනය චිතධතයා වර්ධ අනුතධථා ය ලක්ෂ ය යැ. වීයය්ගය දව වප කථඅීකම එ අ
ෘතය්ය යැ. ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ පථුදට කථඅීකම ව
ෘතය්ය යැ. ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ
ා ර්වවන දෙ වැට්හන ආ ොරය යි.
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මිද්ධය වේද්නාදිය  ථධකථන්ෝතරයයා වර්ධ කථටයුතධවත අ අථමවඥර් දෙ ලක්ෂ ය යැ.
මුෙ කථඅීකම එ අ ෘතය්ය යැ. වකථඅීම ව , නඅොෙවීකම ව වැට්හන ආ ොරය යැ.
වද්කථම අිකථුශයනධ අ වනා ඇීම ය, ඇඟමවඅ ඇීකමය යනාදීනධ අ
අවය නඅවථ මනථඅකථාපය ආසන්න ොර ය යි.
තුන්වන සි්තහි පළමු ථඅවත අ කථීෙෙුනධ අතුිශනධ මිථය්ො දෘ්්ටිය
නාතථඅකථවය වයවද්තඅ.

වප වථථු

වම අ මොනය අනඅයතවයනධ වේ. (වේයව වෙනථ.2 ඒ ථමඟ ථතවාවථකථධ ( 72
වේ.
43. මොනය උඩඟු දෙ ලක්ෂ වකථාට ඇතධවතධ යව. අනුර්ර ය ෘතය්ය වකථාට
ඇතධවතධ යව. වකථාි යකථධ වථධ උථථධ තනධ අ තදා වපනධවීම වැට්හන ආ ොරය යැ.
මිර්ය්ාද්ෘමධි වයනධ වතාප ව භ ය, ආසන්න ොර ය යැ. (උනධමාද්යකථට දඳු උපමා
ඇතධවතධ යඅ.2
සතරවැන්්නහි මිර්ය්ාද්ෘමධි ය වප, ්ද්වනි සි්ත්
වම අ ද් මොනය අනඅයතවයනධ වේ.

ී එකථුනධවිථධථ ( 92 ද්තයුතු.

ප්ස්වැන්්නහි ප් මුවැන්්නහි කථී නාතථඅකථයනධ අතුිශනධ ප්රීතිය
වථාළථ ( 62 වයවද්ධ.

වප වථථු

සවැන්්නහි ප්ස්වැන්්නහි වමනධ වේ. ථථඞ්්ාප දවවිනධ ීන-මිද්ධයන් වර්ධ
අනඅයත දෙ වෙනථඅ. අටවළාථකථධ ( 82 වයවද්ධ.
ථතධෙවනධවන අ තබට්ිය වප, පථධෙවනධවන අ කථීවෙ වයවද්තඅ. වම අ ද් මොනය
අනඅයමවයනධ වේ. වථාළවථකථඅ. ( 62
අටවැන්්නහි සවැන්්නහි කථීෙෙුනධ වර්නධ තබට්ිය
වෙයඅ. වම අ ද් මොනය අනඅයමවයනධ වේය යඅ ද්තයුතු.

වප වථථු අටවළාථ ( 82

්දෝස මූලි වද්ථඅවත අ වපප කථී නඅයතවයනධ (ථධෙපපපවයනධ2 ෙ එ් ෝ ොස ා
වයොපනකථ සතර ද්, අනඅයත තුනදැ යඅ අටවළාථ ( 82 වෙයඅ. (ඵස්ස-්චනතනො-විත ් වි්ොර-විසුය-ජීවිතින්රිය-සමොධි-අ්නොත්තප්්ප්-්දෝස-්මෝහ යනු ස්වරිප්්යන්
ී
එ් ෝ ොසය.)
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(ඡන්ද-අධි්මො ්ඛ-උද්ධචන්-මනසි ොර වේ වයධොපනකථ ථතප ය. ඉස්සොම්චනඡර- ු ් ුචන් යනු අනඅයත තුන යි.2
43. වද් ථ, ඒ කථපණ පවකථාට වර්න තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගවය දූමණ පය වෙතධ
නුයඅ ව , වතවේ දූමණ ප වේනු යඅ ව , දූමණ පයවීේ මාතරය නුයඅ ව ද්ධවේම නමි. එය
ද්ණ පධවඩනධ ප ළ ආශීවිමයකථු වමනධ කථඅපීම ලක්ෂ ය යැ. ථපග විමය නර්අනධනාකථධ වමනධ
විපීකත ෙව පවතඅීකම ව වේර්අනධනකථධ වමනධ තමා වර්ධ නඅශරය ෙ ෘද්ය ෙථධතුෙ දැවීම
ෘතය්ය යැ. දන ද් අෙකථාශ ඇතඅ ථතුපකථු වමනධ තමා ා අනුනධ නවථීම වැට්හන
ආ ොරය යැ. විම මිශර පතඅමතරයකථධ වථධ නෙවිෝ ආ ාත ෙථධතු ආසන්න ොර ය යි.
46. ඉස්සොඉ වනා ඉෙථීම ඊවඥමය්ාෙ යඅ. ඕ පපථේපතධ වනා ඉෙථීම ලක්ෂ ය
වකථාට ඇතධතී ය. එ අ මව වනා ඇධම ෘතය්ය යැ. ඉනධ මු ුණ ප වකථඅළවීම වැට්හන
ආ ොරය යැ. වමපමා ථේපතධතඅය ආසන්න ොර ය යි.
(වේ ථඛවය ජනයව යඅ ද්තයුතු2
47. මචනඡසුයඉ මථුපව දෙ මචනඡසුය යැ. එය වද ව , වය ය යුතු තම ථේපතධ
ථවඟවීම ලක්ෂ ය යැ. ඒ ථේපතධතීනධවර්ධ ම වමපමා ා ථාෝාපණ ප දෙ වනා ඉෙථීම
එ අ කථෘතය්ය යව. වකථඅවළන දෙ වැට්හන ආ ොරය යැ. වනාව ාතධ කථටුකථාකථාපප
පවෙවතධම වැට්හන ආ ොරය යැ. තමා වර්ධ ථේපතධතඅය ආසන්න ොර ය යි. (චිතධතයා
වර්ධ විපීකත ථධෙභ ාෙය යඅ ද්තයුතු.2
4ස. ු ් ුචන්ඉ පඅළඅකථුධ කථටයුතු කථරඅයාෙ කථුකථත යව. කථුකථතයා වර්ධ ථධෙභ ාෙය
ු ් ුචන් යැ. එ අ පථුතවවිඅවීම ලක්ෂ ය යැ. කථළ ර්ශධාිශතය ා වනා කථළ ථුාිශතය
අනුෙව වථ කථ කථඅීකම ෘතය්ය යැ. විපඅළඅථප වීම වැට්හන ආ ොරය යැ. කථපන ද්
ර්ශධාිශත ා, වනා කථපන ද් ථුාිශතය ආසන්න ොර ය යි. (ොථදෙ වමනවයඅ ද්තයුතු2
වථථධවථ යට කථී ආකථාප ඇතධවත යඅ.
වමවථධ වේ අට් ොස් ( 82 සංස් ොර්යෝ, පරර්ම වද් ථ මඅකථ චිතධතය
ථේපරවය ර්යට වයතඅයඅ ද්තයුතු.

ා

ප්රථමද්්ව්්මූලි
චිත්තය
ා වයර්ණ පු වථධ, ්දවන චිත්තය ථමර් ද්
නාතථඅකථවය වයවද්තඅ. ථථඞ්්ාප භ ාෙවයනධ අනඅයතයනධ අතුිශනධ ීන-මිද්ධයන්්ග්
වීම වෙනථඅ. විථධවථකථඅ. (2ප2
්මෝහ මූලි වද්කථ අතුිශනධ, විචි ිචනඡොඉ සමප්රයු ්ත චිතධතය ා ඵස්ස-්චනතනොවිත ් -වි්ොර - විසුය - ජීවිත-චිත්තට්ිති-අහිසු -අ්නොත්තප්්ප්-්මොහ- විචි ිචනඡො යන
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ස්වරිප්්යන් වූ එ් ෝ ොස දඉ උද්ධචන්-මනසි ොර යන වයොපනකථ ්ද ැක යඅ
වතවළථ ( 32 වෙයඅ. (වම අ අිවමාකථධ් වනා වයවද්ධ.2
වි්ශ් :- වම අ චිත්තට්ිති නේ චිතධතයා වර්ධ පරෙෘතධතඅ ථධිතඅ මාතරය යඅ.
ුපවගලසමොධිය යි. අධි්මො ්ඛය නවතඅ ව යඅනධ වමවථධ වී.
4ස. විචි ිචනඡොඉ පඅළඅයමිනධ (නුෙණිනධ2 ප ෙ ව යඅනධ විචි ිචනඡො නමි. එය ථවකථ
කථඅීකම ලක්ෂ ය යැ. කථේපාවීම එ අ කථෘතය්ය යව. නඅශධාය වනාවීම වැට්හන ආ ොරය
යැ. ඒකථානධත ෙශවයනධ වනා ර්වනීම ව
වැට්හන ආ ොරය යැ.
අවයානඅවථාමනථඅකථාපය ආසන්න
ොර ය යි. පරතඅපතධතීනධට අනධතපායකථප
ෝමගවයකථවයඅ ද්තයුතු. විචි ිචනඡොව වප වථථු නාතථඅකථ කථී ආකථාපමවයඅ.
විචි ිචනඡො සමප්රයු ්ත ථඅවත අ කථී නාතථඅකථයනධ අතුිශනධ විචි ිචනඡොව වප වථථු
්දා ස ( 22 උද්ධචන් ථේපරයුකථධත ථඅවත අ වෙයඅ. විචි ිචනඡොව නවතඅ ව යඅනධ වම අ
අිවමාකථධ්ය උපදී. ඒ ථමර් ්ත් ්ස ් ( 32 වෙයඅ. අධි්මො ්ඛය වයවද්න ව යඅනධ
දෙතධ සමොධිය වේ. වම අ උද්ධචන්ය ද් ථධෙපපපවයනධම වයවද්ධ. අධි්මො ්ඛ-මනසි ොර
වද්කථ වයොපනකථ ෙශවයනධ වේ.
අ ුශල සංස් ොර ්ම්ස්යි.

අවය්ො ෘත
අවය්ො ෘත අතුිශනධ විප්ො අවය්ො ෘත පළමුෙවවේ. අව ධතුකථ - ථව ධතුකථ වභ ධද්වයනධ ඒ වද් පිශදිය  වේ. ඔෙුනතුිශනධ අ්හ්තු විප්ො විඤ්්ා ථේපරයුකථධත ෙවයධ
අව ධතුකථ ථඛථධකථාප යව. ඔෙුනතුිශනඅර් ුසල-අ ුසල-විප්ො ් ්ඛු විඤ්්ා ය ා
ථේපරයුකථධත ෙවෙ පළමුෙව කථඅයනු වවදතඅ.
එ අ ඵස්ස-්චනතනො-ජීවිත-චිත්තට්ිති යවයඅ ථධෙපපපවයනධ ආ සතර යැ
වයධොපනකථ ෙශවයනධ ආ මනසි ොර යවයඅ වමවථධ පවථ (32 කථඅ. ්සොත-ඝොන-ජිව්හොොය වි්ධාණ පවයනධ ා ථේපරයුකථධත ෙවෙ ද් වමා ුමවයඅ. විපාකථ මවන ෝාතු
(ථේපි චඡන2 ථඅතධ ්ද් හි වමාෙුනධ ා, විත ් -වි්ොර-අධි්මො ්ඛ තුනැකයි අ්ට ්
(82 වෙයඅ. තරඅවිෝ අව ධතුකථ ම්නෝවිඤ්්ා ධොතු - (ථනධතීපණ ප2නධ අ ද් එවථධමවයඅ. ඉනධ
වථ මනථධථ ථ ර්ත ම්නෝවිඤ්්ා ධොතු්වහි ඔෙුනධ ා පරීතඅය අිකථයවයඅ ද්තයුතු.
ස්හ්තු විප්ො විඤ්්ා හො ථේපරයුකථධත ෙවෙ ථව ධතුකථ වය යඅ. ඔෙුනතුිශනධ
ස්හ්තු විප්ො විඤ්්ා අට ා ථේපරයුකථධත ෙවෙ ෙනා අ ොමොව්ර ුසල් අට හො
සමප්රයු ්ත වූ සංස් ොරයන් ා ථමාන මවයඅ.
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්වනස :- අනඅයතයනධ අතුිශනධ
විපාකථයනධ ා වනා වයවද්ධ.

පටුන වෙත

රැ ො-මුතබතො වද්කථ ථතධත්වාේදන ව යඅනධ

ොමොව්ර විප්ො ්යෝ ෙනා අ ුවද්කථධ පිශතධතාේදනවය යඅ. රැ ො-මුතබතො
පමණ පකථධ වනාෙ, විරතීහුද විප්ො යන්හි නැති. (ප්ධා ශඅෂාපද් කථුථධ ම යවයඅ ෙොවළධ
එව යඅනඅ.2
රිප්ොව්ර - අරිප්ොව්ර ්ලෝ් ෝත්තර - විප්ො විඤ්්ා ථේපරයුකථධත ෙවෙ ,
ඔෙුනධ වර්ධ ුසලවිඤ්්ා සමප්රයු ්ත සංස් ොර ා ථමානවය මවයඅ.
රියො අවය්ො ෘතදඉ අ්හ්තු -ස්හ්තු වභ ධද්වයනධ ද්විවිධ යැ. ඉනධ අ්හ්තු
රියො විඤ්්ා ථේපරයුකථධත ෙවෙ අ්හ්තු ්යෝයි. ඔ ුද්, ුසල විප්ො ම්නව්ධොතුඉ
(ථේපි චඡන2 අ්හ්තු ම්නෝවිඤ්්ා ධොතු (ථනධතීපණ ප2 ද්වය ා යුකථධතෙෙනධ ා
ථමාන යව. රියො ම්නෝවිඤ්්ා ධොතු (මවනාද්ධොපාෙජ්ජන ථඅතුපධපාද්2 වද්වකථ අ
වීයය්ගය අිකථ යව. වීයය්ගය යුකථධත ව යඅනධ දෙතධ දෙට පවමිණිවයධ සමොධිය වේ. වේයව
වම අ වෙනථ.
ස්හ්තු
රියො විඤ්්ා
සමප්රයු ්ත වූ සංස් ොර්යෝ ථව ධතුකථවය යඅ.
ඔෙුනතුිශනධ අට වැදිරැම රිය විඤ්්ා
සමප්රයු ්ත වූ්වෝ, විපතඅ තුන වප අට
ොමොව්ර කථුශ ථේපරයුකථධත ෙ කථුශ ථඛථධකථාපයනධ ා ථමානවය යඅ.
රිප්ොව්ර - අරිප්ොව්ර රියො සමප්රයු ්ත ෙවෙ ෙනා අ, ථෙගපරකථාපවයනධ
ඔෙුනධවර්ධ කථුශ විශාන ථේපරයුකථධත ෙෙනධ ා ථමානය , යඅ වමවථධ අවය්ො ෘත
සංස් ොරය ද ද්තයුතු.
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්ම සංස් ොරස් න්ධ්යහි විස්තර

පටුන වෙත

ථොවයි.

්ම අභිධමගභොජනි්යහි ආ්ස් ය.
භොගය්වතුන් වහන්්ස්ඉ “යං ිඤ්්චිරිප්ං අතීතොනොගත ප්චන්ුප්්ප්න්නං
අජ්ෙත්තංවොඉ ෙහිද්ධොවොඉ ඔ ොසු ංවොඉ සුඛුමංවොඉ හීනංවොඉ ප්ණිතංවොඉ යං ්රඉ
සන්ති් වොඉ ත්ද ජ්ෙං අභිසඤ්්ුහිත්වො අභිසඞ්ඛිප්ිත්වො අයංවුචන්ති රිප් ්ඛ්න්ධො.1
යො ොචි ්වදනො2 යො ොචි සඤ්්ා3 යං ිඤ්්චි විඤ්්ා ංඉ අතීතොනොගත ප්චන්ුප්්ප්න්නං
-්ප්- අභිසඞ්ඛිප්ිත්වො අයංවුචන්ති විඤ්්ා
්ඛ්න්ධො”4 යඅ.
‘අනාදිය මතධ අතීත භ ෙවය අ පවෙවතධතාෙ ද්, අනාර්තවය අ ඇතඅෙනධනා ෙ ද්, දැනධ
පෙතධනා ආතධම භ ෙවය අෙ ද්, තමා අභ ය්නධතපවය අ ෙ ද්, ඉනධ පඅටතධ පපථනධතානවය අ
පෙතධනාෙ ද්, ඕාිශකථෙ ද්, ථෂධමෙ ද්, ාමකථ ෙ ද්, පරණීත ෙ ද්, ර්ප පඅ අි යා ෙ ද්, ළඟ
පඅ අි යා ෙ ද්, යේ පපපවයකථධ වේ නේ ඒ ථඅයලුම එවකථාවළාථධ ෙවද්පපවේ පපපය එකථධරැථධ
වකථාට (එකථධ ථඛවෂපයකථධ වකථාට2 වේ පපපථධකථනධෝය යඅ කථඅයනු වව.. වේ කථරමවයනධ
‘අතීතාදිය  යේකථඅථඅ වේද්නාවෙකථධ වේ ද්, යේකථඅථඅ ථඛශාවෙකථධ - යේකථඅථඅ ථඛථධකථාපවයකථධ
යේකථඅථඅ විශානවයකථධ වේද්, අතීතෙ ද්, අනාර්ත ෙ ද්, පරතය්ුතධපනධන ෙ ද්, ඒ ථඅයධ
එකථධවකථාට -වප- විශානථධකථනධෝය යඅ කථඅයනු වව. යයඅ’ වමවථධ විථධතප කථළ වථධකථ.
ඒ විභ ඞ්ර් පාඨවය අ,
‘යං ිඤ්්චි’ යනු නඅපෙවශධම ෙශවයනධ ර්වනීම ථඳ ා යඅ. පපපඛ යනු පපපය
අනය් අර්ගයකථ පවමිණීම ෙවළවකථධවීම ථඳ ා යඅ.

වප

වේ පද් වද්කථඅනධ අටවිථඅ (282 පපපයාවර්ධම අවිවශධමවයනධ ර්වනධම වේ. නවෙත ඒ
පපපයා වර්ධ විභ ාර්ය ආපේභ  වකථවපතඅ.
එ අ ඇතවේ පපප වකථවනකථධ අතීතය හ. ඇතවේ පපප වකථවනකථධ අනොගතොතබ
වභ ධද්ය යඅ කථඅයායඅ. වේද්නාදිය වය අ ද් වේ කථරමය මවයඅ.
එ අ රිප්ය අේව අතීතයඉ සන්තති අතීතයඉ සමය අතීතයඉ ක්ෂ
වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ථඅේෙවද්පපවේ වේ.

1

වි:ප: ්න්ෝවිභ ඞ්ර්
වි:ප: ්න්ෝවිභ ඞ්ර්
3
වි:ප: ්න්ෝවිභ ඞ්ර්
4
වි:ප: ්න්ෝවිභ ඞ්ර්
2

අතීතය යඅ

1 පඅට
4 පඅට
2 පඅට
9 පඅට
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පටුන වෙත

අනොගත - ප්චන්ුප්්ප්න්න පපප ද් එවථධම සතර - සතර ආකථාපයඅ.
එ අ අේව වශ්යන් නම එකථධ එකථධ ථතධත්වයකථු වර්ධ එකථධ භ ෙවයකථධ අ
පරතඅථනධිවයනධ පෙගභ ාර්වය අ අතීත යඅ. ාුතඅවයනධ මතධවත අ අනොගතයි. ඒ වද්කථ අතරැ
ප්චන්ුප්්ප්න්නයි.
සන්තති වශ්යන් (පෙග-පශධචිම පපේපපා ෙශවයනධ ශීත ෙශවයනධ ව , උමධණ ප
ෙශවයනධ ථභ ාර් ෙවයධ ථභ ාර් ථෘතුෙයඅ.2 ඒ ථභ ාර් (එකථ මව2 සෘතු්ව ්හි ටර්තධ පපපය
ද්, එකථමව අහොර්යන් ථමුට්ඨඨාන පපපය ද්, පෙගාපිශය ෙශවයනධ පෙතධවනධ ද්,
ප්චන්ුප්්ප්න්නයි. ඉනධ වපප විථභ ාර් ථෘතු ආ ාප ථමුට්ඨඨාන ෙවයධ අතීතයි. ඉනධපථුෙ
ෙවයධ අනොගත යි.
චිත්තජය ද, එකථමව වීිවය අ ව , එකථමව ජෙනවය අ ව , එකථ මව
ථමාපතධතඅවය අ ව
ටර්තධවතධ ප්චන්ුප්්ප්න්නයි. ඉනධ වපප ටර්තධවතධ අතීතයි.
ඉනධපථුෙව ටර්නධවනධ අනොගතයි.
මමසමුට්ඨොන පපපයා වර්ධ වෙනම පපේපපා ෙශවයනධ අතීතාදිය  වභ ධද්වයකථධ
නවතධවතධ ය.
ඒ සෘතු-ආහොර-සමුට්ඨොනයන්්ග් ද, චිතධත ථමුට්ඨඨාන පපපයනධවර්ධ
උපථධර්ේභ කථ ෙශවයනධ කථේමථමුට්ඨඨාන පපපයා වර්ධ අතීතොතබ භොවය ද්තයුතු යව.

ද්

සමය වශ්යන් ෙනා අ එකථම ්මෝහොතයඉ ප්ූවගොහ්නයඉ අප්රොග්නියඉ රොතරියයඉ
දවොලය යනාදිය  කථායධන අ පපේපපා ෙශවයනධ පෙතධනා ඒ එ ථමයය ප්චන්ුප්්ප්න්න නේ
වේ.
ඉනධ වපප අතීතයැ පථුෙ අනොගතයි.
ක්ෂ වශ්යන් උතධපාොදිය  ෂණ ප තරයයට ඇතුළතධ ෙවයධ ඛ ප්චන්ුප්්ප්න්න නම.
ඉනධ වපරැ අතීතයැ. පථුෙ අනොගතයි.
තෙද් අතඅකථරානධත ්හ්තු ෘතය්ය හො ප්රතය්ය ෘතය්ය ඇතධවතධ අතීත යැ. නඅම
ෙ ්හ්තු ෘතය්ය හොඉ ්නො නිමි ප්රතය්ය ෘතය්ය ඇත්්ත් ප්චන්ුප්්ප්න්න යැ. ්හ්තු
ප්රතය්ය
ෘතය්ය වද්කථම වනා පවමිණිවයධ අනොගතයි. වනාව ාතධ ථධෙකථීය
කථෘතෂණ පවය අ ෙවයධ ප්චන්ුප්්ප්න්න යැ. ඉනධ පෙගවය අ අතීත යැ. පථුෙ ෙවයධ අනොගතයි.
වේ අතීතකථරඅකථවය අ ෂණ ප කථර්ාෙ නි්්ප්යය්ගොය යැ. (පරෝාන යව.2 වමාෙුනධ වකථවපනධ අනය්
ෙ අද්ධොසන්තති ආදිය  කථර්ාෙ ප්යය්ගොය යැ. (අපරෝාන යව2
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අධය්ොත්ම - ෙොහිර වභ ධද්ය යට කථී කථරමය මවයඅ. වම අ ෙ කථී ස්වසන්තොනය ම
අධය්ොත්මයඉ ප්රසන්තොනයඉ ෙහිද්ධොය යි ද්තයුතු.
ඕ ොසු

- සුඛුම වභ ධද්ය කථී කථරමය මවයඅ.

හීන-ප්රණීත වභ ධද්ය, පයය්ගාය නඅමධපයය්ගාය ෙශවයනධ විවිධ යැ. එ අ
අ නිට්ඨ යන් ්ග් පපපයට ෙඩා සුදස්සීන් ්ග් පපපය, ීනය. ඒ සුුපස්සන් ්ග් පපපයට
ෙඩා ප්රණීත යැ. වමවථධ යේතාකථධ තඅිශථනුනධ වර්ධ පපපය වතකථධ පයය්ගාය ෙශවයනධ
හීනප්රණීත දෙ ද්තයුතු.
නඅමධපයය්ගාය ෙශවයනධ ෙනා අ යේ තවවනකථ අ ුශල විප්ො ය උපදී නේ එය හින
යැ. යේ තවවනකථ ුශල විප්ො ය උපදී නේ එය ප්රණීත යි. ුප්ර-සන්ති් ඉ යනු ද් කථී
පිශදිය ම ය.
එවතකථුතධ ෙුතධ අෙකථාශ ෙශවයනධ ඒ ඒ කථාපණ පවයනධ වර්න වම අ ුපර-සන්ති
භ ාෙය ද්ත යුතුය. ශරෙණ පපාාපය ෙ වොවළාථධ ( 22 ිශයනකථධ ඇතුළත ෙෙ ු වර්ධ පපපය
සන්ති් රිප්ය ඉනධ දව වප ෙවයධ ්ර රිප්ය යනාදිය  විථඅනඅ.
ත්ද ජ්ෙං අභිසඤ්්ුහිත්වො අභිසඞ්ඛිප්ිත්වො - ඒ අතීතාදිය  වභ ධද්වයනධ වෙන
වෙනම දැකථධෙ පපපය පපපධපන කථධ්ණ ප ථඞ්්ය්ාත ඒකථවිෝ භ ාෙවයනධ පරශාවෙනධ
ැකස්් ොට සං්ක්ෂ්ප්් ොට ද් පපපථධකථනධෝය යඅ කථඅයනු වව., යනු අර්ගයඅ. මිනධ ථඅයලු
පපපය පවපධපන ෂණ පවය අ පඅඩුවීමට පවමිණීවමනධ රිප්ස් න්ධය යඅ ද්කථධෙන දිය .
‘පපපවයනධ දව වප පපපථධකථනධෝයකථධ නවතව යඅ’ මිනධ දැකථධෙවයධ වෙයඅ. පපපයවමනධ
වේද්නාදිය යද්, වේද්යඅත ෂණ පාදීනධ අ පාථඅභ ාෙයට යපවමනධ ්ව්දනොස් න්ධොදීන්හු වෙතඅ.
වේද්නාදිය වයනධ දව වප, වේද්නාථධකථන්ෝාදිය වයකථධ කථවම නවතඅ.
අතීතාදිය  විභ ාර්වය අ ා (වම අ ද්2 සන්තති ඛ ොදීන්න් ්ග් ෙශවයනධ
්ව්දනොවන්්ග් දඉ අතීතොනොගත ප්චන්ුප්්ප්න්න භ ාෙය ද්තයුතු යඅ.
එ අ ථනධතතඅ ෙශවයනධ එකථ මව වීිවය අ ද්, එකථම ජෙනවය අ ද්, එකථමව
ථමාපතධතඅවය අ ද්, ඇතුළතධ ෙවයධ ද්, එකථම විමයවය අ වයදීවමනධ පවෙවතධවතධ
පචාුපධපනධන යව. ඉනධ වපප ෙවයධ අතීතය, පථුෙ ෙවයධ අනාර්තයඅ.
අධය්ොත්ම ෙොහිර ්භ්දය නිය ජ්ෙත්ත ෙශවයනධ ද්තයුතු ය.
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ඔ ොසු - සුඛුම ්භ්දය :- ‘අකථුශ වේද්නාෙ ඖදාසු යව. කථුශ-අෙය්ාකථෘත
වේද්නාෙ ථු්ුම යව.’1 යනාදිය  කථරමවයනධ විභඞ්ග්යහි කථීවථධ, ජොති-ස්වභොව-ප්ුද්ගල ්ලෞ ි - ්ලෝ් ෝත්තර ෙශවයනධ ද්ත යුතු ය.
ජොති වශ්යන් - අ ුශල ්ව්දනොව පරාණ ප ාතාදිය  ථාෙද්ය් කථරඅයාෙනට ව ධතුෙන
දවවිනධ ා, කථධවධශ ෙශවයනධ ද් ෙන ව යඅනධ වනාථනධථුනධ පවෙවතුේ ඇතධනුයඅ ුශල
්ව්දනොවට ෙඩා ඖදාසු යැ. කථායකථමගාදිය  ෙය්ාපාප ථ අත දවවිනධ ද්, උතධථා ථ අත
දවවිනධ ද්, විපාකථ ථ අත දවවිනධ ද්, කථධවධශ ථනධතරාථ ඇතඅ දවවිනධ ද්, ෙපද් ථ අත දවවිනධ
ද්, විප්ො අවය්ො ෘතයනට ෙඩා අ ුශල ්ව්දනොව ඖදාසු යැ. විපාකථ ථ අත දවවිනධ ද්,
කථධවධශ ථනධතාපවයනධ තවවෙන ව යඅනධ ද්, ර්කථධ ථ අත දවවිනධ ද්, ථාෙද්ය් දවවිනධ ද්,
රියො අවය්ො ෘථයනට වඩො ඖදාසු යි.
ුශල ්ව්දනො හො අවය්ො ෘත ්ව්දනෝවෝඉ කථඅයන ද් කථරමයට විපීකත ෙශවයනධ
අකථුශ වේද්නාෙට ෙඩා සියුම ්වති. ුශල-අ ුශල ්ව්දනො වද්කථම ෙය්ාපාප ථ අත
දවවිනධ ද්, උතධථා ථ අත දවවිනධ ද්, විපාකථ ථ අත දවවිනධදැයඅ වයවද්න වයවද්න
පිශද්ධවද්නධ විප්ො - රියො වශ්යන් ද්ධවිපරකථාප ෙ අෙය්ාකථෘත වේද්නාෙට ෙඩා ඖදාසු යැ.
කථඅයන ද් කථරමයට විපීකත ෙශවයනධ වද්ෙවද්පපවේ ෙ ද්, අවය්ො ෘත ්ව්දනොව
ුශලො ුශල ්ව්දනොවට වඩො සියුම යැ.
වමවථධ පළමුෙ ජොති වශ්යන් ඖදාසු

- සූක්ෂ්ම භොවය ද්ත යුතු ය.

තෙද්, ස්වභොව ලක්ෂ වශ්යන් ුප ්ඛ්ව්දනොව, ආථධොද් කථටයුතු ථධෙභ ාෙයකථධ
නවතඅ ව යඅනධ ද්, ආථධොද්නය කථටයුතු ථවපත පර ාණ පය කථඅීකේ ෙශවයනධ ා්ධා වීේ
ථ අත දවවිනධ ද්, කථළඹන ව යඅනධ ද්, කථකථඅීකේ ථ අත දවවිනධ ද්, මවඩ පෙතධෙන ව යඅනධ
ද්, ථු්-උවපකථධ්ා වේද්නාෙනට ෙඩා ඖදාසු යැ. ඒ ර්ශ් වේද්නාවෙනධ අනය් ෙ ථු්උවපකථධ්ා වේද්නාෙනට ෙඩා ඖොිශකථ යව. ඒ ර්ශ් වේද්නාවෙනධ අනය් ෙ සුඛ-උ්ප් ්ඛො
්ව්දනෝවෝ මි අිශ දවවිනධ ද්, ථනධ ුනධ දවවිනධ ද්, පරණීත දවවිනධ ද් මන ෙඩන ව යඅනධ
ද්, මෝය්ථධර් දවවිනධ ද්, ථුර්ථු පිශද්ධවද්නධ ුප ් ්ව්දනොවට ෙඩා ථකථධමම ෙනධනා .
සුඛ-ුපුඃඛ ්ව්දනො වද්කථ ෙනා අ පවතඅීකේ ථ අත දවවිනධ ද්, කථවළඹීේ කථපන ව යඅනධ
ද්, පරකථට දවවිනධ ද්, උවපධෂා වේද්නාෙට ෙඩා ඖදාසු යැ. ඒ අුපුඃඛමසුඛ් ්ව්දනොව
කථඅයන ද් කථරමයට විපීකත ෙශවයනධ ඒ ථු්-ර්ශ් වේද්නාෙනධට ෙඩා සූ ්්ම යැ. වමවථධ
ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ඖදාසු ෙව ා සූක්ෂ්ම දෙ ද්තයුතු යව.
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ප්ුද්ගලයන් ්ග් වශ්යන් :- ථමාපතධතඅය වනා ථමෙනධන ු වර්ධ වේද්නාෙ
ථමෙනධන ු වර්ධ වේද්නාෙට ෙඩා ඖදාසු යැ. (වනාවයකථධ අපමුවණ ප අ විෂඅපධතෙ
පෙතධනා ව යඅනඅ.2 එයට විපීකත ව යඅනධ වනා ථමෙනධන ු වර්ධ වේද්නාෙට ෙඩා
ථමෙනධන ුවර්ධ වේද්නාෙ සූක්ෂ්ම යැ. වමවථධ පුද්ධර් ෙශවයනධ ඖදාසු සූක්ෂ්ම භ ාෙය
ද්ත යුතු යව. වමයඅනධ මව භ ූමි ෙශවයනධ ද් ඖදාසු සූක්ෂ්ම භ ාෙය ර්වවනධ. සමවන්්නොසමවන්හු වර්ධ ර්වනීවමනඅ.
්ලෞ ි - ්ලෝ් ෝත්තර වශ්යන් ෙනා අ, ආශරෙයනට අපමුණ පු ෙනධනාෙ
්ව්දනොව ්ලෞ ි යි. එය ආශරව ඉපදීමට ව ධතු දවවිනධ ද්, ඕඝයනට අපමුණ පු ෙන
දවවිනධ ද්, ්යෝගයනට අපමුණ පු ෙන දවවිනධ ද්, ගරන්ථයනට ආේදන ෙන ව යඅනධ ද්,
නීවර යනට ආේදන ෙන ව යඅනධ ද්, උප්ොදානයනට ආේදන ෙන ව යඅනධ ද්,
්්ල්ශධමගයන් ්ග් උතධපතධතඅයට ථුර්ථු ෙන ව යඅනධ ද්, ප්ෘථග්ජනයනට ථාෝාපණ ප
ව යඅනධ ද්, අනොසව ්ව්දනොවට වඩො ඖදාසු යි. (අනාථෙ නේ ව වකථ තධතප යව.2 ඒ
අනාශරෙ වේද්නාෙ ඊට විපයය්ගාශ ව යඅනධ සූක්ෂ්ම වේ. වම අ ජොති ආදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ
මිශර දෙ ර්පවකථළ යුතු යව.
කථෙපව යඅනධද් යතධ :- අ ුසල විප්ො
ොයවිඤ්්ා ය ා ථේපරයුකථධත වේද්නාෙ
අෙය්ාකථෘත ෙන දවවිනධ ජාතඅ ෙශවයනධ ථෂධම ෙුෙ ද්, ථධෙභ ාොදිය  ෙශවයනධ ඖදාසු ෙන
ව යඅනඅ.
එයඅනධ ෙොළ . “අඛය්ො තො ්වදනො සුඛුමොඉ ුප ්ඛ ්වදනො ඔ ොසු ොඉ අසමොප්න්තස්ස ්වදනො ඔ ොසු ො සමොප්ත්තස්ස ්වදනො සුඛුමොඉ අනොසවො ්වදනො
සුඛුමොඉ සොසවො ්වදනො ඔ ොසු ො”1 යඅ.
‘අෙය්ාකථෘත වේද්නාෙ සූක්ෂ්ම යව. ර්කථධ් වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. අථමාපනධන ු
වර්ධ වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. ෝය්ානයට ථමෙනධන ු වර්ධ වේද්නාෙ සූක්ෂ්ම යැ. අනාශරෙ
වේද්නාෙ සූක්ෂ්ම යැ. ආශරෙ ථ අත වේද්නාෙ ඖදාසු යි’ වමවථධමව (ර්ශ් වේද්නාෙ
වමනධ2 ථු් වේද්නාදිය යද් ජාතඅ ෙශවයනධ ඖොිශකථ යඅ. ථධෙභ ාොදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ සූක්ෂ්ම
යි. එව යඅනධ යේ යේ ආකථාපවයකථඅනධ ජාතඅ ආදිය  ෙශවයනධ වේද්නාෙ මිශර වනාවේ නේ
ඒ ඒ ආකථාපවයනධ වේද්නා ඖදාසු සූක්ෂ්ම වභ ධද්ය ද්තයුතුයඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ුශලතරි ්යහි ථධෙභ ාොදිය ය අවපධකථධමා වනා වකථාට ජාතඅ ෙශවයනධ
ද්, වේද්නා තරඅකථවය අ ජාතය්ාදිය ය අවපධෂා වනා වකථාට ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ද් යනාදිය 
කථරමවයනධ ඖදාසු සූක්ෂ්ම දෙ කථී කථ ථඛකථප වනා ෙන දෙ වමයඅනධ කථීවයධ වෙයඅ.
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‘අවය්ො ෘත ්ව්දනොව ජාතඅ ෙශවයනධ ුශල-අ ුශල ්ව්දනොවට ෙඩා ථඅයුේ වේ,
යනාදිය  වේ වපප කථී පාඨවය අ, අවය්ො ෘත ්ව්දනො ිමඉ ුපුඃඛ ්ව්දනො ිඉ සුඛ ්ව්දනො
ිමඉ ්නො සමවන්නහු ්ග් ්ව්දනො ිමඉ සමවන්නහු්ග් ්ව්දනො ිමඉ ආශරව සහිත
්ව්දනො ිමඉ අනොශරව ්ව්දනො ිමැ යඅ වමවථධ ජාතඅෙශවයනධ ථෂධම ෙ අෙය්ාකථෘත
වේද්නාෙ පුද්ධර් වෞකථඅකථ ෙශවයනධ පපාමමගනය වනා කථට යුතුය. මිනධ ජොති - ප්ුද්ගලස්වභොව ්ලෞ ි ෙශවයනධ පවෙවතඅ ථඅේ වකථාටථ ඔෙුවනාෙුනධ අමිශරෙ ර්ත යුතු යඅ. වේ
කථරමවයනධ මිශරවීම ර්පව ෙනධවනධ ය. අනධ පිශද්ධද්කථඅනධ වනාවේ. ථඅයලු තනධ අ වේ කථරමය
යව. අෙය්ාකථෘත මු්වයනධ දැකථධෙෙකථධ වමනධ, කථුශා‘කථුශ මු්වයනධ ද්, ජාතඅ මු්වයනධ
දැකථධෙ වථධ ථධෙභ ාොදිය  මු්වයනධ ද්, දැකථධවිය යුතු දේ වේ කථී නඅයායඅ.2
තෙද්, “තංතංවොප්න ්වදනං උප්ොදායුප්ොදාය ්වදනො ඔ ොසු සුඛුමො දට්ඨබ්ෙො”1
ඒ ඒ වේද්නා ව ධතුවෙනධ වේද්නාෙ ඖොිශකථ - ථෂධම දෙ ද්ත යුතධතීය’යඅ ෙොළ ව යඅනධ
අකථුශාදිය වය අද්, ව භ  ථ ර්ත වේද්නාෙට ෙඩා, වද් ථ ථ ර්ත වේද්නාෙ ඖොිශකථ ථෂධම දෙ ද්ත යුතධතීය’යඅ ෙොළ ව යඅනධ අකථුශාදිය වය අද්, ව භ  ථ ර්ත වේද්නාෙට
ෙඩා, වද් ථ ථ ර්ත වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. (ර්අනධන තමා ආශරය ෙ ොපවථධකථනධෝාදිය ය ද්
ද්ෙනධනා වථධ ද්ධවේමය තමා නඅශරය ෙ ෘද්ය ෙථධතුෙ ද්ෙන ව යඅනඅ.2 වද් ථ ථ ර්ත
වේද්නාෙට ෙඩා, ව භ  ථ ර්ත වේද්නාෙ සුඛුමයි. වද් ථ ථ ර්තයනධ අතුිශනුර්
ආනනධතිශය භ ාෙයට පවමිණි නඅයත වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. අනඅයතය සුඛුම යි.
නඅයතයනධ අතුිශනුර් කථධපථධර්ායඅ ෙො ඖදාසු
යැ. වථථු වේද්නාෙ සුඛුම යි.
කථධපථධර්ායඅ ෙෙනධ අතුිශනුර් අථඞ්්ාිශකථ වේද්නාෙ ඕ ොසු යැ. ථථඞ්්ාිශකථය සුඛුම යි.
ව භ  ථ ර්ත වේද්නාෙනධ අතුිශනුර් ද්ෘමධි  ථේපරයුකථධත වේද්නාෙ ඖදාසු යැ.
ද්ෘමධි  විපරයුකථධතෙො සුඛුම යි. ඒ ද්ෘමධි  ථේපරයුකථධත වේද්නා අතුිශනුර් ආනනධතිශය ෙො
ඖදාසු යැ. ඉනුර් කථධපථධර්ායඅ ෙො ඖදාසු යැ. ඉනුර් අථඞ්්ාිශකථ ෙො ඖදාසු යැ.
වථථු ආනනධතිශය වනාෙ, කථධපථධර්ායඅ වනාෙ, ථථඞ්්ාිශකථය සුඛුම යි.
ථාමානය්වයනධ වදාව විපාකථ ඇතඅ අකථුශය ම ා ථාෙද්ය් දවවිනධ ඖදාසු
යැ. ථධෙධප විපාකථ ඇතධවතධ අධපථාෙද්ය් දවවිනධ සුඛුම යි. අධප විපාකථ කථුශය ඖොිශකථ
යව. ද ු විපාකථ කථුශය සුඛුම යි.
තෙද් කථාමාොප කථුශය ඖදාසු යැ. පපපාොප කථුශය සුඛුම යැ. ඉනුර්
අපපපාොප කථුශය සුඛුම යැ. ඉනුර් ව වකථ තධතප කථුශය සුඛුම යි. කථාමාොපයනධ
අතුිශනුර් ොනමය කථුශය ඖදාසු යැ. ශීමය කථුශය සුඛුම යැ. භ ාෙනාමය කථුශය
ද් සුඛුම යි. ඉනුර් ර්ව ධතුකථය ඖදාසු යැ. තරඅව ධතුකථය සුඛුම යි. තරඅව ධතුකථවයනුර්
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ථථඞ්්ාිශකථය ඖදාසු යැ. අථඞ්්ාිශකථය සුඛුම යි. පපපාොපයනධ වර්නුර් පරර්ම
ෝය්ානඅකථය ඖදාසු යැ. -වප- ප්ධාමෝය්ානඅකථ වේද්නාෙ සුඛුම යි. අරිප්ොව්ර වයනුර්
ආකථාථාන්ධාායතනඅකථ වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. - වප - වනෙථ්ධානාථ්ධායතන
ථේපරයුකථධත වේද්නාෙ සුඛුම යි.
්ලෝ් ෝත්තර ෙ, වථ තාපතධතඅ මර්ධර් ථේපයුතධත වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. -වපඅ ගතධ මාර්ග ථේපරයුකථධත ෙො සුඛුම යි. ඒ ඒ භ ූමිවය අ ෙ විපාකථ කථරඅයා වේද්නාෙනධ වර්ධ
ද්, ථු්-ර්ශ්ාදිය  වේද්නාෙනධවර්ධ ද්, අථමාපනධනාදිය  වේද්නාෙනධවර්ධ ද්, ථාශරොදිය  ෙ
වේද්නාෙනධවර්ධ ද්, ෙශවයනධ කථඅයන ද් වේද්නාෙනධවර්ධ ද්, වේ කථරමයමවයඅ.
අව ොශ වශ්යන් නපකථවය අ වේද්නාෙ ඖදාසු යැ. තඅිශථනධ අපාවය අ සුඛුම
යැ. -වප- පපනඅවඥමිත ෙශෙවඥතඅවය අ එයට ෙඩා සුඛුම යි. වමවථධ ර්ශ් වේද්නාෙ වමනධ
ථු් වේද්නාෙ ද් එවථධ ම ථඅයලු භ ූමිවය අ ථුර්ථු පිශදිය  වයදිය ය යුතුයඅ. ාෂුපාදිය  ෙථධතු
ෙශවයනධ ද්, ීන පරණීත දෙ ද්ත යුතු ය. ාමකථ ෙථධතුෙකථධ අපමුණ පුවකථාට පෙතධනා
වේද්නාෙ ඖදසු යැ. පරණිත ෙථධතුෙ වේද්නාෙ සුඛුම යි. ීන-පරණීත වභ ධද්වය අ ෙනා අ
යේ වේද්නාෙකථධ ඖදාසු ද, ඒ ීනයව. යමකථධ සූක්ෂ්ම ද, ඒ පරණීතය යඅ ද්ත යුතුයඅ.
ර්ප පද්වය අ ෙනා අ අකථුශ වේද්නාෙ, කථුශ අෙය්ාකථෘත වේද්නාෙට ර්වප අ යව.
ථනධතඅකථ පද්වය අ අකථුශ වේද්නාෙ, අකථුශ වේද්නාෙ ා ථමීපවේය යඅ, යනාදිය 
කථරමවයනධ විභඞ්ග්යහි1 වදද්න දී.
එව යඅනධ අකථුශ වේද්නාෙ විථභ ාර් ෙශවයනධ ද්, අථේමිශර දවවිනධ ද්, අථද්ෘශ
දවවිනධ ද්, කථුශ-අෙය්ාකථෘතයනධ වකථවපනධ ුපර ්ව්. එවථධ මව කථුශ අෙය්ාකථෘතවය ,
අකථුශයනධ වකථවපනධ ුපර්වති. ථඅයලු ද්ධොපයනධ අ ද් වේ කථරමය මවයඅ. අකථුශ වේද්නාෙ
ථභ ාර් ෙශවයනධ ද්, ථද්ෘශ ෙශවයනධ ද්, අකථුශ වේද්නාෙට සමීප්්ව්ය යි ද්තයුතු.
්ම ්ව්දනොස් න්ධ්යහි අතීතොතබ විභොග්යහි විස්තර

ථොවයි.

ඒ ඒ වේද්නාදිය ය ා ථේපරයුකථධත ෙ ථඛශාදීනධවර්ධ ද් විභ ාර්ය වමවථධම ද්ත යුතුයඅ.
එවථධ දැන නවෙත ඒ ප්ඤ්්්ස් න්ධ්යහි මැ මනාෙ දැනීම පඅණිථ (1) රම වශ්යන් දඉ
(2) ්භ්ද වශ්යන් දඉ (3) අනූනඅනධි වශ්යන් දඉ (4) උප්මො වශ්යන් දඉ (5)
්දප්සුද්්ද ින් ෙැලිය යුතු ෙැවින් දඉ (6) ෙලන්නහුට අභිමතොථග සද්ධි වශ්යන් ද්,
විනඅශධාය කථරමය ද්තයුතුයඅ.

1
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(1) රම වශ්යන් :- වම අ කථරමය ෙනා අ උත්ප්ත්ති රමයඉ ප්රහො
රමයඉ
ප්රතිප්ත්ති රමයඉ භූමි රමයඉ ්ද්ශනො රම යවයඅ වදාව ආකථාපයඅ. “ප්ඨමං ලලං්හොති”1
‘පරර්ම වකථාට ලල රිප්ය වේ.’ යනාදීනධ උතධපතධතඅ කථරමය වේ. ‘දශගන්යන් පරභ ාතෙය්
ෝමගය, භ ාෙනාවෙනධ පරභ ාතෙය් ෝමගය, යනාදීනධ පර ාණ ප කථරමය ද්, ථී විසුද්ධිඉ චිත්ත
විසුද්ධි ආදීනධ ප්රතිප්ත්ති කථරමය ද්, ොමොව්රයඉ රිප්ොව්රය යනාදීනධ භ ූමි කථරමය ද්, සතර
සතිප්ට්ඨොනයඉ සතර සමය් ්ප්රධොනය යනාදීනධ ව , දාන ථොඉ ශීල ථො යනාදීනධ ව ,
්ද්ශනො කථරමය ද් වේ.
වි්ශ්් :- වමාෙුනතුිශනධ වම අා උත්ප්ත්ති රමය වනාවයවද්ධ. ලලොදීන්න් ්ග්
වමනධ ස් න්ධොදීන්න් ්ග්, වපප පථුවීම ෙශවයනධ විභ ාර්යකථධ වනා ෙන ව යඅනඅ.
ප්රහො

රමය ද් වනා වයවද්ධ. කථුශ-අය්ාකථෘතයනධ පරභ ාතෙය් වනා ෙන ව යඅනඅ.

පරතඅපතධතඅ කථරමය ද් වනා වයවද්ධ. අකථුශයනධ පඅළඅපවදිය ය යුතු වනා ෙන ව යඅනඅ.
භ ූමි කථරමය ද්, වනා වයවද්ධ. වේද්නාදිය ය ථඅෙු භ ූමිවය අ මව වයවද්න ව යඅනඅ.
වම අා ්ද්ශන

රමය වයවද්ධ.

පපපාදීනධ විභ ාර් වනා වකථාට පපපාදිය  ප්ධාථධකථනධෝවය අ ආත්ම දෘ්්ටි ෙශවයනධ
ෙපද්ො ර්තධ නව්නයජනයො, රිප්-නොම-සමූහ්යහි ඒකථ නෙ ෝමග ථම ය වදො
දැකථධවීවමනධ ආතධම ෙශවයනධ ර්වනීවමනධ මුද්නු කථවමතඅ භොගය්වතුන් වහන්්ස් අත කථවමතඅ
ෙව, ඒ ඒ ජනයනධට ෙට ා ර්වනීවේ ප ථුෙ පඅණිථ, ාෂුපාදිය යට ද් විමය ෙ ඖොිශකථ
රිප්ස් න්ධය පළමු ෙොළ වථධකථ.
අනතුපවෙව ඉමධට-අනඅමධට පපපාේදන පථය අනුභ ෙ කථපන වේද්නාෙ ෙොළ
වථධකථ.
විඳිනධනා ෙ ඒ වේද්නා ආකථාපය ර්වනීවමනධ
ෙොළ වථධකථ.

වඳිනර්තධතාකථධ ෙවනඅ ෙ සංඥාව

අනතුපවෙව ථඛශා ෙශවයනධ ථකථථධ කථපනධනා ෙ සංස් ොර ෙොළ වථධකථ.
ඒ වේද්නාදීනධ වර්ධ නඅශරය ෙ, වේද්නාදිය යට අිපතඅ ෙ විශානය එයට අනතුපවෙව
ෙොළ වථධකථ.

1
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්ම

පටුන වෙත

රම වශ්යන් විනිශ්්ය යි.

(22 ්භ්ද වශ්යන් - ස් න්ධයන්්ග් දඉ උප්ොදාන ස් න්ධයන්්ග් ද් වභ ද්වයකථඅ.
ඒ වද්වකථ අ වෙනථ කථඅම පළමුවකථාට ප්ඤ්්්ස් න්ධය අවිවශමවයනධ
(ථාමානය්වයනධ2 ෙොපන දී. උප්ොදානස් න්ධ්යෝ ාතුපාශරෙයනධ ා, ාතුපවපාොනයනධට
අපමුණ පු ෙශවයනධ වෙවථථා ෙොපන ද් .
“ප්ඤ්්්්ව ්වො භි ්ඛ්ව ඛ්න්ධ ්දසිස්සොමි. ප්ඤ්්්්ූ-ප්ොදාන ඛ්න්ධඉ
තංසු ොථ -්ප්ත්මව භි ්ඛ්ව ප්ඤ්්් ්ඛන්ධොඉ යං ිඤ්චි භි ්ඛ්ව රිප්ං
අතීතොනොගත ප්චන්ුප්්ප්න්නං -්ප්- සන්ති් වොඉ අයංවුචන්ති භි ්ඛ්ව රිප් ්ඛ්න්ධො.
යො ොචි ්වදනො -්ප්- යං ිඤ්්චි විඤ්්ා ං -්ප්- සන්ති් වොඉ අයංවුචන්ති භි ්ඛ්ව
විඤ්්ා
්ඛ්න්ධොඉ ඉ්මවුචන්නති භි ්ඛ්ව ප්ඤ්්් ්ඛන්ධො.”
ත්මව භි ්ඛ්ව ප්ඤ්්්ුප්ොදාන ්ඛන්ධොඉ යං ිඤ්්චිභි ්ඛ්ව රිප්ං -්ප්සන්ති් වොඉ සොසවංඉ උප්ොදානීයඉ අයංවුචන්ති භි ්ඛ්ව රිප්ුප්ොදාන ්ඛ්න්ධො.
යො ොචි්වදනො -්ප්- යං ිඤ්්චි විඤ්්ා ං -්ප්- සන්ති් වොඉ සොසවං උප්ොදානියං
අයංවුචන්ති
භි ්ඛ්ව
විඤ්්ා ුප්ොදාන ්ඛ්න්ධොඉ
ඉ්මවුචන්න්ති
භි ්ඛ්ව
ප්ඤ්්්ුප්ොදාන ්ඛන්ධො’යි1
‘ම වණ පනඅ ස් න්ධ ප්ස ් ා, උප්ොදානස් න්ධ ප්ස ් වද්ධශනා කථපමි. එය මනාෙ
අථෙු ම වණ පනඅ ඒ ප්ඤ්්්ස් න්ධ කථෙවවඥ ද් අතීත-අනාර්ත-ෙතගමාන ෙස ඖොිශකථ ෙ
ව ථෂධම ෙස අෝය්ාතධමිකථ ෙ ව දා අප ෙ, ර්ප ව ළඟ ෙස යේ පපප වකථවනධකථ
වෙද්ධද්, ඒ එවකථාවළාථධ ආකථාප ෙ ථඅයධ විකථාප වීම ා විනාශවීම ෂණ ප වකථාට ඇතඅ
දවවිනධ, රිප්ස් න්ධ යයඅ කථඅයනු වව.. යේකථඅථඅ වේද්නාෙකථධ -වප- යේකථඅථඅ විශානයකථධ
වේ ද්, ඒ ථඅයලු වි්ධාණ පය විඤ්්ා ස් න්ධ යයඅ කථඅයනු වව.. ම වණ පනඅ වේ
ප්ඤ්්්ස් න්ධය යඅ කථඅයනු වව..
ම වණ පනඅ ප්ඤ්්්ොප්ොදානස් න්ධය කථෙවවඥද්
ම වණ පනඅ (යට කථීවථධ2
එ් ෝ ොස් අෙථධර්ා අ ෙ යේ පපපයකථධ වේ නේ, ොම-භව-තබට්ි-අවිජ්ජො යන සතර
ආශරවයන්ට ා, ොම තබට්ි සීලබ්ෙත-අත්තවොද යන සතර උප්ොදානයන්ට ද් අපමුණ පු
ෙනධනා ෙ ඒ පපපය රිප්ූප්ොදාන ්ඛන්ධ නම. යේකථඅථඅ වේද්නාෙකථධ යේකථඅථඅ ථඛශාෙකථධයේකථඅථඅ සංස් ොර්ය ්-යේකථඅථඅ විශානවයකථධ වේ නේ, ආශරෙයනට ා, උපාොනයනට
අපමුණ පු ෙ ඒ විශානය විඥා්නෝප්ොදානස් න්ධය යි කථඅයනු වව.. ම වණ පනඅ වේයව
ප්ඤ්්්ොප්ොදානස් න්ධය.
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පටුන වෙත

වේ වපවළ අ අනාශරෙෙ ම ්ව්දනොතබය ස් න්ධයන්හි ද, ථාශරෙෙො ු ම
උප්ොදානස් න්ධයන්හි ද් ෙොළ . පපපය එවථධ වනා වේ. ඒ ෙකථඅ පාශය්ර්ගවයනධ ස් න්ධ
දෙ වයවද්යඅ. එව යඅනධ ස් න්ධයන්හි ෙොළ . යේව යකථඅනධ පාශය්ර්ගවයනධ ද්,
ථාශරොර්ගවයනධ ද්, උප්ොදානස් න්ධ භොවය වයවද්ධ ද්, එව යඅනධ උපාොනථධකථනධෝ විමයවය අ
ෙොළ . අනාශරෙ ෙ වේද්නාදිය ය ථධකථනධෝයනධ අ ෙොළ . ථාශරෙයනධ උපාොනථධකථන්ෝයනධ අ
ෙොළ . තෙද් වම අ උපාොනයනධට වර් ාප ෙ ථධකථනධෝ, උප්ොදාන ස් න්ධයැ යඅ වමවථධ
වේ අර්ග ද්තයුතු.
වේ විශුද්ධෝමාර්ගවය අ වේ ථඅයලු ස් න්ධ - උප්ොදානස් න්ධ එකථධවකථාට ථධකථනධෝය
යඅ කථඅයන දිය . (ප්ධාුපාොනථධකථන්ෝය යඅ වම අ වෙනම වනාදැකථධවේ.2
(32 අඩුවැි ්නොවීම වශ්යන්ඉ ෙුුපහු අඩු ෙවි  වනාෙ ස් න්ධ ප්ස ් ම ෙොවළධ
කථෙප ව යඅනධ ද් ථඅයලු ථඞ්්ත ෝමගයනධ (කථමගාදිය  පරතය්වයනධ ථකථථධෙන ෝමග2 ථද්ෘශ
ෙශවයනධ එකථ එකථ වකථාටවථ අ ථඛර්ර කථඅීකේ ෙශවයනඅ. ආතධම ෙශවයනධ ා ආතධමීය
(ආතධමය පඅළඅදඳ2 ෙශවයනධ ර්නධනා ද් ෙථධතූනධ වමවතකථධ ෙන ව යඅනඅ. අනය් ෙ ද්
ශීලස් න්ධොතබය ද් වමයට ම ඇතුළතධ වේ.
විස්තර :- වනාවයකථධ පරවභ ධද්ෙතධ ෙ ථඞ්්ත ෝමගයනධ ථභ ාර් ෙශවයනධ ථඛර්ර
කථපන ද් විකථාපවීම, ථඅයලු පපපයනධ වර්ධ එකථම (ථාමානය්2 ෂණ පය ෙශවයනධ වර්න
පපපය එකථෙට ථඛර්ර කථඅීකේ ෙශවයනධ ඒකථථධකථනධෝවයකථධ (එකථධ වර්ාවඩකථධ2 වේ.
අපමුණ පු පථ විඳීේ ෙශවයනධ ථාෝාපණ ප ෂණ පය වර්න වේද්නාෙ ද්, ථභ ාර්
ථඛර්ර ෙශවයනධ එ ස් න්ධ්ය ් වේ. සංඥාතබ්ය් ද, ස් න්ධභොවය වමවථධ මවයඅ.
එව යඅනධ ෂණ ප ෙශවයනධ ථද්ෘශ ව යඅනධ ථඅයලු ථඞ්්ත ෝමගයනධ ථභ ාර් ෝමග ෙශවයනධ
ථඛර්ර වකථාට ප්ඤ්්්ස් න්ධය ් ම කථඅයන දී. ආතධම-ආතධමීය ෙශවයනධ ර්නධනා ෙථධතූ ු,
පපපාදිය  වේ ප්ඤ්්්ස් න්ධයට ඇතුළතධ වෙතධ. මිනධ පඅටතධ කථඅථඅෙකථධ නවතඅ.
වි්ශ්් :- වම අා කථුශාකථුශ ෝමගයනධ ථඛථධකථාපණ පය කථඅීකම ා උතධථා ෙතධ
කථඅීකම කථෘතය්ය වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ ්චනතනොව ම සංස් ොරස් න්ධය’යි මු්ය්ත්වවයනධ
අභ අවපරධත යව. ඵස්සොතබය ද් ඵලුථනාදිය  ෂණ පවයනධ, කථුශාකථුශ ෝමගයනධ ථකථථධ කථඅීකමට
උපකථාප ෙන ව යඅනධ එයට (ථඛථධකථාපථධකථන්ෝයට2 ම ඇතුළතධ වේ.
ප්රශ්න්ය ි :- එවථධ ෙනධනා කථුමකථධ ව යඅනධ ්ව්දනො සංඥා වද්කථ වෙන මව
ස් න්ධ ්ද ් වථධ ෙොපන ද්ධවද්ධ ද්
(වේද්නාදිය  ථධෙභ ාෙවයනධ ථඛථධකථාප ෂණ පයනධ වර්න ථඛථධකථාප ථධකථන්ෝවය අ ම
කථෙප ව යඅනධ ඇතුළතධ වනා වකථවළධ ද්2
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ප්ි ිතුර :- වේද්නා - ථඛශා නාතථඅකථවය ථඛථධකථාප ෙො ු ද්, ආත්ම-දෘ්්ටි
ආදීනධ ර්වනීමට ෙථධතුනධ ෙන ව යඅනඅ.
එයඅනධ ෙොළ :- “රි්ප් ්ඛොප්න භි ්ඛ්ව සති රිප්ං උප්ොදායඉ රිප්ං අභිනිවිස්ස
එවං තබට්ි උප්ප්ජ්ජති. එතං මම එ්සොහමස්මි එසො ්ම අත්තොති. ්වදනොය-සඤ්්ායසංඛෝරසු විඤ්්ා් සතිඉ විඤ්්ා ං උප්ොදාය විඤ්්ා ං අභිනිවිස්ස එවං තබට්ි
උප්්ප්ජ්ජති. එතං මම එ්සොහමස්මි එ්සො ්ම අත්තොති”1
“ම වණ පනඅ පපපය ඇතඅකථ, පපපය නඅථා, පපපය ෙපද්ො ර්වනීවමනධ ‘වේ පපපය
මාවර්ධ යව’ ‘වේ පපපය මම වෙමි’ වේ පපපය මාවර්ධ ආතධමය වේ’ (පපපවය අ ආතධමය
වේ2 යයඅ විපිශත ද්ෘමධි  උපදී. ්ව්දනො-සංඥාඉ සංස් ොර-විඥාන යන වමාෙුනධ ඇතඅ කථධ අ
වමාෙුනධ නඅථා, වමාෙුනධ ෙපද්ො ර්වනීවමනධ වේ ්ව්දනො සංඥා- සංස් ොර විඥාන ‘මා
ථතු යව - මම වෙමි - මාවර්ධ ආතධමය වේය’යඅ වේද්නාදිය වය අ ආතධමය යන විපීකත
ද්ෘමධි ය උපදී.”
වමවථධ මම යව, මාවර්ධ යව යඅ, ෙපද්ො ර්වනීමට වේ ප්ඤ්්්ස් න්ධය ෙථධතුෙන
ව යඅනධ ද්, වේ ප්ධාපරකථාපය මව පපම වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ ද්, ප්ධාථධකථනධෝයකථධ ම
ෙොළ .
අනය්
ෙ
ශීථධකථනධෝාදිය 
ෙශවයනධ
ෙොළ
ප්ධාථධකථනධෝවය ,
ථඛථධකථාපථධකථනධෝවය අ ඇතුළතධ ෙන ව යඅනධ ප්ධාථධකථනධෝයට ම ඇතුළු වෙතඅ. වමවථධ
වථථු ථධකථනධෝයනධ ද් එ අ ම ඇතුළතධ ව යඅනධ ප්ස ් ම ෙොළ .
වමවථධ වනා අඩු - වනා ෙවි  ෙශවයනධ (ප්ධාථධකථනධෝය2 විනඅශධාය ද්ත යුතුයඅ.
(4) උප්මො වශ්යන් - ගිලන ු වැනි විඥාන උප්ොදානස් න්ධයට වස්තු-ද්වොර
ආලමෙන ෙන ව යඅනධ රිප්ූප්ොදානස් න්ධය ගිලන්හල ට ෙඳු උපමා ඇතධවතධ ය.
්ව්දනො- උප්ොදානස් න්ධය ්ලඩ ට ෙඳු උපමා ඇතධවතධ ය.
(ුප ්ඛුප ්ඛයඉ සංඛොරුප ්ඛයඉ විප්සු ොමුප ්ඛය යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ
අඛථා කථපන ව යඅනඅ.2
ථඛශා උපාොනථධකථනධෝය, කථාම ථඛශාදී ෙශවයනධ පාර්ාදීනධ ා ථේපරයුකථධත
වේද්නා ඉපදීමට ව ධතුෙන ව යඅනධ ො, පඅතධ, වථේ ආදී ්රෝග හටගැනීම දඳු ය.

1
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සඞ්ඛොරැප්ොදානස් න්ධය වේද්නා නමවතඅ ර්අනධ දෙට නඅොන ව යඅනධ
්නොසැප්දි වථෙුමකථධ දඳු උපමා ඇතධවතධ ය. වේද්නාෙ විඳීේ ථධෙභ ාෙය පඅණිථ
අභ අථඛථධකථපණ පය වකථවපතවයඅ එව යඅනධ කථඅයන දී. ඒ වමවථධම, “අ ුසලස්ස මමස්ස
තන්තො උප්චිතත්තො විප්ො ං
ොයවිඤ්්ා ං උප්ප්න්තං්හොති ුප ්ඛසහගතං”1
අකථුශ කථමගය කථළව යඅනධ රැථධකථළ ව යඅනධ, ර්කථධ ථ ර්ත කථායවි්ධාණ පය උපනධවනධ
වෙයඅ.
වේද්නා
ථඞ්්ය්ාත
වප ර්ාතුප
විඥා්නොප්ොදානස් න්ධය ගිලන ු ෙඳු ය.

දවවිනධ

වනා

මිර්ණ ප

ව යඅනධ

තෙද්,
ප්්ඤ්්්ොප්ොදානස් න්ධය
ප්ි ි්ව ින්ඉ
ෙන්ධනොගොරයඉ
්දතිස්
ම ්ටොළුයඉ අප්රොධයඉ වධ යඉ වධයට සුුපසු ප්ුද්ගලය යන වමාෙුනධට ෙඳු ය. තෙද්,
භොජනයඉ ්භෝජනයඉ වය්ඤ්්ජනයඉ ව ඳන්නොයඉ අනුභව රන්නොය යන වමාෙුනධටද් දඳු
ය. (ඒ ථුර්මයඅ2
වමවථධ උප්මො වශ්යන් විනඅශධාය ද්තයුතු.
(32 ්දප්සුද්ද ින් දතයුතු ෙැවින් සං්ඛ්ප් විස්තර ෙශවයනධ
ප්ඤ්්්්ොප්ොදානස් න්ධය වද්පිශද්ධද්කථඅනධ ද්තයුතු දවවිනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.

වේ

සං්ඛ්ප් ෙශවයනධ වේ ප්ඤ්්්ුප්ොදානස් න්ධයඉ ආශිවි්්ොප්ම සූතර්යහි2 ෙොළ වථධ,
අවම පාර්තධ කථඩු ඇතඅ වධ ය ු වථධද්, භොරසූතරොන්ත3 ෙශවයනධ මහත් ෙර ් වථයඅනධ ද්,
ඛජ්ජනීය ප්සුයොය4 ෙශ්යන් න්න ු ්ස් දඉ යම සූතර5 වශ්යන් අනඅතය්-ර්ශ්-අනාතධම
ථඛ්ය්ාත වධ ය ු වථධද් ද්තයුතුය.
විස්තර ෙශවයනධ ෙනා අ මවී.ම වනා ඉෙථන ව යඅනධ පපපථධකථනධෝය
වපණ පපඅඩකථධ වථධද්, වමාව ාතකථධ පමණීය දවවිනධ වේද්නාථධකථනධෝය දිය යදුදුකථධ වමනධද්,
ෙවපදිය  වථධ වපාළඹෙන ව යඅනධ සංඥාස් න්ධය මරීචිය ් වමනධද්, අථාප ව යඅනධ
සංස් ොර ස් න්ධය ් ්සල් ඳ ් වමනධ ද්, ේධාාකථපන ව යඅනධ විඥාන ස් න්ධය
මොයොව ් වමනධද්, ර්ත යුතුයඅ.

ෝ:ථ: චිතුපධපාද්්ණ පධඩ 105
ථඛ:නඅ: ථළායතන ථඛ: 656
3
ථඛ:නඅ: ්න්ෝථඛයුතධත 338
4
ථඛ:නඅ: ්න්ෝථඛ: 401
5
ථඛ:නඅ: ්න්ෝකථ 412
1
2
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විවශධම ෙශවයනධ ෙනා අ මනා පපමතධ ෙ ද් අධය්ොත්මි පපපය අශුභ  යවයඅ ද්තයුතු.
්ව්දනො විවිෝ ර්ශ්වයනධ වනා මිඳුන ව යඅනධ ර්කථධ යයඅ ද්, සංඥා - සංස් ොර ෙශවය අ
වනා පෙතධනා ව යඅනධ අනොත්මය යි ද්, විඤ්්ා ය ඇතඅෙ නවතඅෙන ථධෙභ ාෙ ව යඅනධ
අනිතය්ය යි ද්, ද්තයුතු.
(62 ෙලන්නහුට අථගසිද්ධි වශ්යන් වමවථධ ථඛවෂධප ෙශවයනධ ද්, විථධතප
ෙශවයනධ ද්, වද්පිශද්ධවද්නධ දනධනා ෙ වය ර්ාොපයා ට යේ අභ අමතාර්ග ාභ වයකථධ
වේ නේ ඒ ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.
ඒ එවථධමවයඅ:- ථඛවෂධප ෙශවයනධ පව්ධාාපාොනථධකථනධෝය අ්මෝරො ගත් ඩුව
ඇති වධ ය ු වථධ දනධවනධ ථධකථනධෝයනධ වකථවපනධ වෙව ථට වනා පවමිවණ පධ. විථධතප
ෙශවයනධ ථධකථනධෝාදිය ය ්ප් ප්ිඬු ආදිය ය වමනධ ද්කථධවනධ අථාප ෙ ප්ඤ්්්ස් න්ධ්යහි
ථාප ෙශවයනධ වනා ද්කථධවනධ ය. විවශධමවයනධ අෝය්ාතධම පපපය අශුභ  ෙශවයනධ ද්කථධනා
වය ර්ාොපවතවේ ෙලී ොරොහොරය පඅිශථඅඳ දැනර්නී.
විස්තර වශ්යන් - ආහොරසමුදයො රිප්සමුද්යො ‘ආ ාප ටර්වනීවමනධ පපප
ටර්නීය’යඅ කථී ව යඅනධ, අෝය්ාතධම පපපවය අ ඡන්ද්පාර් ර්පවකථළ ව යඅනධ එයට ව ධතු ෙ
කථදීකථාපා ාපවය අ ද්, ඡන්ද්පාර්ය ප වකථවවඥ. ්ම ප්හොන ප්සුඤ්්ඤ්ය.
අෝය්ාතධම පපපය පිශර්ර කථපනධවනධ, අෝය්ාතධම පපපයට ව ධතු ෙ කථදීකථාපා ාපය
ද්, පඅිශථඅඳ දැනර්නී. ්ම ාතප්සුඤ්්ාය.
ඒ අෝය්ාතධම පපපයාවර්ධ උතධපාද් - භ ඞ්ර්යනධ ද්කථඅනධවනධ එයට ව ධතු ෙ
කථදීකථාපා ාපයා වර්ධ ද්, උතධපාද් - භ ඞ්ර් ද්කථධවනධ ය. ්ම තීර ප්සුඤ්්ාය.
්ම තරිවිධ ප්සුඥා්යන් යුකථධත ෙවයධ, අශුභ වය අ ශුභ යයඅ විප්ල්ලොසය ර්පව වකථවවඥ.
කථාවම ය එතප වකථවවඥ. ොම්යෝග්යන් වෙනධ වෙනධ. ොමොශරව්යන් නඅපාශරෙ වේ.
අභිධය්ො ොයගරන්ථය (විමම ව භ ය2 ය ඳී. ොමඋප්ොදානය ළඛවකථාට වනා ර්නී.
්ව්දනොව ර්කථධ ෙශවයනධ ද්කථධවනධ, ස්ප්ර්ඥශොභොරය පඅිශථඅඳ ද්නී. ර්ශ්වය අ ථවපය
යන විප්යය්ගොසය ර්පව වකථවවඥ. භ්වෝඝය එතප වකථවවඥ. භය්යෝග්යහි වනා වයවද්ධ.
භ ොශරෙවයනධ නඅපාශරෙ වේ. වය්ොප්ොද ොයගරන්ථය ථඅඳී. ථී.දවතාපාොනයනධ වනා ර්නී.
සංඥා-සංස් ොරයන් ද් අනොත්ම ෙශවයනධ ද්කථධවනධ ම්නෝසඤ්්්චනතනොහොරය
(කථුශා‘කථුශ කථමග ථඞ්්ය්ාත ථඛථධකථාප ථධකථනධෝය2 පඅිශථඅඳ ද්නී. අනොත්ම්යහි ආතධමය
යන විපයය්ගාථය ර්පව වකථවවඥ. දෘ්්ටිඕඝය ප වකථවවඥ. දෘ්්ටි ්යෝග්යන් වෙනධ වේ.
ද්ෘමධි  ආශරෙවයනධ නඅපාශරෙ වේ. ඉද්ඛථචාාභ අනි්ව්ස
ොය ගරන්ථය බිඳී.
ආත්මවෝදෝප්ොදානය (මමයව මාවර්ධය යඅ දැි  වකථාට2 වනා ර්නී.
Non-commertial Distribution
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විඥානය අනඅතය් ෙශවයනධ ද්කථධවනධ විඥානොහොරය පඅිශථඅඳී. අනඅතය්වය අ නඅතය්ය
යන විප්ර්ඥයොශය ර්පව වකථවවඥ. අවිදය්ො ඕඝය එතප වකථවවඥ. අවිදය්ෝයෝග්යන් වනා
දවවඳධ. අවිද්ය්ාශරෙවයනධ අනාශරෙ වේ. ථී.දතපපාමොස ොයගරන්ථය බිඳී. තබට්ිඋප්ොදානය
දැි වකථාට වනා ර්නී.
වමවථධ ධීප ෙ වය ර්ී වතවේ ප්ඤ්්්ස් න්ධ්යහි විපධථාදිය  ථකථ
ථඛකථධවධශපර ාණ පවයනධ විපු ඵල ඇතඅ දැකථීම ෙ ෙෝකථාදීනධ ෙශවයනධ නුෙණිනධ ද්කථධවනධ
යඅ.

සොධුජන ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
විශුද්ධි මොගග්යහි
ප්රඥාභොවනොධි ොර්යහි ස් න්ධ නි්දගශ නම වූ තුුපස්වැනි
ප්සුචන්ේදය ්ම්ත ින් නිමි්ය්යි.
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15 ප්රිච්කේද්ය
ආයතන ධාතු නිර්කද්්ශය
ආයතන (1)
ස්
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

න්ධයට අනතුපව ෙව ආයතන්යෝ ද්කථධෙනු වවදතඅ.
් ්ඛොයතනයඉ
රිප්ොයතනයඉ
්සෝතොයතනයඉ
සද්දායතනයඉ
ඝො ොයතනයඉ
ගන්ධොයතනයඉ
ජිව්හොයතනයඉ
රසොයතනයඉ
ොයොයතනයඉ
්ඵොට්ඨබ්ෙොයතනයඉ
මනොයතනයඉ
ධමමොයතනයැ යි

ආයතන ්දා් ෝස ි. එහි එ ් ප්ොසො (1) අථගයඉ (2) ලක්ෂ යඉ (3) අනූන අනධි තොයඉ (4) රමයඉ (5) සං්ක්ෂප්විස්තරයඉ (6) දතයුතු ෙව ය යන වමාෙුනධවර්ධ
ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්ත යුතුයඅ.
(1) වම අ අථග ෙශවයනධ
i. වි්ශ්් අථගය
ii.සොමොනය් අථගය යි වද්වකථකථඅ.
එ අ i වි්ශ්් අථග වශ්යන්, පපපාේදනපථය, ආථධොද්නය කථපනුවයධ ් ්ඛු
නමි. (ථම-විමමතධෙය පරකථාශ වකථවපයඅ, යන අර්ගයඅ2 ෙණ පග විවශධම පරකථාශ වකථවවඥනුයඅ රිප්
නමි. (ෙණ පගයා වර්ධ විකථාපයට පවමිවණ පමිනධ ථඅතධ අ පෙතධනා කථවමවතධත පරකථාශ වකථවපයඅ
යන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයධ ්ශරෝතරයැ, උථුපවෙනු දනුවයධ ශබ්ද යැ. වශර තර විශානවයනධ ද්තයුතු
ෙවයධ යන අර්ගයඅ.2 ආ රාණ පය කථපනුවයධ රා යැ. පරකථාශ කථපනු දනුවයධ ගන්ධයයි. (තමා
පඅ අි  ෙථධතුෙ පරකථාශ වකථවපයඅ යන අර්ගයඅ. ීවවිතය (පවෙවතධමට උපකථාප ෙ පථය2
කථවඳොනුයඅ ජිව්හො නම. ථතධත්වවයධ ආථධොද්නය වකථවවඥතධනුයඅ පථ නමි. පාප ෝමගයනධ
වර්ධ ඉපදීමට ථධර්ාන වේනුයඅ ොය නමි. (ආය නේ උතධපතධතඅ වද්ධශයයඅ2 ථධපශග කථපනුවයධ
Non-commertial Distribution
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්ඵොට්ටබ්ෙ නමි. (අපමුණ පු2 දැනර්නධවනධ මන නමි. තමා වර්ධ (ථධෙභ ාෙය ෂණ පය
ෝාපානයඅ ධමම නමි. වේ එකථකථධ පාථා වි්ශ්්ොථග යි.
ii අවි්ශ්්යන් චිත්ත - න්තසි යන් තම තමා අයතධ කථෘතය්ය පඅණිථ
උත්සොහවත් රවන ව යඅනධ ද්, චිතධත නාතථඅකථයනධ විස්තර රන ව යඅනධ ද්, දිය කථධ ෙ
සංසොර ුප ්ඛයට ප්මු ුවන ව යඅනධ ද්, ආයතනය යි ද්ත යුතු ය.
විස්තර - ්ක්ෂුරොතබ ද්ධොපවය අ ද්, රිප්ොතබ ආේදනවය අ ද්, (ඒ ඒ
ද්ධොපාේදනයනධ අ2 උපද්නා චිතධත - නාතථඅකථ ෝමගවය , තම තමා අයතධ අනුභ ෙනාදිය 
කථෘතය්වයනධ උතධථා වකථවපතඅ. නවර්ී ථඅි තඅ. ර්වවටතඅ. ෙය්ායාම වකථවපතධය යඅ කථී නඅයායඅ.
ඒ ඒ ද්ධොප ආේදනවය අ උපදිය නධනෙ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධ, වේ ාෂුපාදිය 
‘ආයතනවය විථධතප වකථවපතධය’ යඅ කථීවථධය යඅ ද්තයුතු.
තෙද්, වනා ද්ත වකථඅ අකථධ-මුධ ඇතඅ වේ ථථප පවෙවතධතාෙ, ඉතාම දිය කථධෙ ථථප
ර්කථ වනානෙතධනාතාකථධ (නවෙත නපද්නා වථධ නඅපවද්ධ වනාෙන තාකථධ2 වර්න යනධනෙුනධ
වමනධ පෙතධෙතධ නුයඅ කථී නඅයායඅ.
වේ ථඅයලු ෝමගවය උතධථා කථපන ව යඅනධ ද්, චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධ විථධතප
කථපන ව යඅනධ ද්, මතු මතු වර්නයන ව යඅනධ ද්, ආයතනයඉ ආයතනය යි කථඅයනු
වවදතඅ.
තෙද්, නිවොසස්ථොනයඉ ප්ිහිකාමට ආධොරස්ථොනයඉ ැකස්වන ස්ථොනයඉ හටගන්නො
ස්ථොනයඉ ොර ය යන අර්ගවයනධ ද් ආයතන නේ වේය යඅ ද්තයුතු.
ඒ වමවථධයඅ :- ‘ඊශ්වරොයතනය’ වොසු්ද්වොයතනයඉ යනොදීන්න්හි ්ලව්හි
වොසස්ථොනය ආයතනය යි ියයි. සුව ගොයතනයඉ රජතොයතනය යනාදීනධ අ ආකථපය
ආයතනය යඅ කථඅයයඅ.
“ම්නොර්ම ආයත්න - ්ස්වන්තිතං විහද්ධගමො”යි මහරහත් නමවතඅ
පෂීනධවර්නධ ර්වෙථීර්තධ ශාෙවනාද්ය්ානයකථට දඳු සවගඥ ශොසන්යහිඉ ආයය්ග සංඝ
ථඞ්්ය්ාත පෂඅථම යා තර්ාර්ත නමවතඅ ෙෘෂපාජයා වථෙුනා ු ය’ යන වම අ ැකස්වන
ස්ථොනයඉ ආයතනය යඅ කථඅයනු වව..
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“දක්ෂි ප්ථය ගවයන් ්ග් ආයතනය යනාදීනධ අ ටර්තධ ්ද්ශය ආයතනය යඅ
කථඅයනු වව.. “තතරත්තරව ස ්ඛි භබ්ෙතං ප්ොප්ු ොති සතිසති ආයත්න”1
“සෘද්ධිවිධඥානොතබ අභිඥාවට සුුපසු (ප්රොථගනොව ්) අධි ොරය ් ඇති ල්හිඉ ඒ ඒ
සෘද්ධිවිධඥානොතබ වූ ස්ථොන්යහි මැ සොක්ෂියට සුුපසු ෙවට ප්ැමි් ්” යනාදීනධ අ කථාපණ ප
ආයතනය යඅ කථඅයනු වව..
ාෂුපාදීනධ අ පවෙතඅ ඒ ඒ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගවය , ාෂුපාදීනධ ා ථේදනධෝ
පවෙවතුේ ඇතඅ ව යඅනධ, ොථය කථපනධනෙුනධ වමනධ වෙතධනුයඅ, ාකථධ්ු ආදිය ය ඒ චිතධතනාතථඅකථ ෝමගයනධට නිවොසස්ථොනය වේ. ාෂුපාදීනධ අ ඒ චිතධත-නාතථඅකථ ආකථීණි
ව යඅනධ ද්, ාෂුපාදිය ය ඇථුපව කථපන ව යඅනධ ද්, ඒ පපපාදිය ය ආේදන වකථාට ඇතඅ
ව යඅනධ ද්, ාෂුපාදිය ය ඒ චිතධත-නාතථඅකථයනධට ආකථප ද් වේ.
ාෂුපාදිය ය ඒ ඒ චිතධත-නාතථඅකථයනධ වර්ධ ස්මෝසර ස්ථොනය ද් වේ. ඒ ඒ
ෙථධතර-ද්ධොප-ආේදන ෙශවයනධ රැථධෙන ථධර්ාන ව යඅනධ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගවය ,
රැථධෙනධනෙුනධ වමනධ ටර්නධනා ු වෙතඅ. ඒ ාෂුපාදීනධ නඅශරය දවවිනධ ද්, පපපාද්ය
ආේදන දවවිනධ ද්, ඔෙුනධ විමයවය අ මව උපද්නා ව යඅනධ ාෂුපාදිය ය ඒ චිතධතනාතථඅකථයනට උත්ප්ත්ති ්ද්ශය ද් වේ. ඒ ාෂුපාදීනධ නවතඅ කථධ අ ඒ චිතධතනාතථඅකථ ෝමගයනධ නපද්නා ව යඅනධ ාෂුපාදිය ය චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනට ොර
වේ.
වමවථධ නිවොසස්ථොනොථග්යන් ද්, ආ රොථග්යන් ද්, ස්මොසර ස්ථොනොථග්යන්
ද්, හටගත් ප්ර්ද්ශොථග්යන් ද්, (ව ත්වර්ගවයනධ ද්2 ොර ොථග්යන් ද්, යන වමවතකථධ
කථපවණිනධ වේ ෝමගවය ආයතනයඉ ආයතනය යි කථඅයනු වවදතධ. එව යඅනධ කථඅයන ද්
අර්ගවයනධ ාකථධ්ු නමුර් ආයතන නමුර් ඒ ම නුයඅ. ් ්ඛොයතනය -වප- ධමම නමුුපඉ
ආයතන නමුුප ව ධ ම නුයඅ ධමමොයතනයයි වමවථධ අර්ග ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.
(2) ලක්ෂ වශ්යන්ඉ ාෂුපාදීනධ වර්ධ ලක්ෂ
එය ථධකථනධෝ නඅවද්ගශවය අ කථී නයඅනධ ද්තයුතු.

වශ්යන් ද විනඅශධාය ද්තමනායව.

(32 තොවත් ප්රමො
වශ්යන්, (එපමණ ප දවවිනධ2 ාෂුපාදිය ය ද්, ඔෙුනධ අයතධ
ථධෙභ ාෙ ෝපන ව යඅනධ ධමගොයතනය යැ.
ප්රශ්න :- එවථධෙනධනා ‘ධමගොයතනයැ යි’ වනා ෙොපා, ද්ධොද්ශායතනයව යඅ ෙොවළධ
කථෙප ව යඅනධ ද්

1

අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 154
Non-commertial Distribution

669

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ප්ි ිතුර :- මඩ් විශානකථායයනධ වර්ධ ටර්වනීමට කථාපණ පෙ ද්ධොප ආලමෙනයන්
පඅිශථඅඳ දැකථධවීම ථඳ ා ද්වොදශොයතනය ් ෙොළ .
ඒ එවථධමවයඅ :- ් ්ඛුවිඤ්්ා වීිවය අ ඇතුළතධ ෙ විශාන-කථායයාවර්ධ ව ෙතධ
සසමප්රයු ්ත චිත්තයෝග් ටර්වනීමට ාකථධ්ායතනය මව ද්වොරය වේ. පපපායතනය මව
ආේදනය වේ. එවථධම වථථු ද්ධොපාේදනවය ද්, පඅළඅවෙළඅනධ වථ තවි්ධාණ පාදිය යට
උතධපතධතඅ ද්ධොප ා, ආලමෙන වෙතඅ.
ථෙවනඅ ම්නොවිඤ්්ා
වීියට ඇතුළතධ ෙ විශානකථායයාවර්ධ ව ෙතධ
ථථේපරයුකථධත භ ොඞ්ර් චිතධතයා වර්ධ ්ලනය වී සි්ඳන මනායතනයා වර්ධ ඒකථ වද්ධශයකථධ
ම, මවන විශානයා වර්ධ ටර්වනීමට ද්ධොප වේ. ් ්ඛුවිඤ්්ා ොදීන්න් ා අථාෝාපණ ප ෙ
ෝමගායතනය ම එයට ආලමෙන ෙනධවනධ ය. භ ොඞ්ර් චිතධතය ානය ෙශවයනධ පවෙවතඅ
කථධ අ ආෙජගනය පෙතධනා ව යඅනධ ද් වනාෙ කථ වනාපෙතධනා ව යඅනධ ද් වමවථධ කථීවයධ
වේ.
වමවථධ මඩ් විශාන කථායයා වර්ධ උතධපතධතඅයට ද්වොර-ආලමෙන වදො දැකථධවීේ
ෙශවයනධ වොවළාථධ ( 22 ආයතනයන් දැකථධෙ .
වමවථධ වේ ආයතන කථර්ාවෙ අ (අනන-අනිකථ භ ාෙවයනධ2 තාෙතධ පරමාණ ප
ෙශවයනධ විභ ාර් ද්තයුතු.
(42 රම වශ්යන් - වම අ ද් වපප ස් න්ධ
අතුිශනධ ්ද්ශනො රමය මව වයවද්නධවනධ ය.

ථෝවහි කථී උතධපතධතඅ කථරමාදීනධ

වි්ශ්් - ් ්ඛොයතනොදීන්න් වර්ධ උත්ප්ත්ති රමොතබ්යහි විවශධම ඇතඅ. අෝය්ාතධමිකථ
මඩායතනයනධ අතුිශනුර් දැකථීේ ා වපීේ ථ අත රිප්ොලමෙනය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා
් ්ඛොයතනය පරකථට න යඅනධ පළමුෙව ෙොළ . අනතුපවෙව දැකථීේ ප අත ර්වීකේ ථ අත
ශබ්දායතනොතබය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා ්සෝතොයතනොතබය ෙොළ . දශගනොනුත්තසුයඉ
ශරව ොනුත්තසුය ෝමගයනට ව ධතු භ ාෙවයනධ වදාව
උපකථාප ව යඅනධ,
අධය්ොත්මි ොයතන අතුිශනධ ් ්ඛොයතන-්සෝතොයතන වද්කථ ප් මුවැ ෙොළ . එයට
අනතුපව ෙව ඝො ොතබ ආයතන තුන ෙොළ . ාකථධ්ාදිය  ප්ධාායතනයනධ මව වර් ාපයනධ
(ආේදනයනධ2 විමය වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ මනායතනය අනධතවය අ ෙොළ .
් ්ඛොයතනොදීන්න්ට වර් ාප දවවිනධ ෙනා අ ඒ ඒ අධය්ොත්මි ොයතනයනට
අනතුපව ෙව ෙොහිරොයතන අතුිශනධ පපපායතනාදිය ය පඅළඅවෙළඅනධ ෙොළ . ෙවඅර්
‘් ්ඛුවිඤ්්ා ොදීන්න් ්ග් ටර්වනීේ ව ධතූනධ නඅයම කථඅීකේ ෙශවයනධ ්ම ආයතනයන්
වර්ධ කථරමය ෙොළ යඅ, ද්තයුතුයඅ.
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ඒ වමවථධ යඅ:- ‘් ්ඛුං්ප්ටි්් රි්ප්් උප්්ප්ජ්ජති ් ්ඛුවිඤ්්ා ං -්ප්- මනං
ප්ටිචන් ධම්ම් උප්්ප්ජ්ජති ම්නොවිඤ්්ා ං’1 යඅ වමවථධ කථරම ෙශවයනධ විනඅශධාය
ද්තයුතුයඅ.
(32 සං්ක්ෂ්ප් විස්තර වශ්යන් - සං්ක්ෂ්ප් ෙශවයනධ ෙනා අ මනායතනය ා
ෝේමායතනය ඒකථ වද්ධශවයකථධ ද්, නොම්යහි ථඛර්ර වේ. පඅළඅවෙළඅනධ අනය් ආයතන්යෝ
රිප්්යහි ථඛර්ෘ ීත වෙතධ. වමවථධ ද්වොදශොයතනය මව නොම - රිප් මාතරයකථධ ම වේ.
විස්තොර ෙශවයනධ අධය්ොත්මි ආයතන අතුිශනධ පරර්ම ෙ ාකථධ්ායතනය ජාතඅ
(ථධෙභ ාෙ2 ෙශවයනධ ්ක්ෂුුඃප්රසොද මාතරය මවයඅ. ප්රතය්ය ගති නි ොය-ප්ුද්ගල යන වමාෙුනධ
වර්ධ ෙශවයනධ අනනධත වභ ධද් වේ.
ප්රතය්ය (පරතය්ය නේ2 කථුශා‘කථුශාදිය  කථමග ා ඒ ඒ කථමගයනට ථ කථාීක කථාපණ ප
ෙ අභ ය්යනධතප - දා අප පරතය්ය යව. ඔ ු නානාවිෝ වෙතඅ.
ර්තඅ, නඅපය ආදිය  ප්ධා ර්තීනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද් නානාවිෝය.
නි ොය ඇතධ-අථධ-ආදිය ෙ ද්, ෂතරඅය දරා ධමණ පාදිය  ෙ ද්, පරවභ ධද්ය නඅකථාය වභ ධද්ය යඅ.
එකථධ එකථධ ථතධත්වයකථු වර්ධ ෙශවයනධ ප්ුද්ගල වභ ධද්ය වේ.
්සෝතොයතනොතබ ථතප වද්න ද් (එවථධම ාකථධ්ායතනය වමනධමව.2 නානා වභ ධද්
ඇතධතා . මනොයතනය, කථුශ-අකථුශ-විපාකථ-කථරඅයා ෙශවයනධ එ ුන් අනූව ් (සස)
පරවභ ධද් ඇතඅ එ ්සිය එ ්විස්ස ් (121) පරවභ ධද් ඇතධවතධ ව වේ.
ාකථධ්ුෙත්ථු ආදී ෙථධතු පරවභ ධද්යනධ ා ුප ්ඛොප්ටිප්දාතබ පරතඅපො පරවභ ධද්යනධ ද් අනනධත
පරවභ ධද් ඇතධවතධ යඅ.
වම අ ෙථධතු නධම ාෂුෙගථධතු ආදිය ය යව. ඔෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ වි්ධාණ පය අනනධත
පරවභ ධද් වේ.
පරතඅපො නේ ර්කථධ්ාපි පොදිය යයඅ. ආදිය  ශ.ද්වයනධ ධය්ොනඉ අධිප්තිඉ භූමිඉ ආලමෙන
ආදිය ය ර්වවනධ. ඔෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද් මනායතනය අවනධකථ විෝයඅ.

1
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රිප්ඉ ශබ්දඉ ගන්ධඉ රසොයතන්යෝ දඉ ථභ ාර් විථභ ාර් පරර්ය්ායාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ
නානා පරවභ ධද්ය . නීෙණ පගය නීෙණ පගයට ථභ ාර් යව. පීතාදිය ය එයට විථභ ාර් යව.
කථමගාදිය ය පරතය්යවයධ යඅ. වථථු වභ ධද් යට කථී වථධයඅ.
්ඵොට්ඨබ්ෙොයතනයඉ ප්ඨවිඉ ්ත්්ජෝඉ වෝයෝ ෝාතූනධවර්ධ ෙශවයනධ තරඅවිෝ ය.
ප්රතය්යොදීන්න් ්ග් පරවභ ධද්වයනධ අවනධකථවිෝයඅ.
ධමමොයතනයඉ ්ව්දනො-සංඥා-සංස් ොර ස් න්ධ තරයය’ සූක්ෂ්ම රිප්ඉ නිවගො
යන එ ුන් සැත්ති (6ස) ව ් ෝමගයනධ වර්ධ (i2 ස්වභොව ්භ්ද්යන් ා (ii2 නොනො ප්ර්භ්ද
ව යඅනධ අවනධකථ විෝයඅ.
(i2 වම අ සුඛ-ුප ්ඛ-උ්ප් ්ඛො වේද්නාදිය ය ස්වභොව ්භ්දයයි.
(ii) ් ්ඛු සමඵස්සජ ්ව්දනොඉ ්සෝතසමඵස්සජ ්ව්දනොතබය නොනොත්ව ්භ්දයයි.
වමවථධ ථඛවෂධප විථධතප විථඅනධ පරවභ ධද් ද්තයුතුයඅ.
(62 දතයුතු ෙව වශ්යන් වමවථධයඅ:- ථඅයලු ථඛථධකථාප ෙ ආයතන්යෝ, යමකථඅනධ
වනා ආ දවවිනධ ා වනා අකථධවමන දවවිනධ ද්, ද්තයුතධතා . ඒ ආයතන්යෝ,
උතධපාද්ෂණ පවයනධ පෙගවය අ යේකථඅථඅ තවවනකථඅනධ එනධනා ුද්, වනාවෙතඅ.
භ ඞ්ර්ාෂණ පවයනධ මතධවත අ යේකථඅථඅ තවනකථට යනධනා ු ද් වනාවෙතධ. එව යඅනධ මව
ඔෙු ු උතධපාද්ෂණ පවයනධ පෙගවය අ වනා ද්ත වකථඅ ථධෙභ ාෙ ඇතධතා ුය. විනාශවයනධ
මතුවය අ නවවථන ථධෙභ ාෙ ඇතධතා . එකථී ප්ූවගොන්ත-අප්රොන්ත වද්කථට මෝය්වය අ ෙ
දැනධ පෙතධනා ෂණ පවය අ ව ධතූනධ ා ථේදනධෝ පවෙතුේ ඇතඅ දවවිනධ කථඅථඅෙකථු වර්ධ
ෙශයට වනාපවමිණ ප පෙතධනා . එව යඅනධ (විද්ය්ාමාන ෂණ පවය අද් ථධෙධප කථායකථධ
පෙතධනා දවවිනධ ා, අනඅතය්-ර්ශ් විපිශණ පාම ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ2 කථඅථඅෙකථු වර්ධ
අද් ථකථධ අනුෙව වනාපෙතධනා .
වමවථධ
ද්තයුතුයඅ.

ිසිව ින් ්නො එන ව යඅනධ ද්, වනා නඅකථධවමන ව යඅනධ ද්, විනඅශධාය

අනතුපවෙ නඅීක (ා්ධා වීේ ප අත ටර්වනීේ කථෘතය් ෙශවයනධ ා, අෙය්ාපාප
(නඅපවතධථා 2 ෙශවයනධ වමවථධයඅ. ් ්ඛොයතන-රිප්ොලමෙනොතබයට අප වර්ධ එකථධවීවමනධ,
විශානය උපනධවනධ නේ මවනවෙවයඅ වමදඳු අද් වථකථධ වනාවේ. ඒ ් ්ඛොයතනරිප්ොලමෙනොදීන්හු විශානය උපද්ෙනු පඅණිථ ද්වොර ෙශවයනධ ව , වස්තු ෙශවයනධ ව ,
ආලමෙන ෙශවයනධ ව
උතධථා වනා කථපනධනා ු ය. උතධථා යට ව
වනා
පවමිවණ පතඅ. ා්ධාවීම ථමර් ටර්නධනා ෙ කථෘතය්යනධ වර්ධ ෙශවයනධ ඊ නේ වෙයඅ.
වමවථධ වේෙයඅ ථඅතීේ ෙශවයනධ කථරඅයා කථඅීකම ෙය්ාපාප නේ වේ.
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ෙවඅ ් ්ඛොයතන-රිප්ොලමෙනොදීන්න් වර්ධ ථමොයවයනධ ාකථධ්ුවිඤ්්ා ොදීන්න් ්ග්
ටර්වනීම ථධෙභ ාෙ ෝමගවයනධ මව වේ. එව යඅනධ මව නිරැත්සොහ්යන් ද්, අවය්ොප්ොර්යන්
ද් වේ ද්වොදශොයතන්යෝ ද්තයුතධතා . ෙවඅර් වේ අධය්ොත්මි ොයතන ථවද්න නිතය්ඉ සුඛඉ
සුභඉ ආත්මය යන වමයඅනධ විප අත ව යඅනධ මිනඅථුනධවර්නධ සිස්වූ ගම ් වමනධ ද්තයුතු.
ෙොහිරොයතන ස්දන අෝයාතධමිකථායතනයට අතඅශයඅනධ වෙව ථ කථපන දවවිනධ
ගමප්හරන ්සොරැන් ්මන් ද්තයුතු. “් ්ඛු භි ්ඛ්ව හඤ්්ඤ්ති මනොප්ො‘මනෝප්හි
රි්ප්හි”1 ‘ම වණ පනඅ ාකථධ්ායතන මනාප-අමනාප පපපයනධ විථඅනධ අඛථා කථපනු වව.”
යනාදිය ය එයඅනධ ෙොළ .
තෙද් අධය්ොත්මි ොයතන ථවද්න සප්ගයඉ ිඹුල් යඉ උ ුසුයඉ සුනඛ යඉ ගෘශොල
යඉ වඳුරැ යඉ යන මඩ් පරාණීනධ වමනධ දැකථධකථ යුතධතා . ෙොහිරොයතන ථවද්න ඒ පරාණීනධ
වර්ධ ථඅතධ ඇවීමට ථුර්ථු ෙ - තුඹසයඉ ඛිලයඉ ආ ොසයඉ ඇතුළු ගමයඉ අමු ්සෝහොනයඉ
අර ය්ය යන මට්ඨ වර් ාප ථධර්ානයනධ වමනධ පඅළඅවෙළඅනධ දැකථධකථ යුතධතා .
වේ ද්තයුතු දෙ ෙශවයනධ විනඅශධායයඅ.
්ම ද්වොදශොයතනයන් ්ග් විස්තර

ධොතු

ථොවයි.

ථොව (2)

ආයතන කථර්ාෙට අනතුපව ෙව ධොතු ථොව ද්කථධෙනු වව..
වම අ 1. ් ්ඛු ධොතුඉ 2. රිප් ධොතුඉ 3. ් ්ඛු විඤ්්ා ධොතුඉ
4. ්සොත ධොතුඉ 5. සද්ද ධොතුඉ 6. ්සොත විඤ්්ා ධොතුඉ
7. ඝො ධොතුඉ ස. ගන්ධ ධොතුඉ ස. ඝො විඤ්්ා ධොතුඉ
10. ජිව්හො ධොතුඉ 11. රස ධොතුඉ 12. ජිව්හො විඤ්්ා ධොතුඉ
13. ොය ධොතුඉ 14. ්ඵොට්ඨබ්ෙ ධොතුඉ 15. ොය විඤ්්ා ධොතුඉ
16. ම්නො ධොතුඉ 17. ධමම ධොතුඉ 1ස. ම්නො විඤ්්ා ධොතුය යි ධොතූහු
අට් ෝස ි.
්මහි (1) අථග වශ්යන් දඉ (2) ලක්ෂ ොදීන්න් වශ්යන් දඉ (3)
(4) තොවත් ප්රමො වශ්යන් දඉ

1

රම වශ්යන් දඉ
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(5) සංඛය්ො වශ්යන් දඉ (6) ප්රතය් වශ්යන් දඉ (7) දතයුතු ෙැවින් ද විනඅශධාය
ද්ත යුතු ය.
1. අථග වශ්යන් වමවථධයඅ :- අපමුණ පු පථ විඳිනධවනධ, ව ෙතධ පපපාේදනය
පරකථට වකථාට ද්කථධවනධ ් ්ඛු නම. (වළ අ ෙනධ දෙ2 පරකථට කථපනධවනධ රිප් නම. ඒ ාකථධ්ු ු
වර්ධ වි්ධාණ පය = ් ්ඛු විඤ්්ා ය යැ. වේ ආදිය  කථරමවයනධ ාකථධ්ු ආදීනධවර්ධ වි්ශ්්ොථග
වශ්යන් විනඅශධාය ද්ත යුතු ය. (පපප, ආව කථ, මනථඅකථාපාදී ු ාෂුවඥවිශානයා වර්ධ
උපවතධමටට ව ධතු ෙුෙ ද්, ් ්ඛුව අසොධොර ්හ්තු ෙශවයනධ ද්කථධෙන දී. වථ තාදිය 
වථථධවථ අ ද් වමවථධ මවයඅ.
අවි්ශ්් අථග (ථාමානය්2 වශ්යන් ෙනා අ :- (i2 “වමවථධ වමවථධ තා විථඅනධ
පවෙවතඅය යුතුය” යඅ විනඅවය ර් කථපනධනාකථධ වමනධ උපද්ෙනධවනවනුයඅ ව (කථතගෘකථාපකථ
ව යඅනඅ2 (ii2 (ථතධත්වයනධ විථඅනධ2 ෝපනු වව.නුයඅ ව
(කථමගකථාපකථ ව යඅනඅ2 (iii2
ර්කථධ්යා වර්ධ විෝානයනුයඅ ව (භ ාෙකථාපකථ ව යඅනඅ.2 (iv2 වේ කථපණ පවකථා වර්න ථඛථාප
ර්කථධ්ය විෝාන කථපනු වව.නුයඅ ව , (කථපණ පකථාපකථ ව යඅනඅ2 (v2 වම අ ථඛථාප ර්කථධ්ය
පඅ අටුෙනු වව.නුයඅ ව (ආෝාප කථාපකථ ව යඅනඅ.2 ධොතු නේ වේ.
විස්තර :- (i2 ථධෙවඥණ ප - පජතාදීනධටට බීජය ෙ නශාදිය  ෝාතුනධ ථුෙණ පග පජතාදිය ය
උපද්ෙනධනාකථධ වමනධ වෞකථඅකථ ෙ ෝාතූ ු, (කථාපණ ප වීේ ෙශවයනධ පඅිශථඅඳන ර් ෙව2
වනාවයකථධ ආකථාප ෙ ථථප ර්කථ උපද්ෙතඅ.
(ii2 දප උථුනධනෙුනධ විථඅනධ උථුනු දන දප වමනධ, ථතධත්වයනධ විථඅනධ
ාෂුපාදිය  ෝාතු ු උථුනු දතධ යව යන අර්ගයඅ.
(iii2 වේ ෝාතුනධ ෙශවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ර්කථධ ඉපයීේ මාතරවයකථධ මවයඅ.
(iv2 (කථාපණ ප ෙ2 වේ ාකථධ්ාදීනධ කථපණ පවකථාට වර්න ථතධත්වයනධ විථඅනධ ථථප ර්කථ
ර්ළපනු වව..
(v2 එවථධ ර්ළපන ද්ධො ෙ ඒ ථථප ර්කථ ඒ ාෂුපාදිය  විමයවය අ පඅ අටුෙනු වව..
(වේ යට දැකථධෙ ථඛවෂධපය වර්ධ ඒ ඒ කථාපකථ ථේදනධෝ විථධතපයයඅ.2
වමවථධ ්ක්ෂුරොතබ ධොතූන් අතුිශනධ එකථධ එකථධ ථධෙභ ාෙ ෝමගයකථධ වවදන - වවදන
පිශද්ධවද්නධ විද්ධෝතඅ = උපද්ෙයඅස ධීයවත = ෝපනු වව.. යනාදිය  අර්ග ෙශවයනධ ෝාතු යයඅ
කථඅයනු වව..

674

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

තෙද්:- තීර්ගකථයඅනධ වර්ධ ආතධමය පපමාර්ග ෙශවයනධ නවතධතාකථධ වමනධ, වේ ෝාතූ ු
පපමාර්ග ෙශවයනධ නවතධතා ු වනාවෙතඅ. වේ ාෂුපාදී ු තමා වර්ධ ථධෙභ ාෙ ෝපන ව යඅනධ
ධොතු නේ වෙතඅ.
තෙද්:- වේ අ විථඅතුපව අිශයධ - මවනාථීාදිය  නශාෙයෙ ෝාතුයයඅ කථඅයනධනා
වථධ, වේ ාෂුපාදී ු ද් නශාෙයට ෝාතුනධ ෙවනඅ ව යඅනධ ධොතු නේ වෙතඅ. වේ
අට් ොස් ධොතුහුම ාණ පව්යය් ෝමගයනධ වර්ධ අෙයෙ ෙන ව යඅනධ විචිතරවය යඅ.
යේවථධ ශීකපය යඅ කථඅයන ද් වේ පු්ධජයා වර්ධ අෙයෙ ෙ ඔෙුවනාෙුනධට විථභ ාර්
ෂණ පවයනධ පඅිශථඅඳින ද් පථ වශරාණිතාදිය වයධ ෝාතු යන නාමය වේ ද්, ප්ඤ්්්ස් න්ධය
යඅ කථඅයන ද් වේ ආතධම භ ාෙයා වර්ධ (වකථාටථධ ෙ2 අෙයෙයනධ වර්ධ ද් ‘ධොතු’ යන
ෙය්ෙ ාපය ද්තයුතුයඅ.
වේ ාෂුපාදීනධ එකථඅවනකථට අථමාන ථධෙභ ාෙ විථඅනධ පඅිශථඅඳින ද්ධොෙුනධ ව යඅනඅ.
(පථාදිය  ථපධත ෝාතූනධ අ නඅපපඪ ෙ ‘ෝාතු ශ.ද්ය ාෂුපාදීනධ අ ද් ථද්ෘවශ පාාප ෙශවයනධ
වයවද්ධ.2
තෙද් අර්ගවයකථඅ :- වේ ෝාතු යනු නඅවඥීවෙ මාතරයට මව නවමකථඅ. එව යඅනධ
“ඡධොතු්රො අයං භි ්ඛු ප්ුසු්සො”1 ‘ම ණ ප වේ පුපවම වතවේ මඩ් ෝාතු මාතරයකථධ
ඇතධවතධය’යඅ ෙොළ . එව යඅනධ මව නිුඃසත්ත්ව - නිර්ඥජීවොථග්යන් (ාකථධ්ුෙ තඛ ෝාතුෙ =
ාකථධ්ු ෝාතු2 ‘ාකථධ්ු ෙවයධතධ, ෝාතු ෙවයධතධ ව ධම නුයඅ ාකථධ්ු ෝාතු නේ, වථථධවථ අ ද්
වමවථධ මවයඅ. (මවනාවි්ධාණ ප්ධාතඛ ෝාතුෙ = මවනා වි්ධාණ ප ෝාතු2 ‘මවනා
වි්ධාණ පය ෙවයධතධ, ෝාතු ෙවයධතධ ව ධම නුයඅ මවනා වි්ධාණ ප ෝාතු නමි, වමවථධ
වම අ අවඥර් ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතුයඅ.
(22 ලක්ෂ ොතබ වශ්යන්, ඒ ාකථධ්ු ආදීනධ වර්ධ ෂණ පාදිය ය ස් න්ධනි්දගශ්ය්හි2
කථී පිශද්ධවද්නධ ද්තයුතුය.
(3) රම වශ්යන්, වේ ෝාතු නඅවඥවද්ධශවය අ ද්, වපප ආයතන නිර්ඥ්ද්ශ්යහි3
කථීවථධ, උතධපතධතඅ කථරමාදිය ය අතුිශනධ වද්ධශනා කථරමය මව වයවද්ධ. වමද් ෙනා අ ්හ්තු ඵලධමගයන් වර්ධ පි පාි ය නඅශධාය කථඅීකේ ෙශවයනධ ෙොළ වථධකථ.

ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථය 245
ථඅ:වි: 650 ද්ධවිතීය
3
ථඅ:වි: 725 පඅට
1
2
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ඒ වමවථධයඅ :- ් ්ඛුධොතු-රිප්ධොතු යන වේ වද්කථම ව ධතු නේ, ාකථධ්ුවි්ධාණ ප
ෝාතුෙ ඵලයයි. වේ නයඅනධ වශරාතරෝාත්වාදිය  ථඅයලු තනධ අ කථරම ෙශවයනධ විනඅශධාය
ද්තයුතුය.
(42 තොවත් ප්රමො වශ්යන්, ඒ ඒ ථතර - අභ අෝමග වද්ධශනාෙනධ අ ‘අභො ධොතු යඉ
සුභො ධොතු යඉ ආ ොසොනඤ්්්ොයතන ධොතු යඉ විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන ධොතු යඉ
ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන ධොතු යඉ ්න්වසඤ්්ානොසඤ්්ායතන ධොතු යඉ සඤ්්ා්වදයීත
නි්රොධ ධොතු යඉ ොම ධොතු යඉ ්න ්ඛමම ධොතු යඉ වය්ොප්ොද ධොතු යඉ විහිංසො ධොතු යඉ
අවය්ොප්ොද ධොතු යඉ අවිහිංසො ධොතු යඉ සුඛ ධොතු යඉ ුප ්ඛ ධොතු යඉ ්සොමනස්ස ධොතු යඉ
්දාමනස්ස ධොතු යඉ උ්ප් ්ඛො ධොතු යඉ අවිජ්ජො ධොතු යඉ ආරමභ ධොතු ය නි ් ම ධොතු
යඉ ප්ර ් ම ධොතු යඉ හීන ධොතු යඉ මජ්ිම ධොතු යඉ ප්ණිත ධොතු යඉ ප්ඨවි ධොතු යඉ
ආ්ප්ෝ ධොතු යඉ ්ත්්ජෝ ධොතු යඉ වෝයෝ ධොතු යඉ ආ ොස ධොතු යඉ විඤ්්ා ධොතු යඉ
සඞ්ඛත ධොතු යඉ අ්න ධොතු නනො ධොතු ්ලෝ යඉ යි වේ ආදිය  අනය් ෙ ෝාතු ුද් ද්කථධනා
වවදතඅ.
ප්රශ්න්ය ි :- වමවථධ ඇතඅ කථධ අ වේ ථඅයලු ප්න්තිස් (332 ෝාතුනධ වර්ධ ෙශවයනධ
වනා පඅිශථඅඳ, අට් ොස් ( 82 ෝාතුයයඅ වේ පරමාණ පය ම කථපන ද්ධවද්ධ කථෙප ව යඅනධ ද්
ප්ි ිතුර :- ථධෙභ ාෙවයනධ (පපමාවඥර් ෙශවයනධ2 පෙතධනා ආභොතබ ථඅයලු ෝාතු ඒ
අටවළාථධ ( 82 ෝාතූනධ අ ඇතුළතධ ෙන ව යඅනඅ.
විස්තර :- ාන්රාභ ාදිය  ආභො ධොතුව රිප් ධොතුව ් මවයඅ. (ථුභ  නඅමිතධත ථඞ්්ය්ාත2
සුභො ෝාතුෙ රිප්ොතබ ආලමෙන පඅළඅදඳ යව. කථෙප ව යඅනධ ද් යතධ :- ථුභ  නඅමිතධත ෙන
ව යඅනඅ. සුභොධොතු නේ ථුභ  නඅමිතධත මවයඅ. ව ද් පපපෝාත්වාදීනධ විනඅවඥමුකථධත ෙෙකථධ
නවතධමවයඅ.
තෙද් කථුශ විපාකථ චිතධතයට අපමුණ පු ෙ පපපාේදනාදිය ය මව ථුභ ාෝාතු නේ
වේ. ඒ කථුශ විපාකථ චිතධතයට ආේදන ෙ ව යඅනධ ම ථුභ ාෝාතුෙ පපපාදිය  ආේදන
මාතරයකථධ ම වේ. ආ ොසොනඤ්්්ොයතන ධොතු ආදිය වය අ චිතධතය ම්නොවිඤ්්ා ධොතුම
ය. වථථු ථ ජාත ෝමග ෝමගෝාතු නම. සඤ්්ා ්වදයිත නි්රොධ ධොතුව ෙනා අ (ථධෙභ ාෙ
ෙශවයනධ2 පපමාර්ග ෙශවයනධ නවතඅ. එය මවනාවි්ධාණ ප ෝාතු, ෝේම ෝාතූනධ වර්ධ
නිරැද්ධ ිරීම මාතරවයකථධ ම ය.
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ොම ධොතුවඉ ධමග ධොතු මොතර්ය ් ම ්ව්. එයින් ීහ. “තත්ථ තමො ොම ධොතුඉ
ොම ප්ටිසංයු්තතො ත ්්තො චිතත්් ො - මිචනඡොසං ප්්්ප්ො”1 යඅ එ අ කථාම ෝාතු නේ
කථාම පරතඅථඛයුකථධත ෙ තකථගය, විතකථගය, මිර්යා ථඛකථධපය.
තෙද් :- අට් ොස් ධොතුව ොම ධොතු යැ. යි නධ අවීචිය අේවකථාට උි නධ
පපනඅවඥමිත ෙථෙතගතඅය ඇතුළතධ වකථාට වේ අතවප අ පෙතධනා, වේ අතප වථඅවපනධනා
ෙ, වේ අතප ඇතුළතධ ෙ ස් න්ධ-ධොතු-ආයතන-රිප්-්ව්දනො-සංඥා-සංස් ොර-විඥාන
යන වේ ොම ධොතු යව.
්න ්ඛමම ධොතුවඉ ධමග ධොතුව මවයඅ. තෙද් ‘සියලු ුශල ධමග ්න ්ඛමම ධොතු
ම යැ’1 යි වදා ්හයින්ඉ ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුව ද ්න ්ඛමම ධොතුව මැයි.
වය්ොප්ොද - විහිංසොඉ අවය්ොප්ොද - අවිහිංසොඉ සුඛ - ුප ්ඛ - ්සොමනස්ස - ්දාමනස්ස
- උ්ප් ්ඛොඉ අවිජ්ජො - ආරමභනි ් ම - ප්ර ් ම ධොතු ද ධමග ධොතු්වහි මැ ඇතු ත්
්ව්. හීන-මධය්ම-ප්රණිත ධොතුහු අට් ොස් ධොතු මාතරය මවයඅ.
ඒ වමවථධයඅ :- ීනෙ ාෂුපාදිය ය ීන ෝාතු නම. මෝය්ම පරණිත ාෂුපාදිය ය
මධය්ම-ප්රණිත ධොතු නේ වේ. මු්ය් ෙශවයනධ අ ුශල ම්නොවිඤ්්ා ධොතු-ධමග ධොතූහු
හීන ධොතු නේ . වෞකථඅකථ කථුශ - අෙය්ාකථෘත වද්කථ ද්, ාෂුවඥ ෝාතු ආදිය ය ද්, මෝය්ම
ධොතු නම. ්ලෝ් ෝත්තර ධමග ධොතු - ම්නොවිඤ්්ා ධොතු ප්රණිත ධොතු නම.
පඨවි-වතධවජ -ොවය ෝාතු ු ්ඵොට්ඨබ්ෙ ධොතුමැයි. ආකථාථ ෝාතු-ආවප ෝාතු
වද්කථ ධමම ධොතු මවයඅ. වි්ධාණ ප ෝාතුෙ ා ්ඛු විඤ්්ා ොතබ සප්්ත විඥාන ධොතූන් වර්ධ
ථඛර්ර වයකථධ මවයඅ. සත් ොස් (17) ධොතු ද් ෝමගෝාතු ු වර්ධ ඒකථ වද්ධශයකථධ ද්, සඞ්ඛත ධොතු
නම. අසඞ්ඛත ධොතුව ෙනා අ ධමග ධොතු්ව් ඒකථ වද්ධශවයකථධ මවයඅ. අවනධකථ ධොතු - නොනො
ධොතු ්ලෝ ය ෙනා අ අට් ොස් ධොතුන් වර්ධ පරවභ ධද් මාතරවයකථධ මවයඅ.
වමවථධ පපමාර්ග ෙශවයනධ ෙද්ය්මාන ෙ ථඅයලු ෝාතුනධ අට් ොස් ෝාතූනධ අ
ඇතුළතධ දවවිනධ, අට් ොස ් ම ෙොළ .
තෙද් රම්ය ි:- ආේදන විජානන ෂණ ප ෙ විශානවය අ ීවෙ ථඛශා ඇතඅ
පුද්ධර්යනධ වර්ධ ථඛශා විපයය්ගාශය නවථීම පඅණිථ ද්, අට් ොස ් ම ෙොළ .
ඒ එවථධමවයඅ :- විජානන ථධෙභ ාෙ ෙ විඥාන්යහි ීවෙ ථඛශා ඇතඅ ථතධත්වවය
ඇතධතා . ඒ ථතධත්වයනට ් ්ඛු-්සෝත-ඝො -ජිව්හො- ොය-ම්නො-ම්නොවිඤ්්ා යන

1
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ෝාතූනධ වර්ධ වභ ධද්වයනධ ඒ විශානයා වර්ධ අ්න් ත්වය දඉ ්ක්ෂුුඃප්රසොදයඉ රිප්ොලමෙනය
ආදිය  ෙ පරතය්යනධ අයතධ පවෙවතුේ ඇතඅ දවවිනධ අනිතය් ෙවද, පරකථාශ වකථාට දී ග කථායකථධ
මුළුධවධ ථනධතානවය අ පවෙවතඅ ීවෙ ථඛශාෙ ථම ාතනය කථපනු කථවමවතඅ භොගය්වතුන්
වහන්්ස් අට් ොස් ෝාතූ ු ෙොළ .
වදව විනධ කථඅයනු කථඅම නෙවනධයයනධ වර්ධ අද් ථධ ෙශවයනධ ද් අට් ොස ් ම
ෙොළ .
නාතඅ ථව්ප නාතඅ විථධතාප ෙ වේ වද්ධශනාවෙනධ, යේ ථතධත්වවයකථධ විනයනය
කථපනු කථවමවතඅෙ ු නේ, ඔෙුනධ (විනයනය කථපනු කථවමවතඅ ජනයනධ2 වර්ධ අද් ථධ ෙශවයනධ
ම අට් ොස ් ම ෙොළ .
“සඞ්්ඛප්විත්ථොරන්යන තථො තථො හි
ධමමං ප් ොසයති ඵස යථො යථො‘සස
සද්ධමම්තජවිහතං විලයංඛ් න
්ව්නයය් සත්තහද්යසු ත්මො ප්යොතී”
‘ඒ දුර් ු යේ යේ පිශද්ධවද්නධ ථද් ේ වතදිය නධ නෙවනය ජනයනධ වර්ධ චිතධත
ථනධතානවය අ වම ානධෝකථාපය ඇථඅධවකථඅනධ විනාශයට පවමිවණ පධ නේ ඔෙුනට ඒ ඒ
ථඛව්ප-විථධතාප නයඅනධ ෝමගය වද්ථන වථධකථ.
වමවථධ තාෙතධ පරමාණ පවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.
(32 සක්ඛ්ඛය්ො වශ්යන් ් ්ඛුධොතුව වශර තර ෝාතු ආදිය යට පළමුෙව ජාතඅ ෙශවයනධ
ාකථධ්ුපධපථාද් ෙශවයනධ එකථම ෝමගවයකථවයඅ ෙය්ෙ ාපයට වයධ. ්ශරෝතර-ඝරො -ජිව්හො- ොයරිප්-ශබ්ද-ගන්ධ-රස-ධොතුහු ද් එවථධ ම වශර තරපරථාොදිය  ෙශවයනධ එ ම ධමග්ය ැ යි
ෙය්ෙ ාපයට වයතඅ.
්ඵොට්ඨබ්ෙධොතුව ෙනා අ ප්ෘිවි - ්ත්ජස් - වොයු ෙශවයනධ ධමග තු්න ැයි
ෙය්ෙ ාපයට වයධ.
් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුව, කථුථ විපාකථ-අකථුශ විපාකථ ෙශවයනධ ධමග ්ද් ැ යි
ෙය්ෙ ාපයට වයධ. ්සොත - ඝො - ජිව්හො - ොය විඤ්්ා ධොතු ද් එවථධම කථුථා‘කථුථ
විපාකථ ෙශවයනධ ධමග ්ද් ැ යඅ ර්ණ පයට වයධ. ම්නෝධොතුව ෙනා අ
ප්ඤ්්්ද්වොරොවජ්ජනය, කථුථා‘කථුථ විපාකථ සමප්ටිචනඡනය යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ
ධමග තු්න ැයි ෙය්ෙ ාපයට වයධ.

678

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ධමග ධොතුව ෙනා අ, ්ව්දනො-සඤ්්ා-සඞ්ඛොර යන තරඅවිෝ අපපපථධකථනධෝ යව.
්්ෝඩශවිධ (16) සුඛුම රිප්යැඉ අසඞ්ඛත ධොතුයැඉ යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ විංශනි
(20) ධමග්ය ැයි ෙය්ෙ ාපයට වයධ.
ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුව කථුශ යව. අකථුශ යව. අෙවශධශ අෙය්ාකථෘත චිතධත යව
යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ සසැත්ති (76) ධමග්ය ැ යි ෙය්ෙ ාපයට වයධ.
වමවථධ අට් ොස් ධොතූන් ්ග් ථඞ්්ය්ා ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.
(62 ප්රතය්ය වශ්යන් ්ම්ස්යි ් ්ඛුධොතුව ාකථධ්ුවි්ධාණ ප ෝාතුෙට,
විප්්ප්යුත්ත-ප්ු්රජොත-අත්ි-අවිගත-නිස්සය-ඉන්රිය යන ්ට් ප්රතය්ය්යන් පරතය්ය වේ.
රිප් ධොතුව, ාකථධ්ුවි්ධාණ ප ෝාතුෙට, ප්ූ්රජොත - අත්ි - අවිගත - ආරමම
යන පරතය්යනධ වර්ධ ෙශවයනධ ථඅෙු පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.
්සෝතවිඤ්්ා ෝාතු ආදිය යට, ්සෝතධොතු - සද්දධොතු - ආදිය ය ද් වමවථධ ම
පරතය්ය වේ. වේ ් ්ඛුවිඤ්්ා ොතබ ප්සට ප්ධාද්ධොපාෙජ්ජන ථඞ්්ය්ාත ආවජගන
ම්නෝධොතුවඉ අනන්තර - සමනන්තර - නත්ි - විගත - අනන්තරිප් නිස්සය ෙශවයනධ
ප්ස් ආ ොර්ය ින් පරතය්ය වේ.
ථමපි චඡන මවන ෝාතුෙට, ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය  වේ ප්ස මැ අන්තරොතබ ප්ස්
ආකථාපවයනධ පරතය්ය වේ. සමප්ටිචනඡන ම්නෝ ධොතුව, ථනධතීපණ ප මවන වි්ධාණ ප
ෝාතුෙට ද්, සන්තීර ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුව වොත්ථපන මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙට ද්,
්වොත්ථප්න මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙ ජෙන ම්නොවිඤ්්ා ධොතුවට ද් වපප කථී පථධ
ආකථාපවයනධ පරතය්ය වේ.
මුඅනධ ෙ ජෙන මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ අනතුපව අනතුපව ජෙන
මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙට යට ී ප්ස් ආ ොර්යන් ා ආවථධෙන පරතය්යවයනධදැ යඅ යන
සය ආ ොර්යන් පරතය්ය වේ.
්ම ප්ඤ්්්ද්වොර්යහි ප්රතය්ය

රමය යි.

ම්නොද්වොර්යහි ෙනා අ භ ෙඞ්ර් මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙ ආෙජගන
මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙට ද්, ආෙජගන මවනාවි්ාණ ප ෝාතුෙ, ජෙන මවනාවි්ධාණ ප
ෝාතුෙට ද් වපප කථී ප්ඤ්්්විධ පරතය්වයනධ මව පරතය්ය වේ.
ධමමධොතුව ෙනා අ, ථපධත වි්ධාණ ප ෝාතුනධට මව සහජොත-අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්නිස්සය-සමප්යුත්ත-අත්ි-අවිගත ආදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද ුපරකථාපවයනධ පරතය්ය වේ.
Non-commertial Distribution
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විප්ො

පටුන වෙත

(ආදිය  ශ.ද්වයනධ මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙම ථුර්ථු වථධ ව ධතු - අධිප්ති - ආහොර - ඉන්රිය - ධය්ොන - මොගග ප්රතය්යන්්ගන් ථඛර්ර වේ.2

මග -

වි්ශ්් :- ාකථධ්ුෝාතු ආදිය ය ද්, ඇතවේ ථෂධම පපප-නඅෙගාණ ප ෝාතු ආදිය  ධමගධොතු
ද් ඇතවේ මවනාවි්ධාණ ප ෝාතූනධට (ද්ධවිප්ධා වි්ධාණ ප ෝාතුෙ වප2 ආරමම
ප්රතය්ොයොතබ්යන් පරතය්ය වේ. ාකථධ්ුවි්ධාණ ප ෝාතු ආදිය යට ුවද්කථධ ාකථධ්ු-පපපාදිය ය
පමණ පකථධ පරතය්ය වනාවේ. ෙවඅ ආ්ලෝ ආදිය ය ද් පරතය්ය වේ.
එයඅනධ කථී . ්ප්ැකජ්රෝ - ් ්ඛුප්්ප්සොදඉ රිප්ොලමෙන ආ්ලෝ ඉ මනසි ොරයන්
(ප්ධාද්ධොපාෙජ්ජන2 නඅථා ාකථධ්ු විඤ්්ා සිත උපදිය යව යඅ.
්ශරෝතරඉ ශබ්දඉ ්ගරෝතරවිවර (අෙකථාශ2 මනසි ොරයන් නිසො ්සෝතවිඤ්්ා සිත
උප්දීන්. ඝරො ඉ ගන්ධඉ ගන්ධ එ වන සු ඟඉ මනසි ොරයන් නිසො ඝො විඤ්්ා සිත උප්දීන්.
ජිව්හො රසඉ (ආ ාප වතමන2 ආප්ඉ මනසි ොරයන් නිසො ජිව්හොඉ විඤ්්ා ථඅත උපදී.
ොයඉ ස්ප්ර්ඥශඉ ොයප්රසොදයට නිශරය ප්ඨවිඉ මනසි ොරයන් නිසො ොයවිඤ්්ා ථඅත
උපදී. භවොඞ්ග චිත්තඉ ධමගොලමෙනඉ මනසි ොර යන ්මොවුන් නිසො ම්නෝවිඤ්්ා
ථඅත උපදී. වේ වම අ ථඛවෂධපයයඅ. විථධතප ෙශවයනධ පරතය්ය විභ ාර්ය, මතු
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද නඅවද්ගශවය අ1 ප ළ වේ.
වමවථධ වේ ධොතු

ථො නි්දගශ්යහි ප්රතය්ය වශ්යන් විනිශ්්ය ද්තයුතු.

(72 දතයුතු ෙැව් වශ්යන් ථඅයලු පරතය්වය තධපනධන ෝාතූ ු, ප්ූවගොන්ත - අප්රොන්ත
- සඞ්ඛය්ො - අතීත - අනොගත භොව්යන් ථඅථධ ෙ ව යඅනධ ද්, ධුව - සුභ - සුෙ - ආත්මභොව
ශුනය්තෝයන් පරතය්යනධ අයතධ පවෙතුේ ඇතඅ දවවිනධ ද්, දැකථධකථ යුතධතා .
වි්ශ්් :- වේ අට් ොස් ධොතු අතුිශනධ ් ්ඛු ධොතුව වදප ඇථකථධ වමනධ ද්, රිප්
ධොතුව ද්ණ පධඩකථධ වමනධ ද්, ් ්ඛුවිඤ්්ා ෝාතුෙ ශ.ද්ය වමනධ ද් ද්තයුතු යව.
එවථධම ් ්ඛු ධොතුව ආොථතයකථධ වමනධද්, පපප ෝාතුෙ මු ුණ පකථධ වමනධ ද්,
් ්ඛුවිඤ්්ා ෝාතුෙ මු් නඅමිතධත වමනධ ද්, ද්ත යුතු යව.
ාකථධ්ුෝාතුෙ උ ්දඬු-තලඇට වමනධ ද්, පපප ෝාතුෙ මතුවය අ ෙ ද්ණ පධඩ වමනධ ද්,
් ්ඛුවිඤ්්ා ෝාතුෙ ඉනධ ටර්නධනා ර්අනඅ වමනධ ද් ද්තයුතු.

1

ථඅ:වි: 17 නඅවද්ගශය
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් ්ඛුධොතුව ර්අනඅර්ානා ද්ණ පධඩවමනධ ද්, රිප්ධොතුව යනධතර - ාකථර - යමධීකනධ වමනධ
ද්, ් ්ඛුවිඤ්්ා ෝාතුෙ උ ්ප්ැණි තල්තල් වථධ ද් ද්තයුතු.
් ්ඛුධොතුව ර්අනඅර්ානා ද්ණ පධඩවමනධ ද්, රිප්ධොතුව මතුවය අ ෙ ද්ණ පධඩ වමනධද්,
ාකථධ්ුවි්ධාණ ප ෝාතුෙ ඉනධ ටර්නධනා ර්අනඅ වමනධ ද් ද්තයුතු.
්සෝතධොතු ආදීනධ අ ද්, වේ කථරමය මවයඅ.
ම්නෝධොතුව ෙනා අ වවදන ථවි වයනධ ාකථධ්ුවි්ධාණ ප ෝාතු ආදීනධට
ප්ධාද්වාපාෙජ්ජන ම්නෝධොතුව වපපටුෙ යනධනාකථධ වමනධ ද්, ථේපි චඡන ම්නොධොතුව
පථුෙ යනධනාකථධ වමනධ ද්, දැකථධකථ යුතු ය. ධමග ධොතු්වහි ්වදනොස් න්ධය ුකථධ වමනධ
ද්, පවජාෙකථධ වමනධ ද්, සංඥාඉ සංස් ොරඉ ස් න්ධ්යෝ, වේද්නා ථධවයනධ ටර්තධ
පවජාවයනධ ආතුප ෙ ්රෝගිය ු වමනධ ද්, ද්ත යුතුය.
තෙද් පෘර්ර්ධජනයනධවර්ධ ථඛශාෙ ආථා ථඞ්්ය්ාත ර්කථ උපද්ෙන ව යඅනධ සිස් මිට ්
්මන් ද, විපීකත ෙ ආේදන ථඞ්්ය්ාත නඅමිතධත ර්නධනා ව යඅනධ වල්මුව ු ්මන් ද,
(පඹයා මිනඅවථකථවයඅ ෙපද්ො ර්නධනා ව යඅනඅ2 ථඛථධකථාපයනධ පරතඅථන්ිවය අ ඇද් ද ාන
ව යඅනධ අඟුරැ ව්
්හලොලන ප්ුරැ්යන් ්මන් ද, ජාතඅ ර්කථ ලු ුදඳනා ව යඅනධ,
පාජ පුපවමයන ලු ුදඳනා ද් ්සොරැන් ්මන් ද, ථඅයලු අනර්ග එළෙනධනා ෙ ථධකථනධෝ
පපේපපාෙට ව ධතුෙන ව යඅනධ වි් වෘ ්් ීමජයන් ්මන් ද, පපපථධකථනධෝය නානාවිෝ
උපරෙයට නඅමිතඅ ෙන ව යඅනධ උර් රමොලොව ් ්මන් ද ද්ත යුතු ය.
අථඞ්්ත ෝාතු ථඞ්්ය්ාත නිවගො ය ෙනා අ අමෘත ෙශවයනධ ද් ශොන්ත ෙශවයනධ
ද්, නිභගය ෙශවයනධ ද් ද්ත යුතු යඅ.
කථුමකථධ ව යඅනධ ද් යතධ ථඅයලු අනර්ගය එළෙනධනා ෙ ජාතය්ාදිය  විමය ෝමගයනධට
පරතඅපකථධම ව යඅනඅ.
ම්නෝවිඤ්්ා ධොතුව, අපමුවණ ප අ නඅයමයකථධ නවතඅ ව යඅනධ වල් වඳුර ු වමනධ
ද්, ද්මනය වනා කථළ වකථඅ ව යඅනධ ුළු අස ු වමනධ ද්, තමා කථවමතඅ අපමුවණ ප අ ව න
ව යඅනධ අහ්සහි ලූ දඬු ඩ ් වමනධ ද්, ව භ  - ද්ධවේම - වම ාදිය  නානා පරකථාප
කථධවධශ නමවතඅ වේමවයනධ වයවද්න ව යඅනධ රඟමඬ්ල නළුව ු වමනධ ද් දැකථධකථ යුතු
ය.
්ම ධොතූන් ්ග් විස්තර ථොවයි.
සොධු ජනයන් ්ග් ප්ර්මෝදය ප්ිණිස
“විශුද්ධි මොගග්යහි”
ප්රඥාභොවනොධි ොර්යහිඉ ආයතන-ධොතු නි්දගශ නම
ප්ස් ොස් වන ප්සුචන්ේද යි.
Non-commertial Distribution

681

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

16 ප්රිච්කේද්ය
ඉන්රිය - සතය නිකද්ගශය
ඉන්රිය නිර්ඥ්ද්ශය (1)
ධොතූන්ට අනතුපව ෙව ද්කථධෙන ද් ඉන්රිය්යෝ
1. ් ්ඛු ඉන්රිය
12. ්සොමනස්ස ඉන්රිය
2. ්සොත ”
13. ්දාමනස්ස ”
3. ඝො
”
14. උ්ප් ්ඛො ”
4. ජිව්හො ”
15. සද්ධො
”
5.
ොය ”
16. විසුය
”
6. ඉත්ි ”
17. සති
”
7. ප්ුසුස ”
1ස. සමොධි
”
8. ජීවිත ”
1ස. ප්ඤ්්ා
”
9. මන ”
20. අනඤ්්ාතඤ්්ාස්සොමීතින්රිය
10. සුඛ ”
21. අඤ්්ඤ්ින්රිය
11. ුප ්ඛ ”
22. අඤ්්ාතොවින්රිය යැ යි
ද්වොවිසති (22) විධ ය
එහි විභොගය
(1) අර්ඥථ වශ්යන් ද (4) ්භ්ද-අ්භ්ද වශ්යන් ද
(2) ලක්ෂ ොතබ වශ්යන් ද (5) ෘතය්ය වශ්යන් ද
(3) රම වශ්යන් ද (6) භූමි වශ්යන්ැක යි
සය ආ ොරය ින් දත යුතුයි.
(1) අර්ඥථ වශ්යන්
ාෂුපාදීනධ වර්ධ අර්ඥථ යට ෝාතු නඅවද්ගශවය අ1 දැකථධවී. පථුෙව කථී තුනඅනධ පළමුෙන,
(2ප2 අනඤ්්ාතඤ්්ාස්සොමිතින්රිය ‘්ප්ැක (මාර්ගාෙවද ෝවයනධ2 වනා ද්තධ අමෘත නඅෙගාණ ප
පද්ය ව ්තුස්සතය් ධමගය ැකනගන්්නමි’යඅ වමවථධ පඅළඅපනධ වය ර්ාොපයා ට උපද්නා
ව යඅනධ
ද්,
ඉන්රියොථග
සමභව
්හයින්
ද,
වථ ොනධ
මාර්ගශානය,
අනඤ්්ාතඤ්්ාස්සොමිතින්රිය යි කථඅයනු වව..

1
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වද්ෙවනඅ (2 2 අඤ්්ඤ්ින්රියඉ ්ප්ැක වථ ොනධ මර්අනධ පඅිශථඅඳ ද්නධනා ද් ථීමාෙ වනා
ඉකථධම ්තුස්සතය්ය නවෙත ද්කථධනා ව යඅනධ ද්, ඉන්රියොථග සමභව ව යඅනධ ද්, වථ ොනධ
ඵලවයධ පටනධ අ ගතධ මාර්ගය වතකථධ මොගග-ඵල ඥාන අඤ්්ඤ්ින්රිය නේ වේ.
වතෙවනඅ (222 අඤ්්ාතොවින්රිය ාතුථධථතය්ය පඅළඅදඳ වකථළෙප කථළ ඥාන ෘතය්ය
ඇතඅ ෂීණ පාශරෙයනධ ෙ නධවථධට උපද්නා ව යඅනධ ද්, ඉන්රියොථග සමභව ්හයින් දඉ
අහගත්ඵල ඥානය අඤ්්ාතොවින්රිය නේ වේ.
ඉන්රිය ශබ්දාර්ඥථ
(අ2 ඉන්ර නේ ෙ කථමගය ර්ෙනධනා ෙ ථධෙභ ාෙය ඉන්රයව යඅ කථඅයන ද් කථමගය
වඟවීමට කථපවණ පු ෙවයධ ව ඉන්රියොර්ඥථ යැ.
(ඉ2 ඉන්ර නේ ෙ භොගය්වතුන්වහන්්ස් විථඅනධ වද්ධශනා කථළ ථධෙභ ාෙය ව
ඉන්රියොර්ඥථ යැ.
(උ2 ඉන්ර නේ භොගය්වතුන්වහන්්ස් විථඅනධ ද්නධනා ද් ථධෙභ ාෙය ව

ඉන්රියොර්ඥථ

යැ.
(එ2 ඉන්ර නේ ෙ

මගය විසින් නඅපද්ෙන ද් ථධෙභ ාෙය ව

ඉන්රියොර්ඥථ යැ.

(ඔ2 ඉන්ර නේ ෙ භොගය්වතුන්වහන්්ස් විථඅනධ වථෙුනා ද් ථධෙභ ාෙය ව
ඉන්රඅයාවඥර් යව. වේ ථඅයලු අර්ගවය මව ඉන්රියොථග්යහි ථුර්ථු පිශදිය  වයවද්තඅ.
ඒ වමවථධයඅ :- (අ-එ2 අථගයන්හි කථමගජ ෙ ාකථධමුපාදිය  ඉන්රඅයයනට කථාපණ ප ෙ
ුශලො‘ ුශල මග ද්කථධෙයඅ.
(ඉ.උ.ඹ2 යන තුනධ තනධ අ ඉන්ර ශ.ද්ය භොගය්වතුන් වහන්්ස් ඇරැ ද්කථධෙයඅ.
විස්තර - ුශලො‘ ුශල මගද (ඒ වකථවප අ කථඅථඅෙකථුවර්ධ ඊශධෙපත්වයකථධ නවතඅ
ව යඅනධ ඉන්ර නමි. එව යඅනධ මව වම අ ‘කථමගවයනධ නඅපනධ ාෂුපාදිය  ඉන්රඅයවය ‘ ුශලො’
ුශල මගය පරකථාශ වකථවපතධනුයඅ. ව
‘ඒ කථමගය විථඅනධ උපද්ෙන ද්ධො ු නුයඅ’
ඉන්රඅඞ්ර්ාර්ගවයනධ ා ඉන්ර ශඅමටාර්ගවයනධ ඉන්රිය නේ වෙතඅ. වේ අර්ගවයනධ ්ක්ෂුරොතබ
මගජ ඉන්රිය්යෝ මව ර්වවනතඅ. සමය් ් සමෙුද්ධ වූ භොගය්වතුන් වහන්්ස් පපවේශධෙප
ව යඅනධ ඉන්ර නේ ෙන වථධකථ. වේ වද්විථඅ ඉන්රඅයවය මව භොගය්වතුන් වහන්්ස් විථඅනධ
තතු ෙ පිශදිය  පරකථාශ කථපන ද්ධො ු ද් වෙතඅ. එව යඅනධ මව ඉන්ර ්දශිතොථග්යන් හො
ඉන්රදෘ්්ටොරර්ඥථ්යන් දඉ ඉන්රිය නේ වෙතඅ. ඒ භ ාර්ය්ෙතධ දුර්පජාණ පනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ
ඇතවේ ඉනධරඅය වකථවනකථධ (භ ාෙනා ෙශවයනධ පුපවර් වනා වකථාට2 අපමුණ පු කථඅීකේ
Non-commertial Distribution
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ෙශවයනධ ද් පරතය්වේකථධමා කථඅීකේ මාතරවයනධ ද්, ඇතවේ ශරද්ධෝාදිය  ඉනධරඅය වකථවනකථධ (ෙවී.ේ2
භ ාෙනා ෙශවයනධ ද්, පුපවද් කථපන ද් ු නුයඅ ඉන්රිය නම ්වති.
තෙද් ඊශ්වරොථග්යන් ද් ඉන්රඅය නේ වේ. ාෂුවඥවිශානාදීනධ වර්ධ පවෙවතධවම අ
ාෂුපාදීනධ වර්ධ අධිප්ති ෙව ථඅද්ධෝ ය. ඒ ාෂුවපනධරඅයාදිය ය තීකථධමණ ප කථ ාෂුවඥවිශානාදිය ය
පරථනධන ව යඅනධ ද්, ර්ෙග ෙ කථ අපරථනධන ව යඅනධ ද්, ඊශධෙපතධෙය ථඅද්ධෝ ය. වේ අථග
වශ්යන් විනිශ්්ය යි.
(2) ලක්ෂ ොතබ වශ්යන් දඉ ලක්ෂ - රස - ප්රතය්ුප්ස්ථොන - ප්දස්ථොන ෙශවයනධ
විනඅශධාය යට ස් න්ධ නි්දගශ්යහි1 කථී පිශදිය  ද්ත යුතුයඅ.
වි්ශ්් - ප්ඤ්්ඤ්ින්රියොතබ ථතප ඉන්රඅයවය ෙථධතු ෝමග ථතප වද්වනකථධ වනා වෙතඅ.
ුවද්කථධ එකථමව අවමා ය මවයඅ. එව යඅනධ එ අ ලක්ෂ ොතබය ථඛථධකථාප ථධකථනධෝ
ෙණ පගනාදිය වය අ කථීවථධ ද්තයුතු. වථථු ඉන්රිය්යෝ ද් ස් න්ධ නි්දගශ්යහි2 ථධෙපපපවයනධ
මව ආො ු ය.
(32 රම වශ්යන්ඉ ්මද ්ද්ශනො රමය මවයඅ. ඔෙුනතුිශනධ වථථු ඉනධරඅයයනට
ෙඩා විද්වඥශනාෙට අෝය්ාතධම ෝමගයනධ මව මඅකථ ෙන ව යඅනධ ආතධමභ ාෙ පයය්ගාපනධන ෙ
“් ්ඛුසුන්රියො” දිය ය පළමු වකථාට ෙොළ .
එයට අනතුපවෙව ථධතරීය, පුපවමය යඅ ෙය්ෙ ාපයට ව ධතු ෙන ව යඅනධ ස්තරී ප්ුරැ්්්න්රිය ෙොළ .
එම ඉනධරඅය වද්කථම ීවවිවතධන්රඅයය පරතඅදද්ධෝෙ
එයට අනතුපව ෙව ජීවි්ත්න්රිය ෙොළ .

ටර්නධනා දෙ ද්කථධෙනු පඅණිථ

ීවවිවතධන්රඅය පෙතධනා වතකථධම වේද්නාෙ පෙතධනා ව යඅනධ ඒ ථඅයලු වේද්නාෙ
ර්කථ දේ වඟවීම ථඳ ා එයට අනතුපවෙ සු්ඛ්න්රියොතබ වේද්නාෙ ෙොළ .
ඒ වේද්නා ඉන්රඅයයා වර්ධ නඅපවද්ධෝ කථඅීකම පඅණිථ ෙවි ය යුතු පරතඅපතධතඅ ෝමගයනධ
දැකථධවීම ථඳ ා එයට අනතුපවෙව ශරද්ධොතබ ඉන්රිය ෙොළ .
ඒ පරතඅපතධතඅවයනධ පරර්මවකථාට ප ළ ෙන ෝමගය ා පරතඅපතධතඅවයධ වනා ථඅථධ දේ
වඟවීම ථඳ ා එයට අනතුපවෙව අනඤ්්ාතඤ්්ඤ්ස්සොමීතින්රිය ෙොළ .

1
2

ථඅඛ:වි: 699
ථඅඛ:වි: 650
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එ අ මව ඵලය දවවිනධ ා එ අ ද් වනා ථඅථධ දේ වඟවීම ථඳ ා එයට අනතුපවෙව
අඤ්්ඤ්ින්රිය ෙොළ .
ඉනධ මතධවත අ භ ාෙනාවෙනධ අිර්මය ෙන ෝමගය ා ඉනධපථු ථධෙධප ෙ ද්
විද්ශගනා කථෘතය්යකථධ නවතඅ දේ වඟවීම ථඳ ා අෙථානවය අ උතුේ ආථධොද්ය ෙ
අඤ්්ාතොවින්රිය ෙොළ . වේයව ්ද්ශනො රමය.
වේ

රම වශ්යන් විනිශ්්ය යි.

(42 ්භ්දා ්භ්ද වශ්යන්, වේ වද්විථඅ ඉන්රඅයයනධ අතුිශනධ ජීවි්ත්න්රියය, නාමපපප ෙශවයනධ ද්ධවිවභ ධද් ෙනධවනධ යඅ. වථථු ඉන්රඅයවය වභ ධද් නවතධතා .
ප්රශ්න්ය ි - වම අ ්ව්දනො ථු්ාදිය  ෙශවයනධ ද් ප්රඥාව ප්ධ්අන්රඅයාදිය  ෙශවයනධ
ද්, භ අනධන ෙව ෙොපන ද්ධවද්ධ වනා වේද්
ප්ි ිතුර :- වනාවේ. ෙොපන ද් වද්විථඅ ඉන්රඅයයනධ වර්ධ ්භ්ද
කථපන ද් ව යඅනඅ.

ා අ්භ්ද අද් ථධ

වේ ්භ්දා‘්භ්ද වශ්යන් විනඅශධාය යඅ.
(32 ෘතය් වශ්යන්ඉ “් ්ඛොයතනං ් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුයො තංසමුට්ඨොනොනං
් රිප්ොනං ඉන්රිය ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 ‘ාකථධ්ායතනය ාකථධ්ු වි්ධාණ ප ෝාතුෙට ා
තතධ ථමුත්ථාන පපපයනට ඉන්රඅය පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ’ යවයඅ ෙොළ ව යඅනධ වම අ
කථෘතය්ය ෙශවයනධ ර්නු දනධවනධ ඉන්රිය ප්රතය්යභොවය සිද්ධ වූ ෘතය්ය මැයි. ඒ
කථෘතය්යා වර්ධ අනනය් ථාෝාපණ ප දෙ ා ඉන්රියොථගයො වර්ධ ථධර්ානය ද් ෙ ව යඅනඅ.
(ජන ත්වය ව
පරතය්වය යඅ.2

උප්ස්තමභ ත්වය ව

අනුප්ොල ත්වය ව

ඇතධතා ු මව

ාෂුශපරථාොදීනධ වර්ධ තීකථධමණ ප ම්දාදිය භ ාෙය අනුෙව ාෂුවඥ විශානාදිය ය තීකථධමණ ප
ම්දාදිය භ ාෙයට පවමිණ පවීේ ෙශවයනධ තමා වර්ධ ආකථාපයට පමුණ පුෙන ථධෙභ ාෙය ඉන්රිය
ප්රතය්යභොවය යැ. ්මය එහි ෘතය් ය.

පඨා : ප: පචායනඅවද්ධද්ථ 6
(“ාකථධ්ුන්රඅයඛ” යනු ය එ අ ෙනුවයධ2
1
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එව යඅනධ මව ්ක්ෂුසුන්රියයො ්ග් පපපාේදනය ා ර්වීකමට වය ර්ය්තාෙය නවතඅ
කථ ්ක්ෂුර්ඥවිඥානයො වර්ධ ද්ශගන කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ වනාවේ.
්ශරෝතර - ඝරො - ජිහ්වො - ොය යනධවර්ධ කථෘතය්ය දඉ එ්ස් මැයි. මනින්රියයො ්ග්
ෙනා අ ථ ජාත ෝමගයනධ තමා වර්ධ ෙශවය අ පවෙවතධවීවමනධ ඊශ්වරත්වය වේ. ඒ ෙකථී
පෙගඞ්ර්ම වීේ ෙශවයනඅ.
ජීවිතින්රියයෝග් ථ ජාත ෝමගයනධ පානය කථඅීකම කථෘතය්ය යව. ථ ජාත නොමරිප් ෝමගයනධ පානය කථඅීකම ජිවිවතන්රඅයයා වර්ධ ඊශ්වරත්වය වේ.
ලිඞ්ග-නිමිත්ත- ුන්ත-ආ ප්්ප්
ප්ුරැ්්න්රියයන් ්ග් ෘතය්ය යැ.

යන

ආකථාප

පානා

කථඅීකම

ස්තරීන්රිය-

(්ම ද්වොවීසති ෝමගයනධ වර්ධ ඉන්රඅයතධෙය නේ ජන ත්වය ා උප්ස්තමභ ත්වය
යව. ඒ ෂණ පවයනධ යුකථධත ෙ ඉන්රඅයවය විථධවථ (2ප2 කථඅ. වේ ‘භොවඉන්රිය’ වද්කථ වපප
කථී අඞ්ර්ාදිය යට ජනකථත්වයකථධ ව උපථධතේභ කථතධෙයකථධ නවතධවතධ ය. එව තධ කථමගාදිය  අනය්
පරතය්යවයනධ උපද්නා පපපයනට ස්තරී-ප්ුරැ් ආකථාප ර්වනීම වමාෙුනධ වර්ධ කථෘතය්ය යඅ.2
ථ ජාත ෝමගයනධ මවඩවර්න තම තමා අයතධ ඖොිශකථාකථාපයට පවමිණ පවීම සුඛුපුඃඛ-්සොමනස්ස-්දාමනස්ස ්ව්දනොවන් වර්ධ කථෘතය්ය යඅ. ථ ජාත ෝමගවය ද්, ඔෙුනධවර්ධ
ෙශවයනධ ථවප-ර්කථධ ආදිය  ථධෙභ ාෙයට පවමිණියාකථධ වමනධ වෙතඅ.
උ්ප් ්ඛො ඉන්රියය ශානධත පරණීත දෙට ව
ෘතය්ය යැ.

මෝය්ථධත ආකථාපයට පවමිණ පවීේ

අථධථද්ධියාදිය  පරතඅපකථධම ෝමග මවඩපවෙවතධවීම ා සමප්රයු ්ත ධමගයන් ශොන්ත
ආ ොරොතබයට ප්ැමි වීම යඉ උප්ස්තමභො ොරයඉ එ ඹසිටි ආ ොරයඉ ්මොනවට ප්ිහිටි
ආ ොරයඉ ස්වභොව ද ්නො ආ ොරයඉ යන වේොට පවමිණ පවීම පඅළඅවෙඅනධ ශරද්ධෝාදිය 
පව්ධාන්රඅයයනධ වර්ධ ෘතය්ය යි.
ථකථධකථායදිය ට්ඨි ආදිය  තරඅවිෝ ථඛවය ජනයනධ පර ාණ පය කථඅීකම ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ
ඒ පර ාණ පයට අභ අමු් කථඅීකම ද්, අනඤ්්ාතඤ්්ඤ්ස්සොමීතින්රියයො ්ග් ෘතය්ය යි.
කථාමපාර්-ෙය්ාපාොදිය  ථඛවය ජනයනධවර්ධ තුනී කථඅීකම ද්, පර ාණ පය කථඅීකම ද්, ථ ජාත
ෝමගයනධ තමා වර්ධ ෙශවය අ පවෙවතධවීම ද්, මාර්ග ථේපරයුකථධත අඤ්්ඤ්ින්රියයො ්ග් ෘතය්ය
යැ.
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ඵලථේපරයුකථධත අඤ්්ඤ්ින්රිය ය ඒ ඒ ථඛවය ජනයනධ ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධි ෙශවයනධ
පර ාණ පය කථඅීකම ෘතය්ය යි.
(ප්සු්ඤ්්ඤ්යය් - ප්හොතබ්ෙ - භෝවතබ්ෙ - සචනි ොතබ්ෙ ධමගයන් ප්සුඤ්්ා
- ප්හො - භොවනො - සොක්ෂොත් ර යන ථඅයලු කථෘතය්ය ඇතඅ ව යඅනධ අවනකථධ කථළමනා
කථෘතය් නවතඅ.2
අඤ්්ාතොවින්රියය අමෘතාභ අමු්වීේ ා ථ ජාත ෝමගයනධවර්ධ අමෘතාභ අමු්
භ ාෙයට පරතය්යවීේ ද්, ෘතය්ය යැ. වථථධථෙුනධ වමනධ අවනකථධ කථෘතය්වය අ නුපුපවර්
දෙද් වේ.
වේ

ෘතය් වශ්යන් විනඅශධාය යඅ.

(62 භුමි වශ්යන් ් ්ඛු-්සෝත-ඝො -ජිව්හො- ොය-ඉත්ි-ප්ුසුස-සුඛ-ුප ්ඛ්දෝමනස්ස යන වේ ඉන්රඅයවය කථාමාොප .
මතින්රිය - ජීවිතින්රිය - උ්ප් ්ඛො ඉන්රිය්යෝ දඉ සද්ධො - විසුය - සති - සමොධි ප්ඤ්්ා ඉන්රිය ්යෝද ්ොතුර්ඥභූමි ්යෝ ය.
්සෝමනස්සින්රිය ය ොම-රිප්-්ලෝ් ෝත්තර භූමිතරය පයය්ගාපනධන යව. අෙථනධ අ
කථඅය අනඤ්්ාතඤ්්ඤ්ස්සොමීතින්රියොතබ තුන ්ලෝ් ෝත්තර මවයඅ.
වේ වම අ භූමි වශ්යන් විනඅශධාය යඅ.
කා ොගත විස්තර්ය ි.
ප්රශ්න - ඉන්රිය ්දවිස්ස ් ෙොපන ද්ධවද්ධ කථෙප ව යඅනධද්
ප්ි ිතුර :- ඊශධෙපතධෙ ථඞ්්ය්ාත ප්රමොධිප්ති භොවය කථපන ෝමග වමවතකථධ ව යඅනඅ.
පරෙෘතධතඅ :- “ඡස්සු්ලෝ ො සමුප්්ප්න්නො”1 යඅ ෙොළ පිශදිය  පවෙවතධමට (ම2 නඅශරය
ෙ අෝය්ාතධමිකථායතන ථය මුධ වේ.

1

ථඛ:නඅ: වද්ෙතා ථඛයුතධත 23
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එයට උතධපතධතඅ ව ධතු ෙ (ථධතරී-පුපවම ඉන්රඅයද්ධෙය2 විථභ ාර් ෙථධතු ථඛපාර්වයනධ
වදව විනධ උපද්නා ව යඅනධ අනතුපව ෙව භ ාෙඉන්රඅය ද්, ඔෙුනධවර්ධ පවෙවතධම
ීවවිතඅන්රඅයවයනධ ෙන ව යඅනධ ආයු-ිති-යප්නො-යොප්නොදීන්න් ජීවිතින්රියය ද,
ඉමධටාදිය  ථඅයලු විමය පථ විඳීම වේද්නා ෙශවයනධ ෙන ව යඅනධ අනතුපව ෙව
්ව්දනොවැකයි වමවථධ පවෙවතධමට නඅශරය-ථමුතධපාද්-ස්ිති-සම්භොග දැකථධවීම ථඳ ා
ාකථධ්ුන්රඅය වය අ ථඅට උවපකථධඛින්රඅය වතකථධ තුර්ථධ ඉන්රඅය ෙොළ . එවථධම පවෙවතධමට ව ධතු
ෙ ශරද්ධොතබ වථථු ඉන්රිය ෙොළ . නිවගො
නිශරිත වකථාට උපද්ෙන ද් ශරද්ධොතබ
ප්ධවාන්රඅයවය නිවෘත්තියට නඅශරය .
අනඤ්්ාතොඤ්්ඤ්ස්සොමීතින්රිය වයනධ විෙට්ඨට ෙශවයනධ පළමුෙ ඉපවතධම ද්,
විෙට්ඨටයා වර්ධ අෙථධර්ානය අඤ්්ඤ්ින්රි්යන් ද්, උපවභ  ර්ය අඤ්්ාතොවින්රිය්යන්ැක යඅ
වමවථධ වේ ඉන්රඅයයනධ මව වද්ථ .
වමවතකථඅනධ අභ අවපරධතාර්ග ථඅද්ධිය ෙන ව යඅනධ අනය්යනධ වර්ධ වනාදැකථධවීම වේ.
වමයඅනධ මව වමාෙුනධ වර්ධ වද්ධශනා කථරමය ද් ෙණ පගනා කථපන දී.
“සං්ව් ෙහුල යති - ඉඳුරැ සංවැක ප්ිහිටො
ඉඳුරන් සුප්ිසුසිඳ ැකන - ුප ු ්

වර

රන්්න්”

වේ ඉන්රඅයයනධ වර්ධ විථධතප කථර්ාෙ යව.
ඉන්රිය නි්දගශය නිමි්ය් ය.
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සතය් නි්දගශය (2)
(ධොතුවිභඞ්ග්යහි ද්කථධෙන ද් ධොතු නිර්ඥ්ද්ශයට අනතුපව ෙව (සතය් විභඞ්ග්යහි
ආ2 සතය් නිර්ඥ්ද්ශ ද්කථධෙනු වව..
එය අභ අෝමග භ ාජනඅවය අ1 ුර් ථතය් ශ.ද්වයනධ ආයය්ග ථතය්යම ද්කථධෙන ද්
ව යඅනධ “ස්්ොනීති ්ත්තොසු අසුයසචන්ොනි”2 යඅ කථී . ව ධ
(1)
(2)
(3)
(4)

ුපුඃඛොයය්ග සතය්ය
ුපුඃඛසමුදයොයය්ග සතය්ය
ුපුඃඛනි්රොධොයය්ග සතය්ය
ුපුඃඛනි්රොධගොමිනී ප්රතිප්දායය්ග සතය්යැයි ාතුවඥවිෝ වේ.
(විද්ශගනාෙට භ ූමි ෙ ව යඅනධ ව ආයය්ගථතය් යවයඅ කථී ු.2
(1) සතය්ොථග විභොග වශ්යන් දඉ
(2) නිර්ඥව්න වශ්යන් දඉ
(3) ලක්ෂ ොදීන්න් ්ග් ප්ර්භ්ද වශ්යන් දඉ
(4) සොමොනය් අථග වශ්යන් දඉ
(5) අථග උුපරො ැක ්වීම වශ්යන් දඉ
(6) අඩු වැි ්නොවීම වශ්යන් දඉ
(7) රම වශ්යන් දඉ
(8) ජොති ආදීන්න් ්ග් නිශ්්ය වශ්යන් දඉ
(9) ආයය්ග සතය්ොගත ඥාන ෘතය් වශ්යන් දඉ
(10) ධමගයන් ්ග් ප්ර්භ්ද වශ්යන් දඉ
(11) උප්මො වශ්යන් දඉ
(12) ්තු්් වශ්යන් දඉ
(13) ශුනය්තො වශ්යන් දඉ
(14) එ විධොදීන්න් ්ග් ප්ර්භ්ද වශ්යන් දඉ
(15) සභොග වශ්යන් දඉ
(16) විසභොග වශ්යන් දැයඅ වමවථධ වථාවළාථධ ආකථාපවයකථඅනධ එ අ විනඅශධාය
ද්තයුතු.

(1) විභොග වශ්යන් ුපුඃඛොතබ ්තුරොයය්ග සතය්ය පඅළඅදඳ අථග සතර - ථතප දවර්අනධ
වදද්න දී. ඔෙුනධ වර්ධ ථතය් ථධෙභ ාෙය තථඉ අවිතථඉ අනඤ්්ඤ්ථ ෙශවයනධ ර්වවනධ.

1
2

වි:ප: ථචා විභ ඞ්ර් 82
ථේවමා විවනාද්නී 85
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ුපුඃඛොදීන්න් ඒ ර්ශ්ාදිය  ථධෙභ ාෙයනධ මව යුකථධතවීම වනාව ාතධ ර්ශ්ාදිය  ථධෙභ ාෙය වනා
ඉකථධමවීම තථ (ථතය්2 ථධෙභ ාෙය යඅ.
ුපුඃඛොතබය පඅළඅදඳ දාෝකථාදිය  ථධෙභ ාෙය වනා ඉකථධමවීම වනාව ාතධ (ුපුඃඛොතබය
ථු්ාදිය යකථධ වනා වීම2 අවතථ නඅවදාපව භ ාෙයයඅ.
ුපුඃඛොතබය අෙොධ ොතබ අනය්ො ොරය වනා පවමිණීම වනාව ාතධ ර්ශ්ාදිය ය ථමුද්යාදිය 
අනය් ථතය්යකථට වනා පවමිණීම අනඤ්්ඤ්ථ (වනාවෙනථධ2 භ ාෙය යඅ. ථමුද්යාදිය වය අර්
වමවථධමවයඅ.
වමවථධ තරඅවිෝ ථතය් ථධෙභ ාෙවයනධ යුතධ ර්ශ්ාදිය ය පඅළඅදඳ එවථධ පෙතධනා අර්ගයනධ
වෙන වෙනම වදො ෙොළ පිශදිය  වමවථධයඅ. “ුප ඛස්ස ප්ී නට්්ඨොඉ සඞ්ඛතට්්ඨොඉ
සට්තොප්ට්්ඨොඉ විප්සු ොමට්්ඨොඉ ඉ්ම ්ත්තෝරො ුප ්ඛස්ස ුප ්ඛට්ඨොඉ තථ-අවිතථොඅනඤ්්ඤ්ථො”1 ‘ුපුඃඛ සතය්යෝග් ර්ශ් ර්ශ්තා නඅමිතධවතනධ වපළීේ අර්ගය, පරතය්යනධ විථඅනධ
ථකථථධ කථපන ද් අර්ගය, තෙන අර්ගය, ජපාමපණ ප වද්කථඅනධ වපළීේ අර්ගය දැයඅ, වේ ථතප
ර්ශ්යා වර්ධ තථ-අවිතථ-අනඤ්්ඤ්ථ ථධෙභ ාෙය ෙ ර්ශ්ාර්ගවය යඅ.
“සමුදයස්ස ආයූහනට්්ඨොඉ නිදානට්්ඨොඉ සං්යොට්්ඨොඉ ප් ි්ෙොධට්්ඨොඉ ඉ්ම
්ත්තෝරො සමුදයස්ස සමුදයට්ඨො තථ-අවිතථො-අනඤ්්ඤ්ථො” ‘ර්කථධ උපද්ෙන
(රැථධකථපපන2 අර්ගය, මකථාපණ පාර්ගය, ථඛථා ෙෘතධත ර්ශ්වය අ වයාද්ෙන අර්ගය, මාර්ග
ඵලාිර්මය ෙකථන අර්ගය ද්, සමුදයයො ්ග් සතය්ොථග්යෝ යි.
“නි්රොධස්ස නිස්සර ට්්ඨොඉ වි්ව ට්්ඨොඉ අඞ්ඛතට්්ඨො-අමතට්්ඨො ඉ්ම
්ත්තෝරො නි්රොධස්ස නි්රොධට්ඨොඉ තථො-අවිතථො-අනඤ්්ඤ්ථො”2 ථඛථාපවයනධ එතප
කථපන දෙය, නඅෙගාණ පාිර්මයට කථාපණ ප දෙය, නඅෙගාණ පය ව ාතුථධථතය්ය දැකථීම ය,
ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ඊශධෙප දෙ ව ආපේමණ පාිපතඅ දෙය යන වමා ු මොගගසතය්යො
්ග් සතය්ොථග්යෝ යි.
වි්ශ්් :- (තෙද්2 පීඩනාර්ගය, පරතය්යවයනධ කථපන ද් අර්ග ය, තෙන අර්ග ය,
පරකථෘතඅ ථධෙභ ාෙ ය2 පණ ප අර්ග ය. මාර්ගශානවයනධ ද්තයුතු අර්ග ය යන වමා ු ර්ශ් ථතය්යා
වර්ධ අර්ග විවශධමවය යඅ. වමවථධ වේ ථතප - ථතප අර්ග ෙශවයනධ ර්ශ්ාදිය  ාතුථධථතය්ය
ද්තයුතුයඅ.
්ම අථග වශ්යන් විනිශ්්යයි.

1
2

පි :ම: ථචා කථර්ා 293 පඅට
පි :ම: ථචා කථර්ා 294 පඅට
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(2) නිර්ඥව්න වශ්යන් :- “ුප ්ඛසචන්ං” යනධවන අ “ර්” යන ශ.ද්ය (පඅළඅකථුධ
කථටයුතු පුතරයාට ‘දූ පුතධත’ යයඅ කථඅයනධනා වථධ2 ප්ි ි ුල් ටයුතු අථග්යහි ෙවවට්ඨ.
“ඛ” යනු

අථධ ය යන අර්ගවය අ වේ.

අථධ ෙ අ ථට “ඛ” යයඅ කථඅයනු වව..

විස්තර :- වේ පරර්ම ථතය්ය අවනධකථ උපරෙයනධ වර්ධ පඅ අීකමට ථධර්ාන ෙන
ව යඅනධ ප්ි ි ුල් ටයුතු ය. අශානයනධ විථඅනධ ථකථන ද් ධරව-සුඛ-සුභ-ආත්මයන්්ගන්
අථධ ව යඅනධ තුචනඡ ය. වමවථධ පඅළඅකථුධ කථටයුතු අථධ දවවිනධ යුතධ ව යඅනධ “ුප ්ඛ” යයඅ
කථඅයනු වව..
සමුදය = (ථඛ උ අය2 යන වම අ “ථඛ” යනු ථමාර්මය = (ථඛ
ථවමත = (ථඛ එත2 යනාදීනධ අ වමනධ එ ් ිරීම අථග්යහි ්ව්.
උදය යනධවන අ “උ” යනු උපධපනධන - උදිය ත යනාදීනධ අ වමනධ හටගැනීම

ආර්ම2

ියයි.

‘අය’ ශ.ද්ය ්හ්තුව ප්ර ොශ ් ්ර්ඥ.
වමවථධ ්ද්වනි සතය්ය අනය් පරතය්යනධවර්නධ වයදීමකථධ ඇතඅ කථධ අ ුපුඃඛයො ්ග්
ඉප්දීන්මට ොර වන ව යඅනධ ුපුඃඛ සමුදයයි කථඅයනු වව..
නි්රෝධ = (නඅ වපාෝ2 වම අ “නඅ” ශ.ද්ය අභ ාොර්ගය කථඅයයඅ. “්රොධ” ශ.ද්ය
වථඅීකම පරකථාශ වකථවවඥ. එදවවිනධ ථඛථාපයා වර්ධ වථඅීකේ ථඞ්්ය්ාත ර්ශ්යා වර්ධ
අනුතධපාද් නඅවපාෝ ෙශවයනධ නිරව්ශ්්්යන් වැ ැ ්ම ්ව්. එය අිර්ත කථධ අ ඒ
පුද්ධර්යා වර්ධ පරෙෘතධතඅයට පරතඅපකථධම දවවිනධ ව ුපුඃඛ නි්රොධයයි කථඅයනු වව..
මර්ධර් (ර්කථධ් නඅවප ෝ ර්ාමිනී පි පො2 අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ ඒ නඅවප ෝයට
අභ අමු්ෙව ටර්වනීම ව ර්ශ්යා වර්ධ නඅපවද්ධෝ කථඅීකම ෙ නඅෙගාණ පය කථපා පවමිණීවේ
ප්රතිප්ත්තිය ෙන ව යඅනධ ුපුඃඛ නි්රෝධ ගොමිනී ප්රතිප්දායැ යි කථඅයනු වව..
වමාෙු ු දුද්ධෝාදිය  ආයය්ගයනධ පරතඅවේෝ කථපන ව යඅනධ ආයය්ග සතය්යහ යි කථඅයනු
වව..
එයඅනධ ෙොළ .
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“්ත්තොසුමොනි භි ්ඛ්ව අසුයසචන්ොනිඉ තමොනි ්ත්තොසු -්ප්- ඉමොනි ඛො
භි ්ඛ්ව ්ත්තොසු අසුය සචන්ොනි. අසුයො ඉමොනි ප්ටිවිජ්ෙනතිඉ තසමො අසුයසචන්ොනීති
වුචන්න්ති”1
‘ම වණ පනඅ, වේ ආයය්ග ථතය් ථතවපකථඅ. -වප- වේ ථතප ආයය්ග ථතය්වය යව
ආයය්ගවය වේො පරතඅවේෝ කථපතඅ. එව යඅනධ ආයය්ග සතය්යහ යි කථඅයනු වවදතධ.
වි්ශ්් :- (පරතඅවේෝ කථළ පථු වවදන දුද්ධෝාදිය  ෙය්ෙ ාපය අනාර්තාර්ගය
අතීතවය අ ආවප පණ පය වකථාට උපාාප ව යඅනධ කථී නඅයායඅ.2 එවථධමව “අසු්යහි
ප්ටිවිජ්ජතබ්ෙොනි සචන්ොති. අසුය සචන්ොනි” යඅ ‘ආයය්ගයනධ විථඅනධ පරතඅවේෝ කථටයුතු
ථතය්ය ආයය්ග ථතය්ය’යඅ මෝය්පද් ව පවයනධ කථී . තෙද් ‘ආයය්ගෙ තථොගතයන්
වහන්්ස් විථඅනධ අෙවද ෝ කථළ ථතය්’නුයඅ ව ආයය්ග සතය් නම ්ව්.
එයඅනධ ෙොළ .
“ස්දව් භි ්ඛ්ව ්ලෝ සමොර් -්ප්- ස්දව මනුස්සොය ප්ජොය
තථොග්තො අසු්යො. තස්මො අසුයසචන්ොනීති වුචන්න්ති”2
‘ම වණ පනඅ වද්වියනධ ථ අත මපවනධ ථ අත ව කථවය අ -වප- වද්විමිනඅථුනධ ථ අත
පරජාවෙ අ තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ ආයය්ග නේ ෙන වථධකථ. එව යඅනධ ආයය්ග ථතය්ය යඅ
කථඅයනු වවදතධ.”
තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ වේ ආයය්ගථතය්යනධ අෙවද ෝ කථළ ව යඅනධ ව
නේ ෙන වථධකථ.

ආයය්ග

එයඅනධ ෙොළ
:- “ඉ්මසං ්ඛො භි ්ඛ්ව ්තුත්තං අසුය සචන්ොනං
අභිසමෙුදධත්තො තථොග්තො අරහං සමමො සමෙුද්්ධො අසු්යොති වුචන්ති”3
‘ම වණ පනඅ, වේ ාතුපායය්ග ථතය්යනධ අෙවද ෝ කථළ ව යඅනධ තර්ාර්තයනධ
ෙ නධවථධ ආයය්ගයයඅ කථඅයනු වවදතධ.

1

ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 1082

2

ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 1083
ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 1082
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තෙද් තථ-අවිතථ-අනඤ්්ඤ්ථ ෙන ව යඅනධ ආයය්ගෙම ථතය්නුයඅ’ ආයය්ග ථතය්
නේ වේ.
එයඅනධ ෙොළ . “ඉමොනි ්ඛො භි ්ඛ්ව ්ත්තොසු අසුය සචන්ොනි තථොනි අවිතථොනි
අනඤ්්ඤ්ථොනි තසමො අසුයසචන්ොනීති වුචන්නති”1
‘ම වණ පනඅ, වමම ාතුපායය්ග ථතය්වය ර්ශ්ාදිය  ථධෙභ ාෙ වනා ඉකථධමෙන ව යඅනධ
“තථයහ” ඒ ර්ශ්ාදිය ය එයට විපවද්ධෝ අර්ශ්ාදිය ය වනාෙන ව යඅනධ “අවිතථය හ” ර්ශ්ාදිය ය
ථමුද්යාදිය  අනය් ථතය්යකථට වනා වපපවළන ව යඅනධ “අනඤ්්ඤ්ථයහ”යඅ වමවථධ වේ
ෂණ පවයනධ යුකථධත ව යඅනධ වේ ථතප ථතය්වය ආයය්ග සතය්යහයි කථඅයනු වවදතධ.
වේය නඅවඥොන නේ.
(3) ලක්ෂ ොතබය.
ුපුඃඛසතය්ය ්ප් ීම ලක්ෂ ය යැ. ථතධත්වයනධ තවවීේ එ අ
ෙෘතධතවය අ පවෙවතධම එ අ වැට්හන ආ ොරය යි.

ෘතය්ය යැ. ථඛථාප

සමුදය සතය්ය ර්ශ් පරෙෘතධතඅ ෂණ පය යව. නඅපනධතපවයනධ ටර්වනධවීම එ අ
ෘතය්ය යැ. ථථිශනධ නඅකථධම යා වනාදී ෙවළවකථධවීම වැට්හන ආ ොරය යි.
නි්රෝධ සතය්ය ශානධතඅ ලක්ෂ ය යැ. ාුත වනාවීම එ අ
ප්ධාථධකථන්ෝාදිය  නඅමිතඅ ප අත දෙ වැට්හන ආ ොරයයි.

ෘතය්ය යැ.

ෙෘතධත ර්ශ්වයනධ නඅකථධමීම මොගග සතය්්ය් ලක්ෂ ය. කථධවධශෙතධ අනුතධපාද්
නඅවප ෝවයනධ පර ාණ පය කථඅීකම එ අ ෘතය්ය යැ. ප්ධවාාපාොනථධකථනධෝවයනධ නවර්ී
ථඅීකම වැට්හන ආ ොරය යි.
පවෙවතධම ය, පවෙවතධවීම ය, නවෙවතධම ය, නවෙවතධවීම යයඅ ද්, පරතය්යයනධ විථඅනධ
රැථධකථඅීකම ය. අපමුවණ ප අ ඇීම ය, පරතය්යනධ විථඅනධ රැථධ වනා කථඅීකම ය, නඅෙගාණ පය දැකථීම
ය, යන අර්ගවය ද් ෂණ පය .
්ම්ස් ලක්ෂ ොදීන්න් විනිශ්්ය දතයුතු.

1

ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධත 1083
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(4) අථග වශ්යන්
යේ ථධෙභ ාෙයකථධ ළඛෙව නුෙණිනධ (ඇතඅ ථවි 2 පීකකථධමා කථපනධන ුට පඅතධත
ථධෙණ පග වථධ පවවනනධනාකථධ වමනධ ඇතඅ ෙථධතුෙකථධ අනය් ෙථධතුෙකථධ වථධ විපීකත ෙව
ෙවටව න මායාෙකථධ වමනධ ද් වනාෙව, මිිශඟු දිය යකථධ වමනධ නවතඅ වද්යකථධ ඇතඅ වථධ
ෙවටව න මුළාවීමකථධ ද් වනාෙව, තීවඥර්කථයනධ වර්ධ ආතධමය වථධ පපමාර්ග ෙශවයනධ වනා
වවදන ථධෙභ ාෙයකථධ ද් වනාෙව, එකථානධතවයනධ ්ප් ීම යඉ එයට ්හ්තුව යඉ සංසිඳීම
යඉ හි ්මීම යඉ යන පරකථාප ඇතඅ අවිපීකත ෙ විද්ය්ාමාන ථධෙභ ාෙවයනධ ආයය්ග මාර්ගශානයට
ා ප්රතය්්ව්ක්ෂොඥානයන්ට වර් ාප ෙනුවයධ සතය්ොථග යි.
එය කථඅථඅ තවවනකථ කථෘමධටාදිය  (උපාොන2 දැධවීමට ර්නධනා රෙය් වභ ද්ය ඇත ද්,
ර්අනධවන අ උමධණ පතධෙය ථධොභ ාවිකථ ෂණ පය ෙනධනා වථධ ද්, ජොති-ජරො-මර ථධෙභ ාෙය
ව කථවය අ පරකථෘතඅය ෙනධනා වථධ ද්, ඇතධතා ෙ ම අවිපීකත ථධෙභ ාෙය ථතය්ාර්ගය යඅ
එයඅනධ ෙොළ .
“ඉදං ුප ්ඛන්ති භි ්ඛ්ව තථ්මතං අවිතථ්මතං අනඤ්්ඤ්ථ්මතං”1
‘ම වණ පනඅ වේ ර්කථය යනු ථධෙභ ාය යව. වදාපව වනාවේ. වෙනථධ වනා වේ.’
විථධතප:- ද්ප - තණ ප - වර්ාම ආදිය  දැධවෙන රෙය් කථුමකථධ ෙුෙතධ ර්අනධවන අ
උමධණ පතධෙය ථධොභ ාවිකථෙ පෙතඅනධනාකථධ වමනධ ද්, ව කථයා වර්ධ ඉපදීම ජපා, මපණ ප යන
ථධෙභ ාෙයනධ ා මනුමය්යනධවර්ධ වකථළඅනධ යාම තඅිශථනුනධවර්ධ ප ට යාම ආදිය  ථධෙභ ාෙ
එකථානධතවයනධ ව කථවය අ එකථ වථධ පෙතී ද්, සතය්ොථගය ද එ්ස්මැ යි.
(1) නොෙොධ ං ය්තොුප ්ඛං - ුප ්ඛො අඤ්්ඤ්ං නෙොධ ං
ෙොධ ත්තිනියෝමන - ත්තොසචන්මිදං මතං
(2) තංවිනොනොඤ්්ඤ්්තො ුප ්ඛං - න්හොතින් ත ත්තො
ුප ්ඛ ්හතු නියෝමන - ඉතිසචන්ං විසත්ති ො
(3) නොඤ්්ානිබ්ෙො

්තො සන්ති - සන්තං නව නතංය්තො

සන්තභොව නියෝමන - ත්තොසචන්මිදං මතං

1

ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 1080
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(4) මග්ගොනඤ්්ඤ්ං න නීය්යොනං - අනීයෝනො න්ොප්ි්සො
තචනඡනීයොන භොවත්තො - ඉති්සො සචන්සමම්තො
(5) ඉතිතචනඡො‘විප්ල්ලොස - භූතභොවං ්තුසචනප්ි
ුප ්ඛොතබස්වි්ස්සන - සචන්ඨං ආහුප් ්ිතො1

(1) වනාවපළනු වනාෙනුවයනධ - වපළන අවනකථකථධ නවතඅවයනධ
එකථතඅනධ ථත වපළනුවයනධ - වම ුප ් සස් ඉනධ ද්තුවයධ
(2) එ විනා අවනකථකථඅනධ - ර්කථ වනාෙව, ඉනධම ෙනුවයනධ
ර්කථධ ව ය දවවිනධ එකථතඅනධ - ත සස්2 නමවයඅ ද්තුවයධ

(3) නඅෙන වප ථවනථුේ - නවතඅ එමව ථේ ථකථප ද්ේ
ථඛථඅඳුෙවනනධ නඅයමිනධ - නි්රොදසස්3 යවයඅ ද්තුවයධ
(4) වම මුතධ පමුණ පන අනධ - නවතඅ, පමුණ පුෙනු එමව වේ
එකථතඅනධ පමුණ පුෙනුවයනධ - මගසස්4 විථඅනධ ද්තුවයධ
(5) වමවථධ සත් - ්නෝප්ැක ි - ප්ැවැති - ථවදවවිනධ වම ථතප
ුප ් ඇ අ වනා වෙවථනධවනනධ - පි  ු ථථධ අරැතැයි ය
වමවථධ ාතුථධථතය්වය අ මව ථතය් ථධෙභ ාෙය
සතය්ොථගයැ යි ෙොළ .

ා ්නො ්ප්ැක් න ස්වභොවය

්ම්ස් වි්ශ්්ොර්ඥථ විනිශ්්ය දතයුතු.
(5) අථග උද්ධොර වශ්යන්

1
2

3
4

ථඛ:වි: ථචාවි: ෙණ පධණ පනා 60
තෘමධණ පාෙ
නීවපාෝය
මාර්ගථතය්ය
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වේ සතය් ශ.ද්ය වනාවයකථධ අර්ගයනධ අ ද්කථධනා වව.. “සචන්ං භ්
න
ු්ජෙයය්”1 ‘ථවද වතපුකථධ කථඅයනධවනධ ය, වනා කථඅවපනධවනධ ය’ යනාදිය  තනධ අ ොකථධ
ථතය්වය අ යව.
“සචන්් ිතො සම ෙරොහ්ම ො” ‘ම ණ ප දමුවණ ප මුථාොද්වයනධ ෙවළකථී ථඅි ය .’
වම අ මුසොවොද්යන් වැ ී්මහි යැ.
සමොනු සචන්ොනි වදන්ති නො නො - ප්වොතබයෝස ුසලො වදානං” ‘අවනකථ පරකථාප
පරොදීනධ වර්ධ මතවය අ ද්ෂ පරාඥ වය කථුමකථධ ව යඅනධ මාවර්ධ ද්ෘමධි ය ථවදප යයඅ කථඅයද්ධද්,
වම අ නඅයත දෘ්්ටි සතය්්යහි ද්කථධනා වව..
“එ ංගි සචන්ං න ුපතියමත්ි”2 ථතය්ය එකථකථධමය වද්ෙවනධවනකථධ නවතඅ.’ වම අ
පපමාර්ග ථතය්ය ෙ මොගග්යහි හො නිවගො ්යහි යැ.
“්තුන්නං අසුයසචන්ොනං ති ුසලො”3 ‘ාතුපායය්ග ථතය්ය අතුිශනධ කථුථ
වකථාවතකථධද්, වේ ආයය්ග ථතය්වය අ යව. වමවථධ අර්ගයනධ වර්ධ උද්ධෝපණ ප ෙශවයනධ
වද්ධශනාවය අ ඒ ඒ තනධ අ ථතය් ශ.ද්වයධ අර්ග වයර්නු පිශදිය  ද්තයුතු.
(6) අනූනො‘ධි

වශ්යන්

වම අ වනා අඩුෙව වනා ෙවි ෙව ආයය්ග ථතය් ථතපකථධ මව ෙොවළධ කථෙප ව යඅනධ
ද්
ාතුපායය්ග ථතය්වයනධ පඅටතධ අ පපමාර්ග ථතය්යනධ වනා වවදන දවවිනධ
ථතය්යකථධෙතධ ප වනා කථළ වකථඅ දවවිනඅ.

ා එකථධ

එයඅනධ ෙොළ .
“ඉධ භි ්ඛ්ව අගචන්ඡයය් සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො ්නතං ුප ්ඛං
අසුයසචන්ං අහ්මතං ුප ්ඛං අසුයසචන්ංඨ්ප්ත්වො අඤ්්ඤ්ං ුප ්ඛං අසුයසචන්ං ප්ඤ්්ා
්ප්ස්සොමීති ්නතං ඨොනං විජ්ජති”4

ෝ:ප: වකථාෝෙර්ධර් 21
ථ:නඅ: අඨකථෙර්ධර්
3
වි:ප: ථචාවිභ ඞ්ර් 87
4
ථඛ:නඅ: ෝේමාකථධකථථඛයුතධතකථ 1079
1
2
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‘ම වණ පනඅ වේ ව කථවය අ ශරමණ පවයකථධ ව දරා ධමණ පවයකථධ ව ‘වේ ශරමණ ප
භ ෙතධ වර්ෞතමයනධ’ ෙොළ ර්ශ්ායය්ග ථතය්ය ර්ශ්ායය්ග ථතය්ය වනාවේ. ර්ශ්ායය්ග ථතය්ය
අවනකථකථඅ. වේ කථඅයන ද් ර්ශ්ායය්ග ථතය්ය වප මම අනය් ෙ ර්ශ්ායය්ග ථතය්යකථධ
පනෙමියඅ, පරතඅවිපවද්ධෝෙ එනධවනධ යව, යන වේ කථාපණ පය අවිද්ය්ාමාන ය, යනාදිය ය ා
“්යො හි ් ොචි භි ්ඛ්ව සම් ො වො ෙරොහ්ම් ො වො එවං ව්දයය්. ්නතං
ුප ්ඛං ප්ඨමං අසුයසචන්ං යං සම් න ්ගොත්මන ්දසිතං අහ්මතං ුප ්ඛං ප්ඨමං
අසුයසචන්ං ප්චන් ්ඛොය අඤ්්ඤ්ං ුප ්ඛං ප්ඨමං අසුයසචන්ං ප්ඤ්්ා්ප්ස්සොමිති ්නතං
ඨොනං විජ්ජති”2 ‘ම වණ පනඅ යේ කථඅථඅ ශරමණ පවයකථධ ව දරා ධමණ පවයකථධ ව ශරමණ ප
භ ෙතධ වර්ෞතමයනධ විථඅනධ ෙොළ වේ ර්ශ්ායය්ගථතය්ය පරර්මායය්ග ථතය්ය වනා වේ. මම
වේ පරර්ම ර්ශ්ායය්ග ථතය්ය පරතඅවෂධප වකථාට අවනකථධ පරර්ම ර්ශ්ායය්ග ථතය්යකථධ පනෙමි’යඅ
වමවථධ කථඅයනධවනධ ය. යන යමකථධ වේද් එදනධද්කථධ වනා වේයයඅ, ෙොළ .
තෙද් ෙෘතධතර්ශ්යා වර්ධ පවෙවතධම ෙොළ දුර් ු එයට ව ධතුෙකථධ ථමර් ද් (එවථධම2
ෙෘතධතර්ශ්යා වර්ධ නවෙවතධම එයට උපාය ථමර්ද් ෙොළ . වමවථධ වේ ෙෘතධතර්ශ්යාවර්ධ
පවෙවතධම ා එයට ව ධතුෙ ද්, නවෙවතධම ා එයට උපාය ද් යනු වමපමණ පකථධම ව යඅනධ
ථතපකථධ ම ෙොළ .
එවථධම පඅිශථඅඳ ද්තයුතු, පර ීණ ප කථළයුතු, පරතය්ෂ කථළයුතු, ෙවි යයුතු, ෝමගයනධ
වර්ධ ෙශවයනධ ද්, තෘමධණ පාෙට අපමුණ ප ය. ඒ අපමුවණ ප අ ඇවන තෘමධණ පාෙය, තෘමධණ පාෙ
ෙවළවකථධමය, එයට උපායය යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ දැයඅ වමවථධ නනධ අයුිශනධ ථතපකථධ
ම ෙොළ .
්ම අනූනොධි
(7)

වශ්යන් විනිශ්්ය යි.

රම වශ්යන් :- වේද් වද්ධශනා කථරමය මවයඅ.

වි්ශ්්:- වම අ ඖොිශකථ ව යඅනධ ද්, ථඅයලු ථතධතධෙයනට ථාෝාපණ ප ව යඅනධ ද්,
දැනීමට ප ථු ව යඅනධ ද්, ුපුඃඛසතය්ය පළමු වකථාට ෙොළ . එම ර්ශ්ථතය්යාවර්ධ ම ව ධතු
දැකථධවීම ථඳ ා එයට අනතුපවෙව සමුදය සතය්ය ෙොළ . ‘ව ධතු නඅවප ෝවයනධ ඵල
නඅවප ෝය වේ ය’යඅ දැකථධවීම ථඳ ා ථමුද්ය ථතය්යට අනතුපවෙව නි්රෝධ සතය්ය ෙොළ .
නඅවප ෝයට පවමිණීවේ උපාය දැකථධවීම ථඳ ා එයට අනතුපවෙව මොගග සතය්ය ෙොළ .
තෙද් භ ෙථු්ාථධොද්වය අ ර්වලුණ පු ථතධත්වයනට කථළකථඅීකේ උපද්ෙනු ථඳ ා
ුපුඃඛසතය්ය ෙොළ .
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ඒ ර්කථ අනුනධ විථඅනධ කථපන ද්ධද්කථධ වනා වෙයඅ. ඊශධෙප නඅමගාණ පාදිය  ව ධතුවෙනධ
ෙෙකථධ ද් වනාවේ. ෙවඅ වේ ව ධතුවෙනධ මව වේ යයඅ ඒ ර්කථට අනතුපවෙව සමුදය සතය්ය
ෙොළ .
ථමුද්ය ථ අත ර්කථඅනධ මවඩ පවෙවතධෙුණ පු ව යඅනධ ථඛවේර්යට පවමිණ ප ර්කථඅනධ
නඅකථධමීම වථායනධනා ෙ ථතධපුපවමයනට නඅශධශපණ ප දැකථධවීවමනධ අථධෙවථඅඅ උපද්ෙනු
පඅණිථ ථමුද්ය ථතය්යට අනතුපවෙ නි්රෝධ සතය්ය ෙොළ .
නඅවප ෝයට පවමිවණ පනු පඅණිථ මර් වථායනධනෙුනට එයට අනතුපවෙව මොගග
සතය්ය ෙොළ .
රම වශ්යන් විනිශ්්ය ්ම්ස්යි.
(ස) ජොති ආදීන්න් ්ග් නිශ්්ය වශ්යන් ආයය්ග සතය්යන් වදාරන භොගය්වතුන්
වහන්්ස් ඉප්දීන්ම ුප යඉ තබරීම ුප යඉ මර ය ුප යඉ ්සෝ ඉ ප්සු්ද්වඉ ොයි ුප ඉ
්දාමනසඉ ැකි ආයොසයඉ යන ්මොහු ද අප්රියයන් හො එ ්වීම දඉ ප්රියයන්්ගන් ්වන්වීම
දඉ ැමැති ැකය ්නො ලැීමම දඉ සැ් වින් ප්ඤ්්් උප්ොදාන ස් න්ධ්යෝම ද ුප ්යහ යි
ුපුඃඛ නිර්ඥ්ද්ශ්යහි1 වොවළාථධ ( 22 ෝවඥමයකථධ ද්,
ප්ුනභගවය ්ගන ්දනඉ සිත් අලවනඉ ඒ ඒ ස්ථොන්යහි ඇ්ලන සුලු වූ යම
තෘ්් ොව ් ්ව් දඉ ඒ වනොහි ොම තෘ්් ොඉ භවතෘ්් ොඉ විභවතෘ්් ොයැ යි සමුදය
නිර්ඥ්ද්ශ්යහි1 තරිවිධ තෘ්් ොව ්දඉ
ඒ තෘ්් ොව නිරව්ශ්්්යන් නිරැද්ධ ිරීම වූඉ ෙැහැර ිරීම වූඉ මුදාහැරීම වූඉ
මිදීන්ම වූඉ ආලය ්නො ිරීම වූඉ නිවගො යැ යි ්ම්ස් නි්රෝධ සතය්නිර්ඥ්ද්ශ්යහි1 අථග
වශ්යන් එ ම නිවගො ය ් දඉ
ුප ්ඛ නි්රොධගොමිනී ප්රතිප්දායය්ගසතය්ය
වර ද සමමො තබට්ිය - ්ප්1
සමමොසමොධිය යි’ මොගග නිර්ඥ්ද්ශ්යහි අ්්ට (ස) ධමගය ් ද වදා හ.
වමවථධ ්තුස්සතය් නඅවඥවද්ධශවය අ ජාතඅ ආදිය  ෝමග ෙොළවථධකථ. වේ ජාතඅ ආදීනධවර්ධ
නඅශධාවයනධද් වම අ විනිශ්්ය දතයුතු.

1

ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 1074
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ඒ වමවථධ යඅ:- වේ ජාතඅ ශ.ද්ය “එ මප්ිජොතිං ්ද්වප්ි ජොති්යො”1 එකථ ජාතඅයකථධ
ද්, ජාතඅ වද්කථකථධ ද්, යන වම අ භ ෙවය අ ආවයධය. “අත්ි විසෝඛ නිඝ ්ඨො නොම
සම ජොති”2 විථාකථාවෙනඅ, නඅ ණ පධඨ නේ ශරමණ ප ජාතඅවයකථධ ඇත. යන වම අ
නඅකථායවය අ යව. “ජොති ද්විහි ඛ්න්ධහි සංගහීත”3 ජාතඅය ථධකථන්ෝ වද්කථකථඅනධ ථඛර්ෘ ීත ය
යන වම අ ථඛ්ත ෂණ පවය අ යව. “යං මොතු ුචනිස්මිං. ප්ඨමං චිත්තං උප්්ප්න්නං.
ප්ඨමං විඤ්්ා ං ප්ොතුභූතං තුපප්ොදාය සොවස්ස ජොති”4 මෙුකථුථ පළමුෙව යේ පරතඅථන්ි
චිතධතයකථධ උපනධවනධ නේ පරතඅථන්ි විශානයකථධ ප ළ වී නේ ඒම ඔ ුවර්ධ ජාතඅය වේ’
යන වම අ ප්රතිසන්ධි්යහි යැ. “සමප්ති ආනන්ද ජෝතො ්ෙොධිසත්්තො”5 ‘ආනන්ද්ය
මේකථුථඅනධ ය  අ ෙ වද ිථතධත්ව වතවේ’ වම අ ප්රසූති්යහි යැ. “අ ්ඛිත්්තො
අනුප් ් ු්ඨො ජොතිවෝදන”6 කථු ොද්වයනධ දව වප වනා කථපන ද්ධවද්ධ අෙමනධ
වනාකථපන ද්ධවද්ධ ය’ වම අ ුල්යහි යැ. “ය්තොහං භගිනි අසුසොය ජොතියො ජෝතො”7
නවර්ණියනඅ මම යේ කථවකථ පටනධ ආයය්ග ශීවය අ පඅ අි වයේ ද්, වම අ ආයය්ග
ශිල්යහි යැ.
වමවථධ වේ ජොති ශබ්දය අවනධකථාර්ග වේ. වම අ ෙනා අ මෙු කථුථ උපද්නා
ථතධත්වයනධ වර්ධ පඅළඅථඅඳීවම අ ථඅට මෙුකථුථඅනධ ය  අවීම වතකථධ පවෙවතඅ ස් න්ධ්යහි වේ.
එයඅනධ අනය් ආකථාපයකථඅනධ උපද්නා ථතධත්වයනධ වර්ධ ප්රතිසන්ධි ස් න්ධ්යහි මව වේ යයඅ
ද්තයුතු.
වේ ෙනා අ ප්යය්ගොය (ථේමුතඅ2 කථර්ායඅ. ප්රමොථග ෙශවයනධ ෙනා අ ඒ ඒ තනධ අ
උපද්නා ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ පරර්ම ප ළවීම ජොති නමු.
එය ඒ ඒ භ ෙවය අ ටර්වනීේ ලක්ෂ ය යැ. එ අ ෘතය්ය ර්කථධ එළවීම යව. අතීත
භ ෙවයනධ වේ භ ෙවය අ අථධ නවර්ීම වැට්හන ආ ොරය යැ. ර්කථ විථධතුපව දෙ එළවීම
ව (ඵල2 ප්චන්ුප්ට්ඨොනය යි.
කථුමකථධ ව යඅනධ වේ ජොතිය ර්කථධ ෙනධනී ද් වනාවයකථධ ර්ශ්යනට ෙථධතුෙන දවවිනඅ.

වි:ප:ාණ ප විභ ඞ්ර් 258
අ:නඅ:තඅකථ නඅපාත 125
3
ෝා:කථ: ථඛර් ාථඛර් 11
4
ම:ෙ: ම ාකථ්න්ෝකථ 85
5
දී:නඅ: ම ාෙර්ධර් 17
6
අ:නඅ: තකථනඅපාත 99
7
ම:නඅ: මජ්ඣඅමපණ පධණ පාථකථ 225
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ඒ වමවථධයඅ:- ර්කථධ නානාපරකථාප යව ුප ්ඛ ුප ්ඛ යඉ විප්සු ොමුප ්ඛයඉ සඞ්ඛොර
ුප ්ඛයඉ ප්ටිචනඡන්නුප ්ඛයඉ අප්ටිචනඡන්නුප ්ඛයඉ ප්සුයොය ුප ්ඛ යඉ නිප්්ප්සුයොය ුප ්ඛ
යයි එයසත් වැදිරැම ්ව්.
ඔෙුනතුිශනධ ොයි - ්චනතසි ්ව්දනොව ථධෙභ ාෙ ෙශවයනධ ද්, නාම ෙශවයනධ
ද් ර්කථධෙන දවවිනධ ුප ්ඛ-ුප ්ඛ නේ වේ.
සුඛ්ව්දනොව තමා වර්ධ, වපරැළීවමනධ ර්කථධ ඉපදීමට ව ධතුෙන දවවිනධ විප්සු ොම
ුප ්ඛ නේ වේ.
උ්ප් ්ඛො ්ව්දනොව ද් වථථු කථාම - පපප අපපප යන භ ෙතරවය අ පරතය්යවයනධ
ථකථථධ ෙ ෝවඥමයනධ ඉපදීවම අ ා විනාශවය අ වපවළන දවවිනධ සංස් ොර ුපුඃඛ නමි.
න්රැදාඉ ඇස්රැදාඉ රොග්යන් හටගන්නො දාහයඉ ොයි න්තසි ආෙොධ අථා
ද්තමනා ව යඅනධ ා උපකථරම අපරකථට ව යඅනධ ද් ප්රතිචනඡන්න ුපුඃඛ නමි. (අපරකථට ර්කථධ්ය
යඅ ද් කථඅයනු වව..2
වද්තඅථධ කථේකථවටාළධ ආදිය වයනධ ටර්තධ ආදාෝ වනාවි විාාපා මව ද්ත වකථඅ
ව යඅනධ ද් උපකථරමය පරකථට ව යඅනධ ද් අප්ටිචනඡන්න ුපුඃඛ නමි. (පරකථට ර්කථයවයඅ ද් කථඅයනු
වව..2
ුපුඃඛ-ුපුඃඛය වප වථථු ජොතය්ොතබ ථඅයධ ර්කථට ෙථධතුෙන ව යඅනධ පයය්ගාය
(අපරෝාන2 ුපුඃඛ නම ්ව්.
ුපුඃඛ-ුපුඃඛය යි කථඅයන කථායඅකථ නාතථඅකථ ර්ශ් වේද්නාෙ නඅමධපයය්ගාය ර්ශ් නේ
වේ.
විවශධම:- ජොතිප්ි ුප ්ඛො, යනාදීනධ විභඞ්ග්යහි1 ආ පිශදිය  ජාතය්ාදිය ය විථධතප
කථපෙනුෙනධ විථඅනධ ඒ ර්ශ්යනධ අතුිශනධ ජාතඅය, ෙොල ප් ්ිත සූතරොතබ්යහි2 අඞ්ර්ාප
කථාථපමාදීනධ ෙොපන ද්ධවද්ධ අප්ොයි ුපුඃඛයයි.
ථුර්තඅවය අ ද් මනුමය්ව කථවය අ ගබ්්හො ් න්ති
උපද්නා ර්කථ ර්ශ් ෙථධතු දවවිනධ ුප යයි ෙොළය.

1
2

මාකථාදිය  කථරමවයනධ

වි:ප: ථචාවිභ ඞ්ර් 77
ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථ 180
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පටුන වෙත

ඒ වමවථධය:වේ ථතධත්වවතවේ මෙුකථුථ උපද්වනධ ම වනධ පඅයුේ ආදිය වය අ නපදී. ෙවඅ
ආමාථයට යට පකථධොථයට උඩ උද්පපටවකථාඳු ඇට මවද් ඉතා ර්ව වට ඇතඅ
නාන්ෝකථාප ෙ පඅතධ-වථේ-ම-මුතරාදිය  කථුණ පප ර්ඳිනධ පිශභ ාවිත ෙ ඉතා ර්ර්ඳ ොතය
මනධනා ෙ මෙ විථඅ වවිිශදිය  නේ එවතකථධ පවරැණි ෙවථඅකථඅළඅයකථධ දඳු ෙ ව යඅනධ අතඅශයඅනධ
පඅළඅකථුධ ෙ කථුෂඅ පරවද්ධශවය අ කථුණ පුමථධ, කථුණ පුවකථාමු, ර්ේවඳාප ර්ෙපෙළ ආදිය වය අ පණ පුෙනධ
වමනධ උපදී. ව වතවේ එ අ ඉපඅද් ද්ථමථකථධ මුළුධව අ මෙුකථුථ
ටර්තධ
වතධවජ ෝාතුවෙ අ උමධණ පවයනධ පතරපුටකථවයකථ (ෙණ පඩුවෙකථ2 පඅථන වදව තකථධ වථධ
පවවථනධවනධ ථඅි  පඅඩකථධ වථධ ුයනු දනධවනධ යි  කථධවකථ අ තදා කථුළාර්තධ අතධ ා
උකථධකථුටුකථවයනධ අඳිනන ව යඅනධ කථුළාර්තධ පා ඇතඅෙව අිමාතර ර්කථකථධ අනුභ ෙ වකථවවඥ.
්ම ගභගොව රොනතී මූල

ුපුඃඛ යැ.

වමවථධ මෙුකථුථ ෙථන ථතධත්වයා මෙ පය පවකථඅ ෙවීකම ය, යාම ය, අඳීම ය,
නවඟඅීකම ය, වපරැළීමය යනාදීනධ පාවථාඬකථු අතට පවමිණි දිය කථධ වාේ ඇතඅ එළුෙකථුවථධ
ද්, අභ අතුණ පධි කථයකථු අතට පතධ නයනඅ පවටෙකථු වථධද්, ඉදිය ිශයට ඇදීේ, ඔය වනාද ඇදීේ,
යි මුෙ වකථාට වථවීේ ආදිය  උපකථරමවයනධ අිමාතර ර්ශ්යට පවමිවණ පධ. මෙ ථඅ අධ පවනධ
වදාන කථළ ථීත නපකථවය අ උපනධනකථු වථධ ද්, උණ පු කථවඳ - දතධ අනුභ ෙ කථපන කථ
අර්ුපව ෙවථධවථනධ ෙටෙෙකථු වථධ ද්, තීෙර ෙ ර්කථකථධ අනුභ ෙ වකථවවඥ.
්ම ගර්ඥභප්සුහර

මූල

ුපුඃඛ යැ.

මුඪ ර්භ ග ෙ මෙවර්ධ මිතරාමාතය් ථු ෘද්ධජනයා විථුනුර් නුර්ටෙ මනා ප ථධ පඅවයථධ අ
ථඅඳිේ-පවළීේ ආදීණ පධ ඒ ථතධත්වයා ට යේ ර්වකථකථධ (උපදීනේ2 උපද්නො නේ ඒ ර්භ ග
විප්ත්ති මූල ුපුඃඛ යැ.
ෙද්නධනා ෙ මෙවර්ධ කථමගජොතවයනධ උඩගෙ පාද්ෙව අෝශශඅපථධෙව වපපළා නපකථ
පරපාතයකථධ දඳු ෙ ඉතා භ ය ජනකථ වය නඅ මාර්ගයට පමුණ පුෙන ථතධත්වයාට අතඅශයඅනධ
ථේදාෝ ෙ වයානඅ මු්වයනධ යතුපව ථඅර්පකථඅනධ ඇද්ර්නධනා ථධතඅ පාජයකථුට වථයඅනධ ද්
ථඞ් ාත පෙගතවයනධ ථුණ පු කථපනු දන නඅිශථතකථුට වථධ ද්, යේ ර්කථකථධ උපදී නේ ඒ
විජොයන මූල ුපුඃඛ යැ.
ඉනධපථුෙව වශ කථ කථඅීකේ පිශවද්ධෙනා කථඅීකේ ආදීනධ වතවේම තම ට ෙෝදන්ෝන
කථපර්නධනා කථ ද්, අවාකථෙ (නඅෙගථධතර2 ෙරතාදීනධ අ ද්, ප්ධාතාපාදිය  ෙරතථමාොනවයනධ
පිශතාපනාදිය වය අදී වමනධ ව වකථර ෝවයනධ ආ ාප වනා ර්වනීේ වර්න ෙවධ දැමීේ ආදීනධ
යේ ර්වකථකථධ උපදී නේ ඒ ආත්්මොප් රම මූල ුපුඃඛ යැ.

Non-commertial Distribution
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වමපමා අතඅනධ මවීකේ-දවඳීේ ආදිය  යේ ර්වකථකථධ වේ නේ එය ප්්රොප් රම මූල
ුපුඃඛ යැ.
වමවථධ (ජාතී2 ඉපදීම වමකථී තාකථධ ර්කථධ්යට මකථාපණ ප වේ.
එව යඅනධ කථඅයන දී.

702

(62

ජාවයර් වනා වා නපවකථථු ථතධවතා
තත්ථර්ධර්අඳා ාදිය කථමපධපථයධ ඛ
අවභ ර් ර්කථධ්නධනු කථු අඛ පතඅට්ඨඨඛ
ඉචාා ර්කථධ්ාතඅ මුනීෝ ජොති.

(72

ර්කථධ්ඛ තඅවපචවඡථු කථථාපවතාද්
ද්ණ පධඩාභ අ ාතාදිය  භ ෙඛ අවනකථා
යඛ තඛ කථර්ා තත්ථ භ වෙයය් ජාතඅඛ
විනා ත අඛ ජොති තවතාපඅ ර්කථධ්ඛ

(82

වපවතථු ර්කථධ්ඛ පන ්ුපධපඅපාථා
ොතාතපාදිය පධපභ ෙඛ චිචිතධතඛ
යථධමා අජාතථධථ න තත්ථ අත්ි
තථධමාපඅ ර්කථධ්ඛ මුනඅ ජොතිමා .

(92

නඅ.දන්ෝකථාවප ා අථයධභ  ථීවත
වාකථනධතවපයඛ අථුවපථු ර්කථධ්ඛ
නතඛ භ වෙ තත්ථ න ාත්ි ජාතඅ
යවතා අයඛ ජොති තවතාපඅ ර්කථධ්ඛ

( ප2

ය්ධාාපඅ ර්ූර් නපවකථවිය මාතු ර්.වභ 
ථතධවතා ෙථඛ චීපමවර්ා ද අනඅකථධ්ම්ධා
පපධවපාතඅ ර්කථධ් මතඅව ප මිද්ේපඅ නත්ි
ජාතඅඛ විනා ඉතඅපඅ ජොති අයඛ අ ර්කථධ්ඛ

( 2

කථඅඛ භ ාථඅවතන ද ුනා නනු යඛ කථු අ්ධචි
අත්ිෝ කථඅ්ධචි ද්පඅ ර්කථධ් මිද්ඛ කථොචි
වනෙත්ි ජාතඅ විපව යොවතා මව ථඅ
ර්කථධ්ාතඅ ථ.දපඨමඛ ඉමමා ජාතඅඛ,

(62

“ජොතිුප

- නිරය
Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

නි්ර්ඥ උපවතධමකථධ නවතව ාතධ ථතුනධ වර්ධ
එතනධ අ ර්අනධවනනධ නවෙුවමනධ ම තධ ෙ
ර්වකථනධ දාවඳ ! පඅ අවටකථධ වකථාතවනධ ී
උප්ැත්ම ුප ්යැ යි මුනි ඉනධ ෙොවළධ.
(72

තිසුසන් ්ලොව
නවතව ාතධ උපවතධමකථධ තිසුසන් අප්ෝය්
කථයඅනධ ද්ඬිනධ ඈ වපළුමිනධ නඅපනධ වද
ර්වකථකථධ වකථායඅනධ වේද්, ඉනුතධ එතනධ අ
උප්ැත්ම ුප ් මැයි තිසුසන් අප්ෝය්

(82

්ප්්ත ්ලොව
ථයඅනධ-පඅපාවථනධ-ෙවථඅ-අෙු-ථුළඛ ඈ
වනාවයකථධ වථඅන ්ප්්ත ්ලෝව් ර්කථකථධ යේ
නවතව ාතධ උපවතධමකථධ එ අ ඒ වකථවථධ වේ
ඉනුතධ ෙොවළධ ුප මැයි උප්ැත්්ම.

(92

්ලෝ ඇඳිසුය
ර්නනධද්කථාවපනධ දැි  ථීතවනධ ා
අප්ෝය ්ලෝ න්තසු ැයි පථඅද්ධෙ
ර්වකථනධ වනාවේ මවයඅ උපවතකථධ වනාවේ නේ
ඉනුතධ එතනධ අතධ උප්තත් ුප් ් මැයි.

