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පුස්තකාල මුද්රණය 



 

කතු හමිි ගැන........ 

පූජ්ය කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද හිමි් ෝ 1940 වස්ේදී ගාලු 

දිසේරිකේක් ේ ්බෞදේධ පවලුක උප ලුබූහ. ගාලේ්ලේ මහිනේද විදයාල් ේදී 

මූලික අධයාපන  ලුබූ උනේවහනේ්සේ 1962 වස්ේදී ්පේරා්දණි විශේව 

විදයාල් නේ උපාධි  ලබා වසර කිහිප කේ එහි සහකාර කථිකාචා යවර කු 

වශ් නේ ්සේව  කළහ. එම නුර 1967 වස්ේදී අේහ්ළේ ්ොඩනේූව 

්පාලේගසේූව ්සනසු්නහි පුවිදේද ලුබීම උ්දසා . 

්පාලේගසේූව ්සනසු්නහ ි වුඩ විස ූ අවධි් හිදී පජූ්ය ඤාණනන්ද 

හිමි නේ ඉංගරිසි බසිනේ ලි ූ, 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought 

2. Samyutta Nikāya – An Anthology (Part II) 

3. Ideal Solitude 

4. The Magic of the Mind 

 න ගරනේථ සර මහනුවර ්බෞදේධ ගරනේථ පරකාශන සමිි  මගිනේ 

පළකරන ලදී. 

1972 වස්ේදී මීිරිගල නිසේසරණ වන ්සනසුනට වුඩම කළ 

උනේවහනේ්සේ එහිදී පරවීණ විදශයනා කමයසේථානාචා ය අිපූජ්ය මාර ශ්රී 

ඥානාරාම මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ඇසුරට පේවූහ. දශක ්දකකේ පමණ 

කාල  ුළ පුව ිඒ ගුරු ්ගෝල සම්බනේධා්වහි අගරඵල  වූ් ේ අිපුජ්ය 

ඥානාරාම මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ්ගේ සමාරාධන් නේ පූජ්ය ඤාණනන්ද 

හිමි නේ විසිනේ ම සබරහේමචාරී නිසේසරණ වන සඟ පරිිස හමු්වහි 1988.08.12 

සිට 1991.01.30 දකේවා වූ කාල පරිච්්ේද  ුළ “නබි්බාන”  න මාෘකාව 

 ට්ේ පවේවන ලද ්දේශනා 33  . ්මම ගරනේථ් හි ඇුළේ වනු් ේ 

“නිව්නේ නවිීම” නමිනේ ධමය ගරනේථ මුද්රණ භාර  මඟිනේ ්වළුම් 

එ්කා්ළාසකිනේ එළිදකේවන ලද එම ්දේශනා මාලාව ි. 
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ධමමදානයකි  

මුදලට විකිණීම සපරුා හනම් ්ව .ි 

පරථම මුද්රණ      -   2010 ්පබරවාරි  
්දවන මුද්රණ    -   2011 ්පබරවාරි  
්වන මුද්රණ   -   2017 ්නාවුම්බේ 
සිවුවන මුද්රණ   -   2019 ජ්ූනි 

සි ලුම හිමිකම් ඇවිරිණි 

මුදලට විකිණීම සඳහා ්හෝ ලාභ ලුබීම පිණිස වන ස ිලු ආකාර් ේ උපුටා 
ගුනමී්, නුව පළ කරිීම් සපුරා හනම් . ්මම දහම් ්පා ධමයොන කේ 
්ලස නුව පළ කිරීමට කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසනුේ භාර  
්ව විමසීම් ් ාමු කරනේන. ධමය ගරන්ථ සහ ්දේශනා සඳහා පිවි්සනේන 
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විමසීම් 

කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුනේ භාර   
කිරිලේලවලවේ, දම්මුලේල, කරඳන. 
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මුද්රණ   

්කාලිටි පරිනේටේසේ 
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ධමමදානයකි  

මුදලට විකිණීම සපුරා හනම් ්ව ි. 

කු හිමි නේ්ගේ දහම් ්පාේ ලබාග හුකි සේථාන: 

1. කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුන 
කිරිලේලවලවේ, දම්මුලේල, කරඳන. 

2. සුනිලේ වි්ේසිංහ මහා – 39/10, ශානේ රීටා පාර, ගලේකිසේස. 

3. ්හේමමාලා ජ් සිංහ මහේමි  
29/8, පුඟරිිවේ මාව, මිරිහාන, නු්ගේ්ගාඩ. 

4. චනේදන වි්ේරේන මහා 
23/79A, 1 වන පටුමග, ධමයපාල ්ප්දස, ලවු්ගාඩ. 

5. එසේ. ඒ. සූරි ාරච්ි මහා 
්මාරටු ලීබඩු ්වළඳසුල, කඩ වීදි , ්දේවා්ලේගම. 

6. එසේ. ඒ. ල නලේ මහා 
140/19, රුහුණුසිරි උදයාන , හකේමන පාර, මාර. 

7. සිරිමා වි්ේරේන මහේමි  – 15, ඇලපා, රේනපුර. 

8. මහාචා ය ්කේ. එම්. වි්ේරේන මහා, දනේ විදයා පඨී , 
්පේරා්දණි විශේව විදයාල , ්පේරා්දණි . 

9. වවදය ප.ී වීරසිංහ මහා 
බණේඩාර බුලංකුලම, ලංකාරාම පාර, අනුරාධපුර. 

10. ආේ. ඒ. චනේදි රණසිංහ මහේමි  
සේටුඩි් ෝ ‘චා ා’, ්රෝහල හනේදි , ්පා්ළානේනරුව. 

11. ්නේරා වි්ේසුනේදර මහේමි  
ඉළුකේපිටි  ්බ්හේ ශාලාව, ඉළුකේපිටි , ගුටහුේ. 

12. ඩී. සී. ඒ. නිශේශංක මහා – 91A, වුඩ්වේඩ් පාර, ගාලේල. 

13. ඩබ්ලිව්. ඒ. සුමිේ පරි දේශන මහා 
සුමිේ ්මෝටේසේ (ස.්ා.ස ඉදිරිපිට), 163G, වුපිටිවල, නිට්ටඹුව. 

14. Mr. Janitha Wijesinghe (janithasw@gmail.com) 
47 Putters Circuit, Blacktown, NSW 2148, Australia. 

15. Mr. Siyuranga Koswatta (koswatta@gmail.com) 
11 Gleneida Ridge Rd, Carmel, NY 10512, USA. 
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අප ධධයමවතේ කළ 

මීතරිිගල නසිේසරණ වන නසේනාසනාධිපතිව වැඩවිසූ 

අපවතේ වී වදාළ 

අතිපජූනීය, මනහෝපාධයාය  

මාතර ශ්රී ඥානාරාමාභධිාන  

අප ගුරැනදේවයනේ වහනේනසේනගේ ශ්රී නාමයට 

‘නවිනනේ නවිීම’ 

පූනජෝපහාරයකේම නේවා! 
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නිනරානධා  

නිබ්බානං’ 

 

 
 

‘නමය ශාන්තය 

නමය පරණීතය 
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සයිලු උපධීනේ අතහැර දැමීම 
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නනාඇලේම නම් වූ විරාගය 

නැවැතේම නම් වූ නිනරෝධය 

නිවීම නම් වූ නිබ්බානය’  
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‘නබි්බානං පරමං සඛුං’ 
(පසු්තකාල මුද්රණය) 

‘නිබ්බාන’  න මාෘකාව  ට්ේ අප විසිනේ පවේවන ලද ්දේශනා 

33කේ ්වළුම් 11කේ ුළිනේ එළිදැකේවී්ම් ධමයොන වුඩපිළි්වල ්ම ට වසර 
කීප කට ්පර සාථයක ්ලස නිමවූ නමුේ ්වළුම් එ්කා්ළාසම පුස්කාල 

මුද්රණ කේ ්ලස ඉදිරිපේ කරිීම ්නා් කුේ දුෂේකරා නිසා පරමාද වි . 

සීමි පිටපේ සංඛ්යාවකිනේ  ුේ ්මම පුස්කාල මදු්රණ  
වි්ශේෂ් නේම ධමය ශාසේරී  පේ් ේෂණ කට ුුවල ් ්දන විදයාස්ථානවල 

මුලාශර ගරනේථ කේ ්මනේ පරිහරණ  කරිී්ම් පහසවු කා එළිදැකේ්ව ි. 
එ්කා්ළාසේවන ්වළුම අගට ් ාො ඇි අනුකරමණිකාව ්දසුම් ්ප්ළහි 
අථයසාර  ්ගානුකර ගුනමීට  ුරකේ වනු ඇ. 

පුස්කාල මදු්රණ් ේ මුද්රණ කට ුු මුනවිනේ නමිකළ ්කාලිටි 
පරිනේටේසේ සමාග්ම් සී. ජ් ්සෝම මහා ඇුළු සුමට අප්ගේ 

පුණයානු්මෝදනාව හමිි්ව්. 

්මම ධමයොන  ප යාප්ි, පරිපත්ි, පරි්ව්ධ රිවිධ ශාසන් ේම 
ිරස්ථිි  පිණිස ්හේු්ව්වා! 

්ම ට, 
සසුනේ ලුදි, 

කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද භකි්ෂු 

්පාේගුලේගල ආරණය ්සේනාසන  
‘පහනේ කණුව’ 
කනේ්දේ්ගදර 

්දේවා්ලේගම 
(2553) 2009 මු ි 
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හැඳිනේවීම 

බුද්ධ ් දේශනා්වහි දැකේ්වන පරිපත්ි මාගය් ේ අවසාන පරමාථය  වන 
‘නිවන’ පිළිබඳව ඈ අී් ේ පටනේම විවිධ මමිාන්ර පරකාශ ට පේ 
වී ඇ. ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය  ‘සම්මා දිට්ඨි’ නම් වූ ‘හරි දැකේම’ ් පරටු කරගේ 

පරිපොවකි. එබුවිනේ ඒ මාගය් හි ගමනේ කරනේ්නකුට ගම්නහි ඉලකේක  
ගුන නිරවුලේ අව්බෝධ කේ ඇිවි   ුුම . බුද්ධ වචන ට අනුකූලව එවුනි 

අව්බෝධ කට මඟ ්හළි කිරීම ්මම ්දේශනා මාලා්ව් පරමාථී  වි . 

මීිරිගල නිසේසරණ වන ්සනසු්නහි පරධාන කමයස්ථානාචා ය නේ 
වහනේ්සේ වශ් නේ වුඩ විසූ, අපවේ වී වොළ අිපූජ්න ී ම්හෝපාධයා  

මාර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ අප ්ව කරන ලද 
සමාරාධන  ්ම් ්දේශනා ්පළට ආසනේන නිමිේ වි . අප්ගේ ගරුු්දේව නේ 
වහනේ්සේ වූ උනේවහනේ්සේ, ්ම ට වසර කපී කට ්පර නිසේසරණ වන 

් ෝගාවචර සඟ පිරිසට ඉදිරිපේවු එකේරා ධමය ගුටළුවකදී ‘නිවන’ පිළිබඳව 
්දේශනා ්පළකේ පුවුේවීම පර් ෝජ්නවේ වි  හුකි බවේ, ඒ ්දේශනා පටිග 

කරගුනීමට කට ුු ් දි  හුකි බවේ පවසමිනේ අප ්ව කරන ලද 
ද ානේවි ආරාධන  පළිිගුනීමට මුලදී පසබුට වීමු.  ළිේ එම ආරාධනාව 
කළ අවසේථා්ව්දී, එ්සේ පසුබට වීමට එකේ ්හේුවකේ වශ් නේ අප සඳහනේ 

ක්ළේ ‘නවින’ සම්බන්ධ් නේ දැනට පරචලිව ඇි ඇුම් මිමාන්ර 
්ක්රහි අප දකේවන ්වනසේ ආකලේප  නිසා ඇිවි  හුකි  පරිචාර  .  
එවිට උනේවහනේ්සේ වෝළේ: “ඒකට කමකේ නෑ ...... මා ආරාධනා  කළ  බව 

්දේශනා්ව්දීම   කි නේන”  නු්වනි. 

ඒ සා උොර පුවරීමකිනේ උේසාහවේව ආරම්භ කුරුණු ් මම ්දේශනා 

මාලාව ්දවසරකට වුඩි කාල කේ ිසේ්සේ (1988.08.12 - 1991.01.30) 
්ද්පෝ කට වරකේ බුගනිේ අප ගුරු්දේව නේ වහනේ්සේ්ගේ අිපූජ්න ී 
පාදමුල් ේදී නිසේසරණ වන් ේ අප සබරහ්මචාරී ගරුර ්  ෝගාවචර සඟ පිරිස 

හමු්ව් පවේවනේනට ්  දුණි. ගිලනේවූ ඇුම් අවස්ථාවලදී පවා මාහමිිපාණනේ 
වහනේ්සේ  හනේගව ්දසුමට සවනේ දුනේහ. උනේවහනේ්සේ බුහුර 
්සනසු්නක වුඩ විස ූ එකේ අවස්ථා්වක, මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ 

මුල’සු්නහි ්නාමුිව ්දේශනා පුවුේවීම සම්බන්ධ් නේ පුන නුඟුනු 
පරශේන කේ නිසා එකේ ්දේශනා වාර කේ මඟ හුරුණි. ඒ බුව් සුළවූ විට, 

්නාකඩවාම ්දේශනාමාලාව පුවුේවි   ුු බවේ, මනේ වහනේ්සේට ඒ 
්දසුම් පටිග කළ පසුව වුවද ඇස ි හුකි බවේ, උනේවහනේ්සේ වොළහ. අප 
ගුරු ් දේව නේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ උොර මදුිා ගුණ ට හා ධමයකාමී ශාසන ද ාවට 



 

ix 

නමසේකාර ්ව්වා!්දසුම් 33 කිනේ පරිමි ්මම ්දේශනා මාලාව පුවුේවී්ම්දී 

අප අනුගමන  කළ විවරණ මාගය  අනුව ්හේුසාධක වශ් නේ ්පළ අටුවා 
ආදි් නේ ්කා්කුේ උඞෘ පාඨ ්ගනහුර දැකේවීමට සිදුවි . ඒ අනුව 
එකේරා බුද්ධි්ගෝචර රටාවකේ ්මහි දැකි  හුකි නමුදු අප පරමාථය  වූ් ේ 

සද්ධමය් ේ සජීව පරා් ෝගකි පක්ෂ  ඉසේමු කර දීමම . ඇුම් විට හුදු 
බුද්ධිවාද ක අරමං වී සිටින උගුනේ කිසි ම් ධමයපර්බෝධ කේ ුළනිේ පරිපොව 

්වට ් ාමුකරවා ගුනමීට ්ම් විවරණ මාගය  උපකාරවේ වි  හුක ි. 
්ක්සේ ් හෝ ් ව්වා,  ්මකුට ධමයරස  විඳිමිනේම ් දසුමකට සවනේදි  හුකවින 
අ ුරිනේ විවිධ උපමා, උපමා කථා, නිදශයන ආදි් නේ ්දසුම් ්පළ 

පණ්පවීමට උේසාහවේ වීමු. බුදු පි ාණනේ වහනේ්සේ වොළ පරිදිම, ‘්මහි 
ඇුම් නුවණුි පුරුෂ් ෝ උපමා්වකිනදුු ්දසු්මක අරු මුනුවිනේ 
වටහා ගනිේ’. 

අසනේනවනුේ්ගේ අවධාන  ්නාවිසි්රන අ ුරිනේ මු ුඇට ්පළකේ 
නූලක අවුණනේනාකේ ්මනේ ධමය කාරණා සාධක සහිව ්ගානු කර දැකේවීම 

්දේශනාවකේ ුළ දී කළ හුකි පහස ුකා ය කේ ් නා්ව්. එබුවිනේ එවුනි ගුටමුසු 
ුනේවලදී ්හේුසාධක කපී කේ පමණකේ දැකේවී්මනේ සෑහීමකට පේවීමට 
සිදුවි . එහිලා වඩාේ සවිසේර විවරණ විගරහ අප අිනේ ලි ුවී පළවූ ගරනේථ 

කීප ක ඇුළේ වී ඇ.1 

්දසුම් ්පළ නමි්කාට සේවසරකට පසු ‘නිව්නේ නිවීම’ නමිනේ 
එළිදැකේ්වන ්මම ගරන්ථ් නේ  ම් ශාසනාථය කේ ඉටු ්ව්ාේ එ ිනේ ජ්නි 
කුශල සම්භාර  ්දසුම්්පළට ඇරැ මු් ්කාට වොළ අප ගරුු්දේව නේ 

වහනේ්සේ වූ මීිරිගල නිසේසරණ වන ්සේනාසනාධිපිව වුඩවිසූ අිපූජ්නී  
ම්හෝපාධයා  මාර ශ්රී ඥානාරාම මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ අනු්මෝදනේ වන 

්සේකේවා! ඒ දුලයභ ගරුු ඇසුර ලබාගුනීමට මඟපෑූ ශ්රී කලයාණි ් ෝගාශරම 
සංසේථා්ව් සමුත්පාදක අිපූජ්නී  පණ්ඩි කඩවුදේදු්ව් ශ්රී ජිනවංශ 

                                                 

1  

1.  Concept and Reality in Early Buddhist Thought 

2.  Samyutta Nikaya – An Anthology 
3.  Ideal Solitude 
4.  උත්තරීතර හුදෙකලාව 
5.  The Magic of The Mind 
6.  Towards Calm and Insight 
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මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේටේ අිපූජ්නී  නාඋ ්නේ අරි ධම්ම මාහිමිපාණනේ 

වහනේ්සේටේ ්මම ධමයොනම  කුශල  හිමි්ව්වා!පටිග වූ ්දසුම් 33 පිටපේ 
කිරී්ම් භාරූර කා ය  මහේ පරිශරම කනිේ ඉටුකළ හපුරු්දණි් ේ පි දස්සන 
හිමි නේටද, සමීක්ෂණ ශුද්ධි ආදි් නේ පසුව එම අේපිටප මුද්රණ  සඳහා 

සකසේ කර දුනේ පූජ්ය උඩඊරි ගම ධම් මජීව, පූජ්ය මහ ා් ේ ධම්ම සු්නත් 
 න හිමිවරුනේටද ්දසුම් පටිග කිරීම් පිටපේ කිරීම් ආදී කට ුවුලට 

සහා වූ හුම්දනා වහනේ් සේලාටද ්මම ධමයොනම  පින පරම ශාන් 
නිවයාණාව්බෝධ  පිණිසම ්ව්වා! එ්මනේම, අවශය අවසේථාවලදී කුසට් පටි 
සප ාදී්මනේ හා ලිපි ද්රවය, ඡා ා පිටපේ ලබාදී්මනේ අනුගරහ  දැකේවූ ඩඩ්ලි 

පරනාන්දු මහා පරධාන ඩී. එච්. පී. මුණවීර සහ සමාග්ම් කා යමණේඩල ටද 
අප්ගේ පුණයානු්මෝදනාව හිමි්ව්. 

අමිලවූ ධමය  මිල කරිීමකිනේ ් නාපිරි්හළා ධමයකාමීනේ අට පේකිරීම 

අප්ගේ අභිලාෂ  වි . එ්හේ විශාල ගරනේථ කේ බවට පේවන ්මම ්දසුම් 
්පළ එකේවරම ් බා්හෝ්ද්නකුනේ අට පේ කිරී්ම් දුෂ ේකරාව වුටහු්ණනේ 

්දසුම් 3 බුගිනේ ්වළුම් 11කේ වශ් නේ එළි දැකේවීමට අදහසේ ක්ළමු. ්ම් 
අනුව  ටේ පිරි්ස ිනේ ්දසුම් කිහිප කේ ්හෝ කි වීමට වුඩි්ද්නකුට 
අවස්ථාව සුල්සන අරම ධමයොනම  පුණය කමය ට ්බා්හෝ්දනා්ගේ 

සහභාගිේව ද ලු්බනු ඇු ි හඟිමු. එබුවිනේ, ගරන්ථ  වමේ ශුද්ධිපර 
අවසේථා්ව් පවින නමුදු ්ම්සේ පළමු ්වළුම නිකුේ කිරීමට ීරණ  
ක්ළමු.  ථා කාල් ේදී සම්පූණය ගරන්ථ  පුස්කාල මදු්රණ කේ වශ් නේ අංග 

සම්පූණයව මදු්රණ  ්ක්රනු ඇ. ්ක්සේ ්වේ, ‘නිව්නේ නවිීම’ ්වළුම් 
එ්කා්ළාසම පිළි්වළනිේ එකු කරගනේනා පාඨක ිනේ්ගේ පහසුව කා 

අවසනේ ්වළුම සමග උපමා ඉඟිවුලකේ හා ගාථා ඉඟිවුලකේ ද සහි 
‘පද ුරකේ’ (අනුකරමණිකාවකේ) නිකුේ කිරීමට බලා්පා්රාේු ්වමු. එම 
පද ුර සකසේ කිරී්ම්දී අපට සහා  වූ ්දේශී  ආො ම් ්දපාේ්ම්නේු්ව් 

සහකාර ්කාමසාරිසේ උපාලි ජ් ්නේි මහාට ඒ පින නිවනේ ්ොර ඇ්රන 
 ුරකේම ්ව්වා ි පමු.  

ගරනේථ මදු්රණ් හිලා මුද්රණාල  හා අවශය සම්බනේීකරණ  පිළිබඳ 

සම්පූණය වගකීම භාර්ගන වි්ශේෂ කුපවීමකනිේ ගරනේථ  එළිදැකේවීමට කට ුු 
කරන මහාභාරකාර ුනේපේ  ූ. පී. මාපා මහාට ්මම ධමයොනම  කුශල  

සේවකී  ධමය පරාේථනා ඉෂ ේට කරගුනමී පිණිස ්හේුවාසනා ්ව්වා! එ්සේම, 
්වළුම් එ්කා්ළාසකිනේ නිමාවන ගරනේථ් හි බරපුන, ‘බර පුන කේ’ 
්නාවනු පිණිස ‘ධමයගරන්ථ මදු්රණ භාර ’ නමිනේ වි්ශේෂ අරමුදලකේ පිහිටුවී්මනේ 



 

xi 

පු්රෝගාමීව ූපනිේවේ ජී. ටී. බණේඩාර මහාට එම ආදේශවේ පරියාග් නේ 

ජ්නි කුශල  පරම ශාන්වූ ‘නවි්නේ නිවීම’ පසකේ කරගුනමීට උපනිශර  
්ව්වා!   ි පම.ු මුද්රණ භාර් ේ ීරණාත්මක අවසාන අදි ර සඳහා පූණය 
සහ් ෝග  ් දන කරුණාරේන සහ පුර සමාග්ම් කා ය මණ්ඩල ට ද අප්ගේ 

පුණයානු්මෝදනාව හමිි වි   ුුව ඇ. 

්ම ට, 

සසුනේ ලුදි, 
කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද භකි්ෂු 

 

්පාේගුලේගල ආරණය ්සේනාසන  
‘පහනේ කණුව’  
කනේ්ද්ගදර 

්දේවා්ලේගම 
(2541) 1997 ජ්ුලි 1 

අනකුරමණිකාව (පද යතුර) 

‘නිව්නේ නිවීම’ අේපිටප අවසේථා්ව්දී සුලසුම් කරන ලද 

අනුකරමණිකා මුලේ පිටප මුද්රි ්වළුම්වල පිටු අංක සහිව වඩාේ කරමවේව 
නිමාවට පේ කළ රඹකුේකන කීේිරේන මාව්ේ අංක 30 හි නිවුසි පනිේවේ 
ඩබ්. එම්. සී. විකරමසිංහ මහාටද එම කුශල  නේිවාණාව්බෝධ  පිණිස 

උපනිශර  ්ව්වා ි පමු. 

සම්පාදක 
(2548) 2004 මු ි  
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සටහන 

මුලේ සංසේකරණ් හි මදු්රණ්දෝෂ සහ අක්ෂර විනයාස් හි සුළු අඩු 
ලුහුඬුකම් සකසා නව පරිඝණක සුකුසමුකේ ්ලස ධමයකාමී පාඨක ිනේ අට 
පේ කු්ේ. ්මම සේකා ය ට සහා  දීමට ඉදිරිපේ වූ නිසේසරණ වන 
්සනසු්නහි සහ කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසු්නහි ගිහි-පුවිදි 
පිනේවේ පිරිසට අප්ගේ පණුයානු්මෝදනාව හිමි්ව්. ඒ සුම්දනාටම ්මම 
ධමයොනම  කුශල  පරම ශානේ උුම් නිවයාණාව්බෝධ  පිණිස උපනිශර  

සම්පකේම ්ව්වා ි පම.ු 
්ම ට, 

සසුනේ ලුදි,  
අනුශාසක - මිලේල්ේ සුභූි භික්ෂු 

කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුන 
කිරිලේලවල වේ, දම්මුලේල 
කරඳන. 
(2563) 2019 මු ි 

සු.යු:  ් වළුම් ්පළ මුද්රණ් ේ ්ශෝධයපර අවසේථා්ව් දී සිදුවූ පරමාද 

්දෝෂ කිනේ ඇුම් ්වළුම් අර අනවශය පිටු අංක පරර කේ 

දකේනට ලු්බ්. පිටු අඩු ්ලසකේ ්ප්නේ අන්ගය් ේ අඩුවීමකේ 
සිදු වී ්නාමුි බව කරුණා්වනේ සලකේවා! 

  



 

xiii 

කටකුුරැනේනදේ ඤාණනන්ද සදහම් නසනසනුේ භාරය 

පරකාශක නනිේදනය 

‘කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුනේ භාර ’ පූජ්ය 
කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ විසිනේ සම්පාදි සි ලුම ධමය 
ගරන්ථ හා ්දේශි ධමය ්දේශනා පිරිසිදු ධමයොන කේ වශ් නේම ධමය පිපාසි 
්ලෝක ාහට පරොන  කිරී්ම් උනේවහනේ්සේ්ගේ අභිමාථය  ඉටු කිරීමට ඇප 
කුප වී සිටි ි. ්ම් අනුව ධමය ගරන්ථ මුද්රණ  සහ ්බොහුරීම පිළිබඳ 
කා යභාර ේ, ධමය ්දේශනා සං ුක ුටිග කිරීම සහ 
www.seeingthroughthenet.net ්වබ් අඩවි , 

www.facebook.com/seeingthrough සමාජ් ජ්ාල අඩවි  පවේවා්ගන 
 ාමේ කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුනේ භාර් ේ වගකමී වනු ඇ. 

 ්දසේ වි්දසේ වුසි ධමයකාමී පාඨක ශරාවක විශාල පිරිසකේ ්වනු්වනේ 
කරි ාේමක වන ්මම පළුුලේ ධමයොන වුඩ පළිි්වලට ො කවීමට කුමි 
පිනේවනුේහට පහ සඳහනේ බුංකු ගිණුමට ම ආධාර මුදලේ ් ාමකුිරීමට 
අවසේථාව ඇ.  

්මම ධමයොන වුඩපිළි්වලට ආධාර එවීම පිළිබඳ සි ලු විමසමී්: 

කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුනේ භාර  
කිරිලේලවල වේ, දම්මුලේල, කරඳන. 

දුරකථන අංක: 0777127454  

ඊ්ම්ලේ ලිපින : knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මුදලේ ් ාමු කිරීම: 

කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුනේ භාර  (K.N.S.S.B)  

ගිණුම් අංක: 007060000241 
සම්පේ බුංකවු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛ්ා අංක : 070 

ශාඛ්ාව: ආේ. ජී. ්සේනානා ක මාව, ්කාළඹ - 07. 

  

http://www.seeingthroughthenet.net/
http://www.facebook.com/seeingthrough
mailto:%20knssb@seeingthroughthenet.net
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අමා ගඟ 

මහවුලි ගඟ උුරට හුරැවී්මනේ පසු එ්කේ නිසරු මුඩු බිම් ්ලස 

පුවි ්ප්දසේවල සදිුවූ් ේ ඉමහේ ්වන්සකි. පපිාස ට පුනේ බිඳකේ 

්නාලබා සිටි ්ගාවීහු ්ප්දස පුරා නිහඬව ගලා  න සිසිලේ දි  දහරිනේ 

පිනා ග ිහ. මුලවුණු ්ගා ම සරුව නිලේවනේව කරලිනේ බර වි . මලේ පලිනේ 

ගුවසගීේ ුරු-ලි  බලා සුන්සන ්ප්දසේ වුසි් ෝ ුටු කඳුළු වගුළහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උුරට’ හුරැවී්ම් වුඩ පිළි්වළකේ ්ම ට 

්වසරකට ්පර ඇරඹුණි. දහම් ප-්පා බා ‘එො-්ව්ල’ සඳහා වේ 

වි පුහුදම් කිරීමට වේ-කමකේ නුේ්ෝ, නිහඬව ් නාමිල් ේ ගලා න අමිල 

දහම් අමා දි  දහරිනේ සදහම් පිපාස  සනේසිඳුවා ගේහ. අරිටු මිසදිටු හුර, 

සුදැහු් නේ සරුව, ගුණ නුවණිනේ බරව පිළි්වේ මගට නුමී ගේහ. ්ලාවී-

්ලාවුුරු මලේ පල ්නළා ගනමිිනේ හද පරුා පිරි බුි් නේ නනේ අ ුරිනේ 

්සාම්නස පළකළහ. 

‘ධමය ගරන්ථ මදු්රණ භාර ’ නමිනේ දි ේ කළ ්මම ධමයොන වුඩපළිි්වළ 

සඳහා අප්ගනේ වු වු්ණේ පිරිසිදු ධමයොන සංකලේප  පමණි. අමාගඟ ‘උුරට’ 

හුරැවූ්වෝ සසුනේ ගුණ හඳුනන පරියාගශීලී සුදැහුවේහුම . ‘නවි්නේ නිවීම’ 

්පාේ ්පළ එළිදැකේවී්මනේ ්නානුවී ‘පහනේ කණුව ධමය්දේශනා’ ්පාේ 

්ප්ළහි ‘බර පුන’ දැරීමටේ, ්දසේ-වි්දසේවල දහම් පිපාසි ිනේ උ්දසා අප 

අිනේ ලි ු්වන අනකිුේ ් පා-ප ඒ අ ුරිනේම එළදිැකේවීමටේ ඔවුහු උේසුක 

වූහ. ‘්දන ්දේ පිරිසිදුවම දී්ම්’ අදහසිනේ අමිල වූ දහම ඊට නිසි ්ශෝභන 

මුද්රණ කිනේම ධමයකාමීනේ අට පේ කිරීමට පි වර ගේහ. මුද්රි පිටපේ 

සංඛ්යාව අවසනේවනු හා සමගම ‘නුව මුද්රණ’ පළකරිී්මනේ දහම් අමා ගඟ 

වි ළී  ා ්නාදීමට දැඩි අදිටනකිනේ ඇප කුපවූහ. 

‘්පාේ අ්ලවි ’ පිළිබඳව ්මකළ බහුලව දකේනට ලු්බන වාණිජ් 

සංකලේප ට පිටපුා, හංි වලිනේ ්ාරව, මනේ අට ්නාමිල් ේම පේ 

කු්රන ‘දහම් පඬුර’ ළුනිේ ධමයොන සංකලේප් හි අග  වටහාගේ ්බා්හෝ 

පාඨක පිනේවේහු මනේ ලද රස අහරකේ, නෑ-හිවුනේ සමග ්බො-හො 

ගනේනාකේ ් මනේ ් නාමසරුුව අනේ දහම් ළුදි නටද දී ධමයොන ට සහභාගී වූහ. 

ඉනුදු ්නානුවී, ශකේ ි පමණිනේ ‘ධමය ගරන්ථ මදු්රණභාර ට’ උරදීමටද 
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ඉදිරිපේවූහ. ඇු්මකේ ්ලාකු කුඩා දහම් ්පාේ මුද්රණ  කරවී්ම් හා 

නුව-නුව මදු්රණ  කරවී්ම් බරපුන ඉසිලීමට පවා පසුබට ්නාවූහ. 

සම්බුදු සසුන ් ම් ලකේ ් පා්ළා්වහි පවින ාකේ ් ම් දහම් අමාගඟ 

්ලෝ සුනේ සිේ සනහමිනේ ්නාසිඳී ගලා ් ේවා  නු අප්ගේ පුමු ි. 

‘සබබදානං ධම්මදානං ජිනාති’ 

්ම ට, 

සසුනේ ලුදි  

කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද භකි්ෂු 

 

්පාේගුලේගල ආරණය ්සේනාසන  

‘පහනේ කණුව’ 

කනේ්දේ්ගදර, ්දේවා්ලේගම. 

2000 ජ්ුනි 05 (2544 ්පා්සානේ) 
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නවිනනේ නවිීම 
(පසු්තකාල මුද්රණය) 

සවිවුන මදු්රණය 

පිටපේ 1000  කිනේ  ුේ ්මම සිවුවන මදු්රණ  පාඨක ිනේ අට පේකරන 

පහ පුණයානු්මෝදනා්ව් සඳහනේ ධමයොන ට ලුදි පිනේවුනේට, එම 

ධමයොනම  කුශල  පරම ශානේ උුම් නිවයාණාව්බෝධ  පිණිස උපනිශර  

සම්පකේම ්ව්වා ි පමු. 

– අනුශාසක  
(2563) - 2019 ජ්ූනි 

  

 
 

පණුයානනුමෝදනාව 

ආරභථ නික්ඛමථ - යුඤ්ජථ බුද්ධසාස්න 
ධුනාථ මච්චු්නා ්සනං - නළාගාරං ව කුඤ්ජ්රා 
්යා ඉමස්මං ධම්මවින්ය - අප්පම්්තා වි්ෙස්සති 
පොය ජාති සංසාරං - දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සත ි
 
අරඹවු! නකිේ්මවු! - ් ්දවු බුදු සසේ්නහ!ි 
නසවු මරු්සනේ හුම - බට ්ග  බිඳින ඇු ්සේ 
 ්මකේ සසේ්නහි ්මම - ්ව්ස ි නම් ්නාපමාවම 
දුරැර සස්රහි බුඳුම - කර්නේ  දුකේ හුම නිම 
 

සාසන පහන නිවීමට ආසනේන ් මවනේ  ුග ක සසර දුකේ නිම කිරී්ම් 

ිර අදිටනිනේ දිරිමේව, නිවනේ මග ් ්දන උුමනේ්ගේ සසනුේ බඹසර 
අසිරිමේ . ්මම ධමයොන  සසුනේ ො ාද  උ්දසා ්වර දරන එවනේ 
උුමනේ්ගේ නවිනේ ගමනට පි්දන බුි පි ුමකේ ්ව්වා! සසුනේ ො ාද  ළඟා 

කරගේ උුමනේ්ගනේ ්ගෞම බුදු සසුන බුබ්ලේවා! 

- සසුනේ ලුදි ො ක  ුවළකේ 
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ගරන්  සංනකේත නරිූපණය 

සංනකේතය ගරන් ය 

මහා. මහාවග්ග පාළි  

දී.නි. දීඝ නකිා  

ම.නි. මජ්ඣිම නිකා  

සං.නි. සං ුත් නිකා  

අං.නි. අංගුත්ර නිකා  

ඛ්ු.නි. ඛ්ුද්දක නිකා  

ධ.ප. ධම්මපද 

උො. උොන 

ඉි. ඉිවුත්ක 

සු.නි. සුත්නිපා 

්ථර. ්ථරගාථා 

්ථරී. ්ථරීගාථා 

මහානි. මහා නි්ද්දස 

චු.නි. චුල්ල නි්ද්දස 

්නත්ි. ්නත්ිප්පකරණ 

සු.වි. සුමඞ්ගලවිලාසිනී (දීඝ නකිා  අටුවාව) 

ප.සු. පපඤ්චසූදනී (මජ්ඣිම නිකා  අටුවාව) 

සා.ප සාරත්ථප්පකාසනිී (සං ුත් නිකා  අටුවාව) 

ම්නා. ම්නාරථපූරණී (අංගුත්ර නිකා  අටුවාව) 
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1 වන නදේශනය  
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරමුඛ ගරුතර 
්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. 

පසුග ිො අපට අසනේනට ලුබුණු පටිග කළ ධමය්දේශනා කපී කේ 
නිසා අප ් ෝගාවචර පරිිස අර, නිවයාණ  පිළිබඳව සඳහනේ වන සමහර 
ගුඹුරු සූර ගුන ්නා් කුේ අදහසේ උදහසේ ඇිවුණු බවේ, ඒ නිසා ඒවා 
සම්බනේධ් නේ  ම්කිසි ධමය්දේශනා ්පළකේ පුවුේවුව්හාේ පිරිසට 
පර් ෝජ්නවේ ් වනේට පුළුවනේ බවේ, අිගරු මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ මට ් ම් 
මෑකදී ආරාධනාවකේ කළා.  

මුලදී ඒ ගුන ්හේු කපී කේ නිසා මා පසුබට වුණා. නමුේ 
මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ මට ඒ ගුන නුවේ උනන්දු කරවීම් වශ් නේ  ම් 
 ම් ්දේ කවිූ නිසා එ  කළ හුකි ආකාර කේ ගුන මා ටිකකේ කලේපනා කර 
බුලුවා. ්පර’පර ්දදිග උගුනේ්ගේ විවාද ට භාජ්න  වුණු ගුඹුරු සූර 
කීප කේ පිළබිඳව ශාසේරී  වශ් නේ ්දේශනා පුවුේවීමට වඩා, අප ්ම් 
නිසේසරණ වන් ේ ්ම් කර්ගන  න වුඩ පිළි්වළට උපකාර වන අනේදමිනේ, 
භාවනා මනසිකාර ට හසු කරග හුකි අනේදමට, ්ම් ්දේශනා පුවුේවීම 
සුදුසු  කි ලා මට අදහසේ වුණා. ඒ නිසාම ි, අර ්කා්කුේ ගුඹුරු 
සූරපාඨාදි  ිබුණේ ් ම් අවස්ථා්ව් ් ම් ් දේශනා ් පළටම මාෘකා වශ් නේ 
අර කලිනේ සඳහනේ කළ පාඨ  අප බාගේ්. 

‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ්බසංඛාරසම්ථා සබ්බූපධි-
පටිනිස්ස්්ගා තණ්ෙක්ඛ්යා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ්ම  පරණී , එනම්, සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ 
සංසිඳීම, සි ලු උපීනේ අේහුර දැමීම, ෘෂේණාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම 
නම් වූ විරාග , නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන .’ 
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්ම් විදි් ේ භාවනා මනසකිාර කේම වන ් ම් පාඨ , අ්පේ සිේ ුළ ඉදිරිපේ 
කර්ගනම, ්ම්ක කමයස්ථාන කේ හුටි ට, ‘එං සන්ං එං පණීං ........’ 
ආදී වශ් නේ නිවයාණ ට සි ් ාමු කරන, සි නංවන අනේද්ම් පාඨ  මුලේ 
ුන බා්ගන, ඊට අොළ වන අනේදමිනේ අ්පේ මනසිකාර  පුවුේවු්වාේ 
අර ධමය් ේ, ඒ ස්වාක්ඛ්ාවූ ධමය් ේ, සන්දිට්ඨික, අකාලකි, එහිපස්සික, ඔපන ික, 
පච්චත්ං ්වදිබ්බ විඤ්ූහි ගුණවල අග  අපට ්ේරුම්ගනේට පළුුවනි. 
එ්හම ඒ පරිඵල  සුලසු්නාේ අ්පේ ්ම් ්දේශනා ්පළේ සාේථක වුණා 
කි ලා සුටු ්වනේට අවස්ථාවකේ ලු්බනව කි ල මා හිනවා. ්ම් ්දේශනා 
්පළට පසුබිම් වශ් නේ පළමු්වනේම කාරණා කීප කේ සඳහනේ කරනේට 
සිද්ධ්වනව. ඒ ගුන සමාධි  භජ්න  කරනේට ්වනව, සමහර කාරණා 
පිළිබඳව කි නේට ි්බන ්දේවලේ පළිිබඳව. 

පසුබිම වශ් නේ වි්ශේෂ් නේම නවියාණ  සම්බන්ධ ගුඹුරු සූර 
රාශි ක අේථ  පළිිබඳව  ම්  ම් වයාකූලා ඇිවීමට ්හේුව ගුන  මකේ 
කිව ුවු ි්බනව. සාමානය් නේ අපි පරකීණයක ්දේශනා වශ් නේ අටුවා 
සාහිය  ගුන හඳුනේවන සිරිකේ ි්බනව. නමුේ ඇේ වශ් නේ ි්බන 
ේව  ගුන කලේපනා කරල බුලුවාම, අටුවාවල ් බා්හෝ විට ි්බනව ් ම් 
ගුඹුරු සූර පළිිබඳව එක නිගමන කේ ්දනේට බුරිව ්නා් කුේ අවස්ථාවල 
විකලේපාථය ්දනව. ‘්ම්සේේ වි  හුක,’ ‘්ම්සේේ වි  හුක’ ක ිල විසඳීමකේ 
නුිව පාඨක ා අරමං කරන ුනුේ ි්බනවා. සමහර ුනේවල 
පුහුදිලවිම ඒ අේථමාගය් නේ ඉවේවුණු  ම්  ම් නිගමනේ ් දනව. ඒ ව්ගේම, 
සමහර ගුඹුරු සූර පළිබිඳව අටුවාවලේ නිහඬ මකේනිසාද ක ින එකේ 
උගුනේට ්ම් කා්ල ගුටළුවකේ. ්ම් විදි් ේ ේව කේ ඇි වීමට පරධාන 
වශ් නේම ්හේු වුණ  ම්  ම් ඓිහාසික කාරණාේ ි්බනව. 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේම ්දේශනා කර ි්බනව අනාග භ  
වශ් නේ, අනාග් ේ ඇි වි  හුකි ශාසන පරිහානි  පිළිබඳ  ම්  ම් 
ලක්ෂණ හුටි ට සං ුේ සඟි් ේ නොින වග්ග් ේ ආණි සූර් ේ1 සඳහනේ 
්වනව අනාග් ේ ඇිවන භික්ෂුනේ ථාග ්දේශි ගම්භරී ගම්භීරාථයවේ, 
්ලෝ්කෝේර, ශූනයා පරිසං ුකේ සූර පළිිබඳව, ඒවාට ඇහුම්කනේ ්දනේන 
වුඩි කුමුේකේ දකේවනේ්න නු. ඒවා ඉ්ගන ගුනීමට, ඒවා් ේ ගුඹරු 
ගුන සුළකීමට උනන්දුවකේ දකේවනේ්නේ නු, ක ිල ඒ විදි ට දකේවල 
ි්බනව. 

‘..........්  ් සුත්න්ා ථාගභාසිා ගම්භීරා ගම්භීරත්ථා 
්ලාකුත්රා සුඤ්ඤා පටිසඤ්ුත්ා ්සු භඤ්ඤමා්නසු න 
සුස්සුසිස්සන්ි, න ්සාං ඔදහිස්සන්ි න අඤ්ඤාිත්ං උපට්ඨඨා්පස්සන්ි, 
නච ් ධ්ම්ම උග්ග්හබ්බං පරි ාපුණිබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ි’ ආදී 
වශ් නේ. අනාග් ේ ඇුම් භිකේෂූනේ අනාග ශාසන පරිහානි් ේ 
පරිඵල කේ වශ් නේ ඒ ගුඹුරු ශූනයා පරිසං ුකේ සූර පිළිබඳව, ඒවා 
ඇසීමට, ඒවාට කනේ් ාමු කිරීමට, ඒවා ඉ්ගන ගුනීමට උනන්දුවකේ 
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දකේවනේ්නේ නු ක ිල. ඒ ව්ගේම වේ ඓිහාසික වශ් නේ දැකේවි  හුකි 
්හේුවකේ ි්බනව. ්ම් ශාසන ඉිහාස් ේ එකේරා අවධි කදී මුලේ 
බුසගේු අදහසකේ ම ි, ් ම් සූර පිටක් ේ ි්බනේ්නේ ් වාහාර ් දේශනාව , 
ඒ නිසා එහි ඒ රම් ගුඹරුකේ නු. ඒ රම්ම ගුඹරුු ධමය කේ එන නු, 
කි න හුඟීමකුේ ්ම් අ්ේ මුලේ බුසගේ. ඒකේ ්ම් සූර පිළිබඳව 
සුලකිලේල අඩවුීමට ්හේු වුණා. ඒ ව්ගේම, ම්නාරථපූරණී අඞගුත්ර 
අටුවා්ව්2 සඳහනේ ්වනව ශාසන ඉිහාස් ේ මුලේ අවධි කදීම ්ම් ලංකා්ව 
පරි ත්ිවාදීනුේ පටිපත්ිවාදීනුේ අර එකේරා විවාද කේ ිබිල ඒ්කනේ 
ජ් ගරහණ  ක්ළේ පරි ත්ිවාදීනේ  කි ල. ඔවනුේ්ගේ අවසාන නිගමන  වු්ණේ 
කුමකේද? ශාසන් ේ පුවුේමට පරිපත්ි  නුේ පේ ාප්ි  වුණේ 
පරමාණවේ  කි න එක. ඇේ වශ් නේම ්නා් කුේ උපද්රව මධය් ේ - 
නි ං සා වලේ ආදි  මධය් ේ - අී් ේ භාණක ස්වාමීනේ වහනේ්සේලා එ්හම 
ප යාප්ි  රැකගුනමීට දැරෑ උේසාහ  පරශංසනී  ි. නමුේ අවාසනාවකට 
ව්ගේ කවි  ුේ්ේ අඳු්ේ කූඩ කේ අිනේ අ  වන්කාට ඒ කූ්ඩ් ි්බන 
වුදගේ වටිනා ්දේ සමහර විට ගිළිහී  නේන ඉඩ ි්බන බව ි. ඒ ව්ගේම ්ම් 
අටුවා  ුග් ේදී අේථ විපරිණාම කුේ සදි්ධ වුණ බව ්ප්නනව. ඒක 
හංගනේන පළුුවනේ ්ද කේ ්නා්ව ි. ධමය  පිළබිඳ සය  ්සා න 
්ක්නකුට පුහුදිලි වන කාරණ කේ. එනම් සූර් ේ පුහුදිලිවම ි් න 
සමහර වචනවලට, පුහුදිලි අේථ වලට අටුවා  ුග් ේ ්නා් කුේ විදි් ේ 
සංකීේණ අදහසේ එකු කරන බව ් පේනව සමහර අේථකථන කරම නිසා. නමුේ 
එ ිනේ ්වනේ්න ්ම් ධමය් ේ ි්බන ඒ වටිනා ගුඹරුු අේථ මුකී  ාම ි. 
සමහර අේථ විවරණවලිනේ අථය ආවරණ  ්වනව ්පේනව. අනේන එබඳු 
ේව කේ කරම කරම් නේ ඇිවුණා. ඒ ව්ගේම වි්ශේෂ් නේම කිව  ුුව 
ි්බනේ්නේ ්ම් සද්ධමය් ේ ගුඹරු දැකි   ුේ්ේ සරලව  ුළනිේ, නමියල 
ජ්ලාශ ක පුල දකිනේනා ව්ගේ. 

‘්ද්ව නාම කිං? නාමං ච රෑපං ච’ ්දක නම් කිම? නාම  ි රෑප  ි. 
්ම් බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ සේහුවිරිදි වි් ේදීම මහ රහේ පදවි  ලබාගේ 
්සෝපාක සාම්ණේර නේ වහනේ්සේ්ගනේ ඇසූ පරශේන දහ් නේ ්දවුනේන ි. 
හරි ට අර දහ ට ගනනිේන දනේනවද කි ල දරු්වකු්ගනේ අහනේන ව්ගේ 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඇසූ ඒ පරශේන දහ  එ්සේ ්ම්සේ පරශේන ්නා්ව ි. 
අේහව් නේ ්කළවර වන පරශේන මාලාවකේ. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
බලා්පා්රාේු වුණු, අ්පේක්ෂා කරපු පළිිුරුම ්සෝපාක ස්වාමීනේ වහනේ්සේ 
දුනේන. 

්ම් ්ද්වනි පරශේන  ි අප ්මුනදි සලකනේ්න වි්ශේෂ් නේම. 
‘නාමං ච රෑපංච’ විදශයනා පාඨමාලා්ව් මූලික පාඩමකේ හුටි ට ගනේන 
පුළුවනේ, නාම ේ රෑප ේ කි න ්ම් කාරණා ්දක. ්ම් ‘නාම ේ රෑප ේ’ 
කි ල කි න්කාට, ‘නාම ’ කි ල කි නේ්නේ නම බව කි න්කාටමේ 
්ක්නකුට වුට්හනවා. සූරවලේ සාමානය් නේ ‘නාම’ කි න වචන  
නිව ් ්දන්කාට ‘නම’ කි න අදහස ි එනේ්නේ. නමුේ අටුවා  ුග් ේ 
අපට ්ප්නනව, ්වන එකකේ බා ්ම් ්සෝපාක පරශේන  සඳහනේ ්වන 
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පරමත්ථ්ජ්ාිකා්ව3 පවා ්ම් නාම  කි න එකට නම ක ිල කී්ම් 
්මාකකේ්දෝ අඩුවකේ, මදිකමකේ, ව්ගේ ්පනුන බවේ හු්ඟනවා. ඒ ්වනුවට 
‘නුමීම’ කි න අේථ කේ එකුකර්ගන ි් නව. 

‘ආරම්මණාභමිුඛ්ං නමන්ා, ිත්ස්ස ච නි ්හු්ා’ - අරමුණ 
අභිමුඛ් ට නු්මන නිසා. සි්ේ නු්මන ස්වභාව  නිසා, - ‘ස බ්බම්පි අරෑපං 
නාමන්ි වුච්චි’ සි ලුම අරෑප ධමය නාම නමිනේ හුඳිනේ්වනව ආදී වශ් නේ. 
අභිධමයසංගරහ ගරන්ථවලේ අටුවාවලේ ්ම්ක ්බා්හාම පරකට අේථ කථන කේ 
වුණා. ්ම් නාම  කි නේ් නේ අරමුණ ්දසට නු්මන අථය් නේ  කි ල. 
සමහර විට නාම  කි ල ගේහම ඒක සරල වුඩි ි කි ල සුලකුව ්වනේන 
ඇි ්මන ්ම් ගුඹුරු විදශයනාවට  න විදි්  සංකලේප කේ නිසා, නමුේ 
ඇේ වශ් නේම කලේපනා කරල බලනව නම් සූර්දේශනාවලට අනුව, ්ම් 
‘නාම ’, ‘නම’ ක ිල ගේේ ඒ්කේ විශාල ගුඹුරකේ ි් න බව ් හළි්වන 
සූර ි්බනව. 

‘නාමං සබ්බං අන්වභවි - නාමා භි්යයා න විජ්ජති 
නාමස්ස එකධම්මස්ස - ස්බ්බව වසමන්වගු’4  

්ම් සං ුේ සඟි්  සගාථක වග්ග් ේ ි්බන ගාථාවකේ. ‘නාමං සබ්බං 
අන්වභවි’ නාම  සි ලේල  ටපේ ්කාට සිටි් ේ . ‘නාමා භි් යා න විජ්ජ්ි’ 
නමට වඩා වුඩි් කේ, නමට වඩා ්ලාකු ්ද කේ නු. ‘නාමස්ස එකධම්මස්ස 
- ස්බ්බව වසමන්වගු’ නාම  කි න එකම ්දේට මුළු ්ලෝක ාම  ටේ ්ව ි. 
එහි වසඟ ට ්  ි ක ින අදහසකේ ්ම් ගාථා්ව් ි්බනවා. 

ඒ ව්ගේම වේ ගාථාවකේ ි්බනවා ඒකට ් ම් කාල් ේදී අේථ දී්ම්දී 
පවා එහි ිබූ මූලික අේථ  මුකිල ගිහිනේ ි් න බව ්පේනව. 

‘අ්ක්ඛයය සඤ්ඤි්නා ස්තා - අ්ක්ඛයයස්මං පතිට්ඨිතා 
අ්ක්ඛයයං අපරිඤ්ඤාය - ්යාගමායන්ති මච්චු්නා’5 

‘අ්ක්ඛ් ය සඤ්ඤි්නා සත්ා’ ්ම් ්ලෝක් ේ සේව් ෝ නම්කර 
කි න දෑ පිළිබඳව සංඥාව ඇේාහු . ‘අ්ක්ඛ් යස්මිං පිට්ඨිා’ නම්කර 
කි න දෑ ්ක්රහිම පිහිටි ාහු , එ නිේ ඔබ්බට  නේ්න නුහු කි න එක ි. 
‘අ්ක්ඛ් යං අපරිඤ්ඤා  - ් ාගමා න්ි මච්චු්නා’ - ඒ නම්කර කි න දෑ 
පළිබිඳව පරිිසඳි අව්බෝධ කේ නුකිම නසිා, ්හාඳ පරිපණූය අව්බෝධ කේ 
නුකිම නසිා - මාර ා්ගේ වස ට ්  ේ. ් ම් ගාථාවලිනුේ අපට ් ප්නනේ්නේ 
්ම් නාම් ේ  ම්කිසි ගුඹරුු පුේකේ ි්බන බව ි. නමුේ ්ම් නාම් ේ - 
්මන නාමරෑප කි ල ගේහම ්ම් නාම  ක ින එ්කේ - අඩුවකේ 
ි් නවද කි ලේ අපි හිල බුලි   ුුව ි්බනව. දැනේ නාම - රෑප කි න 
එක අපි ගේ්ාේ, දැනේ මුදුම් සඟි් ේ සම්මාදිට්ඨි සූර් ේ සුරි ුේ ස්වාමීනේ 
වහනේ්සේ නාම - රෑප ්ෝරන ඒ විගරහ  ගේ්ාේ ඉදිරි ට - ‘්වදනා, 
සඤ්ඤා, ්චනා, එ්ස්සා, මනසිකා්රා ඉදං වුච්චාවු්සා නාමං, චත්ාරිච 
මහාභූානි චුන්නඤ්ච මහාභූානං උපාො  රෑපං ඉදං වුච්චාවු්සා 
රෑපං. ඉි ඉදංච නාමං ඉදංච රෑපං ඉදං වුච්චාවු්සා නාමරෑපං.’6  



1 වන ්දේශන  
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්බා්හාම පුහුදිලිව සරලව දකේවල ි් නව සුරි ුේ ස්වාමීනේවහනේ්සේ. 
්වදනා, සඤ්ඤා, ්චනා, ඵස්ස, මනසිකාර කි නේ්න ඇවුේනි, ්මනේන 
්ම්ක නාම  ි. පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ්ම් සරමහාභූ 
ධමය නුේ, ඒ සරමහාභූ ධමය නේ නිසා පවේනා රෑප ේ, ්ම  රෑප  ි. 
්මනේන ්ම් විදි ට නාම  ි රෑප  ි, ්ම්කට ම ි නාමරෑප කි නේ්න 
කි ල. එ්කාට ්මන ්ම් ්වදනා, සඤ්ඤා, ්චනා, ඵස්ස, මනසිකාර 
කි න ධමය නාම  හුටි ට - නමකේ හුටි ට සලකනේන ්හේුවකේ ි් නවද 
කි ල අපි හිල බලමු. 

අපි ්ම්කට ්හාඳ උපමාවකේ ගනිමු. කඩුා දරු්වකේ ඉනේනව 
බහ්ෝරනේන බුරි, ඒ දරුවාට පළමු්වනේම  ම්කිසි ්ක්නකේ රබේ 
්බෝල කේ ්දනව. ළම ා ්ම්ක දැකේ්ක පළමු වරට ි.  ම්කිසි ්ක්නකේ 
කිව්්වාේ ‘රබේ ්බෝල  වනාහි ්සලේලම් බඩවුකේ’ කි ල, ළම ට 
්ේ්රනේ්න නුහු. බහ්ෝරනේන දනේ්න නුි නසිා. ්කා්හාමද ළම  
්ම්ක හඳුනගනේ්න? රබේ ්බෝ්ල නුහු ට කිට්ටු කරල බලනව, දිවගාල 
බලනව, කනේන පුළුවනේ ්ද කේ ද කි ල. ්ොඩං ව්ගේ. ඔබල බලනව. ටිකකේ 
්පරළල බලනව. ්ම්ක ඉිනේ ්හාඳට ලසේසනට ්පර්ළන නිසා ්ම්ක 
්සලේලම් බඩවුකේ ක ිල ්ේරුම්ගනේනව. එ්කාට අර ්වදනා, සඤ්ඤා, 
්චනා, ඵස්ස, මනසිකාර කි න ්මනේන ්ම් නාමධමය මුලේකර්ගන ම ි 
අර දරුව රබේ ්බෝ්ල ඇඳින ගේ්. ්ලෝකසම්මුි්  ි් න ‘රබේ 
්බෝල ’ කි න නමිනේ ්නා්ව ි. ඔනේන ඔ  විදි ට අපට කලේපනා කරල 
බුලුවම ්පේනව ඔන ි් නේ්න නාමරෑප්  ක ින ‘නාම ’ - නාම් හි 
පරාථමික ස්වරෑප  ි. මුලේ ස්වරෑප  ි, මුලේ ආකෘි  ි. ්ලෝක ා වඩා 
පරිහරණ  කරනේ්න පහසවු සඳහා  ම්කිසි නමකේ. ඒක කීප්ද්නකේ සම්ම 
කරගේාම ඒක නමකේ ්වනව. දැනේ අර ‘නාමා භි්  යා න විජ්ජ්ි.’ ආදි 
ගාථා්ව, එනදි නම් අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේේ ්හාඳ අදහසකේ දකේවනව. 
නාම් හි ්ලෝක  මුඩපවේවන ගි කේ ි් නව ක ිල ක ිනේ්න ්මාකද? 
 ම්කිසි ්ද කට ්ලෝක ා එ්කේ නමකේ දීල නුේනම් - සමහර විට ගහකට, 
පුළ කට ආදි කට පරකට නමකේ නුේනම් - ඒක පිළිබඳව වයවහාර 
කරන්කාට ‘නමකේ නුි එක’ කි ලවේ වයවහාර කරනව. එ්හම 
ස්වභාව කේ ි්බනව. නමකේ නුි එක ‘අනාම්කා’.7 නමකේ නුි ගහ ක ිල 
හරි ්කා්හාම හරි නමකේ ොන ස්වභාව කේ ි් නව. එ්කාට ඒ විදි්  
කෘය කුේ නුි අවස්ථා්ව්දි අර කුඩාදරුව  මකේ හඳුනගනේ්න ්ම් කි පු 
මූලික ධමය මාගය් නේ. එ්කාට ්මනිනේ අපට ්ේරුම් ගනේන ි් නේ්නේ, 
දැනේ ් ෝගාවචර ට ඇේවශ් නේම ්ලෝක  පිළිබඳ ්කා ි රම් 
අව්බෝධ කේ ිබුණේ ඇඳිනග ුේ් ්ම් නාම - රෑප ්ලෝක  ි. ්ම් 
නාම-රෑප ්ලෝක  හඳුනගනේන ඕනනම් අර කඩුා දරුව්ග ේව ට එනේන 
ඕන, එක පුේකිනේ. නමුේ අඥාන උ්පේක්ෂාව ්වනුවට ඥාන සම්පර ුකේ 
උ්පේක්ෂාවකුේ ඇි කරගනේන ්වනව, ඒ ් ෝගාවචර ට. ඒ සඳහා ම ි 
සිසම්පජ්ඤ්ඤ  උපකාර කර්ගන නාම ධමය ්ේරුම්ගනේ්න. ්ලෝක් ේ 
පරකට නාම ආශර් නේ ඒ ඒ ද්රවය මනේ හඳුනා්ගන ිබුණේ, එ්නේදි 
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නාම රෑප  පිරිසඳි දැනගුනීම සඳහා ඒ ් ෝගාවචර  පාවිච්ි කරනේ්න අර 
කි ාපු ධමය. ්වදනා - සඤ්ඤා - ්චනා - ඵස්ස - මනසිකාර. ්ම්වා එකේ 
එකේ පදුේගල ාට වි්ශේෂ ි. අර ‘පච්චත්ං ්වදි්බ්බා’ කි ල කි නේ්නේ 
ඒක ි. ්ම් ධමය  මනේම පරයක්ෂ කරග  ුේකේ. මනේ්ග නාම-රෑප 
්ලෝක  මනේම ි හඳුනගනේන ඕන. ්වන්ක්නකුට හඳුනේවනේන බෑ. ්වන 
ශාසේරී  වචනවලිනේ ඒක ් පනේනුම් කරනේන බුහු. එ්කාට දුක ි් නේ්න 
්ම් නාම - රෑප ් ලෝක්  ි. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ වොළ ් ම් දුක ි්බනේ්න 
අර ්නා් කුේ දෘෂේටිගික නේ දකේවන විදි ට ඒ සම්ම ්ලෝක් ේ 
්නා්ව ි. සම්මුි ්ලෝක් ේ ්නා්ව ි, ්ම් නාම - රෑප ්ලෝක්  ි. 
‘අ්ච්ඡච්ි ණ්හං ඉධ නාමරෑ්ප’8 ක ිල එ්හම ි් නව. එ්කාට 
් ෝගාවචර  විසනිේ කළ ුේ් කුමකේද? - අවසාන බලා්පා්රාේුව 
කුමකේද? ්ම් නාම - රෑප  පිළිබඳව ි් න ණ්හාව කපා හුරීම ි. 

්ම්ක උපමාවකනිේ කි නවනම්, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ හඳුනේවනව 
‘සල්ලක්ත්ා අනුත්්රා’9 කි ල. අනුත්ර වූ ශලය වවදයවර ා. ඒ ව්ගේම 
‘ණ්හාසල්ලස්ස හන්ාරං’ කි ලේ ් ාදල ි්බනව. ණ්හා නමුි උල - 
විෂ හී  - ඇදල ොන වවදයවර ා. එ්කාට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ධමය  
අනුව අපට ්ප්නනව ්ම් නාම - රෑප ක ින එක හරි ට වණමුඛ්  ව්ග ි. 
විෂ ඊල කේ වුදුන ්ක්නකේ ්බ්හේ බුඳි   ුේ්ේ විදේද එකේ්කනාටවේ 
දුනුමුඩාවටවේ ්නා්ව ි අර වණමුඛ් ට ි. ඉසේ්සලේල වණමුඛ්  පාොග 
 ුු ි. එ්කාට නාම - රෑප  පළිිබඳ පරිිසිඳ අව්බෝධ් නේ 
බලා්පා්රාේු ්වනේ්න ඇේවශ් නේම අර ණ්හා උල, ණ්හා විෂ ඊ  
ඇනිල ි්බන වණමුඛ්  පාො ගුනමී ි. අනේන ඒක සඳහා ම ි අර ්ලෝක 
සම්මුි්  ි්බන ඒ වචන ්කා්හාම ්වේ, ඒ අව්බෝධ  ්කා ි 
අනේදමට ිබුණේ, අර ්වදනා - සඤ්ඤා -්චනා - ඵස්ස - මනසකිාර කි න 
ඒ ධමය නේ මු කරගනේන ්වනේ්න. අර කඩුා දරුව ව්ග ි, නමුේ අඥාන 
උ්පේක්ෂාව ්නා්ව ි. එන ඥාන සම්පර කුේ විදි්  උ්පේක්ෂාවකට ි එ ිනේ 
් ාමුවනේ්න. 

රෑපධමය පිළිබඳව කලේපනාකර බුලුවේ ඒ විදි් ම ්ද කේ. ්මන 
ි්බනව එකේරා ගුඹුරකේ. ්බා්හෝ ්ද්නකේ කලේපනා කරනේ්න - සමහර 
පරිවේන ආදි් ේ ්බා්හෝ ්ද්නකේ උපකාර කරගනේ්න - නාමරෑප 
කි නේ්න සිේ රෑප ේ කි ල. එ්හම නුේනම් අර ්භෞිකවාදීනේ 
කි නව ව්ග සිේ ද්රවය ේ. නමුේ ඒ විදි්  ්බදීමකේ ්නා්ව ි ්ම් 
ධමය්  ි්බනේ්න. පරීයසමුත්පාද ධමය  අනුව බලනව නම් ්ම් නාම - 
රෑප ේ පරීයසමුත්පාද ධමය් ේ සඳහනේවන එකේරා ්කාටසකේ. ඉාමේම 
වුදගේ කාරණ කේ. ්මන කි න නාම-රෑප  අ්නයෝනය පරය 
සම්බනේධා්වනේ බුඳුණු ්දකකේ. ්ම් නාම  ්හේු්කාට්ගන ි රෑප  
පවිනේ්න. ඒ කි නේ්න අර රෑප  හඳුනගනේ්න ්ම් නාම  
මුලේකර්ගන ි. දැනේ අර දරුව ඵස්ස - ්වදනා - සඤ්ඤා - ්චනා - 
මනසිකාර  න ධමය ආශර් නේ ම ි අර රෑප  - අර ්බෝල් ේ ද 
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ගි , බුරුලේ ගි  ආදි  ්ේරුම්ගනේ්න. අනේන ඒ ව්ගේ රෑප ධමය 
පිළිබඳවේ ්මන කි නව ‘චත්ාරිච මහාභූානි චුන්නං ච 
මහාභූානං උපාො  රෑපං’ කි ල. ඒ සරමහාභූ ිනේ පිළිබඳව 
වුදගේකම ්මුන දකේවල ි් නේ්න මකේනිසාද? සරමහාභූ ිනේ 
ම ි රෑප් ේ පරාථමික අවස්ථාව. නාම් ේ පරාථමික අවස්ථාව, ඒ කි නේ්න 
සම්මුි වශ් නේ ගේු නාම් ේ පරාථමික අවස්ථාව, ්වදනා - සඤ්ඤා - 
්චනා - ඵස්ස - මනසිකාර නම්, ්ලෝකසම්ම රෑප  කි න එ්කේ 
පරාථමික අවස්ථාව ම ි සරමහභූ ිනේ. ්ම් භූ ිනේ ඇේ වශ් නේ 
්ල්හසි් නේ හඳුනගනේන පුළුවනේ අ  ්නා්ව ි. ඒක නිසා ්ම් 
මහාභූ ිනේ්ග ්හාලේමනේ ්ගාඩකේ ව්ග ි ්ම් රෑපසඤ්ඤාව. ්මන 
රෑප කි ල කි නේ්න ඇේවශ් නේම රෑපසඤ්ඤාව. ඒ බව ්හළි වන 
එකේරා ගාථාවකුේ අපි පසුව සඳහනේ කරනව. ්ලෝක ා රෑප වශ් නේ 
ගනේ්න, රෑප  හඳුනගනේ්න, හඳුනේවනේ්න ්ම් සරමහා භූ ිනේ්ග 
ගි ස්වරෑප  අනුව. ඒකේ නාම ධමය නේ මුලේකර්ගන ි ලබාගනේ්න. 
ද-බුරුලේ ගි  ආශර් නේ පඨවි  හඳුනගනේනව. ඝන-දි ාරු ගි  
ආශර් නේ ආ්පා ධාුව හඳුනගනේනව. උණුසුම් - සිසිලේ ගි  ආශර් නේ 
්ේ්ජ්ෝ ධාුව හඳුනගනේනව. සු්ලන - පිම්්බන ගි  ආශර් නේ 
වා් ා ධාුව හඳුනගනේනව. ඔ  විදි ට පරයක්ෂ ටම 
්ගාදුරුකරගනේනවා සරමහාභූ ිනේ්ග ස්වභාව නේ. ඒ අනුව ඇි 
කරගේු රෑපසඤ්ඤාව ම ි එ්කාට ්ම් පුදේගල ා්ගේ සි්ේ 
ි්බනේ්නේ, ්ම්ක ි පුදේගල ා්ගේ ්ලෝක . ්ම් කාරණ  වඩාේ පුහුදිලි 
්වන ගාථාවකේ ි්බනව. 

‘යත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති 

පටිඝං රූපසඤ්ඤා ච - එ්ත්ථසා ඡිජ්ජ්ත ජටා’10 

ජ්ටා සූර  කි ල වුදගේ සූර කේ සං ුේ සඟි් ේම එනවා. 
ඉාමේ පරකට ගාථාවකේ එන ි්බනව. ්දේවා්වකේ බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගනේ විමසනවා. 

‘අ්න්තා ජටා බෙි ජටා - ජටාය ජටිතා පජා 
තං තං ්ගාතම පුච්ඡාම - ්කා ඉමං විජට්ය ජටං’ කි ල. 

්ම් ්ලෝක  පිළිබඳව කි නේන ි් නේ්න ‘අ්න්ා ජ්ටා’ - 
ඇුළේ අවුලකේ, ‘බහි ජ්ටා’ - පිටේ අවුලකේ ‘ජ්ටා  ජ්ටිා පජ්ා’ - ්ම් 
සේේව පරජ්ාව එකේරා විධි ක ්වළුමකිනේ ්වළිල ි ඉනේ්න. ‘ං ං 
්ගාම පුච්ඡාමි’ - මා අසනවා ්ගෞම් නි ඔබ්ගනේ. ‘්කා ඉමං 
විජ්ට්  ජ්ටං’ - ්ම් අවුල කවුද ලිහනේ්න කි ල. ්ම්කට බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ පිළිුරු ්දනව ගාථා ුනකිනේ. පළමු්වනි ගාථාව ඉාමේම 
පරකට ි විශුද්ධි මාගය්  මුලට ගේු නිසා. 
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‘සී්ෙ පතිට්ඨඨාය න්රා සප්ඤ්ඤා - චි්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවයං 
ආතාපි නිප්කා භකි්ඛු - ්සා ඉමං විජට්ය ජටං’ කි ල. 

ඒ කි නේ්න  ම්කිසි භික්ෂුවකේ සීල් ේ පිහිටල, සමාධි  - පරඥාව 
වඩමිනේ, ්ක්ලසේ වන වී යය් නේ  ුකේව, ඥානවනේව උේසාහ දරනව 
නම්, එබඳු භික්ෂුවට - ඒ රහනේ වහනේ්සේට, පුළුවනේ ් ම් අවුල ලිහනේන කි ල. 
්දවුනි ගාථා්වනේ කි ු්වනේ්න 

‘්යසං රා්ගා ච ්දා්සා ච - අවිජ්ජා ච විරාජිතා 
ඛීණාසවා අරේන්තා - ්තසං විජටිතා ජටා’ කි ල. 

 ම් රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ රාග  - ් ද්වෂ  සහ අවිදයාව කි න ් ම් 
ධමය, ‘විරාජිා’ ්මන අමුු වචන කේ ් ්දනව. දිගිනේ දිගට ්නාකවි්වේ, 
එන ක ිල ි් නේ්න සිිනේ මකා දමන ලදේ්දේද, සිිනේ ්සෝදල දමන 
ලදේ්දේද, එබඳු ඒ රහනේ වහනේ්සේලා පළිිබඳවේ කි නේන ි් නේ්න, 
උනේවහනේ්සේලා විසිනේ ඒ ජ්ටාව - අවුල - ලිහන ලදී, කි න එක ි. නුේවුනි 
ගාථාව ි ්මන අ්පේ පරසේු ට අොළ වනේ්න. 

‘යත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති 
පටිඝං රූපසඤ්ඤා ච - එ්ත්ථසා ඡිජ්ජ්ත ජටා’ 

්මුන කි ්වනේ්න අර ‘පුග්ගලාධිට්ඨඨාන’ වශ් නේ පුදේගල නේ 
පිළිබඳව ්නා්ව ි. ධමය කේ හුටි ට නිවයාණ  පිළිබඳව ි ්මුන 
කි ්වනේ්න.  ම් ු්නක නාම ේ රෑප ේ, ඒ ව්ගේම පරිඝ ේ, 
රෑපසඤ්ඤාවේ, සම්පූණය් නේම වළකා ලනු ලු්බ්ද, උප්රෝධන  ්ව ිද, 
එුන ි ඒ ජ්ටාව - ඒ ්වළුම, ඒ අවුල - ලි්හනු ලබනේ්න ක ින එක ි. 

එ්කාට ් මනිනේ කි ු්වනේ්නේ අර නාම ේ රෑප ේ. ඒ ව්ගේම 
්මුන කි ්වන පටිඝ  සාමානය් නේ වයවහාර් ේ ි්බන හුටි ට 
්ද්වෂ  ්නා්ව ි ්මන පටිඝ  කි ල ක ිනේ්න. ්වන සිංහල වචන කේ 
ගේ්ාේ රෑපධමය නේ පළිිබඳව එකේරා ගුටීමකේ ි්බනව. සමහරවිට 
්නාදැනුවේවම ව්ගේ  ම්කිසි ්ද ක හුපුණහම හුරිල බලනව ඒක 
හඳුනගනේන. ඒ ව්ගේ ්ද කේ. එ්කාට ්ලෝක ාට ඇසේ ිබුණට - 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ වචන්  හුටි ට - ධමය චක්ෂුෂ වේ පෑ්දනකං 
්ලෝක ා අන්ධ ි. එ්කාට ්ම් හු්පන හු්පන එක - හු්පන හු්පන 
්ද  - ඒ හුපී්මනේම ි හඳුනගනේ්න. ‘පටිඝං රෑපසඤ්ඤාච’ ගුටීමකුේ, ඒ 
ගුටීම හඳුනාගුනීම් වශ් නේ ඇිකරගනේන රෑප සඤ්ඤාවේ, ්ම් ගුටු්ණේ 
 ම්කිසි ද ්ද ක, උණුසුම් ්ද ක, බුරුලේ ්ද ක, ආදී වශ් නේ ඒක 
පිළිබඳව සඤ්ඤාවකේ ඇිකරගනේනව. ්ම්ක ඉිනේ ඒ ව්ගේම ්මෝඩ් ෝ 
ගණනකේ සම්ම කරගේ්ාේ ඒක ්ලෝක සම්මුි කේ - සය කේ, ්ම්ක 
ම ි වචන .  ම්කිසි ්ක්නකේ  ම්කිසි ්ද ක ‘නම’ දනේනවනම්, ඒ 
ුනුේා ඒ ්දේ දැනගේ කි න අව්බෝධ කුේ එනව. ඔනේන ඔ  
විදි්  පටලුවිලේලකේ ි්බන නිසා ම ි ්ලෝක  අවුලකේ ්වලා 
ි් නේ්න. ඇේ වශ් නේම ්ම්ක පටලුවිලේලකේ, එ්හම නුේනම් 
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්වළුමකේ, එ්හම නුේනම් අවුලකේ හුටි ට බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස වෝළ ් ම් 
නිස ි. ්ම් නාම් ේ ි්බනව ්ලෝක ා අවිදයාව කරා ්ගන න ස්වභාව කේ. 
අවිදයාව සුඟවිල ි්බනේ්න ් ම් නාමපද ුළ ි. එ්කාට ් ම්වා ිනේ මිදී්ම් 
මාගය  ි ්ම් විදශයනා මාගය . 

ඒක නිසා ම ි අර කුඩා දරුව ව්ගේ, ්ලඩා ව්ගේ, ්බා්හාම 
්හමිනේ සිසම්පජ්ඤ්ඤ් නේ මනේ්ග ඉරි ව් පුවුේවීම් ආදි් නේ 
්බා්හාම දුක්සේ අර නාම රෑප ධමය මු කරගනේ්න. නමුේ ්වනස 
ි්බනේ්න, ඒ විදි්  ඒ ්ලඩා ව්ග හිටි ට, ඇේවශ් නේම 
නි්රෝගි්වනේන ගනේන උේසාහ කේ. කුඩා දරුව ව්ග ්නාදනේනව ව්ග 
හිටි ට ඇේවශ් නේම බහ්ෝරනේන දනේනව. බහ්ෝරනේන දනේන 
් ෝගාවචර  විදශයනාව සඳහා ි අර විදි්  පර ේන කේ කරනේ්න. ් ම් විදි ට 
අපට ්ප්නනව ්ම් නාම රෑප ධමය පිළිබඳවේ  ම්කිසි ගුඹරුකේ ි්බනව. 
වි්ශේෂ් නේම අර සම්මුි ට සම්බන්ධාවකේ ්මුන ි්බනව, නාම කි න 
වචන් . ්මනේන ්ම් නාම්  අර සම්මුි ට අොළ සාමානය නාම කි න 
එකට, නාම කි න වචන ටම ි්බන සම්බනේධාව අටුවාවල ්දන අමුු 
නිරුකේි් නේ - අමුු නුමී්මනේ -  ටපේ ්වනව. ්ම් නිසා සද්ධමය් ේ 
පරගි  ගුන කලේපනා කරල බලනවනම් සමහරවිට ්ක්නකුට සං්ව්ගේ 
උපදිනව ්මනේන ්ම් අේථ කථන ගුන. 

එ්කාට අපි ්මුන ග ුේ්, නාමංච රෑපංච කි නේ්න, 
්කළිනේම කි නවනම් නාම ේ රෑප ේ. ඒක වදුරටේ ්ේරුම් ගනේනනම්, 
පිළපිුදලම ් ේරුම් ගනේන ඕන, ඵස්ස - ් වදනා ආදී ධමය මාගය් නේ. ් ලෝක ා 
හඳුනේවන නාම ට වඩා ගුඹුරට  ාමකේ ්මනිනේ ්ක්රනේ්න. එ්කාට 
ඒ නාම - රෑප  ගුන එ්හම ි. ්ම්කේ සඳහනේ කළ අදහසේ සමූහ ම, අපි 
වාකය ්දකකට හකුළුවල දැකේවුව්හාේ, ්මනේන ්ම් විදි ට ි ක ිනේන 
්වනේන. 

‘නාමරෑප් හි එන නාම  නාමරූපයකි - නාම ස්වරූපයකි. 
නාමරෑප් හි එන රෑප  නාම රෑප කි - නාමමාතර රෑප කි’ 

නුව වරකේ : 

‘නාමරෑප් හි එන නාම  නාමරූපයකි - නාම ස්වරූපයකි. 
නාමරෑප් හි එන රෑප  නාම රෑප කි - නාමමාතර රෑප කි’ 

එන අවධාරණ  කරන පද  අනුව ්ම්හම කි නේ්න. එ්කාට 
නාම් ේ ි්බනේ්න ්ලෝකසම්ම නාම් ේ පරාථමික අවස්ථාව, 
සරමහාභූ ිනේට සම්බන්ධ කරල ගේාම, රෑප් ේ ි්බනේ්න රෑප් ේ 
පරාථමික අවස්ථාව. ඒ නාම - රෑප  පිළිබඳව ි. 

ඒ විදි ටම කි නේන සිද්ධ්වනව නිබ්බාන  ගුනේ. නිවන ගුනේ. 
නිවන පිළිබඳවේ ඒ විදි් ම අේථකථන ආදි් ේදී  ම්කිසි අමුේකේ 
සිද්ධ්වච්ච බව ්ප්නනව. ඉාමේම පරකටව ්ම් කාල් ේ වයවහාරවන 
‘නිබ්බාන’ කි න වචන ට ්දන නිරුකේි  ම ි. ‘වානසංඛ්ාා  
ණ්හා  නික්ඛ්න්ත්ා’ එ්හම නුේනම් ‘නික්ඛ්න්න්ි’. ඔ  ආදි 
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වශ් නේ. ‘වාන නම් වූ ණ්හා්වනේ නිකේමුණු නිසා නිවන නමි.’ වාන කි ල 
්මුන ගනේ්න වි මනකේ හුටි ට. ටිකකේ දිගට ග ි අේථ කේ. කලනිේ අර 
කරපු නුවීම ව්ගේම එකකේ. ්ම් ණ්හා්ව් ි්බනවා  භව් නේ භව  එකට 
ගළපන ස්වභාව කේ. ඒ නිසා ණ්හාවට ‘වාන’ කි නවා. නිවයාණ් ේ ණ්හාව 
නුි නිසා ‘නි වාන’ නිබ්බාන. ඔ  විදි ට ි නිබ්බාන ක ින පද ට 
වුඩි් නේම නරිුකේි ් දනේන පුරුදු්වල ි්බනේ්න. නමුේ අපි සූර ් දේශනා 
බලන්කාට මුල ඉඳල අගටම, ්ම් විදි්  නිරුකේි කේ නම් අපට 
්කානකවේ දකනිේන ලු්බනේ්න නුහු. 

එපමණකේ ්නා්ව ි, ්ම් ‘නිබ්බාන’ කි න වචන්  ි්බන නිවීම 
කි න අථය   ි් මන ග ුේ්. ඇේවශ් නේම ධමය් ේ ජීව  ි්බනේ්න 
ඒ වචන්  ි. නිර ්ද්ව්්ල සජ්ඣා නා කරන රන සූර්  සඳහනේ 
්වනව ‘නිබ්බන්ි ීරා  ථා ම්පදී්පා’11 ක ිල. ඒ රහනේ වහනේ්සේලා ්ම් 
පහන ව්ග නිවී  නව. නවිී  න පහනකේ පළිිබඳ උපමාව ධාුවිභංග12 ආදී 
්කා්කුේ සූරවල සඳහනේ ්වනව. සමහර අවස්ථාවල සඳහනේ ්වනව නවිී 
 න පනේදමකේ ගුන. ‘ප්ජ්ජ්ා්ස්සව නිබ්බානං වි්මා්ක්ඛ්ා ්ච්සා අහු’13 
කි ල. පනේදමක නිවීම ව්ගේ ඒ සි නිවුනා කි ල. වේ සමහර ුනේවල 
ගිනේනක නිවීම පළිිබඳව, අග්ගිවච්ඡ්ගාත්14 සූර ආදි් දි බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්ස ගිනේනක නිවීම පිළිබඳ උපමාව ි දකේවනේ්න. ඉාම ගුඹුරු 
අේථ කේ කරාම ්ගන නව ඒ්කනේ. 

ගිනේනකේ පවනිේ්න ඒ දර්කෝටු ආදි  මුලේකර්ගන ි. එ්කාට, 
දැනේ ගනිේනකේ දැලේ්වන්කාට, ්ක්නකේ ඇහු්වාේ දැලේ්වනේ්න කමුකේද? 
කි ල, අපි ්ම ට දි   ුු පිළිුර කමුකේද? දැලේ්වනේ්න කුමකේද? දරද 
දැලේ්වනේ්න? ගනිේනද? දර නිසා ගිනේන දැලේ්වනව, ගනිේන නිසා දර දැලේ්වනව. 
සමහර විට ් ම්ක විසඳගනේන බුරිනිසා ් වනේන ඇි ‘ගිනේදර’ ක ිල වචන කේ 
ි් නේ්න. ඉිනේ ්මුනම ි්බනව ‘ඉදප්පච්ච ාව’. 

්මුන ඉාමේම ගුඹුරු අේථ කේ ි්බන බව අපට ්පේනව. ්ම් 
නිවීම ක ින වචන්  ඉාමේම ගුඹරුු අේථ කේ ි්බනව. ඒ නිසාම ම ි 
‘නිබ්බාන’ කි න ඒ ේව  හුඳිනේවීමට පද රාශි කේ ි් නේ්න. ‘අධිවචන’ 
නමිනේ හුඳිනේ්වනව පාළි්  ේ. ්පළිනේ ්සා ාගනේන පුළුවනේ පේ ා  පද 
රාශි කේ ි්බනව. ඒව ිසේුනකේ සංගරහ කරල සං ුේ සඟි්  අසංඛ් 
සං ුත්් 15 දකේවල ි්බනව. නමුේ ්ම්වා අරිනේ නිබ්බාන ක ින පද  
ම ි පරධාන. මුලේ කාල් ේදීම ඊට පරධාන ුනකේ ලුබු්ණේේ ්ම් ගනිේන 
පිළිබඳ උපමාව සිහිගනේවන නිස ි. එුනම ි් නව ්ලෝක ා අසන 
පරශේනවලට පිළිුරු රාශි කේ. 

වච්ඡ්ගාත් පරිබරාජ්ක ා බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේට ්චෝදනා කළා. ඒ 
ව්ගේම වේ ් බා්හෝ ුනේවල ි්බනව උ්ච්ඡදවාද කේ  කි න ් චෝදනාව. 
්ම් නිවන, බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස ්දේශනා කරන ඒ උසසේ 
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ේව , ඇේ වශ් නේම උ්ච්ඡද කේ  කි ල. ‘ස්ා සත්ස්ස උ්ච්ඡදං 
විනාසං විභවං පඤ්ඤ්පි’16 කි ල. ඇේාවූ - සය වශ් නේම සිටිනා වූ 
- සේේව කු්ගේ උ්ච්ඡද කේ දකේවනව කි ල. බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස ඊට 
පිළිුරු දුනේ්න ්ම් ගිනේන උපමාවට අර්ගන. දැනේ නුඹ ඉදිරි් ේ ගනිේනකේ 
දැලේ්වනව ්ම් දර ්කෝටු නිසා. එ්කාට දනේනව ්නේද ්ම් ගිනේන 
දැලේ්වනේ්න ්වන ්ද කේ නිසා ්නා්ව ි. ්ම් දර ්කෝටු නිසා බව. ්ම්ව 
උපාොන කර්ගන ි. ඒ ඇ්රනේන ගිනේනකේ කි ල අමුු ්ද කේ නුහු. 
එ්කාට ්මනම ි්බනව පරීය සමුේපාද ධමය . ‘ ං කිඤ්ි සමුද  
ධම්මං සබ්බං ං නි්රාධ ධම්මං’ ්ම් විදි ට දැලේ්වන ගිනේන, අර ්හේු පරය 
- ඊට උපකාර වුණු දර - ඉවේ කළාම, එ්හම නුේනම් දර අවසනේ වුණාම 
ඒ ගිනේන නි්වනව. ව දුරටේ ඒ්ක ගුඹරු ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේ. දර 
පිළිබඳව ්ම් ‘උපාොන’ වචන  ් ්දනව සාමානය් නේ ඉන්ධන ද්රවය වලට. 
ඉන්ධන ද්රවය කි නේ්න ගනිේනකේ දැලේවීමට උපකාරී වන දර ආදී ්දේවලේ. 
‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ - ් ම් පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ ඉාමේම වුදගේ අංග 
්දකකේ, සන්ධිස්ථාන කේ. එ්කාට ්ම් භව  - භව  කි නේ්න - ්ලෝක ා 
සින භව කේ ි්බනව. භවෘෂේණාවට  ටවුණු ශාසේවවාදීනේ ්ම් භව  
සය වූ ්ද කේ, ්ම්ක  ම්කිසි හර කේ ි්බන ්ද කේ හුටි ට, නිය ්ද කේ 
හුටි ට කලේපනා කරනව. බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස ්ම් භව  පිළිබඳව දැකේවු්ව 
්කා්හාමද? ්ම් භව  ගුන ක ිනේන ි් නේ්නේ ගිනේන ගුන කි න 
්දේම ි, කි න එක ි. ඒ කි නේ්න ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ අලේලාගනේන 
්ද කේ ි් න ාකේ පුවුේමකේ ි් නව. ්ම් දරවලට උපාොන කි න 
වචන  ් ාදනේ්න ගිනේන දර අලේලගනේන නිසා. ගනිේන දර අලේලගනේනව, 
දර ගිනේන අලේලගනේනව. ්මනම ම ි ඉදප්පච්ච ාව, ඒ විදි්  
පුවුේමකේ ්මන ි් නේ්න. එ්කාට පුවුේම කි ල ක ිනේ්න 
ඒකානේ සය ්ද කේ ්නා්ව ි. වවදික  ුග්  ඉඳලම ිබුණා ‘සේ’ - 
‘අසේ’ කි ල ් දකකේ ගුන ගුටලුවකේ. ‘සේ’ වලිනේ ‘අසේ’ ඇි වුණාද? ‘අසේ’ 
වලිනේ ‘සේ’ ඇි වුණාද? කි ල ‘කථං අස්ා සේ ජ්ා් ථ’ අසේ වලිනේ 
සේ ඇි වනේ්න ්කා්හාමද? ඔ  විදි්  ගුටලු මුලේ කාල්  ඉඳලම 
ිබුණා. ‘නාසොසීේ ් නා සොසීේ ොනමී්’17 ආදී වශ් නේ වවදික ගරන්ථ වලේ 
ි් නව මුලේම කාල්  සේ ිබු්ණේ නු, අසේ ිබු්ණේ නු, කි ල. 
්ම්ක සමහර විට ්ම්ක මුවූ එකේ්කනා දනේනව ඇි කි ල. ඔ  විදි්  මහා 
පටලුවිලේලකේ හෝගන ිබුණ ්ම් ‘සේ’ - ‘අසේ’ කි න වචන ්දක 
මුලේකර්ගන. 

බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස විර ි ් ම් සි ලුම ධමයවලට ් වනසේ අන්ද්ම්, 
පුදුම අන්ද්ම් විගරහ කේ දුනේ්න භව  පිළිබඳව. ්ම් භව  කි ල කි නේ්න 
අනේන අර ගිනේන ව්ගේම ්ද කේ. උපාොන කේ ඇිාකේ භව  පවිනව. 
උපාොන  නුිවුණ හුටි්  භව  නිරුද්ධ ්වනව. එ්කාට ්මුනම 
ි්බනව - ්ම් ගිනේන පිළිබඳ උපමා්වම - පිළිුර, අර නිර අහන පරශේන 
වලට. ‘අවයාක වත්ථු’ වශ් නේ ධමය් ේ සඳහනේ ්වනව පරශේන දහ කේ. 
එ ිනේ අග පරශේන හර - ථාග නේ වහනේ්සේ මරණිනේ මු 
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සිටිනවාද? නුදේද? ආදී වශ් නේ. ඒ ඇසූ සරාකාර පරශේන ට පිළිරුුේ 
්මුන ි් බනව. අර ගිනේන ්කා්හද ගි්   කි ල. ්ම්ක සාමානය 
වයවහාර කේ. ‘නිබ්බු් ාි සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ බදුුපි ාණනේ වහනේ් සේ 
අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර්  ේ ඒ ගිනේන පිළිබඳ උපමා්ව්දී අවසාන වශ් නේ 
පරකාශ ක්ළේ ‘නිබ්බු් ාි සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ ගිනේන නිවුනට පසේ් ස කි නේන 
ි්බනේ් න - ඒක ගණනේගනු ලු්බනේ් න, සංඛ්යාවට වු්ටනේ් න - 
‘නිබ්බු්ා’ (නිවුනා) ක ිල ි. 

එ්කාට ‘නිවී ගි් ේ ’ කි න එ්කේ අර ‘ගි්  ේ ’ කි න වචන  
ි්බන නිසා, නිවිල ්කා්හද ගි්  ේ? කි න එක ි සාමානය ්ලෝක ා 
අහනේ්න. ්ම්ක නු්ගනහිරටද, දකුණටද, බටහරිටද, උුරටද, උඩටද 
 ටටද ගි්  ේ? කි ල අනේන අර වචන  අනුව  නව. අනේන අර නාම ධමය 
පිළිබඳ අව්බෝධ කේ නුකිම නිසාම ි. ඒ ‘නිවී ගි්  ේ ’ කි න වචන  
ඔසේ්ස  න අවස්ථා්ව්දි බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ ්පනේනුම් කරනව, ඇේ 
වශ් නේම ්ම් ගිනේන ගුන කලේපනා කළාම අර මනේ අසන පරශේන්  
්මෝඩකම ්පේනව කි න එක. ගිනේන නිවුණාම ්කා්හද ගි්   කි ලා 
ඇහුවාම ඒකට පිළිරුු ්දනේන බුරිවු්ණේ අර සංකලේපවල ි්බන 
අඩුපාඩුව නිස ි. ඔනේන ඔ  විදි ට නිබ්බාන කි න එ්කේ ඉාමේ ගුඹුරු 
අථය කේ ි්බනව. 

‘අච්ී  ථා වා්ව්ගන ඛි්ත්ා - අත්ථං ප්ලි න උ්පි 
සඞ්ඛ්ං’18 ගිනි සිල සුළඟිනේ නිවුනට පසේ්ස, ඒක අසේ ට ගි ා කි ල 
කි නව මිසකේ, ඒ පිළිබඳ පරමාණ කිරීමකේ, පරඥපේි ් දීමකේ කළ හුකේ්ක 
නුහු ි කි ල, ඔ  විදි ට එ්කාට නිබ්බාන කි න වචන්  ඉාමේම 
ගුඹුරු අථය කේ ි්බනව. ්ම් ගුඹුරු අේථ  කරමකරම් නේ  ටපේ වුණු 
බව ි අපට ්පේනේ්න. ්ම්කට අමුු නිරුේි කේ දැමීමට  ම්කිසි ්හේුවකේ 
- රහසකේ - ි්බනේන පුළුවනි. ්ම් නිබ්බාන කි න පද්  නිවීම කි න 
එක ගුන මදිකමකේ ඇි්වනේන ඇි. ඒකට ්හේුව හිාගනේන පුළුවනේ. 
්බා්හෝවිට අ්පේ අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාට ජීවේ්වනේන සිද්ධ උ්න 
බරාහ්මණ ිනේ්ග මහා ගුඹුරු ේක මධය් ේ ි. ඔවුනේ නිරම ්ම් ධමය ට 
එලේල කළ පරහාර  ම ි ් ම්ක උ්ච්ඡද වාද කේ කි න එක. ් ම් උ්ච්ඡදවාද 
්චෝදනා්වනේ ගුලවීමට නම්, ්ම් නිවන ටිකකේ ලසේසන කරගනේන ඕන. 
්ම්ක නිවීම කි න එක මදි. නිකම්ම නිවීමකේ කිව්වාම ඒ්කේ ්මාකකේ්දෝ 
අඩුපාඩුවකේ ි්බනව. ඒක නිසා ්ම්ක ටිකකේ ්කළිනේ කරල ගනේන ඕන. 

‘නිබ්බානං ආගම්ම රාගාද් ා පහී න්ි’ ආදි වශ් නේ ඊළඟට අමුු 
නිරුකේි කරම කේ පටනේගේ. ‘නිවනට පුමිණ’ - ‘ආගමම’ කි ල එන 
් ාොගනේ්න නිවනට අරමුණු කිරීම් වශ් නේ පුමිණුනාම - ්ම් ්ක්ලසේ 
නුි ්වනව කි ල ි. ඔනේන ඔන විශාල ගුටලුවකේ ි්බනව. අපට 
ඉදිරි ට හමුවන ඒ සූර පිළිබඳව දුරව්බෝධ ට ්හේුවේ ඔුන ි. අටුවා 
 ුග් ේ අනිකුේ ඒ උගුනුේ කලේපනා කරනේ්න ්ම් නිවන කි න එක 
සය වශ් නේම ඈ ි් නව. අ්පනේ අහනේන එපා ්කා්හේද කි ල. 
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අසවලේ ුන ි කි ල ක ිනේනේ බුහු. ඒ ව්ගේම හුම ුනම ි්බනව. ්ම් 
කි න ්ම් ගුඪ ධමය  - ඇේ වශ් නේම ‘නිවන’ ගුඪ ධමය කේ බවට පේවුණා 
- ්ම් ගුඪ ධමය  දැකේකාම ්ක්ලසේ ඉ්බ්ම නුි්වල  නව. ඔනේන ඔ්හාම 
ේව කු ි ්මුන දකේවනේන උේසාහ කරනේ්න. 

්ථර - ්ථරී ගාථා ආදී ගරන්ථවල ඒ ධමය  පරයක්ෂ කළ ්ර - 
්රණි නේ වුනූ උොන  ්මාකකේද? ‘සීිභූ් ාස්මි නිබ්බු්ා’19 
අහන්කාටේ සිසිලේ වන විදි්  පද ්දකකේ. ‘සිසිලේ වූ් ේ ්වමි - නිවු්නේ 
්වමි.’ නමුේ ් ම් වචන්  මදිකමකේ පසකුාලීන උගුනේට ් පනුන. ් ම් නිවීම 
සිදුවනේ්න  ම්කිසි සනේාන ක, අජ්ටාකාශ් ේ ්නා්ව ි. ඒ සනේාන්  
නිවීම වුණානම් එක ්මා්හාකේ ජීවේ වුණේ අවුරුදු සි  කේ ජීවේ වුණේ 
නිවීම පිළිබඳ ඒ සුප , ඒ සනේසිඳීම, ඒ පුදේගල ා විඳිනව. අනේන ඒක ම ි 
‘ලද්ධා මුධා නිබ්බුිං භුඤ්ජ්මානා’20 කි ල රන සූර් ේ සඳහනේ ්වනේ්න. 
වි දම් කරනේ්න නුිව ලබාගනේන පළුුවනේ ඒ නිබ්බුි , ඒක භුකේි විඳිනේන 
පුළුවනේ නිබ්බුි කේ, නවිීමකේ. වි දමකේ නුිව භකුේි විඳිනේන පළුුවනේ නවිීමකේ 
ලබාගේු අ  ම ි රහනේ වහනේ්සේලා. 

්ලෝක සම්ම වශ් නේ බලනවනම් නවිීම කි න්කාට උ්ච්ඡද කේ. 
එුනිනේ එහාට ් මාකකේවේ නුහු කි න හුඟීමකුේ එනව. ඔනේන ඕක නිසා 
ම ි අර ‘නිබ්බානං පන ආගම්ම රාගාද් ා පහී න්ි’ කි නේ්න. එ්හම 
නුේනම්, සමහර අවස්ථාවල ්ෝරනව නිවන දුටුවහම ම ි ණ්හාව ක්ෂ  
වනේ්න කි ල. නිවන ක ිනේ්න ්මාකකේද කි ල ඇහුවාම - එක පුේකිනේ 
්ෝරනව ‘ණ්හා්වනේ නිකේමුණු නිසා නවින ි.’ අනකිේ පුේට ්ෝරනව 
‘නිවන දැකේකාම ම ි ණ්හාව නුි ්වනේ්න.’ එ්කාට ්ම් ්දකිනේ 
්මාකකේද ගනේ්න ඉදිරි ට, කි න එක අපට පරශේන කේ ්වනේන පළුුවනේ. 
පරසේපර වි්රෝී බවකේ ්මුන ි් නව. ණ්හා්වනේ නිකේමුණු අේථ් නේ 
්ම්ක නවින ්වනව. ඊළඟට ඒ නිවන කි න එක ඈ දැකේකාම - හරි ට අර 
එළි කේ ව්ගේ දැකේකහම - ඔනේන ණ්හාව නුි ්වනව. නමුේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්ස්ග ධමය් ේ පුහුදිලිවම ි ි් නේ්න. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේම 
බරාහේමණාදීනේට එලේල කළ උපමාවකේ ම ි, ්නා්ප්නන පරාසාද කට 
ඉණිමගකේ ුනීම.21 අනේන ඒ ව්ගේ ්දේකට අ්පේ ්ම් ධමය ේ ් ාමු ්වච්ච 
බව ්පේනව. ධම්මචක්කප්පවත්න සූර් ම ඉාමේ පුහුදිලිවම ි්බනව 
ුනේ්වනි ආ යය සය . ්දවන ආ ය සය  හුටි ට ණ්හාව ගුන කි ල, 
ඊළඟට ‘ස්සා් ව ණ්හා  අ්සස විරාග නි්රා්ධා චා්ගා 
පටිනිස්ස්ග්ගා මුත්ි අනාල් ා’22 කි ල ඔ  විදි ට පුහුදිලි වචන් නේ 
සඳහනේ කරනව, ‘එම ණ්හාව්ගේම නිරව්ශේෂ පරහාණ , විරාග , නි්රෝධ , 
අේහුරීම’ ඔ  ආදි වශ් නේ දකේවනව. එ්හම කි ල ි් නේ්න ්ම් 
ි් න දුුඃඛ්ස්කන්ධ  නුි කිරීමම ි නිවන - ‘ණ්හක්ඛ්් ා’. නමුේ අටුවාව 
්ම්ක පිළිගනේන මදිකමකේ දකේවනව. අටුවාව කි නව ‘න ඛ් මත්්මව 
නිබ්බානං’ - ක්ෂ  මාර  නිවයාණ  ්නා්ව් - නමුේ අපට ්පේනව 
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‘ණ්හක්ඛ් ’ කි න එ්කේ ි් බන සුප රහනේ වහනේ් සල පමණ ි දනේ්න. 
ඒක නිසා ම ි අර උොන පාළි්  සඳහනේ ්වනේ්න, 

‘යං ච කාමසුඛං ්ෝක - යඤ්චිදං දිවියං සුඛං 
තණ්ෙක්ඛය සුඛ්ස්ස්ත - කෙං නා්ඝන්ති ්සාළසිං’23 කි ල. 

‘්ලෝක් ේ  ම්කිසි කාම සඛු් කේ ි්බනව නම්,  ම් දිවයම  සුඛ් කේ 
ි්බනව නම්, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම කි න ඒ සුප් නේ අර ක ිාපු සුප, 
දහස් නේ පංගුවකේවේ වටිනේ්න නුහු’ කි ල ි් නව. ඒ ව්ගේම උොන 
පාළි්  ්බා්හෝ විට දකේවන ගාථා ඉාමේම ගුඹරුු ි. ඒක හිාගනේන 
පුළුවනේ. උොන ක ිල කි නේ්න පරීි වාකය. සාමානය් නේ පරීි වාකය 
එනේ්න සුනසමු් හුසේම ව්ග ්බා්හාම ගුඹරුකිනේ. සාමානය් නේ 
කථානේර ටේ වඩා ඈට විහිදී  න අේථ කේ ි් නව උොන පාළි්  එන 
ගාථාවල. එබඳු එක ගාථාවකේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස පරකාශ කරනව ආනන්ද 
හාමුදුරුවනේට, 

‘කිං කයරිා උදපා්නන - ආපා ්ච සබ්බදා සියුං 
තණ්ොය මූේතා ්ඡත්වා - කිස්ස පරි්යසනං ච්ර.’24 

්ම්ක අපට ්ේ්රන භාෂා්වනේම පරිවේන  ක්ළාේ ‘කිං ක ිරා 
උදපා්නන, ආපා ්ච සබ්බො සි ුං’ හුමොම වුර ි් නව නම් ළිඳකේ 
්මාකටද? ‘ණ්හා  මූල්ා ්ඡත්වා’ ණ්හාව මුලිනේ සිනේදට පසේ්ස, ‘කිස්ස 
පරි් සනං ච්ර’ වේ ්මාකකේද ්සා  ්සා  ඇවිදිනේන ි් නේ්න? 
එ්කාට ්ම් ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම නකිම්ම ‘ක්ෂ  කේ’ ්නා්වන බව අපට 
්මුනිනේ ්ප්නනව. ්ම් ෘෂේණාව ක්ෂ  කළානම්  ම්කිසි සනේාන ක - 
්මන ණ්හාව කි නේ්න ්මාකකේද? පපිාස . ඒකම ම ි නවිනට සමහර 
ුනේවල ් ාදල ි් නේ්න ‘පපිාස වින් ා’ කි ල - පිපාස  
සනේසිඳවාගේ. පපිාස  සනේසිඳවාගේ ්ක්නකුට වුර ්පාවනේන  ාමකේ 
වුනි වුඩකේ ්ම් ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම මදි ි කි න එක. ඒ විදි්  අදහසකු ි 
්දනේන  නේ්න. නමුේ ්ම් ණ්හක්ඛ් ම ඉහළම සුප ි. පපිාස  සනේසිඳුන 
නම්  ම් පුදේගල කු්ග, ඒ පුදේගල ා ආවේජ්න  කරන්කාට ්ලෝක ා 
පිපාස් නේ දුවනව දකින්කාට, ඇුළ බුලූවාම පරය්ව්ක්ෂා මාර් නේම 
්පේනව අ්නේ මට පපිාස කේ - ිබහකේ - නුහු ්නේ. ්ම්ක ්නේද ්ලෝ්ක 
ඉහළම සුප ක ිල. 

්ම්ව් ේ ්මාකකේද ‘අභාව’ බවකේ, මදිකමකේ, අ්පේ උගුනේට 
්පනුන නිසා ්වනේන ඇි ්ම් ණ්හක්ඛ්  කි න වචන ට ටිකකේ 
පසුබානේ්න. ්මබඳු වචන ගණනකේ ඉදිරිපේ වන හුම අවස්ථාවකම 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා ්බා්හාම උේසාහවේ ්වලා අර ‘ආගම්ම’ ප්දේ 
් ාදනව. ‘ං ආගම්ම’ ‘නිබ්බානං ආගම්ම’ - ඔ  ආගම්ම කි න ප්දේ නිර 
් ්දනව. ්මුන වයාකරණානුකූලව එකේරා ගුඹුරු ්හේුවකේ ි්බනව. 
්කටි් නේ, අපට ්ේ්රන භාෂා්වනේ - ්මුන අප අව්බෝධ  මුලේ 
කර්ගන ි ් දේශනා කරනේ් න - වයාකරණානුකූලව බලනවනම් ් ම් ‘ආගම්ම’ 
කි න පද  උපකාරක අේථ් ේ ් ්දන අවස්ථාවලේ ි්බනව. 
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අ්පේ සිංහල භාෂා්වේ ඔ  විදි්  වචන ි් නව. සමහර පරා්දේශ ී 
භාෂාවල ි්බනව ‘එ ා ඇවිලේල නුවර ්ක්නකේ කි ල.’ ්මනදි අපි අර 
‘ඇවිලේල’ කි න වචන  ්ේරුම්ගනේන උේසාහ ගනේ් න නුහු. ඒක ්ම්කට 
ආධාර කරගනේන ් ාොගේ වචන කේ. ඒ ව්ගේ ම ි ‘කි ල හිටනේ’ 
කිව්වහම ‘හිටනේ’ කි න වචන  ්ෝරනේන  නේ්න නුහු. 

ඔනේන ඔ  විදි ට ‘ආගම්ම’ කි න පද  පාළිභාෂා්ව් එකේරා විදි ක 
උපකාරක අථය කේ දනවනව පමණ ි. නමුේ ්ම් ව්ගේ එකකේ උපකාර 
කර්ගන නිබ්බාන කි න එක ්වනේකළා - ඈේ කළා - අර ණ්හා්වනේ. 
ඔනේන ඔ්හාම ්ද කේ සදි්ධ වුණා. ඇේවශ් නේම ්මුන කි ු්වනේ්න, 
රාගාදි කේ්ලේශ. ් ම් හුම එකකේම ගිනේනකේ. බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස වෝළ ‘භව 
නි්රෝධ  නිවන’ බව ි. නවින කි නේ්න භව නි්රෝධ  පිළිබඳ පරයක්ෂ  ි. 
භව ම එක්ළාසේ ගිනේනකේ. එ්කාට මුළු භව මේ ගිනේනකේ. ණ්හා, රාග, 
්දෝස, ්මෝහ, ඕවේ ගනිි. ්ම් හුම එකකේම ගනිි. ඒ නිසා ්ම්කට ‘නිවීම’ 
කි න වචන  ම ි ්හාඳටම ගුළ්පන වචන . ඒ ගිනේන නිවාගේට 
පසේ්ස වේ ්මාකකේද ඕන කරනේ්න? නමුේ ්ම් කාරණ  ්ෝරගනේන 
බුරුව්දෝ, ්මාන ්හේුවකිනේ ්හෝ, ්මාන අවාසනාවකේ නිසා්දෝ, අ්පේ 
බුද්ධ්ඝෝෂ ස්වාමීනේ වහනේ් සේ ඒ සාරත්ථප්පකාසිනී අටුවා්වේ,25 විසුද්ධි 
මාගය් ේ,26 ඔකේ්කෝටම වඩා ස්ම්මාහ වි්නාදනි්  ේ, ගරන්ථනාම ටේ 
ගුළ්පනේ්න නුි හුටි ට විණ්ඩවාදි් කේ ඉදිරිපේ කර්ගන නවින 
පිළිබඳව දීඝය විවරණ කේ කරල ි්බනව. එුන අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාම 
ඉාම ඕළාරික ේක කුේ ඉදිරිපේ කරල ි්බනව. සමහර විට ඒක ධමය 
්ගෞරව ටේ ඒරම් ්හාඳ නුි ්වනේන පළුුවනේ. 

අර විණ්ඩවාදි ා ඉදිරිපේ කරන හුටි ට කි නව, ්ම් ‘නිවීම’ 
කි නේ්න රාගක්ඛ් , ්ොසක්ඛ් , ්මාහක්ඛ් ම  කි ල. ඇේ වශ් නේම 
විණ්ඩවාදි  කි නේ්න බුදේධ වචන  ි. සූර ්දේශනාවල ්කා්කුේ 
සඳහනේ ්වනව නිබ්බාන ට අධිවචන කේ වශ් නේ ‘රාගක්ඛ්් ා ් ොසක්ඛ්් ා 
්මාහක්ඛ්් ාි ඉදං වුච්චි නිබ්බානං’27 කි ල. ්ම් රාගක්ඛ් , ්ොසක්ඛ් , 
්මාහක්ඛ්  කි න පද ුනම ්බා්හෝ සූරවල ් දිල ි්බනව නිවනට 
අධිවචන වශ් නේ. නමුේ අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම ්ම්ක 
අධිවචන ුනකේ කරගනේනව. රාගක්ඛ්් ා කි නේ්න එක අධිවචන කේ, 
්ොසක්ඛ්් ා කි නේ්න ව අධිවචන කේ, ්මාහක්ඛ්් ා කි නේ්න වේ 
අධිවචන කේ. ඊළඟට අර කාලේපනික විණ්ඩවාදි  ඉදිරි ට අර්ගන ඒ 
පුදේගල ාට ්පනේනුම් කරනව, නිවන ්ක්ලසේ නිවීම් මාර කේ නම් 
රාගාදි  නිවීම් මාර කේ නම් - ්ම්ක හරි ට අර ිරිසනේ සුනේ්ග 
්ක්ලසේ නිවාගුනීම් ව්ගේ  කි ල. ිරිසනේ සුනේ ්හෝ ්ක්ලසේවලට 
වසඟ වූ අ  ්හෝ ්ක්ලසේ නිවාගුනීම සඳහා ඒවට උපකාර වන වසේූනේ 
පරි්සේවන  කරනව , අනේන ඒ විදි්  ්ද කේ , ්ම්හම ගේ්ාේ 
නිවන. ්මුන ඉාමේම ගුඹුරු ශාසනික අේථ කේ  ටපේ ්වලා 
ි්බනව. බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස වොළ, ්ම් ්ලෝක් ේ ්ක්ලසේ නිවාගනේන 
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්ලෝක ා, ිරිසනේ සුනේ පමණකේ ්නා්ව ි මනෂුය ිනේ පවා, ඒ රාගාදි 
්ක්ලසේ නිවාගුනීමට ගනේන උේසාහ  මාගන්දි  සූර් ේ28 දකේවල ි්බන 
හුටි ට අඟුරු වලකේ ළඟ කුෂේට ්රෝගි් කේ ඉඳ්ගන මනේ්ග ්ව්දනාවලේ 
නුි කරගනේන දරන උේසාහ කේ ව්ගේ  ක ිල. කුෂේට ්රෝග ිා එුන 
ඉඳ්ගන ්මාකද කරනේ්න? නිවාගනේන එක ්නා්ව ි කරනේ්න වාගනේන 
එක. රේකර කර වාගනේනව. 

එ්කාට ්ම් ්ලෝක් ේ සේේව ා, අර කි ාපු ්සෝණ සිඟාලාදි 
සුනුේ, අ්නකුේ අ ේ කරනේ්න ්මාකකේද? නිවාගුනීම ්වනුවට 
වාගුනීම ි කරනේ්න. ඒ වාගුනමී උපමා කරනේන බුහු රහනේ 
වහනේ්සේලා්ග ්ම් නිවාගුනීමට, ්ම් නවිීමට. ‘නිබ්බුිං භුඤ්ජ්මානා’ ්ම් 
නිබ්බුි  ඒ විදි්  ාවකාලික නවිීමකේ ්නා්ව ි. ්ම් නිවීම මා ළඟ 
හුමොම ි් නව සනේාන  දිහා බුලුවාම. උපමාවට ි් නේ්න අප  
කපාපු ්ක්නකේ පරය්ව්ක්ෂා පමණිනේ මා්ගේ අප  නුි බව දනේනව 
ව්ග.29 ආශරව නේ ක්ෂ  කළ රහනේ වහනේ්සේ ඒ පිළිබඳ පරය්ව්ක්ෂා 
මාර් නේම මනේ ලබාපු විමුකේි  පිළිබඳව ‘අ්හා සුඛ්ං’ කි ල කි න රම් 
පරීි කිනේ බලනව. අනේන ඒ විදි්  නිබ්බුි කේ. ඒක නිසා ම ි ‘නිබ්බුිං 
භුඤ්ජ්මානා’ - එුන භකුේි විඳිනේන පළුුවනේ නිබ්බුි කේ. ්ම් ව්ගේ අදහසේ 
රාශි කේ  ටපේ වුණා ්ම් විදි්  ේක සමූහ කිනේ. ඇේවශ් නේම, ්ම් 
්දේශනා මාලාවට මා  ම්කිසි විදි කිනේ ඉදිරිපේ ්වනේන කුමුි වුණානම් 
කුමි වු්ණේ, එකකේ අිගරු ම්හෝපාධයා  මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ මට කළ 
ආරාධනාව නිසාේ, අනික අ්පේ ගරු සබරහ්මචාරීනේ වහනේ්සේලාට ්ම ිනේ 
 ම්කිසි ්සේව කේ, ශාසන ට ්සේව කේ ඉටු්ව්වා කි න අදහස නිසාේ. 
ඊළඟට අනිේ කාරණ  ඇේ වශ් නේම ධමය සං්ව්ග කේ ් ම් විදි්  විවරණ 
නිසා මට ඇි වුණු නිසාේ. 

්මුන කි වු්ණේ ‘නිබ්බාන’ කි න වචන  පිළිබඳව ි. ්ම් නිවීම 
- නිවන - පිළිබඳව සඳහනේ වන සූර රාශි කේ ඉදිරි ටේ ි් නව දකේවනේන. 
නමුේ ඒවා ඉදිරි ට ගුනීමට කලිනේ ්ම් මූලික කරුණු ටික පරකාශ ක්ළේ 
්මුන ්ම් නිබ්බාන කි න වචන් ේ ි්බන ‘නිවීම්’ අේථ් හි පරීය 
සමුත්පාද ට සම්බන්ධ වූ ගුඹුරු අේථ රාශි කේ ි්බන බව ්පනේවාදීමට. 
අර වාන ආදී වචන ළං කරගුනීම නිසා වුදගේ අේථ රාශි කේ  ටපේ 
වුණා. බුදුපි ාණනේ වහනේ් ස ්දේශනා ක්ළේ ‘දුක්ඛ් නි්රා්ධා නිබ්බානං.’ 
්බා්හෝ ුනේවල ්පනේනුම් කරනේ්න ්ම් දුක නි්රෝධ කිරීමම නිවන 
බව ි. එ්හම නුේනම් ‘ණ්හක්ඛ්් ා.’ ්ම්කට ්නා් කුේ වචන ් ාදල 
ි්බනව. ඒ හුම ුනකිනේම ්පනේනුම් කරනේ්න, ඒව අධිවචන හුටි ට 
දකේවනව නම්, ඒවට වේ අමුු්වනේ සකේක පද අවශය නුි බව ි. 
අධිවචන සමුහ කේ දුනේනට පසේ්ස, ඒ අධිවචන වලිනේ එකකේ ්වනේ 
කර්ගන, අනිේ ඒව පුේකට කරල, ඒවා හමු ්වන හුම ුනකම 
‘ආගම්ම’ ආදි සකේක පද කේ ් දීම අවශය ්වනේ්න නුහු. අනේන එබඳු 
ේව කේ ි්බනේ්න. වේ වුදගේ කාරණ කේ ි්බනව. ්ම් නිවන 
ඇේවශ් නේම බරහ්මචරි ටම අ ිි ්ද කේ. ඒක නිසා ම ි 
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‘බරහ්මචරි පරි් ාසානං’ ක ිල ක ිනේ්න. ්ම් ශාසන බරහ්මච යාව පුරල ඉවර 
්වන්කාට නිවන එුනම ි. රාධ සං ුත්්  - රාධ ස්වාමීනේ වහනේ්සේ 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ එකේරා අවස්ථාවක පරශේන මාලාවකේ ඇහුව.30 

‘සම්මාදස්සනං පන භ්න් කිමත්ථි ං’ ්ම් සමයකේ දශයන  කුමකේ 
සඳහාද? ‘සම්මාදස්සනං පන රාධ නිබ්බිදත්ථං’ ්ම් සමයකේ දශයන  නිබ්බිොව 
සඳහා ි. ඒ කි නේ්න සමයකේ දශයන  උපකාර කරගනේ්න සසර කලකිරීම 
කි ල කි න නිබ්බිොව සඳහා  ක ින එක ි. ඊළඟට විමසනව නිබ්බිොව කමුකේ 
සඳහාද? ‘විරාග  සඳහා ි’ කි ල බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස පිළිුරු ්දනව. 
‘විරාග  කුමකේ සඳහාද’ කි ල අහනව. ‘විරාග  විමුකේි  සඳහා ි’ කි ල 
පිළිුරු ්දනව. ‘විමුකේ ි කුමකේ සඳහාද’ කි ල අහනව. ‘විමුකේි  
නිබ්බාන  සඳහා ’ කි ල පිළිුරු ්දනව. එ්කාට රාධ ස්වාමීනේ වහනේ්ස 
අහනව ‘නිබ්බානං පන භ්න් කිමත්ථි ං’ නිවන කුමකේ සඳහාද? ඊට 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ් දන පිළිුර, ‘අච්චසරා රාධ පඤ්හං නාසක්ඛි පඤ්හස්ස 
පරි න්ං ග්හුං නිබ්බා්නාගධං හි රාධ බරහ්මචරි ං වුස්සි, 
නිබ්බානපරා ණං නිබ්බානපරි් ාසානං.’ ඒ කි නේ් න, ‘රාධ, නුඹ ්ම් 
පරශේනවල සීමාව ඉකේ්මව්ව. ්ම් පරශේනවල ්කළවර අලේලගනේන බුරි වුණා. 
ඒක ි ඔ  විදි්  පරශේන කේ ඇහු්ව.’ ්ම් ශාසන බරහ්මචරි ාව නිව්නහමි 
ගුලී ි්බනව. නිව්නහිම ගිලිල ව්ගේ ි්බනව. එ්හම නුේනම් 
‘නිව්නහි බුසගේ’ කි ල කි නේනේ පුළුවනේ, හරි ට ගංගාව මුහුදට 
ගලා නේන ව්ගේ. නිවනම අවසාන  කර්ගන, පරම නෂිඨාව කර්ගන 
ි්බනව. අනේන ඒක නසිා ම ි අර ්දවඟනනේ බලා්පා්රාේු්වනේ 
මහණ වුණ නන්ද හාමදුුරු්වා දනේ්නම නුුව ව්ගේ රහේ වු්ණ. අනේිමට 
ඇවිේ බුදුප ිාණනේ වහනේ් ස නිදහසේ කළා ඒ ්පා්රානේදු්වනේ. ්ම් මකේ 
නිසාද? සාසන බරහ්මචරි  සම්පූණය ්වන්කාට නවින ලුබිල ඉවර ි. අඩාළව 
ක්ළාේ ම ි දිවය්ලෝ්ක  නේන පුළුවනේ ්වනේ්න. ඒක නිසා ්ම්ක 
නිසේග සිද්ධ විදි්  පරිඵල කේ. ් ම්කට ආ ිේ ‘ආගම්ම’ එකකේ - ඈිනේ දකනි 
්ද කේ අවශය නුහු. ්ම් ආ යාෂටාංගික මාගය   ම් අවස්ථාවකදී සම්පූණය 
කළානම්, එුනම නිවන. 

දැනේ, විභාග කට උේර ලිව්වට පසේ්ස නම් පරිඵල එනකං පාසේ 
්වනකං බලා්ගන ඉනේනව. ඒ විදි්  ් ද කේ ් නා්ව ි ් මන ි් නේ්න. 
්මුන විභාග ට ලි පු හුටි්  විභාග් නේ පාසේ, සහික ේ එුනම ි. 
ඒක නිසා ම ි අර ‘අඤ්ඤා’ කි ල ් ාදන වචන කේ ි් නේ්න. ‘අඤ්ඤා’ 
කි නේ්න ඇේවශ් නේම අර නිවන පිළිබඳ සම්පුණය සහික  - ‘අඤ්ඤා 
ඵ්ලා’ රහනේ වහනේ්සේලාට ඒ සහික ේ ලුබිල ඉවර ි. ඒ නිසා 
ම ි නිවන සාක්ෂාේ කළ  ුු ධමය කේ කි ල කි නේ්න. මනේටම 
පරයක්ෂ ි. ‘වුසිං බරහ්මචරි ං’ බරහ්මචරි ාව අවසාන ි. ‘ඛීණා ජ්ාි’ 
ජ්ාි ජ්රා මරණ, ඒ හුම එ්කනේම නිදහසේ කි න ඒ පරයක්ෂ  - 
සහික  ලුබිල ඉවර ි. ඔනේන ඔ  විදි්  අේථ රාශි කේ ්මුන 
ි්බනව. එ්කාට දැනේ සමහර ්ක්නකේ අහනේන පුළුවනි, ්මාකටද 
නිවනේ ලබනේ්න? කි ල. අනේන ඒ පරශේන ට පිළිුරු ්සා ාගනේන ි ඔ  
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විදි ට උගනුේ අර ේක රාශි කේ ඇි වු්ණ. ්මාකටද නවිනේ දකිනේ්න? 
්ලෝක ා කරන හුම ්ද කම පරමාථය කේ ි්බනව. දැනේ ්වළ්හළඳාමකේ, 
්ගාවිුනකේ, කරනේ්න  ම්කිසි ලාභ කේ ලබනේන ි. ්හා්රකේ ්ග කේ 
බිඳිනේ්න  ම්කිසි ්ද කේ ්හාරකම් කරගනේන ි. ඔ  විදි ට නිවනේ දැකී්මේ 
 ම්කිසි පරමාථය කේ ඇ් ි කි ල ්ක්නකේ හිනව. ්මාකටද නිවනේ 
දකිනේ්න? නවිනේ දැකී්මනේ ඇි වු්ඩ් ්මාකකේද? කි ල. ඉිනේ ඔ  
පරශේන ට පිළිුරු ්සා නේන ගිහිලේල ම ි ‘නිබ්බානං පන ආගම්ම’ නිවනේ 
දකිනේ්න ණ්හාව රාගාදි  නුි කරගනේන කි ල කි නේන ්වනේ්න. ඔනේන 
ඔන දැනේ කි නේන ි් නේ් න අර නාම  ගුන කවි්ව ව්ගේ, ටිකකේ කලේපනා 
කළ  ුු වාකය කේ හුටි ට කි නේන ි් නේ්න - ‘නිව්නෙි පරමාථථයකේ 
ඇ්තාතේ නිවන පරමාථථය වනේ්න නුෙු’ කි ල ි. එ්කාට නිවන පරමාථය  
වනේන නම් නිව්නෙි පරමාථය කේ නුි වනේන ඕන. ඒ කි නේ්න, නිව්නහි 
පරමාථය කේ ඇ් ි කි ල කිව්්වාේ එනිනුේ එහාට  ම්කිසි ්ද කේ 
ි් නව. ණ්හා්ව් ස්වභාව , හුම ිසේ්සම ඉදිරි ට ්නේි කේ ි න 
එක ි. ඒ නිසා ම ි ණ්හාව පළිිබඳව ‘භව්නත්ි’ ක ිල පරකාශ කරනේ්න. 
භව  ඉදිරි ට ් ගන න ් නේි කේ, ් නරා න ගි කේ, ි්බනව. ඒක නිසා 
ම ි ්ලෝක් ේ ණ්හා්වනේ ඉදිරිපේ ්වන හුම අරමුණකම, හුම ්දේකම, 
ඉදිරි ට  ම්කිසි ්නරා  ාමකේ ි්බනේ්න. නමුේ  ම්කිසි විදි කනිේ තණ්ොව 
ක්ෂය කිරීමම අරමුණ කරගේ්ාේ. ණ්හා්වනේ ඉදිරිපේ ්වන හුම 
්ද කම ඉදිරි ට ් නේි කේ, ් නරා  ාමකේ ි්බනව. ් ම්ක කරනේ්න අනිේ 
එක සඳහා, ්ම්ක කරනේ්න අනිකේ එක සඳහා, ඔ  විදි ට ්කළවරකේ නුිව 
ඉදිරි ට  නව. නමුේ  ම්කිසි ්ක්නකේ තණ්ොව ක්ෂය කිරීමම අරමුණ 
කරගේ්ාේ, ඒ ණ්හාව ක්ෂ  කළ අවස්ථා්ව් වේ කරනේන ්ද කේ නුහු. 
ඒ පුදේගල ාට වේ වුර ්පාවනේන  නේන අවශය නුහු. අනේන ඒක නිසා 
‘ණ්හක්ඛ්් ා’ කි නේ්න වචන් ේ පරිසමාපේ අේථ් නේම නිවන ි. 

එ්කාට ්මපමණකිනේ අදට ්ම් ්දේශන  අවසාන කරනේන 
බලා්පා්රාේු ්වනව. ව ඉදිරි ට අවස්ථාව ිබු්ණාේ - ජීවි  රැ්කන 
පමණිනේ - ්ම් ්දේශනා මාලාව පවේවනේට අදහසේ කරනව. අිපූජ්නී  
මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේ එකේරා විදි ක දරු සුරල කේ දැකමීට ්දෝ ්ම් 
ක්ළේ  ම්කිසි ආරාධනාවකේ. ම්ගේ ්හාඳට ්හෝ නරකට ්හෝ ඒක පළිිගනේන 
සිද්ධ වුණා. ්හාඳද නරකද කි න එක ශාසන  පිළිබඳව නම් ව ඉදිරි ට ි 
විස්ඳනේ්නේ. 
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2 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේවෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිවන යන මාතෘකාව යට්තේ 
සුෙසුම් කළ ්දේශනා මාෝේ ්දවුනි ්දේශනයයි අද කරනේට සිදු්වල 
ි්බනේ්න. 

අප පසුගි  දව්ස ් දේශනාව අවසාන හරි් දි කාරණ කේ මු කළා, 
නිව්නහි පරමාේථ  කුමකේද? නිවන කුමකේ සඳහාද? කි න පරශේන  
්නාගුළ්පනේ්නේ මකේනිසාද කි න එක. ඒ කි නේ්න සාසනබරහ්මචරි ාව 
එනම්, ආ යඅෂටාංගික මාගය ම නිවන නිෂඨාව ්කාට්ගන - නිවන 
පරමාේථ  ්කාට්ගන - නිව්නහිම බුස්ගන සිටින නිසා, නිවන කුමකේ 
සඳහාද? නිව්නහි පරමාේථ  කුමකේද? කි න පරශේන  නුසුදුසු පරශේන කේ 
බව අපි කලිනේ දව්ස සාකච්ඡා කළා. ඇේ වශ් නේම සමහර ුනේවල 
නිවන හුඳිනේවීමට ් ාදල ි්බනව ‘අනුත්ර බරහ්මචරි පරි් ාසාන’ 
කි න පද  පවා. 

නිර දැකේ්වන පාඨ කේ ම ි සුරවල - ‘ ස්සත්ථා  කුලපුත්ා 
සම්ම්දව අගාරස්මා අනගාරි ං පබ්බජ්න්ි දනුත්රං බරහ්මචරි -

පරි් ාසානං දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම ස ං අභිඤ්ඤා සච්ිකත්වා උපසම්පජ්ජ් විහාසි’1 
කි න පාඨ .  ම් අේථ කේ,  ම් කාරණ කේ සඳහා කුලපුර් ෝ මුනවිනේ 
ගිහි්ගනේ නිකේම අනගාරික වූ ඒ පුවිදේදට ඇුළු ්වේද, එම අේථ , එම 
අනුත්ර වූ බරහ්මචරි පරි් ෝසාන , බරහ්මචරි  අවසාන , දිටු 
දැමි් හිදීම - ්ම් ජීවි් ේදීම - සේවකී  අභිඥා්වනේ සාක්ෂාේ කර්ගන 
- පරයක්ෂ කර්ගන - ඊට එළඹ වාස  කළා කි න එක ි ඒ පාඨ් ේ 
අදහස. ්ම් විදි ට ්ම් බරහ්මචරි ාව අවසාන ්වන්කාට නිවන 
ලු්බනව ි කි න එකට ්හේුව ්මාකකේද? ්ම් ආ යෂටාංගික මාගය  

ඍජ්ු මාගය කේ. ‘උජ්ු්කා නාම ්සා ම්ග්ගා අභ ා නාම සා දිසා’2 ආදි 
වශ් නේ දැකේ්වනව. ්ම් මාගය  ඍජ්ු ි,  න දිසාව නිේභ  ි කි ල. ඒ 
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විදි ටේ සමහර ුනේවල දැකේ්වනව. වි්ශේෂ් නේම ්හාඳ ගාථා ධමය කේ 
සඳහනේ ්වනව. 

‘්සඛස්ස සික්ඛමානස්ස - උජුම්ගානුසාරි්නා 
ඛයස්මං පඨමං ඤාණං - ත්තා අඤ්ඤා අනන්තරා’3 

කි ල ඉිවුත්ක පාළි් ේ සඳහනේ ්වනව. ‘ඍජ්ු මාගය ට අනුව 
හුසි්රනේනාවූ, ඒ අනවු හකිේ්මනේනා වූ - වශක්ෂ පදුේගල ාට ආශරව ක්ෂ  
කිරී්ම් ඤාණ  පළමු්වනේ ඇි ්වනව. ඊට අනුරුවම ‘අඤ්ඤා’ නම් වූ ඒ 
අේහේ ඵල් නේ නිවයාණ  පිළිබඳ පරයක්ෂ සහික , පරයක්ෂ අව්බෝධ , 
ලු්බනව.’ ් මනිනේ අපට ් පේනව ‘අනන්රා’ කි න වචන  ්  දිල ි්බන 
බව. ‘ආනන්රික සමාධි’4 කි ලේ ක ිනව ්ම් අේහේඵල සමාධි ට. 
අනනේරවම ලු්බනව ක ින එක ි. 

එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ඒ විදි ට කිව්වේ ආනන්රික 
වශ් නේ, ්ක්නකුට පරශේන කේ නගනේන පළුුවනි. ්හාඳ ි ්සෝවානේ පුදේගල  
පිළිබඳව ් කා්හාමද? කි ල. සාමානය විශේවාස් ේ හුටි ට සමහර ් ක්නකේ 
හින හුටි ට - ්සෝවානේ පුදේගල  නිවන දකිනේ්න හරි ට අර වංගු සහි 
පාරක එක වංගුවකිනේ හු්රන්කාට ඈිනේ ්ප්නන ්පාඩි පහනේ එළි කේ 
දකිනව ව්ග - එ්හම නවිනකේ දැකේමකේ  කි ල හිනේන ඉඩ ි නව. නමුේ 
ධමයානකුූලව කලේපනා කරල බලනව නම්, අර ආනනේරික ධමයාව ්ම් පරථම 
මාගය ඥාන ට පවා ්පාදු ්ද කේ. ඒක ්හාඳට දැකේ්වනව. සමහර විට 
්සෝවානේ ඵල  ලබන පුදේගල ා ඉාම දිළනිේ්දකේ ්වනේන පුළුවනේ, නූග්කේ 
්වනේන පුළුවනේ, සේ හුවිරිදි දරු්වකේ ් වනේන පුළුවනේ. ඒ ව්ගේම පළමු වරට 
ඒ ධමය  අසන ්ක්නකේ වුණේ ඒ ුනුේා ්සෝවානේ වුණාම, පුදුම 
අනේද්ම් උපපද මාලාවකේ ඒ ධමය් ේ ් දිල ි්බනව. උපපද මහ ්ගාඩකේ 
් දිල ි්බනව. 

‘දිට්ඨඨධ්ම්මා, පත්ධ්ම්මා, විදිධ්ම්මා, පරි් ාගාළ්හධ්ම්මා ණි්ණ-
විිකි් ච්ඡා විගකථංක්ථා, ්වසාරජ්ජ්ප්ප්ත්ා, අපරප්පච්ච් ා 
සත්ථුසාස්න’5 ක ිල ඔ  විදි ට දිග උපපද මාලාවකේ ්  ාදල ි් බනව. එන 
‘දිට්ඨඨධ්ම්මා’ ක ිල සඳහනේ ්වනව. නවියාණධමය  දුටවු. ඒ විදි ටම විගරහ 
කරනවනම් රනසූර්   එ්හම ි්  නව. ‘සහාවස්ස දස්සන සම්පො  - 
 ස්ස ු ධම්මා ජ්හිා භවන්ි’ ක ිල. ඒ පරථම මාගය ඥාන් නේ ඒ දශයන  
ලු්බනවේ සමගම ‘සක්කා  දිට්ඨි - විිකචි්ඡා - සලීබ්බ පරාමාස’ ක ින ඒ 
සං් ෝජ්න ධමය නු පරහනී ්වනව ක ිල. සමහර ්ක්නකේ හිනේන පළුුවනේ 
නවින  නේමිනේ දැකේක නසිා ්ම්හම ්වනව ක ිල. නමුේ ්ම් පාඨ් නේ 
්පේනව දිට්ඨඨධම්ම පමණකේ ්නා්ව ි, නවින දුටවුා පමණකේ ්නා්ව .ි 
‘පත්ධ්ම්මා’ නවිනට පුමිණි ා. එපමණකුේ ් නා්ව ි, ‘විදිධ්ම්මා’ නවින 
්ේරුම් ගේ. ‘පරි් ාගාළ්හධ්ම්මා’ නවිනට බුසගේ. නවිනට කමිිද ගේ. 
ඒ අනවුම වේ වචන කපී කේ ් ්දනව. ‘ණි්ණවිිකි් ච්ඡා’ ්දගඩිි ා්වනේ 
එ්ර වණුා. ‘විගකථංක්ථා’ සුක  පහවණුා. සුක  දුරු කරගේ. 
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‘්වසා රජ්ජ්ප්ප්ත්ා’ විශාරද භාව ට පුමිණි ා. ‘අපරප්පච්ච් ා 
සත්ථුසාස්න’ ්ම් ශාසේෘ ශාසන් ේ ්වන ගුරෑප්දේශ කේ නුිව පවා - 
සමහර විට ගුරෑප්දේශ ඇේනම් ඉකේමනේ කර ගනේන පුළුවනේ - එ්හම නුි 
වුණේ නිවනේ දකිනේන පුළුවනේ ඒ මාගය  ලුබූ පුදේගල කුට - ක ින ඒ විදි්  
පද රාශි කේ එන ් දිල ි්බනව. ්ම ිනේ අපට ්ප්නනව පරථම මාගය 
ඥාන් දී ලබන පරයක්ෂ  පවා අර ඈිනේ දකින නවිනේ නිමිේ - එ්හම 
නිමිේ කරගේු ්ද කේ ්නා්ව ි ්ම්ක. නිවනට පුමිණීමකේ, බුස 
ගුනමීකේ. උපමාවකේ වශ් නේ ක ිනවනම් ඉිහාස පරවෘේි කට සම්බන් ධ 
ජ්නපරවාද කේ ි්බනව. ගජ්බා රේජ්ුරුවනේ දඹදිව ආකරමණ  කරන 
අවසේථා්ව්දි නීලමහා් ෝධ ා  ගොවකේ අර්ගන,  ගො පරහාර් නේ මුහුදුදි  
්දබෑ කරල, ඒ  න මාගය  පෑදුව කි ල. එ්කාට නීලමහා් ෝධ ්ග  ගො 
පරහාර  ව්ගේ එකකේ ම  ි්ම් ්ලෝ්කෝේර මාගය ිේ . ඒක ඒ රම්ම 
පරබල ි. පළමවුුනවිර  ගොව ගහන්කාටමේ මුහුදුදි  ්දබෑ ්වල මුහදුුපුල 
්පේනව. ඒ පුදේගල  මුහුදුපුල දුටුව. මුහුදුපේලට පුමිණි , ඒකට කිමිද ගේ 
ව්ගේ, අනේන එ්හම ේව කේ ්මුන අපට හිාගනේන ි්බනේ්නේ. අර 
 ගො පරහාර් නේ මුහුදුදි  ්දබෑ කරනව ව්ගේ ම ි, ්ම් ආශරව නේ - 
ආශරව නේ ගලා්ගන එන ස්වභාව කේ ි්බනවා - නමුේ ඒ මාගය ිේ  
්කා ි රම් බලවේද කිවු් වාේ, ්මා්හාකට දකිනව නිවන. ඒ කි නේ්න 
්මා්හාකට ඒ සංසේකාර ්දබෑ කර්ගන සංසේකාර නි්රෝධ  දකනිව. ්ම් 
කාරණ  දැනේ අපි ්ම් උපමාවකිනේ කිව්්ව. ්ම් උපමාවට කිට්ටු කරනේන 
පුළුවනේ ධම්මපද ගාථාවකුේ ි්බනව.  

‘ඡින්ද ්සාතං පරක්කම්ම - කා්ම පනදු බරාහ්මණ  
සංඛාරානං ඛයං ඤ්වා - අකතඤ්ූසි බරාහ්මණ’6 

‘බරහ්මණ , ්ම් ්ක්ලසේ සුඩවුර - ෘෂේණාව නමුි සුඩවුර - 
ඉදිරි ට පුනල පරාකරම් නේ  ුකේව කපාහරිනේන . කාම නේ දුරුකරනේන. 
සංසේකාර නේ්ගේ ක්ෂ වීම දැන්ගන බරහ්මණ , ඔබ අක නම් වූ, අසංඛ් 
නම් වූ ඒ ේව  දැනගේ ්ක්නකේ ්වනේන.’ ්ම් ගාථා්වනේ ඉිනේ 
්හාඳටම පුහුදිලි ්වනව ්ම් මාගයඥාන් නේ කරනේ් න කුමකේද කි ල. අර 
විදි ට ඉදිරි ට පුනල ඒ සුඩ වුරපහර කපනේනා ව්ගේ ්ම් ෘෂේණා්වනේ 
බුඳිල ි්බන සංසේකාර සමුහ , ්ම් ්ක්ලසේ ්ගාඩ, ්මා්හාකට 
කපාහරිනවා. එ්හම කපාහරින්කාට ්ේරුම් ගනේනව, ‘සංඛ්ාරානං ඛ් ං 
ඤත්වා’ සංසේකාර නේ ක්ෂ කරනේන පුළුවනේ කි න පරයක්ෂ අව්බෝධ  
ලු්බනව. ඒ ්මා්හාකට සංසේකාර නේ, අර  ගෝවනේ ඉවේවුණා ව්ගේ, 
්දබෑ වුණා ව්ගේ - ඈේ ්වනව. ‘අසංඛ්’ මුහුදුපේල දකිනව. ‘අක’ 
කි ල කි නේ්නේ ‘අසංඛ්’ කි නේ්නේ එක ි. ඒ කි නේ්න 
සංසේකාර නේ්ගනේ ්ාරවූ ඒ මුහුදුපේල ්මා්හාකට දුටුව. ඒ  ගොව 
ඉසේසුවාට පසේ්ස ආ ිේ ගලා්ගන එනව. නමුේ අර දිට්ඨඨාසව කි ල 
කි න එකේ ආශරව පක්ෂ කේ වේ ්නාඑනේනම  නව. ඒ ක්ෂණ් නේ 
ව්ගේ රහේ වුණ මහාපරාඥ ිනේ වහනේ්සේලා, බාහි  වුනි මහරහනේ 
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වහනේ්සේලා, ්මාකද ක්ළේ, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ ්දේශනාව අවසනේ 
්වනවේ එකේකම, එක පිට එක  ගො පරහාර හරකේ ගහල ආශරව නේ ගලා 
ඒම සම්පූණය් නේම නර කළා. ආශරවක්ෂ  ක ින ේව ට සම්පූණය් නේම 
පුමිණි ා. එ්හම නුි පුදේගල ා අර මාගයිත් ම පිහිට කර්ගන, අර 
 ගොවම පිහිට කර්ගන ‘අක’ - ‘අසංඛ්’ - ේව  දකනිව. එ්කාට 
්මනිනුේ අපට ්ප්නනව අක - අසංඛ් කි න ්දේවලේ ඈ ි්බන 
නිමිේකේ හුටි ට නිවනේ දකින පුදේගල ා අලේලාගනේනව ්නා්ව ි ක ින 
එක - ්ම් නමිිි අනවු සිීම ්බා්හෝ දුරට භාෂාවයවහාර් ේ ලක්ෂණ කේ. 
ඒක ්බා්හාම අවස්ථාවල අපට ඉවේකරනේන බුරි විදි ට ්ප්නනව. ්ම් 
්ක්ලසේ සහි ්ලෝක ා්ග වයවහාර ට ි භාෂාව සකසේ ්වලා ි්බනේ්න. 
ඒක නිසා ්ම් භාෂා්ව එක ලක්ෂණ කේ ම ි ගරාහය - ගරාහක ්භේද . ‘ගරාහය 
- ගරාහක’ ්භේද  කි ල කි නේ්න, ්ම් භාෂා්ව් අලේලගනේන ්ද කුේ 
ි්බනව , අලේලගනේන ්ක්නකුේ ඉනේනව  ක ින වයවහාර කේ ි් නව. 
‘විෂ  - විෂ ී’ ක ිල කි නව. ‘කයෘ - කමය’. ඔ  ්කා ි විදි ට බුලුවේ 
භාෂාවයවහාර් , කරන ්ක්නකේ ඉනේනව, කරන ්ද කේ ි්බනව. 
අලේලගනේන ්ද කේ ි්බනව - අලේලගනේන ්ක්නකේ ඉනේනව. ඔනේන ඔ  
විදි්  ස්වභාව කේ ි්බනව ්ම් භාෂා්ව. ඒක නිසාම අපට සාමානය 
වයවහාර කේ වශ් නේ වළකේවනේන බුරි විදි ට කි නේන සදි්ධ්වනව ‘මම 
නිවනේ දකිනේන කුමි ි’ ‘නිවන ලබාගනේන කුම ිි’ කි ල. ඔ  විදි ට 
ලුබීමකේ ලබාගුනීමකේ හුටි ට අපට කථාකරනේන සදි්ධ්වනව. 

නමුේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ සමහර අවස්ථාවල මකේ කරල ්දනව, 
්ම්ක වයවහාර මාර කේ පමණ ි, දැඩිව ග ුු ්ද කේ ්නා්ව  ිකි ල. 
සමහර පළිිුරු ි්බනව ‘ගේකටටම කි නේන’ ව්ගේ. අනේන එ්හම පිළිුරු 
්දන ුනකේ හමු්වනව සං ුේ සඟි්  සගාථක වග්ග් .7 කකුධ නමුි 
්දේවපුර ා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ අසනව ‘නන්දසි සමණ?’ ‘මහණ ඔබ 
සුටුවනේ්නහිද?’ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුර ‘කිං ලද්ධා 
ආවු්සා?’ ‘කුමකේ ලබාගේටද ඇවුේනි?’ ඊළඟට ඒ ්දේවපුර  අහනව 
‘්නහි සමණ ් සාචසි?’ ‘එ්හනම් මහණ ඔබ දුකේ ් වනේ්නහිද?’ ‘කිං ජී ිත්ථ 
ආවු්සා?’ කමුකේද ඇවුේනි නුිවු්ණේ?’ ‘්නහි සමණ ්නව නන්දසි න 
්සාචසි’ - ‘්හාඳ ි එ්හම නම් මහණ ඔබ සුටු වනේ්නේ නු - දුකේ 
වනේ්නේ නු.’ ‘එ්සේ  ඇවුේනි’ කි ල පළිිුරු ්දනව. ්ම් විදි ට 
බලන්කාට අනේිමට නිවනේ ලබනව කි ල අපි කිව්වට ්මාකද, ලබා ගේ 
්දේකුේ නුහු නුි වුණ ්දේකුේ නුහු. ඔ  විදි්  ේව කේ ි්බනේ්න. 
නුතිවුණා නම් නුතිවු්ණ යමකේ ඇ්තයි කියෙ ෙිතාගතේතු අවිදයාවකුතේ, තව 
මදිය කයිෙ ෙිතාගතේතු තණේොවකුතේ. ඔච්චරය ිනුති වු් ණේ. ්ම් අදහස වේ 
අපට මුකරගනේන පුළුවනේ.  

දැනේ නිවන හුඳිනේවීමට අක - අසංඛ් ආදී පද රාශි කේ ි් නව. 
අපි එො කිව්ව පද ිසේුනකේම එකුකරල ි් නව කි ල එක 
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්ලේඛ්ණ ක.8 එ නිේ එකකේ ම ි ඔ  ‘දීපං’ ක ින එක. ‘දීප’ කි ල කි නේ්න 
දිව නි. නිවන දිව ිනකේ කවි්වහම අපට හි්නව ්ම්ක ්බා්හාම ලක්ෂණ 
දිව නිකේ, ූපකේ ්වනේන පුළුවනේ ක ිල. ්ම් අදහසට අනුව අපි සමහරවිට 
්ම්ක දැඩිව හිාගනේනව අ්නකුේ ් ලෝක ව්ග  ම්කසිි භව ේව කේ කි ල. 
නමුේ ්ම්කටේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස ්හාඳ පිළිුරකේ දීපු ුනකේ අපට 
හමු්වනව සුත් නිපා්  පාරා ණ වග්ග් . කප්ප කි න බරාහ්මණ 
මාණවක  - බාවාරි බරාහ්මණ ්ග ්ගෝල  - බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ 
ඉලේලීමකේ කරනව, ්බා්හාම ලසේසන ගාථාවකිනේ, 

‘ම්ජ්ඣ සරස්මං තිට්ඨඨතං - ඔ්ඝ ජා්ත මෙබ්භ්ය 
ජරාමච්චුප්රතානං - දීපං පබරූෙි මාරිස’9 

කි ල, ‘මහේ භ ානක ගංවුර ගලා්ගන එදේදි විලකේ මුද සිටින 
ජ්න ාට දිව නිකේ කි නේන ව්ගේ, ්ම් ජ්රා්වනේ මරණ් නේ ්පළනේනාවූ, 
ජ්රා මරණ ්දකට භ් ේ පඩීිව සිටිනේනා වූ ්ම් ්ලෝක ාට දිව ිනකේ ක ිනු 
මුනවි නදිුකා්ණනි’, කි ල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ් ගනේ ඉලේලා සිටිනව. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුර, 

‘ම්ජ්ඣ සරස්මං තිට්ඨඨතං - ඔ්ඝ ජා්ත මෙබ්භ්ය  
ජරාමච්චුප්රතානං - දීපං පබරූම කප්ප ්ත’ 

කප්ප , මම නුඹට ක ිනව ඒ දිව නි කුමකේද කි ල. ්මනේන ්ම්ක ි 
දිව නි, 

‘අකිඤ්චනං අනාදානං - එතං දීපං අනාපරං 
නිබ්බානමති නං බරූම - ජරාමච්චුපරික්ඛයං’ 

‘අකිඤ්චනං’ කි නේ්න කිසිවකේ අ ිි නුි බව. ‘අනාොනං’ 
කි නේ්න කිසිවකේ අලේලගේ් නුි බව. ‘එං දීපං අනාපරං’ - ්මනේන 
්ම්ක ි දිව ින, ්වන එකකේ ්නා්ව ි. එ්කාට කසිිවකේ අ ිි නුි බවේ, 
කිසිවකේ අලේලගේ් නු ිබවේ ක ින එක ම ි ්ම් දිව ින කි නේ්නේ. 
‘එං දීපං අනාපරං’ - ්වන එකකේ ්නා්ව .ි  

‘නිබ්බානමිි නං බරෑමි’ - මම ඒකට කි නව ‘නිවන’ කි ල. 
‘ජ්රාමච්චුපරික්ඛ් ං’ ජ්රාව සහ මරණ  නුිකරන, එවා විනාශ කරන, 
ේව  ඒක ි. ්ම ිනුේ අපට ්පේනව, ‘අක’ ‘අසංඛ්’ ඒ ව්ගේම 
‘සබ්බසංඛ්ාර සමථ’ ආදී පද ඇේ වශ් නේම නිවනට ් ාොපු ගුළ්පන 
උපපද සමූහ කේ. එ ිනේ අනයවූ ්වන ගූඪ ධේම කේ ්නා්ව ි නිවන. 
්වන ඈ ි් න නිමිේකේ ව්ගේ ්ද කේ ්නා්ව ි කි න එක ි. 
සංඛ්  එක පුේකට දමල, අසංඛ්  අනිේ පුේට දමල නිවන 
පිළිබඳ විගරහවලට සමහර ්ක්නකේ බහිනව. සංඛ්  අනිය ි. අසංඛ් 
ධාු නම් වූ නිබ්බාන  - ඒ වචන් ේ හුටි බලල සංඛ්  අනිය නම්, 
අසංඛ්  නිය ්වනේන ඕනෑ. ඔ  විදි ට හිල අසංඛ්  නිය ි 
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කි නව. එ්කාට, සංඛ්  දුක ි. අසංඛ්  සුප ්වනේන ඕන. ඊළඟට ඔ  
විදි ට කි ා්ගන ගිහිලේල සංඛ්  අනාේම ි, එ්කාට ම ි ඔනේන ටිකකේ 
අමාරු්ව වු්ටනේ්න. අසංඛ්  ආේම ි ක ිල කි නේන ්වනව. ඉිනේ 
එ්නේදි සමහර විට නවින වනාහි පරයක්ෂ කරග  ුු ධේම කේ කි ල 
නිහඬ ්වනේනේ සිද්ධ ්වනව. ඔ  විදි්  ේව කට පේ්වනේ්න, ඇේ 
වශ් නේම ්මහි රහස ි් නේ්න, පටිච්ච සමුප්පාද ධේම  පිළිබඳ පුහුදිලි 
අව්බෝධ කේ නුිකම ි. ඒක නිසා අපට  ම්කිසි ්ද කේ කි නේන සිද්ධ 
්වනව පටිච්ච සමුප්පාද ධේම  පිළිබඳව. රසා න ්බ්හකේ ගනේන වුණේ 
පළමු්වනේම වි්ේක කේ අවශය්වනව. ඒ ව්ගේම නවියාණ  පළිිබඳ ගුඹුරු 
සූර ්දේශනාවලට ළං්වනේන කලනිේ හුඟකේ මග එළිකරිීමට සිද්ධ ්වනව. ඒ 
නිසා පටිච්ච සමුප්පාද ධේම  පළිිබඳව අපි මීළඟට  මකේ ක ිනේන 
බලා්පා්රාේු ්වනව.  

මුදුම් සඟි් ේ අරි  පරි් ේසන සූර් ේ10 දැකේ් වන හුටි ට 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ සම්්බෝධි  ලබාගේට පසේ්ස පළමු්වනේම ව්ගේ ් ම් 
ධේමගම්භීරාව ගුන කලේපනාකරල බලල ධේම  ්දේශනා කිරීමට 
අලේ්පෝේසාහී වුණා. එ්නේදි කාරණා ්දකකේ - ුනේ ්දකකේ - ගුඹුරු 
හුටි ට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේට ්පන ී ග ිා. ‘දුද්දසං ඉදං ඨානං -  දිදං 
ඉදප්පච්ච ා පටිච්චසමුප්පා්ො’. එක ුනකේ - එක කාරණ කේ ම ි 
‘ඉදප්පච්ච ා’ ක ිල කි න පටිච්චසමුප්පාද  ‘දුද්දසං’ - දැකමී - ්ේරුම් 
ගුනමී ඉාමේම අපහසු .ි ්ද්වන ිකාරණ  - ‘ඉදම්පි ්ඛ්ා ඨානං දුද්දසං 
 දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා 
නි්රා්ධා නිබ්බානං’. ්මනේන ්මුනේ, ්ම් කාරණ ේ, දැකමී අපහසු ි, 
්ේරුම් ගුනීම අපහස ුි. කුමකේද? - ‘සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා’ සි ලු 
සංසේකාර නේ්ගේ සමන  කිරීම, ‘සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා’ - සි ලු උපීනේ 
අහුරීම, ‘ණ්හක්ඛ්් ා’ ෘෂේණාව ක්ෂ  කිරීම විරාග  නි්රාධ  නිබ්බාන 
කි න ්මනේන ්ම් නිවයාණ ේව ේ දැකීම අපහසු ි. ඉිනේ අපට ්මනිනේ 
්ප්නනව පටිච්ච සමුප්පාද  හුඳිනේවීමට  ම් වචන කේ ් ාදනවනම් - 
ඒකටම ළංකළ හුක ිවචන කේ ් ාදනවනම් - ඒකට ඉාමේම ගුළ්පන 
වචන කේ ම ි ‘ඉදප්පච්චයතාව’. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එුන 
‘ඉදප්පච්ච ා’ කි ල හඳුනේවල ි් නව. ඇේවශ් නේම ්ම් 
පටිච්චසමුප්පාද ධේම් ේ මලූධේම , මූලනයා   - ආේ  නයා  - ම ි ්ම් 
ඉදප්පච්ච ාව, ්ම්ක ්මාකකේද කි ල ්ේරුම් ගනේන අපි ඊළඟට 
පටිච්චසමුප්පාද ධේම  ගුන විමසල බලමු.  

්බා්හෝ ුනේවල, ්ම් අසවලේ සූර් ේ කි ල කිව ු ුනුි රමට, 
බහුධාුක ආදී සූරවලේ11 උොන පාළි් ේ12 ආදි් ේ පටිච්ච සමුප්පාද  
දකේවන ආකාර  ්මනේන ්ම් විධි  ි.  

‘ඉි ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි, ඉමස්සුප්පාො ඉදං උප්පජ්ජ්ි, ඉමස්මිං 
අසි ඉදං න ්හාි, ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣි.  දිදං අවිජ්ජ්ා පච්ච ා 
සංඛ්ාරා, සංඛ්ාර පච්ච ා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්ච ා නාමරෑපං, නාමරෑප 
පච්ච ා සළා නං, සළා න පච්ච ා ඵ්ස්සා, ඵස්ස පච්ච ා 
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්වදනා, ්වදනා පච්ච ා ණ්හා, ණ්හා පච්ච ා උපාොනං, උපාොන පච්ච ා 
භ්වා, භව පච්ච ා ජ්ාි, ජ්ාි පච්ච ා ජ්රාමරණං ්සාකපරි්දව-
දුක්ඛ්්ොමනස්සුපා ාසා සම්භවන්ි. එව්මස්ස ්කවලස්ස දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස 
සමුද් ා ්හාි. අවිජ්ජ්ා ්වව අ්සසවිරාගනි්රාධා සංඛ්ාරනි්රා්ධා, 
සංඛ්ාරනි්රාධා විඤ්ඤාණනි්රා්ධා, විඤ්ඤාණනි්රාධා නාමරෑපනි්රා්ධා, 
නාමරෑපනි්රාධා සළා නනි්රා්ධා, සළා නනි් රාධා ඵස්සනි්රා්ධා, 
ඵස්සනි්රාධා ්වදනානි් රා්ධා, ්වදනානි්රාධා ණ්හානි්රා්ධා, 
ණ්හානි්රාධා උපාොනනි්රා්ධා, උපාොනනි්රාධා භවනි්රා්ධා, 
භවනි්රාධා ජ්ාිනි්රා්ධා, ජ්ාිනි්රාධා ජ්රාමරණං ්සාකපරි්දවදුක්ඛ්-
්ොමනස්සුපා ාසා නරිුජ්ඣන්ි. එව්මස්ස ්කවලස්ස දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස 
නි්රා්ධා ්හාි.’ 

ඔ  විදි ට ි දැකේ්වනේ්න. දැනේ ්මන ‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි’ 
කි ල කිව්්ව - අපි සිංහලට නුගු්වාේ ්ම්ක එකේරා මූල සිදේධානේ කේ 
ව්ග ි ි් නේ්නේ. ‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි’ - ්ම  ඇි කලේහි ්ම  ්ව ි 
- ‘ඉමස්සුප්පාො ඉදං උප්පජ්ජ්ි’ - ්ම  හටගුනී්මනේ ්ම  හටගනී. ‘ඉමස්මිං 
අසි ඉදං න ්හාි’ - ්ම  නුි කලේහ ි්ම  නු. ‘ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං 
නිරුජ්ඣි’ - ්ම  නිරුඬ වී්මනේ ්ම  නිරුඬ ්ව ි. ්මන හරි ට අර 
වීජ්ගණිම  සිද්ධානේ කේ ව්ගේ දකේවල ි් නේ්න. නමුේ ඊළඟට ි් නව 
‘ දිදං’ (එනම්)  දිදං කි න එ්කනේ හු්ඟනව, මුලිනේ දැකේවූ් ේ සිද්ධානේ  ි, 
ඊළඟට දකේවනේ්න නිදේශන  ි කි ල. ඒ නිදේශන  ම ි අර අවිජ්ජ්ා 
පච්ච ා සංඛ්ාරා ආදී ඒ ද්වාදසාංග . අංග ්ොළහ. ්ම් අංග ්ොළහ ්ම්හම 
දැකේවුවට ්මාකද, ඇේ වශ් නේම ්මන සදි්ධානේ  - ඉාමේම වුදගේ 
්ද  - ම  ිඅර ‘ඉමස්මිං සි’ ආදි වශ් නේ මුලිනේ දැකේව ූඒ පද හර. ්ම් 
බව හුඟකේම පුහුදිලි වන ුනකේ ි් නව සං ුේ සඟි් ේ නොින වග්ග් ේ. 
බුදුප ිාණනේවහනේ්සේම පරශේන  නඟල පළිිුරු ්දනව ‘පටිච්චසමුප්පාදඤ්ච 
්වා භික්ඛ්්ව ්ද්සස්සාමි, පටිච්චසමුප්ප්න්න ච ධ්ම්ම’13 - මහ්ණනි මම 
නුඹලාට පටිච්චසමුප්පාද ේ ්දේශනා කරනව. පටිච්ච සමුප්පන්න ධේම නුේ 
්දේශනා කරනව ක ිල. ඔ  විදි ට පටනේ්ගන, ්මන ්වනසකේ ්පනේනුම් 
කරනව පටිච්ච සමුප්පාද ේ, පටිච්චසමුප්පන්න ධේමේ අර. ඒ කි නේ්නේ 
පටිච්ච සමුප්පාද  අනුව හටගේ ධමය කි න එක ි. 

එ්කාට පටිච්චසමපු්පාද  ් ෝරනේන ් ම් ් ොළ්හනේම අග ් කළව්ේ 
ි් න අංග ් දකකේ ඉදිරි ට ගනේනව - ‘ජ්ාි පච්ච ා භික්ඛ්්ව ජ්රාමරණං.....’ 
උප්පාො වා ථාගානං අනුප්පාො වා ථාගානං ඨීාව සා ධා ුධම්මට්ඨිා 
ධම්මනි ාමා ඉදප්පච්ච ා’ ඒක ව දිගට  නව. අපට ඕනෑ කරන ටික - 
‘ජ්ා ිපච්ච ා භකි්ඛ්්ව ජ්රාමරණං’ - මහ්ණන ිජ්රා මරණ  ජ්ා ි පරය  
කරගේ ්ද කේ - ජ්ාි  පරය  කරගේ ්ද කේ ජ්රා මරණ . ‘උප්පාො වා 
ථාගානං අනපු්පාො වා ථාගානං’ - ථාග නේ වහනේ්සේලා්ගේ පහළවීම 
වූ්  ේ ්හෝ ්ව්වා ්නාවූ්  ේ ්හෝ ්ව්වා ‘ිාව සා ධාු’ ඒ ධමය ධාවු, ඒ ධමය 
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ස්වභාව , ඒ අනේදමිනේම පවිනව - ‘ධම්මට්ඨිා’ - ධමයස්ථිි  කි ල දකේවන 
ධම්මනි ාමාව. ‘ඉදප්පච්ච ා’ ්ම් ඉදප්පච්ච ාව කි න ධමයාව. 
එ්කාට ්ම් අංග ්දකකේම වුණේ ඇි, අර සිද්ධානේ  ්ේරුම් ගනේන. 
්ම් කාරණ  අටුවා්වදි එ්හම ඒ රම් සුලකිලේලට ගේ් නුි බව 
්පේනව ‘ඉ්මසං පච්ච ා ඉදප්පච්ච ා’ ආදී ්ේරීම් වලිනේ. ඒ ක ිනේ්නේ 
්ම්ක සාමුහකි අථය කනිේ ් ේරුම් ගනේනව. නමුේ ් ම්ක අංග ් දකකිනේ වුණේ 
්ේරුම් කරනේන පළුුවනේ නිසා ම ි අර පටිච්චසමුප්පාද් ේ ්ම් අංග ්දකට 
පසේ්ස බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ වොරනේ්න ‘්ම්ක ි පටිච්චසමුප්පාද ’ කි ල. 
ඊළඟට පරකාශ කරනව ‘ක්ම ච භික්ඛ්්ව පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා?’ කි ල. 
ඒකට ඉිනේ දකේවනේ්න - ‘ජ්රාමරණං භික්ඛ්්ව, අනිච්චං, සංඛ්ං, 
පටිච්චසමුප්පන්නං, ඛ් ධම්මං, ව ධම්මං, විරාගධම්මං, නි්රාධධම්මං’ - 
මහ්ණනි, ජ්රාමරණ  - ්ම් අග ි් න එක අංග කේ අර්ගන පරකාශ 
කරනව - ජ්රා මරණ කි න එක - අනිය ්ද කේ, සංඛ්ං - සකසේ කරන 
ලද ්ද කේ, පටිච්චසමුප්පන්නං - ්හේු පරය නේ්ගනේ උපනේනාවූ ්ද කේ, 
ඛ් ධම්මං, ව ධම්මං, විරාගධම්මං, නි්රාධධම්මං - ඒ ජ්රාමරණ  ක්ෂ  වී්ම් 
ස්වභාව  ඇි ්ද කේ, ්ගවී  ා්ම් ස්වභාව  ඇි ්ද කේ, ‘විරාගධම්මං’ - 
සාමානය අදහස ්නාඇලේම කි න එක ි. සමහර සූරවල ් දිල ි් නව 
‘අවිජ්ජ්ා විරාගා’ ‘පීි ා විරාගා’ ආදී වශ් නේ. පරධාන අේථ ට වඩා එුනදි 
ගනේන ි් නේ්න සා මකේ මුකිල  ාම ව්ගේ, පාටකේ මුකිල  ාම ව්ගේ 
අේථ කේ. ඒ විදි ට ගනේනේ පළුුවනේ. ්කා්හාම නමුේ අපි හිම ු ජ්රා 
මරණ්  පාට මුකිල  නව ව්ගේ - ‘විරාගධම්මං, නි් රාධධම්මං’ ්ම් ජ්රා 
මරණ  නිරුද්ධ වී්ම් ස්වභාව  ඇි ් ද කේ. ‘ඛ් ධම්මං ව ධම්මං විරාගධම්මං 
නි්රාධධම්මං’ - ඔ  විදි ට එක අංග කේ ගුන දකේවනව. ඊළඟට ‘ජ්ාි’ 
පිළිබඳවේ ඒ විධි ට කි නව. ජ්ාි ේ ඒ විධි ම ි. අර කි ාපු ලක්ෂණවලිනේ 
 ුකේ ි. ඔ  විධි ට අවිදයාව දකේවාම, ඒ එක එක අංග කේ පටිච්ච සමුප්පන්න 
වශ් නේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දකේවනව. එ්කාට ්ම් එක එක අංග කේම 
්මුන පටිච්චසමුප්පන්න වශ් නේ දැකේවීම - ් ම් ගුනේ ටිකකේ කලේපනාකාරී 
වි   ුුව ි්බනව. ්ම්්ක ටිකකේ අමුේකේ ්ප්නනව. ්මන ්ම් 
ජ්රාමරණ  - ්ම්ක අනිය  කි ල පරකාශ ක්ළේ මකේනිසාද? 

‘අනිච්චං සංඛ්ං’ ්ම්ක එකේරා විධි ක සකසේ කර ගේු ්ද කේ - 
‘සංඛ්ං’ පටිච්ච සමුප්පන්න ් ද කේ - ‘පටිච්චසමුප්පන්නං’, ‘ඛ්  ධම්මං’ - ් ම්ක 
ක්ෂ  ්වනව. දැනේ, ජ්රාව කි ල ගනේන ්කාටේ ක්ෂ වීමකේ. නමුේ ජ්රා 
මරණ ේ ක්ෂ වනේන පළුුවනේ. ්ගවිල  නේනේ පුළුවනේ. ඒ විදි්  ්ද කේ 
්මන දකේවනව. ඒ ව්ගේම ජ්ාි  ගුනේ ඒ විදි ටම කි ු්වනව. එ්කාට 
්ම් පදවල අමුේකේ බුලු බුලේමට ්පේනව. කලනිේ සඳහනේ කළ ඉදප්පච්ච ා 
සිද්ධාන්් ේ සඳහනේ ්වනව ඒ ව්ගේම කි මනකේ. 

‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි’ කි න ඒ වීජ් ගණිම  ව්ගේ ්ප්නන 
සිද්ධානේ ට අපි ඇුලේ ක්ළාේ අර අංග ්දක, ඒ කි නේ්න, ජ්ාි ේ 
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ජ්රාමරණ ේ ඇුලේ ක්ළාේ, ්ම් විදි ට අපට කි නේන සදි්ධ ්වනව. 
‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි’ කි නව ්වනුවට, ‘ජ්ාි ා සි ජ්රාමරණං ්හාි. 
ජ්ාි ා උප්පාො ජ්රාමරණං උප්පජ්ජ්ි, ජ්ාි ා අසි ජ්රාමරණං න ්හාි, 
ජ්ාි ා නි්රාධා ජ්රාමරණං නිරුජ්ඣි’. ඔ  විදි ට කි නේන සිද්ධ ්වනව. 
එ්කාට ්ම්ක සිංහලට නුගු්වාේ, බුලූබුලේමට ටිකකේ අමුේකේ ්පේනව. 
‘උප’ කි ල ි සාමානය් නේ ජ්ාි කි න එක ්ෝරනේ්න. ‘උප’ ඇි 
කලේහි ජ්රා මරණ  ්ව ි. උප්හි ‘ඉපදී්මනේ’, එ්හම නුේනම් 
හටගුනී්මනේ, ජ්රාමරණ ද හටගනී. උප නුි කලේහි ජ්රාමරණ  
්නා්ව ි. උප්හි නිරුද්ධ වී්මනේ ජ්රාමරණ  නරිුද්ධ ්ව .ි ්ම් ජ්ාි, 
ජ්රාමරණ, ක ින අංග ්දක ගුන කලේපනා කරල බුලුවේ ්මන ්ම් 
් දුන ආකාර  අමුු ි. ජ්ාි  - උප - උපදිනේ්න ්කා්හාමද? ්මන 
‘උප’ උපදිනව ව්ගේ, ්ම් ක ින හුටි ට. ඒ ව්ගේම ජ්රාමරණ  මුරිල 
 නව. ජ්රාමරණ්  පාට ්සේදිල  නව. එ්හම ග ිකුේ ි් නව. ්ම්ක 
්වනේ්න ්කා්හාමද ක ින එකට පළිිුරු ඉදිරි ට එන ්දේශනාවලදී අපට 
ටික ටික ්හළි්වනේනේ පුළුවන.ි පරධාන වශ් නේම අපි ්මුනදි ඉදිරි ට 
ගනිමු දීඝ නිකා්  මහා නිොන සූර්  ි්බන පටිච්ච සමුප්පාද විගරහ්  
එන එකේරා ්ේද කේ. 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස වොරනව: ‘එත්ාවා ්ඛ්ා ආනන්ද ජ්ා් ථ වා 
ජී් ථ වා මී් ථ වා ච්ව වා උප්ප්ජ්ජ්ථ වා, එත්ාවා අධිවචනප්ථා, 
එත්ාවා නිරුත්ිප්ථා, එත්ාවා පඤ්ඤත්ිප්ථා, එත්ාවා 
පඤ්ඤාවචරං එත්ාවා වට්ඨටං වට්ඨටි, ඉත්ථත්ං පඤ්ඤාපනා ,  දිදං 
නාමරෑපං සහ විඤ්ඤා්ණන’14 කි ල. ්ම් විධි්  ්ේද කේ එනව. ‘ආනන්ද , 
්ම්කිනේම ්ක්නකේ උපද්නේ ්ව .ි දිරනේ්නේ ්ව ි. මු්රනේ්නේ ්ව ි. 
චුවනේ්නේ ්ව ි.  ළි උපද්නේ ්ව .ි ්ම්කිනේම - ්ම් ාකේ දුරට - 
අධිවචන මාගය කේ ් ව .ි ් ම්ාකේ දුරට නිරුකේි මාගය කේ ් ව ි. ් ම්ාකේ දුරට 
පරඥප්ි මාගය කේ ්ව ි. ්ම් ාකේ දුරට පරඥාව්ගේ බුසගුනීමකේ ්ව ි. 
ඉත්ථව කේ ්පනේනුම් කිරීම සඳහා ්ම් සංසාර වට්ඨට , සංසාර නමුි ්ම් 
දි සුළි , ්ම්කේ දුරට කරකු්වනව .’ 

්ම් ‘ඉත්ථත්’ කි න වචන  දැනට අපි විගරහ කරනේ්න නුහු. 
ඉදිරි් දි ඒ්ක අේථ ේ ටික ටික ලිහිල  නේන පුළුවනි. දැනට අපට 
හිාගනේන ි් නේ්න, ‘එත්ාවා වට්ඨටං වට්ඨටි ඉත්ථත්ං පඤ්ඤාපනා ’, 
‘්ම්ාකේ දුරට ඉත්ථව කේ ්පනේනුම් කිරීම සඳහා සංසාර දි සුළි  
කරකු්ව ි.’ ්කා්කේ දුරටද කි න එක ාම කි ුවු්ණේ නුහු. ඒක 
අගට ි කි ු්වනේ්න. ඒක බුද්ධ ්දේශනා වශලි්  එකේරා ලක්ෂණ කේ. 
‘ දිදං නාමරෑපං සහ විඤ්ඤා්ණන’ එනම්, නාමරෑප  විඤ්ඤාණ  සහි වු 
කලේහි. මීට අමරව වචන කීප කුේ සමහර සං්ශෝධනවල ි් නව. ඒ, 
අටුවාවලිනේ එකු කරගේු වචන. ‘අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ා  පවත්ි’ 
කි ල. ඒක බුද්ධ ්දේශනාවලට අොළ එකකේ ්නා්ව ි. ඒක ්හාඳටම 
්ේ්රනව. ඒ වාකය  සම්පූේණ ි, ‘ දිදං නාමරෑපං සහ විඤ්ඤා්ණන’ 



නිව්නේ නිවීම 

30 

කිව්වහම. ඒ කි නේ්නේ ‘නාමරෑප   ම්ාකේ කලේ විඤ්ඤාණ  සහිව 
ි්බනවද, ඒ ාකේ කලේ, අනේන එ්කේ දුරට’, ක ින එක .ි කලනිේ අර 
්ම්කිනේ කි ල කවි්්ව, ්ම් අග පද ්දකට සම්බන්ධ කරල ි, ඒක ගනේන 
ි් නේ්න.  ම්ාකේ කලේ නාමරෑප  විඤ්ඤාණ  සහිව පවිනවද ඒ ාකේ 
කලේ ්ක්නකේ උපනේන  ිකි ල කි නේන පළුුවනේ, චු්වනව ක ිල කි නේන 
පුළුවනේ,  ළි උපදිනව ක ිල කි නේන පළුුවනේ. ‘එත්ාවා අධිවචනප්ථා’ 
්මනේන ්ම් ාකේ දුරට  ි අධිවචන මාගය කේ ි් නේ්න. සාමානය් නේ 
භාෂාවල ි් න අධිවචන, නිරුක්ි, පරඥපේි, ක ින ඒව භාෂාව පිළිබඳ 
අං්ගෝපාංග කි ල දැනට හිාගේාම ඇි - අධිවචනමාගය, නිරුක්ිමාගය, 
පරඥපේිමාගය, ්ම් ඔකේ්කාම ්මනේන ්ම් ාකේ දුරට ි ි් නේ්න. ඒ ව්ගේම, 
‘එත්ාවා පඤ්ඤාවචරං’ පරඥාව්ගේ බුසගුනමීේ ්ම් ාකේ දුරට ි. ඒ 
කි නේ්න, විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ එකට ි් නවා නම්, එුන ි් නව 
්ම් ඔකේ්කාම. මුළුමහේ සංසාර් ම රහස ්මනේන ්ම් දි සළුි  ුළ 
ගුබ්්වල ි්බනව. ්ම් ‘වට්ඨට’ ‘ආවට්ඨට’ ශබ්ද  ් ්දනව දි සුළ ිට. ඒක 
දි සුළි  සඳහා ් ්දන බව, ඒකේ ඉදිරි් දි ්හළි්වනේන පුළුවනි. දැනේ 
කාල් ේ ඒ අේථේ හුඟකේ දුරට මුකිල ගිහනිේ. අටුවාවල, නූන පරිවේන 
ආදි් , ‘වට්ඨටං වට්ඨටි’ කි න එක ් ෝරගනේ්න ‘සසර වුහි’ කි ල ි. වුසේසට 
සම්බනේධ කරල ්ෝරනව. එ්හම එකකේ ්නා්ව ි. ්මන ක ිු්වනේ්න 
්ම් ්දක අර ි් න එකේරා කරකුවිලේලකේ, ‘වට්ඨට’ කි ල ි් නේ්න 
එකේරා කරකුවිලේලකේ. දි සුළ ිකේ වුනි  ි සංසාරවට්ඨට . ්මනිනේ අපට 
්හළිකරගනේන පළුුවනේ එක කාරණ කේ. අපි අර මුලදිම, පළමු ්දේශන් ේදීම, 
නාමරෑප  ගුන කථා කිරී්මදි ‘නාම’ කි න වචන , නමට, නුේනම් පරඥප්ි 
ආදි ට සම්බන්ධ ්ද කේ කි ල විගරහ ක්ළේ ්මනේන ්ම් විදි්  විවරණ 
ඉදිරි ට ි් න නිස .ි දැනේ ්මනිනේ පුහුදිලවිම ්ප්නනව, අධිවචන, 
නිරුකේි, පරඥප්ි මාගය ්ම් ඔකේ්කාම නාමරෑප - විඤ්ඤාණ ්දක අරට 
සම්බනේධ ්දේවලේ කි න එක. 

දැනේ ඊළඟට අපි ්ම් දි සුළි  ්ම් රම් වුදගේ හුටි ට දකේවල 
ි් න නිසා, දි සුළි කේ හු්දන හුටි, දි සුළි කේ හුදීම පිළිබඳ ධමයාවට, 
හි ් ාමුකරල බලමු. ්කා්හාමද දි සුළි කේ හු්දනේ්න? ගඟක, මුහුදක, 
ගුඹුරුම ුන ම ි දි  සුළි . ්ම් දි  සුළි  හුදී්මදී පළමු්වනේම 
හිාගනේන ි් නේ්න ්මනේන ්ම් ආකාර ට ි සිදේද ්වනේ්න කි ල. 
ඔනේන අපි හිමු, ගඟක වුර පහළට ගලා්ගන  නව. ඒක ග්ඟේ 
ස්වභාව  ි. ග්ඟේ ස්වභාව  පහළට ගලා්ගන  ාම ි. නමුේ  ම්කිසි 
දි වුලකේ කලේපනා කරනව ‘මට පුළුවනේ ඉසේසරහට  නේන’ කි ල ඔ  
දි වුල ඉදිරි ට උඩහට  නව. අර ග්ඟේ පහළට ගලා්ගන  න වු්රනේ 
්වනේ ්වලා ඉදිරි ට  නව. ටිකකේ දුර ඉදිරි ට ගි ාට පසේ්ස අර මහ 
ජ්ලක්ඳේ හුපිල, ්රපිල, විසි ්වල, වටරවු්ම ගිහිලේල , ආ ිමේ 
ඇවිලේල අර්ක ්රපීම නිසාම සම්බනේධ්වල ආ ිමේ ඉදිරි ට  නේන 
උේසාහ කරනව. එ්කාට, හිට නඟාගනේන පුළුවනි අපි හුම 
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්ක්නකුටම, ඔ  විදි ට දි වුල ඉදිරි ට ගිහිලේල, එක ුනකදි හුපිල 
විසි්වල, වටරවු්ම ගිහලිේල, ආපසු කරකු්වනව, ඔනේන ඔුන දැනේ 
කරකුවිලේලකේ, චකර කේ. එුන එකේරා වටවළලේලක  ාමකේ පටනේ ගනේනව. 
ඔ  විදි ට ්ම් වටවළලේ් ල  ාම කරමකරම් නේ කාල කේ ිසේ්ස  නේන 
 නේන, දි වුල ්ේරුම් ගනේනව ‘මට ඉසේසරහට  නේන බුහු’ කි ල, 
එ්හනම් ඊළඟට ්මාකකේද කරනේ්න? පුල දිසාවට  නේන බලනව, 
පාාල  ්දසට, හරි ට අර කිරි්ගාට්ටක හු්ඩ්ට, එ්හම නුේනම් 
පුනීල ක හු්ඩ්ට, දි සළු ි  ටට හාර්ගන හාර්ගන  නව. දැනේ ්ම්ක 
පුල ්නා්ප්නන පාාල කේ ්වන රමට හාර්ගන හාර්ගන  නව. ඒ 
අ්ර ්මාකකේද ්වනේ්න? අර පාාල්  ඇි ඌනව  පිරවීමට 
්නා් කුේ විදි්  ්දේවලේ ඇදගනේන ශකේි කුේ - ආකේෂණ බල්ව්ග කුේ 
- ්ම් දි සුළි ට ලු්බනව. අවට ි්බන අුඉි, ගසේ්කාළං, මළකුණු හුම 
එකකේම ඇදල ගනේන පළුුවනේ එකේරා විදි ක උපාොන කුේ ඇි්වනව. අර 
ණේහාව පිරීමට ‘සරුුසුරු’ ගගා අරව ඔකේ්කාම ඇදල ගනේන ස්වභාව කේ 
්ම් දි සුළි්  ඇි්වනව. එ්කාට ්මුන මහා ජ්ව කනිේ, ්ව්ග කිනේ, 
කරකු්වන දි සුළි කේ. කරමකරම් නේ නිම්වළලේලේ විශාල ්වනව. මහා 
භ ානක ේව කේ ්මුන ි් නේ්න. 

්ම් කරි ාකාරිව  ්ම් විදි ට ි් න ්කාට, ්ම්කට අ දිකේකරල 
අපට ්පනේනනේන පළුුවනේ. දැනේ ගඟක, මුහුදක, වුරවල ්ම් ව්ග 
කරි ාකාරිේව කේ ි් න ්කාට, අපට ්පනේනුම් කරනේන පුළුවනේ. ‘අන’ 
කි ල කි නේන පුළුවනේ, ‘්මන’ කි ල කි නේන පළුුවනේ. ‘ඔනේන ඔුන’ 
කි ල ක ිනේන පළුුවනේ, ඔ්හාම ේව කේ එනව. මකේනිසාද? ්මුන 
එකේරා කරි ාකාරිව කේ ි් න නිසා. සාමානය් නේ ්ලෝක ා 
කරි ාකාරිේව කේ ි් න ුනකට ම ි ‘ඒකක කේ’ කි ල කි නේ්න. 
නූන්  ් ්දන වචන කේ ‘ඒකක කේ’ ක ින එක. එ්හම නුේනම් 
මධයස්ථාන කේ. එ්හම නුේනම් ආ න කේ. ඔ  කරි ාකාරිව කේ ඇි 
ුනකට, ‘ඒකක’, ‘මධයස්ථාන’, ‘ආ න’ ආදී පද ් ්දනව. ඔනේන 
එ්කාට අර දි සුළ ිේ දැනේ මහ වුඩ්කාටසකේ ් ක්රන ුනකේ. ඒක නිසා 
්ම්කට නමකුේ ්දනේන පුළුවනේ. ‘අන’ කි ල ක ිනේන පළුුවනේ. එ්හම 
නුේනම් ‘අර ුන’ ක ිනේන පළුුවනේ. ‘්මන’, ‘්ම් ුන’, ‘්ම ා’ කි නේන 
පළුුවනේ. ඔ  විදි ට ්නා් කුේ ආකාර් නේ පරුුෂව කේ ආ්රෝපණ  කරල 
හරි, නුවි හරි, ්ම්ක ්පනේනමු් කරල ක ිනේන පළුුවනේ. ‘අධිවචන පථ’, 
‘නරිුත්ි පථ’, ‘පඤ්ඤත්ි පථ’ විවෘ කරනේන පළුුවනේ, ්ම් දි සළු ි අනවු. 
නමුේ ් මන ි් බන කරි ාවල ි ගුන අප ිහි ්  ාදල බුලු්වාේ, ් මාකකේද 
්මන ් ම් ් ක්රනේ්න? ් මුන මහ විපේ ාස කේ. අර දි වුල හිාගනේනව 
- අවිදයා්වනේ, ් මෝහ් නේ - ‘මට පළුුවනේ ඉදිරි ට  නේන’ ක ිල. එ්හම ගහිලිේල 
හුපිල, වටරවු්ම එකේරා නිෂ ේඵල ගමනක  ි්ම් ් ්දනේ්න. පුල දකේවාම 
හාර්ගන  න නිෂ ේඵල ගමනක ් ්දනේ්න. එ්කාට ඒ එකේකම ‘අවිදයාව’ 
එක පුේකිනේ ි් නව, අනිේ පුේ්නේ අර දි සුළි් නේ හෑරුණ 
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මහාපාාල  නිසා ‘මහා ණ්හාවකේ’. ඒ ණ්හාව පි්රනේන ඊළඟට වටපිට 
ි් න ්දේවලේ හුම එකකේම ඇදගනේන ස්වභාව කුේ ි් නව - මහ 
උපාොන කේ. ඔනේන ඔන ම ි ඉිනේ භව  ි් නේ් න. දැනේ ් මන එ්හම 
පිටිනේම කරි ාකාරී මධයසේථාන කේ. 

්ම් දි සළුි්  ස්වභාව  අපට දකිනේන පුළුවනේ අ්පේ ්ම් ශරීර්  
පවා. ්ම් ආශේවාස පරශේවාස - ්මුනේ ි් නේ්න හිසේවීම් පිරවීම් ්ගාඩකේ. 
අපි ‘පරාණ ’ ක ිල ක ින ්ම් ආශේවාස පරශේවාස්  ි් නේ්නේ අර දි  
සුළි්  කරි ාකාරිව  ව්ගේ ්ද කේ. ්ම් ්පනහළුවල කරි ාකාරිව ේ අර 
විදි්  ්ද කේ. අ්පේ හෘද  වසේුව - අ්පේ රුධිරධාවන  ්ම් ්කා ි එකකේ 
ගේේ එකේරා විදි ක කරකුවිලේලකේ ි්බනේ්න. බුලූ බුලේමට ්ම්ක 
‘ස්ව ංකරි ව කේ’ ව්ගේ. සාමානය ්ලෝක ා ‘ස්ව ංකරි ’ කි ල වචන කේ 
් ාදනව ්ම් කාල් ේ. මනේටම කරනේන පළුුවනේ ස්වභාව කේ ව්ගේ ්මන 
ි් නේ්න. නමුේ බලන්කාට ්මන මහ විප යාස කේ. අර ආශේවාස - 
පරශේවාස ආදී හුම එකකම එකි්නකට පරිවිරුදේධ ධේම ්දකක ඝට්ඨටන කේ. 
අර දි සුළ ි ව්ගේම ම ි. දි වුල මහ ජ්ලකඳේ එකේක හුපේපිල ්රපිල 
කරන මහා විප යාස  ව්ගේම ම  ි්ම් මළුුමහේ පුවුේමම. භව  පුරාම 
ඔ  ලක්ෂණ  ි්බනව. අ්පේ ශරීර  පිළිබඳවේ ඒ ව්ග ි. වුඩිදුරට 
්නාකිව්වේ ්ේරුම්ගනේන පුළුවනි, සමාජ්්  පුවුේමේ ඒ ව්ග එකකේ. දැනේ 
සමාජ්්  පුවුේම ගුන, සමාජ් ජීවි  ගුන, සමාජ් ධමය ආදි  ගුන, 
කලේපනා කරල බලන්කාට, අපට අ ිිවාසිකම් භකුේි විඳිනේන නම් අපි 
 ුුකම් ඉෂ ේට කරනේන ඕන. ්මන ‘අ්න්ාජ්ටා බහිජ්ටා’ ේව කේ 
ි් නේ්න. අ ිිවාසිකම් භුකේි විඳිනේන  ුකුම් ඉෂේට කරනේන ඕන. ඒ 
ව්ගේම බලල පාවිච්ි කරනේන නිදහස ි් නව, නමුේ වගකීම්වලිනේ බුඳිල. 
ඔනේන ඔුනේ ි් නේ්න ‘අ්න්ාජ්ටා බහිජ්ටා’ ව්ගේ ේව කේ. ඔ  
විදි ට සමාජ්  පළිිබඳවේ එ්හම ි. ආේථීක මූලධමය පිළිබඳව - අපි ඉිනේ 
ඒව විසේර වශ් නේ ්නාකිව්වේ ්කටි් නේ සඳහනේ ක්ළාේ, ඒ අථය කරම  
ගුන කලේපනා කරල බුලුවේ මහ පුදුම අන්ද්ම් ේව කේ ි් නේ්න. දැනේ, 
 ම්  ම් නිෂේපාදන පිළිබඳව කලේපනා කරල බලන ්කාට, ඒ නිෂේපාදනවලට 
්වළඳ ්පාළකේ ලු්බනේ්න ඉලේලුමකේ ිබු්ණාේ. සිංහල් නේ කි නව නම් 
‘ඉලේලුම - සුප ුම’ ක ිල පද ්දකකේ ි් නව. පාරි්භෝගික ්ග ඉලේලුමකේ 
ි් නව නම් ම ි ඒකට අනුව සුප ුමකේ ි් නේ්න. එ්කාට 
ඉලේලුමේ සුප ුමේ අර මහ ්රපීමකේ, මහ පටලුවිලේලකේ, ්ම් ආේථීක  
පිළිබඳව ි් නේ්න. ඒක නිසා ම ි අර සමහර ධනවේ රටවලේ, ්වළඳ 
්පා්ළේ මිල ගණනේ පහ බහින නිසා අිරික් ධානය - වුඩිපුර නිපදවන 
ධානය - මුහුදට ගිහිං ොනේ් න. ්ම්ක බුලුවහම විහළිුවකේ ව්ගේ. නමුේ අර 
ආේථීක මූල ධමය  නිස ි. පුවුේ්ම් ි් න භ ානකව ේ ්මුනනිේ 
්හළි ්වනව. ්ම්කට උපමාවකේ කි ්ාේ - අපි ටිකකට හිමු, එක 
පරමාණ්  සේප ිනේ ්ද්ද්නකේ එකි්නකා ගිලගනේන උේසාහ කරනව. 
එ්කකේ අනික්ග වලේ් ග ඉඳනේ ගිලගනේන පටනේගනේනව. ඔ  
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විදි ට ්දනේනම ගිල්ගන ගිහිලේල, මුදට ආවම, අපට ්මාකකේද දකිනේන 
ලු්බනේ්න? ‘සපය චකර කේ’. ඔ  සපය චකර්  සේප නිේ ්ද්දනා එකි්නකා 
ගිලගනේන ගනේන උේසාහ  ඉෂේට කරගනේන ව්ට්ට, රවුමට,  නව, ඒක 
කවොවේ වි්සඳන ේව කේ ්නා්ව ි. ්ලෝභ, ්ොස, ්මෝහ ව්ගේ. ඔ  
විධි්  වටරවුමකේ  නව. ඔ  සේප චකර්  ි් නව ව්ගේම එකේරා 
අවොනම් ේව කේ අ්පේ ශරීර් ේ ආශේවාස පරශේවාස පිළිබඳව, ්ලේ ධාවන  
පිළිබඳව, සමාජ්් ේ පුවුේම පළිිබඳව, ආේථික  පිළබිඳව, ්ම් හුම එ්කේම 
ි් නේ්න මහ පදුුම අන්ද්ම් - අවොනම් අන්ද්ම් - සමබරාවකේ. අවදානම් 
අන්ද්ම් සමබරතාවකේ. 

්ම්කම ම ි අර භව  පළිිබඳ ඒ පුවුේ්ම් ඇි දුක. බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ දුටුව දුක. සමදු  පක්ෂ  ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට, 
්ලෝක්  ි් න දුුඃඛ් ස්වභාව . බුලූ බුලේමට ්ම් හුම එකකම 
ස්ව ංකරි ව කේ ව්ගේ ්පේනව. ්ම් ශරීර  පිළිබඳවේ එ්හම ි. ්ම්  නේර 
ගුන කලේපනා කරල බුලුවේ, සමහර විට ජ්ල ්පාම්ප ආදි , එ්හම 
නුේනම් විදුල ි උපකරණ ආදි , හුම එකකේම පරිවිරුදේධ ධමය ්දකක 
සංකලන් නු ි කරි ා ්ක්රනේ්න. ඔ  විදි ට බුලුවාම කිසිම ්ද ක 
ස්ව ංකරි ව ේ නුහු. ‘ඔ්ටෝ මුටිකේ’ ්දයකවතේ ‘ඔ්ටෝ’ බවකේ නුෙු. 
ඇේවශ් නේ ි් නේ්න ‘දුක්සේ දරා සිටීමකේ’. ්ම්ක ම  ි ‘දුුඃඛ්’ ක ින 
්කටි වච්න ්ේරුම. ‘දුුඃ’ කි නේ්න දුක්සේ, ‘ඛ්’ ක ිනේ්න දරා සිටීම. ‘දුක 
්සේ නමුතේ දරා සිටිනව. දරා සිටින නමුතේ දුකයි’. එ්කාට ‘දුුඃඛ්’ කි න එ්කේ 
අේථ  ඔනිනේ ගනේන පළුුවනි.  

්ම් එකේකම අපට වේ කාරණ කේ ්මුනනිේ ්හළි්වනව. ්ම් 
දි සුළි් ේ කරි ාකාරිව  නසිාම ‘්මන’ කි ල කි නේන පුළුවනේ ේව කේ 
ඇි වුණා. අපි ් ේරුම් ් නාකළ වචන කේ ි් නව ‘ඉත්ථත්ං’ කි ල, කලිනේ 
සඳහනේ කළ පාඨ් ේ. ‘එත්ාවා වට්ඨටං වට්ඨටි ඉත්ථත්ං පඤ්ඤාපනා ’. 
‘ඉත්ථව කේ’ දැකේවීම සඳහා ්ම් සංසාර වට්ඨට  කරකු්ව ි කි ල. ඔනේන දැනේ 
‘ඉත්ථත්ං’ කි ල කි නේ්න ් මාකකේද බලමු. ‘ඉ ත්ථං’ ක ිල කි නේ්න ‘්ම්සේ’, 
‘ඉත්ථත්’කි නේ්නේ ‘්ම්සේ බව’. එ්කාට, ‘්ම්සේ බවකේ’ දැකේවීමට පළුුවනේ 
ේව කේ ඇි්වනව, අර දි  සළුි  නිසා. ්ම් කාරණ  ්හාඳට 
පුහුදිලි්වන ගාථා ්දකකේ සුත්නිපා් ේ ද්ව ානුපස්සනා සුර් ේ 
සඳහනේ ්වනව. 

‘ජාතිමරණසංසාරං - ්ය වජන්ති පුනප්පුනං 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං - අවිජ්ජා්යව සා ගත ි
තණ්ො දුති්යා පුරි්සා - දීඝමද්ධාන සංසරං 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං - සංසාරං නාතිව්තති’15 

්ම් ගාථා ්ද්කේම ‘ඉත්ථභාව’ ‘අඤ්ඤථාභාව’  න පද ්දක සඳහනේ 
්වනව. ්බා්හාම වුදගේ කාරණ කේ බව ්මුනිනේ ්හළි්වනව. 
එ්කාට පළමු්වනේ කි ුවු්ණේ  ම් ්ක්නකේ ජ්ාමිරණ ්දක අර ්ම් 
වටරවු්ම කරකුවිලේලකේ වශ් නේ නුව නුව ගමනේ කරේද, 
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‘ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව කේ’ වන ්ම් සංසාර ගමන අවිදයාව්ගේම ගමන  - 
‘අවිජ්ජ්ා  + එව සා ගි’ ඒ ගමන අවිදයා්වනේම  ු්වන ගමනකේ කි න 
එක .ි ඊළඟ ගාථා්ව ක ිු්වනේ්න, ණ්හාව ්දවුනේනා ්කාටගේ - 
්දවුනේනා ක ිල ක ිනේ් න, දැනේ ගමනකේ  න්කාට ්දවුනේ්නකේ 
එකේකර්ගන  න සිරිකේ ි් නව්නේ සමහරුනේ්ග - සග් කේ, ඒ ව්ගේ - 
‘ණ්හාදුි් ා පුරි්සා’ ්ම් සංසාරග පුද්ගල  ණ්හාව ්දවුනේන 
්කාට්ගන,  හළුව කර්ගන ි  නේ්න. දීේඝ කාල කේ සංසාර් ේ ගමනේ 
කරනේ්නේ, ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව ස්වභාව  ඇි ් ම් සංසාර  ් නාඉකේමව ි. 
්ම ිනේ ්බ්්රනේ්න නු් ි කි න එක ි. 

අපි කලිනේ කවි්ව ‘්මනකේ’ පහළවුණා ක ිල, අර දි  සුළ ි නිසා. 
ඇේ වශ් නේම ්ක්නකු්ගේ උේපේි  - ්ක්නකේ උපනේන කි ල 
කි නේ්න - ‘්මනකේ’ පහළවීම. මහා ආශේච යවේ ්ද කේ සිද්ධ ්වනව. 
්ක්නකේ උපනේනා කි ල කි න ්කාට, එ්හම නුේනම් ඉත්ථව කේ 
ඇි්වන්කාට, ‘එන’ ‘්මනකේ’ ්වනව. ‘්මනකේ’ ්ලෝ්කට උපදිනව. 
්මන ‘ඉත්ථභාව’ කි න එක ව ්ේරුම් කළ  ුවු ි්බනව - ‘ඉත්ථභාව’ 
‘අඤ්ඤථාභාව’ කි න පද ්දකම. ‘ඉත්ථත්’ ක ිනේ් න ‘්ම්සේ බව’. ්ම් 
 ුගල හුටි ට එ්කාට ් ්දනේ්න ‘ඉත්ථභාව - අඤ්ඤථාභාව’   ි. 
‘අඤ්ඤථාභාව’ කි ල කි නේ්න ‘මීට ් වනසේ බව’. ් ම්සේ බවේ, මීට ් වනසේ 
බවේ. පරිවිරුදේධ ධමය ්දකක සංඝට්ඨටනාව එුනිනේ ්පේනව. අඤ්ඤථාභාව 
කි ල කි නේ්න මීට ්වනසේ බව නිසා ්කටි් නේ අපට සළකගනේන පුළුවනි 
‘්ම්සේ බව’ හා ‘අනේ්සේ බව’ කි ල. අපට වචන කේ හදනේනේ ්වනව. ්ම්ව 
ගුන වුඩි  සාකච්ඡා ්නාකරපු නිසා වචන හදනේනේ ්වන විදි  ි 
්ප්නනේ්න. ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව ‘්ම්සේ බවේ’ ‘අනේ්සේ බවේ’ ක ිල 
්දකකේ. දැනේ ්ම් කාරණ  ගුන ව ටිකකේ කි නේන ඕන සමහර ්ක්නකුට 
සුක කේ ඇි්වනේන පළුුවනේ නිසා. අටුවාවල ්ම්ක ්ෝරනේ්න ඉාමේම 
ලිහිලේ කර්ගන. සුත්නපිා්  ්ම් රම් වුදගේ ගාථා ්දකටම අටුවාව 
සප න අවස්ථා්වදි, ්ම් ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව කි න වචන ්දක 
්ෝරනේ්න ්ම්හම ි. ඉත්ථභාව කි න එක ්ෝරනේ්න ‘ඉමං මනුස්සභාවං’ 
- ‘්ම් මනුෂයභාව ’ ක ිල, අඤ්ඤථාභාව කි න එක ්ෝරනේ්න ‘ඉ්ා 
අව්සස අඤ්ඤනිකා භාවං’16 කි ල. ‘්ම් මනෂුයභාව් නේ අනයවූ 
අ්නකුේ භව’ කි න එක .ි නමුේ ්ම් ‘ඉත්ථත්’ කි න එ්කේ මූලික අේථ , 
ගුඹුරු අේථ , ්ේරුම් ගේ් නුිබව ්පේනව. 

්ම් අටුවාව ්දන අේථදීම වුරදි බව ්පනේනනේන ්හාඳ සාධක කේ 
දීඝ නිකා්  පාික සූර් නේ ්හළි්වනව. පාික සුර්  සඳහනේ ්වනව 
- ඒක ්කටි් නේ කි ්ාේ - කලේප විනාශ අවස්ථා්වදි ශූනයවූ බරහ්ම 
විමාන කේ පහළ ්වනව . ඒ්ක කවුරු හරි ගිහිනේ උපදිනව . ඉපදිල කලකේ 
එන නි ම ඉනේන්කාට, නිකම වුඩි නිසා කලේපනා කරනවා ‘අ්හා 
ව අ්ඤ්ඤපි සත්ා ඉත්ථත්ං ආග්ච්ඡ යුං’17 - ‘අ්නේ වේ 
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සේව ිනේ ්මනට - ්ම් ඉත්ථව ට එනවනම්’, කි ල. එන ඉත්ථව  
කිව්්ව මනුෂය ්ලෝක  ්නා්ව ි ්නේ. එන ක ිනේ්න බරහ්ම්ලෝක . 
බරහ්ම්ලෝක්  ඉඳනේ බලන්කාට ඉත්ථව  බරහ්ම්ලෝක  .ි මනුෂය්ලෝක්  
ඉනේන අපට ි ඉත්ථව  මනුෂය්ලෝක  ්වනේ්න. එ්කාට, ්ම්ක සාමානය 
පටු අේථ කිනේ ගේ්ාේ මනුෂය ්ලෝක  ක ිල ගනේන පළුුවනේ වුණාට, 
්මන වි්ශේෂ් නේම ් දිල ි් නේ්න, මුළු මහේ සංසාර ම ගුන කි න 
්කාට, මනුෂය්ලෝ්ක එක පුේකට ොල අනිකේ ඒව ් වන පුේකට දැමීමකේ 
්නා්ව ි ්මන ි් නේ්න. ්මන ධමයාවකේ දකේවනේ්න - ඉත්ථත් 
අඤ්ඤථත්. අර දි සුළි්  ව්ගේ ඉත්ථභාව ේ එකේකම ි් නව 
අඤ්ඤථාභාව කේ. පුවුේ්ම් ි්බන ඝට්ඨටන   ි ්මනිනේ ්පනේනුම් 
කරනේ්න.  ම් ුනක ඉත්ථව කේ ඇි වුණා නම් - ‘්මන’ කි ල ්ද කේ 
ඇි වුණානම්, ඒ එකේකම ‘අනයවූ ුනකේ’ ඇිවී්ම් ස්වභාව කුේ ි් නව. 
‘ඉත්ථත්’ එකේකම ‘අඤ්ඤථාභාව’ කි ල කි න ්වනසේවීම ි්බනව. 
අනියාව ්ෝරන්කාට ් ාදන පද ම ි ‘විපරිනාම අඤ්ඤථාභාව’. 
එනේ අඤ්ඤථාභාව කි ල කි නව. විපරිනාම  ්වනව. ‘පරින’ ක ිල 
කි නේ්න ්හාඳට ්මෝරපු අවසේථාව. විපරිනාම කි න වචන් නේම 
හු්ඟනව ඉසේ්සලේලම පරින කේ ගුන අදහසකේ ිබුණ බව. ‘විපරිනාම 
අඤ්ඤථාභාව’ කි ල කි නේ්න - ඔනේන ්හාඳ පරින ේව , ්මෝරපු 
ේව  කි ල හිා්ගන ඉනේනව. නමුේ දනේ්නම නුිව ඒක විපරිනාම ට 
හු්රනව. ්වනසේ බවට හු්රනව. ‘අඤ්ඤථාභාව’ - ්වන ්ද කේ බවට 
පේ්වනව. ්මනේන ්ම්ක ්ලෝක ස්වභාව කේ. අනියා ධමය් ේම 
ස්වභාව කේ බව ්පේනව.  

මුලේ කාල්  අනියාව පළිිබඳව ් ේරී්ම්දී සංඛ් ලක්ෂණ වශ් නේ 
දකේවනේ්න ‘උප්පා්ො පඤ්ඤා ි, ව් ා පඤ්ඤා ි, ිස්ස අඤ්ඤථත්ං 
පඤ්ඤා ි’18 කි ල. උපකේ ්ප්නනව, ්ගවී  ාමකේ ්ප්නනව, ‘ිස්ස 
අඤ්ඤථත්ං’ - ‘ස්ථි’ - ‘ති්බනව’ ක ිල හින ්ද් හි, ්වනසේවීමකේ, 
අඤ්ඤථාභාව කේ, ි්බනව. පහුකා්ලක ් ම්ක ශාසේරී  වශ් නේ ් ෝරනේන 
ගි  අ  ්ම්ක ුනකේ හුටි ට හො ගේ, ‘උප්පාද’, ‘ිි’, ‘භංග’ කි ල. නමුේ 
ධමයාව අනුව බලන්කාට, වචන ්දකකිනේම, පද ්දකකිනේම, ්ම් ේව  
අලේල ගනේන පුළුවනේ. ඉත්ථභාව කුේ ි් නව අඤ්ඤථාභාව කුේ ි් නව. 
ඒක නිසා ම ි අර සමුද  - ව  ආදී වශ් නේ ්බා්හෝ අවස්ථාවල වචන 
්දකකිනේම බුදු පි ාණනේ වහනේ්සේ අනියාව දකේවනේ්න. අර ‘ිස්ස 
අඤ්ඤථත්ං’ කී්ම අදහස ් මාකකේද? ් ලෝක ා සාමානය් නේ ‘ස්ථිි’ කි ල 
හින එක, ඇේ වශ් නේම ස්ථිි කේ ්නා්ව .ි ඒ ස්ථිි්  මුල ඉඳල 
අගටම ි් නේ්න අඤ්ඤථාභාව කේ. අපි ්ම්ක පටිච්චසමුප්පාද්  
ජ්ාිජ්රාමරණ වලට සම්බනේධ කරල බුලු්වාේ, ්මනිනේ අපට 
්ප්නනේ්න ජ්ාි - ජ්රාමරණ අංග ්ද්කේ සම්බනේධ  ්කා ිරම් ද 
කි ්ාේ,  ම්කිසි ්ක්නකේ උපදිනවේ එකේකම ඒ ුනුේ්ග 
අඤ්ඤථාභාව ේ පටනේගනේන බව .ි මරණ ේ එනම ි. 
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අර පසුකාලීන ගාථාවකේ නමුේ ්බා්හාම අේථවේ ගාථාවකේ ම ි, 
‘උප්පත්ි ා ස්හ්වදං - මරණං ආගං සො’ ආදී ගාථාව. උපේ සමගම 
හුම කලේහිම මරණ  එනවා කි න එක. ඈඳුේකිනේ එකකේ ඇදල ගනේන 
්කාට අනිේ එකේ ඇදිල එනේන ව්ගේ, ජ්ාි  ඇදල ගනේන ්කාට 
ජ්රාමරණ ේ ඇදිල එනව. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පහළ ් වන ාකේ ් ලෝක ා 
හිු්ව ජ්රාමරණ් නේ ්ාර ජ්ාි කේ අපට ලබාගනේන පුළුවනේ ක ිල. 
ජ්ාි් නේ ්ාර භව කේ අපට ලබාගනේන පළුුවනේ කි ල. භව් නේ ්ාර 
උපාොන කේ. ඔ  විදි ට ඈඳුේ්ේ ඈඳුු ස්වභාව  - ‘ඉදප්පච්චයතාව’ - 
්නාුකීම නිසා ්ලෝක ා අර විදි ට ්මෝහ් නේ පර ේන කේ ් දුව. ඕක 
නිසා ම ි ගුටුමකේ ඇි වු් ණේ. එ්කාට බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස්ග ධමය  
අනුව අපට ්ප්නනව, උපකේ ඇිවුණා කි ල කි නේ්න පළමු්වනේම 
‘්මනකේ’ ඇි වුණා. ඇේ වශ් නේ කි නව නම් ආ යවයවහාර ට අනුව 
්ලෝක කේ මුනමීට, ්ලෝක කේ ුනීමට, කූඤ්ඤ කේ ගුහුව ව්ග ි, 
‘්මුනකේ’ ඇිවීම. ඔ  විදි ට ජ්ාි  වශ් නේ ්ක්නකේ උපදින ්කාටම, 
ඉපදීමතේ එකේකම ෙබන පළමු්වනිම ‘උපනේදින තූගේග’ තමයි මරණය. ඒ 
ුනුේට හිමිවන මරණ . ඔ  විදි ට අපට හිාගනේන පුළුවනේ ඉත්ථභාව, 
අඤ්ඤථාභාව කි න වචන ්දක ඉාමේම ගුඹුරිනේ. 

්ම් දි සුළ ි පිළිබඳවේ ි්  නේ්න ඒ විදි්  ්ද කේ. බුලුබුලේමට 
්මන ‘වසවත්න’ ස්වභාව කේ ි් නව. දැනේ අර දි සුළ ි දිහා ඈ ඉඳල 
බුලුවාම - ‘වසවත්න’ කි ල ක ිනේ්න  ම්කිසි ්ද කේ මනේ්ග 
පාලන් හි පවේවාග හුකි ශකේි  ි. ‘ආත්ම’ කි න පද්  මූලික අේථ කේ 
ම ි - ්ලෝක ා අර ි් න ආත්ම දෘෂ ේටි්  මූලික හුඟීමකේ ම ි - ‘මට 
පුළුවනේ ්ම්ව ම්ගේ  ට් බාගනේන’ කි න එක. ඒක ම  ි වස්  
පවේවනව ි කි නේ්න. එ්කාට දි සුළි කේ දිහා බුලූ බුලේමට ්පේනේ්න, 
ඒ්ක ස්ව ංකරි ව කේ ්පනුන ව්ගේම, වසවත්න ස්වභාව කේ. දි  සුළ ි අර 
හුම එකකේම ඇදල ගනේනව ව්ගේ ්ප්නනව ්නේ? නමුේ ඇේවශ් නේම 
්මන වසවත්න ස්වභාව කේ ්නා්ව ි ි් නේ්න, අනාේම ස්වභාව කේ. 
ඒ කි නේ්න, ‘දි සුළි ’ ක ිල හඳුනේවනේ්න ්මාකකේද කි ල ගුඹරුිනේ විගරහ 
කරල බුලුවාම, ්මන ි් නේ්න දි වුලකුේ මහ ජ්ල කඳකුේ අර 
හුපීමකේ. ්දකකේ අර හුපීමකේ මිසකේ එකේ ්කනකු් ග වුඩකේ ්නා්ව ි. 
‘ඉදප්පච්ච ාව’ එ ිනේ ්ප්නනව. අනේන ඒක නසිා ම ි ‘අත්ා හි 
අත්්නා නත්ථී’19 මාට මාවේ අ ේ නු ක ිල කි නේ්න. දි  සුළ ිට 
දි සුළි වේ අ ේ නු. ස්ව ංකරි ව කේ නු, ‘ඔ්ටෝ’ බවකේ නු කවී 
ව්ගේ ්ම් ්ලෝක ස්වභාව  ඕක ි. ්ම්ක ම ි ඉිනේ දුක. ්මනේන ්ම් 
කාරණ  වදුරටේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ උොන පාළි්  දකේවනව, ්ම් 
්ලෝකස්වභාව ම, ්ම් ්ලෝක ා, ‘භව ’ ක ිල අලේල්ගන ඉනේන එක 
ඇේවශ් නේම ‘අඤ්ඤථාභාව කේ’ - ්වනසේවීමකේ - අනියාව ඒ්කම 
ඇුලේ්වල ි් නේ්න. 
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‘අයං ්ෝකා සන්තාපජා්තා ඵස්සප්ර්තා ්රාගං වදති අ්ත්තා  
්යන ්යනෙි මඤ්ඤති ත්තා තං ්ොති අඤ්ඤථා 
අඤ්ඤථාභාවී භවස්්තා ්ෝකා භවප්ර්තා භව්මවාභිනන්දති 
යදභින න්දති තං භයං යස්ස භායති තං දුක්ඛං 
භවවිප්පොනාය ්ඛා පනිදං බරහ්මචරියං වුස්සති.’20  

ඉාම ්කටි පද කීප කේ. නමුේ ්බා්හාම ගුඹරුකේ ි් නව. 
සන්ාප ට පේවූ, සේපශය ට ගුිවූ ්ම් ්ලෝක ා ්රෝග කට ‘ආත්ම ’   ි 
කි  ි. ‘් න ් නහි මඤ්ඤි ්ා ං ්හාි අඤ්ඤථා’ - ්ම් ‘මඤ්ඤි’ 
කි න වචන ේ එකේරා විදි ක ගුඹුරකේ ඇි වචන කේ. ්කටි් නේ සඳහනේ 
ක්ළාේ, මඤ්ඤනාවනේ ක ිනේ්න ෘෂ ේණා, මාන, දෘෂේටි වශ් නේ  ම්  ම් 
්දේවලේ පිළිබඳව පරකලේපන  කිරීම, සිීම. ණ්හා මාන දිට්ඨි වශ් නේ  ම්කිසි 
්ද කේ ගුන හින ්කාට, ඒකට මඤ්ඤනා කි ල ක ිනව. ‘් න ් නහි 
මඤ්ඤි’ -  ම්  ම් ්ද කේ මුලේකර්ගන,  ම්  ම් ්ද කේ වසේු කර්ගන, 
මඤ්ඤනාවලේ පවේවනව නම්, ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ ්ක්නකේ 
හිනව නම් ඒ සිිවිලේලේ එකේකම, ‘්ා ං ්හාි අඤ්ඤථා’ - ්මාකද 
්වනේ්න, ඒ්කනේ අඤ්ඤථාභාව ට මුලකේ පෑ්දනව. අර උපේ එකේක 
මරණ  ආව ව්ගේ. අනේන ඒක නිසා ඒ මඤ්ඤනාව නිසාම, ඒක 
අඤ්ඤථාභාව ට හු්රනේන ්හේුවකේ ඇි වුණා. ඒක ්වනසේ වීමට 
පටනේගේා.  මකේ ්ම ට වඩා ්වනසේ ්වනේන පටනේගනේනව නම් ඒක 
‘්ම කේ’ ්වනේන ඕන. ඒක ‘්ම කේ’ ්වනේ්න ඒකට අවධාන  ් ාමු ්වලා 
ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ ඒක මළුු මහේ ්ලෝක් නේ ්වනේ කර්ගන 
එකකේ හුටි ට අලේල ගේහම ි. ඔනේන ඕක ම ි අර කි නේ්න: ‘ ං  ං හි 
්ලාකස්මිං උපාදි න්ි - ්්නව මා්රා අ්න්වි ජ්න්ුං’21 කි ල. ්ලෝක ා 
 ම්  ම් ්ද කේ උපාොන වශ් නේ අලේලගනේනව නම් ඒ එකේකම මාර ේ 
පිටිපසේ්සනේ එනව කි ල. 

මුලිනේ සඳහනේ කළ ගාථා්ව ඉිරි හරි්  ්ේරුම බලමු. 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස ්ම් ්ලෝක ා ගුන සං්ව්ග් නේ ්වනේන ඇි ්ම් 
පරකාශ  කරනේන ඇේ්. ‘අඤ්ඤථාභාවී භවස්ත්ා ්ලා්කා 
භවප්ර්ා’ - ් ම් ‘අඤ්ඤථාභාව’ කි න ් වනසේවීම ස්වභාව  ් කාට ඇි, 
‘භවස්ත්ා ්ලා්කා’ - භව් හිම ඇලුණා වූ ්ලෝක ා, ‘භවප්ර්ා’ - 
භව ටම ගුිවූ, ‘භව්මවාභිනන්දි’ භව  ගුනම සුටු ්වනව. ඊළඟට 
පරකාශ කරනව ඒ්ක පරිඵල : ‘ දභිනන්දි ං භ ං’ -  මකේ පිළිබඳව 
සුටු ්වනවනම් - ඒ කි නේ්න, භව  පිළිබඳව ි සුට දකේවනේ්න ‘ං 
භ ං’ එ  අන්රා කේ, එ  භ කේ. ‘ ස්ස භා ි ං දුක්ඛ්ං’ -  මකටද 
බි ්වනේ්න එ  දුකකේ. ්මාකටද බි  ්වනේ්න? අර භව  කි ල 
අලේල්ගන ඉනේන එක ්වනසේ වීමට ි. එ්කාට ්වනසේවීම ම ි දුක. 
අලේල්ගන ඉනේන එක භ ට ්හේුවකේ.  ම්කිසි ්ක්නකේ මා්ගේ 
සාකේකුවල මුණිකේ පුරවා්ගන  නව නම් ඒ පුදේගල ා ්බා්හාම භ කිනේ 
්කාළඹ ව්ගේ නගර ක  නේ්න. මකේනිසාද, මනේ ළඟ ි් න වටිනා ්දේ 
පිළිබඳව ඇි උපාොන  නිසා. අනේන ඒ ව්ගේ භව  ම ි භ ට 
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්හේුව, ්ම් භව  පිළිබඳව ඇලේම ඇිකරගුනමී. ‘ දභිනන්දි ං භ ං - 
 ස්ස භා ි ං දුක්ඛ්ං’ බි වනේ්න ඇලුම් කරන ඒව ්වනසේ ්ව  ික ිල. ඒ 
නිසා, ඒකම දුකකේ. අනේන ඒ නිසාම, ‘භව විප්පහානා  ් ඛ්ා පනිදං බරහ්මචරි ං 
වුස්සි’ ඒ භව් නේ මිදීමට, භව  පරහනී කිරීම සඳහා, බරහ්මචරි් හි 
හුසි්රනව ක ිල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දකේවා වොළ. ්මනිනුේ අපට 
්ප්නනව භව  අඤ්ඤථාභාව ම ස්වභාව ්කාට ඇි බව. ්මනේන ්ම් 
ධමයාව දැකමී ම ි ඉදප්පච්ච ා්ව මූලිකම අදහස. ධමය චක්ෂුෂ  පහළ 
වුණා කි ල කි නේ්න ් ම් ් ලෝක් ේ පුවුේම පළිිබඳ ් ම් ේව  අව්බෝධ 
වීම .ි නමුේ ්ම්කට විසඳුමේ එකේකම  ිඒ ධමය චක්ෂුෂ  පහළ්වනේ්න. ‘යං 
කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නි්රාධධම්මං.’ ්ම් සමුද  පක්ෂ  අනුව 
කලේපනා කරල බලන්කාට, ෘෂේණා, මාන, දෘෂේටි වශ් නේ අලේලාගේාම 
ම ි ්ම් දි සුළි  හු්දනේ්න. ්ම් දි සළුි  හුදුනට පසේ්ස ම ි අර 
විදි ට ණ්හා උපාොනාදි වශ් නේ ්ලෝක්  ි්බන ාකේ - අවට ි්බන 
ාකේ - ්දේ ඇද ගුනමී් ආදී කරි ාවලි කේ හට ගු්නනේ්න. නමුේ ්ම්්ක 
නි්රාධ කුේ ි් නව. ්ම්ක නවේවනේනේ පළුුවනේ ්ද කේ. මකේනිසාද? 
්ම්ක ්හේු පරය නේ්ගනේ ඇි වුණ ්ද කේ නසිා. ්දකකේ මුලේ්වලා 
ඇිවුණ කරි ාවලි කේ නිසා - එුන වසවත්න ස්වභාව කේ නුි නිසා. 

ඔනේන ඕක ම ි හුම එකටම අපි මුලදි සඳහනේ ක්ළේ ‘අනිච්චං 
සංඛ්ං පටිච්ච සමුප්පන්නං’ ක ිල. ඒ පද වලනිේ අපට ්ේ්රනව ්ම් ජ්ාි 
ජ්රාමරණ ආදී අංග ්ොළහම අවිජ්ජ්ා දකේවාම - ්ම් හුම එකකේම පටිච්ච 
සමුප්පන්න ධමය. ඒ කි නේ්න, ්ම්ව ්හේු පරය නේ්ගනේ ඇිවුණ ්දේවලේ. 
නිය ්දේවලේ ්නා්ව ි, ‘අනිච්චං’ - ්ම්ව නිකං සකසේකරගේු ්දේවලේ - 
‘සංඛ්ං’, ්ම් ‘සංඛ්ං’ කි න එක ්නා් කුේ ආකාර් නේ විගරහ කරනව. 
්කටිම අදහස, සකසේ කරගේු, වාේු කරගේු ්දේවලේ, ්ච්නා වශ් නේ 
හිාගේු ්දේවලේ. ‘පටිච්ච සමුප්පන්නං’ - ්හේු පරය නේ්ගනේ ඇි වුණා. 
‘ඛ් ධම්මං’ - ඒක නිසාම ඒව ක්ෂ  ්වනේනේ පුළුවනේ. ‘ව ධම්මං’ - ්ගවී 
 නේනේ පුළුවනේ. මරණ්  මරණ පාටේ මුකිල  නේන පුළුවනේ. ‘විරාග ධම්මං’ 
- ්ම්ව මුකිල  නේන පුළුවනේ. ජ්රා්ව ජ්රා පාට මුකිල  නේනේ පුළුවනේ. 
ඔ  විදි්  ේව කේ ි් නව. අනේන ඒක ම ි අපි කිව්්ව පරඥප්ි 
ආදි ට ්ම්ව්  සම්බනේධාවකේ ි් නව කි ල. ්ම්ව්  මුකී න 
ස්වභාව කේ ි් නව. අනේන ඒක ්ේරුම් ගනේනව ‘සමුද  - නි්රාධ’ කි න 
ධමයාව දුටුව පුදේගල . දැනේ එ්කාට ්ම්කේ අපි පරකාශ ක්ළේ සාමානය 
්ලෝක ා ගුන කලේපනා කරන්කාට, ්ම් සංසාර  වට්ඨට කේ ව්ගේ , දි  
සුළි කේ ව්ගේ  කි ල. 

ඊළඟට රහනේ වහනේ්සේලා ගුන ්ම් දි සළුි  පිළිබඳ අදහස 
්කා්හාමද ් දිල ි් නේ්න? රහනේ වහනේ්සේලා ගුන ්කටි් නේමේ 
පරකාශ කරල ි් නව, ‘වට්ඨටං ්සං නත්ථි පඤ්ඤාපනා ’22 කි ල. රහනේ 
වහනේ්සේලා පළිිබඳව - ‘රහනේ වහනේ්සේලාට අ දිකේකරල ්පනේනමු් 
කරනේන - දි  සුළි කේ නු.’ ්ම්ක ම ි ගුඹුරුම ුන. ඒ කි නේ්න, 
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දි සුළි ටේ වඩා ගුඹුරු ේව කේ එන ි් නේ්න. දි සළුි  නම් අපට 
්පනේනමු් කරනේන පළුුවනේ එන  ම්කිසි කරි ා කාරිව කේ ි් න නිසා. 
නමුේ රහනේ වහනේ්සේලා පිළිබඳව අපට ්ේරුම්ගනේන බුරි ේව කේ 
ි් නේ්න. ‘ථාග’ - ඒක නිසා ම ි ඔ  ්නා් කුේ පරශේන පුනනුඟිල 
ි් නේ්න. ඒ අ  පිළිබඳව. ඒ උේම නේ පිළිබඳව දි  සුළ ිකේ නුහු 
්පනේනමු් කරනේන. දි  සළුි කේ ි් නව නම් අපට ‘අර ’ ‘්ම ා’ ක ිල 
්පනේනනේන පුළුවනේ. එ්හම ේව කේ නුහු. ‘වට්ඨටං ්සං නත්ථි 
පඤ්ඤාපනා .’ ඊටේ වඩා ්හාඳ ලසේසන ගාථාවකේ උොන පාළි්  සඳහනේ 
්වනව. 

‘අ්ච්ඡච්ඡි වට්ඨටං බයගා නිරාසං - විසුක්ඛා සරිතා න සන්දති  
ඡින්නං වට්ඨටං න වට්ඨටති - එ්සව්න්තා දුක්ඛස්ස’23  

රහනේ වහනේ්සේ ්ක්නකේ කරප ු්දේ ්මාකකේද? ‘අ්ච්ඡච්ි වට්ඨටං’ – 
‘දි  සුළ ි කපා දැම්ම. දි  සුළි  සිඳ දැමී .’ ‘බයගා නිරාසං’ - ‘ආශා රහි 
ේව ට පුමිණි් ේ .’ ‘විසුක්ඛ්ා සරිා න සන්දි’ - ‘වි ළී ගි  දි වුල 
්නාගල ි.’ ‘ින්නං වට්ඨටං න වට්ඨටි’ - ‘සඳිින ලද දි  සුළ ි වදුරටේ 
කරකු්වනේ්න නු.’ ‘එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ - ‘්ම ම ි දු්කේ ්කළවර’. 
එ්කාට ්මන ක ිනේ් න රහනේ වහනේ්සේලා පිළිබඳව අනේන අර 
දි සුළි  සිඳ දැමීම ම ි අේහව . නි්රාධ  .ි සමුද  පක්ෂ් නේ බලන 
්කාට අර දි වුල උේසාහ කරනව ඉදිරි ට  නේන. ඒ උේසාහ  අහුරි ම 
ඉ්බ්ම අනිකුේ ්දේවලේ ඔකේ් කාම සිදු්වනව ඒ එකේකම. 

්ම් අදහස වඩාේ පුහුදිලිව දැකේ්වන, පරශේ්නෝේර වශ් නේ 
් ාදන ගාථා ්දකකේ සං ුේ සඟි්  සඳහනේ ්වනව, ඉාමේම ්හාඳ 
ගුඹුරු අථය කේ ්පනේනමු් කරන ආකාර් නේ. එකේරා ්දේවා්වකේ 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ පරශේන කේ විමසනවා: 

‘කු්තා සරා නිව්තන්ති - කත්ථ වට්ඨටං න වට්ඨටති  
කත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති’ 

‘කු්ා සරා නිවත්න්ි’ - ්කාුනිනේ දි වුලේ නවිේද? ‘කත්ථ 
වට්ඨටං න වට්ඨටි’ - ්කාුනක දි  සුළ ි ්නාකරකු්ව ි ද? ‘කත්ථ නාමඤ්ච 
රෑපඤ්ච අ්සසං උපරුජ්ඣි’ - ්කාුනක නාම ේ රෑප ේ 
සම්පූේණ් නේම නිරුද්ධ ්ව්ද? 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස ්ම්කට පිළිුරු ්දන ගාථාව ්ම් විදි ට ි 
 නේ්න: 

‘යත්ථ ආ්පා ච පඨවි - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 
අ්තා සරා නිව්තන්ති - එත්ථ වට්ඨටං න වට්ඨටති 
එත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති’24  

‘ ත්ථ අ්පාච පඨවි - ්්ජ්ා වා් ා න ගාධි’ බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ පිළිු්ේ මලුේ පද ්දක ි ඒ.  ම් ුනක පඨවි, ආ්පා, 
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්්ජ්ා, වා් ා  න සර මහාභූ් ෝ ‘න ගාධි’ - පරිෂ ේඨාවකේ ් නාලබේද? 
‘අ්ා සරා නිවත්න්ි’ - අනේන එුනනිේ ම ි අර දි වුලේ හු්රනේ්න. 
‘එත්ථ වට්ඨටං න වට්ඨටි’ - අනේන එුන ම ි දි  සුළ ි ්නාකරකු්වනේ්න. 
‘එත්ථ නාමඤ්ච රෑපඤ්ච අ්සසං උපරුජ්ඣි’ - අනේන එන ි නාම ේ 
රෑප ේ නිරව්ශේෂ් නේ නිරුද්ධ ්වනේ්න. එ්කාට ්මනිනේ අපට 
්ප්නනව, ්ම් ‘ ත්ථ’ - ‘එත්ථ’ ක ිල ක ිනේ්න අර නිේවාණ  බව. ඒක 
්කා ි  ම් ආකාර් නේ හුඳිනේවුවේ - ‘සබ්බ සංඛ්ාරසමථ’ කිව්වේ, අසංඛ් 
ධාුව කිව්වේ - ඒ ්කා ි වචන් නේ කිව්වේ - අර නි්රෝධ ේව  ි. 
නි්රෝධ ේව  ි ්ම් ක ිනේ්න. ඒ නි්රෝධ ේව් ේ ලක්ෂණ  කුමකේද? 
‘ ත්ථ ආ්පා ච පඨවි ්්ජ්ා වා් ා න ගාධි’. ඒ රහේ විඤ්ඤාණ් හි, 
රහේ සි්හි, පඨවි, අ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න සර මහා භූ ිනේ 
්හාලේමනේ කරනේ්න නුහු. ඒවා පරිෂේඨාවකේ ලබනේ්න නුහු.  ම් 
අවස්ථාවක සර මහා භූ ිනේ පළිිබඳ සම්පූණය විරාග  ඇිවුණා නම්, 
‘අ්ා’ - අනේන එුනිනේ අර දි වුලේ ගලනේ්න නුහු. ‘එත්ථ වට්ඨටං න වට්ඨටි’ 
දි සුළි  කරකු්වනේ්න නුහු. ‘එත්ථ නාමඤ්ච රෑපඤ්ච අ්සසං 
උපරුජ්ඣි’ නාම ේ රෑප ේ සම්පූණය් නේම එන නිරුද්ධ ්වනව. ඔනේන 
ඔ  විදි ට ්මනිනුේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි.  

අර නාමරෑප ක ින එ්කේ ‘රෑප’ ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට, 
්ම් රෑපධමය නේ විගරහ කරන අවස්ථා්වදි ‘චත්ාරිච මහාභූානි චුන්නඤ්ච 
මහාභූානං උපාො  රෑපං’ කි ල දැකේවු්ව මකේනිසාද? ්ම් රෑප ට  ටිනේ 
ි්බන - මීට ්හේුව වුණු අර සර මහාභූ ිනේ පිළබිඳව සුලකිලේල ් ාමු 
කිරීම ම ි බුද්ධ ධමය්  ි් න වි්ශේෂව . එ්කේ - බුදුපි ාණනේ වහනේ්ස 
පහළ්වන ්කේ - ්ලෝක ා හිුව ්ම් රෑප  ජ්  ගනේන නම් අපි අරෑප  
බොගනේන ඕන කි ල. නමුේ අරෑප්  ි්බනව රෑප  ඉාමේම සි මු් 
අනේදමිනේ. දැනේ ඔනේන අප ි හිමු ්ක්නකේ රැ් ේ  ම්කිසි ්ද කේ දැකල 
‘ ්කකේ’ කි ල බ ්වල දුවනව. ඒ පුදේගල ා දුවනේ්න  කා්ගනේ ් බ්්රනේන. 
නමුේ  කේ අර්ගන ි දුවනේ්න. හි්ේ  කා ඉනේනව. අනේන ඒ ව්ගේ, ්ම් 
්ලෝක ා එ්කේ, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පහළ්වනාකේ, ්ම් රෑප ධමය් නේ 
මිදීම සඳහා අරෑප  අලේල ගේ. ඒක නිසා අර අරෑප ්ලෝක් ේ ්කළවරට 
ගි ේ සංස්කාර බුම්්මනේ බුඳිල ි  නේ්න. ඒ සංස්කාර බල  සංසිඳුණු 
හුටි්  ආ ිේ රෑප ටම කරකුවිල එනව. ඔනේන ඔ  ‘ද්වයනිශරිතතාව’ 
එනේ ි් නව. ්ම් ද්ව නිශරිාව, ද්ව ාව, ඉදප්පච්ච ාව ආදි වචන 
්ක්රහි සුළකිලේලකේ ්ම් ්දේශන් නේ  ම් පමණකට ්හෝ ් ාමුවුණා නම් 
අදට ්ම් ්දේශන  පරමාණවේ කි ල හිනව. අදට ්මනිනේ නර කරනව. 
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3 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරමුඛ ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරය.ි ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 
පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ තුනේවන ්දේශනයයි අදට ් දිල ි් නේ්න.  

කලිනේ දව්ස ්දේශන් දි අපි දි සුළි උපමාවකනිේ සංසාර ේ, 
නිබ්බාන ේ - සංසරණ ේ නිසේසරණ ේ - පළිිබඳ අදහස මු්වන 
ආකාර කට එකේරා විසේර කේ කළා. ඒ ව්ගේම, පටිච්ච සමුප්පාද් ේ ‘සමදු  
- නි්රාධ’ කි න ඒ ්දපුේම ්ේරුම්ගුනීමට අොළ වන සාධක සූර 
එ්හමේ අපි ඉදිරිපේ කළා. ්ම් දි සුළ ි ගුන කලේපනා කරල බලනව නම් 
- ව සමානේර ගුළපමීකේ වශ් නේ ් ම් පටිච්ච සමුප්පාදධමය්  අංගේ සමග 
- ්ම් දි සුළි් ේ අර අනිය දුුඃඛ් අනාේම කි න රිලක්ෂණ ට අනුව ගලා 
බහින මහා ජ්ලකඳට එ්රහිව  ාහුක ි ක ිා හින ඒ අවිදයාව ම ි 
දි සුළි්  ආරම්භ . ්ම් අවිදයාව නිසා උසගිුනේ් වන, අවිදයාව මගිනේ 
උසිගුනේ්වන,  ම්කිසි අරඇඳීම්, පර ේන රාශ ිකේ ි් නව නම් අර දි වුල 
ඉදිරි ට ්ගන න, ඒව අපටි හිාගනේන පුළුවනේ ‘සංස්කාර’ හුටි ට.  

ඊළඟට ඒ විදි ට දි වුල ඉදිරි ට ගිහිලේල, අර මහ ජ්ල ක්ඳහි හුපිල 
එ  දි සළු ිකේ බවට පේ්වන අවසේථා්ව්දි අපට හිාගනේන පළුුවනි, දි වුල 
පීරා්ගන ඉදිරි ට ඇදීම ම ි ‘විඤ්ඤාණ ’. ඒක අර මහාජ්ලකඳේ එකේක 
හුපලි ඊළඟට නාමරෑප හුටි ට එකේරා ස්වභාව කේ ් පනේනමු් කරනව. ඊළඟට 
ඒ නාමරෑප් හිම වුඩුණු අවස්ථාව හුටි ට සලකනේන පුළුවනි ‘සළා න’ 
කි ල පටිච්ච සමුප්පාද්  දකේවන අංග . අපට ඒක ්ම් දි සළුි  ආශර් නේ 
හිාගනේන පළුුවනි. අර දි සුළ ි කාල කේ ිබී්මනේ, පාාල කේ හෑරී්මනේ 
ඒ පාාල් ේ ි්බන කරි ාකාරීේව  සළා න  හුටි ට ගනේන පළුුවන.ි 
ඇේ වශ් නේම පාාල  හුටි ට සලකනේන පුළුවනි ශාරීරික ්ව්දනා. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ එකේරා ්දේශනාවකේ ි් නව, සං ුේ සඟි්  
්වදනා සං ුත්් , ‘සාරීරිකානං ්ඛ්ා එං භික්ඛ්්ව දුක්ඛ්ානං ්වදනානං 

අධිවචනං  දිදං පාා්ලාි’1 කි ල. ‘මහ්ණනි, පාාල  කි ල කි නේ්න 
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ශාරීරික දුුඃඛ් ්ව්දනාවලටම කි න ්වන නමකේ ’ කි ල. ඉිනේ එ්හම 
බුලුවහම, ්ම් භව්  සේව ාට ණ්හා පිපාස කේ ඇි ්වනේ්න අර 
්ව්දනාව නිස ි. ඒ සූර් ම සඳහනේ ්වනව, ‘අශරුවේ පෘථගේජ්න ා දුකේ 
්ව්දනාවලිනේ පීඩි වූ අවස්ථා්වහි සුප ් ව්දනා ් සා නව , මකේනිසාද සුප 
්ව්දනා හුර දුකේ්ව්දනාවලිනේ නිකේමීමකේ අශරුවේ පෘථගේජ්න ාට ්පේනේ්න 
නු’ කි ල. එ්හම ගේ්ාේ, අර පාාල  නිමකේ නුි ්ව්දනා රාශි  ි. 
ඒවා නිවා ගුනමීට ි්බන පිපාස  ව්ග ි පාාල් නේ නු්ගන ආකේෂණ 
්ව්ග . ඒ ආකේෂණ බල ම ම ි ඊළඟට එන උපාොන . ණ්හා්වම 
ි්බන ඇදගනේනා ස්වභාව , උපාොන  ි. ඊළඟට උපාදින්න වශ් නේ අවට 
ඇි ්කාළ අු ්රාඩු ආදී හුම ්ද කේම ඒකට ඇද්ගන භව කේ ්පනේනුම් 
කරනව. ඒ කි නේ්න, අ දිකේකරල ්පනේනනේන පුළුවනේ විදි්  ුනකේ. 
උපාදිනේන වශ් නේ ඒ දි සුළි්  ි්බන ්දේවලේ ආශර් නේ ්පනේනමු් 
කරනේන පුළුවනි. ඔනේන ඔ  විදි ට අපට හිාගනේන පුළුවනේ ්බා්හෝදුරට. 
්ම් දි සළුි්  උපමාව ආශර් නුේ, පටිච්ච සමපු්පාද ධමය  ගුන  ම්කිසි 
අව්බෝධ කේ ලබාගනේන පළුුවන.ි 

්ම් පටිච්ච සමුප්පාද ධමයාව දැකීම ඇේ වශ් නේම ධමය චක්ෂුෂ කේ 
හුටි ට දකේවනව - ධමය චක්ෂුෂ කේ පහළවීම හුටි ට. ඒ කි නේ්න ්සෝවානේ 
පුදේගල  පළිිබඳව සඳහනේ ්වනව: ‘විරජ්ං වීමලං ධම්මචක්ඛ්ුං උදපාදි’2 
නිකේ්ලේශීවූ, පිරිසදිු වූ, නේිමල වූ ධමය චක්ෂුෂ  පහළ වුණා කි ල. ඒ ධමය 
චක්ෂුෂ  හඳුනේවන පාඨ කේ නිරම ව්ගේ සූරවල සඳහනේ ්වනව. ‘ ං කිඤ්ි 
සමුද  ධම්මං සබ්බං ං නි්රාධ ධම්මං’3 කි ල. එහි ්ේරුම, හටගනේනා 
ස්වභාව  ඇි  ම්කිසිවකේ ්ව්ද, ඒ ස ිලේලම නිරුද්ධ වන ස්වභාව ද 
ඇේ්ේ , ඒක සමහර අවස්ථාවල ්කටි් නුේ සඳහනේ ්වනව ‘සමදු් ා 
සමුද් ා - නි්රා්ධා නි්රා්ධා’ කි න පද  ගුල් නේ. ඒ දකින ආකාර  
හරි ටම කිව්ව ව්ගේම ි ක ිු්වනේ්න. ‘හටගුනමීකේ, හටගුනීමකේ ි් නව. 
නිරුද්ධවීමකේ, නිරුද්ධවීමකේ ි් නව’. ් ම් ් දක අර සම්බන්ධ  ි, ‘ ං කිඤ්ි 
සමුද ධම්මං සබ්බං ං නි්රාධ ධම්මං’ හටගනේනා ස්වභාව  ඇි  ම්කිසිවකේ 
්ව්ද ඒ හුම ්ද කම නරිුද්ධවන ස්වභාව ද ඇේ්ේ . ්ම් කි ම්නනේ 
අපට ්ප්නනව සංසාර ගුටලුව ුළම නිබ්බාන  දැකී් ම් ශකේි  ම ි ්ම් 
ධමයචක්ෂුෂ  ක ිල ක ිනේ්න. සංසාර ේ නිේවාණ ේ කි න ් දක ් බා්හාම 
ඈට දමා්ගන ්දපිලකේ කර්ගන හින ආකාර ට අනුව බලන්කාට 
්නා් කුේ ගුටලු මු්වනව. නමුේ ්මන අපට ්පේනව දුක්ඛ් ට සමුද  
්සා ා්ගන නි්රෝධ ට මාේග  පාොගේාම චුරා ය සය ම 
අව්බෝධ් නේ නිවනේ පරයක්ෂ කරගනේන පළුුවනේ ව්ගේ, ්ම් සංසාර දි සුළි  
කරකු්වන ආකාර  වටහා්ගන එ  නුවුේවීමට කරම කේ ි් නව නම් 
ඒක අනුගමන  කිරී්මනේ ්ම් දි සළුි  නරකරනේන පුළුවනි කි න එක.  

කලනිේ අප ි සඳහනේ කළ ගාථාධමයවල ආකාර ට රහනේ වහනේ්සේ 
පළිබිඳව දි සළු ිකේ නු ක ිල පරකාශ වණුා කලනිේ ්දේශන් ේ. දි සළු ි 
සනේසිඳුනට පසේ්ස ේව  කලේපනා කරල බලන්කාට, ් ක්නකේ ඇහු් වාේ 
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අර දි  සළුි  ්කා්හේද ගි්  ේ ක ිල, අපට ්මාකකේද ්දනේන ්වන පිළිුර? 
හරි ට අර ගිනේන ්කා්හේටද ගි් ේ ක ිල අහපු පරශේ් නට පිළිුරු ්දනේන 
අමාරු ව්ගේ ේව කේ එන ි් නේ්න. මකේ නිසාද? අප ිදි සළුි  ක ිල 
කිව්්ව අර දි වුලට. මහ ජ්ලකඳ පීරා්ගන ඉදිරි ට ඇදිල ගි  දි වු්ලේ 
ි්බනේ්නේ අවට ි්බනව ව්ගේ ජ්ල ම ි. එ්කාට ්ම් ්දක 
එකු්වනව ක ිල ක ිනේනේ බුහු. ්ම්ක ්වන ්කා්හේවේ හුංගුනා  
කි ල ක ිනේනේ බුහු. අමුු විදි්  ේව කේ ්මන ි් නේ්න. ඇේ 
වශ් නේ කි නේන ්වනේ්න කුමකේද?  ම්  ම් ්හේුපරය නිසා  ම්කිසි 
කරි ාකාරීව කේ ිබුණා. ්ලෝක වයවහාර ට නගල ‘අහවලේ ුන’ කි ල, 
‘අන’ හරි ‘්මන’ හරි ක ිල ක ිනේන පළුුවනේ කරම කේ ිබුණා. ඒ වයවොර 
මාතරය නුතිවුණා. අර ගනිේන පළිිබඳ ේව ම  ි් මන ි් නේ්න. ‘ගිනේන’ 
කි ල වචන කේ ො ගේ්, සංකල්ප කේ හො ගේ්, ්හේුපරය නේ නිසා, 
උපාොන නේ නිසා, ඇිවණු එකේරා ේව කේ දැකේවීමට. ඔනේන ඔ  විදි ට 
ඔ ිනුේ අපට ්ප්නනව, සංකලේප ුළ ි ්ම් අවිදයාව සුඟවිල ි් නේ්න. 
්ලෝක ා ඒක ්නාදැන ි සමහර විට සංකලේප ්ගාඩගහ්ගන ඒවා නිව්නේදි 
දැකීමට බලා්පා්රාේු ් වනේ්න. සංකලේප ලු ිසේු නිව්නදි ් පේනව ක ිල 
සමහර විට ් ක්නකේ හිනව. එ්හම එකකේ ් නා්ව ි ් මන ේව . ් ම් 
සංකල්පවලම ි්බනව අවිදයාව ගුබ්්වල. ඒවා බිඳී්ම් ශකේි  ි, ඒවා 
විනිවිද දැකී්ම් ශකේි  ි පළමු්වනේම පහළ ්වනේ්න ්සෝවානේ 
මාේගඥාන් දි. ඒක ම ි ‘උද ත්ථගාමින ීපඤ්ඤා අරි ා නි්බ්බධිකා’4 කි ල 
සඳහනේ ්වනේ්න. ‘උද ත්ථගාමිනී’ කි නේ්න උද වය  දැකී්ම් ශකේි . 
සමුද  නි්රාධ ක ින එකම .ි හටගුනමී් නුිවීම් දකින ශකේ ි. ඒක 
දකේවල ි් නේ්න එකේරා විධි ක විනිවිද දැකී්ම් කරම කේ හුටි ට ි. ‘ ං 
කිඤ්ි සමුද ධම්මං සබ්බං ං නි්රාධධම්මං’ කි ල කි න්කාට හටගනේනා 
ස්වභාව  නිසාම එහි නි්රෝධ ේ ි්බන බව දනේනව. ඒක නිසා ම ි අර 
සුරි ුේ ස්වාමීනේවහනේ්ස, අස්සජි ස්වාමීනේ වහනේ්සේ ‘්  ධම්මා ්හුප්පභවා 
්සං ්හුං ථාග්ා ආහ’5 කි ල ක ින්කාටම ්සෝවානේ ්වල ඉවර ි. 
ඒ කි නේ්න,  මකේ ්හේු පරය නේ්ගනේ හටගනේනව නම්, ඒක ්හේුපරය  
ඉවේ කළහම නිරුද්ධ ්වනේන පුළුවනේ කි න එක පරඥාවනේ ්ක්නකුට එක 
පාරටම වටහ ගනේන පුළුවනේ අමුු්වනේ ්නාකීවේ. ඔ  විදි්  ේව කේ 
අපට ්පේනව. සංසාර ගුටළුව ුළනිේම නවියාණ  මකුර ගුනී්ම් ශකේි  
ම ි අර ධමයචක්ෂුෂ .  

