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්ල්කම්ග් සටහන්....
සූත්ර පි ්දය් එන දහම් ්රැණු ගැඹුරින් ස ්ො බැලූ අ,ිධ්ර්මය,
දම්ක සොමොනය නනත්ොව අත්ර පරකකිත් වීම දර්රැ්ොදන් කන්දවිමක
මහනොහිමියන්දග් දපොත්් පත්් ද දහ්ත්ු වූ බව පර් ්රැණ්ි. අ,ිධ්ර්මය
පි ිබඳව නොහිමියන් ත්ු ඇත්ි නිරවුක් අවදබෝධ්ය උන්වහන්දස්දග්
ගරන්ථොවකිදයන් පර් වන අත්ර අභිධර්ම්ය් මූලික කකුණ ස, අභිධර්ම
මාර්ගය හා පට්ඨාන මහා පරකකණ  සන්නය වැනි දපොත්් වකින් එය වඩොත්්
පැහැදිකි දවයි.
දකෝ්ය අනිත්ය වශදයන් ද්්න සිත් හො අදන්ුත්් වස්ත්නන්දග්
ස්ව,ොවයත්්, එ්් එ්් වස්ත්ුව් පැවැත්්ම හො දපදනන ආ්ොරයත්්
දත්්රැම් ගැනීම අවශයය. ද, ත්ි් දකෝ්දය් මොයො රපපය දත්්රැම් ගැනීම
සඳහො අ,ිධ්ර්මය උදගනීදමන් කැදබන්දන් මහඟු උප්ොරය්ි.
නිත්ර ගැ ුම් පවත්ින දකෝ්දය් දනො ගැටී, දනො ්ක්ිරී සිටීම
චිත්්ත්ස්ව,ොවයත්්, අනිත්ය ස්ව,ොවයත්් යම් පමණ්ින් වත්් දත්්රැම්
ගැනීම අවශයය. අ,ිධ්ර්මය එම ස්ව,ොවය දත්්රැම් දගන යථොර්ථය
අනුව සිත්ීම අප අනුබක දදයි. අවසන් පර්මොර්ථය දවනස් වුවත්් නවීන
විදයොව ද දකෝ්දය් දම් එ්ෝොරී දනොවන අනිත්ය ත්ත්්ත්්වය දත්්රැම්
ගන්න මනස දපො ඹවයි. ඒ විදයොත්්ම් චින්ත්නය ඔස්දස් බ හිර
නොත්ීහු ජීවිත්ය සරකව ද්ිත්ි. ඔවුන්දග් මොනව දයොව වැනි යහගුණ
වැදඩන්දන් ඒ විදයොත්්ම් චින්ත්නය ඔස්දස් ය. එදහත්් ගැඹුරැ ආගමි්
වූ ොර්ශනි් චින්ත්ොවකිය්් ඇත්ි සිාහක දබ ද්ධ්යන් ත්ු අවගුණ
පැත්ිදරන්දන් සාස්්ෘත්ි් වශදයන් හො ආර්ි් පරත්ිපත්්ත්ිවකින් අප
වක්මත්්ව සිිනනො නිසො ද
යුද්ධ්ය, පවුක් සොමොජි්යන් පි ර යොම හො දකඩ දු්් ්රදර
වකින් ඇත්ි වන මොනසි් ්ොන්සිය මඟ හරවො, හිදත්් සැනසුම පත්ො
දබොදහෝ දදනො ආගම දසොයො යත්ි. එදස් නිවැරදි මග දසොයො ගත්
නුහුනුවන්දග් මනස ඇත්ුළුව කැගුම් ගන්නො ගැකවුම් ්රැවන්දග් හො
වොද්රැවන්දග් ගරහණය හසු වූ දබොදහෝ දදනො එයින් ත්ෘප්ත්ිමත්්

දවමින් දවන්නන් වොදක් දුවත්ි. සිදත්් අසරණ ්ම දහොඳම පිහි සිත්
දත්්රැම් ගැනීමයි. එදස් සිත් ශ්්ත්ිමත්් වුවදහොත්් සිත් නිසො පවත්ින
ශරීරය හො අනිත්් සියලු සම්බන්ධ්ත්ො විධිමත්් ්ර ගැනීම අපහසු දනොදේ.
2500 බුද්ධ් නයන්ත්ිදයන් නිහඬව ඇරඹුණු දර්රැ්ොදන්
මහනොහිමියන්දග් ධ්මම පරකොර් දස්වය සිාහක දබ ද්ධ්යන් ත්ු සියුම්
්ම්පනය්් ඇත්ි ් බව උන් වහන්දස්දග් දපොත්් සමොනගත් වූ
ආ්ොරදයන් වැ දහයි. දම් දපොත්් නිසො පැවිදි වුණු, ,ොවනොව දයොමු
වුණු, යහමග ගත්්, දහම දත්්රැම් ගත්් දබොදහෝ දදනොදග් පරත්ිකොර එය
සනොථ ්රයි.
්ම ්පාක් පවක්වන්නට සුදැහුවකුන්්ගන් ලු්ෙන අනසගරහය හා
්පාක් මිලදී ගුනී්මන් ඔෙ ්දන සහාය ම්හෝපකාරී ්වයි. ත්ව දුර ත්්
හැ්ිත්ෝ් අඩු මික දම් සරක දහම් දපොත්් මොකොව නනත්ොව අත් පත්්
් හැ්්ද්් ඔදේ අවධ්ොනය දයොමු වී ත්ිබුදණොත්්, ඔබ අනුගරහය
දැ්්වූදවොත්් පමණ්ි.
දමහි දසෝදුපත්් ්ියවූ මාලනී ද, සාදශෝධිත් පරිඝන් ස හන්
දයදූ දහොරණ රප-මොයො ගරැෆි්්ස් හි සාලිය ජය්කාඩි මහත්ො ද, මනොව
මුද්රණ ් යුත්ු නිමවූ සි්ුරැ පර්ොශ් ගිහාන් අනසකරග ජයවධමන මහත්ො
ඇත්ුළු ්ොයයම මණ්ඩකය ද, ආධ්ොර - අනුබක දුන් සැදැහැවත්ුන් ද
්ෘත්ඥත්ොවදයන් සිහි ්රමි.
දමවැනි ්ොයයමය් මො දමදහය වූ විනයොකා්ොර ,ි්ු වාශයත්්,
දවදසසින් දම් යුගදය් විහොරොධිපත්ිත්වය හො මණ්ඩකදය් ගරැ
ස,ොපත්ිත්වය දරමින් පූනය කිරිඔකු්ේ ධමමානන්ද හිමිපොණන් දම් යහ
්ොයයමදයහි මො දප ඹවීමත්් ස්ත්ුත්ිපූර්ව්ව සිහි ්රමි.
කිසකණ  සකණ යි!
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සංඥාපනය
දඥය සොගර පොරගත් වූ මහො ්ොරැණි් වූ අප බුදුරනොණන්
වහන්දස් විසින් පරම සූ්්ෂම පරම ගම්,ිර චිත්්ත් චකත්සි්ොදි පරමොර්ථ
ධ්ර්මයන් දග් ත්ත්ු දකොව දහ ි ්රනු පිණිස දද්ශනය ් විශිෂ්ඨ
ධ්ර්මය අ,ිධ්ර්ම පි ්ය ය. පරම ගම්,ිර පරමොර්ථ ධ්ර්මයන්
ස්වශ්්ත්ිදයන් ත්ත්්ත්්වෝොරදයන් අවදබෝධ් ද්ො දද්ශනය ්ිරීම
සමත්් වන්දනෝ අත්ිදීර්ඝ ්ොකය්් මුළුක්දකහි රැස් ් පොරමිත්ො ්ුශක
බකදයන් කත්් සර්වඥත්ොඥානය ඇත්ි දකොේත්ුරො බුදුවරදයෝ ය. දස්සදසෝ
එය සමත්් දනොවන්නොහ. බුදුවරයන් දකොව පහ වීදමන් දකෝ්ය
කැදබන විශිෂ්ඨ ධ්ර්මය අභිධර්ම පිටකය ය. බුදු සමදය් ශරීරය ද සොරය
ද එය ම ය.
සූත්ර පි ්දයහි එන ්රැණු වකින් එ්්ත්රො ද්ො ස්් නුවණ
දියුණු ් සොමොනය නනයො ද වැ දහන් සොමොනය ්රැණු ය. ඒවො
අවදබෝධ් ්ිරීම ්ක්ප ගණන්් දපරැම් පුරො කැබිය යුත්ු විශිෂ්ඨ
ඥානය්් නුවමනො ය. එබැවින් ඒ ්රැණු අනයොගම්වක ද ද්්න කැදේ.
අනය පණ්ිත්යන්දග් දපොත්් වක ද ද්්නො කැදේ. ශුද්ධ් වූ අ,ිධ්ර්මය බුදු
සස්දනන් පි ත් ඇත්ිය්් දනොදේ. සූත්ර පි ්දය් එන ්රැණුවකින්
දබොදහොව්් අ,ිධ්ර්ම පි ්දය් ඇත්ි ්රැණු ම ය. එදහත්් එහි ඒ ධ්ර්ම
අ,ිධ්ර්ම පි ්දයහි දස් විස්ත්ර ්ර ද නැත්. ්රමොනු්නකව වි,ොග ්ර ද
නැත්. පැහැදිකි ්ර ද නැත්. එබැවින් බුදු සමය පි ිබඳ සම්පූර්ණ දැනුම්්
නිරවුක් දැනුම්් සූත්ර පි ්ය පමණ්් උදගනීදමන් දනො කැබිය හැ්ිය.
නිරවුක් දකස දහම් දදසිය හැ්ි ධ්ර්ම ්ි්ය්ු වීම නම් අ,ිධ්ර්මය
උගත් යුත්ු ම ය. ධ්ර්මදද්ශනය් වරද නිවරද දසොයො ගත් හැ්ි වීම ,
ඇද්ුද දසොයො ගත් හැ්ි වීම , අඩු වැි ්ම් දසොයො ගත් හැ්ි වීම
ඇත්්ත්ො වූ නූක ද කඹය ද මටම ම් කපක්ක ද ද්ෝදු කීය ද අ,ිධ්ර්ම පි ්ය
ය. අ,ිධ්ර්මය දනො දැන ්රන ධ්ර්මදද්ශනය දි්් නූක පොවිච්චචි දනො ද්ො
කඹය පොවිච්චචි දනො ද්ො කපක්ක පොවිච්චචි දනො ද්ො ද්ෝදු කීය පොවිච්චචි
දනො ද්ො ත්නන ගෘහය්් වැනි ය.
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ඇත්ැදම්් “අ,ිධ්ර්ම පි ්ය බුද්ධ් දද්ශිත්ය්් දනොදේ ය, එය
පසු ්ොකදය් දී යම් ්ිසිව්ු විසින් ඇත්ි ්රන කද්ද්් ය, පරථම ධ්ර්ම
සාගීත්ිදය් දී එය සාගොයනො දනො ්රන කද්දද් ය” යි ්ියත්ි. එය ඔවුන්දග්
මත්ි මොත්රදය්ි. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය අබුද්ධ් දද්ශිත්ය්ැයි ්ියන්නවුන්,
බුදුදගොස් හිමියන් අ ුවො කියන්න ද ්කින් විසූ බව අක්ථසාලිනී නම් වූ
විනම් අ ුවොදවන් දපදන්. බුදුදගොස් මො හිමියන් විසින් ඔවුන්දග් ඒ වොදය
ගැන දීර්ඝ විදේකනය්් ද්ො එදස් ්ියන්නවුන් ත්ද පරහොරය් ද
ක්්ද්ො ත්ිදේ. අත්්ථසොකිනිදය් නිොන ්ථොව බකනු.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් සමය්් සම්දබෝධි සමධිගමදයන්
සිවුවන සත්ිදයහි රත්නඝරදයහි වැඩ සි අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සම්මර්ශනය
් බව බුදු සස්දනහි අත්ිපරසිද්ධ් ්රැණ්ි. ඒ බව අ,ිධ්ර්ම දපොත්්වක
පමණ්් දනොව සූත්ර විනය අ ුවො දපොත්්වක ද ද්්වො ත්ිදේ.
“චකුක්්ථ සක්කා්හ ්ොධි්කා පච්චිමසක්කකදිසාභා්ග ්දවකා
කකනඝකර මාපයිරසස. කක්ථ පල්ලර්කන නිසීදික්වා අභිධමමපිටකර
විිනන්්කා සක්කාහර වීකිනා්මසි. කර ඨානර කකනඝක්චකියර නාම
ජාකර” දම් බුද්ධ්වාස අ ුවොදවහි ඒ ්ොරණය ද්්වන පොඨය ය.
“ක්කා පච්චසිමදිසාභා්ග ්දවකා කකනඝකර මාපයිරසස. කක්ථ
පල්ලර්කන නිසීදික්වා අභිධමම පිටකර වි්ස්ස්කා ්චක්ථ අනන්ක නය
සමන්ක පට්ඨානර විිනන්්කා සක්කාහර වීකිනා්මසි. කර ඨානර
කකනඝකර ්චකියර නාම ජාකර” දම් සමන්ත්පොසොදි්ො නම් වූ විනය
අ ුවොදවහි ඒ ්ොරණය දැ්්වූ පොඨය ය.
අ,ිධ්ර්ම පර්රණයන් අත්ුදරනුදු අනන්ත් නය සමන්වොගත්
පරස්ථාන මහා පරකකණ ය විදශ්ෂදයන් ඥාන වර්ධ්නය ්රන්නො වූ, ඥානය
පරසන්න ්රන්නො වූ, ඥානය ත්ියුණු ්රන්නො වූ පර්රණදය්ි.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් දබෝධි මූකදය් දී සේ ද්දකසුන් නසො බුදු වූදය්
වී නමුදු සම්බුද්ධ්ත්්වය පැමිණි ප මුවන දදවන ත්ුන්වන සත්ි වකදී නීක
පීත්ොදි රශ්ීහු දනො නි්්මුණොහුය. සත්රවන සත්ිදයහි රත්න ඝරදයහි
වැඩහිඳ ධ්ම්මසාගණිදය් ප න් ්රමදයන් අ,ිධ්ර්ම පර්රණයන් දමදනහි
්රමින් දගොස් ත්ථොගත් ඥානය පරස්ථොන මහො පර්රණය බස්වො එය
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දමදනහි ්රන්න ප න්ගත්් ්ක්හි ඒ අනන්ත් නය සමන්වොගත් මහො
පර්රණදයහි උන් වහන්දස් දග් ඥානය රිසි දස් හැසිදරන්න
කැබීදමන් එය අත්ිශයින් පරසන්න විය. ඥානය පරසන්න වනු සමග ම ත්ත්්
සම්පරයු්්ත් ්ොමොවකර මහෝරියො චිත්්ත්ය ද ත්ත්් සම්පරයු්්ත් අනය
චකත්සි්දයෝ ද පරසන්න වූහ. පරසන්න චිත්්ත්ය නිිඃශරය වන හෘදය
වස්ත්ුව ද පරසන්න විය. අත්ිපරසන්න වූ චිත්්ත්දයන් උපදවන චිත්්ත්න
රපපදයෝ ද චිත්්ත්ය දස් ම පරසන්න වූහ. පරසන්න චිත්්ත්න රපපයන්දග්
ස්පර්ශදයන් ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් ස්ක ශරීරය ම පරසන්න විය.
පරසන්න වූ ත්ථොගත් ශරීරදය් ඒ ඒ ත්ැන්වකින් නීක පීත් දකෝහිත්ොවොත්
මොඤ්්ජිෂ්ඨ පර,ොස්වර සාඛ්යොත් ෂවරවර්ණය ඇත්ි ආදකෝ් ධ්ොරොදවෝ
අධිෂ්ඨොනොදි ්රියොව්් නැත්ිව ම දකෝ්ය ඒ්ොදකෝ් ද්දරමින්
නි්්දමන්න ප න් ගත්්හ. ත්ථොගත් ශරීරදයහි ද්්ශොදි නීකවර්ණ
ස්ථොනයන්දගන් නීකරශ්මි ධ්ොරොදවෝ නි්්මුණොහු ය. සම ආදි පීත්වර්ණ
ස්ථොනයන්දගන් පීත් වර්ණ රශ්මිධ්ොරොදවෝ නි්්මුණොහුය. දක් ආදි ර්්ත්
වර්ණ ස්ථොනයන්දගන් දකෝහිත් රශ්ීහු නි්්මුණොහුය. දන්ත්ොදි
ශ්දේත්වර්ණ ස්ථොනයන්දගන් අවොත් රශ්ීහු නි්්මුණොහුය. ශරීරදය් ඒ ඒ
ත්ැන්වකින් මොඤ්්ජිෂ්ඨ පර,ොස්වර රශ්ීහු ද නි්්මුණොහු ය. එදින ප න්
ත්ථොගත් ශරීරදයන් අසූරියන්් ත්ැන පැත්ිදරන රශ්මිය්් සැම ්ක්හි ම
විහිදදන් ප න් ගත්්දත්් ය.
අත්ි දීර්ඝ ්ොකය්් මුළුක්දකහි රැස් ් පොරමිත්ො ්ුශක බකදයන්
කත්් ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් අත්ිශයින් ත්ී්්ෂණ වූ ඥානය පොරමිත්ො
ධ්ර්ම විෂදයහි අත්ිදේගදයන් ගමන් ද්ද ්ය. එබැවින් ඒ සත්ිදයහි
සම්මර්ෂණය ්රන කද ධ්ර්මය දමදත්්ැයි පමණ දනො ් හැ්ිය.
අත්ිදීර්ඝ වූ ඒ අ,ිධ්ර්මය වකනවක නඟො දද්ශනය ්රත් දහොත්් වර්ෂ
සියය්ින් වුව ද දහස්ින් ක්්ෂය්ින් වුව ද දනො නිම ් හැ්ි බව:
“සක්ථා පන එවර සක්කාහර මනසා ින්කික ධමමර වචී්භදර
කක්වා ්ද්සන්්කා වස්ස ස්කනපි වස්ස සහස්්සනපි වස්ස
සකසහස්්සනපි මක්ථකර පා්පක්වා ්ද්සකුර සක්්කාකීකි න
වක්කබ්ෙර.”
යනුදවන් අත්්ථසොකිනී නම් වූ විනම් අ ුවොදේ ද්්වො ත්ිදේ.
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සත්ර වන සත්ිදයහි සිත්ින් සිත්න ඒ අත්ිදීර්ඝ අ,ිධ්ර්මය
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් සමය්් සම්දබෝධි සමධිගමදයන් සත්්වන
වර්ෂදයහි ත්ීර්ථ්යන් දග් මොන මර්දනය පිණිස සැවැත්් නුවර සීපදයහි
්ණ්ඩම්බ නම් වෘ්්ෂමූකදයහි යම් පරොත්ිහොර්ය ද්්වො අත්ීත්
බුදුවරයන්දග් කොරිත්රය අනුව ත්ේත්ිසො දදේ දකොව වැඩ වොරො එහි
පොරිච්චඡත්්ත්් නම් වූ දිවය වෘ්්ෂ මූකදයහි පිහිින පොණ්ඩු්ම්බක නම් වූ
දිවය චශකොසනය මත් උොගිර මුදුන පත්් හිරැ මඩක දස් බුදුරැස්
විහිදුවමින් වැඩ සි , දසදහස්් ස්්ව ින් පැමිණි දිවය බරහ්ම සමූහයො
මධ්යදයහි මොත්ෘ දිවය පුත්රයො පරධ්ොන ද්ො දද්ව ගණයො අමත්ො “කුසලා
ධමමා, අකුසලා ධමමා, අවයාකකා ධමමා” යනොදීන් දත්මස්ින් දද්ශනය
ද්ො නිම ් හැ්ි පමණ හ්ුළුවො දද්ශනය ් දස්්.
පර්වත්ය්ින් ගඟ්් ගකො බස්නෝ් දමන් ත්ුන් මස්් මුළුක්දකහි
දනොනවත්්වො ම අත්ිසීඝරදයන් ් ඒ අ,ිධ්ර්ම දද්ශනය ද ඉත්ො දීර්ඝය.
එපමණ දීර්ඝ දද්ශනය්් ,ි්්ෂූන් වහන්දස්කො නූගත් හැ්ිය. දනො දැරිය
හැ්ිය. දදේදකොව අ,ිධ්ර්ම දද්ශනය ්රන්නො වූ ත්ථොගත්යන් වහන්දස්
දද්ශනය දනො නැවත්ී පවත්ිනු සඳහො ඒ අසුන මත් බුදුරැව්් මවො ඒ
බුදුරැව දමදත්්් ධ්ර්මය දද්ශනය ද්දරත්්වො යි ඉ ො ආහොර වැ ඳීම්
ආදිය පිණිස දිනපත්ො මිනිස් දකොව වඩනො දස්්. ඒ බව ඇත්ැම් දදවි
ද්දන්් දනිත්ි. ඇත්ැම් දදවි ද්දන්් දනො දනිත්ි. මිනිස් දකොව
වඩනො වූ ත්ථොගත්යන් වහන්දස් උත්ුරැ්ුරැ දිවයිදනන් පිඬු සිඟො දගන
අනවත්ප්ත් වික් දත්ර වැඩ එහිදී දන් ව ඳා දිවො විහරණය පිණිස සඳුන්
වනය වඩනො දස්්. දම් දසදනවි සුරියසක් මහ ්කකුන් වහන්්ස් ද
දිනපත්ො ත්ථොගත්යන් වහන්දස් ද්්න
එත්ැන
වඩනො දස්්.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් ඒ ඒ දිනදයහි දදසූ අ,ිධ්ර්මය දවර ත්ීරදයහි
සි අත් දිගු ද්ො මහ සයුර ද්්වන්නෝ් දමන් ඉත්ො ද්ොිනන් වකන
ස්වක්පය්ින් දද්ශනය ්රන දස්්. සිවුපි ිසිඹියොපත්් ඒ මහ රහත්න්
වහන්දස් ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් අත්ි සාද්පදයන් දද්ශනය ්
ඒ ධ්ර්මය නය සියදයන් නය දහසින් නය දස දහසින් අවදබෝධ් ්ර
ගැනීම සමත්් වන දස්්. උන්වහන්දස් බුදුන් වහන්දස්දගන් උගන්නො
වූ ඒ අ,ිධ්ර්මය ,ි්්ෂූන් උදගනීම දැරීම පරමොණ වන සැිනය මඳ්්
විස්ත්ර ්ර ඒ ඒ දිනවකදී ම ත්මන් වහන්දස්දග් අත්වැසි ,ි්්ෂූන්
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පන්සියය් උගැන්වූ දස්්. ඒ ,ි්්ෂූන් පන්සිය දදනො වහන්දස් බුදුන්
වහන්දස්දග් අ,ිධ්ර්ම දද්ශනය නිමවනු සමග ම ආ,ිධ්ර්මි්දයෝ වූහ. අද
පවක්නා අභිධර්ම පිටකය දම ්ස්නවි සුරියසක් මහ ්කකුන් වහන්්ස්
විසින් උගුන්වූ ඒ අභිධර්මය ය. එය ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දගන් කත්්
නය අනුව ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් අදහස අනුව උගන්වන කද්ද්්
බැවින් සැරියුත්් මහ දත්රැන් වහන්දස් විසින් උගන්වන කද්ද්් වුව ද
බුද්ධ් දද්ශනය සැිනය ම පි ිගනු කැදේ.
පරථම ධ්ර්ම සාගොයනදය් දී අ,ිධ්ර්ම පි ්ය්් දනො ත්ිබුණැයි
ඇත්ැමුන් ්ියත්ත්්, විනය පි ්ය අයත්් කුක්කවග්ග පො ිදයහි පරථම
ධ්ර්මසාගොයනය විස්ත්ර ්රන පඤ්්කසත්ි් ඛ්න්ධ්්දයහි“උපාලිර විනයර පසච්චි
පිටකර කීණි සරගීකිර

-

සසක්කන්කානන්ද පණ ්ඩිකර
අකරසස ජිනසාවකා” යි

පි ්ත්රය්් සාගොයනය ් බව ද්්වො ත්ිදේ. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය
එ්ක දනො පැවත්ිදය් නම් ත්ුන් පි ්ය්් වීම අ,ිධ්ර්ම පි ්දයන්
අනය ත්වත්් පි ්ය්් ත්ිබිය යුත්ුය. සූත්ර පි ්ය, විනය පි ්ය, අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය යන දම් ත්ුන් පි ්ය හැර ත්වත්් පි ්ය්් නැත්ි බැවින් අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය ද සූත්ර, විනය පි ් දද් දමන් ම බුද්ධ් ්ොකදය් ප න් ම
පැවත්ුන බව ්ිය යුත්ු ය. පරථම සාගීත්ි සමයදයහි අ,ිධ්ර්ම පි ්ය දනො
ත්ිබිණැයි ්ීම පරත්ිෂ්ඨො විරහිත් හිස් ්ියුම්් බව ද දත් යුත්ුය.
පරථම ධ්ර්ම සාගීත්ි සමදය් දී උපොකි මහ දත්රැන් වහන්දස්
විනය පි ්යත්්, ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්දස් දීර්ඝ නි්ොයත්්, සැරියුත්්
මහ දත්රැන් වහන්දස්දග් ශිෂයයන ම්ඣිිම නි්ොයත්්, මහ ්සුප්
දත්රැන් වහන්දස්
සායු්්ත් නි්ොයත්්, අනුරැද්ධ් මහ දත්රැන්
වහන්දස් අාගුත්්ත්ර නි්ොයත්් ,ොර ් බව සසමරගල විලාසනී නම් වූ
දීඝනි්ොයටමඨ ්ථො නිොනදය් සාගීත්ි ්ථොදවහි ද්්වො ත්ිදේ. අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය යම් ්ිසිව්ු ,ොර ් බව්් එහි සඳහන් දනොදේ. අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය ,ොර ් ද්න්ු එහි සඳහන් ්ර නැත්්දත්් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය
සාගොයනො දනො ් නිසො යයි ්ියත්ි. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය යම් ්ිසිව්ු
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බව

“ක්කා අනන්කකර
ධමමසරගණී විභරගඤ්ච - කථාවක්ථස ච පසග්ගලර
ධාකු යමක පට්ඨානර - අභිධම්මාකි වසච්චචකී කි
එවර සරවණ ්ණිකර සසඛසමඤාණ ්ගාචකර කන්කිර සරගායික්වා ඉදර
අභිධමමපිටකර නාමාකි වක්වා පඤ්චඅකහන්කසකානි සජ්ඣායමකරසස.
වසක්කන්ය්නව පඨවි කම්පා අ්හාසි.”
දම් සුමාගක විකොසිනිදයහි අ,ිධ්ර්මය සාගොයනය ් අයුරැ දැ්්
වූ පොඨය ය. දමත්රම් පැහැදිකි දකස ්ියො ත්ිදබන අ,ිධ්ර්ම සාගොයනය
,ොර ් ද්න්ු දනො දැ්්දවන පමණින් පරත්ි්්දෂ්ප ්ිරීම ්ිසි
යු්්ත්ිය්් නැත්. ඒ ඒ දත්රැන් වහන්දස්කො ඒ ඒ දපොත්් ,ොර ් බව
්ියො ත්ිදබන්දන් සුමාගක විකොසිනිදය් සාගීත්ි ්ථොදේ පමණ්ි.
අත්්ථසොකිනිදය් හො විනය අ ුවොදවහි ද කුක්කවග්ග පො ිදයහි ද එන
සාගීත්ි ්ථොවක ්ොහ වත්් දපොත්් ,ොර දුන් බව්් සඳහන් වී නැත්. එ
බැවින් ඒ ,ොරදීම එ ත්රම් සැක්ිය යුත්ු ්රැණ්් වශදයන් දනො සැක්ිය
හැ්ිය. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සාගොයනය ් බව සාගොයනය ද්්වන සැම
දපොත්් ම ්ියො ත්ිදේ. එබැවින් සාගොයනය ්රන ්ොකදය් අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය්් දනො පැවැත්්දත්් ය යනු පිහි ්් නැත්ි ්ථොව්් බව දත් යුත්ු
ය.
“බුදුන් වහන්දස් විසින් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය දද්ශනය ්රන කදුදය්
දදවියන් ය. එය මිනිසුන් වුවමනො ධ්ර්මය්් දනොදේය” යි ද ඇත්ැම්හු
්ියත්ි. දදවියන පමණ්් දනොව මිනිසුන් ත්් අ,ිධ්ර්මය දද්ශනය ්
සැින ඉහත් ්ියන කදී. දදවියන් හො මිනිසුන් දවන දවනම නිවන්
දද්්් ඇත්්දත්් ය. සැම ම ඇත්්දත්් එ් ම නිවනය. සැම දදනො විසින්
ම ඒ නිවන පැමිණිය යුත්්දත්් ඒ නිවන කැබිය යුත්්දත්් කත්ුරොයයම සත්යය
අවදබෝධ් ්ර ගැනීදමනි. එය අන් මග්් නැත්්දත්් ය. බුදුන් වහන්දස්
දහම් දදසනුදය් සත්්ත්්වයන ඒ කත්ුරොයයම සත්යය අවදබෝධ් ්රවීම
පිණිස ය. දදේ මිනිස් ්ොහ ත්් ඇත්්දත්් එ් ම නිවන බැවින් සපම දදනො
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විසින් ම එය කැබිය යුත්්දත්් ද එ් ම ්රමදයන් නිසො දදවියන් දවන
ම ධ්ර්මය්ුත්් මිනිසුන් දවන ම ධ්ර්මය්ුත්් නැත්. ත්ථොගත්යන්
වහන්දස්දග් ස්ක ධ්ර්මය දදවි මිනිස් සැම ම සොධ්ොරණය. එබැවින්
අ,ිධ්ර්මය දදවියන මිස මිනිසුන් වුවමනො නැත් යයි ්ීම දනො
දැනීදමන් ්ියන්න්් බව දත් යුත්ුය.
කත්ුරොයයම සත්යය අවදබෝධ් ්ර ගැනීම දැන ඇත්්ත්ොවූ ඉත්ො ම
දහොඳ ්රමය අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උදගනීම ය. සූත්ර පි ්දය් සූත්රවක ත්ිදබන
්රැණු ද්න්ු කත්ුරොයයම සත්යය පි ිබඳ සපදහන අවදබෝධ්ය්්
ඇත්ි්ර ගැනීම පරමොණ දනොදේ. අහස් යොනය ගැන එය ගිගුම් දදමින්
අහස්හි ගමන් ්රනු ද්්නො ගැමිදයෝ ද දනිත්ි. එය පදවන ඇදුදරෝ ද
දනිත්ි. සූත්ර ධ්ර්ම ඇසීදමන් ්ියවීදමන් කත්ුරොයයම සත්ය දැන ගන්නො
ත්ැනැත්්ත්න්දග් එය පි ිබඳ දැනුම අහස් යොනය ගැන ගැමියන් ඇත්ි
දැනුම වැනිය. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උදගන කත්ුරොයයම සත්යය දැනගන්නහුදග්
දැනුම අහස්යොනය පදවන ඇදුර්ු එය ගැන ඇත්ි දැනුම වැනිය.
කත්ුරොයයම සත්යය පි ිබඳ වූ පරිපූර්ණ දැනුම්ින් මිස මඳ දැනුම්ින් මග
ඵක කබො නිවන් දනොදැ්ිය හැ්ිය. එබැවින් නිවන් ද්ිනු රිසියන් විසින්
ත්රම්් දුර වත්් අ,ිධ්ර්මය උගත් යුත්ුය. එදස් ්රන ත්ැනැත්්ත්ො ම බුදු
සස්දනන් කැබිය යුත්ු උසස් පරදයෝනන කබන්දන් ය.
මහොසමය සුත්්දත්් ක අදථෝ මාගකසුත්්ත්ද්,
සමචිත්්දත්් රොහුදක්වොදද් ධ්ම්මක්්ද්් පරො,දව
දදවත්ො සමිත්ි ත්ත්්ත් අප්පදමයයො අනප්පි්ො
ධ්ම්මො,ිසමදයො දකත්්ථ ගණනොදථෝ අසාඛියො
මහොසමය සූත්රය, මාගක සූත්රය, රොහුදකෝවොද සූත්රය, ධ්ර්මක්ර
සූත්රය, පරො,ව සූත්රය යන දම් සූත්ර ධ්ර්මයන් අසො ගණනින් අපරමොණ
සත්්ත්්ව සමූහය් ධ්ර්මො,ිසමය වූ බව දමයින් දැ්්දේ. ත්වත්් දනොදය්්
ත්ැන්වක ද සූත්ර ධ්ර්ම ඇසීදමන් දබොදහෝ සත්්ත්්වයින් නිවන් දු ු බව
දපොත්් පත්් හි ද්්වො ත්ිදේ. එදස් ද්්වො ත්ිදබන්දන් ඒ ඒ සූත්රය අයත්්
ඒ වකන ින් ඇසීදමන් ම ඒ සත්්ත්්වයන ධ්ර්මො,ිසමය වූ නිසො දනොදේ.
ඒවොයින් ්ියනුදය් ඒ ඒ සූත්රය දද්ශනො ් අවස්ථොදවහි ඒ ඒ
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සත්්ත්්වයන ධ්ර්මො,ිසමය වූ බවය. ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් එ්් එ්්
ධ්ර්ම දද්ශනය්් ඉත්ො දිග ය.
“ෙසද්ධානර හි භක්කානස්මාදන කා්ලපි ්ථෝකර වඩ්්ෙක්වා
අනස්මෝ්දන්කානර ්දසනා දීඝමජ්ිම නිකායප්පමාණ ර ්හාකි.
පච්චජාභක්කර පන සමපක්කපරියාය ධමමර ්ද්සන්කානර ්ද්සනා
සරයසක්ක අරගුක්කරික ද්්ව මහා නිකායප්පමාණ ා ්හාකි.”
“,ත්්ත්ොනුදමෝදන ්ොකදය් දී මඳ්් වැි ද්ො අනුදමෝදනො
්රන බුදුන් වහන්දස්දග් දද්ශනය දීර්ඝ ම්ඣිිම දදනි්ොය පමණ දේ.
පසු බත්් ්ොකදය් පැමිණි පිරිස දහම් දදසන්නො වූ බුදුන් වහන්දස්දග්
දද්ශනය සායු්්ත් අාගුත්්ත්රි් මහො නි්ොය දද් පමණ දේය” යනු එහි
දත්්රැමයි.
සූත්ර පි ්ය අයත්් නි්ොයන් අත්ුදරන් දීඝනි්ොදයහි දීර්ඝ සූත්ර
දදත්ිස්් ඇත්්දත්් ය. ම්ඣිිම නි්ොදයහි මධ්ය පරමොණ සූත්ර එ්සිය පනස්
දද්්් ඇත්්දත්් ය. අාගුත්්ත්ර නි්ොදයහි සූත්ර නව දහස් පන්සිය සත්්
පනස්් ඇත්්දත්් ය. සායු්්ත් නි්ොදයහි සූත්ර සත්් දහස් සත්්සිය දදසැ ්්
ඇත්්දත්් ය. සායු්්ත් අාගුත්්ත්ර නි්ොය දද් පමණ දි්් වන
ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් එ්් ධ්ර්ම දද්ශනය්් සූත්ර පරමොණදයන් ්ියත්
දහොත්් සූත්ර (17319) සත්ද ොස් දහස් ත්ුන්සිය දහ නවය්් පමණ දි්් බව
්ිය යුත්ුය.
ධ්ර්මදද්ශනය්දී ත්ථොගත්යන් වහන්දස් ොන්ථොවය, ශීක
්ථොවය, ස්වර්ග ්ථොවය, ්ොමයන්දග් ආදීනවය ය, ්ොමයන්දග් කොම්
බව ය, ්ොමයන්දග් ්ිකිින බව ය, ්ොමයන් දගන් දවන්වීදම් අනුසසය
යන දම්වො පර්ොශ ද්ො අවසොනදය් දී සාමසක්කරසික චකුකායයම සකයය
්ද්ශනය ද ්රන දස්්. සූත්ර දහස් ගණන්් පමණ දි්් වූ ඒ දීර්ඝ
දද්ශනය , කත්ුරොයයම සත්යය නනයො අවදබෝධ් ්ර ගැනීම සපදහන
ත්රම ්රැණු ඇත්ුළු වන්දන් ය. එබැවින් ඒ දීර්ඝ දද්ශනය අසො දබොදහෝ
සත්්ත්්වදයෝ ධ්ර්මොවදබෝධ්ය ද්ො දගන දසෝවොන් ආදී මොර්ග ඵකවක
පැමිණ නිවන් ද්ිත්ි. ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් ඒ දීර්ඝ දද්ශනය අද ්ිසි
දපොත් පත්් නැත්්දත්් ය. දැන ඇත්ි ්ිසිම සූත්ර ධ්ර්මය් නොමරපප ධ්ර්ම
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ගැන ද කත්ුරොයයම සත්යය ගැන ද සපදහන විස්ත්රය්් නැත්්දත්් ය. සූත්ර
පි ්ය අයත්් දපොත්්වක ඇත්ි සූත්රවක එ්ිදන් සම්බන්ධ්ය්්
නැත්්දත්් ය. එ් සූත්රය් ්ියවුණු ්රැණ සමහර වි ත්වත්් සූත්ර සියය්
ඇත්්දත්්ය. එබැවින් සූත්ර පි ්ය මහත්් වී ත්ිදබන ත්රම එය ්රැණු
වකින් මහත්් වි නැත්. දැනට ඇක්කාවූ කථාගකයන් වහන්්ස් ්ග් එක ම
දීර්ඝ ්ද්ශනය අභිධර්ම පිටකය ය. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය පර්රණ වශදයන්
සත්්් වුව ද ධ්ර්ම පරමොණදයන් සූත්ර පි ්ය ද විනය පි ්ය ද වඩො
මහත්් ය. විනය පිටක්යහි ඇත්්දත්් ධ්ර්මස්්න්ධ් විසි එ්් දහදස්ි. සූකර
පිටක්යහි ඇත්්දත්් ද ධ්ර්මස්්න්ධ් විසි එ්් දහස ම ය. අභිධර්ම
පිටක්යහි ධ්ර්මස්්න්ධ් දදසොකිස් දහදස්ි. සුවොසූ දහස්්
ධ්ර්මස්්න්ධ්යන් දගන් බොගය්් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය ය. ඒ අ,ිධ්ර්ම පි ්ය
එ්ිදන් සම්බන්ධ්ය ඇත්ි බැවින් එ්් සූත්රය්් වැනිය. එහි ්රමොනු්නකව
ධ්ර්මය විස්ත්ර වන්දන් ය. ඒ අ,ිධ්ර්ම පි ්ය බුද්ධ්දද්ශනය්් වුවත්්
දනොවූවත්් ධ්ර්මය ගැන මනො අවදබෝධ්ය්් ඇත්ි ්ර ගත් හැ්ි වීම ඇත්ි
එ් ම ්රමය ඒ අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උදගනීම ය. ධර්මසරගණී පරකකණ ය,
විභරග පරකකණ ය, ධාකුකථා පරකකණ ය, පසද්ගල පරඥප්කි පරකකණ ය,
කථාවස්කු පරකකණ ය, යමක පරකකණ ය, පරස්ථාන පරකකණ ය යි අ,ිධ්ර්ම
පි ්දය් පර්රණ සත්්ි. ඒ සප්ත් පර්රණයන් අත්ුදරන් ධ්ර්මසාග)
මොත්ෘ්ොවය. ධ්ොත්ු්ථො පර්රණය, යම් පර්රණය යන දම්වො ්
පොඩදමන් ම උගත් යුත්ු දපොත්් ය. ඒ දපොත්් බුරැමදය් උගන්වන්දන්
රොත්රිදය් අන්ධ්්ොරදය් ය. අ,ිධ්ර්මය උගැන්වීදම් ආ්ොරදයන්
දිවොවොකනය, රොත්රීවොකනය යයි දද්් දබො ත්ිදේ. ඉහත් ්ී ්
පොඩදමන් උගත් යුත්ු දපොත්් රොත්රිවොකනය ය. ඉත්ිරි අ,ිධ්ර්ම දපොත්්
දිවොවොකනය ය.
අ,ිධ්ර්ම රොත්රිවොකනය ්ුඩො අය බොකොවත්ොර සිදත්්සඟරොදිය පොඩම්
්රන්නෝ් දමන් අමොරැදවන් පොඩම් ් යුත්්ත්්් දනොදේ. එදස් පොඩම්
්රන්න ගියදහොත්් මුළු ජීවිත් ්ොකයත්් එය මඳ දේ. අ,ිධ්ර්මොර්ථ
සාගරහය ආදි දපොත්් ්රමොනු්නකව උගත්් ශිෂයයොහ ගුරැවරයො විසින්
්රැණු පහො දුන් ්ක්හි රොත්රීවොකනය ත්මො දයොො දගන ්ිය හැ්ි
වන්දන් ය. අ,ිධ්ර්මය උදගනීම යයි ්ියනුදය් දපොත්් බැකීම දනොව ඒ
පර්රණ පො ි වශදයන් හො ස්වරපපොර්ථ වශදයන් ද අවදබෝධ්දයන් ත්මො
දයොො ්ිය හැ්ි වන පරිදි දැනුම ඇත්ි ්ර ගැනීමය.
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අ,ිධ්ර්ම පර්රණවක
බැස දගන ඒවො උගත් හැ්ිවීම
ප මුදවන් ද්ොිනන් අ,ිධ්ර්මය උගත් යුත්ුය. එදස් දනො ද්ො සප්ත්
පර්රණය අයත්් දපොත්්වකින් ම අ,ිධ්ර්මය උදගනීම දුෂ්්රය. එබැවින්
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය බැස ගැනීම බකොදපොදරොත්්ත්ු වන්නවුන් ප න්
ගැනීදම් දී උදගනීම දප රොණි් ධ්ර්මධ්රයන් වහන්දස්කො විසින්
අ,ිධ්ර්ම ගරන්ථ නිපදවො ත්ිදේ. අභිධර්මාර්ථ සරගරහය, අභිධර්මාවකාකය,
නාමකූප පරිච්ච්ේදය, පකමාර්ථ විනිශ්චය, නාමකූප සමාසය යන දම්
දපොත්් ඒ සඳහො විරචිත් ඒවොය. ඒ දපොත්්වකින් අ,ිධ්ර්මය උගන්නවුන්
අත්ර වඩො පරසිද්ධිය පැමිණ ත්ිදබන්දන් අ,ිධ්ර්මොර්ථ සාගරහය ය. අන්
සියක්ක ම වඩො උදගනීම දහොඳ දපොත් සැිනය පි ිදගන ත්ිදබන්දන්
ද එය ය. එබැවින් සන්න ටී්ොදි පරිවොර ගරන්ථ රොශිය්් එය ත්ිදේ. එ
පමණ පරිවොර ගරන්ථ ඇත්ි අනය දබ ද්ධ් ගරන්ථයන් නැත්ි ත්රම්ය. මපත්
්ොකදය් දී අ,ිධ්ර්මය උදගනීම සඳහො දහ බසින් පි ිදය ්ර ත්ිදබන
ගරන්ථ රොශිය්් ද ඇත්්දත්් ය. ඒවො ්ර ත්ිදබන්දන් ද අ,ිධ්ර්මොර්ථ
සාගරහය අනුව ම ය. එබැවින් ඒවො ද අ,ිධ්ර්මොර්ථ සාගරහදය් පරිවොර
ගරන්ථ සැිනය ම සැක්ිය හැ්ිය.
“අභිධර්ම්ය් මූලික කකුණ ස” නමැත්ි දම් දපොත් අප විසින්
සම්පොදනය ්රන කද්දද් දමයින් ම අ,ිධ්ර්මය උදගනීම දනොදේ.
පරමොර්ථධ්ර්ම අත්ිසූ්්ෂම බැවින් දුරවදබෝධ්ය. එබැවින් දපොත්පත්
්ියවීදමන් හො ගුරැන් දගන් ඇසීදමන් ද ඒ ධ්ර්මය උගන්නො
ත්ැනැත්්ත්න් දනොදය්් වි වැරදි හැඟීම් ඇත්ි දවයි. වැරදි හැඟීම්
ඇත්ිවීම යයි ්ියනුදය් පරමොර්ථ ධ්ර්ම වැරදි දකස දත්්රැම් ගැනීමය.
දම්ක අ,ිධ්ර්මය උදගන දගන සිිනන අය අත්ර ද දබොදහෝ දදනො
ඇත්ැම් ්රැණු වරදවො දත්්රැම් ්රදගන සිිනන බව ඔවුන්දග් ්ථො වකින්
ද ඇත්ැම් කියවිකි වකින් ද අප දපනිණ. අප දම් දපොත් කිවීදම් අදහස
පහ වූදය් ද එදහයිනි. වැරදි හැඟීම් ඇත්ි වීදම් පරධ්ොන දහ්ත්ුව වකනවක
අවුකය. දැන් ත්ිදබන පරමොර්ථ ධ්ර්ම ද්්වන දපොත්් සියක්ක ම වොදග්
සම්පොදනය වී ත්ිදබන්දන් වකන පරධ්ොන ්ර දගනය. වකනය විගරහ ද්ො
වකනය අනුව ම ධ්ර්මය දත්්රැම් ්රන්න ඒ ගත්් ්රැවන් උත්්සොහ
්ර ත්ිදේ. විගරහ ද්ො වකනය වර්ණනො ්ිරීම් වශදයන් ්රන ධ්ර්ම
විවරණදයන් ඒ ඒ ධ්ර්මය දත්්රැම් ගැනීම අපහසුය. ධ්ර්ම උගනුවන්
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වැරදි හැඟීම් ඇත්ි වීම වකන වර්ණනො ්ිරීම් වශදයන් ධ්ර්මය දැ්්වීම
ද එ්් දහ්ත්ුව්ි. එබැවින් අප විසින් ඒ ්රමය දනොදගන ධ්ර්මය ම පරධ්ොන
්ර දගන ධ්ර්මය විවරණය ්ිරීම් වශදයන් දම් ගරන්ථය සම්පොදනය
්රන කදී. අ,ිධ්ර්මය උගන්න්ු වඩොම පිරිසිදු දැනුම්් වුවමනො වන්දන්
අ,ිධ්ර්මදය් දම කි් ්රැණු ගැනය. එබැවින් ඒ ්රැණු ගැන දැනුම
පිරිසිදු ්ර ගැනීම උප්ොර වීදම් අදහසින් ශ්්ත්ි පමණින් දම් දපොත්
සම්පොදනය ්රන කදී.
අ,ිධ්ර්මොර්ථ සාගරහය ආදි දපොත්්වකින් අ,ිධ්ර්මය උගන්නො වූ ද,
උගත්්ත්ො වූ ද, අ,ිධ්ර්මය උගන්වන්නො වූ ද ්ොහ ත්් දමයින් මහත්්
පරදය්නනය්් වනු ඇත්ය යනු අපදග් විශ්වොසය ය.

ිකර කිට්ඨකු සද්ධම්මා
ී - ශොසනස්ිත්ි්ොී,
්ර්කුකා්න් චන්දවිමල මහා ස්ථවික.

2495
1951 අදගෝස්ත්ු මස 01 වැනි දින.
දපෝුණුවි - රී විනයොකා්ොරොමදය්දී ය.

අභිධර්මයේ මූලික කරුණු
න්මා කස්ස භගව්කා අකහ්කා
සමමා සමෙසද්ධස්ස
අත් ගත්් වීදුරැ දබෝකය් ඇත්ු පි දද් ද්්නෝ් දමන් ස්ක
දකෝ්දය් ඇත්ු පි දද් දැ්ීදමන් හො වර්ත්මොනය පමණ්් දනොව
අත්ීත්ොනොගත් දද් ද දැ්ීදමහි සමත්් වූ ස්ක්්දක්ශ මකොපගමනදයන්
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පරම නිර්මක වූ, පරම සුන්දර වූ ඥානදයන් යු්්ත් වූ සමය්් සම්බුද්ධ්යන්
වහන්දස් විසින් අවිදයොදවන් අන්ධ්ව දු්ින් දු් පත්් දවමින් සසර
සැරිසරන අසරණ සත්්ත්්ව සමූහයො ද්දරහි පත් ො වූ මහො ්රැණොදවන්
ඔවුන නිවන් මග දැ්්වීම් වශදයන් පන්සොකිස් වස්් මුළුක්දකහි
පවත්්වන කද දද්ශනය වනොහි ධ්ර්ම විනය වශදයන් දදවැදපරැම් වන්දන්
ය.
එහි විනය යනු ඒ ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් ශරමණ ශරොව්යන්
වහන්දස්කොදග් පරත්ිපත්්ත්ි ්රමය ද්්වන්නො වූ දද්ශනය ය. පෘිවි වෘ්්ෂ
පර්වත්ොදි සාස්්ොරයන් දග් හො මනුෂය දද්ව බරහ්මොදි සත්්ත්්වයන්දග් ද
ත්ත්්ත්්වය ස්්න්ධ්ොදි වශදයන් අදන්්ෝොරදයන් වි,ොග ද්ො
ද්්වන්නොවූ ද, නැවත් නැවත් නොත්ිදයන් නොත්ිදයහි සත්්ත්්වයොදග්
උත්්පත්්ත්ිය සිදුවන සැින ද්්වන්නොවූ ද, සත්්ත්්වයො සැප දු්් කැදබන
සැින ද්්වන්නො වූ ද, පරම සුන්දර දකෝද්ෝත්්ත්ර නිර්වොණ ධ්ොත්ුව
ද්්වන්නොවූ ද, ඒ නිවන පැමිදණන සැින ද්්වන්නොවූ ද, දද්ශනය ධර්ම
නම් දේ. ඒ ධ්ර්මදයහි ද සූත්ර පි ්ය අ,ිධ්ර්ම පි ්ය යි ද්ො ස් දද්්්
ඇත්්දත්් ය. එයින් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය යනු ධ්ම්මසාගණියය, වි,ාගයය, ධ්ොත්ු
්ථොව ය, පුග්ගක පඤ්්ඤ්ත්්ත්ියය, ්ථොවත්්ථුවය, යම්ය ය, පටමඨොනය ය
යන පර්රණ සත්ය. ඒ සප්ත් පර්රණය වූ අ,ිධ්ර්ම පි ්ය එ් පොඩම්්
දස් එ්ිදන් සම්බන්ධ්ය ඇත්්ත්ොවූ දීර්ඝ දද්ශනය්ි. ඉහත් ්ී
ස්්න්ධ්ොදි ධ්ර්ම අඩුව්් නැත්ිව විස්ත්ර වශදයන් ්රමොනු්නකව අ,ිධ්ර්ම
පි ්දයහි ද්්වො ත්ිදේ. බුද්ධ් ධ්ර්මය පි ිබඳව මනො දැනුම්් ඇත්ි ්රගත්
හැ්ි වන්දන් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උදගනීදමනි. ත්ථොගත්යන් වහන්දස්
විසින් ඒ ඒ ස්ථොනවකදී ඒ ඒ පුද්ගකයන් හ සුදුසු පරිදි පවත්්වන කද
ද්ින දද්ශනදයෝ සූත්ර නම් දවත්ි. ඒ දද්ශනො සමූහය් සූත්ර පි ්ය යි
්ියනු කැදේ. ඒ සූත්රවක එ්ිදන් සම්බන්ධ්ය්් නැත්්දත්්ය. ද්ින
දද්ශනය්ින් ඉහත් ්ී ්රැණු පි ිබඳ විස්ත්රය්් දනෝ හැ්ි බැවින්
දකෝ් ත්ත්්ත්්වය මැනවින් විස්ත්ර ්රන සූත්රය්් නැත්්දත්් ය. සූත්ර ධ්ර්ම
වනොහි චවදයවරය්ු විසින් දරෝගීන් පරී්ො ්ර ඒ ඒ දරෝගියො සුදුසු
හැිනය කියන කද දබදහත්් සීටම ු රැස්් වැනිය. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය ඒ
චවදයවරයො දැන සිිනන චවදය ශොස්ත්රය වැනිය. ්රමොනු්නකව චවදය
ශොස්ත්රය උදගනීදමන් මිස දබදහත්් සීටම ු ්ියැවීදමන් චවදයවරය්ු
දනොවිය හැ්ි වන්නෝ් දමන් දබදහත්් සීටම ු රැස්් බඳු වූ සූත්ර පි ්ය
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උදගනීදමන් බුද්ධ් ධ්ර්මය මනො ද්ො දන්න්ු දනොවිය හැ්ිය. දහොඳ
ධ්ර්ම ධ්රය්ු දහොඳ ධ්ර්ම ්ි්ය්ු දනොවිය හැ්ිය. අ,ිධ්ර්මය දනොදත්්
ත්ැනැත්්ත්ොදග් ධ්ර්ම ඥානය ද අවුක් ය. ධ්ර්ම දද්ශනය ද අපරිශුද්ධ්ය. එහි
ඇත්ි අවුක් එහි ඇත්ි වරද ආ,ිධ්ර්මි්යන් මිස දසස්සන් දනො
දැදනන්දන් ය. එබැවින් දසස්දසෝ ඒ අවුක් දදසුම ද පසස්නොහ.
දද්ශ්යො ද ත්මොදග් දද්ශනදයහි ත්ත්ු දනොදන්නො බැවින් එය උසස්
ද්ො සිත්ො සත්ු ු වන්දන් ය. සමහර වි ත්මො ගැන ආඩම්බර ද
වන්දන්ය. අ,ිධ්ර්මය දැන ගන්නො දත්්් ඒ වැරදි හැඟීම ඔහුදගන් දනො
දුරැවන්දන් ය. අ,ිධ්ර්මය නූගත්් ත්ැනැත්්ත්ොදග් ධ්ර්ම දද්ශනය ගැන
“අත්්ථසොකිනි” නම් වූ අබිදම් අ ුවොදවහි දමදස් ද්්වො ත්ිදේ.
“ආභිධමමික භික්ඛස ්යව කික ධමමකථිකා නාම, අව්සසා ධමමර
ක්ථන්කාපි න ධමමකථිකා. කස්මා? ්ක හි ධමමර ක්ථන්කා
කමමන්කකර විපාකන්කකර කූපාකූපරිච්ච්ෙදර ධමමන්කකර ආ්ලෝ්ලක්වා
ක්ථන්කි. ආභිධමමිකා පන ධමමන්කකර න ආ්ලෝ්ලන්කි. කස්මා
ආභිධමමි්කා භික්ඛස ධමමර ක්ථකු වා මා වා පසච්චික කා්ල පන
ක්ථස්සකී කි ්සා ්යව ධමම කථි්කා නාම ්හෝකි.”
“ආ,ිධ්ම්මි් ,ි්්ෂුහුම ධ්ර්ම ්ි්දයෝ නම් දවත්ි. දසස්දසෝ දහම්
දදසන්නොහු ද ධ්ර්ම ්ි්දයෝ දනො දවත්ි. ්ුම්් දහයින් ද යත්් ඔවුහු
දහම් දදසන්නොහු එ්් ්ර්මය්් ත්වත්් ්ර්මය්් හො අවුක් ද්ො ද එ්්
විපෝය්් ත්වත්් විපෝය්් හො අවුක් ද්ො ද රපපොරපප දද් අවුක්
ද්ො ද එ්් ධ්ර්මය්් ත්වත්් ධ්ර්මය්් හො අවුක් ද්ො ද දහම් දදසත්ි.
ආ,ිධ්ම්මි්දයෝ වනොහි ධ්ර්මය අවුක් දනො ද්දරත්ි. එබැවින් අ,ිධ්ර්මය
දන්නො ,ි්්ෂුව බණ ්ියන්දන් දහෝ දේවො දනො ්ියන්දන් දහෝ දේවො
අනුන් විසින් ඇසූ විද ් දනො වරදවො ්ොරණය ්ියන බැවින් දහදත්දම්
ම ඒ්ොන්ත්දයන් ධ්ර්ම්ි්යො නම් දේ” ය යනු එහි අදහසයි. ්රැණු
දමදස් දහයින් බුදු සමය නිරවුක් දකස දනු ්ැමත්ි සැම දදනො විසින් ම
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උගත් යුත්ුය.
අ,ිධ්ර්මය ඉත්ො ගැඹුරැ විදයොදව්ි. එහි උගන්වන ධ්ර්ම අත්ිශයින්
සූ්්ෂම ඒවො ය. ්ුඩො දද් මහත්් ද්ො ද්්වන ්ණ්නොි ආදි නවීන
විදයොඥයන් පොවිච්චචි ්රන උප්රණවක ආධ්ොරදයන් ඒ ධ්ර්ම දනො දත්
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හැ්ි ය. ඒවො ශුද්ධ් ඥානදයන් ම දත් යුත්ු ධ්ර්මදයෝ ය. ඒවො මැනවින්
දත්්රැම් ගත් හැ්ි වීම උත්්පත්්ත්ිදයන් පිහිින ශුද්ධ් බුද්ධිය ත්ිබිය යුත්ුය.
උත්්පත්්ත්ිදයන් පිහිින ඥානය නැත්ියවුන් ඒවො අවදබෝධ් ්ර ගැනීම
අපහසුය. ඒ නිසො දපොත් පත් උගත්් සපම දදනො ම ඒවො ගැන මනො
වැ හීම්් ඇත්ි දනො දේ.
ගුරැන්දගන් හො දපොත් පත්ින් අ,ිධ්ර්මය උගත්් මන්ද බුද්ධි්යන්
සමත්් වන්දන් ධ්ර්ම පොඨ ්ීම හො පරමොර්ථ ධ්ර්මයන්දග් නම් හො ගණන්
්ීම පමදණ්ි. එයින් අ,ිධ්ර්මය දනිමු යයි ඔවුහු රැවද ත්ි. ්රමොනු්නකව
ඉදගනීම්් දනො ද්ො අ,ිධ්ර්මය දැන ගන්න සිත්ො අත්නින් දමත්නින්
දපොත් පත් ්ියවන්නන් ද දබොදහෝ දසයින් ඇත්ි වන්දන් පරමොර්ථ
ධ්ර්ම පි ිබඳ වැරදි හැඟීම් ය. එදස් වැරදි හැඟීම් ඇත්ිවීම නිසො පරමොර්ථ
ධ්ර්මය දනිමු යි රැවටී සිිනන්දනෝ ද දබොදහෝ ය.
පරමොර්ථ ධ්ර්ම අත්ිසූ්්ෂම බැවින් දුරවදබෝධ් ය. එබැවින් ඒ
ධ්ර්මයන් ගුරැන් දගන් අසන ්ක්හි ද දපොත් පත්ින් බකන ්ක්හි ද වැරදි
හැඟීම් ඇත්ි වීදමන් උත්්පත්්ත්ිදයන් පිහිින නුවණ ඇත්්දත්ෝ ද දනොදය්්
වි රැවද ත්ි. වැරදි දැනුම දනො දැනීම වඩො නපුරැ ය. එබැවින් සැම
්රැණ්්ම පිරිසිදු දකස දැන ගැනීම උත්්සොහ ් යුත්ුය. ත්මො ඒ
්ොරණය දැන සිිනන සැින හරි ද වැරදි ද යන බව දැන ගැනීම නැවත්
නැවත් දපොත් පත් ්ියවිය යුත්ුය. එ් දපොත්්ින් දත්්රැම් ගත්් ්රැණු
ත්වත්් දපොත්්වක විස්ත්ර ්ර ත්ිදබන සැින ද බැකියයුත්ුය. ඒවො එ්ිදන්
සසඳා බැකිය යුත්ු ය. දන්නො වූ අනයයන් දගන් ද ්රැණු විමසිය යුත්ු ය.
එදස් ද්ො සපම පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් පි ිබඳ වූ ම දැනුම පිරිසිදු ්ර ගත්
යුත්ුය.
සිකය, චචකසික ්දපනසය, කූප අටවිස්සය, නිවනය යි
අ,ිධ්ර්මදය් දම කි් ධ්ර්ම දද අසූව්ි. අ,ිධ්ර්මය උගන්නො ත්ැනැත්්ත්න්
විසින් උදගනීදම් අිත්ොකම වශදයන් ඒ ධ්ර්ම අසූ දද් මැනවින් උගත්
යුත්ුය. දම කි් ධ්ර්ම පි ිබඳ දැනුදමහි වරද්් ඇත්ි වුවදහොත්් ඒ වරද
දිග ම යන බැවින් සපම ත්ැන දී ම එයින් අවුක් ඇත්ි දේ. ඒ ධ්ර්ම ින්
දහොඳින් දත්්රැම් ගත් දහොත්් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය පහසුදවන් උගත් හැ්ි දේ.
ඒ ධ්ර්ම ින් දහොඳින් දත්්රැම් දනොදගන අ,ිධ්ර්ම පි ්ය ්ීප වොරය්්
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අවසන් වන්න උගත්ත්් ධ්ර්මය ගැන පිරිසිදු අවදබෝධ්ය්් ඒ ත්ැනැත්්ත්ො
දනො වන්දන් ය. එබැවින් දම කි් ධ්ර්ම සමූහය මනො ද්ො දත්්රැම්
ගැනීම අ,ිධ්ර්මය උගනුවන් විසින් විදශ්ෂදයන් උත්්සොහ ් යුත්ුය.

පරමාර්ථය හා හීනාර්ථය
පරමත්්ථ (පරමොර්ථ) යනු අ,ිධ්ර්මදය් මූකි් ්රැණු වූ ඉහත් ්ී
ධ්ර්ම දදඅසූව ම ්ියන සොමොනය නොමය්ි. අ,ිධ්ර්මය උගන්නො
ත්ැනැත්්ත්ො විසින් ප මුදවන් ම ් යුත්්දත්් පරමොර්ථය හො එහි ක්්ෂණ
මැනවින් දත්්රැම් ගැනීමය. එය දවන් දවන් වූ පරමොර්ථ ධ්ර්මයන්දග්
ත්ත්ු දැන ගත් හැ්ි වීම අත්්ත්ිවොරම වන්දන් ය.
සිත් දැදනන සිත් හසුවන සිත්ින් ගන්නො යම්් දේ නම් ඒ
සියක්ක ම අර්ථය යි ්ියනු කැදේ. අර්ථ යන්දනහි දත්්රැම සිත්ින් දැන
ගන්නො දදය ම යනුයි. සියක්ක ම සිත් දැදනන බැවින් අර්ථ දනොවන
්ිසිව්් ද්ොත්ැන්වත්් නැත්්දත්්ය. සිත් දැදනන සියක්ක අර්ථයයි ්ී
්ක්හි සිත් අර්ථය්් වන්දන් ද්දස්ද එය අර්ථ ,ොවදයන් බැහැර
වන්දන් දනොදේද යන පරශ්නය ඇත්ි වන්දන්ය. එ්් සිත්් ත්වත්් සිත්්්
දැදනන බැවින් සිත් ද අර්ථය දේ. ත්වත්් ්රමය්ින් ්ියත්දහොත්්
වකනදයන් ්ියදවන්නො වූ අසන්නහු දග් සිත් වකනොනුසොරදයන්
දැදනන්නො වූ දදය අර්ථ නම් දේ. එ්් වකනය්ින් ත්වත්් වකනය්් ද
්ිය හැ්ි බැවින් වකනය ද අර්ථ ,ොවදයන් දනො මිදද්. හැම දදය ම
වකනවකින් ්ියදවන බැවින් දකොව ඇත්ි සියක්ක ම අර්ථදයෝ දවත්ි.
සොමොනයදයන් එ්්් වූ ඒ අර්ථය හීනොර්ථයය, පරමොර්ථයයි
දදද්ො ස් දබදද්. ඇත්ැම් වකනය්් ඇසුණු ්ක්හි එහි අර්ථය
වශදයන් සිත් දැදනන දදය ඉත්ො මහත්් දදය්් හැිනය දැනුණත්් ඒ
දැනුණු දදය සත්යය වශදයන් නැත්ි දදය්් විය හැ්ිය. ඇත්ැම් වකනය්්
ඇසුණු ්ක්හි එහි අර්ථය වශදයන් දැදනන දදය ඉත්ො සියුම් අපර්
දදය්් වුවද එය සත්යය වශදයන් ඇත්ි දදය්් විය හැ්ිය. දම්සය යන
වකනය ඇසුණු ්ක්හි එයින් විශොක වස්ත්ුව්් සිත් දැදනයි. එය වැිදුර
විමසො බැලුවදහොත්් එහි ද්කින් ත්ැබූ කී ්ැබකි සත්ර්් ද, ඒවො
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එ්ිදන් සම්බන්ධ් ්ිරීම දයදූ කී ්ැදබකි සත්ර්් ද, ඒවො මත් අත්ු
කපකි ්ැබකි ්ීපය්් ද, ඇණ ින්්් ද, දැ්ිය හැ්ිය. ඒවොයින් එ්්
දදය්ුදු දම්සය දනො දේ. ඒ සියක්ක ද දම්සය දනොදේ. ඒ සියක්ක
දම්සය නම්, ඒ සියක්ක මිිනය්් බැඳ ත්ැබූ ්ක්හි ද ඒ කී මිිනය දම්සය්්
විය යුත්ුය. එදස් දනො වන්දන් ඒ සියක්ක දම්සය දනොවන බැවිනි. කී
්ැදබකි ින් හැර දම්සය ්ියො දදය්් ද නැත්. දම්සය යන වකනය
ඇසීදමන් සිත් දැනුණු දදය කී ්ැබකි ින් ඒ ආ්ොරදයන් එ්ිදන්
සම්බන්ධ් ් ්ක්හි ඒ කී ්ැබකිවක සම්බන්ධ් වී ත්ිදබන ආ්ොරය අනුව
ඇත්ි සැිනය සිත් හැදඟන සත්ය වශදයන් දනො කැදබන දදය්ි. අප
,ොවිත් ්රන වකනවකින් දබොදහෝව්් ම ඇසුණු ්ක්හි ඒවොයින් සිත්
දැදනන අර්ථ, දම්සය යන වකනදයන් දැදනන අර්ථය දස්ම සත්යය
වශදයන් දනො කැදබන්නො වූ අර්ථදයෝය. පු ුව, දගය, දවස, මොසය,
උත්ුර, ද්ුණ, දගොනො, මිනිසො යන දම් වකනවක අර්ථ විමසො බකනු.
ඇත්ැම් වකනය්් ඇසුණු ්ක්හි එයින් අසන්නහු දග් සිත් හැදඟන දදය
ඉත්ො අපර් දදය්් වත්ුදු එය සත්ය වශදයන් ඇත්ිය්් විය හැ්ිය. චිත්්ත්,
ඵස්ස, දේදනො, දකෝ,, දදෝස, දමෝහ යනොදි වකනවකින් හැදඟන්නො වූ
අර්ථදයෝ දම්සොදිය දස් මහත්්ව දනො වැ දහන ඒවො වුවද සත්යය
වශදයන් ඇත්්ත්ො වූ අර්ථදයෝ ය. සත්යය වශදයන් නැත්්ත්ො වූ අර්ථයය,
සත්ය වශදයන් ඇත්්ත්ො වූ අර්ථයය යන දම් දද්ින් සත්ය වශදයන් දනො
කැදබන අර්ථය වඩො සත්යය වශදයන් කැදබන අර්ථය උසස්ය. සත්ය
වශදයන් දනො කැදබන අර්ථය පහත්්ය. එබැවින් සත්යය වශදයන්
කැදබන අර්ථය පරමොර්ථ නම් දේ. සත්යය වශදයන් දනොකැදබන අර්ථය
හීනොර්ථ නම් දේ.

හීනාර්ථ පරමාර්ථයනේ්ගේ ලකේෂණ
සත්යය වශදයන් දනො කැදබන බව හීනොර්ථයො දග් ක්්ෂණයයි.
සත්යය වශදයන් ඇත්ි බව පරමොර්ථයොදග් ක්්ෂණයයි. විමසන්න
මත්්දත්න් මහත්්ව දපනී විමසන ්ක්හි නැත්ිවී යන බව හීනොර්ථදය්
ක්්ෂණයයි. විමසන්න මත්්දත්න් දනො දපනී විමසත්් විමසත්් ම
මත්ුදවවී ඒම පරමොර්ථයොදග් ක්්ෂණයයි. දුර සි බකන ්ක්හි මහො
පරදද්ශය්් වසො දගන සිිනන මහත්් දදය්් දස් දපනී ාවූ ්ක්හි ්ිසිව්්
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දනො දපදනන ීදුම දමන් හීනොර්ථය විමසන ්ක්හි නැත්ිවී යන්දන්ය.
දුරින් බකන ්ක්හි ්ිසිව්් දනොදපනී අත් ගප ්ක්හි ත්දින් දැදනන
ය්ඩය් ගිනියම දස් පරමොර්ථය විමසන්න මත්්දත්න් දනොදපනී ත්ිබී
විමසන ්ක්හි ඇත්ි බව ත්දින් දැදනන්න වන්දන්ය.

පරමාර්ථය යසායාගත යුතු ආකාරය
ඇසුණු වකනොනුසොරදයන් දැනුණො වූ ද ඇසින් දැ් දැනුණො වූ ද
අර්ථය්්, පරමොර්ථය්් ද නැත්දහොත්් හීනොර්ථය්් ද යන බව දැනගැනීම
පිණිස විමසිය යුත්්දත්් ඒ දදය දබො බැකීදමනි. දබදන ්ක්හි ද මත්ු
දැ්්දවන නීත්ි දද් සිත්්හි ත්බො දගන එය ් යුත්ු ය.
(1) එක එකමය, කිසි ක්ලක එක ්දකක් ්නා්ේ.
(2) ්දක ්දකමය, කිසි ක්ලක ්දක එකක් ්නා්ේ.
යම්්ිසි දදය්් දද් ්ැිය හැ්ි දේ නම් එදස් ් හැ්ි
වනුදය් එය ප මුදවන් ම දද්්් ව ත්ිබූ බැවිනි. එ්් දදය්් හැිනය
සක්න දදය්් හත් අ ් විස්ස් ත්ිහ් ්ැිය හැ්ි දවදත්ොත්්
එදස් ් හැ්ි වනුදය් එය ප මුදවන් ම හත් අ ්් විස්ස්් ත්ිහ්් වූ
බැවිනි. වස්ත්ු දද්්් ාවී ඇකී එ්්් දමන් ත්ිබිය හැ්ිය. එදහත්්
ඇකීදමන් දද් එ්්් දනො දේ. එය ඇකී ත්ිදබන දද්්ි. නැවත් දවන්
් හැ්ි වන්දන් ඇකී වුව ද දද් දවන් දවන් ව ම පැවත්ි බැවිනි. එ්
නම් සැම ්ක්හි ම එ් ම ය. ්ිසිම ආ්ොරය්ින් ඒ එ් දද්්් දනො
් හැ්ි ය. මුකින් එ්්් දකස දපනුණු දදය්් දද් ්ැිය හැ්ි
නම් දද් පැ ිය හැ්ි නම් මුකින් දපනුණු දදය සත්ය වශදයන් ඇත්ි
අර්ථය්් දනොව හීනොර්ථය්් බව දත් යුත්ු ය. එ්්් වශදයන් සිත්
දපනුණු දදය්් දබද දබො බකන ්ක්හි අන්ත්ිම දනො දබදිය හැ්ි
දදය්් කැදබන ත්ුරැ දබදනු. අන්ත්ිම කැදබන්නො වූ දනො දබදිය හැ්ි
ඒ දදය සත්ය වශදයන් ඇත්ි දදය බැවින් එය පරමොර්ථයයි දත් යුත්ු.
යම්්ිසි වකනය්් ඇසුණු ්ක්හි එයින් සිත්
දැනුණු දදය
්වරෝොරය්ින් වත්් දනො දබදිය හැ්ි දදය්් නම් එය පරමොර්ථය ්ැයි
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දත් යුත්ුයි. චිත්්ත්, ඵස්ස, දේදනො, පඨවි, ආදපෝ, දත්්දනෝ ආදි වකන ඇසුණු
්ක්හි දැදනන අර්ථ දනො දබදිය හැ්ි ඒවොය. එබැවින් ඒවො සත්ය
වශදයන් ඇත්්ත්ො වූ පරමොර්ථදයෝ ය. දම්සය, පු ුව, ඇඳ, පිඟොන,
ද්ෝප්පය, දරද්ද, ගස, ගක, දගොනො, මිනිසො, දදවියො යනොදි
වකනොනුසොරදයන් දැදනන අර්ථදයෝ දබදිය හැ්ි ඒවො ය. එබැවින් ඒවො
සත්ය වශදයන් නැත්්ත්ො වූ හීනොර්ථදයෝ ය. සමමසකිය පඤ්ඤක්කිය යන
වකන දද් ද හීනොර්ථය පර්ොශ ්ිරීම සඳහො ,ොවිත් ්රන වකන දද්්ි.

පරමත්ථ යන වචනය
පරම + අත්්ථ යන වකන දද් එ්් වූ ්ක්හි පරමත්්ථ ්ියො දේ.
පරම යනු උත්්ත්මය යන අර්ථය ද්්වන වකනය්ි. දකෝ්දයහි උත්්ත්මය,
උසස් ය යන වකන ,ොවිත් ්රනුදය් දහොඳ වස්ත්නන් හො දහොඳ
පුද්ගකයන් ය. එදහත්් පරම යන වකනදයන් අදහස් ්රන උත්්ත්ම බව
නම් දහොඳ බව දහෝ නර් බව දහෝ දනොව දහොඳ බැේහි දහෝ නර්
බැේහි වැි බව ය. එබැවින් ඉත්ො ම දහොඳ ්ුශකය පරම ්ුශක යයි ද,
ඉත්ො ම නර් පොපය පරම පොපය යි ද, ඉත්ො ම දහොඳ සැපය පරම
සුඛ්ය යි ද, ඉත්ො ම නර් දු් පරම දු්්ඛ්ය යි ද ්ියනු කැදේ. ත්ව ද
ඉත්ො ම දහොඳ මිත්ුරො පරම මිත්රයො යයි ද, ඉත්ො ම නර් සත්ුරො පරම
සත්ුරොය යි ද, ඉත්ො උසස් කො,ය පරම කො,ය යි ද, ඉත්ො උසස් ධ්නය
පරම ධ්නය යි ද ්ියනු කැදේ. දම් සපම ත්ැන ම පරම යන වකනදයන්
ගැදනනුදය් ඒ ඒ ස්ව,ොවයො දග් වැි බව ය. දමහි උත්්ත්ම බව යයි
්ියනුදය් ඒ වැි බව ය. හීනොර්ථය යි ්ී සත්ය වශදයන් දනො කැදබන
අර්ථය ද සත්ය වශදයන් නැත්ත්් එ්්ත්රො ආ්ොරය්ින් දකෝ්යො දග්
පි ිගැනීදම් සැිනය ඇත්ි අර්ථය්ි. ඒවොදය් ඇත්ි බව වඩො මහත්් වූ
ඇත්ි බව්් සත්ය වශදයන් කැදබන අර්ථදයහි ඇත්. එබැවින් එය සත්ය
වශදයන් දනො කැදබන අර්ථය
වඩො ඇත්ි්මින් දහවත්්
විදයමොනත්්වදයන් උසස් ය. ඒ උසස් බව සක්ො සත්ය වශදයන් කැදබන
ධ්ර්මයන් පරමොර්ථය යි ්ියනු කැදේ. දහොඳ නර් දද් ්ියො ්ියන
උත්ුම් බව හො හීන බව අදන්්ි. ඒ ්රමදය් සැිනය ්ියන ්ක්හි ්ුශක
ප්්ෂය ගැදනන පරමොර්ථදයෝ උත්්ත්ම ධ්ර්මදයෝ ය. අ්ුශක ප්්ෂය
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ගැදනන පරමොර්ථදයෝ හීනදයෝ ය. දම් ්රම දද් අවුක් දනො ්ර ගත්
යුත්ු ය.
දනො දපර ීම ය, දනො දවනස්වීම යන අර්ථ දැ්්වීම සඳහො පරම
යන පදය දයදුණු ත්ැන්් ද්්න නැත්. ඇත්ැමුන් දනො දපර ීම්් දනො
දවනස් වීම්් ගැන හො පහන් පි්්්ම් උපමො වගය්ුත්් පරමොර්ථය
විස්ත්ර ්ිරීදමහි කො ්ියත්ත්් ඒවො දමහි අනුචිත් ය. ඒවොයින් වනුදය්
පරමොර්ථය ත්ව දුර ත්් අවුක් වී යපමය. වැසී යපම ය. ඒ දනො දපර ීම්
්ථොව නිසො ඇත්ැම්හු දනො දපරද න දනො දවනස් වන දදය නම් නිවන
පමණ ය, පරමොර්ථය වනුදය් ඒ නිවන පමණ්් ම යයි වරදවො ගත්්හ.
දපර ීදම් ්ථොව අත්් හැර දැමුව දහොත්් එබඳු අවුක් දනො වනු ඇත්.
ආ,ිධ්ර්මි්යන් අත්ර හො ඇත්ැම් අ,ිධ්ර්ම දපොත්්වක ද දම් දනො
දපර ීදම් ්ථොව වැදී ත්ිදබන්දන් “පරදමො උත්්ත්දමො අවිපරීදත්ො
අත්්දථො පරමත්්දථො” යන ටී්ො පොඨදයහි අවිපරීදත්ො යන පදය වරදවො
දත්්රැම් ගැනීදමනැ යි සිත්මු. දනො දපර ීමය යන අර්ථය දැ්්වීම සඳහො
අවිපරීත් ශේදය ත්රිපි ් පො ිදයහි දයදුණු ත්ැන්් ද්්න නැත්. ත්රිපි ්
පොකිදයහි ඒ ශේදය දයදී ත්ිදබනු ද්්න කැදබන්දන් සත්යය යන
අර්ථය දැ්්වීම පිණිස ය. වි,ොවිනී ටී්ෝොරයන් වහන්දස් එය දයොො
ත්ිදබන්දන් ද සත්යය යන අර්ථය දීම සඳහො ම ය. ටී්ොකොයයමයන්
වහන්දස් පරම යන වකනදය් අර්ථය උත්්ත්ම යන වකනදයන් ්ියො ඒ
උත්්ත් බව ්ුශකොදි වශදයන් නන් අයුරින් ්ිය හැ්ි බැවින් එහි අදහස්
්රන උත්්ත්ම ,ොවය නම් සත්ය වශදයන් ඇත්ි බවය යන වග ද්්වනු
පිණිස සත්යොර්ථවො අ අවිපරීත් ශේදය දයොො ත්ිදේ. “පරදමො උත්්ත්දමො
අවිපරීදත්ො අත්්දථො පරමත්්දථො” යන්දනහි දත්්රැම උත්්ත්ම වූ සත්ය වූ
අර්ථය පරමොර්ථය ය යනුයි. වයෝරණ දපොත්්වක දපර ිය දැ්්වීම පිණිස
විපරීත් යන වකනය දයොො ත්ිදේ. දම් අවුක සිදුවී ත්ිදබන්දන්
“අවිපරීදත්ො” යන ටී්ො වකනදයහි අර්ථය, වියරණ දපොත්්වක ආ විපරීත්
යන්න අනුව වරදවො ගැනීදමනැයි සිත්ිය හැ්ිය.
අර්ථය වනොහි මූකොර්ථය වි්ෘත්යොර්ථය යි දදවැදපරැම් දේ. මුකින්
ම ත්ුබූ දදය මූකොර්ථය යි. මූකොර්ථය්් දවනස් ද්ො ත්නන කද වස්ත්නන්
වි්ෘත්යොර්ථදයෝ ය. මැටම මූකොර්ථදය්ි. එයින් ත්ැනූ සැ ි ආදීහු
වි්ෘත්යොර්ථදයෝ ය. දකෝ,ය මූකොර්ථදය්ි. එයින් ත්ැනූ ආයුධ් ,ොනනොදීහු

පටසන ්වක

20

වි්ෘත්යොර්ථදයෝ ය. කීය මූකොර්ථදය්ි. එයින් ් පු ු දම්ස ආදීහු
වි්ෘත්යොර්ථදයෝ ය. මූකොර්ථය සැබපව ම ඇත්ිය්ි. වි්ෘත්යොර්ථය නම්
සැබපව ම නැත්ි දපදනන්න පමණ්් ඇත්ි හරදයන් හිස් දද්්ි. මැින,
දකෝහ, කී යන දම්වො මූකොර්ථයයයි ්ීදය් ඒවො සැබපව ම මූකොර්ථ නිසො
දනොව මූකොර්ථ වි්ෘත්යොර්ථ දද් හඳුන්වො දීම උපමොව්් වශදයනි.
සජීව අජීව වස්ත්ු සම්,ොරය්් වූ දකෝ්ය ත්ු
ත්මන් වහන්දස්දග් ඉත්ො
ත්ියුණු නුවණ බස්වො දකෝ්දය් එ්් ත්ැන්ුදු දනොහැර ඉත්ො ගැඹුරැ ත්ැන
ඉත්ො සියුම් ත්ැන ද්්වො ඥාන නමැත්ි හස්ත්ය යවො එයින් සියුම් දකස
පිරිමදිමින් දකෝ් ත්ත්්ත්්වය ඉත්ො සියුම් දකස විමසූ බුදුන් වහන්දස් විසින්
ද්්නො කද සියුම් වූ මූකොර්ථ ද්ො ස්් ඇත්්දත්්ය. පරමොර්ථයයි ්ියනුදය්
ඒවො ය. ඒවො පරමොර්ථය යි ්ියනුදය් සැබපව ම ඇත්ි නිසොය.
සජීවොජීව ස්ක වස්ත්නන් ම ඇත්ිවී ත්ිදබනුදය් ඒවොයිනි. එබැවින් ඔවුහු
මූකොර්ථ නමුදු දවත්ි. දකෝ ත්ත්ු විමසන්න්ු එහි සොරය වශදයන්
කැදබන්දන් ද ඒවොය. එබැවින් ඒවො සොරොර්ථයයි ්ියන්න ද ව දන්ය.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් ් පරී්ණය යි ්ීදය් මහ දබෝ මැඩදී
දකොේත්ුරො බුදු වීම සඳහො උන්වහන්දස් විසින් ් විදර්ශනොව ය.
එත්ැන දී උන්වහන්දස් නුදු ු උන්වහන්දස් දග් නුවණ හසු දනොවූ ්ිසිදු
අර්ථය්් නැත්. උන් වහන්දස් දු ු පරමොර්ථ ධ්ර්ම ද්ොදත්්් ද යන බව
උන් වහන්දස් ම මිස අදනද්්් දනො දනිත්ි. එදහත්් පරමොර්ථ ධ්ර්ම
ඉත්ො දබොදහෝ ගණන්් නම් නැත්ි බව ්ිය යුත්ුය. අ,ිධ්ර්ම දපොත්්වක
ද්්නො කැදබන පරමොණදයන් නම් ඇත්්දත්් පරමොර්ථ ධ්ර්ම දද අසූව්ි.
ඒ දද අසූව ද්ොිනන් ්ියන ්ක්හි ික්කය, චචකසිකය, කූපය,
නිර්වාණ ය යි ්ියො සත්දර්් දේ.
පරමොර්ථ ධ්ර්මදයෝ වනොහි ගස් ගක් දස් මහත්් ව ඇස
දපදනන්න ඇත්්ත්ොහු දනො දවත්ි. පකමාර්ථ සියල්ල ම කරියා්වෝ ය.
අද්රවය්යෝ ය. ්රියො ත්ත්්ත්්වය මැනවින් දනො ව හො ගත්් ත්ැනැත්්ත්ො
පරමොර්ථයන්දග් ත්ත්්ත්්වය ව හො ගැනීම අපහසු ය. පරමොර්ථ ධ්ර්ම
ත්ත්්ත්්වය දැන ගනු රිසි ත්ැනැත්්ත්ො විසින් ප මුදවන් ්රියො ත්ත්්ත්්වය
පි ිබඳ ්ුඩො විවරණය්් ්රනු කැදේ.
ද්රවය ගුණ ්රියො වශදයන් දකොව ඇත්ි සියක්ක ත්ුන දබදිය
හැ්ිය. එයින් ව බව, සත්රැස් බව, දි්් බව, ද්ො බව, ප ක බව, ප ු
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බව ආදි ගුණයන් ආධ්ොර ස්ථොන වන සත්්ත්්ව වූ ද අසත්්ත්්ව වූ ද සියක්ක
ද්රවයදයෝ ය. ද්රවයයන් දග් දසකවීමය, ඇත්ිවීමය, නැත්ිවීමය, පැවත්ීමය
යන දම්වො ්රියො ය. ්පම පීම යපම ඒම ්ැපීම ත්ැ ීම පිසීම යන ආදිය
ද්රවයයන් දග් දසකවීම ය. දකෝ්දයහි ්රියො වශදයන් සක්න දදයින්
වැිය්් ම ද්රවය කකනදයෝ ම ය. ද්රවයය ඇස දපදනන්න්ි. ්රියොව
එදස් ඇස දපදනන්න්් දනො දේ. එය ද්රවය බකො එය අනුව සිත්ින් දත්
යුත්්ත්්ි. අනුමොනදයන් සක්ො ගත් යුත්්ත්්ි. ්රියො දපදනත්ැයි සිත්නුදය්
්රියො ත්ත්්ත්්වය දනො දැනීම නිසො ය. මොර්ගදය් රථය්් යන ්ක්හි
දපදනන්දන් රථය පමදණ්ි. යපම දනො දපදන්. එය ඇස අවිෂය ය.
යන රථය එ් ත්ැන්දී ඇස දපනී සැදණ්ින් එත්ැන දනො දපනී
එයින් ඔබ දපදනයි. එත්ැන ද දනොදපනී එයින් ඔබ දපදනයි. දමදස්
මොර්ගදය් ත්ැනින් ත්ැන රථය දපනීදමන් රථදය් යපම අනුමොනදයන්
මනස දපදන්. මිනිස්ු යන ්ක්හි මිනිස් සිරැර එ් ත්ැන් දපනී එය
ඟ ත්ැන ද එත්ැන දපනී එය ඟ ත්ැන ද දපදනන්න වන්දන් ය.
එදස් මිනිස් සිරැර ත්ැනින් ත්ැන දපනීදමන් මිනිසොදග් ගමන ්රියොව
මනස අනුමොනදයන් දැදන්. අත්්් ඔසවන ්ක්හි ඔසවන අත් එ්්
ත්ැදන් දපනී දදවනුව ඊ ත්් උින් ත්ිදබනු දපදන්. ත්ුන්දවනුව ඊ ත්්
උින් ත්ිදබනු දපදන්. සත්රදවනුව ඊ ත්් උින් දපදන්. පස් දවනුව
ඊ ත්් උින් දපදන්. දමදස් අත් ප මු ත්ුබූ ත්ැන්වක දනො දපනී උස්
උස් ව දපනීදමන් “අත් ඔසවන බව” සිත් දැදනන්දන් ය. ඇස
දපදනන්දන් අත් ම ය. “අත් ඔසවනු දපදන්ය” යි ්ීම දකෝ්යොදග්
පි ිගැනීම් මොත්රදයන් සත්යය්් වත්ුදු පරම සත්යය්් දනො දේ. එසවීම්
්රියොවය යනු අත් නිසො ඇත්ි වන්නො වූ එ්්ත්රො දේගය්ි. මිනිසොදග්
ගමනය යි ්ියනුදය් ද මිනිස් සිරැර නිසො ඇත්ි වූ දේගය්ි. රථදය් ගමන
යනු ද රථය නිසො ඇත්ි වූ එ්්ත්රො දේගය්ි.
්රියොවක දීර්ඝ ්ොකය්් පවත්්නො ස්ව,ොවය්් නැත්. ්ර අවසන්
්රනු සමඟ ම අ,ොවපරොප්ත් වීම සපම ්රියොව් ම සැිනය ය. යන දත්්්
ගමන ්රියොව පවත්ී. යපම නවත්්වනු සමග ම අවසන් ්රනු සමග ම ගමන
්රියොව අ,ොවපරොප්ත් දේ. ඉදිරිය එයින් ඉත්ිරි වන ්ිසිව්් නැත්. අත්
එසවීම් ්රියොව පවත්්දන් අත් ඔසවමින් සිිනන දත්්් පමණ්ි. එසවීම
අන්ත්ිම ත්ැන අත් පැමිදණනු සමග ම එසවීදම් ්රියොව අ,ොවපරොප්ත්
දේ. දමදස් සපම ්රියොව්් ම අ,ොවපරොප්ත් වන බව දත් යුත්ු ය. පැය
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ගණන් දින ගණන් මොස ගණන් වර්ෂ ගණන් පවත්්නො ්රියො ඇත්ි සැිනය
දකෝ්යො සක්නුදය් එ් දමන් දපදනන දස් බැඳී පවත්්නො වූ ්රියො
වැක් ්රියො පරම්පරොවක් එ්් ද්ො එ්් ්රියොව්් සැිනය සිත්ො
ගැනීදමනි. ඇත්්ත් වශදයන් ්ියන ්ක්හි පැය්් දනො ව විනොිය්්
ත්ත්්පරය්් පමණ ්ක් පවත්ින ්රියොව්ුදු ඇත්ි බව දනෝිය හැ්ි ය. මත්ු
දැ්්දවන ්රැණු නුවණින් සක්ො ඒ බව දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය.
යපම එ්් ්රියොදව්ි. සිටීම එය විරැද්ධ් වූ අදන්් ්රියොදව්ි.
යදම්් දය් නම් එ්ක්හි දහ් දනො සිටී. යදම්් සිටී නම් එ්ක්හි දහ්
දනො යයි. එ්් අය්ු අදනයොනය විරැද්ධ් වූ ඒ වැඩ දද් එ් වර සිදු
දනො ් හැ්ිය. මිනිස්ු සැත්ැප්ම්ින් ඔබ පිහිින ගමන් පැය්ින්
ගිය දහොත්් එය පැය්් පැවත්ි සැත්ැප්ම්් දිග ගමන ්රියොව්් සැිනය
සොමොනයදයන් සක්නු කැදේ. ඇත්්ත් වශදයන් ්ියත් දහොත්් එය එ්්
්රියොව්් දනොව ගමන ්රියො වැක්ි. එය ්රියො වැක්් බව දමදස් දත්්රැම්
ගත් යුත්ුය. සැත්පුම්් දිග මොර්ගදය් යන ත්ැනැත්්ත්ො එහි දනො සිින ත්ැන්්
නැත්. සිිනය දී ඔහු දනො ගිදය් ය. යද්දී දනො සිිනදය්ය. එදස් ්ියනුදය්
ඒ දද් එ්් අය්ු එ් වර සිදු ් දනො දහන බැවිනි. පය ඔසවො
ඉදිරිය දගන යපම යපම ය. පය බිම ත්ැබීම සිටීම ය. යන ත්ැනැත්්ත්ො
නිත්ර ම එ්් පය්් ඔසයො ඉදිරිය දගන එයි. එය ඔහුදග් යපම ය.
අදන්් පය ඔසවනු පිණිස දහ් ඒ පය බිම ත්බයි. එය ඔහුදග් සිටීමය.
ගමන සිටීදමන් අවසන් දවයි. සිටීම ගමනින් අවසන් දවයි. යන්නහු
යනුදය් පියවර්් පොසො ම සිටීදමනි. සැත්පුම්් යන ත්ැනැත්්ත්ො විසින්
පියවරය්් පොසො ් සිටීම් සියක්ක ම ගණන දනො දගන ඒ සිටීම අත්ර
සිදු ් දවන් දවන් වූ යපම් රොශිය එ්් ද්ො එ්්් වශදයන් සක්න
්ක්හි සැත්පුම්් දිග ගමන්්, පැය්් පැවැත්ි ගමන්් දපදන්. එහි
සත්යය නම් සැත්ැප්ම්් දිග මොර්ගදයහි පැවත්ි සිටීම් ්රියො වැක්් හො
යපම් ්රියො වැක්් බව ය. සැත්පුම්් යපම දහස් වර්් පය ඉදිරිය
ත්බන්න දේ නම් ඒ ්රියො වැක සිටීම් දහස්් හො යපම් දහස්් ඇත්ි
බව ්ිය යුත්ු ය. එදස් ගත්් ්ක්හි එ්් සිටීම් එ්් යපම් ්ොකය ඉත්ො
ලුහුඬු බව වැ දහනු ඇත්. ඒ එ්් එ්් ්රියොව් ආයුෂය පැදයන්
දදදහදසන් පාගුව්් බව ්ිය යුත්ු ය. දමය ද ්රියොව ඇත්ි සැිනය දබො
දැ්්වීම්් දනොව එහි සැින දත්්රැම් ගැනීම පමණ්් ්ියන කද්ද්ි.
සත්යය නම් පැය්ින් දදදහසින් පාගුව්් දනොව ක්්ෂදයන් පාගුව්් වත්්

පටසන ්වක

පවත්්නො ්රියොව්් නැත්ි බව ය. ්රියො ත්ත්්ත්්වය ත්වත්් මඳ්් දුර
ගැනීම ත්වත්් ්ොරණය්් ්ියනු කැදේ.
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දපොද ොදේ දපර ී යන දරෝදය් ගමන ගැන ්ක්පනො ්රනු.
දනො දපර ී ත්ිදබන ්ක්හි දරෝදය බිම බර වී ත්ිදබන්නෝ් දමන් ම
යන ්ක්හි ද එය බිම බර වී සිටීදමන් ම යන්දන් ය. දරෝදය්් දපර ී
ගිය බිදමහි එය දනො සිින ත්ැන්් නැත්. දරෝදදය් දපර ීම එ්් ්රියොව්ි.
බිම බරවී සිටීම එය විරැද්ධ් වූ අදන්් ්රියොව්ි. ද්ොදත්්් දේගදයන්
දපර ීයන දරෝදය්් වුව ද දපරද න වර්් පොසො ම බිම සිිනන්දන් ය.
සිිනන ්ක්හි දනො දපරද න්දන් ය. එ්් වස්ත්ුව් ඒ ්රියො දද් එ්
වර සිදු දනො ් හැ්ි බැවින් දරෝදදය් ගමනය යි ්ියනුදය් දපර ීම්්
ඟ සිටීම්් ද, සිටීම්් ඟ දපර ීම්් ද ඇත්්ත්ො වූ ්රියො වැක් ය.
සොමොනය දකෝ්යො විසින් ඒ ්රියො වැක, එය අයත්් සිටීම් සියක්ක ම
ගණන් දනො දගන හැර දමො දපර ීම් රොශිය එ්් ද්ො දගන එ්්
්රියොව්් දකස සක්නු කැදේ. ්ොරණය ඇත්ි සැිනය ්ියත් දහොත්්
දරෝදය් අඟක්් දුර දප ීදම් දී ම එ්ින් එ් දපර පසු වී සිදුවන
දපර ීම් හො සිටීම් ්රියො දබොදහෝ ගණන්් සිදුවන බව ්ිය යුත්ු ය. එහි
නිශ්චිත් සාඛ්යො පරමොණය්් දනො දැ්්විය හැ්ිය. අඟක යම් පමණ
ද්ො ස්වක දබදිය හැ්ි දේ නම් ඒ පරමොණදයන් ්රියො සාඛ්යොව ්ිව
යුත්ුය. දරෝදය අඟදක් ද්ො ස්වකින් එ්් ද්ො ස් සි එය ඟ
ද්ො ස් දපරද යි. එහි සි එය ඟ ද්ො ස දපරද යි. එහි සි
එය ඊකඟ ද්ො ස දපරද යි. දමදස් දපර ී යන බැවින් අඟදක් සපම
ද්ො ස් දී ම දපර ීම් සිටීම් වශදයන් දරෝදය පි ිබඳ ්රියො දද්්් සිදු
දවයි. අඟක දනොදය්් ්රමවක ද්ො ස් ් හැ්ිය. ත්ුනී ්රොසි
දදසියය්් එ්් ් ්ක්හි අඟක්් පමණ ඝන දේ. එබැවින් ත්ුනී
්රොසිවක ඝන පරමොණදයන් අඟක ද්ො ස් ් දහොත්් එය ද්ො ස්
දදසියය් දබදද්. අඟක්් වූ බිම එ් ්රොසිය් ඝන පරමොණදය් සි
එය ඟ ද්ො ස දපර ීම එ්් ්රියොදව්ි. දරෝදය එය බර වී සිටීදමන්
ඒ ්රියොව අවසන් දේ. නැවත් එය ඟ ද්ො ස දපරදකයි. එ්ක්හි
සිටීම් ්රියොව අවසන් දවයි. දමදස් සපම ද්ො ස් දී ම දපර ීම් සිටීම්
වශදයන් ්රියො දද්්් සිදුවන බැවින් ්රොසිවක ඝන පරමොණදයන් අඟක
දබො ්ියන ්ක්හි දරෝදය අඟක්් පසු ්ිරීදම් දී එ්් එ්්් දපර පසු
වී සිදුවන දපර ීම් දදසියය්් හො සිටීම් දදසියය්් දැයි ්රියො සොරසියය්්
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සිදුවන බව ්ිය යුත්ුය. දේගදයන් ගමන් ්රන රිය් දරෝදය් අඟක්්
දුර යපම ගත් වන ්ොකය ත්ත්්පරය්ුත්් දනො වන්දන් ය. ඒ ගණනින්
බකන ්ක්හි ත්ත්්පරය්් ත්ු දී එ්් එ්්් දපර පසු වී සිදුවන දරෝදය
පි ිබඳ ්රියො සොරසියය්් සිදුවන බව ්ිය යුත්ුය. එදස් ගන්නො ්ක්හි එ්්
්රියොව් ආයුෂය ත්ත්්පරදයන් සොරසීදයන් පාගුව්් බව ්ිය යුත්ුය. දමය
ද උපමො ්ථොව්ි. සත්ය නම් ත්ත්්පරදයන් ක්දයන් පාගුව්් පමණ
වත්් ්රියොව්් දනො පවත්්නො බව ය. පරමොර්ථ ධ්ර්මදයෝ යි ්ියනු කබන
චිත්්ත් චකත්සි් රපපදයෝ ත්ත්්පරදයන් ක්දයන් පාගුව්් පමණ වත්්
ආයු නැත්්ත්ො වූ ්රියොදවෝ ය. දකෝ්දයහි දි්් ්රියො සැිනය , ්ක් පවත්්නො
්රියො සැිනය සක්න සියක්ක ම එ්් එ්් ්රියොව්් දනොව ්රියො වැක්,
්රියො පරම්පරොවක් බව දත් යුත්ුය.