( ප2

මිනිස් ්ලොව
ඒ මේ ර්වව. අථුචී පුතධ නඅපයකථධ ථදිය ථධ ෙ
වද කථධ ථවතකථධ විථුවමකථඅනධ පඅට නඅකථධමුවනනධ ා
පතධවේ ද්, යේ දැි  ර්කථකථධ එතවනතධ උපවතධවමකථධ
නවතධනේ වනාවේ මවු ු්ස් උප්තත් ුප යි ඉන්

( 2

කථීවමනධ වදාව කථඅම වාවේ වකථාතනතධ කථඅථඅතධ යේ
වේ නේ ර්වකථකථධ ථඅයලු ො එථඅයධ එකථවතධවතනධ
නවතධ මවයඅ නවවතාතධ ‘ඉප්ුපම ්’ මුනි ඉනධ ෙොවළධ
්ම මුල් ුප ැයි ථඅයලු ර්කථධ අතිශනධ ම තධ ෙවයධ
්ම වනොහි ජොති ුපුඃඛ විනිශ්්ය යි.

(2) ජරො ුප
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

‘ජපාෙ ර්කථයව’ යඅ ෙොළ වම අ ජපාෙ ථඞ්්ත ෂණ පය ෙ අපරකථට ජපාෙ ය, ද්තධ
ෙවීකේ, වකථථධ පවථීේ ආදිය  ෙශවයනධ ථේමත ෙ ථනධතඅවය අ ව ෙතධ පපපා පපප ෝමග
පපේපපාවය අ එකථධ භ ෙවයකථව ඇතුළතධ ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ පුපාණ ප දෙ ෙ ප්ර ට ජරොවයයි
වද්ෙවද්පපවේ වේ.
වේ ුපුඃඛ නිර්ඥ්ද්ශ්යහි ඉන් ප්ර ට ජරොව අභ අවපරධත යව. වේ ජපාෙ ථධකථන්ෝයනධ
වර්ධ පුපාණ ප දෙ ලක්ෂ ය යැ. මපණ පය කථපා පවමිණ පවීම එ අ ෘතය්ය යැ. වැ්ටන
ආ ොරය වයෞෙනය නවථීමයඅ. ථඛථධකථාප ර්කථධ දවවිනධ ා ර්කථට කථාපණ ප ෙන දවවිනධද් ර්කථධ
ෙනධවනධ ය.
ඒ වමවථධයඅ:- අඟ පථඟ ළඅ අධ දෙ, ඉන්රඅයයනධ වර්ධ විකථාප දෙ, විපපපඅ දෙ,
තපවණ ප දෙ නවථීම, දය දවථීම, ථඅ අනුෙණ ප නවථීම, අනුනධ පිශභ ෙ කථඅීකම යනාදිය 
වනාවයකථධ කථපවණිනධ කථායඅකථ නාතථඅකථ ර්කථකථධ උපදී නේ එයට ව ධතුෙ ජරොවයි.
එයඅනධ ෙොළ .
( 22

අඞ්ර්ානඛ ථඅිී භ ාො - ඉන්රඅයානඛ විකථාවපවතා
වයා.දනථධථ විනාවථන - දථධථ උප ාතවතා

( 32

විපධපොථා ථතාදීනඛ - පුතතොවප අ අතධතවනා
අපධපථාද්නඅයවතාවාෙ - භ ීවයාදාතධතපතධතඅයා

( 42

පපධවපාතඅ ර්කථධ්ඛ යඛ මචවාා - කථායඅකථඛ මානථඛ තර්ා
ථ.දවමතඛ ජපාව තු - යථධමා තථධමා ජරො ුපඛො2

( 22

අඟ පථඟ අෙථර් - දවවිනධ ඉඳුපනධ විකථිශනධ3
වයාෙුනධ ථඅිශ නවථීවමනධ - ථඅපවපව ද ෙවනවථීවමනධ

( 32

ථඅ අනුෙණ ප විවයාවිනධ - ථඅය අඹු ද්පව නපථඅයනධ
පඅළඅකථුධ කථපනුවයනධ ා - නඅෙට දෙට පවමුණ පුවමනධ

( 42

කථයඅනධ - මනථඅනධ යේ - ර්කථකථධ දවතාතධ මිනඅථා
එ ථඅයධ දිය පවේ ව ධවනනධ - එදවවිනධ ජරො ුප මැයි
්ම ජරෝයහි විනිසයි.

(3) මර
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මර ය ද් ර්කථයවයඅ ෙොළ තනධ අ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ විනාශය ෙ ක්ෂණි

පටුන වෙත

මර ය

ද්
“ජරො මර ං ද්විහි ඛ්න්ධහි සංගහීතං”1 යී
‘පපපෝමගයනධ වර්ධ ජපා - මපණ ප වද්කථ රිප්ස් න්ධ්යහි ද්, නාම ෝමගයනධ වර්ධ ජපා
මපණ ප වද්කථ සංස් ොරස් න්ධ්යහිද, ථඛර්ෘ අත යයඅ කථීවයධ වේ ක්ෂණි මර ය
පඅළඅදඳෙයඅ.
“නිචන්ං මර ්තො භයං”2 යී ‘නඅතප මපණ පවයනධ භ ය වෙ’ යයඅ කථී තනධ අ එකථ
භ ෙයකථට ඇතුළතධ ීවවිතඅන්රඅයයාවර්ධ උපචඡද් ථඛ්ය්ාත මර යයි. වේ මපණ ප
නඅවඥවද්ධශවය අ අද් ථධ කථපන ද්ධවද්ධ ඒ යව. ‘ජාතඅපරතය්වයනධ මපණ පය වේ3 යයඅ ප්ටිචන්
සමුප්්ප්ොද්ය් ෙොවළධතධ ඒ ථඳ ාය. ඒ ජාතඅ පරතය්ය මපණ පය, කථා මපණ පධ ධය අකථා
මපණ පය, සරසමර යඉ උප් රම මර යැ යි වද් ෙවද්පපවේ වේ.
එ අ ථපථ (ථධෙභ ාෙය2 මපණ පය, ආයුුඃක්ෂයමර යඉ ප්ු ය්ක්ෂය්මර යැ යඅ
වද්ෙවද්පපවේ වේ. වේ ීවවිතඅන්රඅවයාපවාඡද්යට මව නේ වේ.
වේ මපණ පය ාුතඅය ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධ යව. ථතධත්වථඛථධකථාපවකථවපනධ වෙනධ
කථඅීකම එ අ ෘතය්ය යැ. උපනධ ර්තඅවයනධ වෙනධ කථඅීම වැ්ටන ආ ොරය යැ. වේ මපණ පය
ද් ර්කථට ෙථධතුෙන දවවිනධ ුප ය යි ද්තයුතුය.
එයඅනධ ෙොළ .
( 72

පාපථධථ පාපකථේමාදිය  - නඅමතධතමනුපථධථවතා
භ ද්ධද්ථධථා‘පථ නධතථධථ - විවයාර්ඛ පඅය ෙත්ථුකථඛ

( 62

මියමානථධථ යඛ ර්කථධ්ඛ - මානථඛ අවිවථථවතා
ථ.වදථඛ ාාපඅ යඛ ථන්ි - දන්ෝචවඡද්නාදිය කථඛ

( 72

විතුජ්ජමාන මේමානඛ ව ාතඅ ර්කථධ්ඛ ථීකපජඛ
මර ං ෙත්ථු වතවනතඛ - ුප ්ඛමිචන්්ව භ ාථඅතනධතඅ.4

ෝා: කථ: ථඛර් ාථඛර් 11
ථු:නඅ: ම ාෙර්ධර් 81
3
වි:ප: පචායාකථාප වි: 104
4
ථ:වි: ථචාවි: 71
1
2
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පටුන වෙත

( 32

පවිටා පවිටුකථේ - ර්තඅනඅමිතඅ ඈ ද්කථධනා
කථළණ පකථේද් කථළණ ප ද්න - පඅයෙතධ විවයා වනා ථව වවමනධ

( 62

මියන ු යේ ර්වකථකථධ - ථඅත වනා වෙනථඅනධන එකථවථධ
ථේ ථතධනට ථඳ දවඳුේ1 - ථඅඳුමප ා නනධ වථඅනධ

(17)

නඅළතවනධ2 වපළීවමනධ - ථඅපවපව දද් ර්කථධ වේ නේ
ඉෙථුේ - පඅළඅයේ ද් නවතඅ - වම ථඅයධ ර්කථට නඅයතඅනධ
්ම මර යම ෙතධ වේ - ඉනධ එුප ැයි ෙොවළධ
්ම මර ය ප්ි ිෙඳ විනිශ්්ය යි.
වථ කථාදීනධ අතුවප අ

(4) ්සෝ ය නම - ාතඅෙය්ථනාදිය වයනධ ථධපශගෙෙ ු වර්ධ ථඅවත අ තවවීම ය. එය
ුවද්කථධ අර්ග ෙශවයනධ ්දාමනස මවයඅ. එවථධ ඇතධවතධ ද් ඇතුළත ථඅතඅවිඅ ථඅතීම ලක්ෂ ය
යැ. ථඅත දැවීම එ අ ෘතය් යැ. අනුෙ වථ කථ කථඅීකම වැට්හන ආ ොරයයි.
(කථළ වනාකථළ ර්ශධාිශත - ථුාිශත විමයකථ විපඅළඅථප දවවිනධ පෙතධනා
අනුවශ ානය ු ් ුචන්ය යි. ාතඅ ෙය්ථනාදිය  විමයකථ ෙ ුවද්කථා චිතධතයා වර්ධ තවවීම
්ශෝ ය යි. වේයව වද්වකථ අ වෙනථ2 වමද් ර්ශ් ෙථධතුකථ ව යඅනධ ුප යැ.
එයඅනධ ෙොළ .
( 82

ථතධතානඛ ද්යඛ ්සෝ ො - විථථධඛෙ තුජ්ජතඅ
අර්ධර්අතතධවතාෙ නාපාවො - භ ුථඛෙ ද් වන පුන

( 82

ථමාෙ තඅ ෙය්ාි - ජපා මපණ ප වභ ද්නඛ
ර්කථධ්ේපඅ විවිෝඛ යථධමා - තථධමා ුප ්්ඛොනි ෙුචාතඅ3

( 82

ව ථත ථතනධ වථ - විථ ුධ වථයඅනධ විර්වනධ

1

ථන්ිදන්ෝන
මමගථධර්ාන
3
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ර්අනධවනනධ තවෙු
( 92

පටුන වෙත

ීවථධ - ෙවි ෙ වද්තා1 ද්ෙනධවනධ

වඩ - ජපා මපණ ප ද් - වදයඅනධ නනධ අයුිශනධ ුර්
ර්කථධ රැථධ පමුණ පුෙනධවයනධ - ්සෝුප ් යවයඅ ෙොවළධ.

(ර්වඥෙ වශ කථවයනධ ජපාෙ ද්, දෙතධ වශ කථවයනධ අතීථපාදී ෙය්ාි ද්, විපු
වශ කථවයනධ මපණ ප ද් පමුණ පුෙයඅ.2
්ම ්ශෝ ්යහි විනිශ්්යයි.
(5) ප්සු්ද්වය
නපයනධ වර්ධ විනාශාදීනධ ථධපශගකථළා ු වර්ධ වො ් ප්රලොප්ය ප්සු්ද්වය යි.
එය ෙවපීම ලක්ෂ ය යැ. ර්ුණ ප වොථධ කථීම එ අ ෘතය්ය යැ. විාප කථඅයනධනකථු
ා එකථධවීේ ථධෙභ ාෙය ව යඅනධ ථඞ්ර්මය ඵලය යැ. ථඛථාප ර්කථධෙන දවවිනධ ා ර්ශ්
ෙථධතුකථ දවවිනධ ද් ුප ්්ව්. එව යඅනධම වේ ප්සු්ද්වය ුප ්යැ යඅ කථඅයනු වව..
එයඅනධ කථී
(2ප2

යඛ වථාකථථධවි වතා පිශවද්ෙමාවනා
කථණ පධවඨට්ඨඨතාලුර්වථාථජමපධපථය ඛ
භ ීවයාිමතධතමිර්චඡතඅ වයෙ ර්කථධ්ඛ
ර්කථධව්ාතඅ වතන භ ර්ො පිශවද්ෙමා 2

(2ප2

වථ ුධ වනී වපළඅ-වපළී එර්කථඅනධ ෙපධවනධ
වේඅ එයඅනධ වදාටුෙ වතාධ මුෙ-ඈ වනා ථප ී
පතධ වේ වදාව පුන පුනා දැි  ර්කථධ ම තධ වථධ
ුප ්යැයි එයඅනධ ෙවපුමතධ වද්ථුවේ ති්ලෝනො
්මයැ ප්සු්ද්ව නම.

(6)

ොයි

1

නවෙත නවෙත

2
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පටුන වෙත

කථවය අ ටර්නධනා ර්කථ වම අ ුප යි කථඅයයඅ. එය කථය වපළීේ ලක්ෂ ය යැ.
ර්:පරාඥ යනට වොේනථධ ඉපද්වීම ෘතය්ය යැ. කථායඅකථ ආදාෝ වැට්හන ආ ොරය යැ.
ර්ශ් - ර්ශ්ය නඅථා ද්, මානථඅකථ ර්ශ්ය එළෙන ව යඅනධ ද්, වේ ුප ්යැයි කථඅයනු වව..
එයඅනධ කථී .
(2 2

පීවළතඅ කථායඅකථමිද්ඛ - ුප ්ඛං ුප ්ඛං ා මානථඛ භ ීවය
ජනයතඅ යථධමා තථධමා - ුප ්ඛන්ති විවථථවතා ෙුතධතඛ

(2 2

“කථය වපළුමිනධ නඅපනධ - ර්කථ වදව විනධ ථඅතු වපළා
ර්කථු වද්නුවයනධ වෙවථථධවනනධ - ව ද් ර්කථධ යවයඅ මුනි වද්ථී”
්ම ුපුඃඛ විනිශ්්ය යි.

(7) ්දාමනස
මානථඅකථ ර්කථ ්දාමනස යි. එය ථඅත වපළීම ලක්ෂ ය යැ. ෙය්ාපාද්ය ා
වයදීවමනධ ථඅත වෙව ථීම ෘතය් යැ. ථඅතට ෙය්ාි එළෙන දෙ වැට්හන ආ ොරයයි.
ර්ශ් ර්ශ්ය ව යඅනධ ද්, කථායඅකථ ර්කථධ එළෙන ව යඅනධ ද් ුප ්ය. ඒ වමවථධ යඅ:නාතථඅකථ ර්කථඅනධ යුකථධත ෙවය අථවකථථධ වි අො ඬතඅ. වළ අ අතධ ර්ථතඅ. අභ අමු්ෙව
වපපවළතඅ. නවෙත නවෙත වපපවළතඅ. පා උඩුකථුපව වකථාට ෙවවටතඅ. තමා ථඅපවපට
ආෙුෝෙඅනධ ඇණ පර්නඅතඅ. විම අනුභ ෙ වකථවපතඅ. වර්ළ රැ වනධ දවඳ එවතඅ. ර්අනධනට
පනඅතඅ. වමවථධ නනධ ෙවද්පපවේ ර්කථට පවමිවණ පතධ එයඅනධ කථී .
(222

පීවතඅ යවතා චිතධතඛ - කථායථධථා පීනඛ ථමාෙ තඅ
ුප ්ඛන්ති ්දාමනස්සං - විවද්මනථධථා තවතා ආ 1

(222

“වොේනථ ථඅත වපළා - ඉනධ කථයට ද් ම තධ ර්කථධ
එළො ්හද ුප ැයි ඉනධ - කථී ු වොේනථධ නවථුවෙ ”
්ම ්දාමන්සහි විනිශ්්ය යි.

(8) උප්ොයොසය
ශාතඅ ෙය්ථනාදීනධ ථධපශග කථපන ද්ධද් ු වර්ධ අිමාතර ර්ශ්වය අ උපද්ෙන ද්
ද්ධවේමය මව උප්ොයොසය යි.
1
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පටුන වෙත

මතොන්තර්ය ි.
ඇතවේ ආාායය්ග වකථවනකථධ වමය ථඛථධකථාපථධකථන්ෝයට ඇතුළතධ තුර්ථධ අකථුශ
නාතථඅකථයනධවර්නධ අනය් ෙ විශොද නේ ෝමගවයකථවයඅ වයතඅ.
වමය ථඅත දැවීේ ලක්ෂ ය යැ. තවතනුම එ අ ෘතය්ය යැ. දවර්පපතධ දෙ
වැට්හන ආ ොරය යි. ථඛථධකථාප ර්කථධ දවවිනධ ද්, ථඅත ද්ෙන ව යඅනධ ද්, කථය දවර්ප ෙන
ව යඅනධ ද් ර්කථධ වේ.
එයඅනධ වේ කථඅයන දී.
(232

චිතධතථධථා පිශද් නාන - කථායථධථ විථාද්නො අිමතධතඛ
යඛ ුප ්ඛමුප්ොයොසො - ජවනතඅ ුප ්්ඛො තවතා ෙුතධවතා

(232

‘නව ෙනථප1 නඅපනධ - ර්කථ ථඅත ද්ො දැි වථධ
කථයද් ර්ද කථපනුවයනධ උවහස් ුප ැයි2 පවෙථී”
්ම උප්ොයොස්යහි විනිශ්්ය යි.

වි්ශ්්:- වම අ මද් ර්අනධවනනධ දඳුනකථධ තුළ පවථීම වමනධ ්ශෝ ය ද, තද්
ර්අනධවන අ පවවථන වද්ය භ ාජනවයනධ පඅටත උතුපා යාම වමනධ ප්සු්ද්වය ද, පඅටත
නඅකථධමී ඉතඅිශ ෙ දැය දව වප විය වනා ී භ ාජනය තුළම අෙථානය වතකථධ පවථීම වමනධ
උප්ොයොසය ද ද්තයුතු.
(9) අප්රිය සමප්ර්යෝගය
අමනාප ථතධත්ව ථඛථධකථාප

ා එකථධවීම අප්රිය සමප්ර්යෝග ර්ශ්ය යඅ.

එය ථඅත ථතුටු වනාෙන එකථධවීේ ලක්ෂ ය යැ. ථඅත වපළීම
දෙ වැට්හන ආ ොරය යි. වමද් ර්ශ් ෙථධතු ව යඅනධ ුප ් ්ව්.

ෘතය්ය යැ. අනවඥර්

එයඅනධ කථීය
(242

1
2

දිය ථධාාෙ අපධපඅවය ර්කථධ්ඛ - පඨමඛ ව ාතඅ වාතථඅ

ාතඅ ෙය්ථන
උපයාථ
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පටුන වෙත

තර්පකථධකථමථේභ ූත-මර් කථාවය යවතා ඉෝ
(232

තවතා ර්කථධ්ද්ධෙයථධථාපඅ - ෙත්ථුවතා වථා මව ථඅනා
ුප ්්ඛො ෙුතධවතාතඅ වි්ධව්වයය්ා අප්්ප්ි්යහි සමොග්මො1

(242

“වනා පඅය ෙතධ දැකථධවමනධ - පළමුෙව ථඅතධ අ ර්කථධ වේ
එයට උෙ ේ2 වයර්වමනධ - කථවය අ ද් ර්කථධ උපද්වනධ

(232

වමර්කථධ වද්කථට ම ඒ - ෙතධ ෙනුවයනධ තඅව නා
වනා ප්ියයන් ා සමහම3 ුප ැයි, ෙද් වළ වෙවථථඅන”
අප්රිය සමප්ර්යොග ුපුඃඛ විනිශ්්ය යි

( ප2

ප්රිය විප්ර්යෝග ුප ්ඛය යි.

මනාප ෙථධතූතධවර්නධ

එ අ

ා ථතධත්වයනධවර්නධ වෙනධවීම ප්රිය විප්ර්යෝග ුප ්ඛය ය.

එය කථවමතඅ ෙථධතුනධවර්නධ වෙනධවීම ලක්ෂ ් ොට ඇත්්ත් යැ. වශ කථ ඉපදීම
ෘතය්ය යැ. ෙය්ථනය ඵලයයි වමය වශ කථ ර්ශ්යට ෙථධතු ව යඅනධ ර්කථධ නමි.
එයඅනධ කථීය.
(262

ාතඅ ෝනාදිය  විවයාර්ා - වථාකථථද්පථමපධපඅතා චිතුජ්ජනධතඅ
දාා යවතා තවතායඛ - ර්කථධව්ාතඅ මවතාප්ියවිප්්ප්්යෝගො4

(262

“නප ද්න ඈ ඉපඅය5 - ෙතධ විවයාවිනධ නඅපනධ වථ
ථපප ප ද්අඳ දධ3 - වපළවනනධ පඅය වි්යෝුප ැ
්ම ප්රිය විප්ර්යෝග ුපුඃඛ විනිශ්්ය යි.

(11) ඉචනඡො විඝොතය
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උපකථරම
3
එකථධවීම
4
ඉතාපරඅය
5
අන්ෝ දා
1
2
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පටුන වෙත

“ඇපඅ උපද්නා ථධෙභ ාෙ ඇතධතවම වනා ෙමුනේ මවනෙවයඅ” යනාදිය  වනා වය ය
වකථඅ ෙථධතුනධ කථවමවතඅ වීම මව ඉචඡා වි ාත ර්ශ්යයඅ ෙොපන දී.
එය වනාවය ය වකථඅ ෙතධ කථවමතඅවීම ලක්ෂ ය යැ. එය වථවීම
එය වනාවබීම වැට්හන ආ ොරය යි.

ෘතය්ය යැ.

වමයද් ර්ශ්යට ෙථධතු ව යඅනධ ුප ය යඅ කථඅයනු වව..
එයඅනධ කථීය.
(272

තඛ තඛ පත්ථයමානානඛ - තථධථ තථධථ අාභ වතා
යඛ වි ාතමයඛ ර්කථධ්ඛ - ථතධතානඛ ඉෝ ජායතඅ.

(282

අ.භ වනයය්ෙත්ථුනඛ - පත්ථනා තථධථ කථාපණ පා
යථධමා තථධමා ජිවනා ුප ්ඛං - ඉචනිතොලොහමෙරවි1

(272

‘ඒ ඒ පතන දැය - වනා වදව විපඅළඅථප දවවිනධ
පව වීකවමනධ යේ ර්වකථකථධ - වේනේ වමව ථතධනට

(282

වනා ද් වකථඅ නනධ ෙතධ - පවතුේ එයට කථපවණ පු වේ.
සුසි දි ්නො ලැෙුම ද ඉන් - ුප යැයි මුනි ෙොවළධ”
්ම ඉචනඡොවිඝොත ුපුඃඛ්යහිවිනිශ්්ය යි.

( 22 ප්ඤ්්්ූප්දාන ්ඛන්ධ ුප ්ඛය

1

(292

ජාතඅපධපභ ුතඅකථඛ ර්කථධ්ා - යඛ ෙුතධත මිෝ තාදිය නා
අෙුතධතඛ යඛ ෙ තඛ ථ.දඛ - විනා එවත න විජ්ජතඅ.

(3ප2

යථධමා තථධමා උපාොනකථධ්න්ෝා ථඛව්පවතා ඉවම
ර්කථධ්ාතඅ ෙුතධතා ර්කථධ්නධත - වද්ථවකථන ම්හසිනො1

(292

“ඉපවර්ම පටනධ යේ - වම අ කථී ථඅයධ ර්කථධ ා
වනා කථඅයනද්ද් එථඅයධ - වම විනා වනා පෙතී මවයඅ
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(3ප2

පටුන වෙත

එයඅනධ ‘පථධ උෙො - කථඳු1 ථවවකථවිනධ වමතනධ අ
ර්කථ යවයඅ ර්කථ‘තධ පඅළඅවිදී2 - ්ලෝහිමියො ෙොවළධ

ද්පට ර්අනධන වමනධ ද්, අවිප පට ඉකථධකථය වමනධ ද්, මවථඅ මර්පව ආදීනට ර්ෙයා
වමනධද්, වර්ාවියනට වර්ායේ වමනධද්, ර්ේ ප පනනෙුනට ර්ම වමනධ ද්,
උපාොනථධකථන්ෝප්ධාකථයම ජොතය්ොතබ ුප ට ෙථධතු වෙයඅ. ඒ ජාතය්ාදී ු නනධ අයුිශනධ
වපළමිනධ භ ූමවය අ තෘණ ප - තා වමනධ ද්, ෙෘෂයනධ අ පුමධප-ඵල-පධෙයනධ වමනධද්,
උප්ොදානස් න්ධයන්හි මැ ටර්නඅතධ.
උපාොනථධකථන්ෝයනධ වර්ධ ප්රථම ුප ජොතිය යැ. ජරොව මධය් ුප යැ. මර ය
අවසොන ුප යි. මාපානධතඅකථ ර්කථඅනධ වපවළමිනධ ථඅතධ තවෙුවනධ ටර්නධනා ුප ්ශො ය
යි.
එය ඉෙථඅය වනා වකථඅ දවවිනධ

වද්ධිවමනධ ෙනධනා ෙ ද්කථ ප්සු්ද්වය යි.

ෝාතුවෂාභ ාදිය  අනඅමධට ථධපශගවයනධ ශීකපවයධ පීඩා ඉපදීම

ොයි

ුප යැ.

එයඅනධ පීි ත ෙ පෘර්ර්ධජනයා වර්ධ එ අ වකථර ෝ ඉපදීවමනධ ථඅත වපළීම ්දාමනස්ස
යැ.
වශ කථාදිය ය ෙවී.වමනධ උපනධ චිතධත කථානධන ඇතධතෙුනධ වර්ධ ථඅතඅවිඅ ථඅතීවමනධ
උපද්නා ර්කථ උප්ොයොය යැ.
චිතධතාභ අාශ වි ාතයට පවමිණියෙුනධ වර්ධ අභ අමත ෙථධතු පරාවඥර්නා කථඅීකවමනධ
ටර්නධනා ර්කථ ඉචනඡොවිඝොතය යි.
වමවථධ නනධ අයුිශනධ පීකෂා කථපනධනෙුනධවර්ධ උපාොනථධකථන්ෝවය ම ුපුඃඛ්යෝ යි.
එකථී ජාතය්ාදීනධවර්ධ ම එකථකථධ එකථකථධ ම අක්ෂි ්රෝග ර්ශ්ාදිය  ෙශවයනධ ද්කථධො
වද්ධශනා කථළව ාතධ වදාව කථධප ර්ණ පනකථඅනුර් ්ම ුපුඃඛ සතය්ය නඅපෙවශමවයනධ ෙොළ
වනා වකථධවකථධ යඅ.

1
2
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එව යඅනධ එකථධ දිය ය ය ඳකථඅනධ ථඅයලු ථමුර ජවය අ පථය කථුළුො ද්කථධෙනධනා වථධ
වේ ප්ඤ්්්්ොප්ොදානස් න්ධ්යහි
කථුළුො ද්කථධෙනු පඅණිථ “සඞ්ඛිත්්තන
1
ප්ඤ්්්ුප්දානස් ඛන්ධො ුප ්ඛො” යි ථවවකථවිනධ ප්ධාුපාොනථධකථන්ද්ය ර්කථය’ යඅ ෙොළ .
්ම උප්ොදානස් න්ධ ුපුඃඛ්යහි විනිශ්්ය යි.
්ම ුපුඃඛ නි්දගශය යි.

සමුදය සත්ය නිග්දශය (2)
ථමුද්ය ථතය්ය ෙොපන සවගඥයන් වහන්්ස් විථඅනධ “යොයං ත ්හො
්ප්ෝනොභවි ො නන්තබරොග සහගතො තතර තතරොභිනන්තබනි ්සයය්ි දං ොමත ්හොඉ
භවත ්හොඉ විභවත ්හො”2 යී පුනභ ගෙය කථපන ඇවන පාර්ය ා ඒකථී භ ාෙයට පවමිණි
ඒ ඒ ආතධමභ ාෙවය අ ව
ඒ ඒ පපපාදිය  ආේදනවය අ ව
අතඅශයඅනධ ථතුටු ෙ
ොමතෘ්් ො යැඉ භවතෘ්් ොයැ යි විභව තෘ්් ොයැ යඅ යේදඳු තෘමධණ පාෙකථධ ෙොපන
ද්ධවද්ධ ද්, ඒ වේ සමුදායයය්ග සතය්ය යඅ.
විස්තර - යොයංත ්හො = යේ එ තෘමධණ පාෙකථධ
්ප්ෝනොභවි ො = පුනභ ගෙය කථපන ථධෙභ ාෙය ඇතධතී ය.
ප්රශ්න:- වද්ෙන භ ෙයකථධ වද්නධනා ෙ තෘමධණ පාෙකථධ ද් වනා වද්න තෘමධණ පාෙකථධ ද්
ඇත. එව යඅනධ වම අ අවිවශධමවයනධ “්ප්ෝනොභවි ො” යඅ කථීවයධ කථුමකථධ ව යඅනධ ද්
ප්ි ිතුරැ:- විවශධම පරතය්යයනධ වර්ධ ථමොවයනධ පුනභ ගෙය වද්නධනා ෙ තෘමධණ පාෙ
පුනභ ගෙය වද්යඅ. පුනභ ගෙය වනා වද්න තෘමධණ පාෙ විවශධම පරතය්යනධ වර්ධ ථමාර්මය නවතඅ
කථධ අ පුනවඥභ ෙය වනා වද්යඅ. එව තධ ඒ තෘමධණ පාෙ ද් පුනභ ගෙ ොන ථධෙභ ාෙය වනා
ඉකථධම පෙතධනාව යඅනධ “පුන.භ ෙ ොන ථීා” යඅ තද්ධිත විථඅනධ පුනභ ගෙය වද්න ථධෙභ ාෙය
ථුර්ථු ව යඅනධ ව “වපාවනාභ විකථා”යඅ අවිවශධමවයනධ කථී දේ ද්ත යුතු.
නන්තබරොග සහගතො = චිතධතයා වර්ධ දවවඳන දෙ ව
ඉපඅවළන දෙ ව
වපාපඅයන දෙ නන්දිය  නම, ෙණ පගයකථඅනධ ෙථධතරයකථධ පඳනධනා වථධ චිතධතය අනය් ෙණ පගයකථට
(පාර්යකථට2 පමුණ පුෙනුවයධ පාර්යයඅ. තෘමධණ පාෙ ද් වේ අර්ගවයනධ ම ඒකථත්වවය අ පෙතධනා
ව යඅනධ නන්තබරොග සහගතො නම.
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තතර තතරාභ අනන්දිය නී = එ තෘමධණ පාවෙනධ මව ථතධත්වවය ඒ ඒ පණ පු, පළඟවි , කථු ුඹු
ආදිය  ආතධමභ ාෙවය අ ද් ථතුටුෙ පපපාදීනධ අභ අනන්ද්නයන ෙ තෘමධණ පාවෙනධ ඇවතධ නුයඅ
තෘමධණ පාෙමව තතරතතරොභොනන්තබනීඉ නම. ඕ ොමඉ භවඉ විභව ෙශවයනධ තරිවිධ වේ. (එය
මතු ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද නි්දගශ්යහි දැකථධවේ.2
ප්රශ්න:- වේ තෘමධණ පාෙ මව කථුමකථධ ව යඅනධ සමුදය සතය්ය යඅ කථඅයන ද් ද්
ප්ි ිතුර:- විවශධම ව ධතු දවවිනඅ. අවිද්ය්ාෙ වදව වි ආදීනෙ ෙථයඅ. දිය ට්ඨි
උපාොනාදිය ය ඒ ඒ භ ෙවයඅ අභ අනඅවිථමාන තෘමධණ පාෙ ෙඩයඅ.
“ද්ධවේමාදී ු ද් කථමගයට කථාපණ ප වෙතඅ. තෘමධණ පාෙ ෙනා අ ඒ ඒ භ ෙ-වයානඅ-ර්තඅ
විශානථධිතඅ - ථතධත්වොථ-ථතධතධෙ නඅකථාය-කථු - වභ ානර්ශධායය්ගාදිය  විචිතරතාෙ
පරාවඥර්නය කථපනධනී කථමගචිතරතාෙයට උපනඅශරය දෙට ද්, කථමගයට ථ ාය දෙට ද්, යනධනී
භ ාොදීනධවර්ධ විචිතරතාෙය නඅයම වකථවවඥ.
වමවථධ ර්ශ්යට විවශධම ව ධතු දවවිනධ සූතර්යහි ෙොළ වථථු අවිද්ය්ා-උපොනකථමගාදිය  ව ධතූනධ ඇත ද් අභිධමග්යහි ෙොළ-අවශධම වකථධශ-කථුශ මාදිය  ව ධතූනධ ඇත ද්,
තෘ්් ොවම සමුදය සතය්යැයි කථඅයනදැ යඅ ද්තයුතු” (යනු ථනය්යඅ2
වම අ දැකථධවෙන තරිවිධ තෘ්් ොව ම ර්ශ් ථතය්ය උපද්ෙන අර්ගවයනධ එකථකථධ වථධ
වර්න ුපුඃඛ සමුදයොයය්ග සතය්ය යි කථී ු.
්ම සමුදය සතය් නි්දගශයයි.

නි්රෝධ සතය්ය (3)
ර්ශ් නඅවප ෝ නඅවඥවද්ධශවය අ “්යො තස්ස්යව ත ්හොය”1 යනාදීනධ සමුදය
නි්රෝධය ෙොළ .
කථෙපව යඅනයතධ
ථමුද්ය නඅවප ෝවයනධම ර්ශ් නඅවප ෝය වේ. වේ අනධ පිශද්ධවද්කථඅනධ වනාවේ.
එම අර්ගයා වර්ධ ඒකථානධත දෙ වමයඅනධ ෙොළ .

1
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“යර්ාපඅ මව අනුපද්ධද්වෙ ද්ධව
ීවනධවනාපඅ පවකථධව්ා පුනවද්ෙ පප තඅ
එෙේපඅත ්හොනුස්ය අනභ වත
උපධපජ්ජතඅ ර්කථධ්මිද්ඛ පුනපධපුනඛ”1
“යේවථධ පවකථකථධ ථ මුඅනධ උර්පා වනාීනේ
ථඅනධද්තධ මුඅනධ අයා ෙඩවනධ ද් මතධවතධ
තන්හොනු ්ස් විදිය වථඅනධ එවථඅනධ නුථුනධ කථධ
වේ ර්කථධ ථඅයධ පුන-පුනා උපදී වෙවථථධවනනධ
(ර්වථකථ පථධ ම ා මුධ, ථඅඳීේ - පවළීේ - පණ පුෙනධ විදීේ - ආදීනධ උපරෙයකථට
වනා පවමිණ ප (එව යඅනධම2 ථධිපෙව ථඅි  කථධ අ අතුපතප ථඅඳින ර්ෙ ද්, (පවකථ2 නවෙත
නවෙත
අතු
ිශකථඅඅ
පතධ
ආදිය වයනධ
ෙවවඩනධනාවථධ
තෘමධණ පානුශය
(කථාමපාර්ානුථයභ ෙපාර්ානුථය2 අභ ගනධමාර්ගශානවයනධ වනා ථඅඳිනද් කථධ අ ජාතය්ාදී වේ
ර්කථ ඒ ඒ භ ෙවය අ නවෙත නවෙත උපද්වනධ ය.2
වමවථධ තෘමධණ පා නඅවප ෝවයනධ මව ර්ශ් නඅවප ෝය ෙන ව යඅනධ ර්ශ් නඅවප ෝය
වද්ධශනා කථපන දුර් ු සමුදය නි්රෝධය මැ ෙොළ .
වි්ශ්් - ෙුුපවර්යෝ ථඅඛ ථමාන පවෙවතුේ ඇතධවත ය. යවමකථධ තමා වෙත
ීයකථධ විද්ධවද්ධ නේ (ථඅඛ යා2 ව ධතුෙ ෙ ඒ විද්ධො ු විනා ඵලය ෙ ඊය ඩව ව වනාර්නී.
එවථධම ෙුුපවර්යෝ ද්, ර්ශ්නඅවප ෝය වද්ධශනා කථපනධනා ු ර්ශ් ව ධතුෙ ෙ තෘ්් ො
නි්රෝධය ෙොපතඅ. ඵලය ෙ ර්ශ්ය වනාෙොපතධ.
ථුන්යා තම ට ර්වථ ර් ථපයඅ. ර් ර්වථුෙ ු ඩව ව වනාර්නී. එවථධම අනය්
තීර්ගකථවය ර්කථධ නඅවප ෝ කථපනධනා ු අතධතකථඅමර්ානුවය ර්ාදීනධ ර්කථධ විඳීවමනධ ම ර්කථධ
නවතඅකථළ යුතුයවයඅ වයතඅ. කථධවධශ නඅවප ෝය වනා කථඅයතධ.
වමවථධ ර්ශ් නඅවප ෝය, ථමුද්ය නඅවප ෝය ෙශවයනධ වද්ථීවේ පරවය ජන ද්තයුතු.
එව යඅනධමව
තස්සෝයව ත ්හොය = පුනභ ගෙය කථපන (කථාම-භ ෙ-විභ ෙ ෙශවයනධ වදදූ2
තෘමධණ පාෙවර්ධ මව

1
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අ්ස්සවිරොග නි්රෝ්ධො = යේ නඅෙගාණ පයකථධ අෙවද ෝ කථඅීකවමනධ තෘමධණ පාෙ වර්ධ
නඅපෙවශධමවයනධ ෂයවීේ ෙශවයනධ ප වීම ද්, නවෙත නපද්නා වථධ නඅපවද්ධෝවීම ද් වේ
නේ ඒ නඅෙගාණ පය තෘමධණ පාෙ වර්ධ අවථධථ විපාර් නඅවප ෝය යඅ.
වි්ශ්්:- වම අ විපාර් නේ මොගගය යි. ඒ විපාර් නේ ෙ මාර්ගවයනධ නඅපවද්ධෝ කථඅීකම
(නඅපෙවශධමවයනධ පර ාණ පය කථඅීකම2 අවශධම විපාර් නඅවප ෝය යව. මාර්ගවයනධ අපමුණ පු කථඅීකේ
ෙශවයනධ නඅෙගාණ පයට පවමිණීවමනධ තෘමධණ පාෙ නඅපෙවශධමවයනධ පර ාණ පය ෙන ව යඅනධ
නිවගො ය තෘමධණ පා නඅවප ෝය යඅ කථඅයනු වව..
තෙද් කථාමපාර්ාදිය  ෙශවයනධ පවෙවතඅ තෘමධණ පාෙ අනුථය ථ අතෙ පර ාණ පය ෙන
ව යඅනධ අවශධම විපාර් නඅවප ෝය යඅ කථඅයනු වව..
තෙද් අර්ගවයකථඅ:- විපාර් නේ පර ාණ ප යව. එව යඅනධ නඅපෙවශධම විපාර්ය,
නඅපෙවශධම නඅවප ෝය යඅ වමවථධතධ වම අා වයදිය යවයුතුයඅ අර්ග ෙශවයනධ ෙනා අ වේ
විරොග-නි්රෝධොතබ පද් ථඅයධම නිවගො යට පයය්ගාය නාමවය යඅ.
පපමාර්ග ෙශවයනධ ුපුඃඛනි්රොධොයය්ග සතය්යි නිවගො ය කථඅයනු වව.. (ර්ශ්
නඅවප ෝ මාතරය වනා කථඅයනු වව.2
ඒ නිවගො යට අපමුණ පු කථඅීකම ෙශවයනධ පවමිණ ප තෘමධණ පාෙ ආයය්ගමාර්ගවයනධ
අතය්නධත විපාර්වයනධ පර ාණ පය වේ. අනුතධපාද් නඅවප ෝය වේ. එව යඅනධ විපාර් යවයඅ ද්,
නඅවප ෝ යවයඅ ද් කථඅයනු වව..
එවථධම නඅෙගාණ පය අෙවද ෝ කථඅීකම ව ධතුවකථාටවර්න එම තෘමධණ පාෙ අතධ වීකම
ද්, වනා ඇීම ද්, මිදීම ද් ෙන ව යඅනධ ද්, ප්ධාකථාම ර්ුණිකථ ආයයනධ අතුිශනධ එකථකථුර්
නවතඅ ව යඅනධ ද්, නිවගො ය ්ොග-ප්ටිනිස්සග්ග-මුත්ති-අනොලයය නේ වේ.
(ුප ්ඛනි්රෝධොයය්ග සතය්ය ෙොපන ෙුුපහු තෘමධණ පා නඅවප ෝය ෙශවයනධ
ර්ශ්නඅවප ෝය ෙොළ . ඒ තෘමධණ පා ථඞ්්ය්ාත ර්ශව් තධපාද්කථ ව ධතුෙ තඅය යදී ඵලය ෙ
ර්ශ්ය නවතඅකථළ වනා වකථඅ ව යඅනධ ර්කථධ නවතඅ කථළ වකථඅ ආකථාපයතධ ථමර්ම ෙොපනු
ථඳ ා ය. තෘමධණ පාෙ ෙ ර්ශ් ව ධතුෙ තඅය යදී වකථාවතකථධ ර්කථධ නවතඅ කථළ ද්, නවෙත උපද්නා
ව යඅනධ නවෙත නපද්නා වථධ ර්කථධ නඅවප ෝ කථඅීකවේ වනා ෙපද්නා කථරමය ද් එය මවයඅ2
ඒ නිවගො ය ශානධතඅ ලක්ෂ ය යැ. වනා ර්අඅව න දෙ ව ආථධොද්කථප දෙ
එ අ රසය යැ. පාර්ාදිය  නඅමිතඅ නවතඅ ව යඅනධ අනඅමිතධත දෙ ව පරප්ධා ප අත දෙ
ෙවටව න ආ ොරය යැ.
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(වම අා ප්රවොදීන්-ස වොදීන් ථඛොද් ද්ධොපවයනධ නිවගො යෝග් අභොවය
පඅළඅදඳෙ විාාප පෙගකථ විෙපණ පයකථධ වේ2

ා භොවය

පපොදී:- වමවථධ ෂණ පාදිය ය කථඅයා නිවගො ය ෙණ පගනා කථඅීකවමනධ කථෙප පරවය ජන
ද් නාම මාතරය මතධ නිවගො ය වතවේම නවතධමවයඅ. ථථ විථානයකථධ ( ා අඟකථධ2 වමනධ
අනුප.ි (ථඅතඅනධ වනා ද්ත වකථඅ2 ෙන ව යඅනඅ.
ථකථොදී:- “නඅෙනධ නවතඅ (ථඅතඅනධ2 වනා ද්ත ව යඅනවයඅ” යේ ව ධතුෙකථධ කථඅයන ද්
නේ ඒ එවථධ වනා වේ. ශීලවිශුද්ධි ආදිය  එයට ථුර්ථු උපායවයනධ උප.ි (පරතය්ෂ2
ෙන ව යඅනඅ.
(වම අ “න්ත්ථව නිබ්ෙො ං” = නඅෙගාණ පය නවතධමවයඅ. යනු ථාමානය්වයනධ පරතඅශා
වීනේ තමා විථඅනධ අභ අවපරධත නිර්ඥවො යෝග් ද් අභ ාෙය පවමිවණ පධ. එකථධ අ පරතඅශා
විවප ෝය වේ. ඉදිය නධ පපාභ අමත නිවගො ය පඅණිථ වී නේ එකථධ අ ෝවඥමි අථඅද්ධිය වේ.
එව යඅනධ ව ධතුෙ ආශරයාථඅද්ධෝ වේ.
“අනුප්ලබ්භනිය්තො” යනුවය අ අනුප.ිය පරතය්ෂ ෙශවයනධ වීනේ
ාෂුපාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ ව ධතුෙ අනනකථානධතඅකථ වේ. අනුප.ිය අනුමානවයනධ වී
නේ පප ට ව ධතුෙ අථඅධ්ද් වේ. (වමවථධ නඅවඥොණ පය අනුප.ි ෙනුවයධ (නුෙණ පට
වර් ාප වනාෙනුවයධ2 පරතය්ෂවයනධ ද්, අනුමානවයනධදැ යඅ විාාප ඒ වද්යාකථාපවයනධ ම
උප.ි ෙන දේ දෘ්්ටොන්තොතබය දැකථධවීවමනධ ෙය්කථධත වකථවවඥ.2
. නිර්ඥවො ය එයට ථුර්ථු සීල - සමොධි - ප්රඥා ථඞ්්ය්ාත උපායවයනධ උප.ි
(පරතය්ෂ2 වේ.
2. ්චන්තොප්සුය (පපචිතධත විජානන2 ඥානය ද් ආයය්ගයනධ ඒ නුෙණිනධ අනුනධ
වර්ධ වාෙුතුපා ථඅත දැනර්නධනා වථධ ආයය්ගයනධ පරතය්ෂවයනධ ම නිර්ඥවො ය අෙවද ෝ
කථපන ව යඅනධ නිර්ඥවො ය නවතවයඅ වනා කථඅය යුතු. (වේ පරතය්ෂවය අ2
වි්ශ්්:- ආයය්ගවය වචවතාපිශය ාණ පය උපද්ො එයඅනධ අනය් ආයය්ගයනධ වර්ධ
වාේතුපව ථඅතධ ද්කථඅතඅ. (ඒ ඒ මාර්ග ාභ ී ආයය්ගයට එදඳු ෙ ම ආයය්ගයනධ වර්ධ ා එයට
අඩු ෙ ආයය්ගයනධ වර්ධ ථඅතධ ද්ත වකථඅය. ප තධනට ථඅයලු ආයය්ගයනධ වර්ධ වාෙුතුපා ථඅතධ
ද්ත වකථඅ වේ.2 ඒ වාෙුතුපා ථඅතට අපමුණ ප නිර්ඥවො ය ෙන ව යඅනධ නිර්ඥවො ය
නවතධවතධ වී නේ වාෙුතුපා ථඅතධ වනා උපදී.
පු ුර්නට අනුනධ වර්ධ වාෙුතුපා ථඅතධ වනා ද්ත
කථඅයනු වනා වයවද්ධ.

Non-commertial Distribution
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3. එවථධ නිර්ඥවො ය පරතය්ෂ වකථාට ෙොළ ෙුුප-ප්්ස්ෙුුප-ෙුුපසව්වන් වර්ධ වද්ධශනා
පරවද්ධශයනධවර්නධ ථඅද්ධෝ ෙ පෙගභ ාර් පරතඅපො ඇතඅ ආයය්ග මාර්ග ඵල ශානයට විමය ෙ
නිර්ඥවො ය ආර්ම-අිර්ම නවතඅ අන්ෝ පෘර්ර්ධජනයනධ (නිවගො ය2 නවතවයඅ කථපන
පරතඅවෂධපය “ අපව ඇතධනේ අපට ද් වපනුන මනා ය. අපට වනා වපවනනුවයධ අපව
නවතඅ නඅථායව.” යඅ ජාතය්න්ෝයනධ ථකථ ව කථාව කථ කථපන ථයය්ගයා නවතවයඅ කථඅයනධනා
වථධය.
4. තෙද් ථථප කථකථඅීක ඉනධ එතප ෙන ථඅතධ ඇතඅෙ ‘ජොතය්ොතබ ර්කථ ඇතඅ ව යඅනධ
එය ථඛථඅඳුෙන නඅෙනකථධ ද්, ඇත මවනෙවයඅ, ෙුද්ධ ධමගය වනා දැන අනුමාන ශානවයනධ
ථකථා උතධථා ෙවඩුෙනධ ඒ මනා පරතඅපතධතීනධ නඅෙනධ පථකථධ වකථවපතඅයඅ, වමවථධ නනධ
අයුිශනධ නඅෙන ඇතඅ දවේ ෙය්කථධත කථළ .
3. තෙද් ආයය්ගමොගග - ප්රතය්්ව්ක්ෂොඥානයන්ට වර් ාප ෙ නඅවඥොණ පය නවතවයඅ වනා
කථඅය යුතු කථෙප ව යඅනධයතධ ප්රතිප්ත්තිය වඳ වන ව යඅනඅ.
නිවගො ය නවතධවතධ වීනේ සමය් ් දෘ්්ටිය වපපටු වකථාට ඇතඅ ‘ශීාදිය 
ස් න්ධතර්යහි’ ථඛර්ෘ ීත සමය් ් ප්රතිප්ත්තිය ථඅථධ වේ.
(වපප කථී වථධ2 නඅෙගාණ පයට පමුණ පුෙන ව යඅනධ ඒ පරතඅපතධතඅය ථඅථධ වනා වේ.
(එව යඅනධ අභොවවොදීන්න් ්ග් මතය අනාර් වේ.2
ප්රවොදීන්:- වේ පරතඅපතධතඅයට ෙඳ වනා වේ. එව වතධ ඒ ෙඳ වනා ෙනුවයධ නඅෙනට
පමුණ පුෙන ව යඅනධ වනාෙ කථධවධශ ථමුචවේද් මු්වයනධ අතීත-අනාර්ත ථධකථන්ෝයනධ
(ඇථුපව කථළ වකථවළථධ2 අභ ාෙයට පමුණ පුෙන ව යඅනඅ.
ස වොදීන්:- (එවථධ අතීත-අනාර්ත2 ථධකථන්ෝයනධ (ඇථුප කථළ කථධවධශයනධ2 වර්ධ
අභ ාෙය නිවගො ය යි කථඅයා නේ ඒ වනා වයවද්ධ. කථෙපව යඅනධයතධ අතීත (කථධවධශ2
ථධකථන්ෝයනධ වපප ම නවතඅ ෙ ව යඅනධ ා අනාර්ත (කථධවධශ2 ථධකථන්ෝයනධ වපප ම නවතඅ
ෙ ව යඅනධ ා අනාර්ත (කථධවධශ2 ථධකථන්ෝයනධ තෙම වනා ෙ ව යඅනධ ‘ඔෙුනධ වර්ධ
අභ ාෙවයනධ පරතඅපතධතඅය ෙඳ වනා වෙයඅ, යනු වනා ෙන ව යඅනඅ. (ෙඳෙන ව යඅනඅ2
ප්රවොදීන්:- ුවද්කථධ අතීත-අනාර්තයනධවර්ධ වනාෙ ෙතගමාන ථධකථන්ෝ (ඇථුපව කථළ
කථධවධශ2 යනධවර්ධ ද් අභ ාෙය නිවගො ය යැ.
ස වොදීන්:- ෙතගමාන ථධකථන්ෝයනධ ඇථුපව කථළ (කථධවධශ2 යනධවර්ධ අභ ාෙය ද්
අථේභ ෙ ය. ෙතගමාන නේ නවතධවතධ වනා වේ. නවතධවතධ ෙතගමානය වනා වේ. අභ ාෙය
ඇතඅ කථධ අ භ ාෙය (ෙතගමානය2 වනා ෙන ව යඅනධ ෙතගමානයනධ වර්ධ අභ ාෙය වී පරතඅථඅද්ධෝ
ය.
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තෙද් ෙතගමාන ථධකථන්ෝ (ඇථුපව කථළ කථධවධශ2 ෂයකථපන මාර්ග ෂණ පවය අ
්සොප්ොතබ්සස නිවගො
ධොතූහූ ්ග් පරාපධතඅය වනා ෙන ව යඅනධ ‘ෙතගමාන (කථධවධශ2
ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ අභ ාෙය ද් නිවගො ය’ යනු වනා වයවද්ධ. යේ කථවකථ ආයය්ග මාර්ගය
පෙතී නේ එකථ එයට නඅශරය ෙ ථධකථන්ෝ පෙතධනා ව යඅනධ නිවගො යෝග් අභ ාෙය වේ.
ප්රවොදීන්:- ඇපඅ ථඅයලු (කථධවධශ2 ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ අභ ාෙය නඅෙනව යඅ වනා කථඅයේ .
‘මාර්ගෂණ පවය මි (කථධවධශ2 ථධකථන්ෝයනධ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ඔෙුනධ වර්ධ අභ ාෙය
නඅෙගාණ පයව’යඅ කථඅයේ . එව යඅනධ යවර් කථධත වද් මය වනා වේ.
ථකථොදී:- (කථධවධශ2 ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ අෙතගමානතාථඞ්්ය්ාත අභ ාෙය නිර්ඥවො ය
වේනේ මාර්ගවයනධ වනා ථඅඳින ද් වකථවථධ ද් මාර්ගෂණ පවය අ උතධථනධන වනා ෙන
දවවිනධ ද්, මාර්ගෂණ පවයනධ වපපටුෙ වර්ාතරභ ූ චිතධතවය අ පටනධ කථධවධශයනධ වර්ධ
ථමුොාාප නවතඅ ව යඅනධ ද්, නවතධතා ුනුයඅ මාර්ගවයනධ කථටයුතු නවතඅ ව යඅනධ ආයය්ග මොගගය
නඅපණ පර්ගකථ දෙට පවමිවණ පධ.
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වමවථධ - නඅවඥොණ පය
1. අනුප.ි වනාවීම ද්
i.
අභ ාෙමාතරය වනා වීම ද්
ii.
පරතඅපතධතඅය ෙඳ වීම ද්
iii.
අතීත අනාර්තභ ාෙවය අ නඅෙගාණ පාිර්මය වනා වීම ද්
2
iv.
ෙතගමානයනධ වර්ධ අභ ාෙය ථේභ ෙ වනා වීම ද්

{

2. පළමු වකථාටම කථධවධශයනධ අෙතගමාන ව යඅනධ ආයය්ග මොගගය නඅපර්ගකථ වීම ද්
යන වේ ව ධතුවකථාටවර්න නිර්ඥවො යො ්ග් අභ ාෙය පඅළඅදඳ ථාෝකථ කථළ වපපකථී
කථවපණ පු වනා වයවද්ධ. අයුකථධතී ව යඅනඅ.
ප්රවොදීන්:- එවථධෙනධනා “නිබ්ෙො ං නිබ්ෙො න්ති ආවු්සො සොසුප්ුත්ත!  වුචන්ති.
තමං නු්ඛො ආවු්සො නිබ්ෙො න්ති. ්යො ්ඛො ආවු්සො රොග ්ඛ්යොඉ ්දාස ්ඛ්යොඉ
්මොහ ්ඛ්යොඉ ඉදං වුචන්ති නිබ්ෙො න්ති”1 ආයුමධමතධ ශාිශපුතරය නඅපොණ පය
නිර්ඥවො යැ යි කථඅයයඅ. නඅෙණ ප නේ කථඅමවයඅ විාාළ ජේදුද්ධෝාකථ පිශෙරාජකථයා ට ආයුමධමත
යමකථධ පාර්ෂය ද්, වද් මෂය ද්, වම ෂය ද් වේ නේ ඒ නඅෙණ පව යඅ. වමවථධ ශාිශපුතර
ථධර්විපයනධ ෙොළ පිශදිය  පාර්ාදීනධ වර්ධ ෂය (අභ ාෙමාතර2ය නිවගො ය යව. වමයඅනධ පාර්ාදීනධ
වර්ධ ෂය මාර්රය නිර්ඥවො ය දෙ පව වදිය අ වනා වේද්,
ස වොදීන්:- වනා වේ. එයට අනතුපවෙව අ ගත්වය විාා ඕ ටම “අරහත්තං
අරහත්තන්ති ආවු්සො සොසුප්ුත්ත!  වුචන්ති. තමං නු ්ඛො අරහත්තන්ති. ්යො ්ඛො
ආවු්සො රොග ්ඛයොඉ ්දාස ්ඛ්යොඉ ්මොහ ්ඛ්යො ඉදං අරහත්තන්ති”2 ආයුමධමතධ
ශාිශපුතරය අ ගතධත්වය අ ගත්වය යඅ කථඅයයඅ. අ ගතධත්වය නේ කථඅවමකථධ ද්, ආයුමධමත යමකථ
පාර්ෂය ද්, වොමෂය ද්, වමා ෂය ද් වේ නේ ඒ අ ගත්වයව’යඅ ෙොළ පිශදිය  අ ගතත්වය ද්
පාර්ාදීනධ වර්ධ ෂය මාතරයව යඅ.
වමවථධ නිවගො ය ා අහගත්වය දැකථධෙ වපළ ඒකථ ථෙපපපය යව. වද්වකථ අ වෙනථකථධ
නවතඅ ව යඅනධ ශරවත ෙශවයනධ ප්ො ි්යහි අර්ග ර්වනී වනා වයවද්ධ.
කථෙප ව යඅනධ ද්

1
2

ථඛ:නඅ: ජේදු්ාද්කථ ථඛයුතධත 709
ථඛ:නඅ: ජේදු්ාද්කථ ථඛයුතධත 710
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අවය්ො ෘත්යහි ඇතුළතධ අසඞ්ඛත ධොතු ථඞ්්ය්ාත නඅෙගාණ පයට අනතුපවෙව
එ අමව ඇතුළතධ ස් න්ධ සතර ින් යුත් අහගත් ඵල චිතධතය ද්, යන වද්කථඅනධ අහගත්ත්වය
පාර්ාදීනධවර්ධ ෂයානධතවය අ උපද්නා ව යඅනධ කථායය්ගවය අ කථාපවණ පාපාාප ෙශවයනධ
වර්න රොගොදීන්න්්ග් ක්ෂය නාමවයනධ ෙොළ .
පාර්ාදීනධ ෂය කථපන අ ගතධමාර්ගශානයට ආලමෙන උප්නිශරය ථධර්ානය ෙන
නිවගො ය ථධර්ානවය අ ථධර්ානඅ උපාාපනයනධ වර්න පාර්කථධ්යාදිය  නාමවයනධ ෙොළ .
නිවගො ්යහි පාර්ාදීනධ අනුතධපාද් නඅවප ෝය ෙන ව යඅනඅ.
වමවථධ පාර්ාදීනධ වර්ධ ෂයායනධතවය අ උපද්නා ව යඅනධ අහගත්ත්වය පාර්කථධ්යාදී
නාමවයනධ ද්, නිවගො ්යහි පාර්ාදිය ය ෂයෙන ව යඅනධ නිවගො ය රොග ්ඛයොදීන් නොම්යන්
ද, ෙොළ ව යඅනධ වේ සූතර ්ද ම වනයය්ාර්ගයයඅ ද්තයුතු. වනා එවථධ නිවගො ය
පාර්ෂයාදිය  (මාතරය2 ෙුෙ වදාව වොථධ ථඅර්ෙන ව යඅනඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- පාර්ාදීනධ වර්ධ භ ඞ්ර්ෂය ෂණ පමාතර කථායකථධ පවෙවතධමද්,
එව යඅනධ මව අථඞ්්ත ෝාතු ෙ නිවගො ය ථඞ්්ත ෂණ ප වීම ද්,
එව යඅනධ මව ථමය්කථධ ෙය්ායාමවයනධ වතාපෙව ථධෙකථෘතඅවයනධ මව අිර්මය විය
යුතු දෙ ද්
එව යඅනධමව පාර්ාදිය  කථධවධශයනධවර්නධ වනා මිදීම ද්
එව යඅනධ මව පාර්ාදිය  එවකථාවළාථධ ( 2 ර්අනධවනනධ ඇවි ර්වනී ම ද්
එව යඅනධ මව ර්කථධ දෙට පවමිණීම ද්
එව යඅනධ මව උපශානධත වනාවීම ද්
පාර් - වද් ම - වේ ෂයවයනධ නිවගො ය තුන ් වීම ද්
ථතප උපාොන ෂයවයනධ නිවගො සතර ් වීම ද්
ප්ධානීෙපණ ප ෂයවයනධ නිවගො ප්ස ් වීම ද්
මට්ඨ තෘමධණ පා ෂයවයනධ නිවගො සය ් වීම ද්
ථපධතානුශයෂයවයනධ නිවගො සත ් වීම ද්
අමධට මිචඡතධතෂයවයනධ නිවගො අට ් වීම ද්
නෙතෘමධණ පාමෂයවයනධ නිවගො නවය ් වීම ද්
ද්ථ ථඛවයාජනෂයවයනධ නිවගො

Non-commertial Distribution

දසය ් වීම ද්

721

විශුද්ධිමාර්ගය

වදාව

පටුන වෙත

වයළ ද් ථකථධ ( 3පප2 කථධවධශෂයවයනධ නිවගො
එපමණ ප වීම දැයඅ වමවථධ
නඅෙගාණ ප වේය යඅ ෂය මාතරය නිවගො වනා වේ.

(එවථධම වථ න-ථඅර්ාාදීනධට උපද්නා පාර්ාදිය ය ද් ඒ ඒ ෂණ පවය අ ෂයෙන
ව යඅනධ ඔෙුනධට ද් නඅෙනධ වය ය වකථඅ ෙන ව යඅනධ නඅෙගාණ පය ඖොිශකථ ද් වේ2
තෙද්, වර් තරභ ු ෂණ පවය අ කථධවධශෂය වනා ෙන දවවිනධ ද් මාර්ගෂණ පවය අ
කථධවධශ ෂය වනාෙ දවවිනධ ද්, නිවගො ය ආේදනය වනා වේය යන වේ ආදී වද් මයනධ
වර්ධ පවමිණීම ද් වේ.
පපොදී:- යේ ෂයයකථ පටනධ නවෙත කථධවධශයනධ වර්ධ වනා පවෙවතධම වේ නේ
එ පයය්ගාෙථානය ෙ කථධවධශෂථය නඅෙගාණ පය ය. (පළමු පළමු ෙනධනා ෙ ෂය ය වනා
වේ.2
ථකථොදී:- ‘ථඅයධ අෙථාන ෙ ෂය ය නිවගො ය වේ ය’යඅ කථඅයා නේ එද් වනා
වයවද්ධ. එවථධ නඅයම කථළ වකථඅ මොගගඵලයනට අපමුණ පු ෙනධනා ෙ එදඳු නිවගො ය ් නවතඅ
ව යඅනඅ.
(තෙද් පශධචිම භ ාෙවයනධ, තුනධෙන ඇතධදවේ අ අපාර්ාදීනධ වර්ධ ආදීනෙ දැකථ ෝය්ාන
භ ාොනවෙනධ කථධවධශ විමධකථේභ නය වකථාට වනා පඅිශ ුණ පු ෝය්ානවයනධ දඹවාෙ ඉපඅද්
එ අ ආයු ඇතඅතාකථධ ථඅට ඉනධ ථවෙ වම අ ඉපඅද් කථාමවය අ වීතපාර්ීෙව පවවිදිය ෙව අ ගතධත්වයට
පවමිණි ප්ිප්්ඵලී මොනව යො ද් පරර්ම ෙයවථ අ කථාමවය අ කථළකථඅීක ෝය්ානවයනධ ඒ කථධවධශ
විමධකථේභ නය වකථාට පශධචිම ෙයවථ අ අ ගතධත්වයට පවමිණිවයධ ද්, යන වමා ු වද්වද්නම
විමධකථේභ නවය අ පටනධ නපද්නා ව යඅනධ පළමු ෝය්ාන වද කථම වකථවථධ නවථුවෙ
වෙතධනේ (එවථධ ෙනධනා2 ආයය්ග මාර්ගවයනධ කථෙප කථධවධශයකථධ ෂය කථපනධනා ු ද් ඔෙුනධට
ආයය්ගමාර්ගය උපද්නා කථ ඉනධ නවථීමට අභ අනෙ වකථවථධ උපද්නා ුද් නවතධමවයඅ. එවථධ
ෙුෙද් ඒ කථධවධශ ෂය ථඞ්්ය්ාත නිවගො ය ද්, වපප කථී වථධ, ඉතධතප කථා පරෙෘතධතඅ ආදිය 
වද් මවයනධ වනාමිවද්න ව යඅනධ ද්, ආයය්ගමොගගයම නිවගො ය ෙන ව යඅනධ ද්, එ වථධ වනා
කථඅය යුතු2
ඒ එවථධමවයඅ:- ආයය්ග මාර්ගය කථධවධශයනධ ෂය කථපයඅ. එව යඅනධ එයම ක්ෂය යැයි
කථඅයනු වව.. ආයය්ග මාර්ගවයනධ කථධවධශයනධ ෂය කථළ තවනධ පටනධ නවෙත
කථධවධශයනධවර්ධ පරෙෘතධතඅය වනා වේ. යේ වථධ නඅපවද්ධෝ ෙවෙ නවතධතා ුද්, එවථධ මව
අනුතධපනධනවය ද් නවතධතා ුමය යඅ, අභ ාෙ ථාමානය්වයනධ නඅවප ෝ ථද්ය්ශ ව යඅනධ
අනුතධපතධතඅයම නඅවප ෝය ෙවයධ අනුතධපාද් නඅවප ෝය යව. ඒ මාර්ගවයනධ කථධවධශ ෂය
කථඅීකම ඉපදීමට ථුර්ථු කථධවධශයනධ වර්ධ නපද්නා ථධෙභ ාෙයට පවමිණ පවීමය. එව යඅනධ මව
ක්ෂය යයි කථඅයනු වව..
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වමවථධ අනුතධපාද් නඅවප ෝය කථපනධනා ෙ මාර්ගයට ආේදනය ෙ නිවගො ය
මු්ය්ාර්ග ව යඅනධ ඒ අනුතධපාද්නඅවප ෝයට ඉඳුපා උපනඅශරය වනාෙනුවයනධ
ස්ථෝනෝප්්ොර ව යඅනධ ක්ෂය යයි කථඅයනු වව..
අහගත්මොගගය පාර්ාදිය ය ෂය වකථවවඥ. නඅෙගාණ පය එය නවෙත නපද්නා වථධ වකථවවඥ.
එ වද්කථටම ආේදනය නිවගො ය ය. වමවථධ නිවගො ය කථධවධශ ෂයට
අනනධතවපාපනඅශරය වේ. එව යඅනධ එයට උපාාප ෙශවයනධ ෂය යයඅ කථඅයනු වව..
(ආයුමයට ව ධතු ෙ

ෘතයට ආයුමයව යඅ කථඅයනධනා වථධය. එවාපාාප ව යඅනඅ2

අ ගතධත්වය කථධවධශයනධ වර්ධ ෂයානධතවය අ උපදී. එදවවිනධ ෂය නේ වී.
පපොදී:- නඅෙගාණ පය (ථධෙපපපවයනධ2 ඇතධවතධ වී නේ කථෙප ව යඅනධ එවථධ වනා
ෙොළ වථධකථ ද්
ථකථොදී:- ඉතා ථඅයුේ ව යඅනඅ. ඒ දේ “ඉප්දමප්ි ්ඛො ඨොනං ුපද්දසං”1 “වේ
ථධර්ානය ද් දැකථීමට ඉතා ර්මධකථප ය” යනාදීනධ ෝමග පරතය්වේෂා කථපන භොගය්වතුන්
ෙ නධවථධ වර්ධ ථඅතට ෝමග වද්ධශනාවෙ අ නඅපවතධථා දේ දැනවීවමනධ මව පරකථට ය.
එවථධම “තංහි ්ත මොගන්තබය අසුයං ් ්ඛුං නත්ි ්යන ත්ටං අසු්යනි ්නයය්ොසි
නිබ්ෙො ං ප්ස්්සයය්ොසි”2
“මාර්න්දිය යය යේ ආයය්ග ඇථකථඅනධ වත නඅෙනධ ද්කථධවන අ නේ එදඳු ආයය්ග ඇථකථධ
තට නවතධවතධ යව”යඅ වමවථධ මාර්ග නවමවතඅ ඇථඅනධ දැකථධකථ යුතු නඅෙගාණ ප නේ ථධෙභ ාෙයකථධ
ඇතඅ දේ ෙොළ . එව යඅනධ නිවගො ය ඇතඅ දෙ ථධිප යව.
තෙද් වේ නඅෙගාණ පය මාර්ග ාභ ී පුද්ධර්යා විථඅනධ මව පවමිණිය යුතු ව යඅනධ
අසොධොර යැ.
අථුෙධ දුර්නධ කථ උපනධවනධය යඅ වමවථධ පෙග වකථළෙප වනාද්ත
අප්රභව ය.

වකථඅ ව යඅනධ

පපොදී:- මොගගය ඇතඅ කථධ අ නඅෙන ඇතඅෙන ව යඅනධ පරභ ෙයයඅ වනා කථඅය

වකථඅ

ද්

1
2

ම:ෙ: අභ අථේවදාි කථර්ා 4
ම:නඅ: මජ්ඣඅමපණ පධණ පාථකථ 137
Non-commertial Distribution

723

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථකථොදී:- නිර්ඥවො ය මාර්ගවයනධ වනා ඉපදිය ය යුතු වෙයඅ. ුවද්කථධ මාර්ගවයනධ
පවමිණීම කථටයුතු වේ. නඅෙවන අ උතධපතධතඅයකථධ නවතධ මවයඅ. එව යඅනධ මව අපරභ ෙ යව.
අපරභ ෙ ව යඅනධ ම ජපාමපණ ප නවතධ මවයඅ. උතධපාද් ජපා-මපණ ප නවතඅව යඅනධ මව නඅතය්
යව.

කථඅය

පපොදී:- ඒ නඅවඥොණ පය වමනධ අණ පු-පරකථෘතඅ-කථා පුපවමාදිය ය ද් නඅතය්යව යඅ වනා
වකථඅ ද් (වම අ ශාථධෙත භ ාෙය නඅතය්ය යඅ ර්වවනධ21

ථකථොදී:- අථුෙධ ව ධ තුවිනධ නඅතය්යව යඅ කථඅය
අනු ආදිය ය නඅතය්ය යඅ කථඅෙ වනාව ධ.

වකථඅ ව ධතුෙකථධ නවතඅ ව යඅනධ ඒ

පපොදී:- නිවගො ය නඅතය් ව යඅනධ අණ පු ආදිය ය ද් නඅතය්ය යඅ වනාකථඅය
ථකථොදී:- වනාකථඅය

වකථඅ ද්

වකථඅ ය. ව ධතුෂණ පය වනා වයවද්න ව යඅනඅ.

වි්ශ්්:- ‘නඅෙගාණ පය නඅතය් ව යඅනධ අණ පු ආදිය ය ද් නඅතය්යව යඅ’ කථඅෙ පෂෝමගත්වය
නවතඅ ව යඅනධ ව ධතු ෂණ පය වනා වයවද්ධ. ‘අණ පු ආදී ු නඅතය්ය . උතධපාද්-ථධිතඅභ ඞ්ර්-නවතඅ ව යඅනඅ’ නිවගො ය වමනවයඅ. වමවථධ කථඅයා නේ ව ද් නවතඅ අණ පු ආදිය ය
අථඅඬ ව යඅනඅ.
(‘අණ පු ආදී ු නඅතය්ය ’ යනු ප්රතිඥා යි.
‘උතධපාොදිය ය නවතඅ ව යඅනඅ’ යනු ්හ්තු යි.
‘නඅෙණ ප වමනඅ’ යනු දෘ්්ටොන්තයි2 වේ පරතඅශාවෙ අ ෝවඥමි අථඅද්ධිය වේ. එව යඅනධ
ව ධතුෙ ආශරාය ථඅද්ධෝ යඅ.
අපරභ ෙත්වාදීනධ කථඅයන ද් යුකථධතීනධ ෙනා අ නඅෙනම නඅතය්ය. අපරභ ෙත්වය ද්
අපරතය්ය දවවිනඅ. එව යඅනධ මව පෙගවකථ ි ය වර්ධ අභ ාෙය වේ. (වමවථධ ‘නිර්ඥවො ය
පරතය්ය ප අත ය. එව යඅනධ මව අපරභ ෙ ය. අපරභ ෙ ව යඅනධ මව පෙගවකථ ි  අභ ාෙය වේය’
යනු නඅශධචිතයඅ.
තෙ ද් නිවගො ය පපපථධෙභ ාෙය නවතඅ ව යඅනධ අරිප් ය.

1

ථාඞ්්ය්ද්ශගන (කථූටඪානඅචාතා අ ඉෝ අිවපතධතා. ීකකථා.)
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(විකථපවීමය, අපමුණ පු ා ර්වීකමය, කථාපෙශවයනධ පවෙවතධම ය. ථපරවද්ධශ දෙ ය,
යනාදිය ය පපපථධෙභ ාෙය යඅ.2

ව

නිවගො ය එවථධ කථඅථඅෙකථ ර්වීකමකථධ ව
නවතවයඅ ද්කථධෙයඅ.

අථුෙධ දිය ශාවය අ වේ යයඅ දිය ශා නඅයමයකථධ

ඒ එවථධ මවයඅ:- පරතඅමධඨා ප අත ව යඅනධ නිවන අථුෙධ දිය ථා අ ව
වද්ධශවය අ ව වේය යඅ වනා ද්කථධෙයඅ.

අථුෙධ

යටතධ පඅිශවථයඅනධ කථධප ෂයකථධ ෙතධ දැි  වීයය්ග වකථාට ථමය්කථධ පරෝනධ වීයය්ගවයනධ
නඅපද්ෙන ද් (ව වකථ තධතප ශානවයනධ ථාෂාතධ කථළයුතු දවවිනධ ද්, (නඅෙගාණ පය
ආයය්ගයනය පරතය්ෂ ථඅද්ධෝ දෙ මිනධ දැකථධ වී.2
මතු ථඳ නධ පිශදිය  සවගඥ ොනවයනධ ද්, (මිනධ අනායය්ගයනට ආගම සිද්ධඅනුමොන සිද්ධ දෙ දැකථධ වී2
වේ වද්කථඅනධම “අනුප්ලෙහනීය්තො” යී වපපකථී ව ධතුෙ අථඅද්ධෝ දෙ පරතීත කථළ .
වමවථධ පපමාර්ග ෙශවයනධ නිවගො ය ්ග් විද්ය්මානත්වයට ව ධතු යුකථධතඅ ද්කථධො
නඅර්මනය වකථාට එයට ථාෝකථ ෙ ආගම ද්කථධෙතඅ.
“අත්ි භි ්ඛ්ව් අජොතං අභුතං අ තං අසඞ්ඛතං”1 යඅ ම වණ පනඅ, ( 2 අජාත, (22
අභ ුත (32 අකථෘත (42 අථඛථධකථෘත නිවගො ය ඇතධමව යඅ’ ෙොළ . වේ ථඅෙුපද්ය මව
නිවගො යට (පයය්ගාය2 නාමයඅ.
විස්තර:( 2 වේද්නාදිය ය වමනධ ව ධතු පරතය්ය ථඞ්්ය්ාත කථාපණ පයනධ වර්ධ එකථධවීවමනධ වනා
නඅපනධ ව යඅනධ අජොත යැ.
(2) පරතශ ප අත ෙව (ඉව.2 වනා නඅපනධ ව යඅනධ අභ ුත යව.
(32 වමවථධ (අජාත අභ ුත ව යඅනධ2 යේ කථාපණ පය්කථඅනධ වනා කථළ ව යඅනධ අකථෘත
යව.

1
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(42 (පපපාදිය  ථඞ්්ත ෝමගයනට වමනධ ජාත-භ ූත-කථෘත භ ාෙය නවතඅ ව යඅනධ මව
(නිවගො ය2 අසංස් ෘත යඅ.
පරතඅව ම ෙශවයනධ ව පරතය්යනධ එකථධෙව කථපන ද්ධවද්ධ සඞ්ඛත යැ. එවථධ
ථඞ්්ත වනා ෙවයධ ව ථඞ්්ත ෂණ ප ප අත ෙවයධ අසඞ්ඛත යි.
වමවථධ වනාවයකථධ කථාපණ පවයනධ නඅපනධ දෙ පරතඅවමධෝ කථළ කථ “ප්ර ෘතිවොදීන්න්
‘පරකථෘතඅය වථධ එකථම කථාපණ පයකථඅනධ කථපන ද්ධවද්ධ දැයඅ’ ආශඞ්කථාවය අා ‘කථඅථඅෙකථුනධ
වනා කථපන දැයඅ’ දැකථධවීම පඅණිථ ආ ෘතයැයි ද, පරතය්ය ප අත ෙුෙ ද්, වතවේ ම
ෙවයධවද් යඅ ආශඞ්කථාවය අ ා එය ෙළකථනු පඅණිථ අභුතැයි ද, වම අ ‘වේ අථඞ්්ත අභ ූත භ ාෙය ථවඥොපරකථාපවයනධ අජාත ෝමග ථධෙභ ාෙය නඅථායවයඅ’ දැකථධවීම ථඳ ා
අජොතයැයි ද, ෙොළ .
්ග්1

(වේ පඅළඅදඳ කා ොගත විථධතපය ද් වම අ ා යර්ාවඥර්ාෙවද ෝයට ඉෙ ධ ෙන
ව යඅනධ වමතනධ අ දැකථධවේ2
වමවථධ දුර් ු පපමාවඥර් ෙශවයනධ නිවගො ය ඇතඅ දවේ පරකථාශ වකථවපතඅ. ‘ව ද්
මම ධ්මගශ්වර්වමිඉ ධර්ඥමොධිප්ති ්වමියි, තමාවර්ධ ආශා මාතරවයනධ වනාද්කථධෙතඅ. ුවද්කථධ
ද්ථපපමයනධ (වේ අතධදවේ අ නිවගො ය අෙවද ෝ කථළ වනා වකථධකථෙුනධ2 වකථවප අ ද්
අනුකථේපාවෙනධ යුකථධතීනධ ද්කථධෙතඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- “්නො ්්තං භි ්ඛ්ව අභවිස්ස අජොතං අභුතං අ තංඉ අසඞ්ඛතං
න ඉධ ජොතස්සඉ භුතස්සඉ තස්සඉ සඞ්ඛතස්ස නිස්සර ං ප්ඤ්්ා්යථඉ යසමෝ ්ඛො
භි ්ඛ්ව අත්ි අජොතංඉ අභුතංඉ අ තංඉ අසඞ්ඛතං තස්මො ජොතස්සඉ භුතස්සඉ තස්සඉ
සඞ්ඛතස්ස නිස්සර ං ප්ඤ්්ායති”2
‘ම වණ පනඅ, (වපප කථී වථධ2 අජාතාදිය  ථධෙභ ාෙ ඇතඅ අථඞ්්ත ෝාතුෙ නවතධවතධ වී
නේ වේ ව කථවය අ ජාතාදිය  ථධෙභ ාෙය ඇතඅ පපපාදිය  ථධකථන්ෝ ප්ධාකථ ථඞ්්ය්ාත
ථඛථධකථාපයාවර්ධ නඅථධථපණ පය වනා පවවනධ. (ථේභ ෙ වනාවේ.2
නඅෙගාණ පය ආේදන වකථාට පෙතධනා ථමය්කථධ ද්ෘමධි  ආදිය  ආයය්ග මොගග ධමගයන්
නඅපෙවශධමවයනධ කථධවධශයනධ ථුමචවේද්ය කථපන ව යඅනධ වේ ථඅයලු ෙෘතධත ර්ශ්යා වර්ධ
(අපර්මය2 නඅථධථපණ පය පවවනධ. වමවථධ ෙය්තඅවපකථ ෙශවයනධ නිවගො යො ්ග් අථධතඅත්වය
ද්කථධො අන්ෙය ෙශවයනුර් ද්කථධෙන වථධකථධ “යස්මෝ ්ඛො” යනාදිය ය ෙොළ . ‘අජතාදිය 

1
2

කථණ පාද්
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ථධෙභ ාෙය ෙ අථඞ්්ත ෂණ ප නඅෙගාණ පය ඇතඅ ව යඅනධ මව ජාතාදිය  ථධෙභ ාෙය ෙ
ථඞ්්තයා වර්ධ නඅථධථපණ පය පවවනධ යව’ කථඅයා යඅ.
(i)

එවථධම අප්්ප්චන්යො ධමමොඉ අසඞ්ඛතො ධමමො1

(ii)

අත්ි භි ්ඛ්ව තදායතනං යත්ථ ්නව ප්ඨවි2

(iii)

ඉදමප්ි ්ඛො ඨොනං ුපද්දසං යතබදං සබ්ෙ සඞ්ඛොරසම්ථො සබ්ෙූප්ධි
ප්ටිනිස්සග්්ගො3

(iv)

අසඞ්ඛතඤ්්් ්වො භි ්ඛ්ව ධමමං ්දසිස්සොමි අසඞ්ඛත
ගොමිනිඤ්්්ප්ටිප්දං4 යනාදිය  අවනධකථ ථතරවයනධ ද් වපප කථී වථධ.

(v2 “අත්ි භි ්ඛ්ව අජොතං” යනාදිය  ථතරවයනධ ද්, නිවගො ෝාතු ුවර්ධ පපමාර්ග
ෙශවයනධ ථතධ (විද්ය්මාන2 ත්වය ථඅයලු ව කථයාට අනුකථේපාකථළ සමය් ් සමෙුද්ධයන්
වහන්්ස් විථඅනධ පරකථාශ කථපන දී.
එව යඅනධ ශාථනවය අ ප නධ ථඅතධ ඇතඅ නිවන් පරතය්ෂ වනාකථළාෙ ද්, නුෙණ ප
ඇතධතෙුනධට ථවකථ නපදී.
එව තධ (කථපවනු පඅිශථඅඳින දුද්ධි ඇතඅ2 පීකෂණ ප දුද්ධිමතධ පුද්ධර්යඅනධවර්ධ විමතඅ
විවන ද්ය පඅණිථ වම අ අද් ථධ උර්පව දැකථධවීවමනධ කථළ යුකථධතඅ විාාපණ පය් වමවථධයඅ.
ප්සුඤ්්්ඤ්යය් දවවිනධ ථඞ්්ත පයය්ගාපනධන ෙ (ථ-උතධතප2 කථාම-පපප ෝමගයනධට
පරතඅපෂ ෙ එයට විපවද්ධෝ (භ ාෙය2 ෙ නඅශථපණ පය පවවනන ව යඅනධ එදඳු ෙ නිර්ඥවො
ධමගය ් විය යුතුය. ඒ නඅශථපණ පය ෙ අථඞ්්ත ෝාතුෙ ඇතධමවයඅ.
ෙවි යකථධ කථුමටයව. ථඞ්්ත ෝමගයනධ අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා විදශගනො ඥානය යි
කථඅයන ද් අනු්ලෝම ඥානය කථධවධශයනධ තද්ඞ්ර් ෙශවයනධ පර ාණ පය වකථවවඥ. ථමුචවේද්
ෙශවයනධ පර ාණ පයට ථමර්ග වනාවේ.

ෝ:ථ: ර්කථමාතඅකථා 3
උොනාපාටඅර්ාමිකථෙර්ධර් 129
3
ම:ෙ: අභ අථේවදාිකථර්ා
4
ථඛ:නඅ: අථඞ්්ත ථඛයුතධතකථ 784
1
2
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එවථධම ථේමුතඅ ථතය්ය ආේදන වකථාට ඇතඅ පරර්ම ෝය්ානාදීනධ අ ශානය
විථධකථේභ න ෙශවයනධමව කථධවධශ පර ාණ පය වකථවවඥ. ථමුද්ධවේද් ෙශවයනධ පර ාණ පයට
ථමර්ග වනාවේ.
වමවථධ ථඞ්්තෝමගාේදන ෙ ද්, ථේමුතඅථතය්ාේදනෙ ද්, ශානය කථධවධශයනධ
ථමුචවේද් ෙශවයනධ පර ාණ පය කථඅීකමට අථමර්ග ව යඅනධ ඔෙුනධ ථමුචවේද් ෙශවයනධ
පර ාණ පය කථපන ආේදනයකථධ විය යුතු ය. ඒ ෙකථඅ අසඞ්ඛත ධොතුව මවයඅ. එව යඅනධ
“අත්ිභි ්ඛ්ව අජොතංඉ අභුතංඉ අ තං අසඞ්ඛතො” යනාදීනධ නිර්ඥවො යො වර්ධ පපමාර්ග
ෙශවයනධ විද්ය්ාමනතධෙය භොගය්වතුන් වහන්්ස් ෙොළ වථධකථ.
සර්ඥවඥයන් වහන්්ස් යමකථධ ෙොළ වථධකථධ නේ ඒ අවිපීකතාර්ග ොනයකථධම ය. ඒ
ෙනා අ “සබ්්ෙ සංඛොරො අනිචන්ොඉ සබ්්ෙ සංඛොරො ුප ්ඛො සබ්්ෙ ධමමො අනත්තො”1 යඅ
ථඅයලු ථඛථධකථාප ඇතඅෙ නවතඅෙ ව යඅනධ අනිතය් ය. උද්ය-ෙය්ය වද්කථධ අ වපළන ව යඅනධ
ර්කථධ ය. ෙශවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ථඅයලු ෝමග අනාතධමයව යඅ වමවථධ අනඅතය්-ර්ශ්
ෂණ පයට ථඛථධකථපයනධ ද්, අනාතධම ෂණ පයට (ථඞ්්ත පමණ පකථධ වනාෙ2 අථඞ්්ත
නේ ෙ නිර්ඥවො ය ද්, ඇතුළතධ ෙන ව යඅනධ ‘සබ්්ෙ ධමමො’ යඅ ෙොළ .
එවථධම නිර්ඥවො ශ.ද්ය යර්ාර්ගෙතධ ෙන ව යඅනධ පපමාර්ග විමවය අ ද්, ථී ශ.ද්ය
වමනධ උපාාප ව යඅනධ අමු්ය්ාර්ගවය අ ද් පෙතී.
වමවථධ යුකථධතඅ විාාපණ පවයනධ අථඛ්ත ෝාතු ු වර්ධ පපමාර්ග ෙශවයනධ අථධතඅත්වය
ද්තයුතු වේ ආදීනධ ව ෙතධ ප්රතය්ක්ෂ සිද්ධ අගොම සිද්ධ-අනුමොන සිද්ධ ව යඅනධ අථඛ්ත
ෝාතු ථඛ්ය්ාත නිර්ඥවො යො ්ග් පපමාර්ග ව යඅනධ විද්ය්මානත්වය ද්තයුතු.
(තෙද් විථධතපාවඥිනධ ීකකථාෙ දා ද්ත යුතු2
්ම ුපුඃඛ නි්රෝධ නිර්ඥ්ද්ශ වර්ඥ නොවය ය.

ුපුඃඛනි්රෝධගොමිනී ප්රතිප්දාව
ර්ශ්නඅවප ෝර්ාමිනී පරතඅපො නඅවද්ගශවය අ “ තමං ුප ්ඛනි්රොධ ගොමිනී ප්ටිප්දා
අසුයසචන්ං”2 යනාදීනධ ෙොපන ද් අමධට ෝමගවය වපප ථධකථන්ෝ නඅවද්ගශවය අ (ථඛථධකථාප
1

පි :ථ:ම: ම ාෙර්ධර් 6 දුපවම

2

වි:ප: ථචාවිභ ඞ්ර් 81
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ථධකථන්ෝවය අ2 අර්ග ෙශවයනධ ද් පරකථාශ කථපන ද් . (එව තධ මාර්ග ෙශවයනධ වනාකථඅයන
ද් .2
වමය ෙනා අ එෙකථට පෙතධනා ඒ මාර්ගෝමගයනධ වර්ධ පරතඅපෂ ෝමගයනධ නවථීේ ආදී
පරෙෘතධතඅ ආකථාපවයනධ විවශධමාෙවද ෝය පඅණිථ කථඅයේ . (්ප්ර විඥානස් න්ධ
නි්දගශ්යහි කථී වෞකථඅකථ කථුශ චිතධවතාතධපාද්වය අ විපතී ු නානා ෂණිකථෙව ම
උපද්නා ු ය. වථථධවථ එ අ ද් එෙකථට උපද්නා .2
සමමොතබට්ි ආදීනධ ථවවකථවිනධ වමවථධ ය.
. සමමොතබට්ි:- ාතුථධථතය් පරතඅවේෝය පඅණිථ පෙගභ ාර් පරතඅපො පපණ ප ෙශවයනධ
පඅළඅපනධනා ෙ (ආයය්ග මාර්ග පරතඅවේෝ ථඞ්්ය්ාත වයා කථමගවය අ වයර්ණ පු2 වය ර්ී වර්ධ
නිවගො ලමෙන ෙ අවිද්ය්ානුශය ථමුචවේද් කථපන (ථෘජුෙ අවිද්ය්ාෙ නථන2 ව යඅනධ විද්ය්ා
නේ ෙ පරශා ාෂුථ සමමොතබට්ි නම. එය අවිපීකත දැකථීම ලක්ෂ යැ. ාතුථධථතය්ය
පරකථාශ කථඅීකම එ අ ෘතය් යැ. අවිද්ය්ාන්ෝකථාප විධ්ෙඛථනය කථඅීකම වැට්හන ආ ොරය යි.
2. සමමොසඞ් ප්්ප්:- එවථධ මාර්ග ථමය්කථධ ද්ෘමධි වයනධ ථේපවඥණ ප ද්ෘමධි  ඇතධත ු
වර්ධ ඒ ා ථේපරයුකථධත ෙ කථාම ථඛකථධපාදිය  මිර්ය්ා ථඛකථධප ථමුචවේද් කථපමිනධ ථඅත
නඅෙගාණ පේදනවය අ අභ අනවපාපණ පය (නවඛවීම2 කථපනධවනධ සමමොසඞ් ප්්ප් නමි. එය
ථඅත මනාෙ නඅෙනධ අපමුණ පට නවඛවීම ලක්ෂ යැ. ථඅත නඅෙවන අ ඇවීම එ අ ෘතය්ය
යැ. කථාමථඛකථධපාදිය  මිර්ය්ාථඛකථධප පර ාණ පය වැට්හන ආ ොරයයි.
3. සමමො වෝො:- එවථධ ථමය්කථධ ද්ෘමධි , ථමය්කථධ ථඛකථධපවයනධ ද් යුකථධත ෙෙ ුවර්ධ
ඒ ා ථේපරයුකථධත ෙ ාතුවඥවිෝ ොර්ධ ර්ශධාිශතය ථමුචවේද් පර ාණ පය කථපමිනධ මිර්ය්ා
ොනවයනධ විපමණ පය සමමො වෝො නමි. එය ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ මනාවකථාට නුෙණිනධ
ර්වනීම ලක්ෂ ් ොට ඇතධවතධය. මිර්ය්ා ොනවයනධ වෙනධවීම එ අ ෘතය්ය යැ. මිර්ය්ා
ොනයාවර්ධ පර ාණ පය වැට්හන ආ ොරය යි.
4. ථේමාකථේමනධත:- ඒ මිර්ය්ා ොනවයනධ වෙනධෙෙ ුවර්ධ ඒ ථමය්කථධ ොනය ා
ථේපරයුකථධත ෙ පරාණ ප ෙෝාදිය  මිර්ය්ා කථමගානධත ථමුචවේද් කථපමිනධ කථාය ර්ශධාිශතවයනධ
විපමණ පය සමමො මමන්ත නමි. එය තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ මනාෙ නර්ා ථඅටුවීම
ලක්ෂ ය යැ. මිර්ය්ා කථමගානධතවයනධ ෙවළකථීම එ අ ෘතය්ය යැ. මිර්ය්ා කථමගානධත දව වප
කථඅීකම වැට්හන ආ ොරය යි.
3. ථේමා ආීවෙ:- ඒ වය ර්ී ු වර්ධ ඒ ථේමාොාා, කථමගානධත වද්වකථ අ විශුද්ධිය ෙ
ඒ ා ථේපරයුකථධත ෙ කථු න- පනාදීනධ ථමුචවේද්ය කථපන මිර්ය්ා ආීවෙවයනධ වෙනධවීම
ෙ යේ විපතඅවයකථධ වේ නේ එය සමමො ආජීව නමි. එය ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ පඅිශථඅර්
කථඅීකම ලක්ෂ ය යැ. ායීවෙයා වර්ධ (දුද්ධෝපතඅකථුඨ වනා ෙ මනා ආීවෙයා වර්ධ පවෙවතධමට
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ව ධතුෙන ව යඅනඅ.2 පවෙවතධ එ අ
යි.

පටුන වෙත

ෘතය්ය යැ. මිර්ය්ාජිවිකථා පර ාණ පය වැට්හන ආ ොරය

6. සමමො වොයොම:- (අනතුපවෙ ඒ සමමොවෝො - සමමො මමන්ත - සමමො ආජීව
ථඞ්්ය්ාත සීල භූමි්යහි ථඅි ය ු වර්ධ2 ථඅයලු අකථුථධ නථන කථුථීත දෙ ථඅඳින වීයය්ගය
සමමො වොයොම නමි. එය උතධථා කථඅීකම ලක්ෂ ය යැ. නපනධ අකථුථධ නඅපද්වීම, උපනධ
අකථුථධ ප කථඅීකම, නපනධ කථුථධ ඉපද්වීම, උපනධ කථුථධ රැකථීම ද් එ අ ෘතය්ය යැ.
මිර්ය්ාෙය්ායාම පර ාණ පය වැට්හන ආ ොරය යි.
7. සමමො සති:- වමවථධ ෙය්ායාම ඇතධත ු වර්ධ අශුභ ාදීනධ අ ශුභ ාදිය  ආකථාපවයනධ
ෙවටව න ථධෙභ ාෙය දව වප කථපනධනා ෙ චිතධතයා වර්ධ නුමුළා දෙ සමමොසති නමි.
ආේදනයා වර්ධ යර්ා ථධෙභ ාෙය ෙවට ීම එ අ ලක්ෂ ය යැ. එ අ නුමුළා දෙ ෘතය්ය
යැ. මිර්ය්ා ථධමෘතඅ පර ාණ පය වැට්හන ආ ොරයයි.
8. සමමො සමොධි:- ඒ ථධමෘතඅය ා ථේපරයුකථධත ෙ මිර්ය්ා ථමාිය නථන
එතධනතකථාර්රතාෙය සමමොසමොධි නමි. එය අවිවෂධපය ලක්ෂ ය යැ. මනාෙ පඅ අීකම
එ අ ෘතය්ය යැ. මිර්ය්ාථමාි පර ාණ පය කථඅීකම (ඵලය2 වැට්හන ආ ොරය යි.
්ම ුපුඃඛ නි්රෝධ ගොමිනී ප්රතිප්දා නි්දගශ්යහි

රමය යි.

්ම්ස් ්ම සතය් නි්දගශ්යහි ජොතය්ොදීන්න් ්ග් විනිශ්්ය දතයුතු.
9. ාතුපායය්ග ථතය්ය දැනර්නධනා ශානයාවර්ධ
(i)
(ii)

ෘතය්ය වශ්යන් ද් විනඅශධාය

අනුවදාෝ ශානය
පරතඅවේෝ ශානය යඅ ශානය වද්පිශදිය  වේ.

(i) නඅවප ෝ-මාර්ග ථතය්යනධ අනුශරොදී ෙශවයනධ වමවන අ කථඅීකවේදී කථාමාොප
ම ා කථුථ චිතධතවය අ උපද්නා පරශා නාතථඅකථය අනුවද ෝ ශානය යව. එය වෞකථඅකථ
යව.
(ii) ප්රති්ව්ධ ඥානය ව වකථ තධතපයව. එය නඅෙනධ අපමුණ පු වකථාට ුපුඃඛ සතය්ය
පඅිශථඅඳින, සමුදය සතය්ය පර ාණ පය කථපන, නඅවපාෝ ථතය්ය ථාෂාතධ කථපන, මොගගසතය්ය
ෙඩන මාර්ග චිතධත වය අ උපද්නා ප්රඥාවයි. පරදීපය අඳුපව නවථීමය, වතධ ථඅඳුවීමය, එළඅය
පවතඅරැවීමය, ප නධ ෙවි ය දැවීමය, යන කථෘතය් ථතපකථධ එකථවිට කථපනධනාකථධ වමනඅ.
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පටුන වෙත

ඒ වමවථධයඅ:- ්යො ්ඛො භි ්ඛ්ව ුප ්ඛං ප්ස්සතිඉ ුප ්ඛ සමුදයමප්ි ්සො ප්ස්සති.
ුප ්ඛ නි්රොධමප්ි ප්ස්සති ුප ්ඛ නි්රොධ ගොමිනී ප්ටිප්දමප්ි ප්ස්සති1 ‘යවමකථධ ර්කථ
ද්කථීනේ ව ධ ර්කථධ් ථමුද්ය ද් (පර ණ පයන කථඅීකේ ෙශවයනධ2 ද්කථී. ර්කථධ් නඅවපාෝය ද්
(ථාෂාතධ කථඅීකේ ෙශවයනධ2 ද්කථී, ර්කථධ් නඅවපාෝර්ාමිනී පරතඅපොෙ ද් (පඅළඅපවදීේ ෙශවයනධ2
ද්කථී’ යයඅ කථඅයායඅ. මිනධ එකථකථධ ද්කථධවනධ වපප පථු වනාවී එෙකථට ථඅයධ ද්කථී. වේ ශාන
කථෘතය් විථධතපය ශාන දශගන විශුද්ධි්යහි මතු පළ වේ. වෞකථඅකථ ශානවය අ පිශයුඨාන
අභ අභ ෙන ෙශවයනධ (ශුද්ධෝ ථඛථධකථාපා පු්ජ ෙශවයනධ2 වම අ ර්ශ් ශානය ථතධකථාය
ද්ෘමධි ය ෙළකථයඅ. සමුදය ඥානය ව ධතු-ඵල පපේපපාෙවර්ධ අවිචවඡද් ෙශවයනධ දැකථීවමනධ
උචන්ේද දෘ්්ටිය ව යි.
විථධතප:- “්ලො සමුදයං ්ඛො චන්ොන යථොභූතං සමමප්්ප්ඤ්්ාය ප්ස්ස්තො
යො ්ලෝ නත්ිතො සො න්හොති”2 ‘කථචාානය ව කථ ථමුද්යය තතු වථධ ථමය්කථධ
පරශාවෙනධ ද්කථධන ු වර්ධ ව කථවය අ නාථධතඅකථ ද්ෘමධි වයකථධ වේ නේ ඒ ප වේ’ යයඅ ෙොළ
ව යඅනධ ථමුද්ය දැනීවමනධ ව ධතු-ඵලයනධ වර්ධ අවිචවේද්ය ෙන ව යඅනධ උචන්ේද දෘ්්ටිය
ථඅවඳධ.
“්ලො නි්රොධං ්ඛො චන්ොන -්ල- ප්ස්ස්තො යො ්ලෝ අත්ිතො සො න
කථචාානය ව කථ නඅවප ෝය ථමය්කථධ පරශාවෙනධ ද්කථධන ු වර්ධ ව කථවය අ
අථධතඅත්ව ථඞ්්ය්ාත ශාථධෙත ද්ෘමධි යකථධ වේ නේ එය පර ීණ ප වේ’ යයඅ ෙොළ ව යඅනධ
නි්රෝධය දැනීම ‘ව ධතු නඅවප ෝවය අ ඵල නඅවප ෝය වේ’ යයඅ ද්නධනා ව යඅනධ ශොස්වත
දෘ්්ටිය පර ීණ ප වේ.
්හොති”2

“නත්ි අත්ත ෝර නත්ි ප්ර් ෝර නත්ි ප්ුසුස ෝර”3 (යනාදීනධ2 ‘තමා කථළ
කථමගාදිය යට විපාකථ නවත. වමපමා කථළ කථමගාදිය යට විපාකථ නවත. පුපවමයා කථළ කථමගාදිය යට
විපාකථ නවත, යනාදිය  අතධතකථාපාදිය ය පරතය්ෂ වථධ ද්කථධනා ව යඅනධ ඒ මාර්ග ශානවයනධ
අ ිසුය දෘ්්ටිය පර ීණ ප වේ.
“නත්ි්හතු නත්ි ප්චන්්යො සත්තොනං සං ි්ලසොය අ්හතු අප්්ප්චන්යො සත්තො
සං ි ිස්සන්ති නත්ි ්හතු -්ප්- විසුද්ධියො අ්හතු අප්්ප්චන්යො සත්තො විසුජ්ෙන්ති”4
ථතධත්වයනධ වර්ධ වකථළථීමට ව ධතු පරතය් ය නවතඅ. අව ධතු අපරතය්ය ෙව ථතධත්වවය
වකථවළවථතඅ. ථතධත්වයනධ වර්ධ විශුද්ධියට ද් ව ධතු පරතය්ය නවතඅ අව ධතු අපරතය්වයනධ

ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 108
ථඛ:නඅ: නඅොනථඛයුතධත 163
3
ථඛ:නඅ:නඅොනථඛයුතධත 163
4
දී:නඅ: ථීකථධ්න්ෝෙර්ධර් 48
1
2
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ථතධත්වවය විශුද්ධෝ වෙතඅ’ යඅ යනාදිය  අ්හ්තු දෘ්්ටිය ද් (වම අ අකථඅිශය ද්ෘමධි වයනධ ම
ර්වවනධ2 (විශුද්ධෝ2 මොගග දශගන්යන් පර ීණ ප වේ.
තෙද් කථරමවයකථඅ:- ‘ර්කථධ් ථතය් ශානය, ථමුද්ය ථතය් ඵලය ෙ ර්කථධ් ථතය්ාය වර්ධ
අද්ධෝුොදී භ ාෙය ද්කථීනුයඅ’ ඵලවය අ ෙපද්ො ර්වනීම ෙකථා,
( 2 ‘ඊශධෙපයා ව කථය පෙතධෙයඅ, පඅළඅවයළ කථපයඅ, නථායයඅ’ ඊශ්වර නිමගො වොදීන්හු
කථඅයතඅ.
(22 පරෝානවයනධ (පරකථෘතඅවයනධ2 ව කථය ප ළ වෙයඅ. එ අමව නවෙත ඇවධය’ යඅ
ප්ර ෘතිවොදීන්හු කථඅයතඅ.
(32 කථාය භ ූතයනධ මෙයඅ. කථාය ථතධත්වයනධ නථයඅ. කථාය නඅද්නධනෙුනධ
පුදුර්ෙයඅ. එව යඅනධ කථාය ඉකථධමවිය වනාව ධ, ය යඅ ොලවොදීන්හු කථඅයතඅ.
(42 ‘කථටුවෙ අ තඅයුණ පු භ ාෙය වමනධ ද්, ර්අෙුළු ඵල ෙටෙනධනාකථධ වමනධ ද්, මෘර්පෂඅ-ථවඥපාදීනධ නා නා අයුිශනධ විථඅතුපව ෙනධනාකථධ වමනධ ද්, ථධෙභ ාෙවයනධ මව ව කථය
ටර්නී. පරකථෘතඅවයනධ මව විනාශ වේ’ ය යඅ ස්වභොවවොදීන්හුද කථඅයතඅ.
(32 ‘පපමාණ පුනධවර්නධ ව කථය
ථධෙභ ාෙොද්වය අ මව ඇතුළතධ වේ.2

පෙතී’ය

යඅ

ආීවෙකථවය

කථඅයතඅ.

(එද්

(62 ‘ථඅයධ පෙග කථමග ව ධතුවෙනධ වේය’යඅ ප්ුබ්්ෙ ත්හතුවොදීන්හු කථඅයතඅ.
(72 ‘වනාථඅවඳන ුයකථ ඇමුණ පු වනා ය වඳන මවණිකථකථධ වථධ ව කථය නඅයත යව.
වම අ කථඅථඅෙකථු වර්ධ පුපවම කථායය්ග නවතවයඅ’ නියතිවොදීන්හු කථඅයතඅ.
(82 ‘පරජාෙ කථවමතඅ වථධ පෙතී. කථවමතඅ වථධ නෙතඅ. කථවමතඅ වථධ ථවප ර්කථධ විඳී.
එව යඅනධ ව කථය ඉචඡානුපපපෙව වේ’ ය යඅ යතබචනඡොවොදීන්හු කථඅයතඅ.
වමකථී අකථාපණ පොදී ථඛ්ය්ාෙට ප්රධොනොතබය ඇතුළතධ වේ ථමුද්ය ද්ශගනවයනධ ඒො
ෙළකථධෙයඅ.
තෙද්-
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නි්රොධඥානයඉ රොම උද්ද ොදීන්න්ට (ආළාපකථාාම, උද්ධද්කථපාම පුතර2 වමනධ
අපපපව කථවය අද්, (නඅර්ණ පධඨ2 නොථප්ුතරොදීන්න්ට වමනධ අථඛඥ ථත්වවය අ ද්1 ්මෝක්ෂයයි
ර්වනීම ෙළකථධෙයඅ.
(ආදිය  ශ.ද්වයනධ, පරෝාන ථඛ්ය්ාත පරකථෘතඅ ු වර්ධ ව ෙතධ අෙය්කථධතයා වර්ධ
ම තධත්වාදිය භ ාෙවයනධ අපරකථාශ භ ාෙය ව ‘මම අවනවකථකථධමි. පරකථෘතඅය අවනකථකථව යඅ’
වමවථධ පවෙතඅ පරකථෘතඅ පුපවම වද්වද්නා අතප දැනීවමනධ ආතධම-ථු්-ර්ශ්-වමා යනධ
විභ ාර් වකථාට වනා ර්වනධම ෙවළකථූ කථධ අ කථීපිශද්ධවද්නධ පරකථෘතඅය වනා පෙතී නේ ඒ
වි්මොක්ෂයයි ර්නධනා ප්ිල මතය ද,
දුද්ධි- ථු්- ර්ශ්- ඊපධථා- ද්ධවේම- පරයතධන- ෝේමාෝමග- ථඛථධකථාප යන නෙවිෝ
ආතධම ර්ුණ පවයනධ විපරයුකථධත ෙෙ ු වර්ධ වි්මොක්ෂය වේය යන
ොද මතය ද්,
පපදර ධමයා ා ථ ොථය, ථමීපෙව පවෙවතධම, එකථීභ ාෙයට පවමිණීම වි්මෝක්ෂය
යන මිථයොවි්මෝක්ෂය ද් ෙළකථධෙයඅ.
මොගග ඥානය වතවේ:- ඉනධරඅය පඅනවීමය, පුතරමු් ද්ශගනය යනාදිය ය
අපෙර්ගයකථධ නවතවයඅ ර්නධනා ොමසුඛල්ලි ොනු ්යෝගය ද,

වප

‘අනථන ෙෘතධතඅය, වකථථධ ඉර්අීම ආදිය  තපථධෙපණ පය ද් නර්ධන ශී- වර් ශීකථුකථධකථුප ශීාදීනධ ආතධමතාපනවයනධ වම ෂය වේය, යන ආත්ම ලමථුව ද් යන
වමාෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ පවෙතඅ අවිශුද්ධි මාර්ගවය අ විශුද්ධි මාර්ගය යඅ’ උපාය මාර්ගවය අ
ෙපද්ො ර්වනීම ද් ෙළකථධෙයඅ.
එව යඅනධ ෙොළ .
්ලෝ

්ලො ප්්ප්භ්ව - ්ලො ත්ථග්ම සී්ව ් තුපප්ෝය

සමමුය්හති තොව න්රො - න විජොනොති යොව සචන්ොනි2
‘ථතධත්වවතවේ ථතය්යනධ අෙවද ෝ වනාකථපනතාකථධ සංස් ොර ්ලෝ ්යහි ද්,
ථඛථධකථාප ව කථයාවර්ධ ්හ්තු්වහි ද්, ථඛථධකථාප නඅවප ෝය ෙ නිර්ඥවො ්යහි ද්,
නඅෙගාණ පාිර්මයට උපාය ෙ මොගග්යහි ද් මුළා වේ.
්ම
1
2

ෘතය් වශ්යන් විනිශ්්ය යි.

වාකථර්ුපඅකථා යනධනට වනෙථ්ධානාථ්ධායතනයවයඅ ද් මතවයකථඅ.
ථ:වි: විභ ඞ්ර්ඪ කථර්ා 61
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( ප2 අන්නගගත්යන්්ග් ප්ර්භ්ද ්හයින් ්ම්ස් යි.
තෘමධණ පාෙ ද්, අනාශරෙ ෝමගයනධද්
ුපුඃඛ සතය්්යහි ඇතුළතධ වෙතඅ.

වප වථථු එකථධ අථ (8 2 නතරභ ූමිකථ ෝමගවය

ආෝය්ාතධමිකථ, දා අප ද්ධොද්ථායතනවය අ කථාම- භ ෙ- විභ ෙ- තෘමධණ පාෙවශධවයනධ
පවෙතඅ ථතඅථධ (362 තෘමධණ පා විාිශතවය සමුදය සතය්්යහි ඇතුළතධ . (ඒ ඒ භ ෙවය අ
ථුපවෙන ව යඅනධ විාිශත නමි.2
වම අ ඛුද්ද වත්ථු විභඞ්ග්යහි1 ආ නයඅනධ කථා විභ ාර්ය වනා වර්න වේ කථඅයන
දී. කථා විභ ාර්යද් ථමර් ර්තව ාතධ අටතුපාථඅයයකථධ ( ප82 වේ.
නි්රෝධ සතය්ය කථඅථඅර් ථඛථධකථාප ෝමගයකථධ

ා මිශර වනා ෙන ව යඅනධ එවකථකථධ

මවයඅ.
(2
සමය් ්දෘ්්ටි්යහි විමංසිද්ධිප්ොදයඉ ප්ඤ්ඤ්ින්රියයඉ ප්ඤ්්ාෙලයඉ
ධමමවි්ය සම්ෙොජ්ෙඞ්ගය යන ්ෙෝධිප්ොක්ෂි ෝමගවය ඇතුළතධ වෙතඅ.
(22 සමය් ් සං ල්ප්ය ැක ්වී්මන් ්න ්ඛමමඉ අවය්ොප්ොදඉ අවිහිංසො යන තරඅවිෝ
විතකථගවය ම ද්කථධෙන ද් .
විස්තර:- වෞකථඅකථ ෂණ පවය අ අව භ  - නමතරී - කථපවණ පා ෙශවයනධ
ථේපරවය ර් ෙන ව යඅනධ වෙන වෙන මව වේ.
මාර්ගෂණ පවය අ ව භ  ෙය්ාපාද් වි අඛථා ථමුචවේද් ෙශවයනධ එෙකථට පෙතධනා
ව යඅනධ එවකථකථධ මවයඅ.
කථාමවිතකථගවය අ වද් ම දැකථ ඒ නථන පඅණිථ පරතඅපනධනයා ට උපනධ (මාර්ගවය අ
විතකථගය ්න ්ඛමම විතකථධකථ නේවෙයඅ. වථථු වථ විතකථගය ද් එවථධ මවයඅ.
වි්ශ්්:- අශුභ ෝය්ානය පාද්කථ වකථාට ඉපද් ෙ මාර්ගවය අ විතකථගය නන්් රමය්
විත ග නේ වේ.

1

වි:ප: 295
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නමතරීෝය්ානය පාද්කථවකථාට ඉපද් ෙ මාර්ගවය අ විතකථගය අවය්ොප්ොද විත ග නේ
වෙයඅ.
කථපවණ පා ෝය්ානය පාද්කථ වකථාට ඉපද් ෙ මාර්ගවය අ විතකථගය අවි අඛථා විතකථග නේ
වේය, යඅ (විභඞ්ග අටුවොහි2 කථී ව යඅනධ නානා මාර්ගෂණ ප ෙශවයනුර් ර්නධවනධම ය යනු
ථනධනයඅ2

ථඛර්ර

(32 සමය් ් ව්න නඅද්ර්ගනවයනධ මුසොවොදා ්වරමණී ආදිය  ාතුවඥවිෝ ොකථධ ථුාිශතය
වේ.

(42 සමය් ්
මගොන්ත නඅද්ශගනවයනධ ප්ො ොතිප්ොතො ්වරමණි ආදිය  තරඅවිෝ
කථායථුාිශතය ථඛර්ර වේ.
(32 සමය් ් ආජීව මු්වයනධ අවධපචඡතා, සන්තුිතෝවෝ ථඛර්ර වෙතඅ. වේ
ථඅයලු ථමය්කථධ ව්නඉ සමය් ් මගොන්තඉ සමය් ් ආජීවයන් ආයය්ගයනධ කථවමවතඅෙන ථඅධ
ව යඅනඅ.
(භ ෙනධතපවය අ පො ආයය්ගයනධ ජිවිත ව ධතුවිනුර් ෙය්තඅකථරමණ පය වනා කථපකථනකථ
ව යඅනඅ2
ඒ ශඅය ද් ශරද්ධෝා ථධතවයනධ පඅළඅර්තයුතු ව යඅනධ ශීයා වර්ධ විද්ය්මානත්වවයනධ
ශර්ද්ධන්රියඉ ශරද්ධොෙලඉ ඡන්දද්ධිප්ොද්යෝ ඇතුළතධ ෙො ු ය. (ඡන්දිය ද්ධිපාද්ය ශරද්ධෝානුර්ුණ ප
ව යඅනඅ2.
(62 සමය් ් වය්ොයොමය ර්වනීවමනධ සතර සමය් ්ප්රධන් වීයය්ගයඉ වීයය්ග ඉන්රියයඉ
වීයය්ග ෙලයඉ විසුයසම්ෙොජ්ෙඞ්ගය යන වේ ෝමගවය ථඛර්ර වෙතඅ.
(72 සමමොසතිය ර්වනීවමනධ සතරසතිප්ට්ඨොනයඉ
සතිසම්ෙොජ්ෙඞ්ගය යන වමවතකථධෝමගවය ර්වවනතඅ.

සතිඉන්රියඉ

සතිෙලයඉ

(82 සමමොසමොධිය ර්වනීවමනධ සවිත ග=සවි්ොරඉ අවිත ගවි්ොරමොතරඉ අවිත ග
අවිත ග අවි්ොරඉ යන තරඅවිෝ සමොධිහු දඉ චිත්තසමොධියඉ සමොධින්රියඉ සමොධීෙයඉ ප්ීතිඉ
ප්ස්සද්ධිඉ සමොධිඉ උ්ප් ්ඛො සම්ෙොජ්ෙඞ්ග්යෝ ද ර්වවනතඅ.
විස්තර:- චිතධතථමාි නේ චිතධතඅද්ධිපාද්ය යව “විත්තං ප්ඤ්්ඤ්ඤ්්්භොවයං”යී
වම අ මව චිතධත ශීමගවයනධ ථමාිය ෙොළ ව යඅනධ ථමාි ශීමගවයනධ චිතධතය ද් කථඅයයුතු
වෙයඅ.
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වි්ශ්්:- චිතධතඅද්ධිපාද් භ ාෙනාවෙ අ ථමාිය ද් දපෙතධෙන
වීමඛථඅද්ධිපාොදිය ය වමනධ ඉද්ධිපාද්ය යඅ වනා කථඅයා චිත්තසමොධියයි කථඅයන දී.

ව යඅනධ

ප්ීතිඉ ප්ස්සද්ධිඉ උ්ප් ්ඛො සම්ෙොජ්ෙඞ්ගයන් ථමාි වනාෙතුර් ථමාියට
උපකථාප ෙන ව යඅනධ ර්නධනා දිය . “ප්ීති මනස්ස ෝයො ප්ස්සමහති. ප්ස්සද්ධ ෝයො
සු ං ්ව්දති. සුඛී්නො චිත්තං සමොධියති1
‘පරීතඅ ථඅතධ ඇතධත ු වර්ධ කථාය ද්පර් ථඛථඅවඳතඅ. ථනධථුනධ ද්පර් ඇතධවතධ කථායඅකථ
ථවප විඳියඅ ථවප ඇතධත ු වර්ධ ථඅත ථමාිමතධ වේය’ යඅ ෙොළ ව යඅනධ ප්ීති-ප්ස්සද්ධිහු
ථමාියට උපකථාපය .
උ්ප්්ක්ෂොව ද් ථමාියට උපකථාප ෙන ව යඅනධ
ථමාිවය අ ඇතුළතධ වී.

ා ථමාන කථෘතය් ඇතඅ ව යඅනධ

අන්තර්ඥගතයන් ්ග් ප්ර්භ්ද විනිශ්්යයි.
( 2 උප්මො වශ්යන්:- උථුා යායුතු දවවිනධ ද්, වපළන ව යඅනධ ද් ුපුඃඛ සතය්ය
දපකථධ ෙවනඅය.
ඒ ඒ භ ෙවය අ ඉපදීේ ථඞ්්ය්ාත පීඩාෙට ව ධතුෙන ව යඅනධ සමුදය සතය්ය දප
ඉථඅීමකථධ වමනඅ.
ථඛථාප පරෙෘතධතඅ ර්කථ ථඛථඅඳුෙන ව යඅනධ නි්රෝධ සතය්ය ද ාතවබීමකථධ වමනඅ.
පවෙවතඅ ර්කථ ථඛථඅඳුවීමට ව ධතුෙන ව යඅනධ මොගග සතය්ය දප ද ා තවබීම
උපායකථධ වමනඅ.
තෙද් පීඩා කථපන ව යඅනධ ුපුඃඛ සතය්ය වප ර්යකථධ වමනඅ.
පරභ ෙ ෂණ ප ව යඅනධ සමුදය සතය්ය වප ර් නඅොනය වමනඅ.
නි්රොධ සතය්ය වප ර් ථඛථඅඳීම වමනඅ.
ර්ශ් ව ධතුෙ නථන උපාය ව යඅනධ මොගග සතය්ය වදව තකථධ වමනඅ.

1
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තෙද් දාෝකථ ව යඅනධ ුපුඃඛ සතය්ය ර්වඥභ අෂයකථධ වමනඅ.
පරභ ෙ ව ධතු ව යඅනධ සමුදය සතය්ය අිකථ ෙමගාෙකථධ ව

නඅයඟකථධ වමනඅ.

ශානධතඅ ෂණ ප ව යඅනධ නි්රෝධ සතය්ය ථුභ අෂයකථධ වමනඅ.
ර්ශ් ව ධතුෙ නථන ව යඅනධ මොගග සතය්ය ථුෙෘමධි යකථධ වමනඅ.
තෙද් නෙීකය, නෙපය, නෙප ථඛථඅඳීමය, නෙප ථඛථඅඳුෙන උපාය යව යන
විථඅනධ ද්,
විම ෙෘෂය, විම ෙෘෂමය, ම ථඅඳීමය, මු ථඅඳින උපාය යව යන විථඅනධ ද්
භ යය, භ යට ව ධතු ය, භ ය නවතඅවීම ය, භ ය ථඛථඅඳුෙන උපාය යව යනු විථඅනධ
ද්,
වමවතපය, ථවඬ ප පය, එවතපය, එවතපවීවේ උපායයව යනු විථඅනධ ද් වේ
උපමා පඅළඅවෙළඅනධ වයවද්තඅ.
(වම අ අනඅමධටාදිය  ථධෙපපප වපපකථී වථධ මවයඅ2
්ම ්මහි උප්මො වශ්යන් විනිශ්්යයි.
( 22 ්තු්් වශ්යන් :වේ ාතුපායය්ග ථතය් ෝමගයනධ අතුවප අ
(1) ුපුඃඛ වූ ආයය්ග සතය් ්නොවූ ධමග්ය ුුප ඇති.
(2) ආයය්ග සතය් වූ ුප ් ්නොවූ ධමග්ය ුුප ඇති.
(3) ුප ් වූ ද ආයය්ග සතය් වූ ද ධමග්ය ුුප ඇති.
(4) ුප ් ්නොවූ ආයය්ග සතය් ්නොවූ ධමග්ය ුුප ඇති.
ථමුද්ය ථතය්ාදිය වය අ ද් වේනය මවයඅ.
විස්තර:- වපපකථී ාතුමධකථවය අ ( 2 මාර්ගඞ්ර් වප මාර්ග ථේපරයුකථධත චිතධතනාතථඅකථ ෝමග ද් ඵල ථඅතධ ථතප ද් “යදනිචන්ංතං ුප ්ඛං”1 යඅ ‘යමකථධ ඇතඅෙව නවතඅවේ
නේ ඒ ර්කථයවයඅ’ ෙො ොනය පිශදිය  ථඛථධකථාප ර්ශ් ෙ ව යඅනධ ර්කථධ ්ව්. ආයය්ග සතය්
්නො ්ව්. (පිශ්ධව්යය්-ප ාත.ද-අථඛ්ත-නීයය්ාන භ ාෙයකථධ නවතඅ ව යඅනඅ.2
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(22 නි්රෝධ ආයය්ග සතය්ය ්ව්. ුප ් නම ්නෝව්. අනය් ථමුද්ය-මාර්ග ථතය්ද්වයය
අනඅතය් ව යඅනධ ම, (ථඛථධකථාප ර්ශ් ව යඅනධ ුප ් ්ව්. (තර්භ ාවෙයනධ2 පිශ්ධව්යය්
අර්ගවයනධ ුපුඃඛොයය්ග සතය් වනා වේ.
ඒ ්ම්ස්යි:- යේ ආයය්ග ථතය්යකථධ පඅිශථඅඳ දැනීම දුර් ථථුනධ අ දඹථපෙථධ වෙවථධ
නේ ඒ ථතය්යා වර්ධ පිශ්ධව්යය් කථාතය්භ ාෙවයනධ ආයය්ග ථතය් වනාවේ. (ඒ ථඛථධකථාප
ර්ශ්ය පිශ්ධව්යය් ථඛ්ය්ාත තර්අර්ගවයනධ ුපුඃඛොයය්ග සතය් වනාෙන ව යඅනඅ2
(වේ ොනවයනධ සමුදය-මොගග යන ආයය්ග ථතය්වය වද්වද්න ර්ශ්ය හඉ ුපුඃඛොයය්ග
සතය්්යෝ ්නො ්වති. ‘ආයය්ග සතය්ය හ. නුපුඃඛයහයි’ කථීවෙතධ. ආයය්ගථතය් ශ.ද්යාමව
පපවකථාට ඇතඅ ර්ශ්ාදිය  ශ.ද්වය පිශ්ධව්යය්ාදිය  භ ාෙය කථඅයතඅ. එව යඅනධ මව ආයය්ග
ථතය් ශ.ොවපධෂකථ ෙ ර්ශ් ශ.ද්ය ථඳ ා මාර්ග ථේපරයුකථධතයනධ ා ශරාමණ පය් ඵලෝමගයනධ
වර්ධ ආදිය  පද්වය අ ථඛර්ර කථපන ද් ආයය්ගථතය් ශ.ොවපෂකථ ෙ ර්ශ් ශ.ද්ය ථඳ ා
ථතපෙන වපවද් අ ථඛර්ර කථපන දැයඅ ද්තයුතු යනු ථතය්යඅ.2
(32 තෘමධණ පාෙ
ආයය්ග සතය් ්ව්.

වප උපාොනථධකථන්ෝ ප්ධාකථය පිශථමාපධතය්ර්ග වයනධ ුපුඃඛ හො

වි්ශ්් - (තෘමධණ පාෙ ද් උපාොනථධකථන්ෝවය අ ඇතුළතධ ෙන ව යඅනධ එය ෙවළවකථධම
පඅණිථයව තෘමධණ පාෙ වපයයඅ කථීවයධ2
(42 ාතුවඥවිෝ මාර්ග ථේපරයුකථධත ෙ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග ා මාර්ග-ඵල චිතධතවය
ද්, යේ ආයය්ගථතය්යකථධ පඅිශථඅඳීම ථඳ ා දුර්ථථුනධ ෙවද් දඹථපෙථධ වෙවථධ නේ ඒ
ථතය්යාවර්ධ පඅිශථඅඳීේ අර්ගවයනධ ුපුඃඛ ්නෝවයි. ආයය්ගසතය් ද ්නො ්ව්.
්ම ුපුඃඛ සතය්්යහි ්තු්් නයයි.
ථමුද්යාදිය වය අ ද් වමවථධ ාතුමධකථ ෙශවයනධ වයදිය ය යුතු (වමය සතය්විභඞ්ග
අභිධමග භොජනි්යහි විථධතප වේ.2
ඒ සැ් වින් ්ම්ස්යි - සමුදය ්තු්් ්යහි
තෘමධණ පාෙ වප වථථු කථධවධශවය ද්, තෘමධණ පාෙ ා ථේදන්ෝ ෙ අෙවශධම
චිතධවතාතධපාද්වය ද් “සමුද්යො න අසුයසචන්ං” යන පෙගපද්වය අ ථඛර්ර වේ.
ථමුද්ය වනා ෙ ර්ශ් ථතය්ය “අසුයසචන්ං න සමුද්යො” යන වද්ෙන පද්වය අ
ඇතුළතඅ.
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තෘමධණ පාෙ “සමුද්යො ්්ව අසුයසචන්ං්” යන තුනධෙන පද්වය අ ඇතුළතඅ.
මාර්ග ථේපරයුකථධත ෝමග ා ථතප ඵල චිතධතවය “්නව සමුද්යො න අසුයසචන්ං”
යන ථඅෙුෙන පද්වය අ ථඛර්ර වෙතධ.
නි්රෝධ ්තු්් ්යහි:- ථඛථධකථාපනධ වර්ධ ෂණ ප භ ඞ්ර්ය ා නඅවපාෝ ථමාපතධතඅය
“නි්රෝධො න අසුයසචන්ං” යන පළමු පද්වය අ ද්,
නඅවපාෝ ථතය්වයනධ අනය් ෙ ථතය්තරය ථාෂාතධ කථතගෙය් කථෘතය් ඇතඅ ව යඅනධ
“න නි්රෝධො අසුයසචන්ං” යන වද්වෙනඅ පද්වය අ ද්,
නඅෙගාණ පය “නි්රෝධො ්්ව අසුයසචන්ඤ්්්” යන තුනධෙන පද්වය අ ද්,
මාර්ග ථේපරයුකථධත ෝමග ා ථතප ඵල ෝමගවය “්නව නි්රෝධොන අසුයසචන්ං”
යන ථඅෙුෙන පද්වය අ ද් ථඛර්ර වෙතධ මොගග ්තු්් ්යහි:ආයය්ග මාර්ගවයනධ අනය් ෙ මිර්ය්ා මාර්ගවය “මග්්ගො න අසුය සචන්ං” යනධවන අ
ද්,
මාර්ග ථතය්වයනධ අනය් ෙ ථතය්තරය “න මග්්ගො අසුය සචන්ං” යනධවන අ ද්,
ආයය්ග මාවඥර්ාඞ්ර් අට “මග්්ගො ්්ව අසුයසචන්ඤ්්්” යනධවන අ ද්,
ඵලචිතධවතධතාතපාද්වය “්නව මග්්ගො න අසුයසචන්ං” යනධවන අ ද්, ථඛර්ර
වෙතධ.
්ම්ස් ්තුස්

වශ්යන් ්තුස්සතය්්යහි විනිශ්්ය දත යුතුයි.

( 32 ශුනය්තො වශ්යන්:පපමාවඥර් ෙශවයනධ ථඅයලු ථතය්වය විඳිනධවනකථ, කථපනධවනකථ, නඅෙනධවනවකථ,
යනධවනකථව යඅ වමවථධ ථතධත්වයකථු නවතඅ ව යඅනධ ථතධත්ව ශුනය්තාවයනධ ශුනය් ව යඅනධ
විඳීම ය, කථරඅයාෙ ය, නඅවීම ය, ර්මනය යන කථරඅයා මාතරය ව යඅනධ දා අප පිශකථධපඅත
්ව්ද ොදීන්න්්ගන් ශුනය්යහ.
ුවද්කථධ තම තමා අයතධ පරතය්යවයනධ පෙතධනා කථධ අ ෙය්ෙ ාප මාතරවයනධ ර්කථධ
විඳියයඅ කථඅය යඅ.
Non-commertial Distribution
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එව යඅනධ කථඅයන දී.
“ුප ්ඛ ්මවහි න ් ොචි ුප ්ඛි්තො
ොර් ො න ිසුයොව විජ්ජති
අත්ිනිබ්ෙුති න නිබ්ෙු්තො ප්ුමො
මග්ගමත්ි ගම් ො න විජ්ජති1”
‘ර්කථධ වේද්නාෙ මව ඇතඅ, ර්කථධ විඳිනධවනකථධ නවතඅ, කථරඅයාෙකථධ ඇතඅ කථරඅයාෙ
කථපනධවනකථධ නවතඅ, නඅවීවමකථධ ඇතඅ, නඅවීමට (නඅෙනට2 පවමිණිවයකථධ නවතඅ, මවර්කථධ ඇතඅ,
මර් යනධවනකථධ නවතඅ,
තෙද්,
“ධුව-සුභ සුෙත්තසුඤ්්ඤ්ං-ප්ුසුමද්වයමත්තසුඤ්්ඤ්මමතප්දං
ධුව-සුඛ-අත්ත විරහි්තො-මග්්ගො ඉනි සුඤ්්ඤ්තො ්තසු”1
‘ර්කථධ් ථමුද්ය යන ථතය් ද්වය නිතය්-ශුභ-සුඛ-ආත්ම යන වමාෙුනධර්නධ ශුනය්ය
නිර්ඥවො ය ආත්ම්යන් ශනය්ය. මොගගය නිතය්-සුඛ-ආත්ම්යන්-ශුනය්ය. වමවථධ
ර්කථධ්ාදීනධ වර්ධ ශුනය්ත්ව ද්තයුතු.
වි්ශ්්:- කථධවධශ අශුචි ෙර්ුපවෙන ව යඅනධ පෙග ථතය් ද්ධෙයය අශුභය. නි්රෝධමොගග ථතය් ද්ධෙයය අනාශරෙ ව යඅනධ ශුභය. ර්කථධ්ාදිය  තුන නඅවප ෝනයනධ ශූනය් ය.
නි්රෝධය ද් වථථු ුපුඃඛයඉ සමුදයඉ මොගගය යන තුනඅනධ ශුනය්යඅ.
ර්කථධ්ථතය්යට පයය්ගාය ෙශවයනධ සමුදය -මොගග ථතය් භ ාෙය ද්, ථමුද්ය ථතය්යට
ුපුඃඛ මොගග ථතය් භ ාෙය ද් මාර්ග ථතය්යට ුපුඃඛ -සමුදය ථතය් භ ාෙය ද් ථඅද්ධෝය.
එව තධ ර්ශ්ාදිය යට නි්රෝධ භොවය අථඅද්ධෝ යඅ.
තෙද් වම අ පුනභ ගෙය වර්න වද්න තෘමධණ පාෙට පුනභ ගෙය ෙ ර්ශ්ය යන
ෙය්ෙ ාපය නවතඅ ව යඅනධ ව ධතුෙ ෙ සමුදය සතය්්යහි ඵලය ෙ ුපුඃඛ සතය්ය ද් ව ධතුෙ
ෙ මොගග සතය්්යහි ඵලය ෙ නි්රෝධ සතය්ය ද් නවතඅ ව යඅනධ ව ධතුෙ ඵලවයනධ ශුනය්
යව.
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පරකථෘතඅොදී ප්ිලසෘ්ි මතවය අ පරකථෘතඅ භ ාෙවයනධ ථඅි  ම තධත්වාදී විකථෘතීනධ
පරය අෙථධර්ාවෙ අ පරකථෘතඅවය අ විීනෙව එකථධ ෙව දවඳී පෙතධනා වථධ වනාෙ, ර්ශ් නඅවප ෝයනධ මාර්ගයනධ වර්නධ ශුනය් ව යඅනඅ.
ුපුඃඛ-සමුදය වද්වද්නාවර්ධ ද්, නි්රෝධ-මොගග වද්වද්නාවර්ධ ද්, එකථධෙව පවෙවතධමකථධ
නවතඅ ව යඅනධ ඵලය ව ධතුවෙනධ ශුනය් වේ.
‘ථතර ථඛ්ය්ාත ව ධතුනධ වර්ධ ථමොයය මව ෙථධතර ථඛ්ය්ාත ඵලය (ථමවෙතය2
ෙනධනධ ෙ. ද්ධෙයය එකථධවීම ම ද්ධවි අනුකථය ෙනධවනධ ය.’ යන සමවොයවොදීන් මතය වථධ වනා
වේ.
(විථධතප ීකකථාවයනධ ද්නධවනධයඅ.2
එයඅනධ කථඅයන දී.
“තයමිධ නි්රොධ සුඤ්්ඤ්ං - ත්යන ්තනොප්ි නීබ්ෙුති සුඤ්්ා
සුඤ්්්ා ඵ්ලන ්හතු - ඵලමප්ි තං ්හතුනො සුඤ්්ඤ්ං”
වේ ාතුථධථතය්යනධ අතුිශනධ ුපුඃඛ - සමුදය - මොගග සතය්තරය නඅවප ෝවයනධ ශුනය්
යව. නි්රෝධය, ර්ශ්ාදිය  තරයවයනධ ශුනය් යව. ථමුද්ය ථතය්වය අ ර්ශ් ථතය්ය ද්, මොර්ඥග
ථතය්වය අ නි්රෝධ ථතය්ය ද් නවතඅ ව යඅනධ ව තුෙ ඵලවයනධ ශුනය් යව. එවථධමව
ුපුඃඛ්යහි සමුදය දල නි්රෝධ්යහි මොගගය ද නවතඅ ව යඅනධ ඵලය ව ධතුවෙවනධ ශුනය්ය
යඅ.
්ම්ස් ශුනය්තො වශ්යන් විනිශ්්ය දතයුතු.
(14) ඒ විධොතබ වශ්යන් වේ ්තුරොයය්ග සතය්යන් අතුිශනධ ථඅයලුම ර්කථ ථඛථාප පරෙෘතධතඅ භ ාෙවයනධ ඒ විධ
ය.
නොම - රිප් ෙශවයනධ ද්විවිධ යැ.
කථාම - පපප - අපපප භ ෙයනධ

අ උතධපතධතඅ භ ෙ වභ ධද් ෙශවයනධ තරිවිධ යැ.

ආහොර වභ ධද්වයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
Non-commertial Distribution
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උප්ොරනස් න්ධ ්භ්ද්යන් ප්ඤ්්්විධ යි.
සමුදය, ර්කථධ්ය පරෙතීකථ භ ාෙවයනධ ඒ විධ යැ.
තබට්ි සමප්රයු ්ත - විප්රයු ්ත ෙශවයනධ ද්විවිධ යැ.
ොම ත ්හො - භව ත ්හො - විභව ත ්හො ෙශවයනධ තරිවිධ යැ.
සතර මොගග්යන් පර ාණ පය කථළයුතු ව යඅනධ මාර්ග වභ ධද්වයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
පපපාදිය  ප්ධාථධකථන්ෝවය අ අභ අනන්ද්න ෙශවයනධ, (රිප්ොතබ ආලමෙන වභ ධද්වයනධ2
ප්ඤ්්්විධ යැ.
රිප් තෘ්් ොතබ ්භ්ද්යන් ්ඩ් විධයි.
නි්රෝධයඉ අසංඛත ධොතු ෙශවයනධ එ

විධ යැ.

ෙය්ෙ ාපවයනධ සඋප්ොතබ්සස අනුප්ොතබ්සස ෙශවයනධ ද්විවිධ යැ.
විවශධම:- කථාමුපාොනාදිය  උපාොනයනධ විථඅනධ අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ ර්නධනා
වව.නුයඅ ථධකථන්ෝ ප්ධාකථය උප්ොදීන් නේ වේ. ඒ ථධකථන්ෝ ප්ධාකථවයධ ාිශම චිතධතය
වතකථධ වශධමෙව පෙතධවනධ සඋප්ොතබ්සස නමි. ඉනධ මතධවත අ අනෙවශධම ෙන ව යඅනධ
අනුප්ොතබ්සස නමි.
ොම - රිප්-අරිප් භ ෙතරය ථඛථඅඳුෙන ව යඅනධ තරිවිධ ්ව්.
සතර මොගග්යන් පවමිණිය යුතු ව යඅනධ ්තුර්ඥවිධ ්ව්.
පපපාභ අනන්ද්නාදිය  ප්ධාාභ අනන්ද්න ථඛථඅඳුෙන ව යඅනධ ප්ඤ්්්විධ ්ව්.
්ට් තෘ්් ො ොය ථඛථඅඳුෙන ව යඅනධ ්ට්විධ ්ව්.
මොගග සතය්යඉ භෝවතවය් ව යඅනධ එ විධ යැ.
ශමථ-විදශගනො වභ ධද්වයනධ ද්විවිධ යැ.
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වි්ශ්් - සමමොතබඪිත - සමමොසඞ් ප්්ප්්යෝ විදශගනොයහ. වථථධවථ සමථයහ.
(ථඅය ද් ථමතයට උපකථාප ව යඅනධ ථමර්වය අමව ර්වවනධ.2
දශගන - භොවනො වභ ධද්වයනධ ව ධ ද්විවිධ යැ.

ථී - ථමාි - පරශා ථධකථන්ෝතරය වභ ද්වයනධ තරිවිධ යැ.
වි්ශ්් - ්ම ආයය්ග අ්්ටොඞ්ගි මොගගය ශීථධකථන්ෝාදිය නධ වර්ධ එකථ වද්ධශයකථධ
ව යඅනධ (ථ පරවද්ශ ව යඅනධ2 නර්පයකථධ දඳු ය. ඒ නර්පයතධ නඅමධපරවද්ධශ ෙ පාජය්වයනධ
ථඛර්ර කථපනධනා වථධ වේ ආයය්ග අමධටාඞ්ර්අකථ මාර්ගය ද්, නඅමධපරවද්ධශ (ථඅයධ ථඛර්ර 2
ෙශවයනධ ශීලොතබ ස් න්ධතරය්යන් සංගරහ කථපන දී.
එයඅනධ ෙොළ .
“න ්ඛො ආවු්සො විසොඛ!  අසු්යන අඨඞ්ගි් න මග්්ගන ත ්යො ඛන්ධො
සඞ්ගහිතො. තිහී් ්ඛො ආවු්සො විසොඛ!  ඛ්න්ධහි අසු්යො අඩඞ්ගි් ො මග්්ගො
සංගහී්තො. යෝොවු්සො විසොඛ!  සමමොවෝො ්යෝ සමමො මමන්්තො ්යෝ සමමො
ආජී්වො ඉ්ම ධමමො සීල ්ඛ්න්ධ සංගහිතො. ්යෝ සමමො වොයෝමො ්යෝ සමමොසති
්යෝ සමමො සමොධි ඉ්ම ධමමො සමොධි ්ඛ් ධ සංගහිතො. ්යෝ සමමොතබට්ඪිත ්යෝ
සමමො සඞ් ප්්්ප්ො ඉ්ම ධමමො ප්ඤ්්ා ්ඛ්න්ධ සංගහීතො”1
ආයුමධමතධ විථා්වයනඅ අටර්අනධ යුතධ ආයය්ග මාර්ගවයනධ වේ ථධකථන්ෝතරයවයකථධ
ථඛර්ර වනාකථපන දී. ඒ ථධකථන්ෝතරයවයනධ වේ ආයය්ග අධ්ටාඞ්ර්අකථ මාර්ගය ථඛර්ර කථපන
දී. සමමො වෝො - සමමො මමන්ත - සමමො ආජීව යන වේ ෝමගවය ශීලස් න්ධ්යන්
ථඛර්ර කථපන ද් .

ථඛර්ර

සමමො වොයොම - සමමො සති - සමමො සමොධි යන ෝමගවය සමොධි ස් න්ධ්යන්
කථපන ද් .
සමමො තබට්ි - සමමො සඞ් ප්්ප් ෝමගවය ප්රඥා ස් න්ධ්යන් ථඛර්ර

කථපන දිය .

වම අ සමමොවෝොතබ තුන ථමාන ජාතඅ ව යඅනධ ශීලස් න්ධ්යන් ථඛර්ර

කථපන

දී.

1
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වි්ශ්්:- ුවද්කථධ වම අ වපවළ අ “ථඅකථධ්වන්ෝ” කථඅයා ථපධතමි විභ කථධතඅවයනධ
දැකථධවී. අර්ගය තෘතඅයා කථපනවයනධ2 ද්තයුතු.
සමමොවොයොමොතබ තුන අතුිශනධ සමොධිය තමා වර්ධ ථධෙභ ාෙවයනධ අපමුවණ ප අ එකථඟ
දවේ අ පඅ අටනධට අවපාව ාථතධ වේ. එවතකථුර් ෙුෙතධ වීයය්ගවයනධ පරර්ර කථෘතය්ය
ථඅද්ධෝකථපන කථධ අ, ථධමෘතඅවයනධ ද් නුේළා කථෘතය්ය ථඅද්ධෝකථපන කථධ අ දන ද් පරතය්ය
ඇතඅෙව එකථඟ දවේ අ පඅ අීකම ථමර්ග වේ.
එයට වේ උපමාවෙකථඅ.
‘නවකථවතධ වකථළඅ වකථළීමට උයනට පඅවිථඅ ය ලුෙනධ තඅවද්වනකථු අතුිශනධ එකථකථු
ථුපඅපඅ ථපු පවකථකථධ දැකථ අත ඔථො මධ කථඩා ර්වනීමට වනා වකථඅ ෙනධවනධ නේ එකථ
වද්ෙවනධනා නවමී ඔ ුට පඅට වද්නධවනධය. පළමුෙවනධනා ඔ ු පඅට නවර්ී ද් කථේපාෙනුවයධ
වනා වකථඅවේ නේ වතෙවනධනා උප අථ එළෙනධවනධය. වමවථධ ව වතවේ එකථකථු පඅට
නවඟී එකථකථු උප අථ එධී ථඅට ිශථඅ වථධ මධ වනළා පවළඳවර්න නවකථවතධ වකථළඅ වකථළී,
වම අ උප්මොන - උප්්මය ථඛථන්ද්නය වමවථධ යඅ.
එකථධෙව උයනධ ර්අය ය ලුෙනධ තඅවද්නා වමනධ එකථධෙව උපනධ සමමොවොයොම සමමොසති - සමමො සමොධි යන තුනධ ද් වේ ද්තයුතු.
ථුපඅපඅ ථපු පවකථ වමනධ විද්ශගනා අපමුණ පු ද්තයුතු. අත ඔථො මධ වනීමට වනා
වකථඅ ෙ පුපවමයා වමනධ තමා ථධෙභ ාෙවයනධ අපමුවණ ප අ එකථඟ දවවිනධ පඅ අි ය නු ුණ පු
සමය් ් සමොධිය ද් පඅටදී නවමුණ පු ය ලුො වමනධ සමය් ් වය්ොයොමය ද්, උප අථ එළෙ
ය ළුො වමනධ සමය් ් ස්මෘතිය ද්, ද්තයුතු. ඒ තඅවද්නා අතුිශනධ එකථකථු පඅට නවඟී එකථකථු
උප අථ එධද අවනකථාට මධ වනා ර්වනීමට වකථඅ ෙොකථධ වමනධ වීයය්ගවයනධ
උතධථා ෙතධ කථඅීකම ද්, ථධමෘතඅවයනධ නුමුළාවීම ද්, ථඅද්ධෝ කථධ අ වද උපකථාප ඇතඅ ථමාිය
අපමුවණ ප අ එකථඟෙව පඅ අීකමට ථමර්ග ෙන ව යඅනධ ථමාිය තමා වර්ධ ථධෙභ ාෙවයනධ
ථමාිථධකථන්ෝවයනධ ථඛර්ර කථපන දිය . වය්ොයොම-ස්මෘති වද්වද්න ථමාියට උපකථාප ෙ
ථුර්ථු කථරඅයා ෙශවයනධ ථඛර්ර කථපන ද් .
සමමො තබට්ඪිත-සමමොසඞ් ප්්ප් වද්කථ අතුිශනුර් ථේමාදිය ට්ඨිය තමා ථධෙභ ාෙවයනධ
මව අනඅතය්-ර්ශ්-අනාතධම යවයඅ ආේදනය නඅශධාය කථඅීකමට ථමර්ග වනා වේ. එව තධ
සමමොසං ප්්ප්ය(විතකථගය2 පව වප පව වප වද්න කථධ අ අපමුණ ප නඅශධාය කථඅීකමට ථමර්ග
වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- පනධ කථපවො කථ ෙණ පුෙ අතධව අ තදා ථෙගාකථාපවයනධ දනු
කථවමතඅ ෙුෙද්, ඇථඅනධ මව වපපළඅය වනා වකථඅ වේ. එව තධ ඇඟඅඅ අර්අනධ වපපළ - වපපළා
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ඔය වනාද දවඅය වකථඅ ෙනධනා වථධ සමමොතබට්ිය (පරශාෙ2 ථධෙශකථධතඅවයනධ අනඅතය්ාදිය 
ෙශවයනධ අපමුණ පු නඅශධාය කථඅීකමට අථමර්ග වේ. අපමුණ පට අත නවඛවිම ෂණ ප ඇතඅ
අපමුණ ප ප පන, නවෙත නවෙත ප පන කථෘතය් ඇතඅ විතකථගවයනධ අනඅචාඛ අනඅචාඛ යඅ
ප පනධනාකථධ වේන ද් “අනිචන්ං-ඛයට්්ඨනඉ ුප ්ඛං භයට්්ඨන” යනාදීනධ පිශෙතගනය
කථපනධනාකථධ වමනධ ද්, වර්න ර්නධ අපමුණ ප මව, නඅශධාය කථඅීකමට ථමර්ග වේ. එව යඅනධ
වම අර් සමය් ් දෘ්්ටියමැ ුප ්්ඛා ං’ යනාදිය වය අ ථමාන ෙ පරශා ජාතඅ ව යඅනධ
ප්රඥාස් න්ධ්යන් ථඛර්ර කථපන ර්.
සමය් ් සං ල්ප්ය ෙ කථී පරශා ථද්ෘශ කථරඅයා ෙශවයනධ ථඛර්ර

කථපන දී.

වමවථධ වේ ථධකථන්ෝතරවයනධ ආයය්ග-මොගගය ථඛර්ර යට වයධ එව යඅනධ ථධකථන්ෝතරය
්භ්ද්යන් තරිවිධ යයඅ වපපමව කථී
්සෝතොප්ත්ති මග්ග ආදිය  ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ වේ.
තෙද් ථඅයධ ථතධෙවය අව්තථ-(අවිප්රීත) අර්ගවයනධ ද්, (අභ අ්ධව්යය්2 විශඅමධට
ශානවයනධ ද්තයුතු අවඥර්වයනධ ද් එ විධය . (අභ අමු් වකථාට පරතය්ෂවයනධ ද්තයුතු
දවවිනධ ව විශඅමධට ශානවයනධ ද්තයුතු දවවිනධ.2
එයමව වෞකථඅකථ-ව වකථ තධතප වභ ද්වයනධ ද්විවිධ යැ.
වි්ශ්් - ුපුඃඛ-සමුදය ්ද

්ලෞ ි

අසංඛත-සංඛත වභ ධද්වයනධ ව

යැ. නි්රොධමොගග ්ද

්ලෝ් ෝත්තරයි.

ද්විවිධ යැ.

නඅවප ෝය අසංඛත යැ. වථථු තුන සංඛතයි.
ද්ශගනවයනධ පරභ ාතෙය්, භ ාෙනාවෙනධ පරභ ාතෙය්, අපරභ ාතෙය් ෙශවයනධ තරිවිධ යැ.
ප්සුඤ්්්ඤ්යය්-ප්හොතබ්ෙ-භෝවතබ්ෙ-සචනි ොතබ්ෙ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
්තුරොයය්ගසතය්්යහි ඒ විධොතබ වශ්යන් විනිශ්්ය ්ම්ස් දතයුතුයි.
(15) සභොග විසභොග වශ්යන්
ථඅයලු ථතය්වය අවිතථ භ ාෙවයනධ ද්, ආතධම ශුනය් ව යඅනධ ද්, පරතඅවේෝවය අ
ර්මධකථප ව යඅනධ ද්, ඔෙුවනාෙුනධ ා සදෘශ්යෝ යැ. එයඅනධ ෙොළ .
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පටුන වෙත

“තං ිං මඤ්්ඤ්සි ආනන්ද!  තමං නු්ඛො ුප ් රතරං වො ුපරභිසමභවතරං වො
්යො වො ර්තොව සුඛු්මන තොලචනිග්ග්ලන අසනං අතිප්ෝතයය් ්ප්ොඞ්ඛොනු්ප්ොඞ්ඛං
අවිරොධිතං. ්යොවො සතධො භින්නස්ස වො ස්ස ් ොටියො ් ොටිං ප්ටිවිජ්්ෙයය්ොති.
එත්දව භන්්ත ුප ් රතරඤ්්්්ව ුපරභිසමභවතරඤ්්් ්යො අථ්ඛො ්ත
ආනන්ද ුපප්්ප්ටිවිජෙතරං ප්ටිවිජෙනති. ්ය ඉදං ුප ්ඛන්ති යථොභූතං ප්ටිවිජෙන්ති. ්ප්- අයං ුප ්ඛන්ති යථොභූතං ප්ටිවිජෙන්ති” තඅ1
ආනන්ද්ය එය කථුමකථවයඅ ඟවන අ ද් යේ පුපවමවයකථධ ර්ිශනධමව වකථථඅථඅර්පකථඅනධ
පළමු පළමු විදිය  ී පර්අඅවයනධ පථුෙ පථුෙ විදිය  ී තුඩ වනා ෙපද්ො ඊතය විදිය නධවනධ ය.
යවමකථධ ව ධ ථඅයකථධ භ ාර් වකථාට ඉපන ද් අථධවාමකථධ ු වර්ධ එකථධ භ ාර්යකථධ වර්න ීතුඩ
දවද් එකථධ භ ාර්යකථධ දටු පවකථකථ දවඳ උඩකථ ථඅට ී තුඩ දවදිය  (ොළ2 අථධවාේ
වකථළෙපනඅ ධ දටුපකථ දවථඅ අථධවාේ වකථළෙප විදිය නධවනධය. වේ වද්කථඅනධ කථෙපකථධ ර්මධකථපද්
ථාෝඅය වනාව ධ ද්
ෙ නධථ ථඅයකථධ ෙප පළනද් අථධවාේ වකථළෙපකථඅනධ අවනකථධ අථධවාේ
වකථළෙප විදීම අතඅශයඅනධ ර්මධකථප යව. ථාෝඅය වනා වකථඅ ද් වේ. ආනන්ද්ය ්ම ුප ැයි දඉ
්ම ුප ් ඉප්දීන්්ම ්හ්තුවයැයි දඉ ්ම ුප ් නැති ිරීමැයි දඉ ්ම ුප ් නැති ිරී්ම
මගැයැ යි ද යවමකථු තතු වථධ අථධවාේ විදීමට ද් ෙඩා අතඅශයඅනධ ර්මධකථප ෙුෙකථධ
කථපනධවනධ ය.
ඒ ්තුරොයය්ගසතය්්යෝ ථධෙෂණ ප ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකේ ෙශවයනධ විසභොග්යෝ ය.
ුපුඃඛයඉ සමුදය යන පරර්ම ථතය් ද්ධෙයය ඖදාසු යැ. තඅිශථනුනධනටද් ර්කථ ද් ආ ාප
තෘමධණ පාෙ ද් පරකථට යව. පීඩන ආයු නාදිය  ෙශවයනධ වේ ර්කථ යව. වේ ර්කථට ව ධතුෙ යයඅ,
යර්ාථධෙභ ාෙවයනධ අෙර්ා නය (තීපණ පය2 කථළ වනා
ෙැවිනුුපඉ ්ලෞ ි ෙැවිනුුපඉ සොශරව ෙැවිනුුප සභොග යැ.

වකථඅ ව යඅනධ ගැඹුරැ

ඵල-ව ධතු වභ ධද්වයනධද්, පිශ්ධව්ද්-ප ාත.ද දවවිනධ ද්, විසභොග යි.
නි්රොධ-මොගග යන පශධචිම සතය්ද්වයය ර්වඹුපව දවවිනුර් ර්කථවථධ අෙවද ෝ
කථළයුතු දවවිනුර්, ආශරෙයනට අපමුණ පු වනා ෙන දවවිනුර් සභොග යැ. ආේදන
ආේදනඅකථ වභ ධද්වයනුර්, ථාකථධමාතධ කථළයුතු ෙවි ය යුතු දවවිනුර් යන වභ ධද්වයනධ
විසභොගයි.

1
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ුපුඃඛ-නි්රොධ ද්ධෙයය ඵලව යඅනධ ථභ ාර් යව. සඞ්ඛතඅසංඛත ව යඅනධ විථභ ාර්ය
යඅ.
සමුදය-මොගග වද්කථ ව ධතු දවවිනධ සභොග යැ. එකථානධත අ ුසල්- ුසල් ෙන
ව යඅනධ විසභොග යි.
ුපුඃඛ-මොගග වද්කථ ථඞ්්ත ව යඅනධ සභොග යැ. වෞකථඅකථ ්ලෝ් ෝත්තර ව යඅනධ
විසභොග යි.
සමුදය-නි්රෝධ වද්කථ වනෙවථ්-නාවථ් ව යඅනධ සභොග යැ. අපමුණ පු ර්වනඅේවනාර්වනීේ දවවිනධ විසභොග යි.
වමවථධ වේ අයුිශනධ ද්, නානා නයඅනධ ද්, නුෙණ පවතධවතධ සිව්සස් ධමුන් ්ග් සභොගවිසභොග භොවය ද්නධවනධය.

්ම්ත ින් සුධී ජනයන්්ග් ප්රසොද ප්ිණිස
සිංහල විශුද්ධි මොගග්යහි
ඉන්රිය -සතය් නි්දගශය නම වූ ්සෝ ොස් වන ප්සුචන්ේදය නිමි්ය් යි.
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17 වන ප්රිච්කේද්ය
ප්ඤ්්ාභූමි නිර්කද්්ශය
(ප්ටිචන් සමුප්්ප්ොදය)
ථතය්නඅවඥවද්ධශයට අනතුපවෙව “ස් න්ධ- ආයතන ධොතු-ඉන්රිය - සතය්ප්රතීතය්සමුත්ප්ොදාතබ ්භ්දගත ධමග්යෝ භූමිය1 යි” වමවථධ කථඅයන ද් වේ විද්ශගනා පරශාෙට
භ ූමි (පවෙවතධමට ථධර්ාන2 ෙ ෝමග අතුිශනධ ප්ටිචන්සමප්්ප්ොදය ා ආදිය  ශ.ද්වයනධ කථී
ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්න ෝමග ද් (ෙණ පගනා කථඅීකමට2 අෙශඅමධට විය එව යඅනධ දැනධ ඔෙුනධවර්ධ
ෙණ පගනා කථරමය පවමිණිවයධ ය.
වි්ශ්්: පඅය-පුතධ ථේදන්ෝය වථධ වේ ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද-ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්න
ථඛශාවෙ අවනය් නය් අවපධෂකථවය යව.
වේ අවිද්ය්ාදී ව ධතු ෝමග ප්ටිචන්සමප්්ප්ොදයි ද්තයුතු. ථමුතධපාද්මාතරය වනා වේ.
එයඅනධ ෙොළ :- “ ත්මෝ භි ්ඛ්ව ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා අවිජ්ජො ප්චන්යො
සඞ්ඛොරොඉ සඞ්ඛොරප්චන්යො විඤ්්ා ංඉ විඤ්්ා
ප්චන්යො නොම-රිප්ංඉ නොම-රිප්
ප්චන්යො ස ොයතනංඉ ස ොයතනප්චන්යො ඵස්්සොඉ ඵස්සප්චන්යො ්වදනොඉ ්වදනො
ප්චන්යො ත ්හො ත ්හො ප්චන්යො උප්ොදානංඉ උප්ොදාන ප්චන්යො භ්වොඉ භවප්චන්යො ජොතිඉ
ජොතිප්චන්යො ජරො මර ංඉ ්සො ප්සු්දව ුප ්ඛ්දාමනස්සුප්ොයොසො සමභවන්තී.
එව්මතස්ස ් වලස්ස ුප ්ඛ ්ඛන්ධස්ස සමුද්යො ්හොති. අයං වුචන්ති භි ්ඛ්ව
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදාති.”2
‘ම වණ පනඅ පි චාථමුපධපාද්ය කථෙවවඥද්, ම වණ පනඅ අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඞ්්ාප
(ථමුද්ය2 වේ. ථඞ්්ාප පරතය්වයනධ වි්ධාණ ප ද්, වි්ධාණ ප පරතය්වයනධ නාම පපප ද්,
නාම පපප පරතය්වයනධ ථළායතන ද්, ථායතන පරතය්වයනධ ඵලථධථ ද්, ඵලථධථ පරතය්වයනධ
වේද්නාෙ ද්, වේද්නා පරතය්වයනධ තණ පධ ාෙ ද්, තණ පධ ා පරතය්වයනධ උපාොනය ද්, උපාොන
පරතය්වයනධ භ ෙය ද්, භ ෙ පරතය්වයනධ ජාතඅය ද්, ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා - මපණ ප - වථ කථ
පිශවද්ධෙ - ර්කථධ් - වොමනථධථ - උපායාථ ද් ථේභ ෙ වේ. වමවථධ වේ ුර් ර්ශ්ථධකථන්ෝයා
වර්ධ උතධපතධතඅය වේ. ම වණ පනඅ ‘වේ පි චාථමුපධපාද්යව’ යඅ කථඅයනු වව..
ජපා මපණ පාදිය  ඵල ෝමග ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නය යඅ ද්තයුතු.

1
2

ථඅඛ: වි: දන්ෝනඅවද්ගශ 638
ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 153
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එයඅනධ ෙොළ :- “ ත්ම ් භි ්ඛ්ව ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නො ධමමොඉ ජරොමර ං
භි ්ඛ්ව අනිචන්ං සංඛතං ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නං ඛයධමමං වයධමමං විරොගධමමං
නි්රොධ ධමමංඉ ජොති භි ්ඛ්ව -්ප්- -භ්වො - උප්ොදානං - ත ්හො - ්වදනො - ඵස්්සො
- ස ොයතනං - නොමූප්ං - විඤ්්ා ං - සඞ්ඛොරො - අවිජ්ජො භි ්ඛ්ව අනිචන්ො සඞ්ඛතො
ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නො ඛයධමමො වයධමමො විරොගධමමො නි්රොධධමමො. ඉ්ම වුචන්න්ති
භි ්ඛ්ව ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නො ධමමොති”1
‘ම වණ පනඅ පි චාථමුපධපනධන ෝමග කථෙවවඥ ද් ‘ම වණ පනඅ පපා - මපණ ප (ශාථධෙත
වනාෙන ව යඅනධ2 අනඅතය්යව. (පරතය්වයනධ එකථධෙ ටර්තධ ව යඅනධ2 ථඞ්්ත යව.
(පරතය්යනධට ථුර්ථු පරතය්යනධ නඅථාම එකථධෙ ම උපනධ ව යඅනධ2 පි චාථමුපධපනධන යව.
ෂය ෙන ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ යව. ෙය්ය ෙන ථධෙභ ඛෙ ඇතධවතධ යව, විිශර්ෙන ථධෙභ ාෙ
ඇතධවතධ යව, නඅපවද්ධෝෙන ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ යඅ. (විථධතප මතු පළවේ2 ම වණ පනඅ ජාතඅය,
භ ෙය, උපාොනය, තණ පධ ාය, වෙද්නා, ඵලථධථය, ථළායතනය, නාම-පපපය, වි්ධාණ පය,
ථඞ්්ාපය, අවිජ්ජාය යන වමා ු අනඅතය්ය , ථඞ්්තය . පි චාථමුපධපනධනය ,
්යෝේමය , ෙයෝේමය , විපාර්ෝවඥමය , නඅවපාෝ ෝේමය , ම වණ පනඅ වමා ු
ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නධමග යි කථඅයනු වව..
වි්ශ්් - ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද ධමග අනුව ේ ෙශවයනධ ද්, ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්න ධමග
පරතඅවාම ෙශවයනධ ද්, ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ ඒ ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්න ධමග නඅපද්නා
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද ධමගයනට අනතුපව වකථාට දැකථධවීම ථඳ ා ය. (වේ ථතරපද්යනධ වර්ධ
ථඛවෂධප අර්ගයයඅ.2
වමවථධ පරතය්ය ෝමග ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදයයි ද්, ඒ ඒ පරතය්වයනධ නඅපනධ
(පතරවයාතධපනධන2 ෝමග ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්නයයි ද්, ද්ත යුතු. වමය වකථවථධ ද්ත වකථඅ ද්
භොගය්වතුන් වහන්්ස් වර්ධ ොනවයනඅ.
දුර් ු පි චාථමුපධපාද්-පි චාථමුපධපනධන වද්ධශනා ථතරවය අ පරතය්ය ෝේම
පි චාථමුපධපාද්ය යඅ ෙොළ . “ ත්මො ් භි ්ඛ්ව ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා ජොති ප්චන්යො
භි ්ඛ්ව ජරො මර ංඉ උප්්ප්ොදාව තථොගතොනං අනුප්්ප්ොදාව තථොගතොනං ිතොව සොධොතු
ධමමට්ිත්තො ධමමනියොමතො ඉදප්්ප්්්යතො. තං තථොග්ත අභිසමෙුජ්ෙතිඉ
අභිස්මති. අභිසමෙුජ්ිත්ව අභිසම්මත්වො ආචි ්ඛතිඉ ්ද්සතිඉ ප්චන්්ප්තිඉ
ප්ට්ඨ්ප්තිඉ විවරතිඉ විභජතිඉ උත්තොතී ්රොතිඉ ප්ස්සථොති ්ොහ. ජොති ප්චන්යො භි ්ඛ්ව
ජරොමර ංඉ භව ප්චන්යො භි ්ඛ්ව ජොති - ්ප් අවිජ්ජො ප්චන්යො භි ්ඛ්ව සඞ්ඛොරඉ ඉති

1

ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 168
Non-commertial Distribution

749

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

්ඛො භි ්ඛ්ව යො තතර තථතො - අවිතථතො - අනඤ්්ඤ්ථතො- ඉදප්්ප්චන්යතො. අයං
වුචන්ති භි ්ඛ්ව ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදාති”1
‘ම වණ පනඅ පි චාථමුපධපාද්ය කථෙවවඥ ද්, ම වණ පනඅ ජාතඅපරතය්වයනධ ජපා මපණ ප
වේ ය’ යන යේ ථධෙභ ාෙවයකථධ වේ නේ ඒ පරතය්ය ථධෙභ ාෙයා වර්ධ එවථධ ම ෙන දෙ ද්,
‘ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වනා ෙනධවනධ වනා වේ’ යන පරතය්වය තධපනධන ෝමගයනධට
පරතය්ය ෝමගයනධ වර්ධ ව ධතු ථධෙභ ාෙයකථධ වේ නේ ඒ ථධෙභ ාෙය තථොගතවරයන් වර්ධ
උතධපාද්වය අ ද්, අනුතධපාද්වය අ ද් ථඅීකම ය. (පෙතීම ය.2
ඒ ථධෙභ ාෙය තර්ාර්තෙපවය යර්ා ථධෙභ ාෙවයනධ නුෙණිනධ අෙවද ෝ වකථවපතඅ.
ඉදිය ිශපතධ වකථවපතඅ. අෙවද ෝ වකථාට, ඉදිය ිශපතධ වකථාට, උද්ධවද්ධථාවයනධ ථඵලුට වකථාට
ෙොපතඅ. එය ම අෙථනධ වකථාට වද්ධශනා වකථවපතඅ. නඅවද්ගශවයනධ ඒ අර්ගය ම වනාවයකථධ
ආකථාපවයනධ ඟෙතඅ. එයම පරතඅනඅවද්ගශ ෙශවයනධ විෙපණ පය වකථවපතඅ. (වදො ද්කථධෙතඅ.2
එය ම ව ධතු - උො පණ ප දැකථධවීවමනධ පරකථට වකථවපතඅ. ‘පරතය්ෂ වකථා දෙ’ය යඅ
නඅර්මනය වකථවපතධ. ‘ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වේ’ ‘භ ෙ පරතය්වයනධ ජාතඅය වේ’. වප- අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඛථධකථාප වේ.
ම වණ පනඅ වමවථධ ‘ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වෙයඅ’ යන වම අ යේ ථතය්
ථධෙභ ාෙයකථධ වේ ද්, යේ වනාථඅථධ දෙකථධ වේ ද්, යේ අනනය් ථධෙභ ාෙයකථධ වේද්, යේ
පරතය්ය ථමුතධපනධන භ ාෙවයකථධ වේ ද් වේ පරතීතය් ථමුතධපාද්යව යඅ කථඅයනු වව..
විථධතප:- ධීතාෙ ථා ෝාතු, ‘ජාතඅය ජපා-මපණ පයට පරතය්ය වේය’ යන වේ
ථධෙභ ාෙය තථොගතවරයන් වර්ධ ඉපදීමට පෙගවය අ ද්, මතුවය අ ද් අපරකථට ෙ පවෙවතී
උපද්නා කථාවය අ පරකථට වකථවපතඅ. තර්ාර්තෙපවය නපද්ෙතඅ. ෙවඅ ‘ථධෙභ ාවිකථ ෙම
ජපා-මපණ ප වමකථධ අම ජාතපරතය්වයනධ වේය’ යනු ථධෙභ ාවිකථ ථඅද්ධෝමවයඅ. ුවද්කථධ
ථධෙයේභ ූශානවයනධ අෙවද ෝ කථපන ව යඅනධ (වේ ෝමගය තර්ාර්තෙපයනධ විථඅනධ අිර්ත
යයඅ පරකථාශ කථපන ව යඅනධ2 තථොගතවර්යෝ ෝමගථධොමී ු යව යඅ වයතඅ. (වපප වනා ෙෙකථධ
උපද්ෙන ව යඅනධ වනා වේ.2
ධමමට්ිතතො:- ‘ජාතඅපරතය්වයනධ ජපා-මපණ ප වෙයඅ. යන වේ ථධෙභ ාෙයාවර්ධ
විපධාථ නවතඅ ව යඅනධ වමවථධ අෙවද ෝ කථපන ඒ ථධෙභ ාෙය ව ව ධතුෙ එවථධ ම
ෙන ව යඅනධ ධමමට්ිතතො නේ වේ. තෙද් ජාතඅය ජපා-මපණ පයනධ වර්ධ උර්ධපාද්ය, ථධිතඅය
පරෙෘතධතඅය, නඅමිතධතය, ආයු නය, ථඛවය ර්ය, පළඅවද ෝය, ථමුද්යය, ව ධතුෙය, පරතය්ය
ථධිතඅය යඅ වමවථධ ඒ උතධපාොදිය  ථධෙභ ාෙවයනධ පවෙවතධම ව
ධමමට්ිතතො යව යඅ
ඵලවය අ ව ධතුපාාපවයනධ කථීය.
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තෙද් අර්ගවයකථඅස පරතය්යනධ විථඅනධ ෝපානු යඅ ෝමග නේ. එයට අයතධ පවෙතුේ
ෙථවයනධ ඵලය පඅ අටානුයඅ ‘ිතඅ’ නේ. ෝමග ථඞ්්ය්ාත ව ධතු ු වර්ධ පවෙවතධම ධමමිති
නේ. වනාව ාතධ ‘ෝේම’ නේ කථාපණ ප (පරතය්2 ය. ඒ පරතය්යා වර්ධ පවෙවතධම ඉනධ අනය්
ථධෙභ ාෙයකථධ වනා වීම ෝේමිතඅය ය, පරතය්යයඅ.
එයඅනධ ෙොළ :- ‘ප්චන්ය ප්සුග්ග්හො ප්ඤ්්ා ධමමිති ා ං’1 යඅ පරතය්ය පිශර්ර
කථඅීකවේ පරශාෙ ෝේමිතඅ ාණ පය’ යඅ ඒ ෝේමට්ඨිතඅය ම ෝේමට්ඨිතතා යඅ.
ධමමනියොමතොස ‘ජාතඅපරතය්වයනධ ජපා-මපණ ප වෙයඅ.’ යන වේ ථධෙභ ාෙයා වර්ධ
ව ව ධතු ුවර්ධ අනය්ාර්ාත්වයකථධ නවතඅ ව යඅනධ ‘ජාතඅය නවතඅෙ ජපා - මපණ ප වනාවේ’
ය යඅ වමවථධ ද්කථධනා වවදන ‘පරතය්යා වර්ධ අභ ාෙවය අ ඵලයා වර්ධ අභ ාෙය වේ’ යන
නඅයාමතාෙ (නඅයතාභ ාෙය2 ධමමනියොමතො ය.
ඵලයා වර්ධ ව ධතුෙ ඇතඅකථධ අ වීම ධමමිත්තො ය. (ජාතඅය ඇතඅකථධ අ ජපා මපණ ප වේ.2
ව ධතු ු වර්ධ අභ ාෙවය අ ඵලයාවර්ධ වනා පවෙවතධම ෝේමනඅයාමතා යඅ. (වමවථධ
ඵලවයනධ ව ධතුෙ පරකථාශ වකථවවඥ.2
(වේ ථනධන-ීකකථාෙනධ අ ආ විථධතපවයධ පඅණ පධඩාවඥර් යඅ. වමවථධ “ිතොවසොධොතු”
යනාදීනධ ෙොපණ ප ද් ඉදප්්ප්චන්යතොව තථොගතවර්යෝ යර්ා ථධෙභ ාෙවයනධ පරතය්ෂ
කථඅීකේ ෙශවයනධ අෙවද ෝ වකථවපතඅ.
වමවථධ පි චාථමුපධපාද්ය වද්ධශනා කථපනධනා ෙ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ තර්තාදී
පය්ගාය ොනවයනධ පරතය්ය ෝමගයම ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදය යඅ ෙොළ වථධකථ.
එව යඅනධ පි චාථමුපධපාද්ය (පරතය්ය2 ෙ ජාතඅය පි චාථමුපධපනධන (ඵලය2 ෙ
ජපා මපණ පයනට පරතය්වීම ලක්ෂ වකථාට ඇතධවතධ ය. වනාව ාතධ පරතය්ය යව ෂඅතෙය්
ෙවයධ ව යඅ.
පරෙෘතධතඅ ර්කථධ්යට අනුෙව පවෙවතධම එ අ
විපවද්ධ ෙව පවෙවතධම ෙවටව න ආ ොරය යි.

1
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තථතො, වේ ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදය ඌනිකථ වනාෙ ථුර්ථු පරතය් ෝමගයනධ ඇතඅකථධ අ
ම ඵලෝමගයනධ වර්ධ ට ර්වනීම ෙන ව යඅනධ තථතො නම.
නිදශගන:- ාෂුශපරථාද් - පපපාේදන - ආව කථ
(ප්ධාද්ධොපාෙජ්ජන2 යනධ නඅථ ාකථධ්ුවි්ධාණ පය උපද්නාකථධ වමනඅ.

-

මනථධකථාප

අවිතථනො, (ථුර්ථු පරතය්යය ෝමගයනධ ඒකථීභ ාෙයට පවමිණි කථධ අ වමාව ාතකථර්2
ඒ පරතය්ය ථමොවයනධ ඉපදීමට වය ර්ය් පරතය්වයාතධපනධනෝමගයනධ වනා ඉපද් වනා
ථඅි නා දෙ අවිතථතො නම.
අනඤ්්ඤ්ථතො, (ාකථධ්ු- පපප -ආව කථ - මනථධකථාපයනධ වර්ධ ථමොවය අ
වථ තවි්ධාණ ප වනා උපද්නා වථධ2 අනය්ඵලෝමගයනධ ඉපදීමට වය ර්ය් පරතය්ෝවඥමයනධ
වර්ධ ථමොවය අ අනය්ඵලෝමගයකථ වර් නපද්නා ථධෙභ ාෙය අනඤ්්ඤ්ථතො නම.
යවර්ාකථධත ජපා - මපණ පාදී ෝමගයනධට පරතය්ය දෙ ව පරතය්ය ථම
ඉදප්්ප්චන්යතොයැ යඅ කථඅයන දී. ඒ වේ ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදය යැ.

දෙ ව

ඉදප්්ප්චන්යතො, යනධවන අ ොනාර්ග වමවථධ යඅ:- වේ ජපා මපණ පාදීනධ වර්ධ
පරතය්වය ඉද්පධපචාවය යඅ, ජාතය්ාදීයයඅ ඉද්පධපචායම ඉදප්්ප්චන්යතො යැ.
ඉද්පධපචායනධ වර්ධ ථම ය ව ඉදප්්ප්චන්යතො යි.
වේ ඉදප්්ප්චන්ය ශ.ද්ය ජාතය්ාදීනධ අ නඅපපඪ යව. ව ත්වර්ග ව යඅනඅ.
“ඉවමථඛ පචායා ඉද්පධපචායා ඉද්පධපචායා එෙ ඉද්පධපචායතා”
“ඉද්පධපචායානඛ ථමුව ා ො ඉද්පධපචායතා” වේ පරර්ම අර්ග විකථධපවය අ ථධෙර්ගවය අ
ද්, ද්ධවිතීය අර්ග විකථධපවය අ ථම ාතගවය අ ද් තා පරතය්ය වී.
වමවථධ පි චාථමුපධපාද්ය පඅළඅදඳෙ ථධෙමතය ද්කථධො අනතුපව ෙව මතානධතප
ද්කථධෙතඅ ආාායය්ගපාද්වය .
තීර්ගකථයනධ විථඅනධ පිශකථධපඅත1 පරකථෘතඅ-පුපවමාදී කථාපණ ප නඅපවපධෂ ෙ
නඅතය්ාකථාපණ පවයනධ ඵලයා වර්ධ උතධපාද්ය විපිශත ව යඅනධ, ඒ ඒ කථාපණ පයනධ නඅථා
අවිපීකතවකථාට “අනඅතය්යා වකථවපනධ අනඅතය්ායා වර්ධ උතධපාද්ය පි චාථමුපධපාද්ය යඅ”

1
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වමවථධ උතධපාද්මාතරය පි චාථමුපධපාද්යයඅ1 ඇතවේ ආාායය්ග වකථවනකථධ කථඅයතඅ. ඒ
වනාවයවද්ධ.
කථෙප ව යඅනයතධ:(1)
(2)
(3)
(4)

උතධපාද්මාතරය පි චාථමුපධපාද්ය යඅ ෙොළ වද්ධශනාෙකථධ නවතඅ ව යඅනධ ද්
ථතර විවප ෝ ව යඅනධ ද්
ර්ේභ ීප නය ථේභ ෙ වනාෙන ව යඅනධ ද්
ශ.ද් වභ ධද් ව යඅනධ ද් වේ.

(22 “ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදං ්වො භි ්ඛ්වො ්දසිස්සොමි”2 ‘ම වණ පනඅ වතාපට
පි චාථමුපධපාද්ය වද්ධශනා කථපමි’ යනාදී ථතරයනධ අ උතධපාද් මාතරය ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදයැ
යි පරකථාශ වනා වේ.
“අථ ්ඛො භගවො රත්තියො ප්ඨමං යොමං ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදං අනු්ලොම ප්ටි්ලොමං
මනසො ොසී”3 එකථ දුර් ු පාතරඅ පරර්ම යාමවය අ පි චාථමුපධපාද්ය අනුව ම-පරතඅව ම
වථධ වමවන අ කථළ .’ පරර්ම වද ිවය අ පරතය්යාකථාපයා වර්ධ පරතය්ය දෙ වමවන අ
කථඅීකවමනධ යුතුෙව විථ යඅ, ෙොළ ව යඅනධ උතධපාද් මාතරය වනා ෙව පරතය්ය ෝමගයනධ වර්ධ
පරතය්ය ශකථධතඅය ෙ උපකථාපකථ භ ාෙය වමවන අ කථඅීකම එකථධ පරවද්ධශ වි පණ පයකථධ යවයඅ ෙොළ
ථතරය ා විවප ෝ වේ.
ඒ දෙ “්යන ස්වොංහං භි ්ඛ්ව විහෝර ප්ඨමොභිසමෙුද්්ධො විහරොමි තස්ස
ප්්ද්සන විහොසිං”4 ම වණ පනඅ ඒ මම යේ වි පණ පයකථඅනධ යුකථධත ෙව විථීේ නේ ඉනධ
එකථධ පරවද්ධශයකථධ පරතය්ාකථාපය වමවන අ කථඅීකවමනධ යුතුෙව, විථීේ, උතධපාද් මාතරය
දවීවමනධ යුතුෙව වනා වේ යවයඅ ෙොළ ව යඅනුර්,
තෙද් “්සො එවං ප්ජොනොමි. මිචනඡොතබට්ි ප්චන්යො ප්ි ්වදයිතංඉ
සමමොතබට්ිප්චන්යොප්ි ්වදයිතංඉ මිචනඡො සං ප්්ප් ප්චන්යො ප්ි ්වදයිතං”5 මිර්ය්ාද්ෘමධි 
පරතය්වයනුර් වේද්නාෙ වේ. වථථධවථ අ ද් අර්ග වමවථධ යඅ.

1

අභ යර්අිශකථවය
ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 153
3
ම:ෙ: වද ිකථර්ා 4
4
ථඛ:නඅ: මර්ධර්ථඛයුතධත 813
5
ථඛ:නඅ: මර්ධර්ථඛයුතධත 813
2
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‘මිර්ය්ාද්ෘමධි ථේපරයුකථධත වේද්නා ද්, මිර්ය්ාද්ෘමධි  උපනඅශරවයනධ උපද්නා
කථුශාකථුශ වේද්නා ද්, මිර්ය්ාද්ෘමධි  කථමගවයනධ උපද්නා විපාකථ වේද්නා ද්, මිර්ය්ාද්ෘමධි 
පරතය්වයනධ උපද්වනධ නේ. ථමය්කථධ ද්ෘමධි ය ද් වමවථධමව යඅ.
වමවථධ ‘වේද්නාෙට මිර්ය්ාද්ෘමධි ය එකථධ පරතය්වයකථ ථමය්කථධද්ෘමධි ය ද් එකථධ
පරතය්වයකථව යඅ වේද්නාෙට පරතය්ය ථනධමශගනය වකථවපමිනධ ථඅි වයමි’ යඅ ෙොළ ව යඅනධ
උතධපාද්නමාතරය පි චාථමුපධපාද්ය යඅ කථඅයනධවනධ ප්ර්ද්ශ විහොර සූතර වි්රෝධ වේ.
වේද්නාෙට පරතය්ය ෝමග මනථධකථාප විභ ාෙනය කථී ව යඅනඅ. මිනධ වේද්නාද්
පරතය්වයාතධපනධන දේ පරකථාශඅත යව. වේද්නාෙ ද් පි චාථමුපධපාද්වය අ එකථ වද්ධශයකථධ
ව යඅනධ එද් පරවද්ධශ වි ාපවයකථඅ.
වි්ශ්් - අනන්තනය සමන්තප්ට්ඨොනය වමවන අ කථඅීකම පරර්මාභ අථේදුද්ධෝ
වි පණ පය යව. එය ථෙගපරකථාපවයනධ පරතය්යාකථාපය දවීමයව යඅ ඇතවමකථධ කථඅයතඅ.
එවථධම කථචාායන ථතර විවප ෝ වේ. “්ලො සමුදයං ්ඛො චන්ොන යථොභුතං
සමමප්්ප්ඤ්්ාය ප්ස්ස්තො යො ්ලෝ වත්ිතො සො න්හොති” ‘කථචාායන ව කථථමුද්ය
(ප්ධාථධකථන්ෝය උපද්ෙන අවිද්ය්ාදිය  පරතය්ය ථම ය2 තතධෙ පිශදිය  විද්ශගනාශානවයනධ
ද්කථධන ුට ව කථවය අ යේ (උචවඡද්ද්ෘමධි වයනධ2 අභ ාෙවයකථධ වේ නේ, ඒ නාථධතඅත්වය
වනා වේ’ යවයඅ වමවථධ අනුව ම පි චාථමුපධපාද්ය ප්ධාථධකථන්ෝයට පරතය්ය ෙන දේ
උචවේද්ද්ෘමධි ය ථඅඳීම ථඳ ා ෙොළ ව යඅනධ උතධපාද් මාතරය පි චාථමුපධපාද්ය වනාවේ.
උතධපාද් මාතරය දැකථීවමනධ උචවේද්ද්ෘමධි ය ථමුද්ධ ාතනය වනාවේ. පරතය්යනධ වර්ධ
අවිචවේද් පරෙෘතධතඅය දැකථීවමනධ උචවේද්ද්ෘමධි ය ථඅවඳධ.
වි්ශ්්:- අතීත ව ධතු ප්ධාකථය නඅථා ෙතගමාන ඵල ප්ධාකථය ද්, ෙතගමාන
ව ධතු ප්ධාකථය නඅථා අනාර්ත ඵල ප්ධාකථය ද්, වේ’ යවයඅ වමවථධ ව ධතූනධ වර්ධ වනා
ථඅඳ පවෙවතධවමනධ ඵලයනධ වනා ථඅඳ පවෙවතධම ෙන ව යඅනධ උතධපාද් මාතරය
පි චාථමුපධපාද්ය යඅ කථීම චන්ොයන සූතර විවප ෝ යඅ.
(32 ගමභිර්රෝොයං ආනන්ද ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා ගමභීරොවභෝසෝ” ‘ආනන්ද්ය
පි චාථමුපධපාද්ය ර්වඹුපව ය. ර්වඹුපව ෙව ෙවටව ධ” යවයඅ ෙොළ ව යඅනධ ර්වඹුපව දෙ
උතධපාද් මාතරවය අ නවතඅ.
(ර්වඹුපව දෙ ථඅේෙවද්පපවේ වේ. එය පථුෙ විථධතප වේ.2
වේ පි චාථමුපධපාද්ය ාතුවඥවිෝ නය පරතඅමණ පධි තයව යඅ ෙණ පගනඅත යව. එද් උතධපාද්
මාතරවය අ නවතඅ. වමවථධ ර්ේභ ීප නය වනා වවදන ව යඅනධ උතධපාද්මාතරය
පි චාථමුපධපාද් වනාවේ.
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(42 ශ.ද් ්භ්ද ්හයිනි. යන වම අ ‘පි චා’ ශ.ද්ය පෙගකථරඅයා ෙශවයනධ වර්න
ඒකථ කථතගෘකථෙව වයදූ කථළ ොකථය්ායාර්ගය භ ර්ො (පෙගකථාාවඥර් “පතඅ පු.ද ඉ ර්තඅයඛ” යන
ෝාතුවෙනධ “ත්වා” පරතය්ය ෙව ථඅද්ධෝයඅ.2 “ථමුපධපාවො” යන අර්ගකථරඅයා කථතගෘමව එයට ද් කථතගෘ
වේ නේ ොකථය්ාර්ගෙවද ෝය වෙයඅ.
“් ්ඛුඤ්්් ප්ටිචන්රි්ප්් උප්්ප්ජ්ජති ් ්ඛුවිඤ්්ා ං”1 යඅ. ාකථධ්ුපධපථාද්පපපාේදන නඅථා ාකථධ්ුවි්ධාණ පය උපදී. වම අ ‘පි චා-උපධපජ්ජතඅ’ යන කථරඅයා
වද්කථටම ාකථධ්ුවි්ධාණ පඛ යනු උකථධතය ෙන ව යඅනධ වොථඅ. වේ පි චායථමුපධපාද්වය අ
ෙනා අ භ ාෙථාෝකථ ෙ උපධපාද් ශ.ද්ය ව
වයාර්නු දන පි චා ශ.ද්ය ථමාන
කථතගෘෙකථධ ු නවතඅ ව යඅනධ ශ.ද්වභ ධද්ය වේ. එව යඅනධ ද් උපධපාද්මාතරය පි චාථමුපධපාද්
වනාවේ.
තෙද් නාම පද්යකථධ ෙුෙ ඒ ා ‘අත්ි’ ‘ව ාතඅ’ යනාදී කථරඅයාපද්යකථධ වයදී අර්ගය
පරකථාශ ෙන ව යඅනධ ‘පි චාථමුපධපාවො’ යනධන ා ‘ව ාතඅ’ යන කථරඅයා පද්ය වයාො
පි චායථමුපධපාද්ය වේ යවයඅ කථඅයේ . වමදඳු වාාද්ය්වයකථධ වේ නේ ව ද් වනා වයවද්ධ.
කථෙපව යඅනධ ද්, එදඳු වය ර්යකථධ නවතඅ ව යඅනධ ද්, උතධපාද්යාවර්ධ ද් උතධපාද්ය වේ යන
වද් මය පවමිවනන ව යඅනඅ.
පරතඅශා, පෘචඡා, නඅර්මන ෙශවයනධ කථඅයනද් එකථ පද්යකථධ ථමඟ ද් ‘ව ාතඅ’ යනු
වනා වයවද්ධ. එදඳු ථේදන්ෝවයකථධ වනාකථී ව යඅනඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- “ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදං ්වො භි ්ඛ්ව ්දසිස්සොමි
භි ්ඛ්ව ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා”2 යනු පෘචඡායඅ.

ත්මො ්

“අයං වුචන්ති භි ්ඛ්වො ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා”2 යනු නඅර්මනයයඅ. වේ එකථ ද්
ථතරයකථධ ා “ව ාතඅ” යනු වනා වයවද්ධ. එවථධ වයවද්ධ නේ ‘උතධපාද්යා වර්ධ ද් (නවෙත2
උතධපාද්ය වේ’ යන වද් මය පවමිවණ පධ.
තෙද් මතවයකථඅ:- “ඉ්මසං ප්චන්යො ඉදප්්ප්චන්යො” යී ‘වේ ථඛථධකථාපාදීනධට පරතය්
ෙ අවිද්ය්ාදිය ය ‘ඉද්පධපචාය’ නමි. ඒ ඉද්පධපචා යනධවර්ධ භ ාෙය ඉද්පධපචායතා නම.
වමවථධ තා පරතය්ය භ ාොර්ගවය අ වේ. ‘යේ ආකථාපයකථඅනධ අවිද්ය්ාදීය ථඛථධකථාපාදීනධ වර්ධ
ප ළවීමට ව ධතුවේ නේ එ අවිද්ය්ාදීනධවර්ධ පරතය්ය ආකථාප විවශධමවය අ පි චාථමුපධපාද්
යන නාමය වේ’ යයඅ කථඅයා යඅ. එද් වනාවයවද්ධ. අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ ව ධතුභ ාෙය කථී ව යඅනඅ.

1
2

ථඛ:නඅ: ථළායතනෙර්ධර් 652
ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 153
Non-commertial Distribution

755

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ඒ වමවථධයඅ:- “තස්මොතිහ ආනන්ද!  එ්සොව ්හතු එතං නිදානං එස්සමුද්යො
ඵසප්චන්්යො ජරොමර ස්ස යතබසං ජොති -්ප්- සංඛරොනං යතබදං අවිජ්ජො” තඅ1 ‘ආනන්ද්ය
එව යඅනධ වේ ජපාමපණ පයට වේ ජාතඅය ම ව ධතු යව’ වමය ම ථමුද්ය යව, වමය ම
පරතය්ය යව- ථඛථධකථාපයනට යේ අවිද්ය්ාෙකථධ වේ නේ එයම ව ධතුයව’යඅ වමවථධ දුර්නු ර්
පරතය්යම ව ධතු දෙ ෙොළ ව යඅනධ ඔෙුනධ වර්ධ විකථාපය පරතය්ය යඅ වනා වයවද්ධ.
කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ “ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද” නේ පරතය්ය ෝමගය යඅ කථී ොනය
මනාෙ කථඅයනදැයඅ ද්තුයුතු.
වම අ “ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා” යන පද්යට ෙය්්ධජන ඡායාෙ දා ‘උතධපාද් මාතරයම
පි චාථමුපධපාද්ය’යඅ කථඅයානේ වේ මතු කථඅයන අර්ගය වර්න ඒ ථඛථඅඳවිය යුතුය.
දුර් ු ෙනා අ:(1) “ද්්වධො ත්තො ප්වත්්ත - ධමමසමූ්හ ය්තො ඉදං ව්නං
තප්්ප්චන්්යො ත්තො යං - ඵ්ලොප්්ෝරන ඉති වුත්්තො”
අන්වය:- (යවතා තවතා පෙතධවත ෝේමථමථව (පි චා ථමපධපාවොතඅ2 ඉද්ඛ
ොනඛ ද්ධවේෝා (ඉචඡනධතඅ2 තවතා අයඛ තපධපචාවයා ඵලවාපොවපන
(පි චාථමුපධපාවො2 ඉතඅෙුතධවතා.
‘යේව යකථඅනධ
තමා
පඅළඅදඳ
පරතය්යනධ
වර්ධ
ෙශවයනධ
පවෙවතඅ
පරතය්වයාතධපනධනෝමග ථම වය අ ා “පි චාථමුපධපාද්” යන වේ පද්ය වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ
කථවමතඅ වෙද්ධද් එව යඅනධ ඵලව පාාපවයනධ ඒ ව තු ෝමග ථම ය ඵලවාපාාපවයනධ
පි චාථමුපධපාද්යව යඅ ෙොළ .
තමා පඅළඅදඳ පරතය්ය ථම වයනධ නඅපද්නා පරතය්ය ථමතධපනධන ෝමග ථම යට
පි චාථමුපධපාද් යන ොනය වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ කථවමතඅ වෙතඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- . ඒ පරතය්ය ථම ය (අවිද්ය්ාදීනධ ථඛථධකථාපාදී ු උපදිය තඅ. පරකථෘතඅ
පුපවමාදීනධ නපදිය තව යඅ තතු වථධ ද්නධනා ද්ධවද්ධ වාවී වාේතුපා අත ථුෙ පඅණිථ
පෙතධනා ව යඅනධ එය2 දැන ර්වනීමට නුෙණ පවතධවත ථුර්ථධවථ නුයඅ පි චා නේ වෙතඅ.
ඒ ෝමග ථම ය උපද්වනධ ද් එකථධෙ උපද්නා ව යඅනධ ා ථමර් උපද්නා ව යඅනධ ද් සමුප්්ප්ොද
නමි. වමවථධ පි චා ෙවයධ ම ථමුතධපාද් වෙනුයඅ ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද නේ වේ.

1
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2 පරතය්ය ථමොයය වනා වප (ථමර්2 නඅථා උපද්නා ව යඅනධ පරතය්වයාතධපනධන
ෝමග ථම ය ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද නේ වේ.
වේ පි චාථමුපධපනධන ෝමගයනට වේ අවිද්ය්ාදිය  ව ධතු ථම ය පරතය්ය වේනුයඅ
පරතය්ය නමි. එ දවවිනධ වේ පි චාථමුපධපාද් ෝමග ථම වය අ ඵල ෙය්ෙ ාපවයනධ
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද ථඛශාෙ වේයවයඅ ද්කථධෙයඅ.
නඅද්වඥශන:- වථමට පරතය්ය ෙ ර්ුළය ව කථයා වථේ (ර්ුළ2 යයඅ කථඅයනධනාවථධ
ද්, ථවපයට ව ධතු ෙ ෙුද්්ධොත්ප්ොදය ථු්ය යඅ (“ථුව්ා දුද්ධෝානඛ උපධපාවො”2 කථඅයනධනා
වථධ ද් ද්තයුතු.
වමවථධ වම අ ථඛයනධවනනධ ථේමා යන අර්ගය වනාෙ ථ

යන අර්ගය කථඅයා.

තෙද්:(2) “ප්ටිමුඛමිත්්තො වුත්්තො- ්හතු සමූ්හො අයං ප්ටිචන්්ොති
සහි්තො උප්්ප්ෝදති්- ඉති වුත්්තො ්සො සමුප්්ප්ෝදා”
අන්වය:- (අයඛ ව තු ථමව ා පි මු්ඛ ඉවතා’තඅ පි චවාා’තඅ ෙුතධවතා. වථා
ථ අවත උපධපාවද්තඅ ා ථමුපධපාවො ඉතඅ ෙුතධවතා.2
වේ ව ධතු ථම ය (ඔෙුවනාෙුනධට2 අභ අමු්ෙව (ඔෙුවනාෙුනධ2 යන ව යඅනධ
(පි  ඉචා=2 පි චා’ යයඅ කථඅයන දී. ඒ ව ධතු ථම ය (ථඅ අතයනධ2 තමා ා ථ භ ාෙයට
ර්අය ෝමගයනධ උපද්ෙන ව යඅනධ ථමුපධපාද්ය (ථඛ උපධපාවො=2 ‘ථමුපධපාවො’ යඅ කථඅයනු
වව..
විස්තර - (i) සංඛොර - විඤ්්ා ොතබ ඒ ඒ ඵලෝමගයනධ වර්ධ උතධපතධතඅය ථඳ ා
අවිද්ය්ාදී එකථධ එකථධ ව ධතුෙකථධ දැකථධෙුෙ ද්, ඒ අවිද්ය්ාදී එකථ ෝමගයකථධ පමණ පකථධ පරතය්ය වනා
වේ. ෙවඅ ථ ජාත (එකථධෙ උපද්නා2 අනඅකථධ නාතථඅකථ ෝමග ා ෙථධතුආේදනාදිය ය ද්,
වය නඅවථා මනථඅකථාපය ද්, තණ පධ ා උපාොනාදිය ය ද්, යන වේ ව ධතු ථම ය තම ට අයතධ
ථාෝාපණ ප ඵල නඅපද්ෙන දවවිනධ ද්,
(ii) ඉනධ එකථ ව ධතුෙකථුර් විකථ දෙට වනා පවමිණීවමනධ ථේපවඥණ ප දවවිනධ ද්,
එකථධෙව පෙතධනා පරතය්ය (ෝමග2 යනධ වර්ධ අඞ්ර්යනධ අතුිශනධ ඔෙුවනාෙුනධ ඔෙුවනාෙුනධට
අය මු්ෙ යන ව යඅනධ ද් “පි චා” යයඅ පරතය්ය ථම ය කථඅයනු වව..
වි්ශ්්:- වම අ “සොධොර ඵල නිප්දවන ්හයින්” යනධවනනධ කථෘතය්ය ෙශවයනධ
ඔෙුවනාෙුනධ අභ අමු්ෙව යන වථධ කථී .
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“වි ල ෙවට ්නො ප්ැමිණී්මන්” යනුවෙනධ ඔෙුවනාෙුනධ අභ අමු්ෙ යන වථධ
කථී . වේ ව ධතු ථම ය ඔෙුවනාෙුනධ වනා වප පෙතධනා ෝමගයනධ උපද්ෙන ව යඅනධ
‘ථමුපධපාද්යව’යඅ කථඅයන දී.
වම අ “ඔවු්නොවුන් ්නො හැර ප්වත්නො” යනධන පපප ෝමගයනධවර්ධ ද්, ථඛර්ර ය
පඅණිථ යව. වනා එථධ ෙුෙ ථේපරයුකථධත ෝමගය යඅ කථඅය යුතු යව. වමවථධ පි චා ෙවයධ ද්,
ථමුපධපාද් ෙවයධ ද්, ව ධමනුයඅ ‘ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද’ නේ. (අභ අමු්යට යනුවයධ ද්, එකථධෙව
උපදිය නුවයධ ද්, පි චාථමුපධපාද්ය’යඅ ෙොළ .2
තෙද් කථරමවයකථඅ.
(3) ‘ප්චන්යතො අඤ්්්ා ඤ්්ඤ්ං- ප්ටිචන් යස්මො සමං සහ් ධම්ම
අයමුප්්ප්ෝදති ත්තොප්ි- එවමිධ භොසිතො මුනිනො’
අන්වය:- අයඛ පචායතා අ්ධවා්ධ්ඛ පි චා ථමඛ ථ
උපධපාවද්තඅ තවතා පඅ එෙඛ ඉෝ මුනඅනා භ ාථඅතා.

ා ෝේවම යථධමා

‘්ම අවිදය්ොදීන් පරතය්ය ථම ය ඔෙුවනාෙුනධ නඅථා (ථ කථාීකකථාපණ පභ ාෙවයනධ2
ථමෙව (විථම වනාෙව2 ථඞ්්ාපාදී පරතය් වයාතධපනධන ෝමගයනධ එකථධෙ උපද්ෙන ව යඅනුර්
(වමවථධතධ2 ‘පි චාථමුපධපාද්ය’ යඅ භගවත්හු ෙොළ .
විස්තර:- “අවිජ්ජො ප්චන්යො සංඛොරො” යනාදීනධ අවිද්ය්ාදී ශීමගවයනධ ද්කථධෙන ද්
පරතය්යනධ අතුිශනධ යේ යේ පරතය්යකථධ ථඞ්කථාපාදී යේ පරතය්වය තධපනධන ෝමගයනධ උපද්ො
නේ ඔෙුවනාෙුනධ නවතඅෙව ඔෙුවනාෙුනධ වර්ධ විකථ දෙකථධ ඇතඅ කථධ අ ඔෙු ු ඉපද්ෙමට
ථමර්ග වනා වෙතඅ. එව යඅනධ ඔෙුවනාෙුනධ නඅථා එෙකථට (ඉදිය ිශපථ වනාවී2 පරතය්ය ෝමග
ථම ය පරතය්වය තධපනධන ෝමග නඅපද්ෙන ව යඅනධ පපමාර්ග ෝමග ෙය්ෙ ාපවය අ ථමර්ග
ෙුුපහු ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදය යඅ ෙොළ .
(අවිදය්ොදීන් ශීමගවයනධ කථඅයන ද් පරතය් පාශඅය වතවේ ථඛථධකථාපාදිය  ශීමගවයනධ කථඅයන
ද් පරතය්ය ථමතධපනධන ෝමග පාශඅය උපද්ෙනධවනධ එවකථකථධ ථධපශගය උපද්ෙයඅ. එවකථකථධ
වචතනාෙ උපද්ෙයඅ. යන වේ කථරමවයනධ වදො ඉපද්වීමකථධ නවතඅ දවවිනධ ඒවකථධකථවද්ධථ
වකථාට වනා උපද්ෙයඅ. වමවද්නාම වමවද්න උපද්ෙන දවවිනධ එකථධෙව උපද්ෙයඅ.
වනාව ාතධ ථධපශගය ථම වපකථධ උපයයඅ. වචතනාෙ ථම වපකථධ උපයයඅ. කථවකථ ථධපශගය
උපද්ෙයඅ. කථවකථ වචතනාෙ උපද්ෙයඅ යනු නවතඅ දවවිනධ පළමු පථුෙ යන පඅළඅවෙළ
විථඅනධ වනා උපද්ෙයඅ. වමවද්නම ථමර්ම උපයතධ යනු ථතය්යඅ.2
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නිගමනය:- වම අ මු ර්ාර්ාවෙනධ ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද යනධවනනධ පරතය්වයාතධපනධන
ෝමග ථම ය මු්ය්ාර්ග ව යඅනධ ද්, පරතය්ය ෝමග ථම ය ඵලවාපාාප ව යඅනධ ද්,
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදයැයි කථඅයන දිය .
එයද්, ‘ප්චන්්්තුමරහන්තී නං ප් ්ිතොතො ප්ටිචන්්ො අප්්ප්ජ්ජමෝනො ් සහ
සමමො ් උප්්ප්ජ්ජතිඉ න එ් ්තොඉ නොප්ි අ්හතු්තො’ යඅ පණ පධි තයනධ විථඅනධ නුෙණිනධ
දැන ර්වනීමට ථුර්ථු ව යඅනධ පි චායයඅ ද්, උපද්නා ු ද් එකථෙට ථමෙව උපද්නා ව යඅනධ
සමුප්්ප්ොද නමවයඅ ද් එකථධ අර්ගවයකථඅ.
“ප්චන්ය සමොග්ගිං ප්න ප්ටිචන් අප්චන් ්ඛොය සහ උප්්ප්ජ්ජතීති සමුප්්ප්ෝදා” යඅ
පරතය්යනධ වර්ධ ථම ය අභ අමු් වකථාට (දව වප වනා වකථාට2 ඔෙුනධ ා ථ වය ර්වයනධ
උපද්නා ව යඅනධ ද් ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද නමවයඅ වද්ෙන අර්ගයයඅ.
වේ අර්ග වද්කථඅනධම කථඅයවෙනුවයධ පරතය්වයාතධපනධන ෝමග මවයඅ. වමාෙුනධ වර්ධ
උතධපාද්නයට ව ධතුෙන ව යඅනධ ව ධතුෝමග ද් ඵලවාපාාපවයනධ (අමු්ය්ර්ගවයනධ2
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදයැ යි කථඅයනු වව..
පරතය්වයාතධපනධන ෝමගයනට වපපටුෙ ථඅට තමා ා එකථී භ ාෙයට පවමිණි
පරතය්වය තධපනධන ෝමගයනධ උපද්ෙන ව යඅනධ ව ධතුෝමග ථම ය ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොදය යඅ
වමවථධ කථඅයන දී.
වමවතකථඅනධ උතධපාද්මාතරය පි චාථමුපධපාද්ය යන නඅකථායානධතිශකථ මත
නඅපථධතය.
වමවථධ ෙොළ දුර් ු:“ප්ුසු්මන සස්සතොදීන්නමභෝවො ප්චනි්මන තු ප්්දන
උචන්ඡදාතබ විඝෝතො - ද්ව්යන ප්සුතබප්ි්තො ා්යො”යි
වම අ ‘ප්ටිචන්’ යන පෙග පද්වයනධ ශොස්වතොදීන් ද්ෘමධීකනධ වර්ධ අභ ාෙය ද්, පථුෙ කථී
‘සමුප්්ප්ොද’ යන පද්වයනධ උචන්ඡදදෘ්්ටි ආදීනධ වර්ධ නවථීම ද්, ‘ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද’ යන
පද්ද්ධෙවයනධ අනධතද්ධෙය ෙවඥජිත මධය්ම ප්රතිප්දා ථඛ්ය්ාත නය්ාය ද් ෙොපණ ප දී.
විස්තර :- වථථු පරතය්යනධ වර්ධ ථමොයය ඟෙනධනා ෙ ‘ප්ටිචන්’ යන
පෙගපද්වයනධ වකථවළථධෙට ආදී පෙතධනා ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ෝමගයනධ වර්ධ පරතය්ය ථමොයය
අයතධ පවෙවතුේ ඇතඅ දවවිනධ ‘ආතධමය ද්, ව කථය ද්, ශාථධෙතයයඅ, පවෙවතඅ ශොශ්වතවොදය
ද්, ථතධත්වයනධ වර්ධ වකථවථීමට ව වොොනයට ව කථඅථඅ පරතය්යකථධ නවතවයඅ ද්, අව ධතු
අපරතය්ය ෙව ථතධත්වයනධ වර්ධ වකථවථීම - වෙ ොනය වේයයඅ, ර්නධනා අ්හ්තු අප්රතය්ය
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වොදය’ ද් පරකථෘතඅ - අනු - කථාාදීනධ - ව කථය පෙතීය’ යන විසම ්හතු වොදය’ ද්,
ඊශධෙප නඅමගාණ පාදිය ය ෙශවයනධ පෙතධනා වශවතගති වොදය ද, අත්ත ිලමථොනු්යෝගයට
ව ධතු ෙ වේ ශාථධෙතාදී ොද්යනධ වර්ධ අභ ාෙය ද්කථධෙන දී.

දැ යඅ

(එකථී ොද්යනධ අනුෙව පරතය්ය ෝමගයනධ වර්ධ ඒ කථී භ ාෙවයනධ කථෙප ඵලවයකථධ වේ
වවඟන ව යඅනඅ.2

ථඛර්ර

වි්ශ්්:- වම අ අව ධතු ොද්ය ර්වනීවමනධ ම ථධෙභ ාෙනඅයතඅ-යදිය චඡාොද්ය ද්
වේ.

ාෂුශපරථාද්යම ාෂුවඥවිශානයට කථාපණ ප වේයයඅ ඇතවමකථධ කථඅයතඅ. වේ ආදිය ය
විසම්හ්තු ොද්ය යඅ.
ඊශධෙප නඅමගාණ පොද්ය ද් අව ධතු ොද්වය අ ම ඇතුළතඅ.
“ෝමගවය ථධෙතනධතරෙව ම පෙතඅතධ” යනු ෙශෙතගතඅොද්ය යඅ කථඅයතඅ. (යනු ීකකථායඅ.2
ෝමගයනධ වර්ධ උතධපතධතඅය
ඟෙන ‘සමුප්්ප්ොද’ යන වද්වෙනඅ පද්වයනධ
“උචන්ේදවොදය” ද්, ොනාදිය වය අ විපාකථ නවත, යන නොස්ති වොදය ද්, ‘කථපතුර් පඅනධ පේ
වනාවකථවපයඅ. යන අ ිසුයවොදය ද් පර ාණ පය වේ.
ඒ එවථධමව යඅ:- පෙග පෙග පරතය්ය ෙශවයනධ නවෙවත නවෙවත ෝමගයනධ උපද්නා
කථධ අ උචවේද්යකථධ වකථායඅනධ වේ ද් වමයඅනධ ොමසුඛල්ලි ොනු්යෝගය පර ාණ පය වේ.
ථඅයලු ‘ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද’ යන ොනය වද්කථඅනධ ම ඒ ඒ ව ධතු පරතය්යනධ වර්ධ
ථමොවය අ (එකථධවීවම අ2 ව ධතු-ඵල ථඛ්ය්ාත ථමොයය වනාථඅඳ ඒ ඒ පරතය්ය
ථමුතධපනධන ෝමගයනධ උපද්නා ව යඅනධ වපප කථී ශොස්වත- උචන්ේද ද්ෘමධි  වද්කථඅනධ මිර්ණ පු
මධය්ම ප්රතිප්දාව කථඅයන දී.
ඒ වමවථධයඅ:- කථමගෙෘතධත විපාකථෙෘතධතයනධ වෙනධ වෙනධ ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ
‘යවමකථධ කථමග වකථවවඥ නේ ව ධම විපාකථ විඳියඅ. යන ශොස්වත දෘ්්ටිය ා ‘අවකථකථධ කථමග
වකථවප අ අනඅවකථකථධ විපාකථ විඳියඅ’ යන උචන්ේද දෘ්්ටිය ථඅඳීම ද්, ‘කථුශාකථුශ ථධකථන්ෝ
පරෙෘතධතඅවය අ කථාපකථ ෙය්ෙ ාපය ද්, විපාකථථධකථන්ෝ පරෙෘතධතඅවය අ වෙද්කථ ෙය්ෙ ාපය ද්,
වේ (යේ චිතධතථනධතතඅවයකථව කථමග නඅපනධවනධ නේ එම ථනධතඅවය අම විපාකථ නඅපවද්ධ.2
පරතය්ය ථමුතධපනධන ෙය්ෙ ාප මාතරයම ෙන
ව කථෙය්ෙ ාපය පපමාර්ග ෙශවයනධ වනාර්වනධම ද් වේ.

ව යඅනධ

ථධතරඅ

පුපවමාදිය 
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ව කථෙය්ෙ ාප ඒ ෙ පිශදිය  ර්වනීම ද් වේ.
වේ පළමු වකථාට ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද යන ොනවය අ අර්ග යඅ.
(ීකකථා අ ආ දී ග විථධතප වනා දැකථධවී.2
පි චාථමුපධපාද්ය වද්ධශනා කථපනධනා ෙ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ “අවිජ්ජො
ප්චන්යො සංඛොරො” යනාදී කථරමවයනධ වද්ධශනා කථපන ද් පාළඅ ෝමගවය අ අර්ග ෙණ පගනය
කථපන ආාායය්ගෙපයා විභ ජ්ජොදීමණ පධඩයට දවථ, (විභ ජ්ජොදීෙව2 අටුො ඇර්පනධ
අභ අභ ො වනාකථඅයා, ථකථථමය ෙ ස්ථවිරවංශොගත .ිය වනාඉකථධමෙමිනධ, පපථමය ෙ
නඅකථායානධතිශකථයනධ වර්ධ ව අනය් .ිකථයනධ වර්ධ ොද්යනධ පඅඩු වනාකථපමිනධ, පාළඅ
ෝමගයට අෙමනධ වනාකථපමිනධ, විනයට අනුකථූ වෙමිනධ වපළ අ ආ ථතප ම ාපවද්ථ
ා අටුො අ ආ සතර මහෝප්්දස1 දමිනධ පි චාථමුපධපාද් ප්ො ිධමගය ද්කථධෙමිනධ එ අ
අටුවොව ථඛර්ර වකථවපමිනධ වනාව ාතධ ව ධතු ා ව ධතුඵල ථඛර්ර ය වකථවපමිනධ ඒ
පරතීතය්ථමුතධපාද් අර්ගයම නවෙවත නවෙවත වපපළමිනධ නවෙවත අනධ කථරමයකථඅනධ
“ප්ුබ්ෙන්්ත අඤ්්ා ං” යනාදීනධ ද්කථධෙමිනධ අර්ග ෙණ පගනා කථළයුතුය.
(ීකකථා පුපාණ ප ථනධනයනධ අ මතානධතප ථ අතෙව විථධතප වේ.2 ථධෙභ ාෙවයනධම
පි චාථමුපධපාද්වය අ අර්ග ෙණ පගනාෙ ර්මධකථප යව.
එයඅනධ කථී

පවරැණිවය ස

“ථඅේථථධ පඅළඅථඅඳ ද් -2 ථතධ -3 පඅළඅථමුපා4 යන
වම ථතප ද් ේ ර්දැථඅ යව - වද්ථුම ද් ඉතා ර්කථප යව”
එව යඅනධ ආර්ම ථඛ්ය්ාත පයය්ගාපධතඅශානය ා පරතඅථේභ අො මා ගශාන ාභ ීනධ ද්
වප වථථධථනධ විථඅනධ පරතීතය්ථමුතධපාද් අර්ග ෙණ පගනා කථඅීකම ර්මධකථපයඅ. එව යඅනධම
නුෙණිනධ තීපණ පය වකථාට,
“පඅළඅ ථමුපා ෙවනුම - මම අද් වද්ථනු ිශථඅවයමි
ථමුර්ප දට එකථකථු වථධ - පඅ අටකථධ ඉනධ වනාදවනේ”

අ:නඅ: ාතුකථධකථනඅපාත 293
ථ: පා: පඨමපාපාජිකථ 161
3
ථතධත්වයා
4
පි චාථමුපධපාද්ය
1
2
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එව තධ කථඅයන වථධ ද්කථධෙනුවය වේ කථඅයතධ.
“ඉතඅර් වම ථථුන නනධ - වද්ථුේ නය විථඅතුපව වේ,
වපරැර්පව වියකථනධ1 මර්ද් - වනාථඅඳ නඅථඅවයධ පෙතී.”
“ඉනධ එවද්මර් නඅථා - වම අපවතධ ෙවනුම අපඹමි,
ද් ථේ පථ කථවමවතඅවය - අථේ විපඅළඅථ වනාවී.
වමද් වපරැර්පනධ විථඅනධ කථඅයනදී.
“යවමකථධ අථා නේ වම අපවතධ පඅිශකථධථා
වපපතධ පථුතධ ව ධ දවනධ වෙවථථධ තවනධ,
දා දැනුේ වම ද්ම‘පවතධ2 විනඅථධවනනධ
මපවතධ වනාදැකථධවමනධ නඅෙනතධ දනධවනධ”
වම අ ආදිය වය අම පළමුවකථාට “අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො” යනාදිය වය අ මතු
ථඳ නධ පිශදිය 
1. වද්ධශනා වභ ධද්වයනධ ද්
2. අර්ග ෙශවයනධ ද්
3. ෂණ පාදී ෙශවයනධ ද්
4. ඒකථවිෝාදිය  ෙශවයනධ ද්
5. අඞ්ර් පඅිශථඅඳීේ ෙශවයනධ ද්
විනඅශධාය ද්ත යුතුයඅ.
වද්ධශනා වභ ධද්වයනධ වමවථධ යඅ:- ෙවධ අද්නා පුපවමයනධ ථඅෙු වද්නකථු වර්ධ ෙවධ
ඇදීම වමනධ දුර් ු ද්, පි චාථමුපධපාද්ය ථඅෙු ආකථාපවයකථඅනධ ෙොපතධ.
1.
2.
3.
4.