ඊළඟට ඒ ව්ගේම අපට පුහුදිලි ්වනව, අප ිඅර කලනිේ මහා නොින 
සූර් නේ උපුටා දැකේවූ පාඨ්  කි ුවුණා, අධිවචන මාගය නිරුකේි මාගය ආදී 
භාෂා වයවහාර්  සි ලු අං්ගෝපාංග ි්බනේ්න නාම රෑප ේ විඤ්ඤාණ ේ 
කි න ්ම් සංසාර වට්ඨට  ඇි ාකේ පමණි, ඊට එහා ්නා්ව ි ක ින එක. 
‘එත්ාවා’ කි ල වචන කේ එ්හම කවි්්ව, ‘්ම්කිනේම ් ම් සංසාර වට්ඨට  
කරකු්වනව ’, ‘එත්ාවා ජ්ා් ථ වා ජී් ථ වා මී් ථ වා ච්වථ වා 
උප්ප්ජ්ජ්ථ වා’ ආදී වශ් නේ, ජ්ාි ජ්රාමරණ චුි උප්පත්ි ආදී සි ලුම 
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සංකලේප නේ අේථවේව ් ාදනේන පුළුවනේ වනේ්න අර දි සුළි ේව  
ි්බනාකේ. ඒ කි නේ්න විඤ්ඤාණ නාමරෑප ්දක, එකට  නාකේ පමණ ි 
කි න එක ි.  ම්කිසි කරම කිනේ ඒ ි න සම්බනේධ  බිනේ්ොේ, අර සංසාර 
වට්ඨට  - අර දි සුළි  - නර ක්ළාේ, ඊට එහාට කියනේන ්දයකේ නුෙු. 
‘් න නං වජ්ජ්ු ං ස්ස නත්ථි’6 ඔ  විදි ට රහනේ වහනේ්සේල පිළිබඳව 
සඳහනේ ්වනව.  ම් ආකාර කනිේ කි නව නම්, එ්හම කි නේන හුකි 
ේව කේ ඔහුට නු කි ල.  

එ්කාට ්මනේන ්ම් විදි ට අපට හිාගනේන පුළුවනේ ්ම් 
කාරණ ටම - ්ම් දි සුළි උපමාවටම - ්බා්හෝ දුරට කිට්ටු කරනේන පුළුවනේ 
සූර ්කාටසේ අපට වේ ුනේ වලනිේ හමු්වනව. වි්ශේෂ් නේම නිකා්  
මහාපොන සූර්  සඳහනේ ්වනව, විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්ස ්ම් 
දි සුළි  හඳුනා ගේු හුටි. ඒක හරි ට, අර ඇසේ ඇි ්ක්නකේ ගඟකේ ළඟ 
ගහකේ  ට ඉඳ්ගන ඉනේන්කාට එනට වු්ටන ්කාළ කේ දි වුලකට 
අහු්වල ගහ්ගන ගිහිලේල දි  සුළි කේ ව්ට් කරකුවිල නුි්වල  නව 
දැකල  ම් කිසි නිගමන කේ ගනේන ව්ග ි. අර පටිච්චසමුප්පාද ධමය  පළිිබඳව 
් ෝනි්සෝමනසිකාර් නේ වටහාගේු බව ි සඳහනේ ්වනේ්න. සමහ්රකේ 
හිනේන පුළුවනේ පූ්වයනවිාසානුස්මෘි  ඇිකර්ගන අව්බෝධ කරගනේන 
්ද කේ ක ිල. නමුේ ්මන සඳහනේ ්වනව විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්ස 
පිළිබඳව, ‘් ානි්සා මනසිකාරා අහු පඤ්ඤා  අභිසම් ා’7 කි ල. ඒ 
කි නේ්න, ් ානි්සෝමනසිකාර් නේ, පරඥා්වනේ අව්බෝධ කරගේ කි ල. 
‘් ානි’ කි නේ්න පරභව ස්ථාන , ඇි්වන ස්ථාන , හට ගනේන ස්ථාන . ඒ 
පුේට ් ාමු ්වමිනේ ්ම්නහි කිරීම ි ‘් ානි් සාමනසිකාර’ කි ල 
කි නේ්න. එ්කාට ්මන සඳහනේ ්වන හුටි ට, විපස්සි ්බෝසාණනේ 
වහනේ්ස පටිච්ච සමුප්පාද  ් හළි කරගනේන පටනේගේ්  අග ් කා්නේ ඉඳල:  

‘කිම්හි නු ්ඛ්ා සි ජ්රාමරණං ්හාි, කිම්පච්ච ා ජ්රාමරණං?’  

‘කුමකේ ඇි කලේහි ජ්රාමරණ  ්ව දි? කුමක පරය් නේද 
ජ්රාමරණ ?’ ක ිල ඔ  විදි ට උනේවහනේ්ස මනේම පරශේන කේ නුඟුව. 
ඊළඟට ඊට පිළිුර ඒ එකේකම උනේවහනේ්සට පහළ වුණා.  

‘ජාතියා ්ඛා සති ජරාමරණං ්ොති, ජාති පච්චයා ජරාමරණං’  

‘ජ්ාි  - උප - ඇි කලේහි ජ්රාමරණ  ්ව ි, ජ්ාිපරය් නි 
ජ්රාමරණ ’ කි ල ්ම් විදි ට දිගටම කලිනුේ අපි සඳහනේ කළ ආකාර ට 
 ුගල  ුගල වශ් නේ, ්ජ්ෝඩු ්ජ්ෝඩු වශ් නේ, ඈඳුු වශ් නේ, පටිච්ච 
සමුප්පාද  ්දක ්දක ඉදිරි ට ්ගන ගි ා. ඒ කි නේ්න, ඊළඟට ඔනේන 
කි ු්වනව: ‘කිම්හි නු ්ඛ්ා සි ජ්ාි ්හාි, කිම්පච්ච ා ජ්ාි? භ්ව ්ඛ්ා 
සි ජ්ාි ්හාි, භව පච්ච ා ජ්ාි’ - ‘කුමකේ ඇි කලේහිද ජ්ාි  ඇි 
වනේ්න, කුමක පරය් නේද ජ්ාි ? භව  ඇි කලේහි  ජ්ාි  (උප) 
ඇිවනේ්න, භව  පරය  ්කාට්ගන  ජ්ාි ’ කි ල ඔ  විදි ට විමසමිනේ 
ගිහිලේල. නාම රෑප ේ පහුකර්ගන ගිහිලේල විඤ්ඤාණ ට ්හේුව ්සා න 
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්කාට ආපහු හු්රනේන සිද්ධ වුණා. විඤ්ඤාණ ට ්හේුව ්සව්ව හුටි් ේ 
්පනුණා නාමරෑප ම ි විඤ්ඤාණ ට ්හේුව. එ්නේදි ්පනුණා ්ම් ්ද්කේ 
අ්නයෝනය පරය  සම්බන්ධාව. ඊළඟට විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්ස 
මනේටම කි ාගේ: ‘පච්චුොවත්ි ්ඛ්ා ඉදං විඤ්ඤාණං නාමරෑපම්හා 
නාපරං ගච්ඡි. එත්ාවා ජ්ා් ථ වා ජී් ථ වා මී් ථ වා ච්වථ වා 
උප්ප්ජ්ජ්ථ වා  දිදං නාමරෑප පච්ච ා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්ච ා 
නාමරෑපං, නාමරෑප පච්ච ා සළා නං, සළා න පච්ච ා ඵ්ස්සා, ඵස්ස 
පච්ච ා ්වදනා, ්වදනා පච්ච ා ණ්හා, ණ්හා පච්ච ා උපාොනං, උපාොන 
පච්ච ා භ්වා, භව පච්ච ා ජ්ාි, ජ්ාි පච්ච ා ජ්රාමරණං, ්සාක පරි්දව 
දුක්ඛ් ්ොමනස්සුපා ාසා සම්භවන්ි. එව්මස්ස ්කවලස්ස දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස 
සමුද් ා ්හාීි. සමදු් ා සමුද් ාි ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව විපස්සිස්ස 
්බාධිසත්ස්ස පු්බ්බ අනනුස්සු්සු ධ්ම්මසු චක්ඛු්ං උදපාදි’ - ක ිල ්ම් 
විදි ට එන දකේවනව. ඒ ධමය චක්ෂුෂ  පිළිබඳ මුලේ අවස්ථාව. එන ් කළිනේම 
සඳහනේ ්වනව, ඒ ් ෝනි්සෝමනසිකාර් නේම විපස්සි ්බෝසාණනේ 
වහනේ්ස මුකරගේ ්ම් ජ්ාිජ්රාමරණ ආදී සි ලුම පරඥප්ි ි් නේ්න 
විඤ්ඤාණ - නාමරෑප ්දක අ්ර ි කි ල. ්මන වි්ශේෂ වචන කේ සඳහනේ 
්වනව ‘පච්චුොවත්ි’, ‘පච්චුොවත්ි ්ඛ්ා ඉදං විඤ්ඤාණං නාමරෑපම්හා 
නාපරං ගච්ඡි’ - ් ම් විඤ්ඤාණ  නාමරෑප  ් ක්රනේ ආපසු කුරකිලා එනව 
‘පච්චුොවත්ි’ - සාමානය වයවහාර්  එන වචන කේ ි් නව ‘්පාළා 
පුනල එනව’ කි ල. ඒ්ක හුපිල එනව කි න ්ේරුම .ි ‘නාපරං ගච්ඡි’ 
ඉනේ ඔබ්බට  නේ්න නුහු. ්වනනිේ එකකට  නේ්න නුහු කි ල ්මනේන 
්ම් විදි ට, ‘එත්ාවා’ - ් ම්කිනේම ් ක්නකේ උපදිනව, දිරනව, මු්රනව, 
නුව උපදිනව ආදී වශ් නේ ්පනේනමු් කරල, ඊළඟට ක ිනව: 
‘විඤ්ඤාණපච්ච ා නාමරෑපං, නාමරෑප පච්ච ා විඤ්ඤාණං’ - විඤ්ඤාණ  
පරය  කර්ගන නාමරෑප  පවිනව, නාමරෑප  පරය  කර්ගන 
විඤ්ඤාණ  පවිනව. නමුේ ඊළඟට වි්ශේෂ ්ද කේ ්මුන කි ු්වනව. 
‘නාමරෑප පච්ච ා සළා නං, සළා න පච්ච ා ඵ්ස්සා, ඵස්ස පච්ච ා 
්වදනා ........’ දැනේ අර ්සා ා්ගන ආපු මාගය  නුවේ ආපසු ආවේජ්නා 
කරනව. අර ්දක අ්ර අර විධි ට අ්නයෝනය සම්බනේධාව ිබු්ණේ වී 
නමුේ, ඒ නාමරෑප ටම ්හේේු ්වච්ච ව ්ගාඩකේ ි් නව. නාමරෑප 
ළඟට සළා න ඵස්ස ්ව්දනා ණ්හා ආදි . ඒව අර නාමරෑප  පුේ් ි 
ි් නේ්න. විඤ්ඤාණ  නිවම එහා පුේ්. ් ම් විදි ට ි අපට හිාගනේන 
ි් නේ්න. ්ම්, සමදු  පුේ ්හළි කරගේු ආකාර  ි.  

ඒ ව්ගේම විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්ස නි්රෝධ පුේේ අර 
විධි ටම ් ෝනි්සෝ මනසිකාර් නේ ්හළි කරගේ. ‘කිම්හි නු ්ඛ්ා අසි, 
ජ්රාමරණං න ්හාි, කිස්ස නි්රාධා ජ්රාමරණනි්රා්ධා?’ - කමුකේ නුි 
කලේහිද ජ්රාමරණ  නිරුද්ධ වනේ්න, කුමක නි්රෝධවී්මනේද ජ්රාමරණ 
නි්රෝධ  වනේ්න? ඊළඟට ඒකට පිළිුරු වශ් නේ වුටහු්ණේ, ‘ජ්ාි ා ්ඛ්ා 
අසි ජ්රාමරණං න ්හාි, ජ්ාි නි්රාධා ජ්රාමරණනි්රා්ධා’ - ජ්ාි  
නුකිලේහ ි ජ්රා මරණ  නුි් වනේ්න, ජ්ාි්  හ ිනි් රෝධ් නේ  ජ්රාමරණ  
නරිුද්ධ ්වනේ්න. ඔ  විදි ට කලනිේ කළා ව්ගේම ඉදිරි ට ්සා ා්ගන 
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ගි ා. එ්හම ගිහිලේල නාමරෑප විඤ්ඤාණ ්ද්කේදි ්ේරුම්ගේ: ‘නාමරෑප 
නි්රාධා විඤ්ඤාණ නි්රා්ධා, විඤ්ඤාණ නි්රාධා නාමරෑප නි්රා්ධා’, 
අන අර සන්ධිස්ථාන  බිනේද හුටි්  ්මාකද ්වනේ්න, විඤ්ඤාණ 
නි්රාධ් නේ නාමරෑප නි්රෝධ  කරල එ්හම නුේනම්, නාමරෑප 
නි්රෝධ් නේ විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  කළාම, ඊළඟට නාමරෑප  ළඟ ි් න 
අනිකුේ අංග සි ලේලම - සළා න , ඵස්ස, ්වදනා ආදී ජ්ාි ජ්රා මරණ 
දකේවා නිරුද්ධ ්වනව  ි කි න එක ි එුනනිේ ්ේ්රනේ්න. ඒ 
්හළිකරගේු ධමය චක්ෂුෂ  මුලේ කර්ගන විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්සේ 
ඊළඟට - ඒ සූර් ේ සඳහනේ ්වනව - ‘පඤ්චසුපාොනක්ඛ්්න්ධසු 
උද බ්බ ානුපස්සී විහාසි’ ඒ කි නේ්න පඤ්ච උපාොනස්කන්ධ  පළිිබඳව 
හටගුනීම් නුිවීම් දකිමිනේ වාස  කළා . වුඩිකලකේ  නේනට කලිනේම, 
්හළිකරගේ විපස්සනා මාගය  අනුව පුහුණුවී්ම්දීම විපස්සි ්බෝසාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ සි සම්පූණය් නේම ආශරව නේ්ගනේ මිදුන . සම්්බෝධි  ලබා 
ගේ ි කි න එක ි.  

එ්කාට ්මන කි ු්වනව: ‘අධිග්ා ්ඛ්ා මයා ං විපස්සනා 
ම්ග්ගා ්බාධා .’ ්මන ි් නේ්න ඉාමේම වටිනා ධමය කේ, ්බෝධි  
සඳහා විපස්සනා මාගය කේ. විදශයනා මාගය කේ. ඒ විදශයනා මාගය්  පරධානම 
කාරණ  ම ි, ්ම් කි ාපු නාමරෑප - විඤ්ඤාණ ්දක අර සම්බන්ධාව. 
අටුවා්ව එ්හම ්පනේනමු් කරනව, විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්සේ ්ම් 
‘අවිජ්ජ්ා’ ‘සංඛ්ාර’ ගුන සඳහනේ කරනේ්න නුේ් ්මාකද කි න පරශේන  
නගල, ඒව අී් ි න නිසා  ඒව ්පනු්න නුේ්  කි ල. නමුේ ඒක 
්නා්ව ි කාරණ . ්ම් නාමරෑප - විඤ්ඤාණ  න ්දක අර සම්බන්ධාව 
්නාදැනීමම ි අවිදයාව. ඊළඟට ්ම් ්දක දිගට පුවී  ාමට උපකාර 
වනේ්න සංස්කාර. ්ම් විඤ්ඤාණ - නාමරෑප ්ද්කේ අ්නයෝනය 
සම්බන්ධාව නිරනේරව පවිනේ්න සංස්කාර නිස ි. එන ඒ සූර්  
සඳහනේ ්නාවුන නිසා, අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා ඒක ්ෝරනේ්න අර ්දක 
අී ට ොල - එ්හම ්ේරුව නමුේ අපට පුහුදිලි ්වනව, විපස්සි 
්බෝසාණනේ වහනේ්ස්ග ධමය චක්ෂුෂ  ඇි්වනේන බුහු්නේ ඒ මුලේ අංග 
්දක නුිනම්. එ්කාට ඒ අංග ්දක වි්ශේෂ් නේ සඳහනේ ්නාක්ළ ඒව 
පසුබි්ම ි් න නිස ි. එකේරා විවරණ කරම කේ අනුව අවිදයා්වනේ 
පටනේ්ගන විවරණ  කරනේන පුළුවනේ. නමුේ ්මනට ඇවිලේල ්ම්ක 
නුවු්ණේ ්මාකද, ්ම් ්ද්කේ සම්බනේධාවට ්හේුව ්වනේ්න අර 
දි වුල ගුන කිව්ව ව්ගේ එකකේ. දි සුළි ට වඩා ඈිනු ි අපට දකිනේන 
ලු්බනේ්න දි වුල  න ආකාර . දි වුල අර විදි ට අනිය දුුඃඛ් අනාේම 
ේව  අමක කරල, නිය සුඛ් ආේම ස්වභාව කේ ්සා ා්ගන ඉදිරි ට 
 න එක අවිදයාව. ඊළඟට දි කඳ පීරා්ගන  න ඒ පටු දි වුලේ 
විඤ්ඤාණ ම ම ි විඤ්ඤාණ කි ල කි නේ්න. ඒ විදි ටම දැනේ ්මනේ, 
අර පුදේගල ා පිළිබඳව සලකල බලන්කාට, විඤ්ඤාණ - නාමරෑප ්ද්කේ 
සම්බනේධාවට පසුබිමිනේ සිටිනේ්න, ්ම්ක ්කළවර ්වනේ්න දු්කනු ි 
කි න අව්බෝධ  නුිකම. එ්හම නුේනම් ් වනේ විධි කනිේ ක ිනව නම්, 
අනිය දුුඃඛ් අනාේම කි න ඒ රිලක්ෂණ  ්නාකා නිය සුඛ් ආේම 
ේව කේ ්සා ා්ගන ඉදිරි ට  ාම ි. ඒක නිසාම ඇිවන අර 
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ඇඳීම්, පර ත්න රාශි ම ි, අර සංස්කාර. සංස්කාර ම ි ඒ විඤ්ඤාණ  රඳා 
පවිනේ්න. ඊළඟට ඒ විඤ්ඤාණ ටම සම්බනේධ ි නාමරෑප . නාමරෑප  
පුේ්නේ අර ඉිරි අංග ටික ි් නව. ඔ  විදි ට දැනේ අපට මානසික 
වශ් නේ ිත්රෑප කේ - ්ම් පටිච්ච සමුප්පාද  පිළිබඳව එකේරා විවරණ කේ 
- හි්ේ ඇි කරගනේන පුළුවනි.  

දැනේ එ්කාට ්ම් සූර් නුේ අපට මහා නොින සූර්  කි ාපු 
කරුණු සනාථ ්වනව. වේ ඒ ව්ගේම වටිනා සුර කේ ි්බනව - සුරි ුේ 
ස්වාමීනේ වහනේ්ස ් දේශනා කරන සුර කේ - සං ුේ සඟි් ේ නොින සං ුත්් . 
එන ඒ සුරි ුේ ස්වාමීනේවහනේ්ස දි  සළුි ටේ වඩා හිාගනේන පළුුවනේ 
පහසු උපමාවකේ දකේවනේ්න. බට්කෝටු මිටි ්දකකට සමාන කරනව ්ම් 
විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ. විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ හරි ට අර බට්කෝටු 
මිටි ්දකකේ, උඩිනේ එකකට එකකේ ්හේේු ්වන ආකාර ට හිටවල, එ ිනේ 
එකකේ ඇදේොම - 

‘එකං ආක්ඪෙයය එකා පප්තයය 
අපරං ්ච ආක්ඪෙයය අපරා පප්තයය’8  

ඒ කි නේ්න, එකකේ ඇදේදහම අනික වු්ටනව. එහා එක ඇදේොම 
්මහා එක වු්ටනව.  

ඔ  විදි ට හිටවප ුබට්කෝටු මිටි ්දකකේ හුටි ට ්පනේනමු් කරනව 
්ම් විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ අර ඇි අ්නයෝනය සම්බනේධාව - 
අඤ්ඤමඤ්ඤ පරය සම්බන්ධාව. එ්හම ක ිල ඉවර ්වලා, ඊළඟට 
කි ා්ගන  නව, විපස්සි ්බෝසාණනේ වහනේ්සේ්ග අව්බෝධ  ව්ගේම, 
‘නාමරෑප පච්ච ා සළා නං, සළා න පච්ච ා ඵ්ස්සා, ඵස්ස පච්ච ා 
්වදනා’ ආදී වශ් නේ අනිකුේ අංග. ඊළඟට එහ ි නි්රෝධ  දැකේවී්ම්දී 
්පනේනමු් කරනේ්න - අපි හිමු, දැනේ වම්පුේ් ි් නව ක ිල විඤ්ඤාණ 
බට්කෝටු මිටි . දකුණු පුේ් නාමරෑප බට්කෝටු මිටි  හිටවල ි් නව 
කි ල. ්ම් නාමරෑප බට්කෝටු මිටි ටම ්හේේු කරල ි් නව ව අංග 
රාශි කේ. එ්හම හිිනේ මවා ගේාම ්ේරුම් ගනේන වඩාේ පහසු ි. 
සළා න, ඵස්ස, ්වදනා - ඔ  විදි ට බට්කෝටු මිටි රාශි කේ ි් නව. ඒ 
ඔකේ්කාම නාමරෑප බට්කෝටු මිටි ට ්හේේු ්වල ි ි් නේ්න. දැනේ 
විඤ්ඤාණ බට්කෝටු මිටි  ඇදේද හුටි්  අර ඔකේ් කාම එක සු්ේටම 
ඇද්ගන වු්ටනව. ආ ිේ ්ම්්ක අරකේ නුහු. සන්දිට්ඨික අකාලික 
වශ් නේ, එහි පස්සික වශ් නේ, එ්හම පිටිනේම දුුඃඛ්ක්ෂ  ්වනව, සංසාර 
දුක්ඛ්  සම්පූණය් නේම එුනම ඉවර ්වනව. එ්කාට, ්ම් සූර  අනුවේ 
හිාගනේන පළුුවනි, සාමානය අව්බෝධ ට වඩා, සාමානය් නේ ් ක්නකු්ග 
විශේවාස ට වඩා, වි්ශේෂ ේව කේ ්මන ි් නව. ්ම්ක නිසා ම ි අපි 
කලිනේ කිව්්ව, ජ්ාි ජ්රා මරණ ආදී සංකල්පවල ්ගවී න ස්වභාව කේ 
ි් නව කි ල. ්ම් නිසා ම ි අර ‘අනිච්චං සංඛ්ං පටිච්චසමුප්පන්නං 
ඛ් ධම්මං ව ධම්මං විරාගධම්මං නි්රාධධම්මං’ කි ල ජ්රාමරණ  ගුන පවා 
කිව්්ව. ්ම්ක ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට ්මාකද ්ම්ව 
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අනිය  ි ක ිනේ්න, ක්ෂ ්වල  නේ්න ්මාකද කි ල හිාගනේන ටිකකේ 
අමාරු ්වනේන පුළුවනි. නමුේ ්ම ිනේ ්ප්නනේ්න ්ම් සි ලුම සංකලේප 
අර නාමරෑ්පට ්හේේු්වල ි් න නිසා ්ම් දි සළුි , ්ම් සංසාර වට්ඨට  
- එ්හම නුේනම් ්ම් බට්කෝටු මිටි ්ද්කනේ එකකේ ඇදේද හුටි්  අනිේ 
එකට ්හේේු ්වල ි් න ්ම් සි ලේලම, ්ම් දුකේ ්ගාඩ - එ්හම පිටිනේම 
අකාලිකවම නුි ්වල  නව.  

එ්කාට ඔ  විදි ට ි දැනේ අපි විවරණ  කර්ගන ආපු මාගය් නේ 
්ප්නනේ්න. ‘් ා පටිච්චසමුප්පාදං පස්සි ්සා ධම්මං පස්සි, ් ා ධම්මං 
පස්සි ්සා පටිච්චසමුප්පාදං පස්සි’. ්ම්ක බුද්ධ වචන කේ හුටි ට සුරි ුේ 
ස්වාමීනේවහනේ්සේ ්ගනහුර දකේවන පාඨ කේ, මජ්ඣිම නකිා්  
මහාහත්ථිප්ොපම සූර් .9 ඒ්කේ ්ේරුම: ‘ ්මකේ පටිච්ච සමුප්පාද  දකීද 
්හේ ධමය  දකී,  ්මකේ ධමය  දකීද ්හේ පටිච්ච සමුප්පාද  දකී’. ්ම ිනේ අපට 
්ප්නනව ්ම් පටිච්ච සමුප්පාද ධමය ම ි ඇේවශ් නේම ‘ධමය ’ ක ිල 
කි නේ්න. ්ම් ධමය  ගුන හුම ්බෞදේධ් කේම පිළගිනේන, කවුරුේ දනේන, 
ධමය්  ගුණ කි ු්වන පාඨ කේ ි් නව. ්ම් ස්වාක්ඛ්ාවූ ධමය  සන්දිට්ඨික ි 
- අ්පේ ඇසේවලිනේ ්ම්ලාවම දැකගනේන පළුුවනේ, මා විසිනේම දැකගනේන 
පුළුවනේ - ‘සන්දිට්ඨික අකාලික’ - අකාලික ි. එහි පස්සික ි - ඇවිේ බලනේන 
කි ල කි නේන පළුුවනේ. ‘ඔපන ික, පච්චත්ං ්වදිබ්බ විඤ්ූහි’ ආදී 
වශ් නේ ම මනේ්ගේම සනේාන්  දැක ි හුකි විදි්  ස්වභාව කේ ්ම් 
ධමය්  ි්බනව කි ල අපි කවුරුේ පිළගිනේනව. නමුේ සම්ම 
පටිච්චසමුප්පාද විවරණ කරම් ේ ්ම් කි ාපු සන්දිට්ඨික අකාලික ලක්ෂණ 
ි්බනවද කි ල අපිට මධයස්ථව කලේපනා කරල බලනේන සිද්ධ ්වනව. 
මකේනිසාද, ්ම් අංග ්ොළහ දැනට පළිිගනේන විවරණ මාගය  අනවු, විසුද්ධිමග්ග 
කයෘනේ වහනේ්ස ්ෝරනේ්න ්ම්හම ි. ්ම් අංග ්ොළ්හනේ ්දකකේ 
අී ට ොනව. මුලේ ්දක අලේලල අී ට ොනව. අග ්දක අනාග ට 
ොනව. මුද අට වයමාන  හුටි ට ්ේරුම් කරනව. එ්කාට කාල ුනකේ 
්මන ි් නව. අකාලික ්නා්ව ි. ඒක නසිා ම ි අර විපස්සි 
්බෝසාණනේ වහනේ්සේට අවිජ්ජ්ා - සංඛ්ාර ්දක ්පනු්න නුහු කි ල 
්ේරුම් ක්ළේ. ඒව අී්  නිසා ඒක සමහර විට පු්බ්බ 
නිවාසානුස්මෘි් නේ මුකරගනේන එකකේ හුටි ට ි අව්බෝධ  ි් නේ්න.  

නමුේ පටිච්චසමුප්පාද ධමය  පිළිබඳව සූරවල සඳහනේ ්වනේ්න, 
්වන එකකේ බා ්සෝවානේ පුද්ගල ාට පවා පටිච්චසමුප්පාද  පුහුදිලි ි 
ක ින එක  ි - ‘අරි් ා චස්ස ඤා් ා පඤ්ඤා  සදුි්ට්ඨඨා ්හාි 
සුප්පටිවි්ද්ධා’10 ්සෝවානේ පුද්ගල ා පිළිබඳව සඳහනේ ් වනේ්න - ්ම් ‘අරි් ා 
ඤා් ා’ කි නේ්න පරීය සමුත්පාද ධමය නයා    ි - ්ම් ආේ  නයා  , 
පටිච්ච සමුප්පාද ධමය , ඒ ්සෝවානේ පදු්ගල ා විසනිේ ‘පඤ්ඤා  සදුි්ට්ඨඨා’ 
පරඥා්වනේ ් හාඳිනේ දැකේක, ‘සපු්පටිවි්ද්ධා’ ් හාඳිනේ විනවිිද දැකේක. එ්කාට ‘සු’ 
 නේනකුේ ොලා ි් නේ් න ්ම්ක නිකම්ම එකකේ ්නා්ව .ි පු්බ්බ 
නිවාසානුස්මෘිඥාන  නුි ්සෝවානේ පදු්ගල ා පවා ්ම් ඥාන  ලබාගේ් 
්කා්හාමද කි න එක ි ්ක්නකුට පරශේන  ්වනේ් න. ්කා ිහුටි ්හෝ 
්ව්වා, සම්ම විවරණ කරම ට අනවු අර විධි ට මලුේ ්දක අී ට 
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දමනව. ඒ කි නේ්න අවිජ්ජ්ා - සංඛ්ාර ් දක අී ට ොනව. ‘ජ්ාි - ජ්රාමරණ’ 
්දක අනාග ට. ඒ අර ි්බන ඉිරි අට වයමාන ට. ඔ  හුටි ට කාල 
ුනකට ්බදනව. එපමණකේ ්නා්ව ි, ්ම්ව පුද්ගල කු්ග සංසාර ගම්න 
අවස්ථා ුනකේ හුටි ට විවරණ  කරනේන  ා්ම්දී ව අමුු්වනුේ කෑලි 
්ම්කට පුරුදේදනේන සිද්ධ ්වනව. අනේන ඒක නිසා ප්හේ ්ගාඩවලේ හරකුේ 
දකේවනව.11 අවිජ්ජ්ා, සංඛ්ාර, ණ්හා, උපාොන, භව අී ්හේු  කි ල. 
ඊළඟට ඒ අී ්හේු නිසා විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළා න, ඵස්ස ්වදනා 
කි න වයමාන ඵල ඇි්වනව . නුවේ, අවිජ්ජ්ා, සංඛ්ාර, ණ්හා, උපාොන, 
භව කි න වයමාන ්හේු පහ නිසා විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළා න, ඵස්ස, 
්වදනා  න අනාග ඵල පහ ඇි ්වනව  කි ල ඔ  විදි ට විවරණ  
කරන කරම කේ ි් නව. ්ම් ප්හේ ්ගාඩවලේ හෝගන විවරණ  කිරී්මනේ 
අර අංග අර ි්බන ඉදප්පච්ච ා සම්බන්ධ  පලුදු්වනව. අප ි කලනිේ 
්පනේනමු් කළා  ුගල වශ් නේ ් ම් අංග ් දකකේ අර ි් න ඉදප්පච්ච ාව. 
ඒකම ි පටිච්ච සමුප්පාද ධමය නයා  හුටි ට ග ුේ් . ඒකම ි මූලධමය . 
එකකේ නිසා අනික ඇි්වනව. එකකේ නිරුද්ධ වී්මනේ අනික නිරුද්ධ ්වනව. 
ඔ  විධි ට විගරහ කරන කරම කේ ි් නව. අනේන ඒක පලුදු ්වනව, 
අමුු්වනේ කෑලි ්ම්කට එකු කරනේන  ා්මනේ. එපමණකේ ්නා්ව ි, ්ම් 
සම්ම විවරණ කරම් ේ භව ක ින වචන  පවා ්ෝරනව ‘උප්පත්ි භව’ 
‘කම්මභව’ කි ල. ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ ක ින ුන ‘උප්පත්ි භව’ හුටි ට 
විගරහ කරනව. ඊළඟට, භව පච්ච ා ජ්ාි කි න එක ්ෝරනේන ගි ාම එුන 
්ෝරනේ්න කම්මභව හුටි ට. ්ම් එකම පද  ්ද ාකාර කනිේ ්ෝරනව. ඒ 
ව්ගේම, ‘ජ්ාි’ ක ින පද  - සාමානය් නේ ‘ජ්ාි’ ක ින වචන්  ්ේරුම 
‘උප’ කි න එක ි. නමුේ ඒකට ‘මු උප’ ‘නුව උප’ කි න අථය  ි, 
පටිච්ච සමුප්පාද ධමය  ්ේරී්ම්දි දීල ි් නේ්න.  

ඔ  විධි්  දුේවලා රාශි කේ. ඒක ්බා්හෝ විට උගුනේ ්ම් කා්ල 
්පනේවා ්දනව, සාමානය් නේ ්ම්ව ගුන කි නේන පුළුවනේ අ . එ්කාට, 
්මනේන ්ම් අඩපුාඩු කිසිවකේ නුහු අපි අර කලිනේ විසේර කළ ආකාර ට 
්ම් මළුු මහේ සංසාර වට්ඨට්  රහස විඤ්ඤාණ - නාමරෑප ්දක අර 
ි් නව කි ල ගේහම. පටිච්ච සමුප්පාද ධමය , ඇේ වශ් නේම, නිකර 
දුකේ ්ගාඩක - ්කේවල දුුඃඛ් ස්කන්ධ ක - සමුද  හා නි්රෝධ  ්පනේනුම් 
කරනව මිසකේ, සංසාරග පුද්ගල ා්ග සංසාර ගම්න අවස්ථා ුනකේ 
්පනේවන එකකේ ්නා්ව ි. ්ම් පටිච්ච සමුප්පාද ධමය්  ේ වි්ශේෂව  ම ි, 
සන්දිට්ඨික අකාලික වශ් නේ - අර ් ෝනි්සෝමනසිකාර් නේම විපස්සි 
්බෝසාණනේ වහනේ්ස මු කරගේ ව්ගේ - ්ම් ධමයාව වයමාන් හි 
දැකි  හුකි ස්වභාව . බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා කළ ධමය්  ි්බන 
විශිෂ ේටම ලක්ෂණ  ම ි, ්ම් ස න්දිට්ඨික අකාලික බව. ඒ බව ්හළි්වනව 
සුත් නිපා් ේ පාරා ණ වග්ග් ේ ්හේමක මාණව පුච්ඡා්වනේ. ඒ ්හේමක 
නමුි බරාහ්මණ මාණවක  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට පරශංසා මුඛ්් නේ පරකාශ 
කරනව ්මනේන ්ම්හම: 
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‘්ය ්ම පු්බ්බ වියාකංසු - ෙුරං ්ගාතම සාසනා 
ඉච්චාසි ඉති භවිස්සති - සබ්බං තං ඉතිෙීතිෙං 
සබ්බං තං තක්කවඪෙනං - නාෙං තත්ථ අභිරමං. 
ත්වඤ්ච ්ම ධම්මං අක්ඛාෙි - තණ්ොනි්ඝාතනං මුනි 
යං විදිත්වා ස්තා චරං - ත්ර ්ෝක විස්තිකං’12 

ඒ කි නේ්න, ‘්  ්ම පු් බ්බ වි ාකංසු, හුරං ්ගාම සාසනා’ - 
්ගෞම ශාසන් නේ පිට  ම් ශාසේෘවරු මට ධමය ක ිල දුනේන නම්, ඒ 
හුම ්ද්නකේම ්මනේන ්ම් විදි ට ි විගරහ ක්ළේ. ‘ඉච්චාසි ඉි භවිස්සි’ 
‘්ම්සේ වි , ් ම්සේ වනේ්නේ ’. ඒ ක ිනේ්න, අී ේ අනාග ේ අලේලල ි 
්ේරුම් කරනේ්න. ‘සබ්බං ං ඉිහීිහං’ - ‘ඉිහීිහ’ කි න පාරිභාෂික 
වචන කුේ ඒක නිසාම හුදිල ිබුණා. ‘ඉිහ-ඉිහ.’ ඒ කි නේ්න, ‘එ්සේ 
්ම්සේ’. එ්සේ ්ම්සේ ධමය ඒව ඔකේ්කාම. ‘සබ්බං ං ඉිහීිහං’ ‘සබ්බං ං 
ක්කවඩ්ඪනං’ - ඒ ධමයවල ස්වභාව , කය වඩනව, කය උපදවනව. ්ම්ක 
්කා්හාමද? - අර සබ්බාසව සූර් 13 එ්හම ි් න ආකාර ට පූවයාන් 
අපරාන්වලට දුවමිනේ - ‘අපි එ්හම හිටි ද නුදේද’ කි ල, ඔ  ව්ගේ කය 
ඇි්වන විදි්  ධමය අනිේ ශාස්ෘවරු ්දේශනා ක්ළේ. ‘නාහං ත්ථ අභිරමිං’ 
- ඒ ධමය නේ පිළිබඳව මම සුටට පේ වු්ණේ නු’. නමුේ ‘වඤ්ච ් ම ධම්මං 
අක්ඛ්ාහි, ණ්හානිග්ඝානං මුනි’ - නමුේ, මනුිවර ා්ණනි, ඔබ වහනේ්සේ 
ණ්හාව විනාශ කරනේනා වූ ්ම් ධමය  මට ්දේශනා කළා. ‘ ං විදිවා ස්ා 
චරං’ -  ම් ඒ ධමය  ් ේරුම් අර්ගන සිමේව හුසි්රනේ්නේ, ‘්ර ් ලා්ක 
විසත්ිකං’ - ‘්ම් ්ලෝක්  ඇ්ලන සුළු, අලවන සුළු, ණ්හා්වනේ එර 
වනේ්නේ ’, ක ිල ්ම් විදි ට පරශංසා මුඛ්් නේ ඒ ්හේමක මාණවක  පරකාශ 
ක්ළේ ්ම් ධමය් ේ ි් න ්ම් විශිෂ ේට ලක්ෂණ  නිස .ි 

ධමය  කි නේ්න පටිච්ච සමුප්පාද ධමය  බව අපි කලිනුේ සඳහනේ 
කළා. ඒ අනුවේ අපට හිාගනේන පුළුවනි, ්ම් පටිච්ච සමුප්පාද ධමය  අර 
විදි ට අී ට දිවීමකේ ්හෝ අනාග ට පුනීමකේ නුිව ්ම් වයමාන  
ුළිනේම, පුදේගල ා්ගේ සන්ාන  ුළ නිරන්රව පවින විඤ්ඤාණ - 
නාමරෑප සම්බනේධාව ුළිනේම ්ම් පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ රහස 
මුකරගනේන පුළුවනේ බව. දැනේ අපි දනේනවා, ්ක්සලේ කඳක හර කේ නුි 
බව ්සා ා ගනේන ඒක මුල ඉඳල අගට පට්ට ගහනේන ඕන නුහු. ්හාඳට 
කු්පන කඩුවකේ අර්ගන, මුදිනේ කුපුවාම, ඒ හරසේ කුපුම ුළිනේ අපට 
දකිනේන පුළුවනේ ්ක්සලේ කඳක හර කේ නුි බව. ඒ ව්ගේම ්ම් සංස්කාර 
්ක්සලේ කඳේ - ‘පඤ්ඤාම ං ිඛිණමසිං ග්හවා’14 අර පරඥාම  වූ ීක්ෂණ 
වූ කඩුව අර්ගන, මුදිනේ කුපු්වාේ, ඒ්ක අභයනේර වයුහ් නේ - 
අභයනේර සකුසේ්මනේ - අපට අලේලගනේන පුළුවනි, ‘්ම් සංස්කාර ස්කන්ධ් ේ 
කිසිම හර කේ නුහු. අී් ේ  ම් භව කේ ිබුණ නම් ඒ්කේ ්ම් 
ධමයාවම ි. අනාග් ේ  ම් භව කේ ි් නව නම් ඒ්කේ ් ම් ධමයාවම ි, 
්ම් කි න ධමයාව ම්ගේ ්ම් සනේාන  ුළිනේ සන්දිට්ඨික අකාලික 
වශ් නේ මම දකිනව කි ල අනේන ඒ විදි ට ි ආ යශරාවක  පටිච්ච 
සමුප්පාද ධමය  පිළිබඳව අර ‘සමුද් ා සමුද් ා’ ‘නි්රා්ධා නි්රා්ධා’ 
කි න වචන පරකාශ කරනේ්න. ‘ ං කිඤ්ි සමුද ධම්මං 
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සබ්බං ං නි්රාධධම්මං’ කි න ඒ පරයක්ෂ  ලබාගනේ්න.  

එ්කාට ්ම් අනුවේ අපට ්ප්නනව ්ම් සම්ම විවරණ කරම්  
 ම්  ම් අඩුපාඩු ි්බන බව. ඒ ව්ගේම, වේ උපමාවකේ අපි ගේ්ාේ, 
බුදුරජ්ාණනේවහනේ්ස ඇේවශ් නේම වවදයවර් කේ හුටි ට හඳුනේවන 
බව අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා. ්ම්ක සමහර විට ්ම් කා්ල උපමාවකේ 
හුටි ට ගනේනේ පළුුවනි. නමුේ දැනේ  ම් කිසි ්රෝගි් කු්ග ්රෝග නොින , 
්රෝග ේව , වටහාගුනමීට ්ම් කාල් ේ වවදය වි්ශේෂඥ් කුට අවශය 
වනේ්න එක ්ලේ බිංදුවකේ, එක රුධිර පටක කේ, පමණ ි. ඒ ්ලේ බිංදුව, ඒ 
රුධිර පටක , අණු දකේන කේ  ටට දමල බලන්කාට, ශරීර් ේ ි්බන 
සි ලුම විෂබීජ් ේව , ්ලඩ ්රෝග ේව , එන පුහුදිලි ්වනව. 
්රෝගි ට ඇවිලේල බලනේ්න ි කි ල - ‘එහි පස්සික’ - ්පනේනනේන වුණේ 
පුළුවනේ. ඊළඟට  ම්  ම් වමන වි්ේචන ආදි් නේ ් රෝග  සුව කළාට පසේ්සේ, 
ඔනේන දැනේ ඇවිලේල ්ලේ පරීක්ෂාකරල බලනේන විෂබීජ් නුහු ක ිල ්රෝගි ාට 
කි නේන පළුුවනේ. අනේන ඒ විදි්  සන්දිට්ඨික අකාලික ධමය කු ි 
බුදුරජ්ාණනේවහනේ්සේ ් දේශනා ක්ළේ. ඒ ලක්ෂණ  ් ම් පටිච්ච සමුප්පාද ධමය්  
ි්බන බව ි වි්ශේෂ් නේම සුලක ි  ුේ්.  

ඊළඟට ් ම් පටිච්ච සමුප්පාද ධමය  ුළනිේම එන වේ පරශේන කේ ම ි, 
‘අවිජ්ජ්ා’ ‘සංඛ්ාර’ ්දක අී ට දැමීමට ්හේුව. මහා නිොන ආදී ඇුම් 
සූරවල සඳහනේ ්වනව මව ු කුසක විඤ්ඤාණ කේ බුසගුනීම ගුන 
සාකච්ඡාවකේ. එ්කාට, එබඳු සාකච්ඡාවකේ ි් න නිසා ්ක්නකේ හිනේන 
පුළුවනේ අ්පේ ්ම් පටිච්චසමුප්පාද ධමය ේ මවුකුසකට එහා ඉඳල ි එනේ්නේ 
කි ල - නමුේ ්ම් සාකච්ඡාව දිහා සුලකිලේ්ලනේ බුලු්වාේ ්ම් 
සාකච්ඡා්ව පරමාේථ  ්මාකකේද ක ිල විගරහ කරල බුලු්වාේ - ඒ විදි්  
නිගමන කට ඉඩකේ නුහු. මහා නිොන සූර් ේ15 බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස 
පරශේ්නෝේර වශ් නේ ආනන්ද ස්වාමීනේ වහනේ්සේට කරුණු පුහුදිලි කිරී්මදි 
ඒ ස්වාමීනේවහනේ්සේට ඒේු ගනේවනේන උේසාහ කරනේ්න ්ම් විඤ්ඤාණ ේ 
නාමරෑප ේ අර ඇි නිරන්ර සම්බනේධාව, ්වන එකකේ බා මවු කුසදී 
පවා පවින බව .ි ් ම්්ක පරශේ්නෝේර වශ් නේ ් කාටසේ හරකේ ි් නව. 
පළමු්වනි පරශේන : 

‘විඤ්ඤාණං ව හි ආනන්ද මාුකුච්ිස්මිං න ඔක්කමිස්සථ අපි නු ්ඛ්ා 
නාමරෑපං මාුකුච්ිසමිං සමුච්ිස්සථ?’  

‘්නා්හං භ්න්’ කි ල ආනන්ද හාමුදුරු්වෝ ඒකට පිළිුරුේ 
්දනව. ඒ ක ිනේ්නේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස විමසන පළමු්වනි පරශේන  
කුමකේද? ‘විඤ්ඤාණං ව හි ආනන්ද මාුකුච්ිස්මිං න ඔක්කමිස්සථ’ - ආනන්ද , 
 ම් ්හ කිනේ විඤ්ඤාණ  මවු කුසට බුස ගේ්ේ නුේනම්, ‘අපි නු ්ඛ්ා 
නාමරෑපං මාුකුච්ිස්මිං සමුච්ිස්සථ’ - නාමරෑප  මව ුකු්සහි - ‘සමුච්ිස්සථ’ 
කි න ඒ වචන  පළිිබඳ ්නා් කුේ අථය්භේද දකේවනවා, සමහර වචනවල 
අථය පිළිබඳව ්නා් කුේ ම්භේද ි් නව - නමුේ ්මන වඩා 
ස්හේුක ි කි ල ගනේන පුළුවනේ, ‘සමුච්ිස්සථ’ කි නේ්නේ, අර 
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උච්ිට්ඨඨ ආදී වචනවල ි් නව ්ශේෂවීම් අේථ . ්මන, ‘මවුකු්සේ  
්ශේෂවනේ්නේද? ඉිරි වනේ් නේද?’ කි න එක ි. ඒ කි නේ්නේ, විඤ්ඤාණ  
මවුකුසට බුස ගේ් නුේනම්, නාමරෑප  මවුකු් සහි ඉිරි වනේ්නේද? 
්ශේෂ වනේ්නේද? විඤ්ඤාණ් ේ ආධාර  ඇිව ි නාමරෑප  ි් නේ්න. 
නාමරෑප   ම්කිසි ුනක ි් නව නම් විඤ්ඤාණ ට ි වුඩි බල  
ි් නේ්නේ. විඤ්ඤාණ  වුටු්ණ නුේනම් එන නාමරෑප  රැ්ඳනේ්න 
නුහු. ඒක ි ්ම්.  ම්කිසි මවුකුසකේ පළිිබඳව, ්ක්නකු්ග මරණ 
අවසේථා්වදි සිිවිලේලකේ ආවේ, එනට විඤ්ඤාණ  හරි ට බුසගේ්ේ 
නුේනම්, නාමරෑප  එන රඳනේ්න නුහු. විඤ්ඤාණ ට සා්පේක්ෂකව ි 
නාමරෑප  වනේ්නේ. නාමරෑප  කි නේ්න නිකං ගසේ ගලේවල ි් න ්ද කේ 
්නා්ව ි. විඤ්ඤාණ ේ එකේකම ි ඒක ි් නේ්න. විඤ්ඤාණ්  ආධාර  
නුේනම් නාමරෑප  එන රැ්ඳනේ්න නුහු කි න එක ි කි නේ්න. 

එ්කාට ඒකට ‘්නා්හං භ්න්’ - නුම , ස්වාමීනි, කි ල 
ආනන්ද ස්වාමීනේවහනේ්ස පළිිුරු දුනේන. පළමු්වනි පරශේන  ඒක .ි ඊළඟට, 
‘විඤ්ඤාණං ව හි ආනන්ද මාුකුච්ිස්මිං ඔක්කමිවා ් වාක්කමිස්සථ, අපි නු්ඛ්ා 
නාමරෑපං ඉත්ථත්ා  අභිනිබ්බත්ිස්සථ’ කි ල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
විමසනව. ඊට ්දන පිළිරුේ ‘නුම  ස්වාමීනි’ ක ින එක .ි ්මාකකේද 
පරශේන ? ආනන්ද ,  ම් කසිි විදි කිනේ විඤ්ඤාණ  මවුකුසට බුස්ගන එ නිේ 
නිකේම ගි් ාේ, එ නිේ ගළිිහී ගි් ාේ - මවුකුසට බුසේස, නමුේ එ ිනේ 
පිටවුණා - එ්හම උ්නාේ, නාමරෑප  ඉත්ථව කේ සඳහා උපදිනේ්නේ ් ව දි? 
උපදිනවද? ඉත්ථව  කි න එක අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා, ඒ්ක වි්ශේෂ 
අේථ කේ ි්බන බව. ඒ ඒ භව ට පදු්ගල කු ඇි්වන්කාට ‘එුන’ 
‘්මුනකේ’ වන ආකාර . ඒ ක ිනේ්නේ, ්කාටිනේම, ජ්ාි කේ, උප්පත්ි කේ 
ලබන බව ි, එන හඟවනේ්න. එ්කාට, විඤ්ඤාණ  මවකුුසට බුස්ගන 
එ ිනේ පිට්වල ගි් ාේ, අර නාමරෑප  ‘ඉත්ථව කේ’ වශ් නේ ්මෝරල, 
‘ඉත්ථව කේ’ වශ් නේ බිහි ්වනේ්න නුහු කි න එක .ි ඒක ඉත්ථව කේ 
බවට පේ්වනේ්න නුහු. ඉත්ථව කේ ්වනේන නම් අර ්දකම ි් නේන 
ඕන - ‘විඤ්ඤාණ’ ‘නාමරෑප’ ් දක. ඒකටේ ‘්නා්හං භ්න්’ කි ාපු එ්කේ 
්හේුව අපට හිාගනේන පළුුවනේ. ‘එ්සේ නු ස්වාමීන.ි’  

ඊළඟට බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස අසන පරශේන : ‘විඤ්ඤාණං ව හි ආනන්ද 
දහර්ස්සව ස්ා ්වාච්ිජ්ජිස්සථ කුමාරකස්ස වා කුමාරිකා  වා, අප ින ු්ඛ්ා 
නාමරෑපං වුද්ධිං විරෑළ්හිං ්වපුල්ලං ආපජ්ජිස්සථ.’ ඒ කි නේ්න, ‘ආනන්ද  
 ම්කිසි දරුවකු්ගේ ්හෝ දැරි ක්ගේ ලාබාල කාල් ේදීම විඤ්ඤාණ  සිඳී 
ගි ්හාේ, අර නාමරෑප  වුඩීමට, විපුල බවට, මහේ බවට පුමි්ණනේ්නේද? 
ඒකටේ ආනන්ද ස්වාමීනේ වහනේ්ස ්දන පළිිුර ‘නුම , ස්වාමීනි’ ක ින 
එක .ි අනේන ඊළඟට අර පරශේනවලට පළිිුරු ලබාගේට පසේ්ස බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ, දැනේ ඒකට සාධක සම්පේූණ නිසා, නගිමන  ්දනව: 
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‘ස්මාිහානන්ද, එ්සව ් හු එං නිොනං එස සමදු් ා එස පච්ච් ා 
නාමරෑපස්ස  දිදං විඤ්ඤාණං’ ‘අනේන ඒක නිසා ආනන්ද, ්ම්කම ි ්හේුව, 
්ම්කම ි නිොන , ්ම්කම ි සමුද , ්ම්කම  ි පරය  නාමරෑප ට, එනම් 
විඤ්ඤාණ ’. ඒ කි නේ්න, ්මන වි්ශේෂ් නේ ්පනේනුම් කරනේ්න 
විඤ්ඤාණ් ේ වුදගේකම. විඤ්ඤාණ නාමරෑප ්ද්කනේ වුඩි බර ි්බනේ්න 
විඤ්ඤාණ ට ි, නාමරෑප මාර කේ ඇි වුණාට ්මාකද - දැනේ අ්පේ ්ම් 
සාකච්ඡා්ව එක එක පරශේන් නේ ්හළි උ්නේ - විඤ්ඤාණ  නිස ි  ම් කිසි 
මවු කුසක නාමරෑප කේ ඇි්වනේ්න, නමුේ විඤ්ඤාණ  හරි ට 
බුහුගේ් නුේනම් නාමරෑප  එන රැ්ඳනේ්න නුහු. ඊළඟට, 
විඤ්ඤාණ  බුහු්ගන ඉනේ නිකේමිල ගි් ාේ නාමරෑප  ‘ඉත්ථව කට’ 
පේ්වනේ්න නුහු. ්වන එකකේ බා දරු්වකේ ්හෝ දැරි කේ හුටි ට 
ඉපදුණාට පසේ්ස ්හෝ ළදරු කාල් ේදීම අර විඤ්ඤාණ   ම්කිසි 
ආකාර කනිේ සිඳිල ගි් ාේ නාමරෑප  වුඩීමට පේ් වනේ්න නුහු. විපුල 
බවට පේ්වනේ්න නුහු. ඉිනේ එනිනේ පුහුදිල ි ්වනව විඤ්ඤාණ් ේ 
අයවශය බව නාමරෑප් ේ පුවීමට.  

ඊළඟට බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ හරවුනිව දකේවනව: ‘විඤ්ඤාණං ව 
හි, ආනන්ද, නාමරෑ්ප පිට්ඨඨං න ලභිස්සථ, අපි න ු ්ඛ්ා ආ ිං 
ජ්ාිජ්රාමරණං දුක්ඛ්සමදු සම්භ්වා පඤ්ඤා් ථ’ ආනන්ද ,  ම්කිසි විදි කිනේ 
- ්කා ි ආකාර් නේ ද කි ල ්මන කි ්වනේ් න නුහු -  ම්කිසි 
විදි කිනේ විඤ්ඤාණ  නාමරෑප් ේ පරිෂඨාවකේ ්නාලබනේ්නේ නම්, නුව 
ජ්ාිජ්රාමරණාදි සංසාර දුුඃඛ් කේ ඇි්වනවද? ‘නුම  ස්වාමීනි’ අනේන 
එ්කාට හර්වනිව දකේවන කාරණ  ඉාම වුදගේ ්වනව. එනනිේ 
්පනේනමු් කරනේ්න, ් ම්ක ි සාංසාරික ේව . ඒක නිසා  ම්කිසි විදි කනිේ 
විඤ්ඤාණ  නාමරෑප්  පරිෂඨාවකේ ලබාගේ් නුේනම්, ්නාපිහිටන 
ආකාර කේ  ම් විදි කිනේ ් ාොගනේන පුළුවනේ උ්නාේ, නුව සංසාර 
දුුඃඛ් කේ වනේ්න නුහු ක ින එක .ි ඒකේ ඉිනේ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්ස 
පිළගිනේනව.  

ඔනේන එ්කාට ්ම් සාකච්ඡා්වනුේ අපට ්ප්නනව මවුකුසකේ 
පිළිබඳ සාකච්ඡාව නිසාම අපට නිගමන  කරනේන බුරි බව අවිජ්ජ්ා - සංඛ්ාර 
්දක අී කාරණ ි කි ල. ් ම ිනුේ අපට ් ප්නනව විඤ්ඤාණ - නාමරෑප 
්ද්කේ ඇි අ්නයෝනය සම්බන්ධාව. දැනේ එ්කාට ඊළඟට ඇි පරශේන , 
විඤ්ඤාණ  නාමරෑප්  පරිෂඨාවකේ ්නාලබනේ්න ්කා්හාමද? ්නාලබන 
ආකාර  ්කා්හාමද? ඒක සිදුවනේ්න ්කා්හාමද ක ින එක ි.  

සංසාරග පුද්ගල ා්ගේ විඤ්ඤාණ  හුම ිසේ්සම ‘පිට්ඨි 
විඤ්ඤාණ කේ’ ්ම් විඤ්ඤාණ  නාමරෑප් ේ පරිෂඨාවකේ ලබන ස්වභාව කේ 
ි් නව. ්ම් ්දක එකටම  ි  නේ්න. ඒක නිසා ම ි අර දීඝනිකා්  
සම්පසාදනී  සුර් 16 දැකේ් වනේ්න ‘දස්සන සමාපත්ි’ පිළිබඳ විසේර් ේදී, 
 ම්කිසි දේශන සමාපත්ි කේ ලබාගේ ්ක්නකේ දකිනව : ‘පුරිසස්ස ච 
විඤ්ඤාණ්සාං පජ්ානාි, උභ ්ා අ්බ්බාච්ින්නං ඉධ ් ලා්ක පටි්ඨිඤච 
පර්ලා්ක පිට්ඨිඤච’.  ම්කිසි පුරුෂ කු්ගේ විඥාන ්ශරා  විඤ්ඤාණ 
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නමුි දි පහර - දකිනව ්දපසිනේම ්නාසිඳුණ පුවුේමකේ හුටි ට. ඒක 
්ම්ලාවේ පිහිටල පර්ලාවේ පිහිටල. අර පරෂිි භාව  ි එනිනේ 
්පනේනමු් කරනේ්න. සංසාරග සේව ා්ගේ විඤ්ඤාණ  ්ම්ලාවේ 
පර්ලාවේ පිහිටල. වේ ඒ ව්ගේම දස්සන සමාපේි කේ ්පනේනුම් කරනව: 
‘පුරිසස්ස ච විඤ්ඤාණ්සාං පජ්ානාි, උභ ්ා අ්බ්බාච්ින්නං 
ඉධ්ලා්ක අප්පිට්ඨිඤ්ච පර්ලා්ක අප්පිට්ඨිඤ්ච’ - පුරුෂ කු්ගේ 
විඥාන ්ශරා  ්දපසිනේම ්නාසිඳුණු හුටි ට, ්ම්ලාවේ ්නාපිහිටි 
පර්ලාවේ ්නාපිහිටි හුටි ට දැනගනේනව. ඒක රහේ විඤ්ඤාණ  ි. 
එ්කාට රහනේවහනේ්සේ්ගේ විඤ්ඤාණ  අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ කේ. 
සංසාරග පුද්ගල ්ග විඤ්ඤාණ  පිට්ඨි විඤ්ඤාණ කේ. 

ඒක නිසාම ම ි අර සං ුේසඟි්  සගාථක වග්ග් 17 ්ගාධික 
ස්වාමීනේවහනේ්ස පිළිබඳ පරවෘේි් දි, ්ගාධික ස්වාමීනේ වහනේ්ස දිවි 
නසාගේ කි ල සඳහනේ ්වනව. ්ගලකපා ්ගන දිවි නසා ගේ නමුේ ඒ 
මරණ ් ව්දනාව ් ම්නහි කරල ඇේ වශ් නේම රහේ ් වල ි අපවේවු්ණ 
- පිරිනවිනේ පෑ්ව. නමුේ මාර  හිුව ්ම් සාමානය ්ක්නකේ කි ල. හිල, 
විඤ්ඤාණ  ්සා මිනේ හුසුරුණ බව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරල 
ි් නව. ‘අප්පිට්ඨි්න ච භික්ඛ්්ව විඤ්ඤා්ණන ්ගාධි්කා කුලපු්ත්ා  
පරිනිබ්බු්ා’ - ්ගාධික ස්වාමීනේ වහනේ්ස අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ කිනේ 
පිරිනවිනේ පෑව බවේ පරකාශ කළා. සාමානය සංසාරග පුද්ගල ්ග 
විඤ්ඤාණ  නිරම පිහිටල ි ි් නේ්න. අර කි ාපු සම්බනේධාව නිරම 
ි් නව. ්මනේන ්ම්ක නිසේ අපට හිාගනේන පළුුවනි සංසාරග 
පුද්ගල ්ග විඤ්ඤාණ්  නිරම ගුට කේ වුටිල ි් බන බව. ්ම් විදි ට 
්ම්ලාවේ පර්ලාවේ සම්බනේධ කරල ව්ගේ එකේරා විදි ක 
සම්බනේධාවකිනේම ි ි් නේ්න. ්මන එ්කාට වුටිච්ච ගුට කේ 
ලිහනව මිසකේ අමුු්වනේ ගුට ගහනේන ්ද කේ නුහු. නමුේ, වි්ශේෂ් නේම, 
දැනේ ඔ  පටිසන්ධි ිත්  ගුන කි නව නම්, ්මකල ්බා්හෝ විට අපට ඒ 
වච්න පාවිච්ි ්නාකර බුරි රමට බහුල වයවහාර්  ි් නව. ඒ 
කි නේ්න චුි ි ත් කට පසේ්ස පටිසන්ධි ි ත්  ඇි ් වනව කි ල. ් වන 
එකකේ බා ජ්ාක කථාවකේවේ විසේර කරනේන බුහු ‘පටිසන්ධි’ කි න 
වචන  නුිව. නමුේ ඇුමුනේ පරශේන කරනව ්ම් රම් ්ම් වුදගේ 
හුටි ට සලකන ‘පටිසන්ධි’ කි න වචන  සුර ්දේශනාවල නුේ් 
මකේනිසාද කි ල. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්කා්කුේ අවස්ථාවල මව්කුසට 
බුසගුනීම පිළිබඳ කාරණ  සඳහනේ කරනව, නමුේ ඒකට ‘ඔක ේකන ේි’ 
‘ගබ්භස්ස අවක්කන්ි’ ‘උප්පත්ි’ ආදී වචන ් ාදනව මිසකේ ‘පටිසන්ධි’ කි ල 
වචන කේ ් ාදනේ්න නුහු.  

්ම් ‘පටිසන්ධි’ ක ින වචන්  ්ේරුම ්මාකකේද? ්ම්ක භව ්දකකේ 
ගුටගහනව ව්ගේ, චුි් නේ පසේ්ස පටිසන්ධි කේ. දැනේ අපි කිව්ව අර 
නළකළාප උපමා්වදි, විඤ්ඤාණ බට්කෝටු මිටි  ඇදේදහම නාමරෑප බට්කෝටු 
මිටි  වු්ටනව කි ල. නාමරෑප බට්කෝටු මිටි  ඇදේොම විඤ්ඤාණ බට්කෝටු 
මිටි  වු්ටනව ක ිල. ඔ  විදි්  අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්ච  සම්බන්ධාවකේ 
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ි්බන බව. නමුේ ්ම් අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්ච  සම්බන්ධාව පිළගිනේන අරම, 
්ම් ගුටගුහමීකේ කරනේ්න ්මාකද කි න පරශේන කුේ එනව. මකේනිසාද? අර 
උපමාව ්ම්නේට ගේ්ාේ, චුි ිත්  වු්ටන්කාට පටිසන්ධි ිත්  
්කළිනේ ්වනව. හරි ට බට මිටි ්ද්කනේ එකකේ ඇදේදහම අනකි ්කළනිේ 
්වනව ව්ගේ. ්ම්ක අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්ච  ධමයාවට විරුදේධ ි. ්මන 
අකාලික බවකේ නුහු. අනේන ඒක නිසා ් මන ් ම් පටිසන්ධි කි න වචන ේ 
කලේපනා කර බුල ි  ුු ුනකේ. සංසාරග සේව ා්ගේ සන්ාන  නිරම 
ගුටගුහිල ි ි් නේ්න. ‘අ්න්ාජ්ටා බහිජ්ටා’ වශ් නේ, විඤ්ඤාණ 
නාමරෑප ්දක අර ඒ සම්බනේධාව. මරණ අවස්ථා්ව්දි සිදු්වනේ්න 
කුමකේද ක ින එක ගුඹුරු පරශේන කේ හුටි ට දකේවනව. නමුේ කලේපනාකාරීව 
සූර ්දේශනා අනුව බලනව නම් අපට පටිච්ච සමුප්පාද ධමය ම ්ම්ක ුළනිේ 
දකිනේන පුළුවනි.  

්ම් පිට්ඨි විඤ්ඤාණ ේ අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ ේ පිළිබඳව 
කලේපනා කරල බලන්කාට - දැනේ අප ිකලනිේම කිව්ව, එනේ ් මනේ අර 
සම්බන්ධාව ගුන. ‘ඉත්ථව ’ කි න වචන  අපට හම්බ වුණා. ‘ඉත්ථත්’ 
‘ඉත්ථභාව’ කි න එක. ‘්ම්සේ බව’ කි ල අපි ඒකට වචන කේ ් ාොගේ. 
ඊළඟට ඉත්ථභාව ේ සමගම අඤ්ඤථාභාව කේ ි් නව කි ල. ඒ කි නේ්න, 
 ම් කිසි ුනක ඉත්ථභාව කේ ඇි වුණානම්, ධමයා වශ් නේම, ්මනේන 
්ම්ක අහවලේ ්ද කේ කි ල කිව්ව නම්, එන ඉඳල ි පටනේගනේ්න අර 
විපරිණාම  - ්වනසේ ්වනේනට පටනේ ගනේ්න. ‘ඉත්ථභාව - අඤ්ඤථාභාව’ 
්දක එ්කාට ඈඳුු පද. ඉත්ථභාව   ම්ුනකද, අඤ්ඤථාභාව ේ 
එුනම ි. එ්කාට ්ම් විදි ට ඉත්ථභාව කේ නිසාම, ඉත්ථභාව කේ ඇි 
ුනකේ ්වන්කාට, ඒ එකේකම අඤ්ඤථාභාව කේ ඇිවන නිසා, එුනකේ 
ඇි ුනක හුමිසේ්සම ්මුනකුේ ි් නව. ්මුනකේ ඇි ුනක 
හුමිසේ්සම එුනකුේ ි් නව. ඔනේන ඔ  විදි  ි සංසාරග 
පුදේගල ්ගේ විඤ්ඤාණ් ේ කරි ා කාරීව . දැනේ එදි්නො ජීවි  ගුන කලේපනා 
කරල බලන්කාට, දැනේ සවිඤ්ඤාණක ක  කි ල ක ිනේ් න, විඤ්ඤාණ  සහි 
ක  .ි ්ම් ක  ඇේ වශ් නේම අ්පේ ්ද කේ හුටි ට ි අප ිසාමානය් නේ 
සලකනේ්න. එපමණකේ ්නා්ව ි, අපට අරමුණු කරගනේන පළුුවනේ බාහිර 
ි් න ඇහුට ්නා්ප්නන ්දේවලේ. හිිනේ හිල ගනේන ්දේවලේ අරමුණු 
කරගනේනේ පුළුවනි. ඒක නිසා ම ි, ‘ඉමස්මිං ච සවිඤ්ඤාණ්ක කා්  
බහිද්ධා ච සබ්බනිමි්ත්සු අහංකාර මමංකාර මානානසු ා න ්හාන්ි’18 ආදි 
වශ් නේ සඳහනේ ් වනේ්න. එ නිේ හු්ඟනේ්න  ම්කසිි ් ක්නකුට අහංකාර 
මමංකාර මානානුස කේ ඇිකරගනේන පුළුවනේ ්ම් සවිඤ්ඤාණක ක  
පිළිබඳවේ බුහුර සි ලු නිමිි පිළිබඳවේ. ්මනේන ්ම් කාරණ  පිළිබඳව 
අපි ටිකකේ කලේපනා කරල බුලු්වාේ, ්ම් විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ අර 
සම්බන්ධාව ගුන  ම්කිසි අමුු ්ද කේ අපට මු කරගනේන පුළුවනි. දැනේ 
්ම් මනේ ළඟ නුි, ඉාමේම ඈ සිටින  ම් කිසි පුදේගල කු පිළිබඳ 
වි්ශේෂ ඇලේමකේ ඇිව, ්ක්නකේ බර කලේපනාවක ් දිල ඉනේන්කාට - ඒ 
කලේපනාව ටිකකේ ‘බර’ එකකේ ්වනේන ඕන - එ්කාට සමහරවිට මනේ්ග 
ශරීර ට ්ව්දනාවකේ දැනුනේ, මුසේ්සකේ මදුරු්වකේ වුහුවේ, 
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එ්හම නුේනම් කවරුු හරි ඇවිලේල ඇ්ඟනේ අලේලල ් හලේලුවේ, දැ්නනේ්න 
නුි රම් ඒ කලේපනා්ව නිමගේන ්වලා ඉනේ්න. ඒ මකේනිසාද? 
සාමානය් නේ විඤ්ඤාණ ට අ ිි ුන ්ම් ක  .ි නමුේ ාවකාලිකව 
ගිහිලේල අර නාමරෑප අරමු්ණේ - අර බුහුර අරමු්ණේ - එකු ්වල ි 
ි් නේ්න. නමුේ අවදි කරල ගනේන පළුුවනේ. ්මනේන ්ම් විදි ට හි්ේ 
ගි  පළිිබඳව, ගමනේ කිරීම පළිිබඳව - පුහුදිල ිඅව්බෝධ කේ නුි නිස ි 
්ම් ‘පටිසන්ධි’ ගුටගුසීමකේ අවශය ්වල ි් නේ්න. සාමානය් නේ ්ම් 
ක් ේ ගමන ව්ගේ ්ද කේ ්නා්ව ි ්ම් සි්ේ ගමන. ක් ේ ගමන නම් එක 
ුනකේ අහුර ව ුනකට  ාම. නමුේ සි්ේ ගමන ඒ විදි්  ්ද කේ 
්නා්ව ි. අර දි සළුි ක ව්ගේ එකේරා ආවය කේ - පරාවය කේ. ඒ 
කි නේ්න, හරි ට අර රබේ පටි ක ව්ගේ, ඒක ඕන අකට අදිනේන පුළුවනේ. 
දීඝය ආකාර ට හරි, ්වනේ ආකාර කට හරි. ඒ විදි්  එකේරා පරාවය කේ 
ි් නේ්න. නාමරෑප - විඤ්ඤාණ ්දක අර එකේරා ආවය කේ. අනේන ඒ 
ආවය  නිසා ම ි, ඒ විදි්  අර කවාකාර ස්වභාව  නිසා - එ්හම 
නුේනම් ආරුකේක ු ස්වභාව  ්වනේනේ පුළුවනේ අවස්ථානුකූලව - අර 
විඤ්ඤාණ නාමරෑප ්දක එකේ්කා ඈට  නේන පළුුවනේ, එ්හම නුේනම් 
මෑට එනේන පුළුවනේ.  

එ්කාට ්ම් කි ාපු අවස්ථා්ව්දි අර පුද්ගල ට කලනිේ ිබුණ ‘ඈ’ 
දැනේ ‘මෑකේ’, ‘මෑ’ ‘ඈ’ ්වලා. කලනිේ ‘එන’ කි ල පටනේ ගේ් 
කලේපනා කරනේන. ඊළඟට ‘එන’ ‘්මන’ වුණා, ‘්මන’ ‘එන’ වුණා. 
ඔනේන ඔනිනේ ්ප්නනව සංකලේපවල ි් න එකේරා සි ුම් වටිනාකමකේ, 
්ම් පටිච්චසමුප්පාද  ආදී ධමය ්ේරුම් ගුනී්ම්දී. ්ම් සංකලේපවල ි් නව 
එකේරා විධි ක සා්පේක්ෂ බවකේ. ්ම් කාල් ේ ් ාදන ොේශනකි වයවහාර කේ 
ගනේනව නම් - ‘සා්පේක්ෂ’ එකකේ අනකි අ්පේක්ෂාකරන ස්වභාව කේ ි් නව. 
අර ‘ඉත්ථභාව’ ‘අඤ ේඤථාභාව’ ක ිල කවි්්වේ ඒක ි. ඉත්ථභාව ේ එකේකම 
අඤ්ඤථාභාව ේ එනව. ඈඳුේකේ. එකකේ ඇදල ගනේන්කාට අනිේ එකේ 
එනව. අර ජ්ාි - ජ්රාමරණ ගුන එ්හමේ කවි්්ව ඒ කාරණ ම ි. ඒ 
විධි ටම ්ම් විඤ්ඤාණ නාමරෑප ්ද්කේ නිරම කවාකාර ගමනකේ 
ි් නේ්න. එ්කාට ශරීර් ේ ගමන ව්ගේ ්ද කේ ්නා්ව ි ්මන 
ි් නේ්න. හි  නව, හි ගි ාට ්මාකද ඒක රැ්ඳනේ්න විඤ්ඤාණ් . 
විඤ්ඤාණ ට ම ි වුඩිබර ි් නේ්න. බර කලේපනාවක වුටුණ කි ල 
කි නේ්න විඤ්ඤාණ ේ අනට ගි  නිස ි. විඤ්ඤාණ ට ි වුඩි බර 
ි් නේ්න. කලිනේ දැකේවූ, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ග ධමය සාකච්ඡා්වනුේ ඒක 
්හළි්වනව, මවකුුසක වණුේ විඤ්ඤාණ  බුසගේ් නුේනම් නාමරෑප  
එන රැ්ඳනේ්න නුහු. විඤ්ඤාණ  එකු ්වලා ඉඩ දුනේ්න නුේනම් 
වු්ඩනේ්න නුහු. ඔ  විදි්  ේව කේ ි් නේ්න. සමහර කථාන්ර 
අහනේන ලු්බනව, ඒව් ේ සයාසයාව ්ක්සේ ්වේ ඇුම් සිද්ධි 
පිළිබඳව අසනේට ලු්බනව, මරණාසනේන අවස්ථා්වදි - අර ‘පණ අදිනව’ 
කි ල කි නේ්න - ඒ විධි්  අවස්ථාවලදි ඒ මරණාසනේන පුද්ගල ට පිට 
ඉඳල මනේ්ග ශරීර  දකිනේන පුළුවනේ ේව කේ ඇිවුණ බව කි ්වනව. 
්ම් ධමයාව අනුව බලන්කාට ඒක හිාගනේන පුළුවනි. ඒ 
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කි නේ්න, ඒ විඤ්ඤාණ  රැ්ඳනේන පළුුවනේ ශකේි කේ ඇි, සරමහා 
භූ ිනේ්ගනේ ව ශරීර කේ හදනේන පළුුවනේ ශකේි ේ ඇි, ුනකේ 
්නා්වනේන පළුුවනි. නමුේ ාවකාලිකව බුහුර ගිහිලේල, අනට ගිහිලේල, 
ආපසු ශරීර ට එනේ්දෝ ්නාඑනේ්දෝ කි ල හිහිා ඉනේනව ව්ගේ 
අවස්ථාවල ම ි මා්ගේ ශරීර ම මාට ්පේනේ්න. ඒ විදි්  අවස්ථාවලුේ 
ි් නව. එ්කාට සි පිළිබඳ ධමයාවකේ ්මන ි් නේ්න. ්ම් විදි ට 
ගේාම අමුු්වනේ ්මන ගුටගසනේන ්ද කේ නෑ. මකේනිසාද, ්ම් 
දි සුළි ම ි දිගට  නේ්න.  

්ම් සංසාර දි සුළි්  එන ්මන ්වනව, ්මන එන ්වනව. 
ඈ මෑ ්වනව, මෑ ඈ ්වනව. ඔ  විදි්  ස්වභාව කේ ි් න නිසා 
ම ි සංසාරග පුදේගල ා්ගේ විඤ්ඤාණ  නිරම ‘පිට්ඨිව’ ි්බනව 
කි නේ්න. ්ම්්ක එකේරා විදි ක ්දබිඩි ස්වරෑප කේ ි් නව.  ම් 
අවස්ථාවක විඤ්ඤාණ  සම්පූණය් නේම ්ම් ශරීර  අහුර ගි ානම් අනේන 
අර කලිනේ ගේ නාමරෑප අරමු්ණම ි රැ්ඳනේ්න. ඒ කි නේ්න,  ම් කිසි 
මවුකුසක උේපේි කේ ලබනව කි න්කාට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේට අමුු 
වචන කේ ඕන උ්න නුේ් ඒක ි. විඤ්ඤාණ්  අරමුණ නාමරෑප  .ි 
එ්කාට, විඤ්ඤාණ  නිසාම ි ඒකට නාමරෑප ක ින නමකේ ් දනේන පුළුවනේ 
වනේ්න. හරි ට විඤ්ඤාණ්  වු්ටන ඡා ාව ව්ග ි. නාමරෑප  ඡා ාව 
ව්ග ි. දැනේ ඡා ාරෑප කේ ගුනී්ම්දිේ ඒ විදි්  ධමයාවකේ ි් නේ්න. 
ඡා ාරෑප ට හුඩවුඩ දමල මූණ දුනේනේ නුේ, ඒකට පිටුපෑවේ, ඒ රූපය 
්ක්සේ ්වේ ඡායාවවතේ වු්ටනව. ඒ ව්ගේම සංසාරග පුදේගල ්ග, 
්වන එකකේ බා ්ච්නා පරකල්පන වශ් නේ සිිවිලි කලේපනා ආදි  නුි 
වුණේ, අනුස  මාර වේ ි් නව නම්, ඒ අනුස ම පරමාණවේ ්වනව 
 ම්කිසි භව ක උේපේි කේ ලුබීමට. අනේන ඒක නසිා ම ි බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්ස ්දේශනා කරල ි් නේ්න ්ච්නා සූර  කි න වුදගේ සුර  
සං ුේ සඟි් , නිොන සං තු්් 19:  

‘ ඤ්ච භික්ඛ්්ව ්ච්ි  ඤ්ච පක්ප්පි  ඤ්ච අනු්සි, 
ආරම්මණං එං ්හාි විඤ්ඤාණස්ස ිි ා. ආරම්ම්ණ සි පිට්ඨඨා 
විඤ්ඤාණස්ස ්හාි. ස්මිං පිට්ඨි් විඤ්ඤා්ණ විරෑ්ළ්හ නාමරෑපස්ස 
අවක්කන්ි ්හාි. නාමරෑප පච්ච ා සළා නං, සළා න පච්ච ා ඵ්ස්සා’ 
ආදි වශ් නේ ඒ සූර් ේ ්කාටසේ ුනකේ දැකේ්වනව.  

පළමු් වන ි ්ේද්  ි්  නේ්න: ‘ ඤ්ච භකි්ඛ්්ව ්ච් ි  ඤ්ච 
පක්ප්ප ි ඤ්ච අනු් සි’ - මහ්ණනි,  ්මකේ  ම් ් ච්නාවලේ පවේවනවද, 
්ච්නාවලේ ඇකිරගනේනවද,  ම් පරකල්පන - කලේපනා ක ින එක අපට 
හිාගනේන පළුුවනේ -  ම් කලේපනා ඇි් වනවද, ‘ ඤ්ච අනු් සි’ ඒ ව්ගේම 
අනසු  වශ් නුේ, ඒ ක ිනේ්න අපරහණී වශ් නේ රෑප ්ව්දනා ආදී ඒ 
උපාොනස්කන්ධ පළිබිඳ ඇලේම එ්හම පවනිවද අනසු  වශ් නේ, එ්කාට, 
්ච්නා, පරකල්පන, අනශු  ක ින ධමය ඇිාකේ, ‘ආරම්මණං එං ්හාි 
විඤ්ඤාණස්ස ි ිා’ - ඒ ු් නනේ කවරකේ ්හෝ විඤ්ඤාණ් ේ සටිගුනමීට - 
පුවුේමට - අරමණුකේ ්වනව. ‘ආරම්ම්ණ සි පටි්ඨඨා විඤ්ඤාණස්ස 
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්හාි’ - අරමුණකේ ඇි කලේහි විඤ්ඤාණ් ේ පිහිටීමකේ ්ව ි. ‘ස්මිං 
පිට්ඨි් විඤ්ඤා්ණ විරෑ්ළ්හ’ - එ්සේ ඒ පිහිටි විඤ්ඤාණ  වුඩුණු කලේහි, 
‘නාමරෑපස්ස අවක්කන්ි ්හාි’ - නාමරෑප ා්ගේ බුසගුනේම ්ව .ි 
‘නාමරෑප පච්ච ා සළා නං .......’ ඊළඟට නාමරෑප  ඇි වුණාම අනිේ 
ඒව ඒ එකේකම  නව. පළමු්වනි ්කාට්ස ඒ විදි ට සඳහනේ ්වනව.  

්ද්වනි ්කාට්ස සඳහනේ ්වනව: ‘්නා ්ච භකි්ඛ්්ව ්ච්ි, 
්නා ච පක්ප්පි, අථ ්ච අනු්සි, ආරම්මණං එං ්හාි විඤ්ඤාණස්ස 
ිි ා. ආරම්ම්ණ සි පිට්ඨඨා විඤ්ඤාණස්ස ්හාි, ස්මිං පිට්ඨි් 
විඤ්ඤා්ණ විරෑ්ළ්හ නාමරෑපස්ස අවක්කන්ි ්හාි’ ආදි වශ් නේ. ්ම් 
්ද්වනි ්ේද්  වි්ශේෂේව  ්මාකකේද? ‘්නා ්ච ්ච්ි’ -  ම්කිසි 
පුදේගල් කේ ් ච්නා පවේවනේ්න නුහු. මරණ අවස්ථාව ගුන කි න්කාට, 
්ච්නා පවේවනේ්න නුහු. අමුු කලේපනාවලේ නුහු. නමුේ අනුශ  
ි් නව. ‘ආරම්මණං එං ්හාි විඤ්ඤාණස්ස ිි ා’  ටේ පිරි්ස ිනේ 
අනුශ  ිබුණේ, ඒේ ඇි. අනේන අප ික ිප ුඡා ාරෑප ට පිටිපෑවේ එන 
හිටි  නිසා ඡා ාරෑප ට වුටුණා ව්ගේ, අනුශ  ිබුණේ ඇි. එ්කාට ඒක 
අරමුණකේ ්වනව. ඒක නසිාම විඤ්ඤාණ  පිහිටනව. ඊළඟට කි ු්වනව: 
‘ ්ාච ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ්නා ්චව ්ච්ි, ්නා ච පක්ප්පි, ්නා ච 
අනු්සි, ආරම්මණං එං න ්හාි විඤ්ඤාණස්ස ිි ා, ආරම්ම්ණ අසි 
පිට්ඨඨා විඤ්ඤාණස්ස න ්හාි. දප්පිට්ඨි් විඤ්ඤා්ණ අවිරෑ්ළ්හ 
නාමරෑපස්ස අවක්කන්ි න ්හාි. නාමරෑපනි්රාධා සළා න 
නි්රා්ධා........ එව්මස්ස ්කවලස්ස දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස නි්රා්ධා ්හාි.’ 

්ම් ුනේ්වනි එක වි්ශේෂ ි. මුලිනේ කි ාපු අවස්ථා ්ද්කනේ පළමු 
එ්කේ ්ච්නා, පරකල්පන, අනුශ  ිබුණ. ්ද්වනි අවස්ථා්ව ්ච්නා 
පරකල්පන ්දක නුහු. ඒ පුදේගල ට, නමුේ අනුශ  ිබුණ. ුනේ්වනි 
අවස්ථා්වදි ්ච්නාවකුේ නුහු, පරකල්පන කුේ නුහු, අනුශ කුේ නුහු. 
අනේන එබඳු අවස්ථාවක, ‘ආරම්මණං එං න ්හාි විඤ්ඤාණස්ස ිි ා’ - 
එ්කාට අරමුණකේ නුහු විඤ්ඤාණ ට සිටගුනීමට. ‘ආරම්ම්ණ අසි 
පිට්ඨඨා විඤ්ඤාණස්ස න ්හාි’ - අරමුණකේ නු ි කලේහි විඤ්ඤාණ් ේ 

පිහිටීමකේ ්නා්ව්. ‘දප්පිට්ඨි් විඤ්ඤා්ණ අවිරෑ්ළ්හ’- විඤ්ඤාණ  
්නාපිහිටි කලේහි, ්නාවුඩුණු කලේහි, නාමරෑප ා්ගේ බුසගුනමීකේ 
්නාවනේ්නේ . එ්හම නාමරෑප ා්ගේ බුසගුනමීකේ නුේනම් අර ‘නාමරෑප 
නි්රාධා සළා න නි්රා්ධා’ ආදි වශ් නේ සි ලේලම නිරුද්ධ ් වල ගිහිලේල 
සි ලු සංසාර දුුඃඛ් ම එනම ්කළවර ්වනව. 
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1. පාාල සූර , ්වදනා සං., සං.නි. IV - 392 පිට (බු.ජ්. 16) 

2. ධම්මචක්කප්පවත්න සූර , සච්ච සං., සං.නි. V(2) - 270 පිට (බු.ජ්. 17-2) 
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4. විභඞ්ග සූර , ඉන්ද්රි  සං., සං.නි. V(1) - 352 පිට (බු.ජ්. 17-1) 

5. වින  පිටක , මහා. - 84 පිට (බු.ජ්. 3) 

6. උපසීව සූර , සු.නි., ඛ්.ුනි. II - 330 පිට (බු.ජ්. 25) 

7. මහාපොන සූර , දී.නි. II - 46 පිට (බු.ජ්. 8) 

8. නළකළාප සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 180 පටි (බු.ජ්. 14) 

9. මහාහත්ථිප්ොපම සූර , ම.නි. I - 462 පිට (බු.ජ්. 10) 

10. පඤ්චභ ්වර සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 106 පිට (බු.ජ්. 14) 

11. වි.ම. පඤ්ඤාභූමි නි්ද්දස - 436 පිට (්හේ.මු.) 

12. ්හමක සූර , සු.නි., ඛ්.ුනි. II - 334 පිට (බු.ජ්. 25) 

13. සබ්බාසව සූර , ම.නි. I - 18 පිට (බු.ජ්. 10) 

14. ාලපුට්ත්ථරගාථා, ්ථර., ඛ්ු.නි. V - 250 පිට (බු.ජ්. 28) 

15. මහානිොන සූර , දී.නි. II - 92 පිට (බු.ජ්. 8) 

16. සම්පසාදනි  සූර , දී.නි. III - 176 පිට (බු.ජ්. 9) 

17. ්ගාධික සූර , මාර සං., සං.නි. I - 222 පිට (බු.ජ්. 13) 

18. මහාපුණ්ණම සූර , ම.නි. III - 120 පිට (බු.ජ්. 12) 

19. දුි  ්චනා සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 102 පිට (බු.ජ්. 14) 
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4 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරමුඛ ගරුතර 
්යෝගාවචර මො සංඝර්න්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 
පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ ෙතර්වනි ්දේශනයයි ්ම්. 

පසුග ි ්දේශනාව අග හරි් ේදී අපි ්ේරුම් කරනේන උේසාහ ක්ළේ, 
සේව ා්ගේ සංසාර ගමන ‘ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව’ ක ින වචන ්දක 
ුළිනේම ්ේරුම් ගහුකි බව ි. කලිනේ අවස්ථාවක අපි උඬෘ කරල දැකේවුව 
සුත් නිපා්  එන ගාථාවකේ: 

‘තණ්ො දුති්යා පුරි්සා - දීඝමද්ධාන සංසරං 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං - සංසාරං නාතිව්තති’1 

කි ලා. ණ්හාව ්දවුනේනා ්කාටගේ පුරුෂ ා දීඝය කාල කේ 
සුරිසරනේ්නේ ‘ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව’ නම් වූ සංසාර  ්නාඉකේමවනේ්නේ  
කි න ඒ අදහස ි. එ නිුේ අපට ්ප්නනව ‘ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව’ 
කි නේ්නේ ්ම් සංසරණ  ි. සංසරණ  ක ිනේ්නේ ‘්මුනේ’ ‘එුනේ’ 
අර, එ්හම නුේනම්, ‘්ම්සේ බවේ’ ‘අනේ්සේ බවේ’ අර කරකුවීම, 
මාරුවීම, එ්හම නුේනම් වට වළලේ්ලේ  ාම. එක ුනම කරකුවීමකේ 
ව්ග ි ්ම්ක - ‘්මුනේ’ ‘එුනේ’ අර කි න එක.  

්ම් ‘ඉත්ථභාව අඤ්ඤථාභාව’ ්ද්කේ සම්බන්ධ  ම ි අපි අර 
්නා් කුේ සූර ්දේශනාවලිනේ එ්හමේ දකේවනේන උේසාහ ක්ළේ. 
වි්ශේෂ් නේම, විඤ්ඤාණ  ්ම් ක ිනේ ගිළිහිලා, කලිනේම ගේු අරමුණක - 
නාමරෑප අරමුණක - හරි හුටි ට පිහිටි ට පසේ්සේ එන ඒ නාමරෑප  
වු්ඩනේන පටනේ ගනේන බව සඳහනේ කළා. එ ිනේ අපට ්ප්නනව 
විඤ්ඤාණ ට මවුකුසක රැඳීමටේ වුඩීමටේ ඒ හුම එකටම නාමරෑප  
අවශය වන බව. ්මුනිනේ ගිළිහිලා මවුකුසකට  ාම , ශරීර් ේ ගමන 
ව්ගේ එක ුනකිනේ ව ුනකට  ාමකේ ්නාවන බව වි්ශේෂ් නේ 
්ේරුම් ග  ුුව ි්බනව. ්ම්ක ඇේ වශ් නේම දෘෂේටි ්කෝණ් ේ 
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්වනසකේ මිස  ම්කිසි ආත්ම ක සංකරමණ කේ ්නා්ව ි. ඒ කි නේ්නේ, 
විඤ්ඤාණ  ්ම් ක ිනේ ගිලිහිල මවකුුසක නුවුනහම - මවුකුසක 
සම්පූණය් නේම පිහිටි හම - එුන ්මුනකේ ්වනව. ඒ විඤ්ඤාණ් ේ 
දෘෂේටි ්කෝණ  අනුව එුන ්මුනකේ ්වනව. ඊළඟට එුනට, ්මුන 
එුනකේ ්වනව. කලනිේ ‘එුන’ වශ් නේ ිබුණ එක ‘්මුනකේ’ ්වනව. 
එුනට, ‘්මුන’ ‘එුනකේ’ ්වනව. අනේන ඒ විධි්  එකේරා දෘෂේටි 
්කෝණ් ේ ්වනසකේ ්මන ි් නේ්නේ. ඒක නසිා සම්පූණය් නේම එක 
ුනකිනේ ගිළිහිලා අනකිේ ුනකට ග ිා ක ින අදහස ්නා්ව ි. 
සාමානය් නේ පදු්ගල් කු් ගේ ගමන ව්ගේ ්නා්ව ි.  

්ම්ක එකේරා විධි ක වටවළලේ්ලේ  ාමකේ. ්ම්ක වඩාේ පුහුදිලි 
්වනේ්නේ විඤ්ඤාණ  පවා පටිච්ච සමුප්පන්න බව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්බා්හෝ අවස්ථාවල දකේවල ි් න නිස .ි ‘්දවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවි 
සංසරි අනඤ්ඤං’2 කි ල, ඒ ්ම් විඤ්ඤාණ  නිවම සංසාර් ේ 
හුසි්රනව කි න එක මිථයා දෘෂේටි කේ වශ් නේ දකේවපු අවස්ථාවලේ 
ි් නව. එ ිනුේ ්ප්නනේ්න නාමරෑප් ේ මවකුු්සේ රැඳීමටේ වුඩීමටේ 
විඤ්ඤාණ  අවශය බව ි.  

අ්නකේ අට, විඤ්ඤාණ් ේ පිහිටීමටේ  ම්කිසි අරමුණකේ අවශය .ි 
ඒක සමහර විට ්ච්නාවකේ වනේන පළුුවනි. එ්හම නුේනම් පරකලේපන 
වශ් නේ දැකේ්වන කලේපනාවකේ. එ්හමේ නුේනම්  ටේ පිරි්ස ිනේ අනුශ  
මාර කේවේ අවශය ි. ඒ බව අපි පහුගි  ්දේශනාව අනේිමට දැකේවූ ඒ සූර 
පාඨවලිනේ පුහුදිල ි ්වනව.  ටේ පිරි්ස ිනේ අනුශ  මාර කේවේ ඒ 
විඤ්ඤාණ් ේ පුවුේමට අවශය බව කලිනේ අවස්ථාවක උපුටා දැකේවූ ්ච්නා 
සූර් නේ පුහුදිලි ්ක්රනව. ්ම් අනුශ  මාර වේ ලබා්ගන විඤ්ඤාණ  
ඒ විදි ට මවකුු්සේ පිහිටි ට පසේ්සේ නාමරෑප  වු්ඩනව. අර සළා න 
අු පර විහිදල අලුේම දුකේ රුකකේ - දුකේ වෘක්ෂ කේ - හටගනේනව. ්ම් 
අදහසම ි ධම් ම පද් ේ ණ්හාවග්ග් ේ පරකට ගාථාවක ි්බනේ්නේ: 

‘යථාපි මූ්ෙ අනපුද්ද්ව ද්්ෙ  
ඡි්න්නාපි රු්ක්ඛා  පනු්රව රූෙති 
එවම්පි තණ්ොනුස්ය අනෙූ්ත 
නිබ්බ්තතී දුක්ඛමදං පුනප්පුනං’ 

‘ ම්්සේ මුලට උපද්රව කේ නුිව දැඩිව ි්බනාකේ, සිඳින ලදේ්දේ වී 
නමුේ වෘක්ෂ කේ නුව නුව වු්ඩ ිද, ඒ විධි ටම ණ්හා අනුස  ්ම් 
සන්ාන් නේ මුලිනුපුටා ්නාදමනාකේ ්ම් දුකේකඳ නුව නුව උපදි ි’ 
කි න එක ඒ ගාථා්වනේ කි ු්වනව. එ ිනුේ අපට ්පේනව අර ණ්හා 
අනුස  ඉාමේම වුදගේ ුනකේ ගනේන බව ් ම් සේව ා්ගේ සංසාර ගමන 
පළිබිඳව. අංගතු්ර නකිා් ේ සඳහනේ ් වනව. ‘කම්මං ් ඛ්ත්ං, විඤ්ඤාණං බීජ්ං, 
ණ්හා සි් න්හා’3 ක ින බුදේධ වචන කේ - එකේරා ්දේශනා පාඨ කේ. එ නිේ 
අපට ්ප්නනව ්ම් කමය  ක ින ්ක්ේ විඤ්ඤාණ බීජ්  පුළ්වන බව, 
ණ්හාව දි  සරීාව කර්ගන, ණ්හාව නමු ි්මන  පහිටි කර්ගන. 
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්මනේන ් ම් අදහස අනුව - ් ම් උපමාව අනුව - ම ි ් ේරුම් ග  ුේ්ේ 
අර ්සේලා ්රණි  මාර ා ඇසූ පරශේන කට දුනේ පිළිුර. සං ුේ සඟි් ේ 
සගාථක වග්ග් ේ සඳහනේ ්වනව මාර ා ්සේලා රහේ ්ම්හණිනේ 
වහනේ්සේ්ගනේ ඇසූ පරශේන කේ: 

‘්කනිදං පකතං බිම්බං - ්කානු බිම්බස්ස කාර්කා 
ක්වන්නු බිම්බං සමුප්පන්නං - ක්වන්නු බිම්බං නිරුජ්ඣති’4 

‘්ම් බිම්බ ’ - බිම්බ  ක ිල ් මන කි නේ්නේ, ් ම් මූේි  වශ් නේ 
ගනේ්න ්ම් ශරීර කඩූුව .ි ආේම භාව  කි න එක ි, එ්හම නුේනම් 
නාමරෑප  ක ිල සාමානය් නේ ්ලෝක ා හඳුනේවන එක  ි - ‘්ම් බිම්බ , 
්ම් මූේි , කවරකු විසනිේ කරන ලදේදකේද? ්ම් බිම්බ  ුනූ ුනුේා 
කවුද? ්ම් බිම්බ  ්කාහිද හටගේ්? ්කානද ්ම් බිම්බ  නිරුද්ධ 
වනේ්න? කි ල. ඒකට ්සේලා ්රණිනේ වහනේ්සේ ්දන පිළිුර: 

‘නයදිං අ්තකතං බිම්බං - නයිදං පරකතං අඝං 
්ෙතුං පටිච්ච සම්භූතං - ්ෙතුභඞ්ගා නිරුජ්ඣති. 
යථා අඤ්ඤතරං බීජං - ්ඛ්්ත වු්තං විරූෙති 
පථවීරසඤ්චාගම්ම - සි්නෙඤ්ච තදූභයං. 
එවං ඛන්ධා ච ධාතු්යා - ඡ ච ආයතනා ඉ්ම 
්ෙතුං පටිච්ච සම්භූතා - ්ෙතුභඞ්ගා නිරුජ්ඣ්ර’ 

කි ල ගාථා ුනකිනේ පළිිුරු ්දනව. පළමු ගාථා්වනේ අදහසේ 
්වනේ්න: ‘න දිං අත්කං බිම්බං’ - ්ම් මූේි  මා විසිනේම කරන ලදේදකේ 
්නා්ව ි. ‘න දිං පරකං අඝං’ - ් ම් වයසන , ් ම් දුකේ්ගාඩ, අනනුේ විසිනේ 
කරන ලදේදකුේ ්නා්ව ි. ‘්හුං පටිච්ච සම්භූං’ - ්හේුවකේ නිසා ඇි 
වුණ ්ද , ‘්හුභඞ්ගා නරිුජ්ඣි’ - ්හේුව බිඳී  ා්මනේ නරිුද්ධ ්වනව.  

ඊළඟට උපමාවකේ ්දනව: ‘ ථා අඤ්ඤරං බීජ්ං - ්ඛ්්ත් වුත්ං 
විරෑහි’ -  ම්්සේ  ම්කිසි බීජ් කේ ්ක්හි වපුරන ලදේ්දේ 
‘පථවීරසඤ්චාගම්ම - සි්නහඤ්ච ූභ ං’, පෘථිවි රස ේ ් මන ේ පිහිට 
කර්ගන, ‘විරෑහි’ - වු්ඩ ිද? ‘එවං ඛ්න්ධා ච ධාු් ා’ - එ්සේම 
සේකනේධ් ෝද ධාුහුද ‘ජ් ච ආ නා ඉ්ම’ - ්ම් ආ න හ ද - ඒවා 
සි ලේල, ‘්හුං පටිච්ච සමභූා’ ්හේුවකේ නිසා ඇි ්වනව ‘්හේු භංගා 
නිරුජ්ඣ්ර’ ්හේුව බිඳී ා්මනේ නිරුද්ධ ්වනව’ කි ල. ්ම් උපමාවේ 
සාමානය උපමාවකේ ්නාවන බව අපට කි නේන පුළුවනි. අර ‘කම්මං 
්ඛ්ත්ං, විඤ්ඤාණං බීජ්ං ණ්හා සි්නහා’ කි න ඒ බුද්ධ වචන  අනුව. 
එ්කාට ්මන කි ු්වනේ්නේ ඒක ි. ්ම් බිම්බ  - ඒක නාමරෑප  
වශ් නේ සුලකු්වාේ - ්මන ්සේලා ්රණි  ධමය් ේම පිහිටල ි 
පිළිුරු ්දනේ්න. එ්කාට අර බාහිර වශ් නේ ්ප්නන ්ම් මූේි ටම 
්නා්ව ි නාමරෑප  කි නේ්න. ඊට වඩා වචසික වශ් නේ - සි පිළිබඳ 
ේව කේ - ්ම් නාමරෑප , ්ම් බිම්බ , විඤ්ඤාණ් ේ වු්ටන ්ම් මූලික 
ඡා ාව. ්ම්ක හටගුනීමට, එ්හම නුේනම් ්ම්ක වුඩීමට උපකාර 



නිව්නේ නිවීම 

65 

්වනේ්න අර විඤ්ඤාණ බීජ්  ි. ‘ ථා අඤ්ඤරං බීජ්ං - ්ඛ්්ත් වුත්ං 
විරෑහි’. ඒ බීජ්  ්ම් කමය්ක්ෂර් ේ පුල්වනේ්න. ‘ණ්හා සි්න්හා’, 
‘පඨවි රසං සි්නහං’ ආදි වශ් නේ දකේවනේ්න ඒ ්මන  ි. ඒ විධි ටම 
්ම් විඤ්ඤාණ බීජ්  වු්ඩනව සේකනේධ ධාු ආ න වශ් නේ. විඤ්ඤාණ  
 ම්කිසි අවස්ථාවක නිරුද්ධ වුණානම්, ඒ විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  ක ිනේ්න 
නිවනටම නමකේ. සමහර විට ්ක්නකේ කලේපනා කරනේන පළුුවනේ ්ම් 
විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  සිදුවනේ් න රහනේ වහනේ්සේ්ගේ පරිනිවයාණ් ේදී  ක ිල. 
ඒක වුරදි අදහසකේ. ් බා්හෝ විට වුදගේ සූර ් දේශනාවල අේථ  මුක ී ාමට 
්හේුව, ‘චරිමක විඤ්ඤාණ’ කි ල ඒක අවසාන විඤ්ඤාණ  හුටි ට දැකේවීම ි. 
්මන විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  කි න එ්කේ ගුඹුරු අේථ  ්නාගුනීම නිස ි 
ඒ. ් ම් විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  කි නේ්න අභිසංඛ් විඤ්ඤාණ ා්ගේ නි්රෝධ  ි. 
රහනේ වහනේ්සේ ලබන විඤ්ඤාණ නි්රෝධ් ේ පරයක්ෂ ම ම ි නාමරෑප 
නි්රෝධ් ේ පරයක්ෂ . එ්කාට ්ම් ගාථාවලේ එකේරා වුදගේ ගුඹරුු 
අේථ කේ ි්බන බව අපට කි නේන පුළුවනේ.  

්ම්කට වේ සාධක සූර කේ වශ් නේ අපට උපුටා දකේවනේන 
පුළුවනි, සූත් නිපා්  මුනි සූර් ේ සඳහනේ ්වන ්ම් ගාථාව: 

‘සංඛාය වත්ථූනි පමාය බීජං,  
සි්නෙමස්ස නානුප්ප්ව්ච්ඡ; 
ස ්ව මුනී ජාතිඛයන්තදස්සී,  
තක්කං පොය න උ්පති සංඛං’5 

‘සංඛ්ා  වත්ථූනි පමා  බීජ්ං’ - ‘වාසේු’ කි ල ක ිනේ්න ඉඩම්, 
වි්ශේෂ් නේම ්මන ක ිනේ්නේ බීජ් පුළ ්වන ඉඩම්  කි ල ගනේන 
පුළුවනි. ‘සංඛ්ා  වත්ථූන’ි - ඒ බීජ් පුළ ්වන ඉඩම් නවුණිනේ සලකා, ‘පමා  
බීජ්ං’ - ඒ බීජ්් ේ ස්වභාව  හරි ාකාර ්ේරුම් අර්ගන, වටහා්ගන, 
‘සි්නහමස්ස නානුප්ප්ව්ච්ඡ - ඊට ජ්ල  වේ ්නාකරනේ්නේ . ජ්ල  වේ 
කරනේ්න නුහු. ්මන  ්දනේ්න නුහු. ‘ස ්ව මනුී ජ්ාිඛ් න්දස්සී’ 
- ‘ජ්ාි’ කි නේ්න ‘උප’. උප්හි ්කළවර දකනිේනා වූ ඒ මුනිවර ා, 
‘ක්කං පහා  න උ්පි සංඛ්ං’ - ‘ක්කං පහා ’ - ේක  අහුරි් ේ, ඒ 
කි නේන ් ලෝක ා්ගේ භාෂා වයවහාර ට අසු ් නාවන ේව කට පුමිණි ා. 
‘සංඛ්ා’ කි ල කි නේ්න ගණනේ ගුනමී, ගිණීම. ්මන කි නේ්න සාමානය 
වයවහාර් ේ ක ිු්වන ‘ගණනේ ගුනීම’ ්නා්ව ි. භාෂා වයවහාර  අනුව 
කි නේන බුරි විදි්  ේව කට එන බව ි. ්ලෝක ා්ගේ භාෂා වයවහාර 
බුම්්මනේ මිදුණා කි න එක ි - ‘න උ්පි සංඛ්ං’. 

්ම ිනුේ අපට පුහුදිලි ්වනේ්න මවුකුසට විඤ්ඤාණ  බුසීම 
පිළිබඳව, මහා නිොන සූර් ේ දැකේ්වන  ම්  ම් කාරණා පිළිබඳව,  ම්කිසි 
ගුඹුරු අදහසකේ  ටපේ ්වලා ිබුණ බව ි. ්මනිනේ අපට මුවුණා 
අර ‘අනුස ’ කි න වචන  වි්ශේෂ වුදගේකමකේ ඇි ්ද කේ 
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හුටි ට. පුනේභව  ඇි කරිී්ම් ශකේි  ි් නේ්නේ ‘්පා්නාභවිකා’ නමිනේ 
හඳුනේවන ්ම් ණ්හාවට ි. ‘ණ්හා ්පා්නාභවිකා’ කි ල නිර සඳහනේ 
්වනව. ණ්හා අනුස  වි්ශේෂ් නේම උපකාර ්වනව ්ක්නකු්ගේ 
උේපේි ට, සංසාර ගමනට. ්ම් ණ්හානුස ට පදනම වන අවිජ්ජ්ා 
අනුස කුේ ි්බනව. ඒ කි නේ්න, ්ලෝක් ේ ් ්දන ්ම් සංකලේප 
පිළිබඳව, ඒවා් ේ  ථා ස්වභාව  ්ේරුම් ්නාගුනමී නිසා ඒ සංකලේපවල 
ඇලී ගුලී සිටී්ම් ස්වභාව . ්ලෝක ා අර ි්බන අවිදයා්වනේ ඇිවන ඒ 
ේව  - ඒකේ එකේරා අනුස කේ. ඒ ේව  දැකේවීමට ් බා්හෝවිට සූරවල 
් ්දනව ‘නිස්ස ’ කි න වචන . ‘නිස්සි’ ක ින වචන ේ ඒ එකේකම 
් ්දනව. ‘නිස්සි’ කි නේ් නේ  මකේ ඇසුරු කරගේු ුනුේා. ‘නිස්ස ’ 
කි නේ්න ඇසුරු කිරීම. ‘නිස්සි’ කි නේ්නේ ඇසුරු කරගේ ුනුේා. 
්මන ඇේ වශ් නේම සාමානය වයවහාර් ේ ි් න නිස්ස  ක ින 
අදහස ්නා්ව ි.  ම්කිසි ගුඹුරු අේථ කේ ි් නව,  මකට ්හේේු ්වලා 
සිටීම ක ින අේථ . ් හේේු්වල සිටීම, ඇසුරු කරිීම, කි න අදහස ි. ් ලෝක 
වයවහාර් ේ ි්බන සංකලේප දැඩිව අර්ගන, දෘෂේටිගරාහ් නේ අර්ගන, 
ඒවාට ්හේේු ්වලා ඉනේන ස්වභාව කේ ්ලෝක සේව ා ුළ ි්බනව. ඒ 
්මාකද, මනේ වයවහාර කරන වචනවල ඇේවශ් නේම සයාවකේ ඇ, 
්කා ි වචන කේ ් දුවේ එහි එකේරා විධි ක බීජ් කේ ව්ගේ ණ්හා මාන 
දිට්ඨි වශ් නේ ඒකාන් සයාවකේ ඇු ි කි න අදහසකේ ්ලෝක ා ුළ 
ි්බනව. ්මනේන ්ම් ‘නිස්සි’ ක ින වචන  අපට දකිනේන ලු්බනව 
ඉාමේම වුදගේ සූරවලේ - උොන පාළි්  ව්ගේම ව කීප ුනකමේ - 
හරි ට අේහව ට කමයස්ථාන කේ ව්ගේ. මජ්ඣිම නිකා් ේ ඡ්න්නාවාද ආදී 
සූරවල දැකේ්වන එකේරා වටිනා ්ේද කේ ි් නව, ඒක බුලු බුලේමට 
පර්හේලිකාවකේ ව්ග .ි 

‘නිස්සිස්ස චලිං, අනිස්සිස්ස චලිං නත්ථි. චලි් අසි පස්සද්ධි, 
පස්සද්ධි ා සි නි න ්හාි. නි ා අසි ආගි ගි න ්හාි. 
ආගිගි ා අසි චුූප්පා්ා න ්හාි. චුූප්පා් අසි, ්නව ඉධ, න 
හුරං, න උභ මන්්ර. එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’.6 

බුලු බුලේමට ්බා්හාම ්ලේසි ි ව්ගේ දුක ්කළවර කිරීම. ්මන 
්ම් පාඨ් ේ ්මච්චර ි ක ිු්වනේ්නේ. ‘නිස්සිස්ස චලිං’ - නිස්සි ාට, 
 මකේ ඇසුරු කරගේ ුනුේාට,  මකට ්හේේු වූ ුනුේාට, චලිං 
- චලන කේ, කම්පන කේ ි්බනේ්නේ . නිශරි ාට චලි කේ ඇ. එනිනේ 
පටනේගේට ්මාකද, ඊළඟට අනිශරි ා ගුන ි කි ු්වනේ්න. ඒ 
කි නේ්නේ විමුක් පුදේගල  ගුන. ‘අනිස්සිස්ස චලිං නත්ථි’ ්ම් ්ද්කේ 
්වනස එ්කාට පුහුදිලි ්වනව. නිශරි ාට චලි කේ, කම්පන කේ 
ි් නව. අනිශරි ාට - අර විධි ට ඇසුරු කිරීම් ්හේේුවීම් නුි 
ුනුේාට - චලන කේ, චලි කේ, කම්පන කේ නු. ‘චලි් අසි 
පස්සද්ධි’ ඒ විධි්  චලන කේ කම්පන කේ නුි කලේහි, ‘පස්සද්ධි’, ුනේපේ 
බවකේ, සනේසුනේ බවකේ ඇ. ‘පස්සද්ධි ා සි නි න ්හාි’ - ඒ ුනේපේ 
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බව ඇි කලේහි ‘නි’ - ‘නි’ කි න එ්කේ සාමානය වාචයාථය  නුඹුරුවීම ි, 
නුමීම කි න අදහස ි. ඒ අනුව, පස්සද්ධි  ඇි කලේහි නුඹුරු වීමකේ නු. 
‘නි ා අසි ආගි ගි න ්හාි’ - නුඹුරු වීමකේ නුි කලේහ ිඒමකේ සහ 
 ාමකේ නු. ‘ආගිගි ා අසි චුූපපා්ා න ්හාි’ - ඒමකේ සහ  ාමකේ 
නුි කලේහි චුි කේ සහ උප්පත්ි කේද නු. ‘චුූපපා් අසි ්නව ඉධ 
න හුරං න උභ මන්්ර, එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ - චුි උප්පත්ි ් දකකේ නුි 
කලේහි, ‘්නව ඉධ’ - ‘්මහි’ේ නු. ‘න හුරං’ - ‘එහි’ේ නු. ‘න 
උභ මනේ්ර’ - ඒ ්දක අරේ නු, ‘එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ - ්ම ම 
දු්කහි ්කළවර ි. 

එ්කාට ්ම් සූරපාඨ  ගේහම, එක පාරටම ්ේරුම්ගනේනේ 
අමාරු විධි් ේ මහ වචන පටලුවිලේලකේ ව්ග  ි ්ප්නනේ්න. ්මන 
නිශරි ා ගුන පළමු්වනේ ක ිු්වනව. එක වාකය කිනු ි ඒක 
කි ු්වනේ්න. ‘නිස්සිස්ස චලිං’ කි ල. නිශරි ාට චලි කේ ඇ. ඒ අනුව 
අපට සලකාගනේන පළුුවනි, නිශරි ාට චලි කේ ි් න නිසාම, ඒ චලි  
නිසාම, ඒ උද්ධච්ච ආදි  නිසාම, ‘නි’ - නුඹරුු වීමකේ ි් නව. ්මන 
ි් න පරධාන වචන  ‘නි’. ඒ නුඹුරු වීම නිසාම ‘ඒමකේ’ සහ ‘ ාමකේ’ 
ි් නව. ‘ඒමකේ’ සහ ‘ ාමකේ’ කි න ඒ සංකලේප ්දක ි් න ්කාට, ‘චුි 
- උප්පත්ි’ චුවීමකේ, උේපේි කේ කි ල ්දකකේ ි් නව. ඒ ්දක ි්බන 
විට, ‘්මනකේ’ කි ල ි් නව, ‘එනකේ’ කි ල ි් නව. ‘ඒ ්දක 
අරකුේ’ ි් නව. ්කානේ ්දකකේ ි් නවනම් මුදකුේ ි් නව. 
එ්කාට ්මනිනේ ්ප්නනව අර ‘නි’ කි න එක ්මන වි්ශේෂ බව, 
අර විමුකේ පුද්ගල ා ව්ගේ ්නා්ව ි නිශරි ා. විමුක් නුි නිසා නිරම 
ඉදිරි ට නුඹරුුවීමකේ ි් නව. ණ්හා්ව ස්වභාව කේ ඒක. ඉදිරි ට නුඹුරු 
කරල ොනව. සමහර අවස්ථාවල ණ්හාවම උපාොන හුටි ට දකේවනව, 
පුනේභව  පළිිබඳව පරකාශ කරන සමහර සූරවල, කුහුලසාලා ආදී සූරවල.7 
එ්කාට ්ම් නි , නුඹරුු වීම, නිසාම අර සංකලේප ්දකට ඉඩ ලු්බනව 
- ‘ඒමකේ’ සහ ‘ ාමකේ’. ඒකට අනුවම ම ි ඊළඟට චුි කේ උප්පත්ි කේ කි ල 
ි් නේ්න. ගමන පිළිබඳ අදහසම සාංසාරික වශ් නේ බුලුවහම ‘චුි කේ’ 
‘උප්පත්ි කේ’ ්වනව.  ාම් ඊම් ්දක චුි - උප්පත්ි ව්ගේ. එ්කාට එුන 
ස්ථාන ්දකකේ. ්මුන ්පනේනමු් කරනේ්න නිශරි බව. ්මුනකේ - 
එුනකේ,  ාම් ඊම් ආදි වශ් නේ වචනවල එකේරා ්දබිඩි සේවරෑප කේ 
ි්  නව. ඒ විධි්  සංකලේපවල ස්වභාව  නසිාම, සේව ා ඒවා දැඩිව ගුනමී 
නසිාම, ණ්හාවට අනරුෑපව සංසාර් ේ අර ගමන සදිු්වනව. අප ිකලනිේ කවි්ව 
ව්ගේ මාරුවීමකේ ්වනව. විමුක් පදුේගල ා්ග සි - ්මන වි්ශේෂ් නේ 
ක ිල ි්  නේ්න විමකු් පදු්ගල ා ගුන  ි- විමකු් පදු්ගල ා අර ේවවලනිේ 
සම්පණූය්  නේම නදිහසේ. ‘අනසි්සිස්ස චලිං නත්ථි’. අනශිරි ාට චලි කේ 
නුහු. චලි  නු ිනසිා නුඹරුුවීමකේ නුහු. නුඹරුුවීමකේ නු ිනසිා ඒමකේ 
සහ  ාමකේ නුහු. ඒමකේ සහ  ාමකේ නු ිනසිා චු ිකේ උප්පත් ිකේ නුහු. 
චු ිකේ උප්පත්ි කේ නු ිනසිා ්මුනකුේ නුහු එුනකුේ නුහු. ඒ 
අරකුේ නුහු. දුක එනම ්කළවර .ි 
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ඒ සූර් ේ වි්ශේෂව කේ ි්  නවා. ් ම් පාඨ කීප  පමණම  ිඒ සූර ට 
අඩංගු්වල ි් නේ්න. නමුේ ආරම්භ් ේදීම ක ි්වනව ‘්න ්ඛ්ා පන 
සම් න භගවා භකි්ඛ්ූ නබි්බානපටිසං ුත්ා  ධම්මි ා කථා  සන්ද්ස්සි 
සමාද්පි සමු්ත්්ජ්ි සම්පහං්සි’. කි ල. එ ිනේ ්පනේනමු් කරනව 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ්දේශනාව ක්ළේ නිවන පළිබිඳව ි කි න එක. ඒ 
සම් හි වනාහි භාගයවුනේවහනේ්සේ භික්ෂූනේ නිවයාණපරිසං ුක් 
ධමයකථා්වනේ කරුණු දකේවාලමිනේ, ඒේු ගනේවමිනේ උේසාහවේ කරවමිනේ, 
සුටු කරවමිනේ ්මනේන ්ම් විධි්  පාඨ කේ පරකාශ කළා කි න එක ි. 
එ්කාට ්ම් නිව්නහිදී නිශරි ේව් නේ සි මුොගේ බව ්පනේනුම් 
කරනව රහනේ වහනේ්සේ. ්ම් පාඨ් නේ අපට වි්ශේෂ් නේම ්පනේනමු් 
්ක්රනේ්න ඒ කාරණ  .ි 

්ම් ‘නිස්ස ’ කි න වචන  ගුන වඩාේ ගුඹුරු අව්බෝධ කේ 
ලබාගනේන උපකාර වන සූර කේ ි් නව සං ුත් නිකා්  නිොන වග්ග් , 
නිොන සං ුත්් , කච්චාන්ගාත් සූර් ේ.8 කච්චාන්ගාත් සූර  
ඉාමේම වටිනා සූර කේ. සමයකේදෘෂේටි  පළිිබඳවේ ගුඹුරු අව්බෝධ කේ 
ලබා්දන එකකේ. බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස ඒ සූර  අරඹනේ්න ්ම්හම ි: 

‘ද්ව නිස්සි්ා ඛ්වා ං, කච්චාන, ් ලා්කා ්  භු් යන අත්ථි්ඤ්චව 
නත්ථිඤ්ච. ්ලාකසමුද ං ් ඛ්ා, කච්චාන,  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා 
 ා ්ලා්ක නත්ථිා සා න ්හාි. ්ලාක නි්රාධං ්ඛ්ා, කච්චාන,  ථාභූං 
සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා  ා ්ලා්ක අත්ථිා සා න ්හාි’ කි ල ඒ සූර් ේ 
මුලේ ්කාටසිනේ කි ු්වනේ්න, ්ම් ්ලෝක , එ්හම නුේනම් ්ලෝක ා, වුඩි 
වශ් නේම, බහුල වශ් නේම, ද්ව නිශරි ි. ්දකකේ ඇසුරු්කාට සිටින 
සේවභාව කේ ි් නව. ්මානවද ්දක? අස්ිව  සහ නාස්ිව  - ‘ඇ’ 
‘නු’ කි න ්දක. එකේ්කා ි් නේන ඕන. එ්හම නුේනම් නු. අනේන 
ඒ විධි ට අස්ිව  සහ නාස්ිව  කි න සංකලේප ්දකකේ ඇසුරු කර්ගන 
සිටිනව. නමුේ ඊළඟට කි ු්වන පාඨ් නේ ආ ය ශරාවක ා පිළබිඳව ි 
කි ු්වනේ්න - ආ ය ශරාවක ා්ගේ සමයකේදෘෂ ේටි . දැනේ ්මන ්ම් සූර ට 
්හේුව, අර කච්චාන්ගාත් බරාහේමණ  බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ විමසනව 
සමයකේදෘෂේටි  කි ල කි නේ්න කමුකේද ක ිල. ‘සම්මාදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨිි 
භ්න් වුච්චි කිත්ාවා නු ්ඛ්ා භ්න් සම්මාදිට්ඨි ්හාි’. සමයකේදෘෂේටි  
ඇේ්කේ වනේ්න ්කා්හාමද කි න පරශේන ට පිළිුරු වශ් නු ි 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ්දේශනාව කරනේ්න. එ්කාට ආ ය ශරාවක ්ග 
සමයකේදෘෂේටි  ්ම්ක හුටි ට දකේවනව: ‘්ලාක සමුද ං ්ඛ්ා, කච්චාන, 
 ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා  ා ්ලා්ක නත්ථිා සා න ්හාි’ - 
්ලෝක් ේ හටගුනීම ේවූ පරිදි සමයකේ පරඥා්වනේ, මනා පරඥා්වනේ - 
දකිනේනා වූ ඒ ආ ය ශරාවක ාට, ඒ ුනුේාට, ්ලෝක් ේ -  ම් නාස්ිව  
පිළිබඳ - නු  නේන පිළිබඳ -  ම් දෘෂේටි කේ ්ව ිද එ  ඔහුට 
්නාවනේ්නේ . ඊළඟට අනිේ පුේට කි නව: ‘්ලාක නි්රාධං 
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්ඛ්ා කච්චාන  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා  ා ්ලා්ක අත්ථීා සා න 
්හාි’, ඒ කි නේ්නේ ්ලෝක නි්රෝධ  ේවූ පරිදි සමයකේ පරඥා්වනේ 
දකිනේනහුට ්ලෝක් ේ අස්ිව  - ‘්ලෝක  ඇ’ කි න ඒකාන් දෘෂේටි ේ 
නුි ්වනව. එ්කාට ්මන ්ම් අන් ්ද්කනේ සි මිදීම ි 
කි ු්වනේ්න. ්ලෝක සමදු  දැකමී නිසා - ්ලෝක් ේ හටගුනීම දකින නිසා 
- ඒකානේ වශ් නේ ් ලෝක් ේ කිසිවකේ නු ක ින ඒ අදහස ගනේ්න නුහු. 
අනිේ පුේට, ්ලෝක නි්රෝධ  දකනි නිසා ්ලෝක් ේ සි ලේලම ි්බනව 
කි න ඒ අස්ිව දෘෂේටි ට වු්ටනේ්නේ නුහු. ඔනේන ඊළඟට කි නව: 

‘උප පුාොනාභනිි් වසවිනබි්න්ධා ඛ්වා ං, කච්චාන, ්ලා්කා 
් භු්  යන. ඤ්චා ං උප පුාොනං ්ච්සා අධිට්ඨඨානං අභනිි් වසානසු ං 
න උ්පි න උපාදි ි නාධිට්ඨඨාි ‘අත්ා ්ම’.ි ‘දුක්ඛ්්මව උප්පජ්ජ්මානං 
උප්පජ්ජ්,ි දුක්ඛ්ං නරිුජ්ඣමානං නරිුජ්ඣ’ී,ි න කඞ්ඛ් ි න විිකචි්ඡ ි
අපරප්පච්ච ා ඤාණ්මවස්ස එත්ථ ්හා.ි එත්ාවා ්ඛ්ා, කච්චාන, සම්මාදිට්ඨි 
්හා’ි. 

ඊළඟට සම්මාදිට්ඨි  ඇි ්ක්නකේ වනේ්න ්කා්හාමද කි න එක 
වඩාේ විසේර කරනව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ: ‘උප ුපාොනාභිනි්වස-
විනිබ්න්ධා ඛ්වා ං කච්චාන ්ලා්කා ් භු් යන’ - ‘කච්චාන වුඩි 
වශ් නේම ්ම් ්ලෝක් ේ ස්වභාව  - ‘උප ’ කි ල කි නේ්න ‘ළංවීම’, 
‘එළඹීම’ කි න අේථ  ි. එකේරා විධි ක ොේශනික ව්ගේ ගුඹුරු අේථ කේ 
ි් න වචන මාලාවකේ ඊළඟට ි්බනේ්න: ‘උප ’ ක ිනේ්න ළංවීම, 
‘උපාොන’ කි නේ්න අලේවා ගුනමී, ‘අභිනි්වස’ කි නේ්න ඊට වුදගුනීම. 
එ්හම නුේනම් ‘රිංගාගුනීම’. සංකලේප පළිිබඳව, දෘෂේටි පිළිබඳව ් ්දන 
වචන ්ම්ව. එ්කාට, ්ලෝක් ේ ස්වභාව , ළංවීම්, අලේලාගුනමී්, වුදගුනීම් 
කි න ් මනේන ් ම්වට බුඳිල ි ් ලෝක ා වුඩි වශ් නේ සිටිනේ්න. ‘ඤ්චා ං 
උප ුපාොනං ්ච්සා අධිට්ඨඨානං අභිනි්වසානුස ං න උ්පි න උපාදි ි 
නාධිට්ඨඨාි අත්ා ් ම’ි - ඊළඟට ආේ ශරාවක ්ගේ සමයකේදෘෂේටි  පිළිබඳව ි 
කි ු්වනේ්න. ්ම් කි ාපු සමයකේ දෘෂේටික පුද්ගල  අර එළඹීම් එ්හම 
නුේනම් ළංවීම්, අලේවා ගුනීම්, සිිනේ දැඩිව සිටීම්, වුදගුනිම් සහ ‘අනුස ’ 
කි න වචන ේ ් ්දනව, ලුගගුනමී් කි ල කි නේන පළුුවනේ. ්ම් 
පදමාලා්වම ි් නව  ම්කිසි ගුඹුරු අේථ ්ගාඩකේ ‘ලුගගුනමී්’ එ්හම 
නුේනම් අනුස  ේව නේ. ්ම් ක ින එකකේවේ ‘න උ්පි න උපාදි ි, 
නාධිට්ඨඨාි අත්ා ්ම’ි’ - ඒ ආ යශරාවක , ්ම් ම්ගේ ආත්ම   ි කි ල ඒ 
කිසිවකේම උප  උපාොනාදි වශ් නේ දැඩිව ගනේ්න නෑ. ඒ ්වනුවට 
ආ යශරාවක ා්ගේ දේශන  කුමකේද? ‘දුක්ඛ්්මව උප්පජ්ජ්මානං උප්පජ්ජ්ි, දුක්ඛ්ං 
නරිුජ්ඣමානං නරිුජ්ඣි’ ‘උපදිනේ්නේ දුකේ ්ගාඩකේම උපදි ි, නු ිවනේ්නේ 
දුකේ ් ගාඩකේම නුි් ව ි’. එ්කාට ් මන අස්ිව කේ නාස්වි කේ පළිබිඳ 
පරශේන කේ එනේ්න නුහු. දුකේ ්ගාඩකේ හුටි ටම දකනිව. ‘එත්ාවා ්ඛ්ා, 
කච්චාන, සම්මාදිට්ඨි ් හාි’ - ‘්මපමණකනිේම, කච්චාන, ආ යශරාවක ා සමයකේ 
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දෘෂේටි  ඇේ්කේ ්ව ි’. ඊළඟට ව දුරටේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ එහ ිඅේථ 
සාර  හකුළුවල දකේවනව. ‘සබ්බං අත්ථීි ්ඛ්ා, කච්චාන, අ ං එ්කා අ්න්ා, 
සබ්බං නත්ථීි අ ං දුි් ා අ්න්ා. එ් ්, කච්චාන, උ්භා අ්න් 
අනුපගම්ම ම්ජ්ඣන ථාග්ා ධම්මං ්ද්සි. අවිජ්ජ්ාපච්ච ා සංඛ්ාරා; 
සංඛ්ාරපච්ච ා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්ච ා නාමරෑපං... (ආදි වශ් නේ)... 
එව්මස්ස ්කවලස්ස දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස නි්රා්ධා ්හාි’ කි ල, ඒ පටිච්ච 
සමුප්පාද ධමය  ි ඉදිරිපේ කරනේ්න. එ්කාට ්මන අපට ්ප්නනව 
පටිච්ච සමුප්පාද ධමය ම මධයම මාගය කේ හුටි ට දකේවන බව. ආ ය 
ශරාවක ා්ගේ මධයම මාගය  ්මාකකේද? ‘සබ්බං අත්ථීි ්ඛ්ා, කච්චාන, අ ං 
එ්කා අ්න්ා’ - ‘සි ලේල ඇ’  න ්ම , කච්චාන එක අන් කේ. ‘සබ්බං 
නත්ථීි අ ං දුි් ා අ්න්ා’ - සි ලේල නු, කිසිවකේ නු, කි න එක 
අනිේ අන්  ි. ‘එ් ්, කච්චාන, උ්භා අ්න් අනුපගම්ම’ - ්ම් අන් 
්දකටම වු්ටනේ්න නුවි, අන් ්දකටම ළංවනේ්න නුිව, ථාග නේ 
වහනේ්සේ මධයම මාගය් නේ ධමය  ්දේශනා කරනව. ඒ මධයම මාගය  හුටි ට 
දකේවනේ්න ‘අවිජ්ජ්ාපච්ච ා සංඛ්ාරා’ ආදී වශ් නේ දැකේ් වන ද්වාදසාංග පටිච්ච 
සමුප්පාද  ි. 

්ම ිනුේ ්ප්නනව අපට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කරන 
දේශන  අනවු, ්ලෝක් ේ ි්බන ද්ව නිශරි බව පිළිබඳ ගුටුම සමහනේ 
කරන විධි්  එකේරා පරපිොවකේ ්ම් පරීය සමුත්පාද ධමය  ුළ සුඟවිලා 
ි්බන බව. ඒකම ම ි අර ආ ය ශරාවක ා පිළිබඳ මලූිකම ්වනස හුටි ට 
දකේවනේ්න ‘සමුද් ා’ ‘නි් රා්ධා’ කි ල. ඒ කි නේ්න, ්ලෝක් ේ හට 
ගුනමීේ, ්ලෝක් ේ නරිුද්ධ වීමේ, ඒ ආ ය ශරාවක  පරයක්ෂ වශ් නේම 
දනේනව. දැන ගනේනව. ඒක නිසා ම ි අර සූර පාඨ් ේ ක ිු්වනේ්න: 
‘අපරප්පච්ච ා ඤාණ්මවස්ස එත්ථ ්හාි’ කි ල. ඒ කි නේ්න ‘පරපරය 
්නාවූ’ - ් වන ් ක්නකේ කි නවට විශේවාස කරනව ් නා්ව ි. ආ ය ශරාවක  
පරයක්ෂ ඥාන් නේම ්ේරුම් ගනේනව. ‘දුක්ඛ්්මව උප්පජ්ජ්මානං උප්පජ්ජ්ි’ 
ආදි වශ් නේ පරපරය  රහිව, ් වන ් ක්නකේ කි නවට ් නා්ව ි ස්වක ී 
පරයක්ෂ් නේම ්ලෝක් ේ ඇිවීමේ නුිවීමේ ආ ය ශරාවක  දකිනව. ඒ 
දකිනේ්න මා්ගේම සළා න  ුළනිේ. මා්ගේ සළා න් ේ ඇිවීම 
නුිවීම ආශර් නේ ම ි ඒ සමුද  නි්රාධ ධමයාව ආ යශරාවක ා පරයක්ෂ 
කරගනේ්න. ්ම් අදහස ්පනේනමු් කරන එකේරා වුදගේ ගාථා ධමය කේ 
ි් නව සං ුේ සඟි් ම: 

‘ඡසු ්ෝකා සමුප්ප්න්නා 
ඡසු කුබ්බති සන්ථවං 
ඡන්න්මව උපාදාය 
ඡසු ්ෝකා විෙඤ්ඤති’9 

‘ඡසු ්ලා්කා සමුප්ප්න්නා’ - ්ලෝක  හ් හිම උපනේ්නේ . ‘ඡසු 
කුබ්බි සන්ථවං’ - ්ලෝක  හ් හිම ඇසුරු කරනේ්නේ . සන්ථව  
කරනේ්නේ . ඇසුරු කිරීම, ආශර , පවේවනේ්නේ , කි න එක ි. ‘ඡන්න්මව 
උපාො ’ - හ ම දැඩිව අලේවා්ගන, ‘ඡසු ්ලා්කා විහඤ්ඤි’ - ්ලෝක ා 



නිව්නේ නිවීම 

71 

්ම් හ් හිම ් ව්හසට පේ ් ව ි. ් ම් දිගටම හ  හ  ගුන ි කි ු්වනේ්න. 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා ්ම්ව ්ෝරනේන උේසාහ කරනව, හුබු ි අර 
සූර් නේ අවසර කේ නුවු ව්ග ි. ඇසේ, කනේ, නාසාදි වශ් නේ දකේවන 
අජ්ඣත්ික ආ න හ  මුලේපද් නේ කි ු්වනව . ඒ කි නේ්න, ‘ඡසු 
්ලා්කා සමුප්ප්න්නා’ කි නේ්න ඇසේ කනේ නාසාදී හ් හි ්ලෝක  
හටගනේනව , ‘ඡසු කුබ්බි සන්ථවං’ කි න ්ද්වනි පද් නේ රෑප ශබ්ද ගන්ධ 
ආදී බාහිර ආ න දැකේ්වනව  කි ල ඒ විදි ට ්ෝරනව. ඒ ව්ගේම 
ුනේ්වනි පද් නේ නුවේ අජ්ඣත්ික ආ න හ ේ, ඊළඟ පද් නේ, 
අවසාන පද් නේ, බාහිර ආ න හ ේ. ඒ කි න හුටි ට ආධයාේමික 
ආ න හ් හි ්ලෝක  හටගනේනව, බාහිර ආ න හ  එකේක සන්ථව  
පවේවනව. ඊළඟට ආධයාේමික ආ න හ  අලේලා්ගන බාහිර ආ න 
හ  පිළිබඳව ්ව්හසට පේ්වනව. නමුේ එබඳු විවරණ කට අවසර නුහු. 
මකේනිසාද? හ ේ සමඟ සන්ථව  කරනවනම් ‘ඡහි’ කි ල ් ්දනේන ඕන, 
වයාකරණ වශ් නුේ, හ කේ සමඟ නම්. මුලේ හ  ්වනම ්ගාඩකේ, ්ද්වනි 
පද් නේ කි ්වනේ්න ්වනම ්ගාඩකේ. නමුේ ඒ විදි් ේ ්ද කේ ්නා්ව ි 
්මන ි් නේ්න. ‘ඡසු’ කි ලම ි පද ු්නේම ි් නේ්න. එකම අදහසම ි 
- ස්පශයා න හ , අජ්ඣත්ික-බාහිර කි න ්දකම එකට අර්ගන ම ි 
ස්පශයා න හ  ක ිල කි නේ්න. ඇේ වශ් නේම පටිච්ච සමුප්පන්න වීමට 
්දකකේ අවශය ි. නිව ඇසේ කනේ නාසාදි  ්ලෝ්ක ඇි්වනේ්න නුහු. 
ධමය්  ගුඹුරුම අදහස එනම ි. ්ම්කම දකේවනව සං ුේ සඟි්  
සළා න වග්ග්  සමදු  සූර් .10 ‘චක්ඛ්ුඤ්ච පටිච්ච රෑ්ප ච උප්පජ්ජ්ි 
චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං. ිණ්ණං සංගි ඵ්ස්සා. ඵස්සපච්ච ා ්වදනා, 
්වදනාපච්ච ා ණ්හා, ණ්හාපච්ච ා උපාොනං...’ ආදී වශ් නේ, එන ඉඳල 
පටිච්ච සමුප්පාද ධමය ට බහිනව. ආරම්භ කරනේ්න, ‘චක්ඛ්ුඤ්ච පටිච්ච රෑ්ප 
ච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ - ඇසේ රෑප නුේ ‘පටිච්ච’ ඒ ්දකකේ මුලේ 
කර්ගන, ඒ ්දකකේ ්හේු කර්ගන ි, ඇස පිළබිඳ විඤ්ඤාණ  ඇි 
්වනේ්න. ඒ ු්නේ එකුව ස්පශය  ි, ඒ ආදි වශ් නේ දකේවනව. හට ගුනමීට 
නම් ්දකකේ ිබි   ුු .ි අනේන ඒක නිසා අපට ගනේන ි් නේ්න සූර ට 
අනුකූලව, ්මන පද හ්රම කි ුවිල ි් නේ්න - අජ්ඣත්ික බාහිර 
්දකම සහිව ස්පේශ ආ න හ  හුටි ට. ඒ කි නේ්න, ඒව ්වනේ කරල 
දකේවනේන බුහු. මුලේ පද්  එක හ කේ ඊළඟට ඊළඟ පද්  ්වන හ කේ 
කි ල. ඒ විධි ට දකේවනේන බුරි බව අපට කි නේන සිද්ධ ්වනව. 

ඔනේන එ්කාට ්ම් ගාථා්වනුේ අපට ්ප්නනව ආ ය 
වයවහාර ට අනුව ්ලෝක  හටගනේ්න ්ම් සළා න් ම ි. ඒක ්බා්හෝ 
අවස්ථාවල දකේවල ි් නව. ‘අරි ස්ස වින්  ්ලා්කා’. ්ම් ආ ය 
වයවහාර ට අනුව ්ලෝක  හඳුනේවනේ්න නිරම සළා න  ආශර  
කර්ගන, ්ම් සළා න නේ්ගනේම ්ලෝක  ඇි්වන හුටි ට. ්ම්ක 
ඉාමේම ගුඹුරු අදහසකේ. ධේම් ේ අනකිුේ කාරණා එ්හම පිටිනේම 
ආවරණ  ්වනව, ්ම් මලූික කාරණ  ්ේරුම් ගේ්  නුේනම්, ්ලෝක  
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කි න එක ආ ය වයවහාර්  හඳුනේවනේ්න ්කා්හාමද ක ින එක. ්ම ිනේ 
අපට ්ප්නනේ්න අර ‘උද ත්ථගාමිනී පඤ්ඤා’ ක ින කි මන .ි ආ ය 
ශරාවක ා පිළිබඳව ‘උද ත්ථගාමින ිා පඤ්ඤා  සමන්නාග්ා අරි ා  
නි්බ්බධිකා ’ කි ල කි ු්වනව. ඒ කි නේ්න ආ යවූ ්ම් පරඥා්ව විනවිිද 
 න ගි කේ ි් නව ක ින එක ි. ්ම් විනිවිද  ාම ්ක්රනේ්න ්ලෝක්  
ි්බන ‘අස්ිව ’ ‘නාස්ිව ’ කි ල අර දැඩිව ගේ, ද, බිඳිනේන බුරි 
විදි් , ඒ දෘෂේටි ුළිනු ි. විනිවිද  නේ්න ්කා්හාමද? අර කච්චාන සූර් ේ 
දැකේවවු ව්ගේ, ් ලෝක  හටගනේනව දකින්කාට ් ලෝක් ේ කිසිවකේ නු කි ල 
කි නේන බුරි ේව කේ එනව. ඒ දෘෂේටි  දැඩිව ගනේන බුරි ේව කේ එනව 
ඒ සි්ේ. ඒ ව්ගේම ්ලෝක් ේ නි්රෝධ  දකින්කාට මා්ගේ සළා න  
ුළිනේම, ්ලෝක් ේ ස ිලේලකේම ඇ කි ල කි නේන පළුුවනේ ක ින ඒ 
අන් ටේ  නේන ඉඩකේ ලු්බනේ්න නුහු. පටිච්චසමුප්පාද ධමය නයා ් ේ 
මූලිකම කාරණ  ම ි - ්ම්්ක ඇි විනිවිද  න ගි  ම ි - අර කි ාපු 
සංකලේපවල බල  බිඳින එක. ඒවා් ේ ඒ දෘෂේටිගරාහ් නේ ගනේන හුකි ාවකේ 
නුි නිසාම ම ි සක්කා  දිට්ඨි  බි්ඳනව ක ිල ක ිනේ්න. ්ම්ව 
ඇේවශ් නේම ි්බනව කි න අව්බෝධ කේ සාමානය් නේ ්ලෝක  ුළ 
ි් නව. නමුේ ්ම් සංකලේපවල හටගුනමී් - නුිවීම් ස්වභාව , නි ම 
සාර කේ නුිබව, අව්බෝධ ්වනව ආ ය ශරාවක ට සමුද  නි්රාධ ධමයාව 
්ේරුම් ගුනී්මනේ.  

්මනේන ්ම්්කම වේ අංශ කේ ම ි, අපි අර ‘නිස්ස ’ ගුන කිව්ව 
කාරණා ව්ගේම, පටිච්චසමපු්පාද ධමය් ේ ්ම් ධමයාව ්ේරුම් ගුනමී - ඒ 
කි නේ්න ‘ඉදප්පච්ච ාව’. කලනිේම අපි මුකරගේු වචන  
‘ඉදප්පච්ච ාව ි’. ‘්ම  නිසා ් ම  ් වනව’ කි න එක. ඒ මූලික ධමය නයා  
පටිච්චසමුප්පාද  හුඳිනේවීමට ්බා්හෝ විට ් ාදල ි් නව - 
‘ඉදප්පච්ච ාව’. ්ම  නසිා ්ම  ්වනව. ‘්ම  ඇි කලේහි ්ම  ්ව ි. 
්ම  හටගුනී්මනේ ්ම  හට ගනී. ්ම  නුිකලේහි ්ම  ්නා්ව ි. ්ම  
නිරුද්ධ වී්මනේ ්ම  නිරුද්ධ ්ව ි.’ ක ින ්ම් ඉදප්පච්ච ාව. ්ම්්කනේ 
්ක්රනේ්න අර දෘෂේටීනේ විනිවිද  ාම ි. අර ්භේද සමහනේ කරන ස්වභාව කේ 
ි් නව ්ම් දේශන් . ්ලෝක් ේ ි්බන ගුටුම ්ම් සමයකේ දේශන් නේ 
වළකේවනේ්න ්කා්හාමද? අර ගුටුමට ්හේු වූ මූලික උපනයාස ම ඉවේ 
කිරී්මනේ. ්මාකකේද මලූික උපනයාස ? මුලිනේම බාගේ අදහස 
්මාකකේද? ්මන ්දකකේ ි්බනව ක ින එක. ඔ  ේක කාර් ා නම් 
්නා් කුේ විධි ට ‘එක එකකේ මිසකේ ්දකකේ ්නා්ව්’ ආදී වශ් නේ 
්නා් කුේ පද මාලාවලේ ඉදිරිපේ කරනව. නමුේ සමයකේ දේශන ට 
අනුව ්මන ්දකකේ පිළිබඳ ්ම් අදහසම එකේරා විධි ක මිථයා 
දෘෂේටි කේ ්වනව. ඒ කි නේ්න ්ම්ක ඈඳුේකේ. පරීය සමුේපාද ධමය ට 
අනුව ්ම් ඝට්ඨටන  වළකේවනේ්න ්ම් ්දක ඈඳුේකේ හුටි ට 
සුලකී්මනේ. ්ම්ක ටිකකේ කලේපනාකරල බුලි   ුු අදහසකේ. ඒ 
කි නේ්න, ්ලෝක් ේ ි්බන ධමයාව පිළිගුනීම මගිනු ි අර ්භේද 
සමහනේ කරනේ්න. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්සා ාගේ පටිච්ච සමුප්පාද 
ද්වාදසාංග් ේම - අපි එ ිනේ කීප කේ පමණ ි එළි ට අර්ගන නිදශයන 
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වශ් නේ දැකේවු්ව, ‘ජ්ාි’ - ‘ජ්රාමරණ’ ්දක අුරිනේ ජ්ාි  ඇි කලේහි 
ජ්රාමරණ  ්ව ි. ජ්ාි  ඇිවී්මනේ ජ්රාමරණ  ඇි්ව ි ආදී වශ් නේ ඒ 
විධි ට විගරහ කරනේන පළුුවනේ ස්වභාව කේ, ‘ඉදප්පච්ච ාවකේ’ ි්බනව. ්ම් 
ඉදප්පච්ච ාවම සනාන ධමයාව බව වඩාේ ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව 
සං ුේ සඟි් ම නිොන සං ුත්්  බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරන 
පාඨ කනිේ: ‘අවිජ්ජ්ා පච්ච ා භික්ඛ්්ව සංඛ්ාරා,  ා ර ථා අවිථා 
අනඤ්ඤථා ඉදප්පච්ච ා, අ ං වුච්චි භික්ඛ්්ව පටිච්ච සමුප්පා්ො’.11 
්මනදි අර මුලේ අංග ්දක අර්ගන, අවිජ්ජ්ාව පරය  කර්ගන 
සංස්කාර් ෝ ඇි්වේ, එහිලා - ්ම් කි පු අවිජ්ජ්ා, සංඛ්ාර කි න පද ්දක 
පිළිබඳව - ‘ ා ර ථා’, ඒ පිළිබඳව  ම් ථාවකේ ්ව ිද, අවිථාවකේ 
්ව ිද, අනඤ්ඤථාවකේ ්ව ිද, ඉදප්පච්ච ාවකේ ්ව ිද, ්ම ම පටිච්ච 
සමුප්පාද  ි.  

්මානවද ්ම් ක ිාපු වචන? ‘ථා’ කි න එක ඉාමේම වුදගේ 
වචන කේ. ‘ථා’ ක ිල ක ිනේ්න ‘එ්සේ’ ක ින එකට.  ථාභූඤාණදස්සන 
කි න අදහස ඉ්බ්ටම මු්වනව ්ම්ක කි න්කාට. ්ලෝක් ේ ස්වභාව  
 ම් ආකාර කද අනේන ඊට ගුළ්පන ආකාර  ක ින එක ි, එන ‘ථා’ 
කි ල ක ිනේ්න. එ්කාට ‘ථා’ කි නේ්න එ නිේම හොගේු පද කේ. 
‘ථා’ - ‘එ්සේ බව’ අර කි ාපු පටිච්ච සමුප්පාද  එ්සේ බව. ‘අවිථා’ - 
‘්නා එ්සේ ්නාවන බව’. ඒ ඉදප්පච්ච ා අදහසම හවුරු කිරීමකේ 
්මනිනේ ්ක්රනේ්න. ඒ ධමය  එ්සේම ි. ්නාඑ්සේ ්නා්ව ි - ථා, 
අවිථා. ‘අනඤ්ඤථා’ කි නේ්නේ ඒකම ි. ඒ කි නේ්න ‘අනේ්සේ 
්නාවන බව’. එ්කාට ඒ ‘ඉදප්පච්ච ාව’ - ඒ කි නේ් න ‘්ම  නිසා ් ම  
වන බව’ කි න  ම්කිසි ධමයාවකේ ි් නව නම් ්ලෝ්ක, ඒක - එ්සේම ි, 
‘ථා’ ‘අවිථා’ කි නේ් න ‘්නාඑ්සේ ්නා්ව්’ ‘අනඤ්ඤථා’ කි නේ්න 
‘අනේ්සේ ්නා්ව ි’ - ඒක ්වනසේ කරනේන බුහු. ඒක ධමයාවකේ හුටි ට 
පිළගිනේනව. එ්කාට ්මනේන ්ම් විධි් ේ ඈඳුේ, ඈඳුේකේ හුටි ට 
පිළගිේහම, එන ගුටුමකේ නුහු. ්ම්ක ටිකකේ ගුඹරුු අදහසකේ. අපි ්පාඩි 
උපමාවකේ ගේ්ාේ: 

අපි හිමු, ්ගානුනේ ්දනේ්නකේ - කළු ්ගාන ි, සුදු ්ගාන ි - 
ඈඳල ණ කවනේන  වනව. සමහරවිට එ්හම ඈඳන සිරිකුේ 
ි් නව්නේ. එ්කාට කළු ්ගානා ්වලට අදින අ්ර සුදු ්ගානා 
්ොළට ඇදේ්ොේ ්මන ි් නේ්න ගුටුමකේ. අර බන්ධන  නිසා ්නා්ව ි 
්මන ්ම් ගුටුම ්වනේ් න. ඒ බන්ධන  ි න නිසාම ්නා්ව ි. අර 
්ගානේනු ්දනේන ්දපුේකට අදිනව. එ්හම නුුව, අපි හිමු ්ම් 
්ගානේනු ්දනේන කලේපනා කරනව - ‘්ගානේනු වුණාට ්මාකද - අපි ්ම් 
එකට ඈඳපු බානකේ’ කි ල. එ්හම කලේපනා කරල , ධමයාව පිළි 
අර්ගන, සුදු ්ගානා ්ොළට අදින්කාට කළු ්ගානේ  නව ඒ එකේක. 
වුර ්බානේ්න නුේ උ්පේක්ෂා්වනේ ඉනේනව. ඊළඟට කළු ්ගානා 
ණ්කාළ කන්කාට සුදු ්ගානා උ්පේක්ෂා්වනේ ඉනේනව, ණ්කාළ 
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කනේන ඕන නුේ. අනේන ඒ ව්ගේ, එකේරා විධි ක ්භේද සමහනේ කිරීමකේ 
කරනේ්න ඈඳුේකේ බව පිළිගුනී්මනේම ි. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් 
පරශේන  විසඳනේ්න එ්හම ි. 

දැනේ ්ම්ක සමහර විට එකපාරටම ඒේු  නේ්න නුි ්වනේන 
පුළුවනේ. අපි ගනමිු නිරම ව්ගේ අපි මුලට ගේු ජ්ාි ජ්රාමරණ කි න ඒ 
අංග ්දක. ජ්ාි ේ ජ්රාමරණ ේ කි න ්දක ්ම් විධි් ේ ඈඳුේකේ බව 
්නාසලකන ාකේ ්ක්නකුට ්ප්නනේ්න ්මන ගුටුමකේ. ඇ ි? 
උේපත්ි  එක ්කානකේ හුටි ට අලේලගනේනව. ජ්රාමරණ කි න මනේ 
අකුමුි ්කානකේ ි් නව, ඒක ඉවේ කරනේන බලනව. ජ්ාි  ්වනේ 
කරගනේන බලනව ජ්රාමරණ් නේ. නමුේ ්ම් ්දක ඈඳුේකේ. ‘ජ්ාි පච්ච ා 
භික්ඛ්්ව ජ්රාමරණං’ කි න එක බුද්ධ වචන  .ි ්ම් ‘ජ්ාි ේ’ (උපේ) 
‘ජ්රාමරණ ේ’ ක ින ්දක එකටම සම්බනේධ ි. ්ම්ක වඩාේ පුහුදිලි 
්වනව අර ‘ජ්රා’ කි න වචන් නේ. ඒක ඉාමේම පරකට කාරණ කේ. ‘ජ්රා’ 
කි න එක අපි සාමානය් නේ ්ේරුම්ගනේ්න මහලු ව ස හුටි ට, ‘ජ්රා’ 
කි න වච්න ඇ්හන්කාට. නමුේ ්ම් ජ්රාවට  ාම උපනේ අවස්ථා්ව 
ඉඳලම ්ක්රන ්ද කේ. ඒක නිසා ්ම් ‘ජ්රා’ කි න වචන්  වුඩීමේ 
ි් නව, දිරීමේ ි් නව. ්ම්ක, ගනේන දෘෂේටි ්කෝණ  අනුව ි ්වනසේ 
්වනේ්න - ් මනේන ් ම් ‘දෘෂේටි ් කෝණ ’ කි න වචන  ් ම්නේදි ඉාමේම 
වුදගේ. ්ම්ක භාවනාම  වශ් නේ මනසිකාර ට ්ගාදුරු කරග  ුු 
විදි්  ුනකේ. ්ම්කට උපමාවකේ අප ි දැකේවු්වාේ, දැනේ ්ලෝක් ේ ඇුම් 
්ක්නකේ සිටිනව,  ම්කිසි ගහක ්කාළ විකුණල ජීවිකාව කරගනේන. ව 
්ක්නකේ, ඒ ග්හේම මලේ විකුණල ජීවිකාව කරගනේනව. ඒ ග්හේම ්ගඩි 
විකුණල ජීවිකාව කරගනේන ්ක්නකුේ ඉනේනව. ඒ ග්හේම දැව විකුණල - ලී 
විකුණල - ජීවේ ්වන ්ක්නකුේ ඉනේනව. ්ම් හර්දනා ්පළ ගසේවල 
ඇහු්වාේ ‘්ම් ගහ ලාද? ්මෝරලාද?’ ක ිල, ්ම්කට ්දන පිළිුර සමහර 
විට ්වනසේ්වනේන ඉඩ ි් නව. ඇ ි? මමනේ්ග සිුඟි අනවු, 
දෘෂේටි්කෝණ  අනුව. මනේ් ග ජීවිකා්ව දෘෂේටි්කෝණ් නේ බලන්කාට ් ම් 
ගහ - ඒ්ක මලේහට්ගන ඉවර නම් - ‘ඒක ්මෝරල වුඩි ි’ අනේන ඒ විධි ට 
්ේරුම්ගනේන පළුුවනේ ්ම් නිදශයන . 

ඒ විධි ටම ජ්රාව ක ින එකේ, ගනේන දෘෂේටි්කෝණ  අනුව .ි මුල 
ඉඳලම ි් නේ්න ජ්රාවකේ. නමුේ ්ම්ක රුණ ව ස මහලු ව ස කි ල 
එකේරා විධි ක කෘරිම ්බදීමකේ ඇිකරගනේනව. එුනිනුේ අපට ්පේනේ්න 
්ම් ්දක එකකට එකකේ සම්බනේධ ඈඳුේකේ බව ි. ්ම් ඈඳුේ ්වනේ 
කරගනේන ි සාමානය් නේ ්ලෝක ා උේසාහ කරනේ්න. බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ පහළ්වනේට කලනිේ ඒ සිටි  හුම ොශයනික් කේම උේසාහ ක්ළේ, 
හුම ආගම් කයෘවර් කේම උේසාහ ක්ළේ, ජ්ාි  බාගනේන ජ්රාමරණ  
නුිව. ්ම් ගේ උේසාහ  නිෂේඵල එකකේ. ්ම්ක හරි ට, උපමාවකිනේ 
කි නව නම්, අර ධමය කථාවකේ ි්බනව මසුරු ්කෝසි  සිටාණනේ නි ම 
කුවමු් කනේන ගි  හුටි දැකේ්වන .12 
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ඒ කථාන්ර්  දැකේ්වනව - ඒ මසුරු ් කෝස ි සිටාණනේ මනේ්ග සිටු 
්දේවි ේ එකේක මමුහලේ ල ට නුගල, ් වන කාටවේ ් නාදී කුවුම් කනේන 
ඒ සිටු ්දේවි  ලවා කුවමු් උ වනේන ආරම්භ කරන අවස්ථා්ව මහා ඍධිමේ 
මුගලනේ මහරහනේ වහනේ් සේ ඒ කවුළුව ළඟ ්පන ීහිටි  කි ල. එ්කාට 
්කා්හාම හරි ්පාඩි කුවුමකේ හරි දීල ්බ්්රනේන හිා්ගන පිටි ටිකකේ 
දැම්මහම ඒක විශාල කුවුමකේ වුණා. උ න උ න කුවුම විශාල ්වන නිසා, 
්වන කරම කේ නුි නිසා ්බ්්රනේන, එක කුවුමකේ හරි දීල මගුලනේ මහ 
රහනේ වහනේ්සේ එලවගනේන ඕන කි න කලේපනා්වනේ ් ම් ් දනේන උේසාහ 
කළා එක කුවමුකේ ්වනේ කරගනේන. බලන්කාට ්ම් ඔකේ්කාම කුවමු් 
වුලකේ. එකකට එකකේ බුඳිල. එකකේවේ ් වනේ කරගනේන බුහු. දහඩි  ොනකම් 
ඇදේද නමුේ එකකේ ගලවගනේන බුහු. බුරිම ුන, ‘්ම්ක අපි දීෙ දාමු’ ක ිල 
නිගමන කට ආව. 

ඔනේන ඔ  විදි ට ‘දීෙ දැමීමකේ’ ම ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්දන 
විසඳුමේ. ්ම්ක ‘අහුරීමකේ’ - ‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ග’. ්ම් සි ලු උපීනේ අපි 
අ හරිමු කි න අදහස ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්දනේ්න. ්ම්වා එකකිනේ 
එකකේ ්වනේ කරගනේන බුහු. ජ්ාි ේ ජ්රාමරණ ේ එකට බුඳිල 
ි් නේ්න. ්ම්ක ඈඳුේකේ. ඒ නිසා ඒක දීල දැමීමකේ ්මන කරනේ්න. 
දෘෂේටි්කෝණ කේ ගුනී්මන ුි අර විධි් ේ පරශේන පුන නඟිනේ්න. ඒක නිසා 
්මනිනේ ක ිු්වනේ්න එකේරා විධි ක විරාග ට, එ්හම නුේනම් 
්නාඇලේමට, ුඩු ්දන, අලේලා ගුනීමට විරුද්ධ දෘෂේටි කේ. අලේලාගුනීම 
නිසාම ි ්ම් විදි ට මාර ාේ සමග ගුටමුකට එනේ්න. එ්කාට, බුලූ 
බුලේමට, අර ්කෝසි  සටිාණනේ්ග කථාව නිසා ්ක්නකුට හි්නේන 
පුළුවනේ ් ම්නේදි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ මාර ට පරාජ්  වුණා කි ල. නමුේ 
ඇේ වශ් නේම සිදුවු්ණේ කුමකේද? මාර  ි පරාජ්  උ්නේ ්ම් ‘දීල 
දැමී්මනේ’, ්ම් අහුරී්මනේ. ඒක ඉාමේම සි මු් කාරණ කේ. මාර ්ග 
හපනේකම ි් නේ්න උදුරාගුනීම ම ි. මාර  නිරම එනේ්න 
රග ටම .ි සමහරවිට හුංගිල, භ කේ ්ලාමු දැහුගුනේමකේ, ුිගුනේමකේ 
ඇි කරල ි, මාර ා වි්නෝද කේ ලබාගනේ්න. 

එ්කාට, ඒ විධි ට මාර  උදුරගනේන එන අවස්ථා්ව, මාර ට කිසිම 
ආකාර කනිේ උදුරගනේන බුරි විදි්  විසඳුමකේ දුනේ්නාේ, එ්නේදි මාර  
පරදිනව. දැනේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන විසඳුම ගුන අපි කලේපනා කරල 
බලමු. ්ලෝක්   ම් කිසි ්ද කේ - අප සුව ි් න ්ද කේ - උදුරා ගුනීම 
වුළුකේවීමට ් නා් කුේ කරම ්  ාොගනේන පළුුවනේ. ගනේන බුරිුනක හංගනේන 
පුළුවනේ. එ්හම නුේනම් ආරක්ෂා සංවිධාන ් ාදනේන පුළුවනේ. එ්හම 
නුේනම් ගනේන සොූනම් වන ් හාරා සරුා සමග  ම්කසි ිගවිිසමුකට එළ්ඹනේන 
පළුුවනේ. ්ම් හුම කරම කේම අසාේථක ්වනේන ඉඩ ි්  නව. නමුේ අසාේථක 
්නාවන, ධමයා වශ් නේම සාේථක වන, එකම කරම කේ ි් බනව, උදුරාගුනමී 
වුළුකේවීමට. උදුරාගුනමී වළකේවනේන නම් කරනේන ි්  නේ්න ‘අත 
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ෙුරීමයි’, ‘දීෙ දැමීමයි’. අහුරි ට පසේ්ස උදුරාගනේන ්ද කේ නුහු. ්ලාකු 
කඹ ඇදිලේලක, එකේ ්ක්නකේ මුළු ්වර ොල අදින්කාට එක පුේකනිේ, අර 
අලේලා්ගන ඉනේන ්කනා අහුරි් ාේ හදිසි් නේ, දිනුම ්කා්හාම 
්වේ අනිේ ුනුේාට ්වන ්දේ - අකරුබ්බ  - හිාගනේන පුළුවනේ. 
ඔනේන ඔ  විධි්  ්ද කේ ම ි මාර ට සිද්ධ වු් න, ්ම් බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්ස දුනේන මහ පදුුම විසඳු්මනේ. 

්ම් අනුවේ අපට හිාගනේන පුළුවනේ ්මන ්ම් ‘නිස්ස ’ ආදී 
වචනවල ඇි වටිනාකමේ, ්ම් ධමය් ේ ි් න ‘ඉදප්පච්ච ාව’ කි න 
වචන්  ඇි වටිනාකමේ. ‘නිස්ස ’ ක ින වචන කේ අපි එළි ට අරගේ. 
්ම් ‘නිස්ස ’ කි න වචන්  වේ අංශ කේ අපට පුහුදිලි ්වනව 
සිපට්ඨඨාන සුර් නේ. සපිට්ඨඨාන සූර් ේ ි්බන සමහර ්කාටසේ නිර 
වයවහාර්  ් දුණේ, ඒවා් ේ පුදුම අන්ද්ම් ගුඹුරකේ ි් නව. දැනේ 
සිපට්ඨඨාන සූර් ේ හුම ුනකම ව්ගේ දැකේ්වන ඒකාකාර පාඨ කේ 
ි් නව, එකේ එකේ පවය  අවසාන් ේදී. ඔනේන අපි නිදසුනකේ වශ් නේ ගනමිු. 
කා ානුපස්සනා්ව ි් නව: ‘ඉි අජ්ඣත්ං වා කා්  කා ානුපස්සී විහරි, 
බහිද්ධා වා කා්  කා ානුපස්සී විහරි, අජ්ඣත් බහිද්ධා වා කා්  
කා ානුපස්සී විහරි. සමුද  ධම්මානුපස්සී වා කා ස්මිං විහරි. 
ව ධම්මානපුස්සී වා කා ස්මිං විහරි සමුද ව  ධම්මානුපස්සී වා කා සමිං 
විහරි අත්ථි කා් ාි වා පනස්ස සි පච්චුපට්ඨිා ්හාි,  ාව්දව 
ඤාණමත්ා  පිස්සිමත්ා , අනිස්සි්ා ච විහරි න ච කිඤ්ි ්ලා්ක 
උපාදි ි’ කි ල. ්මනේන ්ම් විධි් ේ පාඨ කේ. මීට සමාන පාඨ කේ 
සිපට්ඨඨාන සූර  පුරාම දැකේ්වනව. කා ානුපස්සනා, ්වදනානුපස්සනා, 
ිත්ානුපස්සනා, ධම්මානපුස්සනා ්ම් හුම එකකම. ඇේ වශ් නේම ඒ 
්ඡද  ම ි ‘සිපට්ඨඨාන භාවනාව’ වශ් නේ දැකේ්වනේ්න. අර ඊට මුලිනේ 
දැකේ්වන හරි  සි  පහිිටුවීම ි. සිපට්ඨඨාන භාවනා්ව විපස්සනාවට 
්ගාදුරු වන, විපස්සනාවට අ ේ ්කාටස ම ි, ඔ  විධි ට දැකේ්වනේ්න, 
‘ඉි අජ්ඣත්ං වා කා් ...’ ආදි වශ් නේ. 

දැනේ අපි ්මනේ බලමු. ්මනේ ි් නව එකේරා ඈඳුු පද 
රාශි කේ. ්දබිඩි පද ව්ගේ ඒව. ‘ඉි අජ්ඣත්ං වා කා්  කා ානුපස්සී 
විහරි’ – ‘්ම්සේ මා්ගේ ක් හි ්හෝ ක  අනුව බලනේ්නකේව ්ව්ස ි’. 
‘බහිද්ධා වා කා්  කා ානුපස්සී විහරි’ - ‘අනුනේ් ගේ ක් හි ්හෝ ක  
අනුව බලනේ්නකේව ්ව්ස ි’. ‘අජ්ඣත් බහිද්ධා වා කා්  කා ානුපස්සී 
විහරි’ - ‘මා්ගේ ක් හිේ අනුනේ්ගේ ක් හිේ  න ්ම් ්ද්කහිම 
එකවිටම ක  අනුව බලනේ්නකේව ්ව්ස ි’. ඒ ව්ගේම, ‘සමුද  
ධම්මානුපසසී වා කා ස්මිං විහරි’ ක  පිළිබඳව ‘ක් හි හටගුනීම අනුව 
්හෝ බලනේ්නකේව ්ව්ස ි’. ‘ව ධම්මානුපස්සී වා කා ස්මිං විහරි’ - 
‘ක් හි වය වීම, ්ගවී ාම අනුව ්හෝ බලනේ්නකේව ්ව්ස ි’. ඊළඟට 
කි නව ්ම් ්දකම ඈඳල. ‘සමුද ව ධම්මානුපසසී වා කා ස්මිං විහරි’ - 
‘සමුද ව  ්දකම අනුව ්හෝ බලනේ්නකේව ්ව්ස ි.’ ‘අත්ථී කා් ාි 
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වා පනස්ස සි පච්චුපට්ඨිා ් හාි,  ාව්දව ඤාණමත්ා  පිස්සිමත්ා ’ 
- ඒ ් ෝගාවචර ාට ‘ක කේ ඇ’  න අදහස පවා - ඒ සිහි  පවා - ඔහු 
ුළ ි්බනේ්න හු්දකේ ඤාණ් ේ වුඩීම පිණිසේ සි් හි මුමේ්හි 
වුඩීම පිණිසේ. ‘අනිස්සි්ා ච විහරි න ච කිඤ්ි ්ලා්ක උපාදි ි’ - 
අනේන එනේ අනිස්සි ක ින වචන  ්  ්දනව. ඒක වි්ශේෂ ි. අනිස්සිව, 
අනිශරිව,  මකට ්හේේු ්වනේ්න නුිව, ‘න ච කඤි්ි ්ලා්ක උපාදි ි’ 
්ලෝක් ේ කිසිවකේ දැඩිව අලේලාගනේ්නේ නු. අලේලාගුනීමටේ වඩා 
වි්ශේෂව කේ ් ම් නිස්ස  කි න වච්න ි් නව. ් හේේු වීම, ඇසුරු කිරීම 
කි න එක .ි සිපට්ඨඨාන සූර් ේ ්ම් පාඨ්  විශාල වටිනාකමකේ ි්බනව, 
විදශයනාව පිළිබඳව. ්මනේ කි ු්වනව ‘අජ්ඣත්’ ‘බහිද්ධා’. ්මන ්ම් 
මා්ගේ ක ේ අනනුේ්ගේ ක ේ, ්ම්වා ්වන ්වනම විරකේ මනසිකාර ට 
් ාමුකරන ්කාට, සමහර විට ්ක්නකුට ්ම් ‘අජ්ඣත්’ ‘බහිද්ධා’ ක ින 
සංකලේප ්දක දැඩිව දෘෂේටි ගරාහ් නේ ගුනීමට ඉඩ ි් නව. ඇේ 
වශ් නේම ‘ම්ග ි’ ක ිල, එ්හම නුේනම් ‘මා්ගේ ’ ක ිල එකකේ 
ි් නව. ඇේ වශ් නේම ‘බහදි්ධා’ ‘අනුනේ’ - කි ල ්ද කේ ි් නව. ඔ  
විදි ට හි්නව. නමුේ ඊළඟ මනසිකාර් නේ ‘අජ්ඣත් බහිද්ධා’ කි ල ්ම් 
්දකම සමහනේ කරල, ඈඳල - අර ්ගානුනේ ්දනේන ව්ගේ - ්ම් ඈඳල 
්පනේනමු් කරනේ්න කමුකේද? ්ම් ්දකම දෘෂේටි ගරාහ් නේ ග  ුු ්දේවලේ 
්නා්ව ි. ්ම්ව එකකට එකකේ සම්බනේධ ්දේවලේ.  

දැනේ අපි ටිකකට කලේපනා කර බලම.ු අජ්ඣත්් ේ ඈ සීමාව 
බහිද්ධා්ව් මෑ සීමාව ි. බහිද්ධා්ව් ඈ සීමාව අජ්ඣ් ේ මෑ සීමාව ි. 
‘අජ්ඣත්’ කි න එක න ිම විදි ට පරිවයන  ක්ළාේ ‘ඇුළ’ කි න 
අදහස ි. ‘බහදි්ධා’ කි න එක නි ම විදි ට පරිවයන  ක්ළාේ ‘පිට’. 
්මන ඇුළේ පිටේ පිළිබඳව ද්ව නිශරි බවකේ ි් නේ්න. ඒ පරශේන  ි 
්මන ි් නේ්න. ‘අජ්ඣත්ික’ කි ල ක ින්කාට ්ක්නකේ හිනේන 
පුළුවනේ ්ම්ක උපාදින්නක වශ් නේ ශරීර ට සම්බන්ධ ්දේවලේ කි ල. 
්බා්හාම ්ද්නකුට දැනේ ඔ  කෘරිම ශරීරාංග ඇුළට එකු කරගේාම 
ඒකේ අජ්ඣත්ික ්වනව. අනේන ඒක නිසා ම ි ්මන අජ්ඣත්ික කි න 
එ්කේ ඊටේ වඩා - මා්ගේ කි නවටේ වඩා - එකේරා ගුඹුරකට  න 
අදහසකේ ි් නේ්න. එ්කාට, ්කා ි හුටි ්හෝ ්ව්වා, අජ්ඣත්් ේ ඈ 
සීමාව බහිද්ධා්ව් මෑ සීමාව ි. ‘මා්ගේ’ කි ල  ම්කිසි පරමාණ කේ ්වනේ 
කරල ගනේනව නම්, ඒ සීමා්ව එහා ්කා්නේ ි් නේ් න - ඒ කඩුලේල ළඟ 
ි් නේ්න - අනේන ‘බහිද්ධාව’. ඊළඟට බහිදේධා්ව් ඈ සීමාව, බහිදේධා්ව 
පුේ්නේ බලන්කාට ඒ්ක ්මහා පුේ් වුට, මා ිම, ්ම් 
‘අජ්ඣත්’  ි. ඔ  ්දක ඈඳුේකේ. ඔ  ්දක එකකට එකකේ සම්බන්ධ ි. 
එ්කාට ්ම ිනේ ්පනේනුම් ්ක්රනේ්න ්ම් ්දක එකි්නකට විරුද්ධ 
්දකකේ ්නා්ව ි කි න එක ි. ඒක නිසා ම ි ්ම් ්දකම 
‘අජ්ඣත්බහිද්ධා’ වශ් නේ සුලකී්ම්දී අර දෘෂේටිගරාහ  ඉවේ ්වනේ්න. 
්භේද සමහනේ වන ස්වභාව කේ ්මන ි් නව, දෘෂේටිගරාහ  වළකේවන 
විධි් ේ. ඒ්කනේ ම ි අනිශරිබව ඇි්වනේ්න. 
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්ම් අජ්ඣත් ේ බහිද්ධාවේ කි න ් දක ඇේ වශ් නේම අසලේවාසීනේ. 
ඇුළේ පිටේ කි ල කි නේ්න අසලේවාසී සංකල්ප ්දකකේ. ඒ ව්ගේම ි 
අර ‘සමුද ව ’ ගුන පරකාශ කරපු එකේ. ‘සමුද ව ධම්මානුපස්සී වා 
කා ස්මිං විහරි’. ඒක කලනිේම අර කච්චාන්ගාත් සූර් නුේ රමකේ දුරට 
්හළි වුණා. දැනේ ඒකට අපි නිදසනුකේ ගේ්ාේ - ‘සමුද ’ ‘උද ’ කි න 
වචන  එන ි් නව. ‘අත්ථගම’ කි න එකේ ්බා්හෝ විට ් ්දනව 
ඒකට විරුද්ධ වචන  හුටි ට, ‘උද ත්ථගාමින ීපඤඤා’ ආදී වශ් නේ. ‘උද ’ 
- ‘අත්ථගම’ ක ින වචන ්දක නිර ් ්දනව. 

්ම්ක එදි්නො ජීවි් නේ ගේු වචන ්දකකේ හුටි ට සලකනේන 
පුළුවනේ. ‘උද ’ කි ල ක ිනේ්න හිරු උොව. ‘අත්ථගම’ කි ල ක ිනේ්න හිරු 
බුසීම. අපි ඒකම නිදසනුකේ වශ් නේ ගේ්ාේ, උද  කාල් ේ ඈ සීමාව 
සවසේ කාල් ේ මෑ සීමාව ි. සවසේ කාල් ේ ඈ සිමාව උද  කාල් ේ මෑ 
සීමාව .ි එනේ ්ප්නනව අර විධි් ේ අසලේවාසී බවකේ. උද  - අත්ථගම. 
‘සමුද  - ව ’ ක ින ඒ ්ද්කේ අසලේවාසී බව ්ේරුම් අර්ගන, ඒව 
එකි්නකට ඉදප්පච්ච ා්වනේ බුඳුන ්දේවලේ බව කලේපනා කරල, ඒ ්දකම 
එකට අලේලල ‘සමුද ව ධම්මානුපස්සී වා කා ස්මිං විහරි’. ක් හි 
හටගුනීමේ නිරුද්ධවීමේ  න ්ම් ්දකම විනිවිද දකිමිනේ - ්ම් ්දකම එකට 
අලේලල ගනේන්කාට - ඒක විනිවිද දකනි විධි් ේ විදශයනාවකේ. ඒ විධි ට 
බුලී්මනේ ්වනේ්න ්මාකකේද? එහි පරිඵල , එහි අගරඵල , ම ි ඊළඟට 
කි ු්වනේ්න: ‘අත්ථි කා් ාි වා පනස්ස සි පච්චුපට්ඨිා ්හාි  ාව්දව 
ඤාණමත්ා  පිස්සිමත්ා ’. අර ‘ක ’ ක ින එකවේ දැඩිව ගනේ්න නෑ 
ඒ අවස්ථා්ව. ‘අත්ථී කා් ාි වා පනස්ස සි පච්චුපට්ඨිා ්හාි’ - ඔහු 
්ව, ඒ ්  ෝගාවචර ා ් ව, ‘ක කේ ඇ’ කි න සිහි  පවා එළඹ සිටිනේ්න 
කුමකටද? හු්දකේ - ‘ ාව්දව’ ක ින වචන  ි් නව - හු්දකේ මමුේ්හි 
ඤාණ  වුඩීමේ සි  පිහිටුවාගුනමීේ සඳහා පමණ ි, ‘ඔහු ක කේ ඇ’ 
කි ල කලේපනා කරනේ්න. ඒ දේශන් ේ අගරඵල  ම ි ඊළඟට අවසාන 
වාකය් නේ දැකේ්වනේ්න. ‘අනිස්සි්ා ච විහරි න ච කිඤ්ි ්ලා්ක 
උපාදි ි’ ඒ නිසාම ඔහු නශිර  වශ් නේ කිසිවකට ්හේේු ්වනේ්න නුහු. 
කිසිවකේ අලේලගනේ්න නුහු. කිසිවකේ දැඩිව ඇසුරු කරනේ්න නුහු. ‘න ච 
කිඤ්ි ්ලා්ක උපාදි ි’ - ්ලාව කිසිවකේම අලේලාගනේ්න නුහු. 

සිපට්ඨඨාන සූර්  කා ානුපස්සනාව පිළිබඳව පමණකේ ්නා්ව ි, 
්වදනානුපස්සනාව, ිත්ානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව පිළිබඳවේ ්ම් 
විධි ටම දැකේ්වනව ඒ එකකේවේ - එක සිපට්ඨඨාන අරමුණකේවේ - දැඩිව 
ගනේ්න නෑ. ඒවා් ේ හටගුනීම්, නුිවීම් ස්වභාව  බලනව. ්ම ිනේ අපට 
්ප්නනේ්න ්ම් සිපට්ඨඨාන සූර් ේ ි්බනේ්න සංකල්ප සමූහ කේ. ්ම් 
සංකල්ප සමූහ ම සි ේ ඤාණ ේ මුමේ්හි වඩා ගුනීම සඳහා 
් ාොගනේන එකේරා පලංි කේ පමණකේ බව ි. ධමය  පිළිබඳව 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්බා්හෝ විට දකේවනව පහු්ේ උපමාව. 
‘නිත්ථරණත්ථා  ්නා ගහණත්ථා ’13 එරවීම සඳහා ි, අලේලා ගුනීම 
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සඳහා ්නා්ව ි. ඒ ව්ගේම දැනේ ්මනේ ්පනේනුම් කරනේ්න ්ම්ව පලංි 
්ගාඩකේ ව්ග ි, හරි ට. ්ම් ඔකේ්කාම සංකලේප පලංි. ්ම් පලංි වලිනේ 
ම ි සි , ඤාණ  ්ගාඩ නගා ගනේ්න. ්මනේන ්ම් ගුඹරුු දේශන  - 
සිපට්ඨඨාන සූර් ේ ි් න ්ම් දේශන  - ගුන අව්බෝධ  නු ිනිසා්දෝ 
්බා්හෝවිට ්බෞද්ධ දේශන සම්පරො වල ්ම් සංකලේප දෘෂේටි ගරාහ් නේ ගනේන 
් ාමුවුණා ්බා්හෝ ්ද්නකේ. ඒ දෘෂේටි ගරාහ් නේ ගුනීම හරි ට අර පලංි 
දැඩිව අලේලා්ගන එහි පදිංිවීමට ුේකිරීම ව්ග .ි ඔනේන ඔ  විදි ට 
‘නිස්ස ’ ක ින වචන්  ඇි වුදගේකම ්ම් සපිට්ඨඨාන සූර  අනුවේ 
අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනි. 
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5 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ පසේවන ්දේශනයයි ්ම්. 

සිපට්ඨඨාන සූර් ේ අරමණුු සර - කා , ්වදනා, ිත් , ධම්ම, 
කි න ඒ සිපට්ඨඨාන අරමණුු සර - පිළිබඳව එකේරා වි්ශේෂ මනසිකාර 
විධි කේ ගුන අපි පසගුි  ් දේශනා්ව අවසාන හරි් දි රමකේ දුරට විගරහකළා. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනමු් කරල ි්බන එකේරා මධයම පරිපොවකේ ඒ 
විවරණ  මගනිේ සමහරවිට එලි්වනේන ඇි. ඒ කි නේ්න ‘අනිස්සි්ාච 
විහරි න ච කිඤ්ි ්ලා්ක උපාදි ි’ - ‘්නාඇලු්නකේව වාස  කර ි. 
්ලාව කිසිවකේ අලේලා ් නාගනි ි’ ක ින ඒ පරමාේථ  - ඒ ඉලකේක  - ඇිව, 
සිපට්ඨඨාන භාවනාවට පාවිච්ි කරන ඒ අරමුණ ුසංකලේප, පරඥප්ි ආදි  
දෘෂේටි ගරාහ කිනේ ්ාරව පාවිච්ි කරන එකේරා කරම කේ සිපට්ඨඨාන සූර  
පුරාම දැකේ්වන ්ේදවලිනේ ්හළිවන බව අපි පරකාශකළා. වි්ශේෂ් නේම අපි 
ඒකට උපමාවකේ වශ් නේ දැකේවූ්ව ඒ සංකලේප පලංිවලිනේ, සි ේ, 
ඤාණ ේ නමුි ්ගාඩනුගිලේලකේ සාොගනේනව ව්ගේ වුඩකේ  එන, කි ල. 
එ්කාට ්මන ්ම් පලංි ගුන කථාකරන්කාට අපට ආකලේප ්දකකේ 
සිහි ට නු්ගනව. පලංි දැඩිව අලේලා්ගන ඒ පලංිවල පදිංිවී්ම් 
ආකලේප ේ, පලංිවලිනේ නි මාකාර ට ්ගාඩනුගිලේලකේ නාගුනී්ම් 

පරමාර්ථ ේ කි න ඒ කාරණ ්දක.  

්ම්ක ගුන වදුරටේ අපි විසේර ක්ළාේ වචන ්දකකේ ඉදිරි ට 
ගනේන පළුුවනි - පරාමේශන ේ, සම්මේශන ේ ක ිල. ්ම් පරාමේශන, 
සම්මේශන ක ින වචන ් දක උපමාවකේ ආශර්  නේම ් ේරුම්ගනේන එක වඩාේ 
්හාඳ නසිා, අ්පේ ් ෝගාවචර ජීවි ට නිර උපකාරවන උපකරණ කේ වන 
්ම් දැලපිහි ි උපමාවකේ හුටි ට ගනමිු. දැලපිහි ි මවුහේ කරිී්ම් එකේරා 
කරම කේ ි් බනව. ්ම් දැලපිහි ි මවුහේ කරනේන ඕන වණුාම මිට්මාලවල 
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දැලිපිහි  අ්මෝරා්ගන කරග්ලේ ඒක ඇිලේලු්වාේ ි්බන මුවහේ 
්මාට්ට්වලා  නව. අනේන ඒක පරාමේශන  ව්ගේ වුඩකේ. ඒ ්වනුවට 
කරනේන ි් නේ්න ්මාකකේද? සම්මේශන  ව්ගේ වුඩකු ි කරනේන 
ි් නේ්න. ්ම් දැලිපිහි  මදින එකේරා කරම කේ ි් නව. දැලපිිහි  
අලේලගනේ්නේ, හරි ට නිකං වීසිකරනේන ලෑසේි්වලා ව්ගේ. ඕනෑ ් වලාවක 
අහරිනේන පළුුවනේ ව්ගේ. බුරුලට අලේලගනේ්න. නමුේ සි් නේ. ඒ ව්ගේම 
මුණිකේ කටුවේ දැඩිව බාගනේ්නේ නෑ. අේ ලිහිලේ කරගනේනව. සුඛ්නමය 
කරගනේනව, ඕන හුටි ට නවනේන පළුුවනේ විදි ට. එ්හම ලෑසේි කර්ගන 
ම ි අර දැලපිිහි  කරග්ලේ - ඉහළට, ඉහළට ඉහළට, ඊළඟට පහළට, පහළට 
පහළට, ඊළඟට ඉහළට පහළට, ඉහළට පහළට, කි ල ඒ විදි ටේ මදිනව. අර 
කලිනේ ්නාමුදුන පුිේ ්හාඳට මුදිල එනේන. අනේන ඒ විදි ටම ම ි ්ම් 
විදේශනා පරඥාව ක ින ඒ දැලිපිහි ේ, සිපට්ඨඨාන සූර  නමුි කරග්ලේ 
පිරිමුදල - මුදල - මුවහේකරගනේ්න. ‘අජ් ඣත්ං අජ්ඣත්ං අජ්ඣත්ං’ - 
‘බහිද්ධා බහිද්ධා බහිද්ධා’ - ‘අජ්ඣත්-බහිද්ධා, අජ්ඣත්-බහිද්ධා’. ඒ ව්ගේම 
‘සමුද , සමදු , සමුද ’ - ‘ව , ව , ව ’, ‘සමුද -ව  සමදු -ව ’. ඔනේන 
ඔ  විදි ට අපට ඒ කාරණ  අනුව ්පනේනුම් කරනේන පළුුවනි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්මන මුකරල දුනේ්න සම්මශයන  ි. ්ම් පරඥපේි සංකලේප 
වලිනේ පර් ෝජ්න ගනේන ්වනව නිවන සඳහා. නමුේ ඒව පර් ෝජ්න ට 
ගනේ්න සි ේ ඤාණ ේ ්ගාඩනුගී්ම් ඒ පරමාේථ  සඳහාම පමණ ි. ඒ 
වු්ඩ් කළාට පසේ්ස ඒවා ඉවේ කරනේන පුළුවනේ. ඒව හිට කරදර කේ 
වනේ්න නුහු. අනේන එබඳු ේව කේ ම ි අර, ‘අනසි්සි්ාච විහරි - න 
ච කිඤ්ි ්ලා්ක උපාදි ි’ කි ල එ ිනේ ්පනේනුම් ක්ළේ. 

්ම් කාරණ ම අපට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ වේ වි්ශේෂ සූර ක 
දකේවල ි්බනව. සං ුේ නිකා්  සිපට්ඨඨාන සං ුේ  ක ිල ්වනම 
්කාටසකේ ි් නව. ඒ්ක එකේරා සූර කේ ි් නව ‘සමදු ’ නමිනේ - 
‘සමුද  සූර ’ ඒ සූර් ේදී බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ සරසිපට්ඨඨාන් හිම 
සමුද ේ, අත්ථගම ේ පරකාශ්කාට වොළ. ‘චුන්නං භකි්ඛ්්ව සිපට්ඨඨානානං 
සමුද ඤ්ච අත්ථගමඤ්ච ්දසිස්සාමි’ ක ිල ආරම්භ කරල ‘්කා ච භික්ඛ්්ව 
කා ස්ස සමුද් ා? ආහාරසමුද ා කා ස්ස සමුද් ා, ආහාරනි්රාධා කා ස්ස 
අත්ථග්මා’ - ඒ ව්ගේම ‘ඵස් සසමුද ා ්වදනානං සමුද් ා, ඵස් සනි්රාධා 
්වදනානං අත්ථග්මා. නාමරෑපසමුද ා ි ත්ස් ස සමුද් ා, නාමරෑපනි්රාධා 
ිත්ස් ස අත්ථග්මා. මනසකිාරසමදු ා ධම්මානං සමදු් ා, මනසකිාරනි් රාධා 
ධම් මානං අත්ථග්මා.’1 ක ිල. ඒකේ වටිනා සූර කේ. සහි ිට ග ුු එකකේ. 
මකේනිසාද? ්ම්නේදි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඒ සරසිපට්ඨඨාන අරමුණු 
වල සමුද ේ නි්රෝධ ේ, එ්හම නුේනම් සමුද ේ අත්ථගම ේ පරකාශ 
්කාට වොළ. ්ම් ක් හි සමදු  හුටි ට එන ‘ආහාර’ ක ිල ් ාදල 
ි්  නව. අපි දනේනව ධමය්  ේ ‘ආහාර’ ක ිල ් ාදන්කාට සාමානය 
්ලෝක් ේ ආහාර ක ින පරඥපේ ිට වඩා පළුුලේ අර්ථ කේ. සාමානය් නේ 
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කබලිංකාර ආහාර නමිනේ හුඳිනේ්වන සාමානය ආහාර  පමණකේ ්නා්ව ි. 
ඵස්ස, ම්නාස්ඤ්චනා, විඤ්ඤාණ කි න ඒවේ ඇුළේ ්වනව ගුඹුරු 
අථය කිනේ ගේාම. අර ක  පිළබිඳව සිිවිලේලට පවා - ඒකට මුලේ ්වනේ්න 
්ම් කාරණ හර ි. ඒක නිසා ආහාර සමුද , එ්කාට ආහාර සමුද් නේ 
ක  ඇි්වනව. ආහාර නි්රෝධ් නේ ක  නුි්වනව ක ින එක ි. ඒ 
ව්ගේම ම ි ් ව්දනාවේ. ් ව්දනාවට ස්පශය  සමදු  බව අපි කවරුුේ දනේනව. 
ඒ ව්ගේම ්මන වි්ශේෂ ි - සමහරවිට අර නාමරෑප ගුන ි් න 
්නා් කුේ විදි් ේ අදහසේ නිසා, එකපාරටම අේථ  පුහුදිලි ්නාවනේනේ 
ඉඩ ි් නව - ිත් ට, සිට ්හේුව හුටි ට දකේවල ි් නේ්න 
‘නාමරෑප’. නාමරෑප  නසිා සි ඇි්වනව නාමරෑප නි්රෝධ් නේ සි 
නුි්වනව ක ින එක. ඊළඟට ‘මනසිකාර සමුද ා ධම්මානං සමදු් ා’ - 
ඒකේ මක බාග ුු කාරණ කේ ් වනව. ් මන ් ම් ධම්මානුපස්සනා්ව 
කි ු්වන ධම්ම සි ලේලම - මනසට අරමුණු වන ්දේවලේ හුටි ට අර්ගන 
ඒවා අරමුණු වනේ්න අරමණුු කිරී්මනේ. ‘මනසිකාර’ - ්ම්නහි කිරීම නිස ි 
ඒවා අරමුණු ්වනේ්න. ්ම්නහි ්නාකිරී්මනේ ඒව නුි්වලා  නව.  

ඔනේන ඔ  විදි ට මකේකරල ්දනේ්නේ ්ම් සංකලේප සමූහ , 
පරඥපේි සමූහ ,  ම්කිසි වි්ශේෂ කෘය කේ සඳහා - නිවනේ කෘය  සඳහා - 
ගනේනව මිසකේ උපාොන වශ් නේ දෘෂ ේටිගරාහ් නේ ග ුු ්ද කේ ්මන 
්කා්හේම නෑ ක ින එක ි. එ්කාට ්ම් ඉලකේක  අනුව  ම්කිසි 
් ෝගාවචර් කේ කට ුු කරනව නම් ඒ සූර් නේ ්පා්රානේදු ්වන 
ආකාර ටම ‘අනිස්සි’ ‘අනුපාොන’ මනසකේ ඇිකරගනේන පුළුවනි. 
‘්නාඇලුණු, ්නාඑලේබගේ’. 

්මන ි් න පුදුම අනේද්ම් කාරණ  ම ි - බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ධමය් ේ - දැනේ ආරම්මණ කි න වචන්  වාචයාේථ  ්මාකකේද? 
ආරම්මණ, ආලම්බන කි නේ්න එලේබගනේනව ක ින අදහස ි වාචයාේථ  
වශ් නේ ි්බනේ්නේ.  මක එලේබගනේනවනම් ඒකට ආරම්මණ  ක ිල 
කි නව. නමුේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්මන දකේවන විනිවිද  න විදශයනා 
පරඥා කරම  නිසා, ්ම් මධයම පරිපොව නිසා, අරමු්ණහි අර එලේබ්ගන  න 
ඒ ගි  පවා, ඉවේකරල ඒකේ විනිවිද  නව. එලේබගනේනා ගි  ආලම්බන 
කි න වචන් හි අථය  වශ් නේ ිබුණේ, ්මන අරමුණ පවා 
සමිකරමණ  කරනව. ඉහළම අථය් නේ සමිකරමණ  කිරීමකේ. 
සාමානය් නේ ඉකේමවා  නව කි න්කාට ව්ගේ ඒක පසේසට ොල  න එකකේ 
්නා්ව ි. ්ම්ක විනිවිද  ෑමකේ. විනිවිද  ා්මනේම සමිකරමණ  කරන 
කරම කේ ්මන ්පනේනුම්කරන බව ්පේනව. 
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එ්කාට ඒ විධි ට අපට ් ම් ‘අනිස්සි’ ‘අනුපාොන’ ක ින ් ම් වචන 
ඉාමේම වි්ශේෂ ි. ඒවා පිළිබඳව ව සූර රාශි කම ඉාමේම වටිනා 
කාරණා සඳහනේ ්වලා ි් නව. වි්ශේෂ් නේම සුත්නිපා් ේ 
ද්ව ානුපස්සනා සූර් ේ2 ඉාමේම වටිනා ගාථා ්දකකේ සඳහනේ ්වනව. 

‘අනිස්සි්තා න චෙති - නසි්සි්තා ච උපාදියං 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං - සංසාරං නාතිව්තති 
එතමාදීනවං ඤ්වා - නිස්ස්යසු මෙබ්භයං 
අනිස්සි්තා අනුපාදා්නා - ස්තා භික්ඛු පරිබ්බ්ජ’ 

කි ල ‘අනිස්සි්ා න චලි’ - ් නාඇලුණු ුනුේ්ේ ් නාසු්ල ි. 
‘නිස්සි්ා ච උපාදි ං ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරං නාිවත්ි’ -  මක 
ඇලුණු ුනුේ්ේ, දෘෂේටි ආදි් හි ඇලුණු ුනුේ් ේ, ‘උපාදි ං’ - දැඩිව 
අලේවා ගනේ්නේ, ‘ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරං නාිවත්ි.’ 

‘ඉත්ථභාව, අඤ්ඤථාභාව’ කි න ්ම් විදි් ේ ස්වභාව  ඇි - අපි 
ඒකට ්  ාොගේු වචන ‘්ම්සේ බවේ’ ‘අනේ්සේ බවේ’ කි න එක ි. ඒ ඈඳුු 
පද ්දක ි. ‘්ම්සේ බවේ’ ‘අනේ්සේ බවේ’ කි න ්ම් ්දක අර කරකුවීම 
වන සංසාර  ඉකේමවනේ්නේ නු. අර විධි් ේ ේත් ව කේ නම් ‘එං ආදීනවං 
ඤත්වා, නිස්ස් සු මහබ්භ ං’ ්ම් ්හේේු වන, එ්හම නුේනම් 
අලේලාගනේනා ්දේවලේ පිළිබඳව දැඩිව දෘෂේටි ආදි  ගුනීම් පිළිබඳව ි, ්මන 
වි්ශේෂ් නේම කි නේ්න. ්ම් නිශර  නේ පිළිබඳව මහේ භ කේ ඇු ි ක ින 
්ම් කාරණ , ්ම් ආදීනව  දැන්ගන ‘අනිස්සි්ා අනුපාෝනා - ස්ා 
භික්ඛ්ු පරිබ්බ්ජ්’ - ඒ නිශර , උපාොන වලිනේ ්ාරව භික්ෂුව සිමේව 
හුසි්රනේ්නේ . ම මනේ්ගේ කට ුු කරනේ්නේ  කි න එක ි. ්ම ිනේ 
අපට වි්ශේෂ් නේ මකේ කරගනේන පුළුවනේ්වනව රහනේවහනේ්සේ්ග මනස 
්කා ි විදි්  ේව කද කි ල.  නේම් ඡා ාවකේ වශ් නේ ්ේරුම් ගනේන 
පුළුවනේ ්වනව. ්ලෝක ා්ගේ මනස, සි, අවුරා්ගන සිටින සා්පේක්ෂක 
ඈඳුු සංකලේප වලනිේ සම්පූණය් නේම විමුකේ ි, රහනේ වහනේ්සේ්ග සි. 
්මනේන ්ම් කාරණ  ්පනේනමු් කරන  ම්  ම් සූර ්දේශනා ි්බනව. ඒවා 
බුලු බුලේමට පර්හේලිකා ව්ග ි. සුත් නිපා්  වි්ශේෂ් නේම අට්ඨඨක 
පාරා ණවග්ග ඉාම ගුඹුරු ගාථාධමය සඳහනේ වන ්කාටසේ. අට්ඨඨක වග්ග්  
නිරම ව්ගේ හමු්වනව බුලුබුලේමට එකකට එකකේ පටහුනි පරසේපර 
වි්රෝී ව්ගේ පද  ුගල. රහනේ වහනේ්සේ පිළබිඳව කි ්වනව ‘නා්දි න 
නිරස්සි’3 - අලේලගනේ්නේ නුහු. අහරිනේ්නේ නුහු. ‘අත්ං නිරත්ං 
න හි ස්ස අත්ථි’4 - ‘අත්ං’ කි නේ්න එන ‘ආොත්’ කි න එක ි. 
අලේලගේ ුක ින එක ි. ‘ආත්ම’ ක ින එක ් නා්ව ි. ඒව්ගේම ‘නරිත්’ ක ිල 
ක ිනේ්න ‘නරිස්’ - විසකිරනලද, අහරිනලද ක ින එක ි. ‘අත් ං නරිත්ං 
න හි ස් ස අත්ථි’ - රහනේවහනේ්සේ අලේලගේු ් දේකුේ නුහු. අහුරි  ් දේකුේ 
නුහු. ඔ  විදි ට හඟුකේ පද සඳහනේ ්වනව - ‘න රාගරාගී න විරාගර්ත්ා’5 
රාග ට ඇලු්ණේ නුහු. විරාග ට ඇලු්ණේ නුහු. ‘න හි ්සා රජ්ජ්ි ්නා 
විරජ්ජ්ීි.’6 ඇ්ලනේ්නේ නුහු ්නාඇ්ලනේ්නේ නුහු. ්ම් පද 
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් ාදල ි්  නේ්න මකේනසිාද ක ින එක ්ේරුම් ගුනමීට  ිඅප ි්ම් ‘නසි්ස ’ 
ක ින පද එ්හම ඉදිරි ට අර්ගන ්ම්වා ගුන ්ම් රම් විවරණ කේ ක්ළේ. 
ඒවා ් නා්ේරීම නසිා්දෝ සමහරවිට ් මබඳු සූර ් දේශනාවල වටිනා ගුඹරුු අථය 
 ටපේ්වනව විරකේ ්නා්ව ි, එබඳු සූරවල පාඨානේර පළිබිඳව පවා  ම් 
 ම් කලිටිිවීම් ඇි් වනව, සමහරවිට ඒවා පර් හේලකිා විදි ට ්ප්නන නසිා. 
නමුේ ් ම්වා්  ් ම් ගුඹරුු අථය  සමහර සූර ් දේශනාවල පදුුම අනේදමට සඳහනේ 
්වලා ි් බන බව අපට ්පේනව. එක නදිසනුකේ ි්  නව ඛ්න්ධ සං තු්් ේ 
ඛ්ජ්ජ්න ී සූර්  ේ. රහනේ වහනේ්සේ පළිබිඳව ි එනේ ක ිු්වනේ්න. 

‘අයං වචු්චති භකි්ඛ්ව, භකි්ඛු ් නව ආචිනාති න අපචිනාති. අපචිනි්වා 
ි්තා. ්නව පජෙති න උපාදියති, පජෙි්වා ි්තා. ්නව වි්ස්නති න 
උ්ස්ස්නත.ි වි්ස්නත්වා ි්තා. ්නව විධූ් පති න සන්ධූ් පති.’7 

පාළි භාෂාව ්නා්ේ් රන ්ක්නකටු වණුේ ්මන ්මාකකේ්දෝ 
අමුේකේ පර් හේලකිා ස්වරෑප කේ ි් බන බව ්පේනව උච්චාරණ් නේ පවා. 
්මන ක ිනේ්න ්ම් රහනේවහනේ්සේ - ‘අ ං වචු්චි භකි්ඛ්්ව, භකි්ඛ්ු’ 
මහ්ණනි ්මබඳු ව ූභකි්ෂවුකේ පළිබිඳව ්ම්හම ි ක ිනේන ්වනේ්න. ‘්නව 
ආිනාි න අපිනාි’ ්ම්වට වචන ්සා ා ගුනමීේ පහසු නෑ. ඒ රමට 
වි්ශේෂ ගුඹරුු අථය ි්  නව ්ම් වචනවල. ‘්නව ආිනාි න අපිනාි’ - 
අපට සමහර විට ක ිනේන පළුුවනේ ්ම් භකි්ෂවු රැසේ කරනේ්නේ නුහු. 
අසේකරනේ්නේ නුහු. ඊළඟට ක ිනව ‘අපිනති්වා ි්ා ්නව පජ්හි න 
උපාදි ි’ - ‘අසේකරල සටිි් ේ’ - ් ම් ක ිනේ්න රෑප, ් ව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, 
විඤ්ඤාණ, ක ින පංචස්කන්ධ පළිබිඳව ි, ඒව අහුරපු බව පරකාශ කරල 
ඉවර්වල ි ්ම් ටික ක ිනේ්න - එ්කාට ්ම් භකි්ෂවු අර විදි ට අසේකර 
සටිි් ේ ‘්නව පජ්හි න උපාදි ි’ අහරිනේ්නේ නුහු අලේලගනේ්නේ 
නුහු. ඊ ළඟට ක ිනව ‘පජ්හවිා ි ්ා’ අහුර සිටි් ේ. අහුරීම සම්පණූය ි. 
ඒක නසිා ‘්නව වි්ස්නි න උ්ස්ස්න’ි - ්ම් වචන ්ද්කේ වි්ශේෂ 
අථය කේ ි්  නව. ්සේනා සංවිධාන  කරිීමේ, ්සේනා විසරුුවා හුරීමේ ක ින 
එක ව්ගේ, එන අදහස අපට ක ිනේන පළුුවනේ. විසරුුවා හරිනේ්නේ නුහු. 
එක ුකරනේ්නේ නුහු ක ිල. ඊළඟට ක ිනව ‘වි්ස්නවා ි්ා. ්නව 
විධූ් ප ි න සන්ධූ් ප’ි - අර විදි ට විසරුුවා සිටි් ේ ‘්නව විධූ් පි’ 
විධූ් ප ික ිල ක ිනේ්න පඹි හරිනව. සමහර ්වලාවට ක ිනව ‘විධූප ං 
ටි්ඨඨ ිමාර්සනං’8 ක ිල. මාර්සේනාව පඹිහරිනව ක ිලේ සමහර ්වලාවට 
් ාදනව. ්මන ්ම් පඹිහරිනව ක ින අථය  ි. ‘්නව විධූ් පි න 
සන්ධූ් ප’ි පඹිහරිනේ්නේ නුහු දලේවනේ්නේ නුහු. ‘සන්ධූ් ප’ි ක ින 
එකට දුම්ගසේසනව, දලේවනව ක ින අේථ  ගනේන පළුුවනේ. ්ම් විදි ට 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පදමාලාව ් ාදල ි්  නේ් නේ රහනේවහනේ්සේ 
අර ක ිාපු ඈඳුු සංකලේප වලනිේ මිදුන බව ්පනේනමු් කරිීමට ි. 

ඒ වා්ගේම ් ව්නකකේ බා අපි නිර පාවිච්ිකරන ධම්මපද්  පවා 
බරාහ්මණවග්ග්  ි් නව ඒ විදි් ම ගාථාවකේ. 
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‘යස්ස පාරං අපාරං වා - පාරාපාරං න විජ්ජත ි
වීතද්දරං විසංයු්තං - තමෙං බරූම බරාහ්මණං’ 

රහනේවහනේ්සේ පිළිබඳව සඳහනේ ්වනව - ‘බරාහේමණ’ කි ල 
කි නේ්න එන රහනේවහනේ්සේ පිළබිඳව ි. ‘ ස්ස පාරං අපාරංවා 
පාරාපාරං න විජ්ජ්ි’ -  ්මකුට එ්රකේ ්හෝ ්ම්රකේ ්හෝ එ්ර 
්ම්ර ්දකම ්හෝ නුදේද ‘වීද්දරං විසං ුත්ං’ - පහවූ ්ශෝක  ඇි 
විසං් ෝග වූ, ඒ ක ිනේ්නේ බුඳීම් වලනිේ මිදුණ - ඔහුට මම බරාහේමණ   ි 
කි මි - ක ින එක ි. ්මනේ ි් නව අර විදි ට ‘එ්රේ නුහු 
්ම්රේ නුහු ඒ ්දකමේ නුහු’ ක ිල. ්ම්ක සමහර විට ගුටළුවකේ 
්වනේන පළුුවනේ. රහනේවහනේ්සේ පිළිබඳව අපි කලේපනා කරනේ්න සංසාර 
සාගර් නේ එර්වලා එර ගිහිලේලා ඉනේන හුටි ට ව්ගේ. නමුේ ්මන 
්ම් දකේවල ි් නේ්න ගුටලු විදි්  ස්වරෑප කිනේ. ඔ  විදි් ම ඉාමේම 
වටිනා සූර කේ ි් නව සුත්නිපා්  මුලේම සූර  - උරග සූර . ්ම් 
උරග සූර  මහ පදුුම සූර කේ. ්ම් සූර් ේ ගාථා දහහ්ේම අගපද ්දක 
එකම ි. දැනේ අර සමහර සංගීාදි්  ි් නේ්න ධරුව පද  ක ිල 
්නා්වනසේව ් ්දන පද ි් නේ්න. ඒ ව්ගේම ්ම් සූර  පුරාම එකම 
පද්දකකේ ඒ ගාථා දහහ්ේම දකිනේන ලු්බනව. ්මානවද ඒ පද ්දක. 
‘්සා භික්ඛ්ු ජ්හාි ඔරපාරං - උර්ගා ජිණ්ණමිව  චං පුරාණං’ ඒ භික්ෂුව - 
්ම් රහනේවහනේ්සේ පිළිබඳව ි කි නේ්න - ඒ භික්ෂුව එරේ අහරිනව. 
්මරේ අහරිනව. ්කා්හාමද උපමාව දකේවනේ්න. ‘උර්ගා ජිණ්ණමිව 
 චං පුරාණං’ හරි ට සේප් කේ මා්ගේ දිරාගි  හුව අහරිනේන ව්ගේ. 
්මන ්ම් හුව පිළිබඳ උපමාව ඉාමේම වි්ශේෂ ි. ්ම්කට නදිශයන 
වශ් නේ ඔනේන එක ගාථාවකේ ගේ්ාේ - 

‘්යා නාජ්ඣගමා භ්වසු සාරං - විචීනං පුප්ඵමව උදුම්බ්රස ු
්සා භික්ඛු ජොති ඔරපාරං - උර්ගා ජිණ්ණමව තචං පුරාණං.’9 

 ම්කිසි භිකු්ෂවකේ භව් හි සාර කේ ්නාදකිනව නම්, දිඹුලේ රුකක 
මලේ ්සා ා්ගන ගිහිලේල ඒක ්නාලුබුනා ව්ගේ, අනේන ඒ භිකු්ෂව 
සේප් කේ හුව අහරිනේන ව්ගේ ්ම්රේ එ්රේ, අහරිනව කි ල. 
ඒ විදි ට හුම ගාථා්වනේම කි ු්වනේ්න රහනේවහනේ්සේ පිළිබඳව ි. 
රහනේවහනේ්සේ භව  පිළිබඳ රාග ආදි ඇලේම අහුරි . ්ම් භව් ම 
්කාටසකේ වන ්ලෝකවයවහාර් ේ ි් න අර ඈඳුු පදවලිනේ මිදිල ි 
කි න එක ි ්මන කි නේ්න. දැනේ එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ 
්ලෝකවයවහාර  දිහා බලනේ්න සේප් කේ මා අහුරපු හුව දිහා 
බලනේනා ව්ගේ. සමහර ්ව්ලාවට අපට දකිනේන ලු්බනව සේප ිනේ්ගේ 
ඇ්ඟේ හුව ඩිංගකේ දැවටිලා ි් නව. සමහරවිට අපට හි්නේන පුළුවනේ 
්ම් සේප ා හුවකේ අර්ගන  නව කි ල. අනේන ඒ විදි ට ම ි ්ම් 
රහනේවහනේ්සේලේ. සඋපාදි්සස නිබ්බානධාු කි ල වචන කේ ි් නව. 
ඒ වචන  අනුව බලල සමහර ්ක්නකේ හිනේන පුළුවනේ ්ම් 
රහනේවහනේ්සේලා්ගේ උපාොන  ඉවර නුහු. ව ඩිංගකේ ඉිරි්වලා 
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ි් නව ක ිල. ‘සඋපාදි්ස ස පරිනිබ් බානධාු’ කි ල සඳහනේ ්වනව 
රහනේවහනේ්සේ මනේ්ගේ විමකුේි  ලුබුවටේ පසේ්ස නිවනේ පරයක්ෂ 
කරගේටේ පසේ්ස, ්ලෝක් ේ ජීවේ වන අර ඒ ප්ඤ්ච න්ද්රි  නේ්ගනේ 
බාහිර අරමුණු සම්බන්ධ් නේ  ම්කිසි විදි කට ්ලෝක් ේ ජීවේ ්වනව, 
ඒවා ිනේ පර් ෝජ්න ගනමිිනේ. ඒක දැකල සමහරවිට ්ක්නකුට හි්නේන 
පුළුවනේ ්ම්ක ්ම්  ම්කිසි උපාොන කේ ි් න නිස ි කි ල. අනේන 
එ්නේදිේ අපට ගනේන ි්  නේන අර සේප ා්ග උපමාව ි. අහුරපු හුව 
්ම් ශරීර් ේ වම එලේලි එලේලී ි් නව ව්ගේ. ඒ විදි් ේ ේව කේ 
රහනේවහනේ්සේ පිළිබඳව ි් නේ්න. වේ ඒකට ්හාඳ නිදසුනකේ 
ලු්බනව. සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ එකේ අවසේථාවක පරකාශ කරල 
ි් නව - ‘ඉමිනා පූිකා් න අට්ඨටි ාමි හරා ාමි ජිගුච්ඡාමි’10 ක ිල. ්ම් 
කුණු ක් නේ ්ප්ළමි, ලජ්ජ්ා ්වමි, පිළිකුලේ ්ක්රමි - ්ම්ක අහුරපු 
්ද කේ. අනේන ඒ ව්ගේ. එ්කාට අපට ඒ අංශ ේ ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේ 
්වනව සේප ා්ගේ හුව පළිිබඳ උපමා්වනේ. ් ම නිුේ අපට පුහුදිලි ් වනව 
්ම් අනිස්සි, අනුපාොන ේව කේ රහනේවහනේ්සේලා්ගේ ි්බන බව. 
භව් ේම වි්ශේෂ ලක්ෂණ කේ වන වාගේවයවහාර  ුළ එ්හම නුේනම් වචන 
ුළ, ි් නව ෘෂේණා, මාන, දෘෂේටි වශ් නේ අලේවා ගුනමී නිසා, අර 
පරාමශයන  නිසා, අමු ුවිදි් ේ ජීව ශකේි කේ. ්ලෝක ා ඒක උඩ ි ජීවේ 
්වනේ්න. රහනේවහනේ්සේ එ ිනේ මිදිල. ඒ ්ලෝකවයවහාර් නේ මිදිල. අනේන 
ඒ බව ි ්ම නිේ අපට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ ්වනේ් න. දැනේ අපි අනුස , 
නිස්ස  වුනි පද ගුන ්බා්හෝ දුරට සාකච්ඡා කළා. 

ඒ ව්ගේම ඉාමේම වුදගේ පද කේ ම ි නිවන ගුන එ්හම 
සාකච්ඡාකරන්කාට අවශය්වන, ‘ආසව’ ක ින පද . මකේනිසාද? රහනේ 
වහනේ්සේට නිර ් ්දන පද කේ ම ි ‘ඛීණාසව’ - ආශරව නේ ක්ෂ කළ 
ුනුේා කි න එක. නවිනට ් ්දන පද කේ ම ි ‘ආසවක්ඛ්් ා’ ‘ආශරව 
ක්ෂ  කිරීම’. එ්කාට රහනේවහනේ්සේ්ගේ වි්ශේෂ ලක්ෂණ කේ ම ි 
‘ආශරව නේ ක්ෂ  කිරීම’. ්ම් ‘ආසව’ ක ිල ක ිනේ් නේ ්මාකකේද කි ල 
බුලු්වාේ - සාමානය ජීවි් ේදී ්ම් ආසව කි න වචන  ් ාදනේ්න 
මදයසාර ට ි. දීඝය කාල කේ පලේවුණු මේ්වන ගි  ඇි මදයසාර . 
මදයසාර   නේම් හරි භාජ්න ක ි් නවනම් ව ඒකට සුදුසු ්ද කේ 
දැමුවාම නුවේ පලේ්වන ගි කේ ි් නව. ඒ ව්ගේම ආශරව වලේ. 
සංසාර් ේ දීඝය කාල කේ සේව ා ුළ උුරමිනේ පුසුණු, පලේවුණු ඒ 
්ක්ලසේ සමූහ් ේ ඉිරි්වච්ච ්කාටසේ ව්ගේ. ්ම්ව් ේ ි් නව එකේරා 
මේකරන ගි කේ. ්ම්ක ්ම් ‘ආශරව’ කි න පද් නේ දැකේ්වනව. 
්බා්හෝවිට ආශරව ුනකේ හුටි ට ි දැක්වනේ්නේ. ‘කාමාසවා, භවාසවා, 
අවිජ්ජ්ාසවා’ කි ල. ඒ කි නේ්න කාම්ලෝක කේ මවන මේවන ගි . ඒ 
ව්ගේම භව කේ මවන සේවභාව , භව ක හුඟීමකේ ්ගන්දනේනාවූ ඒ 
ආශරව නේ, ඒ ව්ගේම අවිජ්ජ්ාසව. ්ම් ආශරව නේ සිට ගලා්ගන එන 
ස්වභාව කේ දකේවල ි් නව ්බා්හෝ අවස්ථාවල. සමහර ුනේවල 
‘දිට්ඨඨාසව’ කි ලේ එකකේ දකේවනව. දිට්ඨඨාසව ේ අපට පුළුවනේ 



නිව්නේ නිවීම 

91 

අවිජ්ජ්ාසව  ුළටම ොනේන. ්ම් ආශරව නේ ක්ෂ  කරිීම රහනේවහනේ්සේ්ගේ 
වි්ශේෂ ලක්ෂණ කේ. මකේනසිාද? ඒ ආශරව නේ ක්ෂ  කිරී්මනේ ම ි පූණය 
විමුකේි  සහික ්ක්රනේ්න. සම්පූණය් නේම විමකුේ වුණා කි ල 
්ක්නකුට කි නේන පුළුවනේ වනේ්න, ්ම් ආශරව නේ් ගනේ සි මිදුනානම් 
පමණ ි. මකේනිසාද? නුව මේ කරන ගි කේ ි්බනව ්ම් ආශරව ධමයවල. 
ඒ ව්ගේම ්ම් ආශරව ක්ෂ කිරී්ම් ඇි වටිනාකම, ආශරව නේ ක්ෂ කිරීම නිසා 
රහනේවහනේ්සේ්ගේ අේහව ට ලු්බන වටිනාකම, සමහර ුනේවල 
වි්ශේෂ් නේ දකේවල ි් නව. ඒ කි නේ්න බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ධමය්  
දකේවන පරමාථය  සාමානය් නේ ්වන දශයනවල මරණිනේ මු ්පනේනමු් 
කරන විදි් ේ ේව කු ි. ඒ ේව  ‘දි්ට්ඨඨ ව ධ්ම්ම ’ ්ම්ලාවම පරයක්ෂ 
කරගනේන ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මාේග  ්පනේනු්ව.  

සාමානය් නේ අනිකුේ දේශන වල - ඒ කා්ල බරාහේමණ ිනේ පවා 
පරකාශ කළා - ‘කථං හි නාම මනුස්සභූ්ා උත්රිමනුස්සධම්මා අලමරි -
ඤාණදස්සනවි්සසං ඤස්සි වා දක්ඛ්ි වා සච්ි වා කරිස්සි.’11 ක ිල - අර 
්පාක්ඛ්රසාි ආදී බරාහේමණ නේ පරකාශකළා. ්කා්හාමද මනුෂය් කේ ්ම් 
්ලෝ්ක ඉඳ්ගන උත්රීමනුෂයධමය සාකේෂාේ කරනේ්න. ඒවා සාමානය් නේ 
මරණ් නේ මු ලබන ේව හුටි ට ් පනේනුව. අමෘව  ් වන දශයන වල 
ි් නේ්න මරණිනේ මු ලබන ේව කේ හුටි ට - ‘අමං’. ඒ ව්ගේම 
සි ළුම ආශරව නේ ක්ෂ කළ බව පරයක්ෂ කරගුනී්මනේ, අනාග  පිළිබඳ 
එකේරා විදි ක සහික කේ ලු්බනව. ඒ ක ිනේ්න ‘ඛීණා ජ්ාි’ - 
උේපේි  ්මනිනේ ්කළවර ි කි නේන පළුුවනේ. බ  නුිව කි නේන 
පුළුවනේ සහික  ලු්බනේ් න ්ම් ආශරව නේ ක්ෂ කිරී්මනේ. එ්කාට  මකේ 
පිළිබඳව සහික  ලු්බනේ්නේ පරයක්ෂ කරගුනී්මනේ. ‘පරයක්ෂ’ ක ින 
වචන් ේ ්ේරුම ‘ඇසිනේ දුටු’ කි න එක ි. නමුේ හුම්ද කේම ඇසිනේ 
දැකලම පරයක්ෂ කරගනේන බුහු. බුදුප ිාණනේ වහනේ් සේ දකේවල ි් නව 
පරයක්ෂ කිරී්ම් මාේග හරකේ. 

‘චත්ා්රා ්ම භික්ඛ්්ව, සච්ිකරණී ා ධම්මා’ ක ිල අංගුේර 
නිකා් ේ චුක්ක නපිා් ේ සඳහනේ ්වනවා සූර කේ - ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව ධම්මා 
කා් න සච්ිකරණී ා, අත්ථි භික්ඛ්්ව ධම්මා සි ා සච්ිකරණී ා, අත්ථි 
භික්ඛ්්ව ධම්මා චක්ඛ්ුනා සච්ිකරණී ා, අත්ථි භික්ඛ්්ව ධම්මා පඤ්ඤා  
සච්ිකරණී ා.’12 

‘මහ්ණනි, ඇුම් ධමය ි් නව ක ිනේ සාක්ෂාේ කරන, පරයක්ෂ 
කරන. ඇුම් ධමය ි් නව සි් නේ සාක්ෂාේ කරන, පරයක්ෂ කරන. 
ඇුම් ධමය ි් නව ඇසිනේ සාක්ෂාේ කරන, පරයක්ෂ කරන. ඇුම් ධමය 
ි් නව පරඥා්වනේ සාක්ෂාේ කරන, පරයක්ෂ කරන. ඊළඟට විසේර 
වශ් නේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දකේවනව - ්කටිකරල ගේ්ාේ ඒක - 
ක ිනේ සාක්ෂාේ කරන ධමය හුටි ට දකේවනේ්න ‘අට්ඨඨවි්මා්ක්ඛ්ා’ - වි්මාක්ෂ 
අට. ඊළඟට සි් නේ සාක්ෂාේ කළ ුු ධමය හුටි ට දකේවනේ්න 
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‘පු්බ්බ නවිා්සා’ - ්පර විසුුනේ පිළිබඳ ඥාන . ඒක අී ට දුවල 
මනේ්ගේ ඇසනිේ දකනිේන බුහු. දකිනේන පළුුවනේ ්වනේ්න ස ි පිරිසිදු 
කර්ගන පසේසට ඇරල ඒ සි  මඟිනේ අී ජීවි දකිනේන පළුුවනේ ්වනව. 
නමුේ ඒකේ පරයක්ෂ කේ. ඒ ව්ගේම ඇසනිේ සාක්ෂාේ කළ ුු ධමය ම ි 
‘චුූප්පා්ා’ - සේව නේ් ගේ චුි ේ උේපේි ේ පිළිබඳ කාරණ  දිවුස 
දි ුණු කරගේ අ ට පුළුවනේ ්වනව දිවුසනිේ දකනිේන, සාමානය ඇසිනේ 
දකිනේනා ව්ගේ. ඒ ව්ගේම ‘ආසවක්ඛ්් ා පඤ්ඤා  සච්ිකරණී් ා’ ආශරවක්ෂ  
කිරීම පරයක්ෂ කරගනේන පුළුවනේ ්වනේ්න පරඥා්වනේම ි. ්වන කරම කිනේ 
්නා්ව ි. ්ම් කාමාසාව වේ ගලා්ගන එනේ්නේ නුහු. භවාසව වේ 
ගලා්ගන එනේ්න නුහු. අවිජ්ජ්ාසව ගලා්ගන එනේ්න නුහු. දිට්ඨඨාසව 
ගලා්ගන එනේ්න නුහු කි ල ්ම් පරයක්ෂ  ලබනේන පුළුවනේ වනේ්න 
පරඥා්වනේම ි. අනේන ඒ නසිා ්ම් නවින පිළිබඳව සඳහනේ වන වි්ශේෂම ්දේ 
ම ි ‘සච්ජිකාබ්බ’. 

සමහර ්ක්නකේ හිාගනේනව නවින කි නේ්න පරයක්ෂ කරග ුු 
ධමය කේ නිසා අපි ්ම් ගුන මුකුේ කථාකරනේනවේ ්හාඳ නුහු කි ල. 
සමහර ්ක්නකේ එ්හමේ හිනව. පරයක්ෂ කළ ුු ක ිල වි්ශේෂ් නේ 
කි නේ්න මකේනිසාද? ්වන ආගම්වල පරයක්ෂ කරගනේන බුරි ්ද කේ 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දැකේවූ් ේ - ‘දි්ට්ඨඨ ව ධ්ම්ම ’ - දිටුදැමි් හිම ්ම්ක 
පරයක්ෂ කරගනේන පළුුවනේ කි ල. ්මාකකේද පරයක්ෂ කරනේන බුරි ්දේ 
හුටි ට සාමානය අ  හිනේ්න? භව නි්රාධ . ්ම් භව  නිරුද්ධවුණා 
කි න එක ්ම්ලාවදි ්කා්හාමද දැනගනේ්න ක ින එක සමහරවිට ්ලාකු 
ගුටළුවකේ ්වනේන පළුුවනේ. නමුේ රහනේවහනේ්සේ භවනි්රෝධ  
පරයක්ෂකරනව - ‘භවනි්රා්ධා නිබ්බානං’ කි ලේ පරකාශකරනේ්න ඒක ි. 
ඒක ්ක්රනේ්න ්ම් විදි ට ආශරවක්ෂ් නේ. වි්ශේෂ් නේ භවාශරව ගලා්ගන 
එන නිසා ම ි භව කේ පවිනේ්න. ්ම් භව  ක ින එක අනිේ අ ට 
්ප්නන භව  ්නා්ව ි. ඒ ඒ පුදේගල ා්ග සනේාන ට අනුව. දැනේ 
්ක්නකේ කාම ්ලෝක් ේ ඉනේන්කාට - සමහරවිට ්ක්නකේ හිනව, 
ව්ට්ට ි්බන කාමවසේූනේ අ්ේ ඉඳීම ි කාම්ලෝක්  ඉඳීම කි ල. ඒක 
්නා්ව ි. සංකලේප - සිුවිලි වලිනේ සිටින කාම්ලෝක . රෑප, අරෑප 
පිළිබඳවේ ඒ විදි ටම ි. ්ම් ්ලෝ්කම ඉඳල ඒ ේව ලබාගනේන පුළුවනේ. 
ඒ ්ලෝකවලට ඇුලේ්වනේන පළුුවනේ. ඒ ව්ගේම සමහරවිට ්ම් ්ලෝ්කම 
ඉඳ්ගන ් ම් භව  සම්පූණය්  නේම ක්ෂ කළ බව පරයක්ෂ කරගනේනේ පළුුවනේ. 
ඒක කරගනේන පුළුවනේ වනේ්න අර කාමාසව, භවාසව, අවිජ්ජ්ාසව ආදි 
ආශරව නේ වේ මා්ගේ සිට ගලා්ගන එනේ්න නුිබව පිළිබඳ පරයක්ෂ  
ලබාගුනී්මනු ි. 

ඔනේන ඔ  විදි ට ්ම් ‘ආසව’ කි න වචන  ඉාමේම වුදගේ. 
්ම් ආසව කි න වචන  පිළිබඳ එකේරා ගුටලු විදි්  සූර කේ ව්ග ි 
බුලුවාම මජ්ඣිම නිකා්  සම්මාදිට්ඨි සූර . ්ම් සූර  පටිච්චසමුප්පාද 
ධමය  පිළිබඳ වටිනා කරුණු රාශි කේ ඉදිරිපේ කරන සූර කේ. ්ම්්ක 
එක ුනක සඳහනේ ්වනව ‘ආසවසමුද ා අවිජ්ජ්ාසමුද් ා 
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ආසවනි්රාධා අවිජ්ජ්ානි් රා්ධා’ කි ල. ඒ ක ිනේ්න ආශරව නේ්ගේ 
හටගුනී්මනේ අවිදයා්ව් හටගුනීම ්ව්. ආශරව නේ්ගේ නි්රෝධ් නේ 
අවිදයා්ව් නි්රාධ  ්ව් කි ල. ඒක විරකේ ි් නවනම් අපට ගුටලුවකේ 
නුහු. ්බා්හාම ්ද්නකුට ්ම් කා්ල ගුටලුවකේ ්වලා ි් නේ්න 
අවිදයාව මුලිනේ කිව්්ව් ්මාකද ක ින එක ි. ඕකට ්නා් කුේ විදි් ේ කය, 
විකය ඉදිරිපේ කරනව, ද්වාදසාංග අරිනේ අවිදයාව මුලට කවි්්ව ්මාකද 
කි න එකට. එ්කාට ්ම්කට ඉසේසරහිනේ එකකේ ි් න එක අපට ටිකකේ 
හරි සුනසමීකේ ්වනේන පළුුවනේ. ‘ආසවසමුද ා අවිජ්ජ්ාසමුද ා’ ක ිල. නමුේ 
ඒ සූර් ේම ව ටිකකේ එහාට ගි ාම ි් නව ‘අවිජ්ජ්ාසමුද ා ආසවසමදු් ා 
කි ල. ‘අවිජ්ජ්ාසමුද ා ආසවසමුද් ා, අවිජ්ජ්ානි්රාධා ආසවනි්රා්ධා’ 
කි ල. ඒක බුලූවාම පරසේපර වි්රෝධි ි ව්ගේ. ඒ කි නේ්න අවිදයාව 
හටගුනී්මනේ ආශරව නේ ඇි්වනව. අවිදයාව නුිවී්මනේ ආශරව නේ 
නුි්වනව. ්ම් එකම සූර් ේ ි ්ම්හම කි ු්වනේ්නේ. සුරි ුේ ස්වාමීනේ 
වහනේ්සේ එ්හම පරසේපර වි්රෝී පරකාශන කරන ් ක්නකේ ් නා්ව ි. නමුේ 
්මන  ම්කිසි ගුඹුරකේ ි් නව. ඊටේ වඩා පරශේන  ්වනේ්න ආශරව නේ 
අර අවිදයාවේ ආශරව කේ වීම ි. ගුටලුව හුඟකේම ගුඹුරු ්වනව එ ිනේ. 

නමුේ ් ම් ේව  නිදේශන කේ ආශර් නේම ් ේරුම් ග ුු ් ද කේ. 
්ම්ක සි පිළිබඳ එකේරා විසිුරු ධමයාවකේ නිස ි, බුලූ බුලේමට පරසේපර 
වි්රෝී ව්ගේ පරකාශන මහාපරාඥ රහනේවහනේ්සේලට පවා කරනේන සදිේධ 
වු්ණේ. ්ම්කට අපි කිට්ටුකරගනේන ඕන ඉාමේ වටිනා සූර කේ ි් නව - 
මහා ආශේච යවේ විදි්  සූර කේ කි ල ි ඒකට ක ිනේන ්වනේ්න - ඒේ 
සං ුේ නිකා් . ඛ්න්ධ සං ුේ්  ්ද්වනි ගදේදුලසූර . ඒක බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්මනේන ්ම් විදි ට පරකාශ කරනව. 

‘දිට්ඨඨං ්වා, භික්ඛ්්ව, චරණං නාම ිත්න්ි?’ ‘එවං, භ්න්.’ ‘ම්පි 
්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, චරණං නාම ිත්ං ි්ත්්නව ින්ිං. ්නපි ්ඛ්ා, 
භික්ඛ්්ව, චර්ණන ි්ත්න ිත්්ඤ්ඤව ිත්රං. ස්මාිහ, භික්ඛ්්ව, 
අභික්ඛ්ණං සකං ිත්ං පච්ච්වක්ඛිබ්බං - දීඝරත්ං ඉදං ිත්ං සංකිලිට්ඨඨං 
රා්ගන ්ෝසන ්මා්හනා’ි. ිත්සංකි්ලසා, භික්ඛ්්ව, සත්ා 
සංකිලිස්සන්ි, ිත්්වාොනා සත්ා විසුජ්ඣන්ි. නාහං, භික්ඛ්්ව, අඤ්ඤං 
එකනකිා ම්පි සමනපුස්සාමි එවං ිත්ං,  ථ ිදං, භික්ඛ්්ව, ිරච්ඡානගා 
පාණා. ්පි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ිරච්ඡානගා පාණා ි්ත්්නව ින්ිා. 
්හිපි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ිරච්ඡානග්හි පා්ණහි ිත්්ඤ්ඤව ිත්රං.’13 
එ්කාට ්මන ඉාමේම වටිනා නිදශයන ්දකකේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්දනව. පළමු්වනේම අපි ්ම් සූර  පරිවේන  කරල බලමු. ‘දිට්ඨඨං ්වා, 
භික්ඛ්්ව, චරණං නාම ිත්ං?’ - මහ්ණනි නුඹලා චරණ නම් ිර කේ 
දුටවුාහදු? එ්හම නුේනම් නඹුලා චරණ නම් ි ර කේ දැකල ි්  නවද? ‘එවං 
භ්න්’ - ‘එ්සේ  සේවාමීනි.’ ඊළඟට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ වොරනව ‘ම්ප ි
්ඛ්ා, භකි්ඛ්්ව, චරණං නාම ිත්ං ි්ත්්නව ින්ිං’ - මහ්ණනි, ඒ 
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චරණ නම් ිර ේ සිිනේම සින ලදේදකි. ‘්නපි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, චර්ණන 
ි්ත්න ිත්්ඤ්ඤව ිත්රං’ - මහ්ණනි ඒ චරණ නම් ිර ටේ වඩා 
්ම් සිම විසිුරු . එන ‘ිත්’ කි න වචන  අථය ්දකකිනේ ් ාදල 
ි් නව. ් මන බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්  ාදනේ්නේ ‘විිර’ කි න අථය් නේ, 
‘ිත්රං’ කි නේ්න ‘වඩා විසිුරු ’ ක ිල අපට කි නේන පුළුවනේ. චරණ 
නම් ිර  ක ිනේ්නේ ඒ කා්ලේ ිබුණු  ම්කිසි ිර කේ. දැනේ ්ම් කා්ලේ 
ි්බන චලන ිර ව්ගේ ්නා්වනේන පළුුවනි. නමුේ  ම්කිසි වි්ශේෂ විදි්  
ිර වගය කේ කි ල අපට හිාගනේන පුළුවනේ. අටුවා්ව එ්හම ්ෝරන 
හුටි ට ුනිනේ ුන ්ගන ා්මනේ, එ්හම නුේනම් කරකුවී්මනේ, ස්ථාන 
මාරුකරිී්මනේ  ම්කිසි වි්ශේෂ වින්දන කේ ලබා්දන ශකේි කේ ඇි වි්ශේෂ 
ිර කේ ්වනේන ඕන, ඒ චරණ නම් ිර . ඒ චරණ නම් ිර  ්කා ි 
ආකාර් නේ නමුේ වි්ශේෂ විසිුරු ිර කේ ්වනේන ඕන. නමුේ ඒ විසිුරු 
ිර ටේ වඩා සි විිර ි කි ල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ වොරනව. ඒකට 
්හේුව කි නේ්න ‘ම්පි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, චරණං නාම ිත්ං ි්ත්්නව 
ින්ිං’ මකේනිසාද? ඒ චරණ නම් ිර ේ සිිනේම සින ලදේදකේ නිසා. 
ඊළඟට බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ ඒ අනුවම භික්ෂූනේ වහනේ්සේලාට අවවාද කේ 
හුටි ට පරකාශ කරනව. ‘සමාිහ, භික්ඛ්්ව, අභික්ඛ්ණං සකං ිත්ං 
පච්ච්වක්ඛිබ්බං’ - එමනිසා මහ්ණනි, ක්ෂණ කේ පාසා, ්මා්හකේ පාසා, 
මා්ගේම සි පිළිබඳව පරය්ව්ක ෂා කර බුලි   ුු . ආපසු හුරී බුලි  
 ුු ි - ‘දීඝරත්මිදං ි ත්ං සංකිලිට්ඨඨං රා්ගන ් ෝසන ් මා්හනා’ි - දීඝය 
කාල කේ ්ම් සි රාග් නේ දේ්ව්ශ් නේ ්මෝහ් නේ කිලිටි ්වල ි 
ි් නේ්න. ‘ිත්සංකි්ලසා, භික්ඛ්්ව, සත්ා සංකිලිස්සන්ි, ිත්්වාොනා 
සත්ා විසුජ්ඣන්ි’ - සි කිලිටිවී්මනේ සේව් ෝ කිලිටි ්වේ. සි 
පිරිසිදුවී්මනේ සේව් ෝ පරිිසිදු ්වේ. ඒ ිර  පිළිබඳ උපමාව. 

ඊළඟට වේ වි්ශේෂ ්ද කේ පරකාශ කරනව. ‘නාහං, භික්ඛ්්ව, 
අඤ්ඤං එක නිකා ම්පි සමනුපස්සාමි එවං ිත්ං  ථ ිදං, භික්ඛ්්ව, 
ිරච්ඡානගා පාණා’ - මහ්ණනි ්ම් ිරිසනේ සුනේ පමණ විිර වූ ්වන 
සේවසමූහ කේ, ්වන සමූහ කේ මට නම් ්පේනේ්න නු.’ ඊළඟට 
උනේවහනේ්සේ දකේවනව ‘්පි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ිරච් ඡානගා පාණා 
ි්ත්්නව ින්ිා.’ ඒ ිරිසනේ සුනුේ සිිනේම සින ලදේොහු . ‘්හි පි 
්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ිරච්ඡානග්හි පා්ණහි ිත්්ඤ්ඤව ිත්රං’ - ඒ 
විසිුරු වූ ිරිසනේ සුනේටේ වඩා ් ම් සිම විසිුරු . නුවේ බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ අර කලිනේ පරකාශ කළා ව්ගේ අවවාද කේ ඉදිරිපේ කරනව 
‘ස්මාිහ, භික්ඛ්්ව, අභික්ඛ්ණං සකං ිත්ං පච්ච්වක්ඛිබ්බං’ - ආදි . 
එමනිසා මහ්ණනි ්මා්හාකේ පාසා මමනේ්ගේ සි පරය්ව්ක ෂා 
කරගනේන ඕනු ි ක ිල. 

එ්කාට ්ම් සූර් ේ බුලූබුලේමට ්පේනේ්න - ්මන ්ම් ිර  
ගුන කි පු කාරණ  එ්හම - ්ක්නකුට හි්නේ්න ්ම් ිර  ඇනේද 
ුනුේා ගුන , බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ කා කරනේ්න කි ල. නමුේ 
්මන ඊට වඩා ගුඹුරු අේථ කේ ි් නේ්න. ්ම් චරණ නම් ිර  
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සිිනේම සින ලදේ්දේ , ක ිල පරකාශ කරනේ්න චරණිර  ඇනේද ්කනා 
්ම්ක හිිනේ හිල ඇනේද නිසා ් නා්ව ි. ් ම් ි ර  දකින ් කනා, ් ම් ි ර  
විිර හුටි ට සලකනව. එ්හම නුේනම්, ්ම් ිර  බලන පදුේගල  ්ම් 
ිර  සිිනේ මවා ගනේනව. ඇේ වශ් නේම ්ම් ිර  ඇනේද ුනුේ 
ගුන ්නා්ව ි ්මන කි නේ්න. අර පුදේගල ්ගේ සි්ේ ි්බන, 
දීඝයකාල ක සිට පවින රාග, දේ්ව්ශ, ්මෝහ ක ින ඒ කේ්ලේශ ධමයවලට පිං 
සිද්ධ්වනේන ම ි අර ිර  ආසේවාදකරනේන පුළුවනේ ්වනේ්න. ඒ්ක රස 
විඳිනේන පළුුවනේ ්වනේ්න. 

ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ ි් නව අර ආසවධමයවල. ඒක නිස ි 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සිම විසිුරු ි කි ල පරකාශ්කාට වෝළ. අර 
ිර ටේ වඩා සි විසිරුු ි. ඒක නිසාම ම ි ‘අභික්ඛ්ණං සකං ිත්ං 
පච්ච්වක්ඛිබ්බං’ නිරම මනේ්ගේ සි බලනවනම් ඒක අර ිරපටි කේ 
බලනේන ව්ගේ ඉාමේම විසිුරු ්ද කේ. ඇ ි? ්ලෝක් ේ ඇි විසිුරුම ්දේ 
බුලීම ්නේ පරය්ව්ක්ෂා කිරිම. ඒකට හුරිල බලනේන ්වන නිසා ඒක 
සාමානය් නේ බලනේ්නේ නුහු. ඉසේසරහිනේ ි් න ්දේ ්නේ බලනේ්න. 
නමුේ ‘අභික්ඛ්ණං සකං ිත්ං පච්ච්වක්ඛිබ්බං’ කි ල බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ වි්ශේෂ් නේ අපට පරකාශකරනව ්ම් සි දිහා හුරිල බලනේන. 
මකේනිසාද? ්ම් සි අර චරණ ිර ටේ වඩා විසිුරු නිසා. ඒ කාරණ ම 
ම ි ඊළඟටේ පරකාශ කරනේ්නේ අර ිරිසනේ සනුේ පළිිබඳව. ඒකේ අපි 
ටිකකේ කලේපනා කරල බුලු්වාේ එන නම් අර ිර  ගුන කිව්ව විරවේ 
්ක්නකුට සුක හිනේන ඉඩකේ නුහු. ිරිසනේ සුනේ විසිුරු ි ක ිල 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම පරකාශ කරනව. ිරිසනේ සුනේ රම් 
විසිුරු වූ ්වනේ සේව නිකා කේ මට නම් ්පේනේ්නේ නුහු ක ිල. නමුේ 
ඒ එකේකම ඊළඟට උනේවහනේ්සේ වොරනව ‘්පි ් ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ිරච්ඡානගා 
පාණා ි්ත්්නව ින්ිා’ නමුේ ඒ ිරිසනේ සුනුේ සිිනේම සින 
ලදේොහු . ඒ ිරිසනේ සුනේටේ වඩා එම නිසා සිම විසිුරු  කි ල ඔ  
විදි ට පරකාශ කරනව. 

්ම්නේදීේ අපට ගනේන ි් නේ්න - දැනේ අපි සාමානය් නේ 
හිනව ිරිසනේ සුනේ  ඉාමේම විසිුරු කි ල. සමහර විට අපි ඔ  
සමනල් කුට ්බා්හාම ලසේසන ි කි නව. නිලමුසේසට අපි ඒක පරකාශ 
කරනේ්නේ නුහු. ්කාටි  නපුරු ි කි නව. නමුේ බළල නපුරු නුහු. ඔ  
විදි ට බලන පුද්ගල ා්ගේ ආකලේප  අනුව ි සේව ිනේ්ගේ නපුරු බව, 
අහිංසක බව, ලසේසන අවලසේසන බව, හුරලේ බව ආදී ්නා් කුේ 
සංකලේප සිිනේ මවනේ්න. ඒ ව්ගේම ්ලාකුකුඩා බව. අනේන ඒක නිසා 
ම ි ්ම් සි්ේ ි්බන ්ම් ධමයාව අවිජ්ජ්ා ආසව ආදී කේ්ලේශ ධමය නිසා 
ම ි ්ම් හුම එකකේම විසිුරු ්වනේ්න. අප අවට ි් න ්ලෝ්ක 
හුම්ද කේම විසිුරු ්වලා ි් නේ්න. එ්කාට ්ම් සූර  
අනුසාර් නේම අපි වේමාන ට ටිකකේ එබිල බුලු්වාේ ඉාමේම ් හාඳ 
උපමාවකේ ි් නව පටිච්චසමුප්පාද ධමය  පිළිබඳවේ, නිවයාණ 
පරිසං ුකේ සූර පිළිබඳවේ,  ම්කිසි වුටහීමකේ වඩා පහසු අනේදමකට - 
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එදි්නො ජීවි ට ළංවූ අනේදමකට - ්ේරුම් ගනේන උපකාරවන 
කථාමාේග කේ අපට මුකරගනේන පළුුවනි ්ම් චරණිර  ආශර් නේ. ඊළඟට 
අපට ‘චරණිර’ ගුන ්නා්ව ි ‘චලනිර’ ගුන ි කථා කරනේන ්වනේ්න. 
ඒ කි නේ්නේ සිනමා ්ලෝක  - ිරපටි. ිරපටි, නාටය සංදේශන ආදි  
මුලේකර්ගන අපි ටිකකේ හි ්  ාමුකරල බුලු්වාේ ් මන පවින ධමයාව, 
්ලෝක් ේ එලපිිට - ිරපට ශාලා වලිනේ නෘය ශාලාවලිනේ පිට - ි්බන 
ඒ ජීවි් ේම ්කාටසකේ. නමුේ පිට ි්බන ජීවි  වටහාගුනීම 
සාමානය් නේ අපහසු නසිා වඩා පහසු ිරපටි  පිළිබඳ කාරණ  ගුන 
ඊළඟට අපි ටිකකේ විවරණ  කරනේන බලමු. 

සාමානය් නේ ඔ  ිරපටි කේ, නාටය කේ එ්හම පුවුේ්වනේ්න 
රාරී  කාල්  ි. ඒකට ්හේුව අනේධකාර  ි්බනව. ්ම් අඳුර අර 
සේව ා්ගේ සිේ ුළ ි්බන අවිදයානේධකාර  මකුරල ්දනව. එ්කාට 
ිරපටි කේ නාටය කේ ආදි  අඳුරු රාමවුකේ ුළ ි පරදේශන  ්ක්රනේ්න. 
අවිදයා අංග  අපට එනම ඉදිරිපේ ් වලා ි් නව.  ම්කිසි විදි කිනේ දවලේ 
කාල්  ි රපටි ආදි කේ ් පනේවනවනම්, සිනමාශාලාවල ජ්්නලේ ආදි  වහල, 
කළුිර ොලා, ආවරණ  කර්ගන ි ඒක කරනේ් න. ඔ  විදි්  මහ 
ආවරණ කේ මුද ි ්ම් ිරපට, නාටය ආදි  ්පනේවනේ්න. ඒ ව්ගේ වේ 
මහා පුදුම ්ද කේ සිඬ ්වනව, ්නා් කුේ පුදේගල නිේ ‘මම ිරපටි බලනේන 
 නව,’ ‘නාටය බලනේන  නව’ කි ල  නව. ‘මම ි රපටි බුලුව ක ිල’ එනව. 
නමුේ ඒ ිරපටි ශාලාවල, නෘයශාලාවල, ිරපටි නාටය ්පනේවන 
අවසථා්ව, නෘය පුවුේ්වන අවසථා්ව, ්ම් ිරපටි කේද බලනේ්න, 
නාටය කේද බලනේ්න කි න එක අමක ්වනව. ඔනේන ඔ  විදි්  මහ 
පුදුම ්මෝහන කේ. ්මනේ අර ආශරව නේ්ගේ මේවීම් ශකේි කේ ි් න 
නිසා,  ම්කිසි ිරපට ක, නාටය ක ආසේවාද කේ විඳිනේන ඕන නම්, ඒකට 
ලෑසේි්වලා ඉනේන ඕන මේ්වනේන. මේ්වනේන බුරිනම් ඒක ඒ 
ුනුේාට නාටය කේ ්නා්ව ි. ිරපටි කේ ්නා්ව ි. ිරපට නාටය 
නිෂේපාදක ිනේ කරනේ්න ්මාකකේද? බලනේන එන ඒ නරඹනේනනේ්ගේ සිේ ුළ 
ි්බන අවිදයා ආශරව මුකරල ගනේන පුළුවනේ විදි ට පසුබිම් සකසේ කිරීම ි. 
ඒ නිසා ම ි රාරී කාල් ේ පවේවනේ්න. එ්හම නුේනම් කළුිර ආදි  
් ාදනේ්න. ්ම් නිෂ ේපාදක ිනේට වේ වුඩ රාශි කේ ි් නව. අර 
ඇිකරගේු අඳුරු රාමවු ුළ එන නරඹනේනනේ්ගේ සිේුළ ්මෝහන නේ 
ඇිකරල  ම්කිසි කථාවසේුවකේ හරි ට ‘ාේේවික’ අනේදමිනේ ්පනේවනේන 
ඕන. ‘ාේේවික’ කි න එක කලා ්ලෝක් ේ ි් න වචන කේ ම ි - 
දැනේ, ‘ේව’ කි ල කි නේ්න ‘සය ’ කි න එක ි. නමුේ ‘ාේේවික’ 
කි නේ්න ‘සය ’ ් නා්ව ි. ‘සුබූ සේවරූපයකේ ඇති’, ‘ඇතේත ව්ගේ ් පේන’ 
කි න එක ි - ‘ාේේවික’ - එ්කාට ිරපට කේ, නාටය කේ සාේථක 
වීමටනම් ඒක ාේේවික ් වනේන ඕන. ාේේවික කි නේ්න බලන්කනාට 
්ම්ක සුබෑ්ද කේ හුටි ට ්ප්නන විදි ට ි් නේන ඕන. එකේරා 
විදි ක රැවටිලේලකේ ්මන ි් නේ්න - මා ාවකේ. එ්හම 



නිව්නේ නිවීම 

97 

ාේේවික විදි ට ඉදිරිපේ කිරීමට නළුනළිි නේ්ගේ අඟපසඟ සුරසිලි ආදි  
අවශය ි - ඇේවශ් නේම ඒ ඈ අී් ේ භාරී  සමාජ්් ේ ‘සංසේකාර’ 
කි න වචන් ේ මූලික අේථ කේ ම ි ඒ නළුනළිි නේ කළ අංගසංසේකාරාදි . 
්ම් අඟපසඟ සුරසිලි ආදි . එපමණකේ ්නා්ව ි. පසුබිම් සුරසිලි, අනිකුේ 
රඟපෑම් ආදි  පවා ්ම් හුම එකකේම සංසේකාර හුටි ට සලකනේන පුළුවනේ. 
චරි නිරෑපන පසුබිම් සුරසිලි ආදී . ්මනේන ්ම්වා ම ි සංසේකාර, 
එ්කාට අර අනේධකාර් නේ නරඹනේනනේ්ගේ සි්ේ ඇි අවිදයා ආශරව 
මුකර ගනේන එකේරා සදුුසු පරිසර කේ ඇිකළා ිරපට නිෂේපාදක ිනේ, 
නාටය නිෂේපාදක ිනේ. ඒ ව්ගේම අඟපසඟ සුරසිලි ආදි් නුේ අර සංසේකාර 
ඇිකළා. ඇේවශ් නේම ්ම් සංසේකරණ  කරනේ්නනම් ඒ නරඹනේන ි. 
දැනේ ්මන මහපුදුම කි මනකේ කි නේන සිද්ධ ්වනව. කලිනුේ අපට ඒ 
විදි්  ්දේවලේ ක ිනේන සිදේධ වුණා. ඒ කි නේ්න ්ම්කේ කිසිම 
සිනමාශාලාවක, සිනමා ිර ක ි රපට කේ ් පනේනල නුහු. ් ම්කේ කිසිම 
නාටයශාලාවක, නෘය ්ව්දිකාවක නාටය කේ ්පනේනල නුහු. නමුේ ඒ 
ිරපට ශාලාවලට, නාටයශාලාවලට ගි  අ  ිරපට නාටය දුටුව. 