පරමාර්ථය හා භාෂායේ වචන
පරමොර්ථ ධ්ර්මයන් නිවැරදි සැිනය දත්්රැම් ගත් හැ්ි දකස
්ීම හො කිවීම ත්් ඇත්ි පරධ්ොන අපහසුව පරධ්ොන බොධ්ොව ,ොෂොදේ වකන
හිඟ ්ම ය. ්ිසිම ආ්ොරය්ින් දවන් දනො ් හැ්ි සැිනය එ්ිදන්
ගැටී බැඳී උපදින්නො වූ ද, සමූහ සන්ත්ත්ි ඝනයන්දගන් වැසී පවත්්නො වූ
ද, පරමොර්ථ ධ්ර්ම දවන් දවන් වශදයන් සොමොනය මනුෂයයන්දග්
ක්්ෂුරොදීන් හො මනස ද හසු දනොදේ. ,ොෂොදේ ඇත්ි වකන නම්
මිනිසුන්දග් සිත් හසු වූ අර්ථයන් පැවසීම ඔවුන් විසින් ඇත්ි ්
ඒවොය. දනොදත්් අර්ථයන් පැවසීම ඇත්ි ් වකන නැත්. පරමොර්ථය
සොමොනය මිනිසො විසින් නුදු ු දදය්් බැවින් ඒවො පැවසීම සුදුසු වකන
,ොෂොවක හිඟය. එදහත්් පරමොර්ථය පර්ොශ ් යුත්ුව ත්ිදබන්දන්
අපරමොර්ථයන් පැවසීම සඳහො දකෝ්යො විසින් ඇත්ි ්ර දගන ත්ිදබන
වකන වකිනි. එදහත්් ඒ වකන අත්ර යම්්ිසි පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් නිවැරදි
දකස පිරිසිදු දකස සර්වෝොරදයන් අසන්නො අර්ථය හැදඟන සැිනය
පර්ොශ ් හැ්ි ත්නි ත්නි වකන දුර්ක,ය. අපරමොර්ථයන් පවසනු පිණිස
ඇත්ි ්ර දගන ත්ිදබන වකනවකින් පරමොර්ථය පර්ොශ ්රන ්ක්හි
පර්ොශ ්රන්න යන අර්ථය පි ිබඳ අඩු වැි ්ම් දනොදය්් වි සිදු
දේ. දපොක් ගසින් හ ගන්නො දගිය හැඳින්වීම “දපොක් දගිය” යයි
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්ියන ්ක්හි ඇටමින දගිය ්ුරැම්බො දගිය අත් හැරී දපොක් ගසින් හ
ගන්නො දගිදය් එ්් අවස්ථොව්් පමණ්් ්ියදවන්නෝ් දමන් ඇත්ැම්
වකනය්ින් පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් ්ී ්ක්හි ධ්ර්ම ශරීරය අත් හැරී එහි යම්
්ිසි ගුණය්් පමණ්් ්ියැදවන්දන් ය. දගොන්ු හැඟවීම “අා ඇත්ි
සත්ොය” යි ්ියුව දහොත්් එය ත්වත්් සත්ුන් අසු වී එන්නෝ් දමන් ඇත්ැම්
වකනය්ින් පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් ්ී ්ක්හි අදහස් ්රන අර්ථදයන් අනය
අර්ථ ද එය හසුවී එන්දන්ය. වකන හිඟ්ම නිසො ත්ිදබන වකනවකින්
්ියන ්ක්හි අර්ථය පි ිබඳ වූ දනොදය්් අඩු වැි ්ම් ඇත්ි වන බැවින්
ධ්ර්මය දසොයන්නවුන් විසින් වකනය ම පරමොණ දනො ද්ො
වකනොනුසොරදයන් දැන ගන්නො කද අර්ථය ්ොරණොනු්නකව ව නැවත්
නැවත් සිත්ො පිරිසිදු ්ර ගත් යුත්ුය.
දම් වකන දුර්ක,ත්්වය නිසො එ්් එ්් පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් දැ්්වීම
වකන දබොදහෝ ගණන්් ්ියන්න සිදු දේ. ධ්ම්මසාගනීප්රණදයහි
දකෝ,ය නමැත්ි එ් ම අර්ථය ද්්වො ත්ිදබන්දන් වකන සියය්ිනි.
ද්දේෂය ද්්වො ත්ිදබන්දන් වකන සවිස්ස්ිනි. දමෝහය ද්්වො ත්ිදබන්දන්
වකන සූවිස්ස්ිනි. අනය පරමොර්ථ ධ්ර්මයන් ද්්වො ත්ිදබන්දන් ද එදස්ම
දබොදහෝ වකනවකිනි. එ්් එ්් ධ්ර්මය්් දැ්්වීම සඳහො දගන ත්ිදබන
වකන අත්ුදරන් ඇත්ැම් වකනය්ින් ද්්වන්න යන ධ්ර්මයොදග් යම්්ිසි
එ්් අවස්ථොව්් ්ියැදේ. ඇත්ැම් වකනය්ින් එහි යම්්ිසි ගුණය්්
්ියැදේ. ඇත්ැම් වකනය්ින් ඒ ධ්ර්මය පහ වීම ඇත්ි පරධ්ොන දහ්ත්ුව්්
්ියැදේ. ඇත්ැම් වකනය්ින් ධ්ර්මදයන් ඇත්ි වන ඵකය්් ්ියැදේ.
ඇත්ැම් වකනය්ින් ත්වත්් ධ්ර්මය්් සමඟ ඒ ධ්ර්මය ්ියැදේ. ධ්ර්මය
දත්්රැම් ගන්නො ත්ැනැත්්ත්ො විසින්, එය නිවැරදිව දත්්රැම් ගැනීම නම්
ඒ හැම වකනය්් ම දහොඳින් විමසො සියක්දක් ම අර්ථය පිඬු ද්ො දගන
පරමොර්ථය පිරිසිදුව දසොයො ගත් යුත්ු ය. එය එත්රම් දකදහසිදයන් ්
හැ්ි දසය්් ද සපම දදනො ම ්ර ගත් හැ්ි දදය්් ද දනොදේ. ෙසදුන්
වහන්්ස් විසින් වචන සියයකින් ්ලෝභය වදා් ් ්ම්ස් ය.
“ත්ත්්ථ ්ථදමො දකොද,ො දයො රොදගො, සරොදගො, අනුනදයො,
අනුරොදධ්ො, නන්දි, නන්දිරොදගො, චිත්්ත්ස්ස සරොදගො, ඉච්චඡො, මුච්චඡො,
අ්දඣිොසොනා, දගදධ්ො, ප ිදගදධ්ො, පාදගො, සාද්ො, එනොමොයො, නනි්ො,
සඤ්්නනනී, සිේබනී, නොකනී, සරිත්ො, විසත්්ත්ි්ො, සුත්්ත්ා, විස ො, ආයූහිනි,
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දුත්ියො, පණිධි, ,වදනත්්ත්ි, වනා, වනදථො, සන්ථදවො, සිදනදහො,
අදප්්ඛ්ො, පිනබන්ධ්ු, ආසො, ආසිාසනො, ආසිාසිත්ත්්ත්ා, රපපොසො, සද්ොසො,
ගන්ධ්ොසො, රසොසො, දඵොටමඨේබොසො, කො,ොසො, ධ්නොසො, පුත්්ත්ොසො, ජීවිත්ොසො,
නප්පො, පනප්පො, අ,ිනප්පො, නප්පනො, නප්පිත්ත්්ත්ා, දකොලුප්පා,
දකොලුප්පොයනො, දකොලුප්පොයිත්ත්්ත්ා, පුච්චඡඤ්්ජි්ත්ො, සොධ්ු්මයත්ො,
අධ්ම්මරොදගො, විසමදකොද,ො, නි්න්ත්ි, නි්ොමනො, පත්්ථනො, පීහනො,
සම්පත්්ත්නො, ්ොමත්ණ්හො, ,ව ත්ණ්හො, වි,වත්ණ්හො, රපපත්ණ්හො,
අරපපත්ණ්හො, නිදරෝධ්ත්ණ්හො, සද්දත්ණ්හො, ගන්ධ්ත්ණ්හො, රස ත්ණ්හො,
දඵොටමඨේබත්ණ්හො, ධ්ම්මත්ණ්හො, ඔදඝො, දයොදගො, ගන්දථො, උපොොනා,
ආවරණා, නීවරණා, ඡොදනා, බන්ධ්නා, උප්්්ිදකදසො, අනුසදයො,
පරියුටමඨොනා, කත්ො, දවවිච්චඡා, දු්්ඛ්මූකා, දු්්ඛ්නිොනා, දු්්ඛ්ප්ප,දවො,
මොරපොදසො, මොරපකිඝා, මොරවිසදයො, ත්ණ්හොනදී, ත්ණ්හොනොකා,
ත්ණ්හොගද්දක්කා, ත්ණ්හො සමුද්දො, අ,ි්ඣිො, දකොද,ො, අ්ුසකමූකා අයා
වුච්චකත්ි දකොද,ො.”
සිාහක ,ොෂොදේ හො පො ි ,ොෂොදේ වයවහොර ්රම එ්ිදන්
දබොදහෝ දවනස් බැවින් පො ිය ඇත්ි සැිනය සිාහක නඟො ්ීදය් ද
එයින් සිාහකයො අර්ථය පහසුදවන් අවදබෝධ් දනො දේ. ඒ ඒ අර්ථය
හැඟවීම සිාහකයන් වයවහොර ්රන වකන ම දසොයො ඒ වකනවකින්
පරමොර්ථයන් දැ්්විය යුත්ු ය. එදස් දැ්්වීම ඉත්ො අමොරැ වැඩ්ි. එදහත්් ඒ
ඒ අර්ථය පැවසීම සිාහකයන් වයවහොර ්රන වකන හැ්ි පමණින්
දසොයො ඒ වකනවකින් දමහි පරමොර්ථ ධ්ර්ම විස්ත්ර ්රනු කැදේ.

චිත්තය
ික්කය දහවත්් සිත් යනු පරමොර්ථ වශදයන් හො අපරමොර්ථ
වශදයන් ද ඇත්්ත්ො වූ අදන්් පර්ොරොර්ථයන් පි ිබඳ වූ දැනීම ය, “්ච්චක,
මන, විඤ්ඤාණ , හදය, මානස,” යන දම්වො ද චිත්්ත්ය ම ද්්වන පො ි
වකනදයෝ ය. ඇසය, ්නය, නොසයය, දිවය, ්යය, හෘදයය යන දම්
ස්ථොනයන්හි සිත් පහ දේ. එය ්රියොව්් වුවද වයවහොර පහසුව පිණිස
දැනීම ්රන ්ර්ත්ෘ ශ්්ත්ිය ඇත්ි ද්රවයය්් දස් ද ්රණ ශ්්ත්ිය ඇත්ි
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ද්රවයය්් දස් ද වයවොහර ්රනු කැදේ. දැ්ීමය, දපනීමය, ඇසීමය යනොදි
වශදයන් ඒ ඒ ආ්ොරදයන් උපදනො සිත්් හැඳින්වීම පොවිච්චචි ්රන
වකන වයවහොර ,ොෂොදේ දබොදහෝ ගණන්ි. ඇදසහි රපපය්් ගැ ුණු
්ක්හි එය පි ිබඳ දැනුම්් දහවත්් සිත්්් පහ දේ. එය පර්ොශ ්ිරීදම් දී
දැනීමය යන වකනය වයවහොර දනො ද්ො දපනීමය දැ්ීමය යන වකන
වයවහොර ්රත්ි. ඇස හමුවීදමන් යම්් දත්් ්ක්හි දපනුදණ්ය ්ියො
දහෝ දු ුදය්ය ්ියො දහෝ ්ියත්ි. වකනය අදන්්් වුවද එයින් හඟවන්දන්
දැනීම මය, දහවත්් සිත් ම ය. ්දනහි ශේදය්් ගැ ුණු ්ක්හි, ඒ හඬ දැන
ගන්නො සිත්්් උපදී. එය හඬ දැනුම ය යි දනො ්ියො ඇසීමය යි ්ියනු
කැදේ. ඇසීම යන වකනදයන් දැ්්දවන්දන් හඬ දන්නො වූ සිත්ය.
නොසය දුඟඳ්් පිවිසි ්ක්හි සමහර වි ගඳ්් දැදන්ය යි ්ියත්ි. සමහර
වි දැනීමය යන වකනය දනො දගන ගඳයයි ම ්ියත්ි. එබඳු අවස්ථොවකදී
ගඳය යන වකනදයන් හඟවන්දන් ද ගඳ දැන ගන්නො සිත් ම ය. රසය්්
මුඛ්ය පැමිණි ්ක්හි ද සමහර වි රස්් දැදන්යයි ්ියත්ි. සමහර වි
එදස් දනො ්ියො ත්ිත්්ත්ය ඇඹුක්ය යනොදීන් රසදය් නම ම ්ියත්ි. එබඳු
අවස්ථොවක දී රසදය් නමින් පවසන්දන් ද ඒ රසය දන්නො සිත් ම ය.
ශරීරදයහි යම් ්ිසිව්් සැපුණු ්ක්හි සමහර වි සැදපන බව දැදන්ය යි
්ියත්ි. සමහර වි එදස් දනො ්ියො සැපීදමන් වන ඵකය හඟවන රිදීමය,
ශීත්කය, උෂ්ණය යන වකන ්ියත්ි. එබඳු අවස්ථොවක දී ඒ වකනවකින්
්ියැදවන්දන් ද ස්පරෂ් වයය දන්නො සිත්ය. පඤ්්කපරසොද සම්බන්ධ්ය්්
නැත්ිව සිත්්් ඇත්ි වූ ්ක්හි සමහර වි සිත්ුදණ්ය යි ්ියත්ි. සමහර වි
දැනුදණ්ය, ්ක්පනො වුදණ්ය, ඕනප වුදන්ය, වැ හුදණ් ය, දත්්රැදණ්ය,
හැඟුදණ්ය යනොදි වකන ්ියත්ි. ඒ සියක්දකන් ම ්ියැදවන්දන් සිත් ම
ය. ්රැණු දමදස් දහයින් දැ්ීමය, දපනීමය, ඇසීමය, ගඳය, සුවඳය,
ත්ිත්්ත්ය, ්ස ය, ශීත්ය, උෂ්ණය, ්ක්පනොවය, ඕනප්මය යනොදි
වකනවකින් දැ්්දවන්නො වූ අර්ථය චිත්්ත්පරමොර්ථය යි දත් යුත්ුය. දම්
වකනයන් අත්ුදරන් ඇත්ැම්ින් අධි්ොර්ථ ද ්ියැදේ. නිවැරදිව ම සිත්ො
ගැනීම අධි්ොර්ථ හ යුත්ුය.
රථදය් ගමන ්රියොව රථදයන් ම එන දේගය්ි. මිනිස්ුදග් ගමන
්රියොව ශරීරදයන් නැදඟන දේගය්ි. අත්් එසවීම් ්රියොව අත්ින්
නැදගන දේගය්ි. එදමන් සිත්ය යි ්ියන ආරම්මණ විනොනන ්රියොව
ආරම්මණ ගරහණ ්රියොව චිත්්ත් පරම්පරොදේ අගින් නැග එන දේගය්ි.
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දපෝර කැදබන කැදබන සැිනය වැක් අගින් දලු කියකන්නෝ් දමන්
අරමුණු කැදබන කැදබන සැිනය ඒ ඒ අරමුණු ගැනීම් වශදයන් චිත්්ත්
පරම්පරොදේ අගින් අළුත්් අළුත්් සිත්් පහ දේ. සිත්් පහ වනුදය්
ක්්ෂුරොදි වස්ත්නන්හි ය. එදහත්් සිත් ඒවොයින් නැඟ එන්න්් සැිනය දනො
ගත් යුත්ු ය. සිත් ක්ුරොදි වස්ත්නන්දගන් නැඟ එන්න්් නම් වස්ත්ු ්ීපය්
එ්වර රපප ශේොදි අරමුණු ගැ ුණු ්ක්හි ඒ ඒ වස්ත්ුවක එ්වර ම ඒ ඒ
අරමුණු පි ිබඳ සිත්් පහ විය යුත්ු ය. එ්් සන්ත්ොනය් එ්වර සිත්්
දද්්් පහ දනොවන බැවින් ශරීරදය් ද්ොත්ැන් සිත් පහ වුව ද
පහ වන සපම සිත්්් ම චිත්්ත් පරම්පරොදේ අගින්ම පහ වන බව දත්
යුත්ුය. සිත්: චිත්්ත් පරම්පරොදේ අගින්ම නැඟ නැඟ එන දේගය්් සැිනය
දනො දගන ශරීරදයන් දහවත්් නිිඃශරය වස්ත්නන්දගන් නැදගන දේගය්්
සැිනය ගත්දහොත්් අරපප ,නමිය්් ඇත්ි බව ඔප්පු ් දනො හැ්ි වන්දන්
ය. පුනරැත්්පත්්ත්ිය්් ඇත්ි බව ද ඔප්පු ් හැ්ි දනො වන්දන් ය. සිත්:
චිත්්ත් සන්ත්ත්ිදය් අගින් ම නැදඟන දදය්් සැිනය ද්්නො ත්ැනැත්්ත්ො
හ පුනරැත්්පත්්ත්ිය්් ඇත්ි බව ද පහසුදවන් ම දපදනන්දන් ය.
ඇත්ැදම්් සිත්් ඇත්ිවීදම් පරධ්ොන දහ්ත්ුව අරමුණයයි ්ියත්ි.
අරමුණු සපම ත්ැන ම ඇත්. ද්ොදත්්් අරමුණු ඇත්ත්් පැවත් එන සිත්්
පරම්පරොව්් නැත්ි නම් සිත්්් නූපදී. ආරම්මණොදි දහ්ත්නන් සිත් ඉපද
විය හැ්ි වන්දන් පැවත් එන සිත්් පරම්පරොව්් ඇත්ි ්ක්හි පමදණ්ි.
එබැවින් සිත්් ඇත්ි වීදම් පරධ්ොන දහ්ත්ුව ආරම්මණය දනොව පැවත් එන
සිත්් පරම්පරොව බව දත් යුත්ුය. අරමුණ්් නැත්ි ව සිත් ඇත්ි විය
දනොදහන බැවන් අරමුණ ද සිත්් ඇත්ි වීදම් බකවත්් දහ්ත්ුව්් බව ්ිය
යුත්ුය.

සියත් ආයුෂය
අහදස් හ ගන්නො විදුකිය සැදණ්ින් ්ිසිව්් ඉත්ිරි දනො වී නැත්ි
වන්නෝ් දමන් ද, දබරය්ින් නි්ුත්් වන හඬ සැදණ්ින් ්ිසිව්් ඉත්ිරි
දනොවී නැත්ි වන්නෝ් දමන් ද, ්ර අවසන් වනු සමඟ ම සිදුවී අවසන්
වනු සමඟ ම එයින් ්ිසිව්් ඉත්ුරැ දනොවී ්රියො අ,ොවපරොප්ත් වන බව
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ඉහත් ්ියන කදී. සිත් ද ්රියොව්් බැවින් ්රියොවන් අයත්් වූ ඒ ස්ව,ොවය
දනො ඉ්්මවො ඉපද දමොදහොත්්ුදු දනො පැවත්ී වහො අ,ොවපරොප්ත් දේ
පරමොර්ථ ධ්ර්මයන්දග් ඒ අ,ොවපරොප්ත්ිය නිදරෝධ්ය යි ද ,ාගය යි ද
්ියනු කැදේ. එ්් සිත්් උපදනො ්ොකයය, පවත්්නො ්ොකයය, බිදඳන
්ොකයය යි ්ොක ත්ුන්් ඇත්්දත්් ය. ඒ ත්ුන් ්ොකය පරමොණදයන් සමය.
එ්්වත්් දිගින් අඩු වැි ්ම්් නැත්. උපදින්න යම් පමණ ්ොකය්්
දේ නම් එපමණ ම ්ොකය්් පැවත්ී එපමණ ම ්ොකය්ින් බිඳී යොම
චිත්්ත් චකත්සි් පරමොර්ථයන්දග් ස්ව,ොවය ය. රපප පරමොර්ථයන්දග්
ජීවන ්ොකය සිත් දමන් සත්ද ොස් ගුණය්ි. සිදත්් ඉපදීම උත්්පොදය යි
ද, පැවැත්්වීම ස්ිත්ිය යි ද, අ,ොවපරොප්ත්ිය ,ාගය යි ද ්ියනු කැදේ.
උත්්පොදස්ිත්ි ,ාග යන දම් ත්ුන් ්ොකය චිත්්ත්්්ෂණය යි ්ියනු කැදේ.
චිත්්ත්්්ෂණය ඉත්ො ලුහුඬු ්ොකය්ි. එ්් සන්ත්ොනය් එ්් සිත්්
පරම්පරොව් එ්වර සිත්් දද්්් නූපදදන් ය. දදවන සිත්්් උපදින්දන්
උපන් සිත් සම්පූර්ණදයන් අ,ොවපරොප්ත් වූ පසුය. සොමොනය දකෝ්යො
විසින් ඉත්ො ද්ින සැිනය සක්න්දන් අසුර්් ගැසීම ගත් වන ්ොකය
හො ඇසිපිය දහ ීම ගත් වන ්ොකය යි. “්සා පන ඛ්ණ ා
අච්චෙකාසරඝාක ඛණ ස්ස අක්ිනිමීලනඛණ ස්ස ච අ්නක්කාටි
සකසහස්ස භා්ගා දට්ඨබ්්ො” යනුදවන් සිත්් ජීවන ්ොකය, අසුරැ
ගසන ්ොකදයන් ඇසිපිය දහ න ්ොකදයන් ද්ෝින ක්්ෂ ගණන්ින්
ද්ො ස්් ත්රම ්ුඩො බව ද්්වො ත්ිදේ.
උපන් සිත් ද්ත්රම් ඉ්්මනින් ද්ොදත්්් දේගදයන් නිරැද්ධ්
දවත්ත්් ත්ැන සිස් දනොවන දකස නිරැද්ධ් වන සිත් හො බැඳී උපදින දස්
අලුත්් අලුත්් සිත්්: එ ඹ සිිනන අදන්්පර්ොර ආරම්මණයන් ගනිමින්
උපදදන් ය. නිදරෝධ්සමොපත්්ත්ි අවස්ථොව හො අසාඥ,නමිදය් ඉපද සිිනන
අවස්ථොවන් හැර චිත්්ත් පරම්පරොදේ සිත්් නූපදනො අවස්ථොව්් නැත්.
විදශ්ෂොරම්මණය්් දනො කද ්ක්හි පරත්ිසන්ධිය අරමුණු වූ ්ර්මොදීන්
දගන් එ්්් අරමුණු ්රමින් වැක දනො ්ැඩී සිත්් උපදදන් ය. ,වොාග
සිත්ය යි ්ියන ්ර්මොදිය දගන උපදනො පර්ෘත්ි සිත්් ඇත්ි බව අප දනො
දැදන්. එය ගැන විස්ත්රය්් ්ිරීම දමය අවස්ථොව දනොදේ. සිදත්් ජීවන
්ොකය ඉත්ො ලුහුඬු බැවින් හො අත්ර්් ඇත්ි දනො වන සැිනය නිරැද්ධ්
වන සිත් සමඟ බැඳී උපදනෝ් දමන් අලුත්් අලුත්් සිත්් ඉපදිය යුත්ු බැවින්
ද සිත්් උපදනො ත්ැන සිදු වන්දන් ඉත්ො දේගවත්් වැඩ පි ිදවක්ි. එබඳු
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දේගවත්් වැඩ පි ිදව ්් ද්දරන අන් ්ිසි යන්ත්රය්් නැත්. චිත්්ත්ොයුෂය
ඉත්ො ලුහුඬු බැවින් එ්් සන්ත්ොනය් එ්් එ්්් දපර පසු වී
අසුරැසැණ්් ත්ු දී ඉපද නිරැද්ධ් වන සිත්් ද්ෝින ක්්ෂ ගණන්් වන
බව ද්්වො ත්ිදේ. නොගදස්න මහරහත්න් වහන්දස් මිකිඳු රනු
අසුරැසැණ්් ත්ු දී ඉපද නිරැද්ධ් වන සිත්්වක පරමොණය උපමොව්ින්
ද්්වන්නොහු “වාහසකර ්ඛා මහාකාජ, වීහීනර අඩ්ෙචූ ඤ්ච වාහා
වීහිසක්කමමණ ානි ද්්ේ ච කුමො එකච්චෙකක්ඛ්ණ  පවක්කික්කස්ස
එක්කකා වීහි ලක්ඛර ඨපීයමා්න පරික්ඛයර පරියාදානර ගච්ච්ෙයයසර” යනු
වො දස්්. එ්්සිය පණස් යො සත්මුණු දදකොදස් වී ඇ එ්් අසුරැ
සැදණ් උපදනො සිත්්වක එ් එ් ඇ ය බැගින් ත්ැබුව දහොත්් වී
සියක්ක ම අවසන් දේය යනු එහි අදහසයි. යො නම් වී ්රත්්ත්ය්ි. දමය
එ්් අසුරැසැණ් උපදනො සිත්්වක නියම පරමොණය දැ්්වීම්් දනොව
බහු,ොවය දැ්්වීම්ි. නිශ්චිත් වශදයන් ම එහි ගණන්් දනො දැ්්විය
හැ්ිය. එ්් අසුරැ සැදණ්දී එ්් පුද්ගකය්ු දමපමණ මහත්් රොශිය්්
සිත්් උපදීය යන්න දමය ්ියවන්නවුන් දනො පි ිගැදණන ්රැණ්ි.
එය පි ි ගත් හැ්ි වන්දන් චිත්්ත් ත්ත්්ත්්වය ගැන වැිදුර උදගනීම්්
කැබූ පසුවයි. ඒ ත්ැන පැමි)ම උත්්සොහ ද්දරත්්වො.

සියත් විසිතුරු බව
දකෝ්ය ඉත්ො විචිත්ර ය. එහි විසිත්ුරැ බව නම් එ්ිදන්ො දවනස්
වූ අපරමොණ සත්්ත්්ව සමූහය්් හො එ්ිදන්ො දවනස් වූ වෘ්්ෂකත්ොදි
අපරමොණ වස්ත්ු රොශිය්් ඇත්ි බව ය. සිත් ද අරමුදණ් සැිනය දවනස්
වූව්ි. දපොක් ගස්් අරමුණු ්රන සිත් පුව්් ගස්් අරමුණු ්රන සිත්
දවනස් ය. ද්ොස් ගස්් අරමුණු ්රන සිත් ඒ දද් ම දවනස් ය.
ගක්් අරමුණු ්රන සිත් ඒ ත්ුන ම දවනස් ය. දමදස් අරමුදණන්
අරමුණ ඇත්ි වන දස් සිත්් එ්ිදන් දවනස් වන බැවින් ද දකොව
ඇත්ි හැම දදය්් ම අරමුණු ්රන සිත්් ඇත්ි වන බැවින් ද දකොව ඇත්ි
වස්ත්ු ගණන , පුද්ගක ගණන එ්ිදන් දවනස් සිත්් ඇත්ි දේ. එ
බැවින් දකෝ්ය විචිත්ර වන ත්රම චිත්්ත්ය විචිත්ර යයි ්ිය යුත්ුය. දකෝ්
විචිත්රත්්වදය් පරමොණදයන් චිත්්ත් විචිත්රත්්වය දැ්්වීම මුහුදු නකය ිඳ්
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නකය සම ්ිරීම්් වැනි ය. සත්ය වශදයන් ්ියත් දහොත්් දකෝ්
විචිත්රත්්වය වඩො ක්්ෂ ගුණදයන් ද්ෝින ගුණදයන් පරද්ෝින ගුණදයන්
සිත් ම විචිත්රය. දකෝ්දයහි ඇත්ි එ්් දදය්් ගැන ඇත්ි වන්නො වූ සිත්්
ද එ්ිදන් දවනස් වන බැවිනි. එ් ම වස්ත්ුව්් ගැන දශ දදන්ු
ඇත්ි වන සිත්් දශය දශෝොර ය. සිය දදන්ු ඇත්ි වන සිත්් සියය සිය්්
ආ්ොර ය. ක්්ෂය් ඇත්ි වන සිත්් ක්්ෂය ක්්ෂෝොර ය. එ් ම
අරමුණ්් ගැන එ් ම සන්ත්ොනය් ඇත්ි වන සිත් ද දහස් වර්් ඇත්ි
වන්දන් දහස් ආ්ොරය්ිනි. ්රැණු දමදස් දහයින් සිත් දස් විචිත්ර වූ
අදන්්් දකොව නැත් යයි ්ිය යුත්ුය. සත්්ත්්වයන් දග් විසිත්ුරැ බව ඇත්ි
වී ත්ිදබන්දන් ද සිදත්් විසිත්ුරැ බව නිසො ම ය.

සියත් බලය
සිත් ඇස දනො දපදනන ්යින් ස්පර්ශ ් දනො දහන පරම
සූ්්ෂම ධ්ර්මය්් වුව ද එහි මහො බකය්් ඇත්්දත්් ය. දකොව ඇත්ි අන්
සියක්ක ම සිත් ය ත්් ය. එදහත්් දුබක සිත් දකොව ඇත්ි සියක්ක ම
ය ත්් ය. අරමුණු නිසො එය දනොදය්් අත් දපරදකන්දන් ය. සත්්ත්්ව
දකෝ්ය පවත්්දන් සිත් නිසො ය. සත්ය දර්ශනය්් නැත්්ත්වුන් නම් සිත්
පමණ උත්ුම් විනනො ත්වත්් දදය්් නැත්. ඔහු එහි පරමොත්්මය ද්ො
දගන හැසිදරත්ි. සත්ය දර්ශනය ඇත්ියවුන් දපදනන සැිනය නම් සිත්
පමණ ත්වත්් නපුර්් ද නැත්. සැම දු් ම ඇත්්දත්් සිත් ඇත්ි නිසො ය.
සිත් නැත්දහොත්් ්වර දුද්්් ද එය ම නිවන ය. මිනිසො දහොඳ මිනිස්ු
්රන්දන් ද නර් මිනිස්ු ්රන්දන් ද සිත් ය. ඔහු දදේදකොව
බඹදකොව යවන්දන් ද නර්ය දපර්ත් බව ත්ිරිසන් බව යවන්දන් ද
සිත් ම ය. සත්්ත්්වයො සියලු සැප සම්පත්් දගන දදන්දන් ද සිත් ම ය.
සියලු දු්් සියලු විපත්් පමුණුවන්දන් ද සිත් ම ය.

සියත් දුරවයබෝධත්වය
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අසාඥ ,වදය් සත්්ත්්වයන් හැර අන් සැම දදනො ම සිත්
ඇත්්දත්් ය. ඔවුන් සැම දදය ම දැන ගන්දන් ද සිත්ිනි. සිත්්් ඇත්ි බව ද
ඔහු සැම දදන ම දනිත්ි. එදහත්් සිදත්් සැින නම් ඔහු දනො දනිත්ි. ඇසින්
දකෝ්ය බැකිය හැ්ිය. එදහත්් ඇස ඒ ඇස දනො දපදනන්දන් ය.
පිහිදයන් අදන්්් ්ැපිය හැ්ි ය. ඒ පිහිදයන් එය ම නම් දනො ්ැපිය
හැ්ිය. එදමන් සිත්ින් අදන්්් දත් හැ්ිය. අදන්්් දැන ගන්නො වූ
ද්්නො වූ සිත් ත්මොදග් සැින දනො දන්දන් ය. ත්මො දනො ද්්දන් ය.
අදන්්් දැන ගත්්ත්ො වූ සිත් දැ් ගන්න නම් ත්වත්් සිත්්් ඇත්ි විය
යුත්ුය. ත්වත්් සිත්්් ඇත්ි වන ්ක්හි ත්ිබුණු සිත් නැත්. එබැවින් සිදත්්
සැින දැන ගැනීම අත්ිශයින් දුෂ්්ර ය. සිදත්් සැින දසොයො ගැනීම
දබොදහෝ දවදහස විය යුත්ුය.

චචතසිකය
සිත් ත්නි ව උපදින දදය්් දනො දේ. ත්නි ව ඉපදිය හැ්ි
ශ්්ත්ිය්් ද එය නැත්. සිත්්් උපදනො ්ක්හි එය හො සර්වෝොරදයන්
මිශර බව පැමිණ එය හො එ් වර ම ඉපද එ් පැවත්ී එ් ම බිදඳන
සිදත්හි ගුණ වැනි වූ ්රියො ද්ො ස්් ඇත්්දත්් ය. චකත්සි් යයි
්ියනුදය් ඒවොය. සිත් හො එ් ඉපදීම ය, එ් බිඳීම ය, එ් අරමුණ්්
ඇත්ි බවය, එ්් වස්ත්ුව්් ඇසුරැ ද්ො පවත්්නො බව ය යන දම් ්රැණු
සත්ර චකත්සි්දය් ක්්ෂණය යි පූර්වොකොයයමවරදයෝ පැවසූහ. චිත්්ත්
චකත්සි්යන්දග් ත්ත්්ත්්වය පර්ොශ ්ිරීදම් දී ්සොදයෝපමො, මක්දපෝුරැ
උපමො ආදිය ආකොයයමවරදයෝ ද්්වත්ි. ද්රවය දනොවූ ්රියො මොත්රම වූ චිත්්ත්
චකත්සි්යන්දග් ත්ත්්ත්්වය දැ්්වීම ඒවොයින් සිදු් හැ්ිය යි දනො
සිත්මි. චිත්්ත් චකත්සි් ත්ත්්ත්්වය අප විසින් උපමොදවන් ද්්වන්දන්
දමදස් ය.
මිනිස්ු දගය් සි ගස්් දවත් යන ්ක්හි මිනිසො දග් ගමන
්රියොව හො එ්වර ප න් දගන එ් පැවත් එ්වර අ,ොවපරොප්ත් වන්නොවූ
්වර ආ්ොරය්ින් වත්් ඔවුදනොවුන් දවන් දනො ් හැ්ි දස් එ්
බැඳී පවත්්නො වූ සර්වෝොරදයන් මිශරව පවත්්නො වූ ත්වත්් ්රියො දද්්්

පටසන ්වක

33

සිදු දේ. එනම් මිනිසො දගයින් ඈත්් වීම හො ගස
ා වීම ය. ගමන ්රියොව
සිදු ්රන මිනිසොදග් පියවර්් පොසො ම ඔහු දගය දුර වීමත්් ගස ා
වීමත්් සිදු දේ. යපදම් ප න් ගැනීම දුර වීම්, ා වීම් දදද්් ද ප න්
ගැනීම ය. යපදම් පැවැත්්ම දුර වීම, කා වීම දදද්් ද පැවැත්්මය. යපදම්
නැවැත්්ම දුර වීම් ා වීම් දදද්් නැවැත්්ම ය. දුර වීම්, ා වීම් දද් සිදු
දනොවන්න ්වර ආ්ොරය්ින් වත්් යපම දනො ් හැ්ිය. එබැවින් දුර
වීම, ා වීම, දද්ින් යපම් දහෝ යපදමන් දුර වීම්, ා වීම් දද් දහෝ ්වර
ආ්ොරය්ින් වත්් දවන් දනො ් හැ්ි ය.
එදහත්් දුර වීම් ා වීම් දද් සිදු වනුදය් ගමන ්රියොව නිසො ය.
එබැවින් ගමන ්රියොව එහි පරධ්ොන ය. ඉත්ිරි දද් අපරධ්ොන ය. දම් අප
විසින් චිත්්ත් චකත්සි් ත්ත්්ත්්වය දැ්්වීම ගන්නො වූ උපමොව ය. දම්
උපමොව ද මඳ්් ගැඹුරැ ය. ප මු ද්ො උපමොව දහොඳින් දත්්රැම් දගන
පසුව අර්ථය හො සසඳා බකනු.
දමහි පරධ්ොන වූ ගමන ්රියොව දමන් සිත් දත් යුත්ුය. අපරධ්ොන වූ
දුර වීම්, ා වීම් දද් දමන් චකත්සි් දත් යුත්ු ය. දුර වීම්, ා වීම් දද්
දනො වන්න
ගමන ්රියොව දනො ්
හැ්ිවෝ් දමන්
චකත්සි්යන්දගන් දත්ොර ව සිත් නූපදිය හැ්ි බව දත් යුත්ු ය. දුර
වීම්, කා වීම් දද්ින් ගමන ්රියොව දහෝ ගමන ්රියොදවන් දුර වීම්, කා වීම්
දද් දහෝ දවන් දනො ් හැ්ිවෝ් දමන් චකත්සි්දයන් සිත් දහෝ
සිත්ින් චකත්සි්ය දහෝ දවන් දනො ් හැ්ි බව දත් යුත්ුය. ගමනය,
දුරවීමය, ාවීමය යන දම්වො එ් ප න් දගන එ් පැවත්ී එ්
නවත්්නෝ් දමන් සිදත්් හො චකත්සි්යන්දග් එ් ඉපදීම ය, එ්
පැවැත්්මය, එ් බිඳීමය යන දම් ත්ුන දත් යුත්ු ය. ගමනොදී ්රියො ත්ුන,
යන පුද්ගකයො ඇසුරැ ද්ො පවත්්නෝ් දමන් චිත්්ත් චකත්සි්යන් එ්
වස්ත්ුව්් ඇසුරැ ද්ො පවත්්නො බව දත් යුත්ු ය.
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රූපය
රපප යනු දනොදය්් අර්ථයන්හි වැද න නොමය්ි. දබොදහෝ
දසයින් රපප යන නම වයවහොර ්රනුදය් ශරීරවක ය. ශරීර යන නම
ද දකේහි දබොදහෝ දසයින් වයවහොර ්රනුදය් දදේ මිනිස් ආදි ජීවීන්දග්
ශරීරවක ය. දමහි ශරීරය යි ්ියනුදය් දි්් බව, ද්ින බව, ව බව,
සත්රැස් බව ආදි ස හන් ඇත්්ත්ො වූ ද, ්ුඩො බැේ මහත්් බැේ ආදි පරමොණ
ඇත්්ත්ො වූ ද, පැහැය්් ඇත්්ත්ොවූ ද, සත්්ත්්ව වූද, සත්්ත්්ව දනොවූ ද,
සියක්ක ම ය. දදවියො දග් මිනිසොදග් ත්ිරිසනො දග් ්ය ද ශරීරය්ි.
ගකත්් ගසත්් වැකත්් ද්ො යත්් දගියත්් ශරීරදයෝ ම ය. ගින්නත්් දියත්්
සු ඟත්් අේවත්් ශරීරදයෝ ම ය. චිත්්ත් චකත්සි් ධ්ර්මදයෝ වනොහි ්රියො
මොත්ර ම වන බැවින් හො සමූහ වී ස හන්් දනො ද්්වන්නවුන් බැවින්
ශරීර නැත්්දත්ෝ ය, චිත්්ත් චකත්සි්යන් ශරීර නැත්ියවුන් බව:
“දුරාගමා එ්කරා - අසරීකර ගුහොසයා
දය චිත්්ත්ා සඤ්්ඤ්දමස්සන්ත්ි - දමෝ්ඛ්න්ත්ි මොරබන්ධ්නො”
යන ත්ථොගත් වකනදයන් ද දැ්්දේ. රපප පරමොර්ථ වූ පෘිවයොදීහු
්රියො වුව ද දබොදහෝ ගණන්් එ්් ත්ැන් වූ ්ක්හි යම්්ිසි ස හන්්
ඇත්්ත්ො වූ ශරීරය්් දහවත්් ද්රවයය්් ඇත්ි දස් ද්්වන්දනෝ ය. දකෝ්දයහි
ද්රවය වශදයන් දහවත්් ශරීර වශදයන් සක්න සියක්ක ම පෘිවයොදි
ධ්ොත්නන් දග් සමූහදයෝ ය. ද්රවය දහවත්් ශරීරය පරමොර්ථ වශදයන් ඇත්ිය්්
දනො දේ. ඇත්ි සැිනය දපදනන ද්රවයය් ත්ත්ු දසොයන්න්ු ඒවොයින්
සත්ය වශදයන් ඇත්ි දදය සැිනය කැදබනුදය් පෘිවයොදි ධ්ොත්ු සමූහය්ි.
ඒවො ද්රවය දනො වත්ුදු ශරීර දනො වත්ු දු ශරීරයන් දස් දපදනන බැවින්
ශරීරයන් හැඳින්වීම වයවහොර ්රන රපප යන නොමය ඒවො ද ්ියනු
කැදේ.
පරමොර්ථ ධ්ර්මදයෝ නොම රපප වශදයන් දදවැදපරැම් දවත්ි.
ඒවොයින් ශරීර සාඛ්යොත් රපපය්් දනො කැදබන චිත්්ත් චකත්සි්
නිර්වොණ යන පරමොර්ථ ධ්ර්ම ත්ුන ශරීරය බකො දනො දත් හැ්ි බැවින්
නම පමණ්් අසො නදම් අනුසොරදයන් ම දත් යුත්ු වන බැවින් නොමය යි
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්ියනු කැදේ. දබොදහෝ ගණන්් එ්් ත්ැන් වූ ්ක්හි යම් ්ිසි ස හන්්
ඇත්්ත්ො වූ ශරීරය්් දහවත්් රපපය්් දපදනන්නො වූ පරමොර්ථ ධ්ර්ම
ද්ො ස ඒ රපපය බකො රපපයොදග් අනුසොරදයන් දත් හැ්ි බැවින් ඒවො
රපපය යි ්ියනු කැදේ. ද්ොිනන් ්ියත් දහොත්් සමූහ වී ශරීර සාඛ්යොත්
රපපය්් ද්්වන්නො වූ පරමොර්ථ ධ්ර්ම ද්ො ස රපපදයෝ ය. දම් එ්්ත්රො
්රමය්ින් රපප පරමොර්ථය හැඳින්වීම්ි.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් රපපය හඳුන්වො ත්ිදබන්දන්, රපප
යන වකනය විස්ත්ර ්ර ත්ිදබන්දන් ගැඹුරැ ්රමය්ිනි. “කුප්පකීකි ්ඛා
භික්ඛ්ව! කස්මා කූපන්කි වච්චචකි” යනු ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින්
රපපය වර්ණනො ් ආ්ොරයයි. “මහදණනි, රැප්පනය වන බැවින් රපප
නම් දේය” යනු එහි දත්්රැම යි. දැන් දත් යුත්්දත්් රැප්පනය යනු ්ුම්්
ද ්ියො ය. දම් දසදනවි සැරියුත්් මහ දත්රැන් වහන්දස් “රැප්පත්ි” යන
ත්ථොගත් වකනය ්ොමසූත්රය වර්ණනො ්ිරීදම් දී වර්ණනො ්ර ත්ිදබනුදය්
“කුප්පකි ඝට්ීයකි පීලියකි” යන වකනවකිනි. ඒ වකනවක දත්්රැම
“්ිදප්ය, විරැද්ධ් පරත්යදයන් පහර කබො ය, විරැද්ධ් පරත්යදයන් දප නු
කබො ය” යනුයි. එහි සැිනය රපපය ්වදර්් දැ යි ්ියත් දහොත්් ්ිය
යුත්්දත්් ්ිදපන්නො වූ විරැද්ධ් පරත්යදයන් පහර කබන්නො වූ විරැද්ධ්
පරත්යදයන් දප නු කබන්නො වූ ධ්ර්මය රපපය ්ියො ය.
එහි විරැද්ධ් පරත්යය නම් ශීදත්ෝෂ්ණොදිය ය. රපපයො දග් ්ිපීම
වනොහි නයොදග් ්ිපීම, ද්ොිනයොදග් ්ිපීම, රනුදග් ්ිපීම වැන්න්් දනොව
දසම ්ිපුදණ්ය, වොත්ය ්ිපුදණ්ය, පිත් ්ිපුදණ්ය යනොදීන් හි ්ියැදවන
්ිපීම බඳු ්ිපීම්ි. ඒ ්ිපීම විරැද්ධ් පරත්යදයන් පහර කැබීදම් හො දප නු
කැබීදම් ඵකය්ි. චිත්්ත් චකත්සි්යන් ඉත්ො සියුම් බැවින් හො අනය
ධ්ර්මය්දග් පරහොරය ක්් වීම ත්රම් ්ොකය්් දනො පවත්්නො බැවින් ද
ඒවොදය් රැප්පනය්් නැත්. රපපයොදග් ජීවන ්ොකය ජීවන ්ොකය වඩො
දසොද ොස් ගුණය්් දි්් බැවින් විරැද්ධ් පරත්යයො දග් පරහොරය ඒවො ක්්
දේ. එබැවින් රැප්පනය්් ඇත්්දත්් රපපයන්හි පමදණ්ි.
රපප උපදිනුදය් ්කොප දහවත්් සමූහ වශදයනි. ත්මන් නිරැද්ධ්
වන්න මත්්දත්න් ත්මන්දග් නොත්ිය අයත්් ත්වත්් රපප ්කොප එ්්් දහෝ
වැි ගණන්් ඉපදවීම දබොදහෝ රපප ්කොපයන්දග් ස්ව,ොවය්ි. විරැද්ධ්
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පරත්යයොදග් පරහොරය ක්් වූ රපප්කොපදයෝ ත්මන්දග් පරම්පරොව ත්මන්
හො සමොන රපප ්කොප ඉපදවීම අසමත්් දවත්ි. ඉිනපන්දම් රපප
්කොපයන් උණුසුම නමැත්ි විරැද්ධ් පරත්යය සැපුණ දහොත්් ඒවො ත්මන්
හො සමොන ්ැින වූ රපප ්කොප ඉපදවීම අසමත්් දේ. එබැවින් උණුසුම
ස්පර්ශ වීදමන් පසු ඒවො ඉපදවිය හැ්ි වන්දන් ත්මන් හො සම දනොවූ
දියොරැ රපප ්කොපදයෝ ය. දමහි ්ිපීම යයි ්ියන කදුදය් ඒ ත්මන් හො
සමොන රපප ඉපදවීම අසමත්් බව පැමි)ම ය. ්කින් ්ැිනව ත්ිබූ
ඉිනවක දියොරැ බව පැමි)ම දනො දේ. ඉින දියොරැ බව පැමි)ම
්කින් ්ැිනව ත්ිබූ ඉිනවක රැප්පනදය් ඵකය්ි. රැප්පනය රපපයො දග්
අවස්ථොන්ත්රය් පැමි)ම යයි ගැනීම ධ්ර්ම විදරෝධ් ය. පරමොර්ථ
ධ්ර්මය් ඇත්්දත්් උත්්පොදය, ස්ිත්ිය, ,ාගය ්ියො අවස්ථො ත්ුන්ි. සත්ර
වන අවස්ථොව්් ඒවො නැත්. ශීදත්ෝෂ්ණොදිදය් ස්පර්ශදයන් ත්ිදබන
රපපය්් අනයෝොරය් අනයොවස්ථොව් පැමිදණ් යයි ්ියත් දහොත්්
එය රපපයොදග් සත්ර වන අවස්ථොව්් ඇත්ි බව ්ීම ය. එ බන්ද්් දනො
කැදබන බැවින් එදස් දනො ගත් යුත්ුය. දමය දත්්රැම් ගැනීම ත්රම්
අමොරැ ගැඹුරැ ්රැදණ්ි. දමය දම පමණ දිග ්ියන කදුදය් දබොදහෝ
දපොත්්වක ද අවුක් ්ර ත්ිදබන බැවිනි. දමය නැවත් නැවත් ්ියවො
දහොඳින් ්ොරණය දත්්රැම් ගැනීම උත්්සොහ ද්දරත්්වො.
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නිර්වාණය
නිර්වොණය වනොහි ආර්යයන් දග් පරම විශුද්ධ් දකෝද්ෝත්්ත්ර
ඥානය මිස දසස්සන් දග් දුබක ඥානය දහොඳින් අසු දනොවන්නො වූ
ඇත්ි වීම්් නැත්ිව ඇත්්ත්ො වූ, දනො දිරන්නො වූ, දනොබිදඳන්නො වූ, සපම
්ක්හි ම පවත්්නො වූ, අනන්ත්ොපරිමොණ ගුණයන් දගන් යු්්ත් වූ, පරම
සූ්්ෂම වූ පරම ගම්,ීර වූ එ්්ත්රො සුඛ්ස්ව,ොවදය්ි. ආගම් අදහන්නවුන්
විසින් ඒ ඒ ආගම අනුව පි ිපැදීදමන් බකොදපොදරොත්්ත්ු වන්නො වූ ඉත්ො
උසස් දදය්් සපම දදනො ම ඇත්්දත්් ය. බුද්ධ්ොගම ඇදහීදමන්
දබ ද්ධ්යන් විසින් බකොදපොදරොත්්ත්ු වන ඉත්ො ම උසස් දදය දම්
නිර්වොණය ය. බුදුන් වහන්දස් ද්්වටම නම් ගෘහපත්ියො නිවන
හඳුන්වනු පිණිස දම් ගොථො දද් වො දස්්.
“විඤ්්ාණා අනිදස්සනා - අනන්ත්ා සේබදත්ො පහා
එත්්ථ ආදපො ක පඨවි - දත්දනො වොදයො න ගොධ්ත්ි,
එත්්ථ දීඝඤ්්ක රස්සඤ්්ක - අණුා ථූකා සු,ොසු,ා
එත්්ථ නොමඤ්්ක රපපඤ්්ක - අදසසා උපරැ්ඣිත්ි.
විඤ්්ාණස්ස නිදරෝදධ්න - එත්්දථත්ා උපරැ්ඣිත්ි.”
“ප න් ගැනීම, අවසන් වීම් ආදි ද්ොන් නැත්්ත්ො වූ හැම
්ර්මස්ථොන මොර්ගය්ින් ම යො හැ්ි බැවින් හැම පැත්්දත්න් ම බැස
ගැනීම දත්ො ඇත්්ත්ො වූ ඇස දනො දපදනන්නො වූ ඥානදයන් ම දත්
යුත්ු වූ ත්ැන්් ඇත්. හැම ත්ැනම ඇත්්ත්ො වූ ආදපෝ පඨවි දත්්දනෝ වොදයෝ
යන දම් ධ්ොත්නහු එහි නැත්. හැම ත්ැනම ඇත්්ත්ො වූ ද දි්් වූ ද ද්ො වූ
ද ්ුඩො වූ ද මහත්් වූ ද දහොඳ වූ ද දනොදහොඳ වූ ද වස්ත්නහු එහි නැත්.
එය පැමිණ නොම රපප දද් ඉත්ුරැ නැත්ිව ම නිරැද්ධ් දේ. අන්ත්ිම
විඥානයොදග් නිදරෝධ්දයන් දනොදහොත්් ්ර්ම විඥානයොදග් නිදරෝධ්දයන්
එය පැමිණ නොම රපප සියක්ක ම නිරැද්ධ් දේ ය” යනු එහි දත්්රැම යි.
දම් දද්ශනදයහි “විඤ්්ාණ” යන වකනය දදත්ැන් දයදී ත්ිදේ.
එයින් අග දයදී ත්ිදබන විඤ්්ාණ යන්දනන් ්ියැදවන්දන් සිත් ය.
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මුක දයදී ත්ිදබන විඤ්්ාණ යන වකනදයන් ්ියැදවන්දන් නිවන ය.
ඇත්ැම්හු දමය දත්්රැම් දනො දගන නිවදනහි විඤ්්ාණය්් ඇත් ය ්ියො
දහෝ විඤ්්ාණය ම නිවන ය ්ියො දහෝ වරදවො ගනිත්ි. එය බුද්ධ් මත්ය
විරැද්ධ් බව දද වන ගොථොදේ “එත්්ථ නොමඤ්්ක රපපඤ්්ක අදසසා
උපරැ්ඣිත්ි” යනුදවන් දහොඳ ම පැහැදිකිය. සිත් නම් නොමදය්ි. නොම
රපප දද් ම ඉත්ිරි දනොව ම නිරැද්ධ් වන ත්ැන යයි දැ්්වුණ නිවදනහි
ත්වත්් විඤ්්ාණය්් ද්ොයින් ඉත්ිරි දේ ද දුිඃඛ්දයන් අමිශර වූ ශුද්ධ්
විඤ්්ාණය ම නිවනය යි ්ියත් දහොත්් සත්ර වන පරමොර්ථය නැත්ි වී
පරමොර්ථ ත්ුන්් පමණ්් වීදමන් ධ්ර්ම විදරෝධ්ය්් වන්දන් ය. එබැවින්
එදස් ගැනීම ද දනො මැනවි.
දමහි චිත්්ත්ය ්ියැදවන විඤ්්ාණ පදය “විනොනොත්ීත්ි
විඤ්්ාණා” යි ්ර්ත්ෘ සොධ්න වශදයන් ද “විනොනොත්ි එදත්නොත්ි
විඤ්්ාණා” යි ්රණ සොධ්න වශදයන් ද, “විනොනනා විඤ්්ාණා” යි ,ොව
සොධ්න වශදයන් ද විගරහ ්රනු කැදේ. නිර්වොණය ්ියැදවන විඤ්්ාණ
යන්න “විනොනිත්ේබන්ත්ි විඤ්්ාණා” යි ්ර්ම සොධ්න වශදයන් විගරහ ්
යුත්ුය. එහි යු පරත්යය ්ර්මොර්ථදයහි ය. පොන ද,ෝනන යනොදි වකනයන්හි
දමනි.
ප මුවන ගදයහි “අනිදස්සනා” යනුදවන් නිර්වොණ ධ්ොත්ුව ඇස
දනොදපදනන බව ද්්වන කදී. ඇස දනො දපදනන නමුත්් එය
ාණදයන් දැ්ිය හැ්ි බව “විඤ්්ාණා” යන වකනදයන් ද්්වන කදී.
“අනන්ත්ා” යන වකනදයන් නිර්වොණයො දග් සර්ව්ොකි්ත්්වය හො
සර්වවයොපි්ත්්වය ද්්වන කදී. සාස්්ොරදයෝ වනොහි දපර දනො ත්ිබී ඉපද
ඉපද බිඳී යන්දනෝ ය. එබැවින් ඒවො ප න් ගැනීම වූ මුක් ද්ොන ද
ඇත්්දත්් ය. අවසොන වූ අන්ත්ිම ද්ොන ද ඇත්්දත්් ය. හොත්්පස පරිච්චදේදය
වූ පරිච්චදේොන්ත්ය ද ඇත්්දත්් ය. පරම්පරොවන් දග් ද් වර වූ
සන්ත්ත්යන්ත්ය ද ඇත්්දත්් ය. “අසවක් ්ොකදයන් දපර නිවන දනො
පැවැත්්දත්්ය. එය ඇත්්දත්් අසවක් ්ොකදය් ප න්ය” යි දැ්්වීම නිවන
ප න් ගැනීම වූ පූර්වොන්ත්ය ද නැත්. එය ්ිසි ්දක් දිරො බිඳී අත්ුරැදහන්
දනොවන බැවින් එය අවසොන ද්ොන වූ අපරොන්ත්ය ද නැත්්දත්්ය. යම්
ඒ ද්ොන් දද් දනො කැදේ නම් එය සර්ව්ොකි් ය. නිවදනහි ඒ දද්
දනො කැදබන බැවින් එය සර්ව්ොකි් ය. සාස්්ොරයන් පර්යන්ත්
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පරිච්චදේදය්් ඇත්්දත්් ය. හැම සාස්්ොරය්් ම පවත්්දන් ත්ම ත්මො
අයත්් වූ ඒ පර්යන්ත් පරිච්චදේදය ත්ු ය. ඒ පරිච්චදේදදයන් ඔබ ඒවො
නැත්. නිවන එබඳු පර්යන්ත් පරිච්චදේදය්් නැත්. එබැවින් එය සැම
ත්න්හි ම ඇත්ිය්ැ යි ්ීම යුත්ුය. නිවන ඇත්ත්් එය ද්රවයය්් දනොවන
බව හො එහි ස හන්් දනො කැදබන බවද “එත්්ථ දීඝඤ්්ක රස්සඤ්්ක අණුා
ථූකා සු,ොසු,ා” යනුදවන් ද්්වන කදී. ්ියන කද දද්ශනදයන් දැ්්දවන
සැිනය නිවන ඇස දනො දපදනන නුවණ පමණ්් ඇත්ි බව දැදනන
ස හන් නැත්්ත්ො වූ හැම ත්න්හි ම කැදබන්නො වූ ඉපදීම්් බිඳීම්් නැත්්ත්ො
වූ සර්ව්ොකි් වූ දුරනුදබෝධ් සූ්්ෂ්ම ධ්ර්මය්් බව ්ිය යුත්ුය. එය
දක ්ි් ාණය දැදනන්දන් ද අනුමොන වශදයනි.

චිත්තයේ පරයේද
චිත්්ත්දය් පරද,්ද දබොදහෝ ය. ඒවො අනය අ,ිධ්ර්ම දපොත්්වකින්
උගත් යුත්ුය. දමහි විස්ත්ර ්රනුදය් අ,ිධ්ර්මය උගන්නවුන් විසින්
අවශයදයන් ම දත් යුත්ු මූකි් ්රැණු වන පරද,්ද ්ීපය්් පමදණ්ි.

භවාංග චිත්තය
සත්්ත්්වය්ු ,වදය් පරථම ද්ො උපදනො ්ක්හි ඔහුදග් අත්ීත්
,වදය් මරණොසන්න චිත්්ත්යන් අරමුණු ඒ ්ර්මය, ්ර්ම නිමිත්්ත්, ගත්ි
නිමිත්්ත් යන ත්ුන අත්ුදරන් එ්් දදය්් අරමුණු ද්ො ,වදය් ප මු වන
සිත් අත්ීත් ්ර්මය් විපෝ වශදයන් උපදී. ඒ ප මු වන සිත් ඉපදීදමන්
සත්්ත්්වයො උපන්දන්ය යි ද අ,ිනව ,වය පැමිණිදය් යයි ද ්ියනු
කැදේ. අ,ිනව ,වදයහි ප මු ද්ො උපදනො ඒ සිත් අත්ීත් ,වය හො
වර්ත්මොන ,වය සම්බන්ධ් ්රන්න්් වැනි බැවින් එය පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය
යන නම ්ියනු කැදේ.
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චිත්්ත්යොදග් ආයුෂය ඉත්ො ද්ින බැවින් එය සැදණ්ින්
බිදඳන්දන් ය. එ් පි එ් පිහිින වස්ත්ු සමූහය් යින දදය ඇද
ගත්දහොත්් එය මත් ත්ිදබන දදය එත්ැන වහො පැමිදණන්නෝ් දමන්
පරත්ිසන්ධි සිත් නිරැද්ධ් වනු සමග ම චිත්්ත් පරම්පරොදේ අත්ර්් දනො
දැදනන දකස ඒ පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්දයන් ගත්් අරමුණ ම දගන පරත්ිසන්ධි
චිත්්ත්ය හො සර්වෝොරදයන් සමොන වූ සිත්්් ඉපදීම් වශදයන් එත්ැන
පැමිදණ්. එය නිරැද්ධ් වනු සමග ම ඒ නොත්ිදය් ම ත්වත්් සිත්්් එත්ැන
පැමිදණ්. දමදස් ඒ සිත්් පරම්පරොව අන් සිත්්් උපදනො සපම
අවස්ථොව්දී ම පවත්්දන් ය. ,වය යනු ද සත්්ත්්වයො යනු ද පුද්ගකයො
යනු ද එදස් එ්ින් එ් දපර පසුවී උපදනො නොමරපප ධ්ර්ම
පරම්පරොවන් ්ියන නොමදයෝ ය. ඒ නොමරපප ධ්ර්ම පරම්පරොවන් දග්
දනො සිඳී පැවැත්්වීම පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්දයන් ප න් ගත්් ඒ චිත්්ත්
පරම්පරොව අත්ිශයින් උප්ොර වන බැවින් එය ,වොාග යන නම
වයවහොර ්රනු කැදේ. අාග යනු අර්ථ ්ීපය් වැද න නොමය්ි. ,වොාග
යන ත්න්හි අාග යන වකනය වැද න්දන් “දහ්ත්ුව” යන අර්ථදයහි ය.
“,වොාග” චිත්්ත් යන වකනදය් දත්්රැම ,වයොදග් පැවැත්්ම ඉවහක් වන
සිත් ය යනුයි. රපපොදි නොනොරම්මණයන් ගන්නො වූ ද, නො නො ්රියොවන්
සිදු ්රන්නො වූ ද, ආගන්ත්ු් චිත්්ත් පරම්පරොදවෝ ,වොාග චිත්්ත්
පරම්පරොදවන් ම නැඟ එන්දනෝ ය. අන් ්රැණ්් පි ිබඳ වූ සිත්් නූපදනො
සපම අවස්ථොදේ ම ,වොාග චිත්්ත් පරම්පරොව දනො සිඳී පවත්ී. ඒ ,වොාග
චිත්්ත්ය මූක චිත්්ත්ය යි ද පර්ෘත්ි චිත්්ත්ය යි ද ්ියනු කැදේ. දනොදය්්
්රැණු පි ිබඳ ව උපදනො වීි චිත්්ත්යන්දග් උත්්පත්්ත්ිය දහ්ත්ු වන
බැවින් එය මදනෝද්වොරය යි ද ්ියනු කැදේ.
බුදුන් වහන්දස් විසින් “පභස්සකමිදර භික්ඛ්ව ික්කර” යි සිත්
පැහැපත්් දදය්ැයි වොද ් ද දම් ,වොාග චිත්්ත්ය ගැන ය. එහි පැහැපත්්
බව නම් පරිශුද්ධ්ත්්වය යි. ඒ පරිශුද්ධ්ත්්වය ඔපය්් වැනි ය. සීපදය් ඇත්ි
දද්වක ඡොයො ත්මන් ත්ු
ගන්නො බව ඔපදය් ස්ව,ොවය ය. එබඳු
ස්ව,ොවය්් ,වොාග චිත්්ත්දයහි ඇත්්දත්් ය. රපප ශේොදි
ස්කොරම්මණයන්දග් ම ඡොයො ,වොාග චිත්්ත්දයහි ස්පර්ශ වන්දන් ය. ඒ
අරමුණු ක්්ෂුරොදිදයහි සැපුදණ් වී නමුත්් මදනෝද්වොර සාඛ්යොත් ,වොාග
චිත්්ත්දයහි දනො සැපුදන් නම් දැ්ීම් ඇසීම් ආදි වශදයන් පහ වන සිත්්
පහ දනොදේ. සිත්් පහ වනුදය් ,වොාග චිත්්ත්දයහි අරමුණු ගැටීදමන්
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ය. ,වොාග චිත්්ත්දයහි අරමුණු ගැටීම පඤ්්කද්වොරොනුසොරදයන් ද දේ.
පඤ්්කද්වොර සම්බන්ධ්ය්් නැත්ිව ද දේ. යම් ්ිසි අරමුන්් ,වොාග
චිත්්ත්ය නමැත්ි ඔපදයහි දනො සැපුණ දහොත්් එදත්්් ඒ පුද්ගකයොදග්
සන්ත්ොනදයහි ,වොාග සිත්් ම මිස අදන්්් පි ිබඳ සිත්්් නූපදී. නිදන
අවස්ථොව සත්්ත්්වයන් ත්ු ,වොාග සිත්් පමණ්් උපදනො අවස්ථොදව්ි.
එදහත්් සිහින දැ්ීම වනුදය් ,වොාගදයහි අරමුණු ගැටී වීි සිත්් පහ
වීදමනි.
සොමොනයදයන් සපම ,වොාග සිත්් ම ආරම්මණ ඡොයොවන් වැටීම
සුදුසු වන පැහැපත්් බව්් ආදකෝ්වත්් බව්් ඇත් ද, ඒවොදය් දවනස්්ම්
නැත්්දත්් දනො දේ. සපම මැණි්් ම පැහැපත්් බව්් ඇත් ද ඒවොදය්
දහොඳ නර්්ම්වක සැිනය පැහැපත්් බැේහි අඩු වැි ්ම් ඇත්ුවෝ්
දමන් ,වොාග සිත්්වක සැින සැිනය ඒවොදය් පැහැපත්් බැේහි අඩු වැි
්ම් ඇත්්දත්් ය. යම් පැහැපත්් බව ඔපය යම් පමණ් වැි නම්
එපමණ සියුම් සියුම් දද්වක ඡොයො ද එහි පහ වී දපනීම ද අඩු දේ.
එදමන් ,වොාග චිත්්ත්යොදග් පැහැපත්් බව ආදකෝ්වත්් බව යම් පමණ්
වැි නම් ඒ ඒ පමණ සියුම් වූ ද ගැඹුරැ වූ ද අරමුණු ,වොාග චිත්්ත්දය්
සැදප්. යම් යම් පමණ ඒ පැහැපත්් බව අඩු වී නම් ඒ ඒ ත්රම සියුම්
සියුම් වූ අරමුණුවක එහි ගැටීම අඩු දේ. සත්්ත්්වයන්දග් දැනීම පි ිබඳ අඩු
වැි ්ම් වනුදය් ,වොාග චිත්්ත්යොදග් ශුද්ධ්ොසුද්ධ්ත්්වදය් පරමොණය ය.
ශුද්ධ් වූ ඇස ඉත්ො ්ුඩො වස්ත්නන් දග් ද, දුර ත්ිදබන වස්ත්නන්දග් ද ඡොයො
වැදටම. එබැවින් ශුද්ධ් ඇස් ඇත්ියහු ඉත්ො ්ුඩො වස්ත්ු හො දුර ත්ිදබන
වස්ත්ු ද දපදන්. එදමන් සුපරිශුද්ධ් වූ ,වොාග චිත්්ත්දයහි සියුම් වූ ද
ගැඹුරැ වූ ද ්රැණු ගැද න නිසො සුපරිශුද්ධ් ,වොාගය සියුම් වූ ද
ගැඹුරැ වූ ද ්රැණු හසු වන නිසො සුපරිශුද්ධ් ,වොාග චිත්්ත්ය ඇත්ි
පුද්ගකයො සියුම් වූ ද ගැඹුරැ වූ ද ්රැණු අරමුණු ්රන්නො වූ සිත්් පහ
දේ. එබැවින් ඔහු දසස්සන් දැන ගත් දනො දහන සියුම් වූ ගැඹුරැ වූ
්රැණු දත් හැ්ි දේ. දකෝ්දයහි නුවණැත්ි අයය, ඉදගනීදම් සමත්්
අයය, සිත්ීදම් විමසීදම් ්ක්පනො ්ිරීදම් සමත්් අයයයි ්ියනුදය්
සුපරිශුද්ධ් ,වොාග චිත්්ත්ය ඇත්ියවුන් ය.
වොත්දයන් දහෝ පිදත්න් දහෝ දසදමන් දහෝ දකයින් දහෝ දබොර
වූ ඇදසහි සියුම් වූ ද දුර ත්ිදබන්නො වූ ද වස්ත්නන් දග් ඡොයො දනො වැද න
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බැවින් එබඳු ඇස් ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ො සියුම් වූ වස්ත්ු හො දුර ත්ිදබන වස්ත්ු
දනො දපදන්. එදමන් පිරිසිදු බව මඳ වූ දුබක වූ අඳුරැ වූ ,වොාග
චිත්්ත්දයහි සියුම් වූ ද ගැඹුරැ වූ ද ්රැණු දනො සැදපන බැවින් එබඳු
,වොාග චිත්්ත්ය සියුම් වූ ගැඹුරැ වූ ්රැණු දනො හසු වන බැවින්
අපරිශුද්ධ් ,වොාග චිත්්ත්ය ඇත්ියන්දග් සන්ත්ොනයන්හි සියුම් වූ ගැඹුරැ වූ
්රැණු අරමුණු ්රන්නො වූ සිත්් නූපදී. එබැවින් එබඳු පුද්ගකයන්
දුරවදබෝධ් වූ ගැඹුරැ වූ ්රැණු දනො දැදන්. අනුන් ්ියනු ඇසුදය් ද
අවදබෝධ් දනො දේ. දපොත්පත් ්ියවූදය් ද ඒවොදය් දැ්්දවන ගැඹුරැ
්රැණු අවදබෝධ් දනො දේ. දකෝ්දයහි දමෝඩදයෝ ය, උදගනීම
්ක්පනො ්ිරීම අසමත්්ත්ු යයි ්ියනුදය් පැහැපත්් බව, පිරිසිදු බව මඳ
වූ ,වොාග චිත්්ත්ය ඇත්ියවුන් ය.
,වොාග චිත්්ත්ය අත්ීත් ්ර්ම දහ්ත්ුදවන් වන්න්් බැවින් එ්්
සත්්ත්්වය්ු හ එ්් නොත්ිය්දී ඇත්ි වන්දන් එ් ම වර්ගදය් ,වොාග සිත්්
ය. උත්්පත්්ත්ිදයන් අඳුරැ වූ දුබක වූ ,වොාග චිත්්ත්ය්් කැබූ, ගැඹුරැ
්රැණු දත් හැ්ි සිත්් පහ දනොවන්නො වූ පුද්ගකය්ු පසු ්ොකදය් දී
යම්්ිසි උප්රමය්ින් ආදකෝ්වත්් ,වොාග සන්ත්ොනය්් ඇත්ිය්ු දනො
් හැ්ි ය. උත්්පත්්ත්ිදයන් ම හිමි වූ දමෝඩ ්ම මහලු වුවත්් එදස් ම
පවත්ින්දන් එදහයිනි. බුදුන් වහන්දස් විසින් :
“යොවජීවම්පි දක බොදකො - පණ්ිත්ා පයිරැපොසත්ි
න දසො ධ්ම්මා විනොනොත්ි - දේබී සූපරසා යථො”
යනු වොදක් ද එදහයිනි. “ද්ොදත්්් ්ක් හැඳි ගපවත්් දගවී යනු
මිස සැන්ද වයඤ්්නන රසය දැන ගැනීම දනො සමත්් වන්නෝ් දමන්
බොකයො දිවි ඇත්ි ත්ෝ් පණ්ිත්ය්් ඇසුරැ ්ද ් ද ධ්ර්මය දනොම දැන
ගන්දන්ය.” යනු එහි දත්්රැමයි.
්ර්මය ද සිත් පි ිබඳ පවත්්න්් බැවින් සිත් දස් ම විචිත්රය.
,වොාග චිත්්ත්යො දග් නොනත්්වය සිදු ්රන්දන් ්ර්මය ය. මුහුණ නිසො
්ැඩපදත්් පහ වන ඡොයොව මුහුණ අනුව ස්ව,ොවය දනො ඉ්්මවො
පහ වන්නෝ් දමන් ්ර්ම දහ්ත්ුදවන් උපදනො ,වොාග චිත්්ත්ය ්ර්ම
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ස්ව,ොවය දනො ඉ්්මවො ්ර්මය
අනුව උපදී.
්ර්මනොනත්්වදයන් ,වොාග චිත්්ත්යොදග් නොනත්්වය දේ.
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එබැවින්

්ර්මය ්ුශකෝුශක වශදයන් දදවැදපරැම් දේ. එයින් අ්ුශක
්ර්මය දකෝ, ද්දේෂ දමෝහොදි ්ෘෂ්ණ ධ්ර්මයන්දගන් ්්කිෂ් ය. අඳුරැ
ය. අ්ුශක ්ර්මය ්ිකිින බැවින් එහි විපෝ වශදයන් පහ වන්නො වූ
,වොාග ද සියුම් අරමුණු, ගැඹුරැ අරමුණු ගැනීම අදපොදහොසත්් අඳුරැ
,වොාගය්් දවයි. ත්ිරිසනුන් ඇත්්දත්් අ්ුශක ්ර්මදයන් නනිත් ,වොාග
සන්ත්ොනදය්ි. එබැවින් ඔවුහු මිනිසුන් දැන ගන්නො වූ, මිනිසුන් දත්
හැ්ි වූ ්රැණු දැන ගැනීම දනො සමත්් දවත්ි. ත්ිරිසනුන් පමණ්් දනොව
සත්ර අපොය ම අයත්් සත්්ත්්වදයෝ අ්ුශක විපෝ ,වොාග ඇත්්දත්ෝ ය.
්ුශකය ද ඥානසම්පරයු්්ත් ්ුශකය ඥාන විපරයුත්්ත් ්ුශකයයි දදවැදපරැම්
දේ. හීන වූ ඥානවිපරයු්්ත් ්ුශක ්ර්මදයන් හීන වූ ඥානවිපරයු්්ත් ්ුශක
්ර්මදයන් හීන වූ අදහ්ත්ු් ,වොාගය්් උපදවනු කැදේ. එය චිත්්ත්ොාග
වශදයන් අ්ුශක ්ර්මදයන් උපදවන ,වොාගය සමොන වූව්ි. මිනිස්
දකොව උත්්පත්්ත්ිදයන් ම අන්ධ් වූ ද, බිහිරි වූ ද, දගොළු වූ ද, නපුාස් වූ
ද, ත්වත්් එබඳු දුබක ්ම් ඇත්්ත්ො වූ ද පුද්ගකයන් ඇත්්දත්් හීන
ඥානවිපරයු්්ත් ්ුශකදයන් උපදවන අදහ්ත්ු් ,වොාගය ය. එය
ත්ිරිසනුන්දග් ,වොාගය වඩො මඳ්් උසස් ය. උත්්්ෘෂ් ඥානවිපරයු්්ත්
්ුශකදයන් හො හීන ඥානසම්පරයු්්ත් ්ුශකදයන් ද මධ්යම පරමොණය
ආදකෝ්වත්් වූ ඥානවිපරයු්්ත් සදහ්ත්ු් ,වොාගය්් උපදවනු කැදේ.
සොමොනය මනුෂයයන්දග් සන්ත්ොනයන්හි ඇත්්දත්් ඒ ඥානවිපරයු්්ත්
,වොාගය ය. උත්්්ෘෂ් ඥානසම්පරයු්්ත් ්ුශකදයන් අත්ිශයින් පරිශුද්ධ් වූ
ඥානසම්පරයු්්ත් ,වොාගය්් උපදවනු කැදේ. එය අ,ිධ්ර්ම දපොත්්වක
ත්රිදහ්ත්ු් ,වොාග නොමදයන් හඳුන්වනු කැදේ. ඒ ත්රිදහ්ත්ු් ,වොාගය
අත්ිපරිශුද්ධ් බැවින් ඉත්ො සියුම් වූ ද ගැඹුරැ වූ ද ්රැණු එහි සැදපයි.
එබැවින් ඒ ,වොාගය ඇත්ි සන්ත්ොනදයහි ස්්න්ධ් ධ්ොත්්වොයත්න ඉන්ද්රිය
සත්ය පරත්ීත්යසමුත්්පොොදි ධ්ර්ම දැන ගන්නො වූ ද ධ්ර්මයන්දග් අනිත්යොදි
ක්්ෂණ දැනගන්නො වූ ද සිත්් වක පහ වීම අව්ොශ කැදේ. එබැවින්
ඔවුහු ම ධ්යොන මොර්ගඵකොදි උත්්ත්රී මනුෂය ධ්ර්මයන් කැබීදමහි සමත්්
දවත්ි. දසස්දසෝ දනො සමත්් දවත්ි. ධ්යොනොදිය ඒ ආත්්මදය් දී ම කැබීම
ත්රිදහ්ත්ු් පුද්ගකය්ු ම විය යුත්ුය යි ්ියනුදය් සුපරිශුද්ධ් ,වොාග
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සන්ත්ොනය නැත්ියවුන් ඒ ගැඹුරැ ධ්ර්ම සිත්ින් හසු ්ර ගත් දනො දහන
බැවිනි.
අපදග් සන්ත්ොනවක නිත්ර ,වොාග චිත්්ත්ය ඇත්ි වන නමුත්් ඒ
බව අප දනො දැදනන්දන් එය ම මදනෝද්වොරය වූ බැවිනි. එය ඇස
අදන්්් දපදනනවො මිස ඒ ඇස ම දනො දපනීම දමන් දත්්රැම් ගත්
යුත්ුය. ඇත්ි නැත්ි බව දැන ගැනීම පරම දුෂ්්ර වූ දම් ,වොාග චිත්්ත්ය
අත්ි ගම්,ීර ධ්ර්මය්ි.

ජවන චිත්තය
අරමුණ දැන ගැනීම පි ිබඳ වූ ද, ඒ ඒ ්රියො සිදු ්ිරීම පි ිබඳ වූ
ද අධි් දේගය්් දහවත්් අධි් වීයයමය්් ඇත්්ත්ො වූ සිත් නවන චිත්්ත්ය
යි. ඉ්්මන් බව ද නවය යි ්ියනු කැදේ. සිත්්වක ඉපදීදම් බිඳීදම් ්ොකය
පි ිබඳ දවනස්් නැත්ි බැවින් දමහි නවය දහවත්් දේගය යි අදහස්
්රනුදය් ඉපදීම පි ිබඳ වූ ඉ්්මන් බව දනොදේ. (දමය දබොදහෝ දදනො
වරදවො දත්්රැම් දගන සිිනන ්රැණ්ි.) ්රියො සිදු ්රන්නො වූ ශ්්ත්ි
විදශ්ෂය් නවය යි ද දේගය යි ද ්ියනු කැදේ. එය වීයයම යි ්ියන්න
ද ව දන් ය. අත්ින් බර්් ඔසවන්නො වූ ත්ැනැත්්ත්ො දග් අදත්හි බර
එසවීදම් දේගය්් ඇත්්දත්් ය. බර ඉහ යන්දන් ඒ දේගය දහවත්් ත්ක්ලු
්ිරීදම් ශ්්ත්ිය නිසො ය. බර එසවීදම් දී රොත්්ත්ක්් එසවීම ත්රම් වූ
දේගදයන් දහවත්් වීයයමදයන් රොත්්ත්ක් දද්්් දනො එසවිය හැ්ිය.
රොත්්ත්ක් දද්්් එසවීම රොත්්ත්ක ඔසවන වීයයමය වඩො අධි් වීයයමය්්
ත්ිබිය යුත්ුය. රොත්්ත්ක් ත්ුන්් එසවීම රොත්්ත්ක් දද් ඔසවන වීයයමය
අධි් වීයයමය්් ත්ිබිය යුත්ුය. එබැවින් ්රියො සිදු ්ිරීදම් දේගය දනොදය්්
පරමොණදයන් යු්්ත් වන්දන් ය. අදත්හි බර එසවීදම් දේගය්් ඇත්ුවෝ්
දමන් ම සිදත්හි ද අරමුණ ගැනීම පි ිබඳ වූ ද, දනොදය්් ්රියො සිදු ්ිරීම
පි ිබඳ වූ ද දේගය්් ඇත්්දත්් ය. අදත්හි දේගය දනොදය්් ත්රොත්ිරමින්
යු්්ත් වන්නෝ් දමන් ම සිත් ඇත්්ත්ො වූ ඒ දේගය ද දනොදය්්
ත්රොත්ිරම්වකින් යු්්ත් දේ. දනොදය්් පරමොණ දේගයන් ඇත්ි සිත්්
අත්ුදරන් අරමුණු දැනීම පි ිබඳ වූ ද ්රියො සිදු ්ිරීම පි ිබඳ වූ ද අධි්
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දේගය ඇත්්ත්ො වූ සිත්්වක නවන චිත්්ත්යයි ්ියනු කැදේ. වීයයම මඳ වූ
චිත්්ත්දයෝ අනවන චිත්්ත්දයෝ ය. ඉහත් ්ී ,වොාග චිත්්ත්ය අත්ීත්
්ර්මයොදග් විපෝ වශදයන් නිරැත්්සොහදයන් උපදනො සිත්්ි. එහි
ඇත්්දත්් මන්ද දේගය්ි. එබැවින් එය අනවන චිත්්ත්දය්ි.
නවන චිත්්ත්ය පහ
වන්දන් දමදස්ය. ්ැඩපත් ඉදිරිය
පැමිදණන වස්ත්නන් දග් ඡොයො එහි පහ වන්නෝ් දමන් ඇස ඉදිරිය
පැමිදණන වස්ත්නන්දග් ඡොයො ඇදසහි පහ දේ. එය ඇස හො රපපයන්
දග් ගැටීමය යි ්ියනු කැදේ. ඇදසහි ගැද න්නො වූ රපපච්චඡොයොව
එද්දණහි ම ,වොාග සන්ත්ත්ිදයහි ද ගැදටම. ඒ දහ්ත්ුදවන් ,වොාග
චිත්්ත්දය් පර්ෘත්ිය මඳ්් දවනස් දේ. එය ,වොාග කකනය යි ්ියනු
කැදේ. එයින් ,වොාගයන්දග් පහ වීම නැවත්ී චිත්්ත්ය සන්ත්ත්ිය ඇදසහි
ගැ ුණ අරමුණ දදස දයොමු දේ. ඒ දයොමු වීම නම් ඇදසහි ගැ ුණු
දදය අරමුණු ්රන්නො වූ ගන්නො වූ අළුත්් සිත්්් පහ වීම ය. ඒ සිත්
“ආවර්නන චිත්්ත්ය” යි ්ියනු කැදබ. ආවර්ජන ික්කය නිරැද්ධ් වනු සමග
ම ඇදසහි ගැ ුණ රපපය වඩො දහොඳ ගන්නො වූ සිත්්් ඇදසහි ම පහ
දේ. එය “චක්ෂසර්විඥානය” යි ්ියනු කැදේ. දැ්ීමය දපනීමය ්ියනුදය්
ද ඒ සිත් පහ වීම ය. එය බිඳුණු වහො ම ක්්ෂුර් විඥානදයන් දු ු සැිනය
ඒ රපපය ගන්නො වූ සිත්්් නැවත්ත්් පහ දේ. ක්්ෂුර් විඥානදයන් දු ු
රපපය පි ිගැනීම්් වැනි බැවින් ඒ සිත් “සමපටිච්චෙන ික්කය” යි ්ියනු
කැදේ. එය අනත්ුරැව ඒ ආරම්මණදය් සැින විමසන්නො වූ සිත්්් පහ
දේ. එය “සන්කීකණ ය” යි ්ියනු කැදේ. එය අනත්ුරැව විමසීදමන්
කැදබන ඵකය ගන්නො වූ සිත්්් දහවත්් විමසූ දදදයහි සැින විනිශ්කය
්රන්නො වූ සිත්්් පහ දේ. එය “වයවස්ථාපන ික්කය” යි ්ියනු
කැදේ. ඇදසහි හො ,වොාග සන්ත්ත්ිදයහි රපප ඡොයොව ගැටීදම් දහ්ත්ුදවන්
ද්න්ුදග් උත්්සොහදයන් දත්ොරව පි ිදව ින් දම් සිත්් ින් ඉපද නිරැද්ධ්
වූ පසු වයවස්ථොනය ්රන කද රපපය ඉත්ො දහොඳින් දැන ගන්නො වූ පසු
රසය විඳින්නො වූ බකවත්් සිත්්් පි ිදව ින් සත්් වර්් ම පහ දේ.
ආවර්නන චිත්්ත්දය් ප න් වයවස්ථොපන චිත්්ත්ය ද්්වො පහ වූ චිත්්ත්යන්
දග් දේගය වඩො වීයයමය වඩො අධි් වීයයමය්් ඇත්ි ව පහ වූ ඒ
චිත්්ත්ය “ජවන ික්කය” යි ්ියනු කැදේ.
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ශේද ගන්ධ් රස ස්පර්ශ යන දම්වො දශරෝත්ර ඝරොණ ජිහ්වො ්ොය යන
ඉන්ද්රියයන්හි ගැටීදමන් ද ්ියන කද පරිද්දදන් ඒ ඒ ආරම්මණයන්
ත්ත්්ත්්වෝොරදයන් ගනිමින් ඒවොදය් ඉෂ් ොනිෂ් ෝොරය විඳිමින් නවන
චිත්්ත්ය පහ දේ. නවනයන් අත්ර ද ඇත්ි වී අනොගත්ය ්ිසි බකය්්
ඉත්ිරි දනොවී අ,ොවපරොප්ත් වන්නො වූ දුබක නවනදයෝ ද දවත්ි. නැවත්
නැවත්ත්් ඒ ආරම්මණය ,වොාග චිත්්ත් සන්ත්ත්ිදයහි ග ො නැවත් නැවත්
දබොදහෝ නවනයන් ඇත්ි ්රවන්නො වූ බකවත්් නවනදයෝ ද දවත්ි.
රැවන්වැකි සපය ද්්න ගිය ත්ැනැත්්ත්්ු සිය ගම දපර ො ආ පසු ද
එහි දී ඇත්ි වූ නවනයන්දගන් ඉත්ිරි වූ එ්්ත්රො බක විදශ්ෂය්් නිසො ඔහු
දග් ,වොාග සන්ත්ත්ිය රැවන්වැකිසපය නැවත් නැවත්ත්් දයොමු දේ.
එයින් ඇදස් සම්බන්ධ්ය්් නැත්ිව ඒ ත්ැනැත්්ත්ො ත්ු රැවන්වැකි සපය
අරමුණු ්රන්නො වූ නවනදයෝ ඇත්ි දවත්ි. ඒ නවනයන්දග් බකදයන්
සමහර වි ඔහුදග් සන්ත්ොනදයහි නැවත්ත්් රැවන්වැකිසපය ද්ිනු
්ැමැත්්ත් සහිත් වූ එය වඳිනු පුදනු ්ැමැත්්ත් සහිත් වූ නවනදයෝ පහ
දවත්ි. ඒවොදය් බකදයන් නැවත් රැවන්වැකි සපය ්රො යපම සිදු ්රන්නො
වූ එය වැඳීම පිදීම ්රන්නො වූ නවන චිත්්ත්දයෝ පහ දවත්ි. දමදස්
අදන්් ්රියො සිදු ්රන්නො වූ නවනදයෝ පහ දවත්ි. පඤ්්කද්වොරයන්දග්
සම්බන්ධ්ය්් නැත්ිව ,වොාග සන්ත්ත්ිය ම අරමුණ දයොමු වූ ්ක්හි එයින්
,වොාගය සැකී සන්ත්ත්ිය සිඳී දයොමු වූ අරමුණ පි ිබඳ ආවර්නන චිත්්ත්ය
ඇත්ි වූ පසු නවනය පහ දේ. සත්්ත්්වයන් විසින් සිදු ්රන ්රියො සැිනය
සක්න අදන්් පර්ොර ්රියො සිදු වන්දන් ඒ නවන චිත්්ත්යන් දගනි. පින්
පේ වනුදය් ද නවන චිත්්ත්ය ම ය. නවන චිත්්ත්ය ්ුශක නවන චිත්්ත්ය ය,
අ්ුශක නවන චිත්්ත්ය ය, ්ුශකෝුශක දනො වන නවන චිත්්ත්ය යයි දත්
වැදපරැම් දේ.