1
2

මු ථඅට අර් වතකථධ ද්,
මවද් ථඅට අර් වතකථධ ද්,
අර් ථඅට මු වතකථධ ද්,
මවද් ථඅටට මු වතකථධ දැයඅ කථඅයායඅ.

ෙය්ා්ය්ාන
ද්ේ+අපවතධ
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විස්තර:- ( 2 ඔෙුනතුිශනධ ෙවවධ මු පළමු ර්ටුවයධ එ අ මු කථපා ථඅයධ
ඇද්වර්න කථවඥමානධතවය අ වයාද්ෙයඅ. එවථධ ම දුර් ු කථේම - විපාකථ - කථඅවථ
ෙට්ඨටයනධවර්ධ මකථාපණ පය ෙ ව ධ මුම කථී ව යඅනධ මය ෙ අවිදය්ොව පටනධ
පයය්ගාෙථානවය අ ෙොළ ජරො මර වතකථධ වද්ථතධ.
ඒ වමවථධ යඅ:“ඉති ්ඛො භි ්ඛ්ව අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො - ්ප් - ජොති ප්චන්ය ජරො
මර ං”1 යඅ ‘ම වණ පනඅ වමවථධ අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඛථධකථාප වේ. -වප- ජාතඅ
පරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වේ’ යයඅ මු ථඅට අර් වතකථධ ෙොපතඅ.
(22 ෙවවධ මවද් පළමු ර්ටු පුපවමයා එය මවදිය නධ ථඅඳ අර් වකථාටථ ර්නධනා වථධ
“තස්ස තං ්වදනං අභිනන්ද්තො අභිවද්තො අජ්්ෙසොය තිථ්තො උප්්ප්ජ්ජති නන්තබ.
යො ්වදනොසු නන්තබ තුපප්ොදානං. තස්සුප්ොදානප්චන්යො භ්වො භව ප්චන්යො ජොති”2 ‘ඒ
වේද්නාෙ කථවමවතඅ ෙනධනා ෙ. මම ය මාවර්ධ යව යඅ ර්නධනා ෙ, දෙතධ වථධ තෘමධණ පාවෙනධ
ර්ව ථඅි නධනා ෙ, ඒ පුද්ධර්යා ට තෘමධණ පාෙ උපදී. වෙද්නාවෙ අ යේ තෘමධණ පාවෙකථධ වේ
නේ ඒ දැි  ආථාෙ ඒ පුද්ධර්යා ට උපාොනය වේ. උපාොන පරතය්වයනධ භ ෙය වේ. භ ෙ
පරතය්වයනධ ජාතඅය වේ. වමවථධ මවද් පටනධ අෙථානය වතකථධ වද්ධශනා වකථවපතඅ.
(32 ෙවවධ අර් පළමු ර්ටුවෙකථඅ ඒ අර්අනධ වර්න මු වතකථධ කථරමවයනධ ර්නධනා වථධ
දුර් ු ද් “ජොතිප්චන්යො ජරො මර ං”
“ඉති්ඛො ප්්නතං ්ුත්තං ජොති ප්චන්යොනු්ඛො භි ්ඛ්ව ජරො මර ං ්නො වො
ථවො එත්ථ ්හොතීති. ජොති ප්චන්යො භන්්ත ජරො මර ං එවං ්නො එත්ථ ්හොති
ජොතිප්චන්යො ජරො මර න්ති. භව ප්චන්යො ජොති -්ප්- අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරරොති ඉති
්ඛො ප්්නතං වුත්තං අවිජ්ජො ප්චන්යො නු්ඛො භි ්ඛ්ව සඞ්ඛොරො ්නොවො ථංවො එඑත්ථ
්හොතීති. අවිජ්ජො ප්චන්යො භන්ත සඞ්ඛොරො එවං නො එත්ථ ්හොති අවිජ්ජො ප්චන්යො
සඞ්ඛොරොති”3 ජාතඅපරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වේයව යඅ වමවථධ වමය කථඅයන දිය .
ජාතඅපරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වේද් වනාවේද්, වම අා වතාපට වකථවථධ ව ෙවටව ධද්,
ථධොමීනඅ ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වේ. ජාතඅපරතය්වයනධ ජපා මපණ ප වේ යයඅ වම අා
අපට වමවථධ ෙවටව ධ. භ ෙ පරතය්වයනධ ජාතඅය වේ. වප - අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඛථධකථාප
වේද්, වනාවේ ද්, වම අා වතාපට වකථවථධ ව ෙවටව ධද්, ථධොමීනඅ අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථඛථධකථාප වේ. අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඛථධකථාප වේ යයඅ වම අා අපට වමවථධ ෙවටව ධ.
වමවථධ අර් ථඅට මු වතකථධ පි චා ථමුපධපාද්ය ෙොපතඅ.
(42 ෙවව අ මවද් ර්ටුවයධ එතවන ථඅට මු වතකථධ වර්ාථධ ථඅඳර්නධනා වථධ දුර් ු
“ඉ්ම ් භි ්ඛ්ව ්ත්තොරො ආහොරො ිං නිදානො ි සමුදයො ිං ජොති ො ිං ප්භවො.
ඉ්ම් ්ත්තෝරො ආහොර ත ්හො නිදානො ත ්හො සමුදයො ත ්හො ජොති ො ත ්හො
ප්භවො. ත ්හො ිං නිදානො -්ප්- ්වදනො- ඵස්්සො -ස ොයතනං - නොමරිප්ං විඤ්්ා ං-සංඛොරො ිං නිදානො -්ප්- සංඛොරො අවිජ්ජො නිදානො - අවිජ්ජො ප්හවො”1
“ම වණ පනඅ වේ ාතුවඥවිෝ ආ ාප කථුමකථධ නඅොන වකථාට ඇතධවතධ ද්, කථුමකථධ ව ධතු
වකථාට ඇතධවතධ ද්, කථුමකථධ ජාතඅ වකථාට කථුමකථධ පරභ ෙ වකථාට ඇතධවතධ ද්, වේ ාතුවඥවිෝ
ආ ාප තෘමධණ පා නඅොන වකථාට ඇතධවතධ ය. -වප- තෘමධණ පාෙ කථුමකථධ පරභ ෙ වකථාට ඇතධවතධ
ද් -වප- වේද්නා - ථධපශග - මඩායතන - නාමපපප - විශාන-ථඛථධකථාප-අවිද්ය්ා පරභ ෙ
වකථාට ඇතධවතධයඅ. වමවථධ මවද් ථඅට මු වතකථධ ද් ෙොපතඅ. කථෙප ව යඅනධ වමවථධ ෙොපතඅ
යතධ
පරතීතය් ථමුතධපාද්ය ථමනධතභ රකථ ව යඅනධ ා තමා ද් වද්ධශනා විාථයට පවමිණි
ව යඅනඅ.
පරතීතය් ථමුතධපාද්ය ථමනධතභ ර යව. වපපකථී ඒ ථතප ආකථාප වද්ධශනාෙනධ අතුිශනධ
ඒ ඒ ථතර වද්ධශනා මාර්ග පරතඅවේෝය පඅණිථ වනාව ාතධ පරතීතය් ථමුතධපාද්ය පඅණිථ පෙතී
මවයඅ.
එවථධ ම ්තුනවශොරදය්්යන් හො සතර ප්රතිසමභිදා ඥාන්යන් ද් යුකථධත ෙ
ව යඅනධ ද් ( 2 ධමග (22 අථග (32 ප්රති්වධ (42 ්ද්ශනො යන ්තුර්ඥවිධ ගමභීරභොවයට
පවමිණීවමනධ වද්ධශනා විාථවයනධ යුකථධත ව යඅනධ ද්, ඒ භොගය්වතුන් වහන්්ස් නා නා
නයඅනධ ෝමගවද්ධශනා කථපන වථධකථ.
විවශධම:- ඒ ථඅෙු ෙවද්පපවේ වද්ධශනා අතුිශනධ මු ථඅට පඅළඅවෙඅනධ අර්වතකථධ
පි චාථමුපධපාද් වද්ධශනය ථඛථධකථාපාදීනධ වර්ධ පවෙවතධමට කථාපණ ප ෙ අවිද්ය්ාදිය වය අ
වනාව ාතධ ථඛථාප පරෙෘතධතඅයට ආකථපණ ප ෙ පරකථෘතඅ ආදිය ය කථාපණ පයයඅ. ෙද්පො
(මුළාවෙනධ2 ර්තධ නෙනය ජනයනධ නුෙණිනධ දනධනා ෙ භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ
තම තමාවර්ධ ඵලානුපපප පරතය්වයනධ ථඛථධකථාපාදීනධ වර්ධ පවෙවතධම ද්කථධෙනු ථඳ ා ද්,
උතධපතධතඅකථරම ද්කථධෙනු ථඳ ා ද් ෙොපණ ප දැ යඅ ද්ත යුතුය.

1
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අර් ථඅට මු වතකථධ (පරතඅවාම2 වද්ධශනාෙ :- වේ ථතධතධෙ ව කථය
ඒකථානධතවයනධ ර්කථට පවමිණිවයධ යව. උපද්වනධ යව. දිය පනධවනධ යව, මවවපනධවනධ යව,
යනාදීනධ ර්කථට පවමිණි ව කථයා දනධනා ෙ වදාිථතධත්වයනධ ථේවද ිවයනධ
පෙගභ ාර්වය අ ඒ ඒ ජපාමපණ පාදිය  පරතය්ය ථමුතධපනධන ෝමගයනධ අෙවද ෝ කථපන විද්ශගනා
ශානය අනුර්මවයනධ අෙවද ෝ කථළ ජාතය්ාදී පරතය්ය ෝමගයනධ ඵලානුථාපවයනධ
ථඛථන්ද්නය වකථාට දැකථධවීම ථඳ ා පෙතධෙන ද්ධදීයව යඅ ද්තයුතු.
මවද් ථඅට මු වතකථධ පවෙවතඅ වද්ධශනාෙ - ආ ාපයට නඅෝානය පඅිශථඅඳ දැනීම අනුෙ
යපවමනධ අතීත අධ්ෙය අේ වකථාට ඉදිය ිශවය අ එළො නවෙවත අතීත අධ්ෙවය අ පටනධ
වර්න ව ධතු - ඵල ෝමගයනධවර්ධ පි පාි ය මනා දැකථධවීම ථඳ ා පවෙවතධවිණ පව යඅ ද්ත යුතුය.
(උපාොනථඛ්ය්ාත තෘමධණ පාෙ නඅොන වකථාටපෙතධනා2 මවනාථ්ධවචතනාභ ාපය
ද්, ඒ අනුථාපවයනධ (ෙතගමාන2 විශාන (ආ ාප2 ය වතකථධ පෙතධනා ෝමගවය ද්,
ෙතගමානඅකථාධ්ෙය . ථඛථධකථාප අවිද්ය්ාවෙ අතීත අධ්යෙය .
තෙද් තෘමධණ ප නඅමිතධවතධන උපද්නා ජාතඅ ථඛ්ය්ාත වි්ධාණ පය අනාර්තනාධ්ෙ
යව. තෘමධණ පාදිය ය ෙතගමාන අධ්ෙ යව. ථඛථධකථාප - අවිද්ය්ා වද්කථ අතීතාධ්ෙ යව. පෙග
තෘමධණ පාවෙනධ උපද්ෙන ද් (මවනා ථ්ධවාතනා2 ආ ාපය ෙතගමානය අධ්ෙ යව.
තෘමධණ පාදිය ය අතීතධ්ෙ යව. ථඛථධකථාප - අවිද්ය්ා අතීත තාපාෝාෙයවයඅ වමවථධ අතීත අධ්ෙය
වතකථධ පවමිණ පවීම වේ.
(නවෙත ඒ අතීත අධ්ෙවය අ පටනධ අනාර්ත අධ්ෙය වතකථධ ව ධතු-ඵල පි පාි ය
ද් ථුර්ථු පිශදිය  ආ ාපයනධට නඅොනය දැකථධවීම ද් වමයඅනධ අභ අවපරධත යඅ.2
මවද් ථඅට අර්වතකථධ පවෙවතඅ වද්ධශනාෙ ෙතගමාන අධ්ෙය වය අ අනාර්ත ෝමගයනධ
ටර්වනීමට ව ධතු ෙ ෝමගයනධ ද්කථධො ව ධතු-ඵල පපේපපාෙ පරකථාශ කථපනු පඅණිථ යව.
වේ ථඅෙු ෙවද්පපවේ වද්ධශනාෙනධ අතුිශනධ අනුව ම වද්ධශනාෙ, පවෙවතධවෙ අ
මළාෙෙනධට තමා පඅළඅදඳ ඵලයනධට අනුපපප ව ධතු ද්කථධෙනු ථඳ ා ද්, ෙට්ඨට ර්කථධ්ය
උපද්නා පිශදිය  දැකථධවීම ථඳ ා ද්, ෙොළ . වේ විශුද්ධිමාර්ගවය අ ද් එය අභ අවපරධතයඅ.
ප්රශ්න්ය ි:- වම අ අවිද්ය්ාෙ පළමුෙ ෙොවළධ කථෙප ව යඅනධ ද්,
ප්ිලොදීන්
ප්ර ෘතිවොදීන්න් ්ග් පරකථෘතඅය වමනධ අවිද්ය්ාෙ ද් අකථාපණ ප ද් ව කථයට මු කථාපණ පය ද්,
ප්ි ිතුර:- අකථාපණ ප ව
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නඅද්වඥශන - “ආසව සමුදයො අවිජ්ජො සමුද්යො”1 ‘ආශරෙ ව ධතුවෙනධ අවිද්ය්ාෙ
ටර්නීය’ යඅ කථී ව යඅනඅ.
එව තධ වම අ අවිද්ය්ාෙ ම කථාපණ ප වකථාට දැකථධවීවේ ව ධතුෙකථධ ඇතඅ.
ප්රශ්නය:- ඒ කථෙවපකථධ ද්
ප්ි ිතුර:- ෙෘතධත කථර්ාෙට ශීමග (මකථාපණ ප2 ෙශවයනධ අවිද්ය්ාෙ ෙොළ .
ඒ වමවථධ යඅ:- ෙෘතධත (ථඛථාප පරෙෘතධතඅ2 කථර්ාෙ ෙොපන ෙුුපහු ෝමග වද්කථකථධ ශීමග
වකථාට ද්කථධෙතඅ.
එනේ:- ( 2 අවිද්ය්ාෙ ව

ශීමග වකථවපතඅ.

ඒ වමවථධයඅ:- “ප්ුසුමො භි ්ඛ්ව ් ොටින ප්ඤ්්ායති අවිජ්ජොය ඉ්තො ප්ුබ්්ෙ
අවිජ්ජො ්නෝහොසි අථ ප්චනඡො සමභවිති. එවඤ්්්්තං භි ්ඛ්ව වුචන්ති. අථ ් ප්න
ප්ඤ්්ායති ඉදප්්ප් චන්යො අවිජ්ජොති”2 ම වණ පනඅ මිනධ වපරැ අවිද්ය්ාෙ වනාවී ය. ඉනධ
පථුෙ වීය යඅ අවිද්ය්ාවේ පෙග වකථළෙප වනා පවවනධ ය යඅ වමවථධ මා විථඅනධ කථඅයනු
වව.. එවතකථුර් ෙුෙතධ ආශරෙ ථමුද්වයනධ අවිද්ය්ාෙ වේ යන වේ කථාපණ පය පවවනධය යඅ’
අවිද්ය්ාෙ භ ෙ ශීමග ෙශවයනධ ෙොළ වථධ යව.
(22 භ ෙතෘමධණ පාෙද් ශීමග වකථවපතඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- “ප්ුසුමො භි ්ඛ්ව ් ොටින නඤ්්ායතිඉ භව ත ්හො ඉ්තො ප්ුබ්්ෙ
භව ත ්හො ්නෝහොසි අථ ප්චනඡො සමභවීති. එවඤ්්්්තං භි ්ඛ්ව වුචන්ති අථ ්
ප්න ප්ඤ්්ායති. ඉදප්්ප්චන්යො භවත ්හොති”3 ‘ම වණ පනඅ මිනධ වපරැ භ ෙ තෘමධණ පාෙ
වනා වීය, ඉනධපථු ටර්තධවතධ යයඅ භ ෙ තෘමධණ පාවේ පෙග වකථළෙප වනා පවවනධය යඅ මා
විථඅනධ කථඅයනු වව.. එවතකථුර් ෙුෙතධ භ ෙ තෘමධණ පාෙට වේ වේද්නාෙ ථඛ්ය්ාත මු
කථාපණ පය වේ. වේද්නා ථමුද්යවයනධ තෘමධණ පා ථමුද්ය වේ යන වේ කථාපණ පය පවවනධ යව
යඅ භ ෙතෘමධණ පා ෙ ශීමග ෙශවයනධ ෙොළ වථධ යව.
ප්රශ්න්ය ි:- ෙට්ඨට කථර්ාෙ ෙොපන දුර් ු වේ ෝමග වද්කථ මුධවකථාට කථෙපව යඅනධ
ෙොපතධ ද්,

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 57
අ:නඅ: ද්ශකථ නඅපාත 965
3
අ:නඅ: ද්ශකථ නඅපාත 967
1
2
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ප්ි ිතුර:- ථුර්තඅ- ර්ර්ගතඅර්ාමි කථමගයනට විවශධම ව ධතු දවවිනඅ. ර්ර්ගතඅර්ාමි කථවඥමයට
විවශධම ව ධතුෙ අවිද්ය්ාෙයඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- අවිද්ය්ාවෙනධ මඩනා ද් පෘර්ර්ධජනයා ර්අනධවනනධ තවවීවමනධ ා
මුර්ුිශනධ තවළීවමනධ පීඩාෙට පවමිණි මපණ පයට පමුණ පුෙන ර්ෙවද්න ඒ පීඩාතුප දවවිනධ
ආථධොද්යකථධ (ථවනථීමකථධ2 නවතද් තම ට අෙවඩ ොයකථ ෙ ද්ස උණ පුදිය ය වදානධනා වථධ
වකථවථධ ර්අනධවනනධ තවවීවමනධ ආථධොද්යකථධ නවතධවතධ ර්ර්තඅවයතධ ව ළීවමනධ තම ට
පීඩා එළෙනධනා ෙ ද්, පරාණ ප ාතාදිය  ෙ අවනධකථ විෝ ර්ර්ගතඅර්ාමි කථමගය අපඹයඅ.
ථුර්තඅර්ාමි කථමගයට විවශධම ව ධතු භ ෙතෘමධණ පාෙයඅ.
භ ෙතෘමධණ පාවෙනධ වපළන ද් පු ුද්නා යවර් කථධත ර්ෙවද්න තම පීඩාෙ ර්පව
කථපන ආථධොද් ථ අත මි අිශ ථඅ අධ ජය ආශාවෙනධ වදානධනා වථධ වකථවථධ පීඩා
වි පවයනධ ආථධොද්ෙතධ ෙ ථුර්තඅයට පමුණ පුෙන තමාවර්ධ ර්කථධ පීඩා ර්පවකථපන,
පරාණ ප ාතවයනධ වෙනධවීමාදී අවනධකථාප ෙ ථුර්තඅර්ාමි කථමග වකථවවඥ ර්කථධ්වය අ අවිද්ය්ාෙට
තෘමධණ පාෙ අනුෙතගකථ වේ. ථවපවය අ තෘමධණ පාෙට අවිද්ය්ාෙ අනුෙතගකථ වේ.
වි්ශ්්:- ෙට්ඨටකථර්ාෙට ශීමග ෙ වේ ෝමග අතුිශනධ දුර් ු එකථධ ෝමගයකථධ මුධවකථාට ද්
වද්ධශනා කථපතඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- “ඉති ්ඛො භි ්ඛ්ව අවිජ්ජුප්නිසො සංඛොරො සංඛොරිප්නිසං
විඤ්්ා ං”1 ‘ම වණ පනඅ වමවථධ අවිද්ය්ාෙ කථාපණ ප වකථාට ථඞ්්ාප වේ. ථඞ්්ාප කථාපණ පා
වකථාට වි්ධාණ ප වේ’ යනාදිය ය යඅ.
“තෙද් “උප්ොදානි්යසු භි ්ඛ්ව ධම්මසු අස්සොදානුප්ස්සි විහර්තො ත ්හො
ප්චන්යො උප්ොදානං”2 ‘උපාොනයනධට අපමුණ පු ෙ ෝමගයනධ අ ආථධොද් කථඅීකේ ෙශවයනධ ථවප
වථාේනථඅනධ යුතුෙව දමිනධ ෙථනධන ුට තෘමධණ පාෙ ෙවවඩ්. ඒ තෘමධණ පාෙ ව ධතුවකථාට
උපාොන ථඞ්්ය්ාත දැි  තෘමධණ පාෙ වේ.’ යනාදිය යයඅ.
ඇතවේ ථතරවයකථව උභ යමකථෙ ද් වද්ධශනා වකථවපතඅ.
“අවිජ්ජො නී්ර ස්ස හි භි ්ඛ්ව ෙොලස්ස ත ්හොය සමප්යුත්තස්ස එමවයං
ෝයො සමුදාග්තො. ඉති අයං්්ව ෝයො ෙහිද්ධො ් නොමරිප්ං ඉ්ත්ථතං ද්වයංඉ ද්වයං

1
2

ථඛ:නඅ: ආ ාපෙර්ධර් 72
ථඛ:නඅ: ර්කථධ්ෙර්ධර් 204
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ප්ටිචන් ඵස්්සො ඡ් වොයතනොනි ් ්යහි ඵු්ඨො ෙෝලො සුඛ-ුප ්ඛං ප්ටිසං්ව්දතී1
ි” ‘ම වණ පනඅ අවිද්ය්ාවෙනධ මෙ ෙ තෘමධණ පාවෙනධ යුකථධත දායාට ඒ අවිද්ය්ා තෘමධණ පා
යුකථධත දවවිනධ වේ කථායය උපද්වනධ වෙයඅ. වමවථධ වේ කථායය ද්, ො ය් ථධකථන්ද් ව
ම්ායතනය ද්, ඒ නඅථා උපද්නා ද්ධොප-ආේදන වද්කථ ද්, ඒ මඩායතනවයනධ උපද්නා
ථධපශගය ද් උපදී. එයඅනධ ම ඒ දායා ථාප - ර්කථධ වේද්නා විඳී.’ යනාදිය යයඅ.
වි්ශ්්:- අවිද්ය්ාවෙනධ ෙවථුණ පු ව යඅනධ ද්, තෘමධණ පාවෙනධ යුකථධත ෙවයධ වෙයඅ.
වමයඅනධ අවිද්ය්ා තෘමධණ පා නඅශරඅත ථඛථධකථාපය ද්, කථායර්ර ණ පවයනධ වි්ධාණ ප - නාම පපප-ථළායතනයනධ ද්, ො ය් ෙ මඩායතන ව අෝය්ාතධමිකථ ො ය් ආයතන ද්, එයඅනධ
ථධපශගය ද්, ථධපශගවයනධ වේද්නාෙ ද් වේ යවයඅ කථීවමනධ ථධපශගය වේද්නාෙට විවශධම පරතය්ය
දෙ ද්කථධො අවිද්ය්ා-තෘමධණ පා මුධවකථාට ඇතඅ වේද්නා අෙථනධ වකථාට ඇතඅ පරතීතය්
ථමුතධපාද්ය ෙොළය .
වම අ දැකථධ ෙ ඒ වද්ධශනා අතුිශනධ “අවිජ්ජොප්චන්යො සංඛොරො” යන වේ වද්ධශනාෙ
වම අ අවිද්ය්ාෙ වර්ධ ෙශවයනධ ඒ ධමග මූල ්ද්ශනොව යයඅ ද්තයුතු.
වම අ මු පටනධ අර් වතකථධ ද්, අර් පටනධ මු වතකථධ ද් පවෙවතඅ වද්ධශනය
ද්ධොද්ශාඞ්ර්අකථ ය. එව යඅනධ තඅථන්ිාතුථඞ්වේපයව. මවද් පටනධ මු වතකථධ පවෙවතඅ
වද්ධශනය අමධටාඞ්ර්අකථ ය, ද්ධවිථන්දිය  තඅථඞ්වකථප යව. මවද් පටනධ අර් වතකථධ පවෙවතඅ වද්ධශනය
ඡළඞ්ර්අකථ ය. ද්ධවිථන්ි තඅථඞ්වකථප යව.
“සං්යොජනි්යසු භි ්ඛ්ව ධම්මසු අස්සොදානුප්ස්සි්නො විහර්තො ත ්හො
ප්වඩ්ඪති ත ්හොප්චන්යො උප්ොදානං”2 යනාදීනධ මෝය්වය අ පටනධ අර්වතකථධ පවෙවතඅ
වද්ධශනය ප්ධාාඞ්ර්අ කථය එකථථන්ි ද්ධවිථඞ්වේප යව. වමවථධ වේ වනාවයකථධ අඞ්ර්
ෙශවයනධ පි චාථමුපධපාද් වද්ධශනය වේ.
“සුඛ්වදනියං භි ්ඛ්ව ඵස්සං ප්ටිචන් උප්ප්ජ්ජති සුඛො ්වදනො”3 යඅ වම අ
ඒකථාඞ්ර්අකථෙ ද් වේ. (වේ ීකකථා අ ආ විථධතපවයකථඅ.2
වේ වද්ධශනා වභ ධද්වයනධ විනඅශධාය යඅ.
2. අථග වශ්යන් = අවිද්ය්ාදී පද්යනධවර්ධ අර්ග ෙශවයනධ.

ථඛ:නඅ: ආ ාපෙර්ධර් 167
ථඛ:නඅ: ථචාථඛයුතධතකථ 205
3
ථඛ:නඅ: නඅොනථඛයුතධත 211
1
2
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ඒ වමවථධ යඅ:- ( 2 පුපනධනට (රැථධකථපනධනට2 වනානඅථඅ දවවිනධ කථායර්ශධාිශතාදිය ය
අවින්දිය ය නමි. (වනා ව.ද යුතුය යන අර්ග යඅ2 වනා විඳිය යුතු එ කථාය ර්ශධාිශතාදිය ය
විඳිනු අවිද්ය්ා නම.
(22 විනධද් යුතු කථාය ථුාිශතාදිය ය වනා විඳිනු යඅ ව

අවිද්ය්ා නම.

(32 ථධකථන්ෝයනධවර්ධ පාශඅ දෙ ය. ආයතනයනධවර්ධ ආයතන දෙ ය. ෝාතුනධ වර්ධ
ෝුෙ - ථු් - ථුභ ාදී ශුනය් දෙ ය. ඉන්රඅයයනධවර්ධ අිපතඅ දෙ ය. ථතය්යනධ වර්ධ තර් දෙ
ය, යන අවඥර්යනධ වනා ද්ත වද්ධ නුයඅ අවිද්ය්ා නම (විද්-ාවණ ප යන ෝාතු යඅ.2
(4) ර්ශ්ාදීනධ වර්ධ පීඩනාදිය  ාතුවඥවිෝ අවඥර්යනධ වනා ද්ත වද්ධ නුයඅ අවිද්ය්ා නම.
(32 අනධතයකථධ නවතඅ ථථප ථඅයලු වය නඅ - ර්තඅ - භ ෙ - වි්ධාණ ප - ිතඅ ථතධත්වාථයනධ අ ථතධත්වයනධ ර්ෙොනු යඅ අවිද්ය්ා නම - (ජෙ ර්තඅයඛ යන ෝාතුයඅ.2
(62 පපමාර්ග ෙශවයනධ අවිද්ය්මාන ෙ ථධතරී-පුපවමාදිය  ථේමුතඅ ෝමගයනධ අ ර්ොනු යඅ
ව පපමාර්ග ෙශවයනධ විද්ය්මාන ෙ ථධකථන්ෝාදීනධ අ වනාපෙතීනු යඅ අවිද්ය්ා නම. (වේ
දය්්ධජනාර්ග ෙශවයනඅ.2
ථධෙභ ාොර්ග ෙශවයනධ වමවථධ යඅ:(72 ාෂුවිශානාදීනධ වර්ධ ාෂුශපරථාොදිය  ෙථධතු ා පපපාදිය  ආේදන අවිද්ය්ාදී
පි චාථමුපධපාද් ෝමග ා ථඞ්්ාපාදිය  පි චා ථමුපධපනධන ෝමගයනධ වර්ධ ද් ඒ ඒ ථධෙභ ාෙයනධ
මුෙ කථපන දවවිනධ ද් අවිජ්ජා නම.

වනා

යේ ව ධතුෙකථධ නඅථා ඵලය වේ නේ ඒ පරතය්යයඅ. ප්ටිචන් යනු වනා වෙනධ ෙ
වප යන අර්ග යඅ.
‘එතඅ’ යනු උපදී ය යඅ ද්, පෙතීත යයඅ ද් යන අර්ගයඅ.

තෙද් උපකථාපකථ භ ාෙය පරතය්ාර්ග නමි. අවිද්ය්ා ද්, පරතය්ය ද් ව ධමනුයඅ අවිජ්ජා
පචාය නම. ඒ අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ (යනු අර්ගයඅ.2
සඞ්ඛොරො= තමාවර්ධ ඵලයට ථුර්ථු වථධ ථකථථධ වකථවපතධනු යඅ ථඛථධකථාපවය නේ
වෙතධ.
තෙද් අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ෙ ථඛථධකථාප ද්, ථඛථධකථාප ශ.ද්වයනධ ආ ථඛථධකථාපදැ යඅ
ථඛථධකථාප ද්ධවිෝ යව.
Non-commertial Distribution
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ඔෙුනතුවපනධ ප්ු ය්ොභිසංස් ොර - අප්ු ය්ොභිසංස් ොර - ආ්නඤ්්ජොභි-සංස් ොර
යන තඅවද්න ද්, ොයසංස් ොරඉ වො ් සංස් ොර - චිත්තසංස් ොර යන තඅවද්න දැ යඅ වේ
ථය අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ෙ ථඛථධකථාප යඅ. ඒ ථඅයධ වෞකථඅකථ කථුථධ - අකථුථධ වචතනා
මාතරවයකථධ මවයඅ.
“සංඛෝරො සංඛ්ත ප්ුඤ්්ා භිසඞ්ඛොරොතබ් ප්ි්
ප්්යෝග ොය සංඛොරො‘දය්ොභී සඞ්ඛර් සු්”යි
සංඛතසංඛොරයඉ
අභිසංඛතසංඛොරයඉ
අභිසංඛර
ප්්යොගොභිසංඛොරොය යි. වේ ථතප ථේ්ාප ශ.ොර්ත ථඞ්්ාපවය යඅ.

සංඛොරයඉ

විස්තර - අනිචන්ො වත සංඛොරො”1 ථඅයලු ථඛථධකථාපවය ඒකථානධතවයනධ අනඅතය්ය
යනාදීනධ කථඅයන ද් උතධපාොදිය  ෂණ ප යුකථධත ථඅයලු ෝමගයනධ තම තමා අයතධ පරතය්වයනධ
ෙන ව යඅනධ ථඞ්ඛතථඞ්්ාප නේ.
කථුශාකථුශ කථමගවයනධ නඅපනධ ථඅයලු නතරභ ූමිකථ ෝමගවය අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛොර
නමවයඅ අර්ගකථර්ා අ කථඅයන ද් . ඔ ු ද් “අනිචන්ොවත සංඛොරො” යනාදීනධ කථී ථඛ්ාපවය අ
ම ඇතුළතඅ. (වෙනම ඒො ආ තවනකථධ වපවළ අ වනා පවවනධ.2
නතරභ ූමිකථ කථුශාකථුශ වචතනාෙ ෙනා අ අභිසංඛර
සංඛොර නමි. එය
“අවිජ්ජො ග්තොයං භි ්ඛ්ව ප්ුසුස ප්ුග්ග්ලො ප්ුඤ්්ඤ්්් සංඛොරං අභිසංඛ්රොති”2
අවිද්ය්ාවෙනධ මුළා ෙ වේ පුපවම පුද්ධර්යා (ඉදිය නධ2 පු්ධාභ අථඛ්ාපා ද් රැථධකථපයඅ’
යනාදීනධ අ ආ තවනධ පවවනයඅ.
කථායඅකථ නාතථඅකථ වීයය්ගය ප්ර්යොගොභිසංස් ොර නමි.
එය “යොවති ො භි ්ඛ්ව අභිසංඛොරස්ස ගති තොවති ං ගන්ත්වො අ ්ඛොහතං
මඤ්්්ඤ් අට්ඨොසි”3 ඒ කථායපරවය ර් වේර්යාවර්ධ ර්මන යේ පමණ ප ද් එපමණ පකථධ වර්ාථධ
අකථුවප අ පඅ අි යාකථධ වමනධ ථඅි වයධ ය. යනාදීනධ අ පරවයාර්ථඛථධකථාපය යව. ුවද්කථධ වම

1

ථඛ:නඅ: දර ධමථඛයුතධත 97

2

ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 203

3

අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 67
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පටුන වෙත

පමණ පකථධ ම වනාෙව අනය් ෙ වනාවයකථධ ථඛථධකථාපවය
ද් වෙතඅ.
“සඤ්්ා්වදයිතනි්රොධං සමොජ්ජන්තස්ස ්ඛො ආවු්සො විසොඛ!  භි ්ඛු්නො
වචීසංඛෝර ප්ඨමංනිරැජ්ෙති. ්ත්තො ොයසංඛෝරො ත්තොවිත්තසංඛෝරො” ‘ථ්ධා
- වේද්නා වද්වද්නා වර්ධ නඅවප ෝවයනධ නඅවප ෝථමාපතධතඅයට ථමෙද්නා භ අෂුෙවර්ධ
(විතකථධකථ-විාාප2 ෙචීථඛ්ාප පළමුෙව නඅපවද්ධෝ වේ. ඉකථධය තඅ කථායථඛ්ාප (ආශධොථපරශධොථ2 නඅපවද්ධෝ වේ. ඉකථධය තඅ චිතධතථඛ්ාප (ථ්ධා-වේද්නා2 නඅපවද්ධෝ වේ. වේ ආදී
තනධ අ ථඛ්ාප ශ.ද්වයනධ ආ ථඛ්ාප අවනධකථවිෝ යව. ඔෙුනතුිශනධ ථඛ්ත ථඛ්ාපවය අ
ඇතුළතධ වනාෙන ථඛ්ාපවයකථධ නවතධවතධ යඅ.
වි්ශ්්:- (ොකථධවභ ධද්කථප2 ශ.ද්ය පඅළඅවය කථපන ව යඅනධ විතකථග-විාාපවය
වචීසංඛොර නේ වෙතධ.
කථපජ කථායය විථඅනධ ථකථථධ කථපන ව යඅනධ ආශධොථ-පරශධොථ කථායථඞ්කථාප යව.
ථඅත ථකථථධ කථපන ථඛශා-වේද්නා වද්කථ චිත්තසඞ්ඛොරයි.
විතකථධකථ-විාාප
චිත්තසඞ්ඛොරයැ.

වද්කථ

වප

වථථු

ථමපණ පථධ

(3ප2

නාතථඅකථවය

පරර්මෝය්ානවයනධ නවර්අ ද්ධවිතීයද්ධෝය්ානයට ථමෙද්නා කථ විතකථග-විාාප නඅපවද්ධෝ
වේ.
ඉනධමතු ාතුර්ගෝය්ානයට ථමෙද්නා කථ ආශධොථ-පරශධොථ නඅපවද්ධෝ වේ.
ඉනධමතු නඅවප ෝයට ථමෙද්නා කථ චිතධතථඞ්්ාප නඅපවද්ධෝ වේ.
“සඞ්ඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ං” ථඞ්්ාප පචාය ශ.ද්යනධ වපප කථී වථධයඅ.
(මිනධ මතු යට ෙණ පගනා වනා කථළ පද්ම ෙණ පගනා වකථවවඥ.2
විඤ්්ා
නොම
රිප්
ආයතන

=
=
=
=

ඵස්ස
්ව්දනො
ත ්හො

=
=
=

Non-commertial Distribution

අපමුණ පු දැනර්නීනුයඅ වි්ධාණ ප ය
අපමුණ පු අභ අමු්ෙව නවවේනුයඅ නාමය.
ශීවත මාණ පාදීනධ වපවළධනුයඅ පපපය
ආය ෝවඥමයනධ පතුපවෙන ව යඅනධ ව ආයතනය
ථඛථාප ර්කථට පමුණ පුෙන ව යඅනධ ව ආයතනය
ථධපශග වකථවවඥනුයඅ ඵලථධථ ය.
විඳීනුයඅ වේද්නා ය.
අපමුවණ ප අ වවර්ධනුයඅ ව අපමුණ පු පවථධවනධ ව
තෘමධණ පා ය.
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උප්ොදාන
භව

=
=

ජොති
ජරො
මර
්සො
ප්සු්දව
ුප ්ඛ

=
=
=
=
=
=

්දාමනස්ස
උප්ොයොස

=
=

පටුන වෙත

දැි ෙව අධා ර්නීනුයඅ උපාොන ය.
විපාකථ භ ෙය වේනුයඅ ව කථමග භ ෙය - උතධපතධතඅ
භ ෙයනධ ෙඩානුයඅ ව භ ෙය
ඉපදීම ජාතඅ ය.
දිය ීකම ජපා ය.
වේ ාුතඅය කථපණ ප වකථාට ථධකථන්ෝ මිවයතධ නුයඅ මපණ පය.
වශ ානය වශ කථ ය.
ෙවපීම පිශවද්ධෙ ය.
ශීකපය වපළානුයඅ ර්ශ් ය
(උතධපාද්-ථධිතඅ ෙශවයනධ වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ කථනීනුයඅ ර්ශ්
ය.2
දූමය් ෙ ථඅතධඇතඅ දෙ වද් මනථධථ ය.
දැි  චිතධත පීඩාෙ උපායාථ ය.

වමවථධ වේ අවිද්ය්ාදී පරතය්වයනධ ථඅයලු ර්ශ්ථධකථන්ෝයා වර්ධ

ටර්වනීම වේ.

වි්ශ්්:- “සමභවන්ති” යන වේ පද් ුවද්කථධ වශ කථාදීනධ වකථවපනධ පමණ පකථධ
වනාෙව ථඅයලු ථඞ්්ාපාදී පද්යනධ වකථවපනුර් වයදිය ය යුතු.
වනා එවථධ ෙුෙ ‘අවිජ්ජො ප්චන්යො සංඛොරො’ = අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඛථධකථාපය
යඅ කථී කථළ කථුමකථධ වකථවවඥදැ යඅ වනා පවවනධ. සමභවන්ති = ටර්නඅතධ යයඅ කථී කථ
අවිද්ය්ාපරතය්වයනධ ථඛථධකථාපවය ටර්නඅතධය යඅ පරතය්ය - පරතය්යථමුතධපනධන ෙය්ෙථධර්ාෙ
වකථවවඥ. වම තනධ අම වේ කථරමය මවයඅ.
වමවථධ අවිද්ය්ාදී ව ධතුවෙනධ වේ
නඅමගාණ පාදිය වයනධ වනාවේ.

ුර් ර්ශ් ථමු යාවර්ධ ථමුද්ය වේ. ඊශධෙප

වේ අර්ග ෙශවයනධ විනඅශධාය යඅ.
3. ලක්ෂ ොදීන් වශ්යන් විනිශ්්ය
අවිදය්ොව- වනා දැනීම ෂණ ප වකථාටව ඇතධවතධ ය. ථේපරයුකථධත ෝමග ව
තතධථේපරයුකථධත පුද්ධර්යා මුළා කථඅීකම එ අ කථෘතය්ය යව. ආේදන ථධෙභ ාෙ මුො කථඅීකම
ෙවටව න ආකථාපය වකථාට ඇතධවතධ යව. ආශරෙ ආථනධන කථාපණ ප යඅ. ‘ආසව සමුදයො
අවිජ්ජො සමුද්යො’1 යඅ ෙොළ ව යඅනඅ.

1

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 57
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පටුන වෙත

සඞ්ඛොර - ථකථථධ කථඅීකම ෂණ ප වකථාට ඇතධවත ථඞ්්ාපවය යව. රැථධකථඅීකම එ අ
කථෘතය්ය යව. වචතනාෙ ෙවටව න ආකථාපය යව. අවිද්ය්ාෙ ආථනධන කථාපණ ප යඅ.
විඤ්්ා
- අපමුණ පු දැනීම වි්ධාණ පවයධ ෂණ පය යව. නාම පපපයනට
පුවප ර්ාමී වීම එ අ කථෘතය්ය යව. පෙග භ ෙය ා ර්වළපීම ෙවටව න ආකථාප යව. ථඞ්්ා
ආථනධන කථාපණ පය යව. ෙථධතු ආේදන ව ආථනධන කථාපණ පයඅ.
නොම- අපමුණ පටට නවවමන ෂණ ප ඇතධවතධ නාමය යව. ථඅත ා ථමර් ද්,
ඔෙුවනාෙුනධ ා ථමර් ද්, ථේපරවය ර් කථෘතය්ය ඇතධවතධ යව. වෙනධ ෙව වනා පවෙවතධම
ෙවටව න ආකථාපය යව. වි්ධාණ පය ආථනධන කථාපණ පයඅ.
රිප්- කථුපධපනය (කථඅපීම2 ෂණ ප වකථාට ඇතධවතධ පපපය යව. ඒ විථඅීකම කථෘතය්ය
වකථාට ඇතධවතධ යව. අෙය්ාකථෘත භ ාෙය ෙවටව න ආකථාපය යව. වි්ධාණ පය ආථනධන
කථාපණ ප යඅ.
ස ොයතන - ර්වළපීම ව පවතඅීකම ෂණ ප වකථාට ඇතධවතධ ය. (මඩායතනයට2
ද්ශගනාදීනධට කථපවණ පු වීම එ අ කථෘතය්ය යව. යර්ාවය ර්වයනධ පවිා්ධාණ පෝාතූනධට
ෙථධතු- ද්වාපභ ාෙවයනධ ෙවටව නධවනධ ය. නාම-පපප ආථනධන කථාපණ පයඅ.
ඵස්ස- අපමුණ පු ථධපශග කථඅීකම ඵලථධථවයධ ෂණ පය යව ආේදන ා ර්වීකම
කථෘතය්ය යව. ෙථධතු-ආේදන-වි්ධාණ ප ථඛර්මය ෙවටව න ආකථාපය යව. මඩායතන
ආථනධන කථාපණ ප යඅ.
්ව්දනො- ආේදන පථානුභ ෙන ෂණ පය ඇතධතී වේද්නාෙ යව. පපපාදී විමය
පථ අනුභ ෙය කථෘතය්ය යව. ථුෙ-ර්කථධ ෙවටව න ආකථාපය යව. ථධපශගය ආථනධනකථාපණ ප
යඅ.
ත ්හො- භ ෙ ර්කථධ් ව ධතු භ ාෙය ෂණ ප වකථාට ඇතධතී තෘමධණ පාෙ යව. ඒ ඒ
ආේදන - භ ූමි - භ ොදිය නධ අ ඇීම කථෘතය්ය යව. තෘපධතඅයකථට වනා පවමිණීම ෙවටව න
ආකථාපය යව. වේද්නාෙ ආථනධන කථාපණ ප යඅ.
උප්ොදාන- අපමුණ ප දැි ෙ ර්නධනා ෂණ පය ඇතධවතධ උපාොනය යව. තෘමධණ පාද්ෘමධි -අභ අනඅවේශ ෙශවයනධ වනා වීකම එ අ කථෘතය්ය යව. කථාමපොනය තෘමධණ පාද්ෘඪභ ාෙවයනධ ා වථථු උපාොන ද්ෘමධි  ද්ෘඪභ ාෙවයනධ ෙවටව න ආකථාපය ඇතධවතධ ය.
තෘමධණ පාෙ ආථනධනකථාපණ ප වකථාට ඇතධවතධ ය.
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භව- කථමග කථමගඵල ෂණ පය වකථාට ඇතධවතධ භ ෙය යව. ට ර්වනධවීම ා
ටර්වනීම එ අ කථෘතය්ය යව. කථුශ-අකථුශ-අෙය්ාකථෘත ෙවටව න ආකථාපය යව.
උපාොනය ආථනධන කථාපණ පයඅ.
(ජාතඅ ආදීනධවර්ධ ෂණ පාදිය ය යට සතය් නි්දගශ්ය් කථී වථයඅනධ ද්ත යුතුයඅ.2
4. ඒ විධොතබ වශ්යන්
(1) අවිදය්ොව - ආේදන ථධෙභ ාෙය ව ෝමග ථධෙභ ාෙය වනා දැනීම ය, වනා
දැකථීම ය, එ අ මුළාවීම ය යනාදිය  ථධෙභ ාෙය ෙශවයනධ ඒ විධ යැ.
ර්ශ්ාදිය ය වනා දැනීේ ෙශවයනධ ව
ද්ෘමධි  විපරයුකථධත ෙශවයනධ ව
අප්රතිප්ත්තිය අශුභ ාදිය වය අ ශුභ ාදිය  ෙශවයනධ ව ද්ෘමධි  ථේපරයුකථධත ෙශවයනධ
ව මිථය්ොප්රතිප්ත්තිය යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ විවිධ යැ.
(ථනධනවය අ- අනුශායාෙථධත වම ෙශවයනධ අපරතඅපතධතඅය, පයය්ගුථධර්ාන ර්ශධාිශතාෙථධර් වම
ෙශවයනධ මිර්ය්ා පරතඅපතධතඅයයඅ කථී ු.2 එවථධම
සසඞ්ඛොර-අසඞ්ඛොර චිතධතථේපරයුකථධත ෙශවයනධ ද්ධවිධයැ.
්සෝමනස්ස-්දෝමනස්ස-උ්ප්් ්ඛො වේද්නා වය ර්වයනධ තරිවිධ යැ.
්තුස්සතය්යන් ්ග් අපරතඅවේෝවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ගතිප්ඤ්්් ්යහි ආදීනෙ මුෙ කථඅීකේ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධ යැ.
්ඩ්ද්වොර්යහි ා මඩාේදනවය අ පවෙතීේ ෙශවයනධ ්ඩ්විධයි.
වි්ශ්් වේ මඩ්විෝතධෙය පරතීතය් ථමුතධපාද්වයධ කථඅයන ද් ථඅයලු අපපප
ෝමගයනධ අ ා ද්තයුතු.
(2) සඞ්ඛොර - සොසව - විප්ො ධමමධමමොදීන් දවවිනධ ථඛථධකථාප ඒ විධ යැ.
(ආදිය  ශ.ද්වයනධ වනෙවථ්නාවථ්-ථඛවයාජනඅයාදිය  භ ාෙවයනධ ද් ථඛර්ර
වේ.2
ුසල - අ ුසල ෙශවයනධ ද්විධ යැ. එවථධම ප්සුත්ත-මග්ගගත; හීන-මධය්ම;
මිචනඡත්ත-සමමත්ත;
නියත-අනියත
ෙශවයනධ
ද්
ද්ධවිවිෝ
වේ.
ප්ු ය්ොභිසංස් ොර - අප්ු භොභිසංස් ොර - ආ්නඤ්්ජොභි සංස් ොර ෙශවයනධ
තරිවිධ යැ.
්තුර්ඥ්යෝනි්යහි ඇතුළතධ ථතධත්වයනධ උපද්ෙන දවවිනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ප්ඤ්්්ගතියට පමුණ පුෙන ව යඅනධ ප්ඤ්්්විධයි.
(3) විඤ්්ා
-වෞකථඅකථ විපාකථාදිය  භ ාෙවයනධ ඒකථවිෝ යව. (ආදී ශ.ද්වයනධ
අෙය්ාකථෘත, ථපරතය්ය ථඛථධකථෘතාදිය  භ ාෙය ද් ර්වවනධ.2
ස්හ්තු -අ්හ්තු ොතබ භ ාෙවයනධ ද්විවිධයැ. (ආදිය  ශ.ද්වයනධ ථඛථධකථාප
අථඛථධකථාපාදිය  වභ ධද්ය ර්වවනධ.2
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භවතර්යහි ඇතුළතධ වීේ ෙශවයනධ ද්, තරිවිධ ්වදනො ථේපරවය ර්වයනධ ද්,
අව ධතුකථ-ද්ධවිව ධතුකථ තරඅව ධතුකථ ෙශවයනධ ද් තරිවිධ වේ.
්තු්යගොනි්යහි පවෙතීේ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ප්ඤ්්්ගති්යහි පවෙතීේ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධයි.
(4) නොම-රිප්, විශානයට නඅශරය දවවිනධ ද්, කථමග පරතය්ය ෙන දවවිනධ ද් ඒ විධ
යැ.
අපමුණ පු ර්වනීේ වනා ර්වනීේ ෙශවයනධ ද්විවිධ යැ.
අතීත අනාර්ත පරතය්ුතධපනධන ෙශවයනධ තරිවිධ යැ.
ාතුවයගානඅ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ප්ධාර්තඅ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධයි.
(5) මඩායතන - විශානයා වර්ධ ා විශානථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වර්ධ උතධපතධතඅය
ා පරෙෘතධතඅය ථධර්ාන ෙශවයනධ එ විධ යැ.
ථතප ම ා භ ූත පරථනධන භ ාෙය, විශානාදිය භ ාෙය ෙශවයනධ ද්විවිධ යැ.
(වම අ ආදිය  ශ.ද්වයනධ දා ාපායතන ද් ථඛර්ර වේ2
ථේපරාපධත අථේපරාපධත උභ ය විමුකථධත ෙශවයනධ තරිවිධ යැ.
වය නඅ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ර්තඅ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධයි.
ඵලථධථාදීනධවර්ධ ද් වේ නයඅනධ ම ඒකථවිෝාදිය  භ ාෙවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.
(6) ඵස්සය-ඵලථන භ ාෙවයනධ ා වෞකථඅකථ ථාථොදිය  භ ාෙවයනධ ඒ විධ යැ.
ප්ටිඝ සමඵස්ස - අිොන ථේඵලථධථ වභ ධද්වයනධ ද්, ථව තුකථාදිය  වභ ධද්වයනධ
ද් ද්විවිධ යැ.
භ ෙතරය පයය්ගාපනධන ව යඅනධ ද්, වේද්නාතරය ථේපරවය ර් ව යඅනධ ද්,
වේද්නාතරය පරතය් ව යඅනධ ද්, අව ධතුකථ ්විව ධතුකථ-තරඅව ධතුකථ- ව යඅනධ ද්
තරිවිධ යැ.
වය නඅ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ර්තඅ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධයි.
(7) ්ව්දනොව - අනුභ ෙන ෂණ පවයනධ ද්, වෞකථඅකථ ව යඅනධ ද්, ථාථොදී දවවිනධ
ද් ඒ විධ යැ.
ප්ධාද්ධොිශකථ-මවනාද්ධොිශකථ වභ ද්වයනධ ද්විවිධ යැ.
ථු්ාදී ව ධතුවෙනධ තරිවිධ යැ.
්තුර්ඥවිධ-ප්ඤ්්්විධ වභ ධද් වපපවථධ මවයඅ.
මඩාේදන වභ ධද්වයනධ ්ඩ්විධයි.
(8) තෘමධණ පාෙ - ව කථ ථමුද්ය භ ාෙවයනධ ඒ විධ යැ.
Non-commertial Distribution
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දිය ට්ඨි ථේපරයුතධත - විපධපයුතධත වභ ද්වයනධ ද්විවිධයැ.
කථාම - භ ෙ - විභ ෙ තෘමධණ පා ෙශවයනධ තරිවිධ යැ.
ාතුමාර්ග පරවභ ධද් ව යඅනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
පපපාභ අනන්ද්නාදිය  භ ාෙවයනධ ප්ඤ්්්විධ යැ.
මඩ් තෘමධණ පා කථායයනධ වර්ධ ෙශවයනධ මඩ්විෝයඅ.
(9) උප්ොදාන- දෘඨගරොහ වශ්යන් ඒ විධ යැ.
තෘමධණ පා ද්ෘමධි  වභ ධද්වයනධ ද්විවිධ යැ.
භ ෙතරයට උපනඅශරය භ ාෙවයනධ තරිවිධ යැ.
කථාමපාොනාදිය  වභ ධද්වයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ප්ධාර්තඅ ථඛෙතගනවයනධ ප්ඤ්්්විධ ්ව්.
(10) භවය-වෞකථඅකථ ථාශරොදිය  භ ාෙවයනධ ඒ විධ යැ.
කථමගභ ෙ - උතධපතධතඅභ ෙ වභ ධද්වයනධ ද්විවිධ යැ.
කථාම-පපප අපපප භ ෙ වභ ධද්වයනධ තරිවිධ යැ.
ථතප උපාොනයනට පරතය්ය වභ ද්වයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ප්ධාර්තඅ ථඛෙතගන වභ ධද්වයනධ ප්ඤ්්්විධ යැ.
කථාම- කථමගභ ොදිය  වභ ධද්වයනධ ්ඩ්විධ යැ.
ථපධත විඥ නථධිතඅ ථඛර්ර වයනධ සප්්තවිධ යැ.
ාතුපවපාොනකථමග පරතය්ය කථමග භ ොදී වභ ධද්වයනධ අමධටවිෝ යව.
කථාම භ ොදිය  වභ ධද්වයනධ නවවිධ යි.
(11) ජාතඅය ඒ ඒ භ ෙවය අ පරර්මාභ අනඅෙෘතධතඅ දවවිනධ ඒ විධයැ.
පපප ථඛ්ාපකථධ්න්ෝ ථඛර්ර වයනධ ද්විවිධ යැ.
භ ෙතරය පයය්ගාපනධන ව යඅනධ තරිවිධ යැ.
වය නඅ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ යැ.
ර්තඅ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධයි.
(12) වේ නයඅනධම ජපාමපණ පාදීනධවර්ධ ද් ඒකථවිෝාභ ාෙය ද්තයුතුය.
5. අඞ්ග වය්වස්ථොන වශ්යන් වේ පරතීතය්ථමුතධපාද්වය අ “අඞ්ග ්දා ස ැයි” කථී ව යඅනධ වශ කථාදී වෙනධ ෙව
ර්තව ාතධ අඞ්ර්ාිකථෙන ව යඅනධ ඒ වශ කථාදී අඞ්ර්භ ාෙවයනධ වනා කථඅයන දී. එව තධ
එය භව් රයො ්ග් අවිචවේද් පරෙෘතධතඅය ථඳ ා කථඅයන දී.
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ඒ එවථධ මවයඅ:- ජපා මපණ පවයනධ ප පන ද් දායාට ම ඒ වශ කථාදිය ය උපදී.
“අස්සුතවො භි ්ඛ්ව ප්ුථුජ්ජ්නො ොයි ොය ුප ්ඛොය ්වදනොය ඵු්ඪො සමෝනො
්සෝති. ිලමති. ප්සු්දවති. උරත්තොලිං න්දති. සම්මොහං ආප්ජ්ජතීති”1
‘ම වණ පනඅ, ආර්ම අිර්ම වනාද්නධනා පෘර්ර්ධජනයා කථායඅකථ ෙ ර්ශ්
වේද්නාවෙනධ ථධපශග ෙවයධ වථාවී, වෙව වථධ. ඬයඅ, වළ අ අතධථපා ඬයඅ. මුළාෙට
පවමිවණ පධ. ඔෙුනධ වර්ධ යේතාකථධ පවෙවතධම වේ නේ ඒ තාකථධ අවිද්ය්ාෙ වේ. නවෙත ද්
අවිද්ය්ාවෙනධ ථඛථධකථාප වේය’ යඅ වමවථධ භව් රයො ්ග් ථේදන්ෝය වේ. එව යඅනධ ඒ
වශ කථාදීනධ ජපා මපණ පයනධ ා එකථධපාශීවකථාට පි ාච ථමුපධපාද් අඞ්ර් වොළවථකථධම ය
යඅ ද්ත යුතු.
වි්ශ්්:- ජපාමපණ පවයනධ ම වශ කථාදිය ය ඒකථථඛවෂප කථළ ව යඅනධ වශ කථාදීනධට
ද් ජාතඅ පරතය්ය භ ාෙය වයවද්ධ. එව තධ වශ කථාදිය යට ජපා-මපණ ප පරතය්ය භ ාෙවයනධ ර්වවනධ
නේ අවිදය්ොව ා ඒකථථඛවෂප කථටයුතු වේ. ද්ධොද්ශාඞ්ර් වීම ථඳ ා යව.
‘ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා මපණ ප ා වශ කථාදිය ය ද් වේ’ යන වම අ ජපා මපණ ප
වශ කථාදීනධ අතුවපනධ ජපා-මපණ ප ඓකථානධතඅකථ අඞ්ර් භ ාෙවයනධ ර්නධනා දිය .
එවතකථුර් ෙුෙතධ වශ කථාදිය ය පපපභ ොදිය වය අ නවතධනුයඅ. අනනකථානධතඅකථ යව
ුවද්කථධ ඵල ෙශවයනධ අවිද්ය්ාෙ වර්න වප පපම පඅණිථ ර්නධනා දිය . එයඅනධ අනාර්තවය අ
ජාතඅය ඇතඅ කථකථධ අ මතුවය අ පරතඅථන්ියට ව ධතු ෙ අවිද්ය්ාෙ ද්කථධෙන ද්නුයඅ
භව් රයෝග් අවිචවේද් පරෙෘතධතඅය දැකථධවිණ පවයඅ ද්තයුතු.
තෙද් මතවයකථඅ- ජපා මපණ ප ද් වශ කථාදිය යට පරතය්ය වනා ෙවයධ නේ අඞ්ර් වොළථ
වනාපඅවපන ව යඅනධ ජපා මපණ ප ද් වශ කථාදිය යට පරතය්ය වේ.
එවථධ ෙනධනා “ජපා මපණ ප පචායා වථාකථාද්වයා ථේභ ෙනධතඅ” යඅ වනා ෙොපා
“ජොති ප්චන්යො ජරො -මර ං ්සො ොතබ්යෝ ් සමභවන්තී”2 යඅ ෙොවළධ කථෙප ව යඅනධද්
අනය් ෙ ව ධතූනධ වර්නධ වශ කථාදිය ය උපද්නාව යඅනධ
ම ෙොළ . වේ වම අ ථඛවෂධප කථර්ාෙ යව.

ුවද්කථධ ජාතඅ පරතය්ය භ ාෙය

වේ අඞ්ර් ෙය්ෙථධර්ා ෙශවයනධ විනඅශධාය යඅ.
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්ම විස්තර

පටුන වෙත

රමය යැ.

( 2 අවිදය්ොව, ථතරානධතඅකථ කථරමවයනධ ර්ශ්ාදිය  ථතප තනධ අ වනාදැනීම. “ තමො ්
භි ්ඛ්ව අවිජ්ජො ුප ්්ඛ අඤ්්ා ං”1 යනාදීනධ එය ෙොළය .
අභ අෝමග පයය්ගායවයනධ ෙනා අ ර්ශ්ාදිය  ථතප තනධ අ ා පු.දනධතාදිය  ථතප තනධ අ
දැ යඅ අට තනධ අ වනාදැනීම අවිද්ය්ා යඅ ෙොළ . “තත්ථ තමො අවිජ්ජො ුප ්්ඛ අඤ්්ා ං
-්ප්- ුප ්ඛනි්රධ ගොමිනියො ප්ටිප්දාය අඤ්්ා ංඉ ප්ුබ්ෙන්්ත අඤ්්ා ංඉ අප්රන්්ත
- ප්ුබ්ෙන්තොප්රන්්ත- ඉදප්්ප් චන්යතො ප්ටිචන් සමුප්්ප්න්්නසු ධම්මසු අඤ්්ා ං”2
යී ථතරානධතඅකථ කථරමවයනධ ථතප තවවනකථ කථී අවිද්ය්ාෙ කථෘතය් ෙශවයනධ ද්, ජාතඅ ෙශවයනධ
ද් අට තවවනකථ ෙොළ .
ඒ පාඨවය අ නඅවප ෝ - මාර්ග යන ව වකථ තධතප ථතය් ද්ධෙයය තදා ුප ්ඛයඉ
සමුදයයඉ ප්ුබ්ෙන්තොතබය ය යන වථථු තනධ අ ආේදන කථඅීකේ ෙශවයනධ ද් අවිද්ය්ාෙ
උපදී. වමවථධ ඇතඅ තනධ අර් ආේදන ථධෙභ ාෙය මුෙ කථඅීකේ ෙශවයනධ අවිද්ය්ාෙ වම අ
අද් ථධ කථපන දී.
ඒ එවථධ මව යඅ:- අථම වතාතධපනධන ෙ ඒ අවිද්ය්ාෙ ර්කථධ් ථතය්ය මුෙ වකථාට
ථඅීක. ර්ශ්යා වර්ධ පීළනාදිය ය යර්ා ථධෙභ ාෙර්ගය (පරතය්ෂවථධ2 පරතඅවේෝ කථඅීකමට වනා වද්ධ.
එවථධම ථමුද්ය ථතය්ය, නඅවප ෝ ථතය්ය, මාර්ග ථතය්ය, පෙගානධත ථඛ්ය්ාත අතීත
ථධකථන්ෝ ප්ධාකථය, අපපානධත ථඛ්ය්ාත අනාර්ත ථධකථන්ෝ ප්ධාාකථය, පෙගානධතාපපානධත
ථඛ්ය්ාත අතීත අනාර්ත ථධකථන්ෝ ප්ධාකථය, වනාව ාතධ පෙගානධත අපපානධතයනධ වර්ධ
අනධත ථඛ්ය්ාත ෙතගමාන ථධකථන්ෝ ප්ධාකථය ද් ඉද්පධපචායතා ථඛ්ය්ාත පරතය්ය ෝමග ා
පරතීතය් ථමුතධපනධන ෝමග ද් මුෙ වකථාට ථඅීක. (පරතය්ෂ කථඅීකමට වනාවද්ධ.2
වේ අවිදය්ොව යැ වේ සංස් ොර යැ යඅ පරතය්ෂ වකථාට යාර්ාෙථපථ ෂණ පවයනධ
(ෂණ ප- කථෘතය් ෙශවයනධ2 පරතඅවේෝ කථඅීකමට වනාවද්ධ.
(අවිද්ය්ාෙ ර්කථධ්ාදීනධ ආේදන කථඅීකේ ෙශවයනධ පෙතී. යේ වථධ නඅවප ෝ
මාර්ගවයනධ ආේදන කථඅීකමට අථමර්ග ෙව ඔෙුනධ ද්කථධනා කථවමවතධතෙුනධට තතධ පරතඅචඡාද්කථ
ෙශවයනධ අනඅවප ෝ මාර්ගවය අ නඅවප ෝ- මාර්ග ර්ර ණ ප කථපණ ප ෙශවයනධ පෙතධනී මාර්ග
නඅවප ෝයනධ යර්ාෙථපථ ෙථවයනධ පරතඅවේෝ කථපනධනට වනාවද්ධද් එවථධම ර්ශ්ාදිය වය අර්
තතධ ථධෙභ ාෙචඡාද්න ෙශවයනධ පෙතධනීය යඅ ද් ද්ත යුතුයඅ, යනු ථතය්යඅ.2
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පටුන වෙත

(22 සඞ්ඛොරො, පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය  තුනය, කථායථඛථධකථාපාදිය  තුන දැයඅ වමවථධ වපප
ථඛවෂපවයනධ කථී ථය ථඛථධකථාප යව.
විස්තර - ්මහි ප්ු ය්ොභිසංස් ොරය ොන ථී - භ ාෙනාදිය  ද්ශ පුණ පය් කථරඅයා ෙථධතු
ෙශවයනධ පවෙවතඅ කථාමාොප කථුථ වචතනා අටය භ ාෙනා ෙශවයනධ ම පවෙවතඅ
පපපාොප කථුථ වචතනා පථ දැයඅ වතවළථධ ( 32 වචතනාවෙ යඅ.
පරාණ ප ාතාදිය  ද්ශ අකථුශ ෙථධතු ෙශවයනධ පවෙවතඅ වොවළාථධ ( 22 අකථුථධ
වචතනාවෙ අප්ු ය්ොභිසංස් ොර නමි.
ආ්නඤ්්ජොභිසංස් ොර නේ එවථධම භ ාෙනා ෙශවයනධම පවෙවතඅ ථතප
අපපපාොප කථුථ වචතනාවෙ යඅ. වේ තරඅවිෝ ථඛථධකථාපවය එකථුනධතඅථධ (292
වචතනාවෙ යඅ.
වි්ශ්්:- (පු්ධාභ අථඞ්්ාප2 ථධෙථනධතානය අපුණ පය් ඵලවයනධ
ථඛවකථධශයනධවර්නධ පවිතර කථපන ව යඅනධ පුණ පය් නමි.

ා ර්ශ්

තෙද් ඒ පුණ පය්ය කථපනධන ු වර්ධ අද්ධය්ාශය ථේපවඥණ ප කථඅීකේ අර්ගවයනධ ව
පජය්ත්වය නඅපද්ොනු යඅ ව
පුණ පය් නමි. ඒ පුණ පය්යම තමා වර්ධ ඵලය (ථතප
නාමථධකථන්ෝ ා කථමගජ පපප2 ථකථථධ වකථවවඥනුයඅ ප්ු ය්ොභිසංස් ොර යැ.
එයට පරතඅපෂ ෙවයධ අප්ු ය්ොභිසංස් ොර නමි.
ථමාි පරතඅපෂ ෙ ප්ධානීෙපණ පයනධවර්නධ ඉතා ර්ප දවවිනධ වනා ථවවන
ව යඅනධ අනඅ්ධජන නම. ඒ අනඅ්ධජන භ ාෙය ථකථථධ වකථවවඥනුයඅ ආ්නඤ්්ජොභිසංස් ොර
නේ වේ.
වථථු කථාය ථඞ්්ාපාදිය  තුවන අ - කථායද්ධොපවය අ පවෙවතඅ වචතනාෙ
ොයසංස් ොර යැ.
වචීසඞ්ඛොර - චිත්තසඞ්ඛොර ද් වමවථධ මව යඅ.
වේතරඅකථය කථමග රැථධ කථපනධනා ෙ වකථවණ ප අ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදීනධවර්ධ ද්ධොප
ෙශවයනධ ට ර්වනීම ද්කථධෙනු ථඳ ා ෙොපන දිය .
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විස්තර කථාය විඥ පධතඅය උපද්ො කථායද්වාපවය අ පවෙවතඅ කථාමාොප කථුථ
වචතනා අට ය, අකථුථ වචතනා වොළථ දැ යඅ ථම වීථතඅ (2ප2 වචතනාවෙ ොයසඞ්ඛොර
ය.
ඒ වචතනාවෙ
වචීසඞ්ඛොරයි.

ම ොකථධ විඥ පධතඅය උපද්ො ොකථධද්වාපවය අ පවෙවතධතා ු

වි්ශ්්:- අභ අශා වචතනාෙ මතධවත අ විපාකථ විශානයට පරතය්ය වනා ෙන
ව යඅනධ- වේ කථායථඞ්්ාප - ෙචී ථඞ්්ාප විමවය අ පුපාණ ප අටුොාාීකනධ වනා ර්නධනා
දී. (එව තධ ඒ අභ අශා වචතනාෙ ද් කථුශ ෝමගයට ා විපාකථ ෝමගයට ඇතුළතධ වේ.2
ඒ ෙ කථී වනා ථඅඳින ද් අවිද්ය්ා -තෘමධණ පා ඇතඅ ථනධතානවය අ ෙය්ාපාප ථ අත
ෙව ටර්තධ ව යඅනධ අභ අශා වචතනාෙ වර්ධ කථුථ දෙ ා විපාකථ වද්න ථධෙභ ාෙය ඇතඅ
දෙ කථඅයන දී. විපාකථ උපද්ෙන දවවිනධ වනාවේ. විපාකථ උපද්ෙනධවනධ නේ පපපාොප
විපාකථ ම ඉපද්විය යුතු. අනය් භ ූමිවයකථව කථමගයකථධ අනය් භ ූමිවයකථව විපාකථ වනා උපද්ෙන
ව යඅනඅ. ධමමසඞ්ඝණී චිත්තුප්්ප්ොද
ො ්ඩ්යහි ‘පපපාොප විපාකථය කථමග
ථද්ෘශාේදනයම ර්නධවනධ ය’ යඅ කථඅයන දී. පපපාොප විපාකථය කථාමාොප අපමුණ පකථධ
වනාර්නධවනධ යඅ. අභ අශා වචතනාෙ කථාමාොපාදිය  අපමුණ පු ර්නධවනධම වේ. එවථධ ව යඅනධ
විපාකථ වනා වද්නධවනධ යඅ.
කථථඅණ පාවය අ උපද්ෙන ද් ාතුර්ගද්ධය්ාන ථමාපතධතඅවයධ ආනඅථඛථය වේ අභ අශාෙ
යව.
එයඅනධ ෙොළ :- “්සො එවං සමොහි්ත චිත්්ත”1 යනාදිය ය වමවථධ ථමාි ඵලය
ෙ අභ අශා වචතනාෙ ඵලයකථධ (විපාකථයකථධ2 වනා වද්ධ. අභිඥා ්චනතනොව (විපාකථ2 විශානයට
පරතය්ය වනා ෙනධනා වථධ උද්ධචන් වචතනාෙට ද් විපාකථ විශානයට පරතය්ය වනා වේ.
එව තධ අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ෙන ව යඅනධ ථම (2ප2 විථඅ වචතනායව යඅ කථඅයන දී.
කථාය විඥ පධතඅ - ොකථධ - විඥ පධතඅ නපද්ො මවන ද්ධොපවය අ උපනධ (292 එකථුනධතඅථධ
වචතනාවෙ ම චිත්තසඞ්ඛොර ය.
වමවථධ වේ ොය-වචී-චිත්තසඞ්ඛොර යන තරඅකථය ද්, පු්ධාභ අථඞ්්ාපාදිය  තරඅකථවය අ
ම ඇතුළතධ වේ ය යඅ අර්ග ෙශවයනධ ම පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය යට අවිද්ය්ාෙ පරතය්ය ෙන
දෙ ද්ත යුතු.

1
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විස්තර:- අමධටකථාමාොප කථුශ වචතනා කථාය ර්ශධාිශතවයනධ ෙළකථඅනධන ුට
ොයසඞ්ඛොර වේ. ොකථධ ර්ශධාිශතවයනධ ෙළකථඅනධනා ුට වචීසඞ්ඛොර වේ. මවනාද්ධොපවය අ
උපද්නා ඒ අට ා පපපාොප ෝය්ාන පථ දැ යඅ යන වතවථධ ( 32 වචතනා චිත්තසඞ්ඛොර
වේ. වේ ථඅයධ ප්ුඤ්්ාභිසඞ්ඛොර දඉ චිත්තසඞ්ඛොර ද වේ.
ද්වාද්ථ ( 22 අකථුථ වචතනාවෙ කථායද්වාපවය අ පවෙවතධතා ු ොයසඞ්ඛොර යැ.
ෙචීද්ධොපවය අ පවෙවතධතා ු වචීසඞ්ඛොර යැ. මවන ද්ධොපවය අ පවෙවතධතා ු චිත්තසඞ්ඛොර
යි.
ආ්නඤ්්ජොභිසංඛොර චිත්තසංඛොර මැ යි.
වමවථධ ්විතීය තරඅකථය පෙග තරඅකථවය අ ද් ඇතුළතධ වේ.
ප්රශ්න්ය ි:- වේ ෝමග අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ වේ ය යඅ වකථවථධ ද්ත

වකථඅ ද්

ප්ි ිතුර :- අවිද්ය්ාෙ ඇතඅ කථධ අම ථඛථධකථාප ෙන ව යඅනධ
ඒ වමවථධ මවයඅ:- අවිද්ය්ාෙ නවතඅ කථධ අ ථඛථධකථාප වනාවේ.
විස්තර:- යමකථු වර්ධ ර්ශ්ාදිය වය අ (අවිද්ය්ා ථඞ්්ය්ාත2 වනා දැනීම ප වනා ෙවයධ
ද්, ර්කථධ්ාදිය වය අ ද්, පු.දනධතාදිය වය අ ද් අශාන දවවිනඅ. ථඛථධකථාප ර්ශ්ය ථු් ථඛශාවෙනධ
වර්න එයට ම ව ධතු ෙ තරඅවිෝ ෙ ම ථඛථධකථාපයනධ උපද්ෙ යඅ.
ථමුද්ය වනා දැනීවමනධ ද් ර්කථධ්ය ව ධතු ෙ තෘමධණ පාෙ පඅිශෙප වකථාට ඇතඅ, ථු්ය්,
(ථුභ ය යනාදීනධ2 ථකථථධ කථපන ද් ථඛථධකථාපයනධ ථවප ව ධතු ය යඅ ඟවනධ උපද්ෙ යඅ.
නඅවප ෝ ථතය්වය අ ා මාර්ග ථතය්වය අ වනා දැනීම ව ධතු වකථාට ර්ශ් නඅවපාෝය
වනා ෙ ‘දර ධම ව කථාදිය  ර්තඅ විමවය අ ර්ශ් නඅවප ෝය ෙනධවනධ ය’ යඅ ථඛශාවයනධ ර්ශ්
නඅවප ෝයට මාර්ග වනා ෙ අවනධකථ පථු දන්ෝන අඛථා ඇතඅ වොජ්ප්යය්ොතබ යාර් ද්,
අමපත්වය පඅණිථ ප්ඤ්්්තප්නොතබ ර්මධකථප කථරඅයා ද්, ර්ශ් නඅවප ෝයට ව ධතු යයඅ වර්න තරඅවිෝ
ෙ ම ථඛථධකථාප උපද්ෙයඅ.
තෙද් ව ධ අවඥ නධ මාර්ග ශානවයනධ (ාතුථධථතය්ය අෙවද ෝ කථඅීකවමනධ2 අවිද්ය්ාෙ
පර ීණ ප වනා කථළ ව යඅනධ විවශධමවයනධ ජාතඅ ජපා-වප ර්-මපණ පාදිය  අවනධකථ ආදී
නෙනයවනධ මිශර ෙ කථුථ ඵල ථඞ්්ය්ාත ර්ශ්ය ර්කථයව යඅ නා දැන එයට පවමිණීම
පඅණිථ ොය - වො ් - චිත්ත සංස් ොර පරවභ ධද් ඇතඅ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථා රැථධ කථපයඅ.
දිය ෙය්ාපධථා කථවමවතධවතනධ මපව පරපාතයකථට පවනීම වමනඅ. (අපධථපාෙනධ වබීමට කථාපණ ප
වනාෙ පෙගතවයනධ ීම කථපනධනා වථධ ථඛථධකථාප ර්ශ් ෙ දවවිනධ ථුෙයට කථාපණ ප වනා ෙ
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පටුන වෙත

පඅනධ වකථවවඥ. ජාතය්ාදීනධ පරපාත ර්ශ් ජනකථ ව යඅනධ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප මපව පරපාත
ථද්ෘශත්ව කථඅයන දී.2
ථවපය යඅ ථේමත ඒ කථුථ ෙයාවර්ධ අනධතවය අ (ාුතඅවය අ2 දෙතධ පීඩා
උපද්ෙන විපිශණ පාම ර්ශ් දෙ ද්, ථධෙධප ෙ ආථධොද් දෙ ද් වනාද්නධවනධ පඟවි යා
ප නධ ථඅළුවෙ අ ර්වීකම වමනධ ද්, මී පවණිවය අ ර්අජු ෙෙකථු මී ෙවකථුණ පු කථඩු මුෙ ත වවීම
වමනධ ද් විපිශනාම ර්ශ් ථධෙභ ාෙය වකථාට ඇතඅ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපය රැථධ වකථවවඥ.
සංසන්දනය:- දිය ෙය්ාපධථපා කථවමවතධවතනධ ප්වගත මුුප්නන් ප්ැනීම කථාමාොප
කථුථයනධ ා ද්, පඟවි යා ප නධ ථඅළුෙට පවනීම ා මී පවණි ෙවකථුණ පු ඩු මුවහත
්ලවීම පපපාොප කථුථයනධ ා ද් ර්ළපා අර්ග ර්ත යුතු.
අනඅමධට විපාකථ ඇතඅ පථධකථේ වථවීේ ආදිය වය අ ආදීනෙ වනා දැන ථවපය යඅ
ෙපපද්ො ර්වනීවමනධ ා වකථවථුනධ වර්නධ මවී.වමනධ ළද්පවො ර්ූර් කථරීඩා කථපනධනා වථධ
ද්, කථඅපී විම කථපවම අ ආදීනෙ වනා ථකථා මියනු කථවමවතඅෙව විම කථනධනාකථධ වමනධ ද්,
කථාමාතුප දවවිනධ ා ්විමාතුප දවවිනධ පාණ පාතඅපාතාදිය වය අ ආදීනෙ වනා ථකථා
වොවළාථධ අකථුථ ථඞ්්ය්ාත අප්ු ය්ොභි සංස් ොර රැථධ වකථවවඥ.
සංසන්දනය:- ව භ මඅකථ අකථුථයට ගූථ ී නය ද්, ද්ධවේම මඅකථ අකථුථයනට
විම ්ාද්නය ද්, උපමාන ෙශවයනධ ර්තයුතු.
ථඛථධකථාප ර්ශ්- විපීකණ පාම ර්ශ් ථධෙභ ාෙය නඅථඅවථධ අෙවද ෝ වනා කථඅීකවමනධ
ථතප අපපපාොප කථුථ ථඛ්ය්ාත ආ්නඤ්්ජොහි සංස් ොරය ද් උපද්ෙයඅ.
මඛමුළා ෙෙකථු පඅශාා නර්පයකථට අභ අමු් මාර්ගවය අ යනධනාකථධ වමනඅ. යෂයනධ
මවෙ පුපවය අ කථාම ර්ුණ ප ථමෘද්ධිවයනධ ථු්ය යන විපවඥයාථයට ව ධතුභ ාෙය වමනධ
උතධපාද් - ෙය්ය අතඅ දී ග ථනධතාන දවවිනධ වනාවපනධනධනා ෙ විපිශණ පාම ඇතඅ ථඛථධකථාප
ර්ශ් ෙ ආපවපධප විපාකථයා වර්ධ නඅතය්ාදිය  විපයය්ගාථයට ව ධතුත්වය ඇතඅ ව යඅනධ
ආවන්ධජභ අථඛථධකථාපය ප්ිශෝ නගරොභිමුඛ ගමනට ථද්ෘශ වකථාට වයදී.
වමවථධ අවිද්ය්ාෙ ඇතඅ ව යඅනධම ථඛථධකථාප වීම ද්, අවිද්ය්ා අභ ාෙවය අ වනා වීම
ද් ෙන ව යඅනධ වේ ථඛථධකථාපවය අවිද්ය්ාවෙනධ වෙතඅ යඅ ද්තයුතු.
එව යඅනධ ෙොපන දී.
“අවිද්වො භි ්ඛ්ව අවිජ්ජොග්තො ප්ුඤ්්ාභිසංඛොරොමප්ි අභිසංඛෝරොති.
අප්ුඤ්්ාභිසංඛොරමප්ි අභිසංඛ්රොති ආ්නඤ්්ජොභිසංඛරමප්ි අභිසංඛ්රොති. ය්තො ්
්ඛො භි ්ඛ්ව භි ්ඛු්නො අවිජ්ජො ප්හීනො විජ්ජො උප්්ප්න්නො ්සෝ අවිජ්ජො විරොගො
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විජ්ජුප්්ප්ොදා ්නොව ප්ුඤ්්ාභි සංඛොරං අභිසඞ්ඛ්රොති” නුෙණ ප නවතඅ අපර ීණ ප
අවිද්ය්ාවෙනධ යුකථධත ෙවයධ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප ද් රැථධ වකථවවඥ. -වප- යේ ව යකථඅනධ භ අෂ ු
වර්ධ අවිද්ය් විපාර්වයනධ විද්ය්ා උතධපාදිය වයනධ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප රැථධ වනාකථපයඅ’ කථඅයායඅ.
වේො අවිද්ය්ාෙ ථඛථධකථාපයනට පරතය්ය ෙන දේ පඅළඅර්නඅමු. එව තධ
පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදී කථෙප ථඛථධකථාපයකථට අවිද්ය්ාෙ වකථවථධ පරතය්ය වේදැයඅ කථඅය යුතු
යව.
විස්තර:- පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය  වනාවයකථධ ථඛථධකථාප වෙතඅ. අවිද්ය්ාෙ එවකථකථධම
ය. එව තධ ථඅයලු ථඛථධකථාපයනට අවිද්ය්ාෙ එකථ ආකථාපයකථඅනධම පරතය්ය වනා වේ.
එව යඅනධ වේ ථඛථධකථාපයනට වමවථධ පරතය්ය වේයයඅ කථඅෙමනායඅ. ඒ ථඳ ා වේ ථඅයලු
පරතය්යනධ පඅළඅදඳ පරතය්ය ථධෙභ ාෙය වම අා දැකථධවේ.
භගවත් ෙුුපහු ෙනා අ
1. ්හතු ප්චන්ය

13.

2. ආරමම

14. විප්ො

ප්චන්ය

මම ප්චන්ය
ප්චන්ය

3. අධිප්ති ප්චන්ය

15. ආහොර ප්චන්ය

4. අනන්තර ප්චන්ය

16. ඉන්රිය ප්චන්ය

5. සමනන්තර ප්චන්ය

17. ෙොන ප්චන්ය

6. සහජොත ප්චන්ය

1ස. මග්ග ප්චන්ය

7. අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් ප්චන්ය

1ස. සමප්යුත්ත ප්චන්ය

8. නිස්සය ප්චන්ය

20. විප්්ප්යුත්ත ප්චන්ය

9. උප්නිස්සය ප්චන්ය

21. අත්ි ප්චන්ය

10. ප්ු්රජොත ප්චන්ය

22. නත්ි ප්චන්ය

11. ප්චනඡො ජොත ප්චන්ය

23. විගත ප්චන්ය

12. ආ්සවන ප්චන්ය

24. අවිගත ප්චන්ය1 යඅ

වමවථධ ථවිථඅ පරතය්යකථධ ෙොළ .
1 ්හ්තුප්රතය්යඉ “්හතු ් ්සො ප්චන්්යො ්” ථුපරතඅමධිත භ ාෙවයනධ ව ධතු නමුර්
- උපකථාප භ ාෙවයනධ පරතය්ය නමුර් වේ යයඅ ්හ්තුප්රතය්ය නමි.

1

ප:ප: පචායුද්ධවද්ථ 1
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වි්ශ්්:- වමවථධ කථී කථ අිපතඅපරතය්යාදිය  දෙට පවමිණි ව ධතු ු වර්ධ ද් ර්වනීම
ෙන ව යඅනධ ඒ ෙළකථනු ථඳ ා “්හතුහුත්වො ප්චන්්යෝ” ‘ව ධතු වී පරතය්ය වීම ය’ යඅ කථී.
එවථධ කථී කථ ද් ඒ වද් මයම ෙන ව යඅනධ “්හ්තු භෝවන ප්චන්්යො” ‘ව ධතු-භ ාෙවයනධ
පරතය්ය වීමය’ යඅ කථඅයන දී. (ආේදන පරතය්ාදිය වය අ ද් පරතය්ය භ ාෙය වමවථධ මවයඅ.2
විස්තර:- වම අ ්හ්තු යනු - ව්නොවයවයඉ ොර ය්ඉ මූලය යන වමාෙුනට
ෙය්ෙ ාප වේ. (පරතඅශා- ව ධතු යනාදීනධ අ නනයය්ායඅකථවය ථාෝතාෙයෙය ව ධතුය යඅ ය
කථඅයතඅ. පරතඅශා- ව ධතු- උද් පණ ප- උපනය- නඅර්මනයව යඅ අනුමානර්ග පරතීතඅය ථඳ ා
ප්ධාාෙයෙයකථධ ර්වවනධ. ව ධතුෙ ද් මිනධ එවකථකථඅ.2 ශාථනවය අ “්ය ධමමො
්හතුප්්ප්භවො”1 යනාදීනධ අ කථාපණ පවය අ වේ.
“ත්යො ුසල ්හතු ත්යො අ ුසල ්හතු”2 යනාදීනධ මය ව ධතු යයඅ ර්වවනධ.
එය වේ “්හතු ප්චන්්යො” යනධවන අ අභ අවපරධත යව. ම ශ.ද්ය වමනධ ව ධතු ශ.ද්ය ද්
පඅ අීකම අර්ගය කථඅයා. (භ ූමිවය අ පඅ අටා උඩට ඕජාෙ අද්නා මුඅනධ ෙෘෂය ථධිපෙව ෙව
ථඅීකම ා ෙවී.ම ෙනධනා වථධ කථමග නඅොන ෙ ව ධතුවිනධ කථමගය ථධිපෙව පඅ අටුො ඵලය
ෙවී.මට පමුණ පුෙන ව යඅනධ ්හ්තු නමි.2
ප්චන්ය යනධවන අ වේ ොනාර්ගය: “පි චා එතථමා එතීතඅ” ඒ නඅථා එයඅනධ ඵලය
ටර්නීනුයඅ. පරතය්ය නමි.
දව වප වනා වකථාට එකථධෙව ම පෙතීය යන අර්ගයඅ.
එයඅනධ කථී :- අටුො අ “්යො හි ධම්මො යං ධමමං අප්චන් ්ඛොය තිට්ඨති වො
උප්්ප්ජ්ජති වො ්සො තස්ස ප්චන්්යො”3 යඅ යේ උපකථාපකථ ෝමගයකථධ යේ ඵල ෝමගයකථධ වනා
වප ථඅි  නේ ව උපදී නේ ව ඒ ව ධතු ෝමගය ඒ ඵල ෝමගයට පරතය්ය යඅ කථඅයා යව.
ෂණ ප ෙශවයනධ ෙනා අ උපකථාප කථඅීකම ෂණ ප වකථාට ඇතධවතධ පරතය්ය යව.
එව යඅනධ ම යේ ෝමගයකථධ යේ ඵල ෝමගයකථ වර්ධ පවෙවතධමට ව නඅපවතධමට උපකථාප වේ
නේ ඒ උපකථාපකථ ෝමගය ඒ ඵල ෝමගයට පරතය්ය වේ යයඅ කථඅයනු වව..
පචාය - ව ධතු - කථාපණ ප - නඅොන - ථේභ ෙ - පභ ෙ යනාදිය  ශ.ද්වය අර්ගවයනධ
එවකථකථධ මවයඅ. ොනවයනධ මතු වෙනථඅ.

ම:ෙ: ම ාකථ්න්ෝකථ 32
ෝ:ථඛ: නඅකථධව්පකථණ පධඩ 175
3
පපමත්ථදීපනී 258
1
2
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වමවථධ මාර්ගවයනධ ව ධතු ය, උපකථාපර්ගවයනධ පරතය්යව යඅ ථුපරතඅමධඨාවඥර්වයනධ
උපකථාපකථ ෙ ෝමග ශකථධතඅය ව ධතු පරතය්ය යඅ. ථවවකථවිනධ කථඅයයඅ.
මතොන්තර්ය ි:- ( 2 ථාඅ බීජාදිය ය වධ ආදිය  ඒ ඒ රෙය්යනධ වර්ධ වධ ආදී භ ාෙය
ථඅර් කථපනධනා වථධ ද්, නඅධ මවණිකථධ ආදිය ය ද් නීෙණ පගාදිය ය ද් නී පරභ ාආදිය ය ථඅර් කථපනධනා
වථධ ද්, ්හ්තු ප්රතය්ය තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ථුර්ථු වථධ කථුථාදිය  භ ාෙය ථඅද්ධෝ
වකථවවඥ ය යඅ ්ර්ඥවතෝොයය්ග්යෝ කථඅයතඅ.
වි්ොර ය:- ව ධතු පරතය්ය කථුථාදී භ ාෙය ථඅද්ධෝ වකථවවඥ නේ ුසල් - අ ුසල්
්හ්තු ඒ ව ධතුවෙනධ නඅපනධ අපපපායවර්ධ කථුථාකථුථ භ ාෙය ථඅර් කථඅීකමට ථමර්ග වනා
වේ. එවථධම අවය්ො ෘත ්හ්තුව ද් අෙය්ාකථෘත ව ධතුවෙනධ නඅපනධ පපපයා වර්ධ අෙය්ාකථෘත
භ ාෙය ථඅර් කථඅීකමට ථමර්ග වනා වේ. එව තධ ඔෙුනධට ව ධතු පරතය්ය වනා ෙනධවනධ වනා
වෙයඅ. (ව ධතු පරතය්ය වේමව යඅ2 එව යඅනධ ෙොළ . “්හ්තු ්හ්තු සමප්යුත්ත ොනං
ධමමොනං තං සමුට්ඨොනොනං ් රිප්ොනං ්හ්තු ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 වාභ ා ‘වාභ ාදිය 
ව ධතූ ු ඒ ව ධතු ථේපරයුකථධත චිතධත නාතථඅකථ ෝමගයනට ා එයඅනධ නඅපනධ පපපයනට
ද් ව ධතු පරතය්වයනධ පරතය්ය වෙතඅ’ යඅ කථඅයායඅ.
අව ධතුකථ (විපාකථ-කථරඅයා2 චිතධතයනධ වර්ධ ා පපප ෝමගයනධවර්ධ ඒ අෙය්ාකථෘත භ ාෙය
ථඅර් කථපන ව ධතු නවත ද් ථධෙභ ාෙවයනධ ම අෙය්ාකථෘත භ ාෙය ථඅද්ධෝ යව.
කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ ථව ධතුකථයනධවර්ධ ද්, කථුථාදිය භ ාෙය ව ධතු පරතඅදද්ධෝ වනා
ෙව වය නඅවථා මනථඅකථාපාදිය  පරතඅදද්ධෝයව යඅ ද්ත යුතුය.
ඒ වමවථධ ෙොළ :- “්යොනි්සො භි ්ඛ ්ව මනසි ්රෝතො අනුප්්ප්න්තො ්්ව
ුසලො ධමමො උප්්ප්ජ්ජනි උප්්ප්න්නො ් ුසලො ධමමො අභිවඩ්ඪන්තී”2 නුෙණිනධ
වමවන අ කථපනධනා ට නපනධ කථුථධ උපදී උපනධ කථුථධ ෙවවඩ් ය යඅ කථඅයා යඅ.
වමවථධ කථුථාදීභ ාෙය (ථේපරයුකථධත ව ධතූනධ නඅථා වනා ෙව2 වය නඅවථා
මනථඅකථාපය පරතඅදද්ධෝ දේ ථධඵලුට යව.
(වේ කථුථ භ ාෙය වමනධ ම අකථුථ-අෙය්ාකථෘත භ ාෙය ද්, ව ධතු පරතඅදද්ධෝ වනා
ෙන දෙ ව යඅනධ මව ථඅද්ධෝ යඅ.2

1
2

ප:ප: පචාය නඅද්ධවද්ථ 1
අ:නඅ: එකථකථ නඅපාත 8
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වම මඅකථ වද්ථඅවත අ වම ය අනය් ව ධතුෙකථධ ා වනා වයදී ුද්කථාෙ
වයර්නු ව යඅනධ ඒ වම යාවර්ධ අකථුථ භ ාෙයථධෙයඛ ථඅද්ධෝ ෙො වථධ ව ධතූනධවර්ධනධ
(අනය්2 ඒ ව ධතූනධ ා ථේපරයුකථධත ෙ ෝමගයනධවර්ධ කථුථාදීනධ භ ාෙය ථධෙයඛථඅද්ධෝ වනා
ෙව ව ධතු පරතඅදද්ධ වේ යයඅ තෙද් ආාායය්ග මතවයකථඅ. ඒ වනා වයවද්ධ.
කථෙකථප ව යඅනධද් යතධ:කථුථාදීනධ ා ථේපරයුකථධත ව ධතූනධ වර්ධ ථධෙභ ාෙවයනධ ම කථුථාදීභ ාෙය වේ
නේ, වථථු ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වර්ධ කථුථාදී භ ාෙය ද් ව ධතු පරතඅදද්ධෝ වේ නේ,
අව භ ය කථුථධ ව වෙයඅ. අෙය්ාකථෘත ව වෙයඅ. එව තධ අව භ ය ථධෙභ ාෙවයනධ
කථුථධ වී නේ කථුථ ථධෙභ ාෙවයනධ අෙය්ාකථෘත වනා වේ. අව භ  ථධෙභ ාෙය අද්ධවේම
ථධෙභ ාෙවයනධ වනාෙනධනාකථධ වමනඅ.
වමවථධ ව ධතූ ු කථුථ-අෙය්ාකථෘත ද්ධවිථධෙභ ාෙය ෙන ව යඅනධ එවථධ ම ්විථධෙභ ාෙ
ෙ ශරද්ධෝාදිය  ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වර්ධ ව ධතුනධ පඅළඅදඳ ෙ කථුථාදීභ ාෙය ථඅද්ධෝ කථපන අනය්
ෝමගයනධ වථායනධනා වථධ (ථධෙභ ාෙවයනධ කථුථාදී වනාෙන ව යඅනධ.2 ව ධතූනධ වර්ධ ද්
කථුථාදී භ ාෙය ථඅද්ධෝ කථපන අනය් ෝමගයකථධ වථවිය යුතු ය.
(එවථධ වනායන කථ ව ධතූනධ වකථවප අ වමනධම ථේපරයුකථධතයනධ වකථවප අ ද්
කථුථාදීභ ාෙය ්යෝනි්සො මනසි ොර පරතඅදද්ධෝ ය. ව ධතු පරතඅදද්ධෝ වනාවේ යනු අභ අපරාය
වෙයඅ.2
නිගමනය:- වමවථධ ව ධතූනධ කථුථාදීභ ාෙය ථඅද්ධෝ කථඅීකේ ෙශවයනධ මාවඥර්ය
වනා වර්න, අපමුවණ ප අ ථුපරතඅමධිත භ ාෙ ථාෝන ෙශවයනධ මාවඥර්ය ර්තධ කථළ කථඅථඅර්
විවප ෝයකථධ වනාවේ.
ඒ වමවථධ මවයඅ : දන ද් ව ධතු පරතය්ය ඇතඅ ෝමගවය මනා ෙව පඅ අි  මුධ
ඇතඅ ෙෘෂයකථධ වමනධ ද් ථධිප ෙො ු ථුපරතඅමධිත වෙතඅ.
අව ධතුකථවය ‘නඅබීජකථාදිය ’ නේ ඇතඅ වථවෙධ වමනධ ථුපරතඅමධිත වනාවෙතධ.
(තඅබීජකථ-නේ ථඅයඅනඅනඅඅ යනු ථනය්යඅ.2
වමවථධ වපාවළාෙ යටට ඇර්ණ පු මුධ ර්වථ අ වථථු වකථාටථධ ථධිප ෙව ථඅීකමට
උපකථාප ෙනධනා වථධ ආේදනවය අ කථා ෙවදී තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ ථුථධිපෙව
පඅ අීකමට උපකථාප ෙන ව භ ාදිය  ෝමගවය ව ධතු පරතය්ය නේ වෙතඅ.
(වාභ ාදිය වය අ ඇතඅ අපමුවණ ප අ වනා ථවී පඅ අටන ථධෙභ ාෙය ව ධතු ශකථධතඅය යඅ
කථඅයනු වව..2
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2. ආලමෙන ප්රතය්ය
චිතධත - නාතථඅකථ ෝමගයනට ආේදන කථළ යුතු (එධවිය යුතු2 දවවිනධ
උපකථාපකථ ෝමගය ආේදන පරතය්ය යව.
“රිප්ොයතනං ් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුයො = ්ප්= යං යං ධමමං ආරබ්භ ්ය - ්ය
ධමමො උප්්ප්ජ්ජන්ති චිත්ත ්්තසි ො ධමමො. ්ත -්ත ධමම ්තසං -්තසං ධමමොනං
ආරමම ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 පපපායතනය ාකථධ්ු වි්ධාණ පයට ද් -වප- පපපාදී
යේ යේ ෝමගයකථධ අපමුණ පු වකථාට චිතධත - නාතථඅකථ යම-යේ ෝමග වකථවනකථධ උපදිය තධ
නේ ඒ ඒ (ආේදන2 ෝමග ඒ ඒ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධට ආේදන පරතය්වයනධ
පරතය්ය වේ’ය යඅ අෙථනධ කථළ ව යඅනධ පපපාදිය  වභ ධද්වයනධ මඩ්විෝ ෙ සඞ්ඛත අසඞ්ඛත ප්ඤ්්ඤ්ත්ති යන ෝමගයනධ අතුවපනධ ආලමෙන ප්රතය්ය වනා ෙන ෝමගවයකථධ නවතඅ.
නිදශගන:- ර්ෙග පුපවමයකථු ද්ණ පධඩකථධ ව වපද්ධද්කථධ ව එධද නවර්අි නධනා වථධ ද්,
ථඅි නධනා වථධ ද් චිතධත - නාතථඅකථ ෝමගවය පපපාදිය  අපමුවණ පකථව එධද උපදිය නධනා ුද්,
ථඅි නධනා ු වෙතඅ. එව යඅනධ චිතධත - නාතථඅකථයනට අපමුණ පු ෙ ථඅයලු ෝමග ම
ආේදන පරතය්ය වේ ය යඅ යුතු යඅ.
3 අධිප්ති ප්රතය්ය.
තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ඊශධෙපත්වවයනධ උපකථාපකථ ෝමග අිපතඅ පරතය්ය
යව (තමා ිශථඅ වථධ වයද්වීම යව වම අ අිපතඅ පරතය්ය නේ2 ඒ ( 2 ථ ජාතඅිපතඅ (22
ආේදනාිපතඅ ෙශවයනධ ද්ධවිවිෝ යව.
(1) ජන්දාධිප්ති ඡන්දසමප්යුත්ත ොනං ධමමොනං තං සමුට්ඨොනොනං ් රිප්ොනං
අධිප්ති ප්චන්්යන ප්චන්්යො”2 ඔෙුනතුිශනධ ඡන්දාධිප්ති වතවේ ඡනධද්ය ා ථේපරයුකථධත
ෝමගයනධට ා තතධ ථමුට්ඨඨාන පපපයනධට ද් අිපතඅ පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.
“ඡන්දව්තො ිං නොම න සිජ්ෙති” ‘ඡන්ද්ය ඇතධතා ට කථඅවමකථධ නේ ථඅද්ධ වනා
වේ දැ’ යඅ පෙග අ අථඛථධකථාපයනධ වර්ධ උපනඅශරය වද උපද්නා විවතධතාතධපාද්වය අ ඡ්දාදී ු
පුවප ර්ාමි ෙව වජය්මධඨ ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ තමනධ ෙශවය අ පෙතධෙතඅ. ථේපරයුකථධත
ෝමගවය ද් ඒ ඡ්දාදීනධ වර්ධ ෙශවය අ පෙතධනා ු ීනාදිය  භ ාෙවයනධ ඒොට අනුෙතගකථ
වෙමිනධ පෙතඅතධ.

1
2

ප:ප: පචාය නඅද්ධවද්ථ 1
ප:ප: පචාය නඅද්ධවද්ථ 2
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වමවථධ ඡන්ද - චිත්ත - විසුය - විමංසො යන ෝමග ථතප පරතය්ය යඅ ද්තයුතු.
වි්ශ්්:- එෙකථට වදාව
පරතය්ය වනා වේ.

වද්න අිපතඅ වනා ෙන දවවිනධ ථතප එකථධ ෙව අිපතඅ

(ව ධතු වද්කථ තුනකථධ එකථවිට ව ධතු පරතය්ය ෙනව යඅනධ “්හතු ්හතු
සමප්යුත්ත ොනං යඅ කථීො වථධ අධිප්ති අධිප්ති සමප්යුත්ත ොනං” යඅ වනා කථඅයා
“ඡන්දාධිප්ති ඡන්දසමප්යුත්ත ොනං” යඅ කථීවයධ එකථධ ෙවපකථව එකථකථධ ම අිපතඅ ෙන ව යඅනඅ.
යේ කථවකථ ඡන්ද්ය ෝප වකථාට ඒ ඡන්ද්ය වජය්මධඨ වකථාට චිතධතය පෙතී නේ
එකථ ඡන්දය ම අිපතඅ වෙයඅ වථථධවථ අිපතඅ වනාවෙතඅ. වථථු චිතධතාදීනධ විමවය අ
ද් වමවථධ මව යඅ.
(22 ආරමම ොධිප්ති - යේ ෝමගයකථධ ර්පවවකථාට අපපප ෝමගවය පෙතඅතධ නේ ඒ
ර්පව කථළ ෝමගය ඔෙුනධට ආලමෙනොධිප්ති ප්රතය්ය වේ.
එයඅනධ ෙොළ . “යං යං ධමමං ගරැං ත්වො ්ය - ්ය ධමමො උප්්ප්ජ්ජන්ති චිත්ත
්්තසි ො ධමමො. ්ත -්ත ධමමො ්තසං- ්තසං ධමමොනං අධිප්ති ප්චන්්යන
ප්චන්්යො”1 යේ යේ ආේදන ෝමගයකථධ ර්පවවකථාට චිතධත නාතථඅකථ යේ යේ ෝමග
වකථවනකථධ උපදිය තධ නේ ඒ ඒ ර්පව වකථාට ර්නධනා ද් ෝමග ඒ ඒ ර්පව කථපන ෝමගයනට
ආේදන පරතය්වයනධ පරතය් වේ.
4 අනන්තර ප්රතය්ය
5 සමනන්තර ප්රතය්ය
අතුපව නවතඅ වථධ උපකථාපකථ ෝමගය අනනධතප පරතය්ය යව. මනාවකථාට අතුපව
නවතඅ දවවිනධ උපකථාපකථ ෝමග ථමනනධතප පරතය් යඅ. වේ පරතය්ය ද්ධෙයවයනධ
අත්ථොනන්තරභොවය අනනධතප පරතය්ය යව.
ොලොනන්තරභොවය ථමනනධතප පරතය්ය යනාදීනධ වදාව විථධතප වකථවපතඅ. එ
අථාප යව. වේ ෙ කථ චිතධත නඅයමය ම ව ධතු භ ාෙවයනධ කථඅයන දී.
් ්ඛු විඤ්්ා අනන්තර ම්නොධොතු1 = ාකථධ්ු වි්ධාණ පයට අනනධතප ෙ
මවන ෝාතු යව. ම්නෝධොතු අනන්තරො ම්නොවිඤ්්ා
ධොතු = මවනාෝාතුෙට
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අනනධතප ෙව මවනාවි්ධාණ ප ෝාතු යව යඅ යනාදිය වය අ යේ චිතධත නඅයමවයකථධ වේ. නේ
එය ඒ ඒ පෙග පෙග අනනධතපවය පාද් චිතධත නඅයමය අනුෙ වේ. අනධ පිශද්ධවද්කථඅනධ වනාවේ
එව යඅනධ තම - තමා ට අනතුපවෙ ථුර්ථු චිවතධතතධපාද් ඉපද්වීවේ ථමර්ග ෙ ෝමගය
අනන්තර ප්රතය්ය යැ. යමකථධ අනනධතප පරතය්ය වේ නේ එය සමනන්තර ප්රතය්යැ යි.
වේ පරතය්යද්වවය අ ෙය්්ධජන මාතරය වෙනථඅ. උප්්ය -සන්තති ර්කථවය අ වමනධ ද්,
අධීව්න - නිරැත්ති ර්කථ වය අ මනධ දැ යඅ කථඅයා යඅ. (උපාය -ථනධතතඅ පද්යනධවර්ධ ද්, අි
ොන - නඅපවතධතඅ පද්යනධවර්ධ ද් අර්ග එවකථකථධ මවයඅ2 අර්ග ෙශවයනධ වෙනවථකථධ නවතඅ.
වපප කථී වථධ පෙග-පශධචිම චිතධතයනධ වර්ධ අතුවපකථධ නවතධමනු යඅ අනනධතප නේ
වේ. ථට නකථධ නවතඅ දවවිනධ මනාෙ අතුපකථධ නවතධවතධ ථමනනධතප නේ වේ. යට ථඳ නධ
පිශදිය  අත්ථානනධතප භ ාෙය අනනධතප පරතය්ය යඅ කථාානධතප භ ාෙය ථමනනධතප
පරතය්යවයඅ ද්කථී ්ර්ඥවතස්ථවිර මතය නඅපථධත කථපනුවෙ .
“නි්රොධො
වුට්ඨහන්තස්ස
්නවසඤ්්ානොසඤ්්ායතන
ුසලං
1
ඵලසමොප්ත්තියො සමනන්තර ප්චන්්යො” නඅවප ෝ ථමාපතධතඅවයනධ නවර්අි නනධ ුට ඒ
නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට පෙගවය අ ෙ වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන කථුථ චිතධතය
නඅවප ෝවයනධ නවර්අීකවේදී උපද්නා අනාර්ාමි ඵල චිතධතයට ව අවඥ තධ ඵල චිතධතයට
ථමනනධතප පරතය්නයනධ පරතය්ය වේ ය යඅ ෙොළ වථධකථ.
යේකථඅථඅ අනය්ෝමගයකථට අතපට පවමිණීමට අෙකථාශ වනා තදා තමාට අනතුපවෙව
ම උපද්නා පිශදිය  වද්ෙන චිතධතයට උපකථාප ෙන ෝමග ථමනනධතප පරතය්ය යව.
වපප කථී නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයනධ නවර්අි නධන ු වර්ධ ථතධ ද්ෙථකථට වප නඅපවද්ධෝ
ෙ වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන චිතධතය නඅවප ෝවයනධ නවර්අීකවේදී දී උපද්නා ඵල
චිතධතයට පපප ථවඥතතීනධවර්නධ අතපකථධ ඇතඅ වීම නඅථා ද්, කථාවයනධ අතපකථධ ඇතඅවීම
නඅථාද් ථමනනධතප පරතය්ය වනාවේ ය යනු ්ර්ඥවත ස්ථවිර මතය යි. එය වපප කථී
පට්ඨඨාන පාඨය ද්කථධො දව වප වකථවපතඅ.
(තෙ ද් මධ පඅවපන පවකථකථධ කථඩ වපද්ධවද්කථඅනධ වෙලු කථ වෙලුම නඅථා වනා
පඅවපතතධ ඒ ඉෙතධ කථළ කථ මධ පඅවපනධනා වථධ භ ාෙනා දවයනධ ෙවළකථූ ව යඅනධ
උපදිය නු ථමර්ග ෙ චිතධතය නපදිය තතධ එය නවෙවතධෙ වකථවණ ප අ උපද්නා ව යඅනධ ෝමගයනධ
වර්ධ පරෙෘතධතඅ මාතරය ම නඅථා කථාය ම ර්වවනන ව යඅනධ නඅවප ෝවයනධ නවවර්නධන ු
වර්ධ වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන චිතධතය ා ඵල ථමාපතධතඅ අතප අපපප ෝමගයනධ වර්ධ
පවෙවතධමකථධ නවතඅ ව යඅනධ ොලොනන්තර භොවය වනා වේ.2
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පපප ෝමග පරෙෘතධතඅය අපපප ෝමගයනට භ අනධන ථනධතාන ව යඅනධ අර්ගානනධතප
භ ාෙය ද් වනාවේ. ඒකථ ථනධතතඅවය අ පෙග පශධචිමයනධ මෝය්වය අ පෙතධනා තතධ ථනධතතඅ
පයය්ගාපනධන ෙ වයධ ම අනනධතප වේ. වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ඵල ථමාපතධතීනධ
මෝය්වය අ එදඳු අතපකථධ නවතඅ ව යඅනධ ජෙනානනධතප ජෙනය වමනධ ද්, භ ෙඞ්ර්ානනධතප
භ ොඞ්ර්ය වමනධ ද්, ඔෙුනධ වර්ධ අනනධතප භ ාෙය ථඅද්ධෝ යව. අථ්ධ්ථතධත පරතඅථන්ිාතීනධ පඅළඅදඳ ෙව ද් වමවථධ මව යඅ. (ීකකථා අ වේ පඅළඅදඳ මනා විථධතපවයකථඅ.2 වමවථධ
කථාවයනධ ව පපපවයනධ අනනධතප ථමනනධතප පරතය්ය භ ාෙයට දාෝාෙකථධ නවතඅ දේ
ද්ත යුතු.2
ුවද්කථධ පරතය්ුතධපනධන ෝමග තමාවර්නධ වෙනධ කථපන අනධතප ෝමගයකථධ ඇතඅ
වනාෙන වථධ උපකථාපකථ ෝමගය අනන්තර ප්රතය්ය යැ.
පරතය්ුතධපනධන ෝමගයනධ තමා ා ඒකථී භ ාෙයට පවමිණියා වථධ මනාවකථාට අතුපව
නවතඅ ෙව ඉපදීවේ ථමර්ග දෙ සමනන්තර ප්රතය්ය යි.
6. සහජොත ප්රතය්ය:- තමා ා එකථෙට උපද්නා අනය් ෝමගයනධවර්ධ ඉපදීමට, එකථධෙව
ඉපදීේ ෙශවයනධ උපකථාපකථ ෝමග සහජොත ප්රතය්ය යැ. ආව කථයට පරදීපය වමනඅ. වේ
උපමාවෙනධ උතධපාද්ෂණ පවය අ පරකථට ෙ පරතය්ය භ ාෙවයනධ ථධිතඅ ෂණ පවය අ ද් පරතය්ය
භ ාෙය වේ. වනා එවථධ ෙුෙ වේ උපමාෙ වනා ර්වළවපධ. පරදීපය ආව කථයා වර්ධ ඉපදීමට
වමනධ ම පවෙවතධමට ද් උපකථාප ෙන ව යඅනඅ. (පරතය්ුතධපනධනයට ථ ජාත භ ාෙවයනධ
උපකථාප වීවේ ශකථධතඅය ථ ජාත භ ාෙය යඅ.2 ඒ ථ ජාත පරතය්ය අපපප ථධකථන්ෝාදීනධ වර්ධ
ෙශවයනධ ථෙවද්පපවේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- (1) ්ත්තෝරො ඛන්ධො අරිප්ි්නො අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං
සහොජොතප්චන්්යන ප්චන්්යො. (2) ්ත්තෝරො මහොභූතො -්ප්- (3) ඔ ් නති ්ඛ්
නොම -රිප්ං අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං (5) මහොභූතො උප්ොදා රිප්ොනංඉ (6) රිප්ි්නො ධමමො අරිප්ීනං
ධමමොනං ිඤ්්චි ෝල් සහජොත ප්චන්්යන ප්චන්්යො ිඤ්්චී ෝල න සහජොත
ප්චන්්යන ප්චන්්යො1
(1) වේද්නාදිය  ථතප අපපප ථධකථන්ෝ ඔෙුවනාෙුනධට ථ ජාත පරතය්වයනධ පරතය්ය
වේ.
(2) ථතප ම ාභ ූත ඔෙුවනාෙුනධ ද්,
(3) (ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ2 පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ ථතප නාම ථධකථන්ෝ ා
ෘද්ය ෙථධතු පපපය ඔෙුවනාෙුනධට ද්,
(4) චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග චිතධතජ පපපයනධට ද්,

1

ප:ප: පචාය නඅද්ධවද්ථ 4
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(5) ථතප ම ා භ ූත කථමගජ පපපයනධට ද්,
(6) ෘද්ය ෙථධතු පපපය අපපප ෝමගයනධට ද්, පරතඅථන්ි කථාවය අ සහජොත ප්රතය්ය
වේ. පරෙෘතධතඅ කථාවය අ ථ ජාත පරතය්ය වනාවේ.
වි්ශ්්:- පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ නාම පපප ෝමග පපවාවිනධ වමවාෙට අෙුතධ
මේකථුථ ආදිය යට පඅවිවථනධනාකථධ වමනධ ෙන ව යඅනධ පරතඅථන්ි ෂණ පය
ඔ ් න්ති ්ඛ යයි කථඅයනු වව..
වේ රිප්ි්නො ධමමො යනු ෘද්ය ෙථධතු පපපය ථඳ ාම කථඅයන දී. පරෙෘතධතඅ
කථාවය අ අරිප් විප්ො සතර ද්, ද්විප්ඤ්්්විඤ්්ා ය ද්, වප වථථු පනධථවතධතප (732
ථඅතධ ද්, වද් පනථධ (322 නාතථඅකථ ද්, යන වමවතකථධ ෝමග ඒ ථඅතධ ා උපද්නා පපපයනට
ථ ජාත පරතය් වේ. පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ චිතධතජ පපප නවතඅ ව යඅනඅ.
පවෙග කථධත පට්ඨඨාන පාඨවය අ “අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං” යනු තුනකථධ
ා වනා වයවද්ධ.

ා වයවද්ධ. තුනකථධ

එ අ විවශධමය නේ:- අපපපමය ම පරතය්ය ා පරතය්ය ථමුතධපනධනා වේ. පපපය
පරතය්ය ද්, පරතය්ය ථමතධපනධන ද් වේ. නාම-පපප පරතය්ය ථමුතධපනධන ද් වේ. අපපපය
පරතය්ය ථමුතධපනධනවේ. පපපය ම පරතය්ය ා පරතය්ය ථමුතධපනධන වේ. පපපය පරතය්ය
වේ. අපපපය පරතය්ය ථමුතධපනධන වේ යනුයඅ.
7. අ්නය්ොනය් ප්රතය්ය - ඔෙුවනාෙුනධ වර්ධ නඅපවතධමට
ා පවෙවතධමට
උපථධතේභ කථ භ ාෙවයනධ උපකථාප ෙන ෝමග අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් ප්රතය්ය යි. ඔෙුවනාෙුනධට
උපථධතේභ කථ ෙනධනා ෙ තරඅද්ණ පධඩ වමනඅ. (මු වකථානධ මඳකථධ ඈතධ වකථාට අර් වකථාටථධ
එකථඅවනකථට ව ධතධතු ෙන වථධ තුද ද්ඬු තුන වනා වපපී ථඅීකමට ඔෙුවනාෙුනධට උපකථාප
ෙනධනා වථධ ය.2 තමා ට උපකථාප ෙනධනා ට උපකථාප වීම වම අ ෂණ පය යඅ.
වි්ශ්්:- අවනය්ානය් ෙශවයනධ උපකථාප ෙන ෝමගවය ඒ ෝමගයනට ථ ජාත
ෙශවයනධ ද් උපකථා වෙතඅ. එව තධ ථ ජාත ෙශවයනධ උපකථාප ෙන ඇතවේ ෝමගවය ඒ
ෝමගයනට අවනය්ානය් පරතය්ය වනා වෙතඅ.
වේ අපපපථධකථන්ෝාදිය  ෙශවයනධ තරඅවිෝ වේ.
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( 2 “්ත්තෝරො ඛන්ධො අරිප්ි්නො අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් ප්චන්්යන ප්චන්්යො. (2)
්ත්තෝරො මහොභුතො අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං (3) ඔ ් න්ති ්ඛ්
නොම-රිප්ං
1
අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ප්චන්යන ප්චන්්යො”
(1) ථතප නාම ථධකථන්ෝ ඔෙුවනාෙුනධට පරතය්ය වේ.
(2) ථතප ම ාභ ූත ඔෙුවනාෙුනධට ද්,
(3) පරතඅථනධි ෂණ පවය අ ථතප නාම ථධකථන්ෝ
ඔෙුවනාෙුනධට ද් පරතය්ය වෙතඅ.

ා

ෘද්ය ෙථධතු පපපය

වි්ශ්්:- වම අ අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් යන වද්කථඅනධ පරතය්ය ා පරතය්යාතධපනධනය ද් යන
වද්කථ කථඅයව වෙ. (අ්ධ්ඛ අ්ධ්ඛ= අ්ධ්ම්ධ්ඛ මකථාපය ථන්ිවයනඅ2
ස. නිශරය ප්රතය්ය.
පඅ අීකම ආෝාපාකථාපවයනධ උපකථාපකථ ෝමගය නඅශරය පරතය්ය යව. ර්ථධ ආදිය යට
වපාවළාෙ වමනධ ද්, චිතරකථමගාදිය යට ෙථධතරාදිය ය වමනධ ද්, පෘිවි ෝාතුෙ වථථු ෝාතූනධට ද්,
ාෂුපාදිය ය ාෂුවඥවිශානාදිය යට ද්, ආශරඅත ථධකථන්ෝාදිය ය වථථු ථධකථන්ෝාදිය යට ද් නඅශරය වේ.
ඒ නඅශරය පරතය්ය “්ත්තෝරො ඛන්ධො අරිප්ි්නො අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං
නිස්සයප්චන්්යන ප්චන්්යො”2 යනාදීනධ ථ ජාත පරතය්ය විමවය අ කථී වථයඅනධ ද්ත
යුතුයඅ.
වි්ශ්්:- එ අ ථෙන වකථාටථ වෙනථඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- “් ්ඛොයතනං ් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුයො - ්සොත-ඝො -ජිව්හොොයොයතනං
ොයවිඤ්්ා
ධොතුයො තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං
නිස්සයප්චන්්යන ප්චන්්යො. යං රිප්ං නිස්සොය ම්නොධොතු ් ම්නො විඤ්්ා
ධොතු් වත්තන්ති තං රිප්ං ම්නොධොතුයො ම්නො විඤ්්ා
ධොතුයො තං
සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං නිස්සයප්චන්්යන ප්චන්්යො”
“් ්ඛොයතනය ් ්ඛු විඤ්්ා ධොතුවට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ද්, නඅශරය
පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. වථ ත - ාණ ප - ජිේ ා - කථායායතන - කථාය වි්ධාණ ප
ෝාතුෙට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ද්, නඅශරය පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. යේ ( ෘද්ය2
පපපයකථධ නඅථා මවන ෝාතු - මවන වි්ධාණ ප ෝාතු පෙතී නේ ඒ පපපය මවන ෝාතු -

1
2

ප:ප: පචාය නඅද්ධවද්ධථ 4
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මවන වි්ධාණ ප ෝාතූනධට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට ද්, නිශරයප්රතය්්යන් ප්රතය්ය
වේ. (එ අ “රිප්ි්නො ධමමො- ්ප්- ස්මිඤ්්චි ෝල” යනාදිය  පාඨය වෙනුෙට වම අ
වමවථධ වයවද්ධ.2
නඅශරය පරතය්ය ( 2 ථ ජාත නඅශරය පරතය්ය
(22 ප්ු්රජොත නිශරය ප්රතය්ය යි ්විවිෝ වේ.
(1) සහජොත නිශරය ප්රතය්ය - ථ ජාත පරතය්ය වමනඅ.
(2) ප්ු්රජොත නිශරය ප්රතය්ය වපරැ ‘් ්ඛොයතනං’ යනාදිය  පට්ඨඨාන පාඨවය අ කථී
පිශදිය  තමාවර්නධ පථුෙව උපද්නා ෝමගයනට පඅ අීකමට උපකථාපවීේ ථධෙභ ාෙයයඅ.
ස. උප්නිශරය ප්රතය්ය.
ව ධතුෙ ා ථේදන්ෝ පවෙවතුේ ව යඅනධ තමා (ව ධතුෙ2 ඵලය විථඅනධ ආශරඅත ෙවයධ
(පරතඅවෂධප වනාකථපන ද්ධවද්ධ2 නිශරය නමි. දථේපනධන ෙ නඅශරය උප්නිශරය යැ. දෙතධ
ආයාථය උපායාථය වමනඅ. එව යඅනධ දෙතධ කථාපණ ප භ ාවෙනධ උපාකථාපකථ ෝමගය
උප්නිශරය ප්රතය්ය යැ.
එය
(1) ආලමේනොප්නිශරය යැ.
(2) අනන්ත්රොප්නිශරය යැ.
(3) ප්ර ෘ්තොප්නිශරය යැ තරඅවිෝ වේ.
( 2 “දානං දත්වො සීලං සමොතබයිත්වො - තං ගරැං
ථමාද්නධ ෙව ඒ ර්පව වකථාට පරතය්වේෂා වකථවවඥ.

ත්වො ප්චන්්ව ්ඛති”1 ද්නධ දී, ථඅධ

“ප්ුබ්්ෙ සුචි ් ොනි ගරැං ත්වො ප්චන්්ව ්ඛති”1 ‘වපප තමා පුපවර් කථළ
ය පතධ ෝමග ර්පව වකථාට අපමුණ පු වකථවවඥ.’
“ෙොනො වුට්ඨොය ෙොනං ගරැං ත්වො ප්චන්්ව ්ඛති”1 ‘ෝය්ානවයනධ නවර්ී ථඅට
ෝය්ානය ර්පව වකථාට පරතය්වේෂා වකථවවඥ.
“්ස ්ඛො ්ගොතරභූං ගරැං ත්වො ප්චන්්ව ්ඛති” වථ තාපනධනවය (ඒ මාර්ගයට2
වර් තරභ ූ ථඅත ර්පව වකථාට පරතය්වේෂා වකථවපතඅ.’

1
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“්වොදානං ගරැං ත්වො ප්චන්්ව ්ඛති”1 ථකථොර්ාමි අනාර්ාමී ු ්වොදානය ර්පව
වකථාට වමවන අ වකථවපතඅ.’
“්ස ්ඛොග්ග වුට්ඨහිත්වො මග්ගං ගරැං ්වො ප්චන්්ව ්ඛති” ‘වථ තාපනධනාදී ු
මාර්ගවයනධ නවර්ී ඒ මොගගය ගුරැ ් ොට පරතය්වේෂා කථපතධ’ වේ ආදී කථරමවයනධ
ආලමේනෝප්නිශරය ආේදනාිපතඅය ා වනා වෙනථධ ෙව වදද්න දී.
යේ අපමුණ පකථධ ර්පව වකථාට චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග උපදී නේ ඒ ආේදනය
(නඅයවමනධ2 ඒ චිතධත - නාතථඅකථ ෝමගයනට ආේදනනධ අතුිශනධ දෙතධ ආේදනය
වේ. වමවථධ ර්පව වකථාට ර්වනීවමනධ එය ආලමෙනොධිප්ති ප්රතය්ය ද් වේ.
දෙතධ ෙ ව ධතුභ ාෙවයනධ ආේදවනාපනඅශරය වේ. වේ විවශධමවය යඅ.
(22 දෙතධ වථධ අනනධතප වීම අනනධතපවපාපනඅශරය යව. වභ ද් අනනධතප පරතය්ය
වමනඅ.
“ප්ුසුමො ප්ුසුමො ුසලො ඛන්ධො ප්චනිමොනං ප්චනිමොනං ුසලොනං ඛන්ධොනං
උප්නිස්සයප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 ‘පෙග-පෙග කථුශ ථධකථන්ෝ පථු ෙව පථු ෙව උපද්නා
කථුශ ථධකථන්ෝයනට උපනඅශරය පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ’ යනාදිය  කථරමවයනධ අනනධතප
පරතය්ය ා අවිවශධමවයනධ වදද්න දී.
වි්ශ්්:- මාතඅකථා නඅවකථධ්පවය අ “් ්ඛු විඤ්්ා ධොතු තං සමප්යුත්ත ො ්
ධමමො ම්නොධොතුයො තං සමප්යුත්ත ො නං ් ධමමොනං අනන්තර ප්චන්්යන
ප්චන්්යො”2 ‘ාකථධ්ුවි්ධාණ ප ෝාතුෙ තතධ ථේපරයුකථධත ෝමග ද්, මවනා ෝාතුෙට ා තතධ
ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ද් අනනධතප පරතය්වයනධ පරතය් වේ.’ යනාද්ී කථධපමයවනධ අනනධතප
පරතය්යට ද්.
“ප්ුසුමො - ්ප්- උප්නිස්සයප්චන්්යන ප්චන්්යො” යඅ (අර්ග වපප කථී වථධ යඅ.2
යනාදීනධ උපනඅශරය පරතය්යට ද් ආ ව යඅනධ නඅෂපවය අ විවශධම ඇතඅ පෙග නය අෙය්ාකථෘත
ෝමග ෙශවයනධ ද්, වද්ෙන නය කථුශාදී ෙශවයනධ ද්, පරෙෘතධත ව යඅනධ ද් නඅවෂධපවය අ
විවශධමය ඇතඅ. ඒ නඅවෂධප විවශධමය ද් අර්ග ෙශවයනධ ඒකථී භ ාෙයට වයධ. එවථධ ඇතඅ
කථධ ුදිය  තම තමාට අනතුපවෙව ථුර්ථු චිවතධතාතධපාද්යකථධ ඉපදීවම අ ථමර්ග දවවිනධ
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අනනධතප පරතය්ය දෙ ද්, පෙග චිවතධතාතධපාද්නය පශධචිම - පශධචිම චිවතධතාතධපාද්යට
දෙතධ ෙන ව යඅනධද් අනන්ත්රොප්නිශරය දෙ ද් ද්තයුතු.
වි්ශ්්:- ව ධතු පරතය්ාදිය ය අතුිශනධ යේ යේ පරතය්ය නවතඅෙව ද් ථඅතධ උපදී.
එව තධ අනතුපව ථඅතකථධ නවතඅ ෙව ථඅතධ නපද්නා ව යඅනධ ඒ දෙතධ පරතය්ය යව.
වමවථධ ඒ ඒ ථඅතට අනතුපවෙව ථුර්ථු ථඅතධ ඉපදීේ ෙශවයනධ අනන්තර ප්රතය් ද්, දෙතධ
උපකථාප ෙශවයනධ අනන්තර්රොප්නිශරයය ද් ද්ත යුතු.
(32 පරකථෘවතාපනඅශරය, (පරකථෘත උපනඅශරය = පරකථෘවතාපනඅශරය2 වම අ පරකථෘත නේ
- තමා ථතනධ අ නඅපද්ෙන ද් ශරෝා ශීාදිය ය ව උපවභ  ර් කථපන ද් වභ  ජන - ථෘතු
ආදිය ය යඅ.
පරකථෘතඅවයනධ (පරතය්ායානධතප ප අත දවවිනධ2 ව
දෙතධ උපනඅශරයම
ප්ර ෘ්තොප්නිශරය යඅ. ආපේමණ ප - අනනධතපයනධ ා මිශර වනා ෙ වයධ ප්ර ෘ්තොප්නිශරය
යව යන අර්ගය යඅ “ශරද්ධෝාෙ (වමවාෙ පපවාෙ ථවප වව.. යන ඇද් ීම2 නඅථා ශරද්ධෝාෙ
උපනඅශරය වකථාට ද්නධවද්ධස ථඅධ පකථීස ථමාපතධතඅ උපද්ෙයඅ. ථී-ශරවත-තය්ාර්-පරශා නඅථා
ද්නධවද්ධස වපව ෙථධ පකථීස ෝය්ාන - විද්ශගනා -මාර්ග අභ අශා-ථමාපතධතඅ උපද්ෙ යඅ. ශරද්ධා- ශී
ශරවත- තය්ාර්-පරශාවෙ , ශරද්ධා- ශී-ශරවත-තය්ාර් පරශාෙනට උපනඅශරය පරතය්වයනධ පරතය්ය
වේ.”1 යයඅ යනාදිය  කථරමවයනධ අවනධකථ පරකථාපයනධ පරවභ ධද් ද්ත යුතු වමවථධ වේ ශරද්ධෝාදිය ය
ප්ර ෘ්තොප්නිශරය නමි.
10. ප්ු්රජොත ප්රතය්ය.
පරතය්යමුතධපනධනයට පරර්ම ඉපඅද් පවෙතීවමනධ (ෙතගමාන භ ාෙවයනධ2 උපකථාපකථ
ෝමග ප්ු්රජොත ප්රතය්ය යැ. වේ ෙ කථඅ පපප ෝමග ෙශවයනධ ම වව..
පරතය්ාවයාතධපනධනවය අපපප ෝමගවය මවයඅ. කථඅනධ ටවර්න පථු ෙව ටර්නධනා ර්ථධෙවධෙට උපකථාප ෙන වපාවළාෙ වමනඅ.
ඒ පුවපජාත පරතය්ය ප්ධාද්ධොපවය අ ප්ධා ෙථධතු - ප්ධාා ේදන ෙශවයනධ
ද්, ථඅයලු තනධ අ ෘද්ය ෙථධතු ෙශවයනධ ද් එවකථාවළාථධ ෙවද්පපවේ වේ.
වේවභ ධද්ස (1) වස්තුප්ු්රජොතය (2) ආලමෙන ප්ු්ර ජොතය යි වද්ෙවද්පපවේ වේ.
ඒ ථඅයධ නඅමධපනධන පපප මව යඅ.
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“් ්ඛොයතනං ් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුො තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං
ප්ු්රජොත ප්චන්්යන ප්චන්්යො. ්සොතො- යතනං - ඝො - ජිව්හො- ොයොයතනං රිප් සද්ද - ගන්ධ-රස ්ඵොට්ඨබ්ෙොයතනං ොයවිඤ්්ා ධොතුයො තං සමප්යුත්ත ොනං ්
ධමමොනං ප්ු්රජොතප්චන්්යන ප්චන්්යො. රිප් සද්ද - ගන්ධ - රස - ්ඵොට්ඨබ්ෙොයතනං
ම්නොධොතුයොඉ තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං ප්ු්රජොතප්චන්්යන ප්චන්්යො. යං
රිප්ං නිස්සොය ම්නො ධොතු ් ම්නො විඤ්්ා ධොතු ් වත්තන්ති තං රිප්ං ම්නො
ධොතුයො තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං ප්ු්රජොතප්චන්්යන ප්චන්්යො. ම්නො
විඤ්්ා ධොතුයො තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං
ිඤ්්චි
ෝල ප්ු්රජොත
ප්චන්්යන ප්චන්්යො. ඤ්්චි ෝල න ප්ු්රජොත ප්චන්්යන ප්චන්්යො”
‘පළමු උපනධ ාකථධ්ායතනය ාකථධ්ු වි්ධාණ ප ෝාතුෙට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත
ෝමගයනට ද් ෙථධතු පුවපජාත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. (වථාත-කථායායතන ද්, පපපවඵලාට්ඨඨ.දායතන ද් වමවථධ මව යඅ2 පපප-වඵලාට්ඨඨ.දායතන මවන ෝාතුෙට ද්, තතධ
ථේපරයුකථධතයනට ද් පුවපජාත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. යේ ( ෘද්යෙථධතු2 පපපයකථධ නඅථා
මවන ෝාතු - මවන වි්ධාණ ප ෝාතු පෙතී ද්ස ඒ ( ෘද්යෙථධතු2 පපපය මවන ෝාතු මවනා වි්ධාණ පෝාතුනධට ා තතධ ථේපරයුකථධතයනට පරෙෘතධතඅ කථාවය අ පුවපජාත
පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. පරතඅථන්ි කථාවය අ පුවපජාත පරතය්වයනධ පරතය්ය වනාවේ.
වමද් වස්තු ප්ු්රජොතයි.
පපපායතනාදී පථ ාකථධ්ු වි්ධාණ පාදිය යට
ආලමෙන ප්ු්රජොත පරතය් වේ.

ා තතධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනට

වි්ශ්්:- ාෂුපාදිය  ෙථධතුනධ වර්ධ ා පපපාදිය  ආේදනයනධ වර්ධ ර්වීකවමනධ
ාෂුවඥවිශානාදිය ය උපදී. එවථධ ෙනුවයධ ඒො කථඅනධ ඉපඅද් ඒතාකථධ පවෙවතඅ නඅථා යව. එවථධ
ඔෙුනධ වර්ධ කථඅනධ ඉපඅද් පවෙවතධම ම පුවපජාත පරතය්ය දෙ යව.
11. ප්ශ්්ොජ්ජොතප්රතය්ය.
පළමු උපනධ පපප ෝමගයනට උපථධතේභ කථ වීවමනධ උපකථාප ෙනධනා ෙ අපපප
ෝමගවය පශධාාජ්ජාතපරතය්වය යඅ. ර්අජුළඅ අණි පවටෙුනධ වර්ධ ශීකපෙට පථු ෙව ඇතඅෙන
ආ ාප ආථා වචතනාෙ වමනඅ. “මිනධ මවනාථ්ධවචතනාභ ාප ෙශවයනධ පෙතධනා අපපප
ෝමගයනධවර්නධ පපප කථායයට උපථධතේභ කථ දෙ දැකථධවී” (වේ ීකකථා ොන යඅ.2
“ප්චනඡොජොතො චිත්ත ්්තසි ො ධමමො ප්ු්රජොතස්ස ඉසමම ොයස්ස ප්චනඡොජොත
ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 පථුෙව උපනධ චිතධත නාතථඅකථ ෝමග පළමු උපනධ වේ පපප
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කථායයට පශධාාජ්ජාත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. (පපප ෝමග ා ආපවපධප විපාකථ ථතප ද්
වප වථථු චිතධත නාතථඅකථ ෝමගවය පශධාාජ්ජාත පරතය්ය යඅ.2
12. ආ්සවන ප්රතය්ය
කථුථාදිය භ ාෙවයනධ තම ට අනතුපවෙව උපද්නා ථධෙජාතීය ෝමගයනට තමාවර්ධ
ථධෙභ ාෙය වර්න පුපවර්ෙ දෙතධ වීමට උපකථාපකථ ෝමග ආවථධෙන පරතය්ය යව. උද්ධර්ර ණ ප
කථළ ර්රන්ර්ාදීනධ වර්ධ ෝමග ආවථධෙ පරතය්ය යව. පරර්ම පරර්ම උද්ධර්ර ණ ප ශරෙණ ප ෝාපණ පාදිය ය
වමනඅ. එය කථුථ ජෙන, අකථුථ ජෙන, කථරඅයා ජෙන යයඅ තරඅවිෝ වේ. (කථුථ, අකථුථ,
කථරඅයා ජෙනවය ථධෙජාතීය ජෙනයනධට ආවථධෙන පරතය්ය වේ. විපාකථයනධ වර්ධ
නඅපවතධථා ය ශානධත භ ාෙවයනධ ආවථධෙන පරතය්ය වනාවේ.2
“ප්ුසුමො ප්ුසුමො ුසලො ධමමො ප්චනිමොනං ප්චනිමොනං ුසලොනං ධමමොනං
ආ්සවන ප්චන්්යන ප්චන්්යො. ප්ුසුමො ප්ුසුමො අ ුසලො -්ප්- ප්ුසුමො ප්ුසුමො
රියොෙය්ො තො ධමමො ප්චනිමොනං ප්චනිමොනං රියොෙය්ො තොනං ධමමොනං ආ්සවන
ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1
‘අනනධතපාතීත පළමු - පළමු කථුථ ෙන ජෙන පථුෙව - පථුෙව උද්පද්නා කථුථ
ජෙනයනට ආවථධෙන පරතය්ය වේ. පළමු පළමු අකථුථධ -වප- පළමු - පළමු උද්පනා
කථරඅයා ජෙන පථුෙව-පථුෙව උපද්නා කථරඅයා ජෙනයට ආවථෙන පරතය්ය වේ.’
වි්ශ්්:- ථමාන ජාතඅකථ ෙ ම පෙග - පෙග ජෙන පථුෙව-පථුෙව උපද්නා ජෙනයට
පිශභ ාවිත ොථනා ෙශවයනධ ආවථෙන පරතය්ය වේ.
13.

මග ප්රතය්ය

ථඅත වමව යවීේ ථඞ්්ය්ාත කථරඅයා (ආය න2 භ ාෙවයනධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනට
උපකථාප ෙ වචතනාෙ මග ප්රතය්ය යැ.
විථධතප :- කථාය විඥ පධතඅ - ොකථධ විඥ පධතඅ කථාය-ොකථධ පරවය ර් යනධ ඟෙනධනා
වථධ වචතනාෙ ද් (ආය න2 පඅළඅවය කථඅීකේ ෙශවයනධ ථඅත වමව යො එයඅනධ ඒ
වචතනාෙ උපනධ කථරඅයා භ ාෙවයනධ විශඅමධට ෙ ථනධතානවය අ වථථු පරතය්ය ථමාර්මවය අ
පෙතධනා ෙ විපාකථයනධට ා කථමගථමුත්ථාන පපපයනධට ද් ඒ ථනධතානය විවශධම ෙ කථරඅයා
භ ාෙවයනධ උපකථාප වේ. ඒ කථරඅයා භ ාෙයා වර්ධ පරෙෘතධතඅ ව යඅනධ විපාකථයනධ වර්ධ ා
කථමගථමුත්ථාන පපපයනධවර්ධ පරෙෘතධතඅය අනඅතධ පිශද්ධවද්කථඅනධ වනා වේ. ථ ජාත යනට කථරඅයා
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භ ාෙවයනධ උපකථාප වේය යනු කථඅයනුම කථඅම (කථායාඞ්ර්- ොාාඞ්ර්- චිතධතාඞ්ර්යනධ
වමව යෙනධනාකථධ වමනධ පෙතධනා චිතධත පරවය ර්ය ෙ වචතනාෙ මග ප්රතය්යයි.2
ප්ර්භද. එය
(1) නොනොක්ෂණි
මග ප්රතය්ය.
(2) සමජොත මග ප්රතය්ය ද්විවිධ යව
(1) “ ුසලො ුසලං
මම විප්ො ොනං ඛන්ධොනං
ටත්තො ් රිප්ොනං
මමප්්ප්චන්්යන ප්චන්්යො.
(2) (සහජොතො) ්්තනො සමප්යුත්ත ොනං ධමමොනං තං සමුට්ඨොනොනං ්
රිප්ොනං මමප්්ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1
(1) කථුශාකථුශ (වචතනා2 කථමගය, විපාකථථධකථන්ෝයනධට ා තතධ ථමුත්ථාන
පපපයනධට කථමගපරතය්වයනධ පරතය් වේ. (වේ නානාෂණිකථ කථමගපරතය්යයඅ.2
(2) ථ ජාත වචතනාෙ තතධ ථේපරයුකථධතයනට ා තතධ ථමුත්ථාන පපපයනට
කථමගපරතය්වයනධ පරතය් වේ. (වේ ථ ජාත කථමගපරතය්යයඅ.2
නිදශගන:- කථඅනධ ථකථථධ කථළ ථාඅ බීජය මතු අඞ්කථුවපාතධපාද්නයට උපකථාප
ෙනධනාකථධ වමනඅ. (තමා පවෙවතඅ අෙථධර්ාවෙනධ පථුෙව පපපා‘පපප ෝමගයනධ උපද්ෙන
වචතනාෙ නොනොක්ෂණි
මගප්රතය්ය යැ. තමා උපද්නා වකථවණ ප අ ම පපපා‘පපප ෝමගයනධ
උපද්ෙන වචතනාෙ සහජොත මගප්රතය්ය යි.
14. විප්ො

ප්රතය්ය.

නඅපවතධථා ශානධත භ ාෙවයනධ එදඳු ෙ ම ථනධථුනධ දෙට උපකථාප ෙනධනා ෙ ෝමග
ථම ය විප්ො ප්රතය්ය යැ.
විවශධම:- චිතධත නාතථඅකථයනධ වර්ධ ශානධත භ ාෙය කථධවධශ පර ාණ පවයනධ ද්, වේර්
මන්ද් භ ාෙවයනධ ද් වේ. ෝය්ාන ාභ ීනධ වර්ධ ා ආයය්ගයනධවර්ධ ථඅතධ කථධවධශ පර ාණ පවයනධ
ශානධත වේ. විපාකථ චිතධතයනධ වර්ධ ශානධත භ ාෙය වේර් මන්ද්භ ාවෙයනධ වේ.
‘නඅපවතධථා කථ ශානධත භ ාෙවයනව’ යඅ කථීවයධ එව යඅනඅ.
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තෙද්:- ඒ විපාකථ පරතය්ය පරෙෘතධතඅ කථාවය අ විපාකථ චිතධතවයනධ උපද්නා
පපපයනධට ද්, පරතඅථන්ිවය අ කථමගජ පපපයනධට ද්, පරතඅථන්ි -පරෙෘතධතඅ වද්වකථ අම තමා ා
ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට ද් පරතය්ය වේ.
“විප්ො ොෙය්ො ්තො එ් ො ඛ්න්ධො ති ් න්නං ඛන්ධොනං චිත්තසමුඨොනොනං ්
රිප්ොනං විප්ො ප්චන්්යනප්චන්්යො -්ප්- ප්ටිසන්ධි ්ඛ් විප්ො ොඛය්ො ්තො එ් ො
ඛ්න්ධො ති ් න්නං ඛන්ධොනං ටත්තො ් රිප්ොවංඉ ත්යො ඛන්ධො එ ස්ස ඛන්ධස්ස
්ද්ව ඛන්ධො ද්වින්තං ඛන්ධොනං ටත්තො ් රිප්ොනං විප්ො ප්චන්නයන ප්චන්්යො. ඛන්ධො
වත්ථුස්ස විප්ො ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1
‘විපාකථ අෙය්ාකථෘත ෙ කථඑම නාම ථධකථන්ෝවයකථධ ථ ජාත ෙ නාම ථධකථන්ෝ තුනට
ද්, විපාකථ චිතධතවයනධ ටර්තධ පපපයනධට ද්, විප්ො ප්රතය්්යන් ප්රතය් වේ. -වප- පරතඅථන්ි
ෂණ පවය අ විපාකථ අෙය්ාකථෘත ෙ එකථධ නාම ථධකථන්ෝවයනධ ථ ජාත තුනධ නාම
ථධකථන්ෝයනට ා පරතඅථන්ි කථමගජ පපපයනට ද්, තුනධ නාම ථධකථන්ෝ එකථධ නාමථධකථන්ෝයකථට
ද් නාමථධකථන්ෝ වද්කථකථධ නාම ථධකථන්ෝ වද්කථකථට ද්, කථමගජ පපපයනට ද්, විපාකථ පරතය්වයනධ
පරතය්ය වේ. ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ පරතඅථන්ි නාම ථධකථන්ෝ ෘද්ය ෙථධතු පපපයට ද්
විපාකථ පරතය්වයනධ පරතය් වේ.
15. ආහොර ප්රතය්ය
පපප-අපපප ෝමගයනට උපථධතේභ කථ භ ාෙවයනධ (පවකථුධ දීවමනධ2 උපකථාපකථ
ෙලී ොරයඉ ඵස්සයඉ ම්නොසඤ්්්චනතනොයඉ විඤ්්ා ය යන ථතප ආ ාප පරතය්ය යව
(පපප - අපපප ෙශවයනධ ආ ාප වද්වකථාටවථකථඅ.2
වි්ශ්්:- ජනකථත්වය ඇත ද් අපපපා ාපයනධවර්ධ ද්, ආ ාපජ පපප ථමුට්ඨඨාපකථ
පපපා ාපයනධවර්ධ ද්, උපථධතේභ කථත්වය වේ. ජනකථත්වය නවතඅ කථධ අ ර් ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ
පපවපාපථධතේභ කථ පපපයාවර්ධද්, උපථධතේභ කථත්වය වේ. එව තධ උපථධතේභ කථතධෙය නවතඅ
කථධ අ ආපයනධ වර්ධ ජනකථත්වය නවතධනුයඅ උපථධතේභ කථත්වය පරෝානයඅ.
තෙද්:- ‘ආ ාප ද් උපද්වනධ ම අවිචවේද් විථඅනධ උපථධතේභ නය වකථවපමිනධ ම
උපදීනුයඅ’ උපථධතේභ කථ දෙම ආ ාප දෙම යවයඅ උපථධතේභ කථ අර්ගවයනධ යවයඅ කථී ු.
“ ෙලී ෝරො ආහෝරො ඉමස්ස
ොයස්ස ආහොරප්චන්්යන ප්චන්්යො.
අරිප්ි්නො ආහොර සමප්යුත්ත ොනං ධමමොනං තං සමුඨොනොනඤ්්් රිප්ොනං
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ආහොරප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 කථදඅඞ්කථාපා ාප ථඞ්්ය්ාත (ඕජාෙ2 පපපා ාපය වමම
කථයට ආ ාප පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. අපපපඅ ආ ාප තතධ ථේපරයුකථධත අපපපඅ ෝමගයනට
ද් එයඅනධ උපද්නා (චිතධතජ2 පපපයනට ද්, ආ ාප පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.’
වි්ශ්් - “ප්ටිසන්ධි ්ඛ්
විප්ො ොඛය්ො තො ආහොරො තං සමප්යුත්ත ොනං
ඛන්ධොං ටත්තො ් රිප්ොනං ආහොර ප්චන්්යන ප්චන්්යො” පරතඅථන්ිෂණ පවය අ විපාකථඅ්ය්ාකථත ආ ාප (අපපපඅ ආ ාප2 ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට ද්, තමනධ ා උපද්නා කථමගජ
පපපයනධට ද්, ආ ාප පරතය්ය වේ. වම අ පපපා ාපය පපප ෝමගයනධට ද් ආ ාප පරතය්ය
වේ. එය ද් චිතධත ථමුඨාන පපපයනට පමණ පකථධ වනාෙ ඇතවේ කථවකථ කථමගජ පපපයනට
ද් පරතය්ය යන දෙ පරශධන ොපවය අ ෙොළ .
වධ බීජවයනධ නවවර්න අඛකථුපය පෘිවි -අපධ-පථාදිය ය වබීවමනධ ෙවවඩනධනා
වථධ කථමගවයනධ උපද්නා පපපවය ථෘතු - ආ ප පරතය්ය වබී පෙතධවන (ෙවවඩනධවන 2
වෙතඅ.
විස්තර:- (කථදීකථාපා ාපය2 තමා පඅ අි  පපප කථාපවය අ අනය් පපපයනධට ද්,
අනය් පපප කථාපයනධට ද් පරතය්ය ෙන ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ ඕජාෙ ෙ කථදඅඞ්කථාපා ාපය
ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ පපප පු්ධජය ෙ වේ කථයට උපථධතේභ කථ වීේ ෙශවයනධ අවිචිනධන
පරෙෘතධතඅයට උපකථාප වේ. ඵස්ස-ම්නොසඤ්්්්තනො-විඤ්්ා
යන පපපා ාප තුන
එ ුන් අනූ (සස) චිත්තය. ්දප්නස් (52) න්තසි ය යන ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට ා
චිතධතජ පපපය, පරතඅථන්ිකථමගජ පපපය යන වමාෙුනධට ආ ාප පරතය්වයනධ පරතය් වේ.
වි්ශ්්:- වම අ කථදඅඞ්කථාපා ාපය නමිනධ දා අප ඕජො ා ාතුථමුට්ඨඨානඅකථ
ඕජාෙම ර්වවනධ. එව තධ කථවවදඅවකථාට අනුභ ෙ කථළ ආ ාපය ම ආ ාප පරතයය වීමට
ථමර්ග වේ. දා අප ඕජාෙ එයට ථමර්ග වනා වේ. එව යඅනධ වම අ ආ ාපය යඅ වනා කථඅයා
විවශධමවයනධ කථදඅඞ්කථාපා ාපය යඅ ෙොළ .
පපපා ාපවය අ ජනකථ- උපථධතේභ කථ යන ශකථධතඅ වද්කථ ම ඇතධවතධ යව. දා අප
ඕජාෙ ආ ාපජ පපපයනට ජනකථ පරතය්ය වේ. එය කථමගජ-චිතධතජ-ථෘතුජ පපපයනට
උපථධතේභ කථ වේ. ඒ තරඅජ පපපයනධ අ ඕජාෙ ාතුථමුඨානඅකථ පපපයනට උපථධතේභ කථ වේ.
වනාව ාතධ එකථධ කථාපවයකථව ඕජාෙට ඒ කථාපවයධ පපපයනධට ජනකථ පරතය්ය වේ. අනය්
පපප කථාපයනධට උපථධතේභ කථ පරතය්ය වේ.
6. ඉන්රිය ප්රතය්ය
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අිපතඅ අර්ගවයනධ උපකථාප ෙනධනා ෙ ෝමගවය ඉන්රිය ප්රතය්ය්යෝ යි.
ඒ වමවථධයඅ:- තමා ා ථේදනධෝ ෝමගයනධ තම තමා අයතධ කථෘතය්ය්නධ අ තම තමා
අයතධ ථධෙභ ාෙය වනා ඉකථධම තම ට අනුකථූ කථපවීේ ෙශවයනධ ඊශධෙපත්වය පවෙවතධවීම
යව යඅ වම අ ථධෙභ ාෙය. ථධතරී-පුපවම ඉන්රඅය වද්කථ වප වථථු විථඅ ඉන්රඅවය ඉන්රඅය
පරතය්වය යඅ.
“් ්ඛුන්රියං ් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුයො -්ප්- ්සොත- ඝො -ජිව්හො- ොයින්රියං ොය
විඤ්්ා ධොතුයො තං සමප්යුත්ත ොනඤ්්් ධමමොනං - ඉන්රිය ප්චන්්යන ප්චන්්යො.
රිප්ජොවිතින්රියං ටත්තොරිප්ොනං ඉන්රිය ප්චන්්යන ප්චන්්යො. අරිප්ි්නො ඉන්රියො
සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං තං සමුට්ඨො- නොනං ් රිප්ොනං ඉන්රිය ප්චන්්යන
ප්චන්්යො”1 ාෂුිශන්රඅය ාෂුවඥවිශාන ෝාතුෙට ා තතධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ද් ඉන්රිය
ප්රතය්ය්යන් පරතය් වේ. වප - පපප ීවවිතඅන්රඅය කථමගජ පපපයනට ද් ඉන්රඅය පරතය්වයනධ
පරතය්ය වේ. වථථු අපපප ඉන්රඅයවය ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ා තතධ ථමුත්ථාන පපපයනට
ද් ඉන්රිය ප්රතය්්යන් පරතය්ය වේ.’
පරශධනොපවය අ:“ප්ටිසන්ධි ්ඛ්
විප්ො ොඛය්ො තො
ඉන්රියො
තං
2
සමප්යුත්ත ොනං ඛන්ධොනං ටත්තො ් රිප්ොනං ඉන්රිය ප්චන්්යන ප්චන්්යො” යඅ
‘පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ විපාකථ අෙය්ාකථෘත ඉන්රඅය ඒ ා ථේපරයුකථධත ථධකථන්ෝයනට ද්, කථමගජ
පපපයනට ද් ඉන්රඅය පරතය්වයනධ පරතය් වෙතඅ’ යඅ ෙොපන දී.
විස්තර:- අිපතඅ පරතය්ය නේ වථථු ෝමගයනධ වර්ධ පරෙෘතධතඅය ෙළකථා තම ට
අෙනත කථපර්වනීේ ෙශවයනධ ද පවෙවතධවේ ශකථධතඅ විවශධමවයකථඅ. ඉන්රඅය පරතය්ය නේ
ද්ශගනාදිය  කථෘතය්වය අ ාෂුවඥවිශානාදිය ය ද්, ජාෙනාවය අ කථමගජ පපපයනධ ද්, වථථු නාම
ඉන්රඅය ෝමගයනධ තතධ ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ ා එයඅනධ උපද්නා පපප විමවය අ ඒ ඒ
කථෘතය්වය අ ද්, ාෂුශපරථාොදිය යට අනුෙතගකථ වීේ ෙශවයනධ (අනුෙව2 පවෙවතධම යඅ.
ාෂුිශන්රඅයාදිය  ප්ධාපරථාද් ද්, ීවවිත පපපය ද්, නමා ීවවිවතන්රඅය ද්, ථු් වේද්නාදී
ප්ධා වේද්නා ඉන්රඅය ද්, ශරද්ධෝාදිය  අමධට නාම ඉන්රඅය ද්, ාෂුවඥවිශානය ා තතධ
ථේපරයුකථධත ෝමග ද්, කථමගජ පපපද්, ථේපරයුකථධත ෝමග ද්, තතධ ථමුත්ථාන පපප ද්, තම ට
අනුෙව පවෙවතධවීවමනධ ඒ ඒ කථෘතය්යනධ අ වයවද්න වථධ ඊශධෙපත්වය පවෙවතධම ඉන්රඅය
පරතය්ය ථධෙභ ාෙය යඅ.
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පටෙවථඅයාවර්ධ තම තමා අයතධ කථෘතය්වය අ වයදීමට පජු වර්ධ ඊශධෙිශත්වය උපකථාප
ෙනධනාකථධ වමනඅ.
වි්ශ්්:- ථධතරී පුපවම භ ාෙ පපපද්ධෙයය කථමගාදිය  අනය් පරතය්වයනධ උපද්නා පපපයනධට
තම ථධෙපපපය ද් ෙ ථධතරීභ ාෙය පුපවමභ ාෙ ර්නධෙන ව යඅනධ ඉන්රඅය වෙනතධ වථථු
පරතය්යනධ වථධ ජනකථත්වවයනධ ව උපථධතේභ කථත්වවයනධ ව අනුපාකථත්වවයනධ ව
වනාපෙතඅන ව යඅනධ ඉන්රඅය පරතය්ය වනාවේ.
(ඉන්රඅය පරතය්වය තමා
ා දවඳී ථඅි න පපප-අපපප ෝමගයනට ථවම
අෙථධර්ාෙනධ අම අනුපාකථත්වවයනධ උපකථාප වෙතඅ.2
17. ධය්ොන ප්රතය්ය.
ෂණ ප - ආේදන ෙශවයනධ උපනඅද්ධෝය්ායන (අපමුණ පු දවීේ2 අර්ගවයනධ
උපකථාපකථ ෙ ද්ධවිප්ධාවිශානවය අ ථු් - ර්ශ් - වේද්නා ද්ධෙය වප වථථු කථුථාදීවභ ද්
ෙ ථඅතධ අ පෙතධනා විත ග-වි්ොර-ප්ීති-ඒ ොගරතො-්සෞමනසය්-්දෞමගනසය්-උ්ප්ක්ෂො යන
ථතධ ෝය්ානාඞ්ර් ධය්ොන ප්රතය්ය යැ.
වි්ශ්් :- ද්ධවිප්ධාවි්ධාණ පවය අ ෙ උවපකථධ්ා-එකථර්ධර්තා ෝය්ානාඞ්ර් වනාවේ.
“ෙොනඞ්ගොතිෙොනසමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං තං සමුඨො නොනං ් රිප්ොනං
ෙොනප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 විතකථගාදිය  ෝය්ානාඞ්ර් ඒ ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ා තතධ
ථමුත්ථාන පපපයනට ෝය්ාන පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ’ යව යඅ ෙොළ .
විස්තර:- තමා ා ථේපරයුකථධත චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධ ා කථමගජ පපපයනධ
අනඅතය්ාදිය  ෂණ පවය අ ා කථථඅණ පාදිය  ආේදනවය අ මනාෙව නවඛවීම ය, පඅිශමවදීම ය,
පඅණ පවීම ය, ෙවී.මය, මනා ෙව පඅ අටුවීම ය යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ පෙතධනා විතකථගාදිය 
ෝමග ා වථාමනථධථ-වොමනථධථ-උවපකථධ්ා වේද්නා ද් ධය්ොන ප්රතය්ය යි. අපමුණ පු
පඅිශමවදීේ ෙශවයනධ ද් පචානීකථ ෝමග දැවීේ ෙශවයනධ ද් මහග්ගත ්ලො ුත්තර ථඅතධ අ
වයවද්ධ.
පරශධන ොපවය අ:සමප්යුත්ත ොනං ඛන්ධොනං

1
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2
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විප්ො ොඛය්ො තොහි ෙොනඞ්ගොනි
ටත්තොනඤ්්්රිප්ොනං ෙොනප්චන්්යන ප්චන්්යො”2

Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ පරතඅථන්ි ථඅතධ එකථුනධවිථධථ ( 92 ය, නාතථඅකථ පනධතඅථ (332 ය,
යන වමාෙුනධ ා ථේපරයුකථධත ෙ විතකථගාදිය  පථ ථේපරයුකථධත ථධකථන්ෝයනට ා කථමගජ
පපපයනට ෝය්ාන පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ යවයඅ ද් ෙොපන දී.
1ස. මොගග ප්රතය්ය
කථුශ පෂවයනධ ව අකථුශ පෂවයනධ ව තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ
ථුර්තඅ - ර්ර්තඅ - නඅෙගාණ පයනධට අභ අමු් කථඅපෞ ීේ ෙශවයනධ උපකථාප ෙනධනා ෙ ෝමග මොගග
ප්රතය්ය යි.
ඔ ු ථේමාදිය ට්ඨි ආදී අට ා මිචඡාදිය ට්ඨි ආදී ථතප දැ යඅ වොවළාවථකථඅ. ( 22
“මග්ගඞ්ගොනි මග්ගසමප්යුත්ත ොනං ධමමොනං තං සමුට්ඨොනොං ් රිප්ොනං
මග්ගප්චන්්යන ප්චන්්යො”1
‘එකථී මාර්ගඞ්ර් මාර්ගථේපරයුකථධත ෝමගයනට
පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ’ යව යඅ එයඅනධ ෙොළ .

ා තතධ ථමුත්ථාන පපපයනට ද් මාර්ග

වම අ මාර්ග ථේපරයුකථධත ෝමග නේ ථව ධතුකථ ථඅතධ එකථධ ථවතධතපෙ (7 2 ය,
නාතථඅකථ වද්පනථය (322 යන වමා ු ය, තතධ ථමුත්ථාන පපප නේ එම මාර්ගඞ්ර්
ථේපරයුකථධත ථව ධතුකථ චිතධතජ පපපය, ථව ධතුකථ පරතඅථන්ි කථමගජ පපපය යන වමා ු ය.
මාර්ගාඞ්ර් නේ:- ප්ධා - විතකථධකථ - විපතඅතධතය - විිශය - ථතඅ - එකථර්ධර්තා දිය ට්ඨි යන නාතථඅකථ නෙය යඅ.
පරශධන ොපවය අ:- “ප්ටිසන්ධි ්ඛ්
විප්ො ොභය්ො තොනි මග්ගඞ්ගොනි තං
සමප්යුත්ත ොනං ඛන්ධොනං ටත්තොනොං ් රිප්ොනං මග්ගප්චන්්යන ප්චන්්යො”2
‘පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ විපාකථ අෙය්ාකථෘත ෙ මාර්ගාඞ්ර් ථේපයුකථධත ථධකථන්ෝයට ා
කථමගජ පපපයනට මාර්ග පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.’
වි්ශ්්:- පරතය්ය ොපවය අ කථී “තඅඛ ථමුට්ඨඨානානඛ පපපානඛ” යනධවනනධ ම
කථටතධතා පපපානඛ යනධවනනධ කථී අර්ගය ද්කථධෙන දී. එව තධ වම අ ථධෙපපපවයනධ ර්වනීම
ථඳ ා කථඅයන දී. වපප කථී ෝය්ාන පරතය්ය ා වේ මාර්ග පරතය්ය වද්පථධ ( ප2
වි්ධාණ පවය අ ා අව ධතුකථ චිතධතවයනධ අ වනා වව.ය යඅ ද්ත යුතු.
1ස. සමප්රයු ්ත ප්රතය්ය.

1
2
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ථමෙව ව එකථධෙව ව ඒකථෙථධතුකථ - ඒකථාේදන - ඒවකථාතධපාද් - ඒකථනඅවප ෝ
යන ථේපරයුකථධත භ ාෙවයනධ උපකථාපකථ ෝමගවය සමප්රයු ්ත ප්රතය්්යෝ යි.
“්ත්තෝරෝ
ප්චන්්යො”1

ඛන්ධො

අරිප්ි්නො

අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං

සමප්යුත්ත

ප්චන්්යන

‘අපපපී ථතප නාම ථධකථන්ෝ ඔෙුවනාෙුනධට ථේපරයුකථධත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.’
විස්තර:- වපප කථී ඒකථෙථධතුකථාදී ෂණ ප ථතිශනධ ම යුකථධත ෙන නාම ථධකථන්ෝවයධ
(චිතධත - නාතථඅකථ2 අපපප ෝවඥමවයධ මවයඅ. එව යඅනධ එකථෙප උපද්න චිතධත-නාතථඅකථ
ෝමගවය තමනධ උපද්නා චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගවය තමනධ තමනධ අනය්යනධ ා
ථේපරයුකථධත වීේ ා අනය්යනධවර්ධ ථේපරයුකථධත දෙ තමනධ වබීම ද් ඇතඅ ව යඅනධ
ඔෙුවනාෙුනධට ථේපරයුකථධත පරතය්ය ද්, ථේපරයුකථධත පරතය්වය තධපනධන ද් වෙතඅ.
20. විප්රයු ්ත ප්රතය්ය.
වපප කථී ඒකථෙථධතුකථාදී දෙට වනා පවමිණීවමනධ පපපී ෝමගයනට උපකථාප
වනාෙන අපපපී ෝමග ද්, අපපපීනට උපකථාප වනාෙන පපපී ෝමග ද් විප්රයු ්ත ප්රතය්්යෝ යඅ.
වේ වෙනධ වෙනධ ෙව පවෙවතධම යව.
ඒ විපරයුකථධත පරතය්ය ය. (1) සහජොත (2) ප්චනඡොජොත (3) ප්ු්රජොත ෙශවයනධ තරඅවිෝ
ය.
( 2 “සහජොතො ුසලො ඛන්ධො චිත්තසමුට්ඨොනොනං රිප්ොනං විප්්ප්යුත්තප්චන්්යන
ප්චන්්යො”2 එකථෙට උපද්නා කථුශථධකථන්ෝ චිතධතථමුත්ථාන පපපයනට විපරයුකථධත පරතය්ය
වේ.
(22 “ප්චනඡොජොතො ුසලො ඛන්ධො ප්ු්රජොතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස විප්්ප්යුත්ත
ප්චන්්යන ප්චන්්යො”2 පථුෙව උපනධ කථුථ ථධකථන්ෝ පළමු උපනධ වේ කථයට විපරයුකථධත
පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.
විස්තර:- කථුථධ ථඅතධ එකථධවිථධථ (2 2 ද්, අකථුථ ථඅතධ වොවළාථ ( 22 ද්, ඔෙුනධ ා
ථේපරයුකථධත නාතථඅකථ ද් ඒ ා උපද්නා පපපයනට සහජොත විප්රයු ්ත වේ.
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පථුෙව උපද්නා වේද්නාදී කථුථ ථධකථන්ෝ ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ කථමගාදිය 
පරතය්වයනධ උපද්නා වේ පපප කථායයට ප්ශ්්ොජ්ජොත විප්රයු ්ත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.
වි්ශ්්:- නඅෙගාණ පය අපපප ෝමගයනයට පරතය්ය වනාෙනධනා වථධම පපප ෝමගයනට
ද් විපරයුකථධතඅ පරතය්ය වනා වේ.
තෙද් ථ ජාත විපරයුකථධත විභ ාර්වය අ “ප්ටිසන්ධි ්ඛ් විප්ො ොෙය්ො තො ඛන්ධො
ටත්තො රිප්ොනං විප්්ප්යුත්ත ප්චන්්යන ප්චන්්යො” ‘පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ විපාකථ
අෙය්ාකථෘත ථධකථන්ෝ කථමගජ පපපයනට විපරයුකථධත පරතය්ය වේ.’ ථධකථන්ෝ ෙථධතුෙට ද්, ෙථධතු
ථධකථන්ෝයනට ද්, විපරයුකථධත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ ය යඅ ෙොපන දී.
(3) පුවපජාන විපරයුකථධත පරතය්ය ාෂුිශන්රඅයාදිය  ෙථධතු ෙශවයනධ ම ද්ත යුතුයඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- “ප්ු්රජොතං ් ්ඛොයතනං ් ්ඛුවිඤ්්ා ස්ස -්ප්- ොයොයතනං
ොයවිඤ්්ා ස්ස විප්්ප්යුත්තප්චන්්යන ප්චන්්යො. වත්ථු විප්ො ොෙය්ො තොනං
රියොෙය්ො තොනං ඛන්ධොනං -්ප්- වත්ථු ුසලොනං ඛන්ධොනං වත්ථු අ ුසලොනං ඛන්ධොනං
විප්්ප්යුත්ත ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 පළමු උපනධ ාකථධ්ායතනය ාෂුවිශානයට ද් -වපකථායායතනය කථායවිශානයට ද්, පුවපජාත විපරයුකථධත පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ. ෘද්ය
ෙථධතුෙ විපාකථ අෙය්ාකථෘත ථධකථන්ෝයනට ද්, ෘද්ය ෙථධතුෙ කථුශ ථධකථන්ෝයනට ද්, ෘද්ය
ෙථධතුෙ අකථුශ ථධකථන්ෝයනට ද් විපරයුකථධත පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ. වේ ප්ු්රජොත
විප්රයු ්ත ය.
21. අස්ති ප්රතය්ය.
තමාවර්ධ අථධතඅත්වවයනධ (පවෙවතධවමනධ2 පෙතධනා ෙ ම ෝමගයනට උපථධතේභ කථ
වීවමනධ උපකථාපෙන ෝමගය අස්ති ප්රතය්ය යැ.
වි්ශ්්:- වම අ උපථධතේභ කථ වීවමනව යඅ කථීවයධ “අත්ි ප්ොප්ං මමං තං” “අත්ථ
ප්ුග්ග්ලෝ අත්තහිතොය ප්ටිප්න්්තො”2 යනාදිය වය අ කථී නඅ.දතධතඅකථධ්ණ ප අත්ි භ ාෙය
නඅොපණ පය ථඳ ා යව. තෙද් ජනකථත්වය ඇත ද් උපථධතේභ කථත්වය වම අ අථධතඅත්වය යඅ
ර්වවනධ.
වම අ අථධතඅත්වය ද් ෙථධතු - ආේදන - ථ ජාත - ආදීනධට ථාෝාපණ ප ෙ
අථධතඅත්වවයනධ උපකථාපකථත්වය යඅ ද්ත යුතු.
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එය අරිප්ස් න්ධ -මහොභූත -නොමරිප් -චිත්ත -න්තසි
වස්තුරිප් ෙශවයනධ ථතධ ආකථාපයකථඅනධ මාතෘකථා තදන දී.

-මහොභූත -ආයතන -

ඒ වමවථධ යඅ:- ( 2 “්ත්තෝරො ඛන්ධො අරිප්ි්නෝ අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං අත්ි
ප්චන්්යන ප්චන්්යො. (2) ්ත්තෝරො මහොභූතො -්ප්- (3) ඔ ් න්ති ්ඛ් නොමරිප්ං
අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ංඉ (4) චිත්ත්්තසි ො ධමමො චිත්ත සමුට්ඨොනොනං රිප්ොනංඉ (5)
මහොභූතො උප්ොදා රිප්ොනංඉ (6) ් ්ඛොයතනං ් ්ඛුවිඤ්්ා ධොතුයො -්ප්- ොයොයතනංඉ
රිප්ොයතං -්ප්- ්ඵොට්ඨබ්ෙො- යතනං ොයවිඤ්්ා ධොතුයො තං සමප්යුත්ත ොනං ්
ධමමොනං අත්ි ප්චන්්යන ප්චන්්යො රිප්ොයතනං -්ප්- ්ඵොට්ඨබ්ෙොයොතනං
ම්නොධොුුයො තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං (7) යං රිප්ං නිස්සොය ම්නොධොතු ්
ම්නො-විඤ්්ා
ධොතු ් වත්තන්ති තං රිප්ං ම්නොධොතුයො ් ම්නොවිඤ්්ා
ධොතුයො ් තං සමප්යුත්ත ොනං ් ධමමොනං අත්ි ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ථතප අපපපථධකථන්ෝ ඔෙුවනාෙුනධට අථධතඅපරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.
ථතපම ාභ ූත ඔෙුවනාෙුනධට ද්,
අෙකථරානධතඅ ෂණ පවය අ නාම පපප ඔෙුවනාෙුනධට ද්
චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග චිතධත ථමුත්ථාන පපපයනධට ද්,
ම ාභ ූත උපාොය පපපයනධට ද්,
ාකථධ්ායතනය ාකථධ්ු වි්ධාණ ප ෝාතුෙට ද්, -වප- කථායායතනය,
පපපායතනය, -වප- වඵලාට්ඨඨ.දායතනය කථාය වි්ධාණ ප ෝාතුෙට ද්, තතධ
ථේපරයුකථධත ෝමගයනට ද්, අථධතඅ පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ. පපපායතනය -වපවඵලාට්ඨඨ.දායතනය මවනාෝාතුෙට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත ෝවඥමයනට ද්,
(7) යේ පපපයකථධ නඅථා මවන ෝාතුෙ ද්, මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙ ද්, පෙතී නේ
ඒ පපපය මවනාෝාතුෙට ද්, මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙට ද්, තතධ ථේපරයුකථධත
ෝමගයනට ද් අස්තිප්රතය්ය්යන් ප්රතය්ය ්ව්.
වේ ථතධ ආකථාප අථධතඅ පරතය්යනධ අතුවපනධ ( 2 ථඅට (32 ද්කථධො ථ ජාත ෙශවයනධ

ද්,
(62 පුවපජාත ෙශවයනධ ද්,
(72 ථ ජාත-පුවපජාත ෙශවයනධ ද් අථධතඅ පරතය්ය ද්කථධෙන දී.
වමවථධ වේ පාඨවය අ ථ ජාත-පුවපජාත ෙශවයනධ ම අථධතඅ පරතය්ය ද්කථධෙන
දී.

1

ප:ප: පචායනඅද්ධවද්ශ 6

806

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වි්ශ්්:- පචඡාජාත - ආ ාප - ඉන්රඅය ෙශවයනුර් අථධතඅ පරතය්ය වවදතුර් එය
වම අ වනා ෙොළ . ථාෙවශධම වද්ධශනා ව යඅනඅ. එව තධ ව ධතු දැකථධවීම ථඳ ා පරශධන
ොපවය අ ෙොළ “සහජොතංඉ ප්ු්රජොතංඉ ප්චනඡොජොතංඉ ආහොරංඉ ඉන්රියං” ‘ථ ජාත යව,
පුවපජාත යව, පචඡාජාත යව, ආ ාප යව, ඉන්රඅයයව’යඅ. නඅවෂධප වකථාට ථ ජාත විමවය අ
“එ් ො ඛ්න්ධො ති ් ං ඛන්ධොනං තං සමුට්ඨොනොනං ් රිප්ොනං අත්ි ප්චන්්යන
ප්චන්්යො”1 ‘එකථම වි්ධාණ පථධකථන්ෝය වේද්නාදී වථථු නාමථධකථන්ෝ තුනට ද්, එයඅනධ
නඅපද්නා පපපයනට ද් අථධතඅ පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ’ යනාදීනධ වද්ධශනා කථපන දී.
පුවපජාත අථධතඅ පරතය්වය අ “් ්ඛොයතනං ් ්ඛු විඤ්්ා ධොතුයො”2 යනාදීනධ
ාකථධ්ායතනාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ නඅවද්ගශවකථාට ද්කථධෙන දී. පචඡාජාත අත්ි පචාවය අ
පශධොජ්ජාත චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධ පුවපජාත වේ කථායයට පචඡාජාත පරතය්ය
ෙශවයනධ නඅවද්ගශ කථපන දී. ආ ාප පරතය්වය අ “කථදීකථාවපා ආ ාවපා ඉමථධථ
කථායථධථ අත්ි පචාවයන පචාවයා” කථදීකථාපා ාපය වේ ශීකපයට අථධතඅ පරතය්වයනධ
පරතය්ය වේ’ ය යඅ ද්,
ඉන්රඅය පරතය්යවය අ “රිප්ජීවිතින්රියං
ටත්තො රිප්ොනං අත්ි ප්චන්්යන
3
ප්චන්්යො” ‘පපප ීවවිතඅන්රඅය කථමගජ පපපයනට අථධතඅ පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ’ ය යඅ නඅවද්ගශ
කථපන දී.
විස්තර:- වේ ආ ාප -ඉන්රඅය පරතය්ය වද්කථ පරතය්ය ෙන පරතය්වයාතධපනධන
ෝමගයනධ වර්ධ ථ ජාතාදිය  ෙශවයනධ වභ ධද් නවතඅ තෙද් වමය කථුථ -අකථුථ -විපාකථ -කථරඅයා
පපප ෙශවයනධ ද් ප්ධාවිෝ වේ.
වි්ශ්්:- නඅෙගාණ පය අථධතඅ පරතය්ය වනා වේ. කථා විමුකථධත ව යඅනධ ා
නාථධතඅත්වයකථධ වනා වවදන ව යඅනඅ. අථධතඅ පරතය්ය ෙනුවයධ පරතය්ුතධපනධන භ ාෙය
නඅථාම පරතය්යෙන ෝමගයයඅ. (ීකකථාර්ත විථධතපය දනු2 තෙද් අථධතඅ පරතය්ය ෙන ෝමගයනධ
අතුිශනධ නාම ෝවඥම- ථ ජාත -පචඡාජාත ෙශවයනධ ද්, පපප ථ ජාත - පුවපජාත
ෙශවයනධ ද් පරතය්ය වේ.
22. නොස්ති ප්රතය්ය
තම ට අනතුපවෙව උපද්නා අපපපඅ ෝමගයනධ වර්ධ පවෙවතධමට අෙකථාශ දීවමනධ
උපකථාප ෙනධනා ෙ අනතුපව ෙව නඅපවද්ධ ෙ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග නොස්ති ප්රතය්ය.
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එයඅනධ ෙොළ . “සමනන්තර නිරැද්ධො චිත්ත ්්තසි ො ධමමො ප්චන්ුප්්ප්න්නොනං
නං චිත්ත ්්තසි ොනං ධමමොනං නත්ි ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 ‘ථමනනධතප නඅපවද්ධෝා
ෙ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග පරතය්ුතධපනධන ෙ චිතධත-නාතථඅකථා ෝමගයනට නොස්ති
ප්රතය්්යන් ප්රතය්ය ්ව්.’ (වම අ විභ ාර්ය ා පරතය්ය කථරම ද් අනනධතප පරතය්ය වථධයඅ.2
23. විගත ප්රතය්ය.
ඒ නාථධතඅ පරතය්ය ෙ ෝමගවය ම ප ෙ යපේ ෙශවයනධ උපකථාප ෙන ව යඅනධ
විගත ප්රතය්ය නේ වේ.
එව යඅනධ ම “සමනන්තර විගතො චිත්ත ්්තසි ො ධමමො ප්චන්ුප්්ප්න්නොනං
චිත්ත්්තසි ොනං ධමමොනං විගතප්චන්්යන ප්චන්්යො” යඅ ෙොළ . අර්ග ථුර්මයඅ.
වි්ශ්්:- නාථධතඅත්වය නේ නඅවපාෝාථනධනවය අ ශූනය් දෙයඅ. විර්තත්වය නේ
නඅවපාෝපරතය්ය දෙයඅ. (යනු ථනධනයඅ2
24. අවිගත ප්රතය්ය
අථධතඅ පරතය්ය ෙන ෝමගවය ම අවිර්ත භ ාෙවයනධ උපකථාප ෙන ව යඅනධ අවිගත
ප්රතය්ය නේ වෙතඅ.
වි්ශ්්:- නෙවනයාෝය්ාශය ෙශවයනධ ා වද්ධශනා විාශ ෙශවයනධ වමවථධ
ෙොළ දෙ මුතධ අථධතඅ-අවිර්ත වද්කථධ අ වෙනවථකථධ නවතඅ. අව ධතුකථ ර්කථය ෙොපා ව ධතු
විපධපයුතධත ර්කථය ෙොළාකථධ වමනඅ. අථධතඅත්ව ථඞ්්ය්ාත ථධෙභ ාෙවයනධ උපකථාපකථත්වය
අථධතඅ පරතය්වයධ ථධෙභ ාෙය යඅ. ප වනාවීේ ථඞ්්ය්ාත නඅවප ෝයට වනා පවමිණීවමනධ
උපකථාපත්වය අවිර්ත පරතය්යවයධ ථධෙභ ාෙයයඅ යනු (ීකකථා මතයයඅ.2
අථධතඅ -නාථධතඅ පරතය්ය වද්කථ ෙොපා එපමණ පකථඅනධ වතපවේ ර්ත වනා වකථධකථෙුනට
වතධපවේ ර්වනීවේ ප ථුෙ ථඳ ා අවිගත -විගත ප්රතය්යැ යි අනධ අයුපකථඅනධ ෙොළ (යනු
අටුො නය යඅ.2
ප්රතය්ය විභොගය.

1

ප:ප: පචාය නඅද්ධවද්ථ 7
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( 2 වේ ථවිථඅ පරතය්යනධ අතුිශනධ ආලමෙන - අනන්තර - සමනන්තර- උප්නිශරය
- ප්ු්රජොත - ආ්සවන - සමප්රයු ්ත - නොස්ති-විගත යන පරතය්ය නෙය අපපප
ෝමගයනට පරතය්ය වේ.
ප්ශ්්ොජ්ජොත පරතය්ය පපප ෝමගයනට පරතය්ය වේ.
වථථු තුර්ථධ ( 42 පරතය්ය පපප අපපප වද්කථට ම පරතය්ය වේ.
(2) ්හ්තු - අනන්තර - සමනන්තර -ආ්සවන -ප්චනඡොජොත
-මොගග සමප්රයු ්ත -නොස්තී-විගත පරතය්ය අපපප ෝමග යව.
ප්ූ්වගජොත පරතය්ය පපප ෝමග යඅ.
ආලමෙන උප් නිශරයද්වය ය පරඥ පධතඅය
වථථධථ පපපාපපප ෝමග වේ.

මග විප්ො

ධය්ොන

ා පපප ෝමග යඅ.

(3) අනන්තර- සමනන්තර-ආ්සවන - නත්ි - විගත ප්රතය්ය අතීත ොලි
ආලමෙනොධිප්ති - ආලමෙ ්නොප්නිශරය වද්කථ නතරකථාඅකථ ද් කථාවිමුකථධත ද් වේ.

ය.

මග ප්රතය්යඉ අතීත-ප්රතය්ුත්ප්න්න ෙශවයනධ ද්ධවිකථාීකථ වේ. වථථු පථවළාථ ( 32
පරතය්ුතධපනධන යව.
(4) අනන්තර -සමනන්තර -අනන්ත්රොප්නිුඃශරය - ප්ර ෘ්තොප්නිුඃශරය ආ්සවන
-නොනොක්ෂණි
මග -නොස්ති -විගත ප්රතය්ය ද් ජනකථ කථවඥම වේ. උපථධතේභ කථ වනාවේ.
ප්ශ්්ොජ්ජොත ප්රතය්ය උපථධතේභ කථ වේ. ජනකථ වනාවේ.
වථථධවථ ජනකථ ද්, උපථධතේභ කථ ද් වෙතඅ.
වේ පරතය්ය ෙශවයනධ විභ ාර්ය යඅ.
ප්රතය්ය විනිශ්්ය
අවිදය්ොව, වේ ථවිථඅ (242 පරතය්යනධ අතුිශනධ අවිද්ය්ාෙ
(1) පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනට වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ ද්
(2) අපුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනට අවනධකථාකථාපවයනධ ද්
(3) ආ වන්ධජාභ අථඛථධකථාපයනට එකථධ ආකථාපවයකථඅනධ ද් පරතය්ය වේ. ඒ දේ:“ප්චන්්යො ්හොති ප්ුඤ්්ානං - ුපවිධොඉ ්න ධොප්න
ප්්රසංඉ ප්චනිමොනං සො -එ ධො ප්චන්්යො මතො”
යනධවනනධ ව ළඅ වෙයඅ.
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විස්තර:- ( 2 පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනට ආලමෙන පරතය්යවයනධ ද්, උප්නිශරය
පරතය්යවයනධදැ යඅ ්දප්සුද්්ද ින් පරතය්ය වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- අවිද්ය්ාෙ ෂය ෙය්ය ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථපන කථධ අ
කථාමාොප පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනට ආලමෙන පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.
අභ අශා චිතධතවයනධ ථවමා
ථඅතධ දැන ර්නධනා
පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනටද්, ආලමෙන පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.

කථ

පපපාොප

අවිද්ය්ාෙ ඉකථධමවීම පඅණිථ ොනාදී කථාමාොප පුණ පය්කථරඅයා ෙථධතු පුපනධනට ද්,
උපනඅශරය පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.
අවිද්ය්ාවෙනධ මුළා ෙ ව යඅනධ කථාම-පපප භ ෙ ථේපතධතීනධ පතා ඒ කථාමාොපපපපාොප පඅනධ කථපනධන ුට එවථධ උපනඅශරය පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ.
(22 අපුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනට අවනධකථාකථාපවයනධ පරතය්ය ෙනධවනධ වමවථධ යඅ.
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

අවිද්ය්ාෙ අපමුණ පු වකථාට (පාර්-දිය ට්ඨි-විචිකථඅචඡා-උද්ධෝචා වද් මනථධථ
යන වමා ු අවිද්ය්ා ථේපරයුකථධතය 2 පාර්ාදීනධ උපද්නා කථධ අ අවිද්ය්ාෙ
ආේදනපරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.
පාර්ාදිය ය ර්පවවකථාට ආථධොද්නය කථපන කථධ අ ආලමෙනොධිප්ති ආලමේනොප්නිශරය ෙශවයනධ පරතය් වේ.
අවිද්ය්ාවෙනධ මුළාෙ (ආදීනෙ වනා දැන2 පරාණ පෙෝාදිය ය කථපනධන ුට
උප්නිශරය පරතය්වයනධ ද්, ද්ධවිතීය ජෙනාදිය යට අනන්තර - සමනන්තර අනන්නත්රොප්නිශරය - ආ්සවන නත්ි - විගත පරතය්යවයනධ ද්,
යේකථඅථඅ අකථුථයකථධ කථපනධන ුට ්හ්තු-සහජොත-අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්-නිස්සයසමප්රයුත්ත-අත්ි-අවිගත
පරතය්යවයනධදැයඅ
වමවථධ
වනාවයකථධ
ආකථාපවයනධ පරතය්ය වේ.
ආ්නඤ්්ජොභිසංස් ොරයනටඉ
උප්නිශරය
පරතය්යවයනධ
එකථධ
ආකථාපවයකථඅනධ පරතය්ය වේ. ඒ උපනඅශරය භ ාෙය පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපවය අ
ථමතඅකථරම භ ෙ පරාවඥර්නා ෙශවයනධ කථී වථයඅනධ ද්තයුතු.

ප්රශ්න්ය ි:- වේ ුර් අවිද්ය්ාෙ ථඛථධකථපණ පයනට පරතය්ය වේ ද් නවතව ාතධ එයට
ථ කථාීක අනය් පරතය්වය තධ වෙද්ධද්
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පටුන වෙත

ුවද්කථධ අවිදය්ොවම සංස් ොරයනට පරතය්ය වේ ය යඅ කථීකථ ඒකථකථාපණ ප ොද්ය
වේ. (තෙද් අනය් පරතය්වය තධ වෙතධ නේ කථුමකථධ ව යඅනධ අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො යි
එකථම කථාපණ පයකථධ නඅවද්ගශ කථඅීකම වයවද්ධ ද්2
ප්ි ිතුර:- වනා වයවද්නධවනධ වනාවේ. කථෙප ව යඅනධ ද්
“එ ං න එ ්තො ඉධ - නෝන ම්න ්තොප්ි ්නො එ ං
ඵලමත්ි අත්ිප්න -එ ්හතුඵල දීන්ප්්න අ්ත්ථො” යඅ
වම අ එකථ ඵලවයකථධ එකථ ව ධතුෙකථඅනධ වනා වේ.
අවනධකථ ඵල එකථ ව ධතුෙකථඅනධ වනා වේ. එකථ ඵලවයකථධ අවනධකථ ව ධතුනධවර්නධ
වනා වේ. අවනධකථඵල අවනධකථ ව ධතුනධවර්නධ ම වේ. එව තධ එකථ ව ධතුෙකථට ඵල එකථකථධ
දැකථධවීවේ පරවය ජනවයකථධ ඇතධවතධ ය.
ඒ වමවථධ යඅ: ථෘතු-බීජ -ථඅ ආදිය  අවනධකථ කථාපණ පවයනධ වනාවයකථධ පපප ර්න්ෝ - පථාදිය  අඞ්කථුප ථඞ්්ය්ාත අවනධකථ ඵල උපදී. එව තධ “අවිජ්ජොප්චන්යො සඞ්ඛොරොඉ
සඞ්ඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ං”1 යනාදීනධ එකථ එකථ ව ධතු-ඵල දැකථධවීවේ පරවය ජනවයකථධ
ඇතධ.
විස්තර:- දුර් ු වද්ධශනා විාශ ෙශවයනධ ව
ෙශවයනධ ව (ඒ වද්කථඅනධ ම ව 2

- නෙවනයය් පුද්ධර්ාෝය්ාශය

(1) කථඅථඅ තවවනකථ පරෝාන දවවිනධද්,
(2) කථඅථඅ තවවනකථ පරකථට දවවිනධ ද්,
(3) කථඅථඅ තවවනකථ අථාෝාපණ ප දවවිනධ ද්, එකථම ව ධතුෙකථධ ව
ෙොපතඅ.

ඵලයකථධ ව

(1) නිදශගන - “ඵස්සප්චන්යො ්ව්දනො” යන තනධ අ පරෝාන ව යඅනධ එකථම
ව ධතුෙකථධ ා ඵලයකථධ ෙොපතඅ.
ඒ වම වථධ යඅ:- ථධපශගයට නඅථඅ වේද්නාෙ නඅයම කථපන ව යඅනධ ඵලථධථය
වේද්නාවේ පරෝාන ව ධතු ෙ ය. එවථධම වේද්නා ථධපශගවයනධ නඅයම කථපන ව යඅනධ
වේද්නාෙ ථධපශගවයධ පරෝාන ඵලය යව.

1
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“සුඛ ්වනියං හි (භි ්ඛ්ව්) ඵස්සං ප්ටිචන් උප්්ප්ජ්ජතිසුඛො ්ව්දනො”1
‘ථු්වේද්නීය ථධපශගය නඅථා ථු්වේද්නා උපදී’ යනු පෙගපෂයට නඅද්ශගන යව.
“් ්ඛුඤ්්් ප්ටිචන් රි්ප් ් උප්්ප්ජ්ජති ් ්ඛුවිඤ්්ා ං ති ් ං
සංගතිඵස්්සො ඵස්ස ප්චන්යො ්වදනො” ‘ාෂු: පරථාෝපපපාේදනයනධ නඅථා ාකථධ්ු
වි්ධාණ පය උපදී. ඒ ාකථධ්ුපධපථාද් පපපාේදන- ාකථධ්ුවි්ධාණ ප තුන නඅථා ඵලථධථය
වේ. ථධපශග පරතය්වයනධ වේද්නා වේ. වමවථධ අනය් පරතය්ය ථාමානය්වයනුර් ථධපශග
පරතය්වයනධ වේද්නා ථනඅටු නධ ෙන ව යඅනධ ද් ද්ධවිතීය පෂයට නඅද්ශගන වේ. (වමවථධ
කථාපණ ප -ඵලවිවශධමවයනධ ව ඵල - කථාපණ ප විවශධමවයනධ ව නඅශධාය වේය යඅ කථඅයන
දිය .2
(2) “්සමහසමුට්ඨොනො ආෙොධො” යන තනධ අ පරකථට දවවිනධ එකථමව ධතුෙ දැකථධවී.
විස්තර :- ෙය්ාිය කථමගය නවතඅෙව වනා වෙතතධ කථමග ආ ාප-ථෘතු ආදිය  අපරකථට
ව ධතු ව යඅනධ වථමට පරතඅකථාප කථඅීකවමනධ වප ර්ය ථඛථඅවඳන ව යඅනධ පරකථට ව ධතුෙ
වර්න ෙොළ .
(32 “්ය ් චි භි ්ඛ්ව අ ුසලො ධමමො සබ්්ෙ ්ත අ්යොනි්සො
මනසි ොරමූල ො” ‘ම වණ පනඅ යේ අකථුශ ෝමග වකථවනකථධ වෙතධ නේ ඒ ථඅයධ
අවය නඅවථාමනථඅකථාපය මුධ වකථාට ඇතධතා යඅ’ අථාෝාපණ ප ව යඅනධ එකථම ව ධතුෙ
ෙොළ .
ෙථධතු
ආේදනාදිය ය
කථුථධ-අකථුථධ
වද්කථටම
අවය නඅවථ මනථඅකථාපය අකථුථයට අථාෝාපණ ප ව ධතු යව.

ථාෝාපණ ප

ෙුෙද්,

වමවථධ වථථධ ෙථධතු-ආේදන ථ ජාත ෝමගාදිය  ථඛථධකථාපයනට ව ධතු ඇත ද්
“සං්යොජනී්යසු භි ්ඛ්ව ධම්මසු අස්සො දානුප්ස්සි්නො ත ්හො ප්වඩ්ඪති ත ්හො
ප්චන්යො උප්ොදානං උප්ොදාන ප්චන්යො භ්වො” ථඛවය ජනීය ෝමගයනධ අ ආථධොද් ෙශවයනධ
දනධන ුට (අවිද්ය්ා දවයනධ ආදීනෙ වනා පවවනන ව යඅනධ2 තෘමධණ පාෙ ෙවවඩ්.
තෘමධණ පා පරතය්වයනධ උපාොන වේ. උපාොන පරතය්යවයනධ කථමග භ ෙ (ථඛථධකථාප2 වේ යයඅ
ද් “අවිජ්ජො සමුදයො ආසව සමුද්යො” අවිද්ය්ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ ආථෙ වේ’ යයඅ ද් ෙොළ
ව යඅනධ වථථු තෘමධණ පාදී ව ධතු ඇත ද් ථඛථධකථාපයනට අවිද්ය්ාෙම පරෝාන ව ධතුෙයඅ.
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“අවීද්වො භි ්ඛ්ව අවිජ්ජොග්තො ප්ුඤ්්ාග්තො ප්ුඤ්්ාභිසංඛොරමප්ි
අභිසඞ්ඛ්රොති”1 ‘ම වණ පනඅ අශානවතවේ අවිද්ය්ාෙට පවමිණිවයධ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප ද්
රැථධ වකථවවඥ’ යයඅ ෙොළ ව යඅනධ පරකථට ව ධතු දවවිනධ ද් (අශානයා අකථුථධ වකථවපයඅ
ද්නධනා දනුෙ කථළ දවවිනධ යනු ථනය්යඅ2 ද්කථධෙන දැ යඅ ද්ත යුතු. ෂීණ පාශරෙයනට
අවිද්ය්ා නවතඅ ව යඅනධ ථඛථධකථාප නපදී. වථථධථනට අවිද්ය්ාෙ ඇතඅ ව යඅනධම තරඅවිෝ
ථඛථධකථාපම උපද්නා ව යඅනධ අවිද්ය්ාෙ ථඛථධකථාපයනට අථාෝාපණ ප ව ධතුෙයඅ.
වමවථධ “අවිජ්ජොප්චන්යො සඞ්ඛොරො” යනාදී වම තනධ අ පරතීතය් ථමතධපාද්වය අ
පරෝාන ව යඅනධ ද්, පරකථට ව යඅනධ ද්, අථාෝාපණ ප ව ධතු ව යඅනධ ද්, එකථඅ එකථී ව ධතු
ඵලයනධ දැකථධවීම වදාෝවනයය්යනධවර්ධ (ෙශවයනධ2 ෝමගාෙවද ෝ ථඞ්්ය්ාත පරවය ජනය
ථඳ ා යව.
ප්රශ්න්ය ි:- (වම වථධ ෙනධනා2 එකථානධතවයනධ අනඅමධට ඵල ොයකථ ෙ ථාෙද්ය් ෙ
අවිද්ය්ාෙ පුණ පය් - ආවන්ධජාභ අථඛථධකථාපයනට පරතය්ය භ ාෙය වකථවථධ වයවද්ධ ද්,
‘වකථාථඹ ය ජුෙි නධ උකථධ නපදිය නු
ප්ි ිතුර:- පරතය්වය තධපනධන ෝමගයනට විපවද්ධෝ ෙද්, අවිපවද්ධෝ ෙද්, ථද්ෘශ ෙද්,
අථද්ෘශෙ ද් පරතය්යය ථඅද්ධෝ වේ. ඒ පරතය්ය ථමතධපනධන ෝමගවය විපාකථවය ම වනා
වෙතධ.
වමවථධ ෙන ව යඅනධ වකථවථධ වනා වයවද්ධ ද් වයවද්ධ මවයඅ.
ුද්වකථධ
පරතීතය්ථමුතධපනධන ෝමගයනට පරතීතය්ථමුතධපාද් ෝමගයනධ වර්ධ ෝමගතාෙ විචිතර ව යඅනධ
නඅයම නවතඅ.
විස්තර:- ථධෙභ ාෙ ෝමගයනධවර්ධ ථධිතඅය, ථධෙභ ාෙය, කථෘතය්ය යනාදිය යට විපවද්ධෝ
ෙද් අවිපවද්ධෝ ෙද්, පරතය්ය ව කථවය අ ථඅද්ධෝ යව.
ඒ වමවථධ යඅ:- පෙග චිතධතය පශධචිම චිතධතයට ථධර්ාන විපවද්ධෝ පරතය්ය යඅ. (වද්
ථඅතකථධ එකථෙප වනා පෙතධනා ව යඅනඅ.2 පෙගශඅධපාදී ශඅෂණ පය පථුෙව පෙතධනා ශඅධපාදී
කථරඅයාෙනට ථධර්ාන විපවද්ධෝ යව.
ආපපපය් ෙ කථමගය කථමගජ පපපයනට ථධෙභ ාෙ විපවද්ධෝ පරතය්ය යඅ. (කථමගය ආය න
ථධෙභ ාෙ යව. පපපය පපපධපන ථධෙභ ාෙ යව. කථමගය ථාේදන ථධෙභ ාෙ යව විපාකථය
අනාේදන ථධෙභ ාෙ යව2 මෝුප ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ෂීපාදිය ය අේය ථධෙභ ාෙ ෙ ද්ි ආදිය යට
(ඔෙුවනාෙුනට2 ථධෙභ ාෙ විපවද්ධෝ පරතය්ය යඅ.
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ආව කථය ාෂුපවිශානයයනට කථෘතය් ෙශවයනධ විපවද්ධෝ පරතය්ය යව.
(ආවාකථයට2 අෙභ ාශන කථෘතය්ය ඇතඅ දවවිනධ ා ාෂුවඥවිශානයට විජානන කථෘතය්ය
ඇතඅ ව යඅනඅ.2 ර්ුළාදිය ය ආථොදිය යට කථෘතය් ෙශවයනධ විපවද්ධ පරතය්ය යව. (ථකථුපව ආදීනධ අ
පිශශරම ර්පව කථපන කථෘතය්ය ඇතතධ ඉනධ වපපන ආථධොදිය යව මද්න කථෘතය්ය ඇතඅ
ව යඅනඅ.2
ාෂුපපපාදී ු ාෂුවඥවිශානයට ථධර්ාන ව යඅනධ අවිපවද්ධ පරතය්ය
(ාකථධ්ුපධපථාද් - පපපාේදනාදිය ය ඇතඅ කථධ අ ාෂුවඥවිශානය උපද්නා ව යඅනඅ.2

යව.

පෙගජෙන පශධචිම ජෙනයට ථධෙභ ාෙවයනධ ා කථෘතය්වයධ අවිපවද්ධ පරතය්ය යව.
(පෙග ජෙනය ා පශධචිම ජෙනය ද්, ඒකථ ථධෙභ ාෙය ා අනනධතප පරතය්යවයනධ පරතය්ය
ෙන ව යඅනධ කථෘතය්වයනධ ථමෙව පෙතධනා ව යඅනඅ.2
විරැද්ධ-අවිරැද්ධෝ පරතය්යනධ වමනධ ම සදෘශ අසදෘශ පරතය්ය ද් වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- ථද්ෘශ ෙ ම ථෘතු ආ ාප ථඞ්්ය්ාත පපපය පපපයට පරතය්ය වේ.
( වධ වී ආදිය ය වධ කථපධ ආදිය යට පරතය්ය වේ.2
අද්ෘශය් ෙ පපපය අපපපයට (නාමයට2 පරතය්ය වේ. අපපපය ද් පපපයට පරතය්ය
වේ. ර්ෙ වාේ ා පවරැණි එළු වාේ ී තණ පට ද්, ර්ෙ අඟ දට ාට ද්, දී-තපඅි 
ථකථුපව එකථධ වකථාට ලුවයධ භ ූ තෘණ පයට පරතය්ය වේ. (භ ූතෘණ ප යනු වෙණ පු යනු ථනය්යඅ.2
(ථුෙඳ තණ ප විවශධමය යනු දීපඅකථා යඅ.2
ආදිය  ශ.ද්වයනධ වථවෙධ ඌපව
පරතය්ය වේ.

වධ ෙට ද්, වකථාටලු වද්න අශධෙයනට ද්,

(විරැද්ධො‘විරැධ පරතය්ය යනු විරැද්ධ-අවිරැද්ධ එකථී එකථී පරතය්ය වර්න කථී .
සදෘශො‘සදෘශ පරතය් යනු එකථධ ෙවනඅ වනා එකථධ ෙවනඅ විථඅනධ රැථධ වකථාට වර්න කථී යනු
ථනධන යඅ.2
වමවථධ අපට චිතධතාදිය  ෝමගයනට පෙග චිතධතාදිය ය විපවද්ධ අවිපවද්ධ, ථද්ෘශ-අථද්ෘශ
පරතය්ය ෙන ව යඅනධ ඒ අපප චිතධතාදී පරතය්ය ථමුතධපනධන ෝමගවය පෙග චිතධතාදී පරතය්ය
ෝමගයනධ වර්ධ විපාකථම වනාවෙතඅ. (විපාකථ ද් වෙතඅ. අවිපාකථ ද් වෙතධ.2
(එවථධ ර්ශ්විපාකථ ෙ අවිද්ය්ාෙ වර්ධ අර්ශ් විපාකථ ඇතඅ පු්ධ්ආවන්ධජා අ
ථඛථධකථාපයනට පරතය්යත්වය වනා වයවද්නධවනධ වනා වේ.2
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කථපවණ පු වමවථධ ව යඅනධ අවිද්ය්ාෙ වර්ධ විපාකථත්වය වනා ෙතුර් අවිද්ය්ාෙ ථාෙද්ය්
දවවිනධ තතධ විපවද්ධ වනා ෙ ද්, තතධථද්ෘශ ෙ ද් අපුණ පය්ාභ අ ථඛථධකථාපයටම පරතය්ය වෙයඅ.
වථථධථෙුනට පරතය්ය වනා වෙයඅ යන වේ පරථඞ්ර්ය ෙළකථනු පඅණිථ විපවද්ධාදී පවෙගාකථධත
විථධතපය කථඅයන දී.
තෙද් වේ අවිද්ය්ාෙ විපාකථ ෙශවයනධ ඒකථානධත අනඅමධට ඵල ඇතධවතධ ථධෙභ ාෙ
ෙශවයනධ ථාෙද්ය් ෙන ව යඅනධ වේ ථඅයලු පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය යට ථුර්ථු පිශදිය  ථධර්ානකථෘතය් ථධෙභ ාෙ-විපවද්ධ - අපවිපවද්ධ පරතය්ය ෙශවයනධ ද්, ථද්ෘශ අථද්ෘශය් ෙශවයනධ ද්,
පරතය්ය වේ ය යඅ ද්තයුතු.
නිර්ඥ ය:- අවිද්ය්ාෙ, පණ පය් ආවන්ධජාභ අථඛථධකථාපයනට ථධර්ානාදීනධ විපවද්ධ
පරතය්ය වේ. පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපයනට ථද්ෘශය් පරතය්ය වේ. වථථධථනට අථද්ෘශ පරතය්ය
වේ. ‘අවිද්ය්ාෙ වර්ධ ඒ පරතය්ය ථධෙභ ාෙය ද්, ර්ශ්ාදිය වය අ වනා දැනීේ ථඞ්්ය්ාත ඒ අශාන
ථධෙභ ාෙය පරර්ීන වනා ෙ තවනවතධවතධ ර්ශ්ාදිය වය අ ා පෙගානධතවය අ ද්, අශාන දවවිනධ
ථඛථාප ර්ශ්ය ථු්ය යන ථඛශාවෙනධ වර්න ඒ ථඛථාප ර්කථට ව ධතු තරඅවිෝ
ථඛථධකථාපවයනධම රැථධ වකථවවඥ’ යනාදිය  කථරමවයනධ කථඅයන ද්ධවද්ධ මවයඅ.
වේ තෙද් කථරමවයකථඅ.
“්ුතූප්ප්ෝත සංසෝර - සඞ්ඛොරොනඤ්්් ල ්ඛ්
්යො ප්ටිචන් සමුප්්ප්න්න-ධම්මසු ් විමුය්හති
අභිසඞ්ඛ්රොත ්සො එ්ත-සඞ්ඛෝර තිවි්ධ ය්තො
අවිජ්ජොප්චන්්යො ්තසං - තිවිධොනං අයං ත්තො”
( 2 ‘ාුතඅවය අද් උපධපතධතඅවය අ ද්, ථඛථාපවය අ ද්, ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ෂණ පවයධ
ද් පරතීතය්ථමුතධපනධන ෝමගවය අ ද් මුළාෙන තවනවතධවතධ වේ තරඅවිෝ ථඛථධකථාපයනධ
රැථධකථපන ව යඅනධ ඒ තරඅවිෝ ථඛථධකථාපයනටම වේ අවිද්ය්ාෙ පරතය්ය වේ.”
පරශධන:- වේොවයධ මුළා ෙවයධ වකථවථධ තරඅවිද් ථඛථධකථාප රැථධ වකථවවඥද්,
ප්ි ිතුර ( 2 ාුතඅවය අ මුළාෙවයධ ‘ථඅයලු භ ෙවය අ ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ වභ ධද්ය
මපණ පය’යඅ ාුතඅය තතු වථධ වනා වර්න ‘ථතධත්වයා මවවපයඅ, ථතධත්වයා අනය් වද්ධ යකථට
ථඛකථරමණ පයවේ යයඅ’ යනාදීනධ විකථධපනය වකථවවඥ.
(22 උපධපතධතඅවය අ මුළා ෙවයධ ඒ ඒ භ ෙවය අ ථධකථන්ෝයනධවර්ධ පරර්ම පරාර්භ ගාෙය
උතධපතධතඅය යඅ වනා වර්න ථතධත්වයා උපදී ‘ථතධත්වයා ීවණි ශීකපය වප ද්මා පපවාෙ
අභ අනෙ ශීකප පරාර්භ ගාෙය (උතධපතධතඅය2 දායවයඅ’ විකථධපනය වකථවවඥ.
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(දිය පව ෙථධතරය වප පඅයා අලුතධ ෙථධතරයකථධ ර්නධනා වථධ මිනඅථා වම අ දිය පව ශීකපය
වප පඅයා ථවප කථවමවතඅෙව අලුතධ ආතධමයකථධ ර්නී1 යයඅ ඒ ථඳ ා කථී2
(3) සංසොර්යහි මුළා ෙවයධ
“ඛන්ධොනං් ප්ටිප්ොටි - ධොතු ආයතනොන්
අබ්්ෙොවජින්නං වත්තමොනං - සංසෝරොති ප්වුචන්ති”
“ථධකථන්ෝ - ෝාතු - ආයතනයනධ වර්ධ වනා ථඅවඳන වථධ පෙතධනා පි පාි ය
ථඛථාපය යඅ’ කථඅයනු වව. යවයඅ වමවථධ ෙවඥණිත ථඛථාපය ඒ ෙ පිශදිය  වනා වර්න වේ
ථතධත්වයා වේ ව කථවයනධ පපවාෙ යයඅ පපවාවිනධ වම වාෙ ඒ යයඅ ආදීනධ කථධපනා
කථපයඅ.
(42 සංස් ොරයන් ්ග් ලක්ෂ ්යහි මුළාෙවයධ පපපාදීනධ වර්ධ පපපධපනාදී
ථධෙභ ාෙය, ඵලථධථාදීනධ වර්ධ ඵලුථනාදී ථධෙභ ාෙය යන ථධෙෂණ පය ද්, අනඅතය්ාදිය  ථාමානය්
ෂණ පය ද් වනා වර්න ථඛථධකථාපයනධ ආතධම ෙශවයනධ ද්, ආතධම පරතඅදද්ධෝ ෙශවයනධ ද්,
නඅතය් -ථු් - ශුභ  ෙශවයනධ ද් විකථධපනය වකථවවඥ.
(32 ප්රතීතය් සමුත්ප්න්න ෝමගවය අ මුළාෙවයධ,
‘අවිද්ය්ාදී පරතය්යවයනධ ථඛථධකථාපාදීනධ වර්ධ පරෙෘතධතඅය වනා වර්න (කථපඅාදීනධ
වමනධ2 ආතධමය ද්නී’ යයඅ ද්, (කථණ පාොදීනධ වමනධ2 ආතධමය ථධෙභ ාෙවයනධ වනා ද්නඅතතධ
දුද්ධි ර්ුණ පවයනධ යුකථධත ෙ කථ ද්නීය යඅ ද්, පපවාෙ ථවප ර්කථධ විඳිනධවනධ කථුථධ-අකථුථධ
වතවේ ම කථපයඅ අනුනධ දා ද් කථපොයව යඅ ද් (අනය්වයකථධ වනාවේ යයඅ2 ර්නී.
පරතඅථන්ිවය අ උපදිය නධවනධ ම ද්ධවිඅනුකථාදිය ය ඉපද්වීේ ෙශවයනධ ද්, ඊශධෙපාදීනධ වර්ධ
ඊපධථාෙශවයනධ ද්, ‘කථාදීභ ාෙවයනධ ශීකප ථේපාද්නය කථපනධනා ු ඉන්රඅයයනධ
ථේපාද්නය වකථවපතධ යයඅ ද්, ‘ඒ ආතධම නේ ෙ ථතධත්වවතවේ ාෂුපාදී ඉන්රඅයවයනධ
යුකථධත ෙවයධ ථධපශග වකථවවඥ. විදිය යඅ, ආථා වකථවපයඅ, ර්නඅයඅ, භ ෙවයනධ භ ෙය ර්ළපයඅ.
ව වතවේ නවෙවත භ ොනධතප ර්ත, වේ යයඅ කථඅයාද්, ථඅයලු ථතධතධෙවය වනා ථඅඳිය වකථඅ
ෙ ෙනධ වථධ වපප පථු නඅයමය අනුෙව ටර්වනීේ ථඞ්්ය්ාත මනුමය්-දිය ෙය් දර ධම ර්තඅ
ෙශවයනධ ජාතඅ ෙශවයනධ පඅළඅවෙළඅනධ නඅයතවයනධ පඅිශනවවමතඅ’යඅ ද් විකථධපනය වකථවවඥ2
අවිද්ය්ාවෙනධ මුළාෙ ඒ පුද්ධර්යා වමවථධ විකථධපනය වකථවපමිනධ, වපාවළාවෙ අ
වථඅවපන අන්ෝයකථු, මර්ට ද්, වනා මර්ටද්, වර්ාඩට ද්, ෙළට ද්, ථම ය මට ද්, විථම

1
2

භ ර්ෙතධ ර්ීතා අ 2 අෝය්ාය. “ෙථධතරාණි ීවණිනානඅ” යනාදී නශාකථ ආශරවයනඅ.
වේ මකථධ්අවර්ාථාොද්යය
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ය ටම ද්, පවමිවණ පනධනා වථධ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප
ආවන්ධජාභ අථඛථධකථාප ද් රැථධ වකථවවඥ.