්ම් ්කා්හාමද සිද්ධවු්නේ? සාමානය් නේ අපි හිනේ්න ්ම් 
ිරපට නාටය නිෂේපාදක නිේ  ිරපට නාටය හුදු්ව කි ල. නමුේ අවසාන 
වශ් නේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ චරණිර  ගුන වොළ ඒ කාරණ  අනුව 
අපි ගුඹුරිනේ කලේපනා කරල බලනව නම්, ි රපට කේ, නාටය කේ - ඒ අවසාන 
පරිච්්ේද් නේ බලන්කාට - නිෂේපාදන  කරනේ්න නරඹනේනම ි. ඒ 
නරඹනේනා ඒව නරඹනේන  න්කාට ඒ ිරපට ආදි ට ොනේන ඕන ලුණු 
ඇඹුලේ ආදි ේ අර්ගන ි  නේ්නේ. ඒ කි නේ්න ආශරව. ඒ ආශරව නේ්ගනේ 
ිරපට් ේ  ම්කිසි අඩුපාඩුවකේ ිබුණේ වුහිල  නව. දැනේ අපි දනේනව 
නාටයාදි්  එක ජ්වනකිාවක ඉදල අනිේ ජ්වනිකාවට එනේන එකේරා 
කාලසීමාවකේ ි් නව. නමුේ ්මබඳු නාටය කේ පවා සාමානය ජ්න ාට 
රසවිඳිනේන පුළුවනේ වනේ්න කාමාසව, භවාසව, අවිජ්ජ්ාසව ක ින ඒව නිස ි. 
විදයාේමක වශ් නේ දි ුණු ්වනේන දි ුණු ්වනේන ්ම් ජ්වනිකා ඉාමේම 
ශීඝරකරල ම ි ිරපට ිර ක වු්ටනේන සලසේවනේ් න. නමුේ ්ම්නේ 
්ක්රනේ්න ්මෝහන  ි. නරඹනේනනේ ුළ ්මෝහන  ඇිකිරීමට සුදුසු 
පරිසර කේ ඇිකිරීම ි. ඒ ව්ගේම ්කා ි විදි ට සුරසිල සිටි ේ සංසේකරණ 
්කා ිවිදි ට ිබුණේ, නරඹනේනනේ්ගේ සි්ේ සංසේකරණ ඒකට හරි නේ්න 
නුේනම් අර නාටය  සාේථක ්වනේ්න නුහු. එ ට රැව්ටනේ්න නුහු. 
නමුේ ්ලෝක සේව ා්ගේ සිේ ුළ ි් නව සංසේකරණ  කිරී්ම් ගි කේ. 
ඒක නිසා මදිපාඩුවට මනුේ  මකේ දමල ඒ ිරපට , නාටය  සම්පූේණ 
කර්ගන වි්නෝද්වනව. ආසේවාද  ලබනව. ඔ  විදි්  ේව කේ 
ි් නේ්න. 

දැනේ අපි ටිකකේ කලේපනා කරල බලමු ්ම් අවිදයා රාමුව ුළ ි ්ම් 
ිරපට නාටය ආදි  පුවුේ්වනේ්න. එ්හම පුවුේ්වන අවසේථාවකේ - 
දවලේ කාල් ේ පුවුේ්වන ිරපටි කේ ගුන කලේපනා කරනවනම් අර විදි ට 
්ොරවලේ එ්හම වහ්ගන ි ිරපටි කේ ්පනේවනේ්න. ්ම් විදි ට 
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්හාඳ විිර වවවණය ිර කේ ි්ේ වු්ටන අවසේථාවක හදිසි් ේම ්ොරවලේ 
ඇරුණා කි ල හිමු. එ්කාට ්මාකකේද ්වනේ්න? අර ඒ නරඹනේනනේ 
මවා්ගන හිටි  ්ලෝක් නේ, ඔවුනේ්ගේ සිනමා ්ලෝක් නේ, නාටය 
්ලෝක් නේ ඔවුනේ එලි ට විසිවුණා ව්ග ි, හදිසි් නේම. මකේනිසාද? අර 
ිර්  වු්ටන වවවණය ිර්  පාට ග ිා. පාට මුකිල ගි ා. ඒ්ක 
පරිඵල කේ වශ් නේ ඊළඟට කළකිරීම ි එනේ්න. ්ම්කේ ිරපටි කේද කි ල 
හි්නව. ්ම්ක ්මාකකේද කි ල හි්නව. අර ිරපටි , ිරපටි කේ වු්ණේ, 
නාටය , නාටය කේ වු්නේ අවිදයා අඳුරු රාමු්වේ සංසේකාරවලේ බල් නේ. 
නමුේ ්ම් අඳුරු රාමුව නුිවී්මනේම අර විදි්  විශාල ්වනසකේ සදිු වුණා. 
ඒ එකේකම නරඹනේනනේට කළකරිීමකේ ඇිවුණා. මකේනිසාද - රාග ක ින 
වචන්  පාට කි න අේථ කේ ි් නව. ්මන ‘විරාග’ කි න එ්කේ 
වාචයාේථ කුේ ි් නව ‘පාට ්සේදී ාම’, සා ම මුකී ාම කි ල. එ්කාට 
‘නිබ්බිො - විරාග ’ - එකේරා විදි ක පටු අේථ කනිේ ‘නිබ්බිො - විරාග කේ’ 
ව්ගේ ්ද කේ ඇි්වනව, අර විදි ට හදිසි් නේවේ ්ොරකේ ඇරු්ණාේ. ඒ 
ිබුණ ්මෝහන  එුනනිේ ාවකාලිකව හරි නුි්වනව. නමුේ අපි ටිකකට 
හිමු. ්ම් පිටිනේ එන ආ්ලෝකධාරාවකින ුි ්ම් ිරපටි , ිරපට කේ 
්නාවන ේව කේ ඇි වු්ණේ. ්ම් ආ්ලෝකධාරාව සිිනේ, සි ඇුළිනේ 
ආ්වාේ එ්හම ්මාකද ්වනේ්න. ඒේ ඒ හා සමාන ්ද කේ සිද්ධ ්වනේ්න. 
සි ඇුළිනේම  ම්කිසි ්ක්නකුට පරඥා ආ්ලෝක  පහළ වු්ණාේ, 
ිරපට කේ නාටය කේ බලන අවසේථාවක, අනිේ අ  ිරපටි , නාටය  බල 
බලා ඉඳීවි. නමුේ ඒ ුනුේාට ්ම්කේ ිරපටි කේද, ්ම්කේ නාටය කේද 
කි ල හි්නව. අපි ඒ ිරපට  ගුන ක ින්කාට කිව්ව ඒ අවසේථා්ව 
නරඹනේනා ඉනේ්න එකේරා ්ලෝක කට ඇුළු ්වල ි කි ල. ඒකට අපට 
කි නේන පළුුවනේ වදුරටේ පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අනවුම විගරහ කරනවනම්, 
නරඹනේනනේ ඇේවශ් නේම අවිදයාඅනේධකාර  මුද සංසේකාර මුලේකර්ගන 
ඒ ිරපටි කථාවට සුදුසු අනේද්ම් විඤ්ඤාණ කුේ ඊට නිසි නාමරෑප කුේ 
ඇිව ඒ සම්පූණය වින්දන සමුහ් නේ පඤ්චසේකන්ධ කේ සකසේ කරගේ කි ල. 
අනේන ඒ විදි්  වුඩකේ ්මන ි් නේ්න. එ්කාට අර පරඥා ආ්ලෝක  
ඇවිලේල, අවිදයා අනේධකාර  නුි වුණේ ඒ විදි් ම ්ද කේ සදි්ධ ්වනේ්න. 
ඒ භව් නේ ඉවට එනව. ඒ කාම්ලෝක් නේ, ඒ භව් නේ ාවකාලිකව හරි 
එලි ට එනව. 

දැනේ එ්කාට රහනේවහනේ්සේල පිළිබඳවේ ් ම් විදි්  ් ද කේ සිද්ධ 
්වනේ්න. රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ අර ිබුණු ‘අවිදයාව’ - ‘අවිජ්ජ්ා ්ත්ච ව 
අ්සස විරාගනි්රාධා’ ආශරව ටිකකේහරි ඉුරුකරල ්නා්ව ි. 
සම්පූණය් නේම ඒ අවිදයාව නිරුද්ධ ්වන්කාට ඒ එකේකම සංසේකාරේ 
නිරුද්ධ ි. මකේනිසාද? සංසේකාර නේ සංසේකාර නේ බවට පේ වු්ණේ 
අවිදයා්ව පිහි්ටනේ. අවිදයාව ඇිාකේ ම ි ඒව සංසේකාර ්වනේ්න. 
සංසේකාර කි ල කි නේ්න සාමානය් නේ සකසේ කිරීම්. මවාපෑම් කි න 
එක ි. එ්කාට ්ම් සකසේ කිරීම්, අරඇඳීම් සි ලේ්ලනේ  ම්කිසි 
්මෝහන කේ ඇිකිරීම ි ක්ළේ. ඒකට නිසි පරිසර  ි අවිදයා 
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අනේධකාර් නේ සුප ු්නේ.  ම්කිසි විදි කනිේ පරඥා ආ්ලෝක  ආ්වාේ අර 
සංසේකාර විසංසේකාර ්වනව. සංඛ් , අසංඛ්  ්වනව. එ්කාට ඔ  
ිරපට  පිළබිඳව දැකේවූ ධමයාවම ඊට වඩා ගුඹුරු අේථ කිනේ ගනේන පුළුවනේ 
්ම් රහනේවහනේ්සේලා පළිිබඳව වන පරිවයන් ේදී. ඒ පරඥා ආ්ලෝක  
පහළවීමේ සමඟම සංසේකාර විසංසේකාර ්වනව. බාහිර ්ලෝක ාට ඒව 
සංසේකාර හුටි ට ්පනුනට, රහනේ වහනේ්සේට ඒවා සංසේකාර ්නා්ව ි. 
මකේනිසාද? භව කේ මු්වනේ්න නුහු. භව කේ මවනේන බුහු. ඒ ව්ගේම අර 
සංඛ්  සකසේ කරන ලදේදකේව ි්බන එක සකසේ කරන ලද බව ්ේරුම් 
ගේාම, ඒක ් නාසකසේ ් වනව. අසංඛ් කේ ් වනව. සි ුම් ධමයාවකේ එන 
ි් නේ්න. අනේන එ්කාට ඒක අසංඛ් කේ ්වනව. 

්ම් පිළිබඳව සමහරවිට නූන විදි ට ඉදිරිපේ කළ ම කේ කි ල 
හිනේන පුළුවනේ. නමුේ ්ම්කට අපට නිදේශන ්කා්කුේ ි් නව, 
්සව්්වාේ, සූර ්දේශනා වල. 

‘නිවුතානං ත්මා ්ොති - අන්ධකා්රා අපස්සතං 
සතංච විවටං ්ොති - ආ්ෝකා පස්සතාමව 
සන්ති්ක න විජානන්ති - මගා ධම්මස්ස අ්කාවිදා.’14 

්ම් සූරනිපා් ේ ද්ව ානුපස්සනා සූර් ේ ි් න එකේරා 
ගාථාවකේ. ‘නවිුානං ්මා ්හාි’ - අවිජ්ජ්ා නීවරණ් නේ වුසුණු අ ට 
කලුවරකේම ්ව ි. හරි ට ඒක ‘අන්ධකා්රා අපස්සං’ - ්නා්ප්නන අ ට 
අන්ධකාර  ව්ග ි. නමුේ, ‘සංච විවටං ්හාි’ - බුදේධාදි සේපුරුෂ නිේට 
්ම් ඔකේ්කාම විවෘ ි. ‘ආ්ලා්කා පස්සාමිව’ - ඇසේ්ප්නන අ ට, 
දකිනේන පළුුවනේ අ ට, ආ්ලෝක  ව්ග ි. ‘සන්ි්ක න විජ්ානන්ි, මගා 
ධම්මස්ස අ්කාවිො’ - ධමය  ්නාදේ ්ම් ්මෝඩ සේේව් ෝ - ්ම් මෘග් ෝ - 
්ම් ළඟම ි්බන නවින ්නාදකිේ. ඒරම් ලසේසනට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරල ි් නව. ඒ ව්ගේම වේ ඒ විදි් ම ගාථාවකේ උොන පාළි් ේදී 
හමු්වනව. 

‘්මාෙසම්බන්ධි්නා ්ෝකා - භබ්බරූ්පාව දිස්සත ි
උපධිසම්බන්ධ්නා බා්ො - තමසා පරිවාරි්තා 
සස්ස්තා විය ඛායති - පස්ස්තා නත්ථි කිඤ්චනං.’15 

‘්මාහ සම්බන්ධි්නා ්ලා්කා භබ්බරෑ්පාව දිස්සි’ - ්ම් ්මෝහ ට 
සම්බන්ධවූ ුනුේාට ්ලෝක  ්බා්හාම භවය්ද කේ. ‘ඇේ ්වනේන 
පුළුවනේ’ කි න අදහස ි භවය කි න වචන් ේ ි් නේ්න. ්ම් ්ලෝක  
භවය ්ද කේ හුටි ට, සය ්ද කේ - ්හාඳට විශේවාස ි නේන පුළුවනේ 
විදි්  ්ද කේ - ක ිල ඒ විදි ට ි ්මෝහ ට බුඳුණු පුදේගල ට ්පේනේ්න. 
‘්මාහ සම්බන්ධි්නා ්ලා්කා භබ්බරෑ්පාව දිස්සි’ - භවය වශ් නේ 
්ප්නනව. ‘උපධි සම්බන්ධ්නා බා්ලා මසා පරිවාරි්ා’ - ්ම් උපීනේට 
බුඳුනාවූ බාල ා - ්මෝඩ ා - අඥාන පුදේගල ා ‘මසා පරිවාරි්ා’ 
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මහා අනේධකාර කිනේ, කළුවරකිනේ පිරිවරන ලදුව ි සිටිනේ්න. වුහිල ි 
හිටිනේ්න. ‘සස්ස ් ා වි  ඛ්ා ි’ - හරි ට බුලුබුලේමට ්ම්ක සොකාලකි 
ව්ගේ - ශාසේව ව්ගේ ් ප්නනව. ‘පස්ස්ා න ථී කිඤ්චනං’ - දකිනේ්නකුට 
්මන ඇි්ද කේ නෑ. ‘්ද කේ නෑ’ කි ල කි නේට ්වනව. අනේන ඒ විදි ට 
ඉාමේම ගුඹරුු අේථ කේ පරකාශ කරනව සුත්නිපා් ේ ් ම් ගාථා වලනිුේ. 

්ම ිනේ අපට ්පේනව ිරපටි කේ පිළිබඳවේ, නාටය කේ පිළිබඳවේ, 
ඇේ වශ් නේම අර නාටය්ලෝක් ේ ජ්වනිකා රාශි කනිේ, අඩු වුඩි 
වශ් නේ ශඝීරව ධාවන  ් ක්රන ජ්වනකිා රාශි කිනේ,  ම්කිසි කථානේර කේ 
මවා්ගන වි්නෝද ්වනේන ව්ගේ ඒ සේව ිනේට, පුදේගල ිනේට, නළුනළිි නේට 
ාවකාලිකව ොගේු ඇඳුම් ආදි  නිසා ්මෝහන කේ ඇි කර්ගන ්ම් 
අහවලා , ්ම් අහවලා  ඒ සමඟම මනුේ ඒ ්මා්හා්ේ ජීවේ ්වනේන 
ව්ගේ, නෘයශාලාවලිනේ ිරපටශාලාවලිනේ, පිට ජීවි ේ ඒ විදි්  එකකේ, 
ධමයානකුූලව කලේපනාකර බලන්කාට. නමුේ පිට ි් න අන්ධකාර ට වඩා 
ඇුළ ි් න අන්ධකාර  ඉාමේම ඝන බහල එකකේ. පිට ි් න 
අනේධකාර  නම් අර විදි ට ්ොරකේ ඇරුණ හුටි් ම නුි්වලා  නේන 
පුළුවනි. නමුේ ඇුළ ි් න අන්ධකාර  එ්හම ්ල්හසි් නේ 
කු්ඩනේ්න නුහු. ඒක නසිා ම ි අර ්ථර්ථරී ගාථා ආදි්  ි් නේ්න 
‘්මාක්ඛ්න්ධං පෝලවා, ්මාක්ඛ්න්ධං පොලි ’16 - ්ම් අඳුරුකඳ පුලුව 
කි ල. ඒ රම් පලනේන පුළුවනේ - කෑලිකපනේන පළුුවනේ - විදි්  අවිදයා 
අඳුරකේ ම ි ්ලෝක්  ි්  නේ්න. අනේන ඒ නසිා අර ‘්මාක්ඛ්න්ධං පොල ි’ 
ආදි වචනවලනිේ ්ේ් රනව ්ම් ඇළු ි්  න අන්ධකාර  ඉාමේම ඝන 
බහල එකකේ.  

නමුේ ඇළු ි්  න අන්ධකාර්  පළමු විවර  ඇි් වනේ්න 
්සෝවානේමාගයඥාන් නේ. අනේන ඒක නසිා අපට හිාගනේන පළුුවනි, අර 
ධමයකථාවකේ ි්  නව සුරි ුේ මගුලනේ මහරහනේවහනේ්සේලා පළිබිඳව. ්ම් 
සුරි ුේ මගුලනේ ස්වාමීනේවහනේ්සේලා ්දනම පරිබරාජ්ක කාල් ේදී - ඒ 
කාල් ේදී නම් ිබු්නේ උපිස්ස, ්කෝලි කි ල - උපිස්ස, ්කෝලි කි න 
්ම් බරාහමණ රුණ් ා ්දනේන එක දවසකේො ගි ා ‘ගිරග්ග සමජ්ජ්’ කි න 
කඳුමදුුනක පුවුේ්වන එකේරා සමාජ් උේසව කේ බලනේන. අපට හිනේන 
පුළුවනේ ්නා් කුේ නාටයාදි  ්පනේවන විවිධපරසංග කේ ්වනේන ඇි. ඒ 
අවසේථාව නවුණ ්හාඳට ්මෝරල බිුණ අවසේථාවකේ නසිා ්ම් ්දනේනටම 
හටිිගමනේම අර ගරිග්ගසමජ්ජ්් , ‘ගරිග්ගසමජ්ජ් - බව’ නුි් වලා ග ිා. 
කළකරිීමකේ ඇ ිවණුා. ් වනද ව්ගේ හනිාවකේ සනේ්ෝෂ කේ නුහු. ඒ කථා්ව 
එන ක ිවිලා නුේ අපට හිාගනේන පළුුවනි. ්ම් ඇළු ි් න ්දේම 
්නේද පටි ි්  නේ්න ක ිල වුට්හනේන ඇි. නමුේ ්ම් ක ින ්මෝහ  
සම්පණූය්  නේම වුටහු් ණේ නුහු - ඒ ධමයාව. ඊ ළඟට අස්සජි 
ස්වාමීනේවහනේ්සේ උපසිේස පරිබරාජ්ක ට හදිසි්   හමවුණුාම උනේවහනේ්සේට 
ආරාධනා කළා ‘මට ටිකකේ කවි්වාම ඇි, මට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ’ ක ිල. 
අස්සජි ස්වාමීනේවහනේ්සේේ ්බා්හාම නහිමානවී ‘මමේ ්බා්හාම 
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ටික ි දනේ්න’ ක ිල ඒ ටික කවි්වා. ටික ි කවි්්ව. උපිස්ස මාණවක ේ 
ටික ි අහගේ්. නමුේ එන හුම ්ද කේම ිබුණ නිසා ම ි ්සෝවානේ 
වු්ණේ. ඒක නිසා ම ි 

‘්ය ධම්මා ්ෙතුප්පභවා - ්තසං ්ෙතුං තථාග්තා ආෙ 

්තසඤ්ච ්යා නි්රා්ධා - එවං වාදී මො සම්ණා’17 

කි න ඒ පළිිුරු ගාථාව ුළම ි් නේ්න පටිච්චසමුප්පාද ධමය  
පිඬුකරල. ‘්  ධම්මා ් හපු්පභවා’ -  ම් ් හේු පරභව ධමය් ෝ ් වේද, ‘්සං 
්හුං ථාග්ා ආහ - ‘ඒවා් ේ ්හේුව ථාග නේවහනේ්සේ පරකාශ කළා. 
ඒවා් ේ නි්රෝධ ේ පරකාශ කළා. ්මනේන ්මච්චර ි උනේවහනේ්සේ පරකාශ 
කරනේ්නේ කි ල. 

ඉිනේ ්මනිනේ අර ඉුරු ්කාටස - ජීවි ගුටළුවට අවශය ඉිරි 
සාධක  - උපිස්ස පරිබරාජ්ක ට ලු්බනේන ඇි. මකේනිසාද? ්මන ්ම් 
්හේු කි ල ක ිනේ්න - සමහර ් ක්නකේ ් ෝරනව - අවිදයාව කි ල. නමුේ 
්හේු කි ල කි නේ්න ඒක ්නා්ව ි. ්මන ්හේු කි නේ්න අර අපි 
‘ඉදප්පච්ච ා’ නමිනේ හඳුනේවපු පරීය සමුේපාද ධමය නයා  ම ි. 
‘්හුප්පභවා ධම්මා’ ක ිනේ්න පටිච්චසමුප්පනේන ධමය. ඒක නිසා ම ි 
්සෝවානේ පුදේගල ා පළිිබඳව සඳහනේ ්වනේ්න - ‘්හුච සුදි්ට්ඨඨ ා ්හාි 
්හුසමුප්ප්න්න ච ධ්ම්ම ’ - ්හේුවේ දුටුව, ්හ ුසමුප්පනේන ධම්මේ දුටුව. 
ඒ කි නේ්න පටිච්චසමුප්පාද ේ දුටුව. පටිච්චසමුප්පන්න ධමයේ දුටුව. අපි දැනේ 
හුඟකේ දුරට ඒව සාකච්ඡා කරල ි ි් නේ්න. පටිච්චසමුප්පාද  ක ිල 
කි නේ්න අර ඉදප්පච්ච ාව නමුි මූලධමය  ි. ඒ මූලධමය  පිළිබඳ ඒ 
්කාටස ඇ්හනවේ එකේකම උපිස්ස පරිබරාජ්ක ාට ්සෝවානේ මාේග  පහළ 
වුණා කි ල සඳහනේ ්වනව. එ්කාට එන ‘්සං’ කි ල බහු වචන් නේ 
ි් න නිසා අපට වුඩි ේ ්හාඳිනේ ්පේනව අවිදයාවේ සහිවම අවිදයාවේ 
ඇුළුව - ද්වාදසාංග ම - අර අංග ්ොලහම, පටිච්චසමුප්පන්න ධමය නේ. අර 
‘ඛ් ං පච්ච ානං අ්වදී’ කි ල කි නේ්න පරයවශ් නේ දකේවන ්ොළහම 
නිරුද්ධවීම, ක්ෂ වීම ි.  

ඊළඟ පද් නේ කි ්වනේ්න - ‘්තසංච ්යා නි්රා්ධා - එවං වාදී 
මො සම්ණා.’ එ්කාට මුලිනේ පරකාශ ක්ළේ - ‘්  ධම්මා ්හුප්පභවා. 
්සං ්හුං ථාග්ා ආහ’ - ්හේුනේ්ගනේ හට ගනේනා  ම් ධමය නේ 
ි්බනවනම්, ඒවා් ේ ්හේුව අර ඉදප්පච්ච ාව - ‘්ම  ඇි කලේහ ි්ම  
්ව ි. ්ම  හටගුනී්මනේ ්ම  හටගනී, ්ම  නුි කලේහි ්ම  ්නා්ව ි. 
්ම  නිරුඬ වී්මනේ ්ම  නිරුඬ ්ව ි’ කි න අනේන ඒ අදහස ි. ඊළඟට 
්හේුසමුප්පන්න ධමය නේ්ගේ ක්ෂ කිරීම ම ි අවසාන් ේ නිවන. 
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‘අවිජ්ජ්ා ්ත්වව අ්සස විරාගනි්රාධා’ කි ල පරකාශ ් වනේ්න ඒක ි. 
 අනේන එ්කාට ්මනිනුේ අපට ්හළි්වනව පරීයසමුේපාද ධමය ට 
ඉාමේම අොල ්ද කේ ම ි සිනමා ිරපටි ආදි් නේ අපි ්ම් ගේු 
නිදේශන්  සඳහනේ ්වනේ් න. අදට අපි ්මනිනේ නවේවමු. 
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6 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

ගරුතර ්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ් බාන යන 
මාතෘකාව යට්තේ පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ ෙයවන ්දේශනයයි ්ම්. 

පසුග ි වර අපි පුවුේවූ ්දේශන් ේදී සඳහනේ කළා අවිදයාවේ, 
ආශරව නුේ පිහිටකර්ගන ්ගාඩනගා ගේු, සකසේකර ගේු භව  
අවිදයා්ව්ේ ආශරව නේ්ගේේ නි්රෝධ් නේ නරිුද්ධ ්වන හුටි. ඒක අපි 
විසේර ක්ළේ ිරපටි නාටය ආදී උපමා කථාවකේ ආශර් නේ. ඒකට මුල 
හුටි ට අපි ගේ්ේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ සං ුත් නිකා් ේ ගද්දුල සූර් ේ 

සඳහනේ කරන එකේරා ‘චරණ’ ිර උපමාවකේ.1 ඒ කි නේ්න ඒ කා්ල දඹදිව 
ිබුණු ‘චරණ’ නමුි ිර වගය කේ ආශර  කර්ගන බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශකරල ි් නව - ්ම් චරණ ිර ටේ වඩා සි විසිුරු  ක ිල. 
විිර ි ක ිල. අනේන ඒ චරණ ිර කථාව ්ම් කාල ට ගුල්පන විදි ට 
චලන හුටි ට අපි ිර ට සම්බන්ධකරල ්ම් චලන ිර ආශර් නේ - ිරපට 
නාටය ආදි් නේ ්ම් සංසේකාර නේ ගුන වි්ශේෂ් නේම, ඒ ව්ගේම 
පටිච්චසමුප්පාද ට අොළ අනිකුේ කරුණුේ සාකච්ඡා කළා. අද ඒ විවරණ 
මාේග් ම වේ ටිකකේ ඉදිරි ට  නේන බලමු. 

ඒ චරණ ිර කථාව ඇුළේවන සං ුත් නිකා්  ඛ්න්ධ සං ුත්් ේ 
්ද්වනි ගදේදුල සූර් ේම අග ්කාට්සේ සඳහනේ ්වනව බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ දකේවන එකේරා සිේ්රකු්ගේ උපමාවකේ. ඒ කි නේ්නේ 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව - පරිවේන  වශ් නේ බුලු්වාේ - 

‘ ම්්සේ රජ්ක් කේ ්හෝ සිේ්රකේ - රජ්ක් කේ කි නේ්නේ ්රදි 
සා ම් ් පාවනේ්නකේ, රද්වකේ - ලෑලේලක ් හෝ බිේි ක ් හෝ ් රදිපටක ් හෝ 
රු, කහ, මදටි , නිලේ, ආදී  ම් සා මකනිේ ස ිලු අඟපසඟ සහි සේරී 
රෑප කේ ්හෝ පුරුෂ රෑප කේ ්හෝ නිේමාණ  කරනේ්නේද, එ්සේම අශරුවේ 
පෘථගේජ්න ාේ රෑප, ්ව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ කි න ්ම් ස්කන්ධ 
පහම නපිදව ි’ - ක ින එක ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ එන ඒ ්දේශනාව 
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අවසාන් ේදී පරකාශ කරනේ්න. ්ම් පඤ්චඋපාොනස්කන්ධ  සිේ්රකු්ගේ 
නිේමාණ කට උපමා කිරීම මගනිේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ අපට ්පනේනුම් 
කරනේ්න ්ම් පඤ්චස්කන්ධ් ේ ඇි නිස්සාරව  ි. ්මහි ඇි හිසේ බව ි. 
්ම  එකේරා විදි ක සකසේකරන ලදේදකේ බව ි, නිේමාණ  කරන ලදේදකේ 
බව ි, ්පනේනමු් කරනේ්න. ්ම් නිස්සාරව , ්ම් ශූනයව , වඩාේ 
පුහුදිලවි ් හළිකරන බුදේධ ් දේශනාවකේ, ඉාමේම පරකට ් දේශනාවකේ, සඳහනේ 
්වනව ඛ්න්ධ සං ුත්් ම ‘්ඵණ’ සූර  නමිනේ. ඒ සූර් ේ අග එන සංගරහ 
ගාථාව විරකේ පරාමාණවේ ්ම් අවස්ථාවට. 

‘්ඵණ පිණ්ඩුපමං රූපං - ්ේදනා බුබ්බුලූපමා 
මරීචිකූපමා සඤ්ඤා - සංඛාරා කදලූපමා 
මායූපමඤ්ච විඤ්ඤාණං - දීපිතාදිච්ච බන්ධුනා’2 

ආදිය බන්ධූ වූ - සු යය  බන්ධූ වූ - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ රෑප  
්පණ පිඩකට උපමා්කාට, ්ව්දනාව දි බුබුලකට උපමා්කාට, සඤ්ඤාව 
මිරිඟුවකට උපමා්කාට, සංසේකාර නේ ්ක්සලේ කඳකට උපමා්කාට, 
විඤ්ඤාණ  මා ාවකට උපමා්කාට දකේවන ලදී, ්දේශනා කරන ලදී, කි න 
එක ි. එ්කාට ්ම ිනුේ අපට ්පේනව පඤ්චස්කන්ධ  පිළිබඳ නිස්සාරව . 
වි්ශේෂ් නේම ්ම් ‘්ඵණ’ සූර් ේ එන ්ම් උපමා ප්හනේ, ඒ කි නේ්නේ 
රෑප  ්පණ පිඬකට උපමා කිරීම, ්ව්දනාව දි බුබුලකට උපමාකිරීම, 
සඤ්ඤාව මිරිඟුවකට, සංසේකාර ්ක්සලේ කඳකට, විඤ්ඤාණ  මා ාවකට 
උපමා කිරී්මනේ, ්පනේනමු් කරනේ්න එකේරා විදි ක රැවටිලි සේවරෑප කේ. 
මා ාව පමණකේ ්නා්ව ි, ‘්පණපිඩ’ ආදි් ේ ්පනමුකේ ි් නව එකේරා 
ඝන සංඥාවකට ුඩු්දන විදි් . ඒ ව්ගේම ්ව්දනා - දි බුබුල ආදී ඔ  හුම 
එකකනිේම නිස්සාරව කේ, ශූනයව කේ පරකාශ කරනව. ඒ ව්ගේම රැවටිලි 
ස්වරෑප කුේ හඟවනව. එකේරා මා ාේමක ස්වභාව කේ. විඤ්ඤාණ  ගුන 
වි්ශේෂ් නේම ක ිු්වනව විජ්ජ්ාකාර් කු්ගේ විජ්ජ්ාවකේ, මා ාකාර් කු්ගේ 
මා ාවකේ හුටි ට. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ එන විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව විසේර 
කරනව. එ්කාට අපි අර ් ාෝගන ආපු කථා මාේග් ේ සඳහනේ කළා, 
සංසේකාර ගුන. ඒ සංසේකාර වල - එ්හම නුේනම් සංසේකාර මගිනේ - ි රපට, 
නාටය ආදි්  ්පනේනුම් කරන නාටයම  ජ්වනිකාවල ි්බනව  කි නව 
ාේේවිකේව කේ. කලා්ලෝක් ේ ් ්දන වචන කේ ම ි ාේේවිකේව . 
ාේේවිකේව  කි ල කි නේ්නේ ්ම් රැවටිලි ස්වරෑප ට ි. ඒ නරඹනේනනේ 
මුලාකරවනේන හුකි ාව ඇි රම් සුබෑ ස්වරෑප කේ - සුබෑ ්පනුමකේ ඇි 
එක ි ‘ාේේවික’ ක ිල කි නේ්න. නාටය කේ සාථයක ්වනව ක ිල 
කි නේ්න නරඹනේනනේ මුලා කරනේන ඒක සමේනම්. අනේන ඒක නිසා සුබෑ 
ස්වරෑප කේ රැවටිලිබවකේ ක ින එක ි එන හු්ඟනේ් න. 

එ්කාට ්ම් සංසේකාර නේ්ගේ රැවටිලි ස්වරෑප ට - මුලාකරන 
ස්වරෑප ට - ්හේුව, ඒකට උපකාර ්වනේ්න, අවිදයාව. ්ම ිනේ අපට 
්පේනව අර අවිදයාවේ, සංසේකාරේ පසුබි්ම් ඉඳ්ගන ම ි ්ම් සි ලුම 
්ලෝක ජ්වනකිාවලේ රඟදකේවනේ්න. ්ම් විදි ට නාටයවල එ්හම ඇඳුම් 
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පුළඳුම් වලිනේ ් වසේ මාරුකරිීම් වලනිේ නළුනිළ ිනේ්ගේ ් වසේවලාගුනීම් වලිනේ, 
්ව්දිකා සුරසිලි ආදි් නේ, ඒ සංසේකාරවලිනේ කරන රැවටීම් ව්ගේ ම ි ්ම් 
සංසේකාර නේ මඟිනේ ්ම් පංචස්කන්ධ  ්ගාඩනගා ගුනමී. එ්කාට ‘සංඛ්ාර’ 
කි න වචන් ේ සකසේ කරන, නිපදවන, ක ින අථය  ි්බන බව අපට 
්ම ිනේ ්ප්නනව. දැනේ ිරපට ක නාටය ක ඇි ඒ ාේේවික 
ස්වරෑප් නේ - සුබෑ ස්වරෑප් නේ - නරඹනේනනේ මලුාවනේනාකේ ්මනේ ්ම් 
්ලෝක් ේ ි්බන සජීව, අජීව වසේූනේ්ගේ සුබෑ ස්වරෑප් නේ, බුලුබුලේමට 
ඇේ් ි කි ල හි්න විදි්  සුබෑ ස්වරෑප  නිසා, ්ක්ලසේ සහි 
්ලෝක ා මුලාවන බව ි අපට ්ම් ධමය් ේ දකේවල ි්  නේ්න. 

අපි කලනිුේ ්දේශනාවක සඳහනේ කළ ගාථාවක පද ්දකකේ ්ම් 
අවස්ථා්ව මකේ කරගේ්ාේ - ‘්මාහසම්බන්ධි්නා ්ලා්කා - 
භබ්බරෑ්පාව දිස්සි’ - ඒ්කනේ කි ්වනේ්න ්මෝහ ට සම්බන්ධවූ 
ුනුේාට, ්මෝහ් නේ  ුකේ ුනුේාට - ්ම් ්ලෝක  භවය වශ් නේ 
්ප්නනව. භවය ක ිල ක ිනේ්න ‘්වනේන පුළුවනේ’ කි ල හි්න විදි් ’ 
- ඒ කි නේ්නේ ‘්ම්ක ඇේකේ ’ ක ිල හි්න විදි ට ්ලෝක  ්ප්නනව 
කි න එක ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එනේ ්දේශනාකරල ි් නේ්න. 

එ්කාට ්ම්කේ ක ී්දේවලේවලිනේ ්ප්නනේ්න සංසේකාර නේ්ගනේ 
එකේරා විදි ක සකසේ කිරීමකේ ්ක්රනව. ඒ සකසේ කිරීමට පසබුිම් වනේ්න 
අර අවිදයා අන්ධකාර  ි. අවිදයා්ව මුවා්වනේ ම ි සංසේකාර නේ මගනිේ 
 ම්කිසි සකසේකිරීමකේ ්ක්රනේ්න. ්ම් සංඛ්ාර කි න වචන්  ්ම් මූලික 
අථය  - සකසේ කිරීම කි න අථය  - වඩාේ පරකට වන සූර කේ අපට හමු්වනව 
‘ඛ්න්ධ’ සං ුත්් ම ඛ්ජ්ජ්නී  සූර  නමිනේ.3 ඒ සූර් ේ එකේ එකේ ස්කන්ධ  
පිළිබඳව මූලික පද විගරහ ්ක්රන අර සංඛ්ාරා කි න පද  ්ෝරනේ්න 
්මනේන ්ම් විදි ට ි. 

‘කිඤ්ච, භික්ඛ්්ව, සංඛ්ා්ර ව්දථ? සංඛ්ං අභිසංඛ්්රාන්ීි, 
භික්ඛ්්ව, ස්මා සංඛ්ාරාි වුච්චන්ි. කිඤ්ච සංඛ්ං අභිසංඛ්්රාන්ි? රෑපං 
රෑපත්ා  සංඛ්ං අභිසංඛ්්රාන්ි, ්වදනං ්වදනත්ා  සංඛ්ං 
අභිසංඛ්්රාන්ි, සඤ්ඤං සඤ්ඤත්ා  සංඛ්ං අභිසංඛ්්රාන්ි, සංඛ්ා්ර 
සංඛ්ාරත්ා  සංඛ්ං අභිසංඛ්්රාන්ි, විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණත්ා  සංඛ්ං 
අභිසංඛ්්රාන්ි.’ ්ම ිනේ කි ු්වනේ්න - ‘මහ්ණනි, කුමකට සංසේකාර නේ 
  ි ක ිවදු? සංසේකාර ක ිල කි නේ්න ්මානවටද? ් මාන අථය් නේද කි න 
එක ි එනනිේ ්පනේනුම් කරනේ්න - ‘සංඛ්ං අභිසංඛ්්රාන්ීි භික්ඛ්්ව 
ස්මා සංඛ්ාරාි වුච්චනි’ - සංඛ් කේ, ඒ කි නේ්න සකසේ කරන ලදේදකේ 
සකසේකරන ලද ්දේක ස්වරෑප කට පේකරනේ්න  මකනිේද, ඊට සංසේකාර  ි 
කි නු ලු්බ්. කමුකේද ් ම් සකසේ කරනු ලබන ් ද ? ‘රෑපං රෑපත්ා  සංඛ්ං 
අභිසංඛ්්රාන්ි’ - රෑප , රෑපබවට, රෑපත්ා  කි ල කි නේ්න රෑපව ට. 
රෑපස්කන්ධ , රෑපස්කන්ධ කේ බවට පේකරනේ්නේ  මකනිේද, එ  සංසේකාර ි. ඒ 
විදි ටම ්ව්දනාව, ්ව්දනාවකේ බවට, සඤ්ඤාව සඤ්ඤාවකේ බවට, සංසේකාර, 
සංසේකාර බවට, විඤ්ඤාණ  විඤ්ඤාණ  බවට - ්ම් හුම එකකේම කරනේ්නේ 
එ්කාට සංසේකාර. ්මන ගුඹුරුම ුන සංසේකාර පවා සංසේකාර 
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බවට පේකරනේ්න සංසේකාරවලිනේ කි න එක ි. ඒ රම්ම ස ිුම් අථය කේ 
්මන ි් නව. එ්කාට ්ම ිනුේ අපට ්ප්නනේ්න, අර 
සංසේකාරවලිනේ ්ක්රන එකේරා විදි ක සකසේකරිීමකේ. එකේරා මවාපෑමකේ 
වුනි ්ද කේ. සංඛ්ාරවල ි්  නව ්ම් අථය . ්ච්නා වලිනේ නපිදවන ලද 
කි න අථය ට සම්බන්ධ .ි ‘සංඛ්ං’ කි නේ්න සංසේකාර නේ්ගනේ නපිදවන 
ලද ක ින එක ි. ්බා්හෝවිට ් ්දනව ‘අභිසංඛ්ං අභිසං්ච ිං’ කි න 
පද ්දක සමානාථයවේ ්ලසට. ‘අභිසංඛ්’ කි ල කි නේ්න - ‘වි්ශේෂ 
වශ් නේ සකසේකරන ලද’ කි න එක ි. ‘අභිසං්ච ිං’ කි ල කි නේ්න 
්ච්නාවනේ්ගනේ නිපදවූ කි න එක ි. එ්කාට ්මන ්ප්නනව 
්ච්නා වලට ි් න සම්බන්ධ . ්ච්නාවලිනේම සකසේ කරන ලදේදකේ. 
‘්ච්ි පක්ප්පි’ ක ින වචන ්දකේ එකට සඳහනේ ්වනව. ්ච්නා 
පරකලේපනා ආදි් නේ - කලේපනා වලිනේ ් ච්නාවලිනේ සකසේ කරන ලද ් ද කේ. 
එ්කාට සිිනේම ්ගාඩනඟාගේ ්ද කේ කි න එක ි අවසාන වශ් නේ 
කි ු්වනේ්නේ. ්ම් පඤ්චස්කන්ධ ම සිිනේම ්ගාඩනඟාගේ ්ද කේ. ්ම් 
පඤ්චස්කන්ධ ම, අනේිම පරි්ච්ඡද් නේ ගේාම - අවසාන වශ් නේ සලකල 
බලන්කාට - සිිනේම ්ගාඩනගා ගේ ්ගාඩවලේ පහකේ. අර ිර උපමා 
ආදි් නේ ්පනේනමු් කරනේ් නේ ඒක ි. 

්ම් සංසේකාර නේ්ගේ ස්වභාව  ගුන කලේපනාකරල බලන්කාට 
වි්ශේෂ් නේම අපට සිහිපේ කරගනේන පුළුවනි ‘කා සංඛ්ාරා, වීසංඛ්ාරා, 
ම්නාසංඛ්ාරා’ කි ල සංසේකාර ුනේ වගය කේ ධමය් හි දකේවනව. 
වි්ශේෂ් නේම පිනේපව් ආදි ට, කමය ට සම්බන්ධ පද ුනකේ ඒ. සේව ා කමය 
රැසේකරගනේ්න ්ම් විදි ට ක ිනේ වචන් නේ මනසිනේ කි ල. එ්කාට ්ම් 
සංසේකාර රැසේකිරීමට උපකාර වනේ්න එකේරා විදි ක අවිදයාවකේ. පසුබි්ම් 
ි්බනේ්න අවිදයාවකේ, නාටය ිරපට ආදි  ගුන කවි්ව ව්ගේ. ්මනේන ්ම් 
අවිදයාවේ සංසේකාරේ අර ඇි සම්බන්ධාව ඉාමේ ්හාඳිනේ පුහුදිලි 
්වන එකේරා වටිනා ධමය ්කාට්ඨඨාශ කේ ි් නව ‘අංගුත්ර නිකා් ’ 
චුක්ක නපිා්  ස්ඤ්චනි  වග්ග්  සං්චනා සූර් ේ.4 ඒ සූර් ේ 
සඳහනේ ් වන හුටි ට  ම්කිසි ් දේකට කරි ාකාරිව කේ ් ලෝක් ේ ආ්රෝපණ  
කරනේ්න ඒ ්ද  ඒකක කේ හුටි ට සුලකී්මනේ. ඒකඝන සංඥා්වනේ 
ඒකක කේ හුටි ට සුලකී්මනේ. අනිකේ අට බලන්කාට  ම්කිසි 
කරි ාකාරීව ක ්සේ ාවකේ ්ප්නන ුනකට  ම්කිසි ඒකව කේ, එ්හම 
නුේනම් කයෘ ව කේ ආ්රාපණ  කරන සිරිකුේ ්ලෝක් ේ ි් නව. අපි 
අර දි සුළි උපමාව ගුන කි න්කාටේ කවි්්ව් දි සුළ ි ඈිනේ ඉඳනේ 
බලන්කාට එකම මධයසේථාන කේ ව්ගේ. ආ න කේ ව්ගේ. ඒ ව්ගේ  ම්කිසි 
කරි ාකාරීව ක ්සේ ාවකේ ්ප්නන  ම්කිසි ුනකට ඒකක කේ කි ල 
කි නව. එ්කාට ්ම් අවිදයාව ි උපකාර වනේ්නේ ්ම් සංසේකාර 
හටගුනීමට. අවිදයා්ව මූලික පරසේු කේ - මූලිකම කාරණ කේ - ම ි, 
්ම්කට මධයසේථාන කේ වශ් නේ ඒකක කේ ි් නේන ඕන. ්ම් 
කා සංසේකාර, වීසංසේකාර, ම්නාසංසේකාර කි න ඒව ඇිවීමට ්හේුව 
හුටි ට දකේවනේ්නේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ අර සං්චනි  සූර් ේ, 
අවිදයාවම ි. ්ම් සූර  රමකේ දිග ි. නමුේ අපි ්කාටසේ ුනකට කඩල 
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අථය  ් ේරුම්ගනේන පහසු හුටි ට විගරහකරනේන ි බලා්පා්රාේු ් වනේ්න. 

‘කා්ය වා භික්ඛ්ව සති කායස්ඤ්චතනා්ෙතු උප්පජ්ජති අජ්ඣ්තං 
සුඛදුක්ඛං. වාචාය වා භික්ඛ්ව සති වචීස්ඤ්චතනා්ෙතු උප්පජ්ජති අජ්ඣ්තං 
සුඛදුක්ඛං. ම්න වා භික්ඛ්ව සති ම්නාස්ඤ්චතනා්ෙතු උප්පජ්ජති 
අජ්ඣ්තං සුඛදුක්ඛං අවිජ්ජාපච්චයාව.’ 

එ්කාට ්ම් පළමුවුනි ්කාටස හුටි ට අර්ගන ්ම්්ක අථය  
බලමු. ‘කා්  වා භික්ඛ්්ව සි කා ස්ඤ්චනා්හු’ - මහ්ණනි, ක කේ 
ඇිකලේහි, ‘කා ස්ඤ්චනා්හු’ කි නේ්න. ක කේ අරමුණු කරගේ 
්ච්නාවනේ නිසා ක  අරමුණුකරගේ සිුවිලි නිසා ‘උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං 
සුඛ්දුක්ඛ්ං’ - ්ක්නකුට ආධයාේමික වශ් නේ, ඒ කි නේ්න ඇුළිනේ, 
වචසික වශ් නේ සුපදුකේ හටගනී. ක  කි ල ්ද කේ ි් නව කි ල 
හිාගේාම ඒ ක  අරමණුු කරගේු සිිවිලි නිසා ්ක්නකුට සුපදුකේ 
ඇි්වනව. ්ම් ක  ක ිනේ්න මහා වුඩ ්ගාඩකේ. මහා කමයානේ ශාලාවකේ 
ව්ගේ ්ද කේ. නමුේ අවිදයාව නිසා  ම්කිසි ්ක්නකටු හි්නවනම් ්ම්ක 
එකකේ කි ල ඒකක කේ හුටි ට, අනේන එ්කාට කා ස්ඤ්චනා වලට ඉඩ 
ි් නව. ඒ ක  අරමුණු කර්ගන සිිවිලි ඇිකර ගනේන පළුුවනේ. එ්හම 
ඇිකර්ගන ්ක්නකේ සුපදුකේ විඳිනව. ඒක ි ්මනිනේ කි ු්වනේ්න. ඒ 
විදි ටම ‘වාචා  වා භික්ඛ්්ව සි වීස්ඤ්චනා්හු’ -වචන , භාෂාව - 
ඒ ව්ගේම අකුරු පද රාශි කිනේ හුදුණ ්ද කේ. නමුේ වචන  ්හෝ ඇ් ි 
කි ල ඒකක කේ හුටි ට ගේු කලේහි - ‘වීස්ඤ්චනා්හු’ ඒ වචන  
පිළිබඳ ් ච්නා ් හේුකර්ගන ඇුළිනේ සුපදුකේ හට ගනී. ඒ ව්ගේම මනස. 
මනස ක ිනේ්නේ අමුු ්ද කේ ්නා්ව ි, ්වන ආගම්වල ිබුණට 
ආේම කේ හුටි ට. අර විදි් ම සිුවිලි රාශි කේ ව්ගේ. නමුේ ්මන ‘ම්න 
වා සි’ - ්ක්නකේ හිනව මනස කි ල ්ද කේ ි් නව කි ල. එ්හම 
හිාගේු නිසාම, මනස අරමුණු කර්ගන අර සුපදුකේ ආදි  ආධයාේමික 
වශ් නේ ඇුළිනේ විඳිනව ක ින එක ි කි නේ්න. ඒ ්ේද  අවසාන වන 
පද  වි්ශේෂ් නේම වුදගේ ්වනව. ‘අවිජ්ජ්ාපච්ච ාව’ - ්ම් හුම එකකේම 
්වනේ්න අවිදයාව පරය  කර්ගන  කි න එක ි කි නේ්න. ඊළඟට අපි 
්ද්වනි ්කාටස ගනමිු. 

‘සාමං වා තං භික්ඛ්ව කායසංඛාරං අභිසංඛ්රාති, යං පච්චයාස්ස 
තං උප්පජ්ජති අජ්ඣ්තං සුඛදුක්ඛං. ප්ර වාස්ස තං භික්ඛ්ව කායසංඛාරං 
අභිසංඛ්රාන්ති, යං පච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣ්තං සුඛදුක්ඛං. 
සම්පජා්නා වා තං භික්ඛ්ව කායසංඛාරං අභිසංඛ්රාති, යං පච්චයාස්ස තං 
උප්පජ්ජති අජ්ඣ්තං සුඛදුක්ඛං. අසම්පජා්නා වා තං භික්ඛ්ව කායසංඛාරං 
අභිසංඛ්රාති, යං පච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣ්තං සුඛදුක්ඛං.’ 

ඔ  ටි්කේ අදහස - ‘මහ්ණනි, ්්ම්ම ්හෝ කා සංසේකාර නේ ඇි 
කරගනේනව, සකසේ කරගනේනව ‘ ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං 
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සුඛ්දුක්ඛ්ං’ - එ  පරය  ්කාට්ගනම ඔහු ආධයාේමික වශ් නේ සුපදුකේ 
විඳිනව. ඒ කි නේ්න  මකේ ්හේු කර්ගන ඇුළිනේ සුපදුකේ වින්දන  
කර දි? එබඳු වූ කා සංසේකාර නේ ්්ම්ම ්හෝ නපිදවා ගනී. ඒ ව්ගේම 
‘ප්ර වාස්ස’ - අනුනුේ ඒ ව්ගේම කා සංසේකාර නේ නිපදවා ්දනව ඔහුට, 
සුපදුකේ වලට ්හේු්වන. ඊළඟ වාකය් නේ කි ු්වනේ්න ‘සම්පජ්ා්නා වා 
ං භික්ඛ්්ව කා සංඛ්ාරං අභිසංඛ්්රාි’ - එ  දැනුවේවේ ්ක්රනව 
‘අසම්පජ්ා්නා වා’ - ්නාදැනුවේවේ ්ක්රනව. අථයසාර  වශ් නේ 
ගේ්ාේ. ්ම් ්ද්වනි ්ේද් නේ කි ු්වනේ්න අර කා සංසේකාර නේ 
මනේටේ ඇිකරගනේන පළුුවනේ. ඒ ව්ගේම අනුනුේ ඇිකර ්දනව. ඊළඟට 
්ම්වා දැනවුේවේ ්වනේන පළුුවනි, ්නාදැනුවේවේ ්වනේන පුළුවනේ. 
එ්කාට ්ම් කා සංසේකාර නේ ගුන කිව්ව ව්ගේම - අමුු්වනේ පාළි් නේ 
්නාකිව්වේ - වීසංසේකාර පිළිබඳවේ ඒ විදි ටම කි නව ්ද ාකාර කට - 
මනුේ අනුනුේ වශ් නේ, ඊළඟට දැනුවේව, ්නාදැනුවේව වශ් නේ. 
වීසංසේකාර ගුනේ කි නව. ම්නෝ සංසේකාර ගුනේ කි නව. ඒක එ්කාට 
අපි ්දවන ්කාටස හුටි ට ඉදිරිපේකරනව. අවසාන ්කාටස ඉාමේම 
වුදගේ ්වනව. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට පරකාශ කරනේ්නේ, ‘ඉ්මසු 
භික්ඛ්්ව ධ්ම්මසු අවිජ්ජ්ා අනුපිා. අවිජ්ජ්ා ්ත්වව අ්සසවිරාගනි්රාධා 
්සා කා් ා න ්හාි  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං, සා 
වාචා න ්හාි  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං, ්සා 
ම්නා න ්හාි  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං, ්බත්ං 
ං න ්හාි, වත්ථුං ං න ්හාි, ආ නං ං න ්හාි, අධිකරණං ං 
න ්හාි,  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං.’ එ්කාට 
්ම්්ක අථය  ‘ඉ්මසු භික්ඛ්්ව ධ්ම්මසු අවිජ්ජ්ා අනුපිා’ - මහ්ණනි, ්ම් 
කලිනේ කි ාපු අවස්ථාවල. ‘්ම් ධමය නේහි’ ක ිල ක ිනේ් න අර කලිනේ ක ිාපු 
අවස්ථා කීප් ේදීම ‘අවිජ්ජ්ා අනුපිා’ අවිදයාව ලුහබුදින ලදී. ඒ්ක අථය , 
අවිදයාවට ඈඳිල ි ්ම් හුම එකකේම එනේ්න. අවිදයාවට ඈඳුනු අවස්ථා 
්ගාඩකේ අපි අර කලිනේ සඳහනේ ක්ළේ කි න එක ි එන ක ිු්වනේ්න. 
අනේන එමනිසා ‘අවිජ්ජ්ා ්ත්වව අ්සසවිරාගනි්රාධා’ - නමුේ අවිදයාව්ගේම 
නිරව්ශේෂ විරාග් නේ නි් රෝධ් නේ ්මාකකේද සිද්ධ ්වනේ්න - ‘්සා 
කා් ා න ්හාි  ංපච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං’ -  මකේ 
්හේු ් කාට්ගන ඇුළිනේ සුපදුකේ විනේදන  කර දි? එබඳු වූ ඒ ක  ඔහුට 
්නාවනේ්නේ . ඒ ව්ගේම - ‘සා වාචා න ්හාි  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි 
අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං’ -  මකේ ්හේු ්කාට්ගන ඇුළිනේ සුපදුකේ 
ඇිවනේ්නේද? එබඳු වූ වචන  ඔහුට ් නාවනේ්නේ  - ‘්සා ම්නා න ් හාි’ 
ඒ ව්ගේම  මකේ ්හේු්කාට්ගන ඇුළිනේ සුපදුකේ හටගනේ්නේද, එබඳු වූ 
මනසද ඔහුට ්නාවනේ්නේ . ඊළඟට පරකාශ ්වනව: 

‘්ඛ්ත්ං ං න ්හාි, වත්ථුං ං න ්හාි, ආ නං ං න ්හාි, 
අධිකරණං ං න ්හාි,  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං 
- වචසික වශ් නේ ඇුළිනේ සුපදුකේ ඉපදීමට ්හේු වූ ්ක, ඉඩම, 
ආ න , කාරණ , අ්හෝසි ්වනව. නු් ි ක ින එක ි ක ිනේ්න. 
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්මනේන ්ම ිනේ අපට ්ප්නනව, ‘ක කේ ඇ් ි’ කි ල ගේහම ක  
අරමුණු කර්ගන කා සංසේකාර ්ගාඩනු්ගනව. ්වන විදි කට කි නව 
නම්, වදුරටේ පුහුදිලි කරනව නම්, අර මුලේ ්කාටසිනේ කි ුවු්ණ - 
‘කා්  වා භකි්ඛ්්ව සි කා සං්චනා්හු’ කි ල පරකාශ ක්ළේ - ක කේ 
ඇු ි ගේ කලේහි එ්හම නුේනම් ක  ඇේ වශ් නේම ඒකක කේ හුටි ට 
සලකන ාකේ ක  අරමුණු කරගේ සිිවිලි නිසා ඇුළිනේ සුපදුකේ විදිනව. 
ඒ ව්ගේම වචන  පළිිබඳවේ මනස පළිිබඳවේ, අවධාරණ් නේ ක ිු්වනව 
්ම් හුම එකකේම අවිදයාව නිස ි සදිුවනේ්න ක ිල. ් ම්වාට ඒකක ේව කේ 
්දනේ්නේ - ඝනසංඥා්වනේ - ්ම් අවිදයාව ි. 

ඊළඟට කි නේ්නේ, අර ්ද්වනි ්ේද  ගුන කලේපනා කරල 
බලනවනම්, එන කි ු්වනේ්න අමුේකේ ්නා්ව ි. ඒක මා්ගනුේ 
්ක්රනේන පළුුවනේ. අනනුේ්ගනුේ ්ක්රනේන පළුුවනේ කි න එක ි. ඒ 
කා සංසේකාර ආදි  ඒ විදි ට ඇිවීම මා්ගනුේ ්ක්රනේන පුළුවනේ, 
අනුනේ්ගනුේ ්ක්රනේන පුළුවනේ. දැනවුේවේ ්ක්රනේන පළුුවනේ. 
්නාදැනුවේවේ ් ක්රනේන පුළුවනේ. ඊළඟට අවසාන වශ් නේ කි නේ්නේ ් ම් 
හුම එකකේම අවිදයාවට සම්බන්ධ ි. ඒක නිසා අවිදයාව නිරුද්ධ වු්ණේ  ම් 
අවස්ථාවකද - සම්පූණය් නේම - ඒ අවස්ථා්ව්දී බාහිරව බුලුවාම ්ම් 
පුදේගල ට ක කේ ි් නව. නමුේ හිට වුට්හනේ්න නුහු ක කේ. බාහිර 
වශ් නේ වචන පාවිච්ි කරනේන පුළුවනේ. කථාකරනේන පළුුවනේ. නමුේ 
වචන  සුබෑ ්ද කේ හුටි ට ඒ පුදේගල ා පිළගිනේ්න නුහු. වචන  
කි නේ්න භාෂාවයවහාර . ඊළඟට මනස. මනස කි න එක සාමානය් නේ 
පාවිච්ි කරනව ව්ගේ ්පේනව, මනසට ගු්නන අරමුණු ආදි  එනව. නමුේ 
මනස ඒකක කේ හුටි ට ගනේ්න නුහු. අනේන ඒක නසිා ඇුළිනේ සුපදුකේ 
හටගනේ්න නුහු. අවිදයා නි්රාධ් නේ, සංසේකාර නි්රෝධ ේ ඒ නිසාම 
සි ලුම සුපදුකේ නරිුඬ වීමේ කි න ්ම්ක නවිනේ ේව  ි. ්ම් නිවනේ 
ේව  පිළිබඳව රහසකේ ් මනේන ් ම් සූර් ේ ගුබ්්වලා ි්බන බව ි අපට 
්ම ිනේ ්ප්නනේ්න. කා සංඛ්ාර, වීසංඛ්ාර, ම්නාසංඛ්ාර ගුන ි ්ම් 
සූර් ේ පරකාශ ්වනේ්න. ඒක වදුරටේ අපි අර කලිනේ සඳහනේකළ ිරපට, 
නාටය ආදි ට සම්බන්ධ කරල ්ේරුම්ගනේන උේසාහ ක්ළාේ ්මනේන 
්ම්හම කි නේන පුළුවනි. 

දැනේ ිරපට ක, නාටය ක ඇි ඒ සංසේකාර නේ, සංසේකාර වනේ්නේ 
අවිදයාව ඇිාකේ, ඒ අඳුර ඇිාකේ. නළු නිළ ිනේ්ගේ ්වසේවලාගුනීම්, 
ඇඳුම් පුළඳුම්, ඇඬුම් - ්දඬුම්, ඒ හුම එකකම සයාව - සුබෑ ස්වරෑප  
- පවිනේ්න ඒවා මුවහකරන අවිදයාව නිස ි. අනේන ඒ නිසා ්ම් 
සංසේකාරවලට සයාවකේ, සුබෑ ස්වරෑප කේ, ගනේවනේ්නේ අර අවිදයා්වනේ 
බව ි ්මනිනේ ්පේනේ්න.  ම්කිසි අවස්ථාවක ඒ අවිදයාව නුි වු්ණාේ ඒ 
්කා ි අනේද්ම් සුරසිලි ්වසේවලා ගුනමී් ිබුණේ නරඹනේනනේට සුප දුකේ 
ඇිවනේ්නේ නුහු. ආසේවාද කේ ඇි්වනේ්න නෑ. ්ම් ආසේවාද කේ ඇි 
්නාවන අවස්ථාව ම ි අපි කලිනේ ්දේශනාවක සඳහනේ ක්ළේ. අර ්කෝලි 
උපිසේස ්ද්දනාට ගිරග්ග සමජ්ජ්  දකනි අවස්ථා්ව, අනේන අර පරඥා 
ආ්ලෝක  - පිටිනේ එන ආ්ලෝක කේ ්නා්ව ි ඇුළිනේ එන 
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ආ්ලෝක  - මුවුණ නිසා අර විදි ට එකේරා වුටහීමකේ ආව. ඒක නිසා අර 
සංසේකාර නේ්ගේ සංසේකාර ස්වභාව  නුි්වලා ගි ා. එ්කාට ්ම ිනේ 
අපට ්පේනව සංසේකාර කි න වචන  ඇේ වශ් නේම අථයවේ ්වනේ්න 
අවිදයා පසුබි්ම්. 

ඊළඟට බලන්කාට අවිදයාවේ සංසේකාරේ ්දක පසබුිම් කර්ගන ි 
අර අනිකුේ සි ලුම රැඟුම් සිදු්වනේ්න. අපි අර විඤ්ඤාණ - නාමරෑප 
පිළිබඳව දැකේවූ කරුණු ගුන කලේපනාකරල බලනවනම් ්ම් හුම එකකේම - 
ඒ කි නේ්න, විඤ්ඤාණ් ේ ඒ නාමරෑප පිළිබිඹවුීම ආදි  සදිුවනේ්න - 
්මනේන ්ම් සංසේකාර නේ් ගේ සයාව, සංසේකාරවල රැවටිලි ස්වරෑප , 
ි්බන ාකේ පමණ ි, ඒ රැවටිලි ස්වරෑප  ි් නේ්නේ අවිදයාව නිස ි. 
අවිදයාව ි්බනාකේ. ්ම් විදි ට අපට හිාගනේන පළුුවනේ සංසේකාර කි න 
වචන  පළිිබඳව එකේරා අථයසාර කේ. ඊළඟට වේ කලේපනා කළ ුේකේ 
ි් නව. ්ම් පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ ්දවනුව සඳහනේවන ‘සංඛ්ාරා’ කි න 
පද  නොින සං ුත්් ේ ‘විභංග’ ක ින ඒ සූර ්කාට්සේ,5 බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ විගරහකරනේ්නේ ් ම් කි ාපු කා සංඛ්ාරා, වීසංඛ්ාරා, ම්නාසංඛ්ාරා 
කි න වචන වලනිේ ්නා්ව ි. කා සංඛ්ා්රා, වීසංඛ්ා්රා, ිත්සංඛ්ා්රා 
කි ල. ඒක සමහර විට ටිකකේ ගුටලු විදි්  අවස්ථාවකේ ව්ග ි ්ප්නනේ්න. 

‘කත්ම ච භික්ඛ්ව සංඛාරා - ත්යා ‘්ම භික්ඛ්ව සංඛාරා 
කායසංඛා්රා, වචීසංඛා්රා, චි්තසංඛා්රා’ කි ල. 

ඊළඟට ්මන ි් නේ්න ඒකවචන් නේ. සාමානය් නේ සංඛ්ාර 
කි න වචන  ්බා්හෝ ුනේවල දකනිේන ලු්බනේ්න බහුවචන් නේ. නමුේ 
්මන කි ු්වනේ්න සංඛ්ාරා ප්දේ විගරහ් ේදී ඒක වචන  හුටි ට - 
කා සංඛ්ා්රා, වීසංඛ්ා්රා, ිත්සංඛ්ා්රා කි ල. ම්නාසංඛ්ා්රා 
්නා්ව ි, ිත්සංඛ්ා්රා. ්මනිනේ අදහසේ කරපු ්දේ අපට වඩාේ විසේර 
්වනව ‘චූල ්වදල්ල’ සූර්  ේ6 ධම්මදින්නා රහේ ්ම්හණිනේවහනේ්සේ විසාඛ් 
උපාසක ුමා සමඟ කරන ධමය සාකච්ඡා්ව්දී ඒ උපාසකුමා අසන 
පරශේන කට පිළිුරු වශ් නේ ධම්මදින්නා ්රණි  පරකාශ කරනව ්මනේන 
්ම් පද ු්නේ අථය  - ‘අස්සාස පස්සාසා ්ඛ්ා ආවු්සා විසාඛ්, කා ිකා එ් 
ධම්මා, කා ප්පටිබද්ධා ස්මා අස්සාස පස්සාසා කා සංඛ්ා්රා.’ ඇවුේ 
විසාඛ් , ආශේවාස පරශේවාස කි න ්දේවලේ - හුසේම ගුනීම හුසේම ්හළීම - 
්ම්වා කා ික ්දේවලේ - ‘එ් ධම්මා කා පටිබද්ධා’ - ්ම් කි න ්දේවලේ ක  
පිළිබඳ ්දේවලේ - ‘ස්මා අස්සාසපස්සාසා කා සංඛ්ා්රා’ ්මන කි න 
හුටි ට ‘කා සංඛ්ා්රා’ ආශේවාස පරශේවාස ්දක ි. කමය පිළිබඳ කථාවකේ 
්මන නුහු. ඊළඟට වීසංඛ්ාර  පිළිබඳව පරකාශ කරනේ්න, ්ම් 
විදි ට ි. ‘පු්බ්බ ්ඛ්ා ආවු්සා විසාඛ්, වි්ක්කත්වා විචා්රත්වා පච්ඡා 
වාචං භින්දි. ස්මා වික්කවිචාරා වීසංඛ්ා්රා.’ - ඇවුේ විසාඛ් , 
පළමු්වනේ විකය්කාට විචාර්කාට පසුව වචන කේ පිටකර ි. එම නිසා 
වික්ක විචාර වීසංඛ්ාර ි. එ්කාට වීසංඛ්ාර කි න ඒ්කේ විගරහ  
්මාකකේද? වික්ක විචාර. අර ඇනමු් බුනමු් ් දඬමු් ආදි කේ ් නා්ව ි ් මන 
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කි නේ්න. කමය ට සම්බන්ධ ් ද කේ ් නා්ව ි බුලුබුලේමට. ඊළඟට ුනේ්වනි 
කාරණ  ‘ිත් සංඛ්ා්රා’ ඒක ්ේරුම් කරනේ්න ‘සඤ්ඤා ච ්වදනා ච 
්චසිකා එ් ධම්මා ිත්පටිබද්ධා, ස්මා සඤ්ඤා ච ්වදනා ච 
ිත්සංඛ්ා්රා’ සඤ්ඤා, ්වදනා කි න ධමය ්දක වචසික ්දේවලේ. ්ම්ව 
‘ිත්පටිබද්ධා’ - සිට සම්බන්ධ ්දේවලේ. එමනිසා සඤ්ඤාව සහ ්ව්දනාව 
ිත්සංඛ්ාර . ්ම් අනුව බලන්කාට පටිච්චසමුප්පාද් හි ්ද්වනි අංග  
හුටි ට බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ දකේවල ි් නේ්න ්මන ආශේවාස පරශේවාස 
්දකේ, ඊළඟට විකය විචාර ්දක වීසංඛ්ාර හුටි ට, ඊළඟට සඤ්ඤාව 
්ව්දනාව. අපි දැනේ ්ම්කේ විගරහ කර්ගන ආපු කරම ට අර සංසේකාරවල 
නාටය ආදි  ගුන කි න්කාට සුරසීම් කි න අථය කේ අපි මුකර ගේ. 
‘අරඇඳීම්’ ‘සුරසීම්’ ක ින අථය කේ, ි් නව.  මකේ සකසේකරන අථය කේ 
ි් නව. ඒ විදි ට ්මන බුලු්වාේ ්මන ක ිනව ආශේවාස පරශේවාස 
ගුන. ්ම්ක ගුනේ අපට හිාගනේන ි් නේ්න කා ිකව කරන හුම 
කරි ාවකදීම, වි්ශේෂ් නේ බරකේ ඉසිලීම් ආදි් ේදී, එ්හම නුේනම් 
්ව්හස්වන අවස්ථාවල. අපට ්නාදැනුවේවම ව්ගේ, අපි සමහර විට 
්හාඳිනේ හුසේමකේ ගනේනව. ආශේවාස පරශේවාස කරනව. ඒ කි නේ්නේ ක් ේ 
ි් න මූලික කරි ාකාරීේව  ්ම් ආශේවාස පරශේවාස  ි. ඒ ව්ගේම ්කලිනේම 
කි ු්වන වීසංඛ්ාර ගුන විගරහ් දී ‘පු්බ්බ ්ඛ්ා ආවු්සා විසාඛ්, 
වි්ක්කවා, විචා්රත් වා පච්ඡා වාචං භින්දි’ - කි ල. කලිනේ විකය, විචාර 
කරල ි වචන කේ පිට කරනේ් න. ් ම ිනේ ් ප්නනව ් හාඳටම, ් ම්ක එකේරා 
විදි ක සංසේකාරවල අරඇඳීමකේ බව. දැනේ ් ම් කා්ල ්  ්දන වචන කේ ම ි 
‘්පරහුරුවකේ’ කි න එක. නාටය කේ සමාජ් ට ්පනේවනේන කලිනේ දව්සේ 
සමහර විට එකේරා ‘්පරහුරුවකේ’ කරනව එ්හම නුේනම් අරඇඳීමකේ 
සකසේවීමකේ ්වනව. අනේන ඒ ව්ගේ, වචන කේ පිට කරනේන කලිනේ විකය, 
විචාර කරනව. ඒක නිසා ම ි සමහර විට අපට ්නාදැනුවේවම ඉ්බ්මේ 
වචන පිට්වනව හින අ්ේ. විකය, විචාර වීසංඛ්ාර ් වනේන කලනිේ විකය 
කරල විචාර කරල ම ි වචන පිටකරනේ්න. අනේන ඒක නිසා ම ි ඒකට 
සංසේකාර අථය  ගුල්පනේ්න. 

ඊළඟට සඤ්ඤාවේ, ්ව්දනාවේ. ඒකට ්මන ‘ිත්’ කි න 
වචන  ි ්  ාදල ි් නේ්න. ‘ම්නාසංඛ්ාර’ ් නා්ව ි, ඒකට ් හේුව ඇේ 
වශ් නේම අපි ම්නාසංඛ්ාර කි ල ගනේ්නේ පරකට වශ් නේ ්ප්නන 
්ච්නා ආදි . ම්නාසං්ච්නා කි ල දැකේ්වනව සමහර විට. අනේන ඒ 
්ච්නාවලට පසුබිම් වනේ්නේ, ඒකට මූලික ‘අරඇඳීම්’ වශ් නේ  ටිනේ 
පවිනේ්න, ්ම් සඤ්ඤාවේ, ්ව්දනාවේ. සඤ්ඤාවලිනේ ්ව්දනාවලිනේ ් ාමු 
වුණාම ම ි ්ච්නා කි න ඒ අර වඩා පරකට අවස්ථාව පුන නගිනේ්න, 
පාපකේම ්හෝ කුසලකේම කිරීමට පවා සදුුසු මානසික ේව කේ 
ඇි්වනේ්න. ්මනේන ්ම් අථය් නේ බලන්කාට අපට ්පේනව සංඛ්ාර 
පද්  ්ම් සි ුම් ්කාටස -  ටිනේ ි්බන ්කාටස - ්ම්ක හරි ට අර 
මූ්ද පා්වන හිම කනේදක වුඩිම ්කාටසකේ ි් නේ්න වුර  ට ි. උඩිනේ 
ටික ි ්පේනේ්න. අපි ්ම් කරන කා ික කරි ා සමූහ ටේ, වචන් නේ කරන 
කරි ා සමූහ ටේ, මනසිනේ කරන ඒ ්ච්නා සමූහ ටේ  ටිනේ 
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ි්බනව මහා කනේදකේ, මහා කඳු්ගාඩකේ. ආශේවාස පරශේවාස කි න එක ි 
ජීවි ක මූලික කරි ාකාරීව . ්ක්නකු්ගේ ජීවි කේ ගුන කලේපනා කරල 
බලන්කාට. ජීවමාන පුදේගල් කේ හුටි ට බලන්කාට, දැනේ අපි කවුරු හරි 
මූේඡා්වලා, කලනේ්වලා වුටුණාම බලනව හුසේම වු්ටනවද කි ල. මූලික 
කරි ාකාරීව  ්ම් පදුේගල  ුළ ි්බනවද කි ල. ඒව්ගේම ්ක්නකේ 
කේලානේ්වලා වුටුනාම එ්හම සමහර විට කථාකරවනේන බලනව. 
වීසංඛ්ාර. එ්හම නුේනම් දැ්නනවද කි ල බලනව. සඤ්ඤාව. ්ව්දනාව. 

ඔනේන ඔ  විදි ට අපට හිාගනේන පළුුවනි, ්ක්නකු ජීවමාන 
්ක්නකේද, නුදේද ක ිල බලාගනේන පාවිච්ි කරනේ්නේ ්මනේන ්ම් 
කරි ාකාරීව  .ි ඇුළ ි්බන කරි ාකාරීව  ි. නමුේ ්මනේන ්ම් 
කරි ාකාරිව්  පවා ්ක්ලසේ සුඟවිලා ි් නව. අර අවිදයාව සුඟවිල 
ි් නව. ඒක නිසා ම ි ්ම්ව සංසේකාර්වනේ්න. සාමානය් නේ 
පුදේගල් කේ කලේපනා කරනේ්න ‘මම හුසේම ගනේනව, මම කථාකරනව’ ‘මට 
දැ්නනව, මා විඳිනව’ ආදී වශ් න ුි කලේපනා කරනේ්න. එ්කාට අර 
හිමකනේ්ද  ටට්ටුව ව්ගේ සංසේකාර වල ්ම් ස ිමු් පක්ෂ් ේේ අවිදයාව 
සුඟවිලා ි්බනව. අනේන ඒක නිසා ම ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේට කලිනේ 
සිටි  ාපසවරු ්ම් සංසාර ගුටලුව විසඳීමට දැරෑ උේසාහ  - සමථ් නේ 
පමණකේ කළ උේසාහ  - නිරථයක උ්නේ. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේට කලිනේ 
සිටි  ාපසවරු - ආලාරකාලාම උද්දකරාමපුත් ආදීනේ ගුන එ්හමේ 
සඳහනේ ්වනව. ඒ ව්ගේම ව ්නා් කුේ ාපසවරු - ඒ අ  කලේපනා 
කළා ්ම් ක් ේ කරි ාකාරීව , වචන් ේ කරි ාකාරීව , සි්ේ කරි ාකාරීව , 
හුකිාකේ දුරට ්ම්වා සමන  කළාම ්ම් සංසාර් නේ ගුල්වනේන පුළුවනේ 
කි ල. නමුේ ්ම්වා සංසේකාර බවවේ ඔවුනේ ්ේරුම්ගේ් නුහු. ඒක නිසා 
ඔවුනේට එකේරා විදි ක උභ්ෝ්කෝටික පරශේන කට මුහුණ ්දනේන සදිුවුණා. 
්ම්වා සි ුම් කර්ගන, සි ුම් කර්ගන ගි ා. කා සංසේකාර. ඒ ආශේවාස 
පරශේවාස සංසිඳවා ගේ. වීසංසේකාර හුටි ට ි් න විකය විචාර ඒවා 
්නාදැනම ධයාන කමටහනේ මගිනේ  ටපේ කරගේ. ාවකාලිකව සංසිඳවා 
ගේ. නමුේ ඔවුනේට එකේරා පරශේන කේ ආව. අර ්නවසඤ්ඤා-
නාසඤ්ඤා න ේව් ේදී. ඒ වචන් නේමේ අපට ්ප්නනව එකේරා 
විදි ක උභ්ෝ්කෝටික ේව කේ. ් නවසඤ්ඤා - නාසඤ්ඤා න - ් මන 
සඤ්ඤාවකේ ි් නව ි ක ිනේනේ බුහු නු් ි කි නේනේ බුහු. ්ම් 
කාරණ  ඉාමේම ්හාඳිනේ පුහුදිලි ්වනව මජ්ඣිම නිකා්  පඤ්චත්  
සූර් නේ. ඒ සූර් ේ සඳහනේ ්වනව ්ම් ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න  
පිළිබඳව ඒ ාපස වරුනේට ඇි වුණ ගුටළුව. ්මනේන ්ම් විදි ට ි සඳහනේ 
්වනේ්න - 

‘සඤ්ඤා ්රා්ගා සඤ්ඤා ග්ණ්ඩා සඤ්ඤා සල්ෙං, අසඤ්ඤා 
ස්ම්මා්ො, එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං.’7 

ඒ කි නේ්න, ඔවුනේට වුටහුණා එකේරා පරාමාණ කට ්ම් සඤ්ඤාව 
්රෝග කේ. මහ කරදර කේ. ්ලඩකේ ුවාල කේ. එ්හම නුේනම් උලකේ. 
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්ම් සඤ්ඤා්වනේ මි්දනේන ි ඕනකම ි් නේ්න. නමුේ ්ම් අ ට අනිේ 
පුේට බලන්කාට ‘අසඤ්ඤා ස්ම්මා්හා’ සඤ්ඤාව එ්හම පිටිනේම 
නුිකරගේ්ාේ එන ි් නේ්න මුලාවකේ. ්මෝහ කේ. ඒක නිසා ‘එං 
සන්ං එං පණීං  දිදං ් නවසඤ්ඤා - නාසඤ්ඤා නං.’ ඒ නිසා ්මනේන 
්ම්ක ශානේ ි ් ම්ක පරණී ි, එනම් අර සඤ්ඤාව ඇිේ නුි, නුිේ නුි 
විදි්  ේව කේ කි ල එනිනු ි ඔවනුේ නුවු්නේ. ් මනේන ් ම් නිසා ම ි 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අර ආලාරකාලාම, උද්දක රාමපුත් වුනි ඒ අ  පවා 
පරි්ක්ෂේප කරල ‘සබ්බ සංඛ්ාර සමථ ’ ම ්හා ා්ගන ගි් ේ. එ්කාට ්ම් 
සමථ් නේ - බුද්ධකාල ට කලිනේ හිටි  ාපසවරුනේ ් නා් කුේ අභිඥාවලිනේ, 
ධයානවලිනේ කළ සමථ් නේ - කවොවේ ‘සබ්බ සංඛ්ාර සමථ කේ’ සිද්ධ 
්වනේ්න නෑ. ඒ මකේනිසාද? අර සංසේකාරවලට  ටිනේ ි්බන අවිදයාව 
ඔවුනේ්ගේ නුවණුසට ්නා්පනුන නිස ි.  ටේ පරිි්ස ිනේ ඒවා සංසේකාර 
බවවේ ඔවුනේ වටහා ගේ්ේ නුහු. ඔවනුේ කලේපනා කළා ්ම්ව ආේම් ේ 
ේව කි ල. ඒක නිසා දැනටේ හින්දු් ෝගීනේ අරේ, ඒ ව්ගේම ඔ  උපනිෂදේ 
දේශන් ේේ පිළි්ගන ඇි හුටි ට ඔවුනේ කලේපනා කළා පරාණ  ආේම් ේ 
්කාටසකේ කි ල. ආේම් ේ එක ්පාේකේ කි ල - පිට්පාේ. ඒ ව්ගේම 
අන්නම  පරාණම  ආදී වශ් නේ පරාණම  ආේම කේ ි් නව. ඒක ඇු්ළ 
සංඥාම  ආේම කේ ි් නව, විඤ්ඤාණම  ආේම කේ ි් නව. ඔ  විදි ට 
ආේම් ේ ේව හුටි ට කලේපනා කළා මිසකේ, ්ම් කරි ාකාරීත්ව  සංසේකාර 
බවවේ ඒ සංසේකාරවලට පසුබිම් වනේ්න අවිදයාව බවවේ, ඒ කිසිවකේ ඔවුනේ 
්ේරුම් ගේ් නුහු. අනේන ඒක නිසා ‘සබ්බ සංඛ්ාර සම්ථා’. නිවන ගුන 
කලේපනා කරන්කාට ්ක්නකේ සමහර විට කලේපනා කරනේන පළුුවනේ 
‘සඤ්ඤා්වද ි නි්රාධ ’ නිවන ක ිල. ්ම්ක ්ම් අනිේ පුත්ට ගි ාම. 
සමථ් නේ ලුබි  හුකි  ම් ාවකාලික සුව කේ ි් නවනම් ඒ්ක උපරිම 
මට්ටම ම ි ‘සඤ්ඤා්වද ි නි්රාධ ’. හේදවසකේ හරි ට අර අ ිසේ 
්පට්ටි කට දැම්මව්ගේ, එ්හම පටිිනේම එකේරා විදි ක සමථ සවු කේ ලබනේන 
පළුුවනේ. නමුේ ඒකම ්නා්ව ි නවින. ඒ්කනේ නුගටි්ටට පසේ්ස අනමිිත්, 
අප්පණිහි, සඤු්ඤ වශ් නේ දැකී් මන ුි ්ම් සබ්බසංඛ්ාර සමථ . ්මනේන 
්ම් කාරණ  සමහර විට අප අරේ ්නා් කුේ ම්භේද ඇවින විදි්  
කාරණ කේ. නමුේ පරඥා්වනු  ිවිමකුේ ි ලු්බනේ්න, බුදේධ ධමය ට අනවු. ඒක 
නසිා ්ම් සංසේකාරවල, සංසේකාර ස්වභාව  නුි් වනේ් න, ඒ සංසේකාරවලනිේ 
නමිිි ගුනී් ම් ේව  සිනිේ දුරුවුණාම ි. අනමිිත් ේව් නේම ි. ්ම් 
නමිිි නසිාම ඒ ක ිනේ්න නිය නමිිත් - නිය හුටි ට සුලකමී - 
්වසේවලාගේ ්ක්නකු් ගේ ඇඳුම් පුළඳුම් වලට රැව්ටනේන ව්ගේ, එ්හම 
නුේනම් අර පසබුිම් සුරසලිවිලට රැව්ටනේන ව්ගේ. 

ඒ නිය නිමිත් නිසා ම ි පරණිධි -  මකට ් ාමවුීම - ආශාවලේ 
පරාථයනා ඇි්වනේ්න. එ්කාට නිමිත් නුි්වනේන ඕන, පරණිධි  
නුි්වනේන ඕන, අප්පණිහි වි්මාක්ඛ් ට. ඊළඟට ්ම්ව නිස්සාර හුටි ට, 
ශූනය හුටි ට වුට්හනේන ඕන. ආශාව නිසාම ි අපි ්ද ක හර කේ ඇ් ි 
කි ල ක ිනේ්න. ්ම්්ක ්මාකකේද හර , පරමාථය  කි ල අහනේ්න 
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අපට ඕනකමකේ ි් න්කාට. අනේන ඒ විදි්  අනිමිත්, අප්පණිහි, 
සුඤ්ඤ කි න ්ම් උේකෘෂේට දේශන් නු ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ‘සබ්බ 
සංඛ්ාර සමථ’ ේව ට පුමිණි් ේ. අනේන එ්කාට අපි ිරපටි පිළිබඳ 
උපමාවලේ ගනේ්න ්ම්්ක අර ‘නච්චගී වාදි’ ආදි ට අොල බව පිළිබඳ 
 ම්කිසි ්නාුකීමකිනේ ්න්ව ි. ඇේ වශ් නේම බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
දකේවල ි් නව ‘උම්මත්කමිදං භික්ඛ්්ව අරි ස්ස වින්   දිදං නච්චං’8 
කි ල. ්ම් ආ ය වයවහාර ට අනුව ්ම් නාටය කි ල කි නේ්න උමුවීමකේ. 
්මාකකේද උමුවූ්වකේ කරනේ්න - දඟලන එක. එ්කාට ්ම් නාටය  
කි න එක ධමය ට අනුව බලන්කාටේ සංසේකාර කි න පද ටම අනුව 
කලේපනාකර බලන්කාටේ, ්මන ි් නේ්න එකේරා විදි ක දඟෙීම් සහ 
දැඟෙීම් සමූහ කේ. ්ම් සංසාර පරශේන  විසඳනේන බුරි මකේනිසාද? අපි කමය 
කරල ඊළඟට විපාක විඳින අවස්ථා්ව්දී කලේපනා කරනව - ඒව කේම විපාක 
හුටි ට සලකනේ්න නුවු - ‘ඒේ මම ’ විඳිනේ්න කි ල. එ්කාට ‘මම ’ 
කි ල හිා්ගන කරනව, ‘මම ’ කි ල හිා්ගන විඳිනව. ඒ විඳීම නිසා, 
එන මමව  ි්බන නසිා, වේ එකු ්ක්රනව. ්මන ි් නේ්න 
දඟ-ෙන දඟෙන ස්වභාව කේ. එ්හම නුේනම් දඟ-ෙමීකේ සහ දැඟෙීමකේ. ් ම්ක 
නූලේ්බෝල කේ අවුලේ වුණා ව්ගේ. සමහරවිට අවුලේ ්වච්ච නූලේ්බෝල කේ 
්නාදනේන ්ක්නකේ ලිහනේන ගි් ාේ, එක ්කාණකේ ලිහා්ගන  න්කාට 
අනිකේ ්කාණ පටලු්වනව. අනේන ඒ ව්ගේ ්ම් සංසාර නූලේ ්බෝල  
පිළිබඳව ි් නේ්නේ කමය කරන අවස්ථා්ව්දීේ ‘මම ’ ක ිල හිා්ගන 
කරනව. විපාක විඳින අවස්ථා්ව්දි ්ම් කමය් ේ විපාක  ක ිල කලේපනා 
කරනේ්න නුහු. ඒ නිසා ඇිවන ්නා් කුේ ඇලුම්, ගුටමු් ආදි  නිසා 
වේ කමය එකු ් වනව. ් මන ් ප්නනේ්නේ අපට නාටය කේ. නාටය ක 
්පරහුරුවකේ, අර ඇඳීමකේ දිහා ්ක්නකේ බලනවනම් - ඒව සාමානය් නේ 
පසුබි්ම්දී නරඹනේනනේට බලනේන බුරි විදි ට ි සුරසිලි ආදි  කරනේ්න - 
නමුේ ්ක්නකුට ්හා්රනේ හරි ගිහිලේල බලනේන පුළුවනේ නම්, 
නාටයශාලාවක ්ව්දිකාවට පිටිපසේ්ස නළුනළිි නේ හුඩ ගු්සන හුටි. 
්නා් කුේ වණයවගය දමල, විරෑපී අ  සරුෑපී වන හුටි, හිඟනේනනේ ව්ගේ අ  
රජ්වරුනේ වන හුටි. ඒව දකිනවනම්, ්ම්කේ නාටය කේ ්නේද කි ල 
්ක්නකුට හි්නේන පළුුවනේ. ්ම්ක මහ නාටය කේ. 

ඔනේන ඔ  ව්ගේ, ් ම් ආශේවාස පරශේවාස, විකය විචාර, සඤ්ඤා ් ව්දනා 
ආදි ්ම්  ට ට්ටු්ව පවා එකේරා නාටය ක ස්වරෑප කේ ි් නව. 
්ක්නකේ ්ම්ක නුවණිනේ දකිනව නම් කළකි්රනව. සමථ් නේ කරනේ්න 
්ම්ව ාවකාලිකව සනේසිඳවල - ඒකේ අවශය ි සමාධි  වශ් නේ අර 
උද්ධච්ච ආදි  නුිවීම සඳහා - එකේරා සුව කේ ලබාගනේනව. නමුේ අවිදයාව 
නුි ් වනේ්න නුහු. ඒක නිසා ම ි විදේශනා්ව්දී අර සංසේකාර සංසේකාර 
හුටි ට ්ේරුම් ගනේන බලනේ්න අවිදයාව ුරනේ කරල. සංසේකාර ෙුටියට 
වුට්ෙනේන වුට්ෙනේන, අවිදයාව තුරනේ ්වනව. අවිදයාව ඉවතේ්වනේන, 
ඉවතේ්වනේන ්ම්ව්ය සංසේකාර ස්වභාවය නුති්වනව. එක්ාට අනේන ඒ 
සංසේකාර ස්වභාව  පරඥා්වනේ අනිමිත්, අප්පණිහි, සුඤ්ඤ වශ් නේ 
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දැකල, ඇේ වශ් නේම සංසේකාර, සංසේකාර ්නාවන ේව කට එනව. 
්මන මහ පුදුම වුඩකේ සිද්ධ ්වනේ්න. අර දඟලීම් දැඟලීම් ක ින වචන 
්දක වදුරටේ කලේපනා කරනවනම්, මළුු ්ලෝක් ේම ි් නේ්න, 
සංසාර් ම ි් නේ්න, දඟ-ෙන දඟෙන ස්වභාව කේ. ්ම් දඟලීම් 
්කානිනේ ් කළවර්වලා දැඟලීම් ් කානිනේ පටනේ ගනේනවද කි ල කි නේන 
බුරි ේව කේ ි් නේ්න. නමුේ ්ම් හුම එකකේම නුි්වනේ්න ්ම්ක 
පිළිබඳව ි් න ණ්හාව, උපාොන , අහුරි  අවස්ථා්ව ි. අනේන ඒ විදි්  
්ද කට ම ි සංසේකාර හඳුනා ගුනී්මනේ අ්පේ හිේ ් ාමු ්ක්රනේ්න - 
ඒ සංසේකාර පළිිබඳ ගුඹුරු විගරහ කේ  ම් ්ක්නකේ ක්ළාේ. ්මනේන ්ම් 
සංසේකාර  ට ි්බන අවිදයාවට ඇි සම්බන්ධාව හරි ට අර ිරපට ක, 
නාටය ක පසුබි්ම් ්ක්රන අරඇඳීම් රාශි  ව්ග ි. ඒ විදි ට අපි කලේපනා 
කරල බුලු්වාේ, ්මනේන ්ම් සංසේකාර නේ්ගේම සකසේවීම් වලනිේ නාටය කේ 
හු්දනේනා ව්ගේ ්ම් මළුු මහේ සංසාර ම එකේරා විදි ක අභිසංඛ් 
්ච්නාවලිනේ නිපදවුණු, එ්හම නුේනම්, ්ගාඩනගන ලද ්ද කේ බව ි 
ධමයානකුූලව ්පනේනමු් කරනේන පුළුවනේ වනේ්න. 

දැනේ ඔනේන අපි ආ ිේ සිනමා උපමාවට ළං වු්ණාේ අපට හිාගනේන 
පුළුවනි. සාමානය ්ලෝක ා ිරපටි කේ දැකේක ි කි ල කිව්වට ්මාකද ඇේ 
වශ් නේ ්ප්නනේ්න අර සිනමා ිර්  ඒ බලන අවස්ථා්ව එකේරා 
දේශන කේ පමණ ි. අපි කලිනේ ්දේශන කදි කවි්ව හුටි ට ‘අපි ිරපට 
බලනේන නාටය බලනේන  නව’ කි ල  නව, ‘අපි බුලුව’ කි ල එනව. නමුේ 
ඇේ වශ් නේම ඔවුනේ ිරපටි කේ දුටු්ව නුහු. සම්පූණය නාටය කේ දුටු්ව් 
නුහු. ්මාකකේද සිද්ධ වු්ණේ? ්කා්හාමද ිරපටි කේ දකනිේන ලුබු්නේ? අර 
සංසේකාර සනේි් නේ විඤ්ඤාණ ිර්  නාමරෑප කේ මවාගනේනව ව්ගේ, 
සිනමා ිර්  වු්ටන ජ්වනිකා සමූහ  එකුකර්ගන ඒ්කනේ 
කථානේර කේ හො ගනේනව, ් ගාඩනගා ගනේනව, අර නරඹනේනා. ඒ කි නේ්න, 
දැනේ සමහරවිට ිරපට ශාලාවක, කවුරුේ නරඹනේ් න නුි අවස්ථාවක 
ිරපටි ්සේ ාරෑ පටකේ ිර්  වු්ටනේන සුලුසේවු්වාේ ්ම්ක ිරපටි කේ 
්වනවද? ඒ විදි ට ඒ ිරපටි  ්පනේවනේන පටනේ අර්ගන, ඒක 
මුදහරි් දි, ්ක්නකේ ආ්වාේ ඒ ශාලාවට, අර ිරපටි්  මනේට දකේනට 
්නාලුබුණ හරි  ්ක්සේවේ සලකාගනේන බුහු. ඒක ගි ා ගි ාම ි. ඒ 
සංසේකාර ගි ා ගි ාම ි. එ්කාට ්ම්ක ිරපටි කේ ්වනේ්න ්ම්කට අර 
නරඹනේනනේ පාවිච්ි කරන එකේරා ලාටුවකේ නිසා - ණ්හාව නිසා. ්ම් 
ණ්හාව පිළිබඳව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනාකරල ි් නව ලක්ෂණ 
ුනකේ. ‘්පා්නාභවිකා, නන් දිරාග සහගා රරාභිනන්දිනී’ ක ිල. 
එ්කාට ණ්හා්ව ි් නව එක ලක්ෂණ කේ ් පා්නාභවිකා. ඒ කි නේ්නේ 
ඒක පුළුලේ අථය් නේ ගේ්ාේ පුනේභව කේ ඇි කරනව කි ල 
කි න්කාට ්ක්නකේ කලේපනාකරනව සංසාර් ේ එක භව කේ ව 
භව කේ හා ගුලපීම පමණ ි කි ල ්ම්්කනේ ්ක්රනේ්න. නෑ. ්ම් හුම 
්මා්හාකේ පාසාම එකකට එකකේ ගලපනේ්න ්ම්්කනු ි. දැනේ 
ිරපට කේ බලන ්ක්නකේ, පළමු ජ්වනිකාව ඊළඟ ජ්වනිකාවේ එකේක 
සම්බන්ධකරල ි ්දවන එක ්ේරුම් ගනේ්න. අනේන ඒ විදි ට ම ි අර 
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ිරපටි  බලල ඇවිලේල කි නේ්න, අපි ිරපටි කේ දුටුවා කි ල. ඇේ 
වශ් නේ ඒ සමූහ ම එකපාරටම ඒ ිර්  වු්ටනව ්න්ව ි. නමුේ 
එකකට එකකේ ගලපගනේනව. අනේන ‘්පා්නාභවිකා’. කලිනේ ජ්වනිකාව, ඊළඟ 
ජ්වනිකාවට සම්බන්ධකරනව. පුනේභව වශ් නේ, නුව හටගනේවන කි න 
අදහස ි් නව ‘පුනබ්භව’. ‘නන් දිරාගසහගා’ - ඊළඟට ි් නව, ්ම් 
ිරපටි  රස විඳිනේන ඕනෑ කරන අනිකේ ්බ්හ ‘නන් දිරාගසහගා’. ්ම්ක 
පිළිබඳව සුටුවන ස්වභාව කේ සහ ඇ්ලන බවකේ. ණ්හාව වි්ශේෂ් නේම 
ලාටුවකේ ව්ගේ - ණ්හාවට ්  ්දන පේ ා  පද කේ ම ි ‘්ලේප’. ‘විසත්ිකා’ 
කි ලේ ් ාදනව.  මකේ අලවන කි න අථය . ඇ්ලනසුලු බව, ‘්ම් ‘රාග’ 
කි ල කි නේ්න, ් ම්්කේ ි් නව අලවන අථය . එ්කාට ණ්හාව මගිනේ, 
ආශාව මගිනේ, ්ම් ජ්වනකිා සමූහ  අලවනව. ඊළඟට ‘රරාභිනන් දිනී’ 
වි්ශේෂ් නේ සුටු්වනව ඒ ඒ ුන. ඒ ඒ ුන සුටු්වනව කි නේ්න අර 
එකේ එකේ ජ්වනකිාව එකකට එකකේ සම්බන්ධකරනව. ්ම නිේ ම ි 
කථානේර කේ ්ගාඩනඟා ගනේ්න. ්මනේන ්ම් නිසා ම ි අපි කිව්්ව - 
‘එකම සිනමා ශාලාවකවේ ්ම්කේ ිරපට කේ ්පනේවල නු’, ‘එකම 
නාටයශාලාවකවේ නාටය කේ ්පනේවල නු’ කි ල. නමුේ ්ම් ගි  අ  
දුටුවා එකේරා ආකාර කනිේ. දුටු්ව ්කා්හාමද? ම මනේ්ගේම ්ම් 
්ක්ලසේ ලාටුවලිනේ ් ම්වා අලවා්ගන නිපදවා ගේ. සංසේකරණ  කරගේ. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් විදි ටම ්ලෝකසේව ා විඤ්ඤාණ ිර් ේ 
සංසේකාර සනේි් නේ නාමරෑප ිරපට කේ මවාගනේනව. නාමරෑප කේ 
මවාගනේනව. ‘නාමරෑප සංසේකාර නේ සම්මේශන  කිරීම්’, ආදී වශ් නේ 
විදේශනා් ෝගීනේ නිර පාවිච්ි කරන වචන ඔ  විදි ට ි ්ේරුම් ගනේ්න. 
්ම් නාමරෑප  ක ින එක ්ම්ක සුබෑ ්ද කේද? ්ම් ගුන අපි කලනිුේ, 
පළමු්වනි ්දේශන් දීමේ,  ම්කිසි ්ද කේ පරකාශ කළා. බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ සුත්නිපා්  ද්ව ානුපස්සනා සූර් ේ එකේරා ගාථාවකේ පරකාශ 
කරනව. 

‘අන්තනි අ්තමානිං - පස්ස ්ොකං ස්දවකං 
නිවිට්ඨඨං නාමරූපස්මං - ඉදං සච්චන්ති මඤ්ඤති.’9 

‘අනත්නි අත්මානිං - පස්ස ්ලාකං ස්දවකං’ - අනාේම වූ 
්ද් හි ආේම කේ දකින ්දවි නේ සහි ්ලෝක ා ්දස බලව. ‘නිවිට්ඨඨං 
නාමරෑපස්මිං’, නාමරෑප් හි බුස්ගන, නාමරෑප  ළුට රිංගා්ගන - ‘ඉදං 
සච්චන්ි මඤ්ඤි’ - ්ම්ක ඇේ  ි, ්ම්ක සය   ිහඟි ි. 

ඔනේන ඕක ි ඔ  ගාථා්ව අදහස. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඇඟිලේල 
දිකේකරල ක ිනේන ව්ගේ ්ද කේ. ්ම නිේ ්පනේනමු් ්ක්රනව නාමරෑප්  
වයාජ් ස්වරෑප . අපි කලනිේ කීව ව්ගේ අර සිනමා ිර්  ඇේ වශ් නේ 
වු්ටනේ්න එක දේශන  ි එක අවස්ථාවක. සිනමා ිරවල ඉාම ශීඝර් නේ 
්ම්ක ්ක්රන නිසා ්ක්නකුට හිාගනේන අමාරු ි ්ම්ක එක දේශන කේ 
කි ල. අපි හිමු, දැනේ නාටය ක නම් එක ජ්වනිකාවකේ ඉවරවුණාට පසේ්සේ 
අනිේ ජ්වනකිාව එනකං ිර  පහට  නව. ආ ිේ ඉසේ්සනකං 



6 වන ්දේශන  

120 

බලා්ගන ඉනේනවා නරඹනේනනේ. නමුේ බලා්ගන ඉනේ්න අර ලාටුටික 
ලෑසේි කර්ගන, ඒ ජ්වනිකාවේ, අර ජ්වනකිාවේ එකුකරල නාටය  
හොගනේන. සිනමා ිර්  අනේිමට කිසිවකේ ඉිරි්වනේ්න නුහු.  ම්කිසි 
ජ්වනිකාවකේ සනිමා ිර්  වුටුනනම් කලනිේ වුටුන ජ්වනිකාව ගි ා ග ිාම ි. 
ඊළඟට එනේන ි් න ඒව ාම ආ්වේ නුහු. ඒ වු්ටන ්දේේ එන 
රැ්ඳනේ්න නුහු. ඉිනේ ්මන ි් නේ්න එ්හම පිටිනේම වයාජ් 
ස්වරෑප කේ, රැවටිලි ස්වරෑප කේ. දැනේ අපි කලේපනා කරල බලමු, සමහර 
්වලාවට අපිට දකිනේන ලු්බනව ඒදණේඩකේ උඩිනේ  න බලේ්ලකේ. සමහර 
විට හිටිගමනේ මුදදි නුවලිා වුරට එබිල බලල, සමහරවිට වලේ්ග වනනව, 
්ගාරවනව, එ්හම නුේනම් සු්රනේ සු්ේ ආ ිේ අර වුර දිහා බලනව. 
්මාකකේද ්ම් කරනේ්න? වු්ර ්පනනු මා්ගේ ඡා ාව දැකල, බලේල 
හිනව ්ම් ්වන බලේ්ලකේ කි ල. සමහරවිට මිරලීලාවකනිේ වලේ්ග 
වනනේ්න. සමහර විට ්ගාරවනව. එ්හම නුේනම් එබිල බලනව, කුුහල  
නිසා. ඇලීම්, ගුටීම්, ්මෝහ. එ්කාට බලේල කලේපනා කරනේ්න ්ප්නන 
නිසා - බලේ්ලකේ ්ප්නන නිසා - බලනව ි කි ල. නමුේ ඇේ වශ් නේම 
සිදු්වනේ්න ්මාකකේද? බෙන නිසයි ්ප්නනේ්න. බලේලා බලන නිස ි 
්ප්නනේ්න. ් නාබල හිටි නම් ් ප්නනේ්න නුහු. නමුේ බලේලා කලේපනා 
කරනේ්න ්ප්නන නිසා බලනව කි ල. ්මනේන ්ම් විදි්  ්ද කේ ්ම් 
නාමරෑප  පිළිබඳව, ්ම් සංසේකාර නේ පළිිබඳව ්ම් ්ලෝක් ේ ්ම් අ්පේ 
ඉන්ද්රි  විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව සිද්ධ්වනව. පටිච්චසමුප්පාද් ේ රහස ්මන ි 
ි් නේ්න. ඒ කි නේ්න අර ිරපටි  ගුන නුවේ කිව්්වාේ 
නරඹනේ්නකේ නුි අවස්ථාවක අර ්සේ ාරෑපට   ුව්ව නම් ිරපටි කේ 
්කාුනකවේ සටහනේ වනේ්න නුහු. සිකේ නුහු්න ්මන. ඒක නකිං 
වුටනු විර ි. නමුේ කවරුුවේ හටිි නම් ්ම්ක ස් පශය කළානම්, 
ස්පශයා නවලනිේ ස් පශය කළානම් - ඇහනිේ දැකල, ක්නනේ අහල සි් නේ ස් පශය 
කළා නම් ්ම් ිරපටි , ආශා්වනේ  කුේව - අනේන ිරපටි කේ එන 
ඇවිුණා. නාටය කේ ඇිවුණා. නෂිේපාදක නිේ හිනව ඔවනුේ  ක ිල ්ම්ව 
හුදු්ව. අවසාන වශ් නේ බලන්කාට අර නරඹනේනනේ ම ි නාටය කේ 
ිරපටි කේ නපිදවනේ්න. ඒ ව්ගේම ්ම් ්ලෝ්ක ඇි ්දේවලුේ ්ම් හුම 
එකකේම ි්  නව ක ිල අපි හිනව. සක්කාය දිට්ඨිය කයිෙ කයිනේ්න ඕකයි. 
බලේල්ග ි්  න සක්කා  දිට්ඨි  නසිා ම ි කලේපනා ක්ළේ වු් ර බලේ්ලකේ 
ඉනේනව ක ිල. මා ්නාබුලුවේ, බුලුවේ, බලේ්ලකේ ඉනේනව. ඒ බලේල 
්ප්නන නසි ි මා බලනේ් න ක ිල. නමුේ ඇේ වශ් නේම බලේල එබිෙ 
බෙන නසියි ්පේනේ්න. 

එ්කාට ඔනේන ඔන ි්  නව පටිච්චසමපු්පාද . දැනේ, 
පටිච්චසමපු්පාද  ක ින පද් , පටිච්ච ක ින වචන  ඉාමේම ගුඹරුු අථය කේ. 
දඹදිව ිබුණ ොේශනකි පරම්පරා්ව ්නා් කුේ වචන බුදුපි ාණනේවහන්සේ 
මනේ වහනේ්සේ්ගේ ධමය ට ඈඳගේ. ළංකරගේ. සමහරවිට අථය  
්වනසේකර්ගන ඒව පාවිච්ි කළා. නමුේ ‘පටිච්චසමුප්පාද’ කි න වචන  
නම් ්වන කිසිම දේශන ක නුහු. ඒ්කේ වි්ශේෂව  ි් නේ්න ්මනේන 
්ම් ‘පටිච්ච’ ක ින වචන්  ි. ‘පටිච්චසමුප්පාද’ ක ින වචන්  
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අථය  බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේම එකේරා අවස්ථාවකදී විගරහ කරනව. දැනේ 
කවුරුේ දනේන කාරණ කේ ම ි - බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ පරකාශ කළා, ්ම් 
දුක, ්ම් සි ලුම දුක, පටිච්චසමුප්පනේන ි ක ිල. ඊළඟට දුක ක ිල ක ිනේ්න 
්මාකකේද? ඒක විගරහ කරනව ‘සංඛි්ත්න පඤ්චුපාදනක්ඛ්න්ධා දුක්ඛ්ා’ - 
සු්කවිනේ සුලකවුාම පංච උපාොනසේකන්ධ ම දුකකේ. එ්කාට දුක ්හවේ 
්ම් පඤ්චුපාදනක්ඛ්න්ධ  පටිච්චසමුප්පන්න ි.  

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ උපවාන කි න භික්ෂූනේවහනේ්සේට සං ුේ 
සඟි්  නොින සං ුත්්  සූර ක පරකාශ කරනව. ‘පටිච්චසමුප්පන්නං ්ඛ්ා, 
උපවාණ, දුක්ඛ්ං වුත්ං ම ා. කිං පටිච්ච? ඵස්සං පටිච්ච.’10 උපවාණ මවිසිනේ 
දුක පටිච්චසමුප්පන්න  ි ්දේශනාකරන ලදී. කුමකේ පරය  කර්ගනද? කිං 
පටිච්ච? ඵස්සං පටිච්ච - ස් පශය  පරය  කර්ගන ි. එ්කාට ්ම ිනුේ 
්ප්නනේ්න අර ස් පශය  නිසා ම ි, සළා න නේ් ගනේ ස් පශයකිරීම නිසා 
ම ි ්ම් පඤ්චුපාදනසේකන්ධ  ඇි ්වනේ්න. ්මනේන ්ම් විදි ට අපි 
කලේපනාකරල බුලුවාම,  මකේ පටිච්චසමපු්පන්න ක ිල කි නේ්න ්ම් විදි ට 
සළා න නේ්ගනේ සපශය කිරීම නිස ි. ‘අනිච්ච’ කි ල කි නේ්නේ ඒක ි. 
දැනේ අර ිරපටි කේ හදල ිබුණ ්නා්ව ි. ්ම් ස් පශය කිරීම නිසා ්ම්ක 
ඇිවුණා ්ම් විදි ට. ඒව්ගේම ‘සංඛ්ං පටිච්චසමුප්පන්නං’ ්ම්්ක සංඛ් 
ස්වභාව , සකසේ කරන ලද ස්වභාව , එනේ්නේ ඔනේන ඔ  ස් පශය  නිස ි. 
්ම් විදි ට බලන්කාට විඤ්ඤාණ  ‘අභිසංඛ් ි’ කි ල කි නේ්න, අභිසංඛ් 
විඤ්ඤාණ  කි ල කි නේ්න, අනේන අර නාමරෑප්  බු්ඳන විඤ්ඤාණ . 
ිරපටි කේ නරඹන අවස්ථා්ව ඒ ිර්  වු්ටන ජ්වනිකාවේ ඒ බලන 
පුදේගල  හඳුනගනේනව මා්ගේ රුිඅරුිකම් අනවු. ඒව විනේදන  කරනව. 
ඒව්ගේ අර නාමරෑප  ආේමව් නේ ගුනමී නිසා, නාමරෑප් හි විඤ්ඤාණ  
බු්ඳනව. එබඳු ඒ විඤ්ඤාණ ට ම ි, නාමරෑප් හි පිහිටි විඤ්ඤාණ ට 
ම ි ‘අභිසංඛ් විඤ්ඤාණ ’ ක ිල ක ිනේ්න. එ්කාට නාමරෑප කේ නුි 
නාමරෑප කේ පිළබිිඹු ්නාවන විඤ්ඤාණ කුේ ි් නේන පුළුවනේද? පුළුවනි. 
ඒකට ම ි ‘අනිදස්සන විඤ්ඤාණ ’ කි නේ්න. ඔනේන දැනේ ඊළඟට අපි 
එනේ්න ඉාමේම ගුඹුරු ධමය්කාටඨාශ කට. ඒ කි නේ්න, ්පර’අපර 
්දදිග පඩිවරු ්නා් කේ විදි ට විගරහකරනේන උේසාහ කරන ඉාමේම 
ගුඹුරු ගාථාධමය කේ දීඝනකිා් ේ ්ක වඩ්ඪ සූර් ේ අගට සඳහනේ ්වනව - 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බ්තා පභං 
එත්ථ ආ්පා ච පථවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 
එත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච - අණුං ථූෙං සුභාසුභං 
එත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති 
විඤ්ඤාණස්ස නි්රා්ධන - එ්්ථතං උපරුජ්ඣති’11 

කි ල. ් ම් ගාථාවට ් නා් කුේ විදි්  අථය අටුවා්වනේ දීල ි් නව. 
එක අථය කේ ්නා්ව ි. නශිේි අථය කේ නුිව අථය රාශි කේ දීල ි් නව. 
්ක්සේ ්වේ අපි ්ම්කේ කර්ගන ආපු ්ම් කථාමාේග ට මලුේුන දීම් 
වශ් නේ අපි බලමු අටවුා්ව විවරණ ට කලනිේ, ්ම් විවරණ මාේග් නේ 
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්ම් ගාථාවට අථය කේ ් සා ාගනේන පුළුවනේද කි ල. ඊට කලිනේ ් ම් අනදිස්සන 
විඤ්ඤාණ  පිළිබඳ ගාථාවට පසුබිම් වන කාරණා ඒ සූර් නේම මුකරගනේන 
ඕන. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ් ක වඩ්ඪ නමුි ගෘහපි පුර ාට 
්ම් ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ ආදී ගාථාව පරකාශ කරනේනට ් දුන අවස්ථාව. 
ඒ කි නේ්න බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව භික්ෂු සංඝ ා අ්ේ 
එකේරා භික්ෂුවකට මීට කලිනේ අවස්ථාවක ඇිවණුා  ම්කිසි පරශේන කේ. 
්මාකකේද? - ‘කත්ථ ඉ්ම චත්ා්රා මහාභූා අපරි්සසා නිරුජ්ඣනි 
්ස යථීදං පඨවිධාු ආ්පාධාු ්්ජ්ාධාු වා් ාධාු’ - ්ම් සර මහා 
භූ් ෝ - පඨවි, අ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න සර මහාභූ් ෝ - 
්කාුනක නම් නිරුඬ ්වේද? ක ිල. ්ම් පරශේන  භික්ෂුවට ඇි්වලා 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ළඟට ් නා්ව ි ගි් . ඒ භික්ෂවු කලේපනාකරනේන ඇි 
්කාුනක හරි ්වනම ුනක ්ම් සකේව්ලේ - ඒක නුි්වනව කි ල. 
එ්හම හිා්ගන ක්ළේ ්මාකකේද? ඒ භික්ෂුවට අභිඤ්ඤා ිබුණ නිසා, 
සෘද්ධිබල උපදවා්ගන දිවය්ලෝක් නේ, දිවය්ලෝක ට, බරහ්ම්ලෝක් නේ 
බරහ්ම්ලෝක ට ගිහිලේල ්දවි නේ්ගනේ බරහ්ම ිනේ්ගනේ ඇසුව, ්කාුනද ්ම් 
මහාභූ ධමය නරිුඬ ්වනේ්න ක ිල. ඒ ්දවි නේටවේ, බරහ්ම නිේටවේ 
කාටවේ කි ාගනේන බුරි වුණා. අනේි්ම්දි මහා බරහ්ම ාම කිව්ව ‘ඇ ි 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ අහනේ්න නුිව මා ළඟට ආ්ව්’ කි ල. එ්හම 
කිව්ව නිසා අනේිමට ඒ භික්ෂුව බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ ළඟට ඇවිලේල ඒ 
පරශේන  විමසුව. එ්කාට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඒ පරශේන ට පිළිුරු දීමට 
කලිනේ එකේරා වි්ශේෂ සකසේ කිරීමකේ කළා ඒ පරශේන් ම - ‘මහණ ඔ  විදි ට 
්නා්ව ි ඔ  පරශේන  ඇස ි  ුේ්, ්මනේන ්ම් විදි ට ි.’ ඒ ක ිනේ්න ඒ 
පරශේන  වුරදි ි. ් කාුනක සර මහාභූ ිනේ නිරුදධ ් වනවද ක ිල අහන 
පරශේන ම වුරදි ි. ඒ පරශේන  නුගි   ුු එකේරා ආකාර කේ ි් නව. ඒක 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න ්මනේන ්ම් විදි ට ි. 

‘කත්ථ ආ්පාච පඨවී ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 
කත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච අණුං ථූෙං සුභාසුභං 
කත්ථ නාමඤ් ච රූපඤ්ච අ්සසං උපරුජ්ඣති’ 

‘කත්ථ ආ්පාච පඨවී ්්ජ්ා වා් ා න ගාධි’ එන වි්ශේෂ 
වචන කේ සඳහනේ ්වනව. ‘න ගාධි’ කි නේ්න ්ම් සරමහා භූ ිනේ 
පිහිටනේ්න නුේ් ්කානද? නිරුද්ධ වීමකේ ගුන ්නා්ව ි එන 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න. ්ලෝක් ේ  ම්කිසි ුනක සකේව්ලේ 
 ම්කිසි ුනක, සර මහාභූ නේ නිරුද්ධ ්වනව කි න එක ්නා්ව ි. 
්කාුනක නම් ්ම් සර මහා භූ ිනේ පරිෂේඨාවකේ ්නාලබේද? ්ම් 
විදි ට ි අහනේන ඕන. ඊළඟට ‘කත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච’ - එපමණකේ ් නා්ව ි. 
‘දීඝං රස්සං’ කි නේ්න දිග ්කාට, ‘අණුං ථූලං’ - කුඩා මහේ, ‘සුභාසුභං’ - 
සුභ අසුභ. ්ම් දිග-්කාට, කුඩා-මහේ, සුභ-අසුභ ආදී ්දේවලේ ්ම්ව 
්කානද නුි ්වනේ්න? ඊළඟට - ‘කත්ථ නාමඤ්ච රෑපඤ්ච අ්සසං 
උපරුජ්ඣි’ - ඒ ව්ගේම නාම ේ රෑප ේ ්කාුනක උප්රෝධන  
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්ව ිද? උප්රෝධන  ්වනව කි ල කි නේ්න වළකේවාලන ුලු්බ්ද? කි න 
එක .ි බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේම ඒ පරශේන  නුගි   ුු ආකාර  ්පනේනල 
ඊළඟට ම ි අර කලිනේ අපි පරකාශ කළ ගාථා්වනේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පිළිුරු දුනේ්න. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ - අර කි ාපු ේව  ඇි්වනේ්න - 
විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ා පභං’ - ඒ ගාථා්ව අථය  අපි 
ඊළඟට බලමු. ඒ්ක මුලේ ප්දේ අථය  අපි එකපාරටම ක ිනේ්න නුහු. ් මාකද, 
එක එක පද කම ි් නව මහා ගුඹුරු අථය රාශි කේ. ඒ නිසා ඒ පද  
එ්හමම අර්ගන - ‘අනිදස්සන වූ අනනේ වූ සබ්බ්ාපභ වූ විඤ්ඤාණ් හි’ 
එත්ථ - ්මනේන ්මන ි - පඨවි ආ්පා ්්ජ්ෝ වා් ා ක ින ඒව 
පරිෂේ ඨාවකේ ්නාලබනේ්න - ‘එත්ථ දීඝංච රස්සංච අණුං ථුලං සුභාසුභං’ ඒ 
ව්ගේම ්මනේන ්මන දිග-්කාට, කුඩා-මහේ, සුභ-අසුභ, ඒ ව්ගේම 
නාම ේ රෑප ේ ්මන ි උප්රෝධන  වනේ්නේ. වළකේවනු ලබනේ්නේ. 
‘විඤ්ඤාණස්ස නි්රා්ධන එ්ත්ථං උපරුජ්ඣි’ - විඤ්ඤාණ ා්ගේ 
නි්රෝධ් නේ ්ම  වළකේවාලනු ලබනව. 
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අ්ධෝලිප ි

1. ගද්දුලබදධ සූර , ඛ්න්ධ සං., සං.නි. III - 260 පිට (බු.ජ්. 15) 

2. ්ඵණපිණ්ඩූපම සූර , ඛ්න්ධ සං., සං.නි. III - 244 පිට (බු.ජ්. 15) 

3. ඛ්ජ්ජ්නී  සූර , ඛ්න්ධ සං., සං.නි. III - 150 පිට (බු.ජ්. 15) 

4. සං්චනා සූර , චුක්ක නිපා , අං.නි. II - 306 පිට (බු.ජ්. 19)  

5. විභඞ්ග සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 6 පිට (බු.ජ්. 14)  

6. චූල්වදල්ල සූර , ම.නි. I - 708 පිට (බු.ජ්. 10)  

7. පඤ්චත්  සූර , ම.නි. III - 34 පිට (බු.ජ්. 12)  

8. ික නිපා , අං.නි. I - 464 පිට (බු.ජ්. 18) 

9. ද්ව ානුපස්සනා සූර , සු.නි., ඛ්ු.නි. II - 236 පිට (බු.ජ්. 25) 

10. උපවාණ සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 64 පිට (බු.ජ්. 14)  

11. ්ක වඩ්ඪ සූර , දී.න.ි I - 538 පිට (බු.ජ්. 7)  

 

https://pitaka.lk/bjt?b=18&p=260
https://pitaka.lk/bjt?b=18&p=244
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https://pitaka.lk/bjt?b=23&p=306
https://pitaka.lk/bjt?b=17&p=6
https://pitaka.lk/bjt?b=13&p=708
https://pitaka.lk/bjt?b=15&p=34
https://pitaka.lk/bjt?b=22&p=464
https://pitaka.lk/bjt?b=29&p=236
https://pitaka.lk/bjt?b=17&p=64
https://pitaka.lk/bjt?b=10&p=538
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7 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ් බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ ෙතේවන ්දේශනයයි ්ම්. 

අනිදස්සන විඤ්ඤාණ කේ ගුන ක ිු්වන එකේරා ගාථා ධමය කේ අපි 

පසුග ි ්දේශන් ේ අග හරි් ේදි උපුටා දැකේවූවා දීඝනිකා් ේ ්කවඩ්ඪ 

සූර් නේ. ඒ ගාථාව - 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බ්තාපභං 

එත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 

එත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච - අණුං ථූෙං සුභාසුභං 

එත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති 

විඤ්ඤාණස්ස නි්රා්ධන - එ්්ථතං උපරුජ්ඣතී’ 

කි න ්ම් ගාථා ධමය  ි. ්ම් ගාථා්ව් සාමානය අදහස ඉාම 

සු්කවිනේ විර ි අපිට එො සඳහනේ කරනේන පුළුවනේ වු්ණේ, කාල ්ව්ලා 

මදිවුණ නිසා. අද සවිසේරව ඒ ගුන විවරණ කේ කිරීමට ි බලා්පා්රාේු 

වනේ්නේ. 

්ම්්ක සාමානය අදහස - අපි මුලේ පද  පරිවේන  ක්ළේ නුහු. 

මුලේ ප්දේ ි්බන වචන කීප  ම ි ඉාමේම ගුටළු සහි බව 

්ප්නනේ්නේ කාටේ. ඒක නිසා ඒ පද  එ්හමම අර්ගන, අනිදස්සන වූ, 

අනන් වූ, සබ්බ්ා පභ වූ විඤ්ඤාණ ක පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා 

 න මහාභූ ධමය සරේ, දිග-්කාට, අණු-ස්ථූල - ඒ කි නේ්නේ කුඩා-මහේ, 

සුභ-අසුභ කි න ඒ පරඥපේිේ ඒ ව්ගේම නාම ේ සහ රෑප ේ කි න ්ම් 

හුම එකකේම ‘උප්රෝධන ’ ්වනව ි, නුි්වනව ි, විඤ්ඤාණ් ේ 
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නි්රාධ් නේ ්ම් සි ලේලම උප්රෝධන  ්වනව ි, වළකේවනු ලබනව ි 
කි න එක ි සාමානය අදහස. දැනේ අපි කරමානුකූලව මුලේ පද් ේ ි්බන ඒ 
වචනවල අථය  විමසනේන බලමු. පළමු්වනේම ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ කි න 
ුන අනිදස්සනං කි න වචන . අනිදස්සනං ක ින වචන් ේ අථය  - 
‘නිදස්සන’ ක ින වචන් ේ සාමානය අථය  කාටේ පරකට ි. නිදේශන  කි ල 
පාවිච්ි ්වනව.  මකේ ්පනේනමු් කරන,  මකේ විදහා දකේවන ්ද ට 
නිදේශන  ක ිල ක ිනව. ්ම්ක ි මූලික අථය .  

්ම් මූලික අථය  පවා එකේරා විධි කට  මකට වි්ශේෂණ වශ් නේ 
් දුන අවස්ථාවකේ අපට දකිනේට ලු්බනව අංගතු්ර නිකා්  දසක 
නිපා්  පඨම්කාසල සූර්  අභිභා න පළිබිඳව සදහනේ වන, ඒ 
කි නේ්නේ කසිණ නමිිි ව්ගේ ්දේ ගුන සඳහනේ වන සුර ක. කසිණ 
නිමිත්කේ වශ් නේ පාවිච්ි කරනේන පුළුවනේ සමහර විට දි ්බරලි  මල. ඒ 
දි ්බරලි  මල පිළිබඳව ්මනේන ්ම්හම පාඨ කේ සඳහනේ ්වනව. 

‘උම්මාපපු්ඵං නීලං, නීලවණ්ණං නීලනිදස්සනං නීලනිභාසං’1 ්ම් දි ්බරල ි 
මල පිළිබඳව සඳහනේ ්වනව ‘නිලේ වූ, නිලේවණය වූ, නලිකේ ්පනේනමු් කරන - 
‘නීලනදිස්සනං’ ක ිල ක ිනේ්නේ නිලකේ ්පනේනමු් කරන, එ්හම නුේනම් 
නිලට නදිේශන කේ වන - ‘නීල නිභාසං’ කි නේ්නේ නලිේ දිසේන කේ ඇි, නිලේ 
දීපේි කේ ඇි. ්මන නීල නදිස්සනං ක ිල ් ාදල ි් නව. නිලට 
නිදේශන කේ වන, එ්හම නුේනම් නිලකේ විදහා දකේවන කි න එක ි. 
එ්කාට ්ම් විදි ට ගේහම ‘අනිදස්සන’ කි න එක අපට හිාගනේන 
පුළුවනේ  මකේ විදහා ්නාදකේවන ‘ මකේ ්පනේනමු් ්නාකරන’ ක ින අථය  ි.  

අනිදස්සන කි න වචන්  ්ම් අථය  ඇි බවට ඉාමේම ්හාඳ 
සාධක කේ අපට ලු්බනව මජ්ඣිම නකිා්  කකචූපම සූර් නේ. ඒක නකිම් 
අහම්්බනේ ව්ග ි ඒ උපමාව ් ්දනේ්න. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එක 
අවස්ථාවක සංඝ ා වහනේ් සේලාට  ම්කිසි උපමාවකේ ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා 
පළමු්වනේම පරශේන කේ අසනවා ඒ භිකේෂනූේ වහනේ්සේලා්ගනේ ‘මහ්ණනි,  ම් 
්සේ පුරුෂ් කේ එනේ්නේද? - ‘්ස යථාපි, භික්ඛ්්ව, පුරි්සා ආග්ච්ඡ ය ලාඛ්ං 
වා හලිද්දිං වා නීලං වා මඤ්ජිට්ඨඨං වා ආො .’ ඒ කි නේ්නේ  ම්කිසි සා ම් 
වග යකේ අර්ගන  ම්කිසි පුරුෂ් කේ එනව. රු ්හෝ කහ ්හෝ නිලේ ්හෝ 
මදටි  ්හෝ ඔ  විදි් ේ පාටකේ අර්ගන. ඇවිලේල ්මනේන ්ම්හම කි නව 
- ‘්සා එවං ව්ද ය - අහං ඉමස්මිං ආකා්ස රෑපානි ලිඛිස්සාමි, 

රෑපපාුභාවං කරිස්සාමී.’2 

‘මම ්ම් අහ්සහි රෑප අඳිනව, රෑප පහළ කරනව’ කි ල.  ම්කිසි 
පුරුෂ් කේ එ්හම කවි්්වාේ ඒක කරනේන පලුුවනේ වුඩකේද? ක ිල 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම සංඝ ා වහනේ් සේලා්ගනේ විමසනව. 
සංඝ ා වහනේ්සේලා පිළිුරු ්දනව ‘ඒක කරනේන බුරි ්ද කේ, ස්වාමීනි.’ 



7 වන ්දේශන  

128 

මකේනිසාද? ඒකට ්හේුව ්මනේන ්ම්හම පරකාශ කරනව ‘අ ඤ්හි, භ්න්, 
ආකා්සා අරෑපී අනිදස්ස්නා, ත්ථ න සුකරං රෑපං ලිඛිුං රෑපපාුභාවං 
කාුං’ මකේනිසාද? ස්වාමීනි ්ම් අහස අරෑපී ්ද කේ, රෑප ධමය කේ ්නා්ව ි. 
රෑප ස්වභාව කේ නුි ්ද කේ. ‘අනිදස්ස්නා’ - ඔනේන අපිට ඕනු කරන 
වච්න එන ි් නව. ‘අරෑපී අනිදස්ස්නා’.  මකේ විදහා දකේවනේට 
හුකි ාවකේ නුහු අහ්ස. අනේන ඒක නිසා ම ි ‘ත්ථ න සුකරං රෑපං 
ලිඛිුං’ - ඒක නිසා රෑප කේ ඇඳීම ්හෝ රෑප කේ අහ්සහි පහළ කිරීම ්හෝ 
කළ හුකේකකේ ්නා්ව්. එ්හම නුේනම් පහසු ්ද කේ ්නා්ව්. ්මනේන 
්මන ් දිල ි් නව අහ්සහි රෑප කේ අඳිනේන ගි ාම සා මකිනේ 
ඇඟිලේලකිනේ ඇනේදට ඒක හිටිනේ්නේ නුහු. ඒක ්පනේනමු් කරනේ්නේ නුහු. 
විදහා දකේවන ස්වභාව කේ අහ්සහි නුහු. අනේන ඒ ව්ගේ එන 
‘අනිදස්ස්නා’ ක ිල ් දිල ි් නව. දැනේ එ්කාට අපි ්ම් අනිදස්සන 
කි න වචන  විඤ්ඤාණ ට ගුල්පනවද ක ිල බලමු. ‘විඤ්ඤාණං 
අනිදස්සනං’ විඤ්ඤාණ  ‘අනිදස්සන’ ්වනේ්නේ ්කා්හාමද? අහස 
‘අනිදස්සන’ බව අර උපමා්වනේ අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ. නමුේ 
විඤ්ඤාණ කේ ‘අනිදස්සන’ ්වනේ්න ්කා්හාමද? ්මුනදී පළමු්වනේම 
අපට මකේ කර ගනේන ්හාඳ කාරණ කේ ම ි, සි පිළිබඳව ්පාදු්ව්, ්ම් 
සි්ේ එකේරා කෘය කේ ි් බනව ‘පරය්ව්ක් ෂාව’ ක ිල ‘ආපසු හුරී බුලීම’. 
ආපසු හුරී බුලී්ම් හුක ිාවකේ ි් නව අ්පේ සිේවල, ් ම් ‘පච්ච්වක්ඛ්ණ ’ 
පිළිබඳව සමහර අවස්ථාවල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ, ආපසු හුරි බුලීම ගුන 
් ්දන අවස්ථාවලදී එ්හම, කනේනාඩි කේ ගුන සඳහනේ කරල ි් නව. 

‘අම්බලට්ඨිකා රාහු්ලාවාද’ සූර් ේ3 ් ාදල ි් නව. ව සං ුේ සගි්  

ඛ්න්ධ සං ුත්් ේ4 ්වන විදි කට ් ාදල ි් නවා. අපට එක නදිසුනකේ 
වුණේ පරමාණවේ නිසා දැනේ අර අම්බලට්ඨිකා රාහු්ලෝවාද සූර් දී 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ රාහුල හාමුදුරුවනේට ‘පච්ච්වක්ඛිත්වා පච්ච්වක්ඛිත්වා 
කා් න කම්මං කාබ්බං’ ආදී වශ් නේ ඒ විදි ට පරය්ව්ක් ෂා්ව් අග  
දකේවන ුනේවල කනේනාඩි කට උපමා කරල ි් නව. 

පසුග ිවර ්දේශන් ේදී සඳහනේ කරනේට ් දුන ඒදණේඩ උඩ බලේල 
ගුන. ඒදණේඩකේ උඩිනේ  න බලේ්ලකේ, අර වුර දිහා බලල මා්ගේ 
ඡා ාව දිහා බලනව කි ල. ඒකේ එකේරා පරය්ව්ක් ෂාවකේ ම ි. 
්ම ිනේ අපට එකේරා ධමයාවකේ ්පේනව. ්ම් පරය්ව්ක් ෂා කි න 
වචන්  ි් නව මුලාව ඇිවීමටේ මුලා්වනේ මිදීමටේ උපකාරවන 
 ම්කිසි කරම කේ. මුලාව ඇි්වනේ්නේ අර බලේල ඒදණේඩ උඩ ඉඳ්ගන 
බලන බලන වාර ට මා්ග රෑප  දකිනේන වා්ග. ඒ පරය්ව්ක් ෂාව 
‘අ් ානි්සා’ - ඒ කි නේ්නේ නුනුවණිනේ. එ්හම නුේනම් නුවණ 
මදිකමිනේ. සේකා  දෘෂේි ට  ට්වලා මුලා්වනේ බලන්කාට ඒක දිගටම 
ඒ විදි ට බල බලා නගටු ්සාලවමිනේ, ්ගාරවමිනේ ඉනේන පුළුවනි. ඒ, 
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පරය්ව්ක් ෂාව ‘අ් ානි්සා’ කරන නිසා. නමුේ ‘් ානි්සා’ - 
‘පච්ච්වක්ඛිත්වා පච්ච්වක්ඛිත්වා’ කි ල ්දසුර කේම ් ාදල ි් නේ්නේ 
අම්බලට්ඨිකා රාහු්ලාවාද සූර් . අනේන - ් ානි්සා නුවණිනේ කරනවා. 
එ්කාට නුවණිනේ කරනේන පටනේ ගේ්ාේ පරය්ව්ක් ෂාව, එනදී ධමය 
පිළිබඳව ි අව්බෝධ  එනේ්න. සමයකේ දෘෂේටි් ේ පිහිටල කරනව නම් 
විමුකේි  හොගනේන පුළුවනේ. එ්කාට, සි්ේ ි්බනව ්ම් විදි්  කාරණා 
්දකකේම. පරය්ව්ක් ෂා්ව් අංශ ්දකකේ ි්බනව. ්ම්ක අපි අමරව ි 
සඳහනේ ක්ළේ. නමුේ අපට ඕන කාරණ ,  ම් කිසිවකේ පිළිබිඹු කරන - අර 
කනේනාඩි ක ව්ගේ -  ම්කසිි අමුු ස්වභාව කේ විඤ්ඤාණ් ේ, සි්ේ ි් නව. 
‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ ක ිල කි නේ්නේ, ්මන ්ම් රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
විමුකේ සි පිළිබඳ ලක්ෂණ කේ.  මකේ පළිිබිඹු කරනේ්නේ නුහු. ්මාකකේද 
පිළිබිඹු ්නාකරනේ්නේ? නාමරෑප කේ.  

දැනේ අර සාමානය පුදේගල ා පරය්ව්ක් ෂා කරල බලන්කාට 
නාමරෑප කේ ඒ පුදේගල ාට ්ප්නනව, ‘මම ’ ‘ම්ගේ ’ ක ිල කි නේන 
පුළුවනේ විදි් . බලේලට අර මා්ගේ ඡා ාව ්පනුනා ව්ගේ. 
පරය්ව්ක්ෂණ් ේදී ්නාරහේ ්ක්නකුට නාමරෑප කේ දකනිේනට ලු්බනව. 
්ම් නාමරෑප  ම ි ්ක්නකේ ආේමව් නේ ගනේ් න. ‘මම ’ ‘ම්ගේ ’ 
කි න හුඟී්මනේ අර්ගන මුළා්ව වු්ටනේ්න. නමුේ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
විඤ්ඤාණ  ‘අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ කේ’. අපි කලනිේ ් දේශනාවලේ සඳහනේ කළා 
පිට්ඨි විඤ්ඤාණ ේ, අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ ේ ගුන. නාමරෑප ක පිහිටි 
විඤ්ඤාණ  ම ි ්නාරහේ විඤ්ඤාණ . නාමරෑප් නේ මිදුණු, නාමරෑප ක 
්නාපිහිටි විඤ්ඤාණ  අපිට්ඨි විඤ්ඤාණ  ි. එ්කාට පිට්ඨි 
විඤ්ඤාණ  එහි පිහිටි ා වූ නාමරෑප  පිළිබිඹු කරනව, ආපසු හුරී බුලී්ම්දී. 
අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ ට ඒ විධි ට පරය්ව්ක් ෂාව්වදී හමුවනේ්නේ නුහු 
නාමරෑප කේ. නාමරෑප ක ඇලීම් බුඳීම් ආදී ඒ කිසිවකේ නුහු ඒ රහනේ 
වහනේ්සේට. මම , මා්ගේ  කි න හුඟීමකේ නුහු. ්කාටිනේම කවි්්වාේ 
නාමරෑප් ේ බු්ඳනේ්නේ නුිව ඒක විනවිිද  ෑමකේ ව්ගේ ්ද කේ ්වනව. 
‘අනිදස්සන විඤ්ඤාණං’ කි න එ්කේ අථය  ගනේන ි් නේ්න අනේන ඒ 
විදි ට ි. ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’. 

අපිට වේ ්ම්කට එකු කරනේන පුළුවනේ, ‘අනිදස්සන’ කි ල 
පරකාශ කළ අදහසට, ් ම්ක අනිදස්සන ් වනේ්නේ මකේනිසාද? අර රෑප ධමය නේ 
අවශය බව ්පනේනුව. අර කලිනේ කි ාපු අහම්්බනේ ගේු උපමා්ව පවා 
රෑප ධමය නේ අවශය ි  මකේ පිළිබිඹු කිරීමට, රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව ්ම් ගාථා්වම සඳහනේ ්වනව - ‘එත්ථ ආ්පාච පඨවි 
්්ජ්ා වා් ා න ගාධි’. පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ඒ සර 
මහාභූ ධමය නේ නිසා ම ි ්ක්නකුට රෑප සංඥාව ඇි්වනේ්න. 
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රෑප ට ් හේු වශ් නේ දැකේ් වනේ්නේ ඒවා ි - ‘චත්ා්රා ් ඛ්ා භික්ඛ්ු මහාභූා 
්හු, චත්ා්රා මහාභූා පච්ච් ා රෑපක්ඛ්න්ධස්ස පඤ්ඤාපනා ’5 කි ල ඔ  
විදි ට දකේවල ි් නව. එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ ් ම් සර මහා භූ ිනේ 
්ගනේ සි මුෝගන ි සිටිනේ්නේ. ‘පඨවි ධාු ා ිං විරා්ජ්ි ආ්පා 
ධාු ා ි ත්ං විරා්ජ්ි’6 ආදි වශ් නේ ‘ධාු විභංග’ සූර් ේ එ්හම සඳහනේ 
්වනව. රහනේ වහනේ්සේ සර මහා භූ ිනේ්ගනේ සි මුෝගන සිටින නිසා 
පරය්ව්ක් ෂා්ව්දී රුප සංඥාවකේ අහු්වනේ්නේ නුහු. ‘එත්ථ ආ්පාච පඨවි, 
්්ජ්ා වා් ා න ගාධි’ ්මන ‘ගාධි’ කි න වචන ේ ඉාමේම 
වුදගේ. දැනේ අපි ගුඹුරු වුරකට - ්ම් වුර ්කාච්චර ගුඹුරුද එ්හම 
නුේනම් ්ම්්ක පුළ ්කාුනද ක ිල දැනගනේන - ලඹ කේ ව්ගේ ්ද කේ 
ොනව. ්මාකකේ හරි ඒ්කේ පටලවල ොනව. ඒක ගි  දුර අනුව අපි ගුඹුර 
මනිනවා. එ්හම නුිනම් ඒක ගිහිලේල නුවුණු ුන අනේන අහවලේ ුන 
පුළ ි ක ිල හිාගනේනව. ්ම්කට උපකාර ්වනේ්නේ  ම්කිසි රෑප ධමය කේ. 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ විඤ්ඤාණ  ඒ විදි් ේ රෑප ධමයවල බු්ඳනේ්නේ නුහු. 
රැ්ඳනේ්නේ නුහු. ඇ්ලනේ්නේ නුහු. අනේන ඒක නිසා ම ි ්ම්ක 
අනිදස්සන ්වනේ්න. ඒ අේථ් නු ි. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බ්තා පභං 
එත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති.’ 

ඒ රෑප ධමයවල ගුටීමකේ නුි නිසාම ම ි ්ම්ක අනිදස්සන 
්වනේ්නේ. ඊළඟට ඒකටම අ ිි ි, ්මනදීම අපට සඳහනේ කරනේන පළුුවනේ, 
අර රෑප ධමය නේ පළිිබඳවම වු මිමි වි්ශේෂ, මිනුම් වි්ශේෂ ම ි - දීඝං රස්සං, 
දිග ්කාට - අණුං ථූලං, කඩුා මහේ - සුභං අසුභං, ලක්ෂණ අවලක්ෂණ ආදී 
වශ් නේ. ්ම් ස ිලේලම අර විඤ්ඤාණ් ේ සටහනේ ්නාවනේ්න, ්පනේනුම් 
්නාකරනේ්න, විදහා ්නාදකේවනේ්න මකේ නිසාද? රෑප ට, රෑප සංඥාවට 
්හේුවූ සර මහා භූ ිනේ්ගනේ, ථාග නේ වහනේ්සේේ අ්නකුේ රහනේ 
වහනේ්සේලාේ සි මුොගේ නිස ි. 

ඊළඟට අපි ‘අනන්ං’ කි න වචන  ගුනේ හිා බලමු. අර 
ගුඹුරු දි  ගුන අපි පරකාශ කරන්කාට, එන කිව්ව ලඹ කේ වුනි ්ද කේ 
දමල ම ි ්ම්්ක ගුඹුර මනිනේ්නේ කි ල. රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ 
විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව අර රෑප ධමය නේ නුි නිසා - ඒකට සූචක කේ 
වශ් නේ ්පනේනුම් කරන රෑප ධමය නේ නුි නිසාම - ඒ විඤ්ඤාණ  
අනන් ි. වේ අථය කිනේ එ  අනන් ි. අපි දනේනව දිග-්කාට ආදී ්භේද 
ගුන අපි කලිනේ සඳහනේ කළා සා්පේක්ෂක කි ල වචන කේ. සා්පේක්ෂක 
පරඥපේි කි ල. ්ේරුම් ගුනීම පහසු වීමට අපි ්ම්වාට ඈඳුුපද කි ල 
කිව්ව. ‘ඈඳුු’ කි න පද්  ්වන ්නා් කුේ අථය ි් නේන පුළුවනි. 
නමුේ ්ම් ්දේශනා මාලාවට උපකාර කර ගුනීම සඳහා ඒ වචන  
් ාොගේ. ්ම්වා ්ලෝක වයාවහාර් ේ සාමානය් නේ පවිනේ්නේ ඈඳුු 
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හුටි ට නිසා. දිග-්කාට, සුහ-අසුභ, කුඩා-මහේ ආදී ්ම් පරඥපේි ි් නව 
්ලෝ්ක. ්ම් පරඥපේිවල ද්ව නිශරි ස්වභාව කේ ි් නව. ්දකකේ අ්ර ි 
පවිනේ්න. හරි ට  ම්කිසි රාමුවකේ ඇු්ළේ ොපවු ව්ග ි.  

දැනේ අපි  ම්කිසි වුඩකට ල ීකුලේලකේ ඕනු ්වලා ්සා න්කාට ්ම් 
ලී කෑලේල දිග වුඩි ි කි ල කි නේ්නේ මකේ නිසාද? අපිට ඕනෑ කරනේ්නේ ඊට 
වඩා ්කාට එකකේ. ්කාට මදි ි කි නේන ඕන එකට අපි දිග වුඩි ි කි ල 
කි නව. ්ම්ක ‘්කාට වුඩි ’ කි ල කී්වාේ? ඒ්කේ අදහස ‘දිග මදි’ කි න 
එක ි. ඔනේන එ්කාට දිග ්කාට ක ින එක එකේරා රාමුවකේ ඇු්ළ. 
ඇේ වශ් නේම කි නවනම් හුම මාන කේම - හුම මිනමුකේම -  ම්කිසි 
පරිමාන කේ ුළ ි ්ක්රනේ්න. එක රාමවුකේ ුළ ි ්ක්රනේ්නේ. අනේන ඒ 
අථය් නුේ එ්කාට සාමානය ්ලෝක ා්ගේ සිුම් පුුම් වල ්කානේ 
ි්බනව. අනේවාදි ි. ඒ ්කාන ි ්ම් ්කාන ි. අප ිඅර මුල ඉඳලම අස්ි-
නාස්ි, ඇ-නු ආදි වශ් නේ ්ලෝක ා අනේ ්දකකේ ඇසුරු කරනව 
කි ල පරකාශ ක්ළේ ඉාමේම පළුුලේ අථය කිනේ. ්ලෝක ා හුම ිසේ්සේම 
 ම්කිසි රාමවුකේ ඇු්ළ ි කලේපනා කරනේ්නේ. අර දිග ්කාට ආදි පරඥපේි 
වල රැඳිල බුඳිල ි ි් නේ් න. ඔනේන එ්කාට ‘අනන්ං’ කි න වචන් ේ 
අථය  අපට ඒ අිනේ ගනේන පුළුවනේ. රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ විඤ්ඤාණ  පදුුම 
අනේදමට අර විදි් ේ සමීාවකේ නුිව, ගිහිලේල බු්ඳනේ් න නුිව, රැ්ඳනේ්න 
නුිව - අනන් ස්වභාව කේ දරනව. ්ම් කාරණ  පුහුදිලි වන ඉාමේම 
වටිනා ගාථා ධමය කේ ි් නව උොන පාළි් ේ පාටලිගාමි  වග්ග් . ඒ 
වග්ග්  ි් න සූර ්බා්හාම කේ ‘නිබ්බාන පටිසං ුත්’ සූර ි. ඒ එකේ 
නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර ක සඳහනේ ්වනව ගුඹුරු ගාථා ධේම කේ. 

‘දුද්දසං අනන්තං නාම - න ෙි සච්චං සුදස්සනං 

පටිවිද්ධා තණ්ො ජාන්තා - පස්ස්තා නත්ථි කිඤ්චනං’7 

්ම් ගාථාව - අනිකේ ්බා්හෝ ගුඹුරු ගාථා ව්ගේම - අටුවාචාරීනේ 
වහනේ්සේලාට පරශේන කේ වූ එකකේ. ්වන එකකේ බා පාඨානේර පිළිබඳවේ 
ශුදේධි කේ ඉදිරිපේ කරනේන බුරිව ‘්මනේන ්ම්කේ ්වනේන පුළුවනේ’ කි ල 
අනේන එ්හම දකේවන අවස්ථාවකේ ්මුනේ, ‘දුද්දසං අනන්ං නාම - න 
හි සච්චං සුදස්සනං’ ්මහි සාමානය අථය  ඉසේ්සලේල ගනිමු. ‘අනන් ’ - 
අනන්  කුමකේ ්හෝ ්ව්වා - ්ම් අනන්  ‘දුද්දසං’ ්ම් කි න අනන්  
දැකීමට පහසු ්ද කේ ්නා්ව්. ‘දුද්දසං අනන්ං නාම’ අනන්  නම් 
්ේරුම් ගුනීම, දැකීම, පහසු වුඩකේ ්නා්ව්. ‘න හි සච්චං සුදස්සනං’ - 
ඒකම අවධාරණ් නේ වේ වරකේ කි නවා. ‘සය  පහසු්වනේ දැකි  
හුකේකකේ ්නා්ව්.’ ්ම් අනන්  කි න එක සය  බව, නිවයාණ  බව, 
එනිනේ හු්ඟනව. 
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්මන ‘ජ්ාන්ා පස් ස්ා’ කි නේ්න ඥානදශයන  ඇි රහනේ වහනේ්සේ, 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එ්හම. එබඳු උත්ම නිේ විසනිේ පටිවිද්ධා ණ්හා - 

ණ්හාව විනිවිද දැකල ි් නව - පටිවිද්ධා ණ්හා, ජ්ාන්ා පස්ස්ා - 

අනේන ඒ අවස්ථා්ව ්මාකකේද වුට්හනේ්නේ ‘නත්ථි කිඤ්චනං’ - ්ලෝ්කේ 

කිසිවකේ නු, අනිමිත් වශ් නේ ්ලෝක  අරමුණ ු්වනව ක ින එක ි. 

්මන ්ම් නිවයාණ  ගුන ි ්ම් ගාථා්ව කි ්වනේ්න. 

්ම් ‘අනන් ං’ කි න වචන  පළිිබඳව පරමේථදීපනී අටුවා්වදී’8 

අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්ම්ක ඇේ වශ් නේ අනංද, අනන්ංද, කි ලේ 

්ේරුම් ගනේන බුරිව ඒ ම ්දකටම ඉඩ සලසල ි් නව. ‘අනං’ ක ිල 

එක අථය කේ ්දනව. ඒක ස්හේුක බව ්පනේනමු් කරනේන නිරුකේ ිකේ 

දකේවනව. ‘නා’ කි ල කි නේ්න ණ්හාවට නමකේ  ක ිල කි නව. 

සාමානය් නේ ණ්හාවට ් ාදනේ්න ‘නි’ ක ින වචන . ‘නා’ කි ල 

නම් ්  ාදනේ්න නුහු. ් කා ි හුටි ් හෝ ් ව්වා, ‘නා’ කි නේ්නේ ණ්හාව . 

‘අනං’ කි නේ්නේ ඒ ණ්හාව නුි නිසා නිවයාණ  කි ල. ඔ  ‘අනං’ 

කි න පාඨ ේ සනාථ කරනව. ්ම්කේ ්හේු සහි ි කි ල ඉසේ්සලේල 

අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරල, ඊළඟට පරකාශ කරනව ‘අනන්න් ිපි 

පඨන්ි’ සමහරු ්ම්ක ‘අනන්ං’ කි ලේ දකේවනවා . ඊළඟට ඒකටේ අථය 

්දනව. එක අථය කේ ්දනව, නිවයාණ  නිය නිසා - අර සොකාලික අථය  

අර්ගන - ඒ්කේ ්කළවරකේ නුහු ක ිල. ්කළවරකේ නු් ි ක ින 

අථය් නේ එන ‘අනන්ං’ කි ල ක ිනව . වේ අථය කේ ්දනව, සමහර 

්ක්නකේ කි නව  ‘අප්පමාණන්ි’ ්ම්ක පරමාණ කරනේන බුරි නිසා 

අපරමාණ නිසා නිවනට ‘අනන්ං’ කි නව  ක ිල. අපි ්ම් දැකේවූ විවරණ  

අනුව, රමකේ දුරට ඊට කටි්ටු ්වනේ්න ‘අප්පමාණ’ කි න එක ි.  

්ම් ‘අප්පමාණ’ ක ින වචන් ේ ්නා් කුේ අථය ්හේද ි් නව. 

ඒක පිළිබඳවේ, පරශේන කපී කේ ඉදිරි ට එනේන පුළුවනි. ‘අප්පමාණ’ කි න 

අථය ට ළංව ි, අපි ්ම් ‘අනන්ං’ කි න පද  ්ම්නේදී ්ේරු්ව්. අර 

‘සොකාලික’ අථය කේවේ, නිය අථය කේවේ ්නා්ව ි. ද්ව  නිශරි පද අර - 

සා්පේක්ෂක, ඈඳුු පද අර - බුඳිල රැඳිල නුි නසිාේ, ඊළඟට අර සර 

මහා භූ ිනේ වුනි ලඹ කනිේ මනිනේන බුරි රම් ්කළවරකේ ්නා්ප්නන 

මහා ගුඹුරකේ ්ම් විඤ්ඤාණ් ේ ි්බන නිසාේ අනන් ි. ්ම් ‘අනන්’ 

කි න පද් ේ ඉාමේම වටිනා වුදගේ සංකලේප කේ ගුබ්්වල ි් නේ්න. 

්ම්කට වදුරටේ අපිට අව්බෝධ කේ ලබා ්දන වටිනා ගාථා ධමය කේ අපට 

හමු්වනව ධම්මපද් ේ බුද්ධවග්ග් . 
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‘යස්ස ජාෙිනී විස්තිකා - තණ්ො නත්ථි කුෙිඤ්චි ්නත්ව 
තං බුද්ධමනන්ත්ගාචරං - අපදං ්කන ප්දන ්නස්සථ’ 

්ම් ගාථාව පරිවේන  කරනේන කලිනේ ්ම්්ක ි් න වචන 
කීප කේ ගුන පළමු්වනේම සඳහනේ කරනේන ්වනව. 

‘ ස්ස ජ්ාලිනී විසත්ිකා’ - ‘ජ්ාලිනී’ කි ල වචන කේ ් ාදනව 
ණ්හාවට නමකේ හුටි ට. ණ්හාවට හුඟකේ නම් ් ාදල ි් නව. ‘ජ්ාලිනී’ 
කි ල කි නේ්නේ දැලකේ ඇි ුනුේි . අපට ක ිනේන පුළුවනේ ‘දැලේකාරී’ 
කි ල. ‘විසත්ිකා’ කි ල ක ිනේ්නේ ‘අලවනසුලු’ ක ින එක. ණ්හා්ව් වේ 
කෘය කේ ම ි ් ලෝක සේව ා ඒ ඒ කාමවසේුනේහි අලවන එක. එ්කාට 
ණ්හාවට පද ්දකකේ ්මන ් ාදල ි් නව - ‘ජ්ාලිනී’, ‘විසත්ිකා’. 
‘ ස්ස ජ්ාලනිී විසත්ිකා, ණ්හා නත්ථි කුහිඤ්ි ්න්ව - ං බුද්ධං 
අනන්්ගාචරං, අපදං ්කන ප්දන ්නස්සථ.’  ම් කිසි්වකේ  ම්කිසි 
ුනකේ කරා ්ගන ාමට සමේ, අලවන සුළු ස්වභාව  ඇි, ණ්හා නමුි 
දැලේකාරි   ්මකුට ්නාවනේ්නේද,  ම් විමුකේ පුදේගල් කුට ්නාවනේ්නේද 
- ඒක ි දැනේ සාමානය අදහස ගලපල ගේ්ාේ. ‘ ස්ස ජ්ාලිනී විසත්ිකා - 
ණ්හා නත්ථි කුහිඤ්ි ්න්ව’. ්මන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පළිිබඳව ි 
කි නේ්න. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ සි ්කා්හේවේ ඇද්ගන  නේන සමේ 
නුහු අර අලවන සුළු ස්වභාව  ඇි ණ්හා නමුි දැලේකාරි . ණ්හාවට 
ි් න දැල ම ි නාමරෑප දැල. ඒ නාමරෑප දැලේ අර්ගන ි ්ගාදුරු 
්සා නේ්න, ්ම් ්ගාදුරු අලේලනේන  නේ්න ණ්හාව - ්ම් දැලේකාරි  
නුේ්ේද? ‘ං බුද්ධං අනන්්ගාචරං - අපදං ්කන ප්දන ්නස්සථ’ - 
අනන්්ගෝචර වූ ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට, ‘අපදං’ - මාගය කේ නුහු. ඒ 
කි නේ්න, ග ි මාගය කේ ් සා ා ගනේන බුහු. පසේ්සනේ ගිහිලේල එපා ු, දැලකේ 
ොල අලේලගනේන. එ්හම මාගය කේ ්පේනේන නුහු - ‘අපදං ්කන ප්දන 
්නස්සථ’ කවර නම් මාේග කනිේ අර්ගන  නේ්නේද? ණ්හාවට කරගනේන 
්ද කේ නුි්වනව ි කි න එක ි එන ක ිනේ්නේ. පසුපසිනේ එලව්ගන 
 නේන මාගය කුේ නුහු. අලේලගනේන කරම කුේ නුහු. ‘අනන්්ගාචරං’ ්ම් 
කි නේ්න ්කළවරකේ ්නා්ප්නන ්ගාදුරු බිමකේ - ‘අනන්්ගාචරං’ 
කි ල කි නේ්නේ ්කළවරකේ ්නා්ප්නන ්ගාදුරු බිමකේ.  

දැනේ සාමානය් නේ මු්වකේ එ්හම අලේලගනේන ඕනෑ නම් 
එලව්ගන ගිහිලේල අනේිමට ඒ ්ගාදුරු බිම ්කළවරදිවේ අලේලගනේනව. 
නමුේ බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ්ගේ සි පිළිබඳව බලන්කාට ණ්හාවට ඒ 
විදි් ේ ්සා ල දැලිනේ අලේලගනේන පුළුවනේ ්කළවරකේ ්පේනේ්න නුහු. 
්ම් ගාථා්ව අථය  සමහර ධම්මපද විවරණ ආදි්  දකේවන්කාට ්ම් 
කා්ල ‘අනන්’ කි න එ්කේ මුපිට අථය  ි අර්ගන ි් නේ්න. එන 
‘අනන්්ගාචරං’ කි න එක බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ් දීම ගුන 
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සමහර අථය විවරණකාර නේ දකේවනේ්නේ ් කළවරකේ නුි දෑ අරමුණු කර්ගන 
සිටින නිසා ඒක අනන් ්ගාචර ි කි ල. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්කළවරකේ 
නුිදෑ දේ බව - සබ්බඤ්ු ඤාණ  - ගුන හිා්ගන ි ඒ කි නේ්නේ. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේට හුම එකකේම ්ප්නන නිසා, ්කළවරකේ නුි 
අරමුණු ි්බන නිසා ‘අනන්්ගාචර’ ලු. ඒ අථය  ්නා්ව ි අපි ගනේ්නේ 
්මන, ‘අනන්’ ්වනේ්න ඇේ වශ් නේම අරමුණකේ නුි නිසාම ි. 
අරමුණකේ ිබුණනම් අලේල ගනේන පුළුවනේ. අරමුණකේ නුි බවම ි ්මන 
කි නේ්නේ. ්ම් ‘අනන්්ගාචර’ කි න වචන් ේ අථය  ්ේරුම් ගුනමීට 
උපකාර වන ගාථා ්දකකේ අපට හමු්වනව ධම්මපද් ේ අරහන් වග්ග් ේ, 
ඉාම වටිනා ගාථා ්දකකේ. ්බා්හෝ දුරට සමාන ි එකි්නකට. ගාථා 
 ුගල කේ ව්ගේ. 

‘්යසං සන්නිච්යා නත්ථි - ්ය පරිඤ්ඤාත ්භාජනා 
සුඤ්ඤ්තා අනිම්්තා ච - වි්මා්ක්ඛා ්යස ්ගාච්රා 
ආකා්ස ව සකුන්තානං - ගති ්තසං දුරන්නයා’ 

ඒ පළමු්වනි ගාථාව. ඊට රමකේ සමාන ි. ඊළඟ ගාථාවේ. 

‘යස්සාසවා පරික්ඛීණා - ආෝර ච අනිස්සි්තා 
සුඤ්ඤ්තා අනිම්්තා ච - වි්මා්ක්ඛා යස්ස ්ගාච්රා 
ආකා්ස ව සකුන්තානං - පදං තස්ස දුරන්නයං’ 

්ම් ගාථා ්ද්කේම සමාන අථය ි ි් නේ්නේ. අපි බලමු මුලේ ගාථාව. 
‘් සං සන්නිච් ා නත්ථි - ්  පරිඤ්ඤා ්භාජ්නා’  ම් ්කනකුනේට එකු 
කර ගේ ්ද කේ නුදේද? ්ම් වචන ් ාදල ි් නේ්නේ ්බා්හාම ගුඹුරු 
අථය් නේ. ධම්මපද්  ි් න ගාථාවල ්බා්හෝවිට රෑපකාථය කේ ි් නව. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ගුඹුරු ධමය කේ ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්නේ ඊට නිසි 
භාෂාවකිනේ. ්බා්හෝ විට ගුඹුරු රෑපක ි් නව. ඒවා් ේ අථය  හරි ට 
වටහා ගේ්ේ නුේනම් ඒ ධේම  සාමානය ්ද කේ හුටි ට ්ක්නකේ 
සලකනේනේ ඉඩ ි් නව. දැනේ ්මන ‘් සං සන්නිච් ා නත්ථි’ -  ම් 
්ක්නකුට ්ගාඩ ගහගේ ්ද කේ නුදේද? නුේ්ේ ්ව්ද? - ්ම් ්ගාඩ 
ගහගනේ්නේ ්මානවාද? ්ම් පඤ්චුපාොනක්ඛ්න්ධ  ්මා්හාකේ පාසා 
්ලෝක ා ්ගාඩ ගහගනේනව. කමය රැසේකරනව පමණකේ ්නා්ව ි. ්ම් 
උපාොනස්කන්ධ , භව  කි න එක ්මා්හාකේ පාසා ්ගාඩ නු්ගන 
්ද කේ. ‘උපච ’ කි ල කි නව ඒකට. රහනේ වහනේ්සේලාට ‘උපච කේ’ 
නුහු. එ්කාට ‘සන්නිච කේ’ එ්හම නුේනම් කමය රැසේ කිරීමකුේ 
නුහු. ඒ එකේකම ‘්  පරිඤ්ඤා ්භාජ්නා’ ආහාර  ්හාදට ්ේරුම් 
අර්ගන ි් නව. සාමානය පරය්ව්ක් ෂාව වශ් නේ පමණකේ ්නා්ව ි. 
ධාු වශ් නේ ආහාර් ේ  ථා ස්වභාව , එක ආහාර කේ පමණකේ 
්නා්ව ි. ආහාර හරම. කබලිංකාරාහාර, ඵස්ස, ම්නාස්ඤ්චනා, 
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විඤ්ඤාණ  න ඒ හර ආහාර ම ගනේන පළුුවනේ. ඔ  විදි් ේ ගුඹුරු අථය කේ 
්මන ි් නේ්න.  ම් ්ක්නකුනේට අර විදි් ේ ්ගාඩගහගේු ්ද කේ 
නුදේද? ්භෝජ්න ්හාඳට ්ේරුම් අරනේ ි් නවද? ්මන ්භෝජ්න ක ින 
වචන  ් ාදල ි් නේ්නේ අර ්ගෝචර කි න වචන ට ගුල්පන 
ආකාර් නේ. ‘සුඤ්ඤ්ා අනිමි්ත්ා ච - වි්මා්ක්ඛ්ා ් ස ්ගාච්රා’ ඒ 
රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ ්ගාදුරු බිම - ඔනේන ්ම්නදී අහු්වනව 
්මාකකේද ්ගාදුරුබිම ක ිල. ‘සුඤ්ඤ, අනිමිත්’ කි න වි්මාක්ඛ් ්දක ි. 

සුඤ්ඤ ේ, අනිමිත් ේ. එ්කාට රහනේ වහනේ් සේලා ්ගාදුරු 
ගනේන ්වලාවට, අරහේ ඵල සමාධි්  වුඩ ඉනේන ්වලාවට - සි  නේ්නේ 
සුඤ්ඤ පුේට, අනිමිත් පුේට. ඉිනේ මාර ාටවේ, ණ්හාවටවේ 
දැලකේ ොලා අලේලනේන බුරි අවස්ථාවකේ, ඒ ්ගාදුරු ගනේන අවස්ථාව. අනේන 
ඒක ි ්මන ‘සුඤ්ඤ්ා අනිමි්ත්ා ච වි්මා්ක්ඛ්ා’ සුඤ්ඤ, අනිමිත්, 
වි්මාක්ඛ්  - ඒ ්ගෝචර . ‘ආකා්ස ව සකුන්ානං, ගි ්සං දුරන්න ා’ 
හරි ට අහ්ස පකේෂීනේ පි ාඹල ගි ාම ඒ මාේග  ් සා ා ගනේන බුරුව ව්ගේ 
- ්මන ‘ගි’ ක ින එක අටුවා ආදි්  සාමානය් නේ ්ෝරනේ්න රහනේ 
වහනේ්සේ පරිිනවිනේපෑවට පසේ්ස ගිහිලේල උපනේන ුන, එ්හම නුේනම් 
ගි් ේ ්කා්හේද කි ල. ඒක ්නා්ව ි ්මන ‘ගි’ කි නේ්නේ. ්ම් ිත් 
පරවෘේි  ි. රහනේ වහනේ් සේලා්ගේ සි පිළිබඳව ඒ සි ්කා්හද  නේ්න 
කි ල බලාගනේන බුහු ක ින එක ි ්මන ක ිනේ්න. ඊළඟ ගාථා්වනුේ 
ඒ අදහස ි කි ු්වනේ්නේ. 

‘ ස්සාසවා පරික්ඛීණා - ආහා්ර ච අනිස්සි්ා’ -  ම් ්කනකු්ගේ 
්හෝ ඒ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ - එන ඒක වචන් නේ ් ාදල ි් නේ්නේ - 
‘ආසවා පරික්ඛීණා’ ආශරව නේ ක්ෂ  වී ඇදේද ‘ආහා්රච අනිස්සි්ා’ 
ආහාර් හි ්නාඇලී සිටි් ේද, ‘සුඤ්ඤ්ා අනිමි්ත්ා ච - වි්මා්ක්ඛ්ා 
 ස්ස ්ගාච්රා’  ්මකු්ගේ ්ගාදුර සුඤ්ඤ සහ අනිමිත් වි්මාක්ඛ් ද, 
‘ආකා්ස ව සකුන්ානං පදං ස්ස දුරන්න ං’ අහ්සේ පකේෂනීේ්ගේ ්මනේ ඒ 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ‘පදං’ කි නේ්නේ මාේග . ‘අපදං ් කන ප්දන ් නස්සථ’ 
කි න ගාථා පද ේ මකේ කරගනේන පළුුවනේ. ඒ අනුව ‘පදං ස්ස දුරන්න ං’ 
ඒ මාේග  ්සා ා ගනේන බුහු ක ින එක ි. එ්කාට ්ම් ‘අනන්’ කි න 
පද්  අථය රාශි කේ ි්බන බව අපට ්පේනව. ‘අනන් ්ගාචරං’ කි න 
පද් ේ අථය  අපට ්ේරුම් ගනේන ්වනේ්නේ ්ම් ගාථා ආශර් නු ි. 

ඊළඟට ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්ං සබ්බ්ා පභං’ - දැනේ 
අපි ‘සබ්බ්ා පභං’ කි න වචන  ්ේරුම් ගනේන බලමු. අපි අර 
නාටය  ගුන, එ්හම නුේනම් සිනමාව ගුන, කථා කරන්කාට 
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පරකාශ කළා, ඒ සිනමා ිර්  වු්ටන ිර ක,  ම් කිසි ජ්වනකිාවක, ඒ 
නරඹනේනා - ්පරේක්ෂක ා - ඇ්ලනේ්න, ඒක ‘මම ’ ක ිල හඳුනාගනේ්නේ, ඒ 
චරි එකේක මනේ හඳුනාගනේ්නේ මකේනිසාද? අර අඳුරු පසුබිම නිස ි. අඳුරු 
පසුබිම නිසා ් මෝහන ට වු්ටනව. එකේරා විධි ක ් මෝහන කට වු්ටනව. 
ආසේවාද  කි නේ්නේ ඒක ි. ඇේ වශ් නේම එකේරා ආ්ලෝක කේ ි් නව 
සිනමා ශාලා්ව්, ඒ ආ්ලෝක  ඉාමේම සීමි ි. ඒක සමහර විට ිර ට 
විරකේ වු්ටන ආ්ලෝක කේ. 

අපි අර කලනිේ ්දේශන ක සඳහනේ කළා දවලේ කාල් ේ ිරපටි කේ 
්පනේවන්කාට ්ොරවලේ ආදි ේ වහල, කළුිර ආදි ේ ොල ි ඒක 
්පනේවනේ්න ක ිල. දැනේ ්මන කි ු්වනේ්නේ ‘සබ්බ්ා පභං’  ම්කිසි 
විදි කිනේ අර ිරපටි  ්පනේවන අවස්ථාවක - අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා 
උපමාව පමණකේ නම් - දවලේ කාල් ේ අර විදි ට ිරපටි කේ බලන අ්ේ, 
්ක්නකේ ්හාඳට ඒකටම ් ාමු ්වලා, ඒකට මුළා්වලා - හිටිගමනේම ්ොර 
ජ්්නලේ එ්හම විවෘ වු්ණාේ, අර ිර ආදි  ඉවේ වු්ණාේ, ්මාකකේද 
සිද්ධ ්වනේ්න. එ්හම පිටිනේම අර හිටි  සනිමා ්ලෝක් නේ එළ ිට එනවා. 
ිරපටි  නර වු්ණ නුි ්වනේන පුළුවනි. නමුේ හාේපසිනේම ආ්ලෝක  
ආව නිසා, ඒ සම්පූණය ආ්ලෝක් නේ ිර්  ිබුණු සීමි ආ්ලෝක  මුකිල 
ගි ා. ඒ ිරපටි් ේ ිබුණු ආසේවාද පකේෂ  නුි්වලා ගි ා. ්මනේන ්ම් 
විඤ්ඤාණ  පිළිබඳවේ, ඇේ වශ් නේම විඤ්ඤාණ  ගුන කි නවනම්, 
විඤ්ඤාණ ේ පඤ්ඤාවේ අර ්වනස බලන්කාට ්ම්වා එ්හම පිටිනේම 
එකි්නකට සම්බන්ධ නුි ් දේවලුේ ් නා්ව ි. ඒක අර මහා ් වදලේල සූර්  
එ්හම දකේවල ි් නව. ඒ ව්ගේම ්ම් ්ද්කේ ්වනසකුේ ි් නව. 

‘පඤ්ඤා භා්වතබ්බා - විඤ්ඤාණං පරි්ඤ්ඤ යයං’9 

විඤ්ඤාණ  පිරිසිඳ ද ුේකේ. විඤ්ඤාණ් ේ ස්වභාව  ්ේරුම් ග 
 ුේකේ. එ්කාට ්ක්නකේ අහනේන පුළුවනේ ්කා්හාමද ්ම් 
විඤ්ඤාණ් නේ ්නේ අපි හුම්ද කේම කරනේ්න. ්කා්හාමද විඤ්ඤාණ  
්ේරුම් ගනේ්න? කි ල. නමුේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒකට මාගය කේ 
්පනේනුම් කරල ි් නව. ‘පඤ්ඤා භා්වබ්බා - විඤ්ඤාණං පරි්ඤ්ඤ  යං’ 
භාවි වු පරඥා්වනේ - පරඥාව භාවි ්වන්කාට, විඤ්ඤාණ  පිරිසිඳ 
දැනගනේන පුළුවනේ ්වනව. ්කාටිනේම කි නව නම්, විඤ්ඤාණ  අර සීමී 
ආ්ලෝක  ව්ගේ පටු ි. අභිසංඛ් විඤ්ඤාණ . සාමානය ්නාරහේ 
විඤ්ඤාණ ට අපි ් දු වචන  ම ි ‘අභිසංඛ් විඤ්ඤාණ ’ - නාමරෑප් ේ 
හිර්වලා ි් න විඤ්ඤාණ . ිර්  බුඳිල ි් න නරඹනේනනේ්ගේ ඇසේ 
්දක ව්ගේ. ඔනේන ඔ  විදි ට සීමි පටු ස්වභාව කේ ි් නව සාමානය 
්ලෝක ා්ගේ විඤ්ඤාණ් ේ. ්ම්ක පරඥා්වනේ එ්හම පිටිනේම ආ්ලෝකවේ 
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වූ හුටි්  සිද්ධ ්වනේ්න කුමකේද? ‘සබ්බ්ා පභං’, හුම පුේ්නේම පරභාව 
ආවාම අර ඉසේ්සලේල ිබුණ අවිදයා අඳුරු රාමුව ඉවේ ්වනව. ඒ අවිදයා 
අඳුරු රාමු්වනේ මිදුන විමුකේ විඤ්ඤාණ  ි ්මන ‘සබ්බ්ාපභ 
විඤ්ඤාණ ’ කි ල ක ිනේ්න. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්ං සබ්බ්ාපභං’ ්ම් පරභා්ව, ්ම් 
පරඥාව පළිිබඳ පරභා්ව, වි්ශේෂ අථය කේ ි් නව සූර ්දේශනාවල. ‘චත්ස්සා 
ඉමා, භික්ඛ්ව, පභා. කතමා චත්ස්සා? චන්දප්පභා, සූරියප්පභා, අ්ගිප්පභා, 
පඤ්ඤප්පභා - ඉමා ් ඛා, භික්ඛ්ව, චත්ස්සා පභා. එතද්ගං, භික්ඛ්ව, ඉමාසං 

චතස්සන්නං පභානං යදිදං පඤ්ඤප්පභා.’10 

අංගුත්ර නිකා්  චුක්ක නිපා් ේ සූර ක ි ්ම්හම සඳහනේ 
්වනේ්න. ‘ච්ස්සා ඉමා භික්ඛ්්ව, පභා.’ මහ්ණනි ්ම් පරභා්වෝ හර 
්ද්නකේ ඇ. ්ම් ආ්ලෝක හරකේ ඇ. ‘කමා ච්ස්සා’ - ්මානවද 
හර, චන්දප්පභා - චනේදපරභාව, සුරි ප්පභා - ස ූය පරභාව, අග්ගිප්පභා - අගේනි 
පරභාව, පඤ්ඤප්පභා - පරඥා පරභාව, ‘ඉමා ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ච්ස්සා පභා’ - 
්ම්වා ි මහ්ණනි පරභා හර, ‘එදග්ගං, භික්ඛ්්ව, ඉමාසං චස්සන්නං 
පභානං  දිදං පඤ්ඤප්පභා.’ මහ්ණනි ්ම් පරභා හර අුරිනේ පරඥා පරභාවම 
අගර ි. ඒ ව්ගේම වටිනා සූර කේ නිර උද්ධෘ වශ් නේ දකේවනව අථය  
්ේරුම් ගේේ, නුේ - ‘පභස්සරමදං, භික්ඛ්ව, චි්තං. තඤ්ච ්ඛා 
ආගන්තු්කෙි උපක්කි්ේසෙි උපක්කිෙිට්ඨඨං. තං අස්සුතවා පුථුජ්ජ්නා 
යථාභූතං නප්පජානාති. තස්මා අස්සුතව්තා පුථුජ්ජනස්ස චි්තභාවනා 
න්ී’ති වදාමී. පභස්සරමදං, භික්ඛ්ව, චි්තං. තඤ්ච ්ඛා ආගන්තු්කෙි 
උපක්කි්ේසෙි විප්පමු්තං. තං සුතවා අරියසාව්කා යථාභූතං පජානාති. 
තස්මා සුතව්තා අරියසාවකස්ස චි්තභාවනා අත්ථි’ති වදාමී.’ ‘පභස්සරමිදං, 
භික්ඛ්්ව, ිත්ං’ - මහ්ණනි ්ම් සි පරභාසේවර , ‘ඤ්ච ්ඛ්ා ආගන්ු්කහි 
උපක්කි්ල්සහි උපක්කිලිට්ඨඨං’ - නමුේ ඒ සි පිටිනේ ආපු උපකේ්ලේශ වලනිේ 
කිලිටි ්වල ි ි් නේ්නේ, ‘ං අස්සුවා පුථුජ්ජ්්නා  ථාභූං නප්පජ්ානාි’ 
- ්ම් කාරණ  ධමය  ්නාදේ පෘථගේජ්න ා ේවූ පරිදි ්නාදනී, ‘ස්මා 
අස්සුව්ා පුථුජ්ජ්නස්ස ිත්භාවනා නත්ථි’ි වොමී’ - එම නිසා අශරුවේ 
පෘථගේජ්න ාට ිත් භාවනාවකේ නුු ි ක ිමි. 

‘පභස්සරමිදං, භික්ඛ්්ව, ිත්ං. ඤ්ච ්ඛ්ා ආගන්ු්කහි 
උපක්කි්ල්සහි විප්පමුත්ං’ - මහ්ණනි ් ම් සි පරභාසේවර . එ  ආගනේුක 
උපකේ්ලේශ වලනිේ මිදී ඇ. ‘ං සුවා අරි සාව්කා  ථාභූං පජ්ානාි’ 
්ම් කාරණ  ධමය  අසා ඇි ශරුවේ ආ යයශරාවක ා ේවූ පරිදි දනී, ‘ස්මා 

සුව්ා අරි සාවකස්ස ිත්භාවනා අත්ථි’ි වොමී’11 - එම නිසා ශරු වේ 
ආ යයශරාවක ාට විත්භාවනාවකේ ඇු ි කි මි. 
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්මනේන ් ම් විදි ට එ්කාට අපට ් ප්නනවා පරභාසේවර සි පළිිබඳව ි 
්ම් පරකාශ කරනේ්නේ. අර ‘අනිදස්සන, අනන් සබ්බ්ාපභ විඤ්ඤාණ ’. 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ සි පිළිබඳව ි ්මන ්ම් ක ි්වනේ්නේ. දැනේ ්ම්ක 
ගුඹුරුම, එ්හම නුේනම් පුළුලේම, අථය් නේ නුේ අපි කාරණ  ්ේරුම් 
ගුනමීට ගේ සනිමා උපමාව නුවේ මකේ කරගේ්ාේ, අර විදි ට 
දවලේ කාල් ේ ් පනේවන ි රපටි් , ් ක්නකේ සම්පණූය් නේම අර ි රපටි් ේ 
නිමගේන ් වලා, එ්හම පිටිනේම සිනමා ් ලෝක්  ගුලිල ගකරන අවස්ථා්ව, 
හදිසි් නේම විශාල ආ්ලෝක කේ ඇවිේ සම්පූණය ශාලාවම ඒකා්ලෝක වුණා 
නම් ්මාකද ්වනේ්නේ? අපි ්ම් සූර් ේ නිවයාණ  අරමුණ ු කර්ගන 
් ාොගේ වචන එකේරා සීමි අථය කිනේ නුවේ මකේ කරගේ්ාේ 
‘සබ්බ සංඛ්ාර සමථ කේ’ - ගුන අපි සඳහනේ කළා. අර ිරපටි  පිළිබඳ 
සංසේකාර නේ සමථ  ්වනව. ඒ කි නේ්නේ අර නළු නළිි නේ්ගේ ඇඳුම් 
පුළඳුම් ඒව ඔකේ්කාම, එ්හම පිටිනේම, සමහර විට ඒක වවවණය ි රපටි කේ 
්වනේන පළුුවනේ. වවවණය ිරපටි  විවණය ්වනවා, අර ආ්ලෝක  ආවාම. 
ිර්  ි් න දශයන , පිටිනේ පුමිණි ආ්ලෝක් නේ එ්හම මුකිලා  නව. 
ඒ්ක පරිඵල  ්මාකකේද? අර පුදේගල ා්ගේ සි්ේ ිබුණ සංසේකාර නේ, 
ිරපටි නිෂේපාදක නේ විසනිුේ, මා්ගේ සිිනුේ, ඇිකර ගේු අර සංසේකාර 
සමූහ  ාවකාලිකව හරි සංසි්ඳනව. ‘සබ්බසංඛ්ාර සම්ථා’ කි න එක සමීි 
අථය කිනේ එුනේ ගනේන පුළුවනේ.  

ඊළඟට ‘සබ්බූපධි පටිනිස්ස්ග්ගා’ ක ිල ක ිනේ්න ඒ පුදේගල  මම , 
ම්ගේ  කි ල එකු කර්ගන ිබුණ  ම්ාකේ අේදැකීම් ිබුණනම් ඒ 
ිරපටි  ආශර් නේ - ්ක්නකේ ිරපටි කේ බලන්කාට අමුු ්ලෝක ක 
ඉනේ්න. අේදැකීම් රාශි කේ එකු කරගනේනව - ඒ අේදැකීම් ්පාදි  ගිලිහිල 
 නව, ඒ ්මා්හාට. ‘ණ් හක්ඛ්් ා’ - ්හාඳට ආශා්වනේ බලා්ගන හිටි  
වවවණය දශයන ට ිබුණ ණ්හාව නුි්වලා  නව ්මා්හාකට හරි. 
‘විරා්ගා’ - විරාග  න වචන්  අථය ්දකකේ ි්බන බව අපි කිව්වා. 
්නාඇලේම පමණකේ ්නා්ව ි. ්නාඇලේමට ්හේුවන සා ම ්සේදී  ාම - 
පාට ්සේදී  ාම. එ්කාට අර පාට ්සේදිලා ගි්  අමුු ්දේකනිේ ්නා්ව ි. 
විඤ්ඤාණ් ේ සීමි ආ්ලෝක  පරඥා්ව් අසීමි ආ්ලෝක් නේ වුහිල ගි ා 
මුකිල ග ිා. ‘නි්රා්ධා’ - ‘නි්රාධ’ ක ිනේ්නේ නුවීම. ිරපටි  එුනම 
නර වුණා. සමහර විට අර  නේර කරි ා කරනව ්වනේන පළුුවනේ. නමුේ අපි 
කලිනේ සඳහනේ කළා, ිරපටි කේ අවසාන වශ් නේ නිෂේපාදන  කරනේ්නේ 
නරඹනේනාම ි, ්පරේක්ෂක ාම ි. එ්කාට නිෂේපාදන  කළ එකේ්කනාටම 
ම ි ිරපටි  නවේනේන පුළුවනේ. අනේන නි්රෝධ  එනම ි. ිරපටි  
එනම නර වුණා. ‘නිබ්බාන’ - නිවීම.  ම්කිසි ආ්ව්ග, උදේ්ව්ග, සං්ව්ග 
ඇි ්වලා ිබුණ නම් ිරපටි  නිසා, ඒව එ්හම පිටිනේම ්මා්හාකට 
හරි සංසි්ඳනව අර ආ්ලෝක  ආවහම. ඔනේන එ්කාට අපට දනේනා ් ද ිනේ 
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්නාදනේනා ්දේ පළිිබඳව - සමහර විට -  ම්කිසි අව්බෝධ කේ ්ම් ිරපටි 
උපමා්වනේ ඇිකරගනේන පුළුවනි. ‘සබ්බ්ා පභං’ කි න එක ඔ  අථය  ි. 
දැනේ එ්කාට ගාථාව හුඟකේ දුරට අපි විගරහ කරල ඉවර ි. ඇේ වශ් නේම 
මුලේ ප්දේ ි් න වචන කපී  ම ි ්පර අපර ්දදිග උගුනේට මහ ්ලාකු 
ගුටලුවකේ ්වලා ි් නේ්නේ. අපි වම අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා්ගේ ම  
ඉදිරිපේ ්නාක්ළේ උනේවහනේ්සේලාට අ්ගෞරව කේ නිසා ්නා්ව ි. ඒකේ 
අවිනිශේිව අථය කීප කේ දී ඇි නිස ි. ඒක අපි අගදී සඳහනේ කරනව ්ම් 
ඉදිරිපේ කළ විවරණ ේ එකේක සංසනේදන  කිරීමට අවස්ථාවකේ ලබා දීමට. 

නමුේ දැනට, ්ම් ගාථා්ව් අවසාන පද  ගුනේ  මකේ ක ිනේන 
්වනව. අවසාන ප්දේ ි්  නේ්නේ ‘විඤ්ඤාණස්ස නි්රා්ධන එ්ත්ථං 
උපරුජ්ඣි.’ දැනේ අර නාම ේ රෑප ේ නරිුද්ධ වණුා. ඇේ වශ් නේම 
නාමරෑප නි්රෝධ  ව්ගේ ම ි. සිනමා ි්ේ ිබුණ ඔකේ්කාම ් දේවලේ මුකිල 
ගි ා ක ින එක ව්ගේ නාමරෑප  නුි වුණා. ‘විඤ්ඤාණස්ස නි්රා්ධන’ 
්මන විඤ්ඤාණස්ස නි් රා්ධන ක ිනේ්නේ මකේ නසිාද? අර අභසිංඛ් 
විඤ්ඤාණ  ි ්මුන ක ි්වනේ්නේ, අර කලිනේ බිුණ අභසිංඛ් 
විඤ්ඤාණ්  නි් රෝධ  ි. ‘විඤ්ඤාණස්ස නි් රා්ධන - එ්ත්ථං උපරුජ්ඣි.’ 
ඒ අභසිංඛ් විඤ්ඤාණ ා්ගේ නි් රාධ් නේ ් ම් ස ිලේල උප්රෝධන  ් වනවා. 
දැනේ ්මනේ ්පාඩි ගුටළුවකේ ි් නව. සාමානය් නේ ‘නිරුජ්ඣි’ 
‘උපරුජ්ඣි’ ක ින වචන සමානාථයවේ වචන හුටි ට ි සුල්කනේ්න. 
්බා්හෝ සූරවල සමානාථයවේ හුටි ට සමහර විට පිළිගනේනේ පළුුවනේ 
විදි ට ්ප්නනව. ්වන එකකේ බා මහා නිදේ්දේස ආදී පුරණි අටුවාවලේ 
‘උපරුජ්ඣීි, නිරුජ්ඣි’ කි ල ඒ විදි ටේ අථය විගරහ කරල ි් නව. 
නමුේ ්ම් ගාථා්ව ඊට වඩා  ම් කසිි ගුඹරුකේ ි්  න බව අපට ්පේනව, ්ම් 
එක ගාථා පද් නේ පවා. ‘විඤ්ඤාණස්ස නි් රා්ධන - එ්ත්ථං උපරුජ්ඣි’ 
- එ්කාට විඤ්ඤාණ  නරිුඬ වීමකුේ නාමරෑප  ගුන ‘උපරුජ්ඣ’ි ක ිල 
වචන කුේ ක ිවිල ි්  නව.  

්මන  ම්කසිි වි්ශේෂ කේ ි්  නව. එපමණකේ ්නා්ව ි. අපි එො 
 නේමිනේ සඳහනේ කළා, ්ම් ගාථා ධමය  ්දේශනා කරිීමට බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ අරමණුු කළ අවස්ථාව පළිබිඳව,  ම්කසිි පසබුිමකේ හුටි ට. ්ම්කට 
්හේවුු් ණේ එකේරා භකිේෂවුකට ඇවිුණ ගුටළුවකේ. ඒ ගුටළුව කමුකේද? නකිං 
ඉනේන ්වලාවට හිචි්ච අදහසකේ, පරශේන කේ, ්මාකකේද? ‘කත්ථ ඉ්ම 
චත්ා්රා මහාභූා අපරි්සසා නරිුජ්ඣන්ි.’ එන ි්  නේ්නේ 
‘නරිුජ්ඣන්ි’ ක ින වචන  ි. පළමු් වනේම ්ම් භකි්ෂුවට ඇි වු් ණේ 
‘නරිුජ්ඣන්ි’ ක ින වචන ේ සම්බන්ධ පරශේන කේ, ඒ ක ිනේ්නේ ‘්කාුනක 
නම් ්ම් සර මහා භූ් ෝ නරිුඬ ්වේද?’ ක ින පරශේන   ි
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්ම් භික්ෂුවට ඇි වු්ණේ. ඉිනේ ්ම්ක නරිුද්ධ ්වච්ච ුන ්හා ාගනේන 
දිවය්ලෝක බරහ්ම්ලෝක ඔසේ්සේ ්ම් භිකේෂුව ගි ා. අපි ඒ කාරණ  කලිනේ 
සඳහනේ කළා. අනේි්ම්දී මහා බරහ්ම ා ‘ඇ ි ්මච්චර දුර ආ්ව්, බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ඉනේ්දදේදී’ ක ිල, බුදුප ිාණනේ වහනේ් සේ ළඟට  ුව්වහම 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම ක්ළේ ඒ පරශේන ට පිළිුරු දීම ් නා්ව ි. 
‘මහණ ්ම් පරශේන  ඇසූ හුටිම වුරදි ි. ්ම්්ක ්පාඩි සංසේකරණ කේ - ශුදේධ 
කිරීමකේ - කරනේන ඕන’ කි ල කලිනේම පරශේන  ශුදේධ කරල දුනේන. ් කා්හාමද 
ශුදේධ ක්ළේ? 

‘කත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 
කත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච - අණුං ථූෙං සුභාසුභං 
කත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති.’ 

්මනේන ් ම් විදි ට ි අහනේන ඕන ක ිල එන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
් දු්ව ‘නිරුජ්ඣි’ ක ින වචන  ් නා්ව ි ‘උපරුජ්ඣි’ කි න වචන  ි. 
අනේන එනේ වි්ශේෂේව කේ ි් නව. ‘කත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්්ජ්ා 
වා් ා න ගාධි’, එන අමුුම වචන කේ ි් නව - ‘න ගාධි’ - 
්කාුනක නම්, පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න මහාභූධමය ‘න 
ගාධි’ - ගාධි කි නේ්නේ පරිෂ ේඨාවකේ - පිහිටීමකේ, ්නාලබ ිද? ්කාටිනේම 
කි නව නම් ගාධි කි න වචන  ් ාදනව සමහර විට ජ්ලාශ ක ගුඹරු 
මුනමීට. අපි අර කලිනේ කි ාපු උපමාවේ සිහි ගනේවගනේන පුළුවනේ, රෑප 
සංඥාව මඟිනේ විඤ්ඤාණ් ේ ගුඹුර මනනිව ක ිල කිව්ව එක. ්ම් ධාු හර 
පරිෂේඨාවකේ ්නාලබනේ්න ්කාුනද? ‘කත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්්ජ්ා 
වා් ා න ගාධි.’ ඒ ව්ගේම ‘කත්ථ දීඝඤ්ච රස්සඤ්ච - අණුං ථූලං සුභාසුභං’ 
- දිග-්කාට, අණු-ස්ථූල, සුභ-අසුභ, ඒ ව්ගේම ‘කත්ථ නාමඤ්ච රෑපඤ්ච - 
අ්සසං උපරුජ්ඣී.’ ඒ නාම ේ රෑප ේ - අ්සසං - සම්පූණය් නේම - 
‘උපරුජ්ඣති’ - ්මන ‘නිරුජ්ඣි’ කි න වචන  කිට්ටු කරගේ්ේවේ 
නුහු බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ. ් මනදී අමුු පද ්  ාදල ි්  නව ‘න ගාධි’. 
ඒ ව්ගේම ‘උපරුජ්ඣ’ි. ඔනේන ඔනනිුේ අපට ්ප්නනව ‘නරිුජ්ඣ’ි ේ 
‘උපරුජ්ඣ’ි ේ අර  ම්කසිි ස ිමු් අථය ්හේද කේ ි් නව ක ිල.  

්ම්්ක රහස කුමකේද? ්ම් භික්ෂුවට ඇිවුණ පරශේන  ඇේ 
වශ් නේම ්ම් කාල් ේ ්භෞිකවාදීනේට එ්හම ඇි ්වන විදි්  
පරශේන කේ. ්ම්ක මිථයා පරශේන කේ. සර මහාභූ ිනේ ්ලෝක් ේ, එ්හම 
නුේනම් විශේව් ේ,  ම්කිසි ුනක නිරුද්ධ ්වනව කි න එක. එකේරා 
විදි ක නයා  වි්රෝී කි මනකේ, ඒ ්මාකද? ‘්කාුනක නිරුද්ධ 
්වනවද?’ කි ල ඇහුවම ඒ ‘ුන’ ගුනේ සඳහනේ කරනේන ්වනේ්න 
සමහර විට ධාු මුලේ කර්ගන. අනේන අහවලේ ුන  කි ල. ් ම්ක එකේරා 
විදි ක ඕළාරික, ්භෞිකවාදී සාමානය ්ලෝක ා අහන විදි් ේ පරශේන කේ. 
ඒක නිසා ම ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඒ පරශේන  සං්ශෝධන  
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ක්ළේ. එ්හම ්නා්ව ි, මහණ අහනේන ි් නේ්නේ - සර මහාභූ නේ 
්කාුනක නිරුද්ධ ්වනවද ක ිල ්නා්ව ි අහනේන ි් නේ්නේ, සර 
මහාභූ ිනුේ, එපමණකේ ් නා්ව ි අර දිග-්කාට, අණු-ස්ථූල, සුභ-අසුභ ආදී 
පරඥපේිේ නාම ේ, රෑප ේ ් ම්ව උප්රෝධනය වනේ්නේ ් කා්හේද? සරමහා 
භූ ිනේ ්නාපිහිටනේ්නේ ්කා්හේද? අරව උප්රෝධන  වනේ්නේ ්කා්හේද? 
අනේන එ්කාට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ලෝක ා සාමානය ්ද කේ හුටි ට 
සලකන සර මහා භූ නේ්ගනේ ඇි්වන රෑප සංඥාව පිළිබඳ පරශේන  
සිට සම්බන්ධකරල දකේවනවා. සර මහාභූ ිනේ්ගේ ්හාලේමනේ ි් නේ්නේ 
සි්ේම ි. ්ම් ්ලෝක සේව්ගේ සි්ේ ම ි ්ම් සර මහා භූ ිනේ 
්හාලේමනේ කරනේ්නේ. එ්කාට ් හාලේමනේ කරන ුනනිේම ි පනේනනේන ඕනෑ. 
්ම්ක ්ලෝක් ේ ්හෝ දිවය ්ලෝක බරහ්ම ්ලෝක අර ුනක ්හෝ සකේවළ 
්කළවරක ්හෝ ඒ විදි් ේ ුනක ්නා්ව ි. එ්කාට සර මහාභූ ිනුේ, 
ඔවුනේ්ගේ ්හාලේමනුේ නර කළ හුකේ්ක ්ම් විඤ්ඤාණ් ේම ි. ්ම් 
සි්ේම ි. පරඥා පරභාව ්ගනලේලා. ආ්ලෝක  ්ගනාවම අර භූ ිනේ එ්හමම 
නුි්වලා  නව ව්ගේ සර මහා භූ ිනේ ්ගේ බලපෑම නුි්වලා  නව. 
ඒ ්හාලේමනේ නුි්වලා  නවා පරඥා පරභාව හමු්ව්. අඳු්ර ම ි සර මහා 
භූ ිනේ රෑප සංඥා්වනේ ්ලෝක ා ්පාළඹවනේ්නේ. ්ලෝක ා්ගේ සි බුඳල, 
අලවල, ්කාටුකරල, පටුකරල බාගනේ්නේ. එ්කාට කලිනේ ඇලී, බුඳී, 
්කාටුවී, පටුවී ිබුණ විඤ්ඤාණ  - අභිසංඛ් විඤ්ඤාණ  - අර පරඥා පරභාව 
නිසා අනිදස්සන, අනන්, සබ්බ්ාපභ විඤ්ඤාණ් ේදී සම්පූණය විමුකේ ි 
ලබනව. ඔනේන ඔ  විදි ට අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ ්ම් ‘විඤ්ඤාණං 
අනිදස්සනං’ ආදි ගාථාව. හුබු ි අපි වම අටුවාව ගුන  මකේ කී්ව් නුහු. 
ඒක සමහර විට ්දෝෂ කේ ්වනේන පළුුවනි. ඒක නිසා අපි දැනේ අටුවාව ්ම් 
පිළිබඳව කරන විවරණ ේ ඉදිරිපේ කරමු. 

බුදේධ්ඝෝෂ අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ සුමංගල විලාසිනී දීඝනිකා  
අටුවා්වදී ්ම් ්කවඩ්ඪ සූර  පිළිබඳව එකේ එකේ වචන  අර්ගන විගරහ 
කරනව. ඊට කලිනේ - ්ම් මූලික ගාථාවට කලිනේ - අපට කි නේන ්වනව, 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ අර භික්ෂුව ඇසු පරශේන  සං්ශෝධන  කළා ්නේ. 
ශුදේධ කළා ්නේ. අනේන ඊට ්හේුව පිළිබඳවේ අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ 
එකේරා අදහසකේ දකේවනවා. ඒ කි නේ්නේ, අර භිකු්ෂව ් කාුනක ් ම් සර 
මහාභූ ිනේ නිරුද්ධ ්වනවද? කි න පරශේන  ඇසු්ව උපාදින්න 
අනුපාදින්න වශ් නේ කි න ්දඅංශ ම අලේලලා . බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
පරශේන  අර විධි ට සංසේකරණ  ක්ළේ උපාදින්න ට සීමා කිරීමට . ඒ 
කි නේ්නේ ්ම් මනුෂය ශරීර ට සීමා කරල ්ම් පරශේන  ්ේරුම් කරනේන 
ඕන නිසා , බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරශේන  සං්ශෝධන  ක්ළේ කි ල. 
එ්හම හිා්ගන අර දිඝං, රස්සං ආදී පද - ඒ පරශේන, ගාථා්ව් ි් න 
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‘කත්ථ ආ්පාච පඨවී - ්්ජ්ා වා් ා න ගාධි. කත්ථ දීඝංච රස්සංච’ ආදී 
වශ් නේ එන සඳහනේ ්වන වචන, අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්ෝරනේ්නේ 
උපාදින්න වූ ශරීර ට සමීා කර්ගන ි. 

ඒ අනුව ්ෝරනව - ්ම්ක කි න්කාටේ සමහර විට ්ක්නකුට 
හිා ගනේන පුළුවනි ්ම්ක ්කා ිරම් ගුල්පනවද කි ල - ්ෝරනේ්න 

්ම්හම ි. ‘උපාදින් නං ් ව සන්ධා  පුච්ඡා’12 පරශේන  උපාදින්න  ඇසුරු 
කර්ගන ි. ‘දීඝං රස්සං’ කි ල කි නේ්නේ, දිග-්කාට කි ල කි නේ්න, 
 ම්කිසි පුදේගල කු්ගේ ශරීර් ේ උසේබව, මිටිබව පිළිබඳව . ‘අණුං-ථුලං’ 
කි නේ්නේ කුඩා බව, මහේ බව, ශරීර  පිළිබඳව - ‘උපාදින්නං ්  ව සන්ධා ’ 
ඒ විදි ටම ි එනේ ්ෝරනේ්නේ. ‘සුභාසුහ’ කි ල කි නේ්නේ පුදේගල කු්ගේ 
ශරීර් ේ ලක්ෂණ අවලක්ෂණ ස්වභාව  ගුන . ඊළඟට ‘නාමං ච රෑපං ච’ 
කි න එක ඒ ඔකේ්කෝටම වඩා පදුුම විදි ට ්ෝරනව. එන ‘නාමං’ කි ල 
කි නේ්න අර පුදේගල ්ගේ නම . ‘රෑපං’ කි ල ක ිනේ්න අර පුදේගල ා්ගේ 
රෑප  .  

දැනේ ්මන ්ප්නනව අර රම් ගුඹුරු, නිවන පිළබිඳව වූ ගුඹරුු 
ගාථා ධමය කට ආමුඛ්  පරසේාවනාව වන ්ම් ගාථා්ව්දීම අටුවාචාරීනේ 
වහනේ්සේට වුරදිල ි් නව. මුලදීම වුරදීමකේ කර්ගන ි් නව. ඒ 
කි නේ්නේ ්ම් මනුෂය ශරීර ට සීමාකරල, අර රම් ගුඹුරු ගාථා්ව් අථය  
 ටපේ වන අනේදමට ි ්මන ්ෝරල ි් නේ්නේ. ‘දීඝං රස්සං අණුං ථූලං’ 
ආදි පදවල ි්බන සා්පේක්ෂක ධමයාව - ඒ ක ිනේ් නේ ්ම් පදවල ශබ්ද 
ධමය  පළිිබඳව, භාෂා වයවහාර  පළිිබඳව ඇි ධමයාව ්මන  ටපේ 
්වලා ි් නව. දිග ්කාට අණු ස්ථුල කි ල කි නේ්නේ අර පුදේගල ා්ගේ උස 
මහ ්නා්ව ි. ්ම් අර පරඥපේි පළිිබඳව, සංකලේප පිළිබඳව, ්ලෝක් ේ 
ි් න ද්ව නිශරි ස්වභාව  ි, ්ම ිනේ හු්ගනේ්න. ඒ ඔකේ්කාම  ටපේ 
්වනව ්ම්ක පදුේගල කු්ග හුඩරුව හුටි ට ගේම. ‘සණ්ඨාන ව්සන’ 
කි ල ඔ  විදි ට ි ්ෝරනේ්නේ. ඉිනේ අර ඔකේ්කාටම වඩා ‘නාමඤ්ච 
රෑපඤ්ච’ කීම නමේ රෑප ේ හුටි ට ගුනී්මනේ ඇේ වශ් නේම 
විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං ක ින ගාථාව ඉදිරිපේ කරනේනේ කලනිේම අථය  
ඉාමේම ලිහිලේ බවට පේ කර්ගන ි් නව. එ්කාට ්ම් විධි්  ලිහිලේ 
පදනමක ඉඳ්ගන ි ඊළගට අර ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ ආදි ගාථාව 
්ෝරනේ්න. ඒ අථය විවරණ ේ අපට පළුුවනේ රමිනේ - ශකේි පරමාණ් නේ 
- ඉදිරිපේ කරනේන බලමු. ්ම් හුම එකකටම පාළි පාඨේ කි නේන ්වනවා. 
ඉඳහිටල සමහර විට අහු්රනේනේ පළුුවනි. 

එන ‘විඤ්ඤාණං’ කි න වච්න ඉඳලම පටනේ ගනේනව අටුවාචාරීනේ 
වහනේ්සේ ‘විඤ්ඤාණන්ි ත්ථ විඤ්ඤාබ්බන්ි විඤ්ඤාණං නිබ්බානස්ස නාමං’ 
්මන විඤ්ඤාණ කි න පද ට නිරුකේි  හුටි ට දකේවනේ්නේ 
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‘විඤ්ඤාබ්බන්ි’ ද ුු  කි න අථය් නේ විඤ්ඤාණ කි න එක නිවනටම 
නමකේ . ඒ කි නේ්නේ, නවිනට නමකේ  ්මන ්ම් ‘විඤ්ඤාණ ’ කි න 
වචන . ඒක නිවන බව හඳුනනේ්නේ ්කා්හාමද? ‘විඤ්ඤාබ්බං’ - ‘ද ුු 
්ද කේ’ කි න අථය් නේ. එන විඤ්ඤාණ ට ්දන ්ම් නිරුකේි ේ 
ගුල්පනේ්න නුහු. ද  ුු  කි න අථය් නේ ‘විඤ්ඤාණං’ කි ල 
් ්දනේ්න නුහු, සාමානය් නේ. එපමණකේ ්නා්ව ි, නිවනට ් ාදන 
පද රාශි කේ, අසංඛ් සං ුකේ් ේ පද ිසේුනකේම දකේවල ි් නව, 
්පලගසේවල. එක ුනකවේ ‘නිවන’ ‘විඤ්ඤාණ’ නමිනේ හඳුනේවල නුහු. 
ඇේ වශ් නේ සූරපිටක් ේ කිසිම ුනක නවින ‘විඤ්ඤාණ’ නමිනේ 
හඳුනේවල නුහු. එ්කාට ්මන මුලේ වචන ම පිළගිනේන අමාරු ි. 
‘විඤ්ඤාබ් බන්ි විඤ්ඤාණං නිබ්බානස්ස නාමං’ ්ම් නිබ්බාන ටම නමකේ  
විඤ්ඤාණ  කි න එක. ‘අනිදස්සන’ කි න එක ඊළඟට ්ෝරනේ්න ‘්දං 
නිදස්සන අභාව්ා අනිදස්සනං’ ඒ නිවනට නිදශයන කේ නුි නිසා ඒකට 
සම කළහුකි ්ද කේ නුි නිසා ඒක ‘අනිදස්සන’ ්වනව ක ිල. අපි අර 
කලිනේ ඉදිරිපේ කළ මේ එකේක ්ම්ව සනේසනේදන  කරල බලන එක ි 
ි් නේ්නේ, අපි එකකේවේ ඒකානේ වශ් නේ කි නව ්නා්ව ි. එ්කාට 
්මන ‘අනිදස්සනං’ කි න එක ්ෝරනේ්නේ නිදශයන කේ නුි නිසා, ඒකට 
උපමා කළහුකි ්ද කේ නුි නිසා ඒක ‘අනදිස්සනං’ නිවනම අනිදස්සන 
හුටි ට හඳුනේවනව . ඊළඟට ‘අනන්ං’ කි න එක ්ෝරනේන ගි ාම ඒක 
්ෝරනේ්න නිවන පළිිබඳව ‘උප්පාොන් කේ’ ‘ව ාන් කේ’ සහ ‘ිස්ස 
අඤ්ඤථත් අන් කේ’ ක ිල එන අනේ ුනකේම දකේවනව. අටුවාචාරිනේ 
වහනේ්සේ ක ිනව ්ම් නිවනට උප්පාොන් කුේ නු. ව ාන් කුේ නු. 
‘ිස්ස අඤ්ඤථත්’ කි ල කි න අනිේ මුද අවස්ථාව - ඒ කි න ‘අනේ ේ’ 
නු. අනේන ඒ අථය් නේ  නිවන ‘අනන්’ වනේ්නේ. ඒ විදි ට අනන් කි න 
පද ේ ්ෝරනවා - ‘විඤ්ඤාණං, අනිදස්සනං, අනන්ං’. 

ඊළඟට ්ම් ඔකේ්කාටම වඩා වයාකුල ්වනේ්නේ ඇේ වශ් නේම 
‘සබ්බ්ාපභං’ කි න පද  ්ෝරනේන ගි ාම ි. ්ම් ‘සබ්බ්ා පභං’ කි න 
එක ්ේරී්ම්දී අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්ම් ‘පභං’ කි න වචන  ්ෝරනේ්නේ 
‘පභන්ි පන එං කිර ිත්ථස්ස නාමං’ පුනේ ්ාටකේ හුඳිනේවීමට ් ාදන 
වචන කේ හුටි ට ි ්ම් ‘පභං’ කි න වචන  ්ෝරනේ්නේ. සාමානය් නේ 
පුනේ්ාටට ් ාදනේ්නේ ‘පපා’ - ‘ප’  නේන ි එන ි් නේ්න. ්මන 
අටුවාචාරීනේ ්ෝරනේ්නේ ‘පකාරස්ස පන භකා්රා ක්ා’ ඒ කි නේ්නේ 
‘ප’  නේනට ‘භ’  නේන ආ්දේශ්වලා. ‘පපං’ කි න එක ්වනුවට ‘පභං’ 
කි ල ් දිල ි් නව . ඇේ වශ් නේ එ්කාට වචන  ‘සබබ්ා 
පපං’ - ‘හුම පුේ්නේම පුනේ්ාටවලේ ි්බන නිසා’. ්ම්කට අමුු 
විදි ට විවරණ කේ ්දනේ්න. ‘නිවන නමුි මහ මුහුදට බුස ගුනීමට 
හුම පුේ්නේම කමටහනේ පුනේ ්ාටවලේ ි් න නිසා’ නිවනට 
‘සබ්බ්ා පභං’ කි නව . ‘සබ්බ්ා පභං’ කිව්වට ඇේ 
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වශ් නේම ‘සබ්බ්ා පපං’  . ඔනේන ඔ  විදි ට ි ්ෝරනේ්නේ. ්ම්ක 
්කා ිරම් දුරට පළිිග හුකිද ක ිල නුවණිනේ කලේපනාකර බුලි   ුවු 
ි්බනව. ්මනට ‘පුනේ ්ාටක කථාවකේ’ අවශය නුහු. ්ම් ‘පභා’ ක ින 
වචන  ් ාදනේ්න ‘ආ්ලෝක ’ පිළිබඳව ි. ඊට වඩා පරකටව සුර ධමය් ේ 
‘පභා’ කි න වචන  ් දිල ි් නව නිවන පිළිබඳව. ඔනේන ඔ  විදි ට 
‘සබ්බ්ාපභං’ කි න වචන  ්ෝරනව. ඒ සුමංගල විලාසිනී අටුවා්වදී. 
අපට වි්ශේෂ් නේ වේ කාරණ කේ කි නේන සිද්ධ්වනව. මුදුම් සඟි් ේ 
‘බරහ්ම නමින් නකි’ සූර් ේ ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ ආදි ්ම් ගාථා්ව 
මුලේපද  පමණකේ සඳහනේ ්වනව එකේරා සූර පර්දේශ ක. ‘විඤ්ඤාණං 
අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ාපභං’ ආදී වශ් නේ බරහ්ම නමින්නකි 
සූර් ේ සඳහනේ ්වනව. ්මන මහ පුදුම ්ද කේ සිද්ධ ්වනව. 
පපඤ්චසූදනී අටුවාව ක්ළේ බුදේධ්ඝෝෂ ස්වාමිනේ වහනේ්සේම ි. නමුේ එනදී 
අර දුනේන විවරණ  ්වනසේ කරල ි්  නව.  

ඒ විවරණ  අමුුම මාේග කේ අරනේ ි් නව - බරහ්ම නිමන්නික 
සූර අටුවා්වදී. එනදී ‘අනිදස්සනං’ කි න එක ් ෝරනේ්න අර කලනිේ ව්ගේ 
නිවනට නදිශයන කේ නු් ි කි න විදි ට ්නා්ව ි. ‘චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණස්ස 

ආපාථං අනුපගමන්ා අනිදස්සනං නාම.’13 ඒ කි නේ්නේ, ‘ඇසට 
හමු්වනේ්න නු’ කි න එක. චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ ආපාථ ට ්නාපුමි්ණන 
නිසා, ඇහුට ්ප්නන ්ද කේ ්නාවන නිසා, නිවනට ‘අනිදස්සන’ කි ල 
කි නව කි ල එනදී ්ෝරනවා. නිවන ඇ්හනේ බලල බලාගනේන පළුුවනේ 
්ද කේ ්නාවන නිසා. ‘අනිදස්සනං’ ක ින එක ඒ විදි ට ්ෝරල, ඊළඟට 
‘සබ්බ්ා පභං’ කි න පද  ්ේරී්ම්දී විකලේප අථය කීප කේම ්දනව. 
්ම්හමේ ්වනේන පුළුවනේ, ්ම්හමේ ්වනේන පුළුවනේ කි ල අථය 
ගණනාවකේම දකේවනව. පළමු්වනේම ව්ගේ දකේවනව ‘සබ්බ්ාපභන්ි 
සබ්බ්ා පභාසම්පන්නං. නිබ්බාන්ා හි අ්ඤ්ඤා ධ්ම්මා සප්පභ්රා වා 
්ජ්ාිමත්්රා වා පරිසුද්ධ්රා වා පණ්ඩර්රා වා නත්ථි’ ඒ විදි ට 
පළමු්වනි අථයකථන  කරනව. ‘සබ්බ්ා පභාසම්පන්නං’ හුම ්දේකටම වඩා 
ආ්ලෝකවේ. ඒ අථය් නේ නිවන ‘සබ්බ්ා පභං’  . ඊළඟට ඒකට ්හේුව 
දකේවනේ්නේ නිවනට වඩා ආ්ලෝකවේ වූ ්හෝ ්ජ්ෝිමේ වූ ්හෝ ඒ කි නේ්නේ 
දීපේිමේ වූ ්හෝ පිරිසිදු වූ ්හෝ සුදු වූ ්හෝ ්වන ධමය කේ නු. නිවන 
සුදුපාට ි කි න එකේ ්මන කි ු්වනව. එ්කාට ්ම් කි න හුටි ට 
නිවනට වඩා ආ්ලෝකවේ, දීපේිමේ, සුදු වූ, පිරිසිදු වූ, ්ද කේ නුි නිසා 
ඒකට ‘සබ්බ්ා පභං’ කි ල කි නව. ්මන ්ම් නරිුකේි දැකේවී්ම්දී ‘සබ්බ 
්ා’ කි ල ් වනේ කරල ගුනීමේ ුලයාථය  - සමාන කිරී්ම් අථය  - ගුනීමේ 
සුදුසු නුහු. ඇේ වශ් නේ ‘සබ්බ්ා පභං’ කි න එ්කේ දිසා අථය  ි ග 
 ුේ්ේ. ‘හුමපුේ්නේම’ කි න එක ි. ්මන අර්ගන ි් නේ්නේ 
‘සබ්බ්ා’ හුම්ද ටම වඩා - අනේන එ්හම ි අටුවා්වදී විගරහ කරල 
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ි් නේ්න. ඔනේන ඔ  විදි ට පළමු්වනි අථය කථන  දීල ඊළඟට වේ 
එකකේ ්දනව. ‘සබ්බ්ා වා පභූ’ එ්හම ගනේ්න නුේනම්, වේ කරම කේ 
්දනව ඕන ්ක්නකුට ඒකේ පිළගිනේන. ‘සබ්බ්ා වා පභූ’ - හුම ්ද ටම 
වඩා පරභූ . පරභූ කි ල ක ිනේ්නේ පරධාන . ්ශරෂේඨ  කි න අථය් නේ. අර 
‘පභා’ ක ින වචන ට කිට්ටු නිසා ඒකේ අර්ගන ි්  නව. ‘සබ්බ්ා වා 
පභූ’. හුම්ද ටම වඩා පරභූ, එනේ කි නව ‘අසුකාදිසා  නාම නිබ්බානං 
නත්ථිි න වත්බ්බං’ - අසවලේ දිසා්වහි නිවන නු් ි කි ල ්නාකි   ුු 
නිසාේ, ්පරදිග ආදී කිසිම දිසාවක නවින නුේ්ේ  ි ්නාක ි  ුු ,  න 
අථය් නේ ඒ හුම පුේ්ේම ි්බන නිසා ඒකට ‘පරභූ’ ක ිල කි නව. ඔ  
විදි ට වේ අථය කේ දීල. ඊළඟට ුනේවුනිව ම ි නිවන පළිිබඳව සුමංගල 
විලාසිනි්  දැකේවූ අර පුනේ්ාට පිළිබඳ කථාවේ ඒ විදි ටම උපුටා 
දකේවනේ්නේ. 

එ්කාට ්ම්හම උපමා විවරණ කපී කේ දීමට ්හේුව කමුකේද? ්ම් 
රම් වටිනා ගාථාවකට? බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එකි් නකට ්නාගුල්පන 
අථය සහිව ්නා්ව ි ්ම් ්දේශනාව කරල ි් නේ්න. අටුවාචාරීනේ 
වහනේ්සේලා ්ම් ධේම  රැකගනේන ්ලාක ුඋේසාහ කේ දරල ි් නව. නමුේ 
අවාසනාවකට ව්ගේ  ම්කසිි ඓිහාසික ්හේුවකේ නසිා ්ම් ගුඹුරු නිවයාණ 
පරිසං ුකේ සූර රාශ ිකම - ්වන එකකේ බා පාඨානේර පළිිබඳවවේ 
ශුදේධි කේ නුිව අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාට කරක ිා ග හුකි ්ද කේ 
්නාමුිව, ් ම්හමේ ් වනේන පළුුවනේ ් ම්හමේ ් වනේන පුළුවනේ, ් ම්හම 
ගනේනවා නම් ්ම්ක ්ම් විදි ට ්පනේවනේන පළුුවනේ කි ල, ඔ්හාම අනි  
වශ් නේම කි නව. ්ම්ව ්ම් විදි ට ි් න නිසාම අපේ ඒ විදි ට පිළිග 
 ුුද? එ්හම නුිනම් ්ම්වා ්ේරුම් ග ුු  ම්කිසි කරම කේ ි් නව 
නම් ්ේරුම් ගනේන උේසාහ කළ  ුුද? කි ල අපි නුවණිනේ කලේපනාකර 
බුලි   ුුව ි්බනවා. මුලේම ්දේශනා්වදී අපි සඳහනේ කළා ථාග 
සාසන් ේ ි්බණ ශුනයා පරිසං ුකේ ්දේශනා කලේ ා්ම්දී අභාව ට 
 නව , ්ම්වා් ේ ගුඹුරු අථය  ටපේ ්වනව  කි ල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
්දේශනා්කාට වොළ බව. ඒ අනාග වාකය ේ ්බා්හෝ දුරට - 
සම්පූණය් නේම ්නාවුණේ ්බා්හෝදුරට - සය්වලා ි්බන බව ි අපට 
්ම් විවරණ වලනිේ ්ප්නනේ්නේ. 

බරහ්මනමින්නකි සූර් නේ අපි දැකේවු ඒ පාඨ  - අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ  පිළිබඳ ඒ පාඨ  - සඳහනේ ්වනේ්නේ එකේරා වි්ශේෂ ්ේද ක ි. 

‘විඤ්ඤාණං අනදිස්සනං අනන්ං සබ්බ්ා පභං, ං පඨවි ා පඨවි්ත්න 
අනනභුූං, ආපස්ස ආප්ත්න අනනභුූං, ්ජ්ස්ස ්ජ්්ත්න අනනභුූං, 
වා ස්ස වා ්ත්න අනනභුූං, භූානං භූ්ත්න අනනභුූං, ්දවානං 
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්දව්ත්න අනනුභූං, පජ්ාපිස්ස පජ්ාපි්ත්න අනනුභූං, බරහ්මානං 
බරහ්ම්ත්න අනනුභූං, ආභස්සරානං ආභස්සර්ත්න අනනුභූං, 
සුභකිණ්හානං සුභකිණ්හ්ත්න අනනුභූං, ්වහප්ඵලානං ්වහප්ඵල්ත්න 
අනනුභූං, අභිභුස්ස අභිභු්ත්න අනනුභූං, සබ්බස්ස සබ්බ්ත්න 
අනනුභූං.’14 

්ම් විදි්  අමුු ්ේද ක ි ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං’ පාඨ  බරහ්ම 
නිමන්නික සූර් ේ සඳහනේ ්වනේ්නේ. ඒ සුර  ගුනේ අ්පේ සුළකිලේල 
් ාමුකරනේන වටිනව. මකේ නිසාද? එනිනේ අර අනිදස්සන විඤ්ඤාණ් ේ 
ස්වභාව  පළිිබඳව  ම්කිසි ගුඹරුු කාරණා රාශි කේ මුකරගනේන පුළුවනේ 
නිසා. ්මන ්ම් සංකලේප දහුනකේ ් දිල ි් නව. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ා පභං’ අනිදස්සන අනන් 
සබ්බ්ාපභ වූ ්ම් විඤ්ඤාණ  - ‘ං පඨවි ා පඨවි්ත්න අනනුභූං’ - 
පෘථිවි් ේ පෘථිවිව ට  ටේ ්නාවූවකේ. ඒ විදි ටම ්්ජ්ා ධාු්ව් ්්ජ්ා 
ස්වභාව ට, වා් ා ධාු්ව් වා් ා ස්වභාව ට භූ ිනේ්ගේ භූව ට, 
්දවි නේ්ගේ ්දේවව ට, බරහ්ම නිේ්ගේ බරහ්මව ට, පරාජ්ාපීනේ්ගේ 
පරාජ්ාපීව ට, ආභසේසර කා ික බරහ්ම ිනේ්ගේ ආභසේසරව ට ආදී වශ් නේ 
ඔ  විදි ට අපි පාඨ  පරකාශ කරන්කාටම දැ්නනේන ඇි අර පඨවිත්, 
්දවත්, බරහ්මත් වුනි පද ් දුන කීප වරකේම. එ ිනේ කි ්වනේ්නේ ්ම් 
කි න සංකලේපවලට ්ලෝක ා ්දන  ම්කිසි ස්වභාව කේ සයාවකේ 
ි්බනවනම් - පඨවි් ේ පඨවිව කේ ි් නව ක ිල ්ලෝක ා විශේවාස 
කරනව. ්පා්ළා්වහි ්පා්ළෝබවකේ ි්බනව. ්පා්ළෝ ස්වභාව කේ, ආ්පා 
- දි් හි දි  ස්වභාව කේ ි්  නව. ්ම්ව දැඩිව ගනේනව ්ලෝක ා. එපමණකේ 
්නා්ව ි ්දවි නේට ්දේව ස්වභාව කේ ි් නව. බරහ්ම ට බරහ්ම ස්වභාව කේ 
ි් නව කි ල හිනවා. ඔනේන ඔ  විදි ට ්ම් කි පු ස්වභාවේ අර 
අනිදස්සන විඤ්ඤාණ ට බල්නාපාන බව ි ්මනිනේ කි ්වනේ්නේ. ්ම් 
බරහ්ම නිමන්නික සුර පාඨ් ේ දළ අථය , සාමානය අථය . අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ  අර කි ාපු පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ධාුනේ්ගේේ, අර ්දේව 
බරහ්ම ආදි සංකලේපවලේ ි්බන ඒ ස්වභාව ට  ටේ ්නාවුවකේ, කි ල 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එනදී පරකාශ කරනේ්නේ. ඇේ වශ් නේම එන ඒ 
කථානේර  පිළිබඳ පරිසර ේ පසුබිමේ සමහර විට උපකාරවනේන පලුුවනි - 
අර බරහ්ම ාට ඇිවුණ එකේරා මිථයාදෘෂේටි කේ නිසා - මම නිය , 
සොකාලික , අජ්රාමර  ක ිල ඔ  විදි ට බක බරහ්ම ට ඇිවුණ මාන  
බිඳීමට ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ බරහ්ම්ලෝක ට වුඩම කරල ්මනේන ්ම් 
සුර්දේශනා පාඨ ේ, වේ ඒ විදි් ේ ්දශනා කීප කුේ ක්ළේ. දැනේ ්මන 
කි ්වනේ්නේ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ විඤ්ඤාණ  - විමුකේ පුදේගල ා්ගේ 
අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  - ්ම් කි ාපු සරමහා භූ ිනේට අ ේ 
ස්වභාව නේටවේ, ඒ ව්ගේම ්දේවව , බරහ්මව  ආදි ඒ සංකලේප වලට 
්ලෝක ා ආ්රෝපණ  කරන සයාවටවේ  ටේ ්වලා නු. ඒවා ්ම් 
විඤ්ඤාණ් ේ ්නාපිහිට ි කි න අදහස ි ්මන ක ි්වනේ්නේ. 
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අ්ධෝලිප ි

1. පඨම්කාසල සූර , දසක නිපා , අං.නි. VI - 110 පිට (බු.ජ්. 23) 

2. කකචූපම සූර , ම.නි. I - 320 පිට (බු.ජ්. 10) 

3. අම්බලට්ඨිකා රාහු්ලාවාද සූර , ම.නි. II - 132 පිට (බු.ජ්. 11) 

4. ආනන්ද සූර , ඛ්න්ධ සං., සං.නි. III - 180 පිට (බු.ජ්. 15) 

5. මහාපුණ්ණම සූර , ම.නි. III - 118 පිට (බු.ජ්. 12) 

6. ධාුවිභංග සූර , ම.නි. III - 500 පිට (බු.ජ්. 12) 

7. දුි  නිබ්බාන සූර , උො. ඛ්ු.නි. I - 290 පිට (බු.ජ්. 24) 

8. ප.දී. - 261 පිට (්හේ.මු.) 

9. මහා්වදල්ල සූර , ම.න.ි I - 686 පිට (බු.ජ්. 10) 

10. පභා සූර , චුක්ක නපිා , අං.නි. II - 268 පිට (බු.ජ්. 19) 

11. පභස්සර වග්ග 1-2, ඒකක නිපා , අං.නි. I - 20 පිට (බු.ජ්. 18) 

12. සු.වි. - 258 පිට (්හේ.මු.) 

13. ප.සු. II - 343 පිට (්හේ.මු.)  

14. බරහ්මනිමන්නික සූර , ම.නි. I - 770 පිට (බු.ජ්. 10)  
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8 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරමුඛ ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 

පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ අටවන ්දේශනයයි ්ම්. 

ගි වර ්දේශන  අවසාන හරි් ේදී අපි අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  ්කබඳු 

එකකේද  නේන ්ේරුම් ගුනීමට මුදුම් සඟි් ේ බරහ්ම නිමන්නකි සූර් නේ 

ග හුකි සාධක උපකාර කරගහුකි අනේදම රමකේ දුරට සාකච්ඡා කළා. 

එුනදී අපි පළමු්වනේම එකේරා ්ේද කේ ඉදිරිපේ කර ගේා. ඒ ්ේද  

නුව මකේ කර ගුනමී් වශ් නේ සඳහනේ කරනේන පුළුවනි. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ා පභං, ං පඨවි ා 

පඨවි්ත්න අනනුභූං - ්ප - සබ්බස්ස සබ්බ්ත්න අනනුභූං’ ්ම් 

්ේද් නේ පරකාශ ක්ළේ අදහස වශ් නේ ගේ්ාේ අනන් වූ ‘සබ්බ්ා 

පභ’ හුම පුේ්නේම පරභාවේ වූ - ඒ අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  පඨවි ධාු්ව් 

පඨවි ස්වභාව් නුේ, ආ්පා ධාු්ව් ආ්පා ස්වභාව් නුේ ආදී වශ් නේ 

ඒ කි න එකේ එකේ සංකලේප ට අොල වූ ස්වභාව් නුේ විනිේමකුේ ි. ඒ 

කි නේ්න ඒවට  ටේ වු්නේ නුහු. ‘අනනුභූං’ එකී සංකලේප වලට ් ලෝක ා 

ආ්රෝපන  කරන  ම් ස්වභාව කේ ඇ්ාේ,  ම් සය ස්වභාව කේ හුටි ට 

සලකන ් ද කේ ඇ්ාේ, ඒක ් ම් අනිදස්සන විඤ්ඤාණ් ේ සටහනේ ් වනේ්න 

නුහු. ඒක ි ඒ විඤ්ඤාණ  ඊට  ටේ ්නා්වනව ි කි නේ්න. 

සාමානය් නේ ් ලෝක ා එදි්නො වයවහාර් ේ පාවිච්ි කරන සංකලේප 

වලට එකේරා සය සවරෑප කේ ්දනව. ්ම්ව ගනේන පළුුවනේ ධම්මාරම්මණ 

හුටි ට, සිට අරමණුු වන ධමය. ‘ධම්ම’ ක ිල ක ිනේ්නේ, සිංහල වචන කනිේ 

කී් වාේ ‘්දේවලේ’. එ්කාට ්ලෝක ා හිනේ්නේ ්ම් ක ිාප ු්ම් සංකලේප 
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සමූහ් ේ  ම්කිසි ‘්ද කේ’ ි් නව ක ිල. ්ම් එක එකකේ ගේාම හුම 
එකකම  ම්කිසි ්ද කේ ි් නව කි ල. ්ම් ධම්මාරම්මණ වල, එ්හම 
නුේනම් මනසට අරමුණු වන ්දේවල,  ම්කිසි ස්වභාව කේ, ‘්ද කේ’, හර කේ 
ි්බනව  කි න විශේවාස  ්ලෝක ා ුළ ි් බනව. නමුේ ්ම් 
රහනේවහනේ්සේ්ග විමුකේ සි්ේ ඒ කි න ඒ ස්වභාව  සටහනේ ්නාවන 
බව ි ්මනිනේ පරකාශ ්වනේ්න. ්ම් ධම්මාරම්මණවල සය ස්වභාව කේ 
ි් නව කි ල සිීම ්ලෝක ාට ඉාමේම අවශය කාරණ කේ. මකේනිසාද? 
ආරම්මණ වශ් නේ ඒව්  එලේබගනේන නම් ඒවා් ේ  ම්කිසි හර කේ 
ි් නේන ඕන. හර කේ ඒවාට ආ්රෝපන  කරනේනවේ ඕන. එ්කාට 
්ලෝක ා ආ්රෝපන  කරනව ඒවාට  ම්කිසි හර කේ. ඒක ම ි පෘථිවි් හි 
පෘථිවි ස්වභාව කේ ි් නව. ආ්පා ධාු්වහි ආ්පා ස්වභාව කේ ි් නව. 
ජ්ල් ේ ජ්ලස්වභාව කේ ි් නව ආදී වශ් නේ. ඒ විධි ට භූ ිනේට අොල 
වූ භූව කේ ි් නව. ්දේවව කේ ි් නව. පරජ්ාපිව කේ ි් නව. 
බරහ්මව කේ ආදී වශ් නේ ්වන එකකේ බා, ‘සබ්බස්ස සබ්බ්ත්න’ ්ම් 
හුම ්දේකටම ඒ ‘සබ්බත්’ කි න ස්වභාව කුේ ි් නව කි ල ්ලෝක ා 
විශේවාස කරනව. 

 ම්කිසි සංකලේප කේ ගේාම ඒ හුම එකකටම ්ම් විධි ට සය 
ස්වභාව කේ දීම නිසා ් ලෝක ා ඒවා පිළිබඳව නිය සංඥාවලේ ඇිකර ගනේනව. 
ශුභ සංඥාවලේ ඇි කරගනේනව. ආේම සංඥාවලේ ඇිකර ගනේනවා. ්වන 
විධි කනිේ කි නවනම්, ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වලට ්ම් සංකලේප අරමුණු 
කරගනේනව. ඒ අරමුණු කරගනේ්න ඔනේන ඔ  ක ිපු පඨවිත්, ්දවත් ආදී 
ඒවාට ආ්රෝපන  කරන ස්වභාව් නේ. නමුේ ‘අනිදස්සන විඤ්ඤාණ ’ ්ම් 
කි න ස්වභාවවලිනේ, ්ලෝක ා ්මෝහන  වන ස්වභාවවලනිේ, මිදිල ි 
ි් නේ්න. ්ම් භවනාටක  ්ගීමට ්ලෝක ා සයවශ් නේ සලකන ්ම් 
සංකලේප සමූහ  පළිිබඳව ් මෝහන කේ රහනේවහනේ්සේ් ගේ විඤ්ඤාණ් ේ ඇි 
වනේ්නේ නුහු. ඒක වදුරටේ පුහුදිලි ්වනව ්ම් බරහ්මනිමන්නික 
සූර් ම සඳහනේ වන වේ පාඨ කිනේ. බක බරහ්ම ා ඒ නිය සංඥාව නිසා 
ඇි කරගේු මාන  - මා්ගේ ‘බරහ්මව ’ පළිිබඳව ඇි කරගේු නිය 
සංඥාව නිසා හටගේ මාන  - බිඳීමට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව 
්මනේන ්ම්හම. 

‘පඨවිං ්ඛ්ා අහං බර්හ්ම, පඨවි්ා අභිඤ්ඤා   ාවා පඨවි ා 
පඨවි්ත්න අනනුභූං දභිඤ්ඤා , පඨවිං නා්හාසිං, පඨවි ා නා්හාසිං, 
පඨවි්ා නා්හාසිං, පඨවිං ්මි නා්හාසිං, පඨවිං නාභිවදිං.’ ්මුනිනේ 
කි ු්වනේ්න බරහ්ම , මම පෘථිවි  පෘථිවි  වශ් නේ ‘අභිඤ්ඤා ’ - ඒ 
කි නේ්නේ විශෂිේට නුවණිනේ ්ේරුම් අර්ගන, ්ලෝක ා ්ේරුම් ගනේන 



8 වන ්දේශන  

152 

සාමානය සංඥා්වනේ ් නා්ව ි, විශිෂේට නුවණිනේ පරඥා්වනේ ් ේරුම් අර්ගන, 
‘පඨවිං පඨවි්ා අභිඤ්ඤා ,  ාවා පඨවි ා පඨවි්ත්න අනනුභූං 
දභිඤ්ඤා ’ - පෘථිවි් හි පෘථිවි ස්වභාව් නේ අනනුභූ වූ, ඒ ක ිනේ්නේ 
පෘථිවි ස්වභාව ට  ටේ ් නාවූ  ම් ් ද කේ ඇේනම් - එන  ම්්ද කේ කි ල 
සඳහනේ කරන ්දේ පසුව ි ්ේරුම් කරනේ්න - ඒක ම ි අර අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ . අපි අර කලිනේ සඳහනේ කළ අනදිස්සන විඤ්ඤාණ  ගුන කි න 
්ේද ට කලින ුි ්ම් පාඨ  සඳහනේ ්වනේ්න. එ ිනේ අපට හු්ඟනව, පෘථිවි 
ස්වභාව් නුේ අනනුභූ වූ  ම් ්ද කේ ඇේද,  ම්ාකේ ්ද කේ ඇේද, ඒ 
කි නේ්න  ම් අනිදස්සන විඤ්ඤාණ කේ ඇේද ‘දභඤි්ඤා ’ ඒ අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ  හරිහුටි ්ේරුම් අර්ගන, ඔනේන ඊළඟට පරකාශ කරනව 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ දේශන  - ‘පඨවිං නා්හාසිං’ මම පෘථිවි  ් නාවීමි, 
‘පඨවි ා නා්හාසිං’ පෘථිවි් හි ්නාවීමි, ‘පඨවි්ා නා්හාසිං’ මම පෘථිවි  
්නාවීමි, ‘පඨවිං ්මි නා්හාසිං’, පෘථිවි  ම්ගේ   ි ්නාගිමි, ‘පඨවිං 
නාභිවදිං’ පෘථිවි  පිළිබඳව මාන් නේ කි ාපෑමකේ ්නා්ක්ළමි.  

්මනිනේ කි ු්වන විභකේි රෑපවලිනුේ, අපට හු්ඟනව, ් ලෝක ා 
අර සංකලේපවලට ස්වභාව කේ දීල ඒවාට - ‘ව කේ’ දීල, ඒ විධි ට ඒ 
සංකලේප  මනේ්ගේ ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වලට අරමුණු කරගුනමීට සුදුසු 
ේව කට පේකර ගේට පසේ්ස ඊළඟට විභකේිරෑප මු්වනව. ඒ 
විභකේිරෑප කපී කේ ම ි ්මනිනේ ්ම් කි ුවු්ණේ. එ්කාට ්ම් කි න 
පෘථිවි  - පෘථිවි  - දැනේ ්ක්නකේ හිනේන පළුුවනේ ‘ම්ගේ පෘථිවි ’ එ්හම 
නුේනම් ‘මම පෘථිවි් හි සිටිනව’ ඒ ව්ගේම ‘පෘථිවි් හි සිටි මම’ ඒ ව්ගේම 
‘පෘථිවි ’ ‘පෘථිවි් නේ’ ක ින අනේන ඒ විදි්  සංකලේප  අනුව හොගේු 
විභකේිරෑප දැඩිව ගුනී්මනේ කරනේ්න අර මා්ගේ ‘මමව ’ හවුරු කර 
ගුනමී ි. 

දැනේ අපි කවුරුේ දනේනව ‘මල’ ක ින එක පර්වනේන පළුුවනේ බව. 
නමුේ ‘මා-දුටු-මල’ ක ිල ගේහම, ඒක මා කි න සංකලේප ට ඇුලේවුණාට 
පසේ්ස, එ  නුව සිහගිනේවනේන පළුුවනේ නිසා ඒ්ක  ම්කිසි නිය 
ස්වභාව කේ ි් නවා. නුව ඒ ගුන හිනේන පුළුවනේ විධි් ේ හිට 
් ාමුවන නිය සංඥාවකේ එ ිනේ එනවා. ඔනේන ඔ  අදහස ි ්මන සඳහනේ 
්වනේ්න. 

විමුකේ සික ස්වභාව  අර සංකලේප දැඩිව ගුනීමකේ නුි එක ි. 
්ලෝක ා ් ාදන විභකේිරෑප දැඩිව ගුනමීකේ නුහු. ඒවා සාමානය වයවහාර 
බව දනේනව. දැන ගුනමී නිසාම ඒවට  ටේ ්වනේ්නේ නුහු. ‘පඨවිං 
නා්හාසිං’ - මම පාථිවි  ්නාවීමි. ‘පඨවි ා නා්හාසිං’ - මම පෘථිවි් හි 
්නාවීමි, පෘථිවි් නේ ්නාවීමි, පෘථිවි  ම්ගේ   ි ්නාගිමි. 
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‘පඨවිං නාභිවදිං’ ්මන ‘අභිවදිං’ කි න වචන  ් දිල ි් නේ්න මාන  
පිළිබඳව. නිර එක ළඟ ් ාදන පද ුනකේ ි් නව. ‘අභිනන්දි’ ‘අභිවදි’ 
‘අ්ජ්ඣාසා  ිට්ඨඨි’ කි ල නිර සූරවල සඳහනේ ් වනව. ‘අභිනන්දි’ ක ිල 
කි නේ්නේ ණ්හා වශ් නේ සුටු වීම. වි්ශේෂ වශ් නේ සුටු ්වනව කි න 
එක ි ‘අභනින්දි’ ක ිනේ්නේ. ‘අභිවදි’ කි ල ක ිනේ්නේ මාන  පිළිබඳව 
කි ාපෑමකේ,  මකේ පිළිඅර්ගන කි ා පෑමකේ. ‘අ්ජ්ඣාසා  ිට්ඨඨි’ ක ිනේ්නේ 
දෘෂේටි වශ් නේ පුටලී සිටීමකේ. එ්කාට ණ්හා, මාන, දිට්ඨි කි න පද ුනට 
සමානේරව ් ්දන පද ම ි අභිනන්දි, අභිවදි, අ්ජ්ඣාසා  ිට්ඨඨි 
කි නේ්නේ. 

එ්කාට ඒ පද අුරිනේ, ් මන ි් නේ්නේ ‘අභිවදි’ කි න පද  ි. 
‘පඨවිං නාභිවදිං’ - පෘථිවි  පිළිබඳව මාන වශ් නේ ක ිාපෑමකේ ් නා්ක්ළමි. 
්මනිනුේ අපට ්ප්නනව පෘථිවි් හි, පෘථිවි සංඥාව සාමානය ්ලෝක ා 
දැඩිව අර්ගන අර විධි ට පෘථිවි  ම්ගේ, ම්ගේ පෘථිවි , මම පෘථිවි් හි 
සිටිනවා ආදි වශ් නේ ඒ සංකලේප වලට නිය ස්වභාව කේ ආ්රෝපන  
කරනව. ්ම්ක ්ම් ්ලෝක ා්ගේ භව නාටක  ්ගන  ෑම සඳහා ් ාොගනේනා 
එකේරා උපකරම කේ. නමුේ ්ම් ධාුනේ්ගේ පවා, ්ම් හුම එකකම, 
ශූනයව කේ ි් නව. ්මන මුලිනේම සඳහනේ ්වනේ්න පඨවි, ආ්පා, 
්්ජ්ා, වා් ා, කි න ධාු හර ි. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ධාුනේ්ගේ 
ශූනයව , ්ම්වා් ේ අනිය ස්වභාව  ්ේරුම් අර්ගන, ඒ නිසාම ්ම්ව 
දැඩිව ගුනමීකේ කරනේ්නේ නුහු. සාමානය ්ලෝක ා හිම කුට ක ්ප්නන 
ද ගි  නිසා හිමකුට  පිළිබඳව පඨවි සංඥාව දැඩිව ගනේනව. නමුේ අපි 
දනේනව ඒ්ක ි් න අනිය ස්වභාව . හමිකුට  රමකේ දුරට 
රේකරන්කාට ඒ්ක ආ්පා ලක්ෂණ , වුගි්රන ස්වභාව  මු්වනවා. 
වදුරටේ රේ කරන්කාට ඒ්ක ්ේ්ජ්ෝ ස්වභාව  මු්වනවා. වදුරටේ 
රේකරන්කාට, ඒක වාෂේප බවට පේ ් වලා වා් ා ලක්ෂණ  ඉසේමු ් වනව. 

ඔ  විධි ට ්ලෝක ා දැඩිව ගනේනා මහාභූ ධමයවල පවා ි්බනේ්න 
අනිය ස්වභාව කේ. ් මනේන ් ම් අනිය ස්වභාව  ගුන හි්ේ හරි වුටහීමකේ 
ඇි, අභිඤ්ඤා වශ් නේ වුටහීමකේ ඇි, විමුකේ පුදේගල ා ්ම් මහාභූ 
ධමය නේ්ගේ ්හාලේමනේ වලිනේ කුළ්ඹනේ්නේ නුහු. මහාභූ ධමය නේ්ගේ 
්හාලේමනේ වලට ඒ විඤ්ඤාණ   ටේ ්වනේ්න නුහු. අනේන ඒ බව ි 
්මනිනේ කි ු්වනේ්නේ. ඒ ව්ගේම ම ි අනකිුේ සංකලේප පිළිබඳව. 
සංසාරග සේව ිනේ්ගේ වයවහාර ි් නව. ්දවි නේ අර මම ්දවි් කේ 
කි ල හිනව. අර බක බරහ්ම  ‘මම බරහ්ම් කේ’ කි ල ඒ මානේන  ගේ. 
ඒවේ හරි ටම අර හිමකුට  ව්ගේම කලේප ගණනකේ පහු්වලා හරි, 
දි ්වලා  න විදි්  ඒවා. හිමකුට කේ ව්ගේම දි ්වලා  න විදි්  ්ද කේ 
ම ි බරහ්මව ේ. අනේන ඒ විදි ට ්ලෝක ා්ගේ භවනාටක් ේ 
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නියවශ් නේ ගනේන සංකලේප වල නිය සංඥාවකේ රහනේ වහනේ්ස්ගේ 
විමුකේ විඤ්ඤණ් ේ සටහනේ වනේ්නේ නුහු. අනේන ඒක ි ‘අනදිස්සන’ 
විඤ්ඤණ  කි නේ්නේ. අනදිස්සන විඤ්ඤාණ  ඒවා ිනේ විමුකේ ි. 