කුශල චිත්තය හා අකුශල චිත්තය
්ුශකය ්ුම්් ද අ්ුශකය ්ුම්් ද ඇත්ැම් ධ්ර්මය්් ්ුශක
වනුදය් ්වර දහ්ත්ුව්ින් ද ඇත්ැම් ධ්ර්මය්් අ්ුශක වනුදය් ්වර
දහ්ත්ුව්ින් ද යන දම් ්රැණු සොමොනය නනයො අවිෂය වූ ගැඹුරැ
්රැණු ය. සොමොනය නනයො අනුන් ්ියනු ඇසූ නිසො ඇත්ැම් ්රැණු
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්ුශකයන් වශදයන් ද ඇත්ැම් ්රැණු අ්ුශකයන් වශදයන් ද පි ිදගන
සිිනනවො මිස ධ්ර්මයන් දග් ්ුශකෝුශකත්්වය ගැන ්ිසිව්් දනො දන්දනෝ
ය. ්ුශකෝුශකයන් පි ිබඳව දනොදය්් වොද ඇත්ි වන්දන් ද ඒ දනොදැනීම
නිසොය. දම්වො පි ිබඳ දහොඳ දැනුම්් ඇත්ි අය පැවිදි ප්්ෂදය් ද සුකබ
දනො දවත්ි. ්ොරණොනු්නකව බැකීදමන් මිස වකනොර්ථොනුසොරදයන් ද දම්
ධ්ර්මය දත්්රැම් දනො ගත් හැ්ිය.
නවන චිත්්ත්යොදග් ්ුශකෝුශක ,ොවය සිදු වන්දන් එය හො මිශර
වන චකත්සි් ධ්ර්මයන් දගනි. චකත්සි්යන් අත්ර ඒවො උපදනො
සන්ත්ොනය දවන ත්වන දප න අශොන්ත් ස්ව,ොවය ඇත්ි චකත්සි්
ද්ො ස්් දේ. උපදනො සන්ත්ොනය පිනවන වඩන දස මය චකත්සි්
ද්ො ස්් ද දේ. දකෝ, ද්දේෂ දමෝහොදීහු සන්ත්ොනය දවන ත්වන
චකත්සි්දයෝ ය. ශරද්ධ්ො පරඥා චමත්රී ්රැණොදීහු සන්ත්ොනය පිනවන
දස මය චකත්සි්දයෝ ය. ද්දේෂ චකත්සි්යො දග් දවන ත්වන
ස්ව,ොවය ඉත්ො පර් ය. බකවත්් ද්දේෂය ඇත්ිවූවහු දග් මුහුණ ්ළු දේ.
ශරීරදයන් ඩහදිය ගකයි. ශරීරය දවවුකයි. ඒවො වනුදය් ද්දේෂයො දග්
දැවීම ත්ැවීම නිසොය. රොගය යනු ද ඒ ආ්ොරය ගත්් දකෝ,ය ම ය, බකවත්්
රොගය ඇත්ි වූ ත්ැනැත්්දත්් එය සන්සිඳුවො ගැනීම පිණිස ද්ොදත්්් වුවත්්
වියදම් ්රයි. දවදහදසයි. සමහර වි දබොදහෝ අන්ත්රොයොය් නපුරැ
්රියො ද ්රයි. සමහර වි එයින් වන සුළු හොනි ත්බො ජීවිත් හොනිය
ගැනවත්් දනො ත්්ො ්රියො ්රයි. එදස් ්රනුදය් ඒ පුද්ගකයො රොගදයන්
්රන දැවීම ත්ැවීම ඉවසො සිිනය දනො හැ්ි දහයිනි. දමෝඩදයෝ දම් රොගය
ඉත්ො උසස් දදය්් ද්ො සිත්ත්ි. “දිවයමය දපර්මය” යි එය වර්ණනො ්රත්ි.
අ්ුශක චකත්සි්යන් අයත්් සපම චකත්සි්ය ම දම් සන්ත්ොනය දවන
ත්වන දප න ස්ව,ොවය මඳ වශදයන් වුව ද ඇත්්දත්් ය. මඳ වශදයන්
ඇත්ි දවන ත්වන ස්ව,ොවය අපර් ය. ශරද්ධ්ො පරඥා චමත්රී ්රැණොදිදයන්
යු්්ත් සිත්් ඇත්ි වන ්ක්හි පුද්ගකයො දග් මුහුණ පැහැපත්් දවයි. බබකයි.
ශරීරය පිනො යයි. එයින් ඒ ධ්ර්මයන්දග් සන්ත්ොනය පිනවන බව්් ඇත්ි
බව පර් ය. අ්ීර්ත්ි ත්ොපසයන් ත්මන්දග් ආහොරය දන් දී දත්දින්්
නිරොහොර ව විසීදමන් ද පීඩොව්් දනො දැනුදන් ශරද්ධ්ොදි ධ්ර්මයන්දග්
පිනවීම නිසො ය. පිරිත්් දහම් ඇසීදමන් දරෝග සුව වන්දන් ද ඒ ධ්ර්මය
අසන ත්ැනැත්්ත්ො දග් සන්ත්ොනදයහි පහ වන ශරද්ධ්ොදි ධ්ර්මයන්දගන්
සිත් ්ය පිනවන බැවිනි. ්ුශකදය් ක්්ෂණය ඉෂ් විපෝය්්, සැප
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විපෝයන් ඇත්ි ්රවන බව ය. අ්ුශකදය් ක්්ෂණය දනො මනො
විපෝය්් ඇත්ි ්රවන බව ය. ්රවික ඇ ය ්රවික ්රක්් ම මිස
මුද්රි් ඵකය්් ඇත්ි දනො ් හැ්ි ය. එදස් ම මිහිරි වූ මිදි ඇ ය මුද්රි්
ඵකය්් ම මිස ්රවික ්රක්් ඇත්ි දනො ් හැ්ිය. එදමන් දවන,
ත්වන, දප න අශොන්ත් ස්ව,ොවය ඇත්ි චකත්සි් ධ්ර්මයන් හො
සාදයෝගදයන් ඒ ස්ව,ොවය පත්් සිත්් එවැනි ම අනිෂ් ඵකය්් මිස
ඉෂ් ඵකය්් ඇත්ි දනො ් හැ්ිය. අනිෂ් ඵකය්් දගන දදන බැවින්
දකෝ,ොදිදයන් යු්්ත් වූ චිත්්ත්දයෝ අ්ුශකදයෝ ය. සන්ත්ොනය පිනවන
ශරද්ධ්ොදි ධ්ර්මයන් දගන් යු්්ත් වීදමන් දස මය ස්ව,ොවය පත්් සිත්්
ද එබඳු දස මය ඵකය්් ඉෂ් ඵකය්් ම මිස අනිෂ් ඵකය්් ඇත්ි දනො
් හැ්ි ය. ඉෂ් ඵකය ඇත්ි ්රන බැවින් ශරද්ධ්ොදි ධ්ර්මයන්දගන් යු්්ත්
වීදමන් යහපත්් බව පත්් චිත්්ත්දයෝ ්ුශකදයෝ ය. ද්දේෂොදී දවන
ධ්ර්මය්ින් යු්්ත් සිත්්ින් මිස දස මය සිත්්ින් පරොණය්් දනො නැසිය
හැ්ිය. ඒ දර ද්ර සිත්ින් අනොගත්දයහි උපදවන්දන් ද එබඳු ඵකය්ි.
එබැවින් පරොණඝොත්ය අ්ුශකය්ි. අදන්්ු
උප්ොරය්් ්රන
ත්ැනැත්්දත්් එය ්රන්දන් චමත්රී ්රැණොදි ධ්ර්මයන්දගන් යු්්ත් වූ
දස මය සිත්්ිනි. ඒ සිත්ින් අනොගත්දයහි ඇත්ි ්රන්දන් ද එබඳු දස මය
ඵකදය්ි. එබැවින් පදරෝප්ොරය ්ුශකදය්ි. දමදස් ඒ ඒ ධ්ර්මයන්දග්
්ුශකෝුශකත්්වය, ඒ ඒ ධ්ර්මවක ක්්ෂණදය් සැිනය ම වනු මිස යම්
්ිසිව්ු දග් නියමය් අනුව වන්න්් දනො දේ. බුදුන් වහන්දස් ඒ
්ුශකෝුශකයන් ත්මන් වහන්දස් දග් නුවණින් දැන දකොව පර්ොශ ්
දස්්.

විපාක චිත්තය
්ුශක වූ දහෝ අ්ුශක වූ දහෝ අත්ීත්දයහි උපන්නො වූ නවනය්්
නිසො ඒ සන්ත්ොනදයහි අනොගත්දයහි පහ වන්නො වූ ්රියො සොධ්නය දනො
්රන්නො වූ මන්ද දේගය ඇත්්ත්ො වූ චිත්්ත්දයෝ විපෝදයෝ ය.
වී ඇ ය්් දරෝපණය ් ්ක්හි එයින් දගොයම් ගස්් පහ දේ.
වී ඇ ය ්රමදයන් දිරො අ,ොවය පැමිදණයි. එදහත්් අනොගත්දයහි වී
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ඇ ඇත්ි වීම දහ්ත්ුවන එ්්ත්රො ශ්්ත්ි විදශ්ෂය්් වී ඇ දය් පරම්පරොව
වූ දගොයම් ගස හො සම්බන්ධ් වී ඉත්ිරි ව පවත්ී. දගොයම් ගදස් ඇ හ
ගන්නො ්ොකය පැමිණි ්ක්හි එහි අන් ඇ වර්ගය්් පහ දනොවී වී ඇ
ම පහ වන්දන් දගොයම් ගස හො බැඳී ප මු දරෝපනය ් බීනදයන්
ඉත්ිරි වී ත්ිබුණු ඒ ශ්්ත්ි විදශ්ෂය නිසො ය. දගොයම් ගදසහි හ ගන්නො ඒ
ඇ දරෝපනය ් වී ඇ දය් ඵකදයෝ ය. එදමන් ්ුශකෝුශක නවන
චිත්්ත්ය්් පහ වූ ්ක්හි එය නිරැද්ධ් වූ පසු ඒ චිත්්ත් පරම්පරොව හො
සම්බන්ධ් වී අනොගත්දයහි ඵක දහවත්් විපෝ සිත්් ඇත්ි ්ිරීදම් ශ්්ත්ිය්්
ඉත්ිරි දේ.
“න හි පාපං කතං කම්මං - සජ්ජු ඛීරං ව මුච්චති,
ඩහන්තං බාලමන්වවති - භස්මච්ඡන්වන් ව පාවවකා”
යනුදවන් “පොප ්ර්මය අලුදයන් වැසුණු ගිනි අඟුරැ දමන්
බොකයො අනුව යන්දන්ය” යි බුදුන් වහන්දස් විසින් වොද ් නවන චිත්්ත්ය
නිරැද්ධ් වූ පසු සන්ත්ොනදයහි ඉත්ිරි වන්නො වූ ශ්්ත්ි විදශ්ෂය සඳහො ය.
දගොයම් ගස හො බැඳී පවත්්නො වූ බීන ශ්්ත්ිය අනු්රමදයන් දම්රීදමන්
දගොයම් ගදසහි නැවත් වී ඇ පහ වන්නෝ් දමන් චිත්්ත් සන්ත්ොනය
හො බැඳී ඉත්ිරි ව පවත්්නො වූ ්ුශකෝුශක ශ්්ත්ිය දම්රීම පැමි)ම්
වශදයන් ඒ සන්ත්ොනදයහි ඒවො අනු්නක වූ චිත්්ත් චකත්සි් ධ්ර්ම
පිණ්ඩදයෝ පහ දවත්ි. “පෝ” යනු දම්රීම පැසීම නදම්ි. අත්ීත්
්ුශකෝුශක නවනයන්දගන් ඉත්ිරි වූ ශ්්ත්ි විදශ්ෂය දම්රීම් වශදයන්
පහ වන බැවින් එදස් පහ වන චිත්්ත් චකත්සි් පිණ්ඩයන් “පෝ”
යන නම ්ියනු කැදේ. ්ුශකෝුශක දද් ස්ව,ොව වශදයන්
ඔවුදනොවුන් විරැද්ධ් ය. විපෝ යන දමහි “වි” යන්දනන් ්ියැදවන්දන්
අදනයොනය විරැද්ධ් වූ ්ුශකෝුශකදයෝ ය. ඒවොදය් දම්රීම් වශදයන් පහ
වූ ධ්ර්මදයෝ විපෝදයෝ ය. ධ්ර්ම වශදයන් දනො දැ්්විය හැ්ි දැ්්වීම
ක්ුණ්් නැත්ි චිත්්ත් පරම්පරොව හො සම්බන්ධ්ව පවත්්නො වූ ශ්්ත්ි
විදශ්ෂය ්ුශකෝුශක නවනයොදග් එ්්ත්රො අවස්ථොව්ි. විපෝ චිත්්ත්ය
එහි ත්වත්් අවස්ථොව්ි. දගොයම් ගස හො බැඳී පවත්්නො බීන ශ්්ත්ිය වී ඇ
ඇත්ි වීදමන් ද්කවර දේ. එයින් නැවත් නැවත්ත්් ඵක හ ගැනීම්් දනො
දේ. එදමන් නවනදයන් දශ්ෂ වන ශ්්ත්ි විදශ්ෂය ද පැසීම පැමි)ම්
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වශදයන් නැවත් සිත්් බව පැමි)දමන් ද් වර දේ. විපෝ යන නොමය
චිත්්ත් චකත්සි්යන් මුත්් අදන්් දනො ්ියනු කැදේ.
උත්්සොහවත්් බව හො අශොන්ත් බවත්් අනිෂ් විපෝ ඇත්ි ්රන
බවත්් අ්ුශකයන් දග් ක්්ෂණදයෝ ය. උත්්සොහවත්් බව හො ශොන්ත් බවත්්
ඉෂ් විපෝය ඇත්ි ්රන බවත්් ්ුශකයන්දග් ක්්ෂණදයෝ ය. නිරැත්්සොහ
,ොවය ශොන්ත් ,ොවය ද විපෝය්් ඇත්ි දනො ්රන බව ද විපෝයන් දග්
ක්්ෂණදයෝ ය. උත්්සොහවත්් බව හො ශොන්ත් බව ද විපෝ දනො දදන බව
ද ්රියො චිත්්ත්යන් දග් ක්්ෂණදයෝ ය.
දමදත්්ින් චිත්්ත් විස්ත්රය නිමිදය් ය.

පටසන ්වක

51

චචතසික පරයේද
සර්වචිත්ත සාධාරණ චචතසික
ඵස්ස, ්ේදනා, සඤ්ඤා, ්ච්චකනා, ඒකග්ගකා, ජීවිකින්ද්රිය,
මනසිකාක යන දම් චකත්සි්දයෝ සත්් දදන සැම සිත්් ම කැදබන
බැවින් සර්වචිත්්ත් සොධ්ොරණදයෝ ය.

ඵස්සය
සිත්ින් දත් හැ්ි සිත් දැදනන දද්වක අරමුණු යයි ්ියත්ි. ඒ
අරමුණු පි ිබඳ දැනුම සිත්ය, එය ්රියොදව්ි. එදහත්් ්ථො ්ිරීදම්දී පහසුව
පිණිස දැනීම ්රන ්ර්ත්ෘ ද්න්ු සැිනය ද පුද්ගකය්ු විසින් ්රන
දැන ගැනීම උප්රණය්් වශදයන් ද දගන සිත් පි ිබඳව ්ථො ්රනු
කැදේ. “සිත් සැම දදය ම දැදන් ය” යි ්ියනුදය් සිත් “දැනීම” ්රන
්ර්ත්ෘ ද්න්ු වශදයන් ගැනීදමනි. “මිනිසො සිත්ින් දැන ගන්දන්ය” යි
්ියනුදය් සිත් උප්රණය්් වශදයන් ගැනීදමනි. ්ීම ද්දස් ් ත්්
සැම ්ක්හි ම සිත් ්රියොව්් වශදයන් ම සැක්ිය යුත්ු ය. දත්්රැම් ගත්
යුත්ුය. අඳුදරහි අත්ගොන්නො වූ ද්න්ු දැදනනුදය් අදත්් සැපුණ දදය්්
පමණ්ි. දනො සැපුණු දදය්් දනො දැදන්. එදමන් සිත් දැදනනුදය් ද
සිදත්හි සැපුණු දදය්් පමදණ්ි. ්ැපිය යුත්ු වස්ත්ුව්් සම්බන්ධ්දයන්
නැත්ිව ්ැපීම්් දනො විය හැ්ිවෝ් දමන් ද, ්ප යුත්ු දදය්
සම්බන්ධ්ය්් නැත්ිව ්පම්් දනොවිය හැ්ිවෝ් දමන් ද, ඇක්කිය යුත්ු
දදය්් නැත්ිව ඇක්කීම්් දනොවිය හැ්ිවෝ් දමන් ද, දත් යුත්ු දදය්
සම්බන්ධ්දයන් දත්ොරව දැනීම්් ද දනො විය හැ්ිය. දැනීම්් ඇත්ිවීම
සැම ්ක්හි ම දත් යුත්ු දදය් සම්බන්ධ්ය්් ත්ිබිය යුත්ු ය. සිත් සපම
්ක්හි ම උපදිනුදය් දත් යුත්ු දදය හො ගැටී එය බොදගන ම ය. දැනීම
අදන්්ි. එය විඤ්්ාණය ය. දත් යුත්්ත් හො ගැටීම; දැනීම නමැත්ි පරධ්ොන
්රියොව සිදු වීදමහි දී එය හො බැඳී සිදු වන්නො වූ අන් ්රියොදව්ි. අපරධ්ොන
්රියොව්් වූ එය ස්පර්ශ චචකසිකය ය. දැනීම දනොවී ගැටීම දනො වියහැ්ි
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ය. ගැටීම දනො වී දැනීම දනො විය හැ්ිය. එබැවින් ඒ දද් දපර පසු
වී සිදු දනො විය හැ්ිය. දවන්වී ද සිදු දනො විය හැ්ිය. එ්් වඩො දි්්
්ක්් අදන් දනො පැවත්ිය හැ්ි ය. ඒ ධ්ර්ම දද් එ් ම ඉපද එ්
ම පැවත්ී එ් ම බිඳී යො යුත්ු ය. අඳුදර් අත්ගොන ත්ැනැත්්ත්ො අත් දනො
පැමිණි ත්ැන දනො දැදනන්නෝ් දමන් ස්පර්ශ වීම් වශදයන් සිත් දනො
පැමිණි ත්ැන සිත් දනො දැදනන්දන් ය. යම් පමණ්් පි ිබඳ දැනීම්් දේ
නම් එත්ැන සිත් පැමිණිදය් යයි ්ිය යුත්ුය. එබැවින් ස්පර්ශයොදග්
වශදයන් සිදත්් පරමොණය දහවත්් ්ුඩො මහත්් බව ්ිය යුත්ුය. ්ුඩො
වස්ත්ුව්් අරමුණු ්රන සිත් ්ුඩො ය. දකෝු දදය්් අරමුණු ්රන සිත්
මහත්් ය. මහත්් දදය්ින් ද්ො ස්් අරමුණු ්රන සිත් ්ුඩො ය. සියක්ක
අරමුණු ්රන සිත් මහත්් ය. දමදස් ස්පර්ශය අනුව සිදත්් පරමොණය
සැක්ිය යුත්ු ය.
දමහි අදහස් ්රන ස්පර්ශය වස්ත්ු දද්් ඔවුදනොවුන් කා වීම
වැනි දදය්් දහෝ ආදකෝ් ධ්ොරොව්් බිත්්ත්ි ආදිය් සැපීම වැනි
ස්පර්ශය්් දහෝ දනොදේ. රපප ධ්ර්ම ද්දරහි මුත්් දම් නොම ධ්ර්ම
විෂදයහි එබඳු ස්පර්ශය්් දනො කැබිය හැ්ි ය. එබඳු ස්පර්ශය්් වීම
නම් ද්ො ඹ සි රැවන්වැකි සපය ගැන සිත්න්නහු දග් සිත් අනුරොධ්පුරය
ද්්වො දි්් විය යුත්ුය. එාගකන්ත්ය ගැන සිත්න්නහු දග් සිත් එාගකන්ත්ය
ද්්වො දි්්විය යුත්ු ය. සිදත්හි එවැනි ස්ව,ොවය්් නැත්. සිත්් උපදිනුදය්
ශරීරය ත්ු ම ය. ශරීරදයන් පි ත් එයින් ද්ො ස්් යන්දන් නැත්.
සිත්්් ඉපදීම ඇත්්ත් වශදයන් ම ආරම්මණදය් ස්පර්ශය්් වුවමනො නම්
නැත්ි දද්වක් අරමුණු ්රන සිත්් වක ඉපදිය හැ්ි බව්් නැත්. නැත්ිම
දද්වක් අරමුණු ද්ො ද අත්ීත්දය් ත්ිබී දැන් නැත්ි දද්වක් අරමුණු ද්ො
ද දමදත්්් ඇත්ි දනොවූ අනොගත් දද්වක් අරමුණු ද්ො ද සිත්් උපදනො
බැවින් සිත් ඇත්්ත් වශදයන් ම ආරම්මණදය් හැපීම්් දනොවී උපදනො
බව දත්්රැම් ගත් හැ්ිය. අත්ින් යම් ්ිසිව්් ගත් හැ්ි වීම , අත් ගනු
කබන වස්ත්ුදවහි සැපීම්් විය යුත්ු ය. සිත්ීමත්් අරමුණු ගැනීම්ි. එබැවින්
සිත්්් ඇත්ි වීම ද ගැටීම්් විය යුත්ුය. එබැවින් සිත් හො ආරම්මණයන්
දග් ස්පර්ශය්් ඇත්ි බව ද ්ිය යුත්ුය. ස්පර්ශ චකත්සි් යයි ්ියනුදය්
එය ය. එය වස්ත්ු දද්් ා වීම වූ ගැටීම දවනස් වූව්ි. වස්ත්ු
දද්් ගැටීම නම්, දද්ින් එ්් වත්් අයත්් දනොවන පරමොර්ථ වශදයන්
දැ්්විය හැ්ි ්ිසිව්් නැත්ි දදය්ි. චකත්සි් ස්පර්ශය වනොහි පරමොර්ථ
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වශදයන් කැදබන චිත්්ත්ොාගය්ි. දහවත්් සි අයත්් වූව්ි. එය ස්පර්ශය
යි ්ියනුදය් ඒ අර්ථය පැවසීම සුදුසු අන් වකනය්් නැත්ි නිසොත්්
ස්පර්ශදයන් වන ඵකය එයින් සිදුවන නිසොත්් ය. අත්ින් යම් ්ිසිව්් ගත්
හැ්ි වීම, අත් ඒ වස්ත්ුදේ ස්පර්ශවීදම් ඵකය ය, සිත් අරමුණ ගත් හැ්ි
වීම චකත්සි් ස්පර්ශයොදග් ඵකය ය. ස්පර්ශ චකසි්ය ්ුම්් ද යන
බව දත්්රැම් ගැනීදම් දී අදත්හි යම් ්ිසිව්් ගැටීදමන් සිදුවන ඵකය බඳු
ඵකය්් සිදු ්රන එ්්ත්රො චිත්්ත්ොාගය්් සැිනය දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය.
ශරීරය ්ුඩො දදය්ි. එහි ගස් ගක් ්ඳු දස් මහත්් වූ චිත්්ත්
චකත්සි්යන් උපදින්දන් ද්දස් ද යනු දමහි ඇත්ි වන පරශ්නය්ි.
ශරීරය ්ුඩො බවත්් සැබප ය. පරමොණය ්ියත් දහොත්් එය වඩො ඉත්ො මහත්්
චිත්්ත් චකත්සි්යන් උපදනො බවත්් සැබප ය. එය දමදස් දත්්රැම් ගත්
යුත්ු ය. චිත්්ත් චකත්සි් සාඛ්යොත් නොම ධ්ර්මයන්දග් ස්ව,ොවය ගස් ගක්
ආදි රපප ධ්ර්මයන්දග් ස්ව,ොවය ඉත්ො දවනස් ය. ඒවො පරසොදයන්හි
දහවත්් ඔපවක පහ වන ඒවොය. ඉත්ො ්ුඩො ්ැඩපත්්් දගන මුහුණ
බැලුව දහොත්් මුහුදණ් ඡොයොව ්ුඩො දනොවී නියම පරමොණය ම එහි
ත්ිදබනු දැ්ිය හැ්ිය. ්ුඩො ්ැඩපත් ත්ු එය වඩො මහත්් වූ ඡොයොව්්
ත්ිදබන්න බැරිය යි වොද ්ිරීම එහි ්රැණ්් නැත්. පිහිින වස්ත්ුව
වඩො මහත්් වූ අ,යන්ත්රය්් ඇත්ි බව ඔපදය් ස්ව,ොවය ය. ඡොයොවන්
මිස වස්ත්නන් ඔපය ත්ු
දනො වැදිය හැ්ිය. ්ුඩො ්ැඩපත් ඔස්දස්
අ,යන්ත්රය ද ඉත්ො විශොක බැවින් ඔපය පිහිින වස්ත්ුව වඩො සිය
ගුණදයන් දහස් ගුණදයන් මහත්් වූ ඡොයොවන් ඒ ඔපදයහි ඉඩ ත්ිදේ.
්ුඩො වූ ශරීරය ත්ු ගස් ගක් ්ඳු පමණ මහත්් බව ්ිය යුත්ු චිත්්ත්
චකත්සි්යන් ඉඩ ඇත්ි බව ද ්ැඩපත්්වක ඡොයො පහ වීම අනුව
සක්ො ගත් යුත්ු ය.
චිත්්ත්දය් හො ස්පර්ශදය් සැින ත්ත්් වූ පරිදි දත්්රැම් ගැනීම පහසු
්රැණ්් දනො දේ. එය ඉත්ො ගැඹුරැ ්රැණ්ි. එය නිවැරදි දකස දත්්රැම්
ගත් දහොත්් අ,ිධ්ර්මදය් උගන්වන ඉත්ිරි ධ්ර්මයන් දග් සැින දත්රැම්
ගැනීම පහසු වන්දන් ය. චිත්්ත් ස්පර්ශ දද් නිවැරදි දකස දත්්රැම්
ගැනීම අ,ිධ්ර්මය ඉදගනීදම් අත්්ත්ිවොරම ය. දමය මැනවින් අවදබෝධ්
්ර ගැනීම උත්්සොහ ද්දරත්්වො. ඒ ධ්ර්ම දද් මැනවින් දත්්රැම් දනො
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ගත්් පින්වත්්හු අ,ිධ්ර්මය දනුම්හ යි ්ියත්ත්් ඔවුහු සත්ය වශදයන්
අ,ිධ්ර්මය දන්දනෝ දනො දවත්ි.

යේදනාව
දහොඳ බව ය, නර් බව ය, මධ්යම බව ය යන දම් ත්ුන අත්ුදරන්
එ්්ත්රො ස්ව,ොවය්් සැම ධ්ර්මය් ම සැම වස්ත්ුව් ම ඇත්්දත්් ය.
ඒවො ආරම්මණ රසයයි ්ියනු කැදේ. ඒ රසය අරමුණ වසොදගන එහි
පැත්ිර පවත්්නො ස්ව,ොවය්ි. අරමුණ අදන්්ි. රසය අදන්්ි. අරමුණ
ද්රවය වශදයන් ද රසය එහි ගුණය්් වශදයන් ද සැක්ිය යුත්ුය. සිත්ින්
්රනුදය් අරමුණ දැන ගැනීම ය. සිත්ින් අරමුණ ගන්නො ්ක්හි එය සමග
ම අරමුණ වසො දගන සිිනන්නො වූ එහි රසය ගැනීම්් ද දේ. රසය
අරමුදණ් අදන්්් වන්නෝ් දමන් ම රසය ගැනීම ද අරමුණ ගන්නො
විඥානදයන් අදන්්ි. රසය අරමුණ නිසො වන්නෝ් දමන් ම රසය
ගැනීම ද අරමුණ ගැනීම ්රන විඥානය නිසො ඒ හො බැඳී පවත්්න්ි.
එබැවින් එය චකත්සි්දය්ි. ඒ රසය ගැනීම රස විඳීම්ි. එබැවින් එය
දේදනොව යන නම ්ියනු කැදේ. රසදයන් දත්ොරව අරමුණ්් ඇත්ි
දනොවන්නෝ් දමන් ම අරමුණ වසො සිිනන රසය ගන්නො ස්ව,ොවය වූ
දේදනොදවන් දත්ොරව දේදනොව හො අමිශරව ්ිසි ්දක් විඥානය
පමණ්් ඇත්ි විය හැ්ි ය. විඥානය සපම ්ක්හි ම ඇත්ි වන්දන්
දේදනොවත්් සමග ම ය. එබැවින් දේදනොව සර්වචිත්්ත් සොධ්ොරණ
චකත්සි්ය්් දේ. ඒ දේදනොව ත්ුන් ආ්ොර වූ ආරම්මණ රසයොදග්
වශදයන් ත්ුන් ආ්ොර දේ. ආරම්මණයොදග් දහොඳ බව ගන්නො වූ
ව ඳන්නො වූ ස්ව,ොවය සුඛ් දේදනො නම් ද දසෝමනස්ස දේදනො නම් ද
දේ. ආරම්මණයො දග් නර් බව ගන්නො වූ විඳින්නො වූ ස්ව,ොවය දුිඃඛ්
දේදනො නම් ද දදෝමනස්ස දේදනො නම් ද දේ. ආරම්මණයොදග් මධ්යම
ස්ව,ොවය ගන්නො වූ විඳින්නො වූ ස්ව,ොවය උදප්්්ෂො දේදනො නම් දේ.
සොයම නිසො වත්ුදර් ආ්ොරය දවනස් වන්නෝ් දමන් දේදනොව නිසො
සිදත්් ආ්ොරය දවනස් දේ.
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සඤ්ඤාව
සපම ධ්ර්මය් ම සපම වස්ත්ුව් ම ඒ ඒ ධ්ර්මය ඒ ඒ වස්ත්ුව
අනය ධ්ර්ම අනය වස්ත්නන්දගන් දවන් ද්ො හැඳින ගැනීම උප්ොර වූ
එ්්ත්රො ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්් ය. එය ද ඒ ඒ ධ්ර්මයන්දග් ඒ ඒ වස්ත්නන්දග්
ගුණදය්ි. සිත්ින් අරමුණ්් ගන්නො ්ක්හි එය සමග ම එය හො මිශරව
ආරම්මණයොදග් ගුණය්් වූ හැඳින ගැනීම උප්ොර වන ස්ව,ොව
ගැනුම්් ද දේ. ඒ ස්ව,ොවය සරඥා චචකසිකය යි ්ියනු කැදේ. හැඳින
ගැනීම උප්ොර වන ස්ව,ොවය නැත්ි අරමුණ්් නැත්ිවෝ් දමන් ම
සාඥාව හො අමිශර සිත්්් ද නැත්. සිත්ින් අරමුණු ගැනීම්් දවත් දහොත්් ඒ
සමග ම ආරම්මණයොදග් ක්්ෂණය ගැනීම ද ඒ්ොන්ත්දයන් සිදු දේ. එය
නැත්ිව සිත්්් නූපදිය හැ්ි ය. එබැවින් සඤ්්ාව සර්වචිත්්ත් සොධ්ොරණය.
යම් ්ිසි අරමුණ්් පි ිබඳව පරථමදයන් ඇත්ිවන්නො වූ සාඥාව මත්ු ඒ
අරමුණ හැඳින ගැනීම උප්ොර දේ. ඒ අරමුණ පසු ්ොකදය් නැවත්
නැවත් සිත්ින් ගැනීදම් දී ඒ සිත්් සමග උපදනො සාඥාව ප මු සාඥාව
අනුව උපදී. එබැවින් සාඥාව මත්ු හැඳින ගැනීම සක්ුණු ්රන
ධ්ර්මය්ැයි ද දපර ්රන කද සක්ුදණන් අරමුණ හැඳින ගන්නො
ධ්ර්මය්ැයි ද ්ියනු කැදේ. සාඥාව සැම ්ක්හි ම ඇත්ි සැිනය ම ඇත්ි
වන්න්් දනො දේ. දනොදය්් වි එය වැරදි දකස ද ඇත්ි දේ. ත්ිරිසනුන්
දගොවිප වක ත්ිදබන රපපයන් පි ිබඳව (පඹයන් පි ිබඳව) ඇත්ිවන
මනුෂය සාඥාව බඳු සාඥාදවෝ වැරදි දකස උපදනො සාඥාදවෝ ය. වැරදි
දකසින් දහෝ ඇත්ි සැිනදයන් ම දහෝ ඇත්ිවන්නො වූ ්වර සාඥාව්් වුවත්්
නැවත් නැවත් ඇත්ිවීදමන් බකවත්් වී අමත්් දනො වන සාඥාව්් බව
පැමිදණ්. වැරදි සාඥාව්් වුව ද, නැවත් නැවත් ඇත්ි වීදමන් බකවත්් වූ
්ක්හි අත් හැරීම දුෂ්්ර ත්ැන පැමිදණ්. සාඥා විඥාන දද් මඳ්්
ඔවුදනොවුන් සමොන ධ්ර්ම දද්්ි. ආරම්මණය ගැනීම විඥානය යි ද
ආරම්මණයො දග් ආ්ොරය ගැනීම සාඥාව යි ද ගත්් ්ක්හි එහි දවනස
දපදනනවො ඇත්.

යේතනාව
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දච්චත්නො චකත්සි්දය් සැින අනයයන් අවදබෝධ් වන දකස
කිවීම දුෂ්්ර ය. එය අපදග් දුබක ්ම්් ද අදප් ,ොෂොදේ දුබක ්ම්් ද
ධ්ර්මදය් ගැඹුරැ ්ම්් දැයි දනොදනිමි. දම් විස්ත්රය ්රනුදය් අප දැන
පුළුවන් සැිනය ය. සිත් නම් අරමුණු දැනීම ම ය. එය ත්වත්් ්ිසි ම
්රියොව්් සිදු ්ිරීදම් ශ්්ත්ිය්් නැත්. පහ වූ සිත් ඇත්ි ්ය, දර්ඩ්් දස්
දනොසැකී ත්ුබූ ත්ැන ම ත්ිදබන දදය්ි. එබැවින් ්ය ද ්රියො සිදු්ිරීදම්
ත්ුබූ ත්ැන ම ත්ිදබන දදය්ි. එබැවින් ්ය ද ්රියො සිදු්ිරීදම් ශ්්ත්ිය්්
දහෝ ඕනප ්ම්් නැත්ි බව ්ිය යුත්ුය. සිත් ්ය දදද්් ම ස්ව,ොවය
එදස් වුවද යොම් ඊම් සිටීම් ්පම් පීම් ආදි දහස් ගණන් ්රියො සිදු වනු
ද්්නො කැදේ. ඒවො සිදුවන්දන් සිත් සමග ම උපදනො වූ එ්්ත්රො ශ්්ත්ි
විදශ්ෂය්ිනි. ්ච්චකනාවය යි ්ියනුදය් ්ොයි් වූ ද, වොකසි් වූ ද
මොනසි් වූ ද ඒ ්රියො සිදු ්රන්නො වූ ශ්්ත්ි විදශ්ෂය ය.
මිනිස්ු විසින් බක්ක්ු පහර්් ගසන ්ක්හි සිත්ින් සිදුවනුදය්
බක්කො නමැත්ි ආරම්මණය ගැනීම පමදණ්ි. පහර දීදම් උත්්සොහය පහර
දීදම් දේගය වූ දච්චත්නොවත්් සමග ඒ සිත් උපන් ්ක්හි එයින් ඇත්ිවන්නො
වූ වොයු දේගය අනු්නකව යම් ්ිසි ශරීරොවයවය්් බක්කොදග් ශරීරය ්රො
යොදමන් පහර වැදීම සිදු දේ. බක්කො අරමුණු ්ිරීම හැර අදන්්් දනො
් බැවින් සිත් ඒ පහර ගැසීම දනො ද්ද ්ය. ස්පර්ශ දේදනොදි
චකත්සි්දයෝ ද එය දනො ්ද ෝ ය. පහර දීදම් අදහස්් ශරීරය නැත්ි
බැවින් ශරීරය ද එය දනො ්ද ්ය. ඒ පහර වැදීම වූදය් සිත් හො උපන්
දච්චත්නොව නිසො ය. දච්චත්නොදේ ඒ ්රියොව ශරීරය හො සිත් ද අනය
චකත්සි්යන් ද සහොය වූ නමුත්් දච්චත්නොව්් නූපන්දනොත්් එය දනො
ද්දරන බැවින් ඒ සිද්ධිය පි ිබඳ පරධ්ොන දහ්ත්ුව මූක දහ්ත්ුව දච්චත්නොව
ය. එබැවින් ්ර්ම ්ථොදවහි දම් දච්චත්නොව ම පරධ්ොන ද්ො ගනු කැදේ.
ඒ ඒ ්රියො සිදු ්ිරීම දච්චත්නොව සහොය වන්නො වූ චිත්්ත් ඵස්සොදීහු ද
්ර්ම ,ොවදයන් දනො ගනු කැදබත්්.
දච්චත්නොව සොමොනයදයන් එ්්් වුව ද පරොණඝොත් දච්චත්නොව ය,
අදත්්ත්ොොන දච්චත්නොව ය, මිථයොකොර දච්චත්නොව ය, ොන දච්චත්නොව ය,
වන්දනො දච්චත්නොව ය යනොදීන් ආ්ොර නොනත්්වදයන් එය බහුපරද,්ද දේ.
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දච්චත්නොව ්රියො සිදු ්රන්දන් යයි ්ියත්ත්් චිත්්ත් ස්පර්ශොදිදයන්
දවන්ව ඒවොදය් සහොයත්්වය නැත්ිව එය ඉපදීම ද නුපුළුවන.
දච්චත්නොව උපදනො ්ක්හි එය අනුව චිත්්ත්ස්පර්ශොදි ධ්ර්මදයෝ ද උපදිත්ි.
්රියො සොධ්නදයහි පරධ්ොන ධ්ර්මය වූ දච්චත්නොව උපදනො ්ක්හි
චිත්්ත්ස්පර්ශොදීන් ද ඒ්ොන්ත්දයන් උපදනො බැවින් දච්චත්නොදේ ඉපදීම
චිත්්ත්ොදීන් උපදවො දගන ඉපදීම්් වැනි ය. යම්්ිසි දච්චත්නොව්් උපදනො
්ක්හි චිත්්ත්ොදි ධ්ර්මදයෝ ආරම්මණ විනොනනොදි ත්ම ත්මො අයත්් ්ෘත්යයන්
සිදු්රමින් උපදිත්ි. එබැවින් දච්චත්නොව සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් උපදවන්නො
වූ සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් ඒ ඒ ්ෘත්යදයහි දයොදවන්නො වූ ධ්ර්මය්ැයි
්ියනු කැදේ. පරොණඝොත්ොදි දච්චත්නොව්් උපදනො ්ක්හි උපදනො වූ චිත්්ත්
චකත්සි් ධ්ර්මදයෝ ඒ පරොණඝොත් දච්චත්නොව අනුව එය ත්ුඩු දී දගන
එය හො බැඳී උපදිත්ි. එබැවින් දච්චත්නොව සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් සාගරහ
්රන්නො වූ පිඬු ්රන්නො වූ ධ්ර්මය්් දකස ්ියනු කැදේ. දච්චත්නොව
උපදනො ්ක්හි ඒ ඒ ්ෘත්ය සිදු ්රමින් සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් ද උපදනො
බැවින් එය ත්මො අයත්් ්ෘත්යය සිදු ්රමින් චිත්්ත් ස්පර්ශොදි ධ්ර්මයන්
අයත්් ්ෘත්යයන් ද සිදු ්රවන්නො වූ ධ්ර්මය්ැ යි ්ියනු කැදේ.
සිත් ද දච්චත්නොව අනු්නකව ඉපදීදමන් ්රියො සොධ්නදයහි
දච්චත්නොව උප්ොර වන බැවින් සිත් පරධ්ොනස්ථොනදයහි ත්බො ්ථො
්ිරීදම් දී ්රියො සිදු ්රන ධ්ර්මය්් දකස ්ියනු කැදේ. දච්චත්නොව
අදන්් පරද,්ද බැවින් දච්චත්නොව අනු්නක වී එ් සිත්්ින් අදන්් ්රියො
සිදු ්රනු කැදේ. ්ම්පක අදහන මිනිදස්් පහන් සිත්ින් ්ොදග්වත්්
දමදහයීම්් දනො මැත්ිව මක් දනකන්න යයි. මක් දනකො විහොරය්
දගන යයි. පැන් දගදනන්න යයි. මක්වක පැන් ඉසී. මකසුදන් පරමක්
ඉවත්් ්රයි. මකසුන පවිත්ර ්රයි. මක් පුදයි. දම් ්රියො සියක්ක ම සිදු
්ිරීදම් දී ඒ පුද්ගකයො ඇත්ිවූදය් දසෝමනස්ස සහගත් ාණසම්පරයු්්ත්
අසාඛ්ොරි් ්ොමොවකර ්ුසක සිත් ය. දච්චත්නොව හැර ඒ සිදත්් කැදබන
චකත්සි් ගණන දදත්ිස්ි. ඒ පුද්ගකයො ද්දරහි ඇත්ි වූ ක්්ෂණදයන්
හො දයදදන චකත්සි්යන් දගන් ද දවනස්් නැත්්ත්ො වූ එ්් ම සිත්ින්
අදන්් ්රියො සිදුවූදය් දච්චත්නොදේ නොනත්්වය නිසො ය. යොදමහි දී සිත්
හො සම්පරයු්්ත් වූදය් ගමන දච්චත්නොව ය. සිත් හො චකත්සි් දදත්ිස
එය අනුව පැවැත්්දත්්ය. මක් දනකීදම් දී ඒ සිත් හො සම්පරයු්්ත් වූදය්
මක් දනකන දච්චත්නොව ය. සිත් හො චකත්සි් දදත්ිස එය අනුව
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පැවැත්්දත්් ය. පැන් දගන ඒදම් දී ඒ සිත් හො සම්පරයු්්ත් වූදය් පැන්
දගදනන දච්චත්නොව ය. සිත් හො චකත්සි් දදත්ිස එය අනු්නකව
පැවැත්්දත්් ය. දමදස් දච්චත්නොවදග් නොනත්්වදයන් එ්් සිත්්ින් අදන්්
්රියො සිදු වන බව දත්්රැම් ගත් යුත්ුය.
දච්චත්නොව පර් ව පවත්්දන් ්ුශකෝුශක ්රියො සිත්්වක ය. විපෝ
චිත්්ත්දයහි දයදදන දච්චත්නොව දුබක ය. එබැවින් එය අපර් ය.
දච්චත්නොව දග් සර්ව චිත්්ත් සොධ්ොරණත්්වය ද්්වන්න යදත්ොත්් දනොදය්්
ආ්ොර සිත්්වක එය කැදබන සැින දැ්්විය යුත්ු ය. ගරන්ථය ඉත්ො දීර්ඝ වන
බැවින් එය දනො ්රනු කැදේ.

ඒකග්ගතාවය
ඇස දපදනන එ්් එ්් වස්ත්ුව් දැ්ිය හැ්ි ආ්ොර දබොදහෝ
ඇත්්දත්් ය. යම් ්ිසි වස්ත්ුව්් ඉත්ො ඟ සි බකන ්ක්හි දපදනන්දන්
එ්් ආ්ොරය්ිනි. මඳ්් දුර සි බකන ්ක්හි එය දපදනන්දන් අන්
ආ්ොරය්ිනි. ඉත්ො දුර සි
බකන ්ක්හි දපදනන්දන් ත්වත්්
ආ්ොරය්ිනි. එ් පැත්්ත්්ින් බකන ්ක්හි දපදනන්දන් එ්්
ආ්ොරය්ිනි. ත්වත්් පැත්්ත්්ින් බකන ්ක්හි දපදනන්දන් ත්වත්්
ආ්ොරය්ිනි. එදස් දවනස් දවනස් අයුරින් දපදනන්දන් එ් වස්ත්ුව්
ගත් හැ්ි දැ්ිය හැ්ි ආ්ොර දබොදහෝ ගණන්් ඇත්ි බැවිනි. දගය්් වැනි
මහත්් වස්ත්ුව් එදස් දැ්ිය හැ්ි ආ්ොර දහස් ගණන්් ක්්ෂ ගණන්්
ඇත්ි බව ්ිය යුත්ුය. එ් වස්ත්ුව් දැ්ිය හැ්ි ආ්ොර දබොදහෝ වන්නෝ්
දමන් ම සිත් අරමුණු වන සපම ධ්ර්මය් ම සපම වස්ත්ුව් ම සිත්ින්
ගත් හැ්ි දත් හැ්ි ආ්ොර ද දබොදහෝ ඇත්්දත්් ය.
යම්්ිසි අරමුණ්් ගන්න වූ සිත්, ඒ අරමුදණහි ගත් හැ්ි ආ්ොර
සියය්් දේ නම් ඉන් අනූනවය්් හැර එ්් ආ්ොරය්් දගන ඒ
ආ්ොරදයහි පිහි ො ඒ අරමුණ ගත් යුත්ුය. එ්් සිත්් එ්් වර්දී එ්
ආරම්මණය්් එ්් ආ්ොරය්ින් ම මිස අදන්්ෝොරදයන් දනො ගත් හැ්ි
ය. අදන්්ෝොරදයන් ගන්න ගිය දහොත්් එ්් ආ්ොරය්ින් වත්් අරමුණ
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හසු දනොවන්දන් ය. එබැවින් සපම සිත් ම ත්මන් ගන්නො ආරම්මණදය්
ඇත්ි අදන්්ෝොරයන් හැර එ්් ආ්ොරය් පිහි ො එ්් ආ්ොරය්ින්
අරමුණ ගන්දන් ය. සිදත්හි ඇත්්ත්ො වූ ඒ ආරම්මණදය් එ්් ආ්ොරය්
පිහි න ස්ව,ොවය ඒ්ග්ගත්ොව ය. එය සිත්ින් අනය වූ ධ්ර්මය්් බැවින්
චකත්සි් ය ්ැයි ්ියනු කැදේ. සපම අරමුණ් ම අදන්්ෝොර ඇත්ි
බැවින් දම් චකත්සි්ය නැත්ිව සිත්් නූපදිය හැ්ි ය. එබැවින් දමය
සර්වචිත්්ත් සොධ්ොරණය. එ් ම අරමුණ් ගත් හැ්ි දනොදය්් ආ්ොර
ත්ිබීම අරමුණ ගන්නො සිත් බොධ්ොව්ි. සපම සිත්් ම ඒ්ග්ගත්ොවය
උවමනො වන්දන් ඒ නිසොය.
නොනොරම්මණය්් ්රො දනොදගොස් එ් අරමුණ් පිහි න
ස්ව,ොවය ඒ්ග්ගත්ොවය යි ගැනීම නුසුදුසු ය. එ්් අරමුණ්් ගැනීදම් දී
එය හො සම්බන්ධ්ය්් නැත්ි දුර ත්ිදබන අරමුණු වකින් ඒ ගැනීම වන
බොධ්ොව්් නැත්ි නිසො නොනොරම්මණයන් ්රො දනො දගොස් එ්් අරමුණ්
පිහි වීම අමුත්ු ධ්ර්මය්් සිත් නුවුවමනො ය. දමය දබොදහෝ දදනො
වරදවො දත්්රැම් ්රදගන ත්ිදබන ්රැණ්ි.
සමොධි යනු ද ඒ්ග්ගත්ොව නදම්ි. මහද්ගත් දකෝද්ෝත්්ත්ර
චිත්්ත්යන්හි සමොධිය බකවත්් ය. ්ොමොවකර සමොධිය දුබක ය. උද්ධ්ච්චක
සහගත් සිදත්් සමොධිය වඩොත්් දුර්වක ය.

ජීවිතිේියය
රපප ධ්ර්ම පරම්පරොදවෝ ්ක්් පැවත්ී සිඳී දයත්ි. ද්ොදත්්්
බකවත්් රපප පරම්පරොව්් වුව ද ්ක්ප විනොශදය් දී දහෝ සිඳී දය්.
සත්්ත්්වය්ු දග් චිත්්ත් පරම්පරොව වනොහි ්ක්ප ද්ොපමණ ද්ෝින
ගණන්් වුවත්් නිවන දනො පැමිණිදය් නම් දනො සිඳී පවත්ී. ද්ොදත්්්
වර ම ත්් ද්ොදත්්් සිත්් නිරැද්ධ් වුවත්් ,වදයන් ,වය නැවත්
නැවත්ත්් සිත්් ඉපදීම් වශදයන් සත්්ත්්වයොදග් චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය නැවත්
නැවත්ත්් ජීවත්් වන්දන් ය. එය අන් ්ිසිව්ු නැත්ි චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය
පමණ්් ඇත්ි පුදුම බකදය්ි. යම් බකය්් නිසො චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය නැවත්
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නැවත්ත්් එදස් ජීවත්් දේද ඒ බකය ජීවි්ක්න්ද්රිය ය. චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය දනො
සිදඳන දස් ජීවිදත්්න්ද්රිදයන් පොකනය ්රනු කැදේ. ඒ ජීවිදත්්න්ද්රිය අන්
ත්ැන් ත්ිදබන්න්් දනොව සිදත්් ම ඇත්ි ධ්ර්මය්ි. බිඳි බිඳී යන සිත්
ඇසුරැ ්රදගන එහි අාගය්් ව දනො බිදඳන ධ්ර්මය්් දනො ත්ිබිය හැ්ි
ය. එබැවින් සන්ත්ත්ිය පොකනය ්රන ජීවිදත්්න්ද්රියය ද සිත් අනුව නැවත්
නැවත් ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන්දන් ය. එදහත්් පවත්්නො අවස්ථොදේ දී
එයින් චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය පොකනය ්රනු කැදේ. පොක් ධ්ර්මය බැවින්
ජීවිදත්්න්ද්රියය දනො නැදසන බකය්් සැිනය දනොගත් යුත්ු ය.

මනසිකාරය
මනසි්ොරය අ,ිධ්ර්ම පො ිදයහි දවන් වශදයන් උදුරො දගන
ද්්වන කද චකත්සි්දය්ි. එබැවින් එය පි ිබඳ නිර්දද්ශය්් ද
අ,ිධ්ර්මපොකිදය් නැත්. එය ද්්වො ත්ිදබන්දන් අ ුවොදවහි ය. එහි ද එය
ගැන වැි විස්ත්රය්් නැත්. එය ඇත්ි බව දත්්රැම් ගැනීම දුෂ්්ර වන
ත්රම අපර් ධ්ර්මය්ි. එය අ ුවොදවහි දැ්්දවන සැිනය සිත් හො
සම්පරයු්්ත් චකත්සි් ධ්ර්මයන් අරමුණු ගැනීම සිහි ්ර වන්නෝ්
දමන් ඒවො අරමුණු ගැනීදමහි දයොදවන ධ්ර්මය්ැ යි ්ිය යුත්ු ය.
උපනුපන් සිත් අරමුණු හැර නිරැද්ධ් දේ. නැවත් නැවත් අළුත්් සිත්්
උපදවො අරමුදණහි දයදවීම අරමුණු ගැන්වීම දම් චකත්සි්දයන් ්රනු
කැදේ. ,වොාග චිත්්ත් පරම්පරොව දවනස් වූ අ,ිනව චිත්්ත් පරම්පරොවන්
ඇත්ි ්රවන්නො වූ අර්ථදයන් ආවර්නන චිත්්ත්යන් ද මනසි්ොර යන
නම ්ියනු කැදේ. “දයෝනිදසෝ මනසි්ොර අදයෝනිදසෝ මනසි්ොර” යන
නම් ්ියනුදය් ආවර්නන සිත්්වක ය.

පරකීර්ණක චචතසිකයයෝ
විකක්කය, විචාකය, අධි්මාක්ඛය, වීරියය, පීකිය, ෙන්දය යි
පර්ීර්ණ් චකත්සි්දයෝ සදදදන්ි. ඒවො ්ියන කද සර්ව චිත්්ත්
සොධ්ොරණ චකත්සි්යන් දමන් එ්්ුදු දනො හැර සපම සිත්් ම දනො
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කැබී, එ්ුන් අනූව්් වූ චිත්්ත්දයහි දබොදහෝ සිත්්වක කැබීම් වශදයන්
විසිර පවත්්නො බැවින් ඒවො පරකීර්ණ ක යන නම ්ියනු කැදේ.

විතක්කය
දනො දත්් දදය දැන ගැන්ම සඳහො සිත්ින් ්රන උත්්සොහය්
්ක්පනො ්ිරීම යයි ්ියත්ි. එය එදත්්් දනො පැමිණි අරමුණ් සිත්
පමුණුවනු සඳහො ්රන උත්්සොහය්ි. විකක්ක යනු ඒ උත්්සොහය ය. ඒ
වයොපොරය ය. සිත්්් උපදින්දන් අරමුණ පැමිණ අරමුදණහි එක්කී දගන
ම ය. ඉපදීම ්කින් ද සිත් නැත්. උපන් සිත්්් අන් ත්ැන් අන්
අරමුණ් පැමිණවීම ද දනො ් හැ්ි වැඩ්ි. එබැවින් සිත්්්
අරමුණ් පමුණුවන බකය්් ඇත්ි ධ්ර්මය්් දහෝ පුද්ගකදය්් දහෝ
සිත්ින් පි ත් නැත්. දම් ්ියන, සිත් අරමුණ පමුණුවන විත්ර්්ය සිත්ින්
බැහැර ඇත්ිය්් දනොව, අරමුණ පැමිදණන සිත් සමග ඉපදී දවන් දනො
් හැ්ි දකස සිත් හො බැඳී පවත්්නො ධ්ර්මය්් බව දත් යුත්ු ය. සිත්ත්්
විත්ර්්යත්් දවන්්ර ගත් යුත්්දත්් ඒ ධ්ර්ම දදද්න් ්ැදරන ්ෘත්ය
නොනත්්වදයනි. සිත් නම් ආරම්මණ ගරහණ වයොපොරය යි. විත්ර්්ය අරමුණ
්රො යොදම් වයොපොරයයි. ආරම්මණය ්රො යොදම් වයොපොරය සිදුවන ්ක්හි
එය අනු්නක වීම් වශදයන් සිත් ද අවදශ්ෂ චකත්සි්දයෝ ද ත්ම ත්මො
අයත්් ්ෘත්යය සිදු ්ිරීම් වශදයන් අරමුණ දයත්ි. එබැවින් සම්පරයු්්ත්
ධ්ර්මයන් අරමුණ ්රො පමුණුවන ධ්ර්මය විත්ර්්යයි ්ියනු කැදේ.
අරමුණ ්රො පමුණුවන ධ්ර්මය වූ විත්ර්්ය සපම සිත් ම
නුවුමනො ය. ක්්ඛ්ුවිඤ්්ාණය, දසෝත් විඤ්්ාණය, ඝොණ විඤ්්ාණය,
ජිේහො විඤ්්ාණය, ්ොය විඤ්්ාණය යන දම් සිත්් පස රපපොදි අරමුණු
ක්්ෂුරොදි වස්ත්නන්හි ගැටීම නිසො ඒ ඒ ස්ථොනයන්හි ම විත්ර්්යොදග්
දමදහයීම්් නැත්ිව උපදී. ද්විත්ීය ධ්යොන චිත්්ත්ොදීහු පූර්ව ,ොගදයහි
චිත්්ත්සන්ත්ත්ිය හුරැ ්ිරීදම් බකදයන් ඒ ඒ හුරැ ්රන කද අරමුණුවක
විත්ර්් විරහිත්ව පැමිණ උපදිත්ි.
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විචාරය
ආරම්මණය පැමිණියො වූ සිදත්හි ඇත්ි ඒ අරමුණ ඔබො
බකන්නෝ් දමන් අත්ගො බකන්නෝ් දමන් එහි හැසිදරන ස්ව,ොවය
විකොරය ය. එය පිරිමුදීම යයි ද, පිරිමැදීම ්රන ධ්ර්මය යි ද ්ියනු
කැදේ. ඔබො බකො දත් යුත්ු දදය්් දැන ගැනීම ඒ වස්ත්ුව ්රො අත්
යැවීමය, ත්ද ්ිරීමය යන දද් ම ් යුත්ුය. ත්ද දනො ් දහොත්් අත්
පැමිණි පමණින් ඒ දදය පි ිබඳ පරිපූර්ණ දැනුම්් ඇත්ි දනොදේ. එදමන්
දබොදහෝ සිත්්වක අරමුණු ගත් හැ්ි වීම ආරම්මණය පැමි)දම්
වයොපොරය හො එහි හැසිරීදම් වයොපොරය ත්ිබිය යුත්ුය. හැසිරීදම් වයොපොරය
යනු ඔබො ගැනීම වැකඳ ගැනීම වැනි ්රියොව්ි. පැමි)දම් වයොපොරය යනු
විත්ර්්ය ය. ඔබො ගැනීදම් වැකඳ ගැනීදම් වයොපොරය යනු විකොරය ය.
විත්ර්් විකොර දද්ින් විකොරය වඩො සියුම් ස්ව,ොවය්ි. එය විත්ර්්ය
අනුව පවත්්නො ්රියොදව්ි. දමදස් විත්ර්් විකොර දදදදනොදග් ක්්ෂණ
්ී ්ක්හි විකොරය විත්ර්්ය පසුව ඇත්ිවන ධ්ර්මය්් දස් හැදඟන්න
පුළුවන. එදස් හැදඟත්දහොත්් එදත්්් දම් ධ්ර්ම දද් අවදබෝධ් දනො වුණු
බව දත් යුත්ුය. දම් ධ්ර්ම ද් දැනගත්්ත්ො වන්දන් චිත්්ත්ය සමග ඒ දද්
දපර පසු දනො වී එ් වරම ඇත්ි වන ධ්ර්ම දද්්් සැිනය දු දහොත්්
පමදණ්ි.
දරෝද දද්්ින් යො යුත්ු ්රත්්ත්ය ත්නි දරෝදය්ින් දනො යො
හැ්ිවෝ් දමන් සිත්් ද ඒ සිත් එ්්විය යුත්ු චකත්සි්යන්දගන්
එ්්ුදු අඩු ව ඉපදිය හැ්ි බව්් නැත්. සිත් හො එ් වර ම මිස පසුව
ඉපදිය හැ්ි බව්් චකත්සි්ය් ද නැත්. උපන් සිත්් ද පසුව යම්
්ිසි ධ්ර්මය් එ්් විය හැ්ි බව්් ද නැත්. එබැවින් විත්ර්් විවොද
දදදදනොදග් ම සහදයෝගය කැබිය යුත්ු සිත් ඒ දද් සමග ම ඉපදිය
යුත්ුය. දමදස් ්ොරණොනු්නකව සක්ො විත්ර්් විකොර දදදදනොදග් එ්වර
ඉපදීම බිඳීම ඇත්ි බව දසොයො ගත් යුත්ු ය. චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ ්ර්ත්ෘ
විරහිත් ශ්්ත්ි විදශ්ෂදයෝ ය. ඒවො ්රියො ය ්ියනුදය් ්ර්ත්ෘ ද්න්ු
ඇත්ි ද්රවයයන්දග් සම්බන්ධ්ය ඇත්ි ්රියො හො ඒවො සර්වෝොරදයන් සමොන
නිසො දනොව හැඳින්විය හැ්ි අන් ආ්ොරය්් නැත්ි නිසොය. ඒවො ද්රවය
පි ිබඳ ්රියො අනුව ්ියත්ත්් ඒවො සර්වෝොරදයන් දවනස් වූ, ්රියො
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ස්ව,ොවදයන් හඳුනො ගත් යුත්ු ශ්්ත්ි විදශ්ෂයන් බව දත්්රැම් දගන
්ක්පනො ්ිරීදමන් විත්ර්් විකොරයන් දග් ත්ත්්ත්්වය දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය.
සිත්් අත්ුදරන් ඇත්ැම් සිත්් විත්ර්් විකොර දද් ම ඇත්්දත්් ය.
ඇත්ැම් සිත්් විකොරය මුත්් විත්ර්්ය නැත්. ඇත්ැම් සිත්් විත්ර්් විකොර
දද් ම නැත්. සොමොනය නනයො ඇත්ි වන සිත්් අත්ුදරන් විත්ර්් විකොර
දද් ම නැත්්දත්් පඤ්්කවිඤ්්ාණයන්හි ය. ඒවො පරසොොනුසොරදයන් සිත්
උපදනො ත්ැන ම පැමිණි අරමුණු ගැනීම් වශදයන් උපදනො සිත්් බැවින්
ඒවො අරමුණ පැමි)දම් වයොපොරය්් දහෝ පැමිණි අරමුදණ් හැසිරීදම්
වයොපොරය්් දහෝ වුවමනො නැත්. එබැවින් පඤ්්කවිඤ්්ාණයන්හි විත්ර්්
විකොර නැත්. විකොරය පමණ්් ඇත්්ත්ො වූ ද දද් ම නැත්්ත්ො වූ ද සිත්්
ධ්යොන සිත්් ය. ඒ සිත්්වක එදස් ඇත්ිවිය හැ්ි වන්දන් ,ොවනො ්ිරීම්
වශදයන් චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය හුරැ ්ිරීදම් බකදයනි.

අධියමාක්ඛය
එ්් පුද්ගකය්ු ද්දරහි දහවත්් එ්් සිත්් පරම්පරොව් එ්
වර් ඉපදිය හැ්්ද්් එ්් සිත්් ය. ඒ සිත් ගත් හැ්ි වූ දකෝ්දය්
ත්ිදබන අරමුණු ඉත්ො දබොදහෝ ය. ඒවොදය් පරමොණය පවො දනො ්ිය
හැ්ිය. උපදනො සිත් ඒ දබොදහෝ අරමුණු අත්ුදරන් ත්මො ගන්නො වූ
අරමුණ දම්ය ්ියො නියම ්ර ගැනීම්් ද ත්ිබිය යුත්ු ය. එබඳු නියමය්්
දහවත්් විනිශ්කය්් නැත්ි ව අරමුණ මනො ද්ො දනො ගත් හැ්ිය. දනො
දත් හැ්ි ය. සිත් නම් අරමුණ ගැනීම ම ය. සිත් හො එ්්ව පවත්්නො වූ ඒ
ගනු කබන ආරම්මණය විනිශ්කය ්ර ගන්නො ස්ව,ොවය සිදත්න්
අදන්්ි. එය අධි්මෝක්ෂ චචකසිකය යි.
එ්් අරමුණ් ම සිත් ගත් හැ්ි දබොදහෝ ආ්ොර ඇත්්දත්් ය.
සිත්් එ් වර් දී එ්් අරමුණ්් එ්් ආ්ොරය්ින් මිස ආ්ොර
්ීපය් දනො ගත් හැ්ිය. එබැවින් යම්්ිසි අරමුණ්් දගන උපදනො
සිත්් ඒ අරමුණ දමදස්ය ්ියො ගන්නො ආ්ොරය පි ිබඳ නියමය්් ද
ත්ිබිය යුත්ුය. ඒ නියමය ද අධිදමෝ්්ෂ චකත්සි්ය ම ය.
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ත්ව ද ොනොදි වූ දහෝ පරොණඝොත්ොදි වූ දහෝ ්රියොව්් සිදු ්ිරීම්
වශදයන් උපදනො සිත්් එය ද්දරම් ද දනො ද්දරම් ද ්ියො
දදපස වැදනන ස්ව,ොවය ඇත්ි ්ක්හි ඒ ්රියොව සිදු දනො ් හැ්ි ය.
්රියො සොධ්් චිත්්ත්ය් එය සිදු ් හැ්ි වීම දද පැත්්ත් වැදනන
අවිනිශ්චිත් ස්ව,ොවය විරැද්ධ් වූ නිශ්කය ්ර ගන්නො ස්ව,ොවය්් ත්ිබිය
යුත්ු ය. ්රියො සොධ්් චිත්්ත්යන්හි කැදබන ඒ විනිශ්කය ්රගන්නො
ස්ව,ොවය ද අධිදමෝ්්ෂ චකත්සි්ය ය.
දම් අධිදමෝ්්ෂ චකත්සි්ය අවදබෝධ් ්ර ගැනීම දුෂ්්ර වූ
අපර් ස්ව,ොවය්් දහයින් ධ්ම්මසාගණිදය් දය්වොපන් වශදයන් මිස
නොමදයන් ද්්වො නැත්. එබැවින් ඒ චකත්සි්ය ගැන ධ්ම්මසාග)
පො ිදය් නිර්දද්ශය්් දහවත්් විස්ත්රය්් ද්්වො නැත්. දම් චකත්සි්ය
ගැන ද්ොිනන් ්ියත්දහොත්් අරමුණ විනිශ්කය ්රන ස්ව,ොවය
අධිදමෝ්්ෂය යි ්ිය යුත්ු ය. විනිශ්කය ්රන බව එහි ක්ණය යි ්ිව
යුත්ු ය. එදස් අධිදමෝ්්ෂ චකත්සි්ය හැඳින්වීදම් වරද්් නම් නැත්.
එදහත්් එය අසන ශිෂයයො හ එයින් ඇත්ි වන්දන් අධිදමෝ්්ෂ
චකත්සි්ය පි ිබඳ මහත්් වැරදි හැඟීම්ි.
“දමයින් ්ැමත්ි එ්්් දත්ෝරො ගනුව” යි ්ියො ද්න්ු යම්්ිසි
වස්ත්ු දද්්් දුනදහොත්් ඒ ත්ැනැත්්දත්් ඒ වස්ත්ු දද් දදස නැවත් බකො
ගත් යුත්ු දදය දම් යයි විනිශ්කය ්ර දගන එ්්් ගනී. අධිදමෝ්්ෂ
චකත්සි්ය යි ්ියනුදය් එබඳු විනිශ්කය් දනො දේ. බඩුව ගත්්
ත්ැනැත්්ත්ොදග් ඒ විනිශ්කය සිත්් දහස් ගණන් අයත්් ්රියොදව්ි.
මිනිදස්් පය්් ඔසවයි. ඉදිරිය දගන යයි. නැවත් බිම ත්බයි. ශරීරය ඒ
පස බර ්රයි. අනි්් පය ඔසවයි. ඉදිරිය දගන යයි. බිම ත්බයි. ඒ
පය ශරීරය බර ්රයි. දමදස් මිනිස්ු විසින් ්ර දගන යන ඒ ්රියො
රොශිය දවන් දවන් වූ ්රියො රොශිය්් සැිනය දනො දගන එ්් ද්ො
දගන “මිනිසො යන්දන්ය” යි ්ියනු කැදේ. ඒ ්රියො සමූහය යපම නමැත්ි
එ්් ්රියොව්් වශදයන් දකෝ්දයහි පි ිගනු කැදේ. පය එසවීම් ආදි ්රියො
රොශිය හැර, යපමය ්ියො අන් දදය්් නම් නැත්. යපම ්ුම්් ද ්ියො
විමසත් දහොත්් පය එසවීම් ආදි ්රියො සමූහය යි ්ිය යුත්ු ය. වස්ත්ු
දද්ින් ගත් යුත්ු දදය දත්ෝරො ගත්් ත්ැනැත්්ත්ො දග් විනිශ්කය ද යපම වැනි
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සොමූහි් ්රියොදව්ි. එය ඒ පුද්ගකයො ත්ු ඇත්ි වූ දහස් ගණන්් සිත්්
එ්්ද්ො සක්නු කබන්න්ි. ඔහුදග් විනිශ්කය ්ුම්් ද ්ියො දසොයො
බැලුව දහොත්් කැදබන්දන් ඔහු ත්ු ඇත්ි වූ සිත්ිවිකි දහස් ගණන්ි.
“ආරම්මණ විනිශ්කය ්රන ස්ව,ොවය අධිදමෝ්්ෂය” යි ්ියනු අසන
ශිෂයයො හැදඟන්දන් අධිදමෝ්්ෂ චකත්සි්ය ගත් යුත්ු වස්ත්ුව දත්ෝරො
ගත්් ත්ැනැත්්ත්ො දග් විනිශ්කය බඳු දදය්් සැිනය ය. ශිෂයයන වැරදි
හැඟීම් ඇත්ි දවත්ැ” යි ්ියන කදුදය් එදහයිනි. චකත්සි් අධිදමෝ්්ෂය
එබඳු දදය්් දනොව එ්් එ්් සිත්් දවන් දවන් වශදයන් කැදබන පරම
සූ්්ෂම ස්ව,ොවය්ි. දත්්රැම් ගැනීම මහන්සි ගත් යුත්ු ය.
විචි්ිච්චඡොව විරැද්ධ් ස්ව,ොවය්් බැවින් විචි්ිච්චඡො සහගත්
චිත්්ත්දයහි අධිදමෝ්්ෂය දනො කැදේ. පරසොදයන්හි ගැ ුණු අරමුණ්් ම
දගන උපදනො බැවින් පඤ්්කවිඤ්්ාණයන්හි ද අධිදමෝ්්ෂය දනො කැදේ.
ඉත්ිරි සිත්් සියක්දකහි ම එය කැදේ.

වීරියය
වැඩ ්ිරීදමන් ශරීරය දවදහස පත්්ව දුබක වී ඉදිරිය වැඩ දනො
් හැ්ි ත්ත්්ත්්වය පැමිදණන්නෝ් දමන් දුෂ්්ර ්රියො සිදු ්ිරීදමහි
දයදීදමන් හො එ් ම ්රියොව් වුව ද දබොදහෝ ්ක් දයදීදමන් සිත් ද
දවදහස පත්්ව දුබක වී බකොදපොදරොත්්ත්ු මුදුන් පත්් වන ත්ුරැ
බකොදපොදරොත්්ත්ු ත්ැන පැමිදණන ත්ුරැ ්රියො සිදු ්ිරීම් වශදයන්
ඉදිරිය ගමන් ්ිරීම දනො සමත්් බව පැමිදණ්. එයින් සිත් පසු බස්න
ප න් ගනී. “්රියො විෂයදයහි සිදත්් නැවත්ීමය පසු බැසීමය” යනු ප න්
ගත්් ්රියොව හැර දමො අන් මඟ්් ගැනීම ය. දුබකව ්රියො ්ිරීම අසමත්්
බව පැමිණ ත්ිදබන ශරීරය ආහොර දබදහත්් ආදිදය් අනුගරහය කදදහොත්්
නැවත් ද ්රියොදවහි දයදීම සමත්් වන්දන් ය. එදමන් සිත් ද යම් ්ිසි
අනුබකය්් කදදහොත්් නැවත් ද හ මඟ දගන ගමන් ්ිරීම සමත්්
වන්දන් ය. දනො නැවත්ී දනො පසු බැස ්ොයයම සිද්ධිය ද්්වො ගමන්
්ිරීම සමත්් වන්දන් ය. දුබක වූ ්ය අනුබක දදන ආහොරොදිය දමන්
දුබක වූ සිත් අනුබක දදන චකත්සි් ධ්ර්මය්් ඇත්්දත්් ය. වීරිය යයි
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්ියනුදය් එය ය. එය ආහොරය අන් ත්ැන් ත්ිබී ්ය පැමිදණන්නෝ්
දමන් අන් ත්ැන්ින් දුබක සිත් එන දදය්් දනොව සිත් සමඟ ම ඉපද
සිත් අනුබක දදන ධ්ර්මදය්ි.
ප න් ගත්් ් යුත්්ත් දනොනිමවො දනො නවත්්වන්නො වූ, සැම
දදනො ම දනො ් හැ්ි දුෂ්්ර දද් ්රන්නො වූ ත්ැනැත්්ත්ො වීරයො
යයි ්ියනු කැදේ. පුද්ගකයො ඒ වීර බව ඇත්ි වන්දන් ් යුත්්ත් දනො
නිමවො චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය ඇද වැද න්න දනොදී එය අනුබක දදන
ධ්ර්මය නිසො ය. එය ඇද වැද න්න යන දගය් දනො වැද නු සඳහො
දදන ඔත්්ත්ුව්් වැනි ය. පුද්ගකයො වීර වනුදය් ඒ ධ්ර්මය නිසො ය. එබැවින්
එය වීරයොදග් බවය යන අර්ථදයන් විරිය යයි ්ියනු කැදේ.
බර සොමොනයදයන් එ්්් වුව ද එහි අඩු වැි ්ම්වක සැිනය
මාකොියය, ්කඳය, පකමය, රොත්්ත්කය යනොදීන් බහු පරද,්ද වන්දන්ය.
එදමන් වීයයමය ද එහි බකදය් අඩු වැි ්ම්වක සැිනය අදන්් පරද,්ද
වන්දන් ය. දම් වීයයමය ්ුශකෝුශක දදප්්ෂදයහි ම කැදබන්දන් ය.
අවයෝෘත් ප්්ෂදයහි ද කැදබන්දන් ය. ද්දකස් සහිත් සත්්ත්්වයො හ
අ්ුශකය මිහිරි ය. ඔහුදග් සිත් අ්ුශක ප්්ෂදයහි පවත්්නො ්ක්හි සැඩ
පහර අනුව ගදඟ් පහ
යොත්රො ්රන ඔරැව්් දමන් අ්ුශක ප්්ෂදය්
පහසුදවන් ම ඉදිරිය යන්දන් ය. අමොරැව නම් එහි ඉදිරිය යැවීම
දනොව නැවැත්්වීම ය. එබැවින් අ්ුශක ්රියො සිදු ්ිරීම බකවත්් වීයයමය්්
වුවමනො නැත්. ද්දකස් සහිත් සත්්ත්්වයො හ ්ුශකය අමිහිරි ය. ඔහුදග්
සිත් ්ුශක ප්්ෂදය්දී ආස්වොදය්් නැත්. එබැවින් ්ුශක ප්්ෂදය් දී
ඔහුදග් සිත්් පරම්පරොව පවත්්දන් බර්් ්ර ගත්්ත්්ුදග් ්ඳු නැගීදම්
විකොසදයනි. ඒ සිත් ්ුශක ්රියො විෂදයහි ඉදිරිය යන්දන් ඉත්ො
අමොරැදවනි. එය එහි දී නිත්ර ම නවත්ින්න ම පසු බසින්න ම
බකන්දන් ය. ද්දකස් සහිත් ත්ැනැත්්ත්ො හ දන් දීම බදර්ි.
අ්ුශකදයන් වැ ්ීම වූ ශීකය බදර්ි. ,ොවනොව බදර්ි. එබැවින් ඒ
සිත් ප න් ගත්් ්ුශක ්රියොව නිමවිය හැ්ි වීම බකොදපොදරොත්්ත්ුව
මුදුන් පත්් ්ර ගත් හැ්ි වනු පිණිස බකොදපොදරොත්්ත්ු වන ත්ැන
පැමිණිය හැ්ි වීම බකවත්් වීයයමය් අනුගරහය කැබිය යුත්ුය. ්ුශක
ප්්ෂදය් දී ද්දකස් සහිත් සත්්ත්්වයොදග් සිත් ඉදිරිය යන්දන් බකවත්්
වීයයමය් අනුගරහය ඇත්ි ්ක්හි ය. බකවත්් වීයයමය යනු දියුණු ්ර ගන්නො
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කද වීයයමය යි. වීයයමය දශපොරමිත්ොව ඇත්ුළු ්ර ත්ිදබන්දන් ද
දබෝධිපෝ්ෂි් ධ්ර්මයන්හි ස්ථොන නවය් ඇත්ුළු ්ර ත්ිදබන්දන් ද
දියුණු ්ර ගත් යුත්්ත්්් බැවිනි. සමය්්පරධ්ොන සත්රය, විරියින්ද්රිය ය, විරිය
බකය ය, විරියිද්ධිපොදය ය, විරිය සම්දබෝඣිාගය ය, සම්මොවොයොම ය යන
දබෝධිපෝ්ෂි් ධ්ර්මදයෝ ඒ ඒ ආ්ොරය පැමිණි වීයයමය ම ය.
බර එසවීම් ආදිය සිදු ්රන ශොරීරි් දේගය ද වීයයමය යි ්ියනු
කැදේ. ඒ ්ොයි් වීයයමය නමි. ඒ ආ්ොරදයන් පවත්්නො වූ වොදයෝ ධ්ොත්ුව
ය. ්ොයි් වීයයමය හො වීයයම චකත්සි්ය එ් ම ධ්ර්මය්් සැිනය දනොව
ධ්ර්ම දද්්් සැිනය දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය. ඒ දද් එ්්් වශදයන් දගන
්ොරණය අවුක් ්ර දනො ගත් යුත්ු ය.
පඤ්්කද්වොරොව්නනය, ද්විපඤ්්කවිඤ්්ාණය, සම්පිනච්චඡනය,
සන්ත්ීරණය යන දම් සිත්්වක වීයයමය දනො කැදේ. ඒ සිත්් පරසොදයන්හි
අරමුණු ගැ ුණු ්ක්හි චිත්්ත්නියොමය වූ පරිද්දදන් ඇත්ි වන සිත්් බැවින්
ඒවො වීයයමය්් දනො වුවමනොය. ඉත්ිරි ්ුශකෝුශක අවයෝෘත් සිත්්වක
වීයයමය කැදේ.

පීතිය
සම්පරයු්්ත් ධ්ර්ම සහිත් වූ සිත් පුම්බවන ස්ව,ොවය පරීකිය ය. එය
බත්් සැ ිදය් පත්්දකන් නඟින, එහි නකය උත්ුරැවන උණුසුම් වොයුව වැනි
යයි ්ීම ව දන්ය. සැ ිදය් පත්්දකන් නඟින උණුසුම් වොයුදවන් එහි
නකය පුම්බවනු කැදේ. එය ඉත්ිරීමය යි ්ියත්ි. සැ ි පත්්දකන් නඟින
උණුසුම් වොයුව එහි වත්ුර පුම්බවන්නෝ් දමන් පරීත්ිය සම්පරයු්්ත් ධ්ර්ම
සහිත් වූ සිත් පුම්බවයි. පිම්බුණු බැවින් පරීත්ි සහගත් චිත්්ත්ය පුබුදු වූ
පියුම්් වැනිය යි ්ියන්න ද ව දන්ය. ද්රවය දනො වූ සිත්් ඇත්්ත්
වශදයන් පිම්බීම්් නම් නැත්. පිම්බීම ද්රවයයන්හි ම කැදබන ස්ව,ොවය්ි.
සිදත්හි පිම්බීම යයි ්ියනුදය් පිම්බුණු දදය් ආ්ොරදයන් හැඳින්විය
යුත්ු වූ ස්ව,ොවය් ය. පරීත්ි සහගත් සිත්ින් ශරීරය පුම්බවන දේගය්්
ඇත්ි වොයුව්් ශරීරදයහි උපදවනු කැදේ. ඒ වොයුව නිසො පරීත්ි සහගත් සිත්්
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ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ො දග් ශරීරය ද පිම්දබයි. මුහුදදහි රැ නගින්නෝ් දමන්
පරීත්ි සහගත් චිත්්ත්ය නිසො නැඟ නැඟ එන වොයුදවන් සිනොව ඇත්ි දේ.
බකවත්්ව ඇත්ි වන ඒ වොයුදවන් පරීත්ි සහගත් සිත්් ඇත්්ත්හු දග් ශරීරය
උඩ නාවයි. න වයි. මිනිසුන් නැටීම පුරැදු වූදය් ද එයිනැවි සිත්ිය
හැ්ිය. පරීත්ිය ඇස දනො දපදනන ස්ව,ොවය්් වන නමුත්් එයින් ඇත්ි
වන පිම්බීම් නැටීම් සිනොසීම් දැ්ීදමන් හො ඇසීදමන් එය පහසුදවන්
දත්්රැම් ගත් හැ්ි වන බැවින් පරීත්ිය පර් ධ්ර්මය්ැයි ්ිය යුත්ුය.
ඛ්ුද්ද් පීත්ිය, ඛ්ණි් පීත්ිය, ඔ්්්න්ත්ි් පීත්ිය, උේදේග පීත්ිය,
එරණ පීත්ිය යි පරීත්ිය පඤ්්කපර්ොර බව ද්්වො ත්ිදේ. ශරීරදය් දකොම්
නැගි වීම් පමණ්් සිදු ්රන දුර්වක පීත්ිය ඛ්ුද්ද් පීත්ිය යි. එය ඉපද
වහො බිදඳයි. නැවත් නැවත් නැග දනො එයි. එ්් වර්ින් ම ද් වර
දනො වී අහදසහි විදුකිය දමන් නැවත් නැවත් නැදගන පරීත්ිය ඛ්ණි්
පීත්ිය යි. මුහුදද් ර දවරද හි පැත්ිර පැත්ිර බිඳි බිඳී යන්නෝ් දමන්
ශරීරය පිනවමින් එහි පැත්ිර පැත්ිර බිඳී යන පරීත්ිය ඔ්්්න්ත්ි් පරීත්ිය ය.
ශරීරය උඩ විසි ්රන බකවත්් වූ පරීත්ිය උේදේග පරීත්ිය ය. ස්ක ශරීරදය්
පැත්ිර ස්ක ශරීරය ම ස්පර්ශ ්ර දගන උපදනො අත්ිපර)ත් පරීත්ිය ඵරණ
පරීත්ිය ය. පරීත්ිය උපදින්දන් දසෝමනස්ස සහගත් සිත්්වක ය. පරීත්ි
දසෝමනස්ස දද්්හි දවනස ද දත් යුත්ුය. දසෝමනස්ස යනු
ආරම්මණයොදග් ඉෂ් රසය වැ ඳීම ය. එය චකත්සි්යන් අත්ුදරන්
දේදනො චකත්සි්ය ය. පරීත්ිය විඳීම නිසො ඇත්ි වන පරදබෝධ්ය ය. පිම්බීම
එ් බැඳී ඇත්ි වන නිසො දද්්හි දවනස දත්්රැම් ගැනීම අපහසු ය.
උපමොව්ින් ්ියත්දහොත්් ්ොමු් පුරැෂය්ු විසින් සරණ ්ර ගැනීම
නියම ්ර දගන සිිනන ්ොන්ත්ොව ද්්නො අවස්ථොව හො ඇය හො ්ථො
්රන අවස්ථොව දමන් පරීත්ිය දත් යුත්ු ය. ඇය හො එ්්ව එ්් යහන්
නිදන අවස්ථොව දමන් දසෝමනස්සය දත් යුත්ුය.

ඡේදය
ඡන්දය යනු ්රනු ්ැමැත්්ත් ය. ්ිරීදම් ඕනප ්ම ය. ්රනු
්ැමැත්්ත්ය යන වකනදය් අර්ථය ඉත්ො මහත්් ය. බකනු ්ැමැත්්ත්, අසනු
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්ැමැත්්ත්, ්ියනු ්ැමැත්්ත්, සිත්නු ්ැමැත්්ත්, කබනු ්ැමැත්්ත්, ර්්ෂො
්රනු ්ැමැත්්ත්, දදනු ්ැමැත්්ත්, දනො දදනු ්ැමැත්්ත් යනොදි සියක්ක
ම ්රනු ්ැමැත්්ත්ය යන වකනදය් අර්ථ වශදයන් ගත් යුත්ුය. ්ිරීදම්
ඕනප ්මය යන වකනදයන් ද ඒ සියක්ක ම ගැදන්. ඡන්දය යන පො ි
වකනය හො ්ැමැත්්ත්ය ඕනප ්මය යන සිාහක වකනය ද ත්ෘෂ්ණොවය
යන අර්ථය දීම ද වයවහොර ්රනු කැදේ. ඡන්ද චකත්සි්ය හො
ත්ෘෂ්ණොව දවන් දවන් වූ පරමොර්ථ ධ්ර්ම දද්්් වුව ද ඒ දද් ම
හැඟවීම සමොන වකන ,ොවිත් වී ත්ිදබන්දන් පහසුදවන් එ්ිදන් දවන්
්ර ගැනීම දත්ෝරො ගැනීම අපහසු වන පමණ සම බව්ුත්් ඒ දද්්හි
ඇත්ි බැවිනි. ඡන්ද ත්ෘෂ්ණො දද් ්ැමත්ි වීදම් ආ්ොරදයන් සම වුව ද
ආරම්මණය ආස්වොදනය ්රන, ආරම්මණය
ඇලුම් ්රන,
ආරම්මණදයහි ගැදකන ස්ව,ොවය ත්ෘෂ්ණොව මිස ඡන්දය නැත්.
ඡන්දය ඇත්්දත්් ඒ ඒ අර්ථය සිදු්ිරීම පමණ්් ්ැමත්ි බවය. ඡන්දය
ත්ෘෂ්ණොව විරැද්ධ් ස්ව,ොවය්් දනො දේ. දකෝ, සහගත් සිදත්හි ද එය
කැදේ. ඡන්දය දකෝ,සහගත් සිත්්හි දකෝ,ය අනු්නකව පවත්ී. ඊෂයමො
සහගත් සිත්්හි ඊෂයමොව අනු්නකව පවත්ී. මොන සහගත් සිත්්හි මොනය
අනු්නකව පවත්ී. අදකෝ, සහගත් සිත්්හි අදකෝ,ය අනු්නකව පවත්ී.
චමත්රී සහගත් සිත්්හි චමත්රිය අනු්නකව පවත්ී. ්රැණො සහගත් සිත්්හි
්රැණොව අනු්නකව පවත්ී.
ඡන්දය දකෝ,ය අනු්නකව දකෝ, සහගත් සිත්්හි උපදදන් වී
නමුදු දියුණු වූ ්ක්හි දකෝ,ය වඩො බකවත්් වූ දකෝ,ය මැඩීම දුරැ
්ිරීම සමර්ථ ධ්ර්මය්් දේ. දියුණු වූ ඡන්දය අධිපත්ි ,ොවය හො
සෘද්ධිපොද ,ොවය පැමිදණ්. ඡන්දය සැම ්ක්හි ම ත්ෘෂ්ණොව අනු්නකව
පවත්්දන් නම් දම් සත්්ත්්වයන් ත්ෘෂ්ණොව ආහොර වන ්ොම වස්ත්නන්
හැර, ්ොම ත්ෘෂ්ණොව මැඩ ධ්යොනොදි උසස් ධ්ර්ම උපදවො ගත් හැ්ි දනො
වන්දන් ය. ්ොම ත්ෘෂ්ණො ,ව ත්ෘෂ්ණො දද් ම මැඩ, දද් ම පරහොණය
ද්ො , දකෝද්ෝත්්ත්ර මොර්ගඵක ධ්ර්ම උපදවො නිවන ද දනො පැමිණිය
හැ්ි වන්දන් ය. සත්්ත්්වයන් ඒවො සිදු ්ර ගත් හැ්ි වන්දන් ඡන්දය
දකෝ,ය නැත්ි ්ිරීම සමත්් වන ත්රම දියුණුවන දහයිනි.
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අකුශල චචතසික තුදුස
්මෝහය, අහිරිකය, අ්නාක්කප්පය, උද්ධච්චචය, ්ලෝභය, දිට්ිය,
මානය, ්දෝසය, ඉස්සාවය, මච්චෙරිය, කුක්කුච්චචය, ථීනය, මිද්ධය,
විිකිච්චොවය යි අ්ුශක චකත්සි් ත්ුදුදස්ි.