පටුන වෙත

ද්,

අපුනය්ාභ අථඛථධකථාප

ද්,

එව යඅනධ කථඅයන දී
(1) යථොප්ිනොම ජව්්්න්ධො - න්රො අප්සුනොය් ො
එ දා යොති මග්්ගන - ුමමග්්ගනොප්ි එ දා
(2) සංසෝර සංසරං ෙෝලො - තථො අප්සුනොය් ො
්රොති එ දා ප්ුඤ්්ඤ්ං - අප්ුඤ්්ඤ්මප්ි ් එ දා
(3) යදා ් ඤ්ත්වො ්සො ධමමං - සචන්ොති අභිස්මස්සති
තදා අවිජ්ජුප්සමො - උප්සන්්තො ්සුස්සති
(1) තමා අත වර්න මඟ - ද්කථධෙන නඅයමුෙකථු නවතඅ,
ද්ප - අඳ මර් ද් වනා මර්ද් - කථඅනධ කථ වථඅවපන වථධ
(2) වම ථථප ථවිශථපන - නඅයමුෙකථු නවතඅ අඳී දධ,
කථඅනධ කථ පඅනධ පේ - කථපනුවය තතු වනා දැනුවමනධ
(3) අ ථධ දැන තතු වථධ ථඅෙුථථධ පඅළඅවිඳ වයව නධ
අවිර් මුලු ථුනධ කථවපවවමනධ - උපථම ථඅිශනධ වථඅවවඥ.
වේ “අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො” යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
2 සඞ්ඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ං,
වම අ විඤ්්ා ය ් ්ඛුවිඤ්්ා ොදීන් ෙශවයනධ ්ඩ් විධ වේ.
එ අ ාකථධ්ුවි්ධාණ පය, කථුථ විපාකථය, අකථුථ විපාකථ යයඅ ද්ධවිවිෝ යව.
වථ ත ාන-ජිේ ා-කථාය වි්ධාණ ප ද් එවථධම කථුථ-අකථුථ විපාකථ ෙශවයනධ
වදවද්ධ.
ම්නෝ විඤ්්ා ය කථුථ-අකථුථ විපාකථ ම්නෝධොතු (ථේපි චඡන2 ්ද
අ්හ්තු
ස්හ්තු

ම්නෝවිඤ්්ා
ොමොව්ර විප්ො

Non-commertial Distribution

යැ.

ධොතු (සන්තීර ) තුන යැ.
සිත් අට යැ.
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රිප්ොව්ර විප්ො
අරිප්ොව්ර විප්ො

පටුන වෙත

සිත් ප්ස යැ.
සිත් සතර ැකයි වද්විථඅ (222 ෙවද්පපවේ වේ.

වමවථධ වේ මඩ් විශානවයනධ වද්තඅථධ (322 ථඅයලු වෞකථඅකථ විපාකථ විශාන ථඛර්ර
වේ.
වි්ශ්්:- ව වකථ තධතප විපාකථ ෙට්ඨටකථර්ාෙට වනා වයදිය ය ව යඅනධ වනා ර්වවනධ.

ද්ත

ප්රශ්න්ය ි:- වමකථී තාකථධ විපාකථ විශානය ථඛථධකථාප පරතය්වයනධ වේය යඅ වකථවථධ
වකථඅ ද්
ප්ි ිතුර:- කථමග රැථධ කථඅීකමකථධ නවතඅ ෙව විපාකථ වනා ෙන ව යඅනඅ.

ඒ වමවථධ යඅ:- වේ වද්විථඅ විශානයම විපාකථ මවයඅ. ව ද් කථමග රැථධ කථඅීකමකථධ නවතඅ
කථ වනා උපද්වනධ යඅ.
වි්ශ්්:- කථමග රැථධ කථඅීකමකථධ නවතඅෙව විපාකථ උපද්වනධ නේ ථඅයධනධට ථඅයලු
විපාකථ ඉපර්න මනා ය. දර ධමාතධමවය අ ථඅි ය ෙුනට රාණ ප විශානයාදිය ය ද්, කථාමාොප
විපාකථාදිය යදැයඅ වමවථධ ඒ ඒ විපාකථයට අනෙකථාශථධර්ානවය අ ථඅි යෙුනට ද්, ථඅයලු විපාකථ
වබීේ ෙශවයනඅ. එ වථධ ථඅයධනට ථඅයලු විපාකථ න පද්නා ව යඅනධ ථඛථධකථාප
පරතය්වයනධ වේ විශාන වේ යයඅ ද්තයුතු.
එවථධ ෙනධනා කථෙප ථඛථධකථාප පරතය්වයනධ කථෙප විශාන වේද් යතධ
කථාමාොප පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප පරතය්වයනධ කථුථ විපාකථ ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය  පථ
ද්, එකථධ මවන ෝාතුෙකථධ (කථුථ විපාකථ ථේපි චඡනය2 ද්, මවන විශාන ෝාතු (කථුථ
විපාකථ ථනධතීපණ ප2 වද්කථ ද්, කථාමාොප ම ා විපාකථ අට දැයඅ වථාවළාථධ ( 62 විපාකථ වේ.
එයඅනධ ෙොළ . “ ොමොව්රස්ස ුසලස්ස මමස්ස තත්තො උප්චිතත්තො
විප්ො ං ් ්ඛු විඤ්්ා ං උප්්ප්න්නං ්හොති -්ප්- ්සොත-ඝොන-ජිව්හො- ොයවිඤ්්ා ංඉ
විප්ො ො ම්නෝධොතු උප්්ප්න්නො ්හොති. ්සොමනස්ස සහගතො ම්නො විඤ්්ා ධොතු
උප්්ප්න්නො ්හොතිඉ ්සොමනස්ස සහගතො ම්නොවිඤ්්ා
ධොතු උප්්ප්න්නො ්හොතිඉ
උ්ප් ්ඛො සහගතො ා සමප්යුත්තොඉ ්සොමනස්ස සහගතො ා සමප්යුත්තො
සසඞ්ඛෝර ඉ
්සොමනස්සසහගතොා විප්්ප්යුත්තෝසොමනස්සසහගතොා විප්්ප්යුත්තො
සසඞ්ඛෝර ඉ
උ්ප් ්ඛොසහගතො
ා
සමප්යුත්තො-
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උ්ප් ්ඛොසහගතො
ා සමප්යුත්තො
සසඞ්ඛෝර ඉ
උ්ප් ්ඛො
සහගත
1
ා විප්්ප්යුත්තො- උ්ප් ්ඛොසසහගතො ා විප්්ප්යුත්තො සසඞ්ඛෝර ොති.”
‘කථාමාොප කථුශ කථමග කථළ ව යඅනධ, රැථධ කථළ ව යඅනධ විපාකථ ෙ
ාකථධ්ුවි්ධාණ පය උපදී’ වථාතවි්ධාණ පාදිය ය ද් එවථධ මව යඅ. විපාකථ මවන ෝාතු
ථඞ්්ය්ාත ථේපි චඡන චිතධතය ද්, වථාමනථධථ ථ ර්ත මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙ
(වථාමනථධථ ථ ර්ත ථනධතීපණ පය2 ද් උපදී. වථාමනථධථ - ාණ ප ථේපයුතධත අථඞ්්ාප
ථථඞ්්ාපාදිය ය ද් වමවථධ මව යඅ (ථුර්මයඅ.2
(උප්චිතත්තො යන්නට ආවථධෙන ද් දවවිනවයඅ ථම පව අර්ග කථඅයවතඅය ද්
ආවථධෙන වනා ද් පරර්ම ජෙනයට විපාකථ ොනය වනා පවමිවණ පන දවවිනධ ඒ වනා
මවනවවි යඅ යනු ථ ථතය් යඅ.2
පපපාොප පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප පරතය්වයනධ පපපාොප විපාකථථධථ වව.. එයඅනධ
ෙොළ .
“තස්්සවරිප්ොව්රස්ස ුසලස්ස මමස්ස තත්තොඉ උප්චිතත්තොඉ විප්ො ං
විවිචන්්ව ෝමහි -්ප්- ප්ඨමජ්ෙොනං -්ප්- ප්ඤ්්්මජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ විහරති”2
ඒ පපපාොප කථුශ කථමගය කථළ ව යඅනධ, රැථධකථළ ව යඅනධ විපාකථ ෙ -වප- පඨමජ්ඣාන
ථඅත ද් -වප- ප්ධාමජ්ඣාන ථඅත ද්, ථනධතානවය අ ඉපද්වීේ ෙශවයනධ පවමිණ ප ොථය
වකථවවඥ’ වමවථධ පුණ පය්ාභ ී ථඛථධකථාප පරතය්වයනධ එකථධවිථඅ (2 2 ෙවද්පපවේ විපාකථ විශානය
උපදී. අපුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප පරතය්යවයනධ අකථුථ විපාකථ ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය  පථ ද්, එකථම
මවන ෝාතුෙ (ථේපි චඡ2 ද්, මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුෙ (ථනධතීපණ ප2 දැ යඅ වමවථධ ථතධ
ෙවද්පපවේ විපාකථ වි්ධාණ පය උපදී.
එයඅනධ ෙොළ . “අ ුසලස්ස
මමස්ස
තත්තො උප්චිතත්තො විප්ො ං
් ්ඛුවිඤ්්ා ං උප්්ප්න්තං ්හොති. ්සොත-ඝොන-ජිව්හො- ොය විඤ්්ා ං විප්ො ො
ම්නොධොතු විප්ො ො ම්නො විඤ්්ා ධොතු උප්්ප්න්නො ්හොති”3 යඅ (අර්ග වපප කථී වථධ ය.2
ආවන්ධජාභ අථඛථධකථාප පරතය්වයනධ ථතප අපපප විපාකථ වේ. එයඅනධ ෙොළ .
“තස්්සව අරිප්ොව්රස්ස ුසලස්ස මමස්ස තත්තො උප්චිතත්තො විප්ො ං සබ්ේසො
රිප්සඤ්්ානං සමති ් මො -්ප්- ආ ොසොනඤ්්්ොයතන සඤ්්ඤ්සහගතං -්ප්විඤ්්ා ඤ්්්ොයතන -්ප්- ආ ිඤ්්්ඤ්්ායතන -්ප්- ්නවසඤ්්ා-නොසඤ්්ායතන
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සඤ්්ාසහගතං සුඛස්ස ් ප්හොනො ුප ්ඛස්ස ් ප්හොනො ්තුත්ථජ්ෙොනං උප්සමප්ජ්ජ
විහරතීති.”1
‘ඒ අපපපාොප කථුශ කථමගය කථළ ව යඅනධ රැථධකථළ ව යඅනධම ථෙගපරකථාපවයනධ
පපපථඛශාෙ ඉකථධමවීවමනධ ආකථාථන්ධාායතන ථ ර්ත ෙ විපාකථ වි්ධාණ පය ද්,
වි්ධාණ පය්ධාායතන- ආකථඅ්ධා්ධායතන - වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන
ථඛශාවෙනධ යුකථධත ෙ ථු්-ර්ශ් පර ාණ පවයනධ -ාතුර්ගෝය්ානයනට පවමිණ ප වෙවථධයව’ යඅ
කථඅයායඅ.
(වමවථධ ථතප අපපපාොප විථඅනධ ාතුවඥවිෝ විපාකථ විශානය වේ. වම අ ආකථාශාදිය 
ආේදන ෙශවයනධ නානාත්වය තදා ාතුර්ගෝය්ාන වේය යඅ කථී ු.2
වමවථධ ථඛථධකථාප පරතය්යවයනධ යේ විශානවයකථධ වේ නේ ඒ දැන විශානයාවර්ධ
පරෙෘතධතඅය ද් ද්ත යුතු. වේ ථඅයලු විශාන පරෙෘතධතඅ-පරතඅථන්ි ෙශවයනධ වද්පිශද්ධද්කථඅනධ වේ.
වමාෙුනතුිශනධ වද්පථධ ( ප2 වි්ාණ පය, මවන ෝාතු ෙය, වථ මනථධථ ථ ර්ත
අව ධතුකථ මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ (වථාමනථධථ ථනධතීපණ ප2 ය, යන වතවළථ ( 32
ප්ධාථධකථන්ෝය ඇතඅ භ ෙවය අ ථුර්ථු වථධ පරෙෘතධතඅවය අ මව පෙතී. වථථු එකථුනධවිථධථ
( 92 තුනධ භ ෙවය අ ථුර්ථු දවවිනධ පරෙෘතධතඅ පරතඅථන්ි වද්කථධ අ පෙතී.
ඒ වමවථධයඅ:- කථුථ විපාකථ ෙ ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය  පථ, කථුථ විපාකථවයනධ ව
අකථුථ විපාකථවයනධ ඉපඅද් කථරමවයනධ මි අ කථඅීකමට පවමිණි ාෂුපාදිය  ඉන්රඅය ඇතධත ුට ඒ
ාෂුපාදිය  ඉන්රඅයයනට මුෙ ඉමධට ෙ ව ඉමධට මෝය්ථධර් ෙ ව පපපාදිය  ආේදනය
අපභ යා ාෂුපාදිය  පරථාද් ඇථුපව වකථාට ද්ශගන -ශරෙණ ප- අ රායණ ප- පථාථධොද්න - ථධපශගන
කථෘතය්යනධ ථඅද්ධෝ වකථවපමිනධ පෙතී. අකථුථ විපාකථ පථ ද් එවථධ ම පෙතී.
වි්ශ්්:- ුවද්කථධ අකථුථ විපාකථයනට අනඅමධට ෙ ව අනඅමධට මෝය්ථධර් ෙ ව
අපමුණ ප වේ. වේ ද්ථයම නඅයත ෙ ද්ධොපආේදන - ෙථධතු-ථධර්ාන ඇතධතා ු. නඅයත
කථෘතය්ය ඇතධවත ම වෙතඅ. ඉකථධය තඅ කථුථ විපාකථ මවන ෝාතුෙ (ථේපි චාන2 ය
ඔෙුනධවර්ධම අපමුණ ප ඇපදව ෘද්ය ෙථධතුෙ නඅථා ථේපි චඡන කථෘතය්ය ථාෝමිනධ පෙතී.
අකථුථ විපාකථ ාකථධ්ුවි්ධාණ පාදිය යට අනතුපවෙව අකථුථ විපාකථ ද් එවථධ මව යඅ.
වේ මවන ෝාතුෙ ෙනා අ අනඅයතද්ධොපාේදනය නඅයත ෙථධතු ා ථධර්ාන ද්, නඅයත
කථෘතය්ය ද් ඇතධවතධ වේ.

1
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‘වථාමනථධථථ ර්ත අව ධතුකථ මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ කථුථ විපාකථ
මවනාෝාතුෙට අනතුපවෙව ඒ මවනාෝාතු ුවර්ධ ම අපමුණ පු අරැදප ෘද්ය ෙථධතුෙ නඅථා
ථනධතීපණ ප කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථපමිනධ ද් මඩ් ද්ධොපවය අ දෙතධ අපමුවණ ප අ කථාමාොප
ථතධත්වයඅනධට වදව විනධ වාභ ථේපරයුකථධත ජෙනධ අෙථනධ අ භ ොඞ්ර්වීිය ථඅඳවර්න
ජෙනවයනධ ර්තධ අපමවන අ තොේදන ෙශවයනධ ද් ෙපකථධ ව වද්ෙපකථධ ව පෙතී,
යයඅ මජ්ිම නි ොයට්ඨ ථොහි කථඅයන දිය .
අභිධමග අටුවොහි තොපේමණ පය වද් ෙපකථධ ම උපදීය යඅ කථඅයන දී.
වි්ශ්්:- වේ ථඅත ජෙනයනධ ර්තධ අපමුණ ප වර්න පෙතධනා ව යඅනධ තොේදනයයඅ
ද්, ජෙනයනධ පඅි පථ පෙතධනා ව යඅනධ ප්ිට්ිභයඞ්ගය යඅ ද් නේ වද්කථකථධ දයඅ.
වේ ථඅත ද් අනඅයතද්වාපාේදන ා නඅයත ෙථධතු ා අනඅයත ථධර්ාන - කථෘතය්ය
ඇතඅ වථධයඅ.
වමවථධ වතවළථධ ( 32 වි්ධාණ ප ප්ධාවෙ කථාප භ ෙවය අ පරෙෘතධතඅවය අ ම වේය
යඅ ද්තයුතු.
වථථු එකථුනධවිථඅ ( 92 වි්ධාණ ප අතුිශනධ කථඅථඅෙකථධ තම ට ථුර්ථු පරතඅථන්ිකථධ ඇතඅ
කථධ අ වනා පෙතධවනධ වනාවේ. (පෙතී2.
පරෙෘතධතඅවයධ අ කථුථ-අකථුථ විපාකථ අ්හ්තු
ම්නෝ විඤ්්ා ය ධොතු
(ථනධතීපණ ප2 ද්වය ය, ප්ධාද්වාපවය අ කථුථ අකථුථ මවනාෝාතු ද්වයයට අනතුපව ෙව
ථනධතීපණ ප කථෘතය්ය ද්, මඩ්ද්ධොපවය අ වපප කථී වථධ තොපේමණ ප කථෘතය්ය ද්, තමා ර්නධ
පඅළඅථඳිනධ මතධවත අ භ ොවඞ්ර්ාපවචඡද්කථ චිවතධතාතධපාද්යකථධ නවතඅකථ භ ාොඞ්ර්කථෘතය්ය
ද්, අනධතවය අ ාුතඅ කථෘතය්යවදිය ය කථෘතය් ථතපකථධ ථඅද්ධෝ කථපමිනධ නියතවස්තු ෙව
අනියතද්වොරොලමෙනස්ථොන- ෘතය්ය ඇතඅෙව පෙතී.
කථාමාොප ථව ධතුකථ ථඅතධ අට කථී නයඅනධම ථවොවප අ තොපේමණ ප කථෘතය්ය ද්,
තමා ර්නධ පඅළඅථඳිනධ මතධවත අ භ ොවඞ්ර්ාපචවඡද්කථ චිතධවතාතධපාද්යකථධ නවතඅකථ
භ ොඞ්ර්කථෘතය්ය ද්, වකථළෙප ාුතඅකථෘතය්ය දැයඅ වේ තුනධ කථෘතය්යකථධ ථාෝමිනධ නියත
වස්තු වැ අනියතද්වොර - ආලමෙන- ෘතය්ය ඇතඅෙව පෙතී.
රිප්ොව්ර ප්ස හො අරිප්ොව්ර සතර ද් තමා ර්නධ පඅළඅථඳිනධ මතධවත අ
භ ෙඞ්ර්ුපචවඡද්කථ චිතධවතාතධපාද්යකථධ නවතඅ කථධ අ භ ොඞ්ර්කථෘතය් ද්, අෙථන ාුතඅ
කථෘතය්ය යඅ වද්කථඅථකථධ ථාෝමිනධ පෙතී. ඔෙුනතුිශනධ රිප්ොව්ර ප්ස නියත වස්තු ආලමෙන
හො අනියතස්ථොන ෘතය්ය. අරිප්ොව්ර සතර නඅයත අෙථධතුකථය, නඅයතාේදනය,
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අනඅයතථධර්ාන ා කථෘතය්ය ඇතඅෙව පෙතීය යඅ, වමවථධ වද්තඅථධ (322 ෙවද්පපවේ විශානය
පරෙෘතධතඅවය අ ද් ථඛථධකථාප නඅථා පෙතී.
ඒ පරෙෘතධතඅවය අ වද්තඅථධ (322 විපාකථ වි්ධාණ පයනට ඒ ඒ පුණ පය්ාභ අ
ථඛථධකථාපාදිය ය නො නො ක්ෂණි
මග ප්රතය්්යන් දඉ ප්ර ෘ්තොප්නිශරය පරතය්ය වයනධ ද්
පරතය්ය වේ.
වමවථධ පරෙෘතධතඅවය අ විශානය ද්කථධො පරතඅථන්ිවය අ ද් ද්කථධෙනධනා ු “්සසු
එ ුන් විසි (1ස) විඤ්්ා අතුසුන් ිසිව ් තමහට සුුපසු ප්රතිසන්ධිය ් ්නොදීන් ්නො
ප්වතී” යයඅ වපප කථී ොනය ඉතා ථවවකථවිනධ කථී ව යඅනධ වනා ද්ත වකථධකථ. එ අ විථධතපය
දැකථධවීම ථඳ ා,
(1)
(2)
(3)
(4)

පරතඅථන්ි වකථවතකථධ ද්
පරතඅථන්ි ථඅතධ වකථවතකථධ ද්
කථෙප ථඅතකථඅනධ කථෙප භ ෙවයකථව පරතඅථන්ි වේ ද්
පරතඅථන්ියට අපමුණ පු කථුමකථධ ද් යන වේ පරශධන විථඳිය යුතු ය.

(1) අථ්ධ්ථතධත පි ථත්ිය ද් ථමර් ප්ටිසන්ධි විස්්ස ි. (2ප2
(2) පි ථන්ි ථඅතධ එ ුන් විස්්ස ි ( 92 ඒ වපරැ වථධ යව.
වි්ශ්් - පරතඅථන්ි වකථවතකථධ ද්, පරතඅථන්ි ථඅතධ වකථවතකථධ දැයඅ වද්ෙපකථධ විාාවළධ
(භ ෙවයනධ භ ෙය ර්වපීම පරතඅථන්ි යව2 එය අචිතධතකථෙ ද් ෙන ව යඅනඅ.
(32 අ ුසල විප්ො
ම්නොවිඤ්ා
ධොතු්වන් (උවපකථධ්ා ථ ර්ත
ථනධතීපණ පවයනධ2 ථතප අපාවය අ පඅළඅථඅඳ වද්ධ.
ුසල විප්ො
(අ්හතු ) ම්නෝවිඤ්්ා
ධොතු්වන් මිනඅථධ වාෙ
ජාතය්නධෝාදීනධ වර්ධ උපත වෙයඅ. ජාතය්න්ෝ -ජාත දිප-ජාතඅ උේමතධතකථ -ජාතඅ ඒ ළමර්නපුඛථකථ ද්, ආදිය  ශ.ද්වයනධ මේමනද් ර්වවනධය යඅ ඇතවවමකථධ කථඅයතඅ. ඇතවේ අව ධතුකථ
ථතධත්ව වකථවනකථධ අවිකථ ඉන්රඅය ෙව මඳකථධ විාාපණ ප ථධෙභ ාෙ ඇතඅ වෙතධය යඅ එදනධද්නධ
ද් ආදී ශ.ද්වයනධ ථඛර්ර වේය යඅ වකථවනකථධ කථඅයතධ.
ස්හ්තු
ොමොව්ර විප්ො
පවනවතඅයනවර්ධ ද් පඅළඅථඅඳ වේ.
රිප්ොවදර විප්ො
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අ්ටන් කථාමාොප වද්වියනධවර්ධ ද් මිනඅථධ වාෙ

ප්ස පපපාොප දර ධම ව කථවය අ ද්

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අරිප්ොව්ර විප්ො සතර අපපපාොප ව කථවය අ ද් පඅළඅථඅඳ වද්ධ. (ඒ ඒ භ ෙවය අ
පඅළඅථඅඳ වද්න ථඅතම අයට ථුර්ථු පඅළඅථඅඳ යව2
(42
ථවවකථවිනධ
පඅළඅථඅඳට
අතීතොලමෙනය
නවත්තබ්ෙොලමෙනයැ යි ආේදන තුනකථඅ.

-ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙනය-

අථඛඥ  පරතඅථන්ියට ආේදනවයකථධ නවතඅ.
වි්ධාණ ප්ධාායතන - වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන පරතඅථන්ියට අතීතාේදනයම වේ. ද්ථ කථාමාොපයනට අතීත ව ෙතගමාන ව අපමුණ පු වේ. වථථු
පපපාොප පරතඅථන්ධීනට ා පරර්ම තෘතීය ආපපපය් පරතඅථන්ිනට නෙතධත.දාේදනය
අපමුණ පු වේ.
වමවථධ තුනධ අපමුවණ ප අ පෙතධනා පරතඅථන්ි ථඅතධ අතීතාේදන ෙ ව
නෙතධත.දාේදනය ෙ ව ාුතඅයට අනතුපවෙව මව පෙතී.
විවශධම:- පචාුපනධනාේදන ථඅතධ නවතඅ.
එව යඅනධ අතීත - නෙතධත.දාේදන ෙශවයනධ වද්යාකථාප අපමුණ පු අතුිශනධ
එකථධතපා එකථකථධ අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ ාුතඅයට අනතුපවෙව අතීත-පචාුපධපනධන-නෙතධත.ද
අපමුණ පු අතුිශනධ එකථධතපා එකථකථධ අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ පරතඅථන්ිවය අ ථුර්තඅ-ර්ර්තඅ
ෙශවයනධ පෙතධනා ආකථාපය ද්ත යුතු.
ඒ වමවථධ යඅ:- ( 2 කථාමථුර්තඅවය අ ථඅි  පේකථේ වකථාට මප ඇඳ ව ාතධත ුට ඒ
ප්ව් ම ්හෝ මගනිමිති ව මවනාද්වාපවය අ මුවීමට වයධ. ඒ අපමුණ පු වකථාට නඅපනධ
තොේදන අෙථනධ වකථාට ඇතඅ ජෙන වීියට අනතුපවෙව භ ොඞ්ර්විමය අපමුණ පු වකථාට
ාුතඅචිතධතය උපද්වනධ යඅ. ඒ නඅපවද්ධෝ ෙ වකථවණ ප අ එයට අනතුපවෙවමව ඒ ජෙනවීියට
මු ෙ කථමග ව කථමග නඅමිතධත ව අපභ යා මාර්ගවයනධ වනා ථඅඳී වකථවථධ දවයනධ
නමනද් ර්ර්ගතඅ පයය්ගාපනධන පරතඅථන්ි චිතධතය උපදී.
්ම අතීතොලමෙන ්ුතියට අනතුරැවැ අතීතොලමෙන ප්රතිසන්ධිය යැ.
(22 අනඅකථකථුට මපණ පාථනධනවය අ යට කථී වථධ අකථුශ කථමගවයනධ නපකථ ආදිය වය අ
ර්අනඅදැධ ෙණ පග ආදිය  ර්ර්තඅ නඅමිනඅ මවනාද්වාපයට එළඹ ථඅි . අනතුපව ෙව වද්ෙපකථධ භ ොඞ්ර්ය
ඉපඅද් නඅපවද්ධ ෙ කථ ඒ අපමුණ ප අරැදව එකථධ ආෙජගන ථඅතකථධ ද්, මපණ පයට ආථනධන දවවිනධ
මඳ ෙ වේර් ඇතඅ ව යඅනධ ජෙනධ පථකථධ ද්, තොපේමන වද්කථකථධ දැයඅ වීි ථඅතධ තුනකථධ උපදී.
අනතුපව ෙව භ ොඛර් විමය අපමුණ පු වකථාට එකථධ ාුතඅ ථඅතකථධ උපදී. වමවතකථඅනධ
එවකථාවළාථධ ( 2 චිතධතෂණ පයකථධ ඉකථධමිවයධ වෙයඅ. අනතුපව ෙව චිතධතෂණ ප පථකථධ ආයු
වශධම ෙ එම ආේදනවය අ ම පි ථන්ි චිතධතය උපදී.
Non-commertial Distribution

823

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

්ම අතීතොලමෙන ්ුතියට අනතුරැවැ ප්රතය්ුත්ප්න්නො ලමෙන ප්රතිසන්ධිය යැ.
(32 අනඅකථකථුට මවවපනකථ ප්ධාද්වාපයනධ අතුිශනධ එකථධ ොපවයකථව පාර්ාදී
කථධවධශයනට ව ධතු ෙ අනඅමධට පපපාදී අපමුණ පකථධ මුවීමට වයධ. ඒ ට පඅළඅවෙළඅනධ උපනධ
වොත්ථපනයා වර්ධ අෙථනධ අ මපණ පය ආථනධන දවවිනධ මඳ ෙ වේර් ඇතඅ ව යඅනධ ජෙනධ
පථකථධ ා තොපේමණ ප වද්කථකථධ උපදී. අනතුපවෙව භ ොඞ්ර් විමය අපමුණ පු වකථාට එකථධ ාුතඅ
ථඅවතකථධ වේ. වමවතකථඅනධ භ ොඞ්ර් වද්වකථකථ, ප්ධාද්වාපාෙජගනය, ාකථධ්ුවි්ධාණ පය,
ථේපි චඡනය, ථනධතීපණ පය, වොත්ථපනය, ජෙනධ පථය, තොපේමණ ප වද්කථ ය, ාුතඅ
ථඅතවයව යඅ පථවළාථධ ( 32 චිතධතෂණ පවයකථධ ඉකථධමිවයධ වේ. අනතුපව ෙව එකථධ
චිතධතෂණ පවයකථව ආයු වශධම ෙ එම ආේදනවය අ පරතඅථන්ි ථඅත උපදී.
වමද් අතීතොලමෙන ්ුතියට අනතුරැවැ ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙන ප්රතිසන්ධිය යැ.
වේ ෙ කථී අතීතාේදන ථුර්තඅ ාුතඅයට අනතුපව
පචාුපධපනධනාේදන ර්ර්තඅ පරතඅථන්ිය පෙතධනා ආකථාපය යව.

ෙව

අතීත

(42 ‘ර්ර්තඅවය අ ථඅි  මපණ පාථනධන කථාවය අ රැථධ කථපන ද් නඅෙවරැදිය  කථමග
ඇතධත ුට වපරැ කථී වථධ ඒ නඅෙපද් කථමගය ව කථමග නඅමිතධත ව මවන ද්ධොපවය අ
අපමුණ පු දෙට පවමිවණ පධ’ යයඅ වමවථධ අකථුශ පෂවය අ කථුශ පෂය ද ා ථඅයධ
වපරැ කථීවථධ ද්ත යුතු යඅ.
වේ අතීතොලමෙන ුපගති ්ුතියට අනතුපවෙව (කථමග නඅමිතධත ෙශවයනධ2 අතීත ෙ
ද් (මාතෘකථුෂඅ ආදිය  ෙශවයනධ2 පචාුපධපනධනොලමෙනවූ ද සුගති ප්රතිසන්ධිය ප්වත්නො
ආ ොරය යැ.
(32 ථුර්තඅවය අ ථඅට රැථධකථළ නඅෙපද් කථමග ඇතධත ුට “තොනිස්ස තස්මිං සම්ය
ඔලමෙන්තීති” ඒ කථමග ඔ ුට ඒ පරතඅථන්ි ෂණ පවය අ ෙවටව ධයයඅ’ ෙොළ ව යඅනධ මපණ ප
ම්ධාකථවය අ ව ාතධත ුට රැථධකථළ පිශදිය  කථුශ කථමගය ව
කථමග නඅමිතධත ව
මවන ද්වාපවය අ ආපාර්ර්ත වේ. ව ද් රැථධකථළ කථාමාොප නඅෙපද් කථමග ඇතධත ුට මවයඅ.
එව තධ රැථධකථළ ම ද්ධර්ත කථමග ඇතධත ුට කථමග නඅමිතධතම අපමුණ පු වේ. ඒ
කථමගනඅමිතධත අපමුණ පු වකථාට නඅපනධ තොේදන අෙථනධ වකථාට ඇතධතා ෙ ව ශුද්ධෝ ෙ
ජෙන වීියට ව අනතුපවෙව භ ොඞ්ර්විමය අපමුණ පු වකථාට ාුතඅ ථඅත උපදී.
එය නඅපවද්ධෝ ෙ පථු ඒ ආපාර්ර්ත කථමගය ව කථමග නඅමිතධත ව අපභ යා වනා
ථඅඳිනාද් වකථවථධ දවයනධ නමනද් ථුර්තඅ පයය්ගාපනධන පරතඅථන්ි ථඅත උපදී.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වේ අතීතොලමෙන ්ුතියට අනතුරැව අතීතොලමෙන වූ ්හෝ (කථථඅණ ප නඅමිතධතාදී
ෙශවයනධ2 ්නො ියහැ ි වූ ්හෝ අරමු ු ඇති ප්රතිසන්ධිය යැ.
(62 අනඅකථකථුට මපණ පථානධන කථාවය අ කථාමාොප කථුශකථමග ෙශවයනධ
මනුමය්ව කථවය අ මාතෘකථුෂඅ ෙණ පගාදිය  ෙශවයනධ ව
ථවද්ේ වාෙව උයනධ-විමනධකථපධපවකථධ ආදී ෙණ පග ෙශවයනධ ව ථුර්තඅනඅමිතධත මවන ද්ධොපයට මුවීමට පවමිවණ පධ. ඔ ුට
ර්ර්තඅ නඅමිතධවත අ කථී වථයඅනධ ම ාුතඅ ථඅතට අනතුපවෙව පරතඅථන්ි ථඅත උපදී.
්ම අතීතොලමෙන ්ුතියට අනතුරැ වැ ප්චන්ුප්්ප්න්නොලමෙන ප්රතිසන්ධිය යි.
(72 අනඅකථකථුට මපණ ප කථාවය අ නපවය ධ, ‘ද්පවෙ වේ ඔද පඅණිථ දුද්ධෝ පජා
වකථවවඥ. ථඅත ප ද්ෙ යඅ’ කථඅයා මධ ද්ේ වකථාි  ආදිය  ෙශවයනධ රිප්ොලමෙනය ් ව ,
ෝමගශරෙණ ප-තූයය්ගොද්නාදිය  ෙශවයනධ ශබ්දාලමෙනය ් ව , ථුෙඳ-ර්ේ ආදිය  ෙශවයනධ
ගන්ධොලමෙනය ් ව , ‘ද්පවෙ වේ පථ විඳුෙ තා පඅණිථ පඅදිය ය යුතු දැයඅ යඅ’ කථඅයා මී පවණි
ආදිය  ෙශවයනධ රසොලමෙනය ් ව , ‘ද්පවෙ වේ ථධපශග කථපෙ තා පඅණිථ පඅදිය ය යුතු දැයඅ’
යඅ චීනපට-වථාමාපපට ඇදිය  ස්ප්ශගොලමෙනය ් ව ප්ධාද්ධොපයට එළෙද්ධද් ඕ ට එවථධ
අපාර්ර්ත ෙ ඒ පපපාදී ආේදනවය අ පඅළඅවෙළඅනධ උපනධ වොත්ථපනයා වර්ධ අෙථනධ අ
මපණ පයා වර්ධ ආථනධන භ ාෙවයනධ මඳ ෙ වේර් ඇතඅ ව යඅනධ ජෙනධ පථකථධ ා තොේදන
වද්කථකථධ උපදී. ඉකථධය තඅ භ ොඞ්ර් විමය ආේදන වකථාට එකථධ ාුතඅ ථඅතකථධ ද් වේ අෙථනධ අ
ඒ එකථධ චිතධතෂණ පයකථධ පෙතධනා ආේදනවය අ පරතඅථන්ි ථඅත උපදී.
්ම අතීතොලමෙන ්ුතියට අනතුරැවැ ප්රතය්ුත්ප්න්නලමෙන ප්රතිසන්ධිය යි.
(82 අවනකථධ පඨවි කථථඅණ ප ෝය්ානාදී ෙශවයනධ වද ම ද්ධර්ත ෝය්ාන ඇතඅ
ථුර්තඅවය අ ථඅි ය ුට මපණ පාථනධන කථාවය අ කථාමාොප කථුශ කථමගය, කථමග නඅමිතධතය,
ර්තඅ නඅමිතධතය යන වමාෙුනධ අතුිශනධ එකථකථධ ව පඨවි කථථඅණ පාදී නඅමිතඅ ඇතඅ ම ද්ධර්ත
ථඅතකථධ ව මවන ද්වාපවය අ ආපාර්ර්ත වේ.
ාකථධ්ු-වථ තයනධ අතුිශනධ එවකථකථව කථුශවාතධපතධතඅයට නඅමිතඅ ෙ දුද්ධද්ශගන,
ෝමගශරෙණ පාදී පරනීතාේදනයකථධ ව
මුවීමට වයධ ඔ ුට පඅළඅවෙළඅනධ උපනධ
වොත්ථපනාෙථානවය අ මපණ පයට ආථනධන දවවිනධ මඳ ෙ වේර් ඇතඅ ව යඅනධ ජෙන
පථකථධ උපදී.
වි්ශ්්:- ම ද්ධර්ත ර්තඅකථයනට තොේදන නපදී. එව යඅනධ ජෙනානනධතපෙවම
භ ොඞ්ර් විමය අපමුණ පු වකථාට එකථධ ාුතඅ ථඅතකථධ උපදී. එයට අනතුපවෙව කථාමාොප
ම ද්ධර්ත ථුර්තීනධ අතුිශනධ එකථධතපා ථුර්තඅවයකථව ඇතුළතධ එළඹ ථඅි  ආේදන අතුිශනධ
එකථධතපා අපමුණ පකථ පරතඅථන්ි ථඅත උපදී.
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්ම නව ්තවය්ොලමෙන සුගති ්ුතියට අනතුරැවැ අතීත-ප්රතය්ුත්ප්න්න
නව ්තවය්ොලමෙනයන් අතුසුන් එ ්තරො අරමු
් ඇති ප්රතිසන්ධිය යි.
විස්තර:- නෙකථධතෙය්ාේදන (පඨවිකථථඅණ පාදිය 2 පපපාොප ාුතඅවයනධ කථමගකථමගනඅමිතධතාේදන ෙ වයනධ කථාමාොප පරතඅථන්ිය වේ. ර්තඅනඅමිතධත ා ාකථධ්ු
වථාතද්වාප ආේදන ෙශවයනධ පරතය්ුතධපනධනාේදනඅකථ කථාමාොප පරතඅථන්ිය වේ.
පඨවිකථථඅණ පාදිය  ෙශවයනධ නෙකථධතෙය්ාේදනඅකථ පපපාොප පරතඅථන්ිය වේ.
කථඅථුණ පු ඉර්ුළු අ ථධ අ විශානාපර්මවයනධ නෙකථධතෙය්ාේදන අපපපාොප පරතඅථන්ි වේ.
ආකථාථාන්ධාායතන-ආකථඅ්ධා්ධායතන ෙශවයනධ අතීතාේදන අපපපාොප
පරතඅථන්ි වේ.
වි්ශ්්:- අපපපාොප ාුතඅයට අනනධතප ෙ පපපාොප පරතඅථන්ි නවතඅ. වේ
අනුථාපවයනධ අපපප ාුතඅයට ද් අනතුපවෙ පරතඅථන්ි ද්ත යුතුය.
්ම
අතීතනව ්තවය්ොලමෙන
සුගති
්ුතියට
අනතුරැවැ
නව ්තවය්ොප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙන ප්රතිසන්ධිය ප්වත්නො ආ ොරය යි.

අතීත

නි්් ්ගය:- වමවථධ ආේදන ෙශවයනධ ඒකථවිෝ ෙ කථාමාොප ථුර්තඅ ාුතඅවයනධ
ද්ධවිවිෝ ර්ර්ගතඅ පරතඅථන්ිය යව.
ර්ර්තඅ ාුතඅවයනධ විවිෝ ථුර්තඅ පරතඅථන්ිය යව.
කථාමාොප ථුර්තඅ ාුතඅවයනධ (විවිෝ-එකථවිෝ2 ද්ධවිපරකථාප ෙ ම කථාම-පපප-අපපප
පරතඅථන්ි ෙශවයනධ ප්ධාවිෝ ථුර්තඅ පරතඅථන්ිය යව.
පපපාොප ාුතඅවයනධ එවථධ ම ප්ධාවිෝ ෙ පරතඅථන්ිය යව.
්විවිෝ ආපවපධප ාුතඅවයනධ වෙනධ වෙනධ ෙව වද්කථකථධ වද්කථකථධ ෙ කථාම-ආපපපය්
පරතඅථන්ි ෙශවයනධ අටෙවද්පපවේ පරතඅථන්ිය යව යන වමා ු ද්කථධෙන ද් .
ර්ර්තඅවය අ ථඅි  පේකථේ කථළ ුට ෙනා අ වපප කථඅ වථධ ඒ පාපකථමගය ව
කථමගනඅමිතධත ව ර්තඅනඅමිතධත ව මවන ද්ධොපවය අ ව ප්ධාද්වාපවය අ අකථුථධ
ඉපවතධමට ව ධතු ෙ අපමුණ ප ආපාර්ර්ත වේ. එකථ ඕ ට පඅළඅවෙළඅනධ ාුතඅ
චිතධතාෙථානවය අ ර්ර්ගතඅ පයය්ගාපනධන පරතඅථන්ි චිතධතය ඒ ආේදන අතුිශනධ යේ කථඅථඅ
ආේදනවයකථව උපදී.
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්ම අතීතොලමෙන ුපගගති ්ුතියට අනතුරැවැ අතීත ප්රතය්ුත්ප්න්නොලමෙන
ප්රතිසන්ධිය ප්වත්නො සැටි යැ.
වි්ශ්්:- ඒකථවිෝ ර්ර්ගතඅ ාුතඅවයනධ ්විවිෝ ර්ර්ගතඅ පරතඅථන්ිය ද්කථධෙනු ථඳ ා යව වේ
කථීවයධ.
වම වතකථඅනධ එකථුනධ විථඅ ( 92 ෙවද්පපවේ ෙ මව විපාකථ විශානයාවර්ධ පරතඅථන්ි
ෙශවයනධ පවෙවතධම ද්කථධෙන දී.
වමවථධ කථාමාොප ථුර්තඅ ාුතඅයට අනතුපවෙව ර්ර්ගතඅ පරතඅථන්ි වද්වකථකථ.
ර්ර්තඅ ාුතඅයට අනතුපවෙ ථුර්තඅ පරතඅථන්ි වද්වකථකථ.
කථාමාොප ථුර්තඅ ාුතඅයට අනතුපවෙව කථාම-පපප-අපපප පරතඅථන්ි පවථකථ.
පපපාොප ාුතඅයට අනතුපවෙව ථුර්තඅ පරතඅථන්ි පවථකථ.
්විවිෝ අපපප ාුතඅයට අනතුපවෙ කථාම-අපපප පරතඅථන්ි අවටකථ.
ර්ර්තඅ ාුතඅයට අනතුපවෙව ර්ර්තඅ පරතඅථන්ි වද්වකථකථවයඅ පරතඅථන්ි ථවිථධවථකථධ (242
වේ.
“පඅළඅථඅඳ පෙතධවනධ - කථවමිනඅ* වද්පිශදිය  ෙනධවනධ
පප මුථු ඈ වදයඅනධ ඒ - වද්පිශදිය  ඈ වදයඅනධ වේ.”
ඒ වමවථධයඅ:- වේ එකථුනධ විථඅ ෙවද්පපවේ විපාකථ විශානය පරතඅථන්ිවය අ පෙතධවනධ
කථමගවයනධ වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ පෙතී.
විස්තර:- වේ විපාකථ විශානය උපද්ෙන තම ට ථුර්ථු වථධ පෙතධනා කථමගය
නානාෂණිකථ කථමගපරතය්යවයනධ ද්, උපනඅශරය පරතය්යවයනධ දැයඅ වද්පිශද්ධවද්නඅ.
එයඅනධ ෙොළ . “ ොමොව්රස්ස
නානාෂණිකථ කථමගපරතය්වයනධ ද්,

ුසලසස

මමස්ස

තත්තො”1 යනාදීනධ

*කථවඥමවයනධ
+වභ ධද්වයනධ
1
ෝ:ථඛ: චිතධතවිභ තධතඅ 82
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“ ුසලො ුසලං
පරතය්ය ද් කථී .

පටුන වෙත

මමං විප්ො ස්ස උප්නිස්සය ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 උපනඅශරය

වමවථධ පෙතධනා ඒ විපාකථ විශානයා වර්ධ පපප මිශරාදී වභ ධද්වයනධ ද්විප්ර ොරොතබ
වභ ධද්ය ද් ද්ත යුතු.
ඒ වමවථධ යඅ:- පරතඅථන්ි ෙශවයනධ එකථධ ආකථාපයකථඅනධ පෙතධනා වේ විපාකථ
විශානය (නඅශරය පරතය්ය ෙ2 පපපය ා මිශර-අමිශර වභ ධද්වයනධ ද්විවිධ වේ. කථාම භ ෙ පපප භ ෙ - අපපප භ ෙ වභ ධද්වයනධ තරිවිධ වේ.
අණ පධඩජ - ජාදුජ - ථඛවථධද්ජ - ඕපපාතඅකථ වය නඅ ෙශවයනධ ්තුර්ඥවිධ වේ.
ර්තඅ ෙශවයනධ ප්ඤ්්්විධ ්ව්
විශානථධිතඅ ෙශවයනධ සප්්තවිධ ්ව්
ථතධත්වාොථ ෙශවයනධ අ්්ටවිධ ්ව්. (වම අ අථඛඥ  ථතධත්වය නවතඅ.2
තෙද්
“මුථු දෙ වදයඅනධ වද්වෙ* ථදෙුර් ඉනධ වද්වකථකථධ වේ.
මුථු දෙ ා අඩුවයනධ - ද්ථකථ වද්වකථකථධ තුවනකථධ ව ”
විස්තර - රිප් මිශර ප්රතිසන්ධි විඥානය භොව ්භද්යන් විවිධ ්ව්.
වේ මිශර-අමිශර පරතඅථන්ි විශානයනධ අතුිශනධ අපපපභ ෙය වප වථථු තනධ අ පපපය
ා මිශර ෙ පරතඅථන්ි විශානය උපදී. ව ද්පපප භ ෙවය අ ථධතරී-පුපවම ඉන්රඅය නේෙ භ ාෙ
පපප නවතඅෙව උපද්නා ව යඅනධ ද්, කථාම භ ෙවය අ ජාතඅ නපුඛථකථ පරතඅථන්ිය වප වථථු
තනධ අ ථධතරී-පුපවම භ ාෙ ථ අතෙව උපද්නා ව යඅනධ ද් ථභ ාෙයව, අභ ාෙයවයඅ ද්විවිධ වේ.
එහි භොවරිප් සහිත ප්රතිසන්ධිය ද්විවිධ ්ව්.
ඒ වමවථධ යඅ:- ඒ ථභ ාෙකථ පරතඅථන්ිවය අ ද් ථධතරඅභ ාෙය පුපවම භ ාෙය යන
වමාෙනතුිශනධ එකථධතපා භ ාෙ පපපයකථධ ා මිශරෙ ඉපදීේ ෙශවයනඅ.

* වද්වකථකථධ වේ
1
ප:ප: ප්ධ ොප 105
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ඒ රිප් මිශර ප්රතිසන්ධිය හො ඔම ්හයින් දශ ්ද් ් ්හෝ තු්න ් ්ව්.
වපප කථී මිශර-අමිශර ්විකථවය අ පළමු කථී පපප මිශර පරතඅථන්ි විශානය ඒ ා උපද්නා
ෙථධතුකථාය ද්ශකථ ෙශවයනධ ද්ශකථ වද්කථකථධ ව ෙථධතු-කථාය භ ෙ ද්ශකථ ෙශවයනධ තුනකථධ
ව අඩු ෙශවයනධ උපදී.
වි්ශ්්:- වේ ද්ධවිවිෝ - තරඅවිෝ ද්ශකථයනධ වප අවනකථධ පපප පඅිශ ීවමකථධ නවතඅ,
වමයට අඩු ෙ පපප මිශර පරතඅථන්ිවයකථධ නවතඅ, වමවථධ ඒ (ඔමකථ2 යටතධ පඅිශවථයඅනධ පපප
මිශර පරතඅථන්ිය, අණ පධඩජ-ජාදුජ වය නීනධ අ එද්ෙථධ උපනධ එළුපවටෙකථු වර්ධ
වප මවයකථඅනධ නඟාර්තධ (තවතධ2 ප නධ ර්අවතධ ය ඳකථධ පමණ ප ෙ කථ පපපය නමිනධ
උපදී. එයඅර් වය නීනධ වර්ධ ර්තඅෙශවයනධ ථේභ ෙ ( ටර්නධනා භ ාෙ පපප2 වභ ධද්ය ද්තයුතු.
නඅපයද් දුමුටු* වප -අනධ වද්වියනට මු කථී,
තුනධ වයානධ 1 වනා වේ වථථු තුනධ-ර්තඅවය අ ථඅෙු වයාන මවවේ.
එ අ වය නඅ ෙශවයනධ ථේභ ෙ වභ ධද්ය වමවථධ යඅ.
නපකථවය අ ද්, භ ූමය්ථධර් වද්වියනධ වප වථථු වද්වියනධ විමවය අ ද්, පළමු
අණ පධඩජාදිය  තරඅවිෝ වය නඅ වනා වෙතඅ, එ අ ඕපපාතඅකථවය මව වෙතඅ. එවථධ
නඅජ්ඣාමතණ පධ අකථ වපරධත විමයවය අ ද්, පළමු කථී තරඅවිෝ වය නී ු වනා වෙතඅ. එ
ඕපපාතඅකථවය ම වෙතඅ. වථථු තීයය්ගකථධ වපරධත-මනුමය් යන ර්තඅ තුවන අ ද්, වපප
භ ූමාටු වද්වියනධ විමයවය අ ද්, අණ පධඩජාදී ථඅෙු වය නී ු මව වෙතඅ.

කථී
ම
අර්
කථී

එ අද්,
“පප ය මව පප තඅවථකථ- වනවෙකථ-වද්වයාන‘ර්* උකථි නධ 2
ථම ථවතධතප (7ප2 පපවේ- අඩුවෙනධ තඅවථකථධ (3ප2 ව වේ
ඕපපාතඅකථ වය නු ෙ පපපාොප දර ධම විමවය අ ාකථධ්ු-වථ ත-ෙථධතු- ද්ශකථ
ෙශවයනධ කථමගජ පපප තඅවථකථ (3ප2 ීවවිත නෙකථ කථාප ෙශවයනධ නෙවයකථධ දැකථඅය
පරතඅථන්ි විශානය ථමර් පපප එකථුනධථාඅවථකථධ (4 2 උපදී. ඒ පපපඅ දර ධමයනධ වප වථථු
ථඛවථද්ජ ඕපපාතඅකථ-වය නීනධ අ උඩතධපඅිශවථයඅනධ ාකථධ්ු-වථ ත- ාණ ප-ජිේ ා-කථායෙත්ථු-භ ාෙ ද්ථකථ ෙශවයනධ ථවතධතපවෙකථධ (7ප2 වේ. (යටතධ පඅිශවථයඅනධ කථාය-භ ාෙ-ෙත්ථු
ද් කථ තුන වේ.2 ඒ ථවතධතපෙ වද්වියනධ විමවය අ නඅතය්වයනධ වේ. ඒ ාකථධ්ු ආදිය 

1

2

* භ ූමාටු

++වයානඅවය අ

*ථඛවථද්ජ ඔපපාතඅකථ වයානඅ වද්වකථ අ
Non-commertial Distribution

+උතධකථෘමධට ෙශවයනධ
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ද්ශකථවය අ ෙණ පධණ ප-ර්න්ෝ-පථ-ඕජා-පඨවි-ආවප -වතධවජ -ොවය -ාකථධ්ු-ීවවිත යන වේ
ද්ථයකථධ ෙ පපප පු්ජය ාකථධ්ු ද්ථකථ ( ප2 නේ වේ. වථථු ද්ථකථ ද් වමවථධ මවයඅ.
වි්ශ්්:- වථ ත- ාණ ප-ජිේ ා-කථාය- ද්ය-භ ාෙ පපප මතු වෙනථී.
යටතධපඅිශවථයඅනධ, ජාතය්න්ෝ-දිප-අ ාණ පකථ-නපුඛථකථ යන වමාෙුනට ජිේ ාකථාය-ෙත්ථු ද්ශකථ ෙශවයනධ පපප තඅවථකථධ (3ප2 උපදී.
උතධකථවඥම-අපකථමගයනධවර්ධ අතුවප අ ථුර්ථු වථධ විකථධපය ද්තයුතු. (වේ පඅළඅදඳ
ීකකථාවය අ මතානධතප ඇතුළු විථධතපවයකථධ එයඅ2 වේ යටතධ පඅිශවථයඅනධ කථී අවඥර්ය පාළඅය
ා වයවද්න වථධ ර්ළපා ද්ත යුතු.
“ ොමධොතුයො උප්්ප්ත්ති ්ඛ්
ස්සවි එ ොදසොයත නොති ප්ොතුභවන්තිඉ
ස්සවි දසොයතනොනි- ස්සවි අප්රොනිප්ි දසොයතනොනි- ස්සවි නවොයතනොනි- තස්සවි
සත්තො-යතනොනි”1 ‘කථාමභ ෙවය අ ථඛවථද්ජ ඕපපාතඅකථයනට පිශපණ පායතන ෙශවයනධ
(ශ.ද්ෙවඥජිත2 ඒකථාද්ථ ආතනවයකථඅ. අන්ෝයා ට ද්කථධ්ායතන ෙවඥජිත ද්ථ ආයතනවයකථඅ.
ය  අපාට වථ තායතන ෙවඥජිත ද්ථ ආයතනවයකථඅ. අන්ෝ දිපයාට ාකථධ්ු-වථ ත ආයතන
ෙවඥජිත නෙ ආයතනවයකථඅ, ර්.භ වථයය්කථයනට පපප-ර්න්ෝ-පථ-කථාය-වඵලාට්ඨඨ.ද-මනෝේමායතන ෙශවයනධ ථපධත ආයතනවයකථවයඅ කථඅයන දිය .
වි්ශ්් - “අඝො ් ො ඔප්ප්ොති් ො නොම නත්ි”2 ‘ආ ාණ පකථ ඔපපාතඅකථවයනධ
නවතවයඅ’ කථී ව යඅනධ ා වපප කථී ෝේම ද්ය විභ ඞ්ර්පාඨවය අ “අට්ඨොයතනොනි
ප්ොතුභවන්ති” යඅ වනා කථී ව යඅනධ ද් එය ථධිප යඅ.
එවථධ වේ නේ එ අ “ ස්සවි අප්රොනිප්ිදසොයතනොනි ප්ොතු භවන්තී” යඅ
රාණ පෙවඥජිත ඔපපාතඅකථයා ථඳ ා කථඅෙමනා ය, එවථධම ‘කථථධථවි අඨායතනානඅ පාතු
භ ෙනධතඅ”යඅ ාකථධ්ු. වථ ත ාණ ප විකථ ෙ ෙ ු ථඳ ා කථඅයයුතු වේ.
එවථධම, අන්ෝා‘ ාණ පකථ- දිපා ාණ පකථයනධ ථඳ ා
නොයතනානඅ පාතු භ ෙනධතඅ” යඅ වද්ෙපකථධ කථඅෙයුතු වේ.

“කථථධථවි

අපපානඅපඅ

තෙද් වම අ ‘යටත්ප්ිසු්සයින්’ යඅ කථීවයධ ථතප අපාවය අ ථඛවථධද්ජයනධ පඅණිථය
යනු ම අටුො මතය යඅ. (ථඛවථද්ජඋපපාර්කථ මිනඅථධථු ෙනා අ පිශපණ පගායතන ඇතඅවය
මව වෙතඅ යනු ථනය්යඅ.2

1
2

වි:ප: ෝේමභ ද්ය වි:302
පප:දීපනඅ 2
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එව යඅනධ අපාවය අ ජාතය්ාන්ෝයා ට පපපකථාප
ජාතඅ දිපයා ට
”
ජාතඅ අ රාණ පකථයා ට
”
ජාතඅ නපුඛථකථයා ට
”
ජාතය්න්ෝ-දිපයා ට
”
ජාතය්න්ෝ-ආ රාණ පකථයා ට
”
ජාතඅ දිපා රාණ පකථයා ට
”
ජාතය්න්ෝ- දිපා රාණ පකථයා ට
”
ජාතය්න්ෝ - දිපනපුඛථකථයා ට
”
යඅ ද් ද්තයුතු.

පටුන වෙත

ථවයකථ
”
”
”
පවථකථ
”
”
ථතවපකථ
”

(62
(62
(62
(62
(32
(32
(32
(42
(42

වමවථධ නවෙත ද්,
ාුතඅ පඅළඅථඳුනධ දඳ - කථඳ‘පමුණ පු ර්තඅව වෙයඅනධ*1
පී ෙවතවකථඅ විථවිශවයනධ - ථම විථම දේ ද්නධවන”
විස්තර:- මිශර-අමිශර වභ ධද්වයනධ විවිෝ ෙ පරතඅථන්ිය පඅළඅදඳ අනතුපවෙව ඉපඅද්
නඅපවද්ධෝ ෙ ාුතඅවයකථධ වී නේ ඒ ාුතඅ - පරතඅථනධධීනධ වර්ධ වේ ථධකථන්ෝ-ආේදනාධීනධ ා
වභ ද්-අවභ ද් විවශධමය වමවථධ ද්තයුතු යනු අර්ගයඅ.
වකථවථධද්, කථඅථඅකථවකථ ාතුථධකථන්ෝ ආපපපධප ාුතඅයට අනතුපවෙව ාතුථධකථන්ෝ ෙ ම
අපමුණ පු ව යඅනුර් අභ අනධනෙ පරතඅථන්ිය වේ.
(ඒ ඇපපතවයනධ ථවෙව එ අම උපද්නෙුනධ ථඳ ා වේ කථී2

ව

වි්ශ්්:- අපපපභ ෙවයනධ ථවෙව යට - යට අපපතවය අ ව පපපාොපවය අ
නපදී. මතු අපපතවය අ ද් කථාම භ ෙවය අ තරඅව ධතුකථ පරතඅථන්ිකථෙ ද් උපදී.

කථඅථඅකථවකථ (අම ර්ධර්ත ද අද්ධෝාපේමණ ප2 පරර්ම - තෘතීයා පපපය් ාුතඅයට
අනතුපවෙව (ම ර්ධර්ත අජ්ඣතධතාපේමණ ප2 ද්ධවිතීය ාතුර්ගාපපපය් පරතඅථන්ිය වේ. වේ
අපපප භ ූමිවය අ කථරමය යව.
කථඅථඅකථවකථ ාතුථධකථන්ෝ ෙ ආපපපය් ාුතඅයට අනතුපවෙව ප්ධාථධකථන්ෝ ෙ
කථාමාොප පරතඅථන්ිය වේ.

1

*ථධකථන්ෝ - ආේදන - ර්තඅ - ව තු - වෙද්නා
Non-commertial Distribution

+පරීතඅ - විතකථග-විාාපවයනධ
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පටුන වෙත

කථඅථඅකථවකථ ප්ධාථධකථන්ෝ ෙ කථාමාොප ාුතඅයට ද්, පපපාොප ාුතඅයට ද්
අනතුපවෙව ාතුථධකථන්ෝ ෙ ආපපපය් පරතඅථන්ිය වේ.
ඇතවේ කථාමථුර්තඅ ාුතඅයට අනතුපවෙව ඇතවේ ර්ර්තඅ පි ථන්ි වේ.
අව ධතුකථ ාුතඅයට අනතුපවෙව ථව ධතුකථ පරතඅථන්ි වේ.
ර්ව ධතුකථ ාුතඅවයනධ තරඅව ධතුකථ පරතඅථන්ි වේ.
උවපකථධ්ා ථ ර්ත ද් ාුතඅවයනධ වථ මනථධථ ථ ර්ත පි ථන්ි වේ.
අපරීතඅකථ ාුතඅවයනධ ථපරීතඅකථ පරතඅථන්ි වේ.
අවිතකථග ාුතඅවයනධ ථවිතකථග පරතඅථන්ි වේ.
අවිාාප ාුතඅවයනධ ථවිාාප පරතඅථන්ි වේ.
අවිතකථග-අවිාාප ාුතඅවයනධ ථවිතකථග - ථවිාාප පරතඅථනධිය වේ යවයඅ ඒ ඒ
කථීොනට විපිශත ෙශවයනධ වයවද්න වයවද්න පිශදිය  වයදිය ය යුතු.
(විථධතප ථුර්මයඅ, වේ ාුතඅයට අනතුපවෙව පරතඅථන්ි ථධකථන්ෝ ආේදන- ර්තඅ ව ධතු-වේද්නා-පීතඅ-විතකථධකථ-විාාප වභ ධද්වයනධ ෙන වථධ කථී2
“වමවථධ ද් පථවතඅ වම ද්ේ මත දෙතුපව*1 වයධ
ව ධ ඉනධ දෙතුපව වනාවයධ - වනා වේ ඉනුර් අව ධවනනධ”
“වමවථධ වේ දන ද් පරතය්ය ඇතඅ වේ පපපා‘පපප ෝමගමාතරය භ ාොනධතපර්ත
වේ. පරතඅථන්ි විශානය ඒ පෙග භ ෙවයනධ භ ොනධතප ථඛකථරමනය වනා වේ. ඒ අතීත
භ ෙවයනධ ව ධතුෙකථධ නවතඅෙව ප ළ ෙනධවනධ ද් වනාවේ.”
විථධතප:- වේ කථී වථධ දන ද් අවිද්ය්ාදී පරතය්ය ඇතඅ (වේ පරතඅථන්ි විශානය2
පපපා‘පපප ෝමගමාතරය ඉපදීේ ෙශවයනධ භ ොනධතප ර්ත වේ. දා අප පිශකථධපඅත
(ආතධමවයකථධ නවතඅ2 ථතධත්වවයකථධ ව ීවෙවයකථධ ව භ ොනධතපර්ත වේ. ඒ විශානයා
වර්ධ ද් අතීත භ ෙවය අ වේ භ ෙයට ථඛකථරමණ පවයකථධ නවතඅ. අතීත භ ෙවය අ ව ධතුෙකථධ
නවතඅෙව වේ භ ෙවය අ ප ළ වීවමකථුර් නවතඅ. (වමය මනුමය් ාුතඅවයනධ ා පරතඅථන්ිවයනධ
පරකථට වකථවවඥ.2
ඒ වමවථධ යඅ:- අතීත භ ෙවය අ ෂය ෙ ආයුථඛථධකථාප ඇතඅෙව ව තමා වර්ධ
ව වමපමාවර්ධ ව උපකථරමවයකථඅනධ ආථනධන මපණ ප ඇතඅය ු වර්ධ ථඅයලු අඞ්ර්පරතය්ඞ්ර්
දන්ෝනයනධ ථඅඳුනා මාපණ පානධතඅකථ වේද්නා නමවතඅ ශථධතර පර ාපයනධ වනා ඉෙථඅය

1

*භ ොනධතප

832

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වකථධකථා ු වර්ධ ථඅපවප අේවෙ අ ද ාලු අලුතධ තධපතකථධ වථධ කථරමවයනධ වියවළන කථ
ාක්ථුපාදිය  ඉන්රඅයයනධ නඅපවද්ධෙව ර්අය කථධ අ කථායඅන්රඅය, මනඅන්රඅයයනධ ෘද්යෙථධතු පරවද්ධශ
මාතරවය අ පඅ අි  කථධ අ එවකථවණ ප අ වශධම ෘද්ය ෙථධතුෙ ඇථුපව කථළ විශානය,
මාතෘ ාතකථාදී ගරැ මගය, නවෙත නවෙත ථමාවථධවිත ආචීණී මගය, ආසන්න මගය පෙග
භ ෙවය අ කථපන ද් අපපාපිශයවෙද්ය් ෙශවයනධ එළඹ ථඅි  ටත්ත මගය යන වමාෙුනධ
අතුිශනධ එකථකථධ දනද් අවිද්ය්ාදී අෙවශධම පරතය්ය ඇතඅ ථඞ්්ාප ථඞ්්ය්ාත මගය ව
ඒ කථමගය විථඅනධ එළෙන ද් මගනිමිත්තය, ර්තඅනඅමිතධතයව යඅ කථඅයන ද් විමය අපභ යා
පෙතී. (අතීතවය අ කථධප වකථ ි  ශතථ ශර මථධතකථවය අර් කථමගවය විපාකථ කථාවය අ
අෙුතධ කථමගය ව කථමග නඅමිතධතයනධෙව ෙවටව තඅ යනු ථනය්යඅ.2
ර්තඅ නඅමිතධත නේ උපද්නා ථධර්ානවය අ යේ කථඅථඅ ෙණ පගවයකථඅ. වමවථධ පෙතධනා
ඒ විශානය තෘමධණ පා-අවිද්ය්ා අපර ීණ ප දවවිනධ අවිද්ය්ාවෙනධ මුෙ කථළ ආදීනම ඇතඅ ඒ
කථමගාදී විමවය අ අතෘමධණ පාෙ පරතඅථන්ි ථධර්ානයට අභ අමු්වකථාට නමයඅ. ාුතඅ චිතධතයට
ආථනධන ජෙනධ ථඅවත අ පවෙවතඅ වචතනාෙ ව ථ ජාත ඵලථධථාදිය  නාතථඅකථ ව
පරතඅථන්ියට ථධර්ානෙ කථමගාදිය  විමවය අ විශානය ද ානධනාකථධ වමනධ වේ. ඒ පරතඅථන්ි
විශානය ාුතඅ-පරතඅථන්ි තොථනධන විශානයනධවර්ධ ථනධතතඅ ෙශවයනධ (වපළර්වථීේ
ෙශවයනධ2 පමුණ පුෙන ද් එකථත්ව ඇතධවතධ තෘමධණ පාෙ විථඅනධ නමනු දනධවනධ
ථඛථධකථාපයනධ විථඅනධ ද ානු දනධවනධ වමවතප ර්ථකථ දඳනා ද් රැ වනකථ එධද ථඅි 
තවන වප ඇළ ඉකථධම එවතප පඅ අටන පුපවමයකථු වථධ පළමු භ ෙවය අ පවෙවතඅ නඅශරය
ෙථධතු පපපය ප්ධාවෙ කථාප භ ෙ ෙශවයනධ ආථධොද්නය කථපමිනධ ව ාතු වෙ කථාප භ ෙ
ෙශවයනධ ආථධොද්නය වනා වකථවපමිනධ ව ආේදනාදී පරතය්ය ශකථධතීනධ ව ධතු වකථාට
වර්න පෙතී.
වම අ පෙග චිතධතය වේ භ ෙවයනධ ර්අළඅව න ව යඅනධ ාුතඅය යඅ ද්, පශධචිම චිතධතය
අනය් භ ෙයකථධ ා ර්ළපන ව යඅනධ පරතඅථන්ිය කථඅයනු වව..
ඒ පරතඅථන්ි චිතධතය පෙග භ ෙවයනධ වම අ පවමිණිවයධ වනා වෙයඅ. පෙග භ ෙවයධ
පරතඅථන්ි ජනකථ කථමගය මපණ පාථනධන ජෙනධ ථඅතධ ා ථේපයකථධත ථඛථධකථාපය නවමීේ
ෙශවයනධ පවෙවතඅ තෘමධණ පාෙය කථමගනඅමිතධතාදිය  විමයය යන ව ධතූනධවර්නධ වතාපෙව ප 
වනාෙවයධ යයඅ ද්තයුතු(විථධතප:- වමවථධ තෘමධණ පාවෙනධ නවමීමය යනාදීනධ නවමීමය, ද ාීමය,
පෙගනඅශරය වීකමය, අපප නඅශරය ර්වනීම ය, නඅශරය ප අත වනා පවෙවතධමය යන වමා ු
ථනධතතඅ ෙශවයනධ එකථම වි්ධාණ පයාවර්ධ අෙථධර්ා වභ ධද්වය යඅ. වමයඅනධ “ත්දවිදං
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විඤ්්ා ං සන්ධොවති සංසරති අනඤ්්ඤ්ං”1 යඅ ‘ඒ වේ එකථම වි්ධාණ පය භ ෙවයනධ
භ ෙයට ර්ෙයඅ, ථවිශථපයඅ, අවනකථකථධ වනාවේය යඅ” පවෙතඅ ශාථධෙතොද්ය දව වප වකථවවඥ.
්මහි උප්මොන උප්්මය සංසන්දනය
වමවතප ර්වථ අ දවඳි අතධත වමනධ පවඥෙභ ෙ (ආතධම භ ාෙ2 ය පඅළඅදඳ කථවඥමාදිය 
ආේදන ද්ත යුතු. පුපවමයා වමනධ වි්ධාණ පය ද්, ඔ ුවර්ධ ඇළ ඉකථධමෙන ිශථඅය වථධ
තෘමධණ පාෙ ද්, ඇළ ඉකථධමෙන පරවය ර්ය වථධ ද ාන වචතනාදිය ය ථඛථධකථාපය ද්, ඒ
පුපවමයා එවතප වපාවළාවෙ අ පඅ අටනධවනධ එවතප පවකථධ අ දවඳි රැ වනධ ආදිය යකථධ ර්නධනා
වථධ ප්ධාවොකථාප භ ෙය ද්, වනා ර්නධනා වථධ ෙතුවෙ කථාප භ ෙය ද්, ථධෙකථීය දවයනධ
වපාවළාවෙ අ පඅ අටනධනා වථධ ආේදන ථේපයුකථධත ෝවඥමවයනධම පවෙවතධම ද් ද්ත යුතු.
වේ වද් ථඅතධ අතුිශනධ පළමු ථඅත ාුතෙන ව යඅනධ ාුතඅ නමි. පථු ථඅත අනය් භ ෙය ර්ළපන
ව යඅනධ පි ථන්ි නමි. පි ථන්ි ථඅත පවඥෙ භ ෙවයනධ වේ භ ෙයට ආවයධ වනාවේ. ඒ පෙග
භ ෙවය අ (කථමග2 ාුත ආථනධන ජෙය චිතධතවය අ ෙ ථඞ්්ාපය නමිනධ තෘමධණ පාය,
කථවඥමනඅමිතධතාදිය  විමයය ද් යන ව ධතු නවතඅෙ ප ළ ෙවයධ ද් වනා වේ.
“ථඅතධ පපපුපමුතධ - එකථතධ තනතධ*2 වනා ෙන දෙව
පඅළඅවර්ාථ - ප නධ ඈනනධ - නඅද්ථුනධ වෙතඅයඅ ද්නධවනධ”
තෙද් වේ පරතඅථන්ි වි්ධාණ පය පවඥෙ භ ෙවයනධ වේ භ ෙයට වනා ඊවම අද්,
ඉකථුතධ භ ෙවය අ පවෙතඅ ව ධතූනධ නඅථා උපනධ දේ අ ද්, පරීතඅව මා - පරදීප - මුරා පරතඅය ේද
යන වේ ආකථාප ෝවඥමවය නඅද්වඥශන වෙතඅ’
වමවථධ පරතඅපාෙය, පරදීපය, මුරාෙය, ඡායාෙ යන වමාෙු ු ශ.ොදිය  ව ධතුනධය නඅථා
පෙතඅතධ.
ඒ එවථධ මවයඅ:- පරතඅපාෙය ශ.ද්ය නඅථාද්, පරදීපය අනය් ආව කථයකථධ නඅථාද්,
මුරාෙ ථීධ එකථ නඅථා ද්, පරතඅපපපය ආද්වඥශාදිය ය අභ අමු්වීම නඅථා ද් තුදතනධ අ තඅය යදීම
වේ.
වමාෙුනධ වර්ධ පරතය්ය - පරතය්වයාතධපනධන භ ාෙය ඇතඅ කථධ අ ථනධතානදද්ධෝ
භ ාෙයට පරකථට වනාවේ. ඔෙුනධ ඒකථත්ව නානාත්ව භ ාෙය පපාමශගනය වනා වකථාට අතීත
භ ෙවයනධ අනාර්මනය ා අතීත භ ෙවය අ ෙ ව ධතුවෙනධ උපනධ දෙ වමයඅනධ පරකථට
වකථවවඥ. ශ.ද්ය දව වප අනුනාද්ය පෙතධනා තවනට වනා වර්ාථධ එය පවෙවතධමට ව ධතු
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ෙනධවනධ ය. ශ.ද්යට වපරැ පරතඅපාෙය වනා ෙ ව යඅනඅ. වමවථධ ම වේ පරතඅථන්ි
චිනධතනය ද් පෙගභ ෙවයනධ වේ භ ෙයට ආවයධ ද් වනාවේ. පෙග භ ෙවය අ ව ධතුනධ විනා
උපද්වනධ ද් වනාවේ.
වේ ාුතඅ - පරතඅථන්ි ථඅතධ අ ද්, පපේපපා ථේදනධෝවය අ ද් ඒකථතධෙවයකථුර් නවතඅ.
පපේපපා ථේදනධෝය ඇතඅ ව යඅනධ නානාත්වවයකථුර් නවතඅ.
නිදර්ඥශන :- පපේපපා ථේදනධෝවය අ ඒකථානධතවයනධ ඒකථතධෙවයකථධ වේ නේ
කථඅවපනධ දී ට වනා ර්නී, එවථධ ම ඒකථානධත නානාතධෙය වේ නේ දී, කථඅිශ අයතධ වනාවේ.
(ෂීප ථධොමියාට දී අයතධ වනාවේ2 බීජ-අඞ්කථුපාදිය  ව ධතු ා ව ධතු ථමුතධපනධන
ෝවඥමයනධ අ ද් වමවථධ මවයඅ, වමවථධ පෙතධනා ථඅයලු ව කථ ෙය්ෙ ාපය අපරථඅද්ධෝ වේ.
ව ද් අනඅමධට ය, එව යඅනධ ථඅයලු ව කථ ෙය්ෙ ාපය අථඅද්ධෝ වේ. ව ා අනඅමධටය,
එව යඅනධ වේ ථනධතාන දද්ධෝ ව ධතු ව ධතු ථමුතධපනධනයනධ වර්ධ ඒකථානධත එකථත්වය ව
නානාත්වය වනා ර්ත යුතු.
වි්ශ්් : වම අ ඒකථානධත ඒකථත්වොද්ය පරතඅවෂධප කථළ ව යඅනධ “සයං තං සුඛ
ුප ්ඛං” ථුෙ ර්කථධ වතවේ ම වකථවළධය” යන ශොස්වත ගරහ ය පරතඅවමෝ වකථවවඥ.
එකථානධත නානාත්වය පරතඅවමධෝ කථළ ්හයින් “ප්රං තං සුඛ ුප ්ඛං” ්මරමො
සුවුප ් ් ් ්ය’ යන උචන්ඡද දෘ්්ටිය ද “අඤ්්්ා ්රොති අඤ්්්ඤ් ප්ටිසං්ව්දති”
අවනවකථකථධ වකථවවඥ අවනකථකථධ විපාකථ විඳී’ යන වේ ද්ෘමධි ය ද් ෙළකථා එයඅනධ කථෘත
පරනාශය ා අකථෘතාර්මනය ද් නඅෙෘතධත වේ.
්හ්තූ :- ව ධතුථමුතධපනධන ොනවයනධ අධිව්වසමුප්්ප්න්න ොද්ය ෙළකථා, වමයඅනධ
ම නියතිස්වභොවවොදය ද් නඅපථධත යව.
ප්රශ්න්ය ි :- වමවථධ වනා වර්ාථධම ඉපර් ම ඇතඅකථව වේ මිනඅථතධ දවෙ අ
පවෙතඅ ථධකථන්ෝ නඅපවද්ධෝ ෙ දවවිනධ ඵලයට පරතය්ය ෙ කථවඥමය ද් ඒ ඵලය උපද්නා තවනට
වනා යන ව යඅනධද්, කථවඥමය කථළ තවනවතධත ු වකථවපනධ අවනකථකථධ ට ඒ ඵලය ෙනධවනධ
වනාවේ ද්, ඵලය අනුභ ෙ කථපනධනකථු නවතඅ කථධ අ ඒ ඵලය කථෙකථු ට වේද්, එව යඅනධ
වේ විෝානය වනා මවනවි වනාවේද්.
ප්ි ිතුර :-

“පපපුප නඅපනධ ප - අනධ ට අවනකථඅනධ වනාෙව,
ය ජුෙට ථකථථධ කථළ වථධ - වම අපවතට නඅද්ථුනධ වේ.”

විස්තර - එකථධ ථනධතතඅවයකථව කථවඥමය නඅපනධ වපවළ අ ම උපද්නා ඵලය ඒ එකථම
ථනධතතඅවය අ නඅයමවයනධ ම ඒකථත්වය ද්, නානාත්වය ද් ෙවළකථූ ව යඅනධ කථවඥමය ථකථථධ
Non-commertial Distribution
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කථළ ු වකථවපනධ අවනකථකථධ ට විපාකථය වේ යයඅ ව ඒ කථවඥමවයනධ අනය් ව ධතුෙකථඅනධ
(අවනකථකථු කථළ කථවඥමයකථධ ව ධතු වකථාට වර්න2 ඒ විපාකථය වේ යයඅ ව කථඅෙයුතු වනා
වේ. වේ අද් ථට අඹ ය ජු ආදිය ය ාතු මෝුපාදිය වය අ වයාො කථළ ථඛථධකථාපය (ථකථධ කථඅීකම2
ථාෝකථ ය.
නිදර්ඥශන :- ාතුමෝුපවය අ ා ථකථථධ කථළ අඹ ය ජුෙට ථෘතුජ පපප පපේපපාවෙ අ
දන ද් ඵල විවශධම ඇතඅෙව කථාානධතපවයකථඅනධ ආමරාදිය  ඵල උපද්වනධ අනය් බීජයනධ
වර්ධ ඵල නපද්වනධ යඅ. ඒ ය ජුෙට ද්, ඒ ථකථථධ කථඅීකේ ද්, ඵල ථධර්ානයට ද් වනා පවමිවණ පධ.
උප්මොන - උප්්මය සංසන්දනය :- ථකථථධ කථළ බීජයනධ වමනධ කථවඥමය කථළ
ථතධතධෙයා ද්, ථකථථධ කථඅීකම වමනධ කථවඥමය ද්, බීජයා වර්ධ අඞ්කථුපාදිය  පපපුප වමනධ
ථතධතධෙයා වර්ධ පරතඅථනධි විශානාදිය  ථනධතතඅය ද්, එයඅනධ ටර්තධ ඵලයා වර්ධ ය  අිශ දෙ ඒ
ථකථථධ කථඅීකවමනධ ෙොකථධ වමනධ කථවඥමය කථළා ෙ ථතධතධෙයා වර්ධ ම ඒ කථවඥමවයනධ විපාකථය
ඉපදීම ද් ද්ත යුතු.
අ්න ුුප ඇති :- ළද්පව කථ පු ුණ පු කථ ශඅධපශාථධතරාදිය ය ද්, වයදූ ඖමෝාදිය ය
ද්, කථාානධතපවය අ ෙවඩුණ පු කථ ද් එම ෙෘද්ධෝ ශීකපවය අ ඵල දීම ද් වමයට ථාෝකථ යව.
ළද්පව ථඅපවවප අ කථළ ශඅධපාභ ය්ාථ - ඖමෝ පරවය ර් ෙෘද්ධෝ ශීකපයට ථනධතතඅ පයය්ගපනධන
ව යඅනධ පඅ අටනධවනධ යඅ නීවපාර් දේ ථාෝනධවනධ යඅ. ඒ විද්ය්ාභ ය්ාථාදිය ය නවතඅ ව යඅනධ
කථ වනා පඅ අටන ව යඅනධ අනය් ව ධතුෙකථඅනුර් වනා ෙනධවනධ යඅ. වම වථධ නාම - පපප
ථනධතතඅ ෙශවයනධ පෙතධනා පරතඅථනධි ථඞ්්ය්ාත ඵලයනධ කථවඥම රැථධකථළ ථනධතතඅයටම
මුතධ අවනකථකථට වනාවේ. එවථධ ම ථකථථධ කථළ කථවඥම ව ධතුවෙනධ ම මුතධ අවනකථධ
ව ධතුෙකථඅනුර් වනා වේ. අනය්ථනධතානර්ත කථවඥම ව ධතුෙකථඅනුර් වනාවේ.
තවද ප්රශ්න්ය ි :- ඵල අනුභ ෙ කථපනධවනකථු නවතඅකථළ ඵලය කථෙවපකථුට වේ
ද්
(විපාකථ විඳිනධනකථු නවතඅ කථ විපාකථය කථෙවපකථුට වේ ද් යනු ආථය යඅ.2
ප්ි ිතුර :-

“ප ඉපර්ණ පු මතඅනධ - දුර්වනකථවයඅ දවෙ ප වේ.
ප ටර්වනුවමනධ ම පවකථව - ප ර්නඅතවයඅ කථඅයන ෙවනඅ”

විස්තර :- පවකථයයඅ ෙය්ෙ ාපයට කථාපණ ප ෙ (පවකථ නේ ෙ2 පපපෝවඥමයනධවර්ධ එකථධ
අෙයෙයකථධ ෙ වර්ි ය ට ර්වනීවමනධ ර්ථධ පර්නඅය යඅ කථඅයනධනා වථධ දිය ෙය් මනුමය් නේ
ෙ ථධකථනධෝයනධ වර්ධ එකථ වද්ධශයකථධ ෙ අනුභ ෙ කථඅීකම නේ ෙ ථුෙර්කථධ විපාකථය (ඵලය
ඉපවද්ධදීවමනධ ම වද්විවයකථධ ව මිනඅවථකථධ ව ථවප ෙළඳයඅ ථවපතට පවමිවණ පයඅ. ර්කථට
පවමිවණ පධයවයඅ කථඅයනු වව..2
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(වමවථධ වේ ථධකථනධෝ ථනධතතඅවය අ කථුථ - අකථුථ වචතනා උතධපතධතඅයකථධඅ
වතඅ කථ පඅනධ පේ වකථවවඥය යඅ කථවඥතෘෙය්ෙ ාපය ද් ඒොවයධ ඵලව තධපතධතඅය 6විපාකථ2
තධ ඇතඅ කථළ එම ථනධතානය ථවප ර්කථධ විඳීය යඅ උපභ ු්ධජකථ ෙය්ෙ ාපය ද්, ෙන ව යඅනධ
වේ ථනධතානවය අ අනුභ ෙ කථපනධනා ෙ අනධ කථඅථඅෙකථු වර්නධ අවඥර්වයකථධ නවතඅ2
ප්රශ්න්ය ි :- වමවථධ ෙනධනා වේ ථඛථධකථාපවය විද්ය්මාන ෙවෙ ම ඵලයට
පරතය්ය වෙද්ධදී ද් අවිද්ය්ාමාන ෙ වෙ ඵලයට පරතය්ය වෙද්ධද්
ප්ි ිතුර :- විද්ය්මාන ෙවෙ ඵලයට පරතය් වෙතධ නේ ඒ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ
ෙවඥතමානෂණ පවය අ ම විපාකථ විය යුතු ය. අවිද්ය්ාමානෙවෙ ඵලයට පවමිණ ප පරතය්ය
වෙතධ නේ කථවඥමය කථඅීකමට වපප ද් විපාකථ විය යුතු ය. පථුෙ ද් විපාකථ විය යුතු. නඅතපම
ද් විය යුතු. එව යඅනධ (ඕ ට වමවථධ පඅළඅතුපව දිය ය යුතු2
“වකථවළනධ වේ පථ වේ - නඅතප ප වද්නු වනාද් වේ
ඇප වී ණ පය ර්වනුම වම අ - නඅද්ථුනධ වථඅනධ ද්නධවනධ”
විස්තර :- වේ ථඛථධකථාප කථළ ව යඅනධ තම - තමාවර්ධ ඵලයට පරතය්ය ෙනු විනා
විද්ය්ාමාන දවවිනධ ව අවිද්ය්ාමාන දවවිනධ ව වනාවේ.
එයින් වදා හඉ “ ොමොව්රස්ස ුසලස්ස මමස්ස තත්තො උප්චිත්තතො
විප්ො ං ් ්ඛුවිඤ්්ා ං උප්්ප්න්නං ්හොති”1 ‘කථාමාොප කථුශ කථවඥමය කථළ ව යඅනධ
රැථධකථළ ව යඅනධ විපාකථය ෙ ාකථධ්ුවි්ධාණ පය උපනධවනධ වේ’ යනාදිය යයඅ ඒ ථඛථධකථාප
තම ට ථුර්ථු ඵලයට පරතය් ෙව නවෙත ඵල උපද්ේනවනධ වනාවේ, වද්න ද් විපාකථ
ඇතඅ ව යඅනඅ.
වේ අවඥර්ය

වඟවීමට වේ ඇපවීේ ආදිය ය නඅද්වඥන වේ යයඅ ද්ත යුතු.

ඒ වමවථධ යඅ:- වේ අ යේකථඅථඅවෙකථධ යේ කථඅථඅ ෙථධතුෙකථධ ඒ වෙනුෙට දීම ථඳ ා
ඇප වී දඩුෙකථධ ව ර්නී, ණ පයකථධ ව ර්නී, ඔ ුවර්ධ ඒ කථරඅයා මාතරය ම ඒ ෙථධතු දීම
ථඳ ා පරතය්ය වේ. ුවද්කථධ ඒ ඇපවීේ ආදී කථරඅයාෙ විද්ය්ාමාන දෙ ව අවිද්ය්ාමාන දෙ
ව කථපවණ පු වනාවේ, ඒ ණ පය වර්වීේ ආදිය වයනධ මතධවත අ ණ පය ද්පනධවනධ ද් වනාවේ.
ණ පය වර්වීේ ආදිය ය කථළ ව යඅනඅ.
වම වථධ කථළ ව යඅනධ ම ථඛථධකථාපවය තමා වර්ධ ඵලයට පරතය්ය වෙතඅ, ථුර්ථු
වථධ විපාකථ ොනවයනධ පථු මතුවය අ ද් විපාකථ වද්නධවන වනා වෙතඅ. වමවතකථඅනධ පපප
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මිශර-අමිශර ෙශවයනධ වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ පෙතධනා පරතඅථනධි විශානයා වර්ධ ථඛථධකථාප
පරතය්වයනධ පවෙවතධම ද්කථධෙන දී.
දැනධ ඒ වද්තඅථධ විපාකථ විශානයා වර්ධ මුළාෙ ර්පව කථඅීකම පඅණිථ වේ කථඅයා,
“පඅළඅථඅඳ ා පෙතධ*1 විථඅනධ දෙ - වයානධ ඈ ී
ථකථප යමකථට යේ වථධ - පථවෙද් එවථධ ද්නධවනධ”
(වම අ භ ෙ තුවනකථඅ, වය නඅ ථතවපකථ, ර්තඅ පවථකථඅ, වි්ධාණ පිතඅ ථවතකථඅ,
ථතධතාොථ නෙවයකථඅ2
වේ භ ොදිය වය අ වේ ථඛථධකථාප පරතඅථනධිවය අ ද්, පරෙෘතධතඅවය අ ද්, යේ විපාකථ
විශානයකථට පරතය් වේ නේ යේ ආකථාපයකථඅනධ පරතය්ය වේ නේ ඒ එවථධ ද්ත යුතු යව
යන අවඥර්යයඅ.
වකථවථධ ද් යතධ :- පළමුෙව ප්ු ය්ොභිසංස් ොරයන් අතුිශනධ අට කථාමාොප
වචතනා වභ ධද්ය ෙ ප්ු ය්ොභිසංස් ොර වනාවෙනථධෙව ‘තරඅව ධතුකථ කථවඥම තරඅව ධතුකථ විපාකථ
වද්ධ’ යනාදිය  කථරමවයනධ ථාමානය්වයනධ කථාම ථුර්තඅ භ ෙවය අ නෙ විපාකථ වි්ධාණ පයට
පරතඅථනධි කථාවය අ නානාෂණිකථ
ර්ඥමප්රතය්්යන් දඉ උප්නිශරය ප්රතය්්යන්ැකයි
වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ පරතය්ය වේ.
රිප්ොව්ර ුසල්චනතනො පථ ෙ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප පපප භ ෙවය අ පරතඅථනධි
කථාවය අ ම ප්ධාවිෝ විපාකථ විශානයට ඒ වද්පිශද්ධවද්නධම පරතය්ය වේ.
යට කථී කථාමාොප පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප ථුර්තඅ කථාමභ ෙවය අ උවපධකථධ්ාථ ර්ත
අව ධතුකථ මවන වි්ධාණ ප ෝාතුෙ (උවපධකථධ්ා ථ ර්ත ථනධතීපණ ප2 වප ථතධ අව ධතුකථ
විපාකථ විශානයට නානාෂණිකථ කථවඥම පරතය්වයනධ ා උපනඅශරය පරතය්ය වනා වේ. ව ධම
පපප භ ෙවය අ ාකථධ්ු - වථ ත - ථේපි චඡන - ථනධතීපණ ප යන පථධ විපාකථ විශානයට
එවථධම පරෙෘතධතඅවය අ පරතය්ය වේ. පරතඅථනධිවය අ වනාවේ. ර්ර්අතී කථාම භ ෙවය අ
අව ධතුකථ විපාකථ වි්ධාණ ප අට එවථධ පරෙෘතධතඅවය අ පරතය්ය වේ. පරතඅථනධිවය අ පරතය්ය
වනාවේ.
විස්තර - (එ අ2 නඅපවය අ ම මුර්නධ වතපවනධ නපකථ ාාිශකථාදිය වය අ ථෘද්ධිවයනධ
ෙවථඅ ෙථධො නඅරෑ ර්අනඅ නඅො වමාව ාතකථධ ෝවඥමවද්ධශනා කථපන කථධ අ ඒ කථාමාොප
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පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප අට පිශනත විපාකථයට පරතය්ය වේ. ම ා ථෘද්ධි ඇතඅ නාර් ථුපවඥණ පාදිය 
තඅිශථනුනධ ා වපරධතයනධ විමවය අ ද් ඉමධටාේදන වව.මය.
ඒ කථාමාොප පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප අට කථාම ථුර්තඅවය අ වථාවළාථධ ( 62 කථුශ
විපාකථ විශානයට එකථවථධ ම පරෙෘතධතඅ පරතඅථනධි වද්කථධ අ ම පරතය්ය වේ.
(වි්ශ්් - පරතඅථනධි විපාකථ නෙයට පරතඅථනධිවය අ ද් ථඅයධට පරෙෘතධතඅවය අ
ද් පරතය්ය වේ.2
ථඅයලු කථාමාොප - පපපාොප පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප පපප භ ෙවය අ යට කථී
කථාමාොප පථ ද්, පපපාොප පථ ද් යන2 ද්ථ විපාකථ විශානයට පරෙෘතධතඅ - පරතඅථනධි
වද්කථධ අ ම පරතය්ය වේ.
වි්ශ්් - කථාමාොප පථ පරෙෘතධතඅවය අ ද්, පපපාොප පථධ පරෙෘතධතඅ - පරතඅථනධි
වද්කථධ අම ද් පරතය්ය වේ.2
වොවළාථධ අකථුථ වචතනා ෙ අපුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප කථාම ර්ර්තඅ භ ෙවය අ එකථධ
විපාකථ වි්ධාණ පයකථට පරතඅථනධිවය අ ද් ථයකථට පරෙෘතධතඅවය අ ද් පරතය්ය වේ.
උවපකථධ්ා ථථ ර්ත අකථුථ විපාකථ ථනධතීපණ පය
වප අවනකථධ ථයට
පරෙෘතධතඅෂණ පවයධ ද්ධොද්ශ අකථුශය පරතය්ය වේ. පරතඅථනධිවය අ පරතය්ය වනාවේ.
ථතධ අකථුථ විපාකථ විශානයට ම පරතය්ය ෙන දවවිනධ ථවද්වනකථුට
පරෙෘතධතඅවය අර් එකථකථට පරෙෘතධතඅවය අ ා පරතඅථනධිවය අ ද් පරතය්ය වේ. කථාම ථුර්තඅ
භ ෙවය අ එම අකථුථ විපාකථ ථතටම එවථධම පරෙෘතධතඅවය අ පරතය්ය වේ. පරතඅථනධිවය අ
වනාවේ.
පපප භ ෙවය අ ාතුවඥවිෝ (ාකථධ්ු වථාත - ථේපි චඡන ථනධතීපණ ප2 අකථුථ විපාකථ
විශානයනට පරෙෘතධතඅවය අ පරතය්ය වේ. පරතඅථනධිවය අ වනාවේ.
වි්ශ්් - ඒ ෙ කථී පපප භ ෙවය අ අනඅමධට පපප ද්වඥශන ශ.ද් ශරෙණ ප නවතඅ
ව යඅනධ කථාම භ ෙවය අ වේ. කථාමාොප දිය ෙය් ව කථවය අ ද් අනඅමධට පපප ශ.ද් නවත.
පවඥෙ නඅමිතඅ ෙශවයනධ මානඅකථ මධමාාදිය  අනඅමධටාේදන ෙශවයනධ කථඅථඅ කථවකථ
වව..
ආවන්ධජාභ අථඛථධකථාපය අපපප භ ෙවය අ ථතප විපාකථ විශානයට එවථධම
පරෙෘතධතඅ - පරතඅථනධියනධ අ පරතය්ය වේ.
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වමවථධ සංස් ොර කථාමාදිය  භ ෙතරවය අ පරතඅථනධි - පරෙෘතධතඅ ෙශවයනධ යමකථට
පරතය්ය වේ නේ, යේ වථධ පරතය්ය වේ නේ එවථධ ද් ද්ත යුතු.
වය නඅ ආදිය වය අ පවෙවතධම ද් වේ නයඅනධ ම ද්ත යුතු. වේ වථ මාතරවයකථඅ,
වමාෙුනතුිශනධ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප, කථාම - පපප භ ෙයනධ අ පඅළඅථඅඳ දී තමා ථඅයලු විපාකථ
උපද්ෙයඅ.
එවථධම අණ පධඩජාදිය  ථතප වය නඅවය අ ද්, දිය ෙය් මනුමය් වද්ර්තඅවය අ ද්, ථඅයලු කථාම
ථුර්තඅ ථඞ්්ය්ාත නොනත්ත ොයො නොනත්තසඤ්්ඤ්ිවිඥානස්ිති්යහි ද, පරර්මෝය්ානභ ූමි
ථඞ්්ය්ාත නොනොත්ත ොයො එ ත්ත සඤ්්ඤ් විඥානස්ිති්යහි ද, ද්ධවිතීය ශාන භ ූමි
ථඞ්්ය්ාත එ ත්ත ොයොනොනත්තසඤ්්ඤ්ි විඥානස්ිති්යහි ද, තෘතීයාෝය්ාන භ ූමි ා
්වහප්්ඵල සඞ්ඛය්ොත එ ත්ත ොයො එ ත්තසඤ්්ා විඥානස්ිති්යහිැකයි සතර විඥාන
ස්ිති්යහි ද, (අථඛඥ  ථතධත්වාොථවය අ ෙනා අ වේ පුණ පය්ාභ අ ථඛථධකථාපය පපප මාතරය
ම ථඛථධකථපණ පය කථපන ව යඅනධ2 ථතප ථතධත්වාොථවය අම පරතඅථන්ි දී තමා වර්ධ ථඅයලු
විපාකථ ද්නෙයඅ.
එව යඅනධ වේ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපය භ ෙ වද්වකථ අ ද්, ාතුවයගානඅවය අ ද්,
වද්ර්තඅවය අ ද්, ථතප විශාන ථධිතඅවය අ ද්, ථතප ථතධත්වාොථවය අ ද් විථඅ එකථධ (2 2
විපාකථ විශානයනට නානාෂණිකථ කථවඥමපරතය්වයනධ ා උපනඅශරය පරතය්වයන් ා පරතය්ය
වේ.
නිශ්්ය - කථාමාොප - පපපාොප විථඅනධ එකථධ (2 2 කථුශ විපාකථ විශානයනධ
අතුිශනධ තුර්ථධ ( 42 වද්වනකථුනධට පරතඅථනධි පරෙෘතධතඅ වද්කථධ අ ම පරතය්ය වේ. ථතධ
වද්වනකථුනධට පරෙෘතධතඅවය අ ම පරතය්ය වේ.
අප්ු ය්ොභිසංස් ොරය, එකථම (කථාම2 භ ෙවය අ ද්, ථතප වය නඅවය අ ද්, නපකථ තීයය්ගයකථධ - වපරධත, ර්තඅ තුවන අ ද්, ‘නානතධතකථායා එකථතධත ථ්ධ්ී’ යන එකථම විශාන
ථධිතඅවය අ ද් එදඳු එකථම ථතධත්වාථවය අ ද් පරතඅථනධි ෙශවයනධ විපාකථ වද්ධ.
වමවථධ අපුණ පය්ාභ අ ථඛථධකථාප වමකථී තාකථධ තනධ අ ථපධත විශානයනට පරතඅථනධි පරෙෘතධතීනධ අ නානාෂණිකථ කථවඥමපරතය්වයනධ ා උපනඅශරය පරතය්යවයනධ ා පරතය්ය වේ.
ආ්නඤ්්ජොභිසංස් ොරය - එකථම අපපප භ ෙවය අ එකථම ඕපපාතඅකථ වය නඅවය අ
ද්, එකථම වද්ධෙර්තඅවය අ ද්, ආකථාථාන්ධාායතනාදී විශානථධිතඅ තුවන අ ද්,
ආ ොසොනඤ්්්ොයතනොදීන් ථතප ථතධත්වාොථවය අ ද් පරතඅථනධි ෙශවයනධ විපාකථ වද්ධ.
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වමවථධ එකථම භ ෙවය අ, එකථම වය නඅවය අ, එකථම ර්තඅවය අ, විශාන ථධිතඅ
තුවන අ, සතර සත්ත්වොවොස්යහිඉ සතර විඥානයන්ට ර්ඥම ප්රතය්්යන් හො උප්නිශරය
ප්රතය්්යන් ා පරතඅථනධි පරෙෘතධතඅ වද්කථධ අ පරතය්ය වේ.
“පඅළඅථඳ ද් පවෙවතුේ - විථඅනා දෙ ඈ අ වේ
ථකථප යමකථට යේ වථධ - පථවෙද් එවථධ ද්නධවනධ”
වේ “සඞ්ඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ං” යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
3. විඥාන ප්රතය්්යන් නොම-රිප් ්ව් යන පද්වය අ 1.
2.
3.
4.

නාම පපප විභ ාර් වථයඅනධ ද්
භ ොදීනධ අ පෙතධනා ආකථාපවයනධ ද්
ථඛර්ර ව යඅනධ ද්
පරතය්ය නය ව යඅනධ ද්, විනඅශධාය ද්ත යුතු ය.

(1) නාමය ද්
පපපය ද් = නාම පපප නමි. අපමුණ පට අභ අමු් ෙව නවවමන
ව යඅනධ වේද්නාදී ථධකථනධෝතරය නොම නමි.
ථතප ම ාභ ූත ද්, ථතප ම ා භ ූත නඅථා පෙතධන ථවිථඅ (242 උපාො පපප ද් පපප
නමි. වමාෙුනධ වර්ධ විභ ාර්ය ථධකථනධෝ නඅවඥවද්ධශවය අ1 කථඅයන දී. වමවථධ වම අ පළමු
වකථාට විභ ාර් ෙශවයනධ නාම - පපපයනධ වර්ධ විනඅශධාය ද්ත යුතු යව.
(2) භ ොදීනධ අ පවෙවතීේ ෙශවයනධ වමවථධ යඅ.
නොමය එකථම අථඛඥ  ථතධතධොථය
විශානථධිතඅ ථතධොොථයනධ අ වේ.

වප වථථු ථඅයලු භ ෙ - වයානඅ - ර්තඅ -

පපපය, කථාම - පපප භ ෙ වද්කථධ අ ද්, ථඅෙු වය නඅවය අ ද්, පථධ ර්තඅවය අ ද්, පළමු
ථතප විශාන ථධිතඅවය අ ද්, අපපප ථතධතධොොථය වප වථථු ථතධතධොොථ පවථ අ ද්
පෙතී. වමවථධ පෙතධවනධ ද් වේ නාම - පපප වද්කථධ අ අභ ාෙකථ ර්ද වථයය්කථයනට ද්,
අණ පධඩජයනටද්, පරතඅථනධි ෂණ පවය අ ෙථධතු - කථාය - ද්ශකථ ෙශවයනධ පපපයනධ වර්නධ
කථාප ථනධතතඅ වද්කථකථධ ා අපපප ථධකථන්ෝ තුනකථධ ද් ප ළ වෙතඅ. වමවථධ පපප ෝවඥම
විථධථකථධ (2ප2 ා අපපප ෝවඥම තුනකථධ දැයඅ වතවිථඅ (232 ෝවඥම වකථවනකථධ විශාන
පරතය්යවයනධ ෙන නාම - පපපවය යවයඅ ද්ත යුතු.

1

ථඅ:වි: 14 නඅවඥවද්ධශය
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වි්ශ්් - අර්භ අත ර් ණ පවයනධ එකථ පපප කථාපයකථඅනධ වද්කථධ අම පෙතධනා
(ශුද්ධෝාමධටකථය ා ජිවිතඅන්රඅය යන2 නෙය වප වථථු පපප එවකථාවළාථ ය, නාම ෝවඥම
තුන දැයඅ තුර්ථධ ( 42 ෝවඥම වකථවනකථධ වෙතඅ. ථභ ාෙකථයනට භ ාෙ ද්ථකථය ද් ද ා වතතඅථකථධ
(332 ද්, අර් අත ර් ණ පවයනධ (ථමාන පපප අටවළාථකථධ2 ( 82 වප2 පථවළාථකථධ ( 32 ද්
වේ.
ඕපපාතඅකථයනධ අතුවපනධ දර ධම කථායඅකථයඅනධ වර්ධ පරතඅථනධි ෂණ පවය අ ාකථධ්ු වථාත- ෙථධතු ද්ශකථයනධ වර්ධ ද්, ීවවිත නෙකථයා වර්ධ ද් ෙශවයනධ පපපවය අ ථනධතතඅ ශීවඥම
ථතපකථධ ද්, අපපපථධකථන්ෝ තුනකථධ ද්, ප ළ වේ.
එව යඅනධ විථධතප ෙශවයනධ ඔෙුනධවර්ධ පපප-පපප ෙශවයනධ එකථුනධ ථාඅථධ (392
පපප ා අපපප ථධකථනධෝ තුනදැයඅ වද්ථාඅථධ (422 ෝවඥම වකථවනකථධ විශාන පරතය්වයනධ ෙන
නාම - පපපවය යවයඅ ද්ත යුතු. අර් අත ර් ණ පවයනධ පපප කථාප ථතධවිථධථකථධ (272 වප
ථතවළාථධ ( 72 ෝවඥම වකථවනකථධ වෙතඅ.
පරතඅථනධි කථධමණ පවය අ විකථාප පපප නවතඅ, එව තධ කථධමණ ප පපප ඇත ද් පපමාවඥර්
ව යඅනධ ඔෙුනධ වනා පඅළඅපනධ ව යඅනධ ඔෙුනුර් ෙවඥජනය කථපනු ථඳ ා පපප - පපපයව යඅ
කථී . ඵලථධථාදිය ය ථඛථධකථාප ථධකථනධෝ ව යඅනධ එකථකථධ වථධ ර්වවනධ.
කථාම භ ෙවය අ භ ාෙ ථ අතෙව පිශපවඥණ ප ආයතන ඇතඅ ෙව උපද්නා වථථු
ඕපපාතඅකථයනට ව ථඛවථධද්ජයනට ව පරතඅථනධි ෂණ පවය අ පපප කථාප ථනධතතඅ
ම ථතපකථධ ද්, අපපපථධකථන්ෝ තුනකථධ ද් ප ළ වේ.
විථධතප ෙශවයනධ පපප - පපපවයනධ ාකථධ්ු - වථ ත - ාණ ප - ජිේ ා - කථාය භ ාෙ - ෙථධතු ද්ශකථ ෙශවයනධ ථතධතපෙකථධ (7ප2 නාම - පපප ෝවඥම විශාන පරතය්යවයනධ
වේ යයඅ ද්ත යුතු. අර් අත ර් ණ පවයනධ පපප ථනධතතඅ ශීවඥම ථයකථඅනධ ථුපනථධ (342
ෝවඥමයනධ වප එකථුනධ විථධථකථධ ( 92 උතධකථවඥම ෙශවයනධ ද්, අපකථවඥම ෙශවයනධ ඒ ඒ පපප
කථාප විකථ ෙෙනධට ඒොවයධ ෙශවයනධ පඅිශව මිනධ ථඛවක්ථධපවයනධ ද් විථධතපවයනධ
ද් පරතඅථනධිවය අ විඥානප්රතය්්යන් නොම - රිප් ථඞ්්ය්ා ද්ත යුතු.
වි්ශ්් - අපපපීනට අපපප ථධකථනධෝ තුනම ද්, අථඛඥ  ථතධතධෙයනට පපපවයනධ
ජිවිතඅන්රඅය නෙකථය පමණ පකථධ ද් වේ.
වේ පරතඅථනධිවය අ කථරමය යව.
පරෙෘතධතඅවය අ (පරතඅථනධිවය අ පටනධ ාුතඅය අතප කථාවය අ2 පපප පෙතධනා
ථඅයලු තනධ අ පරතඅථනධි චිතධතයාවර්ධ ථධිතඅෂණ පවය අ පරතඅථනධි ථඅත ා පවෙතඅ වතධවජ
ෝාතුවෙනධ (ථෘතුවෙනධ2 උතුථමුට්ඨඨාන ශුද්ධෝාමධටකථය ප ළ වේ.
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වි්ශ්් - පරතඅථනධි ථඅත පපප නපද්ෙයඅ. පරපාතවයකථව ෙවටුණ ප ු වමපමාට පඅ අට
වීමට අවපාව ාථතධ ෙනධනාකථධ වමනධ ෘද්ය ෙථධතුෙ ර්වඥෙ ව යඅනධ පපප ඉපද්වීමට එය
වපාව ාථතධ වනාවේ. පරතඅථනධි ථඅවතනධ මතධවත අ පරර්ම භ ොඞ්ර්වයධ පටනධ ඒ චිතධත
ථමුට්ඨඨාන ශුද්ධෝාමධටකථය ද්, ශ.ද්ය උපද්නා කථධ අ පරතඅථනධිවයනධ මතධවත අ පවෙතඅ
ථෘතුවෙනධ ද්, චිතධතවයනධ ද්, ශ.ද් නෙකථය ද් උපදී.
කථදීකථාපා ාපය නඅථා ීවෙතධ ෙන ර්.භ වථයය්කථ ථතධතධෙයනධවර්ධ ශීකපවය අ
“මෙ දුදිය න දතධ-පවනධ-ඈ යේ වදාජුවනකථධ වෙද්
මේ කථුථ ව ාතධ එ ය අඳා - එ අදී ඉනධ යවවපනුවයධ” යඅ
කථී ව යඅනධ මෙ අනුභ ෙ කථළ ආ ාපවයනධ අනුර්ත ශීකපවය අ ආ ාප ථමුට්ඨඨාන
ශුද්ධෝාමධටකථය උපදී.
ඕපපාතඅකථඅයනට ථඅයධට පළමු තමා මුෙ ෙවකථුණ පු වකථළ ර්න කථ ආ ාප
ථමුඨාන ශුද්ධෝාමධටකථය උපදී.
වමවථධ වේ ආ ාප ථමුඨාන ශුද්ධෝාමධටකථය (ථෘතු-චිතධත-ථමුඨාන අමධටකථ වද්කථ
ය2 උතධකථමග ව යඅනධ ථෘතු-චිතධත ථමුඨාන අමධටකථ වද්කථ ය2 උතධකථමග ව යඅනධ ථෘතු-චිතධත
ථමුට්ඨඨාන ශ.ද් නෙකථ වද්කථදැ යඅ ථවිථඅ (262 පපපවයකථධ වේ.
වපප කථමග ථමුට්ඨඨාන පපප කථාප වද්වකථ අ ථඅට කථාප ථත ද්කථධො එකථ-එකථ
චිතධතයාවර්ධ තුනධ - තුනධ ෂණ පවය අ උපද්නා කථඅයන ද් ථවතධතප (7ප2 වකථාටථ ා
වම අ කථී චිතධත ථමුට්ඨඨාන, උතු ථමුට්ඨඨාන වද් වකථාටවථ අ ෙ ථවිථඅ (262 වකථාටථ දැයඅ
ථයාන (962 ෙවද්පපවේ පපපය ද්, එ අ ෙ අපපපථධකථනධෝ තුන දැයඅ ථඛවෂපවයනධ නොන
(992 ෝමග ද්, ශ.ද්ය අනඅයත ව යඅනධ ඒ වද් වකථාටථ වප ථතධඅන (972 ෝමග ද්, වයවද්න
වයවද්න පිශද්ධවද්නධ ථඅයලු ථතධතධෙයනධ වර්ධ විඥාන ප්රතය්්යන් වන නොම-රිප් යයඅ ද්ත
යුතු.
නඅද්නධනාෙ ද්, පරමාද්ෙනධනාෙ ද්, කථනධනාෙද්, වදානධනාෙ ද්, ඒ ථතධනට ද් ෙධ ද්
රෑ ද් ්ම සත් අනූ (ස7) නොම-රිප් ධමග්ය් විඥාන ප්රතය්ය්යන් පෙතඅතධ.
ඔෙුනට ඒ විශානය පරතය්ය ෙන දෙ මතධවත අ ෙණ පගනා කථපමු.
වමකථී ඒ කථමගජ පපප ථඅයලු භ ෙ-වයානඅ-ර්තඅ-වි්ධාණ පිතඅ-ථතධතාොථයනධ අ
ථඅයලු පපපයනට පළමු පඅ අටනධවනධ නමුර් තඅථමුඨානඅකථ පපපවයනධ උෙතඹ වනා
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ද්ව ාතධ වදාව කථකථධ පවෙතීමට වපාව ාථතධ වනා වේ. ඒ තඅථමුඨානඅකථ පපප ද්
කථමගජ පපපවයනධ උෙතඹ වනාවද පවෙවතධමට වනා වකථඅ වේ.
ඒකථානධතවයනධ ොතවයනධ ප පන ර්ෙතධ ථඅෙු දිය ර්ට වි අර්ො අර් එකථධ තවනධ
වකථාට තවද දට ද්ඬු මිි  ථතපකථධ වථධ ද්, පළ වේර්වයනධ ප  ම මු ුවද් අ එකථධ
තවවනකථ පඅ අි  දුනධ නවෙකථධ වථධ ද් ඔෙුවනාෙුනධ පඅ අට වදම වේ කථමගාදිය  ාතු ථමුඨානඅකථ
පපප කථාපවය වනා ෙවීක පඅ අටා ෙමගයකථධ ව වද්ෙමගයකථධ ව -වප ශත ( පප2 ෙමගයකථධ
ව ඒ ථතධත්වයඅනධ වර්ධ ආයුශෂය ව පුණ පය්ෂය ව ෙනතාකථධ පෙතඅතධ.
්ම ්ස් භවොදීන්න්හි ප්ැවැතීම වශ්යන් ද විනිශ්්ය දතයුතු.
(3) සංගරහ වශ්යන්:- අපපප භ ෙවය අ පරෙෘතධතඅ-පරතඅථනධි වද්කථධ අ ද්,
ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ පරෙෘතධතඅවය අ ද් (වද්පථධ ( ප2 වි්ධාණ ප ා ප තුනධවර්ධ ාුතඅ
චිතධතය ද්, පපප වනා උපද්ෙන ව යඅනධ2 වථථු විශාන ප්රතය්ය්යන් සමප්රයු ්ත නොමය
්ව්.
අථඛඥ  ථතධත්වවය අ පරතඅථනධි - පරෙෘතධතඅ වද්කථධ අ ම මග-විඥාන ප්රතය්්යන්
රිප්ය ම ්ව්. ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අර් පරෙෘතධතඅවය අ විශාන පරතය්වයනධ පපපයම වේ.
ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ පරෙෘතධතඅ පරතඅථනධි වද්කථධ අ ම විශාන පරතය්වයනධ නාම-පපප
වද්කථම ද් වේ. ඒ ථඅයධ නාමය ද්, පපපය ද්, නාම-පපප වද්කථ ද් නාම පපපයව යඅ වමවථධ
එකථ වද්ධශයකථඅනධ ථධෙපපප එකථවශම වකථාට විඥාන ප්රතය්ය්යන් නොම-රිප් ්ව්ය යි
ද්තයුතු.
ප්රශ්න්ය ි: අථඛඥ  ථතධත්වවය අ විශානයකථධ නවතඅ ව යඅනධ ‘විශාන පරතය්යවයනධ
පපප වේය’ යනු අයුකථධත වේ ද්.
ප්ි ිතුර:- ඒ අයුතු වනා වේ.
කථෙප ව යඅනධ ද්
“නේ-පප වද්කථට ව ධ*1-විනවවණ පකථධ වෙද් ඒ වම අ
විො-අවිො වද් වදයඅනධ - කථඅවෙනධ වේ වම අ යුතු මවයඅ”
“නාම-පපපයට ව ධතු ෙ වේ විශානය විපාකථ විශානය, අවිපාකථ විශානයව යඅ වද්
පිශද්ධවද්කථඅනධ ද්නධනා දී. එව තධ වේ අථඛඥ  ථතධත්වවය අ කථමග ථමුත්ථාන ව යඅනධ

1
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ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ පරෙෘතධත ෙ අභිසංස් ොර විඥාන ප්රතය්ය්යන් රිප්ය ්ව්.
එවථධම ප්ධාවොකථාපවය අ පරෙෘතධතඅවය අ කථුශ - අකථුශ - කථරඅයා චිතධතෂණ පවය අ ද්
කථමග ථමුත්ථාන පපපය වේය, යනු යුකථධත මවයඅ.
වමවථධ සංගරහ වශ්යන් විනිශ්්ය ද්තයුතු.
(42 ප්තය්ය නය වශ්යන්
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

විපාකථ විශානය නාමයට නෙ ආකථාපයකථඅනධපතය්ය වේ.
පරතඅථනධි ෂණ පවය අ ෙථධතුපපපයට නෙ ආකථාපයකථඅනධ පරතය්ය වේ.
වථථු පපපයට අට ආකථාපයකථඅනධ පරතය්ය වේ.
අභ අථඛථධකථාප විශානය කථමගජ පපපයට එකථධ ආකථාපයකථඅනධ පරතය්ය වේ.
වථථු භ ොඞ්ර්වය අ පටනධ ථඅයලු විශානය ඒ ඒ නාම පපපයට ථුර්ථු ථුර්ථු
පිශදිය  පතය්ය වේ.

විස්තර:- (i) පරතඅථනධිවය අ ව පරෙෘතධතඅවය අ ව විපාකථ ථඞ්්ය්ාත යේ
නාමයකථධ පපප මිශර ෙ ව මිශර වනාෙ ව විපාකථ නාමයට පරතඅථනධිකථෙ ව ධ තද්නය්ෙ
ව විපාකථ වි්ධාණ පය සහජොත - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නිස්සය - සමප්යුත්ත - විප්ො ආහොර - ඉන්රිය - අර්ඥථ - අවිගත ෙශවයනධ නෙ ආ ොර්ය ින් ප්තය්ය ්ව්.
(ii2 ෙථධතු පපපයට පරතඅථනධිවය අ සහජොත - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නිස්සය - විප්ො
- ආහොර - ඉන්රිය - විප්්ප්යුත්ත - අර්ඥථ - අවිගත ෙශවයනධ නව ආ ොර්ය ින් ප්රතය්ය
්ව්.
(iii2 ෙථධතු පපපය වප වථථු පපපයට වේ නෙවිෝ පතය්යයනධ අතුිශනධ
අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් පරතය්ය වප වථථු අට ආ ොර්යන් ප්රතය්ය ්ව්.
(iv2 අ අථඛථධකථාප වි්ධාණ පය අථඛඥ  ථතධත්ව පපපයට ව
ප්ධාවොකථාප
භ ෙවය අ කථමග පපපයට ව
ථුතරානධතඅකථ පයය්ගායවයනධ උප්නිුඃශරය ෙශවයනධ එ
ආ ොරය ින්ම ප්රතය්ය ්ව්.
(v2 අෙවශධමෙ පරර්ම භ ොඞ්ර්වය අ පටනධ ථඅයලු විශානය ඒ ඒ නොම - රිප්යට
සුුපසු ප්සුද්්දන් ප්රතය්ය ්ව් යයි දතයුතු.
වි්ශ්්:- විථධතප ෙශවයනධ ඒ විශානයා වර්ධ පරතය්ය නය ද්කථධෙන කථ ථඅයලුම
පඨාන කථර්ාෙ විථධතප කථළ යුතු ෙන දවවිනධ එය ආපේභ  වනා කථපමු.
ප්රශ්න්ය ි - ‘ඒ විඤ්්ා ප්චන්යො නොම රිප්ං’ යන ොනවය අ පරතඅථනධිවය අ
ෙන නාම-පපප විශාන පරතය්යවයනධ වේය යඅ වකථවථධ ද්නධවනධ ද්
Non-commertial Distribution
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ප්ි ිතුර:- අභ අෝමග පාළඅ නය විථඅනුර් යුකථධතඅ විථඅනුර් ද්තයුතු යඅ.
ඒ ්ම්ස් යි:- අභ අෝමග වපවළ අ “චිත්තොනු ප්සුවත්ති ්නො ධමමො”1 ‘චිතධතය
අනුෙව පෙතධනා ෝමගය’ යනාදිය  ද ු පරකථාපවයනධ වෙද්නාදීනධට විශානය පරතය්ය වේය යඅ
ථඅඬ යව.
යුකථධතඅ ෙශවයනධ ෙනා අ වම අ ද්කථධනාද් චිතධතජ පපපවයනධ වනා ද්කථධනාද්
පරතඅථනධි කථමගජපපපයට විශානය පරතය්ය වේය යඅ ථඅඬ ය.
ඒ එවථධ මවයඅ:- ථඅත ප නධ කථ ද් වනා ප නධ කථ ද් එයට අනුපපප ෙ පපප
උපද්නා ු ද්කථධනා වවදතඅ. ද්කථධනා ද් ව යඅනධ වනා ද්කථධනා ද්ධොෙ ද් පතඅථනධි පපපයට
විශානය පරතය්ය වේය යඅ ද්තයුතුයඅ.
යුකථධතඅ ව යඅනධ ථාෝකථවයකථඅනධ එය ථධිප වකථවවඥ. චිතධත ථමුඨාන පපපයට
විශානය පරතය්ය ෙනධනාකථධ වමනධ කථමග ථමුත්ථාන පපපයට විශානයා වර්ධ පරතය්ය භ ාෙය
පඨානවය අ වමවථධ ආවයධ යව.
“අඛය්ො ්තො ධම්මො - ්ප් -ත්යො ඛන්ධො”2 යනාදිය  විථඅනඅ. (විථධතප වදව ෙව.2
වම වථධ පරතය්ය නය ෙශවයනුර් වම අ විනඅශධාය ද්තයුතු.
වේ විඥාන ප්රතය්ය්යන් නොම රිප් - ්ව්” යනුවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
4. නොම - රිප් ප්රතය්ය්යන් ්ඩොයතන ්ව්, වේ පද්වය අ
නම නේ කථඳු 3*තුනයව - පප නේ දු-ෙතපද්තු,
එකථධ වථථධ කථළ එනේ-පප-පථ වේ එෙවනඅ ඔ ුට මව”
විස්තර:- මඩායතනයට ම පරතය්ය ෙ වේ නාම-පපප අතුිශනධ නාමය නේ
වෙද්නාදිය  ථධකථන්ෝ තරය යව. පපප නේ ථධෙථනධතතඅවය අ ඇතුළතධ ථතප ම ාභ ූත යව.
මඩ්ෙථධතු යව. ජිවිතඅන්රඅයයවයඅ වමවථධ නඅයමවයනධ වයවද්න පිශද්ධවද්නධ වේ.
වම අ වේද්නාදී ථධකථන්ෝතරය යඅ කථීවයධ විශානය - වමයට වපප නාම - පපපයනට
පරතය්ය භ ාෙවයනධ කථී ව යඅනඅ.

ෝ:ථ: නඅවකථ්ප්ණ පධඩ 193
ප:ප: ප්ධ ොප 98
3
*වෙද්නා - ථ්ධා ථඞ්්ාප
1
2

846

+ භ ූත ෙථධතු ආදිය ය
Non-commertial Distribution
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ථතප ම ාභ ූතයානට ද්, මඩ්ෙථධතූනට ද්, ජිවිතඅන්රඅයට ද්, ථුර්ථු වථධ සහජොත ප්ු්රජොත - ඉන්රියොතබ පරතය්යවයනධ මඩායතනයට ම එකථානධතවයනධ පරතය්ය ෙන දේ
ථඳ ා යඅ (ීකකථා අ කථී.2
(පපපායතනාදිය යට ථ ජාත නඅශරය අනුපාකථාදිය  භ ාෙය නවතඅ ව යඅනධ වම අ වනා
ර්වවනධ.2
වි්ශ්්:- ඒ නාම-පපප යනු නාම ද් පපප ද් නාම -පපප ද්= නාම-පපප යව යඅ,
වමවථධ එකථවශම කථපන ර්වයධ මමධඨායතනද් මඩායතන ද්=මඩායතනයව යඅ වම වථධ
එකථ වශධම කථපන ද්ධද්ට ම පරතය්ය වේය යඅ ද්තයුතු.
ඒ වම වථධ යඅ:- අපපප භ ෙවය අ නාමය මමධඨායතනය (මනායතනය2 ට පරතය්ය
වේ. එව යඅනධ ම විභ ඞ්ර්වය අ “නොම-ප්චන්යො ඡට්ඨොයතනං”1 යඅ ෙොළ .
ප්රශ්න්ය ි:- නාම-පපපය මඩායතනයට පරතය්ය වේය යඅ වකථවථධ ද්ත

වකථඅ ද්

ප්ි ිතුර:- නාම-පපප ඇතඅ කථධ අ ම මඩායතන ෙන ව යඅනඅ.
ඒ එවථධ මවයඅ:- ඒ ඒ නාම ද්, පපප ද් ඇතඅ කථ ඒ ඒ ආයතනය වේ. නවතඅ කථ
වනා වේ. යනු ෙය්තඅවපකථවයනධ කථඅයන දී. ඒ මඩායතනයනධ වර්ධ නාම-පපප ඇතඅ කථ
ෙන ථුලු දෙ පරතය්ය නවය අ ම මතු පරකථාශ වේ.
එව යඅනධ :- “පඅළඅථඳැ පෙතධ අ ද් -යමකථධ යමකථට පථ වෙද්,
යේ වථකථඅනුර් පථ වෙද් - පඬි ු එ වම වථධ ද්තයුතු” වේ කථඅයනුවයධ එ
විථධතපය යඅ.
“නේමව අපප දවේ-පඅළඅථඳැ පවෙවතව නමට මව,
ථතධ අයුිශනධ, ථ අයුිශනධ පථ වෙ යටතධ පඅිශවථයඅනධ”
ඒ වම වථධ යඅ:- පරෙෘතධතඅවයනධ පළමුෙව පරතඅථනධිවය අ යටතධ පඅිශවථයඅනධ
සහජොතො - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් -නිස්සය - සමප්යුත්ත - විප්ො -අර්ඥථ-අවිගත ප්රතය්ය්යන්
සත් ප්සුද්්ද ින් නොමය මනොයතනයට ප්රතය්ය ්ව්.
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තෙද් වේ නාම අතුිශනධ කථඅථඅෙකථධ ්හතු ප්රතය්ය්යන් ද්, කථඅථඅෙකථධ ආහොර
ප්රතය්ය්යන් ද්, වම වථධ අන් අයුසුන් දඉ ප්රතය්ය ්ව්. ඒ ෙශවයනධ උතධකථමග අපකථමගය ද්
ද්තයුතු.
වථථු අවිපාකථ නාමය යටතධ පඅිශවථයඅනධ යට කථී පරතය්යයනධ අතුිශනධ විපාකථ
පරතය්ය වප ්ට්ප්රතය්ය්යන් ප්රතය්ය වේ.
වි්ශ්්:- වේ අවිපාකථ නාම අතුිශනධ අවාභ  - අවොථ - අවමා - ථඞ්්ය්ාත
කථඅථඅ නාමවයනධ ව ධතු පරතය්වයනධ ද්, ථධපශග-වෙද්නාදිය  කථඅථඅ නාමවයකථධ ආ ාප පරතය්වයනධ
ද්, යන වේ ආකථාපවයනධ අනධ අයුපකථඅනුර් පරතය්ය වේ. ඒ ව ධතු පරතය්ාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ
උතධකථමග - අපකථමගය ද්ත යුතු.
විස්තර:- වපප කථී පරතය්ය භ ාෙවයනධ අවමා ය් ව තු පරතය්ෙව අමධටෝා පරතය්ය
භ ාෙය ද්, ඉනධරඅය පරතය්ය වීවමනධ නෙෝාපරතය්ය භ ාෙය ද්, මාර්ග පරතය්ය වීවමනධ ද්ථෝා
පරතය්ය භ ාෙයදැ යඅ උතධකථමග ද්, ඔෙුනධ එකථඅවනකථ පඅිශ ීවමනධ අපකථමගය ද් ද්තයුතු. වම අ
ව ධතු-ඉනධරඅය-මාර්ග පරතය්ය ෙනුවයධ අවම යම ය. වථථධථ ද් වමවථධ ද් වයදිය ය යුතු. වේ
පරතඅථනධිවය අ ය. පරෙෘතධතඅවය අ ද් විපාකථයා වර්ධ ථ ජාතාදී ෙශවයනධ පරතය්ය වභ ධද්ය
වපප කථී වථධ ම උතධකථමග-අපකථමගවයනධ වේ. අවිපාකථවය අ ද් ව තු පරතය්ය ආ ාප පරතය්ය
ෙශවයනධ උතධකථමග ද්, ඔෙුනධවර්ධ ම පඅිශ ීවමනධ අපකථමග ද් ද්තයුතු.
“වථථු දවෙ පඅළඅථවඳ අ - නේ මනථට වපරැ වථධ,
ථතධ අයුිශනධ, වථථධනට - ථ අයුිශනධ පථ ෙනුවයධ.”
අපපප භ ෙවයනධ අනය් ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ ද් ඒ විපාකථ නාමය ෘද්ය ෙථධතු
ථ ායෙව මනායතනයට යට කථී වථධ අෙකථමග-වයනධ ථතධ පිශද්ධවද්කථඅනධ ද් පරතය්ය වේ.
වථථු ාකථධ්ායතනාදිය යට ථතප ම ාභ ූත ථ ායෙව සහජොත-නිස්සය-විප්ො -විප්්ප්යුත්තඅත්ි-අවිගත වශ්යන් සයො ොර්ය ින් ප්රතය්ය ්ව්. වථථධථ වපප කථී වථධ ද්තයුතු.
“පෙතධ අඳු වපරැ වථධ - පථ වෙ විො-විො ට
අවිො-අවිො ෙනට - ථ පිශද්ධවද්කථඅනධ පථ වේ”
විථධතප:- ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ පරතඅථනධිවය අ වමනධ පරෙෘතධතඅවය අ ද් විපාකථ
නාමය විපාකථ ෙ මනායතනයට යටතධ පඅිශවථයඅනධ ථතධ ආකථාපයකථඅනධ පරතය්ය වේ. එවථධ
ම, විපාකථ නාමය වථථු ාෂුපාදිය  ප්ධාායතනයට - ථතප ම ාභ ූත ථ ායෙව ථ ජාත
- නඅථධථය - විපාකථ - විපධපයුතධත - අතධි - අවිර්ත ෙශවයනධ ථය ආකථාපයකථඅනධ පරතය්ය
වේ.
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වි්ශ්්:- වේ විපාකථ නාමයනධ අතුිශනධ ඇතවේ විපාකථවයකථධ ව ධතු පරතය්ය
ෙශවයනධ ද්, ඇතවවමකථධ ආ ාප ආ ාප පරතය්ය ෙශවයනධ දැයඅ වමවථධ අනධ අයුිශනුර්
පරතය්ය වේ. ඒ ෙශවයනධ උතධකථමග - අපකථමග භ ාෙය ද්ත යුතු යඅ.
“එ අ මව වථථු ථකථධ ඈ - පථට විො පවෙවතධවම අ
පථ වේ ථඅෙු අයුපකථඅනධ - අවිො නමුර් වම වවථධ”
ඒ ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ ම පරෙෘතධතඅවය අ ාකථධ්ායතනාදී ප්ධාායතනයට
ාෂුශපරථාොදී ෙථධතූනධ නඅශරය වකථාට පවෙවතධතා ෙ ද් විපාකථ නාමය ප්චනඡොඡොත විප්්ප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත යන ථතප ආකථාපවයනධ ප්රතය්ය ්ව්. වේ විපාකථ නාමය
වමනධ අවිපාකථ නාමය ද් එවථධම පරකථාශ කථපන දී. එව යඅනධ කථුශ-අකථුශ-කථරඅයා
ෙශවයනධ තරඅවිෝ ෙ ඒ නාමය ද්, ඒ ාකථධ්ාදී ප්ධාවිෝ ආයතනයට ථතප ආකථාපයකථඅනධ
පරතය්ය වේය යඅ ද්තයුතු.
වමවථධ පපපයට පළමු නාමය ම පරතඅථනධිවය අ ද්, පරෙෘතධතඅවය අ ද් යේ යේ
ආයතනයකථට පරතය්ය වේ නේ ඒ ආකථාපවයනධ ද්තයුතු.
“වම අපප දවෙ අ පප-අයතුනධ*1 එකථකථධ ට ෙතධ
එකථතඅනධ පථ වනා වේ මවයඅ, - පථධකථඳ ඇතඅ දවෙ අ නේ
පව‘ෙතුිශනධ ෙතධ පප - පඅළඅථඅඳැ මනට ථපිශදිය ,
ථඅේද පථට ථඅේ විදිය  - ථඳැ පෙත අර් පථ වේ”
විස්තර:- පපප අතුිශනධ ෙථධතුපපපය පරතඅථනධිවය අ ථෙවනඅෙ මනායතනයට
සහජොත - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නිස්සය - විප්්ප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත පරතය්යවයනධ සය
ආ ොර්යන් ප්රතය්ය ්ව්.
ථතප ම භ ූත අවිවශමවයනධ පරතඅථන්ි - පරෙෘතධතඅ වද්කථධ අ ම උපද්නා ඒ ඒ
ආයතනයනධ වර්ධ ෙශවයනධ ාකථධ්ාෙතනාදී ඒ ඒ ආයතනයට සහජොත - නිස්සය - අත්ි
- අවිගත පරතය්යවයනධ සිවු ආ ොර්ය ින් ප්රතය්ය ්ව්.
(පරතඅථන්ිවය අ අණ පධඩජ - ජාදුජයනට ප්ධාායතන අතුිශනධ කථායායතනයට
ද්, වථථධථෙුනට යර්ාවයාර්වයනධ වථථු ආයතනයනට ද් පරතය්ය වේ.2
“වේ පථට වතවිදිය  දිය ේ - පථ වේ අ ප පවෙවවත අ,

1
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පථ මව මනථට ථපඅිශදිය  - ෙතධ පප එයට පථධ විඳි”
විථධතප:- ාකථධ්ාදී ප්ධාපරථාද්යනට පරතඅථනධිවය අ ද්, පරෙෘතධතඅවය අ ද්, පපප
ජිවිවතන්රඅයය අත්ි - අවිගත - ඉන්රිය ප්රතය්ය ෙශවයනධ තුන් පිශද්ධවද්කථඅනධ පරතය්ය වේ.
ආ ාප පපපය ද්, අත්ි - අවිගත - ආහොර ෙශවයනධ තුනධ පිශද්ධවද්කථඅනධ පරතය්ය වේ.
ඒ ෙනා අ ආ ාපය නඅථා ීවෙතධෙන ථතධත්වයඅනධ වර්ධ ශීකපවය අ ඔජාෙ පවතඅීක ර්අය
කථධ අ පරෙෘතධතඅවය අ මවයඅ, පරතඅථනධිවය අ පරතය්ය වනා වේ. ාකථධ්ායතනාදී ඒ
ප්ධාායතන (ථෙවනඅ මනායතනට2 ාකථධ්ු - වථාත - ාණ ප - ජිේ ා - කථාය වි්ධාණ ප
ථඞ්්ය්ාත මනායතනයට නිස්සය - ප්ු්රජොත - ඉන්රි - විප්්ප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත
පරතය්ය ෙ වයනධ සයො ොරය ින් ප්රවෘත්ති්යහි ප්රතය්ය වේ. පරතඅථනධිවය අ වනා වේ.
වි්ශ්්:- ප්ධාවි්ධාණ පය වප මනායතනයට ෙථධතු පපපය නිුඃශරය ප්ු්රජොත
- විප්රයු ්ත - අසති - අවිගත ෙශවයනධ ප්ස් ආ ොරය ින් ප්රවෘත්ති්යහි ප්රතය්ය ්ව්.
පරතඅථනධිවය අ වනා වේ. වම වථධ පපපයම පරතඅථනධිවය අ ද්, පරෙෘතධතඅවය අ ද්, යේ යේ
ආයතනයකථට යේ යේ අයුපකථඅනධ පරතය්ය වේ නේ එවථධ ද්තයුතු.
“නේ පප වද්කථ‘තුිශනධ - යමකථධ යමකථට යේ වථධ
පථ වෙද් ව ධ වද්තනධ අ මව - පඬි ු නඅථඅ වථධ ද්තයුතු”
ඒ වම වථධ යඅ :- පරතඅථනධිවය අ ප්ධාවොකථාප
ථඞ්්ාප යන ථධකථන්ෝ තුන ා ෘද්ය ෙථධතු පපපයදැ
මනායතනයට සහජොත-අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නිස්සය -විප්ො
අත්ි - අවිගත පරතය්යාදීනධ වේය යඅ ද්ත යුතු. වේ වම අ
විවශධම:- කථී නයඅනධම වයාො ර්ත

භ ෙවය අ වෙද්නා -ථ්ධා යඅ කථඅයන ද් නාම-පපපය,
- සමප්යුත්ත - විප්්ප්යුත්ත වශ මාතරවයකථඅ.

වකථඅ ව යඅනධ වම අ විථධතප වනා දැකථධවී.

වේ ‘නාම-පපප පරතය්යවයනධ මඩායතනය වේ’ යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
5. ්ඩොයතන ප්රතය්ය්යන් ස්ප්ශග ්ව් යන වම අ :‘ථකථධ පව වථුේ* ඈ - ථවවකථවිනධ ථ ප වථකථධ වේ.
ථකථප පථඅනධ විනවණ ප වථධ - විතිශනධ එ වේ වද්තඅවථකථධ”
ඒ වම වථධ යඅ:- ථවවකථවිනධ මඩායතන පරතය්යවයනධ ථධපශග වේ යන වම අ
් ්ඛුසමඵස්සයඉ
්සොතසමඵස්සයඉ
ඝො සමථස්සයඉ
ජිව්හොසමඵස්සයඉ
ොයසමඵස්සයඉ ම්නොසමඵස්සය යඅ වම වථධ ඵලථධථවය ථ වද්වනකථධ ම වෙතඅ.
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විස්තර ෙශවයනධ ාකථධ්ුථේඵලථධථාදී කථුථ විපාකථ පථ ා, අකථුථ විපාකථ පථදැ
යඅ ද්ථවයකථධ වේ. වථථු වද් විථඅ (222 වෞකථඅකථ විපාකථ ථේපරයුකථධත ෙ වද්විථඅ ඵලථධථයදැ යඅ
වමවථධ ථඞ්්ාප පරතය්යවයනධ කථී විශානය වමනධ වද්තඅවථකථධ (322 වේ.
වමවථධ වද්තඅථධ ඵලථධථයට පරතය්ය ෙ වේ මඩායතන අතුිශනධ
“මනථ ා අද් ඇතඅ* - අයතුනධ ථවද්න ථකථධ ඈ,
ිශථඅවයනධ දව විශ ථය ා - අද් ඇතඅ ථය නවණ පවතඅවය ”
( 2 ඒ ්ඩොයතන ප්රතය්්යන් ස්ප්ශගය ්ව්ය” යන වේ පද්වය අ ඇතවේ (ම ා
වි ාප ෙවථඅ2 ආාායය්ග වකථවනකථධ
“වේ උපාථඅනධන කථර්ා පරෙෘතධතඅයව යඅ (තෘමධණ පා - ද්ෘමධි වයනධ යුකථධත කථමගවයනධ
තමා වර්ධ ඵලභ ාෙවයනධ ර්නධනා ද් ෙෘතධත ර්ශ්ය පඅළඅදඳ කථර්ාෙයව යඅ2 වම අ
ථධෙථනධතතඅවය අ ඇතුළතධ ෙ ම පරතය්ය ද්, පරතය්ය ථමුතධපනධනය ද් ර්නඅතඅ.
විස්තර - “සඞ්ඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ං යී” කථී පිශදිය  කථමග වයනධ නඅපනධ
වි්ධාණ පයව - නාම - පපපයව - ථළායතනයව - ඵලථධථයව - වෙද්නායව යන පරතය්ය ද්,
පරතය්යථමුතධපනධනය ද් එකථම ථනධතතඅවය අ ඇතුළතධ විපාකථය යඅ කථවමතඅ වෙතඅ.
එවථධෙනධනා “ඡඨො යතන ප්චන්යො ඵස්්සො”1 යී අභ අෝමග භ ාජනඅවය අ වපළ අනුෙව අපපප
භ ෙවය අ ඡඨායතනය ද්, ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ මඩායතනය ද් එකථධවකථාට
“ඡඨායතනඛා ථළායතනඛා = ථළායතනඛ” යී එකථවද්ධශයකථඅනධ ථධෙපපප ඒකථවශධම වකථාට
ථෙවනඅ ෙ මනායතනය ථමර් අෝය්ාතධම ාෂුපාදිය  ආයතන මඩායතනය යඅ කථවමතඅ වෙතඅ,
එව යඅනධ ම වපප කථී වථධ “ඡඨායතනඛ ා ථළායතනඛ ා=ථළායතනඛ” යී ෙය්ෙ ාප වේ.
ඒ අනුෙ “කථමගවයනධ වනා නඅපනධ (අනුපාදිය නධනකථ2 පපපාදී දා අපායතන ථය ද්, ඵලථධථයට
අපමුණ පු වේය යඅ ද්, ඒො ාකථධ්ාදිය ය වමනධ ථධෙථනධතතඅවය අ ඇතුළතධ කථමගකථධවධශ
නඅමිතධවතනධ පවෙවතධවමනධ ඵලථධථයට පරතය්ය වනා වේයව”යඅ ද් වේ ආාායය්ග ොද්වය අ
වනා ර්වවනධ.
(22 වද්ෙන ආාාවඥය ොද්වය අ:- “පරතය්වය තධපනධන ෝමගයම ථධෙථනධතඅවය අ
ඇතුළතධ වේය යඅ ද්, පරතය්ය ෝමගය භ අනධනථනධතතඅවය අ වේය යඅ ද් කථඅයා, යේ යේ
ආයතනවයකථධ ඵලථධථයට පරතය්ය වේ නේ ඒ ථඅයලු ආයතනයම වර්න දා අප ෙ පපපාදී
ආයතන ද් ඇතුළතධ වකථාට ඒ මනායතනය ද්, දා අප ෙ පපපායතනාදිය ය ථමර් ඒ
අෝය්ාතධමෙ
මඩායතනයම
ථළායතනයව
යඅ
කථවමතඅ
වෙතඅ.
ව ද්
“ඡඨායතනඛා ථළායතනඛා ථළායතනඛා=ථළායතනඛ” යී ථෙන මනායතනය ද්,
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අෝය්ාතධමායාතන ථය ද්, දා අපායතන ථයදැ යඅ වේ ඡඨායතන ථළායතන ථළායතන
ශ.ද්යනධ එකථවශම කථළ කථ ස ොයතනයැ යඅ කථඅයාම ෙය්ෙ ාප යට වථධ යවයඅ කථවමතඅ
වෙතඅ.
(වම අ අජ්ඣතධතායතන මට්ඨකථය ථධෙථනධතතඅ පයය්ගපනධන කථමගවයනධ
නඅෙගෘතධතෙවයධ එදඳු ථඛර්ර යකථට පරතය්ය වෙයඅ. පපපාදී ු ෙනා අ පඅටතධ අ
අනුපාදිය නධනෙො ු ථධපශගයට ආේදන වෙතධ නමුර් ාෂුපාදීනධ වමනධ ථධෙනධතතඅ
පයය්ගපනධත කථමගකථධවධශ නඅමිතධතවයනධ පරෙෘතධතෙව ථධපශගයට පරතය්ය වනා වෙතධ නුයඅ
ප්රථමෝොයය්ගවොද්යහි අර්ෘ ීතය . ද්විතීයෝොයය්ගවොද්යහි ෙනා අ යේ යේ පරකථාපයකථඅනුර්
පරතය්ය භ ාෙයකථධ ඇතඅ කථධ අ ර්පවකථපනධට වනා පඅළඅෙනධ ු යඅ ර්ෘ ීතයයඅ ද්තයුතු යනු
ථනය්යඅ.2
ප්රශ්න්ය ි:- ථඅයලු ආයතනයනධ වර්නධ එකථධ ථධපශගවයකථධ ව එකථ ආයතනයකථඅනධ
ථඅයලු ථධපශග ව වනාවේ. එවථධ ෙනධනා “ස ොයතන ප්චන්යො ඵස්්සො” යී එකථොනය
වකථවථධ වයවද්ධ ද්
ප්ි ිතුරැ:- අවනකථායතනවයනධ එකථධ ඵලථධථයකථධ ව එකථ ආයතනවයකථඅනධ ථඅයලු
ඵලථධථ ව වනා වේ, වනාවයකථධ ආයතනයනධ වර්නධ එකථ ඵලථධථවයකථධ වේ.
ඒ වම වථධ යඅ:- ාකථධ්ු ථේඵලථධථය ාකථධ්ායතනවයනධ ද්, පපපායතනවයනධ ද්,
ාකථධ්ු වි්ධාණ පථඞ්්ය්ාත මනායතනවයනධ ද්, ඒ ා වයර්ණ පු වථථු නාතථඅකථ ථඞ්්ාත
ෝමගායතනවයනධ ද් උපදී. වථථු වථාත ථේඵලථධථාදිය ය ද් එවථධ ථුර්ථු වථධම වයදිය ය යුතු.
වමවථධ,
“එකථ ම පව වථුම*1 නනධ - අයුිශනධ වකථවපනධ වේයව යඅ,
පව වථුම එකථ දථඅනධ වම අ - වද්ථුවෙ එතතු ද්තුවෙ ”
යඅ කථී . “ථළායතන පචායා ඵලථධවථා” යන වේ එකථොනවයනධ නඅවද්ගශය
වනාවයකථධ ආයතනවයනධ එකථධ ඵලථධථවයකථධ වේය යඅ ද්කථධෙනු පඅණිථ දුර් ු ෙොළ .
ආයතනයනධ අතුිශනධ “එයඅනධ ථකථධ ඈ පථ - ථවිදිය , මනථ එකථධ විො
නෙවිදිය  වේ, දව විශ ථය - පථ දවේ අ යුතු වථධ වී”
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විථධතප:- ාකථධ්ායතනාදී පථ ාකථධ්ුථේඵලථධථාදී පථධෙවද්පපවේ ඵස්සයටඉ නිස්සය
- ප්ු්රජොත - ඉන්රිය - විප්්ප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත ෙශවයනධ සය ආ ොර්ය ින්
ප්රතය්ය ්ව්.
එකථම විපාකථ මනායතනය කථුථ විපාකථාදී අවනධකථ වභ ද් ඇතඅෙව
මවනාථේඵලථධථයට, සහජොත - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නිස්සය - විප්ො - ආහොර - ඉන්රිය සමප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත ෙශවයනධ නවප්ර ොර්ය ින් ප්රතය් ්ව්.
තෙද් දා අප ආයතනයනධ අතුිශනධ පපපායතනය ාකථධ්ුථේඵලථධථයට ආරමම ප්ු්රජොත - අත්ි - අවිගත ෙශවයනධ ථතප ආකථාපවයනධ ද්, ශ.ොයතනාදිය ය
වථාතථේඵලථධථාදිය යට ද් එවථධ ම ථතප - ථතප ආකථාපවයනධ ද් පරතය්ය වේ.
මවනාථේඵලථධථයට ෙනා අ ඒ පපපායතනාදිය ය ද්, ෝමගායතනය ද්, පරතය්ුතධපනධන
ෝමගායතනයට ඇතුළතධ පපප ද්, ආේදන පරතය්ය මාතරවයනධ ම පරතය්ය වේ.
වේ ‘්ඩොයතන ප්රතය්්යන් ස්ප්ශගය ්ව්’ යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
6. ‘ස්ප්ශග ප්රතය්්යන් ්ව්දනො ්ව්’ යනධවන අ
ථකථධ ප ථධ ර්න1 ඈ - වෙයඅනධ ථවයකථඅ වොප ව යඅනධ
ඒ ථඅතධ ථවපඅ යුතු වදයඅනධ - එකථුනධ අනවෙකථව යඅ (892 ද්තු.
වම අ “් ්ඛුසමඵස්සජො ්ව්දනො ්සෝත - ්ප් - ඝො - ජිව්හො - ොය - ම්නො
සමඵස්සජෝව්දනො”2 යී ‘ාකථධ්ු ථේඵලථධථජ - වේද්නා ය, වථාත - ාණ ප - ජිේ ා - කථාය
- මවනාථේඵලථධථජා වේද්නා යව’ යඅ වම වථධ ද්ධොප ෙශවයනධ වෙද්නා ථයකථධ ම කථඅයන
දී. ඒ වෙද්නා ථවද්න පරවභ ද් ෙශවයනධ එකථුනධ අනෙකථධ (892 චිතධතයනධ ා ථේපරයුකථධත
ව යඅනධ එකථුනධ අන ෙවද්පපවේය යඅ ද්නධනා දී.
“එ වෙයඅනධ අතුිශනුර් - විො ථඅතධ ා ථවපඅ යුතු,
්දතිස ් ්වයින් පප - මුනඅඳුථඳ වම අ ථඅිශ වී”
“එ අ පථධ වොරැ පථට - පථ වේ අට අයුවපකථඅනධ,
වථථුෙනට වේ එකථධ විදිය  - මුනඅ වොරැ පළමු කථී වථධ”

1
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විස්තර:- ප්ධාද්ධොපවය අ ාෂුශපරථාොදීනධ ෙථධතු වකථාට ඇතඅ පථධ වෙද්නාෙනට
ාකථධ්ුථේඵලථධථාදිය  ථධපශගය - සහජොත - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නඅථධථය - විපාකථ - ආ ාප ථේපයුතධත - අතධි - අවිර්ත ෙශවයනධ අයුවපකථඅනධ පරතය්ය වේ.
(“වම අ ථේපරවතය්මණ ප ථේපරයුකථධත වේද්නාෙට ාෂුථධපශගාදී ෙ පථධ වද්න
අනනධතපාදිය  පරතය්ය වෙතධ නමුර් අනනධතපාදීනධ උපනඅශරවය අ අනධතර්ගත ෙන දවවිනධ
ථනධතීපණ ප තොේදනයට ද් ථාෝාපණ ප ෙ උපනඅශරය පරතය්ය ෙශවයනධ “එ දා ප්චන්්යො
්හොති” යී කථඅයන දැයඅ ද්තයුතු” යනු ථතය්යඅ.2
මවනාද්ධොපවය අ තොේදන ෙශවයනධ පවෙවතඅ කථාමාොප විපාකථ වේද්නාෙනට
ථ ජාත මවන ථේඵලථධථය වපප වථධම සහජොතොතබ අට අයුසුන් ප්රතය්ය ්ව්. පි ථන්ි භ ොඞ්ර් - ාුතඅ ෙශවයනධ පවෙවතඅ ඒ කථාම - පපප - අපපප - නතරභ ූමිකථ විපාකථ
වෙද්නාෙනට ථ ජාත මවනා ථේඵලථධථ ථඞ්්ය්ාත ඒ ඵලථධථය ඒ වථධ ම අට ආකථාපයකථඅනධ
පරතය්ය වේ.
මවනාද්වාපවය අ තොපේමණ ප ෙශවයනධ පවෙවතඅ කථාමාොප විපාකථ වේද්නාෙට
මවන ද්වාපාෙජගන ථඅවත අ පවෙවතඅ මවනා ථේඵලථධථය උපනඅශරය ෙශවයනධ එකථධ
ආකථාපයකථඅනධ ම පරතය්ය වේ.
වේ ඵස්ස ප්චන්යො ්ව්දනො යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
7. ‘්ව්දනො ප්රතය්ය්යන් තෘ්් ොව ්ව්’ යනධවන අ:“පප තණ ප1 ඈ වදයඅනධ - වම අ ථතවණ පකථධ දැකථධවී
එවකථකථී පවෙවතඅ අයුිශනධ - තුනධ - තුනධ වදයඅනධ ද්තුවයධ”
විස්තර:- ‘ථඅටු පුතු ය, දමුණ පු පුතුය යඅ, පඅයා නමිනධ පුතා ඳුනධෙනධනාකථධ වමනධ
රිප්තෘ්් ොයැ-ශබ්ද තෘ්් ොයැ-ගන්ධ තෘ්් ොයැ - රසතෘ්් ොයැ-ස්ප්ශගතෘ්් ොයැධමගතෘ්් ොයැ යි අපමුවණ පධ නමිනධ විභ ඞ්ර්වය අ මඩ්විෝ තෘමධණ පාවෙකථධ ද්කථධෙන දී.
නවෙවතව ඒ තෘමධණ පා අතුිශනධ එකථ එකථ (පවෙවතඅ ආකථාපවයනධ2 කථාමාථධොද් ෙශවයනධ
පෙතධනා ආකථාපවයනධ ොමතෘ්් ො යැ. ශාථධෙත ද්ෘමධි  ෙශවයනධ පෙතධනා ආකථාපවයනධ
භවතෘ්් ො යැ. උචවඡද් ද්ෘමධි  ෙශවයනධ පෙතධනා ආකථාපවයනධ විභවතෘ්් ොයැ යි
තරඅවිෝ වේ.
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වි්ශ්්:- ඇථට අපමුණ පු ෙ පපපාේදනය කථාමාථධොද් ෙශවයනධ ආථධොද්නය
කථපමිනධ පෙතධනා කථ එය කථාම තෘමධණ පාෙ යව. ඒ ආේදනයම ථොකථාඅකථ ය, ථධිපය
යඅ ශාථධෙතද්ෘමධි  ථ ර්ත ෙවයධ භ ෙතෘමධණ පාෙ යව. එයම උචවේද්යට - විනාශයට
පවමිවණ පධය යඅ වම වථධ ද්ෘමධි  ථ ර්ත ෙවයධ විභ ෙ තෘමධණ පාෙයඅ.
වම අ කථාමතෘමධණ පාෙ ව භ  මඅකථ ථඅතධ අවට අ ද්, භ ෙ - විභ ෙ තෘමධණ පා එ අ ම
ද්ෘමධි  ථේපරයුකථධත ථතවප අ ද් වයවද්ධ.
ශ.ද් තෘමධණ පාදිය වය අ ර් වම වථධ මවයඅ. වම වථධ තෘමධණ පාෙ අටවළාථධ ( 82
ෙවද්පපවේ වේ.
එය නවෙවතව අෝය්ාතධම පපපාදිය වය අ අටවළාථ යව. ො ය් පපපාදිය වය අ
අටවළාථයව යඅ ථතඅථධ (362 ෙවද්පපවේ වේ. වමවථධ අතීත ථතඅථ යව, ෙතගමාන ථතඅථ යව,
අනාර්ත ථතඅථයව යඅ අ්ටෝරොසිය ් (10ස) ් තෘ්් ො ්ව්. එය ථවවකථවිනධ පපපාදිය 
ආේදන ෙශවයනධ ථවයකථ, කථාමතෘමධණ පාදිය  ෙශවයනධ තුවනකථවයඅ ද්තයුතු.
වේ වේ අ ථතධත්වවය පුතර වපරධමවයනධ කථඅීකමට ථතධකථාප කථපනධනා වථධ පපපාදී
අපමුණ පු නඅථා උපද්නා ථවප වේද්නාවෙ අ ආථධොද්වයනධ පපපාදිය  අපමුණ පු දා වද්න
චිතරකථාපාදීනට ද්, ර්ී කථඅයනධනට ද්, ථුෙඳ වද්නධනට ද්, අපකථධකථවමියනට ද්, වපදිය වියනධනට
ද්, පථායනාදිය  වදව තධ වද්න වෙර්නට ද්, ම තධ ථතධකථාප වකථවපතධ.
එව යඅනධ වේ ථඅයලු අවට පාථඅයකථධ තෘමධණ පාෙ වේද්නාෙ නඅථා වේය යඅ ද්තයුතු.
“විො ථුෙ විඳුම ම - වම අ අද් ථධ කථපනුවයධ
එකථ අයුවපකථඅනධ ඒ වේ - එව යඅනධ ත ට ප්ස ්ව්.”
වේද්නාෙ තෘමධණ පාෙට එ ම උප්නිශරය ප්රතය්ය්යන් ප්රතය්ය ්ව්.
(ආේදන පරතය්ය වතවේ උතධපාද්ය්මානයා ට ආේදන මාතරය ම වෙයඅ.
උපනඅශරයවය අ ආේදවනාපනඅශරය ථඛර්ෘ ීත ය, එව යඅනධ වම අ එ ් අයුසුන් ම වේය
යඅ කථී ු, යනු ථතය්යඅ.2
“ර්කථධපතධ ථුෙ පතා - ථුෙපතධ ෙවි යකථධ පතා
මවද් තධ දේ ථතධ දවවිනධ - ථුෙමවයව යඅ ඒ පවෙවවථධ”
“එයඅනධ තුනධ විඳුම මව - තණ පට පථ ෙනුවයනධ වම අ
වෙයඅනධ පථවයනධ තණ පයව යඅ - ව අමියා ෙද් වළධ”
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“වෙයඅනධ පථ ෙතුර් - අනුථය වකථවළථධ නවතව ාතධ
තණ ප වනා පෙතඅනුවයනධ ඒ - ප තධනට වනාම ෙනුවයධ”
ර්කථධ ඇතධවත ථුෙ පත යඅ, ථුෙ ඇතධවත ෙවි යකථධ පතයඅ, උවපධෂාෙ ශානධත
ව යඅනධ ථවපය යඅ කථඅයන දී. එව යඅනධ වේ ථු් - ර්ශ් - උවපධෂා යන තරඅවිෝ වේද්නාෙ
ම තෘමධණ පාෙට පරතය්ය ෙන ව යඅනධ වේද්නා පරතය්ය වයනධ තෘමධණ පා වේය යඅ, දුර් ු
ෙොළ . වේද්නා පරතය්යෙතුර් ප තධනට අනුථය නවතඅ ව යඅනධ වේද්නාෙ තෘමධණ පාෙට
පරතය්ය වනා වේ. අනුථය නවතඅෙව වනා පෙතධනා ව යඅනඅ.
්වදනො ප්රතය්්යන් තෘ්් ොව ්ව් යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
8. තෘ්් ො ප්රතය්්යන් උප්ොදාන ්ව්. යනධවන අ
උපාොන ථතවපකථඅ, ඔ ු
1. අර්ග විශාවයනධ ද්,
2. උපාොන ෝමගයනධ වර්ධ ථඛවෂධප ෙශවයනධ ද්
3. විථධතපවයනධ ද්,
4. කථරම ෙශවයනධ ද් විථධතප කථපනු වව..
කථාමපොන යව, දිය ඨපාොන යව, ථී.දතූපාොන යව, අතධතොදූපාොනයව යඅ වම අ
සතර උප්ොදානය ද්තයුතු.
. වේ අර්ග විශාය යව. කථාම නේ පපපාදී (ආේදන2 ෙථධතු යව. එය දැි ෙ
ර්වනීේ ෙශවනධ ආථධොද්නය කථළ අිකථ තෘමධණ පාෙ කථාමපාොනය යඅ. තෙද් කථාමය ම
උපාොන ෙවයධ කථාමපාොනයයඅ, කථී කථ කථවමතඅ ෙනධනා උපාොනය යව. (ඒ නේ
කථාමතෘමධණ පාෙ යව. කථධවධශ කථාමය කථාමපාොනය යඅ වේ වද්කථධ අම උපාොන ශ.ද්ය
කථතගෘථාෝනයව දැි ෙව ර්නධනා උපාොනය යව.2 දැි ෙ ර්වනීම උපාොනය යඅ. වම අ උප
ශ.ද්ය “උප්ොයොස” යනාදිය  වය අ වමනධ ද්ෘඪාර්ගවය අ ෙවවට්ඨ. දැි  ආයාථය උපායාථය යඅ.
එවථධ ම දිය ඨයම උපාොන ෙවයධ දිය ඨපාොනය යව. තෙද් දිය ඨය දැි ය ර්නීනු යඅ ව
දිය ඨපාොනය යව.
නිදශගන:- ආතධමය ද්, ව කථය ද්, ශාථධෙතයව යඅ කථී කථ පළමු පවෙවතඅ ද්ෘමධි ය,
පථුෙව-පථුෙව උපද්නා ද්ෘමධි ය දැි  වකථාට ර්නී. “නත්ි දිය නධනඛ” ‘ර්නධ වද්යට විපාකථ
නවත’ යනාදිය  ද්ශ ෙථධතුකථ නාථධතඅකථ ද්ෘමධි ය ව දිය ඨුපොන නමි. වර් ශී-වර් ෙරතාදීනධ
දෙතධ වථධ ර්වනීම ථී.දතූපාොනය යව.
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වි්ශ්්:- වර්ාශීාදිය ය ථමාොන ෙශවයනධ ර්වනීම ථී නේ වේ. එෙ අෙය්තීකථරම
ෙශවයනධ ෙරත නේ වේ. තෙද් වර් ආකථාපයම ථීය යඅ. අතපතුප කථපන වර් කථරඅයා
ෙරතය යඅ, වේ වර්ාශී-ෙරතාදිය ය ථ ාිශත ෙ දැි  වකථාට ර්වනම සීලබ්ෙතූප්ොදානය යි.
දෙතධ වථධ ආතධමය යඅ පවනවීමට ද්, ර්වනීමට ද්, කථපවණ පු ෙ ද්ෘමධි ය
අත්තවො ප්ොදානය යි. ආතධමය යන ොන මාතරය ව ඒ කථපණ ප වකථාට දැි ෙව ර්නධනා
ව යඅනධ ව ආත්මවෝදෝප්ොදාන නේ වේ. උප්ොදානයන් ්ග් අථග විභොගය යි.
2. ෝමග ථඛවෂධප ෙශවයනධ වම වථධ යඅ.
කථාමපාොනය නේ “තත්ථ තමං ොමූප්ොදානංඉ ්යො ෝමසු ොමචනඡ්න්දාඉ
ොමොරෝගොඉ ොමනන්තබඉ ොමත ්හොඉ ොමසි්න්හොඉ ොමප්සු ෝහොඉ ොමමුචනඡොඉ
ොමොජ්්ෙොසොනං ඉදං වුචන්ති ොමූප්ොදානං”1 ප්ධාකථාම විමයවය අ ඇීම ය,
කථවමවතවීේ ෙශවයනධ රැඳීම ය. නනධද්න (ථතුටුවීේ2 ෙශවයනධ කථවමවතඅවීම ය, ආථාකථඅීකේ
ෙශවයනධ කථවමවතඅවීම ය, ථධවනධ කථඅීකමය ය, දැවීම ය, මුථපතධ වීමය, ර්වීම ය, යන
වේ කථාමුපාොනයව යඅ ආ ව යඅනධ ථවවකථවිනධ තෘමධණ පාෙ වර්ධ ද්ෘඪත්වය යව ඒ ෙ කථී පළමු
තෘමධණ පාෙ වර්ධ උපනඅශරය වද දැි  දෙට පවමිණි පථු උපද්නා තෘමධණ පාෙ මව යඅ.
මත්භද්ය ි:- අඳුවප අ දඩු වථවීම පඅණිථ වථාපා වර්ධ අත දිය ර්ු කථඅීකම වමනධ
වනා ද් විමය පවතීම තෘ්් ො නමව යඅ ද්, ඒ වථාපා වර්ධ ම දඩු ර්වනීම වමනධ මු ෙ
අපමුණ පු ර්වනීම උප්ොදානය යැ යඅ ද් කථඅථඅ වකථවනකථධ කථඅයතඅ.
තෘ්් ොව විමයාභ අකථාඛෂා භ ාෙවයනධ අල්්ප්චනඡ භොවයට ප්රතිප්ක්ෂ යැ. තෘමධණ පා
ද්ෘඪතධෙයට පවමිණි අතරඅචඡතාෙ ව යඅනධ උපාොනය ථනධතුමධි යට පරතඅපෂ යැ. එවථධ ම
තෘමධණ පාෙ අපරාපධත විමය පරාර්ගනය ව යඅනධ ප්්යග් ො ුපුඃඛ මූල යැ. උප්ොදාන ය
ථේපරාපධත විමය ර්ර ණ පය ව යඅනධ ආර ්්ො ුපුඃඛ මූලයැ යඅ වයතඅ.
විවශධම:- වථථු උපාොන ථවවකථවිනධ දෘ්්ටිමොතරය මවයඅ.
(3) විස්තර ෙශවයනධ :- වපරැ කථී වථධ පපපාදීනධ පඅළඅදඳ අවට පාථඅයකථධ ( ප82
වභ ද්ර්ත තෘමධණ පාෙ වර්ධ දැි  දෙ ොමුප්ොදානය යැ.
ද්ථ ෙථධතුකථ මිර්ය්ා ද්ෘමධි ය තබට්ඨූප්ොදානය යැ.
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එයඅනධ ෙොළ . “තත්ථ තමං තබට්ඨූප්ොදානංඉ නත්ි තබන්නංඉ නත්ියිඨංඉ නත්ිහුතං
-්ප්- සචනඡ ත්වො ප්්ව්දන්ති. යො එව රිප්ොතබට්ිඉ විප්සු්යසගෝහො ඉදං වුචන්ති
තබට්ඨූප්ොදානං”1 යඅ
(1) ර්නධ වද්වය අ විපාකථ නවත,
(2) ම ායාර්ාදිය වය අ ඵලළ නවත,
(3) ආමනධතරණ පය වකථාට දීවම අ ද්, ආර්නධතුකථ ෙශවයනධ පවමිණිය ෙුනට දීවම අ
ද්, මඞ්ර් කථරඅයා පඅළඅදඳ ෙ දීමනාවෙ අ ද් විපාකථ නවත.
(4) ද්ශ කථුශ කථමගපර්, අකථුශ කථමගපර් ෙශවයනධ පවෙවතඅ ථකථෘත ර්මධකථෘත
කථමගයනධ වර්ධ ඵල විපාකථ නවත. (වේ වථ ම වපරැ කථී ොනාදීනධ අ ද්, ආනඅථඛථ
ඵල ා විපාකථ ඵල නවතවයඅ කථීො වේ.2
(5) පපවාෙ ථඅි යනට වම වාෙ නවත.
(6) වම වාෙ ථඅි යනට පපවාෙ නවත.
(එ අම උචවේද් ෙන ව යඅනධ පපවාෙ ථඅි ය ුට වම වාෙ ඊවමකථධ නවත.2
(7-82 මේ-පඅයනට කථළ මනා වනා කථළ මනා උෙටවනධ
නවත.

ා පීඩා ආදිය වය අ ඵල

(92 පළමු භ ෙවයනධ ාුතෙව වද් ෙන භ ෙවය අ උපද්නා ථතධත්වවකථවනකථධ නවත.
( ප2 අනුව ම ෝමගනුෝමග පරතඅපතධතඅයට පඅළඅපනධ ව යඅනධ ථමය්කථධර්ත ෙ ථමය්කථධ
පරතඅපනධන ෙ ෝාවඥමිකථ ශරමණ ප දරා ධමණ පවය නවත.
(වම ව පපව තුමම විශඅමධට ශානවයනධ පරතය්ෂවයනධ දැන පරකථාශ කථඅීකමට
ථමර්ග ෙ සවගඥ ෙුුපවර්යෝ නවතවයඅ කථඅයායඅ2 වම වථධ යේදඳු ද්ෘමධි යකථධ (විපීකත
ර්ර ණ පයකථධ2 ඇතධනේ ඒ තබට්ඨූප්ොදානය යි.
ශී-ෙරතයනධ වර්නධ ශුද්ධිය වේයව යඅ පපාමාශග ර්ර ණ පය ශීෙරවතාපාොනය යඅ.
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පටුන වෙත

එයඅනධ ෙොළ . “තත්ථ තමං සීලබ්ෙතූප්ොදනංඉ සී්ලන සුද්ධිඉ ව්තනඉ සුද්ධිඉ
සීලබ්ේතන සුද්ධිති යො එවරිප්ො තබට්ි - ්ප් - විප්රී්යසොගෝහො ඉදං වුචන්ති
සීලබ්ෙතුප්ොදානං”1 එ අ ථී.දතුපාොනය කථෙවවඥද්, ශීවයනධ ශුද්ධිය, ෙරතවයනධ ශුද්ධිය
යඅ යේ විපීකත ර්වනීවමකථධ වේ නේ එය ශීලවර්තොප්ොදානය යි.’
විංශති (20) වස්තු ස්ව ොය දෘ්්ටිය ආතධමොවොපාො නමි එයඅනධ ෙොළ . “තත්ථ
තමං අත්තවො ප්ොදානං ඉධ අස්සුතවො ප්ුථුජ්ජ්නො -්ප්- සප්්ප්ුසුස ධම්ම අවිනී්තො
-්ප්- අත්ත්තො සමනු ප්ස්සති -්ප්- විප්රී්යසගෝහො ඉදං වුචන්ති අත්තවොුපප්ොදානං”1
‘එ අ ආතධමොවොපාොනය කථඅම වේ ව කථවය අ ආර්ම අිර්ම ප අත ව යඅනධ අශරවතෙතධ
පෘර්ර්ධජන වතවේ -වප- ථතධපුපවම ෝමගවය අ වනා අකථධමුවණ පධ පපපය ආතධමය යඅ ර්නී, වප- එදඳු විපයය්ගාථ ර්ර ණ පය ආතධමොවොපාොන ර්ර ණ පය නමි. (වේ පඅළඅදඳ විථධතප
මජ්ඣඅම නඅකථාය ම පයය්ගාය ථතර, ධමමසඞ්ගණී අටුවොවන්හි2 ද්තයුතු2
්ම ධමග සං්ක්ෂ්ප් විස්තරය යි.
4.

රම වශ්යන්,

වම අ කථරමය
(i2 උතධපතධතඅ කථරමය
(ii2 පර ාණ ප කථරමය
(iii2 වද්ධශනා කථරමය යඅ තරඅවිෝ යව. “නවතඅ ව යඅනධ වනා ද්නධනා ද් අර් ඇතඅ
ථඛථාපවය අ වමා ු වර්ධ පළමු උපතය යඅ” නවතඅ ව යඅනධ කථධවධශයනධ වර්ධ (නඅශධපයය්ගාය
ෙශවයනධ2 මු්ය් ව යඅනධ උතධපතධතඅ කථරමයකථධ නවතඅ. පයය්ගායවයනධ ෙනා අ වදව විනධ එකථධ
අතධදවවෙකථව ආතධම ද්ෘමධි ය වපපටු වකථාට ඇතඅ ශාථධෙත - උචවේද් ද්ෘමධි  ෙශවයනධ
අභ අනඅවෙශය (ර්වනීම2 වේ.
අනතුපවෙව ‘වේ ආතධමය ශාථධෙතයව, යඅ ර්නධනා ට ආතධම - විශුද්ධිය පඅණිථ
ශී - ෙරවතාපාොනය වේ. ‘වේ ආතධමය උචවේද් වේය’ යඅ ර්නධනා පපවාෙ අවපෂා
නවතධතා ට කථාමපාොනය උපදී.

1
2

ෝ:ථ: නඅවකථධ්ප්ණ පධඩ 195
අ:ථාඅනී නඅවකථධ්ප 322
Non-commertial Distribution

859

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වමවථධ පළමු ආතධමොවොපාොනය ද් අනතුපවෙව දිය ට්ඨි - ථී.දත - කථාමපාොන
ද් වේ. වේ එකථධ අතධදවවෙකථව ඔෙුනධ වර්ධ උත්ප්ත්ති රමය යි.
වි්ශ්්:- පරකථෘතඅ - අණ පු - ආදීනධ වර්ධ ශාථධෙතර්රා පෙගඞ්ර්ම වකථාට ඇතධතාෙ ද්,
ශීකපයා වර්ධ උචවේද්ර්රා පෙගඞ්ර්ම වකථාට ඇතධතාෙ ද්, ඒ ශාථධෙත - උචවේද් ර්ර ණ පයට
ථධොමී ෙ ශාථධෙත ෙ ව උචවේද් ෙ ව කථඅථඅයේ ආතධමයකථධ ඇතවයඅ එදඳු ආතධම
ර්රා කථවයකථධ ෙනධවනධය යඅ කථඅථඅ කථවකථ වම අ වදව විනධ යව යඅ කථඅයන දිය . වේ ආතධම
ද්ෘමධි ය අර්ග ෙශවයනධ ථධකථන්ෝ ආේදන වකථාට ඇතධවතධ ම ද්තයුතු. භ ෙපාර් ජෙන
විිය ථඅයධට පළමු පෙතධනා නමුර් පඅළඅථඅඳ ර්තධත ුට භ ෙ නඅකථානධතඅය පෙතධනා දවවිනධ
ද්, ඒ භ ෙ පාර්ය තෘමධණ පා ද්ෘඨත්වය වනා වේ ය යඅ ථඅතා කථාමපාොනය ථඅයධට පළමු
උපදීය යඅ වනා කථී .
(ii2 පර ාණ ප කථරමය, ථතප උපාොන අතුිශනධ වථාතාපතධතඅ මාර්ගවයනධ පර ීණ ප ෙන
ව යඅනධ දිය ට්ඨඨුපාොනාදිය  තුන පළමු පර ීණ ප වේ. අ ගනධමාර්ගෙෝය් ව යඅනධ කථාමුපාොනය
පථුෙව පර ීණ ප වේ.
වි්ශ්්:- තෘමධණ පා යව, කථාමුපාොනයව යඅ විභ ාර් වනා කථළ කථ වේ ථඅයලුම
තෘමධණ පාෙ කථාමුපාොනය යඅ ද්තයුතු. විභ ාර් කථළ කථධ අර් කථාම පාර්වයනධ භ අනධන ෙ
ද්ෘඪත්වයට පවමිණි තෘ්් ොව ොමුප්ොදානය යි. එය අහගන්මොගගවධය්ය යි කථී .
(iii2 වද්ධශනා කථරමය, ම ා විමය ෙන දවවිනධ ද්, පරකථට ව යඅනධ ද්, කථාමුපාොනය
පළමුෙ ෙොළ .
ඒ වමවථධ යඅ: ව භ මඅකථ ථඅතධ අවට අ වයදී පවෙවතධවමනධ ද්, පරකථට දවවිනධ ද්,
වේ ාතුපවපාොනයනධ අතුිශනධ කථාමුපාොනය පළමුෙව ෙොළ .
(ථඅතධ ථතවපකථ පෙතධනා දවවිනධ2 වථථු තුන පථුෙව ෙොළ වාකථයා වදව විනධ
ප්ධාකථාමවය අ ඇවන ව යඅනධ කථාමුපාොනය පරකථට යව. වථථු උපාොන එවථධ පරකථට
වනාවේ. කථාමුපාොන ඇතධවතධ ද් ෙථධතුකථාමය වබීම ථඳ ා ථවප-ර්කථධ කථමගවයනධ වේය
යඅ වනා වර්න දිය ඨමඞ්ර්ාදිය ය ෙශවයනධ පෙතධනා වකථාතු  මඞ්ර්ාදිය ය වදාව වකථාට
ඇතධවතධ වේ. ඒ කථාමුපාොනය ඇතධත ුට පථුෙව දිය ඨපාොනය වේය යඅ වථථධථ පථුෙ කථී .
ඒ දිය ඨපාොනය ද් ථී.දත -අතධතොද් ෙශවයනධ විවිෝ වේ. ඔෙුනතුිශනධ වර්ා
කථරඅයා - කථුකථධකථුප කථරඅයාදිය ය දැකථ ද් ද්ත වකථඅ ව යඅනධ ථී.දතුපාොනය පළමුෙව ෙොළ .
ථෂම ව යඅනධ අනධතොර්පාොනය පථුෙව ෙොළ . වේ වමාෙුනධ වර්ධ වද්ධශනා කථරමය යව.
ඔෙුනතුිශනධ කථාමුපාොනයට තෘමධණ පා උප්නිශරය පරතය්ය ෙශවයනධ එකථධ අයුිශනධ ද්,
තෘමධණ පාවෙනධ අභ අනනධදිය ත විමවය අ උපද්නා ව යඅනධ වථථු තුනට ථ ජාත 860

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් - නිස්සය - සමප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත - ්හතු ෙශවයනධ ථතධ
පිශද්ධවද්කථඅනධ ව උපනඅශරය ද් ථමර් අට අයුවපකථඅනධ ද් පරතය්ය වේ.
විවශධම:- උපනඅශරය පරතය්ය ෙන කථ

ජාත පරතය්ය වනා වේ.

වේ ‘තෘ්් ො ප්රතය්්යන් උප්ොදාන ්ව්’ යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
9. ‘උප්ොදාන ප්රතය්ය්යන් භවය ්ව්’ යනධවන අ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

අන්ර්තඅ ෙශවයනධ ද්
ෝමග ෙශවයනධ ද්
ථාතධර්කථ ෙශවයනධ ද්
වභ ද් ෙශවයනධ ද්
ථඛර්ර ෙශවයනධ ද්
යේ උපාොනවයකථධ යේ භ ෙයකථට පරතය්ය වේ නේ ඒ ෙශවයනධ ද් ද්තයුතු

. අතධි ෙශවයනධ : “භවතීත = භ්වො” වේ නුයඅ භ ෙ නමි. මිනධ
උප්්ප්ත්ති භවය ය වද්කථ ම කථඅයන දී.

මග භවය,

ඉනධ කථමග භ ෙය ඵලලුපොපවයනධ ද්, උපධපතධතඅ භ ෙය මු්ය්ාවඥර්වයනධ ද් වේ.
එයඅනධ කථී :- ‘භ්වො ුපවි්ධනඉ අත්ි මමභ්වො අත්ි උප්ප්ත්ති භ්වො”1 යඅ භ ෙය
වද්පිශදිය  වේ. කථමග භ ෙවයකථුර් ඇතඅ, උපපතධතඅ භ ෙවයකථුර් ඇතඅ, එ අ කථමගය මව මග භවයැ.
උප්ප්ත්තිය මැ උප්ප්ත්ති භවයැ. වම අ ‘උපපතධතඅය වේය’ යඅ භ ෙ නේ වේ.
(විපාකථථධකථන්ෝවය යඅ2 කථමගය විපාකථථධකථන්ෝයනට කථපවණ පු ෙන ව යඅනධ ඵලවාපාාප
ෙශවයනධ භ ෙ නේ වේ. “අත්ත්නො ඵලං ්රතීති මමං” යඅ කථීවයධ එව යඅනඅ.
නිදශගන:- දුද්ධවෝාතධපාද්ය ථවපයට කථපවණ පු ෙන ව යඅනධ දුද්ධවෝාතධපාද්ය “සු්ඛො
ෙුද්ධොනං උප්්ප්ෝදා” යඅ කථීොකථධ වමනඅ.
වමවථධ අත්ි ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.

(2) ධමග වශ්යන්
කථමග භ ෙය ථවවකථවිනධ වචතනා

1

ා වචතනා ථේපරයුකථධත අභ අෝය්ාදිය  ෝමගවය යඅ.

වි:ප: පචායාකථාප වි: 106
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එයඅනධ කථී
: “තත්ි
ත්මො
මමභ්වෝ ප්ුඤ්්ාහභිසංඛෝරො.
අප්ුඤ්්ඤ්භිසංඛෝරො. ආ්නඤ්්ජොභිසංඛෝරො. ප්සුන්තභූම් ො වොඉ මහොභූම් වොඉ අයං
වුචන්ති මමභ්වෝ”1 එ අ කථමගභ ෙය කථඅම කථාමාොප භ ූමිකථ ෙ ව ම ර්ධර්ත භ ූමිත
(පපපාොප භ ූමිකථ - අපපපාොප භ ූමිකථ2 ෙ ව
පු්ධාභ අ - ථඛ්ාපය ද්,
අපු්ධාභ අථඛ්ාපය ද්, අවන්ධජාභ අථඛ්ාපය ද්, කථමග භ ෙ නමි. “සබ්ෙං එවගොමි මමං
මමභ්වො”1 ථඅයලු භ ෙර්ාමි කථමගය කථමග භ ෙය යඅ.
විථධතප : වම අ ප්ුඤ්්ාභිසංඛොරය කථාමාොප කථුථ වචතනා අට ා පපපාොප
පථදැයඅ වතවළථධ ( 32 ථඅතධ අ ෙ වචතනා යඅ. අප්ුඤ්්ාභිසඞ්ඛොර නේ වොවළාථධ ( 22
අකථුථ වචතනායඅ. ථතප අපපපාොප කථුථධ ථඅතධ අ වචතනාෙ අ්නඤ්්ජොභිසංඛොර නමි.
වි්ශ්: වම වථධ පිශතධත භ ූමකථය, ම ර්ධර්ත භ ූමකථය යඅ කථීවමනධ ඒ
වාතනාෙනධවර්ධ ම විපාකථ ථධෙපපපය කථඅයන දී. ථඅයලු භවගොමී මගය යි කථීවමනධ ඒ
වචතනා ථේපරයුකථධත අභිධය්ොතබය ආෙය ර්ාමී ව යඅනධ ඔෙුනධ වර්ධ කථමගත්වය කථඅයන දී.
එව යඅනධම කථමගභ ෙ පයය්ගපනධත දෙ පයය්ගා වයනධ කථීවයධ වෙයඅ. නඅමධපයය්ගාය (මු්ය්ාවඥර්2
වයනධ ්්තනොව ම කථමග භ ෙය යඅ.
කථමගවයනධ නඅපනධ ථධකථන්ෝවය උපපතධතඅ භ ෙ නම. පරවභ ධද්වයනධ ෙනා අ ඒ නෙ
ෙවද්පපවේ වේ.
ඒ වම වථධ යඅ:- තත්ථ ත්මො උප්ප්ත්තිභ්වොඉ ොමභ්වොඉ රිප්භ්වෝඉ
අරිප්භ්වොඉ
සඤ්්ාභ්වොඉ
අසඤ්්ාභ්වොඉ
්නවසඤ්්ානොසඤ්්ාභ්වොඉ
එ ්වො ොරභ්වො ්තු්වො ොර භ්වොඉ ප්ඤ්්්්වො ොරභ්වො අයං වුචන්ති
උප්ප්ත්තිභ්වො”2 එ අ උපපතධතඅ භ ෙය කථෙවවඥ ද් එවකථාවළාථධ ( 2 කථාමාොප භ ෙය,
වථාවළාථධ ( 62 පපප භ ෙය, ථතප අපපප භ ෙය, (අථ්ධ්ථතධතය2 අථ්ධ් භ ෙය,
(වනෙථ්ධානාථ්ධායතනය2 වනෙථ්ධානාථ්ධාභ ෙය (වථථු එකථුනධ තඅථ2 (292
ථ්ධ් භ ෙය යඅ. (අථ්ධ්ථතධත ථඞ්්ය්ාත2 එකථවොකථාප භ ෙය (ප්ධාථධකථනධෝ යුකථධත
වථථු කථාම-පපප භ ෙ2 ප්ධාවොකථාප භ ෙය. (වොකථාප නේ ථධකථනධෝ යව2 වම වථධ භ ෙය
තුනධ-තුනධ ෙශවයනධ නෙවනය අෝය්ාශය අනුෙව වදද්න ර්ෙතධ ඒ තුනධ වකථාටථට
ඇතුළතධ ෙනුවයධ එකථම භ ූමි යව.
තෙ ද් වේොවයධ භ ෙයයව යඅ ර්වවනනුවයධ ඒ ඒ භ ූමීනධ අ උපද්නා උපාොන
ථධකථනධෝවය යඅ. ඒ අවීචිවය අ පටනධ පපනඅවඥමිත ෙශෙවඥතඅය වතකථධ ෙ කථාම භ ූමි ය.

1
2

වි:ප: පචායාකථාප වි: 106
වි:ප: පචායාකථාප වි: 107
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පපප පාර්වයනධ යුතධ දර ධමපාිශථද්ය්වය අ පටනධ අකථනඅඪකථවයනධ පිශචිනධන ෙ
උපාොන ථධකථන්ෝ පපප භ ෙ යව. අපපප තෘමධණ පාවයනධ ර්නධනා ද්
ආකථාථන්ධාාෙතනවය අ පටනධ වනෙථ්ධානාථ්ධායතනවයනධ පඅිශථඅඳින ද්
උපාදිය නධනථධකථනධෝ අපපප භ ෙයව. ථඛශාෙතධ අ වර්ධ ව ථඛශා ඇතඅ භ ෙය (කථාම භ ෙ ා
අථ්ධ්ථතධතය වප වථථු පපප භ ෙ ද්, වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනය වප වථථු
අපපපභ ෙ ද්2 සඤ්්ා භව නමි.
ථ්ධා නවතධත ු වර්ධ ව ථ්ධා නවතඅ භ ෙය අසඤ්්ඤ් භ ෙ නමි. ඖොිශකථ
ථඛශාෙ නවතඅ දවවිනධ ද් ථෂම ථඛශා ඇතඅ දවවිනධ ද් ්නවසඤ්්ානොසඤ්්ා භ ෙ නමි.
එකථ ම පපපථධකථනධෝයකථධ ඇතඅ භ ෙය ඒ ්වො ොර භ ෙ යව. ාතු - ප්ධාවොකථාප එවථධ
මව යඅ. නාමථධකථනධෝ ථතප ඇතධවතධ ්තු්වො ොර භව යැ. ප්ධාථධකථනධෝය ම ඇතධවතධ
ප්ඤ්්්්වො ොර භවය යි. වම වථධ ෝමග ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.

(3) සොර්ඥථ

වශ්යන්

වේ භ ෙ නඅවද්ගශවය අ පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය ය කථීො වථධ වපප ථඛථධකථාප
නඅවද්ගශවය අ ද් පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය ය ම කථඅයන දී. එවථධ ෙනධනා වපප කථී “අවිජ්ජො
ප්චන්යො සංඛොර” යනධවනනධ පෙග ථඛථධකථාප නඅවද්ගශවය අ අතීත භ ෙවය අ කථමග ෙශවයනධ
වේ භ ෙවය අ පරතඅථනධියට පරතය්ය ව යඅනධ ථඛථධකථාප කථඅයන දිය .
වේ “උප්ොදාන ප්චන්යො භ්වො” යනධවනනධ කථඅයන ද් ථඛථධකථාප ෙතගමාන
භ ෙවය අ කථමග ෙශවයනධ ආයතඅ භ ෙවය අ පරතඅථනධියට පරතය්ය ෙන දවවිනධ නවෙවත
ථඛථධකථාපයනධ කථීම ථාවඥර්කථ මවයඅ.
වි්ශ්්:- වපප කථී තනධ අ “තත්ි ත්මො ප්ුඤ්්ාහි සංඛෝරො ුසලො ්චනතනො
ොමොව්රො”1 යනාදීනධ කථුථ වචතනාදී ෙශවයනධ කථඅයන දී. වම අ ‘ථඅයලු භ ෙර්ාමී
කථමගය යඅ’ කථී ව යඅනධ වචතනා ථේපරයුකථධත අභ අෝය්ාදී ු ද් ර්වවනතඅ.
තෙද් වපරැ ‘විශානයට පරතය්ය ෙ ම කථමගය ථඛ්ාපය’ යඅ කථඅයන දී. දැනධ අථඛඥ 
භ ෙවය අ උපද්නා කථමගය ද් භ ෙයව යඅ කථඅයන දී. වදව විනධ කථුමට යව වපරැ
පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාපාදිය ය ම ෙ කථුශාකථුශ ෝමග කථඅයන දී. වම අ උතධපතධතඅ භ ෙය ද් ථඛර්ර
ෙන ව යඅනධ කථුශාකථුශ අෙය්ාකථෘත ෝමගවය කථඅයන ද් . එව යඅනධ ථෙගපරකථාපවයනධ
වේ නවෙවත කථීම ථාවඥර්කථ මවයඅ.
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ව වම වථධ සොර්ඥථ

පටුන වෙත

වශ්යන් විනඅශධාය ද්තයුතු.

(4) ව ද් ව යඅනධ
උපාොන පරතය්යවයනධ ෙනධනා ෙ භ ෙයාවර්ධ වභ ද් ෙශවයනධ ද්, වම වථධ යඅ:
කථාමුපාොන පරතය්යවයනධ කථාම භ ෙවය අ උපද්ෙනධනා ෙ නඅපද්ෙන කථමගයකථධ කථපනු වව.
නේ එය මග භව නමි. එයඅනධ නඅපද්ෙන ද් ථධකථනධෝ උප්්ප්ත්ති භවය යි. පපප-අපපප
භ ෙයනධ අ ද් වම වථධ මව යඅ.
වි්ශ්්:- කථාමුපාොන පරතය්යවයනධ උපද්ෙන යේ කථමගයකථධ වකථවවඥ නේ එය කථමග
භ ෙ යව. එයඅනධ නඅපනධ ථධකථනධෝ උපධපතධතඅ භ ෙය යඅ. ඒ කථාම භ ෙවය අ ඇතුළතධ ථඛශා භ ෙ
යව, ප්ධාවොකථාප භ ෙ යව යන වද්කථකථධ ද්, ඒ පපප භ ෙවය අ ම ඇතුළතධ ෙ ථ්ධා භ ෙ
අථ්ධ් භ ෙ - එකථ වොකථාප භ ෙ - ප්ධා වොකථාප භ ෙ - යන වමාෙුනධ ද් (අපපප2
කථමග භ ෙ යව, උපධපතධතඅ භ ෙයව යඅ අපපප භ ෙ වද්කථකථධ ද් එ අ ම ථ්ධ් භ ෙ වනෙථ්ධානාථ්ධා භ ොතුවොකථාප භ ෙ යන වමාෙුනධ ද්, ඇතුළතධ ෙ භ ෙයනධ ථමර්
කථාම භ ෙ වද්කථ යව, පපප භ ෙ වද්කථ යව, අපපප භ ෙ වද්කථයව යඅ භ ෙවය ථවද්වනකථධ වෙතඅ.
එවථධ ම (කථාමපාොන පරතය්යවටේ භ ෙය ථයකථධ ෙනධනා වථධ2 දීඨපාොන ථී.දතුපාොන - අතධතොදූපාොන යන තුනධ උපාොන පරතය්ය වභ ද්වයනධ අනධතර්ගත
භ ෙයනධ ා සූවිසි (24) භව ් ්න ් වෙතඅ.
(32 ථඛර්ර ෙශවයනධ:- කථමග භ ෙය උපධපතධතඅ භ ෙය ද් එකථධ වකථාට කථාමපාොන
පරතය්යවයනධ අනධතර්ගත භ ෙයනධ ථමර් එකථධ කථාම භ ෙවයකථ, එවථ ම එකථධ පපප භ ෙවයකථ,
එකථධ අපපප භ ෙවයකථව යඅ භව තු්න ි. වථථු උපාොන පරතය්වයනුර් එවථධ ම තුනධ - තුනධ
භ ෙවය යව යඅ වම වථධ උපාොන පරතය්යවයනධ ථඛර්ර ව යඅනධ අනධතර්ගත භ ෙයනධ ථමර්
භව ්දා ්ස ි. ( 22 තෙ ද් උපාොන ෙශවයනධ වභ ද් වනා වකථාට උපාොන පරතය්යවයනධ
ෙ කථාම භ ෙයට පමුණ පුෙන කථමගය කථමග භ ෙයව. එයඅනධ නඅපනධ ථධකථන්ෝ උපපතධතඅ භ ෙ යව.
පපප-අපපප භ ෙවය අ ර් වමම නය යඅ.
වම වථධ උපාොන පරතය්යවයනධ අනධතර්ගත භ ෙයනධ ථමර් කථාම භ ෙ වද්කථ යව.
පපප භ ෙ වද්කථ යව, අපපප භ ෙ වද්කථයව යඅ අවනකථධ ආකථාපයකථඅනධ ථඛර්ර කථඅීකවමනධ භ ෙ
ථවයකථඅ.
තෙද් කථමග භ ෙ උපපතධතඅ භ ෙ වභ ද්ය වනා වර්න අනධතර්ගත භ ෙයනධ ථමර්
රිප්-අරිප්යැ යි භව තු්න ් වේ.

ොම-

එවථධ ම කථාම භ ොදී වභ ධද්ය වනා වර්න කථමග භ ෙ - උපධපතධතඅ භ ෙ ෙශවයනධ
භව ්ද් ් වේ.
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කථමගභ ෙ- උපධපතධතඅභ ෙ වභ ධද්ය ද් වනා වර්න උපාොන පරතය්ය වයනධ භ ෙයව යඅ
කථී භ ෙ ෙශවයනධ එ් ් වේ. වම වථධ උපාොන පරතය්යවයනධ භ ෙයා වර්ධ ථඛර්ර
ෙශවයනධ විනඅශධාය ද්තයුතු.
6. “යං යස්ස ප්චන්්යො ්හොති ්්ව” යඅ යේ උපාොනවයකථධ යේ භ ෙයකථට පරතය්ය
වේ නේ එයනුර් විනඅශධාය ද්තයුතු.
ප්රශ්න:- කථෙප උපාොනවයකථධ කථෙප භ ෙයකථට පරතය්ය වේ ද්
ප්ි ිතුරැ:- යේකථඅථඅ උපාොනයකථධ යේකථඅථඅ කථුශයනට ව
පරතය්ය වේ මවයඅ.

අකථුශයකථට ව

ඒ වමවථධ යඅ:- පු ුර්නධ වතවේ උමතුෙකථු වමනඅ. ව වතවේ වේ යුතු යව. වේ
අයුතුයව යඅ වනා විාාපා යේකථඅථඅ උපාොනයකථ වර්ධ ෙශවයනධ යේකථඅථඅ භ ෙයකථධ පතා
කථාමාොපාදිය  යේකථඅථඅ කථමගයකථධ වකථවවඥ මවයඅ.
මත්භද:- ‘වර් ථී - අජථී - කථුකථධකථුප ථීාදී ශී - ෙරත ථමාොනවයනධ වර්ිශනධ
- එළුෙනධ - දධනධ ථමර් උපදිය තව යඅ ද් එව යඅනධ ඔෙුනට ෝය්ාන නවතව යඅ ද් ශීෙරවතාපාොනවයනධ පපප-අපපප භ ෙ වනා වේය, යඅ ථම ප ආාායය්ගෙපවය වයතඅ ඔෙුනධ
වර්ධ ොනය වනා ර්ත යුතුයඅ.
නි ගය:- ථඅයලු උපාොනවයනධ ථඅයලු භ ෙය වේ යයඅ ර්තයුතු. වපප කථී වභ ද්
පරතය්ය ෙන ව යඅනධ පපප-අපපප භ ෙයනධ අ උපවතධම ද් විය වකථධකථ.
විස්තර :- වේ ව කථවය අ අනුශරෙ (=ඇථීේ2 ෙශවයනධ ව මිනඅථධ වාෙ කථාමය
ථමෘද්ධෝය වද්ේවාෙ එයට ෙවි වයනධ ථමෘද්ධෝ තපයව යඅ වම වථධ ර්ටු දැය අනුෙව
ථඅතීවමනධ ව වේ කථම නේ මිනඅථධ වාෙ ෂතරඅය ම ාථාප කථුාදිය වය අ ද්, කථාමාොප
ථවද්ේ වේ අ ද්, ථමෘද්ධෝය යඅ ථඅතා ඒ වබීම පඅණිථ අථද්ධෝමගයනධ (පුපාණ ප - භ ාපත පාමයනාදිය ය2 ඇථීේ ආදිය වයනධ පෙටන ර්ෙව වේ කථමගවයනධ කථාම ථමෘද්ධෝ වේය යඅ ථඅතා
කථාමපොන ෙශවයනධ කථාය ර්ශධාිශතාදිය ය ව
වකථවවඥ ද් ව වතම ර්ථඅිශතධ පඅීකවමනධ
අපායවය අ උපදී.
තෙද් වේ වේ අදී වවදන කථාමයනධ (පාජය් ථේපතධ ආදී ෙථධතුනධ2 පතමිනධ
වද ෙථධතුෙ ව රැකථීමට කථාමුපාොන ෙශවයනධ කථාය ර්ශධාිශතාදිය ය වකථවවඥ ව වතම ඒ
ර්ථඅිශතධ පඅීකවමනධ අපායවය අ උපදී. ඔ ු වර්ධ එ අ ඉපදීමට ව ධතු ෙ ඒ කථමගය කථමග භ ෙ
යව. ඒ කථමගවයනධ නඅපනධ ථධකථන්ෝ උපපතධතඅ භ ෙය යඅ. ථ්ධා භ ෙ - ප්ධාවොකථාප භ ෙය
ද් එයට ම ඇතුළතඅ.
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අවනකථධ ථද්ධෝමග ශරෙණ පාදීනධ ෙඩනා ද් නුෙණ ප ඇතඅෙව වේ කථමගවයනධ කථාම
ථමෘද්ධෝ වේයව යඅ ථඅතා කථාමපාොන ෙශවයනධ කථාය ථුාිශතොදිය ය කථප යඅ, ව වතම එවථධ
ථුාිශත පඅීකවමනධ වද්ේ වාෙ ව මිනඅථධ වාෙ ව උපදී. ඔ ු වර්ධ එ අ ඉපදීමට
ව ධතු ෙ මගය මග භව යැ. ඒ කථමගවයනධ නඅපනධ ස් න්ධ උප්ප්ත්ති භවය යි. සඤ්්ා
භව - ප්ඤ්්්්වො ොර භව්යෝ ද්, එයට ම ඇතුළතධ වෙතඅ. වම වථධ කථාමපාොනය ථුර්තඅ
- ර්ර්ගතඅ ෙශවයනධ පරවභ ධද් ථ අත ථ්ධා භ ෙ - ප්ධාවොකථාප භ ෙ ෙ වයනධ ඒකථ
වද්ශයකථඅනධ ඇතුළතධ භ ෙයනධ ථ අත ොම භවයට ප්රතය්ය වේ.
අවනවකථකථධ රිප්-අරිප් භවයන්හි ඒ කථාම භ ෙයට ෙඩා (කථාමය2 ථමෘඬතපයව යඅ
අථා ව අනඅයමිනධ ථකථා ව පපප-අපපප ථමාපතධතඅ උපද්ො ඒ ථමාපතධතඅ දවයනධ
පපප-අපපප දර ධම ව කථයනධ අ උපදී. ඔ ුට එ අ ඉපදීමට ව ධතුෙ කථමගය කථමග භ ෙ යව.
එ අ උපනධ ස් න්ධ උප්ප්ත්ති භවය යි. සඤ්්ා භව - අසඤ්්ාභව ්නවසඤ්්ානොසඤ්්ාභව - එ
්වො ොර භව - ්තු්වො ොරභව ප්ඤ්්්්වො ොරභව්යෝ ද් එ අම ඇතුළතධ වෙතඅ. වම වථධ කථාමපාොනය පරවභ ධද් ථ අත ෙ
ථ්ධා භ ොදී ෙශවයනධ අනධතර්ගත භ ෙයනධ ථ අත ෙ පපප අරිප් භවයනට ද ප්රතය්ය
්ව්.
අවනවකථකථධ වේ ආතධමය දැනධ පෙතධනා කථාමාොප භ ෙවය අ ව පපප-අපපප
භ ෙයනධ අතුිශනධ එකථධතපා එවකථකථව ව
උචවේද්යට පවමිණිවයධ ථඅයලු ෙට ර්කථධ
උචවේද්යට (විනාශයට2 පවමිණීම ෙශවයනධ මනා වකථාට උචවේද් වේයව’ යඅ උචවේද්
ද්ෘමධි ය වර්න එයට පමුණ පුෙන කථමග වකථවවඥ. ඔ ු වර්ධ ඒ කථමගය මග භව යැ. ඒ කථමගවයනධ
උපනධ ස් න්ධ උප්ප්ත්ති භවය යි. ථ්ධාභ ොදිය ය වපප කථී වථධ එයට ම ඇතුළතඅ.
වමවථධ දිය ට්ඨි - උපාොනය (පරවභ ධද් ථ අත2 ථ්ධා භ ොදී අනධතර්ගත භ ෙයනධ
ථ අත ොම-රිප්-අරිප් යන තරිවිධ භවයට ම ප්රතය්ය ්ව්.
වි්ශ්්:- වේ උචවේද් ද්ෘමධි වය අ ඇතුළතධ ද්ශ ෙථධතුකථ මිර්ය්ා ද්ෘමධීකනධ අතුිශනධ
කථාම භ ෙවය අ ‘නත්ිතබන්නං’ ‘නත්ි-යිට්ඨො’ යන උචන්ඡද වොද ්ද ද, පපප භ ෙවය අ
‘නත්ි ුතඛ’ යන තෘතීය උචන්ඡද වොදය ද්, අපපප භ ෙවය අ වථථු ථපධතවිෝ උචන්ඡද
වොද ද් යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ උචන්ඡද දෘ්්ටිය ්ව්.
අවනවකථකථධ : වේ ආතධමය දැනධ පෙතධනා ‘වේ කථාමාොප ථේපතධතඅ භ ෙවය අ
ව පපප-අපපප භ ෙයනධ අතුිශනධ එවකථකථව ව ථුෙපතධ වේයව, යඅ ප ෙ ො ඇතඅ
වේය’යඅ ආතධමොද් ෙශවයනධ දැි ෙව වර්නව ඒ භ ෙයනට පමුණ පුෙන කථමග වකථවවඥ. ඔ ුවර්ධ
ඒ කථමගය මග භව යැ. එයඅනධ නඅපනධ ථධකථන්ෝ උප්ප්ත්ති භවය යි, ථ්ධා භ ොදිය ය ද් එයට
ම ඇතුළතඅ.
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වම වථධ අත්තවො ප්ොදානය ථපරවභ ධද් අනධතර්ගර්ත භ ෙ ථ අත තරිවිධ භවයට ප්රතය්ය
්ව්.
විස්තර:- වම අ ‘කථාමාොප ථේපතධතඅ භ ෙවය අය’ යඅ කථඅයන ද්ධවද්ධ ප්රථම
දෘ්්ටධමග නිවණවොද වශ්යනි. වථථධථ ඉතඅිශ ද්ෘමධටෝමග නඅෙණ ොද් ෙශවයනධ කථඅයන දී.
වි්ශ්්:- වපවළ අ පපපාොප ෝය්ාන ෙශවයනධ මව මතුවය අ ථතප දිය ට්ඨඨෝේම
නඅ.දාන ොද්වය ආ . එවතකථුර් ෙුෙතධ ද්ෘමධි  ර්තඅකථයා යේ කථඅථඅෙකථධ වර්න යේකථඅථඅ
පරකථාපයකථඅනධ අභ අනඅවෙශ (=ද්ෘමධි  ෙශවයනධ ර්වනීම2 වකථවවඥ යව යඅ. අපපපභ ෙ ර්ර ණ පය
කථපන දී.
තෙද් අපපප ෝය්ාන ාතුවඥර් ෝය්ානවය අ ථඛර්ර
ර්නධනා දී. (වේ ීකකථාර්ත විථධතප යඅ.2

ෙන දවවිනධ ව

අපපප භ ෙය

අවනවකථකථධ වේ ශී-ෙරත කථාමාොප වේ භ ෙවය අ ව
පපප-අපපපභ ෙයනධ
අතුිශනධ එකථධතපා භ ෙවයකථව ව
පුපනධන ුට ථවප ථේපවඥණ ප වීමට වයධයව යඅ
ෙරවතාපාොන ෙශවයනධ එයට පවමිණීමට ථුර්ථු ෙ කථමග වකථවවඥ. ඔ ු වර්ධ ඒ කථමගය කථමග
භ ෙ යව. ඒ කථමගවයනධ නඅපනධ ස් න්ධ උප්්ප්ත්ති භවය යි. ථ්ධාභ ොදිය ය එයට ම ඇතුළතධ
වේ. වම වථධ ථී.දතූපාොනය පරවභ ධද් ථ අත ථානධවතාර්ෝ ෙ තුනධ භ ෙයට පරතය්ය වේ.
වම අ පඅළඅවෙළඅනධ වනා කථඅයා සීලබ්ෙතූප්ොදානය අනධතවය අ කථීම
අනධතොර්පාොනය වමනධ වදව විනධ ථමුොාාප නවතඅ ව යඅනධ ව එය අතධතොදූපාොන
නඅමිතධවතනධ ෙන ව යඅනධ ව යඅ.
ප්රශ්න්ය ි:- වේ උපාොන අතුිශනධ කථෙප උපාද්නවයකථධ, කථෙප භ ෙයට, වකථවථධ
පරතය්ය වේ ද්
ප්ි ිතුර:- “පවොපප දෙයට - උෙද්නධ*1 උෙනඅථා පථ
**කථමුදෙයට එ ථ දැ - ඈ නනධ වදයඅනධ පථ වේ”
විස්තර - ්ම ොමොතබ ්තුර්ඥවිධ උප්ොදානය පපප-අපපප භ ෙයනධට ද්, කථාම භ ෙවය අ
(ඇතුළතධ කථමග භ ෙවය අ2 කථුශ - අකථුශ කථමගයට ද්, උපපතධතඅ භ ෙයට ද්, උපනඅශරය
පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ. කථාම භ ෙවය අ තමා ා ථේපරයුකථධත අකථුශ කථමග භ ෙයට
සහජොත - අඤ්්ඤ්මඤ්්ා - නිස්සය - සමප්යුත්ත - අත්ි - අවිගත - ්හතු පරතය්ය
පරවභ ධද්වයනධ ථ ජාතාදී ෙශවයනධ පරතය්ය වේ.

1

*උපාොන

+උපනඅශරය පරතය්ය ** කථාමභ ෙයට
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වි්ශ්්:- ව ධතු පරතය්ය පරවභ ද්වයනධයව යඅ කථීවමනධ මාර්ග පරතය්ය ද් ථඛර්ර වේයව
යඅ කථඅයන දී.
ඒ වම වථධ යඅ:- දිය ට්ඨි - උපාොනාදිය ය ථ ජාත ෙ අකථුශ කථමග භ ෙයට මාර්ග පරතය්ය
ෙන ව යඅනධ ථ ජාතාදිය  පරතය්ය අතුිශනධ ව ධතු පරතය්ය වප මාර්ග පරතය්ය වර්න ථතධ
පිශද්ධවද්කථඅනධ පරතය්ය වේ.
ථඅයලු උපාොනවය ම අනනධතප ෙ කථමග භ ෙයට අනන්තර සමනන්තර අනන්තරිප්නිස්සය - නත්ි - විගත - ආ්සවන පරතය්යවයනධ පරතය්ය වෙතඅ.
අනනධතපයට උපනඅශරය ෙශවයනධ ද් පරතය්ය වේ. විපරයුකථධතය ට උපනඅශරය පරතය්වයනධ
පරතය්ය වේ.
වේ ‘උප්ොදාන ප්රතය්ය්යන් භවය ්ව්’ යැයි කථීවම අ විථධතප යඅ.
ප. ‘භව ප්රතය්ය්යන් ජොති ්ව්’ යනාදීනධ අ ජාතඅ ආදීනධ වර්ධ විනඅශධාය ථතය්
නඅවද්ගශවය අ කථී නයඅනධ ද්ත යුතුයඅ. ආදිය  ශ.ද්වයනධ ජරො-මර ොතබ ථඅයධ ථඛර්ර කථපන
දී.
වි්ශ්්:- වම අ භ ෙ යනධවනනධ කථමග භ ෙය අභ අවපරධත යව. ජාතඅයට පරතය්ය ෙනධවනධ
එය යව. උපපතධතඅ භ ෙය වනා වේ. ඒ කථමග භ ෙය ද් මග ප්රතය්යඉ උප්නිශරය ප්රතය්ය යන
වද් ආකථාවපකථඅනධ පරතය්ය වේ.
ප්රශ්න්ය ි:- භ ෙය ජාතඅයට පරතය්ය වේයව යඅ වකථවථධ ද්ත
ප්ි ිතුර:- දා ය් පරතය්යනධ වර්ධ ථමත්වය ඇතඅ කථධ අ ද්
ද්කථධනා වවදන ව යඅනඅ.

වකථඅ ද්,

ීන -පරණීතතාදී වභ ධද්ය

විස්තර:- පීතෘ - මාතෘනධ වර්ධ ශුකථර - වශරාණිතාදී ො ය් පරතය්යනධ වර්ධ ථමත්වය
ඇතඅ කථධ අ ද් යමකථ (නඅඹුධ2 ද්පවෙනධ වර්ධ ද් ීන - පරණිතතාදිය  විවශධම පවවනධ. ව ද්
වම කථධ අ ම වම ථතධත්වයනධ වර්ධම එකථ වථධ වනා ෙන ව යඅනඅ. ව ද් අව තුකථ වනා
වේ. තෙද් ඒ ීන - පරණීතතා විවශධමය උපද්ෙනධනා ෙ ථතධත්වයනධ වර්ධ අෝය්ාතධම
ථනධතානවය අ අවනකථධ කථාපණ පයකථධ නවතඅ ව යඅනධ කථමග භ ෙය ම ව ධතු වකථාට ඇතධවතධ
ය.
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එයඅනධ ෙොළ : “ මමං සත්්ත විභජති යතබදං හීනප්්ප්ණිත්තොය”1 ‘කථමගය
ථතධත්වයනධ ීන පරණිතතාදිය  භ ාෙවයනධ වදො යව’යඅ කථඅයායඅ. එව යඅනධ භ ෙය (කථමගය2
ජාතඅයට පරතය්ය වේය යඅ ද්ත යුතු යඅ.
තෙද් ජාතඅය නවතඅ කථධ අ ජපා - මපණ ප ව වශ කථාදිය  ෝමග
ව යඅනධ ද්, ජාතඅය ඇතඅ කථධ අ ම ජපා-මපණ ප ර්කථඅනධ ප ප ද් දා
මපණ ප ා ථේදනධෝ ෙ ව ාතඅ ෙය්ථනාදිය  ඒ ඒ ර්ශ් ෝමගවයනධ ප
මර පරතඅදද්ධෝ වනා ෙ ව වශ කථාදිය ය ෙන දවවිනධ ද් ජාතඅය ්ශෝ
්ව් ය යි ද්ත යුතු.