්මනේන ්ම් කාරණ  අපට ව දුරටේ ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ - 
විමුකේ ේව  ්ේරුම් ගුනීමට එකේරා ඉඟි කේ ලබා ගනේන පුළුවනේ - 
්ම්කේ අපි වයවහාර කළ ිරපටි, නාටයාදි  පිළබිඳ උපමා්වනේ. ඒක 
නුවේ අපි සිහිපේ කර ගේ්ාේ, ඒ ි රපටි, නාටය ආදි් ේ සාමානය් නේ 
ඔ  නෂිේපාදක නිේ සමහර රාසජ්නක දශයන මවාපෑමට ් ාොගනේන උපකරම 
ඉාමේම සි ුම්. සමහරවිට ිරපටි කේ නරඹනේනනේ - ්පරේක්ෂක ිනේ - 
රාස් නේ මුසපේ කරවන අනේද්ම් මහා ගිනිගුනීම්, මනේදිර ගනිි ගුනමී්, 
හුටි ට ්පනේවනේන ඒ අ  පාවිච්ි කරනේ්න ්මානවද? සමහරවිට කඩොසි 
්ගවලේ. කඩොසි ්ගවලේ වලට ගිනි ි නවා. නමුේ ඒ දශයන  නරඹන 
ුනුේ රැව්ටනව, මහා මනේදිර කේ ගිනි ගනේනව කි ල. ඒ ව්ගේම මහා 
භ ානක වාහන අනුරු දැකේවීමට ්සලේලම් බඩු පාවිච්ි කරනේ්න. ්ම් 
භවනාටක් ේ ි් නව ඔනේන ඔ  විදි් ේ රාසජ්නක දශයන. ඒවා් ේ 
රාසජ්නක ස්වභාව කේ ිබුණට ්මාකද, නි ම ේව , නරඹනේනනේ ඇේ 
වශ් නේම ්ේරුම් ගනේනවනම්, නරඹනේනාට ඒ අවස්ථා්ව වුට්හනවනම්, 
්ම්ව කඩොසි ්ගවලේ, ්ම් ්සලේලම් බඩු වග කේ කඳුමදුුනේ වලිනේ 
්පර්ලනේ්නේ ක ිල, එ්හම වුටහීමකේ එනවනම් ඒ අ ට රාස  ්වනුවට 
ඇි්වනේ්නේ හාසය කේ. අනේන ඒ ව්ගේම ්ම් භවනාටක් ේ ි්බනව 
රාසජ්නක පුේකුේ, හාසයජ්නක පුේකුේ. 

්ම් වචන ්දකම අඩංගු ්වනව ‘සං්ව්ග’ ක ින වචන් . 
සංසේකාර නේ පළිබිඳව සං්ව්ග  ඇකිර ගුනී් ම්දී, ්ම් ේව ්දකම අපට 
කටි්ටකුර ගනේන පළුුවනි. සාමානය ් ලෝක ාට ් ප්නනේ්න ් ම් භවනාටක්  
අර රාසජ්නක පුේ ි. මකේනසිාද - අවිදයාව නසිා. නමුේ රහනේ වහනේ්සේට 
- විමකුේ පදුේගල ාට - ්ම් භවනාටක් ේ හාසයජ්නක පුේකුේ ්ප්නනව. 
ඒකට එකේරා නදිේශන කේ හුටි ට දකේවනේන පළුුවනි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ, 
ඒ ව්ගේම සමහර විට මගුලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ වුනි සෘධිමනුේ 
වහනේ්සේලා, ්ම් සංසාර් ේ ්නා් කුේ සේව නිේ රෑකඩ රැඟුමකේ ව්ගේ 
කමයානරුෑපව ඒ ඒ භවවල උපදින ආකාර  දැකල සමහර අවස්ථාවල 
‘සිපු්පාද කේ’ - මද සනිහවකේ - පහළ කළා ක ිල සඳහනේ ්වනව. ්ම්ක 
ඇේ වශ් නේම උපහාස කේ වශ් නේ ්හෝ අකරුණාවකනිේ ්හෝ ්ක්රන 
්ද කේ ්නා්ව ි. නමුේ ්ම්්ක එකේරා ඉඟි කේ ි්  නව. ්ම් 
හසිපු්ප ාද කේ ඇවිීම, ්ම් භවනාටක් ේ හාසයජ්නක පුේ දැකමී ව්ගේ. 
සමහරවිට මහ උසසේ ේව වල වුජ්ඹුණ ුඅ  ්පරේ නිේ හුටි ට, එ්හම 
නුේනම් ඊටේ වඩා පහේ ේව වල උපදිනව දැකල, ්ම් භවනාටක් ේ 
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නිසේසාර බව වටහාගුනී්මනු ි මඳ සිනහවකේ පහළ ්වනේ්න. ඒකේ හරි ට 
ිරපටි ක ්පනේනුම් කරන ්දේවලේවල අනිය ස්වභාව , මවාපෑම් ස්වභාව , 
හරි ට අව්බෝධ වුණ ්ක්නකුට ඇිවන ේව  ව්ගේ. ්ම් භවනාටක  
ගුන කලේපනා කරල බුලුවාම ්ම් සංසාරග සේව ා හරි ට අර 
උද්ධංභාගි  සං් ෝජ්න වලනිේ ඉහළට ඇ්දන, ඔරම්භාගි  සං් ෝජ්න වලනිේ 
පහළට ඇ්දන රෑකඩ ්ගාඩකේ ව්ගේ. නූලේ වලනිේ ඉහළට පහළට ඇ්දන 
රෑකඩ ්ගාඩකේ ව්ගේ. ්මනේන ්ම් රෑකඩ රැඟුම් දැකල ම ි රහනේ 
වහනේ්සේලාට ්ම්්ක ්ම් නිසාරව  අනුව එකේරා විධි්  හසිුප්පාද කේ 
ඇිවනේ්නේ.  

ඒ විධි ට කලේපනා කරල බලන්කාට ්ම් භවනාටක් ේ රඟ 
දැකේවීමට ් ාදන පරධාන මලූද්රවය ම ි සර මහා භූ ිනේ - පඨවි, ආ්පා, 
්්ජ්ා, වා් ා. අර ිරපටි ක, නාටය ක පවා ඒ දශයන මවාපෑමට සමහර 
විට එකම ්දේ ් ාොගනේන පළුුවනේ කීප ආකාර කිනේ. ිරපටි ක එක 
ජ්වනිකාවක පුටුවකේ හුටි ට ් ාොගනේනා එක, ව ජ්වනිකාවක පාපුටුවකේ 
හුටි ට ් ාොගනේන පළුුවනේ. වේ ජ්වනිකාවක ඒක ්ම්ස කේ ්වනේන 
පුළුවනේ. ඒ ව්ගේම දැනේ ිරපටි වල ි් නව ්දබිඩිචරි රඟපෑමකේ. එකම 
පුදේගල ා, එකම නළුවා, සමහර විට ජ්වනිකා කපී ක ්ද්ද්නකේ හුටි ට 
්පනී හිටිනව. ්ම් භවනාටක් ේ ඒ විදි් ේ ේව කේ ි් නේ්න. 

ඇේ වශ් නේ කලේපනා කරල බලන්කාට ඥාීනේ වශ් නේ 
එකි්නකාට නෑ නේ ්නාවූ ්ක්නකු ්ම් සංසාර් ේ නු් ි කි ල 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා. අ්පේ ් ම් ් ලෝක ි ර් ේ, අ්පේ සමාජ්ධමය 
ආදි  පිළිබඳව  ම්කිසි විපේලව කේ ඇිවීම වුළුකේවීම සඳහා අපි කලේපනා 
කරනව ්ම් නෑසබඳකම් ඉාමේම ඈ කාල කට අ ිි ්දේවලේ හුටි ට. 
නමුේ ධමයානුකූලව කලේපනා කරනව නම් සමහරවිට සය සිදේධි ආශර් නේ 
වුණේ - මවක්ගනේ කිරි්බාන ළදරුවා ්හෝ ළදෑරි  ඒ ුනුේි ්ගේම 
මි ගි  පි ා ් හෝ මව ් හෝ ් වනේන පුළුවනේ. අනේන ඒ රම් පුදුම හාසයජ්නක 
ේව කේ ්ම් භවනාටක්  ජ්වනිකා වල ි් නව. ්ම්ක ්ලෝක ාට 
සාමානය් නේ වුට්හනේ්නේ නුහු. හාසයජ්නක ේව  නිසා ්ලෝක ා 
හිනාවීම ්නා්ව ි කරනේ් න, සං්ව්ග  ඇි කරගුනීම ි. ්ම් විදි් ේ 
්දේකට හසු්වලා සිටිනව ්නේද කි ල. ආශරව අනුශ  ශකේි  නිසා ්ම්ව 
වුට්හනේ්නේ නුහු ්නා්ව්ද? ඒ නිසා කේ්ලේශ ආදි  අපි ඇි කරගනේනව 
්නේද කි ල. ඒ විධි ටේ සං්ව්ග  ඇි්වනව. ් ම් හුම එකකම ශූනයාව. 
අනිමිත් වශ් නේ, ඒ ව්ගේම දුක්ඛ් වශ් නේ, සුඤ්ඤා වශ් නේ  ම්කිසි 
අව්බෝධ කේ ලබනේන පුළුවනේ ්මනේන ්ම් කාරණා අනුව. පඨවි, ආ්පා, 
්්ජ්ා, වා් ා කි න මහාභූ ධේම නේ පවා ්ලෝක ආරම්භ් ේදී 
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ඒවා් ේ ේව  ්ලෝක විනාශ් ේදී, කලේප විනාශ් ේදී, ඒවා විනාශවී  න 
ආකාර  - ඒවා ගුන කලේපනා කරනේන පළුුවනේ. අනේන ඒ විධි ට පදුේගල ිනේ 
පිළිබඳව, සේව ිනේ ගුන කලේපනා කරල බුලු්වාේ ඥාිසම්බන්ධ  අනුව, 
අර රම් සං්ව්ගජ්නක ේව කේ ි් නව. 

්මනේන ්ම් අනවු ම ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ සමහර විට 
‘සත්සුරි ුග්ගමන’ සූර  ආදි් ේදී ‘අල්මව සබ්බසංඛ්ා්රසු නිබ්බින්දිුං අලං 
විරජ් ජිුං අලං විමුච් ි ුං’ කි ල පරකාශ ක්ළේ. සංසේකාර කි න එකට අපි 
දිගටම ් ාොගනේන අථය  ම ි, නාටය ක එකේ එකේ ජ්වනකිා මවා පෑමට 
ාවකාලිකව ් ාොගනේන, ්වලාව පිරිමහගනේන ් ාොගනේන, උපකරණ 
ව්ගේ  ක ින එක. ්ම් පුදේගල නුේ එ්හම ි. අර නළුවනේ ව්ගේ. 
කමයානරුෑපව උපදින සේව ිනේ හිාගනේනව ‘මම ් දවි් කේ’ ‘මම බරහ්ම් කේ’ 
කි ල. ඒ කමය ටික ඉවර වණුාට පසේ්ස එ්හමම විනාශ්වලා ් කා්හේ  නවද 
දනේ්නේ නුහු. ඒ ව්ගේම ම ි උපකරණේ. අර පා පුටුව, පුටුව, ආදි  ව්ගේ. 
නමුේ ්ම්්ක රහස ්මාකකේද? අර ජ්වනිකා නරඹන ්පරේක්ෂක නිේ එකේ එකේ 
ජ්වනිකාවක දකින ්දේ ඒ ඒ හුටි් නේම අර්ගන ම ි නාටය නිෂේපාදන  
කරනේ්නේ. අපි මුලදීම කිව්ව නාටය නිෂේපාදන් ේ අවසාන ්කාටස අ ිි 
නිෂේපාදක ිනේට ්නා්ව ි නරඹනේනනේ්ට ි ක ිල. ්පරේක්ෂක ා ම ි හි්ේ 
නාටය කේ මවාගනේ්නේ. එ්කාට නාටය කේ මවා ගුනමීට ්ම් එකේ එකේ 
සංසේකාර ්ගාඩ ගහගනේනව. අර එක ජ්වනකිාවක පටුවු සමහර විට ඒකම පා 
පටුවු ්වනේනේ පළුුවනේ. ඒක පටුවු හුටි ට හි් ේ ුනේපේ ්වනව. ඊළඟ 
ජ්වනකිා්ව ඒක පාපටුවුකේ හුටි ට ් ාොගේු නසිා, ඒ විදි ට හි් ේ එකු 
්වනව. අනේන ඒ ව්ගේම ම ි සේව නිේ පළිබිඳවේ. ම්ගේ අසවලා ක ිල.  

ඔ  විදි ට භවනාටක් ේ එකේරා විධි ක සං්ව්ගජ්නක ේව කේ 
ි්බන නිසා ්වනේන ඕන බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ අර අනියාව 
විදහාදකේවන ්බා්හෝ සූරවල සමහර විට කලේප විනාශ  ගුන කි ්වන 
සූරවල පවා ‘අල්මව සබ්බසංඛ්ා්රසු නිබ්බින්දිුං අලං විරජ් ජිුං අලං 
විමුච් ි ුං’ කි ල ‘ඔ ේ ඇි මහ්ණනි, සි ලු සංසේකාර නේ පිළිබඳව 
කලකි්රනේන, ්නාඇ්ලනේන, ඒවා ිනේ මිදීමට ඔ ේ ඇි, මා ්ම් පරකාශ 
කළ කරුණු ටිකේ ඇි’ කි ල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ. 
්මනේන ්ම් සංසේකාර කි න එක ්ම් මිහිපිට ජීවේවන සේව ා්ගේ 
විඤ්ඤාණ් ේ දැකේ්වන ්ම් නාමරෑප ිරපටි ට - එ්හම නුේනම් 
විඤ්ඤාණ් ේ ්ග්න ්ම් ිරපටිවලට - මූලිකවන ්සේ ාරෑ පටකේ ව්ගේ. 
්ලෝක ේ එකේරා විධි ක ්ව්දිකාවකේ හුටි ට ගේ්ාේ, ්ම් ්ලෝක  
අවට ි් න ්ම් ගසේ්කාළං, ඒ ව්ගේම ්ම් සේව ිනේ ්ම් හුම්ද කේම 
ඇේ වශ් නේ බලන්කාට සිනමා ිර ක දැකේ්වන ්දේවලේ ව්ගේ. නමුේ 
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්මන රහස ්මාකකේද? ්ම්වා් ේ සංඛ් ස්වභාව  සාමානය ්ලෝක ාට 
වුට්හනේ්නේ නුහු - ්ම්වා් ේ ි් න ‘රාමුව’. ිරපටි කේ බලන්කාට 
්ම්ක ්ම් ිර් ේ දැකේ්වන ්ද කේ කි න ඒ හුඟීම නුහු. ඒ අවස්ථා්ව 
්ම්ක සය ්ද කේ, සුබෑ ්ද කේ හුටි ට ්පේනව. අනේන ඒ ්ලෝක් ේ සුබෑ 
ස්වරෑප  පළිිබඳව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ ‘ජ්ාං භූං 
සමුප්පන්නං, කං සංඛ්මද්ධුවං.’ ්ම් ්ලෝක් ේ, හට ගේු, ඇේ ්දේ 
හුටි ට ්ප්නන ්දේවලේ ඇේ වශ් නේම කං සංඛ්ං - කරන ලද, 
්ගාඩනගන ලද, සංසේකාරවලිනේ සකසේ කරන ලද ්දේවලේ  කි ල ්ම්වා් ේ 
අසය ස්වභාව  අනිය, දුුඃඛ්, අනාත්ම ස්වභාව  ්ම ිනුේ මුකරල 
්දනේ්න. අනේන ඒක නිසා ්ම් සංසේකාර කි න වචන  ගුන වි්ශේෂ් නේම 
අපට හිාගනේන පුළුවනි. එ ිනේ අපට හු්ගනේ්න ් ම් ් ලෝක් ේ ඇි කෘරිම 
ස්වභාව . ්ම් ්ලෝක  කෘරිම ්ද කේ බවට පේ කරන ්ම් පඨවි ආදි හුම 
්ද කේම සංසේකාර. අනේන ඒ නිසා ඒවා් ේ අනිය ස්වභාව  පිළිබඳ 
අව්බෝධ කේ ඇි අර අනදිස්සන විඤ්ඤාණ  ඒවා ිනේ විමුකේ ි. ්ලෝක ා 
දැඩිව ගනේනා ්ම් සංකලේපවලිනේ විමකුේ ි. ඒවා් ේ ්හාලේමනේවලිනේ සු්ලන 
ේව කේ නුහු.  

රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ්ම් විමුකේ ේව  ්හාඳට ්ේරුම් ගුනීමට 
ඉාමේම සරල, ඒ ව්ගේම ගුඹුරු, පුදුම අනේද්ම් ගාථා හරකේ අපට 
්සා ාගනේන පුළුවනි අධිමුත් ්ථරගාථා්වනේ. ්ම් අධිමුත් 
ස්වමීනේවහනේ්සේ පිළිබඳ පරවෘේි  ඉාමේම පුදුම විධි් ේ සිද්ධි කේ. අධිමුත් 
රහනේ වහනේ්සේ මහ වන කේ මුදිනේ වුඩම කරන අවස්ථා්ව් පලේ්හාරු 
මුලකට අසුවුණා. ඔවුනේ සූොනම් ්වනව මිනිසේ බිලි කේ දීල ්දේවපූජ්ාවකේ 
පවේවනේන. ්ම් රහනේ වහනේ්සේ අලේලා ගේ මරනේන. රහනේ වහනේ්සේ 
කිසිම කුළඹීමකේ නුහු. මහුු්ණේ කිසි භ කේ සනේරාස කේ නුහු. ්හාර්දටුව 
ඇසුව ්ම්කට ්හේුව. අනේන එ්කාට ඒ අධිමුත් රහනේ වහනේ්සේ 
පිළිුරු දුනේන, ගාථා කීප කිනේ. එ ිනේ වි්ශේෂ් නේ හරකේ අපට 
්ෝරගනේන පළුුවනි. 

1. නත්ථි ්චතසිකං දුක්ඛං - අන්පක්ඛස්ස ගාමණි 
අතික්කන් තා භයා ස්බ්බ - ඛීණසං්යාජනස්ස ්ව 

2. න ්ම ්ොති අ්ොසින්ති - භවිස්සන්ති න ්ොති ්ම 
සංඛාරා විභවිස්සන්ති - ත ත්ථ කා පරි්දවනා 

3. සුද්ධං ධම්මසමපු්පාදං - සදු්ධං සංඛාරසන් තතිං 
පස්සන්තස්ස යථාභූතං - න භයං ්ොති ගාමණි 

4. තිණකට්ඨඨසමං ්ොකං - යදා පඤ්ඤාය පස්සත ි
මම්තං ්සා අසංවින් දං - නත්ථි ්මති න ්සාචති 
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එක අකිනේ බලන්කාට ් ම් ගාථා හ්ර අඩංගුවන අථය් නේ ් කාටසකේ 
හරි, අලේපමාර කේ හරි, අප ්ම් කලිනේ පරකාශ කළ ්දේශනාවල ඒ ඒ ුනේවල 
සඳහනේ ්වලා ි් නව. දැනේ මුලේ ගාථාව ගේ්ාේ ‘නත්ථි ්චසිකං දුක්ඛ්ං 
අන්පක්ඛ්ස්ස ගාමණි’ - ‘ගාමණී’ කි ල අමනේ්න ්සාර්දටුවට ි. 
‘ගම්්දටුව - ‘අන්පක්ඛ්ස්ස’ කි නේ්න අ්පේක්ෂාව, ණ්හාව, ආශාව, ආදි කේ 
නුි ුනුේාට - වචසික වශ් නේ ඇුළ දුකකේ නු. ‘අික්කන් ා 
භ ා ස්බ්බ ඛීණසං් ාජ්නස්ස ්ව’ සි ලුම භව සං් ෝජ්න ක්ෂ  කළ 
ුනුේා විසිනේ සි ලුම භ  ඉකේමවන ලදේ්දේ ්ව ි. දැනේ ්ම් ගාථාව ගුන 
විරකේ අපි මුලිනේම කලේපනා කරල බලමු. 

දැනේ ් මන ක ි්වන ‘නත්ථි ් චසකිං දුකඛ්ං’ අපි කලනිේ ් දේශන කදී 
අර ‘සං්චන ී’ සූර  මලුේ ුන  ිා්ගන ්දේශනා කළ එකේරා 
්දේශන කදී අපි පරකාශ කළා ක , වචන , මනස ක ින ඒවා සය වශ් නේ 
්නාගේ ු ුනුේාට ආධයාේමික වශ් නේ සුපදුකේ නු ක ිල - 
‘අජ්ඣත්ං සඛු් දුකඛ්ං’ ඒ ක ිනේ්නේ ‘අවිජ්ජ්ා  ්ත්වව අ්සසවිරාගනි් රාධා 
්සා කා් ා න ්හාි.  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ්ි අජ්ඣත්ං සඛු්දුක්ඛ්ං, සා 
වාචා න ් හා.ි  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ් ිඅජ්ඣත්ං සඛු්දුක්ඛ්ං, ් සා ම්නා 
න ්හාි.  ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ් ිඅජ්ඣත්ං සුඛ්දුක්ඛ්ං, ්ඛ්ත්ං ං න 
්හා.ි වත්ථුං ං න ්හාි, ආ නං ං න ්හාි, අධිකරණං ං න ්හාි, 
 ං පච්ච ාස්ස ං උප්පජ්ජ් ිඅජ්ඣත්ං සඛු්දුක්ඛ්ං’ කි ල ඒ ආකාර් නේ අපි 
පරකාශ කළා.  

ඒ ක ිනේ්න අවිදයාව්ගේ අ්සස විරාග නි් රෝධ් නේ, ඒ රහනේ 
වහනේ්සේට ක කු ි ක ින හුඟීමකුේ නුහු. ්ලෝක ා සාමානය් නේ ක   
ක ිල හින ඝන සංඥා්වනේ ගේ ුකා  සංඥාවකුේ නුහු. ඒ ව්ගේම ‘සා 
වාචා න ්හා’ි ්ලෝක ා්ගේ ්ම් වචන  - වචන් නේ රැසේකරන සංසේකාර 
ආදි ට මලූකි ්හේවු, වචන ට සයාවකේ දීම, භාෂා ආදි වයවහාර නේට 
්දන සයාව - ඒක නුහු. ‘සා වාචා න ්හා’ි දැනේ අපට ්ක්නකේ 
බුනේනහම හි නරකේ ් වනේ් න ඒ වචන වලට දීපු සයාව අනවු. ඒ ව්ගේම 
‘්සා ම්නා න ්හාි’ සිේ ඒ විදි ටම. ඇවි නුවින ්ම් සංසේකාර 
සමහූ  ම්ගේ සි ක ිල ගනේනව. අනේන ඒ නසිා ‘්ඛ්ත්ං ං න ් හාි, වත්ථුං 
ං න ්හා,ි ආ නනං න ්හාි, අධිකරණං ං න ්හාි,  ං පච්ච ාස්ස 
උප්පජ්ජ් ිඅජ්ඣත්ං සුඛ්දුඛ්ං’ ඇළුනිේ සවු දුකේ ඇවිීමට, සුපදුකේ ආදි  
ඇවිීමට ්හේ ුවූ  ම් ්කකේ, ඉඩමකේ, ආ න කේ, කාරණ කේ, බිුණ නම් 
ඒව නුහු. අනේන ඒ අදහස ි ්මන ්ම් ්කටි් නේ ක ි්වනේ්නේ. ‘නත්ථි 
්චසකිං දුක්ඛ්ං’ - ්සාරමලු විසනිේ ඇේ වශ් නේම ්ම් සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
මරණ ට පේ කළේ එ නිේ වචසකි වශ් නේ දුකකේ නුහු. ම්ගේ 
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ශරීර  කි ල නුහු. මකේනිසාද මාර  උදුරගනේන එනේන කලිනේ අහුරල 
ඉවර ි. ඒ අදහස පළමු්වනි ගාථා්ව සඳහනේ ්වනව. 

ඊළඟ ගාථාව පිළිබඳව කලේපනා කරල බුලුවම ඒ්කනුේ ශූනයාව 
පිළිබඳ ් හාඳ හුඟීමකේ එනව. ‘න ් ම ් හාි අ්හාසින්ි භවිස්සන්ි න ් හාි 
්ම, සංඛ්ාරා විභවිස්සන්ි  ත්ථ කා පරි්දවනා’ - මට වුට්හනේ්නේ නෑ ‘මා 
හිටි ා’ කි ල. ‘මම වීමි’  න අදහසකේ මට ඇිවනේ්නේ නුහු. ‘මම වනේ්නමි’ 
 න අදහසකුේ මට ඇි වනේ්න නුහු. ඒ කි නේ්නේ මට අී කේ ිබුණ ි 
අනාග කේ ි්බනව ි කි න හුඟීමකේ මට එනේ් න නුහු. ‘සංඛ්ාරා 
විභවිස්සන්ි’ - මට වුට්හනේ්නේ ්මනේන ්මච්චර ි. සංසේකාර නේ 
විනාශ්වලා  නව. අී් ේ වු්ණේේ ඒක ි. අනාග් ේ ්වනේන 
ි් නේ්නේ එච්චර ි. ‘ ත්ථ කා පරි්දවනා’ - ඒ නිසා එහිලා කවර 
වුලපමීකේද?  

්මන ඉාමේම වුදගේ අදහසකේ සඳහනේ ්වනව. ්ම්ක අපි 
වදුරටේ විසේර ක්ළාේ, දැනේ නවින පිළිබඳව ි ්ම් ්දේශනා මාලාව 
 නේ්න. නිවන පළිිබඳ ්ම් ්දේශනාමාලාව පවේවනේන සදි්ධ වු්ණේ ්ම් 
පිළිබඳ ් නා් කුේ විධි් ේ මිමානේර ි්බන නිසා. අපි ගනේන ඉලකේක  
කුමකේද කි න එක පිළිබඳවවේ වුටහීමකේ නුහු. අ්බෞද්ධ ිනේ අර පමණකේ 
්නා්ව ි ්බෞද්ධ නිේ අරේ. දැනේ ්මනිනේ ්හාඳ කාරණා කීප කේ 
මුකරගනේන පුළුවනේ. ්ම් භව  පිළිබඳව ි ්මන කථා කරනේ්නේ. ්ම් 
රහනේ වහනේ්සේ අී භව වල ්කා්කුේ ආේම භාව ලබනේන ඇි, 
්පරේ ිනේ බරහ්ම ිනේ හුටි ට ්දවි නේ හුටි ට මනුෂය නිේ හුටි ට. එ්කාට 
්මන ්ම් කි නේ්න ්බාරුවකේ ්නා්ව ි. ‘න ්ම ්හාි අ්හාසින්ි’ මම 
හිටි ා කි ල හුඟීමකේ ඇිවනේ්නේ නෑ කි ල කී්මනේ අදහසේ කරනේ්නේ 
්මාකකේද? අර සාමානය ්ලෝක ා අීභව දැකල, එ්හම නුේනම් 
අභිඥාලාභීනේ එ්හම අීභව දැකල, කලේපනා කරනේ්නේ මම අසවලේ 
ආේම් ේ අසවලා ්වලා හිටි  කි ල, මම ්දවි් කේ ්වලා හිටි ා, 
බරහ්ම් කේ ්වලා හිටි  කි ල, සමහර විට මානේන  ඇිකර ගනේනව. 
ිරිස්නකේ, ්පරේ් කේ ්වලා හිටි නම් ඒ අනුව  ම්කිසි හි දුවයල 
කරගුනීමකේ ඇි්වනව. අනේන ඒ විධි් ේ ේව කේ ් ම් රහනේ වහනේ්සේට 
නුහු. ්ප්නනව අී් ේ ිබු්ණේ සංසේකාර ්ගාඩකේ, අනාග් ේ 
ඇිවනේ්නේ සංසේකාර ්ගාඩකේ. ිරපටි්  ිබුණ ්දේවලේ ඔකේ්කාම 
මවාපෑම් ්ගාඩකේ ක ිල වුටහීම ඇිකරගේු නරඹනේනා ව්ගේ, ්පරේක්ෂක ා 
ව්ගේ, පරඥාව නිසා ඇිවන ේව කේ. ‘ ත්ථ කා පරි්දවනා’ - ඒක නසිා 
්මන ඇේ වශ් නේම වුල්පනේන ්ද කේ නුහු ක ින එක. සංසේකාර 
ක ින එකට, අපි එක අවස්ථාවකදි කවි්වා ඇේ වශ් නේම 
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භව්  ි් න දඟලීම් රැසකේ සහ දැඟලීම් රැසකේ ක ිල. ්ම් දඟලීම් - දැඟලීම් 
ගුන කි න්කාට අපට හිාගනේන පළුුවනේ කඹ කේ, වරපටකේ ආදි  
්ගී්ම්දී ් ක්රන ් ද කේ, ් ම් දඟවු්ටන එක. දඟවු්ටනව, දඟ ලි්හනව. 
්පාඩි සරල උපමාවකේ ආශර්  නේ අපට ්ම් භව  පිළිබඳව  ම්කිසි වුටහීමකේ 
ඇිකරගනේන පළුුවනි. භව ේ, භවනි්රෝධ ේ ක ින ්ම් කාරණා ්දක ි 
වුදගේ වනේ්න. නවින හඳුනේවල ි් නව භවනි්රෝධ  හුටි ට. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ‘මම ්ම් භවනි් රෝධ  ගුන ්දේශනා 
කරන්කාට ඇුම් අ  මට ්චෝදනා කරනව  උ්ච්ඡද වාදි  ි ක ිලා’ - 
වි්ශේෂ් නේම ආේමවාද  ගේු බමුණනේ. නමුේ ආේමවාද  ගේු බමුණනේ, 
ීථයක නේ පමණකේ ්නා්ව ි, සමහර විට ්බෞදේධ පඬිවරුනේ පවා භ  ි 
නිවන අභාවමාර කේ කි ල. භවනි්රෝධ  ක ින වචන ට බ  ි. ඒක නිසා 
ම ි ්නා් කුේ විදි ට ගූඪව කේ ආ්රෝපන  කරනේ්න නිවනට. 
්මාකකේ්දෝ අමුු එකකේ ්ම්ක ක ිල.  

එ්කාට ් මන රහස කමුකේද? භව  පිළිබඳ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
දකේවන වි්ශේෂ දශයන  ගුන අව්බෝධ කේ නුකිම. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
පහළවීමට කලිනේ, භව  පිළිබඳව ්ලෝක ා කලේපනා ක්ළේ  ම්කිසි ‘සේ 
පොථය කේ’ හුටි ට. භව  ක ිනේ්නේ සොකාලකි නිය පොථය කේ කි ල. ඔවුනේට 
්ම් ‘සේ පොථය ’ විනාශකිරීම උ්ච්ඡද කේ වුණා. ‘මම ’ ‘මා්ගේ ’ කි ල ගේු 
ආේම ේව කේ. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළ පටිච්චසමුප්පාද ධේම ට 
අනුව ්ම් භව  විසේර ්ක්රනේ්න ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ - උපාොන  
නිස ි, ්මන භව කේ පවිනේ්න. අනේන එන ඉාමේම වුදගේ 
කාරණ කේ, අලේලා ගුනීම නිස ි භව කේ වනේ්නේ. අපි අර කලිනේ කි ූ පාපුටුව, 
පාපුටුවකේ වු්ණේ පා පුටවුකේ හුටි ට පාවිච්ි කිරීම නිසා. ඒක පුටුවකේ 
හුටි ට අලේලගේ්ාේ ඒ ජ්වනකිා්ව ඒක පුටුවකේ, ඒක ්ම්ස කේ හුටි ට 
අලේලගේ්ාේ ඒක ්ම්ස කේ. ඊළඟට ඒ ව්ගේම අපටි හිාගනේන පුළුවනේ, 
දැනේ නාටය ජ්වනිකාවක එකම ලී කෑලේල - ඒ්ක එලේබගේ්ාේ ඒක 
හුරමිටි කේ, ඒක අ්මෝරා ගේ්ාේ ඒක මුගුරකේ, අවි කේ.  

ඔනේන ඔ  විදි ට ්ලෝක ා සය හුටි ට ගනේන ්දේවලේ වල ‘්දයකේ’ 
නුහු. ඒව ්දේවලේ හුටි ට ්ප්නනේ්න ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ. 
වචසකි ්හේනූ ුි ්මන ි් නේ්න. වචසකි ්හේූනේ ්ගාඩකේ, 
්ලෝක ා අමක කරනව ඒවට සංකලේප, පරඥපේ ිආ්රෝපන  වණුාට පසේ්ස. 
ඒවා සය ් දේවලේ හුටි ට හිා්ගන, ඒවා විභකේ ිඅනවු ් හාඳට ් බො හෝගන 
අර විධි ට පටුු් වහි, පටුවු උඩ, පටුවු ළු, පටුවු ම්ගේ ආදී වශ් නේ ් නා් කුේ 
විධි් ේ සංකලේප, මඤ්ඤනාවනේ ඇි කරගනේනව. ඔ  විධි් ේ ේව කේ 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ විමුකේ සි්ේ නුහු. අනේන ඒක ි ්මන ි් නේ්න. 
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‘උපාොන පචව ා භ්වා’ - ්ේරුම් ගනේනවා ්ම්ක උපාොන  නිස ි කි ල. 
සාමානය් නේ ‘පටිච්චසමුප්පාද ’ විසේර කරන්කාට ‘උපාොනපච්ච ා භ්වා’ 
කි න එක ගුන හිනේ්න ්ම් භව් ේ උපාොන නසිා ඊළඟ භව කේ ඇි 
වුණා කි ල. නමුේ ්ම්ක ්මා්හාකේ පාසා ්වන ්ද කේ. දැනේ මම අිනේ 
අලේල්ගන ඉනේන ්ම් වටඅේ වටඅේකේ වු්ණේ ්ම්්කනේ ගේ 
පරා් ෝජ්න කේ නිසා. ් ම්ක ් වන ් දේකනිේ හුදුවේ ් ම්කට වටඅේකේ කි නව, 
නමුේ ්ම්ක ්වන ්ද කට ් ාදනවනම් ්වන ්ද කේ හුටි ට ගනේන 
පුළුවනි. ඔ  විදි ට ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ ්ම් උපාොන කි න වචන  
ආශර් නේ අපට ්ම් ‘භව ’ වදුරටේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි. 

අපි පටනේ ගේ් ්ම් භව  ‘දඟලීම් සහ දැඟලීම්’ සමූහ කේ කි ල. 
්පාඩි නිදශයන කේ වශ් නේ අපට සිහි ට නඟාගනේන පුළුවනේ නම් - දැනේ අපි 
දනේනව කඹ කේ, වරපටකේ ඇඹරීම් ආදි් දී ්ක්රන ්ද කේ ම ි 
්ද්ද්නකේ ්දපුේක ඉඳ්ගන ්ම්ක දඟ-ලනව. දඟලෑමකිනේ ම ි 
කඹ කේ අඹරනේන පළුුවනේ. එ්හම නුේනම් වරපටකේ අඹරනේන පළුුවනේ. අපි 
 ම්කිසි ්හේුවකේ නිසා වරපටකේ ්මනදි ගනේනව. වුලේ ුන හරකේ අරනේ 
්ද්ද්නකේ අඹරනේන පටනේ ගනේනව. අරඹනව. සාමානය් නේ ඇඹරී්ම්දී 
කරනේ්න එකේ්ක්නකේ එක පුේකට අඹරදේදී අනකිේ ්කනා අනිකේ අට 
අඹරනේන ඕන. එ්කාට ි ඇේ වශ් නේම ඒක වරපටකේ ්වනේ්න. නමුේ 
්මනදි අපි හිාගනමිු, නිදශයන කේ සඳහා, ්ම් විධි ට අඹරනේන සූොනම් 
වන අවස්ථා්වදිම මුදිනේ කවුරුහරි ්ම්ක අලේලගනේනව, අර ්දනේනා දැකේක 
්හෝ ්නාදැකේක ්හෝ -  ම්කිසි ්හේුවකනිේ, ්ම් ්දනේනේ අඹර්ගන  නව, 
හුබු ි ්පාඩි වුරදීමකේ ්වනව. සාමානය් නේ ්ම් වරපට අඹරනේන නම් 
්දපුේ්ේ ්දනේන ්දපුේට අඹරනේන ඕන. නමුේ ්ම් ්දනේනම එක 
පුේට ි අඹරනේ්න. ්ම්ක ්ම් ්දනේනටම වුට්හනේ්න නෑ. මුද 
එකේ්කනාට වුට්හනේ්නේ නෑ. මකේනිසාද? මුදිනේ අලේල්ගන ඉනේන නිසා. 
අර උපාොන  නිසා. ්ම් ්ක්රන දඟ-ලීම ඇේ වශ් නේම දඟලීමකේ 
්නාවන බව වුටහීමකේ නෑ. හුබු ි අර උපාොන  නසිාම ්ම්ක දඟලීමකුේ 
්වනව. මුදිනේ අලේල්ගන ඉනේන නිසා වරපටකේ ව්ගේ ්ද කේ ඇඹ්රනව. 
වරපටකේ ව්ගේ ්දේකු ි ඇඹ්රනේ්න. ඇේ වශ් නේම වරපටවලේ ්දකකේ 
කි ල ක ිනේනේ පළුුවනේ. එක පුදේගල් කේ අලේල්ගන ඉනේන ුන ඉඳල මුද 
ඉනේන ් කනා ළඟට එක වරපටකේ, එන ඉඳල අනකිේ පුේට වේ වරපටකේ. 
නමුේ ඈිනේ ඉඳනේ බලන්කාට බුලු බුලේමට ් පේනේ්න ් දනේ්නකේ වරපටකේ 
අඹරනව. ි් නේ්න ඇේ වරපටකේ. අපි දැනේ හිමු ්මා්හාකට, 
හිටිගමනේම, අර මුදිනේ අලේල්ගන ඉනේන පුදේගල  අහුරි  කි ල. 
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්මාකකේද ්වනේ්න එ්කාට? එක පුේටම දඟ-ලමිනේ සිටි  ්ම් වරපටට 
එක ්මා්හාකිනේම අර ‘සබ්බ සංඛ්ර සමථ’ ‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ග’ ව්ගේ 
්ද කේ ් වනව. ඒව එ්හම පිටිනේම ලිහිල ඇේ වශ් නේම ් මන වරපටකේ 
නුහු කි න අව්බෝධ  ්ක්නකුට එනව ඒ එකේකම. අනේන ඒ විධි්  
්ද කේ ම ි ්ම් ්ලෝක ේ.  

්ම් ්ලෝක් ේ ි් න අනියාව, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
ක්ළේ, ්ම්ක අලේල්නාගනේනා ාකේ, උපාොන කේ නුිාකේ - ්ම් 
අනියා්වනේ අපට කිසිම පඩීාවකේ නෑ. ්ලෝක් ේ හුම ‘දඟ-ලීමකේම’ ඒ 
ක්ෂණ් නේම ‘දැඟලීමකිනේ’ ඉවර්වනව, එක ි ්ලෝකසේවභාව . ්ම් 
‘උද බ්බ ’ කි ල කි නේ්න ඒක ි. එ්කාට අර ්කානේ ්ද්කනේම එක 
පුේට අඹරන්කාට මුදිනේ අලේල්ගන නුේනම් ්මාකද ්වනේ්න? 
අනන් කාල කේ කලේප්කෝටි ගණනකේ අර ්දනේන එකු ්වලා ‘වරපට’ 
එක පුත්කට ඇඹරුවේ කවොවේ වරපට හු්දනේ්න නුහු. මකේනිසාද? 
්දනේනම එකපුේට ි කරකවනේ්න. ඔනේන ඔ  විධි් ේ ේව කේ ් ලෝ්ක 
ි් නේ්න. ්ලෝ්ක බලන හුම ්ද කම ි්බන අනිය ස්වභාව් නේ 
අපට පීඩාවකේ ්වනේ්න නුහු. පීඩාවකේ වනේ්න අනේන මුදිනේ අලේලගේු 
හුටි් ේ. මුදිනේ අලේලගේු හුටි් ේ අනේන වරපටකේ ව්ගේ ් දයකේ ඇඹ්රනව, 
ඕකට ි ්ලෝක ා ‘්ලෝක ’ කි ල කි නේ්න. ්ම්ක ි ්ලෝක ා ‘සය’ 
හුටි ට ගනේ්න. එ්හම සය හුටි ට ගුනී්ම් පරිඵල  ්මාකකේද? ්ම්ක 
සය වූ ්ද කේ නම්, නිය ්ද කේ නම්, ්ම්්ක අනිේ පුේ, සය වූ 
්ලෝක  විනාශ කිරීමකේ ් වනේන ඕන, උ්ච්ඡද කේ ් වනේන ඕන. ් ම් ේව  
පිළිබඳව බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ කි න වචන්  
අථය  අනුව කලේපනා ක්ළාේ ්ම් ්පාඩි නිදශයන  මාේග් නේ ඇේ 
වශ් නේ ්මන නුි්වනේන ්ද කේ නුහු. නුි්වනේන විනාශ්වනේන 
ආේම කේ නුහු. 

ඇේ වශ් නේම ්ලෝක් ේ ි්බන අනියාව උද බ්බ  
වශ් නේ ්මා්හාකේ පාසා ඇිවීමකේ සහ නුිවීමකේ. ්ම්ක මුදිනේ 
ගරහණ කේ ඇේනම් - ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ ඊළඟට ි් නේ්න ් මාකකේද? 
‘භව පච්ච ා ජ්ාි, ජ්ාි පච්ච ා ජ්රාමරණ ්සාක පරි්දව දුක්ඛ් 
්ොමනස්සුපා ාසා සම්භවන්ි’ - දුකේ ් ොම්නසේ උපා ාසාදි  හරි ට අර මුදිනේ 
අලේල්ගන හිටි  ුනුේට ඇඹරීම නිසා ්වන පීඩා ව්ගේ. ඒ විධි් ේ 
්ද කේ. එ්කාට ්සෝවානේ ආදී මගඵල ලබන පුදේගල නේ ්ලෝක  පිළිබඳව 
ලබාගනේනා වුටහීම ඉාමේ ් කටි් නේ දකේවන පාඨ කේ ම ි අපි කලිනුේ 
සඳහනේ ක්ළේ. ‘ ං කිඤ්ි සමුද ධම්මං සබ්බං ං නි්රාධ ධම්මං.’ බුලුවම 
කිසි ්ද කේ ඒ්කේ නුහු ව්ගේ.  ම්ාකේ ්ද කේ හටගනේනා ස්වභාව  
ඇේ්ේද? ඒ ාකේ හුම ්ද කේම නිරුඬ වන ස්වභාව කේද 
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ඇේ්ේ . අනේන අර ්ලෝක් ේ අහිංසක ඇිවීමේ නුිවීමේ පළිිබඳව 
ඉාමේම සරල වුටහීමකේ ඇි්වනව ඒ ්සෝවානේ පුදේගල ාට. අර මුදිනේ 
අලේල්ගන හිටි  පුදේගල  ්මා්හාකට - මාගය ිත් බල් නේ - 
අහුරි ාම ව්ගේ. සාමානය ්ලෝක ා්ගේ ස්වභාව  අලේලා්ගන ඉඳීම. 
එලේලී්ගන ඉඳීම. ඒක නිසා ම ි අර මුදිනේ අලේල්ගන ඉනේන පුදේගල ා අර 
දඟලිම්, දැඟලීම් මධය් ේ ්කාපමණ පීඩා ඇි වුණේ, ‘්සාකපරි්දව දුක්ඛ් 
්ොමනස්ස උපා ාස’ ඇ ි වුණේ අහරිනේ්න නුහු. ඒක ්බා්හාම 
අමාරු ි. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ක්නකේ පහළ්වලා ධමය  පරකාශ 
කරනාකේ ්ලෝක ා ඒක අහරිනේ්න නුහු.  

එ්කාට ්කා ි ආකාර කිනේ හරි අර ඒ උපාොන ස්වභාව  
්මා්හාකට හරි ඉවේ කරල ආ යඅෂේටාඨාංගික මාේග  පුහුණු කරල - 
්ලෝ්කෝත්ර වශ් නේ පුහුණු කරල - ්මා්හාකට අහුරි  නම් 
පුදේගල් කේ, අනේන ඊළඟට ආ ිේ අලේල ගනේන්කාට ්ේ්රනව අර දඟ 
අඩු ි. ‘සක්කා දිට්ඨි විිකිච්ඡා සීලබ්බපරාමාස’ ඒව නුි්වලා ගිහිලේල. අර 
දඟ  රමකේ දුරට ලිහිල. වරපට රමකේ දුරට ලිහිල. ඒ ව්ගේම භව ට නුව 
එන ්මා්හා්දී ්ේ්රනව ්ම් භව ට එනේ්න උපාොන  නිස ි ක ිල. 
්ම් අලේලගුනමී නිස ි කි ල. ඒ අලේලාගුනීම ි් නේ් න අර ආශරව අනුස  
නිසා - අපරහීන කේ්ලේශ නිසා - කි ල ඔ  විධි් ේ වුටහීමකේ එනවා. 
පටිච්චසමුප්පාදධමය  එනම ්ේ්රනව, ඔනේන ඔ  විධි් ේ ේව කේ අපට 
්ම් වරපට ආශර් නේ ් ේරුම් ගනේන පුළුවනේ. ් ම් භව  පිළිබඳව වටහාගනේන, 
්ම් උපමාව රමකේ දුරට උපකාර ්වනව  ක ිල හිනවා. මකේනිසාද? 
්ලෝක ා භව  ගුන කලේපනා කරනේ්න - ්බෞද්ධ අ්බෞද්ධ හුම ්ද්නකේම 
- අර සේ පොථය  පිළිබඳව සාමානය මිථයාදෘෂේටික ිනේ ගේු දෘෂේටි  අනුවම ි. 
දෘෂේටි  පළිිබඳව පිරිසදිු වීමකේ නුිාකේ ‘නිවන’ ්ලෝක ා ුළ බි දනවන 
්ද කේ. භව නි්රෝධ  කි න එකට ් බා්හාම බ  ි. අටුවාචාරීනේවහනේ්සේලා 
පවා සමහර විට නිවන හඳුනේවන විට අර ‘ධුව’ කි න පද  වුරදි ට 
්ෝරනව. 

ඒ කි නේ්න ‘නිවන’ කි න වචන  හුඳිනේවීමට සමහරවිට 
් ාදනව ‘සස්ස’ කි න වචන . කිසි්සේේ කිට්ටු ්නාකළ  ුු වචන කේ 
නිවන හුදිනේවීමට ් ාදනව. නිය ශාස්ව ේව කේ ම ි නිවන. 
අ්පනේ අහනේන එපා ්මාකකේද කි ල. ඒක පරකාශ ක්ළාේ ඒක අර 
බරහ්මව ට ළංවන නිසා, බරහ්මනිවයාණ ආදි ට ළංවන නිසා. නමුේ ්ම් 
විධි් ේ ේව කේ ඇි වු්ණේ මකේනිසාද? අර ‘ධුව’ කි න වචන  නිසා. 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ නිවන හඳුනේවන එක වචන කේ ම ි ‘ධුව’. ඒ 
වචන්  අථය  හරි ට ්ේරුම් අරනේ නුහු. ්ම් ‘ධුව’ කි ල කි නේ්න 
සේථිර, අචල කි න අදහස ි. සමහර අවස්ථාවල ්ම් සමගම බරහ්ම  
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එ්හම ් ාදනව ‘නිච්චං ධුවං සස්සං අචවනධම්මං.’1 ඔ  විදි් ේ පද 

සමූහ කේ ්  ්දනව ම ි. ඒ කි නේ්න ඒව එක ළඟිනේ  න පද නිසා. නමුේ 
්මන නිවන ‘ධුව’ වශ් නේ හුඳිනේවූ් ේ මකේනසිාද? නිවනිනේ ලු්බන 
පරයක්ෂ  කවොවේ ්වනසේවනේ්නේ නුහු. ‘අචලං සුඛ්ං’ කි ල පරකාශ 
කරනේ්න ඒක ි. ඒ අදහසම ි, ‘අකුප්පා්ච්ාවිමුත්ි’ කි න පද් නේ 
හු්ඟනේ්න. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ නිවන හඳුනේවනව සමහර අවස්ථාවල 
‘අකුප්පා්ච්ාවිමුත්ි’ - අ්කෝපයවූ ්ච්ෝවිමුත්ි  කි ල. අ්නකේ හුම 

්ච්ාවිමුත්ි කේම කුප්ප  ි- කුප්ප පටිච්ච සන් ි2 - ් කෝපය ි, කුපි ් වනව, 

චලන  ්වනව, සමහරවිට ජීවිකාල  ුළදී චලන  ්නාවුණේ මරණ 
්ව්දනාව හමු්ව් චලන  ්වනව. අවසාන දිනමු් කණුව ම ි ්ම් මරණ 
්ව්දනාව.  ්මකු්ගේ දිනමු ්හෝ ්නාදිනුම වුට්හන අවස්ථාව ම ි මරණ 
්ව්දනාව. ඒ මරණ ්ව්දනාව හමු්ව් අ්නකුේ ්ච්ාවිමුත්ි හුම එකකේම 
පරාද්වනව. නමුේ ්ම් කි න ්ච්ාවිමුත්ි  - මාර  එනේන කලනිේ 
අහරින ්ම් නිවන, අකුප් පා ්ච්ාවිමුත්ි  - කවොවේ ්හල්වනේ්න 
නුහු. ඒක අචල ි. ‘අචලං සුඛ්ං’ ක ිල කි නේ්න ඒක ි. ‘ධුවං’ කි ල 
කි නේ්න ඒක ි ඔ  විදි ට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ නිවන හුඳිනේවීමට ් දු 
පදවල අථය  සමහරවිට හරිහුටි ්ේරුම් ්නාගේ බව ්පේනවා. 

සමහරවිට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ීථයක ිනේ එ්හම ් ූ වචනම 
් ාදනව ්වන අථය කිනේ. එබඳු ුනේ ්බා්හාම ි. නමුේ ඒ ීථයක ිනේ ් ූ 
අථය් නේ ගේ්ාේ ධමය  විකෘ ්වනව. ඒ විදි්  අවස්ථාවකේ නිසා ම ි 
අටුවාචාරීනේවහනේ්සේලා ඉාමේ අවාසනාවනේ අනේදමට ‘සස්ස’ ක ින 
වචන  පවා නවින හුඳිනේවීමට ් ාෝගන ි් නේ්න, ශාස්ව නිය 
්ද කේ හුටි ට. මූලිකම ්හේුව අර හව  පළිිබඳ ි් න වුරදි වුටහීම, 
්මන ඇේ වශ් නේම භව කේ ි් නව ක ිල. ‘අස්මිමාන ’ කි ල 
වචන කේ ි් නව. ඒ්කනේ හු්ඟනේ්නේ ‘්වමි’ ක ිල මාන කේ ්ලෝක් ේ 
ි් න බව. ්වන ශාස්ෘවරුනේ බුලු්ව් ්ම් සය වූ ‘මම’ ්බ්රාගනේන. 
එ්හම නුේනම් ‘මම’ ට අමෘ ේව කේ ලබා්දනේන. බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ ්මන ඇේ වශ් නේ ි් නේ්න අස්මි මාන කේ, 
‘්වමි’ ක ිල කි න මාන කේ පමණ ි. ්ම් මාන  ඉවේ කිරීම ි 
අවශයවනේ්නේ. අනේන ඒ නිසා ම ි නිවන පළිිබඳව සමහර විට සඳහනේ 
්වනේ්න, ‘සම්මාමානාභිසම ා අන් මකාසි දුක්ඛ්ස්ස’ ‘අස්මිමානසමගු්ඝාං 
පාපුණාි දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම නිබ්බානං’ - රහනේ වහනේ්සේ පළිබිඳව සඳහනේ 
්වනව අස්මිමාන  විනාශ කරිීමකේ ක ින ේව ට පුමි්ණනව ක ිල. ඒක 
‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම නබි්බානං’ ඒකම ි දිටු දැමි් හමි නිවන. සමහර ්ක්නකේ 
කලේපනා කරනව අස්මිමාන සමගු්ඝා  ්වනම ි, නවින ්වනම  ි
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කි ල. නමුේ අස් මිමාන සමුග්ඝා ේ එකේකම නිවීම එනම ි. මකේනිසාද? 
්ම්ක ්ම් ඇේ වරපටකේ, ඇේ කඹ කේ, කි ල හිා්ගන ි ්මච්චර 
කාල කේ අඹර අඹර හිටි් . ්ම්ක ්ේ්රනේ්න නුේ් අර උපාොන  - 
මුදිනේ අලේලා ගුනීම - නසි ි. නමුේ අහුරි  ්මා්හා් ්ේ්රනව. ඒ 
රහස වුටහීම නිසා ම ි ආේ  පදුේගල ා හුඳිනේවීමට ් ාදන පද ්ම් 
සංසාර් ේ උපදින උේපේි සංඛ්යාව අනුව නම් කරල ි් නේ්නේ. අර 
වුටහීම එනව. ‘සත්ක්ඛ්ත්ුපරම’ ක ින ්සෝවානේ පුදේගල  ව හේවර ි 
උපදිනේ්න. අර ‘දඟ ’ ලිහලි. ඒ නිසා රහසකේ වටහගේ, ආ යයෂේටාඨාංගික 
මාගය් ම ගි් ාේ ්ම්ක ලිහාගනේන හුකි  කි ල. අහරිනේන බ් ේ්නේ 
එලේලිල ඉනේ්න. අහරිනේ්න නුේ් මකේනිසාද? අහුරි් ාේ විනාශ කේ 
්ව ි ක ිල. 

බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න මහ බරකේ හුටි ට ්පේන 
්ම් බර, උපාොන  නිසාම ඇිවන බරකේ බව ි. යමක එෙේෙී ්ගන ඉනේන 
්ේගයමයි ්මතන තියන බර. ඒ කාරණ  ්ලෝක ාට ්ේ්රනේ්න නුහු. 
මා විනාශ්ව ි කි න හුඟීම නිසා අර කඹ්  එලේලිල ඉනේනව. නමුේ 
්මා්හාකට හරි අ හුරි  නම් ්ේ්රනව අර දඟ-ලීම් දැඟලීම් සමුහ  
ඒ ්මා්හාට නුි්වලා  න බව. ලි්හන බව. ඒ ලිහීම පිළිබඳව සම්පූණය 
අව්බෝධ  එනේ්න සම්පූණය් නේම අහුරි ාම ි. ඒ අවස්ථා්ව් ආශරව 
අනුශ  එ්හම පිටිනේම ක්ෂ  කළා. එ්කාට ්ම් ්පාඩි ගාථාව ආශර් නේ 
අපට හිාගනේන පුළුවනේ ‘ ත්ථ කා පරි්දවනා’ ්මාකකේද ්ම්කට අඬනේන 
ි් නේ්න? මකේනිසාද? මම හිටි  කි ල අව්බෝධ කේ එනේ්න නුහු. මම 
ඉනේනව කි ල අව්බෝධ කේ එනේ්නේ නුහු. ්මන ්වනේ්න 
සංසේකාර නේ්ගේ විනාශ  ි. ‘විභව’ කි ල ්මන ් ාදල ි් නේ්න ්වන 
අථය කිනේ. සංසේකාර පිළිබඳ විභවයකේ. ‘භව-විභව’ කි න වචන ්දක 
පිළිබඳව කථාකරන්කාට සමහර ්ක්නකේ හිනව ‘්ම් භව  සය ධරුව 
ආේම පොථය කේ, විභව කි නේ්න ඒ්ක විනාශ . නමුේ ්මන - 
විභවිස් සන්ි - විභව කි න පද  ් ාදනේ්න සංසේකාර නේ්ගේ විනාශ ට. 
ඒකට කවුරුවේ අඬනේන ඕන නුහු. නාටය ක භව ක ි් න අර 
ාවකාලික, ්වලාව පිරිමහන - පුටුව, පාපුටුව, ආදි  ව්ගේ ් ාොගනේන 
්දේවලේ. පදුේගල ිනේ පිළිබඳව කලේපනා කරල බුලු්වාේ, කමයානුරෑපව 
භවසං් ෝජ්න නූලේවලිනේ එහාට ්මහාට ්වන රෑකඩ ්ගාඩකේ. ්ම් රෑකඩ 
්ගාඩ මුලේකර්ගන ම ි දැනේ අපි ්ම් ්දේශනාව පවේවනේ්නේ, පිරිසකේ 
නුේනම් ්දේශනාවකේ නුහු. ්මන ්ම් ්දේශනාව කි ල කි න නාටක ට 
උපකාරවන අනිකුේ - මා ඒ වච්න ්නාකීවේ - අපි හුම්දනාම 
එකේරා නාටයජ්වනිකාවක ්  දිල ඉනේ්න. දැනේ ් ම්ක ් ලාකුවට ් පනුනට 
්ම් ව්ගේම වේ ජ්වනිකා සමහර විට බඹ කීප කේ එහා ිනේ 
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කු්ලේ එ්හම සිද්ධ ්වනව ඇි. කඩි් ා රැලකේ සමහරවිට ්බා්හාම 

කඩිසරව ්ව්දනා්වනේ ්ප්ලන ගුඩවිලේ්ලකේ උසේසා්ගන  නව ඇි. ඒක 
ඔවුනේ්ගේ ජීවි් ේ, ඔවනුේ්ගේ භවනාටක් ේ, එකේරා ජ්වනිකාවකේ. ඒ ව්ගේම 
ම ි ්ම් හුම එකකේම. එත්කාට ්මනේන ්ම් රාමුව අපට ්නා්පනමී 

තමයි අවිදයාව. ්ම් අවිදයා රාමුව  ම්කිසි අවස්ථාවක අර ආශරව, අනුස  
වලිනේ විමුකේව ් පනු්නාේ, ඒ ුනනුේට අනේන ් ලෝක  එ්හම පිටිනේම 

විවෘ ි. හරි ට අර ිරපටි ශාලා්ව් ්ොරවලේ හදිසි් ේ ඇරුණා ව්ගේ. ඒ 
ිර්  ි් න ජ්වනිකාව එ්හම පිටිනේම ‘සබ්බසංඛ්ාරසමථ’ 
‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ග’ ආදි අපි කලිනේ පරකාශ කළ ආකාර ට එනිනේම ඉවර ි. 

ඒ ්ද්වනි ගාථාව ි. 

ඊළඟට අපි එමු ුනේ්වනි ගාථාවට. 

‘සුද්ධං ධම්මසමපු්පාදං - සුද්ධං සංඛාරසන්තතිං 

පස්සන්තස්ස යථාභූතං - න භයං ්ොති ගාමණි’ 

ඒ කි නේ්නේ ‘සුද්ධං ධම්මසමුප්පාදං’ - ශුදේධ ධමය නේ්ගේ හටගුනීමේ, 

‘සුද්ධං සංඛ්ාරසන්ිං’ ශුදේධ සංසේකාර සනේි ේ ‘පස්සන් ස්ස  ථාභූං’ - 
ඇි ු හුටි් නේ දකනිේනාට, ‘න භ ං ්හාි ගාමණි’ - ගම්්දටුව භ කේ 
නම් ඇිවනේ්න නු. දැනේ ්ම්කේ අපට පළුුවනේ ලිහල හුඟකේ ගුඹරුු අථය 

මුකර ගනේන. ්ම්්ක නුි ්දේවලේ ්නා්ව ි. ි් න ්දේවලේ. ්ම් ගාථා්ව 
ි් න ්දේවලේ. අ්පේ ශකේි පරමාණ් නේ මකුර ගනේන ි බලනේ්න. ්ම් 
‘සදු්ධ ධම්ම’ ක ිල ක ිනේ්න ්මානවද? ්ලෝක ා ‘ධම්ම’ හුටි ට සලකන 

්දේවලේ මනසට අරමණුු වන ඒ ධමයවල අශදු්ධ ස්වභාව කේ ි්  න නසිා. අශදු්ධ 
වනේ්න මකේනසිාද? ආශරව සහි ි. ්මන ි්  නේ්න අනාශරව ධමය නේ. 

රහනේ වහනේ්සේට ්ලෝක් ේ ්දේවලේ අරමණුු වනේ්නේ අනාශරව වශ් නේ. 
ඒවා් නේ සංඛ් කේ ්ගාඩනු්ගනේ්න නුහු. ඒව ‘නමට’ සංසේකාර. 
ඒවා නිේ ිරපටි කේ ්ගාඩ නු්ගනේ්න නුහු. අර ිරපටි් ේ ්පනේවන 

දශයනවල බි  ජ්නක දශයන ්ම් ්ම් ආකාර ට හුදිල ි්  නව ක ින වුටහමී 
 ටපේ ්නාවී - අවිදයානසු් නේ  ටපේ ්නාවී - ි්  නව නම් ්ක්නකටු 
ිරපටි කේ රසවිඳිනේන බුහු ඇේ වශ් නේ. ඒ ුනුේාට ිරපටි කේ 

නුහු. ිරපටි  එනනිේම ඉවර ි. අනේන ඒවා්ගේ ්ම්ව සදු්ධ ධම්ම වශ් නේ 
රහනේ වහනේ්සේට වුට්හනව. ්ම් ධමය ඇි් වනව, නුි ්වනව එච්චර ි. 

‘සදු්ධං සංඛ්ාරසන්ිං’ ්ම්ව අර සංසේකාර ්පළකේ විර ි. ්සේ ා රෑපටකේ 
ඔ්හේ කුරකු්වනව ක ිල අනේන ඒ ව්ගේ හුඟීමකේ එනව, ්ම්ක දකනි 
ුනුේාට. ‘ගම්්දටවු, බ කේ නම් ඇවිනේ්න නුහු.’ 
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අපි ්ම්කටේ අ්පේ ශකේි පරමාණ් නේ උපමාවකේ කිට්ටුක්ළාේ 
්ම් විදි ට අපට දකේවනේන පුළුවනේ. මහන මුසමික මහ්ගන, මහ්ගන 
 න්කාට - අපි දනේනව මුසිමක මහන්කාට ්රදි ්දපටකේ එකු කරල 
මහනේ්න - ෙදිසි්යම ඒ මුසි්ම යටිනූෙ ඉවරවුණා කි ල හිමු. එ්කාට 
්මාකකේද ්වනේ්න?  ටිනලූ ඉවර වුණ බව දනේ්න නුේනම් ්ම්ක මුහිච්ච 
මුහුමකේ ව්ගේ ්පේනේනේ පළුුවනේ. නමුේ බලන්කාට මුහිල නුහු. ්මාකද 
්වලා ි් නේ්න. මුහීමකේ සම්පූණය ්වනේනනම්, ්මන ි් නේන ඕන 
කාරණා කීප කේ. ඉඳිකටුව පහළට  නවේ එකේකම  ටිනේ නූල එකු්වලා 
්ම්කට ගුට කේ වු්ටනේන ඕන. රහනේ වහනේ්සේට ්ම් ගු්ට් වු්ටනේ්න 
නුහු. සංසේකාර නිසා සංඛ් කේ ්ගාඩනු්ගනේ්න නුහු. ණ්හා, මාන, 
දිට්ඨි නුහු. ණ්හා වශ් නේ ඇලීමකුේ මාන වශ් නේ ්වළීමකුේ දිට්ඨි 
වශ් නේ පුටලීමකුේ අවශය ි ්ම් ‘භව’ ගුට ගු්හනේන. රෙතනේ 
වෙනේ්සේ්ගේ ෙිත වුඩකරනේ්නේ යටිනූෙ ඉවරවුණ මෙන මුසමිකේ ව්ගේ. 
්ම්වාට ඉිනේ ්නා් කුේ වචන වලිනේ ‘කරි ා සිේ’ වුනි ්දේ කිව්වේ ්ම් 
හුම එකකිනේම ඇඟ්වනේ්න අනාශරව ධමය. ඒවා ිනේ සංඛ් කේ 
්ගාඩනු්ගනේ්න නුහු. මකේනිසාද? ්ම්ව ඇි්වනව නුි්වනව. 
ස්වභාවධමය වශ් නේ. පටිච්චසමුප්පාද්ය මුෙිනේ අවිදයාව දාෙ ති්යනේ්න 
්මාකද? ්ම් අවිදයාව නිසා ඇතිවන ධමථ පරම්පරාවකේ - ඒ ක්ෂණ් නේම - 
්ම්කට කාල කේ නුහු. අකාලිකවම ි. ධමථය අකාෙකියි කියෙ කියනේ්න ඔය 
නිසයි. ්ම් පටිච්ච සමපු්පාද  භවර කට ්බදල සංස්ථාග විදි ට ්ේරුම් 
කරනේනට  ා්මනේ ම ි ්ම් ධමය් ේ සන්දිට්ඨික අකාලික ගුණ   ටපේ 
්වලා ි්බනේ්න. අවිදයාව නිසා අර රම් ධමය පරම්පරාවකේ ඇි 
්වනවනම්, භව ජ්ාි, ජ්රා, මරණ, ආදි කේ ඇි්වන ඒ ේව  ඒ 
ක්ෂණ්යනේම ඉවර ්වනව අවිදයා පරහාණ් නේ. ඒක නිසා ම ි ‘න භ ං 
්හාි ගාමණි.’ 

අමෘ කි ල කි නේ්න මරණ භ  නුිවීම ි. එ්කාට මරණ  

පිළිබඳව ්ලෝක ා ුළ ි්බනේ්න එකේරා ‘ෙඹුසේ බියකේ’. ‘වම්මික සූර් ේ’3 
හුඹහක උපමාවකේ පරකාශ කරල ි් නව, ් ම් ශරීර කුඩුව සර මහාභූ නේ 
නිසාේ මව්පි නේ නිසාේ ආහාරපාන ආදි  නිසාේ එකු ්වලා 
්ගාඩනුඟුණු හුඹහකේ හුටි ට. ඒ සුර් ේම පරකාශ කරනව ‘අභික්ඛ්ණ 
සු්මධ සත් ථං ආො ’ නුවණුි පුදේගල , ආ ුධ කේ අර්ගන ්ම් හුඹහ 
බිදිනේන කි ල. ්ම් හුඹ්හේ සය  වූ ආේම නාග් කේ ඉනේනව කි න 
හුඟීම ි ්ලෝක ා ුළ ි්බනේ්න. ්ම්ක බිඳල බුලුවම අනේිමට 
්වනේ්න කුමකේද? හමු්වනේ්න කවුද? අර ්ලෝක ා්ගනේ වුඳුම් පිඳුම් 
ලුබි  ුු අනාේම රහනේවහනේ්සේ ්ක්නකේ. අනාතේමය පරතයක්ෂ කළ 
නාග්යකේ. වම්මික සූර ට ්නා් කුේ විධි ට අපට අථය එකු 
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කරගනේන පළුුවනි, ධමයානකුූලවම. අනේන ඒ විදි්  ේව කේ ්මන. 
එ්කාට ්ම් චාුම්මහාභූික ක  පළිිබඳව, එ්හම නුේනම් ඝන 
සංඥා්වනේ ්ලෝක ා ගනේනා ක  පිළිබඳව, ඒ ඝන සංඥාව නිසාම ි 
මරණභ කේ ඇි්වනේ්න. භව  නිසාම එන ජ්ාි  ි් නව. 
පටිච්චසමුප් පාද  පළිිබඳව ්හාඳ වුටහීමකේ ්ම් අනුව ්ක්නකුට ඇි 
කරගනේන පළුුවනේ. ජ්ාි කි න වචන  ක ින්කාටම සමහරවිට සිහි ට 
නු්ගනේ්න මව්කුසිනේ බිහිවන ්පාඩි දරු්වකේ. ඒ විධි්  ්ද කේ. නමුේ 
්මන බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරන ජාතිය අර භවයතේ එකේකම 
සම්බන්ධයි. අර උපාදානයතේ එකේකම සම්බන්ධයි. අපි  ම්කිසි ්ද කේ පාපුටවුකේ 
හුටි ට පාවිච්ි කරන අවස්ථා්ව් අනේන පාපුටුව උපනේන. පාපුටු්ව 
පර් ෝජ්න  නුි වුණ අවස්ථා්ව පාපුටුව මුරුණ. අනේන ඒ අදහසිනේම ම ි 

අරි පරි් සන සූර් 4 ජ්ාිධම්මං ජ්රාධම්මං ක ිල පරකාශ කරන ුනේවල 
‘ජ්ාි ධම්මා ්හ් භික්ඛ්්ව උපධ් ා’ ්ම් උපධි හුම එකකේම ජ්ාි 
ස්වභාව  ි ක ිල එ්හම පරකාශ කරනේ්න. පුත්භරි ං ොසිොසං ව්ගේ පණ 
ඇි ්දේවලේ පමණකේ ්නා්ව ි එනම සඳහනේ ්වනව ‘ජ්ාරෑපරජ්ං 
ජ්ාිධම්මං’. 

අපි දැනේ කලේපනා කර බලමු මිල මුදලේ ආදි  ් කා්හාමද උපදිනේ්න? 
්කා්හාමද ඒවා ‘ජ්රාධම්ම’ ්වනේ්න? ඒ උපදිනේ්න අර ණ්හා, මාන, දිට්ඨි 
ආදි  නිස ි. ඒවාට භව කේ ලුබුන. ඒවට උේපේි කේ ලුබුනා. ඊළඟට 
උේපේි  නිසාම ඒ උේපේි ේ එකේකම අර්ගන එන එක ම ි 
ජ්රාමරණ ආදි . ඒක නිසාම ්සෝක පරි්දේව ආදි ට ඒව අරමුණු ්වනව. 
උපකාර ්වනව. ඔනේන ඔ  විදි ට ්ම්ව නිකර සංසේකාර වශ් නේ දකින 
ුනුේාට අර ්දේවලේ හු්දනේ්න නුහු. අනදිස්සන විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව 
පරකාශ කරන අවස්ථාවල ්ේරුම්ගුනමීට අපහසු ි ව්ගේ. මකේනිසාද ්මන 
මහ වචන ් ගාඩකේ විර ි ි් නේ්න. ‘පඨවිං නා්හාසිං පඨවි ා නා්හාසිං 
පඨවි්ා නා්හාසිං’ ඔ  විදි ට ්මනිනේ ක ි්වනේ්න කමුකේද? ්ම් 
්ලෝක ා භව කේ ්ගාාගනේන, භවනාටක  සය ්ද කේ හුටි ට සුබෑ 
්ද කේ හුටි ට හවුරු කරගනේන, එකි්නකා අර වයවහාර කරගනේන 
උපකාර කරගනේනාවූ සංකලේප සමූහ ම රහනේවහනේ්සේ දකිනව එ්හම 
පිටිනේම මවාපෑම් ්ගාඩකේ හුටි ට. ්ම්වා් ේ න ිම හර කේ නුහු කි න ඒ 
වුටහීම, ‘අව්බෝධ ’ රහනේ වහනේ්සේට ි් නව. 

එ්කාට අපි මහන මුසි් ම උපමා්වනුේ පරකාශ ක්ළේ - භව කේ 
්ග්නේ්න නුහු. භවනි්රෝධ  එනම ි. සමහර ්ක්නකේ කලේපනා 
කරනව රහනේ වහනේ්සේ මුරුණට පසේ්ස ම ි - අපි ඒ වචන  
් ාදනේ්න ්ලෝක ා පාවිච්ි කරන වචන් නේ - නිවනේසුව විඳිනේ්න කි ල 
- නමුේ භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ කරනව ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’. ් වන කිසිම ආගමක 
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නුි විදි් ේ පුදුම ්ද කේ. භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ්වනේ්න අර මහන මුසි්ම 
 ටිනූල ඉවරවුණ අවස්ථා්ව ි - ‘අනුසය සමු්ඝාතය’. ඒ එකේකම ආශරව 
කිසිවකේ නුහු. ණ්හා මාන දිට්ඨි කිසිවකේ නුහු. ඒ නිසා ්ම්ව එනව,  නව. 
අමෘ  එන ි. ‘අමං පරිභුඤ්ජ්ි’ - රෙතනේ වෙනේ් සේෙ අමෘතය පරි්භෝග 
කරනව.  

දැනේ අර අධිමුත් රහනේවහනේ්සේ පළිිබඳව ඇේ වශ් නේ සදි්ධ 
වු්ණේ ්සාර ්දටුව ධමය  ්ේරුම් අර්ගන රහනේවහනේ්සේ මරණ ට 
පේකරනව ් වනවුට නිදහසේ කරල මහණ වුණා කි ල සඳහනේ ් වනව. නමුේ 
රහනේවහනේ්සේ මරණ ට පේකළේ උනේවහනේ්සේ පිරිනිවනේ පානේ්න 
අමෘතය පරි්භෝග කරමනේ. මකේනිසාද? මාර ා උදුරාගනේන කලිනේ අහුරීම 
නිසා. ඒක නිසා ම ි භ කේ නුේ්. හුඹසේබි  නුි වුණා. මරණ  පිළබිද 
්ලෝක ා ුළ ඇි හුඹසේ බි  නුි වුණා. ඕක ි අමෘ  කි ල කි නේ්න. 
අමෘ  කි ල කි නේ්න අර ් දවි නේ අසුර ිනේ සටනේ කරල ලබාගනේන අමුු 
්බ්හකේ, අමුු පාන කේ, රසවේ පාන කේ ් නා්ව ි. ඔ  කි පු අමෘව  
- අමෘව  පිළිබඳ හුඟීම, ඒ නිදහස, ඒ විමුකේි සුව  අනේන ඒක ම ි 
අමෘ නම් වූ නිවයාණ . ඉිනේ ්ම්කට සොකාලකිව කේ අවශයවනේ්නේ නුි 
බව අමුු්වනේ කි නේන ඕ්න නුහු. අපි අර ‘කිං ක ිරා උදපා්නන ආපා 
්ච සබ්බො සි ුං’ කි න ගාථා්වනුේ පරකාශ කළා. පිපාස  නිවාගේට 
පසේ්ස වේ ් මාකටද ලිං? වේ ් මාකටද වුර? ඊළඟ ගාථාවේ අපි ගනමිු. 

‘තිණකට්ඨඨසමං ්ොකං - යදා පඤ්ඤාය පස්සති 
මම්තං ්සා අසංවින්දං - නත්ථි ්මති න ්සාචති’ 

්ම් ඔකේ්කාම ශනූයාව පිළිබද වටිනා ගාථා.  ම් අවස්ථාවක 
්ක්නකේ පරඥා්වනේ ් ම් මළුු ් ලෝක ම - අභයනේර බාහිර ් ම් මළුු ් ලෝක ම 
- ‘ිණකට්ඨ ඨසමං’ ණ්කාළ, ලීකුබලි හා සමාන කර, ඒ කි නේ්න නිසරු 
කි න එක ි - නිසරු ස්වභාව් නේ ‘පඤ්ඤා  පස්සි’ පරඥා්වනේ දුටුවනම්, 
‘මමත්ං ්සා අසංවින්දං’ - මමව කේ පළිිබඳ හුඟීමකේ නුිවනේ්නේ, 
මමව කේ අලේලාගනේ්න නුිව, ‘නත්ථි ්මි න ්සාචි’ මට  මකේ නුි 
වුණා කි ල අඬනේ්න නුහු. අර භවනි්රෝධ  කි න වචන ට භ වනේ්න 
නුහු. මකේ නිසාද? ්ම් ඔකේ්කාම නිසරු ්දේවලේ. ්ම්නේදිේ අපට  ම්කිසි 
්ද කේ පරකාශ කරනේන ්වනවා. සමහරවිට ්ම්ව අමුු්වනේ විසේර 
කළ ුු ්දේවලේ ්නා්ව ි කි ලේ හි්නේන පුළුවනි. ්ම් ්ලෝක් ේ 
ි් න ්දේවලේ, ‘්දේවලේ’ වනේ්න ්කා්හාමද කි න එක. අපි දැනේ හිමු 
නාටය ගුන කලේපනා කළ නිසා ඒකට සමාන එකේරා ජ්වනිකාවකේ 
්ලෝක් නේ ගනේන බලමු. 
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දැනේ ඔනේන  ම්කිසි ් ක්නකේ කුලෑ පාරක ගමනේ කරනව. හදිස ිගමනකේ  න 
අ්ර එක කකුලකේ හු්පනව ගලක. ්බා්හාම ්ව්දන ි. අර ගලට සාප 
කරල ගල අහකට ලේලුකරල ොනව. ව ටිකකේ එහාට  න්කාට වේ ගලකේ 
කකු්ල හු්පනව. ඒක අරිටේ වඩා ් බා්හාම ් ව්දනා සහි ි. ආ ිේ හුරිල 
බලල අර ගල ්හමිහිට අහුල්ගන වටපිට බලල ඒක පිහොල, ඒක 
්ලේනේසුවකිනේ ඔල ඉ්නේ සඟවගනේනව. ඉසේ්සලේල හුපු්ණේ ගලකේ, 
පසේ්ස හුපු්ණේ ගලකේ, ් මාකද ්ම් ්වනස? ඉසේ්සෙේෙ ෙුපු්ණ තිරිවාන 
ගෙකේ. පසේ්ස ෙුපු්ණ මුණිකේ ගෙකේ. එ්කාට ්ලෝක ා ුළ ්ම් මුණිකේ 
ගල නිසා ඇිවන ණ්හා, මාන, දිට්ඨි නිසා ්ලෝක ා මුණික වටිනා ්ද කේ 
හුටි ට සලකනව. ඉසේ්සලේල කකු්ල හුපු්නේ අවාසනාවට, පසේ්ස 
හුපු්ණ වාසනාවට. දැනේ ්ම් කි න සිදේධි  ඇේ වශ් නේම අපි ිරපටි 
කුමරාග කර්ාේ එකේරා විදි ක හාසයජ්නක නාටය කේ. ඔනේන ඔ  
විදි්  ේව කේ ්ලෝක් ේ හුම එකකේම පිළිබඳව ි්  නේ්න. 

්ලෝක් ේ අවට ි්බන ් දේවලේ රනේ රිදී මුු මුණිකේ ් ම් හුම එකකේම 
අපි පාවිච්ිකරන හුම ්ද කේම රහනේ වහනේ්සේට ්පේනේ්න 
නාටය්ව්දිකාවක ඇි උපකරණ ්ගාඩකේ ව්ගේ. ඒ ්ව්දිකා්ව පසබුි්ම් 
ිබිල ්ව්දිකාවට ගේට පසේ්ස ඒව ඇේ ්දේවලේ හුටි ට ්පේනව. ඒ ඒ 
ජ්වනිකාවට අොල හුටි ට ඇේ ්දේවලේ හුටි ට ්ප්නනව පමණකේ 
්නා්ව ි ඒව අ්පේ සි්ේ ුනේපේ ්වනව. ඒව එ්සේ ුනේපේ ්වලා ම ි 
උපාොනස්කන්ධ හුටි ට අපි ්ම් දීඝය සංසාර්  අර්ගන  නේ්න ඇලුම්, 
බුඳුම්, ගුටමු් ආදි . සංසාර්  අර කි ාපු විදි ට සමහර විට අී් ේ ඇි 
කර ගේු දේ්ව්ශ, අී් ේ ඇිකර ගේු ඇලුම් ්ම්ව අනවු ම ි -  ටි 
හි්ේ ව්ගේ - හුසිරීම් පවනිේ්න. ් වන එකකේ බා කමයානුරෑපව ඒවා අනුව 
ම ි සමහරවිට පලිගුනීම්, ඇලුම්, බුඳුම් ආදි  ඇවිනේ්න.  

්ම්ව ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට හරි ට අර එක ජ්වනිකාවක 
 මකේ පාපුටුවකේ හුටි ට ගනේන්කාට ඒක ඇේ වශ් නේම පාපුටුවකේ. 
ඊළඟ ජ්වනිකාවට ඒක ගනේන්කාට ඒ බඩුවම ි කි ල හුඟීමකේ නුහු. ් ම්ක 
මවාපෑමකේ කි න හුඟීමකේ නුහු, අනේන ඒ විදි්  ේව කේ ම ි අර 
‘සංසේකාර’ බව - ්ම්ව නිකර ‘සංසේකාර’ බව - ්නාදැනී්මනේ, ්ලෝක ා 
්ම් සංකලේප දැඩිව ගුනීම නිසා අසුවලේ ජ්ාි්  මම අසුවලා කි ල ඔ  
විදි ට ්ලෝක් ේ ි් න ස්ච්නික අ්ච්නික වස්ු සමුො ම ගනේනව. 
ඇේ වශ් නේම ් පනේනුම් කරනේන පුළුවනේ අපි අර නාටය ක, ි රපටි ක 
් ාොගනේන ාවකාලිකව ්වලාව පිරිමහගනේන ් ාොගනේන ්දේවලේ ව්ගේ. 
්ම් සර මහාභූ ිනේ්ගේ ්හාලේමනේ කි ල පරකාශ ක්ළේ ඒක ි. සරමහා 
භූ ිනේ ම ි ඒ අිනේ ්පනේනුම් කරන මහපුදුම ්හාලේමනේ කාර ිනේ. ්ම් 



නිව්නේ නිවීම 

171 

්හාලේමනේ වලට ි ්ලෝක ා මුලා්වලා අර රෑප සඤ්ඤාව ඇි කරගනේ්න. 
ඔ  විදි ට භවනාටක්  ි්බන එකේරා ස්වභාව කේ ්මනිනේ පරකාශ 
කරනව. 

්ම් ක ින භවනාටක්  ශූනයව  නිස්සාරව  පළිිබඳ එකේරා 
අංශුමාර අව්බෝධ කේ හරි ් ෝගාවචර කුට ලබාගනේන පුළුවනි. සිපට්ඨඨාන 
සූර ට අනුව, සි සම්පජ්ඤ්ඤ් නේ ඉරි වු පුවුේවී්ම්දී. සම්පජඤ්ඤය 
පුරුදුකරිී්ම්දී ්ම් ්යෝගාවචරයට ්නාමේයේම ඒකපදුේගෙ නාටයයකේ 
නරඹනේන අවස්ථාව ෙු්බනව. ්මනේන ්ම් විදි්  නාටය කේ, ‘ගච්ඡ්න්ා 
වා ගච්ඡාමීි පජ්ානාි’  නේ්නේ ්හෝ ් මි  ි දැනගනි ි. ‘ි්ා වා 
ි්ාම්හීි පජ්ානාි’ සිටි් ේ ්හෝ සිටි් මි ි දැනගන ිි. ‘නිසි්න්නාවා 
නිසි්න්නාම් හිි පජ්ානාි’ හුනේ්නේ ්හෝ හුනේ්නමි ි දැනගන ිි. ‘ස ා්නා වා 
ස ා්නාම්හිි පජ්ානාි’ ්හෝ්නේ ්හෝ ්හෝ්නමි ි දැනගනි ි. ඔ  විදි ට 
ඉරි වු පුවුේවී්ම්දී මමනේ්ගේ ස්වරෑප  මමනේටම ්පේනව, හරි ට 
ඒකපුදේගල නාටය කේ ව්ගේ. ඒ ව්ගේම අර රූප ධමථයනේ්ගේ පදනම 
ඉවතේවනවිට නාමධමථයනේ එකේතරා විදියක අථථශනූය ්ොෙේමනේ බවට 
පතේ්වනව. රෑපධමය නේ්ගේ පදනම ම ි පඨවි ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා 
කි න ඒවා. ්ම් පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා පිළිබඳව  ම්කිසි විරාග කේ 
සි්ේ ඇි ්වන්කාට, ඒ ් ෝගාවචර ට ්ප්නනව ්ම් නාමධමය නුේ 
නිකං ්හාලේමනේ ්ගාඩකේ ව්ගේ. සමහර විට නුි ්දේවලේ ්ගාඩකේ එකේක ි 
්ම් රඟපෑමකේ කරනේ්න කි ල. ‘නුි ්ොරකේ අරිනේ් න’ ‘නුි පුටුවකේ’ - 
ඔ  විදි ට දැනේ ්ම්කේ අපි නිර ් ාොගනේන නාටය ිරපටි උපමා අනුව 
කලේපනා කරල බුලු්වාේ ්ලෝක් ේ ි් නව එකේරා නාටය සම්පරාො කේ. 
ඒක ්ම් කාල් ේ හුඳිනේ් වනේ්න අභිරූපන නාටය නමිනේ. ඒ නාටය 
වි්ශේෂ  එකේරා විදි ක ්ගාලු නාටය වග කේ. ඒ නාටයවල සමහරවිට 
්මනේන ්ම් ව්ගේ ජ්වනිකා දකිනේන පුළුවනේ. නුති පා පුදි කිනේ නුති 
කනේදකේ නුගල, නුති ්ක්නකේ හමු්වලා, නුති සාකච්ඡාවකේ කරනව, 
එ්හම නුේනම්, නුති පුටුවක හිඳ්ගන, නුති ් ම්ස කේ උඩ, නුති ් පාක, 
නුති පුනකිනේ, නුති ලිපි කේ ලි නව. ්ම් ‘නුි’, ‘නුි’ කි ල අපි පරකාශ 
ක්ළේ ් මාකද? ් ව්දිකා්ව පාපුදි කේවේ, කනේදකේවකේ, ් වන පුදේගල් කේවේ 
නෑ. ්වන ්ද කේවේ නෑ. කිසිම භාණේඩ කේ නුහු. නමුේ අර අභින් නේ, 
අංග චලන් නේ, මුද්රා ආදි් නේ,  ම්කිසි ්ද කේ ්පනේනුම් කරනව. ්ම් 
විදි්  නාටය නරඹන ්පරේක්ෂක ිනේට ්බා්හෝ විට ඇිවනේ්න ොසය 
රසයකේ. ්ම්ක විහිළුවකේ ව්ගේ. ඔනේන ඔ  විදි්  ස්වභාව කේ අර 
් ෝගාවචර ටේ වුට්හනේන පටනේගනේනව. අර රෑපධමය නේ, ධාුනේ, ශූනය 
වශ් නේ බලමිනේ සර මහා භූ ිනේ ශූනය වශ් නේ සලකමිනේ, නාමරෑප 
සම්මේශන  කරන අවස්ථා්ව ්ක්නකුට වු්ට්හනේන පුළුවනේ ්ම් 
භවනාටක් ේ ඇි ශූනයව , නිස්සාරව , අංශුමාර කේවේ නුි්දේවලේ 
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එකේක ්නේද ්ම් වු්ඩ් ්ගනි නේ්න කි ල. හරි ට අර ්ව්දිකා්ව නුි 
පාපුදි කනිේ, නුි කනේදකේ නගිනේන ව්ගේ එ්හම නුේනම් නුි ්ම්ස කේ 
උඩ, නුි ්පාක  මකේ ලි නේන ව්ගේ, නුි ්දේවලේ සමග. ඒ එකේකම 
වුට්හනේ්න ්මාකකේද? ්ම් නාමධමථ ති්යනේ්න අර රූපධමථ 
මුෙේකර්ගනයි, රූපධමථයනේටතේ ්ම් නාමධමථ උපකාරී්වනව ක ිල එකේරා 
වුටහීමකේ. ්ම් ්දක ුළනිේ මු්වනේ්න ්මාකකේද? ්ම් එකකේවේ සඤ්ඤා 
්ගාඩවලේ හුටි ට අර්ගන  ම්කිසි වට්්ටෝරු ්වදකමකේ කරිීමට අවස්ථාවකේ 
්නා්ව ි ්ම්. නාමය නිසා රූපය පවතිනව නම්, රූපය නිසා නාමය 
පවතිනව නම්, ්දකම ශූනයයි. ඒ ශූනයාව පිළිබඳ වුටහීම ි ්මන 
කි නේ්න. ්ම්ව කෑලිවලට කඩල ්ගාඩගසා්ගන එකේරා විදි ක 
වට්්ටෝරු ්වදකමකේ ආරම්භ ක්ළාේ අර සංඥා හි්ේ එකු ්වනව. 
්ම ිනේ මි්දනව ්වනුවට බු්ඳනවා. ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ 
ඇි්වනේන ඉඩ ි් නව. 
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9 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 

පුවුතේ්වන ්දේශනාමාෝේ නවවන ්දේශනයයි ්ම්. 

සංසාරග සේව ා ් ම් භවනාටක් ේ දකේවන නිස්සාර, ශූනය, විකට 

රැඟුම සම්බන්ධ් නේ - ඒ විකට රැඟුම සිපට්ඨඨාන සූර ට අනවු ඉරි වු 

පවේවන ්  ෝගාවචර ාට කරමකරම් නේ පරකට වන ආකාර  ගුන අපි රමකේ 

දුරට පසුගි  ්දේශන් ේදී විසේර කළා. නාම  රෑප් හි ්සවනුලේලකේ 

පමණකේ බව ්හළිවනේ්නේ රෑප් ේ පදනම වන ධාුනේ ශූනය වශ් නේ 

බලමිනේ ඒ ් ෝගාවචර ා ඉරි වු පුවුේවීම් ආදි  කරන අවස්ථා්ව්දි බවේ 

අපි සඳහනේ කළා. අභිරෑපන නාටය නමුි එකේරා නාටය කේ උපමා 

වශ් නේ සඳහනේ කළා. ඒ නාටය් ේ වි්ශේෂව  ්ව්දිකා්ව් අනේ කිසි්වකු 

්නාමුිව,  ම්කිසි ්ද කේ ්නාමුිව, ්ක්නකු සිටින හුටි ට, ්ද කේ 

ඇි හුටි ට දකේවමිනේ, නිරෑපණ  කරමිනේ එකේරා විධි ක හාසයජ්නක 

ජ්වනිකා මවන නාටය වි්ශේෂ කේ නිසා. ්ගාලු නාටය වි්ශේෂ කේ. අනේන ඒ 

්ගාලු නාටය පළිිබඳ ඒ ධමයාව ව්ග ි ්ක්නකුට වුට්හනේ්න, ඒ 

් ෝගාවචර ට වුට්හනේ්න, ඉරි වු පුවුේවී්ම්දී. අර නාමධමය නේ රෑප  

ඇසුරු්කාට ි්බන බව වුට්හනේන පටනේගනේනව, සර මහාභූ නේ 

ශූනය වශ් නේ වුටහී්ම්දී. 

ඉරි වු පුවුේවීම සම්බන්ධ් නේ වි්ශේෂ් නේම සඳහනේ්වනව 

සාමානය උප්දේශ කේ වශ් නේ - ‘ ථා  ථා වා පනස්ස කා් ා පණිහි් ා 

්හාි ථා ථා නං පජ්ානාි’1 ක ිල එකේරා පාඨ කේ, සපිට්ඨඨාන සූර් . 

 ම්  ම් ආකාර කනිේ ්  ෝගාවචර ා්ගේ ක  පහිටිා ි් බ්ද? ඒ ඒ ආකාර් නේ 
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මනා නුවණිනේ දැනගනී ක ින එක ි. ්මනේන ්මනිනුේ අපට ්පේනව 
හරි ට අර  ම්කිසි නාටය කේ රඟ දකේවන නළුවකු්ගේ ්හෝ නිළි ක්ගේ අංග 
චලන  - හස් මුද්රා ආදි  - ්දස බලාසිටිමිනේ ඒ කරන ්දේවලේ ්ේරුම් 
ගනේන උේසාහ ගනේනව ව්ගේ, මා්ගේ ශරීර  ඒ ඒ ඉරි වු පුවුේවී්ම්දී 
පිහිටා ි්බන ආකාර  ්ම්නහි කරන්කාට ්ම්කේ හරි ට ඒකපුදේගල 
නාටය කේ නරඹනවා ව්ගේ, නාටය ආකාර කේ ි් නව. ඊටේ වඩා සි ුම්ව 
ඒ නාටය නුරඹීම සම්පජ්ඤ්ඤ පබ්බ් ේ එන ‘ඛ්දු්දක ඉරි ාපථ’ - එ්හම 
නුේනම් කුඩා ඉරි වු ් ම්නහි කිරී්ම්දී සදිු්වනව, ඉාමේම සි ුම් අන්දමිනේ.  

්ෙෝක සතේත්වයා සාමානය්යනේ සක්කාය දිට්ඨිය අනුව, සක්කාය 
දෘෂ්ේටිය, දෘෂ්ේටි ්කෝණය කර්ගන සතර මො භූතයිනේ උපාදාන ෙුටියට 
අර්ගන නාමධමථයනේට නසිි රූපාරම්මණ මවාගනේන සිරිතකේ ති්යනව. අප 
අවට ි් න ්දේවලේ ඒ ඒ රෑපධමය නේ හුටි ට හඳුනාගනේ්න අර 
සරමහාභූ ිනේ උපාොන හුටි ට අරගුනී්මනේ. රෑප  හුඳිනේවී්මදී 
් ාදන පාඨ් නේ ඒ වගකේ හු්ඟනේ්න - ‘චත්ා්රාච මහාභූා චුන්නඤ්ච 
මහාභූා උපාො  රෑපං’ - සරමහාභූ ිනුේ, සරමහාභූ ිනේ 
උපාොනකර්ගන ි රෑප . ්මන උපාො  කි න එ්කේ එකේරා වි්ශේෂ 
සා්පේක්ෂක අථය කේ ි් නව. එ්කාට ්මනේන ්ම් විදි ට ්ම් රෑපධමය නේ 
මවාගනේ්න නාමධමය නේ පිහිටකර්ගන. ්මනේන ්ම ිනේ එකේරා 
සා්පේක්ෂාවකු ි අපට ්හළි ්වනේ්න. ්ම් සා්පේක්ෂතාව තුළිනේ ්ක්නකු 
දකිනේ්න ඒ ්ද්කේම ශනූයත්වයයි. ්ම් නාම් ේේ රෑප් ේේ ඒ ්ද්කේම 
ශූනයව  ි. ්මනේන ්ම් සා්පේක්ෂා මූලධමය  බුද්ධ ්දේශනා්ව සමහර 
ුනේවල එකේරා අනි ම් ආකාර කනිේ පරකට ්වනව. ඒ සූර ඒ රම් පරකට 
නුි නිසා, ඒව ගුන සුලකිලේලකේ ්  ාමවුනේ්න නුහු. ් හාඳ වටින සූර කේ 
ි් නව, සං ුත්නිකා්  සළා න වග්ග්  හත්ථපාූපම සූර  ක ිල. ඒ 
සූර්  උපමා වශ් නේ එකේරා බුද්ධ්දේශි පාඨ කේ සඳහනේ ්වනව. 
එකේරා උපමාවකේ හුටි ට පාවිච්ි කරල ි් නව. නමුේ එන 
සා්පේක්ෂා මූලධමය  ි එ ිනේ පරකට වනේ්න. ් මනේන ් ම් විදි ට ි ඒ සූර්  
කි ු්වනේ්න. 

‘ේ්ථසු භික්ඛ්ව සති - ආදාන නි්ක්ඛපනං පඤ්ඤායති 
පා්දසු සති - අභික්කමපටික්ක්මා පඤ්ඤායති 
ප්බ්බසු සති - සමඤ් ජනපසාරණං පඤ්ඤායති 
කුච්ඡිස් මං සති - ජිඝච්ඡා පපිාසා පඤ්ඤායති.’ 

‘හ්ත්ථසු භික්ඛ්්ව සි’ - මහ්ණනි අේ ඇි කලේහි, ‘ආොන 
නි්ක්ඛ්පනං පඤ්ඤා ි’ - ගුනමීකේ ුබීමකේ දකේනා ලු්බ්. ‘පා්දසු සි’ - 
පා ඇි කලේහි ‘අභික්කමපටික්ක්මා පඤ්ඤා ි’ - ඉදිරි ට  ාමකේ, ඒමකේ 
දකේනා ලු්බ්. ‘ප්බ්බසු සි සමිඤ්ජ්නපසාරණං පඤ්ඤා ි’ - ඇඟිලි පුරුකේ 
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කි ල ්ද කේ ි්බන කලේහි නුමීමකේ දිග හුරීමකේ කි ල ්ද කේ ි් නව. 
‘කුච්ිස්මිං සි ජිඝච්ඡා පිපාසා පඤ්ඤා ි’ - කුසකේ ඇි කලේහි කුසගිනේනකේ 
සහ පිපාසාවකේ දකේනා ලු්බ ි. ඒ්කම අනිේ පුේම ඊළඟට කි නව. 

‘ේ්ථසු භික්ඛ්ව අසති - ආදාන නි්ක්ඛපනං න පඤ්ඤායති 
පා්දසු අසති - අභික්කමපටික්ක්මා න පඤ්ඤායති 
ප්බ්බසු අසති - සමඤ්ජනපසාරණං න පඤ්ඤායති 

කුච් ඡිස් මං අසති - ජිඝච්ඡා පිපාසා න පඤ්ඤායති.’2 

ඒ්ක අථය ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ පහසු්වනේම, අේ නුි කලේහි අර 
කි ාපු විදි ට ගුනීමකේ, ුබීමකේ දකිනේට ලු්බනේ්න නුහු. පා නුි කලේහි 
ඉදිරි ට  ාමකේ ඒමකේ කි ල ්ද කේ දකිනේට නුහු. ඇඟිලි පුරුකේ කි ල නුි 
කලේහි හුකළිීමකේ දිග හුරීමකේ දකිනේට ලු්බනේ්න නුහු. කුසකේ නුි කලේහි 
කුසගනිේනකේ පිපාස කේ නුහු. ් මනදි කි ්වනේ්න සා්පේක්ෂා මූලධමය  ි. 
සිපට්ඨඨාන භාවනා්වනේ ් ෝගකේම්  ් ්දන ඇුම් ්ක්නකේ 
සමහරවිට හිනේන පුළුවනි රෑපධමය නේ නුහු. නමුේ නාමධමය නේ ි් නව. 
්වන විදි කිනේ කි නවනම් අේ නුහු. නමුේ ගුනමීකේ ුබීමකේ ි්බනව. 
පා නුහු. නමුේ  ාමකේ ඊමකේ ි් නව, ක ිල ්ම් විදි ට කරියාමාතර පමණකේ 
දෘෂ්ේටිගරාේයනේ ගනේනතේ ඉඩ ති්යනව. ඒව එ්ෙම අර්ගන කූෙි වෙට 
කඩනේනතේ ඉඩ ති්යනව. නමුතේ ්මතන වුදගතේ ්වනේ්න ්ම් ්දකම 
සා්පේක්ෂක බව අව්බෝධ කරගුනමීයි. ඒ සා්පේක්ෂකව  ුළිනේ දකිනේ්න ඒ 
්ද්කේම ශූනයත්වයයි. එ්හම නුුව එකකේ පමණකේ දැඩිව ගේ්ාේ එන 
දෘෂේටි කේ, එන ගුඹුරට  නේ්න නුහු. නාමරෑප්  ශූනයව  වටහාගනේන 
බුරි්වනව. හරි ට අර අපි සඳහනේ කළ අභිරෑපන නාටය් ේ ජ්වනකිාවකේ 
නරඹන ්පරක්ෂක කු විසිනේ ඒ ්ව්දිකා්ව නුි අ , නුි්දේ ඇ් ි කි ල 
හිාගනේන ඕන ඒ රඟපෑම් ්ේරුම් ගුනමීට නම්. ඒව ි් න හුටි ට 
හිා්ගන ි ඒ රඟපෑම් ්ේරුම් ගනේ්න. අනේන ඒ විදි්  ්ද කේ ්ම්. 
නාම ේ රෑප ේ එකි්නකට සා්පේක්ෂක වශ් න ුි පවිනේ්න. ්මනේන 
්ම් සා්පේක්ෂකතාව තුළනිේ ්ක්නකේ දකිනේ්න අර ශනූයතාවයි. 

දැනේ අපි ්ම් නාටය ිරපට උපමා ආදි  දැකේවූ් ේ ඇේ වශ් නේම 
සංසේකාර නේ්ගේ අනියාව පිළිබඳව  ම්කිසි හුඟීමකේ දීමට ි. සංසේකාර 
කි න එක, ්ම් නාටය ිරපට ආදි  ගුන කලේපනා කරන්කාට ්බා්හාම 
ගුල්පනම වචන කේ. එකේරා පර ේන කනිේ කරන එකේරා මවාපෑමකේ 
හඟවනව. ඒවා් ේ අසය බව ඉ්බ්ටම වුට්හනව. එනම ි් නව 
අසයබව. ්ම් භවනාටක් ේ අනිය සංඥාව මගිනේ කරනේ්න ්ම් 
භවනාටක් ේ ඇි ්දේවලේ පිළිබඳව නිය සංඥාව පහකරන එක ි. නිය 
සංඥාව ඉවේකිරී්මනේ ්ක්රනේ්න කුමකේද? ඒ නිතය සංඥාව 
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ඉවතේ්වන්කාට නිමති ගුනීමකේ නුෙු. නිය සංඥාව නිසා ම ි ඒ ලු්බන 
සංඥා මාර අනුව ්ක්නකේ නිමිි ගනේ්න. නිමිි අනුවයඤ්ජ්න ගුනමීකේ 
නුහු. නිමිි අනවුයඤ්ජ්න ගුනීමකේ නුි්වන්කාට ඒවා පිළිබඳව 
ණ්හාවශ් නේ පරණිධි කේ, පරාථයනාවකේ, එ්හම නුේනම් හි  ම්කිසි ්දේකට 
් ාමුකිරීමකේ, නුි්වනව. පරණිධි කේ නුි ්වනව. ඊළඟට පරණිධි කේ 
නුි්වන්කාට ඒවාට ඉලකේක  වන සාර කේ, හර කේ දකිනේන නුි්වනව. 
ඔ  විදි ට අනිම්ත, අප්පණිෙිත, සුඤ්ඤත කියන වි්මා්ක්ඛා තුන ඔසේ්සේ 
තමයි ්ම් භවනාටක්ය නි්රෝධය වනේ්න. ්ම් භවනාටක්  නි්රෝධ  
සුල්සනේ්න ඒ්කනේ. අනේන ඒකට පරධාන වශ් නේ උපකාරවන එක ම ි 
අනියසංඥාව. අනිමිත් වි්මාක්ඛ් ට උපකාරවන - ඒ අනිය සංඥාවට 
උපකාරවන - හුටි ට ්ම් කරපු විවරණ ට අනවු අපට පළුුවනේ මුළුමහේ 
්ලෝක  පළිිබඳව බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දකේවන සමහර සූර 
ඇේවශ් නේම ්ම් භවනාටක අදහසිනේ අර්ගන ්ම්වා් ේ අනියා 
භාව  දකනිේන.  

අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා සත්සුරි ුග්ගමන සූර  ගුන. ඉරවලේ 
හකේ පා න්කාට ්ම් ්ලෝකධාුව, ්ම් රම් සේරුවනේවලිනේ පිරුණ, ්ම් 
රම් වටිනා ්ද නිේ පරිුණ හුටි ට සලකන මළුුමහේ ්ලෝකධාුව, එකම 
ගිනිජ්ාලාවකේ්වලා දැවිල ගිහිලේල - අනේිමට ඒ සුර් ේ සඳහනේ ්වනව - 
ගි්ලේ දැවුණ ුනක, එ්හම නුේනම් ්ලේ දැවුණ ුනක, අළුවේ දැළිවේ 
ඉුරුවනේ්න නුිව ව්ගේ ්ම් මුළුමහේ ්ලෝකධාුව ගිනිබේ ්වලා කිසිම 
්ද කේ ඉරිිවනේ්නේ නුහු ක ිල. එ්කාට අනතිය සංඥාව ඔසේ්සේ 
ශනූයතාවට ්යාමු් වනව ඉ්ේටම. ්ම් ්ලෝක ්ව්දිකා්ව් සටිින නළුනළි ිනේ 
පමණකේ ් නා්ව ි ි් බන ස ිළුම සුරසලිි ් ලෝක ් ව්දිකාවේ සමඟම  ම්කසි ි
අවස්ථාවක ්මනේන ්ම් විදි ට විනාශ්වලා  නව  කසිමි ්ද කේ ඉරිි 
්වනේ්න නු ක ිල ඒ සංඥාව දැඩිව වුටු් ණාේ මනසකට - අර කාමාසව 
භවාසව අවිජ්ජාසව කයින ආශරව ධමථ වියෙවන තරමට දැඩිව වුටු් ණාතේ සතිකට 
- අනේන එතනම විමකුේතයි ති් යනව. ඒක නසිා ්වනේන පළුුවන ි
සත්සරුි ගු්ගමන ආදී ඒ සූර අහල ඒක්ෂණ් නේ ඇුම් ් ක්නකේ රහේ වු් ණේ. 
අනිය සංඥාව ඒ අනිේ බුලුවාම ඉාමේ පරබල ්ද කේ බව දකේවනව. 

‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ඛ්ව, භාවිතා බෙුෙීකතා සබ්බං කාමරාගං 
පරියාදියති, සබ්බං රූපරාගං පරියාදියති, සබ්බං භවරාගං පරියාදියති, සබ්බං 

අවිජ්ජං පරියාදියති, සබ්බං අස්මමානං පරියාදියති සමෙූන්ති.’3 

්ම් අනිය සංඥා්ව ි් න ශකේි , පරබලව , බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ‘මහ්ණනි අනිය සංඥාව වඩන ලද කලේහි, බහුල 
වශ් නේ පුරුදුකරන ලද කලේහි, සි ළුම කාමරාග  අවසනේ්වනව - ් කළවර 
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කරනව, රෑපරාග  ්කළවර කරනව, භවරාග  ්කළවර කරනව, අවිදයාව 
්කළවර කරනව. අස්මිමාන  ්කළවර කරනවා. නසනව, විනාශ කරනව.’ 
අනේන ඒ විදි ට අනියාව ඔසේ්ස ශූනයාවට නුඹරුු වීම ි ඊළඟට 
ි් නේ්න. 

‘අනිච්චසඤ්ඤි්නා භික්ඛ්ව භික්ඛු්නා අන්තසඤ්ඤා සණ්ඨාති. 

අන්තසඤ්ඤී අස්මමාන සමු්ඝාතං පාපුණාති දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම නබි්බානං’4 

කි ල සමහර ුනක සඳහනේ ්වනව. අනිය සංඥාව ඇි භික්ෂුවට 
අනත් සංඥාව පිහිටනව ි. අනත් සංඥාව ඇේ්ේ දිටුදැමි් හමි ‘නිවන’ 
වන අස්මිමාන සමුග්ඝා ට - අස්මිමාන  උගළුුවා හුරීමට - විනාශ කරිීමට, 
පුමි්ණනව - කි න ඒ පාඨ් නුේ හු්ඟනව ් ම් අනිය සංඥා්ව ි් න 
වටිනාකම. 

එ්කාට ්ම් ඔසේ්සේ කලේපනාකරල බලන්කාට ම ි අපට 
්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ ්වනේ්න අර ධම්මපද ගාථාවල සමහර විට පරසේපර 
වි්රෝී හුටි ට ්ප්නන සමහර ගාථා - 

‘පු්තමත්ථි ධනම්මත්ථි 
ඉති බා්ො විෙඤ්ඤති 
අ්තාපි අ්ත්නා නත්ථි 

කු්තා පු්තා කු්තා ධනං’5 

ක ිල එ්හම සඳහනේ ්වනේ්න - මට පුනුේ ඇ. ධන  ඇ ක ිා 
බාල ා ් ව්හ්ස ි. මාට මාවේ නු. ් කා නිේද පුනුේ, ් කා නිේ ද ධන  
- ක ිල එ්හම පරකාශ ්වනේ්න. ‘මාට මාවේ නු’ ක ින අදහස - දැඩි 
අනාේම සංඥාව අර ශනූයාවට නුඹරුු්වන පුේ ි ්මන ි්  නේ්න. 
‘සඤු්ඤමිදං අ්ත්න වා අත්නි්  න වා’ - ආේම වශ් නේ ග ුු 
්ද කේවේ ආේම ට අ ිි ්ද කේවේ ්මන නු ක ින අදහස ි. සමෙර 
්ක්නකේ ්ම් ‘සඤු්ඤතා’ කයින වචනයට බයයි.  ම්  ම් ්හේනූේ නසිා. ඒ 
නසිාම ම ි අපි පළමවුුන ි් දේශන් ේදීම සඳහනේ ක්ළේ ‘ශනුයා පරසිං කු් 
සූර’ ගුන කලේ ා්ම්දී සංඝ ාවහනේ්සේලා්ගම සුලකලිේල අඩු් වන බව. 
ඒවාට කනේ ්  ාමු් නාකරන බව, ඒවා ගුන ් ේරුම්ගනේන උේසාහ ් නාකරන 
බව, බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ කලේබාම අනාගභ  හුටි ට දකේවල ි්  නව. 
අනේන එ්කාට ්ම් සුඤ්ඤා ක ින වචන්  ඇි වුදගේකම අපට 
්ප්නනව, සමහර සූර ්දේශනාවලනිේ. වි්ශේෂ් නේම සතු් නපිා්  
පාරා ණවග්ග්  - ඉාමේම ගුඹරුු ධමය් කාටසේ ි් න ගරනේථ කේ ම  ි
සතු්නපිා . එ නිුේ පාරා ණවග්ග  වි්ශේෂ ි, අට්ඨඨක පාරා ණ වග්ග ් දක. 
්ම් පාරා ණවග්ග්  ි් නව ්මාඝරාජ් මාණව පුච් ඡා ක ිල සූර කේ. 
්මාඝරාජ් නමුි බරාහ්මණ මාණවක් කේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ් ගනේ අසනව 
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්මනේන ්ම්හම පරශේන කේ. 

‘කථං ්ලාකං අ්වක්ඛ්න්ං - මච්චුරාජ්ා න පස්සි?’ ්ලෝක  ්දස 
කවර ආකාර කනිේ බලනේ්නකවු මාර ා ්නාදකීද? මාර ා්ගේ ඇසට 
හමු්නා්ව ිද? ක ින එක ි. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුර - 

‘සුඤ්ඤ්තා ්ොකං අ්වක්ඛස් සු - ්මාඝරාජ සදා ස්තා 
අ්තානුදිට්ඨිං ඌෙච්ච - එවං මච් චුත්රා සියා 

එවං ්ොකං අ්වක්ඛන් තං - මච් චුරාජා න පස්සති.’6 

‘්මෝඝරාජ් , හුමකලේහිම සිමේව ්ලෝක  ශූනය වශ් නේ බලව. 
ආේම  පළිිබඳ සි මු් වූ ඒ දෂේටි  මුලිනපුුටා දමා ්මනේන ්ම් ආකාර් නේ 
මාර ා්ගනේ - මරණ් නේ එර වූ්වකේ වනේ්නේ . ්ලෝක  ්දස ්ම් විදි ට 
ශූනයවශ් නේ බලන ුනුේාව මාර ා ්නාදකි.’ ්මනිනුේ අපට 
්පේනව ශූනයාව පිළිබඳව. අවසාන්  මුළුමහේ ධමය ම අර ්ලෝකධාුව 
ව්ගේම ශනූයව ට ි නුඹරුු වනේ්නේ. ්මනේන ්ම් ශනූයාව නිසාම ම ි 
ඉාමේම වටිනා පාඨ කේ සඳහනේ ්වනේ්න චූලණ්හාසංඛ්  සූර් . මුදුම් 
සඟි්  චූලණ්හාසංඛ්  සූර්  සඳහනේ ්වනව බුදේධ්දේශනාවකේ හුටි ටම. 
ශකර  ි ඒක කි නේ්න. ශකර ාට ්දසූ එකේරා වි්ශේෂ ්දේශනාවක සඳහනේ 
පාඨ කේ හුටි ට. 

‘ස්බ්බ ධම්මා නාලං අභිනි් වසා ’7 - ඉාම ්කටි පාඨ කේ නමුේ 
ගුඹුරු අථය කේ ි් නව. ් ම්ක සිංහලට නගන්කාට ‘ස්බ්බ’ කි නේ්න නම් 
‘හුම ්ද කේම’, නමුේ අපට ්මන පරිවේන  කරනේන ්වනේ්න ‘කිසිම 
්ද කේ දෘෂේටිපරාමේශන් නේ ්නාග  ු ු’ ක ිල ි. ‘අභිනි්වස’ ක ිල 
කි නව - අපි සමහර අවස්ථාවල පරිවේන  කළා ‘රිංගා ගුනමී’ කි ල. 
දෘෂේටි පිළබිඳව වි්ශේෂ් නේම ‘අභිනි්වස’ කි න වචන  ් ාදනව. 
දෘෂේටිවලට රිංගා ගනේනව. අනේන එ්හම ස්වභාව කේ ්ලෝක ා්ගේ සිේ වල 
ි්බනවා.  ම්කිසි ්ද කේ මුව්වට පසේ්ස ඒක ඇළුට රිංග ගනේනව. ්ම් 
අභිනි්වස කි න වචන්  ඒ රිංගා ගුනී්ම් අදහස ි් නව - ‘ස්බ්බ 
ධම්මා නාලං අභිනි්වසා ’ කි නේ්න ආරකේෂාව පා්ගන, ආේම වශ් නේ 
අර්ගන, කිසිම ්දේකට ඇුලේ්වනේන සුදුසු නුහු. කිසිම ්ද කේ දෘෂේටි 
වශ් නේ පරාමශයන  කරනේන, අලේලගනේන සුදුසු නුහු කි න එක ි ් ේරුම. 
‘ස්බ්බ ධම්මා නාලං අභිනි් වසා .’ 

්මනේන ්ම් වටිනා ධමය  ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට - ්ම් 
‘ස්බ්බ ධම්මා නාලං අභිනි්වසා ’ කි න ධමය  - ්මනිනේ අපට 
්ප්නනේ්න හුම්ද කම ඇි ශූනයව  ි. ්ම් පිළිබඳව කලේපනාකරල 
බලන්කාට අපට එකේරා වටිනා සූර කේ ්සා ාගනේන පළුුවනේ ්වනව 

අඞ්ගුත්රනිකා්  අට්ඨඨක නිපා් . ‘කිංමූලක සූර ’8 ක ිල වටිනා 
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සූර කේ ි් නව. ඒ සූර් හි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ සංඝ ා 
වහනේ්සේලා්ගනේ අහනව - ‘දැනේ මහ්ණනි, නඹුල්ගනේ අනයීථයක 
පරිබරාජ්ක ිනේ ඇසු්වාේ ්මනේන ්ම්හම පරශේනමාලාවකේ, නඹුලා 
්කා්හාමද පිළිුරු ්දනේ් න. ්මානවද පරශේන?’ 

‘කිං මූෙකා, ආවු්සා, ස්බ්බ ධම්මා? කිං සම්භවා ස්බ්බ ධම්මා? කිං 
සමුදයා ස්බ්බ ධම්මා? කිං ස්මාසරණා ස්බ්බ ධම්මා? කිං පමුඛා ස්බ්බ 
ධම්මා? කිං අධිප්තයයා ස්බ්බ ධම්මා? කිං උ්තරා ස්බ්බ ධම්මා? කිං සාරා 
ස්බ්බ ධම්මා?’ 

කි ල ්ම් පරශේන අටකේ අහනව. ඒ පරශේන අ්ට් අථය  අපි ඉසේ්සලේල 
ගනිමු. අනයීථයක පරිබරාජ්ක ිනේ නුඹල්ගනේ ඇසු්වාේ ්මනේන ්ම්හම 
පරශේන, ්මානවද? ‘ස්බ්බ ධම්මා’ - අර කලිනේ කි ාපු ‘ස්බ්බ ධම්මා’ ම ි 
්මන හු්ගනේ්න. සි ළු ධමය නේ එ්හම නුේනම් හුම්ද කේම, හුම 
්දේකම මුල කමුකේද? - ‘කංි මූලකා, ආවු්සා, ස්බ්බ ධම්මා?’ ‘කිං සම්භවා 
ස්බ්බ ධම්මා?’ - හුම ්ද කම හටගුනේම, පරභව  කුමකේද? ‘කිං සමුද ා 
ස්බ්බ ධම්මා?’ - හුම ්දේකම පුනනුගීම - සමුද  කි න එක අර 
පටිච්චසමුපාද  හුඟ්වන වචන කේ. හුම ් දේකම පුනනුඟමී, උොව කුමකේද? 
‘කිං ස්මාසරණා ස්බ්බ ධම්මා?’ හුම්ද කේම ගිහලිේල ්කාුනටද එකු 
්වනේ්න? හුම්ද කම එකේරැසේවීම ්කානද? ‘කිං පමුඛ්ා ස්බ්බ ධම්මා?’ 
හුම්ද කේම කුමකේ පමුුඛ් ් කාට ඇේ්ේද? කුමකේ ් පරටුකර්ගන ඇේ්ේද? 
‘කිං ආධිප් යා ස්බ්බ ධම්මා?’ හුම්ද කේම කුමකේ අධිපි ්කාට්ගන 
ඇේ්ේද? ‘කිං උත්රා ස්බ්බ ධම්මා?’ - උත්ර ක ින එ්කේ වි්ශේෂ අථය 
රාශි කේ ි් නව. ්ලා්කාත්ර කි න එ්කේ එ්රවීම කි න අථය  
ි් නව. ්මන උත්ර කි නේ්න ඉහළම ුන. ්ශරේෂේඨම ්ද . මුදුන 
කි න අදහසේ ි් නව. එරවීම කි න අදහසටේ ්ම්ක ලඟ ි. 
්බා්හාම ගුඹුරු අථය රාශි කේ ි් නව උත්ර කි න වචන් ේ. ‘කිං 
උත්රා ස්බ්බ ධම්මා?’ හුම ්ද කම උත්ර අවස්ථාව එ්හම නුේනම් 
ඉහළම ුන ්කානද? මුදුන ්කානද? ‘කිං සාරා ස්බ්බ ධම්මා?’ හුම 
්ද කම සාර  කුමකේද? ්ම් පරශේන අට ඇහුවාම ්ම් සංඝ ාවහනේ්සේලා 
කි නව ‘අපට නම් ්ම්කට උේර ්හා ාගනේන බුහු’ කි ල. ඒ විදි්  
අවස්ථාවල සංඝ ාවහනේ්සේල පරකාශ කරන වි්ශේෂ වාකය කේ ි් නව 
‘භගවම් මූලකා ්නා භ්න් ධම්මා භගවං්නත් ිකා භගවංපටිසරණා’ 
කි ල ඔ  විදි ට භාගයවුනේවහනේ්සේ්ගනේම ි අපට ්ම් ධමය  ලුබු්න. 
භාගයවුනේවහනේ්සේම ි අ්පේ ශාසේෘනේවහනේ්සේ. අ්පේ පිළිසරණ 
භාගයවුනේවහනේ්සේම ි. ‘භගව්ා සුවා භික්ඛ්ු ධා්රස්සන්ි’ කි ල 
භාගයවුනේ වහනේ්සේටම ්ම් කාරණ  වුට්හේවා. අපට කි ල ්දනේන. 
අපට නම් ්ේ්රනේ්න නුහු කි ල පරකාශ කළා, ඒ අවස්ථා්ව 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේට ්ම්කට පිළිුරු ්දනේන සිද්ධ වුණා. ඇහු්වාේ 
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්මනේන ්ම් විදි ට ක ිපලේලා කි න එක ි ඊළඟට කි නේ්න. අනය ීථයක 
පරිබරාජ්ක ිනේ නඹුලා්ගනේ පරශේන අට ඇහු්වාේ ්මනේන ්ම් විදි ට පළිිුරු 
්දනේන කි ල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු අටකේ ්දනව. 

‘ඡන්දමූලකා ආවු්සා ස්බ්බ ධම්මා’ - ඇවුේනි හුම්ද කේම ඡන්ද  
මුලේකර්ගන ඇේ්ේ . ‘මනසිකාර සම්භවා ස්බ්බ ධම්මා’ - හුම්ද කේම 
මනසිකාර , ්ම්නහි කරිීම, සම්භවසේථාන  එ්හම නුේනම් පරභව , 
පරභවසේථාන  ්කාට ඇ. හටගුනේම ්කාට ඇ. ඊළඟට ‘ඵස්ස සමුද ා 
ස්බ්බ ධම්මා’ - හුම ්ද කේම සපේශ  සමදු  සේථාන  ්කාට්ගන ඇ. 
පුනනගින සේථාන  හුටි ට අර්ගන ඇ. ‘්වදනා ස්මාසරණා ස්බ්බ 
ධම්මා’ - හුම ්ද කේම ගහිිලේල එකු්වනේ්න, එකේරැසේවීම, හරි ට පරාල 
ටික ගිහිලේල මදුුනේවහලට එකු්වනේන ව්ගේ, ඒව ගිහිලේල එකු්වනේ්න 
්වදනාවට. ‘්වදනා ස්මාසරණා ස්බ්බ ධම්මා.’ ‘සමාධි පමුඛ්ා ස්බ්බ ධම්මා’ 
- ‘කිං පමුඛ්ා?’ කි න පරශේන ට පිළිුර ්මාකකේද? කුමකේද පරමුඛ් කර්ගන 
ි් නේ්න? හුම ්ද කේම සමාධි  පරමුඛ්කර්ගන ි ි් නේ්න. ‘කිං 
ආධිප් යා ස්බ්බ ධම්මා?’ කි න එකට පළිිුර, ‘සාධිප් යා ස්බ්බ 
ධම්මා’ හුම ධමය කේම, හුම ්ද කේම සි  අධිපි ්කාට්ගන ි්බනව. 
‘පඤ්ුත්රා ස්බ්බ ධම්මා’ - හුම ්ද කම උත්ර ුන, එ්හම නුේනම් 
එ්රවී්ම් සේථාන , මදුුනේුන, ඉහළම ුන පරඥාව ි. ‘විමුත්ි සාරා ස්බ්බ 
ධම්මා’ - ෙුම්දයකම සාරය, ෙරය විමකුේතියයි. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළ ්ම් සූර් ේ මූලික අථය  විගරහ 
කිරීමට කලනිේ අපි ටිකකේ කලේපනා කළ ුුව ි්බනව ඇ ි බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ඇසු්වවේ නු ිපරශේන කට සංඝ ාවහනේ්සේලා්ගේ මනස සූොනම් 
ක්ළේ. ් ම් විදි ට නුඹල්ගනේ ඇහු්වාේ ් ම් විදි ට ක ිපලේලා ක ිල. එ්හම 
පරශේන කේ පුන නුගු්නවේ නුහු. ් ම්කට ් හේුව අපට හිාගනේන පුළුවනේ. 
බුදේධකාල් ේ හිටි  ්නා් කුේ අනයීථයක ිනේ අර, බරාහේමණාදීනේ අර, 
්නා් කුේ ම්භේද ිබුණ යමකේ ්දයකේ වනේ්නේ ්කා්ොමද? ්දයක 
ෙරය කුමකේද? ඔ විදි්  පරශේන ඒ්ගාලේ්ලාම හෝගන ඒ්ගාලේ්ලාම 
ඒකට ්හාඳට උේර හෝගන ි හිටි් . බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ අනාේම 
ධමය ට ම ි ්ම්කට උේර ්දනේන අමාරු. ඒක නිස ි අර 
සංඝ ාවහනේ්සේලට අනේිමට කි නේන සදි්ධ වු්ණේ අපට නම් ්ේ්රනේ්න 
නුහු. භාගයවුනේවහනේ්සේම කි නේන කි ල. අනයීථයක ිනේ ් ාෝගන 
ිබුණ පිළිුරු ් මානවද? ආේමවාද , ඊශේවර නිේමාණවාද , අනුව ් ම් හුම 
්ද කේම එකේ්කා බරහ්ම ා්ගනේ පටනේගේ. එ්හම නුේනම් ්ම්ව්  
සාර , හර  ම ි ආේම  - ආේම සාර . ඔ  විදි ට ඒ්ගාලේලනේට 
ිබුණ ්හාඳ පිළිුරු රාශි කේ, ්ම් හුම ්ද කේම පිළිබඳව. ොේශනික නේ 
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අර ්ලාකුම පරශේන කේ ම ි,  මකේ ්ද කේ වනේ්න ්කා්හාමද?  මකේ 
්ද කේ ්නාවනේ්න ්කා්හාමද? කි න එක. ්ම් කාල් ේ ්ම් පරශේන  
හුම්ද්නකේම අහන පරශේන කේ. ඒ රම් ගුඹුරු කාරණ කේ. එ්කාට ්ම් 
සූර් ේ අවාසනාවකට ව්ගේ, අටුවා ආදී විවරණවලදී ්ම් ගුඹුරු අංශ  ගුන 
ඒරම් ුකීමකේ නුිව ්මන ්දනේන උේසාහ කරලා ි් නව 
කුසලේධමයවලට පමණකේ සීමාවූ අථය කේ. ්මාකද? ‘ඡන්ද’ ක ින වචන  
ි් නව ්මන, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන පිළිු්ේ. ‘සි’ කි ල 
වචන කේ ි් නවා. ‘සමාධි’ ක ිල ි් නව. ‘පඤ්ඤා’ කි ල ි් නවා. 
ඉිනේ හිල ි් නව ්ම් අහනේ්න කුසලේ ධමය ගුන ක ිල. ්ම් ධමය් ේ 
ි් න කුසලේ ධමයවල මුල ්මාකකේද? කුසලේ ධමය හටගනේ්න ්කා්හද? ඕක 
ගුන ි ක ිල ්ම් පරශේන ටික.  

ඊට වඩා ගුඹරුු ්ද කේ ්මන ි් නේ්න. කුසොකුසෙ ්දකටම 
බෙපාන එකේතරා මූෙධමථතාවකේ ්මතන පරකාශ්වනේ්න. ධම්මපද්ය 
මුෙේගාථා ්දක දිො බුලුවාම ඒ ගාථා ්ද්කේම කුසෙේ අකුසෙේ ්දකටම 
උපකාර වන එකේතරා මූෙික ධමථනියාමතාවකේ තමයි පරකාශ ්වනේ්න. ‘ම්නා 
පුබ්බඞ්ගමා ධම්මා - ම්නා්සට්ඨඨා ම්නාම ා’ - කි න පද ් ද්කනේ, ඒ ගාථා 
්ද්කේම එන සඳහනේ ්වනේ්න,  ම්කිසි ්පාදු ධමයාවකේ. ඒ පද ්දක ්ම් 
කාල් ේ ්කා ි ආකාර ට ්ේරුවේ, ඒ්ක මූලික අදහස ගේ්ාේ එන 
ගනේන ි් නේ්න හුම්ද කේම මනස පූවයාංගම ්කාට ඇේ්ේ . මනස 
මුලේකර්ගන, මනස ්ශරේෂේඨ ්කාට ඇේ්ේ . මනසිනේම සකසේ වූ ්දේවලේ. 
්ම්ක කුසලුේ ්වනේන පළුුවනේ, ්ම්ක අකුසලුේ ්වනේන පුළුවනේ. අනේන ඒ 
විදි ට ්ම් ්දපුේටම අර්ගන ි සූර  ්ෝරාග  ුේ්ේ. එන 
වි්ශේෂ් නේම වේ කවි ුු ්ද කේ ි් නව. ඡන්ද ආදී වචන - පසුකාල ක 
්ම්වා ඒකානේ කුසලේ ධමය හුටි ට ්ෝරන කරම කුේ ඇිවුණා. දැනේ ‘සි’ 
කි න වචන  දුටුව හුටි් ම ‘සම්මාසි’ කි ල සමහර ්ක්නකේ 
හිාගනේනව. එ්හම නුේනම් ඡන්ද කි ල ිබු්නාේ, ඒක ‘කුසලච්ඡන්ද ’ 
‘කත්ුකමයාඡන්ද ’ ඔ  විදි ට ි පරිවේන  කරනේ්න. නමුේ ්ම් බුදේධ 
්දේශනා්ව වි්ශේෂව කේ ි් නව. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ්දේශනා, ඒ ඒ 
්ශරෝෲනේ්ගේ අව්බෝධ ශකේි  අනවු කරමකරම් නේ ‘ඔපන කි’ වශ් නේ 
්ශරෝෲනේ්ගේ අව්බෝධ ශකේි  දි ුණුකිරීම සඳහා ි. සමහරවිට ්දේශනාව 
ආරම්භ් ේදී පද ක ් ාදන අථය  ්නා්ව ි ්දේශනාව අවසාන ්වන්කාට 
ි්බනේ්න. අනේන ඒ විදි්  කරම කේ ි් නව. 

‘ඡන්ද’ කි න වචන්  ්හාඳ අථය කුේ ි් නව, නරක අථය කුේ 
ි් නව. ‘ඡන්දරාග’ ක ින ුන, ‘ඡන්දජ්ං අඝං’ කි ල ්ම් මළුුමහේ 
්ලෝක ම ඡන්ද් නේ හටගේු දුකේ්ගාඩකේ කි ල ක ින්කාට අනේන එන 
ඡන්ද කි ල කි නේ්න ණ්හාව. ඒකානේ වශ් නේම ණ්හාව 
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වශ් නේ ්ලෝක ා ගනේන ඒ කේ්ලේශ ධමය  පිළබිඳව ි එන අඟවනේ්න - 
ඡන්ද - ඡන්දරාග වශ් නේ. ඊළඟට ඡන්ද ඉද්ධිපාද ක ින ුන, ඒක 
කුසලධමය කේ හුටි ට සලකනවා. නමුේ ඒක කුසලධමය කේ වුණු පමණිනේ අර 
ඡන්ද පවුලට අ ිි නුි ්ද කේ හුටි ට සලකනේන නරක ි. ඒ බව අපට 
්හාඳට ්හළිවන වටිනා සූර කේ ි් නව - අුරු සූරේ සමහරවිට විසේර 
කරනේන සිද්ධ්වනව පද ක අථය  ්ේරුම් කිරී්ම්දී - සං ුත් සඟි්  
සූර කේ ි් නව ඉද්ධිපාද සං ුත්් . උණ්ණාභ නමුි බරාහ්මණ් කේ 
ආනන්ද හාමදුුරු්වා දකිනේන ඇවිලේල ්මනේන ්ම්හම පරශේන කේ අහනව. 
්ම් ‘ඡන්ද’ ක ින වචන  පළිිබඳ කාරණ කේ ් මන. බරාහ්මණ  අහන පරශේන . 

‘කිමත් ථි ං න ු්ඛ්ා, ්භා ආනන්ද, සම්ණ ්ගා්ම බරහ්මචරි ං වුස්සි’9 

භවේ ආනන්ද , ශරමණ ්ගෞම නේ ්ව බඹසර වාස  කරනේ්න කමුකේ 
සඳහාද? කමුකේ පිණිසද? එකපාරටම ආනන්ද සේවාමීනේවහනේ්සේ පිළිුරු 
්දනව. ‘ඡන්දප්පහානත් ථං ්ඛ්ා, බරාහ්මණ, භගවි බරහ්මචරි ං වුස්සි’ - 
බරාහ්මණ  භාගයවුනේවහනේ්සේ ්ව බඹසර වසනේ්න ඡන්ද  පරහාණ  
කිරීම සඳහා ි. ඊළඟට අහනව ් ම් බරාහ්මණ  ‘අත්ථි පන, ් භා ආනන්ද, ම්ග්ගා 
අත්ථි පටිපො එස්ස ඡන්දස්ස පහානා ?’ ්ම්කට, ඡන්ද පරහාන  සඳහා,  ම්කිසි 
පරිපොවකේ,  ම්කිසි මාගය කේ ි් නවද කි ල. ‘එ්සේ ’ කි ල ආනන්ද 
සේවාමීනේවහනේ්සේ පිළිුරු ් දනව. මාගය  හුටි ට ඉදිරිපේ කරනේ්න කමුකේද? 
අනේන එන  ිවුදගේ කාරණ  ි්බනේ්න, ඉදිරිපේ කරනේ්න අර ඉද්ධිපාද 
හර. 

‘ඡන්දසමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භා්වති 
වීරියසමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භා්වති 
චි්තසමාධි ප ධාන සංඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භා්වති 
වීමංසාසමාධි පධාන සංඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භා්වති.’ 

ඡන්ද, විරි , ිත්, වීමංසා කි න ්ම් ඉද්ධිපාද හර ි ඡන්ද නුිකිරීම 
සඳහා ග ුු පරිපොව, ක ිල ආනන්ද සේවාමීනේවහනේ් සේ පිළිුරු ්දනව. ඒ 
අවස්ථා්ව බරාහ්මණ ට ්ම්ක ගුටලුවකේ. එ්හමනම් ්ම්ක නුි්වනේ්න 
නුහු ්නේ. ි්බනව්නේ. ඡන්ද  ඉිරි්වනව්නේ. 

‘ඡ්න්ද්නව ඡන්දං පජෙිස්සතීති - ්නතං ඨානං විජ්ජති’ 

ඡන්ද් නේම ඡන්ද  නුි කරනව කි න එක කරනේන බුරි ්ද කේ 
කි ල බරාහ්මණ  පරකාශ කරනව. ඒ අවස්ථා්ව ආනන්ද සේවාමීනේවහනේ්සේ 
උපමාවකේ හුටි ට දකේවනේ් නේ බරාහ්මණ  නුඹ දැනේ ්ම් ආරාම ට එන්කාට 
 ම් ඡන්ද කේ ිබුණා ආරාම ට ඒම සඳහා, ් ම්නේට ආවට පසේ්සේ ඒ ඡන්ද  
‘පටිපස්ස්ද්ධා’ - ඒ ඡන්ද  සංසිඳුන. 
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අනේන ඒ ව්ගේ ්ම් ඡන්ද  නුිකිරීම කි ල කි න - ්මන ඡන්ද  
කි නේ්න ණ්හාව - ‘ණ්හාව නුිකිරීම’ ක ින එකට ඇි ණ්හාව 
සඳහා ි ්මන මුලිනේ ් ාදල ි් නේ්න, ඡන්ද කි න වචන . ඡන්ද  
නුිකිරීම සඳහාම ි, ්ම් ඡන්ද ඉද්ධිපාද  භාවිා කරනේ්නේ. එ්කාට වචන 
පිළිබඳ පරශේන කේ නුහු ්මන. ඡන්ද ඉද්ධිපාද ේ අර ඡන්ද පවුලටම අ ිි 
එකකේ. ඡන්ද පරොණය සඳොතේ ඡන්දයකේ ඕන ්වනව. ්ම්ක මධයම පරතිපදා්ව 
වි්ශේෂ් මූෙධමථයකේ. ්ම් ඡන්ද  ක ින වචන ට සමහර ්ක්නකේ ්බා්හාම 
කුමි ි. ණ්හාව කි න වචන ට අකමුි ි. ඒක නිසා සමහරවිට නිවනේ 
දැකීමට ි් න ණ්හාව කි ල කවි්්වාේ සමහර ්ක්නකේ ඒක ධමය ට 
විරුදේධ හුටි ටේ හිනේන ඉඩ ි් නව. 

ආනන්ද සේවාමීනේවහනේ්සේ්ගේම වේ ්දේශනාවක - එකේරා ගිලනේ 
භික්ෂුණි කට කළ ්දේශනාවක - ි්බනව ‘ණ්හං නිස්සා  ණ්හා 

පහාබ්බා’10 - කි ල. ඒේ මධයම පරිපොව පිළිබඳ වි්ශේෂ කාරණ කේ එනිනේ 
ඇඟ්වනේ්න. ණ්හාව උපකාර කර්ගන ණ්හාව නුි කරනේන ක ිල. 
හුබු ි එන ණ්හාව කි නේ්න ඕළාරික ණ්හාව ්නා්ව ි.  ම්කිසි 
්ක්නකේ, ‘අහවලා රහේ වුණා’ කි ල අහනේන ලුබුනාම, එ ා රහේ වුණා 
නම් මාේ රහේ ්වනේන ඕන කි ල එකේරා විදි ක ණ්හාවකේ එන 
ි් නේ්න. ඉාම සි මු් ණ්හාවකේ. නමුේ ඒ ණ්හාව උපකාර ්වනව අර 
ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම සඳහා. ඒක නිසා ්ම් වචන ඔසේ්සේ ගිහිලේල ඒවට 
බ ්වනේන ්ද කේ නුහු. ඇේ වශ් නේ නවින පිළිබඳව ‘රි’ කි න 
වචන  පවා සමහරවිට ් ාදනව. ‘ණහක්ඛ් ර්ා ්හාි’ කි න්කාට 

මහපුදුම වචන කේ. ‘ණහක්ඛ් ර්ා ්හාි සම්මා සම්බුද්ධසාව්කා’11 - 
සම්මා සම්බුද්ධ ශරාවක ා ණ්හාව ක්ෂ  කිරීමට ඇලිල, ‘රි’ ක ින එක 
සමහරවිට නරක වචන කේ හුටි ට සලකනව. නමුේ ඔනේන ඔ  විදි ට සුර 
්දේශනාවල සඳහනේ ්වනව. අර යමකේ උපකාර කර්ගන තවතේ එකකේ 
ඉවතේකිරී්ම් මධයම පරතපිදා්මක මූෙධමථය අනුව ‘ඡන්ද’ කි න වචන  ‘ණ්හා’ 
කි න වචන , සමහරවිට ‘්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස’ ඔ  ආදී ්නා් කුේ 
පද ් ාදල ි් නව නිවනේ දැකමීට ි්බන ආශාව පිළිබඳව. ඒක නිසා 
්මන ්ම් ‘ඡන්දමූලකා ස්බ්බ ධම්මා’ ක ින එක අවශය් නේම ග ුු 
නුහු. ්ම්ක කුසලේ ධමය පිළිබඳ කාරණ කේ කි ල. සි, සමාධි පිළිබඳවේ 
්කටි් නේ ක ි්ාේ කි නේන ි් නේ්න මිච්ඡාස ිමිච්ඡාසමාධි ආදී පද 
සූර ්දේශනාවල ඇුම් විට ් දිල ි් නව. 

එ්කාට අපි දැනේ ් ම් ් මන ි් න ධමය ් කාට්ඨඨාශවල එකි්නකට 
ඇි සම්බන්ධාවේ ඒ පළිබිඳ  ම්කිසි ගුඹරුු අථය කුේ ඇදේද කි න එකේ 
විමසල බලමු. ‘ඡන්දමූලකා ආවු්සා ස්බ්බ ධම්මා’, අපි උපමාවකුේ 
මුලේකර්ගනම ්ම්ක ්ෝරනේන බලමු. දැනේ ඔනේන  ම්කිසි ්ක්නකේ 
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කූඩ කේ අර්ගන කිට්ටු්වනව අහක ොනේන ි් න කසල ්ගාඩකේ ්ම් 
කුඩ ට එකුකරල විසකිරනේන. එ්කාට ්ම් කසල ්ගාඩ පළිිබඳව ්ම් 
පුදේගල ා ුළ ි්බනේ්න ඒකව සංඥාවකේ. ඒකව කි ල ක ිනේ්න ්ම්ක 
කසල ් ගාඩකේ, එකකේ, හුටි ට අර්ගන ි් නේ්න. පහේ්වලා ් ම් කුඩ ට 
කසල ්ගාඩ පුරවන්කාට, ඔනේන එකපාරටම දකනිව මුණිකකේ. ‘කසල 
්ගා්ඩ් ිබුණේ මුණික මුණිකම ි’ කි ල ඔනේන ඊළඟට මුණිකට ි ඡන්ද  
්දනේ්න. මුණික පිළබිඳව ඊළඟට ඡන්ද  ඇි්වනව. අනේන ‘ඡන්දමූලකා 
ආවු්සා ස්බ්බ ධම්මා’ අර කසල ්ගාඩකේ හුටි ට ිබුණ එ්කනේ, අනේන 
මුණිකකේ උපනේන. ‘ඡන්දමලූකා’ ඡන්ද  ම ි මුලේ වු්ණේ ඒකට. 

ඊළඟට, ‘මනසකිාර සම්භවා’ ්ම්නහි කිරීම නිස ි ඒ්කේ පරභව  
හටගුනීම සිදුවු්ණේ. සමහරවිට හිනේන පුළුවනේ මුණික උපනේ්න අර 
මුණිකේ ප්ල හරි, ව ්කාුනක හරි කි ල. නමුේ බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ‘ම්නා පබු්බංගමා ධම්මා’ කි න ධමයාවට අනුව උපදින ුන ි 
ඊළඟට කි නේ්න. මුලේ වු්ණේ ඡන්ද  ි. ඊළඟට සම්භව  හටගනේනා සේථාන  
මනසිකාර  ි. ්ම්නහ ිකරිීම ි. ‘ඵස්ස සමුද ා ස්බ්බ ධම්මා’ - ඇසට ස් පශය 
වුණා මුණික වි්ශේෂ ්ද කේ හුටි ට, අර කසල ්ගා්ඩ් ි් න අනිේ 
්දේවලේ අරිනේ. ්ම්ක පිළබිඳව ස් පශය කේ ඇිවුණා. ඇ්හේ ගුටුන ්ම්ක. 
අනේන ‘ඵස්ස සමුද ා’, ‘්වදනා ස්මාසරණා’ - ්ම් මුණික දැකේකේ එකේකම 
ඒ පිළිබඳ සුප ්වදනා රාශි කේ - සි පිළිබඳව - සි්ේ ඇිවුණා. ‘්වදනා 
ස්මාසරණා’ - ඒ ඔකේ්කාම ගිහිලේල එකු්වනේ්න ්වදනාවට ි. ඊළඟට 
‘සමාධි පමුඛ්ා’ - එ්කාට ්මන ්ම් කි නේ්න මිච්ඡාසමාධි කේ ්වනේන 
පුළුවනේ. නමුේ අර මුණිකට ි හි ගිහිලේල ි් නේ්න. මුණිකටම 
් ාමුවුණ සමාධි කේ දැනේ ි් නේ්න. මිච්ඡාසමාධි කේ ්වනේන පළුුවනේ. 
නමුේ සමාධි කේ ඒක. ධමයාවකේ වශ් නේ බලන්කාට ඒක ්ද කේ හුටි ට 
්වනේකරගේ. කසල්ගාඩ ගුන ්නා්ව ි දැනේ එ්හම පිටිනේම ්මයා්ගේ 
භාවනාව - අර මුණික ගුන. 

ඊළඟට ‘සාධිප් යා ස්බ්බ ධම්මා’ - ්ම් අධිපිකම,  ම්කිසි 
්ද කේ ව ්ද කිනේ ්වනේකරල ඒක ඒ ආකාර් නේම පවේවා ගුනීමට 
්නාවිසුරුණු සි කේ අවශය ි. වික්ෂිප් බව ි් නවනම් ්වන ්දේවලටේ 
ඒක ඇදිල  නව. ඒ අවධාන , ඒ මනසිකාර , ඇදිල  නව. අනේන ඒක නිසා 
ම ි ්ම්්ක අධිපිකම කරනේ්න සි  ි. මිච්ඡාසි  ්වනේන පුළුවනේ. 
නමුේ මුණිකට ි දැනේ සි  ් දිල ි් නේ්න. ීරණාේමක ්කාටස 
ඔනේන ඊළඟට ි ි් නේ්න. ‘පඤ්ුත්රා’ දැනේ ් ම් මුණික පිළිබඳව ් කා ි 
්කා ි ආකාර් නේ හරි මිච්ඡාවශ් නේ ්හෝ සි ේ සමාධි ේ 
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හුදුන. දැනේ  ම්කිසි විදි කිනේ ධමයානුකූලව ්ම්්කනේ එ්ර ්වනේන ඕන 
නම්, ්ම් මුණිකම කමයස්ථාන කේ කර්ගන නිවනේ දකනිේන ඕන නම්, 
කරග ුු ්ද  ි ඊළඟට ි් නේ්න. ‘පඤ්ුත්රා ස්බ්බ ධම්මා’ අනිය 
දුුඃබ අනාේම වශ් නේ මුණික විනවිිද දැකල, ආ ිේ ්ම්ක කසල ්ගාඩටම 
අ ිි ්ද කේ බව වටහාගුනමී ි කරනේන ි් නේ් න. ‘පඤ්ුත්රා’ ඒ 
පිළිබඳව පරඥාව - ්ම් මුළුමහේ ්ලෝක කසල ්ගා්ඩ්ම එක ්ද කේ මුණික. 
්ලෝක විනාශ් ේදී විනාශවන සාමානය අඟුරු ගුලි කේ ව්ගේ ්ද කේ කි ල 
අනේන එ්හම පරඥාව පහළ වු්ණාේ අනේන එ්කාට අර මුණි්කනේ එ්ර 
වුණා. ‘පඤ්ුත්රා ස්බ්බ ධම්මා’ - එ්කාට ්ම්ව්  සාර  අර අනිකුේ 
බරාහ්මණ නේ ක ිනේන ව්ගේ ආේමසාර කේ ්නා්ව ි ්මන ි් නේ්න. 
විමුකේතියයි සාරය. 

මහාසා්රාපම ආදී සූරවලේ සාර  හුටි ට දකේවනේ්න මළුුමහේ 
ධමය් ම, ්මනේන ්ම් විමුකේි  ි. ්ම්වා ිනේ මීදීමම ි සාර . සමහර 
්ක්නකේ හිාගනේනව සංකලේප ්ගාඩකේ එකු කර්ගන කරගහ ගුනමී ි 
කි ල. නමුේ ඒක ්නා්ව ි, ්ම් සංකලේප විනවිිද දැකල ඒවා ිනේ එර වීම ි. 
එ්රවී්මනේ ලබන විමුත්ි ම ි සාර . ‘විමුත්ිසාරා ස්බ්බ ධම්මා’ - ්ම් 
සංකලේප , මුණික පිළිබඳ ඇිකරගේු සංකලේප , ්ම්ක ්ලෝක් නේ 
්වනේකරල - අමුු ්ද කේ වටිනා ්ද කේ කි ල ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ 
ඇිකරගේු ඒ සංකලේප රාශි  නුිවී්මනේ මුණික අ්හෝසි වුණා. අනේන 
ඒක ම ි විමකුේි  - එ නිේ මිදුන. මුණි්කනේ මිදුන. ‘විමුත්ිසාරා ස්බ්බ 
ධම්මා’ - ඔ  විදි ට ් මන ් ම් ඉාම වටිනා සූර කේ විදශයනා කමයස්ථාන කේ 
කරග හුකි රම් වටිනා සූර කේ ්මන ි් නේ්න. ්ම් විදි ට පරඥා්වනේ 
දැකල එ ිනේ මිදුනාම, අනේන ඒකම ම ි මනසට අරමුණුවන ධමය ක ඇි 
හර  හුටි ට ග ුේ්. සාර  හුටි ට ග ුේ්. 

්ම් විදි ට කලේපනා කරල බලන්කාට, ්ලෝක් ේ ඇි හුම්ද කේම 
කමයස්ථාන අරමුණු ් වනව. ඒ නිසාම ම ි අී් ේ සිටි රහනේ වහනේ්සේලා, 
රහේ ්ම්හණිනේවහනේ්සේලා පිළිබඳව අපට හිාගනේන බුරිරම් අමුු 
අමුු පුදුම කමයස්ථාන ි් නේ්න. ්ම් ආකාර ට බලන්කාට සමහරවිට 
විසභාග ආරම්මණ පවා කමයස්ථාන ්වලා ි් නව. සාමානය් නේ 
කමයස්ථානාචා යය නේ වහනේ්සේල ්හේු සහිව ආදිකේමික ට සමහර 
කමයස්ථාන හනම් කරනව - විසභාග ආරම්මණ - පරුුෂ් කටු නම් සේර ීරෑප. 
සේර ිකට නම් පරුුෂරෑප - ඒක ්හේුසහි ි. මකේනසිාද? සමහර විට 
අමු් සා්හා්න බිුණු කණුවුී ගි  මළසරිුර දැකලේ සමහර 
සංඝ ාවහනේ්සේලාට රාග  උපනේන බව ්ථරගාථාවල සඳහනේ ්වනව. නමුේ 
ඒ ්ථරගාථාවලම වේ වටිනා ්ථරගාථාවකේ සඳහනේ ්වනව, නාගසමාල 
්ථරගාථා ක ිල. නාගසමාල සේවාමීනේවහනේ්සේ විසභාග ආරම්මණ කේ 
මලුේකර්ගන ි රහේ උ්නේ. ඒ සේවාමීනේවහනේ්සේ් ගේ වචන් නේ ව්ගේ සඳහනේ 
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්වනව ‘මම එක දවසකේො පිණේඩපා් වුඩි . මහාමාගය ට බුසේස හුටි් ම 
්මනේන ූේ නාද මධය් ේ එකේරා නාටිකාංගනාවකේ ්බා්හාම ලසේසනට 
සුරසිල නටනව.’ දැකේක හුටි්  ්මාකද වු්ණේ? 

‘ත්තා ්ම මනසිකා්රා - ්යානි්සා උදපජ්ජථ 
ආදීන්වා පාතුරෙු - නිබ්බිදා සමතිට්ඨඨථ 

ත්තා චි්තං විමුච්චි ්ම - පස්ස ධම්මසුධම්මතං’12 

ඒ නාටිකාංගනාව දිහා බුලුව. ්මාකකේද ්ම් සදේ්දේ කි ල ඔලුව 
උසේසල බුලුව හුටි්  ්මාකද වු්නේ - ‘්ා ්ම මනසිකා්රා ් ානි්සා 
උදපජ්ජ්ථ’ - ඒ අවස්ථා්ව මට ් ානි්සාමනසකිාර  - ‘අ් ානි්සා’ 
්නා්ව ි - ් ානි්සාමනසිකාර  හටගේ. ‘ආදීන්වා පාුරහු’ - ්ම්්ක 
ආදීනව පක්ෂ  මට වුටහණුා. ‘නිබ්බිො සමිට්ඨඨථ’ නිබ්බිොව නි්වයද , මට 
්හාඳට පිහිටි . ‘්ා ිත්ං විමුච්ි ්ම’ - ඒ ්මා්හා්ම ම්ගේ සි 
විමුකේ වුණා. ‘පස්ස ධම්මසුධම්මං’ ්ම් ධමය්  සුධමයාව බලව. ඔනේන ඔ  
‘ධමය සුධමයාව’ ්හළිකර ගනේන නම් ්ම් සූර  ්ෝරනේන ්වනේ්න අර 
කුසලේ ධමයවලට විරකේ සීමා කරල ්නා්ව ි. මිථයා සමාධි් නේ ්හෝ අර 
මුණික පළිබිඳව සිවිිලි ධාරාවකේ ගහිලිේල, ස ිකේ සමාධි කේ, මිථයා වශ් නේ 
්හෝ ඇි වණුා නම්,  ම්කසිි අවස්ථාවක ් ෝනි් සාමනසකිාර  ආවාම ඒක 
පළිබිඳව, ඒ ක්ෂණ් නේම - අර සන්දිට්ඨික, අකාලික, එහපිස්සකි ක ින 
ධමයන ිාමාව අනවු - ඒ ක්ෂණ් නේම විශාල ්වනසකේ සදිු්වනව.  

ඒක නිසාම ි අර අී් ේ ්නා් කුේ බරාහ්මණ නිේ මමනේ්ගේ 
ධයාන භාවනා එ්හම කරල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ළඟට එනවා. එක ගාථා 
පද කේ අහල ්කා්හාමද රහේ ්වනේ්න කි ල සමහර ්ක්නකේ කලේපනා 
කරනව. ්ම්ක බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ පරාිහාේ   නිසා  වු්ණේ එ්හම 
නුේනම් ඒ කා්ල හිටි් ේ පිනේ ඇි අ  කි ල ඒ විදි ට ්ෝරනවා. නමුේ 
්මන ි් න ‘ධමයපරාිහා ය ’ ගුන කලේපනා කරල බුලු්වාේ අපට 
කි නේන පුළුවනේ, සමහර ්ක්නකේ ්දේදුනේනකේ පා නකං අහස දිහා 
බලා්ගන ඉනේන පුළුවනේ, ්ම්ක ඉිනේ ්කාච්චර කාල කේ බලනේ ඉනේන 
්වනවද දනේ්න නුහු. නමුේ ඥානවනේව - උදෑසන අර වුලක ් කාල ක 
එලේ්ලන පිණිබිඳකේ ඔසේ්සේ ඉර පා න්කාට හරි ට ඉලකේක  අලේලල 
බුලු්වාේ සූ යරශේමි් ේ ි් න සි ළුම වණය සංකලන ඒ පිණිබිංදුව ුළිනේ 
දකිනේන පුළුවනේ ්වනව. ඒකම කමයස්ථාන කේ කරගේ්ාේ. අනේන ඒ 
විදි ට ්ම් මුළුමහේ ධමය ම, අර සේිසේ ්බෝධිපාක්ෂික ධමය ආදී හුම 
එකකේම, සමහරවිට විසභාග ආරම්මණ්  පවා දකිනේන පුළුවනේ. 
් ානි්සෝමනසිකාර, අ් ානි්සාමනසිකාර කි න වචන ්දක දිහා 
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බුලුවාම, ශාසේරී  වශ් නේ බුලුවාම, අහසට ්පා්ළාව ව්ගේ පරර . 
සම්මාදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨි ක ින වචන ්දක බුලුවාම අහසට ්පා්ළාව ව්ගේ 
පරර . ඈ ි. නමුේ පරයක්ෂවශ් නේ කලේපනා කරල බලන්කාට, ඉාම 
සුළු ්වනස ි ි් නේ්න. දැනේ අර පිණිබිද - ඒක ්ක්නකුට ඉාමේම 
පහසු්වනේ පරයක්ෂකරග හුකි ්ද කේ. සමහරවිට අපිට ඉ්බ්මේ ්පේනව 
ඉර පා ා්ගන එන්කාට. ඉාමේම සුළු ්වනසකේ කළ හුටි්  අර 
පිණිබි්ඳේ ි් න වණයසංකලන  ්නා්පනී  නව. ඒක ්ප්නනේ්න 
එකේරා ඉලකේක කට බුලුවාම පමණ ි. ඔනේන ඔ  විදි්  ්ද කේ 
ි් නේ්න ්ම් ධමය  පළිිබඳවේ. සන්දිට්ඨික, අකාලික, එහි පස්සික, ඔපන කි, 
පච්චත්ං ්වදිබ්බ විඤ්ූහි ධමය් ේ ස්වභාව  ඕක ි. 

එ්කාට, ්ම් සූර  පිළබිඳව අපි දුනේන විගරහ  - ‘ස්බ්බ ධම්මා’ 
කි න එක ‘හුම්ද කේම’ කි න අථය් නේ අර්ගන කළ විගරහ , වදුරටේ 
සනාථවන වටිනා සූර කේ අපට ්හා ාගනේන පුළුවනේ ්වනව අඞ්ගුත්ර 
නිකා්  නවක නිපා්  සමිද්ධි සූර . ඒක සාරිපතු් සේවාමීනේවහනේ්සේ 
්දේශනා කළ සුර කේ. ඒ සමිද්ධි සූර  ්බා්හෝ දුරට අපි කලිනේ සඳහනේ කළ 
සුර ට සමානේරව ි ගමනේකරනේ්න. සළුුකාරණා කපී ක විරකේ ්වනසකේ 
ි් නව. ඒ සූර් ේදී සමිද්ධි සේවාමීනේවහනේ්සේ, හරි ට අර ගුරුවර් කේ ළඟ 
පාඩම් ්දන ්ගෝල් කේ ව්ගේ සුරි ුේ සේවාමීනේවහනේ් සේ අහන පරශේනවලට 
පිළිුරු ්දනව. ්මනේන ්ම්වා ි සුරි ුේ සේවාමීනේවහනේ්සේ අහන පරශේන - 

‘කිං ආරම් මණා සමද්ධි, පුරිසස්ස සංකප්පවිතක්කා උප්පජ්ජන්ති? 
නාමරූපාරම් මණා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, ක්ව නාන්තං ගච්ඡන්ති? ධාතූසු භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං සමුදයාති? ඵස්සසමුදයා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං ස්මාසරණාති? ්වදනාස්මාසරණා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං පමුඛාති? සමාධිප මුඛා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං අධිප්තයයාති? සතාධිප්තයයා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං උ්තරාති? පඤ්ු්තරා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං සාරාති? විමු්තිසාරා භ්න්ත.  
්ත පන සමද්ධි, කිං ඔගධාති? අම්තාගධා භ්න්ත.’13 

ඔ  විදි ට ි ි් නේ්න. ්මන අමුේකට ි් නේ් න මුලේ පරශේන 
්දකේ අග පරශේන ේ පමණ ි. අනිේ හරි  අර බුදේධ ්දේශනා්ව ි් න 
කාරණා විදි ම ි. නමුේ ්මනිනේ ඉාමේම පුහුදිලිව ්හළි්වනව 
සුරි ුේ සේවාමීනේවහනේ්සේ අහනේ්න සංකලේප විකය පිළිබඳව ි. ඒක 
පුහුදිලිවම ි් නව. අන අර ‘ස්බ්බ ධම්මා’ කි ල කි න්කාට 
සමහරවිට ්ක්නකුට සුක හි්නේන පුළුවනේ ්ම් කුසලේ ධමයද, අකුසලේ 
ධමයද කි ල ඔ  විදි ට. නමුේ ්මන පුහුදිලිවම ්ප්නනව සුරි ුේ 
සවාමීනේවහනේ්සේ අහනේ්න සංකලේප, විකය ගුන. දැනේ අපි පරිවයන  
කරමු ්ම් පරකාශ කළ ටික. ‘කිං ආරම් මණා සමිද්ධි, පුරිසස්ස සංකප්ප 
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වික්කා උප්පජ්ජ්න්ි’ - සමිද්ධි, කුමකේ අරමුණු කර්ගන පුරුෂ් කුට සංකලේප 
විකය් ෝ උපදිදේද? පළිිුර ‘නාමරෑපාරම් මණා භ්න්’ - ‘නාමරෑප ’ අරමුණු 
කර්ගන ි ්ක්නකුට සංකලේප විකය ඇි්වනේ්න. ඇි්වනාකේ 
සංකලේප, විකය නාමරෑප  මුලේකර්ගන ි. ඊළඟට, ‘් පන සමිද්ධි, ක්ව 
නානත්ං ගච්ඡන්ී’ - ඒවා නානව ට  නේ්න ්කාුනද? එන ්දන 
පිළිුර - ‘ධාූසු, භ්න්’ අට්ළාසේ ධාුනේ පිළබිඳව ි ඒවා නානව ට 
 නේ්න. ඒ කි න ්දේවලේ නානව  හුටි ට සලකනේ්න අර අට්ළාසේ 
ධාුනේ අනුව ි. ඊළඟට අනිේ හරි . අර කලිනේ ක ිාපු විදි ටම ි දිගටම 
ි් නේ්න. ‘් පන’ - කි ල කි නේ්න අර සංකලේප විකය පළිිබඳව. 
්කලිනේම අහනේ්න ් ම් සංකලේප විකය කමුකේ අරමුණු කර්ගනද හටගනේ්න. 
නාම රෑප  අරමුණු කර්ගන. සංකලේප විකය ්කාුනද නානව ට 
 නේ්න? අට්ළාසේ ධාුනේ පිළිබඳව ි. ් ම් සංකලේප විකයවල සමදු  කුමකේද? 
ස් පශය  .ි ස්මාසරණ  - එකේරැසේවීම ්කාුනද? ්වදනා්ව ි. පුමුඛ් 
වනේ්න? සමාධි  ි. අධිපිවනේ්න? සි  ි. එරවන ුන, මුදුනේම ුන, 
ඉහළම ුන? පරඥාව ි. සාර ? විමුකේි  ි. අවසාන පරශේන . ඒකේ නිවනටම 
අොල ්ද කේ - ‘කිං ඔගධා?’ - ්ම්ව ගිහිලේල ්කාුනටද ගලා බහිනේ්න? 
එ්හම නුේනම් ්ම්ක බුසගනේ්න ්කාුනටද? ‘අම්ාගධා’, 
අමෘව ට. නිවන පිළබිඳවම වි්ශේෂ වචන කේ එන ි් නේ්න. 
අමෘව ට ි ගලාබසිනේ්න හුම්ද කේම. 

කලිනේ කවි්ව ව්ගේ, හුම ්ද කම ි් නව අමෘව , නිවන 
ලබා්දන ශකේ ි. හුබු ි ් ානි්සාමනසකිාර  ් දු්වාේ පමණ ි. 
්මනිනුේ පුහුදිලිවම ්හළි්වනව, ්ම් පරකාශ ්වනේ්න සංකලේප විකය 
පිළිබඳව ි. මනසට අරමණුු වන ්දේවලේ හුම්ද කේම සංකලේප විකය. ඔ  
කි ාපු ධමයාවලට අනුව ි මනසට අරමුණුවන ්දේවලේ අග  කළ ුේ්. 
එ්හම නුිව අර ආේමවාදීනේ පරකාශ කළා ව්ගේ ආේමසාර කේ, 
බරහ්මනිේමි ්දේවලේ හුටි ට ්නා්ව ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරනේ්න. ‘ම්නා පුබ් බංගමා ධම්මා’ කි න ඒ ධමය නි ාමාව අනුව ්ම ිනේ 
්ප්නනව ්ම් නාමරෑප අරමුණම - ්ම් නාමරෑප  ගුනම ි අපි දිගටම 
කථා ක්ළේ, හුඟකේ ්දේශනාවල - දැනේ ්මනිනේ පුහුදිලි ්වනව බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ දකේවා වොළ ්ම් පරිපෝවනේ ්ක්රනේ්න කමුකේද කි ල. අර 
නාමරෑප  අරමුණු කර්ගන පටනේගනේන පරපිොව අවසනේ ්වනේ්න 
නාමරෑප  විනිවිද දැකී්මනේ. නාමරෑප  අනිච්ච දුක්ඛ්, අනත්, වශ් නේ 
විනිවිද දැකල එ ිනේ එරවී්මනේ ම ි අවසාන වනේ් න. ඒ කාරණ  ි ්ම් 
සූරවලිනුේ පුහුදිලි ්වනේ්න. නාමරෑප් නේ මිදිමම ි සාර  හුටි ට 
ගනේන ඕන. එ්කාට ්මනිනේ පරකාශ ක්ළේේ නාම ේ රෑප ේ අර 
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සම්බන්ධාව ව්ගේම ්ම් නාමරෑප  පළිිබඳව ඇ ි ශූනයව  හරි ාකාර 
්ේරුම් ගේ නම්  ම්කිසි අවස්ථාවක, ඒ නාමරෑප  විනිවිද  ාමට 
හුකි ාවකේ ඇි්වනව. ඒක පරඥා්වනේ ්ක්රන ්ද කේ. පරඥාව නුිාකේ 
්ම් නාමරෑප් , විඤ්ඤාණ  පටලු්වන ස්වභාව කේ ි් නව. හි 
පටලු්වන ස්වභාව කේ ි්  නව. ඒක ම ි අර ධම්මපද ගාථාවක සඳහනේ 
්වනේ්න, රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව. 

‘්කාධං ජ්ෙ විප්පජ්ෙයය මානං 
සං්යාජනං සබ්බමතික්ක්මයය 
තං නාමරූපස් මං අසජ් ජමානං 

අකිඤ්චනං නානුපතන්ති දුක්ඛා’14 

ක ිල රහනේවහනේ්සේ පළිබිඳව සඳහනේ කරනව. ‘්කාධං ජ්්හ’ - 
්කරෝධ  ඉවේ කරනේ්නේ . ‘විප්පජ්්හ ය මානං’ මාන  සම්පණූය්  නේම 
ඉවේකරනේ්නේ . ‘සං් ාජ්නං සබ්බමකි්ක්ම ය’ - ස ිලුම සං් ෝජ්න 
ඉකේමවාලනේ්නේ . ‘ං නාමරෑපස් මිං අසජ් ජ්මානං’ - නාමරෑප් හි 
්නාරැ්ඳන ්නාඇ්ලන, ්නාබු්ඳන, ඒ පදුේගල ාව - ‘අකඤි්චනං’ - ඒ 
අකඤි්චන පදුේගල ාව, කසිවිකේ අ ේ නුි ඒ පදුේගල ාව - ‘නානපුන්ි දුක්ඛ්ා’ 
- දුක්ඛ්් ෝ ඒ පදුේගල ාව  ටපේ ්නාකරේ, ඒ පදුේගල ා ම කඩා ්නාවදිේ, 
ක ින එක ව්ගේ. ඔනේන ඔ නිුේ අපට ්ප්නනව එ්කාට බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ් ගේ පරපිොව අනවු ්ම් නාමරෑප  ඉකේමවී්ම් - නාමරෑප් ේ ඇි 
ශනූයව  වටහා්ගන ඒක ඉකේමවී්ම් - කරම ක ුි ්ම නිේ දකේවනේ්න.  

ඉාමේම වටිනා කාරණ කේ අපට ්හළි්වනව බරහ්මජ්ාල සූර  
ටිකකේ විගරහ කරල බුලු්වාේ. දීඝනිකා්  බරහ්මජ්ාල සූර්  ි්බනේ්න 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ ‘සබ්බ්ාපභ’ අනිදස්සන විඤ්ඤාණ් , ඒ 
කි නේ්නේ හුම පුේ්නේම ආ්ලෝකවේ ව ූඅනදිස්සන විඤ්ඤාණ් , පරඥා 
පරභා්වනේ අර ්දසුටකේ මිථයාදෘෂේටි නෂිේපරභා වන ආකාර .  මකේ නෂිේපරභා 
්වනව ක ින එක අපි ිරපටි ගුන කථා කරන්කාට අර ිරපටි  නෂිේපරභා 
වු් ණේ ්ොරවලේ ඇරී්මනේ. ්ොරවලේ ඇරීම නසිා විශාල ආ්ලෝක කේ ආවාම අර 
සනිමා රි ට වුටිල බිුණ සළුු ආ්ලෝක  එ්හම පිටිනේම නෂිේපරභා වුණා. 
අනේන ඒ ව්ගේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ්ම් පරඥා පරභා්වනේ - අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ් ේ පරඥාපරභා්වනේ - ්දසුටකේ මිථයාදෘෂේටි නිෂේපරභා්වන ආකාර  
අපට බරහ්මජ්ාල සූර් නේ දකිනේනට ලු්බනව. අර පුළුලේ පරඥා පරභාව් නේ 
පට ුමිථයාදෘෂේටි හුට ් දකකේ නෂිේපරභා වු් ණේ ් කා්හාමද? අ්නකුේ ථීයක නිේ, 
ඒ මිථයාදෘෂේටික නිේ ඒ දෘෂේටි නාගේ් නාමරෑප ම අලේලාගුනී් මනේ. 
නාමරෑප් ේ රැඳී්මනේ. නාමරෑප් ේ බුඳිල ඒව පළිබිඳව කය කරල 
නාමරෑප් නේම නපිදවා ගේ ුදෘෂේටි සමහූ කේ. අනේන ඒක නසි .ි ඒ කාරණ  
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සුත්නිපා් ේ මහාවි ූහ සූර් ේ සඳහනේ ්වනව. අ්නකුේ දෘෂේටි වාදීනේ 
නාමරෑප් නේ ්නාමිදුන බව ්ම්හම පරකාශකරනව. 

‘පස්සං න්රා දක්ිති නාමරූපං 
දිස්වාන වා ඤස්සති තානි්මව 
කාමං බෙුං පස්සතු අප්පකං වා 

න ෙි ්තන සුද්ධිං කුසො වදන්ති.’15 

ඒ කි නේ්න, බරහ්මජ්ාල සූර් මේ ි් නව සමහර දෘෂේටි, 
අභිඥාලාභීනේ විසිනේ ඉදිරිපේ කරන ලද දෘෂේටි, ඔවුනේ ්ලෞකික අභිඥා 
ලබා්ගන ්පර විසූ කඳ පළිි්වල පිළිබඳව, සමහර විට ලක්ෂ ්කෝටි ගණනේ 
ඈට දැකල මමනේ්ගේ ජීවි, සමහරවිට පරිත් විජ්ානන් නේ වේ 
්දේවලේ ් සා ා්ගන, ඒවා උඩ ් ගාඩනගාගේ දෘෂේටි සමූහ කුේ ් ම් බරහ්මජ්ාල 
සූර්  ි් නව. නමුේ ඒවේ පරි්ක්ෂප ්වනව. නිෂේපරභා ්වනව. 
මකේනිසාද? ් හේුව ් මාකකේද? අනේන ඒක ක ිු්වනව ් ම් ගාථා්වනේ ‘පස්සං 
න්රා දක් ඛිි නාමරෑපං’ අර කි න අභිඥා වලිනේ දකිනේනා වූ ඒ මනුෂය ා 
‘දක්ඛිි නාමරෑපං’ - දකිනේ් නේ නාමරෑප ම ි. ‘දිස්වාන වා ඤස්සි ානි්මව’ 
- ඒ නාමරෑප  දැකල ඒකම නිය වශ් නේ අලේලගනේනව. හරි ට අර අඳුරු 
වීදුරු සහි අඳුරු කාමර ක - අඳුරු වීදුරුවකේ සහි ජ්්නේල කේ ඇි 
කාමර ක - ඉනේන ්ක්නකුට, ඒ වීදුරු්ව වු්ටන ්දේ මිසකේ, පිළිබිඹු වන 
්දේ මිසකේ, ඉනේ ඈට ් නා්ප්නනව ව්ගේ, අර නාමරෑප් ේ ගිහිලේල රැ්ඳන 
බු්ඳන ස්වභාව කේ නිසා අර දෘෂේටිවාදීනේ ඒ මනේ දැකේක අී ජ්ාි අනුව 
 ම්  ම් දෘෂේටි නිපදවා ගේ. අනේන ඒක ි ්මන කි නේ්න. ‘දිස්වාන වා 
ඤස්සි ානි්මව’ - ඒ නාමරෑප ම ි සය වශ් නේ ගනේ්න. ‘කාමං බහුං 
පස්සු අප්පකං වා’ - ඕන නම් ්බා්හෝ්කාට ්හෝ දකීවා සුළු්කාට ්හෝ 
දකීවා. ඒ කි නේ්න, බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, ඒ ් ගාලේල හුඟකේ 
දැකේකේ ටිකකේ දැකේකේ ඒ්කනේ ඇි වුඩකේ නුහු. ‘න හි ්න සුද්ධිං කුසලා 
වදන්ි’ - බුදේධාදී කුසල් ෝ, නි ම දක්ෂ් ෝ, එ නිේ සුදේධි කේ ඇි්ව්  ි 
්නාකි ේ. දැනේ ්මන පුහුදිලිව ්ප්නනව අර පට ුමිථයාදෘෂේටි පිළිබඳව, 
ඒවා නාමරෑප  දැඩිව අර්ගන, ඒ ම ්ගාඩනගාගේ දෘෂේටි.  

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ් ගේ දේශන  නාමරෑප  ඉකේමවා  න 
සමකිරමණ  කරන, ්ලෝ්කෝර දේශන කේ. ඒක ඉාමේම පුහුදිල ි
්වනව, දැනේ ් ම් බරහ්මජ්ාල සූර ට බරහ්මජ්ාල ක ින නම දීල ි්  නේ්න ් මාකද? 
්ම්ක බඹ දැලකේ හුටි ට උපමාව දීල ි්  නව. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේම පරකාශ 
කරනව. සූර  අවසාන් ේදී ්ම්ක බරහ්මජ්ාල කේ, උපමාව දකේවනේ්න හරි ට 
අර මසේමරනේ්නකේ, ඉාම සි ුම් දැලකනිේ  ම්කිසි ජ්ලාශ ක ඉනේන සි ලුම 
මේසය ිනේ අලේලගනේනව ව්ගේ, ඔවුනේට ්ක්සේවේ ්බ්්රනේන බුරි විදි ට 
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ඉාමේ සි ුම් දැලකේ වි ල දැම්්මාේ ඒකට ඔකේ්කාම අහු්වනව ව්ගේ, ්ම් 
බරහ්මජ්ාල ට, ්ලෝක් ේ ඇිාකේ සි ලුම දෘෂේටි අහු්වනව කි ල. එ්කාට 
දැලක, දැලේඇස කමුකේද කි ලේ අපි ටිකකේ කලේපනා කරල බලනේන ඕන. ්ම් 
බරහ්මජ්ාල සූර  දැලකේ හුටි ට ගේ්ාේ ඒ දැ්ලේ ි්බන සි ුම් දැලේ ඇස 
කුමකේද? සිදුර කමුකේද? ඒක ඉාමේම පුහුදිලිව ්ප්නන සූර  පුරාම 
් ්දන එකේරා වචන කේ ි් නව. ඒ එකේ එකේ දෘෂේටි නිෂේපරභා කරන්කාට 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ් ාදන වචන , ්මාකකේද? ‘දපි ඵස්ස පච්ච ා’. 
‘දපි ඵස්ස පච්ච ා’ - ඒකේ ස් පශය  පරය  කර්ගන’, ඒකේ ස් පශය  පරය  
කර්ගන’ - ඔ  විදි ට එ්කාට අපට ්පේනව ්ම් ස් පශය  - ්ම් ස් පශය  
ම ි අර දැලේ ඇස. ්ම් ස් පශය  මුලේ කර්ගන සළා න  මගිනේ ්ගාඩනගා 
ගේ දෘෂේටි සමූහ කේ, අනිකුේ මිථයාදෘෂේටික නිේ අර ි් නේ්න. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ දශයන  සළායතන නි්රෝධ්යනේ - සළා න 
නි්රෝධ  ක ිල ක ින ඒ නිවයාණ  දශයන් නේ - ලුබුනු එකේරා අංගසම්පණූය 
පරඥාපරභාවකේ එනිනේ ්පේනේ් න. ්ම් කාරණ  වදුරටේ පුහුදිලි ්වනව ඒ 
සූර්   නාමරෑප  අනවු ගහිලිේල ඒ මිථයාදෘෂේටික නිේ නපිදවාගේ ු දෘෂේටි 
නසිා, ඇේ වශ් නේම ඔවනුේ සංසාර් ේම කරකු්වන බව බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ඒ සූර්  පරකාශකරනව. එන සඳහනේ ්වනේ්න - 

‘ස්බ්බ ්ත ඡෙි ඵස්සයත්නෙි ඵුස්ස ඵුස්ස පටිසං්ව්දන්ති, ්තසං 
ඵස්සපච්චයා ්වදනා, ්වදනාපච්චයා තණ්ො, තණ්ොපච්චයා උපාදානං, 
උපාදානපච්චයා භ්වා, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
්සාකපරි්දවදුක්ඛ්දාමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. ය්තා ්ඛා භික්ඛ්ව, භික්ඛු, 
ඡන්නං ඵස්සයතනානං සමුදයංච අ්ථගමංච අස් සාදංච ආදීනවංච 
නිස්සරණංච යථාභූතං පජානාති, අයං ඉ්මෙි ස්බ්බ්ෙව උ්තරිතරං 
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ඒ කි නේ්න ඔනේන ්වනස ්පනේනුව ්හාඳටම, ඒ දෘෂේටිවාදීනුේ 
්ම් ්බෞදේධ දශයන ේ අර ඇි ්වනස. ඒ දෘෂේටිවාදීනේ අර විදි ට, අර 
ස් පශය  පරය  කර්ගන - ඉන්ද්රි  ස් පශය  - සමහර විට අභිඤ්ඤා ලුබුවේ, 
ඒේ අර සාමානය ඉන්ද්රි  වලිනේම ි. සළා න  මුලේකර්ගන ඇිකරගේු 
ඒ ස් පශය නිසා ඔවුනේට ් වදනා ඇි්වනව. ් වදනාව නිසා ණ්හාව, උපාොන 
ආදී වශ් නේ සංසාර් ේම කරකු්වනව. නමුේ සමයකේ පරිපෝව  න 
විමුකේ භික්ෂූව පිළිබඳව කි ු්වනේ්න අර සළා න නේ්ගේම, 
සළා න නේ පිළිබඳවම, එකේරා අංග සම්පූණය - අංශපහකිනේ සම්පූණය - 
අව්බෝධ කේ ලබනව, ඒක ම ි අර පරඥා ආ්ලෝක  කි ල කි නේ්න. 
සළා න  පිළිබඳව - ‘සමුද ංච අත්ථගමංච අස් සාදංච ආදීනවංච 
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නිස්සරණංච’ කි න පුි පහම පරකට ්වනව, ඒ පරඥා පරභාවට. 
සළා න නේ්ගේ හටගුනේම, සළා න නේ්ගේ අස්ගමන  - අස් ට  ාම 
- ඒවා් ේ ආස්වාද පක්ෂ . ඒවා් ේ ආදීනව පක්ෂ , ඒවා් ේ නිස්සරණ  
ඒවා ිනේ නිකේමීම - කි න ්ම් අංග පහම පරකට්වන නිසා ම ි ඒක 
උත්රීර ඥාන කේ හුටි ට ගහුකේ්ක. ්මන පටිච්චසමුප්පාද  ගුන 
සඳහනේවීමේ ඉාමේම වුදගේ කාරණ කේ. මකේනිසාද? ්ම නිේ ්ප්නනව 
පටිච්චසමුප්පාද  අී ට ොල ්ේරුම් කළහුකි ්ද කේ ්නාවන බව. ්ම්ක 
්ම් වයමාන ටම අොල ්ද කේ. ්ම් නාමරෑප  පිළිබිඹු ්වනේ්න 
විඤ්ඤාණ් ේ. 

්ම් විඤ්ඤාණ  පළිිබඳව සං ුත්නිකා්  පරීය සමුේපාද ධමය  
ගුන වි්ශේෂ් නේ සඳහනේ ්වන නිොන සං කුේ් ේම ඒ පටිච්චසමපු්පාද  
විසේර කරන අවස්ථා්ව, විඤ්ඤාණ  ්ෝරනේ්න ්ම් විඤ්ඤාණ හ ම 

අහු්වන හුටි ට17 - ‘චක්ඛු් විඤ්ඤාණං, ්සා විඤ්ඤාණං, ඝාණ විඤ්ඤාණං’ 
ආදී වශ් නේ විඤ්ඤාණ හ ම අහු්වන හුටි ට ි. එ ිනේ අපට ්ප්නනව 
්ම් පරීයසමුත්පාද ධමය්  විඤ්ඤාණ  පටිසනේධි විඤ්ඤාණ කේ වුනි එකකේ 
්නාවන බව. එකකේ ්නා්ව ි ්මන කි නේ්න. ්ම් විඤ්ඤාණ හ් හිම 
පිළිබිඹුවන නාමරෑප ආශර්  නේ ම ි සළා න කේ ්ගාඩනු්ගනේ්න. 
ආ න හ කේ. අජ්ඣත් බහිද්ධා වශ් නේ ්භේද කේ ඇිකර ගනේ්න අර 
නාමරෑප  විනිවිද  ාමට ්නාහුකිවීම නිසා. එන ්ප්නනව ්දකකේ. ‘්ම් 
මම’ ‘්ම් නාමරෑප ’ - ‘්ම් බලන මම’, ‘්ම් අරමුණ වන නාමරෑප ’ ක ිල 
ඔ  ්දක අ්ේ ඊළඟට හොගනේනව අජ්ඣත්-බහිද්ධා ්භේද කේ. ඒක උඩ 
ම ි සළා න කේ ්ගාඩනු්ගනේ්න. ඒක උඩ ම ි ඊළඟට ්වදනා ආදී 
ධමය ්ගාඩනු්ගනේ්න. ඒ්කනේ ම ි ණ්හා උපාොන වශ් නේ ඔ  විදි ට 
පටිච්ච සමුප්පාද ටම අහු්වලා ඔවුනේ සංසාර් ම කරකු්වන බව 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ. එ්කාට බරහ්මජ්ාල සුර් නේ අපට 
පුහුදිලි ්වනව, ්ම් විඤ්ඤාණ් ේ පිළිබිඹුවන නාමරෑප් ේ ඒ පළිිබිඹුව දැඩිව 
ගුනමී නිසා - ඒ පිළිබිඹුව ආේම වශ් නේ සුලකීම නිසා - ්කාටිනේ 
කි නවනම් සක්කා  දිට්ඨි  නිසා - ් ම් විදි් ේ මිථයාදෘෂේටි රාශි කේ ් ලෝක් ේ 
පවින බව. ්ම්කට අපි ්පාඩි උපමාවකේ ගනිමු. ්ම්කේ පරකාශ කළ 
මිථයාදෘෂේටික නේ්ගේ දශයන ේ, සමයකේ දෘෂේටි ේ අර ්වනස ්ේරුම් 
ගුනමීට ්හාඳ උපමාවකේ අපට ්සා ාගනේන පළුුවනි උම්මග්ග ජ්ාක් නේ. 

උම්මග්ගජ්ාක්  ි් නව මණි පරශේන කේ,18 එකේරා මුණිකකේ 
පිළිබඳ පරශේන කේ. මුණිකේ පිළිබඳ පරශේන කීප කේ ි් නව. එකකේ අපි 
උපමාවට ගනේ්න. මි ළුුනුවර වාසල ්ොරටුවට ටිකකේ ඈිනේ ්පාකුණක 
මුණිකකේ ි් නව කි ල නගරවාසනීේ ඇවිලේල ් ව්්දේහ රේජ්ුරුවනේට දැනේවුව, 
්ව්්දේහ රේජ්ුරු්වා මනේ්ගේ ්සේනක පණඩි ට පුවරුව ඒ 
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මුණික ලබාගුනමී. ්සේනක පණඩි  ගිහිලේල මිනසිුනේට ක ිල ්පාකු්ණ 
දි  ඉසේසවල බුලුවා. නුහු මුණික. ඊළඟට මඩේ හාරල බුලුව ඒේ නුහු 
්සා ාගනේන. පසේ්ස බිමේ හාරල බුලුව. ඒේ මුණික ්සා ාගනේන බුරුව 
ඇවිලේල ්ව්්දේහ රේජ්ුරුවනේට දැනේවුව. ඉිනේ රේජ්ුරු්වා ්බෝසේ ම්හෝසධ 
පඬිුමාට කවි්ව. ම්හෝසධ පණේඩි ා ගිහිලේල බුලුව විර ි ්ේරුම් ගේ. 
්ම් මුණික ි් නේ්න ්පාකුණු ඉවු්ර ි් න ලේ ගහක කවුඩු කුදැලේලක 
කි ල. ්පාකු්ණ ි් නේ්න ඡා ාව විර ි, පළිිබිඹවු විර ි, කි ල 
රේජ්ුරුවනේට ්පනේනුව - මිනිසකුට ක ිල දි ල ිකේ ොල, ඔනේන බලනේ්න ි 
දි ලි් ේ මුණික ්පේනව ක ිල. එ්හම රේජ්ුරුවනේට කාරණ  පුහුදිලි 
කරල, අනේන ලේග්හ ි මුණික ි් නේ්න, මිනි්හකේ ඇරල ගනේන කි ල 
පරකාශ කළා. දැනේ ්ම් උපමා්වනේ අපට හිාගනේන පුළුවනි, අර 
මිථයාදෘෂේටික ිනේ්ග දශයන  ව්ගේ ම ි ්සේනක්ග දශයන . බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කළ ්ම් නාමරෑප  පළිිබඳව ‘්ම්ක පිළිබිඹුවකේ’ කි න 
අව්බෝධ  ම ි ් ම් ම්හෝසධ පණේඩි , ් බාධිසව නේ වහනේ්සේ, ඉදිරිපේ 
කළ පළිිබිඹුව පිළිබඳ විසඳුම. 

එ්කාට සක්කා  දෘෂේටි් නේ ්ක්රනේ්න ්මාකකේද? ව ටිකකේ 
කලේපනා කරල බුලු්වාේ, අනේ ්දකකේ මුදින ුි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
ධමය  ්දේශනා කළා කි නේ්න. අනේ ්දක කමුකේද? ශාස්ව දෘෂේටි ේ, 
උ්ච්ඡද දෘෂේටි ේ. ් ම් ශාස්ව දෘෂේටි  හරි ට අර පිළබිිඹු්වහි ඇලීම ව්ග ි. 
 ම්කිසි ඡා ාවකේ දැකේකහම සමහර ්ක්නකේ වුරක එ්හම මනේ්ග රෑප  
දැකල ඒකට ඇලේමකේ උපදවා ගනේනව, ්ම් ්වන ්ක්නකේ කි ල. අර ඒ 
දණේඩ උඩ බලේල ගුන අපි පරකාශ ක්ළේ කලනිේ ්දේශන කදී, ඒ ව්ගේ. වේ 
සමහර විට ඒ පිළිබඳ දේ්ව්ෂ කේ ඇි්වනව. ඔනේන ඔ  විදි ට ආේම 
සේ්නේහ  ි, ආේම දේ්ව්ෂ  ි, කි න ආකලේප ්දකට නුඹුරුව අර සක්කා  
දෘෂේටි  නිසාම ඇිවුණ අනේ ්දකකේ ම ි අර සස්ස දිට්ඨි, උ්ච්ඡද දිට්ඨි 
කි න ්දක. හරි ට අර ්සේනක ්පාකු්ණ දි  ඉවේ කරල, හාරල බුලුව 
ව්ගේ වුඩකේ ්මන ි් නේ්න. ඔ  ්දකට මුද එකකේ ම ි බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න. ්ේරුම් ගනේනව ්ම් නාමරෑප , අර ්පාකු්ණේ 
 මකේ පිළිබිඹු වන ස්වභාව  නිසාම ්පාකු්ණහ ි දැකේ්වන පළිිබිඹුවකේ, 
්ම්්ක හර කේ නුහු. ්මන ි් න නාමරෑප් ේ නාම  - අපි කලිනේම 
්දේශන ක සදහනේ කළා ව්ගේ - ‘නාම මාර කේ’, ‘නාමස්වරෑප කේ’ පමණ ි. 
්මන ි් න රෑප , ‘නාමරෑප කේ’, ‘නාමමාර රෑප කේ’ පමණ ි. ්ම්ක 
නි ම නාම කුේ ්නා්ව ි, න ිම රෑප කුේ ්නා්ව ි - නාම ස්වරෑප කුේ, 
නාමමාර රෑප කුේ පමණ ි, ක ිල එ්හම ් ේරුම් අර්ගන පරීයසමුේපාද 
ධමය ට අනවු ඒ නාමරෑප  විනවිිද දැකී් ම් ශකේ ි අභයනේර් නේ 
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්ගාඩනගා ගුනී්මනේ ම ි, ඒ පරඥාව උොකරගුනී්මනේ ම ි, ්ම් 
නාමරෑප් නේ ්ක්නකුට විමුකේ වනේන පුළුවනේ වනේ්න. ්ම්කේ ්ම් 
්දේශන් නේ අපි නාමරෑප  ගුන ි වි්ශේෂ් නේ පරකාශ ක්ළේ. නාමරෑප ේ 
විඤ්ඤාණ ේ අර සම්බන්ධාව වි්ශේෂ් නේම ් ම් ‘අනිදස්සන සබ්බ්ාපභ’ 
- ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ාපභං’ කි ල කි න අපි මුලිනේම 
සඳහනේ කළ ගාථාධමය් ේ මුලේ පද්  ඇි වටිනාකම ි ්ම් හුම එකකිනේම 
අපට ්හළි්වනේ්න. 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ්ම් දේශන ට අනුව ්ම් අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ් , අර නාමරෑප  පිළිබිඹුවකේ බව සම්පණූය් නේ අව්බෝධවීම 
නිසාම, ඒක විනිවිද දැකී්ම් ශකේි කේ ඇි්වනව. අ්නකුේ අ ට ්ම්ක 
පිළිබිඹුව බව ්නා්ේරීම නිසා ආේම සේ්නේහ , ආේම දේ්ව්ශ  
ඇිකරගනේනව. ඒක හරි ට එකේ්ක්නකේ ්හවනුලේලට, ඡා ාවට ඇලේම 
උපදවා ගනේනව. ව්ක්නකේ ්හවනුලේලට බ් ේ දුවනවා. ඔනේන ඔ  
විදි් ේ අනේ ්දකකේ ්ලෝක් ේ ි් නේ්න. 

‘ද්වීෙි, භකි්ඛ්ව, දිට්ඨිග්තෙි පරියුට්ඨිතා ්දවමනුස්සා ඔෙීයන්ති එ්ක, 

අතිධාවන්ති එ්ක, චක්ඛුම්න්තාව පස්සන්ති’19 

කි ල ඉිවුත්ක්  සඳහනේ ්වනේ්න, ඒ කාරණ  ි. ඒ කි නේ්න 
්දවිමිනිසුනේ දෘෂේටි්දකකනිේ මඩනා ලදුව ඇුම් ්ක්නකේ පසබුසිනව, 
ඇුම් ්ක්නකේ ඉකේමවා දුවනව. ‘චක්ඛ්ුම්න්ාව පස්සන්ි’ - ඇසේ 
ඇතේ්තෝමු දකිතේ. 
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10 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙවන ්දේශනයයි ්ම්. 

විඤ්ඤාණ් හි පිළිබිඹුවන නාමරෑප , පළිිබිඹුවකේ පමණකේ බව 
්ේරුම් ්නාගුනීම නිසා, සක්කා  දිට්ඨි  ඇිවන හුටි අප ගි වර ්දසුම 
අවසාන් ේදී උම්මග්ගජ්ාක් නේ ගේු ‘මණි’ පරශේන  පිළිබඳ උපමා 
කථාවකේ ආශර් නේ රමකේ දුරට පුහුදිලි කරනේන උේසාහ කළා. 
්පාකු්ණහි දි් ේ ්ප්නන මුණිකකේ දැකල ්පාකු් ණේ මුණිකකේ ඇේ 
වශ් නේම ි් නව ි කි ල හිා්ගන එකේරා පඬිවර් කේ, ්පාකු්ණහි 
දි ේ ඉවේකරල, මඩේ ඉවේකරල ්ව්හසට පේ වුණහුටි ඒ කථා්වනේ අපි 
සු්කවිනේ සඳහනේ කළා.  

ඒ ව්ගේම ්ම් නාමරෑප පළිිබිඹවු සය වශ් නේ ගුනීම නිසා ඇි 
වුණ සක්කා දිට්ඨි  නිසා ශාස්ව, උ්ච්ඡද  න ඒ දෘෂේටි ්දක, එ්හම 
නුේනම් භව, විභව වශ් නේ ගේ දෘෂේටි ්දක, අනේ ්දකකේ ඔසේ්සේ 
ගමනේකළා. ශාස්වදෘෂ ේටි  ආේම සේ්නේහ  අනවු ‘ආේම කේ ඇ’ කි න 
හුඟීම අර්ගන, ්ම් ආේම  දිගටම ්ගන ාමට බලා්පා්රාේු වුණා. 
විභව දෘෂේටි , එ්හම නුේනම් උ්ච්ඡද දෘෂේටි , ආේම දේ්ව්ශ  ඇිකර්ගන 
්ම් ආේම් නේ මිදීම මරණ් නේ මු සිදු්ව්  ක ින බලා්පා්රාේුව 
ඇිකරගේ. ්ම් විදි ට ්ම් අනේ ්දකම, අර පිළබිිඹුව, පිළිබිඹුවකේ බව 
්ේරුම් ්නාගුනමී නිස ි ්ම් විදි් ේ අවුලකට පේ වු්ණේ. බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්ලෝක ට හඳුනේවා දුනේන මධයම පරිපොව ්ම් අනේ ්ද්කනේ 
මිදු්න ්කා්හාමද? අර භව විභව දෘෂේටි ්දක ්වනුවට  ථාභු 
ඥානදශයන කේ ඉදිරිපේකිරී්මනේ. ඒ කි නේ්න අර නාමරෑප පිළිබිඹුව 
පිළිබිඹුවකේ පමණකේ   න ඒ  ථාභු ඥානදශයන  උනේවහනේ්සේ ්ලෝක ට 
හඳුනේවා දුනේන. 
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්ම් ‘ ථාභූ’ ක ින වචන් ේ වි්ශේෂ වුදගේ කමකේ ි් නව. භව, විභව 
කි න වචන ්දකේ එකේක සසඳල බලන්කාට ‘භූ’ කි න වචන් ේ 

අමුේකේ ි් නව - ‘ ථාභූ’. ්ම්  ථාභූ කි න වචන් ේ අථය  
පුහුදිලි කරගුනීමට අපට උපකාර්වනව, අපි පසුගි  ්දේශනා්ව් 
අවසාන් ේදී  නේමිනේ සඳහනේ කළ ඉිවුත්ක් ේ එකේරා සූර පාඨ කේ. 
ඒක සවිසේරව ගේ්ාේ අපට ් ම් අදහස වඩාේ පුහුදිලි කරගනේන පුළුවනේ. 
‘භූ’ කි න වචන  බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරි ට ගේ් මකේනිසාද? භව, 
විභව වයවහාර  ්වනුවට ‘භූ’  න වචන කේ ඉදිරිපේ ක්ළේ මකේනිසාද? 
කි න එක. ඉිවුත්ක් ේ ඒ සූර් ේ ්ම් විදි ට ි සඳහනේ ්වනේ්න. 

‘ද්වීෙි භකි්ඛ්ව දිට්ඨිග්තෙි පරියුට්ඨිතා ්දවමනුස්සා ඔෙීයන්ති එ්ක. 
අතිධාවන්ති එ්ක. චක්ඛුම්න්තාව පස්සන්ති. කථඤ්ච භික්ඛ්ව ඔෙීයන්ති එ්ක? 
භවාරාමා භික්ඛ්ව ්දවමනුස්සා භවරතා භවසම්මුදිතා. ්තසං භවනි්රාධාය 
ධ්ම්ම ් දසියමා්න න චි්තං පක්ඛන්දති න පසීදති න සන්තිට්ඨඨති නාධිමුච්චති. 
එවං ්ඛා භික්ඛ්ව ඔෙීයන්ති එ්ක. කථඤ්ච භික්ඛ්ව අතිධාවන්ති එ්ක? 
භ්ව්නව ්ඛා පන එ්ක අට්ඨටීයමානා ෙරායමානා ජිගුච්ඡමානා විභවං 
අභිනන්දන්ති. ය්තා කිර ් භා අයං අ්තා කායස්ස ් භදා පරම්මරණා උච්ඡිජ්ජති 
විනස්සති න ්ොති පරම්මරණා, එතං සන්තං එතං පණීතං එතං යාථාවන්ති. 
එවං ්ඛා භික්ඛ්ව අතිධාවන්ති එ්ක. කථඤ්ච භික්ඛ්ව චක්ඛුම්න්තාව 
පස්සන්ති? ඉධ භික්ඛු භූතං භූත්තා පස්සති, භූතං භූත්තා දිස්වා භූතස්ස 
නිබ්බිදාය විරාගාය නි්රාධාය පටිප්න්නා ්ොති. එවං ්ඛා භකි්ඛ්ව 

චක්ඛුම්න්තාව පස්සන්තී.’1 

දැනේ ්මුන අර භව විභව දෘෂේටි ්ද්කේ ඒ අනේ ්දකේ 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් භූ කි න වචන  ආශර් නේ ඉදිරිපේකළ මධයම 
පරිපොවේ ඉාමේම පුහුදිලිව පරකාශ ්වනව. ්ම් සූර් ේ අදහස අපි දැනේ 
්ේරුම් ගනේන බලමු. ‘ද්වීහි භික්ඛ්්ව දිට්ඨිග්හි පරි ුට්ඨිා ්දවමනුස්සා 
ඔලී න්ි එ්ක. අිධාවන්ි එ්ක’ - දෘෂේටි ්දකකනිේ මඩනාලද සිේ ඇි 
්දවිමිනිසුනේ්ගනේ ඇු්මකේ පසුබසිේ, ඇු්මකේ ඉකේමවා දිව ේ. 
‘චක්ඛ්ුම්න්ාව පස්සන්ි’ - ඇසේ ඇේ්ෝමු දකිේ. ‘කථංච භික්ඛ්්ව ඔලී න්ි 
එ්ක?’ - ් ක්සේද ඇු්මකේ පසුබසිනේ්නේ? ‘භවාරාමා භික්ඛ්්ව ් දවමනුස්සා 
භවරා භවසම්මුදිා. ්සං භවනි්රාධා  ධ්ම්ම ්දසි මා්න න ිත්ං 
පක්ඛ්න්දි න පසදීි න සන්ිට්ඨඨි නාධිමුචචි’ - මහ්ණනි ්දවිමිනිසේසු 
භව ට ඇලුම් කරනේනාහ. භව් හි ඇලුනාහු . භව් නේ සුටු වවූාහු  . 
ඔවුණට භව නි්රෝධ  පණිිස ධමය  ්දේශනා කරන කලේහි, ඔවනුේ්ගේ සි ඒ 
්දසට ්නාපනී. එහ ි්නා පුහු්ද ි. එහි ්නාසිටි ි. එහ ි්නාමි්ද ි. ්ම් 
අන්දමිනේ ඇු්මකේ පසුබසිේ. ‘කථං ච භික්ඛ්්ව අිධාවන්ි එ්ක?’ - ඇුම් 
්ක්නකේ ඉකේමවා දුවනේ්නේ ්ක්සේද? 
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‘භ්ව්නව ් ඛ්ා පන එ්ක අට්ඨටී මානා හරා මානා ජිගුච්ඡමානා විභවං 
අභිනන්දන්ි’ - ඇුම් ්ක්නකේ ්ම් භව් නේම පඩීා විඳිනේනාහු, පීඩාවට 
පේවුවාහු, භව  නිසා ලුේජ්ාවට පේවුවාහු, භව  පිළකිුලේ කරනේනාහු, භව 
විනාශ  පළිිබඳව සුටු ්වේ. භව විනාශ කේ ලබාගුනීමට උනනේදු්වේ - 
්මනේන ්ම් විදි ට හිල - ‘ ්ා කිර ්භා අ ං අත්ා කා ස්ස ්භො 
පරම්මරණා උච්ිජ්ජ්ි විනස්සි න ්හාි පරම්මරණා, එං සන්ං එං 
පණීං එං  ාථාවන්ි -  ම්්හ කිනේ ්ම් ආේම  ක් හි බිඳී්මනේ 
මරණ් නේ පසවු උ්ච්ඡද ්ව්ද විනාශ ්ව්ද, මරණිනේ මු ්නා්ව්ද, ්මනේන 
්ම් ව  ශානේ  පරණී , ්ම ම  ථාේව  . ්මනේන ්ම් අන්දමිනේ - 
‘එවං ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව අිධාවන්ි එ්ක’ - ්ම් අන්දමිනේ ඇුම් ්ක්නකේ 
ඉකේමවා දිව නේනට ුේ්ක්රේ. ඉකේමවා දිව් ේ. ‘කථංච භික්ඛ්්ව 
චක්ඛ්ුම්න්ාව පස්සන්ි’ - ඇසේ ඇේනේ ්ක්සේද මහ්ණනි දකිනේ්න? - 
‘ඉධ භික්ඛ්ු’ - ් මහිලා  ම්කසිි භික්ෂුවකේ - ‘භූංභූ්ා පස්සි’ - හටගේ්ද  
හටගේ වශ් නේම දකී - ‘භූං භූ්ා දිස්වා භුස්ස නිබ්බිො  විරාගා  
නි්රාධා  පටිප්න්නා ්හාි’ - හටගේ ්ද  හටගේ හුටි ටම ්ේරුම් 
අර්ගන, ඒ හටගේ ්ද  පිළිබඳව නේි්ව්ද  - කලකීරීම පිණිස - විරාග  
පිණිස නි්රෝධ  පිණිස පිළපිනේ්නේ ් ව ි. ‘එවං ් ඛ්ා භික්ඛ්්ව චකඛ්ුම්න්ාව 
පස්සන්ි’ - ්මනේන ්ම් අන්දමිනේ ඇසේ ඇේ්ෝ දකිේ. ඊ ළඟට ්ම් සූර  
අගදී ්හාඳ ගාථා ්දකකුේ එනව. ඒ ගාථා ්ද්කනුේ ඒ අදහස වඩා පරකටව 
ඉදිරිපේ ්වනව. 

‘්ය භූතං භූත්තා දිස්වා - භූතස්ස ච අතික්කමං 
යථාභූ්ත විමුච්චන්ති - භවතණ්ො පරික්ඛයා. 
ස්ව භූතපරි්ඤ්ඤා ්සා - වීතත්ණ්ො භවාභ්ව 
භූතස්ස විභවා භික්ඛු - නාගච්ඡති පුනබ්භවං.’ 

‘්  භූං භූ්ා දිස්වා භූස්ස ච අික්කමං’ -  ම් ්ක්නකේ 
හටගේ ්ද  හටගේ ්ද  වශ් නේ දැක එ්සේම හටගේ ්ද  ඉකේමවන 
ආකාර ද දැක - ‘ ථාභු් විමුච්චන්ි’ -  ථාභු ස්වභාව  වු නිවයාණ් හි 
මි්දදේද, නිව්නහි මි්දදේද? මි්දනේ්න ්කා්හාමද - ‘භවණ්හා පරික්ඛ් ා’ 
- භවණ්හාව සම්පූණය් නේම ක්ෂ කරිීම ්හේු ්කාට්ගන, ඒ විදි ට 
 ථාභු ේව  වූ නිවනිනේ මි්දේද? ‘ස ්ව භුපරි්ඤ්ඤා ්සා 
වී්ණ්හා භවාභ්ව’ - ඒ භු ේව  පිළිබඳව ඉාමේම පළුුලේ ඥාන කේ 
ඇි, පුහුදිලි ඥාන කේ ඇි, ්ේරුම් ගුනීමකේ ඇි, ඒ පුදේගල ා ්ම් භව-
විභව පිළිබඳව ෘෂේණාව නුේ්ේ, ෘෂේණාව පහක්ළේ - ‘භූස්ස විභවා 
භිකඛ්ු’ - භූ ේව  ්කළවර කරිී්මනේ, භූ ේව  නුි කරගුනී්මනේ 
‘නාගච්ඡි පුනබ්භවං’ - නුව භව කට ්නාඑ ි. 
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්මන ඉිනේ ් හාඳටම පුහුදිලිව ් පේනව අර භව විභව ් දක අරට 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් භු  න වචන කේ ඉදිරිපේකළ බව. නමුේ ්ම්ක 
වදුරට විසේර කරනේන ්වනවා. ්ම් භව විභව කි න වචන ්දක, 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ් ගේ කාල  වනවිට වයවහාර වු්ණේ  ම්කසිි ආේම ක 
පුවුේමකේ සහ  ම්කසිි ආේම ක විනාශ කේ, හුඳිනේවීම සඳහා ි. සමහර 
සූරවලනිේ ඒක ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව. ඒ දෘෂේටි  ගේ අ  කා කරනව 
‘භවිස්සාමි, න භවිස්සාමි’ ක ිල. ‘මම වනේ්නමි, මම ්නාවනේ්නමි’.  

්ම් ‘වනේ්නමි’, ‘්නාවනේ් නමි’ ක ින වචන,  ම්කසිි පුදේගල් කේ, 
 ම්කිසි ආේම කේ අඟවන පද .ි ්ම් ‘භූ’ කි න වචන  ඒ විදි ට පාවිච්ි 
කරනේන බුහු. ඒක එ්හම පිටිනේම භාවකාරක වශ් නේ සදිුවුණ ්ද කේ 
හුටි ට - ‘වූ ් ද කේ’ හුටි ට ් පනේවනව. ් ම් ‘භූ’ ක ින වචන  අර පළිබිිඹ ු
ව්ගේ ්හේපුරය නේ්ගනේ හටගේ ු බවකේ හඟවන පද කේ. කලනිේ ක ිප ු
පළිබිිඹු ගුන වදුරටේ කලේපනාකරල බලනවනම්, ශාස්ව දෘෂේටි  ගේු 
්කනා ආේමසේ්නේහ  ඇිකර්ගන. අර මනේ්ගේම ඡා ාව - වරුට වුටණුු 
ඡා ාවකේ දැකල සමහර ් ක්නකේ ඇලුම්කර්ගන ඒකට නුඹරුු්වනව - අනේන 
ඒ ව්ගේ ‘ඔල ීන්ි එ්ක’ - පසබුුසමී. ආේමදෘෂේටි  ගේ ු අ , ආේම  
භව් හ ිදීඝයකාල කේ පුවුේවීම සඳහා, ආේම ක පුවුේම හවරුු කරගුනමී 
සඳහා, අර විදි ට පසුබසිනව. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ් ගේ භවනි් රෝධ  ගුන 
ධමය  ඇ්සන්කාට පසබුසිනව. මකේනිසාද? ්ම් විදි ට ක්ළාේ අ්පේ 
ආේම  නුි්ව්   න හුඟී්මනේ. අනේන ඒ විදි ට ආේමසේ්නේහ  නිසා 
මනේ්ගේ ඡා ාව වුළඳගුනීමට ුේකිරීමකේ ව්ග ි ඒක. 

ඊළඟට අර විභව දෘෂේටි් ේ ි් නේ්න මනේ්ගේ ්සවනුලේලට 
භ ්වලා, ්සවනුලේ්ලනේ පලා ාමට ුේකිරීමකේ. දැනේ සමහර ්ක්නකේ 
්සවනුලේල මා්ග ඉදිරිපිට වුටිල ි් න්කාට ඒ්කනේ මි්දනේන 
දුවනේන පටනේ ගනේනව. ් කා ිරම් දිව්වේ ඒ ් සවනුලේල ඉසේසරහම ි. ඒක 
ඉකේමවා දුවනේන බුහු. ඒක උේසාහ කේ පමණ ි. ඒ ව්ගේ ම ි උ්ච්ඡද 
දෘෂේටි . ඒ දෘෂේටිමාර් නේ ්ක්නකුට බෑ සසරිනේ මි්දනේන. අවිදයා, 
ෘෂේණා ආදී ඒ කේ්ලේශ ධමය ි්බනාකේ, ‘මම මරණිනේ මු නුි ්වනව’ 
කි ල හිාගේු පලි ට එ ිනේ මි්දනේ්න නුහු. ඔනේන ඔ  විදි ට අනේ 
්දකකට නුඹුරු වුණ බව ි ඔනිනේ ්පේනේ්න. ඔ  අනේ ්දක ඔසේ්සේ 
ගමනේ කළා අර ශාස්ව දෘෂේටි ේ, උ්ච්ඡද දෘෂේටි ේ. නමුේ බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම් ‘භූ’ කි න වචන  ඉදිරිපේ කිරී්මනේ ක්ළේ, ්ම් 
පඤචස්කන්ධ  හටගේු ්ද කේ බව, ්ම්ක ්හේු පරය නේ නිසා හටගේු 
්ද කේ බව, දැකේවීම ි. ඉිවුත්ක් ේම සඳහනේ ්වනව - ‘ජ්ාං 
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භූං සමුප්පන්නං කං සංඛ්මද්ධුවං’2 කි ල. ‘ජ්ාං භූං සමුප්පන්නං’ - 
්ම් පඤ්චුපාොනක්ඛ්න්ධ  ගුන ි ක ිු්වනේ්න. ‘ජ්ාං’ - උපනේ, ‘භූං’ - 
හටගේ, ‘සමුප්පන්නං’ - පුනනුඟුණු - පරීයසමුේපනේන ක ින එක ි, 
්හේුපරය නේ්ගනේ හටගේ කි න එක ි. ‘කං’ - ්ම්ක කරන ලද ්ද කේ, 
සංඛ්ං - සකසේ කරන ලද ්ද කේ. කෘරිම ස්වභාව කේ ්ම ිනේ හු්ඟනේ්න. 
ඒ ව්ගේම ‘අද්ධුවං’. ්ම්ක අසේථීර ්ද කේ. අර ‘සේ පොථය කේ’ ව්ගේ, සොකාලකි 
්ද කේ ්නා්ව ි කි න එක ි. පළිිබිඹවුකේ පමණ ි එ්කාට ‘භූ’ ක ින 
වචන් ේ ි් නව ්හේුපරය නේ්ගනේ හටගේ කි න ඒ අදහස. ඒක නිසා 
ඇේ වශ් නේ ආේමදෘෂේටි  ගේු අ  භ  වුණාට ්මාකද, ්ම් නවිනනිේ 
්ක්රනේ්න ඇේ වශ් නේම ි්බන ්ද කේ විනාශ කිරීමකේ ්නා්ව ි. 
්මන නිවනට භවනි්රාධ කි ල ඒ නමිනේ හුඳිනේවවුාට ්මාකද 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ දේශන ට අනුව ්ක්නකුට ි් නේ්න ‘භව’ 
තෘෂ්ේණාවකේ පමණ ි. ඇේ වශ් නේම පුවුේමකේ ්නා්ව ි ි් නේ්න. 
සිටිනව කි ල මානේන කේ - අස්මිමාන කේ - පමණ ි. පුවුේමකේ පළිිබඳ 
එකේරා මාන කේ පමණ ි, ි් නේ්න. සයවශ් නේ බලන්කාට 
ි් නේ්න පුවේමකට ි්බන ෘෂේණාවකේ. ඒක නිසා ම ි ‘ණ්හා 
්පා්නාභවිකා’ - නිරම ඉදිරි ට නුඹුරුවුණු භව්නේි වශ් නේ ි්බන 
ඒ ෘෂේණාව නිසා - ඒ භවෘෂේණාව නිසා - ් ලෝක සේව ා සංසා්ර දුවනව. 
නමුේ එකේ එකේ අවස්ථාවකේ අර්ගන බුලුවාම, ඒ හුම අවස්ථාවකම ‘භූ’ 
ේව කේ - ්හේු පරය නේ නිසා හටගේු ්ද කේ. අර බූරු්වකේ සමහරවිට 
වාහන කේ ඇද්ගන  නව ඉදිරි් නේ කුරට් අල කේ ්පනේවන්කාට. අනේන 
ඒ ව්ගේ ්ද කේ, ්ම් භව  ඔසේ්සේ දුවන සේව ා කරන ගමන. අනේන ඒක 
නිසා ්මන ි්බනේ්න  ම්කිසි සේපොථය කේ, එ්හම නුේනම් ආේම කේ, 
විනාශ කිරීමකේ ්නා්ව ි. ධමයානුකුලව බලන්කාට භවනි්රාධ  කි ල 
කි නේ්න භව කේ හටගුනමීට ්හේුවන අවිදයා ෘෂේණා ආදි  
ඉවේකිරී්මනේ, ඒ ්හේුව නුි කිරී්මනේම භව  නුි කිරීමකේ, දුක 
නුිකිරීමකේ. 

අර උ්ච්ඡද දෘෂේටි ගේ අ  බලා්පා්රාේු ්වනේ්න දෘෂේටි 
මාර් නේම මනේ නුි්ව්  ක ිල. නමුේ එ්හම ්ක්රනේ්න නුහු. 
මකේනිසාද, ඔවනුේ්ගේ ඇුළ ි්බන අවිදයා, ෘෂේණා, උපාොන නිසා 
මරණිනේ මු සිටිනේ්න නුහු කි ල ්කා ි විදි් ේ දෘෂේටි කේ ගේේ, ඇේ 
වශ් නේම අවිදයාව ි්බනාකේ, ෘෂේණාව ි් බනාකේ,  ම්කසිි 

ධමයපරම්පරාවකේ අනවු පඤ්චපුාොනක්ඛ්න්ධ  - ‘උප්පජ්ජ් ිදුක්ඛ්මිදං පනුප්පුනං’3, 
්ම් දුකේ්ගාඩ නුව නුව හටගනේනව. අනේන ඒ නසිා ්මන ි්  නේ්න, 
 ථාභු ේව  පළිබිඳ ගුඹරුු දශයන කේ. එවුනේනකේ උඩ ඉඳ්ගන  ි
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මධයම පරපිොව ඉදිරිපේ ක්ළේ. අර විදි ට 
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කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ාග ටේ, අත්කිලමථානු් ාග ටේ නුඹුරු ්නාවන 
අන්දමට, මධයම පරපිොවකේ ්පනේවු් ේ  ථාභු ඥාන දශයන  ම ඉඳ්ගන ි. 
ඊළඟට අපි බලමු දැනේ ්මන භව  පළිිබඳව. ්ම් ‘භව-විභව’ කි න වචන 
සිහිපේ ්වන්කාට සමහර ්ක්නකුට හි්නේන පුළුවනේ ්ලෝක් ේ 
පුවුේම පිළිබඳව. සමහර ්ක්නකේ කලේපනා කරනව ‘අත් ථී’, එ්හම 
නුේනම් ‘ඇ’ කි න වචන  ්ම් වයාකරණ් ේ පරධාන වචන  ක ිල. 
්බා්හෝ විට ඔ  දෘෂේටිවාදීනුේ ‘සි ලේල ඇ’ - ‘සි ලේල නු’ ‘සබ්බං අත් ථී’ 
‘සබ්බං නත්ථි’ - ආදී වශ් නේ ්නා් කුේ දෘෂේටිවාද ඉදිරිපේ කර්ගන 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඒවාට  ම්කිසි පිළිුරකේ බලා්පා්රාේු වුණා. 
නමුේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ් පනේනවු ‘ඇ’ ‘නු’ කි න වයවහාර ට වඩා 
පරාථමික ස්වරෑප  ම ි, මලූික වචන  ම ි ‘අස්මි’ කි න එක. ‘අස්මිමාන’ 
කි ල කි නේ්න. අපි වයාකරණ කේ අර්ගන කලේපනා කරල බලන්කාට 
වයාකරණ් ේ පරධාන ුන ග  ුේ්ේ ්ම් ‘අස්මි’ කි න වචන  ි. අපි 
සමහරවිට කලේපනා කරනව ‘ඇ’ කි න එක ි පළමුවන වචන  කි ල, 
‘අත් ථී’ කි න එක ි ක ිල. නමුේ ‘අස්මි’ කි න එක ි මුලේවචන , 
වයාකරණ් ේ ආරම්භ . හරි ට අර කූඤ්ඤ ව්ගේ. ්ලෝක  මුනීමට 
උපකාරවන කූඤ්ඤ  ව්ග ි, ්ම් අස්මිමාන . ‘අස්මි’ කි න වචන  ඇි 
වුණාට පසේ්ස ම ි අනිේ ්දේවලේ ඇි්වනේ්න. 

දැනේ නිදසුනකේ වශ් නේ අපි කිව්්වාේ  ම්කිසි ්ද කේ ි්බනව 
කි ලා, ඊළඟට අහන පරශේන  ‘ඒක ්කාුනද ි් නේ්න?’ කි ල ි. ඒක 
ි් නේ්න ්කාුනද? ඒක ි් නේ්න එකේ්කා ‘්මුන’ එ්හම 
නුේනම් ‘එුන’ එ්හම නුේනම් ‘ඔුන’. ඔ  ුනේ ුනිනේ එකක 
්වනේන ඕන. එ්කාට ‘්මුන’ නම් ඒක ්මුනකේ ්වනේ්න 
්කා්හාමද? මා ඉනේන ුන. ‘එුන’ ්වනේ්න ඔහු ඉනේන ුන. ‘ඔන’ 
්වනේ්න ඔබ ඉනේන ුන. ඔනේන එ්කාට අර ‘පුරිස’ ුන එනව. උත්ම 
පුරුෂ, පරථම පුරුෂ, මධයම පුරුෂ. සමහර වයාකරණවල පරථම පුරුෂ  ම ි 
ඈ ඉනේන එකේ්කනා. ‘මම’ ම ි උත්ම පුරුෂ ා. ‘ඔබ’ ම ි මධයම 
පුරුෂ ා. වයාකරණ් ේ සුකිලේල ඔන ි. වයාකරණ් ේ මූලික වයූහ , මූලික 
රටාව, ඔන ි ි් නේ්න. එ්කාට ‘මම ්වමි’ ‘ඔබ ්වහි’ ‘ඔහු්ව ි’. ඒ 
විදි ට ‘අස්මි’ කි න, එ්හම නුේනම් ‘මම’ කි න, දෘෂේටි්කෝණ  අනුව ි 
 ම්කිසි ්ද ක පුවුේම පිළිබඳව කථාකරනේන ්වනේ්න. අර ‘අත්ථි’ 
‘නත්ථි’ කි න ඒකානේ අස්ිව කේ ්හෝ ඒකානේ නාස් ිව කේ නු් ි 
කි ලා බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දැකේවූ් ේ - ඒවා අනේදෘෂේටි හුටි ට 
දැකේවු් ේ - ්මනේන ්ම් නිස ි. ‘ම්මකේ’ ඇි වුණාට පසේ්ස ම ි 
 ම්කිසි ්ද කේ ි්බනව කි ල එනේ්න. ඒ ි්බන එක, ි්බන ුන, 
එුන නම් ඒ මම නුි ුන. එ්හම නුේනම් මට වඩා ඈ ුන. 
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ඔුන නම් මා ඉදිරි්  ඉනේන ඔබ ළඟ. ්මුන නම් ඒක මා ළඟ. ්ම ිනේ 

අපට ් පේනව ් ම් අස්මිමාන  මළුුමහේ ් ලෝක් ේම මළුුමහේ වයාකරණ් ේම, 

ආරම්භ  ව්ග ි - ්ම් ‘අස්මි’ ක ින එක. 

අපි කලනිේ අවස්ථාවක ‘ඉත්ථභාව’ ‘අඤ්ඤථාභාව’ ක ින වචන ්දක 

ගුන කථා කරන්කාටේ, ඔ  විදි් ේ ් ද කේ ක ිනේන සිද්ධවුණා. බුදුපි ාණනේ 

වහනේ්සේ වේ වි්ශේෂ කාරණ කේ ්පනේනමු් කරනව. ්ම් ‘අස්මි’ ක ින එක, 

්ම් ‘අස්මි’ කි න හුඟීම, ‘අස්මිමාන ’, අ්හේු අපරයව සිදුවන ්ද කේ 

්නා්ව ි. ඒ කි නේ්න ් හේුවකේ පරය කේ නුිව ඇිවන ් ද කේ ් නා්ව ි. 

එ්හම ඇිවන අස්මිමාන කේ නම්, ඒක කවොවේ නුිකරනේන බුහු. නමුේ 

 ම්කිසි ්හේුපරය නිස ි ්ම් ‘අස්මි’ කි න එක ්වනේ්න. ඒ ්හේුපරය 

නිසා ි් න බව අඟවන වචන කේ ි් නව. ‘උපාො ’ ක ින එක. දැනේ අපි 

‘පඤ්චුපාොනක්ඛ්න්ධ’ කි ල වචන නේ ් ාදනව. සාමානය් නේ අපි ක ිනව 

‘උපාොනක්ඛ්න්ධ පහ’, ක ිල ්ම් ‘උපාොන’ කි න වචන  ්බා්හෝවිට 

පරිවේන  කරනේ්න දැඩිව අලේවාගුනීම ක ිල. ් ම් දැඩිව අලේවාගුනමී කි ල 

පාවිච්ි වන නිසා සමහර ්ක්නකේ අහනව, එ්හම නම් ටිකකේ බුරු්ලනේ 

අලේලාගේට වරදකේ නුහු ්නේද කි ල. එ්හමේ සමහර ්ක්නකේ අහනව. 

අනේන ඒ උපාොන කි න වචන් ේ පරිවේන  ඒ රම්ම හරි  කි ල 

කි නේන අමාරු ි. ්මන ‘උප’ ක ිල කි නේ්න සමීපාථය් නේ. ඒ බව 

්පේනව, දැනේ සමහර ුනේවල ි් නව, ‘උ්පි උපාදි ි’ ක ිල. ඒ වචන 

්දක එකට සඳහනේ ් වනව. ‘උ්පි’ කි නේ්න ‘උප+ඉ’ කි න ධාු්ව ‘ ාම’ 

කි න අදහස ි් නව - ‘උ්පි’ ක ිනේ්න ‘ළං ්වනව’ උපාදි ි 

කි නේ්න ‘ළං ්වලා අලේලාගනේනව’. ්මන අලේවාගුනීමකේ පමණකේ 

්නා්ව ි. අලේවා්ගන ඉඳීමකේ. එ්කාට ් ම් මුළුමහේ පුවුේම ි් නේ්න 

ධමයානකුුලව කලේපනා කරන්කාට ‘අලේලා්ගන ඉඳීමකේ’ ම ි. එ්හම 

නුේනම් අලේලාගුනමීකේ ම ි. අ්හේු අපරයකව ්නා්ව ි.  

දැනේ ්ම්්කදි අපට මකේ කරනේන පුළුවනේ අපි අර කලිනේ ්දේශන් දී 

කඹ කේ වරපටකේ ඇඹ්රන ආකාර  ගුන  ම්කිසි උපමාවකේ කළා. ්ම් එකේ 

එකේ උපමාවකේ අපට නුව නුව මකේ කරගනේන ්වනව, ධමය  පළිිබඳ 

 ම්කිසි ගුඹුරු අව්බෝධ කේ ලබාගුනීමට. ඒ උපමාව අපි ඉදිරිපේ ක්ළේ, 

දැනේ ්කටි් නේ කි ්ාේ, ්ද්ද්නකේ  ම්කිසි කඹ කේ ්හෝ වරපටකේ 

අඹරනේන පටවලේ ගණනාවකේ දඟ ගහනව. හුබු ි දඟ ගහනේ්න ්දනේනම 

එකපුේට ි. එක දිසාවකට ි ්ම් දඟ ගහ්ගන  නේ්න. එ්හම දඟ 

ගහන්කාට ්කා ිරම් කාල කේ දඟ ගුහුවේ ඒක දඟ වු්ටනේ්න නුහු, 
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එක පුේකිනේ වු්ටන ද්ඟේ අනිකේපුේ්නේ ලි්හන නිසා. නමුේ  ම්කිසි 
්ක්නකේ මුදිනේ අලේලගේ්ාේ ්මාකද ්වනේ්න? මුදිනේ අලේලා්ගන 
ඉනේනව නම්, අනේන කඹ කේ ව්ගේ ්ද කේ ඇඹ්රනව. ඔනේන ‘භව ේ’ ඔ  
විදි්  ්ද කේ. අර උපාොන  නිස ි, අර අලේවා්ගන ඉඳීම නිස ි, ්ම් කඹ  
ඇඹ්රනේ්න. ්වන පිටිනේ ්ක්නකේ බලා්ගන ඉනේන්කාට හි්නව ්ම් 
ුනුේා කඹ කේ අලේලා්ගන ඉනේනව ි ක ිල. නමුේ සිදුවනේ්න ් මාකකේද? 
අලේවා්ගන ඉඳීම නිසා කඹ කේ වුනි ්ද කේ ඇි ්වනව. එ්හම නුේනම්, 
්ම්ක ි ්ලෝකසේවභාව  - ‘ ං කිඤ්ි සමුද ධම්මං, සබ්බං ං නි්රාධධම්මං’ 
-  මකේ හටගනේනව නම් ඒ සි ලේල නරිුද්ධ්වනව. හුම දඟලීමකේම 
දැඟලීමකිනේ ්කළවර ්වනව, සේවාභාවිකව. හුම ‘දඟෙීමකේම’ ‘දැඟෙීමකනිේ’ 
ඉ්බ්ම ඉවර්වනව. නමුේ අර මුදිනේ උපාොන  නිසා අනේන ඒව එකු්වලා. 
අර පුදේගල ්ගේ අ කිටි කටිි්  දවන රමට - උපාොන  නිසා - මහ ගුට 
රාශි කේ වු්ටනව, දඟරාශ ිකේ එකු්වනව. අනේන ඒ විදි් ේ ්ද කේ ම ි 
්ම්. ‘උපාොන පච්ච ාභ්වා’ උපාොන  නිස ි භව  ි්  නේ්න. 

්ම්ක ්ම් අපි උපමාවකට කිව්ව පමණකේ ්නා්ව ි. ්ම්කට අපට 
්හේු සාධක ඉදිරිපේ කරනේනේ පුළුවනේ සූර ආශර්  නේම. ්ම් ‘උපාො ’ 
කි න වචන  වි්ශේෂ් නේම මක බාග  ුු එකකේ. උපාොන කි නේ්න 
අලේලාගුනීම පමණකේ ්නා්වයි. දැඩිව අලේලාගුනීම කි න අදහසම 
්නා්ව ි. ඇේවශ් නේම ‘ළංවී අලේලාගුනමීකේ’. ්ම් අලේවා ගුනීම නිසා 
එකේරා විදි ක සම්බන්ධාවකේ ඇි්වනව. අපි ඒකට ම ි ොේශනකි 
වයවහාර වශ් නේ ‘සා්පේක්ෂක’ ක ින වචන  ් දු්ව. ‘සා්පේක්ෂාව’ 
කි න එක, අපට ්බා්හෝ අවස්ථාවල ් ාදනේන සදි්ධ වුණා. සා්පේක්ෂක 
කි නේ්න එකකට එකකේ අර ඇි සම්බන්ධාව. ‘ඒක ්ම්කට සා්පේක්ෂකව 
පවිනව’ - අනේන එ්හම. දැනේ අර පුදේගල ්ගේ ගරහණ ට - අලේවා්ගන 
සිටීමට - සා්පේක්ෂකව ි අර කඹ  ි් නේ්න. එ්කාට ‘උපාො ’ කි නේ්න 
‘උපාොන’ ක ින වචන් ේ පූවයකරි ාරෑප . ්මන ්ම් සා්පේක්ෂක කි න 
අදහස ි් නව. ඒක ඉාමේම පුහුදිලිවන වටිනා සූර කේ ි් නව. ඛ්න්ධ 
සං ුත්්  ්ථර වග්ග්  පණු්ණමන්ානපිතු් සේවාමිනේ වහනේ්සේ ආනන්ද 
සවාමීනේ වහනේ්සේට ්දේශනාකරන සූර කේ ි් නව. ්මනේන ්ම් විදි ට ි 
ඒ්ක සඳහනේ ්වනේ්න - 

‘උපාො  ආවු් සා ආනන්ද, අස්මී ි ්හාි, ්නා අනපුාො . කඤි්ච 
උපාො  අස්මී ි්හාි, ්නා අනපුාො ? රෑපං උපාො  අස්මීි ්හා,ි ්නා 
අනපුාො . ්වදනං උපාො  අස්මීි ්හාි, ්නා අනුපාො . සඤ්ඤං උපාො  
අස්මී ි් හාි, ් නා අනපුාො . සංඛ්ා්ර උපාො  අස්මීි ් හාි, ් නා අනපුාො . 
විඤ්ඤාණං උපාො  අස්මීි ්හාි, ්නා අනපුාො . උපාො  ආවු් සා 
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ආනන්ද අස්මීි ්හාි ්නා අනුපාො . ්ස යථාපි ආවු්සා ආනන්ද, ඉත් ථි වා 
පුරි්සා වා දහ්රා  වුා මණ්ඩනජ්ාි්කා ආෝස වා පරිසු්ද්ධ පරි් ාෝ 
අ්ච්ඡ වා උදකප්ත් සකං මුඛ්නමිිත්ං පච්ච්වක්ඛ්මා්නා උපාො  
ප්ස්ස ය, ්නා අනුපාො . එව්මව ්ඛ්ා ආවු්සා ආනන්ද, උපාො  අස්මීි 

්හාි, ්නා අනුපාො ’4 ආදි වශ් නේ එන සූර්  සඳහනේ ්වනේ්න. දැනේ 
අපි ්ම්ක පරිවේන  කරල බලමු. ඉාම වටිනා සූර කේ. අපි ්ම්කේ අර 
්නා් කුේ උපමාවලිනේ දකේවපු කාරණා ්ම් සුර් නේ පුහුදිලි ්වනව. 
ඇවුේනි ආනන්ද , ‘උපාො  අස්මීි ්හාි’ - ්ම් උපාො  ක ින වචන  
පරිවේන  කිරීමේ ටිකකේ අපහසු ි. රිපිටක ගරනේථ පරිවේන් ේදී - ඒක 
වරදකේ නුහු - උපාො  කි න එකට ් ාදල ි් නේ්න ‘නිසා’ කි ල. 
අනුපාො  ක ින එකට ් ාදල ි් නේ්න ‘්නා නිසා’ ක ිල. ්බා්හාම 
අමාරු ි ඒක පරකාශ කරනේන. ඒ ක ිනේ්න අර සා්පේක්ෂාව ඇඟවීම ි. 
්හේුපරය කේ නිසා කි න එක ි ඒ්ක අදහස. ‘උපාො  ආවු්සා ආනන්ද 
අස්මීි ්හාි’ - අපි ඒක පරිවේන  ක්ළාේ -  ම් කිසිවකේ නිසා ඇවුේි 
ආනන්ද ‘අස්මි’  න අදහසකේ - ‘්වමි’ -  න අදහසකේ ්ව ි.  ම් කිසිවකේ 
නිසා ‘්වමි’  න අදහසකේ ්ව ි. ‘්නා අනපුාො ’ ‘්නානිසා ්නා්ව ි’. ඒ 
කි නේ්න,  ම්කිසිවකට ‘සා්පේක්ෂාවකේ නුිව ්නා්ව ි’ කි න එක ි. 
‘්නානිසා ්නා්ව්’. 

ඊළඟට ‘කිඤ්ච උපාො  අස්මීි ්හාි ්නා අනුපාො ?’ - කුමකේ නිසා 
‘අස්මි’  නේනකේ ්ව ිද? කුමකේ ්නානිසාද? ‘රෑපං උපාො  අස්මීි ්හාි 
්නාඅනුපාො ’ - පාළි් ේ වාකය කරම  අනුව ි දිගට දිගට  නේ්න. නමුේ 
අපි අදහස ගේ්ාේ රෑප  නිසා, රෑප  අලේලාගුනමී නිසා, ්මන 
සා්පේක්ෂාව ි කි නේ්න - රෑප  අලේලාගුනීම නිසා, එ්හම නුේනම් 
රෑප  නිසා, ‘අස්මි’  නේනකේ ් ව ි. ඒ ව්ගේම, ් වදනාව නිසා, සඤ්ඤාව නිසා, 
සංඛ්ාර නිසා, විඤ්ඤාණ  නිසා. ්ම් කි න ප්හනේ ්කා ි එකකේ ්හෝ අලේවා 
ගුනමී නිසා අස්මි  න අදහසකේ ්ව ි කි න එක ි ්මන කි නේ්න. 
ඊළඟට ්දනව ්හාඳ උපමාවකේ. 

ඇවුේනි ආනන්ද   ම් ්සේ - ‘ඉත් ථි වා පුරි්සා වා දහ්රා  ුවා 
මණ්ඩනජ්ාි්කා’ - ්හාඳට අලංකාර වී සිටීමට කුමි රුණ සේරි කේ ්හෝ 
පුරුෂ් කේ ්හෝ - ‘ආෝස වා පරිසු්ද්ධ පරි් ාෝ’ - එකේ්කෝ ්හාඳට 
්සේදු ්හාඳ පිරිසිදු කනේනාඩි ක ්හෝ - ‘අ්ච්ඡ වා උදකප්ත්’ පුහුදිලි 
දි බඳුනක ්හෝ - ‘සකං මුඛ්නමිිත්ං පච්ච්වක්ඛ්මා්නා’ - මා්ගේ මුහුණ 
බලනේ්නේ - ‘උපාො  ප්ස්ස ය, ්නා අනුපාො ’ - අර උපාො  කි න 
වචන් ේ අදහස පුහුදිලි කිරීමට ි ්ම් උපමාව අර්ගන ි් නේ්න. 
‘උපාො  ප්ස්ස ය, ්නා අනුපාො ’ - එ්හම බුලී්ම් දී ඒ ්පනීම 

ඇි්වනේ්න  ම්කිසිවකේ නිස ි - ‘්නා අනුපාො ’ - ්නානිසා 
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්නා්ව්. අනේන ඒ විදි ට ඒ උපමාව අර්ගන පුණ්ණ මන්ානිපුත් 
සේවාමීනේවහනේ්සේ ්පනේනුම් කරනව, ඒ විදි ටම රෑප කේ අලේලාගුනමී නිසා, 
්වදනාවකේ අලේලාගුනීම නිසා, සඤ්ඤාවකේ අලේලාගුනීම නිසා, සංසේකාර 
අලේලාගුනීම නිසා, විඤ්ඤාණ  අලේලාගුනමී නිසා, අර විදි ට ‘අස්මි’ ක ින 
හුඟීමකේ එනව. කනේනාඩි කේ දිහා බුලුවාම ම ි ්ක්නකුට එකපාරටම 
මා ගුන සිහිවනේ්න. සමහර අවස්ථාවල ඒකට ඇලේමකේ ඇි වුණේ 
්නාඇලේමකේ ඇි වුණේ ් ම් ම්ම ි කි න හුඟීමකේ එනව. අනේන එ්කාට 
කනේනාඩි්  ි් න මුඛ් නිමිත් මුලේකර්ගන ඒක ළංකර ගුනීම නිසා - 
අපට අර උපාො  ක ින වචන  ්හාඳටම කිට්ටු කරගනේන පළුුවනේ ‘ළං වී 
අලේලා ගුනමී’ කි න අදහසට - ඒක නිසා ඇිවන සම්බන්ධාවකේ නිසා අර 
හුඟීම ඇි ්වනේ්න. ‘්වමි’ කි න හුඟීමකේ ්නාිබුණේ කනේනාඩි කේ 
ඉදිරි ට ගි  හුටි්  එකපාරටම මකේ්වනව ‘ආ ්ම් ඉනේ්න මම ්නේද’ 
කි ලා. ඔනේන ඔ  අදහස ි, එ්කාට පුණ්ණ මන්ානිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ ඒ සූර් නේ ඉදිරිපේ ක්ළේ. 

්ම් විදි ට බලන්කාට ්ම් අස්මිමාන  ඇිවනේ්න අර 
උපාොනස්කන්ධ  නිසා ි. ‘උපාොන කි න’ වචන් ේම එකේරා කරි ාරෑප කේ, 
පූවයකරි ා රෑප කේ, ම ි ‘උපාො ’ කි න එක. ඒ්ක ි්  නව ඊට වඩා ගුඹුරු 
අථය කේ. ඒක සම්බන්ධාවකේ අඟවන පද කේ. නිකම්ම අලේලා්ගන ඉඳීම 
පමණකේ ්නා්ව ි. අලේලාගුනමී නිසා  ම්කිසි ධමයාවකේ බලපානව. අර 
විදි ට ඒක පිළබිිඹු ්වනේන පටනේ ගනේනව. කනේනාඩි්  ව්ගේ. එ්හම 
නුේනම් දි  බඳු්න ව්ගේ. පිළිබිඹුවීම නිසා අනේන ්මෝහන කේ ඇි ්වනව 
‘්ම් ඉනේ්න මම ි’ කි ලා හුඟීමකේ ඇි්වනව. ‘්ම් ඉනේ්නේ මම ’ ක ිල 
ගේනම්, ‘ම්ගේ ්දේකුතේ’ ි් නේන ඕන. ඉිනේ ‘මම’ ්වනම ි, ‘ම්ගේ ්දේ’ 
්වනම ි. ඔ  ්දක ්බොගනේන බුරිව ම ි ඊළඟට ්ලාකු පරශේන ඇි 
්වනේ්න. ‘මම’ ්මාකකේද? ‘ම්ගේ ්දේ’ ්මාකකේද? ඒ මහගුටලුව විසඳගනේන 
බුරුව ම ි අර සක්කා දිට්ඨි  විසි ආකාර කට ගිහලිේල ි් නේ්න. 

විසි ආකාර සක්කා  දිට්ඨි  හු්දන හුටි, රෑප  පිළිබඳව ගේ්ාේ 
- ‘රෑපං අත්්ා සමනුපස්සි, රෑපවන්ං වා අත්ානං, අත්නි වා රෑපං, 
රෑපස්මිං වා අත්ානං’ - එක එකකේ හර ආකාර කට ්බදිල  නව. ඒ 
කි නේ්න, ‘රෑපං අත්්ා සමනුපස්සි’ - අර දැකපු රෑප  - අපි හිමු 
මූණ දැකේක කි ල - ්ම්ක ම්ගේ ආේම  කි ල හිාගනේනව. එ්හම 
නුේනම් ‘රෑපවන්ං වා අත්ානං’ - මම ්ම් රෑප  සහි ්ක්නකේ. 
‘රෑපවන්’ ්ක්නකේ මම. එ්හමේ නුේනම් - ‘අත්නි වා රෑපං’ - ම්ගේ 
ආේම  ුළ ් ම් රෑප  ි් නව. එ්හම නුේනම් - ‘රෑපස්මිං වා අත්ානං’ 
- ්ම් රෑප  ුළ මා සිටිනව. ඔනේන ඔ  ආකාර ට විසි විදි කට ්බදිල 
 නව අර සක්කා  දිට්ඨි . ්ම් ඔකේ්කාම සිද්ධ ්වනේ්න අනේන අර 
නාමරෑප පිළිබිඹුව ‘පිළිබිඹුවකේ බව’ ්ේරුම් ්නාගුනීම නිස ි. 
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එ්කාට ්ම් නාමරෑප  - ‘්ප්නන ්ද ’ - අලේලාගුනී්ම්දී, අහු්වනේ්න 
ඔනේන ඔ  පසේ ආකාර ට ි. දැනේ ්බා්හාම ්ද්නකුට ්ලාකු ගුටලුවකේ 
ි් නව ්ම් නාමරෑප ේ ්ම් උපාොනස්කන්ධ ේ කි න ්ම්ව කිට්ටු 
කරගනේ්න ්කා්හාමද කි ල - ්ම් සංකලේප ්දක. දැනේ ්මන, බලන 
බලන පුේ් ්පේනේ්න නාමරෑප  ි. ඊළඟට ඒව අලේලගනේන ග ිාම 
අහු්වනේ්න ්මාකකේද? රෑප ්ගාඩකේ අහු්වනව. ්වදනා ්ගාඩකුේ 
අහු්වනව. සඤ්ඤා ්ගාඩකේ, සංසේකාර ්ගාඩකේ අහු්වනව. විඤ්ඤාණ 
්ගාඩකුේ අහු්වනව. ්ම් විඤ්ඤාණ්  ි්බන මා ාකාර ස්වභාව  ඒක ි. 
විඤ්ඤාණ  හරි ට ්දබිඩි චරි කේ රඟපාන ්ක්නකේ ව්ග ි. ්දබිඩි 
චරි කේ එන ි් නේ්න. එන අර පිළිබිඹවුන ස්වභාව  නිසාම, 
විඤ්ඤාණ් ේ පිළිබිඹවුන ස්වභාව  නිසාම, ඒ ‘කනේනාඩි ේ’ අලේලගනේනව. 
අනේිමට කනේනාඩි්  ්පේන රෑප  පමණකේ ්නා්ව ි, කනේනාඩි ේ 
බොගනේනව. ඔනේන ඔ  විදි්  ් ද කේ ් මන ි් නේ්න. විඤ්ඤාණ ් ගාඩකේ 
අලේලගනේනව. දැනේ නාමරෑප ේ විඤ්ඤාණ ේ ගුන සෑ්හන විගරහ කේ ්ම් 
සූර  ආශර් නේ ්ක්නකුට ඇිකරගනේන පළුුවනේ. වදුරටේ ්ම් ගුන 
හින්කාට කරුණු මුකරගනේන පළුුවනේ. 

ඊළඟට අපි බලමු බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් නාම ේ රෑප ේ අර 
ඇි අ්නයෝනය සම්බන්ධාව විගරහකිරී්ම්දී ඉාමේම වටිනා වචන ්දකකේ 
පර් ෝජ්න ට ගේ. ‘අධිවචනසම්ඵස්ස’ ‘පටිඝසම්ඵස්ස’ කි ල. නාම ේ 
රෑප ේ නිසා ස් පශය  ඇවිනේ්න ්කා්හාමද කි න එක විගරහ කරිී්ම්දී 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දීඝනිකා්  මහා නිොන සුර් ේ වි්ශේෂ ධමය 

සාකච්ඡාවකේ ව්ගේ දකේවනව.5 බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ ආනන්ද සේවාමීනේ 
වහනේ්සේට පරශේ්නෝත්ර මගිනේ කරුණු පුහුදිලකිර ්දනව. 
අධිවචනසම්ඵස්ස ේ, පටිඝසම්ඵස්ස ේ කි න ්මනේන ්ම් ්දකම ‘ඵස්ස’ 
කි න වචන  ුළ ි් නව. ඒ ක ිනේ්න, නාම  අනුව ග ි අධිවචන 
සම්ඵස්ස කුේ, රෑප  අනවු ගි  පටිඝසම්ඵස්ස කුේ. ්ම් කාරණ  පාළි් නේ 
කි නේන ගි් ාේ ් ලාකු පටලුවිලේලකේ ව්ගේ ් වනව. නිර, නිර පුනරුකේි 
වශ් නේ ් ්දන වචන මාලාවකේ නිසා. ඒක නිසා අපි ඒක සිංහල් නේම 
සරල වශ් නේ - බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේට ඒේු 
ගනේවන නගිමන හර පමණකේ, සිංහල වචන් නේ ඉදිරිපේ කරනේන 
බලා්පා්රාේු ්වනව. කලිනේම කි නේන ්වනේ්න ඒ සූර්  නිර නිර 
එන වචන හරකේ ි් නව ‘ආකාර’, ‘ලිංග’, ‘නමිිත්’, ‘උ්ද්දස’ ක ිල. 

‘ආකාර’ කි න එක කාටේ පුහුදිලි ි. ආකාර  කි න එක. 
අමුු්වනේ සිංහල වචන කේ ඒකට ඕන නුහු. ‘ලිංග’ ක ිල ් ාදනේ්න 
එන ‘ලකුණ’ කි න එකට ි. ‘නමිිත්’ කි ල කි නේ් න නිමිි. ඒකේ අර 
ලකුණ ක ින අදහසම ි. ‘උ්ද්දස’ ක ිල කි නේ්න, සාමානය් නේ උ්ද්දස 
කි න එක මාෘකා කි න වචන් නේ පරිවේන ගරනේථ වල 
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ි් නව. නමුේ ඒ්ක මලූික අදහස ‘ ම්කිසි ්ද කේ මු්කාට දැකේවීම’. 
කි නේන හුඟකේ ් දේවලේ ි්බනේන පුළුවනි. නමුේ ඒ්ක මුලේ මාෘකා වශ් නේ 
ටිකකේ මුකරල දීම ම ි ‘උ්ද්දස’ කි ල කි නේ්න. දැනේ සමහර සූරවල 
ි් නව නිර දකනිේනට ලු්බනව - ‘උ්ද්දස, නි්ද්දස, පටිනි්ද්දස’ ක ිල. 
සූර්  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ ්කටි් නේ  ම්කිසි ්ද කේ පරකාශ කරල, ඒක 
ඊළඟට ‘නි්ද්දස’ කරල, ඊළඟට ‘පටිනි්ද්දස’ වශ් නේ වේ දීඝය විසේර 
්දනව. ඒ විදි ට බලන්කාට ‘උ්ද්දස’ ක ිනේ්න - අර මාෘකා ක ින 
වචන  ් දුවට වරදකේ නුහු -  ම්කිසි කාරණ කේ ්කටි් නේ මු්කාට 
දැකේවීම. එ්කාට ්ම් පද හ්රම සමීප අථය ි් නේ්න. සමීපාථයවේ පද 
හරකේ - ආකාර , ලකුණ, නිමිත්, මාෘකාව. දැනේ ්ම් වචන හර අනුව, 
්ම් වචන හර පරා් ෝජ්න ට අර්ගන, අපි නිගමන හර ගුන කලේපනා 
කරල බලමු. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේට පරශේ්නෝත්ර 
මගිනේ ඒේු ගනේවන නගිමන හර ්මනේන ්ම්ව ි. 