යමෝහය
සිත් ආරම්මණදය් ඇත්ි සැිනය හසු ්ර ගත් දනොදහන සැිනය ,
යම් ්ිසි ්රැණ් සැබප ආ්ොරය හසු ්ර ගත් දනොදහන සැිනය
ආවරණය ්රන්නො වූ, ්ොරණය වරදවන්නො වූ ධ්ර්මය ්මෝහය ය. එය
සිත් ආරම්මණයොදග් සැබප ත්ත්්ත්්වය වසන්දන් ්ොරණය වරද වන්දන්
අන් ත්ැන් සි දගන දනොව සිදත්් ම සි දගන ය. එබැවින් එය සිදත්්
දරෝගය්ි. එය ඇස වසන ප කය්් වැනි යයි ද, අඳුර්් වැනි යැයි ද,
්ීම ව දන්ය. දමෝහදයන් සිත් ්ොරණය වරදවන බැවින් දම්
සත්්ත්්වයන ස්ක දුිඃඛ්යන්දග් ම පැවැත්්ම ස්ථොන වූ පඤ්්කස්්න්ධ්ය
නපුර්් සැිනය දනොව දසොඳ දදය්් මිහිර්් සැිනය දපදන්. ඒ දු්්
ඇත්ි වීදම් දහ්ත්ුව වූ ත්ෘෂ්ණොව සැපදය් දහ්ත්ුව්් දස් දපදන්. සත්ය වූ
සුඛ්ය නපුර්් සැිනය දපදන්. දු්ින් මිදීදම් පරත්ිපොව නපුර්් සැිනය
දපදන්. එබැවින් දම් දමෝහය නිසො සත්්ත්්වදයෝ දහොඳ මඟ දනො දයත්ි.
දනො මඟ දයත්ි. දම් දමෝහය දනොදය්් වි පවත්්දන් පරඥාවදග්
මුහුණුවරිනි. එබැවින් සත්්ත්්වදයෝ දමෝහය වැි වැි ත්රම ත්ුමූ
පණ්ිත්යයි සිත්ත්ි. අ්ුශක ්රියොවන්හි උපොය චින්ත්් වශදයන් පවත්්නො
්ක්හි එය විදශ්ෂදයන් ම පරඥා රපපය ගන්දන්ය. මිථයො ඥානයයි ්ියනුදය්
ඒ දමෝහය ය. ්මෝහය, ්ලෝභය, දෘෂ්ටිය, විකර්කය, විචාකය, ික්කය
යන දම් ධ්ර්මදයෝ සදදන අ්ුශක ප්්ෂදයහි ඥානය දමන් පවත්්නොහ.
පර්ෘත්ිදයන් නුවණ ඇත්්ත්ො වූ උගත්් නනයො ද්දරහි උපදනො වූ ඒ
ධ්ර්මදයෝ ඔවුන් දනොදය්් උපොය දයොො පේ ්ිරීදමහි සමත්ුන් ද්දරත්ි.
පේ ්ිරීදමහි ද්්ෂයන් බව පමුණුවත්ි. ආදීනව දබොදහෝ බැවින්
අ්ුශකය දනො ් යුත්්ත්්ි. දම් සත්්ත්්වයන අදන්්ොදීනවදයන් යු්්ත්
වූ ඒ අ්ුශකය පැ්ි ීම්් පසු බැසීම්් නැත්ි ව මිහිරි දදය්් වශදයන්
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එිත්රව ් හැ්ි වන්දන් එහි ආදීනවය අ්ුශක චිත්්ත්ය දනො ගත්
හැ්ි පරිද්දදන් වසන දමෝහය නිසොය. දමෝහදයන් දත්ොරව අ්ුශක
චිත්්ත්ය්් නූපදී. දමෝහය හැම අ්ුශක චිත්්ත්ය් ම කැදබන්දන් ය.

අහිරිකය
සත්්ත්්වයොදග් පර්ෘත්ි චිත්්ත්ය වූ ,වොාග චිත්්ත්ය පවිත්රය. දකෝ,ොදි
ද්දකසුන් දගන් යු්්ත් වූ අ්ුසක් සිත් ද්දකසුන් විසින් දූෂිත් බැවින්
අපවිත්ර ය. අනිෂ් විපෝ ොය් දච්චත්නො සහිත් වූ ද්දකසුන් දගන්
අපවිත්ර වූ අ්ුශකය පි ි්ුක් ් යුත්ු දදය්ි. මිනිසුන් පි ි්ුක් වූ අසූචිය
සූ්රයො සුනඛ්යො අනු,ව ් හැ්්ද්් එහි අපවිත්රත්ොව ඉවසිය හැ්ි
ස්ව,ොවය්්, එහි ගන්ධ්ය ඉවසිය හැ්ි ස්ව,ොවය්් ඒ සත්ුන් ඇත්ි
බැවිනි. එබඳු ස්ව,ොවය්් නැත්ි මිනිසො එය දනො ්ප හැ්ිය. එහි
ගන්ධ්ය දනො ඉවසිය හැ්ි ය. සූ්රයො සුනඛ්යො ත්ිදබන ඒ බකය බඳු
බකය්් දනොමැත්ි නම් පවිත්ර පර්ෘත්ි චිත්්ත්ය ඇත්ි සත්්ත්්වයන එහි
අපවිත්ර වූ ද්දකස් සහිත් චිත්්ත්යන් දග් පහ වීම දනො ඉවසිය හැ්ිය.
එය සත්්ත්්වයන ඉවසිය හැ්ි වන්දන් අ්ුශක ්රියො සිදු ්ිරීම් වශදයන්
උපදනො චිත්්ත්යන්හි එබඳු බකය්් ඇත්ි නිසොය. අහිරික චකත්සි්ය යි
්ියනුදය් ඒ බකය ය. එය පොපය පි ි්ුක් ්රන ස්ව,ොවය වූ හිරිය
විරැද්ධ් ධ්ර්මය්ි. එය දනොමැත්ිව අ්ුශක සිත්් නූපදිය හැ්ි බැවින්
සැම අ්ුශක චිත්්ත්ය් ම එය කැදේ.

අයනාත්තප්පය
ආපොයි් දුිඃඛ්ොදි අදන්් දුිඃඛ්යන් ඇත්ි ්රන්න්් බැවින් අ්ුශකය
බිය විය යුත්්ත්්ි. යන්නවුන විපත්් සිදුවන ,ය නන් ත්ැන් යො හැ්ි
වන්දන් එය පිහි ්ර ගත් හැ්ි බකය්් ඇත්ි ්ක්හිය. පිහි ්් නැත්ිව
එත්ැන දනො යො හැ්ිය. එදමන් බිය විය යුත්ු වූ අ්ුශකය පැ්ි ීම්්
පසු බැස්ම්් නැත්ි ව එිත්රව ් හැ්ි වීම දහවත්් සන්ත්ොනදයහි
අ්ුශක චිත්්ත්යන ඉපදීම ඉඩ දිය හැ්ි වීම බිය දුරැ ්රන බකය්්
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ත්ිබිය යුත්ුය. එදස් නැත්ිව අ්ුශකය දනො ් හැ්ිය. සන්ත්ොනදයහි
අ්ුශක චිත්්ත්ය ඉපදීම ඉඩ දනොදිය හැ්ිය. බිය දුරැ ්රන්නො වූ
බකය්් සපම අ්ුශක චිත්්ත්ය් ම ඇත්්දත්් ය. සත්්ත්්වයන් බිය්් නැත්ිව
එිත්ර ව අ්ුශකය ්රන්දන් සන්ත්ොනදයහි අ්ුශක චිත්්ත්යන
ඉපදදන්න ඉඩ දදන්දන්, අ්ුශක චිත්්ත්යන් ඉපදිය හැ්ි වන්දන් ඒ
බකදය් අනුගරහදයනි. අ්නාක්කප්පය යි ්ියනුදය් ඒ බකය ය.
අදනොත්්ත්ප්ප යන වකනදය් දත්්රැම පව බිය දනොවන ස්ව,ොවය යනුයි.
පොපධ්ර්මය්් වූ ඒ බකය අඥදයෝ උසස් ද්ො සක්ත්ි. ත්මන් ත්ු ඇත්ි
ඒ බකය ගැන ත්ුමූ ම ආඩම්බර දවත්ි. අහිරි්ය අදනොත්්ත්ප්පය යන දද්
අ්ුශක ප්්ෂදය් මහො බක දද් ය.

උද්ධේචය
බිම දැමූ ්ක්හි අමු මැින ගුකිය දපො ව බො දගන නිශ්කක ව සිටී.
බිම ලූ රබර් දබෝකය එදස් නිශ්කක ව දනොසි සැකි සැකී සිටී. සිත්්
අත්රින් ද ඇත්ැම් සිත්්් බිම ලූ අමු මැින ගුකිය දස් අරමුදණහි නිශ්කකව
සිටී. ඇත්ැම් සිත්්් බිම ලූ රබර් දබෝකය දමන් ආරම්මණදයහි සැදකමින්
පවත්ී. ආරම්මණදයහි දනො සැදකන සිත්්වක ඒ ස්ිර ,ොවය සිදු
්රන්දන් සමොධිය යි ්ියනු කබන ඒ්ග්ගත්ො චකත්සි්දයනි. සැදකන
සිදත්හි සැකීම සිදු ්රනුදය් උද්ධ්ච්චකදයනි. සිදත්හි සැදකන ස්ව,ොවය
දහවත්් උඩ පනින ස්ව,ොවය උද්ධච්චචය ය. ත්වත්් ්රමය්ින් ්ියත් දහොත්්
සිත් දසොකවන ස්ව,ොවය උද්ධ්ච්චකය යි ්ිය යුත්ුය. අරපප ධ්ර්මදයෝ රපප
ධ්ර්මයන් දමන් සැදකන්නොහු දනො දවත්ි. දමහි සැකීමය යි ්ියනුදය්
මැනවින් ආරම්මණදයහි දනො පිහි න බවය.
්්දක්ශදයෝ වනොහි සම්පරයු්්ත් ධ්ර්ම සහිත් වූ සිත් ද සිදත්් නිිඃශරය
වස්ත්ුව ද ශරීරය ද දවන ත්වන ස්ව,ොවදයෝ ය. ත්ද දේදනොව්ින්
දපද න ත්ැනැත්්ත්ො නිශ්කකව දනො සිිනය හැ්ිය. දැඟකීම ඔහු
පිහි ්ි. එබැවින් දහ් දඟකයි. එදමන් ද්දකසුන් විසින් දවන ත්වන
දප න චිත්්ත්ය ද නිශ්කකව දනො පැවත්ිය හැ්ි ය. ඒ සිත් දැඟකීම
වුවමනො ම ය. එබැවින් ද්දකස් සහිත් වූ අ්ුශක සිත්් සිය්කදකහි ම

පටසන ්වක

73

චිත්්ත්ොාගය්් වශදයන් උද්ධ්ච්චකය ඇත්්දත්් ය. දොද ොස් වන අ්ුශක
චිත්්ත්ය බකවත්් වූ දමෝහය ්රණද්ො දගන අත්ිශයින් මු ො වූ චිත්්ත්ය්්
වන බැවින් එය අධි්ව ම සැදකයි. එබැවින් ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින්
දසසු අ්ුශක චිත්්ත්යන්හි උද්ධ්ච්චකය දය්වොපන් වශදයන් වොරො අන්ත්ිම
චිත්්ත්දය් දී ම ස්වරපප වශදයන් වොරන කද්දද් ය.
සර්වචිත්්ත් සොධ්ොරණ චකත්සි්ය්් වූ ඒ්ොගරත්ොව අ්ුශක් සිත්්
සියක්දකහි ම කැදබන්දන් ය. සිටීම හො යපම දමන් ඔවුදනොවුන්
පරත්ිප්්ෂ වූ ඒ්ොගරත්ො ඖද්ධ්ත්ය දද් අ්ුශක චිත්්ත්යන්හි එ්වර කැබිය
හැ්්ද්් ද්දස්ද යන පරශ්නය විසඳා ගත් යුත්ු ය. ඒ්ොගරත්ො ඖද්ධ්ත්ය
දද් ම කැදබන සිත්්හි පැවැත්්ම ගැස්දසන ්රත්්ත්ය් වොි වී
සිිනන්න්ු දමන් දත් යුත්ු ය. ගැස්දසන ්රත්්ත්දය් වොි වී සිිනන
ත්ැනැත්්ත්ො ්රත්්ත්දය් පිහි ො ද සිටී. ්රත්්ත්ය ගැස්දසන සැිනය
ගැස්දසන්දන් ද දේ. එදමන් ඒ්ොගරත්ො ඖද්ධ්ත්ය සම්පරයු්්ත් චිත්්ත්ය
ඒ්ොගරත්ොවදග් වශදයන් ආරම්මණදය් පිහි ො සිිනමින් ඖද්ධ්ත්යයොදග්
වශදයන් සැදකන්දන් ය.

යලෝභය
ආරම්මණය ආශ්වොදනීය දදය්් වශදයන් දගන එහි ඇදකන
ස්ව,ොවය ්ලෝභය ය. පරොර්ථනොවය, දපර්මයය, ආකයය, ආදරයය,
ඕනප්මය, දකොක් බවය, ගිනුබවය යනොදි නම්වකින් ්ියැදවන්දන් ද
දකෝ,ය ම ය. අඹුදරැ ආදීන් ද්දරහි පවත්්නො දකෝ,ය සමහර වි
චමත්රිය, ්රැණොව යන නම් ද ධ්ර්ම වි,ොග දනො දන්දනෝ ්ියත්ි.
පැවිද්දන් සම්බන්ධ්දයන් පවත්්නො දකෝ,ය ශරද්ධ්ොව යයි ද සමහරැ
්ියත්ි. දම් දකෝ,ය මොදග් ය, මොදග් යයි ආරම්මණයන් අක්කො ගන්නො
ස්ව,ොවදයන් ම්්් ොදක්පය වැනිය. ම්්් ොදක්පය යනු වඳුරන්
ඇක්කීම පිණිස ගස්වක ත්බන ත්ද කො ු වර්ගය්ි. එහි සැපුනු වඳුරො
යන්න දනො දී ඒ කො ුදවන් අක්කො ගනු කබන්දන්ය. එදමන් දකෝ,ය ද
මොදග් ,ොයයමොවය, මොදග් හිමියො ය, මොදග් දරැවො ය, මොදග් දගය ය,
මොදග් වත්්ත්ය, මොදග් ්ුඹුරය යනොදීන් හසු වූ දදය ත්දින් අක්කො
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ගන්දන්ය. ආරම්මණදයහි එක්දකන ස්ව,ොවදයන් දකෝ,ය රත්් වූ
්බදකහි ලූ මස් ්ැදබක්ක්් බඳු ය. රත්් වූ ්බදකහි ලූ මස් ්ැදබක්ක
දැවි දැවී එහි ම ඇදකන්නෝ් දමන් දකෝ,ය ,ොයයමොව්් ඕනපය, හිමිය්ු
ඕනපය, දරැවන් ඕනපය, මික මුදක් ඕනපය, ඇඳුම් පැ ඳුම් ඕනපය යනොදීන්
්ොමනීය වස්ත්නන්හි එක්දකන්දන්ය. දත්ක් සොයම වස්ත්රොදි යම් ත්ැවරැණ
දහොත්් පහ ්ිරීම ඉත්ො දුෂ්්රය. ද්ොදත්්් දස්දුව ද එය දනො යයි.
දකෝ,ය ද අක්කො ගත්් දදය දකදහසිදයන් දනො හරනො බැවින් දත්ක්
සොයම්් බඳුය. දිගින් දිග යන ස්ව,ොවදයන් එය ඟග්් වැනිය.
ආරම්මණදයහි දවද න්නො වූ ස්ව,ොවදයන් වැක්් බඳු ය. දනො කැබූ දප
දසවීම පි ිබඳ දකෝ,යය, කැබූ දප අයත්් ්ර දගන සිටීම පි ිබඳ
දකෝ,යය, විෂය රස විඳීම පි ිබඳ දකෝ,යය යි පවත්්නෝොරයන්දග්
වශදයන් දකෝ,ය ත්ුන් ආ්ොර බව ්ිව යුත්ු ය. දමය ත්වත්් දනොදය්්
්රමවකින් වි,ොග ්ර ද්්වො ත්ිදේ.

දිට්ඨිය
දිටමිය යන වකනය සමයග්දෘෂ්ින මිථයොදෘෂ්ින දද් ම සොධ්ොරණ
වුව ද දම් අ්ුශක චකත්සි් ්ථොදවහි එයින් අදහස් ්රනුදය්
මිථයොදෘෂ්ිනය ය. දනොදය්් දහ්ත්ු යු්්ත්ිවක අනුව ්ොරණය සත්ය
වශදයන් පරඥාදවන් දහවත්් සමයග්දෘෂ්ිනදයන් ද්්නෝ් දමන් වරදවො
ගන්නො කද ද්්නො කද දහ්ත්ු යු්්ත්ිවක අනුව ්ොරණය වරදවො ගන්නො
වූ වරදවො ද්්නො වූ ස්ව,ොවය දෘෂ්ටිය ය. එය දෘෂ්ින ගත්ි්යන
දපදනන්දන් පරඥාව දහවත්් සමයග්දෘෂ්ිනය දකස ය. එබැවින් ඔවුහු
සමයග්දෘෂ්ිනය මිථයොදෘෂ්ිනය්් වශදයන් ගනිත්ි. වරදවො දැ්ීම් වශදයන්
දෘෂ්ිනය සොමොනයදයන් එ්්් වුව ද ගන්නො වූ ආ්ොරයන්දග් වශදයන්
අදන්් පරද,්ද දේ. ශොශ්වත් දෘෂ්ිනය ය, උච්චදේද දෘෂ්ිනයය යන දද්
පරධ්ොන දෘෂ්ින දද් ය. ත්වත්් ඇත්්ත්ො වූ දබොදහෝ දෘෂ්ටීහු ඒ දද්ින් කියකො
යන දෘෂ්ටීහු ය. දෘෂ්ටීන් දබොදහෝව්් ශොශ්වත් දෘෂ්ිනදයන් ම කියලූ ඒවො
ය. නොස්ත්ි් දෘෂ්ිනය, අදහ්ත්ු් දෘෂ්ිනය, අ්රිය දෘෂ්ිනය යි ්ර්ම පථ බව
පැමිදණන දෘෂ්ින ත්ුදන්ි. දන් දීදමන් පක්් නැත් යනොදීන් පවත්්නො වූ
නොස්ත්ි් දෘෂ්ිනදය් ම පරද,්ද වූ දෘෂ්ින දශදය්ි. එය දශවස්ත්ු්
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මිථයොදෘෂ්ිනය යි ්ියනු කැදේ. සත්්්ොයදෘෂ්ින විස්දස්ි. බරහ්මනොකදයහි
දැ්්දවන දෘෂ්ින දදසැ ්ි.

මානය
ද්දසක් දගි දකක්ක්්, දපොක් දකක්ක්් දමන් අහ් දැමිය
යුත්්ත්්ු දනොව, ත්මො ද ගත් යුත්ු සැක්ිය යුත්ු එ්්ත්රො ද්දන්ැ යි
ත්මො උසස් ද්ො ගන්නො ස්ව,ොවය මානය ය. උගත්් ්ම් ධ්නවත්් ්ම්
සික්වත්් ්ම් ්ුකවත්් ්ම් ආදිදය් අනුගරහය කත්් ්ක්හි එය දියුණු වූ
ද්ොිය්් දමන් ද්ොත්්් දමන් නනයො අත්ර ත්මො මුදුන් ද්ො ගන්නො
ස්ව,ොවය පැමිදණ්. එය උමත්ු ්ම්් වැනිය. ධ්නවත්්්ම් ආදිය නිසො
එදස් වැඩුණු මොනය ඇත්්දත්ෝ හිස උදුම්මො දගන ්ොහ වත්් ගරැ දනො
්රමින් ්ොදග්වත්් ්ීම්් දනො පි ිගනිමින් අනයයන්
අවමන්
ද්දරමින් හැසිදරත්ි. දම් ්ියන කදුදය් දසයයමොනයො දග් ආ්ොරය ය.
මොනය ත්මො දග් ත්ත්්ත්්වය මැන ගැනීදම් ක්්ෂණදයන් සොමොනයදයන්
එ්්් වුව ද, දසයයමොනය, සදිස මොනය, හීන මොනය යි ත්රිවිධ් දේ.
අනයයන් වඩො ත්මො උසස් යයි ගැනීම ්සයයමානය ය. උන්නත්ි
ක්්ෂණය ඇත්්දත්් එහි ය. අනයදයෝත්් මිනිස්සු ය, මම ද මිනිදස්්මි.
අනයයන් ඇත්්දත්් ද දදපය්් හො දපත්්ි. ම ඇත්්දත්් ද දදපය්් හො
දපත්්ි. අනයයන්දග් හො මොදග් ඇත්ි දවනස ්වදර් ද යනොදීන් අනයයන්
හො ත්මො සම ද්ො ගන්නො වූ ස්ව,ොවය සදිස මානය ය. ම අනයයන්
දමන් ධ්නය නැත්. නපයන් නැත්. උගත්් ්ම් නැත් යනොදීන් ත්මො පහත්්
ද්ො ගන්නො ස්ව,ොවය හීනමානය ය.
ත්වද සැබප මොනය දබොරැ මොනය යි ද මොනය දදවැදපරැම් දේ.
එය දපොත්්වක දැ්්දවන්දන් යථොවමොන අයථොවමොන යන නම්වකිනි.
සත්ය වශදයන් ඇත්්ත්ො වූ උසස් බව නිසො රොන රොන මහොමොත්යොදී උසස්
අය ඇත්ි වන්නො වූ මොනය සැබප මොනය ය. සත්ය වශදයන් උසස් බව්්
නැත්ි ව උසස් ්ම් ආරපඪ ්රදගන ඇත්ි ්ර ගන්නො වූ මොනය දබොරැ
මොනය ය. සදිසමොන හීනමොනයන්හි ද ඒ ද,්දය කැදබන්දන් ය.
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දසයයමොන සදිසමොන දද් ගැන මිස හීනමොනය ගැන දබොදහෝ
දදනො දැනුම්් නැත්. එබැවින් දබොදහෝ දදනො හීනමොනය නිහත්මොනී
බව වූ ගුණය යයි වරදවො දත්්රැම් දගන සිිනත්ි. දසයය සදිස මොන
දද් ත්් වඩො නපුර්්, වඩො පිරිහීම්් හීනමොනය නිසො දේ. දම් මොනයන්
අත්ුදරන් එ්් අය්ු ඇත්්දත්් එ්්් ම දනො දේ. හැම මොනය ම හැම
දදනො ම ඇත්්දත්් ය. දවනස් ඇත්්දත්් ඒ ඒ පුද්ගකයන් ඇත්ි
මොනදය් අඩු වැි ්ම පමණ්ි. දුප්පත්් අප ද්දස් උගත් හැ්ි ද
ද්දස් දන් දිය හැ්ි ද ද්දස් පවින් වැ ්ිය හැ්ි ද සසර පුරැදු ්ර
නැත්ි අප ද්දස් සික් පිරිය හැ්ි ද ,ොවනො ද්ො ද්දස් ධ්යොනොදිය
ඉපද විය හැ්ි ද වොසනොව නැත්ි අප ද්දස් උසස් විය හැ්ි ද
ධ්නවත්් විය හැ්ි ද යනොදීන් හීනමොනය ඇත්්දත්ෝ ත්මන් දග් දද දකොව
යහපත් පිණිස ් යුත්ු සියක්ක ම හැර හැ්ි ී සි දදදකොවින් ම
පිරිදහත්ි.

යදෝසය
සිත්්හි ඇත්්ත්ො වූ, ගනු කබන ආරම්මණය විරැද්ධ් ස්ව,ොවය
ද්දේෂය යි. දර ද්ර ,ොවය එහි ක්්ෂණය්ි. ගින්න ත්මොදග් නිිඃශරයය වූ දර
ආදිය දවන්නෝ් දමන් ද්දේෂය ද සම්පරයු්්ත් ධ්ර්ම සමූහයො ත්මො දග්
නිිඃශරය වස්ත්ුව වූ හෘදය වස්ත්ුව ද ශරීරය ද දවන ධ්ර්මය්ි. විෂ්් දමන්
වහො නඟින ස්ව,ොවය්ි. අනිෂ් රපප උපදවො කීදමන් ශරීරය කඤ්්කක
්ර වන්නො වූ දුර්වර්ණ ්රවන්නො වූ ද ධ්ර්මදය්ි. අව්ොශ කත්් සත්ුර්ු
දමන් විපත්් පමුණුවන්නො වූ ධ්ර්මය්ි.
ද්දේෂයොදග් පවත්්නො ආ්ොර ්ීපය්ි. සමහර විද ් එය
ආරම්මණය විරැද්ධ්ව ඉදිරිපත්් වන්නො වූ ආ්ොරදයන් පහක දේ. එය
්කෝපය යි ්ියනු කැදේ. එය දණ්දඩන් ගසනු කැබූ සර්පය්ු දස්, මඳ
්ිපුණු ඇත්්ු දස් නපුරැ ය. විරැද්ධ් වන අරමුණ බකවත්් ්ක්හි එය ඒ
අරමුදණන් ඈත්් වන්නො වූ පසු බසින්නො වූ ආ්ොරදයන් පහ දේ. එදස්
පහ වන ද්දේෂය භය යයි ්ියනු කැදේ. එයින් සිත් ්ය දද්
අත්ිශයින් දවනු ද, ්ම්පො ්රවනු ද කැදේ. ඒ දැවීදමන් හො ්ම්පනදයන්
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ශරීරය වන අමොරැවක සමහර වි දබොදහෝ ්ක් පරත්ි්ොර ්රන්න ද
සිදු දේ. සමහර ඒ ්ම්පනදයන් එද්දණහි ම මිය දයත්. අසුචි මක්ුණු
ආදි අනිෂ් වස්ත්නන් දු ු ්ක්හි හො ඇත්ැම් පුද්ගකයන් දු ු ්ක්හි ද සිදත්හි
අපරියත්ොවය්් ඇ්ිදකන ආ්ොරය්් ඇත්ි දේ. එය හැ්ිද න්නො වූ
ආ්ොරදයන් ඇත්ි වන ද්දේෂය ය. එය පි ිකුල යයි ්ියනු කැදේ. පරිය
විපරදයෝගොදිය වූ ්ක්හි ඒවො අරමුණු ්රන්නො වූ සිත්්හි ඇත්්ත්ො වූ දැදවන
ත්ැදවන ස්ව,ොවය ද ද්දේෂය හො දද ර්මනසයය ය. එය කණ ගාටසව යයි
්ියනු කැදේ. යම් ්ිසි ්රියොව්් ්ර දගන යන ත්ැනැත්්ත්ො හ එය
්කින් සිත්ුවො වඩො අපහසු වන ්ක්හි ද බකොදපොදරොත්්ත්ු වන පමණ
එයින් ඵක දනො කැදබන ්ක්හි ද ් යුත්්ත් පි ිබඳ දනො සත්ු ්් ඇත්ි
දේ. එද ඒ ආ්ොරදයන් පහ වන්නො වූ ද්දේෂය ම ය. අනභිකකිය යි
්ියනුදය් ද ඒ ද්දේෂය ම ය. පැහැදිය යුත්ු පුද්ගකය්ු විසින් දනො මනො
දදය්් ්රනු ඇසූ දු ු ්ක්හි ඒ පුද්ගකයො ගැන දනො සත්ු ු වීම්
ආ්ොරදයන් ද්දේෂය පහ දේ. එය අපරසාදය යයි ්ියනු කැදේ. දමදස්
ද්දේෂය දනොදය්් ආ්ොරදයන් ඇත්ි දේ. දකෝ,ය අරමුණු ගන්දන් මව්්
අත් දරැව්ු ගන්නෝ් දමන් මෘදු ආ්ොරදයනි. ද්දේෂය ආරම්මණය
ගනුදය් වස්ත්ු හිමිය්ු විසින් දසොර්ු අක්කන්නෝ් දමන්
දර ද්රෝොරදයනි. ආරම්මණය රිදවන්නො වූ ආ්ොරදයනි.

ඉස්සාව
කබො ත්ිදබන්නො වූ ද, මත්ු කැදබන්න ඇත්්ත්ො වූ ද, අනුන්දග්
සම්පත්් දනො ඉවසන ස්ව,ොවය ඊෂයමාව ය. එයින් යු්්ත් ත්ැනැත්්දත්්
අනුන්දග් සම්පත්් දැ් ද අසො ද දනො සත්ු ු දවයි. එහි විනොශය ්ැමැත්ි
දවයි. අනුන් කැදබන්න යන සම්පත්් “දනොකැදේවො” යි සිත්යි.
අනුන්දග් සම්පත් ් හැ්ි දදය්් නැත්ි ්ක්හි, ඒවො විනොශ ්රන්න
ත්මො සමත්් දනො වන ්ක්හි, එහි සුළු බව දහෝ නුගුණ දහෝ අනිත්යත්ොව
දහෝ සිත්ො ්ියො සැනදසයි.

ගුප්ත කරුණු ස්වල්පයක්
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දකෝ,ය ගින්න්් දමන් සත්්ත්්ව සන්ත්ොනය දවන ත්වන
ධ්ර්මදය්ි. යම් ්ිසිව්් පි ිබඳ දකෝ,ය ඇත්ි වූ ්ක්හි ඒ දදය කබනු
පිණිස සත්්ත්්වයන් දබොදහෝ දවදහදසන්දන් දබොදහෝ දු්් ගන්දන්
දකෝ,දයන් ද්දරන ඒ දැවීම ත්ැවීම ඉවසො සිටීම අපහසු බැවිනි.
සොගින්දනන් දපද න ත්ැනැත්්ත්ො හ එය නිදවන්දන් ඒ අමොරැව
සන්සිදඳන්දන් ආහොරය්් ගැනීදමනි. එදමන් දකෝ,ොග්නිය නිදවන්දන්
ද දකෝ, ් දදය කැබීදමනි. දකෝ,නීය වස්ත්ුව දකෝ,දය් ආහොරය ය.
දමහි ආහොරය යි ්ියනුදය් යම් ්ිසිව්් ඇත්ි වීම දහ්ත්ු වන බව ගැන
දනොව නිවන බව ගැන ය. දකෝ,ොග්නිය නිවන ආහොරය්් වන බැවින්
සත්්ත්්වයන ්ොමනීය වස්ත්ු ඉත්ො පරිය ය. ඒවො කැබීම උප්ොර ්රන
අය හො දදන අය ද දකෝ,ියො ඉත්ො පරියදයෝ ය. ද්ොත්රම් ගුණ හීනය්ු
වුව ද ත්මො යම්් දදන ත්ැනැත්්ත්ො ගුණවත්්ු සැිනය දකෝ,ියො
දපදනන්දන් ය. එබැවින් දකෝ,ියො ඔහු පසසන්දන් ය. ඔහුදග් ගුණ
්ියන්දන් ය.
ඊර්ෂයොව ද දකෝ,ය දමන් ම සත්්ත්්ව සන්ත්ොනය දවන ත්වන
ධ්ර්මය්ි. එය නිදවන්දන් අදන්්ු දග් විපත් දහෝ දු් දහෝ දුප්පත්්්ම
දහෝ දැ්ීදමනි. අනයයන් දග් විපත් දු් දුප්පත්්්ම ඊර්ෂයොව නමැත්ි
ගින්න නිවන ආහොරය ය. අනයයන් දග් සැපය හො දපොදහොසත්්්ම
ඊර්ෂයොව නමැත්ි ගින්න වඩන දදය ය. එබැවින් ඊර්ෂයොව නමැත්ි
ගින්දනන් දපද න්නහු අනුන් දග් දු්්, අනුන් දග් දුප්පත්්්ම් මිහිරි ය.
විපත් පැමිණි අය හො පිරිහී සිිනන අය ද සැප හ වුන් ද ඊර්ෂයො
්ොරයො ්ැමත්ි ය. දපොදහොසත්ුන් හො සැප විඳින්නවුන් දනො ්ැමත්ි
ය. රප්්ෂ පරත්ිපත්්ත්ි පුරන දු්් විඳින පැවිද්දන් දබොදහෝ දදනො ්ැමත්ි
වන්දන් ද පසසන්දන් ද ඒ රප් පරත්ිපත්්ත්ිය සැපය හැර සිිනන බව
ඔවුන්දග් සන්ත්ොනවක අනුශයිත් ඊර්ෂයොව ආහොරය වන බැවිනි. එදහත්්
ඒ බව ඒ ,වත්්හු දනො දනිත්ි.
වස්ත්ුව නැත්ි වීම දකෝ,ය දක්වන ්රැණ්ි. එබැවින් ගන්නො
ත්ැනැත්්ත්ො දකෝ,ියො සත්ුරැය. එදමන් ම අනයයන්දග් සම්පත්් ඊර්ෂයොව
නමැත්ි ගින්න අවුකවන දදය්ි. එය ඊෂයමෝොරයො පීඩොදව්ි. එබැවින්
ඊෂයමෝොරයො සැප ඇත්ියවුන් සැප විඳින්නවුන් සත්ුරැය. දබොදහෝ
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දදනො සුවදස් ්ක් යවන පැවිද්දන් දනො සත්ු ු වන්දන් ද ගර්හො
්රන්දන් ද ඊර්ෂයොව නිසො ය. එදහත්් ඒ ,වත්්හු ඒ බව දනො දනිත්ි.
ඊෂයමොව ද දනොදය්් ්රැණු සම්බන්ධ්දයන් ඇත්ි වන්න්ි. අනුන්
දග් ගුණවත්් බව පි ිබඳ ව ද ඊෂයමොව ඇත්ි දේ. ගුණවත්් බව පි ිබඳ
ඊෂයමොව ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ො ගුණවත්ුන් සත්ුරැ ය. ගුණවත්ුන් දනො
පසසන්දන් ය. ගුණහීනයන් ්ැමත්ි ය. මිත්ුරැ ය. ඇත්ැමුන් දබොදහෝ
දු්් ගනිමින් ගුණදම් ර්ින දහවත්් සික් ර්ින පැවිද්දන් ගර්හො
්රන්දන් ඔවුන් දග් පරත්ිපත්්ත්ි සැහැක්ලු ද්ො දහෝ නිෂ්ඵක ද්ො දහෝ
්ථො ්රන්දන් ගුණදම් පි ිබඳ ඊෂයමොව නිසො ය. ඒ බව ඒ ,වත්්හු දනො
දනිත්ි. ගුණදම් පි ිබඳ ඊෂයමොව ඇත්ි ත්ැනැත්්දත්් ගුණදම් දනො පුරන
්ොමද,ෝගී පැවිද්දන් ්ැමත්ි ය. දහදත්දම් එබඳු පැවිද්දන් සෘනු
පුද්ගකයන් වශදයන් ද දකොව වැඩ ඇත්ියන් වශදයන් ද ද්්දන් ය.
ඔවුන පසසන්දන් ය. එදහත්් එය ඊෂයමොව නිසො ද්දරන වැඩ්් බව ඒ
,වත්්හු දනො දනිත්ි. දමයින් හැම දදනොදග් ම පැවිද්දන් ද්දරහි
පැහැදීම් ්ක්ිරීම් ඊෂයමොව නිසොම සිදු වන්න්් බව දනො ්ියනු කැදේ.
්ොරණය අවුක් ්ර දනො දගන දත්්රැම් ගනිත්්වො. දම්වො සොමොනය නනයො
ත්බො උගත්ුන් පවො දනො දන්නො ගුප්ත් ්රැණු ය. චකත්සි් ධ්ර්ම
සම්බන්ධ්දයන් ්ිය හැ්ි දමබඳු ්රැණු දබොදහෝ ඇත්්දත්් ය. මඟ
දැ්්වීම්් වශදයන් දම් ස්වක්පය දමය ඇත්ුළු ්රන කදි.

මේඡරිය
ත්මො අයත්් දදය්් අදන්්ු අයිත්ි වීම දනො ඉවසන්නො වූ ද,
ත්මො අයත්් දදය්ින් අදන්්ු පරදයෝනනය්් වීම දනො ඉවසන්නො වූ
ද, ත්මොදග් සම්පත්්ත්ිය වැනි සම්පත්්ත්ිය්් අදන්්ු ඇත්ි වීම දනො
ඉවසන්නො වූ ද, ත්මොදග් සම්පත්්ත්ිය අනයයන් දැ් ගැනීම දනො
ඉවසන්නො වූ ද ස්ව,ොවය මාක්සයයමය යි. අධි් මසුරැ බව ඇත්්දත්් ත්මො
පරදයෝනනය්් නැත්ි නිසො අත්් හ දදය්් වුව ද අදන්්ු විසින් ගැනීම
දනො ඉවසයි. ත්මො අයත්් දදය්් දීම ගැන ්ියනු ්ිම ඇත්දම්් ත්මන්
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සත්ු දදය්් දීම ත්බො අදන්්ු දග් දීම පවො දනො ඉවසත්ි. දදන
අනයයන් ද ගර්හො ද්දරත්ි. අනුන් දග් දීම පවො දනො ඉවසන ඒ ත්ද
මසුරැ බව කදරියකාවය යි ්ියනු කැදේ.
ඇත්ි වීම දහ්ත්ු වන වස්ත්නන් දග් වශදයන් ආවොස මච්චඡරිය,
්ුකමච්චඡරිය, කො,මච්චඡරිය, වණ්ණමච්චඡරියය, ධ්ම්මමච්චඡරියය යි
මොත්්සයයම පස්් ධ්ම්මසාගණිදය් ද්්වො ත්ිදේ.
ආවොසය යනු වොසය ්රන ත්ැනය, වොසස්ථොනය පි ිබඳ වූ මසුරැ
බව ආවොස මච්චඡරිය ය. ත්මන් වසන පන්සදක් වත්ින් සම්පූර්ණ ත්වත්්
ගුණවත්් ,ි්්ෂූන් දග් විසීම දනො ්ැමත්ි බව හො ත්වත්් ,ි්්ෂූන් දග්
පැමි)ම දනො ්ැමත්ි බව ආවොස මච්චඡරිය ය. ද්ෝකොහක ්ිරීම්
ආදිදයන් අනයයන් ්රදර ්රන, ආරොමය දූෂණය ්රන ,ි්්ෂූන් දග්
පැමි)ම වොසය ්ිරීම දනො ්ැමත්ි වීම ආවොස මච්චඡරිය දනොදේ.
ගිහියන්දග් වොසස්ථොන ත්ම ත්මන් අයිත්ි ඒවො බැවින් ඒවොදය්
අනි්්ුදග් වොසය දනො ්ැමත්ි වීම ආවොස මච්චඡරිය දනො දේ. එදහත්්
අයිත්ිය්් ඇත්ිය්ු දග් පැමි)ම වොසය දනො ්ැමත්ි වීම ආවොස
මච්චඡරිය යි ්ිය යුත්ුය.
ත්මොදග් නප දගය් දහෝ ොය් දගය් දහෝ අනය ,ි්්ෂුව්
දග් පැමි)ම හො ඒ ගිහියන් විසින් අනය ,ි්්ෂුව් උපස්ථොන ්ිරීම
දනො ඉවසන්නො වූ ස්ව,ොවය ්ුක මච්චඡරිය ය. ගිහියන් දග් ශරද්ධ්ොව නැත්ි
ද්ො ඔවුන් බුදු සස්න ්ක්ිරවන්නො වූ ද, ගිහියන් දනො මඟ යවන්නො
වූ ද ශරමණයන්දග් පැමි)ම දනො ඉවසීම ්ුකමච්චඡරිය දනො දේ.
්ුකමච්චඡරිය වනුදය් ගුණවත්් ,ි්්ෂූන් දග් පැමි)ම දනො ඉවසීම ය.
කො,මච්චඡරිය යනු අනය ,ි්්ෂූන්  අවරොදි පරත්යයන් කැබීම දනො
ඉවසන ස්ව,ොවය ය. ඇත්ැම් ,ි්්ෂූහු සැදැහැවත්ුන් විසින් පුදන පරත්යයන්
දනො මනො ද්ො පරිද,ෝග ්ිරීදමන් විනොශ ද්දරත්ි. ඇත්ැම් ,ි්්ෂූහු
පින් ්ැමත්ියන් දදන සිේපසය ත්ුමූ ද පරිද,ෝග දනොද්ො අනයයන්
ද දනොදී ්ුණු වී යන්න දිරො යන්න හැර විනොශ ද්දරත්ි. එබඳු
,ි්්ෂූන් පමණ වඩො සිේපසය කැදබනු දැ් ඉදින් දම්වො යහපත්්
,ි්්ෂුව්් කබො න්ම දයදහ්ැයි සිත්ීම කො, මච්චඡරිය දනොදේ.
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වර්ණය වනොහි ශරීර වර්ණ, ගුණ වර්ණ වශදයන් දදවැදපරැම් දේ.
ඒ දද් ගැන ම මච්චඡරිය උපදී. ත්මොදග් ශරීරය දස් අනයයන්දග් ශරීර
වර්ණවත්් දවනවො දනො ්ැමැත්්ත් ශරීර වර්ණ මොත්්සයයමය ය. ත්මො
දමන් අනයයන් ගුණළුත්් වීම දනො ්ැමැත්්ත් ගුණ වර්ණ මොත්්සයයමය
ය. ශරීර වර්ණ මොත්්සයයමය ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ො අනයයන්දග් කස්සන ගැන
්ථො ්රන්න දහෝ අනයයන්දග් කස්සන ්ියනු ඇසීම දහෝ දනො
්ැමත්ි ය. ගුණවර්ණ මොත්්සයයමය ඇත්ි ත්ැනැත්්දත්් අනුන්දග් ශීකොදි ගුණ
ගැන ්ථො ්රන්න හො අනුන්දග් ගුණ ්ියනවො අසන්න ද දනො
්ැමත්ි ය.
ධ්ර්මය ද පරත්ිදේධ් ධ්ර්ම, පයයමොප්ත්ි ධ්ර්ම වශයන් දදවැදපරැම් දේ.
පරත්ිදේධ් ධ්ර්ම යනු මොර්ගඵක නිර්වොණදයෝ ය. ඒවො පරත්ිදේධ් ්ර දගන
සිිනන්දනෝ ආයයමදයෝ ය. පරත්ිදේධ් ධ්ර්මය පි ිබඳ මසුරැ බව්් ආයයමයන්
ද්දරහි නැත්්දත්්ය. සපම දදනො ම ඒවො පරත්ිදේධ් ්ර ගන්නවො
ආයයමදයෝ ්ැමැත්්දත්ෝ ය. ධ්ම්ම මච්චඡරිය ඇත්්දත්් පයයමොප්ත්ි ධ්ර්මය
පි ිබඳව ය. ධ්ම්ම මච්චඡරිය ඇත්්දත්ෝ ත්මන් දත්් අපරසිද්ධ් ධ්ර්ම අනයයන්
්ියො දදන්න දනො ්ැමැත්්දත්ෝ ය. ඔවුහු එය ්ියො දදන්නොහු
ගුරැමුෂ්ිනය යි ්ියො ද්ො ස්් ඉත්ිරි ්ර ගනිත්ි. ත්මන් දවත් ගුරැ මුෂ්ින
ඇත්ි බව ්ියන්දන් දහම් මසුදරෝ ය. ඔවුහු ධ්ර්මය උගැන්ම උත්්සොහ
්රන අනයයින් දු ු වි ද ඒවොදය් දුෂ්්ර ්ම් ආදිය ්ියො පසුබස්වත්ි.
දවන අත්් දහෝ හරවත්ි. ධ්ර්මය නූගැන්විය යුත්්දත්ෝ ද දවත්ි. ඇත්ැම්හු
දහම පහර ගැසීදම් බකොදපොදරොත්්ත්ුදවන් ධ්ර්මය දසොයත්ි. එවැනි අය
ධ්ර්මය දනො දීම ධ්ම්මමච්චඡරිය දනො දේ. ඇත්ැම් දකෝක පුද්ගකදයෝ උසස්
ධ්ර්ම උදගන ත්මන් ද්දරහි නැත්ි උත්්ත්රීය මනුෂය ධ්ර්මයන් පර්ොශ
්ර අපොයගොී දවත්ි. ධ්ර්මය නිසො ම විපත් පත්් විය හැ්ි එබඳු
පුද්ගකයන් පුද්ගකොනුගරහදයන් ධ්ර්මය දනො දීම ද ධ්ම්මමච්චඡරියය දනො
දේ.
ඒ පඤ්්කපර්ොර මොත්්සයයමයන් අත්ුදරන් ආවොස මච්චඡරිදයන්
මසුරැ්ම් ් වුන් ආවොසවක ්ුණු ්ස හිස මත් ත්බො හැසිදරන
ය්්ෂයන් දපර්ත්යන් වන බව ද, ්ුකමච්චඡරිදයන් දක් වමනය දක් අත්ීසොර
හ ගන්නො බව ද, කො,මච්චඡරිදයන් ය්්ෂයන් දපර්ත්යන් පිඹුරන් වන බව
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ද, වණ්ණ මච්චඡරිදයන් විරපප වන බව ද, ධ්ම්මමච්චඡරිදයන් දමෝඩයන්
වන බව ද, අත්්ථසොකිනී අ ුවොදවහි ද්්වො ත්ිදේ. ත්වද ආවොස
මච්චඡරිදයන් නර්දයහි උපදනො බව ද, ්ුකමච්චඡරිදයන් අක්ප කො,ී වන
බව ද, කො,මච්චඡරිදයන් ගනථ නර්දයහි උපදනො බව ද, වණ්ණ
මච්චඡරිදයන් උපදින උපදින නොත්ිවක විරපප වන බව ද, ධ්ම්මමච්චඡරිදයන්
්ු්්්ුක නර්දයහි උඵදනො බව ද එහි ම ද්්වො ඇත්්දත්් ය.

කුක්කුේචය
් පේ පි ිබඳ ව හො දනො ද්ො හ පින් පි ිබඳ ව ද පසු
්ොකදය් දී සිත්්හි හ ගන්නො ත්ැදවන ස්ව,ොවය කුක්කුච්චච නම් දේ. දහම්
අසන්න හො සත්් පුරැෂයන් ඇසුරැ ්රන්න ද දනො කැබ දහොඳ නර්
දනො දැන පේ ්ම් ද්ො පසුව ත්මන් ් දප පේ බව දත්් ත්ැනැත්්ත්්ුහ
ද ජීවිත් මද දය වන මොදිදයන් මත්් ව ත්මන් මැදරන ද්න්ුන් බව
දනො සිත්ො පේ ්ම් ද්ො මරණා කා වූ ්ක්හි ඒ බව දත්් ත්ැනැත්්ත්න්හ
ද ත්ම ත්මො විසින් ් පේ ්ම් සම්බන්ධ්දයන් “මො විසින් දබොදහෝ පේ
්ම් ්රන කද්දද්ය. ම වූදය් මහො වැරදීදම්, ම නර්ය යන්න
සිදුදවනවො ඇත්” යනොදි සිත්ිවිකි පහ වන්න ප න් ගනී. ් පේ
සම්බන්ධ්දයන් ඇත්ි වන්නො වූ ඒ සිත්් සමඟ ්ු්්්ුච්චච්චය ඇත්ි දේ. එය
පරීත්ිය පරත්ිප්්ෂ ස්ව,ොවය්ි. කැබූ දහෝ මත්ු කබන්න ඇත්්ත්ො වූ දහෝ
කො,ය්් සුවය්් සිහි ්රන්නො වූ සිත් පරිත්ිය යි ්ියනු කබන පිනො යන
ස්ව,ොවදයන් යු්්ත් වන්නෝ් දමන්, ්ියන කද පරිදි ් පේ ගැන ඇත්ි
වන්නො වූ සිත්්වක ත්ැදවන ස්ව,ොවය ්ු්්්ුච්චකය නම් දේ. මො විසින් පේ
්රන කද්දද්ය යනොදීන් සිත්ීම ම ්ු්්්ුච්චකය යි වරදවො දනො ගත් යුත්ු ය.
් හැ්ි අවස්ථොදේ පින් දනො ද්ො පින් පසුව ්රන්න
ත්බො දගන සිිනයවුන් පින් ් හැ්ි අවස්ථොව ඉ්්ම ගිය ්ක්හි ද
මරණොසන්න වූ ්ක්හි ද, දනො ද්ො හ ්ුශකයන් පි ිබඳ වූ ්ු්්්ුච්චකය
ඇත්ි දේ. ් වරද ගැන ්ණගො ු වීමය යි ්ියනුදය් ්ු්්්ුච්චක සහගත්
සිත්් ඇත්ි වීම ය. ඇත්ැදම්් ් වරද ගැන ්ණගො ු වීම ගුණය්් දස්
සිත්ත්ි. එයින් පොපය ත්ුනී දවත්ැයි ද සිත්ත්ි. එදහත්් එයින් පොපදය් ත්ුනී
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වීම්් සිදු දනො දේ. සමහරවි එයින් සිදු වන්දන් පොපදය් ශ්්ත්ිය ත්වත්්
වැිවීම්ි. ් වරද ගැන පසු ත්ැවීදමන් ඒ වරද නැත්ි වන්දන් ද දනො
දේ. ්රන්න නුපුළුවන් වූ ්ුශකය ගැන ත්ැවීදමන් ඒ ්ුශකය සිදු
වන්දන් ද දනො දේ. එබැවින් ත්ැවීම ්ුශකය්් දනො දේ. ඒ පසුත්ැවික්ක
්ණගො ුව ද්දේෂ දමෝහ යන අ්ුශක මූකයන් දගන් යු්්ත් වූ ත්න්හි ම
ඇත්ි වන්න්් බැවින් පොපය්් ම දේ. ්කින් දුබක වූ පින් පේ අපර
දච්චත්නොදේ අනුගරහදයන් බකවත්් වන්නෝ් දමන් ්ු්්්ුච්චකය නිසො ද
්කින් දුබක වූ අ්ුශකය බකවත්් වන බව සැක්ිය යුත්ු ය. ්කින්
සත්්ත්්වය්ු අපොය
යැවීම
ත්රම් ශ්්ත්ිය්් නැත්ි අ්ුශකය
මරණොසන්නදය් දී ඇත්ි වන ්ු්්්ුච්චකයො දග් අනුගරහදයන් බකවත්් වී
සත්්ත්්වයො අපොය යවන්දන් ය.
මොනය, යථොවමොනය අයථොවමොනය යි දද වැදපරැම් වන්නෝ්
දමන් ්ු්්්ුච්චකය ද යථොව්ු්්්ුච්චකය අයථොව ්ු්්්ුච්චකය යි දද
වැදපරැම් දේ. ් අ්ුශකය හො දනො ් ්ුශකය පි ිබඳ ව පසුත්ැවීම
යථොව්ු්්්ුච්චකය යි. සමහර වි සමහර ද්දන්් දනො ් අ්ුශකය
පි ිබඳව හො ් ්ුශකය ගැන ද පසු ත්ැදවයි. එය අයථෝු්්්ුච්චකය යි.
ප මුදවන් ්ුශක් ද්ො පසු ්ොකදය් දී මිථයොදෘෂ්ිනය ගැනීදමන් ත්මො
ප මු ් ්ුශක් අ්ුශක්ය යන හැඟීම ඇත්ි වූ ත්ැනැත්්ත්ො “මො විසින්
්ුසක්ය යි සිත්ො අ්ුසක් ්රන කද්දද්ය” යි පසුත්ැවික්ක ඇත්ි දේ. අ්ුසක්
දනො ්ර හැර පසුව මිසදි ු ගැන්ම නිසො දපර දනො ද්ො හ අ්ුසක්
ද්දරහි ්ුශක සාඥාව ඇත්ි වූවහු ඒ හ අ්ුසක් නිසො මම දපර ්
හැ්ි ව ත්ිබූ ්ුසකයන් අ්ුසක් යයි සිත්ො දනො ද්ද මිය, ම වූදය් මහ
පොඩුදව්ැයි දනො ් අ්ුශකය නිසො පසුත්ැවික්ක ඇත්ි දේ. එදස්
අස්ථොනදයහි ඇත්ි වන්නො වූ ඒ පසුත්ැවිකි අයථොව්ු්්්ුච්චකදයෝ ය. පින්
සක්ො දගන යම් ්ිසිව්් දුන් ත්ැනැත්්ත්ො හ නැවත් ඒ දදය වුවමනො
වීදමන් සමහර වි ඒ දදය නුදුන්නො නම් ද්ොපමණ දහොඳ ද දීදමන්
ම වූදය් මහො පොඩුදව්ැයි ත්මො ් දීම පි ිබඳ ව පසුත්ැවික්ක ඇත්ි
දේ. පරොණඝොත්දයන් වැ ්ීම් වශදයන් සර්පයො දනො මරො හ
ත්ැනැත්්ත්ො ඒ සර්පයො විසින් දෂ් ්රනු කැබීම වැනි අවස්ථොවක දී
දනො ් අ්ුශකය පි ිබඳ පසුත්ැවික්ක ඇත්ි දේ. එදස් ඇත්ි වන්නො වූ
්ු්්්ුච්චකදයෝ ද අයථොව්ු්්්ුච්චකදයෝ ය.
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්ු්්්ුච්චකය යන වකනය ්ියන කද අ්ුශක චකත්සි්දයන් අනය
වූ අර්ථයන්හි ද දයදද්. “හත්්ථ ්ු්්්ුච්චකය පොද්ු්්්ුච්චකය” යනොදීන්හි
්ු්්්ුච්චක යනුදවන් ්ියැදවන්දන් ඒ ශරීරොවයවයන්දග් දනො ත්ැන්පත්්
බව ය. දහවත්් දනො සන්සුන් බව ය. විනදයහි “්ු්්්ුච්චකොයන්දත්ො න
පිනග්ගදහසි” යනොදි ත්ැන්වක දැ්්දවන ්ු්්්ුච්චකය විනය ්ු්්්ුච්චකය
යි ්ියනු කැදේ. එනම් ත්මො අවිෂය ්රැණ්් ගැන එය ්ැප ද දනො
්ැපදැයි විමසීම් ආ්ොරදයන් පවත්්නො චිත්්ත්යයි. එය ්ුශක දහෝ ්රියො
දහෝ දවයි. අ්ුශක දනොදේ. දනො දන්නො ්රැණු පි ිබඳව ්ු්්්ුච්චකය
ඇත්ි වන්නො වූ ,ි්්ෂූහු ම ශි්්ෂෝොීහු ය. ඒ ශි්්ෂෝොීහු අවිනිශ්චිත්
දදය දනො ද්දරත්ි. එබඳු ්රැණු වකදී විනිශ්කය්් නැත්ි ව යම් ,ි්්ෂුව්්
සැ් පි ්ැප දදය්් වුව ද ද්ද ් නම් එයින් ද ඒ ,ි්්ෂුව ඇවැත්්
දේ. “්ු්්්ුච්චක ප්ත්ත්ොය ආපත්්ත්ිා ආප්නන්ත්ි” යනුදවන් ඒ බව දැ්්
දේ.

ථීනය හා මිද්ධය
චිත්්ත්යො දග් ගිකන් බව, දුබක බව, ්රියො සිදු ්ිරීදම් අසමත්් බව,
චිත්්ත් දේගදය් මඳ බව ථීනය ය. චකත්සි්යන් දග් ගික්න බව, දුබක
බව, ්රියො සිදු ්ිරීදම් අසමත්් බව මිද්ධය ය. දම් චකත්සි් දද්
ඔවුදනොවුන්දගන් දවන් දනො වන ධ්ර්ම දද්්ි. යම් සිත්් ථීනය දේ
නම් මිද්ධ්ය ද එහි ඇත්්දත්් ය. නීවරණ දද්ශනදයහි ථීනමිද්ධ් නීවරණය
යි දම් ධ්ර්ම දද් එ් ම නීවරණය්් වශදයන් දගන ත්ිදබන්දන් ද දම්
ධ්ර්ම දද් ඔවුදනොවුන් දගන් දවන් දනො වන බැවිනි. දරෝගය ශරීර
ශ්්ත්ිය නසො එය දුබක ්රන්නෝ් දමන්, ්රියො ්ිරීම අසමත්් බව
පමුණුවන්නෝ් දමන් දම් ධ්ර්ම දද් සිත්් සත්න්හි ඇත්ි වී
නොම්ොයයොදග් ශ්්ත්ිය නසො එය දුබක ්රනු කැදේ. ්රියො ්ිරීදමහි
අසමත්් බව පමුණුවනු කැදේ. එබැවින් දම් ධ්ර්ම දද් නොම ්ය
වැ දඳන දරෝගයන් වැනි ය. දමය ඇත්ි වූ ්ක නොම ්ය හැ්ිද ්. බර
දේ. අ්ර්මණය දේ. දබොදහෝ දසයින් ඇත්ි වන ්ක්හි පුද්ගකයො නිදිමත්
ඇත්ි දේ. දම් සත්්ත්්ව ශරීරදයන් ගමනොදි ඉරියේ සිදු ්රන්දන් සිදත්්
බකදයනි. ථීනමිද්ධ් නැමත්ි දරෝගය වැ ඳීදමන් දුබක වූ සිත් ගමනොදි
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ඉරියේ පැවැත්්වීම ද අසමත්් දේ. ථීනමිද්ධ් සහගත් සිත් පවත්්නො ්ක්හි
ශරීරය ඉරියේව අනුරපප වන දස් පිම්බී දනොසි හැ්ි ී ඒ ඒ අත් බර
දේ. නිො වැදටම. දමය දබොදහෝ දසයින් චශ්්ෂයන් හො පෘථග්නනයන්
නිද්රොව පූර්වොපර ,ොග දද්්හි ඇත්ි දේ. දමය අර්හත්් මොර්ගදයන්
පරහොණය ්රනු කැදේ.
එබැවින් රහත්ුන් දමය ඇත්ි දනො දේ. රහත්්හු ්ය දවදහස
පත්් ්ක්හි එය විදේ් දදනු පිණිස සිහි නුවණින් යු්්ත් ව නිද්රොව
දයත්ි. එ්ක්හි උන් වහන්දස්කොදග් චිත්්ත් සන්ත්ත්ිය ,වොාගය පැමිදණ්.
නින්ද සපම සත්්ත්්වය්ු ම වුවමනො දදය්ි. නින්දදන් දත්ොර ව ශරීරය
පැවැත්්වීම දුෂ්්රය. ්ය දවදහදස පත්් ්ක්හි සිහි නුවණින් නින්ද
යන චශ්්ෂ පෘථග්නනයන් ඒ ඒ අවස්ථොවක දී ථීනමිද්ධ්ය ඇත්ි දවත්ැ
යි දනො ්ිය හැ්ි ය. යම් ්ිසි වැදඩ් දනො දයදී හිස් ව ්ක් යවන්නො
වූ පුද්ගකයො එ්් ඉරියේව්ින් සිටීදම් දී ඇත්ි වන නිදිමත් හො පිබිදි
්ක්හි ඇත්ි වන අකස ,ොවයත්් නිද්රොව පූර්වොපර ,ොග දද්්හි ඇත්ි වන
ථීනමිද්ධ්ය යයි ්ිය යුත්ු ය.
පමණ වඩො ආහොර වැ ඳීමය, අපථයොහොර ගැනීමය, යැදපන
පමණ ආහොර දනො කැබීමය, අපථය සෘත්ු ගුණය යනොදිය නිසො
ථීනමිද්ධ්ය ඇත්ි දේ. දපොත් පත් ්ියවීම, බණ ඇසීම, ,ොවනො ්ිරීම යනොදි
නිශ්කක ව සි ් යුත්ු දද්වක් වඩො ඕනප ්ම්් නැත්ිව ඒවො ගැන
පරීත්ිය්් නැත්ිව ්රන්නො හ සමහරවි ථීනමිද්ධ්ය ඇත්ි දේ. දපොත් පත්
්ියවීදම් දී බණ ඇසීදම් දී ,ොවනො ්ිරීදම් දී දබොදහෝ දදනො නිො
වැද න්දන් ඒ නිසො ය.
ථීනමිද්ධ්ය කැදබනුදය් සසාස්්ොරි් අ්ුශක සිත්් පදසහි ය.
ඒවොදය් ද සමහර වි ් මිස සපම ්ක්හි ම ඇත්ි දනො දේ. එබැවින්
ථීනමිද්ධ්දයෝ අනියත්දයෝගී චකත්සි්දයෝ ය. ්ිසි ම ්ුශක සිත්්
ථීනමිද්ධ්ය දනො කැදේ. අපරීත්ිදයන් බණ අසන්නවුන් වුව ද බණ
ඇසීදම් දී දිග ම ්ුශකචිත්්ත්යන් ම ඇත්ි වුව දහොත්් ථීනමිද්ධ්ය
අව්ොශය්් දනො කැදේ. සපම ්ුශක චිත්්ත්ය් ම ථීනමිද්ධ්ය පරත්ිප්්ෂ
වූ ්ොයකහුත්ො, චිත්්ත්කහුත්ො, ්ොයමුදුත්ො, චිත්්ත්මුදුත්ො, ්ොය ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො,
චිත්්ත්්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො, ්ොයපොගුඤ්්ඤ්ත්ො, චිත්්ත්පොගුඤ්්ඤ්ත්ො යන දම්
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චකත්සි්යන් කැදබන දහයිනි. අපරීත්ිදයන් බණ අසන ත්ැනැත්්ත්ො නිො
වැද න්න වන්දන් ඔහු ත්ු ඔහු දනො දැනීම බණ විරැද්ධ් වූ සූ්්ෂම
ද්දේෂ සහගත් සිත්් දහෝ බණ නැවැත්්වීම පත්න්නො වූ දහෝ අදන්්්
පි ිබඳ වූ සූ්්ෂම දකෝ, සහගත් සිත්් දහෝ බණ අසන දේකොදේ දී ඇත්ි
වීදමනි.
ථීනමිද්ධ්ය වීයයමය පරත්ිප්්ෂය ය. එදහත්් ථීනමිද්ධ් සහගත්
සිත්්වක වීයයම චකත්සි්ය දනො කැදබන්දන් දනො දේ. ථීනමිද්ධ් සහගත්
සිත්්හි ඇත්ි වීයයමය දත්ත්් මැින පිඩ්් දස් දුබකය. උද්ධ්ච්චක සහගත්
විචි්ිච්චඡො සහගත් සිත්්වක කැදබන ඒ්ොගරත්ො චකත්සි්ය දමන් ඒ
වීයයමය ද දත් යුත්ු ය.

විචිකිේඡාව
අරමුණු ්රන දදය පි ිබඳ විනිශ්කය්් නැත්ි බව, ආරම්මණය
පි ිබඳ සැ්ය, අවිශ්වොසය, විිකිච්චොව ය. දමය ශරද්ධ්ොව සහ ඥානය
පරත්ිප්්ෂය. ්ුශකය ආවරණය ්රන බැවින්, ඥානය ආවරණය ්රන
බැවින් එය නීවරණදය්ි. සැ්ය නීවරණ වන සැ්ය, නීවරණ දනොවන
සැ්ය යි දද වැදපරැම් දේ. විචි්ිච්චඡො චකත්සි්ය වශදයන් ගනු
කබන්දන් නීවරණ විචි්ිච්චඡොව ය. දනො දන්නො ්රැණු පි ිබඳ ව එදස්
ද දමදස් ද ද්දස් ද යනොදීන් පහ වන්නො වූ සැ්ය අනීවරණ
විචි්ිච්චඡොව ය. එය දවන් වූ චකත්සි් ධ්ර්මය්් දනො වන ඒ
ආ්ොරදයන් පහක වන්නො වූ නොමස්්න්ධ්දයෝ ය. ඒ ආ්ොරදයන්
චශ්්ෂයන් ද්දරහි හො පෘථග්නනයන් ද්දරහි පහ වන නොම
ධ්ර්මදයෝ ්ුසක් ද දවත්ි. අ්ුසක් ද දවත්ි. රහත්ුන්දග් සන්ත්ොනදයහි පහ
වන්නොහු ්රියො දවත්ි. නීවරණ විචි්ිච්චඡොව “සක්ථරි කරඛකි විිකිච්චෙකි, ධම්ම කරඛකි විිකිච්චෙකි, සර්ඝ
කරඛකි විිකිච්චෙකි, සික්ඛාය කරඛකි විිකිච්චෙකි, පසබ්ෙන්්ක් කරඛකි
විිකිච්චෙකි, අපකන්්ක කරඛකි විිකිච්චෙකි, පසබ්ෙන්කාපකන්්ක් කරඛකි
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විිකිච්චෙකි, ඉදප්පච්චචයකා පටිච්චචසමසප්පන්්නසස ධම්මසස කරඛකි
විිකිච්චෙකි.”
යනුදවන් අෂ් ෝොර ද්ො
ධ්ම්මසාගණිදය් ද්්වො ත්ිදේ.
ශොස්ත්ෘන් වහන්දස් ද්දරහි සැ් ්ිරීමය යනු දදත්ිස් මහො පුරිස්
ක්ුදණන් යුත්් ශරීරය්් ඇත්ි ද්න්ු ඇත්ි විය හැ්ිද ්ියො
බුදුන්වහන්දස්දග් ශරීරය ගැන දහෝ ්ොකත්රය අයත්් සියක්ක දත් හැ්ි
ඥානය්් ඇත්් ද නැත්් ද ්ියො බුද්ධ්ඥානය ගැන දහෝ ඒ දද් ම ගැන
දහෝ සැ් ්ිරීමය.
ධ්ර්මය ගැන සැ් ්ිරීමය යනු සත්ර මොර්ග සත්ර ඵක නිර්වොණ
සාඛ්යොත් ධ්ර්මය්් ඇත්් ද නැත්් ද ්ියො දහෝ දම් ධ්ර්මය චනයයමොණි්
ද නැද්ද ්ියො දහෝ සැ් ්ිරීමය.
සාඝයො ද්දරහි සැ් ්ිරීමය යනු මොර්ගස්ථදයෝ සත්ර දදනය,
ථකස්ථදයෝ සත්ර දදනය යන අෂ් ොයයම පුද්ගක සාඝරත්්නය්් ඇත්් ද
නැත්් ද ්ියො දහෝ සාඝරත්්නය සුපරත්ිපන්න ද නැත්් ද ්ියො දහෝ දම්
සාඝරත්්නය දීදමන් ඵකය්් ඇත්් ද නැත්් ද ්ියො දහෝ සැ් ්ිරීම ය.
ශි්්ෂොව ගැන සැ් ්ිරීමය යනු ත්රිශි්්ෂොව්් ඇත්් ද නැත්් ද
්ියො දහෝ ත්රිශි්්ෂොදවන් පක්් ඇත්් ද නැත්් ද ්ියො දහෝ සැ් ්ිරීම
ය.
පූර්වොන්ත්ය ගැන සැ් ්ිරීමය යනු මම අත්ීත්දය් වූදයම් ද දනො
වූදයම් ද දම් සත්්ත්්වදයෝ අත්ීත්දයහි වූවොහු ද දනො වූවොහුදැයි අත්ීත්
,වයන් අයත්් ස්්න්ධ්ොයත්න ධ්ොත්නන් ඇත්ි නැත්ි බව පි ිබඳ ව සැ්
්ිරීම ය.
අපරොන්ත්ය ගැන සැ් ්ිරීමය යනු මම අනොගත්දයහි
උපදින්දනම් ද දනො දවම්ද දම් සත්්ත්්වදයෝ අනොගත්දයහි උපදිනොහු
ද නැත්්දැයි අනොගත් ස්්න්ධ්ොයත්න ධ්ොත්නන් පි ිබඳ ව සැ් ්ිරීම ය.
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පූර්වොන්ත්ොපරන්ත් දද් ගැන සැ් ්ිරීමය යනු අත්ීත්ොනොගත්
දදප්්ෂය ම අයත්් ස්්න්ධ්ොයත්න ධ්ොත්නන් ගැන සැ් ්ිරීම ය.
“ඉදප්පච්චකයත්ො පිනච්චක සමුප්පන්දනසු ධ්ම්දමසු ්ාඛ්ත්ි”
යනුදවන් දැ්්දවන අ වන විචි්ිච්චඡොව නම් පිනච්චකසමුප්පොදය පි ිබඳ
ව සැ් ්ිරීම ය. සබ්ොසව සූකර්ය් දෂෝඩශෝොරය්ින් විචි්ිච්චඡොව වොරො
ත්ිදේ.
උද්ධ්ච්චක විචි්ිච්චඡො යන චකත්සි්දයෝ දදදදන ම
ආරම්මණදයහි සැදකන්නො වූ ධ්ර්මදයෝ ය. උද්ධ්ච්චකය අදන්්
අදප්්්ෂව්් නැත්ි ව එ් ආරම්මණය් ම සැදකන්දන් ය. විචි්ිච්චඡොව
එදස් ද දමදස් ද එය ද දමය දැයි අනයොරම්මණය්් අදප්්්ෂො ්ිරීම්
වශදයන් සැදකන්දන් ය. දම් ඒ චකත්සි් දද්්හි දවනස ය.

යසෝභන චචතසික
සද්ධාවය, සකියය, හිරියය, ඔක්කප්පයය, අ්ලෝභයය, අ්දෝසයය,
කකරමජ්ඣක්කකාවය, කායපස්සද්ධියය, ික්කපස්සද්ධියය, කායලහසකාවය,
ික්කලහසකාවය, කාය මසදුකාවය, ික්කමසදුකාවය, කායකමමඤ්ඤකාවය,
ික්කකමමඤ්ඤකාවය, කායපාගුඤ්ඤකාවය, ික්ක පාගුඤ්ඤකාවය,
කායසජ්ජසකකාවය, ික්කුජ්ජසකකාවය යන දම් චකත්සි්දයෝ එ්ුන්
විසිදදන දශෝ,න සොධ්ොරණ චකත්සි්දයෝ නම් දවත්ි.

සද්ධාව
ඇදහිය යුත්ු වූ බුද්ධ්ොදි වස්ත්නන් ද්දරහි පැහැදීම, බුද්ධ්ොදි වස්ත්නන්
ද්දරහි විශ්වොසය ශරද්ධාව ය. පැහැදීමය යනු පි ිගන්නො ස්ව,ොවය ය.
ශුද්ධ් නකදයහි සීපදය් පිහිින වස්ත්නන්දග් ඡොයො දපදන්. වස්ත්නන් දග්
ඡොයො පි ිගන්නො ස්ව,ොවය්් දහවත්් ඡොයොවන් පරදේශ වීම ඉඩ දදන
ස්වබොවය්් ශුද්ධ් නකදයහි ඇත්්දත්් ය. එය නකයො දග් පැහැදීම ය. එදස්
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ම බුද්ධ්ොදීන් පි ිගන්නො ස්ව,ොවය්් බුද්ධ්ොදීන් දග් ගුණයන්
පිවිදසන්න ඉඩ දදන ස්ව,ොවය්් සිත්්හි ඇත්්දත්් ය. එය සිදත්් පැහැදීම
ය. විශ්වොසය යි ්ියනුදය් ද ඒ පැහැදීම ය. ස්්විත්ි රනුදග් උද් පරසොද්
මොණි්යය දබොර දිදය් ලූ ්ක්හි එම මඩ දසදවක් ආදිය ගිකො බැස නකය
පපදදන්නෝ් දමන් ශරද්ධ්ොව උපන් ්ක්හි සිදත්් දබොර ගත්ිය වූ ්ුශකය
බොධ්් වූ අ්ුශකය හිත් වූ නීවරණ ධ්ර්මදයෝ නූපදීම් වශදයන් සිත්ින්
පහ දවත්ි. එය සිදත්් පැහැදීම ය. ඒ දහ්ත්ුදවන් පැ්ි ීම්් නැත්ි ව
ශරද්ධ්ොව ඇත්ියහු දන් දිය හැ්ි දේ. සික් රැ්ිය හැ්ි දේ. ,ොවනො ්
හැ්ි දේ. ත්වත්් පින් ්ම් ් හැ්ි දේ. පුණය ්රියො විෂදයහි ඉදිරිදයන්
ගමන් ්රන බව ද ශරද්ධ්ොදේ ක්්ෂණය්ි. නපුරැ සත්ුන්දගන් ගහන
ගාගොව් දදපදසහි රැස්ව එදත්ර වීම බිදයන් සිිනන නන සමූහයො
දවත් පැමිණ ත්මො ප මුදවන් ගඟ බැස අනයයන් ්ැඳවො දගන
ඉදිරිදයන් යමින් අනයයන් ගඟින් එදත්ර ්රවන්නො වූ වීර පුරැෂදය්්
දේ නම් ශරද්ධ්ොව ඔහු වැනිය. ්ුශක ්රියො විෂදයහි ශරද්ධ්ොව ඉදිරිපත්් වන
්ක්හි සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මදයෝ එය අනු්නකව ත්ම ත්මො අයත්් ්රියොදවහි
දයදදත්ි. ත්මො අනු්නක ්රවො ගැනීම් වශදයන් සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන්
ද්දරහි අධිපත්ි්ම ්රන බැවින් ශරද්ධ්ොව ඉන්ද්රියදය්ි. පරත්ිප්්ෂ
ධ්ර්මයන් විසින් දනො දසක්විය හැ්ි බැවින් බකදය්ි. පින් ්ම් ්ිරීදම්දී
මහො බකය ශරද්ධ්ොවය. එය ්ුශකයන් ගන්නො වූ ස්ව,ොවදයන් අකක් වුනි
ය. ස්ක සම්පත්් කබො දදන්නො වූ ස්ව,ොවදයන් ධනයක් වුනිය.
නිර්වොණ සාඛ්යොත් ඵකය කැබිය හැ්ි වන ස්ව,ොවදයන් බීජයක් වුනිය.
මිථයොදෘෂ්ින්යන ඔවුන් දග් පරි්ක්පිත් දදවි වරැන් ද්දරහි ද
ශොස්ත්ෘවරයන් ද්දරහි ද ඔවුන් දග් ශරොව්යන් ද්දරහි ද ඇත්ි වන්නො
වූ පැහැදීම ්ියන කද ශරද්ධ්ොව දනො දේ. එය ශරද්ධ්ොදේ ආ්ොරදයන්
පවත්්නො වූ මිථයොධිදමෝ්්ෂය ය.

සතිය
සිහිය දහවත්් ්ුශක ප්්ෂය මත්්් වන ස්ව,ොවය සකිය ය.
ද්දකස් සහිත් සත්්ත්්වයොදග් සිත් අ්ුශක ප්්ෂය ම බර වී පවත්්න්ි.
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අ්ුශක ප්්ෂදය් ම විහිදී යන්න්ි. ගකො යන දිදයහි ලූ කබු ්බක දනො
නැවත්ී ම පොවී යන්නෝ් දමන් අ්ුශක ප්්ෂදය් ම ගමන් ්රන්න්ි.
සිහිදයන් එදස් යන්නො වූ සිත් යන්න දනො දී ්ුශක ප්්ෂදයහි
නවත්්වනු කැදේ. සත්්ත්්වයො අත්ින් ්ුශක ්රියො සිදු වන්දන් සත්්ත්්වයන්
්ුශක සිත්් වන්දන් ඒ සිහිය නිසොය. දපර ඇසූ දු ු ් ්ී දදය්් නැවත්
සිත්ීම හො ්රන්න ත්ිදබන දදය්් ්රන්න ඕනපයයි සිත්ීම ද
දකෝ්දයහි සිහිය යයි ්ියනු කැදේ. දම් චකත්සි් ්ථොදවහි සිහිය ය,
මත්්්වන බව යයි ්ියනුදය් එය දනොදේ. ඇසූ දු ු ් ්ී දදය්්
නැවත් සිත්ීම හො ්රන්න ත්ිදබන දදය්් ගැන සිත්ීම චකත්සි් සහිත්
වූ සිත්් දබොදහෝ ගණන්ින් සිදු වන ්රියොදව්ි. දමහි අදහස් ්රන
සත්ිය සපම ්ුසක සිත්් ම අාගය්් වශදයන් කැදබන සූ්්ෂම
ස්ව,ොවදය්ි. යම් ්ිසි වස්ත්ුව්් කද දහොත්් එය ත්මොදග් සැපය පිණිස
දයොො ගැනීම හො සඟවො ආර්්ෂො ්ර ත්බො ගැනීම ද්දකස් සහිත්
සත්්ත්්වයො දග් පර්ෘත්ිය ය. එය පූනො වශදයන් දහෝ අනුගරහ වශදයන්
පරහ දීම ඔහුදග් පර්ෘත්ිය දවනස් ්රියොදව්ි. සත්්ත්්වයො හ ඒ
වස්ත්ුව අදන්්ු දදන්නො වූ සිත්්් පහ වීම නම් පර්ෘත්ිදයන් සිත්
පැවත්ී දගන යන ස්ව,ොවදයන් යන්න දනො දී, නවත්්වො ගන්නො වූ
ස්ව,ොවය්් ද ඒ සිදත්් අාගය්් වශදයන් ඇත්ි විය යුත්ුය. එය සත්ිය ය.
පොප්රණය ද්දකස් සහිත් සත්්ත්්වයො දග් පර්ෘත්ිය ය. පොපදයන්
වැක්ීම එය විරැද්ධ් ස්ව,ොවදය්ි. ඔහුදග් සන්ත්ොනදයහි පොපදයන්
ව ්න්නො වූ පොපය දුරැ ්රන්නො වූ සිත්්් පහ වීම නම් පර්ෘත්ිදයන්
පැවත්ීදගන යන සැිනය යපම ව ්්වන ස්ව,ොවය්් ඒ සිත් ත්ිබිය යුත්ු
ය. පොපදයන් ව ්්නො සිත්්වක දහවත්් සික් ර්්නො සිත්්වක ඇත්්ත්ො වූ ඒ
ස්ව,ොවය සත්ිය ය. පස්්ම් සැපය දසවීම් විඳීම් වශදයන් ගමන් ්ිරීම
සත්්ත්්වයොදග් සිදත්් පර්ෘත්ියයි. නිර්වොණ මොර්ගදය් ගමන් ්ිරීම එය
විරැද්ධ් ස්ව,ොවය්ි. ,ොවනො ්ිරීම් වශදයන් නිවන්මඟ ගමන් ්රන
සිත්්වක සත්්ත්්ව සන්ත්ොනදයහි ඇත්ි විය හැ්ි වන්දන්, පස් ්ම් සැප
විඳීදම් මොර්ගදයහි චිත්්ත්සන්ත්ත්ිය ගකො යපම ව ්්වන ස්ව,ොවය්්
,ොවනො ්ිරීම් වශදයන් උපදනො සිත්්වක ඇත්ි වීදමනි. ,ොවනො වශදයන්
පවත්්නො සිත්්වක ඇත්ි ඒ ස්ව,ොවය සත්ිය ය.
දිදයහි ඉක්පී පොවී යන කබු ්බක්් දමන් අ්ුශක ධ්ර්ම විෂදයහි
සිත් යන්න දනොදී ්ුශකදය් පිහි ුවීම සත්ිදය් ක්්ෂණය යි. අහිත්යන්
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පහ ද්ො හිත්යන් ා ්ිරීම ද සත්ිදය් ක්්ෂණදය්ි. එය ආර්්ෂ්
ධ්ර්මය්ි. අපරමොදය යනු ද දම් සත්ිය ම නදම්ි.
අ්ුශක ප්්ෂය යො දනොදී ්ුශක ප්්ෂදයහි සිත් පැවැත්්වීම
සත්ිය වුවමනො වන්නෝ් දම්න ්ුශක ප්්ෂදය් ගමන් ්ිරීම ව ්්වො
අ්ුශක ප්්ෂදය් සිත් පැවැත්්වීම අ්ුශක සත්ිය්් වුවමනො නැත්. සිත්
අ්ුශක ප්්ෂය බර ව ත්ිදබන්න්් බැවින් ඉදේ ම එය යන බැවිනි.
අ්ුශක ධ්ර්ම සියක්ක ම සත්ිය විරැද්ධ් ධ්ර්මදයෝ ය. ඒවො මිච්චඡොසත්ිය
යයි ්ියනු කැදේ.

හිරිය හා ඔත්තප්පය
පොපය පි ි්ුක් ්රන ස්ව,ොවය දහවත්් පොපය ක්නො වන
ස්ව,ොවය හිරිය ය. පොපය බිය වන පොපය ද්දරන් ත්ැත්ි ගන්නො
ස්ව,ොවය ඔක්කප්ප ය. දම් ධ්ර්ම දද් නිසො සත්්පුරැෂයන් දග් සිත් පොපය
ද්දරන් හැ්ිද ්. පසු බසී. නුවණැත්්දත්ෝ දම් ධ්ර්ම දද් නිසො
පොපදයන් දවන්ව පොපය දුරකො ස්වසන්ත්ොනය රැ් ගනිත්ි. එබැවින් දම්
ධ්ර්මදයෝ දදදදන දකෝ් පොක් ධ්ර්ම නමුදු දවත්ි. අහිරි් අදනොත්්ත්ප්ප
දද් අ්ුශක ප්්ෂදය් මහො බක දද්්ි. හිරි ඔත්්ත්ප්ප දද් ඒ අ්ුශක
බක දද් මැඩීම සමර්ථ මහො බක දද්්ි.
දකෝ්දයහි අ්ුශක් ්ිරීම කැ්නොව පමණ්් දනොව ්ුසක්
්ිරීම කැ්නොව්් ද ඇත්්දත්් ය. පින් දනො ්රන සපම ්ක්හි ම පොපදය්
ඇකී ගැකී සිිනන ඇත්ැමුන් පිා ්ිරීම කැ්නොව්් ත්ිදේ. සමහරැ සික්
සමොදන් වීම ක්නො වන්දනෝ ය. පින් ්ිරීම පි ිබඳ වූ ඒ ක්නොව ්ියන
කද හිරිය දනො දේ. එය ්ුශකය පි ි්ුක් ්ිරීම් වශදයන් පහ වන්නො වූ
ද්දේෂය ය. එදස් ම සමහරැ ්ුශකය පවො බිය දවත්ි. පින්්ම් ්රන
ත්ැන්වක යොම පවො බිය දවත්ි. පින් ්ිරීම පි ිබඳ වූ ඒ බිය, ්ියන
කද ඔත්්ත්ප්පය දනොව, ,යෝොරදයන් පහ වන්නො වූ ද්දේෂය ම ය.
සමහරැ බර්් දගන යපම බර වැඩ්් ්ිරීම ඇඳුම් පැ ඳුම් දහොඳ නැත්ි
බව දගවක් දහොඳ නැත්ි බව දුප්පත්් බව නූගත්් බව ක්නො ඇත්්දත්ෝ
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අයලෝභය
අන්ධ්්ොරය පරත්ිප්්ෂ ආදකෝ්ය දස් දකෝ,ය පරත්ිප්්ෂ වූ
දකෝ,ය නැඟී සිටීම ඉඩ දනො දදන්නො වූ දකෝ,ය මැඩකන්නො වූ
එ්්ත්රො ස්ව,ොවය්් ඇත්. එය අ්ලෝභය ය. දකෝ, සහගත් චිත්්ත්ය
කො ුව්් දමන් ගන්නො වූ ආරම්මණදයහි ඇදකන්දන් ය. අදකෝ, සහගත්
චිත්්ත්ය පියුම් පදත්හි නක බින්දු දස් ඇක්ම්් නැත්ි ව ආරම්මණය
ගන්දන් ය. දකෝ,ය
පරත්ිප්්ෂ එ්්ත්රො ධ්ර්මය්්ය ්ියො මිස
දකෝ,යොදග් අ,ොවය දහවත්් නැත්ි බව අදකෝ, යයි දනො ගත් යුත්ුය.
අදකෝ,ය පරමොර්ථ වශදයන් විදයමොන ස්ව,ොවය්ි. දකෝ,යොදග් අ,ොවය
සිස් බව වූ පරඥප්ත්ි මොත්රය්් මිස පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් දනොදේ.

අයදෝසය
උෂ්ණය විරැද්ධ් ස්ව,ොවය වූ සීත්ක බඳු වූ ද්දේෂය විරැද්ධ් වූ
ද්දේෂය නැඟ එන්න දනො දදන්නො වූ ද්දේෂය මැඩකන්නො වූ එ්්ත්රො
ස්ව,ොවය්් ඇත්. එය අද්්ේෂය ය. චමත්රිය යනු ද අද්දේෂය ම ය.
අනුන් සැපය්් වනු ්ැමත්ි බව යහපත්්් වනු ්ැමත්ි බව අද්දේෂය යි
්ීම ද ව දන් ය. ද්දේෂයොදග් අ,ොවය අද්දේෂය යි දනො ගත් යුත්ුය.
ද්දේෂ සහගත් චිත්්ත්ය බක්ක්ු විසින් සොව්ු අක්කන්නෝ් දමන්
ආරම්මණය දර ද්රෝොරදයන් ගන්දන් ය. අද්දේෂ සහගත් චිත්්ත්ය මව්්
දරැව්ුදග් හිස පිරිමදින්නෝ් දමන් අනු්නකෝොරදයන් ආරම්මණය
ගන්දන් ය.

අයමෝහය
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අදමෝහය දශෝ,න සොධ්ොරණ චකත්සි්යන් අයත්් දනො වත්ුදු
දමහිදී ම ්ී ්ක්හි සුඛ්ොවදබෝධ් වන බැවින් එය ද දමත්ැන්හි ද්්වනු
කැදේ. ආරම්මණයොදග් සැබප ත්ත්්ත්්වය වසන්නො වූ දමෝහය පරත්ිප්්ෂ
වූ නිවැරදි දකස ආරම්මණ ත්ත්්ත්්වය ගන්නො වූ දහවත්් දනො වරදවො
ආරම්මණ ත්ත්්ත්්වය ගැනීම උප්ොර වන්නො වූ ස්ව,ොවය අ්මෝහය ය.
පරඥාව යනු ද විදයොව යනු ද එහි නොමදයෝ ය. දම් අදමෝහය, ආයයම
සත්යොදිය වසො කන දමෝහොන්ධ්්ොරය දුරකන ආදකෝ්ය්ි.
අදකෝ,ොදි ධ්ර්ම ත්ුන අත්ුදරන් අදකෝ,ය මසුරැ බව පරත්ිප්්ෂ
ය. අදදෝසය දුසික් බව පරත්ිප්්ෂ ය. අදමෝහය ්ුශක ධ්ර්ම විෂදයහි
අ,ොවනොව පරත්ිප්්ෂ ය. ත්ව ද ආදකෝ්ය ොන දහ්ත්ුව ය. අදදෝසය ශීක
දහ්ත්ුව ය. අදමෝහය ,ොවනො දහ්ත්ුව ය. ත්ව ද දකෝ,ියො ඒ ඒ වස්ත්නන්
හො පුද්ගකයන් පමණ ඉ්්මවො උසස් ද්ො සිත්න්දන් ය. අදකෝ,ය ්රණ
ද්ො පමණ දනො ඉ්්මවො සිත්න්දන් ය. දුෂ් පුද්ගකයො අනුන් දග්
මහත්් වූ ගුණය ද සුලු ද්ො සක්න්දන් ය. අදදෝසය ්රණ ද්ො
දගන ගුණදයන් අඩු දනො ද්ො ඇත්ි සැිනය ගන්දන් ය. අදමෝහය
්රණ ද්ො දගන ්ොරණය දනො වරදවො ගන්දන් ය. ත්ව ද
අදකෝ,දයන් ඇත්්ත්ො වූ වරද වරද්් දකස පි ිගනී. දකෝ,ී පුද්ගකයො
විදයමොන දදෝසය වසයි, සඟවයි. අදදෝසදයන් විදයමොන ගුණය ගුණ
වශදයන් පි ිගනී. දුෂ් පුද්ගකයො ඇත්ි ගුණය ම්යි. අවකාගු ්රයි.
අදමෝහදයන් ඒ ඒ දදය ඇත්ි සැිනය ගැනීදමන් සත්යදයහි පිහි යි.
දමෝහය ඇත්්දත්් අසත්ය සත්යය දකස හො සත්යය අසත්යය දකස ද ගනී.
ත්ව ද අදකෝ,ය නිසො පරිය විපරදයෝග දුිඃඛ්ය දනො දේ. අදදෝසය නිසො
අපරිය සම්පරදයෝග දුිඃඛ්ය දනො දේ. අදමෝහය නිසො ්ැමත්ි දප දනො කැබීදම්
දු් දනො දේ. ත්ව ද අදකෝ,ය නිසො නොත්ි දු් දනො දේ. අදකෝ,ය නොත්ි
දුිඃඛ්ය දහ්ත්ු වන දකෝ,ය පරත්ිප්්ෂ දහයිනි. අදදෝසය නිසො නරො දුිඃඛ්ය
දනො දේ. ද්දේෂය අධි් වූදය් ඉ්්මනින් නරොව පත්් දේ. අදමෝහය
නිසො මරණ දුිඃඛ්ය දනො දේ. සම්දමෝහ මරණය මහ දු්්ි. එය
නුවණැත්්ත්ො දනො දේ. ත්ව ද අදකෝ,ය නිසො ගෘහස්ථයන් සුවදස් එ්්
ව විසිය හැ්ි ය. අදදෝසය නිසො පැවිද්දන්හ සුවදස් එ් විසිය හැ්ිය.
අදමෝහය නිසො සැම දදනො ම සුවදස් විසිය හැ්ි ය.
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ත්ව ද සත්්ත්්වදයෝ දබදහවින් දකෝ,ය නිසො දපර්ත්ව උපදිත්ි.
අදකෝ,ය දපර්ත්ත්්ත්්වය දනො පැමි)ම දහ්ත්ු දේ. ද්දේෂය නිසො
සත්්ත්්වදයෝ ද්දේෂය දමන් දර ද්ර වූ නර්දයහි උපදිත්ි. අදදෝසය
නර්දයහි නූපදීම දහ්ත්ු දේ. දමෝහය නිසො සත්්ත්්වදයෝ ත්ිරිසන් බව
පැමිදණත්ි. අදමෝහය ත්ිරිසන් ව නූපදීම දහ්ත්ු දේ. ත්ව ද අදකෝ,ය
රොග වශදයන් ආරම්මණය ්රො යපම ව ්්වයි. අදදෝසය ද්දේෂය
්රණද්ො දගන ආරම්මණදයන් ඉවත්් වීම ව ්්වයි. අදමෝහය දමෝහ
වශදයන් මධ්යස්ථ වීම ව ්්වයි. ත්ව ද අදකෝ,ය නිසො
්ොමසුඛ්ක්කි්ොනුදයෝග අන්ත්ය දනො යපම දේ. අදදෝසය නිසො
අත්්ත්්ිකමත්ොනුදයෝග අන්ත්ය දනො යපම දේ. අදමෝහය නිසො මධ්යම
පරත්ිපොව ගන්දන් දේ. ත්ව ද අදකෝ,ය නිසො අ,ි්ඣිෝොයගන්ථයොදග්
සිඳීම දේ. අදදෝසය නිසො වයොපොද්ොයගන්ථයොදග් සිඳීම දේ. අදමෝහය
නිසො සීකේබත්පරොමොස ඉදාසච්චකො,ිනිදවස ්ොයගන්ථයන්දග් සිඳීම දේ.
ත්ව ද අදකෝ,ය නිසො ්ොයොනුපස්සනො සත්ිපටමඨොනය වැදවර. අදදෝසය
නිසො දේදනොනුපස්සනො සත්ිපටමඨොනය වැදවර. අදමෝහය නිසො ඉත්ිරි
සත්ිපටමඨොන දදදදනො දග් වැඩීම දේ. ත්ව ද අදකෝ,ය නිදරෝගි බව
පරත්යය දේ. අදකෝ,ය නිසො දකෝ,නීය වූ අසත්්පරොයයන් දස්වනය දනො
්රන බැවිනි. අදුෂ්
පුද්ගක දත්දම් වහො නරොව
පමුණුවන
ද්දේෂොග්නිදයන් දනො දවනු කබන බැවින් අදදෝෂය ත්රැණ බව ්ක්
පැවත්ීම දහ්ත්ු දේ. දමෝඩයො හිත්ොහිත්යන් දනො දැන අහිත් දප දස්වනය
්ිරීදමන් ඉ්්මනින් මරණය පැමිදණ්. නුමුකො වූදය් හිත්ොහිත්යන් දැන
අහිත්ය හැර හිත්ය දස්වනය ්ිරීදමන් චිර ්ොකය්් ජීවත්් දේ. ත්ව ද දීම
කැබීම දහ්ත්ු වන බැවින් අදකෝ,ය ද,ෝගසම්පත්්ත්ිය දහ්ත්ු දේ.
චමත්රිය නිසො මිත්රයන් කබන බැවින් අදදෝෂය මිත්රසම්පත්්ත්ිය දහ්ත්ු
දේ. නුවණැත්්ත්ො ත්මො දග් යහපත් සිදු ්ර ගන්නො බැවින් අදමෝහය
ආත්්ම සම්පත්්ත්ිය දහ්ත්ු දේ. ත්ව ද අදකෝ,ය දිවය විහොරය ද අදදෝසය
බරහ්ම විහොරය ද අදමෝහය ආර්ය විහොරය ද පරත්යය දේ. (අදකෝ,
අදදෝස අදමෝහයන් පි ිබඳ වූ දම් විස්ත්ර අත්්ථසොකිනී නම් වූ දම්සඟුණු
අ ුවොව අනුව කියන කදි.)