ව වනා ෙන
ජනයා ට ජපාප ද්ධො ුට ජරොොතබයට ද ප්රතය්ය

වේ ජොතිය උප්නිශරය ප්රතය්ය්යන් (වශවයනධ2 එකථම පරකථාපයකථඅනධ ම පරතය්ය
වේ.
වි්ශ්:- වේ උපනඅශරය පරතය්ය, පරතය්යනධ වර්ධ ම ා පරවද්ධශය යඅ.
වේ ‘භව ප්රතය්ය්යන් ජොති ්ව්’ යනධවන අ විථධතප කථර්ාෙයඅ.
වේ ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද වද්ධශනාවය අ වශ කථාදිය ය අෙථානවය අ ෙොළ ව යඅනධ
“අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො” යි වම වථධ භ ෙ ාකථරවයධ ආදිය වයඅ ෙොළ අවිද්ය්ාෙ වශාකථාදීනධ
ට ථඅද්ධෝ ෙො වෙයඅ.
ජාතඅය වශ කථාදිය යට පමණ පකථධ පරතය්ය වනා වේ. එ වථධ වශ කථාදිය යට පරතය්ය
වීවමනධ ඒ වශ කථාදිය ය ා දවඳී ථඅි න අවිද්ය්ාෙට ද් ජාතඅය පරතය්ය වේ.
එව යඅනධ ම:“වථ ඈ ව යඅන‘විර් - වෙතවයඅ ථඅර්මු වනාම ද්තධ,
2*කථපව-විඳු නවතඅවම දෙථකථ - වොවළාථධ පිශදිය  ථුනධ දවවිනධ
අර්මර් ද්කථධො නඅතඅනධ - ථදඳ වනා ථඅඳ පෙතධවනධ”
ප්රශ්න:- වේ පි චාථමුපධපාද් වද්ධශනාවය අ වශාකථාදිය වයනධ අවිද්ය්ාෙ වකථවථධ
ථඅද්ධෝ ෙො ද්,

1
2

ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථ 214
*කථාපකථ - වෙද්කථ
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ප්ි ිතුර:- වම අ ්සෝ - ්දෝමනස්ස - උප්ොයස්යෝ අවිද්ය්ාෙ නවතඅෙ වනා
පෙතඅතධ. (අවිද්ය්ාෙ ථමර්ම පෙතඅතධ2 පිශවද්ෙය (ෙවළපීම2 ද් මුළා වනා ෙෙ ුට වනා වේ.
එව යඅනධ පළමු වශ කථාදිය ය ඇතඅ කථධ අ කථාමාශරෙ ථමුද්යවයනධ අවිද්ය්ාෙ වේය යනු ථඅද්ධෝ
යව.
තෙ ද් කථරමවයනඅ:- “ආසව සමුදයො අවිජ්ජො සමුද්යො”1 ආශරෙ ථමුද්යවයනධ
අවිද්ය්ා ථමුද්ය වේ ය යඅ ෙොළ .
ඒ වම වථධයඅ : ෙථධතුකථාමයා වර්ධ විවය ර්ය ඇතඅ කථධ අ වශ කථය කථාමාශරෙ
ථමුද්යවයනධ වේ.
එයඅනධ ෙොළ .
“තස්ස ්්
්ත

ොමයොනස්ස - ඡන්දජොතස්ස ජනතු්නො

ොමො ප්සුහොයන්ති - සල්ල විද්්ධොව රිප්්ප්ති”2

“ෙතධකථේ පනත ඒ - ථඳ ඇතඅ ථතධ තමා ද්
ඒ ෙතධකථේ පඅිශව න කථ - ුකථඅනධ විදිය  වථ වපවළධ”
ෙථධතු කථාමවය අ ඇළුණ පු ථඅතධ ඇතඅ එ ව යඅනධම කථධවධශ - කථාම ෙශවයනධ උපනධ
ඡනධෝ ඇතඅ ඒ ථතධතධෙයා වර්ධ ෙථධතු කථාම පඅිශව නධවනධ වී නේ ුකථඅනධ විදිය යකථු වථධ
වශාකථාදිය වයනධ වපවළධ.
තෙද් “ ොම්තො ජොයති ්සෝ ො” කථාම ව ධතුවෙනධ වශ කථය උපද්වනධ ය යඅ
ෙොළ .
වේ ථඅයලු වශ කථාදිය ය ඒ දිය ට්ඨි ආශරෙ ථමුද්යවයනුර් වේ. එව යඅනධ ෙොළ .
“තස්ස අහං රිප්ං මම රිප්න්ති ප්සුයුට්ඨට්ඨොයි්නො රිප් විප්සු ොමඤ්්ඤ්ථභොවො
උප්්ප්ජ්ජන්ති ්සො ප්සු්ද්ව ුප ්ඛ ්දාමනස්සුප්ොයොසොති”3 ‘මම පපපය වෙමි. මා වර්ධ
පපපය යඅ ද්ෘමධි වයනධ නවර්ී ථඅි නධනා ෙ ඒ පුද්ධර්යා ට පපපයා වර්ධ පරකථෘතඅය විශම

ථු:නඅ: අඨකථෙර්ධර් 105
ෝ:ප: පඅයෙ: 20
3
ථඛ:නඅ: ්න්ෝථඛයුතධත 350
1
2
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ය. අනධ අයුපකථඅනධ වීම ය යනාදීනධ වථ කථපිශවද්ධෙ - ර්කථධ් වොමනථධථ උපායාථවය
උපදිය තධ.’
වම වථධ දිය ට්ඨි - ආථෙ ව ධතුවෙනධ උපද්නා වථධ භ ොථෙ ව ධතු වෙනධ ද්
වථාකථාදිය ය උපදී.
එයඅනධ ෙොළ :- ්යප්ි ්ත ්දවො දීන්ඝොයුතො ව ් වන්්තො සුඛ ෙහුලො උචන්්සු
විමෝනසු විරං දීන්ඝමද්ධොනං තිට්ඨොන්තිඉ ්තලි තථොගතස්ස ධමම්දසනං සුත්වො භයං
සන්තොසං සං්වගොමප්ජ්ජන්ති”1 ‘දී ගායුමධකථ ෙණ පගෙතධ ථුෙ ප ු වද්විවය උථධෙ දිය ෙය්
විමානයනධ අ වදාව කථකථධ ථඅි යා ු ද්, ඔෙු ු ද් තර්ාර්තයනධ ෙ නධවථධ වර්ධ ෝමග
වද්ධශනාෙ අථා ය යට තවතඅ ර්වනීමට ථඛවේර්යට පවමිවණ පතඅ. පථධ වපප නඅමිතඅ දැකථ මපණ ප
ය වයනධ තවතඅර්තධ වද්වියනට වමනඅ.
භ ොශරෙ ව ධතුවෙනධ වමනධ අවිද්ය්ාශරෙ ව ධතු වකථාට ද් වේ වශාකථාදිය ය උපදී.
එව යඅනධ ෙොළ :- “්ස ්ඛො ්සො භි ්ඛ්ව් ෙෝලො තබට්්ඨව ධම්ම තිවිධං
ුප ්ඛං ්දාමනස්සං ප්ටිසං්ව්දතීති”2 ‘ම වණ පනඅ ඒ අශාන වතවේ අවිද්ය්ාෙ
ව තුවකථාට වර්න එයට අනුකථූ කථර්ා ඇථීම, කථේකථවටාලු දැකථීම, මපණ ප කථාවය අ
එළඹ ථඅි  පාපකථමගය ථඅ අ කථඅීකම නඅොන වකථාට ඇතඅ වශාකථඅදිය  ෙ ර්කථධ විඳි’ යයඅ කථඅයායඅ.
වම වථධ ආශරෙ ථමුොයවයනධ උපාොන වේ වශාකථාදිය ය අවිද්ය්ාෙට ව ධතු ෙ
ආශරෙයනධ ථඅද්ධෝ වකථවවඥ. ආශරෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ පරතය්ය භ ාෙවයනධ ෙන ව යඅනධ අවිද්ය්ාෙ
ථඅද්ධෝ වේය යඅ ද්ත යුතු. පරතය්ය ඇතඅ කථධ අ ෙන ව යඅනධ අවිද්ය්ාෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ නවෙවතව
‘අවිද්ය්ා පරතය්යවයනධ ථඛථධකථාප වේ. ථඛථධකථාප පරතය්යවයනධ විශාන වේ’ යයඅ වම වථධ
ව ධතු-ඵල පපේපපාෙ වර්ධ අෙථානවයකථධ නවතධවතධ ය. එව යඅනධ ව ධතු-ඵල පපේපපා
ථේදන්ෝවයනධ පෙතධනා ෙ වොවළාථධ අඛර්යකථධ ඇතඅ භව ් රය වනාද්තධ ආදිය  ඇතධවතධ යව
යනු ථඅද්ධෝ යඅ.
ප්රශ්න්ය ි:- එවථධ ෙනධනා “අවිදය්ො ප්රතය්ය්යන් සංස් ොර ්ව්” ය යඅ වේ ම
මාතර කථර්නය විපවද්ධෝ වනා වේ ද්
ප්ි ිතුර:- වේ ආදිය  භ ෙය කථීවමනධ වනා වේ. පරෝාන ෝමගය කථීවමකථඅ.

1
2
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විස්තර:- මග- ්්ල්ශ-විප්ො යන තරඅවිෝ ෙෘතධතයට ම අවිද්ය්ාෙ පරෝාන යව.
ථපගයකථු වර්ධ අථ ර්වනීවමනධ අනය් ෙ ද් ථපග ශීකපය ර්වනීේ වමනඅ. වථථු වකථවථධ ෙට
ා කථමග ෙට ද් දායා ාතධපථඅනධ වපළයඅ. අවිද්ය්ාෙ ථඅඳපී කථ වථථු මම- ි්ලස විප්ො වට්ට්යෝ ද ථඅවඳතධ. ථපග ශීමගචවඡද්නවයනධ වෙළා ථඅි  දා ුවේ මිදීම ෙනධනාකථධ
වමනඅ.
එයඅනධ ෙොළ :- “අවිජ්ජොය්ත්වව අ්සසවිරොගනි්රොධො සංඛොරනි්රෝධො”1
‘අවිද්ය්ාෙ නඅපෙවශධම වකථාට නඅපවද්ධෝ කථඅීකවමනධ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ නඅවපාෝය වේ.
යනාදිය ය වම වථධ අවිද්ය්ාෙ තමා ථතනධ අ ඉපද්වීේ ෙශවයනධ ර්තධතා ට ථඛථාප දන්ෝනය
ද් එය නඅපෙවශධමවයනධ මුද්නධනා ට ථඛථාප විවමාෂය ද් ෙන ව යඅනධ ඒ තරඅවිෝ
ෙෘතධතයට පරෝාන ෝමගය කථීමය වේ. එය ම ෝමගය කථීම වනා වේ. වම වථධ වේ භ ෙ
ාකථරය වනා ද්නධනා ද් ආදිය  ඇතධවතධය යඅ ද්තයුතු.
ප්රශ්න:- වේ භ ෙ ාකථරය කථපනධවනකථධ ව

විඳිනධවනකථධ ව

නවතධවතධ ද්.

ප්ි ිතුර:- අවිද්ය්ාද් කථාපණ පවයනධ ථඛථධකථාපාදීනධ වර්ධ පවෙවතධම ෙන ව යඅනධ ඒ
අවිද්ය්ාදිය වයනධ අනය් ෙ දර ධම - ම ා දර ධම - වශරමධඨ - ථ්ධජිත - පරජාපතඅ ආදී ව කථ
නඅමගාතෘයව යඅ තකථගවයනධ කථධපනා වකථාට ර්නධනා ද් ථඛථාපය කථපනධවනකථධ ව
අතා අත ද්ප කථඅයනධනා ෙ ථුෙ ර්කථධ විඳින වේ මාවර්ධ ආතධමයව යඅ ථකථන ද් ආතධමවයනධ
ව වනා වෙයඅ. වමවථධ කථාපකථවෙද්කථ ප අතය යඅ ද්තයුතු.
වම අ අවිද්ය්ාෙ ඉපඅද් නථධනා ථුලු දවවිනධ නඅතය් භ ාෙවයනධ ද්, වකථවථන දවවිනධ
ා වකථවවථන ෝමගයනට ආේදන ව යඅනධ ශුභ  භ ාෙවයනධ, උද්ය-ෙය වද්කථධ අ
වපවළන ව යඅනධ ථු් භ ාෙවයනධ ද්, පරතය්ය පරතඅදද්ධෝ පවෙවතුේ ඇතඅ ව යඅනධ ආතධම
භ ාෙවයනධ ද් ශූනය් යව. ථඛථධකථාපාදිය  අඞ්ර් ද් එවථධ ම ශුනය් යඅ.
තෙද් අවිද්ය්ාෙ ආතධමය වනා වේ. ආතධමය පඅළඅදවඳි ද් වනා වේ. ආතධමවය අ
වනා වේ. ආතධමය ඇතධතකථධ වනා වේ. ථඛථධකථාපාදිය  අඞ්ර් ද් එවථධ මව යඅ. එව යඅනධ වේ
භ ෙ ාකථරය අවිද්ය්ාදිය  ද්ධොද්ශාඞ්ර්යනධ වර්ධ ශුනය්තධෙවයනධ ද්ධොද්ශවිෝ ශූනය්තාවයනධ
ශුනය්ය යඅ වම වථධ ද්තයුතු.
(ෝොදිය  ාතුවඥවිෝ ශුනය්තාෙ ද්, ආතධම ශුනය්තාදිය  ාතුවඥවිෝ ශුනය්තාෙ ද්, එකථකථඅනධ
එකථකථධ වකථාට වර්න ද්ධොද්ශාඞ්ර් ර්ත ශුනය්තාවෙ ද්වාද්ශවිෝ වෙතධනු යඅ “ද්වොදසවිධ
සුඤ්්ඤ්තො සුඤ්්ඤ්ං” යව යඅ වයාද්නු යනු ථනය් යඅ.2

1
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තෙද්:“අවිර්-තණ ප වද්මු යව - ඉකථුතධ ඈ තුනධ කථධ වේ.
වද්කථ - අට - වද්කථවයඅ දෙ ථකථ - වොවළාථඟ වකථවමනධ ද්නධවනධ”
ඒ භ ෙ ාකථරවයධ අවිද්ය්ාය - තෘ්් ොයැ යඅ ෝමග වද්කථකථධ ම යවයඅ ද්තයුතු.
විස්තර:- (පෙගානධතවයනධ2 අතීත ථධකථන්ෝ වකථාඨාථවයනධ පරතය්ුතධපනධන විපාකථය
එළෙන ව යඅනධ අවිද්ය්ාෙ මය වේ. වේද්නාෙ අෙථානය යව. (අපපානධතය2 අනාර්ත
ථධකථනධෝ වකථාට්ඨඨාථය ා ර්ළපන ව යඅනධ තෘ්් ොව මූලය ්ව්. ජරො මර අවසොන ය
වේ යව යඅ වම වථධ මූල වශ්යන් භව ් රය ද්විවිධ ්ව්.
වි්ශ්්:- වම අ අවිද්ය්ා ම භ ෙ ාකථරය තබට්ි ්සුතයො ්ග් ෙශවයනධ ෙොපන දී.
පථුෙව කථී තෘමධණ පා ම භ ෙ ාකථරය තෘ්් ො ්සුතයො ්ග් ෙශවයනධ ෙොපන දී.
ඒ වමවථධ යඅ:- ද්ෘමධි  ාිශතයනධට අවිද්ය්ාෙ ද්, තෘමධණ පා ාිශතයනධට තෘමධණ පාෙ ද්
ථථප පවෙවතධම කථපයඅ.
තෙද් උචවඡද් ද්ෘමධි ය නඅපෙවශධමවයනධ පර ාණ පය කථඅීකම පඅණිථ අවිද්ය්ාමකථ
පළමුෙන භ ෙ ාකථරය ෙොළ . පරතය්ෂ ෙශවයනධ ද්තයුතු විශානාදී පරතය්ුතධපනධන ඵල
ෝමගයනධ වර්ධ වටර්වනධවමනධ (අපරතය්ෂ ෙ2 අවිද්ය්ාදිය  ව ධතුනධ වර්ධ වනා ථඅඳ පවෙවතධම
පරකථාශ කථපන ව යඅනඅ.
උපනධනා ෙ විශානාදීනධ වර්ධ ජපා-මපණ ප පරකථාශ කථපන ව යඅනධ ශාථධෙත ද්ෘමධි ය
නඅපෙවශධමවයනධ පර ීණ ප කථඅීකම ථඳ ා තෘමධණ පා මකථ වද්ෙන භ ෙ ාකථරය ෙොපන දිය .
තෙද් කථරමවයකථඅ:- ර්.භ වථයය්කථ ථතධතධෙයනධ වර්ධ ෙශවයනධ පළමුෙන
අවිද්ය්ාමකථ භ ෙ ාකථරය ෙොපන දී. “සඞ්ඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ංඉ විඤ්්ා ප්චන්යො
නොම රිප්ං” යනාදීනධ ෝමගයනධ වර්ධ පඅළඅවෙළ වනා ඉකථධම පවෙවතධම ද්කථධෙන ව යඅනඅ.
“උප්ොදාන ප්චන්යො භ්වොඉ භව ප්චන්යො ජොති” යනාදීනධ උපපතධතඅ ථධකථන්ෝයනධ
එකථෙට ප ළවීම ද්කථධෙන ව යඅනධ ඕපපාතඅකථ ථතධතධෙයනධ වර්ධ ෙශවයනධ පථුෙව කථී
තෘමධණ පා මකථය ෙොපණ ප දී.
ඒ භ ෙ ාකථරයා වර්ධ අතීත - වතගමොන - අනොගතය යඅ කථා තුවනකථධ වේ. ඒ කථා
අතුිශනධ වපවළ අ ථධෙපපපවයනධ ආ පිශද්ධවද්නධ අවිදය්ොයඉ සංස් ොරය යන අඞ්ග ්ද
අතීත ොලි යැ. විඥානය මුධ වකථාට භ ෙය අෙථාන වකථාට ඇතඅ අඞ්ග අට වතගමොන
ොලි යැ. ජොතියඉ ජරො මර යන අඞ්ග ්ද අනොගත ොලි යැ යඅ ද්තයුතු.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

“*ව ධ-ප, ව ධ වපපටු - වත ථඳ**1 ථඅෙු ව. ථඟ වතඅ
***විථඅයුරැ අරැතඅ දෙ ථකථ - තඅෙට වදවේ වනා නවෙවතී”
තෙද්:- සඞ්ඛොර‘(ප්ටිසන්ධි) විඤ්්ා
අතරැ එකථධ ්හ්තු-ඵල ථන්ිවයකථඅ.
්වදනො‘තෘ්් ො අතරැ එකථධ ඵල-්හ්තු ථන්ිවයකථඅ. භව‘ජොති අතරැ එකථධ ්හ්තු-ඵල
ථන්ිවයකථව යඅ වම වථධ වේ භ ෙ ාකථරය ව ධතු පෙගකථ, ඵල පෙගකථ, ව ධතු පෙගකථ, ෙශවයනධ
තරඅථන්ිවයකථධ ඇතවයඅ ද්ත යුතු.
තෙ ද් ථන්ධීනධ වර්ධ මු-අර් පඅිශථඅඳීවමනධ ථඛර්ර

සත්ර ් වේ.

ඒ වමවථධ යඅ:අවිජ්ජො-සඞ්ඛොර එකථධ ථඛවෂධපවයකථ.
විඤ්්ා

- නොම -රිප් - ස ොයතනට - ඵස්ස - ්වදනො වද්වෙනඅ ථඛවෂපය

යව.
තෘ්් ො - උප්ොදාන - භව වතවෙනඅ ථඛවෂධපය යව.
ජොති-ජරො-මර ථතප ෙන ථඛවෂපය යඅ වම වථධ වේ භ ෙ ාකථරය සං්ක්ෂ්ප්
සතර ් ඇතධවතධ ය යඅ ද්ත යුතධවතධ යඅ.
“අයු කථ ව ධ පවථතඅ - දැනධ කථ ප පවථකථධ වේ,
දැනධ කථධ අ ද් ව ධ පවථකථඅ - මතු කථ ප පවථකථධ වේ”
වේ විථඅ ආකථාප අප ව ධතු වකථාට විසි වැදිරැම අර ඇත්්ත් ය යි ද්ත යුතු.
විස්තර:- ඒ ර්ීවය අ අතීතවය අ ව ධතු පථ යව යඅ කථීවයධ වපවළ අ කථී අවිදය්ොසංස් ොරඉ යන වේ ව ධතු ෝමග වද්කථ ද්, (ඒ අවිද්ය්ාවයනධ යුකථධත ෙ අශාන වතවේ තෘමධණ පා
ෙශවයනධ ආේදනවය අ පඅපාථඅත වේ. තෘමධණ පාවෙනධ වපළුවණ පධ දැි  ෙ තෘමධණ පා ද්ෘමධීකනධ
ර්වනීම වකථවවඥ. ඕ ට උපාොන පරතය්යවයනධ භ ෙය වේ. එව යඅනධ2 තෘ්් ො-උප්ොදාන-භව
යන තුන ද් ර්වනීවමනඅ.

1

* ව තුඵල
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**තරඅ ථනධි

***විථඅ + අයුපව
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පටුන වෙත

එයඅනධ ෙොළ . “ප්ුසුම මමභවවස්මිං ්මෝහො අවිජ්ජොඉ ආයූහනො සංඛොරොඉ
නි න්ති ත ්හොඉ උප්ගමනං උප්ොදානංඉ ්්තනොඉ භ්වොති ඉ්ම ප්ඤ්්්ධමමො
ප්ුසුම මමභවස්මිං ඉධ ප්ටිසන්ධියො ප්චන්යො”1 ‘වපරැ ජාතඅවය කථළ කථමග භ ෙවය අ
(ඉකථුතධ ජාතඅවය අ කථමග කථපන කථධ අ2 ර්ශ්ාදිය  ාතුපායය්ග ථතය්ය වනා දැනීවමනධ මුළාෙවයධ
කථමග වකථවවඥ නේ එය අවිදය්ොව යැ. ොනාදී කථරඅයාෙනධ ථකථථධ වකථාට කථපනධනා ෙ වචතනාෙ
සංස් ොර යැ.
ආේදන ව යඅනධ ඇීම තෘ්් ොව යැ. අපමුණ ප දැි  වකථාට ර්වනීම උපාොන
යව. පිශතය්ාර්ාදී ෙශවයනධ පෙතධනා වචතනාෙ භව යැ යන වේ ප්ධා ෝමගවය පෙග
භ ෙය ඇතඅ කථධ අ වම අ පරතඅථන්ියට පරතය්යවෙතඅ.
එ අ ප්ූවග මග භව්යහි යනු පෙග ආතධම භ ාෙවය අ ෙ පෙග කථමග භ ෙවය අ
වනාව ාතධ පෙග ආතධම භ ෙවය අ ෙ කථමග භ ෙය ඇතඅ කථධ අ (ඉකථුතධ ජාතඅවය අ කථමග කථපන
කථධ අ2 යව යනු යඅ.
වම ය අවිද්ය්ාෙ යව. = ර්ශ්ාදිය  ාතුපායය්ග ථතය්ය, වනා දැනීම ෙශවයනධ
ආේදන පරතඅචඡාද්න කථපන මුාවෙනධ යුකථධත ෙව යේ කථමගයකථධ වකථවවඥ නේ ඒ මු ොව
අවිදය්ොව යි.
ආය න වාතනා ථඛථධකථාප යව = ඒ කථුශ - අකථුශ කථමග කථපනධන ු වර්ධ යේ
පෙග - පෙග වචතනාවෙකථධ වේ නේ එය ආයු න ථඛථධකථාප නමි.
ඒ වම වථධ යඅ: ‘ද්නකථධ වද්මි යඅ ථඅතකථධ උපද්ො මථකථධ මුළුධව අ ව
මුළුධව අ ොවනාපකථපණ ප පඅළඅවය කථපනධනා ට උපනධ ප්ූවග ්චනතනො යි.

අෙුපවද්ධද්කථධ

එවථධ පරතඅර්රා කථයනධ අවත අ ොන ෙථධතුෙ පඅ අටුෙනධන ුට උපද්නා වාතනාෙ ම
මග භව නමව යඅ කථඅයනු වව..
තෙද් එකථ ආෙජගන ථඅතකථධ ඇතඅ චිතධත වීියකථ පරර්ම ජෙනධ ථවය අ වචතනාවෙ
අය න ථඛථධකථාපය . ථතධෙවනඅ ජෙනවය අ ෙ වාතනා දෙ නේ වේ.
එවථධ පවෙතඅ යේ කථඅථඅ වාතනාෙකථධ ව භ ෙ නමි. තතධ ථේපරයුකථධත ථධපශගාදී
නාතථඅකථ ව අභ අෝය්ාදිය ය ව ආයූහන සංස් ොර නමි. (වේ පි ථේභ අො පාළඅවය අ ආ
වථධ යව.2

1
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ඇලීම තෘ්් ො යැ. = කථමගයකථධ කථපනධනකථුට ඒ කථමගයා වර්ධ ඵලය ෙ උතධපතධතඅ
භ ෙවය අ යේ ආථාෙකථධ-පරාවඥර්නාෙකථධ වේ නේ එය තෘමධණ පාෙ යඅ. (ාාතුමග ාපාජිකථාදිය 
වද්විවය ‘දී ගායුමධකථ ’ ‘ථු් ද ුය ’ යනාදිය ය ඇථීවමනධ උපද්නා තෘමධණ පාෙ උතධපතධතඅ
භ ෙ පරාවඥර්නාෙ යඅ.2
ැකිව ගැනීම උප්ොදාන යැ. = කථමග භ ෙයට පරතය් ෙ (වම නේ කථමගයකථධ වකථාට
අථුෙධ නේ තවන කථාම වථධෙනය කථපමි. උචවේද්යට පවමිවණ පනධවනමි. වේ ආදිය  නයඅනධ
පවෙතඅ2 අපමුණ ප දැි  වකථාට පපාමශගනය කථඅීකවමකථධ, අපමුණ ප දැි  වකථාට ර්වනීවමනධ, ද්ෘමධි 
ෙශවයනධ දැි  වකථාට ර්වනීවමකථධ වේ නේ ඒ උපාොනය යඅ.
්චනතනො භවයැ = වපප ථඞ්්ාප ෂණ පවය අ තරඅවිෝ අවඥර් විකථධපවය අම කථඅයන
ද් ආයු නයා වර්ධ අෙථානවය අ ෙොළ වචතනාෙ භ ෙ නේ වේ යවයඅ වම වථධ අවඥර්
ද්ත යුතු යඅ.
ඉදානි ඵල ප්ඤ්්් ං = දැනධ ඵල පවථකථව. විඤ්්ා ්යහි පටනධ ්ව්දනොව
අෙථනධ වකථාට වපවළ අ ම ආ ඵල ප්ස යි.
ඒ වමවථධ යඅ:- “ඉධ ප්ටිසන්ධි විඤ්්ා ංඉ ඔ ් න්ති නොම-රිප්ංඉ ප්සෝදා
ආයතනංඉ ඵුට්්ඨො ඵස්්සොඉ ්වදයිතං ්වදනො ඉති ඉ්ම ප්ඤ්්් ධමමො ඉධූප්්ප්ත්ති
භවස්මිං ප්ු්ර තස්ස මමස්ස ප්චන්යො”1 ‘වේ භ ෙවය අ පරතඅථන්ි ය විශාන යව. මෙු
කථුථට ෙද්නාෙකථධ වමනධ වීම නොම-රිප්යැ, පරථාද්ය ආයතන යැ, ථධපශගය ඵස්ස යැ,
අපමුණ පු පථ විඳීම ්ව්දනො යැ. වම වථධ වේ ප්ධාෝමගය වේ පරතය්ුතධපනධන භ ෙවය අ
(වපප භ ෙවය අ කථළ කථමගයා වර්ධ2 පරතය්යවයනධ වේ.
එ අ - ප්රතිසන්ධි විඥානය = ඉකථධම ර්අය අනතුපව භ ෙය ා ෙතගමාන භ ෙය ර්වළපීේ
ෙශවයනධ උපනධ දවවිනධ යේ ථඅතකථධ පි ථන්ිය යඅ කථඅයා නේ ඒ ථඅත යව වම අ විඤ්්ා
නම.
මව් ුසට වදනො ් ්මන් වීම = මෙුකථුථ පඅළඅථඅඳ ර්නධනා විර්ථ පපප‘පපප ෝමගයනධ
අෙුතධ පඅවිවථනධනාකථධ වමනධ වීම නොම-රිප් නමි.
පරථාද්ය ආයතන යව = යනු ාෂුපාදිය  ප්ධාායතන ෙශවයනධ කථඅයන දී.
ස්ප්ශගය ඵස්ස යැ = අපමුණ ප

1

වවපමිනධ උපද්නා ථධෙභ ාෙය ථධපශග නමි.

ප:ම: ාණ ප කථර්ා 50 (දුපවම)

876

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

අරමු ු රස විඳීම ්ව්දනො යැ = පරතඅථන්ි විශානය ථමර් ව මඩායතන පරතය්ය
වකථාට ඇතඅ ථධපශගය ථමර් ව උපනධනා ෙ විපාකථ වෙද්නාෙ (වේද්යඅතය2 වම අ වෙද්නා
ය යන අවඥර්යඅ.
ඉදානි ්හ්ත්වො ප්ඤ්්් = දැනධ ව ධතු පථ නේ තෘ්් ොතබ ප්ස යැ.
ත ්හො-උප්ොදාන-භව යව යඅ වපළ අ ථධෙපපපවයනධ ම ආ . එව තධ (කථමග2 භ ෙය
ර්තධ කථළ එ අ පෙග භ ාර්ය ෙ ථඛථධකථාප (වාතනා2 ව තතධ ථේපරයුකථධත ථධපශගාදී ථඛථධකථාප
ව ර්නධනා වව..
තණ පධ ා-උපාොන ර්ර ණ පවයනධ ඒ තෘමධණ පා-උපාොන ා ථේපරයුකථධත ෙ (යේ
අවිද්ය්ාෙකථඅනධ මුළා ෙවෙකථධ කථුශ අකථුශ කථමග වකථවවඥ නේ ඒ2 අවිදය්ොව ර්නධනා මව යඅ.
වම වථධ වතගමොන ්හ්තු ප්ස වේ.
එයඅනධ ෙොළ : “ඉධ ප්සුප් ් ත්තො අයතනොනං ්මෝහො අවිජ්ජොඉ අයූහනො
සංඛොරො නි න්ති ත ්හොඉ උප්ගමනං උප්ොදානංඉ ්්තනො භෝවොඉ ඉති ඉ්ම
ප්ඤ්්්ධමමො ඉධ මමභවස්මිං ආයතිං ප්ටිසන්ධියො ප්චන්යො”1 වේ භ ෙවය අ ආයතන
මු ුකථුපා ර්අය ව යඅනධ මු ොවීම අවිදය්ොව යැ. පෙගභ ාර් වාතනා සංස් ොර යැ. කථවමතඅ
වීම තෘ්් ො යැ. අපමුණ පු දැි  වකථාට ර්වනීම උප්ොදාන යැ. පිශතය්ාර්ාදිය  වාතනාෙ භ ෙ
යව. වමවථධ වේ ප්ධා ෝමගවය වේ මග භව්යහි මතු ප්රතිසන්ධියට ප්රතය්ය ්වති.
ඒ පාඨවය අ - “වේ භ ෙවය අ ආයතන මු ුකථුපා ර්අය ව යඅනධ (දායා වර්ධ චිතධත
පරෙෘතධතඅය භ ොඞ්ර් ද ු ෙව පෙතධනා ව යඅනධ භ ොනධතප ජනකථ කථමගයු නයට ථමර්ග
වනා ෙන ව යඅනධ2 මු ුකථුපා ර්අය ාකථධ්ාදී ආයතන ඇතධත ු වර්ධ කථුශා‘කථුශ කථමග
කථපන කථාවය අ පවෙවතඅ මු ොව (අවිද්ය්ාෙ2 ද්කථධෙන දී. වථථධථ පරථඅද්ධ අවඥර් ඇතඅ වථධ
යඅ.
‘අයතිං ඵල ප්ඤ්්් ං’ මතු භ ෙවය අ ඵල පවථකථඅ = වි්ධාණ පාදිය  පථ යඅ. ඒො
ජාතඅ ශ.ද් ර්ර ණ පවයනධ ම ර්නධනා දී. ෙවඅ ජරො-මර ය නේ ඒ වි්ධාණ පාදීනධ වර්ධ
ජපාෙ ා මපණ පය යඅ.
එයඅනධ ෙොළ :- “අයතිං ප්ටිසන්ධි විඤ්්ා ංඉ ඔ ් න්ති නොම-රිප්ංඉ ප්සෝදා
ආයතනංඉ ඵුට්්ඨො ඵස්්සොඉ ්වදයිතං ්වදනොති ඉ්ම ප්ඤ්්්ධමමො ආයතිං උප්්ප්ත්ති
භවස්මිං ඉධ තස්ස මමස්ස ප්චන්යො”2

1
2

ප:ම: ාණ ප කථර්ා 50 (දුපවම)
එම 51 (දුපවම)
Non-commertial Distribution
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‘මතු භ ෙවය අ පරතඅථනධිය විඤ්්ා යැ, මෙු-කථුථ දවථ ර්වනධම නාම-පපප
යව, පරථාද්ය ආයතන යැ, ථධපශගය ඵස්ස යැ, අපමුණ පු පථ විඳීම ්වදනො යැ යන වේ
ප්ධා ෝමගවය අනාර්ත උතධපතධතඅ භ ෙවය අ වේ අතධ දවේ අ කථපන ද් කථමගයා ්ග්
ප්රතය්්යන් වෙතඅ. වම වථධ වේ භ ෙ ් රය විංශති (20) ආ ොර ඇත්්ත් ්ව්. වම අ පෙග
භ ෙවය අ ප්ඤ්්් මග ථේභ ාපය . ෙතගමාන භ ෙවය අ ප්ඤ්්් විප්ො ෝමගය . ෙතගමාන
කථාවය අ ප්ඤ්්් මග ථේභ ාපය . අනාර්ත කථාවය අ ප්ඤ්්් විප්ො ෝමගය
යඅ
ෝමගවය ද්ශ වද්වනකථධ කථමගය . ද්ශ වද්වනකථධ විපාකථය යඅ වම වථධ ථධර්ාන ද්ධෙයවයකථධ
අ කථමගය මග වෘත්ත ය. ථධර්ාන ද්වය වයකථධ අ විප්ො ය වෘත්ත ය. කථමග ථඛවෂධපය, විථාකථ
ථඛවෂපය, කථමග භ ෙය, විපාකථ භ ෙය ය. කථමග පරෙතගය, විපාකථ පරෙතගය කථමග ථනධතතඅය,
විපාකථ ථනධතතඅය. කථරඅයා ය, කථරඅයා ඵලය යඅ කථඅයා ය.
විථධතප:- කථමගය ම විපාකථ ථේභ පණ පය (=ෙවී.ම2 කථපෙන ව යඅනධ කථමග ථේභ ාප
නමි.
ථඞ්්ාප - භ ෙ (ථඞ්්ය්ාත2 කථමග යව. එයට උපකථාපකථ අවිජ්ජා-තණ පධ ා-උපාොන
කථමග ථේභ ාපය යව.
පරතඅථන්ි ොයකථ භ ෙය කථමග නමි. එයට උපකථාපකථ ආය න ථඞ්්ාප ෙ අවිද්ය්ාදිය ය
කථමග ථේභ ාපය යඅ වම වථධ කථමගය ද්, කථමග-ථේභ ාපයා ද් කථමග ථේභ ාපය යඅ එකථ වශධම
ෙශවයනධ ව කථමග ථේභ ාප ර්ර ණ පය ද්ත යුතු යඅ.
අවිද්ය්ාදිය ය කථමගයනට ථ ාය දවවිනධද් කථමග ථද්ෘශනු යඅ ව
යඅ කථමගය යඅ කථඅයනු වව..

කථමගයට උපකථාපනු

අවිද්ය්ාදිය ය ා විශානාදිය ය ද් කථමගය. විපාකථය, කථමග විපාකථ යව යඅ වම වථධ ථඛවෂධප
කථපනු වව.නුයඅ ව ථඛවෂධප නමි. ථඛවෂධප භ ාෙ ථාමානය්වයනධ ව එකථ ොන
වී ය යඅ ද්තයුතු.
තෙද් ථඛවෂධප ශ.ද්ය භ ාර්ාිෙන ව යඅනධ කථමග භ ාර්ය ව
(වේ ීකකථාර්ත විථධතප ය2

කථමග ථඛවෂධප නමි.

‘වට්ට තුන ් ඇති භව ් රය ්නො නැවතී භරම ය ්ව්’ යන ්මහි සංස් ොර
භව ්ද්දන මමවට්ට යැ. ‘අවිදය්ො-තෘ්් ො-උප්ොදාන ි්ලසවට්ට යැ. විඤ්්ා නොම-රිප්-ස ොයතන-ඵස්ස්වදනො විප්ො වට්ටය යි. ්ම තුන් වට ් ඇති ්ම භව
් රය යමතො ් ් ්ලස්වට ්නො සි්ඳ් නම ඒ තො ් ්නො සි්ඳන ප්රතය්ය ඇතඅ ව යඅනධ
වනා නවෙතී නවෙවතව නවෙවතව පිශෙතගනය (භ රමණ පය2 වේ ය යඅ ද්තයුතු.
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වම වථධ දමනධනා ෙ ඒ භව ් රය වතවේ :
1. සතය්ප්රභව ව යඅනධ ද්,
2. ෘතය් ව යඅනධ ද්,
3. වොර ව යඅනධ ද්,
4. උප්මො ව යඅනධ ද්,
5. ගමභිර ව යඅනධ ද්,
6. නය ව යඅනධ ද්,
ථුර්ථු වථධ ද්තයුතු වේ.
. අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො - යනධවන අ අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ෙන ථඛථධකථාප
්විතීය (ථමුද්ය2 ථතය්ය පරභ ෙ වකථාට ඇතඅ ්විතීය ථතය් යව. (ආශරෙ ථ අත කථුශා‘කථුශ
කථමගය වාතනා-වාතනා ථේපරයුකථධත ෙශවයනධ වෙනථකථධ වනා වකථාට ථමුද්ය ථතය්ය
යව යඅ ථතය් විභ ඞ්ර්වය අ ෙොළ ව යඅනඅ.2
සංස් ොරයන් පරභ ෙ වකථාට ඇතඅ විශානය, ද්විතීය සතය්ය ප්රභව ් ොට ඇති ප්රථම
(ර්ශ්) සතය් යැ.
විඥානොදීන්න් පරභ ෙ වකථාටව ඇතඅ නොම-රිප්ොදීන් විපාකථ වෙද්නාෙනධ අෙථාන වකථාට
ඇතඅ අෙයෙ, ප්රථම සතය් ප්රභව ් ොට ඇති ප්රථම සතය් යැ.
්ව්දනොව පරභ ෙ වකථාට ඇතඅ තෘ්් ොවඉ ප්රථම සතය් ප්රභව ් ොට ඇති ද්විතීය
සතය් යැ.
තෘමධණ පා පරතය්වයනධ ෙන උපාොනය, ද්විතීය සතය්්යන් නිප්න් ද්විතීය සතය් යැ.
උපාොනය පරභ ෙ වකථාට ඇතඅ භවයඉ ද්විතීය සතය්්යන් නිප්න් ප්රථම ද්විතීය සතය්
යැ.
භ ෙය පරභ ෙ වකථාට ඇතඅ ජොතියඉ ද්විතීය සතය්්යන් නිප්න් ප්රථම සතය් යැ.
ජොතිය පරභ ෙ වකථාට ඇතඅ ජරො මර ඉ ප්රථම සතය්්යන් නිප්න් ප්රථම සතය් යැ
යි වම වථධ වේ භ ෙ ් රය සතය් ප්රභව ව යඅනධ ථුර්ථු වථධ ද්ත යුතුයඅ.
2. වේ භ ෙ ාකථරවය අ අවිද්ය්ාෙ පපපාදිය  ආේදනයනධ අ ෝමග ථධෙභ ාෙය ෙවථී වමනධ
ථතධෙයනධ මු ො ් ්ර්ඥ. ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ප ළ වීමට ද් ප්රතය්ය ්ව්.
එවථධ ම සංස් ොර ද් ථ ජාත ථඛථධකථාපයනුර් ැකස් ් ්ර්ඥ. විපාත විශානයට
පරතය්ය ද් වේ.
Non-commertial Distribution
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විඥානය ද් ආේදන විජොනනය ් ්ර්ඥ. නාම-පපපයනට ප්රතය්ය ද් වේ.
නොම-රිප් ද් ඔෙුවනාෙුනධ

ට උප්ස්තමභ

වේ. මඩායතනයට ප්රතය්ය ද් වේ.

්ඩොයතනය ද් තම තමනධ විමයකථ ෙ පපපාේදනාදිය වය අ පෙතී. ස්ප්ශගයට
ප්රතය්ය ද් වේ.
ස්ප්ශගය ද් අපමුණ පු ස්ප්ශග වකථවවඥ. වේද්නාෙට පරතය්ය ද් වේ.
්වදනොව ද් ආේදන පථය අනුභ ෙ ් ්ර්ඥ. තෘමධණ පාෙට ප්රතය්ය ්ව්.
තෘ්් ොව ද් ඇඅය යුතු ෝමගයනධ අ ම ඇ්ල්. උප්ොදානයට ප්රතය්ය ද් වේ.
උප්ොදානය ද් උපාොනයට වර් ාප ෝමගයනධ දැි ් ොට ගැනීම ් ්ර්ඥ භවයට
ප්රතය්ය ද් වේ.
භවය ද නානා (ප්ධාවිෝ2 ර්නීනධ අ වි්ක්ෂ්ප්ය ් ්ර්ඥ. ජොතියට ප්රතය්ය ද් වේ.
ජොතිය ද ස් න්ධයනුුප උප්දව යි. (ඒ ථධකථනධෝයනධ අභ අනෙ පරාර්භ ගාෙ ෙශවයනධ
පෙතධනා ව යඅනඅ.2 ජරො මර යට ප්රතය්ය ද් වේ.
ජරො-මර
ද් ථධකථනධෝයනධ වර්ධ මි අ කථඅීකවමනධ බිඳීම භොව-්යහි සිකා.
භ ාෙනධතපවය අ ප ළ වීමට ප්රතය්ය ද වේ. (වශ කථාදීනධට කථාපණ ප ෙන ව යඅනඅ2 වම වථධ
ථඅයලු පද්යනධ අ ්දප්සුද්්ද ින් ප්වත්නො ෘතය් වශ්යන් ්ම භව ් රය ථුර්ථු පිශදිය 
ද්ත යුතුයඅ.
(32 දෘ්්ටිවොර
වශ්යන්:- වේ භ ෙ ාකථරවය අ “අවිජ්ජො ප්චන්යො සඞ්ඛොරො”
යනධවන අ ථඛථධකථාප පරතය්වයාතධපනධනය යඅ දැකථධ ෙ ව යඅනධ ඊශ්වරොතබ ොර ්ය ් ඇත
යන දෘ්්ටිය ව යි.
“සංඛොර ප්චන්යො විඤ්්ා ං” යනධවනනධ ‘භ ෙවයනධ භ ෙයට ආතධම ථඛකථරමණ පය
ෙනධවනධ ය’ යන මිථය්ොදෘ්්ටිය ව යි.
“විඤ්්ා ප්චන්යො නොම-රිප්ං” යනධවනනධ ආතධමය යඅ කථධපනා කථපන ද්
ෙථධතූනධ නාම පපපය යඅ වභ ද් ද්නධනා ව යඅනධ න සංඥාව ව යි.
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“නොම-රිප් ප්චන්යො ස ොයතනං” යනාදීනධ ආත්මය ද දනී. ථධපශග වකථවවඥ. විඳී,
ආශා වකථවවඥ. දැි ෙව අධො ර්නී. වෙයඅ, උපදී. දිය පයඅ. මිවයයඅ. යනාදිය  ද්ශගන ෙළකථයඅ (ආදිය 
ශ.ද්වයනධ වශාකථාදිය ය ද් ර්වවනධ2 වම වථධ මිර්ය්ා ද්ෘමධි  ෙළකථන ව යඅනධ ද් වේ භව
් රය සුුපසු ප්සුතබ දත යුතු යි.
4. උප්මො වශ්යන් - අවිද්ය්ාෙ කථකථගශත්වාදී ස්වල ්් වශ්යන් ද්, අනඅතය්ාදී
ථාමානය් ෂණ ප ෙශවයනධ ද් ඒ ඒ ෝමගයනධ වනා ද්කථධනා ව යඅනධ අන්ධය ු වැනිය.
අවිදය්ො ප්රතය්ය්යන් වන සංස් ොර (ර්ශව්ාතධපතධතඅයට ව තු ෙන
අන්ධයො ්ග් ප්ැ ිලීම ්මනි.

ව යඅනධ2

සංස් ොර ප්රතය්ය්යන් වන විඥානය (භ ොනධතපයට පමුණ පුෙන ව යඅනධ2
ප්ැ ුළු හු ්ග් ීම වමනඅ.
විඥාන ප්රතය්ය්යන් වන නොම-රිප්ඉ වැටු හු ්ග් ගඩ හට ගැනීම ්මනි.
නොම-රිප් ප්රතය්ය්යන් වන ්ඩොයතන, ර්ඩ පවථො ය දීමට

ටර්තධ බිබිලි

්මනි.
්ඩොයතන ප්රතය්්යන් වන ස්ප්ශගය, ර්ඩ
ස්ප්ශග ප්රතය්ය්යන් වන ්වදනො,

ටර්තධ ය ය අ ගැකාම ්මනි.

ට්ඨටනවයනධ

්වදනෝවන් වන තෘ්් ොව, ර්කථට ප්රති ොර

ටර්තධ ුප

්මනි.

ැමැත්ත ්මනි.

තෘ්් ො ප්රතය්ය්යන් වන උප්ොදාන, පරතඅකථාප කථවමවතධවතනධ අසත්ප්රොය ප්රති ොර
ලැීමම ්මනි.
උප්ොදාන ප්රතය්ය්යන් වන භවය, ර්නධනා ද් වනා ථවප වදව තධ ආ්ල්ප්ය
්මනි.
භව ප්රතය්ය්යන් වන ජොතිය, වනා ථවප ආවධපනවයනධ ගඩ වි ොර ප්හ වීම
්මනි.
ජොති ප්රතය්ය්යන් වන ජරො-මර , ඉදිය මීේ, පයා ට ර්වනීේ ආදිය වයනධ ගඩ බිඳීම
්මනි.
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තෙද් උප්මෝව ි:- වම අ අවිද්ය්ාෙ ‘ර්ශ්ාදිය ය දැනීමට වනා පඅළඅපවදීම ය, ෙපද්ො
පඅළඅපවදීම ය, යන වමයඅනධ ථතධතධෙයනධ මවඩ-පඅයන ව යඅනධ ඇ්සහි ප්ටලය ් ්මනි. ඒ
අවිද්ය්ාවෙනධ මඩනා ද් දායා පුනභ ගෙය වර්න වද්න ථඛථධකථාපයනධ වර්නධ තමා ම
වපවළධ. ් ෝ ොර ෘමියො (පට පණ පුො2 තමා ම කථළ ් ෝ්යහි ්ව් න්නො ් ්මනි.

ම

සංස් ොර්යන් උපථධතේභ නය ද් විඥානය, ප්ධාවිෝ ර්තඅවය අ පඅ අට දා,
ඇමතඅයකථධ ු අපකථධ ර්නධනා ද් රොජ ුමොරය ු රොජය්්යහි ප්ිහිටන්නො ් ්මනි.

උතධපතධතඅයට නඅමිතඅ ෙ කථමගාදිය  ආේදනවයනධ පිශකථධපඅත ව යඅනධ විඥානය,
පරතඅථන්ිවය අ වද්ධෙ-මනුමය්ාදිය  අවනධකථ පරකථාප නාම-පපප නඅපද්ෙයඅ. මොයො ොරයො මවො
ප්ොන්න ් ්මනි.
නාම-රිප්්යහි ප්ිහිටි ්ඩොයතනය, ෙවී.මට-පතධ කථඅීකමට- ම තධ දෙට පවමිණි
මනො බි්ම ප්ිහිටි වන ලැහැෙ ් ්මනි.
ආයතනයන්්ග් ගැකා්මන් ස්ප්ශගය උප්දීන්. ර්අනඅ ර්ානා ද්ඬු ර්වීකවමනධ ෙන ර්අනධන
වමනඅ.
ස්ප්ශග්යන් ප ළ ුට ්වදනො ්ව්. ගින්්නන් ප්හරන ලද්දහුට දාහය ්මනි.
විඳින්නොහට තෘ්් ොව වැ්ඩ්. ලු ු තබය ්ෙොන්නහුට ප්ිප්ොසය ්මනි. තෘමධණ පා
ඇතධවතධ භ ෙවය අ අභ අාම වකථවවඥ. ප්ිප්ොසො ඇත්තහුට ප්ැ්නහි සුසිය ්මනි. (ඒ තෘමධණ පා
ද්ෘමධි  ෙශවයනධ ර්වනීම ඔ ු වර්ධ උපාොනය යඅ.2 උප්ොදාන්යන් භවය ගනී. ආමිථ
වාභ වයනධ බිලිය ගන්නො මත්සය්යො ්මනි.
භවය ඇතඅ කථළ ජොතිය ්ව්. ීමජය ඇති
උප්න්නහුට අෙශය්වයනධ ජරො-මර

ල අං ුරය ්මනි.

්ව්. හටගත් වෘක්ෂයො ්ග් වැීමම ්මනි.

වමවථධ උපමාවයනුර් ථුර්ථු පිශදිය  ්ම භව් රය ද්තයුතු.
(5) ගමභීර ්හයින් : භ ාර්ය්ෙතුනධ ෙ නධවථධ පි චා ථමුපධපාද්ය, අත්ි ධමග ්දශනො -ප්රති්ව්ධ ෙශවයනධ ර්වඹුපව දේ නඅථා “ගමභී්රෝොයං ආනන්ද
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ෝදා ගමභීරවභෝසො ්”1 ‘ආනන්ද්ය, වේ පි චාථමුපධපාද්ය ර්වඹුපව යව.

1
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ර්වඹුපව ෙව මව ෙවටව ධ’ ය යඅ ෙොළවථධකථ. වමවථධ ර්ේභ ීප වභ ද් ෙශවයනධ ද් භ ෙ ාකථරය
ද්ත යුතු යඅ.
විස්තර:- ජාතඅ පරතය්යවයනධ ජපා-මපණ ප වනා ෙනධවනධ වනා වේ. ෙනධවනධ මවයඅ.
ජාතඅය වප අවනකථකථඅනධ ජපා-මපණ ප වනා වේ. වමවථධ ජාතඅ පරතය්යවයනධ ෙනධවනධ ය
යඅ (වම වථධ ජාතඅ පරතය්යවයනධ ෙන දෙ2 ද්ත වනා වකථඅ දවවිනධ ජපා-මපණ ප පරතය්යවයනධ
ට වර්න ඒ ා එකථධෙව පවෙවතව ඒ අනුෙව ම මතු මතධවත අ පවමිණීේ ථඞ්්ය්ාත
තතධත්වය අෙවද ෝ කථඅීකමට ර්මධකථප ව යඅනධ ර්වඹුපව ය. එවථධ ම ජාතඅය වර්ධ භ ෙ
පරතය්යවයනධ ටර්වනීේ ආදිය  අවඥර්ය ද් ර්ේභ ීප යව.
(වම අ ‘ජාතඅ පරතය්යවයනධ ජපා-මපණ ප වනා ෙනධවනධ වනාවේ’ යනුවෙනධ
අවිතථොර්ඥථය ද්කථධෙ යඅ. ‘ජාතඅය වප අවනකථකථඅනධ ජපා-මපණ ප වනා වේ’ යනුවෙනධ
අනනය්ර්ර්ගය ද්කථධෙයඅ. වමවථධ ‘ජාතඅ පරතය්යවයනධ ෙනධවනධ යව, යනධවනනධ තථොර්ඥථය
ද්කථධෙ යඅ. එව යඅනධ පරතය්ය ෝමග පරතය්වයාතධපනධන ෝමගයනට පරතය්ය භ ාෙවය අ තථොඉ
අවිතථඉ අනඤ්්ඤ්ථ ෙනධනාවථධ පරතය්වයාතධපනධන ෝමග ද් පරතය්ය ෝමග ඇතඅ කථධ අ ම
ෙන දෙ ද්කථධෙයඅ. වථථධවථ අ ද් වමවථධ මව යඅ.2
එවථධ ම ජාතඅය භ ෙ පරතය්වයනධ ථේභ ූත ථමොර්තාවඥර්ය ද්, -වප-ථඛථධකථාප අවිද්ය්ා
පරතය්යවයනධ ථේභ ූත ථමුොර්තාවඥර්ය ද් ර්වඹුපව යව.
එවථධම ්ම භව ් රය අත්ි ව යඅනධ ර්වඹුපව යව. වේ වම අ අත්ි ර්ේභ ීපතා යඅ.
්හ්තු - ඵලය අත්ිය යි කථඅයනු වව..
එයඅනධ ෙොළ . “්හතුඵ්ල ා ං අත්ථප්ටිසමභිදා”1 ‘ව තු-ඵලවය අ ාණ පය අර්ග
පරතඅථේභ අො’ යව.
යේ ආකථාපයකථඅනධ යේ අෙථධර්ාවෙකථඅනධ ථඅි  අවිද්ය්ාෙ ඒ ඒ ථඛථධකථාපයනට
පරතය්ය වේ නේ ඒ ආකථාප ර්පෙවදාෝ දවවිනධ අවිද්ය්ාෙ වර්ධ ථඛථධකථාපයනට පරතය්යාවඥර්ය
ර්ේභ ීප යව. ථඛථධකථාපදීනධ වර්ධ ද් විශානාදිය යට පරතය්යාවඥර්භ ාෙය ද් එවථධ මවයඅ (අෙථධර්ා
විවශධමෙතධ ෝමගවය ඒ ඒ අෙථධර්ා විවශධමවයනධ යුකථධත ෙව ඒ ඒ කථෘතය්යනධ ථාෝනධනට
ථමර්ග වෙතධ යනු ථතය් යඅ.2
එවථධම වේ භ ෙ ාකථරය ධමග ගමභිර යැ.
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්හ්තු හට ධමග යනු නමි. එව යඅනධ ෙොළ . “්හතුමභි ා ජ ධමමප්ටිසමභිදා”1
‘ව ධතුවෙ අපෙතධනා නුෙණ ප ධමම ප්ටිසමභිදා’ යැ.
වේ වම අ ධමග ගමභිරතො යැ.
්දශනො ගමභීරතොව, ඒ භ ෙ ාකථරය විවනය ජනයනධ වර්ධ ාතුශථතය්ාෙවද ෝයට
අනුපපප වථධ ඒ ඒ කථාපණ පවයනධ අනුවාම-පරතඅවාමාදිය  ඒ ඒ පරකථාපවයනධ පවෙවතධවිය
යුතු ව යඅනධ ්ද්ශනොව ද් ගමභිර යැ. ඒ වද්ශනාන පරකථාපවය අ සවගඥතොඥානය විනා
අනය් ශානවයනධ පඅ අට වනා දා.
එව යඅනධ ම වේ භව ් රය අනු්ලොම්යන් (ආදිය වය අ පටනධ අනධතය වතකථධ2 ද්
කථඅථඅයේ සූතර්ය ැ ප්රති්ලොම්යන් (අනධත වය අ පටනධ ආදිය ය වතකථධ2 ද්, කථඅථඅයේ
සූතර්ය ැ අනු්ලොම ප්රති්ලොම්යන් ද, කථඅථඅ සූතර්ය ැ මවද් පටනධ අනු්ලොම
වශ්යන් දඉ ප්රති්ලොම වශ්යන් දඉ ිසි සූතර්ය ැ තරි සන්ධි ්තුුඃ සං්ක්ෂ්ප් ් ොට
(ආදිය වය අ පටනධ අනුවාම වද්ශනා වෙනධ ද්, අනධතවය අ පටනධ වර්න පරතඅවාම
වද්ශනා වෙනධ2 ද් ිසි සූතර්ය ැ ද්විසන්ධි තරි සං්ක්ෂ්ප් ් ොට දඉ “ඉ්ම ්ත්තෝරො
ආහොර ිං නිදානො”1 යනොදීන්න් මධය්්යහි ප්ටන් ප්රති්ලොම ්ද්ශනෝවන් දඉ ්ක්ඛුඤ්්්
ප්ටිචන් රි්ප් ් උප්්ප්ජ්ජති ්ක්ඛුව්ඤ්්ා ං ති ් ං සඞ්ගති ඵස්්සො ඵස්ස ප්චන්යො
්ව්දනො”2 යනාදිය නධ මෝය්වය අ පටනධ අනුවාම වද්ධශනාවෙනධ ද්, කථඅථඅ ථතරවයකථව
එකථථන්ි ද්ධවිථඛවෂධප වකථාට ද් “සං්යොජනී්යසු භි ්ඛ්ව ධම්මසු
අස්සොදානුප්ස්සි්නො විහර්තො ත ්හො ප්වඩ්ඪතී ත ්හො ප්චන්යො උප්ොදානං”3 යනාදීනධ
වද්ධශනා කථපන දී.
වමවථධ වේ භ ෙ ාකථරය ්දශනො වශ්යන් ද ගමභීර යැ.
තෙද්, වේ භ ෙ ් ර්යහි අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ යේ ථධෙභ ාෙවයකථධ වේ නේ යේ
ථධෙභ ාෙයකථඅනධ අවිද්ය්ාදිය ය අවිපිශත වකථාට ථධෙෂණ පය ෙශවයනධ පරතඅවේෝ කථපන ද්ධවද්ධ
වේ නේ, අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ අශාන අද්ශගනාදිය  ඒ ථධෙභ ාෙය නුෙණිනධ අනය්යනධ විථඅනධ වනා
දවථධථ වකථඅ දවවිනධ ර්වඹුපව යව. වමවථධ වේ භව ් රය ප්රති්ව්ධ වශ්යන් ගමභීර යැ.
ඒ වමවථධ යඅ:- ( 2 වේ භ ෙ ් ර්යහි ්ම අවිදය්ොව ශානයට පරතඅපෂ භ ාෙය ෙ
අශානාවඥර්ය, අපමුණ පු පරතය්ෂ කථඅීකමට පරතඅපෂ ෙ අදශගනොර්ඥථය, ථතය්යනධ තතු වථධ

ථඛ:නඅ: ආ ාපෙර්ධර් 159
ථඛ:නඅ: ථළායතන ෙ: 562
3
ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 205
1
2
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පරතඅවෙෝ කථඅීකමට දාෝකථ ථධෙභ ාෙය ෙ ථතය්යනධ වර්ධ අසමප්රති්වධොර්ඥතොය යන තරිවිධ
අර්ඥථ්යන් ගමභීර යැ.
(වේ කථපවවණ පනධ අඥාන නම, වේ කථපවවණ පනධ අදශගන නම, වේ කථපවවණ පනධ
සතය්ොසමප්රති්වධ නමව යඅ ඒ තරඅවිෝ ථධෙභ ාෙයනධ ර්මධපරතඅවෙෝ දවවිනධ ගමභීර යැ. වම
නමිනධ මතුවය අ ද් වයාද්නධවනධ යඅ යනු ථතය්යඅ.2
2. සංස් ොරයන් ්ග් කථමගයනධ ථකථථධ කථපන දෙ ය. පෙග භ ාර්වය අ ොනාදිය  ෙ
ෙථධතූනධ පඅළඅවයළ කථපන දෙ ය. අපණ පය්ාභ අ ථඛථධකථාප ෙශවයනධ පාර්යට අනුකථූ දෙ
ය. පුණ පය්ාභ අථඛථධකථාප ෙශවයනධ පාර්යට පරතඅපෂ දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභිර යැ.
(පාර්යට අපරතඅපෂ දවවිනධ පාර්පරෙෝගකථ දවවිනධ ථඅයලු අපුණ පය්ාථඛථධකථාපය ම පාර්
නේ වේ. ඉතපය තතධ පරතඅපෂ දවවිනධ විපාර්ය යඅ ද්තයුතු.2
3. විඤ්්ා යො ්ග් ආතධම ථධෙභ ාෙවයනධ ශූනය් දෙ ය, අෙය්ාපාපාර්ගය,
අථඛකථරමණ පාර්ගය පරතඅථන්ි ෙශවයනධ ප ළ ෙන දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
4. නොම රිප්යො ්ග් එකථධෙව ඉපදීම යව, අමිශරය පවෙවතධවීම ය, නාමයනධ නාමයනධ
ා එකථධෙව මිශරෙ පවෙවතධමය. නාම ය අපමුවණ ප අ නවවමන දෙය, පපපය විකථාපයට
පවමිවණ පන දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
5. ්ඩොයතනයො ්ග් ද්ශගනාදිය වය අ අිපතඅ දෙ ය, වාකථ දෙ ය, ොප දෙ ය,
වෂධතර දෙ ය, විමයඅ දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
6. ස්ප්ශගයො ්ග් අපමුණ පු ථධපශග කථඅීකේ දෙ ය, අපමුවණ ප අ ර්වවටන දෙ ය, ෙථධතු
ආේදන විශානයනධ එකථධෙන දෙ ය ෙථධතු ආේදන විශානයනධ එළඹ ථඅි න දෙ ය
යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
7. ්වදනොව ්ග් අපමුණ පු පථ විඳීේ කථෘතය් වකථාට ඇතඅ දෙ ය, ථවප ර්කථධ අ
මවද් තධ දෙ ය, ථතධත්වයකථු වනා ෙන දෙ ය, අපමුණ පු පථ විඳීේ ෂණ ප වකථාට ඇතඅ
දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභිර යැ.
8. තෘ්් ොව ්ග් අපමුවණ ප අ ථතුටු ෙන දෙ ය, අපමුණ ප ර්අ ර්නධනාකථධ වමනධ
තදිය නධ එ අ වාධ ෙන දෙ ය, අපමුණ ප කථපා දෙ දෙ ය, අපමුවණ ප අ වෙවළන දෙ ය,
ර්ඟකථධ වමනධ දිය ර්ට යන දෙ ය, පෙථධ ඇතඅ දෙ ය, ථමුරය වමනධ පඅපවිය වනා වකථඅ දෙ
ය යන වේ අර්ඥථය ගමභිර යැ.
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9. උප්ොදානයො ්ග් අපමුණ පු දැි ෙව ර්නධනා දෙ ය, (කථාවමාපාොනය2 කථවමවතඅවීේ
ෙශවයනධ ර්නධනා දෙ ය, (දිය ට්ඨි උපාොනය2 නඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ර්නධනා දෙ ය,
(ථී.දතූපාද්නය2 ආතධමාදිය  ෙශවයනධ ර්නධනා දෙ ය, (අතධතොදූපාොනය2 ර්තධ අපමුණ ප
ඉකථධමොඅය වනා වකථඅ දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
ප. භවයො ්ග් පෙග භ ාර්වය අ ොනාදිය  ෙථධතු ථේපාද්නය කථඅීකේ ෙශවයනධ කථමග
රැථධ කථපන දෙ ය, කථමග පථකථධ වකථාට පඅළඅවය කථපන දෙ ය, ්යොනි-ගති-ස්ිතිසත්ත්වොවොසයන්හි දා න දෙ ය යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
11. ජොතිය ්ග් ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ (අපිශපණ පගතධෙවයනධ2 ප ළ ෙන දෙ ය.
(පිශපණ පගතධෙවයනධ ආයතනයනධ වර්ධ2 උපද්නා දෙ ය, මෙු කථුථ ෙද්නාකථධ වමනධ උපද්නා
දෙ ය, ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ පරකථට වථධ ප ළ ෙන දෙ ය යන අර්ඥථය ගමභීර යැ.
2. ජරො-මර යො ්ග් ෂය දෙ ය, ෙය්ය දෙ ය, ය වඳන දෙ ය, අනය්ර්ාත්වයට
පවමිවණ පන දෙ ය, යන වේ අර්ඥථය ගමභීර යැ.
වේ භව ් ර්යහි පරතඅවෙෝ ෙශවයනධ ගැඹුරැ ෙව යි.
(5) නය වශ්යන්
1.
2.
3.
4.

ථමාන භ ාෙය ෙ එ ත්ත නය යැ
අථමාන භ ාෙය ෙ නොනත්ත නය යැ
නඅපවතධථා භ ාෙය ෙ අවය්ොප්ොර නය යැ
අවිද්ය්ාදී ෝමගයනධ වර්ධ වේ ථධෙභ ාෙය යඅ කථඅයන ද් එවං ධමමතො නය යැ යඅ
අවඥර් නය ථතවපකථඅ.

වමවථධ ්ම භව ් රය නය වභ ද්වයනධ ද් ථුර්ථු පිශදිය  ද්තයුතු.
( 2 ඒ ාතුවඥවිෝ නය අතුිශනධ එකථත්ව නය වමවථධ යඅ : බීජවයධ අඞ්කථුප-පතරථධකථන්ෝ-ශා්ා-පාථාදිය  භ ාෙවයනධ ෙෘෂ භ ාෙයට පවමිණීම වමනධ, ‘අවිදය්ො ප්රතය්ය්යන්
සංස් ොරය ්ව්’ ‘සංස් ොර ප්රතය්්යන් විඥානය ්ව්’ යව යන වේ පිශද්ධවද්නධ ථනධතතඅය
වනා ථඅඳ පවෙවතධම ඒ ොන්ත නය යැ.
විස්තර:- ඒ එකථත්ව නය අවිපීකත වකථාට ද්කථධෙනධවනධ ව ධතු ඵල ෝමගයනධ වර්ධ
ර්වළපීවමනධ ෙනධනා ෙ ව ධතු-ඵල පපේපපාෙ වනා ථඅඳ පවෙවතධම ඇතඅ ථවි  අෙවදාෝ
කථපන ව යඅනධ උචන්ඡද දෘ්්ටිය ථඅඳී.
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ඒ ථනධතතඅය වර්ධ වනා ථඅඳ පවෙවතධ ම විපීකත වකථාට ද්කථධවනධ ව ධතු-ඵල ෝමගයනධ
වර්ධ ර්වළපීවමනධ ෙනධනා ෙ ව ධතු-ඵල පපේපපාෙ වනා ථඅඳ පවෙවතධ ම, ව ධතු-ඵල
වභ ධද්යකථධ වනා වකථාට එකථත්වය යඅ ර්වනීවමනධ ශාථධෙත දෘ්්ටිය ැකි් ොට ගනී.
(22 අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ තම - තමා පඅළඅදඳ කථධමණ ප විනඅශධාය වකථාට දැකථීම නොනොත්ව
නය නමි.
විස්තර:- එය කථධමණ ප ෙය්ෙථධර්ානවයනධ අවිපීකත වකථාට ද්කථධවනධ අභ අනෙ
ෝමගයනධ වර්ධ ඉපවතධම ද්කථධනා ව යඅනධ ශොස්වත දෘ්්ටිය ීක.
ඒ කථධමණ ප ෙය්ෙථධර්ානය විපීකත වකථාට ද්කථධවනධ එකථම ථනධතානවයකථව
(පපේපපාවෙකථව2 පතඅත ෙ ව ධතු-ඵල ෝමග ථම යකථ වර්ධ භ අනධන ථනධතානවයකථව පවෙවතඅ
ව ධතු-ඵල පපේපපාෙකථධ වමනධ නානාත්වවයනධ ර්නධනා ව යඅනධ උචන්ේද දෘ්්ටිය දැි 
වකථාට ර්නී.
(32 ථඛථධකථාප ‘මා විථඅනධ ඉපද් විය යුතු’ යව යඅ අවිද්ය්ාෙට ව වි්ධාණ ප ‘අප
විථඅනධ ඉපද්විය යුතු’ යව යඅ ථඛථධකථාපයනට ව
වමවථධ වේ ආදිය  ෙය්ාපාපයකථධ
(උතධථා යකථධ2 නවතඅ දෙ අවය්ොප්ොර නය නමි.
විස්තර:- එය අවිපිශත වකථාට ද්කථධවනධ ඊශධෙපාදිය  කථාපකථයකථු අවිද්ය්ාමාන දෙ
අෙවද ෝ කථඅීකවමනධ ආතධම (නිමගො ) දෘ්්ටිය ුපරැ ් ්ර්ඥ. ඒ අෙය්ාපාප නය විපීකත
වකථාට ද්කථධවනධ උතධථා ය නවතඅ කථධ අ ර් අවිද්ය්ාදී ථධෙභ ාෙයම ෙ නඅයම ෙශවයනධ ථඅද්ධෝ
යේ ව ධතු ථධෙභ ාෙවයනධ වේ නේ ඒ ව ධතු භ ාෙය ෙට ා වනා ර්වනීවමනධ අ රිය දෘ්්ටිය
ැකි ් ොට ගනී.
(42 එවංධමමතො නයඉ ිසු ආදිය ය ව ධතු වකථාට වර්න දී ආදිය  ඵලය වබීම
ෙනධනාකථධ වමනධ අවිදය්ොදීන් පරතය්යනධ ව ධතු වකථාට ථඛථධකථාපාදිය  ඵලයනධ වර්ධ වබීම වේ.
ථඛථධකථාපාදීනධ විනා අනය් ඵලයනධ වර්ධ වය ම වනා වේ ය යඅ වමවථධ ෙවයධ එවං ධමමතො
නය නේ වේ.
එවංධමමතො නය අවිපීකත වකථාට ද්කථධවනධ පරතය්යට අනුපපප පිශද්ධවද්නධ ඵලය
ඇතඅ වථධ අෙවද ෝ කථපන ව යඅනධ අ්හ්තු දෘ්්ටිය දඉ අ රිය දෘ්්ටිය ද් දව වප වකථවවඥ.
ඒ විපීකත වකථාට ද්කථධවනධ පරතය්යට අනුපපප වථධ ඵල පරෙෘතධතඅය ෙට ා
වනාවර්න අනඅයේ ව ධතුෙකථඅනධ අනඅයේ ඵලයකථධ වනා වීම ෙට ා වනා ර්වනීවමනධ
අ්හ්තු දෘ්්ටිය ා නඅයතඅ ොද්ය දැි  වකථාට ර්නී.
වමවථධ වේ භ ෙ ාකථරය වේ.
Non-commertial Distribution
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වේ භව ් රය ඉතා ර්වඹුපව ව යඅනධ නුෙණිනධ දවථ ර්ත වනා ව ධ. නානා නයඅනධ
ර් ණ ප ව යඅනධ ඉකථධම වීමට ර්මධකථප යව. ථමාි නවමවතඅ උතුේ න ර්ව අ මනාෙ
මුෙ තධ කථළ මාර්ගශාන නවමවතඅ කථඩුවෙනධ ව න ථතධ මඬකථධ වමනධ නඅවතාප මවඩ
පඅයනධනා ෙ භව ් රය වනා පළා ථථප ය ය ථඅ අවනනුර් ඉකථධමව ෙ කථඅථඅවෙකථධ නවතඅ.
දුර් ු වමවථධ ෙොළ .
“ගමභී්රෝොයං ආනන්ද!  ප්ටිචන්යසමුප්්ප්ෝදා ගමභීරොවභෝසො ් එතස්සවොනන්ද
ධමමස්ස අඤ්්ඤ් ො අනනූ්ෙොධො අප්්ප්ටි්වධො එවමයං ප්ජො තන්නතොලු ජොතො ගු ො
ගු ඪිත
ජොතොඉ මුඤ්්ජෙෙබ්ෙජ භුතොඉ අප්ොයංඉ ුපග්ගතිං විනිප්ොතංඉ සංසොරං
නොතිවත්තති”1 ‘ආනන්ද් වේ පි චාථමුපධපාද් ෝමගය ර්වඹුපව යව. ර්වඹුපවෙ ම
ෙවටව නධවනධ යව. ආනන්ද්ය වේ පි චාථමුපධපාද් ෝමගය වනාදැනීවමනධ අෙවද ෝ වනා
කථඅීකවමනධ, වමවථධ වේ පරජාෙ අෙුධ ෙ ෙටකථධ දඳුෙව ෙඩු කථඅිශධකථ වර්ධ කථවදැධකථධ දඳු
ෙ, මුර්ණ පත - දදුථධතණ ප දඳුෙව ර්කථට ර්තඅ ෙ විෙථෙව පතඅත ෙන අපාය ද්, ථථප ද්
වනා ඉකථධමෙයඅ’
එව යඅනධ තම ට ද්, වමපමා ට ද්, අත ෙවඩ පඅණිථ පඅළඅපනධවනධ වථථු කථඅථ
තදා ප්රතීතය් සමුත්ප්ොද ධමග්යහි ෙවප ෙඩනධවනධ ය.
“වම ථථුන නවණ පවතඅවය - ර්වඹුපව පඅළඅථමුපාභ අ*2
පඅ අට දනවථ නඅපතුපව-ථඅ අවයනධ ෙවප ෙඩතධො”
ුදී ජකථො වර්ධ පරථාද්ය ථඳ ා කථළ විශුද්ධිමාර්ගවය අ විද්ශගනා භ ාෙනාිකථාපවය අ
ප්රඥාභූමි නි්දගශ නේ ථතවළාථධ ෙන පිශචවේද්ය යඅ.

1
2

දී:නඅ: ම ාෙර්ධර් 34
පි චාථමුපධපාද්වය අ
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18 වන ප්රිච්කේද්ය
දිට්ඨි විසුද්්ි නිර්කද්්ශය
වේ විද්ශගනාෙට භ ූමි ෙ (ථධකථනධෝායතනාදී2 ෝමගයනධ අ ොවොද්ධර්ත කථඅීකේ
ෙශවයනධ උද්ගරහ ්යන් ද්, අර්ගාෙවදාෝය පඅණිථ නවෙවතව-නවෙවතව විාාීකවමනධ
ප්සුප්ූචනඡො ෙශවයනධ ද් ශරවතමය ශානය උපද්ො ශීල විශුද්ධියඉ චිත්ත විශුද්ධියැක යඅ මඅකථ
විශුද්ධි වද්කථ ථේපාද්නය කථළ යුතුය යඅ (මා විථඅනධ2 වපප කථඅයන දී.
එ අ ථුපිශශුද්ධෝ ෙ ප්රොති්මොක්ෂ ථඛෙපාදිය  ාතුවඥවිෝ පාිශශුද්ධි ශීය ශීල විශුද්ධිය
යව. එ ද් ශීල නි්දගශ්යහි විථධතප කථපන ද්ධවද්ධ මවයඅ
උපාාප ථමාි ථ අත අමධට ථමාපතධතඅ චිත්ත විශුද්ධිය යැ. ව ද් චිතධත ශීමගවයනධ
සමොධි නි්දගශ්යහි ථෙගපරකථාපවයනධ විථධතප කථපන ද්ධවද්ධම ය.
එව යඅනධ ථී විසුද්ධි-චිත්ත විසුද්ධි වද්කථ එ අ විථධතප කථළ නයඅනධ ම ද්තු යුතු
ය.
තබට්ි විසුද්ධියඉ
ඞ්ඛොවිතර විසුද්ධියඉ
මග්ගොමග්ගා දස්සන විසුද්ධියඉ
ප්ටිප්දා ා දස්සන විසුද්ධියඉ
ා දස්සන විසුද්ධිය යන වේ ප්ධා විථුද්ධිය ශීකපය යඅ, යමකථධ ර්වන කථඅයන
ද් ද්, ප්ඤ්්ඤ්භූමි (ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද) නි්දගශයට අනතුපව යව දැනධ එය වම අ ද්කථධෙනු
වව..
ඒ විශුඬීනධ අතුිශනධ නාම-පපපයනධ වර්ධ ඇතඅ ථවි  දැකථීම තබට්ිවිසුද්ධිය යි. (නාමපපපයනධ වදො තතු වථධ දැකථීවමනධ වද් ථවට (622 මිර්ය්ා ද්ෘමධි වයනධ මිවද්න ව යඅනධ ඒ
තබට්ිවිසුද්ධිය යි කථඅයනු වව..2 ඒ ථේපාද්නය කථපනු කථවමවතඅ ථමයර්ානඅකථ (ථඋපාාප
අමධට ථමාපතධතඅවය අ පඅ අටා විද්වඥශන ෙඩනු කථවමවතඅ2 වයාර්ාොපයා විථඅනධ පළමු
වකථාට වනෙථ්ධා නාථ්ධායතන ෝය්ානය වප වථථු පපපාොප-අපපපාොප
ෝය්ානයනධ අතුිශනධ එකථධතපා ෝය්ානයකථඅනධ නවඟී විතකථගාදිය  ඒ ඒ ෝය්ානාඞ්ර් ා ඒ ා
වයර්ණ පු ඵලථධථාදිය  ෝමගයනධ ද් ල ්ඛ - රස - ප්චන්ුප්ට්ඨොන - ප්දට්ඨොන ෙශවයනධ පඅිශථඅඳ
ර්ත යුතුයඅ.
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එවථධ පඅිශථඅඳ වර්න වේ ථඅයලු ෝය්ානාඞ්ර් ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ ද් අපමුණ පට
අභ අමු්ෙව නවවමන ව යඅනධ නොමය යඅ ෙය්ෙථධර්ා (විනඅශධාය2 කථටයුතු යඅ. (පපපය ා
මිශරවනා වකථාට ථඅවත අ තවය ය යුතුයඅ2 අනතුපව යව, පුපවමවයකථධ ඇතුලු වර්යඅ ථපගයකථු
දැකථ ලු ුදවඳ යනධවනධ ථපගයා වර්ධ ොථථධර්ානය යේවථධ ද්කථධවනධ ද්, එවමනධ ම වේ
වය ර්ාොප වතවේතධ ඒ නාමය නුෙණිනධ පීකෂා කථපනුවයධ වේ නාමය කථුමකථධ ඇථුපව
වකථාට පෙතධවනධ දැයඅ නවෙවතව-නවෙවත වථායනුවයධ එයට නඅශශරය ෙ හෘදය රිප්ය ද්කථී.
ඉකථධය තඅ ෘද්ය පපපයට නඅශශරය ෙ ථතප ම ා භ ූතයනධ ද්, ථතප ම ා භ ූතයනධට
නඅශරය ෙ වථථු ථවිථඅ (242 උපාොය පපපදැ යඅ වමවථධ අටවිථඅ (282 පපපයනධ නුෙණිනධ දැකථ
වේ ථඅයලු පපප පපපධපනය ෙන (විකථාපයට පවමිවණ පන2 අර්ගවයනධ රිප්ය යි පිශර්ර
වකථවවඥ.
ඉකථධය තඅ අපමුණ පට නවවමන ෂණ පය ඇතධවතධ නොමය යි ද්, පපපධපන (විකථාපවීේ2
ෂණ පය ඇතධවතධ රිප්යයි ද්, ථවවකථවිනධ නාම-පපප වද්කථ විනඅශධාය වකථවවඥ.
(වමවථධ අරිප් ම්වයනධ ථමර්යානඅකථයා වර්ධ විද්ශගනාෙට දවථ ර්වනීම ද්කථධො
දැනධ පපප මු්වයනධ ශුද්ධ විදශගනොයොනි යො ද්කථධෙනධනා ු වේ කථඅයතඅ.2
ශුද්ධෝ විද්ශගනායානඅකථයා ව වේ ථමර්යානඅකථයා වපප ාතු ෝාතු ෙෙත්ථානවයධ
කථී ‘ථත.ෝ ෂණ පය පෘිවි ෝාතු යව’ යනාදීනධ ඒ ඒ ෝාතු පිශර්ර මු්යනධ අතුිශනධ
එකථධතපා මු්යකථඅනධ ථඛවෂධපවයනධ ව විථධතපවයනධ ව පෘිවි ආදිය  ථතප ෝාතුනධ
පිශර්ර වකථවවඥ.
අනතුපවෙව ඒ වය ර්අයා ට ඇතඅ වථධ (තමා2 කථෘතය් ා ෂණ ප ෙශවයනධ ෝාතූනධ
පරකථට ෙ කථධ අ පළමු වකථාට කථමගවයනධ ටර්තධ වකථධශවය අ පඨවි ආදිය  ෝාතු ථතප ද්,
ෙණ පගය, ර්න්ෝය, පථය, ඔජාෙය, ීවවිතය, කථායයපරථාද්ය යඅ වමවථධ ොය දශ ෙශවයනධ
පපප ද්ශයකථධ ද්, මග සමුත්ථොන රිප්්යහි භොව රිප්ය ඇතඅ ව යඅනධ ඒ වකථශවය අ ම
භ ාෙ ද්ථකථ ෙශවයනධ ද්ශකථවයකථධ ද්, ඒ වකථශවය අ ම ආහොර සමුත්ථොන ශුද්ධෝාමධටකථය,
සෘතු සමුත්ථොන ශුද්ධෝාමධටකථය, චිත්ත සමුත්ථොන ශුද්ධෝාමධටකථයදැ යඅ අනය් ෙ සූවිසි (242
රිප්ය ්ැක යඅ වමවථධ මග-චිත්ත-සෘතු-ආහොර ෙශවයනධ ටර්තධ වකථධශාදිය  ථවිථඅ (242
වකථාටථධ අ එකථකථධ පාථා කථමගජ පපප විථධථ ය. චිතධත-ථෘතු ආ ාපජ ථවිථධථදැ යඅ පපප
ථුථාඅථ (442 දවර්අනධ (වේය යඅ වමවථධ වද්තඅථධ වකථාටථධ අතුිශනධ2 වේ ථවිථඅ වකථාටවථ අ
එ ් දහස් සප්නස ් ( ප362 පපපවේය යඅ ද් ද්කථී.
වද්තඅථධ වකථාටථඅනධ ඉතඅිශ අට වකථාටථධ අතුිශනධ ්සද-අස්සු-්ඛල-සිද්ධඝොණි ො
යන ථතවප අ උතු-චිතධත ථමුඨාන ඕජට්ඨඨමකථ පපප වද්කථ - වද්කථදැයඅ වකථාටථධ වථාළථ
( 62 දවර්අනධ පපප ථථවට (642 කථධද්, උදසුය- රීස-ප්ුබ්ෙ-මුත්ත යන ථතප වකථාටවථ අ
උතුසමුඨොන ශුද්ධාමධටකථය දවර්අනධ වකථාටථධ වද්තඅථ (322 කථධ දැයඅ පපප (64 32 = 962
ථයානුවෙකථධ වේ.
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වේ පළමු වකථාට ද්වතතිංසො ොර්යහි වකථාටථධ කථරමය යඅ. වමවථධ වද්තඅථධ
වකථාටවථ අ පපප ( ප36 96= 32කථධ2 එ ් දහස් එ සිය ්දප්න්ස ් වේ. වේ වද්තඅථධ
වකථාටථ පරකථට ෙ කථධ අ අවනකථුර් ්ත්ජො වකථාටථධ ථතප ද්, ොයු වකථාටථධ ථයදැ යඅ
ද්ථය පරකථට වේ.
ඒ ්ත්්ජෝ වකථාටථධ ථතප අතුිශනධ අථඅත-පීත-්ායඅත-ථායඅත ආ ාප පවථෙන
මගජ ්ත්්ජෝධොතු වකථාටවථ අ පඅ අි  ඔජට්ඨඨමකථ පපපය ද්, ීවවිතඅන්රඅයදැ යඅ නෙ පපප
වකථවනකථධ වෙතඅ. එවථධම චිත්තජ ආශ්වොස-ප්රශ්වොස වකථාටවථ අ ද්, ඔජඨමකථ පපපය ද්,
ශ.ද්යදැ යඅ පපප නෙවයකථධ ප ළ වේ. වථථු වතවජා වකථාටථධ තුවන අ ද්, ොවය වකථාටථධ
පවථ අ දැයඅ යන අට වකථාටවථ අ ීවවිත නෙකථ කථාපය ා චිතධත-ථෘතු-ආ ාප තුනඅනධ
ටර්තධ ඔජඨමකථ පපප කථාප තුන - තුනදැ යඅ ්තතිස් (332 රිප්ය ් පරකථට වේ.
විස්තර:- තෙන - දිය පෙන - ද්ෙන වතවජා වකථාටථධ තුන ද්, උද්ධෝද්ධර්ම ොතය,
අවෝාර්ම ොතය, කථුචිථය ොතය, වකථාට්ඨඨථය ොතය, අඞ්ර්මඞ්ර්ානුථාීක ොතය, යන
වේ ොත වකථාටථධ පථදැ යඅ (3 3=82 අට වතවජා - ොවයා ෝාතු වකථාටථධ අතිශනධ එකථකථධ
පාථා නෙ කථාපයකථධ ා ඔජඨමකථ තුන-තුන දවර්අනධ වර්න ථවිථධවථකථවයඅ (9 24=332
වතතඅථධ - වතතඅථධ පපප පරකථට වේ. වමවථධ ඒ ද්ථ වකථාටථධ අ ( 8=264=2822 ්දසිය අසූ
්ද ් පපපවය වෙතඅ.
වමවථධ ඒ වය ර්ී ට විථධතප ෙශවයනධ පඨවි වකථාටථධ වද්විථධථ යව. ආවපා
වකථාටථධ දස යැ. වතධවජ වකථාටථධ සතර යැ. ොවය වකථාටථධ සය දැයඅ ්දසොලිස් (422
ආකථාපවයනධ වේ භ ූත පපප සතර ද් උපාොය පපප සූවිස්ස ද් පරකථට ෙ කථව ාකථධ්ු වථාත - ාන - ජිේ ා - කථාය - ද්යෙතධර්ු යන වේ ්ඩ් වස්තු ා ාකථධ්ු - වථාත ාන - ජිේ ා - කථායද්වාප යන ද්වොර ප්සැක යඅ වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ාකථධ්ු - වථාත ාන - ජිේ ා - කථාය දස ප්ස ද් ද්යෙතධර්ු දස යැක යඅ අනය් ෙ සැට (6ප2 රිප්
වකථවනකථධ පරකථට වෙතඅ.
(වම අ අවිනවභ ගාර් අට යව, ීවවිතඅන්රඅය යව, ාකථධ්ුපධපථාද්යදැ යඅ වේ ් ්ඛු දස ය
යි. ්සෝත දස ොතබ්යහි ද්, වථාතපධපථාොදිය ය ා ෙතධර්ුද්ථකථවය අ ද්යෙතධර්ුෙ ද්
විවශධමයඅ.2
ඒ වය ර්ී වතවේ යට කථී ථඅයලු පපප පවපධපන කථධමණ පවයනධ එකථධවකථාට වේ
පපපය යඅ නුෙණිනධ දයඅ.
වමවථධ නුෙණිනධ ර්නධනා ද් ඒ පපප ඇතඅ ඒ වය ර්ී ට ද්වාප ෙශවයනධ අපපප
ෝමග පරකථට වේ.
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ඒ වමවථධ යඅ:- ( 2 වද්පථධ වි්ධාණ ප යව. (ථේපි චඡන ද්වයය ප්ධාද්වාපාෙජගනය
යන2 මවනාෝාතු තරය යව. වථථු අට ථවටකථධ (682 මවනාවි්ධාණ ප ෝාතුදැ යඅ එකථධ අථෙකථධ
(8 2 ්ලෞ ි ථඅතධ වේ.
ඒ එකථධ අථ ථඅතධ අ අවිවශධමවයනධ ථ ජාත ඵස්ස යැඉ ්ව්දනො යැඉ සඤ්්ා යැඉ
්චනතනො යැඉ ජීවිතින්රිය යැඉ එ ග්ගතො යැඉ මනසි ොර යැ යන වේ නාතථඅකථ ථත
පරකථට වේ.
වි්ශ්්:- ්ලෝ් ෝත්තර මාර්ග - ඵලථඅතධ අට ඒ ශුද්ධෝ විද්ශගනායානඅකථ ෙ ව
ථමර්යානඅකථ ෙ ව ්යොගියොහට පිශර්ර වනාවේ. අෙවදාෝ කථඅීකේ ෙශවයනධ වනා
පවමිණි ව යඅනඅ. ඒ වය ර්ී වතවේ ඒ ථඅයලු අරිප්ි ධමග නවවමන කථධමණ පවයනධ එකථධ
වකථාට වේ නොමය යඅ ද්කථී.
වමවථධ එකථධ වය ර්ාොපවයකථධ ්තුධගොතු ෙය්ෙථධර්ාන කථඅීකේ ෙශවයනධ විථධතප වථධ
නොම-රිප් වද්කථ විනඅශධාය වකථවවඥ.
(22 අවනකථධ වය ර්ාොපවයකථධ ාකථධ්ු ෝාතු ආදිය  අට් ොස් (1ස) ධොතු ෙශවයනධ
ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.
ඒ වමවථධයඅ:- වේ ථථධවන අ ම ණ ප වතවේ වේ අතධදවේ අ ් ්ඛුධොතුව ඇතවයඅ
ද්, -වප- ම්නොධොතුව ඇතවයඅ ද්, ෝාතුනධ ආෙජගනා වකථාට (ව ෙවථධථා ාකථධ්ුයව යඅ
ර්නධනා ථුර්-කථළු මණ පධඩවයනධ විථඅතුපව ෙ දිය ර්ු - පුළුධ ඇථධ ෙවළ අ න ප ුයඅනධ දඳනා
ද් මථධ පඅඬ වනා වර්න2 ෙන්ධනි්දගශ්යහි උපාොය පපපයනධ අතුවප අ කථී ආකථාප ඇතඅ
් ්ඛුප්්ප්සොද පපපය ් ්ඛු ධොතුය යඅ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.
එයට නඅශරය ෙ ප්ඨවි-ආ්ප්ො-්ත්ජො-වෝයො යන ථතප මහොභූතයන් පඅිශෙප ෙ
ව ් -ගන්ධ-රස-ඕජො යන ථතප පපප ද්, පිශපාකථ ෙ ජීවිතින්රිය රිප්යැක යඅ වේ
ථ ජාත පපප නෙය ද්, එ අම පඅ අි  කථාය ද්ශකථය ද්, ඉත්ිභොව - ප්ුසුසභොව ද්ශකථ අතුිශනධ
එ ්ැක යඅ වේ විථඅ මගජ රිප් ද්, ආහොර-චිත්ත-උතු යන තරඅවිෝ ථමුත්ථාන ෙශවයනධ
ඔජට්ඨඨමකථ තුන දවර්අනධ ථවිථඅ (242 අනුප්ොතබන්න
(අ මගජ2 පපපදැ යඅ වමවථධ
(ාකථධ්ුපධපථාද් පපපය වප2 වථථු වතපනථධ (9 2ප 24=332 පපප වේ. ඒ ථඅයලු පපපය
් ්ඛු ධොතුය යඅ ෙය්ෙථධර්ා වනාවකථවවඥ. ්සෝත ධොතු ආදිය වය අ ද් වේ කථරමය මවයඅ.
ොය ධොතු්වහි ඒ වතපනථඅනධ ාකථධමුද්ගශකථාදීනධ වප වථථු ්තසොලිස ්
(9 ප 24=432 පපප වේ. ඇතවේ ආ්ොයය්ග ් ්න් සෘතු-චිත්ත ථමුත්ථාන කථාප ශ.ද්ය
ථමර් නෙයකථධ - නෙයකථධ වකථාට පනධථාඅථකථව (432 යඅ වයතඅ. වමවථධ වේ
ප්ධාපරථාද්යනධ ා ඔෙුනට වර් ාප ෙ රිප්-ශබ්ද-ගන්ධ-රස-ස්ප්ර්්ටවය් පථදැයඅ යන
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පපප ද්ථය ද්ථ ෝාතු ු වෙතඅ. වථථු වථාවළාථධ ( 62 ථු්ුම පපපවය ෝේම ෝාතු නේ
වෙතධ.
් ්ඛුප්්ප්සොදය නඅථා පපපය අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ ථඅත ් ්ඛුවිඤ්්ා
නමවයඅ වමවථධ වද්පථධ ( ප2 වි්ධාණ පය ප්ඤ්්් විඤ්්ා ධොතු නමි.

ෝාතු

ම්නොධොතුතරයය එකථම ම්නොධොතුව යැ. වථථු අට ථවටකථධ (682 ථඅතධ
ම්නොවිඤ්්ා ෝාතු නමි. වේ ථඅයලු එකථධ අථෙකථධ (8 2 වෞකථඅකථ චිතධතවය සත්ත
විඤ්්ා ධොතු නේ වෙතධ.
‘වේ එකථධ අථෙකථධ චිතධතවය අ ථේපරයුකථධත ෙ ඵලථධථාදිය  නාතථඅකථවය ද් ධමග ධොතු
නේ වෙතඅ’යඅ වමවථධ වම අ ාකථධමුපාදිය  පථ ා රිප්ොතබ ප්සැක යඅ ථේපණ පග පපප ද්ථය ා
ෝමගෝාතුෙට අයතධ ෝමගයනධ අතුිශනධ වථාවළාථධ ( 62 සුඛුම රිප්ැක යඅ යන අඩ එවකථාවළාථධ
(
/22 ෝාතු ු පපප නේ වෙතඅ. (ධමගධොතු ථඞ්්ය්ාත ධමගොලමෙනයට අයතධ වද්පනථධ
(3ප2 න්තසි හො නිවගො ය නාම ව යඅනධ වම අ වනා ර්වවනධ.2
් ්ඛු - ්සොත - ඝො - ජිව්හො - ොය විඤ්්ා ධොතු යඉ ම්නො ධොතු යඉ
ම්නොවිඤ්්ා ධොතු ය යන සත හො ධමග ධොතු්වන් අඩකථධ ෙ ්දප්නස් (322 න්තසි
යඉ නිවගො ය යන වේ අඩකථඅනධ අටකථධ (7 /22 ෙ නොම ධොතුැක යඅ වමවථධ අටවළාථධ ( 82
ෝාතු ෙශවයනධ නොම-රිප් විනඅශධාය වකථවවඥ.
(32 අවනකථධ වය ර්ාොපවයධකථ ද්වොදශ ( 22 ආයතන ෙශවයනධ නොම-රිප් විනඅශධාය
වකථවවඥ.
ඒ වමවථධ යඅ:- ් ්ඛු ධොතු්වහි යට කථී වථධ ්තප්නස් (332 පපප
් ්ඛුප්්ප්සොද මාතරය ම ් ්ඛොයතනයැ යඅ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ. එ අ කථී නයඅනධ ම
ාණ ප-ජිේ ා-කථාය ෝාතුනධ ාකථධ්ු-වථාත- ාණ ප-ජිේ ා-කථායායතන ෙශවයනධ ද්,
විමය ෙ පපපාදිය ය පපප-ශ.ද්-ර්නධෝ-පථ-ථධපරමධටෙය්ායතන ෙ වයනධ ද් ෙය්ෙථධර්ා

වපපඅයා
වථාතඔෙුනට
වකථවවඥ.

වමවථධ අවඥෝ එකථාද්ශ පපප රිප්ොයතනයයැයි ද්, වෞකථඅකථ ථපධත විශාන ෝාතු
මනායතනයව යඅ ද් ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.
ඒ ථඅතධ ා ථේපරයුකථධත ඵස්සොතබ න්තසි
යඅ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.

ා වථථු ථකථධමම පපප ද් ධමගොයතනය

වමවථධ අට එවකථාවළාථධ ආයතන පපපය යඅ ද්, එකථාෝග ( /22 ආයතනවයකථධ
නොමය යඅ වමවථධ ද්වොදශොයතන ෙශවයනධ නාම පපප ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.
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(42 අවනකථධ ්යෝගි්ය ් එයඅනුර් ථඛවෂප වකථාට ථධකථනධෝ ෙශවයනධ වමවන අ
වකථවවඥ.
ඒ වමවථධයඅ :- වේ ශාථනවය අ භි ්්ු්ත්ම වේ ථඅපවවප අ කථමගාදිය  ථතිශනධ
ටර්තධ ප්ෘිවි ආතබ සතර ධොතු යැ, ඒ ෝාතු නඅශරඅත ෙණ පග - ර්නධෝ - පථ - ඔජා යන
සතර යැ ාකථධමුශපරථාො දිය  ප්ධාප්රසොද යැඉ හෘදයවස්තු රිප් යැඉ භොව රිප් (2) යැඉ
ජීවිතින්රිය රිප් යැ චිතධත - ථෘතු වද්කථඅනධ නඅපනධ ශබ්දය ැකයි ්ම සත් ොස් ( 72 පපපවය
අනිතය්ොතබ වශ්යන් ෙැලීමට සුුපසු වූවොහූ
මගොතබ ථතිශනධ නඅපනධනා ු පවපධපන
ථධෙභ ාෙවයනධ යුකථධත ව යඅනධ රිප්-රිප් නේ වෙතඅ. ොය විඥප්්තියඉ වොග් විඥප්්තියඉ
ආ ොස ධොතුයඉ රිප්යෝග් ලහුතො-මුුපතො- මමඤ්්ඤ්තො යැ උප්්ය-සන්තති-ජරතොඅනිචන්තො යැ යන වේ ද්ථ පපපවය අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ දවීමට ථුර්ථු වනාවෙතඅ.
පපපයනධ වර්ධ ආකථාප-විකථාප ා අතප පඅපථඅඳීේ මාතරය ෙ ව යඅනධ නි්්ප්න්න රිප්්යෝ ද්
වනාවෙතඅ. පපපධපන කථධමණ ප යුකථධත වනා ෙවයනධ රිප්-රිප්්යෝ ද් වනා වෙතධ. එවතකථුර්
ෙුෙතධ පපපයනධ වර්ධ ආකථාප විකථාප ා පපපානධතප පිශචවඡද් මාතර ව යඅනධ රිප්යැ යඅ
ර්ණ පයට වයතඅ යඅ වමවථධ වේ ථතධවිථඅ (272 පපපය රිප්ස් න්ධ යැ, වපප කථී එකථධ අථෙකථධ
(8 2 වෞකථඅකථ ථඅතධ ා ථේපරයුකථධත වෙද්නාෙ ්වදනො ස් න්ධ යැ, ඒ ා ථේපරයුකථධත
ථඛශාෙ සංඥා ස් න්ධයැ, වථථු ඵලථධථාදිය  නාතථඅකථ සංස් ොර ස් න්ධ යැ, චිතධතය
විඥාන ස් න්ධය යි. වමවථධ පපපථධකථනධෝය රිප් යැ, ථතප අපපපථධකථනධෝ නොමයැ යි
ප්ඤ්්්ස් න්ධ මු්වයනධ නාම-පපප ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.
වි්ශ්්:- වම අ ආ ොර ර්ර ණ පවයනධ විඥප්්ති ද්වය ා උප්්යොතබ ල ්් සතර
දඉ වි ොර ර්ර ණ පවයනධ ලුහුතොතබ තරය දඉ ප්සුචන්ඡද ර්ර ණ පවයනධ ආ ොස ධොතුවැක යි වේ
අනි්්ප්න්න රිප් දසය ( ප2 වම අ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ විද්ශගනාෙට වනා නවවර්ධ. එව තධ
වමකථී කථධමණ ප මාතරවයනධ පපපය යඅ කථී, (යනු ීකකථා මතයඅ2
(32 අවනකථකථධ වම අ පවපධපන කථධමණ පවයනධ යුතධ ථඅයලු පඨවි ආදිය 
ථතපම ාභ ූතපපප ද්, ඒ ඇථුපව වකථාට පෙතධනා වථථු උපාො සූවිස්සැක (24) යි වමවථධ
වේ අතධදවේ අ රිප්ය ථවවකථවිනධ ඉවර්න, එවථධම මනොයතනය ද්, ෝමගායතනවය අ
එකථවද්ශයකථධ ෙ වද්පනථධ (322 න්තසි දඉ නිවගො ය ද නාමයව යඅ ඉවර්න වේ නාමය
ද්, වේ පපපය ද් නොම-රිප්යැ යි කථඅයා ථවවකථවිනධ නොම-රිප් ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ.
ථු්ධ්තාදිය  ඒ ඒ වි්මො ්ඛ මු්වයනධ පපප පිශර්ර වකථාට අරිප් පිශර්ර කථපන
ඒ වය ර්ී ට ඉතා ථඅයුේ ව යඅනධ අරිප්ය මනාෙ වනාෙවටව ධ නේ එයඅනධ වීයය්ගය දව වප
වනා වකථාට පපපය ම නවෙවතව-නවෙවතතධ වමවන අ කථළයුතු. නුෙණිනධ විමථඅය යුතු,
පඅිශථඅඳ ද්තයුතු, විනඅශධාය කථළ යුතුයඅ.
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ඒ වමවථධයඅ :- යේ-යේ පිශද්ධවද්කථඅනධ ඒ වය ර්ී ට පපපය විශුද්ධෝෙව නඅපෙුධෙව
පඅිශථඅර්ෙව ෙවටව ධ නේ ඒ-ඒ පිශද්ධවද්නධ ඒ පපපය අපමුණ පු වකථාට පෙතධනා අපපප (නාම2
ධමග්යෝ තුම ම පරකථට වෙතඅ.
නිදශගන:- කථවටපතකථඅනධ මු ුණ ප දන ඇථධ ඇතඅයකථු එය අපඅිශථඅර් ව යඅනධ මු ුණ ප
වනා වපවනධ නේ එය දව වප වනා ද්මා නවෙවතව නවෙවතව පඅිශථඅර් වකථාට මු ුණ ප දන
කථ පඅිශථඅර් ව යඅනධ මු් නඅමිතධත වතවේ ම පරකථට වේ.
තෙද්:- ත වතධ කථවමවතඅයකථු ත පඅි  භ ාජනයකථ ද ා දිය ය ඉථ ෙපකථධ වද්කථකථධ
මිිශකථී වමනධ වතධ වනාවදුණ පු පමණිනධ එය ඉෙත වනා ද්මා නවෙවත-නවෙවත ද්, උනු
දිය ය ඉථ මි න කථ ඔ ුට වතධ වව..
ජය පඅිශථඅර් කථපනු කථවමවතඅයකථු ඉඟඅනඅ ඇට වර්න කථළය තුළ අත ද ා ෙපකථධ
වද්කථකථධ ර්වට පමණිනධ දිය ය ප නධ වනා ෙෙද්, ඉඟඅනඅ ඇට දව වප වනා වකථාට නවෙවතවනවෙවතව ර්ටන කථ තුනී මඩ යට ර්වථී ජය මනාෙ පව වදීවමනධ ඔ ුට පඅිශථඅර් ජය
වවදයඅ. එවථධම ඒ භි ්්ුව විථඅනධ ෝුපනඅවෂප වනා වකථාට පපපය ම නවෙවතව නවෙවතව ථනධමශගනය කථටයුතු ය. වමවන අ කථළ යුතු ය. පිශර්ර කථළ යුතුය. විනඅශධාය
කථළ යුතු යඅ. ඕ ට යේ යේ පිශද්ධවද්කථඅනධ මනාෙ පරථනධනෙව නඅපෙුධෙ පඅිශථඅර්ෙව ෙවටව ධ
නේ ඒ ඒ පිශද්ධවද්නධ මඩ මතුවය අ ජය පඅිශථඅර් ෙනධනා වථධ ඒ අපපප ෝමග ථනධමශගනය
කථපනධනා ෙ ශානයට පරතඅපෂ ෙ කථධවධශවය යටට දථඅතධ. ථඅත පරථනධන වේ. ඒ පපප
ෝමගයනධ අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ අපපප ෝමගවය තුම ම පරකථට වෙතධ.
වමවථධ අනය් ෙ ද් උ ්-්සොර-්ගසු - දීන් - මස් යන උපමාෙනධවර්නධ ද්, වේ අර්ගය
පරකථාශ කථළ යුතුය.
උකථධපවණි දනු කථවමවතධතා යනධතරවය අ උකථධ ද ා ෙපකථධ වද්කථකථධ යනධතරය
කථපකථවවීවමනධ වනා නවෙතී පවණි වවදනතාකථධ නවෙවතව-නවෙවතව කථපකථෙනධනාකථධ
වමනධ ද්,
දඩු පව වප ර්තධ වථාපකථු වර්න, ෙපකථඅනධ වද්කථකථඅනධ තතු ද්ත වනා
පමණිනධ වනා වප නවෙවතව-නවෙවතව වපළා තතු දැනර්නධනාකථධ වමනධ ද්,

වකථඅ ෙ

ෙධ පකථකථු ද්මනය කථපනධනා ිශවය අ දවඳ ෙපකථඅනධ වද්කථකථඅනධ වනා නවෙතී
නවෙවතව-නවෙවතව උතධථා වකථාට ද්මනය කථපනධනාකථධ වමනධ ද්,
වෙඬපව නඅපද්ෙනධනකථු වම පව දඳුවන අ ද ා ෙපකථඅනධ වද්කථකථඅනධ වනා නවෙතී
නවෙවතව-නවෙවතව වපළනධනාකථධ වමනධ ද්,

Non-commertial Distribution
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

මාලු පඅථ දුදිය නු කථවමවතධතකථු ෙපකථධ වද්කථකථධ ර්අනඅ ද්ධො වනා නවෙවතී පවවථන
තුපව නවෙවතව-නවෙවතව ර්අනඅ ද්ධෙනධනාකථධ වමනධ ද්, වපප කථී වථධ පපප පිශර්ර කථළයුතු.
වමවථධ ථුවිශුද්ධෝ රිප් පිශර්ර ය ඇතඅ ඒ වය ර්ාොපයා ට අරිප් ධමග්යෝ සප්ශග
වශ්යන් ව ්ව්දනො ෙශවයනධ ව විඥාන ෙශවයනධ ව ෙවටව තධ.
ඒ වමවථධ යඅ:- ‘ප්ෘිවි ෝාතුෙ කථවකථුළු දෙ කථධමණ ප වකථාට ඇතධවතධ යව, යනාදී
කථරමවයනධ ෝාතුනධ පිශර්ර ය කථපනධනා ෙ ඇතවේ ්යෝගිය ුට ස්ප්ශගය පළමු වකථාට
අපමුණ පු වේ. ඒ ථධපවඥශ ථේපරයුකථධත ්ව්දනොව ්ව්දනො ස් න්ධයැ. සංඥාව සංඥා
ස් න්ධය යැඉ ඵස්ස හො ්චනතනො සංස් ොර ස් න්ධ යැඉ සිත විඥාන ස් න්ධයැ යඅ
ෙවටව ධ.
එවථධම ‘් ්ශ්යහි කථවකථුළු දෙ ප්ඨවි ධොතු යැ. -වප- ආශධොථ-පරශධොථ වද්කථධ අ
ප්ඨවි ධොතුව කථවකථුළු දෙ කථුණ පු වකථාට ඇතවයඅ’ යන අපමුවණ ප අ පළමුෙ ව න ථධපවඥශ
යව. ඒ ා වයර්ණ පු වේද්නාෙ වේද්නා ථධකථනධෝ යව. -වප- ථඅත විශාන ථධකථනධෝයව යඅ
ෙවටව ධ. වමවථධ අරිප් ෝමගවය ස්ප්ශග ෙශවයනධ ෙවටව තධ.
එකථකථධ ට පෘිවි ෝාතුෙ කථකථගශ කථධමණ පය ඇතධවතධ ය. ඒ පෘිවි ෝාතු අපමුවණ ප අ
පථ අනුභ ෙ කථපන වේද්නාෙ ්ව්දනො ස් න්ධ යැ. ඒ ා වයවද්න ථඛශාෙ සංඥා ස් න්ධ
යැ. ඒ ා වයවද්න ථධපවඥශය ද්, වචතනාෙ ද්, සංස් ොර ස් න්ධ යැ. ඒ ා වයර්ණ පු
ථඅත විඥාන ස් න්ධයැ යඅ ෙවටව ධ.
එවථධම වකථධශවය අ පඨවි ෝාතුෙ කථවකථුළු දෙ කථුණ පු වකථාට ඇතධවතධ ය. -වපආශධොථ-පරශධොථවය අ පඨවි ෝාතුෙ කථවකථුළු දෙ කථුණ පු වකථාට ඇතධවතධ ය. ඒ අපමුණ පු
වකථාට පේතනා පථානුභ ෙ කථපන වේද්නාෙ වේද්නා ස් න්ධ යැ. -වප- තතධ ථේපරයුකථධත
චිතධතය විඥාන ස් න්ධයැ යඅ ෙවටව ධ. වමවථධ ්ව්දනො වශ්යන් අරිප් ධමග්යෝ
ෙවටව තධ.
අවනකථධ ට “පෘිවි ෝාතුෙ කථකථගශ කථධමණ පය ඇතධවතධ ය’යඅ අපමුණ පු දැනර්නධනා
විශානය විඥාන ස් න්ධ යැ. ඒ ා ථේපරයුකථධත වේද්නාෙ ්ව්දනො ස් න්ධ යැ. ථඛශාෙ
සංඥා ස් න්ධ යැ. ඵලථධථය ද්, වචතනාෙ ද්, සංස් ොර ස් න්ධයැ යඅ ෙවටව ධ.
එවථධම ‘වකථධශවය අ පඨවි ෝාතුෙ කථකථගශ කථධමණ පය -වප- ආශධොථ-පරශධොථවය අ
පෘිවි ෝාතුෙ කථකථගශ කථධමණ පයව යඅ අපමුණ ප දැනර්නධනා විශානය විඥාන ස් න්ධ යැ. ඒ
ා ථේපරයුකථධත වේද්නාෙ ්ව්දනො ස් න්ධ යැ. ථඛශාෙ සංඥා ස් න්ධයැ. ථධපවඥශය ද්,
වචතනාෙ ද් සංස් ොර ස් න්ධය යි ෙවටව ධ. වමවථධ විශාන ෙශවයනධ අපපප ෝමගවය
ෙවටව තඅ. වේ උපායවයනධ ම ‘කථමගවයනධ ටර්නධනා ් ස්හි පෘිවි ෝාතුෙ කථකථගශ
කථධමණ ප යව. යනාදිය  කථරමවයනධ වද්ථාඅථධ (422 ෝාතු වකථාටථධ අ ථතප - ථතප ෝාතු
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ෙශවයනධ වථථු ාකථධ්ු ෝාතු ආදී පපප පිශර්ර මු්යනධ අ ථඅයලු නය වභ ද්ය අනුෙ වර්ාථධ
අර්ග වයාජනා කථළ යුතු ය.
වමවථධ ථුපිශශුද්ධෝ පපප පිශර්ර ඇතධතා ෙ ම ඒ වය ර්ී ට අරිප් (නාම2 ෝමගයනධ
(ඵස්ස-්වදනො-විඤ්්ා යන2 තුනධ ආකථාපවයනධ පරකථට ෙන ව යඅනධ ම ථුපිශශුද්ධෝ පපප
පිශර්ර ඇතධත ු විථඅනධ ම අපපප (නාම2 පිශර්ර ය පඅණිථ වයාර් කථටයුතු යඅ. එවථධ
නවතධතකථු විථඅනධ වනා කථට යුතුයඅ.
වි්ශ්් - රිප් ධමග එකථකථධ ව වද්කථකථධ එළඹව ථඅි  කථව පපපය වප අපපප
පිශර්ර ය ආපේභ  වකථවවඥ නේ කථමට නඅනධ පඅිශව ධ. පඨවි කථථඅන භ ාෙනාවෙ අ කථී,
මර්වතාට නුපුපවර් පෙගතවය අ ෙවථඅ වද්නකථ වමනඅ. එව තධ ථුපිශශුද්ධෝ රිප් පිශර්ර
ඇතඅෙ අපපප පිශර්ර ය පඅණිථ උතධථා ෙඩන වය ර්අයා ට කථමගථධර්ාන ෙවී.මට ද්, විවශධම
ෙවී.මට ද්, ම තධ දෙට ද් පවමිවණ පධ. ඒ වය ර්ාොප වතවේ වමවථධ ඵලථධථාදීනධ වර්ධ
ෙශවයනධ එළඹ ථඅි  ථතප අපපපථධකථනධෝ නොමය යි ද්, ඔෙුනධට අපමුණ පු ෙ ථතප ම ාභ ූත
ා ථතප ම ාභ ූත නඅථා පෙතධනා ථවිථඅ (242 උපාොය පපප රිප්යයි ද් විනඅශධාය කථපයඅ.
වමවථධ අටවළාථධ ( 82 ධොතු යැ වොවළාථධ ( 22 ආයතන යැ ප්ධා (32 ස් න්ධ
යැ යන ථඅයලු නතරභ ූමකථ ෝමග කථඩුෙකථඅනධ ථමුර්ුෙකථධ විෙෘත කථපනධනකථු වමනධ ද් යමකථ
(වද්දප2 තධකථඳකථධ පළනධනකථු වමනධ ද් නොමය ද්, රිප්ය ද්, වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ නඅයම වකථවවඥ.
නොම-රිප් මාතරවයනධ මතධවත අ අනය් ෙ ථතධත්වවයකථධ ව
පුද්ධර්වයකථධ ව වද්විවයකථධ
ව දර ධමවයකථධ ව නවතවයඅ, නඅමධඨාෙට පවමිවණ පධ.
ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ යර්ාථධෙභ ාෙ (ඇතඅථවි ය2 ෙශවයනධ නොම-රිප් නඅයම
වකථාට මනාවථධ ථතධත්ව යව, පුද්ධර් යව යන මුළාෙ ර්පව කථපනු පඅණිථ, නුමුළා දේ අ
ථඅත පඅ අටුවීම පඅණිථ වදාව ථතරානධත ෙශවයනධ ‘වේ ෝමග ථධෙභ ාෙය නාම-පපප මාතරයකථධ ම වේ.’ ‘ථතධත්වවයකථධ ව පුද්ධර්වයකථධ ව නවතධවතධය’යඅ වේ අර්ගය ථඛථන්ද්නය
වකථාට විනඅශධාය වකථවවඥ.
එයඅනධ කථඅය
“යථොප්ි අඞ්ග සමභොරො - ්හොති සද්්දා ර්ථො ඉති
එවං ඛ්න්ධසු සන්්තසු - ්හොති සත්්තොති සමමුති”
“අෙ-යෙ රැථ නඅථා - රයයැ යි ථද්කථධ ෙන වථධ
රෑ ඈ කථඳු ඇතඅ දවවිනධ - ස්තො ැ යි ෙ ප පෙතී”
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තෙද් “්සයය්ථොප්ි ආවු්සො ඨං ් ප්ටිචන් වල්ලිං ් ප්ටිචන් මත්ති ඤ්්්
ප්ටිචන් ති ං ් ප්ටිචන් ආ ෝසො ප්සුවොසු්තො අගොර්නත්වව සඞ්ඛං ගචනඡති එව්මව
්ඛො ආවු්සො අිං ් නහොරැං ් ප්ටිචන් මංසඤ්්් ප්ටිචන් ්මමං ් ප්ටිචන් ආ ෝසො
ප්සුවොසු්තො රිප්න්්ත්වව සඞ්ඛොරං ගචනඡති”1
‘ඇෙවතධන කථෘමධඨය නඅථා ද්, ෙවධ නඅථා ද්, මවි  නඅථා ද්, තණ ප නඅථා ද්, අ ථ
පිශෙපන ධද්වද්ධ ්ග්යැ යඅ ෙය්ෙ ාප ෙනධනා වථධ ඇට නඅථා ද්, න ප නඅථා ද්, මථධ නඅථා
ද්, ථම නඅථා ද්, අ ථ පඅිශෙපන ද්ධවද්ධ ශරීරය මැ යවයඅ ෙය්ෙ ාපයට වයධ. අවනකථකථුර්
කථඅයන දී.
“ුප ්ඛ්මව හි සම්හොති - ුප ්ඛං තිඨති ්්ති ්
නොඤ්්ඤ්තර ුප ්ඛො සම්හොති - නොඤ්්ඤ්තර ුප ්ඛ නිරැජ්ෙති”
“වාෙ ර්කථ ම උපදී, - ර්කථම පෙතී, ෙවනවවථධ,
ර්කථඅනධ පඅට අනු කථඅථඅෙකථධ - නපද්වනධ, වනා ෙවනවවථධ”
වමවථධ වනාවයකථධ ථඅය ර්ණ පනධ සූතරොන්ත්යන් නාම-පපපම ද්කථධෙන දී.
ථතධත්වවයකථධ පුද්ධර්වයකථධ වනා ද්කථධෙන දී. යේවථධ අකථුපව - ථකථධ - මවදිය ිශ - ිශය ඉථධ
ආදිය  අෙයෙ ථම ය එකථධ ආකථාපවයකථඅනධ ථඅි  කථ පර්ය යන ෙය්ෙ ාප මාතරය වේ ද්
පපමාර්ග ෙශවයනධ එකථධ එකථධ අෙයෙයකථධ පඅිශකථධථන කථධ අ පර්වයකථධ නේ නවතධවතධ ද් දැෙ
ආදී ර්ෘව පකථපණ ප එකථධ ආකථාපයකථඅනධ අ ථ පුපා ථඅි  කථව ්ගයැ යි ෙය්ෙ ාප
මාතරවයකථධ වේද් පපමාර්ග ෙශවයනධ වර්වයකථධ නේ නවතධවතධ ද්
යේ වථධ ඇඟඅඅ - ම පට ඇඟඅඅ ආදිය ය එකථධ ආකථාපයකථඅනධ ථඅි  කථ මිට යන
ෙය්ෙ ාප මාතරය ෙනධවනධ ද්, වද්ණ ප - තතධ ආදිය වය අ වී ො යන ෙය්ෙ ාපය ද්, ඇතධ-අථධ
ආදීනධ අ ්ස්නො යන ෙය්ෙ ාපය ද්, පෙුපව-වර්ධ-වොපටු ආදිය වය අ නුෙප යන ෙය්ෙ ාපය
ද්, කථඳ-අතු-වකථාළ ආදිය ය එකථධ අයුපකථඅනධ ථඅි  කථ රැ යන ෙය්ෙ ාපය ද් යේවථධ වේ
ද් පපමාර්ග ෙශවයනධ එකථී මිට ආදිය  දවෙ ට වනා වේ ද් එවථධම ප්ඤ්්්්ොප්ොදාන
ස් න්ධයන් ඇතඅ කථධ අ ථතධත්ව යව, පුද්ධර් යව යන ෙය්ෙ ාප මාතරය වේ. පපමාර්ග
ෙශවයනධ පපපාදී එකථ - එකථ ෝමගයකථධ පඅිශකථධථන කථළ අස්මි යන මානය ද්, අ ඛ (මම2
යන ආතධම ොද්ය ද් ර්වනීමට ෙථධතු ෙ කථඅථඅ ථතධත්වවයකථධ නවතඅ. ුවද්කථධ පපමාර්ග ෙශවයනධ
නාම - පපප මාතරවයකථධ ම ඇතධවතධයව යඅ වමවථධ නුෙණිනධ දනධන ුවර්ධ දැකථීම යර්ාභ ූත
ද්ශගන (ඇතඅ ථවි  දැකථීම2 නේ වේ. යවමකථධ ෙනා අ වේ යර්ාභ ූත ද්ශගනය වපපඅයා
ථතධත්වවයකථධ ඇතවයඅ ර්නී නේ ව වතවේ ඒ ‘ථතධතධෙයා වර්ධ විනාශය ව ‘භ ෙවයනධ
1
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භ ෙයට යනධවනධ යව’ යන අවිනාශය ව අනුද්නධවනධ යඅ. අවිනාශය අනුද්නධවනධ ශොශ්වත
දෘ්්ටි්යහි ෙවවට්ඨ. විනාශය අනුද්නධවනධ උචන්ඡද දෘ්්ටි්යහි ෙවවට්ඨ.
කථෙප ව යඅනයතධ:- කථඅිශ මව තබයැ යඅ ද්, ිසු අනඅවකථකථ දී අනඅවකථකථවයඅ ද්, වනා
වර්න කථඅවප අ පපපුප ෙ දිය වය අ වමනධ ඒ ආතධමයා වර්ධ පපපුවප අ ෙ අවනකථධ ආතධම
භ ාෙයකථධ නවතඅ ව යඅනඅ. ථතධතධෙයඅ ශාශධෙතයව යඅ ර්නධනා ව වතේ භ ෙවය අ නඅීන වේ.
ථතධත්වයා උචවඡද් වේ යව යඅ ර්නධවනධ අතඅෝාෙනය වකථවවඥ. (යුකථධතඅය ඉකථධ ම වයධ.2
එයඅනධ ෙොළ .
“ද්වීහි භි ්ඛ්ව තබඨග්තහි ප්සුයුිතො ්දවමනුස්සො ඔලීයන්ති එ් .
අතිධොවන්ති එ් ් ්ඛුමන්්තොව ප්ස්සන්තී. ථඤ්්් භි ්ඛ්ව් ඔලීයන්ති එ් .
භවරොමො භි ්ඛ්ව් ්දවමනුස්සො භවරතො භවසමමූදීන්තො. ්තසං භවනි්රොධොය ධම්ම
්දසියමෝන චිත්තං න ප් ්ඛන්දති. නප්්ප්සීදති. නසන්තිඪති. නොධිමුචන්ති. එවං ්ඛො
භි ්ඛ්ව් ඔලීයන්ති එ් . ථඤ්්් භි ්ඛ්ව් අතිධොවන්ති එ් . භ්ව්නව ්ඛො
ප්්න් අට්කායමොනො හරොයමොනො ජිගුචනඡමොනො විභවං අභිනන්දන්ති. ය්තො ිර ්හො
අයං අත්තො ොයස්ස ්ෙදා උචනජිජ්ජති. විනස්සති. න ්හොති ප්රමමර ො එතං සන්තං
එතං ප්ණීතං එතං යථොවන්තී. එවං ්ඛො භි ්ඛ්ව් අතිධොවන්ති එ් . ථඤ්්්
භි ්ඛ්ව් ්ක්ඛු මන්්තො ප්ස්සන්තීඉ ඉධ භි ්ඛ ්ව් භි ්ඛු භූතං භූත්තො ප්ස්සති භූතං
භූත්තො දීන්ස්වො භූතස්ස නිබ්බිදාය විරොගොය නි්රොධොය ප්ටිප්න්්තො ්හොති. එවං ්ඛො
භි ්ඛ්ව ් ්ඛුමන්්තො ප්ස්සන්තී”1
‘ම වණ පනඅ ශොශ්වත - උචන්ඡද යන ද්ෘමධි  වද්කථඅනධ මවඩුණ පු වද්ේ මිනඅථුනධ
අතුිශනධ ථම වපකථධ ශාශධෙත ෙශවයනධ භ ෙවය අ නඅීන වෙතඅ. ථම වපකථධ උචවඡද්
ෙශවයනධ අතඅෝාෙනය වකථවපතධ. ඇතඅ තතු පඅිශථඅඳ ද්නධනා නුෙණ පවථධ ඇතධවතධ පපමාර්ග
ථතය්ය ද්කථී.
‘ම වණ පනඅ ඇතවවමකථධ වකථවථධ නඅීන වෙතධ ද් ඇතවවමකථධ වකථවථධ අතඅෝාෙනය
වකථවපතධ ද් ම වණ පනඅ ඇතවේ වද්ේ මිනඅථධ වකථවනකථධ භ ෙවය අ ඇලුනා ු භ ෙවය අ
ථතුටු ෙො ු වෙතඅ. ඔෙුනට භ ෙය නවතඅ කථඅීකම පඅණිථ ෝමග වද්ධශනා කථපන කථධ අ ථඅත
එ අ වනා පඅවිවථධ. වනා පව වවද්ධ. වනා පඅ අට යඅ. නඅශධායට වනා පවමිවණ පධ ම වණ පනඅ
වමවථධ ඇතවේ වද්ේ මිනඅථධථු භ ෙවය අ ඇවතඅ.
‘ම වණ පනඅ ඇතවේ වද්ේ මිනඅථධ වකථවනකථධ උචවඡද් ෙශවයනධ වකථවථධ
අතඅෝාෙනය වකථවපතධ ද් ඇතවේ වකථවනකථධ භ ෙවයනධ ම පීි ත ෙනධනා ු ර් ගාෙට
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පවමිණියා ු පඅළඅකථුළට පවමිණියා ු විභ ෙ ථඞ්්ය්ාත උචවේද්ය කථවමවතඅ වෙතඅ. යේ
ව යකථඅනධ වේ ආතධමය කථාදුනධ මපණිනධ පථු උචවේද්ය වේ ද් විනාශ වේ ද් මපණිනධ
මතු වනා වේ ද් වේ විභ ෙය ශානධත යව, පරණීත යව, ඇතඅ ථධෙභ ාෙයව යඅ වමවථධ
උචවේද්ය පඅළඅර්නඅතඅ. ම වණ පනඅ වමවථධ ඇතවේ වකථවනකථධ උචවේද් ෙශවයනධ
අතඅෝාෙනය වකථවපතඅ.
ම වණ පනඅ නුෙණ පවථධ ඇතධවත ම වකථවථධ ද්කථඅතධ ද් ම වණ පනඅ වේ ශාථනවය අ
භ අෂුවතවේ ප්ධාථධකථනධෝය ප්ධාථධකථනධෝය වථධ ද්කථී. ප්ධාථධකථනධෝය
ප්ධාථධකථනධෝය වථධ දැකථ භ ුත ථඞ්්ාකථ ප්ධාථධකථනධෝවයධ කථකථඅීකම පඅණිථ වනා ඇීම
පඅණිථ නඅවපාෝය පඅණිථ පඅළඅපනධවනධ වේ ම වණ පනඅ වමවථධ ඇථධ ඇතධවත ද්කථඅතධ
යේවථධ ොපවයනධතරය ශුනය් ෙවයධ නඅවඥීවෙ ෙවයධ උතධථා නවතධවතධ වේ ද් එතකථුර් ෙුෙතධ
දැෙ යව රැ වනධ යව යන වේො එකථතු වීවමනධ යනධවනධ වේ ද් ථඅි නධවනධ වේ ද් උතධථා
ඇතධතකථධ ු වථධ ෙය්ාපාප ඇතධතකථධ ු වථධ ෙවටව ධ ද් එවථධ වේ නාම-පපප වද්කථ ද් ථඅථධ
ෙවයධ ීවෙයකථධ නවතධවතධ උතධථා
නවතධවතධ වේ. එවතකථුර් ෙුෙතධ ඔෙුවනාෙුනධ
එකථීභ ාෙවයනධ යනධවනධ ද් ථඅි නධවනධ ද් වේ. වෙමධටා ථ අත ෙය්ාපාප ථ අත ෙෙකථධ වමනධ
ෙවටව නධවනධ ද් වේ.
වි්ශ්:- ප්ධාථධකථනධෝය තමා පඅළඅදඳ පරතය්යවයනධ නඅපනධ දවවිනධ ා පපමාර්ග
ෙශවයනධ විද්ය්ාමාන ව යඅනධ ද් භ ූත නේ වේ. ඇතඅ ථධෙභ ාෙවයනධ ව ථධෙෂණ පවයනධ
ව
ථාමානය් ෂණ පවයනධ ව
විද්ය්ාමානය යන අර්ග යඅ. ‘අවිද්ය්ා පරතය්යවයනධ
ථඛථධකථාප වේ’ යනාදිය  තතධ ථධෙභ ාෙවයනධ ව විද්ය්මාන වේ යනු ද් අර්ගවයකථඅ. එයඅනධ
කථී පවරැණිවය “නොමඤ්්් රිප්ඤ්්් ඉධත්ි සචන්්තො
න ්හත්ථ සත්්තො මනු්ජො ් විජ්ජති
සුඤ්්ඤ් ඉදං යන්ත මිවොභිසඞ්ඛටං
ුප ්ඛස්ස ප්ූඤ්්්ජො ති
ඨ සොතබ්සො”
“නේ-පප මවයඅ පපමතධ වථ ඇතධවතධ
වද්ේ-මිනඅථා’දී ථවතකථධ වම අ නවතධවතධ,
ර්කථධ පඅඩ මවයඅ වමය ී-තණ ප ෙවනධවනධ
ථුනධ යව එයඅනධ ථවකථවථු*1 යතුපකථධ වථධ

1

*ථඛථධකථපණ පය කථළ
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ුවද්කථධ වේ නාම-පපප වද්කථ ොපව යනධතර උපමාවෙනධ පමණ පකථධ වනාෙව අනය් ෙ
ද් නළ කථාපාදිය  උපමාෙනධවර්නු ර් පළ කථළ යුතු ය.
එ වමවථධ යඅ:- දට මිි  වද්කථකථධ එකථඅවනකථ නඅථා පෙතධනා කථ එකථකථ පවෙවතධමට
එකථකථධ ෙ ධ වේ. එකථකථධ ෙවවටන කථ වද්කථ ම ෙවවට්ඨ. එවථධ ම ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ
නාම-පපප වද්කථ උනුනධ නඅථා පෙතී. එකථකථධ එකථකථට උපථධතේභ කථ වේ. මපණ ප ෙශවයනධ
එකථකථධ ෙවවටන කථ අනඅකථ ද් ෙවවට්ඨ.
එයඅනධ කථී

පවරැණිවය -

“යම ං නොම-රිප්ඤ්්් - උ්භො අඤ්්්ාඤ්්ඤ් නිස්සීතො
එ ස්මං භිජ්ජමොනස්මිං - උ්භො භිජ්ජන්ති ප්චන්යො”
“වද් දප නේ පප වද්කථ - උනුනධ ඇථඅිශ කථපවනධ
ඉවනකථකථධ ය ඳුණ පු ථඳ - ය වඳධ පථ ෙ එ වද්කථ ම”
තෙද් ද්ඬුවයනධ ප ළ වදපය නඅථා ථද්ධද්ය පේතනා කථ වදපය අනඅවකථකථ,
ථද්ධද්ය අනඅවකථකථ, වදපය ා ශ.ද්ය අමිශර යව. වදපය ශ.ද්වයනධ ශූනය් යව. ශ.ද්ය ද්
වදපවයනධ ශුනය් යඅ.
එ පිශද්ධවද්නධ ම ෙථධතු යව, ොප යව, ආේදන යව යන පපපයනධ නඅථා නාම
ෝමගයනධ පෙතධනා කථළ පපපය අවනකථකථ. නාමය ද් අවනවකථකථධ මවයඅ. නාම-පපප වද්කථ
උනුනධ ා අමිශර යව. නාමය පපපවයනධ ශුනය් යව. පපපය ද් නාමවයනධ ශුනය් යඅ. එව තධ
වදපය නඅථා පෙතධනා ශ.ද්ය වමනධ පපපය නඅථා නාමය පෙතී.
එයඅනධ කථී .
න ්ක්ඛු්තො ජොය්ර ඵස්සප්ඤ්්්මො
න රිප්්තො ්නො ් උභින්නමන්තරො
්හතුං ප්ටිචන් ප්භවන්ති සඞ්ඛතො
යථොප්ි සද්්දා ප්හටොය ්භසුයො
න ්සොත්තො ජොය්ර ඵස්සප්ඤ්්්මො
න සද්ද්නො ්නො ් උභින්නමන්තරො
-්ප්-
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න ඝො ්තො ජොය්ර ඵස්සප්ඤ්්්මො
න ගන්ධ්තො ්නො ් උභින්තමන්තරො
-්ප්න ජිව්හ්තො ජොය්ර ඵස්සප්ඤ්්්මො
න රස්තො ්නො ් උභින්තමන්තරො
-්ප්න ොය්තො ජොය්ර ඵස්සප්ඤ්්්මො
න ඵස්ස්තො ්නො ් උභින්නමන්තරො
-්ප්න වත්ථු රිප්ො ප්භවන්ති සඞ්ඛතො
න්ො‘ප්ි ධමමොයත්නහි නිග්ගතො
්හතුං ප්ටිචන් ප්භවන්ති සඞ්ඛතො
යථොප්ි සද්්දා ප්හටොය ්භසුයො
“ඇථඅනධ* ප ථධ ඈ පථ නපදිය නධවනධ
පවවිනධ ද් ඒ වද්කථධ අතුිශනධ වනා වේ මව යඅ
නඅථා ම ව ධ ථඛකථත ද්ේ උපද්ධදී
ර්වථ වදිශනධ ථද්ධද්ය වථධ උපතධතා”
“කථනඅනධ ප ථධ ඈ පථ*1 නපදිය නධවනධ
ථදිය නධ ද් ඒ වද්කථධ අතුිශනධ වනා වේ මව යඅ,
නඅථාම ව ධ ථඛකථත ද්ේ උපද්ධදී
ර්වථ වදිශනධ ථද්ධද්ය වථධ උපතධනා”
“නව නධ ප ථධ ඈ පථ නපදිය නධවනධ
ර්ඳිනධ ද් ඒ වද්කථධ අතුිශනධ වනා වේ මව යඅ”
-වප‘දිය විනධ ප ථධ ඈ පථ නපදිය නධවනධ
වපවථනධ ද් ඒ වද්කථධ අතුිශනධ වනා වේ යව යඅ’
*ඵලථධථ - වෙද්නා - ථ්ධා - වාතනා - චිකථත යන ප්ධා ෝමගය
+ නව වවයනධ
** ෘද්ය ෙථධතු පපපවයනධ
++ඵලථධථ ප්ධාම ෝමග

1
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-වප‘කථයඅනධ ප ථධ අථෘ පථ නපදිය නධවනධ
වනා වේ ප ථධවනනධ එවද්කථඅනධ වනා වේ මව යඅ’
-වප‘වනා ෙතධපවවිනධ** ථඛකථත ද්ේ උපද්ධදී
වනා නඅකථධවම ද්ේ ආයතවනනධ ද් ඒ ද්ේ
නඅථා ම ව ධ ථඛකථත ද්ේ උපද්ධදී
ර්වථ වදිශනධ ථද්ධද්ය වථධ උපතධනා’
තෙද් වේ නාම-පපප වද්කථඅනධ නාමය වතද් නවතධවතධ යව, තමා වතදිය නධ පවෙවතධත
වනා ව ධ. වනා කථයඅ. වනා වදායඅ. වනා වදවණ පධ. ඉිශයේ වනාපෙතධෙයඅ. පපපය ද් වතද්
නවතධවතධ යව. තමා තදිය නධ පවෙවතධත වනාව ධ. ඒ පපපයට කථනු කථවමවතඅ දවෙකථධ ෙවතඅ.
වදානු කථවමවතඅ දවෙකථධ නවතඅ. දණ පනු කථවමවතඅ දවෙකථධ නවතඅ. ඉිශයෙු පෙතධෙනු කථවමවතඅ
දවෙකථධ නවතඅ. නාමය නඅථා පපපය පෙතී. පපපය නඅථා නාමය පෙතී. නාමයට කථනු
කථවමවතඅ දෙකථධ ද්, වදානු කථවමවතඅ දෙකථධ ද්, දණ පනු කථවමතඅ දෙකථධ ද්, ඉිශයේ පෙතධෙනු
කථවමතඅ දෙකථධ ද්, ඇතඅ කථ පපපය කථයඅ, වදායඅ, වදවණ පයඅ, ඉිශයේ පෙතධෙ යඅ.
වේ අර්ගය පරකථට කථඅීකමට වේ උපමාෙකථධ එළෙතධ:- ජාතය්න්ෝවයකථධ ද්, පඅවළකථධ ද්
ර්මනකථධ යනු කථවමවතධතා ු ජාතය්ාන්ෝයා ය ළුෙ ‘මට පයඅනධ යා වකථඅ යව. එව තධ
මාර්ගවය අ ථම විමම දේ දවීමට ඇථධ නවතධවතධයව’ යඅ පඅළාට කථීවයධ ය. පඅළා ද් ය ළුෙ
‘මම ඇථඅනධ දවඅය
වකථධවකථමි. එව තධ යාමට ා ඊමට පා නවතධවතමි වෙමි’ යඅ
අන්ෝයාට කථීය. ජාතය්න්ෝයා තුටු ප ටුෙව පඅළා ද්ථපවවෙ අ තදා ර්ත. පඅළා ද් අන්ෝයා
වර්ධ උප අථ අඳ ෙම පවෙ, ද්කථුණ පට යෙ, ද්කථුණ ප පවෙ, ෙමට යෙ’ යඅ කථඅයයඅ. වම අ
ජාතය්න්ෝයාද් වතද් නවතධවතධ යව. ර්ද යව. තමා වතදිය නධ ද් දවයනධ ද් වනා වයධ. පඅළඅ
ද් වතද් නවතධවතධ ද්. ර්ද ය. තමා වතදිය නධ ද්, වදවනධ ද් යා වනා වකථධකථ. ඔ ු වද්වද්න
උනුනධ නඅථා ර්මන වකථවපතධමව යඅ.
එවමනධ ම නාමය ද් වතද් නවතධවතධ තමා වතදිය නධ නපදී. ඒ ඒ කථරඅයාෙනධ අ වනා
පෙතී. පපපය ද් වතද් නවතධවතධ තමා වතදිය නධ නපදී. තමා අයතධ ඒ ඒ කථරඅයාෙනධ අ වනා
පෙතී.
එවතකථුර් ෙුෙතධ ඔෙුනධ උනුනධ කථඅයා උපවතධම ව
වේ. උපද්වනධ ද් පෙතධවනධ ද් වේ.
Non-commertial Distribution
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එයඅනධ කථී,
“න ස් න ේලන ඡොය්ර
්නො ප්ි ස් න ේලන තිට්ඨ්ර
ප්රධමමවසොනුවත්ති්නො
ජොය්ර සඞ්ඛතො අත්තුපබ්ෙලො
ප්රප්චන්ය්තො ජොය්ර
ප්රආරමම ්තො සමුට්ිතො
ආරමම ප්චන්්යහි ්
ප්රධම්මහිචි්ම ප්භොවිතො
යථොප්ි නොවං නිස්සොය - මනුස්සො යන්තී අ ් ්ව
එව්මව රිප්ං නිස්සොය - නොම ෝයො ප්වත්තති
යථො ් මනුස්්ස නිස්සොය - නොවො ගචනඡතිප් අ ් ්ව
එව්මව නොමං නිස්සොය - රිප් ෝයො ප්වත්තති
උ්භො නිස්සොය ගචනඡන්ති - මනුස්සො නොවො ් අ ් ්ව
එවං නොමඤ්්් රිප්ඤ්්් උ්භො අඤ්්්ාඤ්්ඤ් නිස්සීතො”
තමා වදවනධ නේ පප-නපදිය නධවනධ
තමා වදවනධ ඒ ද්ේ නප ථඅි නධවනධ
පපා අයතධ ද්ේ ෙථවයනධ පෙතධනා
වතවේ ර්ඹුධ ථඛකථත ද්ේ උපද්ධදී
අවනකථධ ද් ේ ව ධ පථවයනධ උපද්ධදී
අවනකථධ ද් ේ එධද නවඟී ථඅි නධවනධ
තමා වකථවපනධ අනධ වද්පථකථධ*1 වබීවමනධ
පෙතධතී වේ ථඛකථත ද්ේ උපද්ධනා
නවෙ නඅථා මිනඅථා - ථමුර්ප ර්මනධ යන වථධ
1

*ජනකථ පරතය්ය
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+නාමකථය
Non-commertial Distribution
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පප-කථය පඅ අට වදුවමනධ - නමුකථය වයව නධ පෙතී
මිනඅථා නඅථා නවෙ - ථමුර්ප එවතප ෙන වථධ
නමුකථය පඅ අට වදුවමනධ - පප කථය වයව නධ පෙතී
මිනඅථා - නවෙ උනුනධ - ඇථඅිශනධ මු ුද් යන වථධ
නේ -පප වද්කථ උනුනධ - ඇථඅිශනධ වයව නධ පෙතී.
වමවථධ නානා නයඅනධ නාම-පපප විනඅශධාය කථපන වයාර්ී ු වර්ධ ථතධත්ව ථඛශාෙ
මවඩ නුමුළා දේ අ ථඅි  නාම-පපපයනධ වර්ධ යර්ාෙද්ශගනය (ඇතඅ තතු දැනීම2 තබට්ි විසුද්ධිය
යි ද්තයුතු. නාම-පපප ෙය්ෙථධර්ානය යඅ ද්, ථඛථධකථාප පිශචවඡද්ය යඅ ද් වේ දෘ්්ටි විශුද්ධියට
ම නේ වේ.
ුදී ජනයනධ වර්ධ පරවමාද්ය්ය පඅණිථ කථළ විශුද්ධි මොගග්යහි
භ ාෙනාිකථාපවය අ තබට්ි විශුද්ධි නි්දගශ නම ෙ අටවළාථධ ෙන පිශචවේද්ය යඅ.

Non-commertial Distribution

පරශා
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19 වන ප්රිච්කේද්ය
ඞ්ඛාවිතරණ විසුද්්ි නිර්කද්්ශය
“්ම නොම-රිප්යන් ්ග් ම ප්රතය්ය ප්ිසුසිඳී්මන් තුන්
ර සිටි ා ය ඞ්ඛොවිතර විසුද්ධිය යි.”

ල්හි ප්ැවැති සැ

ුපරැ

එය දනු කථවමවතඅ භික්ෂු ්ත්ම දක්ෂ නෙද්ය්ෙපයකථු වප ර්යකථධ දැකථ එ අ නඅොනය
වථායනධනා වථධ ද්, අනුකථේපා ඇතඅ පුපවමයකථු වීිවයකථව ෙවීක ුනධ ළද්පවෙකථු දැකථ වේ
කථෙපකථු වර්ධ පුවතකථධදැ යඅ ඔ ු වර්ධ මෙුපඅයනධ වථායනධනා වථධ ද් ඒ නාම පපපයනධ වර්ධ
ව ධතු-පරතය්ය වථවීවම අ නඅයුකථධත වේ.
( 2 ව වතවේ මුදීම වමවථධ ථකථයඅ:- ‘වේ නාම-පපප ථඅයලු තනධ අ ථඅයලු
කථධ අ ථඅයධනට ථමෙව වනා පවමිවණ පන ව යඅනධ අව ධතුකථ වනා වේ’ ‘නාම-පපප
වද්කථඅනධ මතධවත අ ඊශධෙපාදිය  මවෙුේ කථපවෙකථු නවතඅ ව යඅනධ ඊශධෙපාදිය  ව ධතුෙකථඅනුර් ට
වනා ර්වවනධ’ එව යඅනධ ම වමයට ව ධතු-පරතය්ය ඇතඅ මවනෙව. ඒ ව ධතු-පරතය්ය කථෙවවඥදැ
යඅ, කථඅයා යඅ. ව වතවේ වමවථධ නාම-පපපයනට ව ධතු-පරතය්ය ථකථා පළමු වකථාට
පපපකථායයට වමවථධ ව ධතු-පරතය්ය පීකෂා කථපයඅ.
වේ කථය උපද්වනධ උපුධ පඅයුේ, ව ළපඅයුේ, ව ධමවඅ ආදීනධ වර්ධ
අභ ය්නධතපවය අ නපදී. මුතු මවණිකථධ ආකථපයකථ ව නපදී. ෙවඅ ආමාශය (වනා පවථුණ පු
අ ප වදාකථධකථ2 පක්ොශය (පවථුණ පු අ ප වදාකථධකථ2 යන වමාෙුනධ අතවප අ උද්ප පටයට
පඅටුො පඅට කථටුෙ වපපටු වකථාට අතුණ පු-අතුණ පුද නධ පඅිශෙපා වතවේතධ ර්ර්ඳ-ජුර්ුපධථා පඅළඅකථුධ ෙවයධ එවථධ ම ර්ර්ගන්ෝ-ජුර්ුපධථා-පඅළඅකථුධ ෙ අතඅශයඅනධ ථේදාෝ ෙ ථධර්ානවය අ
කථුණ පු මථධ කථුණ පු කථුණ පප-කථුණ පු වකථාමු - ර්ේවොප ර්ෙප ෙළ-අථුචි ෙළය යනාදිය  තවවනකථව
පණ පුෙකථු වථධ උපදී.
එවථධ උපද්න ුට අවිදය්ො යැඉ තෘ්් ො යැඉ උප්ොදාන යැ. මග යැ, යන වමා ු
උපද්ෙන ව යඅනධ ව ධතූ ු වෙතඅ. ආ ාපය, උපථධතේභ කථ (උෙටවනධ කථපන2 ව යඅනධ
ප්රතය්ය වේ. වමවථධ වේ ප්ධා ෝමග ව ධතු-පරතය්ය වේ. ඔෙුනතුිශනුර් ‘අවිදය්ො-තෘ්් ොඋප්ොදාන යන තුන ළද්පවෙකථුට මෙ වමනධ වේ කථයට උප්නිශරය වේ. මගය පුතාට පඅයා
වමනධ ජන වේ. ආහොරය ළද්පවොට කථඅිශමෙ වථධ සන්ධොර (ෝාපා ථඅි නධවනධ2 වේ’ ය
යඅ වමවථධ පපපකථායයට පරතය්ය පිශර්ර වකථාට නවෙවත “් ්ඛුඤ්්් ප්ටිචන් රි්ප් ්
උප්්ප්ජ්ජති ් ්ඛුවිඤ්්ා ං”1 ාෂුශපරථාද්ය ද්, පපපාේදනය ද්, නඅථා ාකථධ්ුවි්ධාණ පය
1

ථඛ:නඅ: ථළායතනෙර්ධර් 652

906

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

උපදී” යනාදිය  කථරමවයනධ නාම කථායයට පරතය්ය පිශර්ර වකථවවඥ. වමවථධ පරතය්ය ෙශවයනධ
නාම-පපපයනධ වර්ධ පරෙෘතධතඅය දැකථ වේ නාම-පපප දැනධ වථධ ම අතීතවය අ ද් ව තු-පරතය්ය
නඅථා පවෙවතධවතධ ය. මතධවත අර් ව ධතු-පරතය්ය නඅථා පවෙවතධවතධ ය. මතධවත අර් ව ධතුපරතය්ය නඅථා පෙතධවනධය යඅ ද්කථී. වමවථධ දනධනා ෙ ඒ වය ර්ාොපයා වර්ධ ප්ූවගොන්ත
ොල්යහි සිටි්යමදඉ
සඞ්ඛොත අතීත ස් න්ධ ප්ඤ්්් ය අපභ යා “මම අතීත
්නොසිටි්යම දඉ ව්ර ් වැ සිටි්යම දඉ ් ෙන්්ද ් වැ සිටි්යම දඉ ව්ර ්වැ
සිට ව්ර ් වූ්යමැක යි’ ප්ස් ආකථාපවයකථඅනධ කථඅයන ද් විචි ිචනඡොව ද අපපානධත
ථඞ්්ය්ාත අනාර්තාධ්ෙය අපභ ො අනොගත ොල්යහි මම වන්්නම දඉ ්නොවන්්නම
දඉ ව්ර ් වන්්නම ද ් ෙන්්ද ් වන්්නම ද ව්ර ් වැ ව්ර ් වන්්නමැක
යි’ කථඅයන ද් පථධ ආකථාප විචිකථඅචඡාෙ ද්, දැනධ ෙතගමාන ථධකථනධෝ ප්ධාකථය අරභයො
‘මම ්වම දඉ ්ම සත්ත්ව ්ත්ම ් ොහි සිට ්මහි ආ්ව් දඉ නැවැතැ ් ොහි යන්්න්ැක
යි’ වමවථධ ථෙවද්පපවේ විචිකථඅචඡාෙදැ යඅ වේ කථාතරය පඅළඅදඳ ්සෝ ොස් (16) ආ ොර
විචි ිචනඡො පර ීණ ප වේ.
(22 අවනවකථකථධ නොම ොයයට සොධොර
- අසොධොර
ෙශවයනධ ්ද ආ ොර
පරතය්ය දයඅ. පපපයට කථමගාදිය  ෙශවයනධ ාතුවඥවිෝ පරතය්ය දයඅ.
විස්තර :- නාමයට ථාෝාපණ පය, අථාෝාපණ පයව යඅ පරතය්ය වද්වකථකථඅ. ්ක්ෂුරොතබ
ස්දාර හො රිප්ොතබ සොරමු ද නාමයට සොධොර ප්රතය් යි.
‘කථුශ-අකථුශ - විපාකථ - කථරඅයා වභ ධද්වයනධ ථෙගපරකථාප ෙ නාමය ාෂුපාදිය 
ද්ධොපවයනධ පපපාදිය  ථාපමුවණ ප අ පෙතධනා ව යඅනඅ. මනසි ොරොතබය අසොධොර ප්රතය්ය
යි.
ඒ වමවථධ යඅ : ්යෝනි්සො මනසි ොර - සද්ධමගශරව ොතබය කථුශයට ම අථාෝාපණ ප
පරතය්ය යව.
අ්යොනි්සො මනසි ොර - අසද්ධමගශරව ොතබය එයට විපීකත ෙවයධ අකථුශයට
අථාෝාපණ ප පරතය්ය යව. මග-අවිදය්ො-ගති- ොලොතබය විපාකථයට අථාෝාපණ ප පරතය්ය යව.
භවොඞ්ගොතබය කථරඅයා චිතධතයට අථාෝාපණ ප පරතය්ය යඅ.
වි්ශ්්
මගයඉ මගනිමිත්තයඉ ගතිනිමිත්තය යන තුන ාුතඅ-පරතඅථනධි විපාකථයට
පරතය්ය වේ. කථාාදිය ය යඅ කථී ආදී ශ.ද්වයනධ ථතධපුපවම වථධෙනාදිය  ාතුශධාකථරකථ ථේපතධතීනධ
වර්ධ ව ථඛර්ර ය වේ. භ ොඞ්ර්ය, ප්ධාද්වාපාෙජ්ජන-මවනාද්වාපාෙජ්ජන වද්කථට ද්,
ථනධතීපණ පය වොත්ථපනයට ද්, වොත්ථපනය කථරඅයාෙනට ද් පරතය්ය වේ. පිශතධත කථරඅයාවෙ
යර්ාවය ර්වයනධ පිශතධත ම ද්ධර්ත කථරඅයාෙනට ද් පරතය්ය වෙතඅ. අ ගත්වය ආෙජගන ද්වය
ෙවඥජිත ථඅයලු කථරඅයාෙනට පරතය්ය වේ. (යනු ීකකථා යඅ2
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පපපයට මග යඉ චිත්ත යැඉ සෘතු යැඉ ආහොරයැ යි ්තුර්ඥවිධ ප්රතය්ය ්ව්.
ඔෙුනතුිශනධ ‘කථමගය අතීත ෙවයධ ම කථමගථමුත්ථාන පපපයට පරතය්ය වේ. වභ ද් උතධපතධතඅ
ෂණ පවය අ මවයඅ ‘ථෘතු-ආ ාප වද්වද්න ථෘතුජ-ආ ාපජ පපපයනට ථධිතඅ ෂණ පවය අ
පරතය්ය වේ.’ ය යඅ වමවථධ ඇතවේ වය ර්අවයකථධ නාම-පපපයනට පරතය්ය පිශර්ර වකථවවඥ.
ව වතවේ වමවථධ පරතය්ය ෙශවයනධ නාම-පපපයනධ වර්ධ පවෙවතධම දා ‘්ම නොම-රිප්
වතගමොන්යහි
ප්වත්නො ්ස් අතීත්යහි ද ප්රතය්ය වශ්යන් ප්ැවැත්්ත් ය.
අනොගත්යහි ද ප්රතය්ය වශ්යන් ප්වත්්න්ය’ යඅ නුෙණිනධ ද යඅ. වමවථධ දන ඒ
වය ර්ී ට තරඅකථාවය අ ම කථී පිශද්ධවද්නධ විචි ිචනඡොව පර ීණ ප වේ.
(32 අවනකථධ ්යෝගි්ය ් වමවථධ නාම-රිප් සඞ්ඛය්ොත සංස් ොරයන් ්ග් ජරොවට
ප්ැමිණිම දඉ ජරොවට ප්ැමිණියවුන්්ග් භඞ්ගය ද ැක ‘්ම සංස් ොරයන් ්ග් ජරො-මර ය
උත්ප්ත්තිය ඇති ල්හි ්ව්. ජොතිය මගභවය ඇති ල්හි දඉ භවය උප්ොදානය ඇති
ල්හි දඉ උප්ොදානය තෘ්් ොව ඇති ල්හි දඉ තෘ්් ොව ්ව්දනොව ඇති ල්හි දඉ
්ව්දනොව ස්ප්ශගය ඇති ල්හි දඉ ස්ප්ශගය ්ඩොයතනය ඇති ල්හි දඉ ්ඩොයතනය නොමරිප් ඇති ල්හි දඉ නොම-රිප් විඥානය ඇති ල්හි දඉ විඥානය සංස් ොර ඇති ල්හි දඉ
සංස් ොර අවිදය්ොව ඇති ල්හි දඉ ්ව්ය යි ්ම්ස් ප්රති්ලෝම ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද වහ්යන්
නොම-රිප්යන් ්ග් ප්රතය්ය නිශ්්ය ් ්ර්ඥ. එකථ ඔ ු වර්ධ විචි ිචනඡොව කථඅයන ද් පිශදිය 
පර ීණ ප වේ.
(42 අවනකථධ ්යෝගි්ය ් - වමවථධ “අවිදය්ො ප්රතය්්ය්න සංස් ොර ්ව්ය” යඅ වපප
ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද නඅවද්ගශවය අ විථධතප කථළ වථධ අනු්ලොම ප්ටිචන්සමුප්්ප්ොද ෙශවයනධ
නාම-පපපයනධ වර්ධ පරතය්ය පිශර්ර වකථවවඥ. එකථ ඔ ු වර්ධ කථාඛෂාෙ පර ීණ ප වේ.
(32 අවනකථධ ්යෝගි්ය ් පෙග කථමග භ ෙවය අ වම ය අවිදය්ො යැ. කථුශා‘කථුශ
කථමග රැථධ කථඅීකම සංස් ොර යැ. ප්ධාකථාමවය අ ඇීේ ථඞ්්ය්ාත නඅකථනධතඅය තෘ්් ො
යැ. දැි ෙව ර්වනීම උප්ොදාන යැ. අභ අථඛථධකථපණ ප වචතනාෙ මගභවයැ යි, ‘වමවථධ පෙග
කථමග භ ෙවය අ වේ ප්ධා ෝමගවය ෙතගමාන පරතඅථනධියට පරතය්ය වෙතඅ. වේ (ෙතගමාන2
පතඅථනධිය විඥානය, මෙුකථුථට ෙවද්ර්වනධ ම නවම-පපප ය, ප්ධාපරථාද්ය ආයතන ය.
ආේදන ථධපශගය ඵස්ස යැ. විඳීම ්ව්දනො යැ. ්ම ප්ඤ්්්ධමග්යෝ ්ම වතගමොන
උත්ප්ත්ති භව්යහි ප්ූවග්යහි
මගයෝග් ප්රතය්ය්යන් ්වති. වේ භ ෙවය අ ාෂුපාදිය 
ආයතනයනධ මි අකථඅීකමට ර්අය ව යඅනධ වමා ය අවිදය්ො යැ. වප - වචතනා මගභවයැ යි
්ම ප්ඤ්්් ධමගයන් ්ම මග භව්යහි මතු ප්රතිසන්ධි භවයට ප්රතය්ය ්වති යිඉ ්ම්ස්
මමවට්ට - විප්ො - වට්ට ෙශවයනධ නොම-රිප්යන් ්ග් ප්රතය්ය ප්සුගරහ ් ්ර්ඥ. එහි
මමවට්ට ය. තබඨධමම්වදනීය යැඉ උප්ප්ජ්ජ්වදනීය යැඉ අප්රොප්සුය ්ව්දනීය යැඉ
අ්හොසි මගයැ විපාකථ වද්න ොල වශ්යන් ථතප ආකථාප යඅ.
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විස්තර:- ඒ කථමග අතුිශනධ එකථධ ජෙන වීිවයකථව ජෙනධ ථඅතධ ථතඅනධ කථුථධ ව
අකථුථධ ව ප්රථම ජවන ්්තනොව තබඨධමම ්වදනීය මගය යැ. එය වේ අතධදේ අ ම
විපාකථ වද්ධ. එවථධ විපාකථයට වනා පවමිනඅවයධ අ්හෝසි මග වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- අ්හෝසි මමං නෝහොසි මමවිප්ෝ ො. න භවිස්සති මම
විප්ෝ ො. නත්ි මම විප්ෝ ො”1 කථමග වී, කථමග විපාකථ වනා වී, මතු කථමග විපාකථ වනාවේ.
දැනධ කථමග විපාකථ නවතව යී’ වේ තරඅකථ ෙශවයනඅ.
‘කථුශා‘කථුශ ෙශවයනධ අවඥර් ථඅද්ධි කථපන, ථතධ ෙවනඅ ජෙන වචතනාෙ
උප්ප්ජ්ජ්වදනීය මග නමි. ඒ කථමග අනතුපව (වද්වෙනඅ2 අතධ දේ අ පතඅථනධි විපාකථය
වද්ධ. එවථධ වනා වපාව ාවනධ යට කථී වථධ අ්හොසි මග වේ. වම දැතුවප අ ෙ ජෙන
වචතනා පථ අප්රොප්සුය ්වදනීය මග වේ. ඒ කථමග අනාර්තවය අ අෙකථාශ ද් යේ
තවවනකථව විපාකථ වද්ධ. ථඛථාප පරෙෘතධතඅය ඇතඅ තාකථධ ඒ අ්හොසි මග නේ වනා වේ.
තෙද් විපාකථ වද්න කථරම ෙශවයනධ ථඅේෙවද්පපවේ කථමගවය අ ඒ යග්ගරැ -යබ්ෙහුලයදාසන්ත- ටත්තො මග ෙශවයනධ එ අ ර්පවකථ-අර්පවකථයනධ අතුිශනධ අකථුශ පෂවය අ
මොතෘඝොත ොතබ ආනනධතයය්ග කථමගයකථධ ව කථුශ පෂවය අ පරර්ම ධය්ොනොතබ මහද්ගත
මගය ් ව වේ නේ ඒ ගරැ මග නමි. එය පරර්ම වකථාට විපාකථ වද්ධ.
එවථධ ම ද ු-අද ු කථමගයනධ අතුිශනධ යමකථධ ද ු වේ නේ එය පළමු වකථාට
විපාකථ වද්ධ.
මපණ පාථනධන කථාවය අ කථළ කථමගය ආසන්න මග යි. (මපණ පාථනධනවය අ ථඅ අ
කථළ කථමගය ව යදාසන්ත ය.2 ඒ මතු භ ෙවය අ පළමු වකථාට විපාකථ වද්ධ.
වමයඅනධ අනය් ෙ නවෙවතව-නවෙවතව දන ද් ආවථධෙන ඇතඅ කථමගය
මගය යි. වපප කථී කථමගයනධ නවතඅ කථ වේ විපාකථ වද්ධ.

ටත්තො

අනි ුුප ජන යැඉ උප්ස්තමභ යැඉ උප්ප්ීඩ යැඉ උප්ඝොත යැ යි ෘතය්
වශ්යන් ාතුවඥවිෝ කථමගවයනධ වේ. ඔෙුනතුිශනධ ජනකථ කථමගය කථුථධ ද් වේ. අකථුථධ ද්
වේ. එය පරතඅථනධිවය අ ද්, පරෙෘතධතඅවය අ ද් පපප-අපපප විපාකථ උපද්ෙයඅ.
උප්ස්තමභ
මගය විපාකථ ඉපද්විය වනාව ධ. අනය්කථමගවයකථඅනධ උපනධ ථුෙ-ර්කථධ
විපාකථයනට පවකථුධ දීේ ෙශවයනධ උප්ස්තමභ වේ. උප්ප්ීඩ
මගය ද අනය් කථමගයකථඅනධ
උපනධ විපාකථය (ථුෙ-ර්කථධ2 ෙවළවකථධවීේ ෙශවයනධ වපළයඅ. උප්ඝොත
මගය ද් කථුථධ ද්

1

ප:ම: කථේමකථර්ා 271 (දුපවම)
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අකථුථධ ද් වේ. එය අනඅතධ ර්ෙග කථමගය නථා තමා වර්ධ විපාකථයට අෙකථාශ වකථවවඥ. මවථධ
කථමගවයනධ අෙකථාශ කථළ කථධ අ එ අ විපාකථ උපද්වනධ නේ වේ. වමවථධ වේ වොවළාථධ
ෙවද්පපවේ කථමගයනධ වර්ධ කථමග වභ ධද්ය ා විපාකථ වභ ධද්ය ද් ෙුුපවරයන්්ග් මගවිප්ො ඥානයට
ම තතු වථධ පරකථට වේ. එය ශරාෙකථයනධ ා අථාෝාපණ ප වේ.
(විද්ශගකථයා විථඅනධ කථමගානධතපය ද්, විපාකථානධතපය ද්, වධශ මාතරයකථඅනධෙතධ ද්ත
යුතු ය. එව යඅනධ මු්මාතරයකථධ දැකථධවීවමනධ වේ කථමග-විපාකථ පරකථාශ කථපන දී.2
වමවථධ වේ ද්වොදශවිධ මගය කථමග ෙෘතධතතවය අ ද ා නාම-පපපයනට පරතය්ය
පිශර්ර වකථවවඥ. ව වතවේ වමවථධ මමවට්ට විප්ො වට්ට ෙශවයනධ පරතය්ය ව යඅනධ
නාම-පපපයනධ වර්ධ පවෙවතධම දා වේ දැනධ පෙතධනා වථධ අතීතවය අ කථේමෙට්ඨට
විපාකථෙට්ඨට පවෙවතධවතධ ය. අනාර්තවය අර් කථේමෙට්ඨට-විපාකථෙට්ඨට ෙශවයනධ පරතය්ය
විථඅනධ පෙතධවනධ යඅ වමවථධ මගය දඉ මගවිප්ො ය දඉ මමට්ටය දඉ විප්ො වට්ටය දඉ මග
ප්රවෘත්තිය දඉ විප්ො ප්රවෘත්තිය දඉ ර්ඥමසන්තතිය දඉ විප්ො සන්තතිය දඉ රියො දඉ
රියොඵල දඉ ෙශවයනධ
“ මමො විප්ො ො වත්තන්ති - විප්ෝ ො

මමසමභ්වො

තස්මො ප්ුනබ්භ්වො ්හොති - එවං ්ලෝ ො ප්වත්තති”
“කථවමිනධ විො පෙතී - විො කථවමිනධ උපද්වනධ
එයඅනධ පුන දෙ වේ - වමවථධ ථතධ වා පෙතී”
යවයඅ ද්කථී. වමවථධ නුෙණිනධ ද්කථධනා ඒ වය ර්ී ට පෙගානධතාදිය ය නඅථා වපප කථී
වථධ ‘මේ වීේදැ’ යඅ යනාදිය  නයඅනධ කථඅයන ද් ්සෝ ොස් (16) වැදිරැම විචි ිචනඡො පර ීණ ප
වේ.
‘ථඅයලු භව-්යොනි-ගති-ස්ිති-සත්ත්වොවොසයන්හි ව ධතු-ඵල ථේදනධෝ ෙශවයනධ
පෙතධවනධ නාම-පපප මාතරය ම යව’යඅ ෙවටව ධ. ඒ වය ර්ාොප වතවේ ව ධතුවෙනධ
මතධවත අ කථාපණ පයකථධ වනා ද්කථධවනධ විපාකථ පවෙවතධවමනධ මතධවත අ විපාකථ විඳිනධනකථු
වනා ද්කථී. ‘කථාපණ පය ඇතඅ කථධ අ කථාපකථය යඅ ද්, විපාකථ පරෙෘතධතඅය ඇතඅ කථධ අ ඵල
විඳිනධවනධය, යඅ ද් ෙය්ෙ ාප මාතරවයකථඅනධ පණ පධි තයනධ ෙය්ෙ ාප වකථවපතඅ’ යඅ වමවථධ
වේ වයාර්ී වතවේ මනා නුෙණිනධ වමානෙට ද්කථී.
එයඅනධ කථී
“ මමස්ස
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සුද්ධධමමො ප්වත්තන්ති - එ්වතං සමමදස්සනං
එවං මමවිප්ෝ ් - වත්තමෝන ස්හතු්
ීමජරැක්ඛොතබ ොනං් - ප්ුබ්ෙෝ ොටි න තබස්සති
අනොග්තප්ි සංසෝර-අප්්ප්වත්තං න තබස්සති
එතමත්ථමනඤ්්ාය - තිත්ියො අසයං වසී
සත්ත සඤ්්ඤ්ං ග්හත්වොන - සස්සතුඤ්චන්ඡදදස්සී්නො
ද්වොසට්ිතබට්ි ග ්හන්ති - අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං වි්රොධිතො
තබට්ිෙන්ධන ෙද්ධො ්ත - ත ්හෝසෝතන වුය්හ්ර
ත ්හෝසෝතන වුය්හන්තො - න ්ත ුපක්ඛො ප්මුචන්්ර
එව්මතං අභිඤ්්ාය - භි ්ඛු ෙුද්ධස්ස සොව් ො
ගමභීරං නිප්ු ං සුඤ්්ඤ්ං - ප්චන්යං ප්ටිවිජ්ෙති
මමං නත්ි විප්ො මහි - ප්ෝ ො ම්ම න විජ්ජති
අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං උ්භො සුඤ්්ඤ්ං - නව මමං විනො ඵලං
යථොන සුසු්ය අග්ගි - න වණිමහි න ්ගොම්ය
න ්තසං ෙහි ්සො අත්ි - සමභෝරහි ් ඡොයති
තථො න අන්්තො සමමස්ස - විප්ෝ උප්ලබ්භති
ෙහිද්ධොප්ි න මමස්ස - න මමං තත්ථ විජ්ජති
ඵ්ලන සුඤ්්ා ං මමං - ඵලං ම්ම න විජ්ජති
මමං ් ්ඛො උප්ොදාය - ත්තො නිබ්ෙත්තතී ඵලං
න ්හත්ථ ්ද්වො න ෙරහ්මො - සංසොරස්සත්ී ොර් ො
සුඤ්්ඤ්ධමමො ප්වත්තන්තී - ්හතුසමහොරප්චන්යො
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“කථේ කථපනුවෙකථධ නවතඅ - විො විඳිවනකථධ වනා ද් ඇතඅ,
ුර් ද් ේ පෙතඅනධවනධ - වේ මවයඅ දැකථුේ තතු වථධ”
“වේ වථඅනධ ථව ධතුකථ - කථේ ා විො ඇතඅ කථව,
ය ජුෙට පවකථධ - අය වථධ - මුධ වකථාණ ප වනා ද්කථධවනධ වේ”
“මතු කථ ථථවප අ ද් - වනා පවෙවතධවමකථධ වනා දිය ථධවනධ,
වම අපවත වනා දැකථ වතාටුවෙ - මිථදිය ටු ෙථර් ෙවෙ ”
“ථතධ ථනධ වර්න ථ ථධ ෙත*1 උථඅඳු දිය ටු ර්වතධවතධ,
එකථඅවනකථ විපවර් දේ ඇතඅ - වද්ථවටකථධ කථුදිය ටු ර්තධවතධ”
කථුදිය ටු දවමි දවඳුවණ ප - තණ ප ථවඩ ප ප ර්අධෙතධ,
තණ ප ව ොප ෙවටුවණ ප - ථථප ර්කථඅනධ වනා මිවද්වන
“වමවථධ වම නඅයත තතු-ද්තු දුර් ථේ ම ණ පවතවේ,
ර්වඹුපව ථඅයුේ අතධ දවවිනධ - ථුනධ පථ ද් ම පඅළඅවිදිය ’
“කථමග විොවය අ තවතධ - කථේ අර් විො නවතධමවයඅ,
ඒ වද්කථ උනුතධ ථුනධ වේ - කථේ නවත විො නවතධවතධ”
“ඉරැ අපවකථවනධමිවණ ප අ - වර්ාම ථුනධවන අ ද් ර්අනඅ නවතධ,
ර්අනඅ ඉනධ දව වප ද් වනා වේ - වමාෙුනතුවප අ මව ෙනුවයධ”
“කථමග ඇතුළත විො - වනාවව. කථවමිනධ පඅටත ද්,
විො ඇතුළත එවථඅනධන - කථමග වනා වව. කථඅථඅ වථඅනධ”
“වපවනධ** කථේ ථුනධ වේ - කථේ අර් පය නවතධවතධ
එවතකථුර් ෙුෙ කථේ ඇථඅරැ - විො පය උපද්ධදී”
“වද්විවයකථධ දවඹකථධ ව - වම ථථප කථපනධවනකථධ නවතඅ,
ව ධ පථ නඅමිතධවතනධ වම අ - ුර් ද්ේ මතු පෙතධවනධ”

* ශාථධෙත
+උචවඡද්
තෘමධණ පා
තෘමධණ පා ථවඩ ප ප
ආතධම භ ාෙවයනධ ශුනය් ෙ
කථමගය නවතඅ කථධ අ
**ඵලවයනධ
++ ව තු පරතය්ය ශුද්ධෝෝමග මාතරය
1
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වි්ශ්්:- බීජවයනධ ෙෘෂයව, ෙෘෂවයනධ නවෙවත බීජයව යඅ වමවථධ ෙෘෂ බීජ
ථනධතතඅය අනාදිය කථාඅකථ ව යඅනධ පෙග වකථ ි ය වනා පවවනනධනා වථධ ‘කථමගපරතය්යවයනධ
විපාකථ යව විපාකථ පරතය්යවයනධ නවෙවතව කථමගයවයඅ කථමගවිපාකථ ථනධතතඅය අනාදිය  කථාඅකථ
ව යඅනධ පෙගවකථ ි ය වනා පවවනධ.
වමවථධ මමවට්ට - විප්ො වට්ට ෙශවයනධ නාම-පපපයනධ වර්ධ පරතය්ය පිශර්ර
වකථාට අතීතාදිය  කථාතරයවය අ විචිකථඅචඡාෙ පර ීණ ප කථළ ඒ වය ර්ීනට ථඅයලු අතීතඅනාර්ත-පරතය්ුතධපනධන ෝමගවය ාුතඅ පි ථනධි ෙශවයනධ පරකථට වෙතඅ. අනුප්ද මග
වශ්යන් ්නො ්ව්.
එ වයාර්ී ු වර්ධ ඒ පරශාෙ නාම-පපප පිශර්ර කථඅීකම ා නාම-පපපයනධ වර්ධ පරතය්ය
පිශර්ර කථඅීකමදැ යඅ වමවථධ කථරමවයනධ පිශචවඡද් ෙශවයනධ ද්තධ ව යඅනධ ාතප්සුඤ්්ා
නම.
ඒ වයාර්ී වමවථධ ද්නී. ‘අතීත භ ෙවය අ කථමගපරතය්යවයනධ උපනධ ථධකථන්ෝවය ඒ
භ ෙවය අ ම නඅපවද්ධෝ ෙ . අතීත කථමගපරතය්යවයනධ වේ (ෙතගමාන2 භ ෙවය අ අනඅකථධ
ථධකථනධෝවය ප ළ ෙ . ඒ අතීත භ ෙවයනධ වේ භ ෙයට ආ එකථ ද් ෝමගයකථුර් නවතධවතධ
ය. වේ භ ෙවය අ ද් කථමගපරතය්යවයනධ නඅපනධ ථධකථනධෝවය වේ භ ෙවය අ ම නඅපවද්ධෝ
ෙනධනා . පුනභ ගෙවය අ අනඅකථධ ථධකථනධෝවය ප ළ ෙනධනා . වේ භ ෙවයනධ පුනභ ගෙවය අ
අනඅකථධ ථධකථනධෝවය ප ළ ෙනධනා . වේ භ ෙවයනධ පුනභ ගෙයට එකථ ද් ෝමගවයකථධ
වනායනධවනධ යව. එව යඅනධ ෝමගයනධ වර්ධ භ ොනධතප (අනය් භ ෙයකථට2 ථඛකථරමණ පවයකථධ
නේ නවතධවතධ යව’ කථඅයා යඅ.
නිදශගන:- ර්ුපව මු්වයනධ වද්පපව මනධතරාදිය ය අතෙවථඅයා වර්ධ මු්යට වනා
පඅවිවථධ. එව තධ ඒ වනා පඅවිථීවමනධ අතෙවථධථා වර්ධ මු්වය අ වද්පීකම වනා පෙතධවනධ
වනා වේ. පෙතධවනධ මවයඅ. දූතයා බී මනධවතරාද්කථය වප ර්අයා වර්ධ උද්පයට වනා ෙදී. ඒ
වනා ෙවදීවමනධ ඔ ු වර්ධ වප ර්ය වනා ථනධථඅවඳනධවනධ වනා වේ. ථනධථඅවඳධමව යඅ.
මු ුවණ ප අ ෙ අඞ්කථාප විෝානය කථවටපතධ තාදිය වය අ මු්පරතඅය ේදයට වනා පවමිවණ පධ.
ඒ වනා පවමිණීවමනධ කථවටපතධ අදිය වය අ අඞ්කථාප විෝානය වනා පවවනනධවනධ වනා
වේ. පවවනධ මව යඅ. එකථධ ප නධ ෙවි යකථ ප නධ ථඅළුෙ අනඅකථධ ප නධ ෙවි යකථට ථඛකථරමණ පය
වනා වේ. එව තධ ඒ ව ධතුවෙනධ ඒ ප නධ ෙවි වය අ ප නධ ථඅළුෙ වනා දැධවෙනධවනධ
වනා වේ. දැධවේමව යඅ.
වමවථධ ම අතීත භ ෙවයනධ වේ භ ෙයට ද්, වේ භ ෙවයනධ පුනභ ගෙයට ද් කථඅථඅර්
ෝමගවයකථධ ථඛකථරමණ පය වනා වේ. එව තධ අතීත භ ෙවය අ ස් න්ධ-ආයතන-ධොතුපරතය්යවයනධ පුනභ ගෙවය අ ද් ස් න්ධ-ආයතන-ධොතු නපදිය නධනා ු වනා වෙතඅ.
උපදිය නධනා ුමවය යඅ ද්නී.
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

“ය්ථව ් ්ඛුවිඤ්්ා ං - ම්නොධොතු අනන්තරං
න ්්ව ආගතං නොප්ි - න නිබ්ෙත්තං අනන්තරං
ත්ථව ප්ටිසන්ධිමහි - වත්ත්ත චිත්තසන්තති
ප්ුසුමං භිජ්ජති චිත්තං - ප්චනිමං ජොයතී ත්තො
්තසං අන්තසු ො නත්ි - වීචි ්තසං න විජ්ජති
න චි්තො ගචනඡති

ිඤ්්චි - ප්ටිසන්ධි ් ජොයති”

“මනො*1 අනතුප අ - ථකථධවිනවණි‘නධ වනා ආවයධ
එවතකථුර් එයට අනතුපව - වනා නඅපනධවනධ ද් වනා ද් වේ”
“එ වමනධ පඅළඅථවඳ අ ද් - ථඅතධ පපපුප පෙතධවනධ
පළමු ථඅත දුනධ අනතුපව - පඅළඅථඅඳ ථඅත උපද්ධදී”
“ඔෙුනතුරැ කථඅථඅෙකථධ - නවතඅ ඉනධ අතුරැ නවතධමව යඅ
මිනධ කථඅථඅෙකථධ එ අ වනාවයධ - පඅළඅථඅඳ ථඅත ද් උපදී”
වමවථධ ාුතඅ-පි ථනධි ෙශවයනධ ද්කථධනාද් ථඅයලු ෝමග ඇතඅ ඕ ට ථෙගාකථාපවයනධ
නාම-පපපයනධ වර්ධ පරතය්ය පිශර්ර ශානය ථධිප දෙට පවමිණිවයධ වේ. ්සෝ ොස්
වැදිරැම ඞ්ඛොව ප්රහී
්ව්. ුවද්කථධ ඒ මතු වනා වේ. (ථත්ිිශකථඞ්්තඅ2 යනාදිය 
කථරමවයනධ පවෙවතඅ අට ෙවද්පපවේ ථවකථය ද්, පර ීණ ප වේ. ්දසැට (62) දෘ්්කාහු
විමධකථේභ නය වෙතඅ.
වි්ශ්් - ෙුද්ධ - ධමම - සංඝ - සි ්ඛො - ප්ුබ්ෙන්ත - අප්රන්ත ප්ුබ්ෙන්තොප්රන්ත - ප්ටිචන් සමුප්්ප්ොද ධමම යන වේ අට තවන යඅ.

*(මවනාෝාතු) ප්ධාද්ධොපාෙජගනය
ඒ ප්ධාද්ධොපාෙජගනයට
 ාුතඅ පරතඅථනධි අතප
 ාුතඅ ථඅතඅනධ
1
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+(ථකථධවිණ පවන) ඉනධ=ප්ධාද්වාපාෙජගනවයනධ
ාුතඅ ථඅත
ාුතඅථඅතට ා පරතඅථනධි ථඅතට අතප
පරතඅථනධි ථඅත
Non-commertial Distribution
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පටුන වෙත

‘වමවථධ නානා නයඅනධ නාම-පපපයනට පරතය්ය පිශර්ර වයනධ තුනධ කථධ අ
කථාඛෂාෙ ඉකථධම ථඅි  ාණ පය කථඞ්්ාවිතපණ ප විථුද්ධිය’යඅ ද්ත යුතු යථොභූතා ය යඅ ද්
එයට ම නමි.
විස්තර:- යට කථී ්සෝ ොස් විචි ිචනඡොව ද්, ෙුුපන් වකථවප අ ථවකථ කථපයඅ, යනාදී
අට තවනධ අ විචි ිචනඡොව ද් වද් ථවට දෘ්්ටිය ද් ඉකථධම ථඅි  ව යඅනධ කථඞ්්ාවිතනපණ ප
විථුද්ි යවයඅ ද්, ෝමග නේ ඵලයව, එයට පරතය්ය ෙවයධ ෝමගථධිතඅ යවයඅ (පරතය්ය ෝමගයයඅ2
ඒ පරතය්ය ෝමගයනධ පඅිශථඅඳ ද්නධනා ව යඅනධ ධමමට්ිතිා යවයඅ ද්, ථඛථධකථාප ෝමගයනධ
වර්ධ යර්ාථධෙභ ාෙය ෙ අනඅතය්ාදිය ය ද්නධනා ව යඅනධ යථොභූතා යවයඅ ද් සමය් ් දශගන
යවයඅ ද් වමයට ම නමි, එයඅනධ ෙොළ .
“අවිජ්ජො ප්චන්්යොඉ සංඛොරොඉ ප්චන්යසමුප්්ප්න්නොඉ අ්භෝප්්ත ධමමො
ප්චන්යසමුප්්ප්න්තොති ප්චන්යප්සුග්ග්හ ප්ඤ්්ා ධමමිති ා න්ති”1 ‘අවිද්ය්ාෙ
ව ත්වාදී ෙශවයනධ ථඛථධකථාපයනට පරතය්ය වේ. ථඛථධකථාප වද්කථම පරතය්ය ථමුතධපනධන
යයඅ පරතය්ය පඅිශථඅඳ දැනීේ ෙශවයනධ පවෙවතඅ ශානය ධමගස්තිති ඥානය නේ වේ.
පරශධනය : අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ කථෙප ෝමග වකථවනකථුනධ තතු
වථධ ද්නී ද්, ද්කථී ද්
උතධතපය : අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ නඅමිතධත ථඞ්්ය්ාත
ප්ධාථධකථනධෝය තතු වථධ ද්නී, ද්කථී. න ථඛශා පරෙෘතධතඅයට ෙථධතු ව යඅනධ නඅමිතධත නේ
වේ. එව යඅනධ සමය් ් දශගනය යඅ කථඅයතඅ.
පරශධනය : ඕ ට ථමය්කථධ ද්ශගනය වකථවථධ වේ ද්
උතධතප : ථඛථධකථාප විමවය අ නඅතය්නා වධශයකථුර් නවතඅ ව යඅනධ අනඅතය්
ෙශවයනධ දනධනා ට තතු වථධ ෙවටව ධ. එව යඅනධ සමය් ් දශගනය වේ.
පරශධනය : වකථවථධ පරතය්ෂවයනධ ද්තධ වද්ධ අනු ෙව යාවමනධ ථෙග ෝමගවය අනඅතය්
ෙශවයනධ ද්කථධනා ද්ධවද් වෙතධ ද්
උතධතපය : ෙතගමාන ථධකථනධෝවය අ වමනධ අතීත - අනාර්ත ථධකථනධෝවය අ ද්
නය්ාය ෙශවයනධ එළො සියලු සංස් ොර අනිතය්ය යි මනාෙ ද්ශගනය වේ.

1

ප:ම: ාණ ප කථර්ා 50 (දුපවම)
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පරශධනය : ථවකථය වකථාතවනධ අ පර ීණ ප වේ ද්
උතධතපය : ෙුද්ධොතබ අට තන්හි දඉ ්්ෝටශ (16) විචි ිචනඡොස්ථොන වය අ ද් (ද්වෝ්්ටි (62) දෘ්්ටි්යහි ද, පඅ අි  කථාඛෂාෙ පර ීන වේ. (විථධතප ීකකථා අ වේ.2
පරශධනය:- ර්ශ් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ කථෙප ෝමග වකථවනකථධ තතු වථධ ද්නී
ද්, ද්කථී ද්
උතධතපය : ර්කථධ ෙශවයනධ වමවන අ කථපනුවයධ උපාදිය නධන නේ ෙ ථධකථනධෝ
පරෙෘතධතඅය කථධවශාභ අථඛථධකථාපයනධ විථඅනධ පෙතධෙන ව යඅනධ අතඅශයඅනධ ර්කථධයව යඅ දැනීමදැකථීම (ෙවට ීම2 වේ. වථථධථ ද් වමවථධ යඅ.
පරශධනය:- අනාතධම ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ කථෙප ෝමගයනධ තතු වථධ ද්නී,
ද් ද්කථී ද්
උතධතපය:- අනාතධම ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ නඅේතධත පරෙෘතධතඅය යඅ කථඅයන
ද් අෝය්ාතධම ෙ ද්, දා අප ෙ ද්, ථඅයලු ථපරතය්ය නාම-පපප ෝමගයනධ තතු වථධ ද්නී, ද්කථී,
වථථධථ ද් වමවථධ මව යඅ. වම අ කථාඛෂා පර ීණ ප වේ.
පරශධනය:- යථොභූතඥානයඉ සමය් ්දශගනයඉ ඞ්ඛොවිතර ය යන වේ ෝමගවය
නනාර්ගවය වෙද්ධද් නානා ෙය්්ධජනවය වෙද්ධද් වනාව ාතධ එකථාර්ග වෙද්ධද් ෙය්්ධජනවය
ම නා නා වෙද්ධද්
උතධතපය:- යථොභූතඥානයඉ සමය් ්දශගනයඉ
ඞ්ඛොවිතර ය යන වමා ු
එකථාර්ගවය යව, ෙය්්ධජන ම වෙනථඅ. වේ නුෙණිනධ යුකථධත ෙ විද්ශගකථ වතවේ දුර්
ථථධවන අ දන ද් ආශධොථ (=පරතඅමධඨා2 ඇතධවතධ නඅයත ර්තඅ ඇතධවතධ
්ුල්ල්සොතොප්න්න නේ වේ.
විථධතප:- පපමාර්ග ෙශවයනධ ශාථනවය අ ආශධොථය නේ ආයය්ග ඵලය යි. පරතඅමධඨා
නේ ආයය්ගමොගගය යි. වේ වයාර්ී වතවේ මොගග - ඵලොධිගම වනා කථවළධ ද් ඒ අිර්ම
උපාය ෙ පරතඅපතධතඅ වය අ ථඅි  ව යඅනධ දන ද් ආශධොථ-පරතඅමධඨා ඇතධතකථු වමනධ වේ
ය යඅ (වමවථධ2 කථඅයන දී.
ඒ වමවථධ යඅ:- වනා පඅිශ ුණ පු ඞ්ඛොවිතර විසුද්ධි ඇති විද්ශගකථ වතවේ වෞකථඅකථ
සීල-සමොධි-ප්රඥාසමප්ත්ති්යන් යුකථධත ව යඅනධ මතධවත අ මාර්ග-ඵලාිර්මය වනා වකථවළධ
ද් ථුර්තඅ පපායණ ප ම වේය යඅ නියත ගති යැ යි කථඅයන දී. එව යඅනධ ්ුල්ල්සොතොප්න්න
නේ වේ. ්සොතොප්න්නයො ද් අපාය ර්ර්ගතඅ විනඅපාත ෂය කථළ ව යඅනඅ.
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තෙද් දිය ට්ඨිවිථුද්ධි ථමිර්මවයනධ .ෝාශධොථ නේ වේ. ඒ වමවථධ යඅ : නාමපපප පිශචවඡද්වයනධ ථධකථනධෝ-ෝාතු-ආයතනයනධ ථධෙභ ාෙ-ථපථ ෙශවයනධ ථකථා
ශාථනවය අ ධමමූප්සංහිතප්ර්මොදය්ො ප්රතිලොභ්යන් දන ද් ආශධොථ ඇතධවතධ වෙයඅ.
ඞ්ඛොවිතර විසුද්ධි ථමිර්මවයනධ ලබ්ධප්රති්්ඨ වේ. ඒ වමවථධ යඅ:- ව ධතු
පරතය්ය ථ අත නාම-පපප ද්ශගනවයනධ මඩනාද් දිය ට්ඨිකථණ පධටකථ ඇතධවතධ අ්හතුවිසම්හතු ොද්වයනධ මවඩ-පඅයන ද්ධවද්ධ තම තමා පඅළඅදඳ පරතය්යවයනධ ම ෝමග
පරෙෘතධතඅය දැන ශාථනවය අ පඅ අටුෙන ද් ශරද්ධා ඇතධවතධ ලබ්ධප්රති්්ඨ නම ්ව්. නාමපපප ෙෙත්ථානවයනධ ර්ශ්ථතය්ය ද්, ධමමට්ිතිා ්යන් සමුදය සතය්ය ද, එය ම මපත
භ ාර්වය අ අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථඅීකමාදී කථරමවයනධ මොගගසතය්ය ද්, විශඅමධට
ශානවයනධ දැන නාම-පපප පරෙෘතධතඅවය අ ර්ශ්භ ාෙය දැකථ අපරෙෘතධතඅය ෙ නි්රොධ
(නඅෙගාණ ප2 ්යහි එකථනාතධ නවමුණ පු අද් ථධ ඇතඅ දවවිනධ වෞකථඅකථ ශානවයනධ ම ්තුරොයය්ග
සතය්යන් අිර්ත ව යඅනධ අපාවයාතධපතධතඅයට අභ ෙය් ෙවයධ ්සෝතොප්ත්ති භූමියට භ ෙය්
උතධපතධතඅ ඇතධවතධ ෙනධවනධය යඅ ද් නියත ගති ය යි ද් ්ුල්ල්සෝතොප්න්නය යඅ ද් එයඅනධ
කථඅයන දී.
ඉනධ නඅදඳ ථඅ ඇතඅ - ථවකථ ර්පව කථපන*1 ිශථඅ ඇතඅ
මහ ථවමයුපව නම-රි- පථ පඅිශර්ා කථපනධවනධ
ථාෝු ජනයනධ වර්ධ පරවමාද්ය පඅණිථ කථළ විශුද්ධිමාර්ගවය අ
පරශාභ ාෙනාිකථාපවය අ
පිශචවඡද්ය යඅ.

1

*කථඞ්්ාවිතපණ පවය අ

පරතය්ය
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ඞ්ඛොවිතර

විසුද්ධි නිර්ඥ්ද්ශ නේ ෙ එකථුනධ විථඅෙන

+පිශර්ර
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20 වන ප්රිච්කේද්ය
මර්්ර්ාමර්්ර් ාණ ද්ස්සන විසුද්්ි නිර්කද්්ශය
ඕභොසොතබ දශ උප් ්්ශයන් ්ගන් මිුප ු ්ම විදශගනො ප්රඥාව ආයය්ග මොගගයට
ප්ූවගභොග වූ මොගගය යි දඉ ්ම ඕභොසොතබ උප් ්්ලශ ආයය්ග මොගගය ්නො ්ව් ය යි දඉ ්ම්ස්
මොගගය දඉ අමොගගය ද ප්ිසුසිඳ ැකන සිටි නුව මොගගො‘මොගූඥානදශගන විශුද්ධි නම.
ආප.ෝ විද්ශගකථයා ට අෙභ ාමදිය ය ඇතඅ කථධ අ මාර්ග-අමාර්ග දැනර්නධනා නුෙණ ප
ථේභ ෙ ෙන ව යඅනධ එය ථේපාද්නය කථපනු කථවමවතඅ වය ර්ාොපයා විථඅනධ අතීතාදිය 
වභ ද්භ අනධන ථඅයලු ථඛථධකථාප ෝමගයනධ කථාප ෙශවයනධ වමවන අ කථඅීකේ ථඞ්්ය්ාත නය
විදශගනොව පඅණිථ පළමු වකථාට කථරමවයනධ වයාර් කථටයුතු යඅ ආප.ෝ විද්ශගකථයා ට
ඕභ ාථාදිය ය ථේභ ෙ ෙ කථධ අ මොගගොමොගග ඥානය වේ. විද්ශගනාෙට ද් ාකථධ්ුද්ථකථාදිය  කථාප
ථනධමශගනය මුධ වේ. එව යඅනධ වමය ඞ්ඛොවිතර විසුද්ධියට අනතුපව වකථාට උවද්ථන
දී.
තෙද් කථරමවයකථඅ:- තීර ප්සුඥාව පෙතධනා කථව මර්ධර්ා මර්ධර්ාණ පය උපදී. තීපණ ප
පිශශාෙ ද් ශාත පිශශාෙට අනතුපවෙව උපදී. එව යඅනුර් ඒ මොගගොමොගගඥානදශගන විශුද්ධිය
ථේපාද්නය කථපනු කථවමවතධත ු විථඅනධ කථාප ථනධමශගනවය අ පඅළඅවෙළඅනධ වයාර් ෙවි ය
යුතු යඅ. වේ ඒ පඅළඅදඳ විනඅශධාය යඅ.
ාතප්සුඤ්්ා යැඉ තීර ප්සුඤ්්ා යැඉ ප්හොනප්සුඤ්්ා යැයි වෞකථඅකථ පිශශා
තුවනකථඅ.
එයඅනධ ෙොළ . “අභිඤ්්ාප්ඤ්්ා ාත්ඨන ා ං. ප්සුඤ්්ාප්ඤ්්ා
තීර ්ඨන ා ංඉ ප්හොනප්ඤ්්ා ප්සුචන්ොග්ඨන ා න්තී”1 ‘පවපධපන ෂණ පය
ඇතධවතධ පපපය, යනාදිය  ඒ ඒ ෝමගයනධ පඅළඅදඳ ථධෙකථධමණ පය ද්නධනා නුෙණ ප අභිඤ්්ා
ප්ඤ්්ා නම. ඒ ථධෙ ෂණ පය දැන ර්නධනා ව යඅනධ ා නමි. ‘පපපය අනඅතය් යව’
යනාදීනධ ථාමානය් ෂණ පය පඅිශථඅඳ දැන ර්නධනා නුෙණ ප ප්සුඤ්්ා ප්ඤ්්ා නම. එයම
ථනධමශගනාර්ගවයනධ ා නමි. නඅතය්ථඛශාදිය ය පර ාණ පය කථඅීකම පඅළඅදඳ දැන ර්නධනා නුෙණ ප
ප්හොනප්ඤ්්ා නම. එය නඅතය්ථඛශාදිය ය පිශතය්ාර් (දව වප2 කථඅීකේ අර්ගවයනධ ාණ ප නමි.’
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විස්තර:- ‘පපපය පවපධපන (ය ඳීේ2 ෂණ ප යව, වේද්නාෙ විඳීේ ෂණ ප යව
යනාදීනධ ඒ ඒ ස් න්ධ-ධොතු-ආයතනොදීන්න් ඒ ඒොට අයතධ ආවේණිකථ ෂණ පයනධ
පඅළඅදඳ ෙව (ඇතඅ ථධෙභ ාෙය2 ථවකථීේ ෙශවයනධ පවෙවතඅ පරශාෙ ඥාතප්සුඥා යව.
‘පපපය අනඅතය් යව, වෙද්නාෙ අනඅතය් යව’ යනාදිය  කථරමවයනධ ඒ පපපාදිය  ෝමගයනධවර්ධ
ම අනඅතය් යව, ර්ශ් යව අනාතධම යව යන ථාමානය් (ථඅයධට ථාෝාපණ ප2 ෂණ පයට
නඟා පවෙවතඅ ථධෙභ ාෙය ෙ ෂණ පතරයය අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ විද්ශගනා පරශාෙ
තීර ප්සුඥා නම.
ඒ නතරභ ූමකථ ෝමගයනධ වකථවප අ ම නඅතය් ථඛශාදිය ය ර්පව කථඅීකේ ෙශවයනධ පවෙවතඅ
‘උණ පු දෙ වනා වප ම උණ පු දිය ය අපමුණ පු කථපනධනා වථධ’ ෂණ පය වනා වප ම
ථධකථනධෝයනධ අපමුණ පු කථපන ෂණ පාේදනඅකථ විද්ශගනා පරශාෙ ප්රහොන ප්සුඥා නම.
ඒ තරඅවිෝ පිශශා අතුිශනධ ථඞ්්ාප පිශචවඡද්වයධ (නාම-පපප පිශර්ර වයධ2 පටනධ
පරතය්ය පිශර්ර ය ද්කථධො පවෙවතඅ පරශාෙ ඥාත ප්සුඥාවට භ ූමිය යඅ.
මත්භ්ද:- ථධකථනධෝාදිය ය ද් විද්ශගනාෙට භ ූමි ව යඅනධ ථඅයලු ථධකථනධන්ිය විාාපණ පය
ථඛථධකථාප පිශචවඡද්ය යඅ ඇතවවමකථධ වයතඅ.
නාම-පපප පිශර්ර වයධ පටනධ පරතය්ය පිශර්ර ය වතකථධ වේ අතුවප අ නතරභ ූමිකථ
ෝමගයනධ වර්ධ තම තමා අයතධ ෂණ ප පරතඅවේෝයට ම අිපතඅ දෙ වේ.
ාෂුද්ශගකථාදිය  කථාප ථනධමශගනවය අ පටනධ උද්යෙය්යානුද්ශගනය වතකථධ තීර
ප්සුඥාවට භ ූමිය යඅ. වේ අතුවප අ ‘නාමය නමන ෂණ ප යව. පපපය පවපධපන ෂණ ප
යව’ යනාදීනධ ථාමානය් ෂණ පය පරතඅවේෝයට ම අිපතඅ දෙ වේ.
භ ඞ්ර්ානුද්ශගනවයධ පටනධ මතධවත අ ප්රහො ප්සුඥාවට භ ූමිය වේ.
විස්තර:- ඒ තීපණ ප - පර ාණ ප පිශශා වද්කථ ම ‘නමන ෂණ පය නාමයව’ ‘පවපධපන
ෂණ පය පපපයව’යඅ වමවථධ නාම-පපපයනධ වර්ධ ථාෝාපණ ප ආකථාපය ථවවකථීේ ෙශවයනධ
පෙතධනා ව යඅනධ එකථධ ආකථාපවයකථඅනධ තීපණ ප පිශ්ධා ද්, දිය ට්ඨි-කථඞ්්ාෙනධ විමධකථේභ නය
ෙන ව යඅනධ පර ාණ ප පිශශා ද් වව.ය යඅ තීපණ පපර ාණ පවය අර් ආිපතය්ය වේය යඅ
කථඅයතධ. උතධකථෘමධට ෙශවයනධ දිය ට්ඨි විථුද්ධියට ථඛ්ාප පිශචවේද් දෙ ෙනධනාකථධ වමනධ
ෂණ ප ේදනඅකථ විද්ශගනාෙට ම තීපණ ප - පර ාණ ප කථෘතය් භ ාෙය ද්තයුතු. එවථධ කථධ අ
තරඅවිෝ පරශාවෙ ම ෙය්ෙථධිත වෙතධ. වම අ පරශාෙ අනඅතය්ාදිය  ෂණ ප තීපණ පය කථපන
ව යඅනඅ. (ථනය්ාර්ත විථධතපය2

Non-commertial Distribution

919

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ඒ භ ඞ්ර්ානුපථධථනාවේ පටනධ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ථඛථධකථාප ථනධමශගනය
කථපනධවනධ නඅතය් යව (ශාථධෙත යව2 යව පවෙවතඅ මිර්ය්ා ථඛශාෙ ර්පව වකථවවඥ. (ථඛශා
ශීමගවයනධ දිය ට්ඨි චිතධතයා වර්ධ ර්ර ණ පය වේ.2 ර්ශ් ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථපනධවනධ ථු්
ථඛශාෙ ර්පව වකථවවඥ. අනාතධම ෙශවයනධ දනධවනධ ආතධම ථඛශාෙ ර්පව වකථවවඥ. එවථධ
අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ දවීවමනධ ථඛථධකථාපයනධ වකථවප අ කථළකථඅපවවණ පධ නන්තබය යඅ කථඅයන
ද් ථපරීතඅකථ තෘමධණ පාෙ ර්පව වකථවවඥ. ථඛථධකථාපයනධ වකථවප අ වනා ඇීේ ෙශවයනධ
දනධවනධ පාර්ය ර්පව වකථවවඥ. නඅවපාෝානුපථධථනාවෙනධ (ථඛථධකථාප නඅපවද්ධ ෙන ව යඅනධ
පුනභ ගෙවය අ නපද්නා වථධ2 දනධවනධ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ථමුද්ය (තෘමධණ පාෙ2 ර්පව
වකථවවඥ. පි නඅථධථර්ධර්ානු පථධථනාවෙනධ (ථඛථධකථාපයනධ නවෙවතව වනා ර්නධනා පිශද්ධවද්නධ
ර්පව කථපනධවනධ2 ර්රා ය ර්පව වකථවවඥයව යඅ වමවථධ නඅතය් ථඛශාදීනධ පර ාණ පය ථඅද්ධෝ කථපන
යට කථී ථපධත අනුපථධථනාෙනධ වර්ධ අිපතඅ දෙ වේ.
වමවථධ වේ තරඅවිෝ පිශශාෙනධ වර්ධ ථඛථධකථාප පඅිශථඅඳීම ද්, පරතය්ය පිශර්ර ය ද්
ථඅද්ධෝකථළ ව යඅනධ වේ වයාර්අයා විථඅනධ ශාත පිශශාෙ ම අිර්ත වේ. අවනකථධ තීපණ ප පර ාණ ප පිශශා ද් අෙවද ෝකථළ යුතු වේ.
එයඅනධ කථී : “යස්මො තීර
ප්සුඤ්්ාය වත්තමොනොය මග්ගො” මර්ධර් ාණ ප
උපධපජ්ජතඅ. තීපණ ප පිශ්ධා ා ාත පිශ්ධානනධතපා තථධමාපඅ තඛ මර්ධර්ා‘මර්ධර්
ාණ පද්ථධථන විථුද්ධිඛ ථේපාවද්තු කථාවමන කථාාපථේමථවන තාෙ වයාවර්ා
කථතධත.වදා” ‘තීපණ ප පිශශාෙ ඇතඅ කථධ අ මර්ධර්ාමර්ධර්ාණ පය උපදී. තීපණ ප පිශ්ධාෙ
ද් ාර් පිශ්ධාෙට අනතුපව ෙව වේ එව යඅනධ ඒ මර්ධර්ාමර්ධර්ාණ පද්ථධථනවිථුද්ධිය
ථේපාද්නය කථපනු කථවමවතඅ වය ර්අයා විථඅනධ කථාප ථනධමශගනවය අ පඅළඅවෙළඅනධ වයාර්
ෙවි ය යුතු ය.’ කථඅයා යඅ. වේ ඒ පඅළඅදඳ පාළඅ ෝමගය යඅ. “ ථොං අතීතිනිගත
ප්චන්ුප්්ප්න්නොනං ධමමොනං සංඛිප්ිත්වො වවත්ථො ්න ප්ඤ්්ා සමමස්න ා ං” ‘ඒ
කථාප ථනධමශගනය වකථවථධ ද්, අතීත-අනාර්ත පචාුපධපනධන ෝමගයනධ එකථට ථඛර්ර
වකථාට ( කථුළුො2 අතීතාදී ෙශවයනධ මතු දැකථධවෙන වථධ විනඅශධාය කථඅීකවේ පරශාෙ
අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ථනධමශගන (තීපණ ප2 ය කථඅීකවේ ාණ පය වේ’
විස්තර : ‘අතීත - අනාර්ත - පචාුපධපනධන ෙ ව අෝය්ාතධම ෙ ව - දා අප
ෙ ව - ඔළාිශකථ ෙ ව - ථු්ුම ෙ ව - ීන ෙ ව - පරණීත ෙ ව - ර්ප ෙ ව
- ළඟ ෙ ව - යේ කථඅථඅ පපපයකථධ වේ නේ ඒ එවකථාවළාථධ ෙවද්පපවේ ථඅයලු පපපය
අනඅතය් ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ. එද් එකථධ ථනධමශගනවයනඅ. ර්ශ් ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා
වකථවවඥ. එද් එකථධ ථනධමශගනවයකථඅ. අනාතධම ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ. එද් එකථධ
ථනධමශගනවයකථඅ. (විද්ශගනා ශානවයකථඅ.2
යේකථඅථඅ වේද්නාෙකථධ -වප- යේකථඅථඅ විශානයකථධ -වප- අනාතධම ෙශවයනධ
වමවන අ වකථවවඥ නේ ඒ එකථධ ථනධමශගනවයකථඅ.
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ාෂුෙ -වප- ජපා - මපණ ප - අතීතානාර්තපචාුපධපනධන ෙ ව -වප- අනඅතය්
ව යඅනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ නේ එකථධ ථනධමශගනවයකථඅ. ර්ශ් ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ
නේ එකථධ ථනධමශගනවයකථඅ. අනාතධම ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ නේ එකථධ
ථනධමශගනවයකථඅ.
අතීත - අනාර්ත - පරතය්ුතධපනධන පපපය - අනඅතය් යව. පරතය්යනධ විථඅනධ ථකථථධ
කථපන ද්ධවද්ධ යව. පරතය්වයනධ ට ර්තධවතධ යව. ෂය ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ යව. ෙය්ෙ ථධෙභ ාෙ
ඇතධවතධ යව. විපාර් ථධෙභ ාෙ - නඅවපාෝ ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ යව යඅ ථඛවෂධපවයනධ ෙය්ෙථධර්ා
කථඅීකවේ පරශාෙ ථනධමශගන ශානය යඅ.
ජාතඅ පරතය්වයනධ ජපා-මපණ ප වේ. ජාතඅය නවතඅ කථධ අ ජපා-මපණ ප වනා වේ යව
යඅ ථඛවෂප වකථාට ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකවේ පරශාෙ ථනධමශගන ශානය යඅ. භ ෙ පරතය්වයනධ ජාතඅය
වේ. ‘භ ෙය (කථමගය2 නවතඅ කථව ජාතඅය වනාවේ ය යඅ ද් -වප- ‘අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ
ථඛථධකථාප වේ. අවිද්ය්ාෙ නවතඅ කථව ථඛථධකථාප වනා වේ ය යඅ ද් ථඛවෂප වකථාට
ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකවේ පරශාෙ ථනධමශගන ශානය යඅ. අතීත කථාවය අ ද්, අනාර්ත කථාවය අ
ද් අවිද්ය්ා පරතය්වයනධ ථඛථධකථාප වේ යයඅ ද්, අවිද්ය්ාෙ නවතඅ කථව ථඛථධකථාප වනාවේ ය
යඅ ද් ථඛවෂප වකථාට ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකවේ ශානය ථනධමශගන ශානය යඅ. ඒ ථනධමශගනවය අ
ාණ පය ද්කථධනා ද් අර්ගවයනධ ාණ ප නමි. පරකථාපවයනධ දැනීම අර්ගවයනධ පරශා නම. අතීත
- අනාර්ත -පචාුපධපනධන ෝමගයනධ වර්ධ දැනීම ථඛවෂධප වකථාට ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකම
ථනධමශගනවය අ ශානය යඅ එව යඅනධ කථඅයන දී.
වම අර් “් ්ඛුං -්ප්- ජරොමර ං” යන වේ වපයය්වයනධ ද්ධොපාපේමණ පයනධ
ා ථමර් ථවොප පවෙවතඅ ෝමග ර්වවනධ. (විථධතප ථධකථනධෝ නඅවද්ශගාදිය වය අ යව2
ප්ඤ්්්ස් න්ධ යැඉ ්ඩ්වොර යැඉ ්ඩොලමෙන යැඉ සඩ් විඥානය යැඉ ්ට් ස්ප්ශග යැඉ ්ඩ්
්වදනො යැඉ ්ට් සංඥා යැඉ ්ට් ්්තනො යැඉ ්ඩ් තෘ්් ො යැඉ ්ඩ් විත ග යැඉ ්ඩ් වි්ොර
යැඉ ්ඩ් ධොතු යැඉ දශ සින යැඉ ්දතිස් ් ොටස් යැඉ ්දා් ොස් ආයතන යැඉ අට් ොස්
ධොතු යැඉ ්දවිසි ඉන්රිය යැඉ තරි ධොතු යැඉ නව භව යැඉ ධය්ොන සතර යැඉ අප්්ප්මඤ්්ා
සතර යැඉ සතර සසමොප්ත්ති යැඉ ්දා් ොස් ප්ටිචන් සමුප්්ප්ොදාඞ්ග යැ යන වේ ෝමග පාශඅය
ථඛවෂධප කථපන දැ යඅ ද්තයුතු.
වි්ශ්් : වමවතකථධ දැකථධෙ විථධතපවය අ ආදිය  කථවඥමිකථයා වර්ධ විද්ශගනා මනථඅකථාප
ප ථුෙ ථඳ ා “යං ිඤ්්චි රිප්ං” යනාදීනධ ප්ධාථධකථනධෝය අතීතාදී ෙශවයනධ විභ ාර්
වකථාට පළමු ෙව ර්නධනා දිය . ඒ ථධකථනධෝයනධ ම ද්ධොප-ආේදනයනධ ා ද්ධොපයනධ අ
පවෙවතඅ ෝමග ෙශවයනධ විභ ාර්ය දන ව යඅනධ එයට අනතුපව ෙව මඩ් ද්ධොපාදී ෙශවයනධ
ද්ශ මට්ඨකථවය දැකථධෙ . තෙ ද් තරඅවිෝ කථධමණ පයනධ අතුිශනධ අනාතධම ෂණ පය ර්ශ්
විභ ාර්ය කථපන ව යඅනධ ඒ විභ ාර්ය පඅණිථ මඩ් ෝාතු ු ර්නධනා ද් .
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පටුන වෙත

ඉකථධය තඅ ශාථනවයනධ පඅටතධ තීර්ගකථයඅනධ වර්ධ ආතධමාභ අනඅවෙශය ෝය්ානයනධ නඅථා
ෙන ව යඅනධ එයට අනතුපව ෙව ද්ථ කථථඅනය ර්නධනා දී. අනතුපව ෙව ර්ශ්ානුපථධථනාෙට
පිශොප ෙශවයනධ පඅළඅකථුධ ආකථාප ෙශවයනධ වද්තඅථධ වකථාටථධ ු ර්නධනා ද් .
පළමුවෙනධ ථධකථනධෝ ෙශවයනධ ථවවකථවිනධ ර්තධ ෝමග ථඛවෂධප - විථධතප වනා ෙ ද්
කථරමවයනධ වමවන අ කථළ යුතු දෙ ද්කථධෙනු පඅණිථ වොවළාථධ ආයතන ද්, අටවළාථධ ෝාතු
ද්, ර්නධනා ද් . වේ ආයතන-ෝාතු යන ෝමගයනධ, ශුනය් දෙ යව, නඅපවතධථා දෙ යව,
වීයය්ග ප අත දෙ යව, යන වමාෙුනධ
ඇතඅ කථධ අර් ෝමගථධෙභ ාෙවයනධ අිපතඅ දවවිනධ පවෙවතධම දැකථධවීවමනධ අනාතධම
ෂණ ප විභ ාර්ෙනු පඅණිථ වද්විථඅ ඉඳුවප ද්කථධෙන ද් . වමවථධ අවනකථ වභ ද් භ අනධන
වේ ෝමග, භ ූමිතරයට ඇතුළතධ දවවිනධ තරඅවිෝ වේය යඅ ද්කථධෙනු පඅණිථ ෝාතු තරය ද්කථධෙන
දිය . වමවථධ නඅමිතඅ ද්කථධො පවෙවතධම ද්කථධෙනු පඅණිථ කථාමාදිය  නෙ භ ෙය ද්කථධෙන දී.
වම කථී තාකථධ අභ අවඥ ය විමවය අ පවෙවතඅ මනථඅකථාප වකථෞශය්වයනධ යුකථධතෙෙ ු
විථඅනධ ථඅයුේ ෙ ම ද්ධර්ත විමවය අ මනථඅකථාප පවෙවතධවිය යුතු දවේ ද්කථධෙනු පඅණිථ
ෝය්ාන - අපරමාණ පය් ආපපපය්වය ර්නධනා ද් . (වම අ ෝය්ාන නේ වපපකථී ෝය්ානවයනධ
වශධම ෙ පපපාොප ෝය්ාන යව2 වේකථී තාකථධ ෝමග, පරතය්ය - පරතය්ය ථමුතධපනධන
විභ ාර්වයනධ වදො වමවන අ කථටයුතු දේ ද්කථධෙනු පඅණිථ ොද්ථ පි චාථමුපධපාඞ්ර්වය
ර්නධනා ද් . පරතය්යාකථාප වමවන අ කථඅීකවමනධ තරඅෂණ පය ථුෙවථධ විභ ාර් ෙන ව යඅනධ
පථුෙ ර්නධනා දිය .
වමවථධ ථනධමශගනය කථටයුතු වථධ ර්නධනා ද් වේ ෝමගවය ථධකථනධෝාදී වකථාටථධ
ෙශවයනධ පථධවිථඅ (232 ෙවද්පපවේ වෙතඅ. පරවභ ධද් ව යඅනධ අර්භ අතතර් ණ පවයනධ වර්න
එකථධථඅය අට අනවෙකථධ ( 982 වේ. වමය අභ අවඥ ය නඅවද්ගශවය අ වමවථධ ෙොළ . “සබ්ෙං
භි ්ඛ්ව් අභි්ඤ්්ඤ්යය්ං”1 යනාදිය  විථඅනඅ. ‘ම වණ පනඅ ථඅයධ ද්ත යුතුය. පපපාේදනය
ද්ත යුතුය. ාක්්ු වි්ධාණ පය ද්ත යුතු ය. ාක්්ුථේඵලථධථ ය ද්ත යුතු ය ාක්්ු ථේඵලථධථ
පරතය්යවයනධ උපද්නා ථවප ෙ ව ර්කථධ ෙ ව මවද් තධ ෙ ව වේද්නාෙ ද්ත යුතු ය.
වථාතය - වප - ෝමග ථඛශා ද් - මවනාථේඵලථධථ පරතය්යවයනධ උපද්නා ර්් ෙ
ව ර්ක්් ෙ ව ධ අර්ක්්මථු් ෙ ව වෙද්නාෙ ද්ත යුතු ය. පපපය - වප - වි්ධාණ ප
යව. ාක්්ුපධපථාද්යව - වප - චිතධත යව, පපප යව -වප- ෝමග යව, ාක්්ුවි්ධාණ ප යව. වප - මවනාවි්ධාණ ප යව, - වප - ාක්්ුථේඵලථධථ යව, - වප - මවනාථේඵලථධථ යව.
ාක්්ුථේඵලථධථජවෙද්නා යව - වප - මවනාථේඵලථධථජ වෙද්නා යව, පපපථ්ධා යව වප - ෝේමථ්ධා යව, පපපය අපමුණ පු වකථාට උපනධ වාතනා යව - වප - ෝමගයනධ නඅථා
ටර්තධ වාතනා යව, පපප තෘමධනා යව - වප - ෝමග තෘමධණ පා යව, පපප විතකථග යව - වපෝමගවිතකථග යව, පපප විාාප යව - වප - ෝමගවිාාප යව, පඨවිෝාතු යව, වප- වි්ධාණ ප ෝාතු
1
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යව, පඨවි කථථඅන යව, - වප- වි්ධාණ ප කථථඅනය, වකථථධ යව -වප- මත්ථලුඞ්ර් යව,
ාකථධ්ායතන යව, -වප- ෝේමායතන යව, ාක්්ුෝාතු යව, -වප- මවනාවි්ධාණ ප ෝාතු
යව, ාක්්ුන්රඅය යව, -වප- අ්ධාතාවින්රඅය යව, කථාම ෝාතු යව, පපප ෝාතු යව, අපපපෝාතු
යව, කථාම භ ෙ යව, පපප භ ෙ යව, අපපප භ ෙ යව, ථ්ධාභ ෙ යව, අථ්ධා භ ෙ යව,
වනධෙථ්ධානාථ්ධා භ ෙයව, එකථවොකථාප භ ෙයව, ාතුවෙ කථාප භ ෙයව,
ප්ධාවෙ කථාප භ ෙයව, එකථවෙ කථාප භ ෙයව, ාතුවෙ කථාප භ ෙයව, ප්ධාවෙ කථාප භ ෙයව,
පඨමජ්ඣානයව -වප- ාතුත්ථජ්ඣාන යව, වමතධතා වේවත විමුතධතඅයව, -වපවනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ථමාපතධතඅයව යන ෝමගවය ද් ද්තයුතු වෙතධ. අවිද්ය්ාෙ
ද්තයුතු යව, -වප- ජපා-මපණ ප ද්තයුතු. (ඒ අභ අ්ධව්යය් ෝමග පි ථථේභ අො මාර්ග
අභ අ්ධව්යය් නඅවද්ගශවය අ විථධතප වකථාට ෙොළ ව යඅනධ වම අ එය වපයය්ාවයනධ
ථඛවෂධප කථපන දී.2
වි්ශ්් : වමවථධ ථවවකථවිනධ ද්කථධෙන ද් වේ ෝමග පාශඅවය අ ෙොපන ද්
අනඤ්්ාතඤ්්ාස්සොමිතින්රියය ආදිය  වාවකථාතධතප ෝමග ථනධමශගනයට වනා එළවඹන
ව යඅනධ වේ ථනධමශගනාශාන ෙථධර්ාවෙ අ වනා ර්ත යුතු යඅ. එව තධ ථනධමශගනයට
එළවඹන ෝමගයනධ අතුිශනධ වය ර්ී ට යේ යේ ෝමගයකථධ පරකථට වේ නේ ථුෙවථධ පිශර්ර
කථ වකථඅ වේ නේ, ඒ ෝමගයනධ විමවය අ ඒ වය ර්අයා විථඅනධ ථනධමශගනය ආපේභ  කථටයුතු
යඅ (පථු ෙව වනා ෙවටව න ෝමග ද් උපායවයනධ ෙට ා වර්න නඅපෙවශධමවයනධ
ථනධමශගනය කථටයුතු යඅ2
තෙද් ( 2 “අනිතය් වශ්යන් වය්වස්ථො ් ්ර්ඥ” යනාදීනධ පළමුෙන ෂණ ප
ෙය්ෙථධර්ාපන ොපය ද්
(22 “ක්ෂය වන අථග්යන් ුපුඃඛ යැ” යනාදිය ය වද්ෙන ව ධතු ොපය ද්
(32 “අනිතය්ය ප්රතය්යන් විසින් රන ලද්්ද් යැ” යනාදිය ය ෂණ පයට ව ධතු
කථඅයන ව යඅනධ ව තුපතඅට්ඨඨාන ොපය ම එයට ව ධතු පඅ අටුවීම ථඳ ා (ථඛ්තය2
පරතය්යනධ විථඅනධ කථපන ද්ධවද්ධය, යනාදිය ය කථඅයන දී. එවථධ පරතය්වයනධ නඅපනධ ෝමග
නඅපවද්ධෝ ෙන ථධෙභ ාෙය ඇතධවතධ යඅ. නඅපවද්ධෝ වනා ෙනධවනකථධ නවතඅ. ඒ යට කථී ථධකථනධෝ
ප්ධාකථාදිය  ද්වාපයනධ අතුිශනධ මතු ථධකථනධෝ ෙශවයනධ ථනධමශගනයා වර්ධ ආපේභ  විෝානය
කථඅයනු වව..
“යං
ිඤ්්චි රිප්ං අතීතොනොගත ප්චන්ුප්්ප්න්නං -්ප්- සබ්ෙං තං රිප්ං
අනිචන්්තො වවත්ථ්ප්ති එ ං සමමසනං”1

1
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වම අ වේ භ අෂුවතවේ ‘යේකථඅථඅ පපපයකථව යඅ වමවථධ අනඅයමවයනධ ද්කථධෙන ද්
ථඅයලු පපපය අතීතාදිය  තරඅකථවයනධ ා අජ්ඣතධතඅකථාදිය  ද්ධවිකථ ථතප ෙශවයනධදැ යඅ භ ූමි
අෙකථාශ, පුද්ධර් අෙකථාශ ෙශවයනධ එවකථාවළාථධ අෙකථාශයකථඅනධ පඅිශථඅඳ ථඅයලු පපපය
අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ. එනේ අනඅතය්යවයඅ විද්ශගනා වකථවවඥ.
ඒ වමවථධ යඅ:- “යං ිඤ්්චි රිප්ං අතීතොනොගත ප්චන්ුප්්ප්නං - ්ප් - අනිචන්ං
ඛයට්්ඨන”1 ‘යේ පපපවයනධ අතීත වේ ද් (ඉපඅද් නඅපවද්ධෝ වී ද්2 ඒ පපපය අතීතවය අ ම
ෂය ෙවයධ ද් වේ භ ෙයට වනා පවමිණිවයධ ද් එව යඅනධ (ෂයාර්ගවයනධ2 අනඅතය් යව. මතු
අනතුපව භ ෙවය අ යේ පපපවයකථධ උපදී ද් ව ද් එ අ ම ෂයට පවමිවණ පධ. එයඅනධ තුනධෙන
භ ෙයට වනා පවමිණිවයධ යඅ ෂයාර්වඥර්වයනධ අනිතය් යැ. පරතය්ුතධපනධන ෙ යේ පපපවයකථධ
වේ නේ එය ද් වේ භ ෙවය අ ම ෂය වේ. වමයඅනධ වද්ෙන භ ෙයට වනා පවමිවණ පධය යඅ
ෂයාර්ගවයනධ අනිතය් යැ. යේ අෝය්ාතධම (ථධෙථනධතානර්ත2 පපපවයකථධ වේ නේ ව ද්
අෝය්ාතධමවය අ ම ෂය වේ. ද අද්ධෝා පපප දෙට වනාවයධ යයඅ ෂයාර්ගවයනධ අනිතය් යැ.
යේ දා අප පපපවයකථධ වේ නේ ව ද් දව වපදී ම ෂය වේ. අෝය්ාතධම පපප දෙට වනාවයධ
ය යඅ ෂයාර්ගවයනධ අනිතය් යැ. ඖොිශකථ පපපය ද්, ථඅයුේ පපපය ද්, ීන පපපය ද්, පරණීත
පපපය ද්, ර්ප ෙ පපපය ද්, ථනධතඅකථ ෙ පපපය ද් යන වේ ථඅයලු පපපය ම එ අ ම ෂය
වේ. ර්ප පපප දෙට වනා වයධය යඅ ෂයාර්ගවයනධ අනිතය්යැ යඅ වමවථධ ථනධමශගනය
වකථවවඥ. වේ අතීතාදිය  එවකථාවළාථධ අෙකථාශථධර් පපපය ම “අනිචන්ං ඛයට්්ඨන” යඅ වේ
ථනධමශගනයා වර්ධ ෙශවයනධ එකථධ ථනධමශගනවයකථ.
ඒ ථඅයලු පපපය ම භ යාර්ගවයනධ ර්කථ වේ. “ුප ්ඛං භය්ටඨන”1 යඅ ථනධමශගනය
වකථවවඥ. ‘මම විනාශ වෙමි’ ‘මා ථතු වද්ය විනාශ වේය’ යඅ ථඅතනධනා ෙ අපර ීණ ප
වකථවථධ ඇතධත ුට භ ය උපදී. සී්හොප්ම සූතරය2 වද්ථ කථ වද්වියනධට ද් භ ය
උපනධනාකථධ වමනඅ. (යමකථධ අනඅතය් නේ එය භ ය ථ අත දවවිනධ ර්කථධ වේ.2
යමකථධ ර්කථධ වේ නේ එය අථාප අර්ගවයනධ අනොත්ම වේ. එයඅනධ ෙොළ . “අනත්තො
අසොරට්්ඨන” යඅ අථාපාර්ගය නේ ආතධමය යඅ ද්, තම ට ෙථඟ ෙවෙකථධ ඇතවයඅ ද්,
කථාපකථවයකථධ ඇතවයඅ ද්, විඳිනධවනකථධ ඇතවයඅ ද්, තම ට ෙථර් ෙන ථුලුය යඅ ද්, වමවථධ
ථකථන ද් ආතධම ථාපයකථධ ඇතවයඅ කථධපනා කථපනු වව. ද්, ව ද් ඒකථානධතවයනධ
අනඅතය් යව. ර්ශ් යව. (එව යඅනධ ම2 එයට තදා පඅළඅදඳ ෙ, අනඅතය්භ ාෙය ව උතධපාද්ෙය්ය වද්කථධ අ වපළීම ව ෙවළකථීමට වනා වකථඅ වේ. ඔ ු වර්ධ කථාපකථාදිය  භ ාෙවයකථධ
වකථායඅනධ වේ ද්
එයඅනධ ෙොළ .