පළමු නගිමන  - ‘ ම් ආකාරවලිනේ,  ම් ලකණුුවලිනේ,  ම් 
නිමිිවලනිේ,  ම් මාෘකාවලිනේ නාම කා  කේ - නාම ්ගාඩකේ - පුනවි  
හුකි්ව්ද, පුන්ව ිද, එකී ආකාර ඒ ලකුණු, ඒ නිමිි, ඒ මාෘකා නුිකලේහි, 
රෑප කා ් හි, අධිවචනසම්ඵස්ස කේ ්නාපුනවි  හුකි .’ ඒ පළමු 
නිගමන . 

්ද්වනි නගිමන  - ‘ ම් ආකාරවලිනේ,  ම් ලකණුුවලිනේ,  ම් 
නිමිිවලනිේ  ම් මාෘකාවලිනේ රෑපකා  කේ පුන්ව ිද - ්පනේනුම් කළ 
හුකි්ව දි - ඒ ආකාර, ඒ ලකුණු, ඒ නිමිි, ඒ මාෘකා නුකිලේහි, 
නාමකා   පිළබිඳව පටිඝසම්ඵස්ස කේ ්පනේනුම් කළ ්නාහුකි ්ව ි.’ ඒ 
්ද්වනි නගිමන . 

ුනේ්වනි නගිමන  - ‘ ම් ආකාරවලිනේ,  ම් ලකණුුවලිනේ,  ම් 
නිමිිවලනිේ,  ම් මාෘකාවලිනේ, නාමකා  කේ ්හෝ රෑපකා  කේ ්හෝ 
්පනේනමු්කළ හුකේ්කේද, ඒ ආකාර, ඒ ලකුණු, ඒ නිමිි, ඒ මාෘකා 
නුිකලේහි අධිවචනසම්ඵස්ස කේවේ පටිඝසම්ඵස්ස කේවේ ්පනේවාලි  
්නාහුක.’ 

හරවුනි නගිමන  - ‘ ම් ආකාරවලිනේ,  ම් ලකුණුවලිනේ,  ම් 
නිමිිවලනිේ,  ම් මාෘකාවලිනේ නාමරෑප කේ ්පනේනුම් කරනු ලු්බ ිද, ඒ 
ආකාර, ඒ ලකුණු, ඒ නිමිි, ඒ මාෘකා නුිකලේහි ස් පශය කේ ්පනේනමු් කළ 
්නාහුකි .’ 

දැනේ අපි ්කටි් නේ නුව මකේකර ගේ්ාේ, මුලේ නිගමන් නේ 
කි ු්වනේ්නේ - අර ආකාර ලකුණු නිමිි මාෘකා කි ල කි නේ්න 
්බා්හෝදුරට සමීපාථයවේ පද -  ම්  ම් ලකුණු නිසා,  ම්  ම් ලකුණු 
මුලේකර්ගන නාමකා  කේ - නාමරෑප ්ද්කනේ නාම්ගාඩකේ - ‘නාම’ 
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කි න අංශ , ්පනේනමු් කරනු ලු්බ්ද? ඒ ආකාර, ඒ ලකුණු ආදි කේ 
නුේනම් රෑපකා  පිළිබඳව අධිවචනසම්ඵස්ස කේ ගුන කථා කරනේන බුහු. 

්ද්වනි නගිමන් නේ කිව්්ව  ම් ආකාර, ලකුණු ආදි් නේ 
රෑපකා  කේ ් පනේනමු් කරනු ලු්බ්ද? ඒ ආකාර ලකණුු නුේනම් නාමකා   
පිළිබඳව පටිඝසම්ඵස්ස කේ දකේවනේන බුහු. 

ුනේවුනි කාරණ් ේදී ්දකම එකු කරල දකේවනව. ුනේ්වනි 
නිගමන  -  ම් ආකාර, ලකුණු, නමිිි ආදි් නේ නාමකා  කේ ්හෝ 
රෑපකා  කේ ්හෝ දකේවනු ලු්බ්ද? ඒ ්දකම නුේනම්, 
අධිවචනසම්ඵස්ස කේවේ, පටිඝසම්ඵස්ස කේවේ දකේවනේන බුහු. 

හර්වනි නිගමන  -  ම් ලකුණු නිමිි ආදි කනිේ නාමරෑප කේ 
දකේවනව නම්, ඒ ලකුණු නමිිි ආදි කේ නුේනම් ස් පශය කුේ දකේවනේන බුහු. 
ඒ ලකුණු නිමිි ආදි  නුේනම් ස් පශය  ගුන කථාකරනේන බුහු. 

එ්කාට ්ම්ක බුලුවාම ්පර්හේලිකාවකේ ව්ගේ, ගුටලුවකේ ව්ගේ. 
නමුේ ්ම්නේදි අපි පළමු්වනේම කලේපනාකර බුලි   ුවු ි්බනව 
නාමරෑප ්දක ගුන. අපි මුලේම ්දේශන් ේදී කළ විගරහ් නේ නාම ක ින 
වචන  හුඳිනේවූ් ේ, සාමානය් නේ ්මකල ්බා්හෝවිට හඳුනේවනව ව්ගේ 
නුමීමකේ කි න අථය් නේ ්නා්ව ි. නාම කි ල කි නේ්න නම්කිරීමකේ 
කි න අදහස ි අපි දුනේ්න. ්ම් අධිවචන කි න වචන් ේ ි් නේ්නේ ්ම් 
නම් කිරීම ක ින අදහස ි. අධිවචන, නිරුත්ි, පඤ්ඤත්ි කි නේ්න භාෂා 

වයවහාර්  අං්ගෝපාංග. ඛ්න්ධසං ු් ේ නිරුත්ිපථ සූර් ේ6 එ්හම 
සඳහනේ ්වනව. නිරුත්ිපථා අධිවචනපථා පඤ්ඤත්ිපථා ආදී වශ් නේ. 

නිරුත්ි, අධිවචන, පඤ්ඤත්ි කි න පද ්බා්හෝ දුරට 
සමානාථයවේ ඒවා ි. අථය එකි්නකට ළඟිනේ  නේ් න. ඒව අර භාෂා 
වයවහාර  පිළිබඳ අං්ගෝපාංග හඳුනේවන ් දේවලේ. අධිවචන කි ල කි නේ්න, 
ආරෑඪ කරනලද වයවහාර විධි. නිරුත්ි කි ල කි නේ් න  ම්කිසි වචන කේ 
හුදිච්ච ආකාර  ්පනේනුම් කරන්කාට එ්හම නිරුත්ි ්දනව කි නව. 
ඒ කි නේ්න, ්හේු කාරණා දැකේවී්ම්දී ් ාොගනේනා එකේරා වයවහාර 
විධි කේ. පඤ්ඤත්ි කි ල කි නේ්න, පරකට ්කාට දැකේවීම සඳහා - 
පඤ්ඤ්පි, පඤ්ඤා්පි - පුණවීම් වශ් නේ. එ්කාට, අරෑඪකරල 
දකේවන සමහර වයවහාරවලට, වාගේ වයවහාරවලට අධිවචන නාම  
් ාදනව. ්හේු කාරණා දැකේවී්ම්දී නිරුත්ි ් ාොගනේනව. ඊළඟට  ම් 
 ම් ්දේ පුනවී්ම්දී - ‘්මනේන ්මුන සිට ්ම් විදි ට හඳුනේවනු ලු්බ්’ 
කි ල - අනේන පඤ්ඤත්ි. ්ම්ව ්බා්හෝ දුරට එකි්නකට සමාන ි. 
එ්කාට ්මන ‘අධිවචන සම්ඵස්ස ’ ි් නේ්න. අපි ‘නාම’ කි න 
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එකට දීපු හුඳිනේවීමට සමාන ි. ‘නාම’ ක ිල ක ිනේ්න ‘නම්’ කිරීමකේ කි ල 
අපි ගේ. ්ම් නම්කිරීමට අොළ ්ද කේ ම ි අධිවචන කි ල ක ිනේ්න. 
එ්කාට ්ම් නාමකා   හා සම්බන්ධව ි් නව එකේරා විදි ක - අර 
භාෂා වයවහාර ට කිට්ටුවන අනේද්ම් - හුඳිනේවීම පළිිබඳ, හුඳිනේවීමට 
උපකාරවන, නම් කිරීමට උපකාර වන, එකේරා මූලධමය වග කේ ්මන ්ම් 
නාම ්කාට්ස. ඊළඟට රෑප ්කාට්ස ි් නව - අර ‘පටිඝසම්ඵස්ස’ කි ල 
හුඳිනේවූ්ව් - ‘පටිඝ’ කි ල කි නේ්න ‘හුපීම’ ‘ගුටීම’ කි න එක ි. රෑප්  
ි් නව ගු්ටන ලක්ෂණ කේ. නාම්  ි් නව හුඳිනේවී්ම් ලක්ෂණ කේ. 
ඔ  ්දකම එකු ්වල ි ‘ඵස්ස’ කි න එක හු්දනේ්න. ඒක ි එන වඩාේ 
ගුඹුරු ුන. අර ස්පශය  කි න පරඥපේි ට අර ්දපුේම ඕන  කි න 
එක ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න. ඒ ක ිනේ්න, ්වන විදි කට 
කි නව නම් නාම ේ රෑප ේ අර අ්නයෝනය සම්බන්ධාව නිසා 
ස්පේශ කේ අි්වනවා. ඒක අවශය ්ද කේ හුටි ට ි එන දකේවනේ්න. 
මකේනිසාද? අර කලනිේ ක ිවණුා - නාම කේ ්පනේනමු් කරන  ම්කසිි ලකණු ු
නමිිි ආදි කේ නුේනම් රෑපකා  පළිබිඳව අධිවචනසම්ඵස්ස කේ ඇි්වනේ්න 
නුහු. ඊළඟට රෑප කේ ්පනේනමු් කරන - රෑප ්ගාඩකේ ්පනේනමු් කරිීමට 
උපකාර කරගනේන - ලකණුු ආදි කේ නුේනම් නාමකා  පළිබිඳව 
පටිඝසම්ඵස්ස කේ ්පනේනමු් කරනේන බුහු. ්මන බුලුවාම එකකට එකකේ 
පටහුනි ්දේවලේ ව්ගේ නමුේ අ්නයෝනයසම්බන්ධ කේ ්මන ි්  නේ්න. 
නාම ක  පළිබිඳ අධිවචන  රෑප ට උපකාර්වනව. රෑප ක  පළිබිඳව - රෑප 
ක  ක ින්කාට එකපාරටම හිට නු්ගනේ්න අර ගුටීම ක ින එක - ඒ 
පටිඝ  නාම ක ටේ උපකාර ්වනව. දැනේ ්මන ්ම් ගුඹරුු ුනකේ නසිා 
එකේරා විදි ක උපමාවකනිේ අපි ්ම්ක ්ේරුම් කරනේන බලමු. 

මුලිනේම ්ම් රෑප ක  පළිබිඳව. දැනේ රෑපකා  පළිිබඳව අපි ්මන 
පරකාශ කළා, අධිවචන සම්ඵස්ස කේ ඇි්වනේ්න නාම ක ට අොළ  ම්කිසි 
අං්ගෝපාංග නිස ි ක ිල. 

ඒක ඉාමේම පහසු්වනේ ්ේරුම් කරනේන පුළුවනි. රෑප ක ට අොළ 
්දේවලේ වශ් නේ දකේවනේ්නේ මහාභුධමය - පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා - 
්ම් පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා හඳුනාගනේ්න ්කා්හාමද? ්ම්ක දද, 
බුරුලේද ක ිල බලනව. ඊළඟට ්ම්ක සිසිලේද උණුසුම්ද ක ිල බලනව. ්ම් 
හුම එකටම එ්කාට අර ් වදනා, සඤ්ඤා, ් චනා, ඵස්ස, මනසිකාර ක ින 
ධමය උපකාර ්වනව. ්ම් රෑප ට අොළ මහාභූධමය හඳුනාගුනී්ම්දිේ අර 
නාමධමය උපකාර ්වනව. 

අපි වේ විදි කට ්ම්ක කලේපනාකරල බුලු්වාේ, දැනේ ඔ  වඩුවනේ 
්ම්සනේවරුනේ එ්හම වුඩකරන ුනක අපි ්හාඳට කනේදී්ගන අහ්ගන 
හිටි් ාේ, සමහරවිට ඒ අ  ් ාදන භාෂාවයවහාර නුහුරු ව්ගේ ්පේනව. හරි 
අමුු විදි්  වයවහාර ් ාදනව. ඒ කි නේ්න, මනේ භාවිා කරන 
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උපකරණවලට, මනේ කරන වුඩවලට උපකාර කරගනේන ්දේවලේ වලට, පණ 
ි් න හුටි ට සලකල ඔවුනේ කථා කරනව සමහර අවස්ථාවල. 
පරාණවා්රෝපන කේ කරනව. දැනේ ඔනේන උළුවසේසක ්ොරකේ හ ි කරන්කාට 
සමහරවිට ක ිනේන පුළුවනේ, ඒ ්ොර බර වුඩිනම් එ්හම, ‘්ම් ්ොරට ගා කේ 
ි් නව’ ක ිල. ්ොරට ්නා්ව ි ගා  වඩුවට ි ි්  නේ්න. නමුේ ඒක 
වඩුව ්ොරට බාර ්දනව. ්ම් හිේපිේ නුි ්ොර. ‘්ොරට ගා කේ ි් නව.’ 
එ්හමේ නුේනම් කි නේන පළුුවනේ, ‘්ෝේ ්හේේුව ්හාඳ ි.’ ්ොර 
්කා්හේවේ ගිහිලේල ්හේේු ්වනේ්න නුහු. නමුේ ්ම් ‘්හේේුව’ ‘ගා ’ 
ආදී වචන අර නිකර රෑපධමය වලට ආ්රෝපන  කරිීමකේ ි්බනව. ඔනේන 
ඔ  ආ්රෝපන  කරන ග ි අර ‘අධිවචන’ වචන් ේ ි්බනව. අපි කලිනේම 
කීව අධිවචන ගුන කි න්කාට ‘ආරෑඪ කරන’ කි ල. ‘රෑඪි’ වශ් නේ. ‘රෑළ්හි’ 
වශ් නේ, ‘ආරෑඪ’ කරනව. නාම ධමය් නේ ‘ණ ට’ ගේු නාම ්කාටසිනේ, 
ණ ට ගේු  ම්  ම් ලකුණු උපකාර කර්ගන ි, එ්කාට රෑපධමයවල 
‘්ෝේ ්හේේුවකේ’ ‘්ෝේ ගා කේ’ ගුන එ්හම කථා කරනේ්න. 

අපි ඒ ගුනම ව ටිකකේ හිනවනම්, ්ොරපලු ්දකක ඒ ලෑලි ්දක 
එකකට එකකේ ‘්හේේු ්වනව’ කි ල අපි කි නව. ්ම් ්හේේුව ්වනේ්න 
්කා්හාමද? බුලුවහම ඊළඟට පරශේ්න අහනේන පළුුවනේ වම් පුේ් එකද 
දකුණු පුේ් එකට ්හේේු ්වනේ්න. දකුණු පුේ්  එකද වම් පුේ් 
එකට ්හේේු ්වනේ්න කි ල. ්මන එ්හම පිටිනේම ි් නේ්න අර නාම 
ධමය නේ පිළිබඳ, ඒ ක ිනේ්න හි පිළබිඳ කාරණ කේ.  ම් ුනකට අවධානය 
් ාමු්වනව නම් - ්මනදි අපට ආ් ේ මකේ කරගනේන පුළුවනේ 
‘කිංමූලක සූර ’, ‘සමිද්ධි සුර ’ ආදි් දී අපි පරකාශ කළා,  මකේ ‘්ද කේ’ 
වනේ්න ්කා්හාමද ක ින ඒ කාරණ . බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ‘ම්නා 
පුබ්බංගමා ධම්මා’ ක ින ධමයන ිාමාව අනවු ‘ඡන්දමූලකා ආවු්සා ස්බ්බ 
ධම්මා මනසකිාරසම්භවා. ඵස්ස සමුද ා’ ආදී වශ් නේ එකේරා සූර ක 
සඳහනේ වන බව පරකාශ කළා. 

ඒ වඩුව්ගේ ‘ඡන්ද ’  ම්කිසි ුනකට ගි ාද, මනසිකාර   ම්කිසි 
ුනකට ගි ාද අනේන ඒ මනසිකාර ට ම ි ‘ෙම්බ වු්ණ’. අර ්ොර ි 
උළුවසේස ි ්වනේකර ගේ. එ්හම නුේනම් ්ෝේම ලෑලි්දක 
්වනේකර්ගන එකකට ව එකකේ ්හේේු ්වනව කි ල වයවහාර කේ 
පාවිච්ි කරනව. ්ොරට ‘ගා කේ’ ගුන කථා කරනව. ්ම් ඔකේ්කාම අනේන 
අර ඡන්ද, මනසිකාර, ඵස්ස ආදී ‘නාම’ පුේට ගු්ණන ඒ ධමය නේ 
මුලේකර්ගන. ්මන පරීයසමුේපාද  පිළිබඳව එකේරා ගුඹුරු 
ධමයාවකේ ්ප්නනේ්න. බාහිර සිේපිේ නුි ්දේවලේ පිළිබඳව පමණකේ 
්නා්ව ි. ්ම් ජීවශකේි  ඇි අ්පේ ශරීර  ගුන කලේපනාකරල බුලුවේ, 
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දැනේ මා ස් පශයකරනේ්න ්මාකකේද කි ල ඇහුවාම - සාමානය් නේ අපි ස් පශය  
ගුන කලේපනා කරන්කාට පළමු්වනේම අගෑම ගුන ි හිනේ්න. ඒ 
කි නේ්න අ ි. ඉිනේ මම ස් පශය කරනේ්න අලේලා්ගන ඉනේන වටාප  
කි ල ක ිනේන පුළුවනේ. ස් පශයවී්ම් වඩා ඕළාරික අවස්ථාව ම ි අලේලාගුනමී. 
අලේලාගුනීමට පාවිච්ි කරනේ්න ‘අතේෙ’. ‘අේලා’ ගනේනව. අේල ම ි 
පරධාන වශ් නේ අපි  මකේ අලේලගනේන පාවිච්ි කරනේ්න. ඒක නිසා 
්මාකකේද අලේල්ගන ඉනේ් න? ්මාකකේද ස් පශය කරනේ්න? කි ල ඇහුවාම 
එකපාරටම ්ම් වටඅේ අලේලා්ගන ඉනේනව කි නේන පුළුවනේ. නමුේ ්ම්ක 
අහුරි ාම ්ක්නකුට සුක හි්නේන පළුුවනේ ආ් ේ ඇහු්වාේ මම 
්මාකකේද ස් පශය කරනේ්න කි ල. ඒක සමහරවිට බාහිර ්ක්නකුට 
හිාගනේනවේ බුහු ්මාකකේද ස් පශය කරනේ්න කි ල. ඒක මනේ්ගේ 
මනසිකාර   ම් ුනකට ් ාමු්වනව නම් ඒ අනුව ි. ්ම් සිවුර ශරීර  
ස් පශය කරනව කි න හුඟීම එනේන පළුුවනේ. අනේන එ්කාට කලිනේ ්ම් 
සිවුර ි මා ි එක ි ක ිල හිාගේු එක, ඊළඟට සිවුර ් වනම ි මා ් වනම ි 
- ශරීර  ්වනම ි. අනේන එ්නේදී ්වනේ්න අර විඤ්ඤාණ  ි. විඤ්ඤාණ  
කි ල කි නේ්න ්මන ්ම් ඉන්ද්රි  ඥාන  පිළිබඳ එකේරා අවස්ථාවකේ. 

දැනේ ඉදිරිපිට ි්බන ්ම් ්දේවලේ වලට ම්ගේ ඇසේ ් ාමු්වලා 
ිබුණේ, අවධාන  ් ාමුවනාකේ චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  හටගනේ්න නුහු. ්ම් 
ඇස ි, ්ම් රෑප  ි ක ිල ්වනේකරල දැකේවීම ම ි ්ම් විඤ්ඤාණ් නේ 
කරනේ්න. ්වනේකර දැකේවීම. ඒ ්වනේකර දැකේවී්මනේ පසේ්ස ම ි අනිේ 
ඔකේ්කාම පටනේගනේ්න. ඊළඟට අර ්දකකේ හුටි ට ්වනේකර ගේු 
්දකේ, ඒ ්වනේකර දැකේවීමේ, කි න කාරණා ුන එකු වුණාම ම ි, 
‘චක්ඛ්ුඤ්ව පටිච්ච රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණං ිණ්ණං සංගි 

ඵ්ස්සා’7 ආදී වශ් නේ අනේන ස් පශය කේ ඇි වුණා. අර ්ොර ආදී ්දේවලේ 
පිළිබඳවේ ඒ ව්ග ි. එ්කාට, ්මන අර නාම ධමය නේ්ගේ - සි පිළිබඳ 
- මනසිකාර, ඡන්ද, ඵස්ස ආදී ඒ සංකලේප මුලේකර්ගන ි ඒ ද්රවය ධමය, 
සිේපිේ නුි ්දේවලේ පිළිබඳව ්හෝ අපි ‘රෑඪි’ වශ් නේ ආරෑඪ වශ් නේ 
- හුපීමකේ ගුන ඝට්ටන කේ ගුන කථාකරනේ්න. සම්ඵස්ස  කි ල 
කි නේ්න, එකට හුපීම. ්ම් එකට හුපීමකේ ගුන කථාකරනේන පුළුවනේ 
්වනේ්න අනේන අර නාම ධමය නුේ උපකාර කර්ගන. ඊළඟට දැනේ අපි බලමු 
පටිඝසම්ඵස්ස කේ ්වනේ්න ්කා්හාමද? දැනේ ්මන කි න විදි ට අර රෑප 
ධමය නේ්ගේ පිහි්ටනේ නාම ධමය නේ පළිිබඳ පටිඝසම්ඵස්ස කේ ඇි්වනේ්න 
්කා්හාමද? දැනේ නාම ධමය නේ පිළිබඳව, අපි සමහරවිට හි්ේ අදහසකේ 
ගුටුන කි ල කි නව. වයවහාර කරනව. ස් පශය් ේ ඉාමේම පරකට අවස්ථාව 
ම ි ද්රවය පිළිබඳව අපට දකිනේන ලු්බන ්දේ. ඒ කි නේ්න  ම්කිසි 
්ද කේ වේ ්ද ක ගුටීම කි න අදහස ි, ස් පශය් ේ පටිඝ අංශ් නේ 
හු්ඟනේ්න. අනේන ඒ නිසාම ම ි - ඉාමේම සු්කවිනේ 



10 වන ්දේශන  
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්ම් කාරණ  ් පනේනමු් කර්ාේ - ධාු විභංග සූර් ේ,8 සං ුත් නිකා්  

ඵස්සමූලික සූර් ේ9 බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ උපමාවකේ ් ාදනව - ‘ද්වින්නං 
කට්ඨඨානං සංඝට්ඨටනස්මාධානා’ - කි න ඒ විදි ට ්කෝටුකෑලි ්දකකේ එකට 
ගුටීම, ස් පශය ට නිදසුනකේ හුටි ට දකේවනව. අනේන එ්කාට ස් පශය  කි න 
එ්කේ මූලික අථය  අර විදි ට ්කෝටුකෑලි ්දකකේ එකට ගුටීම ව්ගේ එකේරා 
ඕළාරිකව ්ප්නන අවස්ථාවකේ. නමුේ ්ම් ස් පශය් ේ අර නාම පුේට 
සම්බන්ධ කුේ ි්බන බව ි අපි අර වඩුවා පිළිබඳ උපමා්වනේ දැකේවු් ේ. ්ම් 
්දකම එකු ්වනේන ඕන. ්ම් පටිඝසම්ඵස්ස ේ, අධිවචන සම්ඵස්ස ේ 
එකු වුණාට පසේ්ස ම ි අර ‘නාමරෑප පච්ච ා ඵ්ස්සා’ - නාමරෑප  නිසා 
ස් පශය  ඇි ්වනේ්න. ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට ්මන ්ම් නාම ේ 
රෑප ේ අර ස් පශය  ක ින සංකලේප  එ්හම පිටිනේම නාම  ඇසුරු 
කරගේු අධිවචන පක්ෂ ේ, රෑප  ඇසුරු කරගේු ඒ ගුටීම පළිිබඳ 
සංකලේප ේ ඒ ්දකම එකු්වලා ම ි ්ම් ස් පශය  ඇි්වනේ්න. 

්ම්්කදිම අපට වේ මකේකරගනේන පළුුවනේ කාරණ කේ ි් නව. 
්ම් රෑප  ක ින එක. ්ම් ‘රෑප’ ක ින වචන  ්බෞද් ධ නිකා වල 
්නා් කුේ ආකාර ට විගරහකරනේන ්  දිල ි් නව. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
රෑප  හුඳිනේවු් ේ ්කා්හාමද? දැනේ ‘රෑප’ කි ල ක ින්කාට ්නා් කුේ 
අථය එනේන පළුුවනේ. ඇසට ්ප්නන රෑප  ්වනේන පළුුවනේ එ්හම නුේනම් 
ද්රවය හුටි ට අපි සලකන ද්රවය ්ලෝක් ේ ්භෞික වශ් නේ සලකන රෑප  
්වනේන පළුුවනේ. ්ම්ක මහ ගුටලුවකේ බවටේ පේ්වලා ි් නව. ්ම් රෑප 
කි න එ්කනේ අපි ්මාකකේද අදහසේ කරනේ්න. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් 
රෑප කි න එකට එකේරා නිරුකේි කේ ්දනව. ඛ්න්ධ සං ුත්් ේ ඛ්ජ්ජ්නී  

සූර් ේ10 රෑප  හඳුනේවනේ් න ්ම් විදි ට ි. එන ඒ උපාොනස්කන්ධ අුරිනේ 
රෑපස්කන්ධ  ්ෝරනේ්න - 

‘කිඤ්ච භික්ඛ්්ව රෑපං ව්දථ? රුප්පීි ් ඛ්ා භික්ඛ්්ව ස්මා රෑපන්ි 
වුච්චි, ්කන රුප්පි? සී්නපි රුප්පි, උ්ණ්හනපි රුප්පි, ජිඝච්ඡා පි 
රුප්පි, පපිාසා පි රුප්පි, ඩංසමකසවාාප සිරිංසපසම්ඵ්ස්සනපි 
රුප්පි, රුප්පීි ්ඛ්ා භකි්ඛ්්ව ස්මා රෑපන්ි වුච්චි.’ ‘කිඤ්ච භික්ඛ්්ව 
රෑපං ව්දථ’ - කුමකේද මහ්ණනි රෑප  කි නේ්න? ‘රුප්පීි ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව 
ස්මා රෑපන්ි වුච්චි.’ ‘රුප්පන ්ව්’  න අදහසිනේ එ ට රෑප  ි කි නු 
ලු්බ් - ‘්කන රුප්පි’ කුමකිනේද රුප්පන  ්වනේ්න? සී්ලනේ, 
උෂේණ් නේ, කුසගනිේ්නනේ, පපිාස් නේ, මුසි, මදුරු, සේප ආදීනේ්ගේ 
ස් පශය් නේ, අවු, වුසි, සුළං, ආදී ස් පශය වලිනේ - ඔ  කි න ්දේවලේ වලිනේ 
රුප්පන  ්වනව. ්ම් රුප්පන  වන අථය් නේ, රුප්පන  වන නිසා, ඒකට 
රෑප  ක ිල ක ිනව. 
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්මන ඉාමේම ගුඹුරු ධමය කේ අඩංගු්වලා ි් නව. ඒ නිසාම 
්නා් කුේ ්බෞදේධ නිකා වල ්ම් සූර පාඨ ම ්නා් කුේ ආකාර ට 
විගරහ කරනව. අර ්ලෝක් ේ ි්බන ්භෞිකවාදී දශයනවලට වඩා ්වනසේ 
මගක ගමනේ කරල ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්මන ්ම් ‘රුප්පි’ ක ින 
වචන කේ ් ාදල ි් නේ් න. ්ම් සී, උෂේණ ආදි් නේ රුප්පන  වනේ්න 
්ලෝක් ේ සිේපිේ නුි ගසේ ගලේ ආදි  ්නා්ව ි. ්ම් ශරීර . එ්කාට ්ම් 
ශරීර  ්ේරුම් කරල ි් නේ්න ජීවිින්ද්රි කේ ඇලුේකරල පණගුනේවි  ුු 
පරමාණු මිටි කේ හුටි ට ්නා්ව ි. ් ෝගාවචර ාට පරයක්ෂ ්ම් රෑප  ි. 
්ම් රෑපකා  ි. ශාසේරී  අංශ් නේ ් ම්වා විගරහ කරනේන ග ිාම මහ පටලුවිලි 
රාශි කේ ඇිවුණා. නමුේ ්මන ඉාමේම පුහුදිල ිි. පරයක්ෂ ට 
ළංකරගනේන පළුුවනේ. ්ම් මුළු මහේ ධමය  බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා 
ක්ළේ ්ම්වා පළිිබඳ වචන රාශි කේ එකු කර්ගන ්නා් කුේ විදි් ේ 
ශාසේරී  දශයන නපිදවා ගුනමීට ්නා්ව ි. ‘එකන් නිබ්බිො  විරාගා  
නි්රාධා ’ - ඒකානේ වු නිේ්ව්ද  විරාග  නි්රෝධ  සඳහා ි. ඒක නිසා 
්ම් ‘රුප්පි’ කි න වචන  ්මන හඳුනේවපු ආකාර ේ හරි ටම 
ගුල්පනව. මුසිමදුරුවනේ් ගනේ සී්ලනේ උෂේණ් නේ ්ම්ව් නේ රුප්පන  
වන නිස ි ්ම්කට රෑප  කි ල කි නේ්න. ්වන ්ම්්ක ි් න 
පරමාණුවකේ නිසා ්නා්ව ි. 

දැනේ අපි වදුරටේ ් ම් රුප්පන ක ින වචන් ේ ් ේරුම බලනව නම්, 
්ම් අදහස වේ ුනක සඳහනේ ්වනව. සුත්නිපා්  පාරා ණ වග්ග්  
පිංගි  සුර්  එකේරා වටිනා ගාථාවක ්මනේන ්ම්හම සඳහනේ ්වනව - 

‘රුප්න්ි රෑ්පසු ජ්නා පමත්ා’11, පරමාද ට පේ ජ්න ා රෑප නේහි රුප්පන  
්වි. එනේ රුප්පන  කි න වචන  ් ්දනව. අපි ාම හරි ට ්ම් 
රුප්පන  කි න එකට අථය කේ ්සා ාගේ් නුහු. ඒකට නි්ද්දස් ේ ්දන 
අටුවාව ්ම්හම ි, රුප්පන  ක ින එක ්ෝරනව. ‘රුප්පන්ීි කපු්පන්ි 

පීළ න්ි ඝට්ඨට න්ි බයාධිා ්ොමනස්සිා ්හාන්ි’12 - ඔ  විදි ට ි ඒක 
්ෝරනේ්න. ‘කුප්පනි’ කි නේ්න කි්පනව, ්කෝප්වනව. ‘පීළ න්ි’ - 
පීඩා්වනව, ‘ඝට්ඨට න්ි’ - ගු්ටනව. ‘බයාධිා’ - ඒ කි නේ්න ්ලඩ්වනව. 
‘්ොමනස්සිා ්හාන්ි’ - ්ොම්නසේ ්වනව. අර රුප්පන  කි න එකට 
්දනේන පුළුවනේ අථය රාශි කේ ්මන ඉදිරිපේ කරල ි් නව. කි්පන, 
්ප්ළන, ගු්ටන, ්ලඩ්වන, ්ොම්නසේ්වන, ්ම් කි න අථය රාශි කේ. 
්ම්ව ගසේ, ගලේ වලට ්වන ්දේවලේ ්නා්ව ි. ජීවමාන ශරීර කට ්වන 
්දේවලේ. ඒකානේ නිේ්ව්ද  සඳහා බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ධමය  ්දේශනා 
කළ බව අපි මකේ කර ගේ. දැනේ ්ම් වචන රාශි ටම ගුල්පන සිංහල 
වචන කේ - ්ම් කාල් ේ ් ්දන සිංහල වචන කේ - අපි ළංකරගේ්ාේ, 
සමහරවිට ‘ඉදේ්දනව’ කි න වචන  කි නේන පුළුවනේ. ශාසේරී  වචන කේ 
්නාවනේන පුළුවනේ. පාරිභාෂික ශබ්ද කේ ්නාවනේන පුළුවනේ. 
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නමුේ ්ම්නේට ගුල්පනව. ‘ඉදේ්දනව’. ්ම් රුපසේකන්ධ  ඉදේ්දනව ්ම් 
කි ාපු ් දේවලේවලිනේ. ් ම් රෑපස් කන්ධ  කි නේ්න නව්ොරකේ ඇි මහ වණ කේ. 
්ම් මහවණ  ුන ීසම් ්වලුමකිනේ ්වළල ි් නව. ්ම්කට මුසමිදුරු්වා 
පාේ වුණේ සීලකේ උෂේණ කේ ආවේ ්ම්ක ඉදේ් දනව. ්ම් ුවා්ල 
ඉදේ්දනව. ්ම් මහවණ  ඉදේ්දනව. එ්කාට ්ම් ඉදේ්දන අථය  ි රුප්පන  
්වන ක ින එ්කේ ි් නේ්න. ඒක වේ අපට පුහුදිලි ්වනව 
සුත්නිපා් ේ එන උට්ඨඨාන සුර් නේ. උට්ඨඨාන සුර්  සඳහනේ ්වනව 

‘ආුරානඤ්හි කා නිද්ො, සල්ලවිද්ධාන රුප්පං’13, ඒ කි නේ්න ්ක්ලසේ 
ආුර වු, ණ්හා නමුි ඊල් නේ විදිනු ලුබ රුප්පන  වනේනවුනේට - පඩීා 
විඳිනේනවනුේට, කවර නම් නිනේ්දකේද? ඒ අර උේසාහවනේ වීම, අපරමාද වීම, 
පිළිබඳව උට්ඨඨාන සුර් ේ දැකේ්වන ගාථාවක පද කේ. ඊල වලිනේ විදිනු ලුබ 
රුප්පන  වනේනනේට, පීඩා විඳිනේනනේට, කවර නම් නනිේ්දකේද? අනේන එනේ 
රුප්පන  කි න එ්කේ ්ම් ඉදේ්දන ගි  ි ි් නේ්න. ුවාල්වලා එ ිනේ 
පීඩා විඳිනව. 

ඔනේන ඔ  විදි ට ්ම් ‘රෑප’ කි න වචන් ේ අථය  අනුව අපට 
හිාගනේන පුළුවනේ මුලේ කාල් ේ ඉාමේම සරල ි. අපි මුලදීම මුලේම 
්දේශනාවල පරකාශ කළා ් ම් සූරාග ධමය  ඉාමේම සරල ි. ් ම් සරලත්ව  
ුළ ි් නව  ම්කිසි ගුඹුරකේ. නිේමල ජ්ලාශ ක ි පුල බලනේන පුළුවනේ 
වනේ්න. ් ම් සරලත්ව  නසිාම ් ම් සූර ් දේශනා ගුන එකේරා උොසීනත්ව කේ 
පසුකා්ලක ඇිවුණා. මකේනිසාද? සාමානය ජ්න ා කුමි ි සංකලේප 
රාශි කට. සමහරවිට ඒක සිදුවුණා ්භෞිකවාදී දශයන රාශි කට. 
වි්ශේෂ් නේම හින්දු ොශයනකි නේටේ ඔවුනේ අනුව ගි  සමහර ්බෞදේධ 
ොශයනික නේටේ, ඒක සදි්ධවුණා. නවීන විදයාවටේ ඒක සිද්ධවුණා. ඒ 
කි නේ්න ‘රෑප’ කි න වචන් ේ ්භෞික පුේ්නේ ඵළව්ගන ගි ා. ්ම්ක 
මිරිඟුවකේ ඔසේ්සේ දීවීමකේ බව ඒ අ  ්ේරුම් ගේ් නුහු. ්ම් රෑප  
විගරහකර්ගන විගරහකර්ගන ගිහනිේ අනේිමට පරමාණු ්ගාඩකේ, මහා 
සංකලේප ්ගාඩකේ, බො ගේ. රෑප  ්බෝගන ්බෝගන ගිහිනේ අනේිමට 
සංකලේප ්ගාඩකේ බදාගනේන සිද්ධ වුණා. ‘කණුවකේ බො ගේේ’, ‘අණුවකේ බො 
ගේේ’, උපාොන  උපාොන ම ි. අනේන ඒක නිසා ්මන ්ම් බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ දකේවා වෝළ ්මාකකේද? ්ම් රෑප්  ි්බන ගුහුටිනේ, 
පීඩා්වනේ මිදීමට නම් කළ  ුේ්ේ ්මාකකේද? රෑප සඤ්ඤා්වනේ මිදීම ි. 
‘රෑප සඤ්ඤා’ කි න වචන  ි ්මන වුදගේ වනේ්න. ධමයානුකූලව 
කලේපනා කරන්කාට රෑප  කි න එක ්භෞික වශ් නේ සංකලේප 
්ගාඩකට නගල ්හෝ අණුදකේන ආදි් නේ පරීක්ෂා කරනේන ගි් ාේ 
්වනේ්න මිරිඟුවකේ ඔසේ්ස  ාම ි. ඒක නවීන විදයාඥ ා මෑකදී ්ේරුම් 
ගේ - මා  නේ්න මිරිඟුවකේ ඔසේ්සේ බව. මකේනිසාද මා ඒ 
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රෑප  විගරහ කිරී්ම්දී පාවිච්ි කරන සි්නේම ඒක එකේරා විදි කට ්වනසේ 
්වන නිසා. ඒ කි නේ්න නාමරෑප ධමය නේ්ගේ අ්නයෝනය සම්බන්ධාව 
්ේරුම් ්නා්ගන ි මිරිඟවුකේ ඔසේ්ස එ්ලව්්ව. 

ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කට වු්ටනේ්න නුහු, ්මන ි්බන 
පරශේන  රෑප  ්නා්ව ි, රෑප සඤ්ඤාව බව ්ේරුම් ගේ්ාේ. ඒ කාරණ  
්හාඳට පුහුදිලි ්වන ගාථාවකේ අපි මුලිනේ අවස්ථාවක පරකාශ කළා එකේරා 
්දේශන කදී. ඒක නුවේ මකේකරගුනීම ්හාඳ ි. සං ුත්නිකා්  ජ්ටා 
සුර්  අඩංගු ගාථාවකේ. 

‘යත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති 

පටිඝං රූපසඤ්ඤා ච - එ්්ථසා ඡිජ්ජ්ත ජටා.’14 

 ම්ුනක නාම ේ, රෑප ේ, පටිඝ ේ, රෑප සඤ්ඤාවේ 
සම්පූණය් නේම උප්රෝධන  ්ව ිද, එන ්ම් මළුුමහේ සංසාර ගුටලුව - 
අ්න්ා ජ්ටා, බහි ජ්ටා අවුල - විසඳනු ලු්බ්. මළුුමහේ ධමය ම එන 
ි් නව.  ම්ුනක නාම ේ, රෑප ේ, පටිඝ ේ, රෑප සඤ්ඤාවේ - ‘පටිඝ’ 
කිව්්ව දේ්ව්ෂ  ්නා්ව ි. ්ම්නේදි දිගටම පාවිච්ි ක්ළේ ‘ගුටීම’ ක ින 
අථය් නේ - ඊළඟට රෑප සඤ්ඤාව - පටිඝ ේ රෑපසඤ්ඤාවේ කි න ්මනේන 
්ම්ව සම්පූණය් නේම උප්රෝධන  කරනු ලු්බ්ද? ඒ ්කාුනද කි න 
එකේ, අර අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  ගුන සඳහනේ කළ ්දේශනාවලදී 
පුහුදිලි්වනේන ඇි. ඒ අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  එ්හම නුේනම් නිවයාණ 
ේව  - අනේන එුන ම ි මළුුමහේ අ්න්ා ජ්ටා බහිජ්ටාව විස්ඳනේ්න. 
අපි දිගටම පටිච්ච සමපු්පාද ට අොළ කාරණා පරකාශ කරන්කාට 
පුහුදිලි්වනේන ඇි, එක පුේකිනේ බලන්කාට නාමරෑප  ි විඤ්ඤාණ  ි 
අර අ්නයෝනය සම්බන්ධාව, අනිේ පුේ්නේ බලන්කාට නාම  ි 
රෑප   ි අර මහා පටලුවිලේලකේ, අ්නයෝනය සම්බන්ධාවකේ. එන 
ි් නේ්න ‘අ්න්ා ජ්ටා බහි ජ්ටා’ වකේ. 

එ්කාට මුළුමහේ පටිච්චසමුප්පාද් ේ - හරි ට අර මහා ජ්ලාශ ක 
දි සුළි ක ්කේන්ද්රසේථාන  ව්ගේම - ්මනේන ්මන ි, නාම ේ රෑප ේ 
ඊළඟට නාමරෑප ේ, විඤ්ඤාණ ේ කි න ්මනේන ්මන ි, මුළුමහේ 
පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ ගුඹුරුම ුන. එ්කාට ්ම් රෑපසඤ්ඤාව ගුන 
අපි ව ටිකකේ කලේපනා කරල බලනවනම් බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දැකේවූ 
හුටි ට රෑපසඤ්ඤා්වනේ සි මුො ගුනීම ි ්ක්නකු්ගේ පරමාථය  වි  
 ුේ්. ්ම් රෑපසඤ්ඤාව ඇි්වනේ්න ්කා්හාමද? අර ගුටීම නිස ි. 
හුපීම නිස ි රෑප සඤ්ඤාවකේ ඇි්වනේ්න. දැනේ අර මුසිමදුරු ආදීනේ 
ඇවිලේල පාේවුණාම ම ි අර රෑපසඤ්ඤාව ඇි්වනේ්න. ්වන එකකේ 
බා අපි කලිනේ සඳහනේ කළා පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා, ධාු පිළිබඳ 
ද බව, ්මා්ළාකේ බව ආදි  ්ේරුම් ගනේ්න අිනේ අලේලල. අපි 
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්ම් මනුෂය ශරීර  මිනුමකේ හුටි ට ් ාෝගන එකේරා විදි ක මිනුම් 
සමුහ කේ කරගනේනව ඒ සරමහා භූ ිනේ පිළබිඳව. මහාභූ ිනේ්ගේ 
්හාලේමනේ අපට කවොවේ සම්පූණය් නේ අව්බෝධ කරගනේන බුහු. නමුේ 
අ්පේ ජිවි්ේට ගුල්පන ආකාර ට මනුෂය ශරීර් නේ, මහාභූ ධමය ් ේරුම් 
ගනේන උේසාහ ගනේනව. ඒ ඒ සුනේ මමනේ්ගේ ස් පශය  ඒ ඒ මහාභු ධමය 
ආශර් නේ සකසේකර ගනේනව. එ්කාට ්මන එ්හමපිටිනේම ි් නේ්න 
රෑප සඤ්ඤාවකේ. ්ම් රෑප සඤ්ඤා්වනේ හි මුොගුනමී ි එ්කාට පරමාථය . 
අර පටිඝ ේ රෑපසඤ්ඤාවේ ඒ එකේකම නාම ේ රෑප ේ - ්ම්වා ිනේ සි 
මුොගේ්ාේ අනේන ඒ අවස්ථා්වදි ම ි අ්න්ාජ්ටි, බහිජ්ටි ් ම් සංසාර 
ගුටලු්වනේ මි්දනේන පුළුවනේ වනේ්න. ඒ එකේකම අපි ව කාරණ කේ 
කලේපනා කරල බුලු්වාේ, ්ලෝක් ේ භව-විභව කි න දෘෂේටි්දක - ඒ 
කි නේ්න, ්ලෝක් ේ ඒකානේ අස් ිත්ව කේ ්හෝ ඒකානේ නාස්ිව කේ 
පිළිබඳ ඒ දශයන - ්බා්හාම ොශයනික ිනේ්ගේ හිේවලට මහ ගුටළුවකේ ්ව්ච්ච 
්දේවලේ. අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා. ‘සේ’ ‘අසේ’ කි ල. ්ම් මළුු මහේ 
්ලෝක ම ඇිවු්ණේ ‘සේ’ කි න සොකාලකි පොථය කනිේද? එ්හම නුේනම් 
‘අසේ’ කි ල ්ද කේ ිබිල ඊළඟට ‘සේ’ කි ල ්ද කේ ඇි වුණාද? ඔ  
විදි්  මහ ගුටළු රාශි කේ ඇිවුණා. ්ම් ඔකේ්කාම ඇිවීමට ්හේුවේ 
්මනේන ්ම් රෑපධමය නේ පිළිබඳ එකේරා වුරදි වුටහීමකේ. ඒක අපට 
හු්ඟනව කලහ විවාද සූර්  එන එකේරා ගාථා පාඨ කනිේ. 

‘රූ්පසු දිස්වා විභවං භවඤ්ච - විනිච්ඡයං කුරු්ත ජන්තු ්ෝක’15 

රෑප නේ පිළබිඳ ඇිවීමේ නුිවීමේ දැකල, මනුෂය් කේ ්ලෝක් ේ 
එකේරා විනිශේච කට පුමි්ණනව. ්මාකකේද ්ම් ‘විනිශේච ’? ඒකානේ 
පුවුේමකේ සහ ඒකානේ විනාශ කේ ි් නව ක ිල, ්ක්නකේ ීරණ  
කරනේ්න අපට ඇසට ්ප්නන ්ම් රෑප අනුව ි. ්ම් ඉදිරිපිට ි්බන 
 නේර  දැනේ ි් නව කි ල අපි ඒකානේ වශ් නේ ගනේනව, ්ම්්ක 
්හේුපරය නේ සළකනේ්න නුිව. ඊළඟට ්ම්ක විනාශ වුණු දවසට අනේන 
‘ිබුණ’ දැනේ ‘නෑ’. ඔනේන ඔ  විදි ට ඒකානේ දෘෂේටි කේ ඇි ්වනේ්න ්ම් 
රෑප  පළිිබඳ වුරදි අව්බෝධ කේ නිසා බව බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරල ි් නව. එ්කාට ්මන ගුටලුව ි්බනේ් න රෑපසඤ්ඤාව උඩ. 
්ලෝක ා ගේ රෑප සඤ්ඤාව පිළබිඳ එකේරා මිථයාවකේ නිසා, ්ලෝක  
අනේගාමි දෘෂේටි ්දකකට නුඹුරු ්වලා ි් නව. ඒකානේ අස්ිත්ව ේ, 
ඒකානේ නාස්ිත්ව ේ, භව විභව, ක ිල ඔ  විදි ට අනේ ් දකකට පේ්වලා 
ි් බනව. අපි ්ම්කේ පරකාශ ක්ළේ වි්ශේෂ් නේ නාම රෑප ්ද්කේ 
අ්නයෝනය සම්බන්ධාවේ, ඊට අනුව ඒක විඤ්ඤාණ් ේ පිළිබිඹුවන ඡා ාවකේ 
්සවනුලේලකේ පමණකේ බවේ, වුටහී න විදි්  එකේරා ධමය විවරණ කේ. 
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11 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ එ්කා්ළාසේ වන ්දේශනයයි ්ම්. 

නාම ේ රෑප ේ පරය  කර්ගන, ඵස්ස  හටගනේ්නේ නාම් නේ 

්ක්රන නම්කිරී්මනේ, රෑප ට අධිවචනසම්ඵස්ස කුේ, රෑප් නේ ලු්බන 

ගුටී්මනේ, නාම ට පටිඝසම්ඵස්ස කුේ සුල්සන නිසා බව පසුග ි 

්දේශන් ේදී විසේර කරනේනට ් දුනා. ඵස්ස කි න වචන  ධමය් ේ ් දිල 

ි් න ආකාර ට ඒ ඵස්ස  සම්පුේණ වනේ්න ්ම් අධිවචනසම්ඵස්ස, 

පටිඝසම්ඵස්ස කි න අංග ් දක එකු ් වල ි. ඒ ව්ගේම රෑප ක ින වචන ට 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දුනේන වි්ශේෂ නිරුකේි කුේ, අප පසුගි  දව්සේ 

සඳහනේ කළා - සං ුත් නිකා්  ඛ්න්ධ සං ුත්් ේ ඛ්ජ්ජ්න ී සූර්  

සඳහනේවන නිරුකේි කේ. ‘රුප්පීි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ස්මා රෑපන්ි වුච්චි’ 

 නු්වනේ ්ම් රෑපස්කන්ධ  හඳුනේවල ි් නේ්න ්ම  රුප්පන  වන නිස ි. 

්මානව ිනේද රුප්පන  වනේ්න? සී්ලනේ, උෂේණ් නේ, කුසගනිේ්නනේ, 

පිපාසා්වනේ, මුසි මදුරු ආදීනේ්ගේ ස් පශය් නේ - ඒ විදි් ේ ්දේවලනිේ රුප්පන  

වන නිසා ඊට රෑප  කි නව කි ල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරල 

ි් නවා. ්මනේන ්ම් රුප්පන අථය  විගරහ කරිී්ම්දී අපි ්ම් රෑපස්කන්ධ  

ුවාල කට සමාන කළ හුකි බවේ සඳහනේ කළා. 

අටවුා ආදි්  ්ෝරල ි්බන ආකාර ටේ ්ම් රුප්පන ක ින 

වචන ට ් දන අථය , කි් පන, ් ප්ළන, ගු්ටන, ් ලඩ්වන, ් ොම්නසේ ් වන 

ක ින ඒ අදහස ුි. ඒ අථය  දීල ි්  නේ්න, ්ම් කි් පන, ්ප්ළන, ගු්ටන, 

්ොම්නසේවන ග ිසාමානය් නේ පහසු් වනේ ඉදේ්දන ුවාල කේ ඇි ් ක්නකු 

ළු පහළවන පරකිරි ා සහිගිනේවන ්දේවලේ නසිා ි. ්ම් ඉදේ්දන ගි  
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නිසා පටිඝසම්ඵස්ස කේ ඇි්වු ි කමී ඒ නිසා ඉාමේම අථයවේ. පටිඝ 
කි න වචන් ේ මුලික අථය  නම් ගුටීම ි. රෑප සඤ්ඤාවකේ හටගනේ්නේ 
ුවාල  ඉදේදීමකේ වුනි ්ම් ගුටීම, නාම ධමය නේ්ගේ පිහි්ටනේ ්ේරුම් 
ගුනමීට උේසාහ කිරී්මනු ි. රෑප් හි  මකේ ගුටුණු විට, හටගනේනා, 
දැ්නන - ්වදනාව ඔසේ්සේ ඇි කරගනේනා රෑපසඤ්ඤාව, එනම් රෑප  
හඳුනාගුනීම, අඳු්රහි අන්ධ කු්ගේ අප ගෑමකේ ව්ග ි. අට හසුවන 
රෑප් ේ න ිම ේව  සුකහුර දැනගුනීමට සාමානය් නේ ්ලෝක ා ඇස 
හුර බලනව. ඒ ව්ගේම ඇසට ්ප්නන රෑප් ේ නි ම ේව  දැනගුනීමට 
අගාල බලනව. ්ම් ්දකම අන්ධ් කු්ගේ වුඩ ව්ග ි. නමුේ ්ම් එක 
කරම කිනේවේ මළුාව සම්පුේණ් නේ ඉවේ කරගුනීමට ්ලෝක ා අසමේ 
්වනව. ඊට ්හේුව ඝන සංඥාව අනුව නිගමන කට බුසීමට පුරුදු්වලා 
සිටින නිස ි. භව දිට්ඨි ේ විභව දිට්ඨි ේ  න අනේ්දකට ුඩු ්දනේ්නේේ 
්ම් රෑප  පළිිබඳව ගේු ඝන සංඥාව බව අපට කලහවිවාද සූර් ේ සඳහනේ 
වන එකේරා ගාථා ධමය කනිේ ්පනේනමු් කරනේන පුළුවනි. අපි ගි වර ඒ ගාථා 
ධමය ේ උපුටා දැකේවුවා. ‘රෑ්පසු දිස්වා විභවං භවඤ්ච - විනිච් ඡ ං කුරු් 
ජ්න්ු ්ලා්ක’ රෑප නේ පිළිබඳව විනාශ කේ සහ පුවුේමකේ කි න ්ම් 
කාරණා ් දක දැකල ් ලෝක් ේ මනුෂය් කේ  ම්කිසි නගිමන කට එළ්ඹනව. 
ඒකානේ වශ් නේ රෑපධමය ි් නව ක ින හුඟීමකේ ඇි කරගනේනව 
සාමානය ් ලෝක ා. ් ම් ඇි කරගේු අදහස රෑප සංඥාවකේ. අර ගුටීම නිසා 
ඇිකරගේු එකේරා සංඥාවකේ. ්ම් රෑප සංඥාව ්කා ි මට්ටමකිනේ ගේේ 
්ම්ක එකේරා විදි ක අන්ධ් කු්ගේ නිගමන කේ වුනි ්ද කේ. ්මනේන ්ම් 
අනුව ම ි ්ලෝක් ේ භව විභව කි ල අනේගාමි දෘෂේටි ්දකකේ හවුරු 
්වලා ි් නේ්න. 

්ම් රෑප ධමය නේ - ද්රවය  - පළිබිඳව ් නා් කුේ විදි්  මමිානේර 
එ්හමේ ් ලෝක් ේ පවිනේ් න ඒවා ඒකානේ වශ් නේ සය ් දේවලේ හුටි ට 
ගුනී් මනේ. අට අසවුන ඇසට ්ප්නන ්දේවලේ ඒකානේ වශ් නේ පවනිව 
කි න හුඟීමකේ ්ලෝක් ේ ි් නව. එ්කාට  ම්කිසි ්ද කේ  ම්කිසි 
කාලසීමාවකේ පවිනව. ඊළඟට ඒක නුි ්වලා  නව. ්ම් අනවු ්ලෝක් ේ 
හුම ් ද කේම ඒකානේ වශ් නේ පවිනව ි, ඒ ව්ගේම එකේරා අවස්ථාවකදී 
ඒව විනාශ ් වලා  නව ි කි ල ් ම් විදි ට භව විභව වශ් නේ අන්ගාමී දෘෂේටි 
්දකකේ ්ලෝක් ේ පුනනුගිල ි් නව. ්ම්කේ රෑපසඤ්ඤාවකේ. මිරිඟවුකේ 
පසේ්ස දිවීමකේ වුනි ්ද කේ. එකේරා විදි ක මුළාවකේ. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
ජ්ටා සූර් ේදි දකේවල ි් නේ්න නාම ේ රෑප ේ පටිඝ ේ රෑපසඤ්ඤාවේ 
 ම් ුනක නුි ්වනව නම්, උප්රෝධන  ්වනව නම්, සම්පූේණ් නේම 
නවේවනු ලබනව නම්, අනේන එන අ්න්ාජ්ටා බහිජ්ටා ස්වරෑපී මළුු 
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මහේ සංසාර ගුටලුවම විස්ඳන බව ි. කපාහරිනු ලබන බව ි. ඒක අපි කළ 
්ම් විගරහ  අනුවේ රමකේ දුරට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ. ්ම් නාම ේ 
රෑප ේ, ඒ ව්ගේම පටිඝ ේ රෑපසඤ්ඤාවේ, ්ම් පද හරම වුදගේ ්වනව. 
පටිඝ සහ රෑපසඤ්ඤා, පටිඝසම්ඵස්ස සහ අධිවචනසම්ඵස්ස කි න වචන 
්දකට සමාන ි. 

එ්කාට රෑප සංඥාව ගුන වි්ශේෂ් නේ  මකේ කි නව නම්, ්ම් 
රෑප සංඥාවට මූලික ්හේවු වනේ්නේ ස් පශය  ි. ඒ නසිාම කලහවිවාද සූර් ේ 
දකේවල ි්බනව භව විභව දෘෂේටි්දක පුනනුගීමට ් හේු වනේ්නේ ස් පශය  ි 
කි ල. ස් පශය  නිසා භව විභව දෘෂේටි ඇි ්වනව කි ල. ස් පශය  පිළිබඳ 
විගරහ  කරමකරම් නේ ගුඹුරට ්ගන  න විදි්  පරශේ්නෝත්ර මාලාවකේ 
සුත්නිපා්  ඒ කලහවිවාද සූර් ම දකිනේනට ලු්බනව. 

‘ඵ්ස්සා නු ්ලාකස්මිං කු්ානිෝනා’ - පරශේන  අහනව ්ලෝක් ේ 
ස් පශය  කුමකේ නොින්කාටද පවිනේ්න, කුමකේ ්හේු්කාට්ගනද 
පවිනේ්න, ක ිල. ඒකට ්දන පිළිුර ‘නාමඤ්ච රෑපඤ්ච පටිච්ච ඵ්ස්සා’ 
නාම ේ රෑප ේ නිසා ස් පශය  ඇි ්වනව කි ල. ඊළඟට අසන පරශේන  
‘කිස් මිං විභූ් න ඵුසන්ි ඵස්සා’ - කුමකේ නුිවූ කලේහි ස් පශය් ෝ ස් පශය 
්නා්ක්රේද? ඊට ්දන පිළිුර - ‘රෑ්ප විභූ් න ඵුසන්ි ඵස්සා’ රෑප  
නුිවූ කලේහි ස් පශය් ෝ ස් පශය ් නා්ක්රේ. ඊළඟට අසන පරශේන ේ පිළිුරේ 
ඉාමේම වුදගේ, ඒ ව්ගේම ගුඹුරු විදි්  ධමය විගරහ කේ. ඒනිසා අපි ඒ 
ගාථා ්දකම සම්පුණය් නේම උපුටා දකේවනේන උේසාහ කරනව. පරශේන  
්ම්ක ි. 

‘කථං ස්මතස්ස වි්භාති රූපං - සුඛං දුඛං වාපි කථං වි්භාති 
එතං ්ම පබරූෙි යථා වි්භාති - තං ජානියාම ඉති ්ම ම්නා අෙු’ 

‘කථං ස්මස්ස වි්භාි රෑපං’ - ්ක්සේ සමනේවි වූවහුට රෑප  
නුි ්ව ිද? ‘සුඛ්ං දුඛ්ං වාපි කථං වි්භාි’ - සුපදුකේ ්දකද ්ක්සේ නම්, 
්කා ි ආකාර කිනේ නුි් ව ිද? ‘එං ්ම පබරෑහි  ථා වි්භාි’ - ්ම්ව 
නුි්වන ආකාර  මට කි නු මුනව. ‘ං ජ්ානි ාම ඉි ්ම ම්නා අහු’ 
්ම් කාරණාව දැනගනිමු  න අදහස මට ඇිවි . ඊළඟට ඒකට ්දන පිළිුර 
්ම්ක ි. මහා ආශ ේච යයවේ පිළිුරකේ. 

‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී - ් නාප ිඅසඤ්ඤී න විභතූසඤ්ඤී 
එවං ස්මතස්ස වි්භාත ිරූපං - සඤ්ඤානදිානා ෙි පපඤ්චසංඛා’ 

ඒ කි නේ්න, අර රෑප  විභූවූ, එ්හම නුේනම් රෑප  නුිවූ 
ේව කේ ලුබූ, ඒ ව්ගේම සුපදුකේ ්දක නුිකර ගේ ේව කේ ලුබූ, 
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පුදේගල කු පළිිබඳව ි ්ම් විසේර  ්ක්රනේ්න. ‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී’ ඒ 
ුනුේා සාමානය පරකෘි සංඥා්වනේ සඤ්ඤී වු් ේ ්නා්ව ි. පරකෘි 
සංඥා්වනේ සඤ්ඤී වු් ේ ්නා්ව ි. පරකෘ ිසංඥා්වනේ  ුකේ ුනුේ්කේ 
්නා්ව ි. ඒ ව්ගේම ‘න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ - විකෘි සංඥා්වනේ  ුු, විසංඥ 
වු පදුේගල් කුේ ්නා්ව ි. සිහි නුි වුණ පුදේගල් කුේ ්නා්ව ි. ‘්නාපි 
අසඤ්ඤී’ - එ ව්ගේම සංඥා්වනේ ්ාර ේව කුේ ්නා්ව ි. නි්රෝධ 
සමාපේි් , නුේනම් අසඤ්ඤසත් ආදී සේථානවල සිටිනව ව්ගේ, සංඥාව 
්කා්හේම නුි ේව කුේ ්නා්ව ි. ‘න විභූසඤ්ඤී’ - සංඥාව ඉකේමවූ 
ේව කුේ ්නා්ව ි. ‘එවංස්මස්ස වි්භාි රෑපං’ - ්ම් ඔකේ්කාම 
්නා්ව් ්නා්ව් කි න ඒව ි මුලේපද ්ද්කේම ි් නේ්න. ුනේ්වනි ප්දේ 
ි් නව ්මනේන ්ම්සේ සමනේවි වූවහුව, රෑප  නුි්ව ි. ‘සඤ්ඤානිොනා 
හි පපඤ්චසංඛ්ා’ - මකේනිසාද  ේ - ‘හි’ කි ල ් ාදල ි් නේ්න ්හේුව 
දැකේවිමට ි, පපඤ්චසඛ්ා්වෝ සංඥාව නිොන්කාට ඇි ්හ ිනි. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් ගාථා්ව අථයවිගරහ  පිළිබඳ වි්ශේෂ් නේ 

 මකේ කි නේනට සිද්ධ ්වනව. මකේනිසාද, මහානි්ද්දස් ේ1 ්ම්ක ්ෝරල 
ි් නේ්න - ්ම් ගාථාව ්ෝරල ි් නේ්න - චුථයධයාන  ලබාගේ 
්ක්නකේ පරථම අරෑපධයාන  වන ආකාසානඤ්ඤා න  ්දසට සි 
් ාමුකරන අුරු අවස්ථාව හුටි ට ි. එ්හම ්ෝරනේන ්හේුව ්මාකද 
අර ‘න විභූසඤ්ඤී’ කි න එක එන අර්ගන ි්බනේ්න අරෑප 
සමාපේි ේ ්නා්ව ි කි න අදහසිනේ. එ්කාට, සාමානය 
ිත්ේව කේ ්නා්ව ි. විසංඥ වු ේව කුේ ්නා්ව ි. 
අසඤ්ඤසත් නි්රාධ ආදී ේව කුේ ්නා්ව ි. අරෑපසමාපේි කුේ 
්නා්ව ි. එ්කාට ඉිනේ ඉුරු ්වනේ්න ්මනේන ්ම් විදි් ේ අුරු 
අවස්ථාවකේ පමණ ි. ඒක නිසා ්වනේන ඇි මහානි්ද්දස්  ්ම්ක 
්ෝරනේ්න ‘ආරුප්පමග්ගසමඞ්ගී’ කි ල. අරෑපධයාන වලට  න මාගය් ේ 
සිටි  ුනුේ්කු්ගේ ිත් ේව  හුටි ට ි ඒක ්ෝරනේ්න. ඒ 
ව්ගේම අ්නකුේ අටුවාවලේ ඒ විදි ට ්ෝරනව. නමුේ ්ම් සූර් ේ 
සුකුසේම අනුවේ, ධමයවිගරහ  ඉදිරිපේ කරල ි්බන ආකාර  අනුවේ 
කලේපනා කරල බලන්කාට ්මන ි් නේ්න ඊට වඩා ගුඹුරු 
ේව කේ. ්ලෝ්කෝත්ර ේව කේ ්මන ි්බනේ්න. රෑප  
සමිකරමණ  වශ් නේ ඔ  අරෑපධයාන ආදි් දී ්ක්රන විදි්  එ්හම 
නුිකිරීමකේ ්නා්ව ි ්මන. ්ලෝ්කෝත්ර වශ් නේ, පරහාණ 
වශ් නේම, ඉකේමවීමකේ ්මනිනේ හු්ඟනේ්න. වි්ශේෂ් නේම ්ම් අවසාන 
පද් නේ කි ු්වනව ‘සඤ්ඤානිධාන හි පපංච සංඛ්ා’. ්ම් පපඤ්චසංඛ්ා 
කි න එක විදශයනාවට අ ිි පද කේ. ඒ ව්ගේම අර ඒ සූර් ේ මුල ඉඳලම 
එනේ්න විදශයනාවට හුරු ගුඹුරු අනේද්ම් පරශේනමාලාවකේ. ඒක 
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අපට දකේවනේන පළුුවනේ. කලහවිවාද සූර  ගාථා දහස කිනේ සමනේවි 
සූර කේ. ඒ්ක පළමු්වනමි ගාථාව - ගාථා්වනේ නගන පරශේන : 

‘කු්තා පෙූතා කෙෙවිවාදා - පරි්දව්සාකා සෙමච්ඡරා ච 
මානාතිමානා සෙ ්පසුනා ච - කු්තා පෙූතා ්ත තදිඞ්ඝ බරූ ෙි’ 

‘කු්ා පහූා කලහා විවාො’ - කලහ විවාද් ෝ ්කානිනේ 
හටගේාහුද? ඒ ව්ගේම ‘පරි්දව්සාකා සහමච්ඡරා ච’ - ්සෝක පරි්දේව 
හුඩීම් වුළපීම් මච්ඡරි  ඒ ව්ගේම මාන අිමාන ක ින කේ්ලේශධේම, ් කේලාම් 
කීම ආදි  ්ම් හුම ්ක්ලසේ ධමය නේම ඇි්වනේ්න ්කානිනේද ක ින 
එක  ිමූලික පරශේන . ඒ පරශේන ට පළිිුරුදීම් වශ් නේ ම ි, ්ම් සූර , 
ගාථා දහස කිනේ සමනේවි ්ම් සූර , කරමකරම් නේ විකාශන  වනේ්න. 
පරීය සමුේපාද න යා  ට අනුව කලහවිවාද වලට ්හේුව හුටි ට 
දකේවනව - ‘ප ිා පහුා කලහා විවාො’  ම්  ම් ්දවලේ පරි  වශ් නේ සුලකමී 
නිසා කලහ විවාද ආදි  ඇි්වන බව දකේවනව. හරි ට දම්වුලක පරුුකේ 
ව්ගේ විකාශන  වනේ්නේ ් ම් සූර . ඊළඟට පරශේනකරු අහන පරශේන  ඒ ‘පි ’ 
කි න අදහස ඇිවනේ්න ්කා්හාමද? ඒකට ්හේුව හුටි ට දකේවනේ්න 
ඡන්ද  - ‘ඡන්දනිොනානි ප ිානි ්ලා්ක’. ්ලෝක් ේ පරි  හුටි ට සලකන 
්දේවලේ ඡන්ද , කුමුේ, ඕනෑකම, ආසාව ආදි  මලුේකර්ගන ි. ඒ ඡන්ද  
මුලේකර්ගන ි පරි  කි න අදහස ඇි වනේ්න. ඊළඟට ඡන්ද  ඇිවනේ්න 
්මාකකේ නිසාද? ක ින පරශේන  අහනව. ඒකට ්හේු වශ් නේ දකේවනේ්න 
‘සාං අසාං’ සා අසා කි ල කි නේ්න, සාමානය වශ් නේ දකේවනේන 
පුළුවනේ, සුප දුකේ ්වදනා කි ල. මනාප අමනාප ්වදනා ක ිලේ ගනේන 
පුළුවනේ. සුපදුකේ ්වදනා ම ි අර ඡන්ද ට ්හේුව හුටි ට දකේවනේ්න. 
ඊළඟට ් ම් සාං අසාං කි න ් භේද ට ් හේුව අහනව. ඒකට ම ි පරකාශ 
කරනේ්න ‘ඵස්ස’ ්හේුව ි කි ල. ස් පශය  නිස ි අර සුපදුකේ ්වදනා 
ඇි්වනේ්න.  

ඊළඟට අහනව ස් පශය ට ්හේුව කුමකේද කි ල. ඒක අපි දැනටමේ 
සඳහනේ කරල ි ි්  නේ්න ‘ඵ්ස්සා න ු් ලාකස්මි කු් ානොි්නා’ ක ිල අහපු 
පරශේන . අපි ්ම් විවරණ  ආරම්භ ක්ළේ එුනනිේ, ඒකට දුනේන පිළිුර 
‘නාමංච රෑපංච’. එ්කාට ඵස්ස කි න දම්වු්ලේ ්මහා ිනේ ි් නේ්න 
නාමරෑප . ඔනේන ඊළඟට නාමරෑප ටේ ්මහා ිනේ, ඊටේ වඩා ගුඹුරට  න 
ුන ම ි ්මන දැනේ අපි ඇවිලේල ි න ුන, ‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදී 
ගාථාව. මකේනිසාද? ‘රෑ්ප විභූ් න ඵුසන්ි ඵස්සා’ ් මන අහන පරශේන ේ 
හරි අමුු විදි  ි. ස් පශය  නකිම්ම නිරුද්ධවීමකේ ්නා්ව ි ්මන කි නේ්න. 
‘ස් පශය්  ෝ ස් පශය’ ් නාකරනේ්නේ ් ක්සේද? ක ින එක. කවර අවස්ථාවකද ක ින 
එක. එ්කාට ‘රෑ්ප විභූ්  න ඵසුන්ි ඵස්සා’ රෑප  නුි ව ූකලේහ ිස් පශය්  ෝ 
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ස් පශය ්නා්ක්රේ. ඊට පිළිුරු වශ් නේ ම ි ‘නසඤ්ඤ සඤ්ඤී’ ආදී 
ගාථාව ්දේශනා කරල ි් නේ්න. ඊට වඩා ගුඹුරු ්ලෝ්කාත්ර වශ් නේ 
විමුකේ ේව කේ. සුඛ්දුක්ඛ් ඒ ව්ගේම රෑප-අරෑප සංඥාව ි ්මන 
කි ්වනේ්න. ්මන සංඥාව පිළිබඳ පරශේන කේ. ්ම් මුළු මහේ විගරහ ම 
කුළුගුනේ්වන අවස්ථාව ම ි ්ම් කි න ‘නසඤ්ඤ සඤ්ඤී’ ආදී ගාථාව. 
ඒක දහුනේ්වනි ගාථාව හුටි ට ි ි් නේ්න. සාමානය් නේ එබඳු ධමය 
විගරහ කේ ්කළවර වනේ්න නිවයාණ් නේ. නිවනිනේ කුළුගනේවනේ්න. ඒක 
නිසා නිවනේ සිකේ පිළිබඳ ේව  ි ්මනිනේ කි ු්වනේ්න. පරි්ෂේධ 
හරකේ ් මන ි් නව. නෑ, නෑ, නෑ, නෑ කි ල හරකේ ් මන ි්බනව. 

‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී  
්නාපි අසඤ්ඤී න විභූතසඤ්ඤී’ 

්ම් ‘නෑ, නෑ’ හරම අර ්ලෝ්කෝත්ර විදි් ේ එකේරා ‘සඤ්ඤා’ 
මට්ටමකේ. පුදුම විදි් ේ සඤ්ඤා මට්ටමකේ ්ම්ක. එ්කාට ්ම් සඤ්ඤා 
ශීෂය් නේ ්ම් ධමය්  ගුඹරුුම අංශ කේ පිළිබඳ විගරහ කේ ්මන කි නේ්න. 

මකේනිසාද? බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා ්මන ‘රෑප් නේ 
ගුලවීමට නම් රෑප සංඥා්වනේ ගුල්වනේන ඕන. ඒක ඉාමේම ගුඹරුු 
්ද කේ. අර අ්න්ාජ්ටා බහිජ්ටා සූර් ේ සඳහනේ කළ ‘නාමං ච රෑපං ච, 
පටිඝං රෑපසඤ්ඤා ච’ - එන රෑපසඤ්ඤා කි ල කමී වි්ශේෂ ි. සාමානය 
්ලෝක ා එ්කේ හිු්ව - බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පහළවනාකේ - ්වන 
එකකේ බා ාපසවරු පවා හිු්ව, රෑප් නේ මිදීමට නම් අරෑප  
අලේලගනේන ඕන ක ිල. අපි කලනිේ ්දේශනාවක සඳහනේ කළා අරෑප  
බොගුනීම හරි ට අර රාරි් ේ ්හාලේමනකේ දැකල බ  ්වලා  ්කකේ  කි ල 
හිා්ගන  කා්ගනේ ්බ්රීමට දිවීම ව්ගේ.  කේ අර්ගන ි දුවනේ්න. අනේන 
ඒ ව්ගේ අර අරෑප් ේ ි් නව රෑප සඤ්ඤාවකේ, රෑපසඤ්ඤාව සංසේකාර 
මගිනේ ඈේකරනව. ධයාන බල් නේ රෑප  ක ින අදහස  ටපේ කරනව. 
නමුේ රෑපසඤ්ඤාව නුි වු්ණේ නුහු. 

එ්කාට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සමුච්්ේද පරහාන  පළිිබඳව 
්ලෝක ට දුනේන පණිවිඩ  ්මාකකේද? සඤ්ඤාව පළිිබඳ එකේරා ගුඹුරු 
ධමයාවකේ අව්බෝධකර ගුනී්මනේ ම ි රෑප් නේ මි්දනේන 
පිළිවනේවනේ්න. එ්කේ සංසාර් ම කරකු්වනව. එ්කේ අරෑප 
්ලෝකවල ්කා ිරම් කලේප ගණනකේ ඈේ්වලා හිටි ේ ආපසු රෑප ට 
කුරකිලා එනව. මකේනිසාද? අර රෑප්  ්හාලේමන ි් නව අරෑප  ුළ. 
අනේන ඒක නිසා ම ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේට කලනිේ සිටි ාපසවරුනේට 
බුරිවු්ණේ ්ම් සංසා්රනේ, භව් නේ මි්දනේන. ්ම් භව විභව දෘෂේටි පළිිබඳ 
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මහා ගුඹරුු විගරහ කේ ්ම් කලහවිවාද සූර්  සම්පේුණ් නේම ි් නේ්න. 
්මන මහා නි්ද්දස ට වඩා ්වනසේ විවරණ කේ දීම, සමහර විට ්ක්නකේ 
හිනේන පුළුවනේ, ධමය ට ගහන පහරකේ කි ල. නුවණුි ්ක්නකුට විමසා 
බුලීමට ි ්ම් කාරණා පරකාශ කරනේ්නේ. ්ම් දහුනේවුන ි ගාථා්වනේ 
කි ු්වනේ්න එ්කාට නිවනනිේ කුළුගුනේවුණු අවස්ථාව ි. ඒක වඩාේ 
පුහුදිලි ්වනව දහහර්වනි ගාථා්වනේ. ඒ පරශේනකරු පරකාශකරනව - ‘ ං 
ං අපුච්ිම්හ අකිත් ී ්නා - අඤ්ඤං ං පුච්ඡාම දිඞ්ඝ බරෑහි’ අප ි මකේ 
ඇසුව නම් ඒක පරකාශකළා. ඒ කි නේ්නේ මුලදි අහපු පරශේන  දැනේ විසඳිල 
ඉවර ි කි න එක. දහුනේ් වනි ගාථාව ්වන්කාට අපි  මකේ ඇසුව්මෝද 
එ  අපට පරකාශ කර ි්බ්. ‘අඤ්ඤං ං පුච්ඡාම’ ‘අපි ්වන ්ද කේ දැනේ 
අසමු’ ක ිල ්වන ්ද ක ුි ඊළඟට අසනේ්න. ්මාකකේද ඒ අසනේ්න. 

‘එ්තාවත් ගම්පි වදන්ති ්ේක 
යක්ඛස්ස සුද්ධිං ඉධ පණ් ඩිතා්ස 
උදාෙු අඤ්ඤම්පි වදන්ති එ්්තා’ 

ඒ කි නේ්න අර පරශේනකරු ඊළඟට ්ම් ේව  ්ේරුම් ගනේන 
බලනව, භව විභව දෘෂේටි ආශර් නේ, ‘ ක්ඛ්’ කි න වචන  ්  ාදනේ්න ‘ආත්ම’ 
කි න අදහසනිේ. ආේම, සේව, කි න අදහසිනේ. එන ි් නව එකේරා 
විදි ක මිථයාදෘෂේටි කේ, ‘ ක්ඛ්ස්ස සුද්ධිං’ කි නේ්න ්ම් ආේම් ේ සුදේධි 
අවස්ථාව හුටි ට සලකල ි, ්ම් පරශේන  අහනේ්න. ඒ කි නේ්න ්ම  
ආේම් ේ ඉහළම ශුදේධ අවස්ථාව හුටි ට ්ලෝක් ේ සිටින පණේඩි ිනේ 
පරකාශකරනවද? කි ල ඒ පරශේනකරු අහනව. පරශේන ට උේර දුනේනටේ 
පසේ්සේ ඒක ්ේරුම්ගනේන කරන උේසාහ කේ ්ම්. එ්කාට ඒකට ්දන 
පිළිුර කුමකේද? 

‘එ්තාවත් ගම් පි වදන්ති ්ේක - යක්ඛස්ස සුද්ධිං ඉධ පණ්ඩිතා්ස 
්තසං ප්න්ක සමයං වදන්ති - අනුපාදි්ස්ස කුසො වදානා’ 

‘ඇුම් පණඩි ්ක්නකේ, ්ම ේ ්ම් ආේම ක ශුදේධ අවස්ථාව 
හුටි ට දකේවනව. ඒ පණඩි ිනේ්ගනේම වේ ්කාටසකේ ්ම්ක උ්ච්ඡද  
හුටි ටේ ් ේරුම් කරනව’ කි ල ඔනේන අවසාන ගාථා්වනේ භව විභව දෘෂේටි 
පිළිබඳ ්ම් විපරී අදහස එ්හම පිටිනේම පරකිේ්ෂේප කරනව. 

‘එ්ත ච ඤත්වා උපනිස්සිතාති - ඤත්වා මුනී නිස්ස්ය ්සා විමංසී 
ඤත්වා විමු්්තා න විවාද්මති - භවාභවාය න ස්මති ධී්රා’ 

‘එ් ච ඤවා උපනිස්සිාි’ ්ම් කි ාපු පණේඩි ම ්දකම 
‘උපනිස්සි’   ි දැන්ගන - ‘උපනිස්සි’ කි නේ්න දෘෂේටි උපනිශර  කර්ගන, 
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දෘෂේටිවලට ්හේේු්වලා ඇිකරගේු අනේ ්දකකේ බව ්ේරුම් අර්ගන. 
‘ඤවා’ කි න වචන  නුේ ුනකම සඳහනේ ්වනව. ‘ඤවා මුනී’ ්ම් 
මුනවිර ා, ්ම් රහනේවහනේ්සේ ‘නිස්ස්  ්සා විමංසී’ ්ලෝක් ේ ි්බන 
නිශර  නේ - නිස්ස  කි න වචන  ගුන අපි ්බා්හාම ්දේ පරකාශ කළා 
පසුග ි ්දේශනාවල. ්ලෝක ා ්හේේු වී සිටින  ම්  ම් දෘෂේටි ආදී ්දේවලේ - 
ඒ නිශර  පිළිබඳ වීමංසන බුදේධි කේ ඇි ඒ මුනිවර ා ‘ඤවා විමු්ත්ා’ ඒ 
අව්බෝධ  නිසාම විමුකේව - ‘න විවාද්මි’ ්ලෝක ා සමඟ විවාද ට 
එනේ්න නුහු. මකේනිසාද? ‘භවාභවා  න ස්මි ී්රා’ භව විභව 
්දපුේටම වු්ටනේ්න නුහු. ඒ කි නේ්න, ්ම් නිවන - භව විභව 
්දපුේටම - ශාස්ව උ්ච්ඡද ්දපුේටම වු්ටනේ්න නුහු ක ිල ි ඒ 
සූර  ්කළවර වනේ්න. 

අප කළ ්ම් විගරහ් ේ  කුේි ුකේ භාව  වදුරටේ ්ක්නකුට 
විමසා බලනේන පුළුවනි. සතු් නිපා් ම පාරා ණ වග්ග් ේ එනව උපසීව 
සූර  ක ිල සූර කේ,2 අපි කලිනුේ සමහර අවස්ථාවල ඒ්කනේ උධෘ කරල 
දැකේවවුා. එන නවින සඳහනේ ්වනව එකේරා උපමාවකනිේ. ඒ කි නේ්න 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  පිළිබඳ පරයක්ෂ අවස්ථාව සඳහනේ 
කළාට පසේ්ස - ඒක සඳහනේ කරනේ්න එකේරා උපමාවකනිු ි, ‘අච්ී  ථා 
වා්ව්ගන ඛි්ත්ා - අත්ථං ප්ලි න උ්පි සංඛ්ං’ හරි ට, ගිනිසිල 
වා් නේ, සුළඟිනේ, විසකිරනු ලුබ, ‘අත්ථං ප්ලි’ අස් ට ගි ා, නුි වුණා 
කි න එක ි. ගිනිසිල නිවිල ගි ා. ‘න උ්පි සංඛ්ං’ - නිවිල ග ිාට පසේ්ස 
ඒකට කි නේන වචන කේ නුහු. නවිිල ්කා්හේද ගි් ේ? උුරටද? 
නු්ගනහිරටද? ආදී වශ් නේ ඒ විදි ට දිශා වශ් නේවේ පරකාශ කරනේන 
බුහු. නිවිල ගි ා ක ිනව මිසකේ, ඊට වුඩි ්ද කේ කි නේන බුහු. එ්හම 
පරකාශ කළාට පසේ්ස එ්නේදි උපසීව මාණවක ා - ඒ අර බරාහ්මණ 
මාණවක් කේ - ශාස්ව දෘෂේටි් හි පිහිටා්ගන සිටින නිසා අසනව, ්ම් 
සූර් ේ ඇසුවා ව්ගේම පරශේන කේ. පිළිුරු දුනේනටේ පසේ්සේ, අරක 
්ෝරගනේන බලනව භව විභව දෘෂේටි වශ් නේ. ්මනේන ්ම් විදි  ි උපසීව 
සූර්  අසන පරශේන  - 

‘අත්ථංග්තා ්සා උද වා ්සා නත්ථි - උදාෙු ්ව සස්සතියා අ්රා්ගා 
තං ්ම මුනී සාධු වියාක්රාෙි - තථා ෙි ්ත විදි්තා එස ධ්ම්මා’ 

‘අත්ථංග්ා ්සා උදවා ්සා නත්ථි’ ඒ මුනිවර ා අසේ ට ගි ාද 
එ්හම නුේනම් උ්ච්ඡද වශ් නේ නුි වුණාද? එ්හමේ නුිනම් ‘උොහු 
්ව සස්සි ා අ්රා්ගා’ නි්රෝගීව  ම්කිසි ශාස්ව ේව කේ ලුබුවාද? 
ඔනේන ඔ  විදි ට ්බ්හෝ ුනේවල අපට ්පේනව සූරවල, බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ නිවනිනේ කුළුගනේවල  ම්කිසි ්දේශනාවකේ ්දේශනා කළාම, 
අසා්ගන සිටින සාමානය ජ්න ා, අර දෘෂේටි් නේ මිදුන නුි පුදේගල ිනේ, 
ඒක ්ේරුම් ගනේන උේසාහ කරනව භව විභව ්දක ඔසේ්ස. අනේන ඒ 
විදි් ේ අවස්ථාවකේ උපසීව සූර්  ි් නේ්න. ්ක්නකුට වේ 
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නිදශයන කේ අවශය නම් ්සා ාගනේන පළුුවනි ්පාට්ඨඨපාද සූර් නේ, දීඝ 

නිකා්  ්පාට්ඨඨපාද සූර් නේ.3 එනදි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මුළුමහේ 
නිවයාණ පරිපොවම දකේවනේ් න සංඥා ශීෂය් නේ. ඒකේ ්ම් සඤ්ඤා කි න 
වචන්  වුදගේකම ්පනේනුම් කරන සුර කේ. 

‘අනුපුබ් බාභිසඤ්ඤා නි්රාධසම් පජ්ානසමාපත්ි’ ක ින මහ දිග 
වචන කනිේ එන දකේවනව ඒ නිවයාණගාමී පරිපොව. වි්ශේෂ් නේම එන 
අනය ීථයක ිනේම බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඉලේලා සිටිනව අපට ්ම් 
අභිසඤ්ඤා නි්රෝධ  පිළිබඳව ක ිා ්දනේන කි ල. ඒ විදි ට බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ අභිසඤ්ඤානි්රාධ  පිළිබඳව මහා දීඝය විසේර කේ, ගුඹුරු 
විසේර කේ, ඉදිරිපේ කළාට පසේ්ස ්පාට්ඨඨපාද පරිබරාජ්ක  අසනව ්මනේන 
්ම්හම පරශේන කේ. 

‘සඤ්ඤා නු ්ඛ්ා පුරිසස්ස අත්ා උොහු අඤ්ඤාසඤ්ඤා අ්ඤ්ඤා අත්ා’ 
ඔකේ්කාමේ කිව්වට පසේ් ස අසනව සංඥාව කි න එක පුරුෂ් කු්ගේ 
ආේම ද? එ්හම නුිනම් සංඥාව එකකේ  ආේම  ්වන එකකේ , කි න 
එකද ේව  ක ිල. අනේන ඒ විදි ට ආේම අදහසිනේ ්ාරව 
ආේමදෘෂේටි් නේ ්ාරව ්ම් ධමය  ්ේරුම් ගුනීමට හුක ිාවකේ ඒ 
බරාහ්මණ ිනේ ුළ ිබු්ණ නුහු. ඒක ි ්ම් විදි් ේ පරශේන අසනේ්න. 
එ්කාට ්මච්චර දුර අපි ගි් ේ ්ම්ක වි්ශේෂ කාරණ කේ නිසා. 
මහානි්ද්දස් ේ පවා ්ම්ක ්ෝරල ිබුණේ අඩාල නිගමන කේ දීල 
ි් නේ්න ්ම් න සඤ්ඤසඤ්ඤී ආදි ගාථාවට. කිසිම විදි කිනේ 
අනයීථයක ිනේවේ ඒ චුථයධයාන් ේ ඉඳල අරෑපධයාන ට ් ාමුවන විදි්  
අුරු අවස්ථාවකට ආේම් ේ ශුදේධ අවස්ථාව  කි ල පරකාශ කරල නුහු. 
පරකාශ කරනේ්න නුහු. එ්හම එකකේ. ඒ අුරු අවස්ථාව කි න එක 
වි්ශේෂ් නේ සුලකි   ුු ්ද කේ ්නා්ව ි. 

එ්කාට ්ම් පරකාශ කළ අදහසේ කීප ම ව දුරටේ සනාථවන 
නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර ගණනාවකේම සමහර විට අ්පේ ්ම් ්දේශනා 
මාලා්ව් ඉදිරි ට හමු්වනේන පුළුවනි. ‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදී ගාථාව 
සාමානය් නේ ්ක්නකුට අමක කරනේන අපහසු ි ඒ්ක අමුු ස්වභාව  
නිසාම. අනේන ඒ ගාථාව අපට නිර සඳහනේ කරනේන සිද්ධ්වනව. ඒකට 
සමාන නිබ්බානපටිසං ුත් සූර රාශි කේ අපට ඉදිරි ට හමුවනේන පුළුවනි. 
එ්කේ, එකේරා සළුු ඉඟි කේ දීමකේ වශ් නේ අපි කලනිුේ සඳහනේ කළ උපමා 
්දකකේ නුවේ මකේ කරනේන කුමි ි. එකකේ ම ි බුදුපි ාණනේ 

වහනේ්සේ්ගම උපමාවකේ ්ඵණපිණ්ඩුපම සූර් නේ4 අප දැකේවු 
‘මා ූපමඤ්ච විඤ්ඤාණං’ විඤ්ඤාණ  මා ාවකේ හුටි ට. ්ම් කාල් ේ 
වචන කේ ් ාදනව නම් විේජ්ාවකේ. විේජ්ා දැකේමකේ. බුදුපි ාණනේවහනේ්සේ 
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ඒක ්හාඳ උපමාවකිනේ දකේවල ි් නව. අර ස්කන්ධ පහම ගුන සඳහනේ 
කරන අවස්ථා්ව විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව හරි ට මා ාකාර් කේ හරි 
මා ාකාර් කු්ගේ අවුසි් කේ හරි මහාමාගය් ේ  ම්කිසි මා ාවකේ 
විේජ්ාවකේ දකේවනව.  ම් කිසි නුවණුි පුදේගල් කේ ් ානි්සා-
මනසිකාර් නේ  ුකේව ්ම්ක නරඹන අර ්ේරුම් ගනේනව ්ම්ක හිසේ 
්ද කේ ‘රිත්කං ුච්ඡකං අසාරකං’ - එ්හම ්ේරුම් ගනේනව කි ල පරකාශ 
කරනව. එ්කාට විඤ්ඤාණ් ේ ඒ හිසේ ස්වභාව  ්ේරුම් ගේනම්  ම් 
්ක්නකේ, ඒක හරි ට අර විේජ්ාදැකේමක ි්බන සි ලුම සූේර, කපටි 
සූේර, ්ේරුම් ගේ ව්ගේ ේව කේ. දැනේ අපි ටිකකේ හි ් ාමු කරල 
බලමු ්ම් විේජ්ාදැකේමකේ නරඹන පිරිසකේ දිහා. විේජ්ාදැකේමකේ නරඹන්කාට 
සමහරුනේ්ග කටවලේ ඇරිල. පුදුම  නිසා රාස  නසිා ්නා් කුේ වචනේ 
කි ්වනව. නමුේ ් ානි් සාමනසිකාර් නේ  ුේ  ම්කිසි පදුේගල් කේ, 
විනිවිද දකින පරඥා්වනේ  කුේ පුදේගල් කේ, ්ම් විේජ්ාදැකේම දිහා බලා්ගන 
ඉනේන අ්ර ්ම්්ක ඇි රහස සම්පුේණ් නේම වටහාගේනම්, ඒ 
පුදේගල ා ්කා්හාමද ්ම් විේජ්ාව දිහා බලා්ගන ඉනේ්න. අපි ටිකකේ 
කලේපනා කරල බලමු. 

බලං ඉනේ්න හිසේ බුලේමකිනේ. හිසේ බුලේමකිනේ බලා්ගන ඉනේ්න. 
ඒකටම ම ි - මකේ කරගනේන පළුුවනි ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං, අනන්ං 
සබ්බ්ාපභං’, ‘අනන්’ - ඒ විේජ්ා්ව ඇලලි නුහු. ඒ විේජ්ාව 
අන්කර්ගන නුහු, අරමුණු කර්ගන නුහු ඒ බුලේම. ඒ ව්ගේම 
‘අනිදස්සනං’ - විේජ්ාව ්ප්නනේ්න නුහු ඒ බුලේමට, විේජ්ා්වනේ මිදිල 
ි් නේ්න පරඥා්වනේ. ‘සබ්බ්ාපභං’ - ආ්ලෝක කේ ි් නව. පරඥා 
ආ්ලෝක  නිසා විේජ්ා්ව ි් න කළුපාට රහසේ ඔකේ් කාම පරඥා ආ්ලෝක ට 
 ට ි. එ්කාට ්ම් පුදේගල ා බලා්ගන ඉනේ්න හිසේ බුලේමකිනේ. ්ම් 
පුදේගල ා දිහා  ම්කිසි ්ක්නකේ - අර විදි ට ්මෝහ් නේ කටේ ඇර්ගන 
බලා්ගන ඉනේන ්ක්නකේ - බුලු්වාේ ්ම් පුදේගල  ගුන හිනේ්න 
්කා්හාමද? ්ම් පුදේගල ්ග ේව  ්කා්හාමද? අර අ ේ එකේක 
සංසන්දන  කරහම, සමහරවිට හිනේන පුළුවනේ ්ම් පදුේගල ා විේජ්ාව 
දකිනේ්න නුහු කි ල. බලනේ්න නුහු කි ල. එ්හම නුිනම් සිහිසනේ 
නුිව ඉනේනව කි ල. එ්හම නුේනම් සංඥා්වනේ එ්හම පිටිනේම මිදිල 
කි ල. අනේන ඒ විදි් ේ ්ම් හිසේබුලේම පිළිබඳ අදහසකේ ම ි ඔ  ‘න 
සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදි් නේ පරකාශ්වනේ්න. ‘න 
සඤ්ඤසඤ්ඤී’ කි නේ්න සාමානය ්ලෝක ා්ගේ ඒ ්මෝහ් නේ  ුකේ සංඥා 
වලට රැව්ටන විදි්  සංඥාව මා්ගේ සංඥාව කරගේු ්ක්නකුේ 
්නා්ව ි. ‘න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ කි නේ්න ්ලෝක ා්ගේ ඒ සංඥාව නුිවුණ ි 
කි ල හින ක්ලානේ වූ පදුේගල් කුේ ්නා්ව ි ්ම්. 

‘්නා පි අසඤ්ඤී’ - සංඥාව නුිවූ  ම්කිසි ධයන කට සමවුදිල 
ඉනේන ්ක්නකුේ ්නා්ව ි. ‘න විභූසඤ්ඤී’ - ඒ විදි ටම සංඥාව ඉකේමවූ 
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ේව කුේ ්නා්ව ි. ඔනේන ඔ  විදි් ේ පරි්ෂේධ හරකිනේ දකේවල 
ි්බනේ්න අනේන අර පරඥා්වනේ විමකුේ පුදේගල ා්ගේ හිසේ බුලේම ි. ඒක ි 
්ලෝක ාට ්ේරුම් ගනේන අමාරු. 

දැනේ ්ම් බුදුප ිාණනේ්ගේ උපමාවටම රමකේ දුරට ්හෝ අනුරෑපව - 
අනවශය නවීකරණ කේ හුටි ට සමහරවිට ්ක්නකේ හිනේන පුළුවනි - 
නමුේ අපි කීප අවස්ථාවක සඳහනේ කරනේන ් දුන අර ිරපටි ්ලෝක , 
කාටේ අව්බෝධ කරගනේන පහසු උපමාවකේ ඒක. සනිමා ්ලෝක  පිළබිඳව 
දවලේ කාල් ේ ිරපටි කේ ්පනේවන අවස්ථා්ව් ජ්්නලේ ්ොරවලේ ආදි  
වසා්ගන  ම්කිසි වවවණය ිරපටි කේ පරදශයන  කරනව. හදිසි් ේම අර 
්ොරවලේ ආදි   ම්කිසි පරමාද කිනේ ඇරුණා. ඇරිල ගි ා. ඒ අවස්ථා්ව් 
සිනමාව නුරඹු පදුේගල ා ුළ ඇිවන ්වනස ්කා්හාමද? එුනදීේ, ඒ 
පුදේගල ාට ඇි්වනේ්න හිසේ බුලේමක ුි, ඒ ිරපටි  වදුරටේ ්පනේවනව 
්වනේන පළුුවනි. නමුේ අර පුදේගල ට ඒ ිරපටි  ්ප්නනේ්න නුහු දැනේ. 
අපි අර කිව්ව දංග නි්රෝධ කේ සිද්ධ්වනව ඒ පුදේගල ා ුළ. ්ම් ්දේශනා 
හුම එකකම පරමාථය  හුටි ට දකේවනේ්න ‘එං සන්ං එං පණිං’ ආදී 
පාඨ  ි. ඒ පාඨ  අනුව එකේරා විදි ක දංග නි් රෝධ කේ අර පදුේගල ා 
ුළේ සිද්ධ්වනව. ‘සබ්බසංඛ්ාර’ ්ක්සේ ්වේ ඒ ිරපටි  හා සම්බන්ධ 
සිනමා දශයන  හා ඇිවුණ සංසේකාර නේ ඒ අවස්ථාවට සමන  ් වනව. උපධි 
වශ් නේ සලකනවනම්  ම්කිසි අේදැකීම් රාශි කේ -  ම්කිසි අේදැකමී් රාශි කේ 
ම පිහිටල ි ්ක්නකේ ිරපටි්  ඉදිරි දශයන ්දස බලනේ්න - ඒ අේදැකීම් 
රාශි ේ ගිලිහිල ගිහිලේල. උපධිපටිනිස්සග්ග ේ ්වලා. ‘ණ්හක්ඛ්් ා’ ඒ 
ිරපටි  පිළිබඳ ිබුණු ණ්හාව, ආසාව, සිඳිල ගිහිලේල. ‘විරා්ගා’ අර 
ිරපට්  ිබුණු වවවණයභාව  විවණය ්වලා ්හේදිලා ගිහිලේල. ‘නි්රා්ධා’ 
ිරපට  දැනේ ඒ පදුේගල ාට නුවිල. ‘නිබ්බානං’ ඒ පදුේගල ා්ගේ සනේාන  
දැනේ නිවිල. ඔනේන ඔ  විදි ට බලන්කාට, ඒ පුදේගල ්ගේ හිසේ බුලේමේ, අර 
විේජ්ාව බලන ් ානි්සාමනසිකාර් නේ  කුේ පරඥාවනේ ්ග හිසේ බුලේමේ 
්ේරුම් කිරීමට ි ්ම් පද හර ් ාදල ි් නේ්න. 

එ්කාට ්ම් ගාථා්ව වි්ශේෂව කේ හුටි ට අපට කි නේන 
ි් නේ්න අර අග පද  - ‘සඤ්ඤානිොනා හි පපඤ්චසංඛ්ා’ ඒක ඉාමේම 
වුදගේ. ‘මකේනිසාද  ේ පපඤ්ච සංඛ්ා්වෝ සඤ්ඤාව නිොන  ්කාට ඇි 
්හ ිනි.’ ්ම් පපඤ්ච කි න වචන  බුදේධ ධමය් ේ අිශ ිනේම ගුඹුරු 
අංශ කේ ්පනේනුම් කරන වචන කේ. ්ම් වචන  ගුන සෑ්හන ුකීමකේ 
නුි නිසා ම ි ්බෞද්ධ නිකා  නේ රාශි කේ පුන නුගු්ණේ. අ්පේම 
්බෞදේධදශයන් ේ පවා ්නා් කුේ වයාකුල විදි් ේ අදහසේ ්ම් නිවන 
පිළිබඳව පුන නුගු්ණේ ්ම් ‘පපඤ්ච’ කි න වචන  ගුන සෑ්හන 
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ුකීමකේ නුි නිස ි. ඒක නිසා අපි ්මන ඉඳල ්ම් ‘පපඤ්ච’  නේන 
්ේරුම්ගුනීමට සෑ්හන කාල කේ ් ාදවනේන බලා්පා්රාේු ්වනව. ්ම් 
පපඤ්ච කි න වචන  සූරධමය් ේ  ම්කිසි ගුඹුරු අථය කිනේ ් දී ඇි බවට 
ඉාමේම පුහුදිලි සාධක කේ වශ් නේ අපට ඉදිරිපේ කරනේන පළුුවනි 
එකේරා කාරණ කේ. 

සාමානය් නේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ එකම කාරණ කට, එකම 
පරස්ු කට, අොළ ධමය සමහූ කේ ්පළගසේවන්කාට, ඒ ධමයවලිනේ ඉාමේම 
ගුඹුරු, ඉාමේම වටිනා ්ද  අගට ි සඳහනේ කරනේ්න, ්දේශනාව 
කුළුගුනේවීම වශ් නේ. අඞ්ගුත්ර නිකා්  ඒක ්බා්හෝ විට දකේනට 
ලු්බනව. අංක වශ් නේ දකේවනව කාරණා රාශි කේ, එ්හම දකේවල අගට 
දකේවනේ්න වුදගේම ්දේ. ඒක සාමානය රීි කේ වශ් නේ අප සලකනවා 
නම්, අපට ්සා ාගනේන පුළුවනි පපඤ්ච ශබ්ද  ඇුළේ සුර හකේම ඒ 
විදි් ේ රටාවකේ ඇිව. ඒ කි නේ්න අවසාන ට සඳහනේ වනේ්න පපඤ්ච 
කි න පද . පපඤ්ච පද්  වුදගේකම එ නිේ ්පේනව. අපට ඉාමේම 
පුහුදිලි නිදශයන කේ දැනේ ්සා ාගනේන පුළුවනේ අඞගුත්ර නිකා්  අට්ඨඨක 
නිපා්  ි්බනව අනුරුද්ධ සූර  කි ල සූර කේ.  

අනුරුද්ධ සවාමීනේවහනේ්සේ පාීනවංසෝ ේ භාවනානු්  ෝගීව සිටින 
අවස්ථාවක ධමයානකුුල විකය හකේ ඇිවුණා. 

‘අප්පිච්ඡස්සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා මෙිච්ඡස්ස. සන්තුට්ඨඨස්සායං 
ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා අසන්තුට්ඨඨස්ස. පවිවි්තස් සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා 
සංගණිකාරාමස්ස. ආරද්ධවිරියස්සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා කුසීතස්ස. 
උපට්ඨිතසතිස්සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා මුට්ඨඨස්සතිස්ස. සමාෙිතස්සායං 
ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා අසමාෙිතස්ස. පඤ්ඤව්තා අයං ධ්ම්මා නායං 

ධ්ම්මා දුප්පඤ්ඤස්ස.’5 

ඒ විදි් ේ විකය හකේ ඇි වුණා. ්ම් ගුන හි හිා හුඟකේ්වලා 
අනුරුද්ධ සේවාමීනේවහනේ්සේ එකේරා විදි ක ධමය පරීි කිනේ ්වනේන ඇි, 
කලේපනා කරමිනේ හිටි් . ගණන හ නිසාේ, පඤ්ඤාව අගට එන නිසාේ 
්මච්චර ි හිනේන පුළුවනේ විකය කි ල හිුව ්වනේන පළුුවනි. නමුේ 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඊට ් ාදුනේ ගණනේ ඈ ්භසකලා වන් ේ වුඩ 
්ව්සමිනේ අනරුුද්ධ සේවාමීනේවහනේ්සේ්ගේ හි වුඩකරන ආකාර  
බලා්ගන හිටි . දැකල ්ේරුම් ගේ ්ම් හ්නේ සම්පුණය නුහු. වු්ඩ් 
සම්පුණය නුහු. අඩුවකේ ි් නව කි ල ම්නෝම  ක කිනේ අනුරුද්ධ 
සේවාමීනේවහනේ්සේ ඉදිරි්  ්පනීසිටල ‘සාධ ුසාධු’ ක ිල ඒ විකය හටේ 
පරාශංසා කළා, ඒවා මහාපුරුෂ විකය හුටි ට. ඒවේ හිනේන, හුබු ි ් මනේන 
අටවුනේනකුේ ්ම්කට එකකුරගනේන ක ිල අට්වනවුේ අමුු එකකේ 
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බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කළා. ්මාකකේද ඒ? 

‘නිප්පපඤ් චාරාමස් සායං ධ්ම්මා නිප්පපඤ්චරති්නා, නායං ධ්ම්මා 
පපඤ් චාරාමස්ස පපඤ්චරති්නා.’ 

එ්කාට ් ම්ක විගරහකරනේන කලනිේ අපට ් ම් සඳහනේ කළ ් දේවලේවල 
අථය ේ පරකාශ කරනේන සදි්ධ ්වනව. ්ම් මලුේ හ අප ිගේ්ාේ -  

- අප්පිච්ඡස්සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා මෙිච්ඡස්ස - ඒ කි නේ්න ්ම් 
ධමය  අලේ්පේච්ඡ පුදේගල ාට . ඉච්ඡාවනේ, ආසාවනේ, වුඩි පුදේගල ාට 
්නා්ව්. 

- සන්තුට්ඨඨස්සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා අසන්තුට්ඨඨස්ස - ්ම් ධමය  ලද 
්ද ිනේ සුටු වන ගුණ  ඇි පුදේගල ාට . ලද ්ද ිනේ සුටු 
්නාවන පදුේගල ාට ්නා්ව්. 

- පවිවි්තස් සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා සංගණිකාරාමස්ස - ්ම් ධමය  
වි්ව්ක ට කුමි ුනුේාට . පිරිසේ මුද ජීවේවීමට කුමි 
පුදේගල ාට ්නා්ව ි.  

- ආරද් ධවිරියස්සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා කුසීතස්ස - ්ම් ධමය  
අරඹනලද වීේ   ඇි පුදේගල ාට . කුසී ාට ්නා්ව ි.  

- උපට්ඨිතසතිස් සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා මුට්ඨ ඨස්සතිස්ස - ්ම් ධමය  
එළඹ සිටි සිහි ඇේාට . මුළාවු සිහිඇේාට ්නා්ව්. 

- සමාෙිතස් සායං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා අසමාෙිතස්ස - ්ම් ධමය  
සමාධි  සහි ුනුේාට . අසමාහි පුදේගල ාට ්නා්ව ි.  

- පඤ්ඤව්තා අයං ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා දුප්පඤ්ඤස්ස - ්ම් ධමය  
පරඥාවනේ ාට . පරඥාව නුි පුදේගල ාට ්නා්ව්.  

ඒකට එකු කළා අටවුනි එක එ්කාට අපි පපඤ්ච කි න 
වචන් ේ අථය  වම නිගමන  ්නාකළ නිසා ඒ විදි ටම ි පරිවේන  
කරනේන ්වනේ්න. 

- නිප්පපඤ් චාරාමස් සායං ධ්ම්මා නිප්පපඤ්චරති්නා නායං ධ්ම්මා 
පපඤ්චාරාමස්ස පපඤ්චරති්නා - ්ම් ධමය  නිප්පපඤ්ච් නේ 
සුටුවනේනාව ූ නපි්පපඤ්ච් හි ඇලුන ු ුනුේාට . ්ම් ධමය  
පපඤ්ච් නේ සුටුවන පපඤ්ච් හි ඇලුනු පදුේගල ාට ්නා්ව්. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එකු කළ අට්වනි එක ්ම්ක ි. 

්මනේන ්ම් අට්වනි මහාපුරිස වික්ක ේ එකුකර්ගන 
අනුරුද්ධ සේවාමීනේවහනේ්සේ භාවනා කරල රහේවුණා. රහේ්වලා එකේරා 
පරීි වාකය කේ, උොන කේ පරකාශකළා. ඒ උොන ගාථා්ද්කනේ ්හළි්වනව 
්ම් නිප්පපඤ්ච  පිළිබද පණිවිඩ  - බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන 
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අටවුනි එක - වි්ශේෂ් නේ උනේවහනේ්සේට රහේවීමට උපකාරී වූ බව. ඒ බව 
පරකාශ්වනේ්න - 

‘යථා ්ම අෙු සංක්ප්පා - ත්තා උ්තරි ්දසයි 
නිප්පපඤ්චර්තා බු්ද්ධා - නිප්පපඤ්චං අ්දසයි 
තස්සාෙං ධම්මමඤ්ඤාය - විොසිං සාස්න ර්තා 
ති්ස්සා විජ්ජා අනුප්ප්්තා - කතං බුද්ධස්ස සාසනං’ 

‘ ථා ් ම අහු සංක්ප්පා’ - ම්ගේ සිිවිලි ් කා ි ආකාර ටද ිබු්න, 
මම හි හිා හිටි්   මකේද, ‘්ා උත්රි ් දස ි’ - ඊට වඩා ඉහළ  ම්කිසි 
්ද කේ ්දේශනා කළා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ. ‘නපි්පපඤ්චර්ා බු්ද්ධා, 
නිප්පපඤ්චං අ්දස ි’ - නපි්පපඤ්ච ට ඇලුනාවු ඒ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
නිප්පපඤ්ච ේව කේ මට ්දේශනා කළා. ‘ස්සාහං ධම්මමඤ්ඤා , විහාසිං 
සාස්න ර්ා’ - උනේවහනේ්සේ්ගේ ධමය  ්ේරුම් අර්ගන මම සාසන් හි 
ඇලුම්ව වාස  කළා. ‘ි්ස්සා විජ්ජ්ා අනපු්ප්ත්ා, කං බුද්ධස්ස සාසනං’ - 
රිවිදයාවට මා පුමිණි ා, බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ අනුසාසන  මා කරල 
නිම කළා. ්ම නිේ අපට ්ප්නනව පපඤ්ච කි න වචන  ්කා ිරම් 
වුදගේ එකකේද කි ල. අ්පේ නවිනට උපකාරවන ඉාමේම වුදගේ අදහසකේ 
්මන ි්බනේ්න. පපඤ්ච ප්දේට මුලේුන දුනේන සූර හුටි ට අපට 
සඳහනේ කරනේන පළුුවනේ, නම් වශ් නේ, කලහවිවාද සූර , සක්කපඤ්හ 

සූර ,6 චූලසීහනාද සූර ,7 මධුපිණ්ඩික සුර 8. ඒ සූර ගණනාවකම 

ි්බනව ්ම් පපඤ්ච කි න වචන  අගුනට ් දී්මනේ වුදගේ ුනකේ 
දීල. ්ම් පපඤ්ච කි න වචන් ේ අථය  ්ේරුම් ගුනීමට උපකාරවන සූර 
අුරිනේ ඉාමේම වටිනා සූර කේ ම ි මධුපිණ්ඩික සූර . ඒක නිසා අපි 
්මන ඉඳල මධුපිණ්ඩික සූර  ගුනේ පරමාණවේ විගරහ කේ කරමු. 

්ම් මධුපිණ්ඩික සූර  ඇේ වශ් නේම අවස්ථා ුනකිනේ විකාශන  
වන සූර කේ. හරි ට ජ්වනිකා ුනකේ ව්ග ි. ්ම් සූර විගරහ ට බසිනේන 
කලිනේ, ්ම් මධුපිණ්ඩික ක ින සූර නාම  ගුනේ ්පාඩි හුඳිනේවීමකේ කිරීම 
සමහරවිට සුදුසු ්වනේන පුළුවනි. ්ම් සූර්දේශනාව අවසාන් ේදී ආනන්ද 
සේවාමීනේවහනේ්සේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේට පරකාශ කරනව, ‘සේවාමීනි හරි ට 
අර කුසගනිේ්නනේ ්ප්ළන පදුගල් කුට මී පිඬකේ ලුබුනහම ඒ පුදේගල  
්ම් මී පිඬ  ම්  ම් පුේකිනේ රස බල දි, ඒ ඒ පුේ්නේම ්කළවර 
්නාවන නමිකේ නුි මිහරිි මී පුණි ගලා්ගන එනේ් නේද, ඒ අන්දමිනේම ්ම් 
ධමය ප යයා , ්ම් සූර ,  ම්කිසි නුවණුි භික්ෂුවකේ පරඥා්වනේ 
පරීකේෂාකර්ාේ එ ිනේ සුටකේ, ිත්පරසාද කේ ලබනව. සේවාමීනි ්ම් 
සූර්දේශනාවට දි  ුු නම ්මාකකේද?’ කි ල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ 
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විමසනව. අනේන ඒ අවස්ථා්ව ම ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සූර ට නම 
දී වෝළ. එ්හම නම් ආනන්ද ්ම් සූර ට මධුපිණ්ඩික කි ල කි නේන.‘මී පිඬ’ 
කි ල පරකාශ කරනේන. ්ම් ‘මී පි්ේ’ සම්පුණය රස  උරාගනේන අපට ශකේි  
මදි, ඒ ව්ගේම සමහරවිට කාල්ව්ලාවේ මදි්වනේන පුළුවනි අද. 

නමුේ ටිකකේ හරි ්ම් ගුන පරකාශ කරනව නම්, ්ම් සූර් ේ 
පළමවුුනි ජ්වනකිාව - පළමුවුනි අවස්ථාව - හුටි ට ි් නේ්න 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ කඹිුලේවේපරු මහාවන් ේ දිවාවිහරණ් හි වුඩ 
සිටිනව. ඒ අවස්ථා්ව් දණේඩපාණි නමුි ශාකය ා - ඒ කි නේ්න හුරමිටි කේ 
බසේමකේ වුනි ්දේකුේ අර්ගන ි ඒ පුදේගල ා ඇවිදිනේ්න - බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ළඟට ඇවිේ ඉාම ්කටි පරශේන කේ ඇසුව. ‘කිංවාදී සම්ණා 
කිමක්ඛ්ා ී?’ - ශරමණ , ඔ්බ් වාද  කුමකේද? ඔබ කමුකේද පරකාශ කරනේ්න? 
ඒකට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන පළිිුර ඉාම දිග පිළිුරකේ. 

‘යථාවාදී ්ඛා ආවු්සා ස්දව්ක ්ෝක සමාර්ක සබරහ්ම්ක 
සස්සමණබරාහ්මණියා පජාය ස්දවමනුස්සාය න ්කනචි ්ෝක වි් ගය ෙ 
තිට්ඨඨති යථා ච පන කා්මෙි විසංයු්තං විෙරන්තං තං බරාහ්මණං අකථඞ්කිං 
ඡින් නකුක්කුච් චං භවාභ්ව වීතතණ්ෙං සඤ්ඤා නානු්සන්ති, එවංවාදී ් ඛා අෙං 
ආවු්සා එවං අක්ඛායී’ 

්ම් පිළිුර පරිවයන  කරිීමේ ්ලේසි වුඩකේ ්නා්ව ි. 

‘ඇවුේනි ්දවි නේ සහි, මරුනේ සහි බඹුනේ සහි ්ම් ්ලෝක් හි 
මහණබමුණනේ සහි ්දවිමිනිසුනේ සහි පරාජ්ා්වහි,  ම්බඳු දෘෂේටි ඇේ්කේ 
කිසිවකු සමගේ වාද්නාකර සිටීද, එ්සේම කාම නේ්ගනේ ්වනේව, සිඳින ලද 
කුකුසේ විිකිච්ඡා ඇිව, භව  විභව  පළිිබඳ ෘෂේණාවද පහ්කාට වාස  
කරනේනාවූ ඒ බරාහ්මණ ා - බරාහ්මණ  කි ල කි නේ්න රහනේවහනේ්සේ 
පිළිබඳව ි - ඒ බරාහ්මණ ා ් ව සංඥා්වෝ ලුග ් නාගනිදේද, සංඥාවනේ අනුස  
වශ් නේ ලුග ගනේ්නේ නුේද, අනේන එබඳු වාද කේ, අනේන එබදු ධමය කේ මම 
පරකාශ කරනව’ ක ිල ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු දුනේ්න. ්ම් පිළිු්ේ 
මහ පුදුම ගුඹුරකේ ි් නව. ඒ කි නේ්න සාමානය් නේ ්ලෝක් ේ  ම්කිසි 
වාද කේ පරකාශ කරනව නම්, ඒ වාද  අනිේ වාදේ එකේක ගු්ටන එක 
සේවාභාවික ් ද කේ. ඒ ව්ගේම  ම්කිසිවකේ පරකාශ කරනව නම් ඒ පරකාශ කරන 
්දේ පිළිබඳ සංඥාවලේ ඒ පුදේගල  ුළ ි්බනව. නමුේ ්ම් බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ දීල ි් න පිළිුර පරසේපර වි්රෝී ක ිමනකේ ව්ග ි. 

්කටි් නේ ගේ්ාේ අපට සලකාගනේන පළුුවනි, වි්ශේෂ ලක්ෂණ 
්දකකේ ි් නව ්ම් බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ දුනේනු පිළිු්ේ. එකකේ ම ි 
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බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ වාද   ම් බඳුද ඒ වාද  අනිකුේ වාද සමඟ 

ගු්ටනේ්නේ නුහු. ඒ ව්ගේම බුදුපි ාණනේ ුළ සංඥාවලේ අනුස  වශ් නේ 

නුහු. ‘සඤ්ඤා’ කි න වචන  එන ් දීමේ වි්ශේෂ ි. අපි දැනේ සඤ්ඤා 

ගුන වි්ශේෂ අවධාරණ කුේ කළා. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ුළ සඤ්ඤා 

අනුස  වශ් නේ නුහු - එ්හම නුේනම් - බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දකේවන 
ඒ වාද් . ්ම්ක ඇහුවහම ්ම් දණේඩපාණි ශාකය ා කළ්දේේ දකේවල 

ි් නව. අපි ්ම්කට ජ්වනිකා ක ිල කිව්්වේ නකිං ්නා්ව ි. ඊළඟට ්ම් 

දණේඩපාණි ශාකය ා ්මාකද ක්ළේ? ඒක සූර්  දකේවනේ්න - හිස සලල, 

දිව ්හාලවල, නල්ළහි රැළි ගනේවා්ගන, දණඩපාණි ශාකය ා පිටේ්වලා 

ගි ා. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ පිළිු්රනේ සද්ධාවකේවේ කිසිම ්වනසකේවේ 
සිදුවු්ණේ නුහු ඒ පුදේගල ා ුළ. එ්කාට එනිනේ ඒ අවස්ථාව ඉවර ි. 

ඊළඟට අපට දකේනට ලු්බනේ්න බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ හුනේදැ ා්ම 

සංඝ ා වහනේ්සේලා මුද - දම්සභා මණේඩප් ේ ක ිල අපට කි නේන පළුුවනේ 

- වුඩ ඉනේනව. ඒ අවස්ථා්ව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශකළා මම ් ම්හම 

දිවාවිහාර් නේ වුඩ ඉනේන්කාට, ්ම්හම ්ක්නකේ ආව, ්ම්හම 
පරශේන කේ ඇසුවා, මම ඊට ්ම්හම පිළිුරකේ දුනේන කි ල. එ්කාට ඒ 

පිරිස්ගනේ එකේ සංඝ ාවහනේ්සේ නමකේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඇසවු 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ කළ පරකාශ් ේ අදහස කුමකේද? ්මාකකේද ්ම්්ක 

්ේරුම කි ල. ඔනේන එ්කාට අරකටේ වඩා දීඝය එකේරා පාඨ කේ 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. 

‘ය්තානදිානං භකි්ඛු පරුිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛා සමදුාචරන්ති එත්ථ ්ච 

නත්ථි අභනින්දිතබ්බං අභවිදිතබ්බං අ්ජ්ඣා්සතබ්බං එ්සව්න්තා 

රාගානසුයානං, එ්සව්න්තා පටිඝානසුයානං, එ්සව්න්තා දිට්ඨ ඨානසුයානං, 

එ්සව්න්තා විචිකචි් ඡානසුයානං, එ්සව්න්තා මානානුසයානං, එ්සව්න්තා 

භවරාගානසුයානං, එ්සව්න්තා අවිජ්ජානසුයානං, එ්සව්න්තා දණ් ඩාදාන 

ස්ථාදාන කෙෙ වි් ගෙ විවාද තවුංතවුං ්පසඤු්ඤමසුාවාදානං එ්්ථ්ත 
පාපකා අකසුො ධම්මා අපරි්සසා නරිුජ්ඣන්ති.’ 

්ම්ක පරකාශ කරල - ්ම්කටේ ජ්වනිකාව කි ල ක ිනේ්න ්හේු 

සහිව ි - ්ම් රම් දිග පරකාශ කේ කරල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ එ්හමම 

හුනසේ්නකේ නුගිටල විහාර්ගට පිවිස ිා. අර භික්ෂනුේවහනේ්සේලට ්මාකකේද 

සිද්ධ වු්ණේ කි ල අපට හිාගනේන පුළුවනි. ඇසුව පාඨ ටේ වඩා දිග 
පාඨ කේ පරකාශ කළා. ඒකේ සම්පුණය නුහු. ඒ්ක අසම්පුණයභාව  

ඇේවශ් නේම ්ම්ක පරිවයන  කරන්කාට ි ්ේ් රනේ්න. 
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අර මුලේ පාඨ ේ ගුටලුවකේ හුටි ට - පර්හේලිකාවකේ ුළ පර්හේලිකාවකේ ව්ගේ 
- ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්න. ‘ ්ානිොනං භික්ඛ්ු පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා 
සමුොචරන්ි’ - මහණ  ම් ්හේුවකේ,  ම් කරුණකේ නිසා 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා්වෝ, පුරුෂ කු අභිභවන  කරේද, මුඩලේද, ‘එත්ථ ්ච 
නත්ථි අභිනන් දිබ්බං’ - අනේන ඒ කාරණ  පළිිබඳව අභනින් දිබ්බං 
අභිවදිබ්බං අ්ජ්ඣා්සබ්බං’ කි න පදු්නේ අදහස අපට ගනේන පුළුවනි, 
ඒ කාරණ  පිළිබඳව සුටු වි   ුේකේ ්හෝ කි ාපෑ  ුේකේ ්හෝ බුඳීසිටි  
 ුේකේ ්හෝ නුේනම්, ‘එ්සව්න්ා රාගානුස ානං’ - එ ම රාග 
අනුස නේ්ගේ ්කළවර . එ ම පටිඝ අනුස නේ්ගේ ්කළවර . එ ම දිට්ඨි 
අනුස නේ්ගේ ්කළවර . එ ම විිකිච්ඡා අනුස නේ් ගේ ්කළවර . එ ම 
මාන අනුස නේ්ගේ ්කළවර . එ ම භවරාග අනුස නේ්ගේ ්කළවර . එ ම 
අවිජ්ජ්ා අනුස නේ්ගේ ් කළවර . එ ම දඬුගුනීම්, ආ ධු ගුනමී්, කලහ, විගරහ 
විවාද, බහිනේ බසේවීම්, ්කේලාම් කිම් ආදී ්ම් සි ලු අකුසලේ වලද ්කළවර . 
‘එ්ත්ථ් පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරි්සසා නිරුජ්ඣන්ි’ - ් ම් සි ලු පාපී 
අකුසල ධමය සම්පූණය් නේම, නිරව්ශේෂ් නේම නිරුද්ධ්ව්.  

්මන වඩාේ ගුටළුව වනේ්න අර මුල ක ිාපු වචන ටික ි. ‘ ්ා 
නිොනං’ -  ම් කාරණ කේ නසිා පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා්වෝ පුරුෂ කු මුඩලේද 
එහිලා සුටු වි  ුේකේ, කි ාපෑ  ුේකේ, බුඳීසිටි   ුේකේ නුේනම් ම ි 
ඔ  ක ිාපු විදි ට අනුස  ආදී සි ලු ්ක්ලසේ සම්පූණය් නේම, නිරව්ශේෂ 
වශ් නේම පරහීන වනේ්න. එ්කාට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ නුගිට ගි ාට 
පසේ්ස ්ම් සංඝ ා වහනේ් සේලාට කර කි ාගනේන ්ද කේ නුහු. වටපිට 
බලන්කාට මහාකච් චාන සේවාමීනේවහනේ්සේ ඉනේනව. ඉිනේ මහාකච්චාන 
සේවාමීනේවහනේ්සේට ආරාධනා කළා ‘සේවාමීනී, භාගයවුනේ වහනේ්සේ විසිනුේ 
්බා්හෝ අවස්ථාවල ඔබවහනේ්සේට පරශංසා කරල ි් නව ්කටි් නේ 
්දේශනා කළ ්දවලේ දිඝයවශ් නේ විවරණ  කිරීමට දක්ෂ් කු හුටි ට. 
කරුණාකරල අපට ්ම්ක විගරහ කරනේන’ ි ක ිල. මහා කච්චාන සේවාමීනේ 
වහනේ්සේේ ටිකකේ අදිමදි කළා. නමුේ පසුව ් ම් බලවේ ඇවිටිලේල නිසා ඔනේන 
ඊළඟට ්දනව විවරණ කේ. 

දැනේ අපි එනේ්න සූර් ේ ුනේ්වනි අවස්ථාවට ි. මහාකච්චාන 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්දන විවරණ  ි ඊළඟට අපි පරකාශ කරනේ්න. 
‘චක්ඛ්ුඤ්චාවු්සා පටිච්ච රෑ්ප ච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං, ිණ්ණං සංගි 
ඵ්ස්සා, ඵස්සපච්ච ා ්වදනා,  ං ්ව්දි ං සඤ්ජ්ානාි,  ං සඤ්ජ්ානාි 
ං වි්ක්කි,  ං වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි,  ං පප්ඤ්චි ්ානිොනං 
පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි අීානාගපච්චුප්ප්න්නසු 
චක්ඛ්ුවි්ඤ්ඤ ්  යසු රෑ්පසු.’ ඇේ වශ් නේම ඇසේ රෑප ේ පිළිබඳව 
පමණකේ ්නා්ව ි ඉන්ද්රි  හ  පිළිබඳවමේ ඒ විදි ට ඒ සුර්  සඳහනේ 
්වනව. ඒ එක එකකේ ්නාකිව්වට ්ේරුම් ගුනීම පහසු ි. 
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පරිවයන  වශ් නේ ගේ්ාේ ්ම්හම ි ගනේන ි් නේ්න 
‘චක්ඛ්ුඤ්චාවු්සා පටිච්ච රෑ්ප ච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ - ඇවුේනි 
ඇසද රෑපද නිසා චක්ඛු්විඤ්ඤාණ  උපදී. ‘ිණ්ණං සංගි ඵ්ස්සා’ - ්ම් 
ු්නහිම එකුවීම, එකේුනේ වීම ස් පශය  ි. ‘ඵස්ස පච්ච ා ්වදනා’ - ස් පශය  
පරය  කර්ගන ්වදනාව ඇි්ව ි. ඊළඟට ‘ ං ්ව්දි ං සඤ්ජ්ානාි’ 
-  මකේ විඳි දි එ  හඳුනා ගනි ි. ‘ ං සඤ්ජ්ානාි ං වි්ක්කි’ -  මකේ 
හඳුනාගනදී එ  පිළිබඳව විකය කර ි. ‘ ං වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි’ - 
 මකේ පිළිබඳව විකය කර ිද ඒ පිළිබඳව පරපඤ්ච කර ි. ‘ ං පප්ඤ්චි 
්ානිොනං පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි’ -  මකේ පිළබිඳව 
පපඤ්ච කර දි ‘්ානිොනං’ අනේන දැනු ි විසේර වු්ණ. අර ‘ ්ානිොනං’ 
එකට අවශය අනිකුේ වචන  ආ්ව දැනු ි. ‘්ානිොනං’ එම නිසා එ  
නිොන කර්ගන ‘පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි’ - පපඤ්ච සඤ්ඤා 
සංඛ්ා්වෝ පුරුෂ කු - අර කි ාපු ඉන්ද්රි ඥාන  ්ම්හ වු පදුේගල ාව 
මුඩපේවනව, අභිභවන  කරනව. කුමකේ පළිිබඳවද? 
‘අීානාගපච්චුප්ප්න්නසු චක්ඛ්ුවි්ඤ්ඤ ්  යසු රෑ්පසු’ - අී, අනාග, 
පරයුත්පන්න - වයමාන - කි න කාලර ටම අ ේ, ඇසිනේ බලා ද ුු 
රෑප නේ පිළබිඳව, අී් ේ බලපු රෑපේ අනාග් ේ බලනේන ි් න රෑපේ 
්ම් දැනේ ්ප්නන රෑපේ පිළිබඳව, පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ාවනේ අභිභවන  
කරනව කි ල. ඒ විදි ටම ම ි කනේ ශබ්ද ේ ආදි් දි. අවසාන වශ් නේ 
සිේ ධමය නුේ පිළිබඳවේ ්ම් ආකාර ටම සඳහනේ ්ක්රනව මහාකච්චාන 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගේ විගරහ් ේ. ්මනදිේ අපට  ම්කිසිවකේ ක ිනේන 

සිද්ධ්වනව - අටුවා්ව ්ම්ක විගරහකරල ි්බන ආකාර .9 ්ම් සූර් ේ 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා පද්  ගුඹුරු අථය  ්හළි්වන ආකාර ටම ්නා්ව ි 
්ම්ක විගරහකරල ි් නේ්න. 

ඒකට වි්ශේෂ ්හේුවකේ වනේ්න මුලිනේ කි ාපු පාඨ  ්ේරුම් 
කිරී්ම්දී අටුවාව ්මන ි් න කාරක  පිළිබඳ වි්ශේෂව  ්නාකා 
හරිනව. ඒ කි නේ්න ්ම්ක ආරම්භ ්ක්රනේ්න ්කා්හාමද? භාව 
කාරක් නේ ‘චක්ඛු්ඤ්චාවු්සා පටිච්ච රෑ්ප ච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණං’ - 

ඇසේ - ‘පටිච්ච’ කි න වචන  එනේ පරීයසමුේපාද නයා ට එකඟව 
- ඇසේ රෑප නුේ පරයකර්ගන චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණ  උපදිනව. ‘ිණ්ණං 
සංගි ඵ්ස්සා’ - ්ම් ු්නහිම එකුවීම ස් පශය  ි. ‘ඵස් ස පච්ච ා ්වදනා’ 
- ස් පශය  පරය  කර්ගන ්වදනාව. අනේන එන ඉඳල වි්ශේෂව කේ 
ි් නව. ‘ ං ්ව්දි ං සඤ්ජ්ානාි,  ං සඤ්ජ්ානාි ං වි්ක්කි,  ං 
වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි’ ඔ  විදි ට ඇේ වශ් නේම අවස්ථා ුනකට 
්බදනේන පුළුවනේ ඉන්ද්රි ඥාන  පිළිබඳව දකේවල ි්බන ්ම් විසේර , 
මහාකච් චාන සවාමීනේවහනේ්සේ කළ විසේර . භාවකාරක් නේ ආරම්භ 
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්වනේ්න. ්වදනා අවස්ථාවට පේ වුණාට පසේ්ස ි්  නේ්න ‘ ං ්ව්දි 
ං සඤ්ජ්ානාි’ -  මකේ විඳීද එ  හඳුනාගනී.  මකේ හඳුනාගනදී ඒ පිළිබදව 
විකය කර ි. අපි ්ම්හම පරිවයන  කළාට ්මාකද අටුවාව ්ම්ක 
්ෝරනේ්න ‘සඤ්ඤා සඤ්ජ්ානාි, වි්ක්කා වි්ක්කි.’ ඔනේන ඔ  විදි ට 
- අර පුදේගල් කු කරන ් ද කේ හුටි ට ් නා්ව ි එන දකේවල ි්බනේ්න. 
ඒ කි නේ්න, ඔනේන ්වදනාව ඇි ්වනව. ඒ ්වලාවට සඤ්ඤාව ඉදිරිපේ 
්වලා. ඒ ්වදනාව හඳුනාගනේනව. ඊළඟට විකය ඉදිරිපේ්වලා සඤ්ඤාව 
පිළිබඳව විකය කරනව. ඊළඟට පපඤ්ච  නුගී හිටල විකය  පිළිබඳව 
පරපඤ්ච කරනව. ඔ  විදි ට ි අටුවාව ්ෝරනේ්න. එ ිනේ අර මහාකච්චාන 
සේවාමීනේවහනේ්සේ ්ම් විගරහ් ේදී ්ම් විදි ට කයෘ කාරක කේ දැමී්ම් අදහස 
අමක ්වලා ි්බනව. 

 ම්කිසි වි්ශේෂ අථය කින ුි ්මන ඒක ් ාදල ි් නේ්න. 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අර ‘ ්ා නිොනං භකි්ඛ්ු පරුිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා 
සමුොචරන්ි’ ආදී වශ් නේ දැකේවූ ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා’ පුදේගල් කු මුඩලන 
ආකාර  විගරහ කිරීමට ි මහාකච්චාන සේවාමීනේවහනේ්සේ ්ම් විදි ට ්ම් ධමය 
සමූහ  ුනේ ආකාරකිනේ දකේවල ි් නේ්න. ආරම්භ  භාවකාරක වශ් නේ. 
ඊළඟට ි්බනේ්න කෘකාරක වශ් නේ. අර පුදේගල ා ්වදනා්වනේ පසේ්ස 
මා අට ගනේනව වුඩටික. ‘ ං ්ව්ද ි ං සඤ්ඤාජ්ානාි’ - අර 
්වදනා්වනේ පසේ්ස එ  හඳුනා ගනේනව. ඒ හුඳිනීම පිළිබඳව ඊළඟට විකය 
කරනව. ඒ විකය පිළිබඳව පරපංච කරනව. ඔනේන ුනේ්වනි අවස්ථාව ඒ 
හුමටම වඩා ඕළාරික ි. කරමකරම් නේ ඉන්දි්ර  ඥාන  ඕළාරික වන ආකාර  ි 
මහාකච්චාන සේවාමීනේවහනේ්සේ ්පනේනමු් කරනේ්න. ුනේ්වනි අවස්ථාව 
ඉාමේම ඕළාරික ි. ඒක කුමකේද? ‘ ං පප්ඤ්චි ්ා නිොනං පුරිසං 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි’ - එන ‘පුරිසං’ කි ල කි නේ්න. කමය 
විභකේි රෑප  එ ිනේ හු්ඟනේ්න. අර ඉන්ද්රි ඥාන  ්ම්හ වූ පුදේගල ාව 
මුඩ පවේවනව අර පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ාවනේ. ඒ ‘සංඛ්ා’ කි න වචන  පවා 
දීඝය විසේර කිනේ විවරණ  කළ ුේකේ. කුමකේ ්හෝ ්ව්වා පපඤ්ච සඤ්ඤා 
සංඛ්ා්වෝ අර ඉන්ද්රි  ඥාන  ්ම්හ වු පුදේගල ාව මුඩලනවා. අභිභවන  
කරනව. අනේන ඒ විදි්  ්ද කේ ්මනිනේ කි ්වනේ්න. අනේන ඒ මුඩලමී 
නිසා ම ි අර කි ාපු විදි ට අර කේ්ලේශ රාශි  ්ලෝක් ේ ඇි්වනේ්න. 
පපඤ්ච කි න වචන් ේ වුදගේකම එනනිුේ අපට ්පේනව. 

්ම්ක අපි ්පාඩි උපමාවකේ වශ් නේ දකේව්ාේ - ්මන ්ම් වන 
සිදේධි  - සාමානය ජ්න කථාවකේ ි් නව මන්රකරුවනේ ුනේ්ද්නකේ 
කුල කේ මුදිනේ  න්කාට වයාඝර කු්ගේ ඇටසුකිලි දැකල ඒ ුනේ්දනාම 
එකු්වලා ඒ වයාඝර ා  ථාේව ට පේකරනේන කථාකරගේ. 
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එකේ්ක්නකේ ඇට ටික එකු කරල වයාඝර ා්ගේ රෑප  මුව්ව. ව ්ක්නකේ 
මසුේ එකු කළා. ුනේ්වනේනා පණ දුනේනා. පණ දුනේනට පසේ්ස ්මාකද 
වු්ණේ? වයාඝර ට ්ගාදුරු වුණා අර මන්රකාර් ා. අනේන ඒ ව්ගේ ්ද කේ. 
සංකලේප පිළිබඳ විකය පිළිබඳ ගුඹරුු දශයන කේ, ්ම් සූර් ේ සඳහනේ 
්වනේ්න. ්ම්ක මීපිඬකේ කි ල බුදුප ිාණනේ වහනේ්ස පරකාශක්ළේ, ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශක්ළේ, නිකං ්නා්ව ි. ්මන ි් නව සම්පූණය 
රහස, සි ලුම දෘෂේටිවාද පිළබිඳ සංඥාවලේ අනුස  වශ් නේ ලුගගුනමී පළිිබඳ 
රහස ්මන ි් නව. සංකලේප විකය පළිිබඳව ්බෞදේධ දශයන් ේ එන, ඒ 
ව්ගේම වාගේවිෂ  පළිිබඳව, අපි එදි්නො වයවහාර කරන වචන පළිිබඳව, 
පරඥප්ි පළිිබඳව  ම්කිසි ගුඹුරු දශයන කේ ්මුනිනේ ්හළි්වනව. 

අපි වම ‘පපඤ්ච’ පිළිබඳව අථය වශ් නේ පරකාශ ක්ළේ නුහු. 
්කටි් නේ සඳහනේ කරනව නම් ්ම් ‘පපඤ්ච’ කි න වචන් ේ නිරුකේි  
සලකා බුලු්වාේ - ‘වාගේ පරපංච ’ කි න වචන  සාමානය් නේ 
වයවහාර් ේ ් ්දනව. ඒ කි නේ්න ‘වාගේ බාහුලය ’ වචන වුඩිපුර ් දීම, 
එ්හම නුේනම් පමණට වඩා විසේාර කිරීම - කි ල ඒ අදහස කි ු්වනව 
පර පූවය-පඤ්ච ධාු්වනේ එන වචන කේ ි් නව. ඒ්ක අදහස විහිදී ාම. 
විස්ාරකිරීම. ඒ අථය ි් නව. පරපංච් නේ ්බා්හෝවිට සිදුවනේ්න එකේරා 
විදි ක ්මෝහන කේ, අවුලේ වීමකේ. ඒ අථය ේ ි් නව. වේ සමහර ුනේවල 
්ම් පපඤ්ච වචන  ්  ාදනව ් කටි් නේ පරකාශ කළ ් ද කේ වඩා සවිසේරව 
දැකේවීමට. අර පුදේගල ිනේ හර ්ද්නකේ ගුන සඳහනේ ්වනව - 

‘උග්ඝටිඤ්ු, විපඤ්ිඤ්ු, ් න යා, පදපර්මෝ’10 කි ල. එන ි් නව 
විපඤ්ිඤ්ු කි න එක. ඒකේ ්ම් පපඤ්චපද ට ටිකකේ සමාන ි. ්ක්සේ 
්හෝ ්ම් පපඤ්චපද  සාමානය් නේ වාගේවයවහාර  වශ් නේ බලන්කාට 
එක අථය කේ ි් නව. එකේරා විදි ක අනවශය වාගේ බාහුලය කේ. වචන 
වුඩිවීමකේ නිසා ඇිවන ්මෝහන කේ. නමුේ ්මන ඊට වඩා ගුඹුරකේ 
දකිනේන පුළුවනි. ඒ කි නේ්න ් ම්ක සාමානය කථා වයවහාර  පළිිබඳ ් ද කේ 
්නා්ව ි, සි පළිිබඳව ි. ඉන්ද්රි ඥාන  පිළිබඳව ි. ඇේ වශ් නේම විකය 
වලට පසේ්ස එන අවස්ථාවකේ හුටි ට ්ම් පපඤ්ච  දකේවල ි් නේ්න. 
වික්ක විචාර කි න වචන ්ද්කනුේ අපට ්පේනව විකය ට පසුව විචාර  
් ාදල ි් නේ්න - අර විකය් ම ි් න සි දුවවන ස්වභාව කේ. 

‘ූරඞ්ගමං එකචරං’11 ආදී වශ් නේ සි්ේ ි්බන දුවන ස්වභාව  ්ම් විකය 
උඩ ි  නේ්න. විකය, සංකලේප - අනේන ඒ දිවී්මනේ ඇිවන බරපලම 
්මෝහන කේ, ්මෝහ කේ, ්හළි්වනව ්ම් පපඤ්ච ක ින වචන් නේ. 
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අ්ධෝලිප ි

1. මහානි. - 380-382 පිටු (බු.ජ්. 33) 

2. උපසීව සූර , සු.නි., ඛ්ු.නි. II - 328-330 පිටු (බු.ජ්. 25) 

3. ්පාට්ඨඨපාද සූර , දී.නි. I - 390 පිට (බු.ජ්. 7) 

4. ්ඵණපිණ්ඩුපම සූර , ඛ්න්ධ සං., සං.නි. III - 244 පිට (බු.ජ්. 15) 

5. අනුරුද්ධ සූර , අට්ඨඨක නිපා , අං.නි. V - 136 පිට (බු.ජ්. 22) 

6. සක්කපඤ්හ සූර , දී.නි. II - 416 පිට (බු.ජ්. 8) 

7. චූලසීහනාද සූර , ම.නි. I - 158 පිට (බු.ජ්. 10) 

8. මධුපිණ්ඩික සුර , ම.නි. I - 276 පිට (බු.ජ්. 10) 

9. ප.සූ. II - 63 පිට (්හේ.මු.) 

10. ්න යපුග්ගල සූර , අං.නි. II - 260 පිට (බු.ජ්. 19) 

11. ිත් වග්ග, ධ.ප., ඛ්ු.නි. I - 34 පිට (බු.ජ්. 24) 

 

https://pitaka.lk/bjt?b=35&p=380
https://pitaka.lk/bjt?b=29&p=328
https://pitaka.lk/bjt?b=10&p=390
https://pitaka.lk/bjt?b=18&p=244
https://pitaka.lk/bjt?b=26&p=136
https://pitaka.lk/bjt?b=11&p=416
https://pitaka.lk/bjt?b=13&p=158
https://pitaka.lk/bjt?b=13&p=276
https://pitaka.lk/bjt?b=23&p=260
https://pitaka.lk/bjt?b=28&p=34
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12 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරය.ි නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ ්දා්ළාසේවන ්දේශනයයි ්ම්. 

කාල් ේ වුලේ්ලනේ වුසගී ි ්බෞදේධදශයන් ේ ඉා ගුඹුරු අංශ කේ 

්හළිකර ගුනීමට උපකාර වන පපඤ්ච නපි්පපඤ්ච  න පද ්දක, පසගුි  

්දේශන  ආරම්භ් ේදී අපි මුකර ගේා. මධුපිණ්ඩික සූර් නේ ආරම්භ කළ 

අථයවිවරණ් ේදී අපට ්ම්කේ මු වු්ණේ, ්ම්කේ අපට පුහුදිලි වු්ණේ, 

්ම් පපඤ්ච  නේන ඉන්ද්රි ඥාන් ේ එකේරා ඕළාරික අවස්ථාවකේ, ්මෝරාගි  

අවස්ථාවකේ, ්පනේනුම් කරන වචන කේ බව ි. සාමානය් නේ භාෂා 

වයවහාර් ේදී දිගේගුසේසීම, විසේර කිරීම, වචන වුඩිපරු ් දීම,  න අථය ඇි 

පපඤ්ච  න පද , ඉන්ද්රි ඥාන  පළිිබඳව ් ්දන්කාට ඊට වඩා වි්ශේෂ 

අථය කේ ්පනේනමු්කරන බව, අපට මධුපිණ්ඩික සූර් නේ ්පනීගි ා. 

ඉන්ද්රි ඥාන  පිළිබඳව කලේපනා කරල බලන්කාට, ්ම් පපඤ්ච් නේ 

්ක්රනේ්න, සංඥා ම පිහිටල විකය කරල ඒ විකය උඩ පපඤ්ච කිරීම 

නිසා අී, වයමාන, අනාග කි න කාලර ට අ ේ ඒ ඒ ඉන්ද්රි  

ආරම්මණ නේ පළිිබඳව ඇිවන පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා නමුි ්ද කේ ඒ 

ඉන්ද්රි ඥාන  ්ම්හ වූ පදුේගල ාව මුඩපවේවන බව,  ටපේකරන බව, 

මධුපිණ්ඩික සුර් නේ අපට ්පනීග ිා. 

්ම ිනේ අපට ්ේ්රනව ඉන්ද්රි ඥාන  නිසා මනුෂය කු ුළ ඇිවන 

 ම්කිසි ්මෝහන කේ, ඉහවහා ාමකේ, වයාකුල ේව කේ, ්ම් පපඤ්ච  න 

වචන් නේ හුඳිනේ්වන බව. අටුවාචාරීනේවහනේ්සේලා ්ම් වචන ට අථය 

කී්ම්දී ්බා්හෝ විට උපකාර කරගේ්ේ ‘මත්’ ‘පමත්’ ‘පමාද’ ‘මදන’  න 

වචන ි. ‘්කන්ට්ඨඨන පප්ඤ්චා? මත්පමත්ාකාර පාපන්ට්ඨඨන’1 ්ම් 
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එක ුනක ් දන විවරණ කේ, කවර අථය කිනේ පපඤ්ච ් ව්ද? මේවූ, අිශ ිනේ 
මේවූ, ආකාර කට පමුණුවන අථය් නේ  කි ල ඒ විදි ට විවරණ  කරනව. 

වේ ුනක කි නව ‘පපඤ් ි ා ච ්හාන්ි පමත්ාකාරප්පත් ා’2 පරපංච 
වූවාහු ්වි. එනම් පරමත් ේව ට, අිශ ිනේ මේවූ ේව ට, පේවූවාහු 
්වි. එ්හම නුේනම් සමහර අවස්ථාවල ක ිනව ‘මදනාකාර සණ්ි්ා 

කි්ලස පප්ඤ්චා’3 කි ල. මේ කරවන ආකාර් නේ පහිිටි ්ක්ලසේ පපංච  
කි ල. ඔ  විදි ටේ ්ේරුම් කරනව. බුලු බුලේමට ්ම් පපඤ්ච කි න පද  
පමාද ක ින වචන ට සමාන ි. සමානාථයවේ හුටි ට සලකනේන පළුුවනේ. 
නමුේ එකේරා සි ුම් අථය්භේද කේ ි් නව. පමාද කි න වචන් නේ 
හු්ඟනේ්න, මූලිකනිරුකේි වශ් නේ බුලුවේ, අිශ ිනේ මේවීම කි න 
අදහස ි, මූලිකව ි්බනේ්න. එ නිේ අපට හු්ඟනේ්න මේවීම නිසා ඇිවන 
නිෂේකරි ත් ව කේ, එ්හම නුේනම් අකේමණය භාව කේ. වුඩ කරගනේන බුරි 
බවකේ ව්ගේ හු්ඟනව ් ම් පරමාද  කි න වචන් නේ. ඒ නිසා සාමානය් නේ 
සිදු්වනේ්නේ කළ ුු වුඩ  පුහුරහුරීමකේ. එ්හම නුේනම් අපසවුීමකේ. 
ඒ පරමාද් නේ වන්දේ. නමුේ අපි කලිනේ දැකේවුවා පපඤ්ච කි න වචන 
නිරුකේි වශ් නේ බලන්කාට, විහිදී ාම, විසේාර , වචන වුඩිපරු ් දීම, 
කි න අදහස ි් න නසිා ඒ වචන් ේ එ නිේ අපට හු්ඟනේ්න නුහු 
නිෂේකරි ත්ව කේ, ඒ ක ිනේ් න අකේමණය බවකේ හු්ඟනේ්න නුහු. ඒ 
්වනුවට අපට හිාගනේන ි් නේ්න  ම්කිසි අනසිි මගක  ාමකේ නිසා, 
නිසිමඟ අහුරල අනිසිමග  ාමකේ නිසා, ්නාමග  ාමකේ නිසා 
බලා්පා්රාේුවන අථය ට ්නාපුමිණීම කි න එක ි. 

අපි ් ම්ක ් පාඩි උපමාවකනිේ ් ේරුම් කරනේන බලමු. පමාද - පපඤ්ච 
කි න ්ද්කේ අථය ්වනස. දැනේ අපි ්කාළඹ  න ්ක්නකුට හදිසි 
පණිවිඩ කේ ්ගන නේන දුනේනාම ඒ ුනුේා ළඟම ඇි මේපුනේහලට 
ගිහිලේල මේපුනේ බීල පුේකට ්වලා නිොගේ්ාේ අනේන පමාද . එ්හම 
නුිව ්ම් ුනුේා ්කාළඹට  න ්කටිපාර ි්  දේදි ්වන වංකගිරි 
මාගය කිනේ මහ වටරවුම් මාගය කිනේ ගිහිලේල අනේිමට නුවරට ගි් ාේ අනේන 
පපඤ්ච . ඔනේන ඔ  විදි ට පමාද පපඤ්ච ක ින වචන ්ද්කේ සි මු් අථය 
්භේද කේ ි් නව. ්ම් අපි දැකේවු උපමාවට රමකේ කිට්ටු කරනේන පළුුවනේ 
නිදශයන වශ් නේ දැකේවි  හුකි ගාථා  ුගල කේ අපට හමු්වනව අංගුත්ර 
නිකා්  ඡක්ක නපිා්  - 

‘්යා පපඤ්චං අනුයු්්තා - පපඤ්චාභිර්තා ම්ගා 
විරාධයී ්සා නිබ්බානං - ්යාග්ක්ඛමං අනු්තරං 
්යා ච පපඤ්චං ෙිත්වාන - නිප්පපඤ්චප්ද ර්තා 

ආරාධයී ්සා නිබ්බානං - ්යාග්ක්ඛමං අනු්තරං.’4 
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්ම් පළමු්වනි ගාථ්ව අදහස - ‘් ා පපඤ්චං අනු ු්ත්ා, 
පපඤ්චාභිර්ා ම්ගා’ -  ම් ්මෝඩ පදුේගල් කේ පරපංච් හි ් දු්නේද, 
පරපංච් හි ඇලු්නේ්ව්ද ්හ්ම අනුත්ර ් ාග්ක්ඛ්ම නම්වූ නිවනිනේ 
ඈේ්ව ි. ්ද්වනි ගාථාව - ‘් ා ච පපඤ්චං හිවාන, නිප්පපඤ්චප්ද 
ර්ා’ - නමුේ  ම් ්ක්නකේ පපඤ්ච  අහුරල නිප්පපඤ්ච මාගය් හි 
ඇලු්නේ්ව්ද, ඒුනුේා අනුත්ර ් ාග්ක්ඛ්ම නම් වු නවිනට 
පුමි්ණනව, ළං ්වනව. ්මනේන ්ම් විදි ට අපට ්ේරුම්ගනේන පළුුවනි 
්ම් ‘පපඤ්ච’ ‘පමාද’ කි න වචන ්ද්කේ  ම්කිසි වි්ශේෂ ්වනසකේ ි්බන 
බව. ඒ ව්ගේම අටුවාවල ්බා්හෝවිට ්ම් පපඤ්ච කි න එක ඉාම සරල 
අන්දමිනේ ් ෝරනේ්න - ණ්හාමානදිට්ඨි වලට කි න ් වනේ නමකේ හුටි ට ි. 
‘ණ්හාදිට්ඨිමානානං එං අධිවචනං’5 ඔ  විදි ට දකේවනව. පපඤ්ච ක ින 
එක ෘෂේණා මාන දෘෂේටි කි න ඒ පරධාන ්ක්ලසේ ුනට අධිවචන කේ - 
්වනේ වචන කේ හුටි ට ්ෝරනව. නමුේ එ ිනේම පපඤ්ච කි න වචන් ේ 
අථය  ්ේරුනා ්නා්ව්. ඒවා නිදසනුේ ම ි. කාරණ ේ ඇේ. මකේනිසාද 
මධුපිණ්ඩික සූර් නේම අපට ්පනී ගි ා, ඒ සූර් ේ සඳහනේ වුණා 
‘අභිනන්දිබ්බං අභිවදිබ්බං අ්ජ්ඣා්සබ්බං’ කි ල වචන ුනකේ. 
‘අභිනන්දිබ්බං’ කි නේ්න සුටුවි   ුේකේ, ‘අභිවදිබ්බං’ කි නේ්න කි ාපෑ 
 ුේකේ, ‘අ්ජ්ඣා්සබ්බං’ ක ිනේ්න බුඳී රැදී සිටි   ුේකේ. ්ම් වචන 
ුන ් ාදනේ්න සූරවල ්බා්හෝවිට ණ්හාමාන දිට්ඨි කි න ්ක්ලසේ ුන 
හුඳිනේවීමට ි. ‘එං මම’ කි ල ණ්හා වශ් නේ සුටුවීම - ‘අභිනන්දිබ්බං’ 
‘එ්සා අහං අස්මි’ ්ම් මම ්වමි කි ල මාන වශ් නේ කි ාපෑමකේ - 
අභිවදිබ්බං, ‘එ්සා ්ම අත්ා’ - ්ම් ම්ගේ ආේම  ි කි ල දෘෂේටි වශ් නේ 
බුඳී සිටීමකේ - ‘අ්ජ්ඣා්සබ්බං’.  

එ්කාට ්ම් අටුවා්ව ණ්හා මාන දිට්ඨි ආශර් නේ පපඤ්ච  න 
වචන  ්ෝරන එක ්බා්හෝ දුරට ස්හේුක ි. නමුේ ්මන 
වි්ශේෂත්ව කේ හුටි ට දකේවනේන ි්බනේ්න ්ම් පපඤ්ච කි න වචන් ේ 
අර මූලික අථය  අනුවම සංකලේප විකය මගිනේ ්ක්නකු්ගේ සිුවිලි ලි ලා 
අුඉි විහිො පුිරී ආකුල වයාකුල වන බවකේ ්ම් පපඤ්ච කි න 
වචන් නේ හු්ඟනව. ඒක ම ි අර පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ාවලට අර 
පුදේගල   ටේ ්වනව කි ල කි නේ්න. ්මනදි අපට උපකාර්වනව ්ම් 
‘සංඛ්ා’ කි න වචන්  අථය  ්ේරුම් ගුනීමේ. ්ම් සංඛ්ා කි න වචන  
අටුවා්ව ්ෝරනේ්න ‘පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ාි එත්ථ ්කාට්ඨඨාසා’ කි ල. 
සංඛ්ා කි න වචන  ්ෝරනේ්න ‘්කාටස’ කි න එ්කනේ - ‘්කාට්ඨඨාසා’.6 
එ්හම ගේ්ාේ ‘පපඤ්චසංඛ්ා’ කි ල කි නේ්න පපඤ්ච ්කාටසේ, අමුු 
්ේරුමකේ නුහු ඒ ‘සංඛ්ා’ කි න වචන්  එ්හම ගේ්ාේ. නමුේ ්ම් 
‘පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා’ ‘පපඤ්ච සංඛ්ා’ ආදී පද සූරවල ් ්දන ආකාර  
ගුන ්හාඳට පරීක්ෂා කරල බුලු්වාේ, ්ම් ්කාටසේ කි න අථය ට වඩා 
 ම්කිසි ගුඹුරු අථය කේ ්මන ි් නව. අපි දනේනව ‘සංඛ්ා, 
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සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි’ කි නේ්න පේ ා  පද, සමානාථයවේ පද. ‘සංඛ්ා, 
සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි’ - ්ම් වචන ු්නනේ පඤ්ඤත්ි කි න වචන  කාටේ 
පුහුදිලි වචන කේ, පරඥප්ි  -  මකේ හුඳිනේවීමට ් දන නම. ඒ පරඥප්ි කි න 
වචන  ආශර් නේම ගහුකි ව පද ් දකකේ ම ි සංඛ්ා, සමඤ්ඤා කි නේ්න. 
‘සංඛ්ා’ කි ල කි නේ්න ගණනේගනු ලුබීම, ගිණීම. ‘සමඤ්ඤා’ කි නේ්න, 
එකමුුව හුඳිනේවීම. ‘ගණිීම’ ‘හුඳිනේවීම’ ‘පුනවීම’ ඔ  වචන ුන 
්බා්හෝදුරට ්ලෝකවයවහාර පිළිබඳව ් ්දන වචන ුනකේ - ‘සංඛ්ා, 
සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි’. 

එ්කාට අපට ්ම් පපඤ්ච පිළිබඳ පරශේන ට ්කලිනේම අොල 
කරගහුකි අනේද්ම් වටිනා උද්ධෘ පාඨ කේ ලු්බනව සං ුේ සඟි් ේ ඛ්න්ධ 
සං ුත්් ේ නිරුත්ිපථ සුර් නේ. ඉාම වටිනා සුර කේ. 

‘ත්යා්ම භකි්ඛ්ව නරිු්තිපථා අධිවචනපථා පඤ්ඤ්තිපථා 
අසං කණි්ණා අසංකණි්ණපබු්බා න සංකයීන්ති න සංකීයසි්සන්ති අප්පටිකුට්ඨඨා 
සම්ණෙ ිබරාහ්ම්ණෙි විඤ්ූෙ.ි කත්ම ත්යා? යං භික්ඛ්ව රූපං අතීතං 
නරිුද්ධං විපරිණතං අ්ොසීත ිතස්ස සංඛා අ්ොසතීි තස්ස සමඤ්ඤා අ්ොසීති 

තස්ස පඤ්ඤ්ති න තස්ස සංඛා අත්ථිති න තස්ස සංඛා භවිස්සතීති’7 

ඔ  විදි ට සුර   නේ්න. අපි දැනට ්ම් පරකාශ කළ ටික 
පරිවේන  කරනේන බලමු. ‘් ා්ම භික්ඛ්්ව නිරුත්ිපථා අධිවචනපථා 
පඤ්ඤත්ිපථා’ - මහ්ණනි ් ම් නිරුකේි මාගය ුනකේ, අධිවචන මාගය ුනකේ, 
පරඥප්ි මාගය ුනකේ ි්බනව. ඒවා ගුන වි්ශේෂ් නේ කි ල ි් නේ්න 
්මාකකේද? ‘අසං කිණ්ණා අසංකිණ්ණපුබ්බා න සංකී න්ි න සංකී ිස්සන්ි 
අප්පටිකුට්ඨඨා සම්ණහි බරාහ්ම්ණහි විඤ්ූහි.’ නුවණුි - මහණ බමුණනේ 
කවොවේ මිශර කරනේ්න නුි, කවලම් කරනේ්න නුි, අී් ේ කවලම් 
කර්නාගේ, දැනේ කවලම් කර ්නාගනේනා, අනාග් ේේ කවලම් 
කරගනේ්න නුි, ඒ ව්ගේම පිළිකුලේ වශ් නේ ඉව ්නාදැමි   ුු විදි් ේ 
වයවහාර මාගය ුනකේ ි්බනව. ්මානවද ්ම් වයවහාර මාගය ුන? ‘ ං 
භික්ඛ්්ව රෑපං අීං නිරුද්ධං විපරිණං අ්හාසීි ස්ස සංඛ්ා අ්හාසීි 
ස්ස සමඤ්ඤා අ්හාසීි ස්ස පඤ්ඤත්ි’ - මහ්ණනි  ම් රෑප කේ ඉකේම 
ගි් ේද, නිරුද්ධ වු් ේද, ් වනසේ වු් ේද, එ  ගණනේ ගනු ලු්බනේ්න ‘අ්හාසි’ 
කි න කරි ා පද් නේ - ‘වි ’. අ්හාසි කි ල පාළි් නේ කි නේ්න ‘වි ’ 
කි න එක ි. ‘අ්හාසීි ස්ස සංඛ්ා අ්හාසීි ස්ස සමඤ්ඤා අ්හාසීි 
ස්ස පඤ්ඤත්ි න ස්ස සංඛ්ා අත්ථිි න ස්ස සංඛ්ා භවිස්සීි’ - එ ට 
වයවහාර කරනේ්න නුහු ‘අත්ථි’ කි ල, එ ට වයවහාර කරනේ්න නුහු 
‘භවිස්සි’ කි ල. ඒ කි නේ්න  ම් රෑප කේ ඉකේම ගි ාද, ඊට ්දන 
වයවහාර  ‘අ්හාසි’ කි න එක ි. ඉකේම ගි ා කි ල කි නව මිසකේ ‘ඒක 
ි් නව’ කි ල කි නේ්න නුහු. ‘ඒක වනේ්නේ ’ කි ල කි නේ්න නුහු. 
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්ම් කි නේ්න කාලර  පටලවා ්නාග  ුු බව ි. ්ම් විදි ට දිගටම ්ම් 
සුර   නව. ඒ අී වූ රෑප ට අී කරි ා පද  ි ්  ාදනේ්න. අී ් ද කේ 
ි් නව කි ල හිාගනේ්න නුහු. අනාග ්ද  ි් නව ක ිල 
හිාගනේ්නේ නුහු, ගි ්දේ ගි ා. ිබුණ ්දේ ිබුණ. ි්බන ්දේ ි්බනව. 
්බා්හෝවිට සිදුවන ්ද කේ ම ි, වයමාන අථය් නේ ගනේනව අනාග ්දේේ. 
අී ්දේේ වයමාන අථය් නේ ගනේනව. ්ම්ක ි ්ලෝක ාට ි් න ්ලාකුම 
පටලුවිලේල. ඒක නිසා ම ි අර නුවණුි ශරමණ බරාහ්මණ ිනේ ් ම්වා කවලම් 
කරගනේ්න නුේ්. අී  පළිිබඳව ඒ විදි ට කවි්ව. වයමාන  පිළිබඳවේ 
ඒ විදි ට පරකාශ කරනව. රෑප ්වදනාදී පඤ්චස්කන්ධ  ගුනම කි ු්වනව. 
 ම් රෑප කේ ්හෝ ්වදනාවකේ ්හෝ සඤ්ඤාවකේ ්හෝ අීනම් ඊට අ්හාසි 
කි න කරි ාපද  ි ් ාදනේ් න. ‘අත්ථී’ ‘භවිස්සි’ ආදි කේ ් ාදනේ්න නුහු. 
ඒ ව්ගේම  ම් රෑප්වදනා ආදි කේ දැනේ ි්බනවද වයමාන වශ් නේ 
ි්බනවද - පච්චුප්පන්න වශ් නේ - ඊට ිබුණ ි කි ල පරකාශ කරනේ්න 
නුහු. අනාග්  ්වනව ි කි ල පරකාශ කරනේ්න නුහු. ඔ  විදි ට 
්මනේන ්ම් කාලර  පිළිබඳ වයවහාර විධි නිරවුලේව, කවලම් කර ්නා්ගන 
පාවිච්ි කිරීම පළිිබඳව ි ්ම් නිරුත්ි පථ සූර්   සඳහනේ ්වනේ්න. 
්ම්නදි අපට ්ප්නනව ්ම් ‘සංඛ්ා’ ක ින වචන  ්කා ිරම් දුරට 
් දිල ි් නවද කි ල. ්ම් සූර  පුරාම ‘සංඛ්ා’ ‘සංඛ්යා’ ‘ගිණීම’ කි න 
අථය් නේ ් දිල ි් නව. ්ම් වචන ුන ගුන අපි ව දුරටේ කලේපනා 
කරල බලම.ු ‘සංඛ්ා, සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි’ කි න එක. ්මන වි්ශේෂ් නේ 
අධිවචන පඤ්ඤත්ි නිරුත්ි කි ලේ ් ාදල ි් නව. ඊළඟට ‘සංඛ්ා, 
සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි’ - ්ම් වචන ඔකේ්කාම එක පවු්ල අ  ව්ගේ. 
්බා්හාම එකි්නකට සමාන ි. ්ලෝකවයවහාර පළිිබඳ පරශේන ට අොළ 
්ද කේ. භාෂාව පිළබිඳ, භාෂා වයවහාර  පිළිබඳ, පරඥප්ි  පළිිබඳ, පරශේන ට 
්ම් පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා කි න පද  ළං වන බව අපට ්ම් අනුව හිාගනේන 
පුළුවනි. පරපංච සංඥා්වනේ ඇි කරගනේනා ගිණීම්. 

්ම් ‘සංඛ්ා’ කි න වචන  ගුන අපි වි්ශේෂ් නේ කලේපනා කරල 
බුලු්වාේ ඇේ වශ් නේම භාෂා වයවහාර් ේදී ‘සංඛ්ා’ ක ිනේ්න ගණනේගන ු
ලුබීම .ි සමහරවිට අකුරටේ වුඩි  පරාථමික ස්වරෑප කේ දරනව ඉලකේකම, 
භාෂා වයවහාර  ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට. සංඥාව කි ල කි නේ්න 
 ම්කිසි ්ද කේ පිළිබඳව නියවශ් නේ එකේරා නමිිත්කේ ගුනීම ි. ්ම් 
සංඥා්ව ලක්ෂණ කේ ම  ිනමිි ිගුනමී. නමිි ිගුනමී් මගනිේ ම  ි් ක්නකේ 
හඳුනාගනේ්න. ‘රෑපසඤ්ඤා, සද්දසඤ්ඤා, ගන්ධසඤ්ඤා, රසසඤ්ඤා’ ආදී වශ් නේ 
සංඥා වලනිේ ් ක්රනේ්න නමිි ිගුනමීකේ. අප ිදනේනව කුල කේ මුදිනේ පරිිසකේ 
 නව නම්  ම්කසි ිගමනකේ  ාමට, ආපස ුඒමට මග ් සා ා ගුනමීට ් පාරවකේ 
අර්ගන අර ්දපස ගසේවල ්හාඳට ්ප්නන සළකුණකේ ් ාදනවා. ඔනේන 
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ඔ  විදි්  ්ද කේ ම ි ්ම් සංඥා ගුනීමේ. අඳු්ේ අන්ධ් කු්ගේ අප 
ගෑමකේ ව්ගේ කි ල අපි සඳහනේ කළා. ඒ ව්ගේ ්ම් සිිවිලිවල ි නව 
ස්වභාව කේ අර ්වදනාව දැනුනට පසේ්සේ සංඥාවකේ ගනේනව. ඉිනේ ඒක රෑප 
සඤ්ඤාවකේ ්වනව. සදේද සඤ්ඤාවකේ ්වනව. ්ම් සංඥාවේ එකේකම බුඳිල 
ි් නව නිය සංඥාව. සංඥාව කි නේ්නම ් කාටිනේම නිය සංඥාවකේ. නිය 
බවකේ, ්ගානකුර ගුනමීකේ, ්ම් සංඥාව පිළිබඳව ි් නව. ඒ ්මාකද, ආ ිේ 
එන්කාට අඳුනගනේන විදි ට ඒක ්නා්වනසේව ි් නේ්න ඕන. සංඥාවම 
ඒ රම් මිරිඟු ස්වභාව කේ ගනේ්නේ ඔ  පරශේන  නසි ි. සඤ්ඤා්ව නිමිි 
ගුනමී් ස්වභාව  ි් නව. ඇේ වශ් නේ සඤ්ඤා කි ල කි නේ්නේ - 
නිමිත්, සං්කේ , සළකුණ, කි න ඔ  අදහසේම ි සඤ්ඤා කි න වචන්  
ි් නේ්න. එ්කාට, ඒ සඤ්ඤා්වනේ කරනේ්න හඳුනා ගුනීම ි. හඳුනා 
ගේට මදි. ්ම්ක ්ලෝක ා අර, සමාජ්් ේ, හඳුනේවා ්දනේනේ සිද්ධ්වනව. 
හඳුනාගුනීමේ, හඳුනේවාදීමේ කි ල ්දකකේ ි් නව. අනේන ඒක ම ි අර 
‘සඤ්ඤා’ කි න එක ළඟට ි් නේ්න - ‘සංඛ්ා’ - හුඳිනේවීම, වයවහාර කිරීම. 
ඒ ්දක එකට ි  නේ්න. 

එ්කාට සංඛ්ා - සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ි වලිනේ අපි සිංහලට ගේ්ාේ 
‘සංඛ්ා’ කි න එකට ගනේන පුළුවනේ ‘ගිණීම’ ක ිල. ගණනේ ගුනමී, ්ගාණුකර 
ගුනමී, එ්හම නුේනම් එකුකර දීම කි න අදහස ි. දැනේ සංඛ්යාව කි ල 
කි නේ්න - ප්හේ ්ගාඩවලේ, හ් ේ ්ගාඩවලේ කි ල කි නේ්න - එකු කරල 
ගනේනව. එකිනේ එක ්වනේ කරල ගනේ්න නුිව. ඒක ්ල්හසි ි අ්පේ 
වුඩවලට පහසුවීම සඳහා. වයවහාර වුඩවලට, ්පාදු වුඩවලට පහසු ි, ්ම් 
සංඛ්යාවකේ ිබීම. ඒක නසිා භාෂා්ව මූලිකම, පරාථමිකම ලකුණ ම ි 
සංඛ්යාව - ඉලකේකම. එ්කාට සමඤ්ඤා කි ල කි නේ්න එකු ්වලා 
හුඳිනේවීම්. ‘අපි ්ම්කට ්ම්හම කි මු’ කි ල ්පාදු සම්මු ිකේ ඇි 
කරගනේනව. එක එකේ්කනා එක එක විදි ට කි නේන ගි් ාේ බුහු අදහසේ 
හුවමාරු කරගනේන. ‘පඤ්ඤත්ි’ කි ල කි නේ්නේ ඒ විදි ට නමකේ ආරෑඪ 
කිරීම. එකේ්කා අඬ්බර ගහල හරි, ්වන කරම කනිේ හරි, ‘්මුනේ සිට 
්ම ට ්ම්සේ වයවහාර කළ  ුු ි’ කි ල පනවනව. ඔනේන ඔ  විදි ට 
‘සංඛ්ා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ි’ ්බා්හෝ දුරට එකි්නකට සමාන අදහසකේ ්ගන 
්දනව. එ නිුේ අර සංඛ්ා කි න එක ඉාම පරාථමික ස්වරෑප කේ දරනව - 
්ගානුකරදීම. ්ම් ්ගානකුිරීම, ්ම් එකකුරකමී, ඉලකේකම් වලට පමණකේ 
්නා්ව ි භාෂාවටේ ්පාදු ්ද කේ බව ්බා්හෝ සූරවලිනේ ්පනී  නව 
‘සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ කි න පාඨ් නේ. ‘සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ කි ල කි නේ්න 
වයවහාර ට ්  ි කි න අදහසට ි. ගණනේගනු ලු්බ් කි න එක ි. ්හාඳ 
නිදශයන කේ අපට ්සා ා ගනේනට පළුුවනි. මහා හත්ථීප්ොපම සූර් නේ. 
සාරිපුර මහාසේවාමීනේ වහනේ්සේ භික්ෂුනේ වහනේ්සේලාට කරන ්දේශනාවක 
ි් නව ්මනේන ්ම්හම. 
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‘්සයයථාපි ආවු්සා කට්ඨඨඤ්ච පටිච්ච වල්ෙිඤ්ච පටිච්ච තිණඤ්ච පටිච්ච 
ම්තිකඤ්ච පටිච්ච ආකා්සා පරිවාරි්තා අගාර්න්තව සංඛං ගච්ඡති එව්මව 
්ඛා ආවු්සා අට්ඨිඤ්ච පටිච්ච න ොරුඤ්ච පටිච්ච මංසඤ්ච පටිච්ච චම් මඤ්ච 

පටිච්ච ආකා්සා පරිවාරි්තා රූප්න්තව සංඛං ගච්ඡති.’8 

 ම් ්සේ ඇවුේනි, ලීද, වුලේද, ණ්කාලද, මුටිද, නිසා - ඒවා 
උපකාර කර්ගන ඒවා පහිිට කර්ගන - අවකාශ් ේ  ම්කිසි ්කාටසකේ 
අවුරණු ලුබු් ේ එ ට ‘්ග ’ කි ල වයවහාර  ් ව්ද - අගාර කි ල කි නේ්න 
‘්ග ’ - ්ග  කි ල නමකේ වු්ටනව අරව ටික එකු කරල එකේරා 
රටාවකට, එකේරා සුලුසේමකට, හුදුවාම. අනේන ඒ විදි ටම ඇටේ නහරේ 
සමේ මසුේ එක ුකරල - ඒ විදි්  උපකරණ ටික එක ුකරල - එක විදි කට 
ුබුවාම ඕකට ‘රෑප’ ක ිල කි නව. ඉිනේ ්ම නිේ අපට ්ප්නනව ‘අගාර’ 
කි ල කි න ්ග ේ ඒ ව්ගේම රෑප ේ පඤ්ඤත්ි හුටි ටම ි සුරි ුේ 
සේවාමීනේවහනේ්සේ ්මන ්ම් දකේවල ි් නේ්න. ්ග  කි ල කිව්වේ 
එකේරා විදි ක පරඥප්ි කේ. අනේන එ්කාට පඤ්ඤත්ි අථය්  නේ ්ම් සංඛ්ා 
ක ින එක එන ් දිල ි්  නව. ‘අගාර්න්ව සංඛ්ං ගච්ඡ.ි’ 

අපි වේ නදිශයන කේ ගනමිු, බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේම වචන වලිනේ, 
ඒ නිදශයන  ඉාමේම වුදගේ ් වනව, භාෂාව, වයාකරණ , කය , පිළිබඳව. 
්ම් ්බෞදධ දශයන්  ි්බන ඉාම ගුඹුරු අංශ කේ. ඒක ඇේ වශ් නේ 
පපඤ්ච ශබ්ද ට හුඟකේම කිට්ටු ි. පපඤ්ච පද  ්ේරුම් කරගුනමීට 
ඉාමේම උපකාරවන ්ද කේ. දීඝනිකා්  ්පාට්ඨඨපාද සුර් ේ ඒක එනේ්න. 
එුනදි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ිත් හත්ථීසාරීපුත් නමුි පරිබරාජ්ක  
අමල ි ්ම් පරකාශ කරනේ් න. 

‘්සයයථාපි චි්ත, ගවා ඛීරං, ඛීරම්ො දධි, දධිම්ො නවනීතං, 
නවනීතම්  ො සප්පි, සප්පිම් ො සප්පිම්ණ්ඩා. යස්මං සම්ය ඛීරං ්ොති, ්නව 
තස්මං සම්ය දධීති සංඛං ගච්ඡති, න නවනීතන්ති සංඛං ගච්ඡති, න සප්පීති 
සංඛං ගච්ඡති, න සප්පිම්ණ්ඩාති සංඛං ගච්ඡති, ඛීරං ්්වව තස්මං සම්ය 

සංඛං ගච්ඡති.’9 

අපි ්ම් සූර  ්කාටසේ නුකට ්බදල ි ්ේරුම් කරනේන බලනේ්න. 
පළමු්වනේම ්දනේ්න ්ම් උපමාව ි. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම 
ඉදිරිපේ කරනව උපමාව. ිත් කි ල කි නේ්න සි ්නා්ව ි අර 
පුදේගල ්ග නම ි. ිත්  ම් ්සේ එළ්දන්ගනේ කරිිේ, කි්රනේ දීකරිිේ, 
දීකි්රනේ ්වඬරුේ, ්වඬරු්වනේ ගි්ලුේ, ගි්ලිනේ ගි්ලේ මණේඩ ේ 
ලු්බ ිද,  ම් අවස්ථාවක කිරි හුටි ට ි් නවද ඒ අවස්ථාවට දීකිරි කි ල 
කි නේ්න නුහු, ්වඬරු කි ල කි නේ්න නෑ, ගි්ලේ කි ල ක ිනේ්න නෑ, 
ගි්ලේ මණේඩ  කි ල ක ිනේ්න නෑ. ‘ඛීරං ්ත්වව ස්මිං සම්  සංඛ්ං 
ගච්ඡි’ - එ  ගණනේ ගනු ලබනේ්නේ, එ ට ්දන වයවහාර , ‘කිරි’ 
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කි ලම ි. ඒ ව්ගේම ඒ උපමාව දිගටම  නව. ඊළඟට දීකිරි ගුන කි නව. 
 ම්කිසි අවස්ථාවක දීකරිි හුටි ට ි් නව නම් ඊට ් වඬරු ක ිල කි නේ්න 
නුහු, ගි්ලේ කි ල ක ිනේ්න නුහු, ගි්ලේ මණේඩ  කි ල ක ිනේ්න 
නුහු, ඊට කි නේ්න දීකරිි කි ල. ඔනේන ඔ  විදි ට ඒක ‘සංඛ්ා’. ඔනේන 
එ්කාට උපමාව ි අපි දුනේ්න ඉසේ්සලේල. ඒ උපමා්වමේ ් පේනව එකේරා 
ගුඹුරකේ. ්මන ්ම් කි නේ්න අපි කවුරුේ දනේන කිරි දීකිරි ගුන ම ි. 
නමුේ  ම්කිසි ගුඹුරු ්ද කේ ්මන පරකාශ කරනේ්න, බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ. ඊළඟට ඔනේන උප්ම්  එනව. 

‘එව්මව ් ඛා චි්ත යස්මං සම්ය ඔළාරි්ඛා අ්තපටිෝභා ්ොති, 
්නව තස්මං සම්ය ම්නාම්යා අ්තපටිෝභාති සංඛං ගච්ඡති, න අරූ්පා 
අ්තපටිෝභාති සංඛං ගච්ඡති, ඔළාරි්කා අ්තපටිෝභා ්්වව තස්මං 
සම්ය සංඛං ගච්ඡති.’ 

එ්සේම ිත්,  ම් අවස්ථාවක ඕළාරික ආේම පරිලාභ  ්ව්ද - ්ම් 
කි නේ්න, ඕළාරික ක ිල කි නේ්න රළු ්ගා්රෝසු කි න අදහස ි. ්මන 
්ම් කි නේ්න කාම්ලාක, රෑප්ලාක, අරෑප්ලාක - එ්හම නුේනම් 
කාමභව, රෑපභව, අරෑපභව වශ් නේ දකේවන අවස්ථා පිළිබඳව ි. මුලේ එක 
නම් ්ම් සාමානය මනුෂය ශරීර  පිළිබඳ පඤ්චකාම සම්පේි් නේ  ුු රළු 
අවස්ථාව ි. ‘කබලිංකාරාහාර භ්ක්ඛ්ා’ ආදී වශ් නේ දකේවනව රළු ආහාර 
වලිනේ  ු්පනේනාවු ආේම පරිලාභ . ්ම් ආේම ේව  - ආේම  කි ලම 
්නා්ව ි ් මන පරකාශ කරනේ්න - ආේම පරිලාභ කේ, එකේරා ේව කේ 
කි න එක ි. 

්ම් අවස්ථාවක ්ක්නකේ අර කාමභව ේව් ේ සටිිනව නම්, ඒ 
ආේම පරිලාභ  ඒ පුදේගල ට ි් නව නම්, ඒ අවස්ථා්ව ඊට වයවහාර 
කරනේ්න නුහු ම්නෝම  ආේම පරිලාභ  ක ිල. ඔහු්ගේ ඇු්ළේ 
ම්නාම  ආේම පරිලාභ කේ හුංගිල ි් නව ක ිල පරකාශ කරනේ්න 
නුහු. ඒ ව්ගේම අරෑප ආේම ේව කේ ඔහු ුළ හුංඟිල ි් නව ක ිල 
කි නේ්න නුහු. ඒ අවස්ථා්ව පරකාශ කරනේ්න ඒ ුනුේට ි් නේ්න 
ඒ ඕළාරික ආේම පරිලාභ කේ  කි ල ි. ඊළඟට කි නව ම්නාම  ආේම 
පරිලාභ කේ ගුන, ඒ අර රෑපධයාන ේව  ලබාගුනමී. ් ම් ඒ කා්ල හිටි  
ආේමවාද  ගිලගේ වුසනේට වුණ පටලුවිලේලකේ - එකි්නකකේ ඇු්ළ 
ි් න ්කාපු පහකේ ව්ගේ ්ම් ආේම  ගුන කලේපනා ක්ළේ භාරී  
ොශයනික ිනේ. පංච්කෝෂ ම  කි ල එකකේ ි් නව වත්ිරි  උපනිෂදේ 
ගරන්ථ් ේ. ඒ්ක මුලේ අවස්ථාවකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්මන දකේවනේ්න. 
ඕළාරික ආේම පරිලාභ ම්නාම  ආේම පරිලාභ, අරෑප ආේම පරිලාභ, 
කි ල ධයානලාභී පුදේගල නිේ පිළිබඳව සඳහනේ ්වනව. මුලේම එක සාමානය 
කාම්ලෝක් ේ භව ේව . ඊළඟට රෑප. ඊළඟට අරෑප. 
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්ම්වා උපනෂිදේ දශයන්  දැකේ්වනේ්න අන්නම , පරාණම , සංඥාම , 
විඥානම , ආනන්දම , ක ිල, ්කාපු පහකිනේ  ුකේ ආේම කේ හුටි ට. 
්මන ි් නේ්න එ නිේ ුන .ි පළමුවුනි එක ආහාර් නේ  ු්පන 
අනේනම  ආේම ට සමාන ි. ඊළඟ එක ම්නාම  ආේම . ්ම්ක සංඥාම  
හුටි ට උපනිෂදේවල දකේවනව. ඊළඟට අරෑප ආේම පරිලාභ . ් ම්ක ් ේරුම් 
ගනේන ි් නේ්න කිරි උපමාව මක ි ා්ගන ි.  ම් ්ක්නකේ ධයාන 
අවස්ථාවකට පේවුණානම්, එ්හම නුිනම් අපි හිමු ම්නාම  ආේම 
පරිලාභ කේ ලබාගේ ක ිල. රෑප ධයාන  ලබාගේ කි ල. ඒ පුදේගල  
හිනේන නරක ි ම්ගේ ආේම් ේ අරෑප ේව කේ සුඟවිලා ි් නව කි ල. 
ඒ ව්ගේම කලනිේ ිබුණ ඕළාරික ේව කේ සුඟවිලා ි් නව කි ල. ඒවා 
එකේ එකේ අවස්ථා පමණ ි. අර කිරි, දී කිරි ව්ගේ. අනේන ඒක ි බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම්නේදි අර පරිබරාජ්ක ට දකේවනේ්න. එ්හම කි ල ඔනේන 
ඊළඟට අපිට ුනේ්වනි ්කාටස හුටි ට දකේවනේන ි්බනේ්න බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ්දන නිගමන . ඒක ඉාමේම වුදගේ. 

‘ඉමා ්ඛා චි්ත, ්ොකසමඤ්ඤා ්ොකනිරු්ති්යා ්ොක්වාොරා 
්ොකපඤ්ඤ්ති්යා, යාෙි තථාග්තා ්වාෙරති අපරාමසං.’ 

ිත්, ්ම් ඔකේ්කාම ‘්ලාක සමඤ්ඤා’ - ්ලෝක ා එකමුු්වලා 
ඇිකරගේු හුඳිනේවීම් ්ගාඩකේ පමණ .ි ‘්ලාක නරිුත්ි් ා’ - ්ලෝක ා 
ඇිකරගේු නිරුත්ි. නරිුත්ි කි ල කි නේ්න  මකේ ්ේරුම් කරන විධි. 
‘්ලාක්වාහාරා’ - ්ලෝක ා වහරන විධි, වයවහාර කරන විධි. 
‘්ලාකපඤ්ඤත්ි් ා’ - ්ලෝක ා පනවා්ගන ි්බන සංකලේප පරඥප්ි 
්ගාඩවලේ. ‘ ාහි ථාග්ා ්වාහරි’ - ඒවා ිනේ ථාග නේ වහනේ්සේ 
වයවහාර කරනව. අවසාන වචන  ම ි ඔකේ්කාටම වඩා වුදගේ 
‘අපරාමසං’ - නමුේ පරාමශයන කේ නුහු, දැඩිව අලේවාගුනමීකේ නුහු. ්පාඩි 
දරුවනේ ඉනේන ්ගදරක ්පාඩිදරුවනේ්ග බාසා්වනේ මවුපි නේ කා කරනේන 
ව්ගේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මළුු මහේ භාෂා වයවහාර ම ් ාදනේ්න. 
්ලෝක ා ්ක්ලසේ අදහසේ පිළිබඳව ගනු්දනු කරනේන ් ාොගේු භාෂාවකේ 
මගිනු ි බුදුප ිාණනේ වහනේ් සේ ්ම් පටි්සාගාමී ධමය  ඉදිරිපේ කරනේ්න. 
අනේන ඒක නිසාම ්වනේන ඕන බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ මුලදි ්ම් ධමය  
්දේශනා කරනේන පවා මනේ් දෝේසාහී වු්ණේ. ්කා්හාමද ්ම් ව්ගේ ධමය කේ 
්දේශනා කරනේ්න ් ම් ් ලෝක ා්ගේ වචනවලිනේ, ් ලෝක ා්ගේ වයකරණ් නේ, 
්ලෝක ා්ගේ කය් නේ, ක ිල. 

එ්කාට ්ම නිේ අපට ්ප්නනව, ්මනේන ්ම් ්පාට්ඨඨපාද සූර  
ඉාම වුදගේ. ් මනනිේ ් පනේනමු් කරනේ්න ් මාකකේද? දැනේ සාමානය ් ලෝක ා 
 ම්කසිි විදි කිනේ හිාගේ්ාේ අර එළ්දන්ගනේ ් ොවා ගේු කරිිවලම ගි් ලේ 
අඩංගු ්වලා ි්  නව ක ිල, සමහරවිට කය කරනේන පළුුවනේ ඇ ි 
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ගි්ලේ ්වනේ්න කිරි්නේ. කිරි ගි්ලේ ්වනව නම් කිරි වල ගි්ලේ 
ි් නේන ඕන. ඊළගට ඒක ගි්ලේ වුණාට පසේ්ස ්ක්නකුට හි්නේන 
පුළුවනේ කරිිවලනිේ ්ම්ක ගි් ලේ වු්ණේ. ඒක නිසා ්ම් ගි්ලේ ඇු්ළේ කිරි 
ි් නේන ඕන සුඟවිලා. ්ම්ක සාමානය් නේ ක ින්කාට ්ක්නකුට 
විහිළුවකේ හුටි ට හි්නේන පුළුවනි. නමුේ මහාොශයනික නේට ්ම්ක 
්පනු්න නුහු. ඒක නිසා ම ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ කිරි උපමා්වනේ දීල 
්ම් වුරදේද ්පනේනුම් කරනේ්න. ආේමවාද්  ි්  නේ්න ්මනේන ්ම් 
රහස ි - අී ේ ි්බනව, අනාග ේ ි්බනව. වයමාන ට පමණ ි 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ‘අත්ථී’ කි ල ් ාදනේ්න. ‘ඇ’ කි ල ් ාදනේ්න. 
අී ට ‘අ්හාසි’ කි ල කි නේන ඕන, අනාග ට ‘භවිස්සි’ කි ල 
කි නේන ඕන. අර නිරුත්ිපථ සූර් නේ කවි්්වේ ්ම් අදහසම ි. එ්හම 
්නාකි ගේ්ාේ ම ි අර පටලුවිලේල ් වනේ්න. කරිි, දීකිරි, ් වඬරු, ් ම්ව 
එකේරා සනේි ක අවස්ථා පමණ ි. ්ලෝක ා ්ම්ව පනවා්ගන, කඩුලු 
බුඳ්ගන, ්කාටු කර්ගන, ්ම්වා පරඥප්ි හුටි ට ඉදිරිපේ කර්ගන 
ි්බනව. හෝගන ි්බනව. ඒ අ ම හොගේු ්ම් පටලුවිලේල ඊළඟට 
මනේටම බලපානව. ොශයනකි ිනේ ්හේුඵලවාද  අනවු කය කරනේන ගිහිලේල 
්ම් වචන ්දක එ්හම පටිිනේම එකි්නකට සම්බන්ධ නුි ්දේවලේ හුටි ට 
කලේපනා කර්ගන ි ්ම් ්හේුඵල සම්බන්ධාව විගරහ කරනේන  නේ්න. කිරි, 
දීකිරි ්වන නිසා එකේ්කා කිරි, දීකිරිේ එකේක ්කා්හේම සම්බන්ධ කේ නුි 
්ද කේ ්වනේන ඕන. එ්හම නුේනම් දීකිරි කරිි ඇු්ළේ ි් නේන ඕන. ඔ  
විදි ට ්නා් කුේ කය ඇිකරගේ. ්මනේන ්ම් කය නයා  නේ අපට 
්ප්නනව භාරී  දශයනවාද වල, ්ම් ්හේුවේ ඵල ේ අර සම්බන්ධාව 
පිළිබඳව, ්නා් කුේ අනේගාමී දෘෂේටි ඇිකරගේ. 

‘ආරම්භවාද’ කි ල එකේරා දශයන කරම ක ්ම් ්හේුවේ ඵල ේ 
පිළිබඳව, ඵල  අමුු්වනේම ඇිවුණ ්ද කේ හුටි ට දකේවනව, ්හේුවට 
සම්බන්ධ කේ නුිව. ඊළඟට වේ ඔ  සේකා යවාද, සේකාරණවාද කි ල 
ඔ  විදි ට ්නා් කුේ දශයන ඇිවුණා ්ම් ්පාඩි කාරණ  පටලවා 
ගුනී්මනේ. ඒ අ  හිාගේ, ්හේුව ුළම ඵල  හුංඟිලා ි්බනව, ඒක 
හුංගිල ිබිල එළි ට එනව - ඔ  විදි ට. ඊළඟට වේ සමහර ්ක්නකේ 
කලේපනා කළා ඵල  ්බාරු ි, ්හේුව විර ි සය. ඔ  විදි ට ්නා් කුේ 
අනේවාදී නිගමන ඇිකරගේා, ්මනේන ්ම් සංකලේප පරඥප්ිවල 
්ලෝකවයවහාර බව අමක කිරීම නිසා. මනේම ඇිකරගේු පරඥප්ි වලනිේ 
අමාරු්ව වුටීමකේ ්මන ි් නේ්න. දැනේ ්ම් කාලර  පටලවා ගුනී්ම් 
අවුලට - ්ම් ොශයනික ිනේට ඇි්වච්ච අවුලට - අපට නිදසුනකේ ්දනේන 
පුළුවනි. ජ්නකථා, ළමාකථා, ආදි්  ්ම් ගුඹුරු කාරණ  ඉාම ලිහිලේව, 
ඉාම සරල අන්දමිනේ ඉදිරිපේ කරල ි් නව. 
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අර රේරනේ බිේර ොන ාරාවි  ගුන කථාවකේ ි් නව. ඒක බටහිර 
සාහිය් ේ වුඩිපුරම ි් නේ්න. එකේරා ාරාවි කේ දිනකට එකකේ බුගනිේ 
රේරනේ බිේර දැම්ම. ාරාවි  අ ිි මනුෂය ා කලේපනා කළා ්ලෝභකම 
වුඩි නිසා එක දවසටම බඩ ඇු්ළ ි න බිේර ටික ලබාගනේන ඕන 
කි ල ාරාවි මුරුව. බඩ පුලුව. කලේපනා කළා අනාග ේ ි් නව කි ල. 
ඒ විදි් ේ පටලුවිලේලකේ ්ම් ආේමවාදීනේටේ සිද්ධවු්ණේ. එ්කාට ්ම් 
දශයන්ක්ෂර් ේ ්ම් විදි් ේ සි ුම් පටලුවිලි ඇිවු්ණේ ්ම් පපඤ්ච  නිසා. 
එදි්නො ජිවි් ේ සාමානය ්ලෝක ාට ්වන පරපංචේ ඒ විදි  ි. 

අර පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා වලට  ට්වනව කි ල කි නේ්න අනේන ඒ 
නිස ි. පපඤ්ච සඤ්ඤා්වනේ ඇිකරගනේන ‘සංඛ්ා’ - ගිණිම්, ගණනේගනුලුබීම් 
වලට  ට්වනව. භාරී  කවි් කේ හඳඑළි්  දිලි්සන රුකුට කේ දැකල 
්බා්හාම චමේකාර ජ්නක හුඟීම් ඇිකර්ගන ් බා්හාම ආශා්වනේ කිට්ටු 
වුණා. අ්පා ි බුලේ ්කළ පිඬකේ. ්ම් විදි් ේ පටලුවිලි ගුන භාසයජ්නක 
කථානේරේ අපට දකේනට ලු්බනව, පාළි සාහිය් ේ, සිංහල සාහිය් ේ 
පවා. දිගට කනේදර කීමට ්නා්ව ි  නේම් මකේ කර දීම පමණකේ 
පරමාණවේ. ධමය සාහිය් ේ ඉාමේ පරකට කථාවකේ ම ි - ධම්මපද් ේ 
‘ූරඞ්ගමං එකචරං අසරීරං ගුහාස ං’ ආදී ගාථාවකේ ි් නව. ්ම් සි්ේ 
නිව, දුරගමනේ කරන, ශරීර කේ නුි, ස්වභාව  පිළිබඳව බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්දේශනා කරල ි් බනව ිත්වග්ග් . සි්ේ ස්වභාව කේ. 

ඒකට ි් න නොින කථාව භාගි්න ය සංඝරක් ඛි වස්ුව10 ඉාම 
පරකට කථාවකේ,  නේමිනේ මකේ කිරීම සෑ්හනව. සංඝරක්ඛි මහරහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ්ගෝල ා වන භාගි්න ය සංඝරක්ඛි සේවාමීනේ වහනේ්සේ එක 
දවසකේ ගුරුනේනානේ්සේට පවනේ සලමිනේ සිටින අ්ර ඇිකර ගේු පරපංච  
්කා ි රම් දුර ග ිාද කවි්්වාේ ගිහි්වල, විවාහ්වලා, දරු්වකු ඇිව 
අදරුවේ එකේක රථ කිනේ ගුරුමුා බලනේන එන අ්ර භා යාව්ගේ පරමාද 
්දෝෂ කිනේ දරුව වුටිල රථ ට  ටවුණා. ඉිනේ භා යාවට කරන දඬුවම 
හුටි ට ගුසු්ව මහ රහනේවහනේ්සේ්ගේ හිසට ි. රහනේවහනේ්සේට 
ආවේජ්නා කරල බලන්කාට ්ම් කාරණ  ්පනනු. ්ම් නසිා අර භකි්ෂවු 
්ලාකු විපළිසිර බවකට පේවණුා. ඒ කථාව පාළි සාහිය් . ඔ  විදි් ේ 
්කා්කුේ කථානේර ි් නව. සංසේකෘ සාහිය් ේ වළං ්ව්ළනේ්දකේ, 
ඒ ව්ගේම ඇි කරගේ පරපංච කනිේ වළං ටික බිඳල දැම්ම. සිංහල සාහිය් ේ 
ි්  නව ළමා කථාවකේ මරුුංගා ගහ කුපූ මිනහි පළිබිඳව. බටහරි සාහිය් ේ 
ි්  නව ‘ආඩම්බර කරිි ්ව්ළනේදි’. ඔ  විදි් ේ ්නා් කුේ කථානේර 
ි්  නව එදි්නො ජිවි්  ් වන පරපංච පළිබිඳව. අර කාලර  පටලවාගුනමී 
නිස ි ්ම්. අනාග වශ් නේ වම ්නාවුණ ්ද කේ වූ හුටි ට කලේපනා 
කරනව, ි්බන ්ද කේ හුටි ට. ්මනේන ්ම් විදි ට සංකලේප් ේ 
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ි් නව මහ පුදුම ්ද කේ. අර නිය සංඥාව අනුව ගි  ්ම් 
සංකලේපමාර් නේ හුඟකේ දුරට ගිහිලේල අනේිමට ඒ පුදේගල ා හුබෑ 
ජිවි් නේ ඉවේ්වනව. ඉහවහා  ාමකට, මහා ්මෝහන කට පේ්වනව. 
ඔනේන ඔ  ේව  ි එ්කාට ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරණ ’ ක ිල 
කි නේ්නේ. පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ාවනේට  ට්වනේ්න අනේන ඒ ආකාර ට ි. 
්ම් ‘සංඛ්ා’ කි න එක දැනේ අපි ්ේරුම් කළ හුටි ට අර ්කාට්ඨාස කි න 
අදහසට වඩා ‘සංඛ්ා’ කි ල ගේම ්මන ්ම් පරඥප්ි, ගණනේගනු ලුබීම් 
කි න අථය  ස්හේුක හුටි ට දකේවනේන පුළුවනේ, වඩා ධමය ට එකඟ හුටි ට. 

ථාග නේ වහනේ්සේලා ්ම් පපඤ්චසංඛ්ාවලිනේ විමුකේ ි. 
මකේනිසාද අර ් ලෝක නිරුත්ි, ් ලෝක ් වාහාර, ් ලෝක පඤ්ඤත්ි බව නිරම 
්ේරුම් අර්ගන බබා්ගේ වයවහාර හුටි ට හිා්ගන ි ඒවා පාවිච්ි 
කරනේ්න. වුඩිහිටි නේ බබා්ගේ වයවහාර පාවිච්ි කළාට ඒවා ිනේ බුඳී 
සිටිනේ්න නුහු. අනේන ඒව්ගේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේලා, රහනේ වහනේ්සේල, 
ඒවා ් ලෝක නිරුකේි බව අමක කරනේ්න නුහු. ් ම්ව ් කාටසේ කරල ් ම්ව 
විරකේ පරඥප්ි ්ම්ව විරකේ පරමාථය කි ල එ්හම ගුනමීකුේ නුහු. ්ම් 
ඔකේ්කාම පරඥප්ි ්ගාඩවලේ බව දනේනව. ඒක නසිා ම ි ථාග නේ 
වහනේ්සේලා නිෂේපරපංච. ්ලෝක ා පරපංච් ේ බුඳිල සිටිනව. ධම්මපද් ේ ්හාඳ 
ගාථාවකේ ි් නව. 

‘ආකා්ස පදං නත්ථි - සම්ණා නත්ථි බාෙි්ර 
පපඤ්චාභිරතා පජා - නිප්පපඤචා තථාගතා.’11 

අහ්සහි පාරකේ නුහු. නි ම ශරමණ ිනේ ්ම් ශාසන් නේ පිට නුහු. 
ඒක සාමානය කාරණා වශ් නේ පරකාශ කරල. අවසාන පදවලනිු ි පරධාන 
්දේ ් දනේ්න. ‘පපඤ්චාභිරා පජ්ා - නිප්පපඤ්චා ථාගා’ - සාමානය පරජ්ාව 
පරපංච් හි ඇලිල ි සිටිනේ්න. ථාග නේ වහනේ්සේලා නිෂේපරපංච ි. අනේන 
ඒ නිසාම ම ි නිවන හඳුනේවන පද ිසේනු අ්ර ‘නිප්පපඤ්ච’ ක ින 
එකේ නිවනට නමකේ. ‘දුක්ඛ්ූපසම’ කි ල ක ිනේනා ව්ගේ ‘පපඤ්චවූපසම’12 
කි නේ්නේ නිවන හඳුනේවන පද කේ බව දකේවල ි් නව. ‘පපඤ්චවූපසම’ 
- පරපංච නේ සංසඳවීම ‘පපඤ්ච නි්රාධ’ කි ලේ කි නව. ඔනේන ඔ  විදි ට 
්ම් පපඤ්ච  න පද  ආශර  කර්ගන නිවනේ ේව  හඳුනේවපු ස්ථාන 
්බා්හෝවිට අපට දකිනේනට ලු්බනව. ඒ ව්ගේම ථාග නේ වහනේ්සේලා 
අර ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා’ වලිනේ මිදිල ්ලෝකවයවහාර පාවිච්ි කරනව, 
පරඥප්ි පාවිච්ි කරනව. නමුේ උනේවහනේ්සේලාට ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා’ වකේ 
නුහු. ඉසේ්සලේල කලහවිවාද සූර් ේ අපට හමුවණුා ‘සඤ්ඤා නිොනා හි 
පපඤ්චසංඛ්ා’ කි ල - සඤ්ඤා ්හේු කර්ගන ි පපඤ්චසංඛ්ාවලේ 
ඇි්වනේ්න. ථාග නේ වහනේ්සේල සංඥා්වනේ මිදිල, පරඥාව 
ලබා්ගන ි සිටිනේ්න. අනේන ඒක නිසා ම ි අර පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා 
ථාග නේ වහනේ්සේලාට නුේ්. සංඥාවට  ට වුණු, අඳු්ේ අප 
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ගාන අ ට ි ්ම් පපඤ්චසංඛ්ාවලේ ඇිවනේ්නේ. රහනේ වහනේ්සේලාට, 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේලාට, පරඥා ආ්ලෝක  ි්බන නිසා, සංඥා්වනේ මිදිල 
ි් න නිසා, ්ලෝක වයවහාර  පාවිච්ි කළාට ්මාකද පපඤ්චසඤ්ඤා-
සංඛ්ාවලේ නුහු. ඒක නිසා ම ි උොන පාළි් ේ චුල්ලවග්ග ්කාට්සේ සඳහනේ 
්වනේ්න - 

‘්තන ්ඛා පන සම්යන භගවා අ්ත්නා පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛා 

පොනං පච්ච්වකඛමා්නා නිසි්න්නා ්ොති’13 

කි ල. ඒ අවස්ථා්ව් භාගයවුනේ වහනේ්සේ, මනේ වහනේ්සේ්ගේ 
පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා පරහාන  කිරීම ගුන පරය්වක් ෂා කරමිනේ සිටි හ. 
විමුකේි සුව  කි න එක ි. එුන සඳහනේ ්වනව වටිනා ගාථාවකුේ. 

‘යස්ස පපඤ්චා ිති ච නත්ථි - සන් දානං පළිඝංච වීතිව්්තා 
තං තං නි් තණ්ෙං මනුිං චරන්තං - නාවජානාති ස්දව්කා ප ි් ෝ කා.’ 

‘ ස්ස පපඤ්චා ිි ච නත්ථි’ -  ්මකුට පරපංචවීම් සහ, ි ික ිල 
ක ිනේ්න සටි්ගන සිටීම්, වාචයථය වශ් නේ බුලු්වාේ. පපඤ්ච ක ිල 
ක ිනේ්න අප ිකවි්්ව, ් කාළඹට වටරවමු් පාරවලනිේ  නේන ව්ගේ ඒ විදි්  මහ 
රවමු් ගමනකේ. එ්කාට ්මන ් ාදල ි්බන වචන ්ද්කනේ අථය  
උදේදීපන  ්වනව. අථය  වඩාේ පුහුදිලි ්වනව. ‘පපඤ්ච ිි’ ක ින වචන 
්දක එකට ් දීම නසිා. ‘ ස්ස පපඤ්චා ිි ච නත්ථි’ -  ්මකටු පරපංච 
වීමකේවේ ිි - ‘ිි’ ක ින වචන  ්නත්ිප්පකරණ්  ්ෝරනේ්න 

‘අනසු ’14 ක ිල. එ්කාට සි්ේ ි් බන රැඳීසටිීම් ස්වභාව  ම  ිඅනසු  
ක ිල ක ිනේ්න. පපඤ්ච ක ිල ක ිනේ්න රවමු් ගුසමී, වටරවමු්  ාම. ඒ 
වටරවමු් ගුහමීකේවේ අනසු  වශ් නේ ි ිකේවේ  ්මකටු නුදේද, ‘සන්දානං’ 
ක ින එකේ ඒ ව්ගේම ධමයානකුලු වි්ශේෂ වචන කේ. සන්දාන ක ිල ක ින දෘෂේටි 
නමු ිමහ දම්වුලකේ නුදේද, ‘පළඝිං’ ක ිල ක ින අවිදයාව නමුි ් ොර අගලුේ 
ඉකේමවලද, ‘ං ං නති්ණ්හං මනුිං චරන්ං’ - ණ්හාව නුවි හුසි්රනේනාව ු
ඒ මනුවිර ාව, ‘නාවජ්ානාි ස්දව්කා පි ් ලා්කා’ - ් දවි නේ සහි ් ලෝක ා 
අවඥාවට පාරකරනේ්න නුහු - ක ිල ඔ  විදි ට පරකාශ කරනව. 

ඉිනේ ඒ ව්ගේ අපට ්කා්කුේ සූර ්දේශනාවලිනේ ්ම්වාට නිදසුනේ 
දකේවනේන පළුුවනේ. හුම එකකේම දකේවනවාට ්නා්ව ි නමුේ සමහර විට 
වුදගේ උදධෘපාඨ ි්බනව. වේ ඒ විදි්  එකකේ දකේවනේන පළුුවනි. ්ම් 
පපඤ්ච් ේ ස්වභාව  වි්ශේෂ් නේ පරකාශ කරන, ඒවා ්ගහසි සිිවිලිවලට 
සම්බන්ධ බව ්පනේනුම් කරන, ්හාඳ වටිනා ගාථාවකේ ි් නව සං ුත් 
නිකා්  සළා න සං ුත්් ේ. 

‘පපඤ්චසඤ්ඤා ඉතරීතරා නරා - පපඤ්චයන්තා උපයන්ති සඤ්ඤි්නා 

ම්නාමයං ්ගෙසිතඤ්ච සබ්බං - පනුජ්ජ ්නක්ඛම්මසතිං ඉරීයති.’15 
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‘පපඤ්චසඤ්ඤා ඉරීරා නරා’ - ‘ඉරීරා නරා’ ක ිනේ්න සාමානය ජ්න ා, 
ළාමක මනුෂය නිේ, ‘පපඤ්චසඤ්ඤා’ - පරපංච සංඥාව නිසා ‘සඤ්ඤි්නා’ 
සංඥාවට වහලේවුවාහු. සංඥාවට නුවුවාහු, ‘පපඤ්ච න්ා උප න්ි’ - පරපංච 
කරමිනේ ඒ අරමුණුවලට ළං ්වේ. අර රකුුට  ්සා ාගනේනට බුලේ ්කළ 
පිඬට ළං වුණ පුදේගල  ව්ගේ පරපංච කරමිනේ අරමුණ ුවලට ළං ්වනව, අර 
සංඥාවට මුළා ්වලා. ‘පපඤ්චසඤ්ඤා ඉරීරා නරා පපඤ්ච න්ා උප න්ි 
සඤ්ඤි්නා’ - ඊළඟට පරකාශ කරනව ‘ම්නාම ං ්ගහසිඤ්ච සබ්බං - 
පනුජ්ජ් ්නකඛ්ම්මසිං ඉරී ි’ - ඊළඟ පද ්ද්කනේ කි නේ්න නුවණුි 
භික්ෂුව්ගේ කරි ාකළාප  ි. 

‘ම්නාම ං ්ගහසිංච සබ්බං - පනුජ්ජ් ්නකඛ්ම්මසිං ඉරී ි’ 
නුවණුි භික්ෂුව - එුන අධයාහාර ි - ම්නාම වූ ්ගහසිවූ - ්ගහසි 
සිිවිලි කි නේ්න ගෘහජීවි  ආශර  කරගේු ඒවා, ගෘහජීවි  ඇසුරුකළ 
සිිවිලි, අර භාගි්න ය සංඝරක්ඛි වසු්ව කිව්ව ව්ගේ. එ්කාට 
්ගහසිවූ - ‘ම්නාම ’ - සිිනේම උපදවාගේාවූ ඒ සි ලේලම අහුරල, 
‘පනුජ්ජ්’ ‘්නකඛ්ම්මසිං ඉරී ි’ - ්නක්ඛ්ම්ම ට අොළවූ ්ද  පුේට ගමනේ 
කරනව කි න එක ි. ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට පපඤ්ච කි න වචන්  
එනේන එනේනම ගුඹරුු අංශ කේ අපට පුහුදිලි ්වනව. ඊළඟට අපට කි නේන 
ි් නේ්න ්ලෝක ා්ගේ සාමානය ස්වභාව  භාෂා වයවහාර ේ 
වයාකරණ ේ - ්ම් ්ලෝක් ේ වයවහාර කරන වයාකරණ ේ - ඒවාටම 
ගුි්වලා, ඒවට  ට්වලා  ම්  ම් දෘෂේටි ඇිකර ගුනමී ි. බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ පහළවන ාකේ හිටි  ොශයනික ිනේ ක්ළේ ඒක ි. අර කිරි-දීකිරි 
පටලවගේ ව්ගේ වුඩකේ. එ්කාට අනේන ඒක සිදුවනේ්න එකකේ සංඥා 
අනුශ  වශ් නේ ිබීම නසිා, අනික, දෘෂේටි අලේලාගුනීම නිසා. ්ම් කාරණා 
්දක ම ි අපි මධුපිණේඩික සූර් ේදී පළමු්වනේම ්පනේනුම් කළ 
පාඨ් නේ සඳහනේ ්වනේ්න. ඒ කි නේ්න, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
දණ්ඩපාණි ශාකය ට දුනේන ්කටි පිළිුර, ඒක මහා ්පර්හේලිකාවකේ වුණ 
නිසා ම ි දණ්ඩපාණි ශාකය ා නළල රැළි ගනේවල දිව ්හාලවල, ඔලුව 
වනල ගි් ේ. ඒ්ක කි ු්වන හුටි ට ‘කිංවාදී සම්ණා කිමක් ඛ්ා ී’ - 
්මාකකේද ශරමණ ා්ග වාද , ්මාකකේද ශරමණ  කි නේ්න ඇහුවහම 
බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ - ‘ ම් බඳු වාද කිනේ ්ලෝක් ේ 
කිසි්වකු සමඟ ්නාගු්ට ිද, වාද ්නාකර ිද අනේන එබඳු වාද කු ි 
ම්ගේ වාද .  ම්බඳු කි මනකේ නිසා සංඥාවලේ අනුශ  වශ් නේ සි්ේ 
ලුගගනේ්න නුදේද අනේන එබඳු ්දේකු ි මා කි නේ්න.’ ්ම්ක මහ පුදුම 
ගුටලුවකේ ව්ගේ. ්මන කි ු්වන අදහස ්මාකකේද? අපි අර ‘සඤ්ඤා’ 
‘පඤ්ඤා’ කි න වචන ්දක දැනටමේ සඳහනේ කරල ි් න නිසා, අපිට 
ව ්හාඳ නිදසුනේ ගාථාවකේ ගනේන පුළුවනි. සුත් නිපා් ේ මාගන්දි  
සූර් ේ අග එන වටිනා ගාථාවකේ ි් නව ්ම් සඤ්ඤාවේ 
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පඤ්ඤාවේ අර ්වනස ්පනේනුම් කරන - 

‘සඤ්ඤාවිර්තස්ස න සන්ති ගන්ථා - පඤ්ඤාවිමු් තස්ස න සන්ති ්මාො 

සඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිඤ්ච ්ය අ් ග්ෙසුං - ්ත ඝට්ඨටයන් තා විචරන්ති ්ෝක.’16 

‘සඤ්ඤාවිරත්ස්ස න සන්ි ගන් ථා’ - සංඥා්වහි ්නාඇලුනු 
ුනුේාට ගුට නු. ‘පඤ්ඤාවිමුත්ස්ස න සන්ි ්මාහා’ - පරඥා්වනේ 
විමුකේ වු ුනුේාට ්මෝහ් ෝ නු. ‘සඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිඤ්ච ්  
අග් ග්හසුං’ - නමුේ  ම් ්ක්නකේ සංඥාවේ දෘෂේටි ේ අලේලා ගේනම්, ‘් 
ඝට්ඨ ට න්ා විචරන්ි ්ලාක’ - ඒ අ  ගු්ටමිනේ ්ලෝක් ේ හුසි්රනව අර 
අනය ීථයක ිනේ ව්ගේ. ඒ ව්ගේම සමහර අවස්ථාවල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරනව මහ පුදුම පරසේපරවි්රෝී ව්ගේ ක ිමනකේ. 

ඛ්න් ධ සං තු්් ේ ‘පපු්ඵ’ සූර්  ේ පරකාශ කරනව. ‘නාහං භකි්ඛ්්ව 

්ලා්කන විවොමි, ්ලා්කා ව ම ා විවදි’17 - මහ්ණන ිමම ්ලෝක ේ 
එකේක විවාද කරනේ්න නුහු. ්ලෝක ා මා එකේක විවාද කරනව. බුලුවාම 
්ම්ක මහ පුදුම ක ිමනකේ හරි ට ‘එ ා මා එකේක රණේඩ ු්වනව මම එ ා 
එකේක රණේඩ ු ්වනේ්න නුහු’ කවි්ව ව්ගේ. නමුේ ්මන ි්බන ගුඹරු 
්මාකකේද? බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට කසිමි දෘෂේටි කේ නුහු. සමහර ්ක්නකේ 
හිනේන පළුුවනේ බදුුරජ්ාණනේ වහනේ්සේටේ ්මාකකේ හරි දෘෂේටි කේ ි්  නව 
ක ිල. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පාවිච්ි කරනේ්න බබා්ගේ භාෂාව .ි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේට දෘෂේටි කේ ගනේන ුනකේ නුහු. ්ම්ක අපට පුහුදිලි් වන ්හාඳ 
කථානේර කේ ි්  නව. ඇේ වශ් නේම බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ  ම්ාකේ 
වාද විවාද පුවුේවවුනම් ථීයක නේ එකේක, එ නිේ ඉාමේම පරකට වාද කේ 
ම  ිසච්චක එකේක පුවුේව ූවාද . සච්චක නගිණ්ඨ පුර  එකේක කළ ්ම් 

වාද  මජ්ඣිම නකිා් ේ චලූ සච්චක සුර්  18 සඳහනේ ්වනව. 

මහා උගර විදි ට වාද  පුවුේවුණා. වාද  අවසාන හරි් ේදි 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ් ම් සච්චක නගිණ්ඨ ට පරකාශකරනව - ‘මට ් ප්නනව 
දැනේ නු්ේ නළලනිේ ගුලූ ඩාදි  උුරු සළුවේ විනවිිද ගිහිලේල ඔනේන බිම 
වුගි්රනව. ඒ උඹට ්වච්ච්දේ. ්ම් බලනේන මා දිහා, ම්ගේ නුහු ඇ්ඟේ 
ඩාදි  බින්දුවකේ’, ක ිල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ රනේවනේවූ ක  ඒ පිරිස මුද 
විවෘකරල දැකේවවු ක ිල ක ිනව. ‘ඉි භගවා ස්මිං පරිසිං සවුණ්ණවණ් ණං 

කා ං විවරි’19 බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අර මහා වාද කේ කළාට ්මාකද එ ිනේ 
කිසිම කුළඹීමකේ නුිව මනේ්ග රනේවනේ ක  ්පනේනුව. ඒ මකේනිසාද 
උනේවහනේ්සේට හි්ේ දෘෂේටි පරාමශයන කේ නුහු. ණ්හාමාන දිට්ඨි 
වශ් නේ ඒවා් ේ බුඳීමකේ නුහු. ඒක නිසා ම ි ්කා ිරම් වාද ක 
මුදදි වුණේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේල එක විදි ටම නිවිල. ඔනේන ඔ  
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විදි් ේ ේව කු  ිි් නේ්න විවාද පිළබිඳව. ඒ ව්ගේම ම  ිසඤ්ඤාව 
පිළිබඳවේ. සංඥා අනුශ  වශ් නේ නුහු. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේලේ එ්හම ි 
රහනේවහනේ්සේලේ එ්හම ි. අපි ්බා්හෝවිට කථා කළා නාම රෑප  ගුන. 
නාමරෑප පළිිබිඹුවකේ හුටි ට අපි පරකාශ කළා. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේලට ්ම් 
නාම රෑප  නිසා ඇිවන මුළාව නුහු. ් ම්ක පිළිබිඹවුකේ බව ් ේරුම් ගේ. 
ඒකටේ ්හාඳ ගාථාවකේ අපට ්සා ාගනේන පුළුවනි සුත් නිපා්  සභි  
සුර් නේ. 

‘අනුවිච් ච පපඤ්ච නාමරූපං - අජ්ඣ්තං බෙිද්ධා ච ්රාගමූෙං 

සබ්බ්රාගමෙූබන්ධනා පමු් ්තා - අනවුිදි්තා තාදි පවචු් ච්ත තථ්තා.’20 

‘අනුවිච්ච පපඤ්ච නාමරෑපං’ - ්ම් නාමරෑප  පපඤ්ච කේ, 
්ලෝක ා්ගේ පපඤ්ච කේ, අර මුණි්කේ පිළිබිඹුව ගුන එ්හම අපි කථාකළා. 
ඒදණේඩ උඩිනේ  න බලේලා්ගේ පිළිබිඹවු ගුන කථා කළා. එ ිනේ ්ප්නනව 
්ම් නාමරෑප  පිළිබඳ ්ලෝක  අලේල්ගන සිටීම පපඤ්ච කේ. අනුවිච්ච 
පපඤ්ච නාමරෑපං - බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඒ පපඤ්ච නාමරෑප  හරි ට 
්ේරුම් ගේ. ‘අජ්ඣත්ං බහිද්ධාච ්රාගමූලං’ - පුදේගල සනේාන් ේේ 
බාහිර ්ලෝක් ේේ  ම්ාකේ වයාකුල ේව කේ, ගුටලු ේව කේ, අහිකර 
ේව කේ ි් නව නම්, ඒ හුම එකකටම - ඒ ්රෝග ට - මුල ම ි ්ම් 
පපඤ්ච නාමරෑප . ‘සබ්බ්රාගමූලඛ්න්ධනා පමු් ත්ා’ - ඒ සි ලු 
්රෝගමූල නේ්ගේ බන්ධන් නේ මිදුනාවු ඒ ුනුේා ‘අනුවිදි්ා ාදි’ - 
‘අනුවිදි  ි’, ‘ාදි’   ි හුඳිනේ්ව් කි න එක ි ඒ ගාථා්වනේ ක ිු්වනේ්න. 

එ්කාට ්ම් සඤ්ඤා අනුස  ගුන වි්ශේෂ් නේ  මකේ කි නව නම් 
්ම්නේදි අපට ඉදිරි ට ගනේන සිද්ධ්වනව මජ්ඣිම නිකා්  පළමු්වනිම 
සූර . ඇේ වශ් නේ ්ම් කා්ල මුදුම් සඟි  කි වනව නම් 
සාමානය් නේ ලු්බන උප්දේශ  ්මාකකේද? පළමු්වනි සූර  අහුරල 
අනිේ ඒවා කි වනේන. ඒක ්ේරුම් ගනේන බුහු. ඒක අහ්ගන හිටි  
හාමුදුරුවරුනේටවේ ්ේරු්නේ නුහු. ඒක නිසා ්නාසුටු වුණා. ්ම්ක 
ගුඹුරු සුර කේ ් ම්ක අවශය නුහු. ඒක හරි ට අර ් හෝඩි  ඉ්ගන ගනේ්න 
නුිව අනිේ ඒව කි වනේන කි නව ව්ගේ. මකේනිසාද මුළුමහේ 
්බෞදේධදශයන  පිළිබඳව ඉාමේම වුදගේ මූලධේම කේ ්ම් මජ්ඣිම 
නිකා්  මූලපරි ා  සුර්  ඇුළේ ්වනව. දෘෂේටි පිළිබඳ පරශේන ට 
දීඝනිකා් ේ බරහ්මජ්ාල සූර   ම් පමණ වුදගේද, එපමණටම සංඥා පිළිබඳ 
පරශේන ට මජ්ඣිම නිකා් ේ මූලපරි ා  සූර ේ වුදගේ. ්ම් මූලපරි ා  
සූර් නේ ්පනේනුම් කරනේ්න ්මාකකේද? මූලපරි ා  කි ල කි නේ්න 
සිට අරමුණු වන හුම ්ද කේම, හුම ධමයාරම්මණ කේම, එකේරා 
ආකෘි කට අනුව ි ්ලෝක ා ්ේරුම් ගනේ්න. ්ලෝක ා වයවහාර 
කරනේ්න. අනේන ඒ ආකෘි  හඳුනේවාදීම ි ් ම්නේදි කරනේ්න. ‘සබ්බධම්ම 
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මූලපරි ා ං ්වා භික්ඛ්්ව ්දසිස්සාමි’, කි ල ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්දේශනාව ආරම්භ කරනේ්න. ‘මහ්ණනි මම නුඹලාට සි ලු ධමය නේ්ගේ - 
සි ලු ධමය නේ ක ිනේ්න සිට අරමුණු වන ්දේවලේ කිව්වට වරදකේ නුහු - 
හුම ්දේකම මූලපරි ා , මුලේ ආකෘි , මුලේ රටාව මම ්දේශනා කරනව.’ 
එ්කාට ්ම් සූර් ේ අඩංගුවන කාරණා අපට පුළුවනේ ්කටි් නේ 
සම්පිණ්ඩන  කරල දකේවනේන ්වලාව ඇි පරිදි. ්ම් සූර් ේ සඳහනේ ්වනව 
සංකලේප විසිහරකේ. සංකලේප කවි්වේ කමකේ නුහු, පරඥප්ි කවි්වේ කමකේ 
නුහු. ඒව නිදසනුේ හුටි ට ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කරනේ්න. 
්ලෝක් ේ ඇිාකේ පරඥප්ි ්නා්ව ි - ඒවා් ේ නි් ෝජි ිනේ හුටි ට 
ඉදිරිපේ කරන පරඥප්ි, සංකලේප විසිහරකේ. සංකලේප විසිහරකුේ ඊළඟට 
ඒ සංකලේප පළිිබඳව පුදේගල ිනේ හර ් ද්නකේ දකේවන ආකලේපේ. පුදේගල ිනේ 
හර ්ද්නකු ඒ සංකලේප දිහා බලන ආකාර . ඒවා ගුන හින ආකාර . 
ඔනේන ඔ  ටික ි ් ම් මූලපරි ා  සූර් ේ දකේවනේ්න. ් වන්ද කේ ් නා්ව ි. 
එ්කාට ්මානවද ්ම් සංකලේප.  

පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා, භූා, ්දවා, පරජ්ාපි, බරහ්මා, 
ආහස්සරා, සුභකිණ්භා, ්වහප්ඵලා, අභිභු, ආකාසාන ඤ්චා නං, විඤ්ඤාණ-
ඤ්චා නං, ආකිඤ්චඤ්ඤා නං, ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නං, දිට්ඨඨං, සුං, 

මුං, විඤ්ඤාං, එකත්ං, නානත්ං, සබ්බං, නිබ්බානං’21 කි ල ඔ  විසිහර. 
බුලුවහම ්ම්ව කපී පුේකේම නි් ෝජ්න  කරන සංකලේප විසිහරකේ. ඔ  
එකේ එකේ සංකලේප  පිළිබඳව පදුේගල ිනේ හර ්ද්නකු බලන ආකාර  ි 
්පනේනමු් කරනේ්න. කවදු ්ම් පුදේගල නිේ හර ්දනා? පළමුවන පුදේගල 
්කාට්ඨඨාශ  ‘අස්සුවා පුථුජ්ජ්්නා’ ව දිගටම වි්ශේෂණ පද ිබුණේ අපට 
කි නේන පළුුවනි ‘අස්සුවා පුථුජ්ජ්්නා’ - අශරුවේ පෘථගේජ්න . ‘අරි ානං 
අදස්සාවී අරි ධ්ම්ම අ්කාවි්ො’ ආදී වශ් නේ දකේවනව ධමය  ්නාඇසූ 
ධමය් හි ්නාහසල අශරුවේ පෘථගේජ්න ා පළමුවන ්කාට්ඨඨාස . ්ද්වනි 
්කාට්ඨඨාස  ‘්ස්ඛ්ා අප්පත්මාන්සා’ - වශක්ෂ පදුේගල , නවිනට ාම 
පුමිණි්  නුහු. නමුේ ්සෝවානේ, ඒ කි නේ්න ්සෝවානේ ඉඳල ඉහළට. ාම 
රහේ වු්ණේ නුහු. වශක්ෂ පුදේගල  කි නේ්න හිකේ්මනේනා. ්ද්වනි 
්කාටස ්සෝවානේ ඉඳල ඉහළට වශක්ෂ පුදේගල ා. ුනේ්වනි පුදේගල  
‘භික්ඛ්ු අරහං ඛීණාස්වා’ - ක්ෂීණාශරව රහනේ වහනේ්සේ. හර්වනි 
පුදේගල  ‘ථාග්ා අරහං සම්මාසම්බු්ද්ධා’ - ථාග නේ වහනේ්සේ. 
එ්කාට, 1. අශරුවේ පෘථගේජ්න  2. වශක්ෂ පුදේගල  3. රහනේ 
වහනේ්සේ 4. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ - නමුේ ්මන දීල ි් න ආකලේප 
විගරහ  අනුව ඇේ වශ් නේ පුදේගල ිනේ ුනේ්ද්නකේ හුටි ට 
්කටිකරල දකේවනේන පුළුවනේ. මකේනිසාද, රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
ආකලේප ේ, ථාග නේ වහනේ්සේ්ගේ ආකලේප ේ එකකේ හුටි ට ි 
්මන ්පනේනුම් කරල ි් නේ්න. පුදේගල ිනේ ්ද්කාටසකේ 
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හුටි ට දැකේවුවට ්මාකද ආකලේප වශ් නේ බලන්කාට, පරඥප්ි දිහා බලන 
ආකාර  අනවු සලකන්කාට, එක විදි ටම ි බලනේ්න. ඒක නිසා අපට 
පුළුවනේ දැනේ ්ම් හර, ුනකේ කරගනේන. දැනේ අපි ්ම් එකිනේ එක සූර් ේ 
දකේවල ි් න ආකාර  බලමු. 

්ම් අශරුවේ පෘථගේජ්න ්ගේ ්ලෝක දශයන  කුමකේද? ්කටි් නේ 
කි ්ාේ ්ලෝක දශයන  කුමකේද? ‘පඨවි’ ක ින වචන  ගුන බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්මනේන ්ම් විදි ට ි පරකාශ කරනේ්න. අශරුවේ පෘථගේජ්න ා 
‘පඨවිං පඨවි්ා සඤ්ජ්ානාි, පඨවිං පඨවි්ා සඤ්ඤවා පඨවිං මඤ්ඤි, 
පඨවි ා මඤ්ඤි, පඨවි්ා මඤ්ඤි, පඨවිං ්මි මඤ්ඤි, පඨවිං 
අභිනන්දි, ං කිස්ස ්හු? අපරිඤ්ඤාං ස් සාි වොමි’ - ඒ පුදේගල ා ගුන 
කි නේ්න ්ම් ටික .ි ඒ ුනුේා ‘පඨවිං සඤ් ජ්ානාි’ - පෘථීවි  
හඳුනගනේනව. ඊට වුඩි  ඉහළ ්ද කේ ඒ ුනුේට කරනේන බුරි නිසා 
හඳුනගනේනව. අර අඳු්ර අපගානේන ව්ගේ. පෘථීවි , පෘථීවි  හුටි ට 
හඳුනගනේනව. ‘පඨවිං පඨවි්ා සඤ්ඤවා පඨවිං මඤ්ඤි’ - අනේන ඊළඟට 
මඤ්ඤනා කි ල ් ද කේ ඇි කර ගනේනව. මඤ්ඤනා කි න එකට අපි සිංහල 
වචන කේ කිට්ටු කර ගනේනව නම්, සමහර විට ක ිනේන පළුුවනේ ‘හිා 
ගුනමීකේ’ කි ල. හිාගුනීම කි න එක, අපි සාමානය් නේ උපමාවකේ 
්දන්කාටේ එකේරා හිාගුනීමකේ කරනව. නමුේ ්මන ්ම් කි න 
හිාගුනමී මළුු හි් නේම කරන හිාගුනමීකේ - රැවටීම් අනවු හිාගුනමීකේ 
- මඤ්ඤනාවකේ. ඒක ණ්හා මාන දිට්ඨි අනවු මළුා්වනේ ්ක්රන එකේරා 
සිවිිල ිකරම කේ. එ්කාට ‘පඨවිං පඨවි්ා සඤ්ඤවා’ - පෘථීවි  පෘථීවි  
හුටි ට මා්ගේ සංඥා්වනේ ් ේරුම් අර්ගන, පෘථීවි  පළිබිඳව මඤ්ඤනාවකේ 
ඇකිර ගනේනව. ‘පඨවිං මඤ්ඤ’ි - පෘථීවි  පෘථීවි     ික ිල මඤ්ඤනා 
කරනව. ඊළඟට ‘පඨවි ා මඤ්ඤ’ි - පඨවි ා ක ිල ක ිනේ්න පෘථීවි් හි. 
ආධාර විභකේි්   - සත්මී - ‘පෘථීවි් හි’ කි ලේ කලේපනාකරනව. ඊළඟට 
‘පඨවි්ා මඤ්ඤ’ි - පෘථීවි් නේ ක ින ඒ සංකලේප කුේ හොගනේනව. ‘පඨවිං 
්ම ි මඤ්ඤ’ි – ‘පෘථීවි  ම්ගේ  ’ ක ිලේ කලේපනාකරනව. අනේමිට 
ක ිනව ‘පඨවිං අභනින්දි’ - පඨවි ක ින සංකලේප  පළිබිඳව සටුු් වනව. 
‘ං කසි්ස ්හු?’ - ඊට ්හේුව කමුකේද? ‘අපරිඤ්ඤාං ස්සා’ි - ඒ 
ුනුේා කාරණ  හරි ට පරිිසඳි දැනගේ් නුි නසි ි, එ්හම ් වනේ්න. 
අප ි්ම් විදි ට එකනිේ එක දකේවල විසේර කරම.ු 

්ද්වන ිපදුේගල ා පළිබිඳව ඊළඟට ක ිනව - ඒ ක ිනේ්න ‘්සඛ්’ 
වශක්ෂ පදුේගල , ් සෝවානේ ඉඳල ඉහළට. ඒ පදුේගල  ගුන වි්ශේෂ් නේ සඳහනේ 
්වනව ්ම්හම - ‘පඨවිං පඨවි්ා අභිජ්ානාි. පඨවිං පඨවි්ා අභිඤ්ඤා  
පඨවිං මා මඤ්ඤි, පඨවි ා මා මඤ්ඤි, පඨවි්ා මා මඤ්ඤි, පඨවිං ්මි මා 
මඤ්ඤ,ි පඨවිං මාභනින්දි. ං කසි්ස ්හු? පරි්ඤ්ඤ  යං ස්සා’ි වොමි.’ 
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්ම් වශක්ෂ පදුේගල  පිළබිඳව සඳහනේ ්වනේ්න. ඒ ුනුේා සඤ්ඤා 
වශ් නේ ්නා්ව ි දැනගනේ්න. ‘පඨවිං අභිජ්ානාි’ - පෘථීවි , පෘථීවි  
වශ් නේ විශිෂේට ඥාන් නේ දැන්ගන, ‘පඨවිං මා මඤ්ඤි’ - එුන අමුුම 
පර් ෝග කේ ි් නව. ‘මා මඤ්ඤි’ කි න එක අටුවා්ව ්ෝරනේ්න එකේරා 
විදි කට. නමුේ අපට එ්නේදිේ  ම්කසි ි ්ද කේ ක ිනේන සදි්ධ්වනව. 
අටවුා්ව ඒක ් ෝරනේ්න ‘මඤ්ඤ ී ිමඤ්ඤි’ - මඤ්ඤ ික ින එකට ් දන 
්වන වචන කේ හුටි ට ි. නමුේ ්මන ්ම් ‘මා මඤ්ඤි’ කි ල කි නේ්න 
නි්ෂේධාථය් නේ වුළුකේවීම් අථය කේ ්මන ි්බනව. ‘මඤ්ඤනා’ කරනේන 
එපා කි න එකකේ ්මනිනේ හු්ඟනේ්න. එ්හම නුිව ්ම්ක අටුවා්ව 
කි නේන ව්ගේ අඩාල ේව කේ ්නා්ව ි. අටුවා්ව කි නේ්න ්ම් වශක්ෂ 
පුදේගල  ළු පඨවි් ේ ේව  පළිිබඳ විශිෂ ේට ඥාන කේ ි්බන නිසා ඒ 
ුනුේ ුළ දෘෂේටි මඤ්ඤනා නු. ණ්හා මාන මඤ්ඤනා ි්බන නිසා 
ඒ ුනුේා පිළිබඳව මඤ්ඤනා ි්බනව ි කි ා ්හෝ නු් ි කි ා ්හෝ 
කි නේන බුරි විදි් ේ ේව කේ ි්බනව ි, අනේන ඒ නිසා ්මන ‘මා 
මඤ්ඤි’ කි ල පද කේ ් ාදල ි්බනව  කි ල. නමුේ ්මන ‘මා මඤ්ඤි’ 
කි න එ්කනේ අපට ගනේන ි් නේ්න ‘මඤ්ඤනා ්නාකළ  ුු ි’ කි න 
එක .ි මඤ්ඤනා ්නාපුවුේවි   ුු ි කි න එක .ි  

්ම් ‘මා මඤ්ඤි’ කි න එක ්ම් අථය් නේම ් ්දන වේ ුනකේ 
ි් නව. අපි අර කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළ සුරි ුේ සේවාමීනේවහනේ්සේ 
සමිද්ධි සේවාමීනේවහනේ්සේ සමඟ කළ පරශේ්නෝේර ධමය සාකච්ඡාවකේ අවසනේ 
්වනේ්න, ඒ සාකච්ඡා්ව පිළිුරු වලට ‘සාධ ු සාධු’ කි ල සුරි ුේ 
සේවාමිනේවහනේ්සේ අනමු කරල ඉවර්වල කි නව. ‘්න ච මා මඤ්ඤි’ 
කි ල. ‘්ම් ඔකේ්කාම හරි, හුබු ි මඤ්ඤනා ඇිකර ගනේන එපා’ කි ල. 
අනේන ඒ විදි ට මඤ්ඤනා ඇි කරගනේන එපා කි න අදහස ි ්මනිනේ 
ගනේන ි් නේ්න. එ්කාට ‘පඨවිං මා මඤ්ඤි’ - පෘථීවි    ි මඤ්ඤනා 
ඇිකරගුනී්මනේ වුළකීමට  ම්කිසි හකිේමීමකේ උේසාහ කේ ඒ ුනුේ 
කරනව. ඒ බව ි ්ම් සූර් නේ හඟවනේ්න. ඒ ව්ගේම ‘පඨවි ා මා මඤ්ඤි’ 
- පෘථිවි් හි කි න ඒ අදහස පිළිබඳවේ මඤ්ඤනා ඇිකර ්නාගුනීමට ඒ 
ුනුේ උේසාහ කේ දරනව. පෘථීවි් නේ කි න අදහස ඒ පුදේගල ට ඇි 
්වනේන පළුුවනි. නමුේ ඒ පිළිබඳ මඤ්ඤනා ්නාකරනේන හිකේ්මනව. 
පෘථීවි  ම්ගේ  කි න හුඟීමකේ ඇි ්වනේන පළුුවනි. නමුේ ඒ නිසා 
ඇි්වන මඤ්ඤනා්වනේ වුළකීමට උේසාහ කරනව. පෘථිවි  පළිිබඳව ‘මා 
අභිනන්දි’ ඒ ඇිවන සටුේ නුි කිරීමට ඒ ුනුේ උේසාහ කරනව. 
මකේනිසාද, ඒකට ්හේුව කි නේ්න - ‘පරි්ඤ්ඤ  යං ස්සාි වොමි.’ ඒ 
ුනුේා විසිනේ පිරිසඳි ද  ුු නිසා. පිරිසිඳ දැනමීකේ ව ඉදිරි ට ි් නව, 
ඒ ්වනු්වනේ හිකේ්මනව - අනේන ඒ නිස ි. 
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13 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරය.ි නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙතුතේ වන ්දේශනයයි ්ම්. 

මජ්ඣිම නිකා් ේ පළමුවන සූර  වන මූලපරි ා  සූර් ේ අඩංගු වන 

‘සබ්බධම්ම මූලපරි ා ’ කි න මාෘකාව - හුම ් දේකම මූලික ආකාර , මූලික 

ආකෘි  ක ින මාෘකාව -  ට්ේ අපි  ම්කිසි විගරහ කේ ගි වර ් දේශන් ේදී 

කළා. ඒ සූර් ේ පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ආදී සංකලේප විසිහරකේ 

පිළිබඳව ආකලේප ුනකේ ඇුළේ වන බව එො අපි සඳහනේ කළා. නමුේ එ නිේ 

ආකලේප ් දකකේ පමණ ි අපට එො විගරහ කරනේනට ලුබු්නේ. එනම්, අශරුවේ 

පෘථගේජ්න ා්ගේ ්ලෝක දශයන ේ, එ්හම නුේනම් ආකලේප ේ, ්සඛ් 

ේව් ේ සිටින ආ ය පදුේගල ා්ගේ ආකලේප ේ පමණ ි අපට එො සඳහනේ 

කරනේන පළුුවනේ වු්ණේ. 

අද පළමු් වනේම නුේ්වනි ආකලේප  වශ් නේ සූර්  ේ දැකේ්වන 

රහනේ වහනේ්සේ් ගේේ, ථාග නේ වහනේ්සේ් ගේේ - ඒ දශයන ්දකම එක ි - 

ඒ ආකලේප  පළමු් වනේම මකුර ගනමිු. ඒ සූර්  ේ අවශය පාළි වචන ටික, ඒ 

වි්ශේෂ ආකලේප  ් පනේනමු් කරන වචන ටික, ි් නේ්න ් මනේන ් ම්හම ි. 

‘පඨවිං පඨවි්ා අභිජ්ානාි, පඨවිං පඨවි්ා අභිඤ්ඤා , පඨවිං න මඤ් ඤි, 

පඨවි ා න මඤ් ඤි, පඨවි්ා න මඤ් ඤි, පඨවිං ් මි න මඤ් ඤි, පඨවිං 

නාභිනන්දි, ං කිස්ස ්හු? පරිඤ්ඤාං ස්සාි වොමි.’ ඒ ටි්කේ අථය  - 

ථාග නේ වහනේ්සේේ, රහනේ වහනේ්සේේ, ‘පඨවිං පඨවි්ා අභිජ්ානාි’ 

- පෘථිවි , පෘථිවි  වශ් නේ විශෂිේට ඥාන් නේ දැනගනි ි. ‘පඨවිං පඨවි්ා 

අභිඤ්ඤා ’ - පෘථිවි , පෘථිවි  වශ් නේ විශිෂේට ඥාන් නේ ්ේරුම් අර්ගන, 
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‘පඨවිං න මඤ්ඤි’ - පෘථිවි    ි ්නාහඟී. කලේපනා ්නාකර ි. ‘පඨවි ා 
න මඤ්ඤි’ - පෘථිවි් හි   ි ්නාහඟී. ‘පඨවි්ා න මඤ්ඤි’ - 
පෘථිවි් නේ    ි්නාහඟී. ‘පඨවිං ්ම ින මඤ්ඤි’ - පෘථිවි  ම්ගේ   ි 
්නාහඟී.’ ‘පඨවිං නාභනින්දි’ - පෘථිවි  පළිිබඳ සටුකේ ඇිකර ්නාගන.ී 
‘ං කිස්ස ්හු?’ ඒ කවර ්හ ිනේද? ‘පරිඤ්ඤාං ස්සාි’ - උනේවහනේ්සේ 
විසිනේ එ  පිරිසිඳ දැන ගනේනා ලද නිසා . 

දැනේ අපි ්ම් ආකලේප ුන සංසන්දන  කරනේන බලමු. ඒ එකේකම ්ම් 
එක එකකේ වදුරටේ අපට සවිසේරව ්ේරුම් ගනේනේ පුළුවනේ ්වනව. 
අශරුවේ පෘථගේජ්න  අර පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ආදී ඒ සංකලේප 
විසිහරේ - ඒව විසිහරකේ දකේවල ි් නේ්න නිදශයන වශ් නු ි - එබඳු 
ඒ මනසට අරමුණුවන  ම්කිසි ධමය කේ පිළිබඳව, දැනේ පෘථිවි  කි ල 
ගේ්ාේ, පඨවි  පඨවිත්ව් නේ හඳුන ගනේනව. පඨවි  පඨවි කේ හුටි ටම 
හදුනගනේනව. සමහර විට හිම කුට කේ ්වනේන පුළුවනි. ඒක දට දැ්නන 
නිසා ඒක පඨවි  කි ල අලේලගනේනව. ඔනේන ඔ  විදි ට ඒ සංඥාව විර ි, 
පෘථගේජ්න පුදේගල ට අව්බෝධ  පිළිබඳව උපකාර ්වනේ්න. පෘථිවි  
පෘථිවි  වශ් නේ හඳුන්ගන ඊළඟට ‘පඨවිං මඤ්ඤි’ අනේන අර මඤ්ඤනා 
කි න වචන් ේ වි්ශේෂව  ි් නේ්න මමව කේ මුලේකර්ගන හඟින 
එක ි. ‘පෘථිවි    ි හඟි ි. ඊළඟට ‘පඨවි ා මඤ්ඤි’ - පාථිවි් හි   ි 
හඟි ි. පෘථිවි් නේ   ි හඟි ි. පෘථිවි  ම්ගේ   ි හඟි ි. පෘථිවි  පිළිබඳව 
සුට ඇි කරගනී. ් මන අපට දකිනේනට ලු්බනව වයාකරණ්  ි්බන 
විභකේි රෑප. වයාකරණ  කි න එක ්ලෝක ා ඇි කරගනේ්න, අපි 
කලිනුේ සඳහනේ කළා, ්ක්ලසේ සහි පුදේගල ිනේ් ගේ අදහසේ හුවමාරු 
කිරීමට. සක්කා  දිට්ඨි ට  ට්වලා සිටින ඒ සේව ිනේ අර මනේට 
ඇිවන සංකලේප මා හා සමාන අදහසේ ඇි පුදේගල ිනේ සමඟ හුවමාරු 
කර ගුනීමට ි. ඒක නිසා ඒකට ගුල්පන එකකේ ම ි ්ම් වයාකරණ  
කි න එක. ්ම් වයාකරණ  ුළ දකේනට ලු්බනව  ම්  ම් මිථයාවලේ. දැනේ 
්මුන ඒව ිනේ කීප කේ එළි ට අර්ගන ි් නේ්න. ‘පඨවිං මඤ්ඤි’ - 
්ම්ක දුි ා විභකේි  හුටි ට ගනේනේ පුළුවනේ. විභකේි රෑප වශ් නේ 
ගනේන පුළුවනි. නාම පද කේ හුටි ට සලකා ගනේනව. ඇේ වශ් නේම 
නාම පද කේ හුටි ට. ඊළඟට ‘පඨවි ා මඤ්ඤි’ - පෘථිවි් හි   ි හඟී - 
සත්මී - සමහරවිට ඒක ආධාර විභකේි  හුටි ට ගනේන පුළුවනි. ඊළඟට 
‘පඨවිං ්මි මඤ්ඤි’ පෘථිවි  ම්ග ි, ඒ කි නේ්න මාේ පෘථිවි ේ අර 
සම්බන්ධාවකේ ි් නව, ආදී වශ් නේ කලේපනා කරනේන පුළුවනේ. එ්හම 
කලේපනා කරන්කාට අර මඤ්ඤනාවනේ නිසාම පෘථිවි  ඇේ වශ් නේම 
ි්බන ්ද කේ. ඒකට ‘සදේ’ භාව කේ ආ්රෝපන  ්ක්රනව. සේාවකේ, 
සේභාව කේ, ඇි බවකේ, සුබෑ බවකේ, ඒ පෘථිවි ට ආ්රෝපන  
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්ක්රනව. ඒක නිසා මඤ්ඤනා වලිනේ ්ක්රනේ්න ඒක හවුරු වීමකේ. 
පඨවි  පිළබිඳව ගේු අදහස හවුරු ්වනව. ඒ හවුරු වුණාට පසේ්සේ ඒ 
පිළිබඳව අභිනන්දන , ඒ පිළිබඳව සුටු ්වනවා. ඔනේන ඕක ි එ්කාට 
අශරුවේ පෘථගේජ්න ්ගේ ්ලෝක දශයන . ්ශේඛ් පුදේගල  පිළිබඳව අපි එො 
සඳහනේ කළා. ‘පඨවිං පඨවි්ා අභිජ්ානාි’ - පෘථිවි , පෘථිවි  වශ් නේ 
විශිෂේට ඥාන කනිේ - සංඥා්වනේ ්නා්ව ි - විශිෂේට ඥාන කිනේ, එකේරා 
අව්බෝධ කේ ලබාගනේනව. නමුේ සම්පූණය් නේම මඤ්ඤනාවලිනේ මිදිල 
නුහු. ඒක නිසා ම ි අපි එො සඳහනේ කළා - ඒ ්ශේඛ් පුදේගල  පිළිබඳව 
අමුු විදි්  වචන කීප කේ සඳහනේ ්වනවා. ‘පඨවිං මා මඤ්ඤි, පඨවි ා මා 
මඤ් ඤි, පඨවි්ා මා මඤ්ඤි, පඨවිං ්මි මා මඤ්ඤි, පඨවිං මාභිනන්දි’ 
කි ල. ්ම්නේදි අපිට අටුවා්ව දකේවපු විවරණ ට වඩා ්වනසේ  මකේ 
කි නේන සදි්ධ වුණා. මකේනසිාද, අටුවා්ව ් ම් ‘මා මඤ්ඤි’ කි න එක ් ේරුම් 
කරනේ්න අර ්ශේඛ් පදුේගල ාට ‘මඤ්ඤි’ කි ලවේ ‘න මඤ්ඤි’ ක ිලවේ 
කි නේන බුරි නිසා අඩාල බවකේ හුඟවීමට ් ම් ‘මා මඤ්ඤි’ කි න එක ්  දුව 
කි ල. නමුේ ්මන පුහුදිලිවම ්ප්නනව ‘මා’ නිපා  ් ාදනේ්න 
වුළුකේවීම් අථි් නේ, පරි්ෂේධාථය් නේ. ‘මා අභිනන්දි’ කි නේ්න මඤ්ඤනා 
්නාකරව. එ්හම නුේනම්, ‘මා අභිනන්දි’ ක ිනේ්න සුටු ්නාවව. ්ම් 
්ශේඛ් පුදේගල ා පිළිබඳව වි්ශේෂ් නේ ක ිනේ්න ස්ව ංශික්ෂණ ක හුසි්රනව 
ඒ පුදේගල .  