තතරමජ්ඣත්තතාව
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චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ ඒ ඒ ්ෘත්යයන් සිදු ්රමින් සමූහ වශදයන්
උපදින්දනෝ ය. එ්ිදන්ින් දවන් දනො ් හැ්ි දස් බැඳී උපදනො වූ
ධ්ර්ම රොශිය්් ඇත්ි සපම ධ්ර්මය් ම දවන් වූ ්ෘත්යය්් ද ඇත්්දත්් ය.
සියක්ක ම එ්්වීදමන් සිදුවන සර්වසොධ්ොරණ ්ෘත්යය්් ද ඇත්්දත්් ය.
මිනිසුන් සමූහය්් එ්් වී දගය්් සොදන ්ක්හි ගක් දගන ඒම, බොම
ඇනීම, ගක් බැඳීම යනොදි ්ෘත්යයන් ඒ ඒ අය විසින් දවන දවන ම
්රනු කැදේ. සැම දදන ම ්රන ්රියො සියක්දක් ම එ්්වීදමන් දගය
ත්ැනීම නමැත්ි ්රියොව දේ. එදමන් චිත්්ත් චකත්සි් පිණ්ඩය් ඇත්ි
ධ්ර්මයන් විසින් දවන් දවන් වශදයන් සිදු ්ර ්ෘත්ය රොශිය්් ද ඇත්්දත්්
ය. සමූහය ම අයත්් වූ පරධ්ොන ්ෘත්යය්් ද ඇත්්දත්් ය. සොමූහි් ්ෘත්යය
නම් දීම් ගැනීම් ආදිය ය. දදදදන්ු විසින් එ්් ව බර්් ඔසවො දගන
යපදම් දී ඒ දදදදනොදගන් එ්්ු දේගදයන් යන්න ත්් එ්්ු දසදමන්
යන්න ත්් සූොනම් වුව දහොත්් ඔවුන් දදදදනො ඒ බර දගන යො හැ්ි
දනො වන්දන් ය. එය දගන යො හැ්ි වීම නම් දදදදනො විසින් ම සම
ව ගමන් ් යුත්ු ය. එදමන් ම එ්් සොමූහි් ්රියොව්් සිදු ්ිරීම් වශදයන්
පහ වන්නො වූ චිත්්ත් චකත්සි් පිණ්ඩය් ත්ම ත්මො විසින් දවන්
වශදයන් සිදු ්රන ්රියොවන්දග් දේග සමත්්වය්් ත්ිබිය යුත්ුය. සිදු ්රන
පරධ්ොන ්ෘත්යය ගැකදපන පරිදි ධ්ර්මයන් දග් දේග සමත්්වය
දනොදහොත්් දේගයන් සම ්රන ධ්ර්මය කකරමජ්ඣක්කකාව ය. ධ්ර්මයන්
දග් සමත්්වය දශෝ,න සිත්්වක පමණ්් දනොව අදශෝ,න සිත්්වකද ත්ිබිය
යුත්ුය. එදහත්් ත්ත්රම්ඣිත්්ත්ත්ොව චකත්සි්ය අදශෝ,න සිත්්වක
කැදබන බව්් ද්්වො නැත්. එබැවින් දමය දත්්රැම් ගැනීම දුෂ්්ර
ත්ැදන්ි. දම් චකත්සි්ය ධ්ම්මසාගණිය උද්ධ්රණය ද්ො ද්්වො නැත්.
දමය දය්වොපන් වශදයන් දද්ශිත් චකත්සි්දය්ි.

කායපස්සද්ධිය හා චිත්තපස්සද්ධිය
්ොය යනු සමූහය යන අර්ථය දදන වකනය්ි. දමහි එයින්
්ියැදවන්දන් දසෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි් සමූහය ය. දමහි
චිත්්ත්ය යනුදවන් ්ියැදවන්දන් සිත්් සියක්ක ම දනොව දසෝ,න චිත්්ත්ය
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ය. පස්සද්ධි යනුදවන් ්ියැදවන්දන් චිත්්ත් චකත්සි්යන් දනො සන්සුන්
්රන ඖද්ධ්ත්යොදි ්්දක්ශයන් නිසො ඇත්ිවන ොහයොදග් සන්සිඳීම ය. එය
එ්්ත්රො මොනසි් ශොන්ත් ශීත්ක ස්ව,ොවදය්ි. “කායපස්සද්ධි” යනු
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි් සමූහදය් සන්සුන් බවය. දහේත්
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි් සමූහය සන්සිඳවන ශොන්ත් ශීත්ක
ස්ව,ොවය ය. “ික්කපස්සද්ධි” යනු දසෝ,න චිත්්ත්යො දග් සන්සුන් බවය.
දහවත්් දශෝ,න චිත්්ත්ය සන්සුන් ්රන ශොන්ත් ශීත්ක ස්ව,ොවය ය.
පස්සද්ීහු දදදදන චිත්්ත් චකත්සි්යන් දනො සන්සුන් ්රන
ඖද්ධ්ත්යොදි ්්දක්ශයන් විරැද්ධ් ධ්ර්මදයෝ දදදදදන්ි. ඒ ධ්ර්මදයෝ
සමහරැන්දග් සිත්්හි බකවත්් දවත්ි. සමහරැන්දග් සිත්්හි දුබක දවත්ි. එ්්
පුද්ගකය්ුදග් සිත්්හි ද සමහර අවස්ථොවක දී බකවත්් දවත්ි. සමහර
අවස්ථොවක දී දුබක දවත්ි. ඒ ධ්ර්මයන් දුබක වන ්ක්හි ්ුශක ප්දය් දී
සිත් සුවය්් දනො කබයි. රත්් වූ ගක්ත්කොව් ලූ මස්ු බඳු දවයි. ්ුශක
ප්්ෂදයන් වහො ඉවත්් දවයි. ඒවො බකවත්් ්ක්හි සිත් ්ුශක ප්්ෂය
සැප දවයි. පින් ්ිරීම මිහිරි දවයි. ඒවො බකවත්් වූ සිත් සිසික් නකය
පැමිණි මස්ු බඳු දවයි.

කායලහුතාව හා චිත්තලහුතාව
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි් රොශිදය් කැහැක්ලු බව කාය
ලහසකාවය. දශෝ,න චිත්්ත්යොදග් කැහැක්ලු බව ික්ක ලහසකාවය.
ද්රවයයන්හි ඇත්ි බර බව හො කැහැක්ලු බව බඳු බර බව්් කැහැක්ලු බව්්
අද්රවය වූ චිත්්ත් චකත්සි්යන් නැත්. දරෝගොත්ුර වී දුබක වූ ශරීරය බර
අඩු වුව ද ්රියො ්ිරීදම් දී දරෝගියො හ දනොදය්් වි ශරීරය බර බව
්ියත්ි. දරෝගියො බර්් දස් දැදනන්දන් බර දනොව දුබක බව ය.
දේගදයන් ්රියො ්ිරීදමහි දනො සමත්් බව ය. ස්ත්යොනමිද්ධ්ොදි ්්දක්ශයන්
නිසො සිදත්හි ද එබඳු දුබක ්ම්් ඇත්ි දේ. එය බර්් දනො වත්ුදු බර්්
බඳු බැවින් බර්් දස් ්ියනු කැදේ. දමහි චිත්්ත් චකත්සි්යන්දග්
කැහැක්ලු බව යයි ්ියනුදය් බර්් දස් දැදනන ඒ චිත්්ත්
චකත්සි්යන්දග් දුබක බව අකස බව දුරැ ද්ො චිත්්ත් චකත්සි්යන්
ද්දරහි ්රියො සූරත්්ත්්වය ඇත්ි ්රන චකත්සි් ධ්ර්ම දද් ය. ඒවො

පටසන ්වක

97

චිත්්ත් චකත්සි්යන් බර ඔසවො ගත්්ත්වුන් දස් දසමින් ්රියො ්රන බව
පත්් ්රන ස්ත්යොනමිද්ධ්ොදි ්්දක්ශයන් පරත්ිප්්ෂ ධ්ර්මදයෝ ය. ්ොය
චිත්්ත් කහුත්ොවන් දුබක ත්ැනැත්්ත්ොදග් සිත් ්ුශක ප්්ෂදය් දී අේදේ දැමූ
මක්් දස් හැ්ිද යි. දිග හැරී දනො යයි. මහ බර්් ඔසවො දගන ගමන්්
යන ද්න්ු දමන් වහො දවදහස
පත්් දවයි. ඒවො බකවත්්
ත්ැනැත්්ත්ොදග් සිත් වහො දවදහස දනො පැමිදණ්.

කායමුදුතාව හා චිත්තමුදුතාව
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි්යන් දග් දමොදකෝ් බව
කාය මසදුකාවය. දශෝ,න චිත්්ත්ත්යොදග් දමොද ෝ් බව ික්ක මසදුකාවය.
ත්වත්් ්රමය්ින් ්ියත් දහොත්් දෘෂ්ින මොනොදීන් නිසො සිත් පැමිණිය හැ්ි
ත්දබව (ත්ද ගත්ිය ) දශෝ,න චිත්්ත්ය පැමිදණන්න දනොදී එහි
මෘදුත්්ත්්වය ඇත්ි ්රන ධ්ර්ම දද් ්ොය චිත්්ත් මුදුත්ොදවෝ ය. ඔවුහු චිත්්ත්
චකත්සි්යන් ත්ද බව පමුණුවන දෘෂ්ින මොනොදි ්්දක්ශයන් පරත්ිප්්ෂ
ස්ව,ොවදයෝ ය. ඒ ධ්ර්ම දුබක ත්ැනැත්්ත්ොදග් සිත් ්ුශක ප්්ෂදය් දී
නැීම දුෂ්්ර විය ි දණ්ඩ්් බඳුය. නැමූදය් ද දුන්න්් දස් නැවත් ත්ුබූ
ත්ැන ම පැමිදණන සුලුය.

කායකම්මඤ්ඤතාව හා චිත්ත කම්මඤ්ඤතාව
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි්යන්දග් ්ර්මණය ,ොවය
කායකමමඤ්ඤකාවය.
දශෝ,න
චිත්්ත්යො
දග්
්ර්මණයත්ොව
ික්කකමමඤ්ඤකාවය. ්ර්මණයත්ොව යනු පිරිසිදු රත්්ත්රන් ඕනප ම
සියුම් ්ර්මොන්ත්ය් දයෝගය වන්නෝ් දමන් ඔදරොත්්ත්ු දදන්නෝ්
දමන් දශෝ,න චිත්්ත්දය් හො සම්පරයු්්ත් චකත්සි්යන්දග් ොනොදි පුණය
්රියො සම්පොදනදයහි රිසි දස් ත්ැබිය හැ්ි පැවැත්්විය හැ්ි ස්ව,ොවයයි.
පුණය්රියො විෂදයහි චිත්්ත් චකත්සි්යන් දග් අ්ර්මණය ,ොවය
්ොමච්චඡන්ොදි නීවරණයන් නිසො සිදු වන්න්ි. ්ොය චිත්්ත්
්ම්මඤ්්ඤ්ත්ොදවෝ චිත්්ත් චකත්සි්යන් පුණය ්රියොවන් අදයෝගය
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්රන ්ොමච්චඡන්ොදීන් පරත්ිප්්ෂදයෝ ය. යම්ුදග් සිත්්හි දම් චකත්සි්
දද් දුබක දේ නම්, ඔහු දග් සිත් ්ුසක් ්ිරීදම් දී උඩු සුකඟ විසි ්
වී දපොත්ු රැස්් දමන් ඉදිරිය ගමන් දනො ද්ො ආපසු එන්දන් ය. ඒවො
බකවත්් ත්ැනැත්්ත්ො දග් සිත් පින් ්ිරීදමහි දී උඩු සු ඟ ගැසූ ගක සු ඟ
්පො දගන ඉදිරිය යන්නෝ් දමන් ද්දකස් සු ඟ ්පො දගන ඉදිරිය
යන්දන්ය. දනො පසු බස්දන් ය.

කායපාගුඤ්ඤතාව හා චිත්ත පාගුඤ්ඤතාව
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි්යන් දග් දනො ගිකන් බව
්ොයපොගුඤ්්ඤ්ත්ොවය ය. දශෝ,න චිත්්ත්යොදග් දනො ගිකන්
බව
චිත්්ත්පොගුඤ්්ඤ්ත්ොවය ය. විචි්ිත්්සොදි ්්දක්ශ ධ්ර්මයන් නිසො ්ුශක
ප්්ෂදය් දී සිත් දරෝගොත්ුර වූව් දස් දුබක දේ. ්ොය චිත්්ත් පොගුඤ්්ඤ්ත්ො
චකත්සි් දද් චිත්්ත් චකත්සි්යන් දුබක ්රන ්ුශකය නුහුරැ
්රන ඒ ්්දක්ශයන් පරත්ිප්්ෂදයෝ ය. යම්ු දග් සන්ත්ොනදයහි ඒවො
දුබක නම් ඔහුදග් සිත් ්ුශක ්රණය බ ්ක්හි ගැඹුරැ දිය බ
පිහිනුම් දනො දන්න්ු දස් වහො දවදහස පත්් දවයි. ඔහු රිසි දස්
්ුශකදයහි දනො දයදිය හැ්ි දේ. ඒ චකත්සි්ය බකවත්් ත්ැනැත්්ත්ො
රිසි දස් සිත් පින් ්ිරීදමහි දයදවිය හැ්ි දේ.

කායුජ්ුකතාව හා චිත්තුජ්ුකතාව
දශෝ,න චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් චකත්සි්යන් දග් සෘනුත්්වය දහවත්්
ඇද නැත්ි බව කායසජ්ජසකකාවය. දශෝ,න චිත්්ත්යොදග් සෘනුත්්වය
ික්කුජ්ජසකකාවය. චිත්්ත් චකත්සි්යන්දග් වා් ,ොවය අපරිශුද්ධ් ,ොවය
මොයො සොදඨයයොදි ්්දක්ශයන් නිසො සිදුවන්න්ි. දම් චකත්සි්දයෝ
දදදදන ඒ මොයො සොදඨයයොදීන් පරත්ිප්්ෂ ධ්ර්ම දද්්ි. ් වරද, ඇත්ි
වරද, සඟවො රව න ස්ව,ොවය මායා නමි. නැත්ි ගුණ ද්්වො රව න
ස්ව,ොවය සා්ඨයය නමි. ්ොයු්නු්ත්ො චිත්්ත්ු්නු්ත්ො චකත්සි් දුබක
ත්ැනැත්්ත්ොදග් සිත් ්ුශක ප්්ෂදය් දී විසම පැවත්ුම් ඇත්්දත්් ය. එය
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විද ් උත්්සොහවත්් දේ. විද ් පසු බසී. විද ් අ්ුශක ප්්ෂය
වැදටම. ඒවො බකවත්් වූ ත්ැනැත්්ත්ොදග සිත් ්ුශක ප්්ෂදය් මැනවින් පවත්ී.
්ගෝමසකර වරකය ය, චන්ද්ර්ල්ඛා වරකය ය, නරගල ්කෝටි වරකය
යයි වා්ය ත්ුන් ආ්ොර දේ. ගමන් ්රමින් මුත්ර පහ ් ගවයො දග්
මුත්රදයන් දපොද ොදවහි ඇත්ිවුණු දර්ඛ්ොදේ ඇදය දගෝමුත්ර වා්ය යි.
අමොව් පසු වී සීපදය් පොයන සඳ කන්ද්රදක්ඛ්ොව යයි ්ියනු කැදේ.
එහි ඇදය කන්ද්රදක්ඛ්ො වා්ය යි. නගුක් දණ්ඩ සෘනුය. එදහත්් එහි
ද් වර වියගහ බඳින ත්ැන මඳ ඇදය්් ත්ිදේ. එය නාගකද්ෝින වා්ය
යි. මනුෂයයොදග් සිත්් වක ඒ ත්ුන සමොන වූ වා්දයෝ දවත්ි. ඒවො ද ඒ
නම් ම වයවහොර ්රනු කැදේ.
පේ ද්ො “මම පේ දනො ්රමි” යි ්ියමින් පොපය සඟවන
ත්ැනැත්්ත්ො ්ිරීම් වශදයන් පේ මඟ ඉදිරිය ගමන් ද්ො , දනො ්රමියි
්ියමින් පොපදයහි ම පසු බසින්දන්ි. දදපස යොම ඇත්ි ඔහුදග් ඒ
ගත්ිය ඉදිරිය පස්ස විිනන් වි ගමන් ්ර ත්ිදබන දගෝමුත්ර දර්ඛ්ොව බඳු
බැවින් එය දගෝමුත්ර වා්ය යි ්ියනු කැදේ.
ඇත්ැම්හු පේ ්රමින් පේ ්ිරීම දබොදහෝ බිය ඇත්ි බව ්ියත්ි.
පේ දනො ්රන්න අනුන් අනුශොසනය ්රත්ි. පේ ්රන්නවුන් ගර්හො
්රත්ි. ඔවුන්දග් ඒ ස්ව,ොවය කන්ද්රදක්ඛ්ොදේ ඇදය දමන් ඉත්ො ම ව්්
බැවින් එය කන්ද්රදක්ඛ්ො වා්ත්ොවය යි ්ියනු කැදේ.
ඇත්ැම්හු පේ ්රමින් ම ්වදර්් පව බිය දනො දවත්්ද
යනොදීන් පයයමොයදයන් ත්මන් දග් ශුද්ධ්ත්්වය දකොව පවසත්ි. ත්මන් දග්
ශුද්ධ්ත්්වය ද්කින් ම දනො ්ියත්ි. ඔවුන් දග් ස්ව,ොවය පේ ්රමින් දනො
්රමිය ්ියන්නො දග් ස්ව,ොවය ත්රම ඇද නැත්ි බැවින් ඒ මඳ ඇද
ගත්ිය නාගක ද්ෝින වා්ත්ොවය යි ්ියනු කැදේ.
යදම්් ත්ුන් දොරින් ම පේ ද්දර් නම් සපම ත්ැන ම ඇදය ඇත්ි
ඔහුදග් ඒ ස්ව,ොවය දගෝමුත්ර වා්ත්ොවය යි ්ියනු කැදේ. යදම්් යම්
්ිසි දදදොර්ින් පමණ්් පේ ද්දර් නම් ඔහු දග් ස්ව,ොවය
කන්ද්රදක්ඛ්ො වා්ත්ොවය යි ්ියනු කැදේ. යදම්් දදදොර්් පිරිසිදු ්ර
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දගන එ් දොර්ින් පමණ්් පේ ද්දර් නම් ඔහු දග් ඒ ස්ව,ොවය
නාගකද්ෝින වා්ත්ොවය යයි ්ියනු කැදේ. ්ොයු්නු්ත්ො චිත්්ත්ු්නු්ත්ො
චකත්සි්දයෝ ඒ ත්ුන් ආ්ොර වා්ත්ොවයන පරත්ිප්්ෂදයෝ ය.

විරති චචතසිකයයෝ
සමමාවාචාය,
සමමාකමමන්කය,
සමමාආජීවයයි
විරත්ි
චකත්සි්දයෝ ත්ිදදදන්් දවත්ි. පරොණඝොත්ොදි පොපයන් දගන් ව ්්නො
ස්ව,ොවදයෝ විරත්ි නම් දවත්ි. දනොදහොත්් සත්්ත්්වයන පරොණඝොත්ොදිදයන්
වැ ්ීම උප්ොර වන්නො වූ ධ්ර්මදයෝ විරත්ි නම් දවත්ි. පොපදයන්
වැ ්ීම් මොත්රය දහෝ විරත්ි නම් දේ. විරත්ිය සොමොනයදයන් එ්්් වුව ද
සම්පත්්ත් විරත්ිය, සමොොන විරත්ිය, සමුච්චදේද විරත්ිය යි පරද,්ද දහයින්
ත්ුන්් දේ.
ත්මන්දග් ්ුකය වයස දැනුමැත්ි්ම යනොදිය සක්ො සි් පද
සමොොනය්් දනො මැත්ිව ම වරද ්රන්න සිදුවන අවස්ථොව පැමිණි
්ක්හි එය දනො ්ර හැරීම සමපක්ක විකකිය ය. යම්්ිසි වරද්් ්රන්න
සිදු වී ත්ිදබන අවස්ථොදේ දී එය ත්මොදග් ්ුකපරම්පරොදේ අය විසින්
දනො ්රන කද්ද්් නම් ඒ බව සක්ො ත්මො විසින් ද එය දනො ්ර හැරීම
්ුකය සක්ො පවින් වැ ්ීම ය. යම් ්ිසි වරද්් ්රන්න සිදු වී ත්ිදබන
්ක්හි මො වැනි වෘද්ධ්ය්ුහ දමබඳු වැඩ නුසුදුසු යයි පේ දනො ්ර
හැරීම වයස සක්ො පවින් වැ ්ීම ය. යම් ්ිසි වරද්් ්රන්න සිදු වී
ත්ිදබන ්ක්හි ත්මොදග් දැනුමැත්ි්ම් සක්ො දම්වො දමෝඩයන් මිස මො
වැනි ්ොරණෝොරණ දත්් ද්න්ු විසින් ්ිරීම සුදුසු නැත් යයි පවින්
වැ ්ීම දැනුමැත්ි ්ම සක්ො පවින් වැ ්ීමය. සම්පත්්ත් විරත්ිය
උොහරණය්් වශදයන් චක්කණ  දග් ්ථොව ආකොයයමවරදයෝ ද්්වත්ි.
ක්්්ණ දපර ක්්දිව විසූ සිාහක දගොවිදය්ි. දරෝගොත්ුර වූ ඔහුග් මව
දවද මහත්ො සො මස් දදන්න නියම ද්ද ් ය. ක්්්ණ දග් සදහෝදරයො
සො මස් දසවීම ඔහු ්ුඹුර දගොස් බකන්න නියම ද්ද ්ය. ක්්්ණ
්ුඹුර ගිය ්ක්හි දගොයම් පැ ්පම ආ සොදව්් බිය වී දේගදයන් දුව
දගොස් දත්ොණ්ඩුව් අසු වී හඬ නැඟීය. ක්්්ණ හඬ ඇසී එහි දගොස්
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බැඳී උන් සොවො දැ් ඌ අක්කො මව දබදහත්් පිණිස මරන්න සිත්ො
නැවත් මව දග් දිවි ර්ිනු පිණිස අසරණ සත්ොදග් දිවි නැසීම නුසුදුසුය
යි සිත්ො හැර දැම්දම්ය. ඔහු දගදර ආ වි සදහෝදරයො “සොව්ු කද දැ” යි
ඇසූ ්ක්හි ක්්්ණ සිදු වූ සැින සදහෝදරයො ්ීය. එය අසො සදහෝදරයො
ඔහු ත්ර්නනය ද්ද ්ය. ක්්්ණ මව සීපය දගොස් “මම උපන්ො
ප න් දම් වන ත්ුරැ දැන දැන පරොණඝොත්ය්් දනො ද්ද මි ය. ඒ
සත්යොනු,ොවදයන් මොදග් මව නිදරෝගී දේවො” යි සත්ය්රියො ද්ද ්ය. ඒ
සත්යොනු,ොවදයන් මව නිදරෝගී වූවො ය.
සි්පද සමොදන් වූවන් දග් සි්පද සමොදන් වීදමහි දී හො ඉන් පසු
ද ත්මො දග් ජීවිත්ය ගැන පවො දනො සක්ො පවින් වැ ්ීම සමාදාන විකකිය
ය. සමොොන විරත්ිය උොහරණය්් වශදයන් උත්ුරැ වඩුන්නොව නමැත්ි
්න්ද් විසූ දගොවිය්ුදග් පුවත්්් ද්්වො ත්ිදේ. එය දමදස් ය: උකුකු
වලසන්නා්ේ ්ගාවියා අම්බරිය විහොරවොසී පිරගල ෙසද්ධකක්ික දත්රැන්
වහන්දස්දගන් සික් සමොදන් වී දගොවි්ම් ් ත්ැනැත්්දත්්ි. දින්්
ඔහුදග් දගොනුන් නැත්ි වී උන් දසොයනු පිණිස දහ් උත්ුරැවඩුන්නො ්න්ද
ගිදය් ය. එහි දී ඔහු මහ පිඹුර්ු අසු විය. ඔහු අදත්් දහොඳින් ්ැදපන
්ැත්්ත්්් ද ත්ිබිණ. ්ැත්්දත්න් හිස සිඳ පිඹුරො මරො දමො ගැකදවන්න
ඔහු සිත්්විය. නැවත් ඔහු ගරැ ් යුත්ු උත්ුම්ු සීපදයන් සමොදන්
වූ සි්පද බිඳකීම නුසුදුසුය යි සිත්ිණ දමදස් දහ් ත්ුන් වර ද්්වො සිත්ො
අන්ත්ිදම් දී “සි්පද දනො බිඳින්දනමිය, ඒ දවනුව ජීවිත්ය හරිමිය” යි
සිත්ො නැවත්ත්් සි් පද ්ඩ ්රන්න දනො සිදත්නු පිණිස ඟ ත්ුබූ
්ැත්්ත් ඈත් විසි ද්ද ්ය. එද්දණහි ම පිඹුරො ඔහු හැර ගිදය්ය.
ආයයම මොර්ගය හො සම්පරයු්්ත් විරත්ිය සමසච්ච්ේද විකකිය ය. එය
ස්ිර විරත්ිය්ි. එය ඇත්ි වීදමන් පසු ආයයම ශරොව්යො හ පරොණඝොත්ොදිය
සඳහො සිත්්ුදු නූපදදන් ය.
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“මුසොවොො දේරම) සි්්ඛ්ොපදා සමොදියොමි” යනොදීන් කත්ුර්විධ් වෝ්
දුශ්කරිත්ය පි ිබඳ සි් පද සමොදන් වන්නො වූ දහෝ ඉ ො ගන්නො වූ දහෝ
පැමිණි අවස්ථොදේ දී ඒවොයින් ව ්්නො වූ දහෝ ත්ැනැත්්ත්න් දග්
පොපදයන් ව ්්නො ස්ව,ොවය, දහවත්් පොපදයන් වැ ්ීම උප්ොරවන
ස්ව,ොවය, දහවත්් පොපදයන් වැ ්ීම සමමා වාචාව ය.
්ථො සම්මො වොකොවය, දච්චත්නො සම්මො වොකොවය, විරත්ි සම්මො
වොකොව යයි සම්මොවොකොව දත්වැදපරැම් දේ. අර්ථ ධ්ර්ම පරත්ිසායු්්ත් වූ
යහපත්් ්ථොව කථා සමමාවාචාව ය. එය ඇත්ි ්රන ්ුශක ්රියො
දච්චත්නොව ්ච්චකනා සමමාවාචාව ය. වෝ් දුශ්කරිත්දයන් ව ්්නො
ස්ව,ොවය දහවත්් වැ ්ීම විකකි සමමා වාචාව ය. දම් චකත්සි්
්ථොව ගනු කබනුදය් විරත්ි සම්මොවොකොවයි.

සම්මා කම්මේතය
“පොණොත්ිපොත්ො දේරම) සි්්ඛ්ොපදා සමොදියොමි” යනොදි ත්රිවිධ් ්ොය
දුශ්කරිත්ය පි ිබඳ සි්පද සමොදන් වන්නො වූ දහෝ ඉ ො ගන්නො වූ දහෝ
පැමිණි අවස්ථොදේ දී ්ොය දුශ්කරිත්දයන් ව ්්නො වූ දහෝ ත්ැනැත්්ත්ො
දග් පොපදයන් ව ්්නො වූ ස්ව,ොවය දහවත්් වැ ්ීම උප්ොර් ධ්ර්මය,
දහවත්් පොපදයන් වැ ්ීම සමමා කමමන්කය ය. ්රියො සම්මො
්ම්මන්ත්ය, දච්චත්නො සම්මො ්ම්මන්ත්ය, විරත්ි සම්මො ්ම්මන්ත්ය යි
සම්මො ්ම්මන්ත්ය ද දත්වැදපරැම් දේ. නිරවදය වූ ්ොය ්ර්මය කරියා
සමමා කමමන්කය ය. එය ඇත්ි ්රන්නො වූ ්ුසක ්රියො දච්චත්නොව
්ච්චකනා සමමා කමමන්කය ය. ්ොය දුශ්කරිත්දයන් ව ්්නො වූ ්ොය
දුශ්කරිත්ය දුර කන්නො වූ ස්ව,ොවය විකකි සමමා කමමන්කය ය. දම්
චකත්සි් ්ථොදවහි ගනු කබන්දන් විරත්ි සම්මො ්ම්මන්ත්යයි. ඉත්ිරි
දද් දනො ගනු කැදේ.

සම්මා ආජීවය
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සත්්ත්්වදයෝ ද්රෝධ්ය නිසො ද ඊෂයමොව නිසො ද දෘෂ්ිනය නිසො ද ්රීඩො
පිණිස ද ත්මන්දග් සමත්් ්ම් දැ්්වීම පිණිස ද පේ ද්දරත්ි. දිවි පැවැත්්ම
සඳහො ද පේ ද්දරත්ි. ද්රෝධ්ොදිය නිසො ්රන වෝ් දුශ්කරිත්දයන්
ව ්්නො ස්ව,ොවය සම්මොවොකොව ය. ද්රෝධ්ොදිය නිසො ්රන පරොණඝොත්ොදි
්ොය දුශ්කරිත් ත්ුදනන් ව ්්නො ස්ව,ොවය සම්මො ්ම්මන්ත්ය ය. ත්මො
දග් හො අඹුදරැ ආදීන් දග් ජීවි්ොව පිණිස ්රන්නො වූ ්ොය වෝ්
දුශ්කරිත්යන්දගන් ව ්්නො ස්ව,ොවය දහවත්් වැ ්ීම, ආජීවදහ්ත්ු්
දුශ්කරිත්දයන් වැ ්ීම සමමා ආජීවය ය. පර්ෘත්ිදයන් ම නිරවදය ්ර්ම
වූ දගොවි ්ම් ආදිය ්ිරීදමන් දහෝ සිඟො ගැනීම් ආදිදයන් දහෝ දිවි
පවත්්නො වූ ත්ැනැත්්ත්ො දග් දිවි පැවැත්්ම පි ිබඳ වීයයමය ද සම්මොආජීව
යයි ්ියනු කැදේ. එය දම් විරත්ි සම්මො ආජීවය අයත්් දනො දේ. දමහි
සම්මො ආජීව වශදයන් ගනු කබනුදය් ජීවි්ොව පිණිස ්රන පොපදයන්
වැ ්ීම ම ය.

අපරමාණය චචතසිකයයෝ
කකුණ ාවය, මසදිකාවය යි අපරමොණය චකත්සි්දයෝ දදදදදන්ි.

කරුණාව
සත්්පුරැෂයන් දග් සිත්් සත්න්හි ඇත්ිවන්නො වූ පරදුිඃඛ්ය ගැන
්ම්පො වන්නො වූ පරදුිඃඛ්ය ්ැමත්ි දනොවන්නො වූ, පරදුිඃඛ්ය දනො
ඉවසන්නො වූ දමරමො දු්ින් මුදවනු ්ැමත්ි ආ්ොරදයන් පවත්්නො වූ
පරදුිඃඛ්ය දුරැ ්රන ආ්ොරදයන් පවත්්නො වූ, පරදුිඃඛ්ය විරැද්ධ් වූ
ස්ව,ොවය කකුණ ාව ය. සමහර වි පරදුිඃඛ්ය ඇසූ දු ු ්ක්හි ්රැණො
රපපදයන් දශෝ්ය්් ද ඇත්ි දේ. එබඳු දශෝ්ය්් ඇත්ිවීම ්රැණො
වඩන්නො වූ ත්ැනැත්්ත්ො නපුදර්ි. දශෝ්ය ඇත්ි වීදමන් ්රැණොදවන්
පිරිදහ්. ්රැණොව හැඬීම ්ොරණය්් දනො දේ. දශෝ්ය හැඬීම
්ොරණය්ි. ්ොරැණි්යන් ද්දරහි ඒ දශෝ්ය ද දනොදය්් වි ඇත්ි
දේ. දශෝ්ය ඇත්ි වුවදහොත්් එය ්ුශකය්් දනොව අ්ුශකය්ි. එය ද්දේෂ
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සහගත් වන බැවිනි. ්රැණොව ්ුශකය හො ්රියොව ඇත්ු ත්් ධ්ර්මය්ි.
එය ්ිසි ්දක් අ්ුශක චිත්්ත්ය් දනො කැදේ. ස්්න්ධ් වි,ොගදය් දී
්රැණොව සාස්්ොරස්්න්ධ්ය අයත්් ය. දශෝ්ය දේදනොස්්න්ධ්ය
අයත්් ය.

මුදිතාව
පරසම්පත්්ත්ිය ද්්නො වූ ද අසන්නො වූ ද සත්් පුරැෂයන් දග් සිත්්හි
ඇත්ිවන්නො වූ, එය සත්ු ු වන්නො වූ, අනු්නක වන්නො වූ, ඊර්ෂයොව
පරත්ිප්්ෂ වූ ස්ව,ොවය මසදිකාව ය. සත්ු යන වකනය දබොදහෝ දසයින්
පරීත්ිය යන අර්ථය දීම දයදදන වකනදය්ි. සත්ු ුවන ස්ව,ොවය
මුදිත්ොවයයි ්ී ්ක්හි මුදිත්ොව පරීත්ිය හො අවුක් විය හැ්ිය. පරීත්ිය හො
මුදිත්ොව දවන් දවන් වූ ක්්ෂණ ඇත්ි ධ්ර්ම දද්්ි. සමහර වි ඒ දද්
එ් සිදත්් ම ද පහ දේ. එ්ක දවන් වශදයන් දත්්රැම් ගැනීම ඉත්ො
දුෂ්්රය. ත්මො දග් ඥාත්ි මිත්රොදීන් දග් සම්පත්්ත්ිය ද්්නො ත්ැනැත්්ත්න්හ
සමහර වි “පහොසය” යි ්ියනු කබන දකෝ, සහගත් පරීත්ිය මුදිත්ො
රපපදයන් පහ දේ. එය මුදිත්ොව වඩන්නහු විපත්්ි.
දමත්්ත්ො, ්රැණො, මුදිත්ො, උදප්්ඛ්ො යන දම් ධ්ර්මදයෝ දමදත්්්
සත්්ත්්වයන් ද්දරහි පැවැත්්විය යුත්්ත්ොහුය, ඉන් ඔේබ දනො දගන යො
යුත්්ත්ොහුය ්ියො පැවැත්්විය යුත්ු සත්්ත්්වයන් දග් පරමොණය්් නැත්්දත්් ය.
පරමොණය්් දහවත්් ගණන්් නැත්්්්ත්ො වූ පරිච්චදේදය්් නැත්්ත්ො වූ
සත්්ත්්වයන් ද්දරහි පවත්්නො බැවින් ඒ ධ්ර්මදයෝ අපරමාණ ය නම් දවත්ි.
ද්දේෂ පෝ්ෂි් ්්දක්ශයන් පරත්ිප්්ෂ වූ ධ්ර්මයන් පවත්්නො වූ
ත්ැනැත්්ත්ො දග් සන්ත්ොනදයන් ද්දේෂ පෝ්ෂි් ්්දක්ශදයෝ බැහැර දවත්ි.
එබැවින් දමත්්ත්ොදිය වඩන්නො වූ පුද්ගකදයෝ දස මය සිත්් ඇත්්දත්ෝ ය.
සත්්පුරැෂදයෝ ය. දස මය සිත්් ඇත්ි බැවින් ඒ පුද්ගකදයෝ උත්්ත්මදයෝ ය.
බරහ්ම යනු ද උත්්ත්මොර්ථය දදන වකනය්ි. දස මය සිත්් ඇත්ි බැවින්
බරහ්ම වූ පුද්ගකයන් දග් විහොරදයෝ ය යන අර්ථදයන් ඒ ධ්ර්මදයෝ සත්ර
දදන ෙරහ්මවිහාක නමුදු දවත්ි.
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අපරමොණය සත්ර්් ත්ිබියදී දම් චකත්සි් ්ථොදවහි දද්්්
පමණ්්
දැ්්දවන්දන්
අදදෝෂය
ගැනීදමන්
දමත්්ත්ොව
ද,
ත්ත්රම්ඣිත්්ත්ත්ොව ගැනීදමන් උදප්්්ෂොව ද ගන්නො කද බැවිනි. ත්වද
පරඥා චකත්සි්ය අදමෝහ නොමදයන් ද්්වන කදී.
්ම්කකින් චචකසික විස්කකය නිමි්ය් ය.
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අටවිසි රූපය
,නත්රපප නම් වූ පරධ්ොන රපප සත්දර්ි. ඒවො නිසි පවත්්නො බැවින්
උපොොරපප නම් වූ අපරධ්ොන රපප සූවිස්දස්ි. දමදස් රපප අ විස්ස්් දේ.

භූත රූප
පඨවි ධ්ොත්ුවය, ආදපෝ ධ්ොත්ුවය, දත්්දනෝ ධ්ොත්ුවය, වොදයෝ ධ්ොත්ුව
යයි ,නත්රපප සත්දර්ි. ඒවො ගැන සොමොනය දකෝ්යො සක්න ආ්ොරය
අදන්්ි. අ,ිධ්ර්මදය් දැ්්දවන ්රමය අදන්්ි. සූත්රපි ්දය්
ධ්ොත්ුවි,ාග සූත්රොදිදයහි ඒවො සොමොනය දකෝ්යො විසින් සක්න ඖොරි්
්රමදයන් දද්ශනය ්ර ත්ිදේ. දස ත්රොන්ත්ි් ්රමදය් සැිනය ඒවො
ද්රවයදයෝ ය. අ,ිධ්ර්ම ්රමදය් සැිනය ඒවො ද්රවයයන් දනොව විදුකි
ආ්ර්ශණ බක ආදිය වැනි ්රියො ස්ව,ොවදයෝ ය. සොමොනය දකෝ්යො
සක්න ්රමයවූ දස ත්රොන්ත්ි් ්රමදය් සැිනය ත්ද බව ක්්ෂණ ද්ො
ඇත්ි පස් ගක් ඇ මස් ආදි ද්රවයදයෝ පඨවි ධ්ොත්නහුය. වැගිදරන ස්ව,ොවය
ඇදකන ස්ව,ොවය ඇත්ි වත්ුර දත්ක් දක් දසම ආදිය ආදපෝධ්ොත්නහුය.
ගින්න දත්්දනෝ ධ්ොත්ුවය. සු ඟ වොදයෝ ධ්ොත්ුවය. අ,ිධ්ර්මදය් දී ඒ ධ්ොත්ු
දවන් දවන් වශදයන් පවත්්නො දද් සැිනය නූගන්වන් කැදේ. එහි
උගන්වන්දන් පස් දිය ගිනි සු ා යන සියක්දකහි ම ධ්ොත්ු සත්ර ම ඇත්ි
සැිනය ය. හිරැ එ ි සඳඑ ි පහන්එ ි ආදි සියුම් දද්වක පවො ධ්ොත්ු සත්ර
ම ඇත්ි සැිනය අ,ිධ්ර්මදය් උගන්වනු කැදේ. බුදුන් වහන්දස් එ්්
්රැණ්් සඳහො දද ත්ැන් දදයෝොරය් දනො වොරත්ියි සිත්ො
අ,ිධ්ර්මය හො සූත්ර ධ්ර්ම එ්් ්රන්න දගොස් ්රැණු අවුක් දනො ්ර
ගත් යුත්ුය. දමත්ැන් ප න් අ,ිධ්ර්ම ්රමදයන් ධ්ොත්නන් දග් ත්ත්්ත්්වය
විස්ත්ර ්රනු කැදේ.
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්ර්්ශ ස්ව,ොවය පෘිවි ධ්ොත්ුව ය. ්ැදපන දදය්් දකස ද,
හැදණන දදය්් දකස ද, ත්ද දදය්් දකස ද, දමොද ෝ් දදය්් දකස
ද, රළු දදය්් දකස ද, මටම ම් දදය්් දකස ද දැදනන්දන් ්ර්්ශ
ස්ව,ොවය වූ පෘිවි ධ්ොත්ුව ම ය. පිහිදය් මුව ඇත්ි ්ර්්ශ බව වූ පෘිවි
ධ්ොත්ුව ්ැදපන දදය්් දකස ද පිහියො උදකහි ඇත්ි පෘිවි ධ්ොත්ුව
ඇදණන දදය්් දකස ද වැ දහ්. ඒ ්ැදපන දදය ඇදණන දදය
සැිනය වැ දහන දදය පිහිදය් සැම ත්ැන ම ඇත්්දත්් ය. පිහිදය්
අාසයන්හි ත්ද වූව්් දකස හො මටම ම්් දකස දැදනන්දන් ද පිහියො
මුදවහි ්ැදපන දදය සැිනය හො පිහියො උදකහි ඇදණන දදය සැිනය
දැදනන්දන් ද ්ර්්ශ ස්ව,ොවය ම ය. පෘිවි ධ්ොත්ුව ්ර්්ශ දකස ත්ද
දකස දැදනන්දන් රපප ්කොප ඝනව පිහිින ්ක්හි ය. රපප ්කොප ඝන
දනො වූ ද ආ්ොශ වොයු අධි් වූ ද ත්ැන්වකදී ඒ ්ර්්ශ බව මෘදු බව්්
දස් දැදනන්දන් ය. ්ළු ගදක් දී පෘිවි ධ්ොත්ුව ත්ද වූ රළු වූ දදය්් දකස
ද, දරැ සිරැදර් දී දමොද ෝ් වූ සිනිඳු වූ දදය්් දකස ද දැදනන්දන් ය.
එබැවින් ත්ද බව දමොද ෝ් බව යන දද් ම පෘිවි ධ්ොත්ුවය යි ්ියනු
කැදේ. රපප ්කොප ඝනව ඇත්ි දක්හදය් හො ගදකහි එය බර්් දකස
දැදනන්දන් ය. ආ්ොශ බහුක වූ පුළුන් පිදඩහි දී එය කැහැක්ලු බව්් දස්
දැදනන්දන් ය. එබැවින් බර හො කැහැක්ලු බව ද පෘිවි ධ්ොත්ුව ම බව දත්
යුත්ුය.
ධ්ොත්නන්දග් ක්්ෂණ දැ්්වීදමහි දී “්්්ඛ්කත්්ත් ක්්ඛ්ණො පඨවි
ධ්ොත්ු” යයි පෘිවි ධ්ොත්ුව ්ර්්ශ බව ක්්ෂණ ද්ො ඇත්්දත්්ය යි ්ියනු
කැදේ. එදස් ්ියො ත්ිදබන බැවින් ්ර්්ශත්්වය පෘිවි ධ්ොත්ුව දග්
ක්්ෂණය ය. පෘිවි ධ්ොත්ුව ඒ ක්්ෂණය ඇත්ි ද්රවයදය්ැ යි ද
්ර්්ශත්්වය හො පෘිවි ධ්ොත්ුව දද්්ැ යි ද දනො ගත් යුත්ුය. ්ර්්ශත්්වය
ම පෘිවි ධ්ොත්ුව ය. එහි ක්්ෂණය අන් අයුර්ින් දනො ්ිය හැ්ි බැවින්
්ර්්ශ ක්්ෂණය ඇත්්දත්් පෘිවි ධ්ොත්ුව යයි ්ියනු කැදේ. දමය අවුක්
විය හැ්ි ්රැණ්ි. අවුක් දනො ්ර ගත් යුත්ු ය. අනය ධ්ොත්නන්දග් ක්්ෂණ
්ියො ත්ිදබන්දන් ද ඒ ්රමදයන් ම බැවින් ඒ ත්ැන්වක දී ද ්ියන කද්ද
අනුව සිත්ො ්ොරණය දත්්රැම් ්ර ගත් යුත්ුය.
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ආයපෝ ධාතුව
්ර්්ශ ස්ව,ොවය යි ්ියන කද පෘිවි ධ්ොත්ුව විසිර යො දනොදී
එය පිඬු ්රන්නො වූ ස්ව,ොවය ආදපෝ ධ්ොත්ුවය. ඇදකන්නො වූ ස්ව,ොවය
ද වැගිදරන්නො වූ ස්ව,ොවය ද පැත්ිදරන්නො වූ ස්ව,ොවය ද ආදපෝ ධ්ොත්ුව
ම ය. සිදමන්ත්ි ්ුඩුවක වත්ුර දැමූ ්ක්හි වත්ුර ඒවොදය් පැත්ිර ඒවො එ්
අකවො පිඬු ්රයි. වත්ුදරහි සිදමන්ත්ි ්ුඩු පිඬු ්ිරීම දමන් ආදපෝ
ධ්ොත්ුවදග් පෘිවි ධ්ොත්ුව විසිදරන්න දනො දී පිඬු ්රන්නො වූ ස්ව,ොවය
දත් යුත්ුය. සිදමන්ත්ි ්ුඩු අත්ර වත්ුර පැමිණි ්ක්හි ඒ ්ුඩු වත්ුදරහි
ඇදක්. වත්ුර ඒ ්ුඩු ත්මො ද්දරහි අකවො ගනී. සිදමන්ත්ි ්ුඩු එ්ිදන්
ඇකී ත්ිදබන්නෝ් දමන් දපනුණත්් ඒවො ඇකී ත්ිදබන්දන් ්ුඩු අත්දර්
ත්ිදබන වත්ුදර් ය. ආදපෝ ධ්ොත්ුවදග් ඇදකන ස්ව,ොවය සිදමන්ත්ි ්ුඩු
අත්දර් ඇත්ි වත්ුර දමන් දත් යුත්ුය. අකවොගන්න දදය්් දනො කබන
්ක්හි පැත්ිදරන්න ත්ැන්් දනො කබන ්ක්හි වත්ුර වැගිදරන ස්ව,ොවය
ඇත්්දත්් ය. ආදපෝ ධ්ොත්ුවදග් වැගිදරන ස්ව,ොවය එය අනුව දත් යුත්ු.
පුළුන් පි ් දැමූ දත්ක් බින්දුව එහි පැත්ිදරන්නෝ් දමන්, වත්ුර දැමූ
දත්ක් බින්දුව එහි පැත්ිදරන්නෝ් දමන්, වැගිදරන ස්ව,ොවය ඇත්ි දදය
වස්ත්ුව්් කද ්ක්හි එහි පැත්ිදරන්දන් ය. ඒ පැත්ිදරන ස්ව,ොවය
වැගිදරන ස්ව,ොවය ම ය.

යත්යජෝ ධාතුව
උෂ්ණ ස්ව,ොවය හො ශීත්කස්ව,ොවය දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ය. එය ඉත්ිරි
ධ්ොත්ු ත්ුන පොකනය ්රන බකවත්් ධ්ොත්ුව ය. එයින් පෘිවි ධ්ොත්ුවදග් ත්ද
බව අඩු ද, වැි ද, ්රනු කැදේ. ආදපෝ ධ්ොත්ුවදග් වැගිදරන ස්ව,ොවය
අඩු වැි ්රනු කැදේ. වොදයෝ ධ්ොත්ුවදග් දේගය ද අඩු වැි ්රනු කැදේ.
මැිනදයන් ත්ැනූ බඳුන පිකිස්සීදමන් ත්ද වන්දන් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන්
පෘිවි ධ්ොත්ුව වඩො ත්ද බව පැමිණවීදමනි. උණුසුම් ගැන්වීදමන් ඉින
දමොද ෝ් වන්දන් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් පෘිවි ධ්ොත්ුදේ ත්ද ගත්ිය හීන්ර
වීදමනි. උ්්පැණිය හුණු ් ්ක්හි ්ැින වන්දන් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන්
ආදපෝධ්ොත්ු බකය හීන ්ිරීදමනි. උණුසුම් වීදමන් ඉින දිය වන්දන්
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ආදපෝධ්ොත්ු බකය වැඩීදමනි. නකය උණුසුම් ්රන ්ක්හි දුම් නගින්දන්
දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් වොයු දේගය වැි ්ිරීදමනි. දබොදහෝ යන්ත්ර ්රියො
්රවන්දන් ද දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් වඩවන වොයු දේගදයනි. සිසික් වූ ්ක්හි
ඒ දේගය නැත්ි වන්දන් ශීත් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් වොදයෝධ්ොත්ු දේගය අඩු
්රන බැවිනි.
අලුත්් අලුත්් රපප්කොප ඇත්ි ්ිරීදමන් වෘ්්ෂකත්ොදි වස්ත්නන් හො
සත්්ත්්ව ශරීර මහත්් ්රවන්දන් ද ශ්්ත්ිමත්් ්රවන්දන් ද ඒවො දිරවො
දුබක ්රවන්දන් ද නසන්දන් ද දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවනි. වස්ත්නන්දග් පැහැය
අඩු වැි ්ිරීම හො දවනස් ්ිරීම ද දනොදය්් වි දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් සිදු
්රනු කැදේ. සපම රපප ්කොපය් ම දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ඇත්්දත්්ය. ඒවොදය්
දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් ත්වත්් රපප ්කොප උපදවනු කැදේ. දමදස් දත්්දනෝ
ධ්ොත්ුදවන් දබොදහෝ ්ක් රපප පරම්පරො පවත්්වනු කැදේ. අලුත් උපන්
සත්්ත්්වයොදග් ශරීරය ්ුඩො ය. දුබකය. ්ුඩො වූ ශරීරදයහි ඇත්ි දත්්දනෝ
ධ්ොත්ුදවන් අ,ිනව රපප ්කොප උපදවනු කැබීදමන් ්රමදයන් ඒ ශරීරය
මහත්් දේ. දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් ්රන පැසවීදමන් දමෝරො එය ්රමදයන්
ශ්්ත්ිමත්් දේ. ශ්්ත්ිමත්් වූ පසු ද දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් ත්ැවීම දනො නැවත්ී
ම ඒ ශරීරදය් සිදු දේ. දමෝරො ශ්්ත්ිමත්් වීදමන් පසු ද්දරන
පැසවීදමන් රපප පරම්පරොව දුබක වන්න ප න් ගනී. නරොව යයි ්ියනු
කබනුදය් එය ය. දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් නැවත් නැවත් දව දවො දුබක ්රන
කද රපප පරම්පරොව නැවත් නැවත් ද ත්වනු කැබූ ්ක්හි අත්ිශයින් දුබක
ව පරම්පරොව ඉදිරිය දනො දගන යො හැ්ි ත්ත්්ත්්වය පැමිදණ්. එයින්
සත්්ත්්වයොදග් මරණය හො රපප පරම්පරොව සිඳී යොම ද දේ. ආප්ප ත්ැනීම
පි ිදය ් දියොරැ පිින, ්බක වත්් ද්ො උදුන මත් ත්ැබූ ්ක්හි
ගින්දනන් ්රන පැසවීදමන් එය ්රමදයන් ත්ද වී ශ්්ත්ිමත්් දේ. ඉන්
පසු ද ආප්පය උදුන මත් ත්ිදබන්න හැරිය දහොත්් ්රවී දුබක වන්න
ප න් ගනී. වඩ වඩො එහි ම ත්ිදබන්න හැරිය දහොත්් ආප්පය අඟුරැ වී
හළු වී සම්පූර්ණදයන් ම විනොශ වන්දන් ය. එ් ම ගින්දනන් ආප්පය
ඇත්ි වී නැත්ි වන්නෝ් දමන්, එ් ම දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් ්රන
පැසවීදමන් සත්්ත්්ව ශරීරය් දියුණු වී පිරිහී යපමද දත් යුත්ු ය. උදුදන්
ගින්දනන් ්බදක් ආප්පදය් ඇත්ි ව නැත්ි වීම ්ියන කද්දද් සත්ය
වශදයන් දනොව දකෝ්යොදග් සැක්ීදම් සැිනය ය. සත්ය වශදයන් ්ිය
යුත්්දත්් ආප්පදය් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවන් ම ආප්පදය් දැිවීම හො දිරීම ද
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විනොශය ද වන බවය. උදුදන් ගින්න නිසො ආප්පදය් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව
උත්්සන්න දේ. ආප්පය පැදසන්දන් උදුදන් ගින්දනන් දනොව ආප්පදය්
ම ඇත්ි වන දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවනි. සත්්ත්්ව ශරීරොදිදය් වැඩීම දිරීම නැසීම
සිදු වන්දන් ද ඒ ඒ දදදයහි ම ඇත්ි දත්්දනෝ ධ්ොත්ුදවනි.

වායයෝ ධාතුව
පිම්දබන පුම්බන රැ්ුක් දදන ත්ක්ලු ්රන ස්ව,ොවය වොදයෝ
ධ්ොත්ුව ය. ්ර්්ශ ස්ව,ොවය වූ පෘිවි ධ්ොත්ුව හො බැඳී සි එය විසිරී
යන්න දනොදී එය ඇද දගන බැඳ දගන සිිනන ස්ව,ොවය ආදපෝ ධ්ොත්ුව
ය. ආදපෝ ධ්ොත්ුව හො බැඳී සි එහි ගැකී සි පෘිවි ධ්ොත්ුව
සර්වෝොරදයන් හැ්ිද න්න දනොදී එය වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන් පුම්බනු
කැදේ. වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන් පුම්බනු දනො කැබුවදහෝත් පඨවි ධ්ොත්ුව දනො
සිිනය හැ්ි ය. වොදයෝ ධ්ොත්ුව දග් ස්ව,ොවය ද්ොටම ය්් ත්ු ඇත්ි පුළුදන්
ස්ව,ොවය දමන් දත් යුත්ු ය. පුළුන් නිත්ර ම පිම්බී ත්ිදබන ද්රවයය්ි.
ද්ොටම උරය හැ්ිද න ස්ව,ොවය ඇත්ිය්ි. හැ්ිද න ස්ව,ොවය ඇත්ි
ද්ොටම උරය පිම්දබන ස්ව,ොවය ඇත්ි පුළුන් නිසො පිම්බී සිටී. පුළුන්
පිම්බී සිිනන බැවින් පිම්දබන දදය්ැයි ද ්ිය හැ්ි ය. ද්ොටම උරය
අදප්්ො ද්ො ්ියත් දහොත්් ද්ොටම උරය පුම්බන බැවින් එය පුම්බවන
ස්ව,ොවය ඇත්ිය්ැයි ද ්ිය හැ්ිය. එදමන් වොදයෝ ධ්ොත්ුව දත්දම්
පිම්දබන බැවින් පිම්දබන ස්ව,ොවය්ැයි ද, වොදයෝ ධ්ොත්ුදේ පිම්බීදමන්
එය හො බැඳී ත්ිදබන පඨවි ධ්ොත්ුව පිම්දබන බැවින් පුම්බවන
ස්ව,ොවය්ැයි ද ්ියන කදී. ආදපෝ ධ්ොත්ුව දග් ආ්ර්ෂණ දේගය ඇත්ි
දදස පඨවි ධ්ොත්ුව ඇදද්. ඒ ඇදීම බර වීම්් වැනි ය. ගස්් දහෝ දගය්්
දහෝ පදස් බර වී වැද න්න යන ්ක්හි ්ණු ආදි යම් ්ිසිව්ින්
එය නැවැත්්වීම රැ්ුක් දදනු කැදේ. ඇදදන්නො වූ දේගය වොදයෝ ධ්ොත්ුව
දග් පිම්බීදමන් නවත්්නො බැවින් ඒ පිම්දබන ස්ව,ොවය ම රැ්ුක් දදන
ස්ව,ොවය්ැයි ද ්ියනු කැදේ. රැ්ුක් දීම ම ත්ක්ලු ්ිරීම්් ද වන බැවින්
වොදයෝ ධ්ොත්ුව ත්ක්ලු ්රන ස්ව,ොවය්් සැිනය ද ්ියනු කැදේ.
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යම් ්ිසි වස්ත්ුව් දසකවීම්් දවදත්ොත්් වනුදය් වොදයෝ ධ්ොත්ුව
නිසො ය. ඇත්ැම් දදය් වොදයෝ ධ්ොත්ුව අධි්ය. එය අධි් වන දදය
සැහැක්ලු ය. එබැවින් ඒ දදය දකදහසිදයන් දසකදේ. සු දඟහි වොදයෝ
ධ්ොත්ුව ඉත්ො අධි් ය. එබැවින් එය ඉත්ො සැහැක්ලුය. නිත්ර ම වොදග්
දසකදවමින් පවත්ින්දන් ය.
මහො ,නත් යනු ද දම් ධ්ොත්නන් නදම්ි. මහො ,නත්දයෝ ද්රවයයන්
දනොව ශ්්ත්ීහු ය. දේගදයෝ ය. ඒවො ත්නි ත්නිව දනො පැවත්ිය හැ්ිය.
දනො ඉපදිය හැ්ිය. යම් ත්ැන් එ්් මහො ,නත්ය්් දේ නම් එත්ැන ඉත්ිරි
ත්ුන ද ඇත්්දත්් ය. ඔවුහු එ්ිදන් ගිකදගන සිිනන්නෝ් දමන් එ්
බැඳී උපදිත්ි. ඒවොයින් එ්් ඉත්ිරි ත්ුන නිිඃශරය දේ. ඒ ත්ුන ද ඉත්ිරි
එ් නිිඃශරය දේ. දද්් ඉත්ිරි දද් නිිඃශරය දේ. ඒ දද් ඉත්ිරි දද්
නිිඃශරය දේ. දමදස් මහො ,නත්දයෝ ඔවුදනොවුන් නිිඃශරය දවමින් උපදිත්ි.
පවත්ිත්ි. ඒ බැවින් පට්ඨාන පකකණ ්යහි “එකර මහාභූකර කින්නර මහාභූකානර නිස්සය පච්චච්යන
පච්චච්යා, ක්යා මහා භූකා එකස්ස මහාභූකස්ස නිස්සය පච්චච්යන
පච්චච්යා, ද්්ව මහා භූකා ද්වින්නර මහාභූකානර නිස්සය පච්චච්යන
පච්චච්යා” යි වො දස්්.
,නත් රපපයන් ද්රවය දනො වත්ුදු ඒ සත්ර ඔවුදනොවුන් ගික දගන
වැ ඳ දගන එ්ිදන් හො බැඳී පහ වූ ්ක්හි රපප ්කොප නම් වූ ්ුඩො
ද්රවයය පහ දේ. එය ඉත්ො ම ්ුඩො ද්රවයදය්ි. දකෝ්යො විසින් ඉත්ො ම
්ුඩො දදය සැිනය සක්න පරමොණුව සපදදන්දන් රපප ්කොප දබොදහෝ
ගණන්් එ්්වීදමනි. පස් දිය ගිනි සු ා රන් රිදී මුත්ු මැණි්් ඇ දක්
මස් ආදි ්වර ද්රවයය් වුව ද ඇත්්දත්් ,නත් රපප සත්ර ම ය. ඒවො සපදී
ත්ිදබන්දන් ,නත්රපප සත්ර එ්්වීදමන් ය. ,නත්රපපයන් දගන් ම නිර්මිත්
වී ත්ිදබන ඒ ද්රවය දනොදය්් ආ්ොර වී ත්ිදබන්දන් සාදයෝග වීදම්
දවනස් ්මිනි. ධ්ොත්ු සත්ර සපම ද්රවයය් ම ඇත්්දත්් එ් ම පරමොණය්ින්
දනො දේ. ඇත්ැම් වස්ත්ුව් පඨවි ධ්ොත්ුව අධි් ය. ඇත්දම් ආදපෝ
ධ්ොත්ුව අධි් ය. ඇත්දම් දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව අධි් ය. ඇත්දම් වොදයෝ
ධ්ොත්ුව අධි් ය. ඇත්දම් එ්් ධ්ොත්ුව්් උත්්සන්න වී ඉත්ිරි ත්ුන හීන වී
ත්ිදේ. ඇත්දම් ධ්ොත්ු දද්්් උත්්සන්න වී දද්්් හීන වී ත්ිදේ.

පටසන ්වක
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ඇත්දම් ධ්ොත්ු ත්ුන්් උත්්සන්න වී එ්්් හීන වී ත්ිදේ. දමදස් ඒ ඒ
ධ්ොත්නන්දග් උත්්සන්න මන්දත්ොවදග් වශදයන් ද්රවයය අදන්්ෝොර වී
ත්ිදේ. සුදු සොයම් ්කඳ් නික් සොයම් මාකොිය්් මිශර ් ්ක්හි
එ්්ත්රො වර්ණය්් ඇත්ි දේ. සුදු සොයම් ්කඳ් නික් මාකොි දද්්්
එ්් ් ්ක්හි එය දවනස් වර්ණය්් ඇත්ි දේ. දමදස් සුද ්කඳ්
නිදකන් මාකොිය බැගින් වැි ද්ො මිශර ්ිරීදමන් වර්ණ සියය්් වුව
ද සපදදන්දන් ය. එදමන් උත්්සන්න වන්නො වූ ද හීන වන්නො වූ ද එ්්
එ්් ධ්ොත්ුව්් උත්්සන්න හීන වන පරමොණයන්දග් සැිනය ද වස්ත්නහු
අදන්්ෝොර දවත්ි. ගමන සොමොනයදයන් එ්්ි. එදහත්් දේගවත්්
ගමනය, මන්ද ගමනය, ඉදිරිය යන ගමනය, පස්ස යන ගමනය, සරස
යන ගමනය, ද් ින් යන ගමනය, ඇද ගමනය, පයින් යන ගමනය,
රිදයන් යන ගමනය, එ්් පයින් යන ගමනය, දදපයින් යන ගමනය,
සත්ර පයින් යන ගමනය යනොදීන් එ්්් වූ ගමදනහි දබොදහෝ පරද,්ද
ඇත්්දත්්ය. පඨවි ධ්ොත්ුව වූ ්ර්්ශ ස්ව,ොවදය් ද දනොදය්් ආ්ොර
ඇත්්දත්්ය. ඉත්ිරි ධ්ොත්නන්දග් ද එදස් ම දබොදහෝ ආ්ොර ඇත්්දත්් ය. ඒවො
දම් දම් යයි දැ්්වීම දුෂ්්රය. සාදයෝගවන්නො වූ ධ්ොත්නන්හි ඇත්ි
දවනස්්ම් නිසො ද ධ්ොත්නන්දගන් නිර්මොණය වන වස්ත්නහු අදන්්ෝොර
දවත්ි. ඇ මස් නහර පස් ආදිදයහි පෘිවි ධ්ොත්ුව උත්්සන්නය. දත්ක්
වත්ුර ද් ආදිදයහි ආදපෝ ධ්ොත්ුව උත්්සන්නය. ගින්දනහි දත්්දනෝ
වොදයෝ ධ්ොත්ු දද් උත්්සන්නය. සු දඟහි වොදයෝ ධ්ොත්ුව උත්්සන්නය.
නිවැරදි දකස ධ්ොත්ු සත්ර දත්්රැම් ගැනීම එත්රම් පහසු නැත්. එය සිදු
්ර ගත්දහොත්් උපොොරපපයන් පහසුදවන් දත්්රැම් ගත් හැ්ි වනු ඇත්.

පරසාද රූප පස
චක්ෂසුඃ පරසාදය, ්ශරෝක පරසාදය, ඝරාණ  පරසාදය, ජිේහා පරසාදය,
කාය පරසාදය යි පරසොද රපප පදස්ි. පරසොද යනු ඔපය නදම්ි. ්ැඩ
පත්් ආදිදයහි අනය වස්ත්නන්දග් ඡොයොවන් ඇත්ුළු වී සිටීම දයෝගය
ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්් ය. ඔපය යි ්ියනුදය් එය ය. සත්්ත්්ව ශරීරයන්හි
ද රපපොදි ආරම්මණයන් දග් ඡොයො පරදේශ වීම දයෝගය වූ ්ර්මදයන් හ
ගත්්ත්ො වූ ක්්ෂුර් විඥානොදීන් නිිඃශරය වන්නො වූ ඔප පස්් ඇත්්දත්් ය.

පටසන ්වක
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ය. ඒවො

ඉන්ද්රිය යයි ද

චක්ෂුඃ පරසාදය
රපපයන් ද්්නො වූ ක්්ෂුර් විඥානය උපදනො ස්ථොනය වූ ඇස ත්ු
පිහිින ඔපය චක්ෂසුඃ පරසාදය ය. එය දැරීමය, බැඳීමය, පැසවීමය, පිම්බවීමය
යන සිේ ්ිදසන් සත්ර මහො,නත්යන්දගන් උප්ොර කබමින් සෘත්ු චිත්්ත්
ආහොරයන්දග් උපස්ත්ම්,නය කබමින් වර්ණ ගන්ධ්ොදීන් විසින් පිරිවරන
කදුව ඇදස් ්ළු ඉාගිරියොව මැද සිවි සත්් පුළුදනහි පැත්ිර සිිනන
දත්ක්් දමන් පැත්ිරී පිහි ො ත්ිදේ. ඒ ඔපදයහි ඉදිරිදයහි ත්ිදබන
රපපයන්දග් පි ිබිඹු (ඡොයො) පහ වූ ්ක්හි, ද්්නො සිත් වූ ක්්ෂුර් විඥානය
උපදී. එය දැ්ීම යයි ද දපනීම යයි ද ්ියනු කැදේ.
ක්්ෂුර් පරසොදය පිහිින ස්ථොනදය් පරමොණය උ්ුණු හිස්් පමණ
වන බව අත්්ථසොකිනී ආදි දබොදහෝ අ,ිධ්ර්ම ගරන්ථවක ද්්වො ත්ිදේ.
මහොනොම ස්ථවිරයන් වහන්දස් දග් පිනසම්,ිො මග්ගටමඨ්ථොදවහි වනොහි
එහි පරමොණය “පමොණදත්ො මුග්ගවිදක මත්්ත්ා ක්්ඛ්ු විඤ්්ාණොදීනා
යථොරහා වත්්ථුද්වොර,ොවා සොදධ්ත්්වො ත්ිටමඨත්ි” යනුදවන් මුා පියැක්ක්්
පමණ වන බව ද්්වො ත්ිදේ. සපම දදනොදග් ම අවයව එ්් පරමොණය්ින්
ම පිහි ො නැත්ි බැවින් ්ියන කද පරමොණ දද්ින් ම ක්්ෂුිඃ පරසොද ඇත්
යයි සිත්ිය හැ්ි ය. ඒ පරමොණ ද්්වො ත්ිදබන්දන් ද මනුෂය ක්්ෂුිඃ පරසොදය
ගැන ය. අනය සත්්ත්්වයන් එය ්ුඩො වූ ද මහත්් වූ ද ක්්ෂුිඃ පරසොද විය
හැ්ිය. ඇත්ැම් ආකොයයමවරදයෝ බුදුදගොස් හිමියන්දග් හො මහොනොම
හිමියන්දග් ්ීම් දද් ම සත්යත්්වය පැමිණ වීම සඳහො ක්්ෂුිඃපරසොදය
ඇදස් ත්ිදබන සැිනදයන් මුා පියැක්ක්් පමණය යි ද සූරො ගු ි ් දහොත්්
උ්ුණු හිස්් පමණ දේ යයි ද ්ියත්ි.
,නත් රපප සත්රය, වර්ණය ය, ගන්ධ් ය, රසය ය, ඕනොරපපය ය,
ජීවිදත්්න්ද්රිය ය යන රපප නවය හො එ්් ව ක්්ඛ්ුපරසොදය උපදී.
ක්්ඛ්ුපරසොදය සහිත් වූ ඒ දශය්් වූ ඉත්ිරි රපප පිණ්ඩය් ක්්ඛ්ුදස්
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්කොප යයි ්ියනු කැදේ. ඉත්ිරි රපප නවදයන් දවන් ව ක්්ඛ්ුපරසොද
රපපය පමණ්් නූපදිය හැ්ි ය. උ්ුණු හිස්, මුා පියකිවක පරමොණය
්ියනුදය් ක්්ඛ්ුපරසොදය දනොව, ක්්ඛ්ු දස් ්කොප පිහිින අ්්ෂි
ප කවක ය. ක්්ඛ්ු දස් ්කොපය ඉත්ො ්ුඩො ය. උ්ුණු හිස්ින් පරමොණ
්රන සිවි ප ක සදත්හි දහස් ගණන් ක්්ඛ්ු දස් ්කොප ඇත්්දත්්ය. එ්්
එ්් ඇස් ගත් ් ආයු පරමොණයො දග් වශදයන් ්ියත් දහොත්් සත් ිස්
නව වර්ගය් දහෝ පනස් එ්් වර්ගය් ක්්ෂුිඃ පරසොද ඇත්ි බව ්ිය යුත්ුය.
රපප ්කොපය් ආයුෂය චිත්්ත්්්ෂණ සත්ද ොස්ි. එ්් චිත්්ත්ය් ආයුෂය
්ුඩො ්්ෂණ ත්ුන්් වන බැවින් ්ුඩො ්්ෂණයන්දග් වශදයන් රපප
්කොපය් ආයුෂ ්්ෂණ එ්් පණස්් දේ. ඉපදදන බිදඳන ්්ෂණ දද්
හ ්ක්හි රපප ්කොපය් පවත්්නො ්්ෂණ සත් ිස් නවය්් දේ. ඇදසහි
ක්්ෂු දස් ්කොප ්්ෂණය්් පොසො ම අලුදත්න් උපදී. ්්ෂණ පනස්්
ආයුෂය දගවූ ්කොපදයෝ පනස් එ්්වන ්්ෂණදය්දී නිරැද්ධ් දවත්ි. පරණ
්කොප නිරැද්ධ් වීදමන් වන අඩුව පිරිමසො ්්ෂණය්් පොසො ම ක්්ඛ්ු
දස් ්කොප උපදනො බැවින් ඇස් උපදනො ක්්ඛ්ු දස් ්කොපදයෝ ද:
ඉපිද එ්් චිත්්ත්්්ෂණය්් ගත් ් ො වූ ද, චිත්්ත්්්ෂණ දද්්් ගත් ් ො
වූ ද, චිත්්ත්්්ෂණ ත්ුන්් ගත් ් ො වූ ද, චිත්්ත්්්ෂණ සත්දර් ප න්
සත් ිස් නවය ද්්වො ගත් ් ො වූද, පනස් එ්් වන චිත්්ත්්්ෂණය
පැමිණ බිදඳන්නො වූ ද, ක්්ඛ්ුදස් ්කොපදයෝ ඇත්්ත්ොහ. දසෝත් දස්
්කොපොදීන්දග් පවත්්නො ්රමය ද එදස් ම ය.

යශරෝත පරසාදය
ශේදදය් පරත්ිබිම්බය දහවත්් ඡොයොව පිවිසීම දයෝගය වූ දශරෝත්
විඥානයොදග් උප්පත්්ත්ි ස්ථොනය වූ ්දනහි පිහිිනයො වූ සත්ර
මහො,නත්යන්දග් ඔපය දශරෝත් පරසොද රපපය ය. එය ්න් සිදුරැ ත්ු ත්ඹවන්
සියුම් දකොම් ඇත්ි මුදුව්
බඳු ස හන් ඇත්ි ත්ැන් සත්ර
මහො,නත්යන්දග් උප්ොරය හො සෘත්ු චිත්්ත් ආහොරයන්දග් උපස්ත්ම්,නය
ද, ජීවිදත්්න්ද්රියයො දග් පොකනය ද ඇත්ි ව වර්ණොදීන් විසින් පිරිවරන කදුව
පවත්්දන් ය. ශේදය් ඡොයොව ඒ පරසොදය ත්ු
පිවිස ්ක්හි හඬ දැන
ගන්නො සිත් වූ දශරෝත්ර විඥානය පහ දේ. එය පහ වීම ඇසීම යයි
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්ියනු කැදේ. ්ුඩො මහත්් ්මින් දනොදය්් පරමොණවක රපප ඇත්ුවෝ්
දමන් දනොදය්් පරමොණවක ශේද ද ඇත්්දත්් ය. එය රපපය දමන් ඇස
දපදනන්නෝ් දනො දේ. ක්්ෂුිඃ පරසොදයයි ්ියන කද රපපච්චඡොයො පහ
වන්නො වූ ඔපය රපපච්චඡොයො පහ වන ්ැ පත්් ආදිදය් ඇත්ි ඔප වර්ගය
ම අයත්් ඔපදය්ි. ශේදදය් ස්ව,ොවය රපපදය් ස්ව,ොවය දවනස් වන
බැවින් ශේදච්චඡොයොව ්ැ පත්් ආදිදය් ඔපය බඳු ඔපය් දනො පිවිදස්.
්ශරෝක පරසාදය යි ්ියනුදය් ශේදච්චඡොයොව ඇත්ුළු වීම දයෝගය ඔපය්
ය. එය ඇස දපදනන ඔප නොත්ිය දවනස් ඔපය්ි. එබැවින් එය දනො
දැ්ිය හැ්ි ය.

ඝ්රාණ පරසාදය
ඝරොණ විඥාදනෝත්්පත්්ත්ිය දහ්ත්ු වන පරිදි ගන්ධ්ය ගැටීම
දයෝගය වූ නොසය ත්ු පිහිිනයො වූ ඔපය ඝරොණ පරසොදය ය. වොත්ය හො එ්්ව
නොසි්ො ්ුහරය වැදදන ගන්ධ්ය එහි ගැ ුණු ්ක්හි ඝරොණ විඥානය
දහවත්් ගඳ දන්නො සිත් උපදී. ඝරොණ පරසොදය නොසි්ො ්ුහරදයිහ එළු
්ුහරය් බඳු ස හන් ඇත්ි ත්ැන් ක්්ෂුිඃ පරසොදය දමන් ම
මහො,නත්ොදීන්දග් උප්ොරය හො උපස්ත්ම්,නය ද පොකනය ද කබමින්
වර්ණොදීන් විසින් පිරිවරනු කබමින් පවත්්දන් ය.

ජිහ්වා පරසාදය
ජිහ්වො විඥාදනෝත්්පත්්ත්ිය දහ්ත්ුවන පරිද්දදන් ආහොර පොනොදිදය්
ඇත්ි රසය ගැටීම දයෝගය වූ දිදවහි පිහිින ඔපය ජිහ්වා පරසාදය ය. එය
ද ්ියන කද පරිදි මහො,නත්ොදීන්දග් උප්ොරය ද උපස්ත්ම්,නය ද පොකනය
ද කබමින් වර්ණොදීන් විසින් පිරිවරන කදුව දිදේ මැද ද්ො දසහි මැදින්
දද් ්ැපූ උපුක් පත්් (මොදනක් මක් දපත්්ත්්) අග ද්ො ස් බඳු
ස හන් ඇත්ි පරදද්ශදය් පවත්්දන්ය. ආහොර පොනොදීන් දග් රසය එහි
ස්පර්ශ වූ ්ක්හි ජිහ්වො විඥානය උපදී. එය ඉපදීදමන් රස දැනීම සිදු දේ.
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කාය පරසාදය
්ොය විඥානය ඉපදීම දහ්ත්ු වන පරිදි ස්පරෂ් වයය යි ්ියනු
කබන පෘිවි දත්්දනෝ වොදයෝ යන ,නත් රපප ත්ුන ගැටීම දයෝගය වූ
්ර්මදයන් නනිත් ,නත්යන් දග් ඔපය කාය පරසාදය ය. එය පුළුන් රැස්
පැත්ිරී සිිනනො දත්ක්් දමන් ද්ස් දකොම් නිය ආදි පහස දනො දැදනන
ත්ැන් හැර මුළු සිරැදරහි ම පැත්ිර ්ියන කද පරිදි මහො ,නත්ොදීන් දග්
උප්ොර උපස්ත්ම්,නොදිදයන් පවත්්දන් ය. යම් ්ිසිව්් එහි ගැ ුණු ්ක්හි
්ොය විඥානය එය ඇසුරැ ද්ො උපදී. එය පහස දැනීමය යි ද ්ියනු
කැදේ.

පරසාදයේ යග් උත්පත්ති යහ්තු
රපප ද්ිනු ්ැමැත්්ත්ය, ශේද අසනු ්ැමැත්්ත් ය, ගඳ දැන ගනු
්ැමැත්්ත්ය, රස විඳිනු ්ැමැත්්ත් ය, පහස විඳිනු ්ැමැත්්ත් ය යන දම්
්රැණු පස ්ොම ත්ෘෂ්ණොවය යි ්ියනු කැදේ. ්ොම ත්ෘෂ්ණොව අපරහීණ
සත්්ත්්වයන් විසින් ්රන ්ර්මය ්ොම ත්ෘෂ්ණොව සහොය ද්ො ඇත්්දත්්ය.
්ුශක වූ දහෝ අ්ුශක වූ දහෝ ්ර්මය්ින් ,වදයහි සත්්ත්්වයො උපදින
්ක්හි දහෝ උපන් පසු දහෝ ඒ සත්්ත්්වයො ත්ු අපරහීණ ,ොවදයන් පැවත්ි
ද්ිනු ්ැමැත්්ත් වූ ්ොම ත්ෘෂ්ණොව අනු්නක වූ ්ර්මදයන් ක්්ෂුිඃ පරසොදය
උපදවනු කැදේ. අසනු ්ැමත්ි බව වූ ්ොම ත්ෘෂ්ණොව අනු්නක පරිදි
දශරෝත් පරසොදය උපදවනු කැදේ. ගඳ දැදනනු ්ැමත්ි බව වූ ත්ෘෂ්ණොව
අනු්නකව ඝරොණ පරසොදය උපදවනු කැදේ. රස විඳිනු ්ැමත්ි බව වූ ්ොම
ත්ෘෂ්ණොව අනු්නකව ජිහ්වො පරසොදය උපදවනු කැදේ. පහස විඳිනු ්ැමත්ි
බව වූ ්ොම ත්ෘෂ්ණොව අනු්නකව ්ොය පරසොදය උපදවනු කැදේ.

දර්ශනාදිය සිදු වන ආකාරය
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මුහුදණ් ඡොයොව ්ැඩපත් වැද න්නෝ් දමන්, දුර ත්ිදබන්නො වූ
රපපයන් දග් ඡොයො ආදකෝ්ය දහ්ත්ු ද්ො දගන ක්්ෂුිඃ පරසොදය වැදටම.
එයින් දැ්ීමය යි ්ියනු කබන රපප දැනීම ඇත්ි දේ. පරත්රය්් ඇත්ිවන
සැිනය රපපය ම පැමිණ ක්්ෂුිඃ පරසොදය හො ගැ ුණ දහොත්් දපනීම්්
දනොදේ. එබඳු ගැටීම්් වුව දහොත්් රපපදය් ,නත්යන් ඇදසහි වූ ්ොය
පරසොදය හො ගැටී ්ොය විඥානය උපදී. ්ොය පරසොදය මුළු සිරැදරහි පැත්ිර
පවත්්නො බැවින් ක්්ෂුිඃ පරසොදය පවත්්නො උ්ුණු හිස්් පමණ ත්ැන ද එය
ඇත්්දත්්ය. එදහත්් ්ොය දස් ්කොපයන් දග් හො ක්්ඛ්ු දස් ්කොපයන්
දග් මිශරණය්් දනො දේ. ඡොයොව පමණ්් ගැටීදමන් දුර ත්ිදබන අරමුණ
ගන්නො බැවින් ක්්ෂුිඃ පරසොදය අසමපරාප්ක විෂය ගරාහක නම් දේ.
ඡොයො ස්පර්ශදයන් සිදුවන්නො වූ දම් දර්ශනය රපපය ත්ිදබන
සැිනය ම සපම ්ක්හි ම සත්ය වශදයන් සිදු වන්න්් දනො දේ. එ් ම
දදය එ්් අය්ු දපදනන සැිනය වඩො දවනස් අයුර්ින් ත්වත්් අය්ු
දපදන්. එ්් අය්ු ම වුව ද එ් ම වස්ත්ුව ඉත්ො දුර වූ වි එ්්
ආ්ොරය්ින් ද, මඳ්් දුර වූ වි ත්වත්් ආ්ොරය්ින් ද, සීප වූ වි ත්වත්්
ආ්ොරය්ින් ද, දහොඳින් ආදකෝ්ය ඇත්ි ්ක්හි එ්් ආ්ොරය්ින් ද,
ආදකෝ්ය මඳ ්ක්හි එ්් ආ්ොරය්ින් ද, පියවි ඇසින් බකන ්ක්හි එ්්
ආ්ොරය්ින් ද, දනොදය්් ආ්ොර ්ණ්ණොිවකින් බකන ්ක්හි
දනොදය්් ආ්ොරදයන් ද දපදනන බැවින් සත්ය දර්ශනය නිශ්කය ්ිරීම
දුෂ්්ර ය. සමහර වි එ් ම දර්ශනය්ුදු සත්ය දනොවිය හැ්ි ය.
මහො,නත්යන්දගන් දවන් ව ශේදය පමණ්් ඇත්ි දනො දේ.
මහො,නත් සත්රය වර්ණ ගන්ධ් රස ඕනො යන සත්රය යන දම් රපප අ හො
බැඳී ශේදය පහ දේ. ශේදය සහිත් ඒ රපප පිණ්ඩය ශේදනව් ්කොපය
යි ්ියනු කැදේ. එය සම්බන්ධ් වන ,නත්දයෝ ඉත්ො සියුම් දවත්ි.
අ්ොශගත්ි් දවත්ි. එහි ඇත්ි වර්ණය ද ඇස අවිෂය ය. අඳුරැ ත්ැන්
ගිනි ්නර්් දැක්වූ ්ක්හි ආදකෝ් රපප්කොප ස්්න්ධ්ය්් පහ වන්නෝ්
දමන් ශේදය ඇත්ි වීම දහ්ත්ු වන දදය්් සිදු වූ ්ක්හි ශේද රපප ්කොප
ස්්න්ධ්ය්් පහ දේ. ආදකෝ් ්කොප වැි වූ පමණ මහො ආදකෝ්ය්්
වන්නෝ් දමන් ශේද ්කොප වැි වූ පමණ මහො ශේදය්් දේ. අදන්්
ද්ෝින ගණන්් වූ රපප ්කොපයන් දග් පිණ්ඩය්් වූ දපොක් දගිය එ්්
වස්ත්ුව්් වශදයන් ක්්ෂුිඃ පරසොදදයහි ගැද න්නෝ් දමන් අදන්් ද්ෝින
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ගණන්් වූ සද්දනව් ්කොපස්්න්ධ්ය් ඡොයොව එ්් ශේදය්් සැිනය
දශරෝත්ර පරසොදය පැමිදණ්. එදස් පැමි)දමන් දශරෝත්ර විඥාන යයි ්ියනු
කබන හඬ දැනගන්නො වූ සිත් එහි පහ දේ. එය ඇසීම යයි ද ්ියනු
කැදේ.
එ්් ත්ැන් හ ගත්්ත්ො වූ ශේදය ,නත් පරම්පරො වශදයන් අහස්හි
පැත්ිර යන්දන්ය. එදස් යන ශේදය ්න ත්ු
පිවිසීදමන් ඇසීම සිදු
දවත්ැ යි ඇත්ැමුන් සිත්ත්ත්් එය එදස් දනොදේ. ශේදය්් ්න ඇසුණු
්ක්හි එය අහවක් පැත්්දත්් අසවක් ත්ැන ඇත්ි වූ ශේදය්ැයි අසන්නො
දැදන්. එදස් දැදනනුදය් ත්ිදබන ත්ැන ත්ිබියදී ම රපපය ඇස
දපදනන්නෝ් දමන් ත්ිදබන ත්ැන ත්ිබිය දී ම ශේදය ්න ඇදසන
බැවිනි. ඉදින් ඇසීම, ශේදය ්න ඇත්ුළු වීදමන් ම සිදු දේ නම් අසන
ත්ැනැත්්ත්ො ශේදය ඇත්ි වුණු දිශොව, ඇත්ි වුණු ත්ැන දනො දත් හැ්ි ය.
හඬ අසන්නො එය ඇත්ි ත්ැන ද දැදනන බැවින් ශේදය ්න දනො
පැමිණ දුර ත්ිබිය දී ම ඇදසන බව ්ිය යුත්ුය. දුර ත්ිදබන ශේදය දුර
ත්ිබියදී ම ගන්නො බැවින් දශරෝත්ර පරසොදය ද අසමපරාප්ක විෂයගරාහක නම්
දේ. ඝරොණ ජිහ්වො ්ොය පරසොද ත්ුන ත්මො ්රො පැමිණියො වූ ම අරමුණු
ගන්දනෝ ය. එබැවින් ඔවුහු සමපරාප්ක විෂය ගරාහක්යෝ නම් දවත්ි.

යගෝචර රූප
රපපය, ශේදය, ගන්ධ්ය, රසය, ස්පරෂ් වයය යි දගෝකර රපප පදස්ි.
විෂය රපප යනු ද ඒවො නදම්ි. ක්්ෂුරොදි ඉන්ද්රියන් දගොදුරැ වන
බැවින් ඒවො දගෝකර රපපය යි ්ියනු කැදේ.

රූපය
මහො,නත් ධ්ොත්නහු ඇස දනො දපදනත්ි. ඔවුදනොවුන් ගිකදගන
වැකඳදගන මහො,නත් සත්ර ඇත්ිවන ්ක්හි ඇස හසු වන්නො වූ එ්්ත්රො
ස්ව,ොවය්් ඇත්ි දේ. එනම් වර්ණ ධ්ොත්ුව ය. (පැහැය ය) ඒ වර්ණ ධ්ොත්ුව
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මහො ධ්ොත්ු සත්ර නිසො ඇත්ි වන්න්ි. එය දවන් වශදයන් යම් ්ිසි එ්්
ධ්ොත්ුව් අයත්් වන්න්් දනො දේ. දමත්න්හි රපපය යි ්ියනුදය් ඒ වර්ණ
ධ්ොත්ුව ය. ඇස විෂය වන ස්ව,ොවය එහි ක්්ෂණය ය. ධ්ොත්ු සත්ර
ඇත්ි වුවදහොත්් සපම ්ක්හි ම, සපම ත්ැන ම වර්ණ ධ්ොත්ුව දහවත්් රපපය
ඇත්ි දේ. එදහත්් ඇත්ැම් ධ්ොත්ු පිණ්ඩය් ඇත්ි වර්ණය ඉත්ො මඳ බැවින්
ඇස දනො දපදන්. සු දඟහි ඇත්්දත්් එබඳු වර්ණදය්ි. අප සු දඟහි
ගැකී සිිනන බැවින් එහි වර්ණය දපදනන දස් අදප් ඇස පිහිිනදය් නම්
සු දඟ් වර්ණදයන් අප දකෝ්ය වැසී යන්දන් ය. එබැවින් සු ඟ දනො
දපදනන සැිනය ඇස සැදී ත්ිදේ.
සුදු ්ළු නික් රත්ු ්හ යන එ්ිදන් දවනස් වර්ණයන්,
ඇත්ිවන්දන්, සාදයෝග වන්නො වූ ,නත් රපපයන් දග් දවනස් ්මිනි. දකොව
ඇත්ි දනොදය්් වර්ණයන් අත්ුදරන් එ්් රපප ්කොපය් ඇත්්දත්් එ්්
වර්ණදය්ි. රපප ්කොපයන්හි ඇත්්ත්ො වූ වර්ණදයෝ සත්ය වශදයන්
ඇත්්ත්ො වූ පර්ෘත්ි වර්ණදයෝ ය. දකෝ්යො විසින් ඇත්ි සැිනය සක්න
වර්ණ සියක්ක ම සත්ය වශදයන් ඇත්ි වර්ණ දනො දේ. රත්ු පැහැය ඇත්ි
්ුඩ්් හො නික් පැහැය ඇත්ි ්ුඩ්් සමොන ව දගන මිශර ් දහොත්් රත්ු
්ුඩු අත්ර නික් ්ුඩු ද නික් ්ුඩු අත්ර රත්ු ්ුඩු ද පැමිණ දදවර්ගය
ඔවුදනොවුන් විසින් ගිකදගන ඔවුදනොවුන් වැ ඳදගන දවන් දවන් ව
ත්ිදේ. එදස් මිශර ව ත්ිදබන ්ුඩුවක ඇත්ි නික් රත්ු පැහැය දද් දවන්
දවන් වශදයන් ගැනීම ද ඇස හො ක්්ෂුර්විඥානය සමත්් දනො දේ. නික්
රත්ු දදවර්ගය මිශර වීදමන් සපදදන වර්ණය දම් පො ය. එය සත්ය
වශදයන් ඇත්ි වර්ණය්් දනොව, මිශරණය නිසො ඇත්ි දස් දපදනන
වර්ණදය්ි. මිශර ්ර ත්ිදබන නික් රත්ු පැහැත්ි ්ුඩු දගොඩ ක්්ෂුිඃ
පරසොදදයහි ගැ ුණු ්ක්හි එහි ඇත්ි වර්ණ දද් දවන් වශදයන් ගැනීම
දනො සමත්් වූ ක්්ෂුර්විඥාය, සමූහය එ්් ද්ො පර්ෘත්ි වර්ණ දද්ින් ම
දවනස් දම් පො ්් සැිනය ගනී. දම් පො ්් හැිනය ද්ී. දකොව ඇත්ි
සියලු වස්ත්නහු නො නො වර්ණවත්් රපප ්පො යන් දග් පිණ්ඩදයෝ ය.
එබැවින් ඒවොදය් සත්ය වර්ණය්් සිත් හසු දනො වන බැවින් අප විසින්
ඇත්ි සැිනය සක්න වර්ණයන්දගන් දබොදහෝව්් ම ඒ ඒ වස්ත්ුවක
නැත්ි, සිත්ින් ගන්නො ආ්ොරදයෝ ය. රපප ්කොපය ඉත්ො ්ුඩො බැවින් දවන්
වී ත්ිදබන රපප ්කොපය් වර්ණය දනො දැ්ිය හැ්ි ය. වස්ත්ුවක
දපදනන්න ත්ිදබන වර්ණය ඒ වස්ත්ු රපප ්කොප වක දහෝ ඉත්ො ම
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්ුඩො ද්ො ස් වක දහෝ දගන බැලුවදහොත්් ්කින් දු ු වර්ණය දනො
දැ්ිය හැ්ිය. අ,ිධ්ර්මදය් පරමොර්ථ ධ්ර්මයන් සැිනය උගන්වන දම්
වර්ණය ඇත්ැම් විදයොඥයන් නැත්ි දදය්් සැිනය සම්පූර්ණ අසත්යය්්
සැිනය දගන ත්ිදබන්දන් ්ුඩො ද්ො ස්වක දවන් ් ්ක්හි
දනොදපනී යන බැවිනැ යි සිත්ිය හැ්ිය.