1
2

එම 46 (දුපවම2
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“රිප්ංද හිදං භි ්ඛ්ව අත්තො අහවිස්ස න ඉදං රිප්ං ආෙොධොය සං්ත්්තයය්”1
‘ම වණ පනඅ පපපය ආතධම වේ නේ එය ආදාෝ පඅණිථ වනා පෙතධවනධය’ යඅ. වේ
ෙශවයනධ එකථධ ථනධමශගනවයකථ. එය වභ ධද්වයනධ එවකථාවළාථධ ෙවද්පපවේ වේ. වේද්නාදිය 
වථථු ථධකථනධෝ ථතවප අ ද් වේ කථරමය මවයඅ. වමවථධ පපපථධකථනධෝවය අ අවභ ද් ව යඅනධ
තරඅවිෝ ථනධමශගනය වභ ද්වයනධ වතතඅථධ (332 ෙවද්පපවේ වේ.
වමවථධ ප්ධාථධකථනධෝ ෙශවයනධ ථනධමශගන වභ ධද් එකථධථඅය පනධථවවටකථධ
(33 3= 632 වේ. ද්ධොපමට්ඨකථාදිය වය අ ද් වේ නයඅනධ ම යර්ාවය ර්වයනධ ථනධමශගන වභ ද්
ද්ත යුතුයඅ. තෙද් අනය්ෙවයධ නඅයමවයනධ ථඞ්්තාදිය  වභ ධද්යට යන ව යඅනධ එයට පයය්ගාය
දැකථධවීම පඅණිථ ව නානාපරකථාපවයනධ මනථඅකථාප පරෙෘතධතඅය දැකථධවීම පඅණිථ ව “රිප්ං
අතීතොනොගතප්චන්ුප්්ප්න්තං අනිචන්ං සඞ්ඛතං ප්ටිචන්සමුප්්ප්න්තං ඛයධමමං වයධමමං
විරොගධමමං නි්රොධධමමං”2 යඅ ‘අතීත - අනාර්ත - පචාුපධපනධන ෙ ඒ පපපය ඇතඅෙව
නවතඅ ෙන ව යඅනධ අනඅතය් යව. ව ධතුපරතය්යවයනධ කථපන ද්ධවද්ධ ය’ පරතය්වයනධ
නඅපනධවනධ යව, ෂය ෙන ථධෙභ ාෙය ඇතධවතධ යව, ෙය්ය ෙන ථධෙභ ාෙය ඇතධවතධ යව,
එව යඅනධ (ආශාෙ2 ථඅවඳන ථධෙභ ාෙය ඇතධවතධ යව. නඅපවද්ධෝ ෙන ථධෙභ ාෙ ඇතධවතධ යව’යඅ
නවෙවතව පාළඅය ෙොපන දී.
වේද්නාදිය වය අ ද් වේ කථරමය මවයඅ. ඒ වය ර්ී ප්ධාථධකථනධෝවය අ එකථී අනිතය් ුපුඃඛ - අනොත්ම ථනධමශගනයා වර්ධ ථධිප භ ාෙය පඅණිථ “ ත්මහි ්ත්තොරීසොය ආ ෝරහි
අනු්ලො - ඛත්තිං ප්ටිලභති ත්මහි ්ත්තොලිසොය ආ ෝරහි සමමත්තනියොමං
ඔ ් මතී”3 යඅ ‘කථෙප ථතඅථධ ආකථාපවයකථඅනධ ආයය්ගමාර්ගාිර්මයට අනුවාේ ෙ
ශානෂානධතඅය පඅළඅදා ද් -වප- ආයය්ග මාර්ගයට දථී ඳ යන වේ පෘචඡා විභ ඞ්ර්වය අ
වදො දැකථධවීවම අ
“ප්ඤ්්් ්ඛ්න්ධ
ඔ ් මතීති”4

අනිචන්්තො

-්ප්-

ප්ස්සන්්තො

සමමත්ත

නියොමං

ප්ධාථධකථනධෝයනධ
1. අනඅතය් ෙශවයනධ

3. පභ ඞ්ර්ු ෙශවයනධ

29. විභ ෙ ෙශවයනධ

2. ර්ශ් ෙශවයනධ

6. අඬුෙ ෙශවයනධ

3ප. ථාථෙ ෙශවයනධ

1

ප:ම: ාණ ප කථර්ා 46
ථඛ:නඅ: ්න්ෝකථථඛයුතධත 367
3
ප:ම: ථේමථන ාණ ප නඅද්ධවද්ථ 32
4
ප:ම: විපථධථන කථර්ා 4
2
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3. වප ර් ෙශවයනධ

7. අතධතාන ෙශවයනධ

3 . නඅපාමිථ ෙශවයනධ

4. ර්ණ පධඩ ෙශවයනධ

8. අවන ෙශවයනධ

32. මාපාමිථ ෙශවයනධ

5. ථධ ෙශවයනධ

9. අථපණ ප ෙශවයනධ

33. ජාතඅෝේම ෙශවයනධ

6. අ

ෙශවයනධ

2ප. ිශතධත ෙශවයනධ

34. ජපාෝේම ෙශවයනධ

7. ආදාෝ ෙශවයනධ

2 . තුචඡ ෙශවයනධ

33. ෙය්ාිෝේම ෙශවයනධ

8. පප ෙශවයනධ

22. ථු්ධ් ෙශවයනධ

36. මපණ පෝේම ෙශවයනධ

9. පවාකථ ෙශවයනධ

23. අනතධත ෙශවයනධ

37. වථාකථෝේම ෙශවයනධ

10. ඊතඅ ෙශවයනධ

24. ආදීනෙ ෙශවයනධ

38.පිශවද්ෙෝේම ෙශවයනධ

11. උපද්ධද්ෙ ෙශවයනධ

23. විපිශණ පාමෝේම ෙශවයනධ 39.උපායාථෝේමෙශවයනධ

12. භ ය ෙශවයනධ

26. අථාප ෙශවයනධ

4ප.ථඛකථඅවථෝේමෙශවයනධ

13. උපථධථර්ධර් ෙශවයනධ 27. අ මකථ ෙශවයනධ
14. ා ෙශවයනධ

28. ෙෝකථ ෙශවයනධ

යන වමකථී ථතඅථධ (4ප2 ආකථාපවයනධ අනඅතය් ෙශවයනධ දනධවනධ අනුවාම
ෂානධතඅය පඅළඅ ද යඅ. ප්ධාථධකථනධෝයනධ වර්ධ අනුතධපාද් නඅවපාෝය, නඅතය් යව, නඅෙගාණ පය
යඅ ද්කථධවනධ ආයය්ග මාර්ගයට දථී යනාදිය  කථරමවයනධ අනුවාම ාණ පය විථධතප කථපනධන ු
විථඅනධ පරවභ ද් ව යඅනධ කථඅයන ද් ථනධමශගනයනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද්, වේ ප්ධාථධකථනධෝයනධ
ථනධමශගනය වකථවවඥ.
ඒ වමවථධයඅ.
(1) ඒ වයාර්ී වතවේ එකථී එකථී ථධකථනධෝය අනඅතය් දෙ අනධතවකථාට ඇතඅ ව යඅනධ
(අශාථධෙත ව යඅනධ2 ද්, පෙග-අපප වකථාි  ඇතඅ ව යඅනධ ද් අනිතය් ව යඅනධ
ථනධමශගනය වකථවවඥ.
(2) උතධපාද් - ෙය්ය වද්කථඅනධ වකථවණ ප අ - වකථවණ ප අ වපවළන දවවිනධ තරඅවිෝ
ර්ශ්යට ා ථඛථාප ර්ශ්යට ෙථධතු ව යඅනධ ුප ්ඛ ෙශවයනධ ථනධමශගනය
වකථවවඥ.
(3) ථුර්ථු පරතය්වයනධ යවපඅය යුතු දවවිනධ ද්, ථඅයලු වප ර්යනට මු දවවිනධ ද්,
්රොග ෙශවයනධ ද්
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(4) තරඅවිෝ ර්ශ්තා ථඞ්්ය්ාත පවජාවෙනධ යුකථධත ව යඅනධ ද්, වකථවථධ නවමවතඅ
අථචි ෙ නය ෙන දවවිනධ ද්, උතධපාද්ය, ජපාය, භ ඞ්ර්ය යන වමයඅනධ ද්,
ඉදිය මීම ය, පවථවීම ය, ය ඳීම ය, යන වමයඅනධ ද් යුකථධත ව යඅනධ ගඩ ්
ෙශවයනධ ද්
(5) පීඩා උපද්ෙන ව යඅනධ ද්, ඇතුළත විදිය න ව යඅනධ ද්, (ආයය්ග මාර්ගවයනධ මුතධ2
දව වප කථළ වනා වකථඅ ව යඅනධ ද් ශුල ෙශවයනධ ද්,
(6) ර්වප අය යුතු ව යඅනධ ද්, අෙවඩ එළෙන ව යඅනධ ද්, අ
(පාප2 ෙශවයනධ ද්,

ෙථධතු ව යඅනධ ද් අඝ

(7) පපෙශ දේ කථපන ව යඅනධ ද්, ආදාෝයට පඅ අට ව යඅනධ ද්, ආෙොධ ෙශවයනධ
ද්,
(8) ෙශවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ද්, (න මකථධ දිය පෙ, න මකථධ මියෙ2 ‘වනා
දිය පෙ - වනා මියෙ යඅ’ වමවථධ කථ විෝානවය අ වනා පඅ අටන ව යඅනධ ද් ප්ර
ෙශවයනධ ද්,
(9) ෙය්ාි - ජපා - මපණ පයනධ වර්නධ ය වඳන ව යඅනධ ප්්ලො

ෙශවයනධ ද්,

(10) වනාවයකථධ ෙය්ථන පමුණ පුෙන ව යඅනධ ඊති ෙශවයනධ ද්,
(11) වනා ද්නධනා ද්ධො ෙ ම ම තධ අනර්ග පමුණ පුෙන ව යඅනධ ද්, ථඅයලු උපරෙයනට
ෙථධතු ව යඅනධ ද් උප්ද්දව ෙශවයනධ ද්,
(12) ථඅයලු භ යට ආකථාප ව යඅනධ ද්, ර්කථධ ථඅථඅඳුවීම ෙ නඅෙනට පරතඅපකථධම ව යඅනධ
ද් භය ෙශවයනධ ද්,
(13) වනාවයකථධ අනර්ග ලු ුදඳනා ද් ව යඅනධ ද්, වොමයනධ විථඅනධ අපමුණ පු
ෙශවයනධ ථවිශය යුතු ව යඅනධ ද්, පාර් වොමාදීනධ අවනධකථ වද් මයනධ ඇී
තඅවදන ව යඅනධ පාර්ාදීනධ ා ඇීේ අර්ගවයනධ ද්, ඉෙථනු වනා වකථඅ ව යඅනධ
ද් උප්ස්සග්ග ෙශවයනධ ද්,
(14)ෙය්ාි - ජපා - මපණ පයනධ වර්නධ ද්, ාභ ාදිය  අමධට ව කථ ෝමගවයනධ ද් ානය
ෙන ව යඅනධ ්ල ෙශවයනධ ද්,
(15) උපකථරමවයනධ ද්, ථධෙභ ාෙවයනධ ද් භ ඞ්ර්යට පවමිවණ පන ථුලු ව යඅනධ ප්භඞ්ගු
ෙශවයනධ ද්,
Non-commertial Distribution
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(16) ථඅයලු අෙථධර්ාවෙ අ (ෙෘකථධම ඵලයකථධ වමනධ2 ව න ථුලු දවවිනධ, ථධිප භ ායකථධ
නවතඅ ව යඅනධ ද් අඬුව ෙශවයනධ ද්,
(17) ජපා-මපණ පාදිය  ර්කථඅනධ ා අපායාදිය  ර්කථඅනධ ආපකථධමා වනාකථළ වකථඅ දවවිනධ ද්,
වෂම දෙ වනා වය ය වකථඅ ව යඅනධ ද්, අත්තොන ෙශවයනධ ද්,
(18) ආපකථධමාථධර්ාන වථායනෙුනට ර්කථධ්ාදීනධ ආපකථධමාවීමට ථධර්ාන වනාෙන
ව යඅනධ ද්, ඇලුනෙුනට ද් ආපකථධමාථධර්ාන වනා ෙන ව යඅනධ ද් අ්ලන
ෙශවයනධ ද්,
(19) පවමිණි ජාතය්ාදිය  භ ය නවථීවමනධ නඅශශරඅතයනට පඅ අට වීමට අථමර්ග ව යඅනධ
අසර ෙශවයනධ ද්,
(20) අශාන වාකථයා විථඅනධ ඇතවයඅ ථකථන
ආතධමභ ාෙවයනධ ශුනය් ව යඅනධ සුත්ත ෙශවයනධ ද්

ද්

ෝුෙ-ථුභ -ථු්-

(21) ිශකථධත ව යඅනධ ම අධප දවවිනධ ද්, ාමකථ දවවිනධ ද් තුචනඡ ෙශවයනධ ද්,
(22) ථධොමීය, නඅොථීය, කථාපකථය, වෙද්කථය, අිඨායඅකථය යන ආතධම
භ ාෙවයනධ අථධදවවිනධ සුඤ්්ඤ් ෙශවයනධ ද්,
(23)තමා ද් ථධොමිකථාදිය  ථධෙභ ාෙවයනධ වියුකථධත ව යඅනධ අනත්ත (අනාතධම2
ෙශවයනධ ද්,
(24) භ ෙවය අ පවෙවතධම ර්කථධ ව යඅනධ ද්, ර්ශ්ය ආදීනෙ ව යඅනධ ද්, වනාව ාතධ
නඅතප දවර්ප දවවිනධ පෙතඅන ව යඅනධ ද් (ආදීනෙ යනු ර්ර්ී මනුමය්යාට
නවමකථඅ. ආදීනෙ ථද්ෘශ ව යඅනධ2 ආදීන්නව ෙශවයනධ ද්,
(25)ජපා-මපණ ප වද්කථඅනධ වපවළන ව යඅනධ විප්සු ොම ධමග ෙශවයනධ ද්,
(26) ර්ෙග ව යඅනධ ද්, ඵලය ් වමනධ ප ථුවෙනධ ය ඳිය වකථඅ ව යඅනධ ද් අසොර
ෙශවයනධ ද්,
(27)

පෙට මුධෙන ව යඅනධ අඝමූල

(28)මිතරයකථු ෙවනඅ ථතුපකථු වමනධ විශධොථ
නථන2 ව යඅනධ වධ ෙශවයනධ ද්,
928
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(29) නිතය් - සුඛ - ශුභ - ආත්ම ථඞ්්ය්ාත ෙවී.ේ නවතඅ ව යඅනධ විභ ෙ
ෙශවයනධ ද්,
(30)ආශරෙයනට ව තු දවවිනධ සොසව ෙශවයනධ ද්,
(31) පරතය්යවයනධ නඅපද්ෙන ද් දවවිනධ සඞ්ඛත ෙශවයනධ ද්,
(32)මෘතය්ුමොර - කථධවධශමාපයනට වර්ාර්පවෙන ව යඅනධ මාපාමිථ ෙශවයනධ ද්,
(33) ජාතඅය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(34)ජපාෙ ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(35) ෙය්ාිය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(36) මපණ පය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(37) වශාකථය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(38) පිශවද්ෙය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(39) උපායාථය ථධෙභ ාෙ වකථාට ඇතධතෙුනධ ෙශවයනධ ද්,
(40) තෘමධණ පා - ද්ෘමධි -ර්ශධාිශත-ථඛවකථශයනට විමය ෙන ව යඅනධ ථඛවකථශ
ෙශවයනධදැ යඅ වමවථධ පරවභ ද් ෙශවයනධ කථඅයන ද් අනඅතය්ාදිය  ථනධමශගනයා
වර්ධ ෙශවයනධ ථනධමශගනය වකථවවඥ. යට කථී ථතඅථධ විද්ශගනාවෙ අනඅතය්ාදිය 
අනුපථධථනා තුවන අ අනධතවඥර්ත වෙතධ. එ අ ඇතුළතධ දෙ ද්කථධෙනු පඅණිථ
වේ කථඅයනු වව..
වේ කථාප ථනධමශගනවය අ ව නය විද්ශගනාවෙ අ
(1) අනඅතය් ෙශවයනධ ද්,
(2) පවාකථ ෙශවයනධ ද්,
(3) ා ෙශවයනධ ද්,
(4) පභ ඞ්ර්ු ෙශවයනධ ද්,
(5) අඬුෙ ෙශවයනධ ද්,
(6) විපිශණ පාමෝේම ෙශවයනධ ද්,
(7) අථාපකථ ෙශවයනධ ද්,
Non-commertial Distribution
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(8) විභ ෙ ෙශවයනධ ද්,
(9) ථඞ්්ත ෙශවයනධ ද්,
(10) මපණ පෝේම ෙශවයනධ දැයඅ එකථඅ එකථී ථධකථනධෝවය අ ද්ථය ද්ථය දවර්අනධ
ප්ධාථධකථනධෝවය අ පනථධ (3ප2 අනඅතය්ානුපථධථනාවෙකථඅ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ප්ර ෙශවයනධ ද්,
සු ්ත ෙශවයනධ ද්,
තුචනඡ ෙශවයනධ ද්,
සුඤ්්ඤ් ෙශවයනධ ද්,
අනත්ත ෙශවයනධ දැ යඅ එවකථකථඅ. ථධකථනධෝවය අ පථකථධ පථකථධ දවර්අනධ
අනතධතානුපථධථනා පථධ විථධවථකථධ (232 වේ.

ථම ථතඅථධ (4ප2 අනුපථධථනා අතුිශනධ වථථු ‘ර්ශ් ෙශවයනධ, වපාර් ෙශවයනධ
යනාදිය  පථධ විථධවථ අ එවකථකථඅ ථධකථනධෝවය අ පථධ විථධථ දවර්අනධ ප්ධාථධකථනධෝවය අ
ර්ශ්ානුපථධථනා එකථධථඅය පථධ විථධවථකථධ ( 232 වේ. වමවථධ අනඅතය්ාදිය  තුනධ
අනුපථධථනාෙනධ අ ඇතුළතධ ෙ වද්ථඅයයකථධ (2පප2 වභ ධද් ඇතඅ ථනධමශගනවයනධ
ප්ධාථධකථනධෝය ථනධමශගනය කථපනධනා ෙ ඒ වයාර්ී යට නය විද්ශගනා ථඞ්්ය්ාත අනිතය්
- ුපුඃඛ - ආන්තම යන තරඅකථධමණ ප ථනධමශගනය ථධිප වේ.
්ම නය විදශගනොවයි.
වේ පඅළඅවෙළඅනධ වපවළ අ ආ නයඅනධ ථනධමශගනාපේභ  විෝානය වේ. වමවථධ නය
විද්ශගනාවෙ අ වය ර් කථපනධනා ෙ ඒ වය ර්ී යට නය විද්ශගනාෙ ථඅද්ධෝ වනාවේ නේ ඒ
වය ර්ී ු විථඅනධ මතු දැකථධවන නෙ ආකථාපවයනධ ශරද්ධෝාදිය  ඉනධරඅය තඅයුණ පු කථටයුතුයඅ.
ඒ වමවථධයඅ,
(1) උපනුපනධ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ෂයය ම ද්කථී.
(2) ඒ ෂය ද්ශගනවය අ ආද්පය කථඅීකවමනධ ථපයයඅ.
(3) ථතධත කථරඅයාවයනධ ථේපාද්නය වකථවවඥ.
(4) ආොථාදිය  ථතධපරාය කථරඅයාවයනධ ථපය යඅ.
(5) ථමාි ු වර්ධ නඅමිතඅ ර්වනීවමනධ ද්,
(6) ථපධතවදෞද්ධෝය්ාඞ්ර්යනධ අනුෙව පවෙවතධවමනධ ද්,
(7) කථායවය අ ා ීවවිතවය අ ා නඅපවපකථධම දෙ එළෙයඅ.
(8) එ අ ද් නනමකථරමය්වයනධ මවඩ
(9) භ ාෙනාෙනධ වර්ධ අතරැ අවිචවඡද්වයනධ (කථඩ වනාකථප2 යයඅ.”
වමවථධ කථඅයන ද් නෙ ආකථාපයනධ වර්ධ ෙශවයනධ ශරද්ධෝාදිය  ඉනධරඅයයනධ තඅෙුණ පු
වකථාට පඨවි කථථඅණ ප නඅවද්ගශවය අ කථී වථයඅනධ ආොථ - වර්ාාප - භ ථධථ - පුර්ධර් 930
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වභ ාජන - ථෘතු - ඉිශයාපර් යන ථපධත (72 අථතධපරායයනධ ර්පව වකථාට ථපධත ථතධපරායයනධ
වථධෙනය කථපමිනධ කථවකථ පපප ද්, කථවකථ අපපප ද් ථනධමශගනය කථටයුතුයඅ. පපපය
ථනධමශගනය කථපනධන ු විථඅනධ පපපයා වර්ධ උතධපතධතඅය දවඅය යුතු. (පළමු
ආර්මානුථාපවයනධ දන ද්ධද් පථු ෙව (විද්ශගනා2 අනුකථරමවයනධ විද්ශගනාෙ දෙතධ ෙ
කථ පරතය්වෂවයනුර් දවඅය යුතු.2
විස්තර - පපපය ථනධමශගනය කථපනධන ු විථඅනධ පපපයනධ වර්ධ උතධපතධතඅය දවඅය
යුතුයඅ. වේ පපපය කථමගාදිය  ථතප කථාපණ පවයකථඅනධ නඅපවද්ධ. ඒ වමවථධ යඅ :- කථාමාොපාදිය 
භ ූමි ෙශවයනධ ද්, අණ පධඩජාදිය  වයානඅ ෙශවයනධ ද්, භ අනධන ෙ ථඅයලු ථතධනට උපද්නා පපප
පළමු වකථාට කථමගවයනධ උපදී. පරතඅථනධිෂණ පවය අ ර්භ ගශායඅ ථතධතධෙයනට ජීවිතින්රිය ය,
අවිනි්භගොග රිප්ය ය, හෘදය වස්තු රිප්ය යන වස්තු දශ ය ද,
ජීවිතින්රිය ය, අවිනි්භගොග රිප්ය, භොව රිප්ය යන භොව දශ ය ද තරි සන්තති
වශ්යන් වස්තු දශ , ොය දශ , භොව දශ යන් ෙශවයනධ පපප තඅථකථධ (3ප2 උපදී. ඒ
පපප ද් පරතඅථනධි චිතධතයා වර්ධ උතධපාද්ෂණ පවය අ උපදී. එවථධ ම ථධිතඅ භ ඞ්ර්ෂණ පයනධ අ ද් උපදී.
ඒ නාම-පපප වද්කථඅනධ පපපය ද්න්ෝ (වථඅෙව2 නඅවප ෝ වේ. (ථතවළාථධ 72
චිතධතෂණ පයකථධ ආයු ඇතඅ ව යඅනඅ2 ර්ුපව පිශෙතගතඅ (පරමාද් ෙව වපපවළන ථුලු2 වේ.
චිතධතය ෙ ා නඅපවද්ධෝවේ. ( ුපිශෙතගතඅ වේ.2 එයඅනධ ෙොළ . “නොහං භි ්ඛ්ව
අඤ්්ඤ්ං එ ධමමප්ි සමනුප්ස්සොමි යං එවං ලහුප්සු්ත්තං යථයිදං චිත්තං”1
‘ම වණ පනඅ ථඅත යේ වථධ ෙ ා වපපවළධ ද් එදඳු අනධ එකථ ද් ෝමගයකථුර් වනාම
ද්කථඅමි යඅ’ කථඅයායඅ. පපප ෝපමාන කථධ අ ම භ ොඞ්ර් චිතධතය වථාවළාථධ ( 62 ෙපකථධ ඉපඅද්
නඅපවද්ධෝ වේ.
වි්ශ්් :- චිතධතයා වර්ධ උතධපාද්ෂණ පය, ථධිතඅෂණ පය, භ ඞ්ර්ෂණ පය යන තුන
ම එකථ ථමානය. (ථම පරමාණ ප වේ.2 පපපයා වර්ධ උතධපාද් භ ඞ්ර්ෂණ ප ථව වධලු වේ.
ථමපරමාණ පයව. ථධිතඅෂණ පය ම තධ වේ. ථඅතධ වථාළථකථධ ඉපඅද් නඅපවද්ධ ෙන තාකථධ පෙතී.
විස්තර:- පරතඅථනධි ථඅත උපද්නා වකථවණ ප අ ම ඉපඅද් පවෙවතී (එව යඅනධ ම
පුවපජාත ෙ2 ෘද්ය ෙථධතු පපපය නඅථා වද්ෙන භ ොඞ්ර් ථඅත උපදී. ඒ වද්වෙනඅ භ ොඞ්ර්
ථඅත ා ඉපඅද් පවෙවතඅ පුවපජාත ෘද්ය ෙථධතුෙ නඅථා තුනධෙන භ ොඞ්ර් ථඅත උපදී. වේ
නයඅනධ ආයු ඇතඅතාකථධ චිතධත පරෙෘතධතඅය ද්තයුතු. මපණ පාථනධන ෙෙ ුට එකථට පවෙවතඅ
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පටුන වෙත

පුවපජාත ෙත්ථුපපපය නඅථා වථාවළාථධ චිතධතෂණ පයකථධ උපදී. ඔපපාතඅකථ ථතධත්වයනට ාකථධ්ු ද්ථකථ - වථාතද්ථකථ - ාණ පද්ථකථ - ජිේ ාද්ථන - කථායද්ථකථ - භ ාෙද්ථකථ ෙත්ථුද්ථකථ ෙශවයනධ (ථනධතතඅ ශීමග ෙශවයනධ2 පපප ථවතධතපෙකථධ (7ප2 පෙතී.
වි්ශ්් :- අථ්ධ්ථතධත පි ථනධිවය අ චිතධතපරෙෘතධතඅ නවතඅ වේ කථමග ෙශවයනධ
පපප පරෙෘතධතඅවය අ මගය, මග සමුත්ථොනය, මගප්රතය්ය, චිත්තසමුත්ථොනය, මගප්රතය්ය,
ආහොරසමුත්ථොනය, මගප්රතය්ය, සෘතුසමුත්ථොනය යි වේ පපප විභ ාර්ය ද්තයුතු.
වම අ කථමග නේ කථුශ-අකථුශ වචතනා යඅ.
මගසමුත්ථොන නේ විපාකථ ෙ වේද්නාදිය  ථධකථනධෝ
(7ප2 පපපය යඅ. (ීවවිත නෙකථය ද් වමයට ම ඇතුළතඅ2

ා ාකථධමුද්ශකථාදිය  ථමථවතධතප

කථමගපරතය්ය ද් කථුශා‘කථුශ කථමගවයනධ උපථධතේභ කථ ද් එම විපාකථථධකථනධෝය ා
කථමගජ පපප මවයඅ.
මගප්රතය්ය චිත්තසමුත්ථොන නේ විපාකථ චිතධතවයනධ උපනධ පපපය යඅ.
මගප්රතය්ය ආහොරසමුත්ථොන නේ කථමගථමුත්ථාන පපපයනධ අ පෙතධනා ඔජාෙ
අවනකථධ ඔජඨමකථ පපපයකථධ උපද්ෙයඅ. ඒ කථමග ථමුත්ථාන ෙ ද්, ආ ාප ථමුත්ථාන ෙ ද්,
ඕජාෙ අවනකථධ ඔජඨමකථ පපපයකථධ උපද්ෙ යඅ. වමවථධ ථද්ෘශ ථනධතතඅ ෙශවයනධ ථතපකථධ
ව ප කථධ පපප කථාප ටනා වකථවපයඅ.
කථමගපරතය්ය ථෘතුථමුත්ථාන නේ :- කථමගජ වතවජා ෝාතුෙ තවනධපතධ ෙවයධ
උතුථමුඨාන ඔජඨමකථ පපපකථාපය උපද්ෙ යඅ. ඒ උතුථමුඨානවය අ ද් ථෘතුෙ (වතවජා
ෝාතුෙ2 අවනකථධ ඔජඨමකථයකථධදැ යඅ වමවථධ ථමාන ථනධතතඅ ෙශවයනධ පපපකථාප ථතපකථධ
ප කථධ උපද්ො වමවථධ පළමුවකථාට කථමගජ පපපයනධ වර්ධ නඅපවතධම දවඅය යුතු.
මගජ ්ත්ජොධොතුව නම :- ආ ාපාදිය ය දිය පෙන උමධණ පය යඅ.
චිත්තජ පපපයනධ අතුවප අර් - චිත්තය, චිත්තසමුත්ථොනය, චිත්තප්රතය්ය,
චිත්තප්රතය්යආහොරසමුත්ථොනය, චිත්තප්රතය්ය, සෘතුසමුත්තොනය යි වමවථධ විර්ර ද්තයුතු.
එ අ චිත්ත නම :- එකථුනධ අන (892 චිතධතවය යඅ. ඔෙුනතුිශනධ වද්තඅථධ චිතධත
වකථවනකථධ - පපප - ඊයය්ගාපර් විඥ පධතඅ යන වමාෙුනධ උපද්ෙතඅ. ථවිථඅ (242 ථඅතධ වකථවනකථධ
පපප - ඊයය්ගාපර් උපද්ෙතඅ. එකථුනධ විථඅ ( 92 ථඅතධ වකථවනකථධ පපප උපද්ෙතඅ. වථාවළාථධ
( 62 ථඅතධ වකථවනකථධ තුනම නපද්ෙතධ.
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විස්තර :- කථාමාොප කථුථධ අට යව. අකථුථධ වොවළාථ යව, (ම ා කථරඅයා අට යව,
මවනාද්ධොපාෙජගන යව, ථඅවතාතධපාද් යව,) කථරඅයා ද්ශ යව, ප්ධාමෝය්ාන කථුශ කථරඅයාවද්කථ ය යන වේ ථඅතධ වද්තඅථ (322 පපප ද්, ර්මනාදිය  ඉිශයෙු ද්, කථාය-ොර්ධ විඥ පධතඅ ද්,
උපද්ෙයඅ.
පපපාොප කථුථධ ා කථරඅයා ථඅතධ ද්ෘශ ය, අපපපාොප කථුථධ කථරඅයා අට ය,
වාවකථාතධතප ථඅතධ අට යව, යන වේ ථවිථඅ (262 ථඅතධ පපප ද්, ඉිශයේ ද්, උපද්ෙයඅ.
(විඥ පධතඅ නපද්ෙයඅ.2
කථාමාොප ම ා විපාකථ අට ා ථනධතීපණ ප වද්කථ යව, පපපාොප විපාකථ පථ යව,
(ථේපි චඡන වද්කථ ා ප්ධාද්ධොපාෙජගනය2 මවනාෝාතු තරඅකථ යව, වථාේනථධ ථ ර්ත
ථනධතීපණ ප යව යන එකථුනධවිථඅ ( 92 ථඅතධ පපප උපද්ෙ යඅ. (ඊයය්ගාපර් විඥ පධතඅ නපද්ෙ යඅ2
වද්පථධ ( ප2 වි්ධාණ පය, පරතඅථනධි චිතධතය, ප තුනධ වර්ධ ාුතඅ චිතධතය, අපපප විපාකථ
ථතප ය යන වථාවළාථධ ( 62 ථඅතධ පපප ද්, ඉිශයෙු ද්, විඥ පධතඅ ද් නපද්ෙයඅ.
වි්ශ් :- වද්පථධ වි්ධාණ ප ථෙග ර්ෙග ව යඅනධ ද්, පරතඅථනධි චිතධතය ෙථධතු ර්ෙග
ව යඅනධ ද් පපප නපද්ෙයඅ.
වේ ථඅතධ අතුිශනධ පපප උපද්ෙන ථඅතධ උතධපාද් ෂණ පවය අ ම පපප උපද්ෙ යඅ.
ථධිතඅ ෂණ පවය අ ව භ ඞ්ර් ෂණ පවය අ ව පපප නපද්ෙයඅ. ර්ෙග ව යඅනඅ. උතධපාද්
ෂණ පවය අ අනනධතප පරතය්ය වබීවමනධ ථඅත දෙතධ වේ.
පරතඅථනධි චිතධතයා වර්ධ උතධපාද් ෂණ පවය අ උපනධ පපපය පරතඅථනධි චිතධතවයනධ
මතු වථාවළාථධ ( 62 ෙන චිතධතය ථමර් නඅපවද්ධෝ වේ. පරතඅථනධි චිතධතයාවර්ධ ථධිතඅ
ෂණ පවය අ උපනධ පපපය ථතවළාථධ ( 72 ෙන චිතධතයා වර්ධ ථධිතඅ ෂණ පයට පවමිණ ප
නඅපවද්ධෝ වේ.
ථඛථාප පරෙෘතධතඅය ව

චිතධත පරෙෘතධතඅය ව

ඇතඅ තාකථධ වමවථධ මව යඅ.

චිත්තජ රිප් නම :- ථද්ධද් නෙකථය, කථාය-ොර්ධ විඥ පධතඅ වද්කථ ය, පිශචවඡද් පපප
ය,  ුතා - මුර්තා - කථේම්ධ්තා (විකථාප2 පපපය, උපාය - ථනධතතඅ යන වද්කථ දැයඅ
ථතවළාථධ ( 72 පපප චිත්ත සමුට්ඨොන්යෝ යි.
චිතධත පරතය්ය වකථාට ඇතඅ පපප නේ “ප්චනඡො ජොතො චිත්තො ්්තසි ො ධමමො
ප්ු්රඡොතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස ප්චනඡොජොත ප්චන්්යන ප්චන්්යො”1 ‘පථු ෙව උපනධ චිතධත

1
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- නාතථඅකථ ෝමග පළමු උපනධ වේ ශීකපයට පශධාාජ්ජාත පරතය්යවයනධ පරතය්ය වේ’
යනාදීනධ කථඅයන ද් ාතු ථමුඨානඅකථ පපපය යඅ.
චිත්ත ප්රතය්ය ් ොට ඇති ආහොර සමුත්ථොන රිප් නම :- චිතධතධ ථමුඨාන
පපපයනධ අ ථධිතඅයට පවමිණි ඕජාෙ අවනකථධ ඕජඨමකථයකථධ උපද්ෙයඅ. වමවථධ වද් තුනධ
පරෙෘතධතඅයකථධ ර්ළප යඅ.
චිතධත පරතය්ය වකථාට ඇතඅ ථෘතු ථමුත්ථාන නේ :- ථඅතඅනධ උපනධ පපපය ථධිතඅ
පරාපධත ෙවයධ අවනකථධ ඕජට්ඨඨමකථයකථධ උපද්ෙයඅ. වමවථධ වද්තුනධ පරෙෘතධතඅයකථධ ට යඅ
වමවථධ චිතධතජ පපපයනධ වර්ධ උතධපතධතඅය ද්ත යුතු.
ආ ාපජ පපප විමවය අර් ( 2 ආ ාපය ද්, (22 ආ ාප ථමුත්ථානය ද්, (32 ආ ාප
පරතය්ය ද්, (42 ආ ාප පරතය්ය ආ ාප ථමුත්ථානය ද්, (32 ආ ාප පරතය්ය ථෘතු ථමුත්ථානය
යඅ වේ විභ ාර් ද්ත යුතු.
වම අ ( 2 ආ ාප නධම :- කථදීකථාපා ාපය යඅ.
(22 ආ ාප ථමුත්ථාන නේ :- උපාදිය නධනකථ ෙ කථමගජ පපප පරතය්ය වද ඒ කථමගජ
පපපවය අ පඅ අටා ථධිතඅ පරාපධත ඕජෙ විථඅනධ උපද්ෙන ද් ඕජට්ඨඨමකථ පපපය ද්,
ආකථාථෝාතුෙ ද්,  ුතා - මුර්තා - කථේම්ධ්තා පපප ද්, උපාය, ථනධතතඅ පපප දැ යඅ
තුර්ථධ ( 42 ෙවද්පපවේ පපපය යඅ.
(32 ආ ාප පරතය්ය නේ :- “කථදීකථාපා ාපය වේ පපප කථයට ආ ාප පරතය්යවයනධ
පරතය්ය වේ” ය යඅ වමවථධ කථඅයන ද් ාතුථමුට්ඨඨාන පපපය යඅ.
(42 ආ ාප පරතය්ය ආ ාප ථමුත්ථාන නේ :- “ආ ාප ථමුට්ඨඨාන පපප විමවය අ
තවනධපතධ ෙ ඕජාෙ අවනකථධ ඕජට්ඨඨමකථ පපපයකථධ උපද්ො යව”යඅ වමවථධ ද්ථ-වොවළාථධ
ෙවපකථ පරෙෘතධතඅය ර්ළපයඅ. වේ ආ ාප පරතය්ය ආ ාප ථමුත්ථානය යඅ.
එකථධ ද්ෙථකථධ ෙවළඳූ ආ ාපය ථතධ ද්ෙථකථධ මුළුධව අ වේ ශීකපයට උපථධතේභ කථ
වේ. මෙ දුදිය න ද් ආ ාප ද්පවොවර්ධ ථඅපවවප අ පවතඅරැ පපප උපද්ෙ යඅ. ථඅපවවප අ ර්වධෙ
ආ ාපය ද් පපප උපද්ෙයඅ.
කථමගවයනධ උපනධ ආ ාපය උපාදිය නධනකථ ආ ාපය නමි. ව ද් තවනධපතධ ෙවයධ පපප
උපද්ෙයඅ. උපාදිය නධනකථ ආ ාපවය අ ඕජාෙ ද් අවනකථධ පපපයකථධ උපද්ො යව යඅ වමවථධ
ථතප-පථධ පරෙෘතධතඅයකථධ ර්ළප යඅ.
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(32 ආහොර ප්රතය්ය සෘතු සමුත්ථොන නම:- ආ ාප පරතය්යවයනධ නඅපනධ වතවජා
ෝාතුෙ තවනධපතධ ෙො ථෘතුථමුත්ථාන ෙ ඕජට්ඨඨමකථ පපපය උපද්ො. (ඒ ෙනා අ උතුපචාය
ආ ාපය වමනධ ද්ථ-වොවළාථධ ොපවයකථ පපපකථාප ටනාෙ වේ ය යඅ ීකකථා අ කථී.2
විස්තර:- වේ ආ ාප පරතය්ය ථෘතුථමුත්ථාන පපප විමවය අ ආ ාපය ආ ාප
ථමුත්ථාන පපපයනධට ජන ප්රතය්ය වේ. වථථු කථමග-චිතධත-ථෘතු-ථමුත්ථාන පපපයනධට
නිස්සය-ආහොර-අත්ි-අවිගත පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.
වි්ශ්්:- ආ ාපයනධවර්ධ නඅශශරය පරතය්ය භ ාෙය පට්ඨඨානවය අ නවතඅ. එව තධ
‘ආ ාප පරතය්යවයනධ පෙතධනා පපපයට ආ ාප නඅශරය පරතය්ය නේ වේ’ යයඅ
සුතරොන්ති යින් කථඅයන දැ යඅ ද්ත යුතු. මතධවත අ උතුනඅථධථය දැකථධවීවම අ ද් වේ කථරමය
මව යඅ. වේ ආ ාපජ පපපයනධ වර්ධ නඅපවතධම යව.
ථෘතුජ පපපයනධ අතුවපනුර් (1) සෘතු ද, (2) සෘතුසමුත්ථොන ද, (3) සෘතුප්රතය්ය ද,
(4) සෘතු ප්රතය්ය සෘතු සමුත්ථොනය ද, (5) සෘතුප්රතය්ය ආහොර සමුත්ථොන ද යන වේ
විභ ාර්ය ද්ත යුතු.
( 2 වම අ සෘතු නම:- කථමගාදිය  ාතුශථමුත්ථාන වතධවජ ෝාතු යව ව ද් උමධණ ප ථෘතුය,
ශීත ථෘතුයව යඅ වද් ආකථාප වේ. ශීත-උමධණ ප යනු එකථම වතධවජ ෝාතු ු වර්ධ අඩු-ෙවි 
දෙයඅ.
(ථධපශග ෙෙ ු වර්ධ ශීකප උමධණ පයට ෙඩා අඩු ෙවයධ ශීතය යඅ ද්, එයට ෙවි  ෙවයධ
උමධණ පය යඅ ද් ථේමත යඅ.2
(22 සෘතුසමුත්ථොන නේ:- (කථමගාදිය 2 ාතුශථමුත්ථාන ෙ ථෘතුෙ උපාදිය නධනකථ පරතය්ය
වද ථධර්ාන පරාපධත ෙවයධ ශීකපවය අ පපප උපද්ෙ යඅ.
වි්ශ්්:- ථෘතු ථමුත්ථාන ථෘතුෙ (වතධවජ ෝාතුෙ2 උපාදිය නධනකථ වනා ෙවයධ ද් පපප
උපද්ෙ යඅ. එව තධ වම අ ‘ඉන්රඅයදද්ධෝ ථෘතු ු වර්ධ උපාදිය නධනකථවයනධ වෙනධෙව පපප
ඉපද්වීමකථධ නවතඅ ව යඅනධ උපාදිය නධනකථ පරතය්ය වදයව යඅ කථඅයන දිය . ීකකථා2
ඒ ථෘතුථමුත්ථාන පපප ය - ථද්ධද් නෙකථ කථාප යව, ආකථාථ ෝාතු යව,  ු තා මුර්තා - කථේම්ධ්තා යව, උපාය-ථනධතතඅ-පපපයව යඅ පථවළාථධ ( 32 ෙවද්පපවේ වේ.
(32 සෘතුප්රතය්ය නම:- ථෘතුෙ (වතධවජ ෝාතුෙ2 කථමගාදිය  ාතුථධථමුත්ථානඅකථ පපපයනධ
වර්ධ පවෙවතධමට ද්, විනාශයට ද් පරතය්ය වේ. වපප කථී පථවළාථධ ( 32 ෙවද්පපවේ
ථෘතුථමුත්ථාන පපපයට ද්, අනය් ෙ කථමගාදීනධ උපනධ පපපයට ද්යන ථභ ාර් පපපයට ථභ ාර්
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ථෘතුෙ උපථධතේභ කථ පරතය්ය වේ. ‘විමභ ාර් ථෘතුෙ තමාට ථුර්ථු පපප ඉපද්වීවේදී වපප
පවෙවතඅ පපප විනාශ කථපනධනාකථධ වමනධ වේ.’ (යනු ීකකථායඅ.2
(42 සෘතු ප්රතය්ය සෘතු සමුත්ථොන නම:- ථෘතුවෙනධ ටර්තධ වතධවජ ෝාතුෙ ථිතඅ
පරාපධත ෙො අවනකථධ ඕජාමධටකථයකථධ උපද්ෙ යඅ. එ අ ථෘතුෙ ද් අවනකථධ ඕජාමධටමකථ
පපපයකථධදැ යඅ වමවථධ දී ග කථායකථධ අනුපාදිය නධන පෂවය අ ථඅට ද් ථෘතු ථමුත්ථානය පෙතී
මවයඅ.
විස්තර:- අනධ තනධ අ කථී පිශදිය  ද්ථ- වොවළාථධ ොපයට ද් ෙඩා දී ග කථායකථධ ථෘතුනධ
වර්නධ ථභ ාර් ථනධතතඅ ෙශවයනධ පරතය්ය වද උපාදිය නධනකථයනධ ඇථුිශනධ ද් ථද්ෘශ පපප
පපේපපාෙ පෙතධෙයඅ. වම අ “අනුපාදිය නධනකථ පෂවය අ ථඅටයව” යඅ කථීවයධ මථඅනධ වෙනධ
ෙ- වකථථධ- වාේ- නඅය- ඉනඅ- තකථවධ ආදී ෙශවයනධ ීවෙමාන ශීකපවය අ ද්, මෘත
ශීකපවය අ ද්, උපද්ෙන ව යඅනඅ. (ීකකථා2
(32 සෘතු ප්රතය්ය ආහොර සමුත්ථොන නම:- ථෘතුවෙනධ උපනධ ථධර්ාන පරාපධත
වතධවජ ෝාතුවෙ අ ඕජාෙ අනය් ෙ ඕජාමධටමකථ පපපයකථධ උපද්ෙ යඅ. එ අ ඕජාෙ ද් අනය්
ඕජාමධටමකථයකථධ දැයඅ වමවථධ ද්ථ-වොවළාථධ ොපවයකථව පරෙෘතධතඅය ර්ළප යඅ.
ඒ පපප කථාපවය අ ථෘතුෙ (වතධවජ ෝාතුෙ2 ථෘතු ථමුත්ථාන පපපයනට ජනකථ
පරතය්ය වේ. වථථු කථමගාදීනධ ථමුත්ථාන පපපයනට නිුඃශරය- අසති- අවිගත ෙශවයනධ
පරතය්ය වේය යඅ වේ ථෘතුජ පපප ට ර්වනීම දැකථධකථ යුතු යඅ.
වි්ශ්්:- වමවථධ පපපයනධ වර්ධ ට ර්වනීම ද්කථධවනධ කථවකථව පපප ථනධමශගනය
වකථවවඥය යඅ කථඅයනු වව.. තෙ ද් පපපයනධ වර්ධ ටර්වනීම ද්කථධවනධ ෂණිකථ ෙව පපපය
විනාශ ෙන ව යඅනධ විනාශයද් ද්කථී. එව යඅනධ උද්ය-ෙය්ය දැකථීම වේ.
පපප ථනධමශගනය කථපනධනා පපපයනධ වර්ධ ට ර්වනීම ද්කථධනා වථ අපපප
ථනධමශගනය කථපනධනා අපපපයනධ වර්ධ ට ර්වනීම ද් දැකථධකථ යුතු ය.
ඒ ෙ කථී එකථධ අථ (8 2 වෞකථඅකථ චිතධතයනධ වර්ධ ෙශවයනධ මවයඅ. (වාවකථාතධතප
ථඅතධ අට වමයට විමය වනාවේ.2
විස්තර:- වම අ නාම නේ පෙග භ ෙවය අ රැථධ කථපන ද් කථුශ-අකථුශ කථමග
ෙශවයනධ මහො විප්ො අට යැ, මහද්ගතවිප්ො (පපපා‘පපප2 නව යැ, උ්ප් ්ඛොසහගත
සන්තීර ්ද යැ යන වේ එකථුනධ විථඅ ( 92 විපාකථ ථඅතධ පරතඅථන්ිවය අ ඒ ඒ භ ෙ
ෙශවයනධ උපදී. (ඒ උපද්නා ආකථාපය පි චාථමුපධපොන නඅවද්ගශවය අ කථී පිශදිය  ද්තයුතු2
ඒ එකථුනධ විථඅ චිතධතය ම ප්රතිසන්ධි චිතධතයට අනතුපව චිතධතවය අ පටනධ භවොඞ්ග
ෙශවයනධ ද්, ආයුම වකථළෙප ාුතඅ ෙශවයනධ ද් උපදී. ඔෙුනතුිශනධ කථාමාොප විපාකථ
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පටුන වෙත

චිතධතය ාෂුපාදී ප්ධාද්ධොපවය අ (දෙතධ2 අතඅම නධතාේදනවය අ ද්,
මවනාද්ධොපවය අ විභ ූතාේ්නවය අ ද් ම ා විපාකථ අට යව, ථනධතීපණ ප තුන යව යන
එවකථාවළාථඅනධ ( 2 එකථකථධ තදාලමෙන ෙශවයනධ ද් පෙතී.
පරෙෘතධතඅ කථාවය අ ාෂුශපරථාද්ය වනා නට ව යඅනධ ද්, පපප ආේදන වීවමනධ
ද් ආව කථය ඇථුපව වකථාට පවෙතඅ (ප්ධාාාපාෙජ්ජන2 මනථඅකථාපය ව ධතු වකථාට ඇතඅ
ාකථධ්ුවි්ධාණ ප චිතධතය ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ ථමර් උපදී.
උපද්නා පපපය ා නඅපවද්ධෝෙන පපපය ද්, කථඅථඅෙකථට පරතය්ය වනා ෙන ව යඅනධ
ථිතඅ පරාපධත ෙ ම පපපාේදනය ර්වවට්ඨ. ඒ ර්වටුණ පු කථ වද්ෙවපකථව
(භ ොඞ්ර්ානඋපචවේද් ෙශවයනධ2 භවොඞ්ගය ඉපඅද් නඅපවද්ධෝ වේ. අනතුපවෙව එම
ආේදනවය අ ම රියො ම්නොධොතුව (ප්ධාාාපාෙජ්ජනය2 ඒ පපපාේදනවය අ ම
ආෙජගන කථෘතය්ය ථාෝමිනධ උපදී. අනතුපවෙව එම පපපය ම දමිනධ කථුථ විපාකථ ෙ
ව
අකථුථ විපාකථ ෙ ව
් ්ඛු විඤ්්ා
චිතධතය ද්, අනතුපවෙව ඒ පපපය
පඅළඅර්නඅමිනධ විපාකථ ම්නොධොතුව (ථේපි චඡන චිතධතය ද්2 උපදී.
අනතුපව ෙව ඒ පපපය ම මනා වකථාට තීපණ පය කථපමිනධ විපාකථ අව ධතුකථ
ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව (ථනධතීපණ ප චිතධතය2 ද්, අනතුපව ෙව එම පපපාේදනය ම
විනඅශධාය කථපමිනධ උවපකථධ්ා ථ ර්ත කථරඅයා අව ධතුකථ ම්නොවිඤ්්ා ධොතුව (උවපකථධ්ා
ථ ර්ත මවනාද්ධොපාෙජගනය2 ද් උපදී. අනතුපවෙව කථාමාොප කථුශ-අකථුශ කථරඅයා
චිතධතයනධ අතුිශනධ එකථධ ථඅතකථධ මුවඥඡාදිය -කථා-මපණ පාථනධන කථායනධ අ පථධ ෙපකථධ ව
පරකථෘතඅ කථාවය අ ථතධෙපකථධ ව වද්වෙනඅ (වමා 2 ොප ෙශවයනධ ද් උවපකථධ්ා ථ ර්ත
අව ධතුකථ (උවපකථධ්ා ථ ර්ත මවනාද්ධොපාෙජගන2 චිතධතය ව ජවන ෙශවයනධ උපදී.
අනතුපවෙව කථාමාොප ථතධත්වයනට යට කථී එවකථාවළාථධ තොපේමණ ප චිතධතයනධ අතුිශනධ
ජෙනයනට ථුර්ථු වථධ යේ කථඅථඅ චිතධතයකථධ තදාරමම ෙශවයනධ උපදී. වථථු ්සෝතොතබ
ථඅෙු වොවප අ ද් වේ කථරමය මව යඅ.
වි්ශ්්:- මවනාද්ධොපවය අ ම ද්ධර්ත (පපපා‘පපප2 චිතධත ද් උපදී. වමවථධ
ථවොවප අ චිතධත පරෙෘතධතඅය දැකථධකථ යුතු. වමවථධ අපපපයනධ වර්ධ ඉපදීම දනධනා ෙ
වය ර්ාොප වතවේ කථවකථව අපපප ථනධමශගනය වකථවවඥ. වමවථධ කථවකථව පපප ද්,
කථවකථ අපපප ද් නුෙණිනධ විමථා තරඅෂණ පයට නර්ා උදය- වය්ය ඥානොනු රම්යන්
පඅළඅපද්වනධ පරශාභ ාෙනාෙ ථේපාද්නය වකථවවඥ.
අවනකථධ වය ර්ාොපවයකථධ පපප ථපධතකථ-අපපප ථපධතකථ ෙශවයනධ තරඅෂණ පයට
නර්ා ථඛථධකථාප ෝමගයනධ ථනධමශගනය වකථවවඥ.
ඉන් රිප් සප්්ත ය:-
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1. ආොනනඅවකථධ්ප පපප ෙශවයනධ
2. ාවයාෙුද්ධෝන්ර් ර්මන පපප ”
3. ආ ාපමය පපප
”
4. ථෘතුජ පපප
”
5. කථමගජ පපප
”
6. චිතධතථමුත්ථාන පපප
”
7. ෝමගතා පපප
”
ථතධ පිශද්ධවද්නධ විද්ශගනාෙට නර්යඅ.
. එ අ අොන නේ පරතඅථන්ි යව, නඅවෂප නේ ාුතඅයයඅ. වය ර්ාොප වතවේ
වමවථධ ආොන නඅකථධවේප ෙශවයනධ ෙුපවර් ථඅයයකථධ ( පප2 පඅිශථඅඳ ථඛථධකථාප තරඅෂණ පයට
ආවප පණ පය වකථවවඥ.
ඒ වමවථධ යඅ:- පරතඅථන්ි - ාුතඅ අතරැ පවෙවතඅ ථඅයලු ථඛථධකථාප (පපප2 වයා
උතධපාද්- නඅපවද්ධෝ ෙශවයනධ පෙතධො ව යඅනධද්, ජපා-මපණ ප වද්කථඅනධ වපපවළන ව යඅනධද්
තාෙකථාඅකථ (ෂණිකථ2 ව යඅනධ ද්, නඅතය් ථධෙභ ාෙවයනධ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ද්
අනඅතය්යඅ.
උපනධ ථඛථධකථාප ථධිතඅයට පවමිවණ පන ව යඅනධ ද්, ථධිතඅවය අ පවෙතඅ ථඛථධකථාප
ජපාවෙනධ (දිය ීකවමනධ2 පීි තෙන ව යඅනධ ද්, ජපාෙට පවමිණි ථඛථධකථාප ඒකථානධතවයනධ
ය වඳන ව යඅනධ දැ යඅ වමවථධ නඅපතුපව ෙව වපවළන ව යඅනධ ද්, ඉෙථීමට ර්මධකථප ව යඅනධ
ද්, ථථප ර්කථට පඅ අටෙන ව යඅනධ ද්, ථවපයට පරතඅපෂ ව යඅනධ ද් ර්කථධ වේ.
විවශධම අර්ගවයකථඅ:- ‘උපනධ ථඛථධකථාප ථධිතඅයට වනා පවමිවණ පතධො ථධිතඅයට
පවමිණියා ු වනා දිය පතධො, දිය පවො ු වනා ය වඳතධො, යඅ නමථධ වමකථී ථධිතඅ-ජපා-වභ ද්
(අෙථධර්ා තුවනකථඅ2 කථඅථඅෙකථු වර්ධ ෙශවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ශුනය්යඅ. එවථධ ශුනය්
ව යඅනධ ද්, ෙශවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ ද්, ථධොමි ෙෙකථධ ු නවතඅ ව යඅනධ ද්, ෙශවය අ
පෙතධනකථු නවතඅ ව යඅනධ ද්, පප පිශකථධපඅත ආතධමයකථධ නවතඅ ව යඅනධ ද් අනාතධම යඅ.
වමවථධ අොන - නඅවේප ෙශවයනධ ථඅයකථධ ( පප2 ෙථකථඅනධ පිශචවේද් කථළ පපපය අනඅතය් ර්ශ් - අනාතධම ව යඅනධ තරඅෂණ පයට නර්යඅ.
2. ව්යොවුද්ධන්ථ ගමන වශ්යන් ආවප පණ පය වකථවවඥ. ඒ ෙනා අ ෙයථධ
ෙශවයනධ ෙවඩුණ පු පපපයා වර්ධ අථධතඞ්ර්මය දවීේ ෙශවයනධ තරඅෂණ පයට නවර්ීම යඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ඒ වය ර්ීවතවේ එම අෙුපවර් ථඅයය පරර්ම ෙයථ යව, මෝය්ම ෙයථ
යව, පශධචිම ෙයථ යව යඅ තුනධ ෙයථඅනධ පඅිශථඅඳී. එ අ මු වතතඅථධ (332 ෙථ පරර්ම ෙයථ
යව, මවද් ථුතඅථධ (342 ෙථ මෝය්ම ෙයථ යව. අර් වතතඅථධ (332 ෙථ පශධචිම ෙයථ යඅ.
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වමවථධ තුනධ ෙයථඅනධ පඅිශථඅඳ ‘පරර්ම ෙයවථ අ පවෙවතඅ පපපය මෝය්ම ෙයථට වනා
පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධ වේ.’ ‘එව යඅනධ ඒ පපපය අනඅතය් යව. යමකථධ අනඅතය් නේ ඒ ර්කථ
යව. යමකථධ ර්කථධ නේ ඒ අනාතධම යව යඅ’ විද්ශගනා ෙඩ යඅ.
මෝය්ම ෙයථධ අ පවෙතඅ පපපය ද් පශධචිම ෙයථට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධ වේ.
එව යඅනධ එද් අනඅතය් යව, ර්කථධ යව, අනාතධම යව යඅ විද්ශගනා වකථවවඥ. පශධචිම ෙයථධ අ
පවෙතඅ පපපය ද් මපණ පවයනධ මතධවත අ යාමට ථමර්ගයකථු නවතඅ ව යඅනධ ව ද් අනඅතය් යව,
ර්ශ් යව, අනාතධම යව යඅ තරඅෂණ පයට නර් යඅ. වමවථධ තුනධ ෙයථඅනධ ව්යෝවුදධන්ථ ගමන
ෙශවයනධ තරඅ ෂණ පයට නඟා නවෙතව:“ම්දා ඛිඩ්ඩා ා ෙණ පධණ පා ා - දා ප්ධා ා ායනා,
ප. ාපා ා පෙඞ්කථා ා - වමාමු ා ථයනා ද්ථ” යී
( 2 මන්ද් ද්ශකථ, (22 කථරීඩා ද්ශකථ, (32 ෙණ පග ද්ශකථ, (42 ද ද්ශකථ, (32 පරශා ද්ශකථ, (62
ායනද්ශකථ, (72 ප. ාප ද්ශකථ, (82 පරෙඞ්කථ ද්ශකථ, (92 වමාමු ු ද්ශකථ, ( ප2 ශයන ද්ශකථ
යන වේ ද්ශකථ ෙශවයනධ ව්යොවුද්ධන්ථ ගමන ෙශවයනධ තඅකථුණ පට නර් යඅ.
( 2 එ අ ෙුපවර් ථඅයයකථධ ( පප2 ීවෙතධ ෙනධන ු වර්ධ මු ද්ථ ෙුපවද්ධද් මන්ද්
දශ යයි, එකථ ව ධ මන්ද්-ාප කථුඩා ළද්පවවෙකථධ වේ.
(22 ඉකථධය තඅ ව ධ වදව විනධ කථරීඩාවෙ අ ඇවන ව යඅනධ

රීඩො දශ යට පවමිවණ පධ.

(32 අනතුපව ෙව ව ධ ශීකප ෙණ පගය පරථනධන ෙව ෙණ පගෙතධ දෙට පවමිවණ පන ව යඅනධ
ව ග දශ යට පවමිවණ පධ.
(42 අනතුපව ෙව ව ධ ශීකප ශකථධතඅවයනධ ෙවී. දැී. දෙට පවමිවණ පන ව යඅනධ ෙල
දශ යට පවමිවණ පධ.
(32 එයඅනධ මතු ඔ ුට නුෙණ ප ථධිප ෙව පඅ අට යඅ. ථධෙභ ාෙවයනධ නුෙණ ප නවතධතාට
ද් එකථ මඳ ෙ ද් නුෙණ ප උපදී. ඒ ප්රඥා දශ ය යි.
(6) ඉනධ මතු වපප කථී ද්ප පඅිශව න ව යඅනධ පිශ ානඅ ද්ශකථය යඅ.
(7) අනතුපව ෙව ඔ ුවර්ධ ථඅපවප ඉදිය ිශයට නවමීවමනධ ප්බ්හොර දශ යට ප්ැමි් ්.
(8) අනතුපව ෙව ඔ ුවර්ධ ථඅපවප නර්ුධ වකථානකථධ වථධ ෙකථධෙන ව යඅනධ ප්රවඞ්
දශ යට පවමිවණ පධ.
(9) පථු ෙව ඔ ු වර්ධ ථඅ අ - නුෙණ ප පඅිශ ී මුළාෙන ව යඅනධ ්මොමුහු දශ යට
පවමිවණ පධ.
(10) අෙථනධ අ ව ධ නඅතප ශයන පපායන ව යඅනධ ශයන දශ යට පවමිවණ පධ.

Non-commertial Distribution

939

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ඒ වය ර්ී වතවේ වේ ද්ශ-ද්ශකථ ෙශවයනධ ව්යො වුද්ධත්ථ ගමන්යන්
තරඅෂණ පයට නඟනු පඅණිථ වමවථධ ථකථයඅ. පරර්ම මන්ද් ද්ශකථවය අ පවෙතඅ පපප වද්වෙනඅ
ද්ශකථයට වනා පවමිණ ප එ අම නඅපවද්ධෝ වෙයඅ. -වප- නෙම ද්ශකථවය අ පවෙතඅ පපප ද්ශම
ද්ශකථයට වනා පවමිණ ප එ අම නඅපවද්ධෝ වෙයඅ. ද්ශම ද්ශකථවය අ පවෙතඅ පපප වද්ෙන භ ෙයට
වනා වර්ාථධ වම අ ම නඅපවද්ධ වෙයඅ. එදවවිනධ එයද් අනඅතය් යව, ර්කථධ යව, අනාතධමයව යඅ
තරඅෂණ පයට නඟ යඅ. වමවථධ ද්ශකථ ෙශවයනධ ෙවයාෙුද්ධෝත්ි ර්මනවයනධ තරඅෂණ පයට
නර් යඅ.
නවෙවත එම ෙමග ථඅයයම ( පප2 ෙමග ප්ධාකථ ෙශවයනධ විථඅ (2ප2 වකථාටථකථට
වදො ෙවය ෙුද්ධෝනර් ර්මන ෙශවයනධ තරඅෂණ පයට නඟ යඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- පළමු පථධ ෙවථ අ පවෙතඅ පපප වද්වෙනඅ පථධ ෙථට වනා පවමිණ ප
එ අ ම නඅපවද්ධෝ වෙයඅ. එව යඅනධ එය අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධම යඅ. වද්වෙනඅ
පථධෙවථ අ පවෙතඅ පපපය තුනධෙවනඅ -වප- එකථුනධ විථඅෙවථඅ ( 92 පථධ ෙවථ අ පවෙතඅ පපපය,
විථඅෙවනඅ (2ප2 පථධ ෙථට වනා වර්ාථධ එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේ. විථඅෙවනඅ පථධ ෙවථ අ පවෙතඅ
පපප මපණ පවයනධ මතු යාමට අථමර්ග යව. එව යඅනධ එය ද් අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධම
යඅ. වමවථධ විථඅ (2ප2 වකථාටථධ ෙශවයනධ ෙවයාෙුද්ධෝන්ර් ර්මනවයනධ තරඅකථුණ පට නර් යඅ.
නවෙවතව වතතඅථධ (332 වකථාටථකථධ වකථාට අෙුපවර් තුන-තුන ෙශවයනධ ද්, පනථධ (3ප2
වකථාටථධ වකථාට අෙුපවර් වද්කථ-වද්කථ ෙශවයනධ, ථඅයකථධ ( පප2 වකථාටථධ වකථාට එකථධ-එකථධ
ෙමගය ෙශවයනධ ද්, එකථධ අෙුපවද්ධද්කථධ ෙථධථාන ව ධමනධත ර්අේ ාන ෙශවයනධ තුනධ
වකථාටථකථධ වකථාට එකථ එකථ ථෘතු ෙශවයනධ ෙථධථාන ථෘතුවෙ අ ථඅේ මථ පවෙතඅ පපපය
ව ධමනධත ථෘතුෙට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ විය. ව ධමනධතවය අ පවෙතඅ පපපයට
ර්අේ ාන ථෘතුෙට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ විය. එව යඅනධ එය අනඅතය් යව. ර්කථ යව,
අනාතධම යව යඅ තරඅෂණ පයට නඟ යඅ. නවෙවතව එකථධ ෙථකථධ මට්ඨ ථෘතු ෙශවයනධ ථය
වකථාටථකථධ වකථාට ෙථධථානවය අ වද්මථ පවෙතඅ පපපය ථපද්යට වනා පවමිණ ප එ අ ම
නඅපවද්ධෝ විය. ථපද්වය අ පවෙතඅ පපපය ව ධමනධතයට ද්, ව ධමනධතවය අ පවෙතඅ පපපය
ථඅථඅපයට ද්, ථඅථඅපවය අ පවෙතඅ පපපය ෙථනධතයට ද්, ෙථනධතවය අ පවෙතඅ පපපය
ර්අේ යට ද්, ර්අේ වය අ පවෙතඅ පපපය නවෙවතව ෙථධථානයට ද්, වනා පවමිණ ප එ අම
නඅපවද්ධෝ විය. එව යඅනධ අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ වමවථධ තරඅෂණ පයට නර්යඅ.
නවෙවත එකථධ මථකථධ කථාළ පෂ- ශුකථධ පෂ ෙශවයනධ වර්න කථා පෂවය අ පවෙතඅ
පපපය ශුකථධ පෂයට වනාපවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වී යව යඅ තරඅෂණ පයට නර් යඅ.
නවෙවතව එකථධ ද්ෙථකථධ රෑ-ොෙධ ෙශවයනධ වදො රෑ පවෙවතඅ පපපය ද්ොට
වනාපවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ විය. ද් ෙධ පවෙතඅ පපපය රැයට වනා පවමිණ ප එ අ ම
නඅපවද්ධෝ විය. එව යඅනධ අනඅතයය ර්ශ් අනාතධමයව යඅ තඅකථුණ පට නර් යඅ. අනතුපවෙව ඒ
රෑ-ොෙධ ද් පෙගා ධනාදී ෙශවයනධ ථ වකථාටථකථධ වකථාට වපපෙපව පවෙතඅ පප, මෝය්ා ධනයට
වනා පවමිණ ප මෝය්ා ධනවය අ පවෙතඅ පප ථායා ධනයට වනා පවමිණ ප - ථාය ධනවය අ
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පටුන වෙත

පවෙතඅ පප වපපයමට වනා පවමිණ ප - වපපයම පවෙවතඅ පප මවදිය යමට වනා පවමිණ ප මවදිය යම පවෙතඅ පප පථුයමට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේයව යඅ තඅකථුණ පට නර් යඅ.
නවෙත එම පපපය ම ඉදිය ිශයට යාම යව, වපපළා ඊම යව, ඉදිය ිශපථ දවීම යව,
අෙට දවීම යව, අතධ පා වකථඅීම යව, දිය ර් වීකම යව යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද්
ථකථයඅ. ඉදිය ිශයට යාවම අ පවෙතඅ පපපය වපපළා ඊමට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ
විය. අතධ පා වකථඅීවම අ පවෙතඅ පපපය අතධ පා දිය ර් වීකමට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ
විය. එව යඅනධ අනඅතය් යව, ර්කථ යව, අනාතධමයව යඅ තඅකථුණ පට නර් යඅ.
නවෙවතව ර්මවන අ දී එකථධ පඅයෙපකථධ උද්ධෝපණ ප - අතඅ පණ ප - වීතඅ පණ ප වොථධථජන - ථනධනඅකථධව්පන ථනධනඅපවේභ න ෙශවයනධ ථය (62 වකථාටථකථධ වකථවවඥ.
විස්තර:- පය භ ූමිවයනධ නවඟීම උද්ධෝපණ ප නේ, පය ඉදිය ිශයට යවවීම අතී පණ ප
නමි, කථණ පු-කථටු ථපගාදීනධ වර්නධ කථඅථඅෙකථධ දැකථ පය ඔය වනාද යවවීම වීතඅ පණ ප නමි. පය
යටට ව ළීම වොථධථජන නමි. වපාවළාවෙ අ පා තවබීම ථනධනඅකථධවේපන නමි. වද්ෙන
පය උර්පන කථව පෘිවිය ථමඟ වපළීම ථනඅනධපවේභ න නමි.
ඔෙුනතුිශනධ පා උද්ධෝපණ පවය අ පඨවි - ආවප ෝාතුෙය ීන ෙො වෙ යඅ. වථථු
වතධවජ - ොවය ෝාතුෙ ෙවි ෙව දෙතධ වේ. අතී පණ ප, වීතඅ පණ ප යනධ අ ද් එවථධ මව
යඅ.
වොථධථජනවය අ වතධවජ -ොවය ෝාතු ද්ධෙ අඩුෙව ීන වේ. පඨවි-ආවපා ෝාතු
ද්ධෙය අිකථෙව දෙතධ වේ. ථනධනඅකථධවේපන ථනධනඅපවේභ නයනධ අ ද් එවථධ මව යඅ.
වමවථධ ථය වකථාටථකථධ වකථාට ඔෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ඒ ෙවයාෙුඞ්න්ර්ර්ම පපපය
තඅකථුණ පට නර් යඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- පා එථවීවම අ පවෙතඅ ෝාතු ු ද්, ඔෙුනධ නඅථා පවෙතඅ පපප ද් යන
වේ ථඅයලු ෝමගවය පා ඉදිය ිශයට එළවීමට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වෙතඅ. එව යඅනධ
අනඅතය්ය . ර්ශ්ය . අනාතධමය .
එවථධම අතඅ පණ පවය අ පවෙවතඅ පපප ෝමගවය
ථනධනඅපවේභ නයට ද්, වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වෙතඅ.

වීතඅ පණ පයට ද්

-වප-

වමවථධ ඒ ඒ තනධ අ උපනධ පපපවය අවනකථධ අවනකථධ වකථාටථකථට වනා පවමිණ ප
ඒ ඒ තනධ ී ම පෙග-පෙග ෙව ථන්ි - ථන්ි ෙව ඔි ෙව පතධයකථ දවකථව ද ාලු ත වමනධ
‘තට-තට’ යන ඬ ඇතඅ ෙව වමනධ ය වඳතඅ. එව යඅනධ අනඅතය්ය . අනඅතය්ය ව යඅනධ
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ර්ශ්ය . ර්කථධ ව යඅනධ අනාතධමය යඅ. වමවථධ පෙග - පෙගර්ත ථඛථධකථාප විද්ශගනා ෙඩනධනා
ට පපප ථනධමශගනය ථු්ුම වේ.
ඒ ථු්ුම දෙට වේ උපමාවෙකථඅ:- ද්ප ුළු - තණ ප ුළු ආදිය වය අ පුපවර් ෙ ප නධථඅළු
වනා ර්ටු පථධ ද්නේ ෙවථධවථකථධ නුෙප අෙුතධ ආපනයකථධ තුළ දැධවෙන ප නකථධ දැකථ,
වේ මනාප ෙ දැය කථඅේදැ යඅ එකථධ මිනඅථකථු විාාවළධය. වම අ මනාප නේ කථඅේ ද් වේ ප න
නම. වතධ ව ෙවි ය ෂය වීවමනධ වේ ප න ර්අය මර් පො වනා පවනධවනධය යඅ ඒ
මර්අයාට කථී නුෙප ෙවථධථා වමවථධ ද් කථී. වම අ ා ‘වමද් ඖොිශකථ යව. වේ ෙවි ය වකථවමනධ
ද්නු දන කථව තුනධෙන - තුනධෙන භ ාර්වය අ දැධ අනඅකථධ පරවද්ධශයකථට වනා පවමිණ ප
නඅපවද්ධෝ වේ. ඔ ු වමවථධ ද් කථී. “වමද් ඖොිශකථයව” වේ ප නධ ෙවි වය අ අඟුකථධ අඟුකථධ පමණ ප වපවද්ථ අ, අඩ‘ඟුකථධ - අඩ‘ඟුකථධ පමණ ප වපවද්වථ අ, වය අ වය අ,
අඛශුවෙ අ අඛශුවෙ අ දැධ අවනකථධ අඛශුෙකථට වනා වර්ාථධ නඅපවද්ධෝ වේ. එව යඅනධ අඛශුෙ
වප දැධකථධ පවනවීමට වනා වකථධවකථධ ය යඅ ථඅතී. එ අ වතධ අෙථනධ වීවමනධ ා ෙවි ය
අෙථනධ වීවමනධ ප න ර්අය මාර්ගය වනාපවනධවනධ ය යඅ පුපවමයාවර්ධ දැනීම වමනධ
වය ර්අයාවර්ධ ආොන - නඅකථධවේප ෙථවයනධ ථඅයකථධ අෙුපවද්ධවද්නධ පඅිශථඅඳින ද් පපපවයධ
තඅකථුණ පට නවර්ීමද්, ප නධ ෙවි වය අ තුනධෙන - තුනධෙන භ ාර්වය අ දැධ අවනකථධ
අවනකථධ පරවද්ධශයකථට වනාපවමිණ ප නඅපවද්ධෝ ෙනධවනධ ය යඅ පුපවමයාවර්ධ දැනුම වමනධ ඒ
වය ර්අයා වර්ධ ෙමග ථඅයවයධ තුනධෙන වකථාටථ පඅිශථඅඳී (ෙවයාෙුද්ෝන්ර්ර්ාමී2 පපපය
තරඅෂණ පයට එළවීම වේ.
පුපවමයාවර්ධ අඞ්ර්ු අතවප අ දැනුම වමනධ වය ර්ී ු වර්ධ ද්ථ ෙථඅනධ - පථධ ෙථඅනධ
- ථතප ෙථඅනධ - තුනධ ෙථඅනධ - වද් ෙථඅනධ - එකථධ ෙථඅනධ යන වේ නයඅනධ පඅිශථඅඳින ද්
පපපය තරඅෂණ පයණ පට එළවීම යඅ.
‘අඩඟුධ - අඩඟුධ අතරැ දැධ අවනකථධ - අවනකථධ අඩඟකථට වනා වර්ාථධ
නඅපවද්ධෝ වේ, යවයඅ පුපවමයා දැනීම වමනධ වයාර්අයා වර්ධ එකථධ - එකථධ ථෘතු ෙශවයනධ එකථධ
ෙථකථධ තුනට ව ථයට වදො ථඅෙු මථඅනධ වද් මථඅනධ පඅිශථුනධ පපපය තඅකථුණ පට එළවීම
ද්තයුතු.
වය අ - වය අ දැධ අවනකථකථට වනා වර්ාථධ නඅපවද්ධෝ වේ යන පුපවමයා වර්ධ
දැනීම වමනධ වය ර්ී ු වර්ධ කථෘමධණ ප - ශුකථ පෂ ෙශවයනධ ද්, රෑ - ොෙධ ෙශවයනධ ද් එකථ
රෑ ොෙකථධ ථවකථාටථකථට වදො පෙගාශධණ පාදිය  ෙශවයනධ පඅිශථුනධ පපපය තඅකථුණ පට නවර්ීම
ද්, අඛශුවෙ අ දැධ අවනකථකථට වනා පවමිණ ප නඅපවද්ධෝ වේ යන පුපවමයා වර්ධ දැනුම වමනධ
වය ර්ී ු වර්ධ අභ අකථධකථමාදී ෙශවයනධ ද්, උද්ධෝපණ පාදිය  එකථධ - එකථධ වකථාට්ඨඨාථ ෙශවයනධ ද්,
පඅිශථුනධ පපපය තඅකථුණ පට නවර්ීම ද් ද්තයුතු.
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ඒ වය ර්ී වමවථධ නානා අයුිශනධ ොවයාෙුද්ධෝත්ථර්ාමී පපය තඅකථුණ පට නර්ා
නවෙත ද් එම පපපය විභ ාර් වකථාට ආ ාපමයාදී ෙශවයනධ ථඅෙු වකථාටථකථධ වකථාට එකථධ
එකථධ වකථාටථ තඅකථුණ පට නර්යඅ.
3. ආහොරමය රිප් වශ්යන්:- ආ ාපමය පපපය ෂුෝා ථු අත කථා ෙශවයනධ
පරකථට වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- ෂුෝා කථාවය අ උපනධ පපප මානඅකථ වේ. කථධානධත වේ. ො ර්අය
කථනුෙකථධ වමනධ ද්, අඟුපව පවවථකථ ථවඟෙුණ පු කථෙුඩකථු වමනධ ද් ර්වඥෙවඥණ ප වෙයඅ. නපුපව
ෙව ථඅීක. ථුභ අෂ (ආ ාපවයනධ පඅපවණ පු2 කථව උපනධ පපප තෘපධත වෙයඅ, පරණිත වෙයඅ, මෘර්
වෙයඅ, ථඅනඅඳු වෙයඅ, මනා ප ථධ ඇතඅ වේ.
ඒ වය ර්ී වතවේ එය පිශර්ර වකථාට දඩ ථා කථව පවෙතඅ පපප දඩ පඅිශ කථට
වනා පවමිණ ප ඒ ථා කථ ම නඅපවද්ධෝ වේ. දඩ පඅිශ කථව පවෙවතඅ පපප ද්, දඩ ථා කථට
වනා පවමිණ ප එකථ ම නඅපවද්ධෝ වේ. එව යඅනධ ඒ පපප අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධම
යව යඅ වමවථධ එ අ තඅකථුණ පට නර්යඅ.
4. ථෘතුජ පපප ෙශවයනධ :- ථෘතුජ පපපය ශීත - උමධණ ප ෙශවයනධ පරකථට වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- උමධණ ප කථාවය අ පෙතධනා පපප මානඅකථ වේ, කථධානධත වේ,
ර්ෙණ  වේ, ශීත කථාවය අ පෙතධනා පපප තෘපධත වේ. පරණීත වේ, මෘර් වේ. ථුෙ ප ථධ
ඇතධවතධ වේ, ථඅනඅඳු වේ. ඒ වය ර්ී වතවේ ඒ පපප පිශර්ර වකථාට උමධණ ප කථාවය අ
පවෙවතඅ පපපය ශීත කථායට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේ. ශීත කථාවය අ පවෙතඅ
පපපය ද් උමධණ ප කථායට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේ. එව යඅනධ එය අනඅතය් යව,
ර්ශ් යව, අනාතධම යව යඅ වමවථධ තඅකථුණ පට නර්යඅ.
3. මගජ රිප් වශ්යන් :- කථමගජ පපප ආයතන ථඞ්්ය්ාත ද්ධොප ෙශවයනධ ද්
පරකථට වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- ාෂුවඥද්ධොපවය අ, ාෂුද්ගශකථ - කථාය ද්ශකථ - භ ාෙ ද්ශකථ ෙශවයනධ
කථමගජ පපප තඅවථකථධ (3ප2 වේ. ඔෙුනට උපථධතේභ කථ ථෘතු - චිතධත - ආ ාප ථමුත්ථාන
ශුද්ධෝාමධටකථ තුන - තුන ෙශවයනධ ථවිථඅ (242 පපපය දැ යඅ ථපනවථකථධ (342 වේ. වශරාතර
- රාණ ප ජි ධො ාාපයනධ අද් එවථධම ථුපනථ දවර්අනධ වේ.
කථාය ද්ධොපවය අ කථාය භ ාෙ ද්ශකථ ෙශවයනධද්, ථෘතුථමුත්ථානාදී ෙශවයනධ දැ යඅ
පපප ථුථාඅවථකථධ (442 වේ. මවන ද්ධොපවය අ ෘද්ය ෙථධතු ද්ශකථය, කථාය ද්ශකථය, භ ාෙ
ද්ශකථය යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ ද් ථෘතුථමුත්ථානාදී ෙශවයනධ ද් ථපනවථකථධ (342 ම
වේ.
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(මවනාද්ධොපය නේ ථාෙජ්ජන භ ොඞ්ර් යව. එයට නඅශශරය දවවිනධ ද්ෙත ථඳ ා
නඅශශරඅත ෙය්ෙ ාපවයනධ ‘ම්නෝද්වෝර’ යඅ ය ු. ‘යේ තවවනකථ මවන ථධොවපාතධපතධතඅය
ද් ව ධ මවනාද්ධොප නමව යඅ යනු ථතය්යඅ.2 ඒ වය ර්ීවතවේ ඒ ථඅයලු පපප පිශර්ර වකථාට
ාෂුවඥද්ධොපවය අ පවෙවතඅ පපපය වශර තර ද්ධොපයට වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේ.
වශර තරද්ධොපවය අ පවෙවතඅ පපපය රාණ පද්ධොපයට ද්, රාණ පද්ධොපවය අ පවෙතඅ පපපය
ජිේ ාද්ධොපයට ද්, ජිේ ාද්ධෙපවය අ පවෙවතඅ පපපය කථායද්ධොපයට ද්, කථායාාපවය අ
පවෙවතඅ පපපය මවන ද්ධොපය ද්, වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේ. එව යඅනධ එය අනඅතය්
යව, ර්ශ් යව, අනාතධම යව යඅ වමවථධ තඅකථුණ පට නර්යඅ.
6. චිත්ත සමුත්ථොන වශ්යන්:- චිතධත ථමුත්ථාන පපපය වථ මනථධථ වද් මනථධථ කථාවය අ පවෙතීම ෙශවයනධ පරකථට වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- වථාේනථඅනධ යුතධ කථව උපනධ පපප ථඅනඅඳු වේ. මෘර් වේ. පරණීත
වේ. ථු් ථධපශග වේ. වොේනථධ කථව උපනධ පපප - ේාන වේ, කථධානධත වේ. ර්ෙණ  වේ.
ඒ වය ර්ී වතවේ ඒ පපප පිශර්ර වකථාට වථාේනථධ කථව පවෙවතඅ පපපය වොේනථධ
කථ වනා පවමිණ ප එ අම නඅපවද්ධෝ වේ. වොේනථධ කථව පවෙවතඅ පපපය වථාේනථධ කථට
වනා පවමිණ ප එ අ ම නඅපවද්ධෝ වේ. එව යඅනධ අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ වමවථධ
එ අ තඅකථුණ පට නර්යඅ. වමවථධ චිතධත ථමුත්ථාන පපප පිශර්ර වකථාට එ අ තරඅෂණ පයට
නර්න වය ර්ී ට වේ අර්ගය පරකථට වේ.
“ජීවිතං අත්තභෝවො ් - සුඛුප ්ඛො ් ් වලො
එ චිත්තසමොයුත්තො - ලහු්සො වත්ත්ත ඛ් ො
්ුලොසිති සහස්සොනි - ප්්ප්ං තිට්ඨන්ති ්ය මරි
න්ත්ථව ්තප්ි තිට්ඨන්ති - ද්වි චිත්්තහි සමොහිතො
්ය නිරැද්ධො මරන්තස්ස - තිට්ඨමොනස්ස වො ඉධ
සබ්්ෙව සතබසො ඛන්ධො - ගතො අප්්ප්ටි සන්ධි ො
අනන්තරො ් ්ය භග්ගො - ්ය ් භග්ගො අනොග්ත
තදන්තරො නිරැද්ධොනං - ්වසමං නත්ි ල ්ඛ්
අනිබ්ෙත්්තන න ජෝතො - ප්චන්ුප්්ප්න්්නන ජීවති
චීත්තභඞ්ගො ම්තො ්ලෝ ො - ප්ඤ්්ඤ්ත්ති ප්රමත්ියො
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අතිධොනගතො භග්ගො - ප්ුඤ්්්ජොනත්ි අනොග්ත
නිබ්ෙතතො ්යප්ි තිට්ඨනති - ආරග්්ග සොසප්ුප්මො
නිබ්ෙත්තොනඤ්්් ධමමොනං - භඞ්්ගො ්නසං ප්ුර ්ඛ්තො
ප්්ලො ධමමො තිට්ඨන්ති - ප්ුරෝ හි අමිස්සීතො
අදස්සනෝතො ආයන්ති - භඞ්ගො ගචනඡතය් දස්සනං
විජ්ජුප්්ප්ෝදා ව ආ ෝස - උප්්ප්ජ්ජන්ති වයන්තී ්
*1 දිය විය, අතධ දේ ා - ථුෙ ර්කථධ ද් ේ මතධ වේ.
එකථධ ථඅතධ ථවණ පකථධ පවෙවවතධ - එ ථවණ ප ද් ඉතා ලු ු වේ
ථුොථ ද් ථකථධ - කථපධ ථඅි න වද්විවය ෙතධ
උපනධ ථඅත ා නථඅවනනධ - වද්ථඅතධ ථවවණ පකථඅනධ වනා ථඅි තධ.
මවවපන ු වථ දිය ෙමනධ - ථතනධ නවවථන පථධකථඳ
පඅළඅථඳ වනා යනුවයනධ මතු - ථම වේ ථඅය නවථුවමනධ
අනතුපවෙ ද් නවථුණ පු - අනාකථ ද් නවවථන ථුලු
වද් අතුරැ පවෙවතව - ථකථපනධ කථුණ පු වනා වෙනථඅ
වනා උපවතධ නපනඅ - ෙතධමනධ ථඅතඅනධ දිය ෙමනඅ
ථඅතධනට½2 මළවයඅ පපමතධ - දිය ෙමනධනේ ෙ පමතධ
දුනධද්ේ වනා ථවඟවිණි - අනාකථව පඅඩුවෙකථධ නවතඅ
අදී අර්ව අදවටකථධ වථඅනධ - ෙතධතමන ථකථප පවෙවවත
නඅපනධ එ ථකථප ද්ේ - ෙවනවථුේ වපපටු වකථාට වර්න
පවරැණි ද්ේ ා නුමුථුෙව - ෙවනවවථන ථුවෙව ථඅටුවනධ
කථඅථඅ තවවනකථඅනධ වනා ඒ - නවථුවණ පධද් වනාදැකථධමට වයධ
අ වථ අ නවර්අ විර්අ වථධ - ථකථප උපදී ෙවනවවථධ

1

* ීවවිවතධන්රඅය - වෙද්නා - විශානයනධ තදා අෙශඅමධට ෝමගවය ථඛශා යව යඅ ද් ථම පව වයතඅ. (වේ ථතය් මත යව2
එව තධ ීවවිතය ආයු පරමාණ ප යවයඅ ද් - ආතධම භ ාෙය උමධම යව යඅ ද් වේද්නා විශාන යව යඅ ද් ර්ණ පධිවය අ ථඳ නඅ.
2
½ චිතධත භ ඞ්ර්වයනධ ථේමුතඅ මාතරය
නඅපද්ධ ෝමග
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වමවථධ ආ ාපමයාදී පපපවය අ තඅකථුණ පු අපො නවෙවතව ෝමගතා පපපවය අ
තඅකථුණ පු අපෙ යඅ.
ධමගතො රිප්ය නම:- පඅටත (අනඅන්රඅය දඬ ෙ2 යකථට- ව - ථුර් ඊයේ- කථළු
ඊයේ- පනධ- ිශදී- මුතු- මවණිකථධ- වෙපළු මිණි- ථකථධ- කථළුර්ධ- පදළු- පතුකථවට- මාථඅිශර්ධවපාවළ - ප ණ ප- ර්ධ- තණ ප- පවකථධ- අය ආදී පරවභ ධද් ඇතඅ මට ර්නධනා කථප පටනධ වර්න
උපද්නා පපපය යඅ. එය වේ වය ර්ී ට අවශ කථ අඞ්කථුප ෙශවයනධ පරකථට වේ.
ඒ වමවථධ:- අවශ කථ අඛකථුප පපපය ආදිය වය අ ම තුනී පතධ පව වය. නවෙවතව
වද්තුනධ දිය නකථධ ඇෙපවමනධ මඳකථධ පතධවේ. අනතුපවෙව තපවණ ප පතධ දඳු ෙණ පග වේ අනතුපව
ෙව වේපව පතධ දඳු පව වවේ. ඉකථධය තඅ වකථාළ පතධ පව ව වේ. අනතුපවෙ නඅධ පතධ පව ව
වේ. එතවනධ පටනධ ෙණ පගාදිය  ෙශවයනධ ථමාන ථධෙභ ාෙ ඇතඅ පපපය ව ධතු - ඵල පපේපපා
වනා ථඅඳ පෙතධවනධ ෙුපවද්ධද්කථඅනධ පමණ ප පඬුෙනධ ෙව නටුවෙනධ ර්වවී ය ම ව යඅ. ඒ
වය ර්ී වතවේ ඒ පිශභ රෙ වකථාට තුනී පතු කථ පවෙවතඅ පපපය මඳ පතු කථායට ද් -වපපඬුෙනධ පතධ කථ පවෙවතඅ පපපය නටුවයනධ ර්අඅ ී ෙවවටන කථායට වනා පවමිණ ප
නඅපවද්ධෝ වේ. එව යඅනධ එය අනඅතය් යව. ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ වමවථධ එ අ තඅකථුණ පට
නර්ා වේ නයඅනධ ථඅයලු ෝේමතා පපපය ථනධමශගනය වකථවවඥ. (වේ ර්ශ්ය ෙනුවයධ ඒ ර්වන
ඇලුේ ඇතධත ුට යව.2
වමවථධ පපප ථපධතකථ ෙශවයනධ පළමුවකථාට තඅකථුණ පට නර්ා ථඛථධකථාප
ථනධමශගනය වකථවවඥ.
අරිප් සප්්ත ෙශවයනධ වමවථධ යඅ.
(1) කථාප ෙශවයනධ ද්,
(2) යමකථ ෙශවයනධ ද්,
(3) ෂණිකථ ෙශවයනධ ද්,
(4) පි පාි  ෙශවයනධ ද්,
(5) ද්ෘමධි  උද්ධ ාටන ෙශවයනධ ද්,
(6) මාන ථමුද්ධ ාටන ෙශවයනධ ද්,
(7) නඅකථනධතඅ පිශයාොන ෙශවයනධදැ යඅ ථතධ පිශද්ධවද්කථඅනධ විද්ශගනා කථපනධවනධ යව.
කථාප ෙශවයනධ, කථාප නේ:- ඵලථධථ- වේද්නා- ථ්ධා- වචතනා- චිතධත- යන
ඵලථධථ ප්ධාමකථ ෝමගවය යඅ. කථාප ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථපන පිශදිය  “ඉධ භි ්ඛු ඉති
ප්ටිසංචි ්ඛති. ්ය ඉ්ම ් සො අනිචන්ො- ුප ්ඛො- අනත්තොනි සමමස්න උප්්ප්න්නො
ඵස්සප්ඤ්්්ම ො ධමමො. ්ය ් ්ලොමො -්ප්- මත්ථ ලුඞ්ගං අනිචන්ො ුප ්ඛමනත්තොනි”
‘වම ථථුවන අ වය ර්ී භ අෂුවතවේ වේ වකථධථ අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ
ථනධමශගනය කථඅීකවේ දී උපනධ ඵලථධථ ප්ධාමකථ නාම ෝමගවය අවනකථධ - වකථාටථකථට
වනා පවමිණ ප පුපවකථධ - පුපවකථධෙව වකථාටථධ - වකථාටථධෙව පතධ කථවදකථ ලූ ත වථධ තට
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- තට ෙන අනුකථපණ පවයනධ විනාශ වෙතඅ. එව යඅනධ අනඅතය්ය , ර්ශ්ය , අනාතධමය
යඅ ථනධමශගනය වකථවවඥයව යඅ වමවථධ ථකථයඅ. වේ විශුද්ධි ථෝවහි*1 කථරමය යඅ.
*ආයය්ගවංශ ථෝවහි* යට පපප ථපධතකථවය අ ථතධ තවවනකථ කථී පපපය අනඅථ
යව, ර්කථ යව. අනතයව යඅ පවෙවතඅ ථඅත ද් අනඅථ යව, ර්කථ යව, අනතයව යඅ අනඅකථධ ථඅතකථඅනධ
ථනධමශගනය කථපනධවනධ කථාප ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථපනධවනධ නමවයඅ කථඅයන දී. ඒ
අතඅශයඅනධ යුකථධත වේ. එව යඅනධ වථථු යමකථාදිය ය ද් ඒ නයඅනධ ම වදද්නධවනමු.
(පපප ථපධතකථ ථනධමශගනය පපප ෝමගයනධ අ න විනඅවඥවභ  ර් වකථාට පවෙවතධවතධ
යව. ඒ විමවය අ ෙ අපපප ෝමග ථනධමශගනය අතඅශයඅනධ අනඅතය් ෂණ පය පරතඅවේෝය
පඅණිථ පෙතීය යඅ අතඅශයඅනධ යුකථධත යව. එව තධ එ අ වනා කථී වකථධශාදිය ය ථනධමශගනය
වකථාට ඒ විමවය අ පවෙවතඅ අපපපෝමග ථනධමශගන කථමගථධර්ානය අභ අනෙ ෙන ව යඅනධ
අනඅතය් ෂණ ප පරතඅවේෝයට ප ථු වනා වේ. වපප පවෙතඅ ථනධමශගන විමය වප අවනකථධ
ථනධමශගන විමයයකථධ ර්තධ ව යඅනඅ. යනු ීකකථා යඅ.2
(22 යම වශ්යන් :- වම අ ඒ වය ර්ී වතවේ වපප කථී අොන - නඅකථධව්ප පපපය
අනඅතය් යව, ර්ශ්යව, අනාතධම යව යඅ ථනධමශගනය වකථාට; ඒ ථනධමශගනය කථළ චිතධතය ද්
අනඅකථධ ථඅතකථඅනධ අනඅතය් - ර්ශ් - අනාතධම ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථඅීකවමනධ පපපා‘පපප
යුර්ළ ෙශවයනධ විද්ශගනා ෙවී.ම ද් යමකථ ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථඅීකම යඅ.
ෙවයාෙුද්ධෝත්ථර්ාමි පපපය ද්, ආ ාපමය පපපය ද්, උතුමය පපපය ද්, කථමගජ පපපය
ද්, චිතධත ථමුත්ථාන පපපය ද්, ෝමගතා පපපය ද්, අනඅතය් - ර්ශ් අනාතධම ෙශවයනධ
ථනධමශගනය වකථාට ඒ ථනධමශගනය කථළ චිතධතය ද් අනඅකථධ ථඅතකථඅනධ ථනධමශගනය වකථවවඥ
නේ ඒ යමකථ (යුර්2 ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථඅීකම නේ වේ. වේ යමකථ ෙශවයනධ
ථනධමශගනය කථඅීකමයඅ.
(32 ක්ෂණි වශ්යන් :- ඒ වය ර්අ වතවේ වපපකථී ආොනනඅවෂප පපපය අනඅතය්
- ර්ශ් - අනාතධම ෙශවයනධ ථනධමශගනය වකථාට ඒ පපප විද්ශගනා කථළ පළමුෙන ථඅතද්
‘අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව’යඅ ථනධමශගනය වකථාට ඒ ථඅත ද් අනඅතය්ාදී ෙශවයනධ
ථනධමශගනය වකථාට වමවථධ වද්ෙන, තුනධෙන, ථතපෙන ථඅතදැ යඅ ථඅතධ ථතපකථධ
ථනධමශගනය කථඅීකම ෂණිකථ ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථඅීකම නේ වේ.
නවෙවතව ෙවයාෙුද්ධෝත්ථර්ාමි පපපය, ආ ාපමය පපපය, උතුමය පපපය, කථමගජ
පපපය, චිතධත ථමුට්ඨඨාන පපපට්ඨඨාය, ෝේමතා පපපය, අනඅතය් යව, ර්ශ්යව, අනාතධමයව යඅ
ථනධමශගනය වකථාට ඒ පරර්ම චිතධතය වද් ෙවනඅ ථඅතඅනධ ද්, වද්ෙවනඅ ථඅත තුනධ ෙවනඅ ථඅතඅනධ
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ද්, තුනධ ෙවනඅ ථඅත ථතප ෙවනඅ ථඅතඅනධ ද්, ථතප ෙවනඅ ථඅත පථධ ෙවනඅ ථඅතඅනධ ද්, ථනධමශගනය
වකථවවඥ. වමවථධ පපප පිශර්ර චිතධතවය අ පටනධ ථතප-ථතප ථඅතකථධ ථනධමශගනය කථඅීකම
ෂණිකථ ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථඅීකම නේ වේ.
(4) ප්ටිප්ොටි වශ්යන්:- ආොන නඅකථධවේප ෙශවයනධ ථනධමශගනය කථළ පපපය
‘අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව’යඅ විද්ශගනා ෙඩා ඒ විද්ශගනා ෙවඩු පළමු ථඅත අනඅතය්
යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ ද්, වද්වෙනඅ ථඅත විද්ශගනා ෙවඩු තුනධ ෙන ථඅතදැයඅ වමවථධ
පඅළඅවෙඅනධ ද්ථ ෙවනඅ ථඅත ‘අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව’යඅ එවකථාවළාථධෙන ථඅතඅනධ
ථනධමශගනය වකථවවඥ.
වමවථධ වථථු ෙවයාෙුද්ධෝත්ථර්ාමී පපපය ද් -වප- ෝමගතා පපපයදැ යඅ වථථු පපපයනධ
විද්ශගනා ෙඩා ඒ විද්ශගනා කථළ ථඅතධ ද්, ද්ථ ෙන ථඅතධ වතකථධ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ
ථනධමශගනය වකථවවඥ. වමවථධ විද්ශගනා පඅළඅවෙඅනධ මුළු ද්ෙථම ථනධමශගනය කථඅීකමට
ෙටවනධ යව. ද්ථ ෙවනඅ ථඅත වතකථධ විද්ශගනා ෙවී.වමනධ පපප කථමගථධර්ානය ද්, අපපප
කථමගථධර්ානය ද් පරර්ුණ ප වේ. එව යඅනධ ‘ද්ථ ෙවනඅ ථඅත වතකථධ ථනධමශගනය කථළ යුතුයව’යඅ
කථඅයන දිය . වමවථධ ථනධමශගනය කථඅීකම පි පාි  ෙශවයනධ (පඅළඅවෙඅනධ2 ථනධමශගනය කථඅීකම
නේ වේ.
(5) තබට්ිඋග්ඝොටන වශ්යන් ද
(6) මොන උග්ඝොටන වශ්යන්ද
(7) නි න්ති ප්සුයොදන වශ්යන්ැක යි යන වේ තුවන අ වෙන ම ථනධමශගනවයකථධ
නවතඅ.
යට පපප ථපධතකථවය අ පපපය ද් වේ අපපප ථපධතකථවය අ අපපපය ද් විද්ශගනාෙට
නර්ා ඒ නාම-පපපයනධ වර්නධ මතධවත අ අවනකථධ ථතධත්වයකථු වනා ද්කථී. එවථධ ථතධත්වවයකථු
වනා ර්ටු තවනධ පටනධ ථතධත්ව ථඛශාෙ උර්ුළුෙන දිය . ථතධත්ව ථඛශාෙ උර්ුළුො ළ ථඅතඅනධ
ථඛථධකථාප පිශර්ර කථපනධන ුට ම ද්ෘමධි ය නපදී. ද්ෘමධි ය නපද්නා කථව ද්ෘමධි ය උර්ුළුෙන
ද්ධදී නේ වේ. ද්ෘමධි  උද්ධ ාි ත ථඅතඅනධ ථඛථධකථාපයනධ ථනධමශගනය කථපනධන ුට මානය
නපදී. මානය නපද්නා කථ මානය ථමුද්ධ ාි ත නේ වේ. මානය ථමුද්ධ ාි ත ථඅතඅනධ
ථඛථධකථාප පිශර්ර කථපනධනා ට තෘමධණ පා නපදී. තෘමධණ පා නපද්නා කථධ අ නඅකථනධතීය
(ථඅයුේ තෘමධණ පාෙ2 ෂය වේ. වේ (ප් මු) විශුද්ධි ථෝවහි කථඅයන ද් කථරමය යඅ.
ආයය්ගවංශ
ථෝවහි “තබට්ිඋග්ඝොටන්තො,
මොනසමුග්ඝොටන්තො,
නි න්තිප්සුයොදන්තො” යඅ ‘ද්ෘමධි ය උර්ුළුෙන ව යඅනධ ද්, මානය නවථීවමනධ ද්,
නඅකථනධතඅය ෂය කථඅීකවමනධදැ’ යඅ මාතෘකථා තදා වේ කථරමය දැකථධවී.
“මම විද්ශගනා කථපමි. විද්ශගනාෙ මාවර්ධයව යඅ” වමවථධ (ථතධකථාය ද්ෘමධි වයනධ2
ර්නධනෙුනධවර්ධ ආතධම ද්ෘමධි ය වනාථඅවඳධ. “ථඛථධකථාපවය ම ථඛථධකථාපයනධ විද්ශගනා
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වකථවපතඅ. අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ විනඅශධාය වකථවපතඅ. පිශර්ර
ර්නධන ුට ෙනා අ ද්ෘමධි ය උද්ධ ාටනය වේ.

පටුන වෙත

වකථවපතඅ, පඅිශථඅඳිතඅයව”යඅ

‘මම මනාෙ විද්ශගනා කථපමි. මාවර්ධ විද්ශගනාෙ මවනවෙව යඅ” ර්නධන ුනධ වර්ධ මාන
වනා නවවථධ. එවතකථුර් ෙුෙ “ථඛථධකථාපවය ම ථඛථධකථාපයනධ විද්ශගනා වකථවපතඅ.
ථනධමශගනය වකථවපතඅ. විනඅශධාය වකථවපතඅ. පිශර්ර වකථවපතඅ. පඅිශථඅඳිතධයව” යඅ ර්තධත ු
වර්ධ මානය ථමුද්ධ ාටනය වේ.
‘මා විද්ශගනා කථළ වකථඅයව යඅ” විද්ශගනාෙ ආථධොද්නය කථපන වය ර්ී ු වර්ධ
නඅකථනධතඅ නේ ෙ ථඅයුේ තෘමධණ පාෙ ෂය වනාවේ. ථඛථධකථාපවය ම ථඛථධකථාපයනධ විද්ශගනා
වකථවපතඅ. ථනධමශගනය වකථවපතඅ. විනඅශධාය වකථවපතඅ. පිශර්ර වකථවපතඅ. පඅිශථඅඳිතධයව යඅ”
ර්නධනා ෙ වය ර්ී ු වර්ධ ථඅයුේ තෘමධණ පාෙ ෂය වේ. ථඛථධකථාප ආතධම වේ නේ ආතධමය
යඅ ර්නධනට ෙීක. අනාතධම ෙ ථඛථධකථාප ආතධමය යඅ තීර්ගකථයනධ විථඅනධ ර්නධනා දී. එව තධ
ඒ ථඛථධකථාප ‘තමා ෙථවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ අනාතධම යව ඇතඅෙව නවතඅ ෙන
අනර්ගවයනධ අනඅතය් යව ඉපදීේ - ෙවනථීේ වද්කථධ අ වපළන ව යඅනධ ර්කථධයව’යඅ ද්
ද්කථධන ුවර්ධ ද්ෘමධි ය උද්ධ ාටනය වේ.
තෙද් ථඛථධකථාප නඅතය් නේ නඅතය්යව යඅ ර්නධනට ෙීක. අනඅතය් ෙ ම ථඛථධකථාප
තීර්ගකථයධන නඅතය්ය යඅ ර්නධනා දිය . එව යඅනධ ඒ ථඛථධකථාප ‘ඇතඅෙව නවතඅ ෙන ව යඅනධ
අනඅතය් යව. උතධපාද් - ෙය්ය වද්කථධ අ වපළ ව යඅනධ ර්කථධ යව, ෙශවය අ වනා පෙතධනා
ව යඅනධ අනාතධමයව’ යඅ ද්කථධනා වය ර්ී ු වර්ධ මානය ථමුද්ධ ාටනය වේ.
තෙද් ථඛථධකථාප ථවප වේ නේ ථවපය යඅ ර්නධනට ෙීක. එව තධ ර්කථධ ෙ ම ථඛථධකථාප
වතාටුෙනධ විථඅනධ ථවපයව යඅ ර්නධනා දිය . එව යඅනධ ඒ ථඛථධකථාප ‘උතධපාද් - ෙය්ය වද්කථධ අ
වපළන ව යඅනධ ුප ් යැ, ඇතඅ ෙව නවතඅ ෙන ව යඅනධ අනිතය් යැ, ෙශවය අ වනා
පෙතධනා ව යඅනධ අනොත්මයැ යි,
වමවථධ ථඛථධකථාප අනාතධම ව යඅනධ ද්කථධන ුවර්ධ ආතධම ද්ෘමධි ය ථමුද්ධ ාටනය
වේ. අනඅතය් ව යඅනධ ද්කථධන ුවර්ධ මාන ථමුද්ධ ාටනය වේ. ර්කථධ ෙශවයනධ ද්කථධන ුවර්ධ
නඅකථනධතඅ පිශයාොනය වේ. ‘වමවථධ වේ විද්ශගනය තම- තමාවර්ධ ථධර්ානවය අ ම ථඅි වයධ
වේය’යඅ වමවථධ අපපප ථතධතකථ ෙශවයනධ ද් තරඅෂණ පයට නර්ා ථඛථධකථාප ථනධමශගනය
වකථවවඥ. වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ී ට පපප කථමගථධර්ානය ද්, අපපප කථමගථධර්ානය ද්, පරර්ුණ ප
වේ.
වි්ශ්්:- යට කථී පඅළඅවෙඅනධ විද්ශගනා ෙවී.වම අ නඅයුතු වය ර්ී ු වර්ධ
අනතධතානුපථධථනාෙ යේ කථවකථ තඅයුණ පු ෙව, ශූප ෙව, විශද් ෙව, පෙතී නේ, ඉතඅිශ වද්කථ
එයට අනුෙතගකථ වේ නේ එකථ ඒ වය ර්ී විථඅනධ ද්ෘමධි  උද්ධ ාටනය කථපන දිය . ථඅයලු
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පටුන වෙත

ද්ෘමධීක ු ආතධම ද්ෘමධි ය මුධ වකථාට ර්නී. අනතධතානුපථධථනාෙ ආතධම ද්ෘමධි යට ථෘජු ෙව
පරතඅපෂ යඅ.
අනඅතය් ථඛශාෙ තඅයුණ පු ෙව ශුපෙව විශද්ෙව පෙතධනා කථ ඉතඅිශ වද්කථ එයට
අනුෙතගකථ යව. එකථ වේ වය ර්ී මාන ථමුද්ධ ාටනය වකථවවඥ. අනඅතය් දෙ ඇතඅ කථධ අ
ම “වේ නඅතය් යව වේ ෝුෙයව යඅ” මාන ෙශවයනධ ජධපනය වනා වේ. ෙ ෙරහ්මයෝග්
වමනඅ. අනඅචාානුපථධථනාෙ ම නඅතය් ර්රා යට ථෘජු පරතඅපෂ යඅ.
ර්කථධ්ානුපථධථනාෙ තීෂණ පෙව, ශූපෙව, පෙතධනා කථව ඉතඅිශ වද්කථ තද්නුෙතගකථ
යව. එකථ නඅකථනධතඅය පර ීණ ප කථළා නේ වෙයඅ. ථු් ථඛශාෙ ඇතඅ කථ ම තෘමධණ පාර්රා ය
වේ. ර්කථධ්ානුපථධථනාෙ ද් නඅකථනධතඅ පරතඅපෂ යඅ.
වමවථධ තරඅවිෝ අනුපථධථනාෙනධ
උද්ධ ාටනාදිය ය වේ. (ීකකථාර්ත විථධතප2

වර්ධ

කථෘතය්

විවශධම

ෙශවයනධ

ද්ෘමධි 

වමවථධ ඒ වය ර්ී වතවේ වේ නයඅනධ පපප - අපපප කථමගථධර්ානය පු ුණ පු ෙවයධ
වමවථධ පු ුණ පු ෙ පපප-අපපප කථමට නධ අතධවතධ මතු භ ඞ්ර්ානුපථධථාවෙ අ පටනධ ප ාන
පිශ්ධා ෙශවයනධ ථඅයලු ආකථාපවයනධ පවමිණිය යුතු අටවළාථධ ( 82 ම ා විද්ශගනාවෙනධ
වම අදී පළමු වකථාට එකථ වද්ධශයකථධ පරතඅවේෝ කථඅීකවමනධ එයට පරතඅපෂ ෙ ෝමග
විමධකථේභ නය වකථවවඥ.
විස්තර:- අටවළාථධ ( 82 ම ා විද්ශගනා නේ අනිචන්ොනුප්ස්සනොතබ ප්රඥයි.
ඒ වමවථධයඅ.
(1) අනඅචාානුපථධථනාෙ ෙඩන වය ර්ී නඅතය් ථඛශාෙ ර්පව වකථවවඥ.
(2) ර්කථධ්ානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ථු් ථඛශාෙ ද්
(3) අනතධතානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ආතධම ථඛශාෙ ද්
(4) නඅ.ය ොනුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ නන්දීය (ථපරීතඅකථ තෘමධණ පාෙ2 ද්
(5) චිපාර්ානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ පාර්ය ද්
(6) නඅවපාෝානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ථමුද්ය ද්
(7) පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ආොනය (භ ෙ තෘමධණ පාෙ2 ද්
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(8) ්යානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ න ථඛශාෙ (ථනධතතඅ - ථම
ආපේමණ ප ෙශවයනධ එකථත්වවයනධ ර්වනීම2 ද්

පටුන වෙත

- කථෘතය් -

(9) ෙයානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ථඛථධකථාපයනධවර්ධ රැථධ කථඅීකම ද්,
(10) විපිශණ පාමනුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ෝුෙ ථඛශාෙ (ථධිප ෙශවයනධ ර්වනීම2 ද්
(11) අනඅමිතධතානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ නඅතය් නඅමිතධත ද්
(12) අපධපණි අතානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ පරණිිය (ථු් ෙශවයනධ ර්වනීම2 ද්
(13) ථු්ධ්තානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ආතධම ෙශවයනධ අභ අනඅවේශය ද්
(14)අිප්ධ්ෝේමවිපථධථනාෙ (ථඛථධකථාප අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ ද්කථධනා නුෙණ ප2
ෙඩනධවනධ තෘමධණ පා-ද්ෘමධි  ෙශවයනධ දැි ෙව ර්වනීමද්
(15) යර්ාභ ූත ානද්ශගනය ෙඩනධවනධ ථේවමා ාභ අනඅවෙශය ද්
(16) ආදීනොනුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ ආය ෙශවයනධ දැි ෙ ර්වනීම ද්
(17) පි ථඞ්්ානුපථධථනාෙ (ථඛථධකථාපයනධ මිදීවේ උපාය ශානය2 ෙඩනධවනධ
අපධපි ථඛ්ය (අවිද්ය්ාෙ2 ද්
(18) විෙට්ඨටානුපථධථනාෙ ෙඩනධවනධ කථාම ථවයා ාදිය  කථධවධශ පරෙෘතධතඅය ද් ර්පව
වකථවවඥ.
වේ අටවාථධ ම ා විද්ශගනාෙනධ අතුිශනධ අනඅතය්ාදිය  ෂණ ප තරය ෙශවයනධ වේ
වය ර්අයා විථඅනධ ථඛථධකථාප ද්කථධනා ද් ව යඅනධ අනඅතය් - ර්ශ් - අනාතධමානුද්ශගනය
පරතඅවේෝ කථපන ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
“යො ් අනිචන්ොනුප්ස්සනො, යො ් අනිමත්තොනුප්ස්සනො. ඉ්ම ධමමො එ ට්ඨො
‘යේ
යේ
අනඅචාානුපථධථනාෙකථධ
යේ
වය්ඤ්්ජන්මව
නො
නො”1
අනඅමිතධතානුපථධථනාෙකථධ වේ නේ වේ ෝමග එකථාර්ග යව. ෙය්්ධජන ම වෙනථඅ’

1
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පටුන වෙත

එවථධ ම “යො ් ුප ්ඛොනුප්ස්සනො යො ් අප්්ප්ණි හිතොනුප්ස්ස - නො ඉ්ම ධමමො
එ ට්ඨො
වය්ඤ්්ජන
්මව
නානා”
යේ
ර්කථධ්ානුපථධථනාෙකථධ
යේ
අපධපණි අතානුපථධථනාෙකථධ වේ නේ වේ ෝමග එකථාර්ග යව ෙය්්ධජන ම වෙනථඅ.
“යො ් අනත්තොනුප්ස්සනො - යො ් සුඤ්්ඤ්තොනුප්ස්සනො ඉ්ම ධමමො එ ට්ඨො
වය්ඤ්්ජන්මව නොනො”1 ‘යේ අනතධතානුපථධථනාෙකථධ - යේ ථු්ධ්තානුපථධථනාෙකථධ
වේ නේ වේ ෝමග එකථාර්ග යව ෙය්්ධජනම වෙනථඅ’ යඅ ෙොපන දිය .
එව යඅනධ ම ඒ අනඅමිජ්ත - අපධපණි අත - ථු්ධ්තානුපථධථනාවෙ ද් පරතඅවේෝ
කථපන ද් . අිප්ධාෝේම විපථධථනාෙ ථඅයලු විද්ශගනාවේ ම ඇතධතී ය. (එව යඅනධ
එකථ වද්ධශයකථඅනධ පරතඅ.ෝ වේය යනු ආශය යඅ.2
යර්ාභ ූත ශානද්ශගනය කථඞ්්ාවිතපණ ප විථුද්ධිවයනධ ම ථඛර්ර කථපන දිය . (එය
මුදී ම ථඅද්ධෝ යව යනු ආශාය යඅ.2 එව යඅනධ අිප්ධාෝේමවිපථධථනාෙ ා යර්ාභ ූත
ශාන ද්ශගනය ද් පරතඅවේෝ කථපන දිය . වථථු නඅ.ය ොනුපථධථනාදිය  ද්ථ විද්ශගනාෙනධ අතුිශනධ
කථඅථඅෙකථධ (එකථවද්ශයකථධ2 පරතඅවෙෝ කථපන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. කථඅථඅෙකථධ පරතඅවෙෝ වනා කථපන
ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- අනඅචාානුපථධථනාෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ නඅවපාෝානුපථධථනා ද්,
්යානුපථධථනා ද්, විපිශණ පාමානුපථධථනා ද් එකථවද්ධශයකථඅනධ ථඅද්ධෝ වේ.
ර්ශ්ානුපථධථනාෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ - නඅ.ය ොනුපථධථනාෙ ද්, ආදීනොනුපථධථනාෙ ද්
ථඅද්ධ වේ. අනතධතානුපථධථනාෙ ථඅද්ධෝ කථධ අ ඉතඅිශ අනුපථධථනාෙ ථඅද්ධෝ වේ. (යනු
ීකකථාෙයඅ.2 ඔෙුනධවර්ධ විභ ාර්ය පි පොාණ පද්ථධථන විථුද්ධිවය අ මතු පරකථාශ කථපේ .
වි්ශ්්:- පරතඅවේෝ කථපන ද් විද්ශගනාශාන ථඳ ා ම “වමවථධ පරර්ුණ ප කථළ
පපපා‘පපප කථමගථධර්ාන ඇතඅ වය ර්ී මතු භ ඞ්ර්ානුපථධථනා අ පටනධ ප ාන පිශ්ධා
ෙශවයනධ ථඅයලු ආකථාපවයනධ පවමිණිය යුතු අටවළාථධ ම ා විද්ශගනාෙ පළමුෙව වම අ ම
එකථ වද්ධශයකථධ පරතඅවෙෝ කථපනධවනධ එයට පරතඅපෂ ෝමග ප වකථවවඥය” යඅ එව යඅනධ කථඅයන
දිය .
ෙළා ප වීවමනධ අ ථ වමනධ ද්, මඩ - ම දව වපවීවමනධ ජය වමනධ ද්, කථඅඅටු
ප වීවමනධ පනධ වේන ද්, වකථවථධ ප වීවමනධ ාණ පයා වර්ධ පාිශශුද්ධිය ෙන ව යඅනධ
ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ අනඅචාානුපථධථනාදිය යට පරතඅපෂ ෙ නඅචාථ්ධාදිය ය
ප කථඅීකවමනධ වකථවළථධ දව වපවීවමනධ විථුද්ධ ාණ පය ඇතඅෙව තරඅෂණ පය වමවන අ
කථඅීකවමනධ ථේමථන ාණ පයාවර්ධ පපවතපට වර්ාථධ නය විද්ශගනා ථඞ්්ය්ාත කථාප
ථනධමශගනය ශානයට අනතුපවෙව ‘පරතය්ුතධපනධන ෝමගයනධවර්ධ විපිශණ පාමානුපථධථනාවෙ අ
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පවෙතඅ පරශාෙ උද්යෙය්යානු ද්ශගනවය අ ශානය’යඅ යමකථධ කථඅයන ද්ද් ඒ උද්යෙය්යානු
ද්ශගනයට පවමිණිම පඅණිථ වයාර් (උතධථා 2 පටනධ ර්නී.
එවථධ පටනධ ර්නධවනධ ද්, ථවවකථවිනධ පටනධ ර්නී. වේ ඒ පඅළඅදඳ පාළඅයයඅ. “ ථං
ප්චන්ුප්්ප්න්නොනං ධමමොනං විප්සු ොමොනුප්ස්ස්න ප්ඤ්්ා උදයබ්ෙයොනුප්ස්ස්න
ා ං ජොතං රිප්ං ප්චන්ුප්්ප්න්නං. තස්ස නිබ්ෙන්ති ල ්ඛ ං උද්යො. විප්සු ොම
ල ්ඛ ං ව්යො. අනුප්ස්සනො ා ං. ජොතො ්වදනො සඤ්්ා - සඞ්ඛොරො -විඤ්්ඤ්ං ජොතං ් ්ඛු - ජෝතො භ්වො ප්චන්ුප්්ප්න්්නො. තස්ස නිබ්ෙන්ති ල ්ඛ ං උද්යො.
විප්සු ොම ල ්ඛ ං ව්යො. අනුප්ස්සනො ා න්ති.”1
ඒ වමවථධයඅ. ‘ථනධතතඅ පචාුපධපනධන ෙ ව ්ණ ප පචාුපධපනධන ෙ ව
පඅළඅදඳ විපිශණ පාමානුපථධථනාවය අ නුෙණ ප උද්යෙය්යානුද්ශගනවය අ ශානය යඅ.

ෝමග

උපනධ පපපය පචාුපධපනධන යව. ඒ පපපයාවර්ධ ට ර්වනීේ ෂණ පය උද්ය යව.
වපළීේ ථඞ්්ය්ාත විපිශණ පාම ෂණ පය ෙය්ාය යව. අනුපථධථනාෙ ාණ පය යඅ.
උතධපනධන වේද්නාෙ පචාුපනධනය - වප - ථ්ධා - ථඞ්්ාප වි්ධාණ ප යන
ථධකථන්ෝ පඅළඅදඳෙ ද් වමවථධ උතධපනධන ාකථධ්ුෙ පචාුපධපනධනය, උතධපනධනභ ාෙය
පචාුපධපනධනය. එ අ නඅ.දතධතඅ ෂණ පය උද්ය යව. විපිශනාම ෂණ පය ෙය්ය ය,
අනුද්ශගනය ශානයයඅ.
වි්ශ්්:- උද්ය - ෙය්ය ද්ශගනය ුවද්කථධ ෙය්ය ද්ශගනය පඅණිථ ය. එව යඅනධ
විපිශනාමානු ද්ශගනවයධ ශානය යඅ කථඅයා. ඒ ෙය්ය ද්ශගනය ද් උද්ය ද්ශගනය පෙගකථ ව යඅනධ
උද්ය ෙය්යානු ද්ශගනවයධ ශානය යඅ කථී ු. වම අ ජාත (උතධපනධන2 පපපය නේ “ජාතඛභ ූතඛ”
යනාදීනධ අවමනධ අතීත ෝමග වනාෙ ෂණ පතරය ය ට ඇතුළතධ පපපය ය. ව ද් මුදී
ථනධමශගනයට ර්මධකථප ව යඅනධ ථනධතතඅ පචාුපධපනධනන ෙථවයනධ විද්ශගනාෙට නවර්අය
යුතුයඅ.
කථාපථනධමශගනවය අ ජාතඅ-ජපා-මපණ ප ශීමගවයනධ ජාතඅ - ජපා - මපණ පෙතධ ෝමග
කථඅයන දී. වේ උද්ය ෙය්යානු ද්ශගනවය අ එය දව වප කථඅීකම ථඳ ා පි චාථමුපධපාද්
අඞ්ර් අතුිශනධ භ ෙය අෙථනධ වකථාට වද්ධශනා කථපන දිය . (ීකකථා2
ඒ වය ර්ී (වේ පාළඅ නයඅනධ2 උපනධ නාමපපපයනධ වර්ධ නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ජාතඅය
(උතධපාද්ය2 අලුතධ ආකථාපය උද්ය යඅ. විපිශණ පාම ෂණ පය ෂය යව, භ ඞ්ර්ය ෙය්යයවයඅ
ද් නුෙණිනධ දයඅ.

1
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ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ දැනර්නී, වේ නාම-පපප උතධපතධතඅවයනධ වපප නපනධ
නාම-පපපයනධ වර්ධ රැවථකථධ ව පඅඬු ෙවෙකථධ ව නවතධවතධ යව. උපදිය නධනා ෙ නාම පපපයනධ වර්ධ රැථකථඅනධ ව පඅඩකථඅනධ ව ඊමකථධ නවතධවතධ යව. නඅපවද්ධෝ ෙනධනා ෙ නාම
- පපපයනධවර්ධ ද් දිය ශානුදිය ශාෙනධට යාවමකථධ ව නවතධවතධ යව. නඅපවද්ධෝ ෙ නාම - පපපයනධ
වර්ධ ද් එකථධ තවවනකථ පාශඅ ෙශවයනධ ද්, පඅඬු ෙශවයනධ ද්, නඅෝාන ෙශවයනධ ද් පඅ අටා
ථඅීකවමකථධ නවතධවතධ යඅ.
නිදශගන:- වීණ පාෙ ෙයන කථව උපද්නා ශ.ද්ය උපදිය නධනට වපප රැථධවීවමකථධ
නවතධවතධ යව, උපද්වනධ ද් පඅණ පධඩයකථඅනධ ආවයධ වනා වේ. නඅපවද්ධෝ ෙනධවනධ ද්
දිය ශානුදිය ශාෙනධට ර්මවනකථධ නවතධවතධ යව. නඅපවද්ධෝ ෙ වයධ ද් තවවනකථව රැථධ ෙව වනා ථඅීක.
එව තධ වීණ පාෙ ද්, උපවීණ පාෙ (ොද්න උපකථපණ පය2 ද්, පුපවමයා වර්ධ එයට ථුර්ථු
ෙය්ායාමය ද්, නඅථා වපප වනාෙ ශ.ද්ය ටර්නී. ටවර්න නථධවනධ යඅ.
එවථධ ම ‘ථඅයලු පපපා‘පපප ෝමගවය වපප වනා ෙවෙ ඇතඅ වෙතධ. ඇතඅ ෙව විනාශ
වෙතධ’ යව යඅ වමවථධ ථවවකථවිනධ උද්ය - ෙය්ය වමවන අ වකථාට, නවෙවතව වේ උද්ය ෙය්ය ශානය ම විභ ඞ්ර්වය අ “අවිජ්ජා ථමුද්යා පපප ථමුද්වයා”1 යඅ ෙොළ පිශදිය 
ප්ධාථධකථන්ෝ ෙශවයනධ වදො, “අවිජ්ජො සමුදයො රිප් සමුද්යො - ත ්හො සමුදයො -්ප්මම සමුදයො -්ප්- ආහොර සමුදයො රිප් සමුද්යො” අවිද්ය්ාෙ වර්ධ උතධපතධතඅවයනධ පපප
ඉපදීම වේ. තෘමධණ පාෙ වර්ධ ඉපදීවමනධ පපප ඉපදීම වේ. කථමග ථමුද්යවයනධ පපප ථමුද්ය
වේ. ආ ාප ථමුද්යවයනධ පපප ථමුද්ය වේ’ යව යඅ වමවථධ පරතය්යනධ වර්ධ ථමුද්යාර්ගවයනධ
පපප ථධකථන්ෝයා වර්ධ උද්යය ද යඅ.
නඅ.දතධතඅ ෂණ පය (පපප කථඅනධ වනා තඅබී අලුවතනධ ම උපද්නා දේ2 දනධවනධ
ද්, පපප ථධකථන්ෝයා වර්ධ ථමුද්ය ද යඅ.
විස්තර:- ‘අතීත භ ෙවයධ පවෙවතඅ අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග යන පරතය්යනධ නඅථා
භ ෙවය අ ටර්තධ පපපයනධ ආ ාපයා වර්ධ උපථධතේභ වයනධ ථනධතතඅ ෙශවයනධ පවෙවතධම
වේ ය යඅ’ වමවථධ පරතය්ය ෙශවයනධ ද් (වපප කථී වථධ2 වේ පපපවය කථඅනධ වනා තඅබී
උපද්නා ු යව යනාදී නඅ.දනධතඅ ෂණ පයා වර්ධ දවීේ ෙශවයනධ දැ යඅ වේ ආකථාපවයනධ
උදයය දනධවනධ යඅ.
(පපපයනධ වර්ධ පවෙවතධමට පරතය්ය ෙන කථපවණ පු අතුිශනධ දෙතධ කථාපණ ප ව යඅනධ
කථදීකථාපාභ ාපය ම වම අ ර්නධනා ර්ෙතධ ඒ ර්වනීවමනධ ම පරෙෘතධතඅයට ථාමානය්
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පටුන වෙත

පරතය්ය ෙ ථෘතු - චිතධත වය ද් ර්නධනා ද්ධො ු මව යඅ. එව යඅනධ ාතුථමුඪානඅකථ
පපපයාවර්ධ පරතය්ය ෙශවයනධ උද්යය ද්කථධෙන ද්ධවද්ධ වෙයඅ. ((යනු ීකකථායඅ.2
(අ ගතධමාර්ග ශානවයනධ2 අවිද්ය්ාෙ වර්ධ අනුතධපාද් නඅවප ෝවයනධ අනාර්ත පපප
නඅවප ෝය වේ. (පරතය්ය නවතඅ කථධ අ පපපයා වර්ධ අභ ාෙය ෙන ව යඅනඅ2 එවථධ ම තෘමධණ පා
නඅවප ෝවයනධ ද් -වප- කථමග නඅවප ෝවයනධ ද්, (කථදීකථාපා ාප2 ආ ාප නඅවප ෝවයනධද්
අනාර්ත පපප ‘අනුතධපාද් නඅවප ෝය වේ ය යඅ’ වමවථධ පරතය්ය නඅවප ෝාර්ගවයනධ
පපපථධකථන්ෝයා වර්ධ ෙය්ය ද යඅ. (වේ පරතය්ය ෙශවයනධ ෙය්ය දවීම යඅ.2 විපිශණ පාම
ෂණ පය දවීවේනද්, පපපයාවර්ධ ෙය්ය දයඅ. පපපථධකථන්ෝයා වර්ධ ෙය්ය දන
වය ර්ීවතවේ වේ අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග - ආ ාප - නඅවප ෝවයනධ ද්, විපිශණ පාම
ෂණ පවයනධ දැ යඅ වේ පථධ ආකථාපවයනධ ද යඅ.
එවථධම අවිද්ය්ා ථමුද්යවයනධ වේද්නා ථමුද්ය වේ’ ය යඅ පරතය්ය ථමුද්යාර්ගවයනධ
වේද්නාථධකථන්ෝයා වර්ධ ථමුද්ය දයඅ. ‘තෘමධණ පා ථමුද්වයනධ ද්, කථමග ථමුද්වයනධ ද්, ඵලථධථ
ථමුද්වයනධ ද් වේද්නා ථමුද්ය වේ ය’යඅ පරතය්ය ථමුද්යාර්ගවයනධ වේද්නාථධකථන්ෝයා වර්ධ
ථමුද්ය දයඅ. නඅ.දනධතඅ ෂණ පය දනධවනධ ද් වේද්නාෙ වර්ධ උද්ය දයඅ. වමවථධ
වේද්නාථධකථන්ෝයා වර්ධ උද්ය දනධවනධ වේ පථධ කථුණ පු දයඅ.
‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග - ථධපශග නඅවප ෝවයනධ වේද්නා නඅවප ෝය වේය’ යඅ
වමවථධ පරතය්ය නඅවපාෝවයනධ වේද්නාථධකථන්ෝයා වර්ධ ෙය්ය ද්කථී. විපිශණ පාම ෂණ පයද්
දනධවනධ වේද්නාථධකථන්ෝයා වර්ධ ෙය්ය දයඅ. වමවථධ වේද්නාථධකථන්ෝයාවර්ධ ෙය්ය දන
වය ර්ී වමකථී පථධ කථුණ පු දයඅ.
‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග - ථධපශග ථමුද්යවයනධ ථඛශා ථමුද්ය ෙනධවනධය’යඅ ද්
ථඛශාෙ වර්ධ නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ද් දනධවනධ යඅ. ‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග - ථධපශග
නඅවපාෝවයනධ ථඛශා නඅවප ෝය ෙනධවනධය’යඅ ථඛශාෙ වර්ධ නඅවප ෝය ද්, විපිශණ පාම
ෂණ පය ද් දනධවනධ යඅ.
‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග - ථධපශගථමුද්යවයනධ ථඛථධකථාප ථමුද්යය ෙනධවනධය’යඅ
ද් ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ද් දයඅ. ‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග ථධපශගනඅවප ෝවයනධ ථඛථධකථාපනඅවප ෝය ෙනධවනධය’යඅ ථඛථධකථාප නඅවප ෝ ෂණ පය ද්
විපිශනාම ෂණ පය ද් දනධවනධ ය.
‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග - නාම - පපප ථමුද්වයනධ විශාන ථමුද්යය ෙනධවනධය’
යඅ විශානයා වර්ධ ථමුද්ය ද්, නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ද් දනධවනධ යව ‘අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා කථමග - නාම - පපප නඅවප ෝවයනධ විශාන නඅවප ෝය ෙනධවනධය’යඅ, විශානයා වර්ධ නඅවප ෝය
ද්, විපිශණ පාම ෂණ පය ද් දනධවනධ යව.
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වමවථධ එකථධ එකථධ ථධකථන්ෝවය අ (උද්ය - ෙය්ය ෙශවයනධ2 ද්ථය ද්ථය දවර්අනධ වර්න
සම ප්නස් (3ප2 ආකථාපවයනධ උද්ය - ෙය්ය කථඅයන දිය . ඒ ථම පනථධ ආකථාපයා වර්ධ
ෙශවයනධ ‘වමවථධතධ පපපයා වර්ධ උද්ය වෙයඅ, වමවථධතධ පපපයා වර්ධ ෙය්ය වේය’යඅ පරතය්ය
ෙශවයනධ දයඅ.
‘වමවථධ පපපය නඅපදී. වමවථධ පපපය ෙවනවවථධය’යඅ නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ද්,
විපතධතඅ ෂණ පය ද් දයඅ. වමවථධ පරතය්ය ෙශවයනධ ද් ෂණ ප ෙශවයනධ ද් විථධතප
ෙශවයනධ වමවන අ වකථවවඥ.
වි්ශ්්:- ප්ධාථධකථන්ෝයනධ අතුවපනධ ඒ ඒ ථධකථන්ෝයට ථාමානය් පරතය්ය
ෙශවයනධ අවිද්ය්ා - තෘමධණ පා - කථමග තුන දැකථධවේ. විවශධමවයනධ ආ ාප පපපථධකථන්ෝයට ද්
ඵලථධථය වේද්නා - ථඛශා ථඛථධකථාප ථධකථන්ෝයනධ තුනටද්, නාම - පපප විශාන ථධකථන්ෝයට
ද් පරතය්ය වේ.
විස්තර - “විඤ්්ා ප්චන්යො නොම රිප්ං”1 පි චාථමුපධපාද්වය අ වි්ධාණ පය
නාම - පපප පරතය්ය ෙශවයනධ කථීවේ නඅ.දතධතඅ (ජනකථ2 ව ධතු ෙශවයනඅ. මහොප්දාන මහොනිදාන සූතරයන්හි
ා අභ අෝමගවය අ2 “නොම - රිප් ප්චන්යො විඤ්්ා ං”2 යඅ
අවනය්ානය් පරතය්ය වද්ධශනවය අ ෙොවළධ යඅ. ඒ ෙ කථී පරෙෘතධතඅ ව ධතු ෙශවයනඅ. ඔෙුනධ
වර්ධ නඅවප ෝවයනධ පපපාදීනධ වර්ධ නඅවප ෝය වේ. (වේ ීකකථා ොනයඅ.2
නාම - පපප ෝමගයනධ වර්ධ උද්ය ා ෙය්ය ෂණිකථ ෙශවයනධ ද්, ථනධතනඅ ෙශවයනධ
ද්, අනුතධපනධන ෙශවයනධ දැයඅ තුනධ ආකථාපවයකථඅනධ වේ. ‘අපපපථධකථන්ෝයනධ වර්ධ උද්ය ෙය්ය දවීම ථනධතතඅ ෙශවයනධ වේ. ෂණිකථ ෙශවයනධ වනා වේ යවයඅ’ යඅ වකථධචි
ොද්වයකථඅ. එව තධ පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය දවීවම අ දී අතීතාදී විභ ාර්ය වනා
වර්න ථෙගථාෝාපණ ප ව යඅනධ අවිද්ය්ාදිය  පරතය්යවයනධ වේද්නාෙ වවදන දෙ ද යඅ.
ෙවඅ උතධපාද්ය වනා දයඅ. අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ අභ ාෙවය අ ඒ වේද්නාෙ වර්ධ
අනුතධපාද්ය ද යඅ. භ ඞ්ර්ය වනා වේ. ‘ෂණ ප ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය දැකථීවමනධ
පරතය්ුතධපනධනයනධ වර්ධ උතධපාද්ය ද්, ෙය්ය ද් ද්කථීය’ යඅ අනය්වය කථඅයතඅ. ඒ යුකථධත යව.
ඒ ්ම්ස්යි:- ‘ථනධතතඅ ෙශවයනධ පපප - අපපප ෝමගයනධ උද්ය ෙශවයනධ ද්, ෙය්ය
ෙශවයනධ ද්, වමවන අ කථපනධනා ට පඅළඅවෙඅනධ භ ාෙනාෙ දෙතධ ෙ කථධ අ ශානය
තීෂණ ප - විශද් භ ාෙයට පවමිණීවමනධ ෂණ ප ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය ෙවටව ධ ය’ යඅ කථඅයා
යඅ. වේ ෙනා අ පළමු වකථාට පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය වමවන අ කථපනුවයධ අවිද්ය්ාදිය 
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පරතය්ය ෝමග වපපඅයා උද්ය - ෙය්යෙතධ ෙ ථධකථන්ෝයනධ වර්න ඔෙුනට පරතය් ෙශවයනධ
උද්ය - ෙය්ය ද්ශගන මු්වයනධ ෂණ ප ෙශවයනධ ද් උද්ය - ෙය්ය වමවන අ කථප යඅ. ඔ ු
වර්ධ නුෙණ ප තීෂණ ප ෙව විශද් ෙව පෙතධනා කථධ අ පපප - අපපප ෝමග ෂණ පයකථධ පාථා
උපද්නෙුනධෙ ද් ය වඳනෙුනධෙ ද් ෙවටව ධ. (යනු ීකකථාර්ත විථධතපවයකථඅ.2
වමවථධ වමවනඅ කථපන වය ර්ී ු වර්ධ ‘වමවථධ වේ ෝමගවය වපරැ වනාවී
ටර්නඅතඅ. වපපවී ෙවනවවථතධ ය යඅ’ නුෙණ ප අතඅශයඅනධ විශද් වේ. වමවථධ අවිද්ය්ාදිය  පරතය්ය
ෙශවයනධ ද්, උතධපාොදිය  ෂණ ප ෙශවයනධ ද්, වද් පිශද්ධවද්කථඅනධ උද්ය - ෙය්ය දන ඒ
වය ර්ී ට ුපුඃඛොතබ සතය් වභ ධද්ය, අනු්ලෝමොතබ ප්රතීතය් සමුප්්ප්ොද වභ ධද්ය, එ ත්ථොදීන්නය
වභ ධද්ය, අනිතය්ොතබ ලක්ෂ වභ ද්ය යන වමා ු පරකථට වෙතඅ.
විවශධම:- ඒ වය ර්ී යේ නුෙණ පකථඅනධ ‘අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ ථමුද්වයනධ ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ
ථමුද්ය වේ. අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ නඅවප ෝවයනධ ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ නඅවප ෝය වේය යඅ’ ද්කථී නේ
වේ දැකථීම ඒ වය ර්ී ු වර්ධ පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය දැකථීම යඅ. යේ නුෙණ පකථඅනධ
නඅ.දතධතඅ ෂණ ප - විපිශණ පාම ෂණ ප ද්කථී නේ ඒ දැකථීම ෂණ ප ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය
දැකථීමයඅ.
“අවිජ්ජො සමුදයො රිප්සමුද්යො, අවිජ්ජොනි්රොධ රිප් නි්රෝධො”1 යනාදීනධ
අවිද්ය්ාදීනධ වර්ධ ථමුද්යවයනධ ා නඅවප ෝවයනධ පපපථධකථන්ෝාදීනධ වර්ධ ථමුද්ය ා
නඅවප ෝය ෙනධනාකථධ වමනධ ‘නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ා විපිශණ පාම ෂණ පය දනධවනධ
ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ උද්ය - ෙය්ය දනධවනධය’යඅ ොන වභ ධද්ය වනා වකථාට කථඅයන දිය . (යනු
ීකකථායඅ.2
විස්තර:- උතධපතධතඅෂණ පවයඅ ම නඅ.දතධතඅ ෂණ පය ද්, භ ඞ්ර්ෂණ පවය අ ම
විපිශණ පාම ෂණ පය ද් ෙන ව යඅනධ වමවථධ පරතය්ය විථඅනධ ද්, ෂණ ප විථඅනධ ද්,
වද්පිශද්ධවද්කථඅනධ උද්ය - ෙය්ය දනධනා ෙ ඒ වය ර්ී ට පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය දැකථීවමනධ
සමුදයසතය්ය පරකථට වේ. ථධකථන්ෝාදීනධ උපද්ෙන අවිද්ය්ාදී පරතය්ය අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ.
ජාතඅ ර්ශ්ය අෙවද ෝ ෙන ව යඅනධ ෂණ ප ෙශවයනධ උද්ය ද්ශගනවයනධ ුපුඃඛසතය්ය පරකථට
වේ. පරතය්ය ෝමගයනධ වර්ධ අනුතධපාද් නඅවප ෝවයනධ පරතය්ය ෙතධ (පරතය්වයනධ උපදිය න2
ෝමගයනධ වර්ධ අනුතධපාද් නඅවප ෝය අෙවද ෝ ෙන ව යඅනධ, පරතය්ය ෙශවයනධ ෙය්ය
ද්ශගනවයනධ නි්රෝධ සතය්ය පරකථට වේ. මපණ ප ර්කථ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනධ ෂණ ප
ෙශවයනධ ෙය්ය ද්ශගනවයනධ ුපුඃඛ සතය් ම පරකථට වේ.
වමවථධ වේ වය ර්ී ට උතධපතධතඅ ෙශවයනධ ා ෂණ ප ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය
දැකථීම ෙ වම වෞකථඅකථ සමමොතබට්ිය මොගගය යි, මොගගසතය්ය ද පරකථට වේ. ‘පරදීපය තමා
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ද් පරකථාශ කථපනධනා වථධ’ ආයය්ග මාර්ගය තමා ද් පරකථට වේ. ඒ පරකථට භ ාෙය ද්
වමා ාන්ෝකථාප විර්මනවයනධ වේ. තෙද් ඒ වය ර්ී ට පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය ද්ශගනවයනධ
අනුවාම පි චාථමුපධපාද්ය පරකථට වේ. ‘වේ අවිද්ය්ාෙ ඇතඅ කථධ අ වේ ථඛථධකථාපය වේ
යයඅ’ වමවථධ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ. ‘වේ අවිද්ය්ාදී පරතය්ය ෝමග නඅවප ෝවයනධ වේ
ථඛථධකථාපය නඅපවද්ධෝවීය’යඅ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනධ පරතය්ය ෙශවයනධ ෙය්ය ද්ශගනවයනධ
පරතඅවාම පරතීතය්ථමුතධපාද්ය පරකථට වේ. තෙද් ෂණ ප ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය ද්ශගනවයනධ
පරතීතය් ථමුතධපනධන ෝමග පරකථට වේ. සංස් ොර ලක්ෂ ය අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ථඛථධකථාප ෝමග උද්ය - ෙය්ය වද්කථඅනධ යුකථධත වේ. ඒ ථඛථධකථාප
ෝමගවය ද් පි චාථමුපධපනධනවය ය. තෙද් ඒ වය ර්ී ට පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය
ද්ශගනවයනධ එ ත්ථනය පරකථට වේ. ව ධතු - ඵල ථේදන්ෝවයනධ ‘ථනධතානය වනා ථඅඳ
පෙතධනා දෙ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ. එකථධ අ උචවේද් ද්ෘමධි ය මනාෙ දව වප වේ.
ෂණ ප ව යඅනධ උද්ය ද්ශගනවයනධ නොනොත්ථනය පරකථට වේ.
ඒ වමවථධයඅ :- උතධපාද් - ථධිතඅ - භ ඞ්ර් ෙශවයනධ අලුතධ අලුතධ නාම - පපප
ෝමගයනධ ඉපදීම අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ. එකථ මනාවථධ ශොශ්වතදෘ්්ටිය ර්පව වේ.
තෙද් ඒ වය ර්ී ට පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය - ෙය්ය ද්ශගනවයනධ අවය්ොප්ොරනය
පරකථට වේ. නාම - පපප ෝමගයනධ වර්ධ තමා ෙශවය අ වනා පෙතධනා දෙ අෙවද ෝ ෙන
ව යඅනඅ. එකථධ අ මනාවකථාට ආත්මදෘ්්ටිය ප වේ. ඒ වය ර්ී ට පරතය්ය ව යඅනධ උද්ය
ද්ශගනවයනධ එෙඛ ධමමතොනය පරකථට වේ. පරතය්යට අනුපපප ව යඅනධ ඵලයා වර්ධ
උතධපාද්ය අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ. එකථ මනාවකථාට අකථරඅය ද්ෘමධි ය ර්පව වේ. ඒ වය ර්ී ට
පරතය්ය ෙශවයනධ උද්ය ද්ශගනවයනධ අනොත්ම ලක්ෂ ය පරකථට වේ. ථඛථධකථාප ෝමගයනධ
වර්ධ උතධථා ප අත දෙ ා පරතය්ය පඅළඅදඳ පවෙතුේ ඇතඅ දෙ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ.
ෂණ ප ව යඅනධ උද්ය - ෙය්ය ද්ශගනවයනධ අනිතය් ලක්ෂ ය පරකථට වේ. ඇතඅෙව නවතඅ ෙන
දෙ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනධ ා පෙගානධත - අපපානධත විවෙකථය අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ.
ුපුඃඛ ලක්ෂ ය ද පරකථට වේ. උද්ය - ෙය්ය වද්කථඅනධ නවෙවතව නවෙවතව වපවළන
දෙ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ. ස්වභොව ලක්ෂ
ද් පරකථට වේ. උද්ය - ෙය්ය වද්කථඅනධ
පඅිශථඅඳිනා ද් දෙ අෙවද ෝ ෙන ව යඅනඅ. ප්ඨවි-ඵස්සොතබ ථධෙභ ාෙ ෂණ පවය අ ථඞ්්ත
ෂණ පයා වර්ධ ද් තොව ොලි (පිශතධත කථාඅකථ2 දෙ ද් පරකථට වේ. උද්ය ෂණ පවය අ
ෙය්යයාවර්ධ ද්, ෙය්ය ෂණ පවය අ උද්යයාවර්ධ ද් අභ ාෙය අෙවදාෝ ෙන ව යඅනඅ.
වමවථධ පරකථට ෙ සතය් - ප්රතිතය් සමුත්ප්ොද - නය අනිතය්ොතබ ලක්ෂ ඇතඅ ඒ
වය ර්ී ට ‘වපප නපනධ විපප වේ ෝමගවය උපදිය තඅ. උපනධ නාම - පපප ෝමගවය නඅපවද්ධෝ
වෙතධය’ යඅ නඅතය්වයනධ අලුතෙෙනධ ෙව මව ථඛථධකථාපවය ෙවටව තඅ. ුවද්කථධ නඅතය්
නෙකථයනධ ෙව වනාෙව අපව උොෙන කථධ අ තණ ප අර් පඅණිය ඳු වමනධ ද්, දිය ය දුදුකථධ වමනධ
ද්, ද්ඬුවයනධ දිය වය අ ඇඳි ඉපකථධ වමනධ ද්, අදිය  අර් ෙවටුණ පු අදවටකථධ වමනධ ද්, විර්අය
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ර්වථීමකථධ වමනධ ද්, ථධෙධප කථකථධ ථඅි නධනනධෙ ද්, ඉන්ද්ජාත - මිශචි - ථධෙපධන - අාතෙකථර
- ර්න්ෝෙගනර්ප - වඵලණ ප - කථද්අ ආදිය යකථධ වමනධ ද්, අථාප වේය යඅ ද් (නඅථධථාප වේය යඅ2
ෙවටව ධ.
වමපමණ පකථඅනධ වේ වය ර්ී ු විථඅනධ ‘ෙය්ය ෝමග ෙවයධ ම උපදී. උපනධ නාම - පපප
ෝමග ථම ය විනාශයට පවමිවණ පධය’යඅ වේ ආකථාපවයනධ සමප් ස් ෂණ ප පරතඅවේෝ
වකථාට පවෙතඅ උදය - වය්යොනුප්ස්සනො නේ ෙ ෙන තපවණ ප විද්ශගනා ශානය දන ද්ධවද්ධ
වේ. ආරබ්ධ විදශග ය යි ර්අණිමට වයධ.
වි්ශ්්:- කථාප ථනධමශගනාදිය  ෙශවයනධ පවෙවතඅ ථනධමශගන ශානය
නඅමධපයය්ගාවයනධ විද්ශගනා නම වනා දයඅ. උදය - වය්යොනු දශගනොතබ ෙශවයනධ පවෙවතඅ
ශානය ම විද්ශගනා ශාන නම ද යඅ. එව යඅනධ ආරබ්ධවිදශග යො ය යි ර්ණ පයට වයධයව
යඅ කථඅයන දැයඅ යනු ීකකථා යඅ.
අනතුපවෙව වේ තපවණ ප විද්ශගනාවෙනධ පටනධ ර්තධ විද්ශගනා ඇතඅ ඒ වය ර්ී ට ද්ථ
විදශග්නොප්් ්ලශ්යෝ උපදිය තධ.
ඒ විද්ශගවනාපවකථධශවය මාර්ග - ඵල පරතඅවේෝ කථළ ආයය්ග - ශරාෙකථයාට ද්,
ථීවිපතධතඅ ආදීනධ විපරතඅපනධන පුද්ධර්යා ට ද් නපදිය තඅ. ථමය්කථධ පරතඅපතධතඅ ඇතඅ විද්ශගනා
භ ාෙනාවය අ වයර්ණ පු ආප.ෝ විද්ශගකථ ෙ කථුපුතරයා ට ම උපදිය තධ. ඒ ද්ශ විද්ශගවනාපවකථධශවය නේ ( 2 අෙභ ාථය (22 ශානය (32 පරීතඅයඅ (42 පරශර.ිය (32 ථු්ය (62
අිවමාෂය (72 වීයය්ගය (82 උවපෂාය ( ප2 නඅකථානතඅය යන වමා ු යව.
(ඔභෝසො ප්ීති ප්ස්සද්ධි - අධි්මො ්්ඛො ් ප්ග්ග්හො
සුඛං ා මුප්ඪොන මු්ප් ්ඛො ් නි න්ති ්)
එව යඅනධ ෙොළ .
“ ථං ධමමුද්ධචන්විග්ගහිතමොනසං ්හොති? අනිචන් ්තො මනසි ්රොති
ඔභෝසො උප්්ප්ජ්ජති, ඔභෝසො ධම්මොති ඔභොසං ආවජ්ති, ත්තො වි ්්ඛ්ප්ො
උද්ධචන්ං, ්තන විග්ගහිතමොන්සො අනිචන්්තො උප්ට්ඨොනං යථොභූතං නප්්ප්ජොනොති.
ුප ්ඛ්තො -්ප්- අනත්ත්තො උප්ට්ඨොනං යථො භූතං නප්්ප්ජොනොති. තථො අනිචන්්තො
මනසි ්රෝතො ා ං උප්්ප්ජ්ජති -්ප්- ප්ීති ප්ස්සද්ධි - සුඛං - අධි - ්මො ්්ඛො ප්ග්ග්හො - උප්ට්ඨොනං - උප් ්්ඛො - නි න්ති - උප්්ප්ජ්ජති. නි න්ති ධම්මොති
නි න්තිං ආවජ්ජති, ත්තො වි ්්ඛ්ප්ො උද්ධචන්ං, ්තන උද්ධචන්්න විග්ගහිතමොන්සො
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අනිචන්්තො උප්්ට්ඨොනං යථොභූතං නප්්ප්ජොනොති, ුප ්ඛ්තො -්ප්- අනත්ත්තො
උප්ට්ඨොනං යථොභූතං නප්්ප්ජොනොතීති”1
‘වකථවථධ විද්ශගවනාපවකථමවයනධ විවප ෝයට පවමිණි ථඅතධ ඇතඅවේ ද්’
‘අනඅතය් ව යඅනධ වමවන අ කථපනධන ුනධට ඔභ ාථය උපදී. ඔභ ාථය මාර්ගෝමගය යඅ
ථඅතා ඒ ආව කථය නඅෙගාණ පයව යඅ ව මාර්ගය යඅ ව ඵලය යඅ ව ආෙජගනා වකථවවඥ.
ඒ ව ධතුවකථාට වර්න ෙ විවෂධපය උද්ධෝචා ය යඅ. ඒ උද්ධෝචාවයනධ මඩනා ද් ථඅතධ
ඇතඅ වයාර්ී වතවේ අනඅතය්ව යඅනධ ෙවට ීම තතු වථධ වනා ද්නී. ර්කථධ ෙශවයනධ -වපඅනාතධම ෙශවයනධ ෙවට ීම තතු වථධ වනා ද්නී. එවථධම අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ
කථපන වය ර්ී ට ාණ පය උපදී. පරීතඅය, පථධථද්ධිය, ථු්ය, අිවමාෂය, වීයය්ගය, ථතඅය,
උවපධෂාෙ, නඅකථානධතඅය උපදී. නඅකථානධතඅය නිවන යැ මග යැ ඵලයැ යි ආෙජගනා වකථවවඥ.
ඒ අමාර්ගය මාර්ග ෝමගය යඅ ර්වනීවමනධ ප ළ ෙන විවෂධපය උද්ධෝචා නමි. ඒ
උද්ධෝචාවයනධ මඩනාද් ථඅතධ ඇතධවතධ අනඅතය් ව යඅනධ ෙවට ීම තතුවථධ වනා ද්නී. ර්කථධ
ව යඅනධ - අනාතධම ව යඅනධ ෙවට ීම තතුවථධ වනා ද්නී’ යව කථඅයා යඅ.
විථධතප:- ඒ ද්ශ විද්ශගවන පවකථධශයනධ අතුවපනධ
( 2 අෙභ ාථ නේ:- විද්ශගනා චිතධතවයනධ උපද්නා එකථධතපා ශීකපාව කථවයකථඅ. ඒ
උපනධ කථධ අ ඇතවේ වය ර්ාොපවයකථධ ‘වපප මට වමදඳු ආව කථවයකථධ නපනධවනධ යව.
එකථානධතවයනධ මාර්ගයට පවමිණිවයමි. ඵලයට පවමිණිවයමි’යඅ අමොගගයම මොගග යයි ද,
අඵලය ම ඵලය යි ද් ර්නී. එවථධ ර්නධන ුනධ වර්ධ විද්ශගනා භ ාෙනාෙ අමාර්ගයට ෙවටුවණ පධ
වෙයඅ. ව වතම තමාවර්ධ මුධ කථමගථධර්ානය (විද්ශගනාෙ2 වප ආව කථය ම ආථධොද්නය
වකථවපමිනධ අඳී.
විවශධම:- ඒ ආව කථය ඇතවේ භ අෂුෙකථට තමා උනධ පයය්ගඞ්කථය පමණ ප තවන
එළඅය වකථවපමිනධ උපදී. කථඅථඅෙකථුට ඇතුළු ර්ද පමණ ප ද්, ඇතවවමකථුට ර්වය නධ පඅටත ද්,
කථඅථඅෙකථුට ථඅයලු වි ාපය ද්, ර්ේෙකථධ - අඩ වයාර්නකථධ - වයාර්නකථධ - වද් වයාර්නකථධ තුනධ වයාර්නකථධ පමණ ප ද්, කථඅථඅෙකථුට වපාවළාවෙ අ පටනධ අකථනඅට දඹවාෙ වතකථධ ද්,
ඒකථාව කථ වකථවපමිනධ උපදී. භොගය්වතුන් වහන්්ස්ට ද්ථද් ථකථධ ථකථධෙළ ආව කථ
වකථවපමිනධ උපනධවනධ යඅ.
අව කථයා වර්ධ වෙනථධ දෙ පඅළඅදඳෙව වේ කථර්ාවෙකථඅ. ‘ථඅතුධපේ වෙව රැ
වද්ය තඅ වර්යකථධ තුළ (ර් ග භ අතධතඅය ා පඅටත පඅළ ෙඩා ථඅි  භ අතධතඅය2 වතප ු වද්නවමකථධ
ුනධ . එදිය න කථපවෙ වපාව දිය නය යඅ. දිය ර්ුනධ ෙවථඅ ොකථුළඅනධ ෙවථුණ පු මවර්ේ රෑ
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ාතුපඞ්ර්ථමනධනාර්ත අඳුප පෙතී. එකථ එකථධ වතප නවමකථධ ‘ථධොමීණි මට දැනධ ොර්ව.
මලුවය අ ථඅඛ ාථනවය අ පථධෙණ පකථධ මධ පවවනධය’ යඅ කථී. ඕ ට අවනධකථ වතප නම
‘ඇෙවතධනඅ ඒ ආශධායය්ග වනා වේ. මට දැනධ ම මු ුවද් අ වයාර්නකථධ තවන මථධ කථවථධදනධ
වදාව වපවනතව යඅ’ කථී.
වේ විද්ශගවන පකථධවශය වදාව

වථධ ථමර් - විද්ශගනාාභ ීනධ

ට වේ.

ව වතම ථමාපතධතඅ දවයනධ විමධකථේභ අත කථධවධශයනධ වර්ධ වනා වථඅීකවමනධ
“මම ප තධමි යඅ” ථඅතධ උපද්ෙ යඅ. උථධෙවඅ නේ තවන ෙථන, මහොනොග නේ වතපවනධට
වමනඅ. වම අ ‘හැව ්’ ෙවථඅ මහොදත්ත ්තරැන්ට වමනධ ද්, ථඅතුධපේවෙ අ ‘නඅකථ
වපවනකථ’ පරෝනධවර්යඅ ෙවථඅ ්ුල්ලසුමන වතපවනධට වමනධ ද් වේ. වේ ඒ පඅළඅදඳ එකථධ
කථර්ා ෙථධතුවෙකථඅ.
තර්ුපව වෙව රැ ධමමතබන්න නේ ථඅෙු පඅළඅථඅඹියා පතධ ම ප තධ වතප
වකථවනකථධ විථ . උනධ ෙ නධවථධ වදාව භ අෂු ථඛ යාට අෙොද් වද්න වථධකථ. එකථධ
ද්ෙථකථධ තමා දිය ොථධර්ානවය අ ෙවඩ අඳ ‘අප ඇර්පව උථධෙවඅ ෙවථඅ, මහොනොග ථධර්විපයනධ
ෙ නධවථධ වර්ධ ම ණ පකථම මුර්නධ පවමිණිවයධ ද් නවද්ධද්’ යඅ ආෙජගනා කථපන වථධකථධ උනධ
ෙ ධනවථධ පු ුර්නධ දෙ දැන ‘මා වනා ර්අයකථ පු ුර්නධෙවමව කථළුිශය කථඅීකම ෙනධවනධය’ යඅ
දැන අ ථට ථෘද්ධිවයනධ පවන නවර්ී දිය ොථධර්ානවය අ ෙවඩ ුනධ වතපවනධ ථමීපවය අ දවථ
ෙවඳ ෙතධ ද්කථධො එකථතධපවථකථ ෙවඩ ුනධ වථධකථ. ‘ඇෙවතධනඅ වනා කථධ අ ආවයධ කථඅේදැ’යඅ
විාාළ කථ ‘ථධොමීනඅ පරශධන ඇථීමට ආවයමියඅ’ කථී . ‘ඇෙවතධනඅ විාාපෙ ද්නධවනේ නේ
කථඅයමි’ යඅ කථී කථ පරශධන ද් ථකථධ විාාළ .
වතපවනධ ෙ ධනවථධ විාාළ විාාළ පරශධන වනා පවකථඅ විථඳු වථධකථ. එකථ
‘ථධොමීනධ ෙ ධනවථධවර්ධ ාණ පය ඉතා තඅයුණ පු යව. ‘නුඹ ෙ නධවථධ කථෙප ො වේ ෝමගය
අෙවද ෝ කථළ වථධකථධදැ’යඅ විාාළ කථළ ‘ඇෙවතධනඅ වමයඅනධ ථවට ෙථපකථට වපපය’ යඅ කථී .
‘ථධොමීනධ ෙ ධනවථධ ථමාියට ද් ථමෙද්නා වථධකථධදැ’යඅ විාාළ කථළ ‘එය අපට දවපකථධ
වනා වේය’ යඅ ෙොළ . ‘ථධොමීනඅ එවථධ ෙනධනා එකථධ ඇතකථු මෙනු මවනවෙව’යඅ කථී .
වතපවනධ ෙ නධවථධ ථේ ථුර් ඇතකථු මවෙ . ‘ථධොමීනඅ දැනධ වේ ඇතා කථනධ නඅශධා වකථාට
තදා නර්ුට දිය කථධ වකථාට වර්න වථාඬ මුවෙ අ ද ා ය  අථුණ පු වථධ කථු්ධානාද් කථපමිනධ
ඔද අභ අමු්යට එන වථකථධ කථළ මවනවෙවයඅ’ කථී . වතපවනධ ෙ නධවථධ එවථධ වකථාට
වේර්වයනධ තමා වෙත එන ඒ ඇතා වර්ධ ය  අථුණ පු අයුපව දැකථ නවර්අට පවන යනධනට
ථවපථුණ පු වථධකථ. ප තධ වතපවනධ ෙ නධවථධ උනධ ෙ නධවථධවර්ධ ථඅෙුපව වකථාන අධො වර්න
‘ථධොමීනඅ ප තුනධට තවතඅ ර්වනීවමකථධ වේදැ’යඅ ඇථ වථධකථ. උනධ ෙ නධවථධ එකථ තමා
පු ුර්නධ දේ දැන ‘ඇෙවතධ ෝේමදිය නධනවයනඅ මට පඅ අට වෙෙ’යඅ කථඅයා පාමු උකථධකථුි වයනධ
ුනධ වථධකථ. ‘ථධොමීනඅ නුඹ ෙ නධවථධට පඅ අටවීම ථඳ ාම ආමි, න මකථධ ථඅතනු
මවනවෙවයඅ’ කථමට නකථධ ෙොළ වථධකථ. වතපවනධ ෙ නධවථධ කථමට නධ වර්න ථකථධමනට
නවර්ී තුනධ ෙවනඅ පඅයෙවපනධ අර්රඵලය ෙ අ ගත්වයට පවමිණි වථධකථ.
Non-commertial Distribution
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වි්ශ්්:- වතපවනධ ෙ ධනවථධ ද්ධවේම ාිශතයකථඅ එදඳු භ අෂ ු ආව කථවය අ
කථේපාවෙතඅ.
(22 ඥානය නේ විද්ශගනා ශානය යඅ. නාම-පපප ෝමගයනධ පරමාණ ප කථපන - විාාපණ පය
කථපන උද්ය - ෙය්ය ෙඩන ඒ වය ර්ී භ අෂුෙට පන ද් ෙජරායුෝය වමනධ වනා පවකථඅවළන
වේර් ඇතඅ තඅයුණ පු ඉතා විශද් ෙ විද්ශගනා ශානය උපදී.
(32 ප්රීතිය නේ විද්ශගනා පරීතඅය යඅ. එකථ ඒ වය ර්ී ට ෙුද්තබ පරීතඅය, ක්ෂණි
පරීතඅය, ඔ ් ොනි පරීතඅය, උද්්වග පරීතඅය, ඵර පරීතඅය යඅ වේ පථධ ෙවද්පපවේ පරීතඅය මුළු
ශීකපය පුපමිනධ උපදී.
(42 ප්රශරබ්ධිය නේ විද්ශගනා පථධථද්ධිය මව යඅ. එකථ පාතරඅ ථධර්ානවය අ ව දිය ො
ථධර්ානවය අ ව
ුනධනා ෙ ඒ වය ර්ී ට කථාය - චිතධත වද්කථධ අ විඩාේකථ ව - දප
දෙකථධ ව කථකථගශ දෙකථධ ව - අකථමණ ය් දෙකථධ ව - ර්අනධ දෙකථධ ව - ෙඞ්කථ දෙකථධ
ව
වනා වේ. එකථ ඒ වය ර්ී ු වර්ධ කථාය - චිතධතවය උද්ධෝචාය ථඛථඅඳීවමනධ
ථඛථඅඳුනා ු වෙතඅ. ථීන - මිද්ධෝ ර්පවවීවමනධ ථව වධලු වෙතඅ. දිය ට්ඨි-මාන ථඛථඅඳීවමනධ
මෘර් වෙතඅ. වථථු නීෙපණ ප ථඛථඅඳීවමනධ කථමණ ය් වෙතඅ. අශරද්ධොදිය ය ථඛථඅඳීවමනධ වනා
ර්අනධ වෙතඅ. මායා - ථාවඨයය් ථඛථඅඳීවමනධ ථෘජු වෙතඅ. වේ පථධථද්ධි ආදිය වයනධ
අනුර්ෘ අත කථාය - චිතධත ඇතඅ ඒ වය ර්ී වතවේ එකථ අමානුම නේ ෙ පතඅය අනුභ ෙ
වකථවවඥ.
“සුඤ්්ාගොරං ප්විට්ඨස්ස - සන්තචිත්තස්ස භි ්ඛු්නො
අමොනුසීරති ්හොති - සමමො ධමමං විප්ස්ස්තො”
“ය්තො ය්තො සමමසති - ෙන්ධොනං උදයබ්ෙයං
ලභති ප්ීති ප්ෝමොජ්ජං - අමතං තං විජොනියො”
“ජන ථුනධ වර්ට පඅවිථ - විද්ථුනධ ෙඩන නඅථඅ වථධ
ථනධථුනධ ථඅතවතඅ ම ණ පුට - වනා මිනඅථධ පීතඅ ථුෙ වේ.
පථධ කථඳු උො - ෙවය - නනධ අයුිශනධ ථඅමිර්මිනධ
දන පී ා පවමාද්ය - අමායව යඅ ද්නධවන වයතඅ”
වමවථධ ඒ වය ර්ී ට (මනුමය්ත්ථෙය ඉකථධම ථඅීක2 ඒ අමානුම පතඅය (ඇධම2 ථඅද්ධෝ
කථපනධනා ෙ  ුතාදීනධ යා යුකථධත ෙ පථධථද්ධිය උපදී.

962

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

(32 සුඛය නේ විද්ශගනා ථු්ය යඅ ඒ වය ර්ී ට එ ථමවය අ මුළු ථඅපවප වතමමිනධ
ඉතා පරණීත ෙ කථඅථඅ කථවකථ වනා ෙ විපප ථු්වයකථධ උපදී.
(62 අධි්මොක්ෂ නේ විද්ශගනා ථේපරයුකථධත ෙ දෙතධ ශරද්ධෝාෙයඅ. ඒ වය ර්ී ට එ
කථධ අ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධ අතඅශය පරථනධන භ ාෙයට පමුණ පුෙන ඉතා දෙතධ
ශරද්ධෝාෙ උපදී.
(72 ප්රගරහ නේ වීයය්ගය යඅ. එ වය ර්ී ට එකථ විද්ශගනා චිතධතය ා ථේපරයුකථධත
ෙ ළඅ අධ වනා ෙ ඉතා දැි  ද් වනා ෙ මනා වකථාට ර්නධනා ද් වීයය්ගය උපදී.
(82 උප්ට්ඨොන නේ ථතඅය යඅ. ඒ වය ර්ී ට විද්ශගනා චිතධතය ා ථේපරයුකථධත ෙ
මනාෙව එළවඹව ථඅි  මනාෙව පඅ අටුෙන ද් ඉන්රඛීයකථධ දඳුෙ ද්, නඅශධාය පෙගත පාජයකථු
දඳුෙ ද් ථතඅය උපදී. ඒ වය ර්ී යමකථධ යමකථධ ආෙජගනා වකථවවඥ නේ ආවභ  ර් - මනථඅකථාප
- පරතය්වේෂා වකථවවඥ නේ ඕ ට ඒ ඒ නාම - පපපාදිය  කථාපණ පය අනුෙව පවන විනඅවිද්
වර්ාථධ දිය ෙවථධ ඇතධත ුට පපවාෙ වථධ ථඅ අයට ෙවටව ධ.
(92 උ්ප්්ක්ෂොව නේ විද්ශගවන වපධෂාෙ ා - ආෙගජ්වන වපධෂාෙ යඅ. ඒ වය ර්ී ට
ථඅයලු නාම - පපප ෝමගයනධ උද්ය - ෙය්ය ෙශවයනධ මනාෙව පීකෂා කථඅීකවමනධ ඒ පඅළඅදඳ
මෝය්ථධර් භ ාෙවයනධ පවෙවතධවතධ විද්ශගනා උවපධෂාෙ ද් දෙතධෙ උපදී.
වි්ශ්්:- ඒ විද්ශගනා උවපධෂාෙෙ නේ අර්ග ෙශවයනධ එවථධ පවෙවතඅ ථඛථධකථාපයනධ
වර්ධ උද්ය - ෙය්ය ෙවට ීවමනධ මෝය්ථධර්කථාපවයනධ පවෙවතඅ තතරමජ්ඣතධතතා
උවපධෂාෙමව යඅ. මවනාද්ධොපාෙජගන චිතධතය ා ථේපරයුකථධත ෙ වචතනාෙ ආෙජගනවය අ
මෝය්ථධර්ෙව පවෙවතධවමනධ ආෙජගන උවපධෂාය යඅ කථඅයනු වව.. ව ද් ඒ ඒ තවනධ
ආෙජගනය කථපන ඒ වය ර්ී ට ෙු ුටු ෙජරායුෝය වමනධ ද් වියළඅ පතරපටවයකථ ද ාලූ පතධ
කථළ ය ුකථධ වමනධ ද් ශූපෙව තීෂණ පෙව පෙතී.
( ප2 නි න්ති නේ විද්ශගනා චිතධතථේපරයුකථධත ථඅයුේ තෘමධණ පා යඅ. වමවථධ
ඕභ ාථාදීනධ පරතඅමණ පධි ත විද්ශගනාවය අ ආය කථපමිනධ ථඅයුේ ෙ ශානධතාකථාප ෙ
නඅකථනධතඅය ඒ වය ර්ී ට උපදී. විද්ශගනා භ ාෙනාෙ අතඅශයඅනධ පවෙවතඅ ව යඅනධ ඉතා ථඅයුේ
ව යඅනධ ඒ නඅකථනධතඅය කථධවධශවයකථව යඅ පඅිශථඅඳ දැකථීමට ද් වනා වකථඅ වේ.
ඔභ ාථය විද්ශගනාෙට අඞ්කථාපයකථධ ෙනධනාවථධ ම ඒ පරශාදීනධ අතුිශනධ එකථකථධ
උපනධ කථධ අ ඒ වය ර්ී ට වමයඅනධ වපරැ වම දඳු ාණ පවයකථධ නපදිය නධවනධ ය. වම දඳු
පරීතඅවයකථධ - පථධථද්ධිවයකථධ - ථු්වයකථධ - අිවම ෂවයකථධ - පරර්ර වයකථධ - උපට්ඨඨානවයකථධ
- උවපෂාවෙකථධ - නඅකථනධතඅවයකථධ නපනධවනධ යව. ‘ඒකථානධතවයනධ මාර්ගයට පවමිණිවයමි.
‘ඵලයට පවමිණිවයමි‘ යඅ අමාර්ගය ම මාර්ග යවයඅ ද්, අඵලය ම ඵල යවයඅ ද් ර්නී.
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අමාර්ගය මාර්ගයයඅ ද්, අඵලය ඵලයවයඅ ද් ර්නධනා ඒ වය ර්ී ු වර්ධ විද්ශගනා වීිය
ෙය්තධකථරානධත නේ වේ. ඒ වය ර්ී තමා වර්ධ ඒ විද්ශගනා කථමගථධර්ානය වරැපඅයා නඅකථනධතඅය
ම (ඒ ඕභ ාථාදිය වය අ ථඅයුේ ආථාෙ ම2 ආථධොද්නය කථපමිනධ අඳී.
වේ ද්ථ උපකථධවධශයනධ අතුවපනධ ඕභ ාථාදිය ය උපකථධවධශ ෙථධතු ව යඅනධ
උපකථධවධශය යඅ කථඅයන දී. අකථුශ ව යඅනධ වනාවේ.
එව තධ නි න්තිය උපකථධවධශය ද්, උපකථධවධශ ෙථධතූ ු ද් වේ. වේ ෙථධතු
ෙශවයනධ උපකථධවධශ ද්ශවයකථධ ම වේ. ඒ තෘ්් ො - දෘ්්ටි - මොන ර්ර ෙශවයනධ
ථමතඅවථකථධ (3ප2 වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- ‘මට ආව කථයකථධ උපනව’යඅ ර්තධතා ට සත් ොයදෘ්්ටි ෙශවයනධ
ර්වනීම වේ. ‘මනා ආව කථවයකථධ උපනව’යඅ ර්තධතා ට මොන ෙශවයනධ ර්වනීම වේ.
ආව කථය ආථධොද්නය කථඅීකේ ෙශවයනධ තෘ්් ොව උපදී. වමවථධ ආව කථවය අ ද්ෘමධි 
- මාන - තෘමධණ පා ෙශවයනධ ර්වනීේ තුවනකථඅ. වථථු ාණ පාදිය වය අ ද් වමවථධමව යඅ. වමවථධ
ර්රා ෙශවයනධ ථමතඅථධ උපකථධවධශ වේ. වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ අද්ෂ අෙය්කථධත වය ර්ී
වතවේ ඕභ ාථාදිය  නඅමිතධවතනධ කථේපා වේ. විෂඅපධත වේ. ඕභ ාථාදීනධ අතුවපනධ එකථකථධ
එකථධ ම ‘වේ මාවර්ධ ය යඅ ද්, වේ මම වෙමව යඅ ද්, වේ මාවර්ධ ආතධමයව’ යඅ ද් තෘමධණ පා මාන - ද්ෘමධි  ෙශවයනධ ද යඅ.
එයඅනධ කථී :- පවරැණිවය , යේ ඕභ ාථාදිය යකථධ නඅථා ථඅත කථේපා වේ නේ ඒ ඔභ ාථ
නඅමිතධවතනධ ද්, ාණ ප - පීතඅ - පථධථද්ධි - ථු් - නඅමිතධවතනධ ද් කථේපා වේ. අිවම ෂ
නඅමිතධවතනධ ද් - පරර්ර - උපට්ඨඨාන - උවපධෂා ෙශවයනධ දවීවමනධ උවපධෂා
නඅමිතධවතනධ ද්, නඅකථනධතඅ නඅමිතධවතනධ ද් කථේපා වේ. එව තධ ද්ෂ - පණ පධි ත - ෙය්කථධත
- දුද්ධිමතධ වය ර්ී වතවේ ඕභ ාථාදිය ය උපනධ කථව මට වේ ආව කථවයකථධ උපන. ව ද්
ෙවඅතධ අනඅතය් ය, ථඞ්්ත යව, පි චාථමුපධපනධ යව, ෂය ෙන ථුලු යව, ෙය්ය ෙන ථුලු
යව, නවවථන ථුලු යව, නඅපවද්ධෝ ෙන ථුලුයව යඅ වමවථධ එය පීකෂා වකථවවඥ.
තෙද් වේ ආව කථය ආතධමය වේ නේ ආතධමය යඅ ර්නධනට ෙටවනධ යඅ. ෙවඅ
අනාතධමෙ ම වේ ආව කථය ආතධමය යඅ ර්නධනා ද්ධවද්ධ යව. ඒ ආව කථය තමා ෙශවය අ
වනා පෙතධනා ව යඅනධ අනාතධම යව. ඇතඅෙව නවතඅ ෙන අර්ගවයනධ අනඅතය් යව. උද්ය ෙය්ය වද්කථධ අ වපවළන අර්ගවයනධ ර්කථධයව යඅ’ (අපපප ථපධතකථවය අ (යට2 කථී නයඅනධ ථඅයධ
විථධතප කථටයුතු2 ඕභ ාථවය අ වමනධ වථථධවථ අ ද් වමවථධ දවඅය යුතු. ඒ වය ර්ී වතවේ
වමවථධ පීකෂා වකථාට ‘ඒ ඕභ ාථය මාවර්ධ වනා වේ’ යඅ ද් ‘ඒ ඕභ ාථය මේ වනා වෙමි
යඅ ද්, ඒ මාවර්ධ ආතධමය වනාවේ’ ය යඅ ද් දයඅ.
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එවථධ ම- ‘ඒ ාණ පය ද් -වප- ඒ නඅකථනධතඅය ද් ‘මාවර්ධ වනා වේ, ‘ඒ මම වනා
වෙමි’ ‘ඒ මාවර්ධ ආතධමය වනා වේය’ යඅ ද යඅ. වමවථධ දනධවනධ ඔභ ාථාදිය වය අ කථේපා
වනා වේ. තවතඅ වනා ර්නී.
එයඅනධ කථී පවරැණිවය :- වේ ඔභ ාථාදිය  ද්ශ උපකථධවධශ නුෙණිනධ පුපවර් කථළ
වය ර්ී වතවේ ‘ඒ ආව කථාදිය වය අ ෝමගය’ යඅ පවෙවතඅ විවෂධප දැනීවම අ ද්ෂ ෙවයධ
විවෂධපයට වනා පවමිවණ පධ. ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ විවෂධපයට වනා වර්ාථධ ඒ
ථමතඅථධ (3ප2 ෙවද්පපවේ උපකථධවධශ ජටාෙ විජනය වකථාට ඕභ ාථාදිය  ෝමගය මාර්ගය වනා
වේ. එව තධ ඒ උපකථධවධශවයනධ මිර්නු විද්ශගනා වීියට පඅළඅපනධ විද්ශගනා ශානය ම
මාර්ගය යඅ ද්, අමාර්ගය ද් ෙය්ෙථධර්ා වකථවවඥ. වමවථධ ඒ වය ර්ී ු වර්ධ වේ මර් යව වේ
වනා මර්යව යඅ මාර්ගය ද්, අමාර්ගය ද් දැන ථඅි  නුෙණ ප “මග්ගොමග්ග ා දස්සන විසුද්ධිය
යි” කථඅයනු වව..
වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්අයා විථඅනධ ථතය් තුවනකථධ ෙය්ෙථධර්ා කථපන දිය .
ඒ වමවථධයඅ :- දිය ට්ඨිවිථුද්ධිවය අ නාම - පපප ෙය්ෙථධර්ාපනය කථඅීකවමනධ පළමු
වකථාට ුපුඃඛසතය්ය ෙය්ෙථධර්ා වකථවළධ යව.
ඞ්ඛොවිතර
වකථවළධ යව.

විසුද්ධි්යහි පරතය්ය පිශර්ර ණ පවයනධ සමුදය සතය්ය ෙය්ෙථධර්ා

වේ මග්ගොමග්ග ා දස්සන විසුද්ධි්යහි මනාෙව මාර්ගය ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකවමනධ
මාර්ග ථතය්ය ෙය්ෙථධර්ා වකථවළධ යඅ. වමවථධ වෞකථඅකථ ශානවයනධ ම තරඅවිෝ ථතය්යනධ
ෙය්ෙථධර්ා වකථවළධ වෙයඅ.

වමවථධ ථාෝුජනයා වර්ධ පරවම ද්ය පඅණිථ කථළ විශුද්ධි මාර්ගවය අ
පරාභ ාෙනාිකථාපවය අ මොගගමොගගා දශගන විශුද්ධි නේ ෙ
විථඅ ෙවනඅ පිශචවේද්ය නඅමිවයධ යඅ.
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21 වන ප්රිච්කේද්ය
ප්රතිප්දාඥානද්ර්ශනවිශුද්්ි නිර්කද්්ශය
“උදය - වය්ය ඥාන්යහි ප්ටන් සංස් ොර්රෝප්්ක්ෂොඥානය ්ත ් ප්ැවැති
අ්්ටවිධ ඥානයන් ්ග් වශ්යන් විදශගනො වොරයො ්ග් මස්ත ප්රොප්්ති්යන් ඒ අටවැනි
සංස් ෝරො-්ප්ක්ෂො ඥානය ශිඛො ප්රොප්්ත විදශගනො නම ්ව්. නව වැනි
සතය්ොනු්ලොමි ඥානය ද සමග ්ම නවය ප්රතිප්දාඥාන දශගනවිසුද්ධි නම ්ව්.”
ඒ වමවථධයඅ:- වම අ ඕභොසොතබ ද්ශ විද්ශගවනාපකථධවධශයනධවර්නධ මිර්ණ පා ෙ විද්ශගනා
චිතධත වීියට දවථ ර්තධ ව යඅනධ විදශගනොය ය කථඅයන දිය .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

උදයවය්යොනුදශගනඥානය
භඞ්ගොනුදශගනඥානය
භයතුප්ස්ථොනඥානය
ආදීන්නවොනුදශගනඥානය
නිර්ඥවිදානුදශගනඥානය
මුඤ්්චිතු ොමය්තොඥානය
ප්රතිසඞ්ඛය්ොනුදශගනඥානය
සංස් ෝරෝප්්ක්ෂඥානය ැක යඅ වේ අමධට ශානවය ද්තයුතු වෙතධ.
සතය්ොනු්ලෝමි ඥානය යනු අනු්ලෝම ඥානයට නවමකථඅ.

විස්තර - උදය-වය්ය දැනීේ අර්ගවයනධ ා පරතය්ෂ ව යඅනධ දැකථීේ අර්ගවයනධ ද් ඥාන
දශගනය යි. පරතඅපෂ ෝමගයනධවර්නධ විශුද්ධෝ ෙ ව යඅනධ ශාන ද්ශගන විශුද්ධි නම වූ එයම
වමයඅනධ ආයය්ග මාර්ගයට පඅළඅපදිය නුයඅ ප්රතිප්දා ඥාන දශගන විශුද්ධිය යි කථඅයන දී.
ඒ ෙ කථී උපනධ මාතර ෙ පරර්ුණ ප වනා ෙ නුෙණ ප ථඳ ා කථඅයන දිය . පරර්ුණ ප ෙවයධ
නඅතය් ථඛශාදීනධ වර්ධ පර ාණ පවයනධ ථඅද්ධෝ ෙු පර ාණ ප පිශශාෙට අිමධඨාන ෙවයධ වෙයඅ. ඒ
අිර්මවයනධ අටවළාථධ ම ා විද්ශගනාෙනධ අතුිශනධ ඇතවේ විද්ශගනාෙකථධ අිර්ත වේ.
‘උද්ය-ෙය්යයනධ පරතය්ෂවයනධ පරතඅවේෝ වනා වකථාට ථාමානය්ාකථාපය වනා වේය’යඅ
තීපණ ප මාතරවයනධ අතඅශයඅනධ පරතඅපෂ ෝමගයනධ වර්ධ පරා ාණ පය ථමභ ෙ වනාවේ. පරතඅපෂ
පර ාණ පය නවතඅ කථ ශානයනධ වර්ධ ෙජරයකථධ වථධ වනා නථන ද් වෙර්ත්වය ද්, තීෂණ ප
විමද්ත්වය ද්, වකථායඅනධ වේ ද්, එව යඅනධ පරර්ුණ ප භ ාෙයට පවමිණ ප උද්ය-ෙය්ය ශානය
පර ාණ ප පිශශා පාකථධමඅකථ ෙවයධ ම ද්තයුතු. (යනු ීකකථායඅ.2
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එව යඅනධ ඒ අනු්ලෝම ඥානය ථේපාද්නය කථපනු කථවමවතඅ වයාර්ී විථඅනධ
උපකථධවධශ විනඅවඥමුකථධත ෙ උදය - වය්යඥානය ආදී වකථාට ඇතඅ වේ අමධටවිෝ ශානවය අ
වය ර් කථටයුතු යඅ.
ප්රශ්න්ය ි:- නවෙත උද්ය - ෙය්ය ශානවය අ වයදීම කථුමකථධ පඅණිථ ද්
ප්ි ිතුර :- තරඅෂණ පය ථවකථීම පඅණිථ යඅ.
විස්තර:- යට කථී ද්ශ උපකථධවධශයනධවර්නධ කථඅඅි  වී වමාට ෙ උද්ය-ෙය්ය ශානය
යර්ා ථධෙභ ාෙවයනධ අනඅතය්ාදිය  තරඅෂණ පය ථකථා ර්වනීමට අථමර්ග යව. උපකථධවධශ
විනඅවඥමුකථධත ෙවයධ ම ථමර්ග වේ. එව යඅනධ ම ෂණ ප ථවකථීම පඅණිථ වම අදී නවෙත ද්
වය ර් ෙවි ය යුතු.
වි්ශ්්:- කථුමකථධ වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ කථුමකථඅනධ ෙවථුණ පු ව යඅනධ ෂණ ප වනා
ෙවටව ධ ද් යතධ:- අනිතය් ලක්ෂ ය උද්ය-ෙය්ය වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ, ථනධතතඅවයනධ
ෙවථුණ පු ව යඅනධ වනා ෙවටව ධ. ුපුඃඛ ලක්ෂ ය ථඛථධකථාපයනධ නඅතප පීඩා කථපන දෙ
වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ ථතප ඉිශයේවෙනධ ෙවථුණ පු ව යඅනධ වනාෙවටව ධ. අනොත්ම
ලක්ෂ ය නා නා ෝාතූනධ වෙනධවකථාට වමවන අ වනා කථඅීකවමනධ නවයනධ ෙවථුණ පු
ව යඅනධ වනා ෙවටව ධ.
උද්ය-ෙය්ය වමවන අ වකථාට ථනධතතඅය ඉර්අවීවමනධ අනිතය් ලක්ෂ ය යර්ා
ථධෙභ ාෙවයනධ ෙවටව ධ. ථඛථධකථාපයනධ නඅතප නඅතප වපවළන දෙ වමවන අ වකථාට
ඉිශයේවෙනධ ෙවථුණ පු දෙ ඉර්අළ ෙ කථළ ුපුඃඛ ලක්ෂ ය යර්ාථධෙභ ාෙවයනධ ෙවටව ධ.
පෘිෙය්ාදිය  නා නා ෝාතූනධ විනඅවඥවභ  ර් වකථාට නය ය ඳීම කථළ ල්හි අනොත්ම ලක්ෂ ය
යර්ා ථධෙභ ාෙවයනධ ෙවටව ධ.
විථධතප:- අවනය්ානය් ථේදන්ෝ පපප-අපපප ෝමගයනධ එකථකථධ ෙශවයනධ ර්වනීම ෙ
ථම
නය ද්, ඒ ඒ ෝමගයනට පරතඅනඅයත කථෘතය් වභ ධද්වයනධ ඒකථත්වවයනධ ර්වනීම ෙ
කථෘතය් නය ද්, ඒ ආේදන ථ අත ෝමගයනධ ආේදන වභ ධද්වයනධ ඒකථත්වවයනධ ර්වනීම
ෙ ආලමෙන ඝනයැක යි නය තරඅවිෝ වේ. ‘වමා ු වම වද්න ම වෙනධ වෙනධෙව ෝාතු
ආදී ෙශවයනධ ෙවටව න කථධ අ අතඅනධ පඅිශමදිය න ද් වපන පඅඩකථධ වථධ විනාශයට වයතඅ’යඅ
ද් ‘පරතය්ය ාභ වයනධ පෙතධනා ශූනය් ෝමගමාතරයව’යඅ තතු වථධ අනොත්ම ලක්ෂ ය
අතඅශයඅනධ පරකථටෙව ෙවටව ධ.
නවෙත වම අ අනිතය්ය, අනිතය් ලක්ෂ ය, ුපුඃඛය, ුපුඃඛලක්ෂ ය, අනොත්මය,
අනොත්ම ලක්ෂ ය යි වේ විභ ාර්ය ද්තයුතු. ඔෙුනතුිශනධ අනිතය්ය නම ථධකථන්ෝ
ප්ධාකථය යඅ. කථුමකථධ ව යඅනධ ද් යතධ:- විනාශය, අනය්ර්ත්වය යන ථධෙභ ාෙය ඇතඅ
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ව යඅනඅ. ඇතඅෙව නවතඅ ෙන ව යඅනධ ව යඅ (වම අ පෙග නයඅනධ ජාතඅ - ජපා - මපණ ප
ථධෙභ ාෙවයනධ ද් වද්ෙන නයඅනධ මි අකථඅීකේ - ෙය්යවීේ ථධෙභ ාෙවයනධ ද් අනඅතය්ය දැකථධෙ .2
උතධපාද්-ෙය්ය අනය්ර්ාත්වය (ජාතඅ-ජපා-මපණ ප2 යන වේ අනිතය් ලක්ෂ ය යි.
ඉපඅද් නවතඅවීමය යඅ කථඅයන ද් ආකථාප විකථාපය ව අනිතය් ලක්ෂ ය යි.
“යදනිචන්ං තං ුප ්ඛුඃ”1 යමකථධ අනඅතය් නේ ඒ ර්කථව යඅ’ ෙොළ ව යඅනධ එම ථධකථන්ෝ
ප්ධාකථය ම නඅපනධතපවයනධ වපළන ව යඅනධ ුප ් නම ්ව්. ඒ නඅතප වපවළන ආකථාපය
ුපුඃඛ ලක්ෂ ය යැ.
“යසං ුප ්ඛං තදනත්තො” යමකථධ ර්කථධ නේ ඒ අනාතධමය යඅ ෙොළ ව යඅනධ ඒ
ථධකථන්ෝ ප්ධාකථයම ෙශවයනඅ වනා පෙතධනා ව යඅනධ අනොත්ම ලක්ෂ ය යි.
වේ වය ර්ී වතවේ වමකථී ෂණ ප ා ෂණ පවයනධ යුතධ ප්ධාථධකථන්ෝය ද් යන
වේ ථඅයධ උපකථධවධශවයනධ මිර්ණ පු වීියට පඅළඅපනධ විද්ශගනා ථඞ්්යාත උද්යවය්යොනුදශගනඥාන්යන් යතා ථධෙභ ාෙවයනධ ථකථයඅ. වමවථධ ථකථා නවෙත - නවෙත
අනිතය්යැ, ුපුඃඛ යැ, අනොත්මය යි පපප-අපපප ෝමගයනධ (තපාදිය වය අ කථඅපනධනාකථධ වමනධ2
නඅශධාය කථපන - තීපණ පය කථපන ඒ වය ර්ී ට ඒ විද්ශගනා ශානය තඅයුණ පුෙ පෙතී.
ථඛථධකථාපවය ථව වධලුෙව ෙවටව තඅ.
විද්ශගනා ශානය තඅයුණ පුෙව පෙතධනා කථධ අ ථඛථධකථාපයනධ ථව වධලුෙව ෙවටව න
කථධ අ ඉපදීමට ව ථධිතඅයට ව පවෙවතධමට ව ථඛථධකථාප නඅමිතධතට ව වනා
පවමිවණ පධ. ෂය-ෙය්ය වභ ධද් ථඞ්්ය්ාත නඅවප ෝවය අ ථධමෘතඅය පඅ අටයඅ. ‘ථඛථධකථාපයනධ
වමවථධ ඉපඅද් වමවථධ නඅපවද්ධෝ වෙතඅ’යඅ ද්කථධනා ෙ වය ර්ී ට වපප කථී වථධ උද්ය වප
ෙය්යම වමවන අ කථපන කථධ අ ‘භඞ්ගොනුප්ස්සනො නම’ විද්ශගනා ශානය උපදී.
එව යඅනධ කථඅයන දිය .
“ ථං ආරමම ප්ටිසඞ්ඛොභඞ්ගොනුප්ස්ස්න ප්ඤ්්ා විප්ස්ස්න ා ං.
රිප්ොරමම තො චිත්තං උප්්ප්ජ්ජිත්වො භිජ්ජති. තං ආරමම ං ප්ටිසඞ්ඛො තස්ස චිත්තස්ස
භඞ්ගං අනුප්ස්සති. අනුප්ස්සතීති ථං අනුප්ස්සති? අනිචන්්තො අනුප්ස්සති ්නො
නිචන්්තො. ුප ්ඛ්තො අනුප්ස්සති ්නො සුඛ්තො. අනත්ත්තො අනුප්ස්සති ්නො
අත්ත්තො. නිබ්බින්දති ්නො නන්දති. විරජ්ජති ්නො රජ්ජති. නි්රෝධති ්නො සමු්දති.
ප්ටිනිස්සජති ්නො ආතබයති අනිචන්්තො අනුප්ස්සන්්තො නිචන්සඤ්්ඤ්ං ප්ජහති.
ුප ් ්තො අනුප්ස්සන්්තො සුඛ සඤ්්ඤ්ං අනිත්ත්තො අනුප්ස්සන්්තො අත්තසඤ්්ඤ්ං-
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නිබ්බින්දන්්තො නන්තබං - විරජ්ජන්්තො රොගං - නි්රෝධන්්තො සමුදයං ප්ටිනිස්සජන්්තො අදානං ප්ජහති. ්වදනොරමම තො -්ප්- සඤ්්ාරමම තො -්ප්සඞ්ඛොරමම තො -්ප්- විඤ්්ා රමම තො -්ප්- ස ්ඛොරමම තො -්ප්විඤ්්ා ොරොමම තො -්ප්- ් ්ඛොරමම තො -්ප්- ජරො- මර ොරමම තො චීත්තං
උප්්ප්ජ්ජිත්වො භිජ්ජති. -්ප්- ප්ටිනිස්සජන්්තො ආදානං ප්ජහති.”1
‘පපප-වේද්නාදිය  අපමුණ පු ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ දැන ඒ ආේදන චිතධතයා වර්ධ ද්
භ ඞ්ර් ෙශවයනධ ද්කථධනා පරශාෙ විදශගනො ඥානය නේ වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- පපපාේදන භ ාෙවයනධ ථඅත ඉපඅද් ය ඳුණ පු කථව ඒ අපමුණ පු දැන ඒ
චිතධතයා වර්ධ භ ඞ්ර්ය අනුෙ ද යඅ. වකථවථධද් යතධ:- අනඅතය් ව යඅනධ (අනුෙව2 ද යඅ.
නඅතය් ව යඅනධ වනා දයඅ. ර්කථධ ව යඅනධ (අනුෙව2 ද යඅ. ථවප ව යඅනධ වනා දයඅ.
අනාතධම ව යඅනධ (අනුෙව2 ද යඅ. ආතධම ව යඅනධ වනා දයඅ. කථළ කථඅවපයඅ. ථතුටු වනා
වේ. වනා ඇවයඅ. වනා රැවඳයඅ. නඅපවද්ධෝ වකථ වපයඅ. නපද්ෙ යඅ. ර්පව වකථවපයඅ. වනා
ර්නී. අනඅතය් ව යඅනධ දනධවනධ නඅතය් ථඛශාෙ ර්පව වකථවවඥ. ර්කථධ ව යඅනධ (අනුෙව2
දනධවනධ ථු් ථඛශාෙ ර්පව වකථවවඥ. අනාතධම ව යඅනධ (අනුෙව2 දනධවනධ ආතධම ථඛශාෙ
ර්පව වකථවවඥ. කථළකථඅපවවණ පධ ථතුට ර්පව වකථවවඥ. වනා ඇලුවණ පධ පාර්ය ර්පව වකථවවඥ. නඅපවද්ධෝ
කථපනුවයධ ථමුද්ය ර්පව වකථවවඥ. අත ිශනුවයධ ආොනය ර්පව වකථවවඥ. වේද්නාපේමණ පවය අ
-වප- ථඛශාපේමණ පවය අ -වප- ථඞ්්ාපාපාමණ පවය අ - වි්ධාණ පාපේමණ පවය අ
ාකථධ්ාපේමණ පවය අ -වප- ජපා - මපණ පාපේමණ පවය අ ථඅත ඉපඅදී ය වඳයඅ. -වප- ථමුද්ය
ර්පව කථපනුවයධ ආොනය ර්පව වකථවවඥ.
ඒ ෝමග ථම ය ද්නධනා අර්ගවයනධ ාණ ප නමි. ථෙගපරකථාපවයනධ ද්නධනා අර්ගවයනධ
පරශා නම. එව යඅනධ “ආරමම ප්ටිසඞ්ඛොභඞ්ගොනුප්ස්ස්න ප්ඤ්්ා විප්ස්ස්නා ං”
යී කථඅයා යඅ.
එ අ පද්යකථධ පාථා අර්ගය වමවථධ යඅ:ආරමම

ප්ටිසඞ්ඛො = යේ අපමුණ පකථධ ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ දැන

භ ඞ්ර්ානුපථධථවනප්ධා = ඒ ආේදනය ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ දවීවමනධ
උපනධ ාණ පයා වර්ධ යේ භ ඞ්ර්වයකථධ වේ නේ ඒ භ ඞ්ර්ය අනුෙ දවීවමනධ උපනධ පරශාෙ.
විප්ස්ස්න ා ං = විදශගනො ඥානය යි.

1

ප:ම: ාණ පකථර්ා 63 (දුපවම2
Non-commertial Distribution

969

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ඒ වමවථධ යඅ:- රිප්ොරමම තො චිත්තං උප්්ප්ජ්ජිත්වො භිජ්ජති = පපපය අපමුණ පු
වකථාට ඇතඅ ථඅත ඉපඅද් ය වඳධ. වනාව ාතධ පපපා-පේමණ ප භ ාෙවය අ ථඅත ඉපඅද් ය වඳධ.
තං ආරමම ං ප්ටිසඞ්ඛො = ඒ පපපාේදනය ෂය ෙශවයනධ ෙය්ය ෙශවයනධ
දැකථ.
තස්ස චිත්තස්ස භඞ්ගං අනුප්ස්සති = ඒ පපපාේදනය ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ
ද්කථධනා ද් ථඅවත අ භ ඞ්ර්ය අනය් ථඅතකථඅනධ ද යඅ.
එව යඅනධ “ාතං ් ා ං ් උ්භො විප්ස්සති = ද්කථධනා ද් අපමුණ ප ද්, ඒ
අනුපථධථනා ෙශවයනධ ද්කථධනා ද් ා ය ද යන වද්කථ ම ෂය-ෙය්ය දායව යඅ
පවරැණිවය කථී .
එ අ අනුප්ස්සති යනු (අනු-අනුපථධථතඅ2 අනිචන්ොනුප්ස්සනොදීන් වනාවයකථධ
ආකථාපවයනධ නවෙවතව-නවෙවතව ද යඅ යන අර්ග යඅ.
එව යඅනධ කථී :- අනුප්ස්සතීති ථං අනුප්ස්සති අනිචන්්තො අනුප්ස්සති =
වකථවථධ දා ද් අනඅතය් ෙශවයනධ ද යඅ යනාදිය ය.
එ අ භ ඞ්ර්ය නේ අනඅතය්ය පඅළඅදඳ අනධතඅම වකථළෙප ය. එව යඅනධ ඒ භ ඞ්ර්ය
අනුෙ දන වය ර්ී වතවේ ථඅයලු ථඛථධකථාප ජාතය අනඅතය් ෙශවයනධ අනුෙ දයඅ.
නඅතය් ෙශවයනධ වනා දයඅ.
අනතුපවෙ අනඅතය් ර්කථධ ෙන දවවිනධ, ර්කථධ්ය අනාතධම ෙන ව යඅනධ ඒ ථඛථධකථාප
ර්ත ය ර්කථධ ෙශවයනධ අනුෙ ද යඅ. ථවප ෙශවයනධ වනා දයඅ. අනාතධම ෙශවයනධ
අනුෙ ද යඅ. ආතධම ෙශවයනධ වනා දයඅ.
යේ ව යකථඅනධ යමකථධ අනිතය් - ුප ්ඛ - අනොත්ම නේ එය තෘ්් ො - දෘ්්ටි ආදිය 
ෙශවයනධ අභ අනන්ද්නය වනා කථට යුතු යඅ. යමකථධ අභ අනන්ද්නය වනා කථට යුතු නේ එ අ
වනා ඇඅය යුතු යඅ. එව යඅනධ භඞ්ගොනුප්ස්සනොනුසොර්යන් අනිතය්ය, ුපුඃඛය, අනොත්මය
යි ද්කථධනා ද් ථඛථධකථාප ජාතවය අ කථළකථඅවවඥ. ථතුටු වනාවේ වනා ඇවධ. වනා රැවඳධ.
ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ වනා ඇධවනධ පළමු වකථාට වෞකථඅකථ ශානවයනධ ම
පාර්ය නඅපවද්ධෝ වකථවවඥ. ථමුද්ය වනා වකථවවඥ. තෘමධණ පාෙ නපද්ෙයඅ යන අර්ග යඅ.
වනාව ාතධ වමවථධ විපකථධත ෙ වයධ ද්කථධනා ද් ථඞ්්ාප ජාතය වමනධ වනා ද්කථධනා ද්
අනඅතය්ාදී ථඞ්්ාප ද් අනුමොනඥාන ෙශවයනධ ම වමවන අ කථපයඅ. නඅවපාෝය ම ද යඅ.
ථමුද්ය වනා දයඅ. යන අර්ග යඅ. වමවථධ පඅළඅපනධ ඒ වය ර්ී වතවේ ථඛථධකථාපයනධ ර්පව
වකථවවඥ. වනා ර්නී.
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නඅණ පගය:- වේ අනඅතය්ාදී අනුපථධථනාෙ තද්ඞ්ර් ෙශවයනධ ථධකථන්ෝාදිය 
අභ අථඛථධකථාපයනධ ථමර් වකථවථුනධ ප කථපන ව යඅනධ ප්සුචන්ගොප්ටිනිස්සග්ගය යඅ ද්,
ථඛථධකථාප ෝමගයනධ වර්ධ වොථධ දැකථීවමනධ ද්, ථඛථධකථාප ෝමගයනට විපීකත ෙ නඅවඥොණ පවය අ
තනධනඅනධන භ ාෙවයනධ පකථධ්න්ද්නය ෙන ව යඅනධ ද් ප් ්ඛන්දප්ටිනිස්සග්ගයයි ද් කථඅයනු
වව..
එව යඅනධ ඒ අනඅතය්ාදිය  අනුපථධථනාවෙනධ යුකථධත ෙ භ අෂු වතවේ වපප කථී
තද්ඞ්ර්ාදී කථරමවයනධ වකථවථුනධ ර්පව වකථවවඥ. නිර්ඥවො යට ද පඅවිවථධ. ඉපද්වීේ ෙශවයනධ
වකථවථුනධ ඇද් වනා ර්නී. වොථධ වනා දැකථීම ෙශවයනධ ථඛථධකථාපාපේමණ පයනධ වනා
ර්නී. “ප්ටිනිස්සජතො ්නො ආතබයති” යඅ එව යඅනධ කථඅය යඅ.
දැනධ ඒ වය ර්ී ු වර්ධ ඒ අනඅතය්ානුද්ශගන ශානවයනධ නඅතය් ථඛශාදිය  පර ාණ පය ෙන
ෝමගයනධ දැකථධවීම පඅණිථ “අනිචන්්තො අනුප්ස්සන්්තො නිචන් සඤ්්ඤ්ං ප්ජහති” යනාදිය ය
කථඅයන දිය . (අර්ග වපප කථී වථධ මව යඅ.2 වම අ නන්දිය  නම ථපරීතඅකථ තෘමධණ පා යඅ.
විවශධම:- වම අ අනඅතය් ර්ර ණ පය ථඛශා ශීමගවයනධ නඅවඥවද්ධශ යව. වථථධවථ අ ද්
වමවථධමව යඅ.
“වත්ථුසඞ් මනෝ්ව - සඤ්්ාය ් විවට්ටනො
ආවජ්ජනො ෙලඤ්්්්ව - ප්ටිසඞ්ඛො විප්ස්සනො
ආරමම ත්ව්යනොප්ි - උ්භො එ වවත්ථනො
නි්රෝධ අධිමුත්තතො - වයල් ඛ විප්ස්සනො
ආරමම ඤ්්් ප්ටිසඞ්ඛො - භඞ්ඟඤ්්් අනුප්ස්සති
සුඤ්්ඤ්්තො ් උප්ට්ඨොනං - අධිප්ඤ්්ඤ්විප්ස්සනො
ුස්ලො තීසු අනුප්ස්සනොසු - ්තස්්සො ්විප්ස්සනොසු
ත්යො උප්ට්ඨෝන ුසලතො - නනොදීන්ට්ිසු න මප්තීති”1
‘පෙග ෙථධතුවෙනධ අපප ෙථධතුෙට ථඛකථරමණ පය ද් ථඛශා වපරැළීම ද්, ආෙජගනා දය
ද් ප්රතිසඞ්ඛොවිදශගනො යැ,
‘අපමුණ පය අනුෙව යාවමනධ අතීත අනාර්ත ථඛථධකථාපයනධ ඒකථථම භ ාෙවයනධ
විනඅශධාය කථඅීකම ද්, භ ඞ්ර්ඞ්්ය්ාත නඅවප ෝවය අ අිමුතධත දෙ ද් වය්ලක්ෂ විදශගනො යැ.