්ශේඛ් කි න වචන් නේ කි නේ්නේ ශික්ෂණ කේ ලබන කි න එක ි. 
ඒ කි නේ්න අභිඤ්ඤා වශ් නේ  ම්කිසි අව්බෝධ කේ ලබා ගේ. පරිඤ්ඤාව 
ාම නුහු. පිරිසිඳ දැනගේ් නුහු. ඒකට ම ි අර ්ශේඛ් පුදේගල  
පිළිබඳව අවසාන ්ක්රනේ්න ‘ං කිස්ස ්හු? පරි්ඤ්ඤ  යං ස්සාි 
වොමි’ - මකේනිසාද  ේ ඒ ්ශේඛ් පුදේගල ා විසිනේ ‘පරි්ඤ්ඤ  යං ස්ස’ - 
පිරිසිඳ ද ුු නිස ි. ද ුු නිසා ඒ ශිකේෂා මාගය් ේ හුසි්රනව. ඒ 
හුසි්රන බව ්පනේනුම් කිරීමට ි. ‘මා’ කි ල ් ාදල ි් නේ්න, ‘මා 
මඤ්ඤි’ ‘මා අභිනන්දි’ වශ් නේ. ඒ කි නේ්න ්ලෝක ා ් ාෝගන ි් න 
්ම් වයාකරණ රටාව ඒ ්සඛ් පුදේගල ටේ පාවිච්ි කරනේන සිද්ධ්වනව. ඒ 
නිසාම වම අර අනුස  ආදි  ඉවර නුි නිසා ්ශේඛ් ේව් ේ සිටින 
පුදේගල  ඒ පිළිබඳව එකේරා හිකේමීමකේ කරනවා. නිරම සි , පරඥාව, 
් ාදල අර ් ලෝක ා්ගේ වයාකරණ රටාවට අසු්නා්වනේට උේසාහ කරනව. 
අනේන ඒක හුඟවීමට ි ‘මා මඤ්ඤි, මා අභිනන්දි’ ආදී වශ් නේ දකේවල 
ි් නේ්න. පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා, ආදී ඒ සංකලේප ගුන ්ලෝක ා 
එකේක කථා කරන්කාට, වයවහාර කරන්කාට, ඒවාට  ට ්වනේට ඉඩ 
ි් නව. ඒක නිසා සි , පරඥාව මුලේකර්ගන අර ලබාගේු අභිඤ්ඤා්ව 
- විශිෂ ේට ඥාන්  - පිහි්ටනේ පරිඤ්ඤාව දකේවා ගමනේ කිරීමට උේසාහ 
කරනවා. අනේන ඒක ි ්මන ්ම් ‘සේව ංශික්ෂණ ’. ඒ ්ශේඛ් පුදේගල ා 
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පිළිබඳව ක ිනව ‘අත්ගු් ත්ා’ මාම ආරකේෂා ්වනේන උේසාහ කරන 
පුදේගල් කේ. ඒක නිසා ඒ ස්ව ංශික්ෂණ  දැකේවීමට ි ‘මා මඤ්ඤි’ ආදි  
් දු්න. අටුවා්ව දකේවපු විවරණ ට වඩා  මකේ අපට එ්නේදි කි නේන 
සිද්ධවුණා. එ්කාට ඒ ්සඛ් පුදේගල ා පළිිබඳව ඒ විදි් ේ ේත්ව කේ 
ි් නව. 

ඊළඟට රහනේ වහනේ්සේේ, ථාග නේ වහනේ්සේේ, උනේවහනේ්සේලා 
්දනම්ගේම ්ලෝක දශයන  එක ි. ඒ කි නේ්න අර පඨවි  පිළිබඳව අභිඤ්ඤා 
වශ් නුේ, දැනීමකේ ි් නව. පරිඤ්ඤා වශ් නුේ ි් නව. ‘පරිඤ්ඤාං 
ස්සාි වොමි’ - සම්පූණය්  නේම පිරිසඳි දැන්ගන - ඒක නිසා කිසි්සේේ 
්ලෝක ා්ගේ වයාකරණ රටාවට  ට ් වනේ්න නුහු. ් ලෝක ා්ගේ වයවහාර  
පාවිච්ි කරනව. අර බබා්ගේ භාෂාව කථා කරන ්දමව්පි නේ ව්ගේ. නමුේ 
ඒකට  ට්වනේ්නේ නුහු. ‘මඤ්ඤනා’ වශ් නේ ඇුළ බුඳීමකේ ඇි 
්වනේ්න නුහු. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ ඇලී ්වළී පුටලීමකේ නුහු. 
්කටි් නේ කි ්ාේ ණ්හා්වනේ ඇලීමකේ, මාන් නේ ්වළීමකේ, දිට්ඨි් නේ 
පුටලීමකේ නුහු, අර සංකලේප පළිිබඳව. අනේන එ්කාට අපට හිාගනේන 
පුළුවනි ්ම් මූලපරි ා  සූර් ේ ඇි වුදගේකම. ්ම්ක මජ්ඣිම නිකා්  
මුලට ් දු්ව මකේනිසාද කි ලේ හිාගනේන පළුුවනි. ්බෞදේධ දශයන්  - 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ පරි ා  ්දේශනා්ව - ි්බන වචන එ්හම 
්ේරුම් ග ුු ආකාර  හුඳිනේවීමට අර ්හෝඩි  ව්ගේ ්ම් මුලේම සූර  
ඉදිරිපේ කරල ි්බනව. ම.නි. වි්ශේෂ් නේම ගුඹුරු සූර අඩංගු ගරනේථ කේ. 

අපි ඒ විදි ට කලේපනා කරන්කාට හිාගනේන පුළුවනි අභිඤ්ඤාවේ 
පරිඤ්ඤාවේ ්දකම අවශය බව. අපි ්මනදී දැකේවුවා, වයාකරණ රටාවට 
සම්බන්ධ කේ ි්බන බව ්ම් සූර් . ්ම් වයාකරණ රටාවේ මඤ්ඤනා 
විධි ේ අර සම්බන්ධාව ්නාුකීම නිසා්දෝ අටුවාචාරීනේවහනේ්සේට 
එකේරා ගුටලුවකේ ඉදිරිපේ වුණා, ්ම් විවරණ  කර්ගන  දේදී. ඒ 
කි නේ්න, හුමුනම සඳහනේ ්වනව ‘පඨවිං මඤ්ඤි’ ‘පඨවි ා මඤ්ඤි’ 
ආදී වශ් නේ. එ්හම මඤ්ඤනා විධි කීප කේ සඳහනේ ්වනව. ඒ හුම 
මඤ්ඤනා විධි කේම අටුවාව ්ෝරනේ්න ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ 
මඤ්ඤනා කර ි කි ල. එ්හම ්ේරුම් කළාට පසේ් ස අර ‘මා අභිනන්දි’ 
කි න පාඨ  අනවශය එකකේ හුටි ට බුද්ධ්ඝෝෂ සේවාමීනේවහනේ්සේට ්පනී 
ගි ා. ඒක පුනරුකේි කේ - කී ්දේ නුව කීමකේ. ඒක ඉිනේ පරශේන කේ 
හුටි ට ඊළඟට ඉදිරිපේ කරනව, අටුවා්වම. ‘පඨවිං මඤ්ඤීි එ්්නව 
එස්මිං අ්ත්ථ සි්ද්ධ කස්මා එවං වුත්න්ි්ච අවිචාරි්මං ් පාරා්ණහි. 

අ ං පන ්ම අත්්නා මි ්දසනාවිලාස්ා වා ආදීනවදස්සන්ා වා.’1 
ඒ කි නේ්න අටුවාචාරීනේවහනේ්සේ ්ම් විදි ට ි මනේ්ග ගුටලුව 
ඉදිපේ කරනේ්න ‘පඨවිං මඤ්ඤි’ කි න ්ම් එක කි ම්නනේම 
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අවශය කාරණ  ඉටු්වලා ි්බදේදී මකේනිසාද ්ම් නුවේ පඨවිං අභිනන්දි 
කි ල කිව්්ව්? ඒ කි නේ්න, ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ මඤ්ඤනා කරනව 
නම්, ණ්හා කි ල ක ිනේ්න අභිනන්දන . එ්කාට එන ක ිවිලේ ඉවර ි. 
ඇ ි ්ම් අගට ආ මිේ ‘පඨවිං අභිනන්දි’ කි ල ් දු්ව්? ඉිනේ ඒක 
පුනරුකේි කේ හුටි ට - නුව කමීකේ හුටි ට - අර්ගන ්ම්ක නුව 
කීමකේ වශ් නේ ්ම් සූර්  දකේවල ි් නේ්න මකේනිසාද කි ල පරශේන කේ 
නගනව. ‘අවිචාරිං එං ්පාරා්ණහි’ - ්ම් කාරණ  ්මන අපට විසඳල 
දීල නුහු පුරණි ඇදුරනේ. ‘අ ං පන ් ම අත්්නා මි’ - ් ම් ම්ගේම ම  ි, 
කි ල බුද්ධ්ඝාෂ සවාමීනේවහනේ්සේ මනේ්ග ම  දකේවනවා. ්මාකකේද 
විසඳුම? ‘්දසනා විලාස්ා වා ආදීනවදස්සන්ා වා’ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ්දේශනා විලාස කේ පමණ ි ඒක. එ්හම නුිනම් අර 
මඤ්ඤනාවල ි් න ආදීනව වදුරටේ දැකේවීමට පමණ ි. නමුේ අපි දැනේ 
දුනේනු ්ම් විවරණ  අනුව, ්ම් වයාකරණ රටාවට සම්බන්ධ කරල දැකේවූ 
විවරණ  අනුව, සමහරවිට අපට හිාගනේන පුළුවනි ‘මා අභිනන්දි’ කි න එක 
් දු්ව මකේනිසාද ක ිල. ඒ කි නේ්න අර වයාකරණ රටාව මගනිේ, අර 
මඤ්ඤනා මගිනේ, එකේ එකේ සංකලේප  ඇේ වශ් නේම ‘්ද කේ’ බවට 
පේවුණා. සිිවිලි ්ලෝක් ේ ඇේ වශ් නේම ඒක ‘්ද කේ’ හුටි ට 
හවුරුවුණා. හවුරුවුණාට පසේ්සේ ඉිනේ ඒ පිළිබඳව සුටු ් වනේන පුළුවනි. 
ඇේ වශ් නේම ඒක ‘්ද කේ’ වුණා. ්ම් මඤ්ඤනා වලිනේ ්ක්රනේ්න 
‘්ද කේ’ බවට පේවීම ි. 

්මන අපි වදුරටේ විමසල බුලු්වාේ, දැනේ, ඔනේන ඉන්ද්රි  සංවර  
පිළිබඳව නිර සූරවල සඳහනේ වන ්කාටසකේ ි් නව. ඒ්ක සාමානය 
අථය  සුලකුවහම ්මනේන ්ම්හම ි. ්ක්ලසේ සහි පුදේගල ා මනසේ 
ඇුළු ඉන්ද්රි  නේ හ් නේම නිමිි සහ අනවුයංජ්න ගනේනව ක ිල සඳහනේ 
්වනව. ඒ නිමිි අනුවයංජ්න ගුනීම නිසා ඒ පුදේගල ා ුළට ්නා් කුේ 
විදි් ේ ආශරව නේ ගලා්ගන එනව ි ක ිලේ සදහනේ ්වනව, ඔ  ඉන්ද්රි  
සංවර  පිළිබඳව සඳහනේ ්වන ්ේදවල. එ්කාට අපට හිාගනේන පුළුවනි 
දැනේ මනසට අරමුණු වන ධම්මාරම්මණ පිළිබඳව නිමිි ගුනීම ම ි ්මනේන 
්ම් මඤ්ඤනා්වනේ ්ක්රනේ්න. ඒ ක ිනේ්න මනසට අරමුණුවන ‘ධම්ම 
සඤ්ඤා’.  ම්කිසි ් ද කේ හුටි ට - ‘්ද කේ’ ක ින අදහස ි ් ම් ‘ධම්මා’ කි න 
වචන් නේ හු්ගනේ්න. සබ් බධම්ම මූලපරි ා  - හුම ්ද කේම අවසාන්  
මනසට ි අරමුණු වනේ්න. ඒ මනසට අරමුණු වන ්ද  පිළිබඳව නමිිි 
ගුනමීකේ ම ි ්ම් ‘පඨවිං මඤ්ඤ’ි  නේ්නනේ හු්ගනේ්න. ඊළඟට ඒ ගේු 
නමිිේ වදුරටේ හවරුු ් ක්රන අනවුයංජ්න ව්ගේ ම ි ‘පඨවි ා මඤ්ඤි’ 
‘පඨවි්ා මඤ්ඤි’ ‘පඨවිං ්මි මඤ්ඤි’ ආදී වශ් නේ පරකලේපන  
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කිරීම, හිීම. ‘පෘථිවි් හි’   ි හඟී. ‘පෘථිවි් නේ’    ිහඟී. ‘පෘථිවි  ම්ගේ’ 
  ි හඟ.ී ්ම ිනේ වදුරටේ හවුරු ්වනව. නමිිි අනුවයංජ්න කි න වචන 
්දක ඉන්ද්රි  සංවර  පිළබිඳව සඳහනේ ්වන්කාට අපට ්ේරුම් ගනේන 
්වනේ්න ්ම්හම ි. දැනේ, නිමිේ්නේ ්ක්රනේ්න  ම්කිසි ඡා ාමාර කේ 
වශ් නේ ‘්ම්ක ්ම්හම ්වනේන ඇි’ ක ිල හිාගුනමීකේ. ඒක 
හවුරු්වනව අනුවයංජ්න වලිනේ - ඒ නිමිේ අනුව ගනේන අව්ශේෂ ලක්ෂණ 
වලිනේ. ‘්ම්ක ්ම්කට ගුල්පනව’, ‘්ම්ක ්ම්කට ගුල්පනව, ඒක නිසා මං 
ගේු නිමිේ හරි’ - අනේන ඒ විදි ට. අපිට ඔ  අනේදමට ්ේරුම්ගනේන 
පුළුවනි අර ඉන්ද්රි  සංවර  පිළිබඳ ්ේද  ආශර් නුේ, ්මන මඤ්ඤනාවල 
ඇි වි්ශේෂව , ්ම් මඤ්ඤනා ් දිල ි් නේ්න මකේනිසාද කි ල. ඒ 
එකේකම අපට ්ප්නනව, ්ම් වයාකරණ රටාව පිළබිඳව එකේරා වුදගේ 
දශයන කේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්නේදි ඉදිරිපේ කරල ි් නව ්ම් 
සූර් නේ. ්ම් වයාකරණ රටාව ්ලෝක සේව ා්ගේ නිය සංඥාව අනුව 
සිිවිලි පරම්පරාව ්ගන ාමට, අදහසේ හුවමාරුකර ගුනමීට, උපකාරවන 
හුටි ට නාගේු එකකේ. ්ම් වචනවලට එකේරා විදි ක ‘පණකේ’ එනව 
්ම ිනේ - ්ම් වයාකරණ රටා්වනේ. ්ම් පණගුනේ්වන ආකාර  අර නාමපද 
ආදී වශ් නේ ‘ඒක ඇු්ළේ’ ‘එ නිේ’ ක ිල එ්හම ගේාම ඒ අනුවේ ් ේරුම් 
ගනේන පුළුවනි. සමහරවිට වයාකරණ්  අගටම ් ්දන ආලපන 
විභකේි් නේ ්ේරුම්ගනේන පුළුවනි. ‘්හ පඨවි’ කිව්ව හුටි්  ‘එම්බා 
පඨවි ’. අර පඨවි ට පණදීල අනේිමට නුගිට්ටවන රමට ‘එම්බා පඨවි ’ 
කි ල ක ිනේනේ ඉඩකේ ි් නව වයාකරණ් . අපි කලිනේ සඳහනේ කළා 
වයාඝර කු්ගේ ඇටකටු එකු කරල සම්බන්ධ කරල මසේවලිනේ සම්පූණය කරල 
පණගුනේවුව කථාවකේ. ඔනේන ඔ්හාම ්ද කේ ්ම් වයාකරණ රටා්ව 
ි්බනව. ්ම් ේව  අපට ්ම් මූලපරි ා  සූර  ආශර් නේ එකේරා 
විදි කට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ. 

එ්කාට ්ම් මඤ්ඤනාවල ි්බන, සි අලේලා ගනේන ස්වභාව කේ 
නිසා, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මූලපරි ා  සූර , සි ලු ධමය නේ්ගේ මූලික 
ආකාර  එ්හම නුේනම් මූලික ආකෘි  වශ් නේ ්ලෝක ාට ඉදිරිපේ 
කරල ි් නව, ුනේ ආකාර ්ලෝකදශයන කේ හුටි ට. එ්හම නුේනම් 
පුදේගල නේ ුනේ්ද්නකු්ගේ ්ලෝකදශයන කේ හුටි ට. ඒ වයාකරණ රටාවට 
 ටේවන අශරුවේ පෘථගේජ්න ේ, ඒ වයාකරණ රටා්වනේ, ඒ ගරහණ් නේ, 
මිදීමට උේසාහ කරන ‘්ශඛ්’ පුදේගල ේ, එ ිනේ සම්පූේණ් නේම මිදුන 
විමුකේ පුදේගල ේ, ්ලෝකදශයන ේ, මූලපරි ා  සූර්  සඳහනේ වුණා. කලිනේ 
දව්ස ඒ ලු ිසේුවම දුනේන. සංකලේප විසිහරකේ. ්ම් විසිහ්රනේ අපි 
වි්ශේෂ් නේ සඳහනේ කරනේන ඕන, අ්පේ මාෘකාව අනුව, ‘නිබ්බාන’ ක ින 
වචන කුේ අගට ් දිල ි්  නව. 



13 වන ්දේශන  

275 

්ම් ‘නිබ්බාන’ කි න වචන  පළිිබඳවේ ් ලෝක ා සාමානය් නේ එකේරා 
විදි ක මඤ්ඤනාවකේ ඇකිරගුනීමට ්පළ්ඹනව, සමහර ොශයනකි නිේ පවා. 
‘නිව්නහි’ ‘නවිනනිේ’ ‘නවිනට ආවාම’ ආදී වශ් නේ. ‘නවින ම්ගේ’ - ඔ  
ආදී වශ් නේ එකේරා විදි ක පරපඤ් ව මඤ්ඤනා ඇිකරගනේන ්පළ්ඹනව. 
මකේනිසාද, නිවන  ම්කිසි පොථය කේ හුටි ට ගුනී්මනේ නිවන පිළිබඳවේ 
පොථය සංඥවකේ ඇිකරගනේනව. අර පඨවි  පළිිබඳව ව්ගේ. ්ම්ක 
 ුකේි ුකේද කි ල ි දැනේ ඉිනේ අපට විසඳනේන ්වනේ්න. ්ම් නිබ්බාන 
කි න වචන්  මූලික අථය  නවිීමයි. අපි අර අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර ආදි් දි 
කලිනේ අවස්ථාවකේ සකච්ඡා කරල ි් නව. ඒ අවස්ථා්ව බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ නිබ්බාන ක ින වචන  වච්ඡ්ගාත් පරිබරාජ්ක ට ්ේරුම් ක්ළේ 
ගිනේනක නිවීම පළිිබඳ කාරණ  අර්ගන ි. ‘නිවීග ිා’ කිව්වාම ් කා්හේ ගි ාද 
කි ල දනේ්න නුිව ව්ගේ. ඒ කරි ා පද  ි එන ි් නේ්න. නවිීම ක ින 
එක. එන ි් නව ඒ ව්ගේම ‘නිබ්බු්ාි සංඛ්ං ගච්ඡි’ කි ල. ‘නිවු්ණේ  
 න සංඛ්යාවට වු්ට්’. ්ම් ‘සංඛ්ං’ කි න වචන  අපි කලිනේ අවසථාවක 
සදහනේ කළා සංඛ්ා කි ල ්  ාදනේ්න - ‘සංඛ්ා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ි’ - ගණනේ 
ගනු ලු්බ් කි ල කි නේ්න වයවහාර කරනු ලු්බ්, හඳුනේවනු ලු්බ් ක ින 
අථය ම ි. එ්කාට ‘නවිීම’ ක ින එක එකේරා විදි ක සංඛ්ාවකේ, 
සමඤ්ඤාවකේ, පඤ් ඤත්ි කේ. ඒ අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර  අනුව 
බලන්කාටනම් නිබ්බාන ක ින වචන  පඤ්ඤත්ි කේ හුටි ට ි අපට ගනේට 
්වනේ්න. නමුේ ්ම් අටුවාචාරීනේවහනේ්සේ, වි්ශේෂ් නේ ඒ ගුන 
සුලකිලිමේ්වලා මූලපරි ා  සූර්  අගට සඳහනේ වන නිබ්බාන , අ්පේ 
නිබ්බාන  ්නා්ව් , අනයීථික නේ අර පරකට නිබ්බාන කේ  ්ම් සුර්  
සදහනේ ්වනේ්න කි ල විසේර කරනව. 

්මාකද ඒකට ්හේවු? ්ම් ‘අ්පේ නබි්බාන ’ ්බරාගනේන. නමුේ ඒ 
විවරණ  ගුල්පනේ්න නුහු. මකේනසිාද? ්ශේඛ් පදුේගල  කසිි් සේේ 
අනයථීයක නේ්ගේ නබි්බාන කේ පළිබිඳව මඤ්ඤනාවලනිේ වුළකී සටිීමට 
උේසාහ කේ දැරි   ුු නුහු. ඒ අනයථීයක නේ්ගේ නබි්බාන  පළිබිඳ සටුකේ 
ඇවිී්මනේ වුළකමීට අවශය  වනේ්න නුහු. ් මන ි්  නේ්න ් ම් ‘අ්පේ 
නබි්බාන ’ ගුනම ම ි. නමුේ ්ම් ‘අ්පේ නබි්බාන ’ පළිබිඳව රහනේ 
වහනේ්සේලා ්මාකද සටුු්වනේ්න නුේ් ක ින එක ්ම් අටවුාචාරීනේ 
වහනේ්සේට ්ේරුම්ගනේන බුරි්වනේන ඇ.ි ථාග නේ වහනේ්සේ පළිබිඳව 
ක ින ඒ ් කාට්සේ සඳහනේ ් වනව ් මනේන ් ම්හම - ‘නබි්බානං නාභනින්දි 
ං කසි්ස ් හු? නන්දි දුක්ඛ්ස්ස මලූන්ි ඉි විදිත්වා භවා ජ්ාභිූස්ස ජ්රාමරණං’ 
- නබි්බාන  පළිබිඳව සටු ු් වනේ්න නුහු ථාග නේ වහනේ්සේ. මකේනසිාද? 
‘නන්දි දුක්ඛ්ස්ස මූලන්ි ඉි විදිත්වා’ - සුටුවීම දුකට මුල ි. ්මාකද 
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‘නන්දි’ ක ිල කි නේ්න ණ්හා්වනේ ඇිකරගනේන උපාොන කේ. සමහරවිට 

උපාොන නමිනුේ සදහනේ ්වනව. ‘ ා ්වදනාස ුනන්දි දුපාොනං’2 කි ල. 
‘නන්දි’ කි නේ්න සුටුවීම ි. සුටුවීම එකේකම  නව උපාොන . උපාොන  
 ම් ුනකද, එන භව , ඒක නිසා ම ි ‘භවා ජ්ාිභූස්ස ජ්රාමරණං’. 
අර නිබ්බාන සංකලේප  පවා, ඒ පරඥපේි  පවා සාමානය් නේ අ්පේ ්ම් 
ශික්ෂණ ට අරමුණකේ හුටි ට ඈිනේ ි ාගනේනව. නමුේ ඒක 
අලේලගේ්ාේ, පඨවි සංකලේප  ව්ගේ, ඒ පිළිබඳව මඤ්ඤනා කරනේන 
ගි් ාේ, කවොවේ නිවයාණ  පරයක්ෂ කරගනේන බුහු. මකේනිසාද? ්මන 
ි් නේ්න ්ම් හුම සංකලේප වලිනේම මිදී්ම් පුදුම පරිපොවකේ. ‘නිස්සා  

නිස්සා  ඔඝස්ස  නිත් ථරණා’3 හුම එකකේම උපකාර කරගනේනව. නමුේ 
අලේලගනේ්න නුහු, බොගනේ්න නුහු. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ 
අලේලාගුනීමකේ නුහු. අනේන ඒක නිසා ම ි ථාග නේ වහනේ්සේ පළිිබඳව 
සඳහනේ ්වන්කාටේ ‘නබි්බානං නාභිනන්දි’ ක ිල ි් නේ්න. නිවන 
පිළිබඳව සුටුවනේ්න නුහු. එ්කාට නිවන පිළිබඳව සුටුවුණාම නරකද 
කි ල අපට අහනේන පළුුවනේ. ඒ නරක බව ්වනේන ඕන - කලිනේ ්දේශන ක 
අපි සදහනේ කළා සගාථ වග්ග් ේ ි් න එකේරා ්කටි සංවාද කේ, 

්බා්හාම ලසේසන සංවාද කේ.4 ්දේවා්වකේ ඇවිලේල බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ්ගනේ අහනව හිටිගමනේම ගේකටටම ව්ගේ, ‘නන්දසි සමණ?’ - මහණ 
ඔබ සුටු වනේ්නහිද? ‘කිං ලද්ධා ආවු්සා?’ - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒකට 
්දන පළිිුර ‘කුමකේ ලබාගේටද ඇවුනේනි?’ ඊළඟට අහනව ්ම් ්දේවාව, 
‘්නහි සමණ ්සාචසි?’ - එ්හනම් මහණ ඔබ දුකේවනේ්නහිද? බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ඒකටේ ්දන ්කටි පිළිුර ්මාකකේද? ‘කිං ජී ිත්ථාවු්සා?’ - 
්මාකකේද ඇවුේනි නුි වු්ණේ? ‘්නහි සමණ ්නව නන්දසි න ්සාචසි?’ 
- ඔනේන ඊළඟට ්දේවාව අහනව ‘එ්හමනම් මහණ ඔබ සුටුවනේ්නේ 
නුහු දුකේවනේ්නේ නුහු.’ ‘එවං ආවු්සා’ - එ්සේ  ඇවුේනි. ඔනේන 
ඔනිනේ ්ේ්රනව නිවන පිළිබඳවේ, නිබ්බාන පරඥපේි  පිළිබඳවේ, 
ථාග නේ වහනේ්සේල, රහනේ වහනේ්සේලා සුටු්වනේ්න නුහු. 
සුටු්වනේන ්ද කේ නුහු. උ්පේක්ෂාව ි් නේ්න එන. 

ඔනේන ඔ  විදි ට ගේ්ාේ ්ම් මලූපරි ා  සූර්   ි්  න 
නබි්බාන  අර අනයීථයක නේ්ග නබි්බාන කේ හුටි ට ග ුු නුහු. ් මන 
ි්  නේ්න ්ම් ‘අ්පේ නබි්බාන ’ම ම ි. නමුේ ්ම්ක පළිබිඳව ආකලේප  
ඇේ වශ් නේම ්වනසේ වි   ු ුි, ්ම් මාගය්    න අ්ර. එ්හම නුවි 
ඒක බොගේ්ාේ, පොථය කේ කරගේ්ාේ, නබි්බාන ක ින වචන  අංගසම්පණූය 
නාම පද කේ හුටි ට අර්ගන, අලේල්ගන, ඒ පළිබිඳව ් නා් කුේ විදි් ේ කය 
විකය පරපඤ්ච කරනේට පටනේගේ්ාේ, ඒක ‘අ්පේ නබි්බාන ’ බවට හු්රනේ්න 
නුහු. එුන මිථයාදෘෂ ේ ටි ට නුඹරුු ් වනව. ඒ දෘෂේටි් නේ මිදීමට හුක ිාවකේ 
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ලු්බනේ්න නුහු ඒ්කනේ. අනේන ඒක නිසා ්මන ඉාම වුදගේ 
කාරණ කේ. ්බා්හාම ොශයනික ිනේ භාවසාධන් නේ ධමයවිවරණ  කරනේනට 
පටනේගනේනව. නමුේ නිබ්බාන  ළඟට එන්කාට කරණසාධන ක පිහිට 
්සා නවා. එ්නේදි කරණසාධන කේ නුුව බුරි ් වනව. ‘නිබ්බානං ආගම්ම 
රාගාද් ා පහීනා’ ආදි  අපි කලනිේ අවස්ථාවකේ සදහනේ කළා. ඔ  විදි ට 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා විගරහ කරනේ්න ඔ  මඤ්ඤනා වලට  ටවීම නිසා. 
‘නිවනට ආවාම රාගාදි  නුි ්වනව.’ එ්හම නුේනම් ්ෝරනව - ‘නිවන 
කරණ්කාට්ගන ්ක්ලසේ ගිනි නි්වනව.’ නිවන කරණ්කාට්ගන 
්ක්ලසේ ගිනි නි්වනව ි කීම එකේරා විදි ක වටරවුම් කය නයා  කේ, 
පරපඤ්ච කේ. කරි ාකාරක පද සම්බන්ධ ට වහලේ වීමකේ. ‘ගඟ ගල ි’ කීවහම 
ගුලී්මනේ ්ාර ගඟකේවේ, වුසේස වහිනව ි කීවාම වුහී්මනේ ්ාර 
වුසේසකේවේ නුහු. ්ම්ක ්ම් වයාකරණ රටා්ව එකේරා අංග කේ. අපි අර 
කලිනේ අවස්ථාවකදී ්පාට්ඨඨපාද සූර්  ඉාමේ වුදගේ ්කාටසේ කීප කේ 
සාකච්ඡා කළා. එ ිනුේ ්පනුනා බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ භාෂාව පිළිබඳව 
්ම් කාල් ේ පවා ්ක්නකුට පුදුම වි හුකි අනේද්ම් පුදුම දශයන කේ 
ඉදිරිපේ කරල ි් නබව. ්ම් මූලපරි ා  සූර්  ි් නේ්නේ ඒ විදි් ම 
කාරණ කේ.  

එ්කාට භාෂාවක නාමපද කරි ාපද ආදි  ගුන කලේපනා කරල 
බලන්කාට ්ලෝක ා සින ආකාර  ි ්ම්. අර බබා්ගේ සිිවිලි ව්ගේ 
නාමපද කේ අවශයම ි. ඒක නිසා අර ‘්ද්වා වස්සි’ කි ල ක ිනව. 
නාමපද ක ි් න කරි ා අථය  වසනේ කරනව. එ්හම නුේනම් අමක 
කරනව. ඉිනේ අර කී ්දේ නුව කීමකේ ව්ගේ. ගඟ ගලනව, වුසේස වුහිනව, 
එ්හම නුේනම් ‘්ද්වා වස්සි’. ඒකට ගූඪව කේ ආ්රෝපණ  කරනව. 
පරාණව කේ ආ්රෝපණ  කරනව. ආදිකලේපික මනුෂය නිේ හුම ්දේකටම පණ 
ි් නව කි ල හිුව.  ම්කිසි කරි ාවලි කේ ්ක්රනව නම් එන පණ 
ි් නව. ඔනේන ඔ  විදි ට ඒ පරකලේපන මාධය ම ි ්මන ි් නේ්න, 
නාමපද  ි කරි ාපද  ි අ්ර. ඊළඟට නාමපද ට නාම වි්ශේෂණ ි් නව. 
කරි ාපද ට කරි ා වි්ශේෂණ ි් නව. අරුර නිපා පද ොගනේනව. ඔ  
විදි ට වයාකරණ කේ හො ගනේනව. වයාකරණ් ේ හුටි ටම ්ලෝක  
ි් නව කි ල හිු්වාේ අනේන වුරදීම එන ි. එ්කාට ්ම් නිබ්බාන 
කි න පරඥපේි  පිළිබඳවේ මහා කය රාශි කේ අටුවාචාරීනේවහනේ්සේල 
දකේවනේ්න ඔනේන ඔ  කාරණ  ගුන සෑ්හන අව්බෝධ කේ නුිකම නිස ි. 
ඒක නිසාම ම ි ්ම් මූලපරි ා  සූර  ‘්කානේ්වලා’ ි් නේ්න. 
මූලපරි ා  සූර  මජ් ඣිම නිකා්  මුලටම ිබුණට ්මාකද ‘්කානේ්වල ි’ 
ි් නේ්න. එ්කාට ඔ  විදි ට කලේපනා කරල බලන්කාට 
වි්ශේෂ් නේම ් ම් සංකලේප ගුන, ් ම් භාෂා්ව ඇි නාමපද කරි ාපද ආදි්  
එකේරා නිය සංඥාවකේ ි් නව. නාමපද කේ හොගේම ඒකට නිය 
සංඥාවකේ ආ්රාපණ  කරනව. ‘ගඟ ගල ි’ කීවම ග්ඟේ අර 
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ගුලීම් ස්වභාව  අමක ්වනව, ඉ්බ්ටම. ්ම් නිය සංඥාව ගුන අපි 
කලිනුේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළා. ඇේවශ් නේ සංඥාවම නිය ි. සංඥාව 
කි ල කි නේ්න නමිිි ගුනීම ි. නිමිේකේ ගනේන පළුුවනේ ්වනේ්න එන 
නිය බවකේ ඇ් ි කි ල හිා ගුනී්මනේම ි. එ්කාට ඒ සංඥාව ගනේ්න 
හඳුනාගුනීමට පමණකේ ්නා්ව ි. හදුනේවාදීමට. හඳුනාගුනීමේ 
හඳුනේවාදීමේ අර ඉාම සමීප සම්බන්ධාවකේ ි්බන බව බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ අංගුත්ර නිකා්  ඡක්ක නිපා්  එකේරා වටිනා පාඨ කනිුේ 
සඳහනේ කරල ි් නව. 

‘්වාොර්වපක්කාෙං භික්ඛ්ව සඤ්ඤං වදාම. යථා යථා නං 

සඤ්ජානාති තථා තථා ්වාෙරති එවං සඤ්ඤි අ්ොසින් ති.’5 

මහ්ණනි, මම වයවහාර  සංඥා්ව් විපාක    ි ක ිමි. මකේනිසාද, 
‘ ථා  ථා නං සඤ් ජ්ානාි’ -  ම්  ම් ආකාර කනිේ හඳුනාගනීද, ඒ ඒ 
ආකාර් නේ වයවහාර කරනව, ්මබදු සංඥාවකේ ඇිව සිටි් මු ි ආදී 
වශ් නේ. දැනේ ්මන ්ම් විපාක ක ිල ් ාදල ි් න වචන  අර කමය 
විපාක කි න ඒ වචන  අනුව ්ක්නකේ හිනේන පුළුවනි. නමුේ විපාක 
කි න වචන්  සාමානය අථය  පුසීම, ්ම්රෑ අවස්ථාව. එ්කාට මා 
හදුනාගුනීම සඳහා ගනේනා ඒ සංඥා්ව්, මා්ගේ පර් ෝජ්න  සඳහා ගනේනා 
සංඥා්ව් විපාක , ්ම්රෑ අවස්ථාව ම ි වයවහාර . අනේන එනිනේ ්පේනව 
එ්කාට ‘සඤ්ඤාව’ සහ ‘සංඛ්ාව’ අර ඇි සම්බන්ධාව. ඒක නිසා ම ි 
අපි කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළ කලහ විවාද සූර් ේ ‘සඤ්ඤානිොනා හි 
පපඤ්චසංඛ්ා’ කි ල කිවු් ව. පරපඤ්ච් නේ ඇකිරගනේනා හුඳිනේවීම්, 
සංඛ්ාවනේ, ඒ පරඥප්ි හුම එකකේම, සංඥාව නිොන්කාට ි් නව කි න එක 
දැනේ ්ේරුම්ගනේන පුළුවන.ි මකේනිසාද, සංඥා්ව පුසුණු ්ම්රෑ අවසථාව 
ම ි අර වයවහාර . ඔ  විදි ට කලේපනා කරල බලන්කාට අපට ්පේනව 
භාෂාව පිළිබඳ දශයන  ඉාමේම වුදගේ ්ම් ධමය  ්ේරුම් ගුනමීට. ඒක ි 
්ම් මූලපරි ා  සූර ආදි් නේ මුකරග  ුේ්ේ. එ්කාට ්මනේන ්ම් 
‘සංඛ්ා, සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි’ ආදී වශ් නේ ඇිවුණ ්ලෝකවයවහාර වලට 
සාමානය් නේ සේව ා  ටේ ්වනේ්න ්ම්වා ුළ නිය සංඥාව ුනේපේ 
්වලා ි්බන නිසා. ්ම්්කනේ මිදීම ඉාමේ අමාරු ි. අර කිරි, දී කිරි, 
්වඬරු ක ිල ඒ වචන ටික හොගේට පසේ්සේ ඒව අර ඇි සම්බන්ධාව 
මහා ගුටලුවකේ, මහා ොශයනකි ිනේට පවා ් ේරුම් ගනේට බුරි විදි්  ගුටලුවකේ, 
බවට පේ්වනව. 

දැනේ අපි අර නිබ්බාන  ගුන කථා කළා - ඒ නිබ්බාන , ්ම් කාල් ේ 
සමහර විට ්ක්නකේ අහනේන පුළුවනේ, අ්පා  ි එ්හනම් නිබ්බාන  
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පරමාථය ධමය කේ ්නා්ව ිද කි ල, පරමාථය කේ ්නා්ව ිද කි ල. නිබ්බාන  
‘පරමාථය කේ’ ්නා්ව ි. නිබ්බාන  ම ි ‘පරම අථය ’. සූර ්දේශනාවලට 
අනුව බලන්කාට නිබ්බාන  ම ි පරමාථය . නමුේ ඒ ්වනේ අථය කිනේ. 
්ම් කාල් ේ පරමාථය හුටි ට ගනේන අථය් නේ ්නා්ව ි. උුම්ම  හප, 
පරයක්ෂ කර ග ුු ඉහළම උුම්ම  හප කි න අථය ් නු ි, සූර 
්දේශනාවල නම් නිබ්බාන  පරමාථය කේ හුටි ට හඳුනේවල ි් නේ්න. ‘ආරද්ධ 

විරි් ා පරමත් ථපත්ි ා’6 - ඉහළම, උුම්ම,  හපට පුමිණීම සඳහා අරඹන 
ලද වී යය ඇේ්ේ - ඔ  විදි් ේ පාඨ සඳහනේ ්වනව. ඒ හු්රනේන ්වන 
පරමාථය කථාවකේ නම් ්පේනේන නුහු සූරවල. නමුේ කලේ ා්ම්දී ්නා් කුේ 
්නා් කුේ අථයවලිනේ ්නා් කුේ ්නා් කුේ පරමාථය ්ම් ධමය ට 
එකු්වනේන පටනේගේ. එ්හම එකු්වනේන පටනේගුනීම නිසා 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘්ලාක සමඤ්ඤා, ්ලාක නිරුත්ි, ්ලාක පඤ්ඤත්ි’ 
පිළිබඳව ් දේශනා්කාට වොළ වුදගේ සූර ් දේශනා ටි්කනේ ටික පසුබුස ගි ා. 
ඒ ්වනුවට සිදුවු්ණේ ්ගාඩනුගිලේලකේ නාගුනමීට උපකාර කරගනේන 
පලංිවල පදිංි්වනේන පටනේ ගුනීම ි. 

ඊළඟට අපට මූලපරි ා  සූර්  වේ ටිකකේ කි නේන ි් නව. 
වි්ශේෂ කාරණ කේ - ් ම් සූර ් දේශනාව අ්නකුේ හුම සූර්දේශනාවනේට වඩා 
වි්ශේෂ් නේ සුලකි  හුකි වේ වි්ශේෂ කාරණාවකේ ි් නව. ඒ කි නේ්න, 
්ම් සූර්දේශනාව අවසාන් ේදී ඒකට සවනේදුනේ භිකූ්ෂනේ වහනේ්සේලා ඒකට 
සුටු ්නාවුණු බව සඳහනේ වීම .ි සාමානය් නේ සූර්දේශනාවකේ  ම්කිසි 
භික්ෂු පිරිසකේ අරමුණකුර්ගන බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ ්දේශනා කළානම් 
අවසාන්  ි් නේ්න. ‘අත්මනා ් භික්ඛ්ු භගව්ා භාසිං අභිනන්දුං’ 
කි ල. ඒ භික්ෂූනේ වහනේ්සේලා භාගයවුනේ වහනේ්සේ්ගේ ්දේශනාව පිළිබඳව 
සුට දැකේවුව කි න එක. නමුේ ් මන ි් නේ්න ් කා්හාමද? ‘ඉදම්වාච 
භගවා, න ් භික්ඛ්ු භගව්ා භාසිං අභිනන්දුං’ - ඒ භික්ෂූනේ වහනේ්සේලා 
භාගයවුනේ වහනේ්සේ්ගේ භාෂි  ගුන සුටු වු්ණේ නු. ්ම්කේ උපකාර 
කරගනේනව අටුවාචාරීනේවහනේ්සේල - ්ම් සූර  ්බා්හාම ගුඹුරු ි, 
අසා්ගන සිටි සේවාමීනේ වහනේ්සේලාටේ ්ේරු්ණේ නුහු, අපි ්කා්හාමද 
්ම්ක ්ේරුම්ගනේ්නේ ක ින අදහසකේ දීමට. ඒ නිසා්දෝ ්ම් සූර  
මුළුගුනේනිල ි් නව. නමුේ ්ම් කළ විවරණ  අනුව අපට හිාගනේන 
පුළුවනි ්ම් සංඝ ා වහනේ්සේලා්ගේ ්නාසුටට ්වන ්හේුවකේ ිබුණ 
කි ල. ්මාකකේද ඒ? නිබ්බාන ේ ඇුළු ස ිලුම පරඥපේි පළිිබඳව, එ්හම 
නුේනම් කිසිම පරඥපේි කේ පිළිබඳව මඤ්ඤනා ්නාකළ  ුු බව පරකාශ 
කිරීම එදේ අදේ, එකලේ ්මකලේ, සංඝ ා වහනේ් සේලා වුඩි්දනා්ගේ 
්නාසුටට ්හේුවී ඇි කාරණ කේ. එ්කාට මලූපරි ා  සූර  ගුන 
එච්චර ි ක ිනේන ි් නේ්න. 
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ම් මඤ්ඤනාව ඉාමේම සි මු් මාරබන්ධන කේ 

හුටි ට දකේවල ි්බනවා. ඉාමේම වටිනා සූර කේ සළා න සං ුත්් ේ 

‘ වකලාපී සූර ’7 නමිනේ සඳහනේ ්වනවා. ඒ  වකලාපී සූර් ේදි 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉාම ්හාඳ උපමාවකිනේ, වටිනා ධමය කාරණ කේ 

එනම් ්ම් මඤ්ඤනාවල ි්බන සි මු්බව - පරකාශ කරනව. ්මාකකේද 

උපමාව? සුරාසුර  දුේධ  ගුන නිර සූරවල සඳහනේ ්වනව. ්මනේ 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සරුාසුර  ුදේධ  ි උපමාවට ගනේ්න. ්දවි නුේ 

අසුර නුේ අර මහා සංගරාම කේ පුවිලා ්දවි නේ දිනනව. අසුර නේ 

පරදිනව. අසුර නේ පුරදුනාට පසේ්ස ්දවි නේ ්මාකද කරනේ්න, ්ව්පිත්ි 

අසු්ේන්ද්ර  බුඳුම් පහකිනේ බුඳ්ගන, ඒ කි නේ්න, ්දඅේ, ්දපා, ්ගල 

කි න පසේුනකිනේ බුඳල, අර්ගන එනව ශකර්දේ්ව්න්ද්ර  ඉදිරි ට. ්ම් 

බන්ධන  මහ පුදුම අදේභූ විදි්  බන්ධන කේ. ්මාකකේද ්ම් බන්ධන්  ඇි 

වි්ශේෂව ? ඒක බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්හම ි පරකාශ කරනේ්න. ්ම් 

්ව්පිත්ි අසු්ේන්ද්ර   ම් අවසථාවක සිු්වාේ ‘්දවි් ෝ ධාේමික ි. 

අසුර් ෝ අධාේමික ි. මම දිවය්ලෝක ට  නව’ කි ල, හිුව හුටි් ම අර 

බන්ධන් නේ මිදිල දිවයම  පඤච කාමසම්පේි ේ භූකේි විදිනේන 

හුකි ාවකේ ලබනව ්ව්පිත්ි අසු්ේන්ද්ර . නමුේ බුරි්වලාවේ හිු්ණාේ 

‘අසුර ිනේ ධාේමික ි. ්දවි නේ අධාේමික ි. මම ආපසු අසුර්ලෝක ට  නව’ 

කි ල, හිුව හුටි්  අර දිවයම  පඤචකාම සම්පත් ි් නුේ පිරිහිලා 

බන්ධන ප්හනේ බු්ඳනව ආ් ේ. ඔනේන ඔ්හාම ඔ  උපමාව ඉදිරිපේ කරල 

උප්ම්  වශ් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වටිනා ධමය කාරණ කේ මු කරනව. 

‘එවං සුඛුමං ්ඛා භික්ඛ්ව ්වපචි්තිබන්ධනං, ත්තා සුඛුමතරං 

මාරබන්ධනං, මඤ්ඤමා්නා ්ඛා භික්ඛ්ව බ්ද්ධා මාරස්ස, අමඤ් ඤමා්නා 

මු්්තා පාපිම්තා. අස්මති භික්ඛ්ව මඤ්ඤිත්මතං, අයමෙමස්මති 

මඤ්ඤිත්මතං, භවිස්සන් ති මඤ්ඤිත්මතං, න භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, 

රූපීභවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, අරූපීභවිස්සන් ති මඤ්ඤිත්මතං, සඤ්ඤී 

භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, අස්ඤ්ඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, 

්නවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤති්මතං, මඤ්ඤිතං භික්ඛ්ව 

්රා්ගා, මඤ්ඤිතං ග්ණ්ඩා, මඤ්ඤිතං සල්ෙං, තස්මාතිෙ භික්ඛ්ව 

අමඤ්ඤමා්නන ්චතසා විෙරිස් සමාති, එවං ෙි ්වා භික්ඛ්ව සික්ිතබ්බං.’ 

්ම්්ක අදහස අප ිඉසේ්සලේල ් ේරුම් ගනේන බලම.ු උපමාවට සම්බන්ධ 

කරිීම් වශ් න ු ිඅර පළමු් වන ිපාඨ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න. 

‘එවං සඛු්මුං ්ඛ්ා භකි්ඛ්්ව ්වපිත්ි බන්ධනං’ - මහ්ණන ි්ව්පිත්වි බුඳල 
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හිටි  ඒ බන්ධන  ඔනේන ඔ  රම් සි ුම් ් ද කේ. ඒ ක ිනේ්න අර සිුවිලේලට 
 ා කළ බන්ධන කේ. සිේ එකේකම ි ඒ බන්ධන  කරි ා කරනේ්න. ඊළඟට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව - ‘්ා සුඛ්ුමරං මාරබන්ධනං’ - 
නමුේ ඊට වඩා ස ිමු්, මාරබන්ධන . ්මාකකේද ්ම් මාරබන්ධන ? 
‘මඤ්ඤමා්නා භික්ඛ්්ව බ්ද්ධා මාරස්ස, අමඤ්ඤමා්නා මු්ත්ා පාපිම්ා’ 
- මහ්ණනි මඤ්ඤනා කරනේ්නේ මාර ාට බු්ඳ ි. මඤ්ඤනා ්නාකරනේ්නේ 
ඒ පාපී වූ මාර ා්ගනේ මි්ද ි. ඊළඟට කි නව ්මානවද ්ම් මඤ්ඤනා - 
‘අසමීි භික්ඛ්්ව මඤ්ඤි්මං’ - ‘අස්මි’ - ‘්වමි’  නේන පවා මඤ්ඤි කේ 
- මහ්ණනි ‘්වමි’  නේනද මඤ්ඤි් කි. ‘අ ං අහං අස්මීි මඤ්ඤි්මං’ 
- ‘්ම  මම ්වමි’  නුද මඤ්ඤි් කි. ‘භවිස්සන්ි’  නුද මඤ්ඤි් කි. 
ඒ කි නේ්න ‘වනේ්නමි’ ක ිල හිුවේ මඤ්ඤි කේ. ‘්නාවනේ්නමි’ කි ල 
හිුවේ ඒකේ මඤ්ඤි කේ. ‘රෑපී වනේ්නමි’ කි ල හිුවේ මඤ්ඤි කේ. 
‘අරෑපී වනේ්නමි’ කි ල හිුවේ මඤ්ඤි කේ. ‘සඤ්ඤී’ වනේ්නමි ක ිල 
හිුවේ ඒකේ මඤ්ඤි කේ. ‘අසඤ්ඤී වනේ්නමි’ කි ල හිුවේ ඒකේ 
මඤ්ඤි කේ. ්නවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී වනේ්නමි කි ල හිුවේ ඒකේ 
මඤ්ඤි කේ. ඔනේන ඔ  විදි ට මඤ්ඤනා නව කේ ්ම් සූර්  දකේවනව 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ. එපමණකේ ්නා්ව ි ්ම් සුර්  ම, ්ම් ්කාට්සම, 
නුවේ පනුරුකේි වශ් නේ දකේවල ඒ එක එකකේ වේ වි්ශේෂණ පද 
හරකිනේ හදුනේවනව. ්ම් එක එකකේම මඤ්ඤි කේ ව්ගේම ඉඤ්ජි කේ. 
මඤ්ඤි කේ ව්ගේම ඵන්දි කේ. මඤ්ඤි කේ ව්ගේම පපඤ්ි කේ. ඒ ව්ගේම 
මානග කේ. එ්කාට ්ම් එකේ එකේ වචන් ේ වි්ශේෂව  ්කටි් නේ 
සඳහනේ කරනේන පුළුවනි. 

‘ඉඤ්ජිං’ කි ල කි නේ්න - ‘එජ්ා’ කි නේ්න ණ්හාවට නමකේ. 
ණ්හා්වනේ උපනේන ් ද කේ කි න එක දැකේවීමට ි. ණ්හාව නිස ි ් ම් ‘අස්මි’ 
ආදි මඤ්ඤනා ඇි්වනේ්න, කි න එක ි එනනිේ කි ු්වනේ්න. ‘ඵන්දිං’ 

කි ල කි නේ්න ‘ඵන්දනං චපල ි ත්ං’8 - ආදී වශ් නේ දැකේ්වනව. අර සි්ේ 
ි්බන සසල වන ස්වභාව , ස්පන්දන , චපල ස්වභාව  ි එන කි නේ්න. 
සි්ේ ි්බන චපල ස්වභාව  නිසා ඇිවන සිිවිලේලකේ ඒක. ඒ ව්ගේම 
පපඤ්ිං - ඒක පරපංි කේ. පපඤ්ච කි න වචන  ගුන අපි සෑ්හන දුරට 
පරකාශ කරල ි් නව. ඒක නි ම මාගය් නේ ඉවේව වටරවුම් ගමනකේ  ාමකේ 
ව්ග ි. ඒ ව්ගේම ‘මානගං’ කි නේ්න ඒ මාන  නිසා, මුනීමකේ නිසා - 
මූලික අථය  බුලු්වාේ මුනීමකේ - එකේරා මුනමීකේ. ‘අස්මි’ ක ින එකම 
මුනමීකේ. අස්මි මාන  කි නේ්න ඒක ි. ‘අස්මි’ ක ින කූඤ්ඤ . අපි කලිනේ 
අවස්ථාවක සඳහනේ කළා මුළුමහේ භාෂා්ව් වයාකරණ ම රඳා පවිනේ්න 
‘අස්මි’ කි න කූඤ්ඤ  උඩ  කි ල. අර උත්ම පුරුෂ, පරථම පුරුෂ, මධයම 
පුරුෂ ආදි ඒවා ගුන සඳහනේ කරන අවස්ථා්වේ ‘මම ්වමි’ 
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කි ල ගේු හුටි්  ්මනකේ ඇි්වනව. ‘්මන’ ඇිවුණාට පසේ්ස 

ම ි ‘එනකුේ’, ‘ඔුනකුේ’ ඇි්වනේ්නේ. උේම පුරුෂ ා වූ මම 
ඇිවුණාට පසේ්ස ම ි පරථම පුරුෂ් කේ මධයම පුරුෂ් කේ ඇි්වනේ්න. 
ඔනේන එ්කාට වයාකරණ  සම්පූණය ි. වයාකරණ ට අවශය ්කාටසේ 

ි් නව. ඔනේන ඔ  විදි ට අපට ්මනිනේ ්ප්නනව ‘අස්මි’ කි න එකම 
මඤ්ඤි කේ ව්ගේම පපංි කුේ බව. ඇේ වශ් නේම ්ම් පපඤ්ව් නේ 

්ක්රන ් නාමග ාම - නසිිමග හුර අනිසිමග  ාම - ් ම් මඤ්ඤනා වලිනේම, 
විවිධ මඤ්ඤනා වලිනේම, සදිුවන ්ද කේ. 

්ම් මඤ්ඤනාවල ඇි ස්වභාව  කුමකේද?  ම්කිසි ්ද කේ ගුන ්ම් 

මඤ්ඤනාව ඇිකරනවේ එකේකම, ඒ මඤ්ඤනාව නසිාම ඒක ‘්ද කේ’ බවට 
පේ්වනව. ් ම් ‘්ද කේ’ බවට පේවීම නිසා -  ම්කිසි ‘්ද කේ’ ඇි වුණානම්, 
ඒ එකේකම, ඒක ‘්ද කේ’ ්වනවේ එකේකම - අනියා ධමය  ඒකට 

අරකේගනේනව. ඒ වශ ට  ටේ ්වනව. ්ම්ක මහ පුදුම ධමයාවකේ. ‘්දයකේ’ 
්වෙයි ‘අනේ්දයකේ’ වනේ් න. අනයථාභාව  කි ල කි නේ්න අ්නකේ 

ආකාර කට ්පරලමී. අ්නකේ ආකාර කට ්පර්ළනේන නම්  ම්කිසි 
ආකාර කට ි් නේන ඕන. ඒ ි් න ආකාර  ම ි අනේන ‘්ද කේ’ ක ිල 
කි නේ්න.  ම්කිසි ‘්ද කේ’ උපදිනේ්න ්කා්හද? හි්ේ. හි්ේ  ම්කිසි 

්ද කේ හුටි ට හවුරු වණුානම්, ඒ එකේකම ඒකට අරකේ ගනේනව, ඇුලේ 
්වනව, අර අනියා ධමය  කි න විෂබීජ් . දැනේ අර මඤ්ඤනාවලමේ අපට 
්ප්නනව, අර ්ව්පිත්ි්ගේ බන්ධන  ව්ගේ ්දපුේට බුඳිල. නදිහසකේ 

නෑ ්කා ි විදි ට හිුවේ, රෑපී කි ල හිුවේ, අරෑපී කි ල හිුවේ, සඤ්ඤී 
කි ල හිුවේ, අසඤ්ඤී කි ල හිුවේ ඔනේන ඔ  ද්ව ාව අනුව ගි ා. අපි 

සූර රාශි කදිම ඔ  ද්ව ාව ගුන සඳහනේ කරනේන ් දුන. ඒකම ම ි 
්මනේ ි් නේ්න - ද්ව ාවකේ. රෑපී-අරෑපී, සඤඤී-අසඤඤී වශ් නේ. 
ඒ හුම එකකටම මුල ‘අස්මි’ ක ින එක ි. ද්ව ානුපස්සනා සූර් නේ වටිනා 

ගාථා  ුගල කේ ්සා ාගනේන පළුුවනි, ්ම් මඤ්ඤනා පිළිබඳව  ම්කිසි ස ිමු් 
කාරණ කේ ්හළිකර ගුනමීට. ්ම්ක ි ඒ ගාථා  ුගල . 

‘්යන ්යන ෙි මඤ්ඤන්ති - ත්තා තං ්ොති අඤ්ඤථා 

තං ෙි තස්ස මුසා ්ොති - ්මාසධම්මං ෙි ඉ්තරං 
අ්මාසධම්මං නිබ්බානං - තදරියා සච්ච්තා විදූ 

්ත ්ව සච්චාභිසමයා - නචි්ඡාතා පරිනිබ්බුතා.’9 

‘්  න ්  න හ ිමඤ්ඤන් ි්ා ං ් හා ිඅඤ්ඤථා’ -  ම්  ම් ආකාර කට 
්ලෝක ා මඤ්ඤනා කරේද, සිා ගනිේද, හඟිේද, ඒ මඤ්ඤනාව නසිාම එ  
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අනයථාභාව කට ්පර්ළ ි. අනකිේ බවකට ්පර්ළ ි. එ්හම අ්නකේ බවට 
්පර්ළන නිසාම - ‘ං හි ස්ස මුසා ්හාි’ එ ම, ඒ අනිකේ බවට ්පරළීම 
නිසාම - එ ම එහි මුසාව ්ව ි. ‘්මාසධම්මං හි ඉත්රං’ මකේනිසාද, එ  
ඉාමේම ළාමක වූ මුළා කරන සවරෑප කේ ඇි ්ද කේ නිසා . ඔනේන දැනේ 
්ේ්රනව සි්ේ බිහිවුණ ඒ ධමය, ධමය හුටි ට දිනේ ගේු මඤ්ඤනාව නිසා 
්ද කේ ඇිවුණා නම්, හි්ේ බිහිවුණානම්, ඒ එකේකම අඤ්ඤථාභාව  කි න 
විෂබීජ්  ඒකට ඇුලේ ්වනව. ‘්ද කේ’ වුණානම් ‘්ද කේ’ වුණාට පසේ්ස 
ම ි අනේ ්ද කේ ්වනේ්න. එ්කාට ඒ අදහස එ්හම කි ල, ඒක නිසා 
්ලෝක් ේ - සි්ේ - බිහිවන ්ම් ධමය  අර විදි ට පරාමේශන  කළ හුටි් ේ, 
දැඩිව ගේු හුටි් ේ, එනට අනියාව එකු ්වනව. ජ්ාි, ජ්රා, මරණ 
ඔකේ්කාම ්පල ගුහිල එනවා. ඊළඟ ගාථා්ව් කි ු්වනේ්න කමුකේද? 

‘අ්මාසධම්මං නිබ්බානං - තදරියා සච්ච්තා විදූ 
්ත ්ව සච්චාභිසමයා - නචි්ඡාතා පරිනිබ්බුතා.’ 

‘අ්මාසධම්මං නිබ්බානං’ - නිවන වනාහි මුළා ්නාකරන ස්වභාව  
ඇි ්ද කි. අපට ‘්ද කේ’ ක ින වචන  ් ාදනේන ්වනව ්මනදී. 
කරනේන ් ද කේ නුහු. නවින මුළා ් නාකරන ස්වභාව  ඇි ් ද කි. ‘දරි ා 
සච්ච්ා විූ’ - ආ ය් ෝ එ  සය  වශ් නේ - පරමාථය සය  ක ිල 
්මාකකේවේ ්මන ් ාදල නුහු - නමුේ සය වශ් නේ දනිේ. ‘් ්ව 
සච්චාභිසම ා නිච්ඡාා පරිනිබ්බුා’ - ඒ ආ ය පුදේගල් ෝ සය  ්ේරුම් 
ගේාහු, ‘නිච්ඡාා පරිනිබ්බුා’ - ණ්හාව නුමුි කුසගනිේ්නනේ මිදුනාහු. 
‘පරිනිබ්බුා’ ක ිනේ්න - පරිනිබ්බාන ක ින වචන  ඇ්හනවේ එකේකම 
අමුු අදහසකේ එනේ්න. ඒක නිසා අපි ්මනදි කි මු - පූණය නවිීමට 
පේ්වේ කි ල. ් ම් වචනවලේ  ම්  ම් අථය ගුබ්්වලා ි්බන නිසා වචනේ 
පාවිච්ි කරනේන අමාරු ේව කේ දැනේ ි් නේ්න. 

පරිනිබ්බුා කි නේ්න ඒ අව්බෝධ  එනවේ එකේකම ඒ රහනේ 
වහනේ්සේ ් ම්ලාවිනේ ුරනේ වුණා ් නා්ව ි. ‘පරිනිබ්බුා’ කි නේ්න සම්පූණය 
නිවීමට පේ්වනව අර ණ්හා කුසගිනේන නිවුණ නිසා. එ්කාට ්ම් නිවන 
‘අ්මාසධම්මං’ වනේ්න, මළුා ් නාකරන ස්වභාව කේ ් වනේ්න මකේනසිාද ක ිල 
ටිකකේ කලේපනා කරනේන සිද්ධ්වනවා. නවි්නේ ‘්දයකේ’ නු ිනසිා. ‘්ද කේ’ 
ි්  න නසිා ම  ි්ම් ඔකේ්කාම කරදර. නවි්නහ ි්ද කේ නු ිනසිා ම ි 
ඒක ‘අනමිිත්’ ක ිල ක ිනේ්න. ඒක ‘අනමිිත්’ නසිා ම  ිඒක ‘අප්පණිහි’ 
්වනේ්න. එන පරණිධි කේ පහිටිීමකේ නුහු. පරෂි ේඨාවකේ නුහු. පරෂි ේඨාවකේ 
ි්  නව නම් ම  ිඒක ලේලු කරනේන පළුුවනේ ්වනේ් න, චංචල ්වනේ්න, 
්කාපය ්වනේ්න. ‘අකුප්පා්ච ් ාවිමුත්ි’ කි නේ්න කපුි ්නා්වන, 



නිව්නේ නිවීම 

284 

්කෝපය ්නාවන, චංචල ්නාවන, ස්වභාව  නිස ි. ණ්හාවකේ නුි නිසා 
පරණිධි කේ නුහු. ඒ ව්ගේම ‘සුඤ්ඤ’ කි ල කි නේ්න ්ලෝක ා හින 

විදි්  සාර කේ නුහු. අර මහාසා්රාපම සූර් 10 කිව්ව ව්ගේ විමකුේි ම 
ම ි සාර . ්වන සාර කේ නුහු. ්ලෝක ා හින විදි්  පොථය කේ නුහු 
්මන නිබ්බා්න. ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට ්ද කේ නුි නිසාම ි 
්වනසේ්වනේ්න නුේ්. 

අපි කලනිුේ අවස්ථාවක සදහනේ කළා ්කා ිරම් වයාකූල 
ේව කට ්ම්ව පිළිබඳ අදහසේ ් ාමු්වලා ි් නවද කි ල. සංඛ් ේ 
්ද කේ, අසංඛ් ේ ් ද කේ, සංඛ්  අනිය ් ද කේ, අසංඛ්  නිය ් ද කේ. 
සංඛ්  දුක්ඛ්්ද කේ. අසංඛ්  සුඛ්්ද කේ. සංඛ්  අනාේම ි. අසංඛ් ? - 
කි ල නවිනේට සිද්ධ්වනව. ඔනේන ඔ  විදි් ේ ේව කට ්ම් ොශයනික ිනේ 
පේවු්ණේ ් ම් කාරණා ගුන අව්බෝධ කේ නුි නිසා ් වනේට ඕන. එ්කාට 
‘් න ් න හි මඤ්ඤි’ කි න ්ම් ගාථාවලිනේ ඉාමේම වටිනා අදහසකේ 
පරකාශ ්ක්රනේ්න. 

්ම් මඤ්ඤනාව නිසා ්ම් ්ලෝක් ේ සිට අරමුණුවන ්දේවලේ 
පිළිබඳව එකේරා උපාොන කේ, එකේරා ගරහණ කේ, පරාමශයන කේ, ්ලෝක ා 
ුළිනේ සිද්ධ ්වනව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සංකලේප ඉදිරිපේ කරල 
ි් නේ්න ඒවා උපකාර කර්ගන සුඩ වු්රනේ එරවීම සඳහා ි. ‘්දසිා 

නිස්සා  නිස්සා  ඔඝස්ස නිත් ථරණා.’11 ්ම් හුම එකකේම, මධයම පරිපොව 
අනුව සංකලේපවල ඇි ආදීනව පක්ෂ ේ ්ේරුම් අර්ගන, ්ම් අර රථවිනී 
පරිපෝවේ, අලගද්ූපම සූරාදි් ේ දැකේ්වන ආකාර ට එකකේ එකකට 
උපකාරවන හුටි ට ්ම් ධමය පාවිච්ි කරනව මිසකේ, ්ම් එකකේවේ 
බොගුනීමට ්නා්ව ි. ්වන එකකේ බා නිවනවේ බොගනේ්නේ නුහු. 
‘නිබ්බාන’ කි න පරඥාපේි  බොගේ්ාේ ඒේ අමාරු්ව වු්ටන ුනකේ. 
ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට ‘් න ් න හි මඤ්ඤන්ි’ ආදි ගාථා්වනේ 
අපට වදුරටේ ්ේරුම් ගනේන පළුුවනි, අර මඤ්ඤනා වල ි්බන සි ුම් 
ස්වභාව  - ්ම්ක ඉාමේම සි මු් මාරබන්ධන කේ කි ල පරකාශ ක්ළේ 
මකේනිසාද ක ින එක. 

්ම්නේදි අපට මකේකරගනේන පුළුවනි. බරහ්මනිමන් නික සූර  
විගරහ කරන අවස්ථා්ව්දී, අර අනිදස්සන විඤ් ඤාණ  ගුන කථාකරන 
අවස්ථා්ව්දී, අපි පරකාශ කළා ඒ අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  ‘පඨවි් ේ 
පඨවිව් නේ අනනුභූ ි’ කි ල. ඒ කි නේ්න ‘පෘථිවි් හි පෘථිවිබ්වනේ, 
පෘථිවි ස්වභාව ට  ටේ්වලා නුහු’ කි ල. ඇේ වශ් නේම කලිනේ 
සඳහනේ කළ මූලපරි ා  සූර්  සංකලේප විසිහ්රනේ දහුනකේම 
බරහ්මනිමන්නික සූර් ේ සඳහනේ ්වනව. ඒ කි නේ්න, 
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අර අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  අර කි ාපු එක සංකලේප කටවේ  ටේ නුහු. 
 ටේ නුහු කි ල ක ිනේ්න ඒ එකකේවේ වසේුව් නේ, පොථයව් නේ 
ගනේ්න නුහු. ඒක නසිා ම ි ‘අනිදස්සන’ ්වනේ්න. විඤ්ඤාණ  
‘අනිදස්සන’ ්වනේ්න. සාමානය් නේ විඤ්ඤාණ  අරමුණකේ අලේල්ගන ි 
ි්බනේ්න. ඒ අලේල්නාගේ ස්වභාව  ්පනේනමීට ි ්ම්කට අනදිස්සන 
කි ල කි නේ්න. අර විදි ට අලේලගනේන ්ද කේ නුහු. ඒ ව්ගේම ්මනදි 
අපි ්ම් පරකාශ කළ කාරණා වදුරටේ පුහුදිලි කරගනේන උපකාර වන 
වටිනා සූර කේ ි්බනව මජ්ඣිමනිකා් ම - චූලණ්හාසංඛ්  සූර . ් ම්්ක 
සඳහනේ ්වනව පාඨ කේ, වටිනා පාඨ කේ. 

‘ස්බ්බ ධම්මා නාෙං අභිනි් වසාය’12- සාමානය අථය් නේ ගේ්ාේ 

ඒ්ක අදහස ‘කිසිම ්ද කට දෘෂ ේටි වශ් නේ රිංගා ්නාග  ුු ි’ ක ින 
එක ි. ‘අභනිි්වස’ කි ල කි නේ්නේ දෘෂ ේටි වශ් නේ ඇුලේවීම කි න එක ි, 
පරාමශයන  කරිීම. දැනේ ්ම්නදි අපට වුදගේ උපමාවකේ මුකරගනේන 
පුළුවනි. දැනේ අර සංකලේප පිළිබඳව, කිසිම සංකලේප කේ පළිිබඳව, දැඩිව 
ගුනමීකේ රහනේවහනේ්සේට නුිබව අපි පරකාශ කළා. අපි ටිකකට කලේපනා 
කරමු ‘්ග කේ’ ක ින පරඥප්ි . රහනේ වහනේ්සේලේ ්ගවලේ ඇුළට  නව. 
නමුේ ඇේ වශ් නේම රහනේ වහනේ්සේල ්ගවලේ ඇුළට  ාමකේ නෑ. 
්ම්ක විකය කේ ඇි්වනේන පළුුවනේ අදහසකේ. විකය කේ ඇි්වන 
කාරණ කේ ්වනේන පුළුවනි. නමුේ රහනේවහනේ්සේ ‘්ග කේ’ කි න 
පරඥාපේි ට ඇුලේ වු්ණේ නුහු. 

්ග කට ඇුලේ්වනේන පළුුවනි ්ග කේ කි න පරඥාපේි ට ඇුලේ 
්නාවී. සමහරවිට ්ග කට ඇුලේ ්නාවුණේ ්ග  ක ින පරඥාපි ට 
ඇුලේ්වනේන පළුුවනි. ්ම්ක පර්හේලිකාවකේ හුටි ට ්ම්හම ි් දේදී අපි 
චූලණ්හාසංඛ්  සූර් ේ එන සුරංගනා කථාවකේ වුනි ්පාඩි කථානේර කේ 
ඉසේ්සලේල විගරහකරනේන බලමු. 

්ම් චූලණ්හාසංඛ්  සූර් ේ මූලිකව සඳහනේ ්වනේ්න ්ම්ක ි. 
ශකර ා එකේ අවස්ථාවක, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පුබ්බාරාම් ේ වුඩවසන 
අවස්ථාවක ඇවිලේල පරශේන කේ ඇසවු.  ම්කිසි භකි්ෂුවකේ සම්පූණය් නේම 
ණ්හාව ක්ෂ  කරල විමුකේි  ලබනේ්න ්කා්හාමද කි ල. ඒකට 
බුදුරජ්ුනේ දුනේන ්කටි ්දේශන් ේ අඩංගුවන වටිනා පාඨ  ම ි ්ම් 
‘ස්බ්බ ධම්මා නාලං අභිනි්වසා ’ කි න එක. කිසිම ්ද කට දෘෂේ ටි 
වශ් නේ ඇුලේ ්නාවි   ුු ි කි න එක. ්ම් සුර ්දේශනාව අහල, 
ශකර  ගි ා. කලකට පසේ්සේ මුගලනේ මහරහනේ වහනේ්සේට නිකමට 
හිුන ්ම් ශකර  ‘සාධු, සාධු’ කි ල ්ම්ක අනු්මෝදනේ ්වලා ගි ා. 
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හුබු ි ශකර  ්ම්ක ්ේරුම් ගේද? ්ම් විදි ට ජීවේ ්වනවද කි ල 
බලනේන ඕන කි ල මුගලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ දිකේකල අකේ වකේකල 
සුණිනේ පුබ් බාරාම් නේ අුරුදහනේ ්වලා ව්ිසා ්දව්්ලා්ව් පහළවුණා. 
ශකර ා ඒ ්වලා්ව ්හාඳට සංගී් නේ වි්නෝද්වන අවස්ථාවකේ, ූ ය 
භාණ්ඩ ි ා්ගන. ඈදීම දැකේක මුහලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ. දැකල, ඒව 
්හමිහිට නවේවල මුගලනේ මහරහනේ වහනේ්සේට ආරාධනා කළා ‘ස්වාගං 
ස්වාගං’ කි ල. ‘්බා්හාම ්හාඳ ි කා්ලකට පසේ්සේ වුඩම ක්ළේ, වුඩ 
හිඳිනේන’ කි ල උසේ ආසන කේ පිළිගනේවල මා පහේ ආසන ක ඉඳගේහම 
මුගලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ අහනව ශකර ්ගනේ, ඔබ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ළඟට ගිහිලේල  ම්කිසි ධමය ්දේශනාවකේ ශරවණ  කළා ්නේද? අපිේ කුමි ි 
ඒක අහනේන කි ල. ශකර  කි නව අපට ්බා්හාම වුඩ කට ුු බහුල ි. 
අ්පේ වුඩ විරකේ ්නා්ව ි. ්ම් අ්නකුේ ව්ිසා වුසි ්දවි නේ්ග වුඩ 
නිසා. ඒක නිසා ්ම් ව්ගේ ධමය ්කාට්ඨඨාස අපට මක ි ාගනේන ්බා්හාම 
අමාරු ි කි ල. ඊළඟට ඊට වඩා වුදගේ හුටි ට ශකර  හින කාරණ කේ 
කි නවා. මම ්ම් සුරාසුර  ුදේධ  දිනල ඉවර්වලා ්ව්ජ් න් ක ිල ්හාඳ 
පරාසාද කේ මුව්ව. මුගලනේ නිදුකා්ණනි ඔබ කුමදි ඒක දකිනේන ක ිල. 
ඉිනේ ආගනේුක් කේ නිසා බුහු ි කි නේන බුරි නිසා්දෝ මුගලනේ 
මහරහනේ වහනේ්සේේ කුමි වුණා. 

ඊළඟට ශකර ා මා්ගේ මිර වවශරවණ දිවයරාජ් ේ එකේක, මගුලනේ 
මහරහනේ වහනේ්සේේ එකේක්ගන පරාසාද  බලනේන  නව. ් ම් පරාසාද  මහා 
කටුාගාර ස ිගණනකේ ඇ ිමහ පදුුම අනේද්ම් එකකේ. ඈදීම දැකේක ශකර ා්ගේ 
පාරිචාරිකාවනේ - දිවයප්සරාවනේ - මගුලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ වඩිනව. දැකල 
්ගෞරව  නසිා හරිිඔපේ පහිටිවුා්ගන ම මනේ්ගේ කාමර ළුට ‘රිංග 
ගේ’. ශකර  මගුලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ පරාසාද  ව්ට් වඩම්මවමිනේ, 
‘බලනේන නදිුකා්ණනි ්මාගේගලේලාන ්ම් පරාසාද් ේ රමණී ත්ව ’ කි ල 
්පනේනනේන පටනේ ගේ පරාසාද්  රමණී  ස්වභාව . මුගලනේ මහරහනේ 
වහනේ්සේේ එ්හම ම ි ඔ්බ් පිනේබල  නිසා ම ි ්ම්වා පහළ්වලා 
ි් නේ්න ක ිලා පරකාශ කරල, ඊළඟට කලේපනා කළා ්ම් ශකර  - ්ම් 
‘ ක්ෂ ා’ ක ින වචන  ි එන ් දිල ි් නේ්න -  ක්ෂ කි ල ් ාදනව 
්දවි නේටේ. ්ම් ‘ ක්ෂ ’ පරමාද ට වුටිල ි ඉනේ් නේ. සං්ව්ග ට පේ 
කරනේන ඕන කි ල, උනේවහනේ්සේ ඊළඟට ්මාකද ක්ළේ. ප් ේ ඇඟිලේ්ලනේ 
අර ්ව්ජ් න් පරාසාද  ්හලේලුව. එ්කාට ශකර  ්ම්කට ණ්හා, මාන, 
දිට්ඨි වශ් නේ ඇුලේ්වලා හිටි  නිසා ශකර ේ ් හලේලුනා ඒ එකේකම, ශකර ට 
සං්ව්ග  පහළ වුණා. අනේන ඒ අවස්ථා්ව් ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්දේශනා කළ ධමය්දේශනාවේ මකේ වු්ණේ ශකර ට. ඕනේන එ්කාට මුගලනේ 
මහරහනේ වහනේ්සේ ශකර ්දේ්ව්න්ද්ර ්ගනේ ඇහුව ‘්මාකකේද අර ්දේශනාව’ 
කි ල. එ්කාට ්හාඳට ඉදිරිපේ කළා ්දේශනාව. ‘ස්බ්බ ධම්මා නාලං 



13 වන ්දේශන  

287 

අභිනි්වසා ’ - කිසිම ්ද කට ‘රිංගා ්නාගතයුතුය’ ක ින පාඩම 
උගනේවනේන ි මගුලනේ මහරහනේ වහනේ්සේ ්මච්චර ්ව්හසු්න. 

දැනේ ්ම් සූර ්දේශනා්ව ගුඹුරු ධමය ගුන සුලකීමකේ නුිව, කථා 
රස ට කි වනව නම් ්ම්ක නිකම්ම නිකං සුරංගනා කථාවකේ. ්මන ්ම් 
දිවය අපේසරාවනේ රිංග ගේ ව්ගේ, ශකර  ්බා්හාම ආඩම්බර් නේ ණ්හා, 
මාන, දිට්ඨි වශ් නේ අර මනේ මවාගේු ්ම් ්ව්ජ් නේ පරාසාද  පිළබිඳව 
මාන කේ ඇිකර්ගන  ි ආගනේුක ට ්පනේනු්ව. හරි ට අර  ම්කිසි 
ධනව්කේ ්ම් කා්ලේ මනේදිර කේ හුදුවාම අමුත්නේට ්පනේවනේන ව්ගේ, ඒ 
විදි ට ්පනේව්ගන ග ිා. එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්පේනව ්ම් ්ලෝක ා්ගේ 
පරඥප්ි හුම එකකම ස්වභාව  - දැනේ ්ග කේ කි න පරඥාප්ි  ගේාම, ්ම් 
්ගට ඇුලේවූ පමණිනේම ්ගට ඇුලේ වුණා ්නා්ව ි. ්වන විදි කට 
කි නවනම්, ්ග කේ කි න පරඥප්තියට ඇුලේ වු්ණාේ ම ි ඒක සිද්ධ 
්වනේ්න.  

ඊළඟට අපි ගනමිු ්පාඩි උපමාවකේ, එදි්නො උපමාවකේ. දැනේ කඩුා 
දරුවනේ සමහරවිට ්සලේලම් ්ගවලේ හදනව. සමහරවිට ්ගවදින අවස්ථාවට 
මෑණි නේටේ ආරාධනා කරනව. මෑණි නුේ ‘රිංග ගනේනව’ ් ම් ් සලේලං ් ගට. 
රිංගන අවස්ථා්ව් අර කඩුා දරුවනේට ි් න චමේකාර ජ්නක සනුේදර 
හුඟීමකේ නෑ, ්ග කේ කි න හුඟීමකේ නෑ, මුණි නේට. අනේන ඒ මෑණි නේට 
කුඩා දරුවනේ්ගේ ්සලේලම් ්ග  ගුන ි්බන හුඟීම ව්ගේ ම ි 
ථාග නේ වහනේ්සේලාට, රහනේ වහනේ්සේලාට - අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා 
වශ් නේ ්ම් ‘්ග ’, ‘මනේදිර ’, ‘පරාසාද ’ ආදී ්ම් වචනවල අථය  හරි ට 
්ේරුම් ගේු ඒ විමුකේ පුදේගල නිේට - ්මනේන ්ම් වුඩිෙිටියනේ්ග ්ගවෙේ 
පිළිබඳව හි්නේ්නේ ඒ ආකාර ට ි. එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්ේරුම් 
ගනේන පුළුවනි ්ම් පරඥපේි - ්ලෝක් ේ ි්බන පරඥපේි ම ි ථාග නේ 
වහනේ්සේලාට පාවිච්ි කරනේන ්වනේ්නේ. ්වන එකකේ බා එකේරා 
අවස්ථාවකදී ්දේවා්වකේ අහනව පරශේන කේ. විමුකේ රහනේ වහනේ්සේල 
්මාකද ‘අහං වොමි’ ‘මමං වදන්ි’ කි ල කි නේ්නේ? රහනේ වහනේ්සේල 
්මාකද ‘මම කි නව’ ‘මට කි නව’ කි ල ්ම්හම පරකාශ කරනේ්නේ? 
මාන කේ නිසාද එ්හම ක ිනේ්නේ? ක ිල. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒකට ්දන 
පිළිුර ්මාකකේද? 

‘්යා ්ොති භික්ඛු අරෙං කතාවී - ඛීණාස්වා අන්තිම්දෙධාරී 
අෙං වදාමීතිපි ්සා ව්දයය - මමං වදන්තීතිපි ්සා ව්දයය 

්ෝක සමඤ්ඤං කසු්ො විදි්වා - ්වාොරම්්තන ්සා ්වාේරයය’13 

‘් ා ්හාි භික්ඛ්ු අරහං කාවී’ - කෘකෘයවූ, සි ලු වුඩ කට ුු 
අවසාන කළ, රහනේ වහනේ්සේ, ‘ඛීණාස්වා’ - ක්ෂීණාශරව නේ වහනේ්සේ, 
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උනේවහනේ්සේට අර විදි ට ආශරව නේ ගලා්ගන එනේ් නේ නෑ. සංකලේප කේ 
හිට වුටුණු හුටි් ේ ආශරව නේ ගලා්ගන එනේ් නේ නුහු. ‘්ග කේ’ 
‘මනේදිර කේ’ ‘පරාසාද කේ’ ක ිල ඇහුණ හුටි්  ණ්හා, මාන, දිට්ඨි ආදි කේ 
ගලා්ගන එනේ්නේ නුහු. ඒ විදි ටම ‘අන්ිම්දහධාරී’ - අවසාන ශරීර  
දරනේනාවූ, ‘අහං වොමීිපි ්සා ව්ද ය’ - ‘මම ක ිනව’ ‘මම බණ ්දසනව’ 
කි ල පරකාශ කරනව, ‘මමං වදන්ීිපි ්සා ව්ද ය’ - ‘මට කි නව’ කි ලේ 
පාවිච්ි කරනව. නමුේ ‘්ලා්ක සමඤ්ඤං කුස්ලා විදිත්වා, 
්වාහාරම්ත්න ්සා ්වාහ්ර ය’ - ්ලෝක සමඤ්ඤාවනේ පළිිබඳව, ‘කුසල’ 
කි ල කි නේ්නේ ඒ පිළිබඳව ්කෞශලය , කාරණා කාරණා හරි ට නුවණිනේ 
්ේරුම් අර්ගන, ්ලෝක් ේ ි්බන සමඤ්ඤාව, ්ලෝක් ේ ි්බන පරඥප්ි, 
වයවහාර ආදි  ්ේරුම් අර්ගන, ‘්වාහාරම්ත්න ්සා ්වාහ්ර ය’ - 
වයවහාරමාර වශ් නේ පමණකේ වයවහාර කරනව. අනේන ඒක නිසා 
ථාග නේ වහනේ්සේල, රහනේ වහනේ්සේල ්කා ිරම් මනේදිර කට, 
්ග කට ඇුලේවුණේ ඇේ වශ් නේම ්ගේකට ්නා්ව ි ඇුලේවු්ණේ. 
්ගේකට ඇුලේවුණා ක ින ඒ සංඥාව නුහු. ්ග කේ ක ිල කි න්කාට 
සමහරවිට හි්නේන පුළුවනේ, ්ග කේ කි න ්ම් පරඥපේි  කඩාදැමීමට නම් 
අපි කරනේන ඕන ්මාකදේද? ්ග ි ි් න උළුකුට, ග්ඩාලේකුට ඕව 
පරමාණුවලට ්බොල බලල ්ේරුම් ගනේන ඕන ක ිල, ඔ්හාම ි ්ක්නකේ 
හිනේ්න ්ම් ‘්ග ’ කි න පරඥපේි් නේ මි්දනේන. නමුේ එන ්නා්ව ි 
රහස. පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අනුව ්ේරුම් ගනේන ඕන ්ම් ්ග  ඇි වු්ණේ 
උළු ග්ඩාලේ ආදි් නේ පමණකේ ්නා්ව ි. උළු ග්ඩාලේ ඇිවු්ණේ ්ගේ නිසා. 
එන ි් න ඒ සා්පේක්ෂකාව ්බා්හෝවිට අමක කරනව, ්ම් 
ොශයනික ිනේ. 

උළු ග්ඩාලේ ඇි වු්ණේේ ්ගේ නිසා. ්ම්ක ටිකකේ අර විදි ටම 
කලේපනා කළ ුු කාරණ කේ. ්ක්නකේ හිනේන පුළුවනේ උළු ග්ඩාලේ 
ආදි් නේ  ්ග කේ හදනේ්න ක ිල. නමුේ උළු ග්ඩාලේ බිහිවනේ්නේ ්ගේ 
නිසා. ්ම් ්දක එකි්නකට සම්බන්ධ ි. උළුකුට  කමුකේද කි ල ්ක්නකේ 
ඇහුවාම ඒක හඳුනේවනේ්නේ ්කා්හාමද? උළුකුට  වනාහි ්ග ක වහල 
ුනීමට ගනේනා උපකරණ කි. ග්ඩාලේ කුට  වනාහි ්ග ක බිේි කේ 
සෑදීමට ගනේනා ්ද කි. එ ිනේ ්ප්නනව ්ග ේ - උළු කුට ේ, ්ග ේ - 
ග්ඩාලේ කුට ේ, අර සා්පේක්ෂකාවකේ ි් න බව. එ්කාට ්ම්ව 
පළිබිඳව අර පරමාණු විදයාඥ නේ කරනේන ව්ගේ කෑලවිලට කඩනේන ඕන නුහු. 
්ම් ධමයාව ඒ ි්බන ුනම විනවිිද දැකමී ි පරඥාව ක ිල ක ිනේ්නේ. අද අපි 
ගුඹරුු ධමය ් කාට්ඨඨාස පළිබිඳව සඳහනේ කළා,  ම්  ම් කාරණා මඤ්ඤනා ගුන 
වි්ශේෂ් නේ සඳහනේ කළා. ්ම් මඤ්ඤනා වලිනේ සි්ේ ඇිවන වයාකූලත්ව  
ඉවේකර ගුනමීට උපකාර ් වනව, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ විසිනේ ්දේශනා කළ 
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පරි ා  ්දේශනා හුටි ට, ්වාහාර ්දේශනා හුටි ට ්ම් කා්ලේ ්කානේ වී 
ි්බන සමහර සූර ්දේශනාවල ගුඹරුු අථය මුකර ගුනමී. මූලපරි ා  
සූරාදි් නේ දැකේවූ මඤ්ඤනා ගුන කි ාපු කාරණා වි්ශේෂ් නේ 
උපකාර්වනව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඇේ වශ් නේම ් ලෝක ා කථාකරන 
භාෂාව හුර ්වන භාෂාවකිනේ කථාකරනව ්නා්ව ි. 

දැනේ සමහර විට රසා න විදයාඥ ිනේ රසා නාගාරවල ්නා් කුේ 
විදි්  වීජ්ගණිම  ව්ගේ සං්කේ පාවිච්ි කරනව. ්ගදර ආවට පසේ්සේ 
්වන සං්කේ පාවිච්ි කරනේ්නේ. නමුේ ්දකම සං්කේ. එ්කාට 
අමුු්වනේ ඒක ්වනම ්ගාඩකට ොනේන බුහු. ්ම්ව විශිෂේට ි ක ිල. 
මනේ්ගේ ඒ වු්ඩ්ට ගුල්පන හුටි ට සං්කේ ් ාදනව. අනේන ඒ නිසා 
්ම්වා පරි ා  ්දේසනා ක ිල ්කානේ කරනේන බුහු. ්ලෝක ා පාවිච්ි කරන 
වචන ම ි ්කාුනදීේ උපකාර කරගනේ්න. එ්කාට අර රසා නගා්රදි 
එක විදි ක සං්කේ පාවිච්ි කරනව. ් ගදරදි ් වන සං්කේ පාවිච්ි කරනව. 
ඒ ව්ගේ ්ම් හුම එකකේම, ්ම්ව ්කාටසේ කරල, මලු බුඳල, ්වනේ කරල, 
ගනේන බුහු ්ම් සංකලේප විරකේ ්වනසේ ්වනේ් න නුහු කි ල. ්ම් 
ඔකේ්කාම ‘්ලාකසමඤ්ඤා, ්ලාකනිරුත් ි් ා, ්ලාක්වාහාරා, 
්ලාකපඤ්ඤත්ි් ා’ - අර ්පාට්ඨඨපාද සූර් ේ සඳහනේ කළා ව්ගේ, ‘ ාහි 
ථාග්ා ්වාහරි අපරාමසං’ - ඒ සංකලේප, ඒ වචන ්කා ිරම් ොශයනික 
වුණේ ්කා ිරම් ශාසේරී  වුණේ ඒවා උපකාර කරගනේනව පරාමශථනය 
්නාකර ඒ රහනේ වහනේ්සේල. 

එ්කාට ් ම්ව ිනේ ් ක්රනේන ඕන කෘය  ි අපට වුදගේ වනේ්න. 
අර සංකලේප ‘පලංි’ අපි පාවිච්ි කරනේන ඕ්න ්ගාඩනුගිලේල නා 
ගුනමීට පමණ ි. ්ගාඩනුගිලේල ු්නන්කාට ්ම් පලංි ේ ඉවර ි. 
පලංි  අහකේකර ගනේන ඕන. පලංි  ‘අලේල්ගන’ හිටි් ාේ කවොවේ 
්ගාඩනුගිලේල ු්නනේ්න නුහු. 
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14 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙෙතර වන ්දේශනයයි ්ම්. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ ඉාමේම සි ුම් මාර බන්ධන කේ 

හුටි ට හඳුනේවා ් දන ලද මඤ්ඤි නේ ගුන පසුගි  ් දේශන් ේදී අප විසේර 

කළා. අස්මිමාන  අනුව භව  පිළිබඳව ඇිකරගනේනා විවිධාකාර කලේපනා 

සි ලේලකේම මඤ්ඤි නේ බවේ, ඒ මඤ්ඤි නේ මාරබන්ධන වනේ්නේ ඒ 

කලේපනා ුළම සේව ා භව් හි බුඳ ුබී්ම් ශකේි  ඇිනිසා බවේ 

අපට ඒ සළා න සං ුකේ් ේ  වකළාපී  සූර් නේ ්හළිවුණා. ්වපිත්ි 

අසු්ේනේද්ර ා්ගේ පංචවිධ බන්ධන  ව්ගේම උභ්ෝ්කෝටික ේව කේ ්ම් 

මඤ්ඤි නේ පිළිබඳවේ ි් බන බව අපට ්පනී ගි ා.  

‘භවිස්සං’, ‘න භවිස්සං’ - ‘වනේ්නමි’, ‘්නාවනේ්නමි’ - ‘වනේ්නමි’ 

කි ල හිුවේ, ‘්නාවනේ්නමි’ කි ල හිුවේ මාර ට අහු්වලා. රෑපී ක ිල 

හිුවේ, අරෑපී කි ල හිුවේ මාර ට අහු්වලා. ‘සඤ්ඤී වනේ්නමි’, 

‘අසඤ්ඤී වනේ්නමි’, ‘්නවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී වනේ්නමි’ ක ිල හිුවේ 

මාර ට අහු්වලා. ්මන එකේරා උභ්ෝ්කෝටික ේව කේ ි් නේ්න. 

උභ්ෝ්කෝටික ේව කේ සහි ්ම් මඤ්ඤි නේ සම්පූේණ් නේම 

ඉකේමවි   ු ු බවේ ඉකේමවී්ම් මාගය ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පුක්කුසාි 

සේවාමීනේ වහනේ්සේට මුදුම් සඟි් ේ එන ධාුවිභංග සූර් ේදී ්දේශනා කරල 

ි් නව.1 ඒ ධාුවිභංග සූර්දේශනාව අවසාන කරමිනේ බුදුපි ාණනේ 

වහනේ්සේ, ඒ ්දේශනාව කුළුගනේවමිනේ, පරකාශ කළ එකේරා සාරගභය ්ේද කේ 

ි් නව. ඒ්ක ධමය ්ේජ්සකුේ ි් න බව ්පේනව. ඒක නිසා අපි ඒක 

උධෘ වශ් නේ දකේවනේන කලේපනා කළා. 
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‘යත්ථට්ඨිතං මඤ්ුස්සවා නප්පව්තන්ති මඤ්ුස්ස්ව ්ඛා පන 
නප්පව්තමා්න මනුි ස්න්තාති වුච්චතීති. ඉති ්ඛා ප්නතං වු්තං 
කි්ඤ්චතං පටිච්ච වු්තං. අස්මීති භික්ඛු මඤ්ඤිත්මතං, අයමෙමස්මීති 
මඤ්ඤිත්මතං, භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, න භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, 
රූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, අරූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, සඤ්ඤී 
භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, අසඤ්ඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, 
්නවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිත්මතං, මඤ්ඤිතං භික්ඛු ්රා්ගා, 
මඤ්ඤිතං ග්ණ්ඩා, මඤ්ඤිතං සල්ෙං සබ්බමඤ්ඤිතානං ්්වව භික්ඛු, 
සමතික්කමා මනුි ස්න්තාති වුච්චති. මුනි ්ඛා පන භික්ඛු ස්න්තා න ජායති, 
න ජියති, න මීයති, න කපු්පති, න පි්ෙති. තම්පිස්ස භික්ඛු නත්ථි ් යන ජා්යථ, 
අජායමා්නා කිං ජියිස්සති, අජීයමා්නා කිං මීයිස්ස ති, අමීයමා්නා කිං 
කුප්පිස්සති, අකුප්පමා්නා කිස්ස පි්ෙස්සති? යත්ථට්ඨිතං මඤ්ුස්සවා 
නප්පව්තන්ති, මඤ්ුස්ස්ව ්ඛා පන නප්පව්තමා්න මුනි ස්න්තා ති 
වුච්චති, ඉති යං තං වු්තං ඉද්මතං පටිච්ච වු්තං.’ 

ධාුවිභංග සූර් ේදී බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ උ්ද්දස පාඨ  වශ් නේ, 
මාෘකා පාඨ  වශ් නේ,  ම්කිසි කාරණා කීප කේ ඉදිරිපේ කරල, ඒවාම 
කරමකරම් නේ විගරහ කරල, පුහුදිලි කරල, විසේර කරල, ම ි සූර ් දේශනාව 
අවසාන කරනේ්න. මුලිනේම කි ාපු පාඨ  බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අර මුලදි 
පරකාශ කළ ඒ මාෘකා වශ් නේ ුබු පාඨ  ි. ඒ්ක අදහස - ‘ ම්ුනක 
සිටි් ේ මඤ්ඤනා ධාරා්වෝ ගලා ්නාඑේද, මඤ්ඤනා ධාරාවනේ ගලා 
්නාඑන කලේහි මුනිවර ා ශානේ   ි කි නු ලු්බ්,  නු්වනේ ඉහ කි න 
ලදී.’ මාෘකා පාඨ් නේ ක ිාපු විසේර  ි ඒ සඳහනේ ක්ළේ. 

ඊළඟට, ‘කි් ඤ්චං පටිච්ච වතු්ං’ - කමුකේ නසිා එ්සේ ක ින ලදේ්දේද? 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේම ‘ක්ථකුමයා’ වශ් නේ පරශේන කරල ඒක ව විගරහ 
කරනව. ‘අස්මී ි භකි්ඛ්ු මඤ්ඤි්මං’ ්මන ‘භකි්ඛ්ු’ ක ිල අමනේ්න 
පකු්කුසා ි සේවාමීනේ වහනේ් සේට ි. මහණ, ‘්වමි’  න ්ම  මඤ්ඤි කි. 
‘අ මහමස්මීි මඤ්ඤි්මං’ – ‘්ම් මම ්වමි’  න ්ම  මඤ්ඤි කි. 
‘භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං’ - ‘වනේ්නමි’  න ්ම  මඤ්ඤි කි. ‘න 
භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං’ - ‘්නාවනේ්නමි’  න ්ම  මඤ්ඤි කි. ‘රෑපී 
භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං’ - ‘රෑප ීවනේ්නමි’  න ්ම  මඤ්ඤි කි. ‘අරෑපී 
භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං’ - ‘අරෑප ීවනේ්නමි’  න ් ම  මඤ්ඤි කි. ‘සඤ්ඤී 
භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං - ‘සඤ්ඤී වනේ්නමි’  න ්ම  මඤ්ඤි කි. 
‘අසඤ්ඤී භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං’ - ‘අසඤ්ඤී වනේ්නමි’  න ්ම  
මඤඤි කි. ‘්නවසඤ්ඤීනාඤ්ඤී භවිස්සන්ි මඤ්ඤි්මං’ - ‘සඤ්ඤීේ 
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්නාවන අසඤ්ඤීේ ්නාවන ේව ට පේවනේ්නමි’  නු්වනේ සිීමේ 
මඤ්ඤි කි. ‘මඤ්ඤිං භික්ඛ්ු ් රා්ගා, මඤ්ඤිං ග්ණ්ඩා, මඤ්ඤිං සල්ලං’ 
- මහණ, මඤ්ඤි  ්රෝග කි, මඤ්ඤි  ගඩකි, මඤ්ඤි  උලකි. 
‘සබ්බමඤ්ඤිානං ්ත්වව භික්ඛ්ු සමික්කමා මනුි ස්න්ාි වුච්චි’ - සි ලු 
මඤ්ඤි නේ්ගේම ඉකේමවී්මනේ මුනවිර ා ශාන්  ි කි නු ලු්බ්. 

‘මුනි ් ඛ්ා පන භික්ඛු් ස්න්ා න ජ්ා ි’ - මහණ, ශාන් වූ මනුිවර ා 
නූපදී, ‘න ජීරි’ - ්නාදිර ි, ‘න මී ි’ - ්නාමි්  ි, ‘න කපු්පි’ - සසල 
්නා්ව ි, චංචල ්නා්ව ි, ‘න පි්හි’ - ආශා ්නාකර ි. ‘ම්පිස්ස භික්ඛූ් 
නත්ථි ් න ජ්ා් ථ’ -  මකිනේ උප ්ව්ද, ඒද ඔහුට නු. ‘අජ්ා මා්නා 
කිං ජී ිස්සි’ - නූපද්නේ ් ක්සේ නම් දිරනේ්නේද? ‘අජී මා්නා කිං මී ිස්සි’ 
- ්නාදිරනේ්නේ ්ක්සේ නම් මු්රනේ්නේද? ‘අමී මා්නා කිං කුප්පිස්සි’ - 
්නාමු්රනේ්නේ ්ක්සේ නම් සසල වනේ්නේද? චංචල වනේ්නේද? 
‘අකුප්පමා්නා කිස්ස පි්හස්සි’ - චංචල ්නාවනේ්නේ කුමකට නම් ආශා 
කරනේ්නේද? ‘ ත්ථට්ඨිං මඤ්ුස්සවා නප්පවත්න්ි මඤ්ුස්ස්ව ්ඛ්ා පන 
නප්පවත්මා්න මුනි ස්න්ාි වුච් චි ඉි  ං ං වුත්ං ඉද්මං පටිච්ච 
වුත්ං.’ අර කි ාපු පාඨ  දැනේ එ්කාට විගරහ කරල ඉවර ි. ඒ විගරහ කළ 
බව ි අවසාන වශ් නේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න. ‘ ත්ථට්ඨඨීං’ 
ආදී පාඨ් නේ  ම් අදහසකේ පරකාශ කළාද, ඒ ්මනේන ්ම් අදහස නිස ි, 
කි ල ් ම් ් ේද් නේ සම්පේූණ් නේම විගරහ කරනව. එ්කාට ් ම ිනේ අපට 
්පේනව, ්ම් නිවයාණගාමී පරිපොවට ්ම් මඤ්ඤි නේ පළිිබඳ පරශේන  
්කා ිරම් වුදගේද ක ින එකේ. ්ම් සූර ්දේශනාව අගට එන ්බා්හාම 
සාරගභය ්ේද කේ ම  ි්ම්. 

්ම නිේ ්පන ීනව අපට, මඤ්ඤනා ගලා ්නාඑන විමකුේ ේව ට 
පේ ව ූසිකේ ඇි ඒ මනුවිර ා ශානේ බව, ශානේ ේව කට පේ්වනව. ඒ 
මනුවිර ා ජ්ා,ි ජ්රා, මරණ ආදි් නේ ්ම්ලාවදීම මි්දනේ්න භවනි්රෝධ  
්ම්ලාවදීම පරයක්ෂ කරගේ නිස ි. අනේන ඒක නිසා ම ි අන අර 
කි වු්ණේ ‘ම්පිස්ස භික්ඛු් නත්ථි ් න ජ්ා් ථ’ -  මකේ නිසා උප ්ව්ද, ඒද 
ඔහුහට නු.  ම් භව කේ නිසා - ‘භව පච්ච ා ජ්ාි’ -  ම් භව කේ නිසා 
උපකේ ගුන කථා කරනේන පළුුවනේද, ඒ භව  පවා ඔහුට නු. 
‘අජ්ා මා්නා කිං ජී ිස්සි’ - නූපද්නේ ් ක්සේ නම් දිරනේ්නේ ් ව්ද? ඒවා් ේ 
පරයසම්බන්ධාව නිස ි ඒක ්වනේ්න. ්මනදී අපට මකේ කරගනේන 
පුළුවනේ වදුරටේ ්ම් කාරණ  පුහුදිලි කරගුනීම සඳහා, අපි කලිනේ 
අවස්ථාවක සඳහනේ කළ ගසකේ පිළිබඳ උපමාව. ජ්ාි, ජ්රා, මරණ ආදී 
සංකලේප එකි්නකට සා්පේක්ෂක බව ් ේරුම් කිරීමට අපි එකේරා උපමාවකේ, 
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සූරවල ි් න උපමාවකේ ්නා්ව ි - ඉදිරි ට ගේා. ඒ කිව්්ව, දැනේ 
 ම්කිසි ගසකේ ි් නව, ඒ ග්සේ දලුේ ්කාළේ මලුේ ්ගඩිේ දැවේ විකුණල 
 ම් ජීවිකාවකේ කරගනේන පුළුවනි. අනේන ඒ ග්සේම දලු විකුණා ජීවේ්වන 
මිනි්සකුේ, ්කාළ විකුණා ජීවේ්වන මිනි්සකුේ, මලේ විකුණා ජීවේ්වන 
මිනි්සකුේ, ්ගඩි විකුණා ජීවේ්වන මිනි්සකුේ, දැව විකුණා ජීවේ්වන 
මිනි්සකුේ, ්පළගසේවල, ඒ ග්සේ වුඩී්ම්  ම්කසිි අවස්ථාවකදී ඒ ගස 
්පනේවල ඇහු්වාේ ්ම් ගස ලා ද, ්මෝරලා ද ක ිල, ඒ පසේ්දනා ්දන 
පිළිුරු ්වනසේ ්වනේන පුළුවනේ එකේ එකේ්කනා්ග උපාොන  අනවු. ඒ ඒ 
අ  ගස දිහා බලන දෘෂේටි්කෝණ  ්වනසේ නිස ි. දැනේ අපි නිදසුනේ හුටි ට 
ගේ්ාේ, දලු විකුණා ජීවේ්වන මිනිහ, ඒ දලු ්කාළ බවට හු්රන්කාට 
කි ාවි ‘්ම්ක ්මෝරල වුඩි ි’ ක ිල. ඊළඟට ්කාළ හුලිල මලේ පි්පන 
කා්ලට, ්කාළ විකුණල ජීවේ්වන පදුේගල  ක ිනේන පළුුවනි සමහර විට 
‘්ම් ගහ ්මෝරල වුඩි ි’ කි ල. මලේ විකුණල ජීවේ් වන පුදේගල  ඒ මලේ, 
්ගඩි බවට හු්රන්කාට කි ාවි ‘්ම් ගහ ්මෝරල වුඩි ි’ කි ල. 

ඔනේන ඔ  විදි ට කලේපනා කරල ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි, ්ම් 
සංකලේප  ඒ ඒ පුදේගල  ගනේන උපාොන , අලේලගනේන ්ද , අනුව ්වනසේ 
්වන බව. ්ම්වා් ේ සා්පේක්ෂක බවකේ ි්බනව. අනේන ඒ නිසා ම ි, දැනේ 
්ම් මුනිවර  අලේල්ගන සිටි හුම එකකේම අහුරි් . සම්පූේණ් නේම 
උපාොන ේ අහුරි . මඤ්ඤි ේ අහුරි . අනේන ඒක නිසා ම ි 
‘අජ්ා මා්නා කිං ජී ිස්සි’. ඒ මුනිවර ට භව කේ නුහු. භව  නුි නිසාම 
ජ්ාි කේ නුහු. ජ්ාි  නුි නිසාම දිරීමකේ නුහු. ඒක ඉාමේම පරකට 
කාරණ කේ. ‘ජ්රා’ කි න වච්න වුඩීමේ දිරීමේ ක ින ්දකම ි් නව. 
 ම්කිසි සීමාවකේ ි ල ි අපි වුඩීම ඉවර ්වලා දිරීම පටනේ ගනේනව කි ල 
කි නේ්න. ඒ සීමාව අප අපට, අප්ගේ උපාොන  අනුව, අප ඒ දිහා බලන 
දෘෂේටි ්කෝණ  අනවු ්වනසේ ්වනව. ඒක ි අපි ්ම් ග්හේ උපමාවකිනේ 
්පනේනමු් ක්ළේ. එ්කාට ඊළඟට කි ු්වනව ‘අජී මා්නා කිං මී ිස්සි’ 
- එ්කාට ජ්රාවකේ නුේනම්, ජ්රාව ක ිල කි නේ්න මරණ ට ළංවීමකේ, 
දිරා ාමකේ. එ්කාට ජ්රාවකේ නුේනම් මරණ කුේ නුහු එන. මරණ කේ 
නුි බව අපි කලිනේ අවස්ථාවක උධෘ වශ් නේ දැකේවූ අධිමුත් ්ථරගාථා 
වලිනුේ ්පනී ග ිා. 

අධිමුත් ්ේරුනේවහනේ්සේව පලේ්හාරුනේ එකු් වලා මරනේන 
සූොනම් ්වන්කාට උනේවහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ, 

‘න ්ම ්ොති අ්ොසින්ති - භවිස්සන්ති න ්ොති ්ම 

සංඛාරා විභවිස්සන්ති - තත්ථ කා පරි්දවනා.’2 



14 වන ්දේශන  

297 

‘මට හි්නේ්න නුහු මම ඉසේසර හිටි  ක ිල. මට හි්නේ්න නුහු 
අනාග්  ඉනේනව කි ල. සංසේකාර නේ පමණකේ නුි ්වනව. ඉිනේ 
්මාකකේද ්මන වුල්පනේන ි් නේ්න.’ ඔනේන ඔ  විදි ට පරකාශ 
ක්ළේ අර කාරණ  නිස ි. දැනේ දිරීමකේ නුහු, මනේ ඔකේ්කාම උපාොන නේ 
අහුරල නිසා, ඒ නිසාම මරණ ේ නුහු. 

‘අමී මා්නා කිං කුප්පිස්සි’ - ්මන කුප්පි ක ිල කි නේ්නේ 
්කෝපය වීම, ්කෝප වීම ්නා්ව ි ්මන හු්ඟනේ් න. සසල වීම, චංචල 
වීම කි න අදහස ි.  මකේ අලේල්ගන ඉනේනව නම්, එනිනේ ලේලු කරල 
ොන්කාට ඇිවන එකේරා විදි ක කම්පන කේ. ්කාටිනේම, කම්පන කේ 
කි ල ගනේනේ පළුුවනේ. එ්කාට ‘අමී මා්නා කිං කුප්පිස්සි’, නිවනට 
් ාදන වචන කේ, අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා - ‘අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි’. 
්ලෝක් ේ ඇිාකේ අ්නකේ හුම ්ච්ාවිමුකේ ිකේම කපු්ප ි. ‘කුප්ප’ ක ිල 
කි නේ්න ්කෝපය ි. චංචල ්වනව. මරණ  ඉදිරි්  සසල ්වනව. මරණ 
්වදනාව ඉදිරි්  සසල ්වනව. නවින පමණකේ ‘අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි’. 
එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ, ්ම් ශානේවූ මුනවිර , ‘අනාසවං, 
්ච්ාවිමුත්ිං, පඤ්ඤාවිමුත්ිං’  නු්වනේ හුඳිනේ්වන, ඒ ආශරව නේ්ගේ ගලා 
ඒමකේ නුි අරහේ ඵලසමාධි් ේ, අරහේ ඵල පරඥා්ව්, පිහිටි ඒ ශානේ 
මුනවිර ා මරණ  ඉදිරි් ේ කම්පන කට පේවනේ්නේ නුහු. සසලවීමකේ 
නුහු. සි පිළිබඳව සසලවීමකේ නුහු. ඒකම ම ි අර අධිමුත් 
්රුනේවහනේ්සේ පලේ්හාරුනේට නිේභ ව පරකාශ ක්ළේ. 

‘අමීයමා්නා කිං කුප්පිස්සති - අකුප්පමා්නා කිස්ස පි් ෙස්සති.’3 

එ්හම ්කෝපය ්වනේ්න නුේනම්, සසල වීමකේ, ුි ගුනේමකේ 
නුේනම්, කුමකට ආශා කරනේ්නේද? ‘පිහා’ කි ල කි නේ්න ආශාව,  ම්  ම් 
්දේවලේ වලට ආශාකිරීම. වි්ශේෂ් නේම ්මන ් දිල ි් නේ්න අර 
මරණ  නිසාම, ෘෂේණාව ක්ෂ  ්නාකළ පුදේගල ා ුළ  ම්කිසි ආශාවකේ 
ඇි්වනව. ඒ ආශාවට පිළිුරු වශ් නේ ම ි කමයානරුෑපව  ම්කිසි 
භව කට ඒ ුනුේා එළ්ඹනේ්න. එ්කාට ඒ ආශාව නුහු, ්ම් 
මුනවිර ා ුළ. මකේනිසාද, එ නිේ චංචලවීමකේ නුි නිසාම. වේ 
‘බෝපා්රාතේතු’ නුහු ඉච්ඡා, බලා්පා්රාේු, ්ම් කිසිවකේ නුහු. 
‘අකුප්පමා්නා කිස්ස පි්හස්සි’ - චංචල වීමකේ නුි නිසාම කමුකට නම් 
ආශා කරනේ්නේද? ්ම ිනේ අපට ්පේනව එ්කාට, අර ජ්ාි, ජ්රා, මරණ ආදි 
ඒ සංකලේප සි ලේලම අථයශුනය ්වනව ්ම් මනුිවර ට. ඒ නිසාම ි 
උනේවහනේ්සේ ශානේ වනේ් න. අර මඤ්ඤි නේ සි ලේලම ඉකේමවීම නිසා. 
එ්කාට ්ම ිනේ අපට පුහුදිලි ්වනවා ්ම් නිවන අජ්රාමර 
ේව කේ. ්ම්ලාවදී පරයක්ෂ කරග හුකි අජ්රාමර ේව කේ 
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හුටි ට හඳුනේවනේ්නේ මකේනිසාද ක ින එක ්ම් සූර ්දේශනා්වනුේ අපට 
්ේරුම් ගනේන පළුුවනි. ්ම්ලාව වශ් නුේ ජ්රාවේ මරණ ේ ජ් ්ගන, ඒ 
මුනවිර ා. මකේනිසාද? භවනි්රෝධ  ්ම්ලාවදීම පරයක්ෂ කළ නිසා. ්ම්ක 
මහ පුදුම කාරණ කේ. භවනි්රෝධ  ඵලසමාපේි් ේදී පරයක්ෂ කරනව. 
භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ කරනේ්න ්කා්හාමද? ණ්හාව ක්ෂ  කළා. ඊළඟට 
උපාොන  නුහු. ඒක නිසා භව  නුහු. භව  නුි නසිාම ජ්ාි, ජ්රා, මරණ 
ඒ එකේකම අර ්සෝක, පරි්දේව ආදී ඒ ස ිලේලම නුහු. 

එ්කාට ්ම් අනුව අපට හිාගනේන පුළුවනි, ්ම් ජ්ාි, ජ්රා, මරණ, 
්සාක, පරි්දව, දුක්ඛ්, ්ොමනස්ස, උපා ාස ක ින ්ම් සංකලේප සි ලේලකේම 
පුවුේමකේ පිළිබඳ මාන  - අස්මි මාන  - පදනම්කරගේ සඤ්ඤා විපල්ලාස, 
ිත් විපල්ලාස, දිට්ඨි විපල්ලාස සමූහ ක පරිඵල  ි. ්ම්ව එ්හම පිටිනේම 
විපේ ාස ්ගාඩකේ. සඤ්ඤා විපල්ලාස, ිත් විපල්ලාස, දිට්ඨි විපල්ලාස 
වශ් නේ සිනිේම මවාගේු සංකලේප ්ගාඩකේ ්මන ි් නේ්න. ජ්ාි, 
ජ්රා, මරණ, ්සෝක, පරි්දේව, දුක්ඛ්, ්ොමනස්ස, උපා ාස ආදී ්ම් දුකේ කඳ, 
සම්පූේණ් නේම ්ම් දුුඃඛ්සේකන්ධ  සිනිේම මවාගේු එකකේ. ්ම්නේදි 
වදුරටේ ්ම් කාරණ  පුහුදිලි කරගුනීමට අපි කලනිේ අවස්ථාවක සඳහනේ 
කළ, වරපටක, කඹ ක, උපමාව ගුනේ හි ් ාදල බලමු. 

අපි සඳහනේ කළා එකම පුේට කරකු්වමිනේ ි්බන වරපටවලේ 
කීප කේ, එ්හම නුේනම් ලනු්පාටවලේ කීප කේ, වරපටකේ ්හෝ කඹ කේ බවට 
පේ්වනේ්න, කවුරුහරි මුදිනේ අලේලගේු අවස්ථා්වදි ි. එ්කේ ඒක ඔ්හේ 
කරකු්වමිනේ ි් නව. ගුට වුටීමකේ, දඟ වුටීමකේ මුකුේ නුහු. මුදිනේ 
කවුරුහරි අලේලගේු හුටි්  ඔනේන පටනේගනේනව දඟලීම්, දැඟලීම් ්ගාඩකේ. 
ගුට වු්ටනේනේ පටනේ ගනේනව අනේන ඒ උපාොන  නිසා, මුදිනේ 
අලේලාගුනීම නිසා. අනේන ඒ විදි්  ්ද කේ ම ි ්ම් භව  පිළබිඳවේ 
ි් නේ්න. අනියා වශ් නේ ්ලෝක් ේ හුම ්ද කේම ්වනසේ්වනව. 
නමුේ ්ම් ්වනසේවන ්ද  ඉාමේම අහිංසක විදි ට ි ්වනසේ්වනේ්න. 
්ම් අනියාව අහිංසක ි. ‘අහිංසක’ ක ින වචන  අපි ් මන ්  ාදනේ්න 
එ ිනේ කාටවේ පීඩාවකේ නුහු. ඒක ්ලෝකසේවභාව . ථාව, ධමයාව. 
්ම්්කනේ පීඩාවකේ ්වනේ්න මුදිනේ අලේලගේු හුටි් . කඹ් ේ 
දඟවු්ටනේන පටනේගේ ව්ගේ. ්ම් දඟලීම් දැඟලීම් සි ලේලම භව  
පිළිබඳව - අපට හිාගනේන පුළුවනේ - භව සංසේකාර හුටි ට සලකනේ්න 
ඒව ි. ්ම් සංසේකාර ්ගාඩකේ පටනේගනේ්න එනිනු ි. අවිදයාව නිසා 
සංසේකාර ඇි්වනව කි න එක අපිට ඒ අනුව හිාගනේන පුළුවනි. 
එ්කාට කඹ  අලේලාගුනීම ගුන කලේපනා කරන්කාට වේ අංශ කේ 
්මන ි්බනව. ්ම් මුදිනේ අලේලාගුනීම නිසා ්ද්කාණකේ ඇි්වනව. 
්මනේ ි්බනව එකේරා ‘උභ්ෝ්කෝටික’ ේව කේ. සි 



14 වන ්දේශන  

299 

් ාදන්කාට ි ්ම්ක ්හාඳට පුහුදිලිවනේ්න. ්ද්කාණකේ සහ මුදකේ 
කි න අදහස පුනනගිනේ් න අර මුදිනේ අලේලාගුනීම නිසා. එ්කාට 
අලේලාගුනීම නිසා ්ද්කාණකේ ඇි්වනව ්ම් භව් . ඒ ව්ගේම ‘්ද කේ’ 
බවට පේවීම නිසාම ‘අනේ් ද කේ’ බවට පේ්වනව. මඤ්ඤනා ගුන කලිනේ 
අවස්ථාවක අපි සඳහනේ කළා. ‘් න ් න හි මඤ්ඤන්ි ්ා ං ්හාි 
අඤ්ඤථා’ ආදී ගාථා්වනේ. ්ම් මඤ්ඤනා පිළබිඳ මහ පුදුම විදි්  
උභ්ෝ්කෝටික ේව කේ ම ි මඤ්ඤනා නිසාම ්ද කේ බිහිවන බව. 
මඤ්ඤනා කිරීම නිස ි  ම්කිසි ්ද කේ ‘්ද කේ’ බවට පේ්වනේ්න. 
එ්කාට ඒ ‘්ද කේ’ බවට පේවීම හා සමගම අඤඤථා භාව ට පේ්වනව. 
‘් න ්  න හි මඤ් ඤන්ි ්ා ං ් හාි අඤ් ඤථා’ - ් මන ි් නේ්න 
මහ පදුුම විදි්  උභ්ෝ්කෝටික පරශේන කේ. එක ුනකිනේ අලේලාගුනීම නිසා 
්ද්කාණකේ ඇි්වනව. ඒ ව්ගේම ‘්ද කේ’ බවට පේ වුණ හුටි්  ඒක 
අනේ්ද කේ බවට පේ්වනේන පටනේ ගනේනව. අනියා ධමය ට  ට ්වනව. 

්ම් ධමයාව ්පනේනමු් කරන සූර්දේශනා ්කා්කුේ අපට සූර 
පිටක්  හමු්වනව. ඒව සමහර විට පුහුදිලිව විගරහ ්කරිල නුි බව 
පමණ ි කි නේන ි් නේ්න. ් ම් ් ද්කානකේ සහ මුද කි න අදහස සමහර 
විට ් දිල ි් නව ‘උඩ’ ‘ ට’ ‘සරස’ ‘මුද’ කි ල - ‘උද්ධං අ්ධා ිරි ං 
ම්ජ්ඣ’. වේ සමහර විට ්  දිල ි් නව ‘්පර’ ‘පසු’ ‘මුද’ ක ිල - ‘පු්ර 
පච්ඡා ම්ජ්ඣ’. ඔ  විදි ට නිවන පිළිබඳවම පරකාශ්වන ගුඹරුු අදහසේ  ම් 
 ම් සූර ්දේශනාවල ් දිල ි් නව. අපි ඒකට ්හාඳ නිදසනුකේ හුටි ට 
සුත් නිපා්  පාරා ණ වග්ග්  ්මත්ගුමාණව පුච්ඡා්ව් එන ගාථා 
 ුගල කේ ඉසේසරහට ගනමිු. 

1. ‘යං කිඤ්චි සම්පජානාසි - උද්ධං අ්ධා තිරියඤ්චාපි ම්ජ්ඣ 
 එ්තස ුනන්දිං ච නි් වසනං ච - පනජු්ජ විඤ්ඤාණං භ්ව න ති් ට්ඨඨ.’ 

2. ‘එවං විොරී ස්තා අප්පම්්තා - ෙික්ඛු චරං ෙි්වා මමායිතානි 

 ජාති ජරං ්සාක පරිද්දවං ච - ඉ්ධව විද් වා පජ්ෙයය දුක්ඛං.’4 

‘ ං කිඤ්ි සම්පජ්ානාසි උද්ධං අ්ධා ිරි ඤ්චාපි ම්ජ්ඣ’ - උඩේ 
 ටේ මුද සරසේ  මකේ ඇු ි දනේ්නහිද,  ම්ාකේ දැ කේ ඇු ි දනේ්නහදි, 
‘එ්සු නන්දිං ච නි්වසනං ච’ - ඒ හුම ්ද කේම පිළිබඳව ‘නන්දි’ නම් වූ 
සුටු වීමේ, ‘නි්වසනං’ නම් වූ පුලපදි ම් වීමේ, ‘පනුජ්ජ්’ - අහරිනේ්නේ . 
එවිට විඤ්ඤාණ  භව් හි ්නාරඳනේ්නේ . 

‘එවං විහාරී ස්ා අප්පම්ත්ා - හකි්ඛ්ු චරං හිත්වා මමා ිානි’ - 
්ම්සේ සමිේව අපරමාදීව වාස  කරනේනාව ූභකි්ෂුව ‘මමා ි නේ’ නම් ව ූමම  
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මා්ගේ    ි කි ාගේ ්දේ අහුර හුසි්රනේ්නේ, ‘ජ්ාි ජ්රා ්සාක පරිද්දවං 
ච - ඉ්ධව විද් වා පජ්්හ ය දුක්ඛ්ං’, ‘ඉ්ධව’ - ්මහදිීම ජ්ාි, ජ්රං, ්සාක, 
පරි්දව, දුක්ඛ්ක්ඛ් ආදී ්ම් සි ලේලම ්ේරුම් අර්ගන අහරිනේ්නේ . ්ම් 
‘ඉ්ධව’ ක ින වචන  ඉාම වුදගේ. ්මහිදීම ඒ සි ලේල අහරිනවා, 
නුව භව කේ එනකනේ ඉනේ්න නුිව. එ්කාට, ්මනේන ්ම් අදහසට, 
‘ඉ්ධව’ කි න අවධාරණ  ් දිල ි් නව සුත්නිපා්  අට්ඨඨක වග්ග්  
මහාවි ූහ සූර් ේ. ‘චුුපපා්ා ඉධ  ස්ස නත්ථි’ රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව 
් ්දනව. රහනේ වහනේ් සේට ්මහිදීම, ්ම්ලාවම චුූපපා කේ නුහු. 
චුි කේ, උේපේි කේ නුහු. ඒ සංකලේප අථයශුනය ි. ්ම් ්ද්වනි ගාථා්ව 
් දිල ි්බන වුදගේ වචන කේ ම ි ‘නි්වසනං’ කි න එක. ‘නන්දිංච 
නි්වසනං ච’ කි ල අපි සඳහනේ කළා. ‘නි්වසනං’ ක ිල කි නේ්න 
පුලපදි ම් වීම. 

විඤ්ඤාණ් ේ ි්බනව එකේරා පුලපදි ම් වී්ම් ස්වභාව කේ. ඒක 
නිසා ම ි සමහර ුනේවල ි් නේ්න ‘රෑප ධාු ් ඛ්ා ගහපි විඤ්ඤාණස්ස 

ඔ්කා.’5 රෑප, ්වදනා ආදී ඒ එක එකකේ අර්ගන කි නව රෑපධාුව 
විඤ්ඤාණ්  ්ගදර ි, විඤ්ඤාණ් ේ වාසස්ථාන  ි. ‘ඔක’ ‘නි්ක’ 
‘නි්වසන’ කි න පද සමානාථයවේ. ්ගදර, නි්වස, කි න අදහස ි. ඒව 
නිරම ් දිල ි් නව. විඤ්ඤාණ් ේ ි් නව එකේරා පුලපදි ම් වී්ම් 
ස්වභාව කේ, ්ගවදින ස්වභාව කේ, පදිංිවන ස්වභාව කේ. එ්කාට පදිංි 
්නාවන ස්වභාව  ඇ ි විඤ්ඤාණ  ම ි අනිදස්සන විඤ්ඤාණ . 
විඤ්ඤාණ් ේ පුලපදි ම් වන ස්වභාව  අහුරි ාම එ්නේදි ි්බනේ්න 
‘අනිදස්සන විඤ්ඤාණ කේ’. ඊළඟට අපට ධාුවිභංග සූර් ේ අපි සඳහනේ කළ 
්ේද ේ මුකර ගනේන පුළුවනි. ්මන ක ිුවුණා මඤ්ඤනා ධාරාවනේ ගලා 
ඒමකේ ගුන. ‘ ම් ුනක සිටි් ේද, සිටි විට, මඤ්ඤනා ධාරා්වෝ ගලා 
්නාඑේද’, කි ල ි ්ම් ්ේද  පටනේ ගනේ්න. ්ම් මඤ්ඤනා ධාරාවනේ ගලා 
ඒම පිළිබඳ අදහස ඇේ වශ් නේම ්ේරුම් කරනේ්න ‘ආසවා’ කි න 
වචන් නේ. ් ම් ‘ආසවා’ කි න වචන  පරකට වචන කේ. ආශරව නේ, ඕඝ නේ 
වශ් නේ දැකේ්වනව, කාම, භව, දිට්ඨි, අවිජ්ජ්ා කි න ඒ ධමය හර. ්ම් 
කි නේ්න සාංසාරික පුරුදු පරවාහ හරකේ සේව ා්ගේ සිේ ුළට 
ගලා්ගන එන. නිරනේරව ගලා්ගන එන සාංසාරික පුරුදු පරවාහ හරකේ. 
‘කාම, භව, දිට්ඨි, අවිජ්ජ්ා’ - ්ම්ව ආශරව වශ් නුේ දකේවනවා. ‘ඔඝ’ 
කි ලේ දැකේ්වනව. ‘ඔඝ’ කි ල කි නේ්න සුඩවුරු. එ්කාට ්ම්  ම් 
ුනක සිටි් ේ, කි ල කිව්්ව ඒ සුඩවුරු ගලා්ගන ආවාම , ඒ 
ගලා්ගන එන මඤ්ුස්සවා වලිනේ පීඩාවකේ නුි ුනකේ. ඒ නිසාම ම ි 
නිවනට ‘දීපං’ කි න පද  ් ාදල ි් නේ්න. නිවන පිළිබඳ පේ ා  පද 
අර ‘දීපං’ කි න පද  ි් න නිසා, සමහර ්ක්නකේ හිනේන 
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පුළුවනි, ්ම්ක ්ම් ්ලෝක් ේ  ම්කිසි ුනක ි න ‘ුනකේ’ ක ිල. ඇේ 
වශ් නේම ඒ ව්ගේ සංකලේප කට ම ි නිබ්බාන  ්ේරී්ම්දී ඇුම් 
්ක්නකේ බර ්වනේ්න. නමුේ ්ම් නිවනම දිව ිනකේ ක ිල කිව්්ව 
මකේනිසාද කි න එක ඉාමේම ්හාඳිනේ පුහුදිලි්වන සූර කේ ම ි 
පාරා ණ වග්ග් ම එන කප්පමාණවපුච්ඡාව. කප්ප ක ින බරහ්මණ මාණවක  
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඇසූ පරශේන  ්මාකකේද? 

‘ම්ජ්ඣ සරස්මං තිට්ඨඨතං - ඔ්ඝ ජා්ත මෙබ් භ්ය 
ජරා මච්චු ප්රතානං - දීපං පබරූෙි මාරිස 

ත්වඤ්ච ්ම දීපං අක්ඛාෙි - යථයිදං නාපරං සයිා.’6 

‘ම්ජ්ඣ සරස්මිං ිට්ඨඨං - ඔ්ඝ ජ්ා් මහබ් භ් ’ - මහේ භ ානක 
වූ සුඩවුර ගලා්ගන එන කලේහි, ‘ජ්රා මච්චු ප්රානං - දීපං පබරෑහි මාරිස’ 
- ජ්රා මරණ ට කුපව, විල මුද සිටින සේව ාට දිව නිකේ ක ිනු මුන 
නිදුකා්ණනි. වඤ්ච ්ම දීපං අක්ඛ්ාහි -  ථ ිදං නාපරං සි ා’ - ඔබ මට 
්ම් දුකේකඳ නුව ඇි ්නාවන පරිදි දිව නිකේ කි නු මුනව ක ිල ඒ 
විදි ට ඉලේලා සිටි  බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ඊට 
දුනේන පිළිුර ්මාකකේද? 

‘අකිඤ්චනං අනාදානං - එතං දීපං අනාපරං 
නිබ් බානමති නං බරූම - ජරාමච්චුපරික්ඛයං.’ 

‘අකිඤ්චනං අනාොනං - එං දීපං අනාපරං’ - ‘අකිඤ්චනං’ කි ල 
කි නේ්න කිසිවකේ අ ේ නුිබව. ‘අනාොනං’ - කසිිවකේ අලේලා ගේ් 
නුිබව. ්ම් පද ්ද්කනු ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ නිවන හඳුනේවනේ්න. 
කිසිවකේ අ ේ නුිබවේ, කිසිවකේ අලේලා්නාගේ බවේ. ණ්හාව ක්ෂ  වීමේ, 
උපාොන  ක්ෂ  වීමේ. ්ම් පද ්දකට ම ි මම ‘නවින’ කි ල කි නේ්න. 
‘එං දීපං අනාපරං’ - ්වන දිව ිනකේ ිබුණනම් බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්මන පරකාශ කරනව. එ්කාට ්මන ගුඹුරු අථය කේ බව ි ‘දීපං’ කි න 
වචන් නේ ්පනී  නේ්න. ‘අකිඤ්චන අනාොන’ ේව  - ්ම ම ි දිව ින. 
‘අනාපරං’ - ්වන එකකේ ්නා්ව ි. ‘නිබ් බානමිි නං බරෑමි’ - මම එ ට 
නිබ්බාන කි ල කි නවා. නිබ්බාන කි න වචන  මම ් ාදනේ්න ඔ  වචන 
්දකට ි. ‘අකිඤ්චන අනාොන’ ේව ටම ි. ඒ ේව ට මම ‘නවින’   ි 
කි මි. ‘ජ්රාමච්චුපරික්ඛ් ං’ - ඒ ේව  ්කබඳු එකකේද? ජ්රාවේ මරණ ේ 
ක්ෂ  කරන ස්වභාව  ඇි ්ද කේ - ‘ජ්රාමච්චුපරික්ඛ් ං’. 

එ්කාට ්ම් අවස්ථා්වදීම අපිට දැනේ ඉිනේ සෑ්හන පමණ ඒකට 
පසුබිම සූොනම් වුණ ුනිසා - ධාුවිභංග සූර්  වේ ්කාටසකේ ිබුණේ, 
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ඉදිරි ට ගනේන පළුුවනි, නිර නිබ්බාන  ගුන සාකච්ඡා කිරී්ම්දී ඉදිරිපේ 
කරන උොන පාළි් ේ පාටලීගාමි වග්ග් ේ එන ්කටි සූර කේ. ඒ සූර  
්ේරුම් ගුනමී පහසු ි දැනට අපි කළ ්ම් විගරහ  අනුව. ඒ නිස ි ්ම් 
අවස්ථා්ව ඒක ඉදිරිපේ කරනේ්නේ. 

‘අත්ථි භික්ඛ්ව, අජාතං අභූතං අකතං අසංඛතං. ් නා්චතං, භික්ඛ්ව, 
අභවිස්ස අජාතං අභුතං අකතං අසංඛතං, නයිධ ජාතස් ස භූතස්ස කතස්ස 
සංඛතස්ස නිස් සරණං පඤ්ඤා්යථ. යස් මා ච ්ඛා භික්ඛ්ව, අත්ථි අජාතං 
අභූතං අකතං අසංඛතං, තස්මා ජාතස්ස භූතස්ස කතස්ස සංඛතස්ස නිස්සරණං 

පඤ්ඤායති.’7 

්මන ක ිු්වනේ්න, මහ්ණනි, නූපනේ හට්නාගේ, ්නාකළ, 
සකසේ ්නාකළ ේව කේ ඇ. ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව අජ්ාං අභූං අකං 
අසංඛ්ං’ - ්ම් හුම එකකේම නවිනට නම්. ‘්නා්චං, භික්ඛ්්ව, අභවිස්ස 
අජ්ාං අභූං අකං අසංඛ්ං, න ිධ ජ්ාස් ස භූස්ස කස්ස සංඛ්ස්ස 
නිස් සරණං පඤ්ඤා් ථ’ -  ම් ්හ කනිේ ්ම් කි ාපු අජ්ා, අභූ, අක, 
අසංඛ් ේව කේ නුිවූ් ේ නම් ‘න ඉධ’ - ඔනේන ි් නව ්මනේ 
‘ඉධ’ කි න වචන  - ්මහිදීම. ‘න ිධ ජ්ාස් ස භූස්ස කස්ස සංඛ්ස්ස 
නිස් සරණං පඤ්ඤා් ථ’ - ්ම් ්ලෝක් ේදීම, ්මහිදීම, උපනේ, හටගේ, කළ, 
සකසේ කළ ්ද් හි නිස්සරණ කේ, ඒ ්ද නිේ නකිේමීමකේ දකේවාලි  ්නාහුක. 
ඒකම අවධාරණ  කරනව ඊළඟට. ‘ ස් මා ච ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව, අත්ථි අජ්ාං 
අභූං අකං අසංඛ්ං, ස්මා ජ්ාස්ස භූස්ස කස්ස සංඛ්ස්ස නිස්සරණං 
පඤ්ඤා ි’ -  ම් ් හ කිනේ ඒ අජ්ා, අභූ අක, අසංඛ් ේව කේ ි්බ්ද, 
ඒ නිසාම, ජ්ා භූ ක සංඛ් ේව් නේ නිකේමීමකේ ඇ. 

්ම් ්ේද්  අදහස - අජ්ා, අභූ, අක, අසංඛ් වචනවලිනේ 
්පනේනුම් කරනේ්න රහනේ වහනේ්සේ්ගේ සි, ජ්ාි භව සංසේකාර ආදි් නේ 
විමුකේවීම ි. ඒ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ජ්ාි නි්රාධ , භවනි්රාධ , 
සංස්කාර නි්රාධ  පරකාශ කරන වචන ි අජ්ාං, අභූං, අකං, ආදී 
වචනවලිනේ ්මන දකේවල ි් නේ්න. එ්කාට ්ම් හුම එකකේම ්ම් 
සි්ේම ඇිවන එකේරා ේව කේ හුටි ට ි ්මන ග ුේ්. නමුේ 
අටුවා්ව් පවා ධම්මපාල සේවාමීනේවහනේ්සේ ්ෝරනේ්න ්ම් සූර් ේ 
අවශය් නේම අවධාරණ  කළ ුු ‘ඉ්ධව’ කි න වචන , ‘ඉධ’ කි න 
වචන , ගුන වුඩි ුකීමකේ නුිව ි. ‘න ඉධ ජ්ාස්ස භූස්ස කස්ස 
සංඛ්ස්ස නිස්සරණං’ - ්මහිදීම ්ම් කි ාපු ජ්ා, භූ, ක, සංඛ් 
ේව් නේ නිස්සරණ කේ ඇිවීම ඇේ වශ් නේම අවධාරණ  කළ ුු 
කාරණ කේ. මකේනිසාද එ්කේ ්ලෝක ා සිාසිටි් ේ ්ම් ජ්රා 
මරණාදි් නේ මි්දනේන පුළුවනේ වනේ්න ්ම ිනේ මි ගි ාට පසේ්ස ි. 
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අමෘ  ්දවි නේ්ගනේ ලබාග  ුු ්ද කේ හුටි ට එ්හම කලේපනා 
කරනේන පටනේගේ. ්ම් ජ්රාමරණ ආදි් නේ මිදීම කරනේන පුළුවනේ වනේ්නේ 
්මනිනේ මි  ගිහිලේල  න ුනකදි ි කි ල. එ්කාට ්ම්ලාවදීම, 
දිටුදැමි් හමි ජ්රාමරණ ආදි් නේ, ජ්ා, භූ ආදි් නේ මි්දනව ක ින 
කාරණ  අවශය් නේම අවධාරණ  කළ ුු ්ද කේ. අනේන ඒක නිසා ම ි 
්මන ්ම් ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව අජ්ාං අභූං’ ආදී වශ් නේ දකේවල ි් නේ්න. 
නමුේ ්ම් ‘ඉධ’ ක ින වචන  අවධාරණ  කරනු ්වනුවට, සාමානය් නේ 
්ම් නිවයාණ  ගුන සාකච්ඡා කරන ්බා්හෝ්දනා ‘අත්ථි’ කි න වචන  
පමණකේ අවධාරණ  කර්ගන ‘නිවන’ පරමාථය වශ් නේ ි් න ්ද කේ 
හුටි ට, දකේවනේන උේසාහ කරනවා. නමුේ ්ම් ධාුවිභංග සූර් ේ අපි 
්පනේනමු් කළ මඤ්ඤනා පිළිබඳ ්ේද් නුේ පුහුදිලි ්වනව, ගුඹුරිනේ 
ග ුු අථයවේ වචන කීප කේ ්මන ි් නේ්න. ‘අජ්ාං අභූං අකං 
අසංඛ්ං’. සිිනේම මවාගේු භව කේ. සිිනේම ඇිකරගේු විපේ ාස 
්ගාඩකේ, ්මන ි් නේ් න. එ්කාට ඒවා නුිකළ  ුේ්ේ ්ම් 
සි්ේදිම ි. ්ම් සි්නේම ි. ඒ බව ි ්මන ක ිුවු්ණේ. 

දැනේ අපි ආ් ේ ධාුවිභංග සූර්  වේ අංශ කට සි ් ාමු 
කරමු. ්ම් ධාුවිභංග සූර්   අග ්කළවරින ුි අපි විගරහ  පටනේ ගේ්. 
මකේනිසාද, මඤ්ඤනා ගුන බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරන ඒ පාඨ  
වුදගේ නිස ි. නමුේ ්ම් සූර් ේදී පුකේකුසාි සේවාමීනේවහනේ්සේට ඇේ 
වශ් නේම බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න මඤ්ඤනාවනේ්ගනේ සි 
මුොගුනී්ම් එකේරා කරමානුකූල පරිපොවකේ. ‘ඡ ධාු් රා අ ං භික්ඛ්ු පුරි්සා’ 
- මහණ ්ම් පුරුෂ ා කි න එකේ්කනා ධාුනේ හ කනිේ සමනේවි ්ක්නකේ 
කි ල ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනාව අරඹනේ් න. සේව ා කි ල 
කි නේ්න, ්ම් අනිේ ්දේටේ වඩා ඇේ වශ් නේම සිටින ුනුේා 
හුටි ට ව්ග ි ්ම් ්ලෝක ා හිනේ්න. 

එ්කාට ්ම් සේව සංකලේප  බිඳීමට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පුකේකුසාි සේවාමීනේවහනේ්සේට වොළ ්ම් ්දේශනා්ව්දී ක්ළේ ්මාකකේද? ්ම් 
පුරුෂ ා ක ින ්කනා ධාු හ කිනේ සමනේවි හුටි ට - ්මානවද, පඨවි, 
ආ්පා, ් ්ජ්ා, වා් ා, ආකාස, විඤ්ඤාණ කි න ් ම් ධාු හ් නේ සමනේවි 
්ක්නකේ හුටි ට - අර්ගන ඒ එකේ එකේ ධාු්වනේ, සි නිබ්බිො විරාග 
වශ් නේ මෑේකර ගුනී්ම් කරම  ඉාමේ සරල අනේදමිනේ ්ම් සූර්  
දකේවල ි්බනව. අපි ්ම් ්දේශනා මාලාව ආරම්භ් ේදීම පරකාශ කළා ්ම් 
ධේම් ේ ගුඹුර දැකි  හුකේ්කේ නිේමල වු සරලව  ුළිනේ කි ල. 
සංකිේණව  ුළිනේ ්නා්ව ි. ඇේ වශ් නේම ්ම් සූර් ේ 
ි්බනේ්න එබඳු සරල ස්වරෑප කේ. පසුකාල ක ්බෞදේධ ොශයනික ිනේ 
එකේරා කාලේපනික පරමාණුවාද කේ ඔසේ්සේ  මිනේ සංකීේණ 
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බවට පේකරගේු ධාුකමයසේථාන  ්ම් ධාුවිභංග සූර්  දැකේ්වනේ්න 

ඉාමේ සරල අනේදමිනේ, ්ක්නකුට ්කලිනේම පරයක්ෂ ට ළං කරග හුකි 

අනේදමිනේ. නදිසුනකේ වශ් නේ ග්හාේ පඨවි ධාුව ගුන විසේර කරදේදී, 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ, ආධයාේමික පඨවි ධාුව පිළබිඳව 

නිදසනුකේ හුටි ට ්දනේ් න, කාටේ පහසු්වනේ ්ේරුම් ගහුකි ්ම් 

ශරීර් ේ උපාදිනේන වූ ්කසේ, ්ලාම්, න ි, දේ ආදී ඒ ්කාටසේ. බාහිර පඨවි 

ධාුවට අමුු නිදසනුේ අවශය නුි නිසා ඒව දීලවේ නුහු. ඒව ්ක්නකුට 

හිාගනේන පළුුවනි. අමු ුපරමාණු වාද කේ ඔසේ්සේ ගිහිලේල නුහු. නමුේ 

එකේරා වි්ශේෂ වුදගේ මලූධමය කේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ මුකරල ්දනව. 

‘යා ්චව ්ඛා පන අජ් ඣ්තිකා පඨවිධාතු, යා ච බාෙිරා පඨවි ධාතු, 

පඨවිධාතු්ර්වසා තං ්නතං මම ්න්සාෙමස් ම, න්ම්සා අ්තාති 

එව්මතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨඨබ්බං. එව්මතං යථාභූතං 

සම් මප්පඤ්ඤාය දිස්වා පඨවිධාතුයා නිබ්බින්දති, පඨවිධාතුයා චි්තං විරා්ජති.’ 

්ම් පාඨ් ේ ්ේරුම ‘ ා ්චව ්ඛ්ා පන අජ් ඣත්ිකා පඨවිධාු,  ා 

ච බාහිරා පඨවිධාු, පඨවිධාු්ර්වසා’ -  ම් ආධයාේමික පඨවිධාුවකේ 

්ව්ද,  ම් බාහිර පඨවිධාුවකේ ්ව්ද, ඒ ්ම් ්දකම හුදු පඨවි ධාුව මු ි. 

‘ං ්නං මම ්න්සාහමස් මි, න්ම්සා අත්ාි එව්මං  ථාභූං 

සම්මප්පඤ්ඤා  දට්ඨඨබ්බං’ - ්ම  ම්ගේ ්නා්ව ි, ්ම  මම ්නා්වමි, ්ම  

ම්ගේ ආේම  ් නා්ව ි,  නු්වනේ එ   ථාභූ වශ් නේ, ේවූ පරිදි සමයකේ 

පරඥා්වනේ මනා නවුණිනේ දැකි   ුේ්ේ .  

‘එව්මං  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දිස්වා’ - ්ම්සේ  ථාභූ 

වශ් නේ සමයකේ පරඥා්වනේ දැක, ‘පඨවිධාු ා නිබ්බින්දි, පඨවිධාු ා ිත් ං 

විරා්ජ්ි’ - පඨවි ධාුව පිළිබඳව කලකි්ර ි. පඨවි ධාු්වනේ සි මෑේ 

කරගනි ි. විරාග වශ් නේ සි මෑේ කරගනි ි. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් මලූධමය  ි ඉාමේම වුදගේ වනේ්නේ ්ම් 

සූර්  . අර විධි්  පරමාණවුාද කේ ්නා්ව ි. සංසාරවට්ඨට  ක ිල ක ින, 

අපි කලනිේ සඳහනේ කළ අර දි සළු ි නර කරිී්ම් රහස ම ි ් ම් අජ්ඣත්කි 

බාහරි ් භේද  බිඳලමී. ් ම් අජ්ඣත්කි බාහරි ් භේද  උඩ ි ් ම් සංසාර දි සළු ි 

කරි ා කරනේ්න. දැනේ දි සළු ික ඇේ වශ් නේම ඇළුේ පටිේ 

ි්  නේ්න වරුම ි. නමුේ ්මන මහා ජ්ව කේ, මහා කරි ාකාරිව කේ, 

විපේ ාස ්ගාඩකේ, ි්  නව. ඒ ව්ගේම ්ම් පදුේගල  පළිබිඳවේ - ්ම් අ්පේ 

ශරීර්  ි්  නේ්නේ පඨවි ධාවු, බාහරිව ි් බනේ්නේ පඨවි ධාවු. නමුේ 
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්ම් ්දක අර මහා පරර කේ ි් න බවකේ සාමානය පුදේගල ට 
්ප්නනව. මකේනිසාද ්ම්? අර විඤ්ඤාණ්  ි්බන මා ාේමක සවරෑප  
නිස ි. අපි ්දේශනා කපී කේම කුපකළා ්ම් විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ අර 
සම්බන්ධ  ්පනේනුම් කිරී්ම්දී. ඒ නාමරෑප පළිිබිඹවු ගුන පරකාශ කළා. දැනේ 
්ම් අවස්ථා්ව වදුරටේ ඕනනම් හිාගනේන පුළුවනි, හරි ට කනේනාඩි කේ 
ඉදිරිපිටට ආපු ්ක්නකේ මා්ගේ ඡා ාව දැකල ‘එං මම’ - ්ම  ම්ග ි, 
‘එ්සා අහං අස්මි’ - ්ම් මම ි, ‘එ්සා ්ම අත්ා’ - ්ම් ම්ගේ ආේම  ි 
කි ල කි නේන ව්ගේ ්ලෝක ා අර ණ්හා, මාන, දිට්ඨි ඇි කර ගනේනව. 
ඇේ වශ් නේම ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වලිනේ ්ක්රනේ්න අර අජ්ඣත්ික 
බාහිර ්භේද  හවුරු කිරීම ි. ‘එං මම’ ක ිල කි න්කාට ‘්ම  ම්ග ි’ 
- ්ම  ්වනම ි, මම ්වනම ි. ‘එ්සා අහං අස්මි’ - ්ම  මම ්වමි, ‘එ්සා 
්ම අත්ා’ - ්ම  ම්ගේ ආේම  ි. හරි ට අර කණ්ණනාඩි්  ි්බන 
පරිබිම්බ , පිළිබිඹවු, දිහා බලල ඊට ඇලුම් කිරීම, එ්හම නුේනම් ඒ සමග 
ගුටීම් ආදී වශ් නේ ඇිකරගනේනා විපේ ාස රාශි  ව්ග ි ්මන 
හිාගනේන ි් නේ්න. ඔනේන ඔ  ඔකේ්කාම ි් නේ්න ්ම් අජ්ඣත්ික 
බාහිර ්භේද  බිඳලීමකේ නුි නිස ි ්ම් සාමානය පුදේගල ්ගේ සනේාන් . 
එ්කාට, ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වලිනේ ඒ අජ්ඣත්ික බාහිර ්භේද  වදුරටේ 
හවුරු ්වනව. ඒක බිඳලීම සඳහා ම ි ්ම් ධාුකමයස්ථාන මූලධමය  
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ මුකරල දීල ි් නේ්න. ්ම් කාරණ , එනම් පඨවි 
ධාුව පිළිබඳව, ඒ ව්ගේම අ්නකුේ ධාූනේ පිළිබඳව අර අජ්ඣත්ික බාහිර 
්භේද  බිඳලූ හුටි්  ඒ සි විමුකේ වන බව, ාලපුට ්ථරගාථා්ව් එන 
එකේරා වටිනා ගාථාවකනිුේ අපට වදුරටේ පුහුදිලි ්වනව. ාලපුට 
්රුනේවහනේ්ස අේහව  පළිිබඳව මා්ගේ පරාථයනා - ‘මම කවො නම් 
රහේවනේ්නම් ද’ කි න අදහස කවි ට නංවමිනේ ්මනේන ්ම්හම පරකාශ 
කරනව. 

‘කදා නු ක්ට්ඨඨ ච ති්ණ ෙතා ච 
ඛ්න්ධ ඉ්මෙං අම්ත ච ධ්ම්ම 
අජ් ඣ්තිකා්නව ච බාෙිරානිච 

සමං තු්ෙයයං තදිදං කදා ්ම.’8 

‘කො න ුක්ට්ඨඨ ච ි් ණ ලා ච’ - ලී කුබලදි ණ්කාළද වුලේද, 
‘ඛ්්න්ධ ඉ්ම’ - ්ම් ස්කන්ධ නේද ආධයාේමික හා බාහරි ව,ූ ඇළු හා පටි 
ඇ ි‘අමි් ච ධ්ම්ම’ - හුම ් ද කේම, අපරමාණ ධමය නේ ද, ් ම් හුම ් ද කේම 
කවො නම් ‘සමං ු්ල යං දිදං කො ්ම’ - සම්කාට ුලන  කරම්ද, 
සම්කාට කරිා බලම්ද, එ  මට කවො වනේ්නේද? ්ම් ක ිනේ්නේ ්ම්ව සම 
හුටි ට - ඇළුේ පටිේ සම හුටි ට ් ප්නනේ්න අර රහේ අවස්ථා්ව්දී. 
ඒකම ම ි අපි අර අධිමතු් ්ථර ගාථා්වදී පරකාශ ක්ළේ. ‘ණි්කට්ඨඨසමං 
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්ලාකං  ො පඤ්ඤා  පස්සි’ ආදී වශ් නේ, ් ලෝක  ණ්කාළ හා ලී කුබලි 
වලට සමාන කළා. ්ම් පඤ්චස්කන්ධ ්ලෝක ේ - ශරීර ේ - බාහිරව ි්බන 
්දේවලුේ සම හුටි ට සුළකී්ම් අවස්ථාව ි. එ්කාට පඨවි, ආ්පා, ් ්ජ්ා, 
වා් ා පිළිබඳව අර විදි් ේ ඉාමේම සරල නිදසුනේ ආශර් නේ බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ඒවා ිනේ සි මුොගනේනා ආකාර  ්පනේනුව ව්ගේම ආකාශ ධාුව 
ගුනේ දැකේවී්ම්දි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ නිදසනුේ හුටි ට ඉදිරිපේ කරනේ්න 
කාටේ පරකට ශරීර් ේ විවර ස්ථාන කීප කේ. කනේසිදුරු, නාසේසිදුරු, මවුසිදුරු 
ආදි  ආධයාේමික ආකාශ ධාුව දැකේවීමට ්දන නිදසුනේ. ඒ මිසකේ ්භෞික 
විදයා ාඥ ිනේ ව්ගේ අණුදකේනවලට හසුවන  ම්කිසි සි ුම් ආකාශ ධාුවකේ 
්නා්ව ි. එ්හම දැකේවු්ව නුේ් ඒව අනවශය නිසා ්වනේට ඕන. ්ම් 
සම්මශයන විදි  සඳහා ඒව අනවශය ි. ්ම්නේදි අපි මකේකර ග ුු 
කාරණ කේ ම ි, ්ම් සංඥාව මිරිඟුවකේ. ්කා  ිරම් ඈට ්බෝගන ගි ේ 
රෑප ේ ආකාශ ේ හරි ට ිර ේ පසුබිමේ ව්ගේ එකි් නකට සා්පේක්ෂක ි. 
ිර  ි පසුබිම ි ව්ගේ එකි්නකට සා්පේක්ෂක ි ්ම් රෑප  සහ අවකාශ  
කි න පරඥපේි ් දක. ් ම් ි ර  ි්බනේ්න විඤ්ඤාණ රාමුව ඇු්ළ ි. අනේන 
ඒ කාරණ  වඩාේ පුහුදිලි කිරීම් වශ් නේ අපට මකේකරනේන පළුුවනි, 
විදශයනා වශ් නේ ්ම් පරශේන  විසඳනේන කලිනේ, ්ම  විසඳීමට උේසාහ කළ 
අී ් ෝගීනේ පිළිබඳව.  

සමථ මාගය් නේම ්ම් පරශේන  විසඳී්ම්දී ඔවනුේ ඉසේ්සලේලම ක්ළේ 
රෑප , රෑප සංකලේප ,  ටපේ කළා පළමුව එන රෑප ධයාන වලිනේ. ඊළඟට 
අරෑප ට  ා්ම්දී, ඒ රෑප  ඉවේකළාට පසේ්ස ඊළඟට පළමු්වනේම 
එනේ්න ආකාශ . දැනේ ්මනට ඉාමේම පුහුදිලි නිදසුනකේ ම ි 
කසිණ නිමිත් උගුලුවල එන ්ප්නන ආකාශ  අරමුණු කර්ගන ි 
‘ආකාසං අනන්ං’ කි ල ආකාසානඤ්චා න  ඒ කා්ල නිපදවා ගේ්. 
එ ිනේම අපට ්ප්නනව රෑප  ඉවේකළාට පසේ් ස එන ්ප්නන 
අවකාශ , ඒක අනන් හුටි ට සිහිපේ කරනව. ්ම් සිහිපේ කිරීම නිසාම 
අපට ්ප්නනව ආකාස ේ සංඛ් කේ. ‘සංඛ්ං’ කි ල ක ිනේ්න 
‘අභිසංඛ්ං’, ‘අභිසං්ච ිං’ - සිිනේම මවාගේු ්ද කේ. බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ නම් දැකේවූ් ේ එකම අසංඛ් කේ - ‘නවින’. නමුේ පසුකාලීන 
ොශයනික ිනේ ්කා ිරම් වයාකූලව ට පුමිණි ාද කි ්ාේ ආකාස ේ 
අසංඛ් කේ හුටි ට හඳුනේවනේන පටනේගේ. ්ම්වා් ේ ්ම් සිට ි්බන 
සම්බන්ධ  ගුන ුකීමකේ නුිව ්හේු පරය කි න ඒව නිකම් පිට 
ි්බන ්දේවලේ හුටි ට සුලකී්මනේ ්වනේන ඕන, ආකාශ  අසංඛ් කේ 
හුටි ට දැකේවූ්ව. දැනේ ්මනිනේ ්ප්නනව ඒවා් ේ සා්පේක්ෂකව . 
ිර ේ පසුබිමේ ව්ගේ රෑප ේ ආකාශ ේ සා්පේක්ෂක ි. ්ම් හුම 
එකකේම ඉදිරිපේ ්ක්රනේ්න මනසිකාර් නේ. ‘මනසිකාරසම්භවා ස්බ්බ 
ධම්මා.’ මනසිකාර ට ි ්ම් හුම ්ද කේම ‘හම්බ ්වනේ්න’. අපි 
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්පාඩි නිදසනුකේ හුටි ට කලේපනා ක්ළාේ, ්කාඩි වුලක ඉාමේම කුපී 
්ප්නන අංග ්දකකේ ම ි ධජ්  ි පාක  ි. ධජ්  කුපිල 
ඉවර්වන්කාට පාක ේ කුපිල ්පේනව. පාක  කපල ඉවර ්වන්කාට 
ධජ් ේ කුපිල ්පේනව. නමුේ ්ම් ්දකම කුපිල ්පේනේ්න මනසිකාර  
නිස ි. ‘මනසිකාර සම්භවා ස්බ්බ ධම් මා.’ අර ධජ්් නේ ඉවේකරපු කෑලේල ි 
පාක  හුටි ට සුල්කනේ්න. ඔ  විධි ටම ම ි රෑප  ි, අවකාශ  ි. 
්ම්ව එකි්නකට සා්පේක්ෂක ධමය. එ්කාට ්මනේන ්ම් අනුවේ අපට 
හිාගනේන පළුුවනි ආකාශධාුව. ආකාශධාුව ගුන පසුකාලීන සංකලේප 
්බා්හෝවිට ධමය් ේ දැකේ්වන මූලික සිදේධානේ වලට විරුදේධ ි. අසංඛ්  
ගුන පුහුදිලි අව්බෝධ කේ නුිවීම නිසාම ්වනේන ඕන ්ම් විදි ට 
වයාකූලව කේ පුනනුඟු්නේ. 

ඊළඟට අපි ්ම් සූර ්දේශනාව ගුන වදුරටේ  මකේ පරකාශ කරනව 
නම්, අර පඨවි, අ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා, ආකාශ කි න ඒ ධාු ප්හනේ සි 
මුේකරගේට පසේ්සේ ඉිරිවන විඤ්ඤාණ  ඉාමේම පිරිසදිු එකකේ. 
විඤ්ඤාණ් ේ සාමානය කෘය  ම ි  මකේ ්වනේකර දැනගුනමී. ්ම්ක 
ිේ ි, ්ම්ක පුණිරස ි ආදී වශ් නේ ්වනේකර ගනේනව. එ්හම නුේනම් 
්ම්ක සුප ි, ් ම්ක දුක ි - දුකේසහි ් වදනාවකේ, ් ම්ක උ්පේක්ෂා ් වදනාවකේ 
ආදී වශ් නේ ්වනේකර ගනේනව. දැනේ එ්කාට අර බාහිරව විඤ්ඤාණ්  
කෘය හුටි ට ්ප්නන ්දේවලේ දැකේවීමට උපකාරවන, නානත් සඤ්ඤාවට 
උපකාරවන, අර පඨවි, ආ්පා, ් ්ජ්ා, වා් ා  න ස ිලේලම ඉවේකළ නිසා 
දැනේ විඤ්ඤාණ ට ඉිරි්වලා ි් න කෘය  කුමකේද? සුඛ්, දුක්ඛ්, අදුක්ඛ්මසුබ 
කි ල ක ින අර ්වදනා්ව් ුනේ ආකාර  පිළිබඳව ්වනේකර දැනගුනමී 
පමණ ි. එ්කාට එනට පුමිණි මනුිවර ා, නිවයාණගාමී පරිපෝව් 
්ම්ාකේ දුරට පුමිණි මනුවිර ා, ඊළඟට කරනේ්න ්මාකකේද? අර සුප, දුකේ, 
අදුක්ඛ්මසුඛ් කි න ඒ රිවිධ ්වදනාවලේ ඒ ඒ පරය නේ්ගනේ, ඒ ඒ 
සේපශය නේ්ගනේ ඇිවන හුටිේ නුිවන හුටිේ බලමිනේ ඊළඟට 
කරමකරම් නේ සි උ්පේක්ෂාවට ්ගේනවා. ඉාමේම පරභාසේවර 
උ්පේක්ෂාවකට ්ගේනවා. ඊළඟට ඒ උ්පේක්ෂාව පවා මඤ්ඤනා වශ් නේ 
අලේලා ්නාගුනීම නිසා ඒ ්වදනාවනේ පිළිබඳව ඇි ඇලේම පවා දුරලීම ි. 
ඒකට කි නේ්නේ ‘විසං ු්ත්ා ං න ්ව්දි’. සුඛ්, දුක්ඛ් ආදි ඒ ්වදනා 
විඳී්ම්දී ඒවා පිළිබඳ එකේරා විසං් ෝග කේ, ්වනේවීමකේ, ඇිකරගනේනවා. 
එන වඩාේ පුහුදිලිව සඳහනේ ්වනවා - සුඛ් ්වදනාවකේ නම් එ්කාට 
ඒ ගුන හිනව, ‘අනිච්චාි පජ්ානාි, අන්ජ්ඣාසිාි පජ්ානාි, 
අනභිනන්දිාි පජ්ානාි’. ්ම් සුප ්වදනාව අනිය ි. එ ිනේ මාන  
දුරුවීම හු්ඟනව. අන්ජ්ඣාසි ි - අන්ජ්ඣාසි කි ල කි නේ්න 
‘්මහි මා බුඳී නුහු’ කි න අදහස ි. එනිනේ දෘෂේටි  දුරුවීම හු්ඟනව. 
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‘අනභිනන්දිා’ කි ල කි නේ්න ්ම් පිළබිඳව මා ළු සුටකේ නුහු. එ නිේ 
ෘෂේණාව දුරුවීම හු්ඟනව. ඔනේන ඔ  විදි ට රහේ ේව ට පේවී්ම්දී 
්වනේ්න අර විඤ්ඤාණ ේ නිරුද්ධවීම ි. අර සුප දුකේ අදුක්ඛ්මසුඛ් ක ින 
්ව්දනා ුන ්වනේකර දැනගුනීම සඳහා උප් ෝගවීන විඤ්ඤාණ් ේ පවා 
කෘය  නුි කරනව. ‘විසං ු්ත්ා’ කි ල කි නේ්න ඒ පිළිබඳව විරාග  
ඇිකරගුනමී. එ්කාට ්ම් ධාුවිභංග සූර් නේ අපට ඉාමේම ්හාඳිනේ 
පුහුදිලි ්වනව ්ම් මඤ්ඤනා පිළිබඳ පරශේන , නවින පිළිබඳ පරිපොවට 
්කා ිරම් බලපානවද ක ින එක. 

ඒ ව්ගේම සමහර ුනක ්ම් මඤ්ඤනා ්නාකිරී්ම් පිළි්ව 
හඳුනේවල ි් නේ්න ‘අම්ම ා’ නමිනේ. මුදුම් සඟි්  සප්පුරිස සූර් ේදී 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මඤ්ඤනා ්නාකිරී්ම් පිළි්ව හුඳිනේවීමට 
් ාදල ි් නේ්න ‘අම්ම ා’ ක ින වචන  ි. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරනව, නි ම සේපුරුෂ පදුේගල  - ඒ කි නේ් න සාමානය ්ලෝක් ේ 
සේපුරුෂ කි න අථය ් නේ ්නා්ව ි. ආ ය පුදේගල  ක ින ඒ අදහසිනේ - 
‘සප්පුරි්සා ච ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ඉි පටිසංික්ඛ්ි ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න 
සමාපත්ි ාපි ්ඛ්ා අම්ම ා වුත්ා භගවා. ් න ් න හි මඤ්ඤන්ි 

්ා ං ්හාි අඤ්ඤථාි.’9 ඒ කි නේ්න, සේපුරුෂ  කලේපනා කරනේ්න 

්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න සමාපේි  ලබාගේේ, ්මනේන ්ම් විදි ට ි 
- භාගයවුනේවහනේ්සේ විසනිේ ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න සමාපේි  වුනි 
ඒ රම් දි ුණු සමාපේි කේ පිළිබඳව පවා ‘අම්ම ාව’ පරකාශ්කාට ි්බ්. 
‘් න ් න හි මඤ් ඤන්ි’ ආදී පාඨ් නේ.  මකේ උපකාර කර්ගන 
මඤ්ඤනා කරේද ඒ නසිාම එ  අඤ් ඤථාභාව කට - ්වනසේ බවකට 
පුමි්ණ ි කි ල ්මනේන ්ම් අවවාද  ඇිව. 

්ම් ‘අම්ම ’ ක ින වචන  අපි විගරහකරනාකේ ්ම්ක සමහරවිට 
පුහුදිල ි් වනේ්න නුහු. ‘ම්ම ’ ක ිල ක ිනේ්න ‘දේ+ම ’. අපට ඉාමේම 
පුහුදිලි වචන ම ි ‘රනේම ’, ‘රිදීම ’ ආදී වචන. පාළි්  නේ ක ිනව නම් 
‘්සාවණ්ණම ’, ‘රජ්ම ’. අනේන ඒ ව්ගේ වචන කේ ම ි ්මන ‘ම්ම ’ 
ක ිල ක ිනේ්න, ‘ම්ම ’ ක ිල ක ිනේ්න එ්කාට ‘දේ+ම ’.  ම්කසි ි
්ද කේ පළිබිඳ ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ ඇලේමකේ ඇකිරගේ නම්, ඒ 
්දේ හා ඒ ඇලේම ඇකිරගේ පදුේගල  එකකේ බවට පේ්වනව, අලේල ගුනමී 
නසිාම. අනේන ඒක නසිා ම ි ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න සමාපේ ි 
පළිබිඳව මඤ්ඤනාව ඇිකරගේ ු ්ක්නකේ ඒ පළිබිඳව හිනේ්න මම 
්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න ලාභි්  කේ ක ිල. ඒ පළිබිඳව මාන  ආදී 
කේ්ලශධමය ඇකිරගනේනව. එ්කාට ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න 
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සමාපේි් නේ පිරිහුණ හුටි්  ඒ ුනුේාට විපේ ාස රාශි කට 

මුහුණපානේන සදිු්වනව. ඒක නිසා ම ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරල 
ි් නේ්න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න සමාපත්ි  පිළිබඳව පවා 
‘අම්ම ාව’ පුරුදුකළ  ුු බව. එ්කාට, ‘අම්ම් ා’ ක ින පද  

් ්දනව රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව. ඒේ අර අථය් නේ. කිසිවකේ පළිිබඳ 
‘ම්ම ාවකේ’ නුහු. කිසිම ්ද කේ පිළිබඳව අලේලා ගුනමීකේ නුි නිසාම 

ඒ අලේලා ගනේන ්ද ට සම්බන්ධ කේ නුහු. අලේලා ගනේන ්ද  ඔසේ්සේ 
රහනේ වහනේ්සේ හඳුනාගනේට බුහු. ්ම් බව පරකාශ කරන එකේරා ගාථා 
ධමය කේ සඳහනේ ්වනව අංගුත්ර නිකා්  ික නිපා්  ්දවූ වග් ග් . 

‘පසයෙ මාරං අභිභූයය අන්තකං - ්යා ච ඵුසී ජාතික්ඛයං පධානවා 

්සා තාදි්සා ්ොකවිදූ සු්ම්ධා - ස්බ්බසු ධ්ම්මස ුඅතම්ම්යා මුනි.’10 

 ම් වී යවන් මනුිවර් කේ, ජීවි  ්කළවර කරන අථය්  නේ, අන්ක 

නම් වූ මාර ා මුඩ්ගන, ජ් ්ගන, අභිභවා, ජ්ාකි්ෂ  නම්වූ උප ක්ෂ  
කිරී්ම් ේව  ් ම්ලාවදීම සපශය ක්ළේ ද - ‘ඵුසී’ වුදගේ වචන කේ එනේ 
- ‘් ාච ඵුසී ජ්ාික්ඛ් ං පධානවා’ - ජ්ාික්ෂ  ේව  සපශයකළා. ඒ 

ාදිගුණ ඇි, ්ලෝක  අව්බෝධකරගේ පරඥාවනේ මුනවිර ා, ‘ස්බ්බසු 
ධ්ම්මසු අම්ම් ා’ - හුම ්ද කේ පළිිබඳවම අම්ම  ි. 

්මනේන ්ම් අම්ම ා කි න අදහසම වේ ආකාර කනිේ අපට 
ඉදිරිපේ කරනේන පළුුවනි - අර දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා පිළිබඳව ්නාඇලේම. 
්මහිදී මකුරගනේන පළුුවනේ වටිනා සූර කේ ි් නව. ඉාමේම ගුඹුරු 

සූර කේ හුටි ට සුල්කනව උොන පාළි් ේ ්බාධිවග්ග්  එන බාහි  සූර . 
බාහි ොරුීරි  ාපසුමා සුප්පාරක පටු්න ඉඳල, ්බා්හාම ඈ ඉඳල, 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්සා ා්ගන ්ේවනාරාම ට පුමිණි ා. එන්කාට 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පිණ්ඩපා් වුඩල. ඒ මනේ්ගේ ්නාඉවසිලිමේකම 
නිසා දුව්ගන ගිහිලේල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ හමුවණු හුටි්  වුඳවුටිල 

ඉලේලා සිටි  ‘අ්නේ මට ධමය  ්දේශනා කරනේන’ කි ල. ඒ අවස්ථා්ව 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම ‘්ම්ක අවස්ථාව ්නා්ව ි. අපි ්ම් 
පණිඩපා් වඩිනව’ ක ිල ඒ විදි් ේ වාකය කේ පරකාශ කළා. ් ම්ක සමහර විට 

්ක්නකටු හිාගනේන බුරි්වනේන පළුුවනේ. ් ම්ක බුද්ධඥාන . මහාකරුණාවේ 
පරඥාවේ අනවු කරපු එකේරා වි්ශේෂ උපකරම කේ ්වනේන ඕන. ඒ ක ිනේ්නේ 
අර බාහි  ොරුීරි  ාපස ා්ගේ ඒ ඉකේමනේකම වුළුකේවීමට ්හෝ එ්හමේ 

නුේනම් ධමය්ගෞරව  ඇිකිරීමට, ධමය්ගෞරව  ඇි කරල සං්ව්ග  
ඇිකිරීමට ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අර පරිකේ්ෂේප ක්ළේ පළමු්වනි වරට. 
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ඊළඟට ්ද්වනි වරටේ ඔහු ඉලේලා සිටි  - බාහි ොරුීරි  ාපස  - මට 
ධමය  ්දේශනා කරනේන  කි ල. ඒ අවස්ථා්ව ඉලේලා සිටි්  ‘මම දනේ්නේ 
නුහු ම්ගේ ජීවි  ්කා  ි්වලා්ව නුි්ව දි ක ිල. මම දනේ්න නුහු 
භාගයවුනේ වහනේ්සේ්ගේ ජීවි  ්කා ි ්ව්ලා්ව නුි්ව ිද කි ල. ඒක 
නිසා මට ්කා්හාමහරි ධමය  ටිකකේ කි නේන’ ක ිල ඇවිටිලිකළා. ඒ 
අවස්ථා්වේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකිේ්ෂේප කළා. ුනේ්වන ිවරට කළ 
ඉලේලීම අනුව ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ්කටි ්දේශනාව ක්ළේ. පුදුම 
අනේද්ම් ධමය උප්දේශ කේ ඒක. ‘සංඛිත් ධම්ම්දසනා’ කි ල එන සඳහනේ 
්වනව. ්ම් බාහි ොරුීරි  ඛිප් පාභිඤ්ඤා ගණ ට ගු්නන ඉාමේම 
ඉකේමනනිේ  මකේ වටහාගුනී්ම් ශකේි  ඇි ්ක්නකේ නිසා බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්කටි ්දේශනාවකේ පරකාශ කළා. 

‘තස්මාතිෙ ්ත බාෙිය එවං සික්ිතබ් බං දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨම්තං භවිස්සති, 
සු්ත සුතම්තං භවිස්සති, මු්ත මුතම්තං භවිස්සති, විඤ්ඤා්ත 
විඤ්ඤාතම්තං භවිස්සති. එවං ෙි ්ත බාෙිය සික්ිතබ්බං. ය්තා ්ඛා ්ත 
බාෙිය දි්ට්ඨඨ දිට්ඨ ඨම්තං භවිස්සති, සු්ත සුතම්තං භවිස්සති, මු්ත මුතම්තං 
භවිස්සති, විඤ්ඤා්ත විඤ්ඤතම්තං භවිස්සති, ත්තා ත්වං බාෙිය න ්තන. 
ය්තා ත්වං බාෙිය න ්තන, ත්තා ත්වං බාෙිය න තත්ථ. ය්තා ත්වං බාෙිය 
න තත්ථ, ත්තා ත්වං බාෙිය ්නවිධ න ෙුරං න උභයමන්ත්ර. එ්සව්න්තා 

දුක්ඛස්ස.’11 

ඔච්චර ි ්දේශනාව. ්ම් ්දේශනාව අහල ඉවර ්වනවේ එකකේම 
බාහි  ොරුීරි  ාපසුමා එ්හමම රහේවුණා. එ්කාට ්ම් ්දේශනා්ව 
ගුඹුර අපිට  නේම් හිාගනේන පළුුවනේ ්කා ි රම්ද කි ල. ඉසේ්සලේලම 
අපි ් ම්ක සිංහ්ලනේ ් ේරුම් ගනේන උේසාහ කරමු. අර විදි ට ඇවිටිලි කරල 
්බ්්රනේන බුරි වුණාම බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව හරි ට අර 
‘ඔනේන එ්හනම් අහගනේන’ ක ිනේන ව්ගේ ‘ස්මාිහ ් බාහි  එවං 
සික්ඛිබ් බං’ - එ්හනම් බාහි  ඔබ ්ම්හම හිකේ්මනේන. ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං 
භවිස්සි’ - දුටු් හි, ඇේ වශ් නේම, ්මන ‘දුටු් ද් හි’ කි නවට වඩා 
්මන ‘දුටු් හි’ කි ල ි කි නේන ්වනේ්න. ‘දුටු් හි’ - දුටුබව පමණකේම 
වනේ්නේ . ඒ කි නේ්න දකේනා ලදේ්දහි දකේනා ලද බවම වනේ්නේ  කි න 
එක ි. අසන ලදේ්දහි අසන ලද බව පමණකේම වනේ් නේ . ‘මු් මුමත්ං’ 
- ‘මු’ කි ල කි නේ්න දි්වනේ, නුහු් නේ, ක ිනේ ලබන සේපශය  පළිිබඳව, 
ඒ ුනටම අලේලල ම ි ‘මු’ කි ල කි නේ්න. දැනනු බව. එ්කාට දැනනු 
්ද් හි දැනුන බව පමණකේම වනේ්නේ . එ්හම නුේනම් ‘දැනු්නහි’ දැනනුු 
බව පමණකේම වනේ්නේ . 
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‘විඤ්ඤා්’ - දැනගේ ් ද් හි, ‘දු් හි’, කි ල කි ම ුඅපි ඒකට. දු් හි 
දේ බව පමණකේම වනේ්නේ ි. ‘එවං හි ් බාහි  සික්ඛිබ්බං’ - ්මනේන ්ම් 
අනේදමට ි බාහි  ඔබ හිකේමි   ුේ්. ඔ  විදි ට එ්කාට ආේ  වයවහාර 
වශ් නේම - ආේ  වයවහාර් නේම - බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් බාහ ි 
ාපසුමාට ආමනරණ  කරල නිේවාණ පරපිෝව ුබුව, ්ම් පාඨ් නේ. 
ඊළඟට පරකාශ කරනව, ඒ ශික්ෂා මාගය . ඇේ වශ් නේම ්මන ි් නව 
රිවිධ ශික්ෂාවම. රිවිධ ශකි්ෂා්වම ආශ ේච යයවේ සම්පිණේඩන කේ ්ම් සූර . 
ඊළඟට බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ පරකාශ කරනව අර පරපිොව කර්ගන ගි් ාේ 
ඔබට ්ම්හම ි ්වනේ්න කි න එක. 

‘ය්තා ්ඛා ්ත බාෙිය දි්ට්ඨඨ දිට්ඨ ඨම්තං භවිස්සති, සු්ත සුතම්තං 
භවිස්සති, මු්ත මුතම්තං භවිස්සති, විඤ්ඤා්ත විඤ්ඤාතම්තං භවිස්සති, 
ත්තා ත්වං බාෙිය න ්තන. ය්තා ත්වං බාෙිය න ්තන, ත්තා ත්වං බාෙිය 
න තත්ථ. ය්තා ත්වං බාෙිය න තත්ථ, ත්තා ත්වං බාෙිය ්නවිධ න ෙුරං න 
උභයමන්ත්ර. එ්සව්න්තා දුක්ඛස්ස.’ 

 ම් වි්ටක බාහි  ඔබට දුටු් හි දුටු බව පමණකේම වනේ්නේද, 
ඇසු්ණහි ඇසුණබව පමණකේම වනේ්නේද, දැනු්නහ ිදැනුන බව පමණකේම 
වනේ්නේද, දු් හි දේබව පමණකේම වනේ්නේද, එවිට බාහි  ඔබ ‘එ ිනේ’ 
්නා්ව්. ්මන අපට ක ිනේන ්වනේ්න අමුු පර් හේළිකා වචනවලිනේ. ඒ 
විදි ටම ි පරිවේන  කරනේන ්වනේ්න. 

‘්ා වං බාහි  න ්න’ - ඒ කි නේ්න ‘එවිට ඔබ එ ිනේ 
්නාවනේ්නේ ’. ඊළඟට ‘ ්ා වං බාහි  න ්න’ -  ම් වි්ටක ඔබ එ ිනේ 
්නාවනේ්නේද, ‘්ා වං බාහි  න ත්ථ’ - එවිට ඔබ එහි ්නාවනේ්නේ . 
‘ ්ා වං බාහි  න ත්ථ, ්ා වං බාහි  ්නවිධ න හුරං න 
උභ මන්්ර’ -  ම් වි්ටක බාහි  ඔබ එහි ්නාවනේ් නේද, එවිට බාහි  ඔබ 
්මනේ ්නා්ව ි, එනේ ්නා්ව ි, ්දුන අරේ ්නා්ව ි. 
‘එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ - ්ම ම දු්කහි ්කළවර ි. ්මන ටිකකේ ඉඟි කේ 
ව්ගේ අපට ්දනේන සිද්ධ්වනව ්ම් ‘්න’, ‘ත්ථ’ කි න වචන පිළබිඳව. 
්මන ් ම් ‘්න’ කි ල කිව්්ව, ඒ අදහස පුහුදිලි ් වන කාරණ කේ ම ි 
දැනේ අපි ‘ම්ම් ා’ ආදී වචන වලිනේ පරකාශ ක්ළේ.  ම්කිසි ්ද කේ ණ්හා, 
මාන, දිට්ඨි වලනිේ අලේලාගේා නම්, ඒ ්ද  ්හලේ්ලන්කාට ්ම් පුදේගල ේ 
්හලේ්ලනව. ඒ ් දේ අනුවම ි මඤ්ඤනා ් ක්රනේ්න. අනේන ඒ අදහස සඳහා 
ම ි ‘්න මඤ්ඤි’ කි ල ි් නේ්න. සුත්නිපා්  අට්ඨඨක වග්ග්  
ජ්රාසූර්  සඳහනේ ්වනව - ‘්ධා්නා න හි ්න මඤ්ඤි -  දිදං 

දිට්ඨඨසුම්මු්සු වා’12 ඔනේන ්හාඳ නිදශයන කේ. ‘්ධා්නා’ කි ල කි නේ්න 
රහනේ වහනේ්සේට නමකේ. 
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15 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ පස්ළාසේවන ්දේශනයයි ්ම්. 

බාහි  ොරුීරි  වුසාණනේ මඤ්ඤනාවලිනේ මිදුනු අම්ම  

ේව ට - රහේබවට - පේකිරීමට සමේවූ ්කටි ධේ්මෝප්දේශ කේ අප 

ගි වර ්දේශන  අගහරි් ේදී උොන පාළි් නේ දැකේවවු. ඇසූ ්ක්ණහිම - 

‘ාව්දව’ - රහේබව ලබාදීමට, නිවන ලබාදීමට, රම් සාරවේවූ ඒ බුදේධ 

්දේශනාව ගුන සෑ්හන විවරණ කේ කිරීමට අද අපි නුවේ ඒ බාහි  

සූර්දේශනාව මකේකර ගනිමු. 

‘තස්මාතිෙ ්ත බාෙිය එවං සික්ිතබ් බං දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨම්තං භවිස්සති, 

සු්ත සුතම්තං භවිස්සති, මු්ත මුතම්තං භවිස්සති, විඤ්ඤා්ත 

විඤ්ඤාතම්තං භවිස්සති. එවං ෙි ්ත බාෙිය සික්ිතබ්බං. ය්තා ්ඛා ්ත 

බාෙිය දි්ට්ඨඨ දිට්ඨ ඨම්තං භවිස්සති, සු්ත සුතම්තං භවිස්සති, මු්ත මුතම්තං 

භවිස්සති, විඤ්ඤා්ත විඤ්ඤතම්තං භවිස්සති, ත්තා ත්වං බාෙිය න ්තන. 

ය්තා ත්වං බාෙිය න ්තන, ත්තා ත්වං බාෙිය න තත්ථ. ය්තා ත්වං බාෙිය 

න තත්ථ, ත්තා ත්වං බාෙිය ්නවිධ න ෙුරං න උභයමන්ත්ර. එ්සව්න්තා 

දුක්ඛස්ස.’  

‘ස්මාිහ ්  බාහි  එවං සික්ඛිබ්බං’ - එ්හනම් බාහි  ඔබ ් ම්සේ 

හිකේමි   ු ු. ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි’ - දුටු් හ,ි දුටුබව පමණකේම, දුටු 

මාර ම වනේ්නේ . ‘සු් සුමත්ං භවිස්සි’ - ඇසු්ණහි, ඇසුණු ් ද් හි, 

ඇසුණු බව පමණකේම, එ්හම නුේනම් ඇසුණමුාර ම වනේ්නේ . ‘මු් 

මුමත්ං භවිස්සි’ - ‘මු’ ක ිල කිව්්ව අර දි්වනේ, ශරීර් නේ, 
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නුහු් නේ දැ්නන සේපශය ට ි. ඒ මු් හි, එ්හම නුේනම් දැනු්නහි, 

දැනුන ්ද් හි, දැනනු බව පමණකේම වනේ්නේ . ‘විඤ්ඤා’ කි ල කි නේ්න 

හිිනේ හිූ විඤ්ඤාණ් නේ දැනගේ, ක ින එක ි. ‘විඤ්ඤා් විඤ්ඤාමත්ං 

භවිස්සි’ - අපි එකට ්ලේසි ට පාවිච්ි ක්ළාේ - ‘දැනගු් හි’, එ්හම 

නුේනම් ‘දු් හි’, දේබව පමණකේම වනේ්නේ . ්ම්සේ  බාහි  ඔබ විසිනේ 

හිකේමි   ුේ්ේ. ඊළඟ ්කාටස - 

‘ ්ා ්ඛ්ා ් බාහි  දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි, සු්  සුමත්ං 

භවිස්සි, මු් මුමත්ං භවිස්සි, විඤ්ඤා් විඤ්ඤාමත්ං භවිස්සි’ - 

බාහි   ම්වි්ටක ඔබට දිට්ඨඨ් හි දිට්ඨඨ මාර ම වනේ්නේද, සු් හි සු 

මාර ම වනේ්නේද, මු් හි මු මාර ම වනේ්නේද, විඤ්ඤා් හි විඤ්ඤා 

මාර ම වනේ්නේද, ‘්ා වං බාහි  න ්න’ - එවිට බාහි  ඔබ ‘එ ිනේ’ 

්නා්ව්. අපි හිාගනේන ඕන ්මන කරි ා ප්දේ, ‘එ නිේ ්නාවනේ්නේ ’ 

කි න එක ්වනේන ඕන අදහස. ඊළඟට ‘ ්ා වං බාහි  න ්න’ -  ම් 

විටක බාහි  ඔබ ‘එ නිේ’ ්නා්ව ි නම්, ‘්ා වං බාහි  න ත්ථ’ - එවිට 

බාහි  ඔබ ‘එහි’ ්නා්ව්. ඊළඟට ‘ ්ා වං බාහි  න ත්ථ’ -  ම් විටක 

බාහි  ඔබ ‘එහි’ ්නා්ව් නම්, ‘්ා වං බාහි  ්නවිධ න හුරං න 

උභ මන්්ර’ - එවිට ඔබ ්මනේ නු, එනේ නු, ්දුන අරේ 

නු. ‘එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ - ්ම ම දු්කහි ්කළවර ි. 

්ම් සූර්දේශනාවට සෑ්හන අථයවිවරණ කේ කිරීමට  ුරකේ හුටි ට 

අපි පළමු්වනේම ්ම්්ක ි්බන පර්හේලිකා පද ්දක ්ෝරාගනේන එො 

රමකේ දුරට උේසාහ කළා. ්ම් පර්හේලිකා විදි් ේ පද ්දක ම ි ‘න ්න’ 

‘න ත්ථ’ ක ින පද ්දක. ‘ඔබ එ නිේ ්නා්ව්’, ‘ඔබ එහි ්නා්ව්’ කිසි 

සම්බන්ධ කේ නුි වචන ්දකකේ ව්ගේ. ්ම්කට සාධක වශ් නේ ගුනීමට අපි 

සුත්නිපා් ේ අට්ඨඨකවග්ග්  ජ්රා සූර් නේ ගාථා ්දපද කේ උපුටා දැකේවවු. 

‘්ධා්නා න ෙි ්තන මඤ්ඤති - යදිදං දිට්ඨඨසුතම් මු්තසු වා’ 

‘්ධාන’ ක ිනේ්න රහනේවහනේ්සේටම ්  ාදන පද කේ. ් ක්ලසේ ූ ලි 

පිසහුරි , පඹිහුරි  ්කනා කි න අදහස ි. එ්කාට ්ධාන කි න 

රහේ්ම ‘න ්න මඤ්ඤි’ එ ිනේ මඤ්ඤනා ්නාකර ි. ‘ දිදං’ - එනම්, 

‘දිට්ඨඨසුම් මු්සු වා’ - දිට්ඨඨ  ් හෝ සු  ් හෝ මු  ්හෝ පිළිබඳව. ් ම් ගාථා 

්දපද  හරි ට අපට ඉ්බ්ම ලුබුනු, අහම්්බනේ ලුබුනු, අටුවාවකේ ව්ග ි, 

්ම් බාහි  සූර්  පර්හේලිකා පද ට. මකේනිසාද, ‘න ්න’ කි න වචන් ේ 

එනිනේ හු්ඟන අදහස අර, කරි ා පද කුේ නුි ඒ පද කපී්  අදහස, 
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්මාකකේද කි ල හිාගනේන පුළුවනි, ්ම් මුලේ පද් නේම. ‘්ධා්නා න හි 
්න මඤ්ඤි’ - ‘්ධා්නා’ ්ම එ ිනේ මඤ්ඤනා ්නාකර ි. එ්කාට 
බාහි  සූර් ේ මඤ්ඤනා කි න වචන  ්කාුනකවේ සඳහනේ නුේ, 
්මන ්ම් කි නේ්න මඤ්ඤනා කිරීමකේ බව අපට හිාගනේන පුළුවනේ. 
‘්න මඤ්ඤි’ - ්ම් ‘්න මඤ්ඤි’ කි න එකට අපට වදුරටේ සාධක 
හුටි ට දකේවනේන පළුුවනේ අපි කීපවරකේම උපුටා දැකේවූ ‘් න ් න හි 
මඤ්ඤන්ි ්ා ං ් හාි අඤ්ඤථා’ -  ම්  ම් ් ද කිනේ මඤ්ඤනා කරේද, 
ඒ නිසාම, එ  නිසාම, එ  අනිකකේ බවට පේ්ව ි. ්ම්ක කීපවරකේම පරකාශ 
කළා. ඒ ව්ගේම වේ පද කේ අපට කලිනේ හමුවුණා. ‘්න ච මා මඤ්ඤි’ - 
එ ිනේ මඤ්ඤනා ්නාකරව. එ්කාට ්මන බාහි  සුර් ේ ‘න ්න’ 
කි න එ්කේ අදහස අර මඤ්ඤනාව පිළිබඳව ි ‘න ්න මඤ්ඤි’ කි න 
එක බව - ඒ පළමුවන කරුණ ි, ්ම් සාධක ්දපද් නේ ලබාගනේන පළුුවනේ 
පිහිට. ඊළඟට ්ද්වනි කාරණ  හුටි ට අපට ගනේන පුළුවනි, ්ම් ‘න ්න 
මඤ්ඤි’ කි න එ්කනේ ‘න ්න’ - ‘එ නිේ ්නා්ව්’ - ්මන ‘එ ිනේ’ 
කි ල ක ිනේ්න කුමකේ සඳහාද, එ ිනේ කි ල කී්මනේ හු්ගනේ්න ්මාකකේද 
කි න එක. ඒකේ පුහුදිලි ්වනව අර ගාථා්ව ්දවන පද් නේ. ‘යදිදං’ 
කි න එක අටුවා ස්වරෑප  හුටි ටේ හිාගනේන පුළුවනි - ‘එනම්’. ්ධාන 
්ම එ ිනේ මඤ්ඤනා ්නාකර ි, එනම් දිට්ඨඨ සු මු පිළිබඳව.  

්ම් පද්  ් දිල ි් නේ්න දිට්ඨඨ, සු, මු ක ින වචන ුන 
පමණ ි. අ්පේ ්ම් බාහ ි සූර්  මූලික සුකිලේල දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤඤ 
කි න පද හර ි. එ්කාට ‘න ්න කි න එකට කලිනේ ි් නේ්න අර 
‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි’ ආදී පද හර නිසා, හිාගනේන පළුුවනි අපට 
‘න ්න’ ක ිල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ අර දිට්ඨ ඨ  ්හෝ සු  
්හෝ මු  ් හෝ විඤ්ඤා  ්හෝ පිළිබඳව ‘එ ිනේ ් නාවනේ්නේ ’ කි න එක ි. 
ඊළඟට ්ම් ‘එයිනේ ්නාවන’ ්ම් අදහසම, ්ම් මඤ්ඤනාව පිළිබඳ අදහසම, 
වදුරටේ අපට මුකරගනේන පුළුවනි. කලිනේ අවස්ථාවක දීඝය විසේර කේ කළ 
ඒ මූලපරි ා  සූර්  ‘පඨවි’ කි න මුලේපද  මුලේකර්ගන ි අපි මඤ්ඤනා 
කි න වචන  ්ේරු්ව්. ඇේ වශ් නේම මූලපරි ා  සූර් ේ පද 
විසිහරකේම ි්බනව. ඒ විසිහ්රනේ, හරකේ ම ි දිට්ඨඨ, සු, මු, 
විඤ්ඤා කි න පද. එ්කාට මූල පරි ා  සූර්  ඒ රටාව දැනේ අපට පරුුදු ි. 
එන ක ිපු පදුේගල නේ නුේ්දනා පළිබිඳව, එනනිේ ්සඛ් පදුේගල  පළිබිඳව 
අපි ගනමිු. ‘පඨවිං, පඨවි්ා අභඤි්ඤා , පඨවිං මා මඤ්ඤි, පඨවි ා මා මඤ්ඤි, 
පඨවි්ා මා මඤ්ඤි, පඨවිං ්ම ි මා මඤ්ඤ,ි පඨවිං මා අභනින්දි’ ්සඛ් 
පදුේගල ා පළිබිඳව පඨවි  ගුන ක ින්කාට පරකාශ ්වනේ්න, ක ිනේ්න, 
ඔ්හාම ි. ඒ ්වනවුට අපි ් දු්වාේ ‘දිට්ඨඨ’ ක ින එක - ‘දිට්ඨඨං දිට්ඨඨ්ා 
අභඤි්ඤා , දිට්ඨඨං මා මඤ්ඤි, දිට්ඨඨස්මිං මා මඤ්ඤි, දිට්ඨඨ්ා මා මඤ්ඤි, දිට්ඨඨං 
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්මි මා මඤ්ඤි, දිට්ඨඨං මා අභිනන්දි’ - එ්කාට ් සඛ් පුදේගල ට ි් නේ්න 
ශික්ෂණ කේ. ්සඛ් පුදේගල ට ්ම් කි ාපු දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා කි න 
හර පිළිබඳව මඤ්ඤනා ් නාකරව කි ල කි නේ්න අනේන අර කි ාපු විදි ට 
්නාහිව. දිට්ඨඨ , දිට්ඨඨ වශ් නේ අභිඤ්ඤා . සඤ්ඤවා ්නා්ව ි, 
අභිඤ්ඤා . සාමානය පුහුදුනේ සඤ්ඤා්වනේ ්නා්ව ි, අභිඤ්ඤා වශ් නේ 
ගුඹුරු වුටහීමකේ ලබාගනේනව දිට්ඨඨ  පිළිබඳව. එ්හම ලබා්ගන ‘දිට්ඨඨං මා 
මඤ්ඤි’ - දිට්ඨඨ  වසේුව් නේ, වසේුවකේ හුටි ට, ් ද කේ හුටි ට ් නාහඟුව. 
‘දිට්ඨඨං මා මඤ්ඤි’ කි ල කි නේ්නේ ඒක ි. දිට්ඨඨ  පිළිබඳව ඒ විදි ට 
මඤ්ඤනා ්නාකරව. ඊළඟට ‘දිට්ඨඨසමිං මා මඤ්ඤි’ - ‘දිට්ඨඨ් හි’   ි 
්නාහඟුව. ‘දිට්ඨඨ් නේ’   ි ්නාහඟුව. ්ම්වා් ේ වයාකරණ රටාවට ි් න 
සම්බන්ධ  අපි කලිනේ අවස්ථාවක ්පනේනමු් කරල ි් නව. ‘දිට්ඨඨං ්මි මා 
මඤ්ඤි’ - ඒ විදි ට කළාට පසේ්සේ ඊළඟට ‘දිට්ඨඨං ්මි’ – ‘දිට්ඨඨ  ම්ගේ’   ි 
්නාහඟුව. ඊළඟට ‘දිට්ඨඨං මා අභිනන්දි’ - ඒ විදි ට දිට්ඨඨ  මා්ග ්ද කේ 
කරගේට පසේ්සේ ඒ පිළබිඳව සුටකේ ඇි්වනව, ණ්හාවකේ ඇි්වනව 
- ඒව ඇිකරගනේන එපා කි න එක ි. ්ම් ්මාකද බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි’ කි ල පරකාශ ක්ළේ? ්ම් උනේවහනේ්සේ 
පළමු්වනේම දුනේනු උප්දේශ  ි. ආ ය වයවහාර් නේම ි බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ බාහි  ොරුීරි  ාපසුමාට ආමනේරණ  කරනේ්න. ඒ රම් 
නුවණ දි ුණු පුදේගල් කේ නිසා. ‘ඔබට දිට්ඨඨ් හි දිට්ඨඨ මාර ම වනේ්නේ ’ - 
දුටු් හි දුටුමිනේම නුවමීකේ. 

එ්කාට මඤ්ඤනා ්නාකිරීම, දුටු් හි දුටුමිනේම නරවීමකේ. 
දුටු් හි දුටුමිනේ නර ් නාවී, අර කි ාපු විදි ට දිට්ඨඨ් හි දිට්ඨඨ් නේ දිට්ඨඨ  
ම්ගේ ආදී වශ් නේ සිු්වාේ එනිනේ සිදු්වනේ්න ‘ම්ම ාව’කේ, 
ම්ම ා කි න වචන ේ අපි ගි වර ්දේශන් ේදී හුඳිනේවවු. ‘ම්ම් ා’ 
කි නේ්න අර ‘රනේම ’ ‘රිදීම ’ කිව්ව ව්ගේ අර විදි ට මඤ්ඤනා කරනේන 
පටනේගේට පසේ්ස, ඒ ් දේේ මාේ එකේ්කනකේ බවට පේ්වනව. මුණිකකේ 
අලේලගේු ්කනා මුණිකේ අ ිිකාර  වුණා ව්ගේ - දිට්ඨඨ් , ණ්හා, මාන, 
දිට්ඨි වශ් නේ ඇලී ්වලී පුටලී ගේාම, අර විදි ට මඤ්ඤනා කරල, 
මමව් නේ හිල - එ්කාට ඔනේන ම්ම ාවකේ ඇි්වනව. දැනේ ්මන 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අම්ම ා පරිපොවට ොනව බාහි  ොරුීරි ව. ඒ 
කි නේ්න ්ම් පිළබිඳව මඤ්ඤනා කරනේන එපා. එ්කාට එ ිනේ 
ඇි්වනේ්න ‘අම්ම ාව’ - එ නිේ ්වනේවීම. විරාග පරිපොව ි එනනිේ 
හු්ඟනේ්න. එ්කාට දිට්ඨඨ  පිළිබඳව මඤ්ඤනා ්නාකර්ාේ, ඒ 
පිළිබඳව ම්ම ාවකේ නුහු - ‘අම්ම් ා’. ඒ්කේ ඇලී ්වලී පුටලී ගේ් 
නුේනම් ඒ පදුේගල ට මා දිට්ඨඨ  ුළ ඉනේනව ක ිල හුඟීමකේ එනේ්නේ 
නුහු. අපි අර ්සලේලම් ්ග  ඇු්ළ ඉනේනව කි ල වරකේ සඳහනේ කළා. 
මෑණි නේ මනේ ්සලේලම් ්ග  ුළ ඉනේනව ක ිල හිනේ්න 



15 වන ්දේශන  

319 

නුුව ව්ගේ ්ම් පුදේගල  අර විදි ට මඤ්ඤනා කරනේ්න නුේනම් මා 
දිට්ඨි  ුළ  කි ල හුඟීමකේ නුහු. ‘න ත්ථ’ කි න එකේ ඔනේන අපට 
එ්කාට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ. ‘ ්ා වං බාහි  න ්න, ්ා වං 
බාහි  න ත්ථ’ -  ම් අවස්ථාවක ඔබ ‘එ නිේ’ ්නා්ව්ද, ඔබ ‘එ නිේ’ 
මඤ්ඤනා ්නාකර දි, එවිට ඔබ ‘එහි’ ද ්නාවනේ්නේ . ඔබ ‘දිට්ඨඨ ’ ළු 
වනේ්න නුහු. ඒ ව්ගේම සු, මු, විඤ්ඤා ආදි  ුළ වනේ්න නුහු. 
ඊළඟට ඒ අනුව අපට හිාගනේන පුළුවනි ‘ ්ා වං බාහි  න ත්ථ, ්ා 
වං බාහි  ්නව ඉධ, න හුරං, න උභ මන්්ර’ -  ම් අවස්ථාවක ඔබ අර 
විදි ට දිට්ඨඨ් නේ මඤ්ඤනා ් නාකරනව නම්, දිට්ඨඨ  ළු   ි ් නාහඟි ි නම් 
- දිට්ඨඨ  ුළ ඉනේනව ක ිනේ්න, දිට්ඨඨ  ුළ ‘ම්මකේ’ ඉනේනව කි න එක 
ව්ගේ - දිට්ඨඨ  ුළ ‘මම ඉනේනව’ - එ්හම හිනේ්න නුේනම්, එවිට ඔබ 
‘්නව ඉධ’ - ්මනේ නු, ‘නහුරං’ - එනේ නු, ‘න උභ මන්්ර’ - 
ඒ ්දුන අරේ නු. 

්ම් ්ද්කානකේ සහ මුදකේ, උඩේ  ටේ මුද සරසේ ආදි  ගුන 
්දේශනා කපී කදීම අපි සෑ්හන පමණ සාකච්ඡා කරල ි් නව. එ්කාට 
්ම ිනේ හු්ගනේ්නේ කමුකේද? අර කලිනේ අවස්ථාවක අපි පරකාශ කළා, 
අස්මිමාන කුඤේඤ  ගුසී්මනේ ම ි ්ලෝක කේ මනනිේ්න, ්ලෝක කේ පුන 
නගිනේ්න, ්ලෝක කේ හටගනේ්න කි ල. ඒ එකේකම වයාකරණ රටාව 
බිහි්වන ආකාර ේ අපි පරකාශ කළා. ඒ ක ිනේ්න ‘අසමි’ - ‘්වමි’ ක ින 
අදහසේ එකේකම ‘්මනකේ’ ඇි්වනව. ්මුන මම, එුන ඔහු, ඔුන 
ඔබ. එ්කාට වයාකරණ රටා්ව මූලික පදනමේ ඒක ි. පුථම පුරුෂ, මධයම 
පුරුෂ, උත්ම පරුුෂ ආදී වශ් නේ. එ්කාට මනනිේන ්ලෝක කේ පුන 
නගිනව. වයාකරණ රටාවකේ පුන නගනිව. එුනම ම ි පරපංච . ඒ 
පරපංච් නේ මිදීම ි ්මන එ්කාට ‘්නව ඉධ නහුරං න උභ මන්්ර’ 
කි ල පරකාශ ක්ළේ. මා ්ලෝක ක ඉනේනව කි න හුඟීම නුහු. මාේ 
්ලෝක ේ කි ල ් දකකේ ් බොගුනීමකේ නුහු. ‘එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ - ඔනේන 
්ම්කම ම ි දු්කහි ්කළවර - නිවන. එ්කාට රමකේ දුරට අපට 
හිාගනේන පුළුවනි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ්කටි සූර්දේශනා්වනේ 
ඉදිරිපේ කළ මූලික කාරණා. 

ඊළඟට අපට ්මන ි් න පද හර ගුනේ වදුරටේ  මකේ 
කි නේන පුළුවනි. අංගුත්ර නිකා්  චුක්ක නපිා්  සඳහනේ ්වනව 
‘චත්ා්රා අරි ්වාහාරා’ කි ල ආ ය වයවහාර හරකේ. වේ ුනේවල ඒ 
විදි ටම සඳහනේ ් වනව. ඒ ආ ය වයවහාර හර ් මානවද? 1. දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨවාදිා 
2. සු්  සුවාදිා 3. මු්  මුවාදිා 4. විඤ්ඤා් විඤ්ඤාවාදිා. දිට්ඨඨ  
පිළිබඳව, දුටු්ද  පළිිබඳව, දුටුබව කි නව. ඇසු්දේ පිළිබඳව ඇසුබව 
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කි නව, ඇසුව ි කි ල කි නව. දැනුන ්දේ පිළබිඳව දැනුනු බව කි නව. 
ඇේ ඇි හුටි ට කි නව කි න එක ි ්ම්. විඤ්ඤා  පිළිබඳව දැනගේු 
බව ක ිනව. ්ම්ක සාමානය අථය් නේ ගේ්ාේ ්ම් කි න ආ ය වයවහාර 
සයවාදී පරිපේි  අඟවන පද හරකේ. ඒ අථය් නේ සමහර සූරවල ව්ගේම 
වින  පිටක් ේ ් දිල ි් නව. සාමානය් නේ සයවාදී බව හඟවනව. 
ගුඹුරු අදහසකිනේ ්නා්ව ි. නමුේ ්ම් සය  පිළිබඳ විවිධ මටටම් 
ි් නව. ්ම් සයවාදී බව ඇේ වශ් නේම පරයක්ෂ ේ එකේක 
සමානේරව  න සාක්ෂිදීමකේ. ඒ පරයක්ෂ  ඉහළට  නේන  නේන ඒ එකේකම 
අර සාක්ෂි ේ ්වනසේ්වනව. 

ඉාමේ පරකට කථානේර කේ පිණඩ් පාික ිසේස සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
පිළිබඳ කථාව. කවරුුේ ව්ගේ අහල ි් න නිසා අුරු විසේර අවශය නුහු. 
අර පිණේඩපාික ිස්ස සේවාමීනේවහනේ්සේට සේරි කේ මගදී හමු්වලා 
හිනාවුණාම දේටි්කේ නිමිත් විර ි ගේ්. නිමිත් ්නා්ගනම හිටි්  
නුහු. මනේ්ග කමටහනේ නිමිත් අලේල ගේ, ඒ දේ ඇට ටි්කනේ. ඒක 
නිසා ඊළඟට ඒ සේරි ්ගේ සේවාමි පුරුෂ  ඇවිලේල ඇහුවාම දැකේකද සේරි කේ 
කි ල, ‘නුහු මම ඇටසුකලිේලකේ දැකේක’ කිව්ව. ඒක එකේරා මට්ටමකේ. ඔනේන 
ඔ  විදි ට සයවාදීබව පරයක්ෂ ේ එකේක  න, ්වනසේවන, එකේරා 
රාිරම් ඇි ්ද කේ. ්ම්්ක ඉහළම මට්ටම ම ි පරම සය . පරමාථය 
සය ්නා්ව ි. ඒ පරම සය  කුමකේද කි න එකේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
ධාුවිභඞ්ග සූර් ම එක ුනක සඳහනේ කරනව. 

‘එං  හි, භික්ඛ්ු, පරමං අරි සච්චං  දිදං අ්මාසධම් මං නිබ්බානං’ - 
මහණ ්ම  ි පරම සය  එනම්, ‘අ්මාසධම් මං නිබ්බානං’ - මුසාවකේ 
්නාවන, මුසා ස්වභාව කේ නුි, නිවන. අනිකුේ හුම සය කේම මුසාවකේ 
්වනව ඊට ඉහළ එකට ගි ාම. නමුේ නිවන පරම සය  වනේ්න කිසි්සේේ 
මුසාවකේ ්බාරුවකේ බවට හු්රනේ්න නුි නිස ි. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් කි ාපු ඉහළ මට්ට්මනේ සාක්ෂි ්දනේන 
පුළුවනේකමකේ ි්බන බව අපට ්හළි්වනව මජ්ඣිම නිකා්  ඡබ්බි්සාධන 
සූර් නේ. ්ම් ඡබ්බි්සාධන සූර්  බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව 
 ම්කිසි ්ක්නකේ අහයව  සුලකළහම, ඒ භික්ෂනූේ වහනේ්සේ්ගනේ අනකිුේ 
භික්ෂූනේ වහනේ්සේල  ම්  ම් පරශේන ඇසි  ුු බව.  ම්  ම් ධමය නයා  නේ 
මුලේකර්ගන පරශේන ඇසි  ුු බව. එක ධමය න යා  කේ ම ි අර දිට්ඨඨ, සු, 
මු, විඤ්ඤා  න හර පළිිබඳව. ඇේ වශ් නේම රහේ ්ක්නකේ නම් ඒ 
සේවාමීනේවහනේ්සේ දි  ුු පිළිුර බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. 
්මනේන ්ම් විදි ට ි. 
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‘දි්ට්ඨඨ ් ඛා අෙං, ආවු්සා, අනුපා්යා අනපා්යා අනිස්සි්තා අප්පටිබ්ද්ධා 

විප්පමු්්තා විසංයු්්තා විමරියාදික්තන ්චතසා විෙරාම.’1 

අනේන ඉහළම අථය් නේ සාක්ෂි දුනේන දිට්ඨඨ  පිළිබඳව රහේ ්ක්නකේ 
හුටි ට. ඒ කි නේ්න, ඇවුේනි මම දිට්ඨඨ  පළිිබඳව, ‘අනුපා් ා’ - 
අනුපා් ා කි නේ්න රාග වශ් නේ ළං ්නාවී, ‘අනපා් ා’ - දේ්ව්ෂ 
වශ් නේ ඉවේ ්නාවී, ‘අනිස්සි්ා’ - ණ්හා, මාන, දිට්ඨඨ වශ් නේ එහි 
්නාරැඳී, ‘අප්පටිබ්ද්ධා’ - ඡන්දරාග වශ් නේ එහි ්නාබුඳී, ‘විප්පමු්ත්ා’ - 
්ක්ලසේ ආදීනේ ්ගනේ මිදිල, ‘විසං ු්ත්ා’ - සං් ෝජ්න වලිනේ මිදිල, 
සං් ෝජ්න වලිනේ ගුලවිලා, ‘විමරි ාදික්න ්චසා’ - මරි ාො කි ල 
කි නේ්න මා ිම. මා ිම්කර ්නාගේ සිකිනේ වාස  කරනව. ්ම් මා ිම් 
අපට හිාගනේන පුළුවනි. අර අජ්ඣත් බහිද්ධා ආදී මා ිම්. ඒවා ිනේ්න ්ම් 
මුළුමහේ භව ම ්ගාඩනු්ගනේ්න. මා ිමකේ ඇි ුන ි් නව අර 
විදි්  ඇලුම්, බුඳුම්, ගුටමු්. ඒ හුම එකකේම වුටකඩුලු ි්බන ුනක 
ි්බනව. එ්කාට ‘විමරි ාදික්න ්චසා’ - ඒ විදි්  වුටකඩුලු මා ිම් 
නුි සිකිනේ  කුේව මම වාස  කරනව, දිට්ඨඨ  පිළබිඳව. අනේන ඒ විදි ට 
පරකාශ කරනේන පුළුවනේකම ම ි ඉහළම සාක්ෂඳිීම. ‘චත්ා්රා අරි  
්වාහාරා’ - ආ ය වයවහාරවලිනේ ්දනේන පළුුවනේ ඉහළම සාක්ෂි  ම ි 
රහේබව. එ්කාට අපි දැනේ ්ම් සර ආ ය වයවහාර පිළිබඳවේ සෑ්හන 
 මකේ පරකාශ කළා. 

ඊළඟට පරධාන කාරණ කේ ම ි, බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් බාහි  
ොරුීරි  වුසාණනේට අධිසීල, අධිිත්, අධිපඤ්ඤා කි න රිවිධ ශික්ෂාවම 
ඉදිරිපේ ක්ළේ ් ම් ආ යවයවහාර හර ුළිනේ. ඒක නම් අටුවාවේ පිළිගනේනව. 
නමුේ ්ම්නේදි අපට විසේර කුේ කරනේන සිද්ධ්වනව. ්කා්හාමද ්ම් 
සීල, සමාධි, පඤ්ඤා ්බ්රගනේ්න ්ම් ්කටි උප්දේශ  ුළිනේ. බාහි  සූර් ේ 
ඒ මුලේ්කාටස ්මාකකේද? අපි කලිනේ පරකාශ ක්ළේ, ‘ස්මාිහ ් බාහි  
එවං සික්ඛිබ්බං’ - ්මන හුඟ්වනව ශික්ෂාවට දැමීම බව මුලදීම. ‘බාහි  
එ්සේනම් ඔබ ්ම් විදි ට හිකේමි   ුු ි. ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි’ - 
දිට්ඨඨ් හි දිට්ඨඨ  පමණකේම වනේ්නේ . අපි ් ම් පහසුවට පාවිච්ි කරනව පාළි 
වචනම දැනේ අථය ්ේ්රන නිසා. දිට්ඨඨ් හි දිට්ඨඨමාර ම වනේ්නේ . සු් හි 
සුමාර ම වනේ්නේ . මු් හි මුමාර ම වනේ්නේ . විඤ්ඤා් හි 
විඤ්ඤාමාර ම වනේ්නේ . ්මනිනේ ්ම් ක ිු්වනේ්න අධිශීල ශික්ෂාව. 
දැනේ අධිශීල ශික්ෂාවට අ ි ිපරධානම කාරණ කේ ම ි, ඉන්ද්රි  සංවර ශීල . 

ඒ ඉන්ද්රි  සංවර ශලී් ේ මලූධේම අඩංගු් වනව ් ම් ක ිාප ු් කටි උප්දේශ් ේ. 
මකේනසිාද? දුටු් වහ ිදුටමුනිේ නර්වනව නම් ඒ පළිබිඳව නමිි ිඅනවුයඤ්ජ්න 
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ගුනමීකේ නුහු. ්ම් දුටු්ද  පිළිබඳව ්ම්ක ්හාඳ ි ්ම්ක නරක ි ආදී 
වශ් නේ, නමිිි අනුවයඤ්ජ්න ගුනීමකේ නුහු. ඒ්කනේම ඉන්ද්රි  සංවර  
සුල්සනව. එ්කාට ඉන්ද්රි  සංවර ශීල ට ඒක අොල ්වනේ්න අර නිමිි 
අනුවයඤ්ජ්න ්නාගුනී්මනේ ක ින එක අපට හිාගනේන පුළුවනේ. ්මන 
අධිසීල සිකේඛ්ාවේ ි්බනවා. ඊළඟට අධිිත් සිකේඛ්ාවට ්ම්ක උපකාර 
්වනේ්න, දුටු් හි දුටමුිනේ නර ්වනව නම්, ඒ පිළිබඳ විකය කරනේන 
 නේ්න නුවි නීවරණ පරහාන ට මඟ සලසගනේනව. මකේනිසාද? නීවරණ 
අර්ගන එනේ්න ්ම් විකය ි. එ්කාට අධිිත් සික්ඛ්ාවට - සමාධි ට - 
අොළ ්කාටසේ ්මනම ි්බනවා. සීල, සමාධි - ඊළඟට අධිපඤ්ඤා.  

්ම්ක ගුන වි්ශේෂ් නේ  මකේ කි නේන සදි්ධ ්වනව. ්මන 
අධිපඤ්ඤා හුටි ට ග ුේ්ේ කුමකේද? ඇේ වශ් නේම, අර මඤ්ඤනා 
පරපඤ්ච වලිනේ මිදීම ි. දුටු් වහි දුටුමිනේ නර වු්ණාේ මූලපරි ා  සූර 
ආදි් හි අපි දැකේවූ අර අු ඉි ආදි ට  ාම වළකිනවා. දිට්ඨඨ  වසේුව් නේ 
අර්ගන, ‘්ද කේ’ හුටි ට අර්ගන, ‘එ  ුළ’, ‘එ ිනේ’, ‘එ  ම්ගේ’ ආදී 
වශ් නේ පරපඤ්ච කිරීම් නර්වනව. මඤ්ඤනා පරපඤච ආදි් නේ සි මුො 
ගුනමීට උපකාරී්වනව. ඒ ව්ගේම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරල 
ි්  නව, ඇසේ කනේ නාසාදී ආ න හ ම පාළු ගම් ව්ගේ ක ිල. ‘සඤු්ඤමිදං 
අ්ත්න වා අත්නි්  න වා’ - ්ම් ඇසේ කනේ නාසාදී හුම එකකේම 
ආේම කනිේ ් හෝ ආේම කට අ ිි ් ද කනිේ ශනූය .ි ආේම කුේ නෑ ් මන, 
ආේම ට අ ිි ්දේකුේ නෑ. ඒ නසිා හරි ට පාලු ගම් ව්ගේ - ඔකේ්කාම 
මිනසිේසු පලා ගහිචි්ච නකිම් පාලු ගම් ව්ගේ. අනේන ඒ පාලු ගම් ේව් නේ 
සළා න ම සුලකමීට උපකාරවන උප්දේශ කේ ම ි ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං 
භවිස්සි’ දුටු් හි දුටු මාර ම පමණ ි. ඇසු්වහි ඇසු මාර ම පමණ ි. 
අනේන ඒ අනුවේ අපට හිාගනේන පළුුවනේ ්මන ක ින ්ම් අධිපඤ්ඤාව - 
පඤ්ඤාව - දි ුණුවීමට උපකාරවන ්කාටසේ ්මානවද කි ල.  

ඒ විදි ට ගේ්ාේ සාමානය් නේ පරපඤච් නේ ්ක්රනේ්න 
එකේරා විදි ක දිගනිේ දිගට ගනු්දනු කිරීමකේ. දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි් නේ දිගිනේ 
දිගට ගනු්දනු කිරීමකේ ්මන නෑ එ්කාට. ඒ ව්ගේම ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත් ං 
භවිස්සි, සු් සුමත්ං භවිස්සි, මු් මුමත්ං භවිස්සි, විඤ්ඤ් 
විඤ්ඤාමත්ං භවිස්සි’ - ආදී වශ් නේ ගුනීම නිසා අර ම්ම ාවේ, එ  
ම්ගේ  ක ින හුඟීමේ, නුි්වලා  නව. ඒ එකේකම මමව , අස්මිමාන , 
ඊළඟට අර පරපඤ්ච ට, උපකාරවන ්දේවලේ, ස ිලේලම ඒ එකේකම නුි්වලා 
 නව. පරපඤ්ච නි්රෝධ , භවනි්රෝධ , දුක්ඛ් නි්රෝධ , ඒ හුම එකකටම 
උපකාරවන අර අස්මිමාන කුඤේඤ  ගුලවීම සිදු්වනව ්ම් ශික්ෂණ  නිසා. 
එ්කාට රිවිධ ශික්ෂාවම ්ම් ්දේශනා්ව අඩංගු බව අපට ්ම් අනුව 
හිාගනේන පළුුවනි. 
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්ම් විදි ට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ රිවිධ ශික්ෂාවම ඉදිරිපේ කළාට පසේ්ස 
සිද්ධවන ්දේ ම ි අර ‘න ්න, න ත්ථ, ්නවිධ, නහුරං, න උභ මන්්ර’ 
කි ල පරකාශ කරල ්පනේනු් ව. ්ම් රිවිධ ශික්ෂා මාගය්  ගමනේ කරල බාහි  
ොරුීරි  ාපස ාණනේ්ග නුවණ මුහුකරුා ගි ාට පසේ් ස ම ි බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ‘එවිට ඔබ එ නිේ ්නාවනේ්නේ , එ ිනේ ්නාවනේ්නේ නම් ඔබ එහි 
්නාවනේ්නේ . ඔබ එහි ් නාවනේ්නේ නම් ඔබ ් මනේ නු, එුනේ නු, 
ඒ ්දක අරේ නු. ්ම ම දු්කේ ්කළවර ි’ ක ිල අර භවනි්රෝධ වූ 
නිේවාණ  පිළිබඳ පරයක්ෂ  ි එනිනේ පරකාශ කරනේ්න. මුළු මහේ 
සද්ධමය ම එකේරා විදි කට හකුලුවල දකේවන වටිනා සූර කේ හුටි ට ්ම් 
සූර  දකේවනේන පුළුවනි. බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් උප්දේශ  ්දනවේ 
එකේකම බාහි  ොරුීරි  ාපස ාණනේ්ගේ සි එ්ක්ණහිම සි ලුම 
ආශරව නේ්ගනේ මිදුන බව සඳහනේ ්වනව. ‘ාව්දව’ කි ල ි් නව. 
එ්ක්ණහිම සි මිදුන ආශරව නේ්ගනේ. 

ඊළඟට අපි ආ් ේ උොනපාළි්  එන ්ම් කථා පරවෘත්ි ට  මු. අර 
විදි ට බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ පිණේඩපා් ේ වඩිනේන සූොනම් ්වලා ඉනේන 
අවස්ථා්ව ්බා්හාම ඇවිටිලි කරල ්නේ ්ම් ධමය් දේශනාව ලබාගේ්. 
ඒ්කනේ න ිම පරිඵලේ ්නළාගේට පසේ්ස බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
ආ ිමේ පිණේඩපා චාරිකා්ව වුඩමකළා. ඒ එකේකම වා්ගේ වුඩි්වලාවකේ 
 නේන කලනිේ කුඩා වසුපුටි් කේ ඇි එළ්දනකේ, ්ම් බාහි  ොරුීරි  
රහනේවහනේ්සේට ඇනල ජිවික්ෂ ට පේකළා. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේේ 
පිණේඩපා  වළඳල භකි්ෂූනේවහනේ්සේලා පිරිසකුේ එකේක ආ් මේ ඒ 
පුේ්නේ වඩින අ්ර දැකේක ්ම් බාහි  ොරුීරි  රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
මෘ්දේහ . දැකල සංඝ ා වහනේ්සලාට පරකාශ කළා ්ම් සිරුර ඇඳක බල 
්ගනිහිලේල ආොහන  කරනේන. ආොහන  කරල එන සේථූප කේ 
්ගාඩනගනේන කි ල. ්ම් කාලකරි ා කරල ඉනේ්න නුඹල්ග සබරහ්මචාරීනේ-
වහනේ්සේ නමකේ කි ලේ පරකාශ කළා. 

එ්කාට සංඝ ා වහනේ්සේලාේ ඒ අනුව බාහි  ොරුීරි  රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ශරීර  අර්ගන ගිහිලේල අර විදි ට ආොහන  කරල බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ළඟට ඇවිලේල ඒ කාරණ  පරකාශ කළා. අපි දැනේ ඒ කට ුු 
නිමකරල ි ආ්ව් ක ිල. ඊළඟට පරශේන කේ ඇහුව ්ම් බාහි  ොරුීරි  
මි ග ිාට පසේ්ස ්කාහාටද ගි්  - ‘කා ගි ්කා අභිසම් පරා් ා’ කි ල ි 
පරශේන ක්ළේ. බාහි  ොරුීරි ්ගේ ‘ගි ’ කුමකේද? ගි  කි ල ක ිනේ්න 
ගි ුන කමුකේද? ‘අභිසම්පරා් ා’ පර්ලාව ව  කුමකේද? මරණිනේ මු 
ව  කුමකේද? කි ල ඔ  විධි ට පරශේනකළා. එ්කාට බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, මහ්ණනි බාහි  ොරුීරි  පණේඩි ි. මට ් ම් ධමය  
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උගනේවනේන ක ිල වුඩි කරදර ක්ළේ නුහු. ඒ ධමය  අනුව පිළිපුදේද. බාහි  
පිරිනවිනේ පෑව, කි ල පරකාශ කරල ඊ ළඟට උොනගාථාවකුේ වොළ. 

‘යත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 
න තත්ථ සුක්කා ්ජාතන්ති - ආදි්ච්චා නප්පකාසති 
න තත්ථ චන්දිමා භාති - ත්මා තත්ථ න විජ්ජත ි
යදා ච අ්තනා ්වදි - මුනි ්මා්නන බරාහ්ම්ණා 
අථ රූපා අරූපා ච - සුඛදුක්ඛා පමුච් චති.’ 

්ම් ගාථාව ගුන පරමත්ථදීපනී උොන අටුවාව පුදුම විදි්  අථය 
විවරණ කේ ්දනේ්න. ්ම් ගාථා්ව අදහස ඉසේ්සලේල අපි සලකල බලමු, 
සාමානය වශ් නේ. ‘ ත්ථ ආ්පා ච පඨවී, ්්ජ්ා වා් ා න ගාධි’ -  ම් 
ුනක පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා, කි න ්ම් සර මහාභූ් ෝ 
පරිෂේඨාවකේ ්නාලබේද, ‘න ත්ථ සුක්කා ්ජ්ාන්ි’ - එුන රු 
්නාදි්ල ි. ‘ආදි්ච්චා නප්පකාසි’ - සූ ය ා අපරකට . ස ූය ා එල ි 
්නාවිහිදුව ි කි න එක ි. ‘න ත්ථ චන්දිමා භාි’ - එුන හඳ 
්ශෝභමානවනේ්න නුහු. සඳ එළි  විහිදුවනේ්න නුහු. ‘්මා ත්ථ න 
විජ්ජ්ි’ - එුන අන්ධකාර ේ නුහු, ‘ ො ච අත්නා ්වදි, මුනි ්මා්නන 
බරාහ්ම්ණා’ - ක්ෂීණාශරව බරාහ්මණ නම්වූ ඒ රහනේවහනේ්සේ, ඒ මුනවිර ,  ම් 
අවස්ථාවක චුරා ය සය  පළිිබඳව ්මාන නම් වූ පරඥා්වනේ මාම 
පරයක්ෂකරගේ්ේ ්ව්ද, ‘අථ රෑපා, අරෑපා ච සුඛ් දුක්ඛ්ා පමුච්චි’ - එවිට 
රෑප් නුේ, අරෑප් නුේ, සුප් නුේ, දු්කනුේ මි්දනව. ඔ  විදි ට ි 
ගාථා්ව් අථය . 

්ම් ගුන දීඝය විගරහ කේ කරන අටුවාව - අපට අවශය ්කාටස විරකේ 
පරකාශ කරමු - පුදුම විදි් ේ අදහසකේ පරකාශ කරනව ක ිල අපි කවි්්ව් අටුවාව 
්ම් ගාථාව ්ෝරනේ්න හරි ට අර බාහ ිොරුීරි  රහනේවහනේ්සේ පරිිනවිනේ 
පෑ්මනේ පසු ගි ුන පළිිබඳ විසේර කේ හුටි ට ි. ්වන එකකේ බා 
‘නබි්බාන ග’ි ක ින වචන  පවා ් ාදනව. අපි හිංගල කරල කවි්්වාේ, 
බාහ ි රහනේවහනේ්සේ පරිිනවිනේපු්මනේ පස ු ‘නවිනේ ග ිුන’ පළිබිඳ 
විසේර කේ හුටි ට. ඒ ුන, ‘පථුජු්ජ්්නහ ිදුබ්බි්ඤ්ඤ ්  යා’ - පෘථගේජ්න නිේට 
්ේරුම් ගනේන බුරි ුනකේ. ඊළඟට ඒ්ක ලක්ෂණ හුටි ට දකේවනව - පඨවි, 
ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා එුන නුහු. ඉරේ නෑ, හඳකේ නෑ, රුේ නෑ. ඒ 
ව්ගේම එුන පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා වා් ා නුේ් මකේනිසාද? අසංඛ්වූ 
ඒ අනුපාදි්සස නිබ්බානධාු්ව් සංඛ් ධමය කිසිවකේ නුි නිස ි ඒ පඨවි, 
ආ්පා ආදි  නු් ි කි ල ි් නේ්න. ඊළඟට එුන - ඒ ක ිාපු අදේභූ 
ුන - ඉරකුේ නුහු, හඳකුේ නුහු, රුේ නුහු. ඊළඟට අර 
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‘්මා ත්ථ න විජ්ජ්ි’ - එුන අඳුරකේ නු කි ල කවි්්ව් මකේනිසාද ක ින 
පරශේන  නගල, ඒකට උේ්ේකුේ ්දනව. මකේනිසාද එුන අන්ධකාර කේ 
නුහු ි ක ිල පරකාශ ක්ළේ? එ්හම කි ල ි් නේ්න, අටුවාව කි න 
හුටි ට, දැනේ ්ක්නකුට සුක කේ ඇි්වනේන පුළුවනේ ඉරේ, හඳේ, රු 
ආදි ේ නුේනම් එුන අන්ධකාර කේ ි්බනේන ඕන  කි ල. නමුේ 
්කා ිරම් පුදුමද කි ්ාේ ්ම් අනුපාදි්ස ස නිබ්බාන ධාුව, අර විදි ට 
ඉරේ හඳේ නුිවුණාට ්මාකද එුන අඳුරකුේ නුහු. ඉර, හඳ, රු ආදි  
නුේනම් ්ක්නකුට සුක හි්නේන පුළුවනි ්ම් අනුපාදි්සස නිබාන 
ධාුව ්ලෝකානේර  ව්ගේ මහා අන්ධකාර ුනකේ  කි ල. ඒ සුක  
වුළුකේවීමට  ්මන ්ම් බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ එහි අඳුරකේ නු ක ිල 
වි්ශේෂ් නේ පරකාශ කරල ි් නේ්න. 

ඉිනේ ඔ  විදි ට අටුවාව කරන විසේර ට අනුව අපට නිගමන  
කරනේන ඉඩදීල ි් නේ්න අර ඉර, හඳ, රු නුි නමුතේ - ්මන ‘නමුේ’ 
කි න වචන  අපි අවධාරණ  කරනව,  ම්කිසි ්හේුවකේ නිසා - ඉර හඳ 
රු ආදි  නුි ‘නමුතේ’ එහි අන්ධකාර කේද නු ක ිල. ඔ  විදි ට ි අටුවාව 
්ෝරනේ්න. 

්ම් ් දේශනාමාලා්ව ් ම්කේ අපි ඉදිරිපේ කළ විවරණ මාගය  අනුව, 
්ම් අටුවා මගිනේ ටිකකේ ඉවේ්වනේන සදි්ධ ්වනව අපට. ්ම් ගාථා්ව් ‘ ත්ථ 
ආ්පා ච පඨවී’ ආදී වශ් නේ ්මන ්ම් කි න ‘ ම්ුන’ බාහි  ොරුීරී  
රහනේවහනේ්සේ ‘ග ිුන’ ්නා්ව ි. මරණිනේ පසේ්ස ‘ගි ුනකේ’ 
්නා්ව ි. අටුවාව හිාගනේ් න ් ම් බුදුප ිාණනේ වහනේ් සේ ් ම් ගාථාව පරකාශ 
ක්ළේ අර භික්ෂූනේවහනේ්සේලා අහපු පරශේ්නට පිළිුරකේ දීමට  කි ල. අර 
භික්ෂූනේවහනේ්සේලා ඇහු්ව ‘බාහි  ොරුීරී  ග ිුන කුමකේද?’ ‘මරණිනේ මු 
ේව  කුමකේද? කි ල ි. නමුේ ්ම්ක ්හාඳට සුළකිලේ්ලනේ කි වල 
බුලුවාම ්ේ්රනව, ඒ භිකේෂූනේ ඒ පරශේන  ඇසු්ව්, මනේ ඒ ්ගනිහිලේල 
දැවු්ව රහනේවහනේ්සේ ්ක්නකු්ග ශරීර කේ බව ්නාදේ නිසා. එ්හම 
දැනගේා නම් ඒ පරශේන  අහනේ්න නුහු. ඒ නිසා ම ි බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ එ්නේදී පරකාශ ක්ළේ - කලිනේ පරකාශ ්නා්කාට එුනේදි පරකාශ 
ක්ළේ - ‘බාහි  පිරිනිවනේ පෑව’ ක ිල. ‘මට කරදර ්නාකර බාහි  ්බා්හාම 
ඉකේමනනිේම පිරිනිවනේ පුව’ කි ල. ඉිනේ ඒක ි පිළිුර. අර සංඝ ා 
වහනේ්සේලා අහපු පරශේ්නට පිළිුර බාහි  පිරිනවිනේ පෑව කි න එක ි. 
පරිිනවිනේ පෑව  කවි්වට පසේ් ස ඉනිේ ් ේරුම් ගනේනව. ඒ සේවාමීනේවහනේ්සේල 
ධමයඥාන  ඇ ිනසිා, අපි අහපු පරශේන ම වුරදි ි ක ිල. එ්කාට ් ම් ගාථාව 
ඊට අමරව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ වොළ එකේරා පරීවිාකය කේ. ඒ විදි්  
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උොනගාථා ්කා්කුේ ි් නව. අපි කලිනුේ පරකාශ කළා, උොනපාළි්  

එන ගාථා ්බා්හාම පර්ව්ශ්මනේ ඕන විගරහ කරනේන. මකේනිසාද? 

කථානේර ට වඩා හුඟාකේ ඈට විහිදිල  නව. මළුුමහේ ධමයසාගර් ම 

කිමි්දනව. ඒ එක ගාථාවකේ ඇි. ්පා නම් ්බා්හාම ්පාඩි ි. ්ලාකු 

්පාකේ ්නා්ව ි. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශකළ පරීි වාකය කේ ්ම්ක. 

්ම්ක පළිිුර ්නා්ව ි ්කා්හේ ගි ාද කි න එකට. 

එ්හම නම් ්කා්හාමද අපි ්ම් ‘ ත්ථ’ කි න එක ්ේරුම් ගනේ්නේ? 

ඒකට දැනටමේ අපි සාධක කේ ඉදිරිපේ කරල ි් නව, අර අනිදස්සන 

විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව අපි හේ්වනි ්දේශන් ේදී පමණ විගරහ කේ කළා. 

බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පරකාශ කරනේ්න ්මාකකේද? බාහි  ොරුීරි  

රහනේවහනේ්සේ ග ිුන ්නා්ව ි, බාහි  ොරුීරි  රහනේ වහනේ්සේ 

්ම්ලාවදීම - ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’ - පරයක්ෂකරගේ, අහයේඵල සමාධි් නේ 

පරයක්ෂකරගේ, ‘අනිදස්සන විඤඤණ’ ේව  ි. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බ්තාපභං 

එත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති’ 

 න ගාථාපද අපි මකේකර ගනිමු. ්කවඩ්ඪ සූර් නේ. ඒ්ක 

ුනේ්වනි පද් නේ අපට පළිිුරු ලු්බනව, ් මනේන ් ම් ‘ ත්ථ’ කි න එකට. 

බාහි  සූර්  මුලේ පද්  ි් නේ්න - ‘ ත්ථ ආ්පා පඨවී ්්ජ්ා වා් ා 

න ගාධි’ කි ල. ්කවඩ්ඪ සූර්  ගාථා්ව ්ම් පද් නේ පළිිුරු ලු්බනව 

ඒකට. ‘එත්ථ ආ්පා ච පඨවී, ්්ජ්ා වා් ා න ගාධි.’ ඒ කි නේ්න අර 

මුලේපද් නේ කි ාපු අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  ගුන ි. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බ්තාපභං 

එත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති’ 

ක ිල ි ්කවඩ්ඪ සූර්   ගාථා්ව සඳහනේ ්වනේ්න. එ්කාට අපටි 

හිාගනේන පළුුවනේ ්ම් ුන කමුකේද ක ිල. අර අනදිස්සන විඤ්ඤාණ  ි. අපි 

දැනටමේ ්බා්හාම විසේර කරල ි්  නව - අර සර මහා භූ නිේ - පඨවි, 

ආ්පා, ් ්ජ්ා, වා් ා, පරෂිේඨාවකේ ලබනේ්න නෑ. ඒ විඤ්ඤාණ්  ් හාලේමනේ 

කරනේ්න නෑ. එ්කාට ඒ ටික අපි ්ේරුම්ගේ නම්, ඊළඟට ි් න 

්ලාකමු පරශේන  ම ි ඉරේ හඳේ රුේ ගුන ් ම් ් මාකකේද පරකාශ කරනේ්න. 

ඒ ක ිාපු අනදිස්සන විඤ්ඤාණ්  ‘න ත්ථ සකු්කා ්ජ්ාන්ි’ - රු 

දිළි් සනේ්න නු. ඉරේ පරකටව බබලනේ්න නු. හඳේ එළ ි විහදිුවනේ්න 
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නු. ඒ ව්ගේම අන්ධකාර කුේ එුන නු. ්ම්ව අපි ්කා්හාමද 
්ෝරගනේ්න? 

්මන අපි ්කටි් නේ සඳහනේ ක්ළාේ මුලදිම, බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම් පරකාශ කරනේ්න අනන්වූ, හුමපුේ්නේම පරභාවේවූ, හුම 
පුේ්නේම ආ්ලෝක  ඇි - ‘අනන්ං සබ්බ්ා පභං’ - අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ්  පරභාව් නේ, ඒ පරභාව නිසාම, අර කි ාපු ඉර හඳ රු ආදි  
නිෂ්ේපරභා වන බව ි. ‘නිෂේපරභා’ කි න වචන  සමාජ්්  නම් ි් නේ්න ඉහළ 
උසාවි්  ීනේදුවකිනේ පහළ උසාවි්  ීනේදුවකේ නිෂේපරභා්වනව ව්ගේ එකකේ. 
එ්හම එකකේ ්නා්ව ි ්මන. ආ්ලෝක් නේමේ නිෂේපරභා්වන 
ස්වභාව කේ ි් නව. අපි ඒක අර ්දේශනා කීප කදීම එළ ිට ගේු සිනමා 
දශයන් නේ පුහුදිලිකළා. ්කටි් නේ ආ් ේ සලකල බුලු්වාේ, සිනමා 
දශයන කේ නරඹනේනනේ්ගේ අවධාන  ් ාමු්වලා ි්බනේ්න ඒ ිර  ම 
වු්ටන පටු ආ්ලෝකධාරාව ්ක්රහි ි. ඒ නරඹනේනනේ අර සිනමාදශයන  
හුටි ට සලකන ිර දකිනේ්න ඒ පටු ආ්ලෝකධාරාවේ අවට ඇි ඝන 
අන්ධකාර ේ පිහිට කර්ගන ි. ් ම් ් ද්වනි කාරණ ේ ඉා වුදගේ. ඒ රෑප 
්ප්නනේ්න අර ආ්ලෝකධාරාව නිසාම පමණකේ ්නා්ව ි. අවට ඇි ඝන 
අන්ධකාර ේ උපකාර කර්ගන ි. ඒ බව ්හලි්වනේ්න අර ශාලාව 
ඒකා්ලෝක වුණ විට ි. ඒ ශාලාව ඒකා්ලෝක වු්ණාේ - හදිසි්  ්ොරකවුළු 
හුරී්මනේ ්හෝ ්වන කිසි ආ්ලෝක කරම කිනේ ්හෝ හිටිගමනේ ආ්ලෝකවේ 
වුණ හුටි්  - අර ි්ේ ම වු්ටන ිර විවේණ්වලා මුකිල  නව. අර 
කලිනේ වුටුන ආ්ලෝකධාරාව නිෂේපරභා්වනවා. ්ලාකු පරභාවකිනේ ඊට අඩු 
පරභාවකේ නුිවී  ාම ි ්ම් නිෂේපරභා කි න වචන් ේ අථය . දැනේ එ්කාට ඒ 
සිනමා දශයන  සමහරවිට රුි ්නාවනේන පුළුවනි.  

හුමිසේ්සම සිනමාව ගුන කථා කිරීම ‘නච්ච ගීවාදි’ හුටි ට 
හිනේන පළුුවනි. ඒ නිසා අපි කලේපනාකරල බලමු ්ම් සිනමා දශයන  
ශාලාවකට සීමාවුණ ්ද කේද ක ිල. අප ඇසේ ඉදිරිපිට ි් න 
්ලෝකසිනමා්වේ ්ම් විදි් ම ්ද කේ සිද්ධ්වනව. ්ම් විදි් ම නිෂේපරභා 
වීමකේ සිද්ධ ්වනව. හුනේදෑ අහ්සේ රු පා ා්ගන එන්කාට අපි ඒ සහනේ 
එළි් නේ  නේමිනේ රෑප දකිනේන පටනේ ගනේනව. අර අන්ධකාර  එන අ්ර 
්හාඳට රු පා ල ි් න්කාට  නේමිනේ අපට රෑප ්ප්නනේන පටනේ 
ගනේනව. ටික ්වලාවකිනේ හඳ පා නවා. එ්කාට රුවලට  න කලදසාව 
්මාකකේද? රුවල දීපේ ි මුකලි නව. රු නෂිේපරභා ් වනව. ඊළඟට අපි රාරී 
කාල් ේ හ්ඳේ ්සෞමය එළි්  නේ සුන්දර ්ලෝක ක රෑප දකිමිනේ සිටිනවා. රැ  
්ගවී නව, ඉර උෝවනවා. එ්කාට ් මාකද ් වනේ්න? හ්ඳේ කානේ ි මුකලි 
 නව අර සේූ ා්ගේ ්ේජ්සිනේ, හඳ නෂිේපරභා ්වනව. ඊළඟට අපි දවලේකාල් ේ 
නසිුක අන්දමිනේම - ඉර එළි  ි්  නව නම්, අපට සුක කේ නෑ ්ප්නන රෑප 
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පිළිබඳව - නිසුක අන්දමිනේම, පරකට ්ලසම අප අවට ි් න ්නා් කුේ 
විිර වවවණය රෑප ්ම් ්ලෝක සිනමා්ව නරඹමිනේ සිටිනව, දවලේ කාල් ේ. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වොළ ආ යඅෂ ේටාංගික මාගය  පුරුදු කරන ආ යශරාවක 
්ක්නකු්ගේ ිත්සනේාන් ේ ආගනේුක උපකේ්ලේෂ ඉවේ්වලා, 
වනසේගික පරභාසේවරබව මුවුණා කි ල හිමු. එ්කාට ්මාකද 
්වනේ්න? රුේ නෂිේපරභා ්වනව. හඳේ නිෂේපරභා ්වනව. ඉරේ නිෂේපරභා 
්වනව. රු එළි් නේ, හඳඑළි් නේ, ඉර එළි් නේ ්පනුන රෑපේ විවේණ 
්වලා මුකිල  නවා. ඒ රෑපවලම ් සවනුලේලකේ වන අරෑප ේ මුකිල  නව. 
අපි ගි වර ්දේශන් ේදී පරකාශ කළා. ්ම් රෑප ේ ආකාශ ේ, ිර ේ 
පසුබිමේ ව්ගේ. එ්කාට ්ම් ඔකේ්කාම සිද්ධ ්වනේ්න ්ම් ආකාශ් ේ - 
අර පසුබි්ම්. අර සිනමා දශයන  අපට ලසේසනට ්පනු්න අන්ධකාර  නිසා. 
ඒ අන්ධකාර්  එක එක මට්ටම් ම ි අපි අර රු එළි , හඳඑළි , හිරු 
එළි , කි ල පරකාශ ක්ළේ. ්ලෝක ා හිනේ්න හිරුඑළි  ලුබුනහම ඇසේ 
ි් නව නම් ්ප්නනේට ඕන කි ල ි. ඊට එහාට හිනේන ශකේි කේ නුහු. 
නමුේ බුදුප ිාණනේ වහනේ් සේ පරකාශ කරල ි් නව හිරුඑළි ටේ වුඩි  

පරභාවේ ්ද කේ ්ලෝක් ේ ි් නව කි ලා. ‘නත්ථි පඤ්ඤා සමා ආභා’2 - 
පරඥාව හා සමාන ආභාවකේ නු. අපි කලනිේ අවස්ථාවක ්දේශන ක පරකාශ 
කළ සූර පාඨ කේ, බුදේධ ්දේශනාවකේ, අපි නුවේ සිහ ිට නගා ගනිමු. 