ශබ්දය
දශරෝත්ර පරසොදයොදග් අනුසොරදයන් දශරෝත්ර විඥානය දැදනන දදය
ශේදය ය. එය ,නත්යන් ඔවුදනොවුන් හො ගැටීදමන් ද, බැඳී ත්ුබූ ,නත්යන්
ඔවුදනොවුන් දවන් වීදමන් ද, ඒ ඒ ,නත්යන් දගන් පැන නඟින්න්ි.
ඝණ්ඨො ශේද, ද,්රි ශේොදිය ,නත් පිණ්ඩ ගැටීදමන් හ ගන්නො ශේදදයෝ
ය. ්ථො ්රන ශේදය ද ,නත් ඝටම නදයන් හ ගන්නො ශේදදය්ි. ්ථො
්ිරීම උත්්සොහ ්ිරීම් වශදයන් ඇත්ි වන සිත් නිසො හ ගන්නො වූ වොයුව
දබො ුව ආදී හඬ උපදනො ත්ැන්වක ගැටීදමන් ්ථො ශේදය ඇත්ි දේ. හුණ
දඬු දර ආදිය පැකීදමන් හ ගන්නො ශේදදයෝ ද, රත්ිඤ්්ා, දබෝම්බ ආදිය
පිපිරීදම් දී වන ශේදදයෝ ද, බැඳී ත්ුබූ ,නත්යන් දවන් වීදමන් හ ගන්නො
වූ ශේදදයෝ ය. වීණො ශේොදි ඇත්ික්කීදමන් හ ගන්නො ශේදදයෝ ද
ගැටීදමන් හ ගන්නො ශේද ගණය ම ඇත්ු ත්් දේ. ශේදය හ ගන්නො
ත්වත්් අපර් දහ්ත්ු ද ත්ිබිය හැ්ි ය. ශේදයන්දග් එ්ිදන් ඇත්ි
දවනස්බව, ගැද න දවන් වන වස්ත්නන්දග් දහවත්් ,නත්යන් දග් සැිනය
සිදු වන්න්ි. ශේදය ගැන ත්වත්් දත් යුත්ු ්රැණු දශරෝත් පරසොදය විස්ත්ර
් ත්ැන ද්්වො ඇත්.

ගේධය
ඝරොණ පරසොදයොදග් උප්ොරදයන් එහි උපදනො විඥානය ද
දැදනන්නො වූ ඉෂ් වූ ද අනිෂ් වූ ද මධ්යස්ථ වූ ද ස්ව,ොවය දහවත්්
ඝරොණ විඥානය දැදනන්නො වූ රපපය ගන්ධ්ය ය. එය සපම රපප ්කොපය්
ම, ,නත් රපප සත්ර ඇත්ි සපම ත්ැන් ම, සපම වස්ත්ුව් ම ඇත්්දත්්ය.
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එදහත්් ඇත්ැම් වස්ත්ුව් ඇත්ි ගන්ධ්ය ඉත්ො මඳ බැවින් එය ්ිසි ්දක්
ඝරොණ විඥානය දනො දැදන්. ත්ද ගත්ිදයන් යු්්ත් වූ මහත්් වස්ත්නන් ්ිසි
්දක් නොසි්ො ්ුහරය වැදී ඝරොණ පරසොදදයහි දනො ගැද න බැවින්
ඒවොදය් ගන්ධ්ය ද දනො දැදන්. ගන්ධ්ය බහුක ද්ො ඇත්්ත්ො වූ ඇත්ැම්
වස්ත්නන්දගන්, ගින්දනන් ආදකෝ්ය නි්්දමන්නෝ් දමන් ගන්ධ්ය
බැහැර නි්්දම්. වස්ත්ුව්ින් ගන්ධ්ය නි්්ීමය යි ්ියනුදය් ඒ වස්ත්ුව
අයත්් ,නත්යන් දග් ගන්ධ්ය බැහැර වීම් දනොව, වස්ත්ුදේ දහ්ත්ුදවන්
ගන්ධ්ොධි් රපප ්කොප ඇත්ි ව, ,නත් පරම්පරො වශදයන් එය හොත්්පස
පැත්ිර යපම ය. ඒ රපප ්කොපවක ධ්ොත්ු සත්ර හො වර්ණ රපඵය ද ඇත්ි
බව දත් යුත්ු ය. එදස් පරම්පරො වශදයන් ඇත්ි වී යන්නො වූ ගන්ධ්ොධි්
රපප ්කොපදයෝ වොයුව සමඟ නොසි්ො ්ුහරය පැමිණ ඝරොණ පරසොදදයහි
ගැටීදමන් සත්්ත්්වයන ගඳ දැනීම දේ. එදස් දැදනන ගන්ධ්ය නොසදයන්
පි ත් ඇත්ි වස්ත්ුව් ගන්ධ්ය්් දනොව, නොසය ත්ු ම ත්ිදබන ගන්ධ්ය
වුව ද, එය ඒ ගන්ධ්ය ඇත්ි වීම දහ්ත්ු වූ වස්ත්ුදේ ගන්ධ්ය සැිනය ද,
එයින් නි්්දමන ගන්ධ්ය සැිනය ද වයවහොර ්රනු කැදේ. ගන්ධ්යොදග්
නොනත්්ත්්වය එය නිිඃශරය වන මහො,නත් ධ්ොත්නන්දග් නොනත්්ත්්වදයන් දේ.
දකෝ්දයහි අදන්්ෝොර ගන්ධ්දයෝ දවත්ි. ඒවොයින් සත්්ත්්වයන රැචි වූ
ගන්ධ්යන් සුවඳ යයි ද, අරැචි ගන්ධ්යන් දුගඳ ද යයි ද ්ියනු කැදේ.

රසය
ජිහ්වො පරසොදය නිසො එහි උපදනො විඥානය දැදනන්නො වූ රපපය
රසය ය. ආහොර පොනයන්හි ඇත්ි උණුසුම් බව සිසික් බව ත්ද බව
දමොද ෝ් බව දැදනන්දන් දිදවහි ඇත්ි ්ොය පරසොදය ඇසුරැ ද්ො
උපදනො ්ොය විඥානය ය. ජිහ්වො පරසොදදයහි උපදනො විඥානය
දැදනන්දන් රසය පමදණ්ි. දිදවහි ජිහ්වො පරසොද ්ොය පරසොද දද් ම
ඇත්්දත්් ය. එස රපපය ද වර්ණ රපපය දමන් මහො,නත් සත්ර කැදබන සපම
ත්ැන ම සපම වස්ත්ුව් ම ඇත්්දත්් ය. එදහත්් ආදකෝ් සු ා රන් රිදී මුත්ු
මැණි්් ආදි ඇත්ැම් වස්ත්ුවක රසය මඳ බැවින් දහෝ දත්ත්් දනො වන
බැවින් දහෝ ජිහ්වො පරසොදදයහි දනො ගැදටම. එබැවින් ඒවොදය් රසය්් ඇත්ි
බව දනො දැදන්. රසය ජිහ්වො පරසොදදයහි ගැටීම දත්ත්් ගත්ිය ත්ිබිය
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යුත්ුය. වත්ර දනො අක්කන දත්ත්් දනො වන දදය්් දිව මත්ුව පැමිණිය
දහොත්් එය ්ොය පරසොදදයහි ගැටීදමන් ්ොයවිඥානය ඇත්ි වනු මිස, එහි
රස ජිහ්වො පරසොදදයහි ගැටී ජිහ්වො විඥානය නූපදී. එබඳු ත්ද වස්ත්නන්
දකෝ්යො විසින් නීරස වස්ත්ු සැිනය සක්නු කැදේ. එදහත්් ඒවොදය් ද
රසය ඇත්්දත්් ය.
මිහිරිය, ත්ිත්්ත්ය, ලුණුය, ඇඹුකය, ්ස ය, ් ු්ය යි පරධ්ොන රස
සදය්ි. සීනි ස්ුරැ බත්් ්ිරි ආදිදය් රසය මිහිරි ය. ඉඟුරැ මිරිස් සුදුලූණු
ආදිදය් රසය ් ු්ය ය. රසයන්දග් නොනත්්ත්්වය ද වර්ණොදීන්දග්
නොනත්්ත්්වය දමන් ඒ ඒ වස්ත්ුවක ,නත්යන්දග් අඩු වැි ්ම් ආදිදයන්
සිදු වන්න්ි.

ස්පරෂ්ටවයය
්ොයපරසොදයොදග් අනුසොරදයන් ්ොයවිඥානය දැදනන්නො වූ රපපය
ස්පරෂ් වය නම් දේ. වර්ණරපපොදිය දමන් ස්පරෂ් වයය ්ියො ,නත් රපපයන්
දගන් අනය වූ රපපදය්් නැත්. ස්පරෂ් වයය යි ්ියනු කබනුදය් පඨවි
දත්්දනෝ වොදයෝ යන මහො ,නත් ත්ුන ය. ආදපෝ මහො,නත්ය සියුම් බැවින්
ද, ඇත්ුක ඇද ගන්නො ස්ව,ොවය ඇත්ි බැවින් ද යම් ්ිසිව්් හො දනො
ගැදටම. එබැවින් එය ස්පරෂ් වයය දනො ගන්නො කදී. ආදපෝ ධ්ොත්ුව
උත්්සන්න ව ඇත්ි නකය ස්පර්ශ ් ත්් ්ොය පරසොදදය් ගැද න්දන් එහි
ඇත්ි ඉත්ිරි ධ්ොත්ු ත්ුන පමදණ්ි. ,නත්යන් අත්ුදරන් වඩො ම ස්පර්ශය
දැදනන්දන් පඨවි දත්්දනෝ ,නත් දදද්් ය. සු ඟින් ගස් දපර ී යන්දන්
දගොඩනැගිකි බිඳ වැද න්දන් වොදයෝ ධ්ොත්ුදේ ම පහසින් දනොව එහි වූ
පඨවිධ්ොත්ුදේ ද සැපීදමනි. සපම වස්ත්ුව් ම ,නත්රපප සත්ර ඇත්ි බැවින්
යම්්ිසි වස්ත්ුව්් ්දයහි ගැද න ්ක්හි එහි වූ පඨවි දත්්දනෝ වොදයෝ
යන ,නත් ත්ුන ම එ්වර ්ොයපරසොදදය් ගැදටම. එදහත්් ්ොයවිඥානය
උපදිනුදය් එ්වර ස්පර්ශ වූ ධ්ොත්ු ත්ුදනන් එ්්් පමණ්් ගැනීදමනි.
උත්්සන්න ධ්ොත්ුවදග් වශදයන් හො පුද්ගකයොදග බකොදපොදරොත්්ත්ුදේ ද
සැිනය ්ොයවිඥානයො දග් ඉපදීම දේ. ගක්් පය සැපුණ ්ක්හි ගදකහි
දත්්දනෝ වොදයෝ ධ්ොත්ු දද් ද ්ොයපරසොදදයහි ගැද න මුත්් එහි උත්්සන්න
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වූ පඨවිධ්ොත්ුව අරමුණු ්රමින් ්ොයවිඥානය උපදී. ගිනි අඟුර්් පපගුණ
්ක්හි එහි පඨවි වොදයෝ දද් ඇත් ද දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව උත්්සන්න බැවින්
දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව අරමුණු ද්ො ්ොයවිඥානය උපදී. බඳුදන් ත්ිදබන බත්
මෘදු ද ත්ද දැයි විමසනු පිණිස බත්් ්ැ ය්් දගන ත්ද ්රන ්ක්හි එහි
දත්්දනෝ වොදයෝ ධ්ොත්ු ඇත් ද පුද්ගකයොදග් බකොදපොදරොත්්ත්ුදේ සැිනය
පඨවි ධ්ොත්ුව අරමුණු ද්ො ්ොයවිඥානය උපදී. සු දඟහි පඨවි දත්්දනෝ
ධ්ොත්ු දද් ඇත් ද වොදයෝ ධ්ොත්ුව ගැන අදප්්්ෂොදවන් සු ඟ ්ය
එක්වන්නො වූ ත්ැනැත්්ත්ො සු ා වැදීදම් දී වොදයෝ ධ්ොත්ුව අරමුණු ද්ො
්ොයවිඥානය උපදී. සු දඟ් සිසික් පහස කබනු පිණිස ්ය සු ා ගස්වො
ගන්නො වූ ත්ැනැත්්ත්ො එහි වූ දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ගනිමින් ්ොයවිඥානය උපදී.
දමදස් ඒ ඒ ධ්ොත්ුවදග් උත්්සන්නත්ොවදය් සැිනය හො පුද්ගකයොදග්
බකොදපොදරොත්්ත්ුදේ සැිනය ්ොය විඥානය උපදින සැින දත්්රැම් ගත්
යුත්ුය.

භාවරූප යදක
ස්කරීභාව කූපය, පසකුෂභාව කූපය යි ,ොව රපප දද්්ි. දකෝ්දය්
වොසය ්රන්නො වූ ස්ක සත්්ත්්වයන්දග් ම ශරීරයන් නිර්මොණය වන්දන්
මහො ,නත්යන්දගන් ය. එ් ම නොත්ිය් අයත්් මහො ,නත්යන් දගන් ඇත්ි
වන ශරීරයන් ස්ත්රී පුරැෂ වශදයන් දදපරිද්ද්ින් ඇත්ි වන්න යම් ්ිසි
විදශ්ෂ දහ්ත්ුව්් ත්ිබිය යුත්ු ය. ඒ විදශ්ෂ දහ්ත්ුව ,ොව රපපය ය. එය ඇත්ි
වනුදය් ්ර්මදයනි. සත්්ත්්ව ශරීරවක පමණ්් දනොව ත්ෘෂ්ණොදේ ද ස්ත්රී
පුරැෂ ද,්දය ඇත්්දත්් ය. ස්ත්රීන් පමණ්් අයත්් වූ ්රැණු පි ිබඳ ව
ඔවුන් ද්දරහි ඇත්ි වන ත්ෘෂ්ණොව ස්ත්රීත්ෘෂ්ණොව ය. පුරැෂයන් පමණ්්
අයත්් වූ ්රැණු පි ිබඳ ව ඔවුන ඇත්ි වන ත්ෘෂ්ණොව පුරැෂ ත්ෘෂ්ණොව
ය. ,වදයහි සත්්ත්්වයොදග් නැවත් නැවත් ඉපදීම ත්ෘෂ්ණොව ද බකවත්්
දහ්ත්ුව්ි. අපරහීණත්්වදයන් ස්ත්රී ත්ෘෂ්ණො සහගත් ්ර්මදයන් පරත්ිසන්ධිය
දගන දදන ්ක්හි පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය සමඟ ම ස්ත්රී ,ොවරපපය ද ඇත්ි දේ.
අපරහීණත්්වදයන් පුරැෂ ත්ෘෂ්ණො සහගත් ්ර්මදයන් පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය
සමඟ ම පුරැෂ ,ොව රපපය ද ඇත්ි ්රනු කැදේ. පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්දය් ස්ත්රී
පුරැෂ ද,්දය්් නැත්. ස්ත්රීන් ද්දරහි ඇත්ි වන ්ර්ම අපරහීණත්්වදයන්
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ස්ත්රී ත්ෘෂ්ණො සහගත් වන බැවින් ද, පුරැෂයන් ද්දරහි ඇත්ි වන ්ර්ම
පුරැෂ ත්ෘෂ්ණො සහගත් වන බැවින් ද නොත්ිදයන් නොත්ිය ස්ත්රීහු ස්ත්රීන් ව
ම ද, පුරැෂදයෝ පුරැෂයන් ව ම ද උපදිත්ි. එය දවනස් වන්දන් එදස් දනො
වීම යම්්ිසි විදශ්ෂ දහ්ත්ුව්් ඇත්ි වුවදහොත්් පමණ්ි.
මහො,නත් සත්රය, වර්ණ ගන්ධ් රස ඕනො යන උපොොරපප සත්රය,
ජීවිත්රපපය ය යන දම් රපප නවය හො එ්් වී ස්ත්රී ,ොවරපපය ඇත්ි දේ.
එදස් ඇත්ි වන රපප පිණ්ඩය ස්ත්රී,ොව දශ් ්කොපය යි ්ියනු කැදේ.
්ියන කද රපප නවය පුරැෂ,ොව රපපය එ්් වී ඇත්ි වන රපප පිණ්ඩය
පුම්,ොව දස්ය යි ්ියනු කැදේ. ,ොවරපප ්කොප දද්ින් එ්් අය්ු
ඇත්ි වන්දන් එ්්ි. ස්ත්රී ශරීරදය් ස්ත්රී ,ොව දශ් ්කොපය ද, පුරැෂ
ශරීරදය් පුම්,ොව ්කොපය ද සපම ත්න්හි ම පැත්ිර පවත්ී. ඒවො ශරීරදය්
අසවක් ත්ැන නැත්ය යි දනො ්ිය හැ්ි ය.
,ොව රපප ස්ත්රී පුරැෂ ස්ව,ොවයන් ඇත්ි ්රන බීනයන් වැනි ය.
මහො,නත්යන්දගන් හැදදන අඹගස අඹ ඇ ය අනුව හැදදන්නෝ් දමන්
ද, මහො,නත්යන් දගන් ම හැදදන ද්ොස් ගස ද්ොස් ඇ ය අනුව
හැදදන්නෝ් දමන් ද, ස්ත්රී,ොවරපපය නැමත්ි බීනය අනුව ස්ත්රී ශරීරය ද
පුරැෂ,ොව රපපය නමැත්ි බීනය අනුව පුරැෂ ශරීරය ද ඇත්ි දේ.
,ොවදශ් ්කොප ශරීරදය් සපම ත්ැන ම පැත්ිර ඇත් ද, ස්ත්රීපුරැෂ
ද,්දය වඩො පර් ්රන ශරීරොවයවවක ඒවො වැි වශදයන් ඇත්ය යි
සිත්ිය හැ්ි ය. දකෝ්දයහි පුරැෂ ස්ව,ොවය මඳ ස්ත්රීන් වැනි පුරැෂදයෝ
ද දවත්ි. ස්ත්රී ස්ව,ොවය මඳ පුරැෂයන් දස් ්රියො ්රන ස්ත්රීහු ද දවත්ි.
ඊ දහෝත්ුව ඔවුන්දග් ශරීරවක ,ොවරපප ්කොප මඳ වීම යයි සිත්ිය හැ්ිය.
ගස් වැක්වක ද ස්ත්රීපුරැෂ ද,්දය්් ඇත්ි බව ්ියත්ි. අ,ිධ්ර්මදය් ද්්වන
දම් ,ොවරපපය වනොහි සත්්ත්්ව ශරීරවක මිස ඉන් බැහැර දනො කැදේ.
අවිඥාන් වස්ත්ුව් ඇත්ි ස්ත්රී පුරැෂ ,ොවය අදන්්් විය යුත්ු ය.
ඉත්්ින්ද්රිය, පුරිසින්ද්රිය යන දම්වො ද ස්ත්රී පුරැෂ ,ොව රපප දද්
වයවහොර වන නම් ය. දම්සඟුණු දපද හි ඉත්්ින්ද්රිය විවරණය ්ර
ත්ිදබන්දන් ඉක්ථිලිරග, ඉක්ථිනිමික්ක, ඉක්ථිකුක්ක, ඉක්ථාකප්ප, ඉක්ථක්ක,
ඉක්ථිභාව යන දම්වො දහ්ත්ු වන ධ්ර්මය ඉත්්ින්ද්රියය ්ියො ය. පුරිසින්ද්රිය
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විවරණය ්ර ත්ිදබන්දන් පසරිසලිරග, පසරිසනිමික්ක, පසරිසකුක්ක,
පසරිසාකප්ප, පසරිසක්ක, පසරිසභාව යන දම්වො දහ්ත්ු වන ධ්ර්මය
පුරිසින්ද්රිය ය ්ියො ය.
දම්සඟුණු ප්රණදයහි එන කිාග නිමිත්්ත් ්ුත්්ත් ආ්ක්ප යන
වකනවක අර්ථ ඒ ඒ ආකොයයමවරයන් විසින් දදත්ුන් ආ්ොරය් ද්්වො
ත්ිදේ. කිාග යනු පරධ්ොනොාග වූ මහ ස හන ය. නිමිත්්ත් යනු පරත්යාග වූ
්ුඩො ස හන ය. ්ුත්්ත් යනු ්රීඩො කීකොදි ්රියො විදශ්ෂදයෝ ය. ආ්ප්ප
යනු ගමනොදි ආ්ොරය ය. දම් පරමත්්ථදීපනී නම් වූ අ,ිධ්ර්මොර්ථ සාගරහ
වර්ණනොදවහි ඒ වකන විස්ත්ර ්රන කද ආ්ොරය ය. අ ුවොදවහි ,ොව
රපපයන්දග් ක්්ෂණය වශදයන් ද්්වො ත්ිදබන්දන් ද කිාග නිමිත්්ත්
්ෘත්යෝක්පයන් දහ්ත්ු වන බව ය.

ලිංග පරිවර්තනය
සමහර වි කිාග පරිවර්ත්නදයන් ස්ත්රීහු පිරිමි බව ද, පුරැෂදයෝ
ගැහැණු බව ද පැමිදණත්ි. “දත්න දඛ්ො පන සමදයන අඤ්්ඤ්ත්රස්ස
,ි්්ඛ්ුදනො ඉත්්ිකිාගා පොත්ු,නත්ා දහොත්ි, දත්න දඛ්ො පන සමදයන
අඤ්්ඤ්ත්රස්ස ,ි්්ඛ්ුනියො පුරිසකිාගා පොත්ු,නත්ා දහොත්ි” යි විනදයහි ද ඒ
බව ද්්වො ත්ිදේ. කිාග පරිවර්ත්නය වන්දන් ද ්ර්මදයනි. බකවත්්
අ්ුශකදයන් පුරැෂ කිාගය අත්ුරැදහන් වී ස්ත්රී කිාගය පහ දේ. කිාග
පරිවර්ත්නය පි ිබඳව ්ියයුත්ු ්ර්ම ත්ත්්ත්්වය ගැඹුරැ ්රැදණ්ි. එය
අ,ිධ්ර්මය දනො දන්නවුන් වරදවො ගන්නො ත්ැන්ි. මනුෂයොත්්ම,ොවය
්ුශකය්ින් ම කැදබන්න්ි. මිනිස් සිරැදරහි ්ුශක්ර්මනරපප මිස
අ්ුශක ්ර්මන රපප නැත්. මිනිස් පුරැෂයො විසින් කිාගවිපර්යොසය දහ්ත්ු
වන බකවත්් අ්ුශකය්් ් ්ක්හි ඔහු දග් නන්්ර්මය (උප්පත්්ත්ිය
දහ්ත්ු වූ ්ර්මය) එයින් දුබක දේ. එය ඉන් පසු පුරැෂ,ොව රපපයන්
ඉපදවීම දනො සමත්් දවයි. ්ර්මදය් පීඩනදයන් දුබක නන් ්ර්මය
ඉන් පසු ඒ සන්ත්ොනදයහි ස්ත්රී,ොව රපප උපදවයි. ්කින් පැවැත්්ත්ො වූ
පුරැෂ,ොවරපප ඒවොදය් ආයුෂය දගවීදමන් නිරැද්ධ් දවයි. ඉන් පසු
පුරැෂයො ස්ත්රිය්් දවයි. පසු ව ඔහු දග් සන්ත්ොනදයහි ස්ත්රී,ොවරපප ඇත්ි

පටසන ්වක

126

් ො වූ ද ්කින් පුරැෂ,ොව රපප ඇත්ි ් ො වූ ද ්ර්මය එ්්් ම ය. එය
ඔහුදග් උත්්පත්්ත්ිය දහ්ත්ු වූ ්ුශක ්ර්මය ම ය. දම් විපයමොසය දුරින්
දහ්ත්ු වන අ්ුශක ්මමය දැ්්වීම පිණිස එය පරධ්ොන ද්ො ්ත්ො ්ිරීදම්
දී බකවත්් අ්ුශකදයන් පුරැෂකිාග අත්ුරැදහන් වී ස්ත්රී කිාගය පහ දවත්ැ
යි ්ියනු කැදේ. එය පයයමොය ්ථොදව්ි. එය පි ිබඳ ව ්ිය යුත්ු දප
දබොදහෝ ඇත්ත්් ඒවො ද්්වන්න ගිය දහොත්් පරමොර්ථ ධ්ර්ම ක්්ෂණදයන්
බැහැර දබොදහෝ දුර යැදවන බැවින් දමය දමදත්්ින් නවත්්වනු කැදේ.

හෘදය රූපය
ක්්ෂුර් විඥාන ධ්ොත්ුවය, දශරෝත්ර විඥාන ධ්ොත්ුවය, ඝරොණ විඥාන
ධ්ොත්ුවය, ජිහ්වො විඥාන ධ්ොත්ුවය, ්ොය විඥාන ධ්ොත්ුවය, මදනෝ ධ්ොත්ුවය,
මදනෝ විඥාන ධ්ොත්ුවය යි විඥාන ධ්ොත්ු සදත්්ි. එයින් ක්්ෂුර්
විඥානධ්ොත්්වොදි පස පරසොද රපප පදසහි උපදී. පරසොද රපප පස ඒ විඥාන
ධ්ොත්ු පස නිිඃශරය වස්ත්ු දේ. මදනෝ ධ්ොත්ුව හො මදනෝවිඥාන ධ්ොත්ුව ඒ
පරසොදයන්හි නූපදී. ඒ ධ්ොත්ු දද් නිිඃශරය වන රපපය හෘදය රපපය ය.
එය වස්ත්ු රපපය යි ද, හෘදය වස්ත්ු රපපය යි ද ්ියනු කැදේ. පරසොද
නොමදයන් දනො ්ියන නමුදු එය ද එ්්ත්රො පරසොදදය්ි. පඤ්්කදවෝ්ොර
,වදයහි සත්්ත්්වය්ු උපදනො ්ක්හි පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය සමඟ ම එය හො
බැඳී එය නිිඃශරය දවමින් හෘදය රපපය ද පහ දේ. එය පහ වන්දන්
මහො,නත් සත්ර හො වර්ණ ගන්ධ් රස ඕනො රපප සත්ර ද ජීවිත් රපපය ද
සමඟ ය. ඒ රපප පිණ්ඩය වස්ත්ු දස් ්කොපය යි ්ියනු කැදේ. එය
්කකොදි අවස්ථොවක සුදුසු පරිදි පැවත්ී, ශරීරය වැඩුණු පසු හෘදය ද්ෝෂය
ත්ු පිහිින දකය ඇසුරැ ද්ො පවත්්න වන්දන් ය. හෘදය ද්ෝෂදයහි
ස්ිර ව පිහිින දකය්් නැත්. නිත්ර එයින් පරණ දකය බැහැර වන්දන්
ය. අලුත්් දක් එය පැමිදණන්දන් ය. හෘදය රපපය එත්ැන පැමිදණන
දකය ඇසුරැ ද්ො ම පවත්ිනවො මිස ඉන් බැහැර දනො යන්දන් ය.
මදනෝධ්ොත්ු මදනෝවිඥාන ධ්ොත්ු දද් නිිඃශරය වන බව එහි ක්්ෂණය ය.
දමො ය ශරීරදය් සිත්් උපදනො ත්ැන සැිනය දබොදහෝ දදනො
පි ිගනිත්ි. අ,ිධ්ර්මදය් සැිනය නම් ද්්ශොදි ස්පර්ශය දනො දැදනන ත්ැන්
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හැර මුළු සිරැදර් ම සිත්් උපදනො බව ්ිය යුත්ුය. දබදහවින් සිත්් උපදනො
ත්ැන සැිනය ද, ්රියො සොධ්් සිත්් උපදනො ත්ැන සැිනය ද, පරධ්ොන සිත්්
උපදනො ත්ැන සැිනය ද, මූක චිත්්ත්ය උපදනො ත්ැන සැිනය ද
අ,ිධ්ර්මදය් දැ්්දවන්දන් හෘදය රපපය ය. ද්රෝධ්ය හො බිය ඇත්ි වූ ්ක්හි
හෘදය ත්දින් සැදකන්න වන බව ද, දශෝ්ය ඇත්ි වූ ්ක්හි එය දැදවන
බව ද සපම දදනො ම පර් ය. එදස් වන්දන් ද්රෝධ් ,ය දශෝ්දයන්
හෘදදය් ඇත්ි වන නිසො විය යුත්ු ය. ද්රෝධ්ය හො ,ය ඇත්ි වූ වි ශරීරදය්
පැහැය ්ළු දහෝ රත්ු දේ. පරීත්ි ශරද්ධ්ො දපර්මොදිය ඇත්ි වූ ්ක්හි ශරීරය
පැහැපත්් දේ. දශෝ්ය ඇත්ි වූ ්ක්හි වියද ්. එදස් වීම දහ්ත්ුව සිත් හො
දකදයහි ඇත්ි සම්බන්ධ්ය විය යුත්ු ය. එයින් සිත් දකය ඇසුරැ ද්ො
පවත්්න්් බව හැදඟ්. සිත්් උපදනො ත්ැන දමො ය යයි ්ියන්නවුන් ද
දනොදය්් දහ්ත්ු යු්්ත්ි ත්ිදේ. මදනෝධ්ොත්ු මදනෝවිඥාන ධ්ොත්නන් දග් නිිඃශරය
හෘදය රපපය යි ගැනීදමන් එය ද්ොහි ත්ිබුණත්් වැරදීදම්් දනොදේ.

ජීවිත රූපය
්ර්මදයන් හ ගන්නො රපපයන් දග් ජීවන ශ්්ත්ිය දහවත්් ්ර්මන
රපපයන් පොකනය ්රන ඒවොදය් පරම්පරොව පවත්්වන රපපය ජීවිත් රපපය
ය. ජීවිත්ින්ද්රිය යනු ද එය ම නදම්ි. එ්් එ්් ශරීරය් ්ර්මය චිත්්ත්ය
සෘත්ුය ආහොරය යන දහ්ත්ු සත්රින් හ ගන්නො වූ රපප සත්ර වර්ගය්්
ඇත්්දත්් ය. එයින් චිත්්ත්ොදි දහ්ත්ු ත්ුදනන් හ ගන්නො රපපයන් ඒවොදය්
දහ්ත්ුව සීපදය් ඇත්්දත්් ය. ත්මො හො බැඳී ඇත්්දත්් ය. චිත්්ත්ොදි දහ්ත්නහු
ද ත්මන් පවත්්නො ්ොකදය් ම මිස ඉන් පසු රපප ඉපදවීම සමත්් දනො
දවත්ි. එබැවින් චිත්්ත්ොදි දහ්ත්ුදවන් හ ගන්නො රපපදයෝ ත්මන්දග්
දහ්ත්ුව වූ චිත්්ත්ොදිය පවත්්නො දත්්් පැවත්ී, ඒවො අ,ොවපරොප්ත් වූ පසු ත්ුමූ
ද අ,ොවපරොප්ත් දවත්ි. දහ්ත්නන් දග් අ,ොවපරොප්ත්ිදයන් පසු පැවැත්්ම
ඒවො ශ්්ත්ිය්් නැත්. එබැවින් ඒවො ජීවිත්ය නැත්ි රපපදයෝ ය. ජීවත්්
වන සත්්ත්්වය්ුදග් ශරීරදය් ඇත්ි ්ර්මන රපපයන් දග් දහ්ත්ුව වූ ්ර්මය
ඒ සත්්ත්්වයො දග් සන්ත්ොනදය් යම්්ිසි අත්ීත් ,වය් දී ඇත්ි වී නිරැද්ධ්
වූ දැන නැත්්ත්ො වූ ්ුශක වූ දහෝ අ්ුශක වූ දහෝ දච්චත්නොදව්ි. නිරැද්ධ්
වූ දහ්ත්ුව්ින් ඇත්ි ්ර්මන රපප පරම්පරොව් ත්මොදග් නන් දහ්ත්ුව
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නැත්ිව ම දීර්ඝ ්ොකය්් පැවත්ිය හැ්ි වීම විදශ්ෂ බකය්් ත්ිබිය යුත්ු
ය. ජීවිත් රපපය යි ්ියනුදය් ඒ බකය ය. එය ්ර්මන රපප ්කොප
සියක්දකහි ම ඇත්්දත්් ය. එබැවින් ්ර්මන රපප පරම්පරොදවෝ වර්ෂ
දබොදහෝ ගණන්් මුළුක්දකහි දනො සිඳී පවත්ිත්්. බරහ්ම දකෝ්වක වනොහි
්ක්ප දබොදහෝ ගණන්් මුළුක්දකහි ද පවත්ිත්්. ජීවිත් රපපය ද ්ර්මදයන්
ම හ ගන්නො රපපදය්ි. ත්මො පවත්්නො ්කොපදය් ඉත්ිරි රපප එයින්
පොකනය ්රනු කැදේ. ජීවිත් රපපය පොකනය ්රන පවත්්වන අනය
ධ්ර්මය්් නැත්. එය ත්මො විසින් දමදහයන නැදේ උප්ොරදයන් සමුද්රය
ත්රණය ්රන නැවිය්ු දමන් ත්මො විසින් පොකනය ්රන ඉත්ිරි
රපපයන්දග් බකදයන් පවත්ී. එය සත්්ත්්ව ශරීරවක ම මිස වෘ්්ෂකත්ොදි
බොහිර වස්ත්ුවක නැත්.

ආහාර රූපය
වැ ඳීදමන් දහෝ ඇඟ ගැක්වීදමන් දහෝ ඇඟ විදීදමන් දහෝ යම්
්ිසි ආ්ොරය්ින් ශරීර ගත් ් ්ක්හි ශරීරදයහි බකය ඇත්ි ්රන්නො
වූ ද, චිර ජීවනය අනුබක දදන්නො වූ ද, විදශ්ෂ රපප ද්ො ස්් ඇත්ි
්ිරීදමන් ශරීරය වර්ධ්නය ්රවන්නො වූ ද මහො,නත්යන් ඇසුරැ ද්ො
පවත්්නො වූ ද එ්්ත්රො සූ්්ෂම ස්ව,ොවය් ආහොර රපපය යි ්ියනු
කැදේ. ඕනොවය යනු ද එය ම නදම්ි. එය ්ර්මොදි පරත්යය සත්දරන්
හ ගන්නො වූ සියලු ම රපප ්කොපවක ඇත්්දත්් ය. ගින්දනහි සු දඟහි
දුදමහි පවො එය ඇත්්දත්්ය. ඒවොදය් ඇත්ි ඕනොව ඉත්ො දුබක බැවින්
අපර් ය. අනු,ව ්රන ආහොරයන්හි එය බකවත්් ව ඇත්්දත්්ය. ආහොරයන්
අත්ුදරනුදු රප්්ෂොහොරවක ඕනොව දුබක ය. ්ිරි ගිදත්ක් ආදි සිනිඳු
ආහොරවක එය බකවත්් ය. එබැවින් සිනිඳු ආහොරදයන් මඳ්් වැ ඳීම ම
ශරීරය සපදහන්දන් ය. අ,ිධ්ර්ම අ ුවොදේ දැ්්දවන ආහොර විදේකනය්්
දමදස්ය.
්ිඹුකන්දග් ආහොරය රප්්ෂය. එය වඩො දමොනරැන්දග් ආහොරය
සියුම්ය. ්ිඹුක්ලු ගක් ගිකිත්ි. ඒවො ඔවුන්දග් ්ුස ත්ු දී දිය දවයි. දමොනරැ
සර්පොදීන් ්ත්ි. දමොනරැන්දග් ආහොරය වඩො වකසුන්දග් ආහොරය
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සියුම්ය. ඔවුහු ත්ුන් හවුරැදු පමණ පරණ වූ අා හො ඇ ් ු ්ත්ි. ඒවො
ඔවුන්දග් ද්ද න් දත්මුණු ්ක්හි අක දස් දමොද ෝ් දවයි. ඔවුන්දග්
ආහොරය වඩො ඇත්ුන්දග් ආහොරය සියුම් ය. ඔවුහු ගස්වක අත්ු හො ද්ො
්ත්ි. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො ගවර දගෝන මුව ආදීන්දග් ආහොරය
සියුම්ය. ඔවුහු දනොදය්් ගස්වක ද්ො බුදිත්ි. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො
ගවයන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුහු ත්ණ පත්් ආහොර ද්ො ගනිත්ි.
ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො සොවුන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග්
ආහොරය වඩො ප්්ෂීන් දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො
පරත්යන්ත්වොසී මනුෂයයන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො
ගරොම ද,ෝන්යන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො රොන
රොන මහොමොත්යයන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො
ස්්විත්ි රනුන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො ,නමස්ථ
දදවියන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. ඔවුන්දග් ආහොරය වඩො කොත්ුර්මහොරොජි්
දදවියන්දග් ආහොරය සිනිඳු ය. දමදස් පරනිර්මිත් වශවර්ත්ි දදවියන් දග්
ආහොරය ද්්වො ආහොරය විස්ත්ර ් යුත්ුය. ඔවුන් දග් ආහොරය සියුම්
බැවින් එය අගත්ැන් පත්් ආහොරය ය. දම් අ,ිධ්ර්ම අ ුවොදේ දැ්්දවන
ආහොර විදේකනය ය.
ආහොරදයන් ්ෘත්ය දද්්් සිදු ්රනු කැදේ. පීඩො දුරැ ්ිරීම ඉන්
එ්්ි. ශරීරය පොකනය ්ිරීම එ්්ි. ආමොශදය් ආහොර නැත්ි ්ක්හි
පොක්ොග්නිදයන් එය දවන්න ප න් ගනී. එ්ක්හි මනුෂයදයෝ බඩගිනි
යයි ්ියත්ි. ආමොශගත් වූ ආහොරදයන් එද්දණහි ම ඒ බඩගිනි පීඩොව
දුරැ ්රනු කැදේ. ස්ක ශරීරදය් ම රපපයන් එයින් බකය ද ඇත්ි ්රනු
කැදේ. ආමොශදය් දී පොක්ොග්නිදයන් ආහොර පැදසන ්ක්හි රස
ධ්ොත්ුවයයි ්ියනු කබන එහි වූ පර)ත් පරම ස්නිග්ධ් යුෂය එයින් දවන් වී
රස නහරවක අනුසොරදයන් මුළු සිරැදර් ම පැත්ිදර්. ඒවො නිසො ශරීරදය්
අ,ිනව රපප ්කොප ද්ො ස්් උපදී. එයින් දක් මස් ආදිදය් වැඩීම දේ.
ආහොරදයන් ්රන පොකනය යි ්ියන කදුදය් ඒ බකය ඇත්ි ්ිරීම හො
අ,ිනව රපප ඇත්ි ්ිරීම ය. ආහොරදයන් ද්දරන ඒ දද්ිස නිසො ශරීරය
හො ජීවිත්ය පවත්ී. එබැවින් එය පොකනය්් ද දේ.
අ,ිධ්ර්මදය් ආහොර යන නොමය වහර ්රන්දන් නම් යම් ්ිසි
ඵකය්් ඇත්ි ්රන දහ්ත්ුව ය. ආහොර යන වකනදය් දත්්රැම දහ්ත්ුව
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යනුයි. දකෝ්දයහි යම් ්ිසිව් දහ්ත්ු දනො වන ්ිසිව්් නැත්. පරමොර්ථ
වශදයන් හො අපරමොර්ථ වශදයන් ද ඇත්්ත්ො වූ සියක්ක ම දහ්ත්නහු ය.
එදහත්් සොමොනයදයන් දහ්ත්ුව ්ියැදවන දම් ආහොර යන වකනය දහ්ත්ු
වන සියක්ක ම පැවසීම ,ොවිත් ්රනු දනො කැදේ. එය යම් ්ිසි
ඵකය් විදශ්ෂදයන් දහ්ත්ු වන ධ්ර්මයන් පැවසීම පමණ්් ,ොවිත්
්රනු කැදේ. විදශ්ෂ දහ්ත්ු සත්දර්. එනම්, ්බකිා්ොරොහොරයය,
ස්පර්ශය ය, මදනෝසාදච්චත්නොවය, විඤ්්ාණය ය යන සත්ර ය. ඒ සත්ර
ම ආහොර නොමදයන් හඳුන්වනු කැදේ. දමහි ආහොර රපපයයි ්ියන කදුදය්
ආහොර සත්රින් ්බකිා්ොරහොරය ය. අනි්් ත්ුන අරපපදයෝ ය.
සත්ර මහො,නත්යන් දග් ප න් ආහොර රපපය ද්්වො ්ියන කද දම්
රපපදයෝ අ ද ොස් දදන ්ර්්ශත්්වොදි ත්ම ත්මන්දග් ක්්ෂණදයන් ම
සිද්ධ් බැවින් ස්වභාව කූප්යෝ නම් දවත්ි. උත්්පොොදි වූ ද අනිත්යොදි වූ ද
සාස්්ෘත් ක්්ෂණදයන් යු්්ත් බැවින් ලක්ෂණ  කූප්යෝ නම් දවත්ි. ත්ම
ත්මන් උපදවන ්ර්මොදි පරත්යදයන් ම උපදවනු කබන බැවින් නිෂ්පන්න
කූප නම් දවත්ි. නිෂ්පයයමොයදයන් ම රැප්පන ක්්ෂණදයන් යු්්ත් වන
බැවින් රපපොරපප නම් දවත්ි. දයෝගොවකරයන් හ අනිත්යොදි වශදයන්
සම්මර්ශනය දයෝගය බැවින් සමමර්ශන කූප නම් දවත්ි. දම් නම් පස
අත්ුදරනුදු වඩො වයවහොර වන නොමය නිෂ්පන්න රපප යන නොමය ය.

ආකාශ ධාතුව
එ්් ද්රවයය්් ඇත්ි ත්ැන ත්වත්් ද්රවයය් දනො ත්ිබිය හැ්ිය.
ද්රවයය්් ඇත්ි වීම සිස් ත්ැන්් ත්ිබිය යුත්ුය. ආ්ොශ ධ්ොත්ුව යයි
්ියනුදය් සිස් ත්ැන ය. එය සපම ද්රවයය් ම ස්ථොනය ය. ,ොනන ය
ය. සියක්ක ම ත්ිදබන්දන් ආ්ොශ ධ්ොත්ුව ත්ු ය. ඒ ආ්ොශ ධ්ොත්ුව ඉම්්
ද්ොන්් නැත්ි ත්රම විශොක වූව්ි. සපම ත්ැන ම ආ්ොශය ය. එදහත්්
එය උත්්පොොදි ක්්ෂණ සහිත් වූ පෘිවි ස්පර්ශොදි පරමොර්ථයන් දස්
ඇත්ිය්් දනො වන බැවින් ඒ්ොන්ත්ි් පරමොර්ථ ධ්ර්මය්් දනො දේ.
සත්්ත්්ව ශරීර ගස් ගක් ආදි වස්ත්නන් ත්ු ද ඒ ආ්ොශ ධ්ොත්ුව ඇත්්දත්්ය.
සත්්ත්්ව ශරීරොදිය රපප ්කොප පිණ්ඩදයෝ ය. ඒවො අයත්් වූ සපම රපප
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්කොපය්් වදටම ආ්ොශ ධ්ොත්ුව ඇත්්දත්් ය. ඔවුදනොවුන් මිශර දනො වී ඒ
රපප ්කොප දවන් දවන් වශදයන් පවත්්දන් ත්ම ත්මන් අව ඇත්ි ඒ
ආ්ොශ ධ්ොත්ුව නිසො ය. ඒ්ොබද්ධ් රපප ්කොපයන් අත්ර ඒවො එ්ිදන්ින්
දවන් ්රමින් පවත්්නො වූ ආ්ොශ ධ්ොත්ුව “පරිච්ච්ේද කූපය” යි ්ියනු
කැදේ. එය ්ිසි රපප ්කොපය් අයත්් දනො දේ. එදහත්් එය ඉපදදන
බිදඳන රපප ්කොපයන් අනුව දත් යුත්්ත්්් බැවින් රපප ්කොපයන් දස් ම
සප්ත්රසොයුෂ්් රපපය්් සැිනය සක්නු කැදේ.
අන ෝොශය, රපප පරිච්චදේෝොශය යි ආ්ොශය දද පරිද්ද්ින්
්ියනු කැදේ. සැදපන දදය්් දහවත්් ද්රවයය්් නැත්ි ත්ැන අන ෝොශය
නම් දේ. රපප ්කොපයන්දග් අත්ර රපප පරිච්චදේෝොශ නම් දේ. සැදපත්්්
සැදපන බව දනොදැදනන, ඇස දනො දපදනන රපප ්කොප ඇත්ි ත්ැන්
ද ඒ රපප ්කොපයන් ගණන
දනො දගන දකෝ්යො විසින්
ආ්ොශත්්වදයන් සක්නු කැදේ. දකෝ්යො විසින් ආ්ොශත්්වදයන්
සක්න ඒ දපදදස් ද සිස් ඒවො දනො දේ. අප වොසය ්රන දම් දපොද ොව
පෘිවි ධ්ොත්ුව උත්්සන්න රපප ්කොප පිණ්ඩය්ි. දපොද ොව මත්ුදයහි
ආ්ොශත්්වදයන් සක්න දපදදස ද වොයුදවන් පිරී ත්ිදේ. ඒ වොයුව
ඝනබද්ධ් වොදයෝ ධ්ොත්ුව අධි් රපප ්කොප සමූහදය්ි. එහි සිස් බව්්
නැත්. කන්ද්ර සූයයම ත්ොර්ොදීන් දගන් නි්්දමන ආදකෝ්ය ද දත්්දනෝ
ධ්ොත්ුව උත්්සන්න රපප ්කොප සමූහදය්ි. එබැවින් ආදකෝ්ය පවත්්නො
දපදදස් හි සිස් නැත්. අඳුර එ්්ත්රො රපප ද්ො ස්ැයි ්ියත්ි. ආදකෝ්ය
නැත්ි ත්ැන දපදනන සැිනයයි ද ්ියත්ි. ආදකෝ්ය නැත්ි ත්ැන දපදනන
සැිනය ම අඳුර නම් අඳුරය ්ියො දදය්් නැත්. එය රපප ද්ො ස්් නම්
අඳුර පවත්්නො ත්ැන සිස් නැත්. අඳුර ඇත්ි දදය්් ද නැත්ිදදය්් ද යන
වග විමසිය යුත්ුය. අහදසහි වොයු ආදකෝ් ශීදත්ෝෂ්ණොදි ්ිසිව්් නැත්ි
දපදදස්් දේ නම් නියම අන ෝොශය විය යුත්්දත්් ඒ දපදදස ය.
ආදකෝ්ොදිය පිරී ඇත්ි දපදදස්වක සත්ය වශදයන් ඇත්්දත්්
පරිච්චදේෝොශය ම ය.

විඥප්ති රූප යදක
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කායවිඥප්කි කූපය, වාක්විඥප්කි කූපය යි විඥප්ත්ි රපප දද්්ි.

කායවිඥප්ති රූපය
මහො,නත්යන් දගන් නිර්මිත් වූ රපප ්ය ්ිසිව්් දනො ්රන, ත්ුබූ
ත්ැන ම දනො සැකී ත්ිදබන දදය්ි. ්පම, බීම, ්ථො ්ිරීම, අත්් පො එසවීම,
පහත්් ්ිරීම ආදි ්ොයි් ්රියො සියක්ක ම සිදු ්රන්දන් සිත් ය. ්ොයි්
්රියො සිදු ්ිරීදම් උත්්සොහය සහිත් සිත්් උපදනො ්ක්හි, ගිනි පුපුර්් හ
ගන්නො ්ක්හ එය හො බැඳී ආදකෝ්ය්් ද හ ගන්නෝ් දමන් සිදත්් ම
බකදයන් එය උපදිනු සමඟ ම වොදයෝ ධ්ොත්්වොධි් රපප ්කොප සමූහය්්
ද ශරීරදය් පැත්ිර උපදදන් ය. ඒ චිත්්ත්නරපපයන් දගන් ද්දරන ත්ක්ලු
්ිරීදමන් ගමනොදි ්ොයි් ්රියො සිදු දේ. එදස් ඇත්ි වන්නො වූ චිත්්ත්න
වොදයෝ ධ්ොත්ුව ඒ ්රියොව සිදු වීම සුදුසු පරිදි ශරීරය උස් වී පහත්් වී
හැ්ි ී දිග හැරී යන සැිනය ඒ ඒ අත් අ,ිමුඛ්ව නූපන්දනොත්් සුදුසු
පරිදි ්රියො සිද්ධිය දනො දේ. ්රියො සිද්ධිය දයෝගය පරිදි ඒ රපප සමූහය
ඒ දිශොව අ,ිමුඛ් ්රවන්නො වූ එ්්ත්රො රපප ධ්ර්මය්් ඒ රපපයන් හො
බැඳී එ්වර ම උපදදන් ය. ත්මො හො එ්්ව උපන් චිත්්ත්න රපප ්කොපය
සුදුසු දිශොව අ,ිමුඛ් ්රවන්නො වූ දහවත්් දමදහයවන්නො වූ ඒ රපපය
කායවිඥප්කි නම් දේ. එය අනය චිත්්ත්න රපපයන් හො බැඳී සිත් හො ඉපද
රපප පිණ්ඩය දමදහයවො සිත් සමඟ ම නිරැද්ධ් දේ. එය ඇත්්දත්් එ්
සිත්් ්ොකය වූ ආයුෂදය්ි. එය හො උපදනො අනය රපපදයෝ චිත්්ත්්්ෂණ
සත්ද ොස්් ආයු ඇත්්දත්ෝ ය. ඒ විඥප්ත්ි රපපය, නැව් සු්්්ොනම වැනි
යයි ්ිය හැ්ි ය. යන්ත්රය ්රියො ්රන ්ක්හි නැව ගමන් ්රන්න ප න්
ගනී. එදහත්් නි්ම්ම එය වුවමනො ත්ැන දනො යයි. වුවමනො ත්ැන
යවනු පිණිස නියමුවො සු්්්ොනම ඒ ඒ අත් හැරවීදමන් නැව ඒ ඒ
දිශොව අ,ිමුඛ් ්රවයි. එයින් නැව වුවමනො ත්ැන පැමිදණ්. එදමන්
සිත් ්ොයවිඥප්ත්ිය නමැත්ි සු්්්ොනදමන් චිත්්ත්න ්කොපය ඒ ඒ අත්
දයොමු ්රවයි. එයින් ගමනොදි ්රියො සිදු දේ.
එ්් ්රියොව්් සිදු වන්දන් එ්් සිත්්ින් හො එ්් සිත්්ින් උපදනො
රපපයන් දගන් ම දනො දේ. එ්් සිත්්් හො උපදවන එ්් රපප සමූහය්්
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යම් ්ිසි ්රියොව්් සිදු ්ිරීම සමත්් දනොදේ. ගමන ්රියොව්් සිදුවීදම් දී
එ්් සිත්්ින් උපදනො වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන් පය එසදේ. ත්වත්් සිත්්ින්
උපදනො වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන් පය ඉදිරිය යැදේ. ත්වත්් සිත්්ින් උපදනො
වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන් පය පහත්් දේ. ත්වත්් සිත්්ින් උපදනො වොදයෝ
ධ්ොත්ුදවන් පය දපොද ොදවහි පිහි යි. ත්වත්් සිත්්ින් උපදනො වොදයෝ
ධ්ොත්ුදවන් අනි්් පය එසදේ. ත්වත්් සිත්්ින් උපදනො වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන්
එය ඉදිරිය යැදේ. ත්වත්් සිත්්ින් උපදනො වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන් එය පහත්්
දේ. දමදස් දබොදහෝ සිත්්වකින් හො ඒවොයින් උපදනො වොදයෝ ධ්ොත්ුදවන්
ගමන සිදු වන සැින දත්රැම් ගත් යුත්ුය. දමහි එ්් සිත්්ැයි ්ියන කද
ත්ැන්වක එදස් ්ියන කදුදය් එ්් සිත්් ම දනොව සිත්් සමූහවක ය.
පය්් දපොද ොදවන් එසදවන්දන් චිත්්ත් වීි දබොදහෝ ගණන්ින් හො
ඒවොයින් උපදනො රපප දබොදහෝ ගණන්් දේගදයනි. ඉදිරිය දගන යොම්
ආදිය සිදුවන්දන් ද එදස් ම ය. ගරන්ථය ඉත්ො දීර්ඝ වන බැවින් දමදස්
්ොරණය ද්ොිනන් ්ියන කදී.
්ොයවිඥප්ත්ි යන වකනදය් දත්්රැම, සැදකන්නො වූ ්ොයොාගයන්
(ශරීරොවයවයන්) ්රණ ද්ො දගන පුද්ගකයොදග් අදහස අඟවන ධ්ර්මය
යනු යි. පුද්ගකය්ු විසින් ගමනොදි යම් ්ිසිව්් ්රන ්ක්හි දසකදවන්නො
වූ ඔහුදග් ්ොයොාගයන් දැ්ීදමන් දමොහු දම නම් දදය්් ්රන්දන් යයි
්රන ත්ැනැත්්ත්ො දග් අදහස ඉදිරිදය් සිිනන්නවුන් දැදනන්දන් ය. එබඳු
දැනුම්් ඇත්ිවන දකස ්රමොනු්නකව ්ොයොාග කකනය වන්දන් විඥප්ත්ි
රපපය නිසො ය. එබැවින් විඥප්ත්ි රපපදයහි අදහස් ඇඟවීදම් උත්්සොහය්්
නැත් ද එය අදහස් අඟවන්න්් වැනි ය. ඒ රපපදය් ඇත්ි අදහස් දැන
ගැනීම උප්ොර වන ස්ව,ොවය අදහස් ඇඟවීම්් සැිනය ම දගන එය
්ොය විඥප්ත්ිය යි ්ියනු කැදේ. සැදකන්නො වූ ්ොයොාගය්් දැ්ීදමන්
විඥප්ත්ි රපපය ද නුවණැත්ියන් දත්්රැම් ගත් හැ්ි ය. එබැවින් ඒ රපපය
සැදකන්නො වූ ්ොයොාගයන් ්රණ ද්ො දගන දත් යුත්ු රපපය ය යන
අර්ථදයන් ද ්ොයවිඥප්ත්ිය යයි ්ියනු කැදේ.
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දමය පි ිබඳව අ ුවො ටී්ොදිදය් දැ්්දවන විස්ත්ර අවුක් සහිත්
බැවින් දම් රපපය ගැන ස්ිර විනිශ්කය්් දීම දුෂ්්ර ය. එබැවින් ඒ ගැන
දමහි ද්්වන ්රැණු එදස් ම යයි අපි ස්ිර දනො ්රමු. වැිදුර
විමසත්්වො.
වෝ්විඥප්ත්ි රපපය හැඳින ගත් හැ්ි වීම ශේද හ ගන්නො
ආ්ොරය ගැන හො අ්ුරැ ගැන ද ත්රම් අවදබෝධ්ය්් ත්ිබිය යුත්ු ය.
අදහස් හඟවනු පිණිස මුවින් බැහැර ්රන්නො වූ ශේද සමූහදයෝ
වකනදයෝ ය. වකනය් ශේද ද්ො ස් ගණන්් ඇත්්දත්් ය. මිනිසො යනු
වකනදය්ි. එය ද්ො ස් ් ්ක්හි “ම්, ඉ, න්, ඉ, ස්, ආ” ්ියො ද්ො ස්
සය්් කැදේ. ආ යන්න අ යනු දද්්් වශදයන් ගණන් ත් දහොත්්
ද්ො ස් සත්්් කැදේ. වකනදය් අවයව වූ ඒ ශේද ද්ොටමඨොසයන් අ්ුරැ
යයි ්ියනු කැදේ. වකන ඇත්ි වන්දන් අ්ුරැ නම් වූ ඒ ශේදයන් ඇත්ි
වන්දන් උගුර උඩු ත්ක්ක යනොදි ස්ථොනවක ය. විස්ත්ර වියරණ දපොත්්
වකින් දත් යුත්ුය. ඒ ශේද ඇත්ි වන්දන් මුවින් පිඹහරින වොත්ය නකොදේ
හඬ උපදනො ත්ැන ගැටීදමන් නකො හඬ හ ගන්නෝ් දමන් ්ීම ත්ැත්්
්රන සිත්ින් ගකනො ය දිදග් නඟො එවන වොයුව අ්ුරැ උපදනො ත්ැන්වක
ගැටීදමනි.
වකනය්් ්ියන්නො වූ සිත්ින් සිදු ් යුත්ු වැඩ දද්්ි. ගකනො ය
දිදග් වොයුව නඟො එවීම ඉන් එ්්ි. ඒ වොයුව ගැද න ්ක්හි ඒ ඒ අ්ුර
දහවත්් හඬ ඇත්ිවන සැිනය අ්ුරැ උපදනො ස්ථොන ්රණයන් එය
දයොමු ්රවීම දදවැන්නය. මිනිසො යන වකනදයහි “ම්” යන හඬ ඇත්ිවීම
සඳහො දත්ොක් එ්්ද්ො වොයුව දයොමු ් යුත්ුය. “ඉ” යන හඬ
ඇත්ිවීම උඩුත්ක්ක ්රියො ්රවිය යුත්ුය. “න්” යන හඬ ඇත්ිවීම දිවග
දත්්මුක ත්ැබිය යුත්ුය. “ස්” යන හඬ ඇත්ිවීම ද එදස් ් යුත්ුය. “ආ”
යන හඬ ඇත්ිවීම උගුර ්රියො ්රවිය යුත්ුය. ස්ථොන ්රණයන් ්රියො
්රවීම වෝ් විඥප්ත්ිය දනොව ්ොය විඥප්ත්ිය අයත්් ්ොයයමදය්ි. ගක
නො දයන් නැග එන වොයුව යම් ්ිසි ත්ැන් ගැටීදමන් ඇත්ිවන හඬ
දනො මනො පරිදි ඇත්ිවන්න දනො දී, බකොදපොදරොත්්ත්ු වන ආ්ොරදයන්
අන් ආ්ොරය් ඇත්ි වන්න දනො දී, බකොදපොදරොත්්ත්ු වන අ්ුර ම
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ඇත්ි වන සැිනය විධ්ොනය ්රන ඒ ශේදය හො බැඳී ඇත්ිවන්නො වූ
එ්්ත්රො ශ්්ත්ි විදශ්ෂය් වෝ් විඥප්ත්ිය යි ්ියනු කැදේ.
ප, ඵ, බ, ,, ම යන දම් අ්ුරැ ගකනො දයන් එන වොයුව දත්ොක්හි
ගැටීදමන් ඇත්ිවන ශේදයන්දගන් ද්ො ස්ි. වොයුව එ්් ත්ැන් ම
ගැටීදමන් ඇත්ිවන්නො වූ ඒ අ්ුරැ දවන් දවන් වූ ක්්ෂණ ඇත්ි හැිනය
ඇත්ි වන්දන්, ක්්ෂණවක අඩුවැිය්් නැත්ිව අසන්නවුන් ඒවො දවන
දවන ම හැඳින ගත් හැ්ි සැිනය ඇත්ි වන්දන් වෝ්විඥප්ත්ිය නිසො ය.
ශේදය සමඟ වෝ්විඥප්ත්ිය ඇත් ද එය ්න දනො ඇදස්. ඇස දනො
දපදන්. ්දයහි දනො සැදප්. එය සිත්ින් ම දත් යුත්්ත්්ි. එහි ආයුෂය
සිදත්් ආයුෂය හො සමොන ය. එබැවින් ්කොපදය් අනයරපපයන් නිරැද්ධ්
වන්න දපරොත්ුව ම වෝ්විඥප්ත්ි රපපය නිරැද්ධ් දේ.
අත්්ථසොකිනිදය් ද්වොර්ථොදවහි “සහ සද්දා පන එකා විඤ්ඤක්කි
අක්ථී ඉදර වචීකමමද්වාකර” යි විඥප්ත්ි ශේදරපපය රපපය සමග ම
පවත්්න්් බව ද්්වො ත්ිදේ. එහි ම අන් ත්ැන්“ඉදර වක්ඛාමි එකර වක්ඛාීකි උප්පජ්ජමානර ික්කර පඨවිධාකු,
ආ්පාධාකු, ්ක්ජාධාකු, වා්යා ධාකු, වණ ්්ණ ා, ගන්්ධා, ක්සා, ඔජාකි
අට්ඨකූපානි සමසට්ඨා්පකි, ්කසර අබ්භන්ක්ක ික්කසමසට්ඨානා
පඨවිධාකු උපාදින්නකර ඝට්ටයමානාව උප්පජ්ජකි, ්කන ධාකු
සරඝට්ට්නන ස්හව සද්්දා උප්පජ්ජකි, අයර ික්ක සමසට්ඨාන සද්්දා
නාම, අයර න විඤ්ඤක්කි, කස්සා පන ික්ක සමසට්ඨානාය පඨවි ධාකුයර
උපාදින්නක ඝට්ටනස්ස පච්චචයභූ්කා එ්කා ආකාකවිකා්කා අක්ථි, අයර
වචීවිඤ්ඤක්කි නාම”
යන වැ්ිදයන් වෝ්විඥප්ත්ිය ශේදය ඇත්ිවන්න
්කින්
ඇත්ිවන්නෝ් දස් ද්්වො ත්ිදේ. රපප ්කොප වි,ොගයන් ද්්වන ත්ැන්වක
ශේදය දනො මැත්ිව වෝ්විඥප්ත්ිය පමණ්් ඇත්ි රපප්කොපය ද්්වො
නැත්. දම්වො විමසිය යුත්ු ්රැණුය. මිනිසොදග් මුවින් නි්්දමන හඬ
සර්වපර්ොරදයන් සමොනව දර්ිදයෝ යන්ත්ර ගරැමදපෝන් යන්ත්රවකින්
නැදගන හදඬහි විඥප්ත්ිරපපය ඇත් ද යනු විමසිය යුත්්ත්්ි.
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්ියන්නො වූ වකනදය් අනුසොරදයන් ්ියන ත්ැනැත්්ත්ොදග් අදහස
දැන ගැනීම ්රැණු වන රපපය්්ය යන අර්ථදයන් ද, ්ියන වකනදය්
අනුසොරදයන් දත් යුත්ු රපපය්්ය යන අර්ථදයන් ද වෝ්විඥප්ත්ි රපපය
ඒ නම ත්බො ත්ිදේ.

විකාර රූප තුන
ලහසකා කූපය, මසදුකා කූපය, කමමඤ්ඤකා කූපය යන දම් ත්ුන
වි්ොර රපපදයෝ ය. ඔවුහු සපම ්ක්හි ම ඔවුදනොවුන් දවන් දනොවී එ් ම
රපප ්කොපය් එ් බැඳී උපදින්දනෝ ය. ඔවුදනොවුන් දගන් දවන්
් දනො දහන දස් එ් ම බැඳී උපදනො ඒ රපපයන්දග් ක්්ෂණ දවන්
දවන් වශදයන් දත්්රැම් ගත් හැ්ි වන්දන් වරින් වර ශරීරදය් ඇත්ිවන
කහුත්ොදීන් දග් විරැද්ධ් වූ ස්ව,ොවයන් අනුව සිත්ීදමනි. එබැවින් ඒවොදය්
ක්්ෂණ විරැද්ධ් ස්ව,ොවයන්දග් අනුසොරදයන් ද්්වනු කැදේ.

ලහුතා රූපය
ආහොර දනො වැ ඳීම ය, පමණ වඩො ආහොර වැ ඳීමය, දනො මනො
ආහොර වැ ඳීමය, ශීදත්ෝෂ්ණ දද්ින් දප ීමය, විෂ ශරීරගත් වීමය,
දවදහසීමය, නිදි දනො කැබීමය, සිත් ත්ැවීමය යනොදි ්රැණු වකින්
ශරීරදය් ධ්ොත්නහු ්ිදපත්ි. එයින් ්රියො ්ිරීදමහි අකස බව්් ඉ්්මනින්
්රියො ්ිරීදම් දනො සමත්් බව්් ශරීරදයහි ඇත්ි දේ. එයින් ශරීරය බර්්
දස් දැදනන්න වන්දන්ය. විදශ්ෂදයන් පඨවි ආදපෝ ධ්ොත්ු දද්
උත්්සන්න වීදමන් ශරීරය බර වූව්් දස් දැදනන ස්ව,ොවය ඇත්ි දේ.
එ්ක්හි ඒ ධ්ොත්ු ද්ෝපය දුරැ ්රන්නො වූ දබදහත්් ආහොරොදිය දස්වනය
් දහොත්් ඒ ස්ව,ොවය දුරැ දේ. ්රියො ්ිරීදම් අනකස ස්ව,ොවය ද වහො
්රියො ් හැ්ි ස්ව,ොවය ද නැවත් ඇත්ිවී ශරීරය සැහැක්ලු වූව්් දමන්
දැදනන්න වන්දන් ය. එය සිදුවන්දන් ශරීරදය් ප මු පැවත්ි දනො මනො
රපප නිරැද්ධ් වී කහුත්ො රපපදයන් යු්්ත් වූ අ,ිනව රපප ්කොප පහ
වීදමනි. පසුව දැදනන්නො වූ ඒ අනකස ස්ව,ොවය කැහැක්ලු බව කහුත්ො
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රපපය ය. මුදුත්ො, ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො රපප දද් ද එය හො සමග ඇත්ි මුත්් ඒ
අවස්ථොදේ දී පර් ව දපදනන්දන් කහුත්ො රපපයොදග් ක්්ෂණය ය.
ශොරීරි් මහො ,නත්යන්හි ඇත්්ත්ො වූ ඒවො ඉ්්මනින් හො පහසුදවන්
්රියොදවහි දයදවිය හැ්ි බව වූ දනො බර ගත්ිය කහුත්ො රපපයොදග්
ක්්ෂණය ය.

මුදුතා රූපය
අපථයොහොර දස්වනොදි දහ්ත්නන් දගන් වන ධ්ොත්ු ද්ෝපය නිසො
සමහර අවස්ථොවකදී ශරීරොවයවයන්හි ත්ද ගත්ිය්් දහවත්් දකදහසිදයන්
නැමිය දනො දහන දිගු ් දනො දහන ස්ව,ොවය්් ඇත්ි දේ. එය වඩො
උත්්සන්න වූ ්ක්හි අත්්පො ආදිය නමන දිගු ්රන ්ක්හි ඇ නහර
බිදඳන ්දක් දමන් බකවත්් දේදනො ඇත්ි වන්දන් ය. එය ශරීරදයහි
ආදපෝ ධ්ොත්ුව හීනවී පඨවි ධ්ොත්ුව උත්්සන්න වීදමන් සිදු වන්න්ි. ශරීරය
ත්ද වූ ත්ැනැත්්ත්ො විසින් ඒ ධ්ොත්ු ද්ෝපය සන්සිඳවන ආහොර දබදහත්්
ආදිය දස්වනය ් ්ක්හි නැවත් ශරීරය කිහික් දේ. එය සිදුවන්දන්
ප මු පැවත්ි දනො මනො රපප ්කොප නිරැද්ධ් වී ඒ ත්ැන්වක මුදුත්ො
රපපදයන් යු්්ත් වූ අ,ිනව රපප ්කොප පහ වීදමනි. පසුව පහ වන
ඒ රපප ්කොපයන්හි ඇත්්ත්ො වූ කිහික් බව දමොද ෝ් බව මසදුකා කූපය
ය. මුදුත්ො රපපය සමග කහුත්ො ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො රපප දද් ඇත් ද ඒ
අවස්ථොදේ දී පර් වන්දන් ,නත්යන්දග් කිහික් බව දමොද ෝ් බව වූ
මුදුත්ො රපපය ය.

කම්මඤ්ඤතා රූපය
අපථයොහොර දස්වනොදිදයන් සමහර වි ශරීරදය් වොත්ය ්ිදප්.
එයින් ශරීරය දවවුකන් ප න් ගනී. ඇඟ දවේකන ත්ැනැත්්ත්ො යන ්ක්හි
ඔහුදග් පය ත්බන ත්ැන දනො පැමිණ අන් ත්ැන් පැමිදණ්. එයින්
සමහර වි ගක්මුක්වක පැ්ිකී දහ් වැදටම. ත්ැබූ පය ද මනො ද්ො බිම
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පිහි ො දනො ත්ිදේ. එබැවින් ඔහු යම් ්ිසිව් ආධ්ොරය්් නැත්ිව සිිනය
හැ්ි දනො දේ. යම් ්ිසිව්් අත් ගත්් ්ක්හි එය අත්ින් ගිකිහී වැදටම.
අ්ුරැ කිවීම ආදි සියුම් වැඩ්් ්රත් දහොත්් එය අත් ගැස්සීදමන් නර්්
දේ. දොස් ්ිපීදමන් ඇත්ි වු ඒ අත්් පො ආදිදය් වැඩවක අදයෝගය ,ොවය
අ්ර්මණයත්ොවය යි ්ියනු කැදේ. වැඩ අදයෝගය වූ ශරීරය ඇත්ි
ත්ැනැත්්ත්ො ඒ දොස් ද්ෝපය නසන ආහොර දබදහත්් ආදිය දස්වනය ්
්ක්හි නැවත් ශරීරය ්රියොවන් දයෝගය දේ. දහොඳින් ්රියොදවහි දයදවිය
හැ්ි දේ. එය සිදුවන්දන් නැවත් ඒ ශරීරදය් ්රියොවන් දයෝගය වූ
පුද්ගකයො පොකනය ්රගත් හැ්ි වූ රපපයන් පහ වීදමනි. එදස් වූ
්ක්හි ශරීරය අ්ර්මණය වූදය් යයි ්ියනු කැදේ. අ්ර්මණයත්ොව නැත්ි
්රන ආහොර දබදහත්් ආදිය දස්වනදයන් පසුව ඇත්ි වූ රපපයන්දග්
්රියොවන් දයෝගය වන ස්ව,ොවය ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො රපපය ය. එය සමග
කහුත්ො මුදුත්ො රපප දද් ද ඇත්ි දේ. එදහත්් ඒ අවස්ථොදේ දී පර්
වන්දන් ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො රපපය ය. කහුත්ො මුදුත්ො ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො යන ත්ුන
වැඩ ්ිරීදම් දී හො ඉරියේ දවනස් ්ිරීදම් දී ද්්නො කැදබන ,නත්යන්දග්
ආ්ොර විදශ්ෂ වන බැවින් ඒවො විකාක කූපය යි ්ියනු කැදේ.

ලක්ෂණ රූප සතර
උපචය ය, සන්කකි ය, ජකකා ය, අනිච්චචකා ය යන දම් සත්ර
ක්්ෂණ රපපදයෝ ය. සියලු ම රපප ්කොපවක ඉපදීමය, දිරීමය, බිඳීමය
්ියො ක්්ෂණ ත්ුන්් ඇත්්දත්් ය. ක්්ෂණ රපපයයි ්ියනුදය් ඒ ක්්ෂණ
වක ය. රපප ්කොපය් ඉපදීම ඒ රපප ්කොපය ම දනොව අනිත්්
්රියොදව්ි. රපප ්කොපය් දිරීම ද ඒ රපප ්කොපදයන් අනය ්රියොදව්ි.
රපප ්කොපය් බිඳීම ද ඒ රපප ්කොපදයන් අනය ්රියොදව්ි. ඉපදීම්,
දිරීම්, බිඳීම් ත්ුන අනය රපපයන්දග් ක්්ෂණයන් වුව ද ්ියන කද පරිදි
ඉපදදන දිරන බිදඳන රපපයන්දගන් අනය වූ ්රියො ත්ුන්් වශදයන්
කැදබන බැවින් ඒ දවන් දවන් වූ රපප ත්ුන්් සැිනය ගනු කැදේ. රපප
ක්්ෂණ ත්ුන්්ව ත්ිබිය දී ක්්ෂණ රපප සත්ර්් වී ත්ිදබන්දන් උත්්පොද
ක්්ෂණය රපප දද්්් වශදයන් ගන්නො කද දහයිනි. පරථමදයන්
ඉපදීමය, වැඩීමය, වැඩී පැවැත්්මය යි රපප පිණ්ඩයන්දග් අවස්ථො ත්ුන්්
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ඇත්්දත්්ය. රපප පිණ්ඩයයි ්ියන කදුදය් රපප ්කොප සමූහ වූ සත්්ත්්ව
ශරීරොදිය ය. මේ ්ුසදයන් උපදනො සත්්ත්්වයන පි ිසිඳ ගන්නො
අවස්ථොදේදී ්ොයදස්ය, ,ොවදස්ය, වස්ත්ු දස්ය යන රපප ්කොප ත්ුන
ප මුදවන් පහ දේ. ඉන් පසු ඒවො මත්ුදයහි ත්වත්් දබොදහෝ රපප
්කොපයන් පහ වීදමන් සත්්ත්්වයොදග් වැඩීම දේ. ්රමදයන් වැදඩන ඒ
සත්්ත්්වයො දග් ශරීරදයහි පි ිසිඳ දගන එද්ොද ොස් වන සත්ිදය් අවසොන
දිනදය් දී දහවත්් පි ිසිඳ ගැනීදමන් සත්් සැත්්ත්ප වන දිනදය් දී
ක්්ෂුර්දශ්ය, දශරෝත් දශ්ය, ඝරොණ දශ්ය, ජිහ්වො දශ්ය යන රපප
්කොප සත්ර ද පහ වීදමන් වැඩීම අවසන් දේ. දමහි වැඩීදම්
අවසොනයයි ්ියනුදය් ශරීරය් ඇත්ිවිය යුත්ු රපප පරම්පරොවන් සම්පූර්ණ
වීම ය. මේ්ුස පි ිසිඳ ගන්නො මනුෂයයො ඒවො සම්පුර්ණ වන්දන් සත්්
සැත්්ත්පවන දිනදය් ය. ස්වක්ප ්ොකය්ින් මේ ්ුසදයන් බිහි වන
මන්ොයුෂ්් සත්්ත්්වයන ආයත්න සම්පූර්ණ වීම එපමණ ්ොකය්් ගත්
දනො දේ. උපකය යන වකනදයහි අර්ථ දද්්ි. ප මුද්ො ඉපදීමය යනු
එයින් එ්් අර්ථදය්ි. උපන් රපප මත්ු මත්ුදයහි ඉපදීමය යනු ත්වත්්
අර්ථදය්ි. මේ්ුස පි ිසිඳ ගන්නො සත්්ත්්වයන ප මුද්ො පහ
වන්නො වූ ්ොය ,ොව වස්ත්ු දශ් ්කොපයන්දග් උත්්පොදය ප මු ද්ො
ඉපදීමය යන අර්ථදයන් උපචය නම් දේ. එත්ැන් ප න් ක්්ෂුර් දශරෝත්
ඝරොණ ජිහ්වො දශ්යන් පහ වන දත්්් උපදනො රපපයන්දග් උත්්පොදය
මත්ු මත්ුදයහි ඉපදීමය යන අර්ථදයන් උපචය නම් දේ. සාදස්දන
සත්්ත්්වයන්දග් හො ඕපපොත්ි් සත්්ත්්වයන්දග් පරත්ිසන්ධි්්ෂණදයහි පහ
වන රපපයන්දග් උත්්පොදය ප මු ද්ො ඉපදීමය, වැඩීම් වශදයන්
ඉපදීමය යන අර්ථ දදද්න් ම උපචය නම් දේ.
සත්්ත්්ව සන්ත්ොනය් ඇත්ි විය යුත්ු රපප පරම්පරො සියක්ක
සම්පූර්ණ වීදමන් පසු ඒ රපප පිණ්ඩය පවත්්දන් පරණ වී නිරැද්ධ් වන
රපප ්කොප දවනුව නිරත්ුරැව ම අ,ිනව රපප ්කොපයන් උපදින බැවිනි.
සත්්ත්්ව සන්ත්ොනදය් රපප සම්පූර්ණ වීදමන් පසු ඒ සන්ත්ොනදය් නැවත්
නැවත් උපදනො රපපයන්දග් උත්්පොදය සන්කකි නම් දේ. එ්්් ම වූ
රපපයන්දග් උත්්පොදය උපකය සන්ත්ත්ි වශදයන් රපප දද්්් ද්ො
වොරන කදුදය් රපප පිණ්ඩයන්දග් පවත්්නො අවස්ථොදේ ඇත්ි උත්්පත්්ත්ිය
පර් ්රනු පිණිස ය. පරථමදයන් පහ වීම දම් සත්්ත්්වයන පර් ය.
වැඩීම් වශදයන් අලුත්් රපප පහ වීම ද පර් ය. එදහත්් වැඩී පවත්්නො
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අවස්ථොදේ දී ද අ,ිනව උත්්පොදයන් ඇත්ි බව සත්්ත්්වයන අපර් ය.
එ් ම උත්්පොදය දමදස්, නම් දද්්ින් වො ්ක්හි පැවැත්්වීදම් දී
රපපයන්දග් උත්්පොදය ද පර් දේ. උපදය සන්ත්ත්ි දද් ම එ්් ද්ො
්ියන ්ක්හි ජාකිකූප යයි ්ියනු කැදේ.
දමදත්්ින් ්ියන කදුදය් ්ර්මන රපපයන් පි ිබඳ උපකය
සන්ත්ත්ීහු ය. චිත්්ත්න සෘත්ුන ආහොරන රපපයන ප මු පහ වීමය,
වැඩීමය, පැවැත්්මය යන අවස්ථො ත්ුන ඇත්්දත්් ය. ඒ රපප පරම්පරොවක
ද ප මු වන රපපයන් දග් වැඩීම් වශදයන් පහ වන රපපයන්දග් ද
උත්්පොදය, උපකය රපපය වශදයන් ද, පැවැත්්දම්දී නැවත් නැවත් උපදනො
රපප ්කොපයන්දග් උත්්පොදය සන්ත්ත්ි රපපය වශදයන් ද ගත් යුත්ු ය.
උත්්පොදදයන් පසු රපප ්කොපය දිරීම හැදර්. රපපයන්දග් දිරීම
ජකකා කූපය ය. දිරීදම් අවසොනදය් දී රපපය බිදඳ්. ඒ බිඳීම අනිච්චචකා
කූපය ය. රපපය් ආයුෂ චිත්්ත්්්ෂණ සදත්ොද ොස්ි. එය ්ුඩෝ්ෂණ එ්්
පනදස්ි, එ්්පනස්් ්්ෂණයන්දගන් ප මු වන ්්ෂණය රපපයොදග්
උත්්පොද්්ෂණය ය. පනස් එ්්වන ්්ෂණය රපපයො දග් ,ාග්්ෂණය ය.
එදපත්ුදරහි වූ ්්ෂණ සත් ිස් නවය රපපයො දග් ස්ිත්ි්්ෂණය ය.
ස්ිත්ි්්ෂණදය් දී රපපය දිරයි. ඒ දිරීම ඇස දපදනන්න්් දනො දේ.
ප මු ප මු උපන් රපපයන් දග් දිරීම නිසො ඒ ඒ රපප පරම්පරොවක පසු
්ොකදය් දී ඇත්ිවන රපපදයෝ දුබක දවත්ි. ශරීරවක ද්ස් දකොම් පැසීම්
දත්් වැටීම් ඉඳුරන් දුබක වීම් ආදිය සිදු වන්දන් ප මු ප මු උපන් රපපයන්
දිරීදම් ඵකය්් වශදයනි. දම් දිරීම් සපම වස්ත්ුව් ම ඇත්ත්් රන් රිදී මුත්ු
මැණි්් ආදි ඇත්ැම් වස්ත්ුවක දිරීදම් ක්ුණු දනො දපදන්.
රපපයන් අත්ුදරන් උපකය සන්ත්ත්ි දද්්හි ආයුෂය එ්් ්ුඩො
චිත්්ත්්්ෂණදය්ි. නරත්ොදේ ආයුෂය ්ුඩො ්්ෂණ එ්ුන් පනදස්ි.
අනිච්චකත්ො රපපදය් ආයුෂය එ්් ්ුඩො ්්ෂණදය්ි. විඥප්ත්ි රපපයන් දග්
ආයුෂය එ්් චිත්්ත්්්ෂණදය්ි. (්ුඩො ්්ෂණ ත්ුන්ි.) විඥප්ත්ි රපප දද්
හො ක්්ෂණ රපප සත්ර ද හැර ඉත්ිරි රපප දදවිස්දසහි ආයුෂය චිත්්ත්්්ෂණ
සත්ද ොස්ි.
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ආ්ොශ ධ්ොත්ුවය, විඥප්ත්ි රපප දද්ය, වි්ොර රපප ත්ුනය, ක්්ෂණ
රපප සත්රය යන දම් රපපදයෝ අනිෂ්පන්න රපප නම් දවත්ි. අනිෂ්පන්න
රපප යන්දනහි දත්්රැම ්ර්මොදි පරත්යයන්දගන් නූපදවනු කබන රපපදයෝය
යනුයි. ්ර්මොදි පරත්යයන්දගන් ද්කින් ම උපදවනු කබන්දනෝ
මහො,නත්යන් දග් ප න් ආහොර රපපය ද්්වො ඇත්ි අ ද ොස් රපපදයෝ ය.
ආ්ොශධ්ොත්්වොදි රපපදයෝ දශ දදන මහො,නත්ොදීන් නිසො උපදනො රපපදයෝ
ය.
අ විසි රපපයන් දගන් ඇස දපදනන රපප එ්්ි. එනම් වර්ණ
රපපය ය. ඉත්ිරි රපප සත්් විස්ස ඇස දනො දපදන්. ්න ඇදසන රපප
එ්්ි. එඑනම් ශේද රපපය ය. ඉත්ිරි රපප සත්් විස්ස ්න දනො දැදන්.
නොසය දැදනන රපප එ්්ි. එනම් ගන්ධ් රපපය ය. ඉත්ිරි රපප සත්් විස්ස
නොසය දනො දැදන්. දිව දැදනන රපප එ්්ි. එනම් රස රපපය ය. ඉත්ිරි
රපප සත්් විස්ස දිව දනො දැදන්. ්ය දැදනන රපප ත්ුදන්ි. එනම් පඨවි
දත්්දනෝ වොදයෝ යන ධ්ොත්ු ත්ුනය. ඉත්ිරි රපප පස් විස්ස ්ය දනො දැදන්.
රපප සියක්ක ම මදනෝ විඥානය දැදන්. මදනෝ විඥානය අවිෂය රපපය්්
නැත්.
පරසොදරපප පසය, විෂය රපප සත්ය යන රපප දොද ොස ඔවුදනොවුන්
ගැද න රපපදයෝ ය. එබැවින් ඔවුහු ඖදාරික කූප නම් දවත්ි. ආදපෝ
ධ්ොත්ුවය, ,ොව රපප දද්ය, හෘදය රපපය ය, ජීවිත් රපපය ය, ආහොර රපපය
ය, පරිච්චදේද රපපයය, විඥප්ත්ි රපප දද්ය, වි්ොර රපප ත්ුනය, ක්්ෂණ
රපප සත්රය යන දමොහු දනො සැදපන රපපදයෝ ය. ඔවුහු සූක්ෂම කූප
නමුදු දවත්ි. වර්ණ රපපය, ගන්ධ් රපපය, රස රපපය, ඕනො රපපය, ,නත් රපප
සත්රය යන දම් රපප අ ්ිසි ්දක් ඔවුදනොවුන්දගන් දවන් දනොවන
බැවින් අවිනිබ්්භෝග කූප නම් දවත්ි.
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රූප කලාප
ත්නි ත්නිව රපපදයෝ නූපදිත්ි. එදස් ඉපදීම සමත්් බව්් ඒවො
නැත්. මහො,නත්දයෝ සත්ර දදන ඔවුදනොවුන් ද්දරහි ගැකී දහවත්් එ්්්
ඉත්ිරි ත්ුන ත්ු
වැදී ඉත්ිරි ත්ුන ඒ එ් ත්ු වැදී, දද්්් ඉත්ිරිදද් ත්ු
වැදී ඒ දද් අනි්් දද් ත්ු
වැදී ඔවුදනොවුන් ඇසුරැ ද්ො
සර්වපර්ොරදයන් ඔවුදනොවුන් හො බැඳී උපදිත්ි. උපොොය රපප නම් වූ ඉත්ිරි
රපපදයෝ ,නත්යන් ත්ු
වැද ,නත්යන් ඇසුරැ ද්ො උපදිත්ි. එදස් බැඳී
උපදනො වූ රපප පිණ්ඩය් ්ියන නොමය රපප ්කොපය යනු යි.
අෂ්ටක කලාපයය, නවක කලාපයය, දශක කලාපයය, ඒකාදශක
කලාපයය, ද්වාදශක කලාපයය, ්ක්කසක කලාපයය යයි එ්්වන්නොවූ
රපප ගණන්වක අනුව රපප ්කොප සය්් දේ.
,නත් රපප සත්රය, වර්ණ ගන්ධ් රස ඕනො යන උපොොය රපප සත්ර
ය යන දම් රපප අිනන් පමණ්් යු්්ත් වන රපප පිණ්ඩය අෂ්ටක කලාපය
ය. අෂ් ් ්කොප ඇත්්දත්් එ්්් පමණ්ි.
නව් ්කොප ත්ුන්ි. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය ජීවිත් රපපය ය යන
දම් නවය ඇත්ි ්කොපය ජීවික නවක නම් දේ. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය,
්ොය විඥප්ත්ි රපපය ය යන නවය ඇත්ි ්කොපය කායවිඥප්කි නවක නම්
දේ. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ශේදය යන දම් නවදයන් යු්්ත් පිණ්ඩය
ශබ්ද නවක කලාප නම් දේ. දමදස් නව් ්කොප ත්ුන්් දේ.
දශ් ්කොප නවදය්ි. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ජීවිත් රපපය ය,
ක්්ෂුිඃ පරසොදය ය යන දශදයන් යු්්ත් වූ රපප පිණ්ඩය චක්ෂසර් දශක
්කොප නම් දේ. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ජීවිත් රපපය ය යන දම් නවය
දශරෝත්ර පරසොදය එ්්වීදමන් දශරෝත් දශ් ්කොපය දේ. ඒ නවය ඝරොණ
පරසොදය එ්්වීදමන් ඝරාණ  දශක ්කොපය දේ. ඒ නවය ජිහ්වො පරසොදය
එ්්වීදමන් ජිහ්වා දශක ්කොපය දේ. ඒ නවය ්ොය පරසොදය එ්්වීදමන්
කාය දශක ්කොපය දේ. ඒ නවය ස්ත්රී ,ොව රපපය එ්්වීදමන් ස්කරී භාව
දශක ්කොපය දේ. ඒ නවය පුරැෂ ,ොව රපප එ්්වීදමන් පසමභාව දශක
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්කොපය දේ. ඒ නවය හෘදය වස්ත්ු රපපය එ්්වීදමන් වස්කු දශක
්කොපය දේ. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ශේද රපපයය, වෝ්විඥප්ත්ි රපපය
ය යන දශය වාක්විඥප්කි දශක ්කොපය ය.
අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, කහුත්ො මුදුත්ො ්ම්මඤ්්ඤ්ත්ො ත්ුනය යන
රපප එද්ොද ොසින් යු්්ත් වන රපප පිණ්ඩය ලහසකා ඒකාදශක ්කොප
නම් දේ. ඒ්ොදශ් ්කොප දම් එ් පමදණ්ි.
ද්වොදශ් ්කොප දද්්ි. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ්ොය විඥප්ත්ි
රපපය ය, කහුත්ොදි රපප ත්ුනය යන දම් දොද ොසින් යු්්ත් වූ රපප පිණ්ඩය
කාය විඥප්කි ලහසකාදි ද්වාදශක ්කොපය ය. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ශේද
රපපය ය, කහුත්ොදි ත්ුනය යන දම් දොද ොසින් යු්්ත් වූ රපප පිණ්ඩය ශබ්ද
ලහසකාදි ද්වාදශක ්කොපය ය. දමදස් ද්වොදශ් ්කොප දද්්ි.
දත්්රස් ්කොප දද්්ි. අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, ශේදය ය,
වෝ්විඥප්ත්ිය ය, කහුත්ොදි ත්ුනය යන රපප දත්දකස එහි අඩාගු වන්දන්
ය.
්කොපයන්දග් පරිච්චදේද මොත්රය වන බැවින් ආ්ොශ ධ්ොත්ුව ද,
්කොපයන්දග් ක්්ෂණ මොත්රය්් ම වන බැවින් ක්්ෂණ රපපසත්ර ද
්කොපවක දනො ගැදන්.