1

ප:ම: ාණ පකථර්ා 36 (දුපවම2
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‘පෙග පපපාදී අපමුණ පු දැන ඒ අපමුවණ ප අ භ ඞ්ර්ය දවීම ද්, ථඛථධකථාපයනධ ශූනය්
ෙශවයනධ ෙවට ීම ද් අධිප්රඥාවිදශගනො යඅ.’
‘අනඅතය්ාදිය  තරඅවිෝ අනුපථධථනා අ ද්, නඅවඥවිොදිය  ාතුවඥවිෝ විද්ශගනා අ ද් ද්ෂ ෙ
වය ර්ීවතවේ ක්ෂය - වය්ය - ශූනය්තො යන තරඅවිෝ උපථධර්ානවය අ ද්ෂ දවවිනධ වනාවයකථධ
මිර්ය්ාද්ෘමධීකනධ අ කථේපා වනා වේ.’
ර්ාර්ාෙනධ අ විවශධමාර්ග වමවථධ යඅ:- වත්ථුසඞ්ඛමනො = (විද්ශගනාෙට පරෙෘතධතඅ ථධර්ාන
ව යඅනධ පපපාදිය  ආේදනය ෙථධතු නමි. එවථධ පපපයා වර්ධ භ ඞ්ර්ය දැකථ නවෙත ඒ භ ඞ්ර්ය
ද්කථධනා ද් ථඅවත අ ද් භ ඞ්ර්ය දැකථීේ ෙශවයනධ2 පළමු ෙථධතුවෙනධ අනය් ෙථධතුෙකථට
ථඛකථරමණ පය වීවමනධ; ප්ඤ්්ාය ් විවට්ටනො = (උද්ය වප ෙය්යවය අ2 විද්ශගනා පරශාෙ
මනාෙ පඅ අීකවමනධ, ආවජ්ජනොෙලඤ්්්්ව = (පපපාේදනයා වර්ධ භ ඞ්ර්ය දැකථව නවෙත
ඒ භ ඞ්ර්ය අපමුණ පු කථපන චිතධතයාවර්ධ ද් භ ඞ්ර්ය දැකථීම පඅණිථ2 ආෙජගනා කථඅීකවම අ ථමර්ග
දෙ, ප්ටිසඞ්ඛොවිප්ස්සනො = වේ ආපේමණ ප පි ථඛ්ා විපථධථනා නේ වේ.
ආරමම ොන්ව්යනොප්ි උ්භො එ වවත්ථොනො = (පරතය්ෂ ෙශවයනධ ද්කථධනා ද්2
අපමුණ පු අනු ෙව යාවේන (ෙතගමාන ථධකථන්ෝ ප්ධාකථය ය වඳනධනා වථධ2 අතීතවය අ ද්,
අනාර්තවය අ ද්, ථඛථධකථාප ය වඳධ ය යඅ දිය ට්ඨඨ - අදිය ට්ඨඨ වද්වද්නා වර්ධ ෂණ ප භ ඞ්ර්ාදිය  එකථ
ථධෙභ ාෙවයනධ විනඅශධාය කථඅීකම යව.
එයඅනධ කථී

පවරැණිවය :-

“සංවිජ්ජමොනමහි විසුද්ධ දස්ස්න
තදන්වයං ්නති අතීත‘නොග්ත
සබ්්ෙප්ි සඞ්ඛොරගතො ප්්ලො ි්නො
උස්සොවබින්ුප සුසු්යව උග්ග්තො”
‘ෙතගමාන ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ භ ඞ්ර් ද්ශගනය පරතය්ෂවයනධ පිශශුද්ධෝෙව පෙතධනා
කථධ අ
ඒ ශානයට අනුෙව අතීත ෙ ද්, අනාර්ත ෙ ද්, ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ භ ඞ්ර් ශානය
පෙතී. ථඅයලු ථඛථධකථාප ෝමගවය ම අපව නවර්අ කථ තණ ප අර් පඅණි ය ඳු වථධ විනාශ ෙන
ථුලු වෙතධ’ ය යඅ ද්කථී.
නි්රෝධ අධිමුත්තතො = (වමවථධ ද්ෘමධට ෙ ද්, අද්ෘමධට ෙ දැ යඅ ද්ධවිවිෝ
ථඛථධකථාපයනධ භ ඞ්ර් ෙශවයනධ ඒකථානධතවයනධ ෙය්ෙථධර්ා වකථාට ඒ භ ඞ්ර් ථඞ්්ය්ාත2
නඅවප ෝවය අ අිමුකථධත දෙ (ර්පව වකථාට ඇතඅ දෙ, එයට නවමුණ පු දෙ, අෙනත දෙ,
අභ අමු් දෙ2 යව.
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වි්ශ්්:- වම අ නඅවප ෝ නේ ථඛථධකථාප නඅවප ෝ යව, අථඞ්්ත ෝාතුෙ (නඅෙගාණ පය2
වනා වේ.
වයල ්ඛ විප්ස්සනො = විපිශණ පාම ෂණ ප භ ඞ්ර්ානුද්ශගන විද්ශගනාෙ යඅ.
“ආරමම ඤ්්් ප්ටිසඞ්ඛො භඞ්ගඤ්්් අනුප්ස්සති = (භ ඞ්ර්ානු ද්ශගන ෙශවයනධ2
පපපාදිය  අපමුණ පු දැන (ඒ ආේදනයාවර්ධ භ ඞ්ර්ය දැකථ ඒ භ ඞ්ර්ය ආේදන කථළ
චිතධතයාවර්ධ ද්2 භ ඞ්ර්ය ද්කථී.
සුඤ්්ඤ්්තො ් උප්ට්ඨති = (වමවථධ භ ඞ්ර්ය අනුෙව දන ඒ වය ර්ී ට
ථඛථධකථාපවය ම ය වඳතඅ. ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ වභ ධද්ය ම මපණ ප යව අනය් ෙ කථඅථඅ
ආතධමවයකථධ නවතධවතධ ය යඅ2 ශූනය් ව යඅනධ ම ෙවට ීම වේ.
එයඅනධ කථී

පවපණිවයධ:-

“ඛන්ධො නිරැජ්ෙත්ති න ්ත්ි අඤ්්්ා
ඛන්ධොන්භ්දා මර න්ති වුචන්ති,
්තසං ඛයං ප්ස්සති අප්්ප්මත්්තො
මණිංව විජ්ෙං වජි්රන ්යොනි්සො”
‘ථධකථන්ෝවය නඅපවද්ධෝ වෙතධ. ථධකථන්ෝයනධ වප අවනවකථකථධ නවතඅ. ථධකථන්ෝ වභ ද්ය
මපණ පය යඅ කථඅයනු වව.. ඒ ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ (ෙවටව න2 භ ඞ්ර්ය අපරමතධතෙවයධ
ෙජරවයනධ මවණිකථකථධ විදිය නා කථ එ අ ථඅර්ප ද්කථධනා වථධ නුෙණිනධ ද යඅ.
අධිප්ඤ්්ා විප්ස්සනො = (‘පපපාේදනවය අ ථඅත ඉපඅද් නඅපවද්ධ වීම ආපේමණ ප
පි ථඞ්්ායව’යඅ වමවථධ කථී2 ආලමෙන ප්රතිසඞ්ඛය්ො ප්රඥාව ද්, (ඒ චිතධතයා වර්ධ භ ඞ්ර්ය
දායව යඅ කථී2 භඞ්ගොනුප්ස්සනොව ද්, (ථඛථධකථාප ම ය වඳධ. ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ වභ ධද්ය ම
මපණ පය, අනධ කථඅථඅවෙකථධ නවතව යඅ’ කථී තනධ අ2 ශූනය් වශ්යන් වැටහීමැක යි වේ තුනධ
ආකථාපවයනධ කථඅයන ද් අධිප්ඤ්්ා විප්ස්සනෝවන්
“ ුස්ලො තිසු අනුප්ස්සනොසු = අනඅතය්ාදිය  තරඅවිෝ අනුපථධථනා අ ද්ෂ ෙ වය ර්ී
වතවේ
්ත්සසො ් විප්ස්සති = නඅ.ය ො - විපාර් - නඅවප ෝ - පි නඅථධථර්ධර් යන ථතප
අනුපථධථනා අ ද්,
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තීසු‘ප්ට්ඨෝනසු තුසලතො = ෂය - ෙය්ය - ශූනය් ෙශවයනධ ද්, වේ තරඅවිෝ ෙ
උපථධර්ානවය අ ද් ද්ෂ වේ.
වි්ශ්්:- ෂය-ෙය්ය ෙශවයනධ උපථධර්ානය අනඅතය් ව යඅනධ ද්, භ ය ෙශවයනධ
උපථධර්ානය ර්ශ් ව යඅනධ ද්, ශූනය්තා ෙශවයනධ උපථධර්ානය අනාතධම ව යඅනධ ද් වේ.
(ීකකථා2
නොනොතබට්ිසු න
වනා වේ.

මප්ති = ශාථධෙත ද්ෘමධි  ආදිය  නානාපරකථාප ද්ෘමධීකනධ අ කථේපා

වමවථධ අකථේපය් ෙ වය ර්ී වතවේ ‘නඅපවද්ධෝ නුෙවයධ ම නඅපවද්ධෝ වේ. වනා
ය ඳුවනධ ම ය වඳධය‘යඅ පවෙවතඅ මනථධකථාප ඇතධවතධ ය වඳන ර්ෙග භ ාජනයකථධ වමනධ ද්,
විථඅවපන ථඅයුේ පජථකථධ වමනධ ද්, දදිය න ත වේන ද්, ථඅයලු ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ උපධපාද්
- ිතඅ - පෙතධතඅ - නඅමිතධත වප වභ ධද්ය ම ද්කථී.
නිදශගන:- ඇථධ ඇතඅ පුපවමවයකථු වපාකථුණ පු වතවපකථව ව ර්ඛ වතවපකථව ව
ථඅට ම තධ වපාද් ඇතඅ ෙවථධථකථධ ෙථධනා කථ දිය ය පඅට ම තධ - ම තධ දුදුළු නවර්අ-නවර්ී,
ෙ ා-ෙ ා ය වඳනධනෙනධ ද්කථධනා වථධ ඒ වය ර්ී වතවේ ථඅයලු ථඛථධකථාපවය ය වඳතධය වඳතධ ය යඅ ද්කථී. වේ දඳු වය ර්අයා ථඳ ා දුර් ු වමවථධ ෙොළ .
“යර්ා දු.දුකථඛ පථධවථ - යර්ා පථධවථ මීකචිකථඛ
එෙඛ වාකථඛ අවෙකථධ්නධතඛ - මචාුපාජ න පථධථතඅ”1
‘දිය ය දුදුකථධ - මිිශඟු දිය යකථධ ද්කථධනා වථධ ව කථය දන වය ර්ී මප ු වනා ද්කථී’
(අ ගත්වයට පවමිවණ පධ2 වමවථධ ථඅයලු ථඛථධකථාපවය ය වඳතධ ය වඳතධය යඅ එකථධෙනධ දන ඒ
වය ර්ී ු වර්ධ ශාථධෙත ද්ෘමධි  පර ාණ පය, ීවවිතනඅකථනධතඅ පිශතය්ාර් යව, ථතධත භ ාෙනාවෙ අ
යුකථධත පරයුකථධතතා යව, පඅිශථඅර් ආජිෙතා යව, කථෘතය්ා‘කථෘතය්වය අ ෙය්ෙෘත වනා වීම යව,
කථඅථඅෙකථට භ ය නවතඅ දෙ ය, ෂානධතඅ ථුපත භ ාෙ ාභ  යව, අිකථුශ ෝමගවය අ අපතඅය
ා කථාමර්ුණ ප පතඅය ථ නතා යව යන වේ අටඅනුසස ් ද්කථී. වේ උතුේ අට අනුථථධ
දැකථ ඒ භ ඞ්ර්ය දන ථුලු වය ර්ී වතවේ නිව ට පවමිවණ පනු පඅණිථ ර්අනඅ ර්තධ ෙථධතරශීමග ඇතඅයකථු වථධ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ භ ඞ්ර්ය ථනධමශගනය වකථවවඥ.
භඞ්ගොනුප්ස්සනො ා ය නිමි.
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(32 වමවථධ ථඅයලු ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ෂය් - ෙය්ය - වභ ධද් - ථඛ්ය්ාත නඅවප ෝය
අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ භඞ්ගොනුප්ස්සනොව ආවථධෙනය කථපන - ෙඩන - නවෙත නවෙත
ෙඩන ඒ වය ර්ී ට ථඅයලු භ ෙ - වය නඅ - ර්තඅ - විඤ්්ා ට්ිති - සත්ත්වොස්යහි ය වඳන
ථඛථධකථාපවය ථුෙවථධ ීවෙතධෙනු කථවමතඅ ය යථුලු පුපවමවයකථධ ට ථඅ - ෙර් - දිය වි ෙථධ - තපථධ - යකථධ - පකථුථධ - ථවඩවර්ානධ - ථවඩදලු - ය ඳුණ පු මද් ඇතඅ ඇතධ - වර්ාපථපධ
- ව ණ පමඬුලු - වථාව ානධ - යුද්ය ේ - දිය ළඅවථන අර්ුපවෙළ ආදිය ය වමනධ ම ා භ යෙව
ෙවටව තධ.
ඉකථුතධ ථඛථධකථාපවය නඅපවද්ධෝ ෙ . ෙතගමාන ථඛථධකථාපවය නඅපවද්ධෝ වෙතධ.
අනාර්තවය අ උපදිය න ථඛථධකථාපවය ද් වමවථධ ම මතු නඅපවද්ධෝ ෙනධනා යඅ දනධනා ෙ
ඕ ට භයතුප්ට්ඨොන නේ නුෙණ ප උපදී.
වේ එ අ උපමාවෙකථඅ:- එකථධ මාර්මකථ වර්ධ පුතධතු තුනධ වද්වනකථධ පාජපපාෝයකථධ
කථළ . පජ ඔෙුනධ අථධ ථඅඳීමට නඅවය ර් වකථවළධය. ඕ වතාවම පුතුනධ ා ෙෝථධර්ානයට
පවමිණියා ය. එකථ ඇය වර්ධ වද්ටු පුතා වර්ධ අථ ථඅඳ, මද්ධර්මයා වර්ධ අථ ථඅඳීමට ථොනේ
ෙ . ඕ වතාවම , ‘ෙවි මා වර්ධ අථ ථඅනධවද්ධ යව’ මද්ධර්මයා වර්ධ අථ ද් ථඅඳී ය යඅ’ දායා
වකථවප අ ආය විශයා ය. වේ වතවේ ද් අවනකථධ වද්වද්නා වමනව යඅ කථඅයා යඅ.
ඒ උපමා අ:- ඒ ථධතරඅය වද්ටු පුතා වර්ධ ථඅඳි අථ දැකථීම වමනධ වය ර්ී ු වර්ධ ඉකථුතධ
ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ නඅවප ෝය දැකථී ම ද්, මද්ධර්මයා වර්ධ අථ ථඅඳිනු දැකථීම වමනධ ෙතධමනධ
ථඛථධකථාප නඅවප ෝය දැකථීම ද්, වේ ද් වමාෙුනධ ෙවනඅ යයඅ දායා වර්ධ ආශාෙ වීකම වමනධ
අනාර්තවය අ ද් උපද්නා ථඛථධකථාපවය ය වඳතධයව යඅ අනාර්ත ෝමගයනධ වර්ධ නඅවප ෝය
දැකථීම ද් ද්තයුතු. වමවථධ දනධනා ෙ ඒ වය ර්ී ට වම තවන භයතුප්ඨොන ා ය උපදී.
තෙද් උපමාවෙකථඅ:ෙවර්ොය. ඔෙුනතුිශනධ නෙ
කථුවථ අ ද් ථඅීක. ඕ ද්පවෙනධ
කථුථව ාතධ ද්පවො මළෙුනධ

මියන ද්පවෙනධ ඇතඅ එකථධ මාර්මකථධ ද්පවෙනධ ද්ථ වද්නකථු
වද්වනකථධ මළ . එවකථකථධ දැනධ අවත අ මවවවඥ. අවනවකථකථධ
නෙ වද්වනකථුනධ මළ කථව ද්ථ ෙවනධනා මියයනධනා ු දැකථ
ා ථමය, යඅ ඔ ු වකථවප අ ආය විශයා ය.

ඒ උපමා අ ද්, ඒ ථධතරඅයවර්ධ ද්පවෙනධ නෙ වද්වනකථුනධ වර්ධ මපණ පය ථඅ
වමනධ ඒ වය ර්ී ු වර්ධ අතීත ථඛථධකථාප පඅළඅදඳ නඅවප ෝය ථඅ අකථඅිශම ද්, අත ද්පවො
දැකථීම වමනධ ෙතගමාන ථඛථධකථාප නඅවප ෝය දැකථීම ද්, කථුථව ාතධ ද්පවො වර්ධ ආය
වමනධ අනාර්ත ථඛථධකථාප නඅවප ෝය දැකථීම ද් ද්ත යුතු යඅ. වමවථධ දනධනා
වය ර්ී ට එකථවණ ප අ භයතුප්ඨොන ා ය උපදී.

අකථඅීකම
මියනු
වීකම
ෙ ඒ

ප්රශ්න්ය ි:- භ යතුපට්ඨඨාන ාණ පය දාද් වනා දාද්
ප්ි ිතුර:- වනා දායඅ ය ය ෙන ආකථාපවයනධ නුෙණ ප නපද්නා ව යඅනඅ.
Non-commertial Distribution

975

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වි්ශ්්:- ඒ ාණ පය ෙනා ී ඉකථුතධ ථඛථධකථාපවය නඅපවද්ධෝය . ෙතගමාන
ථඛථධකථාපවය නඅපවද්ධෝ වෙතධ. අනාර්ත ථඛථධකථාපවය නඅපවද්ධෝ ෙනධනා ’යඅ වමවථධ තීපණ ප
මාතරවයකථධ මවයඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ඇථධ ඇතඅ පුපවමවයකථධ නුෙප වොප අඟුපව ෙළෙධ තුනකථධ දැකථ වේ
වතවේ වනා දායඅ. ුවද්කථධ ‘වම අ යේ යේ වකථවනකථධ ෙවවටතධ නේ ඔ ු වම වද්නම
වදාව ර්කථධ අනුභ ෙ වකථවපතධය’ යඅ තීපණ ප මාතරවයකථධ ම ඕ ට වේ. එවථධ ම පඅළඅවෙඅනධ
තුද කථඅ අිශ ුවකථ, ය ුවකථ, පතධ ුවකථව යඅ ුධ තුනකථධ ද්කථධනා ඇථධ ඇතධවතකථධ
වතවේ වනාදායඅ. ුවද්කථධ යේ යේ වකථවනකථධ වේ ුධෙ ව තධ නේ ඔ ු වම වද්නම
වදාව ර්කථධ අනුභ ෙ වකථවපතධය යඅ තීපණ ප මාතරවයකථධ ම වේ. වමවථධ භයතුප්ට්ඨොන
ා ය වනා දා යඅ ුවද්කථධ ඒ වය ර්ී ට අඟුපව ෙළෙධ තුනකථධ ෙවනඅ ෙ ද්, ුධ තුනකථධ
ෙවනඅ ෙ ද් තරඅවිෝ භ ෙවය අ “අතීත ථඛථධකථාපවයා නඅපවද්ධෝය . ෙතගමාන ථඛථධකථාපවය
නඅපවද්ධෝ ෙනධනා .’ යඅ තීපණ ප මාතරය ම වේ. ුවද්කථධ ඒ වය ර්ී ට ථඅයලු භ ෙ - වය නඅ ර්තඅ - ිතඅ - නඅොථර්තඅ ථඛථධකථාපවය ෙය්ථන පරාපධතයනධෙව - පරතඅභ ෙය ථ අතයනධෙව
භ ය ෙශවයනධ ෙවටව තඅ. එව යඅනධ භයතුප්ඨොනය යි කථඅයනු වව..
වේ ඒ පඅළඅදඳ පාළඅය යඅ:- “අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො
ිං භය්තො
උප්ට්ඨොතීති. අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො නිමිත්තං භය්තො උප්ට්ඨොති. ුප ්ඛ්තො
මනසි ්රෝතො ප්වත්තං භය්තො උප්ට්ඨොති. අනත්ත්තො මනසි ්රෝතො ප්වත්තං
භය්තො උප්ට්ඨොති අනත්ත්තො මනසි ්රෝතො නිමිත්තඤ්්් ප්වත්තඤ්්් භය්තො
උප්ට්ඨොති”1 යනු යඅ. අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථපන වය ර්ී ට කථුමකථධ භ ය ෙශවයනධ
ෙවටව ධ ද්, අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධනා ට නඅමිතධත භ ය ෙශවයනධ ෙවටව ධ.
ර්කථධ ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධනා ට පරෙෘතධතඅය භ ය ෙශවයනධ නඅමිතධත ද්, භ ෙ
පරෙෘතධතඅය ද් භ ය ෙශවයනධ ෙවටව ධ.’
විස්තර:- එ අ නඅමිතධත නේ ථඛථධකථාප නඅමිතධත යව. අතීත අනාර්ත පරතය්ුතධපනධන ෙ ථඛථධකථාපයනට ම වේ නවමකථඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථපන වය ර්ී වතවේ ථඛථධකථාපයනධ
වර්ධ මපණ පය (භ ඞ්ර්ය2 ම දයඅ. එව යඅනධ ඒ වය ර්ී ට ථඛථධකථාප නඅමිතධත භ ය ෙශවයනධ
ෙවටව ධ. පරෙෘතධතඅය නේ පපප - අපපප භ ෙයනධ වර්ධ පරෙෘතධතඅය යඅ. ර්කථධ ෙශවයනධ වමවන අ
කථපනධවනධ ථු් ථේමත ෙ ද් පරෙෘතධතඅය නඅතප වපළන දෙ ම ද්කථී. එව යඅනධ ඒ වය ර්ී
භ ෙ පරෙෘතධතඅය ම භ ය ෙශවයනධ ද්කථී. අනාතධම ෙශවයනධ වමවන අ කථපන වය ර්ී වතවේ
පරෙෘතධතඅ - නඅමිතඅඅ යන වේ වද්කථ ම ශූනය් ෙ ර්මකථධ වමනධ ද්, මිිශඟු දිය යකථධ වමනධ ද්,

1
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ර්න්ෝෙග නර්පයකථධ වේන ද් ිශතධකථ යව. තුචඡ යව, ශුනය් යව, අථධොමිකථ යව, අපිශනායකථයව
යඅ ද්කථී. එව යඅනධ ඒ වය ර්ී ට නඅමිතධත - පෙතධත යන වද්කථම භ ය ෙශවයනධ ෙවටව ධ.
භයතුප්ට්ඨොන ා ය නඅමිවයධ යඅ.
(42 ඒ භයතුප්ට්ඨොන ා ය වථෙුනා - ෙඩන - ද ුෙව ෙඩන ඒ වය ර්ී ට
ථඅයලු භ ෙ - වය නඅ - ර්තඅ ථධිතඅ - ථතධත්වාොථයනධ අ ථඛථධකථාපයනධවර්නධ ෙන
අනර්ගවයනධ ආපකථධමාවෙකථධ නවතඅ. ඒ අනර්ගය ර්පව කථඅීකමට වවර්න තවවනකථ නවතඅ, යා
යුතු තවවනකථධ නවතඅ, පෂාකථපන තවවනකථධ නවතව’ යඅ පවවනධ. ථඅයලු භ ෙ - වයධනඅ - ර්තඅ
ථධිතඅ - නඅොථ ර්ත ෙ ථඛථධකථාපයනධ අතුිශනධ එකථ ථඛථධකථාපවයකථධ අර් පරාර්ගනාවෙකථධ ව
ද්ෘමධි  ෙශවයනධ දැි ෙව ර්වනීවමකථධ ව වනා වේ. තුනධ භ ෙය ථාඟුිශනධ පඅිශ අඟුපව
ෙළෙධ වමනධ ද්, ථතප ම ාභ ූත (කථඬමු් - පතඅමු් - අර්ර්අමු් - ථත්ථමු්2 ආශඅවිමයනධ
ථතප වද්නකථුනධ වමනධ ද්, ප්ධාථධකථන්ෝ නර්ා ර්තධ කථඩු ඇතඅ ෙෝකථයනධ පථධවද්වනකථුනධ
වමනධ ද්, ාෂුපාදී ආෝය්ාතධමිකථ ආයතන ථය ආතධම - අතධමීය භ ාෙවයනධ ශුනය් ව යඅනධ
ශුනය් ර්රාමයකථධ වමනධ ද්, දා අපායතන ථය ර්ේ ප පන වථාපවනධ වමනධ ද්, ථපධත විශාන
ථිතඅ ු ද්, නෙ ථතධත්වාථය ද්, පාර්ාදී එවකථාවළාථධ ර්අනධවනධ ඇවි ර්තධතෙුනධ වමනධ ද්,
දිය ළඅවයනධනෙනධවමනධ ද්, වප ර් වමනධ, ුධ වමනධ ද්, අ වමනධ ද්, ආදාෝ වමනධ ද් ෙො ු
ආථධොද් ප අතෙව නීපථෙව ම තධ ආදීනෙ රැථවකථධෙව ෙවටව තඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ථුෙවථධ ීවෙතධෙනු කථවමවතඅ ය යථුලු පුපවමයකථු ට පමණි වථධ පඅ අි 
ාණ පධඩ මෘර්යනධ ඇතඅ ෙන ර් ණ පයකථධ වමනධ ද්, ෙය්ා රයනධ ඇතඅ ර්ු ාෙකථධ වමනධ ද්,
කථඅඹුනධ ා පකථුථනධ ථ අත විකථධ වමනධ ද්, ඔථො ර්තධ කථඩු ඇතඅ ථතුපකථු වමනධ ද්, විම
ථ අත වදාජුනකථධ වමනධ ද්, වථාපවනධ ඇතඅ මෘර්යකථධ වමනධ ද්, ර්අනඅර්තධ වර්යකථධ වමනධ ද්,
වයාද්න ද් වථධනා ඇතඅ යුද් ය මකථධ වමනධ ද් ෙවටව ධ. ඒ පුපවම වතවේ ෙය්ා ථ අත
ෙන ර් ණ පාදීනධට පවමිණ ප ය ය පතධෙව ථඛවිර්ධනෙව ටර්තධ වාමුදැ ව ර්වනීේ ඇතඅෙව
ාතධපථඅනධ ආදීනෙ ද්කථධනා වථධ වේ වය ර්ීවතවේ භඞ්ගොනුප්ස්සනො ෙශවයනධ ථඅයලු
ථඛථධකථාපයනධ භ ය ෙශවයනධ එළවඹ ථඅි  කථධ අ ාතධපථඅනධ නීපථ ෙ ආථධොද් ප අත
ආදීනෙය ම ද්කථී. වමවථධ දනධනා ෙ ඒ වය ර්ී ට ආදීන්නව ා
නේ ාණ පයකථධ
උපනධවනධ වේ.
එයඅනධ ෙොළ .
“ ථං භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං?
( 2 උප්්ප්ෝදා භයන්ති භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං ප්වත්තං
භයන්ති- නිමිත්තං භයන්ති- ආයූහනො භයන්ති- ප්ටිසන්ධි භයන්ති- ගති භයන්තිනීබ්ෙන්ති භයන්ති- උප්්ප්න්ති භයන්තී- ජොති භයන්තී- ජරො භයන්ති- වය්ොධි භයන්ති-
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මර ං භයන්ති- ්සෝ ො භයන්ති- ප්සු්ද්වො භයන්ති- උප්ොයෝසො භයන්ති
භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං.
(2) අනුප්්ප්ෝදා ්ඛමන්ති සන්තිප්්ද ා ං. අප්්ප්වත්තං -්ප්- අනුප්ොයෝසො
්ඛමන්ති සන්තිප්්ද ා ං.
(3) උප්්ප්ෝදා භයං - අනුප්්ප්ෝදා ්ඛමන්ති සන්තිප්්ද ා ං.
(4) උප්්ප්ෝදා ුප ්ඛංති භයතුප්ට්ඨනන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං. ප්වත්තං ්ප්- උප්ොයෝසො ුප ්ඛන්ති භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආතබන්ව ා ං.
(5) අනුප්්ප්ෝදා සුඛංති සන්තිප්්ද ා ං.
(6) උප්්ප්ෝදා ුප ්ඛං, අනුප්්ප්ෝදා සුඛන්ති සන්තිප්්ද ා ං ප්වත්තං -්ප්උප්ොයෝසො ුප ්ඛං අනුප්්යෝසො සුඛන්ති සන්තිප්්ද ා ං.
(7) උප්්ප්ෝදා සොමිසන්ති භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං.
(8) අනුප්්ප්ෝදා නිරොමිසන්ති සන්තිප්්ද ා ං.
අනුප්ොයෝසො නිරොමිසන්ති සන්තිප්්ද ා ං.

අප්්ප්වත්තං

-්ප්-

(9) උප්්ප්ෝදා සොමිසං, අනුප්්ප්ෝදා නිරොමිසන්ති සන්තිප්්ද ා ං. ප්වත්තං ්ප්- උප්ොයෝසො සොමිසං අනුප්ොයෝසො නිරොමිසන්ති සන්තිප්්ද ා ං.
(10) උප්්ප්ෝසො සඞ්ඛොරොති භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං. ප්වත්තං ්ප්- උප්ොයෝසො සඞ්ඛරොති භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං.
(11) අනුප්්ප්ෝදා නිබ්ෙොනන්ති සන්තිප්්ද ා ං.
(12) උප්්ප්ෝදා සඞ්ඛොර, අනුප්්ප්ෝදා නිබ්ෙොනන්ති සන්තිප්්ද ා ං ප්වත්තං ්ප්- උප්ොයෝසො සඞ්ඛොර අනුප්ොයෝසො නිබ්ෙොනන්තී සන්තිප්්ද ා ං.1
වේ ද්ශ ෙථධතුකථ වොවළාථධ ොපයකථඅනධ ථවපථුණ පු අන්ෙයෙය්තඅවපකථ ෙ වේ ආදීනෙ
ශාන පද්භ ාජනඅය කථඅයන දිය .

1

ප:ම: ාණ පකථර්ා 37 (දුපවම2

978
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භ යතුපට්ඨඨානවය අ පරශාෙ වකථවථධ ආදීනෙවය අ ශානය වේද්
( 2 ඉපදීම භ වයකථව යඅ භ යතුපඨානවය අ පරශාෙ ආදීනෙවය අ ශානය වේ.
ථඛථධකථාප පරෙෘතධතඅය භ වයකථව යඅ, ථඛථධකථාප නඅමිතධත භ වයකථව යඅ, ආය න ථඞ්්ය්ාත
පරතඅථන්ියට ව ධතු ෙ කථමගය භ වයකථව යඅ, පරතඅථන්ිය භ වයකථව යඅ, නඅපයාදී පථධ ර්තඅය
භ වයකථව යඅ, නඅපවතධම භ වයකථව යඅ, උපපරාපධතඅය භ වයකථව යඅ ජාතඅය භ වයකථව යඅ, ජපාෙ
භ වයකථව යඅ, ෙය්ාිය භ වයකථව යඅ මපණ පය භ වයකථව යඅ, වශ කථය භ වයකථව යඅ පිශවද්ධෙය
භ වයකථව යඅ, උපායාථය භ වයකථව යඅ, භ යතුපට්ඨඨානවය අ පරශාෙ ආදීන්නව්යහි ඥාන නේ
වේ.
(22 අනුතධපාද්ය වෂධමය යඅ ශානධතඅපද් ථඞ්්ය්ාත නඅෙගාණ පවය අ ශානය වේ.
අපරෙෘතධතඅය - අනුපායාථය වෂධමය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
(32 උතධපාද්ය භ ය යව, අනුතධපාද්ය වෂධමය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
(42 උතධපාද්ය ර්ශ්ය යඅ භ යතුපට්ඨඨානවය අ පරශාෙ ආදීනෙවය අ ශානය වේ.
පරෙෘතධතඅය -වප- උපායාථය ර්කථධය යඅ භ යතුපට්ඨඨානවය අ පරශාෙ ආදීනෙවය අ ශානය
වේ.
(32 අනුතධපාද් ථු්ය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ාණ පය වේ. අපරෙෘතධතඅය - අනුපායාථය
ථු්යය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
(62 උතධපාද්ය ර්ශ්ය, අනුතධපාද්ය ථු්යව යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
(72 උතධපාද්ය ථාමිථයව යඅ භ තුපට්ඨඨානවය අ පරශාෙ ආදීනෙවය අ ශානය වේ.
ථඛථධකථාප පරෙෘතධතඅය - උපායාථය ථාමිථය යඅ භ තුපට්ඨඨානවය අ පරශාෙ ආදීනෙවය අ
ශානය වේ.
(82 අනුතධපාද්ය නඅපාමිථය යඅ නඅෙගාණ පවය අ ශානය යඅ. අපරෙෘතධතඅය - අනුපායාථය
නඅපාමිථය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ාණ පය වේ.
(92 උතධපාද්ය ථාමිථය, අනුතධපාද්ය නඅපාමිථයව යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
( ප2 උතධපාද්ය ථඛථධකථාපය යඅ භ යතුපඨානවය අ පරශාෙ ආදීනෙවය අ ශානය වේ.
(ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ2 පරෙෘතධතඅය, උපායාථය ථඛථධකථාපය යඅ භ යතුපඨානවය අ පරශාෙ
ආදීනෙවය අ ශානය වේ.
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( 2 අනුතධපාද්ය නඅෙගාණ පය යඅ. ශානධතඅපද්වය අ ාණ පය වේ. අපරෙෘතධතඅයඅනුපායාථය නඅෙගාණ පය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
( 22 උතධපාද්ය ථඛථධකථාපය, අනුතධපාද්ය නඅෙගාණ පය යඅ ශානධතඅපද්වය අ ශානය වේ.
පරෙෘතධතඅය -වප- උපායාථය ථඛථධකථාපය අනුපායාථය නඅෙගාණ පය යඅ ශානධතඅපද්වය අ
ශානය වේ.
ථඛර්ර

ර්ාර්ා

“උප්්ප්ොදඤ්්් ප්වත්තඤ්්් - තිමිත්තං ුප ්ඛන්ති ප්ස්සති
ආයූහනං ප්ටිසන්ධිං - ා ං ආදීන්න්ව ඉදං.”
“අනුප්්ප්ොදං අප්්ප්වත්තං - අනිමිත්තං සුඛන්ති ්
අනොයූහනොප්්ප්ටිසන්ධි - ා ං සන්තිප්්ද ඉදං”
“ඉදං ආදීන්න්ව ා ං - ප්ඤ්්්ට්ඨෝනසු ජොයතී
ප්ඤ්්්ඨෝන සන්තිප්්ද - දසා් ප්ජොනොති
ද්වින්තං ා ොනං ුසලතො - නොනොතබට්ීසු න මප්ති”
ඉපදීමය, පවෙවතධමය, නඅමිතධතය, ආය නය, පරතඅථන්ිය, ර්කථධය යඅ ද්කථී. වේ
ආදීනෙවය අ ාණ පය යඅ. අනුතධපාද්ය, අපරෙෘතධතඅය, අනඅමිතධතය, අනාය නය,
අපරතඅථන්ිය ථවපය යඅ ද්කථී. වේ නඅෙගාණ ප (ශානධතඅපද්2වය අ ාණ පය යව.
ආදීනෙවය අ ාණ පය - අපධපාද් - පෙතධතඅ - නඅමිතධත - ආය න - පි ථන්ි යන
පථධතවවනකථ උපදී.
ශානධතඅ පද්වය අ ාණ පය, අනුපධපාද් - අපධපෙතධතඅ- අනඅමිතධත- අනාය නඅපධපි ථන්ි යන පථධ තවවනකථ උපදී. වේ ද්ථ ාණ පයනධ ද්නධවනධ ආදීනෙ ාණ ප,
ශානධතඅපද් ාණ ප වද්වකථ අ ද්ෂ භ ාෙවයනධ වනාවයකථධ මිර්ය්ා ද්ෘමධීකනධ වර්නධ කථේපඅත
වනා වේ.
ඒ දැනීම ද්නධනා ද් අර්ගවයනධ ශාන නමි. අනඅතය්ාදී තරඅෂණ ප පරකථාපවයනධ දැනීේ
අර්ගවයනධ පරශා නමි. එව යඅනධ ‘භයතුප්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං’ කථඅයනු වව..
ර්ාර්ා විථධතපාර්ග:-
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ඒ ර්ාර්ා අ උප්්ප්ෝදා යනු පෙගභ ෙවය අ ෙ කථමග පරතය්වයනධ වේ භ ෙවය අ
උතධපතධතඅය යව.
ප්වත්ත නේ එවථධ උපනධන ුවර්ධ පරෙෘතධතඅය යව.
නිමිත්ත නේ ථඅයලු ථඛථධකථාප නඅමිතධත යව.
ආයූහන නේ මතු භ ෙවය අ පරතඅථන්ියට ව ධතු ෙ කථමග යව.
ප්ටිසන්ධි නේ මතු භ ෙවය අ පඅළඅථඅඳීම යව.
ගති නම යේ ර්තඅයකථඅනධ ඒ පරතඅථන්ි වේ නේ ඒ ර්තඅ යව.
නිබ්ෙත්ති නේ ප්ධාථධකථන්ෝයනධ වර්ධ ප ළ වීම යව.
උප්්ප්ත්ති නම ථමාපනධනයා වර්ධ ව
වර්ධ පවෙවතධම යව.

පරතඅථන්ියට ර්අය ු වර්ධ ව

ජොති නම ජපාදිය යට පරතය්ය ෙ කථමගභ ෙ පරතය්යවයනධ

විපාකථයනධ

ට ර්වනීම යව.

ජරො, වය්ොධි, මර ොතබය පරකථට යඅ.
වි්ශ්්:- වේ උතධපාොදී පථ පමණ පකථධ ආදීනෙ ශානයට ෙථධතු ෙශවයනධ කථඅයන
දිය . වථථු ර්තඅ - නඅ.දතධතඅ ආදිය ය එයට පිශයාථ ෙශවයනඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- නිබ්ෙත්ති - ජොති යන වද්කථ උත්ප්ොද්ය් ද් පරතඅථන්ිවයධ ද් පිශයාය
ොන යඅ.
ගති - උප්්ප්ත්ති යන වේ වද්කථ ප්රවෘත්තිහු ්ග් පිශයාථ ොන යඅ.
ජරොතබය නිමිත්ත ශ.ද්යා වර්ධ පිශයාය ොනයඅ.
“උප්්ප්ොදඤ්්් ප්වත්තං ් - නිමත්තං -්ප්- ප්ස්සති
ඉදං ආදීන්න්ව ා ං - ප්ඤ්්්ඨොනොනි ගචනඡති” යඅ එයඅනධ කථඅයන දිය .
අනුප්්ප්ෝදා ්ඛමන්ති සන්ති ප්්ද ාණ පඛ - යනාදිය ය ආදීනෙ ාණ පයට පරතඅපෂ
ෙ ාණ පය දැකථධවීම ථඳ ා කථඅයන දිය .
Non-commertial Distribution
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විස්තර:- යට කථී වථධ භයතුප්ට්ඨො ා ්යන් ආදීනෙ දැකථ උද්ධවේර්යට
පතධෙෙනධට අභ ය ද්, නඅපාදීනෙය ද් ඇතවයඅ අථධෙවථඅඅ ද්නෙනු පඅණිථ කථඅයන දිය .
යේ ව යකථඅනධ ෙනා අ ඒ වය ර්ී ට උතධපාො දී ෝමගවය භ ය ෙශවයනධ මවනවවිනධ
ෙවට ුණ පා ු ද් ඒ වය ර්ී ු වර්ධ ථඅත ඒ භ යාදිය යට පරතඅපෂ නිවගො යට නවවේ.
(ො වයනධ මවඩුණ පා ෙ ථීතට නවමී ර්නධනා වථධ මවනවවිනධ ආදීනෙ දැකථධවමනධ
ඒකථානධතවයනධ මිවද්නු කථවමවතඅ ෙන දවවිනඅ, යනු ීකකථායඅ.2
එව යඅනධ භ යතුපඨාන ෙශවයනධ ථඅද්ධෝ ආදීනෙ ශානයා වර්ධ අනුථථධ දැකථධවීම
ථඳ ා වේ කථඅයන දැයඅ ද්තයුතු.
වම අ උතධපාොදිය  යේ භ ෙවයකථධ වේ නේ එය නඅයමවයනධ ම ර්කථධ වේ. උතධපාොදිය ය
ෙට්ඨටමිථ - ව කථාමිථ - කථඅව ථාමිථවයනධ වනා මිර්ණ පු ව යඅනධ ථාමිථ මව යඅ. යමකථධ
ආමිථ ථ අත නේ එය ථඛථධකථාප මාතර මව යඅ. එව යඅනධ උප්්ප්ෝද ුප ්ඛන්ති
භයතුප්ට්ඨෝන ප්ඤ්්ා ආදීන්න්ව ා ං යනාදිය ය කථඅයන දිය . වමවථධ ර්කථධ ථව වවි ඇතඅ
කථධ අර් භ යාකථාපවයනධ ද්, ර්ශ්ාකථාපවයනධ ද් ථාමිථාකථාපවයනධ දැ යඅ ආකථාප
නානාත්වවයනධ පවෙවතීේ ෙශවයනධ වම අ නානාත්වය ද්ත යුතු. ‘දසා් ප්ජොනොති,
යනු ආදීනෙ ශානය ද්නධවනධ උතධපාොදී ෙථධතුනධ පථකථ ද්, අනුතධපාො දී ෙථධතුනධ පථකථධ දැ
යඅ ද්ථ ාණ පයකථධ පරකථාපවයනධ ද්නී. පරතඅවේෝ වකථවවඥ, ථාෂාතධ වකථවවඥ.
ද්වින්තං ා ොනං ුසලතො = (ආදීනෙ ාණ පයා වර්ධ ද්, ථනධතඅපද් ාණ පයා වර්ධ
ද් යන වේ2 ද්ධවිශානයා වර්ධ ද්ෂ දවවිනධ,
නොනොතබට්ිසු න
අ වනා ථවවධ.

මප්ති = පපම ද්ෘමධට ෝමග නඅවඥොණ පාදිය  ෙශවයනධ පවෙතඅ ද්ෘමධීකනධ

(වථථු නය වනාර්වඹුපව අර්ග ඇතධවතධ යඅ.2
ආදීන්නවොනුප්ස්සනොා ය නිමි.

(32 ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ නතරභ ූමකථ ථඅයලු ථඛථධකථාපයනධ ආදීනෙ ෙශවයනධ
ද්කථධවනධ ථඅයලු භ ෙ - වයානඅ - ර්තඅ - වි්ධාණ පිතඅ - ථතධත්වාොථර්ත ෙ ය වඳන ථුලු
ථඅයලු ථඛථධකථාප ජාතවය අ කථළකථඅවපයඅ. උකථටඅ වෙයඅ. වනා ඇවධ. චිතරකථුට පෙගත
පාද්වය අ ඇලුණ පු ථධෙණ පග පාජ ඛථයා අපවිතර ෙ ථවවඩාධ ර්ේවොප ර්ෙප ෙවළ අ වනා
ඇවනධනාකථධ වමනඅ. ථඅඛ පරපාතාදී ථපධත ම ා විධ අම ඇවධ. එපිශද්ධවද්නධ ම වේ
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වය ර්ී පාජ ඛථ වතවේ මනාවකථාට ද්කථධන ද් ආදීනෙ ඇතඅ ථභ ඞ්ර්ුප නතරභ ූමකථ
ථඛථධකථාපර්තවය අ වනා ඇවධ. භ ාෙනාවෙ අ ඇලුණ පු ව යඅනධ භ ාෙනාභ අපතඅවයනධ යුකථධත
ෙ වයධ සප්්තොනුදශගන්යහි ඇවධ.
පනධ මවදිය ිශවය අ ද ාලු මෘර්පාජ ථඅඛ යා එ අ වනා ඇී තුනධ ද් ථකථධ වයාර්නධ
විශා ෙ අමෙත ම ඇවනධනාකථධ වමනඅ. වේ වය ර්ී ථඅඛ වතවේ ද් කථාමථුර්තඅ ආදිය 
තරඅවිෝ ථේපතධතඅ භ ෙවය අ වනා ඇී තරඅවිෝ අනුපථධථනා අම ඇවධ. ථෙගාඞ්ර් ෝෙ
ථපධතථධර්ානයකථධ භ ූමිවය අ ථධපශග ෙනධනා ෙ ථෘද්ධිමතධ ආකථාශාාීක මඩ්ද්නධත ථධතඅපාජයා
නුෙප මවද් වනා ඇී
අමාවය අ ථද්තධ විධ අ ම ඇවනධනා වථධ වේ
වය ර්ීෙපොපණ පයා ද් ථඅයලු නතරභ ූමකථ ථඛථධකථාපවය අ වනා ඇී යට “අනුප්්ප්ෝදා
්ඛමං” යනාදී නයඅනධ අිමුකථධතඅ පෙගකථ 1*අන්ෙය ද්ශගනවයනධ ද්කථධනා ද් ශානධතඅ පද්වය අ
ම ඇවයඅ. ඒ ශානධතඅ පද්වය අ නඅේන පරෙණ ප පරාර්ධභ ාප ථඅතධ ඇතඅ වේ.
නිබ්බිදානුප්ස්සනොා ය නිමි.
(62 වේ නිබ්බිදාා ය වපප කථී භයතුප්ට්ඨොන - ආදීන්නව ා
ෙශවයනධ එකථකථඅ. එව යඅනධ කථී පවරැණිවයා:-

්ද

ා අර්ග

‘එකථම භයතුප්ට්ඨොන ා ය නාම තුන ම ද යඅ. ථඅයලු ථඛථධකථාපයනධ භ ය
ෙශවයනධ දිය ීකනු යඅ, භයතුප්ට්ඨොන නේ වී. එම ථඛථධකථාපයනධ අ ම ආදීනෙ උපද්ොනු යඅ
ආදීන්නවොනුප්ස්සනො නේ වී. එම ථඛථධකථාපයනධ අ ම නඅවෙගද් කථපමිනධ උපනවයඅ
නිබ්බිදානුප්ස්සනො නේ වී යව යඅ’ කථඅයායඅ.
වපවළ අ ද් ෙොළ .
“යො ් භයතුප්ඨෝන ප්ඤ්්ා, යො ් ආදීන්න්ව ා ං යෝ නිබ්බිදා, ඉ්ම ධමමො
එ ට්ඨො වය්ඤ්්ජන්මවනොනො”2 ‘භ යතුපට්ඨඨානවය අ යේ පරශාවෙකථධ වේ ද්, ආදීනෙවය අ
යේ නුෙවණ පකථධ වේ ද්, යේ නඅවෙගද්වයකථධ වේ ද්, වේ ෝමග ඒකථර්ගය ෙය්්ධජ නම වෙනථඅ’
යඅ.
වේ නඅවෙගද් ශානවයකථධ කථළකථඅපවණ පු, උකථටී ෙ වනා ඇලුණ පු වේ කථුපුතරයා වර්ධ
ථඅත ථඅයලු භ ෙ- වය නඅ- ර්තඅ- විශානථධිතඅ- ථතධත්වාොථ ර්ත ෙ ථවභ ද් ථඛථධකථාපයනධ
අතුිශනධ එකථද් ථඛථධකථාපවයකථව වනා ඇවධ. වනා වවර්ධ, වනා දවවඳධ, ථඅයලු ථඛථධකථාප
ජාතවයනධ මිවද්නු කථවමවතධවතධ, නඅකථධවමනු කථවමවතධවතධ වේ.

1
2

*ීකකථා අ ්යද්ශගනයව යඅ කථී ෙය්තඅවපකථ ද්ශගන යනු මවනවි.
ප:ම: ාණ පකථර්ා 239 (දුපවම2
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ඒ වමවථධයඅ:- දැ ඇතුළත ෙනධ මථකථු වථධ ද්, ථපගමු්ර්ත මවි යකථු වථධ ද්,
මවදිය ිශයකථ ලූ ෙඅකථුකථුළකථු වථධ ද්, දැි  මළපුඩුෙකථට අථු ෙ මුෙකථු වථධ ද්, අ අකථුණ පධිකථවයකථු
වර්ධ අතට පතධ නයකථු වථධ ද්, ම මවඩ අ ර්වලුණ පු ඇතකථු වථධ ද්, ර්පවඬ මුෙර්ත නාර්යකථු
වථධ ද්, පා ුමු්ර්ත ාන්රයා වථධ ද්, ථතුපනධ පඅිශෙපන ද් පුපවමයකථු වථධ දැයඅ (වේ ආදීනධ
ඒ ඒ තවනඅනධ මිවද්නු කථවමවතධතනධ නඅකථධවමනු කථවමවතධතනධ ෙනධනා වථධ2 ඒ වය ර්අ ුවර්ධ
ථඅත ද් ථඅයලු ථඛථධකථාප ජාතවයනධ මිවද්නු කථවමවතධවතධ, නඅකථධවමනු කථවමවතධවතධ වේ.
වමවථධ ථඅයලු ථඛථධකථාපවය අ ආය ප ෙ ථඅයලු ථඛථධකථාප ජාතවයනධ මිවද්නු කථවමතඅ
ඒ වය ර්ී ට මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය උපදී.
මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය නිමි.
(72 වමවථධ ඒ වය ර්ී ථඅයලු භ ෙ- වය නඅ- ර්තඅ- ථධිතඅ- නඅොථ- ර්ත ථවභ ද්කථ
ථඛථධකථාපයනධ වකථවපනධ මිවද්නු කථවමවතධවතධ ථඅයලු ථඛථධකථාප ජාතවයනධ මිවද්නු පඅණිථ
නවෙවත ඒ ථඛථධකථාපයනධ ම ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො ා ්යන් තඅකථුණ පට නර්ා පිශර්ර
වකථවවඥ.

ව
ව
ව
යි

ඒ වමවථධ යඅ:- ඒ වය ර්ී ථඅයලු ථඛථධකථාප අනඅතය් තරඅකථ ව යඅනධ ද්, තාෙකථාඅකථ
යඅනධ ද්, උද්ය - ෙය්ය වද්කථඅනධ පිශචිනධන ව යඅනධ ද්, විනාශ ෙන ව යඅනධ ද් ය වඳන
යඅනධ ද්, අථධිප ව යඅනධ ද්, විපිශනාම ෝමග ව යඅනධ ද්, අථාපකථ ව යඅනධ ද්, විභ ෙ
යඅනධ ද්, ථඛ්ත ව යඅනධ ද්, මපණ ප ෝමග ව යඅනධ දැ යඅ වේ ආදී කථාපණ පවයනධ අනිතය්ය
ද්කථී.

නඅතප වපවළන ව යඅනධ ද්, ර්කථඅනධ ඉෙථන ව යඅනධ ද්, ර්ශ් ෙථධතු ව යඅනධ ද්,
වප ර් ව යඅනධ ද්, ර්ණ පධඩ ව යඅනධ ද්, ර්කථධ ව යඅනධ ද්, ආදාෝ ව යඅනධ ද්, (ඊතඅ2 අිශ වප
ව යඅනධ ද්, උපරෙ ව යඅනධ ද්, භ ය ව යඅනධ ද්, උපථර්ග ව යඅනධ ද්, පෂාථධර්ාන නවතඅ
ව යඅනධ ද් නඅීනථධර්ාන නවතඅ ව යඅනධ ද්, අථපණ ප ව යඅනධ ද්, ආදීනෙ ව යඅනධ ද්, ර්කථට
මුධ ව යඅනධ ද්, ෙෝකථ ව යඅනධ ද්, ආශරෙ ථ අත ව යඅනධ ද්, මාපාමිම ව යඅනධ ද්,
ජාතඅථධෙභ ාෙ ව යඅනධ ද් ජපාථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ ද්, ෙය්ාි ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ ද්,
වශ කථ ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ ද්, පිශවද්ෙ ථධෙභ ාෙ ඇතඅ ව යඅනධ ද්, උපායාථ ථධෙභ ාෙ
ඇතඅ ව යඅනධ ද්, ථඛවකථධශ ථධෙභ ාෙ ව යඅනධදැ යඅ වේ ආදී කථාපණ පවයනධ ුපුඃඛයයි ද්කථී.
අමවන ඥ  ව යඅනධ ද්, ර්ර්ගන්ෝ ව යඅනධ ද්, පඅළඅකථුධ කථටයුතු ව යඅනධ ද්,
අමණ පධඩනා ග ව යඅනධ ද් (අමණ පධඩනවයනධ අශුභ  භ ාෙය පරකථට ෙන ව යඅනඅ.2 විපපප
ව යඅනධ ද් බීභ තධථ ව යඅනධ දැ යඅ වේ ආදී කථාපණ පවයනධ ුපුඃඛ ලක්ෂ යට ප්සුවොර වූ අශුභ
්හයින් ද ී.
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පප ෙශ ව යඅනධ ද්, පිශතධත ව යඅනධ ද්, තුචඡ ව යඅනධ ද්, ශුනය් ව යඅනධ ද්,
අථධොමිකථ ව යඅනධ ද්, අනීශධාප ව යඅනධ ද්, තමා ෙශවය අ වනා පෙතධනා ව යඅනධ දැයඅ
වේ ආදී කථාපණ පවයනධ අනොත්ම ්හයින් ද ී.
වමවථධ ද්කථධනා ෙ වය ර්අයා විථඅනධ තඅකථුණ පට නඟා ථඛථධකථාප පිශර්ර
ද්ධවද්ධ වෙයඅ.
වි්ශ්්:- වේ ථඛථධකථාප වමවථධ පිශර්ර
ථඳ ා උපාය ථේපාද්නය කථපනු පඅණිථ යව.

කථපන

කථපනුවයධ ඒ ථඛථධකථාපයනධ වර්නධ මිදීම

වේ එයට උපමාවෙකථඅ:- එකථධ පුපවමවයකථධ මථුනධ ඇධීමට මථධ කථපපධපයකථධ වර්න
ජවය අ ඇට වී ව ධ කථපකථධ මුවිනධ අත තදා දිය ය තුළ ෙ ථපගයකථු වර්න මවථකථධ ර්නධනා
දැ යඅ’ ථතුටු වී මා විථඅනධ ම ා මවථකථධ දැ යඅ’ ඔථො දනුවයධ වථාෙවතඅ තුන දැකථ
ථපගයා වඳින ය ය පතධෙව ආදීනෙ දැකථ ර්වනීවමනධ කථළකථඅීක ඉනධ මිවද්නු කථවමවතඅෙව එයට
උපාය වයාද්නුවයධ නර්ුට අර් ථඅට අත වෙළුේ වප දා ුෙ ඔථො අථ ෙටා වද්තුනධ
ෙපකථධ කථපකථො ඌ ර්ද වකථාට ‘යා ර්මධට ථපගයව යඅ’ ර්පට ද්මා ර්ථා ෙ ා මව මියපට
නවර්ී පඅනධෙත ‘ම ා ථපග මු්වයනධ මිර්වනමි යඅ’ ආ මඟ දමිනධ ථඅි වයධ යඅ.
(උපමාන උපවමය ථඛථන්ද්නය2 එ අ ඒ පුපවමයා මවථකථව යඅ ථපගයා වර්න ථතුටු
ෙ කථාය වමනධ වේ වය ර්අයාවර්ධ ද් ආදිය වය අ ම ආතධමය වද ථතුටු ෙ කථාය ද්, ඔ ු
කථපකථධ මුවිනධ ථපග අථ පඅටතට වර්න වථ ෙවතඅ තුන දැකථීම වමනධ වමා ු න විනඅවඥවභ  ර්
වකථාට ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ තඅකථුණ පු දැකථීම ද්, ඔ ු ය ය ෙ කථාය වමනධ වමා ු වර්ධ
භයතුප්ට්ඨොන ා යද, අනතුපවෙව ආදීනෙ දැකථීම වමනධ ආදීන්නවොනුප්ස්සනො ා යද,
ථපගයා වර්නධ මිවද්නු කථවමවතධත වමනධ මු්ධචිතුකථමය්තා ා ය ද, මිදීමට උපාය වථවීම
වමනධ ප්ටිසංඛොනුප්ස්සනො ා ්යන් ථඛථධකථාපයනධ තඅකථුණ පට නවර්ීම ද් ද්තයුතු. ඒ
පුපවමයා ථපගයා අථ ෙටා ථඅථාපා ර්ද වකථාට වපපළා ද්මධට කථඅීකමට අථමර්ග වකථාට
වමානෙට මිර්නා වථධ වේ වය ර්ීවතවේ තඅකථුණ පට නර්ා ථඛථධකථාපයනධ දමො ර්ද
වකථාට නවෙවතව නිතය් - සුඛ - ආත්ම ආකථාපවයනධ එළඹ ථඅීකමට අථමර්ග දෙට පමුණ පුො
මනා මිර්වමනධ මිවද්ධ. එයඅනධ මිදීමට උපාය වථවීම ථඳ ා වමවථධ පිශර්ර වකථවවඥ ය යඅ
කථඅයන දිය .
වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ී ට ප්ටිසඞ්ඛො ා ය උපනධවනධ වේ.
එයඅනධ ෙොළ . “අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො ිං ප්ටිසඞ්ඛොා ං උප්්ප්ජ්ජති.
ුප ්ඛ්තො -්ප්- අනත්ත්තො මනසි ්රෝතො
ිං ප්ටිසඞ්ඛොා ං උප්්ප්ජ්ජති.
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අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො නිමිත්තං ප්ටිසඞ්ඛොා ං උප්්ප්ජ්ජති. අනත්ත්තො
මනසි ්රෝතො නිමිත්තඤ්්් ප්වත්තඤ්්් ප්ටිසඞ්ඛොා ං උප්්ප්ජ්ජති”1 යඅ.
‘අනඅතය් ව යඅනධ වමවන අ කථපනධනා ට කථඅනේ පි ථඞ්්ාාණ පවයකථධ (කථුමකථධ දැන
නුෙණ ප2 උපදී දැ ර්ශ් ව යඅනධ -වප- අනාතධම ව යඅනධ වමවන අ කථපනධනා ට කථඅනේ
පි ථඞ්්ා ාණ පවයකථධ (කථුමකථධ දැන නුෙණ ප2 උපදී ද්, අනඅතය් ව යඅනධ වමවන අ
කථපනධනා ට ථඛථධකථාප නඅමිතධත ඇතඅ පි ථඞ්්ා ාණ පය උපදී. ර්කථධ ව යඅනධ වමවන අ
කථපනධනා ට ථඛථධකථාප පරෙෘතධතඅ ඇතඅ පි ථඞ්්ා ාණ පය උපදී. අනාතධම ව යඅනධ
වමවන අ කථපනධනා ට නඅමිතධත ද්, පරෙෘතධතඅය ද් ඇතඅ පි ථඞ්්ා ාණ පය උපදී, යව කථඅයා
යඅ. (වේ පඅළඅදඳ විථධතප භ යතුපඨන කථර්ා අ කථඅයන දිය .2
වි්ශ්් - ්මහි නිමිත්තං ප්ටිසඞ්ඛො - යනු ථඛථධකථාප නඅමිතධත අද්ධෝුෙය,
තාෙකථාඅකථය යඅ අනඅතය් ෂණ පය ෙශවයනධ දැන (පළමු වකථාට ඒකථානධතවයනධ දැන2
පථුෙ ාණ පය උපදී ද් එකථ ෂණිකථෙ මුතධ වපප පථුෙව නපදී.
එව තධ ෙය්ෙ ාප ව යඅනධ මනඤ්්් ප්ටිචන් ධම්ම ් උප්්ප්ජ්ජති
ම්නොවිඤ්්ා ං”2 ථඅත නඅථා ද්, ෝමගාේදනය නඅථා ද් මවන වි්ධාණ පය උපදී, ය යඅ
කථීො වථධ වේ කථඅයනු වව.. වනාව ාතධ පළමු උපනධ ාණ පවයනධ අතුවප අ පෙග ශාන
ෙශවයනධ පරතඅථඛ්ය්ාත කථරඅයාෙ ද්, තද්නය් ශාන ෙශවයනධ උතධපාද් කථරඅයාෙ ද් වයදිය ය යුතු
යඅ ඒ ශාන ද් ඒකථථනධතානා පතඅත දවවිනධ එකථත්වනය ෙශවයනධ ර්ෘ ීත යඅ. ව ධද් ෙශවයනධ
ද් අවපධෂණ පය වනා වෙතධ යනු ීකකථා යඅ.
වේ නයඅනධ ම ප්වත්ත - ප්ටිසඞඞ්ඛො යන පද් ද්ධෙවය අ අර්ග ද් ද්ත යුතු යඅ.
ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො ා ය නිමි.
(82 ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො ා ්යන් ‘ථඅයලු ථඛථධකථාප
ශූනය්යයඅ’ පඅිශර්ා වකථාට (පඅළඅවර්න2 නවෙවතව වේ වේ ථඛථධකථාප ෝමග ථම ය ආත්ම්යන්
හො ආත්මය ප්ි ිෙඳ ධමගය ින් ද ශුනය්ය යඅ වමවථධ වද්වකථවළෙපකථධ ඇතඅ (්විවකථාි කථ2
ශූණ පය්ත්වය පිශර්ර වකථවවඥ.
ඒ වය ර්ී වතවේ වමවථධ ආතධමයකථධ වනා වවදන ව යඅනධ ම පරතය්ෂ ව යඅනධ
ද්, අනුමාන ෙශවයනධ ද්, ආතධමයකථධ වනා දැකථ, තම-තමා වර්ධ උපකථපණ ප ෙශවයනධ ථුෙර්කථධ ථාෝන භ ෙවයනධ ථඅි  අනධ කථඅථඅ ථතකථු ව ෙථධතුෙකථධ වනා දැකථ නවෙවතව “නොහං
චන්නි ස්සචි ිඤ්්්නතස්මිං, න් මම චන්නි ිස්මිචි ිඤ්්්නතත්ි”3 මම කථඅථඅ

1

ප:ම: විවමාකථධ්කථර්ා 239
ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 98
3
අ:නඅ: තඅකථනඅපාත 26
2
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පටුන වෙත

තවවනකථධ අ කථඅථඅෙකථු වර්ධ කථඅ්ධාන භ ාෙයකථධ (අයඅතඅයකථධ2 වනා වෙමි. මාවර්ධ කථඅථඅ
තවවනකථව කථඅථඅෙකථුට කථඅ්ධාන දවෙකථධ - අයඅතඅවයකථධ නවතධවතධය යඅ’ වමවථධ වේ
ශූනය්තානු ද්ශගනවය අ යේ ්තු් ෝටි ශූනය්තාෙකථධ කථඅයන ද් නේ එය පිශර්ර වකථවවඥ.
ඒ වමවථධ යඅ. ( 2 වේ ‘නොහං
යුතු. ආතධමය වනා ද්කථී.

චන්නි’ යනධවනනධ කථඅථඅ තවවනකථධ අ මම යයඅ ර්ත

(22 ‘න ස්සචි ිඤ්්්නතස්මිං’ යනධවනනධ තමා වර්ධ ආතධමය අනධ කථඅථඅෙකථුට
කථඅ්ධාන (අයතධ2 දවේ එළවිය යුතධතකථධ වනා ද්කථීය යඅ භ රාතෘ ථධර්ානවය අ භ රාතෘ ු ව
ථ ාය ථධර්ානවය අ ථ ායයා ව පිශමධකථාප ථධර්ානවය අ පිශමධකථාප ව ථකථා එළවිය
යුතධතකථධ වනා ද්කථී යන අර්ග යඅ.
(32 “න ් (මම) චන්නි” යනධවන අ (‘මම’ ශ.ද්ය
ද් කථඅථඅ තවවනකථ වනා ද්කථධවනධ ය. (දැනධ මම ශ.ද්ය වර්න2

වප2 අනය්යා වර්ධ ආතධමය

(42 ‘න ් මම ිස්මිචි ිඤ්්්නතත්ි’ යනධවන අ ඒ වය ර්ී වතවේ අනය්යා වර්ධ
ආතධමය ‘මා වර්ධ කථඅථඅ තවවනකථ කථඅ්ධාකථ භ ාෙවය අ ඇතවයඅ වනා ද්කථීය යඅ, තමා වර්ධ
ථ ාය ථධර්ානවය අ ථ ායයා ව
පිශමධකථාප
භ රාතෘ ථධර්ානවය අ භ රාතෘ ු ව
ථධර්ානවය අ පිශමධකථාපය ව
ථකථා කථඅථඅ තවවනකථධ අ වමපමාවර්ධ ආතධමය වේ
පිශමධකථාපාදී කථඅ්ධාන භ ාෙවයනධ එළවිය යුතධතකථධ වකථාට වනා ද්කථී, යන අර්ග යඅ. වමවථධ
වේ වය ර්ී වතවේ කථඅථඅ තවවනකථ ආතධමය වනා ද්කථඅන ව යඅනධ ඒ ආතධමය වමපමා ට
කථඅ්ධාකථ භ ාෙවය අ එළවිය යුතධතකථු වකථාට වනා ද්කථී. (ආතධමය2 තමාවර්ධ කථඅ්ධාන
භ ාෙවය අ එළවිය යුතධතකථු වකථාට වනා ද්කථී. වමපමා වර්ධ ආතධමය තම ට කථඅ්ධාන
භ ාෙවය අ එළවිය යුතධතකථු වකථාට වනා ද්කථී.
වමවථධ වමා ු විථඅනධ ්තු් ෝටි
සයො ොර්ය ින් ශූනය්තාෙ පිශර්ර වකථවවඥ.

සුඤ්්ඤ්තොව පිශර්ර

වකථාට නවෙවතව

ඒ වමවථධ ය:- ාෂුථ ( 2 ආතධමවයනධ ද් (22 ආතධමය පඅළඅදවඳි දැයඅනධ ද් (32
නඅතය්වයනධ ද් (42 ථධිපත්වවයනධ ද් (32 ශාථධෙතවයනධ ද් (62 අවිපිශණ පාම ෝමගවයනධ ද්
ශූනය් වේ. -වප- මනථ ශුනය් යව. පපප ශුනය්ය. -වප- ෝමග ශූනය්ය. ාකථධ්ු වි්ධාණ පය
ශූනය් යව. -වප- මවන වි්ධාණ පය, ාකථධ්ුථේඵලථධථයව යඅ වමවථධ ජපා - මපණ පය වතකථධ
කථරමය පවමිණ ප විය යුතු ය.
වමවථධ ථය ආකථාපයකථඅනධ ශුනය්ත්වය පිශර්ර
පිශර්ර කථළයුතු යඅ.

Non-commertial Distribution

වකථාට නවෙවතව අට ආ ොරය ින්
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ඒ වමවථධ යඅ:- පපපය ( 2 නඅතය්ථාපවයනධ ද් (22 ෝුෙථාපවයනධ ද්, (32 ථු්ථාපවයනධ
ද් (42 ආතධමථාපවයනධ ද් (32 නඅතය්වයනධ ද් (62 ෝුෙවයනධ ද් (72 ශාථධෙතවයනධ ද් (82
අවිපිශණ පාම ෝමගවයනධ ද් අථාප යව, නඅථධථාප යව. ථාපාපර්ත යඅ.
වේද්නාදිය ය ද් වමවථධ මව යඅ.
දට යව, එපද්ඬු යව, දිය ඹුධ යව, ව ළෙපා යව, එපදර් යව, වපණ පපඅඩ යව, දිය ය දුදුළ
යව, මිිශඟු දිය ය යව, වකථවථධ කථඳ යව, මායා යව යන වේො යේ වථධ අථාප වෙද්ධ ද්
නඅථධථාප වෙද්ධද්, ථාපාපර්ත වෙද්ධද්, එවථධ පපපය -වප- ජපා - මපණ පය, නඅතය් ථාපවයනධ
ද් -වප- අවිපිශණ පාම ෝමගවයනධ ද් අථාප ද්, නඅථධථාප ද්, ථාපාපර්ත ද්, වේ යයඅ වමවථධ
පිශර්ර ණ පය වකථවවඥ.
ඒ වය ර්ී වමවථධ අට ආකථාපයකථඅනධ ශූනය්තාෙ පිශර්ර
ආ ොර්ය ින් පිශර්ර වකථවවඥ.

වකථාට නවෙවතව දශ

ඒ වමවථධයඅ:- ( 2 ඒ පපපය ිශකථධත ෙශවයනධ ද්, (22 තුචඡ ෙශවයනධ ද් (32 ශූනය්
ෙශවයනධ ද්, (42 අනාතධම ෙශවයනධ ද් (32 අනීශධාප ෙශවයනධ ද් (62 අකථාමකථාීක ව යඅනධ
ද් (72 අ. නීය ව යඅනධ ද්, (82 අෙශෙතධතනකථ ව යඅනධ ද් (92 පප ව යඅනධ ද් ( ප2
විවිකථධත ව යඅනධ ද් දනධවනධ යඅ. වේද්නා -වප- වි්ධාණ පය ිශකථධතඅ ව යඅනධ -වප- විවිකථධත
ව යඅනධ දනධවනධ යඅ.
වමවථධ දශ ආ ොර්යන් ශූනය්ත්වය ප්සුගරහ ් ොට නැවත ්දා් ොස්
ආ ොරය ින් පිශර්ර වකථවවඥ.
ඒ වමවථධයඅ:- ( 2 පපපය ථතධත්වවයකථධ (22 ීවෙවයකථධ (32 නපවයකථධ (42
මානෙකථවයකථධ (32 ථධතරඅයකථධ (62 පුපවමවයකථධ (72 ආතධමයකථධ (82 ආතධමය අයතධ ෙථධතුවෙකථධ
වනා වේ. (92 මම වනා වෙමි. ( ප2 මාවර්ධ වනා වේ. ( 2 අවනකථකථු වර්ධ වනා වේ. ( 22
කථඅථඅෙකථු වර්ධ වනාවේ.
වේද්නා -වප- වි්ධාණ පය ථතධත්වවයධකථ වනා වේ. -වප- කථඅථඅෙකථු වර්ධ වනා
වේය යඅ, වමවථධ වොවළාථධ ( 22 ආකථාපයකථඅනධ ශූනය්ත්වය පිශර්ර වකථාට නවෙවතව තීර
ප්සුඥා ෙශවයනධ ්දසො ිස් (42) ආ ොරය ින් ශූනය්ත්වය පඅිශර්ර වකථවවඥ. පපපය අනඅතය්
ව යඅනධ- ර්කථධ ව යඅනධ - වප ර් ව යඅනධ ද්, ර්ණ පධඩ- ථධ - අ - ආදාෝ- පප- පවපාකථඊතඅ- උපද්ධද්ෙ - භ ය - උපථධථර්ධර්- ාපභ ඞ්ර්ු- අඬුෙ- අතධතාණ ප- අවන- අථපණ පඅථපණිභ ූත- ිශතධත- ථු්ධ් - තුචඡ - අනඅචා - අනථධථාද් - ආදීනෙ - විපිශණ පාමෝේම
- අථාපකථ - අ ම - ෙෝකථ - විභ ෙ - ථාථෙ - ථඛ්ත - මාපාමිථ - ජාතඅෝේම ජපාෝේම - ෙය්ාිෝේම - මපණ පෝේම - වථාකථ - පිශවද්ෙ - ර්කථධ් - වොමනථධථ -
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උපායාථ ෝේම විථඅනධ ද්, ථමුද්ය- අථධතඞ්ර්ම- නඅථධථපණ ප ව යඅනධ ද් ද්කථී. වේද්නා -වපවි්ධාණ පය අනඅතය් ව යඅනධ -වප- නඅථධථපණ ප ව යඅනධ ද්කථී.
එයඅනධ කථී :- පපපය අනඅතය් ව යඅනධ -වප- නඅථධථපණ ප ව යඅනධ දනධවනධ ශූනය්
ව යඅනධ ව කථය දයඅ. වේද්නා -වප- වි්ධාණ පය අනඅතය් ව යඅනධ -වප- නඅථධථපණ පය
ව යඅනධ දනධවනධ ශූනය් ව යඅනධ ව කථය දයඅ.
“සුඤ්්ඤ්්තො ්ලො ං අ්ව ්ඛස්සු - ්මොඝරොජ සදා ස්තො
අත්තොනුතබට්ිං ඌභචන් - එවං මචන්ුත්රො සියො
එවං ්ලො ං අ්ව ්ඛන්තං - මචන්ුරොජො න ප්ස්සති”1
‘වම පාජය වම කථධ අ ථඅ අ ඇතඅ ෙව ථඛථධකථාප ව කථය ශූනය් ෙශවයනධ දෙ,
ආතධමානු (ථතධකථාය2 ද්ෘමධි ය ථමුචවේද් ෙශවයනධ නථා වමවථධ මපවනධ එතප කථපනධවනධ
වෙයඅ, වේ කථී වථධ ව කථය දනධන ු මාපයා වනා ද්කථී’
වමවථධ ශූනය්තො ෙශවයනධ දැකථ තඅකථුණ පට නර්ා ථඛථධකථාපයනධ පිශර්ර ෙශවයනධ
ථනධමශගනය කථපනුවයධ ථඛථධකථාපයනධ පඅළඅදවඳි විනාශය නඅථා භ ය ද්, ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ
ථේපතධතඅය නඅථා ඇතඅෙන පරීතඅය ද් වප ථඛථධකථාපයනධ වකථවප අ උොථීන වෙයඅ. මවදිය  තධ
වෙයඅ. ‘මම වෙමි’ යඅ කථඅයා ව මාවර්ධ ය යඅ කථඅයා ව , අතධ ළ භ ායය්ගාෙකථ ඇතඅ
පුපවමයකථු වමනධ මිථය්ොදෘ්්ටි ෙශවයනධ වනා ර්නී.
ඒ වමවථධයඅ:-පුපවමයකථධ ට පරඅය මනාප භ ායය්ගාෙකථධ ෙ ව වතවේ ඇයවර්නධ
වෙනධෙව වමාව ාතකථුර් වනාම ෙථයඅ. ඇයට අතඅශයඅනධ මමායන වකථවපයඅ. ව වතවේ
අනය් පුපවමයකථු ා ථඅි නධනා ෙ ද්, ව ාතධතා ෙ ද්, කථර්ා කථපනධනා ෙ ද්, ථඅනාවථනධනා
ෙ ද්, ඇය දැකථ වනා ථතුටු ථඅතධ ඇතධවතධ කථඅපඅවයධ ඉතා වොමනථකථධ විඳී. ව වතවේ පථුෙව
ඇයවර්ධ වොථධ දැකථ ඇයවර්නධ මිවද්නු කථවමවතධවතධ ඇය ර්පව කථපනධවනධ ය. ඇය ‘මවර්ධ’
ය යඅ වනා ර්නී. එතවනධ පටනධ ඇය යේ කථඅථඅෙකථු ා යේ කථඅථඅෙකථධ කථපනු දැකථ ද් වනා
කථඅවපනධවනධ ය. වොේනථකථට වනා පවමිවණ පනධවනධ ය. ුවද්කථධ ඒකථානධතවයනධ උොථීන
මව ෙනධවනධ යඅ මවදිය  තධ මව ෙනධවනධ යඅ. එවථධ ම වේ වය ර්ී වතවේ ථෙග ථඛථධකථාපයනධ
වකථවපනධ මිවද්නු කථවමවතඅ ෙව ප්ටිසංඛොනුප්ස්සනො ා ්යන් ථඛථධකථාපයනධ ථේමශගනය
කථපනුවයධ මමයව මාවර්ධ යව යඅ ර්තයුතධතකථධ වනා දැකථ භ ය ද්, වපරධමය ද් වප ථඅයලු
ථඛථධකථාපයනධ අ උොථීන ෙව මවදිය  තධ වෙයඅ. වමවථධ ද්නධනා වමවථධ ද්කථධනා ඒ වය ර්ී ු
වර්ධ ථඅත තුන් භව්යහි ද, සිවු ්යෝනි්යහි ද, ප්ස් ගති්යහි ද, සප්්ත විඥානස්ිති්යහි

1

ථු:නඅ: පාපායනෙර්ධර් 49
Non-commertial Distribution

989

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ද, නවසත්ත්වො - වොස්යහි ද්, වකථඅවයඅ, පවකථඅවයඅ, ෙවතඅවපයඅ, වනා පවතඅවපයඅ මවද් තධ
දෙ ා පඅළඅකථුධ දෙ ව පඅ අටයඅ.
යේ වථධ මඳකථධ නවමුණ පු පඅයුේ පවතකථ දිය ය ය න්ර් වකථඅවධ ද්, පවකථඅවධ ද්, ෙවතඅවවඥ
ද්, වනා පවතඅවවඥ ද්, ර්අනධවන අ ද ාලු කථුකථුළු පතකථධ ව න ප ෙවකථධ ව
වකථඅවධ ද්,
පවකථඅවධ ද්, ෙවතඅවවඥ ද්, වනා පවතඅවවඥ ද්, එවථධ ඔ ුවර්ධ ථඅත ද්, තුනධ භ ෙවය අ -වපඋවපධෂාෙ ව පඅළඅකථුධ දෙ පඅ අට යඅ. වමවථධ ඒ වය ර්ී ට සංඛොරැ්ප් ්ඛොා ය
උපනධවනධ වෙයඅ.
වේ සංඛොරැ්ප් ්ඛොා ය ශානධතඅපද්ය ෙ නඅෙගාණ පය ශානධත ෙශවයනධ ද්කථී.
ථඅයලු ථඛථධකථාප පරෙෘතධතඅය වපපඅයා නිර්ඥවො යට ෙදී. නිවගො ය ශානධත වථධ වනා ද්කථී
නේ නවෙවතව නවෙවතව ථඛථධකථාපයනධ ම අපමුණ පු වකථාට පෙතී. ථාමුරඅකථයනධ වර්ධ දිය කථධ
කථෙුඩා වමනඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ථමුරතපණ පය කථපන වෙවළනධවද් නවේ නර්අනධවන දිය ශා කථාකථයකථු
ර්නඅතඅ. ඔෙු ු ොත වේර්වයනධ ප පන ද් නවෙ විවද්ධශයකථට පවමිණ ප වතපකථධ වනා
පවවනධ නේ එකථ දිය ශා කථාකථයා (අතධ2 ිශතධ. ඌ කථුඹර්ථඅනධ අ ට නවර්ී ථඅයලු ථතප දිය ර්
ද්, ථතප අනුදිය ර් ද්, අනුෙව වර්ාථධ වතපකථධ පවවනධ නේ එයට අභ අමු්ෙවම වයයඅ. එවථධ
වනා ද්කථී නේ නවෙවතව නවෙවතව අෙුතධ කථුඹ ර්වථ අ ම වවර්යඅ. එවථධ ම
සංස් ෝරෝප්ක්ෂොඥානය ශානධතඅ පද්ය ෙ නිර්ඥවො ය ශානධත ව යඅනධ ද්කථී නේ ථඅයලු
ථඛථධකථාප පරෙෘතධතඅය වප නිවගො යට ම පනී. එවථධ වනා ද්කථී නේ නවෙවතව නවෙවතව
ථඛථධකථාපයනධ අපමුණ පු වකථාට පෙතී. ඒ විදශග ො ඥානය කථුලු අර් වපාළනු දන පඅි 
වමනධ ද්, ((කථපු වපාළන ර්නධවනනධ වපාළා2 ඇට පන ද් කථපු පුළුනධ වමනධ ද්,
නානාපරකථාපවයනධ ථඛථධකථාපයනධ පිශර්ර වකථාට භ ය ද්, නන්රඅය ද්, වපපඅයා ථඛථධකථාප
පිශර්ර වය අ මවදැ වතධ ෙව තරඅවිෝානුද්ශගනා ෙශවයනධ ථඅීක. වමවථධ පිශර්ර වය අ මවද් තධ
ෙව තරඅවිෝානුද්ශගනා ෙශවයනධ ථඅීක. වමවථධ ථඅි  ඒ සංස් ෝරෝ්ප්්ක්ෂොඥානය තරිවිධ
වි්මෝක්ෂ මුඛභොවයට පවමිණ ප සද්ධොනුසොසු ආදී සප්්තආයය්ගප්ුද්ගලභොවය පඅණිථ පරතය්ය
වේ. තරඅවිෝ අනුපථධථනා ෙශවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ ශරද්ධෝා- ථමාි- පරශා යන තරඅවිෝ
ඉන්රඅයනධ වර්ධ අිපතඅ ෙශවයනධ තරිවිධ වි්මෝක්ෂ මුඛභොවයට පවමිවණ පධ නේවේ.
විථධතප:- අනඅචාානුපථධථනාෙ ද ුෙෙ ුට ශර්ද්ධන්රියය දෙතධ වේ.
අනිමිත්තවි්මොක්ෂ මුඛය වේ. ර්කථධ්ානුපථධථනාෙ ද ුෙෙ ුට ථමාින්රයඅ දෙතධ වේ.
අප්රණිහිත වි්මොක්ෂ මුඛය වේ. අනත්තොනුප්ස්සනොව ද ුෙෙ ුට ප්ර්ඥන්රියය දෙතධ
වේ. ශුනය්තො වි්මොක්ෂ මුඛය වේ. වමවථධ තරඅවිෝ ඉන්රියයන්්ග් අධිප්ත් භොව්යන් තරිවිධ
වි්මොක්ෂමුඛ භොවයට වයධ.
එයඅනධ ෙොළ :- “තීනඅ ව්ා පණිමානඅ විවමාකථධ්මු්ානඅ වාකථ නීයානාය
ථඛෙතධතනධතඅ. ථ.දථඞ්්ාවප පිශචවඡද් ෙටුමවතා ථමනුපථධථනාය අනඅමිතධතාය ා ෝාතු
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යා චිතධත ථමකථධ්න්ද්නතාය ථ.දථඛ්ාවපථු මවනා ථමුතධවතජනතාය අපධපණි අතාය ා
ෝාතුයා චිතධත ථේපකථධ්න්ද්නතාය ථ.ද ෝේවම පපවතා ථමනුපථධථනතාය ථු්ධ්තාය
ා ෝාතුයා චිතධත ථේපකථධ්න්ද්නතාය. ඉමානඅ තීනඅ විවමාකථධ්මු්ානඅ වාකථනීයානාය
ථඛෙතධතනධතඅ”1
‘වාවිනධ (ෙට ර්කථඅනධ2 නඅකථධම යාම පඅණිථ වේ වි්මෝක්ෂ මුඛ තුන ් පෙතී. ථඅයලු
ථඛථධකථාපයනධ උද්ය - ෙය්ය ෙශවයනධ පිශචවේද් ව යඅනධ ද්, මනාෙ දන ව යඅනධ ද්,
ථෙගථඛථධකථාපකථ නඅමිතඅ නවතඅ ව යඅනධ අනඅමිතධත ෙ අථඛ්ත ෝාතුවෙ අ අිචිතධතයා වර්ධ
අනුපරවේශය පඅණිථ ද්, ථඅයලු ථඛථධකථාපයනධ වකථවප අ චිතධත ථමුතධවතධජනය පඅණිථ ද්,
පාර් පරණිිනධ වර්ධ අභ ාෙවයනධ අපරණි අත ෝාතුවෙ අ චිතධතයා වර්ධ අනුපරවේශය පඅණිථ
ද්, ථඅයලු ථඛථධකථාප ෝමග අනාතධම ව යඅනධ දනුෙ ට ආතධම ශූනය් ව යඅනධ ශූනය්තා
ෝාතුවෙ අ චිතධතයා වර්ධ අනුපරවේශය පඅණිථ ද් පෙතඅතධ. වමවථධ වේ තරිවිධ වි්මෝක්ෂ මුඛ
ථථප ර්කථඅනධ එතප ෙනු පඅණිථ පෙතී.
විස්තර - ප්සුචන්ේද වටුම්තො යන උද්ය-ෙය්ය ෙශවයනධ පිශචවේද් දවවිනධ ද්,
අෙි නධ මඛ වථවීේ ෙශවයනධ පිශෙටුේ දවවිනධ ද් යන අර්ග යඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- අනඅචාානුපථධථනාෙ උද්යවයනධ පෙගවය අ ථඛථධකථාප නවතවයඅ
පඅිශථඅඳ ඒ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ නඅමධපතධතඅය (ර්තඅය2 වථායනුවයධ ෙය්ායවයනධ මතධතට
වනාවයධමව යඅ. වම අ ම අතුපවද් නධ වේය යඅ, ප්සුවටුම ව යඅනධ දයඅ.
“ම්නොසමුත්්තජනතොය” යනු ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ථධෙභ ාෙය ථවකථීවමනධ
ථඛවේර්යට පවමිණි චිතධතය ථමය්කථධ පරතඅපතධතඅවය අ තඅයුණ පු කථපන පඅණිථ යන අර්ග යඅ.
ර්කථධ්ානුපථධථනාවෙනධ චිතධතය ථඛවේර්යට පවමිවණ පධ.
“ප්ර්තොසමනුප්ස්සනතොය” යනු (මම වනා වෙමි. මාවර්ධ වනා වේය යඅ වමවථධ2
අනාතධම ව යඅනධ වමවන අ කථඅීකම පඅණිථ යව. වමවථධ වේ පද්තරය අනඅතය්ානුද්ශගනාදිය 
ෙශවයනධ කථඅයන දිය . එව යඅනධ ම “අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො ථං ඛය්තො සංඛොර
උප්ට්ඨහන්ති” අනඅතය් ව යඅනධ වමවන අ කථපනධනා ට වකථවථධ ෂය ෙශවයනධ ථඛථධකථාප
ෙවටව ධදැ යඅ’ කථී පරශධන විථඳීවම අ ා අනඅතය් ව යඅනධ වමවන අ කථපනධන ුට ක්ෂය
ෙශවයනධ ථඛථධකථාප ෙවටව ධ. ුප ් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධන ුට භ ය ෙශවයනධ
ථඛථධකථාප ෙවටව ධ. අනාතධම ව යඅනධ වමවන අ කථපනධන ුට ශූනය් ව යඅනධ ථඛථධකථාප
ෙවටව ධය යඅ කථඅයන දිය .
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විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

වි්මො ්ඛ = වේ අනුපථධථනාෙනධ ම මු්ෙනධනා ෙ ඒ වි්මොක්ෂ්යෝ කථෙප ද්
නඅතය් නඅමිතඅ ආදිය ය වර්ධ අභ ාෙවයනධ අනිමිත්ත වි්මොක්ෂ ය ද්, තෘමධණ පා පරණිධීනධ වර්ධ
අභ ාෙවයනධ අප්රණිහිතො වි්මෝක්ෂය ද්, ආතධම ශූනය්තාවයනධ ශූනය්තො වි්මෝක්ෂය දැ යඅ
වේ විවම ෂවය තඅවද්න වෙතධ.
එයඅනධ ෙොළ :- “අනිචන්්තො මනසි
්රොන්්තො අධි ්මො ්ඛ ෙහු්ලො
අනිමිත්තවි්මො ්ඛං ප්ටිලභති. ුප ්ඛ්තො මනසි
්රොන්්තො ප්ස්සද්ධි ෙහු්ලො
අප්්ප්ණිහිත වි්මො ්ඛං ප්ටිලභති. අනත්ත්තො මනසි ්රොන්්තො ්වදෙහු්ලො
සුඤ්්ඤ්තො වි්මො ්ඛං ප්ටිලභති”1
‘අනඅතය් ව යඅනධ වමවන අ කථපන වය ර්ී අිවම ෂය ද ු ෙවයධ අනිමිත්ත
වි්මෝක්ෂය පඅළඅද යඅ. ර්ශ් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනුවයධ ථඛථඅඳීේ ද ු ෙවයධ අප්රණිහිත
වි්මෝක්ෂය පඅළඅද යඅ. අනාතධම ව යඅනධ වමවන අ කථපනුවයධ ආතධම ශුනය්තානුද්ශගන
ද ු ෙ වයධ ශූනය්තො වි්මෝක්ෂය පඅළඅද යඅ.’
විථධතප:- එ අ “අනිමිත්තවි්මො ්්ඛො” යනු අනඅතය්ානු ද්ශගනවයනධ අනඅමිතධත
ෙශවයනධ ථඛථධකථාපයනධ පිශර්ර වකථාට විද්ශගනා ෙඩන වය ර්ී ු වර්ධ අනඅමිතධතාකථාපවයනධ
නිවගො ය අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ ආයය්ග මොගගය යි.
ඒ වමවථධ යඅ:- ඒ ආයය්ගමොගගය අනඅමිතධත ෝාතුවෙනධ උපනධ ව යඅනධ අනිමිත්ත
නේ ද්, වකථවථුනධ වකථවපනධ මිර්ණ පු ව යඅනධ වි්මො ්ඛ නේ ද් වේ. වේ කථරමවයනධ ම
අපරණි අතාකථාපවයනධ නිවගො ය අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ ආයය්ගමොගගය අප්රණිහිත වි්මෝක්ෂ
නමි. ශූනය්තාකථාපවයනධ නිවගො ය අපමුණ පු වකථාට පවෙවතඅ ආයය්ග මොගගය
ශූනය්තොවි්මෝක්ෂය යි ද්තයුතු.
පරශධනවයකථඅ:- ආයය්ගමොගගය තරඅවිෝ වි්මෝක්ෂනොමය දා නේ අභ අෝමගවය අ කථුමකථධ
ව යඅනධ වි්මො ්් ද්වය්ය ් ආවයධ ද්
“යස්මිං සම්ය ්ලො ුත්තරං ෙොනං භෝවති නීයොනි ං අප්්යගොමි
තබට්ිගතොනං ප්හොනොය ප්ඨමොය භූමියො ප්ත්තියො විවිචන්්් ෝමහි- ප්ඨමජ්ෙොනං
උප්ස්මප්ජ්ජ විහරති. අප්්ප්ණිහිතං -්ප්- සුඤ්්ඤ්තං”2
‘යේ කථවකථ ද්ෘමධීකනධ වර්ධ පර ාණ පය පඅණිථ (වථ ොනධ ඵලයට පවමිණීම පඅණිථ2
නීයානඅකථ ෙ නතරභ ූමකථ ෙ ථඛථධකථාපයනධ විධ්ෙඛථනය වකථවපමිනධ පවෙවතඅ ව වකථ තධතප

1
2

ප:ම: විවමාකථධ් කථර්ා 24ප
වි:ප: ඣානවිභ ඞ්ර් 2ප2
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ෝය්ානය ෙඩා ද් කථාමවයනධ (ථමුචවඡද් පරමාණ පවයනධ2 වෙනධෙව අපධපණි අත නේ ෙ ද්,
සුඤ්්ඤ්ත නේ ෙ ද් පරර්ම ෝය්ානයට පවමිණ ප වෙවථධ ද්, එව යඅනධ වමවථධ වි්මොක්ෂ
්ද ් ම ෙොපන දැයඅ ද්ත යුතු.
වි්ශ්් - අභිධමග ප්යය්ගොය්යහි ඒ
විද්ශගනාවයනධ මාර්ගර්මනය ථඳ ා ෙොපන දී.

විවමාෂද්වයයකථධ

(නඅමධපයය්ගාවයනධ2

අනඅමිතධත විපථධථනා ආර්මනීය ථධර්ානවය අ ථඅට තමා වර්ධ මාර්ගයට නේ
වද්නධනට වනා වපාව ාථතධ වේ. (ථතය්වය අ වේ පඅළඅදඳ මතානධතප ථ අත ෙව විථධතප
වේ.2
විස්තර:- විද්ශගනා ශානය ෙවඅතධ (ප්ටිසමභිදාමග්ග්යහි2 අනඅචාානුපථධථනා
ාණ පය නඅතය් ෙශවයනධ අභ අනඅවේශය මුද්න ව යඅනධ සුඤ්්ඤ්තොවි්මො ්ඛය,
ර්කථධ්ානුපථධථනා
ාණ පය
ථු්
ෙශවයනධ
අභ අනඅවෙශය
මුද්න
ව යඅනධ
සුඤ්්ඤ්තොවි්මො ්ඛ ය. අනතධතානුපථධථනා ාණ පය ආතධම ෙශවයනධ අභ අනඅවේශය
මුද්න ව යඅනධ සුඤ්්ඤ්තොවි්මො ්ඛය යි. වමවථධ අභ අනඅවෙශ මු්ධාන ෙශවයනධ
සුඤ්්ඤ්තොවි්මො ්ඛයයි ද,
අනඅචාානුපථධථනා ාණ පය නඅතය් ෙශවයනධ පවෙවතඅ ථඛථධකථාප නඅමිතධත මුද්න
ව යඅනධ අනිමිත්තවි්මෝක්ෂයයි ද්, ර්කථධ්ානුපථධථනා ාණ පය ථු් ෙශවයනධ පවෙවතඅ
ථඛථධකථාප නඅමිතධත මුද්න ව යඅනධ අනිමිත්තවි්මෝක්ෂයයි ද්, අනතධතානුපථධථනා ාණ පය
ආතධම ෙශවයනධ පවෙවතඅ ථඛථධකථාප නඅමිතධත මුද්න ව යඅනධ අනිමිත්ත වි්මොක්ෂය යි ද්,
වමවථධ නඅමිතධත මිදීේ ෙශවයනධ අනඅමිතධත විවමාෂය යඅ ද්,
අනඅචාානු පථධථනා ාණ පය නඅතය් ෙශවයනධ පවෙවතඅ තෘමධණ පා පරණිිය මුද්න
ව යඅනධ අප්රණිහිතවි්මොක්ෂය යඅ ද්, ර්කථධ්ානුපථධථනා ාණ පය ථු් ෙශවයනධ පවෙවතඅ
තෘමධණ පා පරණිිය මුද්න ව යඅනධ අප්රණිහිතවි්මෝක්ෂය යි ද්, අනතධතානුපථධථනා ාණ පය
ආතධම ෙශවයනධ පවෙවතඅ තෘමධණ පා පරණිිය මුද්න ව යඅනධ අපරණි අතවි්මෝක්ෂය යි ද්,
වමවථධ පරණිි මිදීේ ෙශවයනධ අප්රණිහිතවි්මෝක්ෂය යි ද් කථඅයන දිය .
එව තධ ඒ තරඅවිෝ විද්ශගනාශානය ථඛථධකථාප නඅමිතධත ර්පව වනා කථපන ව යඅනධ
නඅමධපයය්ගායවයනධ අනිමිත්තවි්මෝක්ෂ වනා වේ.
නඅමධපයය්ගායවයනධ ෙනා අ සුඤ්්ඤ්තොවි්මෝ ්ඛ ද, අප්්ප්ණිහිත වි්මෝ ්ඛ ද වේ.
අභ අෝමග කථරමවය අ ඒ ද්ශගන (ශාන2 යාවර්ධ ආර්මන ෙශවයනධ ආයය්ගමොගග ්් ්යහි
වි්මෝ ්්යට නර්න දිය . එව යඅනධ නඅමධපයය්ගාය භ ාෙවයනධ අප්්ප්ණිහිත යැ, ථු්ධ්ත
යැ යි වි්මෝ ්් වද්කථධකථ ම ෙොපණ ප දැ යඅ ද්තයුතු.
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වේ විවමාකථධ් කථර්ා යව.
‘වේ සප්්ත ආයය්ග පුද්ධර් විභ ාර්ය පඅණිථ පරතය් වේය යඅ’ කථී ව යඅනධ වම අ ඒ
ආයය්ග පුද්ධර් විභ ාර්ය වේ. සද්ධොනුසොරී යැ, සද්ධොවිමුත්ත යැ, ොයස ්ඛි යැ,
උභ්තොඵොගවිමුත්ත යැ, ධමමොනුසොරී යැ, තබට්ඨප්්ප්ත්ත යැ, ප්ඤ්්ාවිමුත්ත යැ, යන
වමා ු සප්්ත ආයය්ග ප්ුද්ගල්යෝ යි. ඔෙුනධවර්ධ එම විභ ාර්යට වේ සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො
ා ය පරතය්ය වේ.
විථධතප:- යවමකථධ අනඅතය් ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ ශරද්ධෝාෙ ද ු වකථාට
ඇතධවතධ ශරද්ධවධ්න්රඅය පරතඅාභ ය වකථවවඥ ද් ඒ ආයය්ග පුද්ධර්යා වථ ොනධ මාර්ග ෂණ පවය අ
සද්ධොනුසොරී නේ වේ. වථථු ථතධ-මාර්ග ඵලයනධ අ දී සද්ධවිමුත්ත වේ. යවමකථධ ර්ශ්
ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ පථධථද්ධි ද ු ෙවයධ ථමාින්රඅය පරතඅාභ ය වකථවවඥ ද් ඒ
ආයය්ග පුද්ධර් වතවේ වම තනධ අ ම ොයස ්ඛි නේ වේ.
අපපප ෝය්ානයට පවමිණ ප අවඥ ත්වයට පවමිණිවයධ උභ්තොභොග විමුත්ත නේ වේ.
යවමකථධ ෙනා අ අනාතධම ෙශවයනධ වමවන අ කථපනධවනධ ෙවද් (දැනීම2 ද ු
වකථාට ඇතධවතධ පරවඥ න්රඅයය පරතඅාභ ය වකථවවඥ ද් ඒ ආයය්ග පුද්ධර් වතවේ වථ ොනධ
මාර්ගෂණ පවය අ ධමමොනුසොරී නේ වේ. වථ ොනධ ඵලය පටනධ අ ගතධමාර්ග ෂණ පය වතකථධ
ථතනධ අ තබට්ඨප්්ප්ත්ත නේ වේ. අවඥ තධ ඵලවය අ ප්ඤ්්ාවිමුත්ත නේ වේ.
වේ ථඳ ා “අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො සද්ධින්රියං අධිමත්තං ්හොති.
සද්ධින්රියස්ස අධිමත්තත්තො, ්සොතොප්ත්ති මග්ගං ප්ටිලභති. ්තනවුචන්ති
සද්ධොනුසොරීති. තථො අනිචන්්තො මනසි ්රෝතො සද්ධින්රියං අධිමත්තං ්හොති.
සද්ධින්රියස්ස අධිමත්තත්තො ්සොතොප්ත්තිඵලං සචනි තං ්හොති. ්තන වුචන්ති සද්ධො
විමුත්්තොති”1 ෙොපන දිය . (අර්ග කථීවයධමව යඅ.2 තෙද් ව ධතුඵල විශධොථ වකථවපමිනධ
වකථවථුනධ වකථවපනධ මිර්වනධ සද්ධොවිමුත්ත නම ්ව්. ෙුඨානනධතවය අ (අපපපෝය්ානයට
අනතුපව ෙව2 මාර්ගඵල පරතය්වෙෂා වකථවළධනු යඅ ොයස ්ඛි නම ්ව්. ද්ශගනානධතවයනධ
(වථ තාපතධතඅ මාර්ගයට අනතුපව ෙව2 වථ තාපතධතඅ ඵලවය අ පටනධ අ ගතධ මාර්ගය වතකථධ
පවමිණිවයධ නු යඅ තබට්ඨප්ත්ත නම ්ව්. වද් ීවමනධ වකථවථුනධ වකථවපනධ මිර්වණ පධ
සද්ධොවිමුත්ත නම ්ව්. ෝය්ානය පළමු ථධපශග වකථාට පථුෙව නඅවප ෝය (නඅෙගාණ පය2
පරතය්ෂ කථපනුවයධ ොයස ්ඛි නම ්ව්. ථඛථධකථාප ර්කථධ යව, නඅවප ෝය ථු්යව යඅ ද්කථධනා
ද්ධවද්ධ පරකථට වකථාට ද්කථධනා ද්ධවද්ධ ථධපශග කථපන ද්ධවද්ධනු යඅ තබඨප්්ප්ත්ත නම ්ව්.
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වේ ථද්ධෝානුථාීක ආදී ථතප පද්යනධ අතුිශනධ ශරද්ධෝාෙ අනුෙව වයධනු යඅ ව
ශරද්ධෝාවෙනධ අනුෙව වයධනු යඅ සද්ධොනුසොරී නමි. පරශාෙ අනුෙව වයධනුයඅ (ෝමගවයනධ2
පරශාවෙනධ අනුෙව වයධනු යඅ ධමමොනුසොරී නමි. අපපපෝය්ානවයනධ ද්, ආයය්ගමාර්ගවයනධදැ යඅ
වද්වකථාටථඅනධ මුකථධතෙවයධනු යඅ උභ්තොභොගවිමුත්ත නමි. (පපපකථාය - නාමකථාය
ෙශවයනධ ව විමධකථේභ න - ථමුචවඡද් ෙශවයනධ ව උභ ය භ ාර්වයනධ ව උභ ය
ොපවයනධ මිර්වණ පධ උභ්තොභොග විමු ්ත යැ යනු ීකකථාර්ග යඅ.2 අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ
පරකථාපවයනධ දැන වකථවථුනධ වකථවපනධ මිර්වණ පධනු යඅ ප්ඤ්්ාවිමුත්ත නමව යඅ වමවථධ
ොනාර්ග ද්තයුතු.
(සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය යි.)
වේ ථඞ්්ාපවවපකථධ්ා ාණ පය පළමු කථී (මු්ධචිතුකථමය්තා - පි ථඞ්්ානුපථධථනා
යන2 ාණ ප වද්කථ ා අර්ග ෙශවයනධ එවකථකථඅ. (පරෙෘතධතඅ ආකථාපවයනධ වෙනථඅ.2
එව යඅනධ කථී පවරැණිවය :- “ඉදං සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛොා ං එව්මව තීනි
නොමොනි ලභති.
්හඨො
මුඤ්්චිතු මය්තොා ං නොම ජොතං. මජ්්ෙ
ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො ා ං නොම. අන්්ත ් සිඛොප්්ප්ත්තං සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ං
නොම”1
‘එකථ වේ ථඞ්්ාපවවපකථධ්ා ාණ පය යටව මුඤ්්චිතු මය්තො ා නමව යඅ ද්,
මවද් ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො ා
නමවයඅ ද්, අනධතවය අ මථධතකථපරාපධත ෙවයධ
ථඞ්්ාපවවපකථධ් ාණ ප නේදැ යඅ නේ තුනකථධ දයඅ.’
වපවළ අ ද්ථං මුඤ්්චිතු මය්තො ප්ටිසංඛොසන්තිඨනො ප්ඤ්්ා
සංඛොරැ්ප් ්ඛොසු ා ං ප්වත්තං -්ප්- නිමිත්තං -්ප්- උප්ොයොසං මුඤ්්චිතු මය්තො
ප්ටිසඞ්ඛො සන්තිඨනො ප්ඤ්්ා සංඛොරැ්ප් ්ඛොසු ා ං. උප්්ප්ෝදා ුප ්ඛන්ති -්ප්භයන්ති සොමිසන්ති -්ප්- උප්්ප්ෝදා සංඛොරොති -්ප්- උප්ොයෝසො සංඛොරොති
මුඤ්්චිතු මය්තො ප්ටිසංඛො සන්තිඨොනො ප්ඤ්්ා සංඛොරැ්ප් ්ඛොසු ා ං”
මු්ධචිතුකථමය්තා ාණ පය, පි ථඞ්්ා ාණ පය, ථනධතඅට්ඨඨනා ාණ පය යන තුන වකථවථධ
ථඞ්්ාපවවපකථධ්ා ාණ පය වේ ද් පවෙවතධම ද්, නඅමිතධත ද් -වප- උපායාථය ද්,
මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය, ප්ටිසංඛො ා ය, සන්තිටඨනො ා ය යන තුන
සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය යි. උතධපාද්ය ර්කථයව යඅ ද්, භ වයකථවයඅ ද්, ථාමිමයව යඅ ද් -වපඋතධපාද්ය ථඛථධකථාපයව යඅ ද් -වප- උපායාථය ථඛථධකථාපයවයඅ යඅ ද්, මු්ධචිතුකථමය්තා පි ථඛ්ා- ථනධතඅට්ඨඨනා ාණ පය සංඛොරැ්ප් ්ඛොහි ා ය යි.
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මු්ධචිතුකථමය්තා ද් -පි ථඛ්ා ද් - ථනධතඅට්ඨඨානා ද් ව ධමනු යඅ මුඤ්්චිතු මය්තොප්ටිසංඛො-සන්තිට්ඨනො නම.
වමවථධ මාර්ගයට පෙගවය අ නඅවඥවේද්ශානවයනධ කථළකථඅපවණ පු පුද්ධර්යා වර්ධ
උතධපාොදීනධ (ඡන්ද්පාර් පර ාණ පවයනධ2 ිශනු කථවමතඅ දෙ මුඤ්්චිතු මය්තො නම. මිදීමට
උපාය කථපනු පඅණිථ මෝය්වය අ පරතය්වේෂා කථඅීකම ප්ටිසඞ්ඛො ා නමි.
මිදීවමනධ අෙථනධ අ අවපධෂාෙ

වීකම ෙශවයනධ මවදිය  තධවීම සන්තිට්ඨනො නම.

ඒ ථඳ ාම - “උත්ප්ොදය සංස් ොර යැ, සංස් ොරයන් ්ග් මැදහත් ෙව ෙැලීම
සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො යැ” යනාදිය ය කථී වමවථධ වේ තරඅවිෝ ශානය එවකථකථධ මව යඅ. ෙවඅ වේ
පඅළඅවෙළඅනධ ද් එකථකථධමය යඅ ද්තමනා යව.
“යො ් මුඤ්්චිතු මය්තො, යො ් ප්ටිසඞ්ඛො, යො ් සංඛොරැ ්ප් ්ඛො ඉ්ම ධමමො
එ ට්ඨො වය්ඤ්්ජන්මව නොනො”1 ‘යේ මුඤ්්චිතු මය්තෝය ් වේ ද් යේ
ප්ටිසංඛොා ්ය ් වේද්, යේ සංඛොරැ්ප් ්ඛොා ්ය ් වේ ද් වේ ෝමගවය ඒකථාර්ගය
. ෙය්්ධජනය වෙනථඅ’ යඅ එව යඅනධ කථඅයන දිය .
වමවථධ අිර්ත සංඛොරැ්ප් ්ඛොා ඇතඅ වේ කථු පුතරයාවර්ධ මථධතකථපරාපධත
විද්ශගනාෙ ෙුට්ඨඨාන ථඛ්ය්ාත මාර්ගයට යන ව යඅනධ වුට්ඨොනගොමිනී ්ව්.
වි්ශ්් - සිඛොප්්ප්ත්තවිප්ස්සනො යව යඅ ද් වුට්ඨොනගොමිනී යවයඅ ද්, වමකථී
සංඛොරැ්ප් ්ඛො ය, අනු්ලොම ය, ්ගෝතරභූය යන වේ ාණ ප තුනට ම නමි.
ඒ ථඛථධකථාවප වපධෂා ශානය (ථඅ්ාෙට2 කථෘතය් ෙශවයනධ ද්, පරෙෘතධතඅ ෙශවයනධ
ද්, වෞකථඅකථ ශානයනධ වර්ධ මථධතකථයට උතධතම භ ාෙයට පවමිණි ව යඅනධ සිඛොප්රොප්්ත නම
්ව්. ෙුට්ඨඨානයට (නවර්ීමට2 යන ව යඅනධ වුට්ඨොනගොමිනී නමුර් වේ.
ඒ ්ම්ස් යි:- පඅටත විද්ශගනාෙට අපමුණ පු ෙ අභ අනඅවේශ කථළ ප්ධාථධකථනධෝ
ථඛ්ය්ාත ෙථධතුවෙනධ ද්, ථධෙථනධතානවය අ පෙතධනා ව යඅනධ අජ්ඣතධතපධපතධතයඅ යඅ
කථඅයන ද් මිර්ය්ාද්ෘමධි  ආදිය වයනධ ා ඒ අනුෙවපෙතධනා වකථවථුනධ වකථවපනධ ද් නවර්ී
ථඅි න ව යඅනධ මොගගය ෙුට්ඨඨානය යඅ කථඅයනු වව.. ඒ ෙුට්ඨඨානයට යන ව යඅනධ
වුට්ඨොනගොමිනී නම. මාර්ගය ා ටනා කථපනු වව. යන අර්ගයඅ.
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පටුන වෙත

එ අ අභ අනඅවේශ - ෙුට්ඨඨානවයනධ ව ළඅ වපව ළඅ වීම ථඳ ා වේ මාතෘකථාෙය
අද්ධය්ොත්ම්යහි ප්ිවිස අද්ධය්ොත්ම්යන් නැගී සිකා. අද්ධය්ොත්ම්යහි ප්ිවිස ෙොහිර්යන්
නැගී සිකා. ෙොහිර්යහි ප්ිවිස අද්ධය්ොත්ම්යන් නැගී සිකා.
රිප්්යහි ප්ිවිස රිප්්යන් නැගී සිකා. රිප්්යහ ප්ිවිස අරිප්්යන් නැගී සිකා.
අරිප්්යහි ප්ිවිස අරිප්්යන් නැගී සිකා. අරිප්්යහි ප්ිවිස රිප්්යන් නැගී සිකා.
ඒ

ප්රහොර්යන් ප්ඤ්්්ස් න්ධ්යන් නැගී සිකා.

අනිතය් විසින් ප්ිවිස අනිතය් විසින් නැගී සිකා. අනිතය් විසින් ප්ිවිස ුප ් විසින්
ද, අනොත්ම විසින් ද නැගී සිකා. ුප ් විසින් ප්ිවිස ුප ් විසින් ද, අනිතය් විසින් ද, අනොත්ම
විසින් ද, නැගී සිකා. අනොත්ම විසින් අනොත්ම විසින් ද, අනිතය් විසින් ද, ුප ් විසින් ද
නැගී සිකා.
වකථවථධ ද් යතධ:- වේ ශාථනවය අ ඇතවේ වය ර්ාොපවයකථධ පළමුවකථාට ම
අෝය්ාතධම ථඛථධකථාපයනධ විමවය අ පඅවිවථ යඅ. (විද්ශගනාෙ ආපේභ  වකථවවඥ.2 පඅවිථ ඒ
ථඛථධකථාපයනධ ද යඅ. ුර් අෝය්ාතධම ථඛථධකථාපයනධ අ මාර්ග ෙය්ුත්ථානය වනා ෙන ව යඅනධ
පඅටතධ අර් දවඅය යුතු වේ. එව යඅනධ පපථනධතාන ර්ත ථධකථන්ෝයනධ ද්, අනීන්රඅයදද්ධෝ
ථඛථධකථාපයනධ ද් අනඅතය් යව. ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ ද්කථී. ඒ වය ර්ී කථවකථ
ථධෙථනධතානය ද්, කථවකථ පපථනධතානය ද්, ථනධමශගනය වකථවවඥ. වමවථධ ථනධමශගනය
කථපන ඒ වය ර්ී අෝය්ාතධම ෝමගයනධ ථනධමශගනය කථපන කථාවය අ විද්ශගනාෙ මාර්ගය ා
ර්වළවපධ නේ අෝය්ාතධමවය අ පඅවිථ අෝය්ාතධමවයනධ නවර්ී ථඅීක නේ වේ. දා අප ෝමගයනධ
ථනධමශගනය කථපන කථව විද්ශගනාෙ මාර්ගය ා ර්වළවපධ නේ අෝය්ාතධමවය අ පඅවිථ
දා අපවයනධ නවර්ී ථඅීක නේ වේ. පඅටතධ අ පඅවිථ පඅටතඅනධ ද්, අෝය්ාතධමවයනධ නවර්ී
ථඅීකවම අර් වේ කථරමය මවයඅ. අවනකථධ වය ර්අවයකථධ ආදිය වය අ ම පපපවය අ පඅවිවථයඅ. පඅවිථ
භ ූත පපප ද්, උපාොපපප ද් රැථකථධ වකථාට ද්කථී. ුර් පපප ද්ශගන මාතරවයනධ ම මාර්ග
ෙය්ුත්ථාපනය වනා ෙන ව යඅනධ අපපපය ද් දැකථඅය යුතු වේ. එව යඅනධ ඒ පපපය අපමුණ පු
වකථාට උපනධ ‘වේද්නා - ථඛශා - ථඛථධකථාප - විශාන යන වමය අපපපය’යඅ අපපපය
ථනධමශගනය වකථවවඥ. ව වතම කථවකථව පපපය ථනධමශගනය වකථවවඥ. කථවකථ අපපපය
ථනධමශගනය වකථවවඥ. වමවථධ ථනධමශගනය කථපන ඒ වය ර්ී ට පපප ථනධමශගනය කථපන
කථාවය අ විද්ශගනාෙ මාර්ගය ා ර්වළවපධ නේ වේ අපපපවය අ පඅවිථ අපපපවයනධ නවර්ී
ථඅීක නේ වේ. අපපප ථනධමශගනය කථපන කථාවය අ විද්ශගනාෙ මාර්ගය ා ර්වවපධ නේ
වේ අපපපවය අ පඅවිථ අපපපවයනධ නවඟී ථඅීක නේ වේ.
අපපපවය අ පඅවිථ අපපපවයනධ නවර්ී ථඅීකවම අ ද් පපපවය අ පඅවිථ පපපවය අ නවඟී
ථඅීකවම අර් වේ කථරමය මව යඅ.
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“යං ිඤ්්චි සමුදය ධමමං සබ්ෙං තං නි්රොධ ධමමං”1 යඅ ‘උද්ය ෙන ථුලු ෙවයධ
ෙය්ය ෙන ථුලුයව යඅ’ වමවථධ අභ අනඅවේශ වකථාට එවථධම ෙය්ුත්ථාන කථාවය අ එකථ
පර ාපවයනධ ප්ධාථධකථන්ෝවයනධ නවඟී ථඅීක නේ වේ.
එකථධ වය ර්අවයකථධ ආදිය වය අ ම අනඅතය් ව යඅනධ ථඛථධකථාපයනධ ථනධමශගනය වකථවවඥ.
අනඅතය් ව යඅනධ ථනධමශගනය කථළ මාතරවයනධ ම ෙය්ුත්ථානය වනා ෙන ව යඅනධ ර්ශ්
ව යඅනධ ද්, අනාතධම ව යඅනධ ද්, ථනධමශගනය කථළයුතු ම වේ. එව යඅනධ ර්ශ් ව යඅනධ
අනාතධම ව යඅනධ ථනධමශගනය වකථවවඥ. එවථධ පඅළඅපනධන ුට අනඅතය් ව යඅනධ ථනධමශගනය
කථපන කථව ෙුට්ඨඨානය වේ නේ වේ අනඅතය් විථඅනධ පඅවිථ අනඅතය් විථඅනධ නවඟී ථඅීක නේ
වේ. ර්ශ් ෙශවයනධ, අනාතධම ෙශවයනධ අභ අනඅවේශ කථපන කථ ෙය්ුත්ථානය වේ නේ වේ
අනඅතය් විථඅනධ පඅවිථ ර්කථධ විථඅනධ අනාතධම විථඅනධ නවඟී ථඅීක නේ වේ.
ර්ශ් ව යඅනධ අනාතධම ව යඅනධ අභ අනඅවේශ වකථාට වශධථ ෙය්ත්ථානයනධ අර් වේ
කථරමය මවයඅ.
වේ වය ර්ීනධ අතුවපනධ යවමකථධ අනඅතය් ව යඅනධ ද්, යවමකථධ ර්ශ් ව යඅනධ ද්,
යවමකථධ අනාතධම ව යඅනධ ද්, අභ අනඅවේශ වකථවළධ නේ ෙුට්ඨඨාන කථාවය අ ද් අනඅතය්
ව යඅනධ ෙුට්ඨඨානය වේ. තුනධ වද්නම අිවම ෂ ෙහුල්යෝ ්වති. ශරද්්ධන්රිය ප්ි ිලෙති.
අනිමිත්ත වි්මෝක්ෂ්යන් මි්දති. පරර්ම මාර්ගෂණ පවය අ සද්ධොනුසොරීහු ්වති. ්සසු සත්
තන්හි ශරද්ධො විමු ්ත්යෝ ්වත්.
ර්ශ් ව යඅනධ ෙුට්ඨඨානය වේ නේ තඅවද්නම ප්ස්සධි ෙහුල්යෝ ්වති. සමොධින්රිය
ප්ි ිලෙති. අප්රණිහිත වි්මෝක්ෂ්යන් මි්දති. ථඅයලු තනධ අ ොයස ්ඛීහු ්වති.
අපපපෝය්ානය වම අදී යවමකථුට පාද්කථ වේ නේ ව ධ අ ගතධ ඵලවය අ දී
උභ්තොභොග විමු ්ත ්ව්. ෙවඅ අනාතධම ව යඅනධ ෙුට්ඨඨානය වේ නේ ඔ ු තඅවද්නම
ප්රඥා ෙහුල්යෝ ්වති. ප්ර්ඥන්රිය ප්ි ිලෙති. ශූනය්තො වි්මෝක්ෂ්යන් මි්දත්. පරර්ම මාර්ග
ෂණ පවය අ ධමගොනුසොරීහු ්වති. ථතවවනකථ තබඨප්්ප්ත්ත්යෝ ්වති. අ ගතධ ඵලවය අ ප්රඥා
විමු ්ත්යෝ ්වත්.
දැනධ පෙග ෙ භයතුප්ඨොනතබ ා ්යන් ද්, පථුෙව කථී ්ගෝතරභු ආදී ාණ පයනධ ද්
ථමර් වුට්ඨොනගොමිනී විදශගනොව පරකථාශ කථපනු පඅණිථ වේ වොවළාථධ ( 22 උපමාවො
ද්තයුතු වෙතධ. වේ ඔෙුනධවර්ධ උද්ධොනයයඅ.
“වග්ගුලී

1

හසප්්්ප්ො ් - ඝරං ්ගො ය ්ඛි දාර ් ො
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ඛුදං ප්ීප්ොසං සීතු‘ ්හං - අන්ධ ොරං වි්සන ්”
වවුලී යැ, ෘ්් ො සප්ග ය, ගෘහ යැ, ගව යැ, ය ිනි යැ, දරැ යැ, ක්ෂුධො යැ,
ප්ිප්ොසො යැ, ශීත යැ, උ්් යැ, අන්ධ ොර යැ, වි්ය යැ යි වේ උපමාවෙ භයතුප්ඨොන
ා ්යහි පටනධ යේකථඅථඅ ාණ පවයකථව ථඅට ඇරැ ද්කථධෙනධනට ෙි තධ. (වමතවන ෙනා අ2
වේ වය්ුත්ථොප්න ගොමිනී විදශගනෝයහි ඒ උපමා ඇරැ ද්කථධෙන කථධ අ භයතුප්ට්ඨොන
ා ්යහි පටනධ ඵල ා ය ද්කථධො ථඅයලු ාණ පකථෘතය්ය පරකථට වේ. (එව යඅනධ වම අම
ඇරැ දැකථධවිය යුතු යව යනු ආශය යඅ.2
( 2 වවුලී - එකථධ ෙෙුඅයකථධ ‘වම අ මකථධ ව වර්ි යකථධ දමි’යඅ ශා්ා පථකථධ
ඇතඅ මී පවවකථකථව ෙථා එ අ ශා්ාෙකථධ පපාමශගනය වකථාට එ අ ර්තමනා කථඅථඅ මකථධ ව
ඵලයකථධ ව වනාර්ටුො ය. එවථධ ම වද්ෙන ශා්ාෙ ද්, තුනධෙන ථඅෙුෙන - පථධෙන
ශා්ාෙනධ ද් පපාමශගනය වකථාට වනා දැකථධකථාය. ඇය ඒකථානධතවයනධ වේ පවකථ ඵල
නවතධවතකථ. වම අ ර්තමනා කථඅථඅෙකථධ නවතව යඅ ඒ පවවකථ අ ආය වප ථෘජු ශා්ාෙට
නවර්ී වෙවපධ අතුිශනධ අථ ඇද් උඩ දා අ වථ අ පඅයඹා අවනකථධ ඵල පවවකථකථ ෙවථුො
ය.
ඒ උපමා ී වය ර්ී ෙෙුඅය වමනධ ද්තයුතු. පථධ ශා්ා ඇතඅ මීපවකථ වමනධ
ප්ධවාාපාොනථධකථන්ෝය ද්, එ අ ෙෙුඅය ෙවථීම වමනධ වය ර්අයා වර්ධ ප්ධාථධකථන්ෝවය අ
අභ අනඅවේශය ද්, ඇය වර්ධ එකථ එකථ ශා්ාෙ පපාමශගනය වමනධ වය ර්අයා වර්ධ පපපථධකථන්ෝය
ථනධමශගනය වකථාට ර්තමනා කථඅථඅෙකථධ වනා දැකථ වථථු ථධකථන්ෝයනධ ථනධමශගනය ද්, ඇය
වේ පවකථ නඅශධාය යඅ පවවකථ අ ආය වීකම වමනධ ප්ධාථධකථන්ෝවය අ අනඅතය්
ෂණ පාදිය ය දැකථීේ ෙශවයනධ කථළකථඅපවණ පු වය ර්ී ු වර්ධ මුඤ්්චිතු මය්තො -ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො - සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො යන ාණ ප තුන ද්, ඇය ථෘජු ශා්ාවෙනධ මතධවත අ
නවඟීම වමනධ වය ර්ී ු වර්ධ අනු්ලෝම ා ය ද, අථ නර්ා උඩ දවීම වථධ ්ගෝතරභූ
ා ය ද ආකථාශවය අ ඉ ළ නවර්ීම වමනධ මොගග ා ය ද, අනධ ඵල පවවකථකථ ෙවථීම
වමනධ ඵල ා ය ද ද්ත යුතු යඅ.
(22 ෘ් සර්ඥප්, ප්ටිසඞ්ඛොන ා ්යහි කථී වථධ මවයඅ. වේ උපමාන -උපවමය
ථඛථන්ද්නය යඅ:- ථපගයා වීකම වමනධ ්ගෝතරභූ ා ය ද්, මුො වප ආ මර් දනධනා වථධ
මොගග ා ය ද් මිදී අභ ය ථධර්ානවය අ ථඅීකම වථධ ඵල ා ය ද් වේ. වේ වම අ වෙනථ
යඅ.
(32 ර්ෘ , වර් අමියා රෑ අ ප කථඅථ නඅමො ය නයට නවර්ී නඅදිය  ර්තධ කථව වර්ය
ර්අනඅ ර්තධවතධය. ව ධ පඅය දී ර්අනඅ දැකථ ය ය වී වේ ර්අනධවනනධ වනා දැවී නඅකථධම වයේ නේ
මවනවෙව යඅ දනධවනධ මර්කථධ දැකථ නඅකථධම වේර්වයනධ නඅභ ගය ථධර්ානයකථට වර්ාථධ ථඅි වයධ
ය.

Non-commertial Distribution

999

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

එ අ වර් අමියා අ ප වර්න ය නට නවර්ී නඅදීම වථධ දා පු ුද්නා වර්ධ
පථධකථවඳ අ ‘මම යව මාවර්ධය’ යඅ මමායනය ද්, පඅය ද් ර්අනඅ දැකථ ය ය පතධ කථ වමනධ ථමය්කථධ
පරතඅපතධතඅයට පඅළඅපවද් තඅකථුණ පු දැකථඅ භයතුප්ට්ඨොන ා යද නඅකථධවමන මර් වථවීම
වමනධ මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය ද, මර් දැකථීම වමනධ අනු්ලෝම ා ය ද, නඅකථධම යාම
වථධ ්ගෝතරභූ ා ය ද, වේර්වයනධ යාම වථධ මොගගා ය ද, අභ ය ථධර්ානවය අ ථඅීකම
වථධ ඵලඥානය ද ද්ත යුතු.
(42 ර්ෙ, එකථධ වර්ාවියකථු රෑ නඅදිය  ර්තධ කථ ර්ා ය ඳවර්න ර්ෙවය පා ර්අය .
ව ධ අලුයමව එ අ වර්ාථධ දවලු කථව ඔෙුනධ පවන ර්අය දෙ දැන පඅය අනු ෙව වර්ාථධ පජුවර්ධ
වර්ානධනු දිය ීක. වේ මාවර්ධ වර්ිශ ු යවයඅ ථඅතා වර්වනනධනා ෙ ව වතවේ අලුයේ අ “වේ
මාවර්ධ වර්ිශ ු වනාවෙතඅ, පජු වර්ධ වර්ිශ ු යවයඅ” වඳින “වේ වථාපකථව”යඅ මා පාජ
පුපවමයනධ දැකථ අධා වපළනධනට වපප පාවයමව යඅ ය ය ෙව වර්ානුනධ වප වේර්වයනධ
පා වර්ාථධ ය ය නවතඅ තවවනකථ ථඅි වයධ යව. ඒ උපමා අ - මාවර්ධ වර්ිශ ු යවයඅ පජුවර්ධ
වර්ානුනධ ර්වනීම වථධ දා - පෘර්ර්ධජනයනධ වර්ධ ‘මම යව මාවර්ධ යව’යඅ ර්වනීම ද්, අලුයේ අ
පජුවර්ධ වර්ිශ ු ය’යඅ වඳිනීම වථධ වය ර්ී ුවර්ධ තඅකථුණ පු ෙශවයනධ අනිතය් යැ, ුපුඃඛ යැ,
අනොත්ම යැ යි ථධකථන්ෝයනධ වඳිනීම ද්, භ ීත කථාවයධ භයතුප්ඪොනා ය ද, වරැපීම
යනු කථවමවතධත මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය ද, වරැපීම වථධ ්ගෝතරභු තො ය ද්, පා යාම
වථධ මොගගය ද, පා වර්ාථධ අභ ය ථධර්ානවය අ ථඅීකම වථධ ඵලය ද්, ද්තයුතු.
(32 ය ිනි, එකථධ පුපවමවයකථධ යකථඅනධනකථ ා ථථඟ වකථවළධ ය. ඕ රෑ කථ
“වමවතවේ නඅද් ථධ ෙනධවනධ” යයඅ ථඅතා අමුවථාව ානට වර්ාථධ මිනීමථධ කථයඅ. ව ධ “මවය
වකථා අදැයඅ” ලු ුදවඳ මිනීමථධ කථනධනඅය දැකථ ඇය වනා මිනඅථධ දෙ දැන මා කථනධනට
වපපාතුෙ ම පවන යෙමි” භ ීත ෙව වේර්වයනධ පා වර්ාථධ අභ ය ථධර්ානවයකථව ථඅි වයධය.
ඒ උපමා අ - මිනඅථා වර්ධ යකථඅනධනට ා ථ ොථය වථධ ථධකථන්ෝයනධ “මම යව මාවර්ධ
යව”යඅ ර්වනීමද්, වථාව ාවන අ මිනීමථධ කථනධනඅය දැකථ “වම යකථඅනධනකථව” යඅ දැනීම වමනධ
ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ තඅකථුණ පු දැකථ අනඅතය්ාදිය  දේ දැනීමද්, ය යපතධ කථ වථධ
භයතුප්ඪොනා ය ද, පා යනු කථවමවතධත වථධ මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය ද, වථාව ානධ
වීකම වථධ ්ගෝතරභු ා ය ද, වේර්වයනධ පා යපම වථධ මාර්ගශානය ද්, අභ ය
ථධර්ානවය අ ථඅීකම වථධ ඵල ඥානය ද ද්තයුතු.
(62 දරැ, ද්පව වථාඩ එකථධ ථධතරඅයකථධ ප වයකථව මතු ම වධ ුනධනා ඇතුළු
විිවය අ ද්පව ඩකථධ අථා ‘ම පුතු කථඅථඅවෙකථධ වපළාදැ’යඅ වේර්වයනධ වර්ාථධ තමා පුතුයව
යඅ වඟීවමනධ පප පුතු ර්ත. ඕවතාවම ‘වේ පප පුවතකථව’යඅ ඳුනා භ යඅනධ ඔද වමාද
දනධනඅ ‘වම ද්පව වථපකථවයඅ’යඅ කථඅථඅෙකථු කථඅයනධනට වපරැ ද්පවො එ අ දථධො වපපා
වේර්වයනධ ප ට නවර්ී ුනධනා ය. ‘එ අ තමා පුතුයව’යඅ ථ්ධාවයනධ පප පුතු ර්වනීම
වථධ ‘මම යව- මාවර්ධ යව’යඅ පථධ කථඳු ර්වනීම ද්, ‘වේ පප පුතුයව’යඅ වදිය නීම වථධ තඅකථුණ පු
විථඅනධ ‘මම වනා වෙමි’ මාවර්ධ වනා වේ යව’යඅ වඳිනීම ද්, ය යවීේ වමනධ භයතුප්ට්ඨොනය
ද්, ඔද වමාද දවීම වථධ මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය ද්, එ අම ද්පවො දවථධවීම වථධ
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අනු්ලෝම ා ය ද්, දථධො වීිවය අ ථඅි  කථාය වථධ ්ගෝතරභු ා ය ද්, ප ට නවර්ීම
වථධ මොගගය ද්, නවර් අඳීම වථධ ඵලය ද් ද්තයුතු.
ඛුදා - ප්ිප්ොසො - සීත - උ ්හ - අන්ධ ොර - විස යන උපමා ථවද්න
ෙය්ුත්ථානර්ාමිනී විද්ශගනාවෙ අ ථඅි ය ුට ්ලෝ් ෝත්තර ෝමගාභ අමු් ෙව නඅේන-පරෙණ පපරාර්ධභ ාප භ ාෙය දැකථධවීම ථඳ ා කථඅයන ද් .
(72 දඩ ථයඅනධ මඩනාද් පුපවමයකථු මි අිශ පථ වදාජුනකථධ පතනධනා වථධ වේ
වය ර්ී වතවේ ථථප ෙට දඩ ථයඅනධ වපළුවණ පධ අමාපථ ෙ ොගියොසි වදාජුනධ පතයඅ.
(82 පඅපාථඅත පුපවමයකථු වියළඅ වර්ළ මුෙවතඅෙව වනාවයකථධ රෙය්වයනධ යුකථධත
පානයකථධ පතනධනා වථධ වේ වය ර්ී වතවේ ථථප ෙට පෙථඅනධ වපළුවණ පධ අසු අටැඟි මග
පානය පත යඅ.
(92 ථීතඅනධ වපළුණ පු පුපවමයකථු උණ පුථුම පතනධනා වථධ ථඛථාපෙට්ඨටවය අ
තෘමධණ පා වථන ශීතවයනධ වපළුවණ පධ වකථවථධ තෙන මෝගගෝ ය පත යඅ.
( ප2 උමධණ පවයනධ ප පන ද් පුපවමයකථු ථඅථඅථ පතනධනා වථධ ථඛථාප
ෙට්ඨටවය අ පාර්ාදිය  එවකථාවළාථධ ( 2 ර්අනධවනනධ තවෙුණ පු වය ර්ී වතවේ එවකථාවළාථධ ර්අනඅ
ථඛථඅඳුෙන නඅෙන පත යඅ.
( 2 අන්ෝකථාපවයනධ මඩනා ද් පුපවමයකථු එළඅයකථධ පතනධනා වථධ
අවිද්ය්ාන්ෝකථාපවයනධ වෙළා ෙටකථපන ද් වය ර්ී වතවේ ාණ පාවාකථ මාර්ගභ ාෙනාෙ
පත යඅ.
( 22 විම කථවෙුණ පු පුපවමයකථු විම නථන වදව තකථධ පතනධනා වථධ කථධවධශවයනධ
ෙළඳනා ද් වේ වයාර්ී වතවේ වකථවථධ විථ මඩනා අමාඔ ු නඅෙන පතයඅ.
“ ස්්ස්ං ජොන්තො එවං ප්ස්ස්තො තීසු භ්වසු -්ප්- නවසු සත්තොවෝසසු
චිත්තං ප්තිලීයති. ප්ති ුටති ප්තිවට්ටති න සමප්සොසුයතී. උ්ප් ්ඛො වො ප්ටි ූලය්තො වො
ස ්ඨොති. ්සයය්ථොප්ි නොම ප්ුපමප්ලෝස ඊස ්ප්ෝ ” යනාදිය ය එව යඅනධ ෙොපන දී.
ථඅයධ වපරැ කථී වථයඅනධ ම ද්ත යුතුයඅ. වමවතකථඅනධ ඒ වය ර්ී ප්තිලීන්ර නේ
වේ.
“ප්තිලීන්රස්ස භි ්ඛු්නො
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භජමොනස්ස විචීත්ත මොනසං,
සොමග්ගියමොහු තස්ස නං
්යො අත්තනොං භව්න න දස්ස්ය”1
“තඅදවේ වාදථුනධ දවවිනධ ථඅවතධ
වකථුළුේ යුතු ම ණ පු වර්ධ මනා
පවෙවතුේ වනා දැකථුේ ඵලනඅථධථයව යඅ
පඅයථු මවනවිනධ අීකද්වන ”
(කථාමාදිය  භ ෙතරවය අ තමා වනා ද්කථධෙන, කථාය විවේකථාදීනධ යුතු ෙ තරඅභ ෙවය අ
නඅපාය ව යඅනධ වනා විථුපවණ පු අද් ථධ ඇතඅෙව එව යඅනධ ම වකථුළුණ පු ථඅතධ ඇතඅ භ අෂුෙ
වර්ධ ඒ ආද්ශගනය වය ර්ය් ෙ ථාමර්රඅය පවෙවතධමය යඅ දුද්ධෝාදිය  ආයය්ගවය ෙොපතඅ.2
වමවථධ සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය වය ර්ී ු වර්ධ පතීනාප භ ාෙය නඅයම වකථාට
මතධවත අ ආයය්ගමොගගයො ්ග් ද, ්ෙොද්ධය්ඞ්ග මොගගොඞ්ග - ධය්ොනොඞ්ග - ප්රතිප්දා - වි්මොක්ෂ
යන වමාෙුනධවර්ධ ද්, විවශධමය නඅයම වකථවවඥ.
ඒ වමවථධ යඅ.
( 2 ්ූලනොග ස්ථවිරවොද්යහි - වදාජ්ඣඞ්ර් ථවතකථ- ථවයකථව යඅ ද්, මාර්ගාඞ්ර්
අවටකථ - ථවතකථව යඅ ද්, ෝය්ානාඞ්ර් පවථකථ- ථතවපකථවයඅ ද් යනාදී විවශධමය පාද්කථ ෙ
ෝය්ානය නඅයම වකථවවඥය යඅ වයතඅ.
(22 ්මොරවැ්ව් වැසි මහොදත්ත ස්ථවිර්යෝ:- විද්ශගනාෙට අපමුණ පු ෙ ථධකථන්ෝ
නඅයම වකථවපතව යඅ වයතඅ.
(32 තරිප්ිට ්ූලොභය ස්ථවිරවොද්යහි:- වපප කථී උභ ය වභ ධද්ය ඇතඅ කථධ අ ද්
පුද්ධර්යා වර්ධ අද්ධය්ාශය නඅයම වකථවවඥය යඅ වයතඅ.
වේ වතපවෙනධ වර්ධ ොද්යනධවර්නධ වේ ප්ූවගභොග වය්ුත්ථොනගොමිනී විදශගනොව ම
වදාද්ධය්ඞ්ර්ාදීනධ වර්ධ විවශධමය නඅයම වකථවපතව යඅ ද්තයුතු.
විස්තර:- ( 2 ඒ වදාද්ධය්ඞ්ර්ාදිය  විවශධමය නඅයම කථඅීකවම අා වේ පඅළඅවෙ කථර්ාෙ
යඅ:- විද්ශගනා නඅයමවයනධ ෝය්ානාභ ී වනාෙ ශුමධකථවිද්ශගකථයා ට උපනධ මාර්ගය ද්,
1
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ථමාපතධතඅාභ ී වය ර්අයා ට ෝය්ාන පාද්කථ වනා වකථාට උපනධ මාර්ගය ද්, පරර්මෝය්ානය
පාද්කථ වකථාට ඒ පාද්කථ ෝය්ානවයනධ අනය් ෙ පරකථීණිකථ ථඛථධකථාපයනධ ථනධමශගනය වකථාට
උපද්ෙන ද් මාර්ගය ද්, පරර්මෝය්ානඅකථ ම වේ. වේ තුනධ ආකථාප මාර්ගවය අ ථපධත
වදාද්ධය්ඞ්ර් ද්, අමධට මාවඥර්ාඞ්ර් ද් ප්ධාෝය්ානඞ්ර් ද් වේ.
(වේ වම අ ශුමධකථ විද්ශගකථාදීනධ වර්ධ ර්ර ණ පය විද්ශගනා ර්ර ණ පයා වර්ධ ඓකථානධතඅකථ
භ ාෙය ද්කථධෙන පඅණිථ යඅ. ෙුට්ඨඨානර්ාමිනය වප වකථධෙ පාද්කථෝය්ානාදී ු නඅයම ව ධතු
විය වනා ව තඅ. ෙුට්ඨඨානර්ාමිනඅ ෙනා අ පාද්කථෝය්ානාදීනධ වර්ධ අභ ාෙවය අර් ශූමධකථ
විද්ශගකථයා වර්ධ මාර්ගය පරර්මෝය්ානඅකථ වීමට ව ධතු වේ. එව යඅනධ ෙුට්ඨඨානර්ාමිනී
වද ෝය්ඞ්ර්ාදිය  විවශධම නඅයමවය අ ඓකථානධතඅකථ ව ධතුෙ වේ යනු ථතය් යඅ.2
විස්තර:- ඒ ආයය්ග මාර්ගයනධ වර්ධ පෙගභ ාර් විද්ශගනාෙ වථාේනථධථ ථ ර්තෙ ද්,
උවපකථධ්ා ථ ර්තෙ ද් වේ. ෙය්ුත්ථාන කථාවය අ (මාර්ගථනධන කථාවය අ2
ථඞ්්ාපවවපකථධ්ා භ ාෙයට පවමිණ ප උවපකථධ්ාථථ ර්ත ම වේ.
ප්ධාකථ නවය අ:- ර්තඅය - තතඅය - ාතුත්ථජ්ඣානයනධ පාද්කථ වකථාට උපද්ෙන
ද් මාර්ගවය අ පඅළඅවෙළඅනධ ම ෝය්ානය ර්තඅයජ්ඣානවය අ ාතුපඞ්ර්අකථ ද්,
තතඅයජ්ඣානවය අ ාතුපඞ්ර්අකථ ද්, ාතුත්ථජඣානවය අ ර්ෙඞ්ර්අකථ ද් වේ. වේ ද්ධවිතීයාදිය 
ෝය්ානතරයවය අ විතකථග (ථඛකථධප2 නවතඅ ව යඅනධ මාර්ගාඞ්ර් ථවතකථධම වේ. ථතප ෙන
ෝය්ානවය අ පරීතඅය නවතඅ ව යඅනධ වදාජ්ඣඞ්ර් ථවතකථධ වේ. වේ විවශධමය පෙගභ ාර්වය අ
වමනධ විද්ශගනා නඅයමවයනධ වනා ෙව පාද්කථෝය්ාන නඅයමවයනධ ද්, විද්ශගනා නඅයමවයනධ
ද් වේ.
ඒ ප්ධාකථ නවය අ, ර්තඅය-තතඅය-ාතුත්ථජ්ඣානයනධ පාද්කථ වකථාට උපද්ෙන ද්
මාර්ග ඇතධතෙුනධට පෙගභ ාර් විද්ශගනාෙ වථාමනථධථ ථ ර්ත ද්, උවපකථධ්ා ථ ර්ත ද් වේ.
ෙුට්ඨඨානර්ාමිණි පරශාෙ වථාමනථධථ ථ ර්තම වේ.
ප්ධාමෝය්ානය පාද්කථ වකථාට නඅපද්ෙන ද් මාර්ගවය අ උවපකථධ්ා
චිවතධතකථර්ධර්තා ෙශවයනධ ෝය්ානාඞ්ර් වද්වකථකථධ ම වේ. පීතඅ ථේවදාජ්ඣඞ්ර්ය වනා
වයවද්න ව යඅනධ වදාජ්ඣඞ්ර් ථයකථධ ා ථේමා ථඛකථපධපය වකථා වයද්න ව යඅනධ
මාර්ගාඞ්ර් ථවතකථධ වේ. වේ විවශධමය ද් පාද්කථෝය්ාන නඅයමය ා විද්ශගනා නඅයමය ද් යන
උභ ය නඅයමයනධ වර්ධ ෙශවයනධ වේ. වේ කථරමවය අ පෙගභ ාර් විද්ශගනාෙ වථාමනථධථ
ථ ර්ත ව උවපකථධ්ා ථ ර්ත ව වේ. ෙුට්ඨඨානර්ාමිනී විද්ශගනාෙ උවපකථධ්ාථ ර්ත
ම වේ. අපපපෝය්ානයනධ පාද්කථ වකථාට උපද්ෙන මාර්ගවය අ ද් වේ කථරමය මව යඅ. වමවථධ
පාද්කථෝය්ානවයනධ නවර්ී යේ කථඅථඅ ථඛථධකථාපයකථධ ථනධමශගනය වකථාට නඅපද්ෙන ද් මාර්ග
ඇතඅ වය ර්ී ු වර්ධ ආථනධන පරවද්ධශවය අ නවවර්න ද් ථමාපතධතඅ වතාවම වර් ෝා
ෙණ පගයට භ ූමිෙණ පගය වමනධ තමා ා ථද්ෘශ වකථවවඥ.
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(22 ්විතීය ථධර්විපොද්වය අ යේ යේ ථමෙතකථඅනධ නවර්ී යේ යේ ථමාපතධතඅ
ෝමගයකථධ ථේමවඥශනය වකථාට මාර්ගය නඅපද්ෙන ද් නේ ඒ ඒ ථමෙත ා ථමානම වේ.
ඒ ොද්වය අ ද් විද්ශගනා නඅයමය යට කථී වථයඅනධ ම ද්තයුතු.
(32 තෘතීය ථධර්විපොද්වය අ තම තමා වර්ධ අද් ථට අනුපපප ෙශවයනධ යේ යේ
ෝය්ානවයකථධ පාද්කථ වකථාට යේ යේ ෝය්ාන වකථවනකථුනධ ථේමශගනය වකථාට මාර්ගය
නඅපද්ෙන ද් නේ ඒ ඒ මාර්ගය ඒ ඒ ෝය්ානය ථද්ෘශම වේ ය යඅ කථී . ඒ වනා වයවද්ධ.
වි්ශ්්:- පාද්කථෝය්ානයකථධ නවතඅෙ අද්ධය්ාශරය මාතරයකථඅනධ ම ඒ ඒ ෝය්ානය
ථද්ෘශ භ ාෙය ථඅද්ධෝ වනා වේ.

ා

ඒ වේ කථාපණ පය (පාද්කථෝය්ාන - ථේමථඅතෝය්ාන ෝය්ාවතාප නඅශරය නවතඅ ෙව
අද්ධය්ාශය මාතරවයනධ ම ථඅද්ධෝ වනා ෙන දෙ2 නන්ද්වකථාොද් ථතරවයනධ ද් ද්කථධෙන දිය . ඒ
නන්තබ් ොවොද සූතර්යහි1 වථ ොනධ වමව ණ පවර්ධ ද් පිශපණ පග ථඛකථධපනාෙ ෙොපන දුර් ු
උපනඅශරෙ ථේපතධතඅය ඇතධත ු වර්ධ ම අෝය්ාශය නඅයමය ෙන දේ ා අෝය්ාශය
පමණ පකථඅනධ ථඅද්ධෝ වනාෙන දෙ ෙොළ .
එවථධ ම වම අර් ද්ධවිතීයද්ෝය්ානඅකථාදිය  මාර්ගයකථට උපනඅශරය ඇතධත ුට ම අෝය්ාශ
නඅයම වේ. එව තධ උපනඅශරය නවතව ාතධ අෝය්ාශය මාතරයකථඅනධ එවාතධපතධතඅය වනා
වේ. එව යඅනධ වේ ොද්වය අ පාද්කථ- ථේමශගන- ෝය්ාවනාපනඅශරය ඇතඅ කථධ අ ම
එකථානධතවයනධ ථඅද්ධෝෙන අෝය්ාශ නඅයමය ම වකථවවඥ යව යඅ කථඅයන දිය .
වමවථධ පළමු වකථාට සංස් ෝර්ප්ක්ෂො විදශගනොව ්ෙොද්ධය්ඞ්ග-ධය්ොනඞ්ගයන්
නඅයම වකථවවඥ යව යඅ ද්ත යුතු.
වේ සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛොව ආදිය වය අ පටනධ වකථවථධ විමධකථේභ නය කථපනුවයධ ර්කථඅනධ
(ථපරවය ර්වයනධ2 උතධථා වයනධ විමධකථේභ නය කථඅීකමට වකථඅ වී නේ ුප ්ඛොප්ටිප්දා නම.
විපය්ගාථවයනධ සුඛො ප්ටිප්දා වේ.
කථවධශයනධ විමධකථේභ නය වකථාට මාර්ග පරාෙුවඥභ ාෙය වථවමනධ කථපන
ථඛථධකථාවපාවපෂාෙ දන්ධොභිඤ්්ා නම. විපය්ගාථවයනධ ඛිප්්ප්ොභිඤ්්ා වේ. වමවථධ වේ
ථඞ්්ාපවවපකථධ්ාෙ ආර්මනීයථධර්ානවය අ පටනධ තමනධ තමනධ වර්ධ මාර්ගයට නේ වද්ධ.
එව යඅනධ මාර්ගය ුප ්ඛොප්ටිප්දා- දන්ධොභිඤ්්ා, ුප ්ඛොප්ටිප්දා- ඛිප්්ප්ොභිඤ්්ා, සුඛොප්ටිප්දාදන්ධොභිඤ්්ා, සුඛොප්ටිප්ටිප්දා-ඛිප්්ප්ොභිඤ්්ා යඅ ථතප නාමයකථධ ද යඅ. ඒ වේ පරතඅපොෙ
කථඅථඅ භ අෂුෙකථධ ට වෙනධ වෙනධ ෙශවයනධ ද් වේ. කථඅථඅ භ අෂුෙකථධ ට ථතප මාර්ගවය අ
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එකථම පරතඅපොවෙකථධ වෙයඅ. ෙුුපන් ්ග් ෙ කථී ථතප මාර්ගය ම (සුඛොප්ටිප්දා) ඛිප්්ප්ො භිඤ්්ාම වී ධමම ්ස්නොප්ති සොසුප්ුත්ත ස්ථවිරයන්ට ද එ්ස් මැ යි. ්මොග්ගල්ලොන
ස්ථවිරයන්ට පරර්ම මාර්ගය සුඛොප්ටිප්දා - ඛිප්්ප්ොභිඤ්්ා වී. මතු තුන ුප ්ඛොප්ටිප්දා දන්ධොභිඤ්්ා වී. පරතඅපොවෙනධ අිපතඅ ු ද් ඇතවේ භ අෂනධට ථතප මාර්ගවය අ වෙනධ වෙනධ
ෙශවයනධ වෙතඅ. ඇතවේ භ අෂුෙකථධ ට ථතප මාර්ගවය අ ම එවකථකථධ වේ. වමවථධ
සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය පි පො විවශධමය ද් නඅයම වකථවවඥ. වි්මොක්ෂ වි්ශ්්ය නඅයම
කථපන අයුපව වපරැම කථඅයන දිය .
තෙද් මාර්ගය ෙනා අ ස්වරස්යන් ්හෝ, ප්රතය්ණි ්යන් ්හෝ, ස්වගු ්යන්
්හෝ, ආලමෙන්යන් ්හෝ, ආගමන්යන් ්හෝ වමවථධ කථපවණ පු පථකථඅනධ නේ දයඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- ( 2 සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය අනඅතය් ව යඅනධ ථඛථධකථාප ථනධමශගනය
වකථාට නවවර්ධ නේ මොගගය අනිමිත්ත වි්මො ්ඛ වේ. ර්කථධ් ව යඅනධ ථඛථධකථාප
ථනධමශගනය වකථාට නවවර්ධ නේ මාර්ගය අප්්ප්ණිහිත වි්මො ්ඛ වේ. අනාතධම ව යඅනධ
ථඛථධකථාප ථනධමශගනය වකථාට නවවර්ධ නේ මාර්ගය සුඤ්්ඤ්තො වි්මො ්ඛය වේ.
වේ ථධෙපථවයනධ ද් නාම යඅ.
(22 වේ මාර්ගය අනිචන්ොනුප්ස්සනෝවන් ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ න විනඅවඥවභ  ර්
වකථාට නිතය් නිමිත්ත යැ, ධුව නිමිත්ත යැ, ශොස්වත නිමිත්ත යැ යන වමාෙුනධ ර්පව
වකථවපමිනධ ආ ව යඅනධ අනිමිත්ත නමි.
ුප ්ඛොනුප්ස්සනෝවන් ථු් ථඛශාෙ
ව යඅනධ අප්්ප්ණිහිත නමි.

වප (පරණිිය2 පරාර්ගනාෙ වියළෙමිනධ ආ

අනත්තොනුප්ස්සනෝවන් ආතධමයව - ථතධත්වයව - පුද්ධර්යා යන ථඛශා වප
ථඛථධකථාප ශූනය්ත්වවයනධ ද්කථධනා ද් ව යඅනධ සුඤ්්ඤ්ත නමැ යි ්ම ප්රතය්ණි ව යඅනධ
ථඅද්ධෝ නාම යඅ.
(32 වේ මාර්ගය පාර්ාදීනධ වියුකථධත ව යඅනධ සුඤ්්ඤ්ත නමි. පපප නඅමිතඅ ආදීනධවර්ධ
ද්, පාර් නඅමිතඅ ආදීනධවර්ධ ද්, අභ ාෙවයනධ අනිමිත්ත නමි. පාර් පරාර්ගනා ආදීනධ වර්ධ
අභ ාෙවයනධ අප්්ප්ණිහිතය යඅ වේ මාර්ගයට ස්වගු ව යඅනධ නේ වේ.
(42 වේ මාර්ගය ශූනය් ෙ අනඅමිතධත ෙ අපරණිමිත ෙ නිවගො ය අපමුණ පු කථපන
ව යඅනධ සුඤ්්ඤ්ත යැ, අනිමිත්ත යැ, අප්්ප්ණිහිතැ යි කථඅයනු වව.. වේ මාර්ගයට
ආේදන ව යඅනධ නේ වේ.

Non-commertial Distribution

1005

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

(32 ආගමනය:- විද්ශගනාර්මන යව, මාර්ගාර්මනයව යඅ ද්ධවිවිෝ යව. ඒ වද්කථඅනධ
මොගග්යහි විද්ශගනාර්මනය වව.. ඵල්යහි මර්ගාර්මනය වව..
ඒ වමවථධයඅ. අනතධතානුපථධථනාෙ ථු්ධ්ත යව. ඒ ශූනය්තා විද්ශගනාෙ වර්ධ
මාර්ගය විද්ශගනාර්මන ෙශවයනධ සුඤ්්ඤ්ත යැ. අනඅචාානුපථධථනාෙ අනඅමිතධත යව. ඒ
අනඅමිතධත විද්ශගනා මාර්ගය අනිමිත්ත නමි.
වි්ශ්්:- වේ අනඅමිතධත නාමය අභිධමග ප්යය්ගොය්යන් වනා වව.. අභ අෝමගවය අ
ථධෙපථය වනා වර්නම පරතය්ණිකථ ව යඅනධ නාම ාභ ය ෙන ව යඅනඅ.
ථධෙර්ුණ පාේදනවයනධ ෙන නාම ාභ ය ථධෙපරෝාන වේ. ථධෙපථවයනධ ම නාම ාභ වය අ
ථෙග ෝමගයනධ වර්ධ ශූනය්තාදිය  භ ාෙය වේ. මාර්ග ෙය්ෙථධර්ානය වනා වේ. එව යඅනධ
අභ අෝමගවය අ කථාපණ ප ද්ධෙයවයකථඅනධ අනඅමිතධත නාම ාභ ය ඇතඅ ව යඅනධ පරතය්ණිකථවයනධ
නාම ෙය්ෙථධර්ාෙ ර්නධනා වව.නුයඅ තද්භ ාෙවයනධ අනඅමිතධත ාභ ය වනා දයඅ.
(වේ පඅළඅදවඳිෙව පුපාණ ප ථනධනවය අ විථධතප වේ.2
සුතරොන්ත්ද්ශනොව පවඥයාය වද්ශනා ව යඅනධ ථුතරානධතපවඥයාවයනධ ථධෙර්ුණ ප
මාතරාේදනවයනුර් නාමය වව.. ඒ ථතරානධත පයය්ගායවය අ ්ගොතරභූ ා ය
අනඅමිතධත ෙ නිවගො ය අපමුණ පු වකථාට අනඅමිතධත නේ ෙව වතවේ ආර්මන පරතඅපො
ථධර්ානවය අ ථඅට මොගගයට නේ වද්තව යඅ වයතඅ. (ව ද් පයය්ගාය මාතරවයනඅ.2 ඒ අනඅමිතධත
ව ධතුවකථාට වර්න මොගගය අනිමිත්තය යි කථඅයන දිය . මාර්ගර්මනවයනධ ඵලය ෙනා අ
අනිමිත්ත යැ යනු වයවද්ධ මව යඅ.
ර්කථධ්ානුපථධථනාෙ ථඛථධකථාපයනධ විමවය අ පරණිිය වියළො ආ ව යඅනධ
ථධෙපථවයනධ අප්රණිහිත නේ වේ. අපරණි අත විද්ශගනාවෙනධ යුකථධත මාර්ගය
විද්ශගනාර්මනවයනධ අප්රණිමිත නමි. ඒ අපරණි අත මාර්ගවයධ ඵලය ද් අප්රණිහිත නමි.
වමවථධ විද්ශගනාෙ තමා වර්ධ නාමය මොගගයට වද්යඅ. මාර්ගය ඵලලයට නාමය වද්ධ. වේ
ආර්මන ව යඅනධ නාම ාභ ය යඅ. වමවථධ වේ සංඛොරැ ්ප් ්ඛොව විවමාෂ විවශධමය
නඅයම වකථවවඥ.
සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය නිමි.
(92 වේ සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය ඇථඅිශකථඅීකම, ෙවී.ම ද ුව ෙ ෙවී.ම ඇතඅ
වය ර්ී ට අිවමාෂ ථඛ්ය්ාත ශරද්ධාෙ ආවථධෙනාදී භ ාෙනා විවශධමවයනධ කථෘතය්
ෙශවයනධ අිකථ ව යඅනධ අතඅශයඅනධ දෙතධෙව උපදී. වමානෙට පවකථුධ තධ (පරතඅපෂ
කථධවධශයනධ මවී.මට ථමර්ග ෙ2 වීයය්ගය ඇතඅ වේ. ආේදනාභ අමු් භ ාෙවයනධ මනාෙව
එළඹ ථඅි  ථතඅය ඇතඅ වේ. පථධථද්ධි- ථු්යනධ වර්ධ අතඅශයෙතධ භ ාෙවයනධ මනාෙව
ථමා අත චිතධතය වේ. අනුව මාණ පයාවර්ධ පරෙෘතධතඅයට පරතය්ය වීමට ථමර්ග ව යඅනධ
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පටුන වෙත

අතඅශයඅනධ තීෂණ ප ෙ ථඛථධකථාවප වපධෂාෙ උපදී. ඒ වය ර්ී ට ‘ැකන් ැකන් මොගගය උපදීය
යඅ’ කථඅයයුතු කථව සංස් ෝරෝ්ප්්ක්ෂොව නතරභ ූමකථ ථඛථධකථාපයනධ අ එධද අනිතය්යැ යි
ව ුපුඃඛයැ යි ව අනොත්මයැ යි ව ධ ථනධමශගනය වකථාට භ ොඞ්ර්යට දථී. භ ොඞ්ර්යට
අනතුපව ෙව ථඛථධකථාවප වපධෂාෙ අනඅතය්ාදිය  ෙශවයනධ අපමුණ පු කථළ වථධ ම ථඛථධකථාපයනධ
අනඅතය්යව යඅ ව ුපුඃඛයැ යි ව අනොත්මයැ යි ව ථනධමශගනය වකථාට අපමුණ පු
වකථවපමිනධ ම්නොද්වොරොවජගන සිත උපදී. භ ෙඛර්ය වපපළා උපනධ ඒ කථරඅයා ථඅතට
අනතුපවෙව අතපකථධ නවතඅෙව චිතධත ථනධතතඅය නඅපනධතප වකථාට පෙතධෙමිනධ වපප වද්ධ ම
අනිතය්ොතබ විථඅනධ ථඛථධකථාපයනධ අපමුණ පු වකථාට ප්සු මගය යි කථඅයන ද් ප් මු වන ජවන්
සිත උපදී. එයට අනතුපවෙව අතපකථධ එවථධම ථඛථධකථාපයනධ අපමුණ පු වකථාට උප්්ොරයැ
යි කථඅයන ද් ්දවන ජවන් සිත උපදී. එයට අනතුපවෙව එවථධ ථඛථධකථාපයකථධ අපමුණ පු
වකථාට අනු්ලෝමය යි කථඅයන ද් තුන්වන ජවන් සිත උපදී. වේ ඒ ථඅතධෙට වෙන
වෙන නමි. එව තධ අවිවශධමවයනධ තරඅවිෝ ෙ ම වේ ජෙන චිතධතය ආ්ස්වනය යි ද,
ප්සු මගය යි ද, උප්්ොරය යි ද, අනු්ලොමයයි ද් කථඅයනධනට ෙීක.
ප්රශ්න:- කථුමකථට අනුවාේ වේ ද්
ප්ි ිතුර:- පෙගභ ාර් පශධචිම භ ාර්යනධ අ ෙ ෝමග වකථාට්ඨඨාථයනට අනුවාේ වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- ඒ ජෙන චිතධතය පරර්ෙ ෙ උද්ය - ෙය්යාදිය  අටෙවද්පපවේ විද්ශගනා
ශානයනධට ෂණ ප තරය ථනධමශගනය කථඅීකම ෙ තර් කථෘතය්ය ෙන දවවිනධ අනු්ලොම වේ.
මතධවත අ ද් සත්තිස් ්ෙෝධිප්ොක්ෂි ධමගයනට තර් කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථපන දවවිනධ
අනු්ලොම ්ව්.
ඒ ාණ පය අනඅතය් ෂණ පාදිය  ෙශවයනධ ථඛථධකථාපයනධ ඇරැදව පෙතධනා ව යඅනධ
උදය - වය්ය ඥානය උද්ය ෙය්යෙතධ ථඛථධකථාපයනධවර්ධ ම උතධපාද් ෙය්ය දිය ීක ය යඅ ද්,
භඞ්ගොනුප්ස්සනො ා ය ඒකථානධතවයනධ භ ඞ්ර්ය ඇතඅ ෝමගයනධ වර්ධ භ ඞ්ර්ය දිය ීක ය යඅ ද්,
ඒකථානධතවයනධ භ ය ථ අත ෙවය අ ම භයතුප්ට්ඨොන ා යට භ ය ථ අත ෙව ෙවට අණ ප
යව යඅ ද්, ආතබනවොනුප්ස්සනොව ආදීනෙ ථ අත ෙවය අ ම ආදීනෙ දිය ීක ය යඅ ද්, නඅ.ය ො
ාණ පය නඅවෙගද් කථටයුතධවත අ ම නඅෙගකථධන වීය යඅ ද්, මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය මිදිය ය
යුතධවත අ ම මිවද්නු කථවමවතඅ වීය යඅ ද්, ප්ටිසංඛො ා ්යන් අනඅතය්ාදිය  විථඅනධ පි ථඞ්්ා
(නුෙණිනධ ථවකථීම2 කථපන දැයඅ ද්, සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ්යන් උවපෂා කථටයුතධවත අ
ම උවපධෂඅතයඅ යඅ ද්, අර්ග ව යඅනධ කථඅයනධනාකථධ වමනධ වේ අට ෙවද්පපවේ ාණ පවයනධ වර්ධ
තර් කථෘතය්ය ඇතඅ දවවිනධ මතු මාවඥර්වය අ ද සත්තිස් ්ෙෝධිප්ොක්ෂි ධමගයනට ඒ ථමය්කථධ
පරතඅපතධතඅවයනධ පවමිණිය යුතු දවවිනධ අනු්ලොම ්වයි.
නඅද්ශගනවයකථඅ:- දැ වමි පවජකථධ විනඅශධායාථනවය අ
ුනධවනධ ෙය්ෙ ාිශකථ
(අිකථපණ ප2 ඇමතඅයා වර්ධ විනඅශධාය අථා අර්තඅර්මනයට වනා වර්ාථධ මවද් තධ ෙව එවථධ
වේො යඅ අනුවම ද්නධ ෙනුවයධ ඒ විනඅශධායට ද් පුපාතන පාජෝමගයට ද් අනු්ලොම ්වයි.
Non-commertial Distribution
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උපමාන උපවමය ථඛථන්ද්නය:- අනු්ලොම ා ය පජු වමනධ ද්, අටෙවද්පපවේ
ාණ පවය අිකථපණ ප ඇමවතඅයනධ වමනධ ද්, සත්තිස්්ෙෝධිප්ොක්ෂි ධමග්යෝ වපෞපාණිකථ
පාජ ෝමගයනධ වමනධ ද්, ද්ත යුතු වෙතඅ. එවථධ වේො යඅ කථඅයනුවයධ ෙය්ෙ ාිශකථ
අමාතය්යනධට ද්, විනඅශධායට ද්, පාජ ෝමගයට ද් අනුවාේ ෙනධනාකථධ වමනධ අනඅතය්ාදිය 
ෙශවයනධ ථඛථධකථාපයනධ අරැද උපනධනා ෙ අට නුෙණ පට ද්, තර් කථෘතය් කථපන දවවිනධ
අනුවාේ වෙයඅ. මතුවය අ ද් සත්තිස් ්ෙෝධිප්ොක්ෂි ධමගයනට අනුවාේ වේ. එව යඅනධ
සචන්ොනු්ලොමි ා ය යි කථඅයනු වව.. (ීකකථා අ ද් විවශම විථධතපවයකථඅ.2
අනු්ලෝම ා ය නිමි.

අනු්ලොම ා ය ද්කථධො එයට අනුෙතගකථ ෙ ෙය්ුත්ථානර්ාමිණී විද්ශගනාෙ
ද්කථධෙනුවෙ , වේ අනු්ලෝමා ය ථඛථධකථාපාේදනඅකථ ෙ ෙය්ුත්ථාන ර්ාමිණී විද්ශගනාවේ
වකථපළෙප වේ. ථෙගපරකථාපවයනධ ෙනා අ ්ගෝතරභූ ඥානය ෙය්ුත්ථානර්ාමිණී විද්ශගනාවේ
පයගෙථානය යඅ දැනධ පඅණිථ වේ ථතර ථඛථන්ද්නය ද්තයුතු.
ඒ වමවථධයඅ:- ස ොයතන විභඞ්ග සූතර්යහි;
“අතමමයතං භි ්ඛ්ව නිස්සොය අතමමයතං ආගමම යොයං උ්ප් ්ඛො එ ත්තො
එ ත්තසීතො තං ප්ජහථ තං සමති ් මථොති”1 ම වණ පනඅ, අතේමයතාෙ
(ෙය්ුත්ථානර්ාමිනී විද්ශගනාෙ2 නඅශරය වකථාට අතේමයතාෙට පවමිණි යේ උවපෂාෙකථධ
එකථථධෙභ ාෙයකථධ ඇතඅ ද්, එකථධ අපමුණ පකථධ ඇතඅ දෙ ඇථුපව වකථාට පෙතී ද් ඒ උවපෂාෙ
තොේදන කථධවධශ පර ාණ පවයනධ ර්පව කථපේ, ඒ ඉකථධමෙේ, වම අ ෙය්ුත්ථානර්ාමිනී
විද්ශගනාෙ අතමමයතොය යි ෙොපන දිය .
අලගද්ද සූතර්යහි “නිබ්බින්දං විරජ්ජති විරොගො විමුචන්තීති”2 ථථප කථළකථඅපවවණ පධ
වනා ඇවධ. වනා ඇධවමනධ මිවද්ධ වමවථධ වය්ුත්ථොගොමිනී විද්ශගනාෙ නිබ්බිදාය යි ෙොපන
දී.
සුසීම සූතර්යහි “ප්ුබ්්ෙ ්ඛො සුසීම ධමමට්ීතීා ං ප්චනඡො නිබ්ෙෝනා ං”3
‘ථුථීමය පෙගවය අ ෝේමඨීතඅවය අ (පි චාථමුපධපාද්වය අ2 නුමුළා දෙ වේ. පථු ෙව
මාර්ගශානය වේ.’ වමවථධ ධමමිතිඥානය යි ෙොපන දී.

1

ම:නඅ: උපිශපණ පධණ පාථකථ 23ප
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 3
3
ථඛ:නඅ: නඅොනෙර්ධර් 229
2
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්ප්ොට්ඨප්ොද සූතර්යහි “සඤ්්ා ්ඛො ්ප්ොට්ඨප්ොද ප්ඨමං උප්්ප්ජ්ජති
ප්චනඡොා ං”1 ‘වපාට්ඨඨපාද්ය ථ්ධාෙ (ෙය්ුත්ථාන ර්ාමිනී විද්ශගනාෙ2 පළමු ෙව උපදී.
පථු ෙව මාර්ග ශානය උපදී.’ වම අ සඤ්්ඤ්ග්ගය යි ෙොපන දිය .
දසුත්තර සූතර්යහි “ප්ටිප්දාා දස්සනවිසුද්ධි ප්ොසුසුද්ධි ප්ධොනියඞ්ගං”2
‘පි පොාණ පද්ථධථන විථුද්ධිය පාිශථුද්ධි පෝානඅයඞ්ර්ය’ යඅ වමවථධ ෙය්ුත්ථානර්ාමිනී
විද්ශගනාෙ පාිශථුද්ධිපෝානඅයඞ්ර්ය යඅ ෙොපන දිය .
ප්ටිසමභිදාමොර්ඥග්යහි “යො ් මුඤ්්චිතු මය්තො යො ් ප්ටිසංඛොනුප්ස්සනො යො ්
සංඛොරැ්ප් ්ඛො ඉ්ම ධමමො එ ට්ඨො වය්ඤ්්ජ්මව නොනො”3 ‘මුඤ්්චිතු මය්තො ා ය
ද, ප්ටිසංඛොනුප්ස්සනො ා ය ද, සංඛොරැ්ප් ්ඛො ා ය ද යන වේ ෝමගවය
ඒකථාර්ගය . ෙය්්ධජකථය ම වෙනථඅ යඅ’ වමවථධ ෙය්ුත්ථාන ර්ාමිනී විද්ශගනාෙ වේ නාම
තුනඅනධ ෙොපන දිය .
ප්ට්ඨොන්යහි “අනු්ලොමං ්ගොතරභුස්ස අනු්ලොමං ්වොදානස්ස”4 ‘අනුවාම
චිතධතය වර්ාතරභ ූ චිතධතයට ද්, අනුවාමය වෙ ොනයට ද් පරතය්ය වේ යයඅ’ වම අ
අනු්ලොම- ්ගොතරභු- ්වොදාන යන නේ තුවනකථධ ෙොපන දිය .
රථවිනීත සූතර්යහි - ිං ප්නොවු්සො ප්ටිප්දාා
දස්සනවිසුද්ධත්ථං භගවති
5
ෙරහ්ම්සුයං වුස්සති” ‘ඇෙවතධනඅ පරතඅපොශානද්ශගන විශුද්ධිය ථඳ ා භ ර්ෙතධ ු වකථවප අ
දඹථප වෙවථධ දැ’යඅ වම අ ෙුට්ඨඨානර්ාමිනී විද්ශගනාෙ පරතඅපොශානද්ශගන විශුද්ධිය යඅ ෙොපන
දිය .
වමවථධ අතමමයතොතබ වනා එකථධ නමිනධ ම ාවඥමඅ ෙ ථමය්කථධ ථේදුද්ධවය ශානධත
ෙ පඅිශථඅර් ෙ ෙය්ුත්ථානර්ාමිනීවිද්ශගනාෙ ෙොළ . එව යඅනධ ම තධ භ ය ඇතඅ ථථප ර්කථධ
මි නධ නවවර්නු කථවමවතඅ උපනධ පි  දෙ ඇතධවතධ එ අ නඅතප වය ර් කථපනධවනධ යඅ.

1

දී:නඅ:ථී: ථීකථන්න්ෝෙර්ධර් 34

2

දී:නඅ: පාිකථෙර්ධර් 83

3

ප:ම: 239

4

ප:ප: ප්ධ ොප 96
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 3ප

5

Non-commertial Distribution
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වමවථධ ථාෝුජනයා වර්ධ පරවම ද්ය පඅණිථ කථළ විශුද්ධි මාර්ගවය අ
පරශා භ ාෙනාිකථාපවය අ ප්රතිප්දාඥාන දශගනවිසුද්ධි නම වූ
එකථධ විථඅෙන පිශචවේද්ය නඅමිවයධ යඅ.
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22 වන ප්රිච්කේද්ය
ඥානද්ශගනවිශුද්්ි නිර්කද්්ශය
වේ අනුව මාණ පවයනධ මතුවය අ ෙ වර් තරභ ූාණ පය වේ. එය මාර්ගය ආෙජගනා
කථපන ථධර්ානවය අ ෙ ව යඅනධ ප්රතිප්දාඥාන දශගනවිශුද්ධිය ද, ඥානදශගනවිශුද්ධිය ද් වනා
වදවජ්.
(එව යඅනධම එය වි්ධාණ ප ෝාතුනධට විමය ද්කථධෙන (ද්ශගනාදිය කථෘතය්ය කථපන2
රියොම්නෝධොතුව වමනධ මාර්ගයට ආෙජගන ථධර්ානීය යඅ කථඅයන දිය . (ථනය් යඅ.2
ථෙන ථතධෙන විශුද්ධධීනධවර්ධ මෝය්වය අ අ.වදා ාිශකථ ම වේ. (උභ ය විශුද්ධි
ෂණ ප නවතඅ ව යඅනඅ.2
එව තධ ෙුට්ඨඨානර්ාමිනී විද්ශගනාෙ වර්ධ අෙථානය ෙ විද්ශගනාවශරාතථධ
ෙ ව යඅනධ විද්ශගනායව යඅ ර්ණ පයට වයධ.

අ පතඅත

්ශරෝතොප්ත්තිමොර්ඥගය, ශ ෘදාගොමිමොර්ඥගය, අනොගොමි මොර්ඥගය, අභගහත් මොර්ඥගය
යන වේ ථතප මාර්ගවය අ ශානය ා දස්සන විසුද්ධි නේ වේ.
විථධතප:- ඔෙුනතුිශනධ ප්රථම මොර්ඥගා ය ථේපාද්නය කථපනු කථවමවතඅ වය ර්ී ු
විථඅනධ කථළමනා අනධකථඅථඅවෙකථධ නවතඅ. ුවද්කථධ ඔ ු විථඅනධ කථළමනා ද්ප අනුව මය අෙථනධ
වකථාට ඇතඅ විද්ශගනා උපද්ෙනධවනධ වකථවළධම වේ. වමවථධ උපනධ අනු්ලෝම ඥානය ඇතඅ
ඒ වය ර්ී ු වර්ධ ප්සු මග, උප්්ොර, අනු්ලෝම යන අනු්ලෝමා තුනඅනධ තමා දයට
ථුර්ථු වථධ ම තධ ම තධ ථතය්ය ෙථා ථඅි  වම ාන්ෝකථාපය අනධතවඥෝාන කථළ කථධ අ ථඅයලු
ථඛථධකථාප ර්තවය අ ථඅත වනා යෙ යඅ. ථඅයලු ථඛථධකථාපවය අ ථඅත වනා ථඅීක, වනා ඇවධ,
වනා රැවඳධ, වනා වවර්ධ, වනා දවවඳධ, වනළුේ පතව ුණ පු දිය යතධතකථධ වමනධ වකථඅවධ.
පවකථඅවධ, වපරැවධ, ථඅයලු ථඛථධකථාප නඅමිතධතාේදනවය ද් ථඅයලු විපාකථ පරෙෘතධතඅ
ආේදනවය ද් පළඅවද ෝ ව යඅනධ ෙවටව තධ. ඒ වය ර්ී ට ඒ ථඅයලු
නඅමිතධතාපේමණ පයනධ ා පෙතධතාපේමණ පයනධ ා පළඅවද ෝ ව යඅනධ ෙවට ුණ පු කථධ අ
අනු්ලෝමා ය ආවථෙන විථඅනධ උපනධ අනතුපවෙව අනඅමිතධත ෙ (ථඛථධකථාප නඅමිතඅ
නවතඅ2 ථඛථධකථාප පරෙෘතධතඅ නවතඅ, ථඛථධකථාපයනධ වියුකථධත ෙ, ථඛථධකථාප විවප ෝ ෙ නඅවප ෝ
ෙ නඅෙන අපමුණ පු වකථවපමිනධ, පෘර්ර්ධජන වර් තරය, පෘර්ර්ධජන ථඛ්ය්ාෙ පෘර්ර්ධජන භ ූමිය
ඉකථධමෙනධනා ෙ, ආයය්ග වර් තරයට, ආයය්ග ථඛ්ය්ාෙට, ආයය්ග භ ූමියට පමුණ පුෙන
නඅෙගාණ පේදනවය අ පරර්මාජිනය ෙ පරර්මාවභ  ර්ය ෙ, පරර්ම ථමනධනා ාපය ෙ මොර්ඥගයට
අනන්තර- සමනන්තර- ආ්සවන- උප්නිස්සය- නත්ි- විගත යන ථයාකථාපවයනධ
Non-commertial Distribution
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පරතය්ය දෙ ථඅද්ධෝ වකථවපමිනධ ථඅ්ාපරාපධත ෙ (විද්ශගනාෙ වර්ධ මථධතකථය ෙ2 වපපා වනා
එන (එකථධ ෙපකථධ ම උපද්නා2 ්ගොතරභූ (චිතධතය2 ශානය උපදී.
එයඅනධ කථී :- ථං ෙහිද්ධො වුට්ඨොන විවට්ට්න ප්ඤ්්ා ්ගොතරභූ ා ං?
උප්්ප්ොදං- අභිභුයය්තීති ්ගොතරභූ. ප්වත්තං උප්ොයොසං අභිභුයය්තීති ්ගොතරභූ ෙහිද්ධො
සංඛොර නිමිත්තං අභිභය්යතීති ්ගොතරභූ, අනුප්්ප්ොදං ප් ්ඛන්දතීති ්ගොතරභූ, අප්්ප්වත්තං
-්ප්- අනුප්ොයොසං නි්රොධ නිබ්ෙො ං ප් ්ඛන්දතීති ්ගොතරභූ. උප්්ප්ොදං අභිභූයිත්ථො
අනුප්්ප්ොදං ප් ්ඛන්දතීති ්ගොතරභූ”1
‘අථඛ්ත ෝාතුවෙනධ පඅටතධ අ ථඛථධකථාපවයනධ ෙුට්ඨඨානය ෙ විෙට්ඨටනවය අ
(නඅපද්ෙනධන ු වර්ධ2 පරශාෙ වකථවථධ වර් තරභ ූ ාණ පය වේ දැ
උතධපාද්ය මි නු යඅ වර් තරභ ූ නමි. පරෙෘතධතඅය - දැි  ආයාථය මි නු යඅ ්ගොතරභූ
නමි. අථඛ්ත ෝාතුවෙනධ පඅටත ථඛථධකථාප නඅමිතඅ මී.නුයඅ ද්, අනුතධපාද් (නිවගො 2 යට
ෙදීනුයඅ ද් ්ගෝතරභූ නමි. ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ වනා පවෙවතධම- උපයාථ නවතඅ ථඛථධකථාප
නඅවප ෝය ෙ නිවගො යට ෙදීනු යඅ ්ගෝතරභූ නමි.’ (ථඅයධ විථධතප කථළ යුතු යඅ.2
ඒ පාඨවය අ එකථ ආෙජගනවයකථධ එකථධ ජෙන වීිවය අ පෙතධනා අනු්ලෝම ්ගෝතරභූ ාණ පයනධ වර්ධ නනධ අපමුවණ ප අ පෙතධනා ආකථාප දැකථධවීවම අ වේ උපමාවෙකථඅ.
‘ම ඇළකථධ පවන එවතප පඅ අටනු කථවමවතඅ පුපවමවයකථධ ෙ ා දිය ෙ ඇළ වමවතප
ථඅට ෙෘෂ ශා්වය අ දවඳි එධවදන රැ වනකථධ ව යටකථධ වර්න උි නධ පවන පප තීපයට
නඅේන- පරෙණ ප- පරාර්ධභ ාප ෙ කථය ඇතඅ ෙව පප තීපවයධ මතු භ ාර්යට පවමිණ ප ඒ රැ වන
ව යට ව
වපපඅයා වෙෙුමිනධ පපවතප පතඅතෙව වථවමනධ පඅ අට යඅ.
වමවථධ වේ වය ර්ාොපවතවේතධ භ ෙ- වයානඅ- ර්තඅ- ථධිතඅ- නඅොථයනධවර්ධ
පපවතප ෙ නිව් හි පඅ අටනු කථවමවතධවතධ උදයවය්ොයනුදශගනොතබ වේර්වයනධ දිය ෙව
ආතධමභ ාෙ නමවතඅ ෙෘෂ ශා්ාවය අ ධෙන ද් පපප නමවතඅ රැ වන ව ද්ණ පධඩකථධ ව
වේද්නාදීනධ අතුිශනධ එකථධ වේද්නාදිය  නවමවතඅ ද්ණ පධඩකථධ ව අනිතය්යැ යි ව ර්කථධ යව යඅ
ව අනොත්මයැ යි ව අනු්ලොම ආෙජගනවයනධ වර්න ඒ වනා වරැම පරර්ම අනු්ලෝම
චිතධතවයනධ උඩ නවර්ී වද්වෙනඅ අනු්ලෝම චිතධතවයනධ පපතීපයට නඅේන- පරෙණ පපරාර්ධභ ාප ථඅතධ ඇතඅෙව තුනධෙන අනු්ලෝම චිතධතවයනධ පප තීපවයධ මතුභ ාර්යට
පවමිණියාකථධ වමනධ දැනධ පවමිණිය යුතු නඅෙනට ආථනධනෙ ඒ තුනධෙන අනු්ලොම චිතධත
නඅවප ෝවයනධ ඒ ථඛථධකථාපේදනය වරැපඅයා ්ගෝතරභූ ථඅතඅනධ විථඛ්ාප ෙ, පපතීප ෙ
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පටුන වෙත

නිවගො ්යහි පතඅත වේ. එකථධ ෙපකථධ ම ද් අපමුවණ ප අ ආවථධෙන වනා ළද් දවවිනධ
වෙෙුන ඒ පුපවමයා වථධ පළමු වකථාට ථුපරතඅමිත වනා වේ. ඉකථධය තඅ මගනුවණින්
පඅ අටනධවනධ වේ.
වි්ශ්්:- වම අ අනු්ලෝමා ය ථතය්ය මුෙ කථපන වකථවථධ අඳුප ර්පව
කථපනධනට වපාව ාථතධ වේ. නිවගො ය අපමුණ පු කථඅීකමට වනා වපාව ාථතඅ.
්ගෝතරභූා ය නිවගො ය අපමුණ පු කථඅීකමට වපාව ාථතඅ. ථතය්ය මුෙ කථපන තමථ ර්පව
කථපනධනට වනා වපාව ාථතඅ.
වේ එ අා උපමාවෙකථඅ:- එකථධ ඇථධ ඇතඅ පුපවමවයකථධ තෂතර ා ාන්රයා වර්ධ
වය ර්යනධ දැනර්නඅමි යඅ පාතරඅ භ ාර්වය අ නඅකථධම ථඳ ද්කථධනා පඅණිථ උඩ දවී. ඕ ට
ොවයධනධ ෙවථුණ පු ව යඅනධ ථඳ වනා පවණිනඅ. එවේව අ එකථධ ොතවයනධ නවර් නන ොපටයකථධ ප කථවළධ ය. අවනකථධ ොතවයනධ නවර්ී මෝය්ම ො පටයකථධ
ප කථවළධ ය. අවනධකථ ොතවයධකථ නවඟී ථඅයුේ ො කථයනුර් ප වකථවළධය. ඉකථධය තඅ ඒ
පුපවමයා ප ෙ ො ඇතඅ අ වථ අ ථඳ දැකථ නෂතර වය ර්ය ද්කථී.
එ අ තුනධ ො කථයකථධ වමනධ ථතය්ය මුො කථපන ථධර්ු මෝය්ම ථෂමකථධවධශාන්ෝකථාපය ද්ත යුතු. තුනධ ොතයකථධ වමනධ තුනධ අනු්ලොම චිතධතවය ද්, ඇථධ ඇතඅ
පුපවමයා වථධ ්ගෝතරභූ ා ය ද්, ථඳ වමනධ නිව
ද්, එකථී එකථී ොතවයනධ යර්ා
කථරමවයනධ ො කථ විෝමනය වමනධ එකථඅ - එකථී අනුවාම චිතධතයා වර්ධ ථතය්ය
පරතඅචඡාද්කථ කථධවධශාන්ෝකථාපය ර්පව කථඅීකම ද්, ො ප ෙ අ වථ අ ඒ පුපවමයා වර්ධ
පඅිශථඅර් ථඳ දැකථීම වමනධ ථතය්ය පරතඅචඡාද්කථ වම ාන්ෝකථාපය නවථුණ පු කථ වර්ාතරභ ූ
ාණ පයා වර්ධ (විශුද්ධෝ2 නිර්ඥවො ද්ශගනය ද් ද්තයුතු.
වි්ශ්්:- තුනධ ොතය ථඳ මුෙ වකථාට ථඅි  ොපටයනධ නවථීමට ම ථමර්ග
ෙනු විනා ථඳ ද්කථධනට වනා වපාව ාථතධෙනධනා වථධ තුනධ අනු්ලොමා ්ය් ථතය්ය
ෙවථ වමා ාන්ෝකථාපය ම ර්පව කථඅීකමට ථමර්ග වෙතඅ. නඅෙනධ ද්කථධනට අථමර්ග වෙතධ. ඒ
පුපවමයා ථඳ දැකථීමට ථමර්ග ෙනු විනා ො නවථීමට වනා වපාව ාථතධ ෙනධනා වථධ
වර් තරභ ූශානය නඅෙනධ ද්කථධනට වපාව ාථතධ වේ. වකථවථධ අඳුප නවථීමට ථමර්ග වනා
වේ. එව යඅනධ වේ ්ගොතරභූ ශානය මොගගයට ආෙජගනය යඅ කථඅයනු වව..
ඒ ෙකථඅ ආෙජගන නුෙවයධ ම ආෙජගන ථධර්ානවය අ ථඅට ‘වමවථධ උපර්ෙ’ යඅ
මාර්ගයට ථඛශා වද්නධනකථධ ු වමනධ නඅපවද්ධෝ වේ. මාර්ගය ද් ඒ වර් තරභ ූ චිතධතය විථඅනධ ර්නධ
ථඛශාෙ වනා වරැම අතුපකථධ නවතඅ පරදන්ෝ ෙශවයනධ ඒ වර් තරභ ූ ශානය ලු ු දදිය නු
දනධවනධ වනා විදිය විපව වනා පවළුවිපව වාභ ථධකථන්ෝය ද් ද්ධවේම ථධකථන්ෝය ද්,
වමා ථධකථන්ෝය ද්, විඳිමිනධ - පමිනධ උපද්වනධ වේ.
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එ අ වේ උපමා යඅ:- එකථධ ර්නුොවයකථධ අට ඉථධදකථධ පමණ ප ර්ප ථඅට පුෙපව ථඅයයකථධ
( පප2 තදො ෙථධතරයකථඅනධ මු ුණ ප ෙථා දවඳ ීයකථධ යා ාකථර යනධතරවය අ ථඅි වයධ ය. අනධ
පුපවමවයකථධ ාකථරයනධතරෙ දෙමා යේ වේවකථව ර්නුොයාට පුෙපව ථඅයය අභ අමු් වේ නේ
එකථව ඒ ෙකථරවය අ ද්ණ පධඩකථඅනධ ථකථුණ පු වද්යඅ. ර්නුොය ද්ඬුවෙනධ කථළ ථකථුණ පු වනා
වරැ ීය වරැපඅයා පුෙපව ථඅයය විදී.
උපමාන - උපවේය ථඛථන්ද්නය වමවථධ යඅ:- එ අ ද්ඬු ථකථුණ ප වමනධ වර්ාතරභ ූ
ශානය ද්, ර්නුොයා වමනධ මාර්ග ශානය ද්, ර්නු ොයාවර්ධ ර්නු ද්ඬුවෙනධ කථළ ථඛශාෙ වනා
වරැ පුෙපව ථඅයය ( පප2 විදීම වමනධ මාවඥර්ශානයට වර් තරභ ූ ශානවයනධ වද්න ද් ථඛශාෙ
වනා වප නඅෙනධ අපමුණ පු වකථාට වපප වනා විදී. වපප වනා පවළු ව භ - ද්ධවේම- වම
ථධකථන්ෝයනධ පවළීම ද් ද්තයුතු. ුවද්කථධ වේ මාවඥර්ය ව භ ථධකථන්ෝාදිය ය නඅවඥවේෝය (පවළීම2
මව වනා වකථවවඥ. මුධ නවතඅ ථථපෙට ර්කථධමු ුද් වියළ යඅ. ථඅයලු අපාය වොප ෙථ යඅ. ථපධත
ආයය්ග ෝනයට අභ අමු් වකථවප යඅ. (අමධඨඞ්ර්අකථ2 මිර්ය්ාමාර්ගය ිශ යඅ. ථඅයලු (වකථවථධ2
ථතුපව ය ය ථඛථඅඳුෙ යඅ. ථමය්කථධ ථේදුද්ධෝයනධ වර්ධ ඖපථ පුතරදෙට පමුණ පුෙ යඅ.
අවනකථධ වනාවයධකථ ථඅය ර්ණ පනධ ආනඅථඛථයනධ වර්ධ පරතඅාභ ය පඅණිථ වේ. වමවථධ
අවනධකථ ආනඅථඛථ ොයකථ ෙ වථ ොනධ මඟ ා ථවපඅයුතු නුෙණ ප ්සෝතොප්ත්තිමග්ගා
නේ වේ.
ප්රථම මොර්ඥගඥානය නිමි.
වි්ශ්්:- වේ මාර්ග ශානයට අනතුපවෙව එම මාර්ගශානයා වර්ධ විපාකථ ෙ ඵලසිත්
වද්කථ තුවනකථධ උපදී. තෙද් ථතප ව වකථ තධතප කථුශ (මාර්ග2 යනධ අනතුපව විපාකථ ඇතඅ
ව යඅනධ ම “සමොධිමොනන්තසු ඤ්්ඤ්මොහු”1 මාවඥර්ය තමා වර්ධ පවෙවතධමට අනතුපවෙව ම
ඵල උපද්ෙන ව යඅනධ ආනන්තසු සමොධිය යි කථී ු’ යනු ද්,
“දන්ධං ආනනතසු ං - ප්ොප්ු ොති ආසවනොං ඛයොය” ‘ආශරෙයනධ වර්ධ ෂය පඅණිථ
ථධෙව අනතුපව ඵල වද්න මර්ට පවමිවණ පධ’ යනු ද් එයඅනධ කථඅයන දී.
මතවභ ධද්:- ඇතවේ ආාායය්ග වකථවනකථධ ‘මොර්ඥගඥානයට අනතුපවෙව ඵල සිත්
එවකථකථධ - වද්වකථකථධ - ථතවපකථධ ව උපදීය යඅ කථඅයතඅ. ඒ වනා ර්ත යුතු යඅ. අනුව මයා
වර්ධ ආවථධෙනවයනධ වකථළෙරැ වර් තරභ ූ ාණ පය උපදී. එව යඅනධ යටතධ පඅිශවථයඅනධ
අනුව ම ථඅතධ වද්කථකථධ විය යුතු ය. එකථකථධ ආවථධෙනය පරතය්ය වනා දන ව යඅනඅ.
ඒකථාෙජගනවීි වතාවම ජවන සිත් සත ් ප්රම ් ොට ඇත්තී ය.
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්මහි අභිප්රොය:- එකථධ අනුවාම ථඅතකථධ ෙුෙව ාතධ ආවථධෙන පරතය්ය වනා දන
ව යඅනධ එකථධ අනුව මයකථධ වනා වේ. යටතධපඅිශවථයඅනධ අනුව ම ථඅතධ වද්කථකථධ ෙතධ විය
යුතු ව යඅනධ තුනධෙවනුෙව ්ගෝතරභූ වේ. ථතපෙනුෙ මොර්ඥග වේ. එවථධ ෙනධනා තෙ ථඅතධ
තුනකථට ආයු ඇතඅ ව යඅනධ ඵල සිත් තුනකථධ පමණ පකථධ උපදී, (ථතවපකථධ නපදී ආයු නවතඅ
ව යඅනඅ2 යවමකථුට අනුව ම ථඅතධ තුනකථධ වී නේ ඔ ුට ථතපෙනුෙ ්ගෝතරභූ ථඅත ද්,
පථධෙනුෙව මාවඥර් ථඅත ද් වේ. ඵලථඅතධ වද්වකථකථධ වේ. ඵලසිත් වද්වකථකථධ ව තුවනකථධ වේ
යයඅ කථීවයධ එව යඅනඅ.
තෙද් මතානධතපවයකථඅ:- යමකථුට අනුව ම ථඅතධ ථතවපකථධ වේ නේ ඔ ුට
පථධෙනුෙව වර් තරභ ූ ථඅත ද්, ‘ථෙවනුෙව මොර්ඥග ථඅතද්’ වේ. එකථධ ඵල සි්ත ් වේය යඅ
කථඅයතඅ. එය ථාප විථඅනධ වනා ර්ත යුතු යඅ.
(අර්ණ ා වීිවය අ ථතප ෙනුෙව ව පථධ ෙනුෙව ව අප්ගනො වේ. ඉනධ ඔ.වද අ
වනා වේ. ‘භ ොඞ්ර්යට ආථනධන ව යඅනව’ යඅ කථී ව යඅනඅ. ඵල සිත් වද්කථකථධ ඉපදීමට
අෙකථාශ තඅය ය යුතු ව යඅනධ අනුව ම ථඅතධ තුනකථට ෙඩා නපදී.2 වමවතකථඅනධ
්ශරෝතොප්න්ති ඵලස්ථවු්ය් වද්ෙන ආයය්ගප්ුද්ගලයො වෙයඅ. දිය ෙය් - පාජය් ාකථරෙතගතඅපාජය්ාදිය ය වබීවමනධ ඉතා පරමාද්ෙවයධ නමුර් ථතධ ෙපකථධ වද්වියනධ අතරැ ද්,
මනුමය්යනධ අතරැ ද් දිය ෙව ඇවිද් ර්කථධ වකථළෙප කථඅීකමට ථමර්ග වේ.
ඵලචිතධතාෙථානවය අ ඒ ආයය්ගයා වර්ධ ථඅත භ ොඞ්ර් වේ. ඉකථධය තඅ භ ොඞ්ර්ය ථඅඳී
මොර්ඥගපරතය්වේෂා පඅණිථ මවන ද්ධොපාෙජගන ථඅත උපදී. එය නඅපවද්ධෝ ෙ කථව පඅළඅවෙඅනධ
මාවඥර් පරතය්වේෂා කථපන ජෙනධ ථවතකථධ උපදී. නවෙවතව භ ොඞ්ර් වේ. වපප වථධ ම
නවෙවතතධ ඵල පරතය්වේෂා ජෙනධ ථතකථධ දැ යඅ වමවථධ මොර්ඥගය පරතය්වේෂා වකථවවඥ.
ඵලය පරතය්වේෂා වකථවවඥ. ප්රහී ් ්ලස් පරතය්වේෂා වකථවවඥ. අව්ශ්් ් ්ලස්
පරතය්වේෂා වකථවවඥ. නඅෙන ද් පරතය්වේෂා වකථවවඥ.
විථධතප:- ඒ ්සෝවොන්්ත්ම ‘මම වේ මර්අනධ ඒකථානධතවයනධ ආමි යඅ’ මාවඥර්ය
පරතය්වේෂා වකථවවඥ. අනතුපව ෙව ‘මා විථඅනධ වේ අනුථථධ දන දැ යඅ’ ඵලය
පරතය්වේෂා වකථවවඥ. අනතුපවෙව ‘මාවර්ධ වමනේ වකථවධ ප වීය යඅ’ ප්හ වූ ් ්ලස්
පර ධයවේෂා වකථවවඥ. ඉකථධය තඅ ‘වේ වකථවථධ ඉතඅිශවීය යඅ’ වේ ෝමගය ආේදන කථඅීකවමනධ
පරතඅවේෝ කථපන දැයඅ ‘අමෘත ෙ නිවගො ය පරතය්වේෂා වකථවවඥ. වමවථධ වථ ොනධ
ආයය්ගායා ට පරතය්වේෂා පවථකථධ වේ. වථ ොනධ ෙෙ ට වමනධ ස ෘදාගොමි අනොගොමීන්ට ද් පරතය්වේෂා පථ - පථ වේ. ප තධ ට ෙනා අ අෙශඅමධට කථධවධශයනධ වර්ධ
පරතය්වේෂාවෙකථධ නවතඅ. වමවථධ එ ුන්විසි (1ස) ප්රතය්්ව්ක්ෂො ් ්න ් වෙතඅ.
වේ උතධකථෘමධට පිශචවේද්වයනඅ.
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වි්ශ්්:- පර ීණ ප - අෙශඅමධට කථධවධශ පරතය්වේෂණ පය නශෂයනධට ෙනධවනධතධ
වෙයඅ වනාවෙනධවනධතධ වෙයඅ.
ඒ එවථධමවයඅ:- ඒ අභ ාෙවයනධ ම මහොනොම ශො ය්්ත්ම ථම ප කථවකථව ම
ථඅත ව භ  ෝමගයනධ ෙවළඳ වර්න ථඅි නා දවවිනධ භොගය්වතුන් වහන්්ස් කථෙප ෝමගවයකථධ
මාවර්ධ ථනධතාන වය අ අපර ීණ පදැ යඅ” දුර්නධ වෙතඅනධ විාාවළධ යඅ. වමවථධ වම අා ථඅයලු
ථතරය1 විථධතප ව යඅනධ ද්තයුතු.
වමවථධ පථධවිකථා වථ ොනධ ආයය්ග වතවේ ඒ ආථනධනවයධ ම අඳ ව අනධ
කථවකථ ව
ොමරොග - ෙය්ාපාද් තුනී කථඅීකවමනධ වද්වෙනඅ ශරාමණ පය්ඵල පරතඅාභ ය
පඅණිථ වය ර් වකථවවඥ. ඒ ආයය්ගශරාෙකථ වතවේ ශරද්ධෝාදිය  ප්ඤ්්්්න්රියයන් ද්, ශරද්ධෝාදිය 
දයනධ ද්, ථධමෘතය්ාදී වද ෝය්ඞ්ර්යනධ ද් රැථධවකථාට පපප වේද්නා - ථඛශා - ථඛථධකථාප විශානයව යන වභ ධද් ඇතඅ ථඛථධකථාපර්තය අනිතය් ය, ුපුඃඛ යැ, අනොත්මයැ යි නුෙණිනධ
පිශමාවඥද්නය වකථවවඥ. නවෙවතව-නවෙත පිශෙතගනය වකථවවඥ. උදය - වය්යොනු - දශගන්යහි
පටනධ විද්ශගනා වීියට දථී. වමවථධ පඅළඅපනධ ඔ ුට වපරැ උදය - වය්ය ඥානොතබය උපනධ
වථධ කථී නයඅනධ ම ථඛථධකථාවප වපධෂාෙ වර්ධ අෙථානවය අ එකථධ ආෙජගනවයනධ අනු්ලෝම
- ්ගොතරභූ ාණ පයනධ උපනධ කථව වර් තරභ ූ ාණ පයට අනතුපවෙව ශ ෘදාගොමි මොර්ඥගය
උපදී. ඒ ශකථෘොර්ාමි මාර්ග ථමපරයුකථධත ශානය ස ෘදාගොමිමග්ග ා නේ වේ.
ද්විතීය මොර්ඥගඥානය නිමි.
වේ වද්වෙනඅ මොර්ඥගඥානයට අනතුපවෙ යට කථී වථධ ඵල ථඅතධ ද්ත යුතු යඅ.
වමවතකථඅනුර් වේ වතවේ ශ ෘදාගොමි නම සිවුවැනි ආයය්ග ප්ුද්ගලයො වේ එකථධ ෙඑකථධ වේ
ව කථයට අෙුතධ ර්කථධ වකථළෙප කථඅීකමට ථමර්ග ෙවයධ වෙයඅ.
ශ ෘදාගොමී ආයය්ගවය පථධ වද්වනකථඅ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1

්ම ්ලොව ශ ෘදාගොමී ඵලයට ප්ැමි ්මහිදීන්ම රහත්වැ ප්ිසුනි්වන්නො යැ.
්ම්ලොවැ ශ ෘදාගොමීවැ ්දව් ්ලොවදීන් ප්ිසුනි්වන්නො යැ.
්දව්්ලොවදීන් ශ ෘදාගොමිවැ ්දව් ්ලොව ම ප්ිසුනි්වන්නො යැ.
්දව් ්ලොවදීන් ශ ෘදාගොමීවැ ්ම්ලොව ප්ැමි ප්ිසුනි්වන්නො යැ.
්මහිදීන් ශ ෘදාගොමීවැ ්දව්්ලෝ ඉප්ිද ආයු ඇතඅතාකථධ ථඅට නැවැතැ ්ම මිනිස්
්ලොවැ ඉප්ිද ප්ිසුනි්වන්නො යැ කථඅයා යඅ. වේ පථධ ෙවනඅ ආයය්ගයා, වම අ එකථධ
ෙපකථධ වේ වාෙට එනධනා යනධවනනධ ර්වවනධ.
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ඒ ඵල ථඅතට අනතුපවෙව මග - ප්ල - ප්ැහු ු ් ්ල්ස - ්සසු ් ්ලස් නිවන් පරතය්වේෂණ ප කථපන ථඅතධ උපදී.
ඒ ශ ෘදාගොමී ඵලස්ථ ආයය්ග්ත්ම ඒ ආථනවයධ ම අඳ ව , එයට පථුෙව ව ,
ොමරොග - වය්ොප්ොදයන් නඅපෙවශධම පර ාණ පවයනධ තෘතීය භ ූමිය ෙ අනොගොමි මොගගයට
පවමිණීම පඅණිථ (විද්ශගනා2 වය ර් කථප යඅ.
ඒ ආයය්ග වතවේ ඉන්රිය - ෙල - ්ෙොජ්ෙඞ්ගයන් ඒකථාර්රතාවයනධ එකථධරැථධ වකථාට
ඒ ථඛථධකථාප ජාතය, අනිතය්යැ, ුපුඃඛ යැ, අනොත්ම යැ යි විද්ශගනා ශානවයනධ පඅිශමදී.
පිශෙතගනය වකථවවඥ විද්ශගනා වීියට දථී.
වමවථධ පඅළඅපනධ ඒ වය ර්ී ට යට කථී වථධ ම සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො ා යො ්ග්
අෙථනධ අ එකථධ මවනාද්ධොපාෙගන ථඅතකථඅනධ අනු්ලෝම - ්ගෝතරභූ (වොරන2 ථඅතධ උපනධ
කථධ අ වොොනානධතප ෙව අනොගොමි මොගගය උපදී. වේ මාර්ග ථේපරයුකථධත ශානය,
අනොගොමිමග්ග ා ය යි කථඅයනු වව..
තෘතීය මොගගඥානය නිමි.
වේ තුනධ ෙවනඅ අනොගොමිමග්ගා යට අනතුපවෙ ද් යට කථී වථධ ඵල ථඅතධ උපදී.
වමවතකථඅනධ වේ ආයය්ග පුද්ධර් වතවේ අනොගොමි නේ ෙ සවන ආයය්ග ප්ුද්ගලයො වේ.
වි්ශ්්:- වේ ආයය්ග වතවේ ඔපපාතඅකථෙව ප්ධාථුද්ධෝාොථවය අ පඅිශනඅවෙනුවයධ
ඒ දඹවාවිනධ පරතඅථන්ි ෙශවයනධ වේ කථාම ව කථයට වනා එන ව යඅනධ වපපළා වනා
එනථුලුනු යඅ අනොගොමි නේ වේ.
එයඅනධ මතු පරතය්වේෂණ ප ථඅතධ වපප කථී වථධ මවයඅ. වමවථධ පරතය්වෙෂා වකථාට
ද්, ඒ අනාර්ාමි ආයය්ගශරාෙකථ එම ආථනවය අ ථඅට ම ව , පථු කථවකථ ව පපප රොග
යැ, අරිප් රොග යැ, මොන යැ, උද්ධචන් යැ, අවිජ්ජො යැ යන උද්ධෝේභ ාර්ීය ප්ධා
ථඛවය ජනයනධවර්ධ නඅපෙවශධම පර ාණ පවයනධ ථතප ෙන අ ගතධ භ ූමියට පවමිණීම පඅණිථ
(විද්ශගනා2 වය ර් වකථවවඥ. ව වතවේ ඉන්රිය, ෙල, ්ෙොජ්ෙඞ්ගයන් එකථධ රැථධ වකථාට ඒ
ථඛථධකථාප ජාතයම අනිතය් යැ, ුපුඃඛ යැ, අනොත්මයැ යි ශානවයනධ පඅිශමදී. වපපළ යඅ.
විද්ශගනා වීියට දථී. වමවථධ පඅළඅපනධ ඒ වය ර්ී ට යට කථී වථධ ම සංඛොරැ්ප් ්ඛො
ා ෙථානවය අ එකථධ මවනාද්ධොපාෙජගනයකථඅනධ මතු අනු්ලොම - ්ගොතරභූ (වොොන2
ාණ පයනධ උපනධ කථව වොොනයට අනතුපවෙව අහගත්මොගගය උපදී. ඒ මාර්ග ථේපරයුකථධත
ශානය අරහත්තමග්ගා යැ යඅ කථඅයනු වව..
්තුර්ඥථ මොර්ඥගඥානය නිමි.
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වේ අ ගනධමාර්ගශානයට අනතුපවෙ ද් වපප කථී වථධ ඵල ථඅතධ ද්ත යුතු යඅ.
වමවතකථඅනධ වේ වතවේ අහගත් නේ ෙ අටවැනි ආයය්ගප්ුද්ගලයො ්ව්. ම ා ඛීණ පාථෙ ෙ,
අනධතඅම වද්ධ ය ද්පන ද ා තදන ද් ථධකථනධෝාදී දප ඇතඅ ථධෙකථීය අර්ගයට පවමිණි, ෂය
කථළ භ ෙ ථඛවය ජන ඇතඅ, ථධකථනධෝාදීනධ වර්ධ ථධකථන්ෝාදිය  අර්ගයනධ වමානෙට දැනව විමුකථධත
ෙ, ථවද්ධෙකථ ව කථයා වර්ධ අර්ර ද්ෂඅණ පාෙට ථුර්ථු ෙ අටෙවනඅ ආයය්ග පුද්ධර්යා වේ.
වමවථධ ්සොතොප්ත්ති මග්ග යැ, ස ෘදාගොමි මග්ග යැ, අනොගොමි මග්ග යැ,
අරහත්ත මග්ග යැ යන වේ ථඅෙු මවඟ අ නුෙණ ප, ා දස්සන විසුද්ධි නමවයඅ කථඅයන
ද් ොනය, වේ කථරමවයනධ පවමිණිය යුතු ථතප ාණ ප ෙශවයනධ කථඅයන දිය . දැනධ වේ
ාතුවඥවිෝ ශානවයනධ ශානද්ශගන විශුද්ධිවයධ ආනුභ ාෙ දැන ර්වනීම පඅණිථ,
(1) පිශපණ පග වද ිපාෂඅකථ භ ාෙ යව,
(2) ෙුට්ඨඨානවයනධ ද්, දවයනධ ද් යුකථධත දෙ යව,
(3) ඒ ඒ මාර්ගවයනධ පර ාණ පය කථළමනා ථඛවය ජනාදිය ය පර ීණ ප කථඅීකම යව.
(4) අභ අථමය කථාවය අ ඒ ඒ පිශශාදී ෙශවයනධ කථඅයන ද් කථෘතය්යනධ
පඅළඅවෙඅනධ
තතු වථධ දැනීම යව, යන වමා ු අෙශය් වෙතධ.
( 2 එ අ සතර සතිප්ට්ඨොන යැ, සතර සමය් ් ප්රධොන යැ, සතර ඉද්ධිප්ොද යැ,
ප්ඤ්්් ඉන්රියයැ, ප්ඤ්්් ෙලයැ, සප්්ත ්ෙොජ්ෙඞ්ගයැ, අ්්ට ආයය්ගමොර්ඥගයැ, යන වේ
සන්තිස් (37) ධමග්යෝ නිවගො ොව්ෙොධනොථග්යන් වද ි නේ ෙ ආයය්ග මොර්ඥගයෝග්
පෂවය අ ෙ ව යඅනධ ්ෙොධිප් ්ඛීය නේ වෙතඅ.
වි්ශ්්:- වම අ පෂවය අ වීම නේ උපකථාපකථ භ ාෙවය අ ථඅීකම යඅ.
විස්තර - සතිප්ට්ඨොන - කථායාදී ඒ ඒ අපමුවණ ප අ අනුෙව පඅවිථව, අනුෙව වර්ාථධ
එළඹ ථඅි න ව යඅනධ ප්ට්ඨොන නේ ථතඅයම පට්ඨඨාන ෙවයධ ථතඅප්ට්ඨඨානය.
ඒ ථතඅපට්ඨඨානවය අ ොය-්ව්දනො-චිත්ත-ධමම යන වේ ථතප පඅළඅවෙඅනධ අශූභ 
යව, ර්ශ් යව, අනඅතය් යව, අනාතධම යව යන වේ ආකථාපවයනධ ර්වනීේ ෙශවයනධ ද්, ශයව, ථු් යව, නඅතය් යව, ආතධම යව යන වේ ථඛශාෙනධ පර ාණ ප කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථඅීකේ
ෙශවයනධද් පෙතධනා ව යඅනධ ථඅෙුෙවද්පපවේ වභ ධද්ය වේ. එව යඅනධ සතර සතිප්ට්ඨොනය
යි කථඅයනු වව..
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(කථායාදිය  ථතවප අ අශුභ කථාපාදිය  ෙශවයනධ ර්වනීම ප්ූවගභොග සතිප්ට්ඨොන ෙශවයනධ
කථඅයන දී. ශුභ  ථඛශා දී පර ාණ ප කථෘතය් ථාෝනය මොර්ඥග සතිප්ට්ඨොන ෙශවයනධ ද්තයුතු.
ඒ මාර්ගවය අ එකථම ථතඅය ශුභ  ථඛශා දී ථතප පර ාණ ප කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථඅීකේ ෙශවයනධ
පෙතී යනු ීකකථා යඅ.2
සමමප්්ප්ධොන- වේ ව ධතු වකථාට අනය් චිතධත - නාතථඅකථ පරෝනධ (වීයය්ග2
වකථවවඥනු යඅ ප්ධොන නමි. වශ භ න වීයය්ගය සමමප්්ප්ධොන යැ. වනාව ාතධ වේ ව ධතු
වකථාට චිතධත-නාතථඅකථ ෝමග මනාෙ වීයය්ග වකථවවඥනු යඅ ව සමමප්්ප්ධොන යැ.
තෙද්, වකථවධථ නවමවතඅ විපපපභ ාෙ විප වයනධ වශ භ න ෙවයධ ම අත ථුෙ
නඅපද්වීේ විථඅනධ උතධතම භ ාෙය එළෙන දවවිනධ ව සමය් ් ප්රධන් නමි. වේ වීයය්ගයට
නේ වේ. වේ වීයය්ගය, උපනධ අකථුශයනධ වර්ධ ප්රහො
ෘතය්ය ද්, නපනධ අකථුශයනධ
වර්ධ අත්ප්ොද ෘතය්ය ද් ථඅද්ධෝ කථපන ව යඅනධ ථතප ෙවද්පපවේ වේ. වමවථධ ථතප ථමය්කථධ
පරෝානවය ය යඅ කථඅයනු වවදතධ.
ඉද්ධිප්ොද - වපප ඉද්ධිවිෝ නඅවඥවද්ධශවය අ කථී වථධ, ඉටු වීේ අපවතඅනධ ඉද්ධි නම
්ව්. නඅපද්වීේ පරතඅාභ  ථේපතධතඅවයනධ ව ඉද්ධි නම ්ව්.
යමකථඅනධ ථේපරයුකථධත ෝමගවය නඅමධපාද්නය වෙතධ නේ ව ධ ඉද්ධි නමි. වම අ
ථමාි- පෝාන ථඞ්්ාප පරමු් මොර්ඥග ධමග ඉද්ධියයි.
ඒ ඡනධොදී ු ‘තමා ා ථේපරයුකථධත ෝමගයනධට පෙගාඞ්ර්මාර්ගවයනධ ව , ඵල ෙ
ථෘද්ධියට පෙගභ ාර් අර්ගවයනධ ථෘද්ධධී ු වර්ධ පාද් වේනුයඅ ව ා සෘද්ධිප්ොද නේ වේ. ඒ
ථෘද්ධිපාද්ය, ඡන්ද් චිතධත - විිශය- වීමඛථා ෙශවයනධ ාතුවඥවිෝ වේ. එව යඅනධ ථෘද්ධි පාද්
ථතවපකථව යඅ කථඅයන දිය .
එයඅනධ ෙොළ :- “ඉද්ධිපාද් සත්ර ඡන්ද ඉද්ධිප්ොද යැ, චිත්ත ඉද්ධිප්ොද යැ, විසුය
ඉද්ධිප්ොද යැ, වීමංසො ඉද්ධිප්ොද යැ”1 කථඅයායඅ වේ ථතප ්ලෝ් ෝත්තර ම වේ.
වි්ශ්් - ‘ඡන්දය අධිප්ති ් ොට සමොධිය (චිත්තයො ්ග් එ ොගරතොවය) ලෙො නම
්ම ඡන්ද සමොධිය යි’ ියනු ලැ්බ්. යනාදීනධ ෙොළ පිශදිය  ඡ්දාදී ථතප අිපතීනධ වර්ධ
ෙශවයනධ පරතඅ.ෝ ෝමග ඇතඅ ඵලථධථාදී ු ථෘද්ධිපාද්වය වෙතඅ. වේ වෞකථඅකථ ථෘද්ධිපාද්
යව.
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ඉන්රිය- ශරද්ධෝා පරතඅපෂ ෙ අකථුශ ෝමගය, අෙථධතුකථ පරථාද් පරතඅපපපකථ ෙ මිර්ය්ා
ද්ෘමධි  අථධථද්ධිය ද්, ථීන-මිද්ධ අකථුශ ථේපරයුකථධත වකථ ථජ්ජය ද්, ථධමෘතඅ විපරොථය ෙ
පරමාද්ය ද්, නනධ අපමුවණ ප අ ථඅත විථුපවෙන විවෂධපය ද්, අපමුවණ ප අ මුළා දෙ නේ ෙ
ථේවම ය ද් යන වමාෙුනධ මවඩ පඅයන ව යඅනධ ඒ මවී.ේ අවඥර්වයනධ ඉන්රිය නමි.
ද- වපප කථී වථධ අථධථද්ධිය - වකථ ථජ්ජාදීනධ විථඅනධ මවඩපඅය වනා ව න
අර්ගවයනධ ද්, කථේපා වනා ෙන අර්ගවයනධ ද් ශරද්ධෝාදිය ය ම ෙල නමි.
වේ ඉන්රඅය ද වද්කථ ම ශරද්ධාදිය  ෙශවයනධ ප්ධාවිෝ වේ. එව යඅනධ ප්ඤ්්චින්රිය
යැ. ප්ඤ්්්ෙලයැ යි කථඅයනු වව..
්ෙොජ්ෙඞ්ග- ාතුපායය්ගථතය් ෝමගයනධ අෙවද ෝ කථපන ථතධත්වයා
අඞ්ර්භ ාෙවයනධ ථතඅ ආදී ථතධ වද්න ්ෙොජ්ෙඞ්ග නම වෙතඅ.