‘චත්ස්සා ඉමා, භික්ඛ්ව, පභා. කතමා චත්ස්සා? චන්දප්පභා, 
සූරියප්පභා, අ්ගිප්පභා, පඤ්ඤප්පභා, ඉමා ්ඛා, භික්ඛ්ව, චත්ස්සා පභා. 

එතද්ගං, භකි්ඛ්ව, ඉමාසං චතුන්නං පභානං යදිදං පඤ්ඤප්පභා.’3 

මහ්ණනි ්ම් පරභා්වෝ හර ්ද්නකි. කවර සර ්ද්නකේද? චන්ද්ර 
පරභාව, සූ යපරභාව, අග්නිපරභාව, පරඥාපරභාව. ්ම්වා  මහ්ණනි ඒ පරභා හර. 
මහ්ණනි ්ම් පරභා හර අුරිනේ ්ම ම ්ශරේෂ ේඨ , එනම් ‘පරඥාපරභාව’. දැනේ 
එ්කාට අපිට ්පේනව අර රෑප අරෑප මුකිල  නේ්න මකේනිසාද ක ිල. ්ම් 
පරඥා්ව ි් නව ‘නි්බ්බධිකා පඤ්ඤා’ කි ල කි න විනිවිද  න ස්වභාව කේ. 
රෑප ්ප්නන්කාට රෑප ේ එකේකම එන ්හවනුලිේ ්ප්නනව. 
්හවනුලි ්පනී්මනේම ්පේනව එුන සම්පූණය් නේම අන්ධකාර  
දුරු්වලා නුිබව. හුම පුේ්නේම ආ්ලෝක කේ වු්ටනව නම් 
්හවනුලේලකේ නෑ එන. ඒ ආ්ලෝක  විනිවිද  න ස්වභාව කේ ඇි එකකේ 
නම් එන රෑප කේ නුහු. එ්කාට රෑප ේ අරෑප ේ මුලේකර්ගන ි 
්ලෝක ා සුපදුකේ කි ල ්ද කේ ි් න ්ලෝක ක සුපදුකේ විදිනේ්න. 
එ්කාට අපිට දැනේ බාහි  සුර්  ගාථාව, අටුවා මඟිනේ ඉවේවුණාට 
්මාකද, ඊට වඩා, සමහරවිට, අථයවේ විදි ට ්ේරුම් කරනේන පුළුවනේ. අපි 
නුවේ ඒ ගාථාව ඒ නිසාම පරකාශ කරමු. 
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‘යත්ථ ආ්පා ච පඨවී - ්ත්ජා වා්යා න ගාධති 
න තත්ථ සුක්කා ්ජාතන්ති - ආදි්ච්චා නප්පකාසති 
න තත්ථ චන්දිමා භාති - ත්මා තත්ථ න විජ්ජත ි
යදා ච අ්තනා ්වදී - මුනි ්මා්නන බරාහ්ම්ණා 
අථ රූපා අරූපා ච - සුඛදුක්ඛා පමුච්චතී.’ 

සම්පූණය් නේම ගාථා්ව අථය  අපට දකේවනේන පුළුවනි ්ම් විවරණ 
කරම  අනුව. ඒ ව්ගේම අපි සාධක වශ් නේ පරකාශ කරනේන ඕන, දැනේ 
අටුවා්ව ඉර, හඳ, රු පිළිබඳව කරන විවරණ්  අඩුපාඩුව වුඩි ේ 
්ප්නනේන සාධක කීප කේ අපට ්ම් ගාථා්වනේම උපටුල දකේවනේන පළුුවනේ. 
අටුවා්ව පරකාශ ක්ළේ අර ‘අනුපාදි්සස නිබ්බානධාු’ නම්  ම්කිසි ගුඪ 
ුනක, පෘථගේජ්න නිේට ්ේරුම් ගනේන බුරි  ම්කිසි ගුපේ ුනක, ඉර හඳ 
ාරකා ආදි  නුි බව ි ්ම් ගාථා්වනේ කි නේ්න ක ිල. නමුේ ්ම් 
ගාථා්ව ඇේ වශ් නේම ් දිල ි් න පද, ඒ කරි ාපද - ඉර, හඳ, ාරකා 
නුිබව කි නව ්නා්ව ි. ඊට වුඩි   මකේ ක ිනවා. ‘න ත්ථ සකු්කා 
්ජ්ාන්ි’ රු දිලි්සනේ් න නුහු. රු දි්ලනේ් න නෑ. රු ඇේ 
වශ් නේම නුේනම්, ඒකට ්වන පාළි වචන කේ ් ාදනේන පළුුවනේ - ‘න 
දිස්සන්ි’ එ්හම නුේනම් ‘න විජ්ජ්න්ි’ ආදී වශ් නේ - ්ප්නනේ්නේ නෑ, 
විදයාමාන ් වනේ්න නෑ. ඉරහඳ ආදි  පළිිබඳවේ ඒ විදි ට ්  ාදනේන පුළුවනේ. 
නමුේ ්ම්නේදි ් දිල ි් නේ්න ඇේ වශ් නේම ආ්ලෝක , එළ ි 
විහිදීම, බුබලීම, දීපේි  අඟවන කරි ාපද කපී කේ. ‘න ත්ථ සුක්කා ්ජ්ාන්ි’ 
- එහ ිරු දිලි් සනේ්න නෑ. ‘ආදි්ච්චා නප්පකාසි’ - සේූ ා පරකට වනේ්න 
නුහු. පරකටව ආ්ලෝක  විහදිුවනේ්න නුහු. ‘න ත්ථ චන්දිමා භා’ි - චන්ද්ර ා 
්ශෝභමානව එළ ි විහදිුවනේ්න නුහු. මකේනසිාද? ් ම්ව නකිමට පරකාශ කරපු 
්දේවලේ ්නා්ව ි. ්ම්ක පරීවිාකය කේ. ්ම් ක ිාපු උොන ගාථාව ගුඹරුු පරීි 
වාකය කේ. අර ගුඪ ධේම කේ පරකාශ කරන ්ද කේ ්නා්ව ි.  

අපි කලිනේ ‘නමුතේ’ කි න වචන කේ ගුන වි්ශේෂ අවධාරණ කේ කළා, 
අර අටුවා විගරහ් දී. දැනේ ඒ්ක වුදගේකම ි අපි ඊළඟට පරකාශ කරනේන 
බලා්පා්රාේු ්වනේ්න. ්ම් ගාථා්ව් ි් න ඊළඟ පර්හේලිකා පද කේ 
හුටි ට අටුවාව ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්න ‘්මා ත්ථ න විජ්ජ්ි’ කි න 
පද  - අන්ධකාර කේ එහි නු. ්ම්ක අටුවාවට ්ලාකු ගුලුවකේ. අර විදි ට 
ඉර හඳ ාරකාේ නු. ඉර හඳ ාරකා නුි නමුේ එුන අන්ධකාර කේද 
නු. අපි ්ම් පරකාශ කළ නිෂපරභා වන ධමයාවට අනුව කලේපනා කරල 
බුලුවහම කි නේන ්වනේ්න හාේපසිනේම ්වනසේ විවරණ කේ. ඒ 
සබ්බ්ාපභ අනිදස්සන විඤ්ඤාණ්  ආ්ලෝක  ි්බන නිසාම ඉර හඳ 
ාරකා අපරකට ි. ‘නමුතේ’ කි න එක ්නා්ව ි දැනේ, ‘නිසා’ කි න එක ි 
් ාදනේන ්වනේ්න. අර සබ්බ්ාපභ ස්වභාව  නිසාම ි එුන 
අන්ධකාර කේ නුේ්. අර රු ආදි  දිලි්සනේ්නේ නුේ්. 
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ඔනේන ඔ  විදි ට අපට එ්කාට ් ම් උොන ගාථා්වනුේ ඉාමේම වටිනා 
කාරණා රාශි කේ ්හළි්වනව. ඒ ධමය උප්දේශ් නේ පමණකේ ්නා්ව ි ්ම් 
ගාථා්වනුේ අ්පේ මාෘකාව වන නිබ්බාන  පළිිබඳව ්ලාකු එළි කේ 
ලු්බනව. ්ම් ‘නිබ්බාන’ කි න එක, ්ම් ‘අනුපාදි්සස නිබ්බානධාු’ කි ල 
අටුවාව ්බා්හෝවිට ්ෝරන ්ම් අරුම පුදුම ුන, ඇේවශ් නේම ්ම් 
අ්පේ සි ි. ්ම් සි්ේ පරභාසේවර බව දැකේවීමට බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දුනේ 
වචන කපී කේ ්ම් ඇේ වශ් නේම ඒ ඵලසමව්ේදී සිදු්වනේ්න කමුකේද? 
්ලෝක ා ්ම් අවට ි් න ්දේ දකිනේ්න පටු ආ්ලෝකධාරා හ කේ මගනිේ. 
ඇසේ කනේ නාසාදී ඒ ආ න හ් නේ. ඒවා ිනේ ්පනේවන ්දේවලේ ්ලෝක ා 
දකිනේ්න. ්ම් පරඥා පරභාව උො වුණාම  ම්කිසි සනේාන ක, අර සළා න  
නිරුද්ධ ්වනව. ඒ සළා න නි්රෝධ  දැනේ අපි ක ිාපු වචන කීප කනිේම 
පරකාශ කරනේන පුළුවනේ. නාමරෑප නි්රෝධ , විඤ්ඤාණ නි්රෝධ , සළා න 
නි්රෝධ , ්ම් ්කා ි වචනවලිනේ කීවේ අර පරයක්ෂ ම ි. ්ම් සළා න  
නිරුද්ධ වුණාට ්මාකද  ම්කිසිවකේ ්නාදකිනව ්නා්ව ි එන. ඒ දකින 
්දේ ම ි ඔ  ශූනයව . ්ලෝක  පළිිබඳ ශූනයව . ‘සු්ඤ්ඤා ්ලා්කා’ 
කි ල ඇේ වශ් නේම පරකාශ ්ක්රනේ්න අර කි ාපු, ්ලෝක ා ඇ් ි 
කි ල හිාගනේන රෑප ආදි  ඒ හුම එකකේම පරඥාව හමු්ව්දී විනිවිද  නව. 
ඒව අපරකට ්වනව. අනේන ඒ විදි ට ගේාම අපට ්ම් බාහි  සූර් නේ ධමය 
කාරණා රාශි කේ මකුරගනේන පුළුවනේ. 

ඊළඟට වේ ්ම්කට සමා්ලෝචනාේමක වශ් නුේ  ම්කිසිවකේ 
පරකාශ ක්ළාේ, ්ම් සූර්  අපට ්ප්නනව ඇේවශ් නේම අර ධේම් ේ 
‘ස්වාක්ඛ්ා, සන්දිට්ඨික, අකාලික, එහිපස්සික, ඔපන කි, පච්චත්ං ්වදිබ්බ 
විඤ්ූහි’ කි න ඒ ෂඩ් ගණු . අපි ඒකට ෂඩ් ගුණ  කි ල කි මු. ඒ ගුණ 
හ  ඉාමේම පුදුම අන්දමිනේ විදහාපාන සූර කේ ම ි ්ම් බාහි  සූර . මීට 
කලිනේ ් දේශන කදී අපි උපමාවකේ හුටි ට දැකේවවු ‘උදෑසන හිරු රැ්සේ දි්ලන 
දිලි්සන පිණි බිනේදුවකේ’. ්බා්හාම ්පාඩි උපමාවකේ. වුලක ්හෝ ්කාළ ක 
්හෝ එලේ්ලන ඉා කුඩා පිණිබිනේදුවකේ ුළනිේ ස ූය ා්ගේ ්දේදුනු වේණ 
සංකලන  දැකීම ඉාමේම සීරු්වනේ කළ  ුේකේ. සූ ය ාට මනූ ොල 
හිටගේු පමණිනේ, එ්හම නුේනම් ඉඳගේු පමණිනේ, ඒ පිණි බිඳුව ුළිනේ 
සූ ය ා්ගේ ෂඩ්වණය , ඒ ්දේදුනුවණය සංකලන , දකනිේන බුහු. ඒ සඳහා 
 ම්කිසි දෘෂේටි්කෝණ කේ ඕන. නි ම දෘෂේටි්කෝණ  අනුව හරි ට නිසි එලේල  
අලේලල බුලු්වාේ ම ි අර පිණිබිඳුව ුළිනේ ් දේදුනු වේණ දකිනේන පුළුවනේ 
්වනේ්න. ්දේදුනේනකේ පා නකම් ඉනේන ඕ්නේ නුහු. ඒක ුළිනේ දකිනේන 
පුළුවනේ ්දේදුනු වේණ . හුබු ි හරි දෘෂේටි්කෝණ කේ ි්බනවා. ඒක ම ි 
සම්මාදිට්ඨි . එ්කාට ්ම් සම්මාදිට්ඨි  සෘජු්කරගුනීමට ්ම් ගුඹුරු 
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සුරවල අථය පරය්ව්ක්ෂාවේ උපකාර ්වනවා. ගම්හීර සූරාථය පරය්ව්ක්ෂාව 
්ම් සම්මාදිි  හරිගසේසගනේන උපකාර ්වනවා. සම්මාදිට්ඨි  නුි ුන 
ශීල  සීලබ්බ ට නුඹුරු ්වනවා. සමාධි  මිච්ඡා සමාධි ට ඇදිල  නව. 
ඇේ වශ් නේම සමහරවිට ් ක්නකේ අර හිරු්දසට මූනලා ඉඳගේ ව්ගේ, 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ධමය  දිහාවටම හුරිල හිටි ේ, සරණගමන 
මාර් නේ ලු්බන ො ාද කේ ්නා්ව ි සම්මාදිට්ඨි . උේසාහ් නේ, 
සුළකිලේ්ලනේ දි ුණු කරග ුු ්ද කේ. ්කළනිේ කරග ුු දෘෂේටි කේ. 
‘දිට්ඨඨුජ්ජ්කම්ම’ කි ල එ්හමේ කි නේ්න. එ්කාට ්කා ිරම් කාල කේ 
බද්ධ ප යංක් නේම ්ම් බුද්ධ සූ ය ා ්දස බලා්ගන හිටි ේ සමහරවිට 
්ක්නකුට අර ධමය් ේ ෂඩ්වණය  දකනිේන බුහු. නි ම දෘෂේටි්කෝණ  
සමහරවිට අඟලකිනේ සි  කිනේ ්කාටසකේ ්වනේන පුළුවනේ. නමුේ ඒක 
අයවශය ්ද කේ. අයවශය ්වනසකේ. ඒ ්වනස කළා නම් එ්ක්ණහිම 
‘ාව්දව’ - අර බාහි  රහනේවහනේ්සේ ව්ගේ - බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්දේශනා කළ ධමය්  ෂඩ්වණය  දකිනවා. එ්කාට ්මනේන ්ම්ක ි ධමයාව. 
අර සම්මාදිට්ඨි්  වුදගේකම වි්ශේෂ් නේ පරකාශ ක්ළේ මකේනිසාද, ්මකල 
්බා්හාම ්ද්නකේ අර  ම්කිසි විදි ක පටලුවිලේලකේ ි් නව. හොගේු 
පටලුවිලේලකේ ි්බනව. රිවිධ ශික්ෂාවේ ්ම් ආ යාෂේටාංගික මාගය් ේ 
සම්මාදිට්ඨි ේ ්කා්හාමද ගලපනේ්නේ ක ිල. ්බා්හාම ්ද්නකේ අහන 
පරශේන කේ ්ම්ක. 

රිවිධ ශික්ෂාව කි ල ගේාම සීල, සමාධි, පඤ්ඤා. පරඥාව අගට ි 
ි් නේ්න. ඉසේ්සලේල ශීල  පුරා්ගන පරුා්ගන ගහිිලේල, ඊළඟට සමාධි  
වඩනව, සමාධි  වඩා්ගන වඩා්ගන ගිහිලේල, අනේිමට ම ි පරඥාව. 
එකනේ හිනේන ඕන නුහු පරඥාවකේ ගුන. නමුේ ආ යාෂේටාංගික මාගය්  
එ්හම ්නා්ව ි ක ිල ි් නේ්න. සම්මාදිට්ඨි  මුලටම. ්වන එකකේ බා 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ මජ් ඣමනකිා්  මහාචත්ාරීසක සූර් , පුන පනුා, 
නුව නුවේ, අවධාරණාේමකව පරකාශ කරනව ‘ර භික්ඛ්්ව සම්මාදිට්ඨි 

පුබ්බංගමා’4 - මහ්ණනි එහිලා සම්මාදිට්ඨි ම පවූයාංගම , ්පරටු්වනව 
කි ල. ්වන එකකේ බා ශීලාදී ගුණධමය පළිිබඳව පරකාශ කරන ්ේදවලේ 
ි් නව ‘සම්මාදිට්ඨි පුබ්බංගමා’. සීලාදි ්දේවලේ පිළිබඳව පවා ්හාඳට 
බුලු්වාේ මහාචත්ාරීසක සූර්  පරකාශ ්වනව සම්මාදිට්ඨි  පූවයාංගම ි. 

එ්කාට අපි ්කා්හාමද ්ම්ක ගලපනේ්න. ආ යාෂේටාංගික මාගය් ේ 
මුලටම ොල ි් නේ්න පඤ්ඤා ්කාටසට අ ිි ්ම් සම්මාදිට්ඨි . ඒක 
්බා්හාම පරකට කාරණ කේ, සම්මාදිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප ්දක පරඥා ස්කන්ධ ට 
ගු්නනව ි, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්, සම්මා ආජීව ක ින අංග ුන 
ශීලසේකන්ධ ට හසු ්වනව . සම්මා වා ාම, සම්මා සි, සම්මා සමාධි කි න 
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ඒව සමාධි ස්කන්ධ ට අ ිි  කි ල. ඉිනේ ඔ  විදි ට ඉසේ්සලේලම පරඥාව, 
ඊළඟට ශීල , ඊළඟට සමාධි , ආ යාෂේටාංගික මාගය් . නමුේ ්ම් සකන්ධ 
ුන ගුන බලන්කාට ශීල  මුලට, සමාධි  ්ද්වනි ට, පරඥාව අගට. 
්ම්නේදිේ අපට උපකාර ්වනව මුදුම් සඟි්  චූල්වදල්ල සූර්  
ධම්මදිනේනා රහේ ්ම්හණිනේවහනේ්සේ විසාඛ් උපාසකුමාට ්දන පිළිුර. 
විසාඛ් උපාසකුමා ධම්මදිනේනා රහේ ්ම්හණිනේවහනේ්සේ්ගනේ විමසනවා 
‘ආ යා්වනි ්ම් ආ යාෂේටාංගික මාගය් නේ ්ම් රිවිධ සේකන්ධ  - සීල, සමාධි, 
පඤ්ඤා - සංගෘහි වුණාද, එ්හම නුේනම් රිවිධ සේකන්ධ් නේ 
ආ යාෂේටාංගික මාගය  සම්පූණය වුණාද?’ ඒ කා්ලේ ්ම් විදි් ේ පරශේනකරපු 
අ  ඉනේන ඇි. ඒක ි එ්හම අහල ි් නේ්න. ආ යාෂේටාංගික මාගය් නේ 
රිවිධ සේකන්ධ  සම්පූණය වණුාද? එ්හම නුේනම් සලී, සමාධි, පඤ්ඤාවලිනේ 
ආ යාෂේටාංගික මාගය  සම්පූණය ්වනවද? එ්කාට ධම්මදිනේනා රහේ 
්ම්හණිනේවහනේ්සේ ්දන පිළිුර, ‘ඇවුේ විසාඛ් , ආ යාෂේටාංගික 
මාගය් නේ රිවිධ ශික්ෂාව සංගෘහි වුණා ්නා්ව ි. සකසේ වුණා ්නා්ව ි. 
රිවිධ ශික්ෂා්වනු ි ආ යාෂේටාංගික මාගය  සංගෘහි ්වලා ි් නේ්න. 
සමහරවිට ්ම්්ක වමේ පටලුවිලේලකේ ි්බනේන පළුුවනේ. අපි ඒක නිසා, 
්ම් පටලුවිලේල අව්බෝධ් නේම ්ේරුම් ග ුු එකකේ නිසා, ්ම්කට වේ 
පටලුවිලේලකේ එකු කරමු.  

පටවලේ ුනකිනේ අඹරපු කඹ කේ දි්ගේ ඉහළට නගනිේනට උේසාහ 
කරන ්ක්නකු්ගේ ඇඟලිි ුඩු සමහරවිට පළමවුුනි පට, සමහර විට, 
්ද්වනි පට, සමහරවිට නුේ්වනි පට අලේලනව. ඒ නගින උේසාහ් ේදි ්ම් 
පටවලේවල 1,2,3, කි න ්ම් අංක පිළි්වල ගුන, ්ම් ගුන පටලුවිලේලකේ 
නුහු අර කඹ  දි්ගේ නගනි ුනුේට - ්ම් පළමු් වනි පටද අහුවු්ණේ, 
්ද්වනි පටද අහුවු්ණේ, ුනේ්වනි පටද කි ල. ්ම්ව ්හාඳට ඇඹරිලා 
ි් නේන ඕන කඹ  දි්ගේ නගනිේන. එ්කාට ්ම් පරශේන රාශි කේම පුන 
නුගිල ි් නේ්න ඉලකේකම් අනුව හිනේන, සංඛ්යා්ලේඛ්න අනුව හිනේන, 
පුරුදුවුණු එකේරා විදි ක ආකලේප කේ නිස ි. ්ම් ව්ගේම බුදුපි ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ්ම් ආ යාෂේටාංගික මාගය  ක ින කඹ  දි්ගේ ඉහළට නගනි 
ආ යශරාවක ට අර සීල, සමාධි, පඤ්ඤාවලේ ඒ ව්ගේම අර අටඟිම්ගේ කි න 
ඒ අංක පිළි්වල පළිිබඳවේ කිසිම පටලුවිලේලකේ නුහු. නමුේ  ම්කිසි 
්ක්නකේ සීල, සමාධි, පඤ්ඤාවල ි්බන අංක පිළි්වල බලල, ඒ අනුව 
සම්මාදිට්ඨි  ගුන උොසීන ්ව්ාේ, ඒක පසේසට දැම්්මාේ, අනේන එ්නේදි 
නම් සමහරවිට පටලුවිලේලකේ සිද්ධ ්වනේන ඉඩ ි්  නව. එ්කාට ්ම් 
අනුව අපට බාහි  සූර් ේ වුදගේකම හිාගනේන පළුුවනි. ඉාමේම 
ගුඹුරිනේ, ්ම් මුළුමහේ සදේධේම් ම අථයසමුො  ්කටි් නේ ඉදිරිපේ කරල 
ි් නව. ් ම් කා්ල හිනේන ව්ගේ නිවනේපුර ට ඇුලේ්වනේන අවශය සංඥා 
්ගාඩවලේ කිසිවකේ ්මන නුහු. සාමානය් නේ ්ලෝක ා හිනේ්න 
නිවනේපුර ට ඇුලේවීමට සුදුසුකමකේ වශ් නේ සංඥා ්ගාඩකේ එකකුර්ගන 
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 නේන ඕන කි ල. නමුේ ්මන ි් නේ්න ඇේවශ් නේම සංඥා 

අනුස් නුේ සි මුො ගුනීමකේ, ‘සඤ්ඤා නානු්සන්ි’5 කි ල කි නේ්න. ඒ 
විදි ට සංඥා අනුස් නේ සි මුොගුනී්ම් පරපිොවකු ි ්ම් බාහි  සූර්  
අඩංගු්වලා ි් නේ්න. ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං’ ආදි් නේ පරකාශ ්වනේ්න 
අමුු්වනේ ්ගාඩගහගනේන ්ද කේ ්නා්ව ි. ආගනේුක උපකේ්ලේශ ක ිල 
කි නේ්න සාමානය් නේ ්ලෝක් ේ උපකේ්ලේශ කි න ටික පමණකේ 
්නා්ව ි. ්ම් අ්පේ සිේවල, ්ම් දීඝය සංසාර් ේ ආශරව ශකේි  නිසා ඇලිල 
බුඳිල ි් න ් ම් මලකඩ රාශි . ඒවාට ් ලෝක ා දැනමු කි ල කි න, ඥාන  
කි ල කි න, ්ම් සංඥා ්ගාඩේ ඇුළේ. ඉලකේකම් පවා ඒකට අ ිි ි. ්ම් 
හුම්ද කේම ගුලවිල  න ඒ ධමයාව ම ි බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් 
්කටි් නේ පරකාශ කරල ි් නේ්න. ඒක නිසා ් ම්ක ් වාහාර ් දේසනා කි ල 
්හෝ ්ම්ව සාමානය සම්මුි ්දේසනා කි ල ්හෝ ඒ විදි ට ්නාකා හුරීමට, 
සුළු්කාට ුකීමට, කිසිම ්හේුවකේ නෑ. ්ම් උොන සූර , ්ක්නකුට 
ඇේවශ් නේම උොන කේ අනනේන රම් වටිනා සූර් දේශනාවකේ. 
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16 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙසය වන ්දේශනයයි ්ම්. 

ඉන්ද්රි ානුසාර් නේ පුහුදුනේ ්ලෝක ා ලබන පරයක්ෂ ඥාන ේ පරඥා 
චක්ෂුෂ් නේ රහනේ වහනේ්සේ ලබන පරයක්ෂ ඥන ේ අර ඇි මහා 
පරර  ගි වර ්දේශන් ේදී අප බාහි  සුර  පිළිබඳ විවරණ් නේ 
මුකරගේා. ‘පපඤ්ච, නිප්පපඤ්ච’  න ්දපද  අර ඇේ්ේේ ්ම් 
පරර ම ි. ්ලෝක නිරුකේි, ්ලෝක වයවහාර, ්ලෝක පරඥපේි උඩ 
්ගාඩනුගුණු ඉන්ද්රි  ඥාන් ේ ගරාහය - ගරාහක ් භේද කේ ි් නව. ඒ ක ිනේ්නේ 
අලේලාගුනීමට ්ද කේ, අලේලාගනේනා ්ක්නකේ, කයෘ-කමය සංකලේපන කේ 
ි් නව. නිරම ද්ව නිශරි බවකේ, ්දකකේ ඇසරුු කරගේු බවකේ ි්බනව 
ඒ ඉන්ද්රි ඥාන් ේ. දුටු බවකේ ඇ්ාේ දුටු ්ද කේද ඇ, දුටු ්ක්නකේද ඇ. 
ඒක ි කය කරම .  

්ම් පටු දෘෂේටි්කෝණ  ඉකේමවල නිප්පපඤ්ච ව ට පේවී්ම් ්කටි 
ධ්මයෝප්දේශ කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ බාහි  වුසාණනේට ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං 
භවිස්සි’ - ආදී ඒ සුර් නේ පරකාශ කළා. දුටු ්ද කේ නෑ, දුටු ්ක්නකේ නෑ, 
දුටු බවකේ විර ි. ්ලෝක් ේ ි්බන ්ම් පරපංච ව ට ්හේුව ්ම් 
ස් පශය  ි. ඒ කාරණ  රහනේ වහනේ්සේල ් ේරුම්ගේ්  ් ම් දිට්ඨඨ, සු, මු, 
විඤ්ඤා කි න හරම ස් පශය  නිසා ්මා්හාකට එකේ්වලා සිඳිල බිඳිලා 
විසිරිල  න පරය සමවා  කේ හුටි ට දැකී්මනේ. දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා 
කි ල ක ිනේ්නේ ්ලෝක ා ්දේවලේ හුටි ට සලකන ්දේ. පරඥාචක්ෂුෂ් නේ 
රහනේ වහනේ්සේලාට ්පේනේ්නේ ස් පශය  නිසා - ‘ඵස්සං පටිච්ච’ 
පටිච්චසමපු්පාද් ේ හර  එන ි - ‘ඵස්සං පටිච්ච’ - ස් පශය  නසිා 
්මා්හාකට එකේ්වලා සිඳිල බිඳිල විසරිිලා  න පරය  සමවා  කේ පමණ ි. 
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ඒකම පටිච්චසමුප්පාද  දැකීම ්වනව. සේපශයා නවලට සීමාවුණු, එ්හම 
නුේනම් සළා න ට සීමාවුණු ්ම් පටු දෘෂේටි්කෝණ  ඉකේමවල, 
‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ාපභං’  න පදවලිනේ හඳුනේවන ඒ 
නිවනට - නිප්පපඤ්ච ේව ට - පේවීමට නම් ස් පශයනි්රෝධ  දැකි   ු ුි. 
 මකේ නිසා ස් පශය් ෝ ස් පශයකරේද, ඒ ්දේ නුි කිරී්මනේම ස් පශයනි්රෝධ  
සුල්සන බව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ උොන පාළි් ේ මුචලින්දවග්ග් ේ එන 
එකේරා සූර ක පරකාශ කරල ි් නව උොනගාථාවකිනේ. සුවුේ නවුර 
අනයීථයක පරිබරාජ්ක නිේ මනේ ලාභ සේකාර වලිනේ පිරිහමී නිසා 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ක්රහිේ සංඝ ා වහනේ්සේලා ්ක්රහිේ ඊේෂයාව 
ඇි කර්ගන, සංඝ ා වහනේ්සේලාට ග්ම්දීේ, වන් ේදීේ බනනිේන පටනේ 
ගේ, අසභය පරුෂ වචන වලිනේ. සංඝ ා වහනේ් සේලා පිරිසකේ ඇවිලේල 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ්ම්ක පුමිණිලි කළා. ඒ අවස්ථා්ව් බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ පරිචාර  වු්ණේ එකේරා උොන ගාථාවකේ පමණ ි. උොන ගාථා 
කි නේ්නේ පරීිවාකය්න. පරීිවිදි් ේ ගාථාවකේ පරකාශ කළා. නමුේ ඒ්කේ 
ි් නව ධ්මයෝප්දේශ කුේ. 

‘ගා්ම අර්ඤ්ඤ  සඛුදුක්ඛඵු්ට්ඨඨා - ් නව්ත්තා ් නා පර්තා ද්ෙථ, 
ඵුසන්ති ඵස්සා උපධිං පටිච්ච - නිරූපධිං ්කන ඵු්ස යයුං ඵස්සා.’1 

මුලේපද ්ද්කේ ි් නේ් නේ උප්දේශ කේ. ‘ගා්ම අර්ඤ්ඤ  
සුඛ්දුක්ඛ්ඵු්ට්ඨඨා’ - ග්මහ ි් හෝ ් ව්වා ආරණය් හි ් හෝ ් ව්වා සුපදුකේ වලනිේ 
ස් පශයකරන ලදේ්දේ, ‘්නවත්්ා ්නා පර්ා ද්හථ’ - ‘මා ’ කි ල 
හිනේනේ නරක ි, ‘අනනුේ ’ ක ිල හිනේනේ නරක ි. මා ක ිා ්හෝ 
්නාුකි   ු ුි, අනුනේ කි ා ්හෝ ්නාුකි   ුු ි. මකේනිසාද, ධමය 
නයා   ඊළඟට ඉදිරිපේ කරනව. ්ම්ක අනුනේ්ගේ වුරැදේදකේවේ මනේ්ගේ 
වුරැදේදකේවේ ්නා්ව ි. ්මන ි්බනේ්නේ - ‘ඵුසන්ි ඵස්සා උපධිං පටිච්ච 
- නිරෑපධිං ්කන ඵු්ස  යුං ඵස්සා’ - උපීනේ නිසා ස් පශය් ෝ ස් පශය කරේ, 
‘නිරෑපධිවූ’ ුනුේාව, උපීනේ්ගනේ මිදුනු ුනුේාව, ්ක්සේ නම් 
ස් පශය් ෝ ස් පශය කරේද? ඔච්චර ි බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ වෝළ. ්ම නිේ අපට 
නිවන ‘සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා, නිරෑපධි’  න නම්වලිනේ හුඳිනේවී්ම් වේ 
වුදගේකමකේ ්හළි්වනව. අපි කලිනුේ ්දේශනා කීප කදීම ්ම් ‘උපධි, 
පටිනිස්සග්ග’ වචන එ්හම හමුවන අවස්ථා්ව්දී, ් ම් උපධි කි න සංකලේප  
පිළිබඳව රමකේ දුරට විසේර කළා. දැනේ ්මනදීේ  නේම් මකේ කර 
ගුනීම් වශ් නේ, සු්කවිනේ කි නවනම් ්ලෝක් ේ සම්ම උපධි 
සංකලේප  ්මාකකේද? ්ක්නකු්ගේ මමව  රඳාපවිනේනට උපකාර වන, 
රනේ රිදී මුු මුණිකේ මිල මුදලේ ්ගේ ්ොර ඉඩකඩම් වසේු සම්භාර , 
්දේ්පාල සමූහ , ුනේපු සමූහ , ඒ හුම එකකේම උපධි හුටි ට 
සලකනව සාමානය අථය් නේ.2 ශාසනික අථය් නේ, ධමයානුකුලව ගුඹුරිනේ 
සලකල බුලු්වාේ ‘උපධි’ කි ල කි නේ්න ්ම් පඤ්චුපාොනස්කන්ධ ට. 



16 වන ්දේශන  

337 

උපාොනස්කන්ධ - උපාොනස්කන්ධ කි ල ක ිනේ්නේ අලේලාගුනීම් ්ගාඩකේ. 
අලේලාගුනීම් ්ගාඩකේ කි න්කාට ්මන ද්රවය වශ් නේ, වසේු වශ් නේ 
සලකනේන ්ද කේ නුහු. නමුේ ්ම් අලේලාගුනීම් ්ගාඩම, අර ණ්හා මාන 
දිට්ඨි පපඤ්චවලට  ටවණුු, ්ලෝක වයවහාර වලට  ටවුණු, පෘථගේජ්න  
කලේපනා කරනව ඒ අලේලාගුනමී් ්ගාඩ, අලේලාගේු ්දයකේ හුටි ට, 
ුනේපු හුටි ට. අලේලා්ගන ුනේපේ කරගේු ්දේවලේ හුටි ට 
සුලකී්මනේ ම ි උපධි සංකලේප  ඇි්වනේ්න. එ්කාට ්ම් එකම ්දේ 
පිළිබඳව බලන දෘෂේටි ්කෝණ ක ්වනස ි. ්ම් ණ්හා, මාන, දිට්ඨි මගිනේ 
කලේපනා කරගනේනව ් ම්කේ අලේලගේු ් දේවලේ, අලේලගනේන ි්බන ් දේවලේ 
දැනේ ්ම් අවස්ථා්ව් අලේලාගනේන ්දේවලේ ව්ගේ. ඒ හුම එකකේම හරි ට අර 
්සේපේපුවක ොල ුනේපේ කරගේු ්දේවලේ ව්ගේ හිාගනේනව. අනේන එ්හම 
එකු්වච්ච උපධි ්ගාඩකේ ම ි ්ම් ්ලෝක ා බෝගන සිටිනේ්න. 
එ්කාට ඒ උපීනේ අහුරීම ම ි ්ම් නිවන ක ිල කි නේ්න. ඒ විදි ට 
එකු කරගේු උපධි අහුරීම. ්ම් උපධි අහුරීමට එකේරා විදි ක 
අව්බෝධ කේ අවශය .ි පරඥා ආ්ලෝක් නේ ් ම් උපධිවල නසිේසාරව  දකනිේන 
ඕන. උපධිවල නසිේසාරව  දැකී් මනේම  ි උපධි අහරිනේ්න. අහරිනව 
්නා්ව ි, ඇේ වශ් නේම අහු්රන විදි්  ව කේ එනව. ්ම්ක අප ි
රමකේ දුරට උපමාවකේ වශ් නේ අර කලනිේ ්දේශන කදී සඳහනේ කළා. 
නුවේ ඒක මකුරගනමි.ු අපට හඟුකේ උපකාර වණුා සනිමා දශයන .  

සිනමා දශයන  ආශර් නේ උපධිපටිනිස්සග්ග  ඒ අවස්ථා්ව විසේර 
ක්ළේ හදිසි් ේම අර ශාලාව ඒකා්ලෝක වුණාම එ්කේ ිරපටි  නරඹමිනේ 
සිටි  ඒ නරඹනේනා ුළ එකු්වලා ිබුනු - එනදී ඒ පුදේගල ට උපධි 
හුටි ට සුල්කනේ්න අර කථානේර ට සම්බන්ධ, ඒ සිනමා ්ලෝක ට අොළ 
ුනේපු ්ගාඩ ි - අනේන ඒ ුනේපු සමූහ  ඉ්බ්ම අහු්රනව. ඒ 
ක ිනේ්නේ, අර ආ්ලෝක  ආවාම ්ේරුම් ගනේනව ්ම්ක මා ාවකේ, මුවීම් 
්ගාඩකේ, ක ින ඒ අව්බෝධ  එනව. අනේන ඒ විදි ට ම ි උපීනේ 
අහු්රනේ්න. එ්හමේ නුේනම් ව ටිකකේ විසේර වශ් නේ සලකනව 
නම්, ඒ ශාලාව ඒකා්ලෝක ් වනවේ එකේකම ඒ ි රපටි  හා සම්බන්ධ සංසේකාර 
- සංසේකාර ක ින වචන  ඇේ වශ් නේම නාටයවලට අ ිි වචන කේ, ඒ 
නළුනිළි නේ ආදීනේ එ්හම නුේනම් ්නා් කුේ කෘරිම කරමවලිනේ කරන 
මවාපෑම් රාශි  - ඒ සංසේකාර වල  ථාසේවභාව  අව්බෝධ ්වනව. ශාලාව 
හදිසි් නේ ඒකා්ලෝක වුණාම ඒ නරඹනේන සිනමා ්ලෝක් නේ 
ගිලි්හනේ්න ්කා්හාමද? අර සංසේකාර සමන  ්වනව ‘සබ්බසංඛ්ාර 
සම්ථා’ - ඊළඟට ඒ නිසාම එ්කේ සුබෑ හුටි ට, ාේේවික හුටි ට 
හිා්ගන එකු කර්ගන ිබුන අේදැකීම් රාශි  නුි්වල  නව. ‘සබ්බූපධි 
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පටිනිස්ස්ග්ගා’ - ඒක නුිවුණාට පසේ්සේ ඉදිරි ට එන ජ්වනකිා රසවිඳීමට 
අවශයවන, ආසේවාද කිරීමට අවශයවන, ණ්හාව නුි්වනව - ණ්හක්ඛ්් ා 
- ඒ ණ්හාව නුිවීම නසිා ඊට පසේ්ස එන ජ්වනකිාවල විිරව  මුකිල 
 නව - ‘විරාග’ - එ්හම මුකිල  න්කාට අර ිරපටි   නේර වශ් නේ 
්නානුවුේවවුේ ඒ ුනුේාට ිරපටි  නුවිලා - ‘නි්රාධ’ - ඒ 
නි්රෝධ  නිසාම ඒ ුනුේා අර සිනමා ්ලා්ව් ්නා් කේ විදි් ේ 
්ක්ලසේවලිනේ රේ්වලා හටිපු ඒ රේවීම් ඔකේ්කෝම නවිිල  නව - ‘නිබ්බාන’. 
එ්කාට එනම ි් නව අපි ්ම් නිවනට ගේු සිනමා්ව් කනේදර . 
ඔනේන සිනමා ්ලා්ව් අවදිවී්මනේ අපට ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේ ඒ උපධි 
අහු්රනේ්න  ම්කිසි අව්බෝධ කිනේ. පරඥා ආ්ලෝක කනිේ. ්ම්ක ඇේ 
වශ් නේම අ්පේ හි්ේම හවුරු වි   ුු කාරණ කේ නිසා අපි ව ටිකකේ 
නිදසනුේ ්දනේන බලමු. 

එදි්නො ජීවි් ේ ්ම් විදි්  සමහර අවස්ථාවලේවල අව්බෝධ  
නිසා උපධි අහු්රන බව අපට අහනේට දකිනේට ලු්බනව.  ම්කිසි 
්ක්නකේ ්ලාකුම මුදලේ ්නෝට්ටුවකිනේ, ්ලාකුම මුදලේ ්ගාඩකේ එකු 
කර්ගන ්සේපේපුවක ුනේපේ කර්ගන රෑ ිසේ්සේ නිදි නුවි ඒක ආරක්ෂා 
කරමිනේ සිටිනව. එක දවසකේො උ්දේ පානේදර නුගටි්ට හුටි්  පරවෘේි 
මාධය් නේ දැනගනේට ලු්බනව කලිනේ දව්සේ රෑම  ම්කිසි ්හේුවකේ නිසා 
අර මුදලේ ් නෝට්ටුව සම්පුේණ් නේම අවලංගු කළ බව. එ්කාට අර පුදේගල  
ඊට පසේ්සේ අර ්නාට්ටු ්ගාඩ දිහා බලනේ්නේ ්කා්හාමද? නකිම්ම කඩොසි 
්ගාඩකේ. ඒ ්නෝට්ටු හා සම්බන්ධව ිබුන ණ්හාව, මාන , දෘෂේටි  එ්හම 
පිටිනේම නුි වුණා. ්නෝට්ටුව අවලංගු වුණා. ඊට පසේ්සේ සමහර විට ඒ 
්නෝට්ටුවලිනේ ගිනිපිනව අර පදුේගල . ගිනිබේ කරනව. ඔනේන ඒකේ 
එකේරා විදි ක උපධිපටිනිස්සග්ග කේ, ාවකාලික නමුේ උපධි-
පටිනිස්සග්ග කේ ්ලෝක් ේ සිදුවන. 

අපි හිල බලමු වේ ්ක්නකේ හදිසි සේථාන මාරුවකේ ලුබිල 
සි ලුම බඩුබාහිරාදි , චංචල ්දේ්පාල - නිශේචල ්දේ්පාල ්ගන  නේන බුරි 
නිසා ොල  නව - නමුේ චංචල ්දේ්පාල ටික එකුකර ගනේනව. උපධි ටික 
එකු කර ගනේනව. අලුේ සේථාන ට අර්ගන  නේන වාහන ේ ඇවිලේල 
පරමාද  අඟවන නලාහඬ නගනව. ්වලාවේ පහු්වනේන ගිහිලේල, නමුේ ්ම් 
ුනුේ්ග සුොනම්වීම අවසාන නුහු. ්ලාකු රේවීමකනිේ, 
්නාසනේසුනේකමකිනේ, එහාට ්මහාට දුවනව, නමුේ ාම ඉවර නුහු, ඒ 
සුොනම් වීම. බුරිම ුන, මීට වඩා පරමාදවීම ්හාඳ නුහු කි ල හු්ඟන 
අවස්ථා්ව්දී, අට අහවුණු ්ද කේ අර්ගන ඉහනිේ කනනිේ එලේල්ගන ් ොරකඩ 
ළඟට පළුුවනේ ්ව්්ගනේ දුව්ගන  නව. ඒ එකේකම ඇහු ඇ්රනව. ්ම් 
දැකේ්ක ෙනීයකේ, සථාන මාරුව ලුබු් න ෙී් නනේ. ආපු වාහ්නේකුේ නුහු. 
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කළ සුොනමකුේ නුහු. අනේිමට ඉුරු ්වනේ්න හි  විර ි. ඔනේන 
එ්කාට ඔනේ එකේරා විදි ක සිහින ් ලෝ්කනේ අවදිවීමකේ. ් ම ිනේ අපට 
්පේනව ඒ සිහින  හා සම්බන්ධ උපධි ගිලිහී්ම් අවස්ථාව. ්ම් අපි නිර 
අේදකින කාරණ කේ. අපි කිව්ව දැනේ ්ම් සිහින්ලෝක් නේ සුබෑ්ලෝක ට 
මාරු්වන්කාට සිහින ්ලෝක  හා සම්බන්ධ උපධි ගිලි්හන බව. නමුේ 
ඇේ වශ් නේම සිහින් නේ ්ම් ඇුලේ්වනේ්න සුබෑ්ලෝක කටද? 
සිහි්නනේ අවදි්වනව ක ිල කි නේ්නේ න ිම අවදිවීමකේද? නි ම ඇසේ 
ඇරීමකේද? කි න එකේ පරශේන කේ. ධේමානුකුලව කලේපනා කරල බලන්කාට 
සිහින් නේ අවදිවීම නි ම අවදිවීමකේද? ‘බුඬ’ ‘්බෝධි’ ‘සම්්බෝධි’ ආදී පද වල 
ි් නව අව්බෝධ  පමණකේ ්නා්ව ි, ‘අවදිවීම’ කි න අථය ේ. සමහර 
අවස්ථාවලේවල ඒක මුකරල දීලේ ි් නව ධමය් . ්ම්ක එකේරා 
අවදිවීමකේ. ඊළඟට ‘ධම්මචක්ඛ්ු’, ‘පඤ්ඤාචක්ඛ්ු’, ‘චක්ඛ්ුං උදපාදි’ ආදී ඒ ධමය්  
් දිල ි් න පදවලිනේ ඇසකේ පහළවීම ගුන කි ්වනව. අපි කාටේ ඇසේ 
ි් නව, නමුේ ඇසකේ පහළවීම ගුන කි ්වනව. ඉිනේ ්ම ිනේ අපට 
හු්ඟනේ්න ්ම් නිවන පිළිබඳව කථාකරන්කාට, ධමය්  ගුඹුරු පක්ෂ  
ගුන කථා කරන්කාට, අර සිහින් නේ අවදිවීම නි ම අවදිවීමකේ ්නා්ව ි. 
වේ සිහින ්ලෝක කට ඇුලේ වුණා ව්ගේ වුඩකේ. නමුේ ඊළඟට අපි බලමු 
්ම් උපධි සංකලේප  ගුඹුරට  න හුටි. 

්ම් සංසාර සිහින  - දැනේ එ්කාට සංසාර සිහින  ි අප ඉදිරි්  
ි්බනේ්න - ්ම් සංසාර සිහි්නනේ මිදීමට නම්, ්ම් සංසාර සිහින ට අොළ 
සි ලුම උපීනේ නිසේසාර බව  ම්කිසි ආකාර කිනේ වුට්හනේන ඕන. ඒක 
වුට්හනේ්නේ එකේරා ආ්ලෝක කනිේ බව කලනිේ දව්ස සාකච්ඡා කළ බාහ ි 
සූර්   උොන ගාථා්වනේම ් පනී ග ිා. අපි ඒ අවස්ථා්ව පරකාශ කළා ් ලෝක ා 
්ලෝක  හුටි ට සලකන ්ම් ‘සළා න ්ලෝක ’ - ස්පශයා න සම්බන්ධ 
්ලෝක  - අර බාහි  සූර උොන ගාථාව පසුබිම් කර්ගන විමසල බලන්කාට, 
හරි ට, පළාදැමීමට රම් ඝනවු ්මෝහාන්ධකාර පටල කේ ුළ කි ාේමක වන 
පටු ආ්ලෝකධාරා හ කේ පමණ ි. ඒ අන්ධකාර  නිසාම අර ඉරේ හඳේ රුේ 
බුබ්ලන බව ි එො අපි පරකාශ ක්ළේ. ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං 
සබ්බ්ා පභං’ කි ල ක ින ඒ ‘සබ්බ්ා පභ’ - හුම පුේ්නේම පරභාවේවූ 
- අනිදස්සන විඤ්ඤාණ් ේ ඉරේ හඳේ රුේ නු් ි ක ිල කිව්්ව ඒවාට 
බුබලීමට අවශය අන්ධකාර කේ එන ්කා්හේම නුි නිස ි. රෑප අරෑප 
නුි්වනේ්නේ - අරෑප  රෑප් ේ ්සවනුලේලකේ. ්සවනුලේලකේවේ ඉිරි 
වනේ්නේ නුහු - මකේනිසාද? අර විනවිිද  න පරඥාව නසිා. ඒ කාරණා අපි එො 
පරකාශ කළා. එ්කාට දැනේ ්ම නිේ ්ේ්රනව ්ම් නිවනිනේ කි ්වන 
‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ග ’ අර අනිකේ ාවකාලික අවදිවීම් ව්ගේ ්නා්ව ි. 



නිව්නේ නිවීම 

340 

කලිනේ අපි උපමා වශ් නේ ගේු අවදිවීම් ුනම ාවකාලික අවදිවීම්. සිනමා 
්ලා්ව් අවදි  ඉාමේම ාවකාලික .ි ඒ සිනමා ්ලෝල  හදිසි් ේ 
බලා්පා්රාේු නුි ආකාර ට ශාලාව ඒකා්ලෝක වීම නිසා ඒ දශයන ගුන 
කළකරිුණට ් මාකද නුවේ ශාලාව අඳුරු ් වලා ි රපට  ඇර්ඹන්කාට, 
එ්හම නුේනම් ශාලාව අඳුරු වුණ හුටි් ේ මනේ දනේ්නවේ නුිව 
කාමාශරව, භවාශරව, අවිජ්ජ්ාශරව ගලා්ගන ඇවිලේල අර පුදේගල  ආ් ේ අර 
සිනමා්ලෝක්  අරමං ්වනව. ඊළඟට අර ්නෝට්ටුව ගුන ක ිාපු 
කාරණ ේ එ්හම ි. ඒ අවලංගුවුණු ්නෝට්ටු පිළිබඳ ණ්හා මාන දිට්ඨි නුි 
වුණාට ්මාකද වලංගු ්නෝට්ටු ්සා ා්ගන  නව ඊට පසේ්සේ. ඊළඟට 
සිහින්ලා්ව් අවදිවීමේ ාවකාලික බව අපි කවරුුේ දනේනව. ඊළඟට නිනේදට 
ගි ාට පසේ්සේ ආ් ේ සිහින දකිනව. ්ම් විදි් ේ ාවකාලිකව කේ 
්නා්ව ි ්ම් නවින පිළබිඳව අවදිවීම. ඊට ්හේුව සංසාර් ේ ඒ නිනේදට 
අදින, සිහින වලට අදින, සංසාර සිහින ට අදින, සි ලුම ආශරව නේ ඒ 
පරයක්ෂ ඥාන් නේ, පූණය පරයක්ෂ ඥාන් නේ, එ්හම පිටිනේම විනාශ්වනව. 
වි ලිල  නව. ක්ෂ  ්වනව. ‘ආසවක්ඛ් ’ ක ින පද  නිවන හුඳිනේවිමට 
මූලික පද කේ හුටි ට සූරවල ් දිල ි් නේ්නේ ඒ නිස ි. රහනේ 
වහනේ්සේල ්ම් හපනේකම කරනේ්නේ අහයේඵල සමාධි් දි. 

්ම් අහයේඵල සමාධි  පළිිබඳව සෑ්හන පමණ සූරවල සඳහනේ 
්වනව. නමුේ ඒව ගුන කි ු්වන සූර ්වන ආකාර කට ි ්ේරුම් 
කරනේ්නේ. ්මන  ම්කසිි අභිරහසකේ ි් නව. ඒක නිසා අපට ටිකකේ 
සවිසේරව ්ම් ගුන ක ිනේනේ සිදේද්වනව. අර බාහි  සූර උොන 
ගාථා්වනුේ අපට ්පනීග ිා, රහේ සික සුටි දකේවන සමහර සූර්දේශනා, 
වරදවා විපරි අනේදමිනේ ්ේරුම් කිරීම නිසා, ්ම් නිබ්බාන  පිළිබඳ මහා 
අවුලකේ ඇි ්වලා ි් න බව. ඒකට ්හේුව ඇේ වශ් නේම අහයේඵල  
සමාධි  මහ ආශේච යවේ එකකේ. ්ලෝක ාට හිනේනේ බුරිරම් මහ පුදුම 
විදි්  ්ද කේ. ඔ  කාරණ ම ම ි රන සූර් ම බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරල ි් නේ්න පුහුදිලිවම. 

‘යං බුද්ධ්ස්ට්ඨඨා පරිවණ්ණයී සුචිං 
සමාධිමානන්තරිකඤ් ඤමාෙු 
සමාධිනා ්තන ස්මා න විජ්ජති 
ඉදම් පි ධ්ම්ම රතනං පණීතං 

එ්තන ස්ච්චන සුවත්ථි්ොතු.’3 

 ම්බඳු පිරිසදිුවූ සමාධි කේ බුඬ්ශරේෂේඨ ාණනේ වහනේ්සේ නිර නිර 
වණයානාකර ඇේද,  ම් සමාධි කට ආ ය නේ වහනේ් සේලා ආනන්රික  ි 
කි ේද, ආනන්රික  න නම ්දේද, ‘සමාධිනා ්න ස්මා න විජ්ජ්ි’ - 
ඒ සමාධි  හා සමවූ අනකිේ සමාධි කේ නම් නු. ‘ඉදම්පි ධ්ම්ම රනං 
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පණීං’, නිේවාණ ධමය  පිළිබඳ ්ම්කේ පරණී රන ස්වභාව කේ. ්ම් 

සය් නේ ඔබට  හපකේ ්ව්වා - කි න එක  ි ්ම් ගාථා්ව අදහස. 

එ්කාට ්ම් අසමසම සමාධි , ්ම් අසමසම අරුම පුදුම සමාධි , ඇේ 

වශ් නේම නවින පිළිබඳව ගුටලු ඇිවීමට එක ්හේුවකේවී ි්බනව. ්ම් 

අහයේඵල සමාධි  පදුුම ්ද කේ වනේ්නේ ්මුන ක ි්වනව වි්ශේෂ් නේම 

‘ආනන්රික’ කි ල වචන කේ. අපි ඒ වචන  ඔසේ්සේ ටිකකේ විමසල බලමු, 

්මන කි ්වනව අහයේඵල සමාධි  ‘ආනන්රික’ නමිනුේ හඳුනේවන බව.  

්ම් ‘ආනන්රික’ කි ල කි නේ්නේ ්ම් නවින පළිබිඳ පරයක්ෂ් ේ 

එකේරා වි්ශේෂව කේ අඟවන පද කේ. අරහේ මාගය ඥාන් නේ ් ක්ලසේ ක්ෂ  

කළාට අනුරුවම, ඒ එකේකම නිවන පිළිබඳ - නිවන කි ල කි නේ්න භව 

නි්රාධ , සළා න නි්රාධ  - පරයක්ෂ කුේ ලු්බනව. අපි අර කලිනේ 

අවස්ථාවක කිව්්ව විභා්ගට ලි ල ඉවර ්වන්කාටම පරිඵල ආව කි ල. 

ආ ිේ පරිඵල එනකං බලා්පා්රාේුවකේ අවශය නුහු ක ිල. අනේන ඒ 

ව්ගේ. අනේන ඒ ‘අනන්රා’ - අනුරුවම පූණය පරයක්ෂ කේ ලු්බනව. ඒ 

පූණය පරයක්ෂ  අඟවන වි්ශේෂ වචන කේ ි් නව. ‘අඤ්ඤා’ කි න එක. ඒ 

වචන  ඉාමේම වුදගේ. ‘අඤ්ඤා’ කි ල කි නේ්න - ‘ආජ්ානාි’ ක ින 

පද් නේ එනේ්න - පූණය වශ් නේ අව්බෝධ කරගුනීම. අහයේඵල සමාධි  

හඳුනේවනව ‘අඤ්ඤාඵල සමාධි’, ‘අඤ්ඤා වි්මාක්ඛ්’ ආදි නම්වලිනුේ. ්ම් 

අඤ්ඤා කි න වචන  ඉාමේම වුදගේ වචන කේ. දැනීම දැනගුනීම හඟවන 

‘ඤා’ කි න ධාු්වනේ නෂිේපනේන පද රාශි කේ අපට ්ම් සූර්දේශනාවල 

හමු්වනව. ‘සඤ්ඤා, විඤ්ඤාණ, පඤ්ඤා, ඤාණ, අභිඤ්ඤා, පරිඤ්ඤා, අඤ්ඤා’ - 

සඤ්ඤා කි නේ්න හඳුනා ගුනීම. විඤ්ඤාණ කි නේ්න ් වනේ්කාට දැනගුනීම. 

අපි ්කටි් නේ සුලකු්වාේ - පඤ්ඤා කි නේ්නේ පරකට වශ් නේ දැන ගුනමී. 

ඤාණ කි ල කි නේ්න දැනමී. අභිඤ්ඤා කි නේ්න වි්ශේෂ වශ් නේ, විශිෂේට 

වශ් නේ දැනගුනමී. පරිඤ්ඤා කි නේ්න පිරිසිඳ දැනගුනීම. අඤ්ඤා කි ල 

කි නේ්න ‘ආජ්ානාි’ සම්පූණය වශ් නේම සහිකවීමට පුළුවනේ රම් 

පරයක්ෂ වශ් නේම දැනගුනීම ි. ්ම් ‘අඤ්ඤා’ ක ින වචන ට ලුබුනු 

වුදගේ ුන ්හළවින වේ ගාථා  ගුල කේ අපට ඉිවුත්ක්  

ිකනිපා් නේ හමු්වනව. 

‘්සඛස්ස සික්ඛමානස්ස - උජුම් ගානුසාරි්නා 

ඛයස්මං පඨමං ඤාණං - ත්තා අඤ්ඤා අනන්තරා 

ත්තා අඤ්ඤාවිමු්තස්ස - ඤාණං ්ව ්ොති තාදි්නා 

අකුප්පා ්ම විමු් තීති - භවස්ඤ්ඤාජනක්ඛ්ය.’4 
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‘්සඛ්ස්ස සික්ඛ්මානස්ස උජ්ුමග්ගානුසාරි්නා’ - සෘජ්ුවූ ආ යඅෂේටාංගික 
මාගය  අනුව  මිනේ හිකේ්මනේනාවූ ්සඛ් පුදේගල ාට, ‘ඛ් ස්මිං පඨමං ඤාණං’ 
- කේ්ලේශක්ෂ  පිළිබඳව පළමු්වනේම ඤාණ  උපදිනව. ‘්ා අඤ්ඤා 
අනන්රා’ ඊට අනුරුවම අඤ්ඤා නම්වූ අහයේඵල , ඒ නිේවාණ පරයක්ෂ  
ලු්බනව. ‘්ා අඤ්ඤාවිමුත්ස්ස - ඤාණං ් ව ් හාි ාදි්නා’ - ඒ විදි ට 
පූණය පරයක්ෂ් නේ, පූණය අව්බෝධ් නේ, නිවනේ දුට ු පුදේගල ාට, ඒ ‘ාදී’ 
පුදේගල ාට, ‘එ්හවු’ පදුේගල ාට, සේථිරසාර පුදේගල ාට, ඥාන කේ ඇි්වනව. 
‘අකුප්පා ්ම විමුත්තී’තී - ම්ගේ ්ම් විමුත්ි , ම්ගේ ්ම් ්ච්ා විමුත්ි  
අ්කාපය ි. ‘අකම්පය ’ි, අචල ි. මකේනිසාද, ‘භවස්ඤ්ඤාජ්නක්ඛ්් ’ - භව 
සං් ෝජ්න ඔකේ්කාම ක්ෂ  ්වලා කුඩිල ගිහිලේල නිසා. ඔනේන එ්කාට 
්ම්ක කපී අකිනේම ්බා්හාම සේථිරසාර පරයක්ෂ කේ බව ්ම් ගාථාවලිනුේ 
අපට පුහුදිලි ්වනව. දැනේ ඇේ වශ් නේම ්ම් ගාථා ්දක ඒ සූර් ේ 
ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්න බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ, ්ම් නිේවාණාව්බෝධ  
පිළිබඳව වුදගේවන ධමය ුනකේ හුඳිනේවීම් වශ් නේ. ඒ ධමය ුන හඳුනේවල 
ි් නේ්නේ ඉන්ද්රි  නාම් නේ - 1. අනඤ්ඤාං ඤස්සාමීින්ද්රි  2. අඤ්ඤින්ද්රි  
3. අඤ්ඤාාවින්ද්රි  ක ින ඉන්ද්රි  ුන හුඳිනේවීම් වශ් නු ි, ්ම් ගාථා ්දක 
පරකාශ කරල ි් නේ්නේ. ‘අනඤ්ඤාං ඤස්සාමීින්ද්රි ’ කි න වච්නේ 
ි් නව ්ම් ‘අඤ්ඤා’ කි න වචන . ‘අඤ්ඤා’ වශ් නේ, සම්පූණය වශ් නේ, 
එ්කේ අව්බෝධ ්නාකළාවූ  මකේ අව්බෝධ කරනේ්නමි  න - එන 
කි නේ්නේ ‘ඛ් ස්මිං පඨමංඤාණං’ කි න එ්කේ හුඳිනේවීමම ි. පළමු්වනේ 
ලු්බන කේ්ලේශක්ෂ  පළිිබඳ ඒ ඥාන  හඳුනේවල ි් නේ්න එන 
‘අනඤ්ඤාං ඤස්සාමීින්ද්රි ’ ක ිල. 

ඊළඟට ‘්ා අඤ්ඤා අනන්රා’ කි ල පරකාශ ක්ළේ අනේන අර 
අඤ්ඤින්ද්රි . ඒක ඉාම පුහුදිලි ි. ‘අඤ්ඤා’ නමුි ඉන්ද්රි , අඤ්ඤින්ද්රි . 

ඊළඟට ‘අකපු්පා ් ම විමතු්ීි’ ක ිල ඒ විදි ට එන ඥාන , නුේ්වනවු 
කි ාපු ඒ ඥාන  අ්කෝපය බව විමුකේ ිඥාන දශයන  ි. ඇේ වශ් නේම ඒක 
ම ි අර ‘අඤ්ඤාාවින්ද්රි ’ කි ල කි නේ්න. ඒ අඤ්ඤාව ලබා්ගන සම්පූණය 
කරගේු ුනුේා. ්ම් ්දක අ්ර ්බා්හාම සි ුම් ්වනසකේ 
ි් නේ්න. උොහරණ කේ හුටි ට ගේ්ාේ, ‘භුත්ාවී පවාරි්ා’ කිව්්වාේ 
‘භුත්’ කි ල කි නේ්න කාල ඉවරකළ. ‘භුත්ාවී පවාරි්ා’ කිව්්වාේ, කාල 
ඉවරකළා පමණකේ ්නා්ව ි, ආහාර වළඳල ඉවර කළා විරකේ ්න්ව ි, 
අේ වසනව, වේ එපා කි ල. ්හාඳටම ඒක සේථිර ි. ම්ගේ ්ම් විමුත්ි  
අ්කෝපය ි කි ල කවි්්ව අනේන අර අඤ්ඤාාවින්ද්රි් නේ. ඒක එ්හම පිටිනේම 
සේථිර ි. විමුකේි ඥාන දේශ් නුේ හවුරු ් වලා ි් නව. ඔනේන ඔ  විදි ට 
අපට හිාගනේන පුළුවනේ, ්ම් අහයේඵල සමාධි්  එක අංශ කේ අපි ්ම් 
ආනන්රික කි න වචන  ඔසේ්සේ ගිහිලේල දැකේවු් . 
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ඊළඟට අර රන සූර ගාථා් ව දකේවල ි් න ආකාර ට, ඇේ වශ් නේම 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ ්ම් අසමසම අරුමපදුුම සමාධි  ්නා් කුේ 
සූර්දේශනාවල වණයනා කරල ි් නව.  ම්කිසි ් හේවුකේ නිසා ඒවා පළිිබඳව 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේල - සමහරවිට නිපා පද ගුන පිටු ගණනේ දැකේවුවේ - 
ඒවා පිළිබඳව සමහරවිට වචන ් දක ුනක අටුවාවකනිේ ඉවරකරල ි් නව. 
අපි අනේන එබඳු සූර කපී කේ ඉදිරි ට ගනිමු. අඞ්ගුත්ර නකිා්  ඒකාදසක 
නිපා්  - ඒකාදසක නිපා  කි න්කාට අග්කළවර - එනව සූර කේ 
සන්ධ සූර  කි ල. ඒ සන්ධ සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සන්ධ සේවාමීනේ 
වහනේ්සේට පරකාශ කරනව එකේරා භද්ර වු ආජ්ානී  පුරුෂ කු වඩන අරුම 
පුදුම සමාධි කේ ගුන. මහ පුදුම විදි් ේ සමාධි කේ ඒ විසේර කරනේ්න. ඒ 
සමාධි් ේ ලක්ෂණ ්මනේන ්ම්හම ි කි ු්වනේ් නේ. ඒ පුදේගල  ඒ 
සමාධි් ේදී - 

‘්සා ්නව පඨවිං නිස්සාය ඣායති, න ආපං නිස්සාය ඣායති, න 
්තජං නිස්සාය ඣායති, න වායං නිස්සාය ඣායති, න ආකාසානඤ්චායතනං 
නිස්සාය ඣායති, න විඤ්ඤාණඤ් චායතනං නිස්සාය ඣායති, න 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං නිස්සාය ඣායති, න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
නිස්සාය ඣායති, න ඉධ්ොකං නිස්සාය ඣායති, න පර්ොකං නිස්සාය 
ඣායති, යම් පිදං දිට්ඨඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං ප් තං පරි්යසිතං අනුවිචරිතං 
මනසා, තම්පි නිස්සාය න ඣායති, ඣායති ච පන. එවං ඣායිඤ්ච පන සන්ධ, 
භද්රං පුරිසාජානීයං සඉන්දා ්දවා සබරහ්මකා සප ජාපතිකා ආරකාව නමස්සන්ති’  

‘න්මා ්ත පුරිසාජඤ්ඤ - න්මා ්ත පුරිසු්තම 

යස්ස ්ත නාභිජානාම - යම්පි නිස්සාය ඣායසී.’5 

්ම් සූර්  අදහස අපි කි මු ඊළඟට. ්ම් කි න ධයාන් ේදී ්ම් භද්ර 
වු ආජ්ාන ී - ආජ්ානී  අශේව  ක ිල ි කි නේ්නේ, ඒ අශේව් කු පළිිබඳ 
උපමාවකටේ සම්බන්ධ කරල ි ්ම්ක දකේවනේ්න. ඒ උපමා දිග කනේදර අපි 
කි නේන  නේ්න නෑ - ්ම් ආජ්ානී  භද්ර වු පුරුෂ ා වඩන ්ම් පුදුම 
සමාධි්  ්කා්හාමද ලක්ෂණ - ‘්සා ්නව පඨවිං නිස්සා  ඣා ි’ - 
්හ්ම පෘථිවි  ඇසුරු කර්ගන ධයාන  වඩනේ්නේ නුහු. පෘථිවි  අරමුණු 
කර්ගනේ ධයාන  වඩනේ් න නුහු. ්පා්ළාව අරමුණු කර්ගන කි ලම 
අපි ක ිමු. ්පා්ළාව අරමුණු කර්ගන ධයාන  වඩනේ්නේ නුහු. ජ්ල  
අරමුණු කර්ගන ධයාන  වඩනේ්නේ නුහු. ගිනේන අරමුණු කර්ගනේ 
්නා්ව ි. වා ුව අරමුණ ු කර්ගනේ ්නා්ව ි. ආකාසානඤ්චා න , 
විඤ්ඤාණඤ්චා න , ආකිඤ්චඤ්ඤා න , ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න , 
ඒ එකකේවේ අරමුණු කර්ගන ් නා්ව ි. රෑප අරුප ් දකම ඉවර ි එ්කාට. 
ඊළඟට ‘න ඉධ ්ලාකං නසි්සා ’ - ්ම් ්ලෝක  මුලේකර්ගනේ ්නා්ව ි. 
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පර්ලෝ්ක පිළිබඳවේ ්නා්ව ි. ඊළඟට ඔනේන ඔකේ්කාම අහු්වන හුටි ට 
පාඨ කේ ි්බනව - ‘ ම්පිදං දිට්ඨඨං සුං මුං විඤ්ඤාං, පත්ං, පරි් සිං, 
අනුවිචරිං මනසා ම්පි නසි්සා  න ඣා ි’  ම්ාකේ දුටු ඇසු දැනනු, සිිනේ 
දැනගේ, සිිනේ පුමිණි ාවු, පේ් ේෂණ වශ් නේ ්සා ා බුලු, විචාරා බුලු 
ඒ කිසිවකේ පළිිබඳවේ ්නා්ව ි ්ම් ධයාන  වඩනේ්න. එ්කාට 
්ක්නකුට හි්නේන පළුුවනේ ධයාන කේ වඩනේ්න නුහු කි ල. ඊළඟට ඒක 
අවධාරණ  කිරීමට ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ, පරකාශ කරනේ්න - ‘ඣා ි ච 
පන’ - එ්සේ වී නමුේ ධයාන කේද වඩ ි. ඊළඟට - ‘එවං ඣා ිංච පන සන්ධ’ 
- එබඳුවු ධයාන  වඩනේනාවු ඒ භද්ර වු ආජ්ානී  පුරුෂ ා ්ව ඉන්ද්ර පරාජ්ාපී 
ඇුළු ්දවි නේ ඇවිලේල ඈිනේ ඉඳ්ගනම - ්කා ිරම් ්ගෞරව කිනේද - 
නමසේකාර කරනව ්මනේන ්ම්හම ගාථාවකේ ක ිල. 

‘න්මා ්ත පුරිසාජඤ්ඤ - න්මා ්ත පුරිසු්තම 
යස්ස ්ත නාභිජානාම - යම්පි නිස්සාය ඣායස.ී’ 

‘ආජ්ානී  පුරුෂ , ඔබට නමසේකාර ්ව්වා! පුරු්ෂෝත්ම , ඔබට 
නමසේකාර ්ව්වා!  ම් බඳු ව ු ඔබ  මකේ ඇසුරු ්කාට ්ගන ධයාන  
වඩනේ්නහදි, එ  අපි ්නාදනිමු.’ ්ම නිේ ්ප්නනව ්ම්්ක අරුම පුදුම 
ස්වහාව . 

ඊළඟට සන්ධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ විමසනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ 
‘කථං ඣා ිං?’ - ් කා ි විදි ට ධයාන වඩන්කාටද ් ම්හම ් වනේ්න කි ල. 
ඒකට ් පාඩි පුහුදිලි කිරීමකේ වශ් නේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව 
ඒ ධයාන  වඩන අවස්ථා්ව්දී ඒ භද්ර වු ආජ්ාන ී පුරුෂ ාට ‘පඨවිස්මිං 
පඨවිසඤ්ඤා විභූා’ - පෘථිවි් හි, පෘථිවි සඤ්ඤාව විභූ ්වලා. ඒ වචන 
ගුන අපට ටිකකේ ක ිනේන ්වනව පහු්වලා. ඒ ව්ගේම ‘ආපස්මිං ආ්පා 
සඤ්ඤා විභූා ්හාි’ ඔ  කි ාපු එක එක අරමණුකේ පිළිබඳව දිගටම 
්නාකිව්වට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ. ඒ ආ්පා ආදී ඒ හුම එකකේ පළිිබඳව 
ි් න සඤ්ඤා ‘විභූ ි’. ඒ ව්ගේම දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා ආදි  පිළිබඳවේ 
- ඒවා පිළිබඳ සංඥාවේ විභූ ි. 

්ම් ‘විභූ’ කි න වචන  අටුවා්ව ්ෝරනේ්න ‘පරකටවීම’ කි න 
අථය් නේ. ්මන එ්හම පිටිනේම සූර්  අථය  විකෘ ්වන විදි් ේ අථය 
කථන කේ ි්බනේ්න. ඇේවශ් නේම ්ම් විභු අවිභු කි න පද ්දක 
පරකටවීම අපරකට වීම කි න අථයවලිනුේ ් ්දන ුනේ ි්බනව. මකේනිසාද, 
්ම් විභව කි න වචන  එකේරා අථයපරිනාම කේ ඇි වචන කේ. නමුේ මූලික 
අථය  සූරවල නිර හමු් වනව. දැනේ භව විභව කිව්වහම පුවුේමේ 
විනාශ ේ, පුවුේමේ නුිවීමේ - එ්කාට ්මන ගනේන 
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ි් නේ්න පරකටවීම් අථය  ්නා්ව ි නුිවීම් අථය . නුි වුණා කි න 
අදහස ි, ්මනට ගුල්පනේ්න. ඒ බව වුඩි ේ පුහුදිලි ්වනව සූර්  
මුලේ්කාට්සනේ. දිගටම ි් නේ්න ‘න’ කාර . ‘්නව පඨවිං නිස්සා  
ඣා ි න ආපං නිස්සා  ඣා ි.’ ඔ  ආදි වශ් නේ අර කි ාපු එක 
සඤ්ඤාවකේවේ නුි බව ි පරකාශ ්වනේ්න. ඒවා පරකට බවකේ ්නා්ව ි. 
නමුේ ්ම් සූර් ේ අථය  පිළිබඳ ්නාුකී්මනේ ්දෝ අටුවාව අර පරකටවීම 
කි න අථය  ්මන දීල ි් නව. වදුරටේ ්ක්නකුට ්ම්ක ගුන 
සුක කේ උපදිනවනම්, සූරවල ‘විභූ’ වචන  ඇේ වශ් නේම ‘නුි වු’ 
‘පහ වු’ ‘ඉකේම ගි ා වු’ ක ින අථය් නේ ් දිල ි්බන බවට අපට සාධක 
දකේවනේන පුළුවනි. කලිනේ අවස්ථාවක අර කලහවිවාද සූර් නේ අපි ගාථා 
පරකාශ කරන්කාටේ එක ගාථාවක කි ුවුණා - ‘කිස්මිං විභූ් න ඵුසන්ි 
ඵස්සා?’ - කුමකේ නුිවු කලේහිද ස් පශය් ෝ ස් පශය ්නාකරනේ්න? ඊළඟට ඒකට 
පිළිුරු වශ් නේ ඊළඟ ගාථා්ව කි ුවුණා ‘රෑ්ප විභූ් න ඵුසන්ි ඵස්සා’ 
- ‘රෑප  නුි වූ කලේහි ස් පශය් ෝ ස් පශය ්නාකරේ. එනේ විභු කි න එක 
් දිල ි් නේ්න නුි වූ ක ින අථය් නේ. වේ ඊටේ වඩා පුහුදිලි 
සාධක කේ ි් නව සුත්නිපා්  පාරා ණ වග්ග්  ්පාසාලමාණව 
පුච්ඡා්ව එන ගාථා පද කේ ්ේරුම් කිරී්ම්දී අටුවාව නිර උපකාර 
කරගනේනා චූලනි්ද්දස් ම ඒ ගාථා්ව සඳහනේ ්වන ‘විභූරෑප සඤ්ඤිස්ස’ 
කි න පද  විගරහ කිරී්ම්දී, එන ‘විභූ’ කි න පද  ්ෝරනේ්න ‘විගා 
අික්කන්ා සමික්කන්ා වීීවත්ා’ ආදී පදවලනිේ ‘විගා’ කි නේ්න පහවූ, 
ඉකේම ග ිාවූ, ්හාඳිනේම ඉකේම ගි ාවූ, ඒ ව්ගේම ්නාපවින ක ින අදහස 
්දන විදි ට ි ්ෝරනේ්න. එ නිුේ අපට ්පේනව ්මන ‘විභූ’ කි න 
වචන  ි ගනේන ි් නේ්න. අර කි ාපු එකම සංඥාවකේවේ අර සමාධි්  
නුහු. එ ිනේ අපට ් ප්නනේ්න ් ම්ක මහ අමුු විදි්  සමාධි කේ. ් ලෝක ා 
සාමානය් නේ සමාධි කට, ධයාන කට, අරමුණු කරගනේනා කිසිම අරමුණකේ 
්ම් සමාධි  ුළ නුි බව ි. 

්ම් අරුම පදුුම සමාධි  ගුන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ් ගනුේ අ්නකුේ 
සංඝ ා වහනේ්සේලා්ගනුේ විටිනේ විට,  ම්  ම් අවස්ථාවලේවල, විමසූුනේ, 
සූර්දේශනාවල ්කා්කුේ හමු්වනව. ්බා්හෝවිට ආනන්ද සේවාමීනේ 
වහනේ්සේමේ පරශේන කේ ඉදිරිපේ කරල ි් නව. ඒ විදි්  එක ුනකේ 
ි් නව අංගුත්ර නිකා්  එකාදසක නපිා්  එන සූර ක ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ් ම් ධයාන  ගුන විමසනේ්න 
හරි ට - අපි සිංහලට නුගු්වාේ ඒ මුලේ පාඨ  - ‘සි ා නු්ඛ්ා භ්න්, 
භික්ඛ්ු්නා ථාරෑ්පා සමාධි පටිලා්භා’ - සේවාමීනි, භික්ෂුවකට ්ම්හමේ 
සමාධි පරිලාභ කේ ිබි  හුකිද? ්ම්හමේ සමාධි ලුබීමකේ ිබි  හුකිද? 
අරුම පුදුම බව අඟවන විදි ට පරශේන කරනේ්නේ. ‘සි ා නු්ඛ්ා භ්න් 
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ථාරෑ්පා සමාධිපටිලා්භා  ථා….’ කි ල ඒ විදි ට පටනේ ගනේනව, 
‘සේවාමීනි භික්ෂුවකට ් ම්හමේ සමාධි ලුබීමකේ ිබි  හුකිද, ් කබඳුද - ‘ ථා 
්නව පඨවි ං පඨවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස් මිං ආ්පාසඤ්ඤී අස්ස, න 
්ජ්ස්මිං ්්ජ්ාසඤ්ඤී අස්ස, න වා ස්මිං වා් ාසඤ්ඤී අස්ස, න 
ආකාසානඤ්චා ්න ආකාසානඤ්චා නසඤ්ඤී අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ් චා-
 ්න විඤ්ඤාණඤ් චා නසඤ්ඤී අස්ස, න ආකිඤ්චඤ්ඤා ්න 
ආකිඤ්චඤ්ඤා නසඤ්ඤී අස්ස, න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා ්න 
්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නසඤ්ඤී අස්ස, න ඉධ්ලා්ක ඉධ්ලාකසඤ්ඤී 
අස්ස, න පර්ලා්ක පර්ලාකසඤ්ඤී අස්ස,  ම් පිදං දිට්ඨඨං සුං මුං 
විඤ්ඤාං පත් ං පරි් සිං අනුවිචරිං මනසා රාපි න සඤ්ඤී අස්ස, 

සඤ්ඤී ච පන අස්ස?’6 ඒ කි නේ්න ්මනේන ්ම්හමේ සමාධි ලුබීමකේ 
ිබි  හුකිද? ඒ කි නේ්න කලිනේ අසාපු කාරණ කේ පුහුදිලි කරගුනමීට 
අහනේන ව්ගේ. ඒ භික්ෂුවට පෘථිවි් හි පෘථිවි සංඥාවේ, ජ්ල් හි ජ්ලසංඥාවේ 
නුහු, ඔ  විදි ට හිාගනේන පුළුවනේ - අනිේ ඒව පිළබිඳවේ එ්හම ි. නමුේ 
අගදී කි ු්වනව ‘සඤ්ඤීච පන අස්ස’ - එ්සේද වුවේ, අර කි න ලද කිසිම 
සංඥාවකේ නුේ ‘සඤ්ඤී’ ද ්ව ි. අර ඉසේ්සලේල කි ුවුණා ඒ විදි් ම 
පාඨ කේ ‘්නව පඨවිං නිස්සා  ඣා ි’ ක ිල. නමුේ ඉවර වු්ණේ 
අවධාරණාේමකව ‘ඣා  ි ච පන’ - එ්හම වණුේ ධයාන කරනව. දැනේ 
්මන ක ිු්වනේ්න ඒ ව්ගේම සඤ්ඤාවකුේ ි් නව. අර කසිමි සඤ්ඤාවකේ 
ගේ් නුි වණුාට සඤ්ඤීද ් වනව. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒකට 
පළිිරුු ්දනේ්න ‘එ්හම ි් බනේන පළුුවනේ ආනන්ද’ ක ිල. 

‘සි ා ආනන්ද’ - එ්හම සමාධි කුේ ි්බනේන පුළුවනේ කි ල 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඒක සේථිර කරනව. ඊළඟට ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
‘්කා්හාමද එ්හම ි් නේන පුළුවනේ’ කි ල, වදුරටේ අහනව. එ්කාට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ‘ඉධානන්ද භික්ඛ්ු එවං සඤ්ඤී ්හාි 
එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාර සම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි් රා්ධා නිබ්බානන්ි එවංසඤ්ඤීච’ - කි ල ඔ  
විදි ට සම්බන්ධ කරනව. ඒ කි නේ්න ්මහිලා ආනන්ද  ම්කිසි භික්ෂුවකේ 
්මනේන ්මබඳු සඤ්ඤාවකේ ඇිව ්ව්සේද - ්මාකකේද, අපි ්ම් නිර 
මාෘකා වශ් නේ ඉදිරිපේ කරන පාඨ  ි එනදී ඉදිරිපේ කරනේ්න. ‘්ම  
ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම, සි ලු උපීනේ 
අහුරීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම්වූ විරාග , නුවුේම නම්වූ 
නි්රෝධ , නවිීම නම්වූ නබි්බාන .’ ඔනේන ඕක ි සඤ්ඤාව එ්කාට. ඊළඟට 
ඕක පරකාශ කළාට පසේ්ස ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඒක අනුම කළා, 
්හාඳට අනු්මෝදනේ වුණා, සුට පරකාශ කළා. නමුේ ඊළඟට සුරි ුේ සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ ළඟටේ ග ිා. ගහිිලේල අර පරශේන ම විමසුව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ළඟට ගි  බවකේ කි නේ්න නුවි. සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
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හරි ටම වච්නනේ වච්න ගුල්පන ආකාර ට ඒ විදි ටම පිළිුරු දුනේන. 
එ්කාට ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ එකේරා පරීිවාකය කේ වුනි පරකාශ කේ 
කළා. ‘අච්ඡරි ං ආවු්සා, අබ් භුං ආවු්සා,  ර හි නාම සත්ථු ච සාවකස්ස 
ච අ්ත්ථන අත්ථං වයංජ්්නන වයංජ්නං සංසන්දිස්සි ස්මස්සි න 
විග්ගහිස්සි,  දිදං අග්ගපදස්මිං.’ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ පළකළ 
පරීිවාකය  පරිවේන  ක්ළාේ ්ම්හම ි - ඇවුේනි, ්ම්ක ආශේච ය 
කාරණ කේ. ්ම්ක අදේභූ කාරණ කේ. කුමකේද  ම් කරුණකේ පළිිබඳව 
ශාසේෲනේ වහනේ්සේ්ගේේ ශරාවක ා්ගේේ පරකාශන අථය් නේ අථය , 
වයංජ්න් නේ වයංජ්න  සම්වනව. එකි්නකට විරුදේධ ්වනේ්න නුහු. 
කුමකේ පළිිබඳවද - ‘යදිදං අ්ගපදස්මං’ - අගරපද , නිවයාණ  පළිිබඳව. දැනේ 
එ්කාට අපට ්හාඳටම පුහුදිල ිි ්ම් කි න ්ම් සමාධි , අහයේඵල 
සමාධි  .ි නවිනේ සමාධි  ි. ්ම්ක එ්සේ ්ම්සේ ්ද කේ ්නා්ව ි, 
සුළුපටු්ද කේ ්නා්ව ි. ්ම් සමාධි  ගුනම සූර රාශි කේ ි් නව. අපි 
ඒව ඔකේ්කාම ගනේනව ් නා්ව ි, නමුේ වුදගේ හුටි ට සුල්කන කපී කේ 
ඉදිරි ට ගනේනව. 

වේ අවස්ථාවක ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්ම් පරශේන ම ්වනේ 
ආකාර කනිේ විමසනවා. ඒේ අංගුත්ර නිකා්  එකාදසක නිපා්  එන 
සූර ක .ි ‘ස ිා න ු්ඛ්ා භ්න්, ථාරෑ්පා සමාධිපටිලා්භා  ථා න චක්ඛ්ුං 
මනසික්ර ය, න රෑපං මනසික්ර ය, න ්සාං මනසික්ර ය, න සද් දං 
මනසික්ර ය, න ඝානං මනසික්ර ය, න ගන් ධං මනසික්ර ය, න ජිව හං 
මනසික්ර ය, න රසං මනසික්ර ය, න කා ං මනසික්ර ය, න 
්ඵාට්ඨ ඨබ්බං මනසික්ර ය, න පඨවිං මනසකි්ර ය, න ආපං මනසික්ර ය, 
න ්ජ්ං මනසික්ර ය, න වා ං මනසකි්ර ය, න ආකාසානඤ්චා නං 
මනසික්ර ය, න විඤ්ඤාණඤ් චා නං මනසික්ර ය, න ආකිඤ්ච-
ඤ්ඤා නං මනසික්ර ය, න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නං මනසික්ර ය, 
න ඉධ්ලාකං මනසික්ර ය, න පර්ලාකං මනසකි්ර ය,  ම්පිදං දිට්ඨඨං 
සුං මුං විඤ්ඤාං පත්ං පරි් සිං අනුවිචරිං මනසා ම් පි න 
මනසික්ර ය, මනසි ච පන ක්ර ය?’7 

‘සේවාමීනි, ්ම්හමේ සමාධි කේ ි්බනේට හුකිද භික්ෂුවකට, 
්කබඳුද - ්මන ්වනසේ්වනේ්න - ‘මනසික්ර ය’ පද  ි. ඒ වා්ගේම 
මුලිනේ එන පද කීප් ේ  ම්කිසි ්වනසකේ ි් නව. ‘න චක්ඛ්ුං 
මනසික්ර ය’ - ඇස ්ම්නහි කරනේ්නේ නුහු. රෑප  ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. කණ ්ම්නහි කරනේ්නේ නුහු. ශබ්ද  ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. නුහු  ්ම්නහි කරනේ්නේ නුහු. ගඳසුවඳ ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. දිව ්ම්නහි කරනේ්නේ නුහු. රස ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. ක  ්ම්නහි කරනේ්නේ නුහු. ්ඵාට්ඨඨබ්බ ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. ආකාසානඤ්චා න , විඤ්ඤාණඤ්චා න , 
ආකිඤ්චඤ්ඤා න , ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න  - ඒ එකකේවේ ්ම්නහි 
කරනේ්න නුහු. ්ම්ලාව ්ම්නහි කරනේ්න නුහු. පර්ලාව, අර ‘දිට්ඨඨං 
සුං මුං විඤ්ඤාං පත්ං පරි් සිං අනුවිචරිං මනසා’ 
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කි ාපු ඒ ස ිලේලම - ඒ කිසිවකේම - ්ම්නහි කරනේ්න නුහු, නමුේ 
්ම්නහි කිරීමකුේ කරනව. එ්කාටේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ සේථිර 
වශ් නේ පරකාශ කරනව ‘එ්හම ිබි  හුකි ි’. ඊළඟට අහනව ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ ‘්කා්හාමද එ්හම ි්බනේ්න’ කි ල. එ්කාට 
නුවේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ‘්මනේන ්ම්හම 
මනසිකාර කේ ඇුම් භික්ෂුවකට ි් නව.’ ්මාකකේද, ‘එං සන්ං එං 
පණීං’ - අර නිවන පිළිබඳ කාරණ . ‘්ම  ශානේ  ්ම  පරණී  එනම් 
සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සනේසිඳීම’ ආදි වශ් නේ ඒ පාඨ ම නුවේ පරකාශ 
කරනව. දැනේ එ්කාට අපට ්ම් ඉදිරිපේ වුණ සාධක අනුව ්ම්ක ්හාඳ 
අවස්ථාවකේ - අප ිඅර කලිනේ මීට ්දේශනා කපී කට උඩදී කලහවිවාද සූර්  
එන මහපුදුම විදි් , අමු ුවිදි් , ගාථාවකේ ්ේරුම් ගුනමීට සුළු ඉඟි කේ 
විරකේ දීල, උපමාවකිනේ සළුු ඉඟි කේ විරකේ දීල, ් ේරුම් ් නාකර ඉසේසරහට 
ලේලු කළා. දැනේ අනේන ඒක ්ේරුම් ගනේන සුදුසු සූර පර්දේශවලට ි අපි ්ම් 
ඇවිලේල ි්බනේ්න. ්මාකකේද ඒ ගාථාව? 

‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී 
්නාපි අසඤ්ඤී න විභූතසඤ්ඤී 
එවං ස්මතස්ස වි්භාති රූපං 

සඤ්ඤා නිදානා ෙි පපඤ්චසංඛා.’8 

ඒ්ක අථය  සාමානය වශ් නේ ආ ිේ සුලකු්වාේ - ්ලෝක ා 
හිනේ්න ්ක්නකේ සඤ්ඤාව ඇිව සිටිනේන ඕන කි ල. ඒ  ම්කිසි 
සඤ්ඤාවකිනේ  ුකේව සිටි   ුු ි ක ිල හිනවනම්, ්ම් ක ින ුනුේා 
‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී’ එබඳු ඒ සඤ්ඤා්වනේ සඤ්ඤී වුණු පුදේගල් කුේ 
්නා්ව ි. ‘න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ ඊළඟට අහනේන පුළුවනේ එ්හනම් කේලානේ 
්වලාද, විසංඥ්වලාද. එ්හමේ ්නා්ව ි. ‘න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ - ඊළඟට 
අහනේන පුළුවනේ එ්හනම් සඤ්ඤාව ්කා්හේම නුදේද - ඔ  අසඤ්ඤ ල  
ව්ගේ. ඒකේ ් නා්ව ි. ‘්නාපි අසඤ්ඤී’ - ඊළඟට අහනේන පුළුවනේ එ්හනම් 
සඤ්ඤා ඉකේමවලද, ඒක නුි කරලද, විනාශ කරලද. එ්හමේ ්නා්ව ි. ‘න 
විභූසඤ්ඤී, එවං ස්මස්ස වි්භාි රෑපං’ - අනේන එබඳු ව කිනේ 
සමනේවි වවූහුට ි රෑප  නුි ්වනේ්න. මකේනසිාද අවසාන පද් නේ 
කි ු්වනේ්න - ‘සඤ්ඤා නිොනා හි පපඤ්චසංඛ්ා’ පපඤ්ච සංඛ්ාවනේ - අපි ඒව 
ගුන කලනිේ විසේර කරල ි් නව - පපඤ්ච සංඛ්ාවනේ සඤ්ඤාව නිොන්කාට 
ඇි ්හ ිනි, ඇි නිසා . 

දැනේ එ්කාට ්ම්කේ ්ම් ඉදිරිපේ කළ සූරවලිනේ කි ු්වනේ්නේ 
්ම් විදි් ේ ව කේ. අපි ඒක ්කටි් නේ සුලකු්වාේ ්ම් සූරවල සඳහනේ 
වුණ අවධාරණාේමක පාඨ ම, ඒකට නිදසුනේ. අර මලුේම සූර් ේ ක ිුවුණු 
අර එක එකකේ පිළිබඳවේ ‘න ඣා ි න ඣා ි’ කි ල කි ා්ගන ගිහිලේල 
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අනේිමට කි ු්වනව - ‘ඣා ි ච පන’ එ්සේද වවුේ ධයන කුේ වඩනව. 
ඊළඟට අර සඤ්ඤා ගුනේ කි ුවුණා. ‘්නව පඨවි ා පඨවිසඤ්ඤී’ ඔ  විදි ට 
කි ා්ගන ගිහිලේල අනේිමට කි නව ‘සඤ්ඤී ච පන අස්ස’ - නමුේ සඤ්ඤීද 
්වනව. ඊළඟට අර මනසකිාර ගුන, ්ම්නහි කිරීම ගුන ක ිාපු එකේ, ඒ 
විදි ටම ි - ‘මනසි ච පන ක්ර ය’ - ්ම්නහිද කරනව. ඔනේන ඔ ිනේ අපට 
්ේ්රනව එ්කාට ්මන ‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදී 
වශ් නේ දැකේවූ ්ම් අවස්ථාව - මහ ගුටලු විදි ට ්ප්නන, පරසේපර වි්රෝී 
ව්ගේ අවස්ථාව - ්ෝරගනේන ඕන ඔනේන ඔ  අහයේඵල සමාධි  ආශර් න ුි. 
එ්කාට ්මන ්ම් කි විල ි්බනේ්න, කලහවිවාද සූර්  අර 
ගාථා්වනේ පරකාශ්වලා ි් නේ්න, අහයේඵල සමාධි  .ි අපිට ඒක 
නිසුකවම ව්ගේ හිාගනේන පුළුවනි එ්කාට. 

ඒක නිසාම ම ි අර අවසාන පද්  එනේ්න ‘පපඤ්ච සංඛ්ා’ කි ල 
කි න ඒ ගුඹරුු අථයවේ පද . පපඤ්ච් නේ ඇිකරගනේනා ්ලෝක පරඥ පේි. 
ඒව ඇි්වනේ්න සංඥාවනේ මුලේ්කාට්ගන ි. ඒක නසිා ම ි ්ම් සඤ්ඤාව 
සමිකරමණ  කරනේන ඕන. අපි අර සළා න් නේ මි්දනේන ඕන, 
ඵස්ස් නේ මි්දනේන ඕන, ආදී වශ් නේ පරකාශ ක්ළේ ඒක ි. ඒ පපඤ්ච 
සංඛ්ා පරහාණ  සුල්සනව ්මනේන ්ම් ක ිපු අවස්ථා්ව්දී. 

එ්කාට ් මනේන ් ම් විදි ට ඒ ් ේද ආශර් නේ අපට ් ේරුම් ගනේන 
පුළුවනි, ්ම් අහයේඵල සමාධි්  ඇි වුදගේකම. ්ම්ක බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්නා් කුේ ආකාර් නේ වේණනා කරල ි්බන බව ්ම් 
සූරවලිනුේ අපට පුහුදිලි වුණා, වි්ශේෂ් නේම දැනේ ්මන ක ිවුණ ‘න 
සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදී ගාථා්වනේ. අපි ඒ්ක මුලේපද ්දක 
කලිනේ අවස්ථාවක ්පාඩි නිදසනුකනිේ විර ි - අර සිනමා්වනේම ි - අපි 
 නේම් ්ේරුම් ගනේන උේසාහ ක්ළේ. ඒ කි නේ්න අර සිනමා දශයන  
නරඹමිනේ සිටින අවස්ථා්ව්දි හිටිගමනේම සම්පේුණ් නේම ශාලාව ආ්ලෝක 
වුණාම අර ුනුේාට ඇුළ සිදුවන ්වනසේවීම නිසා ්ක්නකේ 
ඇසු්වාේ ්ම් ුනුේා දැනේ ්ම් ිරපට  බලනවද කි ල, අනේන එන 
්ලාකු පරශේන කේ ි් නව. මකේනිසාද අර ිරපටි සංඥාව ඔහු ්ක්රනේ 
ඈේ්වලා. දැනේ ඒ සංඥාව නෑ. නුිකරලේ නෑ. මහපුදුම විදි්  ව කේ 
ි් නේ්න. ඒ ුනුේ ඇේ වශ් නේම බලා්ගන සිටිනේ්න එකේරා 
විදි ක ‘ෙිසේබුෙේමකනිේ’. අනේන ඒ විදි්  ‘හිසේබුලේමකේ’ පරකාශ කරන ගාථාවකේ 
ම ි ් මනේ. රහනේ වහනේ්සේේ සළා න නි්රෝධ් නේ අර පරඥා පරභාව 
මු්වල, අර විදි ට ්ලෝක් ේ සි ලුම උපීනේ ශනූය බව වටහා ගේාම ඒ 
අහයේඵල සමාධි්  ි්බන ඒ බුලේම - ඒක ‘ෙිසේබුෙේමකේ’, අර සනිමා දශයන  
බලා්ගන ඉනේන පදුේගල ා්ග ව්ගේ. ඒක සංඥාව  ක ිල ක ිනේනේ බුහු, 
විසංඥ ී ක ිල ක ිනේනේ බුහු, අසංඥ ී ක ිලේ ක ිනේන බුහු, 
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‘විභූ සංඥී’ ක ිලේ ක ිනේන බුහු. අනේන එබඳු අවස්ථා්ව්දී ්වන එකකේ 
බා ්ම් රෑපක  පවා අහු්රනව. ‘අථ රෑපා අරෑපාච සුඛ්දුක්ඛ්ා පමුච්චි’ 
කි ල කලනිේ දවසක බාහ ි සූර්  උොන ගාථා්වදී අපට හමුවුණු ඒවේ 
වදුරටේ පුහුදිලි ්වනව ්ම් විසේර වලිනේ. අර උපීනේ ආදි  අහුරීම 
නිසා. ්වන එකකේ බා ්ම් ක , රෑප, අරෑප ්ම් සි ලේලම නුි්වනව. ඒ 
ව්ගේම සුපදුකේ පවා නුි්වනව, ස් පශය නි්රෝධ් නේ. නිවන ‘අ්වද ි 
සුඛ් කේ’ කි ල කි නේ්නේ ඔනේන ඕක නිස .ි 

එ්කාට දැනේ අපි ඒ හිසේබුලේම ගුන - ‘හිසේබුලේම’ සමහරවිට කථා 
කරනේන රම්වේ ්ද කේ ්නා්ව ි කි ල හිනේන පුළුවනි - නමුේ ඒක 
ගුන ම ි හුඟකේ කි නේන ්වනේ්න. හිසේබුලේ්මනේ බලා ඉනේන ්ක්නකේ 
කුමකේ දිහාද බලා්ගන ඉනේ් න? එ්හම ඇහු්වාේ අප ් මාකකේද ක ිනේ්න? 
හිසේබුලේම ඇේ වශ් නේම ්කාුනකවේ පිහිටල නුහු - ‘අප්පිට්ඨඨං’. 
ඒ්කේ පුවුේමකේ නුහු - ‘අප්පවත්ං’. ඒකට අරමුණකේ නුහු. ් කානකවේ 
පිහිටල නුහු. අරමුණකේ නුහු. ‘අප්පිට්ඨඨං, අප්පවත්ං, අනාරම්මණං’ - දැනේ 
්ම් වචන කි ු්වන්කාටේ ්ක්නකුට සිහි්වනේන පුළුවනේ ඔ  ‘නිබ්බාන’ 
කි න එක ගුන ්ලාකුවට කය විකය වලට ්හේුවන සූර. ්ම් රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ බුලේම හිසේබුලේමකේ වනේ්නේ මකේනිසාද? අනිමිත්, අප්පණිහි, 
සුඤ්ඤ කි න වි්මාක්ඛ් - අනිය, දුුඃඛ්, අනාේම කි න රිලක්ෂණ ම 
ඉහළම ් කළවරට දි ුණු කරිී්මනේ, අරමුණ ් ක්රහි විනිවිද දකින බුලේමකිනේ 
දැනේ බලා්ගන ඉනේ්න. රහනේ වහනේ්සේල ්කාුනද බලා්ගන ඉනේ්න 
කි ල කි නේන බුරි ඒක ි. අරමු්ණේ නි්රෝධ  දකින, අරමුණ විනවිිද දකනි, 
බුලේමකිනේ. හරි ට අර සිනමා්ව - පූණය ආ්ලෝක  ආ ්වලා්ව 
හිසේබුලේ්මනේ බලා ඉනේන පුදේගල ාට ිරපටි කේ එකු ්වනේ්න නෑ. 
මකේනිසාද අර සනිමා සංසේකාර සමන  ්වලා සනිමා උපීනේ අහුරිල 
ගහිලිේල. සනිමාව පළිබිඳ ණ්හාව ක්ෂ ්වලා ගහිලිේල. සනිමාව පළිබිඳ ඒ 
විරාග  ඇි් වලා. සනිමාව නර්වලා. ඊළඟට නවිිල, ඇළු නවිිල. අනේන 
ඒක නසිා ම ි අර හසිේබුලේමකනිේ බලා්ගන ඉනේ්න. ඒක අනසුාර් නේ 
අපට හිාගනේන පළුුවනි. ඇේ වශ් නේම ්ම් ් ෝගාවචර නේ වහනේ්සේල 
ආරම්භ කරනේ්නේ සංසේකාර වලනිේ්න. ඒක නසිාම ම ි සබ්බසංඛ්ාරසමථ 
ක ිල ක ිනේ්න. මලුට ොලා ි් නේ්න ඒක ි. සංසේකාර වලනිේම ි පටනේ 
ගනේ්න. සංසේකාරවල සමදු  පක්ෂ  අහුරල නි් රෝධ පක්ෂ  බලනේන පටනේ 
ගනේනව. ්ම් සංසේකාර නි් රෝධ්  ්කළවර ම ි නවින ක ිල ක ිනේ්නේ. 
ඒක ම ි නි් රෝධ ක ින වචන  ්කලනිේම නවිනට ් ාදල ි් නේ්න. 
එ්කාට ් මන ක ිු්වන පද සමහූ , ් මුන ක ිුවණු නසිා ් ම් සූරවල 
නවින අරමණුු කරගනේනව ක ිල, ් ක්නකේ හිනේන පළුුවනේ, ් ම්කේ ඕළාරික 
අරමණුකේ ක ිල. දැනේ ඇේ වශ් නේම ඒක ි ්වලා ි් නේ්න. නමුේ 
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‘එං සන්ං එං පණීං’ ආදී පාඨ කේ සංඥාව හුටි ට, මනසිකාර  හුටි ට, 
ධයාන  හුටි ට, ් ාෝගන ි් නව කි ල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
ක්ළේ ඒක අපි ්ම් ්දේශනා වලදී හුමොම කරන ‘එං සන්ං එං පණීං’ 
සේඣා නාව ව්ගේ එකකේ ්නා්ව ි. අපි ඒ්කනේ හිනේන නරක ි අහයේඵල 
සමාධි් ේදී රහනේ වහනේ් සේලා ්වන ්මාකුේ ක ිනේ්න නුුව ‘එං 
සන්ං එං පණීං’ කි  කි ා ඉනේනව කි ල. එ්හම ් නා්ව ි ් ම්ක. ් ම්ක 
මනේ ලුබූ, අර පරඥා ආ්ලෝක් නේ ලුබූ, සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සනේසිඳීම 
පිළිබඳ පරයක්ෂ ට, සි ලු උපීනේ අහුරීම, සම්පූණය්  නේම පංචසේකන්ධ  
අහුරීම පිළිබඳ පරයක්ෂ ට, ණ්හාව ක්ෂ කිරීම පිළිබඳ පරයක්ෂ ට, 
විරාග ට, නි්රෝධ ට, නිවීමට - ඒකට සි පමුණවුාගනේන බව ි එනිනේ 
කි ු්වනේ්නේ. නිවනේ අරමුණු කරගනේනව ක ිනේ්නේ ඒක ි - නි්රෝධ  
අරමුණු කිරීම. ්ම්ක මාර ට අලේල ගනේන බුරි විදි්  මහ පුදුම ව කේ. 
ඒක නිසා ම ි අර නන්දි  ්ථරගාථා්ව - ්ථරගාථා වල ්හාඳ ගාථාවකේ - 
නන්දි  ්ථරගාථා්ව් නන්දි  සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ. එකම 
ගාථාව ි එන ි් නේ්නේ ඒකක නිපා් . 

‘ඔභාසජාතං ඵෙගං - චි්තං යස්ස අභිණ් ේසා 

තාදිසං භික්ඛුං ආසජ් ජ - කණ්ෙ දුක්ඛං නිගච් ඡසි.’9 

 ම්කිසි භික්ෂුවක්ගේ සි නිරම ‘ඔභාසජ්ා’ද, ආ්ලෝකවේද, 
‘ඵලගං’ - ඵලගං කි ල කි නේ්නේ අහයේඵල ට ගිහිලේල. නිරම අහයේඵල 
සමාධි් ේම වුඩ සිටිනවද ‘ාදිසං භික්ඛ්ුං ආසජ්ජ්’ එබඳු භික්ෂුවකට 
විරුඬකම් කරනේන ගිහිලේල, ‘කණ්හ දුක්ඛ්ං නිගච්ජ්සි’ කණ්හ කි ල කි නේ්නේ 
මාර . ‘කලුව, ඔබ අමාරු්ව් වු්ට ි.’ මාර ාටවේ ්සා ාගනේනට බුරි 
ව කේ. ්දවි නේට බරහ්ම නේටවේ ්සා ා ගනේන බුහු අරමුණ. මාර ාට 
්කා්හේම බුහු. ඕක නසිා ම ි ‘මාර්ස්සං ප්මාහනං’ කි ල පරකාශ 
ක්ළේ. ්ම් ඔකේ්කාම අහයේඵල සමාධි්  ි් න ආශේච ය . ‘අනිමිත්, 
අප්පණිහි, සුඤ්ඤ’ කි න ්ම් වි්මාක්ඛ්වල ි් න ආශේච යවේ ස්වභාව . 
එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්ප්නනව අර නිමිත්කේ නුි, අරමුණකේ නුි, 
පිහිටීමකේ නුි, පුවුේමකේ නුි ්ම් අහයේඵල සමාධි  ගුන ි ඔ  ‘න 
සඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදී වශ් නේ දැකේවු් ේ. ඒක අර රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ 
හිසේබුලේම. ්වනේ විදි කට ්ේරුම් කරනව නම්, සාමානය් නේ 
්ක්නකු්ගේ බුලේමකේ ගිහනිේ පි ් වන ුනකේ, අරමුණකේ ි්බනව. නමුේ 
්ම්ක ඒ විදි ට කලේපනා කරලා බලනවනම් ඇේ වශ් නේම හරි ට 
කි නේන පුළුවනේ ‘ක්ෂිිජ් කේ නුි දශයනපථ කේ’ කි ල. සාමානය් නේ 
දශයනපථ්  ්කළවර ි්  නේ්නේ ක්ෂිිජ්  ි. මහුුදකේ ළඟට ගිහිලේල 
බලන්කාට, ුනිලාවකේ ළඟට ගිහිනේ බලන්කාට අහසේ ්පා්ළාවේ 
එකු්වන ුන ම ි ක්ෂිිජ්  කි ල කි නේ්නේ. ්ලෝක ා්ගේ දශයන 
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පථ්  සාමානය් නේ හුම ිසේ්සම ක්ෂිිජ් කේ ි් නව. රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ්ම් දශයන පථ්  ක්ෂිිජ් කේ නුහු. ඒක නිසා ම ි අනන්ං 
කි නේ්න. ‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ා පභං’ ්ම් හිසේබුලේම 
අනේන එබඳුවූ අනන් සංඥාවකේ. ඉිනේ ්ම්්ක ඉනේන්කාට සඤ්ඤී 
කි නේනේ බුහු. ් ලෝක සංඥා්වනේ ් ම්කට විසඤ්ඤී කි නේනේ බෑ. අසඤ්ඤී 
කි ල කි නේනේ බෑ. විභූසඤ්ඤී කි ල කි නේනේ බෑ. 

අපි පරකාශ කළ කාරණාවලට වදුරටේ එළි  වු්ටන, ඒව්ගේම 
්ෝරනේන බලා්පා්රාේු වන  ම් සූර ්කාටසේ ි් නවනම් ඒවාටේ 
එළි  වු්ටන විදි් ේ ගාථා ්දකකේ අපි ඉදිරි ට ගනිමු. ධම්මපද්  අරහන් 
වග්ග්  එන වටිනා ගාථා ්දකකේ. 

‘්යසං සන්නිච්යා නත්ථි - ්ය පරිඤ්ඤාත්භාජනා 
සුඤ්ඤ්තා අනිම්්තා ච - වි්මා්ක්ඛා ්යස ්ගාච්රා 
ආකා්ස ව සකුන්තානං - ගති ්තසං දුරන්නයා.’ 

ඊළඟ ගාථාව, 

‘යස්සාසවා පරික්ඛීණා - ආෝර ච අනිස්සි්තා 
සුඤ්ඤ්තා අනිම්්තා ච - වි්මා්ක්ඛා යස්ස ්ගාච්රා 
ආකා්ස ව සකුන්තානං - පදං තස්ස දුරන්නයං.’10 

්බා්හෝ දුරට එක සමාන ගාථා ්දකකේ. මලුේ ගාථා්වනේ 
කි ු්වනේ්නේ ‘් සං සන්නිච් ා නත්ථි - ්  පරිඤ්ඤා්භාජ්නා’ - ්ම් 
ගාථා ්දකටම නිොන වශ් නේ දැකේ්වනේ්නේ ඉාම සුලභ සිදේධි කේ. ආහාර 
වුඩිපරු අහක  න විදි ට රැසේකිරීම් පිළබිඳ පරශේන කේ. නමුේ බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම්්කනේ මකුරන ධමය  ඉාම ගුඹුරු ්ද කේ. ‘් සං 
සන්නිච් ා නත්ථි’ - ්ම් කි නේ්නේ රහනේ වහනේ්සේලාට -  ම් රහනේ 
වහනේ්සේලාට ‘සන්නිච් ා නත්ථි’ - රැසේ කිරීමකේ නුේද, ්මන රැසේ කිරීම 
කි ල කි නේ්නේ බඩු බාහිරාදි  ආහාර රැසේකරිීමකේ ් නා්ව ි. එක පුේකිනේ 
කි න්කාට කේම රැසේ කරිීමකේ ක ිල කි නේන පළුුවනේ. එ්හම නුේනම් 
උපධි, උපාොන රැසේකිරීමකේ. උපච කේ, සන්නිච කේ නුහු. ‘්  
පරිඤ්ඤා්භාජ්නා’ - ඒකේ සීමි අථය කනිේ සුලකු්වාේ ්භෝජ්න  ්හාඳට 
අව්බෝධ කර්ගන ි්බනව. ‘්භෝජ්න’ කි නව ්වනුවට ආහාර කි න 
අථය් නේ ගේ්ාේ වඩාේ පුලුලේ. සර ආකාර් ේම ආහාර - කබලිංකාර, 
ඵස්ස ම්නාසං්චනා, විඤ්ඤාණ කි ල කි න ආහාර නේ පිළිබඳව ගුඹුරිනේ 
අව්බෝධ කර්ගන ි්බනව. ‘සුඤ්ඤ්ා අනිමි්ත්ා ච - වි්මා්ක්ඛ්ා ්  ස 
්ගාච්රා.’  ම්බඳු ඒ රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ ් ගාදුරු බිම, නි ම ් ගාදුරුබිම 
කුමකේද? සුඤ්ඤ අනිමිත් - සුඤ්ඤ ේ, අනිමිත් ේ. ‘ආකා්සච 
සකුන්ානං - ගි ්සං දුරන්න ා’ - ඔවුනේ්ගේ ‘ග ි’ අහ්සහි කුරුලේලනේ 
ගි  පාරව්ගේ ්සා ා ගනේන අමාරු ි. ්මන ්ම් ‘ගි’ කි න එක 
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ගුනේ අපට වි්ශේෂ් නේ කි නේන සිදේධ්වනව. අටුවාව ්ම්ව ්ෝරනේ්න - 
‘ගි’ ක ින එක ්ෝරනේ්නේ රහනේ වහනේ්සේ - අපි කි මු, ‘මුරුණ’ කි ල 
- මුරණට පසේ්සේ ගිහිලේල උපදින ුන, නුව ඉපදුන ුන හුටි ට ි ් ම්ක 
විගරහ කරනේ්නේ. නමුේ ් මන ි් නේ්න ‘ගි  පාර’ - කුරුලේලනේ ගි  පාර ි 
්ප්නනේ්න නුේ්. කරුුලේලා ගිහිලේල නුවුන ුනනම් සමහර විට 
්සා ාගනේන පුළුවනේ ටිකකේ මහනේසි වු්ණාේ. ගිහලිේල කූඩවුක නවිනේන 
ඇි. නමුේ ්මන කි ්වනේ්නේ ‘ගි’ - ‘ගි’ කි ල කි නේ්නේ ගි  මාගය , 
ගි  පාර. එ්කාට අහ්සහි කුරුලේලනේ  න්කාට පාරකේ ඉුරු කරනේ්න 
නුුව ව්ගේ, රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ්ම් සමාධි් ේදී අරුම පුදුම සමාධි් ේදී, 
අරමුණකේ නෑ. පුවුේමකේ ්පනේ්න නුහු. ඉිනේ ්මන ගි  පාරකේ නුහු, 
කුරුලේලනේ ග ිා ව්ගේ ම ි. 

ඊළඟට අනිේ ගාථා්ව ක ින අදහසේ ඊට සමාන ි. ‘ ස්සාසවා 
පරික්ඛීණා - ආහා්ර ච අනිස්සි්ා’ - එන ඒක වචන් නේ ි් නේ්න. 
 ම් රහනේ වහනේ්සේ ්ක්නකු්ගේ ආශරව නේ ක්ෂ වීද, ක්ෂ  වී ි්බ්ද, 
ආහාර  පිළිබඳ ්නාඇලේමකේ ්ව්ද, ආහාර් ේ ඇලලි නෑ. ෘෂේණා දෘෂේටි 
වශ් නේ ඇලිල නෑ. ඒකේ අපට ගනේන පුළුවනේ සර ආහාර  පිළිබඳවම 
හුටි ට. ‘සුඤ්ඤ්ා අනිමි්ත්ා ච - වි්මා්ක්ඛ්ා,  ස්ස ්ගාච්රා’ -  ම් 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ නි ම ්ගාදුරුබිම සුඤ්ඤ අනමිිත් ්ව්ද ‘ආකා්සව 
සකුන්ානං - පදං ස්ස දුරන්න ං’ - අහ්සහි කරුුලේලනේ්ගේ පාසටහනේ ව්ගේ 
්සා ාගනේන අමාරු ි. එන පදං කි න එ්කේ මාගය  කි න අදහසකේ 
ි් නව. පාසටහනේ කි ල ගනේනේ පුළුවනේ. එ ිනුේ අපට පුහුදිලි ්වනව 
්මන කි ්වනේ්න රහනේ වහනේ්සේ ගිහිලේල නුවුන ුන ් නාවන බව. 

්ම් ගාථා ් ද්කේදී අටුවාව ් ෝරනේ්න - ‘ගි’ කි න වචන ේ ‘පදං’ 
කි න වචන ේ ්ෝරනේ්න - රහනේ වහනේ්සේල ගහිිලේල නුව උපනේන 
ුන. ්ම්වා ිනේ ඉුරු කරගනේ්න ්මාකකේද? රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
අනුපාදි්සස නිබ්බාන ධාුව පිළිබඳ පරශේන කට ඉඩකේ ඉුරු කරගුනීමකේ 
්ම් කරනේ්න. නමුේ ්ම් ගාථා්ව ි් නේ්නේ ඉාම ගුඹරුු රෑපකාථය කේ. 
්මන ්ම් කි ු්වනේ්නේ අර සමාධි  පිළිබඳව ි. ්මන ්ම් ගමන 
කි නේ්නේ සාමානය ්ලෝක ා හින ගමනකේ ්නා්ව ි, ්ම් අර සි්ේ 
ගමන ි. ්වන අ ්ග නම් සි්ේ ගමන අලේලගනේන පළුුවනේ, ඒ අරමුණ 
ඔසේ්සේ, නිමිත් ඔසේ්සේ. නමුේ ්මන එ්හම කරනේන බුහු. ්ම් ගාථා්ව 
වටිනා අථය  මුකරගනේන ්හාඳම මූලික පද  ම ි -  ුරු පද  ම ි - 
‘්ගාචර’ ක ින එක. ‘්ගාචර’ කි ල ක ිනේ්නේ ්ගාදුරු බිම. අප ි හිමු 
ගව නිේ ්ගාදුරුබිමක හුසි්රන්කාට ඒ ගව ිනේ ගි ාද නුදේද ක ිල 
දැනගනේන පළුුවනේ ්වනේ් නේ උනේ ගි  අඩිපා්රනේ. අනේන ඒ ව්ග 
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දැනේ ඒ ‘්ගාචර’ ක ින පද  ගේ්ාේ, ඒකේ එකේක ්හාඳට ගුල්පනව. 
රහනේ වහනේ්සේ්ග ්ගාදුරු බිම. රහනේ වහනේ්සේල ආහාර භූකේි විනේ්දේ 
ශරීර් ේ පුවුේමට. උනේවහනේ්සේල්ගේ න ිම ්ගාදුරු බිම අහයේඵල 
සමාධි  .ි  නේම් ඉඩකේ ලුබුනු හුටි්  ඒ ්ගාදුරුබිමට ි වදිනේ්නේ. අනේන 
ඒ ්ගාදුරු බිමට වුදුනාම ්දවි නේට බරහ්ම නේට බා මාර ාටවේ 
්සා ාගනේන බුහු. අනේන ඒ නිසා ම ි අහ්සේ කුරුලේලනේ ග ි මාගය  ව්ගේ 
අහයේඵල සමාධි ට සම වුදුන රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ගි  මාගය  අලේල ගනේන 
බුරි. අනුපාදි්සස නිබ්බාන ධාු, සඋපාදි්සස නිබ්බාන ධාු ගුන අපට ව 
ඉදිරි ට කථා කරනේන ි් නව. නමුේ ් මනදී වුණේ ් බා්හෝදුරට කරුණු 
පුහුදිලි ්වනේන ඉඩ ි් නව. මකේනිසාද? අපි ක ිමු රහනේ වහනේ්සේ 
මු්රනව කි ල. මු්රන අවස්ථා්ව්දී ්ක්රනේ්න, ආ ුක්ෂ  ්වන 
්මා්හා්දි, ් මනේන ් ම් අහයේඵල සමාධි ට හි දමනව. ඒ දැම්මට පසේ්සේ 
මාර ාටවේ ්සා ාගනේන බුහු. නුව ඉපදීමකට ඉඩකේ ඉුරු ්වනේ්නේ 
නුහු. සි ලේලම අවසාන ි එනම. ්මනේන ්ම් නිවීම ි එ්කාට ්මන 
්ම් කි ු්වනේ්න. ්ම් නවිීම - ්ම්ක පර්ලාවදී ලු්බන ්ද කේ ්නා්ව ි. 
්මා්ලාවදීම පරයක්ෂ වශ් නේ ලු්බන නිවීමකේ. රහනේ වහනේ්සේ එදි්නො 
දිට්ඨඨධම්ම සුඛ්විහාර වශ් නේ ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’ - අහයේඵල සමාධි ට සමවුදිල 
ඒ ලබාගේු අනුත්ර වි්මෝක්ෂ  මගිනේ ලබාගේු - ඒ උුම් පරම ශානේ 
නිේවාණ සුඛ්  භකූේි විඳිනව. 
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17 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙෙතේ වන ්දේශනයයි ්ම්. 

අහයේඵල සමාධි් ේදී රහනේ වහනේ්සේ ලබන භවනි් රෝධ  පළිිබඳ 

පරයක්ෂ  ් කබඳු එකකේද ක ිල වටහාගනේන උපකාරවන සූර කීප කේ පසුග ි 

්දේශන් ේදී අප විගරහ කළා. ක්ෂිිජ් කේ නුි දශයනපථ කේ වුනි විනවිිද  න 

ගුඹුරු හිසේබුලේමකිනේ රහනේ වහනේ්සේ ඒ භවනි්රෝධ  දකින බවේ, ඒ 

කාරණ ම අපි කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළ ‘අනන් සබ්බ්ාපභ, 

අනිදස්සන විඤ්ඤාණ ’ කි න ඒ වචන වලිනුේ පුහුදිලි වන බවේ අපි එො 

 නේමිනේ සඳහනේ කළා. අනිමිත්, අප්පණිහි, සුඤඤ  න වි්මෝක්ෂ 

්ගාදුරුබිම් කරගේ රහනේ වහනේ්සේ සඤ්ඤා අනුස් නේ මිදිල, රෑප-අරෑප 

ද්ව ාව ඉකේමවල, ්ම් භව සාගර් නේ, ්ම් භව් නේ එ්රවන හුටි - 

මාර ාට හසු ්නාවී, ්ම් භව් නේ එ්රවන හුටි - ්නා් කුේ 

සූර්දේශනාවල ්නා් කුේ ආකාර් නේ විසේර කරල ි්බනව. ඉිවුත්ක 

පාළි්  ඉාමේම වටිනා ගාථා ුනකේ ි්බනව. අපි ඒව ඉදිරි ට ගනමිු ්ම් 

අවස්ථා්ව.1 

1. ්ය ච රූපූපගා ස්තා - ්ය ච අරූපට්ඨඨායි්නා 

නි්රාධං අප්පජානන්තා - ආගන්තා්රා පුනබ්භවං. 

2. ්ය ච රූ්ප පරිඤ්ඤාය - අරූ්පසු අසණ්ිතා 

නි්රා්ධ ්ය විමුච් චන්ති - ්ත ජනා මච්චුොයි්නා. 

3. කා්යන අමතං ධාතුං - ඵුසයිත්වා නිරූපධිං 

උපධිපටිනිස්ස්ගං - සච්ඡිකත්වා අනාස්වා 
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්ද්සති සම්මාසම්බු්ද්ධා - අ්සාකං විරජං පදං. 

‘්  ච රෑපපූගා සත්ා - ්  ච අරෑපට්ඨඨා ි්නා’ - රෑප භව නේට 
එළ්ඹන  ම්ාකේ සේව් ෝ ්වේද, අරෑප භව නේහි සේථාවරව සිටින 
 ම්ාකේ සේව් ෝ ්වේද, ඒ හුම ්ක්නකේම ‘නි්රාධං අප්පජ්ානන්ා’ - 
නි්රෝධ , භවනි්රෝධ  ්ේරුම් ්නාගුනීම නිසා, ‘ආගන්ා්රා පුනබ්භවං’ 
- නුව නුව භව ට එනව. ‘්  ච රෑ්ප පරිඤ්ඤා  අරෑ්පසු අසණ්ිා’ 
- නමුේ  ම් ් ක්නකේ රෑප  පිරිසඳි දැන්ගන, හරි ාකාර අව්බෝධ කර්ගන, 
‘අරෑ්පසු අසණ්ිා’ - අරෑප භව නේහිද ් නාරඳා, ් නාපිහිටා, ‘නි්රා්ධ ්   
විමුච්චන්ි’ - නි්රාධ් හි විමුකේ ්වේද, ‘් ජ්නා මච්චුහා ි්නා’ - ඔවුහු 
මාර ා පලවා හරිනේ්නෝ . ‘කා් න අමං ධාුං ඵුස ිවා නිරෑපධිං - 
උපධිපටිනිස්සග්ගං සච්ිකවා අනාස්වා’ - නිරුපධි නම් වු අමෘ ධාුව 
ක ිනේ ස්පශය ්කාට, උපීනේ අහුරීම සාක්ෂාේ ්කාට, පරයක්ෂ කර්ගන, 
අනාශරව, ආශරව නේ්ගනේ මිදී, ‘්ද්සි සම්මාසම්බු්ද්ධා අ්සාකං විරජ්ං පදං’ 
- සම්මා සම්බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නිුඃ්ශෝකී වු, නකිේ්ලේශී ව ු අමෘපද  
්දේශනා කරි. 

්ම් ගාථා ු්නනේ මුලේ ගාථා්වනේ කි ු්වන අදහස ඉාමේ 
පුහුදිල ිි. ඒ ක ිනේ්න රෑප භව නේහි සිටින සේව් ෝේ අරෑප භව නේහි 
සේථාවරව සිටින සේව් ෝේ - රෑප භව නේට එළ්ඹන සහ අරෑපභව නේහි 
සිටින සේව් ෝේ - නි්රෝධ  ් ේරුම් ් නාගුනමී නසිා, භවනි්රෝධ  ගුන 
්නාදැනීම නිසා, නුව නුව භව ට එනව. 

ඊළඟට ්දවන ගාථාව. ්ම් ගාථා්ව එකේරා ්පාඩි පටලුවිලේලකේ 
ි් නව. ඒ කි නේ්න, අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා ගුඹුරු සූරවල 
පාඨාන්ර නිගමන  පවා ්ලාකු පරශේන කේ. ඒ රමටම පුහුදිලිව ඇවිලේල 
නෑ. ඒවා් ේ අථය  පුහුදිලි ්වනේ්න නුි ්වන්කාට, ඒ එකේකම කටිනේ 
කට එන ධමය ේ දුෂය්වන ස්වභාව කේ නිසා ්වනේන ඕන ්මන 
‘අසණ්ිා’ කි න පාඨ  ි අපි පිළිගේ්. ඒ කි නේ්න ‘්  ච රෑ්ප 
පරිඤ්ඤා  අරෑ්පසු අසණ්ිා’ - ඒ කි නේ්න රෑප භව නේ පිරිසිඳ 
දැන්ගන, රෑප  හරි ට ්ේරුම් අර්ගන, ඒ ව්ගේම අරෑප නේහි ද ්නාරඳා, 
්නාපිහිටා. ව පාඨ කේ ි් නව ‘සුසණ්ිා’ කි ල - ‘සුපිහිටි’. එ්කාට 
්ම් එ්හම පිටිනේම පරසේපරවි්රෝී පද ්දකකේ. ්ම නිේ ්මාකකේ 
්ෝරගනේනවද කි න එක ි පරශේන . අටුවාව පළිිඅර්ගන ි් නේ්න 
‘අසණ්ිා’. අපිේ දැනේ ්මන ්හේු ඇිව ි ‘අසණ්ිා’ කි න පාඨ  
ගේ්. අටුවාව කි න නිසාම ්නා්ව ි. නමුේ නවීන සංසේකරණ 
ගණනාවකම අසණ්ිා කි න පාඨ  ඉවේ කරල ‘සුසණ්ිා’ කි ල 
අර්ගන ි් නව. ඒක සමහරවිට මුපිට අථය  ගුන හිල ්වනේන ඇි. 
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අරෑප නේහි ්හාඳිනේ පිහිටා, සුපිහිටා. නමුේ ්මන ගනේන ි් නේ්න, අපි 
්ම් ්දේශනා මාලා්වම දැකේවුව ්ම් රෑප-අරෑප ්ද්කේ ද්ව ාව. රෑප් ේ 
්හවනුලේලකේ ව්ගේ අරුප . ඒක නිසා රෑප  පිරිසඳි දැන ගුනීම නිසාම 
්ක්නකේ ්ේරුම් ගනේනව අරෑප් වේ රඳනේන වටිනේ්න නුහු ක ිල. 
අනේන ඒ අථය් නු ි අපි ‘අසණ්ිා’ කි න පාඨ  ්ම්නේට ගේ්. රෑප  
හරි ට ්ේරුම් ගේ නම්  ම්කිසි ්ක්නකේ, ඒ ුනුේ අරෑප් වේ 
පිහිටනේ්න නුහු. අනේන එබඳු පුදේගල ිනේ නි්රෝධ් ේ විමකුේ ්වනව. 
එ්කාට ‘අසණ්ිා’ කි න පාඨ  ි අපි එ්නේදි පිළගිේ්. රෑප-අරෑප 
ද් ව ාව ඉකේමවල භවනි්රෝධ ට සි එලවීම නිසා ඒ අ  විමුකේ ්වනව 
කි න එක ි. 

අවසාන ගාථා්වනේ කි ු්වනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නිරුපධි නම් 
වු උපධිපටිනිස්සග්ග  පරයක්ෂ කළා කි ල. පරයක්ෂ කරල ක ිනේ අමෘධාුව 
ස්පශය කළ බවකුේ ක ිු්වනව. කලිනේ දව්සේ ්දේශන ක අපි සඳහනේ කළ 
එකේරා උොන ගාථාවක ‘ඵුසන් ි එස්සා උපධිං පටිච්ච - නිරෑපධිං ්කන 
ඵු්ස යුං එස්සා’ කි ල ි්  නව. අපි ඒක ්ේරුම් ක්ළේ ‘උපධි ි් න 
ාකේ ස් පශය් ෝ ස්ප ශය කරේ, නිරෑපධි ුනුේා ්ක්සේ නම් ස් පශය් ෝ ස්ප ශය 
්ක්රේද’ ක ිල. එ්කාට එ්හම බලන්කාට එන ස් පශය කේ නුහු. දැනේ 
්මන ක ිාපු එක පරසේපර වි්රෝී හුටි ට  ම්කසිි ්ක්නකටු ්පේනේන 
පළුුවනේ. ්මන ක ිනව ක නිේ අමෘ ධාවු ස්ප ශය කළා ක ිල. ස් පශය  
නුේනම් ් කා්හාමද ස්ප ශය කරනේ්නේ ක ිලේ අහනේන පළුුවනේ. නමුේ ් මන 
ඇේ වශ් නේම මහා ගුඹරුු අදහසකේ ි්  නේ්න. ස් පශථ් යනේ මදිමමයි ්ම් 
අමෘත ධාතවු ස්ප ශථ කරිිම. ඒ ක ිනේ්න, මරණ භ  පළිබිඳව කලේපනාකර 
බලන්කාට, මරණ ්ව්දනා්වනේ මිදීම, මරණ  පිළිබඳ සංකලේප් නේ මිදීම. 
රහනේ වහනේ්සේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එ්හම ඒ පරඥා්වනේම අර කි ාපු 
‘අනාසවං ්ච්ාවිමුත්ිං පඤඤාවිමුත්ිං’ ආදී වශ් නේ දකේවන, ‘අකුප්පා 
්ච්ාවිමුත්ි’ ආදී වශ් නේ දකේවන, ඒ අහයේඵල සමාධි් ේදී මුළු ශරීර ම 
අහුරල, අර භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ කරන්කාට, ස් පශය් නුේ මි්දනව, 
්වදනා්වනුේ මි්දනව. ඒක නිසා ම ි නිවන අ්වද ි සුඛ් කේ ක ිල 
කි නේ්න. ඒක ඉාම සි ුම් කාරණ කේ. මාර  උදුරගනේන එන්කාට 
අහුරීම. ඒ අහුරීම, අමෘව  ස්ප ශය කිරීමකේ ්වනේ්න ඇේ 
වශ් නේම අර ස්ප ශයවලිනේ, ්ව්දනා වලිනේ මිදීම ි. ්ම්ක බුලුබුලේමට 
පරසේපර වි්රෝධි ි ව්ගේ. ඒ රම් සි ුම් ධමය කේ ් මන. එ්කාට නි්රෝධ  
පරයක්ෂ කරනේ්නේ ්කා්හාමද? සංසේකාර නි්රෝධ  අරමුණු කිරී්මනේ. 
සංසේකාරවල ස්වභාව  හටගුනමී්, නුිවීම් ්දක බව කලිනුේ සඳහනේ කළා 
- එ ිනේ නි්රෝධ . සාමානය ් ලෝක ා සමුද  පක්ෂ ට ි හි ්  ාමු කරනේ්න. 
ඒක විර ි ්පේනේ්න. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේලා සි මු් අනේදමිනේ දැකේක භව 
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නි්රෝධ , සංසේකාර නේ්ගේ නි්රෝධ , අරමුණු කර්ගන ඒ්කේ ්කළවරට 
ගි ාම අනේන භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ ් වනව. භව  ි මාර ාට අ ිි. මාර ්ගේ 
ගරහණ් නේ මි්දනේ්න ්කා්හාමද? මාර ාට දකිනේන බුරි ුනකට  නව. 
ඒ කි නේ්න ‘භවනි්රෝධ ට’ සි දමනව. ‘භව්  ඉනේන ාකේ ම ි අර 
සි ලු සුප දුකේ වින්දන ආදි . අපි කලිනුේ අවස්ථාවල සඳහනේ කළ ගාථාවකේ 
- ‘අථ රෑපා අරෑපා ච සඛු්දුක් ඛ්ා පමුච්චි’ - සුප දුකේවලනිුේ රෑප අරෑප 
වලිනුේ මි්දනව ඒ රහනේ වහනේ්සේ. අහයේඵ ල සමාධි  හුටි ට ි අපි ඒක 
්ේරුම් ක්ළේ. දැනේ ්මනේ ඒකම ි. එ්කාට ්ම් භවනි්රෝධ  ක ින 
අදහස ඉාම ගුඹුරු සංකලේප කේ, ගුඹුරුම අදහසකේ ්මන ි් නේ්න. 
දැනේ භවනි්රෝධ  නවියාණ  ි කවි්වාම ්මන ්මාකකේද ි් නේ්න කි ලේ 
සමහර විට ්ක්නකුට හි්නේන පළුුවනි. 

නමුේ ඇේ වශ් නේම නිවන භවනි්රෝධ නාම් නේ හඳුනේවපු 
වටිනා සූර කේ අපට ලු්බනව අංගුත්ර නිකා්  දසක නපිා් නේ. 
ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේේ සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේේ අර ධමය 
සංවාද ක සවරෑප් නු ි ඒ සූර  විකාශන  ්වනේ්න. අර සුපුරුදු 
ආකාර ටම ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනව අර අරුම පුදුම සමාධි  ගුන. 

‘සියා නු්ඛා ආවු්සා සාරිපු්ත, භික්ඛු්නා තථාරූ්පා 
සමාධිපටිෝභා යථා ්නව පඨවියං පඨවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මං ආ්පා-
සඤ්ඤී අස්ස, න ්තජස්මං ්ත්ජාසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මං වා්යාසඤ්ඤී 
අස්ස, න ආකාසානඤ්චායත්න ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
විඤ්ඤාණඤ්චායත්න විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න ආකිඤ්ච-
ඤ්ඤායත්න ආකිඤ්චාඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා-
යත්න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න ඉධ්ෝක ඉධ්ොක-

සඤ්ඤී අස්ස, න පර්ෝක පර්ොකසඤ්ඤී අස්ස, සඤ්ඤී ච පන අස්ස.’2 

්ම්්ක අදහස, ‘ඇවුේනි සාරිපුර  ්මබඳු සමාධි කේ භකිේෂවුකට 
ිබි  හුකදි? ඒ සමාධි් ේදී අර පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා පළිිබඳවේ 
සඤ්ඤාවකේ නුහු. ඒ ව්ගේම ආකාසානඤ් චා න ආදී අරෑප භව පිළිබඳව 
සඤ්ඤාවකුේ නුහු. ඉිනේ ්ම්හම වුණාට ්මාකද ‘සඤ්ඤී ච පන අස්ස’ - 
එ්සේ නමුේ සඤ්ඤාවකුේ ි්බනව. එ්කාට සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරනව ‘සි ා ආවු් සා ආනන්ද’ - එ්හම ්වනේන පුළුවනේ ආනන්ද. 
ඊළඟට ආ් ේ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනව ‘ ථා කථං පන ආවු්සා 
සාරිපුත් සි ා?’ - ්කා්හාමද එ්හම ්වනේ්න? එ්කාට සුරි ුේ 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනවා - ‘මම ්මබඳු සමාධි කට ඇේ 
වශ් නේම සමවුදිල හිටි  ්ම් සුවුේ නුවර අන්ධවන් ේ වාස  කළ එකේ 
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අවස්ථාවක. ඒ අවස්ථා්ව ්මනේන ්ම් ක ිාපු ආකාර ට ි ම්ගේ සි 
පුවු්නේ’ ක ිල. එ්කාට ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනව ඒ අවස්ථා්ව් 
ඔබ වහනේ්සේ කවර සඤ්ඤාවකිනේ  ුකේවද සිටි් . ඔනේන ඒකට ් දන පළිිුර 
ම ි ඉාමේම වුදගේ ්වනේ්න. 

‘භවනි්රා්ධා නිබ්බානං, භවනි්රා්ධා නිබ්බානන්ති ්ඛා ්ම 
ආවු්සා, අඤ්ඤාව සඤ්ඤා උප්පජ්ජති අඤ්ඤාව සඤ්ඤා නිරුජ් ඣති. ්සයයථාපි 
ආවු්සා, සකෙික්ගිස්ස ඣායමානස්ස අඤ් ඤාව අච්චි උප්පජ්ජති, අඤ්ඤාව 
අච්චි නිරුජ් ඣති, එව්මව ්ඛා ්ම ආවු්සා භවනි්රා්ධා නිබ්බානං, 
භවනි්රා්ධා නිබ්බානන්ති අඤ්ඤාව සඤ්ඤා උප්පජ්ජති අඤ්ඤාව සඤ්ඤා 
නිරුජ් ඣති, භවනි්රා්ධා නිබ්බානන්ති සඤඤීච පනාෙං ආවු්සා, තස්මං 
සම්ය අ්ොසින්ති.’ 

ඒ්ක අදහස - භවනි්රා්ධා නිබ්බානං, භවනි්රා්ධා නිබ්බානං 
කි ල මට ඒ අවස්ථා්ව එකේ සංඥාවකේ හටගනේනව. ්වන සංඥාවකේ නිරුදේධ 
්වනව කි ල ඊළඟට ඒකට උපමාවකේ ්දනව.  ම් ්සේ ඇවුේනි ්කෝටු 
කුබුලේලකේ දැලේ්වන කලේහි එහි ගිනිදැලේල, එහි ගිනි සිල, පිළිබඳව හිනවා 
නම් එක ගනිිසිලකේ හට ගනේනව. ්වන ගිනිසිලකේ නුි්වලා  නව, නිරුදේධ 
්වනව. අනේන ඒ විදි ටම මට භවනි්රෝධ  නිවයාණ  ි කි ල එක සංඥාවකේ 
ඇි්වනව, ්වන සංඥාවකේ නුි්වනව. දැනේ ්මනේ අපට කි නේන 
ි් නේ්න අර ‘එං සන්ං එං පණීං’ කිව්ව ව්ගේ ඕක කි  ක ි හිටි  
්නා්ව ි සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ. අර සංස්කාර නි්රෝධ ට සි ් ාමු 
කරල සිටි . ්මන විදශයක ිනේට ඉාම පහසු්වනේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ 
කාරණ කේ ්ම් ගිනිදැලේල. ගිනදිැලේලකේ දිහා සාමානය ්ලෝක ා බලන්කාට, 
එන දකිනේ්න දැලේලකේ, දැලේවීමකේ. ඒ ් වනවුට ්  ෝගාවචර  දකිනේ්න එන 
නිවීමකේ, නි්රෝධ . ්ම්ක ඉාම සි ුම් ගිනදිැලේ්ලේ පුවුේම විනවිිද දැකීමකේ. 
අර විනිවිද  න බුලේමකේ කවි්්ව ඒක ි. ්ම් දැලේල ුළනිේ නවිීම අරමුණු කළා 
ඉාමේම ක්ෂණිකව. ඇේ වශ් නේම ගිනිදැලේල පිළබිඳව ි් නේ්න 
උපමාව පමණ .ි ්මන භවනි්රෝධ  ි. භවනි්රෝධ  ක ිල කි නේ්න - 
අපි කලිනුේ පරකාශ කළා - සිිවිලි වලිනු ි, සංසේකාරවලින ුි, භව  
්ගාඩනු්ගනේ්න ්මා්හාකේ ්මා්හාකේ පාසා. ඒ්ක සමුද  පක්ෂ  
විර ි ්ලෝක ාට ්ප්නනේ්න. ඒක නිසා ඝන සංඥා්වනේ ්ම් භව  ්දේවලේ 
හුටි ට හිනව, කලේපනා කරනව. 

නමුේ ්ම් හි්නේ ්ම්ව හදන හුටි ‘ිං ිත්ං විප්පමුත්ං 

ව ංචස් සානුපස්සි’3 ආදී වශ් නේ අංගුත්ර ඡක්ක නිපා් ේ සූර ක 

සඳහනේ ්වනව. නුවනු සි ඇි රහනේ වහනේ් සේ දකනිව - ඇේ 
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වශ් නේම හි නවේවාගේාම ි ්පේනේ්න ්ම්ක - අර සංසේකාර නේ්ගේ 
නි්රෝධ . ඒ නි්රෝධ  ඊළඟට අරමුණු කරනව. ඒ නි්රෝධ  අරමුණු 
කරන්කාට ම ි, ඒ්කේ ්කළවර ම ි ඉිනේ, අර මුළු භව  හුදිල 
ි් නේ්න සංසේකාරවලනිේ නම් සංසේකාර නි්රෝධ  අරමුණු කරන්කාට, අර 
ගිනි දැලේල ුළනිේ ඒක විනවිිද දැකේක ව්ගේ මාර ා්ගේ ගරහණ් නුේ මි්දනව. 
ගිනේන පිළිබඳ උපමාව ඉාම පහසු්වනේ ගනේන පුළුවනේ ්ම් භව  පළිිබඳ 
කාරණ ට. මකේනිසාද? උපාොන කි න වචන ට අපි කලනිුේ පරකාශ කළ 
හුටි ට පාළි්  අථය  ්දකකේ දකේවනවා. උපාොන ක ිනේ්නේ අලේලා ගුනමී 
පමණකේ ් නා්ව ි. ඉන්ධන ද්රවය. ගිනේනකේ දැලේවීමට උපකාර වන දර ආදි ටේ 
උපාොන කි නව. ඒ ව්ගේම භව ේ එ්කා්ළාසේ ගිනේනකේ වශ් නේ දකේවනව. 
ගිනේනකේ හුටි ට. එ්කාට භව නමුි ගනිේන පවනිේ්න උපාොන  නිස ි. 
්ම් ේව  අරමුණු කර්ගන ි එ්කාට ්ම් ධයාන  ි් නේ්න. 
භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ කරනේ්න ඒ ආකාර් නේ. එ්කාට ‘භව නි්රා්ධා 
නිබ්බානං’ ක ින එ්කනේ නිබ්බාන  භවනි්රෝධ   කි ල ි 
්ේරුම්ග ුේ්. ්මන නි්රෝධ ක ින වචන  ්බා්හෝදුරට ් දිල 
ි් නේ්නේ ඒ අථය් නේ. සමහර විට ්ම්ව කවලම්වන ස්වභාව කුේ 
ි් නව සඤ්ඤා්වද ිනි් රාධ ආදී වශ් නේ. 

ඊළඟට වේ ඒ ව්ගේම වුදගේ සූර කේ ි් නව අපට. අර 
සළා න නි්රෝධ  නවියාණ  ි කි න එක. ්ම් ්කා  ි නාම් නේ 
හුඳිනේවවුේ එකම පරයක්ෂ  ම ි ්කා ි පුේ්නේ බුලුවේ. අපි කලිනුේ 
සඳහනේ කළා ්ම් සළා න නි්රෝධ ම ි නවියාණ  කි ල. ඒක ්හාඳට 
පුහුදිලි වන වටිනා සූර කේ එනව සං ුත් නිකා්  සළා න සං ුත්්  
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එකේරා අවස්ථාවක සංඝ ා වහනේ්සේල අමල - 
ඒකට ්හේුවන කිසිම පරශේන කේ ඇිව ්නා්ව ි, මනේ වහනේ්සේම එබඳු 
්බා්හාම ගුඹුරු සූර්දේශනා කරනව පශේිම ජ්නාව ගුන හිල ්වනේන 
ඇි - ්මනේන ්ම්හම ්දේශනාවකේ කළා. ඒකේ ටිකකේ පර්හේලිකා විදි් ේ 
්දේශනාවකේ. 

‘තස්මාතිෙ භික්ඛ්ව ්ස ආයත්න ්වදිත්බ්බ යත්ථ චක්ඛුඤ්ච 
නිරුජ් ඣති රූපසඤ්ඤා ච විරජ්ජති, ් ස ආයත්න ් වදිත්බ්බ යත්ථ ් සාතඤ්ච 
නිරුජ්ඣති සද් දසඤ්ඤා ච විරජ්ජති, ්ස ආයත්න ්වදිත්බ්බ යත්ථ ඝානඤ්ච 
නිරුජ්ඣති ගන්ධසඤ්ඤා ච විරජ්ජති, ්ස ආයත්න ්වදිත්බ්බ යත්ථ ජිව්ො ච 
නිරුජ්ඣති රසසඤ්ඤා ච විරජ්ජති, ්ස ආයත්න ්වදිත්බ්බ යත්ථ කා්යා ච 
නිරුජ්ඣති ්ඵාට්ඨඨබ්බසඤ්ඤා ච විරජ්ජති, ්ස ආයත්න ්වදිත්බ්බ යත්ථ 
ම්නා ච නිරුජ්ඣති ධම්මසඤ්ඤා ච විරජ්ජති, ්ස ආයත්න ්වදිත්බ්බ, ්ස 
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එ්කාට ් ම්්ක අදහස ් මාකකේද? එම නිසා මහ්ණනි ඒ ආ න  
්ේරුම් ග  ුු ි.  ම් ුනක ඇස නිරුද්ධ ් ව්ද රෑප සඤ්ඤාව ‘විරජ්ජ්’්ව්ද 
- ්මන ඔනේන ්හාඳට ගුල්පනව, අපි අර කලිනේ සඳහනේ කළ විරාග 
කි න වචන්  එකේරා අථය ්භේද කේ ි්බනව කි ල. සාමානය් නේ, 
විරාග කි නේ්න ්නාඇලේම. ඒ එකේකම - අර සා මකේ, පාටකේ ්හේදී ාම - 
ඒ අථය ේ ්මන ි් නව - විරාග. රාග කි නේ්න පාටකේ නම්, 
වි්ශේෂ් නේ රුපාට ආදි , විරාග කි නේ්න ්ගවී ාම මුකී ාම. අනේන දැනේ 
්මන ඒ අථය  ඉාමේම පරකටව ි්බනව. චක්ඛ්ංුච නිරුජ්ඣි - ඇස 
නිරුඬ ්වනවා. ඇස නිරුඬවීම නිසාම රුප සඤ්ඤාව මුකිලා ව්ගේ  නව. 
‘විරජ්ජ්ි’ ඒ ව්ගේම අනිේ ඒව ගුනේ කි නව. ඇස ව්ගේම කණේ,  ම්කිසි 
ආ න ක - ආ න කි න වචන  ්මාකකේද කි ල ්ෝරලවේ නුහු - 
 ම්කිසි ුනක, ආ න ක අර කි ාපු විදි ට ඇසේ නිරුද්ධ ්වනව. රෑප 
සඤ්ඤාවලුේ මුකී නව. ් ගවී  නව. ඒ ව්ගේම කණේ නිරුද්ධ ් වනව. ශබ්ද 
සඤ්ඤාවලුේ මුකී නව. ඒ ආකාර ට අනිේ ඒවේ හිාගනේන පුළුවනේ, ඇස, 
කණ, නාස , ගන්ධ සඤ්ඤාවේ මුකී  නව. ඊළඟට දිව නිරුද්ධ ්වනව. රස 
සඤ්ඤාව මුකී  නව. ක  නිරුද්ධ ් වනව. ් ඵාට්ඨඨබ්බ සඤ්ඤාව මුකිල  නව. 
සිතතේ නිරුද්ධ ්වනව. ධම්ම සඤ්ඤාවනුතේ මුකිෙ යනව. ්ම්කේ මක බා 
ග  ුු වි්ශේෂ කාරණ කේ බව ි අපට ්පනේ්නේ. සිේ නිරුඬ්වනව, 
ධම්ම සඤ්ඤාේ මුකිල  නව. ධම්මසඤ්ඤා කි නේ්න සිිවිලි පිළිබඳව, සිට 
අරමුණු වන ධමය පිළිබඳව, සඤ්ඤාවේ නුි්වල  නව. අනේන එබඳු ඒ 
ආ න  ්ේරුම් ග  ුු ි කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්ක ්දේශනා 
කරල - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ්ගේ වි්ශේෂ උපා කේ ම ි - ්ම්ක ්දේශනා 
කරල ආස්නනේ නුගිටල විහා්රට ඇුලේ වුණා.  

භික්ෂු සංඝ ා වහනේ්සේලා මහා වික්ෂිප් ේව කට පේවුණා. දැනේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ඉාමේ ්කටි මාෘකා උ්ද්දස ව්ගේ පාඨ කේ 
්දේශනා ක්ළේ සවිසරව විවරණ  ්නාකර. දැනේ අපි ්කා්හාමද ්ම්්ක 
අථය  දැනගනේ්න කි ල සංඝ ා වහනේ්සේල කථා කරල ඊළඟට ‘ආ ුෂේමේ 
ආනන්ද ්රුනේ වහනේ්සේ ඉනේනව. සමහරවිට උනේවහනේ්සේට පුළුවනේ ්ම්ව 
්ේරුම් ගනේන’ කි ල ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ ළඟට ගිහිලේල ආරාධනා 
කළා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ ්කටි් නේ උ්ද්දස වශ් නේ ්දේශනා 
කරන ලද ්දේශනා්ව අථය  සවිසේරව අපට කි ල ්දනේන කි ල. ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ මුලිනේම මුලි වුණා, ‘ඒ අවසථා්වම ි ඔබ වහනේ්සලට 
්ම්ක අහගනේන ිබු්න. ඇ ි මා ළඟට ආ්ව’ කි ල. නමුේ අවසාන් ේදී 
ඒ ඇවිටිලේල නිසා ඊට එකඟ්වලා ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා 
‘ඔනේන එ්හනම් මට ්ේ්රන හුටි ට කි නේනම්. පසේ්ස බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගනේ අහල සම්ම කරගනේන. මට ්ේ්රන හුටි ට බුදුරජ්ාණනේ 
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වහනේ්සේ අර ‘ස්මාිහ භික්ඛ්්ව ්ස ආ ්න ්වදි්බ්බ’ ආදී වශ් නේ 
පරකාශ ක්ළේ ්මනේන ්ම්ක නිස ි ක ිල එක පාඨ  ි, එකම වාකය  ි, 
ආනන්ද සේවාමීනේවහනේ්සේ අටුවාව හුටි ට පරකාශ ක්ළේ. දැනේ ්ම් කා්ලේ 
අටුවාව කි න්කාට නම් එකපාරටම හිට නු්ගනේ් න මහ දිග අටුවාවකේ. 
නමුේ ්මන ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ දුනේ්න එකම එක පාඨ  ි අටුවාව 
හුටි ට, ්මාකකේද? ‘සළා න නි්රාධං ්ඛ්ා ආවු්සා භගවා සන්ධා  
භාසිං’ - ඇවුේනි සළා න නි්රෝධ  සඳහා, සළා න නි්රෝධ  
සම්බන්ධ් නේ භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ම් කි ාපු පාඨ  ්දේශනා කළා. ඒ 
කි නේ්න ්ම් පාඨ  ්දේශනා ක්ළේ සළා න නි්රෝධ  පිළිබඳව ි කි න 
එක. ඉිනේ ්මනිනේ හු්ඟනව අර ආ න නමිනේ හඳුනේවල ි් නේ්න, 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ආ න කි ල කිව්්ව, අර එකේ එකේ ආ න  
්නා්ව ි. ්ම් සළා න නි්රෝධනම් වු නිවන ි. සාරත්ථප්පකාසිනී 
අටුවා්වදි බුදධ්ඝෝසාචා ය නේවහනේ්සේ පරකාශ කරනව, ්ම්නේදිේ 
පිළගිනේනව සළා න නි්රෝධ  නිබ්බාන  බව අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ පවා. 

අටුවා්ව සඳහනේ්වනේ්න ‘සළා න නි්රාධන්ි සළා න 

නි්රා්ධා වුච් චි නිබ්බානං ං සන්ධා  භාසින්ි අ්ත්ථා’5 - සළා න 
නි්රෝධ  කි ල ්මන ්දේශනා්ව ි් නේ්න, සළා න නි්රෝධ   ි 
කි නු් ේ නිවනට . ඒ සඳහා ්දේශනා කළා කි න එක ි ්ම්්ක අථය . 
අටුටවාචාරීනේ වහනේ්සේේ ්ම්නේදි පිළිගනේනව සළා න නි්රෝධ ම 
ම ි නිවයාණ  කි ල. දැනේ ්මනදිේ අපට වුදගේ කාරණා ්දකකේම ්හළි 
වුණා. එකකේ අපි කලනිුේ සඳහනේ කළ ආකාර ට නවින සළා න නි්රෝධ  
වශ් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ හඳුනේවා ්දන ලද බව. ඊළගට ඒ ව්ගේම 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ළඟට සංඝ ා වහනේ්සේල ගිහලිේල ්ම් කාරණ  පරකාශ 
කළා, ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ අපට ්ම්හම අටුවාවකේ දුනේන කි ල. 
‘ආනන්ද පණේඩි ි, මහා පරාඥ ි. ම්ගනේ ඇහුව්වේ මටේ කි නේන 
ි් නේ්න එච්චර ි’ කි ල අර අටුවාව සම්ම කළා. එ්කාට ්ම ිනේ 
අපට ්ේ්රනව සළා න නි්රෝධ ම නවියාණ  .ි ඒ ව්ගේම ්ද්වනි 
කාරණ  සමහර ුනේවල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ම් කි ාපු ේව  ආ න 
 න නාම් නුේ හඳුනේවල ි් න බව. 

ඊළඟට ්ම් සළා න නි්රෝධ  ‘ආ න’ නමිනේ හඳුනේවපු වේ 
අවසථාවකේ, එ්හම නුේනම් නිවන ‘ආ න’ නමිනේ හඳුනේවපු වේ 
අවසථාවකේ, අපට හමු්වනව සළා නවිභංග සූර්දේශනා්ව. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස’ නමුි ධමය කාරණ  
විසේර කිරී්ම්දිේ ආ න කි න නාම  ් ාදල ි් නව. ඒ සූර් ේ 
ගුඹුරු ධමය ්කාට්ඨඨාස රාශි කේ සඳහනේ ්වනව. ‘්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස’ 
කි න වචන විරකේ ්ේරුම් ගනේන උපකාර වන සුළු විසේර කේ 
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ක්ළාේ - ්ම් කි නේ්න ඉන්ද්රි  ආරම්මණ - ඇසේ කනේ නාසාදි ට අරමුණු 
වන රෑප ශබ්ද ආදී ඉන්ද්රි ආරම්මණ නේ - අනිය, දුක්ඛ්, විපරිණාම ධමය, බව 
නුවණිනේ සලකල,  ම්කිසි ් ක්නකේ විදශයනා පරඥා්වනේ කලේපනා කරල නවින 
පිළිබඳව  ම්කිසි බලා්පා්රාේුවකේ, ආශාවකේ - ආශාව කි න වචන  
් දුවේ වරදකේ නුහු, ‘රි’ කි න වචන  සමහර විට ධමය් ේ ් දිල 
ි් නව ‘නිබ්බානර්ා’ ආදී වශ් නේ - ආශාවකේ ඇිකරගේ්ාේ ඒ 
ආශාව නිසා සමහර විට ්ොම්නසකේ ඇි්වනව. අනේන එබඳු ්ොම්නසට ි 
‘්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස’ කි නේ්න. ‘්ගහසි ්ොමනස්ස ’ රම් නරක 
නුහු - ඒක සම්පූණය් නේම ්හාඳවට ්නා්ව ි. නමුේ ්නක්ඛ්ම්මසි 
්ොමනස්ස  ්හාඳ එකකේ හුටි ට - අරිට වඩා ්හාඳ එකකේ හුටි ට - 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ සූර් ේ දකේවල ි් නව. ඒ ්ොම්නස ඇි්වන 
ආකාර  උද්ධෘ පාඨ කේ වශ් නේ ගේ්ාේ ්මනේන ්ම්හම ි සඳහනේ 
්වනේ්න.  ම්කිසි භික්ෂුවකේ කලේපනා කරනව, 

‘කුදාස්සු නාමාෙං තදායතනං උපසම්පජ්ජ විෙරිස්සාම යදරියා එතරෙි 
ආයතනං උපසම්පජ්ජ විෙරන්තීති. ඉති අනු්ත්රසු වි්මා්ක්ඛසු පිෙං 
උපට්ඨඨාපය්තා උප්පජ්ජති පිො පච්චයා ්දාමනස් සං. යං එවරූපං ්දාමනස්සං 

ඉදං වුච්චති ්නක්ඛම්මසිත්දාමනස්සං.’6 

ඒ කි නේ්න, ‘කවොනම් මම ඒ ආ න ට එළඹ වාස  
කරනේ්නම්ද?’, කවර ආ න කටද? - දැනේ ආ ය නේ වහනේ්සේලා එළඹ වාස  
කරන ආ න ට  කි ල ඊළඟට ඒ ආ න  ක ිනේ්නේ ්මාකකේද ක ිල 
්හළි ්වන වචන කීප කුේ ක ිු්වනව. ‘ඉි අනුත්්රසු වි්මා්ක්ඛ්සු 
පිහං උපට්ඨඨාප ්ා’  න ්ම් විදි් ේ සිිවිලේලකේ, අනුත්ර වි්මෝක්ෂ නේ 
පිළිබඳව - අනුත්ර වි්මෝක්ෂ කි නේ්න අනිමිත්, අප්පණිහි, සුඤ්ඤ 
කි න වි්මෝක්ෂ ුන ි. එ්කාට ‘අනුත්්රසු වි්මා්ක්ඛ්සු පිහං 
උපට්ඨඨාප ්ා’ - ඒ අනතු්ර වි්මෝක්ෂ නේ පිළිබඳව ‘පිහා’ ක ිල කි න 
ආසාව - බලා්පා්රාේුව - පිහිටුවනේනහුට ‘උප්පජ්ජ්ි පිහා පච්ච ා 
්ොමනස්සං’ - ඒ ආශාව, බලා්පා්රාේුව, නිසා එකේරා ්ොම්නසකේ 
ඇි්වනව. ‘ ං එවරෑපං ්ොමනස්සං’ -  ම් එබඳු ඒ ්ොම්නසකේ ්ව්ද ‘ඉදං 
වුච්චි ්නක්ඛ්ම්මසි්ොමනස්සං’ - ඊට ‘්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස’   ි කි ල 
කි නව. එ්කාට අපට ්මනිනේ ඕන කරන කාරණ , අර අනුත්ර 
වි්මෝක්ෂවලිනේ හඳුනේවල ි් නේ්නේ ්ම් නිවනම ි. ්ම් වි්මෝක්ෂ ුන 
පිළිබඳව ආශාව ඇිකරගුනමී ගුන ක ිු්වනේ්න කවො නම් මම ඒ 
ආ න ට එළඹ වාස  කරනේ්නම්ද, ක ිල. එ්කාට ්ම ිනේ අපට 
‘ආ න’ නාම් නේ හඳුනේවපු අවස්ථා ්දකකේම හමුවුණා. අපි ුනේවන 
අවස්ථාවකුේ ගනමිු ්ම් නවින ආ න නමිනේ හඳුනේවන. 
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‘අත්ථි භික්ඛ්ව, තදායතනං, යත්ථ ් නව පඨවි, න ආ්පා, න ් ත්ජා, න වා් යා, 
න ආකාසානඤ්චායතනං, න විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, 
න ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, නායං ්ෝකා, න පර්ෝකා, න උ්භා 
චන්දිමසුරියා. තතරපාෙං භික්ඛ්ව, ්නව ආගතිං වදාම, න ගතිං, න ිතිං, න 
චුතිං, න උප්ප්තිං, අප්පතිට්ඨඨං අප්පව්තං අනාරම්මණ්ම්වතං. 

එ්සව්න්තා දුක්ඛස්සාති.’7 

අපි ්ම් පරකාශ ක්ළේ ඇේවශ් නේම නිවයාණ  පිළිබඳව ්ලාකු 
උගුනේ කවුරුේ - අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාේ ඇුළු හුම්ක්නකේම - 
නිවයාණ  ගුන කරන හුම සාකච්ඡාවකම ඉදිරි ට ගනේන පරබලම සාධක කේ 
ඔවුනේ්ගේ  ම්  ම් නගිමන වලට. 

අප ිඉසේ්සලේල ් ම්්ක සාමානය අථය  බලම.ු ‘අත්ථි භකි්ඛ්්ව ො නං’ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ් ගේ බුද්ධ වචන කේ හුටි ට ්මන ්ම් උොන් ේ 
පාටලගිාමී  වග්ග් ේ එන නබි්බාන පටිසං තු් සූර කේ ් ම්ක. ‘මහ්ණන ිඑම 
ආ න  ඇ.  ම්බඳු ආ න ක ‘්නව පඨවි’ - ්පා්ලාවකේ නු, පඨවි 
ධාවුකේ නු. ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ඒ ව්ගේම ආකාසානඤ්චා න ේ 
නු. විඤ්ඤානඤ්චා න ේ නු. ආකඤි්චඤ්ඤා න ේ නු. 
්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න ේ නු. ්ම්ලාවේ නු. පර්ලාවේ නු. 
සඳහරිු ් දකේ නු. මහ්ණනි, එහ ිමම ‘්නව ආගිං වොමි’ - ඒමකේ නුු  ි
ක ිමි. ‘න ගිං’ -  ාමකේ නුු  ික ිමි. ‘න ිිං’ - සටිීමකේ නුු  ික ිමි. 
‘න චුිං’ - චුවීමකේ නුු  ික ිමි. ‘න උප්පත්ිං’ - උේපේ ිකේ නුු  ි
ක ිමි. ‘අප්පටි්ඨඨං අප්පවත්ං අනාරම්මණං’ - පරෂිේඨාවකේ නුි, පුවුේමකේ 
නුි, අරමණුකේ නු ි එබඳු ේත් ව කේ ඇ ි ්ද කේ  එ . ‘එ්සව්න්ා 
දුක්ඛ්ස්ස’ - ්ම ම දු්කහ ි්කළවර .ි 

එ්කාට ් ම් සූර්දේශනාව ම ි නිවයාණ  ගුන හුම පරශේන කදීම 
්බා්හෝ ්ද්නකේ ඉදිරි ට ගනේ්න. වුඩි්ද්නකේම නිවයාණ  පිළිබඳ 
සම්ම නිගමන  හුටි ට සුල්කන ඒ විවරණ  හවුරු කරගුනමීට 
උපකාර කරගනේන පරබලම සාධක  ම ි ්ම්ක. අටුවා විවරණ ේ අපි 
පසුවට ොල, ්ම්කේ අපි දි ුණු කර්ගන ආපු  ම්කිසි විවරණ මාගය කේ 
ුළිනේ මුලිනේම බලමු ්ම්ක ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේද ක ිල. ්ම් ආ න  - 
ආ න ්දකකේ ගුන අපි ඉසේ්සලේල සුරවල සඳහනේ කළා. ඒ ‘ආ න’ 
නිවන පිළබිඳව ි - දැනේ ්මනේ ඒ විදි්  එකකේ බව ි අපට ක ිනේන 
සිද්ධ්වනේ්න. ්ම් ක ින ආ න  අර ක ිාපු අර සි පිළිබඳ ේව කේ. 
අහයේඵ ල සමාධි  පිළිබඳව ි ්ම් කි නේ්න. ඒක අහයේඵ ල සමාධි  පිළිබඳ 
විසේර කේ නම්, දැනේ ්මන පළමු්වනේම ක ිනව පඨවි, ආ්පා, 
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්්ජ්ා, වා් ා ආදි  නුිබව. ්ම්කේ අපි ඉදිරි ට ගේු සූර රාශි කම 
අහයේඵල සමාධි , අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  ආදී ඒවා විගරහ කරන අවස්ථා වල 
නිරම ඉදිරිපේ වුණ කි මන ම ි, එකේ්කා අනිදස්සන විඤ්ඤාණ්  පඨවි, 
ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා පිහිටීමකේ ලබනේ්නේ නුහු කි නව. එ්හමේ 
නුිනම් ඒ අහයේඵ ල සමාධි් ේදී පඨවි  පළිිබඳ පඨවි සඤ්ඤාවේ, ආ්පා 
පිළිබඳ ආ්පා සඤ්ඤාවේ, මනසිකාර ේ, ඒ කිසිවකේ නු කි ල සඳහනේ 
්වනව. එ නිේම එ්කාට පුහුදිලි ්වනව ඒ අහයේඵ ල සමාධි් ේදී පඨවි, 
ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ඒව ඒ සි්ේ බල්නාපාන බව හුඟවීමට ි 
්මන ්ම්ව නු් ි කි ල ි් නේ්න. සාමානය් නේ විසේර කරන 
විදි ට ඒව නුි ුනකේ, අමුු ්ලෝක කේ, හුටි ට ්නා්ව ි. වි්ශේෂ් නේම 
පිළගිේ විවරණ  හුටි ට ි් නේ්න රහනේ වහනේ්සේ ් ම් ජීවි්නේ පසේ්ස, 
මරණ් නේ මු - ඉාම රහසිගව ව්ග ි පරකාශ කරනේ්න, ් කළිනේ පරකාශ 
කිරී්මනේ සමහර විට ්වන දෘෂේටිවලට වු්ටන නිසා්දෝ - ගිහිලේල 
එකු්වන ‘ආ න ’ හුටි ට ි සාමානය් නේ ්ම්ක ්ේරුම් ගනේ්න. 
නමුේ ්මන ්ම් ක ිු්වනේ්න ඇේ වශ් නේම ජීවමාන රහනේ 
වහනේ්සේ ් ම් ජීවි් ේදීම අේදකින එකේරා භවනි්රෝධ ේව කේ. අර පඨවි, 
ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ආදි  ඒ්ක නුහු. ඒ ව්ගේම අර 
ආකාසානඤ් චා න , විඤ් ඤාණඤ් චා න  ආදි  නුි බවේ අපි 
්ම්කේ ඉදිරි ට ගේු ඒ සූර රාශි කම පරකාශ වුණා. එ්කාට රෑපේ 
නුහු, අරෑපේ නුහු. රෑප-අරෑප ්ද්කනේම මිදිල. ඊළඟට කි ්වනව 
‘නා ං ්ලා්කා න පර්ලා්කා’ - මීට ටිකකට කලිනේ අපි සඳහනේ කළ 
සූර් ේ කි වුණා ‘න ඉධ්ලා්ක ඉධ්ලාකසඤ්ඤී න පර්ලා්ක 
පර්ලාක සඤ්ඤී’ කි ල. ්ම්ලාව පිළිබඳ සඤ්ඤාවකුේ නුහු, පර්ලාව 
පිළිබඳ සඤ්ඤාවකුේ නුහු කි ල. ඒක ි ්ම් සූර් ේ ්මන කි ල 
ි් නේ්න ‘්ම්ලාවේ නුහු, පර්ලාවේ නුහු’ කි ල. 

ඊළඟට කි නවා, ‘න උ්භා චන්දිමසුරි ා’ - සඳහිරු නුිවීම. ්ම්ක 
ම ි හුඟකේම පරබල සාධක කේ හුටි ට දකේවනේ්න නිවන  ම්කිසි ුනකේ 
ක ිල. ුනකේ  ක ිල ්නාක ි,  ම්කසි ි ුනකේ හුටි ට හිාගනේනව. 
මකේනසිාද, ඉරහඳ නුි ුනකේ. නමුේ අප ිකලනිේ පරකාශ කළා, අර අනදිස්සන 
විඤ්ඤාණ ගුන ක ින්කාට අර සි් ේ ඇ ිසබ්බ්ාපභ ස්වභාව  නසිාම 
සළා න නි්රෝධ  සුලසිලා ඇසේ කනේ ආදි  බිුනට ්මාකද ඇේ 
වශ් නේම ඉරහඳ නිෂේපරභා ්වන බව. ඒවා් ේ ආ්ලෝක  මුකිල  නව. 
එ්කාට ‘න උ්භා චන්දිමසුරි ා’ - සඳහරිු නු කි ල ි් නේ්න ඒ 
අථය්  නේ. ඊළඟට ‘රපාහං භකි්ඛ්්ව ් නව ආගිං වොමි න ගිං’ ආදී වශ් නේ 
පරකාශ කරල ි් නේ්න ‘ආග’ි, ‘ගි’, ‘ි’ි, ‘චු’ි, ‘උප්පත්’ි ආදී පද මීට 
කලිනේ ්දේශනාවල අප ිපරකාශ කළා - ්ම්ව අර ්ලෝක් ේ ි් න සංඛ් 
සා්පේක්ෂක ධමය. ද් ව ාව හුටි ට දැකේවූ ්ලෝක් ේ ි් බන සංඛ් සංකලේප, 
්බා්හෝ විට ද් ව ාවකේ අනුව ි  නේ්න. හුම එකකේම ්දබිඩි හුටි ට, 
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රෑප-අරෑප ආදී වශ් නේ, ඒ ව්ගේම  ාම්-ඊම්,  ාමකේ ි් නව නම් ඊමකුේ 
ි් නව. දිග-්කාට ආදී වශ් නේ. දැනේ එ්කාට ‘්නව ආගිං වොමි’ - 
එන ආගි, ි ි ආදී ඒ කිසි සංකලේප කේ නුහු, රහනේ වහනේ්සේ්ගේ සි්ේ 
ඒ අවස්ථා්ව.  ාම් ඊම් සිටීම් චුවීම් ඉපදීම් ආදී කිසිම සංකලේප කනිේ 
කිලිටි්වලා නුහු ඒ ේත් ව . ඊළඟට ‘අප්පිට්ඨඨං අප්පවත්ං අනාරම්මණං’ 
- ‘අප්පිට්ඨඨං’ කි ල කි නේ් න අප්පණිහි කි න අදහසම ි එන, ෘෂේණාව 
ක්ෂ  කිරී්මනේ, අප්පිට්ඨඨං  න වචන් නේ ඇඟ්වනේ්න අප්පණිහි 
වි්මාක්ඛ්  ි. පරිෂ ේඨාවකේ නුි බව ි. අප්පණිහි කි න වචන්  
ි් නේ්නේ ඒ අථය  .ි ඒ වි්මෝක්ෂ  ගුන ්කරුන සඳහනකේ එන. 
‘අප්පවත්ං’ - ක ිල ක ිනේ්න සඤු්ඤ වි්මාක්ඛ්  .ි පුවුේමකේ නුි. 
ඊළඟට ‘අනාරම්මණං’ - ඒක ඉාම පුහුදිල ිනසිා ්ේරුම්ගනේන පළුුවනේ. 
අනමිිත් ස්වභාව  .ි අරමණුකේ නු ිස්වභාව , අනමිිත් ස්වභාව  .ි ්ම ම 
දු්කහ ි්කළවර ි. එ්කාට දු්කහි ්කළවර ්ම්ලාවම ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’. 
රහනේ වහනේ්සේ මරණිනේ ම ු ලබන ්ලාක ුනවිනකේ ්නා්ව ි. ්මන 
නවි්න භාග කේ ලබල එන සම්පණූය කරගනේන එකකේ ්නා්ව ි. අනේන ඒ 
අදහස  ිඑ්කාට ් ම් විවරණ මාගය  අනවු ් ේරුම් ගනේන පළුුවනේ ් වනේ්න. 
එහ ි ම් අඩපුාඩවුකේ ඇ්ාේ හරිගසේසගනේන අටවුා්වේ පහිටි ්සා ම.ු 

පරමත්ථදීපනී උොන අටුවා්වහි8 අපි ්ම්කේ ්ෝරපු කාරණාව 

්ෝරනේ්න ්මනේන ්ම් විදි ට ි. ්ම්ක ආ න කේ  කි ල හඳුනේවල 
ි් නේ්න ‘කාරණ’ ක ින අථය් නේ . ඇසට රෑප අරමුණු ්වනේන ව්ගේ 
්ම් ක ිාපු අසංඛ් ධාුව රහනේ වහනේ්සේ්ගේ සිට අරමුණු ්වනව . ඒ 
අරමුණට ි ්ම් ආ න නාම  ් ාදල ි් නේ්න. ඒ කි ාපු ඒ  ම්කිසි 
සේථාන ක පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා නුේ් මකේනිසාද, ්ම් පඨවි, 
ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ඒව සංඛ් ධමය. එ්කාට අපි ්ම් කථා 
කරනේන  නේ්න අසංඛ්  ගුන ි. සංඛ් අසංඛ් ධමය මිශරවීමකේ නුහු. 
එකට එක, එක ළඟ පුවීමකේ නුහු. අනේන ඒ නසි ි ්ම් පඨවි, ආ්පා, 
්්ජ්ා, වා් ා ආදි  නුිබව පරකාශ කරල ි් නේ්න. එ්හම ්ෝරල, 
ඊළඟට කි නව ආකාසානඤ් චා න, විඤ් ඤාණඤ් චා න, ආකිඤ්ච-
ඤ්ඤා න, ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න කි න අරෑප ේව නුේ්ේ 
මකේනිසාද කි න එක ්ෝරනේ්න ්කා්හාමද? නිවන අරෑපී ස්වභාව කේ 
නමුේ  ම්කිසි ්හේුවකේ නිසා - ්මාකකේ්දෝ අවාසනාවකේ නිසා - එනේ 
නුහු අර කි ාපු අරෑප භව. අරෑපභව් ේ ේව කේ එන නුහු. ඊළඟට 
‘නා ං ්ලා්කා න පර්ලා්කා’ ඒ කි නේ්න නිව්නහි කාමභව ේ නුහු. 
කාමභව කේ නුේනම් ්ම්ලාවකේ පර්ලාවකුේ නුහු. ඒක නිසා අර කි ාපු 
විදි ට නිව්නහි ්ම්ලාවකුේ නුහු. පර්ලාවකුේ නුහු. ඊළඟට 
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ඉරහඳ නුේ් මකේනිසාද? ඒක ්ෝරනේ්න, රෑප භව කේ ි් නව නම්, 
රෑප භව ක සාමානය් නේ අඳුරකේ ි් නේන ඕන. අඳුර නු ිකරනේන ඉරකේ 
හඳකේ ි් නේන ඕන. නවි්න රෑප භව කේ නුහු. එ්හනම් ්කා්හද ඉරකේ 
හඳකේ? ඔනේන ඔ  විදි ට ි ඒක ්ෝරනේ්න. ඊළඟට එහි  ාමකේ, ඒමකේ, 
සිටීමකේ, චුි කේ, උප්පත්ි කේ නු් ි ක ින එක ්ෝරනේ්න නිවනට 
්කානකිනේවේ කවුරුවේ එනේ්න නුහු. එන ඉඳල ්කා්හේටවේ 
 නේ්නේ නුහු. එන  නේන ුනකුේ නුහු. එනේන ුනකුේ නුහු. ඒ 
ව්ගේම චුවීමකේ, ඉපදීමකේ ්මාකකේවේ එන නුහු. එන සිටීමකුේ නුහු. 
ඔනේන ඔ්හාම ේව කේ, ගූඪ ්ද කේ, ක ිල හිාගනේන එක ි, ඊට එහාට 
අපට ්ේරුම්ගනේන බුහු කි න එක ි කි නේ්න. ඊළඟට ‘අප්පිට්ඨඨං 
අප්පවත්ං අනාරම්මණං’ කි න එක ්ෝරනේ්න නවින අරෑපී ස්වභාව නිසා 
්කානකවේ පිහිටල නුහු. රෑපී ්ද කේ නම් ම ි පිහිටනේ්න. එ්කාට 
අරෑපී නිසා නිවන ්කා්හේවේ පිහිටල නුහු. ‘අප්පවත්ං’ කි නේ්න නිවන 
පවිනේ්නේ නුහු. ‘අනාරම්මණං’ කි නේ්න නිවන ්කා්හේවේ 
එලේබගනේ්න නුහු. සමහරවිට අපට හිු්නාේ, නිව්න එලේබ ගනේන 
පුළුවනේ. නමුේ නිවන ්කා්හේවේ එලේබගනේ්න නුහු. අනේන එ්කාට 
නිවනටම ි ්ම් ඔකේ්කාම බාරදීල ි් නේ්න. ඔනේන ඔ  විදි ට ි සම්ම 
විවරණ  හුටි ට ි් නේ් න අටුවා්ව. 

එ්කාට අපි අර පරකාශ කළ අදහසේ වල  ම් අඩපුාඩුවකේ ි් නව 
නම් ්ම්්කනේ හරිගසේසගනේන ඇහුකි. නමුේ අපට සාමානය නුවණිනේ 
කලේපනා කරල බලන්කාට ්පේනව ්මන මහවයාකූලව කේ. අපි අර 
කලිනේ සඳහනේ කළ භවනි් රෝධ  පිළිබඳ සංකලේප , ඒ ගුඹුරු අදහස, ඒක 
්ේරුම් ගුනමීට අපහසුවීම නිසා්දෝ ්ම් රම් වයාකූලව කේ ඇි්වලා 
ි් නව. ඇේ වශ් නේම භව ෘෂණාවකට ඉඩ්දන විදි් ේ විගරහ කිනේ 
්ම් නිවන පළිිබඳ විවරණ  අවසාන්වනේ්න. අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා 
ඉදිරිපේ කරන විවරණ ඉා සි ුම් භවෘෂේණාවකට ඉඩ බනව. ඒ කි නේ්න 
රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ ක  නුිවුණාට පසේ්ස ් කා්හේ්දෝ ගිහිලේල රහනේ 
වහනේ්සේල එකු්වනව  ම්කිසි ආ න ක. ඒක ්කලිනේම කි නේ්න 
නුහු, සමහර ුනේවල ඇ්ඟනේන ඉඩ අරිනව. එබඳු ුනක විසේර ම ි 
ඔ  ක ිනේ්න. ඉර හඳ නුි අමුු විදි්  තුනකේ ්නාවන තුනකේ. ්ම් 
වා්ගේ වයාකූලව රාශි කට මුලික ්හේුව හුටි ට ගනේන ි් නේ්න ්ම් 
ධමය්  ි් න ගම්හීරව ම ි. ධමයගම්භී ය ම ි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
එකේරා අවස්ථාවක සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේට ්දේශනා කළ සූර කේ 
සඳහනේ ්වනව අංගුත්ර නිකා්  ික නිපා් . උනේවහනේ්සේ එකේරා 
විදි ක ධමය සං්ව්ග කනිේ පරකාශ කරන කාරණ කේ ්වනේනේ පිළවිනේ. 
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‘සංි්්තනපි ් ඛා අෙං සාරිපු්ත ධම්මං ් ද්සයයං විත්ථා් රන පි ් ඛා අෙං 
සාරිපු්ත ධම්මං ්ද්සයයං සංි්තවිත්ථා්රනපි ්ඛා අෙං සාරිපු්ත ධම්මං 

්ද්සයයං අඤ්ඤාතා්රාව දුල්ෙභා.’9 

‘සාරිපුර  මම සු්කවිනේ ්ම් ධමය  ්දේශනා කළේ, සවිසේරව ධමය  
්දේශනා කළේ, සුකවිනේ සහ සවිසේරව ධමය  ්දේශනා කළේ, ්ේරුම් ගනේන 
අ  ම ි දුේලභ.’ එ්කාට සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ එනිනේ 
නවිනේ්න නුිව ආරාධනා කරනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ‘එස්ස භගවා 
කා්ලා එස්ස සුග කා්ලා’ ආදී වශ් නේ ් මනේන ් ම්ක ි කාල , ් ම් දැනේ 
කාල  ඇවිලේල ි් නව, භාගයවුනේ වහනේස, සුග නේ වහනේස සු්කවිනේ 
්හෝ ධමය  ්දේශනාකරනේන. සවිසේරව ්හෝ ්දේශනාකරනේන. සු්කවිනේ හා 
සවිසේරව ක ින ්ද ාකාර් නේම ්දේශනාකරනේන. ‘භවිස්සන්ි ධම්මස්ස 
අඤ්ඤාා්රා’ - ධමය  ්ේරුම් ගනේන අ  ඉනේන පුළුවනේ ක ිල සුරි ුේ 
සේවාමීනේවහනේ්සේ ආරාධනා කළා. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරනව - 

‘තස්මාතෙි සාරිපු් ත එවං සකි්ිතබ්බං, ඉමස්මං ච සවිඤ්ඤාණ්ක 
කා්ය අෙිංකාරමමංකාරමානානසුයා න භවිස්සන්ති, බෙදි්ධා ච සබ්බනමි්්තසු 
අෙිංකාරමමංකාරමානානසුයා න භවිස්සන්ති, යං ච ්ච්තාවිමු් තිං 
පඤ්ඤාවිමු් තිං උපසම්පජ්ජ විෙර්තා අෙිංකාරමමංකාරමානානසුයා න 
්ොන්ති, තං ච ්ච්තාවිමු් තිං පඤ්ඤාවිමු් තිං උපසම්පජ්ජ විෙරිස් සාමාති. 
එවං ෙ ි්වා සාරිපු් ත සකි් ි තබ්බං.’ 

‘්හාඳ ි එ්හනම් සාරිපුත් ්මනේන ්ම් ආකාර ට හිකේමි   ුු ි. 
්කා ි ආකාර ටද, ්ම් සවිඤ්ඤාණක ක  - විඤඤාණ සහි ්ම් ක  - 
පිළිබඳව අහංකාර මමංකාර මානානුස නේ ්නාවනේ්නේ . බුහුර සි ලු 
නිමිි පිළබිඳවේ අහංකාර මමංකාර මානානුස නේ ්නාවනේ්නේ .  ම් 
්ච්ාවිමුත්ි කට පඤ්ඤාවිමතු්ි කට එළඹ වාස  කරනේනහටු අර ක ිාප ු
විදි ට ් දආකාර ට අහංකාර මමංකාර මානානසු් ා ් නා්වේද, අනේන එබඳු 
ඒ ්ච්ාවිමතු්ි ට පඤ්ඤාවිමතු්ි ට එළඹ වාස  කළ  ු ු. ්ම්සේ  
සාරිපතු් නඹුලා විසනිේ හකිේමි   ුේ්ේ’ ක ිල ඒ විදි ට පරකාශ කරල 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට පරකාශ කරනව ්ම්හම හිකේ්මන භික්ෂුව 
අවසාන් ේ ලබන ේව  - ‘අ ං වුච් චි සාරිපුත් භකි්ඛ්ු අ්ච්ඡච්ි ණ්හං 
වාවත්  ි ස්ඤ්ඤාජ්නං සම්මාමානාභසිම ා අන්මකාස ි දුක්ඛ්ස්ස’ - එබඳු 
භික්ෂුව ණ්හාව සිඳ දැම්ම, සං් ෝජ්න බුමිවල ්කාකු අනිේ පුේට 
හු්රව්ව, මාන් ේ  ථාසේවභාව  අව්බෝධ කර්ගන දුකේ ්කළවර කළා, 
කි ල ඊළඟට ඒ ්දේශනාව අවසාන් ේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ 
මනේවහනේ්සේම සුත්නිපා් ේ පාරා ණ වග්ග් ේ ්දේශනා කළ, එකේරා 
උද පඤ්හ කි න සූර ක ්දේශනා කළ, ගාථාවකේ මනේ වහනේ්සේම උපටුා 
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දකේවනව. ්ම් සුත්නිපා ට ්කා ිරම් වුදගේ ුනකේ දුනේනද ක ිල 
අපට ්හළි්වනව. සූර පටික්  ්බා්හෝ ුනේවල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
මනේ වහනේ්සේ්ගේම ්දේශනාව උධෘ වශ් නේ දකේවනවා. මම අනේන 
පාරා ණ වග්ග්  අහවලේ සූර්  ්ම්හම ක ිල ි් නව. මම 
අට්ඨඨකවග්ග්  අහවලේ ුන ් ම්හම ් දේශනා කරල ි් නව. එ ිනේ ් ේරුම් 
ගනේන පළුුවන ිඇේ වශ් නේම දැනේ ්ම් කාල් ේ උධෘපාඨ දකේවන්කාට 
්වන ්වන ගරන්ථ ්සා ා්ගන  නව. නමුේ සුත්නිපා  බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පවා උධෘපාඨ දකේවපු වටිනා ගරන්ථ කේ. ඒ ටික අමරව ි කිව්්ව. 
පාරා ණවග්ග් ේ උද පඤ්හ සූර් නේ දකේවපු ඒ ගාථාව ්මනේන ්ම්හම ි. 

‘පොණං කාමසඤ්ඤානං ්දාමනස්සාන චූභයං 
ීනස්ස ච පනූදනං කුක්කුච්චානං නිවාරණං 
උ්පක්ඛා සති සංසුද්ධං ධම්මතක්කපු්රජවං 
අඤ්ඤා වි්මාක්ඛං පබරූම අවිජ්ජායප්ප්භදනං.’ 

‘පහාණං කාමසඤ්ඤානං ්ොමනස්සාන චූභ ං’ - කාමසඤ්ඤාවනේ සහ 
්ොම්නසේ ක ින - ්ොම්නසේ කි ල කි නේ්න අර වයාපාද ට ළඟ අදහස ි, 
නීවරණ ගුන ි ්ම් පරකාශ  - කාමසඤ්ඤා සහ ්ොම්නසේ කි න ්ම් ්ද්කේම 
පරහාණ් නේ  කුේවු, පරහාණ  ඇි, ‘ථීනස් ස ච පනුදනං’ - ථීන මිදේධ  
දුරලන, ථීන ක ින වචන් නේ ඒ අදහසේ ්දකම ගනේන පළුුවනේ. ථීනමිදේධ 
කි න ඒ නවීරණ  ඉවේකරනේනාවු, ‘කුක්කුච්චානං නවිාරණං’ - කුකුසේ ආදි  
නිවාරණ  කරනේනා වූ, ‘උ්පක්ඛ්ාසි සංසුද්ධං’ - උ්පේක්ෂා්වනේ හා සි් නේ 
පිරිසිදු වූ, ්ම් ඔකේ්කාම වි්ශේෂණ පද - ‘ධම්මක්කපු්රජ්වං’ - ධම්මක්ක 
- සමමාදිට්ඨි  අනුව  න සමමා සංකලේප. ්ම් මාගයිත්් ේ ේව කේ ්ම් 
පරකාශ කරනේ්න. ‘සම්මාදිට්ඨිපු්රක්ඛ්ාර’ ක ිල ගනේනේ පුළුවනේ. සමමා 
සංකප්ප කි ල ගනේනේ පළුුවනේ. එ  ්පරටු්කාට ඇේා වූ, ඒ අවිදයාව 
බිඳිනේනාවූ ඒ ේව ට - ඒ සමාධි ට - මම ‘අඤ්ඤාවි්මාක්ඛ් ’  ි කි මි. 
එ්කාට ්ම් අහයේඵ ල සමාධි  අඤ්ඤාවි්මාක්ඛ් නමිනේ හුඳිනේවූ බවටේ 
්මන ්හාඳ සාධක කේ - ‘අඤ්ඤාවි්මාක්ඛ්ං පබරෑමි අවිජ්ජ්ා ප්ප්භදනං’. 
ඊළඟට ් ම් සමාධි  පිළිබඳ වේ දෘෂේටි්කෝණ කිනේ, වේ පුේකිනේ, අපට 
ව විසේර ්හළි්වන සූර කේ ි් නව අංගුත්ර නිකා්  නවක 
නිපා් . ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ භික්ෂුනේ වහනේ් සේලාට ්දේශනා කරන 
එකේරා සූර කේ ්කාසඹෑනුවර ්ඝෝසිාරාම් ේදී. 

‘අච්ඡරියං ආවු්සා, අබ්භුතං ආවු්සා, යාවඤ්චිදං ්තන භගවතා 
ජානතා පස්සතා අරෙතා සම්මාසම්බු්ද්ධන සම්බා්ධ ඔකාසාධිග්මා 
අනුබු්ද්ධා ස්තානං විසුද්ධියා ්සාකපරිද්දවානං සමතික්කමාය 
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දුක්ඛ්දාමනස්සානං අත්ථංගමාය ඤායස්ස අධිගමාය නබි්බානස් ස සච්ඡිකිරියාය. 
ත්දව නාම චක්ඛුං භවිස්සති ්ත රූපා තඤ්චායතනං ්නා පටිසං්වදිස්සති. 
ත්දව නාම ්සාතං භවිස්සති ්ත සද්දා තඤ්චායතනං ්නා පටිසං්වදිස්ස ති. 
ත්දව නාම ඝානං භවිස්සති ්ත ගන්ධා තඤ්චායතනං ්නා පටිසං්වදිස්සති. 
සා එව නාම ජිව්ො භවිස්සති ්ත රසා තඤ්චායතනං ්නා පටිසං්වදිස්සති. 
්සා ්යච නාම කා්යා භවිස්සති ්ත ්ඵාට්ඨඨබ්බා තඤ්චායතනං ්නා 
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කි ල ඔ්හාම ්දේශනාවකේ පරකාශ කරනව. ඒ ක ිනේ්න ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව වණයනාේමකව පරකාශ 
කරනව - ‘ඇවුේනි ්ම් කාරණ  මහ ආශේච යවේ ්ද කේ, ්ම්ක අදේභූ 
්ද කේ, ්මාකකේද, ඒ ද ුුවු සි ලේල දේ භාගයවේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
විසිනේ ‘සම්බා්ධ ඔකාසාධිග්මා අනුබු්ද්ධා’ - සම්බාධ කි ල ක ිනේ්න 
ඉඩකඩ නුි ුනකේ. ඉඩකඩ නුි ුනක  ම්කිසි ඉඩකේ ්සා ාගේ. 
සම්බාධ වු ුනක, ්කා්හේම ඉඩකේ නුි මහ ගුටලුුනක,  ම්කිසි ඉඩකේ 
්හා ාගේ. කුමකේ සඳහාද? සේව නිේ්ගේ විසුදේධි  පිණිස - ‘සත්ානං 
විසුද්ධි ා’, ්සෝක වුළපුම් ඉකේමවීම පිණිස, දුකේ ්ොම්නසේ ්කළවර කිරීම 
පිණිස, ආ යය අෂටාඨාංගික මාගය  ලබාගුනීම පණිිස, නිවන පරයක්ෂ 
කරගුනීම පිණිස, ්මනේන ්මබදු ඕකාස කේ ඇිකරගේ. ඒ ඕකාස  
පිළිබඳ විසේර  ි ඊළඟට කි ු්වනේ්න. 

‘්දව නාම චක්ඛ්ුං භවිස්සි ් රෑපා ඤ්චා නං ්නා 
පටිසං්වදිස්සි’ - ඒ ඇහුම ි් නව, ඒ රෑප නුේ ි් නව නමුේ ඒ 
ආ න කේ විඳිනේ්න නුහු, දැ්නනේ්න නුහු. ඇහුකේ ි් නව නම් රෑප 
ි් නව නම් ්පේනේට ඕන. නමුේ ්මන ේව  කමුකේද? එම ඇහුම 
ි්  නව, එම රෑපම ි්  නව - නමුේ ආ න කේ හු්දනේ්න නු් ි 
ක ින එක  ි ්මන ක ිනේ්න. ආ න කේ හටගනේ්න නුහු. 
චක්ඛ්ුසම්ඵස්සා න  හට ගනේ්න නුහු ්ම් ්දක ිබුනට. ඒ වා්ගේම 
කණේ ි්බනව, ශබ්දේ ි් නව නමුේ ඇ්හනේ්න නුහු. ඒ ආ න  
පිළිබඳ පටිසං්වදනාවකේ නුහු. නුහු ේ ගන්ධ සඤ්ඤාවේ පිළිබඳව වුණේ 
එ්හම ි. දිවේ රසේ පිළිබඳවේ එ්හම ි. ක ේ ස් පශය ේ පිළිබඳවේ 
එ්හම ි ක ිල ඔ්හාම පරකාශ කළාම, උො ි සේවාමීනේ වහනේ්සේ ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ අහනව - ‘සඤ්ඤී ් ව නු්ඛ්ා ආවු්සා ො නං 
්නා පටිසං්වදිස්සි උොහු අසඤ්ඤී?’ - ඇවුේනි එ්හම ආ න ක 
පරසිං්ව්දන කේ නුේ්, විඳිනේ්න නුේ්, සඤ්ඤාව ි් බදේදිද? සඤ්ඤාව 
නුි නිසාද? ්ක්නකුට ඇිවන ගුටළුවකේ ඒ අහනේ්න. සඤ්ඤාව නුි 
නිසාද ඒක ්වනේ්න සඤ්ඤාව ි්බදේදිද? එ්කාට ආනන්ද සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. ‘සඤ්ඤී් ව ආවු්සා’ - සඤ්ඤාවකේ ි්බදේදී  අරම 
ේව කේ ඇි්වනේ්න. දැනේ අපට හිාගනේන පුළුවනේ අර කලිනේ 
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අවස්ථාවක ‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ ආදී පර්හේලිකා ගාථාවේ 
්මනේන ්ම් පරශේන නිසාම  ඇි ්වලා ි් නේ්න කි ල. අර විදි්  
ේව කේ වුණේ, සඤ්ඤාව ිබුනේ, අර ආ න  පළිිබඳ පරයක්ෂ 
්වදනාවකේ නුහු. එ්හම පරකාශ කරල, වදුරටේ ් පාඩි විසේර කේ හුටි ට 
්ම්කටම අොළ කාරණ කේ - වේ කාරණා පරකාශ කරනවා අ්නකුේ සමාධි 
පිළිබඳව - නමුේ ඇේ වශ් නේම අපට අොළවන නිවන පිළිබඳ කාරණ  
අවසාන් ේ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්ස පරකාශ කරනව. එකේ අවසථාවක 
සා්කේ්  අඤ් ජ්නවන්  මිගෝ ේ මා සිටින අවස්ථාවක ජ්ටිලාගාහි ා 
භික්ෂුණි  මා ළඟට ඇවිලේල ්මනේන ්ම්හම පරශේන කේ ම්ගනේ ඇසුව. 

‘යායං භ්න්ත ආනන්ද, සමාධි නචාභින්තා නචාපන්තා න ච 
සසංඛාරනි්ගයෙවාරිතව්තා, විමු්ත්තා ි්තා, ිත්තා සන්තුසි්තා 
සන්තුසිත්තා ්නා පරිතස්සති. අයං භ්න්ත, සමාධි කිංඵ්ො වු්්තා 
භගවතා?’ 

ඒ කි නේ්න - ස්වාමීනි ආනන්ද, ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේස,  ම් 
සමාධි කේ ්ම් ලක්ෂණවලිනේ  ුකේද - ‘න ච අභනි්ා’ - අභින්ා 
කි නේ්න  මකේ ් දසට හුරුනු, ‘අපන්ා’ ක ිනේ්න එ නිේ ඉවට හුරුනු. 
්ම් වචන ්දක ් ාදනේ්න රාග ්ද්වෂ ක ින ්දකට ි. අභින කි නේ්න 
රාග වශ් නේ ඉදිරි ට නුමනුු, නුේනම් ්වට නුමනුු. ‘අපන’ ක ිනේ්න 
ඉවට නුමනු ු- ්ද්වෂ් නේ. ඒ රාග ්ද්වෂ ේව ්මන නෑ. ඒ ව්ගේම ‘න 
සසංඛ්ාර නගි්ගය්හවාරිව්ා’ -සංසේකාර බල් නේ නගිරහ කරල  ටපේ කරල 
බලහේකාර් නේ නවේවල ඇකිරගේු වර ස්වභාව ේව කුේ ්නා්ව  ි
්ම්ක. සාමානය ධයන සමාධි ආදි  හුම එකකේම සංඛ් ් දේවලේ නම්, සංසේකාර 
බල් නේ පවනි ්දේවලේ නම්, ඒ හුම එකකම අර ක ිාප ුලක්ෂණ  ි්  නව. 
්මාකකේද? සංසේකාර බල් නේ ඒව මුඩපවේවල, ගලා්ගන එන ්දේවලේ 
ාවකාලකිව නවේවල. ඒක ම  ි‘වික්ඛ්ම්භන’ ක ිල ක ිනේ්න. 

එ්කාට සාමානය සමාධි කේ, ධයාන කේ, නම් විෂේකම්භන අවසථාවකේ. 
නමුේ ්මන ි්  නේ්නේ ‘න සසංඛ්ාරනගි්ගය්හවාරිව්ා’ - නමුේ ්ම්ක 
නම් සංසේකාර බල් නේ නගිරහ කරල නවේවපු ේව කේ ්නා්ව ි. 
‘විමුත්ත්ා ි ්ා’ - එ  ි  ි. එ  ි  ස්වභාව ි. සාමානය් නේ සමාධි ක 
ි, ස්ථි, සථිර, ස්වභාව  ි් නේ්න, උපමාවකේ කි නව නම් - ධමය්  
එන උපමාවකේ ්නා්ව ි ්ගා්ඩ් උපමාවකේ - බමර කේ එ්හම ගහන්කාට 
ඒක කරකුවි කරකුවි බිීමම ්කලනිේ සටිීමට උපකාර ්වනව. අනේන ඒ ව්ගේ 
සංසේකාර බල  නසි ි සමාධි  පවනිේ්න, සමාධි්  ි  ේව  ි්  නේ්නේ. 
නමුේ ්මන ක ින ි ේව  සංසේකාර බල් නේ ්නා්ව ි. ‘විමතු්ත්ා 
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ි්ා’ - සංසේකාරවලිනේ විමුකේ නිසාම ි ස්වභාව . ඒක අරිට වඩා 
සේථාවර සේථිි කේ. ඊළගට - ‘ිත් ා සන්ුසි්ා’ එහි ි ස්වභාව  නිසාම 
සන්ුසි - සනේ්ාෂ ස්වභාව  ි්බනව. සාමානය ධයාන සමාධි ේව  
හඳුනේවල ි් නේ්න සූරවල, ‘කුප්පාපටිච්ච සන්ි’ හුටි ට. ඒක ්කාපය ි, 
කුපි්වනව, සු්ලනව. ්ම්ක ‘අකපු්පා’ - ඒක ි ්මනිනේ හු්ගනේ්න. 
‘අකුප් පා්ච්ාවිමුත්ි’, ගුන කි න බව ්මනිනේ හිාගනේන පුළුවනේ. 
‘විමුත්ත්ා ි්ා, ිත්ා සන්ුසි්ා’ - ස්ථි නිසාම සන්ුෂේට, සුටු 
ස්වභාව කේ. ඊළඟට ‘සන්ුසිත්ා න පරිස්සි’ - එහි සුටු ස්වභාව  
ි්බන නිසාම උද්ධච්ච ආදී කිසිවකේ නුහු. ඒක නිසා පරිස්සනාවකේ, 
පරිෘෂ ේණාවකේ (ඒ වචන ේ ්බා්හාම අථය රාශි කේ ඇි එකකේ) අපට 
කි නේන පුළුවනේ ුි ගුනීම් ආදි කේ නුහු. අනේන එබඳු සමාධි  - ‘අ ං 
සමාධි කිංඵ්ලා වු්ත්ා භගවා?’ - එබඳු සමාධි  කුමකේ ඵල  ්කාට 
ඇේදැ  ි භාගයවනුේ වහනේ්සේ විසනිේ ්දේශනා කරන ලදද? ක ිල ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ් ගනේ ්ම් ජ්ටිලාගාහ ිා භකි්ෂුණි  ඇසවුාම - ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ ාම භකි්ෂුනේ වහනේ්සේලාට  ි් ම් ක ිනේ්න අී සදිේධි කේ 
ගුන - මම එ්කාට ්මනේන ්ම් විදි ට පරකාශ කළ ි, ්කා්හාමද - ‘ ා ං 
භගනිි, සමාධි නචාභනි්ා නචාපන්ා න ච සසංඛ්ාරනගි්ගය්හවාරිව්ා, 
විමතු්ත්ා ි්ා, ිත්ා සන්ුසි් ා, සන්ුසිත්ා ්නා පරිස්ස.ි අ ං 
භගනිි සමාධි අඤ්ඤාඵ්ලා වු් ත්ා භගවා.’ 

අර කි ාපු ලක්ෂණවලිනේ  ුකේ සමාධි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ ක්ළේ ‘අඤ්ඤාඵ්ලා’ කි ල. අඤ්ඤාව ඵල  ්කාට ඇි සමාධි . 
අඤ්ඤාව කි න වචන  ගුන අපි කලිනේ පරකාශ කළා පූණය අව්බෝධ , 
පරයක්ෂ අව්බෝධ , සහිකව දැනගුනීම. ඒ අී පරවෘේි  කි ල ඊළඟට 
නුවේ සංඝ ා වහනේ්සේලා අමල ආනන්ද සේවාමීනේවහනේ්සේ පරකාශ 
කරනව - ‘එවං සඤ්ඤීප ි ්ඛ්ා ආවු්සා ො නං ්නා පටිසං්ව්දි.’ 
ඉහළම අථ් නේ ගේ්ාේ අනේන එබඳු අහයේඵ ල සමාධි් ේ අර විදි ටම 
ආ න පිළිබඳව විඳීමකේ නු. ‘ො නං ්නා පටිසං්ව්දි.’ දැනේ 
එ්කාට අහයේඵ ල සමාධි  ගුන පළුුලේ අව්බෝධ කේ ලබාගුනීමට ඒ ඒ 
අංශවලිනේ අපට කාරණා දැනගනේනට ලුබුනා. ඒ ව්ගේම සමහර ුනේවල 
දකේවල ි් න ‘අනාසවං ්ච්ාවිමුත්ිං පඤ්ඤාවිමුත්ිං දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම 
ස ං අභිඤ්ඤා සච්ිකවා උපසම්පජ්ජ් ප්ව්දි’ ආදි වාකය වලනිේ අනාසව 
්ච්ාවිමුත්ි පඤ්ඤාවිමුත්ි කි න පද ්දකමේ ් ාදල ි් නව ්ම් 
රහනේ වහනේ්සේ ලබන පරයක්ෂ  පිළිබඳව. 

ඒ ව්ගේම වේ වුදගේ සූර කේ අපට හමු්වනව. රහනේ වහනේ්සේ 
්ම් අහයේඵල සමාධි ට සමවුදිල ඉනේන්කාට ඒ ්ලෝ්කාත්ර ේව  
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්කා ි ආකාර ටද වටහාග  ුේ් කි න එක පළිබිඳව  ම්කිසි අදහසකේ 
්දන සූර කේ එනව අංගුත්රනිකා්  චුක්කනිපා්  භණ්ඩගාම 

වග්ග් .11 හ්ර ඒව එන සූර කේ, ඒ්ක සඳහනේ ්වනව පුදේගල නිේ හර 
්ද්නකේ ගුන. අනු්සාගාමී පුදේගල් කේ, පටි්සාගාමී පුදේගල් කේ, 
ිත් පුදේගල් කේ, හර්වනි පදුේගල  ‘ි්ණ්ණා පාරග්ා ථ්ල ිට්ඨඨි 
බරාහ්ම්ණා’ කි ල. පළමු් වනි අනු්සෝගාමී පුදේගල  හඳුනේවනේ්න, ඒ 
පුදේගල  ‘කා්ම ච පටි්සවි පාපඤ් ච කම්මං ක්රාි’ - කාම නේ ්සේවන  
කරනව, පාපකමය කරනව. අනේන එබඳු පුදේගල  අර සංසාර්සා ට අනුවම 
ඔ්හේ ඇදිල  නව.  

පටි්සෝගාමී පුදේගල  ගුන දකේවනේ්න, කාම නේ ්සේවන  
කරනේ්න නුහු, පාපකමය කරනේ්න නුහු. ඊළඟට වේ වි්ශේෂ් නේ පරකාශ 
කරනව, ‘සහාපි දු්ක්ඛ්න, සහාපි්ොමන්ස්සන අස්සුමු්ඛ්ා රුදමා්නා 
පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බරහ්මචරි ං චරි.’ භික්ෂුනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ි එන 
සඳහනේ ්වනේ්න. දුකේ්ොම්නසේ සහිව ්හෝ ඇඬූ කඳුලිනේ  කුේව, අඬමිනේ 
්හෝ කඳුලු වුකි මුහුණිනේ ්හෝ  ුකේව පිරිපුනේ පරිිසිදු බරහ්මචරි  වාස  
කරනව. එ්කාට එන අර පටි්සෝගාමී පුදේගල  ි. ‘ි්ත්ා’ පුදේගල  
හඳුනේවල ි් නේ්න අනාගාමි පදුේගල  හුටි ට. අනාගාමි පුදේගල  
බරහ්ම්ලෝ්කේ ඉපදිලා ආ ිේ ්ම්ලාවට එනේ්න නුහු. එ්හදිම ්කළවර 
කරනව. හර්වනි පුදේගල  ම ි හඳුනේවනේ්න ‘ි්ණ්ණා’ එරව, 
‘පාරග්ා’ පර්රට ්ගාසේ, එ්ගාඩට ්ගාසේ, ‘ථ්ල ිට්ඨඨි බරාහ්ම්ණා’ 
එ්ගාඩට ගිහිලේල එ්ගාඩ හිට්ගන ඉනේනව. බරාහ්මණ කි න පද  
් ාදනේ්න රහනේ වහනේ් සේට ි. එ්කාට ඒක ්ෝරනේ්න ‘ආසවානං 
ඛ් ා අනාසවං ්ච්ාවිමුත්ිං පඤ්ඤාවිමුත්ිං උපසම්පජ්ජ් විහරි’ -  ම්කිසි 
භික්ෂුවකේ ආශරව නේ ක්ෂ කිරී්මනේ අනාශරව වු ්ච්ාවිමුත්ි ට, 
පඤ්ඤාවිමුත්ි ට, ඒ අරහේඵල සමාධි ට සමවුදිල ඉනේනවනම් එබඳු 
පුදේගල  හුඳිනේවි   ුේ්ේ එ්ගාඩට ගිහිලේල එ්ගාඩ හිට්ගන ඉනේන 
ුනුේා හුටි ට ි.  

එ්කාට අපි දැනේ ඇවිලේල ි් නේ්න නවියාණ  පිළිබඳ සාකච්ඡා්ව 
ඉාම ගුඹුරු ුනකට ි. රහනේවහනේ්සේ ඒ අහයේඵල සමාධි් ේදි එ්ගාඩ 
ගිහිලේල එ්ගාඩ හිට්ගන ඉනේනවනම්, එදි්නො ජිවි් ේ රහනේ වහනේ්සේ 
ආහාර ගුනීම් ධමය ්දේශනා කිරීම් ආදි්  ේව  කුමකේද? ඉඳහිටල 
ාවකාලිකව ්ම්ගාඩට එනවද? ඒක ්ලාකු පරශේන කේ - එ්ගාඩට ගිහිලේල 
එනවද නුදේද ක ින එක. ඉඳහිටල ඇවිලේල ඉනේන ඉඳීමකේද ්ම්ක? අනේන ඒ 
පරශේන  ඇේ වශ් නේම ගුඹුරු පරශේන කේ බව ්හළි් වනව ඒකට අොළවන 
 ම්  ම් සූර්දේශනාවලනිේ. සුත් නිපා් ේ පරමට්ඨඨක සූර් ේ අග ගාථා්ව 
්ම්හම සඳහනේ ්වනව. 
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‘න කප්පයන්ති න පු්රක්ඛ්රාන්ති - ධම්මාපි ්තසං න පටිච්ඡිතා්ස 

න බරාහ්ම්ණා සෙීව්තන ්න්යයා - පාරංග්තා න ප්ච්චත ිතාදී.’12 

්මන මුලේ පද කීප  ි් නේ්න බහුවචන් නේ. රහනේ 

වහනේ්සේලා්ගේ ස්වභාව  කුමකේද? දෘෂේටි පරකලේපන  කරනේ්න නුහු, දෘෂ ේටි 

්ගානේ්න නෑ, නනේ් න නෑ. ‘න පු්රක්ඛ්්රාන්ි’ දෘෂේටි ඉදිරිපේ 

කරනේ්න නුහු අ්නකුේ ශරමණ බරාහ්මණ නිේ ව්ගේ. ‘ධම්මාපි ්සං න 

පටිච්ිා්ස’ - ්ලෝක් ේ පළිිගේ  ම්  ම් දෘෂේටි ආදි , ඒ කිසිවකේ 

පිළගිනේ්නේ නුහු. ‘න බරාහ්ම්ණා සීලව්න ්න් යා’ - සීලවර ආදි ට 

ඇදිල  නේ්න නුහු. අවසාන පද  ි අපට අවශය. ‘පාරං ග්ා න ප්ච්චි 

ාදී’ - පර්රට ග ි ඒ ාදී පුදේගල  ආපසු එනේ්න නුහු. ්මන අපි 

ඉාමේ වුදගේ වචන කේ හුටි ට සුළක ි  ුේ්ේ ‘ාදී’ කි න වචන  ි. 

්ම් ාදී ක ින වචන  අපට කලිනුේ අහු්වලා ි් නව. ්ම්කට 

ඇේවශ් නේම ්හාඳම සිංහල වචන  ‘එ්හවු පුදේගල ’. එ්හවු පදුේගල  

කි න එක දැනේ කා්ල ් ාදනේ්න නරක පදුේගල ිනේ පළිිබඳව ි. නමුේ 

රහනේ වහනේ්සේ ම ි නි ම අථය් නේ ‘එ්හවු පදුේගල ’. ‘එ්හවු’ ක ිල 

කි නේ්න අර ස්ථිරසාර ගුණ . ‘එ්සේ්ම්සේ’ ්නා්ව ි. ‘එ්සේ-්ම්සේ’ 

පුදේගල් කේ ම ි ගි් ාේ ආපහු එනේ්න. ්ම් රහනේ වහනේ්සේ ගි් ාේ 

ගි ාම ි. ඒක ි, ‘පාරංග්ා න ප්ච්චි ාදී’ ක ිනේ්න. අර ඒක නිසාම 

ම ි ධම්මපද ගාථාවල ාදී කි න පද ේ එකේකම අලේලල දකේවල 

ි් නේ්න ‘ඉන්දඛීලූප්මා ාදි සුබ්බ්ා’ ආදි වශ් නේ, ඉන්ද්රඛීල කේ ව්ගේ 

රහනේ වහනේ්සේ. ඒ ්ලෝ්කෝර විමුකේි  ලුබුවට පසේ්ස ඒ ාදී 

පුදේගල  ආපසු එනේ්න නුහු. 
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අ්ධෝලිප ි

1. සන්ර සූර , ඉි., ඛ්ු.නි. I - 402 පිට (බු.ජ්. 24) 

2. සමාධි සූර , දසක නිපා, අං.නි. VI - 14 පිට (බු.ජ්. 23) 

3. ්සාණ සූර , ඡක්ක නපිා , අං.නි. IV - 158 පිට (බු.ජ්. 21) 

4. කාමගුණ සූර , සළා න සං., සං.නි. IV - 206 පිට (බු.ජ්. 16) 

5. සා.ප. III - 25 පිට (්හේ.මු.) 

6. සළා නවිභංග සූර , ම.නි. III - 462 පිට (බු.ජ්. 12) 

7. පඨමනිබ්බාන සූර , උො., ඛ්ු.නි. I - 290 පිට (බු.ජ්. 24) 

8. ප.දී. - 272 පිට (්හේ.ම.ු) 

9. ික නිපා , අං.නි. I - 246 පිට (බු.ජ්. 18) 

10. ආනන්ද සූර , නවක නිපා , අං.නි. V - 494 පිට (බු.ජ්. 22) 

11. අනු්සා සූර , චුක්ක නිපා , අං.නි. II - 12 පිට (බු.ජ්. 19) 

12. පරමට්ඨඨක සූර , සු.නි., ඛ්ු.නි. II - 254 පිට (බු.ජ්. 25) 

 

https://pitaka.lk/bjt?b=28&p=402
https://pitaka.lk/bjt?b=27&p=14
https://pitaka.lk/bjt?b=25&p=158
https://pitaka.lk/bjt?b=19&p=206
https://pitaka.lk/bjt?b=15&p=462
https://pitaka.lk/bjt?b=28&p=290
https://pitaka.lk/bjt?b=22&p=246
https://pitaka.lk/bjt?b=26&p=494
https://pitaka.lk/bjt?b=23&p=12
https://pitaka.lk/bjt?b=29&p=254
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18 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරමුඛ ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙඅටවන ්දේශනයයි ්ම්. 

්ලෝක් නේ එ්රවීම, භව් නේ එ්රවීම, සි පිළිබඳම ේව කේ 
බව වටහා්නාගුනමී නසිා නිවයාණ පරිසං ුකේ සූර රාශි කේම විපරී 
අන්දමිනේ විවරණ  කර ඇ ිබව පසුග ි ් දේශන් ේදී අපි පරකාශ කළා. රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ජීවි  අවසනේවී්මනේ පසුව පරමාථය වශ් නේ ඇි  ම්කිසි 
අසංඛ් ධාුවකට පේ්වන බව පිළිබඳ ම කේ අටුවා ුග් ේදි මුලේබුස්ගන 
ි්බන බව ්පේනව. ඒ ම  සනාථ කිරීමට, ඔපේපුකිරීමට, අටුවාවලේ 
්ගනහුර දකේවන සූර්දේශනා කීප කේම ඇේවශ් නේම භවනි්රෝධ  
පිළිබඳව, සළා න නි්රෝධ  පිළිබඳව, ්ම්ලාවදීම, ්ම් ජීවි් ේදිම 
රහනේ වහනේ්සේ ලබන පරයක්ෂ කේ පිළිබඳ සූර බව පසුග ි ්දේශනා්ව්දි 
අප පුහුදිලි කළා. ්ව්නකකේ බා, එ්රට ්ගාසේ, ්ම්ගාඩිනේ එ්ගාඩට 
්ගාසේ, එ්හම නුේනම් පර්රට ්ගාසේ, එ්ගාඩට වී සිටින බරාහ්මණ ා 
හුටි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ දැකේවු් ේ, ආශරව නේ ක්ෂ  කරල අනාශරව වූ 
්ච්ාවිමුත්ි  පඤ්ඤාවිමතු්ි  ්ම් ජිවි් ේදීම පරයක්ෂ කර්ගන ඉනේන 
රහනේ වහනේ්සේ - ඵලසමාපේි් නේ ඒ ේව ට පේවුන රහනේ 
වහනේ්සේ - පිළිබඳව ි.  

එ්කාට ්ම් නදිසුනේ අනුව, ්ම් කාරණා අනවු, අපට සිදු්වනව 
එ්ගාඩේ ් ම්ගාඩේ, එ්රේ ් ම්රේ, පළිබිඳ ් ලෝකසම්ම ම ට වඩා 
ස ිමු් අදහසකේ ්ම් නවියාණ පරසිං කුේ සූර ළුනිේ මකුර ගුනමීට. අද ්ම් 
්දේශනාව වි්ශේෂ් නේම ඒ සඳහා .ි අප ිකලනිුේ පරකාශ කළා ්ම් නවියාණ  
පළිබිඳව, ඒ පරශේන  පළිබිඳව,  ම්කසි ිවිසඳුමකේ බලා්පා්රාේ ු්වනව නම්, 
ඒ විසඳු්ම් ඉාම සි ුම් ්කාටස ි ඉදිරි ට එන සූරවල ි් නේ්න. 
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පසුග ි ් දේශන  අවසාන වන විට අප සුත්නපිා් ේ පරමට්ඨඨක සූර් ේ 
අවසාන ගාථා්ව අවසාන පද  වන ‘පාරං ග්ා න ප්ච්චි ාදී’ - කි න 
පද  විගරහ කරමිනු ි සිටි් . ‘ාදී පුදේගල ’ පර්රට ගි් ේ නුව 
්නාඑනේට බව ඒ ගාථාපද  අනුව අප ් ේරුම් කළා. ඒ කි නේ්න, සේථිරසාරවු, 
‘එ්හවු’ ්ක්නකේ වු, ඒ රහනේ වහනේ්සේ එ්ගාඩට ගි්  ආපහ ු්ම්ගාඩට 
්නාඑනේට බව. අපි එ්හම පරකාශ කළාට ්මාකද සතු්නිපා් ේම නාලක 
සුර් ේ එන එකේරා ගාථාවක - පුරැනේනනේ්ගේ ්නා් කුේ වාද විවාදවලට 
භාජ්න  වු එකේරා ගාථාවක - මීට වඩා රමකේ ්වනසේ අදහසකේ පරකාශ 
්වනව. 

‘උච්චාවචා ෙි පටිපදා - සම්ණන පකාසිතා 

න පාරං දිගුණං යන්ති - න ඉදං එකගුණං මුතං.’1 

ඒ ගාථා්ව අදහස ඉසේ්සලේල බලමු. ‘උච්චාවචා හි පටිපො සම්ණන 
පකාසිා’ - බුද්ධ ශරමණ නේවහනේ්සේ විසිනේ උේකෘෂේට සහ හීන පරිපො පරකාශ 
කරල ි්බනව. ‘න පාරං දිගුණං  න්ි’ - ඒ කි නේ්න විමකුේ පුදේගල් ෝ 
්දවරකේ පර්රට ්නා ේ. ‘න ඉදං එකගුණං මුං’ - ්ම  එකේවරකේ 
හුටි ටද සලකනු ්නාලු්බ්. ්මන පරසේපර වි්රෝී කි මනකේ ව්ගේ 
්ප්නනේ්න ් ම් අග ් දපද් නේ. ‘න පාරං දිගුණං  න්ි’ - එ්රට ් දවරකේ 
්නා ේ. එකේ වරකේ වශ් නේද සලකනු ්නාලු්බ්. ්ම් ගාථා්ව් ‘උච්චාවචා 
පටිපො’ කි න පද ්දක අපි ්කටි් නේ සලකා ගේ් ාේ, උේකෘෂේට හීන 
පරිපො කි ල පරකාශ ක්ළේ ඒ ඒ පුදේගල ්ගේ ශකේි  අනුව බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පරිපෝව විවිධ පර්භේද දකේවල ි් නව. දැනේ නිදසනුකේ හුටි ට 
ගේ්ාේ ‘සුඛ්ාපටිපො ඛිප්පාභිඤ්ඤා’ කි ල ඉහළම ගණ් ේ, උේකෘෂේටම 
ගණ් ේ, පුදේගල ිනේ ඉාමේම පහසු්වනේ ්ක්ලසේ සමන  කරල වහා 
වුටහීම් ඇි මාගය කනිේ නවිනට කිට්ටු ්වනව.  

ඊළඟට හීන පරිපොවට අපි නිදසනුකේ හුටි ට දැකේවු්වාේ 
‘දුක්ඛ්ාපටිපො දන් ධාභිඤ්ඤා’ වශ් නේ ඉාමේම දුක්සේ ්ක්ලසේ ජ් ්ගන 
ඉාමේම ්හමිනේ අව්බෝධ  ලබන පුදේගල ිනුේ නිවනට ළං ්වනව. 
අනේන ඒක ි ඒ පද ්ද්කේ අථය . නමුේ අපට ්මන ගුටලු වශ් නේ 
ි් නේ්න අග ්දපද  ි. ‘න පාරං දිගුණං  න්ි - න ඉදං එකගුණං මුං’, 
අටුවාව ්ම් ගුටලුව විසඳනේන උේසාහ කරනේ්න ්ම්හම ි. ‘න පාරං 
දිගුණං  න්ි’ කි න එක ්ෝරනේ්න ‘එකම්ග්ගන ද්වික්ඛ්ත් ුං නිබ්බානං න 

 න්ී’2 - ඒ කි නේ්න ්සෝවානේ, සකොගාමි, අනාගාමි ආදී එකේ එකේ 
මාගය කිනේ එකවරකේම ි  ු්වනේ්න, ් දවරකේ  නේ්න නු කි න අදහස ි, 
ුනේ්වනි පද ට අථය  හුටි ට ්දනේ්න. ඒ කි නේ් න ‘න පාරං දිගුණං 
 න්ි’ කි නේ්න ්සෝවානේ සකොගාමී ආදී එකේ එකේ මාගය කිනේ  නේ්න එක 
සුර  ි, එක මාගය කිනේ ්දවරකේ  නේ්න නුහු. ඊළඟට ‘න ඉදං 
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එකගුණං මුං’ කි න එක ්ෝරනේ්න - ‘එක මාගය කනිේම සි ලුම ්ක්ලසේ 
නුි කරනේන බුහු, සි ලුම ්ක්ලසේ නුි කරල රහේ ්වනේන බුහු’ 
කි න අදහස ි. ඒ කි නේ් න රහේවීම සඳහා මාගය හරකේම ඕන ්වනව. 
එකේවරටම රහේ්වනේන බුරි  ක ින අදහස ි අටුවාව ඉදිරිපේකරනේ්න. 

නමුේ ඇේවශ් නේම අපි ්ම් ගාථාව ගුන ගුඹුරිනේ සලකල 
බුලු්වාේ ්මන දකේවල ි් නේ්න පරසේපරවී්රෝධි කි මනකේ විදි්  
පරකාශ කේ. අටුවාව ්මන ගුටලු ්දකකේ මුකර ගුනී්මනු ි ්ම් එක 
ගුටලුව විසඳනේ්න. එකම ගුටලු්ව ්දපුේකේ ්ම් ගාථා ්දපද්  
ි් නේ්න. එකම ගුටලුවක ්දපුේකේ. ඒ කි නේ්න ‘න පාරං දිගුණං 
 න්ි’ - ්දවරකේ එ්ගාඩට ්නා් ේ. ‘න ඉදං’ කි ල කිව්්ව ්ම් ්දවරකේ 
්නා ාමම. අටුවාව ්ෝරන හුටි ට එන ‘ඉදං’ කි නේ්න, ්ම  කි ල 
කි නේ්න, පර්රට. නමුේ ්මන ගනේන ි් නේ් න අර මුලේ පද් නේ 
කි න මුළු අදහසම, ‘න ඉදං එක ගුණං මුං’ ඒ ්දවරකේ ්නා ාමම එක 
වරකේ හුටි ටද ගණනේ ගනේ්න නු. එ්කාට ි ඒ පරසේපරවි්රෝී බව 
්හාඳට සම්පූණය ්වනේ්නේ. එකම මාෘකාවට අොළ ක ිමනකේ. ්ම ිනේ 
එ්කාට අපට ්ේරුම් ගනේන ්වනේ්න, ්ම් ගාථා්වනේ කි ු්වනේ්න, 
්සෝවානේ, සකොගාමී, අනාගාමි  න ්සඛ් පුදේගල නිේ පළිිබඳව ්නා්ව .ි ්ම් 
ගාථාව ඇේ වශ් නේම රහනේ වහනේ්සේ - ාදී පුදේගල ා පිළිබඳව ි. 
පරමට්ඨඨක සූර් නේ අප ිදැකේව ු‘පාරං ග්ා න ප්ච්චි ාදී’ ක ින ඒ ගාථා 
පද් ම පරිරාව කේ - ්දෝංකාර කේ - ම ි ්ම් ගාථා්ව ි්බනේ්න. 
‘පාරං ග්ා න ප්ච්චි ාදී’ කි න එ්කේ ්ේරුම් පර්රට ගි  ාදි 
පුදේගල , විමුකේ පුදේගල  නුව ්නාඑ ි. ඒ කි මනම ි ්ම් නුේ්වනි 
පද් නේ කි නේ්න. ‘න පාරං දිගුණං  න්ි’ පර්රට ්දවරකේ ්නා් ේ. 
රහේ පුදේගල් ෝ පර්රට ්දවරකේ ්නා් ේ. නමුේ අවසාන පද  ි 
්මන පරශේන  ්වනේ්න. ‘්ම් ්දවරකේ ්නා ාමම එකේවරකේ හුටි ටද 
සුල්කනේ්න නු’. ්මාකකේ නමුේ සුඟවුණ අථය කේ ්මන ි්බනව. 

්ම්ක එ්කාට අපට ්ේරුම්ගනේන ්වනේ්න, දැනේ සාමානය් නේ 
්ලෝක් ේ  ම්කිසි ්ක්නකේ කිව්්වාේ ‘මම අහවලේ ුනට ්දවරකේ  නේ්න 
නුහු’ ක ිල, ඒ්කනේ අධයාහාර නිගමන  ්මාකකේද? ඉ්බ්ම හු්ඟන 
නිගමන  ්මාකකේද?  නේ් න එකවර ි. ‘මම ්දවරකේ කි නේ්න නුහු’ 
කිව්්වාේ ඒ්ක ්ේරුම ‘මම එකවර ි කි නේ්න’. නමුේ ්මන ්ම් 
අවසාන පද් නේ පරි්ක්ෂේප කරනව. ්දවරකේ  නේ්නේ නුහු. එකේවරකේ 
කි ල ක ිනේ්නේ නුහු. ්මනිනේ ක ි්වන අදහස ආශරව නේ ක්ෂ  කරල 
නි ම විදි ටම එ්ගාඩට ගි , න ිම විදි ටම ්ලා්කෝත්ර වු, රහනේ 
වහනේ්සේ, ‘ාදී පුදේගල ’, නුව ්ම්ගාඩට එනේ්න නුහු. එනේ්න 
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නුේ ්ම්ගාඩට ආවාකේ ්මනේ - ්ම්ගාඩට ආවාකේ ්මනේ - ඒ අහයේඵල 
සමාධි් නේ නුගිටල ප්ඤ්චන්ද්රි  නේ්ගනේ ලු්බන අරමුණු අනුව මනාප 
අමනාප ්දේ භූකේි විඳිනව. සුපදුකේ විඳිනව ්ලෝක ාට ්ප්නනව. 
්ලෝක ා්ගේ දෘෂේටි්කෝණ් නේ බලන්කාට ්ම් රහනේ වහනේ්සේ ඒ 
අහයේඵල සමාධි් නේ මිදිල දැනේ ඔනේන ්ලෝ්කට ඇවිලේල ඉනේනව. ්මනේන 
්මන ි ්ම් ගුටලුව ි්  නේ්න. එ්කාට ‘න ඉදං එකගුණං මුං’ - 
එකවරකේ පමණකේ හුටි ට සලකනේ්න නුේ් මකේනිසාද? අර ්ලෝ්කට 
ආව ව්ගේ ඉඳල නුව නුවේ අහයේඵල සමාධි ට කුමි වි්ටක 
සමවදිනේන පුළුවනේ රහනේ වහනේ්සේට. බාහිර ඉන්ද්රි නේ් ගනේ ලු්බන අරමුණු 
භූකේිවිඳිනව. නමුේ විටිනේවිට අර එ්ගාඩටම වී සිටින ේව  වන අහයේඵල 
සමාධි ටේ සමවුදිල මනේ ඒ ලබාගේු පරයක්ෂ ට සි පමුණුවා්ගන 
නිවයාණ සුඛ් ේ භකූේි විඳිනව. ්මනේන ්ම්ක ඉාමේම සි මු් ගුටලුවකේ. 
්ලෝක ට ඇවිලේල ඉන්ද්රි  නේ්ගනේ ආරම්මණ ගනේන්කාට ්ක්නකුට 
හි්නව ඇේවශ් නේම ්ම් පුදේගල  දැනේ ්ලෝක් ේ  ඉනේ්න කි ල. 
නමුේ බුලුබුලේමට ්ම් ගුටලු විදි්  අවස්ථාව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ඉාමේම සේවාභාවික උපමාවකේ - ්ක්නකුට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ විදි්  
උපමාවකේ - ආශර් නේ ්ම් මහා ගුටලුව, ඒ කි නේ්න ්ලෝ්කෝත්ර 
පුදේගල නේ ආශරව නේ ක්ෂ කරල, එ්හම පිටිනේම ්ලෝ්කෝත්ර ේව ට 
පේ්වලා, එ්ගාඩට ගිහිලේල, එ්ගාඩට වී සිටින පුදේගල , ්ම්ගාඩට 
ඇවිලේල ්කා්හාමද ්ම් ඉන්ද්රි  නේ්ගනේ අරමුණු ගනේ්න ක ින පරශේන ට 
පිළිුරු සප නව එකේරා උපමාවකිනේ. එක නිදසුනකේ අපි ගේ්ාේ 
සුත්නිපා් ේ ජ්රා සූර් නේ, 

‘උදබින්දු යථාපි ්පාක්ඛ්ර - පදු්ම වාරි යථා න ෙිප්  පති 

එවං මුනි ්නාපෙිප්  පති - යදිදං දිට්ඨඨසුතම්මු්තසු වා.’3 

‘ ම්්සේ පි ුම් ප්හි දි  බින්දුව ්නාඇ්ලනේ්නේද,  ම්්සේ ප ිුම් 
්පේ්හි ජ්ල  ්නාඇ්ලනේ්නේද, එ්සේම ්ම් විමුකේ මනුිවර ා 
දිට්ඨඨසුමු - දුටු ් ද් හි, ඇසුනු ් ද් හි, දැනුන ් ද් හි, ඉන්ද්රි ාරම්මණවල 
්නාඇ්ල ි.’ අනේන එන ක ින හුටි ට එ්කාට ්ම් ්නලුම් ම්ලේේ 
්නලුම් ්කා්ළේේ උපමාව ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ඉාමේම ගුඹුරු 
්ලෝ්කෝත්ර ්ලෞකික ේව පිළිබඳ පරශේන  ්ෝරනේන ඉදිරිපේ 
කරගනේ්න. අපි වේ නිදසුනකේ ගනමිු. සුත්නිපා්  මාගන්දි  සූර්  
සඳහනේ ්වනව ගාථාවකේ. 

‘්යෙ ිවිවි්්තා විච්රයය ් ෝක - න තාන ිඋ්ගය ෙ ව්දයය නා්ගා 
එෙම් බුජං කණ්ටකං වාරිජං යථා - ජ්ෙන ප්ඞ්කන අනූපෙි්තං 

එවං මුනී සන්තිව්දා අගි්ද්ධා - කා්ම ච ්ෝක ච අනූපෙි්්තා.’4 
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‘් හි විවි්ත්ා විච්ර ය ් ලා්ක, න ානි උග්ගය්හ ව්ද ය නා්ගා.’ 
නා්ගා කි ල කි නේ්න රහනේ වහනේ්සේටම ි. ්ම් ්ශරේෂේඨ විමුකේ 
පුදේගල ා  ම් දෘෂේටි ආදි කිනේ ්වනේව ්ලෝක් හි හුසි්රනේ්නේද, ‘න ානි 
උග්ගය්හ ව්ද ය’ - ඒවා දැඩිව ්ගන වයවහාර ්නාකරනේ්නේ . ‘එලම් බුජ්ං 
කණ්ටකං වාරිජ්ං  ථා, ජ්්ලන ප්ඞ්කන අනූපලිත්ං’ -  ම්්සේ ජ්ල් හි 
හටගේ කටු සහි නටුවකේ ඇි, ්හළපි ුම, ජ්ල් නේද මඩිනේද ්නාකිලිටිව 
්නාකුලුලේව පවීද, ‘එවං මුන ීසන්ිව්ො අගි්ද්ධා’ - එ්සේම අධයාේම 
ශානේි  පරකාශ කරන ගිජ්ු ්නාවූ මුනිවර  ‘කා්ම ච ්ලා්ක ච 
අනූපලි්ත්ා’ - කාම් හිේ ්ලෝක් ේේ ්නාඇලී වාස කර .ි 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ චම්පා නුවර ගග්ගරා ්පාකුණු ්ර වාස  
කරන අවස්ථාවක බාහුන සේවාමීනේවහනේ්සේ උනේවහනේ්සේ්ගනේ ඇසූ 
පරශේන කුේ ඊට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන පළිිරුේ අංගුත්ර නිකා්  
දසක නපිා් ේ සඳහනේ ්වනව. බාහුන සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඇසූ පරශේන : 

‘කි හි නු ්ඛ්ා, භ්න්, ධ්ම්මහි ථාග්ා නිස්ස්ට්ඨටා, 
විසං ු්ත්ා, විප්පමු්ත්ා, විමරි ාදීක්න ්චසා විහරි?’ - සේවාමීනි 
ථාග නේ වහනේ්සේ කවර ධමය නේ්ගනේ ඉවේව, ්නාබුඳී, මිදී, විමුකේව 
මා ිම්කර ්නාගේ සිකිනේ  ුකේව වුඩ වාස  කරේද? ඒකට බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පිළිුරු ්දනේ්න ඒ ්පාකු්ණනේම ගේු හුටි්  උපමාවකිනේ. 

‘දසෙි ්ඛා, බාෙුන, ධ්ම්මෙි තථාග්තා නිස්ස්ට්ඨටා විසංයු්්තා 
විප්පමු්්තා විමරියාදීක්තන ් චතසා විෙරති. කත්මෙි දසෙි? රූ්පන ් ඛා, 
බාෙුන, තථාග්තා නිස්ස්ට්ඨටා විසංයු්්තා විප්පමු් ්තා විමරියාදීක්තන 

්චතසා විෙරති, ් වදනාය …, සඤ්ඤාය …, සංඛා්රෙි …, විඤ්ඤා්ණන …, 

ජාතියා …, ජරාය …, මර්ණන …, දු්ක්ඛෙි …, කි්ේසෙි ්ඛා, බාෙුන, 
තථාග්තා නිස්ස්ට්ඨටා විසංයු්්තා විප්පමු්්තා විමරියාදීක්තන ්චතසා 
විෙරති. ් සයයථාපි, බාෙුන, උප්පෙං වා පදුමං වා පුණ්ඩරීකං වා උද්ක ජාතං 
උද්ක සංවඪෙං උදකා අච් චු් ගම් ම තිට්ඨඨති අනුපෙි්තං උද්කන, එව්මව 
්ඛා බාෙුන තථාග්තා ඉ්මෙි දසෙි ධ්ම්මෙි නසි්ස්ට්ඨටා විසංයු්්තා 

විප්පමු්්තා විමරියාදීක්තන ්චතසා විෙරති.’5 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ පිළිුර එ්කාට, ‘බාහුන ධමය දහ කිනේ 
ථාග්ම ඉවේව, ්නාබුඳී, මිදී, මා ිම් කර්නාගේ සිකිනේ  ුකේව 
වාස  කර ි. කවර දස කනිේද? රෑප් නේ - රෑපස්කන්ධ් නේ, ්වදනා්වනේ, 
සඤ්ඤා්වනේ, සංස්කාර නේ්ගනේ, විඤ්ඤාණ් නේ, ජ්ාි් නේ, ජ්රා්වනේ, 
මරණ් නේ, දුකේවලිනේ, ්ක්ලසේවලිනේ, ක ින ්ම් දහ් නේම ්වනේ්වලා 
ථාග නේ වහනේ්සේ ් ලෝක් හ ිවාස  කරනේ්න.’ ඊළඟට උපමාව. ‘ ම්්සේ 
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බාහුන නලිුපුලකේ ් හෝ රේප ිුමකේ ් හෝ ් හළපි මුකේ ් හෝ ජ්ල් හි හටගේ්ේ 
ජ්ල් හි වුඩු්ණේ, ජ්ල් නේ පුන නුගී, ජ්ල් නේ ්නා්ේව, ්නාකිලිටිව 
පවීද, එ්සේම ථාග්ම ්ම් දසධමය නේ්ගනේ ඉවේව ්නාබුඳී, මිදී, 
මා ිම් කර්නාගේ සිකිනේ වාස  කර ි.’ එ්කාට ්ම් සූර් නේ 
වි්ශේෂ් නේම අපට ්පේනව ථාග නේ වහනේ්සේ සවයපරාකාර් නේම 
්ලෝ්කෝත්ර බව, ඉන්ද්රි  නේ්ගනේ ්ලෝක් ේ අරමුණ ුගේේ. ්ව්නකකේ 
බා ්ම් සේකන්ධ නේ්ගනේ ලුබුනු මිදීම, ඒක එ්හමම .ි රෑප් නේ, 
්වදනා්වනේ ඒවා ිනේ සි මුේකර්ගන ි වුඩ වාස  කරනේ්න. එපමණකේ 
්නා්ව ි දැනේ ්ම් කා්ල අථයවිවරණ අනුව ්ක්නකුට පදුුම හි්නේන 
පුළුවනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ ජ්රාවට පේවුනා ්නේද, මරණ ට පේවුනා 
්නේද කි ල. ඔ්හාම හින්කාට ් මන ක ිනව ‘ජ්ාි ා, ජ්රා , මර්ණන’ 
- උපිනේ, ජ්රා්වනේ, මරණ් නේ ්ම් කි නේ්න අනාග භව කේ පිළබිඳව 
්නා්ව ි. ්ම් ජීවි් ේදීම ්ම් සංකලේපවලිනේ මිදිල. අපි කලනිේ ්ම් පිළිබඳව 
පරපංච ගුන කථාකරන අවස්ථාවල පරකාශ කරල ි් නව. ් ලෝක ාට ඒ ජ්ාි 
ජ්රා මරණ ආදි  පිළිබඳව සංකලේප වලිනේ  ම් භීි කේ උපදිනව නම් 
ථාග නේ වහනේ්සේට ඒ කිසිවකේ නුහු ක ින එක  ි්ම් පරකාශ කරනේ්න. 
ඒ ව්ගේම ්ක්ලසේවලනිේ. ්ම් කි ාපු දසධමය නේ් ගනේම ථාග නේ 
වහනේ්සේ විමුකේව වුඩ වාස  කරන බව  ි්ම් සූර් නේ එ්කාට අපට 
්පනී නේ්න. ්ම් එකේකම අපට ්පන ීනවා ථාග නේ වහනේ්සේ්ගේ 
එදි්නො ජීවි් ේ ්ම් ඉන්ද්රි  කරි ාකාරිව  පිළිබඳවේ  ම්කිසි පුදුම අනේද්ම් 
විමුකේ බවකේ, ්නාබුඳුන ු බවකේ, ි්බනේට ඕ්න  ි කි ල. ඒක සුරි ුේ 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව සං ුත් නකිා්  සළා න සං ුත්් . 

‘පස්සති භගවා චක්ඛුනා රූපං, ඡන්දරා්ගා භගව්තා නත්ථි, 

සුවිමු්තචි්්තා භගවා.’6 භාගයවුනේ වහනේ්සේ ඇසනිේ රෑප දකිනව. නමුේ 
ඒ පිළිබඳව ඡන්දරාග කේ නුහු, සි විමුකේ ි. ඒ ව්ගේම අර බරහ්මා ු සූර්  
මේඣිම නිකා් , උත්ර නමුි බරාහ්මණ මාණවක  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පසේ්සනේ ගිහිලේලම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ්ශරේෂේඨව  පරීක්ෂා කරල 
කාල කේ ිසේ්ස, පරකාශ කළ වාකය කේ ි් නව. 

‘රසපටිසං්වදී ්ඛා පන ්සා භවං ්ගාත්මා ආොරං ආෝරති 

්නා ච රසරාග පටිසං්වදී’7 - ඒ භවේ ්ගෞම නේ රස  විඳිමිනේ ආහාර 
ගනේනව, නමුේ රස රාග කේ වින්දන  කරනේ්න නුහු. ඒක මහ පුදුම වුඩකේ. 
දිවට දැ්නන ්දේවලේ පිළිබඳව ඒ රම් විමුකේ බවකේ ඒ ඉන්ද්රි වලිනේ 
අරමුණු ගනේන අවස්ථාවලේ පවිනවා  කි න එක ි එ ිනේ පරකාශ 
කරනේ්න. ‘රසපටිසං්වදී’ ‘රසරාගපටිසං්වදි’ කි න ්දක අ්ර ඇි 
්වනස කලේපනා කරන විටේ ්ලෞකික ්ලෝ්කෝත්ර ්දක අර ඇි 
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්වනස ්ේරුම් ගනේන පළුුවන.ි ඒ ව්ගේම ්ම් ප්ඤ්චන්ද්රි  නේ පිළිබඳව 
පමණකේ ් නා්ව ි. සිට එන අරමුණු - ධම්මාරම්මණ - පිළිබඳවේ ඒ විමුකේ 
පුදේගල  එදි්නො ජිවි් ේදි සි මුේ කර්ගන ි ජිවේ ්වනේ්න. ්ම්වා් ේ 
විථ ස්වභාව , අසය ස්වභාව , රහනේ වහනේ්සේට පරයක්ෂ නිසා. සිට 
අරමුණු එනව. සිට ගනේනව සංකලේප. මම  කි ලේ පාවිච්ිකරනව. නමුේ 
ඒ සංකලේපවල අසය ස්වභාව  දනේනව. වයවහාර - අර බබා්ග භාෂාව 
පාවිච්ිකරනේන ව්ගේ. ඒ කාරණ ේ පුහුදිලි ්වන ්හාඳ සූර කේ ි් නව 
අංගුත්ර නිකා්  නවක නිපා් . 

සුරි ුේ සේවාමීනේවහනේ්සේ චන්දිකාපුත් කි න සේවාමීනේවහනේ්සේ 
්ක්නකු්ග වුරදි ම කේ ඉවේ කරනේන ්දේශනා කළ සුර කේ ඒක. එන 
සඳහනේ ්වනව, 

‘එවං සම්මා විමු්තචි්තස්ස ්ඛා, ආවු්සා, භික්ඛු්නා භුසා ්චපි 
චක්ඛුවි්ඤ්ඤ යයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ඡන්ති. ්නවස්ස චි්තං 
පරියාදියන්ති, අමස්  සීකත්මවස්ස චි්තං ්ොති ිතං ආ්නඤ්  ජප්ප් තං, 

වයඤ් චස් සානුපස්සති. භුසා ් චපි ් සාතවි්ඤ්ඤ යයා සද්දා … භුසා ් චපි ඝාන 

වි්ඤ්ඤ යයා ගන් ධා … භුසා ්චපි ජිව්ො වි්ඤ්ඤ යයා රසා … භුසා ්චපි 

කාය වි්ඤ්ඤ යයා ්ඵාට්ඨඨබ් බා … භුසා ්චපි ම්නාවි්ඤ්ඤ යයා ධම්මා 
මනස්ස ආපාථං ආගච් ඡන්ති, ් නවස්ස චි්තං පරියාදියන්ති, අමස්සීකත්මවස්ස 

චි්තං ්ොති ිතං ආ්නඤ් ජප්ප් තං, වයඤ් චස් සානුපස්සති.’8 

‘ඇවුේි, ්ම්සේ ්හාඳිනේම විමකුේවු ඒ භික්ෂුව්ගේ දශයනපථ ට 
්බා්හෝ ඇසිනේ දැකි  ුු රෑප ආ්ව් වී නමුේ ඒ රෑප ඒ භිකේෂවු්ගේ සි 
දැඩි්කාට ගරහණ  ්නාකරේ. ඒ සි ඒවා ිනේ අමිශරව පවනිව, ස්ථාවරව, 
්නාකුළ්ඹන අන්දමිනේ පවිනව ක ින එක ි පරකාශ ්වනේ්න. ඇස 
පිළිබඳව ව්ගේ ම ි ඊළඟට කන පළිිබඳවේ, කනට ඇ්සන ශබ්ද පිළිබඳවේ, 
නුහු ට දැ්නන ගඳ සුවඳ පිළිබඳවේ, දිවට දැ්නන රස පිළිබඳවේ, ක ට 
දැ්නන ස් පශය පිළබිඳවේ ඊළඟට මනසට දැ්නන ධමය පිළිබඳවේ, මනසට 
හු්ඟන ධමය, ධම්මාරම් මණ, ඒව පිළිබඳවේ එන පරකාශ ්වනව. ඒ 
එකකනිේවේ ඒ සි දැඩිව ගරහණ  කරනේ්න නුහු - ‘න පරි ාදි න්ි’. ඒ 
ව්ගේම ‘අමිස්සීක’ - ඒවා සමග මිශර වනේ්න නුහු සි. අර ්ලෝ්කෝර 
බව මිශර වනේ්න නුහු ්ලෞකික ට ආවට පසේ්ස, ්නළුම් ්කා්ළේ ි්බන 
පිනිබිනේදුව ව්ගේ ම ි. ඒ ව්ගේම ‘ිං ආ්නඤ් ජ්ප්පත්ං’ - සේථිරසාර 
ස්වභාව  ි කි න එක ි. 