රූප උපදවන යහ්තු
කර්මයය, ික්කය ය, සෘකුවය, ආහාකය යි රපප උපදවන්නො වූ
දහ්ත්ු සත්දර්ි.
අ්ුශක දච්චත්නො දොද ොසය, ්ොමොවකර ්ුශක දච්චත්නො අ ය,
රපපොවකර ්ුසක දච්චත්නො පසය යන දම් දච්චත්නො පස් විස්ස රපප
උපදවන්නො වූ ්ර්මය යි. අරපපොවකර දකෝද්ෝත්්ත්ර දච්චත්නොදවෝ රපප
නූපදවත්ි. උත්්පොොදි ්්ෂණත්රදයහි සිිනන්නො වූ වර්ත්මොන දච්චත්නොව ද
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රපප නූපදවයි. වර්ත්මොන දච්චත්නොව එද්දණහි අ,ිනව ්ර්මන රපප
පරම්පරොව්් ඇත්ි ්ිරීම සත්්ත්්ව සන්ත්ොනදයහි අව්ොශය්් නැත්. ්ර්ම
දච්චත්නොව නිරැද්ධ් වූ පසු ද්ොදත්්් ්ක් ගත් වී දහෝ අව්ොශ කද
අවස්ථොව් දී එයින් ්ර්මන රපප උපදවනු කැදේ. ්ර්ම දච්චත්නොව
චිත්්ත්න රපපයන්දග් උත්්පත්්ත්ිය විදයමොන්්ෂණදයහි ම ද පරත්යය දේ.
පරත්ිසන්ධි විපෝය දගන දනො දදන උද්ධ්ච්චක සහගත් දච්චත්නොදේ රපප
ඉපදවීම විමසිය යුත්්ත්්ි.
සිත් රපප උපදවන්දන් චකත්සි්යන්දග් ද සහදයෝගය ඇත්ිව ය.
චකත්සි්යන් ද රපපනන් දහ්ත්ු බව “චිත්්ත් දකත්සි්ොධ්ම්මො චිත්්ත්
සමුටමඨොනොනා රපපොනා සහනොත් පච්චකදයන පච්චකදයො” යනොදීන්
පටමඨොනදයහි දනොදය්් ත්ැන්වක වොරො ත්ිදේ. එබැවින් සිත්ය චකත්ිස්
දදපනසය යන දම් නොම ධ්ර්ම දත්පනස ම රපප නන් දහ්ත්ු බව දත්
යුත්ු ය. සොමොනයදයන් රපප න් දහ්ත්ු ්ීදම් දී සිත් පමණ්් දගන
්ියනුදය් වයවහොර පහසුව පිණිස ය. එ් බැඳී පවත්්නො වූ නොම ධ්ර්ම
සමූහයන් ්ීදම් පහසුව සඳහො පරධ්ොන වූ පර් වූ ද එ්් ධ්ර්මය්් දගන
්ීම දක ්ි් ්ථොදේ ස්ව,ොවදය්ි. රපප නන් දහ්ත්ු වශදයන් සිත්
්ියන සපම ත්ැන්දී ම එදස් ්ියනුදය් සම්පරයු්්ත් චකත්සි්යන් සහිත්
වූ සිත් බව දත් යුත්ු ය.
සිත් බකවත්් වන්දන් එය අයත්් උත්්පොද ස්ිත්ි,ාග යන
්්ෂණත්රදයන් උත්්පොද්්ෂණදය් දී ය. එබැවින් රපප උපදවො දගන ම සිත්
උපදී. උපන් පසු ස්ිත්ි ,ාග අවස්ථොවක දී සිත් රපප නූපදවයි. සිත්්
අත්ුදරනුදු අරපපි සත්්ත්්වයන්දග් චිත්්ත්දයෝය, පඤ්්ක විඤ්්ාණදයෝ ය,
පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්දයෝ ය, රහත්ුන්දග් වයුත්ිචිත්්ත්දයෝය, යන දමොවුහු රපප
නූපදවත්ි. අරපපි සත්්ත්්වයන් පි ිබඳ රපප සන්ත්ත්ීන් නැත්ි බැවින්
ඔවුන්දග් සිත්් වකින් රපප ඉපද වීම ත්ැන්් නැත්. සිත්් අත්ුදරන් ඉත්ො
ම අඩු ගණන්් චකත්සි් ඇත්ි සිත් පඤ්්ක විඥානදයෝ ය. චිත්්ත්ොාග හීන
වූ සිත්් ඉත්ො දුබක ය. එබැවින් ඔවුහු රපප ඉපද වීම සමත්් දනො දවත්ි.
පඤ්්ක විඥානයන්හි දහ්ත්ු හො මොර්ගොාග නැත්ි බව ද රපප දනො ඉපද වීදම්
්ොරණය්් වශදයන් ද්්වො ත්ිදේ. ඒවො නැත්ි ඇත්ැම් සිත්් වකින් රපප
උපද වන බැවින් එය විමසිය යුත්ු ය. රපපය උත්්පොද්්ෂණදයහි දුබක ය.
එය බකවත්් වන්දන් ස්ිත්ි්්ෂණදය් දී ය. පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය නිිඃශරය
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වන්දන් එය හො සමග උපදනො වූ ස්ිත්ිය දනො පැමිණියො වූ දුර්වක
වස්ත්ු රපපදය්ි. එබැවින් පරත්ිසන්ධි චිත්්ත් ද දුබක ය. එබැවින් එය රපප
ඉපද වීම සමත්් දනො දේ. වස්ත්ුව දුර්වක නිසො ද, මනො ද්ො දනො
පිහිින නිසො ද, පරත්යයන් දග් වි්කත්්වය නිසො ද, ආගන්ත්ු්ත්්වය නිසො
ද, පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය රපප ඉපද වීම අදපොදහොසත්් දේ යයි විභරග
අටසවා්වහි ්ියො ත්ිදේ. රහත්ුන් දග් කයුත්ි චිත්්ත්ය සාසොර පරවෘත්්ත්ිය
මුක් වන අවිදයො ත්ෘෂ්ණොවන් පරහීණ සන්ත්ොනදයහි උපන් බැවින්
අත්ිශොන්ත් වන බැවින් ද, වස්ත්ු රපප පරම්පරොදේ අවසොන වස්ත්ු රපපය
වූ එද්දණහි ම නිරැද්ධ් වන්නො වූ අත්ි දුර්වක වස්ත්ු රපපය ඇසුරැ ද්ො
ඇත්ි බැවින් අත්ි දුර්වක වන බැවින් ද රපප ඉපදීම දනො සමත්් දේ.
පරත්ිසන්ධි සිත් දමන් ම ස්ක සත්්ත්්වයන් දග් ම කුත්ිසිත් ද රපප
නූපදවන්දන් ය යන ආකොයයම මත්ය්් ද ඇත්්දත්් ය.
දත්්දනෝධ්ොත්ුව ය, ආහොරරපපය ය යන දද් රපප උපදවන්නො වූ
රපපදයෝ ය. ඉත්ිරි රපපදයෝ සවිසි දදන රපප උපදවන්නොහු දනො දවත්ි.
රපපනන් දහ්ත්නන් අත්ර සෘත්ුව යයි ්ියනුදය් ඒ දත්්දනෝධ්ොත්ුව ය.
ස්ක අව්ොශ දකෝ්ය ද, නොනො ශරීරයන් ඇත්ි ්ිරීම් වශදයන් ස්ක
සත්්ත්්ව දකෝ්ය ද, වෘ්්ෂත්ෘණොදිය ඇත්ි ්ිරීම් වශදයන් ස්ක සාස්්ොර
දකෝ්ය ද, පහ ්රවන ධ්ර්මය ය අර්ථදයන් එය සෘත්ු යන නොමය
්ියනු කැදේ. “උදයත්ි නදනත්ීත්ි උත්ු” යනු විගරහ යි. දමය
දත්්දනෝධ්ොත්ුව ම යයි දනො ්ියො අන් නම්් ්ියනුදය්, දකෝ්ය ඇත්ි
්රන වි්ොරය පමුණුවන බොහිර දත්්දනෝධ්ොත්ුව දකෝ්යො ඒ නම
වයවහොර ්රන බැවිනි. රපපය බකවත්් වනුදය් ස්ිත්ිදය්දී ය. එබැවින්
සිත් දමන් උත්්පොද්්ෂණදය් දී රපප ඇත්ි ්ිරීම රපපය සමත්් දනොදේ.
දත්්දනෝධ්ොත්ුව ය, ආහොර රපපය ය යන දද්ින් ම ත්මන් උපදවන රපප
උපදවන්දන් ස්ිත්ි්්ෂණදයහි දී ය.
ඕනොවය යි ්ියනු කබන ආහොර රපපය සපම රපප ්කොපය් ම
ඇත්්දත්් ය. සත්්ත්්ව ශරීරදයහි ඇත්ි ්ර්මොදි පරත්ය සත්රින් හ ගන්නො වූ
රපප ්කොපවක ද, ආහොරපොනයන්හි ද ඇත්්ත්ො වූ ඕනොරපපවකින් ද සත්්ත්්ව
ශරීරදය් ආහොරන රපප උපදවනු කැදේ. සත්්ත්්ව ශරීරදයහි වූ ඕනොව රපප
ඉපදවීම සමත්් වන්දන් බොහිර ඕනොදේ ද උප්ොරය කැබීදමනි. බොහිර
ඕනොව රපප ඉපදවීම සමත්් වන්දන් ද ආධ්යොත්්මි් ඕනොදේ ද උප්ොරය
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කැබීදමනි. “බොහිර ඕනොදේ අනුගරහදයන් ශරීරදයහි ඕනොදවන් ම රපප
උපදවනු මිස බොහිර ඕනොදවන් ශරීරදයහි රපප නූපදවනු කැදේය” යන
ආකොයයම වොදය්් ද ඇත්්දත්් ය. ව ඳන ආහොර පොනයන්හි ඇත්ැම් ද්ො ස්
ශරීරදය් පැත්ිර, දසම් පිත්් දක් මස් ආදි ස්ව,ොවයන් පැමිදණ්.
අ,ිධ්ර්මදය් ආහොරන රපප යන නොමදයන් හඳුන්වන්දන් ආහොරදයන්
නිපන් ඒ දක් මස් ආදිය දනො දේ. ව ඳන ආහොරය ද සෘත්ුන රපප
සමූහය්ි. ඒවො වි්ෘත්ිය පැමි)දමන් ඇත්ිවන දක් මස් ආදිය ද සෘත්ුන
රපප ම ය. ශරීරය මහත්් දදය්් වී ත්ිදබන්දන් සෘත්ුන රපපවකිනි. ම පසු
ශරීරදය් ඉත්ිරි වන සියක්ක ම සෘත්ුන රපපදයෝ ය. ්ර්මන චිත්්ත්න ආහොරන
රපප ම සිරැදරහි නැත්. අ,ිධ්ර්මදයහි ආහොරන රපප නොමදයන්
හඳුන්වන රපපද්ොටමඨොසය ද ්ක් දනො පවත්්නො වූ සියුම් රපප
ද්ො දස්ි. එයින් ශරීරදය් අනය පරත්යයන්දගන් හ ගන්නො වූ රපප
පිණවනු කැදේ. ඒ දහ්ත්ුදවන් ඒවො මැනවින් වැඩී ශරීරය ස්ථුක දේ.
ආහොරන රපප මඳ වන ්ක්හි ශරීරය ම ොනි් දේ. දුබක දේ. ්ෘශ දේ.
විදශ්ෂදයන් ම ආහොරන රපපවකින් ශරීරදය් පොකනය හො ්රියො ්ිරීදම්
ශ්්ත්ිය කබොදීම ද ්රනු කැදේ. ආහොරන රපපවකින් ්රන පොකනය
නැත්ිවුව දහොත්් සත්්ත්්වයො ජීවත්් විය දනො දහ්. සත්්ත්්වයන නැවත්
නැවත් ආහොර ගන්න වුවමනො වන්දන් සෘත්ුන රපප පරම්පරොවන් දස්
ආහොරන රපප පරම්පරොව ්ක් දනො පවත්්නො බැවිනි. ආහොරන රපප
උපදින්දන් ද සත්්ත්්ව ශරීරවක ම ය. ගස් වැක් ද ආහොර උරො ගනී.
උරොගන්නො ආහොරදයන් ඒවො වැදවර. ඒ ආහොරය ද සෘත්ුන රපපදයෝ ය.
ඒවො වි්ෘත්ිය පැමි)දමන් ඇත්ිවන ගස් වැක්වක ද්ො ස් ද සෘත්ුන
රපපදයෝ ය. ගස්වැක් ආදිදය් ආහොරන රපප ඇත්ි දනොදේ. ගස්වැක් ආදිදය්
හො සත්්ත්්වයන් දග් දම් දවනස මැනවින් දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය.

රූප ජනක චිත්තයේයග් ශක්තිය
පඤ්්කදවෝ්ොර ,වදයහි උපදනො වූ අරපප විපෝ ද්විපඤ්්ක විඥාන
වර්ජිත් පන් සැත්්ත්ප සිත්්වකින් ත්ම ත්මො දග් ශ්්ත්ිදය් සැිනය රපප
උපදවනු කැදේ. ඒ පන් සැත්්ත්ප චිත්්ත්යන් අත්ුදරන් ,වොාග සිත්්
පසද ොස ඉත්ො දුබක දේ. ඒවො ශරීරය දසකවීම ත්බො ඉරියේ දැරීම
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පමණවත්් බකය ඇත්ි රපප ඉපද වීම සමත්් දනො දේ. ඒ සිත්් සමත්්
වන්දන් සත්්ත්්වයො හ ජීවත්් වී සිිනය හැ්ි වීම පමණ්් සපදහන රපප
ද්ො ස්් ඇත්ි ්ිරීම පමදණ්ි. අර්පණො නවනදයෝ විඥප්ත්ි නන් සිත්්
වකින් ඇත්ි ්රන කද ගමන හැර ඉත්ිරි ඉරියේ ත්ුන දැරීම සමත්් රපප
උපදවත්ි. ,වොාග චිත්්ත්යන් දගන් උපදවන රපප ඉරියේ දැරීම ද සමත්්
දනො දවත්ි. එබැවින් සි දගන දහෝ වොි වී දහෝ සිිනන්නහු නින්ද ගිය
දහොත්් ඔහුදග් ශරීරය ්කින් ත්ුබූ පරිදි දනො ත්ිදේ. ඇද වැදටම. හිස දහෝ
නැී වැදටම. මදනෝද්වොරොව්නනය ය, ්ොම නවනදයෝ ය, අ,ිඥාදවෝ ය
යන දමොහු ශරීරය කකනය ්රවන ගමනොදි ්රියො සිදු ්රන විඥප්ත්ි
සහිත් රපපයන් ද උපදවත්ි. ්ොමොවකර දසෝමනස්ස නවනයන් දගන්
සිනොව ද ද්දේෂ මූකි් නවනයන්දගන් හැඬීම ද ඇත්ි ්රනු කැදේ.

කර්මාදි පරතයයේ යගේ උපදනා රූප
අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, පරිච්චදේද රපපයය, පරසොද රපප පස ය,
ජීවිත් රපපය ය, ,ොව රපප දද් ය, හෘදය රපපය ය යන දම් රපපදයෝ
අ ද ොස් දදන ්ර්මදයන් උපදවන රපපදයෝ ය.
අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, පරිච්චදේද රපපයය, ශේද රපපය ය, වි්ොර
රපප ත්ුන ය, විඥප්ත්ි රපප දද් ය යන දම් රපපදයෝ පසද ොස් දදන
චිත්්ත්දයන් උපදවන රපපදයෝ ය.
අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, පරිච්චදේද රපපයය, ශේද රපපය ය, වි්ොර
රපප ත්ුන ය යන දම් රපප දත්ද ස සෘත්ුදවන් උපදවන රපපදයෝ ය.
අවිනිර්ද,ෝග රපප අ ය, පරිච්චදේද රපපයය, වි්ොර රපප ත්ුන ය
යන දම් දොද ොස් දදන ආහොරදයන් උපදවනු කබන රපපදයෝ ය.
ඒ්ොන්ත් වශදයන් ්ියත් දහොත්් පරිච්චදේද රපපය යම් ්ිසි
දහ්ත්ුව්ින් උපදනො රපපය්් දනොදේ. ්ර්මොදිදයන් උපදනො රපප ්කොප
පිණ්ඩයන් ත්ු ඒවො එ්ිදන් දවන් ්රමින් පවත්්නො වූ ආ්ොශ ධ්ොත්ුව,
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පයයමොය වශදයන් ඒ ඒ රපප ද්ොටමඨොසය ඇත්ු ත්් ද්ො ගණන් ගන්නො
බැවින් පරිච්චදේද රපපය, දහ්ත්නන් දගන් හ ගන්නො රපපය්් සැිනය
ද්්වනු කැදේ.
ක්්ෂණ රපපදයෝ වනොහි පෘිවි ධ්ොත්්වොදි රපපයන් දග් ඉපදීම්,
දිරීම්, බිඳීම් වූ ක්්ෂණදය් ය. ඒවොදය් දවන් වූ ඉපදීම්් නැත්. ඉපදීදම්
ත්වත්් ඉපදීම්් ඇත්ය යි ගත් දහොත්් ද් වර්් නැත්ි ඉපදීම් ඇත්ි දස්
ගන්න සිදු වන්දන් ය. දිරීම් බිඳීම්වක ඉපදීම්් ඇත්යයි ගැනීම ද නුසුදුසු
ය. එබැවින් පෘිවි ධ්ොත්්වොදීන්දග් උත්්පොොදි ක්්ෂණ වූ ක්්ෂණ රපපදයෝ
්ර්මොදි පරත්යදයන් දනො හ ගන්නො රපපදයෝ යයි ්ියනු කැදබත්්.
ත්වත්් ්රමය්ින් නොත්ිරපපය දහවත්් උපකය සන්ත්ත්ි දද් ්ර්මොදි
පරත්යදයන් හ ගන්නො බව ද ්ියනු කැදේ. පරත්යය වනොහි නන් පරත්යය
ය, උපස්ථම්,් පරත්යය, අනුපොක් පරත්යය යයි දත්වැදපරැම් දේ. නන්
පරත්යය යනු යම්්ිසි ධ්ර්මය්් උපදවන පරත්යය ය. උපස්ථම්,් පරත්යය
යනු යම්්ිසි ධ්ර්මය් අනුබක දදන යම්්ිසි ධ්ර්මය්් බකවත්් ්රන
පරත්යය ය. අනුපොක් පරත්යය යනු යම්්ිසි ධ්ර්ම පරම්පරොව්් ආර්්ෂො
්රන පරත්යය ය. නන් පරත්යයොදග් ශ්්ත්ිය, නන් පරත්යයො දග්
ආනු,ොවය පැමිදණන්දන් රපපයො දග් උත්්පොද්්ෂණය ය. ස්ිත්ි ,ාග
අවස්ථොවන් එය දනො පැමිදණ්. උපස්ථම්,් අනුපොක් පරත්යයන් දග්
ආනු,ොවය ස්ිත්ි්ණය ද පැමිදණ්. එ් ම පරත්යය් ආනු,ොවය්ුදු
,ාග්්ෂණය දනො පැමිදණ්. උපකය සන්ත්ත්ි රපප දද් පවත්්දන් නන්
පරත්යයො දග් ආනු,ොවය රපපය කැදබන අවස්ථොදවහි ය. එබැවින් ඒ
දද් ්ර්මොදි රපපනන් පරත්යයන් දගන් හ ගන්නො රපප දද්්් හැිනය
ද සක්නු කැදේ. ත්වද යම්්ිසි පරත්යය්ින් හ ගන්නො ධ්ර්මය්
හ ගැනීම වන්දන් පරත්යයො දග් සමොදයෝගය ඇත්ි ්ක්හි ය.
පරත්යසමොදයෝගය නුවුවදහොත්් එදත්්් ඒ ධ්ර්මයො දග් ඉපදීම්් දනො දේ.
පරත්යයන් දග් සමොදයෝගය්් දනො වූදය් ය ්ියො උපන් ධ්ර්මය් දිරීම්
බිඳීම් දද් දනො වන්දන් දනො දේ. පරත්යොදප්්්ෂොව්් නැත්ිව ම උපන්
ධ්ර්ම සියක්ක ම දිරීම හො බිඳීම පැමිදණ්. එබැවින් පරත්යය කද ්ක්හි
ම ඇත්ි වන, දනො කද දහොත්් ඇත්ි දනො වන, උපකය සන්ත්ත්ි රපප දද්
්ර්මොදි පරත්යයන් හ ගන්නො රපප සැිනය ද, පරත්යය කො,ය්් නැත්ිව ම
ඇත්ි වන නරත්ො අනිච්චකත්ො රපප දද් ්ර්මොදි පරත්යදයන් දනො හ ගන්නො
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රපප සැිනය ද සක්නු කැදේ. උපකය සන්ත්ත්ීන් ද පරත්යදයන්
හ ගන්නො රපප සැිනය ගන්නො ්ක්හි ්ර්මන රපප විස්ස්් ද, චිත්්ත්න
රපප සත්ද ොස්් ද, සෘත්ුන රපප පසද ොස්් ද, ආහොරන රපප ත්ුදුස්් ද
දේ. නරත්ො අනිච්චකත්ො රපප දද් ්ර්මොදි පරත්යයන් දගන් හ න්නො
රපපයන්දග් දිරීම් බිඳීම් වන බැවින් පයයමොයදයන් ඒ දද් ද ්මමොදි
පරත්යයන්දගන් හ ගන්නො රපප සැිනය ගණන් ගනු කැදේ. නරත්ො
අනිච්චකත්ො දද් ද පරත්යදයන් හ ගන්නො රපප සැිනය ගන්නො ්ක්හි
්ර්මන රපප දදවිස්ස්් ද චිත්්ත්න රපප එ්ුන් විස්ස්් ද, සෘත්ුන රපප
සත්ද ොස්් ද ආහොරන රපප දසොද ොදස්් ද දේ.
දමදත්්ින් ්ියන කදුදය් ්ර්මොදීන්දග් නන් පරත්යත්ොවය ය. එ්්
්ර්මය්් අන් ්රමය්ින් හ ගන්නො වූ ද, චිත්්ත්ොදි පරත්යයන් දගන්
හ ගන්නො වූ ද රපපයන උපස්ථම්,න වශදයන් හො අනුපොකන වශදයන්
ද පරත්යය දේ. දබොදහෝ සූත්ර ධ්ර්මයන්හි ්ර්මදය් උපස්ථම්,න පරත්යත්ොව
හො අනුපොකන පරත්යත්ොව ද්්වො ත්ිදේ.
“සුවණ්ණතා සුස්සරතා - සුසණ්ඨාන සුරූපතා
ආදිපච්ච පරිවාවරෝ - සබ්බවමවතන ලබ්භති”
යන නිධි්ණ්ඩ සූත්රදයහි එන දම් ගොථොදවන් ශරීරයොදග් යහපත්්
පැහැය හො ශරීරොවයවයන් දග් යහපත්් බව ද, ශරීරයො දග් දශෝ,ොව ද,
මිහිරි ් හඬ ද ්ුශක ්ර්මදයන් කැදබන බව ද්්වො ත්ිදේ. ශරීරදයහි
උස මහත් ඇත්ි ඇස දපදනන ද්ො ස, සෘත්ුන රපප සමූහය ය.
ගොථොදවහි දැ්්දවන පැහැය හො යහපත්් බව ද දශෝ,නත්්වය ද ඇත්්දත්්
ඒ සෘත්ුන රපප සමූහදයහි ය. සෘත්ුන රපපයන් අයත්් ඒ යහපත්් බව
්ර්මදයන් වන දදය්් සැිනය ද්්වන්දන් සෘත්ුන රපප සමූහය ්ුශක
්ර්මය උපස්ථම්,න වශදයන් පරත්ය වන දහයිනි. ගොථොදවහි දැ්්දවන
මිහිරි ් හඬ චිත්්ත්න රපපදයෝ ය. ්ුශක ්ර්මයො දග් උපස්ථම්,නදයන්
හො පොකනදයන් මිහිරි හඬ ඇත්ි වීම බොධ්් වූ දසම් ආදිදයන් දත්ොර ව
උගුර යහපත්් දේ. එයින් ්ථො ්ිරීදම් දී ඇත්ිවන චිත්්ත්න ශ්්ත්ිය වූ හඬ
මිහිරි දේ. ශරීර වර්ණොදිය ක්්ෂුිඃ පරසොොදිය දස් ්ර්මදයන් ම ඇත්ි ්රවන
රපප වශදයන් දගන ්ොරණය අවුක් දනො ්ර ගත් යුත්ුය.
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“දීඝොයු් සාවත්්ත්නි්ො එසො මොනව පිනපො යදිදා පොණොත්ිපොත්ා
පහොය පොණොත්ිපොත්ො පිනවිරදත්ො දහොත්ි” යනුදවන් කූක්ම්ම වි,ාග
සූත්රදයහි පරොණඝොත්දයන් වැ ්ීම වූ ශීකමය ්ුශකදයන් දීර්ඝොයුෂ්් වන
බව ද්්වො ත්ිදබන්දන් ද ්ර්මයොදග් උපස්ථම්,් අනුපොක් ,ොවය
සඳහො ය. පරොණඝොත්දයන් වැ ්ීම නමැත්ි ශීකමය ්ුශකය ්ර්මොදි සත්ර
දහ්ත්ුදවන් ම හ ගන්නො වූ රපප පරම්පරොව අනුබක දීම් වශදයන් හො
පොකනය ්ිරීම් වශදයන් රපපසන්ත්ත්ියි චිර ්ොකය්් පවත්්වයි. එදස්
දනොව පරොණඝොත් විරමන ්ුශකදයන් ද දීර්ඝොයුෂ්් ශරීරය්් උපදවනු
කැදේ යයි ගත් දහොත්් එය වරදවො ගැනීදම්ි.
දදවියන පහ වන වස්ත්රො,රණ විමොනොදිය ද සෘත්ුන රපපදයෝ
ම ය. ඒවො පහ වීම ්ුශක ්ර්මය උපනිිඃශරය දේ.
්ර්මොදි පරත්යය සත්දරන් ම හ ගන්නො රපප ්කොපයන්හි ඇත්්ත්ො
වූ දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව දහවත්් සෘත්ුව ස්ිත්ිය පැමිණි ්ක්හි සෘත්ුන අෂ් ්
්කොපයන් උපදවයි. ්ර්මන ්කොපය් ඇත්ි දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ස්ිත්ිය
පැමිණි ්ක්හි එ්් අෂ් ් ්කොපය්් උපදවයි. එහි දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ද
ස්ිත්ිය පැමිණ ත්වත්් අෂ් ් ්කොපය්් උපදවයි. දමදස් එ් ්ර්මන
්කොපය්් නිසො පරම්පරො වශදයන් සෘත්ුන රපප සත්ර්් දහෝ පස්් උපදී.
චිත්්ත්න ්කොපය් ඇත්ි දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ස්ිත්ිය පැමිණි ්ක්හි එ්්
අෂ් ් ්කොපය්් උපදවයි. එහි දත්්දනෝ ධ්ොත්ුව ද ස්ිත්ිය පැමිණ ත්වත්්
අෂ් ් ්කොපය්් උපදවයි. දමදස් එ්් චිත්්ත්න රපපය්් නිසො සෘත්ුන
රපප පරම්පරො දද්්් දහෝ ත්ුන්් ඇත්ි දේ. දමදස් ආහොරන රපප ්කොප
සම්බන්ධ්දයන් උපදනො සෘත්ුන රපප පරම්පරොව ්කොප දශය්් දහෝ
දොද ොස්් වන්දන් ය. සෘත්ුදවන් ම හ ගන්නො රපපයන් හි ඇත්ි දත්්දනෝ
ධ්ොත්ුව නිසො පරම්පරො වශදයන් දබොදහෝ රපප ්කොප උපදී. ඒවොදය්
සාඛ්යො නියමය්් නැත්.
්ම්කකින් කූප විස්කකය නිමි්ය් ය.
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පරතය විභාගය
පරමොර්ථ ධ්ර්ම පි ිබඳ දැනුම පිරිසිදු වීම , නිරවුක් වීම පරත්යය
වි,ොගය දත් යුත්ුය. එය ගැඹුරැ ධ්මමය්ි. ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් රී
ශරීරදයන් රැස් විහිදදන්න ප න් ගත්්දත්් ද පරත්යය වි,ොගය ඇත්ු ත්්
මහො පරස්ථොන පර්රණය දමදනහි ්ිරීදම් දී ය. අ,ිධ්ර්ම පි ්දයහි
පරත්යය වි,ොගය දැ්්දවන්දන් පටමඨොන පර්රණදයහි ය. එහි එන
පච්චකයුද්දද්ස පොඨය දමදස්ය.
“්හ්කු පච්චච්යෝ, ආකමමණ  පච්චච්යෝ, අධිපකි පච්චච්යෝ,
අනන්කක පච්චච්ය්, සමනන්කක පච්චච්යෝ, සහජාක පච්චච්යෝ,
අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චච්යෝ, නිස්සය පච්චච්යෝ, උපනිස්සය පච්චච්යෝ,
පස්ර්ජාක පච්චච්යෝ, පච්චොජාක පච්චච්යෝ, ආ්ස්වන පච්චච්යෝ, කමම
පච්චච්යෝ, විපාක පච්චච්යෝ, ආහාක පච්චච්යෝ, ඉන්ද්රිය පච්චච්යෝ, ඣාන
පච්චච්යෝ, මග්ග පච්චච්යෝ, සමපයසක්ක පච්චච්යෝ, විප්පයසක්ක පච්චච්යෝ,
අක්ථි පච්චච්යෝ, නක්ථි පච්චච්යෝ, විගක පච්චච්යෝ, අවිගක පච්චච්යෝ.”
පරත්යය යනු පහ දනො වූ ධ්ර්මය් පහ වීම ද, පහ වූ
ධ්ර්මයන් පරම්පරො වශදයන් වැඩීම ද, පරම්පරො වශදයන් දීර්ඝ ්ොකය්්
පැවත්ීම ද උප්ොර් ධ්ර්මය ය. පරමොර්ථ වශදයන් හො අපරමොර්ථ
වශදයන් ද ඇත්්ත්ො වූ ස්ක ධ්ර්මදයෝ ම යම් ්ිසිව් පරත්යය වන්දනෝ
ය. පරත්යය දනො වන ්ිසි ධ්ර්මය්් දකෝ්දයහි නැත්්දත්් ය. අන් ්ිසි
ධ්ර්මය්් ඇත්ි ්ිරීදම් පොකනය ්ිරීදම් උත්්සොහය්් සත්්ත්්ව පුද්ගක දනො
වන ධ්ර්මයන් නැත්. ගස් වැක් ඇත්ි ්රවීදම් දහෝ වැඩීදම් දහෝ ආර්්ෂො
්ිරීදම් දහෝ බකොදපොදරොත්්ත්ුව්් උත්්සොහය්් වර්ෂොදවහි නැත්. එදහත්්
වර්ෂොව ඇත්ි ්ක්හි දපොද ොදවහි වෘ්්ෂ කත්ොදවෝ පහ දවත්ි. පහ
වූවොහු වැදඩත්ි. වැඩුණොහු දනො නැසී පවත්ිත්ි. එබැවින් වර්ෂොව ගස් වැක්
වක උප්ොර් දදය්් සැිනය ්ියනු කැදේ. එදමන් යම් ්ිසි ධ්ර්මය්්
යම් ආ්ොරය්ින් කැදබන ්ක්හි, පවත්්නො ්ක්හි ඒ ධ්ර්මය නිසො ත්වත්්
ධ්ර්මය්් පහ දේ නම්, ඒ ධ්ර්මය පරත්ය දහවත්් උප්ොර් ධ්ර්මය යි
්ියනු කැදේ. උප්ොර් ධ්ර්මය අනි්්ි. එහි ඇත්්ත්ො වූ උප්ොර්ත්්වය
අනි්්ි. ඒ දද් එ්්් සැිනය දගන අවුක් දනෝර ගත් යුත්ු ය.
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උප්ොර් ධ්ර්මය ්ිය නම පරකයය ය. එහි ඇත්ි උප්ොරත්්වය ්ියන
නම පරකයය ශක්කිය ය. පරත්යය දත්්රැම් ගැනීම පහසු ය. අපහසු ේනදන්
ඒ ඒ පරත්යය ධ්ර්මයො දග් පරත්යශ්්ත්ිය දත්්රැම් ගැනීම ය. සපම පරත්යය්
ම ශ්්ත්ිය දත්්රැම් ගැනීම විදශ්ෂදයන් උත්්සොහ ් යුත්ු ය.
පරත්යදයන් හ ගන්නො වූ ධ්ර්ම අත්ර යම් ්ිසි එ් ම පරත්යය්ින්
දහවත්් එ් ම දදය් උප්ොරදයන් ම හ ගන්නො දදය්් නැත්. එ්්
දදය්් ඇත්ි වන්දන් පරත්යය දබොදහෝ ගණන් සොමගරිදයනි. එ්් දදය්්
ඇත්ිවීම උප්ොර වන වස්ත්ු රොශිය ඒ දදය උප්ොර ේනදන් ද එ්්
ආ්ොරය්ින් ම දනොව දනොදය්් ආ්ොරදයනි. ගස් දගොවියො ද
උප්ොර ්ොරදය්ි. බීනය ද උප්ොරදය්ි. දපොද ොව ද උප්ොරදය්ි.
දපෝර ද උප්ොරදය්ි. වත්ුර ද උප්ොරදය්ි. අේව ද උප්ොරදය්ි. සු ඟ
ද උප්ොරදය්ි. උප්ොරත්්වදයන් ඒ සියක්ක සමොන වුව ද ඒවොයින් සිදු
්රන උප්ොර එ්ිදන් දවනස් ය. ගස මිනිසො උප්ොර වන්දන් එ්්
ආ්ොරය්ිනි. බීනය උප්ොර වන්දන් අන් ආ්ොරය්ිනි. දපොද ොව
උප්ොර වන්දන් අන් ආ්ොරය්ිනි. දපෝර ආදිය උප්ොර වන්දන් ද
එ්ිදන් දවනස් වූ ආ්ොර වකිනි. එදස් ම සපම ඵකය් ම දනොදය්්
ආ්ොර වකින් උප්ොර වන පරත්යය රොශිය්් ඇත්ි බව දත් යුත්ු ය. යම්
්ිසිව් උප්ොර වන දද්වක් අත්ුදරන් එ්් එ්් දදය්් ත්මො නිසො ඇත්ි
වන දදය දදත්ුන් ආ්ොරය්ින් ද සත්ර පස් ආ්ොරය්ින් ද උප්ොර
දේ. එ්් දදය්් වූ වස්ත්රය මිනිසො එ්් වර ම ශරීරය දශෝ,න ්ිරීමය.
ශීදත්ෝෂ්ණොදිය දුරැ ්ිරීමය යන ්ෘත්ය දද්්ින් උප්ොර දේ. එ්් දදය්්
වූ ආහොරය මිනිසො සො දු් දුරැ ්ිරීම ය, ශරීරය ත්ද ්ිරීමය, වර්ණවත්්
්ිරීම ය, ශ්්ත්ිය ඇත්ි ්ිරීම ය යනොදි ්ෘත්ය රොශිය්ින් එ් වර ම
උප්ොර දේ. එදස් එ් ම පරත්යය ධ්ර්මය ඵකය ්ීප ආ්ොරය්ින් ද
උප්ොර වන බව දත් යුත්ු ය. උප්ොර ,ොවදයන් සොමොනයදන් පරත්යය
එ්්් වුව ද පටමඨොන ප්රණදයහි පරත්යය සූවිස්ස්් ද්්වො ත්ිදබන්දන්
උප්ොර වන ආ්ොර දබොදහෝ බැවිනි.
එ්් එ්් පරත්යය්් පි ිබඳ ව පරත්යය, පරත්යදයෝත්්පන්නය ය,
පරත්යනී්ය යයි ධ්ර්ම ද්ො ස් ත්ුන්් දත් යුත්ුය. එහි පරත්යය යනු යම්
්ිසි ශ්්ත්ි විදශ්ෂය්ින් ඵකය
උප්ොර වන ධ්ර්මය ය.
පරත්යදයෝත්්පන්නය යනු පරත්යය නිසො හ ගන්නො ධ්ර්මය ය. පරත්යනී්
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යනු පරත්යදයෝත්්පන්න ,ොවය දනො පැමිදණන ධ්ර්මදයෝ ය. දම් පරත්යය
්ථොදවහි පරත්යය පරත්යදයෝත්්පන්න පරත්යනී් වි,ොගය පහසු වනු සඳහො
රපප සමූහය ද්ො ස් සත්් ගණන් ගනු කැදේ. චිත්්ත්න රපපය,
පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය,
අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යනු ඒ රපප
ද්ො ස් සත් ය. දම ත්ැන් ප න් පි ිදවකින් පරත්යය සූවිස්ස විස්ත්ර ්රනු
කැදේ.

1. යහ්තු පරතයය
දහ්ත්ු වන වකනය දකෝ්දයහි දබොදහෝ දසයින් ,ොවිත් ්රන්දන්
උප්ොර් දදයය යන අර්ථය පැවසීම ය. දම් පරත්යය ්ථොදවහි ඒ
අර්ථය පැවසීම වයවහොර ්රනුදය් පරත්යය යන වකනය ය. දහ්ත්ු යන
වකනදයන් දමහි ගනු කබනුදය් මූකය යන අර්ථය ය. අ,ිධ්ර්මදය් දී
අදහ්ත්ු් සදහ්ත්ු් ,ොවය ්ියන සැම ත්ැන් දී ම දහ්ත්ු ශේදදයන් ගනු
කබනුදය් මූකය යන අර්ථය ම ය. දපොද ොව ්ො වැදී දපොද ොව ත්දින්
අක්කොදගන සිිනන මුක් සමූහදයන් ගස දපොද ොදවහි දනො සැකී පිහි ො
සිටී. ගස්වක එදස් පිහි ො සිටීම මුක් උප්ොර වන්නෝ් දමන්, ත්මො
හො සම්පරයු්්ත් නොම ධ්ර්මයන්හ ආරම්මණදයහි ස්ිරව පිහි ො සිටීම
හො නැවත් නැවත් ඒ ආරම්මණදයහි ඉපදීම් වශදයන් වැඩීම ත්් උප්ොර
වන ධ්ර්ම ්හ්කු පරකයය නම් දේ. දහ්ත්ු පච්චකය යන වකනදය් අර්ථය
්ියත් දහොත්් දහ්ත්ු දහවත්් මූක වූ උප්ොර් ධ්ර්මය ය ්ියො දහෝ මූක
,ොවදයන් උප්ොර් ධ්ර්මය ය ්ියො දහෝ ්ිය යුත්ු ය. සම්පරයු්්ත්
ධ්ර්මයන මූක ,ොවදයන් උප්ොර් ධ්ර්ම නම් ්ලෝභය, ද්්ේෂය,
්මෝහය, අ්ලෝභය, අද්්ේශය, අ්මෝහය යන දම් සය ය. සම්පරයු්්ත්
ධ්ර්මදයෝ යයි ්ියනුදය් එ් බැඳී උපදනො චිත්්ත් චකත්සි්යන් ය.
මුක් ්ඳ මහ අත්ු ්ුඩො අත්ු ද්ො මක් දගි යන දම්වො ගස් ද්ො ස්
ය. ඒවොයින් මුක් දපොද ොව ්ොවැදී ත්දින් දපොද ොව අක්කො දගන සිටී.
එදස් පිහි ො සිිනන මුක් නිසො ඉත්ිරි ද්ො ස් දපොද ොදවහි පිහි යි.
එදමන් ම එ් උපදනො චිත්්ත් චකත්සි් සමූහය් ඇත්ි එ්්් වූ දහෝ
දද්්් වූ දහෝ ත්ුන්් වූ දහෝ දහ්ත්ු ධ්ර්මයන් විසින් අරමුදණහි ්ො
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වදින්නෝ් දමන් ආරම්මණය ත්දින් ගැනීම එහි පිහිටීම ය. ත්දින් ගැනීම්
වශදයන් ආරම්මණදයහි දහ්ත්නන් පිහිින ්ක්හි ඒවො හො බැඳී උපදනො වූ
සම්පරයු්්ත් ධ්ර්ම නම් වූ සිත් හො ඉත්ිරි චකත්සි්දයෝ ද දහ්ත්නන් නිසො
ආරම්මණදයහි මනො ද්ො
පිහි ත්ි. සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් දග්
ආරම්මණදයහි ස්ිරව පිහිටීම දහ්ත්නන් නිසො සිදු වන්න්් බැවින් දහ්ත්නහු
සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් දග් ස්ිරව පිහිටීම සිදු ්රන ධ්ර්ම සැිනය ්ියනු
කැදබත්්.
දහ්ත්නන්හි ඇත්ි අරමුණ ත්දින් ගන්නො ස්ව,ොවය දත්්රැම් ගත් හැ්ි
වන්දන් දකෝ, ද්දේෂ දද් ගැන සිත්ො බැකීදමනි. කස්සනය දහොඳය
්ියො මිනිසුන් උසස් ද්ො සක්න ස්ත්රී රපපොදි දදය්් අරමුණු ද්ො
උපදනො සිත් හො චකත්සි් ධ්ර්ම සමූහදයහි ඇත්ි දකෝ, චකත්සි්ය
චිත්්ත් ස්පර්ශොදි සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් වඩො අරමුණ ත්දින් ගනී. එබඳු
අවස්ථොවකදී චිත්්ත් ස්පර්ශොදිය ය ද්ො දකෝ,ය ම පර් දේ. එබැවින්
මනුෂයදයෝ එබඳු අවස්ථොවක දී සිත්්් උපන් බව පවො දනො සක්ො
දකෝ,ය්් උපන් සැිනය ම සක්ත්ි. දකෝ,ය්් උපන් බව ම ්ියත්ි.
දකෝ,ය අනු්නකව එය හො පවත්්නො දමෝහය ද දකෝ,ය දමන් ම අරමුණ
ත්දින් ගනී. එදහත්් එය අපර් ය. යම් ්ිසිව්් ගැන වර්් උපන් දකෝ,ය
පරහොණය ්ිරීම අපහසු වන්දන් ද, ඒ අරමුණ පි ිබඳව, නැවත් නැවත්
දකෝ, සහගත් සිත්් උපදදන් ද දකෝ,දයහි ඇත්ි අරමුණ ත්දින් ගන්නො
ස්ව,ොවය නිසො ය.
යම් ්ිසිව්ු ගැන ද්දේෂ සහගත් සිත්්් ඇත්ි වූ ්ක්හි ද, ඒ සිත්
හො අවදශ්ෂ චකත්සි්යන් වඩො ත්දින් ද්දේෂය ඒ පුද්ගකයො අක්කොගනී.
අරමුණු ්ිරීම් මොත්රය ්රන චිත්්ත් ස්පර්ශොදීහු එදස් ත්දින් ඒ අරමුණ
දනො ගනිත්ි. එබැවින් එබඳු අවස්ථොවක දී ද්දේෂය ම ඇත්ි වූ බව මිස
සිත්්් ඇත්ි වූ බව ද දනො දැදන්. එබැවින් එබඳු අවස්ථොවක දී මනුෂයදයෝ
ම ත්ද ද්ෝපය්් ඇත්ිවූදය් ය, ත්ද ත්රහ්් ඇත්ිවූදය් යයි ්ියත්ි.
අරමුදණහි ්ොවැදදන්නෝ් දමන් ත්දින් අරමුණ ගනිමින් උපන් බැවින්
එහි බකය චිත්්ත් සන්ත්ොනදයහි ඉත්ිරි දේ. එබැවින් එය පරහොණය ්ිරීම
දුෂ්්ර දේ. නැවත් නැවත් ද එය උපදින්දන් ය. ද්දේෂ සහගත් වූදමෝහය
එහි ආදීනවය වසො ද්දේෂය ම මිහිර්් ්රවීම් වශදයන් එය ම අනු්නකව
ආරම්මණය ත්දින් ගනී. ආරම්මණදයහි ්ො වැදදන්නෝ් දමන් දේ.
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අදකෝ,ොදි ඉත්ිරි දහ්ත්ුන් ආරම්මණය ත්දින් ගන්නො සැින ද ්ක්පනො ්
යුත්ුය.
ස්ිරව පිහිටීම හො ඉපදීම සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන උප්ොර වන
පරත්ිසන්ධි චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් දහ්ත්නහු පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය හො උපදනො
්ර්මන රපපයන් ද, ඉන් පසු උපදනො චිත්්ත්යන් හො සම්පරයු්්ත් දහ්ත්නහු
චිත්්ත්න රපපයන් ද උප්ොර දේ. චිත්්ත්න රපපයන් හො පරත්ිසන්ධි ්ර්මන
රපපයන් පරත්යය වන්දන් ඒවොදය් ස්ිරත්්වය දනොව ඉපදීම ය.
චිත්්ත්න රපප ද ඉපදීම සමත්් දනො වූ අත්ි දුර්වක වූ පරත්ිසන්ධි
චිත්්ත් සම්පරයු්්ත් දහ්ත්නන් ්ර්මන රපපයන උප්ොර වන්දන් ද්දස් ද
යන පරශ්නය දමහි දී ඇත්ිදේ. පරත්ිසන්ධි විඥානය චිත්්ත්න රපප ඉපදවීම
සමත්් දනො වත්ුදු පරත්ිසන්ධි විඥානය පහ දනො දවත් දහොත්් එය සමග
උපදනො ්ර්මන රපපදයෝ පහ දනො දවත්ි. පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපයන
පරත්ිසන්ධි විඥානය බීනය්් වැනි දේ. එබැවින් පරත්ිසන්ධි විඥාන
සම්පරයු්්ත් දහ්ත්නහු එය හො සමග උපදනො වූ ,වදය් පරථම ්ර්මන
රපපයන පරත්යය වන බව ්ියනු කැදේ. පරත්ිසන්ධිදයන් පසු උපදනො
සිත්් හො ්ර්මන රපප පරම්පරොදේ සම්බන්ධ්ය්් නැත්්දත්් ය. බීනදයන්
ඇත්ි වූ ගස බීනය නැත්ි වී ගියො පසු ද පවත්්නෝ් දමන් පරත්ිසන්ධි විඥාන
සාඛ්යොත් බීනය හො උපන්නො වූ ්ර්මන රපප පරම්පරොව සිත්් නූපන්නත්්
පවත්්දන් ය. ඒ බව නිදරෝධ් සමොපත්්ත්ිය සමවන් පුද්කයන් දග් වශදයන්
දත්්රැම් ගත් යුත්ුය. නිදරෝධ් සමොපත්්ත්ිය සමවන් පුද්ගකයො සිත්් නූපදී.
එබැවින් චිත්්ත්න රපප ද නූපදී. එදහත්් ්ර්මන රපපයන්දග් උත්්පත්්ත්ිය ඒ
ත්ැනැත්්ත්ො ද්දරහි දනො අඩුව ම සිදු දේ.
්හ්කුපරකයා්ය් කාශිකරය
දකෝ,ය, ද්දේෂය, දමෝහය, අදකෝ,ය, අද්දේෂය, අදමෝහය යන
දහ්ත්ු ධ්ර්මදයෝ දහ්ත්ු පරත්යය වන ධ්ර්මදයෝ ය.
සදහ්ත්ු් සිත්් එ්්සැත්්ත්පවය, දමෝහ මූක ද්වදයහි දමෝහය හැර
චකත්සි් දදපනසය, සදහ්ත්ු් චිත්්ත්න රපපය, සදහ්ත්ු් පරත්ිසන්ධි
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්ර්මන රපපය යන දමොහු දහ්ත්ු පරත්යයො දග් පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මදයෝ
ය.
අදහ්ත්ු් සිත්් අ ද ොසය, ඡන්ද වර්ජිත් අනය සමොන දොද ොසය,
දමෝහ මූකද්වදයහි දමෝහයය, අදහ්ත්ු් චිත්්ත්න රපපය, අදහ්ත්ු්
පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය,
අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොවුහු දහ්ත්ු
පරත්යයොදග් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.
දම් රොශිත්රදයන් පරත්යනී් රොශිය වුවමනො වන්දන් පටමඨොනය
උගන්නවුන් ය. සොමොනයදයන් අ,ිධ්ර්මය දැනීම ඉත්ිරි රොශි දද්
ගැනීම පරමොණ දේ.

2. ආරම්මණ පරතයය
චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ අරමුණ්් දනො දගන නූපදිත්ි. අරමුණ්
දනො සැපී, අරමුණ් දනො එක්කී අරමුණ්් දනො දගන ඉපදීදම් ශ්්ත්ිය
ඔවුන නැත්. එබැවින් දුබකයන නැගී සිටීම හො යොම සැරමිින ආදිදය්
උප්ොරය වුවමනො වන්නෝ් දමන් ඔවුන ඉපදීම ආරම්මණයන්දග්
උප්ොරය වුවමනො ය. සැරමිින ආදිය දුබකයන් පිහි වන්නෝ් දමන්
ත්මන් අක්කො දගන ත්මන් ද්දරහි එක්කී ඉපදීම රපපොදි ආරම්මණදයෝ
චිත්්ත් චකත්සි්යන උප්ොර දවත්ි. එබැවින් ඔවුහු ආරම්මණ පරත්යය
දේ.

කරිකාශිය
වර්ත්මොන අත්ීත් අනොගත් යන ්ොකත්රය අයත්් වූ එ්ුන් අනූ
චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය, රපප අ විස්සය, ්ොක මු්්ත් වූ
නිර්වොණය හො පරඥප්ත්ියය යන ෂඩොරම්මණ ධ්ර්මදයෝ ආරම්මණ පරත්යය
වන ධ්ර්මදයෝ ය.
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එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය යන දමොහු ආරම්මණ
පරත්යයයොදග් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන
රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ රපපය, ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය
යන දමොහු ආරම්මණ පරත්යයොදග් පරත්යනී්දයෝය.

3. අධිපති පරතයය
අනුන් ඔවුන්දග් ්ැමැත්්දත්් සැිනය හැසිදරන්න දනො දී
ත්මන්දග් ්ැමැත්්දත්් හැිනය අනුන් හසුරැවන රොනොදීහු අධිපත්ීහු ය.
ඔවුන් ද්දරහි ඇත්ි එදස් ් හැ්ි බකය අධිපත්ි බව ය. ඇත්ැම්
පුද්ගකයන් දමන් අධිපත්ිබකය ඇත්්ත්ො වූ නොම රපප ධ්ර්මදයෝ ඇත්්ත්ොහ.
ඔවුන්දග් අධිපත්ි බව නිසො ඔවුන් අනු්නක වීම් වශදයන් ඇත්ැම් නොම
රපප ධ්ර්මදයෝ උපදිත්ි. එදස් උපදනො නොම රපප ධ්ර්මයන බකවත්්
ධ්ර්මයන්දග් අධිපත්ි බව ඉපදීදම් දහ්ත්ුව්් දේ. ඉපදීම උප්ොරය්් දේ.
එබැවින් අධිපත්ි ,ොවය ඇත්්ත්ො වූ ධ්ර්මය ත්මො නිසො උපදනො ධ්ර්මය
අධිපත්ි පරත්යදයන් උප්ොර දේය යි ්ියනු කැදේ. ඒ උප්ොර ඒ ධ්ර්මය
ද්දරහි ඇත්්ත්ො වූ අධිපත්ි ශ්්ත්ිය ම ය. ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යයය
සහනොත්ොධිපත්ි පරත්යයයි අධිපත්ි පරත්යය දදවැදපරැම් දේ. එයින්
ආරම්මණොධිපත්ි පරත්ය වන්දන් ගරැ ් යුත්ු අරමුණ ය. මඟ යන ්ක්හි
්සක දගොඩ්් දු ුව්ු එය අමත්් වන්නෝ් දමන්, මුදක් දගොඩ්්
දු ුව්ු එය අමත්් දනො වන්දන් ය. ඔහු එය නැවත් නැවත් සිහි
වන්දන්ය. සිහිවීමය යනු මුදක් දගොඩ පි ිබඳව නැවත් නැවත් සිත්්
ඇත්ිවීමය. මුදක් දගොඩ දු ුවහු එය පි ිබඳව නැවත් නැවත්ත්් සිත්් ඇත්ි
වන්දන් මුදදකහි ඇත්ි එය අරමුණු ද්ො නැවත් නැවත් සිත්් ඉපදවීදම්
ශ්්ත්ිය නිසො ය. ්සක දගොදඩහි එබන්ද්් නැත්ි බැවින් දු ුවහු එය
අමත්් වන්දන් ය. මුදක් දගොදඩහි ඇත්ි එය ගැන නැවත් නැවත් සිත්්
ඉපදවීදම් ශ්්ත්ිය එහි අධිපත්ි ,ොවය ය. ඒ අධිපත්ි ,ොවය නිසො එය
අවනත්ව දබොදහෝ චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ උපදිත්ි. ඒ චිත්්ත්
චකත්සි්යන්දග් උත්්පත්්ත්ිය මුදක් දගොඩ අධිපත්ි ,ොවදයන් උප්ොර
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දේ. එදස් අධිපත්ි ,ොවදයන් ත්මො අනු්නකව චිත්්ත් චකත්සි්යන්
ඉපදීම දහ්ත්ුවන ඉෂ් ොරම්මණදයෝ ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යය දවත්ි.

ආකමමණ ාධිපකි පරකය්ය් කරිකාශිය
වර්ත්මොන වූ ද අත්ීත් වූ ද අනොගත් වූ ද ගරැ ් යුත්ුවූ ඉෂ්
නිෂ්පන්න රපප අ ද ොසය, ද්දේෂ මූකද්වයය, දමෝහ මූකද්වයය, දුිඃඛ්
සසහගත් ්ොය විඥානයය යන දමොවුන් හැර ඉත්ිරි සිත්් සූඅසූවය, ද්දේෂ
ඊෂයමො මොත්්සයයම ද් ත්ෘත්ය විචි්ිත්්සො වර්ජිත් චකත්සි් සත්් සො ිසය,
්ොකමුත්්ත් නිර්වොණයය යන දමොහු ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
ඒ ධ්ර්ම ගරැ ද්ො අරමුණු ්රන්නො වූ දකෝ, මූක සිත්් අ ය,
මහො ්ුසක් සිත්් අ ය, මහො ්රියො ඥාන සම්පරයු්්ත් සිත්් සත්රය,
දකෝද්ෝත්්ත්ර සිත්් අ ය යන සිත්් විසි අ ය, ද්දේෂ ඊෂයමො මොත්්සයම
ද් ත්ෘත්ය විචි්ිත්්සො අපරමොණය වර්ජිත් චකත්සි් පන්සො ිසය යන
දමොහු ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මදයෝ ය.
්ිසි ධ්ර්මය්් ගරැ ද්ො අරමුණු දනො ්රන්නො වූ ද ගරැ ද්ො
අරමුණු දනො ්රන අවස්ථොදවහි වූ ද දක ්ි් සිත්් එ්් අසූවය,
චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්නොදි රපප ද්ො ස් සත්ය යන දමොහු
ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යදය් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.
දකෝද්ෝත්්ත්ර සිත්්වක එ් ම අරමුණ නිවන ය. ඒවොයින් නිවන
අරමුණු ්රන්දන් ද ගරැ ද්ො ම ය. එබැවින් දකෝද්ෝත්්ත්රය සපම
්ක්හි ම ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නය්් දේ.
පරත්යනී්වකදී දකෝද්ෝත්්ත්ර චිත්්ත්ය දනො ගන්නො කද්දද් එහි ගරැ දනො
ද්ො අරමුණු ්රන අවස්ථොව්් නැත්ි බැවිනි. ආරම්මණොධිපත්ි
පරත්යදයෝත්්පන්න වන දක ්ි් සිත්් විස්ස සැම ්ක්හි ම යම් ්ිසිව්්
ගරැද්ො අරමුණු ්රන්දන් දනොදේ. ගරැද්ො අරමුණු දනො ්රන
අවස්ථොදවහි වූ ඒ සිත්් ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යය දනො කබන බැවින්
පරත්යනී් වක ද ඒවො ගනු කැදේ.
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ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යය වශදයන් ්ියන කද ධ්ර්ම සියක්ක ම
පරත්යදයෝත්්පන්න වශදයන් ්ියන කද ධ්ර්ම සියක්ක ම පරත්යය වන්දන්
දනො දේ. ඒවොදය් පරත්යය වන පි ිදව දමදස්ය: දකෝ, මූක සිත්් අ ය,
දක ්ි් ්ුසක් සිත්් සත්ද ොසය, දුිඃඛ් සහගත් ්ොය විඥානය හැර
දක ්ි් විපෝ එ්් ත්ිසය, ්රියො සිත්් විස්සය, ඉෂ් නිෂ්පන්න රපප
අ ද ොසය යන දමොහු දකෝ, මූක සිත්් අ
ආරම්මණොධිපත්ි පරත්යය
දේ. දක ්ි් ්ුසක සිත්් සදත්ොද ොස මහො ්ුශක ඥාන විපරයු්්ත් සිත්්
සත්ර පරත්යය දේ. දක ්ි් ්ුසක් සිත්් සදත්ොද ොසය, අර්හත්් මොර්ග
අර්හත්් ඵක වර්ජිත් දකෝද්ෝත්්ත්ර සිත්් සයය, නිවනය යන දමොහු මහො
්ුශක ඥාන සම්පරයු්්ත් සිත්් සත්ර පරත්යය දේ. අර්හත්් මොර්ගය ය,
අර්හත්් ඵකය ය, නිවනය යන දමොහු මහෝරියො ඥානසම්පරයු්්ත් සිත්්
සත්ර පරත්යය දවත්ි. නිවන දකෝද්ෝත්්ත්ර සිත්් අ
පරත්යය දේ.
ඡන්දය, චිත්්ත්ය, විරිය, වීමාසය යි අධිපත්ි ධ්ර්ම සත්දර්ි. ඒවොදය්
අධිපත්ි බව පවත්්දන් ත්මන් හො එ්්ව උපදනො ධ්ර්මයන් ය. එබැවින්
ඒවො සහනොත්ොධිපත්ිය යි ්ියනු කැදේ. එහි ඡන්දය යනු යම් ්ිසිව්්
සිදු ්ිරීම පි ිබඳ වූ බකවත්් ්ැමැත්්ත් ය. ත්ද ඕනප්ම ය. එය දදපනස්
චකත්සි්යන් අත්ුදරන් ඡන්ද චකත්සි්ය ය. දුබක ඡන්දය අධිපත්ි දනො
දේ. මො විසින් දීම ් යුත්ුය යි දීම සිත් නමොගත්් ත්ැනැත්්ත්ො ද්දරහි,
දීම සිදු ්ිරීම් වශදයන් බකවත්් ඡන්දය ඇත්ි දේ. එය සිත්ත්් ත්වත්්
චකත්සි්යනුත්් සමග මිස හුද්කොව ඇත්ි වන්න්් දනො දේ. ඡන්දය
ඇත්ි වන ්ක්හි සිත් ද එය හො ඇත්ි වීම සුදුසු චකත්සි්දයෝ ද චිත්්ත්න
රපපදයෝ ද එය අනු්නකව එය හො සමඟ ම උපදී. ඡන්දය අනුව උපදනො
වූ ඒ ධ්ර්මයන් උපදින්දන් බකවත්් ඡන්දය නිසො ය. ඡන්දය නැත්දහොත්්
ඒ ධ්ර්මදයෝ නූපදනොහ. එබැවින් ඡන්දය ඒ ධ්ර්මයන් හ අධිපත්ි
,ොවදයන් පරත්යය දේ යයි ්ියනු කැදේ. චිත්්ත්ොදීන් සහනොත් ධ්ර්මයන්
පරත්යය වන සැින ද එදස් ම දත් යුත්ුය. ඡන්ද චිත්්ත් විරිය වීමාස යන
ධ්ර්ම සත්ර එ් බැඳී එ්වර උපදී. එදහත්් එ්් වර් දී අධිපත්ි වන්දන්
ඉන් එ්්් පමණ්ි. ඉත්ිරි ත්ුන ම ත්ම ත්මන් අධිපත්ි දනොවන
අවස්ථොදේදී අධිපත්ි වන ධ්ර්මය අනු්නක දේ.

සහජාකාධිපකි කරිකාශිය
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ත්ම ත්මො අධිපත්ි වන අවස්ථොදවහි වූ දදපනස් සොධිපත්ි නවන
චිත්්ත්යය, ත්ත්් සම්පරයු්්ත් ඡන්ද වීයයම වීමාශදයෝ ය යන දමොහු අධිපත්ි
පරත්යය වන ධ්ර්මදයෝ ය.
ඒ ඒ අවස්ථොදවහි අධිපත්ි වූ ධ්ර්මදයන් අනය වූ දදපනස්
සොධිපත්ි නවනය ය, විචි්ිත්්සො වර්ජිත් චකත්සි් එ්් පනස ය, සොධිපත්ි
චිත්්ත්න රපපය යන දමොහු පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
අධිපත්ි පරත්යය දනො කබන්නො වූ ද දනො කබන අවස්ථොදවහි වූ ද
්ොම සිත්් සිවුපනසය, මහද්ගත් විපෝ නවයය, චකත්සි් දදපනසය, ඒ
ඒ අවස්ථොදවහි අධිපත්ි වන ධ්ර්මයය, නිරොධිපත්ි චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි
්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව
්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු සහනොත්ොධිපත්ි
පරත්යයොදග් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.
සොධිපත්ි නවන දදපනසය යනු දමෝහ මූක සිත්් දද් හො
හසිදත්ෝත්්පොදය හැර ඉත්ිරි නවනදයෝ ය. අධිපත්ි කැදබන්දන් ද්වි දහ්ත්ු්
ත්රි දහ්ත්ු් නවනයන්හි ය.

4, 5 අනේතර පරතයය හා සමනේතර පරතයය
සත්්ත්්වය්ුදග් සන්ත්ොනදයහි උපදනො චිත්්ත් පරම්පරොදවහි පසු
පසු සිත්් ඇත්ි වන්දන් පූර්ව පූර්ව වූ සිත්් නිසොය. පූර්ව පූර්ව සිත්් නූපන්න
දහොත්් පසු පසු සිත්් නූපදින්දන් ය. පරම්පරොව දනො සිඳී පැවැත්්ම සඳහො
පූර්ව පූර්ව චිත්්ත්ය පසු පසු සිත් උප්ොර වන්දන්ය. අනන්ත්ර පරත්යයයි
්ියනුදය් ද සමනන්ත්ර පරත්යයයි ්ියනුදය් ද පසු පසු සිත්්වක උප්ොර
වන පූර්ව පූර්ව චිත්්ත්ය ය. එය පි ිබඳව ආකොයයම මත් ද,්දය්්
නැත්්දත්්ය. ඒ පරත්යය දද්්හි ම පශ්චිම චිත්්ත්යන් පරත්යය වන ආ්ොරය
පි ිබඳ මත් ද,්ද ඇත්්දත්් ය. එබැවින් එය ගැන බුදුන් වහන්දස්දග් අදහස
නිශ්කය ්ිරීම දුෂ්්රය.
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ආවර්නන ක්්ෂුර්විඥාන සම්පරදත්යොෂ්ණ සන්ත්ීරණොදි වශදයන්
සිත්් උපදනො ්රමය්් ඇත්්දත්් ය. අවුක් දනො වී එදස් ්රමොනු්නකව සිත්්වක
ඉපදීම සිදුවන්දන් පූර්ව පූර්ව චිත්්ත්යන් නිසො ය. ත්ම ත්මො අනත්ුරැව
ත්ැන සුදුසු වූ සිත්් ඉපද වීම සමත්් වූ පූර්ව පූර්ව චිත්්ත්දයෝ අනන්ත්ර
පරත්යය ය. යම්් අනන්ත්ර පරත්යය නම් එය ම සමනන්ත්ර පරත්යය ය.
එහි දවනස ඇත්්දත්් වකනවක පමණ ය. අර්ථදයන් ඒ වකන දද්්හි
දවනස්් නැත්ය යනු පටමඨොන අ ුවොදේ දැ්්දවන ්රමය ය.
අනය ධ්ර්මයන මැද පැමිණ අත්ර්් ඇත්ි දනො ් හැ්ි දස්
උප්ොර වන ධ්ර්මය අනන්ත්ර පරත්යයයි ද, ත්මො නිරැද්ධ් වනු සමග ම
අත්ර ්ොකය්් දනො ත්බො දදවන සිත්ත්් ඇත්ි වීම උප්ොරවන බව
සමනන්ත්ර පරත්යයත්ොවය යනු ද එ්් ආකොයයම මත්දය්ි. නිදරෝධ්
සමොපත්්ත්ිය සමවන් ත්ැනැත්්ත්ොදග් අන්ත්ිම සිත් නිදරෝධ්දයන් නැගී
සිිනන ්ක්හි ප මුදවන් ඇත්ිවන සිත් ්ක්ගත් වීද සමනන්ත්ර වශදයන්
පරත්යය වන බව ද්්වො ඒ වොදය අ ුවොදේ පරත්ි්්දෂ්ප ද්ො ත්ිදේ.
එ්් සිත්්් නිරැද්ධ් වන ්ක්හි පරම්පරොව දනො සිදඳන දස් ත්වත්්
සිත්්්, නිරැද්ධ්වන සිත් පසු උපදින්න උප්ොර වීම අනන්ත්ර
පරත්යත්ොවය ය. දදවනුව උපදනො සිත්, ත්ැන සුදුසු සිත්්් වන සැිනය
උප්ොර වීම, සමනන්ත්ර පරත්යත්ොවය යනු ද එ්් ආකොයයම මත්ය්ි. ඒ
මත්ය නිදරෝධ් සමොපත්්ත්ිදයන් නැගිිනන ත්ැනැත්්ත්ො ඇත්ිවන ප මුවන
සිත් නිදරෝධ් සමොපත්්ත්ිය පූර්ව,ොගදය් අවසොන සිත් අනන්ත්ර
සමනන්ත්ර වශදයන් පරත්යය වන බව ද්්වො පරත්ි්්දෂ්ප දනො ් හැ්ිය.
සිත්් පරම්පරොවක ්ොක වශදයන් අත්ර්් ඇත්ි වන්දන් නිදරෝධ්
සමොපත්්ත්ිය සම වැදීමය, අසාඥ ,වදයහි ඉපදීමය යන අවස්ථො දද්්හි
ය. අර්හන්ත් කයුත්ිය හැර සපම සිත්්් ම අනන්ත්ර සමනන්ත්ර පරත්යදයෝ
ද දවත්ි. පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ද දවත්ි. අත්ීත් චිත්්ත්ය වර්ත්මොන චිත්්ත්ය
පරත්යය දේ. වර්ත්මොන චිත්්ත්ය පරත්යදයෝත්්පන්න දේ. පරත්යදයෝත්්පන්න
වූ වර්ත්මොන චිත්්ත්ය අනොගත් චිත්්ත්ය පරත්යය දේ.
අනන්ත්ර පරත්යයොදග් ත්රිරොශිය
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අරහන්ත් කයුත්ි වර්ජිත් පූර්ව පූර්ව වූ එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය,
චකත්සි් දදපනසය යන දමොහු අනන්ත්ර පරත්යය වන ධ්ර්මදයෝ ය.
අරහන්ත් කයුත්ිය සහිත් වූ එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි්
දදපනසය යන දමොහු අනන්ත්ර පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන
රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥසත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය
යන දමොහු අනන්ත්ර පරත්යයොග් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය. සමනන්ත්ර
පරත්යයොදග ත්රිරොශිය අනන්ත්ර පරත්යදය් දමනි.

6. සහජාත පරතයය
ත්මො දග් ඉපදීම හො ත්මො හො උපදනො ත්වත්් ධ්ර්මය් ඉපදීම
උප්ොර වන ධ්ර්මය සහනොත් පරත්යය ය. දසෝමනස්ස සහගත්
දිටමිගත්සම්පයු්්ත් අසාඛ්ොරි් සිත් උපදිනුදය් චකත්සි් එ්ුන් විස්ස්්
ද සමග ය. ධ්ර්ම විස්ස්ින් යු්්ත් වන ඒ ධ්ර්ම රොශිය අයත්් ධ්ර්මයන්
දගන් ්වර්් වුවත්් නූපදිත් දහොත්් ඉත්ිරි එ්ුන් විස්ස නූපදදන්ය. එයින්
එ්්් නැත්ිව ඉපදීදම් ශ්්ත්ිය්් ඉත්ිරි එ්ුන් විස්ස නැත්. ඒ ධ්ර්ම
රොශිදයහි එ්්් ඉපදිය හැ්ි වීම ඉත්ිරි ඒවො ඉපදිය යුත්ු ය. ඉත්ිරි ඒවො
ඉපදිය හැ්ි වීම ඒ එ් ද ඉපදිය යුත්ු ය. එබැවින් ඒ ධ්ර්ම රොශිදය් සැම
එ්් ම ඉපදීම, ඉත්ිරි ධ්ර්මයන් දග් ඉපදීම උප්ොරදය්ි. ඒ ධ්ර්ම විස්ස
ම ඔවුදනොවුන් සහනොත් පරත්යය වන්දන් ය. අන් ත්ැන්වක සහනොත්
පරත්යය වන සැින ද ්ියන කද පරිදි දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය. සහනොත්
පරත්යත්ොවය පැවසීම සුදුසු උපමො සුක, නැත්. ආදකෝ්ය උප්ොර වන
පරදීපය දමය උපමොව්් වශදයන් ද්්වො ත්ිදේ. ආදකෝ්ය ගින්න පසුව
මිස ගින්න හො එ් වර ම හ ගන්න්් දනො වන බැවින් ඒ උපමොව
්ොරණය ගැකදපත්ැයි දනො සිත්මි.

සහජාක පරකය්ය් කරිකාශිය
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ඔවුදනොවුන් ද ඔවුදනොවුන් හො චිත්්ත්න රපප පරත්ිසන්ධි ්ර්මන
රපපයන් ද පරත්යය වන එ්ුන් අනූ චිත්්ත්ය ය, චකත්සි් දදපනසය
යන පරත්ිසන්ධි පරවෘත්්ත්ි නොමස්්න්ධ්දයෝය, ඔවුදනොවුන් හො උපොොය
රපපයන් පරත්යය වන චිත්්ත්න, පරත්ිසන්ධි, ්ර්මන, බොහිර, ආහොරන,
සෘත්ුන, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපයන් අයත්් සත්ර
මහො ,නත්දයෝය, පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්යන පරත්යය වන
හෘදය වස්ත්ුව ය, හෘදය වස්ත්ුව පරත්යය වන පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි
නොමස්්න්ධ්දයෝ ය යන දමොහු සහනොත් පරත්යය වන ධ්ර්මදයෝ ය.
ඔවුදනොවුන් දගන් පරත්යය කබන එ්ුන් අනූ චිත්්ත්ය ය,
චකත්සි් දදපනස ය යන පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ ය,
ඔවුදනොවුන් දගන් උප්ොර කබන උපොොය රපප සහිත් ස්ක මහො
,නත්දයෝය, හෘදය වස්ත්ුදවන් උප්ොර කබන පඤ්්කොදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි
නොමස්්න්ධ්දයෝය, පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්යන් දගන්
උප්ොර කබන හෘදය වස්ත්ුවය යන දමොහු සහනොත් පරත්යදය්
පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මදය් ය. දම් පරත්යය පරත්යනී් ධ්ර්ම දනො කැදේ.

7. අයනයානය පරතයය
මුක් ද්ොන් එ්ිදන් මඳ්් දුර ්ර ත්බො මුදුන් ද්ොන්
එ්ිදන් දහ්ත්්ත්ු ද්ො නැගි ුවො ත්බන කද දඬු ත්ුන දනො දපර ී
ත්ිබීම ඔවුදනොවුන් ම උප්ොර වන්නෝ් දමන්, එ්්ව උපදනො නොම රපප
ධ්ර්ම සමූහයන් දග් එ්ිදන් උප්ොර වන ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්්ය. නොම
රපප සමූහයන්හි ඇත්ි ඒ එ්ිදන් උප්ොර වන ස්ව,ොවය අදනයොනය
පරත්යයත්ොවය. එ්ිදන්
උප්ොර වන්නො වූ ඒ නොම රපපදයෝ
අදනයොනය පරත්යදයෝ ය. එ්ිදන් උප්ොරවීමය යනු අනය ධ්ර්මයන්
ඉපදීම උප්ොර දවමින් ම ත්මො උප්ොර වන ඒ ධ්ර්මයන්දග්
උප්ොරදයන් ත්මො ද ඉපදීම ය. ්ීදමහි දී අදනයොනය පරත්යයවන
ධ්ර්මදයහි අනුන් උප්ොරවීමය, අනුන් දගන් උප්ොර ගැනීමය ්ියො
ශ්්ත්ි දද්්් දස් දපදන්. එදහත්් ශ්්ත්ි වශදයන් එය දද්්් දනො ව
එ්්් ම බව ඉහත් ්ී ත්රිදණ්දඩෝපමොව අනුව සිත්ො දත්්රැම් ගත් යුත්ු ය.
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එ්්ද්ො ත්ිබූ දඬු ත්ුදනන් සැම එ්් ම ඉත්ිරිදද් බර වී සිිනන
ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්් ය. ඒ දඬුවකින් එ්්් දනො දපර ී ත්ිදබන්දන් ද
ඉත්ිරිදද් දනො දපර ී ත්ිදබන්දන් ද ඒ බරවීම් නමැත්ි ශ්්ත්ි විදශ්ෂය
නිසො ය. ඒ දඬුවක බරවීම නමැත්ි ශ්්ත්ි විදශ්ෂය හැර අදන්්් නැත්්දත්්
ය. එ්් සිටීම ය, ඉත්ිරිදද් සි වීම ය යන ්රැණු දද් ම වන්දන්
බරවීම නමැත්ි එ් ම ශ්්ත්ිදයනි. එදමන් නොම රපප ධ්ර්මවක ඇත්ි
අදනයොනය ශ්්ත්ිය එ්්් බව සක්ො ගත් යුත්ුය.
දසෝමනස්ස සහගත් දිටමිගත් සම්පයු්්ත් අසාඛ්ොරි් සිත්
චකත්සි් එ්ුන් විස්ස්් සමග උපදී. එ්වර එ් බැඳී උපදනො වූ ඒ
ධ්ර්ම විස්දසන් එ්් එ්් ධ්ර්මය්් ම ඉත්ිරි ධ්ර්ම එ්ුන් විස්දසහි ම
උප්ොරදයන් ත්මො උපදමින් ඒ එ්ුන් විස්දසහි ම ඉපදීම ද උප්ොර
දේ. ඒ අදනයොනය වශදයන් පරත්යය වන ආ්ොරයයි. පටමඨොනදයහි
පරත්යය වන ආ්ොරය විස්ත්ර ්ර ත්ිදබන්දන් “එකර ඛන්ධර පටිච්චච ක්යා
ඛන්ධා, ක්යා ඛන්්ධ පටිච්චච එ්කා ඛන්්ධා, ද්්ව ඛන්්ධ පටිච්චච ද්්ේ
ඛන්ධා” යනොදීන් ස්්න්ධ් වශදයනි. එය පරස්ථොන දද්ශනදය් ස්ව,ොවය
ය.

අ්නයානය පරකය්ය් කරි කාශිය
ඔවුදනොවුන් උප්ොර වන එ්ුන් අනූ චිත්්ත්ය ය, චකත්සි්
දදපනසය යන පරත්ිසන්ධි පරවෘත්්ත්ි නොම ස්්න්ධ්දයෝ ය, ඔවුදනොවුන්
උප්ොර වන චිත්්ත්න, පරත්ිසන්ධි, ්ර්මන, බොහිර, ආහොරන, සෘත්ුන, අසාඥ
සත්්ත්්ව ්ර්මන, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන මහො ,නත්දයෝය, පඤ්්කදවෝ්ොර
පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්යන් පරත්යය වන හෘදය වස්ත්ුව ය, හෘදය
වස්ත්ුව පරත්යය වන පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ ය යන
දමොහු අදනයොනය පරත්ය වන ධ්ර්මදයෝ ය.
අදනයොනය වශදයන් උප්ොර කබන එ්ුන් අනූ චිත්්ත්ය ය,
චකත්සි් දදපනසය යන පරත්ිසන්ධි පරවෘත්්ත්ි නොමස්්න්ධ්දයෝ ය,
ඔවුදනොවුන් දග් උප්ොරය කබන ස්ක මහො,නත්දයෝ ය, හෘදය
වස්ත්ුදවන් උප්ොර කබන පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ
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ය, පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්යන් දගන් පරත්යය කබන හෘදය
වස්ත්ුවය යන දමොවුහු අදනයොනය පරත්යයොදග් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
නොමස්්න්ධ්යන් දගන් පරත්යය කබන චිත්්ත්න රපපදයෝ ය, හෘදය
වස්ත්ුදවන් අනය වූ පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපදයෝ ය, මහො,නත්යන් දගන්
පරත්යය කබන චිත්්ත්න පරත්ිසන්ධි ්ර්මන බොහිර ආහොරන සෘත්ුන අසාඥ
සත්්ත්්ව ්ර්මන පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන උපොොය රපපදයෝ ය, යන දමොහු
අදනයොනය පරත්යයොදග පරත්යනී්දයෝ ය.

8. නිුඃශරය පරතයය
්ඩොසි ආදි වස්ත්ුව් ආධ්ොරය දනො මැත්ිව චිත්ර රපපය් ඇත්ිවිය
දනො හැ්ිය. චිත්ර රපපය ්ඩොසිය දමන්, යම් ්ිසිව් පිහි ො සිටීම
උප්ොර වන ධ්ර්මය නිිඃශරය පරත්යය ය. එය සහනොත් නිිඃශරය, පුදර්නොත්
නිිඃශරය වශදයන් දදවැදපරැම් දේ. ත්මො හො සමග උපදනො ධ්ර්මයන්හ
පිහිටීම උප්ොර වන ධ්ර්මය සහනොත් නිිඃශරය නම් දේ. ත්මො ප මු ඉපද
පසුව උපදනො ධ්ර්මයන පිහි ො සිටීම උප්ොර වන ධ්ර්මය පුදර්නොත්
නිිඃශරය නම් දේ. ර ොව යයි ්ියන වියමදනන් හ ගන්නො චිත්රදය්
පිහිටීම උප්ො වන පැදුර දමන් සහනොත් නිිඃශරය පරත්යය දත් යුත්ු ය.
පැදුර ඇත්ිවන්දන් ද එහි පිහිින ර ොව ඇත්ි වන්දන් ද එ්වර ම ය. පසුව
ඇත්ි වන චිත්ර රපපදය් පිහිටීම උප්ොර වන ්ඩොසිය දමන් පුදර්නොත්
නිිඃශරය පරත්යය දත් යුත්ු ය.

නිුඃශරය පරකය්ය් කරිකාශිය
සහනොත් නිිඃශරය පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය දද්ින් සහනොත් නිිඃශරදය්
ත්රිරොශිය සහනොත් පරත්යදය් දමනි. පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය ද වස්කු
පස්ර්ජාක නිුඃශරය පරකයයය, වස්ක්වාකමමණ  පස්ර්ජාක නිුඃශරය පරකයයයි
දදවැදපරැම් දේ. එයින් වස්ත්ු පුදර්නොත් නිිඃශරදය් ත්රිරොශිය දමදස්ය:
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පරවෘත්්ත්ි ්ොකදයහි ක්්ෂුරොදි වස්ත්ු සය වස්ත්ු පුදර්නොත් නිිඃශරය
පරත්යය වන ධ්ර්මදයෝ ය. විස්ත්ර වශදයන් ්ියත් දහොත්් දමදස්ය.
මන්ොයුෂ්් අමන්ොයුෂ්් මධ්යමොයුෂ්් වශදයන් දත්වැදපරැම් වන ක්්ෂුිඃ
පරසොදයන් අත්ුදරන් ප මුවන අත්ීත් ,වොාග චිත්්ත්ය හො ක්්ෂු වස්ත්ුවය,
එදස් ම මධ්යමොයුෂ්් වූ දශෝත්ර වස්ත්ුවය, ඝරොණ වස්ත්ුවය, ජිහ්වො
වස්ත්ුවය, ්ොය වස්ත්ුවය, පරත්ිසන්ධ්යොදි පූර්ව පූර්ව චිත්්ත්යන් හො උපදනො
හෘදය වස්ත්ුවය, නිදරෝධ් සමොපත්්ත්ිදයන් නැගිිනනො අවස්ථොදවහි
පූර්වදයහි එ්් චිත්්ත්්්ෂණය් ්ොකදය් උපදනො හෘදය වස්ත්ුවය,
මරණොසන්න ්ොකදයහි කයුත්ි චිත්්ත්දයන් සත්ද ොස් වන චිත්්ත්ය සමග
උපදනො හෘදය වස්ත්ුවය යන දමොහු වස්ත්ු පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය වන
ධ්ර්මදයෝ ය.
පඤ්්කදවෝ්ොර ,නමිදයහි උපදනො වූ පරවෘත්්ත්ි ්ොකය අයත්් වූ
අරපප විපෝ වර්ජිත් සප්ත් විඥාන ධ්ොත්නහුය, චකත්සි් දදපනසය යන
දමොහු වස්ත්ුපුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
කත්ුදවෝ්ොර ,නමිදයහි උපදනො දකෝ, මූක සිත්් අ ය, දමෝහ මූක
සිත්් දද්ය, මදනෝද්වොරොවර්නනයය, මහො ්ුශක අ ය, මහො ්රියො අ ය,
අරපපොවකර සිත්් දොද ොසය, දසෝවොන්මොර්ගචිත්්ත් වර්ජිත් දකෝද්ෝත්්ත්ර
සිත්් සත්ය, ද්දේෂ ඊෂයමො මොත්්සයයම ද් ්ෘත්ය අපරමොණ වර්ජිත්
චකත්සි් සසොකිසය යන පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝය,
පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි පසද ොසය, චකත්සි් පන්ත්ිසය, චිත්්ත්න
රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, අසාඥ
සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දම් ධ්ර්මදයෝ වස්ත්ු
පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යදය් පරත්යනී්දයෝ ය.

වස්ක්වාකමමණ  පස්ර්ජාක නිුඃශරය පරකය්ය් කරිකාශිය
මරණොසන්න ්ොකදයහි කයුත්ි චිත්්ත්දයන් සත්ද ොස්වන චිත්්ත්ය
හො උපදනො හෘදය වස්ත්ුරපපය වස්ත්්වොරම්මණ පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය
දේ.

පටසන ්වක

167

මදනෝද්වොරොවර්නනයය, ්ොමනවන් එ්ුන් විස්සය, ත්ොරම්මණ
එද්ොද ොසය, අ,ිඥා දදසිත්ය, ඊෂයමො මොත්්සර්ය ද් ්ෘත්ය විචි්ිත්්සො
විරත්ි අපරමොණය වර්ජිත් චකත්සි් සිවුසොකිසය යන දමොහු
වස්ත්්වොරම්මණ පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
වස්ත්්වොරම්මණ පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය දනො කබන්නො වූ ද දනො
කබන අවස්ථොදවහි වූ ද එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය,
චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය,
සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන
දමොවුහු වස්ත්ු පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යයොදග් පරත්යනී්දයෝ ය.
වස්ත්්වොරම්මණ පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය වනොහි ්කොත්ුර්ින්
පමණ්් කැදබන අපර් ්රැදණ්ි. දත්්රැම් ගැනීම ද අපහසු
්රැදණ්ි. එය කැබීම පූර්වදයහි හ ගත්් වස්ත්ු රපපය සිදත්් අරමුණු
විය යුත්ුය. අරමුණ වන වස්ත්ු රපපය ම සිත් නිිඃශරය වස්ත්ුව විය යුත්ු ය.
මරණොසන්න ්ොකදය් දී මිස එය අන් ්දක් දනො විය හැ්ිය. ්ුම්්
දහයින් ද යත්් හ ගත්්ත්ො වූ ධ්ර්මය්් එද්දණහි ම සිත් හසු දනො
වන දහයිනි. උපන් හෘදය වස්ත්ුව්් අරමුණු ද්ො සිත්්් පහ විය
හැ්්ද්් ,වොාග කකන ,වොාගුපච්චදේද වශදයන් සිත්් දද්්් ඇත්ි වූවො
පසුව ය. ,වොාගුපච්චදේදදයන් පසු ඇත්ි වන්නො වූ මදනෝද්වොරොවර්නන
චිත්්ත්ය ,වොාග කකනදයන් පූර්ව චිත්්ත්ය හො උපන් හෘදය වස්ත්ුව
අරමුණු ද්ො
ඇත්ි විය හැ්ිය. පරවෘත්්ත්ි ්ොකදය් දී චිත්්ත්ය
අත්ීත්ොනන්ත්ර චිත්්ත්ය හො උපන් හෘදය රපපය මිස අනි්්් ඇසුරැ ද්ො
නූපදී. එබැවින් මදනෝද්වොරොවර්නනය නිිඃශරය වන්දන් ,වොාගුපච්චදේදය
හො උපන් හෘදය වස්ත්ු රපපය ය. ඒ සිත්ින් අරමුණු ්රන හෘදය වස්ත්ු
රපපය එය නිිඃශරය දනොදේ. එබැවින් පරවෘත්්ත්ි ්ොකදය් දී නිිඃශරය වන
වස්ත්ුව ම අරමුණු ද්ො
සිත්්
ඉපදීම
අව්ොශය්් නැත්.
මරණොසන්න ්ොකදය් දී සිත්් ඇත්ි වන්දන් කයුත්ි චිත්්ත්දයන් සත්ද ොස්
වන චිත්්ත්ය හො උපන් වස්ත්ු රපපය ඇසුරැ ද්ො ය. එබැවින්
මරණොසන්න ්ොකදය් දී සිත් නිිඃශරය වන කුත්ි චිත්්ත්ය හො උපන් හෘදය
වස්ත්ුව අරමුණු ්රන සිත්් අත්ි වුවදහොත්් ඒ සිත්්වක පුදර්නොත් වූ
ආරම්මණයත්් නිිඃශරය වස්ත්ුවත්් එ්්් ම විය හැ්ිය. වස්ත්්වොරම්මණ
පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය කැදබන්දන් ඒ අවස්ථොදවහි ය. එය දත්්රැම්
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ගත් හැ්ි වීම චිත්්ත්වීි ගැනත්් රපදපෝත්්පත්්ත්ි ්රමය ගැනත්් දැනුම ත්ිබිය
යුත්ුය.
සියුම් රපපය්් වූ හෘදය රපපය දවන් ද්ො සිත් හසු්ර ගැනීම
පහසු ්ොයයමය්් දනො දේ. දමය කැදබන්දන් මරණොසන්නදය් දී ත්මන්
දග් රපප ්ය දහෝ පඤ්්කස්්න්ධ්ය ම දහෝ අරමුණු ්රන සිත්්
ඇත්ිවන්නවුන් ය. හෘදය රපපය ද රපප ්දය් එ්් ද්ො ස්ි.
මරණොසන්නදය් දී පුදර්නොත් රපප ්ය අරමුණු ද්ො උපදනො සිත්
පුදර්නොත් හෘදය රපපය නිිඃශරය ද දේ. ආරම්මණදයන් ද්ො ස්් ද දේ.
ඉත්ිරි රපපදයෝ අරමුණ පමණ්් දවත්ි. ඒ අවස්ථොදේ දී හෘදය රපපය ඒ
සිත් නිිඃශරය පරත්යය ද දේ. ආරම්මණ පරත්යය ද දේ. ඉත්ිරි රපපදයෝ ඒ
සිත් ආරම්මණ පරත්යය පමණ්් දේ. පඤ්්කස්්න්ධ්ය ම අරමුණු ද්ො
උපදනො සිත්්වක ද දම් ්රමය කැදේ.

9. උපනිුඃශරය පරතයය
චිත්්ත් චකත්සි් ඇත්ි වීම කැබිය යුත්ු වූ එ්් විය යුත්ු වූ අදන්්
පරත්යය ධ්ර්මයන් අත්ර ඵක ධ්ර්මය අත්ිශයින් උප්ොර වූ දනැත්ිව ම බැරි
වූ ද බකවත්් වූ පරත්යය උපනිිඃශරය නම් දේ. එය ්ම්්රැවන් වැ ුප් දී
දගය්් සොදවන දග් හිමිය්ු දමන් දත් යුත්ුය. දග් හිමියොය ්ම්්රැදවෝය
යන සියක්දකෝ ම දගය ඇත්ි ්රන්දනෝය. එදහත්් ්ම්්රැවන්දගන්
ඇත්ැමුන් නැත්ි වුව ද දගය ත්ැනීම සිදු වන්දන් ය. ඔවුන වැ ුප් දදන
්ර්මොන්ත්ය ද්රවය සපයන දග් හිමියො නැත්ි වුව දහොත්් දගය දනො
ද්දරන්දන් ය. එබැවින් දගය නමැත්ි ඵකය ඇත්ි ්ිරීදම් පරධ්ොන
උප්ොර්යො දග් හිමියො ය. දග් හිමියොදග් සම්බන්ධ්ය නැත්දහොත්් දගය
දනො ්රන්නො වූ ්ම්්රැදවෝ දගය ත්ැනීදම් අපරධ්ොනදයෝ ය. චිත්්ත්
චකත්සි්යන් ඇත්ි වීම ත්ිබිය යුත්ු වූ උපනිිඃශරය පරත්යදයන් අනය
පරත්යයන්, දගය ත්නන ්ම්්රැ පිරිසි දමන් දත් යුත්ු ය.
ආරම්මදණෝපනිිඃශරය, අනන්ත්දරෝපනිිඃශරය ය, පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය යි
උපනිිඃශරය පරත්යය ත්රිවිධ් දේ. දකෝ්යො විසින් දහොඳය ්ියො ගරැ ්රනු
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කබන අරමුණු ආරම්මදණෝපනිිඃශරය පරත්යය දේ. ගරැ ්රනු කබන අරමුණු
නිසො ඒ ඒ දදය ගරැ ්රන්නො වූ පුද්ගකයන් ද්දරහි දබොදහෝ චිත්්ත්
චකත්සි්දයෝ උපදිත්ි. රැවන්වැකි මහො සපය දකෝ්යො ගරැ ්රන
වස්ත්ුව්ි. එබැවින් එය දැ්ීම වැඳීම දබොදහෝ මනුෂයදයෝ යත්ි. ඔවුන්
ත්ු ඒ සඳහො ඇත්ි වන චිත්්ත් චකත්සි් සියක්ක ඇත්ි වන්දන් ගරැ ්
යුත්ු වූ රැවන්වැකි සපය නිසො ය. රැවන්වැකි මහ සපය ඒ සිත්් ඇත්ි වීදම්
බකවත්් දහ්ත්ුව ය. එබැවින් ඒ සිත්්වක රැවන්වැකි මහ සපය
ආරම්මදණෝපනිිඃශරය පරත්යය දේ. දකෝ්යො ඇලුම් ්රන දශෝ,න ස්ත්රී
පුරැෂ රපපොදිය අ්ුශක චිත්්ත් චකත්සි්යන් ආරම්මදණෝපනිිඃශරය
පරත්යය දේ.
ඒ ඒ සන්ත්ොනවක ඒ ඒ සිත් ්කින් ඉපද නිරැද්ධ් වූ චිත්්ත්ය
අනන්ත්දරෝපනිිඃශරය පරත්යය දේ. සිත්් උපද වන දහ්ත්නන් ද්ොදත්්් එ්්
වුව ද ඒ දහ්ත්නහු ්කින් සිත්්් නූපන් ත්ැන් සිත්් ඉපද වීම සමත්් දනො
දවත්ි. සිත්්් ඉපද පවත්්නො ත්ැන ත්වත්් සිත්්් ඉපද වීම ද සමත්් දනො
දවත්ි. ආරම්මණොදි දහ්ත්නන් සිත්් ඉපදවිය හැ්ි වීම ්කින් සිත්් ඉපද
නිරැද්ධ් වූ ත්ැන්් කැබිය යුත්ු ය. ්කින් ඉපද නිරැද්ධ් වූ සිත් පසුව
උපදනො සිත් ඉපදීම බකවත්් දහ්ත්ුව්් දේ. එබැවින් උපදනො සිත් ඟ
ම ්කින් ඉපද නිරැද්ධ් වූ සිත් පසු උපදනො සිත් අනන්ත්දරෝපනිිඃශරය
පරත්යයයි ්ියනු කැදේ.
රපප දශෝ,ොව ඇත්ි ්ොන්ත්ොව්් දැ් මප ක්්ෂණය, දහොඳය ්ියො
යම් ්ිසිව්ු දග් සන්ත්ොනදයහි රොගය උපත් දහොත්් ඒ ත්ැනැත්්ත්ො ඒ
්ොන්ත්ොව නැවත් නැවත් සිහි ්රයි. ඒ ්ොන්ත්ොව ද්්න යයි. ඇය හො
්ථො ්රයි. ඇය සත්ු ු ්රවීම ඇදග් සිත්් ගැනීම දනොදය්් ්රියො
්රයි. රොගය ඇත්ි වූ ්ොන්ත්ොව සිහි ්ිරීම් ආදි වශදයන් ඒ පුද්ගකයො
ද්දරහි දබොදහෝ චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ උපදිත්ි. ඒ පුරැෂයො ද්දරහි
්ොන්ත්ොව පි ිබඳ රොගය ්කින් ඇත්ි දනො විණි නම් අන් ද්ොදත්්්
දහ්ත්නන් ඇත්ත්් ්ොන්ත්ොව සම්බන්ධ්දයන් පසු ්ොකදය් දී ඇත්ි වන ඒ
චිත්්ත් චකත්සි්යන්දගන් එ්්ුදු ඇත්ි දනො දේ. ඒ චිත්්ත් චකත්සි්
සමූහය ඇත්ි වීම රොගය ම බකවත්් දහ්ත්ුව දේ. පරධ්ොන දහ්ත්ුව දේ.
වර්් ඇත්ි වූ රොගය නිසො පසු ්ොකදය් දබොදහෝ චිත්්ත් චකත්සි්යන්
ඇත්ි වන්නෝ් දමන් සත්්ත්්ව සන්ත්ොනදය් උපදනො වූ අනය ්්දක්ශයන්
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නිසො ද, ශරද්ධ්ො පරඥාදි ශු්්ක ධ්ර්මයන් නිසො ද, සත්්ත්්ව සන්ත්ොනදය් ඇත්ි
වන සුඛ් දුිඃඛ් දේදනො දද් නිසො ද, දස්වනය ් පුද්ගකයන් නිසො ද,
ව ඳන ආහොර පොනයන් නිසො ද, වොසය ්රන ස්ථොන නිසො ද,
ශීදත්ෝෂ්ණොදිය නිසො ද, ් දහොඳ නර් ්රියො නිසො ද, පසු ්ොකදය් දී
ඒ ඒ සන්ත්ොනයන්හි දබොදහෝ චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ උපදිත්ි. එදස්
උපදින්නො වූ චිත්්ත් චකත්සි්යන් ඒ ඒ ්රැණු බකවත්් දහ්ත්නහු දවත්ි.
පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යය යි ්ියනුදය් රොග ශරද්ධ්ොදි වූ ඒ බකවත්් දහ්ත්නන්
ය. ප්ත්නපනිස්සය යන දමහි “ප්ත්” යනුදවන් ්ියැදවන්දන් ඉහත් ්ී
රො ශරද්ධ්ොදි ්රැණුය. ප්ත් යන වකනදයන් ගැදනන ්ියැදවන ඉහත්
්ී බකවත්් දහ්ත්ු සමූහය පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යය නම් දේ. දමය
දබොදහෝ ධ්ර්ම ඇත්ි මහත්් වූ පරත්යදය්ි.
උපනිුඃශරය පරකය්ය් කරි කාශිය
උපනිිඃශරය
පරත්යය
ආරම්මදණෝපනිිඃශරය
පරත්යයය,
අනන්ත්දරෝපනිිඃශරය පරත්යය, පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යය යි දත්වැදපරැම්
දේ. එයින් ආරම්දණෝපනිිඃශරය පරත්යදය් ත්රි රොශිය ආරම්මණොධිපත්ි
පරත්යදය් ත්රි රොශිය දමනි. අනන්ත්දරෝපනිිඃශරය පරත්යදය් ත්රි රොශිය
අනන්ත්රපරත්යදය් ත්රි රොශිය දමනි. පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යදය් ත්රි රොශිය
දමදස් ය.
එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය, රපප අ විස්සය,
ඇත්ැම් පරඥප්ත්ීහුය යන දමොහු පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන
රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන
රපපය යන දමොහු පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යදය් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.