ට

(යේ පුද්ධර්යකථු2 ව වකථ තධතප මාර්ග ෂණ පවය අ උපද්නා ථතඅ ආදිය  ෝමග ථමුොය
කථපණ ප වකථාට කථධවධශ ථනධතාන නඅරාවෙනධ නවවර්න ව යඅනධ ද්, ්තුරොයය්ග සතය්
ප්රති්ව්ධ කථපන ව යඅනධ ද්, නිවගො ය ව අෙවද ෝ කථපන ව යඅනධ ද් මොර්ඥග ඥානය
වතවේ ්ෙෝධිය යි කථඅයනු වව.. ඔ ුට අඞ්ර්ෙන ව යඅනධ ථතඅ ආදිය ය ්ෙොජ්ෙඞ්ග නේ
වේ. (ීකකථා මතය2
අසුයමග්ග- ථථිශනධ නඅකථධමෙන (වර්නයන2 අවඥර්වයනධ සමමොතබට්ි ආදී අට වද්න
මොර්ඥගොඞ්ග නම වෙතඅ.
වමවථධ වේ සත්තිස් ්ෙෝධිප්ොක්ෂි ධමග්යෝ මාර්ගයට පෙග භ ාර්වය අ නානා
චිතධතෂණිකථයනධ ෙව පෙතඅතධ. වෞකථඅකථ විද්ශගනාෙ පෙතධනා කථධ අ ආනොප්ොන-ඉසුයොප්ථ්තුසමප්ජඤ්්ඤ්-ප්ටි ් ුලමනසි ොර ප්ර්ඥව හො- නවසීවි ප්ර්ඥව ෙශවයනධ තුර්ථධ ( 42
පිශද්ධවද්කථඅනධ පිශර්ර කථපනධන ුට ොයොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොනය ද, නව ප්ර ොර්ය ින්
වෙද්නා පිශර්ර කථපනධන ුට ්ව්දනොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොනය ද, ්සෝ ොස් (16)
ආ ොර්යන් සරොග- ස්දෝස- ස්මෝහ- සංඛිත්ත- මහග්ගත- සමොහිත- සඋත්තරවිමුත්ත යන ථපරතඅපෂ පද්යනධවර්ධ වථාවළාථධ ( 62 ආකථාපවයනධ ථඅත පිශර්ර
කථපනධන ුට චිත්තොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොනය ද, නීවර - උප්ොදානස් න්ධ- ආයතන්ෙොජ්ෙඞ්ග- සචන් යන පථධෙවද්පපවේ පෙග ෙශවයනධ ෝමගයනධ පිශර්ර කථපනධන ුට
ධමමොනුප්ස්සනො සතිප්ට්ඨොනය ද වව..
වේ අතධදවේ අ තමා ථතනධ අ නපනධ පප ට උපනධ අකථුශය දැකථ ‘යේ යේ
පිශද්ධද්කථඅනධ පඅළඅපනධ ඔ ුට වේ ෙෝදන්ෝනාදිය ය උපනධවනධ නේ මම එවථධ වනා පඅළඅපදිය මි
යඅ’ වමවථධ ඇතඅ කථධ අ ඒ අකථුශය මට නපදීනු යඅ ඒ අකථුථධ නපදීමට ෙපයේ කථපන
කථධ අ ප් මුවන සමය් ් ප්රධොනය ද්, තමා ථතනධ අ උපනධ අකථුථයකථධ දැකථ ඒ අකථුශ
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පර ාණ පය පඅණිථ ෙපයේ කථපනධන ුට ්දවන සමය් ් ප්රධොනය ද් වේ අතධදේ අ නපනධවිපප
ෝය්ාන විද්ශගනාදිය යකථධ ඉපද්වීමට ෙපයේ කථපනධන ුට තුන්වන සමය් ් ප්රධොනය ද්, තමා
ථතනධ අ උපනධ ෝය්ානාදිය යකථධ වනා පඅිශව න වථධ නවෙවතව නවෙවතව උපද්ෙනධන ුට
සතරවන සමය් ් ප්රධොනය ද් ලැ්බ්.
ඡන්ද්ය ෝුප (පරෝාන2 වකථාට කථුශය උපද්ෙන කථව ඡන්තබද්ධිප්ොදය ්ව්. (වථථධථ ද්
වමවථධමව යඅ.2 -වප- මිර්ය්ා ොනවයනධ වෙනධ ෙන කථධ අ සමය් ් වොග් විරතිය වේය යඅ
වමවථධ පෙග භ ාර්වය අ වේ සතිප්ට්ඨොන- සමමප්්ප්ධොන- ඉද්ධිප්ොද විපතී ු නානා
චිතධතවය අ වවදතඅ.
වි්ශ්්:- වේ ඡන්තබද්ධිප්ොද- සමමවෝොවන් වර්නධ වථථු ඉද්ධිපාද්යනධ ද්, වථථු
විපතීනධ ද් ෂණ ප ාප ෙශවයනධ වවදන ව යඅනධ කථඅයන දී.
විථධතප:- වේ ෝමගවය සතර මොර්ඥග චිතධතයනධ වර්ධ උතධපතධතඅ කථාවය අ එකථ
ථඅවත අ වවදතඅ. ඵල ෂණ පවය අ ථතප ථමය්කථධ පරෝානයනධ වප අෙවශධම ්තතිස් (33)
ධමග්යෝ වවදතඅ. වමවථධ එකථම චිතධතෂණ පවය අ වවදනධනා ෙ වමාෙුනධ ධවකථවපනධ
එකථම නඅෙනධ අපමුණ පු රන සතිය, ොය-්වදනො- චිත්ත- ධමග වි්්යහි සුභ- සුඛනිචන්- අත්ත ථඛශාෙනධපර ාණ ප කථෘතය්ය ථඅද්ධෝ කථඅීකේ ෙශවයනධ ථතප ථතඅපට්ඨඨානය යඅ
කථඅයනු වව.. එකථ වීයය්ගය-අනුත්ප්න්නයන් ්ග් අනුත්ප්ොදාතබ ෘතය් සොධන වශ්යන්
සතර සමමප්්ප්ධොනය යි කථඅයනු වව.. වේ වප, වථථු ඉද්ධිප්ොදාතබ ප්ස් ් ොට්සහි
ායන, ෙඩ්ඪන නවතඅ. සති -වීසුය යන ෙථධතු ෝමග ද්ධෙයය ම කථායානුපථධථනාදී ෙශවයනධ
ථතපකථට ද්, සමමප්්ප්ධොන වශ්යන් ථතපකථට ද් වදවද්ධ. ඉද්ධිප්ොදාතබය වෙන වෙන ෙථධතු
ෝමග ව යඅනධ අඩු ෙවි වයනධ වනා වේ.
තෙ ද්, ඒ සන්තිස් ්ෙෝධිප්ොක්ෂි

ධමගයන් විමවය අ විවශධම විිවයකථධ දැකථධවේ.

නෙයකථධ ඒකථවිෝ යව, එකථකථධ ද්ධවිවිෝ යව, නවෙවත එකථකථධ ාතුවඥවිෝ යව, එකථකථධ
ප්ධාවිෝ යව, එකථකථධ අමධටවිෝ යව එකථකථධ නෙවිෝ යව යඅ වමවථධ ඒ ්ෙෝධිප්ොක්ෂි ධමග්යෝ
මඩ්විෝ වෙතඅ.
විස්තර - ඡන්ද, චිත්ත, ඉද්ධිප්ොද වශ්යන් ද්, ප්ීති, ප්ස්සද්ධි, උ්ප් ්ඛො,
වදාජ්ඣඞ්ර් ෙශවයනධ ද්, ථේමොසඞ් ප්්ප්, සමමො වෝො, සමමො මමන්ත, සමමො ආජීව,
මර්ධර්ඞ්ර් ෙශවයනධ දැ යඅ වේ නවධමග එ ් එ ් වැදිරැම ්ව්.
සද්ධොව - ඉන්රිය, ෙල වශ්යන් ්දප්සුතබ ්ව්.
සමොධිය - සමොධින්රිය, සමොධි ෙල, සමොධිසමෙොජ්ෙඞ්ග, සමමොතබට්ි ෙශවයනධ
සිවුවැදිරැම ්ව්.
Non-commertial Distribution
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ප්ඤ්්ාව - ඉන්රිය, ෙල, ්ෙොජ්ෙඞ්ග, (ධමමවි්ය) සමමො තබට්ි, (මර්ධර්ඞ්ර්2
විමංසිද්ධිප්ොද ෙශවයනධ ප්ස්වැදිරැම ්ව්.
ථතඅය - (ථතප2 ථතඅපට්ඨඨාන, ඉන්රඅය, ද, වදාජ්ඣඞ්ර්, මර්ධර් ෙශවයනධ
අටෙවද්පපවේ වේ.
විසුය - සතර සමමප්්ප්ධොන, ඉන්රිය, ෙල, ්ෙොජ්ෙඞ්ග, මග්ගඞ්ග, ඉද්ධිප්ොද
ෙශවයනධ නව වැදිරැම ්ව්.
තෙද්:‘වනා මුථු වද පවකථඅ ද්ේ - ෙතධ ද්ේ විථඅනධ තුුප්ස ි. ( 42
වකථාටථධ විථඅනධ සත්විඳි - උකථට වදයඅනධ සත් ති්ස ි. (372’
වේ ථඅයලු ්ෙෝධිප්ොක්ෂි , ධමග සති, විසුය, ඡන්ද, චිත්ත, ප්ඤ්්ා, සද්ධො, සමොධි,
ප්ීති, ප්ස්සද්ධි, උ්ප් ්ඛො, (ථඞ්කථපධප2 චිත ් , සමමොවෝො, සමමො මමන්ත,
සමමොආජීව යැ යි අමිශරෙ ෙථධතු ෝමග ෙශවයනධ තුර්වථකථධ ( 42 වේ.
විවශධම:- අිපතඅ ථතප එකථවිට වනා වවදන ව යඅනධ වද්තඅවථකථුර් (322 වේ. ඒ
ෝමගයකථධ ථතධතඅථධ ෙවද්පපවේ ෙනුවයධ වමවථධ
“ථඅය කථඅථ නඅපද්වනනධ - ථඅය පවවිනුර් පෙතධවනනධ
අීක මර් නඅපනධ කථව - වම ථඅයලු ද්ේ නඅපද්වනධ”
එකථධ එකථධ ෝමගයකථධ ඒකථවිෝ ෙව ථඅට තමා අයතධ ඒ ඒ කථෘතය් කථපන ව යඅනධ ද්,
චිතධතඅද්ධිපාොදීනධ අවභ ධද් ෙව ථධෙපපපවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ ද්, ඒ සත්තිස් (37) ධමග්යෝ
ම ආවඥය මාර්ගවය අ ථේභ ෙ වෙතඅ.
වමවථධ පළමු වකථාට වේ ශානද්ශගනවිශුද්ධිවය අ පිශපණ පග වද ිපාෂඅකථ භ ාෙය
ද්තයුතු.
(22 වුට්ඨොන ෙලසමෝයෝගය - නඅමිතධතවයනුර්, පරෙෘතධත වයනුර් නවර්ීම වුට්ඨොන
නමි. ථමර් - විද්ශගනා දවයනධ ථේපරයුකථධත දෙ ෙලසමෝයෝග නමි. ෙුට්ඨඨානය ද්,
දථමාවය ර්ය ද්, වුට්ඨොන - ෙලසමෝයෝගය නේ වේ.
වි්ශ්්:- වෞකථඅකථ විද්ශගනාෙ ථඛථධකථාප නඅමිතධත අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ ව යඅනධ
නඅමිතධවතනධ වනා නවර්අි යඅ. පරෙෘතධතඅ කථාපණ පා ෙ ථමුොය ථමුචවඡද් වනාකථපන ව යඅ ධ
(වනා ථඅඳින ව යඅනධ2 විපාකථ පරෙෘතධතඅවයනධ වනා නවවඟධ.
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විස්තර:- එ අ නඅමිතධතවයනධ නවඟීම නේ ථඛථධකථාප නඅමිතධත වරෑ නඅෙනධ අපමුණ පු
කථඅීකම යඅ. පවෙවතධවමනධ නවර්ීම නේ ව ධතු නඅවප ෝවයනධ ආයතඅ විපාකථ පරෙෘතධතඅය
නපද්නා ථධෙභ ාෙයට පවමිණ පවීම යඅ.
්ගොතරභූ ා ය - ථමුද්ය කථධවධශය වනා ථඅඳින ව යඅනධ විපාකථ පරෙෘතධතඅවයනධ
වනා නවවර්යඅ. එව තධ නඅෙගාණ පය අපමුණ පු කථපන ව යඅනධ ථඛථධකථාප නඅමිතධවතනධ
නවවර්න ව යඅනධ එවතකථඅනධ නවර්ීම වේ. එව යඅනධ “ෙහිද්ධොවුඨොනවිවට්්ටන ප්ඤ්්ා
්ගෝතරභූ ා ං”1 ‘දව වප ථඛථධකථාපයනධ වකථවපනධ නවර්ීම ය යන වපරැළීවම අ පරශාෙ
්ගෝතරභූ ා ය’ යඅ කථී .
එවථධම උතධපාද්වයනධ වපරැළී අනුතධපාද්ය (නඅෙගාණ පය2 ට ෙදීනු යඅ’ ්ගෝතරභූ නමි.
වමවථධ ථඅයධ ද්තයුතු.
වේ ථතප මොගගඥාන්යෝ අනඅමිතධතාේදනඅකථ (නඅෙගාණ පේදන2 ව යඅනධ
ථඛථධකථාප නඅමිතධවතනධ නවවර්තඅ. ථමුද්ය ථමුචවඡද් කථපන ව යඅනධ විපාකථ පරෙෘතධතඅවයනධ
නවවර්තධනු යඅ ුපභ්තොවුට්ඨොන (වද්කථඅනධ ම නර්අනධනා ු2 නේ වෙතධ.
එයඅනධ ෙොළ :- “නිමිත්ත - ප්රවෘත්ති ්ද ින් නැගිකා්මන් ්ප්ර ො හසුන ප්රඥාව
් ්ස් මොගග්යහි ඥානය ්ව් ද ්සෝවොන් මොගගක්ෂ ්යහි ප්සුඥ-ප්රහො -සොක්ෂොත් රියොභොවනො-අභිසමය වශ්යන් ්තුස්සතය්ය දශගනොථග්යන් සමය් ්දෘ්්ටි්යන් ්දසැට (62)
මිථය්ොදෘ්්ටි්යන් නැ්ග්. අප්ොයගොමිනී ෙැවින් තදනුවතග වූ විචි ිචනඡොදීන් ්්ල්ශයන්
් ්රන් මිථය්ොදෘ්්ටි ප්රතය්්යන් උප්දනට සුුපසු ස් න්ධයන් ් ්රනුුප නැ්ග්. ප්ිටත්හි
සියලු සංස් ොර නිමිත්ත්යනුුප නැ්ග්. නිමිත්ත - ප්රවෘත්ති ්ද ින් නැගිකා්මන්
්ප්ර ො හසුන ප්රඥාව මොගග්යහි ඥානය යි”2 කථඅයා යඅ.
ථඅත නිවනට නවඛවීම අර්ගවයනධ සමමොසඞ් ප්්ප්ය කථාම ථඞ්කථධපාදී තරඅවිෝ මිර්ය්ා
ථඞ්කථධපවයනධ නවවර්ධ. තද්නුෙතගකථ කථධවධශයනධ වකථවපනධ ද්, ථධකථන්ෝයනධ වකථවපනධ ද්,
දව වප ෙ ථඅයලු නඅමිතධතයනධ වකථවපනධ ද් නවවර්ධ. (යනාදිය ය මතධවත අ ද් එවථධම වයදිය ය
යුතු.2
ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ මනා වකථාට නුෙණිනධ ර්වනීේ අර්ගවයනධ සමය් ් ව්නය
මුථාොොදී ාාතුවඥවිෝ ොර්ධ ර්ශධාිශතවයනධ නවවර්ධ. ථේපරයුකථධත ෝමගයනධ වමානෙට
නවර්අටුවීේ අවඥර්වයනධ සමය් ් මගොන්තය තරඅවිෝ කථාය ර්ශධාිශතවයනධ ද්, ආීවෙ පඅිශථඅර්

1
2

ප:ම: ශානකථර්ා 63
ප:ම: ශානකථර්ා 66
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කථපන අවඥර්වයනධ සමය් ් ආජීවය මිර්ය්ා ආීවෙවයනධ ද්, නර්ා ථඅටුෙන අර්ගවයනධ සමය් ්
වය්ොයොමය මිර්ය්ාෙය්ායාමවයනධ ද්, අපමුණ පු එළඹ ථඅීකේ අවඥර්වයනධ සමය් ් සතිය මිර්ය්ා
ථතඅවයනධ ද්, අවිෂඅපතාර්ගවයනධ සමය් ් සමොධිය මිර්ය්ා ථමාිවයනධ ද් නර්අයඅ.
තද්නුෙතගකථ කථධවධශයනධ වර්නධ ද් ථධකථන්ෝයනධ වර්නධ ද් නවවර්ධ. දා ය් ෙ ථෙග නඅමිතධතයනධ
වකථවපනධ ද් නවවර්ධ. එව යඅනධ “ුපහ්තො වුට්ඨොනවිවට්්ටන ප්ඤ්්ා මග්්ගා ං”1 යඅ
කථඅයනු වව..
ශ ෘදාගොමි මොගගක්ෂ ්යහි ද්වඥශනාවඥර්වයනධ සමය් ් දෘ්්ටිය -වපඅවිවෂපාර්ගවයනධ සමය් ් සමොධිය, ඖොිශකථ කථාමපාර් ථඛවය ජන වකථවපනධ ද්,
පි  ථඛවය ජන වකථවපනධ ද්, ඖොිශකථ කථාමපාර්ානුථය වකථවපනධ ද් පි  ානුථය
වකථවපනධ ද් නර්ී.
අනොගොමී මොගගක්ෂ ්යහි ද්වඥශනාවඥර්වයනධ සමය් ් දෘ්්ටිය -වපඅවිවෂපාවඥර්වයනධ සමය් ් සමොධිය අනුථ ර්ත කථාමපාර් ථඛවය ජනවයනධ ද්,
පි  ථඛවය ජනවයනධ ද්, අනුථ ර්ත කථාමපාර්ානුථවයනධ ද්, අනුථ ර් පි  ානුථවයනධ
ද් නවවඟධ.
අභගන් මොගගක්ෂ ්යහි ද්ශගනාර්ගවයනධ සමය් ් දෘ්්ටිය -වප- අවිවෂපාර්ගවයනධ
සමය් ් සමොධිය -වප- පපපපාර්ාවයනධ ද්, අපපපපාර්වයනධ ද්, මානවයනධ ද්,
උද්ධෝචාවයනධ ද්, අවිද්ය්ාවෙනධ ද්, භ ෙපාර්ානුථයවයනධ ද්, මානානුථයවයනධ ද්,
අවිජ්ජානුථයවයනධ ද්, නවවර්ධ.
තද්නුෙතගකථ කථධවධශයනධ වර්නධ ද් ථධකථන්ෝයනධ වර්නධ ද් නවවර්ධ. දා අප ථඅයලු
නඅමිතීනධ වර්නධ ද් නවවර්ධ. එව යඅනධ “නිමිත්ත ප්රවෘත්ති ්ද ින් නැගී්මන් ්ප්ර ො
හසුන ප්රඥාව මොගග්යහි ඥානය යි කථඅයනු වව..
වෞකථඅකථ අමධට ථමාපතධතීනධ භ ාෙනා කථාවය අ ථමාි භ ාෙනා ව යඅනධ සමථ
ෙලය අිකථ වේ. අනඅචාානුපථධථනාදිය ය භ ාෙනා කථපන කථාවය අ විදශග ො ෙලය අිකථ
වේ. ආයය්ගමාර්ග ෂණ පවය අ ෙනා අ ඒ ශමථ - විදශගනො ෝමගවය වද්වද්න ථමෙව
අවනය්ානය්යනධ ෙවළද් ර්නධනෙුනධ වමනධ පෙතඅතධ. එව යඅනධ වේ ථතප ාණ පවය අ ම
සමථ-විදශගනොෙල සම්යෝගය වේ.
එයඅනධ ෙොළ . “උද්ධචන් සහගත ි්ල්සහි ් ඛ්න්ධහි ් වුඨහ්තො චිත්තස්ස
එ ග්ගතො අවි ්්ඛ්ප්ො සමොධි නි්රොධ ්ගෝ්රො. අවිජ්ජොසහගත ි්ල්සහි ්
ඛ්න්ධහි ් වුට්ඨහ්තො අනුප්ස්සනට්්ඨන විප්ස්සනො නි්රොධ ්ගෝරො ඉති
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පටුන වෙත

වුට්ඨොනට්්ඨන සමථ - විප්ස්සනො එ රසො ්හොන්ති යුගනන්ධො ්හොන්ති.
අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ්ං නොතිවත්තන්ති ්ත වුචන්තිවුට්ඨොනට්්ඨන සමථවිප්ස්සනො
යුගනද්ධොභෝවතීති”1
‘උද්ධෝචාය පරෝාන වකථාට ඇතඅ කථධවධශයනධ වකථවපනධ ද් උද්ධෝචා ථේපරයුකථධත
ථධකථන්ෝයනධ වකථවපනධ ද් නවර්ී ථඅි  වය ර්ී ු වර්ධ චිතධතයා වර්ධ එකථාර්රතා ඇතඅ, එව යඅනධ
ම අවිවෂධප ෙ ථමාිය නිවන් අපමුණ පු වකථාට පෙතී. අවිද්ය්ා පරෝාන කථධවධශයනධ
වකථවපනුර්, අවිද්ය්ා ථේපරයුකථධත ථධකථන්ෝයනධ වකථවපනුර් නවවර්නධන
වර්ධ
අනුද්වඥශනාවඥර්වයනධ පෙතධනා විද්ශගනාෙ නඅවප ෝය අපමුණ පු වකථාට ඇතධවතධ යව. වමවථධ
ෙුට්ඨඨානාර්ගවයනධ (නඅමිතධතවයනධද්, පරෙෘතධතඅවයනධ ද් නවවර්න ව යඅනධ2 ශමර් - විද්ශගනා
වද්වද්න එකථ කථෘතය් වෙතඅ. යුර්වය අ දද්ධයනධ වථධ ථමවෙතඅ. ඔෙුවනාෙුනධ වනා
ඉකථධමෙතධ. ෙුට්ඨඨානාර්ගවයනධ ශමර්-විද්ශගනා යුර්නන්ෝෙව ෙඩා යව යඅ” එයඅනධ කථී.
වමවථධ වම අ වුට්ඨොනෙල සමෝයෝගය ද්ත යුතු යඅ.
(32 යේ ථඛකථධවධශ ෝමගවකථවනකථධ යේ නුෙණ පකථඅනධ පර ාණ පය කථළ යුතු වෙතධ නේ
ඒ ථඛකථධවධශයනධ වර්ධ පර ාණ පය ද් වේ.
ඒ වමවථධ යඅ:- වේ ාතුවඥවිෝ මාර්ගශාන අතුිශනධ යේ මාර්ග ශානයකථඅනධ පර ාණ පය
කථළ යුතු නේ ඔෙුනධ වර්ධ පර ාණ පය ද්තයුතු. ඒ ෝමගවය ෙනා අ වයවද්න පිශද්ධවද්නධ දඳින
අර්ගවයනධ සං්යෝජන යැ, වකථවථීේ අර්ගවයනධ ්්ල්ශ යැ, මථුපව ථධෙභ ාෙවයනධ
මචනඡසුය යැ, විපීකත භ ාෙවයනධ විප්ල්ලොස යැ, ර්වට ර්වථීේ අර්ගවයනධ ගරන්ථ යැ, අයුතු
ර්තඅය යන අර්ගවයනධ අගති යැ, ෙවර්අවපන අර්ගවයනධ ආසව යැ, යටපතධ වකථාට නථන
අර්ගවයනධ ඕඝ යැ වයාද්න අර්ගවයනධ ්යෝග යැ ථර්වමාකථධ මඟ ෙථන අර්ගවයනධ නීවර
යැ, ෝමග ථධෙභ ාෙය ඉකථධමො අවනකථකථධ ර්වනීේ අර්ගවයනධ ප්රමොස යැ, දැි ෙව ර්වනීේ
අර්ගවයනධ උප්ොදාන යැ, අපර ීණ පෙව ථනධතානවය අ නවෙවතව - නවෙවත ව ාවින අර්ගවයනධ
අනුසය යැ, කථඅඅි  කථපන අර්ගවයනධ මල යැ, යන වමාෙුනධ ද් අකථුශ කථමගපර්යනධ ද්
අකථුශ චිතධවත පාද් ථඛ්ය්ාත ෝමගයනධ ද් වයවද්න වයවද්න පිශද්ධවද්නධ පර ාණ පය
කථපනධනා වෙතධ.
විස්තර:- එ අ සං්යෝජන, වමව - පපව ථධකථන්ෝයනධ ද් ඵලය ා කථමගය ද්,
ර්කථ ා ථතධත්වයනධ ද්, එකථට දඳින දවවිනධ පපප පාර්ාදිය  ද්ශ ෝමගවය ථඛවය ජනය නේ
වෙතඅ. යේතාකථධ වේ පපපපාර්ාදිය ය පෙතී නේ ඒතාකථධ වේ ථධකථන්ෝ යව, ඵල යව ර්ශ් යව,
යන වමාෙුනධ වර්ධ අවිචවේද්ය වේ. ඔෙුනතුිශනුර් රිප්රොගය, අරිප්රොගය, මොනය,
උද්ධචන්ය, අවිජ්ජොය යන ව ධ පථ පපපා‘පපප භ ෙවය අ ව තෘතිය මෝගගොත්ප්ත්ති්යන්
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මතුවය අ ව
නඅපද්නා ථධකථන්ෝයනධ ථඛවය ජනය කථපන ව යඅනධ උද්ධමභොගිය
සං්යෝජනයැ යි ද; ස ් ොයතබට්ි විචි ිචනඡො, සීලබ්ෙතප්රොමොස, ොමරොග, ප්ටිඝය යන
වමා ු පපපා‘පපප භ ෙවයනධ යට ව , තෘතීය මොර්ඥග්යන් යට නඅපද්නා ථධකථන්ෝාදිය ය ා
දඳින ව යඅනධ අ්ධොෙොගිය සං්යෝජනයැ යි ද් කථඅයනු වව..
කථඅවථ, තමා මව කථඅඅි  ෙන ව යඅනධ ද්, ථේපරයුකථධත ෝමග කථඅි  කථපන ව යඅනධ
ද්, ්ලෝභයැ, ්දෝසයැ, ්මෝහයැ, මොනයැ, තබට්ියැ, විචි ිචනඡොයැ, ීනයැ, උද්ධචන්යැ,
අහිසු යැ, අ්නොත්තප්්ප් යැ යන වේ ද්ශ ෝමගවය ්්ල්ශ ධමග නේ වෙතඅ.
මිචඡතධත, ෙපද්ො විපිශත අද් ථඅනධ පෙතධනා ව යඅනධ මිථය්ො දෘ්්ටි, මිථය්ො
සං ල්ප්, මිථය්ො ව්න, මිථය්ො මගොන්ත, මිථය්ො ආජීව, මිථය්ො වය්ොයොම, මිථය්ො ස්මෘති,
මිථය්ො සමොධි යන අමධට ෝමග මිර්ය්ාභ ාෙවයනධ යුකථධත ව යඅනධ මිචනඡත්ත නමි. මිථය්ො
විමුත්ති මිථය්ො ඥාන ව ථමර් ද්ශවයකථධ ද් වේ.
්ලෝ ධමග, ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ පවෙවතධම ඇතඅ කථව අනුපපම ෝමගකථත්වවයනධ (පඅනධ
- පේ විථඅනධ අවනකථධ ව කථ ෝමග වනා ථඅඳින ව යඅනධ2 ලොභ යැ, අලොභ යැ, අයස යැ,
යස යැ, නින්දා යැ, ප්රශංසො යැ, සුඛ යැ, ුප ්ඛයැ යන වේ අට වද්නයඅ.
(වම අ කථාපවණ පාපාාපවයනධ ාභ ාදිය  ෙථධතුකථ අනුනය තෘමධණ පාෙ වර්ධ ද්, අාභ ාදිය 
ෙථධතුකථ පරතඅ යා වර්ධ ද් වේ ව කථ ෝමග ර්ර ණ පවයනධ ර්වනීම කථපන දැ යඅ ද්ත යුතු.2
මචනඡසුය, ආවොස, මචනඡසුය, ුලමචනඡසුය, ලොභ මචනඡසුය, ධමම මචනඡසුය, ව ්
මචනඡසුය යි ආොථාදිය ය අනුනධ ා ථාෝාපණ ප දෙ වනා ඉෙථනාකථාපවයනධ පවෙතඅ
මොතසයය්ග ප්ස යි.
විප්ල්ලොස, අනඅතය්-ර්ශ්-අනාතධම-අශුභ  ෙථධතූනධ අ මව නඅතය්ථු්-ආතධම-ශුභ 
ෙශවයනධ පවෙවතඅ සංඥා - චිත්ත දෘ්්ටි විප්යය්ගොස්යෝ තඅවද්නා යඅ.
ගරන්ථ, නාම-පපප කථායයනධ භ ෙවයනධ භ ෙවය අ ර්වටර්ථන අභිධය්ොතබ සතර යැ.
එනම අභිජෙො-වය්ොප්ොද-සීලබ්ෙත ප්රොමොස-ඉදංසචන්ොභිනි්වස ොයගරන්ථ්යෝ ථතප
වද්නා යඅ.
අගති, ඡන්ද යැ - ්දෝස යැ - ්මෝහ යැ - භය යැ යන ථතිශනධ වයදී වනා
කථටයුතු කථඅීකම ා කථටයුතු වනා කථඅීකමයඅ. වමය ආයය්ගයනධ විථඅනධ වනා යා යුතු ව යඅනධ
අගති නම ්ව්.
ආශරෙ, අපමුණ පු ව යඅනධ වර් තරභ ූ ද්කථධො ද්, භ ොර්රය ද්කථධො ද්, ෙ නය ෙන
ව යඅනධ ව , ථඛෙපණ පය වනා කථළ ාෂුපාදිය  ද්ධොපවයනධ කථළ ථඅර්පව ෙඅනධ ජය වථධ
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ෙ නය ෙන ව යඅනධ නඅතඅ ෙවර්අීකේ අර්ගවයනධ ව ථථප ර්කථ ෙ නය ෙන ව යඅනධ ව
ොමරොග - භවරොග - මිථය්ොදෘ්්ටි - අවිදය්ො යන වමාෙුනට වේ නවමකථඅ.
ඕඝ, භ ෙ ථාර්පයට ඇද් ව ළන අර්ගවයනධ
ඔෙු ු ම ඕ ය ෙවනඅනු යඅ ඕඝ නම වෙතඅ.
නීවර , ආේදන විවය ර්යට
ව යඅනධ ඔෙු ු ම වය ර් නේ වෙතඅ.

ා එතප වීමට ර්මධකථප අර්ගවයනධ

ා ර්ශ් විවය ර්යට (අෙකථාශ2 වනා වද්න

නීවර , කථුශ චිතධතය විවශධමවයනධ ෝය්ාන චිතධතය ආදිය වය අ ෙවළවකථධම
ආෙපණ ප යව, කථධවධශ ොථනයට පමුණ පුො ෙවවකථධවීම නීෙපණ ප යව, ය තධතඅ කථෙුළු
ආදිය වයනධ වමනධ ෙවථීම පරතඅචඡාද්නය යඅ. කථුශාදීනධ පඅිශථඅඳ දැකථධකථ වනාදී පවෙවතධම වම අ
නීෙපණ පයයඅ. ඒ ෙනා අ ොමචනඡන්දාතබ ප්ධාකථය යඅ.
ප්රොමොස, කථායාදිය  ඒ ඒ ෝමගයා වර්ධ අශුභ ාදිය  ථධෙභ ාෙය ඉකථධම පපෙශවයනධ (ශුභ ාදිය 
ෙශවයනධ2 නවතඅ ථවි යකථධ දැි වකථාට ර්වනීේ ආකථාපවයනධ පෙතධනා ව යඅනධ මිථය්ොදෘ්්ටිය
පපාමාථ නේ වේ.
උපොන, ථෙගාකථාපවයනධ පි චා ථමුපධපාද් නඅවඥවද්ධශවය අ කථඅයන ද්

ොමූප්දානොදීන්

සතරයි.
අනුසය, දෙතධෙව ම උපනධ දවවිනධ ථධිපාර්ගවයනධ ොමරොගනුස්ස, ප්ටිඝ-මොනතබට්ි-විචි ිචනඡො-භවරොග-අවිජ්ජොනුසය යැ යන වේ ථතයඅ. (වමාෙුනධ දෙතධ දෙට
පවමිණි ව යඅනධ2 නවෙවතව නවෙවතව කථාමපාර්ාදීනධ වර්ධ උතධපතධතඅයට ව ධතු භ ාෙවයනධ
අනුෙව ශයනය කථපන ව යඅනධ අනුසය නේ වේ.
මල, වතධ අඳුනධ කථධකථයකථධ වමනධ තමාතධ කථඅඅටු දවවිනධ ද්, වමපමාතධ අශුද්ධ
කථපන ව යඅනධ ද්, ්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ යන තුන මල නමි.
අ ුසල මමප්ථ, අකථුශ කථමග භ ාෙවයනධ ද්, ර්ර්තඅයට මාර්ග භ ාෙවයනධ ද්,
ප්ොනොතිප්ොත- අතබන්නොදාන- ෝමසුමිචනඡෝොර- මුසොවොද- ප්ිසුනොවෝො- ඵරැසොවෝොසමඵප්්ප්ලොප්- අභිධය්ො- වය්ොප්ොද- මිථය්ොදෘ්්ටි යන ද්ශය අකථුශ කථමගපර් නේ වේ.
අ ුශල චිත්්තොත්ප්ොද- ව භ  මඅකථ අ ුසල සිත් අට යැ, වද් ථ මඅකථ වද්කථ
යව, වම මඅකථ ්ද යැ යි වේ වොළථයඅ. වමවථධ වේ ථඛවය ජනාදී ෝමගයනධ වේ ථතප
මාර්ග ශාන ෝමගවය වයවද්න වයවද්න පිශදිය  පර ාණ පය කථපනධවන වෙතඅ.
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ඒ වමවථධයඅ:- (පළමුෙ2 සං්යෝජනයන් අතුවප අ ස ් ොයතබට්ි- විචි ිචනඡොසීලබ්ෙතප්රොමොස ද, අපායට පමුණ පුෙන ථුලු ොමරොග- ප්රතිඝැක යි වේ ප්ධා ෝමගවය
පරර්ම මොගග ඥාන්යන් (වථ ොනධ මර් නවණිනධ2 නවථඅය යුතු වෙතධ.
ඖොිශකථ ෙ වථථු ොමරොග ප්රතිඝ්යෝ- ද්විතීය ශ ෘදාගොමී මොගග්යන් වධය් වෙතඅ.
ථෂම ොමරොග - ප්රතිඝ්යෝ තෘතීය අනොගොමි මොගග්යන් වධය් වෙතඅ. රිප්රොගොතබ
ප්ස්්දන ාතුර්ග අ ගතධ මොගගඥාන්යන් වධය් වෙතධ.
්්ල්ශයන් අතුවපනධ තබට්ි - විචි ිචනඡො වද්වද්න ප්රථම මොගග ඥාන වධය්යහ.
ද්්ව්්ය තෘතීය මොගගඥාන වධය්යැ. ්ලෝභ - ්මෝහ - මොන - උද්ධචන් - අහිසු අ්නොත්තප්්ප් යන වමා ු ්තුර්ඥථ මොගගඥාන වධය්යහ.
මිචඡතධත ෝමගයනධ අතුසුන් තබට්ි - මුසොවොද - මිථය්ො මගොන්ත මිථය්ො ආජීව යන
වමා ු ප්රථම මොගගඥාන වධය්යහ. මිචනධො සඞ් ප්්ප්- ප්ිසුනොවොදා- ඵරැසොවෝො යන වමා ු
අනොගොමි මොගගඥාන වධය්්යෝ යි.
වි්ශ්්:- වම අ ොාා නේ වචතනා යඅ.
සමඵප්රලොප්යැ, මිථය්ොවය්ොයොමයැ, මිථය්ො ස්මෘතියැ, මිථය්ො
මිථය්ොවිමු ්තියැ, මිථය්ො ඥානයැ යන වමා ු ්තුථග මොගගඥාන වධය්යහ.

සමොධියැ,

ව කථ ෝමග අතුිශනධ ප්රතිඝය, තෘතීව මොගගඥාන වධය්යැ. අනුනය ථඞ්්ය්ාත
තෘමධණ පාෙ ්තුථග මොගගඥාන වධය්යැ, යශ්සහි ද, ප්රශංසෝයහි අනුනය ්තුථග මොගගඥාන
වධය්යැ යි ථම පව කථඅයතඅ. ව භ ාදිය වය අ ද්, ථු්වය අ ද් අනුනය කථාමපාර්ශරඅත ව යඅනධ
තෘතීය මොර්ඥගඥාන වධය්යැ යි කථඅයතධ. මොත්සයය්ගය ප්රථම මොර්ඥගඥාන වධය්යි.
විප්යය්ගොස අතුිශනධ අනඅතය්වය අ නඅතය් යව, අනාතධමවය අ ආතධමයව යඅ ද් සංඥා
විප්යය්ගොස- චිත්ත විප්යය්ගොස- දෘ්්ටි විප්යය්ගොස- ්යෝ ද, ර්ශ්වය අ ථු්යව, අශුභ වය අ
ශුභ යව යඅ ද් දෘ්්ටිවිප්යය්ගොස ද් යන වමා ු ප්රථම මොගගඥාන වධය්යහ. අශුභ වය අ ශුභ ය
යන ථඛශා-චිතධත විපයය්ගාථවය තෘතීය මොගගඥාව වධය්යහ. ර්ශ්වය අ ථු්ය යඅ සංඥාචිත්ත විපයය්ගාථවය ්තුථග මොගගඥාන වධය්යහ.
ගරන්ථ අතුසුන් සීලබ්ෙතප්රොමොස- ඉදංසචන්භිනි්ස- ොය ගරන්ථ්යෝ ප්රථම
මොගගඥාන වධය්යහ. වය්ොප්ොද ය- ගරන්ථය තෘතීය මොර්ඥගඥානව වධයය. අභිධය්ො ොය
ගරන්ථය ්තුථග මොර්ඥගඥාන වධය් යි.
අර්තී ු ප්රථම මොර්ඥගඥාන වධය්යහ.
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වි්ශ්්:- ඡන්රදිය ය මතු මාර්ගවයනධ පර ීණ පෙතුර් තනධමුකථ අකථවඥතෙය් කථපණ පය ද්
කථවඥතෙය්යා වර්ධ අකථපණ පය ද් අපාය ර්මනීය ව යඅනඅ.
ආශරවයන් අතුිශනධ තබට්ඨොසවය, ප්රථම මොර්ඥගඥාන වධය්ය. ොමොශරවය තෘතීය
මොර්ඥග ඥාන වධය්යැ. භවොශරව අවිදය්ොශරව්යෝ ්තුථග මොර්ඥගඥාන වධය්යහ. ඕඝ්යෝගයන්හි ද වමවථධමව යඅ.
නීවර අතුිශනධ විචි ිචනඡො නීවර ය ප්රථම මොර්ඥගඥාන වධය්යැ. ොමචනඡන්දවය්ොප්ොද- ු ් ුචන් යන ති්දන තෘතීය මොර්ඥගඥානය වධය්යහ. ීන-මිද්ධ-උද්ධචන්්යෝ
්තුථග මොර්ඥගඥානය වධය්යහ.
වි්ශ්්:- කථෘත‘කථෘත ර්ශධාිශත-ර්ාිශතානුවශ ාන ෙ
ු ් ුචන්ය
මොර්ඥගඥාන්යන් ද, ඖොිශකථ ු ් ුචන්ය ප්රථම මොර්ඥගඥාන්යන්ද වධය්යි.

තෘතීය

මිර්ය්ා ද්ෘමධි  ෙ ප්රොමොසය ප්රථම මොර්ඥගඥාන වධය්යි.
උපාොන අතුිශනධ ථඅයලු වෞකථඅකථ ෝමග ම ෙථධතුකථාම ෙශවයනධ කථාමය යඅ. ආර්ත
ෙවනඅ පපපපාර්-අපපපපාර් ද් කථාමුපාොනවය අ ෙවවට්ඨ. එව යඅනධ ඒ උප්ොදානය ්තුථග
මොර්ඥගඥාන වධය්යැ. ්සසු තබට්ි- සීලබ්ෙත- අත්තවොද උප්ොදාන තුන ප්රථම මොර්ඥගඥාන
වධය්යි.
අනුශය අතුිශනධ තබට්ි- විචි ිචනඡොනුසය ්ද ප්රථම මොර්ඥග ඥාන වධය්යැ.
ොමරොග- ප්රතිඝොනුසස ්ද තෘතීය මොර්ඥග ඥාන වධය්යැ. මොන-භව-අවිදය්ොනුශය තුන
්තුථග මොර්ඥග ඥාන වධය්යි.
මල අතුිශනධ ්දෝස මලය තෘතීය මොර්ඥගඥාන වධය්යැ. වථථු ්ලෝභ- ්මෝහ මල
්ද ්තුථග මොර්ඥගඥාන වධය්යි. අ ුශල මගප්ථ අතුසුන් ප්රො ඝොත-අදත්තොදාන- ොම
මිථය්ෝොර-මෘ්ොවොද- මිථය්ොදෘ්්ටි යන වමා ු ප්රථම මොර්ඥග ඥාන වධය්යහ. ප්ිසුනොවෝොඵරැසොවෝො- සමඵප්රලොප්- අභිධයො ්ද්දන ්තුථග මොර්ඥගඥාන වධය්යහ.
අ ුශල චිත්්තොත්ප්ොද අතුිශනධ තබට්ිගත සමප්යුත්ත සතර යැ,
විචි ිචනඡොසමප්යුත්ත සිතය යන ප්ස ප්රථම මොර්ඥග ඥාන වධය්යැ. ප්රතිඝසමප්රයු ්ත්දසිත
තෘතීය මොර්ඥගඥාන වධය් යි.
වි්ශ්්:- පරතඅ යා වර්ධ ඖොිශකථ ය ්විතීය මාර්ගෙෝය් දේ යට කථී වථධ යඅ. වම අ
චිතධවතාතධපාද් ර්ර ණ පවයනධ මකථධ්- පාථ - මායා- ථාවඨයය්- පමාද්- ර්ේ ථාපේ ාදිය ය ථඛර්ෘ ීතය යනු ීකකථායඅ.
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වථථු තබට්ි විප්්ප්යුත්ත සතර යැ, උද්ධචන්සමප්යුත්ත සිතැක යි යකථ පථධ ්තුථග
මොර්ඥගඥානන වධය්යි.
වමවථධ යේමව අකථුශ ෝමගවයකථධ යේ ආවඥයමාර්ග ශානවයකථඅනධ ෙඳ කථළ යුතු නේ
ඒ අකථුශ ෝමගය ඒ මාර්ගශානවයනධ පර ාණ පය කථළ යුතුයඅ. එව යඅනධ වේ සං්යෝනොතබය
්ම මොර්ඥග ඥාන්යෝ වයවද්න වයවද්න වථධ පර ාණ පය කථපනධනා ුයව යඅ කථී .
පරශධනවයකථඅ:- වේ මොගගඥාන්යෝ අතීත-අනාර්ත ථඛවය ජනාදී ෝමග ප
ද් නවතව ාතධ ෙතගමානයනධ ප වකථවපද්ධ ද්,

වකථවපද්ධ

ප්ි ිතුර:- අතීතයනධ නඅපවද්ධෝ ෙ ව යඅනධ අතීත අකථුශ පර ාණ පය නඅමධඵල වේ.
අනාර්තයනධ නපනධ ව යඅනධ එ අ ෙය්ායාමය ද් නඅමධඵල යව, පර ාතෙය්යනධ ඇතඅ කථ
පර ාණ පය අථේභ ෙ ෙන ව යඅනධ ද්, ෙය්ායාමය ථමර් පර ාතෙය් කථධවධශයනධ එකථධ ෙව
පෙතධනා ව යඅනධ මාර්ග භ ාෙනාෙ ථකථඅඅටු ෙන ව යඅනධ ද්, පරතය්ුතධපනධනයනධ වර්ධ ද්
පර ාණ පය වනා වේ.
නිදශගන:- ආවාකථ- අන්ෝකථාප වද්කථ එකථධෙව පෙතධනා කථව ආව කථය වනා
පෙතධනා ව යඅනධ නඅමධඵල ෙනධනාකථධ වමනඅ.
මත්භ්ද්ය ්:- ‘චිතධත විපරයුකථධත ථඛථධකථාප ඇත’ යනු ථඛථධකථාප ොදීනධ වර්ධ මතඅ
මාතරවයකථඅ. එදනධද්කථධ නවතඅ. එව යඅනධ චිතධතවිපරයුකථධත ථඛථධකථාපාදීනධ වර්ධ විපරයුකථධත
ථඛථධකථාපයනධ වමනධ වකථවථුනධ වර්ධ විපරයුකථධත දෙ ව වේ.
ඒ එවථධමව යඅ:- චිතධත විපරයුකථධත ෙ පරතය්ුතධපනධන කථධවධශයනධ නේ නවත. (අපපප
ෝමගවය එකථෙථධතුකථොදී භ ාෙවයනධ පෙතධනා ෂණ ප මාතරෙව පයය්ගා පනධනවය
පරතය්ුතධපනධන නේ වෙතඅ. ඔ ු වකථවථධ චිතධතය ා විපරයුකථධත වෙද්ධදී එව යඅනධ
කථධවධශයනධ වර්ධ විපරයුකථධතතා නවත යනු භ ාෙ යඅ.2
වේ අථධර්ාන වා ද්නාෙකථධ වනා වේ. පාළඅවය අ ම එන ව යඅනඅ.
ඒ වමවථධ යඅ:- (ය්ොයං ි්ල්ස ප්ජහති) අතී්ත ි්ලස ප්ජහති. අනොග්ත
ි්ල්ස ප්ජහති. ප්චන්ුප්්ප්න්්න ි්ලස ප්ජහති”1 ‘යවමකථධ වකථවථධ ප වකථවවඥ නේ
ව වතවේ අතීත වකථවථධ ප වකථවවඥ ද් අනාර්ත වකථවථධ ප වකථවවඥ ද්,
පරතය්ුතධපනධන වකථවථධ ප වකථවවඥ ද්, වමවථධ කථඅයා නැවත “හඤ්්චි අතී්ත ි්ල්ස
ප්ජහති. අත්ථංගතං අත්ථංග්මති. අතීතං ය නත්ි තං ප්ජහති.” ‘ඉදිය නධ අනාර්ත

1
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වකථවථධ පර ීණ ප වකථවවඥ නේ නූප්න් වකථවථධ ප්රහී ් ්ර්ඥ. හට ්නො ගත් ් ්ලස්
පර ීණ ප වකථවවඥ අනුතධපනධන වකථවථධ පර ීණ ප වකථවවඥ. ප ළ වනාෙ වකථවථධ පර ීණ ප
වකථවවඥ. අනාර්ත ෙ යමකථධ නවතධනේ ඒ නවතධතකථධ පර ීණ ප වකථවවඥය යඅ, කථඅයා “න
අනොග්ත ි්ල්සප්ජහති” ‘අනාර්ත වකථවථධ පර ීණ ප වනා වකථවවඥය යඅ’ පරතඅවෂධප
කථපන දිය . එවථධම “හඤ්්චී ප්චන්ුප්්ප්න්්ත ි්ල්ස ප්ජහති ්තනහි රත්්තො රොගං
ප්ජහති. ුපට්්ඨො ්දාසං - මූ ්්හො ්මොහං- විනිෙද්්ධො මොනං- ප්රොමට්්ඨො තබිංවි ්්ඛප්ග්තො උද්ධචන්ං - අනිට්ඨං ග්තො විචි ිචනඡො- ථොමග්තො අනුසයං ප්ජහති.
්හොසු ් ධමමො යුගනන්ධො වත්තන්ති. සං ි්ලසි ො මග්ගභොවනො ්හොති” ‘ඉදිය නධ
පරතය්ුතධපනධන වකථවථධ පර ාණ පය වකථවවඥ නේ පාර්වයනධ පතධෙවයධ ම පාර්ය ප වකථවවඥ.
ද්ධවේමවයනධ දූමඅත ෙවයධ ද්ධවේමය ප වකථවවඥ. වම වයනධ මුළාෙවයධ වම ය ර්පව
වකථවවඥ. මානවයනධ දැි  ථඅතධ ඇතධවතධ මානය ර්පව වකථවවඥ. මිර්ය්ාභ අනඅවෙශ ඇතධවතධ
මිර්ය්ාද්ෘමධි ය ර්පව වකථවවඥ. විවෂප ෙවයධ උද්ධෝචාය ර්පව වකථවවඥ. නඅශධායට වනා
පවමිණිවයධ විචිකථඅචඡාෙ ර්පව වකථවවඥ. (කථෘමධණ ප - ශුකථ2 කථුශ- අකථුශ ෝමගවය යුර්ෙව
දවඳි එකථධෙව පෙතඅතධ. මාර්ගභ ාෙනාෙ ථකථඅලුටු වේ’ ය යඅ කථඅයා.
‘න අතීවත කථඅවථ පජ තඅ. න අනාර්වත- නඛ පචාුපධපනධවත කථඅවථ පජ තඅ”
අතීත වකථවථධ ප වනා වකථවවඥ. අනාර්ත වකථවථධ- පරතය්ුතධපනධන වකථවථධ ප
වනා වකථවවඥ. ය යඅ ථඅයධ පරතඅවෂධප වකථාට “්තනහි නත්ි මග්ගභොවනො නත්ි
ඵලසචනි ිසුයො නත්ි ි්ලසප්්ප්හො නං නත්ි ධමමොභිසම්යො” ‘එවථධ ෙනධනා ා
මාර්ග භ ාෙනා නවතඅ. ඵල පරතය්ෂ කථඅීකවමකථධ නවතඅ. කථධවධශ පර ාණ පවයකථධ නවතඅ.
ෝමගාෙවද ෝවයකථධ නවතඅ යඅ’ අෙථනධ අ “නහි නත්ි මග්ගභොවනො -්ප්- නහි නත්ි ධමමභි
සම්යොති”1 ‘මාර්ග භ ාෙනා නවතධවතධ වනා වෙයඅ. -වප- ෝමගාෙවද ෝය නවතධවතධ වනා
වෙයඅ.’ කථඅයා ථතප තනධ අ කථළ පරතඅවෂධපය, පරතඅවෂධප කථප යඅ. කථධවධශ පර ාණ පය ඇතඅ
දෙ පරතඅශා වකථාට ව තධ කථුමකථධ වමනධදැ යඅ විාාළ කථව වේ කථඅයන දිය .
නිදශගන්ය ි:- වේතාකථධ වර්ි  ට වනා ර්තධ තපවණ ප පවවකථකථධ වේ. එය
පුපවමවයකථධ මුඅනධ ථඅඳී නේ ඒ ර්වථ අ ඒ ට වනා ර්තධ ඵල නපනධනා ු ම නපදිය තඅ.
ට වනා ර්තධතා ු ට වනාර්නඅතඅ. ප ළ වනා ෙවෙ ම ප ළ වනාවෙතධ. එවථධම (ඵල
ට වනා ර්තධ පවකථකථධ මුඅනධ ථඅඳිකථ මතු නපදීමට නුථුර්ථු ෙ ථඅඳීවමනධ ම නපනධ ඵල
නවථුණ පෙුනධ ෙනධනා වථධ2 මාර්ගභ ාෙනාෙ වනා කථළ කථ ඉපදීමට ථුර්ථු වකථවථධ
මාර්ගභ ාෙනාවෙනධ නපදිය න ව යඅනධ පර ීණ ප නේ වේ. වකථවථධ ඉපදීමට උතධපතධතඅය ම
ව ධතු වේ. උතධපතධතඅය පරතය්ය වේ. ඒ උතධපතධතඅවය අ ආදීනෙ දැකථ (අනුතධපාද්වය අ2
නිවගො ්යහි ථඅත පඅවිවථධ. එවථධ නිව්නහි ථඅත පඅවිථඅ ව යඅනධ ඉපදීම ව ධතු වකථාට
ෙනධනා ෙ වකථවථධ නපද්නෙුනධ ම නපද්නා ව යඅනධ පර ීණ ප නේ වේ. ප ළ නුෙුවෙ ම
ප ළ වනා වෙතඅ. වමවථධ ව ධතු නඅවප ෝවයනධ ර්ශ් නඅවප ෝය වේ.
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උපාොනථධකථන්ෝයනධ වර්ධ පවෙවතධම වකථවථධ ඉපදීමට ව ධතු වේ. -වප- ථඛථධකථාප
නඅමිතධත වකථවථධ ඉපදීමට ව ධතු වේ. ආයු නය වකථවථධ ඉපදීමට ව ධතු වේ.
අනායු නවය අ (නඅෙගාණ පවය අ2 ථඅත පඅවිථඅ දවවිනධ පඅනධ පේ රැථධ කථඅීකේ ව ධතුවෙනධ
උපද්නා වකථවථධ වේ නේ ඒ ට වනා ර්තධ වකථවථධ ම ට වනා ර්නී. ප ළ වනා
ෙ වකථවථධ ම ප ළ වනා වේ. වමවථධ ව ධතු නඅවප ෝවයනධ ඵල නඅවප ෝය වේ.
වමවථධ ෙනධනා ා මාර්ග භ ාෙනා ඇතඅ. ඵල ප්රති්ව්ධය ද් ඇතඅ. කථධවධශ පර ාණ පය
ද් ඇතඅ. ෝමගාෙවද ෝය ඇතඅ. (වේ පපොදී ට පඅළඅතුපව යව.2
ප්රශ්න - “අජොතෝයව න ජොයන්ති” යනධවනනධ කථුමකථධ දැකථධවී ද්
ප්ි ිතුර:- භ ූමිනධ වර්ධ ෙශවයනධ වද වකථවථධ ප

කථඅීකම ද්කථධෙන දී.

විස්තර:- භ ූමි නේ විද්ශගනා පරශාෙට අපමුණ ප ෙ උපාොනථධකථන්ෝ ප්ධාකථය යඅ.
පවෙවතධමට ථධර්ාන ෙශවයනධ වද කථධවධශ භ ූමිද්ධෝ නමි.
ප්රශ්න:- ඒ භ ූමිද්ධෝවය , අතීත - අනාර්තවයධ ද් නවතව ාතධ ෙතගමානවයධ ද්
ප්ි ිතුර:- ඒ කථධවධශවය භ ූමිව.ෝාතධපනධනවය
උතධපනධනයනට විෝුප (පරතඅපෂ2 ව යඅනඅ.

ම

ය.

ෙතගමානාදිය 

විස්තර:- උතධපනධන ෝමගය වතවේ ( 2 ෙතගමාන උතධපනධනය, (22 භ ුත්වාපර්ත
(ඇතඅෙව - නවතඅවී2 උතධපනධනය, (32 අොකථාශකථෘත උතධපනධනය (42 භ ුමි.ෝ උතධපනධනය
යන වමාෙුනධවර්ධ ෙශවයනධ අවනධකථ විෝ යව.
ඔෙුනධ අතුිශනධ ( 2 උතධපාද් - ජපා - භ ඞ්ර්වයනධ යුතු ෙ ථඅයලු නාම-පපප වතගමොන
උත්ප්නනයැ.
(22 ආේදන පථ අනුභ ෙ වකථාට නඅපවද්ධෝ ෙ අනුභ ූත්වාපර්ත නේ ෙ කථුථධ
අකථුථධ ද් උතධපාොදී ෂණ පතරයයට පවමිණ ප නඅපවද්ධ ෙ කථුශාකථුශවයනධ පඅටතධ වථථු
ථඞ්්තය ද් භූත්වොප්ග්තොත්ප්න්න නේ වේ.
(32 යොනිස්ස තොනි ප්ුබ්්ෙ තොනි මමොනි ‘ඔ ු වපප කථපන ද් කථමග’ යනාදීනධ
කථී කථමගය අතඅතෙවයධම අවනකථධ විපාකථයනධ පරතඅදා ණ පය වකථාට තමා වර්ධ විපාකථයට
අෙකථාශ වකථාට ථඅි න ව යඅනධ එවථධ කථපන ද් අෙකථාශ ඇතඅ විපාකථය ද් වමවථධ
අෙකථාශ කථළ කථධ අ ඒකථානධතවයනධ උපද්නා ව යඅනධ අෙකථාශකථෘත උතධපනධන යව.
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විස්තර:- විපාකථ දීමට අෙකථාශ කථඅීකේ ෙශවයනධ උපද්ෙන ද් අතීත කථමගය ද්,
එයඅනධ උපද්නට ථඅි  අනාර්ත විපාකථය ද් ඔකථාථකථතුපධපනධනය යඅ.
(42 ඒ ඒ භ ූමිවය අ (මනුමය්-දිය ෙය්ාදිය  ආතධමභ ාෙ ථඞ්්ය්ාත ප්ධාථධකථන්ෝවය අ2
වනා නථන ද් අකථුශය භුමිලබ්්ධොත්ප්න්න නමි. අථමු ත ව යඅනධ ම නවතව යඅ
වනා කථඅය වකථඅ දවවිනඅ.
වේ භ ූමි ද්ධෝවය අ භ ූමිය කථඅම? භ ූමි ද්ධෝය කථඅමව යඅ උපද්නා ථවකථය පථඅඳුනා
ථඳ ා භ ුමි නේ විද්ශගනාෙට අපමුණ පු ෙ ප්ධාථධකථන්ෝයව. ඒ ප්ධාථධකථන්ෝවය අ උපද්නට
ථුර්ථු වකථවථධ ථම ය භ ුමි ද්ධෝ නමි. ඒ භ ුමි ද්ධෝය ද් අපමුණ පට කථඅීකේ ෙශවයනධ
වනා වේ. අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ ෙනා අ ථඅයලු අතීත-අනාර්ත ථධකථන්ෝයනධ අපමුණ පු
වකථාට වකථවථධ උපදී. ප තුනධ වර්ධ පිශශාත ථධකථන්ෝයනධ අපභ යා කථධවධශ උපදී.
මහො ොතය්ොන, උත්ප්ලව ගො ආදීනධ වර්ධ ථධකථන්ෝයනධ අපභ යා වථාපයය් ථඅටු,
නන්ද්මානෙකථ ආදීනධට වකථවථධ උපනධනා වථධ යව. අනය් ථනධතානර්ත කථධවධශ ජාතය
අනය් ථනධතානවයකථව අපමුණ පු කථඅීකේ මාතරවයකථඅනධ භ ූමි ද්ධෝ ෙනධවනධ නේ, පප
ථනධතතඅපතඅත ඒ කථධවධශ ජාතය අපරව ය දවවිනධ කථඅථඅවෙකථධ භ ෙ මය් පජ ය වනා
කථපනධවනධ යඅ.
ෙථධතු (උතධපතධතඅථධර්ාන2 ෙශවයනධ භ ුමිද්ධෝය යඅ ද්ත යුතු.
යේ යේ භ ෙවයකථව ව ථනධතානවයකථව ව පිශශාත භ ූමි ෙශවයනධ අපිශශාත
ථධකථන්ෝවය උපදිය තධ නේ ඒ ඒ භ ෙවය අ ව ථනධතානවය අ ව ඉපදීවම අ පටනධ ඒ
ථධකථන්ෝ විමවය අ ථථප මුධ වකථවථධ රැථධ අපර ීණ ප දවවිනධ අනුශයඅත වේ.
ඒ කථධවධශ ජාතය පර ීණ ප වනා කථළ ව යඅනධ භුමිලද්ධය යඅ ද්තයුතු. ඒ ථධකථන්ෝ
විමවය අ අපර ීණ පාර්ගවයනධ අනුශයඅත වකථවථධ ු වෙද්ධ ද් ඒ පුද්ධර්යා වර්ධ ඒ ථධකථන්ෝවය
ඒ වකථවථුනධට ෙථධතුවෙතඅ. අනුනධ ථනධතකථ ෙ ථධකථන්ෝවය ෙථධතු වනා වෙතඅ. අතීත
ථධකථන්ෝ විමවය අ ද් අපර ීණ ප ෙ අනුශයඅත කථධවධශයනට අතීත ථධකථන්ෝවය ම ෙථධතු වෙතඅ.
පරතය්ුතධපනධන (ෙතගමාන2 ථධකථන්ෝවය ෙථධතු වනා වෙතඅ. අනාර්තාදිය වය අ ද් වමවථධමව
යඅ. එවථධම කථාමාොප ථධකථන්ෝ විමවය අ අපර ීණ ප අනුශයඅත කථධවධශයනට කථාමාොප
ථධකථන්ෝ වය ම ෙථධතු වෙතඅ. පපපාොප- අපපපාොප ථධකථන්ෝවය ෙථධතු වනා වෙතධ.
පපපාොප අපපපාොප ථධකථන්ෝ විමවය අ ද් වමම නය යඅ.
්සෝවොන් ආදීනධ අතුවප අ යේ යේ ආයය්ග පුද්ධර්යකථු වර්ධ ථධකථන්ෝ විමවය අ ඒ ඒ
ෙට්ඨටමු අනුශය කථධවධශ ජාතය ඒ ඒ මර්අනධ පර ීණ ප ෙවයධ නේ ඒ ඒ ආයය්ගපුද්ධර්යාවර්ධ
ඒ ඒ ථධකථන්ෝ පර ීණ ප ෙ ඒ ඒ ෙට්ඨටමු කථධවධශයනට ෙථධතු වනා ෙන ව යඅනධ භ ුමිය
යන ෙය්ෙ ාපය වනා දයඅ.

Non-commertial Distribution

1033

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ථෙගපරකථාපවයනධ පු ුර්නධ වර්ධ ෙට්ඨටම වකථවථධ අපර ීණ ප දවවිනධ කථපනු දන
වාතනා - නාතථඅකථ වභ ධද් ඇතඅ යේකථඅථඅ කථමගයකථධ කථුථධ ව අකථුථධ වේ. වමවථධ
අපර ීණ ප අනුශය ඇතඅ ව යඅනධ ඒ පු ුර්නධ ට කථමග කථධවධශ පරතය්වයනධ ථඛථාප ෙෘතධතය
පෙතී. ඒ පු ුර්නධ වර්ධ ඒ ෙට්ඨටමය පපපථධකථන්ෝවය අ ම වේ. වේද්නා ථධකථන්ෝාදිය වය අ
වනා වේය යඅ ද්, විශානථධකථන්ෝවය අ ම ව , පපපථධකථන්ෝාවය අ වනා වෙයඅ කථඅයා ව
වනා කථඅය යුතු යඅ. අවිවශධමවයනධ ප්ධාථධකථන්ෝවය අ ම අනුශයඅත ව යඅනඅ.
නිදශගන:- ර්වථකථව පෘිවි ආදී පථ වමනඅ. ම ා පවකථකථධ වපාවළ වතව අ පඅ අටා
පෘිවි පථය ද්, ආවප පථය ද්, මු- කථඳ- ථා්ා- කථුඩා ථා්ා- වෙවළපධ- ළපලු- පතරමධ- ප යන වමාෙුනධ වර්ධ ෙවී. අ ථධ කථුථ පුපා කථධපාෙථානය ද්කථධො බීජ
පපේපපාවෙනධ පවකථධ පපපුප ර්ටමිනධ ථඅි  කථව ඒ පඨවි පථාදිය ය මුව අම ය, කථඳ
ආදිය වය අ වනා වේය යඅ ව ඵලවය අ ම ය. මුාදිය වය අ වනා වේය යඅ ව වනා කථඅය
යුතු යඅ.
කථෙප ව යඅනධ ද් යතධ:- අවිවශධමවයනධ ථඅයලු මුධ ආදිය වය අ අනුර්ත ව යඅනව යඅ
ද්තයුතු.
යේ වථධ ඒ පවවකථ අ මධ-වකථාළ ආදිය වය අ කථළකථඅපවණ පු යේකථඅථඅ පුපවමවයකථධ ථතප
දිය ථාවය අ මඩුකථටු නේ විම කථටු ර්ථාද් එකථ ඒ ර්ථ විමවයනධ ථධපශග කථපන ර්ෙව පෘිවි
පථ ආවපාපථයනධ ෂය ෙ ව යඅනධ වනා උපද්නා ථධෙභ ාෙයට පවමිණ ප නවෙවතව පවකථධ
පපපුප ඉපද්වීමට අවපාව ාථතකථධ ෙනධනා වථධ ථධකථන්ෝ පරෙෘතධතඅවය අ කථළකථඅපවණ පු
කථුපුතර වතවේ ඒ පවවකථ අ ථතප අතඅනධ විමකථටු වයදීම වමනධ තමා ථතනධ අ සතර මොගග
භොවනො ආපේභ  කථපයඅ. එකථ ඒ පුපවමයා වර්ධ ථධකථන්ෝ පපපුප ඒ සතර මොර්ඥග නවමවතඅ
විම ථධපශගවයනධ ථථපෙට මුධ ෙ අනුමය කථධවධශයනධ පර ීණ ප ෙ ව යඅනධ කථරඅයාභ ාෙ
මාතරයට පවමිණි කථාය කථමගාදිය  ථඅයලු කථමගපරවභ ද් ඇතඅෙව මතධවත අ නවෙවතව (භ ෙය2 වනා
උපද්ෙන ථුලු දෙට පවමිණ ප භ ොනධතප ථනධතතඅය ඉපද්වීමට අවපාව ාථතධ වේ. ුවද්කථධ
අෙථාන ාුතඅ චිතධත නඅවප ෝවයනධ ද්ප නවතඅ ර්අනධන වමනධ පර ීණ ප උපාොන ඇතධවතධ
කථඅථඅෙකථධ වනා ර්නධවනධ පඅිශනඅවේ. වමවථධ භ ූමිවය අ ා භ ුමි ද්ධෝවය අ විවශධමය ද්තුයුතු.
තෙද් සමුදා්ොරය, ආරමම ොධිග්ගහිතයැ, අවි ්ඛමහිතයැ, අසමුහතයැ යන
වමාෙුනධ වර්ධ ෙශවයනධ උතධපනධනය ාතුවඥවිෝ යඅ.
ඔෙුනතුිශනධ ෙතගමාන උතධපනධනය සමුදා්ොර උත්ප්න්න නමි. ාෂුපාදිය යට අපමුණ පු
මු ෙ කථධ අ පෙගභ ාර්වයධ පරෙෘතධත ජෙන ොපවය අ වනා උපද්නා ෙ කථධවධශ ජාතය
අපමුණ පු දැි වකථාට ර්තධ ව යඅනධ ම මපත භ ාර්වය අ නඅයමවයනධ උපද්නා දවිනධ
ආරමම ොධිග්ගහිත උප්්ප්න්නය යි කථඅයනු වව..
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නිදශගන:- කථවණිර්ම පඅඬු පඅණිථ වථුපවණ පු මහොතිස්ස වතපවනධට විමභ ාර් පපප
ද්ශගනවයනධ උපනධ කථධවධශ ජාතය වමනඅ. (ම ාතඅථධථ වතපණ පුවෙ ද්ෙධ නඅමිතධත ර්ර ණ පය
කථළ අපමුවණ ප අ පාතරඅවය අ දෙතධෙව උපනධ වකථවථධ විමධකථේභ නය වකථාට ප තධෙ .2
ථමර් - විද්ශගනා භ ාෙනා වද්කථ අතුිශනධ එකථකථඅනධ වනා මවි  වකථවථධ රැථධ
චිතධතථනධතතඅයට වනා නවර්අ නමුර් කථධවධවශාතධපතධතඅය ෙළකථධෙන ව ධතුෙකථධ නවතඅ
ව යඅනධ අවි ්ඛමහිතුප්්ප්න්න නේ වේ.
ථමර් - විද්ශගනා ෙශවයනධ විමධකථේභ නය කථළ වකථවථධ ද් ආයය්ගමාර්ගවයනධ වනා
නවථු ව යඅනධ (උපද්නා ථධෙභ ාෙය වනා ඉකථධම ෙ ව යඅනධ2 අසමුහතුප්න්නය යි කථඅයනු
වව..
නිදශගන:- අ ථඅනධ යන අට ථමෙතධ ද් වතපවනධට මධ පඅපඅ පවකථධ ඇතඅ උයවනකථව
මධ වනමිනධ මි අිශ ඬිනධ ර්ායනා කථපන මාර්මකථ වර්ධ ර්ීත ශ.ද්ය ඇදීවමකථඅනධ උපනධ
කථධවධශ ජාතය වමනඅ.
ආපේමණ පාිර්ධර් අතුපධපනධන යව, අවිකථධ්ම අතුපධපන යව, අථමු තුපධපනනධනයව
යන තරඅවිෝ උතධපනධනය ම භ ුමිවදෝාතධපනධනවයනධ ම එකථට ථඛර්ර වේයයඅ ද්තයුතු.
වමවථධ උකථධත පරවභ ධද් ඇතඅ වේ උතධපනධනවය අ ෙතගමානයව, භ ුත්වාපර්තයව,
අෙකථාශකථෘතයව, ථමුොාාපයව යඅ කථඅයන ද් ාතුවඥවිෝ උතධපනධනය මාර්ග ෙෝය් වනා ෙන
ව යඅනධ සතර මඟ නුෙණ ප අතුිශනධ කථඅථඅයේ නුෙවණ පකථඅනධ ප කථළ යුතු වනා වේ.
‘භ ුමිද්ධෝයව, ආපේමණ පාිර්ධර් ීතයව, අවිකථධ්ේ අත යව, අථමු ත යවයඅ කථඅයන
ද් ඒ ාතුවඥවිෝ උතධපනධනයා වර්ධ ඒ උතධපනධන භ ාෙය විනාශ කථපමිනධ ඒ ඒ වෞකථඅකථ
- ව වකථ තධතප ශාන උපදිය න ව යඅනධ ථඅයධ පර ාතෙය් වේය යඅ’ වමවථධ වම අ යේ
මාර්ගශානයකථඅනධ යේ කථධවධශයකථධ පර ාතෙය් නේ ඔෙුනධ වර්ධ පර ාණ පය ද් ද්තයුතු.
ඒ මොගගොව්ෙෝධ ොල්යහි පිශශා - පර ාණ පාදිය  ෙශවයනධ කථඅයන ද් කථෘතය්ය ද්,
අවිපීකත ථධෙභ ාෙවයනධ ද්තයුතු.
ඒ වමවථධයඅ:- ාතුපායය්ග ථතය්යනධ අෙවද ෝ කථපන කථාවය අ වේ ථතප
ාණ පයනධ අතුිශනධ එකථධ ාණ පයකථ වර්ධ පිශ්ධාප ාන - ථචිකථඅිශයා - භ ාෙනාය යඅ
කථඅයන ද් වේ ථතප-ථතප කථෘතය්ය තතු වථධ ද්තයුතුයඅ.
පවරැණිවය ඒ වමවථධ කථී : ප න ඉදිය ිශ පථු වනාවී එකථෙට ෙවි ය දැවීමයව,
අඳුපව ර්පව කථඅීකමයව, ආව කථය පවතඅපවීමයව, වතධ ෂය කථඅීකමයව යන කථෘතය් ථතපකථධ
කථපනධනා වථධ, මාර්ගශානය ද් වපප පථු වනාවී එකථ ෂණ පවය අ ර්කථ පිශ්ධාභ අථමය
Non-commertial Distribution
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(පඅිශථඅඳ දැනීේ2 ෙශවයනධ ද්, ථමුද්ය පර ාණ පභ අථමය ෙශවයනධද්, මොර්ඥගය භ ාෙනාභ අථමය
ෙශවයනධ ද්, නිර්ඥවො ය පරතය්ෂාභ අථමය ෙශවයනධ ද් අෙවද ෝ වකථවවඥ.
නිර්ඥ ය - ‘නිවගො ය අපමුණ පු වකථාට ්තුරොයය්ග සතය්යට ම පවමිවණ පධ. ්තුරොයය්ග
සතය්ය ම ද්කථී. ්තුරොයය්ග සතය්ය ම පරතඅවෙෝ වකථවවඥය යඅ’ වමයඅනධ කථඅයන දිය .
“්යො භි ්ඛ්ව ුප ්ඛං ප්ස්සති, ුප ්ඛ සමුදයමප්ි ්සො ප්ස්සති. ුප ්ඛ නි්රොධමප්ි
්සො ප්ස්සති, ුප ්ඛොනි්රොධගොමිනී ප්ටිප්දමප්ි ්සො ප්ස්සති”1 ‘ම වණ පනඅ ර්කථ ද්නධනා
ම ණ ප වතවේ ුපුඃඛසමුදය ද, ුපුඃඛනි්රෝධය ද, ුපුඃඛනි්රෝධගොමිනිප්රතිප්දාව ද් ද්නධවනධය’යඅ
එයඅනධ ෙොළ .
වේ කථරමවයනධ ර්ශ්ථමුද්ය ද්කථධවනධ ර්කථ ද් ද්කථී යනාදී ථඅයධ නය විථඅනධ ද්තයුතු.
තෙද් “මග්ගසමඞ්ගිස්ස ා ං ුප ්්ඛ්ප්තං ා ං, ුප ්ඛ සමුද්ය්ප්තං
ා ං, ුප ්ඛොනි්රෝධො ්ප්තං ා ං, ුප ්ඛ නි්රොධ ගොමිනියොප්ටිප්දාය්ප්තං ානං”2
‘මාර්ගථමඛර්ී ු වර්ධ යේ ාණ පවයකථධ වේ නේ ඒ ාණ පය ුපුඃඛ්යහි ද ්ව්. ුප ්ඛ සමුද්යහි
ද ්ව්. ුපුඃඛනි්රොධ්යහි ද ්ව්. ුපුඃඛ නි්රොධ ගොමිණී ප්රතිප්දා්යහි ද වේ ය’ යඅ වමවථධ
වේ ්තුරොයය්ග සතය් ප්රති්ව්ධය කථාානධතපවයකථඅනධ වනාෙව එකථෙට ම වේ යයඅ ද්කථධෙන
දිය .
උපමාන උපවේය ථඛථන්ද්නය:- ප න ෙවි ය ද්ෙනධනා වථධ මාර්ගශානය ර්කථ
පඅිශථඅඳ දැන ර්නී. අඳුපව නථනධනා වථධ සමුදය පර ාණ පය වකථවවඥ. එළඅය පතුපවෙනධනා
වථධ ථ ජාතාදිය  පරතය්ය ඇතඅ දවවිනධ සමමො සඞ් ප්්ප්ොතබ මොර්ඥගය ෙඩයඅ. වතධ ද්ෙනධනා
වථධ වකථවථධ ෂය කථපන නිවගො ය අෙවද ෝ වකථවවඥය යඅ ද්තයුතු.
තෙද් කථරමවයකථඅ:- ඉප උොෙනධවනධ ම වපප පථු වනාවී ථඅෙු කථඅථකථධ කථපයඅ. පපප
ර්තයනධ පරකථාශ කථපයඅ. අඳුපව නථයඅ. එළඅය පතුපවෙයඅ. ථීත ථඛථඅඳුෙයඅ. එවථධම
මාවඥර්ශානය ද් ර්කථ පඅිශථඅඳ දැනර්නී. සමුදය ප වකථවවඥ. ථමය්කථධ ථඛකථධපාදී මොර්ඥගය
ෙඩයඅ. නිවගො ය (පරතය්ෂ2 අෙවද ෝ වකථවවඥ.
සංසන්දනය:- අපව පපප ද්කථධෙනධනා වථධ මාර්ගශානය ර්කථ පඅිශථඅඳ ද්නී. අඳුපව
නථනධනා වථධ ථමුද්ය ප වකථවවඥ. එළඅය ද්කථධෙනධනා වථධ ථ ජාතාදිය  පරතය්ය භ ාෙවයනධ
මොගගය ෙඩයඅ. ථීත ථඛථඅඳුෙනධනා වථධ වකථවථධ ථඛථඅඳුෙන නිවන අෙවද ෝ වකථවවඥය
යඅ ද්තයුතු.

1
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Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

තෙද්:- නවෙ වපප පථු වනාවී එකථෙට වමවතප වීකමයව, ථවඩ ප ප ථඅඳීමයව,
දඩු ඉථඅීමයව, පපවතපට පවමිණීමයව යඅ ථඅෙු කථඅථකථධ කථපනධනා වථධ මොර්ඥගඥානය ද් ථඅෙු
කථඅථකථධ වකථවවඥ.
සංසන්දන:- නවෙ වමවතප ර්පව කථපනධනා වථධ මොර්ඥගඥානය ර්කථ පඅිශථඅඳී. නවෙ
ථවඩ ප ප ථඅඳිනධනා වථධ මොර්ඥගඥානය සමුදය නථයඅ. නවෙ දඩු උථුනධනා වථධ
ථ ජාතාදිය  පරතය්ය භ ාෙවයනධ මොර්ඥගය ෙඩයඅ. පපවතපට පවමිවණ පනධනා වථධ නිවන
පරතය්ෂ කථපයඅ.
වමවථධ ථතය්ාෙවද ෝ කථාවය අ එකථෙට ථතප කථෘතය්ය ෙශවයනධ පෙතධනා
ාණ පය ඇතඅ ඒ මොර්ඥගයට වථාවළාථධ ආකථාපයකථඅනධ පීළනාදිය  අවිපිශත ථධෙභ ාෙවයනධ
එකථෙට ාතුපායය්ග ථතය්ය පරතඅවේෝ වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- “ ථං තථට්්ඨන ්ත්තොසු සචන්ොනි එ ප්ටි්වධොනි
්සො සහො ෝරහි තථට්්ඨන ්ත්තොසු සචන්ොනි එ ප්ටි්වධොනි, ුප ්ඛස්ස
ප්ී නට්්ඨො, සඞ්ඛත්ඨො, සන්තොප්ට්්ඨො, විප්සු ොමට්්ඨො, තථට්්ඨො, සමුදයස්ස
ආහුහනට්්ඨො, නිදාන්ඨො, සං්යොග්ඨො, ප් ි්ෙොධ්ඨො, තථ්ඨො, නි්රොධස්ස
නිස්සර ට්්ඨො, වි්ව ට්්ඨො, අසඞ්ඛතට්්ඨො, අමතට්්ඨො, තථට්්ඨො, මග්ගස්ස
නියොන්ඨො, ්හත්ඨො, දස්සන්ඨො, ආධිප්්තය්යට්්ඨො තථට්්ඨො. ඉ්මහි
්සො සහො ෝරහි තථ්ඨන ්ත්තොසු සචන්ොනි එ සංගහිතොනි යං එ සංගහිත තං
එ ත්තං යං එ ත්තං තං එ් න ා් න ප්ටිවිජ්ෙතිති ්ත්තොසු සචන්ොනි
එ ප්ටි්වධොනි”1 ‘ාතුපායය්ග ථතය්ය අවිපීකතාර්ගවයනධ වකථවථධ එකථ පරතඅවේෝ වේ ද්
වථාවළාථධ ( 62 අයුවපකථඅනධ ාතුපායය්ග ථතය්ය එකථකථඅනධ අෙවද ෝ වේ. ුප් හි වපළීේ
අර්ගයව, ථඛ්තාර්ග යව, තවවීේ අර්ග යව, වපපළීම අර්ග යව, තර්ාර්ග යඅ. සමුද්යහි රැථධකථඅීකේ
අර්ග යව, නඅොනාර්ග යව, ථඛවයාර්ාර්ග යව, පඅවදාෝාර්ග යව, තර්ාර්ග යඅ. නි්රොධ්යහි
(ථථිශනධ2 නඅකථධමෙන අර්ග යව, විවෙකථාර්ග යව, අථඞ්්තාර්ග යව, අමෘතාර්ග යව, තර්ාර්ග යඅ.
මොර්ඥග්යහි (ථථිශනධ2 වර්න යන අර්ග යව, ව ධත්වර්ග යව, ද්ශගනාර්ග යව, අිපතඅභ ාොර්ග යව,
තර්ාර්ග යඅ. වේ වථාවළාථධ අයුිශනධ අවිපීකතාර්ගවයනධ ්තුරොයය්ග සතය්ය එකථකථඅනධ ථඛර්ෘ අත
වේය යඅ’ කථඅයායඅ.
වි්ශ්්:- වම අ එකථකථඅනධ ථඛර්ර වීම නේ තර්ාර්ග විථඅනඅ. තර්ාර්ග නේ අවිපිශතාර්ගය
යඅ, ථතය්ාර්ගයයඅ, විද්ය්මාන ෙ ථධෙභ ාොර්ගය යඅ.
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විස්තර:- මාර්ගශානය මු්ය් ව යඅනධ නඅෙගාණ පය ම අපමුණ පු වකථවපතුර් ර්ශ්ාදීනධ අ
අවිපීකත ථධෙභ ාෙය ෙ ථතය්ාර්ගය ෙථාථඅි  අවිද්ය්ාෙ නථා ඒ ථතය්ාර්ගය තතු වථධ
අෙවද ෝ වකථවපමිනධ පෙතී. පථුෙව පීඩනාදිය  වථාවාථධ ( 62 ථතය්ාර්ග ආයය්ගයනධ
ෙ නධවථධට ථධතාමකථයකථධ වථධ ඇතඅ වථධ ෙවටව ධ.
ප්රශ්න්ය ි:- ර්ශ්ාදීනධට අවනකථුර් වප ර් ර්ණ පධඩාදිය  අර්ග ඇත ද් කථුමකථධ ව යඅනධ
පීඩනාදිය  ථතපකථධම කථීවයධ ද්,
ප්ි ිතුර:- ථමුද්යාදිය  ථතය්ානධතප ද්ශගන ෙශවයනධ පරකථාශෙන ව යඅනඅ.
විථධතප:- ර්ශ්ාදිය  ථතවප අ ථධෙභ ාෙවයනධ යේ ආකථාපවයකථධ පරකථාශ වේ නේ ඒ
පීඩනාදිය ය ථතපකථධ ම වේය යඅ වථාළවථකථධම ( 62 කථඅයන දී. වථථධථ වනා කථඅයන දී.
විස්තර - “තත්ථ තමං ුප ්්ඛානං ුප ්ඛං ආරබ්භ යො උප්්ප්ජ්ජති ප්ඤ්්ා
ප්ජනනො”1 ‘එ අ ර්කථ පඅළඅදඳෙ ානය නේ කථඅම? ර්කථ අපභ යා යේ පරශාෙකථධ උපදීද්, යනාදී
නයඅනධ එකථී-එකථී ථතය්ාේදන ෙශවයනුර් සතය්ඥානය ෙොපන දිය .
තෙද්, “්යො භි ්ඛ්ව ුප ්ඛං ප්ස්සති සමුදයමප්ි්සො ප්ස්සති” ‘ම වණ පනඅ
යවමකථධ ර්කථ ද්කථී යනාදිය  නයඅනධ ඒකථ නඅවප ෝ ථතය්ය අපමුණ පු වකථාට වථථු ථතය්යනධ
වකථවප අර් කථෘතය්ය නඅමධපතධතඅ ෙශවයනුර් සතය්ඥානය ෙොපන දිය .
වමවථධ පාළඅවය අ වෙනධ වෙනධෙව ථතය්ය අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ ද්, කථෘතය්
නඅමධපතධතඅ ෙශවයනධ ද් සතය්ඥානය ෙොපන දිය .
ඒ ද්ශගනද්වයය අතුිශනධ යේ කථවකථ එකථඅ එකථී ථතය්යකථධ අපමුණ පු වකථවපනධ නේ
එකථ, ථධෙභ ාෙවයනධ ප්ීඩන ෂණ ප ෙ ර්ශ්යාවර්ධ සංඛතොථගය ආයු න ථධෙභ ාෙ ෙ
ථමුද්යඅනධ රැථධකථපන ද් ව යඅනධ ද්, ථකථථධ කථපන ද් ව යඅනධ ද්, පඅඩු කථපන ද් ව යඅනධ
ද් සමුදය දශගන්යන් පරකථට වේ.
මොර්ඥගය කථධවධශයනධ වර්ධ තවවීම ප කථපන ව යඅනධද්, වකථවථධ ො නවතඅ දවවිනධ
ඉතා ථඅ අධ ව යඅනධ මොර්ඥග ද්ශගනවයනධ ර්ශ්යාවර්ධ සන්තොප්ොථගය පරකථාශ වේ.
(ආයුමධමතධ නන්ද ස්ථවිරයන්ට අපධථපාෙනධ දැකථීවමනධ ථුනධද්ිශය වර්ධ අනභ අපපප
දෙ ෙවට ීම වමනඅ.2
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අවිපිශණ පාම ථධෙභ ාෙය ඇතඅ නඅවප ෝය (නිවගො ය2 දැකථධවමනධ ර්ශ්යා වර්ධ
විපිශනාමාර්ගය (වපපවළන ථධෙභ ාෙය2 පරකථාශ වේ.
එවථධම ථධෙභ ාෙවයනධ ආයූහන ෂණ ප ඇතධතා ෙ ථමුද්යා වර්ධ නඅොනාර්ගය ර්ශ්
ද්ශගනවයනධ පරකථාශ වේ. (වනා ථවප වභ  ජනවයනධ උපන ෙය්ාිය දැකථීවමනධ වභ  ජනයා
වර්ධ ෙය්ාියට නඅොන දෙ ෙවට ීම වමනඅ.2
ථඛවය ර්යකථධ නවතඅ නඅෙගාණ පය ද් දැකථීවමනධ සං්යොගොථගය පරකථට වේ. නඅයය්ගාණ ප ෙ
මාර්ගය දැකථීවමනධ ප්ලි්ෙොධොථගය පරකථාශ වේ.
එවථධම නිස්සර
ෂණ ප නඅවප ෝයා වර්ධ වි්ව ොථගය අවිවේකථ ෙ ථමුද්ය
ද්ශගනවයනධ පරකථට වේ. මොර්ඥග දශගන්යන් අසඞ්ඛතොථගය පරකථාශ වේ.
(වේ වය ර්අයා විථඅනධ අනෙපාර්ර ථඛථාපවය අ මාවඥර්ය වනා ද්කථධනා දිය . ඒ
ආයය්ගමාර්ගය ද් පරතය්ය ථ අත ව යඅනධ ථඞ්්ත නේ වේය යඅ අපරතය් ෙ නිවගො ධමගයො
්ග් අථඞ්්ත භ ාෙය ඉතාම පරකථට වේ2 ර්කථධ දැකථීවමනධ ඒ නඅවප ෝයා වර්ධ අමෘතොථගය
පරකථට වේ. (‘ර්ශ්ය විමයව, නිවගො ය අමෘතයව යඅ’ කථඅයා යඅ.2
එවථධම නඅයය්ගාණ ප (පවමිණ පවීම2 ෂණ ප ඇතඅ මාර්ගයා වර්ධ දැකථීවමනධ ‘නඅෙණ පට
පවමිණිමට වේ ථමුද්ය (තෘමධණ පාෙ2 ව ධතු වනා වේ. වේ ආයය්ග මාර්ගය ව ධතු වේය යඅ’
ව ධත්වර්ගය පරකථට වේ. නඅවප ෝ ද්ශගනවයනධ ද්ශගනාර්ගය පරකථට වේ. (අතඅශයඅනධ ථඅයුේ ෙ
පපපයනධ ද්කථධන ුට මාවර්ධ ඇථ එකථානධතවයනධ පරථනධනය යඅ ඇවථ අ විපරථනධන භ ාෙය
වමනඅ. වනාවයකථධ වප ර්ාතුප කථෘපණ පයනධ (ර්ශඛිතයනධ2 දැකථීවමනධ ඉථුපවමතධ ජනයා වර්ධ
උොප දෙ පරකථට ෙනධනා වථධ ර්කථ දැකථීවමනධ එයට පරතඅපෂ ෙ අධිප්ති අථගය පරකථට වේය
යඅ වමවථධ වථධ ථතය්ාර්ග අතුිශනධ එකථ එකථකථධ පීළන ආයු න - නඅථධථපණ ප - නඅයය්ානාර්ග
ෙශවයනධ ථධෙෂණ පවයනධ ද්, ඉතඅිශ ථඞ්්තාර්ගදිය  තුනධ තුනධ අර්ගයනධ පරකථාශ (ආේදන2
ෙන ව යඅනධ ද්, එකථඅ එකථී ථතය්වයකථධ අ ථතප-ථතප අර්ග කථඅයන දිය .
විස්තර:- ර්ශ්වය අ ථඛ්ාතග යව ථනධතාපාර්ග යව විපිශණ පමාවඥර් යව යන තුනද්;
ථමුද්යවය අ නඅොනාවඥර් යව, ථඛවයාර්ාවඥර්යව, පඅවදාෝාවඥර් යව යන තුනද්, නඅවප ෝවය අ
විවේකථාවඥර් යව, අථඛ්තාවඥර් යව, අමෘතාවඥර් යව යන තුනද්; මාවඥර්වය අ ව ධත්වවඥර් යව,
ද්ශගනාවඥර් යව, අිපතඅභ ාොවඥර් යව යන තුනදැ යඅ වපප කථී වථධ වේ වථාවළාථධ ( 62
අවඥර්වය පරකථට වෙතඅ.
මාවඥර් ෂණ පවය අ වමකථී ථඅයලු අවඥර්වය ම ර්ශ්ාදීනධ විමවය අ ථඅෙු (42 කථෘතය්යකථධ
ඇතඅ එකථම ශානවයනධ පරතඅවෙෝයට වයතඅ.
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මතොන්තර:- ‘ාතුථධථතය්යනධ නානා ෂණ පවය අ නානා ශානවයනධ පරතඅවේෝ
වකථවපතව යඅ’ කථඅයනධනෙුනට පඅළඅතුපව ෙශවයනධ අභ අෝමගවය අ ථොවස්තුප්ර ර ්යහි
(වමාර්ධර්අ පුතධතතඅථධථ ම වතපවනධ ෙ නධවථධ විථඅනධ2 ෙොපණ ප දිය . (ීකකථා අ2
පිශශාදිය  ථතප කථෘතය්ය අතුිශනධ; පිශශාෙ ද්, පර ාණ පය ද්, පරතඅවේෝය ද් තරඅවිෝ වේ.
භ ාෙනා ද්ධවිවිෝ වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- ාත පිශ්ධාය තීපණ ප පිශ්ධාය, ප ාන පිශ්ධාය, යඅ
ප්සුඤ්්ා තරිවිධ ්ව්. එ අ “අභිඤ්්ා ප්ඤ්්ා ාත්ඨන ා ං” අභ අඥ පරශාෙ ද්නධනා
ද්ය යන අවඥර්වයනධ ාණ ප නේ වේය යඅ’ වමවථධ උවද්ථා “්ය ්ය ධමමො අභිඤ්්ාතො
්හොන්ති ්ත ්න ධමමො ාතෝහොන්ති”1 යඅ. යේ යේ ෝමගයකථධ අෙවද ෝ කථපන ද්
නේ ඒ ඒ ෝමගවය ද්නධනා ද් යඅ’ වමවථධ ථවවකථවිනධ ද්,
සබ්ෙං භි ්ඛ්ව අභිඤ්්්ඤ්යය්ං, ිඤ්්් භි ්ඛ්ව සබ්ෙං අභිඤ්්්ඤ්යය්ං
් ්ඛුං භි ්ඛ්ව අභිඤ්්්ඤ්යය්ං”2 ම වණ පනඅ ථඅයධ අෙවද ෝ කථටයුතු යඅ. කථෙප
ථඅයධකථධ අෙවද ෝ කථටයුතු ද් ‘ම වණ පනඅ ාෂුශපරථාද්ය අෙවද ෝ කථටයුතු යඅ, වථධ ආදී
නයඅනධ විථධතප ෙශවයනධ ෙොපන ද්ධදිය  ාත ප්සුඤ්්ා නම.
ඒ ාත පිශ්ධාන වර්ධ පරතය්ය ථ අත නාම-පපප විවශධමවයනධ දැනීම
පිශශානධතපයට විමය වනා ෙන ආවේණිකථ භ ූමිය යඅ. “ප්සුඤ්්ා ප්ඤ්්ා තීර ්ඨ
ා ං”3 පිශ්ධා පරශාෙ තඅපණ පාවඥර්වයනධ ශානය යඅ.’ වමවථධ උවද්ථා “්ය ්ය ධමමො
ප්සුඤ්්ාතො ්හොන්ති. ්ත ්ත ධමමො තීසුතො ්හොන්ති”4 ‘යේ යේ ෝමග වකථවනකථධ
පිශශාන වෙතධ නේ ඒ ඒ ෝමගවය තීපණ පය කථපන ද්ධවද් වෙතධය යඅ’ වමවථධ ථවවකථවිනධ
ෙොපා “සබ්ෙං භි ්ඛ්ව ප්සුඤ්්්ඤ්යය්ං ිඤ්්් භි ්ඛ්ව සබ්ෙං ප්සුඤ්්්ඤ්යය්ං ් ්ඛුං
භි ්ඛ්ව ප්සුඤ්්්ඤ්යය්ං”5 ම වණ පනඅ ථඅයධ පිශ්ධව්යය් යව, ම වණ පනඅ
පිශ්ධව්යය් ථඅයධ කථෙවවඥද් ම වණ පනඅ ාෂුශපරථාද්ය පිශ්ධව්යය් යව, යනාදිය  නයඅනධ
විථධතප ව යඅනධ ෙොපණ ප ද්ධදී තීර ප්සුඤ්්ා නම. ඒ ාෂුශකථාදිය  කථාප ථනධමශගනවය අ
පටනධ අනඅතය් යව, ර්ශ් යව, අනාතධමයව යඅ තීපණ පය කථඅීකේ ෙශවයනධ පෙතධනා තීපණ ප
පරශාෙට අනු්ලෝම ඥානය ද්කථධො ආවෙණිකථ භ ූමිය යඅ.

1

ප:ම: ාණ පකථර්ා 84
එම 83
3
එම 6
4
එම 2
5
ප:ම: ාණ පකථර්ා 84
2
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“ප්හෝ ප්ඤ්්ා ප්සුචන්ොගට්්ඨන ා ං”1 පර ාණ ප පරශාෙ වකථවථධ දව වප
කථපන ව යඅනධ ාණ පයයඅ’ වමවථධ උවද්ථා “්ය ්ය ධමමො ප්හී ො ්හොන්ති ්ත ්ත
ධමමො ප්සුචන්ත්තො ්හොන්ති”2 යේ යේ කථධවධශ ෝමග වකථවනකථධ පර ීණ ප වෙතධ නේ ඒ ඒ
කථධවධශ ෝමගවය දව වප කථපන ද් ’යඅ වමවථධ විථධතප ෙ වයනධ කථඅයන ද්
‘අනඅචාානුපථධථනාවෙනධ නඅතය් ථඛශාෙ පර ාණ පය වකථවවඥ’ යනාදී කථරමවයනධ පවෙවතධනී
ප්හොන ප්සුඤ්්ා නම. භඞ්ගොනුප්ස්සනෝවහි පටනධ මාර්ගශානය ද්කථධො ඒ ප ාණ ප
පිශ්ධාෙට භ ූමිය යඅ.

කථී

(නඅමධපයය්ගාවයනධ ප ාණ ප පිශ්ධාෙම මොර්ඥග ඥානය වේය යඅ මාර්ගශාන භ ූමියයඅ
නු ීකකථායඅ.2
වේ අභ අථමය කථා කථෘතය් විාාපණ පවය අ ා වේ පර ාණ ප පිශශරම අද් ථධ කථපන

දී.
තෙද් ාත- තීපණ ප- පිශ්ධාෙනධ ද්, ප ාණ ප පිශ්ධාෙ පඅණිථ ම පෙතධනා
ව යඅනධ, ‘යේ ෝමගයකථධ පර ාණ පය වකථවවඥ නේ ඒ ෝමගය ම ඒ කථෘතය්වයනධ ද්නධනා ද්ධවද්ධ
ද් තීපණ පය කථපන ද්ධවද්ධ ද් වේය යඅ’ වමවථධ පිශශා තරයය ම වේ පයය්ගායවයනධ
මාර්ගශානයා වර්ධ කථෘතය්ය යඅ ද්ත යුතු යඅ.
පිශ්ධා වමනධ පර ාණ පය ද් තරඅවිෝ වේ. වි්් මභ තදඞ්ග- සමුචන්ඡද පර ාණ ප
ෙශවයනඅ. ඒ පර ාණ පයනධ අතුිශනධ වථවෙධ ථ අත දිය වය අ ද ාලු කථළවයනධ වථවෙධ
ර්පවවීම වමනධ ඒ ඒ වෞකථඅකථ ථමාිවයකථධ නීෙපණ පාදිය  විපවද්ධෝ ෝමගයනධ විමධකථේභ නය වීම
වී්් මභ ප්රහො යයි.
වපවළ අ “වි්් මභනප්්ප්හො ං ් නීවර ොනං ප්ඨමංජ්ෙො නං භොවය්තො”3
‘පරර්ම ෝය්ානය ෙඩන පුද්ධර්යා වර්ධ නීෙපණ ප පර ාණ පය වේය’යඅ වමවථධ ෝය්ාන දවයනධ
නීෙපණ පයනධ වර්ධ විමධකථේභ ණ පය (ඔදාීේ2 කථඅයන ද්ධවද්ධ පරකථට දවවිනඅ.
ඒ එවථධමව යඅ:- නීෙපණ පවය ෙනා අ ෝය්ානයට පෙග භ ාර්වය අ ද්, පථු භ ාර්වය අ
ද් ෙ ා ථඅත වනා මඩනා ු වෙතඅ.

1
2

එම 83
එම 26
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විස්තර:- ෝය්ානයා වර්ධ පෙගභ ාර්ය නේ ෝය්ානය වබීම පඅණිථ පෙගභ ාර්
පරතඅපතධතඅය යඅ. පශධාාද්ධභ ාර්ය නේ ෝය්ානය වද අනය් කථෘතය්වයකථව වයදීම යඅ.
වි්ශ්්:- විතකථග- විාාප- පරීතඅ- ථු්- පපප ථඛශාදිය ය ද්ධවිතීය ෝය්ානාදිය යට පරතඅපෂ
යව. ද්ධවිතීය ෝය්ානාදිය යට ථමෙද්නා වකථවණ ප අ ම ර්පව වේ. ද්ධවිතීය ෝය්ානාදිය යට පවමිණි
වකථවණ ප අ ම නීෙපණ පවය විමධකථේභ ණ පය වෙතඅ. එව යඅනධ නීෙපණ පයනධ වර්ධ
වි්් මභ ය පරකථට යඅ.
පාතරඅවය අ මනාෙ දැධ ෙ ප නකථඅනධ අන්ෝකථාපය ර්පව ෙනධනා වථධ විද්ශගනාෙට
අෙයෙ ෙ ඒ ඒ ාණ පවයනධ කථධවධශයනධ වර්ධ පර ීණ ප කථඅීකම තදඞ්ගප්රහො යයි. පරදීපවයනධ
අන්ෝකථාප වමනවයඅ කථී උපමාවයනධ තද්ඞ්ර් ෙශවයනධ කථධවධශ පර ාණ පය පරතඅපෂ ෝමග
පර ාණ පය යඅ.
ටවයනධ වථධො පර ාණ පය වමනධ විමධකථේභ ණ ප පර ාණ පය නීෙපණ පයනධ වර්ධ
පරෙෘතධතඅ මාතරය ෙවළකථීම යඅ. එව යඅනධ ම ද්ධවිතීය- ෝය්ානාදිය වය අ විතකථගාදිය  පර ාණ පය
පඅළඅදඳෙව ඒ නඅද්වඥශනය මනාෙව වයවද්ධ.
තෙද් ථීවිථුද්ධි ආදිය වයනුර් තදඞ්ග ප්රහො ය වමවථධමව යඅ.
විස්තර - නොම-රිප් ප්සුචන්ේද්යන් පළමු වකථාට ථතධකථාය-ද්ෘමධි ය පර ීණ ප වේ.
ප්රතය්ය ප්සුගරහ්යන් අව ධතුකථද්ෘමධි , විමම ව ධතුද්ෘමධීකනධ වර්ධ ද්, වථාවළාථධ ( 62
ෙවද්පපවේ කථාඞ්ෂා මයනධ වර්ධ ද් පර ාණ පය වේ. ලොප් සන්මශගන්යන් මම යව මාවර්ධ
යවයඅ ථම ෙශවයනධ ර්වනීම ද් පර ීණ ප වේ. මොගග-අමොගග වය්වස්ථොන්යන් උචවඡද්
ද්ෘමධි ය පර ීණ ප වේ. ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ වය්ය දශගන්යන් ශාථධෙත ද්ෘමධි ය ද්, භයතුප්ට්ඨොන
ා ්යන් භ ය ථ අත ප්ධාථධකථන්ෝවය අ අභ ය ථඛශාෙ ද්, ආදීන්නවොනුදශගන්යන්
ප්ධාථධකථන්ෝවය අ ආථධොද් ෙශවයනධ පවෙතඅ ථඛශාෙ ද්, නඅ.ය ොනුපථධථනාවෙනධ
ෙෘතධතවය අ ඇීේ ථඛශාෙ ද්, මුඤ්්චිතු මය්තො ඥාන්යන් ්නො මිවද්නු කථවමතඅ දෙ ද්,
ප්ටිසඞ්ඛොන ා ්යන් පරතඅථඞ්්ය්ානයට පරතඅපෂ වම ය ද්, සඞ්ඛොරැ්ප් ්ඛො
ා ්යන් අනුවපධෂණ පවයනධ ෙන නඅතය්ර්රා ය ද්, අනු්ලොම ඥාන්යන්
මාර්ගථතය්ාිර්මයට විව ම ෙ නඅතය්ාදිය ර්රා යා ද් පර ාණ පය වේ.
තෙද් අටවළාථධ ( 82 ම ා විද්ශගනාෙනධ අතුිශනධ අනිචන්ොනුප්ස්සනෝවන් නඅතය්
ථඛශාෙ ද්, ුප ්ඛොනුප්ස්සනෝවන් ථු් ථඛශාෙ ද්, අනත්තොනුප්ස්සනෝවන් ආතධම
ථඛශාෙ ද්, නිබ්බිදානුප්ස්සනෝවන් නන්දිය  ථඞ්්ය්ාත තෘමධණ පාෙ ද්, විරොගොනුප්ස්සනෝවන්
පාර්ය ද්, නි්රොධොනුප්ස්සනෝවන් ථමුද්ය ද්, ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සනෝවන් ද්ෘඪ ර්රා ය
ද්, ඛයොනුප්ස්සනෝවන්
න ථඛශාෙ ද්, වයොනුප්ස්සනෝවන් රැථධකථඅීකම ද්,
විප්සු ොමොනුප්ස්සනෝවන් ෝුෙ (ථධිප2 ථඛශාෙ ද්, අනිමිත්තොනුප්ස්සනෝවන් නඅතය්
නඅමතධත ද්, අප්්ප්ණිහිතොනුප්ස්සනෝවන් ථු් පරණිිය ද්, සුඤ්්ඤ්තොනුප්ස්සනෝවන්
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ආතධම ඇතවයඅ යන අභ අනඅවේශය ද්, (ද්ෘඪර්රා ය ද්2 අධිප්ඤ්්ාධමමවිප්ස්සෝවන් ථාප
ෙශවයනධ දැි  වකථාට ර්වනීම ද්, යථොභූතඥානදශගන්යන් අතඅශය වමා ාභ අනඅවෙශය ද්,
ආදීන්නවොනුප්ස්සනෝවන්
ආය
ෙශවයනධ
දැි 
වකථාට
ර්වනීම
ද්,
ප්ටිසංඛොනුප්ස්සනෝවන්
අපරතඅථඞ්්ය්ානය
ද්,
විවචන්ොනුප්ස්සනෝවන්
(නඅෙගාණ පද්ශගනවයනධ2 ථඛවයාවර් භ අනඅවේශය ද් පර ීණ ප වේ. වේ ථඅයධ ම
තදඞ්ගප්රහො ය මැ යි.
වි්ශ්්:- ඒ අටළාථධ ( 82 ම ා විද්ශගනා අතුිශනධ අනිචන්ොනුප්ස්සනොදීන් ථපධත
අනුපථධථනාෙනධ වර්නධ නඅතය් ථඛශාදීනධ වර්ධ පර ාණ පය ෙන අයුපව භඞ්ගොනුප්ස්සනෝයහි
කථඅයන ද් මවයඅ.
තෙද් ඛයොනුප්ස්සනො නේ, න විනඅවභ ාර්ග වකථාට ෂයාර්ගවයනධ අනඅතය්යවයඅ
වමවථධ ථධකථන්ෝයනධ වර්ධ ෂයය දනධන ුවර්ධ ශානය යඅ. ඒ ශානවයනධ න ථඛශාෙ
පර ීණ ප වේ.
වයොනුප්ස්සනො නේ, දිය ට්ඨඨ ආපේමණ පය අනුෙ යපවමනධ දිය ට්ඨඨ අදිය ට්ඨඨ අපමුණ පු
වද්කථ මම ෂණ ප භ ඞ්ර් ෙශවයනධ ඒකථ ෙය්ෙථධර්ා කථඅීකම ද්, නඅවප ෝවය අ අිමුකථධත දෙ
ද්, ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ නඅවප ෝය දැකථ එයඅනධ මිවද්නු කථවමවතඅ අද් ථධ ඇතඅ දෙ ද් යන
ෙය්ය ෂණ ප විද්ශගනායඅ. වමවථධ පරතය්ෂ ෙශවයනධ ද්, අනුමාන ෙශවයනධ ද්,
ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ භ ඞ්ර්ය දැකථ භ ඞ්ර් නේ ෙ එම නඅවප ෝවය අ ම මිදීේ ෙශවයනධ අද් ථධ
ඇතඅ දවවිනධ ඒ අිමුකථධතඅ ශානවයනධ අභ අථඛථධකථාපයා වර්ධ පර ාණ පය වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- යමකථධ පඅණිථ රැථධ කථපනධවන නේ ඒ ථඛථධකථාපවය වමවථධ ෂය
වෙතධ ය යඅ දනධනා ට රැථධ කථඅීකමට ථඅත වනා නවවේ.
විප්සු ොමොනුප්ස්සනො නම, යට කථී පපප ථපධතකථාදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ ආොන නඅකථධවේපාදිය  ඒ ඒ පිශචවේද් ඉකථධම අනය්ාකථාප පරෙෘතධතඅ දැකථධවීම යඅ. වනාව ාතධ උපනධ
ථතධත්වයනධ වර්ධ ජපාවෙනධ ද්, මපණ පවයනධදැ යඅ වද්යාකථාපයකථඅනධ විපිශණ පාම දැකථධවීමයඅ.
එයඅනධ ථධිප භ ාෙවයනධ ර්වනීම පර ීණ ප වේ.
අනිමිත්තොනුප්ස්සනො නම, අනඅතය්ානුද්ශගනය මවයඅ. එයඅනධ නඅතය් නඅමිතධත පර ීණ ප
වේ.
අප්්ප්ණිහිතොනුප්ස්සනො නම, ර්ශ්ානුද්ශගනය මවයඅ. එයඅනධ ථු් පරණිිය (ථු්
පරාවඥර්නාෙ2 පර ාණ පය වේ.
සුඤ්්ඤ්තොනුප්ස්සනො නම, අනාතධමානු ද්ශගනය මවයඅ. එයඅනධ ආතධමයකථධ ඇතවයඅ
අභ අනඅවෙශය (ද්ෘඪර්රා ය2 පර ීණ ප වේ.
Non-commertial Distribution
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අධිප්ඤ්්ාධමම විප්ස්සනො නම, පපපාදිය  අපමුණ පු දැකථීම ද්, පරතය්වේෂා කථඅීකම ද්,
භ ඞ්ර්ය දැකථීම ද්, ශුනය් ෙශවයනධ ෙවට ීම ද්, වනාව ාතධ ශුනය්තාෙ ද්, එළඹ ථඅි  ථඅ අය
ද් අි්ධා විපථධථනා යඅ. වමවථධ කථී පපපාදිය  අපමුණ පු දැන ඒ අපමුවණ ප අ ද්, ඒ අපමුණ පු
වකථාට පෙතධනා ථඅවත අ ද් භ ඞ්ර්ය දැකථ ථඛථධකථාපවය ය වඳතඅ. ථඛථධකථාපයනධවර්ධම
මපණ පය වේ. අනය් ෙ කථඅථඅ ථතධත්ව පුද්ධර්ාදිය වයකථධ නවතව යඅ භ ඞ්ර් විථඅනධ ශුනය්තාෙ
වර්න පෙතධනා විද්වඥශනාෙ අධිප්ඤ්්ාධමමවිප්ස්සනො නමව යඅ කථඅයනු වව..
ඒ අිප්ධාෝේමවිපථධථනාවයනධ නඅතය් ථාපයකථධ නවතඅ දෙ ද්, ආතධම ථාපයකථධ
නවතඅ දෙ ද් වමානෙට ද්කථධනා ද් ව යඅනධ ථාපාොනාභ අවේශය (දැි වකථාට ර්වනීම2
පර ාණ පය වේ.
යථොභූතා දස්සනය නම, පරතය්ය ථ අත නාම-පපප පිශර්ර යයඅ. ඒ ශාන
ද්ශගනවයනධ “මම අතීත කථාවය අ ෙ වයධ ද්” යනාදී ෙශවයනධ පවෙවතඅ වථාවළාථධ ( 62
ෙවද්පපවේ ෙ ද්, “ඊශධෙපයකථුවර්නධ ව කථය ට ර්වවනධ” යනාදීනධ පවෙතඅයා ෙ ද්
ථේවම මාභ අනඅවේශය පර ාණ පය වේ.
ආතබනවොනුප්ස්සනො නම, භ යතුපට්ඨඨාන ෙශවයනධ උපනධ ථඅයලු භ ොදීනධ අ
ආදීනෙ ද්කථධනා නුෙණ පයඅ. එයඅනධ ඇඅය යුතු කථඅථඅෙකථධ වනා පවවනධය යඅ ආයාභ අනඅවේශය
පර ීණ ප වේ.
ප්ටිසඞ්ඛොනුප්ස්සනො නම, භ ෙවයනධ මිදීමට කථපන උපාය පි ථඞ්්ා ාණ පය යඅ.
එයඅනධ අපධපි ථඞ්්ා නේ ෙ වම ය පර ීණ ප වේ.
විවට්ටොනුප්ස්සනො නම, ථඞ්්ාපවවපකථධ්ා ාණ පය

ා අනුවාම ාණ පය යඅ.

ඒ වමවථධ යව:- එකථව ඒ වය ර්ී ු වර්ධ ථඅත මඳකථධ නවමුණ පු පඅයුේ පවතකථව
දිය යතධතකථධ වථධ ථඅයලු ථඛථධකථාපවයනධ වකථඅවළයඅ. වපපවළ යඅ. නවෙවතව වපපවළධ යඅ කථඅයන
දිය . එව යඅනධ ඒ නුෙණිනධ ථඛවය ර්ාභ අනඅවේශය පර ීණ ප වේ. කථාමථඛවයාර්ාදිය 
කථධවධශාභ අනඅවෙශය - කථධවධශ පරෙෘතධතඅය පර ීණ ප වේ යන අර්ගයඅ.
වමවථධ විථධතප ෙශවයනධ තදඞ්ග ප්රහො ය ද්තයුතුයඅ. පාළඅවය අ තද්ඞ්ර් පර ාණ පය
නේ - නඅවෙගෝභ ාර්ීය විද්ශගනා ථමාිය ෙඩනධනා ු වර්ධ මිර්ය්ා ද්ෘමධි ය තද්ඞ්ර් ෙශවයනධ
පර ීණ ප වේය යඅ ථවවකථවිනධ කථඅයන දිය .
අකථුවණ පනධ ව ණ ප ප පකථධ ද් පවකථකථධ වමනධ ආයය්ගමාර්ග ශානවයනධ ථඛවය ජනාදිය 
ෝමගයනධ නවෙවත වනා පෙතධනා වථධ පර ීණ ප වීම සමුචන්ඡද ප්රහො ය නේ වේ. ඒ ථඳ ා
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“ෂයර්ාමීනේ ව වකථ තධතප මාර්ගය ෙඩන වය ර්ී ට ථමුචවඡද් පර ාණ පය වේ”1 ය යඅ
කථඅයන දී.
වමවථධ වේ තරඅවිෝ පර ාණ පයනධ අතුිශනධ ථමුචවඡද් පර ාණ පයම වේ ඥානදශගන
විශුද්ධි්යහි වනාව ාතධ අභ අථමය කථාවය අ අිවපරධත යඅ.
තෙද් ඒ වය ර්ී ට මාර්ගයට පෙගභ ාර්වය අ තදඞ්ග වි්් මභ පර ාණ පවය ද්, ඒ
සමුචන්ඡද පර ාණ පය පරවය ජන වකථාට පෙතධනා ු යඅ. එව යඅනධ පර ාණ පතරය ම වේ
කථරමවයනධ මොර්ඥගඥානයො වර්ධ කථෘතය්ය යඅ ද්තයුතු.
නිදශගන:- ථතුපව පජකථු නථා පාජය්යට පවමිණි පජකථු විථඅනධ පාජය්යට පවමිණීමට
වපරැ කථපන ද් පථධද්නෙු මවී.ම ආදිය ය ද් පජ ු විථඅනධ ම කථපන දැයඅ කථඅයනධනාකථධ
වමනඅ.
වි්ශ්්:- ථාෂාතධ කථඅීකම ද්, වෞකථඅකථ ථාෂාතධ කථඅීකම යව, ව වකථ තධතප ථාෂාතධ
කථඅීකම යව යඅ වද් පිශද්ධවද්කථඅනධ භ අනධනෙවයධ ද් ව වකථ තධතප ථාෂාතධ කථඅීකම දශගන-භොවනො
විථඅනධ වද්පිශදිය  ෙන දවවිනධ ථාෂාතධ කථාපණ පය තරඅවිෝම වේ.
ඒ වමවථධයඅ:- එ අ ‘පරර්මෝය්ානය වදුවෙමි, ෙථඟ වකථවළමි, ඒ මා විථඅනධ
ථාෂාතධ කථපන දැයඅ’ යඅ යනාදීනධ ආ වථධ පරර්ම ෝය්ානාදිය ය ථධපශග කථඅීකම වෞකථඅකථ
ථාෂාතධ කථඅීකම යඅ.
වි්ශ්්:- (ඵලුථනා2 ථධපශග කථඅීකම නේ අිර්ම වකථාට ‘වමය මා විථඅනධ අිර්තය
යඅ’ පරතය්ෂවයනධ ආේදන කථඅීකම ථඞ්්ය්ාත ාණ පවයනධ ථධපශග කථඅීකම යඅ. (මිනධ
අනුමානවයනධ ආේදනය කථඅීකම ෙළකථා2
වේ ථඳ ාම “සචනි ිසුයො ප්ඤ්්ා ඵුසනට්්ඨන ා ං”2 ‘ථාෂාතධ කථඅීකවේ
පරශාෙ ථධපශග කථඅීකේ අර්ගවයනධ ශානය යඅ’ උවද්ථා “්ය ්ය ධමමො සචනි තො ්හොන්ති
්ත ්න ධමමො ඵස්සිතො ්හොන්ති” ‘යේ යේ ෝමග වකථවනකථධ පරතය්ෂ කථපන ද් ු නේ
ඒ ඒ ෝමගවය ථධපශග කථපන ද් ’ යඅ ථාෂාතධ කථරඅයා නි්දගශ්යහි කථඅයන දිය .
තෙද් මා ථතනධ අ නුපද්ොද් යේ යේ ෝමග වකථවනකථධ ුවද්කථධ අපප පරතය්ය ඇතඅ
ාණ පවයනධ ද්නධනා ද්ධො ු නේ ඒ ෝමගවය ථාෂාතධ කථෘතය . එව යඅනධ “සබ්ෙං

1
2

ප:ම: ාණ පකථර්ා 26
ප:ම: ාණ පකථර්ා 84
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භි ්ඛ්ව සචනි ොතබ්ෙං ිඤ්්් භි ්ඛ්ව සබ්ෙං සචනි ොතබ්ෙං. ් ්ඛුං භි ්ඛ්ව
සචනි ොතබ්ෙං”1 ‘ම වණ පනඅ ථඅයධ ථාෂාතධ කථළ යුතු ය, යනාදීනධ ෙොපන දිය .
තෙද් “රිප්ං ප්ස්සන්්තො සචනි ්රොති. ්වදනො -්ප්- විඤ්්ා ං ප්ස්සන්්තො
සචනි ්රොති. ් ්ඛුං -්ප්- ජරො මර ං අම්තොගධං නිබ්ෙොනං ප්ස්සන්්තො
සචනි ්රොති. ්ය ්ය ධමමො සචනි තො ්හොන්ති, ්ත ්ත ධමමො ඵස්සීතො ්හොන්ති”2
‘පපපය ද්කථධවනධ පරතය්ෂ වකථවවඥ. වේද්නාෙ -වප- වි්ධාණ පය ද් ද්කථධවනධ පරතය්ෂ
වකථවවඥ. ාෂුෙ -වප- ජපා- මපණ පය, අමෘතයට අනර්ර්ගත ෙ නඅෙගාණ පය ද්කථධවනධ පරතය්ෂ
වකථවවඥ. යේ යේ ෝමග වකථවනකථධ පරතය්ෂ කථපන ද්ධො ු නේ ඒ ඒ පපපාදිය  ෝමගවය ශාන
ථධපශගවයනධ ථධපශග කථපන ද්ධො ු වෙතඅ’ යඅ අනය් ෙ කථරමවයකථඅනධ කථඅයන දී.
්ලෝ් ෝත්තර සොක්ෂොත් කථඅීකම, පරර්ම (වථ ොනධ2 මාර්ග ෂණ පවය අ නඅෙනධ
අෙවද ෝ කථඅීකම දශගන සොක්ෂොත් රියො යැ. වථථු ශ ෘදාගොමි ආදී මාර්ග ෂණ පයනධ අ නඅෙනධ
අෙවද ෝ කථඅීකම භොවනො සොක්ෂොත් රියො යි. ඒ වද්ෙවද්පපවේ ථාෂාතධ කථරඅයාවෙ ම වේ
අභ අථමය කථාවය අ අද් ථධ කථපන ද් .
(වර් තරභ ූ ශානය එයට ද් පළමු නඅෙනධ ද්කථී. අපමුණ පු කථඅීකේ ෙශවයනධ ර්ටුෙ ද්,
කථධවධශ පර ාණ පාදිය  කථතගෙය් කථෘතය්යනධ වනා කථපන ව යඅනධ එය ද්ශගනය යඅ වනා කථඅයන
දිය . යනු ීකකථා යඅ.2
එව යඅනධ ද්ශගනමාර්ග - භ ාෙනාමාර්ග ෙශවයනධ නිවගො ය ථාෂාතධ කථඅීකම වේ
වෞකථඅකථ - ව වකථ තධතප ශානයා වර්ධ කථෘතය්ය යඅ ද්තයුතු.
(වමයඅනධ අමාර්ග ෙශවයනධ පවෙතඅ නිවගො ය (පරතය්වේෂා2 ථාෂාතධ කථඅීකම
ෙළකථයඅ යනු ීකකථායඅ.2
“්ද්ව භොවනො අභිමතො” යනු වෞකථඅකථ භ ාෙනා යව, ව වකථ තධතප භ ාෙනා යව
යඅ’ භ ාෙනා වද්වකථනධ ම අභ අවපරධත යඅ. ඔෙුනතුිශනධ වෞකථඅකථ- සීල- සමොධි ප්රඥාවන්්ග්
ඉපද්වීම ද්, ඒ සීල- සමොධි- ප්රඥාවන්්ගන් තමා ථතනධ අ පුපවර්වීේ විථඅනධ පවෙවතඅ
ථනධතාන ොථනාෙ ද් ්ලෞ ි භොවනො යි.
(යේ පමවණ පකථඅනධ වෞකථඅකථ ෙ සීල භොවනො (කථාය භ ාෙනා2 චිත්ත භොවනො- ප්රඥා
භොවනෝවෝ උපද්ෙන ද්ධො ු ද් එයඅනධ ම ථනධතානය ද් ප්සුභොවිත යැ යනු ීකකථායඅ.2
වම අ ව වකථ තධතප භ ාෙනාෙ ම අභ අවපරධතයඅ.

1

එම 34

1046

Non-commertial Distribution

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ව වකථ තධතප ෙ සීල- සමොධි- ප්රඥාවන් ්ග් ඉපද්වීම ද්, ඒ ථීාදීනධ වර්නධ
පවෙවතඅ ථනධතාන ොථනාෙ ද් ව වකථ තධතප භ ාෙනා යඅ. වේ ා දස්සන විසුද්ධි්යහි
ා ඒ ව වකථ තධතප භ ාෙනාෙ අභ අවපරධතයඅ. ථඅෙුෙවද්පපවේ ෙ ඒ ව වකථ තධතප මාර්ග
ශානය සමමොවෝො- සමමො මමන්ත- සමමොආජීව- යන සීලය ද, සමමොවොයොමසමමොසති- සමමොසමොධි යන ථමාිය ද් උපද්ෙයඅ. ඒ උපද්ෙනුවේ ථීාදීනධ ථ ජාතාදිය 
පරතය්ය ව යඅනඅ.
වි්ශ්්:- වම අ පරශාෙ තමාම වනා උපද්ෙන ව යඅනධ ආදිය  ශ.ද්වය අ ප්රඥාව
(සමමොතබට්ි - සමමොසඞ් ප්්ප්2 වනා ර්වවනධ.
තෙද් වම අ ඵලථීාදීනධ වර්ධ ර්වනීම වේය යඅ පරශාෙ ද් ර්වනීම වයවද්ධ. ඒ මොගග
ඵල්යන් ථමුචවඡද්- පි පධපථධථද්ධි ෙශවයනධ කථධවධශ පර ාණ පවයනධ ථමුචින්ද්නපි පධපථධථේභ න ෙශවයනධ පෙතධනා ව වකථ තධතප ශීාදිය වයනධ ආයය්ග පුද්ධර් වතවේ
තමා ථනධතානය පිශභ ාවිත වකථවවඥනු යඅ ව වකථ තධතප භ ාෙනාෙ වේ මොර්ඥගඥාන්ය්
කථෘතය්ය යඅ.
වමවථධ මාවඥර්ාෙවදාෝකථාවය අ පිශශාදිය  ෙශවයනධ කථඅයන ද් ථඅයලු කථෘතය්ය
තතු වථධ ද්තයුතු.
වමවතකථඅනධ “සී්ල ප්තිඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා- චිත්තං- ප්ඤ්්ාඤ්්් භොවයං” යඅ වමවථධ
ථධෙපපපවයනධ ආර්ත ෙ පරශාභ ාෙනාෙ පඅළඅදඳ විෝානය දැකථධවීම පඅණිථ“මූලභූතො ද්්ව විසුද්ධි්යො සමප්ෝදත්වො සරීරභූතො ප්ඤ්්් විසුද්ධි්යො
සමප්ෝද්න්්තන භෝවතබ්ෙ” යී ‘මුධ ෙ සීලවිසුද්ධි චිත්තවිසුද්ධීන් ථේපාද්නය වකථාට
ථීකප ෙ දිය ට්ඨි - ොඞ්ඛොරවිතර මග්ගමොග්ගා - ප්ටිටප්දාා - ා දස්සන ප්ධා
විථුද්ධධීනධ ථේපාද්නය කථපමිනධ ෙවි ය යුතුයව’යඅ විථධතප කථපන දිය .
වි්ශ්්:- වේ ථපධත. විශුද්ධිය අතුිශනධ සීලොතබ විසුද්ධි සය වෞකථඅකථ යව.
ා දස්සන විසුද්ධිය ව වකථ තධතප යඅ. වමවතකථඅනධ “ ථං භෝවතබ්ෙං” ‘වකථවථධ
ෙවි ය යුතුදැ’ යඅ විාාළ පරශධනය විථඳන ද්ධවද්ධ වේ.
වමවථධ ථුධීජනනයනධ වර්ධ පරවමාද්ය් පඅණිථ කථළ විශුද්ධි මොර්ඥග්යහි
පරඥ භ ාෙනාිකථාපවය අ ඥානදශගන විශුද්ධි නිර්ඥ්ද්ශ නේ
වද්විථඅෙන පිශචවේද්ය ථමාපධත යඅ.
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23 වන ප්රිච්කේද්ය
ප්රඥාභාවනානිසංස නිර්කද්්ශය
‘ප්ඤ්්ාභොවනෝවහි ආනඅථඛථ කථෙවවඥදැ යඅ’ වපප කථී ොනයට වේ කථඅයේ . වේ
පරශාභ ාෙනාෙ ශරාෙකථ පාපමිශානාදිය  අවනධකථ ශත ආනඅථඛථ ඇතධතී වෙයඅ. එව යඅනධ එ අ
ආනඅථඛථ දී ග කථාවයකථඅනුර් කථඅයා නඅමකථළ වනා ව ධ. ථවවකථවිනධ.
ස ් ොයතබට්ි ආදී වනාවයකථධ වකථවථධ නවථීම යව,
ආයය්ග ඵල රස අනුභ ෙ කථඅීකම යව,
නි්රෝධසමොප්ත්තියට ථමෙවදීමට ථමවඥර් දෙ යව,
ආහු්නය්හොවොදීන් ථඅද්ධියදැ යඅ වේ අනුථථධ ද්තයුතුයඅ.
ඒ ප්රඥාභොවනොනිසංස ොපවය අ නොම-රිප් ප්සුචන්ේද්යහි පටනධ කථී
ථකථධකථායදිය ට්ඨි ආදීනධ වර්ධ ෙශවයනධ නානාවිෝ කථධවධශයනධ ර්පව කථඅීකම වෞකථඅකථ
පරශාභ ාෙනානඅථඛථය යඅ. ආයය්ගමොර්ඥගක්ෂ ්යහි ථඛවය ජනාදිය  නානාවිෝ කථධවධශයනධ වර්ධ
නවථීම ව වකථ තධතප ප්රඥාභොවනෝව් ආනිසංසය යඅ ද්තයුතු.
“භිම්වගොනුප්තිතො - අසනී් සිලුචන්්ය
වොයු්වගසමුද්ධු්තො - අරඤ්්ාමිව ප්ොව් ො
අන්ධ ොරං විය රවි - ස්තජුජ්ජලම ්ඩ්ලො
දීන්ඝරත්තොනුප්තිනං - සබ්ෙොනත්ථවිධොය ං
ි්ලසජොලං ප්ඤ්්ාභි -විද්ධංසයති භොවිතො
සන්තබි ම්තොප්ඤ්්ා - ආනිසංසමිමං ඉධ”
“ය  අථුණ පු වෙයඅනධ ුණ පු - ව ධනකථධ වථධ ර්ධ පේවෙකථව
ථවඬ ථුළඟඅනධ පවතඅරැ ර්තධ - ළවෙර්තධ ම ා අපවනේ
ථඅය වතද් රැථධ මඩුලු - ථපා අපව ර්නඳුප වථධ
වද කථධ අනුෙව පවෙවතුණ පු - ථඅයධ අනතුපව ථවථු
ෙඩන ද් නුෙණිනධ - වකථවථධ රැථධ ෙනථනුවයනධ
දිය ාුමනධ අම පථකථධ ෙ - ්ම අනුසසැ යි දන්්න්”
ුවද්කථධ වකථවථධ නවථීම මතු වනාෙව ආයය්ගඵලරසොනුභවය ද් ප්රඥාභොවනෝව්
ආනඅථඛථය යඅ. වථ ොනධ ආදිය  ශරොම ය්ඵලය ආයය්ග මාර්ගවය අ ඵල ව යඅනධ ආයය්ගඵල
නමි. මාර්ගවීිවය අ ද්, ඵලථමාපතධතඅවයනධ පරෙෘතධතඅ කථාවය අදැ යඅ ඒ
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පටුන වෙත

ආයය්ගඵලපථානුභ ාෙය ද්ධවිපරකථාප වේ. ඔෙුනතුිශනධ මාර්ග වීිවය අ ආයය්ගඵලයාවර්ධ
පරෙෘතධතඅය ද්කථධෙන දිය .
මතොන්තර:- ථඛවය ජන පර ාණ පය විනා ආයය්ගමාර්ගවය අ අනය් ඵලයකථධ නවතවයඅ
අන්ධ ්යෝ වයතඅ. ඔෙුනධ ඟෙනු පඅණිථ වේ ථතරය දැකථධවිය යුතු.
“ ථං ප්්යොගප්ටිප්්ප්ස්සද්ධි ප්ඤ්්ා ඵ්ලා ං ්සොතොප්ත්ති මග්ග ්ඛ්
දස්සන්ඨන සමමොතබට්ි මිචනඡොතබට්ියො වුඨොති. තදනුවන්ති
ි්ලෝසහි ් ඛ්න්ධහි
් වුඨොති. ෙහිද්ධො ් සබ්ෙනිමිත්්තහි වුඨොති තං ප්්යොගප්ටිප්්ප්ස්සද්ධත්තො උප්්ප්ජ්ජති
සමමොතබට්ි මග්ගස්්සතං ඵලං”1 ‘පවයාර් පි පධපථධථද්ධිය (වයාර්ායය්ගමාර්ග නඅමිතධවතනධ
වකථවථධ ථඛථඅඳුෙන පරශාෙ2 ඵලවය අ ාණ පය ෙනධවනධ වකථවථධද්:- වථ ොනධ
මොර්ඥගක්ෂ ්යන් නිවන් ද්කථධනා අවඥර්වයනධ සමමොතබට්ිය මිර්ය්ාද්ෘමධි වයනධ නවර්ී ථඅි යඅ.
ඒ මිර්ය්ාද්ෘමධි යට ථේපරවය ර් ෙශවයනධ ද්, උපනඅශරය ෙශවයනධ ද්, අනුෙතගකථ වකථවථුනධ
වකථවපනධ ද්, ථධකථන්ෝයනධ වර්නධ ද් නවඟී ථඅීක. දා අප ෙ ථෙගනඅමිතධතයනධ වර්නධ ද් නවවර්ධ.
පරතඅපරශර.ිය (ඒ මාර්ගයා වර්ධ පරවය ර්ය ථඛථඅඳුෙන2 ව යඅනධ මොර්ඥග්යහි වමනධ ඵල්යහි
ද සමය් ් දෘ්්ටි (ථඞ්්ය්ාත පරශාෙ2 උපදී, වේ ආයය්ගමොර්ඥග්ය් ඵලය යි. ්සෝවොන්
මාර්ගෂණ පවය අ නිවන් අපමුණ පය නවඛවීේ අවඥර්වයනධ සමමොසඞ් ප්්ප් ද් වථථු මාර්ගයනධ
ද් විථධතප කථළ යුතු යඅ.
“්ත්තෝරො අසුයමග්ගො ්ත්තොසු ් සොමඤ්්ඤ්ඵලොනි ඉ්ම ධමමො
අප්්ප්මො ොරමම ො, මහග්ග්තො ධම්මො අප්්ප්මොනස්ස ධමමස්ස අනන්තර ප්චන්්යන
ප්චන්්යො”2
‘ථතප ආයය්ගමොර්ඥග ද්, ථතප ශරොම ඵල ද් යන වේ ෝමගවය
අපරමාණ පාේදණ පය . (අපරමාණ ප ෙ නිවගො ය අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ ව යඅනඅ.2
වනෙථ්ධා නාථ්ධායතන (ම ර්ධර්තෝමග2 ය. නඅවප ෝවයනධ නවර්අි න කථව
අනොගොමි, අර්ඥහත් (ආයය්ග2 ඵලය (අපරමාණ ප ෝමගය2 ට අනන්තරප්රතය්්යන් ප්රතය්ය වේ,
වේ ආදී ථතර ද් ආයය්ගඵල ථධෙභ ාෙ ෝමග ෙශවයනධ ඇතඅ දේ අ ථාෝකථ යඅ.
පරශධන:- (වේ ඵලසමොප්ත්ති්යහි පවෙවතධම දැකථධවීම ථඳ ා ය2
1. ඵල ථමාපතධතඅය නේ කථඅම?
2. කථෙුපව එයට ථමෙදිය ද්ධ ද්?
3. කථෙුපව ථම වනා ෙදිය ද්ධ ද්?

1
2

ප:ම: ාණ පකථර්ා 68
ප:ප: 344
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

පටුන වෙත

කථෙපවර්යඅනධ ථමෙදිය ද්ධ ද්?
වකථවථධ එයට ථමෙවදීම වේ ද්
වකථවථධ ථඅීකම වේද්
වකථවථධ නවර්අීකම වේද්
ඵලයට අනතුපවෙව කථුමකථධ වේද්?
ඵලය කථුමකථට ව අනතුපවෙ වේද්

1. ආයය්ගඵලයො ්ග් නඅවප ෝවය අ අර්ණ ාෙ (පඅ අීකම2 ඵලසමොප්ත්ති නමි.
2. ථඅයලු ආයය්ග්යෝ තමනධ - තමනධ වර්ධ ඵලසමවතට ථමෙදිය තඅ. අිර්ත ව යඅනඅ.
3. මතු ශ ෘදාගොමි ආදී ආයය්ගවය යට වථ ොනධ ඵලාදිය යට ථම වනා ෙදිය තඅ.
පුර්ධර්ානධතපභ ාෙයට පවමිණිවමනධ ථඛථඅඳුණ පු ව යඅනඅ. යට ්සෝවොන් ඵලොතබ්යහි
පඅ අි යා ෙ මතු ස ෘදාගොමි ඵලොතබයට වනා ථමෙදිය තධ. අනිර්ත ව යඅනඅ. ( ුවද්කථධ තම
තමා අයතධ ඵලයටම ථමෙදිය තඅ2 වේ වම අ නඅශධායයඅ.
මතොන්තර:- ථම පව ්සෝතොප්න්න- ස දාගොමීන් ථම වනා ෙදිය තවයඅ ද්, මතු
(අනොගොමි - අරහත්2 වද්වද්න ථමෙදිය තවයඅ’ ද් වයතඅ. වේ වද්වද්නම ‘ථමෘිවය අ
පිශපපකථකථාිශ ව යඅනව යඅ’ එයට කථපවණ පු එළෙතඅ. පෘර්ර්ධජනයා ට ද් තමා අිර්ත
වෞකථඅකථ ථමෙතට ථමෙවදිය ය වකථඅ ව යඅනධ ්සෝවොන් - ්සදගැමිහු ඵලථමෙතට
ථමවනාෙදිය තඅ යඅ යනු අකථාපණ ප යඅ.
නිදශගන - “ ත්ම දස ්ගොතරභූධමමො විප්ස්සනොව්සන උප්්ප්ජ්ජහති.
්සොතොප්ත්තිමග්ග ප්ටිලොභත්ථොය උප්්ප්ොදංප්වත්තං -්ප්- උප්ොයොසං ෙහිද්ධො සඞ්ඛොර
නිමිත්තං අභිභූයය්තීති ්ගොතරභූ, ්සොතොප්ත්තිඵල සමොප්ත්තත්ථොය ස දාගොමිඅරහත්තඵලසමොප්ත්තත්ථොය -්ප්- සුඤ්්ඤ්විහොර සමොප්ත්තත්ථොය අනිමිත්තවිහොර
සමොප්ත්තත්ථොය උප්්ප්ොදං -්ප්- ෙහිද්ධො සංඛොර නිමිත්තං අභිභූයය්තීනි ්ගොතරභූ”1
‘විද්ශගනා ෙශවයනධ කථෙප ද්ශ වර් තරභ ූ වකථවනකථධ උපදිය ද්ධ ද් ්ශරොතොප්ත්තිමොගග
ප්රතිලොභය පඅණිථ උතධපාද්යව, පවෙවතධමයව -වප- දැි  ආයාථයව, දා අප ථඛ්ාප
නඅමිතධතයව යන වේ මවඩපඅයානුයඅ. ්ගෝතරභූ නමි. ්සෝතොප්ත්තිඵල සමොප්ත්තිය ප්ිණිස
ද, -්ප්- සුඤ්්ඤ්ත විරොග සමොප්ත්තිය ප්ිණිස ද, අනිමිත්තවිහොරසමොප්ත්තීය ප්ිණිසද,
උතධපාද් -වප- දා අප ථඞ්්ාපනඅමිතධත ද් මවඩපඅයානු යඅ වර් තරභ ූ නමි. කථපවණ පු වමවථධ
ව යඅනධ ථඅයලුම ආයය්ගවය තමනධ තමනධ පඅළඅදඳ ඵලයට ථමෙදිය තධයව යඅ වම අා
නඅමධඨාෙට යා යුතුයඅ.
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4. වමවථධ පජකථු පාජය් ථු්ය අනුභ ෙ කථපනධනා වථධ වද්වියනධ දිය ෙය් ථු්ය් අනුභ ෙ
කථපනධනා වථධ ආයය්ග්යෝ ඉ ාතධම වකථවථධ පීඩා ො යකථධ ථඛථඅඳුො ථුෙවථධ ෙථනු පඅණිථ
කථාය පඅිශථඅඳ කථවමවතඅ - කථවමතඅ වකථවණ ප අ ඵලසමවතට ථමෙදිය තධ. (එයට ථමෙවදීම ද්,
ථමෙවත අ පඅ අීකම ද් ඉනධ නවර්ීම ද්, වකථවථධ වේ ද් යතධ2
3. නිවනින් අවනකථධ අපමුණ පකථතධ වමවන අ වනා කථඅීකම ද්, නිවන වමවන අ
කථඅීකමදැ යඅ වද් ආකථාපයකථඅනධ ඒ ඵලසමොප්ත්තියට ථමෙවදීම වේ.
එයඅනධ ෙොපන දිය  - “ද්්ව ්ඛො ආවු්සො ප්චන්යො අනිමිත්තයො ්්්තො
විමුත්තියො සමොප්ත්තිය, සබ්ෙනිමිත්තොනඤ්්් අමනසි ෝරො. අනිමිත්තොය ද ධොතුයො
මනසි ෝරො”1 ‘ඇෙවතධනඅ පපපාදිය  ථඅයලු ථඛථධකථාප නඅමිතඅ වමවන අ වනාකථඅීකම යව යඅ
අනඅමිතධත මු්වයනධ නේ ෙ නඅෙගාණ පය වමවන අ කථඅීකමයව යඅ අනඅමිතධත මු්වයනධ
ථමෙවදිය ය යුතු ඵලසමොප්ත්තියට ථමෙවදීමට වේ කථපවණ පු වද්වකථකථඅ.
වේ ෙ කථී එයට ථමෙද්නා පිශදිය යඅ:- ඵලථමෙතට ථමෙද්නා කථවමවතඅ
ආයය්ගශරාෙකථයා විථඅනධ ප ථඅර්තෙව නනධ අපමුවණ පනධ ෙවළකථී ථඅතඅනධ උද්යෙය්යාදිය 
ෙශවයනධ ථඛථධකථාපවය විද්ශගනාෙට නවර්අය යුතු වෙතධ. පවෙවතඅ අනුපෙග විද්ශගනා ඇතඅ
ඒ වය ර්ී ුවර්ධ ථඛථධකථාපයනධ අපමුණ පු වකථාට ඇතඅ වොොන නේ (වර්ාතරභ ූ2 ශානයට
අනතුපවෙ ඵලථමාපතධතඅ ෙශවයනධ නිවන්හි ථඅත පඅ අටයඅ. වම අා ඵල ථමෙතට නවමුණ පු
ව යඅනධ නශෂය ට ද් ඵලසමවත උපද්වනධ යව. මොගගය වනා උපද්වනධ යඅ.
මතොන්තර - ්සෝවොන්්ත්ම ‘ඵලසමවතට ථමෙදිය මි’යඅ විද්ශගනා පඅ අටුො
(පටනධවර්න2 ශ ෘදාගොමි ්ව්. ශ ෘදාගොමි ද අනොගොමි වේය යඅ කථඅයනධනා ෙ
අභයගිසුවැස්සන්ට වමවථධ කථඅයයුතු. එවථධ ෙනධනා ා “අනොගොමි රහත් ්වයි.
රහත්්ත්ම ප්්ස්ෙුුප ්වයි. පවථධ දුර් සවගඥ ෙුුප්වයි” කථඅයායඅ. එව යඅනධ අභ යර්අිශ
ෙවථධථනධ වර්ධ මතය වනා වයවද්ධ. වපප කථී පාළඅ ෙශවයනධ ම පරතඅවෂධප කථළ ව යඅනඅ.
නශෂයාට ද් ඵලයම උපදී. මාර්ගය වනා උපදී. ඒ නශෂයා ප්රථමධය්ොනි මොගගය
අිර්ත වී නේ පරර්මෝය්ානඅකථ ඵලයම උපදී. ද්ධවිතීයාදිය  ෝය්ානයනධ අතුිශනධ යේ කථඅථඅ
ෝය්ානයකථධ අිර්ත වී නේ ඒ ද්විතීයොතබධය්ොනි ඵලයම උපදී. වමවථධ ඒ ඵලසමොප්ත්තිය
්ව්.
6. “ත්යො ්ඛො ආවු්සො ප්චන්යො අනිමිත්තයො ්්්තොවිමුත්තියො ිතියො
සබ්ෙනිමිත්තොනඤ්්් අමනසි ෝරො අනිමිත්තොය ධොතුයො මනසි ෝරො ප්ුබ්්ෙව
අභිසඞ්ඛෝරොති.”2
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‘ඇෙවතධනඅ අනඅමිතධත වචවත විමුකථධතඅය වනා ථඅඳ පවෙවතධමට පරතය්යවය
තඅවද්වනකථධ වෙතඅ. ථඅයලු ථඛථධකථාප නඅමිතඅ වමවන අ වනාකථඅීකම ද්, අනඅමිතධතෝාතුෙ
වමවන අ කථඅීකම ද් කථාය පඅිශථඅඳීම ද්, යන තඅවද්නා යඅ.
වි්ශ්්:- වම අ පළමුෙවම අභ අථඛථධකථපණ පය නේ- ථමෙතට ථමෙවදීමට
පළමුෙවමව ‘අථුෙධ කථාවය අ නවර්ී ථඅි මි යඅ’ කථාය පඅිශථඅඳීම යඅ. එවථධ පඅිශථුනධ කථව
යේතාකථධ ඒ පඅිශපුනධ කථාය වනා පවමිණිවයධ නේ ඒ තාකථධ ථඅීකම වේ. වමවථධ
ඵලසමව්තහි ථඅීකම වේ.
7. “්ද්ව ්ඛො ආවු්සො ප්චන්යො අනිමිත්තයො ්්්තොවිමුත්තියො වුඨොනොය
සබ්ෙනිමිත්තොනං් මනසි ෝරො අනිමිත්තයො ධොතුයො අමනසි ෝරො”1
‘ඇෙවතධනඅ අනඅමිතධත වචවත විමුකථධතඅවයනධ නවර්අීකමට වේ කථපවණ පු වද්වකථකථධ වේ.
ථඅයලු ථඛථධකථාප නඅමිතඅ වමවන අ කථඅීකමයව, අනඅමිතධත ෝාතුෙ වමවන අ වනා කථඅීකමයව,
යන වද්කථයඅ වමවථධ ෙොළ ව යඅනධ ඒ ඵලසමවත්හු ්ග් වද් පිශද්ධවද්කථඅනධ නවර්ීම වේ.
වි්ශ්්:- වම අ ථෙගනඅමිතධත නේ - පපප නඅමිතධතයව, වෙද්නා නඅමිතධත යව, ථ්ධා
නඅමිතධත යව, ථඞ්්ාප නඅමිතධත යව, වි්ධාණ ප නඅමිතධත යව යන වමා ු යව. ුවද්කථධ
වමාෙුනධ එකථෙට වමවන අ වනා වකථවවඥ. එකථම චිතධතවිිවයකථධ අ වනා වවදන ව යඅනඅ.
ථෙගථඛර්රා අකථ ෙශවයනධ වේ ථඅයලු පපපාදිය  නඅමිතඅ කථඅයන දිය . එව යඅනධ භ ොඞ්ර් ථඅතට
මග- මගනිමිති- ගතිනිමිති අතුිශනධ යේකථඅථඅවෙකථධ ධ අපමුණ පු වේ නේ ඒ අපමුණ පු
වමවන අ කථපන පුද්ධර්යා ට ඵලසමවතින් නවර්ීම වේය යඅ වමවථධ ඵලථමෙතධ ුවර්ධ
ෙුට්ඨඨානය ද්තයුතු.
8. ඵලසිතට කථෙප ථඅතකථධ අනනධතප පරතය්ය වේ ද් ඵලසිතට ඵලසිත ම අනනධතප
පරතය්ය වේ. භ ොඞ්ර් ථඅත ව අනනධතප පරතය්ය වේ.
9. කථෙප ථඅතකථට ඵලථඅත අනනධතප පරතය්ය වේ ද්
මාර්ගථඅත අනනධතප පරතය්ය වකථාට ඇතඅ ඵලථඅවතකථධ ඇතඅ.
ඵලථඅත අනනධතප පරතය්ය වකථාට ඇතඅ ඵල සි්ත ් ද් ඇතඅ.
වර්ාතරභ ූථඅත අනනධතප පරතය්ය වකථාට ඇතඅ ඵලසි්ත ් ඇතඅ.
වනෙථ්ධානාථ්ධායතනය අනනධතප පරතය්ය වකථාට ඇතඅ ඵල සි්ත ්
ද් ඇතඅ.
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ඒ වමවථධ යඅ:- මොගගවීි්යහි ඵලචිත්තයට මොගගචිත්තය අනනධතප පරතය්ය වේ.
පෙග - පෙග ඵලචිත්තයට පථුෙව පථුෙව ෙ ඵලචිත්ත ඵල්යන් අනනධතප පරතය්ය වේ.
ඵලථමෙතධ අ පළමු ඵලචිතධතයට වර් තරභ ූචිතධතය අනනධතප පරතය්ය වේ. (වම අ වර් තරභ ූ
නේ අනුවාමශානයයඅ.2
එයඅනධ ෙොළ .
“අරහ්තො අනු්ලොමං ඵලසමොප්ත්තියො අනන්තරප්චන්්යන
්සඛොනං අනු්ලොමං ඵලසමොප්ත්තියො අනන්තරප්චන්්යන් ප්චන්්යො”1

ප්චන්්යො.

‘රහතන් ්ග් අනුවාමය ඵලසමොප්ත්තියට අනනධතප පරතය්වයනධ පරතය්ය වේ.
නශෂයනධ වර්ධ අනුවාමය ඵලසමොප්ත්තියට අනනධතප පරතය්වයනධ පරතය්ය වේයව’
කථඅයා
යඅ.
යේ
ඵලවයකථඅනධ
නඅවපාෝවයනධ
නවර්ීම
වේ
නේ
ඒ
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට අනනධතපය යඅ.
එ අ මාර්ගවීිවය අ උපනධ පුනය් ඵලය වප වථථු ථඅයධ ඵලසමොප්ත්ති වශ්යන්
පෙතධවනධ වේ.
වමවථධ වේ ඵලය මාර්ගවීිවය අ ඵලථමාපතධතඅ ව

ඉපදීේ ෙශවයනධ වේ.

“ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධරථං - අමතොරමම ං සුභං
වන්ත්ලො ොමිසං සන්තං - සොමඤ්්ඤ්ඵලමුත්තමං
ඔජවන්්තන සුචිනො - සු්ඛන අභිසන්තබතං
්යන සොතොතිසෝතන - අම්තන මධුං විය
තං සුඛං තස්ස අසුයස්ස - රසභූතමනුත්තරං
ඵලස්ස ප්ඤ්්ඤ්ං හෝවත්ථො - යස්මො වින්දති ප් ්ි්තො
තස්මොසුයොඵලස්්සතං - රසොනුභවනං ඉධ
විප්ස්සනො භොවනොය - ආනිසං්සොති වුචන්ති”
‘විඩා ථඛථඅඳ ෙ - නිවන් අපමුණ පු කථළ ථු්
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වාද ෙවනථුමිනධ ථනධථුනධ - උතුේ ්ලොවුතුරැ පපථ
ඔද්ෙතධ ථුපඅිශථඅර් - ඉ මි අිශ එප ථුෙවයනධ
අමා පථවයනධ මුථු කථළ - මීවයනධ පඅයායන වථධ
අිශප පඅළඅදඳ - පථ ෙ එවාෙුතුපව ථුෙ
ඒ ප්ැනෙවුන් ෙවඩුවමනධ - නුෙණ පවතඅවය විඳිතධ මවයඅ.
ඉනධ අීකප පථ - ෙවළඳුම මව වම අ පඅවිතුපව
විදසුන් ෙවුන් වැඩු්ම - අනුථථධ යවයඅ ෙොවළ ’
ුවද්කථධ ආයය්ගඵලරොසනුභවය වනාෙව නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට ථමෙවදීවම අ
ථමවඥර්දෙ ද් වේ ප්රඥාභොවනෝව් ආනඅථඛථය යඅ ද්තයුතු. ඒ නඅවප ෝථමාපතධතඅවයධ
ථධෙපපප දැකථධවීමට වේ පරශධන වේ.
ප්රශ්න:- ( 2 නඅවපාෝථමාපතධතඅ කථෙවවඥ ද්
(22 එයට කථෙුපව ථමෙදිය තධ ද්
(32 කථෙුපව වනා ථමෙදිය ද්ධ ද්
(42 කථෙප ව යඅනධ ථමෙදිය ද්ධ ද්
(32 (නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට2 වකථවථධ ථමෙවදීම වේ ද්
(62 වකථවථධ ථඅීකම වේ ද්
(72 වකථවථධ නවර්ීම වේ ද්
(82 නවර්ුණ ප ු වර්ධ ථඅත කථුමකථට නවමුවණ පධ ද්
(92 මවපවණ ප ු වර්ධ ද්, ථමෙවර්ණ ප ු වර්ධ ද් වෙනථ කථඅම
( ප2 නඅවපාෝ ථමාපධතතඅය ථඞ්්ත ද්
( 2 අථඞ්්ත ද්
( 22 වෞකථඅකථ ද්
( 32 ව වකථ තධතප ද්
( 42 නඅමධපනධන ද්
( 32 අනඅමධපනධන ද්
ප්ි ිතුරැ:- ( 2 විද්ශගනානුර්ත අමධටථමාපතධතඅ පඅළඅවෙඅනධ ථමෙවද් ඒ
ථමාපතධතඅවය අ පරතඅපෂ ෝමගයනධ නඅපවද්ධෝ කථඅීකේ ෙශවයනධ කථායාදිය  තරඅවිෝ ථඛථධකථාප
පඅළඅවෙඅනධ නඅපවද්ධෝ කථඅීකවමනධ පඅිශථඅඳි කථාවය අ චිතධත-නාතථඅකථ ෝමගයනධ වර්ධ වනා
පවෙවතධම නි්රොධසමොප්ත්ති නම.
(22 අමධටථමාපතධතඅාභ ී අනොගොමීහු හො ක්ෂී ොශරව්යෝ ථමෙදිය තඅ.
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නිදශගන - ද්විහි ේලහි සමන්නොගතත්තො ත්යො ් සංඛොරොනං ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධියො
්සො සහි ා ්සුහොහි නවහි සමොධි්සුයොහි වසීභොවතො ප්ඤ්්ා නි්රොධසමොප්ත්තියො
ා ං”1
‘දවද්කථඅනධ ථමන්ොර්ත ව යඅනධ තරඅවිෝ ථඛථධකථාපයනධ ථඛථඅඳුවීවමනධ ්සෝ ොස්
(16) වැදිරැම ා යන් ්ග් ප්ැවැත්්මන් ද, නවසමොධීන් ්ග් ප්ැවැත්්මන් ද, වශග
භොවයට ප්ැමි ප්රඥාව නි්රොධසමොප්ත්ති්යහි ා ය යි’ ියන ලදීන්.
(32 ශමර් - විද්ශගනා දද්ධෙයවයනධ යුකථධත ෙ නඅවපාෝ ථමාපතධතඅය එළෙනධනා ෙ
වේ ථමාපතධතඅය අමධටථමාපතධතඅාභ ී අනොගොමීන් ා රහතුන් වප වථථධථෙුනට
නවතධවතධ යඅ. එව යඅනධ ඒ අනොගොමීහු හො රහත්හුම එයට ථමෙදිය තඅ. වථථු පෘර්ර්ධජනාදී ු
ථමවනාෙදිය තධ
විස්තර :- ඒ දය නේ කථෙවවඥ ද් එය වමවථධ විථධතප කථපන දී. සමථෙලය විදශගනො දයයඅ ද වද්කථකථඅ. එ අ ථමර්දය නේ ොමචනඡන්දය විකථධ්ේභ නය කථපන
්න ්ඛමම සං ල්ප්යො ්ග් ෙශවයනධ චිතධතයා වර්ධ අවිවෂධපය ථමර්ද නමි.
වය්ොප්ොදය විමධකථේභ ණ පය කථපන අවය්ොප්ොද ෙශවයනධ චිතධතයා වර්ධ අවිවෂධපය ද්, ීනමිද්ධය විමධකථේභ ණ පය කථපන ආ්ලෝ සංඥා ෙශවයනධ චිතධතයා වර්ධ ඒකථාර්රතා ථඛ්ය්ාත
අවි්ක්ෂ්ප්ය ද, උද්ධචන්ය විමධකථේභ ණ පය කථපන ථමාෝාන ෙශවයනධ චිතධතයා වර්ධ
එකථාර්රතාථඛ්ය්ාත අවි්ක්ෂ්ප්ය ද, මිථය්ොවිත ග විමධකථේභ ණ පය කථපන ආනාපානථතඅවයනධ
ථඅද්ධෝ ෙ පි නඅථධථර්ධර්ානු පථධථී ආශධොථ-පරශධොථ ෙශවයනධ චිතධතයා වර්ධ
ඒකථාර්රතාථඛ්ය්ාත අවිවෂධපය ද් සමථෙල නමි. වේ උප්්ොරද්ධය්ොන ෙශවයනඅ.
තෙද් පරර්ම ෝය්ානවයනධ නීෙපණ ප නඅමිතධවතනධ කථේපා වනා ෙන ව යඅනධ ථමාිය
සමථෙල
නමි.
ද්ධවිතීයෝය්ානවයනධ
විතකථග
විාාපයනධ
ද්
-වපවනෙථ්ධානාථ්ධායතන ථමාපතධතඅවයනධ-ආකථඅ්ධා්ධායතන ථඛශාවයනධ ද්
කථේපා වනා ෙන ව යඅනධ සමොධි ද නම. උද්ධෝ්ධ්නඅමිතධවතනධ
ා
උද්ධෝචාථේපරයුකථධත වමා අ අිශකථාදිය  වකථවථධ ව ධතුවෙනධ ද්, උද්ධෝචාථේපරයුකථධත ථතප
ථධකථන්ෝවයනධ ද්, කථේපා වනා ෙන ව යඅනධ භ රමණ පය වනා ෙන ව යඅනධ වනා ථවවන
ව යඅනධ සමොධිෙල නමි.
විදශගනො ෙලය ිම? අනඅචාානුපථධථනාෙ විද්ශගනා ද යඅ. ර්කථධ්ානුපථධථනාෙ වප- අනතධතානුපථධථනාෙ - නඅ.ය ොනුපථධථනාෙ - විපාර්ානුපථධථනාෙ නඅවපාෝානුපථධථනාෙ - පි නඅථධථර්ධර්ානු පථධථනාෙ (වකථවථුනධ ර්පීම2 විදශගනො ෙලයි.
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පපපය අනඅතය්ය ෙශවයනධ දවීම - පපපය පි නඅථධථර්ධර්ානු පථධථනා ෙශවයනධ
දවීම විද්වඥශනා දයඅ. වේද්නාෙ - ථඛශාෙ - ථඛථධකථාප - විශානය - ාෂුෙ - ජපා මපණ පය අනඅතය් ෙශවයනධ දවීම, පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනා ෙශවයනධ දවීම විද්ශගනා
දයඅ.
කථෙප අවඥර්වයනධ විද්ශගනා දය වේද්
අනඅචාානුපථධථනාවෙනධ නඅතය්ථඛශාවයනධ කථේපා වනා ෙන ව යඅනධ
විද්ශගනාද නමි. ර්කථධ්ානුපථධථනාවෙනධ ථු්ථඛශාවෙනධ කථේපා වනා ෙන ව යඅනධ
විද්ශගනාද නමි. අනතධතානුපථධථනාවෙනධ ආතධම ථඛශාවෙනධ කථේපා වනා ෙන ව යඅනධ
විදශගනොෙල නමි. නඅ.ය ොනුපථධථනාවෙනධ නන්දිය වයනධ ථපරීතඅකථ තෘමධණ පාවෙනධ කථේපා
වනා ෙන ව යඅනධ විදශගනොෙල නමි. විපාර්ානුපථධථනාවෙනධ පාර්වයනධ වනා ථවවන
ව යඅනධ ද්, නඅවපාෝානුපථධථනාවෙනධ ථමුද්වයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ ද්,
පි නඅථධථර්ධර්ානුපථධථනාවෙනධ ආොනවයනධ වනා ථවවන ව යඅනධ ද්, අවිද්ය්ාවෙනධ
අවිද්ය්ා ථ ර්ත කථවධශවයනධ ා තතධ ථේපරයුකථධත ාතුථධකථන්ෝවයනධ ා වනා ථවවන
ව යඅනධ ද් විදශගනොෙල නමි. ්ම විදශගනො ෙලයයි.
තරිවිධ සංස් ොරයන් සංසිඳවී්මන් යනධවනනධ:- ්විතීයෝය්ානයට ථමෙනධන ු වර්ධ
විතකථග-විාාප (ෙචීථඛථධකථාප2 වය ථඛථඅඳුනා ු වෙතඅ. ාතුවඥර්ෝය්ානයට ථමෙනධන ු වර්ධ
ආථධොථ-පරශධොථ (කථායථඛථධකථාප2 වය ථඛථවඳතධ. ථ්ධාවේද්යඅත නඅවප ෝයට
ථමෙනධන ු වර්ධ ථඛශා (චිතධතය2 ද්, වේද්නා ද් ඒ ථේපරයුකථධත ථඛථධකථාප ෝමගවය
ථඛථඅවඳතධ. වමවථධ වමකථී තරඅවිෝ ථඛථධකථාපයනධ වර්ධ ථඛථඅඳීම වමයඅනධ අද් ථධ කථපන දී.
(වම අ තවයා යනු “තඅනධනඛ” යන අර්ගය වද්යඅ2
්සො සහි ා ්සුයොහි =(වථාවළාථධ ( 62 ාණ පාිශයාවෙනධ යනධවනනධ
අනිචන්ොනුප්ස්සනො-ුප ්ඛොනුප්ස්සනො - නිබ්බිදානුප්ස්සනො - විරොගොනුප්ස්සනො නි්රොධොනුප්ස්සනො
ප්ටිසංඛොනුප්ස්සනො
ප්ටිනිස්සග්ගොනුප්ස්සනො
විවට්ටොනුප්ස්සනො ්සොතොප්ත්තිමග්ග - ්සොතොප්ත්තිඵල සමොප්ත්ති - ස දාගොමිමග්ග
ස දාගොමිඵලසමොප්ත්ති - අනොගොමිමග්ග- අනොගොමිඵලසමොප්ත්ති - අරහත්තමග්ග අරහත්තඵලසමොප්ත්ති යන වේ වථාවළාථධ ( 62 ශානායය්ගාවෙ ර්වවනතඅ.
වි්ශ්්:- අටෙවද්පපවේ අනුපථධථනාෙනධ වර්ධ ා අටෙවද්පපවේ මාර්ග - ඵල ශානයනධ
වර්ධ ෙශවයනධ වේ වථාවළාථධ ( 62 ආකථාපවයනධ ාණ පයා වර්ධ පවෙවතධම වේ.
‘නවවැදිරැම සමොධි්සුයොවන්්ගන්’ යනධවනනධ පරර්මෝය්ාන ථමාිාවඥයා යව. වප- වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ථමාපතධතඅ ථමාිායය්ගයව යඅ වමවථධ
අමධටථමාපතධතීනධ ා ඔෙුනධ වර්ධ උපාාප ථමාියදැ යඅ නෙථමාපතධතී ු ර්වවනතඅ.
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විස්තර:- පරර්මෝය්ාන පරතඅාභ ය පඅණිථ විතකථගය ද්, විාාපය ද්, පරීතඅය ද්, ථු්ය
ද්, චිතධවතධතකථාර්රතාෙය ද් ෙනධවනධ යව. වේ නෙ ථමාිායය්ගාෙනධ වර්නධ ද්,
ෙ ී නේ ප්ධාෙථී ු ය, ආෙජ්ජනෙථී යව, ථමාපජ්ජන ෙථී යව, අිඨාන ෙථී
යව, ෙුඨාන ෙථී යව, පචාවෙකථධ්න ෙථී යව යන වමා ුයඅ.
විස්තර:- පරර්මෝය්ානය ආෙජගනා කථපනධන ු වර්ධ කථවමවතඅ තවවනකථ - කථවමතඅ
පමණ ප කථකථධ - කථවමවතඅ තාකථධ ෝය්ානාඞ්ර්යනධ අ නඅපනධතපවයනධ චිතධතය පවෙවතධමට
ථමර්ග දෙ ආවජගනවසීතොව යැ.
පරර්මෝය්ානයට කථවමවතඅ තවවනකථ - කථවමතඅ කථකථධ - කථවමවතඅ තාකථධ ථමෙවදීමට
ථමර්ග දෙ සමොප්ජ්ජනවසීතොව යැ.
ෝය්ානය ථඅටුෙනධනට ථමර්ග දෙ අධිඨොනවසීතොව යැ.
ශී රෙව නවර්ීවම අ ථමර්ගදෙ වුට්ඨොනවසීතොව යැ.
පරතය්වෙෂාකථඅීකවේ ථමර්ග දෙ ප්චන්්ව ්ඛනවඝීතොවයි.
වි්ශ්්:- පරතය්වෙෂාෙථීතාෙ ආෙජගනාථීතාවෙනධම ථඅද්ධෝ යව. එ අ පරතය්වෙෂා
ජෙනවය ම ආෙජගනානධතප වෙතඅ.
්විතීයෝය්ාන ථමාපතධතඅයට - වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ථමාපතධතඅයට
ථමෙවදීමට ථමර්ග දෙ සමොප්ජ්ජනවසීතොව යි. (යනාදිය ය ද් වපප වථධමව යඅ.2 ්මය
ප්ඤ්්්විධ වසීතො නම.
විස්තර:- වම අ වථ ළථ විෝ ාණ පාිශයාෙයවයඅ කථීවයධ නඅපෙවශධමවයනධ දැකථධවීම
පඅණිථ යව. එව යඅනධ අනොගොමිහට අහගත් මොගග ඵලයන් අනිර්ත ව යඅනධ තුර්ථු ( 42
ාණ පාිශයාවෙකථධ වේ. එවථධ ෙනධනා ා ශ ෘදාගොමි වොවළාථධ ( 22 ශාන ායය්ගාෙකථධ ද්,
්සෝවොන්හට ද්ථ ( ප2 ශානායය්ගාෙකථධ ද් කථෙප ව යඅනධ වනා වේද් යතධ:- ථමාියට ථතුපව
ෙ ප්ධාකථාම ර්ුණිකථ පාර්ය ප වනා ෙ ව යඅනඅ.
ඒ ශ ෘදාගොමී - ්ශරෝතොප්න්නයන් ්ග් කථාමපාර් අපර ීණ ප ව යඅනධ ශමර් දය
ථේපණ පග වනා වේ. ඒ අථේපණ පග කථධ අ ශමර්විද්ශගනා දද්ධෙයවයනධ ථමෙවදිය ය යුතුෙ
නි්රොධසමොප්ත්තියට ද විකථත්වවයනධ ථමෙවදීමට වනා වකථඅ වේ. අනොගොමීහු ්ග් ඒ
කථාමපාර්ය පර ීණ ප ෙ ව යඅනධ ව වතවේ පඅිශපුනධ දෙ ඇතධවතධ වේ. එව යඅනධ ඕ ට
නි්රොධසමොප්ත්තියට ථමෙවදිය ය වකථඅ යව.
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එයඅනධ ෙොළ :- ‘නි්රොධො වුඨහන්තස්ස ්න්වසඤ්්ානොසඤ්්ායතන
ඵලසමොප්ත්තියො අනන්තරප්චන්්යන ප්චන්්යො”1

ුසලං

‘නඅවප ෝවයනධ
නවර්අි න
අනාර්ාමී ට
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන
කථුථචිතධතය අනාර්ාමීඵලථමාපතධතඅයට අනනධතප පරතය්වයනධ පරතය් වේය ’යඅ වේ
අනාර්ාමී ු වර්ධ නඅවප ෝවයනධ නවර්අීකම ථඳ ාම කථඅයන දිය .
එ අ සමොප්ජ්ජනං = ථමෙවදීම නේ, ප්ධාවොකථාප භ ෙවය අ අනවර්වමිරහතුන්
්ග් නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට ථමෙවදීම යඅ පරර්ම ෝය්ානාදිය  අනුපෙග ථමාපතධතඅ වවදන
ව යඅනඅ.
වි්ශ්්:- ාතුවොකථාප භ ෙවය අ පරර්මෝය්ානාදීනධ වර්ධ උතධපතධතඅය නවතඅ ව යඅනධ
(අපපප භ ෙවය අ2 නි්රෝධසමොප්ත්තියට ථමෙවදිය ය වනා වකථඅයඅ. ඇතවේ ආාායය්ග
වකථවනකථධ ෘද්ය ෙථධතු පපපය නවතඅ ව යඅනව යඅ වයතඅ.
(අපපප භ ෙවය අ නඅවපාෝථමාපතධතඅය වේ නේ චිතධත-නාතථඅකථ ව අනය්
පපපාදිය යකථධ ව
නවතඅ ව යඅනධ අෙථධතුකථම වේ. අනුප්ොතබ්ශ් නිවගො
ෝාතුවයනධ
පඅිශනඅවියාකථධ දඳු වේ.
ුවද්කථධ අඞ්ර් විකථත්වය නඅථාම අපපප භ ෙවය අ
නඅවපාෝථමාපතධතඅය නවතඅ යනු කා ො යඅ.2
(42 කථෙප ව යඅනධ ථමෙදිය ද්ධ ද්, ථඛථධකථාප ෝමගයනධ වකථවණ ප අ වකථවණ ප අ ඉපදීවම අ
ද්, ය ඳීවම අ ද්, උකථටී ෙව ‘වේ ආතධමවය අ ම අචිතධතකථෙව නඅවපාෝයට (අනුපාදිය වශම
පිශනඅෙගාණ පයට2 පවමිණියෙුනධ වමනධ ථුෙවථධ ෙථේ යඅ’ ථමෙදිය තධ.
(32 නඅවප ෝ ථමාපතධතඅයට ථමෙවදීම වකථවථධ වේ ද් අවනය්ානය් උපකථාීකත්වවයනධ
ඒකථීභ ාෙයට පවමිණි ශමර්-විද්ශගනා ෙශවයනධ උතධකථෘමධට භ ාෙයට පවමිණ ප කථපන ද්
පෙගකථෘතය් ඇතඅ වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනය නඅපවද්ධෝ කථළ වය ර්ාොපයා වර්ධ
නඅවප ෝථමාපතධතඅයට ථමෙවදීම වේ.
විවශධම:ශමර්
ෙශවයනධ
උතධකථෘමධට
දෙට
පවමිවණ පනධවනධ
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට පවමිණ ප ථඅීක. විද්ශගනා ෙශවයනධ උතධකථමග දෙට පවමිණි
වය ර්ී වතවේ ඵලසමොප්ත්තියට පවමිවණ පධ. ශමර්-විද්ශගනා උභ ය ෙශවයනධ උතධකථෘමධට
දෙට පවමිණ ප පෙගකථෘතය් වකථාට වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට නඅපවද්ධෝ කථපන
අනොගොමි වූ ්හෝ අහගත් ෙ පුද්ධර් වතවේ නඅවපාෝ ථමාපතධතඅයට ථමෙදීය යඅ වේ වම අ
ථඛවෂධපය යඅ.
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වේ විථධතපය :- වේ ථථුවන අ නඅවප ෝථමාපතධතඅයට ථමෙදිය නු කථවමතඅ ම ණ ප
වතවේ දතධ කථඅථ නඅමො අතධ පා මනාෙව වොො විවේකථ තවවනකථ මනාෙ පවනව ෙ
අථධවනකථව පළඟ දවඳ කථය ථෘජු වකථාට පඅ අටුො ථඅ අය කථමගථධර්ානභ අමු් වකථාට එළො
ෙවඩ අඳී. ඒ භ අෂුෙ පරර්මෝය්ානයට ථමෙවදිය  එයඅනධ නවර්අ ඒ ෝය්ානවය අ ෙ ථඛථධකථාපයනධ
අනඅතය්-ර්ශ්-අනාතධම ව යඅනධ වමවන අ කථඅීකවමනධ විද්ශගනා ෙඩයඅ.
වේ විද්ශගනාෙ ථඛථධකථාප පිශර්රා කථ යව, ඵලථමාපතධතඅ යව, නඅවප ෝථමාපතධතඅ යව
තරඅවිෝ වේ. වමාෙුනතුිශනධ ථඛථධකථාප පිශර්රා කථ විද්ශගනාෙ මන්ද් ෙවයධ ව තීෂණ ප ෙවයධ
ව
මාර්ගයට ආථනධන කථාපණ ප වේ. ඵලසමොප්ත්ති විද්ශගනාෙ තීෂණ පෙවයධම
මාර්ගභ ාෙනාෙ ා ථද්ෘශ ෙොම වේ. නි්රොධසමොප්ත්ති විදශගනොව ඉතා මන්ද් වනාෙවයධ
ද්, ඉතා තඅයුනු වනා ෙවයධ ද් ෙීක. එව යඅනධ වේ අනොගොමී ව ප තධ ෙ ව ආයය්ග
්ත්ම ඉතා මඳ වනාෙ ද්, ඉතා තඅයුණ පු වනා ෙද් විද්ශගනාවයනධ ඒ පරර්මෝය්ාන
ථඛථධකථාපයනධ විද්ශගනා වකථවවඥ.
ඉකථධය තඅ ද්ධවිතීයෝය්ානයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී එ අ ෙ ථඛථධකථාපයනධ එවථධම
විද්ශගනා වකථවවඥ. ඉකථධය තඅ තෘතීයෝය්ානයට ද්, -වප- ඉකථධය තඅ වි්ධාණ ප්ධාායතනයට ද්
ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී එ අ ෙ ථඛථධකථාපයනධ එවථධම විද්ශගනා වකථවවඥ. නවෙවතව
ආකථඅ්ධා්ධායතනයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී,
(අ2 නානා දද්ධෝ අවිවකථාපනය
(ඉ2 ථඛ පතඅමානනය
(උ2 ථත්ථු පකථධවකථ ථනය
(එ2 අද්ධෝාන පිශචවේද්ය යන වේ ථතප පෙග කථෘතය්යනධ වකථවවඥ.
(අ2 නොනොෙද්ධ අවි් ෝප්නය නම:- ඒ භ අෂුෙ ථමර් ඒකථාදද්ධෝ ෙ පඅිශකථප
වරැවෙනධ ෙව ථඅි  පා ථඅෙුපව ආදිය ය ව ඇඳ- පුටු ව ෙථන වර්ය ව අනධකථඅථඅ
පිශමධකථාප ජාතඅයකථධ ව වේ නේ ඒ නානාදද්ධ පිශමධකථාපයනධ ර්අනඅ- දිය ය- ො- වථා- මී
ආදීනධ වර්නධ විනාශ වනා ෙන වථධ අිමධඨාන කථළ යුතු දෙ යඅ.
වේ ඉටනවථධ යව:- වේ වේ දැය වේ ථතධ ද්ෙථ ඇතුළත ර්අනධවනනධ වනා දැවේො.
ජවයනධ වනා ඉධවපධො. ොතවයනධ වනා නවවථධො. වථාපවනධ පව වප වනා ර්වවනධො.
මීයනධ වනා කථනු වව.ො යඅ’ යඅ වමවථධ ඉටුකථව ඒ ථතධද්ෙථ ඇතුළත ඒ වය ර්අ ට
කථඅථඅ උපරෙවයකථධ වනා වේ. එව තධ වනා ඉටන ද්ධද් ර්අනඅ ආදිය වයනධ නථී.
මහොනොග ්තරැන්ට ්මනි:- මාතෘ උපාථඅකථාෙ වර්ධ ර්මට පඅඩු පඅණිථ ෙවි 
වතපවනධ මාතෘ උපාථඅකථාෙ කථවඳ පඅළඅර්නධො ආථන ශාා අ ෙඩා අඳෙුො ය. වතප ු
නඅවපාෝයට ථමෙවද් ෙවඩ ුනධ . උනධෙ නධවථධ ෙවඩ ථඅි යදී ආථන ශාාෙ ර්අනඅ ර්තධවතධ
Non-commertial Distribution

1059

විශුද්ධිමාර්ගය

පටුන වෙත

ය. වථථු භ අෂ ු තම තමනධ ුනධ අථුනධ වර්න පා ර්අය . ර්ේෙවථධවථ වතපවනධ දැකථ
‘අථ ම වණ පකථව’යඅ කථී . ර්අනධන තණ ප- උණ ප- ද්ප- ආදිය ය ද්ො වර්න වතපවනධ ථඅථාපා
ථඅි වයධ ය. මිනඅථධථු කථළවයනධ දිය ය වර්නෙුතධ ර්අනඅ නඅො අලු ඉෙතධ වකථාට පඅිශදඩ ර්නධො
මධ විථුපවො ෙඳිමිනධ ථඅි ය . වතපවනධ ෙ ධනවථධ පඅිශථුනධ කථාවය අ නවර්අට ඔෙුනධ දැකථ
පළටෙුවයමි යඅ, අ ට නවර්ී “පුෙර්ු” දිය ෙයඅනට ෙවි  වථධකථ. වේයව නොනොෙද්ධ
අවි් ොප්නය නමි.
වි්ශ්්:- එකථාදද්ධෝ ෙ ඳනා වපාවප නා ව ෙවඩ ුනධ අථුන ව ඉටුෙමනා
වනා වේ. ඒ ථමාපතධතඅ ෙශවයනධ ම රැවකථධ. ආයු්්මත් සංජීව ස්ථවිරයන්ට වමනඅ.
ආයුමධමතධ ථඛීවෙ වතපවනධ වර්ධ ථමාි විමධඵලාප ථෘිය වේ. ආයුමධමතධ සැසුයුත් මහ
්තරැන් වහ්න්ස් ්ග් ථමාි විමධඵලාප ථෘද්ධිය වේය යඅ එයඅනධ කථී1
(ඉ2 සංඝප්තිමොනනය:- ථඛ යා වර්ධ දු ුමන දවීම යඅ. ඒ භ අෂුෙ එන වතකථධ
ථඛ යා කථමග වනා කථඅීකම යඅ. වම දඳු දු ුමන ඒ භ අෂුෙ වර්ධ පෙගකථෘතය්ය වනා වේ.
ථඛ යා වර්ධ දු ුමන ආෙජගනා කථඅීකම ෙකථඅ ඒ භ අෂුෙ වර්ධ පෙගකථෘතය් යව.
ඒ වමවථධ ය:- ‘මා ථතධ දිය නකථධ නඅවප ෝයට ථමෙවදී ුනධකථ ථඛ යා
්තධතඅකථමගාදීනධ අතුිශනධ කථඅථඅ කථමගයකථධ කථපනු කථවමවතඅ වේ නේ කථඅථඅ භ අෂුෙකථධ අෙුතධ මා
කථවඳෙතධ ම නවර්ී ථඅීකම යඅ’ ඉි ය යුතු. එවථධ ඉටා ථමෙනධවනධ එකථ නවර්ී ථඅීකම යඅ.
එව තධ එවථධ වනා ඉටා ථමෙනධ කථව ථඛ යා රැථධවී ඒ භ අෂුෙ වනා දැකථ වකථා අදැ යඅ
විාාප නඅවප ෝනයට ථමෙවදීය යඅ කථීකථ යා ‘අථුෙධ භ අෂුෙ ථඛ යා වර්ධ ොනවයනධ
කථවඳෙ යඅ’ කථඅථඅයේ භ අෂෙකථධ යවවී නේ ඒ භ අෂුෙ ද් ශරෙවණ පාපාාපවය අ ථඅට ‘ඇෙවතධනඅ
ථඛ යා ඔදට දු ුමනධ වකථවවඥය යඅ’ කථී පමණිනධ ම නවර්ීම වේ. වමවථධ ථඛ ාශාෙ ඉතා
ර්පව යව. එව යඅනධ ඒ ආෙජගනා වකථාට තමා ම නවර්අි නා වථධ ඉටා ථමෙවදිය ය යුතු.
(උ2 සත්ථුප් ්් ොසනය:- වම අද් ශාථධතෘනධ ෙ නධවථධවර්ධ ආමනධතරණ පය ආෙජගනා
කථඅීකම එ අ කථෘතය්ය යඅ. එව යඅනධ ව ද් ආෙජගනා කථළයුතු.
‘මා නඅවපාෝයට ථමෙවද් ථඅි නා ථතධ ද්ෙථ තුළ දුර් ු අෙතීණ පග ෙථධතුවෙ අ
ශඅෂාපද් ව පනෙතධ නේ එදඳු කථපවවණ පකථ ව ද් ේ වද්ථතධ නේ කථඅථඅෙකථු අෙුතධ මා
වනා කථවඳෙන වතකථධ (කථවඳ ෙ වකථවණ ප අ ම2 නවර්ී ථඅි මි’යඅ වමවථධ ආෙජගනා වකථාට
ුනධ ඒ භ අෂුෙ වර්ධ එවකථවණ ප අ නවර්අීකම යඅ. එව තධ යවමකථධ එවථධ වනා වකථවවඥ නේ
දුර් ු ථඛ යා රැථධ ෙ කථව ඒ භ අෂුෙ වනා දැකථ ‘අථුෙධ ම ණ ප වකථා අදැ යඅ’ විාාපා
නඅවප ෝයට ථමෙවදිය ය යඅ කථී කථ යෙ වර්ාථධ මා ොනවයනධ අථුෙධ භ අෂුෙ කථවඳෙ යඅ’
කථඅථඅයේ භ අෂුෙකථධ යෙතධ නේ ඒ භ අෂුෙ ද් වර්ාථධ ශරෙවණ පාපාාපවය අ ථඅට ‘දුර් ු
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පටුන වෙත

ආයුමධමතුනධට ආමනධතරණ පය වකථවපතව යඅ’ කථී වකථවණ ප අ ම නවර්අීකම වේ. වමවථධ දුද්ධෝ
නඅමනධතරණ පය ර්ුපව යව. එව යඅනධ එය ආෙජගනා වකථාට තමාම නවර්අි න වථධ ඉටා
ථමෙවදිය ය යුතු.
(එ2 අද්ධොන ප්සුචන්ඡද:- ීවවිතය පෙතධනා කථාය පඅිශථඅඳීම යඅ.
ඒ වමවථධයඅ:- වේ භ අෂුෙ කථාය පඅිශථඅඳීවම අ මනාවථධ ද්ෂ විය යුතු. තමා වර්ධ
ආයු ථඛථධකථාපය ථතඅයකථධ පෙතීවද් වනා පෙතීවද් යඅ ආෙජගනා වකථාට ම ථමෙවදිය ය යුතු.
එවථධ ආෙජගනා වනා වකථාට ථමෙවර්ණ ප ද් නඅවප ෝ ථමාපතධතඅය ඒ භ අෂුෙ වර්ධ මපණ පය
ෙවළකථීමට ථමර්ග වනා වේ. නඅවප ෝය ඇතුළත මපණ පය ද් වනාෙන ව යඅනධ අතපම
ථමාපතධතීනධ නවර්අීකම වේ. එව යඅනධ වේ අද්ධෝාන පිශචවඡද්ය ද් ආෙජගනාවකථාට ම
ථමෙවදිය ය යුතු. වථථු දැය ආෙජගනා වනා කථඅීකමට ද් ෙීක. වේ අද්ධාන පිශචවේද්ය ෙකථී
ආෙජගනා කථටයුතුමව යඅ.
ඒ වය ර්ී වතවේ වපප කථී වථධ ආකථඅ්ධා්ධායතනයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී වේ
පෙගකථෘතය්යනධ වකථාට වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට ථමෙදී. එකථව ථඅත එකථධ ෙපකථධ
ව වද් ෙපකථධ ව ඉකථධම අචිතධතකථ වේ. නඅවපාෝයට ථමෙදී. (නඅවපාෝ නේ ෙ නඅෙගාණ පය
ථධපශග වකථවවඥ.2
වි්ශ්්:- ඒ භ අෂුෙ වර්ධ ථඅත චිතධතොප වද්කථකථට ෙඩා කථෙප ව යඅනධ වනා පෙතීද්
යතධ? නඅවප ෝය පඅණිථ පරවය ර් ව යඅනඅ. වේ ම ණ ප ු වර්ධ ශමර්-විද්ශගනා ෝමග වද්කථ ථම
වකථාට අමධටථමාපතධතඅ ෙශවයනධ නවර්ීම අනුපෙග නඅවප ෝය පඅණිථ පරවය ර්වයකථඅ.
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතන ථමෙතට පරවයාර් වනා ෙන ව යඅනඅ. නඅවප ෝයට
පරවයාර් ෙන ව යඅනධ වද්ථඅතකථඅනධ මතධවත අ ථඅතධ වනා පෙතී.
යේ භ අෂුෙකථධ ආකථඅ්ධා්ධායතනවයනධ නවර්අ වේ පෙග කථෘතය්යනධ වනා වකථාට
වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට ථමෙදී නේ ව වතවේ මතධවත අ ඒ පඅිශථඅඳ කථාවය අ
අචිතධතකථ ෙනධනට වනා වපාව ාථතධ වේ. වපපළා ආකථඅ්ධා්ධායතනවය අ පඅ අට යඅ.
(නවෙත ආකථඅ්ධා්ධායතනයට ථමෙවද් එයඅනධ නවර්ී පෙගකථෘතය්යනධ කථළමනා ව යඅනඅ.2
වම අා මවර්කථ වනාර්අය විපප පුපවමයකථු වර්ධ උපමා වයවද්ධ. වපප වනා ර්අය විපප
මවර්කථව යන පුපවමවයකථධ අතප මර්ව දිය ය විකථධ ව ර්වඹුපව දිය ය කථඳු රැඅයකථධ ව
ර්වඹුපව මඩෙළකථධ ව ඉකථධම ථඅි  ථවඩ අෙුවෙනධ තවෙුණ පු ර්කථට ව පවමිණ ප ඳනා
වපාවප නා වනාපටො ම ඒ කථඳුපට දවථ පඅිශකථප වතවමන ය වයනධ නවෙවත ද් තීපවය අ
පඅ අටා පාමාණ පය ව ඇකථධම තවෙුනු පා ඇතඅෙව නවෙවත ද් වමවතප ථඅි වයධ වෙයඅ. එ අ
ඒ පුපවමයා වනා පටෙන ද් ඳනා වපාවප නා ඇතඅ ව යඅනධ කථඳුපට දට වකථවණ ප අ
ම ව ප ණ ප ඇකථධමුණ පු වකථවණ ප අ ම ව වපපළා අෙුතධ වමවතප ථඅටුනා වථධ ඒ වය ර්ී
ද් පෙගකථෘතය්යනධ වනා කථළ ව යඅනධ වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට ථමෙනධ වකථවණ ප අ
ම වපපළා අෙුතධ ආකථඅ්ධා්ධායතනවය අ පඅ අටයඅ.
Non-commertial Distribution
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වපප ද් ඒ මඟ ර්අය පුපවමවයකථධ එතවනට පවමිණ ප එකථධ ථළුෙකථධ තපෙව වඳ
අවනකථධ ථළුෙ අතඅනධ වර්න කථඳුප ඉකථධමො ුණ පු ප ණ ප ඇකථධමුණ පු පමණ පකථධ ම වකථාට
ඈතට යනධනා වථධ පෙග කථෘතය්යනධ කථළ ඒ ම ණ ප වනධෙථ්ධානාථ්ධායතනයට
ථමෙවද් මතධවත අ අචිතධතකථ වේ. නඅවප ෝයට ථමෙවද් වෙවථධ.
(62 වකථවථධ ථඅීකම වේ :- වමවථධ ථමෙනධ ඒ නඅවප ෝ ථමාපතධතී ු වර්ධ කථා
පිශචවේද් ෙශවයනධ ද් අතපතුප ආයෂය යව, ථඛ යා වර්ධ දු ුමන යව, ශාථධතෘ
ආමනධතරණ පය යව යන වමාෙුනධ වර්ධ අභ ාෙවයනධ ද් ථඅීකම වේ.
(72 වකථවථධ නවර්ීම වේද් :- අනාර්ාමී ු වර්ධ අනාර්ාමී ඵලවාතධපතධතඅවයනධ ද්,
ප තධ ු වර්ධ අ ගතධ ඵලවාතධපතධතඅවයනධ ද්, නවර්ීම වේ.
(82 නවර්ුණ පු ු වර්ධ ථඅත කථුමකථට නවර්ුවණ පධ වේ ද්:- නඅවප ෝවයනධ නවවර්නධන ු
වර්ධ ථඅත නඅෙගාණ පයට නඅේන ෙවයධ වේ එයඅනධ ෙොළ :“සඤ්්ා්ව්තබයත නි්රොධසමොප්්තතියො වුිතස්ස ්ඛො ආවු්සො
භි ්ඛු්නො වි්ව නින්තං චිත්තං ්හොති. වි්ව ්ප්ො ං වි්ව ප්බ්හොරං”1

විසොඛ

‘ඇෙවතධ විථා් ථ්ධාවේද්යඅත නඅවප ෝ ථමාපතධතඅවයනධ නවර්අ භ අෂුෙ වර්ධ ථඅත
ථෙගථඛථධකථාපයනධ වකථවපනධ විවිකථධත ව යඅනධ විවේකථ නේ ෙ නිවගො යට නවමුවණ පධ වේ.
විවේකථයට පරෙණ ප වේ විවෙකථ පරාර්ධ ාප වේ.
(92 මළ ු වර්ධ ද්, නඅවප ෝථමාපතධතඅයට ථමෙනධන ු වර්ධ ද් වෙනථ කථඅම යනධවන අ අර්ගය ථතරවය අ වමවථධ ෙොළ .
“යවොයං ආවු්සො ම්තො
ොල ්තො තස්ස
ොයසඞ්ඛොරො නිරැද්ධො
ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධො. වචී -්ප්- චිත්තසඞ්ඛොරො නිරැද්ධො ප්ටිප්්ප්ස්සද්ධො ආයුසු ්ඛී් ො උස්මො
වූප්සන්තො ඉන්රියොනි ප්සුභීන්තොනි. යවොයං භි ්ඛු සඤ්්ා්වදයිතනි්රොධං
සමොප්න්්නො තස්සප්ි ොයසඞ්ඛොරො නිරැද්ධො ප්ටිප්්ප්සසද්ධො. වචී -ම්නො සඞ්ඛොරො -්ප්චිත්ත සඞ්ඛොරො නිරැද්ධො ප්සුප්්ප්ස්සධො ආයු අප්සු ්ඛි් ො උසමො අවූප්සන්තො ඉන්රියොනි
අප්සුභින්තොනි”2

1
2

ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 3ප4
ම:නඅ: මපණ පධණ පාථකථ 299
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‘ඇෙවතධ විථා් කථළුිශය කථළ ුවර්ධ කථායථඛථධකථාපවය නඅපවද්ධෝය . ථඛථඅඳුණ ප .
ොකථධථඛථධකථාපවය ද්, චිතධතථඛථධකථාපවය ද්, නඅපවද්ධෝය . ථඛථඅඳුණ ප . ආයුම (ීවවිතන්රඅ2
ය ෂය වී උමධමාෙ (කථමගජවතවජා ෝාතුෙ2 ථනධථඅඳිණ ප. ාෂුපාදිය  ඉන්රඅයවය ය ඳුණ ප .
ථ්ධාවේද්යඅත නඅවප ෝයට ථමෙනධ භ අෂුෙ වර්ධ ද් කථායථඛ්ාපවය නඅපවද්ධෝය .
ථඛථඅඳුණ ප . ොකථධ චිතධත ථඛ්ාපවය ද් නඅපවද්ධෝය . ථඛථඅඳුණ ප . ආයුමය ෂය වනා වී,
උමධමාෙ වනා ථනධථඅඳිණ ප. ඉන්රඅවය වනා ය ඳණ පා . (වේ යව ඔ ු වද්වද්නා වර්ධ වෙනථ
නමි.2
( ප- 32 නඅවප ෝථමාපතධතඅය ථඛ්ත ද්, අථඛ්ත ද් යන පරශධනවය අා ථඛ්තයව
යඅ ද්, අථඛ්තයව යඅ ද්, වෞකථඅකථයවයඅ ද් වාවකථ තධතපයවයඅ ද් වනා කථඅය යුතු.
කථෙප ව යඅනධ ද් ථධෙභ ාෙවයනධ (පපමාර්ග ෙශවයනධ2 අවිද්ය්මාන ව යඅනඅ. එව තධ
නඅවප ෝථමෙතට ථමෙනධන ුවර්ධ ෙශවයනධ ඒ නඅවප ෝථමාපතධතඅය ථමෙනධනී නේ වේ.
එව යඅනධ නඅමධපනධනය යඅ කථීමට ෙීක. අනඅමධපනධනය යඅ කථීමට වනා ෙීක.
“ඉතඅථනධතඛ ථමාපතධතඅඛ - ඉමඛ අිශය වථවිතඛ
දිය ට්ඨවඨෙ ෝේවම නඅ.දාන මිතඅථඞ්්ඛ උපාර්තඛ
භ ාවෙත්වා අිශයඛ ප්ධ්ඛ - ථමාපජ්ජනධතඅ පණ පධි තා
යථධමා තථධමා ඉමථධථාපඅ - ථමාපතධතඅ ථමත්ථතා
අිශයමර්ධවර්ථු ප්ධාය - ආනඅථඛවථාතඅ ෙුචාතඅ”
‘වමවථධ අිශ ු වථවි - දිය ටුද්ේ*1 නඅෙනවයඅ වියු,
ථතධ2 ථමෙත අීකනවණ ප - ෙඩා පි  ු ථමෙදිය තධ
එදවවිනධ වමථමෙතධ - ථමෙවර්වේ ථමතධ දේ
අීකමර් ථවපඅයුතු½3 - පවණ ප අනුථයවයඅ පඅයථු”
ආ ුවනය්ය භ ාොදී ථඅද්ධිය:- යන ුවද්කථධ නඅවප ෝථමාපතධතඅයට ථමෙවදීවේ
ථමර්ග දෙ පමණ පකථධ වම අ ආනඅථඛථ වනාවේ. ආහු්නයය්ොතබභොව ථඅද්ධිය ද් වේ
ව වකථ තධතප පරශාවේ ආනඅථඛථයව ෙ ද්තයුතු.
විථධතප:- අවිවශධමවයනධ ාතුවඥවිෝ ෙ ම වේ වාවකථාතධතප පරශාෙ ෙවඩු ව යඅනධ
භ ාවිතපරශා ෙ පුද්ධර් වතවේ ථවද්ධෙකථ ව කථයාට ආහු්නයය් (=ර්ිශනධ වර්නෙුතධ වද්න
ොනයට ථුර්ථු2 වේ. ප්ොහු් යය් (=ආර්නධතුකථ ොනයට ථුර්ථු2 වේ. ද ්ඛි් යය්

1

*දිය ඨෝේමිකථ (=ඉ තාමවය අ2
ථනත
3
½ථේපරයුකථධත
2
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(=පපවාෙ අද් ා වද්න ොනයට ථුර්ථු2 වේ. අඤ්්ජලි රණීය (=වොව ාතධ මුර්වන අ තදා
ථඅයලු ව කථයා විථඅනධ2 අ්ධජීකථමගයට ථුර්ථු වේ. ස ල ්ලෝ යො ්ග් අනුත්තර
ප්ින්් ත ්ව්.
විවශධමවයනධ වේ ථතප මාර්ග අතුිශනධ පළමුෙන වථ ොනධ මර් නුව ෙඩා මඳ
ෙ විද්ශගනාවෙනධ වථ ොනධ දෙට පවමිණි ශරද්ධොතබ මෘර් ෙ ඉඳුපනධ ඇතධවතධ ම (වද්ේ වාෙ
මිනඅථධ ව විථඅනධ2 ථතධ ථුර්තඅ භ ෙවයකථව පරතඅථන්ි ෙශවයනධ ථථප ඇවිද් ර්කථධ වකථළෙප
කථපනධවනධ සත්ත ්ඛත්තුප්රම නේ වේ.
මෝය්ම විද්ශගනාවෙනධ ආර්ත ෙ ශරද්ධෝාදිය  මෝය්ම ඉන්රඅයයනධ ඇතඅවයධ කථු වද්කථ
තුනකථ පඅළඅථඅඳීේ විථඅනධ ථථප ථවිශථපා ර්කථධ වකථළෙප කථපනධවනධ ් ොලං් ොල නේ වේ.
තඅයුණ පු විද්ථුවනනධ ආර්ත ෙ තඅයුණ පු ශරද්ධෝාදිය  ඉඳුපනධ ඇතධවතධ එකථම පරතඅථන්ියකථධ
වද ථථප ර්කථධ වකථළෙප කථපනධවනධ ඒ ීමජ නේ වේ.
කථවකථව වද්ේ වාෙ ද්, කථවකථව මිනඅථධ වාෙදැ යඅ මිශරකථ ෙශවයනධ ථුර්තඅ භ ෙ
ථවතකථව ඉපදීම සත්ත ්ඛත්තුප්රමතොව යැ. ් ොලං් ොලභොවය ද මනුමය් - දිය ෙය්
ව කථයනධ අ මිශරෙව ඉපඅද් ර්කථධ වකථළෙප කථඅීකමයඅ. වම අ කථු ෙශවයනධ ර්වවනණ පුවයධ
ම ාථාපකථුමව යඅ. ව ද් කථු වද්කථ තුනකථවයඅ කථඅෙ ද් භ ෙ ථය වතකථධ ද් ඉපදිය ය වකථඅ යඅ.
මිනඅථධ වාෙ ව වද්ේ වාෙ ව එකථම අතධදෙකථධ දා ර්කථධ වකථළෙප කථඅීකම එකථබීීවයව.
(වේ ෙකථී තරඅවිෝ මාර්ගවිද්ශගනාෙනධ වර්ධ ෙශවයනධ නඅයමය වේ. මතු තුනධමර් විද්ශගනා
දෙතධ වී නේ එ ීමජි වේ. මෝය්ම වී නේ ් ෝලං් ොල ද්, මන්ද් වී නේ
සත්ත ්ඛත්තුප්රම ද් වේ. වේ ීකකථානුර්ත යඅ.2
වද්ෙන (ශ ෘදාගොමි2 මාර්ගපරශාෙ ෙඩා එකථධෙපකථධ ම මිනඅථධ වාෙට අෙුතධ ර්කථධ
වකථළෙප කථපනධවනධ ශ ෘදාගොමි වේ.
(වේ ෙ කථී පථධෙවද්පපවේ ශ ෘදාගොමීන්්ගන් අනධතය යව. ඒ වමවථධයඅ:වකථවනකථධ වම අද් ශ ෘදාගොමි ඵලය දා වම අම පඅිශනඅවෙතඅ. වකථවනකථධ වම අ
ශකථෘොර්ාමිෙව වද්ේවාෙ ඉපඅද් එ අදී පඅිශනඅවෙතඅ. වකථවනකථධ වද්ේවාෙ ශකථෘොර්ාමිෙව
එ අදී ම පඅිශනඅවෙතඅ. වකථවනකථධ වද්ේ වාෙ ශකථෘොර්ාමි ෙව වම අ ඉපඅද් වම අදී පඅිශනඅවෙතඅ.
වකථවනකථධ වම අදී ශකථෘොර්ාමිෙව වද්ේ වාෙ ඉපඅද් එ අ ආයු ඇතඅතාකථධ ථඅට නවෙවතව
වම අ ඉපඅද් පඅිශනඅවෙතඅ. වේ පථධෙවනධනා වම අ ර්වවනධ - ීකකථා2
තුනධ ෙන මාර්ගපරශාෙ ෙඩා අනොගොමී වේ. ව ධ පරතඅථන්ි ෙශවයනධ වම අ නපද්නා
ව යඅනධ එනේ වේ.
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ඒ අනාර්ාමි වතවේ ශරද්ධෝාදිය  ප්ධවචන්රඅය ෝමගයනධ වර්ධ අඩු ෙවි  දවවිනධ අන්තරො
ප්සුනිබ්ෙොි යැ.
උප්භචන් ප්සුනිබ්ෙොයී යැ
අසඞ්ඛොර ප්සුනිබ්ෙොයී යැ
සසංඛොර ප්සුනිබ්ෙොයී යැ
උද්ධං්ඝොත අ ණිට්ඨගොමී යැ යි පථධ ෙවද්පපවේ වේ. වේ කථාමව කථය
පඅිශනඅවෙනධවනධ වෙයඅ.

වප

විස්තර:- අවි ාදීනධ අතුිශනධ යේකථඅථඅ ශුද්ධෝාොථවයකථව ඉපඅද්
ආයුශපරමාණ පවයනධ මෝය්යට වනාපවමිණ ප පඅිශනඅවෙනුවයධ අන්තරොප්සුනිබ්ෙොයී යැ.

එ අ

ආයු මෝය්ය පථු වකථාට පඅිශනඅවෙනුවයධ උප්භචන්ප්සුනිබ්ෙොයී යැ,
නඅපවතධථා වයනධ මාර්ග උපද්ො පඅිශනඅවෙනුවයධ අථඛ්ාප ප්සුනිබ්ෙොයී යැ,
උතධථා වයනධ මතු මාර්ග උපද්ෙනුවයධ සසංඛොරප්සුනිබ්ෙොයී යැ,
උපනධ ශුද්ධාොථ භ ූමිවයනධ කථරමවයනධ මතු - මතු වාකථයට යමිනධ අකථණිටාෙ
වතකථධ යනධවනධ උද්ධං්සොතඅ ණිට්ඨගොමී යැ.
වි්ශ්්:- අවි වය අ උපනධ වකථවණ ප අ ප තධ ෙව පඅිශනඅවෙනධවනකථව, ආයු මෝය්යට
වනා පවමිණ ප පඅිශනඅවෙනධවනකථ, ආයු මෝය්වය අ පඅිශනඅවෙනධවනකථ යඅ
අන්තරොප්සුනිබ්ෙොයීහු ති්ද්න ් හො උප්භචන්ප්සුනිබ්ෙොයී එ් , උද්ධං්සොත
අ ණිඨගොමි එවකථකථව යඅ පථධවද්නකථඅ.
ඔ ු පථධ වද්න අථඛ්ාප පිශනඅදායී පවථකථ ථථඛ්ාප පිශනඅ.දායී පවථකථව යඅ
ද්ථ වද්වනකථධ වෙතඅ. අතධපපාදිය  තුවන අ ම එවථධම ද්ථවද්නා දවර්අනධ වෙතඅ.
අකථණිඨකථවය අ උද්ධඛවථාත අකථණිඨර්ාමී වප ථතප වද්වනකථඅ.
ව ද් ථථඛකථාප - අථඛ්ාප වභ ධද්වයනධ අටවද්වනකථව යඅ වමවථධ අනොගොමී
ආයය්ග්යෝ අටසොලිස් (4ස) ්ද්න ් වෙතඅ.
තෙද් අවි ාදිය  පඅළඅවෙඅනධ අකථණිට්ඨඨකථය වතකථධ (පඅළඅවෙඅනධ2 වර්ාථධ එ අදී ප තධෙව
පඅිශනඅවෙනුවයධ උද්ධං්සොත අ ණිට්ඨගොමි නේ වේ.
අකථණිට්ඨඨකථයට වනා පවමිණි ථුද්ථධථඅය වතකථධ යට ථඅෙු දඹවාවෙ අ ථවිශථපා
පඅිශනඅවෙනුවයධ උද්ධං්සොත නමි.
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අකථණිඨවය අම ඉපඅද් පඅිශනඅවෙනුවයධ න උද්ධං්සොත අ ණිට්ඨගොමි යැ, යට
ථතප ථුද්ධෝාොථයනධ අ ඉපඅද් එ අම පඅිශනඅවෙනුවයධ න උද්ධං්සොත - න අ ණිඨගොමි යැ
යි වමවථධ උද්ධඛවථාත අකථණිට්ඨඨර්ාමි ු ථතප වද්වනකථඅ. වේ එකථම ාතුමධකථයකථධ වථධ
ර්වනඅණි.
ථඅේ ෙවනඅ මාර්ග පරශාෙ ෙඩා කථඅථඅ වකථවනකථධ ප්රඥාවිමු ්ත ්වති.
කථඅථඅ වකථවනකථධ උභ්තොභොගවිමු ්ත ්වති.
කථඅථඅ වකථවනකථධ ්ඩභිඥ ්වති.
කථඅථඅ වකථවනකථධ ප්රතිසමභිදා ප්ර්භදගත මහොක්ෂී ශරව වෙතධ.
ආයය්ගප්ුද්ගල ්භ්ද:- වපරැ කථී තරඅවිෝ වථ තාපනධනවය
දන්ධොභිඤ්්ාචි ථතප පරතඅපො ෙශවයනධ වොළවථකථඅ.
ඔ ු නවෙවතව ශරද්ධා - පරශාෝුප ෙශවයනධ ථවිථධවථකථ
ථකථොර්ාමි ු විවමාකථධ්මු් තුන පරතඅපො ෙශවයනධ
ථතප වද්නා දවර්අනධ වර්න වොළවථකථ
(වපරැකථීවථධ අනාර්ාමී ු අටථාළඅවථකථ2
ප්ධාවිමුකථධත වොළවථකථ
උභ වතාභ ාර් විමුකථධත වොළවථකථ
ප තධ ු
තරඅවිද්ය්කථ වොළවථකථ
මඩභ අඥ කථ වොළවථකථ
පරතඅථේභ අොපරාපධත වොළවථකථ

{

ුප ්ඛොප්ටිප්දා

24
2
48
2
2
2
2
2

පරවතය්කථදුද්ධෝ, ථමය්කථධ ථේදුද්ධ වද්වද්වනකථ
වමවථධ ථඅයලු ආයය්ගවය එකථධථඅය ථථාඅවථකථඅ.

46

එව යඅනධ “මග්ග ්ඛ්
ප්්නතං ජටං විජ්ටති නොම. ඵල ්ඛ්
විජකාතජ්ටො ස්දව ස්ස ්ලො ස්ස අග්ගද ්ඛි් ්යය්ො ්හොතී” ථතප ෙන මාර්ග
ෂණ පවය අම ජටා විජටනය වකථවවඥ නමි. ඵල ෂණ පවය අ ථුර්ථු වථධ ජටා විජටනය
වකථවළධ ථවද්ධෙකථ ව කථයාට අගරදක්ෂි ොහග වේය’ යඅ වම අ ආදිය වය අ කථඅයන දිය .
අීක පවණ ප දෙුවනධ - වමවථධ නනධ අනුථථධ වේ
එව යඅනධ නඅථඅ නවණිතඅවය - එ අ අය පවතඅ ෙඩතධො
වමවතකථඅනධ :“සී්ල ප්තිට්ඨොය න්රො සප්ඤ්්්ා
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චිත්තං ප්ඤ්්ාං ් භොවයං
අතොප්ි නිප්්තො භික්ඛු
්සො ඉමං විජට්ය ජටං”

යන ර්ාර්ාවය අ සීල- සමොධි- ප්රඥා මු්වයනධ ෙොළ විශුද්ධි මොගග්යහි
පරශාභ ාෙනානෘශඛථ නඅවඥවද්ධශ නේ ෙ වත විථඅ ෙන
පිශචවේද්ය නඅමිවයධ යඅ.

අනුෙුද්ධ ෙුද්ධ්ඝෝ් මහො ස්ථවිර ස්වොමිප්ොදයන්
විශුද්ධි මොර්ඥග නම ප්ො ි ගරන්ථ්ය් සිංහලොනුවොදය
සමොප්්තයි.
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