10. පුයර්ජාත පරතයය
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්කින් ඇත්ි වූ ගස් පසුව හ ගන්නො වූ මක් දගිවක උප්ොර්
වන්නෝ් දමන් පූර්වදයහි ඉපද පසුව උපදනො ධ්ර්මයන් හ උප්ොර්
වන ධ්ර්මය පුදර්නොත් පරත්යය ය. දමය ආකොයයමවරයන් අත්ර මත් ද,්ද
ඇත්ි දත්්රැම් ගැනීම අපහසු පරත්යදය්ි. පුදර්නොත් පරත්යය වන්දනෝ
වස්ත්්වොරම්මණ ධ්ර්මදයෝ ය. පඤ්්කොරම්මණය පඤ්්ක විඤ්්ාණ වීින්
ද පඤ්්ක වස්ත්ු පඤ්්ක විඥාන ධ්ොත්නන් ද, හෘදය වස්ත්ුව මදනෝධ්ොත්ු මදනෝ
විඥාන ධ්ොත්නන් ද, පුදර්නොත් වශදයන් පරත්යය දේ. පඤ්්කොරම්මණය
පඤ්්ක විඤ්්ාණ වීි සිත්්වක පරත්යය වන්දන් ආරම්මණ ශ්්ත්ිදයන්ය.
වස්ත්ු සය සප්ත් විඥාන ධ්ොත්නන් පරත්යය වන්දන් නිිඃශරය ශ්්ත්ිදයන් ය.
පුදර්නොත් ,ොවය (දපර හ ගත්් බව) ඒවොදය් ක්්ෂණ මොත්රයන් ය,
එබැවින් පුදර්නොත් ,ොවදයන් දවනස් ද්ො ්ියන වස්ත්්වොරම්මණ
ධ්ර්මදයෝ ම පුදර්නොත් පරත්යය ය. “පුදර්නොත් ශ්්ත්ියය ්ියො විදශ්ෂ
ශ්්ත්ිය්් නැත්ය” යනු එ්් ආකොයයම මත්ය්ි. ්ියන කද ආරම්මණ වස්ත්ු
ධ්ර්මයන් ්කින් දනො හ ගත් දහොත්් ඒවො අරමුණු ද්ො උපදනො වූ ද,
ඇසුරැ ද්ො උපදනො වූ ද චිත්්ත් චකත්සි් ධ්ර්මදයෝ නූපදනොහු ය. ඒ
චිත්්ත් චකත්සි්යන් ඉපදීම ආරම්මණ වස්ත්ු ධ්ර්මයන් ්කින් හ
දගන ත්ිබිය යුත්ු ය. ඒවොදය් ්කින් හ දගන ත්ිබීම ආරම්මණ ශ්්ත්ි
නිිඃශරය ශ්්ත්ීන්දගන් අනය වූ ශ්්ත්ි විදශ්ෂය්් ය” යනු එ්් ආකොයයම
මත්දය්ි. විමසො ්ැමැත්්ත්්් පි ිගනිත්්වො.
පස්ර්ජාක පරකය්ය් කරිකාශිය
වස්ත්ු පුදර්නොත් පරත්යය, වස්ත්්වොරම්මණ පුදර්නොත් පරත්යය ය,
ආරම්මණ පුදර්නොත් පරත්යය යයි පුදර්නොත් පරත්යය දත්වැදපරැම් දේ.
එයින් වස්ත්ු පුදර්නොත් පරත්යය ඉහත් ්ී වස්ත්ු පුදර්නොත් නිිඃශරය පරත්යය
දමනි. ආරම්මණ පුදර්නොත් පරත්යදයහි ත්රි රොශිය දමදස් ය.
වර්ත්මොන නිෂ්පන්න රපප අ ද ොස ආරම්මණ පුදර්නොත් පරත්යය
වන ධ්ර්මදයෝ ය. පඤ්්කදවෝ්ොර ,නමිදයහි උපදනො ්ොම සිත්් සිවු පනසය,
අ,ිඥාද්වයය, අපරමොණය වර්ජිත් චකත්සි් පරත්යය යන දමොහු ආරම්මණ
පුදර්නොත් පරත්යයදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය. ආරම්මණ පුදර්නොත්
පරත්යය දනො කබන අවස්ථොදවහි වූ ද්විපඤ්්ක විඥාන මදනෝධ්ොත්ු වර්ජිත්
සිත්් සසැත්්ත්පව ය, චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි
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්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව
්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දම් ධ්ර්මදයෝ ආරම්මණ
පුදර්නොත් පරත්යයොදග් පරත්යනී්දයෝ ය.
අත්ීත්ොනොගත් රපපදයෝ ආරම්මණ පුදර්නොත් පරත්යය දනො දවත්ි.
එබැවින් වර්ත්මොන රපප පමණ්් ගන්නො කදී. ඒවො පුදර්නොත් වශදයන්
පරත්ය වන්දන් පඤ්්කවිඥාන වීින් හො වර්ත්මොන රපපයන් අරමුණු ්රන
ශුද්ධ්මදනෝද්වොර වීින් ය. පඤ්්කදවෝ්ොර ,නමිදයහි උපදනො ්ොමොවකර
සිත්් පමණ්් පරත්යදයෝත්්පන්න වශදයන් ගන්නො කද්දද් අරපප ,නමිදයහි
උපදනො ්ොමොවකර සිත්්වක පුදර්නොත් පරත්යය දනො කැදබන බැවිනි.
අ,ිඥාද්වය යයි සොමොනයදයන් ්ියන කද්දද් වී නමුත්් දමහි ගැදනන්දන්
දිවයක්්ෂු දිවය දශෝත්ර වශදයන් පවත්්නො ්ුශක ්රියො අ,ිඥා දද් ය.
සෘද්ධිවිධ්ොදි අ,ිඥාවන් පුදර්නොත් පරත්යය දනො කැදේ. පරත්යදයෝත්්පන්න
වශදයන් අපරමොණය චකත්සි් දද් දනො ගන්නො කදුදය් ඒවො සත්්ත්්ව
පරඥප්ත්ිය මිස රපපය අරමුණු දනො ්රන බැවිනි. රපපය අරමුණු ද්ො
උපදනො සිත්්වක ඒවො දනො දයදද්. දම් පුදර්නොත් පරත්යය ගැන ්ී ්රැණු
වැි දුර ත්් විමසිය යුත්ු ය.

11. පශ්චාජාත පරතයය
සත්්ත්්ව සන්ත්ොනය අයත්් වූ ්ර්මොදි පරත්යයන් දගන් හ ගන්නො
වූ රපප සමූහය වැදඩමින් පරම්පරො වශදයන් පවත්්දන් ඒ සන්ත්ොනදයහි
අරපප ධ්ර්මයන් දග් නැවත් නැවත් ඉපදීම සිදුවන දත්්් පමදණ්ි. අරපප
ධ්ර්මයන් දග් ඉපදීම නැවත්ුන දහොත්් එත්ැන් ප න් රපප පිරිදහන්න
වන්දන්ය. පූර්වදයහි ්ර්මොදි පරත්යයන් නිසො පහ වූ රපප සමූහය
වැදඩන සැිනය මත්ුව ඒ ඒ වර්ගදය් රපප ්කොප ඇත්ි ් හැ්ි
ශ්්ත්ිය කැදබන සැිනය පසුව උපදනො නොමයන් විසින් රපප ්ය
අනුබක දදනු කැදේ. රපප ්ොයයොදග් වැඩීම හො පරම්පරොව පැවැත්්වීදම්
ශ්්ත්ිය කැදබන සැිනය ද ඒවො අනුබක දදන්නො වූ පසු පසු ව උපදනො
නොම ධ්ර්ම සමූහය පශ්කොත්්නොත් පරත්යය නම් දේ. එය ්කින් පැවත්ි වෘ්්ෂ
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කත්ොවන්දග් වැඩීම හො පැවැත්්ම උප්ොර වන, පසුව ඒ වෘ්්ෂ
කත්ොවන් සීපය පැමිදණන වර්ෂො නකය දමන් දත් යුත්ු ය.

පශ්චාජාක පරකය්ය් කරි කාශිය
පඤ්්කදවෝ්ොර ,නමිදයහි උපදනො වූ අරපප විපෝ වර්ජිත් පරථම
,වොාගොදි පශ්චිම වූ සිත්් පස් අසූවය, චකත්සි් දද පනසය යන දමොහු
පශ්කොනොත් පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
පරත්ිසන්ධ්යොදි පූර්ව පූර්ව සිත්් හො ඉපද රපපස්ිත්ිය පැමිණි ඒ්න
්ොයය, ද්වින ්ොයය, ත්රින්ොයය, කත්ුන ්ොයය යන දමොහු පශ්කොනොත්
පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මදයෝ ය.
පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි වශදයන් කැදබන සියලු එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය,
චකසි් දද පනසය, පශ්චිම නොම ස්්න්ධ්යන් හො උපදනො චිත්්ත්න
රපපදයෝ ය, බොහිර රපපදයෝ ය, ආහොරන රපපදයෝ ය, සෘත්ුන රපපදයෝ ය,
අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපදයෝ ය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපදයෝ ය යන
දමොවුහු පශ්කොනොත් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය. ත්වත්් ්රමය්ින් ්ියත් දහොත්්
දමදස් ය. සියලු එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දද පනසය, බොහිර
රපපදයෝ ය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපදයෝ ය. නිදරෝධ්සමොපත්්ත්ි
වීිදයහි අන්ත්ිම දන්වසඤ්්ානොසඤ්්ායත්න නවනය හො උපදනො
චිත්්ත්න රපපදයෝ ය, ඒ අන්ත්ිම නවනදයන් පසු නිදරෝධ් සමොපත්්ත්ිදයන්
නැගිටීදමහි දී ඇත්ිවන අනොගොමි අර්හත්් ඵක චිත්්ත්යන් ඇත්ිවීම දපර
ඒ සන්ත්ොනදයහි ඉපද නිරැද්ධ් වන ආහොරන රපපදයෝය, සෘත්ුන රපපදයෝය,
පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපදයෝය, කයුත්ි චිත්්ත්ය හො උපදනො චිත්්ත්න රපපදයෝය,
සෘත්ුන රපපදයෝය, ආහොරන රපපදයෝය යන දමොහු පශ්කොනොත් පරත්යයො දග්
පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.
පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්යොදග් උත්්පොද්්ෂණදයහි පහ වන ්ොය - ,ොව
- වස්ත්ු දශ් ්කොප ත්ුදනහි ප න් සත්්ත්්ව සන්ත්ොනය අයත්් රපප
සමූහය රපප්ොය යයි ්ියනු කැදේ. පි ිසිඳ ගත්් සත්්ත්්වයො හ සෘත්ුන
රපපොදිය පහ වන්න ්කින් ඇත්්ත්ො වූ ්ර්මන රපප පිණ්ඩය ඒ්න ්ොය
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වීදමන් පසු ඇත්්ත්ො වූ රපප පිණ්ඩය ද්වින ්ොය ය.
වීදමන් පසු ඇත්්ත්ො වූ රපප පිණ්ඩය ත්රින ්ොය ය.
වීදමන් පසු ඇත්්ත්ො වූ රපප පිණ්ඩය කත්ුන ්ොය ය.
පරත්යය කබන්දන් ස්ිත්ිදය් දී ය.

12. ආයස්වන පරතයය
යම්්ිසි වස්ත්ුව් ්කින් ගක්වො ත්ිදබන සොයම් එය මත්ුදයහි
ගක්වන ඒ වර්ගදය් සොයම ත්මො දග් ස්ව,ොවය දගන වඩො පැහැපත්්
වීම උප්ොර වන්නෝ් දමන් ත්මො අනත්ුරැව උපදනො ත්මො දග්
නොත්ිදය් සිත් ත්මො දග් ස්ව,ොවය සර්වෝොරදයන් දගන බකවත්්ව
ඉපදීම උප්ොර වන ධ්ර්මය ආදස්වන පරත්යය ය. දමය කැදබන්දන්
උත්්සොහදයන් ඉපදවිය යුත්ු සිත්් වක ය. විපෝ සිත්් නිරැත්්සොහදයන්
උපදින ඒවොය. එබැවින් එ්් ,වොාග සිත්්් අනත්ුරැව උපදනො ,වොාග
සිත් ආදස්වන වශදයන් පරත්යය දනො දේ. ආවර්නනය ද සමහර වීිවක
දද ත්ුන් වර්් ඇත්ි වන්දන් වී නමුත්් උත්්සොහදයන් දනො උපදවන දුබක
සිත්්් බැවින් එ්්් අනි් ආදස්වන පරත්යය දනො දේ. ඵක සමොපත්්ත්ි
වීිවක ඵක සිත්් ද නවන වුව ද විපෝ සිත්් වන බැවින් එ්ිදන්
ආදස්වන පරත්යය දනො දේ.

ආ්ස්වන පරකය්ය් කරී කාශිය
අන්ත්ිම නවන, ඵක නවන වර්ජිත් පූර්ව පූර්ව වූ දක ්ි් නවන
සත්් සො ිස හො චකත්සි් දදපනස ආදස්වන පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
පරථම නවන, ඵක නවන වර්ජිත් පශ්චිම පශ්චිම නවන එ්් පනස
හො චකත්සි් දද පනස ආදස්වන පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
පරථම නවන වූ ්ොම නවන එ්ුන් ත්ිසය, ආවර්නන ද්වයය, විපෝ
සිත්් සත්ිසය, චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි සිත්්
සත්ිසය, චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය,
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බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය,
පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දම් ධ්ර්මදයෝ ආදස්වන පරත්යයදය්
පරත්යනී්දයෝ ය.

13. කර්ම පරතයය
ඒ ඒ ්රියොව දයෝගය පරිදි ්ොයොාග වොකොාග චිත්්ත්ොාගයන්
සම්පොදනය ්රන චිත්්ත්යො දග් උත්්සොහය වූ ්රියො විදශ්ෂය ්ර්ම පරත්යය
නම් දේ. දච්චත්නොවය යි ්ියනුදය් ද එය ම ය. දච්චත්නො සාඛ්යොත්
උත්්සොහය ඇත්ිවන ්ක්හි ඒ උත්්සොහය නිසො ද එය හො බැඳී එය
අනු්නකව චිත්්ත් ස්පර්ශොදි සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මදයෝ පහ දවත්ි. ඒ ්රියොව
දයෝගය වූ චිත්්ත්න රපපදයෝ ද පහ දවත්ි. ඇත්ැම් දච්චත්නොව්්
සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් හො සහනොත් රපපයන් පරත්යය වීදමන් පමණ්්
ද් වර දේ. ඇත්ැම් දච්චත්නොව්් ත්මො උපදනො අවස්ථොදේදී සම්පරයු්්ත්
ධ්ර්මයන් හො චිත්්ත්න රපපයන් පරත්යය වී නිරැද්ධ් වූ පසු අනොගත්දය්දී
ද නොමරපප ඇත්ි වීම පරත්යය වන්දන් ය. සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන් හො
චිත්්ත්න රපපයන් පමණ්් පරත්යය වන දච්චත්නො සහනොත් ්ර්ම පරත්යය
නමි. අනොගත්දය් විපෝ ස්්න්ධ් හො ්ර්මන රපප උපදවන දච්චත්නොව
නොනෝ්ෂණි් ්ර්ම පරත්යය නමි.

කර්ම පරකය්ය් කරි කාශිය
්ර්ම පරත්යය සහනොත් ්ර්ම පරත්යය, නොනෝ්ෂණි් ්ර්ම පරත්යය
යි දදවැදපරැම් දේ. එ්ුන් අනූ චිත්්ත්දයහි ඇත්්ත්ො වූ දච්චත්නො එ්ුන්
අනූව සහනොත් ්ර්ම පරත්යය නම් දේ. එ්ුන් අනූ චිත්්ත්ය ය,
දච්චත්නොදවන් අනය චකත්සි් එ්් පනසය, චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි
්ර්මන
රපපය
යන
දමොහු
සහනොත්
්ර්ම
පරත්යයොදග්
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය. දච්චත්නො එ්ුන් අනූවය, බොහිර රපපය, ආහොරන
රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන
රපපය යන දමොහු සහනොත් ්ර්ම පරත්යයොදග් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.
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අත්ීත් වූ එ්්විසි ්ුශක චිත්්ත්දයහි හො දොද ොස් අ්ුශක
චිත්්ත්දයහි වූ දච්චත්නො දත් ත්ිස නොනෝ්ෂණි් ්ර්ම පරත්යය නම් දේ.
විපෝ සිත්් සත්ිසය, චකත්සි් අ ත්ිසය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය,
අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු
නොනෝ්ෂණි් ්ර්ම පරත්යයො දග් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝය. ්ුසක් සිත්් එ්්
විස්සය, අ්ුසක් සිත්් දො සය, ්රියො සිත්් විස්සය, චකත්සි් දදපනසය,
චිත්්ත්නරපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය යන දමොහු
නොනෝ්ෂණි් ්ර්ම පරත්යයොදග් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.

14. විපාක පරතයය
ත්මො නිරැත්්සොහ ශොන්ත් ,ොවදයන් සි සහනොත් නොම රපපයන්
හ ද නිරැත්්සොහ ශොන්ත් ,ොවදයන් ඉපදීම උප්ොර වන ධ්ර්මය දහවත්්
සහනොත් නොම රපපයන් හ නිරැත්්සොහ ශොන්ත් ,ොවය ගන්වන ධ්ර්මය
විපෝ පරත්යය නම් දේ. ත්මො දග් උත්්සොහදයන් දත්ොර ව ්ර්ම බකදයන්
උපදනො විපෝ ධ්ර්මය සපම ්ක්හි ම නිරැත්්සොහ ,ොවය නිසො ම ශොන්ත්ය.
එදහයින් ම දුබක බවය යනු ්රියො දේගදය් මන්ද,ොවය ය. දුබක බව නිසො
ම රොත්රිදයහි නිදන ත්ැනැත්්ත්ො හ අත්ීත් ,වදයහි වූ ්ර්මොදීන්දගන් යම්
්ිසිව්් අරමුණු ද්ො රොත්රිය මුළුක්දකහි උපන් ,වොාග චිත්්ත්ය ඇත්ි වූ
බව අවදිවීදමන් පසු දනො දැදන්. විපෝ වූ පඤ්්ක විඥානොදීන්දග්
උත්්පත්්ත්ිය දැදනන්දන් පඤ්්ක විඤ්්ාණොදීන් විසින් ගත්් අරමුණ දගන
පසුව සිත්් ඇත්ි වන්දන්, පඤ්්ක විඥානොදීන්දග් බකය නිසො දනොව
වස්ත්්වොරම්මණයන් ගැටීදමහි බකදයනි. එ්් එ්් විපෝ චිත්්ත්
චකත්සි් සමූහය්් ඒ සමූහය අයත්් ධ්ර්මයන් හ හො සහනොත්
රපපයන්හ නිරැත්්සොහ ශොන්ත් ,ොව සාඛ්යොත් විපෝ ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය
දේ.

විපාක පරකය්ය් කරිකාශිය
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ඔවුදනොවුන් ද ඔවුදනොවුන් හො චිත්්ත්න රපප පරත්ිසන්ධි ්ර්මන
රපපයන් ද පරත්යය වන විපෝ සිත්් සත්ිස ය, චකත්සි් අ ත්ිසය යන
පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ විපෝ පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
ඔවුදනොවුන්දගන් පරත්යය කබන විපෝ සිත්් සත්ිස ය, චකත්සි්
අ ත්ිසය යන නොමස්්න්ධ්දයෝ ය, ඒ නොමස්්න්ධ්යන් විසින් සුදුසු පරිදි
උපදවන විඥප්ත්ි රපප වර්ජිත් චිත්්ත්න රපපදයෝය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන
රපපදයෝය යන දමොහු විපෝ පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මදයෝ ය.
්ුසක් සිත්් එ්් විස්සය, අ්ුසක් සිත්් දොද ොසය, ්රියො සිත්්
විස්සය, චකත්සි් දදපනසය යන නොමස්්න්ධ්දයෝ ය, ඒ
නොමස්්න්ධ්යන් විසින් උපදවන චිත්්ත්න රපපදයෝ ය, බොහිර රපපය,
ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි
්ර්මන රපපය යන දමොහු විපෝ පරත්යයොදග් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.

15. ආහාර පරතයය
වැසි දිය, හිරැ රැසින් මකොනි් වූ මක අනුබක දී එය පරොණවත්්
්රන්නෝ් දමන් ද, පිනවන්නෝ් දමන් ද, නැවත් හිරැ රැස්පහස
ඔදරොත්්ත්ු දදන දස් එය බකවත්් ්රන්නෝ් දමන් ද සහනොත් නොම
රපපයන් හො ්ර්මොදි පරත්යදයන් හ ගත්්ත්ො වූ රපප ්ය ද අනුබක
දදන්නො වූ ද ඇත්ැම් නොම රපප ධ්ර්ම උපදවන්නො වූ ද විදශ්ෂ ශ්්ත්ිදයන්
යු්්ත් ධ්ර්ම ආහොර පරත්යය යි.

ආහාක පරකය්ය් කරිකාශිය
ආහොර පරත්යය නොමොහොර පරත්යය, රපපොහොර පරත්යය යි දදවැදපරැම්
දේ. ස්පර්ශ දච්චත්නො විඥාන යන නොම ධ්ර්මදයෝ ත්ිදදන නොමොහොර
පරත්යය ය.

පටසන ්වක

178

එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපදයෝ ය,
පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපදයෝ ය යන දමොහු නොමොහොර පරත්යදය්
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥසත්්ත්්ව ්ර්මන
රපපය ය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු නොමොහොර පරත්යදය් පරත්යනී්
ධ්ර්මදයෝ ය.
(කූපාහාක පරකයය)
්බකිා්ොරොහොරය යි ්ියන කද ද,ෝනනොදිදයහි ඇත්්ත්ො වූ ඕනො
රපපය රපපොහොර පරත්යය ය.
ආහොර සමුටමඨොනි් රපප රපපොහොර පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ
ය.
එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය,
පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥසත්්ත්්ව
්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු රපපොහොර පරත්යයොදග්
පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.
ත්වත්් ්රමය්ින් දමදස් ය. ආධ්යොත්්මි් කත්ුසමුටමඨොනි් ඕනො
රපපයය, ඛ්ොදය ද,ෝනයොදිදයහි ඇත්ි සෘත්ුන ඕනො රපපය ය යන දමොහු
රපපොහොර පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
පරත්යය වන ඕනො රපපදයන් අනය වූ ආධ්යොත්්මි් කත්ුසමුටමඨොනි්
රපප සමූහය රපපොහොර පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය, බොහිර රපපයය යන
දමොහු රපපොහොර පරත්යදය් පරත්යනී්දයෝ ය.
ආහොර පරත්යදයන් පරධ්ොන වශදයන් ද්දරනුදය් උපස්ථම්,නය
ය. එහි නන්ත්්වය අපර් ය. එබැවින් පටමඨොනදයහි “්බකී්ොදරො
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ආහොදරො ආහොර සමුටමඨොනස්ස රපපස්ස ආහොර පච්චකදයන පච්චකදයෝ” යි
දනො වොරො “්බකී්ොදරො ආහොදරෝ ඉමස්ස ්ොයස්ස ආහොර පච්චකදයන
පච්චකදයො” යි වො දස්්. පස්ස, මදනෝසඤ්්දච්චත්නො, විඤ්්ාණ යන
අරපපොහොරදයෝ ද ත්මන් විසින් උපදවන ධ්ර්මයන් නන්ත්්වදයන්
පරත්යය දවමින් ම ත්මො විසින් උපදවන්නො වූ ද අනය වූ ද ධ්ර්මයන් දග්
පරම්පරොව පැවැත්්වීම අනුබක දදත්ි. එය ඒවොදය් උපස්ථම්,නය ය.
ආහොරයන්දග් උපස්ථම්,නය නිසො නොම රපප ධ්ර්ම පරම්පරොදවෝ ්ක්
පවත්්නොහ.
රපපොහොර පරත්යයදය් ත්රි රොශිදයහි ප මුවන ්රමය එහි ඇත්ි
නන්ත්්වයොදග් වශදයන් ්ියන කදි. දදවන ්රමය උපස්ථම්,න ශ්්ත්ි
වශදයන් ්ියන කද්ද්ි. දදවන ්රමදයහිදී ආහොර රපපය පරත්යය
පරත්යදයෝත්්පන්න දද්
ම ගැදනන්දන් ය. ශොරීරි් එ්් රපප
්කොපය් ඕනොව ඒ රපප ්කොපදයහි ඕනො රපපදයන් අනය රපපයන්
හො ශරීරදය් ඉත්ිරි රපප ්කොප සියක්ක ම ද පරත්ය දේ. ඉත්ිරි රපප ්කොප
වක ඕනො රපපය ද ඇත්ි බැවින් එ්් ඕනො රපපය්් අනය ඕනො රපපයන් ද
පරත්යය වන බව සැක්ිය යුත්ු ය. දදවන ්රමදයහි ආහොර පරත්යදය්
පරත්යදයෝත්්පන්න දැ්්වීදමහි දී “පරත්යය වන ඕනො රපපදයන් අනය වූ
ආධ්යොත්්මි් කත්ුසමුටමඨොන රපප සමූහය රපපොහොර පරත්යයොදග්
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝය” යි ්ියන කදුදය් එදහයිනි.

16. ඉේිය පරතයය
ඉන්ද්රියත්්වදයන් උප්ොර් ධ්ර්මය ඉන්ද්රිය පරත්යය නම් දේ.
ඉන්ද්රියත්්වය නම් අනය ධ්ර්මයන් ත්මො අනු්නක ්රවන බව ය. ඒ
අනු්නක ්රවීම ඒ ඒ ධ්ර්මය ඉපදීදමන් පසු ්රවන්න්් දනොව නූපන්
ධ්ර්ම ත්මො අනු්නක ද්ො ඉපද වීම්ි. එබැවින් ඉන්ද්රිය පරත්යය නන්
පරත්යදය්ි.

ඉන්ද්රිය පරකය්ය් කරි කාශිය
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සහනොත්ින්ද්රිය පරත්යයය, පුදර්නොත්ින්ද්රිය පරත්යයය, රපප
ජීවිදත්්න්ද්රිය පරත්යයයි ඉන්ද්රිය පරත්යය දත්වැදපරැම් දේ. එයින්
සහනොත්ින්ද්රිය පරත්යදය් ත්රි රොශිය දමදස්ය.
ජීවිදත්්න්ද්රියය, චකත්සි්යය, චිත්්ත්යය, දේදනොවය, ශරද්ධ්ොවය,
වීයයමයය, ස්මෘත්ියය, ඒ්ොගරත්ොවය, පරඥාවය, යන නොදම්න්ද්රිය ධ්ර්මදයෝ
සහනොත්ින්ද්රිය පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය,
පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය යන දමොහු සහනොත්ින්ද්රිය පරත්යයොදග්
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව
්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපඵය යන දමොහු සහනොත්ින්ද්රිය පරත්යදය්
පරත්යනී්දයෝ ය.

පස්ර්ජාකින්ද්රිය කරි කාශිය
ආදිම අත්ීත් ,වොාග චිත්්ත්ය හො උපදනො මධ්යමොයුෂ්් පඤ්්ක
පරසොදදයෝ පුදර්නොත්ින්ද්රිය පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය. ද්විපඤ්්ක විඥානය හො සර්ව
චිත්්ත් සොධ්ොරණ චකත්සි් සත් පුදර්නොත්ින්ද්රිය පරත්යයොදග්
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
ද්විපඤ්්ක විඥානයන් දගන් අනය වූ එ්ුන් අසූ චිත්්ත්යය,
චකත්සි් දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර
රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය,
පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු පුදර්නොත්ින්ද්රිය පරත්යදය් පරත්යනී්
ධ්ර්මදයෝ ය.

කූප ජීවි්ක්න්ද්රිය කරි කාශිය
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ජීවිදත්්න්ද්රිය රපපය, රපප ජීවිදත්්න්ද්රිය පරත්යය නම් දේ. ්ර්මන
්කොපයන්හි ජීවිදත්්න්ද්රියන් අනය රපපදයෝ රපප ජීවිදත්්න්ද්රිය පරත්යදය්
පරත්යදයෝත්්පන්නදය් ය. එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි් දදපනසය,
චිත්්ත්න රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, පරත්ිසන්ධි
්ර්මන අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපයන්හි ඇත්්ත්ොවූ
ජීවිදත්්න්ද්රිය රපපදයෝ ය යන දමොහු රපප ජීවිදත්්න්ද්රිය පරත්යදය්
පරත්යනී්දයෝ ය.
දදවිසි ඉන්ද්රිය ධ්ර්මයන් අත්ුදරන් ඉත්්ින්ද්රිය පුරිසින්ද්රිය දද්
ඉන්ද්රිය පරත්යය වශදයන් දනො ගනු කැදේ. එය දහ්ත්ුව ඒ දද්්හි
නන්ත්්වය දහෝ උපස්ථම්,්ත්්වය දහෝ අනුපොක්ත්්වයන් නැත්ි බවය.
පරත්යය්් වශදයන් සක්නු කබන්දන් ඒ ශ්්ත්ි ත්ුදනන් යම්්ිසි ශ්්ත්ි
විදශ්ෂය්් ඇත්්ත්ො වූ ධ්ර්ම පමදණ්ි. ස්ත්රී පුරැෂ ,ොව රපප දද්ින් සිදු
්රන්දන් ්ර්මොදි අනය දහ්ත්නන් දගන් හ ගන්නො රපපයන්හ ස්ත්රී
පුරැෂෝොරයන් ගැන්වීම ය. ඒ ්ෘත්ය දද්්හි ,ොව රපප දද් අධිපත්ි්ම
්රන බැවින් ඒවො ඉන්ද්රිය නොමය කැදේ. නන්ත්්වොදිය නැත්ි බැවින්
ඉන්ද්රිය පරත්යය නොමය දනො කැදේ.
17. ධ්යොන පරත්යය
අරමුණු ගන්නො ස්ව,ොවය චිත්්ත් චකත්සි් සියක්දකහි ම ඇත් ද
ධ්යොන නොමදයන් හඳුන්වන ධ්ර්මයන්හි විදශ්ෂදයන් අරමුණු ගන්නො
ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්් ය. ගැනීදම් අධිද්ෝත්්සොහය්් ධ්යොනයන්හි ඇත්්දත්්
ය. ධ්යොනදයෝ අරමුණදවත් යන්නෝ් දමන් අරමුණ බකන්නෝ් දමන්
අරමුණ පිවිදසන්නෝ් දමන් අධිද්ෝත්්සොහය්ින් අරමුණ ගනිත්ි.
ඔවුන්දග් ඒ විදශ්දෂොත්්සොහය ධ්යොන සම්පරයු්්ත් ධ්ර්මයන්දග් හො
සහනොත් රපපයන් දග් උත්්පත්්ත්ිය ්ොරණය්් දේ. එබැවින් ධ්යොන
ධ්ර්මදයෝ ධ්යොන පරත්යය නම් දවත්ි.
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ද්විපඤ්්ක විඥානදයන් අනය වූ සිත්් එ්ුන් අසූදවහි ඇත්්ත්ොවූ
විත්්්් විකොර පීත්ි දේදනො ඒ්ග්ගත්ො යන ධ්යොනොාග ධ්ර්මදයෝ ධ්යොන
පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
ද්විපඤ්්ක විඥානදයන් අනයවූ සිත්් එ්ුන් අසූවය, චකත්සි්
දදපනසය, චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය යන දමොහු ධ්යොන
පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
ද්විපඤ්්ක විඥාන දසයය, සර්වචිත්්ත් සොධ්ොරණ චකත්සි් සත්ය,
බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය,
පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු ධ්යොන පරත්යදය් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ
ය.

18. මාර්ග පරතයය
සුගත්ි දුර්ගත්ි නිර්වොණයන් පැමිණවීදම් ශ්්ත්ි විදශ්ෂදයන්
යු්්ත් ධ්ර්මදයෝ මොර්ග නම් දවත්ි. සුගත්ි ආදිය පැමිණවීදම් ශ්්ත්ිදයන්
යු්්ත් වූ ධ්ර්මයන් සුගත්ි ආදිය පැමිණවීදම් උත්්සොහදයන් පහ වන
්ක්හි ඒ උත්්සොහය නිසො ඒවො සමග ත්වත්් චිත්්ත් චකත්සි් ධ්ර්මදයෝ
පහ දවත්ි. රපප ධ්ර්මදයෝ පහ දවත්ි. එබැවින් මොර්ග ශ්්ත්ිදයන් යු්්ත්
ධ්ර්මදයෝ මොර්ග පරත්යය නම් දවත්ි.

මාර්ග පරකය්ය් කරි කාශිය
සදහ්ත්ු් සිත්් එ්් සැත්්ත්පදව් ඇත්ි පඤ්්ා විත්්්් සම්මොවොකො
සම්මෝම්මන්ත් සම්මොආජීව විරිය සත්ි ඒ්ග්ගත්ො දිටමි යන මොර්ගොාග
ධ්ර්ම නවය මොර්ග පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
සදහ්ත්ු් සිත්් එ්් සැත්්ත්පවය, චකත්සි් දදපනසය, සදහ්ත්ු්
චිත්්ත්න රපපය, සදහ්ත්ු් පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය යන දමොහු මොර්ග
පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
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අදහ්ත්ු් සිත්් අ ද ොස ය, ඡන්ද වර්ජිත් අනය සමොන චකත්සි්
දොද ොසය, අදහ්ත්ු් චිත්්ත්න රපපය, අදහ්ත්ු් පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය,
බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය,
පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය යන දමොහු මොර්ග පරත්යදය් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ
ය.

19. සම්පරයුක්ත පරතයය
චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ අත්ර්් නැත්ි සැිනය ඔවුදනොවුන් හො
ඒද්ෝත්්පොොදි ක්්ෂණ වකින් බැඳී දවන් දනො ් හැ්ි සැිනය
ඔවුදනොවුන් මිශරත්්වය
පැමිණ උපදනො ධ්ර්මදයෝ ය. චිත්්ත්
චකත්සි්යන්දග් ඒ මිශරණය සම්පරයු්්ත් යයි ්ියනු කැදේ. එදස් මිශරව
උපදනො වූ ධ්ර්මයන්
ත්මන් හො මිශරත්්වය
පැමිදණන අනය
ධ්ර්මයන්දග් මිශර ,ොවදයන් කැබිය යුත්ු සහදයෝගය දනො කැබ නූපදිය
හැ්ිය. එ්් ධ්ර්මය් ඉපදීම එය හො මිශර වන අනය ධ්ර්මයන්දග්
සහදයෝගය කැබිය යුත්ු ය. එබැවින් මිශරව උපදනො වූ එ්් එ්් ධ්ර්මය්්
ඒ ඒ ධ්ර්මය හො මිශරව උපදනො වූ ධ්ර්මයන්දග් උත්්පත්්ත්ිය උප්ොර දේ.
එබැවින් ඔවුදනොවුන් මිශරව උපදනො වූ චිත්්ත් චකත්සි්දයෝ සම්පරයු්්ත්
පරත්යය නම් දවත්ි. අනය ධ්ර්මයන් හ ත්මො මිශරත්්වය පැමි)ම ඉඩ
දදන බව හො ත්මො අනය ධ්ර්මයන් හො මිශරත්්වය පැමිදණන බව ද
සම්පරයු්්ත් ශ්්ත්ිය ය. දමය නොම ධ්ර්ම විෂදයහි පමණ්් කැදබන
පරත්යදය්ි.

සමපරයසක්ක පරකය්ය් කරි කාශිය
ඔවුදනොවුන් පරත්ය වන එ්ුන් අනූ චිත්්ත්ය ය, චකත්සි්
දදපනසය යන පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි ස්ක නොමධ්ර්මදයෝ සම්පරයු්්ත්
පරත්යය ධ්ර්මදයෝ ය.
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ඔවුදනොවුන්දගන් පරත්යය කබන එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි්
දදපනසය යන පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ සම්පරයු්්ත් පරත්යදය්
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, බොහිර රපපය, ආහොරන
රපපය, සෘත්ුන රපපය, අසාඥ සත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන
රපපය යන දමොහු සම්පරයු්්ත් පරත්යදය් පරත්යනී් ධ්ර්මදයෝ ය.

20. විපරයුක්ත පරතයය
නොම රපප ධ්ර්ම දදප්්ෂය ඔවුදනොවුන් හො අමිශරව පැවත්ිය යුත්ු
ය. මිශර වීම ඒ දද වර්ගය ම බොධ්ොදව්ි. නොම රපප දද වර්ගය
ඔවුදනොවුන් මිශර දනො විය යුත්ු වුව ද සමහර වි ඒවො එ් ත්ැන ම එ්
ගැටී එ් වර ම ද පහ වන්දන් ය. සමහර වි ප මු උපන් රපපයන් හො
ගැටී නොම ධ්ර්ම පහ වන්දන් ය. එදස් පහ වන්නො වූ නොම ධ්ර්මයන්හි
ත්මන් හො ගැටී උපදනො රපපයන් හො මිශරත්්වය දනො යන්නො වූ රපපයන්
දග් ත්මන් හො මිශරණය දනො පි ිගන්නො වූ පියුම් පත් මත්ුදයහි දිය බිාදුව
එහි දනො ත්ැවරී සිිනන්නෝ් දමන් රපප හො දනො බැඳී මිශර දනො වී සිිනන
ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්් ය. රපපයන්හි ද නොමයන් හො මිශර දනො වී සිිනන
ස්ව,ොවය්් ඇත්්දත්් ය. නොම රපපයන්හි ඇත්්ත්ො වූ ඒ මිශර දනො වන
ස්ව,ොවය විපරයු්්ත් ශ්්ත්ිය ය. නොම රපපයන්හි දවන දවන ම ඇත්්ත්ො
වූ ඒ ස්ව,ොවය දහවත්් විපරයු්්ත් ශ්්ත්ිය ඔවුදනොවුන්දග් ඉපදීම
උප්ොර දවත්ි. එබැවින් ඒ ශ්්ත්ිදයන් යු්්ත් ධ්ර්මයන් විපරයු්්ත් පරත්යය
යි ්ියනු කැදේ.

විපරයසක්ක පරකය්ය් කරි කාශිය
සහනොත් විපරයු්්ත් ය, පුදර්නොත් විපරයු්්ත්ය, පශ්කොනොත්
විපරයු්්ත්ය යයි විපරයු්්ත් පරත්යය ත්රිවිධ් දේ. එයින් සහනොත් විපරයු්්ත්
පරත්යදය් ත්රි රොශිය දමදස් ය.
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පඤ්්කදවෝ්ොර ,නමිදයහි උපදනො වූ අරපප විපෝ ද්විපඤ්්ක
විඤ්්ාණ අරහන්ත් කුත්ි වර්ජිත් සිත්් පන් සැත්්ත්පව ය, චකත්සි් දද
පනසය යන පරවෘත්්ත්ි පරත්ිසන්ධි නොම ස්්න්ධ්දයෝ ය. පඤ්්කදවෝ්ොර
පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්යන් පරත්යය වන හෘදය වස්ත්ුව ය, ඒ හෘදය
වස්ත්ුව පරත්යය වන පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ ය යන
දමොහු සහනොත් විපරයු්්ත් පරත්යය වන ධ්ර්මදයෝ ය.
චිත්්ත්න රපපය, පරත්ිසන්ධි ්ර්මන රපපය, හෘදය වස්ත්ුදවන් පරත්යය
කබන පඤ්්කදවෝ්ොර පරත්ිසන්ධි නොමස්්න්ධ්දයෝ ය, පඤ්්කදවෝ්ොර
පරත්ිසන්ධි නොම ස්්න්ධ්යන්දගන් පරත්යය කබන හෘදය වස්ත්ුවය යන
දමොහු සහනොත් විපරයු්්ත් පරත්යදය් පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ය.
පරවෘත්්ත්ි ්ොකය අයත්් වූ සියලු එ්ුන් අනූ චිත්්ත්යය, චකත්සි්
දද පනසය යන නොමස්්න්ධ්දයෝය, බොහිර රපපය, ආහොරන රපපය, සෘත්ුන
රපපය, අසාඥසත්්ත්්ව ්ර්මන රපපය, පරවෘත්්ත්ි ්ර්මන රපපය, අරපප
පරත්ිසන්ධි සත්ර හො චකත්සි් ත්ිසය යන දමොහු සහනොත් විපරයු්්ත්
පරත්යදය් පරත්යනී්දයෝ ය.
පුදර්නොත් විපරයු්්ත්ය පුදර්නොත් පරත්යය දමන් ද පශ්කොනොත්
විපරයු්්ත්ය පශ්කොනොත් පරත්යය දමන් ද දත් යුත්ු ය.

21. අස්ති පරතයය
දපොද ොදවහි ඇත්ි බව වෘ්්ෂ කත්ොදීන් දග් පහ වීම හො
පැවැත්්ම ්රැදණ්ි. නකය ඇත්ි බව මත්්සයොදීන් දග් පහ වීම හො
පැවැත්්ම ්රැදණ්ි. එදමන් ඇත්ැම් නොම රපප ධ්ර්ම ද්න්ුන් දග්
පැවැත්්ම ඇත්ැම් නොම රපප ධ්ර්ම ද්න්ුන් දග් පහ වීම හො
පැවැත්්ම ්රැදණ්ි. යම් ධ්ර්මය් විදයමොනත්්වය අනය ධ්ර්මය්
ඇත්ිවීම දහෝ පැවැත්්ම දහ්ත්ු දේ නම් ඒ ධ්ර්මය අස්ත්ි පරත්යය ය.
සහනොත්ොදි ශ්්ත්ීන්දගන් දවන්ව අස්ත්ි ,ොව මොත්රදයන් ම පරත්යය වන
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ධ්ර්මය්් ද්්වො නැත්. එබැවින් අස්ත්ි ශ්්ත්ිය ්ියො විදශ්ෂ ශ්්ත්ිය්්
නැත්ි බව ්ිය යුත්ුය.

අස්කි පරකය්ය් කරි කාශිය
සහනොත්ොස්ත්ි
පරත්යය,
වස්ත්ු
පුදර්නොත්ොස්ත්ි
පරත්යය,
වස්ත්්වොරම්මණ පුදර්නොත්ොස්ත්ි පරත්යයය, ආරම්මණ පුදර්නොත්ොස්ත්ි
පරත්යයය, පශ්කොනොත්ොස්ත්ි පරත්යය, ආහොරොස්ත්ි පරත්යය, ඉන්ද්රියොස්ත්ි
පරත්යයයි අස්ත්ි පරත්යය සත්් වැදපරැම් දේ. ඒවොදය් ත්රි රොශිය සහනොත්ොදි
පරත්යයන්දග් ත්රිරොශීන් හො සමොනය. දවනස නොම මොත්රය පමදණ්ි.

22. නාස්ති පරතයය
එ්් දදය්් ඇත්ි ත්ැන අනි්් පැමි)ම දහෝ පහ වීම
ඉඩ්් නැත්. එබැවින් ඇත්්ත්ො වූ සැම දදය්් ම අදන්් බොධ්්දයෝ
ය. ඒ ඒ දදදයහි අ,ොවපරොප්ත්ිය අදන්් එත්ැන පහ වීම
උප්ොරදය්ි. අ,ොවය පැමි)ම් වශදයන් අදන්් පහ වීම
උප්ොර වන ධ්ර්මය නොස්ත්ි පරත්යය ය. එහි ත්රි රොශිය අනන්ත්ර පරත්යදයහි
දමන් ්ිය යුත්ු ය.
නොස්ත්ිත්්වය (නැත්ි බව) අදන්් පහ වීම උප්ොරය්් වත්ුදු
එය ශ්්ත්ි විදශ්ෂය්් දනොදේ. එය විදශ්ෂ පරත්යය්් සැිනය දද්ශනය
්ර ත්ිදබන්දන් ධ්ර්ම වි,ොග දනො දත්් නනයන් ද්දරහි ඇත්ි නිරැද්ධ් වූ
ධ්ර්මය නිරැද්ධ් වූ පසු ද ඇත් ය යන වැරදි හැඟීම් දුරැවීම පිණිසය.
සොමොනය නනයො සිදත්් නිදරෝධ්ය දනො දනිත්ි. ඔවුහු ම දමබඳු දදය්්
්ිරීදම් සිත්්් ත්ිදේය, දමබඳු දදය්් කබො ගැනීදම් සිත්්් ත්ිදේය,
අසවකො දමබඳු සිත්්් ත්ිදේය යනොදීන් නැත්්ත්ො වූ නිරැද්ධ් වූ සිත්් ඇත්ි
සැිනය සක්ත්ි. ඇත්ි සැිනය සක්ො ඒවො ආත්්ම වශදයන් ද සක්ත්ි.
නොස්ත්ි ,ොවය පර් වීම අස්ත්ි ,ොවය ද දැ්්විය යුත්ු ය. එබැවින් අස්ත්ි
,ොවය සහනොත්ොදි ශ්්ත්ීන්දගන් අනය විදශ්ෂ ශ්්ත්ිය්් දනොවත්ුදු අස්ත්ි
පරත්යය ද දද්ශිත්ය.
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23, 24. විගතාවිගත පරතයය යදක
විගත්ත්්වදයන් දහවත්් ත්ැනින් පහවීදමන්, අ,ොව පරොප්ත්ිදයන්
අනය ධ්ර්මය් උප්ොර වන ධ්ර්මය විගත් පරත්යය ය. අවිගත්ත්්වදයන්
දහවත්් ත්ැනින් පහ දනො වීදමන් විදයමොනත්්වදයන් උප්ොර් ධ්ර්මය
අවිගත් පරත්යය ය. ධ්ර්ම වශදයන් හො ශ්්ත්ි වශදයන් ද අස්ත්ි අවිගත්
දද්්හි දවනස්් ද ද්්න නැත්. එදස් ම නොස්ත්ි විගත් දද්්හි දවනස්්
ද නැත්. ධ්ර්ම වශදයන් හො ශ්්ත්ි වශදයන් දවනස්් නැත්ිව අස්ත්ි
නොස්ත්ි පරත්යය දද්ින් ම දනො නවත්්වො විගත්ොවිගත් යුග ය ද්්වො
පරත්යය වැි ්ද ් ්ුම්් නිසො ද යන බව ්ක්පනො ්
යුත්්ත්්ි.
දම්වොදය් එ්ිදන් දවනස්් ද ඇත්ැම් දපොත්් ද්්වො ත්ිදේ. එදහත්්
ඒවොදය් දැ්්දවන ්රැණු වකින් දම් පරත්යය යුග දද්්හි දවනස්් ඇත්ි
බව්් සිත්ො ගත් දනො හැ්ිය. එ් ම ්ොරණය අන් වකන වකින් ද සමහර
ත්ැන් දී පැවසීම ත්ථොගත්යන් වහන්දස්දග් සිරිත්්ි. එදස් ්රනුදය් ඒ
ඒ වකන වකින් දද්ශනය ් ්ක්හි ්ොරණය දත්්රැම් ගන්නො
පුද්ගකයන්දග් වශදයනි. දමය ද එබඳු ත්ැන්ි.
සිදත්් නිදරෝධ්ය සත්්ත්්වයන අපර් ්රැණ්ි. එබැවින් නිරැද්ධ්
වූ සිත් ද ඇත්ය යන හැඟීදමන් ඔවුහු සිත් ආත්්ම වශදයන් ත්දින් දගන
සිිනත්ි. ඒ ආත්්ම දෘෂ්ිනය දහවත්් සත්්්ොය දෘෂ්ිනය සත්්ත්්වයන් ද්දරන්
ත්ුරන් ්රවීම ඉත්ො දුෂ්්රය. සිදත්් උත්්පොද නිදරෝධ් වඩොත්් පර් ්රවනු
පිණිස විගත්ො විගත් පරත්යය යුග ය වොරන කදැයි ද, සිත්ිය හැ්ි ය. විගත්ො
විගත් පරත්යයන්දග් ත්රිරොශිය ද නත්්ි අත්්ි දද්්හි දමන් දත් යුත්ුය.

පරතයයේයග් වියශ්ෂ විභාග
කාල ්භ්දය
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සුවිසි පරත්යයන් අත්ුදරන් දහ්ත්ු පරත්යය ය, සහනොත් පරත්යය ය.
අදනයෝනය පරත්යය ය, නිිඃශරය පරත්යය ය, පුදර්නොත් පරත්යය ය, පශ්කොනොත්
පරත්යය ය, විපෝ පරත්යය ය, ආහොර පරත්යය ය, ඉන්ද්රිය පරත්යය ය, ධ්යොන
පරත්යය ය, මොර්ග පරත්යය ය, සම්පරයු්්ත් පරත්යය ය, විපරයු්්ත් පරත්යය ය,
අස්ත්ි පරත්යය ය, අවිගත් පරත්යය ය යන දම් පරත්යය පසද ොස
පරත්යුත්්පන්න ්ොකි්දයෝ ය. අනන්ත්රය, සමනන්ත්රය, ආදස්වනය,
නොස්ත්ිය, විගත්ය යන පරත්යදයෝ යන පස්දදන අත්ීත් ්ොකි්දයෝ ය. එ්්්
වු ්ර්ම පරත්යය වර්ත්මොනොත්ීත් ්ොක ද්වදයහි ම දේ. ආරම්මණය,
අධිපත්ිය, උපනිිඃශරය යන පරත්යදය් ත්ිදදන චත්ර්ොකි්දයෝ ද ්ොක
මු්්ත්දයෝ ද දවත්ි. ්ොකමු්්ත් වනුදය් නිර්වොණ පරඥප්ත්ි දද් ද ඒ
පරත්යයන් අයත්් බැවිනි.
පච්චකුප්පන්දනොව දහොන්දත්ත්්ථ
පච්චකයො දස පඤ්්ක ක,
අත්ීත්ො දයක පඤ්්දකද්ො
දත්්ොදක ද්දවපි නිස්සිදත්ො
ත්දයො ත්ි්ොකි්ො දකව
විමුත්්ත්ො කොපි ්ොකදත්ො
යනු අ ුවොයි.

ජනකාජනක ්භ්දය
අනන්ත්ර පරත්යය ය, සමනන්ත්ර පරත්යය ය, අනන්ත්රපපනිිඃශරය
පරත්යය ය, පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය පරත්යය ය, ආදස්වන පරත්යය ය
නොනෝ්ෂණි් ්ර්ම පරත්යය ය, නොස්ත්ි පරත්යය ය, විගත් පරත්යය යන
දමොහු නන් පරත්යදයෝ ය. පශ්කෝනොත් පරත්යය උපස්ථම්,් පරත්යදය්ි.
එහි නන්ත්්වය්් නැත්. අනය පරත්යදයෝ නන්දයෝ ද, උපස්ථම්,්දයෝ
ද දවත්ි.

සර්වස්ථානිකාසර්වස්ථානික ්භ්දය
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සහනොත්ය, නිිඃශරය, අස්ත්ිය, අවිගත්ය යන පරත්යදයෝ සත්ර දදන
සර්වස්ථොනි් පරත්යදයෝ ය. ඒ පරත්යයන් සත්ර දදනො පරත්යය දනො වන
සාස්්ොර ධ්ර්මය්් නැත්. ආරම්මණ ආරම්මණොධිපත්ි අනන්ත්ර
සමනන්ත්ර අනන්ත්රපපනිිඃශරය පර්ෘදත්ෝපනිිඃශරය ආදස්වන සම්පරයු්්ත්
නොස්ත්ි විගත් යන පරත්යදයෝ අසර්වස්ථොනි් පරත්යදයෝ ය. ඔවුහු අරපප
ධ්ර්මයන් පමණ්් පරත්යය වන්දනෝ ය. ඒවො උපදනො රපප ධ්ර්මදයෝ
නැත්හ. පුදර්නොත් පශ්කෝනොත් පරත්යදයෝ දදදදන ද අසර්වස්ථොනි්දයෝ
ය. පුදර්නොත්ය කැදබන්දන් නොම ධ්ර්මයන් පමණ්ි. පශ්කෝනොත්
පරත්යය කැදබන්දන් රපප ධ්ර්මයන් පමදණ්ි. ඉත්ිරි පරත්යදයෝ ඇත්ැම්
රපපොරපප ධ්ර්මයන් පමණ්් පරත්යය වන බැවින් අසර්වස්ථොනි්දයෝ ය.

භව ්භ්දය
සූවිසි පරත්යයන් අත්ුදරන් පඤ්්කදවෝ්ොර ,වදයහි දනො කැදබන
පරත්යය්් නැත්. කත්ුදවෝ්ොර ,වදයහි පුදර්නොත් පශ්කෝනොත් විපරයු්්ත්
පරත්යදයෝ දනො කැදබත්ි. එහි කැදබන්දන් ඉත්ිරි පරත්යය එ්් විස්සය,
ඒ්දවෝ්ොර ,වදයහි කැදබනුදය් සහනොත්ය, අදනයෝනයය, නිිඃශරයය,
්ර්මය, ඉන්ද්රියය, අස්ත්ිය, අවිගත්ය යන පරත්යය සත් පමදණ්ි. බොහිර
රපපයන්හි කැදබන්දන් සහනොත්ය, අදනයෝනයය, නිිඃශරය, අස්ත්ිය,
අවිගත්ය යන පරත්යය පස පමදණ්ි.

පරකයය පරකය්යෝක්පන්න ්භ්දය
පරමොර්ථ වශදයන් හො පරඥප්ත්ි වශදයන් ද ඇත්්ත්ො වූ ස්ක
ධ්ර්මදයෝ ම පරත්යදයෝ ය. පරත්යය්් දනොවන එ් ධ්ර්මය්ුදු නැත්්දත්් ය.
නිර්වොනය පරඥප්ත්ිය යන දද් පරත්යය පමණ්් වනු මිස
පරත්යදයෝත්්පන්න දනො දේ. එයින් අනය ස්ක ධ්ර්මදයෝ ම
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ද දවත්ි. ඒ ධ්ර්මදයෝ පරත්යය දවමින් ම
පරත්යදයෝත්්පන්නදයෝ ද දවත්ි.

එක ධර්ම්ය් අ්න්ක පරකයකාවය

පටසන ්වක

190

එ්් ධ්ර්මය්් පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මයන් උප්ොර වන්දන් එ්්
ආ්ොරය්ින් ම දනො දේ. එ්් ධ්ර්මය් ම අදන්් ශ්්ත්ි ඇත්්දත්් ය.
යම් ්ිසි එ්් ධ්ර්මය්් එහි ඇත්්ත්ො වූ අදන්් ශ්්ත්ීන්දග් වශදයන්
අදන්්ෝොරදයන් අදන්් ධ්ර්මයන් උප්ොර දේ. එ්් පරත්යය ධ්ර්මය්්
එ් ම ධ්ර්මය් ද එ්්වරදී ම අදන්් ශ්්ත්ීන් දග් වශදයන් ද උප්ොර
දේ. එබැවින් පරත්යයන්දගන් එ් එ්්් අදන්් පරත්යය ,ොවය ද
පැමිදණ්. දහ්ත්ු පරත්යය අයත්් ධ්ර්මයන්දගන් එ්්් වූ අදකෝ,ය,
පුදර්නොත් ්ර්මොහොර ධ්යොන ශ්්ත්ීන්දගන් අනය වූ විස්ස්් වූ ශ්්ත්ීන්දග්
වශදයන් අවස්ථොනුරපපව පරත්යදයෝත්්පන්න ධ්ර්මයන පරත්යය දේ.
එබැවින් එ් ධ්ර්මය්් වූ අදකෝ,ය පරත්යය විස්ස් අයත්් දේ.
අදකෝ,ොද්දේෂ දද් ඉහත් ්ී පරත්යය සත්ර හො ඉන්ද්රිය මොර්ග දද් ද
හැර ඉත්ිරි අ ද ොස්් පරත්යයන අයත්් දේ. දකෝ, දමෝහ දද් විපෝ
පරත්යය ද හැර ඉත්ිරි පරත්යය සත්ද ොස අයත්් දේ. ද්දේෂය අධිපත්ි
පරත්යය ද හැර ඉත්ිරි පරත්යය දසො ස ම අයත්් දේ. දම් නයින්
ආරම්මණොදි පරත්යයන් අයත්් ධ්ර්මයන් අදන්් පරත්යය ,ොවය
පැමිදණන සැින ද සිත්ිය යුත්ු ය. දීර්ඝ වන බැවින් දමහි දනො ද්්වනු
කැදේ.

අයේක පරතයයයේ ධර්ම හටගේනා පරිදි
එ්් ධ්ර්මය්් හ ගන්දන් පරත්යය ධ්ර්ම දබොදහෝ ගණන්
උප්ොරදයනි. එය දත්්රැම් ගත් හැ්ි වනු පිණිස ප මු වන ්ොමොවකර
්ුසක් සිත් පරත්යය වන ධ්ර්ම ද්්වනු කැදේ. ප මු වන ්ොමොවකර
්ුසක් සිත් දසෝමනස්ස සහගත් ාණසම්පයුත්්ත් අසාඛ්ොරි් සිත් ය. එය
සොමොනයදයන් උපදින්දන් චකත්සි් දත්ත්ිස්් ද සමග ය.
(1) ධ්ර්ම සූත්ිස්් ඇත්ි ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩය් අයත්් වූ අදකෝ,
අදදෝෂ අදමෝහ යන දහ්ත්ු ධ්ර්මදයෝ සිත් හො ඒ චකත්සි් සමූහය
දහ්ත්ු පරත්යදයන් උප්ොර දේ.
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(2) රපපොදි අරමුණු අත්ුදරන් යම් ්ිසි අරමුණ්් එය
,ොවදයන් පරත්යය දේ.

ආරම්මණ

(3) ඡන්ොදි අධිපත්ි ධ්ර්ම සත්ර අත්ුදරන් යම් ්ිසි එ්්් එහි ඉත්ිරි
ධ්ර්ම දත් ත්ිස අධිපත්ි ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
(4-5) චිත්්ත් පරම්පරොදවහි එය ්කින් ඉපද නිරැද්ධ් වූ සිත්
අනන්ත්ර වශදයන් හො සමනන්ත්ර වශදයන් එය පරත්යය දේ.
(6-7) ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩය අයත්් ධ්ර්ම සියක්ක ම ඔවුදනොවුන්
සහනොත් ශ්්ත්ිදයන් හො අදනයෝනය ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
(8) සම්පූර්ණ ධ්ර්ම පිණ්ඩය හෘදය වස්ත්ුව නිිඃශරය ශ්්ත්ිදයන්
පරත්යය දේ. ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩය අයත්් ධ්ර්මදයෝ ද ඔවුදනොවුන් නිිඃශරය
ශ්්ත්ිදයන් උප්ොර දවත්ි.
(9) ඒ සිත් උපදනො පුද්ගකදයෝ සන්ත්ොනදයහි අත්ීත්දය් දී ඇත්ි වූ
රොග ශරද්ධ්ොදි ධ්ර්මදය් ද ආශරය ් පුද්ගකදයෝ ද ආහොරය ද සෘත්ුව ද
ත්වත්් දනොදය්් ්රැණු ද ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩය උපනිිඃශරය ශ්්ත්ිදයන්
උප්ොර දවත්ි.
(10) හෘදයවස්ත්ුව පුදර්නොත් වශදයන් එය
පශ්කෝනොත් පරත්යය දනො කැදේ.

පරත්යය දේ. එය

(11) වීිය් දද වන නවනදය් ප න් සත්් වන නවනය ද්්වො ඇත්ි
නවන වශදයන් උපදනො පරථම ්ොමොවකර ්ුශක චිත්්ත්ය පූර්ව පූර්ව වූ
නවනය ආදස්වන ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
(12) ඒ ධ්ර්ම සමූහදය් ඇත්ි දච්චත්නොව ඉත්ිරි ධ්ර්මයන සහනොත්
්ර්ම ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ. විපෝ පරත්යය එය දනො කැදේ.
(13) එහි ඇත්ි ඵස්ස දච්චත්නො විඤ්්ාණ යන නොමොහොර ත්ුන ඉත්ිරි
ධ්ර්මයන ආහොර ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
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(14) ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩදයහි ඇත්ි ජීවිදත්්න්ද්රියය, චිත්්ත්යය,
දේදනොවය, ශරද්ධ්ොවය, වීයයමය, සත්ියය, ඒ්ග්ගත්ොවය, පරඥාවය යන
නොදම්න්ද්රිය ධ්ර්මදයෝ එහි අනය ධ්ර්මයන ඉන්ද්රිය ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය
දේ.
(15) ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩදයහි ඇත්ි විත්ර්්ය, විකොරය, පරීත්ිය, සුඛ්ය,
ඒ්ගරත්ොවය යන ධ්යොනොාග පඤ්්ක්ය ඉත්ිරි ධ්ර්මයන
ධ්යොන
ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
(16) ධ්ර්ම සමූහදයහි ඇත්ි පරඥාවය, විත්ර්්යය, වීයයමයය,
ස්මෘත්ියය, ඒ්ොගරත්ොවය යන මොර්ගොාග පඤ්්ක්ය ඉත්ිරි ධ්ර්මයන මොර්ග
ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
(17) ඒ ධ්ර්ම සමූහදයහි ඇත්ි සියක්ක ම ඔවුදනොවුන් සම්පරයු්්ත්
ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය දේ.
(18) හෘදය වස්ත්ුව ඒ ධ්ර්ම සමූහය විපරයු්්ත් ශ්්ත්ිදයන් පරත්යය
දේ.
(19-20) ඒ ධ්ර්ම සමූහය අයත්් ධ්ර්මදයෝ ඔවුදනොවුන් අස්ත්ි
අවිගත් ශ්්ත්ිවකින් පරත්යය දේ. ස්ක ධ්ර්ම සමූහය හෘදය වස්ත්ුව අත්්ි
අවිගත් ශ්්ත්ිවකින් පරත්යය දේ.
(21-22) ඒ සන්ත්ොනදයහි ඒ සිත් ඉපදීම ්කින් ඉපද නිරැද්ධ් වූ
සිත් නොස්ත්ි විගත් ,ොවදයන් පරත්යය දේ. ප මු වන ්ොමොවකර චිත්්ත්ය
පි ිබඳ වූ ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩය සූවිසි පරත්යයන් අත්ුදරන් දනො කබන්නො වූ
පරත්යය පශ්කෝනොත් විපෝ පරත්යය දද් පමදණ්ි. ඉත්ිරි පරත්යය දද
විස්ස ම ඒ ධ්ර්ම පිණ්ඩය කබන්දන් ය. දම් නයින් අනය චිත්්ත්යන් හො
රපපයන් පරත්යය කබන සැින සිත්ිය යුත්ු ය.
පරකයය විභාගය නිමි.

පටසන ්වක
මහොකොයයම
්ර්කුකා්න් චන්දවිමල මහා නායක ස්ථවිකයන්
වහන්දස් විසින් සම්පොදිත්
අභිධර්ම්ය් මූලික කකුණ ස
නිමි.
ිකර කිට්ඨකු සද්ධම්මා.
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අභිධර්ම පිටකය අබුද්ධ යද්ශිතය කුයි
කියේනවුේට පිළිතුරු
(මහාචායයම ්ර්කුකා්න් චන්දවිමල
මහොස්ථවිරයන් වහන්දස් විසින්
“ශ්රී ධර්මාකාම සාහිකය අරකයට” කියන කද කිපිය්ි.)
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් පන්සො ිස් වස්් මුළුක්දකහි වොරන
කද බුද්ධ්වකන රොශිය ධ්ර්ම - විනය වශදයන් දදපරිදි දවයි. එයින් විනය:
විනය - අ,ි විනය වශදයන් දද් දබදනු කැදේ. ,ි්්ෂු ,ි්්ෂු)න්
විසින් දපොදහෝ ්ිරීදම්දී උදදසන පොරොජි්ො සාඝොදිදස්සොදි සි්පද
විස්ත්ර ්ර ඇත්ි පොරොජි්ො පො ි පොචිත්්ත්ිය පො ි යන විනය ගරන්ථ දද්
විනය නමින් හඳුන්වනු කැදේ. පැවිදි ්ිරීම්, උපසම්පො ්ිරීම්, සීමො බැඳීම්,
දපොදහෝ ්ිරීම්, පවොරණය ්ිරීම්, ඇවත් පි ියම් ්ිරීම් ආදිය ද්්වන්නො
වූ ද, සි්පදයන් දනොදය්් ආ්ොරදයන් වි,ොග ද්ො ද්්වන්නො වූ ද
මහොවග්ග, කූකවග්ග, පරිවොර යන ගරන්, ත්ුන අ,ි විනය නමින් හඳුන්වනු
කැදේ.1 බුද්ධ් වකනදයන් පි ් වශදයන් දබදීදම්දී - විනය අ,ිවිනය
දද්ම විනය පි ්ය වශදයන් ගනු කැදේ.
ධ්ර්මය ද: ධ්ර්ම - අ,ිධ්ර්ම වශදයන් දද් දබදනු කැදේ.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් ඒ ඒ ස්ථොනවකදි ඒ ඒ පුද්ගකයන්හ
ඔවුන්දග් කරිත් අනුව, අදහස් අනුව, පැමිණ ඇත්ි ්රැණු අනුව පවත්්වන
කද දද්ශනො ධ්ර්ම නම් දේ. සූත්ර යනු ද ඒවො ්ියන ත්වත්් නදම්ි.
චිත්්ත් චකත්සි් රපප නිර්වොණ සාඛ්යොත් පරමොර්ථ ධ්ර්මයන්
අදන්්ෝොරදයන් වි,ොග ද්ො ද්්වන දද්ශනොව අ,ිධ්ර්ම නම් දේ.
එනම් : ධ්ම්මසාග) - වි,ාග - ධ්ොත්ු්ථො - පුද්ගක පඤ්්ඤ්ත්්ත්ි -
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්ථොවත්්ථු - යම් - පටමඨොන යන පර්රණ සත්ය.1 ධ්ර්මය පි ් වශදයන්
දබදීදම් දී දම් සප්ත් පර්රණය අ,ිධ්ර්ම පි ්ය යි ද ඉත්ිරි ධ්ර්ම
සූත්රපි ්ය යි ද ්ියනු කැදේ.
දකොව ඇත්ි සජීවොජීව සියක්ක සපදදන මූක ධ්ොත්නන් විස්ත්ර
වශදයන් වි,ොග ද්ො ඇත්්දත්් ද ඒවො ඇත්ිවන සැිනත්්, පරම්පරො
වශදයන් පවත්්නො සැිනත්්, ඒ ධ්ොත්ු පරම්පරොවන් සිඳී යන සැිනත්්, ඒ
ධ්ොත්නන්හි ඇත්ි ශ්්ත්ි විදශ්ෂයන් හො ඒවොයින් ඇත්ි විය හැ්ි දද්ත්්, වි,ොග
ද්ො ඇත්්දත්් ද අ,ිධ්ර්මදයහි ය. ්ුශකොදි ධ්ර්ම නිරවුක් දකස වි,ොග
ද්ො ඇත්්දත්් ද, ඒවොදය් ඇත්ි ශ්්ත්ි විදශ්ෂ වි,ොග ද්ො ඇත්්දත්් ද,
ඒ ශ්්ත්ීන් නිසො ඇත්ි වන ඵක විපෝ නිරවුක් දකස වි,ොග ද්ො
ඇත්්දත්් ද, දමදකොවින් පරදකොව ්ිසිව්් දනො දගොස් ම නැවත් නැවත්
,වදයන් ,වදයහි සත්්ත්්වයොදග් ඉපදීම සිදුවිය හැ්ි ආ්ොරය ද්්වො
ඇත්්දත්් ද අ,ිධ්ර්ම පි ්දයහි ය.
සූත්ර පි ්ය වනොහි චවදයවරය්ු විසින් දරෝගීන් පරී්්ෂෝර ඒ
ඒ දරෝගියො උදදසො කියන කද දබදහත්් වටමද ෝරැ සමූහය්් වැනිය. එදස්
කියූ දබදහත්් වටමද ෝරැ දහස් ගණන්් ්ියවීදමන් වුව ද ද්න්ු
චවදයවරය්ු දනොවිය හැ්ිය. එදමන් සූත්ර ද්දත්්් උගත් ද එයින් බුදු
දහම, “දබ ද්ධ් දර්ශනය” නිරවුක් දකස දත්ුවත්ු දනො විය හැ්ි ය. බුදු
දහම නිරවුක් දකස දත්් නියම ධ්ර්ම ධ්රය්ු, ධ්ර්ම ්ි්ය්ු වීම නම්
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උගත් යුත්ු ම ය. අ,ිධ්ර්මය නූගත්් ධ්ර්ම ්ි්යො
දනොදය්් වි ්රැණු වරදින්දන් ය. එබැවින් මහා ්ගෝසිරහ සූකර
අටසවා්වහි දමදස් ්ියො ඇත්්දත්් ය.
“සුඛ්ුමා පන චිත්්ත්න්ත්රා ඛ්න්ධ්න්ත්රා ධ්ොත්න්ත්රා ආයත්නන්ත්රා
ඣිොදනෝ්්න්ත්ි්ා
ආරම්මදණෝ්්න්ත්ි්ා
අාගවවත්්ථොනා
ආරම්මණවවත්්ථොනා අාගසා්න්ත්ා ආරම්මණසා්න්ත්ා එ්දත්ො
වවරඪනා උ,දත්ො වවරඪනන්ත්ි ආ,ිධ්ම්මි් ධ්ම්ම්ි්ස්දසව පෝ ා.
අන,ිධ්ම්මිද්ො හි ධ්ම්මා ්දථන්දත්ො අයා ස්වොදො අයා පරවොදොත්ි න

1

අංගුත්තර අටුවා. වහ්වා. මුද්රණය - 820 පිට.
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නොනොත්ි. ස්වොදා දීදපස්සොමිත්ි පරවොදා දීදපත්ි. පරවොදා දීදපස්සොීත්ි
ස්වොදා දීදපත්ි. ධ්ම්මන්ත්රා විසාවොදදත්ි. ආ,ිධ්ම්මිද්ො ස්වොදා
ස්වොදනියොදමදනව පරවොදා පරවොදනියොදමදනව දීදපත්ි. ධ්ම්මන්ත්රා
න විසාවොදදත්ි.”
ආ,ිධ්ර්මි්යන් හො අන,ිධ්ර්මි්යන්
අටසවා්වහි ද දමදස් ද්්වො ඇත්්දත්් ය.

ගැන

අක්ථසාලානි

“ආ,ිධ්ම්මි් ,ි්්ඛ්ුදයව ්ිර ධ්ම්ම්ි්ො නොම, අවදසසො
ධ්ම්ම්ථා ්දථන්ත්ොපි න ධ්ම්ම්ි්ො: ්ස්මො දත්හි ධ්ම්මා ්දථන්ත්ො
්ම්මන්ත්රා
විපෝන්ත්රා
රපපොරපපපරිදච්චදඡදා
ධ්ම්මන්ත්රා
ආදකොද ත්්වො
්දථන්ත්ි.
ආ,ිධ්ම්මි්ො
පන
ධ්ම්මන්ත්රා
අනොදකොදකන්ත්ි. ත්ස්මො ආ,ිධ්ම්මිද්ො ,ි්්ඛ්ු ධ්ම්මා ්දත්ත්ු වො මො වො
පුච්චිත්
්ොදකපන
පඤ්්හා
්දථස්සත්ීත්ි
අයදමව
්ිර
එ්න්ත්ධ්ම්ම්ිද්ො නොම දහොත්ි.”
්රැණු දමදස් දහයින් බුදු දහම ගැන නිවැරදි නිරවුක් දැනුම්්
ඇත්ි ්ර ගනු රිසි සැමදදනො විසින් ම අ,ිධ්ර්ම පි ්ය උගත් යුත්ුය.
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය බුදු දහදමහි ඉත්ො සොරවත්් වූ ඉත්ො විනනො ද්ො ස ය.
එදහත්් “අ ුවො කියන ්ොකදය් දී අ,ිධ්ර්මය අබුද්ධ් දද්ශිත්ය්ැ” යි ්ියන
විත්ණ්ඩවොදීන් විසූ බව අත්්ථසොකිනී අ ුවොදවහි නිොන ්ථොදවන් දපදන්.
එ්්ත්රො ආ,ිධ්ම්මි් ,ි්්ෂුව්් එදස් ්ියන විත්ණ්ඩවොදිය්ුදගන් පරශ්න
අසො නිරැත්්ත්ර ද්ො ඔහුදග් වොදය බිඳ දහකො නිගරහ ් අයුරැ
අත්්ථසොකිනිදය් 23 වන පි ුදේ ද්්වො ත්ිදේ.
දැනුදු බුදු දහම පහත්් ද්ො ද්්වනු ්ැමත්ි අවුක් ්රනු ්ැමත්ි,
දබ ද්ධ්යන්ග් ආගම ,්්ත්ිය උපොදයන් නසනු ්ැමත්ි ඇත්ැම් යුදරෝපීය
පඬිවරැ “අ,ිධ්ර්ම පි ්ය බුද්ධ් ්ොකදය් ත්ිබුදණ් නැත්. ප මුවන දදවන
සාගොයනොවකදීත්් ත්ිබුදණ් නැත්. එය බුද්ධ් ,ොෂිත්දයන් දනො දේ ය, එය
ද්විත්ීය සාගොයනොව හො ත්ෘත්ීය සාගොයනොව අත්ර ්ොකදය් දී
සම්පොදනය ්රන කද්ද්ැ යි සිත්ිය හැ්ි යයි ්ියත්ි. බුදුන ත්් ඉහ ින්
යුදරෝපීය පඬිවරයන් අ,ිවොදනය ්රන අප ර ඇත්ැම් දබ ද්ධ්දයෝ ද ඒ
මත් පි ිදගන මහදකෝු දද්වක් දකස ත්ැන ත්ැන පවසත්ි. ඒ මත් පි ිගත්්
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එ්්ත්රො ස්ථවිර නම්් දැන් අ,ිධ්ර්මදය් අඩුත්ැන් පුරවන්න ත්්, වැරදි
ත්ැන් ස්ස් ්රන්න ත්් ප න්දගන ත්ිදේ. එය මන්ත්රය දනො දැන නයින්
න වන්න යපම වැනි ,යොන් ඵක ඇත්ිවියහැ්ි වැඩ්් බව ඒ ස්ථවිර
ත්ුමන් මත්්් ්රනු ්ැමැත්්දත්මු.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් බුද්ධ්ත්්වය පැමිණ සත්්වන වසදර්
දී අ,ිධ්ර්ම පි ්ය දද්ශනය ් බව අදප් දපොත් පදත්හි දනොදය්්
ත්ැන්වක සඳහන් වන පරසිද්ධ් ්රැණ්ි. විනය පි ්ය ඇත්ි වූදය් අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය ඇත්ි වී වර්ෂ දබොදහෝ ගණන්් ගත් වූ පසු ව ය. අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය දද්ශනය ් ්ොකය වන වි සූත්ර පි ්දයන් ද ත්ිදබන්න
ඇත්්දත්් සුළු ද්ො ස්ි. එබැවින් එ්ක විසූ දබොදහෝ ,ි්්ෂූන් අ,ිධ්ර්ම
පි ්ය ,ොවිත්ො ්රන්න ඇත්ිවො සැ්ය්් නැත්. “අ,ිධ්ර්ම පි ්ය්්
බුද්ධ් ්ොකදය් දනොත්ිබුදණ්ය” යි ්ියන්නවුන් විසින් : එ්ක ත්ිබුදණ් යයි
පි ිගන්නො සූත්ර විනය පි ් දද්්හි දනොදය්් ත්ැන්වක අ,ිධ්ර්මය ගැන
සඳහන් වන්දන්, ඒ ධ්ර්මය, ,ි්්ෂූන් අත්ර ද්කින් ම ත්ිබුණු නිසොය.
විනය පි ්දය් පොචිත්්ත්ිය පොකිදයහි 72 වැනි පචිත්ිදයහි
අනොපත්්ත්ි වොරදය් සඳහන් වන පොඨය්් දමදස්ය.
“අනොපත්්ත්ි න විවණ්දණ්ත්ු ්ොදමො, ඉාඝ ත්ොව සසක්කන්්ක් වො
ගොථොදය වො අභිධමමර වො පරියොපුණස්සු. පච්චඡො පි විනයා
පරියොපුණිස්සත්ීත්ි ,ණත්ි.”
බුද්ධ් ්ොකදය් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය්් දනො ත්ිබුනො නම් දම් සි් පදය
විස්ත්ර ්ිරීදම් දී අ,ිධ්ර්මය්් සඳහන් ්රන්න ්රැණ්් නැත්.
ත්වද පොචිත්්ත්ිය පො ිදය් ,ි්්ඛ්ු) වි,ාගදය් ඡත්්ත්ුපොහන වග්ගදය්
12 වන සි්පද විස්ත්රදය් දමදස් සඳහන් දේ.
“සසක්කන්්ක ඔ්ොසා ්ොරොදපත්්වො විනයා වො අ,ිධ්ම්මා වො
පුච්චඡත්ි, ආපත්්ත්ි පොචිත්්ත්ියස්ස.
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වින්ය ඔ්ොසා ්ොරොදපත්්වො සුත්්ත්න්ත්ා වො අ,ිධ්ම්මා වො
පුච්චඡත්ි, ආපත්්ත්ි පොචිත්්ත්ියස්ස.
අභිධම්ම ඔ්ොසා ්ොරොදපත්්වො සුත්්ත්න්ත්ා වො විනයා වො
පුච්චඡත්ි, ආපත්්ත්ි පොචිත්්ත්ියස්ස.
දම් පොඨදයහි සුත්්ත්න්ත් - විනය - අ,ිධ්ම්ම යන පි ් ත්ුන ඉත්ො
පැහැදිකි දකස ද්්වො ත්ිදේ. දම් පොඨවක අ,ිධ්ම්ම යන වකනදයන් ්ියන
ධ්ර්මය අ,ිධ්ර්ම පි ්ය හැර අනි්්් නම්, ඒ ්ුම්් ද ්ියො බුද්ධ්
්ොකදය් අ,ිධ්ර්මය දනො ත්ිබුදණ් යයි ්ියන්නවුන් විසින් දැ්්විය යුත්ුය.
එදස් ද්්වන්න දදය්් ඔවුන නැත්. සූත්ර විනය පි ් දද්්හි
අ,ිධ්ර්මය සඳහන් ්ර ඇත්ි ත්වත්් දබොදහෝ ත්ැන් ඇත්ත්් බුද්ධ් ්ොකදය්
අ,ිධ්ර්මය දනො ත්ිබුදණ්ය යන මිථයො මත්ය බිඳකීම දැ්්වූ විනය පොඨ
දද් ම පරමොණවත්් වන බැවින් ඒවො දනො ද්්වනු කැදේ.
පරථම ද්විත්ීය සාගීත්ි වකදී පි ්ත්රය ම සාගොයනො ් බව
අ ුවොවක හො ත්වත්් දපොත්්වකත්් පැහැදිකි දකස ම ද්්වො ත්ිදේ. ඒ
සාගොයනො වකදී අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සාගොයනො දනෝ
බවත්්
ද්ොත්ැන්වත්් සඳහන් ්ර නැත්. අ,ිධ්ර්මය ඒ සාගොයනො වකදී
සාගොයනො දනෝ බව ්ියන්නවුන් ඒ බව ඔප්පු ්ිරීම ්ිසිම පරබක
සොධ්්ය්් නැත්. ඔවුන් ඒ ගැන ද්්වන එ් ම සොධ්්ය කූ වග්ග පොකිදය්
සාගීත්ි ්ථොවක අ,ිධ්ම්ම යන වකනය සඳහන් දනොවීම පමණ්ි. කූ වග්ග
පොකිදය් සාගොයනොව ද්්වො ත්ිදබන්දන් ඉත්ො ද්ිනදයනි. එහි:
“එදත්දනව උපොදයන පඤ්්කපි නි්ොදය පුච්චි, පුටමදඨො පුටමදඨො
ආයස්මො ආනන්දො විස්ස්දනසි.”
යන පොඨදයන් ද්්වන්දන් අ,ිධ්ර්ම පි ්යත්් සාගොයනො ් බව
ය. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය නි්ොය පසින් ඛ්ුද්ද් නි්ොය අයත්් ය. කූ වග්ග
සාගීත්ි ්ත්ොදවහි අ,ිධ්ර්මය යන වකනය සඳහන් වී නැත් ද
ඛ්න්ධ්්ොවසොනදයහි ද්්වො ඇත්ි
“උපොකි විනයා පුච්චි - සත්්ත්න්ත්ොනන්ද පණ්ිත්ා
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පි ්ා ත්ීණි සාගීත්ිා - අ්ාසු ජින සොව්ො.”
යන උද්ොන ගොථොදවන් පි ් ත්ුන්් සාගොයනො ් බව දැ්්දේ.
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සාගොයනො දනො ් ො නම් දම් ගොථොදවන් ්ියන පි ්
ත්ුන දමොනවොද වැරදුන ත්ැනදී දබොදහෝ දදනො ්රන පරිදි ඕවො පසු
්ොකදය් දී කියන කද ඒවොය ්ියො ගැ දවන්න ත්ැත්් ්රනවො මිස, දම්
පරශ්නදය් දී පරවොදීන් ් හැ්ි අනි්්් නම් නැත්.
ත්ථොගත්යන් වහන්දස් විසින් අ,ිධ්ර්ම පි ්දයහි වොරො ඇත්්දත්්
ඉත්ො ගැඹුරැ ධ්ර්මදයෝ ය.
එ්ින් එ්්් දවන් ් දනොදහන පරිදි බැඳී සමූහ වශදයන් වහ
වහො ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන චිත්්ත් චකත්සි් ධ්ර්මයන් දම් දම්ය ්ියො
වි,ොග ්ර දැ්්වීම දකොේත්ුරො බුදුවරැන් මිස දසස්සන් ් හැ්ිය්්
දනො දේ. එබැවින් අ,ිධ්ර්ම පි ්ය දකොේත්ුරො බුදු ද්න්ුන් විසින් ම
දද්ශනය ්රනවො මිස අනි්්ු විසින් සම්පොදනය දනො ් හැ්ි ය.
සොමොනය දකෝ්යො විෂය දනො වන ගැඹුරැ ධ්ර්මයන් වි,ොග
ද්ො ද්්වන අ,ිධ්ර්ම පි ්ය යම්ු සම්පොදනය ් හැ්ි වූදය් නම්
එය සුළු ්රැණ්් දනොව මහො පරොත්ිහොයයමය්ි. එබඳු මහත්් දදය්් ්
ත්ැනැත්්ත්්ු ඒ ගරන්ථ බුද්ධ් දද්ශනොව්් දකස ඉදිරිපත්් ද්ො
සැඟදවන්න ්ිසි ම ්රැණ්් නැත්.
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සම්පොදනය ් හයි ්ියන ්ොකදය් දපොත්්
ත්ිබුදණ් නැත්. ඒ ්ොකදය් ධ්ර්ම ශොස්ත්රයන් පවත්්වොදගන ආදය් පොඩම්
ඇත්ිය්ුදගන් අසො පොඩම් ්ර ගැනීදම් ්රමදයනි. දීර්ඝ දදය්් වන
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සිය මුවින් ම ්ියො පිරිස් පොඩම් ්ර වීම දිගු ්ක්්
වුවමනො ය. දබොරැව ආයු මඳ ය. එබැවින් ද්න්ු අ,ිධ්ර්ම පි ්ය
සම්පොදනය ්ර එය බුද්ධ් දද්ශනය්් දකස, රහස එ ි දනොවන දකස
දිගු ්ක්් උගැන්ම දනො ් හැ්ි ය. යම් ්ිසි දවස් දී ්ොරණය
ඒ්ොන්ත්දයන් පරසිද්ධ් වන්දන් ය. ඉන්පසු ඒ ධ්ර්මය උදග)ම ,ි්්ෂූන්
දනො දවදහදසනවො ඇත්. ත්මො විසින් යම්් සම්පොදනය ද්ො එය බුද්ධ්
දද්ශනය්් දකස ර
දීම බරපත්ක වරද්ි. අ,ිධ්ර්ම පි ්ය වැනි විශොක
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දදය්් පි ිදයක ද්ො යම්ු විසින් එය බුද්ධ් දද්ශනය්් දකස පර්ොශ
්රන්න ප න් ගත් දහොත්් එය ඉත්ිහොස ගත්වන අපරොධ්ය්ි. දමත්රම්
මහත්් වඤ්්කොව්් යම්ු ්රන කද නම්, ඒ්ොන්ත්දයන් එය දහ ි
වන්දන්ය. එදහත්් අ,ිධ්ර්මය බුද්ධ් දද්ශනය්් දනො දවත්ියි ්ියන
්ිසිව්ු අ,ිධ්ර්ම පි ්ය සම්පොදනය ් ත්ැනැත්්ත්ො ඉදිරිපත්් ්ිරීම
සමත්් වී නැත්. එයින් දපදනන්දන් අ,ිධ්ර්මය බුද්ධ් දද්ශනය්් දනොදේ
යයි ්ීම ම දබොරැව්් බව ය. අ,ිධ්ර්මය අබුද්ධ් දද්ශනය්් බව ඔප්පු
්රන්න නම් එය සම්පොදනය ් ත්ැනැත්්ත්ො ඉදිරිපත්් ් යුත්ු ය. බුද්ධ්
දද්ශනොව්ැයි ්ියො ඒ ධ්ර්මය සම්පොදනය ්ිරීදම් දහ්ත්ුව දැ්්විය යුත්ු ය.
මුකින් සම්පොදනය ් ත්ැනැත්්ත්ො දගන් අ,ිධ්ර්මය උගත්්
,ි්්ෂූන් සම්පොද්යො දග් නම ය පත්් ද්ො එය බුද්ධ් දද්ශනොව්් දකස
පර්ොශ ්රන්න ප න් ගත්්ත්ො නම් එය වඤ්්කොව්් පමණ්් දනොව
ගුරැදද්රෝහි ්ම්් ද වන අපරොධ්ය්ි. ්ිසි ම පරදයෝනනය්් නැත්ිව එබඳු
අපරොධ්ය්් ,ි්්ෂූන් විසින් ්රන කදැයි පි ිගැනීම ්රැණ්් නැත්.
අ,ිධ්ර්ම පි ්ය පරථම ද්විත්ීය සාගොයනොවක දී සාගීත් දනොවූ බව
්ියන අය ත්ෘත්ීය සාගොයනොදේ දී එය සාගීත් වූ බව පි ිගනිත්ි. විනය
අ ුවොව ්ියන හැිනය ඒ සාගීත්ිය ත්රිපි ්ධ්ොරී රහත්න් වහන්දස්කො
දහස්් විසින් ්රන කද්ද්ි. ඒ රහත්්හු බුද්ධ් දද්ශනය්ැයි රැවටී
අ,ිධ්ර්මය උගත්්දත්ෝ ද නැත්දහොත්් උන් වහන්දස්කො බුද්ධ් ,ොෂිත්ය්්
දනො වන බව දැන දගන ම එය බුද්ධ් ,ොෂිත්ය්් වශදයන් සාගොයනො
්ද ෝ ද නැත්දහොත්් විනය අ ුවොදවහි සඳහන් වන ඒ පුවත් දබොරැව්්
ද දබොරැව්් නම් එය විනය අ ුවොව ඇත්ු ත්් ්ද ් ්ුම ද යන දම්
පරශ්න විසඳීම අ,ිධ්ර්මය අබුද්ධ් දද්ශිත්ය්් බව ්ියන ,වත්ුන් ,ොර
්රමු.