එ්කාට ් ම් සූර හුම එකකනිේම අපට ් ප්නනව ් ම් විමකුේ පදුේගල ා 
පිළිබඳ සංකලේප  ි ්මන ි් නේ්න. සාමානය් නේ ්නලුම් ්කාළ ක 
ස්වභාව  ්ේරුම් ්නාගේ ්ක්නකුට, ඒ ්නලුම් ්කාළ ක ්හෝ ්නලුම් 
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්පේක වුර බිනේදුවකේ ි් න්කාට කලේපනා ්වනව ්ම් ්නලුම් 
්කාළ  ්ම් ්නලුම් ්පේ ්්මනේන ඕන කි ල. අපි කලිනේ පරකාශ කළා 
්ලෞකික ේව ේ ්ලෝ්කෝත්ර ේව ේ අර විශාල පරර කේ, මහා 
පරර කේ, ි් නව ක ිල. එ්හම පරකාශ කළාම සමහරවිට ්ක්නකුට 
හි්නේන පළුුවනේ ්ම්ක ්ම් කාල  පළිිබඳ පරර කේ එ්හම නුේනම් 
අවකාශ  පළිිබඳ පරර කේ ක ිල. ඇේවශ් නේම ්බා්හෝවිට නිවන 
පිළිබඳ විවරණ මාගය ්නාපිටට ගි් ේ ඒ අදහස උඩ ි. ‘්ලෞකික’ කි න 
එකට ඉාමේම ඈ ි ‘්ලෝ්කෝර’, ඉිනේ ්ම්ක කාල  අනුව ්වනේන 
ඕන. එකේ්කා ්ම් මරණ් නේ මු සිදුවන ්ද කේ. එ්හම නුේනම් 
අවකාශ  අනුව. ්ම්ක ්බා්හාම ඈ ි. රහනේ වහනේ්සේට කිට්ටු කරනේන 
බුහු. අනේන ඒ විදි් ේ ්ද කේ. නමුේ ්ම් පරර ට උපමාව වශ් නේ 
ගේ්ාේ අර ්නලුම් ්කා්ළේ ි් න දි බින්දුව ව්ගේ, ්නලුම් ්කා්ළේ 
ඉඳෙ දියබිනේදුවට ති්බන දුරමයි ්මතන ති්යනේ්න - ්ෙෞකික්ය ඉඳෙ 
්ෙෝ්කෝ්තරයට ති්යනේ් න. ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ එ්කාට 
්මනිනේ ්හළි්වනේ්න. 

එ්ගාඩ ්ම්ගාඩ පිළිබඳ පරශේන ම ි. ්ම් ාම  නේ් න. ්ලෞකික 
්ලෝ්කෝත්ර පිළිබඳ ්ම් කාරණ් දිේ අපට පුහුදිලි්වනේ්න එ්ගාඩ 
්ම්ගාඩ පිළිබඳ පරශේන ම .ි එ්රේ ්ම්රේ පිළිබඳව සාමානය 
්ලෝක ා හින ආකාර ට ්නා්ව ි රහනේ වහනේ්සේ කලේපනා කරනේ්න. 
දැනේ ්ම් ර්ට් ඉනේන ්ක්නකේ පිටරටකට ගි ා නම්, ඒ පිටරට පදිංි වුණාට 
පසේ්ස සමහරවිට ්ම් රට ගුන හිනේ්න එ්ගාඩ ි කි ල. එ්ර ි කි ල. 
ඒ ව්ගේ ්ම් විමුකේ පදුේගල  පිළිබඳවේ සමහරවිට ්ක්නකුට හි්නේන 
පුළුවනි, එ්රට ගිහිලේල එ්ගාඩම සිටිනව නම් ඒ ුනුේා එ්ගාඩ 
හුටි ට කලේපනා කරනේන ඕන ්ම්ර ි, ්ම් ්ලෝක  ි කි ල. නමුේ 
රහනේ වහනේ්සේට ඒ ්දකම නෑ. ඇේ වශ් නේම ්ම්රකේ එ්රකේ 
කි න ්දකම නුි බවකේ ධම්මපද්  එකේරා ගාථාවක සඳහනේ ්වනව. 

‘යස්ස පාරං අපාරං වා - පාරාපාරං න විජ්ජත ි

වීතද්දරං විසංයු් තං - තමෙං බරූම බරාහ්මණං.’9 

්ම් ගාථාව අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා අර ද්ව ාව ගුන පරකාශ 
කරන අවස්ථා්වදී. ‘ ස්ස පාරං අපාරං වා, පාරාපාරං න විජ්ජ්ි’ -  ම් 
්ක්නකුට පර්රකේ ්හෝ ්ම්රකේ ්හෝ පර්රකේ හා ්ම්රකේ ක ින 
්දකම ්හෝ නුේ්ේද - ්ද්වනිවර ්ම්ක සඳහනේ ්වලා ි් නේ්න 
පර්ර ්ම්ර කි න ්භේද කේවේ නෑ. පර්රකේවේ නෑ, ්ම්රකේවේ 
නෑ. පර්ර-්ම්ර ක ින ් භේද කේවේ නෑ ් කාටිනේම. ‘වීද් දරං විසං තු් ං’ 
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්සෝක නේ ඉවේකළ ්නාබුඳී වාස  කරන, ‘මහං බරෑමි බරාහ්මණං’ - එබඳු 
ඒ පුදේගල ාට මම බරාහ්මණ් කු ි කි මි. ඒ ධම්මපද්  බරාහ්මණ වග්ග්  
ගාථාවකේ. ්ම් කි නේ්න රහනේ වහනේ්සේ අර ද්ව ාව අනුව ග ි 
පරඥපේිවලනිේ එ්හම පිටිනේම මිදිල ි ඉනේ්න. එ්ර-්ම්ර කි න එක 
ද්ව ාව කේ. ්ම් ද්ව ාව ි් නේ්න ්ලෝක ාට පමණ ි. රහනේ 
වහනේ්සේට එ්ගාඩට ගි ාට පසේ්ස ්ම් සංකලේප අවශය  නුහු. ්මනේන 
්මන ම ි අර අලගද්ූපම සූර්  අර පහු්ර උපමාව පිළිබඳ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ උප්දේශ  ්හාඳටම අථයවේ්වන ුන. ඒ කි නේ්න එ්රවීම 
සඳහා පමණ ි අපි ්ම් එ්ගාඩේ ්ම්ගාඩේ කි න වයවහාර  පවා 
පර් ෝජ්න ට ගනේ්න. දැනේ  ම්කිසි විදි කිනේ රහනේ වහනේ්සේ එ්ර වුණාට 
පසේ්ස කලේපනා කරනව නම් ‘ආ දැනේ ම්ගේ ඉඩම ්ම්ක ි’ ක ිල එ්නේදි 
්වනේ්න ඒක අලේලාගුනමීකේ. එන ‘අම්ම ාව’ ්නා්ව ි, 
‘ම්ම ාව’කේ ්වනව.  

අපි ් ම් වචන  කලිනේ පරකාශ කළා ‘අම්ම ා’ කි න පුදුම ගුණ කේ 
රහනේ වහනේ්සේට ි් නව. අර මුණිකකේ ගුන එ්හම උපමාවකේ දකේවපු 
අවස්ථාවල අපි පරකාශ කළා, ්ලෝක් ේ ි් න සාමානය ධමයාව, අපි යමකේ 
අයතේකර ගතේ්තාතේ අප ඊට අයතේ්වනව. අපි යමකේ අෙේෙගතේ්තාතේ අප ඊට 
අෙු්වනව. අර මුණික ගුන උපමා්වේ ක ි්වනව. අනේන ඒ ධමයාව 
හරි ට වටහාගේු නිසා ම ි රහනේ වහනේ්සේ එ්ගාඩට ගි ේ එ්ගාඩ 
අලේලගනේ්නේ නුහු, එ්හාඩට ්වලා හිටි ේ. අනේන ඒක නිසා ම ි දැනේ 
්ම්ක ්ෝරනේන ්වනේ්න. ‘ ස්ස පාරං ...’ රහේවනුාට පසේ්ස ්ම්රේ 
නෑ, එ්රේ නෑ. ්ම්ව සංකලේප, හුදු සංකලේප පමණ ි. ්ම්වා් ේ  ම්කිසි 
පරා් ෝගික වටිනාකමකේ ි් නව, ්ම්ගාඩ ඉනේන අ ට. ඒක නිසා ම ි 
අර අලගද්ූපම සූර් ේ - ්ම්ර ඉඳල එ්රට  නේන නුවකේවේ 
පාලමකේවේ නුහු. නමුේ ් ම්ගාඩම ි්බන ලී කුබලි දර්කෝටු කෑලි එකු 
කරල ව වුලේවලනිේ එ්හම බුඳල ම ි පහරුකේ හොගනේ්න. ඊළඟට ඒ 
පහු් රනේ එරවණුාට පසේ්ස පහරු කරගහ්ගන  නේ්න නුහු. ‘කලු්ලූප්මා 
ම ා ධ්ම්මා ් දසි් ා’ ඊළඟට ‘ආජ්ාන්න්හ ිධම්මාප ි් වා පහාබ්බා ප්ගව 

අධම්මා’10 - ආදී වශ් නේ අනේන ඒ අදහස ි ්මන ි් නේ්න. ‘්ම් ධමය  
මම පහුරකට උපමා කරමි. ධමය  අහයේව් නේ ්ේරුම් ගේට පසේ්ස ්ම් 
ධමය නේවේ අලේලනේ්න නු, අධමය නේ පමණකේ ්නා්ව්’, කි ල ඔ  විදි ට 
පරකාශ වනේ්නේ ්ම් කාරණ ම ි. ්ම ිනේ අපට වුඩි ේ පුහුදිලි ්වනේ්න 
රහනේ වහනේ්සේ කාම්ලෝක ට එනේ්නේ නුහු. දැනේ ්ක්නකේ හිනේන 
පුළුවනේ ඒ ආහාර ගුනීම් ආදි් දි රහනේ වහනේ්සේ කාම්ලෝක්  ි ඉනේ්න 
කි ල. ඒකේ ්නා්ව ි. ඒ ව්ගේ ම ි රුප අරෑප ධයානවලට සමවුදුනේ 
රෑප අරෑප ් ලෝකවලට අ ිි නුහු. රහනේ වහනේ්සේටේ පුළුවනේ රෑප අරෑප 
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ධයානවලට සමවදිනේන. නමුේ ඒ භව ට අ ිි ්වනේ්න නුහු. අර 
‘අම්ම ාව’ නිසා. ඒවා දැඩිව අලේලගනේ්න නුහු, මම  මා්ගේ  ක ිල. 
මමව කේ නුිනිසා. ්ම්ක පුදුම ධමයාවකේ. අර භාෂාව පිළිබඳව ්ලෝක ා 
දැඩිව ගනේන ම දෘෂේටි එ්හම පිටිනේම නුි්වල  නව රහනේ වහනේ්සේට. 
්ම්ක වඩාේ අපට පරකට ්වනව කලිනුේ අපි ්බා්හාම අවධාරණ  කළ 
සූර කිනේ. සුත්නපිා්  උරග සූර් නේ. ඒ සූර්  ගාථා දහහකම ධරුව 
පද වශ් නේ අවසාන පද ්දකකේ සඳහනේ ්වන බව අපි පරකාශ කළා කලිනේ 
අවස්ථා්ව. සපය් කු්ග හුව පළිිබඳව. හුම ගාථාවකේම ඉවර්වනේ්න, ඒ 
ගාථා දහහම ඉවර්වනේ්න, ‘්සා භික්ඛු් ජ්හාි ඔරපාරං උර්ගා ජිණ්ණමිව 
චං පුරාණං’ කි ල, එබඳු ඒ භික්ෂුව ‘ඔරපාරං’ අනේන ්ම්නේදි ්හාඳටම 
අථයවේ ඒ ඔරපාරං කි න එක. ‘ඔරං’ කි ල ක ිනේ් න ්ම්ගාඩ. ‘පාරං’ 
කි නේ්න එ්ගාඩ. ඒ භකි්ෂුව ්ම්ගාඩේ අහරිනව. එ්ගාඩේ අහරිනව. 
 ම්්සේ සපය් කේ දිරාගි  හුවකේ අහරිනවද ඒ ව්ගේ. ඒ හු්වනේ වුඩගේ. 
ඊළඟට ඉිනේ අහරිනව. 

දැනේ ්ම් ගාථා ්දපද ම අඩංගු උරග සූර් . ව එක ගාථාවකේ අපි 
්ම් අවස්ථා්ව ඉදිරි ට ගනිමු. මකේනිසාද, අර පරපංච පද ටේ සම්බන්ධ නිසා 
ඒක. රහනේ වහනේ්සේ ඇේවශ් නේම ්ම් කි ාපු ේව ට 
පුමි්ණනේ්න අර ද්ව ාව අනුව ගි  - එ්ර ්ම්ර ආදි වශ් නේ, 
්හාඳ නරක, පව් පනිේ ආදී වශ් නේ ගනේන ද්ව ාව අනුව ගි  - ්ලෞකික 
සංකලේප පළිිබඳ ද්ව ා්වනේ මිදුනු නිස ි. ඒ ව්ගේම සා්පේක්ෂා්වනේ මිදිල. 
්දකකේ හුටි ට ගේාම ්ම්ව්  ි් නේ්න සා්පේක්ෂක බවකේ. 
පරසේපරා්පේක්ෂක - එකකේ අනිකට සම්බන්ධ - එ්ගාඩකේ ි් නවනම් 
්ම්ගාඩකේ ි් නේන ඕන. ්ම්ගාඩකේ ි් නවනම් එ්ගාඩකේ ි් නේන 
ඕන. ඔනේන ඔ  විදි්  සා්පේක්ෂාවකේ ි් නව. ද්ව ාව අනුව, 
සා්පේක්ෂාව අනුව, ගි  ඒ ්ලෞකික පරපංච නේ්ගනේ, සංකලේප නේ්ගනේ, 
මිදුන බව ි ්ම්කේ පරකාශ කළ කරුණු වලනිේ පුහුදිලි ්වනේ්න. වි්ශේෂ 
ගාථාවකේ හුටි ට අප ඉදිරි ට ගනේන බලා්පා්රාේු ්වනේ්න ඒ උරග 
සූර් ම එන - 

‘්යා නාච්චසාරී න පච්චසාරී- සබ්බං අච්චගමා ඉමං පපඤ්චං 
්සා භික්ඛු ජොති ඔරපාරං - උර්ගා ජිණ් ණමව තචං පුරාණං.’ 

‘් ා නාච්චසාරී න පච්චසාරී’ -  ්මකේ අිධාවන ද ්නාකරනේ්නේ 
්ව්ද, පසුබුසේමකේද ් නාකරනේ්නේ ් ව්ද - ඒ කි නේ්නේ ඉසේසරහට දුවනේ්නේ 
නුහු පසේසට දුවනේ්නේ නුහු, ‘සබ්බං අච්චගමා ඉමං පපඤ්චං’ - ්ම් සි ලු 
පරපංච  ඉකේමවා ගි් ේද, ‘සමිකරමණ ’ ක්ළේද, ‘්සා භික්ඛ්ු ජ්හාි ඔරපාරං’ 
- ඒ භික්ෂුව ්ම්රේ අහරිනව, එ්රේ අහරිනව, හරි ට අර සපය ා 
දිරාගි  හුව අහරිනේන ව්ගේ. 
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එ්කාට ් ම් ගාථාව වි්ශේෂ් නේම එළි ට ගේ් ් ම්්ක වටිනා අදහසේ 
කීප කේම ි්බන නිසා. අර ‘් ා නාච්චසාරී න පච්චසාරී’ කි ල ්කටි් නේ 
සඳහනේ කළ ඒ පද ්දක වඩාේ ්ේරුම් කළාට වරදකේ නුහු. ්මන 
අිධාවන ේ පසුබුසීමේ කි න එකේ අර ද්ව ාව අනුව ගි  සංකලේප 
්පනේනමු් කරන එකකේ. නිදසනුේ වශ් නේ කිව්්වාේ උ්ච්ඡද දෘෂේටි  
අිධාවන කේ, ශාස්ව දෘෂේටි  පසුබුසීමකේ. ඊළඟට වේ විදි කට වඩාේ 
පහසු්වනේ ්ේරුම් ගනේන නිදසුනකේ කිව්්වාේ අනාග  ගුන හිමී 
අිධාවන කේ, අී  ගුන දුකේවීම පසුබුසමීකේ. ්ලෝක්  ි් න සංකලේප 
ඔ  විදි්  රටාවකේ අනුවේ  නව. අනේන ඒක නිසා රහනේ වහනේ්සේට ඒ 
විදි ට අිධාවන කුේ නුහු, පසුබුසීමකුේ නුහු. ‘සබ්බං අච්චගමා ඉමං 
පපඤ්චං’ - ්ම් පපඤ්ච ක ින වචන  අපි කලනිේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළා. 
්වන කාරණ කේ සම්බන්ධ් නු ි ඒක සඳහනේ ක්ළේ. අර මදුලේ ්නෝට්ටු 
අවලංගු වුණ අවස්ථාවකේ. ඇේ වශ් නේම ්ම් මුළුමහේ ්ලෝක් ේම 
ි් න ්ලෞකික වයවහාර එ්හම පිටිනේම මුදලේ්නෝට්ටු ්ගාඩකේ කාසි 
්ගාඩකේ, ඒව හවුමාරු කර්ගන ඒවා ිනේ පර් ෝජ්න ගනේනා අ  අ්ර ි 
ඒවා් ේ වටිනාකම ි් නේ්න.  ම්කිසි අවස්ථාවක මුදලේ ්නෝට්ටුවකේ 
අවලංගු වු්ණාේ ඒක පිළබිඳව ිබුණු ණ්හාවේ නුහු, මානේන ේ නුහු, 
දෘෂේටි ේ නුහු.  

එ්කාට ්ම් පපඤ්ච කි න එක අපි ්ේරු්ව ණ්හා, මාන, දිට්ඨි 
ආශර් නේ. අටුවාවල පවා ඒ වචන ඒ විදි ට ්ෝරනව - ‘ණ්හාපපඤ්ච, 
දිට්ඨිපපඤ්ච, මානපපඤ්ච’. එක මුදලේ ්නෝට්ටුවකම ි්  නව ්ම්ව. රහනේ 
වහනේ්සේට ණ්හාව නුිකරල නිසා ඔකේ්කාම ්ක්ලසේවලිනේ මිදිල නිසා 
්ම් මදුලේ ්නෝට්ටු අවලංගු් වලා. අනේන ඒක නිසා ම ි ‘සබ්බං අච්චගමා 
ඉමං පපඤ්චං’ - ්ම් මළුු පපඤ්ච ම එ්හම පටිිනේම ඉකේමවලා ග ිා, 
සමිකරමණ  කළා, රහනේ වහනේ්සේ. ‘්සා භික්ඛ්ු ජ්හාි ඔරපාරං’ ්ම් 
‘ඔරපාරං’ කි න එකේ පළුුලේ අථය ි් න වචන කේ. අපි කලිනේ අවස්ථාවල 
ඒ පුළුලේ අථයේ දැකේවුව. ‘ඇුළ-පිට’, ‘මා-අනුනේ’ ආදි වශ් නේ. ්ම් 
ද්ව ාවේ ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ. නමුේ ්මන වි්ශේෂ් නේම ‘ඔරපාරං’ - 
්ම්රේ එ්රේ. ් ම්ර-එ්ර පළිබිඳ සංකලේප පුහුදිලවිම ් ප්නනව 
්ම් දකේවපු උපමාවලනිේ. ‘උර්ගා ජිණ්ණමිව චං පුරාණං’ - දිරාග ි හුව 
ම ි එ්හම පිටිනේම ්ම් භාෂා වයවහාර . ්ම් භාෂා වයවහාර් ේ ිබුන 
එ්ර-්ම්ර වයවහාර  රහේවහනේ්සේට නිරථයක ි. ්ලෝක ාට ්ම් ධමය  
්ේරුම් කරනේන අමාරුකම නිසාම ්වනේන ඇි - ්ම් විදි් ේ ්ම් 
වාගේවයවහාර පාවිච්ි කරලම ්ෝරනේන ගි් ාේ මුළා්ව වු්ටනේන ඉඩ 
ි් නව කි න අදහසිනේ ්වනේන ඇි - සමහරවිට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ධමය  ්දේශනා කිරීමට මනේ් දෝේසාහී වු්ණේ. ඒ රම්ම සි මු් කාරණ කේ 
්ම් ධමය  පිළිබඳව ්මන ි් නේ්න. ්ම් හුම එකකේම අපි පරකාශ ක්ළේ 
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අපි වම  නේ්න ‘එ්ගාඩ-්ම්ගාඩ’ ‘එ්ර-්ම්ර’ කි න පද ්දක 
ඔසේ්ස නිස .ි ඒ ්ද්කේ ි් න සා්පේක්ෂාවේ, ඒ ්දක  ටිනේ ි්බන ්ම් 
නිවන පිළබිඳ  ම්කිසි ගුඹරුු අදහසකුේ මුකර දීමට ි. 

එ්කාට ්ම්කටම අොළ - ්ම් එ්ර ්ම්ර පරශේන ටම අොළ 
වේ එකේරා ගුටලු සහි සූර කේ ම ි ඉිවුත්ක දුක නිපා් ේ සඳහනේ 
්වන ‘සඋපාදි්සසා නබි්බානධාු අනුපාදි්සසා නිබ්බානධාු’ කි න 
මාෘකාව ඉදිරිපේ කරන එකේරා සූර කේ. ්මනේන ්ම් විදි ට ි 
ඉිවුත්ක්  ඒ කාරණ  සඳහනේ ්වනේ්න. අපි උඬෘවශ් නේ ඒ ්කාටස 
එ්හම පිටිනේම දකේවනේන බලා්පා්රාේු ්වනව. මකේනිසාද, කාරණා 
ගණනාවකේම ඒ්කනේ මුකර ගනේන ි්බන නිසා. ඒ පරශේන පිළබිඳව 
සාවධානව කලේපනාකරල බුලු්වාේ සමහරවිට ්ක්නකුට ඒ පිළබිඳව 
පුහුදිලි නිගමන කට එනේන පුළුවනේ. 

‘වු්තං ්ෙතං භගවතා, වු්තං අරෙතාති ්ම සුතං ්ද්වමා, භික්ඛ්ව, 
නිබ්බානධාතු්යා. කතමා ්ද්ව? සඋපාදි්සසා ච නිබ්බානධාතු, අනුපාදි්සසා 
ච නිබ්බානධාතු. කතමා ච, භික්ඛ්ව, සඋපාදි්සසා නිබ්බානධාතු? ඉධ, 
භික්ඛ්ව, භික්ඛු අරෙං ්ොති ඛීණාස්වා වුසිතවා කතකරණී්යා ඔෙිතභා්රා 
අනුප්ප්තසද්්ථා පරික් ඛීණභවස්ඤ්ඤාජ්නා සම් මදඤ්ඤාවිමු්්තා. තස්ස 
තිට්ඨ ඨ්න්තව පඤ්චින්ද්රියානි ්යසං අවිඝාත් තා මනාපාමනාපං පච්චනු්භාති, 
සුඛදුක්ඛං පටිසං්ව්දති. තස්ස ්යා රාගක්ඛ්යා ්දාසක්ඛ්යා ්මාෙක්ඛ්යා 
අයං වුච්චති, භික්ඛ්ව, සඋපාදි්සසා නිබ්බානධාතු. 

කතමා ච, භික්ඛ්ව, අනුපාදි්සසා නිබ්බානධාතු? ඉධ, භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
අරෙං ්ොති ඛීණාස්වා වුසිතවා කතකරණී්යා ඔෙිතභා්රා 
අනුප්ප්තසද්්ථා පරික් ඛීණභවස්ඤ්ඤාජ්නා සම් මදඤ්ඤාවිමු්්තා. තස්ස 
ඉ්ධව, සබ්බ්වදයිතානි අනභිනන්දිතානි සීතිභවිස්සන්ති අයං වුච්චති, භික්ඛ්ව, 
අනුපාදි්සසා නිබ්බානධාතු. 

එතමත්ථං භගවා අ්වාච ත්්ථතං ඉති වුච්චති. 
දු්ව ඉමා චක්ඛුමතා පකාසතිා, 
නිබ්බානධාතූ අනිස් සි්තන තාදිනා, 
එකා ෙි ධාතු ඉධ දිට්ඨඨධම්  මකා, 
සඋපාදි්සසා භව්න් තිසඞ්ඛයා, 
අනුපාදි්සසා පන සම් පරායිකා, 
යම් ෙි නිරුජ්ඣන්ති භවානි සබ්බ්සා. 
්ය එතදඤ්ඤාය පදං අසඞ්ඛතං, 
විමු්තචි්තා භව්න් තිසඞ්ඛයා, 
්ත ධම්මසාරාධිගමා ඛ්ය රතා, 
පෙංසු ්ත සබ්බභවානි තාදි්නා. 
අයම්පි අ්්ථා වු්්තා භගවතා, ඉති ්ම සුතං.’11  
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්ම් සම්පුණය සූර  .ි ්ම්්ක අදහස ඉසේ්සලේල පරකාශ කරනේට සිද්ධ 
්වනව - ‘වුත්ං ්හං භගවා, වුත්ං අරහාි ්ම සුං’ - ඉිවුත්ක 
සූර සාමානය් නේ ඉදිරිපේ කරනේ්න ඒ ආකාර ට ි ඉිවුත්ක පාළි්  - 
්මනේන ්ම් කාරණ  අහයේ වු භාගයවුනේ වහනේ්සේ විසිනේ පරකාශ කරන 
ලදේ්දේ   ි මා විසිනේ අසන ලදී. ‘්ද්වමා, භික්ඛ්්ව, නිබ්බානධාු් ා’ - 
මහ්ණනි ්ම් නිබ්බානධාු ්දකකේ ඇ. ‘සඋපාදි්සසා ච නිබ්බානධාු 
අනුපාදි්සසා ච නිබ්බානධාු’ - සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව ි, අනුපාදි්සස 
නිබ්බානධාුව ි. ‘කමාච භික්ඛ්්ව සඋපාදි්සසා නබි්බානධාු?’ - කමුකේද 
මහ්ණනි සඋපාදි්සස නබි්බානධාුව? ‘ඉධ, භකි්ඛ්්ව, භික්ඛ්ු අරහං ්හාි 
ඛීණාස්වා වුසිවා කකරණී් ා ඔහිභා්රා අනුප්පත්සද්ත්ථා 
පරික්  ඛීණභවස්ඤ්ඤාජ්්නා සම් මදඤ්ඤා විමු්ත්ා’ - ්මහිලා මහ්ණනි 
 ම්කිසි භික්ෂුවකේ අහයේ . සි ලු ආශරව නේ ක්ෂ  කරල . බරහ්මච යය ාව වුස 
නිමකරල . කළ ුු්දේ කර නිමවා ි්බනව . පඤ්චස්කන්ධභාර  බහා 
බල . මා බලා්පා්රාේුවන අථය ට පුමිණිල . සි ලු භව බුඳුම් ක්ෂ  
කරල . නි ම ‘අඤ්ඤා විමතු්ි ’ පරයක්ෂ ඥාන් නේ විමුත්ි , ලබා්ගන ි 
සිටිනේ්න. ‘ස්ස ිට්ඨ ඨ්න්ව පඤ්ින්ද්රි ානි ් සං අවිඝාත්ා 
මනාපාමනාපං පච් චනු්භාි, සුඛ්දුක්ඛ්ං පටිසං්ව්දි’ - ඒ භික්ෂුව්ගේ ඒ 
ප්ඤ්චන්ද්රි  නේ වම ි්බනව. ඒවා විනාශ ්නාකර ි්බන නිසා මනාප 
අමනාප ්දේ භුකේි විදිනව. සුපදුකේ ආදි ේ විදිනව. ‘ස්ස ් ා රාගක්ඛ්් ා 
්ොසක්ඛ්් ා ්මාහක්ඛ්් ා අ ං වුච්චි භික්ඛ්්ව සඋපාදි්සසා නිබ්බානධාු’ 
- එබඳු ඒ භික්ෂුව්ගේ  ම් රාග, ්ද්වෂ, ්මාහ, ක්ෂ  කිරීමකේ්ව්ද, අනේන එ ට ි 
සඋපාදි්සස නිබ්බානධාවු  ක ිනේ්න. 

‘කමාච භික්ඛ්්ව අනපුාදි්සසා නිබ්බානධාු?’ - ඊළඟට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, ්මාකකේද ්ම් අනුපාදි්සස 
නිබ්බානධාුව? එ්නේදිේ අර කලිනේ කි ාපු විදි ටම ඒ භික්ෂුව්ගේ අහයව  
සම්පුණය ි. ඒ කි නේ්නේ ‘ඉධ, භික්ඛ්්ව, භික්ඛ්ු අරහං ් හාි ඛීණාස්වා වුසිවා 
කකරණී් ා ඔහිභා්රා අනුප්පත්සද්ත්ථා පරික්ඛීණභවස්ඤ්ඤාජ්්නා 
සම් මදඤ්ඤා විමු්ත්ා’ කි ල ඒ අර කලිනේ දකේවපු අහයව  පිළිබඳ සම්පුණය 
පාඨ  ්මනේ දකේවනව අනුපාදි්සස නිබ්බානධාුව පිළිබඳව. දකේවල, 
්මනේන ් මච්චර ි එ්කාට අනපුාදි්සසනබි්බානධාුවට ආ්ව්ණික ් කාටස 
හුටි ට දකේවනේ්නේ. එක වාකය   ිඑන බදුුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකේවනේ්න. 
‘ස්ස ඉ්ධව, සබ්බ්වද ිාන ිඅනභනින්දිාන ිසීභිවිස්සන්ි.’ මහ්ණන ිඒ 
භකි්ෂවු්ගේ ්ව්ද ි් ෝ ්මෙදිීම - ්ම්ලාවදීම - සටු ු ්නාවීම නසිා, 
අභනින්දන කේ, සටුකේ, ඇකිර ්නාගුනමී නසිා - ‘සීභිවිස්සන්ි’ - සසිලිේ 
වනේනාහ. අනාගකාලකිව  ිි්  නේ්න. ‘අ ං වචු්ච ිභකි්ඛ්්ව අනපුාදි්සසා 
නබි්බානධා’ු - ් මනේන ් ම්ක  ිමහ්ණන ිඅනපුාදි්සස නබි්බානධාවු. අප ිඅර 



නිව්නේ නිවීම 

396 

සාමානය් නේ බලා්පා්රාේුවන විදි්  අසංඛ් ධාු ්ලෝක කේ 
්නා්ව ි. ඉර හඳ ාරකා නුි ්ලෝක කේ ්නා්ව ි. ්ම් වාකය  විර ි 
ි් නේන. එ්හම පරකාශ කරල ඊළඟට ‘්ත්ථං ඉි වුච්චි’ කි ල ඒ්කම 
අදහස ඉදිරිපේ කරනව ගාථා වලිනේ. 

‘්ද්ව ඉමා චක්ඛ්ුමා පකාසිා, නිබ්බානධාූ අනිස්සි්න ාදිනා’ - 
ඒ ාදී ගුණ ඇි, ඇලුම් බුඳුම් නුි, ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ ් මනේන 
්ම් නිවයාණ ධාු ් දක පරකාශ කරල ි් නව. ‘එකා හි ධාු ඉධ දිට්ඨඨධම් මිකා, 
සඋපාදි්සසා භව්නත්ිසඞ්ඛ් ා’ - ඒ ්දක අු්රනේ එකකේ ‘දිට්ඨඨධම් මික ි’, 
්ම් ජීවි  පිළිබඳව. ‘සඋපාදි්සසා භව්නත්ිසඞ්ඛ් ා’ - එ  සඋපාදි්සස 
නමිනේ හුඳිනේ්වනව. එහි වි්ශේෂ කාරණ  ්මාකකේද? ‘භව්නත්ිසඞ්ඛ් ා’ - 
භව්නත්ි කි ල කි නේ්න ෘෂේණාව. ෘෂේණාව ක්ෂ කිරීම හා සම්බන්ධ වූ 
ඒ සඋපාදි්සස ේව   ිසඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව. ‘අනුපාදි්සසා පන 
සම්පරා කිා  ම්හි නිරුජ්ඣන්ි භවානි සබ්බ්සා’ - අනුපාදි්සස 
නිබ්බානධාුව වනාහි සම්පරා කි . සම්පරා ික කි නේ්න මරණිනේමු 
කි න අදහස ි. දිට්ඨඨධම් මික, සම්පරා කි කි න ඔ  වචන ් ්දනව 
්ම්ලාවේ පර්ලාවේ පිළබිඳව. ඒ ේව් ේදී සි ලුම භව සවයපරකාර් නේම 
නිරුද්ධ ්වනව. ඒක ි අනපුාදි්සේස් ේ වි්ශේෂ ලක්ෂණ . ‘්  එදඤ්ඤා  
පදං අසඞ්ඛ්ං, විමුත්ිත් ා භව්නත් ිසඞ්ඛ් ා’ -  ම් ් ක්නකේ ් ම් අසංඛ් 
පද  මුනුවිනේ ්ේරුම් අර්ගන භව්නත්ි නම් වු ඒ ෘෂේණාව 
ක්ෂ කිරී්මනේ විමුකේ වු සිේ ඇේාහු ද, ‘් ධම්මසාරාධිගමා ඛ්්  රා’ 
- ඔවුහු - ධම්මසාර නමිනේ හුඳිනේ්වනේ්න අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි  ි, 
අහයේඵල සමාධි  ි. අප ි්ම් ගුන කලිනේ පරකාශ කරල ි්බනව. ඒකටම ි 
ධම්මසාර  කි ල ක ිනේ්න. ධමය  විමුත්ිසාර ි ක ිල ක ිනේ්න. ්ම් මුළු 
මහේ ධමය්  සාර ම ඒක ි. ඒ රහනේ වහනේ්සේලා ‘ධම්මසාර’ නම් වු 
‘අකුප්පා්ච්ාවිමුත්ි ’ ලබා්ගන ‘ඛ්්  රා’ ්මන ්ම් ක්ෂ කිරීමකේ 
ගුන ක ිනව. ක්ෂ  කි න වචන  නිකම් ි් න්කාට ්නා් කුේ අථය 
්දනේන පළුුවනේ. නමුේ ්මන වි්ශේෂ් නේම කි ු්වනේ්න ්වදනා ක්ෂ  ි. 
අපි ඒකට ්හේුව පසුව දකේවනව. ්මන ග  ුේ් ්වදනාවනේ්ගේ ක්ෂ  
කිරීම ි. ‘ඛ්්  රා’ - ්වදනාවනේ්ගේ ක්ෂ  කිරීම පළිිබඳව ඇලේම ඇේාහු, 
‘පහංසු ් සබ්බභවානි ාදි්නා’ - ඒ විමුකේ පුදේගල් ෝ සි ලුම භව නේ 
අහුරි ාහ. 

දැනේ එ්කාට ්ම් සූර් නේ පුන නගින ගුටලු එකනිේ එක අර්ගන 
අපට ටිකකේ විසේර කරනේන සිදේද්වනව. පළමු්වනේම අපි ්ම් ‘දිට්ඨඨධම් මික’ 
‘සම්පරා ික’ කි න පද ්දක ි ඉසේසරහට ගනේන ඕන. ්ම් පද ්දක නිසා 
ම ි මහ අවුලේජ්ාල කේ ඇි්වලා ි්බනේ්න. ‘දිට්ඨඨධම් මික’ කි න එක 
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අටුවා්ව සාමානය් නේ ්ෝරනේ්න ‘ඉමස්මිං අත්භා්ව භවා වත්මානා’ 
- ්ම් ආේම භාව ට අොළ, වයමාන කි න එක ි. ඒක හරි. ඊළඟට 
‘සම්පරා ික’ කි නේ්න ‘සම්පරා් ි ඛ්න්ධ්භද්ා පරභා්ග’ - රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ පඤ්චස්කන්ධ  බිඳිල ගි ාට පසේ්ස, මරණිනේ මු කි න අදහස ි 
එන. ‘දිට්ඨඨධම්මික’, ‘සම්පරා ික’ කි න පද ්දක ්ම් විදි ට ්ේරුම් 
ගේ්ාේ අපට ්ම් සූර  ් ෝරනේන ්වනේ්න රහනේ වහනේ්සේ ්ම්ලාවදී 
නිව්න ්කාටසකේ ලබනව. පර්ලාවදී, මරණිනේ මු, ව ්කාටසකේ ලබනව. 
එ්හම හිනේනේ පළුුවනි. නමුේ හුමුනම ව්ගේ ්ම් ධමය  ගුන 
කි න්කාට, ්ම් ධමය් ේ වි්ශේෂව , බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ධමය් ේ 
වි්ශේෂව  - අනයලබ්ධික ිනේ පවා ්ම් ධමය  වුළඳගේට පසේ්ස ඒක 
පරකාශ කරනව - දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම ක ින වචන ට සම්බන්ධ ි. එ්හමේ 
නුේනම් ‘සන්දිට්ඨිකං අකාලිකං’. ධමයගුණ ක ි්වන ුනේවල දැකේ්වනේ්න 
‘සන්දිට්ඨික ’ි. ඒ කි නේ්න ්ම් නිවයාණ ධමය , ්ම් ශාසන් ේ පරමාථය  
්ම්ලාවදීම, ් ම් ජීවි  ළුදීම කලේ්නා වාම සම්පණුය් නේම අංග සම්පූණය 
වශ් නේ පරයක්ෂකරගනේන පුළුවනේ. ‘්ම්්ක ්කාටසකේ දැනේ, අනිකේ ්කාටස 
පසුව’ ්නා්ව ි. එ්හම ්ද කේ ්ම් ‘සන්දිට්ඨික අකාලික, දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’ 
ආදී පදවලිනේ දැකේ්වනේ්න. එ්හම නුේනම් ්ම් සූර  ඊට විරුදේධව  නවද 
කි න එක ි ඊළඟට ගුටළුව. ්මන ්ම් ක ින ‘දිට්ඨඨධම්ම සම්පරා ික’ 
කි න එක ්මාකකේද? ්ම්ක ්ෝරාගනේ්න ්කා්හාමද?  

කමය  පිළිබඳව කථාකරන්කාට නම් ්ම් වචන ්දක ්බා්හාම 
්ලේසි් නේ ් ේරුම්ගනේන පුළුවනේ. ‘දිට්ඨඨධමය ් වදනී  කම්ම’ කි ල කි නේ්න 
්ම් ජීවි් ේදීම ඒවා් ේ විපාක විඳිනේන ් වන සමහර කමයවලට. ‘සම්පරා ික’ 
කි න එකේ ඉිනේ ‘සම්පරා් ව දුග්ගි’ කිව්්වාේ කි නේ්න මරණිනේ මු 
දුගි ට  නව කි න එක ි. කමය  පිළිබඳව නම් ්ම් කාරණ  හරි. ඒ 
කි නේ්න ්ම්ලාව විඳින ්දේේ, පර්ලාව මරණිනේ මු විඳින ්දේේ. නමුේ 
නිවනේසුව පිළිබඳවේ ඒ ව්ගේ එකකේ කි නේන පුළුවනේද? රහනේ වහනේ්සේල 
නිවනේ සුව  ්ම්හේ ්කාටසකේ විඳිනව. පර්ලාවේ විඳිනව කි ල. දැනේ 
්ම්ක ව ටිකකේ මුකරගනේන ්මන ්ම් දිට්ඨඨධම් මික, සම්පරා ික කි න 
පද ්දකේ එකේකම සම්බන්ධ ්වච්ච සඋපාදි්සස, අනුපාදි්සස කි න පද 
්දකේ ්ම්නේට කිට්ටු කරගනේන සිදේද්වනව. ඒ එකේකම වේ මක 
බා ග ුු කාරණ කේ ම ි ‘භව නි්රා්ධා නිබ්බානං’ කි ල නිවන 
හඳුනේවපු බවේ අපි කලිනේ අවස්ථාවල පරකාශ කළා. එ්කාට නිවන 
කි නේ්න භවනි්රෝධ ම නම් රහනේ වහනේ්සේ්ගේ මරණිනේ මේ් 
විඳිනේන ්ද කේ ඉුරු්වනේ්න නුහු. භවනි්රෝධ  පිළිබඳ පරයක්ෂ ම ි 
නිවන කි නේ්න. එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ්ගේ මරණිනේ මේ් 
්මාකකේවේ නුහු. ශරීර කේ ිබුන, නුි වුණා එච්චර ි. එ්කාට ්ම් 
කාරණ  ්ේරුම් ගුනීමට නිබ්බාන කි න පද්  මූලික අථය  ඉදිරි ට 
ගනේන සිදේද ්වනව. ‘නිබ්බාන’ කි ල කි නේ්න, අපි පරකාශ කළා 
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- අර ‘වාණසංඛ්ා ණ්හා’ කථාවලේ ්මාකකේවේ නුහු - නිවීම ි. ‘නිබ්බාන’ 
කියනේ්න නිවීමයි. එ්කාට ්ම් නිවීම කි න අථය  ඉදිරි ට ගේ්ාේ ්ම් 
සූර්  ි්බන මහා ගුටලුව විසඳගනේන පුළුවනේ. මහ ගිනේනකේ දැලේ්වමිනේ 
ිබුන ුනකට අමුු්වනේ දර ආදි  දැම්්ම නුේනම් ඒ ගිනේ්නේ අර ගිනදිැලේ 
එ්හම සංසිඳිල අර කලනිේ දැලේවුන දර්කාටනේ පමණකේ නි්වමිනේ පවිනවා. 
ගිනිඅඟුරු හුටි ට නි්වමිනේ පවිනව. ඒක ි සාමානය ධමයාව. ්ම්ක 
අ්පේම උපමාවකේ ්නා්ව ි. අඞ්ගුත්ර නකිා්  ඡක්ක නිපා්  
නාගසූර්  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඇ්කුට උපමා කරපු ගාථා මාලාවකේ 
ි් නව. ඒ ගාථාම උො ි ්ථරගාථා්වේ සඳහනේ්වනව. අනේන ඒව අ්ර 
ි් න එකේරා වටිනා ගාථාවකේ අපි ්ම් අවස්ථා්ව ඉදිරි ට ගනමිු. 

‘මො ගිනි පජ්ජෙි්තා - අනාෝරාපසම්මත ි

අඞ්ගා්රසු ච ස්න්තසු - නිබ් බු්තාති පවුච්චති.’12 

මහා ගිනේනකේ දැලේ්වමිනේ ිබිල ආහාර ්නාලබා - දර ්නාලබා 
සංසි්ඳනව. ‘අඞ්ගා්රසු ච ස්න්සු’ - ගිනිඅඟුරු ඇි කලේහිම, ‘නිබ් බු්ාි 
පවුච්චි’ - නවිු්නේ   න වයවහාර  ් ්දනව. නවිු්නේ  ි කි නව. අපි 
්ම් විදි ට ් ම් ගාථාව ් ේරුවට ් මාකද ් ම් ගාථා්වේ ි් නව පාඨානේර 
රඟ කේ. අපි කවි්ව අර ගුඹුරු සූර ් කාටසේ පිළිබඳව ව අමර පරශේන කුේ 
විසඳනේන සිදේද්වනව ක ිල. ්ම්ව්  නිරුකේි ්සා නේනේ සිදේද්වනව. ඒ 
ව්ගේ ්මන ක ි්වන ුනේ්වනි පද  පිළිබඳ පාඨානේර ්නාපුහුදිලි-
කමකේ ි් නව. ඒ කි නේ් න සමහර සංසේකරණවල, අපි ්ම් ‘අඞ්ගා්රසු ච 
ස්න්සු’ කිව්ව ්වනුවට සමහර ඒව ි ි් නේ්න ‘සංඛ්ා්රසු උපස්න්සු’ 
කි ල. ්බා්හාම සංසේකරණවල ඇේවශ් නේ ඒ පාඨානේර රඟ් නේ 
ජ් ්ගන ි්බන හුටි ට ්පනේ්න අර ‘සංඛ්ා්රසු උපස්න්සු’ ක ින 
එක ි. ඒ්කේ ්වනමම අථය කේ. එ්හමපිටිනේම ්වනසේ අථය කේ. එ්හම 
ගේ්ාේ අපට ඒ ගාථාව ්ෝරනේන ්වනේ්න ‘මහ ගිනේනකේ දැලේ්වමිනේ 
ිබිල දර ්නාලබා නිවී නව. සංසේකාර නේ සංසඳිුනු කලේහි නිවු්නේ  ි 
කි නව’ ක ිල ි. දැනේ ්ම් ටිකකේ කලේපනා කරන්කාට ්පේනව අර මුලේපද 
්ද්කේ කි ාපු උපමාවට ගුල්පනවද ්ම් සංසේකාර කථාවකේ ්මනට කිට්ටු 
කිරීම ක ිල. ්ම් විදි්  පාඨානේර ්දෝෂ ඇිවීම සේවාභාවික ි. පුසේ්කාළ 
්පාේ ලිවී්ම්දී ් ලේඛ්ය ් දෝෂේ ඇි්වනව. ඒ කි නේ්න එකේ්ක්නකේ ල ිාපු 
අකුරු වුරදි ට ක ිවී්මනේ ්නා් කේ විදි්  පාඨානේර සම්මිශරණාවලේ 
ඇි්වනව. ඒ ව්ගේම සමහර අවස්ථාවල පුසේ්කාල ්පාේ ලි න්කාට 
්වන ්ක්නකේ ක ිවනව්න. ඒ කි වන එකේ්කනා කි න ්දේ, අහන 
එකේ්කනා ්වන අදහසකිනේ ඇහු්වාේ ඔනේන එනේ පටලුවිලේලකේ. 
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්ම්ක එ්හම එකකේ ්වනේන ඉඩ ි්බනව. දැනේ ශබ්ද වශ් නේ බුලුවේ 
‘අඞ්ගා්රසු ච ස්න්සු’ කි න එක ‘සංඛ්ා්රසු උපස්න්සු’ ව්ගේ. අනේන 
එ්හම වුණ පටලුවිලේලකේද දනේ්න නුහු. ්කා ිහුටි ්හෝ ්ව්වා අපට 
්මන අථයානේවි හුටි ට ගනේන ්වනේ්න ්මනේන ්ම් ‘අඞ්ගා්රසු ච 
ස්න්සු’ කි න පාඨ  .ි ඒ පාඨ  අර්ගන  ි අප ි ඉදිරි ට ්ම් විගරහ  
කරනේන බලා්පා්රාේු ්වනේ්න. 

‘අඞ්ගා්රසු ච ස්න්සු නබි්බු්ාි පවුච්චි’ - එ්කාට ගිනිඅඟුරු 
ිබුනේ ඒ ගිනේන නවිණු ි කි ල ි කි නේ්න. අර මහ ගිනේනකේ 
දැලේ්වමිනේ්නේ ිබු්න. එ්කාට ගිනිඅඟුරු ිබුනට ඒක නිවුණ ි කි ල 
කි නේන පළුුවනේ. මකේනිසාද, අමුු්වනේ දර එකවුීමකේ නෑ. ගිනිදැලේ නුගමීකේ 
නෑ. එ්කාට සාමානය් නේ ඒකට නවිුණ ි කි ල කිව්වට වරදකේ නුහු. 
දැනේ ්ම් සූර් ේ පරකාශ ්කරුන අදහසේ ඔනේන මුකරගනේන පළුුවනේ. 
සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව පළිිබඳව පරකාශ වුණා අර කි ාපු අහයව  අිනේ 
සම්පුණය වූ ඒ භික්ෂුව්ගේ - ‘ස්ස ිට්ඨ ඨ්න්ව පඤ්ින්ද්රි ානි ් සං 
අවිඝාත්ා මනාපාමනාපං පච්චනු්භාි, සුඛ්දුක්ඛ්ං පටිසං්ව්දි’ කි ල 
ඒ භික්ෂුව්ගේ පඤ්ච ඉන්ද්රි  නේ ාම ි්බනව. ‘ිට්ඨඨන්ි එව’ කි නේ්න 
වමේ ි්බනව, ඉිරි්වලා ි් නව. හරි ට අර දර ්කාටනේ වම 
දැලේ්වනව ව්ගේ. ‘් සං අවිඝාත් ා’ ඒව වම අළු වු්ණේ නුි නිසා, ඒව 
වම ඉිරි්වලා ි්බන නිසා - මනාප අමනාප ්දේ භූකේි විඳිනව සුපදුකේ 
විඳිනව. ඔනේන එ්කාට අර ගිනිදැලේ ්නානු්ගන දර්කාටනේ ව්ගේ. වේ 
ඒක පුහුදිලි්වනව, ඒ භික්ෂුව්ගේ සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව නි ම 
අනේදමිනේ පරකාශ ්ක්රන පාඨ  ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ 
කරන විදි් නේ. ‘ස්ස ් ා රාගක්ඛ්් ා, ්ොසක්ඛ්් ා, ්මාහක්ඛ්් ා - අ ං 
වුච්චි, භික්ඛ්්ව, සඋපාදි්සසා නිබ්බානධාු’ - ඒ භික්ෂුව්ගේ  ම් රාගක්ෂ කේ 
්ව ිද, ්ද්වෂක්ෂ කේ ්ව ිද, ්මෝහක්ෂ කේ ්ව ිද, ්ම  ි මහ්ණනි 
සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව. දැනේ එ්කාට ්ම් ගිනිඅඟුරු අමුු දර 
පනේ්න නුහු. අමුු උපාොන දර පනේ්න නුහු. ්ම් උපාොන කි න 
වචන්  දර කි න අථය ේ ි් නව. අලේලාගුනීම කි න අථය ේ ි් නව. 
එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ්ගේ එදි්නො ජිවි් ේදී ඉන්ද්රි ාරම්මණ ගනේනව 
අපි දැනේ පරකාශ කරපු කාරණා අනුව. නමුේ ඒව දර හුටි ට වුට්හනේ්න 
නුහු. ‘ආහාර’ හුටි ට වුට්හනේ්න නුහු. ්වන එකකේ බා ආහාර පවා 
වුළඳුවේ ඒව ආහාර ්නා්ව ි රහනේ වහනේ්සේට. ඒව ආහාර ්නා්ව ි. 
වචන  පිළිබඳ මහා පරිවයන කේ සිදේද ්වල ි ි් නේ්න. රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ප්ඤ්චන්ද්රි  නේට ආරම්මණ ආවේ ඒව අමුු දර ්නා්ව ි. 
ඒව උපාොන ්නා්ව ි, ‘ආහාර’ ්නා්ව ි. ඒක නිසා හරි ටම දැනේ 
ගිනිඅඟුරු ්ගාඩකේ. රහනේ වහනේ්සේ්ග සඋපාදි්සස නිබ්බාන 
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ධාුව හරි ට අර ගිනදිැලේ නිවිල ගි  ගිනිඅඟුරු ව්ගේ. ්ම් ගිනදිැලේ හටගුනීම 
ම ි රාග, ්ද්වෂ, ්මෝහ ඇිවීම. සාමානය පදුේගල ිනේ ඉන්ද්රි ාරම්මණ 
ගනේන්කාට රාග ගනිිදැලේ බුර බුරා නගනිවා. ්ද්වෂ ගිනදිැලේ, ්මෝහ ගිනිදැලේ 
බුර බුරා නගනිවා. රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ ගිනදිැලේ නගිනේ්න නුහු. 
මකේනිසාද, ්ලෝකසම්ම ඉන්ද්රි ාරම්මණ ගේට ්මාකද ඒවා ‘ආහාර’ 
වශ් නේ ‘උපාොන’ බවට පේ්වනේ්න නුහු. වේ දර පනේ්න නුි 
ගිනිඅඟුරු ්ගාඩකේ. ‘භව්නත් ිසඞ්ඛ් ා’ ක ිලේ අර ගාථාවල සඳහනේ 
්වනේ්න සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව පළිිබඳව. ‘භව්නත්ි’ නම්වූ ණ්හාව 
ක්ෂ  කිරීම ි සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව - ඒකේ ්ම්කට ගුල්පනව. අර 
රාග ්ද්වෂ ්මෝහ පුන්නානගිනව කි න එක එකවචන කිනේ කි නව නම් 
ණ්හාව නුි කිරීම ි. ණ්හාව ක්ෂ  ි. ණ්හාව ක්ෂ කර්ගන ජීවේ්වනව 
්ලෝක් . අර ඉන්ද්රි  නේ ඒ විදි ටම කරි ාකරනව. වම අළු්වලා නුහු. 

දැනේ එ්කාට ්ම්ක ආශර් නේ අපට පළුුවනේ අනුපාදි්සස කි න 
එකේ ්ෝරගනේන. අනුපාදි්සස් ේදි ්මාකද ්වනේ් න. ්ම්නේදි අපට 
ඉදිරි ට ගනේන සිදේද ්වනව ්ම් උපාදි කි න වචන . ්ම්කේ මහ ගුටලු 
විදි්  වචන කේ. අනාගාමි පුදේගල ා පිළබිඳව ගේ්ාේ සිපට්ඨඨාන සූර 
ආදි්  එ්හම සඳහනේ ්වනව. සිපට්ඨඨාන   ම්කිසි ්ක්නකේ  ම් 
කාලසීමාවකේ පරුුදුක්ළාේ ඒ පුදේගල ා පිළිබඳව ්මනේන ්ම්හම පරකාශ 

කරනව. ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම අඤ්ඤා, සි වා උපාදි්ස්ස අනාගාමිා’13 කි ල. 
ඒ පුදේගල  එකේ්කා ්ම් ජීවි් ේදීම ‘අඤ්ඤා’ නම් වූ අහයේඵල  ලබනවා. 
එ්හම නුේනම් ‘සි වා උපාදි්ස්ස’ - වේ ්මාකකේ නමුේ අලේලගේු 
්ද කේ ඉිරිව ි්බනවනම් අනාගාමි ්වනව. එන නම් ‘උපාදි’ කි න එක 
උපාොන ක ින වචන ට ඉාමේ ළඟ ි. නමුේ ්ම්නදි සඋපාදි්සස 
අනුපාදි්සස පිළිබඳ පරශේන් ේදී රහනේ වහනේ්සේට කිසි්සේේ උපාොන කේ 
නුහු. ඒ ්මාකද කලනිේ අපි දැකේක සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුවේ, 
අනුපාදි්සස නිබ්බානධාවුේ ්දකම විගරහ කරනේට කලිනේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ දකේවන පාඨ් නේ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ සම්පුණය පරයක්ෂ  පරකාශ 
්වනව. ‘සම්මදඤ්ඤා විමු්ත්ා’ කි ලේ කි නව. එ්හම පිටිනේම ‘අඤ්ඤාවේ’ 
එන ි් නව. අහයේව පරිලාභ ේ ලබා්ගන උපාොන කේ ්කා්හේම 
නුහු. 

එ්කාට ් මන ් ම් ‘උපාදි’ ක ින වචන  අපට ගනේට සදිේද්වනේ්න 
‘උපාොන’ ක ින වචන ට කිට්ටුකරල ්නා්ව ි. ‘උපාදින්න’ ක ින වචන ට 
ළංකරල ි. සඋපාදි්සස, අනුපාදි්සස ගුන කථාකරන්කාට ‘උපාදි’ ක ින 
වචන  ්ෝරනේන ්වනේ්න ‘උපාදින්න’ ක ින වචන  ආශර  කර්ගන ි. 
්ම් උපාදිනේන  ගිනිඅඟුරු ව්ගේ. අීකමය නිසා දැලේවුන දර ්කාටනේ 



18 වන ්දේශන  

401 

ාම ි් නව. ්ම් දර්කාටනේ වලට ්කා්හාම ්කා්හාම හරි 
වාේුකර්ගන රහනේ වහනේ්සේ ඒව ඉදිරි ට ්ගන  නවා. මකේනිසාද, 
්ම්කට පටිඝ කේ නුහු. ඕනකමිනේ ජීවි  නුිකරනේන අවශයාවකේ නෑ. 
සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා ව්ගේ ‘නාභිනන්දාමි මරණං - 

නාභිනන්දාමි ජීවිං’14 - මම ජීවි  පනේ්නේ නුහු, මරණ  පනේ්නේ 
නුහු. අනේන ඒ ව්ගේ කලනිේම ගිනි ගේු දර්කාටනේ ටික වම දැ්වනව. 
ඔනේන ඔ්හාම ගේ්ාේ අපට ්ම් සූර  අථයවේ කරගනේන පුළුවනේ. 
එ්කාට අනුපාදි්සස ේව්  ි් නේ්න ්මාකකේද? අර උපාදිනේන 
ගිනිඅඟුරුේ එ්හම පිටිනේම නිවිල  නව. ආ ෂු  ක්ෂ  ි. ජීවි  
අවසාන් ේදී ඒ උපාදිනේන ගිනිඅඟුරුේ නි්වනව. අනේන ඒ ගිනිඅඟුරු නිවීම 
පිළිබඳව ඊළඟට ්ම් සූර්  ි්බන වේ වටිනා අදහසකේ ම ි ්ම් 
්වදනාව පිළබිඳ පරශේන . සාමානය් නේ ්ම් සූර් නේ ්ක්නකේ 
බලා්පා්රාේු්වනව අනුපාදි්සස නිබ්බානධාුව ් හෝ අසංඛ්ධාු නම්වු 
 ම්කිසි පරමාථය ධමය කේ ි් නව  රහනේ වහනේ්සේ ගිහිලේල ඇුලේ්වන, 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ගුනේ සමහර ්ක්නකේ කලේපනා කරනව්නේ - 
පරිනිවයාණ ධාුවට ඇුලේවුණා, අවුරුදු පනේදහසකට පසේ්ස එළි ට ඇවිලේල 
ධමය  ්දේශනා කරනව. ඔ  විදි ටේ ජ්නපරවාද ි් නව. මකේනිසාද, මරණිනේ 
මේ් ්කා්හේහරි ගිහිලේල ඇුලේ්වනවා.  

දැනේ ්මන අනුපාදි්සස නිබ්බානධාුව ්ෝරනේ්න ‘ස්ස ඉ්ධව, 
භික්ඛ්්ව, සබ්බ්වද ිානි අනභිනන්දිානි සීිභවිස්සන්ි.’ එකම වාකය කිනේ 
අනුපාදි්සස නිබ්බානධාවු ්ෝරල ි් නේ්න. ‘ඉ්ධව’ - ්මහිදීම - 
්මහිදීම ක ින එ්කනේ ්ේ්රනව ්ම් ජීවි් ේදීම, මරණ ට කලිනේම, 
‘සබ්බ්වද ිානි’ - ස ිලුම ්ව්ද ි් ෝ, ‘අනභනින්දිානි’ - ඒවා පිළිබඳ 
සුටුවීමකේ නුි නිසාම, ‘සීිභවිස්සන්ි’ - සිසිලේ වනේනාහ. එ්කාට 
්ව්ද ි නේ්ගේ සිසිලේවීම ි, ්ම් අනුපාදි්සස නබි්බානධාුව. මරණ ට 
කලිනේ ්ක්රන එකකේ ඒක. ඒ කි නේ්න කලනිේ පරකාශ කළ අදහසම ි. 
මාර ා උදුරාගනේට එන්කාට අහරිනව. මාර ා උදුරාගනේන එනේ්න 
බරපල ශාරීරික දුකකුේ දීල. මරණ ් වදනාව කාටවේ හිාගනේන බුරිරම්, 
කවුරුේ බ ්වන විදි්  ්වදනාවකේ. ඒ උදුරගනේන එන අවස්ථා්ව්දී රහනේ 
වහනේ්සේ කලිනේම පරුුදුකරල ි් න අහයේඵල සමාධි  මගනිේ, අර අනාශරව 
්ච්ාවිමුකේි  මගිනේ, අනාශරව පරඥාවිමකුේි  මගනිේ, අර ස ිලුම 
්ව්ද ි නේ සීභිාව ට, සිසිලේ භාව ට පමණුවුා ගනේනව. එ්කාට මාර ට 
කරක ිාගනේන ් ද කේ නුි් වනව. එ්කාට ඊට පසේ්ස ් මාකකේද ් වනේ්න, 
ඒ ශරීර  අහුරි ට පසේ්ස? හරි ට ්වන ්ක්නකු් ග ශරීර කේ ආොහන  
කරනේන ව්ගේ ආොහන  කරගනේන වුණේ පුළුවනේ, දබ්බමල්ලපුත් රහනේ 
වහනේ්සේ ව්ගේ. සමහර රහනේ වහනේ්සේල අහසට පුන නුගිල ්ේ්ජ්ාධාු 
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සමාපත්ි ට සමවුදිල අළුවේ ඉිරි්වනේ්න නුි අනේදමට මනේ්ග 
ශරීර  දවාගේ ක ිල සඳහනේ ්වනව. එ්කාට ්ක්නකුට හි්නේන 
පුළුවනේ ඇ ි ්ම්හම ගනිිි ාගේම ්වදනාවකේ දැ්නනේ්න නුදේද ක ිල. 
ඒ ්වදනාව නුි කරගේ් ඔනේන ඔ  අහයේඵල සමාධි් නේ. එන 
සඳහනේ්වනේ්න අර ්්ජ්ා ධයාන  පිළිබඳව. නමුේ ඇේවශ් නේම 
කාරණ  ්මාකකේද? මාර  උදුරාගනේන කලනිේ ්ම් ශරිර  අහරිනව. 
අහුරල ් වන අ ට කරදර ් වනේන ඉඩ්නාදී මනේම ආොහන  කරගනේනව. 
එ්හම පිටිනේම මාර ට ්ේරුම් ගනේන බුරි විදි් ේ විසඳුමකේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ඉදිරිපේ ක්ළේ. 
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19 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ දෙනව ්වනි ්දේශනයයි ්ම්. 

‘සඋපාදි්සසා නිබ්බානධාු’, ‘අනුපාදි්සසා නිබ්බානධාු’  න පද 
්දක පළිිබඳ විවරණ කේ අප පසුග ි ්දේශන  අගහරි් ේදී ආරම්භ කළා. 
ඉිවුත්ක පාළි් ේ දුක නිපා් නේ උපුටා දැකේව ූ සූර ක ුි අප ි ඒකට 
මූලාශර  කරගේ්ේ. ඒ එකේකම, සූරවලිනේම මකුරගේ එකේරා උපමාවකේ 
ආශර් නේ අප ිපුහුදිල ිකළා ්ම් ක ින නිබ්බානධාු ්දක ඇේවශ් නේම 
‘නිබ්බාන’  න පද් නේ ක ිු්වන නිවී්මහි අවස්ථා ් දකකේ ් පනේනමු් කරන 
බව. ්බා්හාම බලවේව දැලේ්වමිනේ ිබුන ගිනේනකට අමුු්වනේ දර එකු 
කිරීම නර කළාම, ගිනදිැලේ සංසිඳිලා, කලිනේ ගනිි ඇලේලු දර කෑලි පමණකේ 
ගිනි අඟුරු වශ් නේ නි්වමිනේ පවිනව.  ම්කිසි ්වලාවකේ ගවුණාට 
පසේ්සේ, ඒවේ නිවිල අඟුරු බවට පේ්වනව.  

දැනේ ්ම් රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳ ේව් දිේ අපට කි නේන 
්වනේ්න ඒ උපමාව ි. ්ම් උපමාව අනවු  ි අපට ්ෝරගනේන ්වනේ්න. 
‘සඋපාදි්සසා නිබ්බානධාු’, ‘අනුපාදි්සසා නිබ්බානධාු’ කි න පද ්දක. 
රහනේ වහනේ්සේ ජීවමානව සිටි දී උපාොන් නේ සි මුොගේ නිසා - 
උපාොන කි ල කි නේ්න දරටම ි - ්ම් අමුු උපාොන නේට හි 
්නා් ාදන නිසා, රාග, ්ද්වෂ, ්මෝහ ගිනිදැලේ හටගනේ්න නුහු ඒ 
සනේාන් . නමුේ අර උපාදින්නවූ ක  පරිහරණ  කරන ාකේ, ්ම් ශරීර 
කුඩුව පරිහරණ  කරන ාකේ,  ම්  ම් කා ික දැවිලි - ුවිලි, මනාප-අමනාප, 
සුප-දුකේ විනේදන ආදි ට රහනේ වහනේ්සේ භාජ්න  ් වනව. ඒ ් කා  ිඅනේද්ම් 
්දේවලේ ආවේ ඒ රහේ සි නවිණු සිකේ රාග, ්දව්ෂ, ්මෝහ ගනිිදැලේ හට 
්නාගනේන නසිා. අනේන ඒ අථය් නේ රහනේ වහනේ්සේ ජීවමානව සටිි දී ඒ 
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ි්බන ේව  - එදි්නො ජීවි් ේදී ප්ඤ්චන්ද්රි නේ් ගනේ අරමුණු ගනේනා 

අවස්ථාවල සිටින ේව  - සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව ි. 

රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ජිවි  ් කළවර වන අවස්ථා්වදි ් ම් උපාදින්න 
ක ේ අහරිනේන ්වනව. අනේන ඒ අවස්ථා්වදි ්ම් ක් නේ ඒ සි 

මුොගුනමී් වශ් නේ ි්බන අවස්ථාව ම ි, අනුපාදි්සස 
පරිනිබ්බානධාු්වනේ පිරිනිවනේ පාන අවස්ථාව. ඒ උපාදින්න වූ ක ේ 

අහරිනවා. ්ම් කාරණ  ්කටි් නේ සඳහනේ වන ගාථාවකේ අර අපි කලනිුේ 
උපුටා දැකේවූ, අඞ්ගුත්ර නිකා්  ඡක්ක නිපා්  නාග සූර්  සඳහනේ 
්වනව. 

‘වීතරා්ගා වීත්දා්සා - වීත්මා්ො අනාස්වා 

සරීරං විජෙං නා්ගා - පරිනිබ්බිස්සති අනාස්වා.’1 

පහකළ රාග , ් ද්වෂ  හා ් මෝහ  ඇි, අනාශරව වූ රහනේ වහනේ්සේ 
(නා්ගා) ‘සරීරං විජෙං’ - ශරීර  අහරිමිනේ අනාශරවව පිරිනවිනේ පානේනාහ. 

එ්කාට සඋපාදි්සස නිබ්බානධාු, අනුපාදි්සස නිබ්බානධාු ක ින පද 
්දක ඒ විදි ට සු්කවිනේ සලකාගේ්ාේ, ඊට වඩා අමාරු පරශේන කේ අපට 

ඉදිරිපේ ්වනව - ්ම් කි න නිබ්බානධාු ්දක ‘දිට්ඨඨධම්මික’ වශ් නුේ 
‘සම්පරා ික’ වශ් නුේ හුඳිනේවී්ම් අථය  කමුකේද ක ින එක. ‘දිට්ඨඨධම්මික’ 
කි ල කි නේ්න ‘්ම් ජීවි ට අොළ’, ‘සම්පරා කි’ ක ිනේ්නේ ‘මරණිනේ මු’. 

සඋපාදි්සස නිබ්බාන ධාුව ‘දිට්ඨඨධම් මික’ හුටි ටේ, අනුපාදි්සස 
නිබ්බානධාුව ‘සම්පරා ික’ - මරණිනේ මු ්ද කේ හුටි ටේ දැකේවී්ම් අදහස 
කුමකේද? දැනේ සාමානය් නේ කමය  ගුන කථා කරන්කාට නම් දිට්ඨඨධම් මික, 

සම්පරා කි ක ින පද ්දක ්බා්හාම පහසු ි ්ේරුම් ගනේන. ඒ ක ිනේ්න, 
්ම් ජීවි් ේදී විඳින විඳීම්. ඒ කමයවිපාක සම්බන්ධ් නේ එ්හමේ කි ්වනවා. 

ඊළඟට මරණිනේ මු විඳීම්. නමුේ ්ම් විධි ටම ්ේරුම් ගේ්ාේ නිබ්බාන  
පිළිබඳව, අපට නිගමන  කරනේට ්වනව, ජීවේව සටිින අවස්ථා්ව විඳින 
නිවනේ සුප කුේ මරණිනේ මු විඳින නවිනේ සුප කුේ. නමුේ එ්හම 

නිගමන කේ ධමයානුකූල වනේ්න නුේ් මකේනිසාද? බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
නිරම අවධාරණ  කරනව ්ම් නිවන පළිිබඳ පරයක්ෂ  ්ම් ජීවි් ේදීම 
ලබන අංග සම්පූණය පරයක්ෂ කේ කි ල. ආ ි මරණිනේ මේට ඉිරිවනේ්නේ 

නුහු  මකේ පරයක්ෂ කරගනේන. ්ම් ජීවි් ේදීම ලබන පරයක්ෂ කේ 
හුටි ට ි ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’, ‘සන්දිට්ඨික’, ‘අකාලික’, ආදී පදවලනිේ නිර 

අවධාරණ  ් ක්රනේ්න. ් ම්නේදි අපට කි නේන ් වනේ්න, ් ම් නිබ්බාන  
පිළිබඳව කථා කරන්කාට දිට්ඨඨධම් මික, සම්පරා කි ක ින පද ්ේරුම් 
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ගනේන ්වනේ්න ්ම් ජීවි් ේදීම ලබන  ම්කිසි අංගසම්පූණය පරයක්ෂ ක 

්දඅංශ කේ දැකේවීමට ්ම් පද ්දක ් ාෝගන ි්බන බව ි. ්ම් කාරණ  

අපට සු්කවිනේ හඳුනේවනේන පුළුවනේ. ්ම් ජීවි් දි රහනේ වහනේ්සේ 

අේදකින නිවීම මරණිනේ මේටේ හවුරු බව නිසුකව දැනගුනමී ම ි - 

කලේබාම නිසුකව දැනගුනීම ම ි - ්ම් අනුපාදි්සස නිබ්බානධාුව 

කි න එ්කනේ හු්ඟනේ්න. අපි දැනේ කවි්ව, මරණිනේ මු ේව කේ 

්කා්හාමද කලේ බාම පරයක්ෂ කරගනේ්න? එ්හම පරශේන කේ ්ක්නකුට 

ඉ්බ්ම පුන නගිනව. අනේන ඒකට ්හාඳ පිළිුරකේ අපට හමු්වනව මජ්ඣිම 

නිකා්  ධාුවිභංග සූර්  ේ එකේරා ්ේද ක. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 

පුක්කුසාි සවාමීනේ වහනේ්සේට පරකාශ කරන ඒ ධමය විගරහවලනිේ එක 

්කාටසක ි්බනව ්මනේන ්ම්හම. 

‘්ස යථාපි භික්ඛ්ු, ්ලඤ් ච පටිච්ච වට්ඨටිඤ් ච පටිච්ච ්ලප්පදී්පා 

ඣා ි, ්ස්සව ්ලස්සච වට්ඨටි ාච පරි ාොනා අඤ්ඤස්ස ච අනුපාහාරා 

අනාහා්රා නිබ්බා ි, එව්මව ්ඛ්ා භික්ඛු්, කා පරි න්ිකං ්වදනං 

්වදි මා්නා කා පරි න්ිකං ්වදනං ්වදි ාමීි පජ්ානාි, 

ජීවිපරි න්ිකං ් වදනං ් වදි මා්නා ජීවිපරි න්ිකං ් වදනං ් වදි ාමීි 

පජ්ානාි, කා ස්ස ්භො පරම්මරණා උද්ධං ජීවිපරි ාොනා ඉ්ධව 

සබ් බ්වද ිානි අනභනින්දිානි සීතිභවිස්සන්තීති පජානාති.’2 

්ම් ්ේද් ේ ්ේරුම - ්ම් පුක්කුසාි සවාමීනේ වහනේ්සේට ි 

ආමනේරණ  ්ක්රනේ්න ‘මහණ’ කි ල -  ම්්සේ මහණ, ්ලේද 

පහනේවුටි ද නිසා ් ලේ පහනකේ දැලේ්ව ිද, ඒ ් ්ලහිද වුටි් හිද අවසනේ 

වී්මනේ, අ්නකේ ් ලේ වුටි ආදි කේ ් නාලුබීම නිසා, ආහාර නුිව ඒ ් ලේ 

පහන නිවී් ේද, එ්සේම  ම්කිසි භික්ෂුවකේ (විමකුේ වූ රහනේ වහනේ්සේ 

පිළිබඳව ි ්ම් ක ිනේ්න) ‘කා පරි න්ිකං ්වදනං ්වදි මා්නා’ ක  

්කළවර ්කාටගේ ්වදනාවකේ විඳිනේ්නේ, ක  ්කළවර ්කාටගේ 

්වදනාවකේ විඳිමි ි දැනගන ිි. දිවි ්කළවර ්කාටගේ ්වදනාවකේ විඳිනේ්නේ 

(ජීවිානේ  පිළිබඳ මරණ ්වදනාවකේ විඳිනේ්නේ) එබඳු ්වදනාවකේ විඳිමි ි 

දැනගනි ි. ක  බිඳී ා්මනේ ජීවි  ්කළවර වී්මනේ මේ්හි ‘්මෙිදීම’ 

සි ලු ්ව්ද ි් ෝ ෘෂේණා වශ් නේ සුටු ්නාවන ලදේොහු සිසිෙේ භාවයට 

පුම්ණනේනාෙයි දැනගනී. ්මනේන ්මන ‘දැනගනී’ ක ින වචන්  

වි්ශේෂ කේ ි් නව. ඒ ව්ගේම අනාග කාලකි සිදුවීමකු ි ්මන 

කි ු්වනේ්න. අනාග කාලික කරි ා පද කේ එකේක ් ාදල ි් නේ්න, 

්ම්ක කලිනේම නිසුකව දැනගේු කාරණ කේ නිසා. රහනේ වහනේ්සේ 
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මරණ අවස්ථාව එළ්ඹනේනට කලිනේම දනේනව ් ම් ස ිලුම ් ව්ද ි නේ සිසිලේ 
්වනව කි ල. ඒ පිළිබඳව නිසුක ි. ්ම් නිසුක බව ලුබීමට ්හේුව රහනේ 
වහනේ්සේ අහයේඵල සමාධි් ේදීම ්ම් කි ාපු ස ිලු ්ව්ද ි නේ්ගේ සිසිලේවීම 
පිළිබඳ පරයක්ෂ  ලබන නසි ි. ඒක නිසා ම ි ඔ  ්ථරගාථා ආදි්  නිර 
සඳහනේ ්වනේ්න, රහනේ වහනේ්සේ ඒ අහයේඵල සමාධි් ේදි ලුබූ නිවනේ 

සුව  පළිිබඳව ‘සීිභූ්ාස්මි නිබ්බු්ා’3 - සිසිලේවූ් ේ ්වමි, නිවු්ණේ ්වමි. 
එ්කාට සි ලු ්ව්ද ි නේ්ගේ සිසිලේභාව , සිසිලේවීම පිළිබඳ ඒ පරයක්ෂ , 
්ම් ජීවි් ේදීම ඒ රහනේ වහනේ්සේ ලබාගනේනව. අනේන ඒක නිසාම ම ි 

ඒ පරයක්ෂ  සූරවල හඳුනේවල ි් නේ්න ‘අනුපාො පරිනිබ්බාන’4 කි න 
නමිනේ. 

දැනේ ්මන එක පාරටම ්වනසකේ ්ප්නනව. අපි කථාකරනේට 
පටනේ ගේ් ‘අනපුාදි්සස’ පරිනිබ්බාන  ගුන, දැනේ ්මන ක ිු්වනව 
‘අනුපාො පරිනිබ්බාන’. අනුපාදි්සස පරිනිබ්බාන  ි් නේ්න රහනේ 
වහනේ්ස්ග ජීවි  ්කළවරවන අවස්ථා්වදි, අර උපාදින්නවූ ක  
සම්පූණය් නේම අහරින අවස්ථා්වදි. නමුේ, අනුපාො පරිනිබ්බාන  
කි නේ්න අහයේඵල සමාධි ම ි. ඒකට ්නා් කුේ වචන අපට පහුගි  
්දේශනවලදි හමුවුණා. ‘අනපුාො වි්මාක්ඛ්ා’ ක ිලේ ක ිනව. ඉිනේ ්මන 
‘අනුපාො පරිනිබ්බාන’. එ්කාට ‘පරිනිබ්බාන’  න වචන ම ් මන ‘අනපුාො’ 
 නේනට ඈඳල ි් නව. ඒ කි නේ්න උපාොන නේ්ගනේ ්ාර පිරිනිවීම ්ම් 
ජීවි් දිම පරයක්ෂ කරගනේනව රහනේවහනේ්සේ, ඒ අරහේඵල සමාධි් ේදි. 

ඒ නිසා ම ි ඔ  රථවිනී සූර් 5 එ්හම සුරි ුේ සවාමීනේවහනේ්ස 
පුණ්ණමන්ානිපුත් සවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ අහනේ්න, ‘කමුකේ සඳහාද 
භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ව බඹසර වසනේ්න?’ කි ල. ඒ අවස්ථා්ව පුණ්ණ 
මන්ානිපුත් සවාමීනේවහනේ්සේ ් දන පිළිුර ‘අනුපාො පරිනිබ්බාන ’ සඳහා ි 
්ම් බරහ්මච යාව වාස  කරනේ්න භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ව. එ ිනේ 
හු්ගනේ්න නුහු ජීවි  ්කළවර කරගනේනව කි න එක. ්මන 
කි නේ්න නිේවාණ අව්බෝධ ම  ි, නිේවාණ පරයක්ෂ ම ි. එ්කාට ්ම් 
‘අනුපාො පරිනිබ්බාන’ කි නේ්න ජීවි කාල  ුළදීම රහනේවහනේ්සේ 
ලබන අහයේඵල සමාධි් නේ අර ්ව්ද ි නේ සිසිලේකරගුනීම පිළිබඳ 
පරයක්ෂ  ි. ඒකම හඳුනේවනව සමහර ුනේවල ‘නිරුපධි’ කි න 
වචන් නුේ.  

්මනේන ්මනේ ි්බනව ්පාඩි ගුටළුවකේ. ්මාකකේද? 
පසුකාල කදි වයවහාර ට ඇවිලේල ි් නව ‘නිරුපධි්සස’ කි න පද කේ. 
ඒක අර ‘අනුපාදි්සස’ ක ින වචන  බලා්ගන හොගේු එකකේ ව්ග ි 
්පේනේ්නේ. මකේනිසාද? සූරවල ්කාුනකවේ සඳහනේ ්වනේ්න නුහු, 
‘නිරුපධි්සස පරිනිබ්බාන’ කි ල එකකේ. සඳහනේ ්වනේ්න ‘නිරුපධි’ 
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‘නිරෑපධිං’6 ‘නිරෑපධි ධම්මං’7 ආදි වශ් නු ි, ඒ අර කි ාපු අහයේඵල 

සමාධි ම ි. කලිනේ අවස්ථාවකේ අපට හමුවුණා ගාථාවකේ, 

‘කා්යන අමතං ධාතුං - ඵුසයිත්වා නිරූපධිං 

උපධි පටිනිස්ස්ගං - සච්ඡිකත්වා අනාස්වා 

්ද්සති සම්මාසම්බු්ද්ධා - අ්සාකං විරජං පදං.’8 

‘ක නිේ ්ම් නිරුපධි නම් ව ූඅමෘ ධාුව ස් පශය කරල, සි ලු උපීනේ 

අහුර දැමීම පරයක්ෂ කර්ගන, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ නිශ ේ්ශාකීවූ 

නිේවාණ  පිළිබඳව ්දේශනා කරනව, කි ල. එ්කාට එ්හම ්දේශනා 

කරනේන නම් ජීවේව ඉනේන ඕන ්නේ. එ ිනේ ්පේනව ්ම් ‘නිරුපධි’ කි න 

එක ් ාදල ි් නේ්න සූරවල, අහයේඵල සමාධි ටම බව. ‘අනපුාො 

පරිනිබ්බාන’ ‘අනපුාො වි්මාක්ඛ්’ ‘නරිුපධි’ ආදි පදවලනිේ හුඳිනේ්වනේ්න ඒ 

කි ාපු ්ව්ද ි නේ්ගේ සිසිලේභාව  පිළිබඳ පුහුදිලි පරයක්ෂ  ි. ඒක වේ 

්හාඳට පුහුදිලි ්වනව සං ුත් නිකා්  ්වදනා සං ුත්් . ්බා්හෝ 

අවස්ථාවල නිබ්බාන  එකේ එකේ ශීේෂ   ට්ේ ඉදිරිපේ කරනව. ්වදනා 

ශීේෂ් නේ ඉදිරිපේ කරනව අර ්වදනා සං ුත්් . එනේ කි ු්වනව 

්ම්හම, 

‘සමාෙි්තා සම්පජා්නා - ස්තා බුද්ධස්ස සාව්කා 

්වදනා ච පජානාති - ්වදනානඤ්ච සම්භවං 

යත්ථ ්චතා නිරුජ්ඣන්ති - ම්ගඤ්ච ඛයගාමනං 

්වදනානං ඛයා භික්ඛු - නචි්ඡා්තා පරිනිබ්බු්තා.’9 

ඒ කි නේ්න, රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ඒ අහයව  සම්බන්ධ අව්බෝධ  

්වදනා ශීේෂ් නේ ඉදිරිපේ කරනව. ්වදනා ශීේෂ් නේ ඉදිරිපේ කරනව 

කි නේ්න ් වදනාවට මුලේුන දීල ි ඒ අහයේ ඵල සමාධි  ් ම්නේදි විසේර 

්ක්රනේ්න. ‘සමාහි්ා සම්පජ්ා්නා ස්ා බුද්ධස්ස සාව්කා’ සමාධිමේ 

වූ සි සම්පජ්ඤ්ඤ් නේ  කුේ වූ, ඒ බුදේධශරාවක ් ම, ‘්වදනා ච පජ්ානාි’ 

- ්වදනාවනේ දැනගනේනව, ්වදනාවනේ්ගේ ස්වභාව  පිළිබඳ සම්පූණය 

පරිඤ්ඤාව ලබාගනේනව. ‘්වදනානඤ්ච සම්භවං’ - ්වදනාවනේ්ගේ 

පරභව ේ ්ේරුම් ගනේනව - ඒව හටගනේන ආකාර . ඊළඟට, ‘ ත්ථ ්චා 

නිරුජ් ඣන්ි’,  ම් ුනක ්වදනාවනේ නිරුද්ධ ්වනවද - ඒ කි නේ්න 

අර අ්ව්ද ි සුඛ්  වන නිේවාණ  - එනිනේ කි ු්වනේ්න නිබ්බාන  ි. 

‘මග්ගඤ් ච ඛ් ගාමිනං’ - ඒ ්වදනාවනේ්ගේ ක්ෂ වීම පිළිබඳ, 
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ඒ ක්ෂ වීම කරා  න - මාගය ේ, ්මනේන ්ම් හුම එකකේම අව්බෝධ 
කරගනේනව ි ක ින එක ි. ඊළඟට ‘්වදනානං ඛ් ා භික්ඛ්ු නිච්ඡා්ා 
පරිනිබ්බු්ා’ - ඒ ්වදනාවනේ්ගේ ක්ෂ  කරිීම නිසා ඒ රහනේ වහනේ්සේ, 
‘නිච්ඡා්ා’ - ෘෂේණාව කි න කුසගිනේන නුිව, ‘පරිනිබ්බු්ා’ - පිරිනිවීමට 
පේ්වනව. ්මන පරිනිබ්බු්ා කි නේ්න මරණ  ්නා්ව ි. ඉිනේ 
්ම ිනේ අපට ්ප්නනව ‘පරිනිබ්බු’ කි න වචන  සූරවල ් දිල ි් න 
බව ජීවමාන රහනේ වහනේ්සේ පිළබිඳවේ. පසුකාලීන අටුවාවල  ම්කිසි 
වි්ශේෂ කේ ්පනේනමු් කරනව ජීවමානව සිටි දී රහනේ වහනේ්සේට 
සිදුවනේ්නේ කි්ලස පරිනිබ්බාන  ි, මරණ අවස්ථා්වදි - පිරිනිවනේ පානව 
කි න එක දැනේ කා්ලේ ්  ාදන අවස්ථා්වදි - සිදුවනේ්න ඛ්න්ධ පරිනබි්බාන  ි 
කි ල. නමුේ එ්හම ්වනසකේ සූරවල ් දිල නුහු.  

අර විධි ට ්වනසකේ කරනේන සිද්ධ වු්ණේ ‘පරිනබි්බාන’ කි න 
වචන්  මූලික අථය  ටික ටික ්ගවී නේන පටනේගේු නිස ි. ්ම්ක සි 
පිළිබඳ ේව කේ බව - පරිිනිවීම ක ින එක සි පළිිබඳ ේව කේ බව - 
කලේ ා්ම්දී  ටපේවුන බව ි ්ප්නනේ්න. ඒක නිසා දැනේ ්ම් කාල් ේ 
‘පරිනිබ්බාන’ ක ින වචන  ඇ්හනවේ එකේකම, එකපාරටම මකේ ් වනේ්න 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ්හෝ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ අවසාන අවස්ථාව ි. 
ඔනේන ඔ්හාම ේව කේ ි් නව. නමුේ සූරවල අර පිරිනවිීම රහනේ 
වහනේ්සේ අහයේඵල සමාධි් දි පුහුදිලිවම ලබන පරයක්ෂ කේ. 

අනේන ඒක නිසා ම ි, අපි අර ධාුවිභංග සූර් නේ උපුටා දැකේවූ 
්ේද් ේ සඳහනේ ්වනේ්න ‘ස්ස ඉ්ධව සබ් බ්වද ිානි සීිභවිස්සන්ීි 
පජානාති’ - සි ලු ්ව්ද ි් ෝ ්මහිදීම සිසිලේවනේනාහ කි ල දැනගනේනව. ඒ 
ඥාන  ි්බනව. ඒ දැනගුනීමම තමයි එන වුදගේ වනේ්න. ඒ කි නේ්න, 
නිසුක ්වනව ‘මරණ අවස්ථා්වදි මට පළුුවනේ ්මනේන ්ම් විධියට 
්වදනාවනේ්ගේ සීතිභාවය පිළිබඳ පරතයක්ෂයකේ මගිනේ මාරය පරදේදනේන’ කි ල. 
ඒ ව්ගේම, ‘ජීවි පරි න් ිකං ්වදනං’ කි ල අර ්ේද්  සඳහනේ වු්ණ ්ම් 
කි ාපු ්ම් මරණ ්ව්දනා්වදි ්ම්ක ඉදිරිපේ කරගනේන පුළුවනේ බව ි. ‘ජීවි 
පරි න්ික’ ්ව්දනාව ආවේ - ජීවි  ්කළවර වන අවස්ථා්ව මරණ 
්ව්දනාව ආවේ - ඒ අවස්ථා්වදි රහනේ වහනේ්ස ඉදිරිපේ කරගනේ්න 
්මනේන ්ම් අරහේඵල සමාධි  ි. අනේන ඒ අථය් නේ ම ි ්ම්කට, ‘අකුප්පා 
්ච්ාවිමුත්ි’ කි නේ්න. අපට කීප අවස්ථාවක ්ම්ක ගුන විසේර 
කරනේන සිද්ධ වුණා. ‘අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි’ කි නේ්න චංචල ්නාවන, 
සසල ්නාවන, කම්පා ්නාවන විදි්  ්ච්ාවිමුත්ි කේ. අ්නකුේ 
්ලෞකික ්ච්ාවිමුත්ි හුම එකකේම කම්පා ්වනව මරණ ්ව්දනාව 
හමු්ව - බරපලම ්ව්දනාව. නමුේ ්ම් ‘අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි ’ 
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අහයේඵල සමාධි් දි ලබන ඒ නිේවාණ පරයක්ෂ , ්වදනාවනේ්ගේ සීිභාව  
පිළිබඳ පරයක්ෂ , ඒක කම්පා්වනේ්න නුහු. ඒ අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි  
ම ි, රහනේ වහනේ්සේලා, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස එ්හම, ජීවි  ්කළවර 
වන අවස්ථා්වදි ඉදිරිපේ කරගනේ්න. මාර  උදුරගනේන එන අවස්ථා්වදි 
ඉදිරිපේ කරගනේ්න ඒක ි. දැනේ එ්කාට අපට මකේ කරගනේන පළුුවනි, 
අපි අර ඉිවුත්ක් නේ උපුටා දැකේ වූ ඒ දීඝය සූර් ේ අග ගාථාව. 

‘්ය එතදඤ්ඤාය පදං අසඞ්ඛතං 
විමු්තචි්තා භව්න්තිසඞ්ඛයා 
්ත ධම්මසාරාධිගමා ඛ්ය රතා 
පෙංසු ්ත සබ්බභවානි තාදි්නා.’ 

ඒ ගාථා්ව අථය  - ්ම්ක සමහර ්ක්නකුට ටිකකේ ගුටලුවකේ 
්වනේන පලුුවනේ විධි්  ගාථාවකේ, ඒ ්මාකද නිේවාණධාු ්දක පිළිබඳව 
සඳහනේ ් ේද ක අගටම එන ගාථාව ් ම්ක ි. ‘්  එදඤ්ඤා  පදං අසඞ්ඛ්ං’ 
-  ම් ්ක්නකේ ්ම් අසංඛ් පද  පළිිබඳව හරි ට ්ේරුම් අර්ගන, 
‘විමුත්ිත්ා භව්නත්ිසඞ්ඛ් ා’ - ‘භව්නත්ි’ නම් වූ ෘෂේණාව ක්ෂ  
කිරී්මනේ විමුක් සිේ ඇේාහු. අනේන එනිනේ ඒ කි ු්වනේ්න 
සඋපාදි්සස නිබ්බානධාවු ි. එකම ගාථා්ව ් දවන පද් නේ ක ිු්වනේ්න 
සඋපාදි්සස නිබ්බානධාුව ි.  

ඊළඟ පද ්ද්කේ ි් නේ් න ‘් ධම්මසාරාධිගමා ඛ්්  රා’ - 
‘ධම්මසාර’ ක ින එක - අටුවා්ව පවා ඒක පළිිගනේනව - ‘ධම්මසාර’ ක ිල 
කි නේ්න අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි  ි. අපි ්ම් කථා කළ අකුප්පා 
්ච්ාවිමුත්ි  ම ි, මළුු මහේ ධමය් ේම සාර , හර . ඒ නිසා ඒකට 
‘ධම්මසාර’ ක ිල ක ිනව. ‘් ධම්මසාරාධිගමා’ - ්ම් ධමයසාර  ලබාගුනීම 
නිසාම, ්ම් අකුප්පා්ච්ා විමුත්ි  ලබාගුනීම නිසාම - ‘ඛ්්  රා’, 
්මන ්ම් ක්ෂ  කි ල කි නේ්නේ, ්වදනාක්ෂ . ‘්වදනානං ඛ් ා භික්ඛු් 
නිච්ඡා්ා පරිනිබ්බු්ා’ කි ල අපි දැනේ ටිකකට කලිනේ පරකාශ කළ ඒ 
්ව්දනාවනේ්ගේ ක්ෂ   ි ්මන ්ම් ‘ඛ් ’ ක ින වචන් නේ ්ේරුම් ගනේන 
ඕ්න. එ්කාට අර අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි  ලබා ගුනමී නිසා, ඒ ව්ගේම, 
‘ඛ්්  රා’ ්ව්දනාවනේ්ගේ ක්ෂ  පළිිබඳව ඇලේම ඇේාහු, ‘පහංසු ් 
සබ්බභවානි ාදි්නා’ ඒ පද් නේ ම ි ඒ සූර  ඉවර ්වනේ්න - ඒ ාදී 
වූ සේථිරසාර ගුණ ඇි රහනේ වහනේ්සේලා, ‘පහංසු ් සබ්බභවානි’ - 
සි ලුම භව නේ අහුරි ාහ. ඒ කි නේ්න භවනි්රෝධ  ි. ඒ කි නේ්න 
රහනේවහනේ්සේ භවනි්රෝධ පරයක්ෂ  ් ම්ලාවදීම ලබාගේා කි න එක ි. 
අහයේඵල සමාධි  ් නා් කුේ නම් වලනිේ හඳුනේවනේන පළුුවනේ. ‘භව නි් රා්ධා 
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නිබ්බානං’ කි න ඒ හුඳිනේවීම අනුව, භවනි්රෝධ  පිළිබඳ පරයක්ෂ  ි. ඒ 

භවනි්රෝධ ම ම ි ‘අසංඛ්’ ධාුව. අසංඛ් කි ල කි නේ්නේ ඒකම ි. 

භවය ‘සංඛත’ නම් භවනි්රෝධය අසංඛතයි. ඔුන ි ඕ්ක ්වනස 

ි් නේ්න. එ්කාට ්ම් එකම අසංඛ් ධාු්ව ්දපුේකේ. ්මනිනේ 

අපට ්පේනව ්ම් එකම අසංඛ් ධාු්ව ්දපුේකේ ම ි ‘සඋපාදි්සස 

පරිනිබ්බානධාු’, ‘අනුපාදි්සස පරිනිබ්බානධාු’ ක ිල කිව්්ව. සඋපාදි්සස 

අවස්ථා්වදි සි විමුක් ි. විමුකේ සි නිසා රාග, ් දෝෂ, ් මෝහ ගිනදිැලේ පුන 

නගිනේ්න නුහු. ගිනිඅඟුරු ිබුනට ගනිිදැලේ පුන නගිනේ්න නුහු. 

මකේනිසාද? අමුු උපාොන - දර - එකුවීමකේ නුි නිසා. ඊළඟට, ්ම්ව 

එ්හම පිටිනේම නිවුණ අවස්ථාව ගුන ක ින්කාට ම ි අර අනුපාදි්සස 

කි ල කි නේ්න. නමුේ ඒ අවස්ථාව ගුනේ - එන ‘පරිනිබ්බාන’ කි න 

වචන් දි ගනේන ි් නේ්න, ඒ මරණ අවස්ථාව එනවිට රහනේ වහනේ්සේල 

- මාර  එන්කාටම - ්ම් දිව ිනට ි ්ගාඩ බහිනේ්න. ්ම් අකුප්පා 

්ච්ාවිමුත්ි ට හි ් ාමු කරනව. 

්ම්කට ්හාඳම නිදසනු - අපි ඉසේ්සලේලම පටනේ ගනිමු බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ්ගනේම - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මරණ ට මහුුණ දුනේ ආකාර  ් හාඳ 

ලසේසනට පරකාශ කරනව අනුරුද්ධ සවාමීනේවහනේ් සේ, මහා පරිනිබ්බාන 

සූර් . 

1. නාෙු අස්සාස පස්සා්සා - ිතචි්තස්ස තාදි්නා 

 අ්න්ජා සන්තිමාරබ්ෙ - යං කාෙමකරී මුනි. 

2. අසල්ෙී්නන චි්්තන - ්වදනං අජ්ඣවාසයි 

 ප්ජ්ජාත්ස්සව නිබ්බානං - වි්මා්ක්ඛා ්චත්සා අෙු.10 

අනුරුද්ධ සවාමීනේ වහනේ්සේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිරිනවිනේ පෑ 

ආකාර  ්ම් ගාථා ්ද්කනේ පරකාශ කරනව. ‘නාහු අස්සාස පස්සා්සා, 

ිිත්සස ාදි්නා - අ්න්ජ්ා සන්ිමාරබ්හ,  ං කාලමකරී මනුි’ - ‘එජ්ා’ 

නම් වූ ෘෂේණා්වනේ ්ාරවූ ඒ බුද් ධ මුනිවර ා  ම් ශානේි කේ මුලේ්කාට 

්ගන කාලකරි ා ක්ළේද, ඒ ාදීවූ, සථිර සිේ ඇි ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ 

ආශේවාස පරශේවාස නර වි . ඒක ි මුලේ ගාථා්ව අදහස. 

ඊළඟට ්ද්වනි ගාථා්ව අදහස, ‘අසල්ලී්නන ි්ත්න ්වදනං 

අජ් ඣවාස ි’ - ‘අසල්ලී්නන’ කි නේ්න ‘්නාසුඟවුණ’ - ්නාසුඟවුණ 

සිිනේ ්ව්දනාව දරාගේ ්සේක. ‘ප්ජ්ජ්ා්ස්සව නබි්බානං - වි්මා්ක්ඛ්ා 
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්ච්සා අහු.’ පනේදමක නිවී ාම ්මනේ සි්හි විමුක්ි  වි . ්මන 
කි ු්වනේ්න සි්තෙි විමකු්තිය. ්මනිනේ එ්කාට ්පනේනමු් කරනේ්න 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිරිනිවනේ පෑ හුටි. දැනේ, ්ම් ගාථා්ව ි්බන ගුඹුර 
ඇේවශ් නේම ඉාමේම විශාල ි. නමුේ ්ම් පළිිබඳව අටුවා්ව ්දන 
විගරහ් දි එකේරා පටලුවිලේලකේ, වයාකූලව කේ, සදිුවණු බව ි ් ප්නනේ්න. 
මකේනිසාද, අර පළමු්වනි ගාථා්ව් සඳහනේ ්වනව්න ‘අ්න්ජ්ා 
සන්ිමාරබ්භ  ං කාලමකරී මුනි’, කි න එක. එන ‘ ං සන්ිං ආරබ්භ බුද්ධ 
මුනි කාලං අකරී’ කි න එකකේ කි ු්වනව. ඒ කි නේ්න, ‘ ම් ශානේි කේ 
අරභ ා බුද්ධමුනවිර ා කාලකරි ා ක්ළේද’  නේන ි.  

්ම්්කදි අටුවා්ව ්ෝරනේ්න ‘බුද්ධ මනුි සන්ිං ගමිස්සාමීි සන්ිං 
ආරබ්භ කාලමකරි’ ක ිල. ඒ කි නේ්න, බුද්ධ මුනවිර ා ශානේි ට  නේ්නමි ි 
 න අදහසිනේ, ශානේි  අරභ ා කාලකරි ා ක්ළේ . දැනේ ්මන එකේරා කරම 
වි්රෝී බවකේ ්ප්නනව. මකේනිසාද? ්ම් ‘ආරබ්භ’ කි න වචන  
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලම ් ාදල ි් නේ්න ‘සඳහා’ කි න අථය් නේ 
්නා්ව ි. දැනේ ්මන ්ම් අටුවාව අර්ගන ි් න හුටි ට ශානේි ට 
 ෑම සඳහා  ිබුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ කාලකරි ා ක්ළේ. එ්හම ගේ්ාේ අර 
‘ආරබ්භ’ කි න එක ් ාදල ි් නේ්න ‘සඳහා’ ක ින අථය් නේ. නමුේ 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාම ජ්ාකට්ඨඨකථා ධමයපදට්ඨඨකථා ආදී අටුවාවල, ඔ  
‘ආරබ්භ’ ක ින පද ්බා්හෝවිට ් ාදනේ්න - නිොනකථා පිළිබඳව -  ම්කිසි 
්ක්නකු ‘අරභ ා’ කි ල කී්මදි,  ම්කිසි ්ක්නක ුසඳහා ්නා්ව ි. දැනේ 
අපි හිමු ්දවිදේ ්රුනේ අරභ ා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ධමය ්දේශනාවකේ 
කළ ි කි ල, එ්හම සඳහනේ ්වන ුනකේ ගුන. ඒ කි නේ්න ඒක ්දව්දේ 
්රුනේ සඳො ්දේශනා කළ එකකේ ්නා්ව .ි ්දව්දේ ්රුනේ ඒ පිරි්සවේ 
නුහු. සමහරවිට ්දව්දේ ්රුනේවහනේ්සේ අපවේ ්වලේ ඉවර ි. එුනිනේ 
කි ු්වනේ්න ්දව්දේ ්රුනේ මුෙේ්කාට, එ්හම නුේනම්  ම්කිසි 
්ක්නක ු්හෝ  ම්කසි ිකාරණ කේ මෙුේ්කාට ්දේශනා කළා, ක ින එක ි.  

ඉිනේ එ්හම ගේ්ාේ අපට ්ම් ගාථාව ්ෝරනේන ්වනේ්න, 
සූර්  ේ අථය ට අනකුලූ ්වනේන නම්, ‘බුද්ධ මනුවිර ා ශානේ ිට  නේ්නමි  ි
කාලකර ිා ක්ළේ ’, ක ින එක ් නා්ව  ි‘බදු්ධ මනුවිර ා කාලකරි ා කරනේ්නමි  ි
ශානේි ට සි ් දී ’ කි ල ි අපට ගනේන ්වනේ්න. අටුවාවට අනුව 
කාෙකරියාව මුෙට ශානේතිය පසුවට, නමුේ සූරාථය ට අනුව අපට ් ප්නනේ්න 
ශානේතයි මෙුට කාෙකරියාව පසවුට. ් මන ් ලාක ුගුඹරුු ් වනසකේ ් ප්නනව. 
මකේනිසාද? අටුවාව ්ෝරන ආකාර් නේ ගේ්ාේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
කාලකරි ා ක්ළේ අර නිේවාණ ධාුවට එකු ්වනේන. ඒ අථය  ම ි 
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අටුවාවල ්බා්හෝ ුනේවල මු්වනේ්න. ධමයානුකූලව ්නාකි  බුරි 
ුනේවල කි නව, නමුේ ්බා්හෝ අවස්ථාවල එකේරා විධි ක ශාස්ව-
වාද කට නුඹුරුවන අනේද්ම් සොකාලික නිේවාණ කේ පළිිබඳ අදහසකේ 
මුවන විදි්  පරකාශන අටුවාවල සඳහනේ ් වනව. දැනේ ් මනේ ඒ විධි ට ි 
‘ආරබ්භ’ කි න එක ්ෝරල ි් නේ්න. ‘ශානේි ට  නේ්නමි ි කාලකරි ා 
ක්ළේ .’ නමුේ අපි ්ම්කේ ්ේරු්ව් ‘කාලකරි ා කරනේ්නමි  ිශානේි ට 
සි ්  දී ’ ක ිල. කාලකරි ා කරන අවස්ථාව එන්කාට අර ශානේි  ඉදිරිපතේ 
කරගනේනව, ශානේි  මුෙේ කරගනේනව. ් පරටු කරගනේනව. ඒක ් පරටු කළාම 
මාර ්ගේ බල බිඳිල. මකේනිසාද? අර ්වදනාවනේ්ගේ සීිභාව  ලබා ගනේන 
නිසා. ්ම ිනේ අපට ්පේනව අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි්  වටිනාකම. අහයේඵල 
සමාධි  ඇේවශ් නේම ්ම්ලාවදීම නිසුකවම ලබන පරයක්ෂ කේ. 
්මනේන ්ම් පරයක්ෂ  ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ, ඒ ව්ගේම රහනේ 
වහනේ්සේල, ඉදිරිපේ කරගනේ්න මාර  පරදේදනේන. ඒක නිසාම ම ි, ‘තාණං’, 
‘්ෙනං’ ‘දීපං’ ‘සරණං’ ‘පරායණං’ ‘්ඛමං’ ‘අමතං’ ආදි පද රාශ ිකේම ්ම් 
නේිවාණ ට ් ාදල ි්  නේ්න. ඒ ක ිනේ්න, මරණ ්වදනාව හමු් ව, 
මරණ  හමු් ව, ්ක්නකටු, ‘ාණං’ - ආරක්ෂාව වශ් නේ හටිිනේ්න, ‘දීපං’ - 
්ගාඩ්වනේ්න පළුුවනේ දිව නි, ‘්ලනං’ - ඇලුේ ්වනේන පළුුවනේ ්ලන, 
‘සරණං’ - ‘පරා ණං’ - පහිටි, ‘්ඛ්මං’ - ආරක්ෂා සහි ුන. ‘අමං’ - 
අමෘව  ක ිල ක ිනේ් නේ ්මනේන ්ම් අථය් නේ. ්ම් අමෘතත්වය 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේල, රහනේ වහනේ්සේල, ්ම්ොවදීම ෙබන පරතයක්ෂයකේ. 
ඒ පරයක්ෂ ම ම  ිඅර මරණ අවස්ථා්ව ඉදිරිපේ කරගනේ්න. 

දැනේ ්ම් බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ග පිරිනිවනේ පෑම පිළිබඳව පරකාශ 
කළ ගාථාවක අනුරුද්ධ ස්වාමීනේ වහනේ්සේ ්ම් කාලකරි ා කිරීම කි න 
වචන කේ ් ාොගේ් ්මාකද ක ින එකේ අපට කලේපනා කරනේන සිද්ධ 
්වනව. ‘කාලං අකරි’. ් ම්ක ් ම් සාමානය ජ්න ා පිළබිඳව ්  ාදන වචන කේ, 
කාලකරි ා කළ ි කි න එක. ඇ ි ්ම් වචන  ්මන ් දිල ි් නේ්න? 
අර සිත පිළිබඳ විමකුේතිය - ‘වි්මා්ක්ඛ්ා ්ච්සා අහු’ කි ල ක ින සි 
පිළිබඳ විමකුේි  - ්ම් මරණය පළිිබඳ අදෙසිනේ ්වනේකර දැකේවීමටයි. අනිේ 
අ ට ව්ගේම ්ම් ශරීර් නේ ්වනේ වීමකේ සිද්ධ ්වනව රහනේ වහනේ්සේලාට. 
අනේන ඒ අදහසට ම ි ්ම් ‘කාලං අකරි’ – ‘කාලකරි ා කළා’ ක ිල ් ාදල 
ි් නේ්න. ඇේවශ් නේම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ි රහනේ වහනේ්සේලා ි 
පමණ ි ්ම් කාලකරි ාව කාල කරි ාවකේ හුටි ට කරනේ්න. හරි ට කාල  
ආවම ඒකට කළ ුු කරි ාවකේ හුටි ට කරනේ්න. අනිේ අ  ඒකට බ  ි, 
ඒකට කුමි නුහු, එ ිනේ ගුල්වනේන බලනව. බුදුරජ්ාණනේ 
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වහනේ්සේේ රහනේ වහනේ්සේලේ පමණම ි කාලකරි ාව කාලකරි ාව හුටි ටම 
කරනේ්න. මකේනිසාද? ්වලාව එන්කාටම ඊට සූොනම් ්ම් ‘අකපු්පා 
්ච්ාවිමුත්ි ’ ඉදිරිපේ කර්ගන. අනේන ඒක නසිා ්මනිනේ ග ුු 
වුදගේම කාරණ  ම ි ‘අ්න්ජ්ා සන්ිමාරබ්භ  ං කාලමකරී මුනි’  න 
පද් නේ කි ු්වනේ්න. ඒ පද් නේ කි ු්වනේ්න ‘ ම් ශාන්ි කේ 
මුලේකර්ගන ඒ බුද්ධමුනවිර ා කාලකරි ා ක්ළේද’  නේන ි. අනේන ඒ 
කාලකරි ාව පිළිබඳ අනිේ විසේර ම ි අනිේ පදවල සඳහනේ ්වනේ්න. 

එ්කාට ්ම ිනේ අපට පුහුදිලි ්වනව ්ම් ජීවි් දිම 
‘දිට්ඨඨධම්මකවම’ අර සම්පරා ික ේව  - ඇේවශ් නේම සම්පරා කි 
ේව  කි ල කි නේ්න මරණිනේ මු වේ උේපේි කේ නු, භව කේ 
නු, කි න ඒ භවනි්රෝධ  පළිිබඳ පරයක්ෂ  - ්ම්ලාවදීම රහනේ 
වහනේ්සලා ලබාගනේනව ් ම් අහයේඵල සමාධි් නේ. ඒ ව්ගේම අර අමෘව . 
අනිකුතේ ෙුම ආගමකම අමෘතත්වය මරණිනේ මතේතටයි ති්යනේ්න. ්ම් බුදේධ 
ධමය ේ ඒවට සමාන ක්ළාේ සොකාලික නිේවාණ කේ පිළිබඳ අදහසකේ එකු 
කර්ගන, ඒකටේ අනිකේ ආගම්වලට  න කලම ි  නේ්න. එ්කාට 
අනියා ධමය ට විරුද්ධ ්වනව, අනාත්ම ධමය ට විරුද්ධ ්වනව. දැනේ 
්මතන ති්බනේ්න එ්ෙම පිටිනේම ්වනසේ සංකෙේපයකේ, අදෙසකේ. මාරය්ගේ 
බෙ බිඳින සමාධියකට සිත ්යාමු කිරී්මනේ මරණ අවස්ථාව ජය ගුනමීකේ. 
එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්පේනව ්ම් අසංඛ් ධාු්වම අංශ ්දකකේ 
දැකේවීමට ි ‘සඋපාදි්සස පරිනිබ්බානධාු’ ‘අනපුාදි්සස පරිනිබ්බානධාු’ 
කි ල පද ්දකකේ ් ාදල ි් නේ්න. ඇේවශ් නේම කි නව නම්, ්වන 
එකකේ බා මරණිනේ මු ේව  පවා - ්ම්ලාවම ලබන ඒ නිවීම පමණකේ 
්නා්ව ි, මරණිනේ මු ඒ නිවීම හවුරු බව, මරණිනේ මු භව  නිරුද්ධ 
බව - ඒ හුම එකකේම රහනේ වහනේ්සේල කලනිේම පරයක්ෂ කර්ගන 
ි්බනව. කලේබාම පරයක්ෂ කර්ගන ි්බනව. 

්මන ි් න වුදගේකම ්කා ිරම්ද ක ි්ාේ ්ම් ්ලෝක් ේ 
ි් න අ්නකුේ සාමානය ‘සන්දිට්ඨික - සම්පරා ික’ පද පළිිබඳ විගරහ නේට 
වඩා එ්හම පිටිනේම ්වනසේ මාේග කින ුි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ධමය  
ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්න. මකේනිසාද? සාමානය් නේ ්ලෝක ා සලකනේ්න 
්ක්නකුට නිසුකවම පරයක්ෂ කරග හුකේ්කේ සන්දිට්ඨික ්දේ පමණ ි 
කි ල. ‘සන්දිට්ඨික’ කි න වචන්  ්ේරුමේ ‘්ම් ජීවි ට අොළ ්දේවලේ’. 
එ්හම නම්  ්මකුට නිසුක වශ් නේ, පරයක්ෂ වශ් නේ, ්ේරුම් ගනේන 
පුළුවනේ වනේ්න සන්දිට්ඨික ්දේ පමණ ි. සාමානය ්ලෝක් ේ සිරි එ  ි. 
‘සම්පරා ික’ ්දේ - මරණිනේ මු ේව  - පිළිබඳව ඒ විධි ට නිසුක 
්වනේන බුරි නිසාම ්ලෝක ා්ගේ සිරි  ම්කිසි ශාස්ෘ ්ක්නකු ්ක්රහි 
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්හෝ ්දවි්ක්නකු ්ක්රහි ්හෝ ශරද්ධා්වනේ ඒ ගුන විශේවාස කරිීම ි. ටිකකේ 

කලේපනා කරල බුලුවහම ්ම් කාරණ  පුහුදිලි ්වනව. ්ම් මූලධමය  ව 

ටිකකේ පුහුදිලි කරගනේන අපි අංගුත්ර නිකා්  පඤ්චක නිපා්  සුමනා 

වග්ග් ේ එන සීහ ්සේනාපි්ගේ ්පාඩි කා පුවකේ ඉදිරි ට ගනිමු.11 ්ම් 

ගුඹුරු සූර අරට ‘ොන කථාවකුේ’ එකු වුණාම ටිකකේ සහන කුේ ්වනව. 

්ම්ක ්ම් ‘ොන කථා’ පළිබිඳ ්බා්හාම සුහුලේලු කථානේර කේ - 

අපි ්ම් නිදසුනකේ හුටි ට ඉදිරිපේ කරනේ්න. ්ම් සීහ ්සේනාපි  

්බා්හාම ශරද්ධාවනේ ොනපි ්ක්නකේ. එක දවසකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 

ළඟට ඇවිලේල විමසනව, ‘සක්කා න ු ්ඛ්ා භ්න් සන්දිට්ඨිකං ොනඵලං 

පඤ්ඤා්පුං? - සවාමීනි, සන්දිට්ඨික ොනඵල කේ දකේවනේන පළුුවනේද? කි ල. 

සාමානය් නේ ොනඵල, ොනානිසංස, ගුන කි න්කාට පර්ලාව පිළබිඳව ් නේ 

කි නේ්න. ඒක නිසා ්වනේන ඇි සීහ ්සේනාපි  ්ම් වි්ශේෂ් නේ 

අහනේ්න. සන්දිට්ඨික වශ් නේ, ්ම් ජීවි් ේදීම අේදකිනේන පුළුවනේ, 

ොනානිසංස කුේ ි්බනවද කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ්ගනේ පරශේන කළා. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ඒ අවස්ථා්ව ‘සන්දිට්ඨික’ ොනඵල හරකු ි ‘සම්පරායකි’ 

- මරණිනේ මතු - ොනඵල ක ුි කි න ොනඵල පහකේම පරකාශ කළා. ඒ සන්දිට්ඨික 

ොනඵල හර - ‘ො ්කා සහී ොනපි බහු්නා ජ්නස්ස පි් ා ් හාි මනා්පා’ 

- සීහ, ොනප ිො ක ා ්බා්හෝ ්දනාට පරි  මනාප ්ක්නකේ ්වනව. ඒක 

පළමු්වනි සන්දිට්ඨික ොනඵල . ්ම් ජීවි් ේදීම අේදකිනේන පළුුවනේ 

ොනානිසංස . ‘ො කං ොනපිං ස්න්ා සප්පුරිසා භජ්න්ි’ -  හපේ 

සේපුරුෂ් ෝ ්ම් ො ක ොනපි ාව ඇසරුු කරනව. ්ම් ්ද්වනි ොනඵල . 

‘ො කස්ස ොනපි්නා කලයා්ණා කිත්ිස්ද්ො අබ්භුග්ගච්ඡි’ - ුනේ්වනි 

කාරණ , ො ක ොනපි ා පිළිබඳව ්හාඳ  හපේ කීේි රාව කේ පුි්රනව. 

හර්වනි ආනිසංස , හර්වනි ොනඵල , ‘ො ්කා ොනපි  ඤ්ඤ්දව 

පරිසං උපසංකමි  දි ඛ්ත්ි පරිසං  දි බරාහ්මණ පරිසං  දි ගහපිපරිසං 

 දි සමණපරිසං විසාර්ොව උපස ඞ්කමි අමඞ්කුභූ්ා’ - ො ක ොනපි ා, 

 ම්කිසි පිරිසකේ ක්ෂරි  ් හෝ ් ව්වා, බරාහ්මණ ් හෝ ් ව්වා, ගෘහපි ්හෝ ් ව්වා, 

ශරමණ ් හෝ ් ව්වා  ම්කිසි පිරිසකේ, සභාවකේ, ් ව එළ්ඹන්කාට, විශාරදවම, 

භ නුිවම, ්නාමකුවම, එළ්ඹනව. 

්මනේන ්ම් කි ාපු ොනානිසංස හර, ොනඵල හර, අේදකිනේන 

පුළුවනේ ්ක්නකුට. ඒ නිසා ඒව සන්දිට්ඨික ි. ඊළඟට පසේ්වනුව - ්නා ඇසූ 

පරශේන කේ නමුේ ව පසේ්වනුවේ - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා, වේ 

ඒ සීහ ්සේනාපි ්ග සි සුටු කරනේන ්වනේන ඇි, ‘ො ්කා ොනපි 
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කා ස්ස ්භො පරම් මරණා සුගිං සග්ගං ්ලාකං උප්පජ්ජ්ි’ - ඒ ො ක 

ොනපි ා ක  බිඳී්මනේ පසු, මරණිනේ මේ්හි, සුගි් හි උේපේි  ලබ ි 

කි ල. අනේන ඒ අවස්ථා්ව ්ම් සීහ ්සේනාපි  පරකාශ කරනව - අනේන ඒ 

පරකාශ  ි අපට ්ම්නේදි වුදගේ වනේ්න - ‘ ානිමානි භ්න් භගවා 

චත්ාරි සන්දිට්ඨිකානි ොනඵලානි අක්ඛ්ාානි, නාහං එත්ථ භගව්ා සද්ධා  

ගච්ඡාමි. අහ්ම්පානි ජ්ානාමි....  ඤ්ච ්ඛ්ා මං භ්න්, භගවා එවමාහ 

‘ො ්කා සීහ, ොනපි කා ස්ස ්භො පරම් මරණා සුගිං සග්ගං ්ලාකං 

උප්පජ්ජ්ී’ි, එාහං න ජ්ානාමි, එත්ථච පනාහං භගව්ා සද්ධා  ගච්ඡාමි.’ 

ඒ කි නේ්න, සීහ ් සේනාපි  පරකාශ කරනව, සවාමීනි භාගයවුනේ වහනේ්සේ 

විසිනේ  ම් සන්දිට්ඨිකවූ ොනඵල හරකේ පරකාශ කළාද, ඒවා පිළිබඳව - ‘නාහං 

එත්ථ භගව්ා සද්ධා  ගච්ඡාමි’ - භාගායවුනේ වහනේ්සේ ්ක්රහි 

ශරද්ධා්වනේ මම ඒව වි්ශේවාස කරනේ්න නුහු. මකේනිසාද? ‘අහ්ම්පානි 

ජ්ානාමි’ - ඒව පරයක්ෂ් නේ දනේන නිසා. එ්කාට, පරයක්ෂ් නේ දනේන 

නිසාම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ ්ක්රහි ශරද්ධා්වනේ විශේවාස ්නාකරනේ්න. 

්ම්ක ටිකකේ ගුඹුරිනේ හිි   ුු කාරණ කේ. 

ඊළඟට අනේිම එක ගුන කි නේ්න: නමුේ භාගයවුනේ වහනේ්සේ 

‘සම්පරා ික’ - මරණිනේ ම ු- ොනඵල කේ ගුන පරකාශ කේ කළාද, ‘එාහං න 

ජ්ානාමි’ - ඒක මම දනේ්න නුහු, ‘එත්ථච පන භගව්ා සද් ධා  ගච්ඡාමි’ - 

එය මම දනේ්න නුති නසිා භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ක්රහි ශරද්ධා්වනේ ඒ 

ගුන වි්ශේවාස කරනව. ඔනේන ඔනිනේ ්ප්නනව, එ්කාට, අපි අර 

කලිනේ කි ාපු මූල ධමය .  ම්කිසිවකේ පිළිබඳව පරයක්ෂ ඥාන  ඇදේද, එුනට 

සද්ධාවකේ අනවශය .ි සද්ධාවකේ අනවශය ි එ්නේට. මකේනිසාද? පරයක්ෂ 

ඥාන  ි්බන නිසා. දනේ්න නුති නිසයි සද්ධාවකේ ඇති කරගනේ්න. 

විශේවාස කේ ඇි කරගනේ්න. දනේනව නම් දනේනව. එබඳු ඒ පරයක්ෂ ඥාන කේ 

නුි ුන ම ි සද්ධාවට ඉඩ ලු්බනේ්න. ඒක නිසා ම ි අර පසේ්වනි 

කාරණ  පිළිබඳ සද්ධාව. මලුේ කාරණා පිළිබඳව සද්ධාවකේ අවශය නුහු. ඔනේන 

්ම් මූලධමය  දැනේ අපි ්හළි කරගේ නම්, ්ම්්කනේ පර් ෝජ්න  ගනේන 

්හාඳ දහම් ගුට ගාථාවකේ ි් නව ධම්මපද් ේ. ්ම් දහම් ගුට ි් න 

පලි ට ලිහනව ්නා්ව ි, ්ම්ක අ්පේ මාෘකාවට අොළ ගාථාවකේ නිස ි. 

‘අස්ස්ද්ධා අකතඤ්ූ ච 

සන්ධි්ච්ඡ්දා ච ්යා න්රා 

ෙතාවකා්සා වන්තා්සා 

ස ්ව උ්තම්පාරි්සා.’ 



නිව්නේ නිවීම 
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්ම් අරහන් වග්ග් ේ එන ගාථාවකේ. ් ම් විදි්  ගාථාවලට කි නේ්න 
්ශලේෂාථයවේ ගාථා කි ල. ්ශලේෂාථය කි ල කි නේ්න සමහර වචන ි් නව 
දෑරුේ, එ්හම නුේනම් ්දබිඩි අරුේ. අථය කීප කේ ඇි පද ි් නව. 
කාවයාලංකාර කේ වශ් නේ ් ාදනව ්ම් දහම් ගුට ගාථා ආදි . දහම් ගුට 
කවි එ්හමේ ි් නව. බුලු බුලේමටම, ්ම්ක ක ිවන්කාට එ්හම පිටිනේම 
ධමය වි්රෝී අදහසකේ ි් නේ්න. ඒක එකේරා උපා කේ - අසනේනා්ගේ, 
කි වනේනා්ගේ, අවධාන  ් ාමු කරවීමට, කුුහල  ඇි කිරීමට. ්මාකකේද 
්ම් කි නේ්න කි ල බලන්කාට ධමය වි්රෝී අදහසකේ මුලිනේම 
කි ු්වනේ්න. ්ම් ගාථා්වේ එ්හම ි.  

අපි ගනිම ු ඉසේ්සලේල ධමය වි්රෝී අදහස. ්මාකකේද මුපිට 
්ප්නන අථය ? ‘අස්ස්ද්ධා’ කි නේ්න - සද්ධාවකේ නුි, ‘අකඤ්ු’ 
කි නේ්න - කළගුණ ්නාදනේනා, ‘සන්ධි්ච්ඡ්ො’ - ්ගවලේ බිඳින, 
‘හාවකා්සා’ - සි ලුම ඉඩකඩ අහුරාගේු, ‘වන්ා්සා’ - වුමුරෑ ්ද ට 
ආසා කරන, ‘් ා න්රා’ -  ම් මනුෂය් කේ ් ව්ද, ‘ස ් ව උත්ම ් පාරි්සා’ 
- ඒ ුනුේ ම ි උුම්ම පුරුෂ ා. සමහරවිට ්ම් කා්ල හුටි ට ඒක 
ඇේේ ්වනේන පුළුවනි. ්කා්හාම නමුේ ඇේවශ් නේම ්ම් ගාථාව 
රහනේ වහනේ්සේලා පිළබිඳ ගාථාවකේ. නමුේ බුලූ බුලේමට ්මන 
කි ු්වනේ්න ්ගවලේ බිඳින ්හා්රකේ පිළිබඳව ි. ්ම් එක අථය කේ - දැනේ 
්ම්්ක ගුඹුරු අථය  අපි බලමු, ධමයානුකූල අථය . 

‘අකඤ්ූ’ කි ල කි නේ් න - ‘අක’ කි නේ්න ‘අසංඛ් ට ි’. 
නිවනට නමකේ. ‘අකං අසංඛ්ං’ කි ල එ්හම ක ිනේ්න. ‘අකඤ්ූ’ 
කි නේ්න, ඒ නවින, ඒ අසංඛ් ේව  දැනගේ, පරයක්ෂ ඥාන් නේ දැනගේ. 
‘අස්ස්ද්ධා’ ඒ පරයක්ෂ ඥාන් නේ දැනගේු නිසාම සද්ධාවකේ නුි. වුඩි 
්ේරුම පසේසට දමල ඉසේ්සලේල ගාථා්ව ගුඹුරු අථය  ගේ්ාේ, ් ම්හම ි. 
‘අස්ස්ද්ධා’ කි නේ්න ශරද්ධාව අනවශය. ්මන පරිවයන  කරනේන 
්වනේ්න ශරද්ධාව නුි හුටි ට ්නා්ව ි - ‘ශරද්ධාව අනවශය’. දැනේ අපි අර 
සීහ ්සේනාපි්ග කථා්වනේ මු කරගේු ධමය නයා  අනුව, 
ඇේවශ් නේම අකඤ්ූ කි න ්දවන පද  ම ි අපට ඉසේසරහට 
ගනේන ්වනේ්න. ඒ කි නේ්න, ‘අකඤ්ූ’ නිසාම ි ‘අස්ස්ද්ධා’ 
්වනේ්න. අසංඛ් ස්වභාව , අසංඛ් ධමය , කලේබාම පරයක්ෂ් නේ 
දැනගේු නිසාම ි රහනේ වහනේ්සට ශරද්ධාවකේ අනවශය. අනේන ඒ 
අථය් නේ රහනේ වහනේ්සේට ්මන ‘අස්ස්ද්ධා’ කි න පද  ් ාදල 
ි් නව. එ්කාට, ‘අක’ නම් වූ ඒ නිවයාණ  දැනගේ, ඒ නිසාම ශරද්ධාව 
අනවශය වූ, ශරද්ධා්වනේ වුඩකේ නුි. අනිේ පදේ ඒ විධි ට ව ගුඹුරු 
අථයවලිනේ දකේවනව. ‘සන්ධි්ච්ඡ්ො’ කි ල කි නේ්න ්ගවලේ බිඳින අදහස 
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්නා්ව ි - ‘සංසාර සනේධි  සිඳ දැමූ’. ්මන අර ‘වට්ඨටුප්ච්ඡ්ො’ ආදී 
වශ් නේ දකේවන ඒ සංසාර සනේධි  සිඳ දැමූ. ‘හාවකා්සා’ - නුව 
උේපේි කට ඇි ඉඩකඩ අහුරාගේ. ‘් ඛීණබීජ්ා අවිරෑළ්හිච්ඡන්දා’ ආදි 
වශ් නේ ක ිු්වන විදි ට කමයබීජ් නුි කළාවූ. ‘වන්ා්සා’ - වමාරා දැමූ 
ආසාව ඇි. ඒ ක ිනේ්න ආසාව වමාරා දැමූ. අනේන එබඳු ඒ පුදේගල ා 
ඇේවශ් නේම උුම් පරුුෂ් කේ. ඔනේන එ්කාට ඒ රහනේ වහනේ්සේ 
පිළිබඳව ි.  

දැනේ ්මන අපට පුහුදිලි ්වනව ‘අස්ස්ද්ධා’ කි න පද  රහනේ 
වහනේ්සට ් ාදල ි් නේ්න අර ‘අ්ස්ඛ්ා’ කි න පද  ව්ගේ. රහනේ 
වහනේ්සේ පිළිබඳව ් ්දනව ‘අ්ස්ඛ්ා’ කි ල පද කේ. ‘්සඛ්’ ක ිල 
කි නේ්න, ‘හිකේ්මන’ ක ින අථය් නේ. ්සෝවානේ ආදී වූ ඒ ආ ය අෂ ේටාංගික 
මාගය ට හරිහුටි වුටිල රහේවීම දකේවා උේසාහ කරන ආ ය පුදේගල ා 
හඳුනේවන පද කේ ම ි ‘්ස්ඛ්ා’. ‘්සඛ්’ කි න පද  බලා්ගන ‘අ්සඛ්’ 
කි න පද  එ්හමම පරිවේන  ක්ළාේ කි නේන ් වනේ්න ‘්නාහිකේ්මන 
ුනුේා’. නමුේ රහනේ වහනේ්සේ ‘්නාහිකේ්මන ුනුේා’ ්නා්ව ි, 
‘හිකේමීම අවසාන කළ’, ‘හකිේමී්මනේ වුඩකේ නුි’, ‘අමුු්වනේ හිකේ්මනේට 
අවශයාවකේ නුි’ ුනුේා. අනේන ඒ අථය් නේ ‘අ්ස්ඛ්ා’ කි න පද  
් ාදනව රහනේ වහනේ් සේට. අනේන ඒ ව්ගේම ම ි ්මනේ ්ම් 
‘අස්ස්ද්ධා’ කි ල ් ාදල ි් නේ්න. ‘අස්ස්ද්ධා අකඤ්ූ ච’. 

්මන ්ම් ‘අකඤ්ූ’ කි න පද් නුේ අපි අර කලිනේ සඳහනේ 
කළා ව්ගේ අසංඛ්  පිළිබඳව ් ම් ජීවි් ේදීම රහනේ වහනේ්සේ - කලේබාම 
- අහයේඵල සමාධි් ේදී ඒ භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ කර ගුනී්මනේ දැන ගේ. 
ඒ අසංඛ්  දැනගේු නිසාම ම ි - අනේන ඒක නිසාම ම ි - අපි පරකාශ 
ක්ළේ ්ම්ක මහා ආශේච යයවේ ්ද කේ  ්ම් ධමය  පිළිබඳව කි ල. ්ම් 
නිවයාණ පරයක්ෂ  පිළිබඳ මහා ආශේච යයවේ ධමයාව කුමකේද? සන්දිට්ඨික ව ූ- 
්ම් ජීවි  හා සම්බන්ධ - ් දේවලේ පමණකේ ්නා්ව ි, ‘සම්පරා ික’ ේව කේ 
පිළිබඳවේ - මරණිනේ මු ේව කේ පිළබිඳවේ - නසිුක පරයක්ෂ ඥාන කේ 
ලබාගුනී්ම් කරම කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කරල ි් නව ්ම් 
‘නිබ්බාන’ නාම් නේ. භවනි්රෝධ  පිළිබඳ පරයක්ෂ කේ. මරණිනේ මු භව කේ 
නුි බව ්ම්ලාවදීම දකින ේව කේ ්ම් කි නේ්න. ‘භවනි්රා්ධා 
නිබ්බානං.’ එ්කාට ්ම් එකම අසංඛ්ධාුව ි ි්බනේ්න. ඒ නිසා ම ි 
අර ගාථාව ඉවර ්වනේ්න, ‘පහංසු ් සබ්බභවානි ාදි්නා’ ක ිල. ඒ 
රහනේ වහනේ්සේල සි ලුම භව නේ්ගනේ මිදුන. දැනේ අපට ්ම ිනේ පුහුදිලි 
්වනව, ‘සඋපාදි්සසා නබි්බානධාු’, ‘අනුපාදි්සසා නිබ්බානධාු’ ක ිල 
්ම් ්දකකේ ිබුනට, ‘අනපුාදි්සස නිබ්බානධාු’ ක ිල ක ිනේ්න රහනේ 



නිව්නේ නිවීම 

418 

වහනේ්සේ මරණිනේ මු ගිහලිේල පදිංි ් වන ‘සොකාලකි’ ේව කේ ් නා්ව ි. 
ඒ ව්ගේම ‘අමරණී ’ ේව කේ ්නා්ව ි. නිර්වාණ්ය අමෘතත්වය 
්ම්ොවදීම අතේදකිනව. ඒක නිසා ම ි ‘අමං පරිභුඤ්ජ්ි’ කි ල 
කි නේ්න. රහනේ වහනේ්සේල අමෘ  අනුභව කරනව, අහයේඵල සමාධි ට 
සමවුදිල. ඒ ව්ගේම, අර මරණ අවස්ථාව ආවාම ඒක ඉදිරිපේ කර්ගන 
අමෘ  වළඳන අ්ර ි මාර  ් හමිහිට ශරීර  අහකේ කරගනේ්න. එ්කාට, 
ඕන නම් ්ම්කට ගනිි  ිාගනේනේ පුළුවනේ, හරි ට ්වන ්ක්නකු්ග 
ශරීර ට ගනිි ි නේන ව්ගේ. අපි දැනේ ධමය්  ඉාමේම ගුඹුරු ්කාටසකට ි 
්ම් ඇවිලේල ි් නේ්න. 

්ම් ‘සංඛ්’ ‘අසංඛ්’ කි න පද ්දක ගුනේ  මකේ කි නේට 
සිද්ධ්වනව. අපි ගි වර ්දේශන් දි පරකාශ කළා ්ලෝක ා සාමානය් නේ 
මහා පරර කේ ඇු  ි සලකන එ්ර-්ම්ර කි න පද ්දකේ, 
්ලෞකික-්ලෝ්කෝත්ර කි න පද ්දකේ පිළිබඳ එකේරා අමුු විදි්  
විවරණ කේ. සාමානය් නේ ‘එ්ර-්ම්ර’ ‘්ලෞකික-්ලෝ්කෝත්ර’  න 
පද පළිිබඳව ‘පරර ’ ක ින වචන  ඇ්හන්කාටම ්ක්නකුට කාල ේ 
අවකාශ ේ අිනේ  ම්කිසි විශාල පරි්ච්ඡද කේ හු්ඟනව. නමුේ අපි ්ම් 
එ්ර-්ම්ර අර පරර ේ ්ලෞකික-්ලෝ්කෝත්ර අර පරර ේ 
උපමා ක්ළේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ අවසර ලුබුණු ඒ ්නළුම් උපමාව 
- පි ුම් උපමාව - මාගය් නේ. අර ්නළුම් ්කා්ළේ ඉඳල පිණි බිනේදුවට  ම් 
දුරකේ ් ව්ද අනේන එපමණම දුරකේ ම ි එ්රේ ් ම්රේ අර ි් නේ්න, 
්ලෞකික ේ ්ලෝ්කෝත්ර ේ අර ි් නේ්න. ්ම්ව සමහරවිට නිකං කය 
කි ල හිනේන පළුුවනේ. නමුේ ගුඹුරිනේ කලේපනා කිරීමට ්හාඳ අවස්ථාවකේ. 
‘ ස්ස පාරං අපාරං වා පාරාපාරං න විජ්ජ්ි’ ක ින ඒ අර ධම්මපද ගාථාව 
බුලූ බුලේමට මහ අවුලේ විදි්  ගාථාවකේ. රහනේ වහනේ්සේට එ්රේ නෑ 
්ම්රේ නෑ එ්ර-්ම්ර ්දකමේ නෑ.  

අනේන එබඳු ගාථාවලිනේ ්ප්නන හුටි ට රහනේ වහනේ්සේ 
්ම්රිනේ පමණකේ ්නා්ව ි එ්රවු්ණ. ්ම්ර-එ්ර ්දකිනේම 
එ්ර වුණා. ඒ කි නේ්න ද්ව ාව ඉකේ්මව්ව. සංඛ් -අසංඛ්  ්දක 
ගුනේ ඒ විදි්  ් ද කේ ක ිනේන සිද්ධ ් වනව. ‘සංඛ් ’ හරි ට මලේ රටාවකේ 
ව්ග ි. භව  නමුි ්ම් සංඛ්  සකසේ ්වල ි් නේ්න ණ්හා 
ලාටු්වනු ි, දිට්ඨි පටලුවිලි වලින ුි, මාන ගුට වලනි ුි. ණ්හා ලාටුව ඉවේ 
කරල, දිට්ඨි පටලුවිලි ්බ්රල, මාන ගුට ලිහා දැම්්මාේ, අනේන ඒ 
අවස්ථා්ව සංඛ් ම අසංඛ්  බවට පේ්වනව. එකම මලේ රටාව. ්ම්්ක 
ි් න ණ්හා ලාටුව ්හෝදල ඇරල, දිට්ඨි පටලුවිලි ්බ්රල දමල, මාන 
ගුටේ ලිහා දැම්මහම ‘සංඛ්’ මලේ රටාව ‘අසංඛ්’ ්වනව. 
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ඒකම තමයි භවනි්රෝධය. ‘නිබ්බාන’ ක ින වචන් නේ හු්ඟන නිවීම ගුන 

කලේපනා කරල බුලුවාම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘පරිනිබ්බාන’  නේ්නනේ 
දකේවනේ්නේ අර විධි් ම නිවීමකේ බව ් පේනව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේම උදනේ 
ඇනූ, පරීි වාකය පරකාශ කළ, එකේ අවස්ථාවකේ හුටි ට සඳහනේ ්වනව උොන 

පාළි්  අගටම එන දබ්බමල්ලපුත් මහරහනේ වහනේ්ස්ග පරිනිබ්බාන 

අවස්ථාව.12  

්ම් දබ්බමල්ලපුත් මහරහනේ වහනේ්සේ මහේ සෘධිමේ රහේ 

්ක්නකේ. වි්ශේෂ් නේම ්්ජ්ාධාු සමාපේි් නේ  ම්  ම් හපනේකම් 
කළ ආශේච යයවේ රහනේ වහනේ්සේ නමකේ. ඒ රහනේ වහනේ්ස්ග 
පරිනිබ්බාන ේ එකේරා විදි ක ආශේච යයවේ සිද්ධි කේ. උනේවහනේ්සේ 

පිරිනවිනේ පෑමට සුදුසු කාල  - ඒ ක ිනේ්න ජීවි  අවසාන වන කාල  - 
ආවාම, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ළඟට වුඩල ‘පරිනිබ්බාන කා්ලා ොනි්ම සුග’ 
- ම්ගේ පරිනිබ්බාන කාල  දැනේ ඇවිලේල ි් නව සගු නේ වහනේස, ක ිල 

පරකාශ කළා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ඊට දුනේ පිළිුර ‘ ස්ස ොනි වං දබ්බ කාලං 
මඤ්ඤසි’ -  ම් වුඩකට දැනේ සුදුසු කාල  නම් දබ්බ ඒ වු්ඩ් කරන එක ි 

ි් නේ්න. ඒ කිව්ව විර ි දබ්බමල්ලපුත් රහනේ වහනේ්ස බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පුදකුණු කරලා අහසට පුන නුඟිල, ්්ජ්ාධාු සමාපේි ට 
සමවුදිල එ ිනේ නුගිටල පිරිනවිනේ පෑව. ගිනි දැලේවුනු උනේවහනේ්ස්ගේ 

ශරීර් නේ අළු ඉිරි වු්ණේේ නුහු, දැල ි ඉිරි වු්ණේේ නුහු. ඒක ි 
වි්ශේෂව . අළුේ ඉිරි වු්ණේ නුහු. දැලිේ ඉිරි වු්ණේ නුහු. ්ම්ක 
එ්කාට ‘නිබ්බාන ’ පළිිබඳව අපි ්ම් පරකාශ කළ අදහසේවලට ්හාඳ 

නිදසනුකේ. ඒ නිසාම ් වනේට ඕන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ඒ අවස්ථා්වදි ් හාඳ 
වටිනා උොන ගාථාවකේ පරකාශ ක්ළේ. 

‘අ්භදි කා්යා නි්රාධි සඤ්ඤා - ්වදනා සීති භවිංසු සබ්බා 
සංඛාරා වූපසමංසු - විඤ්ඤාණං අත්ථං අගමා.’ 

‘ක  බිඳී ගි් ේ , සඤ්ඤාව නිරුදධ වි . සි ලු ්වදනා්වෝ සිසිලේ 

භාව ට පේවූවාහ, සංසේකාර් ෝ සංසිඳුනාහ. විඤ්ඤාණ  අස් ට ගි් ේ  
(්කළවර වි ).’ වේ ඉිරි ්ද කේ නුහු ්මන. ්ම් සිදේධි  ්කා ිරම් 
වුදගේද කි ්ාේ, ්ම්ක සිද්ධ වු්ණේ රජ්ගහනුවර ්ව්ළුවනාරා්ම. ඊළඟට 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සුවුේ නුවරට වුඩි  අවස්ථා්වදි සංඝ ා වහනේ්සේ 
්ක්නකේ අහපු පරශේන කට පිළිුරු වශ් නේ ්නා්ව ි, මනේ වහනේ්සේම 

ඒ සංඝ ා වහනේ්සේල අමල ‘අ්පේ දබ්බමල්ලපුත් ් ම් විදි ට පිරිනවිනේ පෑව. 
අළුේ ඉිරි වු්ණේ නුහු, දැලිේ ඉිරි වු්ණේ නුහු’ කි ල පරකාශ 
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කරල අනේිමට වේ උොන ගාථා ්දකකේ - වේ පරීි වාකය ්දකකේ පරකාශ 
කළා. 

1. අ්යාඝනෙත්ස්සව - ජේතා ජාත්වද්සා 
 අනුපුබ්බූපසන්තස්ස - යථා න ඤාය්ත ගති. 

2. එවං සම්මාවිමු්තානං - කාමබ්න්ධාඝතාරිනං 

 පඤ්ඤා්පතුං ගති නත්ථි - ප්තානං අචෙං සුඛං.’13 

‘අ් ාඝනහ්ස්සව - ජ්ල්ා ජ්ා්වද්සා’ - ්ම් මුලේ පද ්දක 
ගුන ් පාඩි ගුටලුවකේ ි් නව. අටුවාවල එ්හම ් ෝරන්කාට අථය ් දකකේ 
දීල ි් නව. නමුේ ඉසේ්සලේලම අපට ්මන ග ුු අථය  කි නේන සදි්ධ 
්වනව. අපට අභිම අථය  මුලිනේම ඉදිරිපේ කරනව. ‘අ් ාඝනහ්ස්සව 
ජ්ල්ා ජ්ා්වද්සා’ - ගිනි ගේු  කඩ ගුලි කේ,  කඩ පිඩකේ, ්මනේ 
දැලේ්වනේනා වූ ගිනේනකේ, ‘අනුපුබ්බූපසන්ස්ස’ - අනපුළිි්වලිනේ, අනුකරම් නේ, 
නිවී ගි විට, ‘ ථා න ඤා ් ගි’ -  ම්්සේ එ  ගි  ුන දැනග 
්නාහුකි්ව්ද, ‘එවං සම්මාවිමුත්ානං’ - එ්සේම, මුනවිනේ විමකු් වූ, ‘කාම 
බ්න්ධාඝාරිනං’ - කාමබන්ධන නම් වූ සුඩ පහරිනේ එ්ර වූ ඒ රහනේ 
වහනේ්සේලා්ගේ, ‘පඤ්ඤා්පුං ගි නත්ථි - පත්ානං අචලං සුඛ්ං’ - 
්නා්සලේ්වන නිවනේ සුප ට පේවූ ඒ රහනේ වහනේ්සේලා ්පනේනුම් 
කිරීමට ගි  මගකේ නු, ගි  මගකේ දැකග ්නාහුක. 

එ්කාට ්මන පරශේන කේ හුටි ට අපි පරකාශ ක්ළේ මුලේ ගාථාපද 
්දක පිළිබඳව ි. අටුවාව විවරණ ්දකකේ ්දනව. එක විවරණ කේ ම ි - 
කම්මලක කිණිහි්රනුේ  කඩ මිටි් නුේ ලනු ලබන  ම්කිසි ්ලෝහ 
භාජ්න කිනේ පුන නගින ගිනේනකේ ්හෝ එ්හම නුේනම් ඒ ශබ්ද  ්හෝ 
කරම කරම් නේ සනේසිඳී ගි ාම ඒක ්කා්හේ ගි ාද, ්කා ි පුේට ගි ාද, 
කි ල දැන ගනේන බුරි ්වනේ්න  ම්්සේද - කි ල අනේන ඒ විධි ට ි 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්ෝරනේ්න. ඊළඟට - ඇුම් ්ක්නකේ ්ම්සේද 
කි ේ - කි ල (සමහර විට අටුවා්ව ්වන අ ්ග අදහසුේ ොනව, 
‘්කිද් වාද’ වශ් නේ) වේ ්ේරුමකේ ්දනව. ‘ලනු ලබන  කඩ ගුලි කේ’ 
කි න අදහසකුේ ්දනව. අපි ්ම් අථය ්දකටම වඩා ් වනසේ ආකාර කිනු ි 
්ම්නේදි ්ේරු්ව. කම්මලක ලනු ලබන  කඩ කේ ගුන ්නා්ව ි 
්ම් කි නේ්න,  කඩ කේ නිවී ාම ගුන ්නා්ව ි. ‘අ් ාඝන හස්ස’ 
කි න එක උපමාවකේ. ‘ඉව’ ( - හසස + ඉව) කි ල ි ්මන ගනේන 
ි් නේ්න, අටුවාව අරනේ ි් නේ්න ‘එව’ කි ල ි. ‘අ් ාඝන හ්ස්සව 
ජ්ල්ා ජ්ා්වද්සා’ - ්ම් කි නේ්න අර ගිනිදැලේල ගුන ි. 
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දැලේ්වනේනාවූ ගිනේනකේ දකින්කාට ඒ ගිනිදැලේල පිළිබඳ  ම්කිසි ඝන 

සඤ්ඤාවකේ ඇි්වනව. ්ලාකු ගිනි දැලේලකේ දිහා බුලුවාම ්ප්නනේ්න 

ඇේවශ් නේම ද්රවයම  ්ද කේ හුටි ට ි. අනේන ඒ අදහස ි ්ම් 

‘අ් ාඝනහස් ස’ කි න එ්කනේ ්පනේනුම් කරනේ්න. ඒ කි නේ්න, රේවූ 

 කඩ ගුලි කේ ව්ගේ දැලේ්වනේනාවූ ගිනි මුල කේ. ‘්ස් යා අ් ාගු්ළා 

භු්ත්ා - ්ත්ා අග්ගිසිඛ්ූප්මා’14 ආදි ධම්මපද ගාථා්ව ඒ උපමාව සඳහනේ 

්වනව ්වනේ ආකාර කනිේ. ‘ගිනි දැලේලකේ ව්ගේ ගනිි්ගන දිලි්සන  කඩ 

ගුලි කේ ගිලීම මුනවි’ ක ිල අර දුශේශීලව  ගුන පරකාශ කරන්කාට 

දැකේ්වනව. අනේන ඒ ගාථා්ව, එන ඒ ගිනි ගේු  කඩ ගුලි  ගනිිදැලේලකට 

උපමා කරල. ්මන ගනිිදැලේල  කඩ ගුලි කට උපමා කරල. ්ම් ගුන 

සුක කේ ි් නවනම් එ්කාට ඒක අනුව විසඳා ගනේන පළුුවනේ. ්මන 

කි ු්වනේ්න ‘ජ්ල්ා ජ්ා්වද්සා’ - දැලේ්වනේනා වූ ගිනදිැලේල. ඒ පිළිබඳව 

ඇි්වන ඝන සංඥාව අනේන අර ව්ග ි. 

එ්කාට ් ම ිනේම අපට ් පේනව - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස උොන ගාථා 

ුනකේම ්ම් දබ්බමල්ලපුත් මහරහනේ වහනේ්සේ්ගේ පරිනිබ්බාන  පළිිබඳව 

පරකාශ ක්ළේ මකේනිසාද? ්ම් ‘නිබ්බාන’ කයින එක ‘නවිීමකේ’. නිවනුට පසේ්සේ 

්ම්ක  න ුනකේ නෑ. අ්නකුේ අ ්ග ශරීරවල අළු එ්හම ඉිරි්වනව. 

එ්කාට ටිකකේ හරි ් ක්නකේ හිාගනේනව ් මනේන ් ම්හම  ම්කිසි ් ද කේ 

ඉිරි ්වනව ක ිල. නමුේ ්ම් දබ්බමල්ලපුත් මහරහනේ වහනේ්සේ න ිම 

විධි ට අර ්්ජ්ා ධාු සමාපේි් නුේ පාඩමකේ උගනේවනේන ව්ගේ 

අනේිමට අළුේ ඉිරි ක්ළ නුහු, දැලිේ ඉිරි ක්ළ නුහු. අනේන ඒ නිසා 

ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පරීිවාකය පරකාශ ක්ළේ. ්ම් 

භවනි්රෝධයමයි නිබ්බානය. අමුු්වනේ එකු කරගනේන සොකාලික 

‘නිබ්බාන කේ’ ්මන නුහු. අමරණී  නිබ්බාන කේ ්මන නුහු. 

අටුවාවලේ සමහර විට ඉඳහිටල ්නා් කුේ ආකාර් නේ 

මුකරන කය ්ම් කාල් ේ අහනේට ලු්බනව. නිවන ගුන ලි න 

්ලේඛ්ක ිනේ, නිවන ගුන ්දසන ්දේශක ිනේ ්බා්හෝවිට උපකාර 

කරගනේනව ්ම් මෑදී ඇිකරගේු  ම්  ම් උපමා. වි්ශේෂ් නේම, උපමා 

්දකකේ නිර අහනේට ලු්බනව, කි වනේට ලු්බනව. ඉබි උපමාව ි, ්ගඹි 

උපමාව ි. ්ම් ඉබි උපමා්ව ි් නේ්න - ඔනේන ඉබ්්බකේ වුරට බහිනව. 

මාලු්වා අහනව ‘්කා්හේ ඉඳලද  ාලු්ව ආ්ව?’ කි ල ඉබ්බ කි නව ‘මම 

්ගාඩබිම ඉඳල ි ආ්ව’ කි ල. ‘්ගාඩබිම ්කා්හාම එකකේද? ්මනේන 
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්ම්හමද, ්ම්හමද, ක ිල මාලු්වා අහනව, දි් ේ ස්වභාව  අනුව. 
එ්කාට ඉිනේ ඒ හුම පරශේ්නටම ‘නෑ නෑ’ කි නේන ්වනව. අර ්ගඹි 
උපමාවේ ඒ ව්ගේ. මුඩි්දන වුරට බුසේසාම වු්රම ඉනේන ඉසේ්ගඩි ට 
්ගාඩබිම ්ේරුම් කරනේන ගි් ාේ ‘නුහු නුහු’ කි නේන ්වනව. 
එ්කාට ්ම් ‘නුහු නුහු’ කි න එක නිබ්බාන ට සම්බන්ධ කරනේ්න 
්කා්හාමද? අපි අර අහයේඵල සමාධි  පළිිබඳව දැකේවූ ්ේද ටික ි නිදශයන 
හුටි ට දකේවනේ්න, ඒ ්දේශක ිනේ, ඒ ්ලේඛ්ක ිනේ.  

අපි සඳහනේ කළා ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව ො නං  ත්ථ ්නව පඨවී න 
ආ්පා’ ආදි වශ් නේ - ‘්මනේන ් ම්හම ආ න කේ ි්බනව පඨවි ආ්පා 
ආදි කිසිවකේ නුි’ ක ිල. නමුේ අපි සාධක සහිව ්පනේනුම් කළා ඒ 
සඳහනේ ්වනේ්න රහනේ වහනේ්ස මරණිනේ මු ගිහිලේල ඇුලේ ්වන, 
කි නේන බුරි - අර ඉබ්බට කි ාගනේන බුරි, මුඩි්දනට කි ාගනේන බුරි - 
අමුු ්ලෝක කේ ්නාවන බව. ්ම් නිසා අර ව්ගේ විවරණවලිනේ ්ම් ධමය්  
ි්බන භවනි්රෝධ  පළිිබඳ ගුඹුරු අදහසේ, පටිච්චසමුප්පාද ධමය ේ 
පරි්ක්ෂේප ්වනව. අනාේම ්දේශනාව පරි්ක්ෂේප ්වනව. එබඳු ඒ 
්දේශනාවලිනේ ්බා්හෝවිට නිවයාණ  පිළිබඳ ඉලකේක  ගුන වුරදි අව්බෝධ 
ඇි්වනව. බලවේ අනව්බෝධ කිනේ එබඳු ්දේශනා ්ක්රන බව ි කි නේන 
්වනේ්න. 

එබඳු කය ඉදිරිපේ කරනේ්න, ්ම් නිවයාණ  උ්ච්ඡද කේ ්නා්ව ි 
කි ල කමීට ි. උ්ච්ඡදවීමකේ ගුන අදහසකේ වුළුකේවීමට ි ඒ විදි්  
සොකාලික නවියාණ කේ මවා ්පනේවනේන උේසාහ කරනේ්න. නමුේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේම පරකාශ කරල ි් නව ‘මම ්ම් භවනි්රෝධ  
පිළිබඳව ්දේශනාකරන අවස්ථාවලදි මට ්නා් කුේ අ  - ශාස්ව දෘෂ ේටි 
ගේු අ  - මට ‘අභූ අබ්භාික්ඛ්ණ කේ’ - ඒ කි නේ්න අසය ්චෝදනාවකේ 
- කරනව , ‘්වන ි්කා සම්ණා ්ගා්මා’ ‘ශරමණ ්ගෞම් ෝ උ්ච්ඡද 
වාදි් කේ ’ - ‘ස්ාසත්ස්ස උ්ච්ඡදං විනාසං විභවං පඤ්ඤා්පි’ - ‘ඇේ 
වශ් නේ ි්බනේනා වූ ආේම ක උ්ච්ඡද කේ පරකාශ කරනව ’ ක ිල.  

ඒ අවස්ථාවලදි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ උ්ච්ඡදවාද  පිළිබඳ 
්චෝදනා්වනේ ගුලවීමට කවොවේ කිසිම ආකාර කිනේ ශාස්වවාද ට 
්හේේු වු්ණ නුහු. සොකාලික නිබ්බාන කේ පිළිබඳ අදහසකේ ඉදිරිපේ 
කර්ගන ඒ ්චෝදනා්වනේ ්බ්්රනේන ගි්  නෑ. ඒ ්වනුවට ක්ළේ 
්මාකකේද? ධමය ට අනුව රිලක්ෂණ ්දේශනාවට සි ් ාමු කරවලා, චුරා ය 
සය ්දේශනාවට සි ් ාමු කරවලා, ඒ පරශේන  විසඳුව, ‘මට ්ම්හම 
අභූ ්චෝදනාවකේ කරනව. මා ්නාකි න ්දේකට ි ්ම් ්චෝදනාව 
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කරනේ්න’ කි ල අවසාන කරනේ්න ්කා්හාමද? ‘පු්බ්බචාෙං එතරෙි ච 

දුක්ඛ්ඤ්චව පඤ්ඤ්පම දුක්ඛස්ස ච නි්රාධං’15 - මම එදේ ක්ළේ, අදේ 

කරනේ්න ්මච්චර ි, දුකේ දුක්ඛ් නි්රෝධ ේ පමණ ි මා ්දේශනා කරනේ්න. 
‘ථාග’ කි ල ගනේන ආත්ම වශ් නේ ග ුු පුදේගල් කේවේ ඇ් ි 
කි ල ්නා්ව ි මම පරකාශ කරනේ්න. ්ම් දුකේ ්ගාඩකේ, සංසාර්  අවිදයාව 

අනුව ආපු දුකේ ්ගාඩකේ, උපාොන  නිසා ඇි්වලා - උපාොන  නිසාම ි 
‘භව කේ’ ඇි්වනේ්න - උපාොන  නුිවුණ හුටි්  ්කළවර ්වනව. 

භවනි්රෝධ  එනම ි. ‘අනුපාො පරිනිබ්බාන’ වශ් නේ ඒ භවනි්රෝධ 
අවස්ථා්වදි රහනේ වහනේ්ස අර කිසිවකේ අලේලගනේ්න නෑ.  මකේ 
අලේල්ගන ඉනේනවනම් ම ි හඳුනේවනේන පළුුවනේ වනේ්න. ඒ හුම එකකේම 

අහුරි ම ඒකට නමකේ ්දනේන බුහු. සමහර අවස්ථාවල අටුවාවලේ 
්ෝරනව අර විධි ට ‘අපඤ්ඤත් ිකභාවං ගා’ කි ල. එ්හම පනවනේට 
බුරි වුණාට ්මාකද ්කා්හේ නමුේ ගි ා. අර කරුුලේලනේ ගි  මාගය  ව්ගේ 

්කා්හේ නමුේ ගි ා. අපට ඒක කි ාගනේන බුරි ්දෝස  විර ි. අනේන ඒ 
විදි්  දුේවල කය නගනව. ්ම් හුම එකකනිේම ධමය් ේ ි්බන 

‘පටිච්චසමුප්පාද’, ‘අනත්’ ආදී ගුඹුරු අංශ  ටපේ ්වනව. කරම කරම් නේ 
ඒ එකේකම සක්කා  දිට්ඨි  වු්ඩනව. ශාස්ව දෘෂ ේටි, ට බර්වනව. 
නිබ්බාන  පිළිබඳ ඉාමේම ගුඹුරු අංශ කේ දැකේවීමට ි අපි ්ම් ්දේශනා්ව 

්ම් විසේර ටික ඉදිරිපේ ක්ළේ. 
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20 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරය.ි ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ විසි්වනි ්දේශනයයි ්ම්. 

‘සම්පරා ික’ නම් වූ මරණිනේ මු ේව  පිළිබඳව ‘දිට්ඨඨධම්මික’ 
වශ් නේ ්ම් ජීවි් ේදීම පරයක්ෂ දැනමුකේ ලබාගහුකි වීම 
නිේවාණාව්බෝධ  පළිිබඳ ආශ ේච යවේ ධමයාවකේ හුටි ට අපි පසුගි  
්දේශන් ේදී විසේර කළා. ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම ස ං අභිඤ්ඤා සච්ිකවා’ - ‘දිටු 
දැමි් හිම ස්වකී  අභිඥා්වනේ සාක්ෂාේ ්කාට’  න පාඨ  නිරම 
සූර්දේශනාවල සඳහනේ ්වනේ්න ්ම් මරණිනේ මු ේව  ගුන ස ිුසනිේ 
දුටුවාකේ ්මනේ විමුකේ පුදේගල ාට සහික වි  හුකි නිස ි. ‘නත්ථිොනි 
පුනබ්බ්වා’ - ‘දැනේ ඉිනේ නුව භව කේ නු’, ‘ඛීණා ජ්ාි’ - ‘උප ක්ෂ  
වි ’, වුනි උොන පාඨ - පරී ිවාකය - පරකාශ කිරීමට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේටේ 
රහනේ වහනේ්සේලාටේ හුකි වු්ණේ භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ් නේම ්ම් 
ජීවි් ේදී දැනගහුකිවීම නිස ි. ඒ පරයක්ෂ  ුළිනේම උනේවහනේ්සේලා සි ලු 
්ව්ද ි නේ්ගේ සිසිලේවීම නම් වූ එකේරා අ්ව්ද ි සුඛ් කේ අේදකනිව. ඒක 
නිසා ම ි නිවන ‘අ්ව්ද ි සුඛ් කේ’ හුටි ට හඳුනේවනේ්න. ජීවි  
්කළවර මරණ අවස්ථාව එළ්ඹන විට ්ම් රහනේ වහනේ්සේලා, ්ම් විමුකේ 
පුදේගල නිේ, මරණ ්ව්දනාව හමු්ව් පවා ්නාසු්ලන ‘අකුප්පා ්ච්ා 
විමුත්ි ’ ඉදිරිපේ කරගුනී්මනේ මරණයට කෙිනේම අමරණීය ්වනව, 
මරණිනේ පසවු ්නා්වයි.  

්ම් අකපු්පා ්ච්ාවිමතු්ි  ගුන ්බා්හෝ අවස්ථාවල බුදුප ිාණනේ 
වහනේ්සේ ඉාමේම උේකෘෂ ේ ට අන්දමිනේ වණයනා කරල ි්  නව. ඉාමේ 
උමු් සුප  හුටි ට, උමු්ම ඥාන  හුටි ට, උමු්ම ‘ණ  නු ිබව’ හුටි ට, 
විසේර කරල ි්  නව. නදිසනුේ වශ් නේ ක ි්ාේ, අඞ්ගුත්ර නකිා්  
ඡක්ක නපිා්  ධම් මික වග්ග්  එන ගාථා ්දකකේ, 
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1. ‘තස්ස සම්මා විමු්තස්ස - ඤාණං ්ච ්ොති තාදි්නා 
 අකුප්පා ්ම විමු්තී’ති - භවස්ඤ්ඤා්යාජනක්ඛ්ය.’ 

2. ‘එතං ්ඛා පරමං ඤාණං - එතං සුඛමනු්තරං 

 අ්සාකං විරජං ්ඛමං - එතං ආණනයමු්තමං.’1 

මුනවිනේ විමකුේ වූ ඒ ාදී පුදේගල ාට - ‘එ්හවු’ සේථිර සාර 
පුදේගල ාට - භවසං් ෝජ්න ක්ෂ  වී්මනේ ‘ම්ගේ විමකුේි  අ්කෝපය ි, අචල ි’ 
 න ඥාන  ඒකානේ් නේම ්ව ි. ‘එතං ්ඛා පරමං ඤාණං’ - ්ම  පරම 
ඥාන  ි. ්ම  උුම්ම ඥාන  ි. ‘එතං සුඛමනු්තරං’ - ්ම  අනුත්ර 
සුප  ි. ‘අ්සාකං විරජ්ං ්ඛ්මං’ - නිශේ්ශාකවීූ, ්ක්ලසේ රජ්සේ රහිවූ, 
ආරක්ෂා සහිවූ, ්ම් ේව , ‘එතං ආණනයමු්තමං’ - උුම්ම වූ ‘ණ  
නුි’ බව ි. ්ම් ණ  නුි බව කි නේ්න - සාමානය් නේ රහනේ 
වහනේ්සේලා ණ  නුි බව පරකාශ කරනව සමහර අවස්ථාවල සිවුපස 
පරි්භෝග  සම්බන්ධ් නේ. සිවුපස පරි්භෝග  සම්බන්ධ් නේ ණ  නුි 
බවකුේ ි් නව, නමුේ ඒක ්නා්ව ි ්මන කි ්වනේ්න.  

්බා්හෝ ුනේවල නිවනටම උප පද කේ හුටි ට, නවිනම හඳුනේවන 
වචන කේ හුටි ට ් ාදනව ‘ආණනය’ ක ින වචන . ඒකට ්හේුව, මුළු 
මහේ සංසාර ම එකම ණ කේ. කවොවේ ්ගවල නිමකරනේන බුරි විදි්  
ණ කේ. ්පාලී සහිව - ගනිි ්පාලී සහිව - ්ගවනේට ්වන විදි්  ණ කේ. 
ඒ කි නේ්න, කමය ේ කමය විපාක ේ ගුන සලකල බලන්කාට කවොවේ 
්ගවල ඉවර කරනේන බුරි ණ කේ ව්ගේ. ඒ ණ් නේ පවා ්ම් රහනේ 
වහනේ්සලා විමුකේ ්වනව, කමයක්ෂ  කිරී්මනේ, කමය බීජ් ක්ෂ  කිරී්මනේ. ඒ 
ව්ගේම ්ම් ජීවි් නේ එහාට කමය විපාක පලදීමට ඉඩ ්නාුබී්මනේ. අර 
රන සූර්  එ්හම කි ්වන ‘ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං’ කි න 
පාඨ ේ ්ම් අනුව ්ේරුම්ගනේන පළුුවනි. පරණ ණ  ඔකේ්කාම ්ගවල 
ඉවර ි, වේ ණ  ්වනේ්නේ නුහු. ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ. 
එ්කාට ්මනේන ්ම් අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි්  විශිෂේටව  ි ්ම ිනුේ 
පරකාශ ්ක්රනේ්න.  

සාමානය් නේ ්ලෝක් ේ ්ක්නකුට හිනේන බුරි විදි් ේ ඥාන කේ 
- මරණිනේ මු ේව  පරයක්ෂ වශ් නේ දැකීම. නිවන පිළිබඳ සාකච්ඡා 
හුම එකකදීම ව්ගේ ඉාම සි මු් පරශේන කේ, ගුටළුවකේ, හුටි ට ඉදිරිපේ 
්ක්රනේ්න විමුකේ පදුේගල ා්ගේ මරණිනේ මු ේව  පළිිබඳ පරශේන  ි. 
්ම් පරශේන ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන ්කටි පිළිුරකේ අපි ග ිවර 
්දේශන් ේදීේ දැකේවුව, උොන පාළි්  අවසාන වන අවසාන ගාථා ්ද්කනේ. 
ඉාමේම විශිෂේට අනේදමිනේම ි ඒ උොන ගාථා, පරීිවාකය පිළිබඳ සංගරහ , ඒ 
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ධමයගරන්ථ  ්කළවර ්වනේ් න. ඒ අවසාන ගාථා ්දක අපි නුවේ මකේ 

කරගනිමු. 

‘අ්යාඝනෙත්ස්සව - ජේතා ජාත්වද්සා 

අනුපුබ් බූපසන් තස්ස - යථා න ඤාය්ත ගති.’ 
 

‘එවං සම්මා විමු් තානං - කාම බ්න්ධාඝතාරිනං 

පඤ්ඤා්පතුං ගති නත්ථි - ප්තානං අචෙං සුඛං.’ 

රේ වූ ඝන  කඩ පිඩකේ ්මනේ දැලේ්වන ගිනේනකේ කරම් නේ නවිීග ි 

පසු එ  ගි  අකේ දැනග ්නාහුකි්ව්ද, එ්සේම කාමබන්ධන නමුි සුඩ 

පහරිනේ එ්රව, මුනවිනේ විමුකේ වූ අචල සුඛ් ට පේවූවනේ ග ි අකේ 

්පනේනමු් කළ ්නාහුකි . 

්ම් අවසාන පද ්දක වි්ශේෂ් නේම වුදගේ. ‘පඤ්ඤා්පතුං ගති 

නත්ථි, පතේ තානං අචෙං සුඛං’ - අචල සුඛ් ට පේවවුනේ් ගේ ‘ග ි’ - ගි මග, 

ගි පාර - පුනවි  ්නාහුකි . අචල සුඛ්  හුටි ට ්මන හඳුනේවල 

ි් නේ්නේ අර කි ාපු අකුප්පා ්ච්ාවිමුත්ි ම ි. ‘අකුප්ප’ ක ිනේ්න 

‘අ්කෝපය’ - කුපි ්නාවන, ්නා්සලේ්වන. එ්කාට ්ම් පද් නේ 

්හාඳටම පුහුදිලවි කි ු්වනේ්න, ඒ්ක නි ම අථය , මරණිනේ මු, එ්සේ 

විමුකේ වූ රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ ග ි අකේ දකේවනේට බුහු. හරි ට අර 

ගිනේනකේ, ගනිිදැලේලකේ ව්ගේ. ගිනිදැලේලකේ හුටි ට ්පේන්කාට ්ම්ක ඝන 

සංඥාව අනුව හරි ටම ඇි ්ද කේ හුටි ට ි හු්ඟනේ්න. නමුේ එබඳු ඒ 

ගිනදිැලේල පවා දර නුිවී්මනේ නවිීග ිාට පසේ්සේ ගි  දිසාවකේ - අහවලේ 

දිසාවට ග ි  ික ිල - කි නේන බුහු. අනේන ඒ ව්ගේම, ගි  දිසාවකේ, ගි  

අකේ, දැකේවි  ් නාහුක ි කි න එක ි ් මනේන ් ම් ‘පඤ්ඤා්පුං ගි නත්ථි’ 

කි න එ්කේ අදහස. අථය  ්ම්හම වුණේ, ්බා්හාම ්ද්නකේ උේසාහ 

කරනව මීට වඩා ්වනසේ අථය කේ ්ම නිේ මු කරගනේන. ‘පඤ්ඤා්පුං ගි 

නත්ථි’ කි න එ්කේ ් ම ‘ගි’ කි න වචන  අනුව සමහර ් ක්නකේ කලේපනා 

කරනව - අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා පවා ඇුම් අවස්ථාවල - ්පනේනුම් කළ 

හුකි ගි වි්ශේෂ කට, උේපේි වි්ශේෂ කට ්නාපුමි්ණන නමුේ, විසේර 

කරනේන බුරි, ක ිල ්දනේන බුරි,  ම්කිසි ුනකට රහනේ වහනේ්සේලා 

 නව ි ක ිල. උ්ච්ඡදවාද ට භ් නු ි ඒ විදි්  අදහසකේ ඉදිරිපේ 

කරනේ්න. ්ම්ක ්ම් අටුවාවලේ ි්බන බවට ්හාඳ නිදසනුකේ ම ි 

ධම්මපදට්ඨඨකථා්ව2 ්කාධ වග්ග් ේ එකේරා ගාථාවකට අටුවා දී්මදිේ ඒ 

ව්ග අදහසකේ දීම. 
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‘අෙිංසකා ්ය මුන්යා - නිච්චං කා්යන සංවුතා 

්ත යන්ති අච්චුතං ඨානං - යත්ථ ගන ත්වා න ්සාච්ර.’ 

ක ිනේ නිර සංවර වූ ඒ අහිංසක මුනිවරු,  ම් ුනකට ්ගාසේ 

්ශෝක ්නා්ක්රේද එබඳුවූ ඒ ‘අච් චු’ ුනට - ඒ කි නේ්න ගිලිහී 

්නා න ුනට - ් ේ, පේ්වේ, කි න එක ි. ්ම්නේදි ්ම් ‘අච්චුං’ 

කි න වචන  ්ෝරනේ්න ‘සස්සං’ ක ිල. ‘ශාස්ව ේව ට  නවා.’ 

‘ න්ි’ ක ිල  න බවකේ ්මන කි ු්වන නිසා කලේපනා කරනේට ඇි ්ම් 

කි න ‘අච්වු’ ේව , අචල ේව , මරණිනේ මු ලබන එකකේ හුටි ට. 

නමුේ අපි දැනේ පරකාශ කළ කාරණ ට වේ සාධක කේ අපට දකේවනේට 

පුළුවනේ සුත්නිපා්  පාරා ණ වග්ග්  ් හමක මාණව පුච්ඡා්වනේ. එන 

කි ු්වනව ්මාකකේද ්ම් අච්චු පද  කි න එක පුහුදිලිවම. 

‘ඉධ දිට්ඨඨසුතමුතවිඤ්ඤා්තසු - පියරූ්පසු ්ෙමක 

ඡන්දරාගවි්නාදනං - නිබ්බාන පදමච්චුතං.’3 

්හමක, ් ම්ලාවම ් ම් ‘දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා’ - දුටු, ඇසු, දැනනු, 

දැනගේ - කි න ඒ ඉන්දි ාරම්මණ පිළිබඳව, පරි  ස්වරෑප වූ එබඳු ්දේවලේ 

පිළිබඳව, ‘ඡන්දරාගවි්නාදනං’ - ඡන්දරාගය පෙකිරීමම ‘අච්චු’ නම් වූ ඒ 

නිවයාණපද  ි. එ්කාට ්ම ිනුේ අපට පුහුදිලි ්වනව, මරණිනේ මු 

 ම්කිසි ශාස්ව වූ, අමරණී  වූ, ුනකට  නව ්නා්ව ි ක ින එක. ඒ 

විධි ට එ්හම ්නා් කුේ ්දනා කය කේ ඉදිරිපේ කරනේ්න 

ඇේවශ් නේම උ්ච්ඡද දෘෂේටි කට වු්ට ි කි න භ  නිස ි. එ්හම භ කේ 

ඇි්වනේට ්හේුව ්මාකකේද? භව තෘෂ්ේණා්වනේ මුඩුණු ්ෙෝකයාට 

භවනි්රෝධය පළිිබඳ ්දේශනාව ්බා්ොම භය ්ගන්දන විධි්ය ්දයකේ. 

්ම් නසිාම ම ි ඒ අටවුාචාරීනේ වහනේ්සේල ව්ගේම ්ම් කා්ලේ ඔ  

අලු්නේ හොගේු උපමා ්දකකේ දකේවනේ්න. අපි එො දව්ස මකේ කළා ‘ඉබි 

උපමා’, ‘්ගඹි උපමා’ ගුන. අර ජ්ල්  වසන මාලුවට ්හෝ ඉසේ්ගඩි ට, 

්ගාඩබිම කමුකේද ක ිල ්ේරුම්ගුනමීට අවශය වණුාම ඉබ්බ්ගනේ හරි 

්ගම්බ්ගනේ හරි ඒ ් ගාඩබිම ගුන අසන අසන පරශේන ට ඉබ්බටේ ් ගම්බටේ 

සදිේද ්වනේ්න ‘නු, නු, නු, නු’ ක ිනේන ි. ඒ විදි ටම බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේේ ්ම් නවියාණ පරසිං කුේ ්දේශනාවල ‘නු, නු’  න වචන 

රාශ ිකේ දකේවල ි්  නව  ික ින එක ි ඒ අ ්ග කය . නමුේ අපි පරකාශ 

කළා ඒ විධි ට ්නා්ව ි ඒව ්ේරුම් ග  ුේ් ක ින එක. ්ම් 

භවනි් රෝධ  ක ින කාරණ ම ි ්ම නිේ ්පනේනමු් කරනේ්න. බදුුරජ්ාණනේ 
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වහනේ්සේ මජ්ඣිම නකිා් ේ අලගද් ූපම සූර් ේ4 පුහුදිලිවම පරකාශ කරනව 

‘මා ්ම් භවනි්රෝධ  පිළබිඳව ්දේශනා කරන ධමය  අහල ඇුම් ශරමණ 
බරාහ්මණ ිනේ, ඇුම් මහණ බමුණනේ, මට අභූ ්චෝදනාවකේ නගනව ි මා 
උ්ච්ඡද වාදි් කේ  කි ල’, ‘ස්තා ස්තස්ස උ්ච්ඡදං විනාසං විභවං 
පඤ්ඤා්පති’ කි ල. ඇේාවූ සේව කු්ගේ - ඇේවශ් නේ සිටිනේනා වූ 
සේව කු්ගේ - උ්ච්ඡද , විනාශ , නුිවීම, ්පනේනමු් කරනව  ක ිල. ඒ 
ව්ගේම, ්ම් ධමය  අහල ඇුම් ්ක්නකේ ්බා්හාම ්ශෝක ට, කේලානේ 
බවට, පේ්වනව ි, වුල්පනව ි ‘උච් ඡිජ්ජිස්සාම නාම සු, විනස්සිස් සාම නාම 
සු, න සු නාම භවිස් සාම’ ආදි වශ් නේ ක ිමිනේ - ‘මා උ්ච්ඡද ්වනවලු, මා 
විනාශ ්වනවලු, මා වේ ඇිවනේ්න නුිලු.’ ඒ විධි ට ්ශෝක කරන බව 
බුදුරාණනේ වහනේ්ස පුහුදිලිවම පරකාශ කරල ි් නව.  

විමුකේ පුදේගල ්ගේ මරණිනේ මු ේව  ගුන බුදේධකාල් ේ 
මහණ බමුණනේ අර ්නා් කුේ කය විකය පුවනුා. ඒ අ  අර ම කේ 
පුවුනා  ම්කිසි ශාසන ක විමකුේ පදුේගල ා්ගේ මරණිනේ මු ේව  
ගුන විවරණ කේ කළ  ුේ්ේ සර ්කානේ කය කේ අනුව  ක ිල. 
‘සර්කානේ කය ’ කි න ් ම් සිංහල වචන  අපි ්  ාො ගේ්ේ ‘චුෂේ්කෝටි’ 
කි න එකට. ‘චුෂේ්කෝටි’ - ්කානේ හරකේ ඇි පරශේන කේ. ඒ පරශේන  
සූර්දේශනාවල නිරම සඳහනේ ්වනව ්මාකකේද? 

‘්ොති තථාග්තා පරම්මරණා 
න ්ොති තථාග්තා පරම්මරණා 
්ොති ච න ච ්ොති තථාග්තා පරම්මරණා 

්නව ්ොති න න ්ොති තථාග්තා පරම්මරණා.’5 

‘මරණිනේ මු ථාග ්ම ්වයි’ - ඉනේනව ි ක ින එක ි ඒ. 
්ද්වනි එක, ‘මරණිනේ මු ථාග ්ම ්නා්වයි.’ ුනේ්වනි එක, 
‘මරණිනේ මු ථාග ්ම ්වයි සෙ ්නා්වයි’ - ඒ ්ද්කේම සම්බන්ධ කේ. 
හර්වනි එක, ‘මරණිනේ මු ථාග ්ම ්වයිතේ ්නා්වයි, ්නා්වයිතේ 
්නා්වයි.’ ඒ කි නේ්න, අපි ්ම්ක ්ේරුම් ගහුකි ආකාර ට කිව්්වාේ, 
ඔනේන,  ම්කිසි පරශේන කට දි  හුකි පිළිුරු සමූහ ම ි ්ම් හර ඇුළට 
්කාටු කරල ි් නේ්න. ‘හර්කානේ’ ක ිල කිව්්ව ඒක ි. දැනේ 
‘උභ්ෝ්කෝටික’ කි න එක අපි කවුරුේ දනේනව. ඒ ්ද්කනේ එකකට 
අහු්වනව කි න එක. ඒ ව්ගේ ්මන හරකේ හුටි ට ි, හර්කානේ 
පරශේන කේ හුටි ට ි, ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්න.  ම්කිසි ්ද කට එකේ්කා 
‘ඔව්’ කි නේන ්වනව, එ්හම නුේනම් ‘නෑ’ ක ිනේන ්වනව, එ්හම 
නුේනම් ‘ඔව්’ සහ ‘නෑ’ එකට එකු කරල කි නේන ්වනව, එ්හමේ 
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නුේනම් ‘ඔවුේ නෑ, නෑේ නෑ’ කි නේන ්වනව. ඔනේන ඔ  විධි ට 
චුෂේ්කෝටි පරශේන කේ අනවු ි ථාගවර ා්ගේ මරණිනේ මු ේව  ගුන 
විවරණ  කළ  ුේ්ේ කි න අදහස ඒ කාල් ේ මහණ බමුණනේ, 
පරිබරාජ්ක නේ අර ිබුන. ්මන ්ම් ‘ථාග’  න වච්න ් ාදනේ්න - 
අපට දැනේ හරුු පුරුදු හුටි ට ‘ථාග’ කි ල කි න්කාටම මකේ ්වනේ්න 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ - නමුේ ඒ කා්ල ්ම් ‘ථාග’ කි න වචන  
එකේරා පාරිභාෂික ශබ්ද කේ ිබුන බව ි ්පේනේ්න. ඒ මහණ බමුණනේ 
‘ථාග’ කි න වචන  ් දු්ව ඕනෑම ශාසේෘවර් කු්ග ශාසන ක, 
‘උත්මපුරි්සා, පරමපරුි්සා, පරමපත්ිප්ප්ත්ා’  නු්වනේ හුඳිනේවි  හුකි 
පුදේගල ා පිළබිඳව ි. ඒ ක ිනේ්න, ඒ ශාසන්  ඉගුනේවීම සම්පූණය කළ, එ  
්කළවර කළ, උත්ම පුරුෂ ා, පරම ේව ට ග ි ුනුේා, 
පරමපරාප්ි ට - උුම් හුටි ට සුල්කන ේව ට ගි  ුනුේා. 

්ම් කාරණ  අපට ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව සං ුත් නිකා්  

අවයාක සං ුත්්  කුූහලසාලා සූර් නේ.6 ඒ සූර් දි වච්ඡ්ගාත්  

කි න පරිබරාජ්ක  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස දැකමීට ඇවිලේල, ්මනේන ්ම්හම 
කාරණ කේ සුලකර සිටිනව. ‘හවේ ්ගෞම , පහුගි  දවසේවල කුූහල 
ශාලා්ව් ්ලාකු රැසේවීමකේ ිබුන මහණ බමුණනේ පරිබරාජ්ක නේ එකු ්වලා. 
ඒ රැසේවීම පුවුේ්වන අරුර එකේරා අුරු කථාවකේ ඔවුනේ අර පුන 
නුගනු. ්මාකකේද අුරු කථාව? ඔවනුේ ්මනේන ්ම්හම පරකාශ කළා. ්ම් 
පූරණ කස්සප කි ල ඉනේනව ්බා්හාම ්ලාකු ශරාවක පිරිසකේ ඇි, ්ලාකු 
ශරාවක පරිිසක්ගේ ආචා යවර් කේ හුටි ට සිටින, පරසිදේධ, ්බා්හෝ ්දනා 
විසිනේ ්හාඳ   ි පළිිගේු, ශාසේෘවර් කේ. ඒ ශාසේෘවර ා මනේ්ගේ 
සාමානය ශරාවක  මි  පර්ලාව ගි ාම, ඒ ුනුේා අසවලේ ුන උපනේන, 
අහවලා අහවලේ ුන උපනේන ක ිල විවරණ  කරනව. ඒ ව්ගේම, මා්ගේ 
ශාසන්  ඉහළම ේව ට පේවූ, විමුකේි  හුටි ට සුල්කන 
ේව ට පේවූ පුදේගල ා මි ගි ාම, ඔහු පිළිබඳවේ අර විධි්  
පරකාශ කේ කරනව. අසුවලේ ුන, අනේන අන උපනේන කි ල. පූරණ 
කස්සප කි න ශාසේෘවර  එ්හම ි. ‘මක්ඛ්ලී ්ගෝසාල’ කි න 
ශාසේෘවර ේ එ්හම ි. ‘නිගණ්ඨනාපුත්’ කි න ශාසේෘවර ේ 
එ්හම ි. ‘සඤ්ඤජ්  ්බල්ලට්ඨඨීපුත්’ කි න ශාසේෘවර ේ එ්හම ි. 
‘පකුධ කච්චා න’ කි න ශාසේෘවර ේ එ්හම ි. ‘අජි ්කසකම්බල’ 
කි න ශාසේෘවර ේ එ්හම ි. ඒ ්ද්දනා ගුනම පුහුදිලි පරකාශ කේ 
කරනව. නමුේ, ‘සමණ ්ගාම’ කි ල ්ම් ඉනේන ශාසේෘවර  - ඒේ 
්ලාකු ්ගෝල පිරිසකේ ඇි, ්බා්හෝ ්දනා විසිනේ ්හාඳ  ි පිළිගේු 
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ුනුේ්කේ - ඒ ශරමණ ් ගෞම නේ අර පළමු්වනි පරශේන ට නම් පළිිුරකේ 
්දනව. ඒ කි නේ්න, සාමානය ශරාවක් කේ මි  ග ිාම, ‘අසුවලා අසුවලේ 
ුන උපනේනා’ ක ිල පුහුදිලිව පරකාශ කේ කරනව. නමුේ ‘්යාපිඛ වස්ස 
සාව්කා උ්තමපුරි්සා පරමපුරි්සා පරමප් තිප්ප්්තා, තම්පි සාවකං අඛ 
ෙතීතං කාෙ කතං උප්ප් තීසු න වයාක්රාති’ - නමුේ මනේ්ගේ ශාසන් ේ 
අර උත්ම ේව ට, පරම ේව ට ගි  ශරාවක  මි  ගි ාම, ඒ පිළිබඳව 
 ම්කිසි විවරණ කේ, පරකාශ කේ, අර කි ාපු චුෂේ්කෝටික නයා  අනුව 
්ක්රනේ්න නුහු. ‘අප ිච ් ඛ්ා නං එවං වයාක්රාි’ - නමුේ ඒ ් වනු්වනේ 
්ම් විධි්  විවරණ කේ කරනව. ‘අ්ච්ඡච්ජි තණ්ෙං, වාව්තයි සං්යාජනං, 
සම්මා මානාභිසමයා අන්තමකාසි දුක්ඛස්ස.’ ‘අ්ච්ඡච්ජි තණ්ෙං’ - ණ්හාව කපා 
හුරි . ‘වාව්තයි සං්යාජනං’ - සං් ෝජ්න බුමි හරවල දැම්ම. ්ම්ක හරි ට 
කි නව නම්, ‘වාවත් ි’ කි න වච්න ි් නේ්න - දැනේ අපට හිාගනේන 
පුළුවනේ - ්කාකේකකිනේ  මකේ අවුණල ි් නව නම්, ඒ ්කාකේක අනිේ 
පුේට හු්රව්ව. අනේන ඒ ව්ගේ ්ද කේ. ‘සම්මා මානාභිසමයා’ - ්හාඳිනේම 
මාන  ්ේරුම්ගුනී්මනේ, මාන් ේ ස්වභාව  ්හාඳිනේ ්ේරුම්ගුනී්මනේ, 
‘අන් තමකාසි දුක්ඛස්ස’ - දුක ්කළවර කළා - ක ින ඔනේන ඔ  විදි්  
විවරණ ක ුි ්දනේ්න. ‘අර අපට ඕන අනේද්ම් උේර කේ ්නා්ව ි’ කි ල 
්මනේන ්ම්හම අුරු කථාවකේ ඒ සභා්ව පුවුනා . ්ම්ක අහලා - ්ම් 
වච්ඡ්ගාත් ාම ්ම් විසේර  ි කි නේ්න - ්ම්ක අහල, මට සුක කේ, 
විිකිච්ඡාවකේ ඇිවුණා ්කා්හාමද ්ම් ශරමණ ්ගෞම නේ්ග ධමය  
්ේරුම් ගනේ්න ක ිල. 

එ්හම පරකාශ කළාම, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස වොළා - ‘අෙං ෙි ්ත, 
වච්ඡ, කඞ්ිතුං, අෙං විචිකිච් ඡිතුං, කඞ්ඛනී්ය පන ්ත ඨා්න කඞ්ඛා 
උප්පන් නා’ - ඒක ්හාඳ ි වච්ඡ, එ්හම සුක කළ එක, විිකිච්ඡාවකේ 
ඇිකරගේු එක. සුක කේ ඇිවි   ුු ුනක ි නුඹට සුක කේ ඇි 
වු්ණේ. එ්හම පරකාශ කරල ඔනේන ඊළඟට අර වච්ඡ්ග සුක  දුරු කිරීමට 
නි ම විධි ටම ්හේු දකේවනවා. ‘සඋපාදානස්ස ඛ වාෙං, වච්ඡ, උප්ප්තිං 
පඤ්ඤා්පම ් නා අනුපාදානස්ස’ - වච්ඡ , මම උපකේ දකේවාලනේ්නේ උපාොන 
සහි වූවහුට ි. උපාොන රහිවූවහුට ්නා්ව්. උපාොන  නුි ුනුේා 
පිළිබඳව මම උපකේ ්පනේනුම් කරනේ්න නුහු. උපාොන ඇි එකේ්කනා 
පිළිබඳව විර ි මා උපකේ ්පනේනුම් කරනේ්න. ඊළඟට උපමාව ්දනව, 
‘්සයයථාපි, වච්ඡ, අ් ගි සඋපාදා්නා ජෙති ්නා අනුපාදා්නා, එව්මව 
ඛවාෙං, වච්ඡ, සඋපාදානස්ස උප්ප්තිං පඤ්ඤා්පම, ්නා අනුපාදානස් ස’ -  ම් 
්සේ, වච්ඡ උපාොන සහි වූ, ඒ කි නේ්න, දර ඉන්ධන ද්රවය - 
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ගිනේනකේ අලේලගනේන  ම්කසිි ද්රවය කේ ි් නව නම් එ  - එවුනේනකේ ඇි 
කලේහිම, ‘සඋපාෝනා ජ්ලි’ ගිනේන දැලේ්වනව. ඒ දර ආදි කේ නුිකලේහි එ  
දලේ්වනේ්න නුහු. අනේන ඒ විදි ටම - ්ම් ‘උපාොන’ කි න වචන ට අථය 
්දකකේ ි්බන බව  ි අප ි කලිනුේ සඳහනේ ක්ළේ. ගිනේනට දර ව්ගේ අර 
පුදේගල ාට උේපේි  පිළබිඳව උපාොන  උපකාර ්වනව. එ්හම පරකාශ 
කළාම වච්ඡ වේ පරශේන කේ අහනව.  ම්කිසි ගුඹුරු අදහසකේ ්දන 
පරශේන කේ අහනේ්න. ‘ ස්මිඤ්ච පන, ්භා ්ගාම, සම්  අච් ි  වා්න 
ඛිත්ා ූරම් පි ගච්ඡි, ඉමස්ස පන භවං ්ගා්මා කිං උපාොනස්මිං 
පඤ්ඤා්පි’ - ‘ ම් අවස්ථාවක ගනිි සිලකේ සළුඟිනේ විසිකරන ුලුබ, දුරට පවා 
විහිදී  නේ්නේද ඒ පිළිබඳව, ඊට, කුමකේ උපාොන  ්ව්  ි ශරමණ ්ගෞම් ෝ 
්පනේනමු් කරේද? කමුකේද ඒ ගිනේනට ඒ අවස්ථා්ව උපාොන වනේ්න කි න 
එක ි. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට පිළිුරු ්දනව, ‘ ස්මිං ්ඛ්ා, 
වච්ඡ, සම්  අච් ි  වා්න ඛිත්ා ූරම්පි ගච්ඡි, මහං වාුපාොනං වොමි. 
වා්ා හිස්ස, වච්ඡ, ස්මිං සම්  උපාොනං ්හාි.’ -  ම් අවස්ථාවක 
ගිනිසිලකේ සුළඟිනේ විසිකරනු ලුබ ඈට විහිදී ් ේද, ඒ අවස්ථා්ව වා ම 
උපාොන    ි මම කි මි. ඒ අවස්ථා්ව වා  ි ඊට උපාොන  වනේ්න කි ල 
පිළිුරු ්දනව. 

එ්කාට ් ම් දුනේ්න උපමාවකේ. ඊළඟට ි ඔනේන වච්ඡ න ිම පරශේ්න 
අහනේ්න. ‘යස් මඤ්ච පන, ්භා ්ගාතම, සම්ය ඉමඤ්ච කායං නකි් ි පති, 
ස්්තා ච අඤ්ඤතරං කායං අනුප්ප්්තා ්ොති, ඉමස්ස පන භවං 
්ගාත්මා කිං උපාදානස්මං පඤ්ඤා්පති?’ -  ම් අවස්ථාවක සේව් කේ ්ම් 
ක  අහුරල එකේරා ක කට පුමිණි් ේ ්ව ිද, ඒ අවස්ථා්ව කුමකේ 
උපාොන  හුටි ට ශරමණ ්ගෞම් ෝ දකේවේද? එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුර, ‘යස්මං ්ඛා, වච්ඡ, සම්ය ඉමඤ්ච කායං 
නික්ිපති, ස්්තා ච අඤ්ඤතරං කායං අනුප්ප්්තා ්ොති. තමෙං 
තණ්ෙුපාදානං වදාම. තණ්ො ෙිස්ස, වච්ඡ, තස්මං සම්ය උපාදානං ්ොතී’ -  ම් 
අවස්ථාවක සේව් කේ ්ම් ක  අහුරල එකේරා ක කට පුමිණි් ේ 
්ව ිද, ඒ අවස්ථා්ව ණ්හාවම උපාොන  ්වනව . ණ්හාව ි උපාොන  
වනේ්න. ඒ අවස්ථා්ව ණ්හාවම ඔහුට උපාොන  වශ් නේ සිටිනව . 
එනිනේම සූර  ්කළවර ්වනව. නමුේ ්මනේන ්ම් අවසාන ට ක ිාපු 
්කාටසේ ්ද්කේ එකේරා ගුටමුසු ුනකේ ි් නව. අපි ්ම් පාඨවලට 
් ාොගේ් ‘අනුප්ප්ත්ා’ කි න වචන  ි. ‘පුමිණි් ේ ’ ක ින එක ි. 
සේව ා ්ම් ක  අහුරි , ‘අඤ්ඤතරං කායං අනුප්ප්්තා’ - එකේරා 
ක කට පුමිණි . ්ම් ක ද අහුරි් ේ ්ව ිද එකේරා ක කට පුමිණි් ේ 
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්ව ිද. නමුේ අටුවාව එ්හම, පිළිඅර්ගන විවරණ  කරනේ්න ‘අනපු්ප්න්නා’ 
කි න පාඨ කේ. ‘අනුප්ප්න්නා’ කිව්්වාේ ්මන විරුද්ධාථය  ි ි් නේ්න. 
‘නූපනේ්නේ ්ව දි’. ‘අනුප්ප්න්නා ්හාීි චුික්ඛ්්ණ ් ව පටිසන්ධි-

ිත්ස්ස අනුප්පන්නත්ා අනුප්ප්න්නා ්හාි’7 ක ිල විවරණ කුේ ්දනව. 
ඒ ‘අනුප්පන්න’ කි න එක එන ් ාදල ි් නේ්න මකේනිසාද කි ල 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්ාරනේ්න සාරත්ථප් පකාසින ී සං ුත් අටුවා්ව - 
චුික්ෂණ් හිම පටිසනේධි සි නූපදින නිසා ‘අනුප්පන්න ’. ්ම් ක  
අහුරි  නමුේ ්කා්හවේ උපනේ්නේ නුහු. එ්කාට ්ම්කට 
පරිවිරුදේධ අථය කේ ි් නේ්න. ඇුම් රිපිටක සංසේකාරක නිේ ්ම් ගුන 
සුක කරනව. ්මන ශදු්ධ වි   ුු පාඨ කේ  කි ල. ඇේ වශ් නේම ඒ 
සුක  සාධාරණ හුටි ට හු්ඟන නිසා ම  ිඅපි ්මන ‘අනපු්ප්න්නා’ 
 න වචන  ්වනුවට ‘අනපු්ප්්තා’  නේන ් දු්ව. ඒ කි නේ්න, සේව ා 
්ම් කය අතෙුරිය එකේතරා කයකට පුමණිය.  

්ම් පාඨ  ් ාොගුනීමට ්හේුව ්මාකද, ‘අඤ්ඤතරං’ කි න 
වචන  නිරම ් ්දනේ්න  ම්කිසි ඇිබවකේ හුඟවීමට ි. ‘එකේතරා’ ක ිල 
් ාදනේ්න  ම්කිසිවකනිේ ්ෝරල, ඇිබවකේ ඇඟවීමට ි. එ්හම නුේනම්, 
‘අඤ්ඤං’ කි ල ් ාදනේන ිබුන. ්ම් ක ද අහුරි  අ්නකේ ක කට 
පුමිණි්  නුහු ි ක ිල ි කි නේන ිබු්න. නමුේ ‘එකේරා’ කි ල ්  දු්ව, 
්ම්ක ඇිබවකේ හඟවන නසි ි. ‘එකේරා ක කට පුමිණි් ේ ් ව්ද’. එ්කාට 
නිරුකේි අනුව බුලුවේ ්ම් ‘අඤ්ඤතරං’ කි න වචන  අනුව අපට ගනේන 
්වනේ්න ‘අනුප්ප්න්නා’ කි න පාඨ  ්නා්ව  ි ‘අනුප්ප්්තා’ ක ින 
පාඨ  ි. සේව ා ්ම් ක  බහා බනව, අහරිනව, එකේරා ක කට 
පුමි්ණනව.  

ඒ ව්ගේම උපමාව අනවු කලේපනා කරල බුලුවේ, ්මන 
්ප්නනේ්න - වච්ඡ අහන පරශේන  ගුන ටිකකේ කලේපනා කරල බුලුවහම - 
ඉසේ්සලේලම අහන පරශේන , ‘ගනිිසිලකේ හුලඟනිේ විසිකරනු ලුබ ඈට 
විහි්දනව’ ක ිල. ්ම් කි නේ්න ලුව් ගිනේනකේ එ්හම පුි්රන ආකාර  
පිලිබඳව ි. දැනේ, ලුව් ගනිේනකේ පුිරී්ම්දී, එක ගහක ඉඳල ව ඈ ි න 
ගහකට ගිනේන පුි්රනේ්න හුළඟිනේ ඒක ලේලු කරහම ි. අනේන ඒ කාරණ  
උපමා කර්ගන  ිවච්ඡ අහනේ්න. නමුේ අටවුාව ් ේරුම් කරල ි්  නේ්න ් ම් 
ක ේ අහුරි  ව ් කා්හවේ උපනේ්නේ නුහු ක ිල. එ්කාට ි අර්හම 
ණ්හාව උපාොන  ් වනේ්න. ් ම් විදි්  විවරණ කේ මලුේ කර්ගන ම  ිඇුම් 
්ක්නකේ අන්රාභව වාද කුේ ් ම්්කනේ මුකරගනේන බලනේ්න. එ්කාට, 
අන්තරාභව වාදයකට ්කා්ෙතේම ඉඩකේ නුෙු අර ‘අනුප්ප්්තා’ කියන 
පාඨය ගතේ්තාතේ. වච්ඡ අහනේ්න ්මන ඉාම සරල පරශේන කේ. ්ක්නකේ 
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්ම් ක  අහුරල ව ක ක උපදින්කාට ඒ පරර  ්කා්හාමද 
පි ු්වනේ්න කි න එක. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අර ්දන උපමාවේ, 
ගිනේනකේ එක ගහකිනේ අනිේ ගහකට පුිරී්මදී වා  උපාොන  ්වනේනා 
වා්ගේ ්ම් ණ්හාව මරණ අවස්ථා්වදී ඉදිරිපේ වුණාම, එක ක කේ අනිකේ 
ක කේ එකේක සම්බන්ධ ්වනව. අනේන ඒ නිසාම ම ි ණ්හාවට ‘භව්න්ති’ 
කි ල ක ිනේ්න. ‘භව්න්ති’. ‘්න්ති’ කි ල කි නේ්න ‘්නරා ාම’ - 
ඉදිරි ට ්නරා  න ගි කේ ්ම් ණ්හා්ව ි් නව. ‘නති’ ක ින වචන  
් ාදනව ණ්හාවට. ‘භව්න්ති’ කි ල ් ාදනව.  

එ්කාට ්මන ්ම් කි ු්වනේ්න, නුව ඉපදී්මදී, ්ම් ක ේ 
ඊළඟ ක ේ අර පරර  පි ු්වනේ්න ්මනේන ්ම් ණ්හා්වනේ බව ි. 
ණ්හාවම උපාොන වශ් නේ සිටිනව. ණ්හාවම දර - ඉන්ධන ද්රවය - වශ් නේ 
සිටිනව ි එක ුනකනිේ ව ුනක ඉපදී්මදී ක ින එක. ඒ කාරණ  ි අපට 
්මනිනේ ්ේරුම්ගනේන ්වනේ්න. ්කා ිහුටි ්හෝ ්ව්වා, ්මනේන ්ම් 
කුූහල සාලා්ව ්කරුණු සාකච්ඡා්වනේ අපට ්ප්නනව, ්ම් ශාසන් ේ 
විමුකේ පුදේගල ා්ගේ මරණිනේ මු ේව  සම්බන්ධ් නේ අ්නකුේ 
ශාසේෘවරු ව්ගේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පුහුදිල ිපරකාශ කේ ්නාකිරීම ්ම් 
මහණ බමුණනේ්ගේ කුුහල ට ්හේුවුණ බව. ඒ නිසා ි ඔවනුේ ්ම් ගුන 
දිගිනේ දිගටම කථා ක්ළේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ්ම්නේදි කිසිවකේ ්නාක ි 
හිටි  ්නා්ව ි.  ම්කිසි අමුු විදි්  විවරණ කේ දුනේන. ඒක  ිඅර වච්ඡ 
කි ාපු පරවෘේි් ේ සඳහනේ ්වනේ්න. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස දුනේන 
විවරණ  අර සර්කානේ පරශේන  අනවු ග ි විවරණ කේ ්නා්ව .ි අමුමු 
විවරණ කේ. ‘අ්ච්ඡච් ඡි තණ්ෙං, වාව්තය ිසං්යාජනං, සම්මා මානාභසිමයා 
අන් තමකාස ි දුක්ඛස්ස’ - ණ්හාව කපා හුරි , ‘භව ්කාකු’ - භව ට 
සම්බන්ධවණු ු ්කාකු - අනිේ පුේට හු්රව්ව, මාන  හරි ට 
්ේරුම්ගුනී් මනේ දුක ්කළවර කළා ක ින අනේන ඒ විවරණ   ිදුනේ්න.  

ඒක ි එ්කාට නි ම උේර . අර හර ්කා්නනේ එකකේවේ 
්නා්ව ි. ්මනේන ්ම් කාරණ  ඉාමේම වුදගේ ්ද කේ ්වනව. 
මකේනිසාද? ‘භව්න්ති’ ක ින ්ම් ණ්හාව කපා හුරීම, සඳි දැමීම. ණ්හාව 
කපා හුරී්මනේ ්වනේ්න භව   ා කරන සං් ෝජ්න කරි ාවිරහි වීමකේ. 
්කාකු ආ පසේසට හු්රව්ව ව්ගේ. ‘භව සං් ෝජ්න ක්ෂ ’ ක ිල කි නේ්නේ 
ඒක ි. ඊළඟට වේ ්හාඳ අදහසකේ කි ු්වනව ්මන - ‘සම්මා 
මානාභිසමයා’ ්ම් අස්මිමාන් ේ  ථා ස්වභාව  ්ේ්රනේ්න අවිදයාව 
ඉවේවීම හා සමග ි. මාන  හරි ට ්ේරුම් ගේාම මාන  එනම ඉවර ි. 
හරි ට අඳුර ි න ුනකට ලාම්පුවකේ අරං ගි ා ව්ගේ. එ්කාට ‘සම්මා 
මානාභිසම ා’ - මාන  හරි ට ්ේරුම්ගුනී් මනේම, ‘අන්මකාසි 
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දුක්ඛ්ස්ස’ - දුක පළිිබඳ පරශේන කේ ් නේ ිබු්ණේ, දුක ි ් කළවර වු්ණ. ‘එච්චර ි 
කි නේන ි් නේ්න’ - කි න එක ි. ් ම නිුේ අපට වුදගේ කාරණා රාශි කේ 
්හළි්වනව. නමුේ මීටේ වඩා ්හේු සාධක සහිව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්ම් පරශේන ට පළිිුරු දීල ි් නව අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර්  - මජ්ඣිම 

නිකා් .8 

අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර්  පුහුදිලවිම ්ම් පරශේන  ඉදිරිපේ කරල 
ි් නේ්න ‘්හාි ථාග්ා පරම්මරණා’ ආදී චුෂේ්කෝටික රටාවට 
අනුව ි. අනිේ මහණ බමණුනේ නම් කලේපනා ක්ළේ දි   ුු පිළිුර ්ම් 
හ්රනේ එකකේ වි   ුු  ිකි ල. අවශය් නේම ්ම් හ්රනේ එකකේ වි  
 ුු ි කි ල. ්ම ිනේ පිට පිළිුරකේ ්දනේන බුහු ක ින අදහසකේ ඔවුනේ ුළ 
ිබුණ. මරණිනේ ම ු ේව  පළිිබඳව වූ ්ම් සර්කානේ පරශේන ට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පිළිුරු ්නාදී ඒක පුේකට කළා - ‘ඨපිානි’. ඒව 
පරි්කේෂප කළා - ‘පටික් ි ්තානි’. ඒ විදි ට විවරණ  ක්ළේ නුහු - 
‘අවයාකතානි’, කි න කාරණ  ි ්ම් සූරවල නිරම සඳහනේ ්වනේ්න. 

එ්කාට ් මනේන ් ම්ක ් ලාකු ගුටලුවකේ වුණා, ් ම් හරට ් මාකද 
පිළිුරු ්නා්දනේ්න ක ින එක. අනයීථයක නිේ පමණකේ ්නා්ව ි, ්ම් 
ශාසන් ේ භික්ෂූනේ වහනේ්සේලා පවා - මාලුඞ්කයපුත් ක ින භික්ෂූනේ වහනේ්සේ 
නමකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සට අභි් ෝග කළා. ්බා්හාම දිනේම අභි් ෝග 
කළා, ‘්ම් පරශේන හ්රනේ එකකට පළිිුරු ් දනේන. එ්හම නුේනම් දනේ්න 

නුි බව කි නේන’9 කි ල. එරම් උගර විධි ට අභි් ෝග ක්ළේ මකේනිසාද? 

්ම් හ්රනේ එකකේ සය වි   ු ු  න හුඟීමකේ ඒ අ  ුළ ිබුන නිස ි. 
්ම් හරේ එකේකම ඈඳල ි්බන වේ පරශේන හ කේ ි්බනව. ඒ කි නේ්න, 
්කාටිනේම පරශේන දහ කේම ි්බනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘අවයාක’ 
වශ් නේ පළිිුරු ්නාදී පුේකට කළ.  

දැනේ ඒ හ ේ  නේමිනේ නමුේ ්ම්නේදි කිට්ටු කරගනේන ඕන. ඒ 
්මාකද? වුදගේ කාරණා රාශි කේ එ ිනුේ මුකරගනේන පුළුවනේ නිසා. ඒ 
හ  ්මානවද? ඒ හ  ඇේ වශ් නේම උභ්ෝ්කෝටික  ුගල ුනකේ. 
අවසාන්  ි් නේ්න ‘චුෂේ්කෝටික’ සර්කානේ පරශේන කේ. මුලිනේ 
ි් න උභ්ෝ්කෝටික පරශේන  ුගල ු්නනේ පළමු්වනි  ුගල  ම ි 
‘සස්ස්තා ්ෝකා’, ‘අසස්සතතො ්ෝකා’ - ්ලෝක  සොකාලික , ්ලෝක  
සොකාලික ්නා්ව් . ්ද්වනි  ුගල , ‘අන්තවා ්ෝකා’, ‘අනන්තවා 
්ෝකා’ - ්ලෝක  ්කළවරකේ සහි , ්ලෝක  ්කළවරකේ රහි . ඊළඟ 
 ුගල , ‘තං ජීවං තං සරීරං’, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං’ - ජීව ේ 
ශරීර ේ එකකේම , ජීව  එකකේ  ශරීර  අනිකකේ . ්මන ජීව කි ල 
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් ාදල ි් නේ්න ‘ආත්ම ’ ක ින අදහසිනේ. එ්කාට වඩා ්ේ්රන 
භාෂා්වනේ කී්වාේ, ‘ආේම ේ ශරීර ේ එකකේ ’ ‘ආේම  එකකි, ශරීර  
අනිකකි’. ඒ ක ිනේ්න ඒ ්දක එකි්නකට ්වනසේ  කි න එක ි. ඔනේන 
ඔ  විධි්  උභ්ෝ්කෝටික පරශේන හ කුේ චුෂේ්කෝටික පරශේන හරකුේ 
අවයාක පරශේන නමිනේ හුඳිනේ්වනව. සමහරවිට ප්සේනදි ්කා්සාලේ රජ්ු 
වුනි රජ්වරුේ, ඒ ව්ගේම අනයීථයක ශරමණ බරාහ්මණ ිනුේ අසනව ් ම් පරශේන 
දහ . ් ම් පරශේන දහ ට පළිිුරු ලබාගනේන හුඟකේ ් ද්නකේ උේසාහ කරනව. 
එ්කාට, ්ම්වට පිළිුරු ්නාදීමට ්හේු - ්නාදුනේ්න මකේනිසාද කි න 
එක - ්ම් කාරණාව  ට ්බා්හාම වටිනා ගුඹුරු ධමයකාරණා රාශි කේ 
සුඟවිල ි්බනව. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්වට පිළිුරු දීම පරි්කේෂප කිරීමට එක 
්හේුවකේ හුටි ට ්බා්හාම ්ද්නකේ කි නේ්න - අර මාලුඞ්කයපුත් 
සේවාමීනේ වහනේ්ස ව්ගේ - ‘්නාදනේන නිසා’. ්ම්වට උේර ්දනේන බුරි 
නිසා උේර ්නාදී පුේකට කළා කි න එක. ඊළඟට වේ ්හේුවකේ 
සමහර ්ක්නකේ දකේවනවා. ‘ඒ ්නාදනේන නිසා ්නා්ව ි, ්ම් පරශේනවලට 
පිළිුරු බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ දැන්ගන හිටි , නමුේ අපට ්දේශනා ක්ළේ 
නුේ් ඒව නිවනට අවශය නුි නිස ි.’ දනේනව, නමුේ නවිනට අවශය 
නුි නිසා අපට ්දේශනා ක්ළේ නු. ඒකට සාධක වශ් නේ සමහර 
්ක්නකේ පරකාශ කරනව, කිට්ටු කරගනේනව ්ම්කට, අර සං ු නිකා්  

සච්ච සං ුත්්  ි් න සිංසපා සූර .10 ‘ඇට්්ට්රි  වන ක බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ වුඩවාස  කරන අවස්ථාවක මනේ වහනේ්ස්ග අට ඇට්්ට්රි  
්කාළ අහුරකේ අර්ගන සංඝ ා වහනේ්සේලා්ගනේ ඇහුව ‘්ම් අ්ේ ි්බන 
්කාළ පරමාණ ද වුඩි, උඩ ගසේවල ි්බන ්කාළද වුඩි?’ කි ල. සංඝ ා 
වහනේ්සේල පරකාශ කළා, ‘අ්ේ ි් නේ්න ්කාළ ්බා්හාම ටික ි. ඉහළ 
ගසේවල  ිවුඩිපුර ්කාළ ි්  නේ්න.’ ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්මනේන 
්ම්හම පරකාශ කේ කළා, ‘එව්මව ්ඛා, භික්ඛ්ව, එත්දව බෙුතරං යං ්වා 
මයා අභිඤ්ඤාය අනක්ඛාතං අප්පම්තකං අක්ඛාතං’ - එ්සේම මහ්ණනි, 
්ම ම වුඩි්ද  , ්මාකකේද? මා අභිඥා්වනේ දැනගේ නමුේ පරකාශ ්නාකළ 
කරුණු  වුඩි, අර ගසේවල ි් න ්කාළ ව්ගේ. ‘අප්පමත්කං අකඛ්ාං’ - 
අභිඥා්වනේ දැන්ගන පරකාශ ක්ළේ ඉාම ටික ි, අ්ේ ි් න ්කාළ ව්ගේ. 

්ම් උපමාව අනුව අපි ් ේරුම්ගනේන ගි් ාේ, අපට කි නේන ් වනව, 
‘්ම් පරශේන දහ ට පිළිුරු ්දනේන පළුුවනේ. ්ම් පරශේන හරි. ඒව අපට 
්නාකිව්්ව - අර වුඩිහිටි් කේ කුඩා දරුවකුට ්නාකි න ්දේවලේ ව්ගේ - 
 ම්කිසි රහසකේ නිස ි’ ක ිල. නමුේ ්ම්කේ ්නා්ව ි ්හේුව. ්ම් දහ  
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නිවනට අොළ ්නාවන බව නම් ඇේ. නමුේ වේ ්හේුවකේ ි් නව, 
්ම් පරශේන දහ ම  ම්කිසි මිථයා පදනමකේ උඩ ි ්ගාඩනුගිල ි් නේ්න. 
 ම්කිසි මිථයා දෘෂේටි කේ අනුව ඇිවුණු නිගමන දහ කේ ් මන ි් නේ්න. 
්ම්වට උේර දුනේ්නාේ ඒ මිථයා පදනම පිළිගේ ් වනව. මිථයා දෘෂේටි ට 
අහුවුණා ්වනවා. උේර ්දන ුනුේා ්කාටු කරන විදි්  කරම කේ 
්ම් පරශේනවල ි්බනේ්න. ඒක නිසා ම ි අර උභ්ෝ්කෝටික, 
චුෂේ්කෝටික වශ් නේ - ්ද්කානේ, සර්කානේ වශ් නේ - ්ම් පරශේන, 
ඉදිරිපේ්වලා ි් නේ්න. ්ම්වට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ ‘අහුවු්ණේ’ නුහු. 
ඒක ි ්හේුව. 

්ම්ක අපි වේ ටිකකේ විමසලා බුලු්වාේ, පළමු්වන ිපරශේන  ගුල , 
‘සස්ස්තා ්ෝකා’, ‘අසස්ස්තා ්ෝකා’ - ්ලෝක  සොකාලික , එ්හම 
නුේනම් ්ලෝක  සොකාලකි ්නා්ව් . ්මනිනේ කි ු්වනේ්න ්ලෝක , 
කාල  අනුව විගරහ කිරීමකේ. ඊළඟ  ුගල , ‘අන්වා ්ලා්කා’, ‘අනත්වා 
්ලා්කා’ - ්ලෝක් ේ ්කළවරකේ ඇ, ්ලෝක් ේ ්කළවකේ නු. ්ම් පරශේන 
 ුගල ්දක, ඒ කි නේ්න, ්ම් මුලේ පරශේන හර, ්ලෝක  පිළිබඳව ි. ්ම්වට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පළිිුරු ්නාදුනේ්න මකේනිසාද කි ල අපි ටිකකේ 
විමසල බලමු. ්ම් ශාසන් ේ ‘්ලෝක ’ ක ින වචන ට අමුුම හුඳිනේවීමකේ 
දීල ි් නව. ‘අරියස්ස වින්ය’ - දැනේ ්බා්හෝ අවස්ථාවල ්ම් 
බුදේධශාසන ට අොළ හුටි ට  ම්කිසි වචන කට නේිවචන  සප න්කාට - 
එ  හඳුනේවන ආකාර  ඉදිරිපේ කරන්කාට - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ‘අරි ස්ස 
වින් ’ ක ිල දකේවනව. ‘අරි ස්ස වින්  ්ලා්කා’. එ්කාට ආ යය 
වයවහාර ට අනුව, එ්හම නුේනම් ආ යය ශික්ෂණ ට අනුව, ්ලෝක  
හඳුනේවනේ්න අර සාමානය ්ලෝක ා ්ලෝක  හඳුනේවන විධි ට ්නා්ව ි. 
ආ යය වයවහාර ට අනුව ්ලෝක  හටගේ් සළා න් ේ බව අපි කලනිේ 

අවස්ථාවකේ පරකාශ කළා. ‘ඡසු ්ෝකා සමපු්පන්න්නා.’11 ්ම් සළා න  
ුළ ි ්ලෝක  හට්ගන ි් බනේ්න. ්ම් සළා න ම ්ලෝක  ි.  

්ම් කාරණ  ්කා ිරම් වුදගේද කි ්ාේ, සළා න 
සං ුත්්  සූර රාශි කේ ි්බනව, භික්ෂූනේ වහනේ් සල ඉදිරිපේ ්වලා 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස්ගනේ අහනව, ්ම් ‘්ලෝක ’, ‘්ලෝක ’ කි ල 
හු්මෝම කි නව, ්මාකකේද ්ම් ්ලෝක  කි ල කි නේ්න? අපි කීප කේ 
විරකේ ්ම්නේදි එළි ට ගනිමු. සමිද්ධි සූර් , සමිද්ධි සේවාමීනේ වහනේ්ස 
අහනව, ‘්ලා්කා, ්ලා්කා’ි, භ්න්, වුච්චි. කිත්ාවා නු්ඛ්ා, 

භ්න්, ්ලා්කා වා අස්ස ්ලාක පඤ්ඤත්ි වා’12 - සේවාමීනි, ‘්ලෝක ’, 
‘්ලෝක ’ කි ල කි නව, ්ක්කිනේ ්ලෝක කේ ්හෝ ්ලෝක පරඥපේි කේ 
්හෝ ්ව්ද? ්ම්හම ඇසුවාම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට පිළිුරු ්දනව, 
‘යත්ථ ච ්ඛා, සමද්ධි, අත්ථි චක්ඛු, අත්ථි රූපා, අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 
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අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාතබ් බා ධම්මා, අත්ථි තත්ථ ්ෝකා වා ්ොකපඤ්ඤ්ති වා.’ 
සමිද්ධි,  ම්ුනක ඇසකේ ්ව්ද, රෑප් ෝ ්වේද, ඇස පිළිබඳ විඤ්ඤාණ කේ 
්ව්ද (චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ කේ ්ව්ද), චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ් නේ දහුකි ධමය් ෝ 
්වේද, අනේන එන ්ලෝක කේ ි්බනව, ්ලෝක පරඥපේි කේ ි්බනව. ඒ 
විදි ටම, කණ, නාස , ආදී අනිකුේ ආ න පිළිබඳවේ පරකාශ කරනව. 
එ්කාට ඒ ්ලෝක  ි්බන ුන ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ. 
ඊළඟට, ඒ්කම අනිේ පුේ පරකාශ කරනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස. ‘යත්ථ 
්ඛා, සමද්ධි, නත්ථි චක්ඛු, නත්ථි රූපා, නත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, නත්ථි 
චක්ඛුවිඤ්ඤාතබ්බා ධම් මා, නත්ථි තත්ථ ්ෝකා වා ්ොකපඤ්ඤ්ති වා’ - 
සමිද්ධි,  ම් ුනක ඇස ්හෝ රෑප ්හෝ චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  ්හෝ චක්ඛ්ු 
විඤ්ඤාණ් නේ ද ුු ධමය් ෝ ්හෝ විදයාමාන ්නා්වේද, එුන 
්ලෝක කේ ්හෝ ්ලෝක පරඥපේි කේ ්හෝ නු. 

්ම ිනේ අපට ්ේරුම්ගනේන පළුුවනි, අර ්ලෝක  සොකාලිකද ක ිල 
කාල  අනුව ්කළවරකේ ්සවීමේ, එහි අනේ කේ ි් නවද කි ල ්දේශ 
වශ් නේ - අවකාශ වශ් නේ - එහි ්කළවරකේ ්සවීමේ එ්හම පිටිනේම 
මිථයා දෘෂේටි කේ පමණ ි. මකේනිසාද? සළා න  ි් බනාකේ ්ලෝක කේ 
ි්බනව. අනේන ඒක නසි ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ්ලෝක  පිළිබඳ 
පරශේනවලට පිළිුරු ්නාදුනේ්න. වදුරටේ ්ම් ්ලෝක  පළිිබඳව දීපු විගරහ 
ි්බනව කීප කේම. අපි ඒ හුම එකකේම නුේ, වුදගේ ්දකකේ ඉදිරිපේ 
කරමු. එකේරා භික්ෂුවකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඉලේලනව ්ලෝක  
පිළිබඳව නිේවචන කේ, හුඳිනේවීමකේ. ‘්ෝකා, ්ෝකා’ති, භ්න්ත, වුච්චති. 
කි්තාවතා නු ්ඛා, භ්න්ත, ්ෝකාති වුච් චති?’ සේවාමීනි, ‘්ලෝක ’, 
‘්ලෝක ’ ක ිල ක ිනව, ්ක්කිනේද ්ලෝක කේ වනේ්න? බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්ස පරකාශ කරනව, ‘ලුජ්ජතී’ති ්ඛා, භික්ඛු, තස්මා ්ෝකාති වුච්චති. 
කිඤ්ච ලුජ්ජති? චක්ඛුං ්ඛා, භික්ඛු, ලුජ්ජති, රූපා ලුජ් ජන්ති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
ලුජ්ජති, චක්ඛුසම්ඵ්ස්සා ලුජ්ජති, යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති 

්වදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ලුජ්ජති.’13  

‘්ලෝක’ කි ල ක ිනේ්න ‘ලුජ්ජ්ි’ කි න අථය් නේ. ‘ලුජ්ජති’ 
කි නේ්න ‘ලුදු’ ්වනව. ඒක ්ම් කා්ල වයවහාර් ේ නුි වචන කේ. ‘පලුදු 
්වනව’ ක ින වචන  නම් ි් නව. නමුේ ‘ලුදු්වනව’ ක ින වචන  
වයවහාර් නේ ඈේ්වල ව්ග ි ් ප්නනේ්න. ‘ලුදු’ ් වනව ක ිල කි නේ්න 
බිඳිල  නව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සමහර අවස්ථාවලදී අලුේ නිරුකේි ් දනව 
වචන වලට, පරණ නිරුකේි අහුරල. ්මාකද, ධමයානුකූල නිසා. එ්කාට, 
‘බිඳී  නව’ කි න අථය් න ුි ‘්ලෝක ’ කි ල ක ිනේ්න. ‘ලුජ්ජ්ීි ් ලා්කා’ 
කුමකේද බිඳී  නේ්න? ඇස, රෑප නේ, චකබු විඤ්ඤාණ , චක්ඛු් 
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සම්ඵස්ස , චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  නිසා හටගනේනා සුපදුකේ ආදී සි ලු ්ව්ද ි නේ. 
්මනේන ්ම් නිසා ‘ලුජ්ජ්ි’ කි න අථය් නේ, ‘ලුජ්ජ්ි’ කි න නරිුකේි  
අනුව ි, ්ම් ශාසන් ේ ්ලෝක  හඳුනේවනේ්න. ඊළඟට, ආනන්ද 
සේවාමීනේවහනේ්සේේ අහනව ්ම් පරශේන ම, ‘සේවාමීනි, ‘්ලෝක ’, ‘්ලෝක ’ 
කි ල ක ිනව ්ක්කනිේද ්ලෝක කේ වනේ්න?’ කි ල. එ්කාට, 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පරකාශ කරනව ‘යං ්ඛා ආනන්ද ප්ොකධම් මං අයං 
වුච්චති අරියස්ස වින්ය ්ෝකා’ - ආනන්ද,  මකේ ‘ප්ලාකධම්මං’, අනේන 
එන කි ්වනව ‘පලුදු’ ක ින වචන ,  මකේ පලුදුවන ස්වභාව  ඇේ්ේද, 
එ  ්ම් ආ යය ශික්ෂණ් හි, ආ යය වයවහාර ට අනුව, ‘්ලෝක ’   ි ක ිනු 
ලු්බ්. ‘කිඤ්ච ආනන්ද ප්ොකධම් මං?’ - කමුකේද, ආනන්ද, ්ම් පලුදුවන 
ස්වභාව  ඇේ්ේ? ‘චක්ඛුං ්ඛා, ආනන්ද, ප්ොකධම්මං, රූපා ප්ොකධම්මා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ප්ොකධම්මං, චක්ඛුසම්ඵ්ස්සා ප්ොකධ්ම්මා, යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති ්වදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා 

තම්පි ප්ොකධම්මං.’14 - ඇසේ පලුදු ්වනව, රෑප නුේ පලුදු ්වනව, චකබු 

විඤ්ඤාණ ේ පලුදු ්වනවා, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස ේ පලුදු ්වනව, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  
නිසා ඇිවන සුපදුකේ, ්නාදුකේ-්නාසුව ්ව්ද ි නුේ පලුදු ්වනව. 

එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්ේරුම්ගනේන පළුුවනේ,  මකේ නිර පලුදු 
්වනව නම්, ් මා්හාකේ පාසා බිඳී බිඳී  නව නම්, එ  ඒකක කේ ් නා්ව ි. 
එ්හම ඒකක කේ ්නාවන ්ද ක, සොකාලකිව කේ ්හෝ ්කළවරකේ ඇි 
බවකේ ් හෝ කි නේන බුහු. නිරම පලුදු ් වනව නම්, හුදි-හුදී, බිඳි-බිඳී  නව 
නම්, ඒක එකකේ හුටි ට ගනේ්න ්කා්හාමද? ඒ පරශේනවලට බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්ස පිළිුරු දුනේන නම්, අර අනයාගමික නේ අර ිබුන ් ලෝක  කි න 
පරඥපේි  හවුරු ්වනව. ඒ දෘෂේටි  පිළිගේ ්වනව. එ්කාට ්ම් අනුව 
අපට ්ම් මුලේ පරශේන හරට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පිළිුරු ්නාදී්ම් ්හේුව 
්ේරුම්ගනේන පළුුවනේ. 

අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ උභ්ෝ්කෝටික පරශේන  ගුන. ‘තං ජීවං 
තං සරීරං - අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං’ - ආේම ේ ශරීර ේ එකකි, 
ආේම  එකකි ශරීර  අනිකකි. ්ම් පරශේන  ුගලටේ ‘ඔව්’ ්හෝ ‘නෑ’ ්හෝ 
කි   ුුම ි කි න එක ි අනයාගමික නේ අර ිබුන ම  වු්ණේ. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ්ම්වට පිළිුරු දුනේන නම් ඒේ අහු්වනව. ඇේ 
වශ් නේම ්ම් පරශේන  උපමා කරනේන පුළුවනේ දැනේ ්ම් කා්ල උසාවිවල 
එ්හම දක්ෂ නීිඥ ිනේ අහන පරශේනවලට. ඒ අ  සමහර විේිකරුවනේ්ගනේ, 
එ්හම නුේනම් සාකි්ෂ කරුවනේ්ගනේ, කටට වච්න දීල  ම්කිසි පරශේන කේ 
අහනව, මනේට ඕන කරන උේ්ේ ලබාගුනීමට. සමහර ්වලාවට 
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කි නව ‘උසාවි්  කාල  කා දමනේ්න නුිව, ‘ඔව්’ ්හෝ ‘නෑ’ ්හෝ  න 
්කටි පිළිුරකේ ්දනේන’ කි ල. ්මනේන ්ම් විධි්  පරශේන කේ අහනව 
විේිකරුවකු්ගනේ, ‘ඔබ දැනේ මේපුනේ බීම නර කරලද?’ ඇේ වශ් නේම 
විේිකරු කවොවේ මේපුනේ ්නාබිව් ්ක්නකේ නම්, ්ම ා ‘ඔව්’ කවි්වේ 
‘නෑ’ කිව්වේ ්ම් ුනුේා ඉසේ්සලේල ්බ්බදේ්දකේ ්වලා හිටි  ි කි න 
එක උසාවි  ඉදිරි්  ඔපේප ු්වනව. ඒක නිසා ්ම්කට උේර ්දනේන බුහු. 
ඔනේන ඔ  විදි්  ්ද කේ ම ි ්ම් පරශේනවලේ ි් නේ්න.  

ආේම ේ ශරීර ේ එකකේමද? ආේම  එකකේද? ශරීර  ් වන එකකේද? 
කි ල ඇහු්වාේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ්නාපිළගිනේන ආේම කේ, පළිිගනේට 
සිද්ධ්වනව. ්ම් ආේම  කි න එක පෘථගේජ්න නේ අර ි්බන එ්හම 

පිටිනේම ් මෝඩ සංකලේප කේ කි ල ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් ස පරකාශ කරනේ්න.15 
ඒක නිසා ආේම ේ ශරීර ේ එක්ගාඩකට ොල ්හෝ ්වනේකරල ්හෝ දැකේවීම 
පිළිබඳ ්ම් පරශේනවලට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පිළිුරු දුනේ්න නුහු. ඔනේන 
ඔ  විදි් ම ‘්හාර කේ’, ඔ  විධි් ම අඩුපාඩුවකේ, මිථයා පදනමකේ, ්ම් 
ථාග නේ වහනේ්සේ පළිබිඳ පරශේනවලේ ි් නව. ඒක දැනටමේ හුඟකේ 
දුරට අපි පරකාශ කළ කරුණුවලිනේ ්පනනු. ්ම් ‘ථාග’ කි න වචන් නේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස අදහසේ ක්ළේ අනයාගමික නේ අදහසේ කළ කාරණාව 
්නා්ව ි. අනයාගමික නේ නම් අර සාමානය ශරාවක ාේ, ්ම් ‘ථාග’ 
කි න ‘උත්ම පුරුෂ, පරම පුරුෂ’ පදුේගල ේ  න ්දනේනාම ළු ආේම කේ 
ඇි හුටි ට කලේපනා කළා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ඒ විගරහ  පිළිගේ් 
නුහු. ‘ථාග’ කි න වචන ට මහපුදුම විදි්  ගුඹුරු, ස ිමු් අනේද්ම් 
අථය කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ඉදිරිපේ කරල ි් නව. අපට ් ම්ක වදුරටේ 
පුහුදිල ි ්වනේ්න අප ි ්ම් විවරණ  කරනේන බලා්පා්රාේුවන, 
අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර් නේම ි. 

්ම් සූර් දි පළමු්වනේම වච්ඡ්ගාත් පරිබරාජ්ක  උේසාහ කරනව 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස්ගනේ අර කි ාපු පරශේන ලු ිසේුවට - අර දහ ට - 
මාට ඕන කරන උේර  ලබාගනේන. හරි ට අර උසාවි්  කටට වච්න 
දීල අහන පරශේන ව්ගේ, ්මනේන ්ම්හම අහනව. ‘කනි් නු්ඛ්ා, ්භා ්ගාම, 
සස්ස්ා ්ලා්කා, ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ් ඤන්ි එවං දිට්ඨ ඨී භවං 
්ගා්මා?’ - කි්මකේද, භවේ ් ගෞම , ‘්ලෝක  ශාස්ව . ් ම ම සය . 
අ්නකේ සි ලේල ්බාරු ’  න ්ම් දෘෂේටි ද භවේ ්ගෞම නේ්ග 
ි් නේ්න? ‘න්ඛා අෙං වච්ඡ එවං දිට්ඨි’ - නුහු, වච්ඡ, ම්ගේ එ්හම 
දෘෂේටි කේ නුහු. ඊළඟට අහනව ඒකට පරිවිරුදේධ එක. ඒකටේ නුහු ි 
කි නව. ඔ්හාම දහ ටම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ‘නු’, ‘නු’ කි ල 
පිළිුරු ්දනව. ්ම්වට මම උේර ්දනේ්න නුහු කි ල පුේකිනේ 
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බනව. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස්ගනේ අහනව වච්ඡ්ගාත් 

පරිබරාජ්ක , ‘කවර ආදීනව කේ දැකලද ්ම් පරශේනවලට පිළිුරු 

්නා්දනේ්න?’ කි ල. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ්මනේන ්ම්හම 

පරකාශ කේ කරනව. 

‘සස්ස්තා ්ෝකාති ්ඛා, වච්ඡ, දිට්ඨිගත්මතං දිට්ඨිගෙණං 

දිට්ඨිකන් තාරං දිට්ඨිවිසූකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිස්ඤ්ඤාජනං සදුක්ඛං සවිඝාතං 

සඋපායාසං සපරිළාෙං, න නිබ්බිදාය න විරාගාය න නි් රාධාය න උපසමාය 

න අභිඤ්ඤාය න ස්ම්බාධාය න නිබ් බානාය සංව්තති.’16 

්මන ි්බනව අර කි ාපු ්හේු ්දකම. ්ම් පරශේන නිවනට අොල 

නුි බව පමණකේ ්නා්ව ි, ්ම් පරශේනවල  ම්කිසි අඩුවකේ ි්බන බවේ 

්ම් පළමු්වනේ කි ාපු ්කාට්සනේ ්පේනව.  

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ආදීනව හුටි ට දකේවනේ්න ්මාකකේද? 

වච්ඡට පරකාශ කරනව ‘මම ්ම් සස්ස්ා ්ලා්කා ආදී පරශේනවලට පිළිුරු 

්නාදුනේ්න ්ම්ක ි. ්ම්ක ‘දිට්ඨිගං’ - දෘෂේටි කේ පමණ ි, සයානුකූල 

්නාවූ  ම්කිසි දෘෂේටි කේ පමණ ි. ‘දිට්ඨිගහණං’ - දෘෂේටි වනානේර කේ, 

‘දිට්ඨිකන් ාරං’ - දෘෂේටි කානේාර කේ, ශුෂේක ්ද කේ, හිසේ ්ද කේ. ‘දිට්ඨි 

විසූකං’ - දෘෂේටි විහිලුවකේ, විහිලු දැකේමකේ. ‘දිට්ඨි විප්ඵන්දිං’ - දෘෂේටි 

ිගුසේසීමකේ, ‘දිට්ඨිස්ඤ්ඤාජ්නං’ - දෘෂේටි සං් ෝජ්න කේ, හුකිලේලකේ, 

බුම්මකේ. ‘සදුක්ඛ්ං’ - ඊළඟට, ඒ ව්ගේම, ඒව ගුන හිනේන ගි ාම දුකේ ්ගන 

්දනව. ‘විඝාං’ - ්ව්හස ්ගන ්දනව. ‘උපා ාසං’ - දැඩි ්ව්හස ්ගන 

්දනව. ‘පරිළාහං’ - දැවිලේල ඇිකරන විදි්  පරශේන රාශි කේ. ඒ ව්ගේම ඒ 

එකකේවේ නිේ්ව්ද  පිණිස, විරාග  පිණිස, නි්රෝධ  පිණිස, උපසම  

පිණිස, අභිඤ්ඤාව පිණිස, සම්්බෝධි  පිණිස, නිේවාණ  පිණිස, 

්හේුවනේ්න නුහු.’ 

එ්කාට අපිට ් ප්නනව ් ම් පරශේනවල මිථයාපදනමකේ ි්බන බව. 

්ම්වා මිථයාදෘෂේටි ්ගාඩකේ. ්වන එකකේ බා, ්බා්හෝ අවස්ථාවල 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පරකාශ කරනව, ශරුවේ ආ යයශරාවක ාට ්ම් පරශේන, 

පරශේනවේ ්නා්ව ි ක ිල. අශරුවේ පෘථගේජ්න ට ි ්ම් පරශේන 

පුනනගිනේ්න ්ලාකු පරශේන හුටි ට. මකේනිසාද? චුරා යසය  පිළිබඳව 

අව්බෝධ කේ ි්බනව නම් ්ම් පරශේන අහනේ්නේ නුහු. ්මනේන ්ම ිනේ 

අපට පුහුදිලි ්වනව ්ම් පරශේන දහ ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස පිළිුරු 

්නාදීමට ්හේුව. 



නිව්නේ නිවීම 

444 

එ්හම පරකාශ කරල, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට ් ේරුම් කරනව ‘් මනේන 
්ම් ආදීනව දැකල ි මම ්ම් පරශේන දහ ට පළිිුරු ්නාදුනේ්න.’ ඒ ව්ගේම 
වදුරටේ පරකාශ කරනව, ‘්ම් ආදීනව දැකල මම ඒ ් වනුවට ක්ළේ ් මාකකේද? 
රෑප ්වදනාදී පඤ්චුපාොනක්ඛ්න්ධ් ේ උද වය  - හටගුනමී, නුිවීම ්දක - 
දැකී්මනේ, අහිංකාර, මමිංකාර මානානුස නේ දුරුකිරී්මනේ, ්ම් දුකේ ්කළවර 
කළා, විමුකේ වුණා.’ එ්හම ්ේරුම් කළාට පසේ්සේ වච්ඡ්ගාත් අර 
සර්කානේ පරශේන  අනවුම ්ම් ශාසන් ේ විමකුේ පුදේගල ා ගුන 
්ේරුම්ගනේන උේසහා කරනව.  

‘එවං විමුත්ි්ත්ා පන ්භා ්ගාම භික්ඛ්ු කුහිං උප්පජ්ජ්ි?’ - 
භවේ ්ගෞම් නි, ඔ  කි ාපු විධි ට ඔ  විමුකේ ්වන භික්ෂුව ්කා්හේද 
උපදිනේ්න? එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස ්දන පළිිුර ‘උප්පජ්ජ්ීි ්ඛ්ා 
වච්ඡ න උ්පි’ - උපදි ි  නු වච්ඡ, ් නා් ්ද ි. ඒ පරශේන ම ගුල්පනේ්න 
නුහු ි කි න එක ි. ඊළඟට අහනව ‘්න හි ්භා ්ගාම න උප්පජ්ජ්?ි’ 
- එ්හනම් භවේ ්ගෞම් නි නපූදීද? ඒකටේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්ස 
පිළිුරු ්දනේ්න ඒ පරශේන ේ ගුල්පනේ්න නුහු කි ල ි. ඔ  විධි ටම, 
උපද්නේේ ්ව ි නපූද්නේේ ්ව ි ක ින ඒ ේව ද? ඒකටේ ්ම් පරශේන  
්නාගුල්ප ි කි ල වොළ. ‘එ්හමනම් උපද්නේේ ්නා්ව ි, නූපද්නේේ 
්නා්ව ි කි න එකද ේව ?’ ඒකේ ් නාගුල්ප  ිකි ල වොළ. එ්කාට 
ඔනේන වච්ඡ්ගාත්ට ් ම්ක මහ පර්හේළිකාවකේ. ් ම් හ්රනේ එකකට පළිිුරු 
ලබාගුනමීට ්නේ බලා්පා්රාේු වු්ණේ. 

්ම් පර්හේළිකාව විසඳා දීමට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්මනේන ්ම්හම 
අහනව. ‘්හාඳ ි එ්හනම් වච්ඡ මම නුඹ්ගනේම  ම්කිසි පරශේන කේ 
අහනේනම් ඒකට පුළුවනේ හුටි ට පිළිුරු ්දනේන. දැනේ නුඹ ඉදිරි් හි 
ගිනේනකේ දැලේවු්නාේ, නුඹ දනේනවද මා ඉදිරි් හි ගිනේනකේ දැලේ්වනව 
කි ල?’ ‘ඔව්, මම දනේනව.’ ‘කවුරුවේ ඇහු්වාේ ්ම් ගිනේන කුමකේ නිසාද 
දැලේ්වනේ්න කි ල, ්මාකද කි නේ්න?’ ‘ණ්කාළ ලී කුබලි උපාොන කේ 
නිසා ්ම් ගිනේන දැලේ්වනව කි ල මම පරකාශ කරනව.’ ‘්හාඳ ි අපි හිමු 
්ම් ගිනේන නිවී ගි ා කි ල නුඹ ඉදිරි් . එ්කාට නුඹ දනේනවද ්ම් 
ගිනේන නිවුණා කි ල?’ ‘ඔව්, මම දනේනව ්ම් ගිනේන මා ඉදිරි්  නිවුණා 
කි ල.’ ‘්ම් නිවුණු ගිනේන ්මනිනේ ්කා ි දිසාවටද ගි් ? 
නු්ගනහිරටද, බටහිරටද, උුරටද, දකුණටද කි ල ඇහු්වාේ නුඹ 
්මාකකේද කි නේ්න?’ අනේන ඒ අවස්ථා්ව වච්ඡටේ කි නේන සිද්ධවුණා අර 
‘න උ්පි’ කි න වචන , ‘්නා් ්දේ’ කි න වචන . ‘න උ්පි ්භා 
්ගාම’ - ගුල්පනේ්න නුහු, භවේ ්ගෞම . මකේනිසාද? ‘යං ෙි 
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්සා, ්භා ්ගාතම, අ්ගි තිණකට්ඨඨුපාදානං පටිච්ච අජෙි. තස්ස ච පරියාදානා 

අඤ් ඤස්ස ච අනුපාොරා අනාෝරා නිබ් බු්තා ්්වව සඞ්ඛං ගච්ඡති’ - 

මකේනිසාද, භවේ ්ගෞම , ඒ ගිනේන  ම් ණ්කාළ ලී කුබලි උපාොන කේ 

නිසා දැලේවු්නේද, ඒවා් ේ අවසනේවී්මනුේ අ්නකේ දරකේ ්නාලුබී්මනුේ 

නිවු්ණේ   න ගණ ට වු්ට ි. ‘නිබ් බු්තාති සඞ්ඛං ගච්ඡති’ - ආහාර නුිව, 

දර නුිව, නිවු්ණේ   න සංඛ්යාවට වු්ට්.  

‘සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ කි න වුදගේ වචන කේ එ්නේදි මු ්වනව. අපි 

්ම්ක කලිනුේ සාකච්ඡා කළා. ‘සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ කි නේ්න ගණනේ ගනු ලු්බ් 

කි න එක ි. ගිණීමට හසු් ව ි ක ින එක ි. පරඥප්ි ට හසු්ව ි ක ින 

එක ි. එ්කාට, ‘නවිු්ණේ   න සංඛ්යාවට වු්ට්’ ක ිල කමීට සුදුස ු් වනව. 

ඒ මිසකේ, නවිිල ් කා්හේ ග ිාද ක ිල ක ිනේන බුහු. මකේනිසාද? ‘නවිීගි් ේ ’ 

කි ල කිවූ පමණිනේ, එ  නිවුණට පසේ්ස වේ ්කා්හේවේ ගි   ික ිල 

හිු්වාේ, ඒක අර භාෂා වයවහාර  පිළිබඳ එකේරා විධි ක මිථයා අදහසකේ 

්වනව. මිථයා නිගමන කේ ්වනව. භාෂා වයවහාර  හරි ාකාරව ්ේරුම් 

්නාගුනමීකේ ්වනව. ‘නිබ් බු්ා ්ත්වව සඞ්ඛ්ං ගච්ඡි’ - එ්කාට කි නේන 

්වනේ්න නවිුණ ි කි න ඒ වචන  පමණ ි. ඔනේන ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්ස පරකාශ කරනවා, 

‘එව්මව ්ඛා, වච්ඡ, ්යන රූ්පන තථාගතං පඤ්ඤාපයමා්නා 

පඤ්ඤා්පයය, තං රූපං තථාගතස්ස පෙීනං උච්ඡින්නමූෙං තාොවත්ථුකතං 

අනභාවංකතං ආයතිං අනුප් පාදධම් මං. රූපසංඛාවිමු්්තා ්ඛා, වච්ඡ, 

තථාග්තා ගම්භී්රා අප්ප්ම්යයා දුප්පරි්යාගා ් ො, ් සයයථාපි මොසමු්ද්දා. 

උප්පජ්ජතීති න උ්පති, න උප්පජ්ජතීති න උ්පති, උප්පජ් ජති ච න ච 

උප්පජ්ජතීති න උ්පති, ්නව උප්පජ්ජති න නුප්පජ්ජතීති න උ්පති.’ 

්මනේන ්ම් පරකාශ් ේ ි් නව මහා වටිනා, ගුඹරුු ධමය කාරණා 

රාශි කේ අඩංගු ්වලා. වච්ඡ්ගාත් අර කාරණ  පළිිගේට පසේ්ස - අර, 

ගිනේන නවිුණහම නවිී ගි් ේ  කි න වයවහාර  මිසකේ ඒක ්කා්හේ ගි ාද 

කි ල කමී නුසුදුසු බව පරකාශ කළාම - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊටම සම්බන්ධ 

කරල ක ිනව, ‘එ්සේම වච්ඡ,  ම් රෑප කනිේ  ම් ්ක්නකේ ථාග 

්ක්නකුනේ පනවාලනේ්නේද ථාග ්ක්නකුනේ පළිිබඳව  ම්කිසි රෑප කේ 

්මනේන ්ම් රෑප  ථාග නේ්ගේ   ි පනවනේ්නේද, එබඳු ඒ රෑප  

ථාග නේ වහනේ්සේ පිළිබඳව, ‘පහීනං’ - පරහීන . අහරින ලදේ්දේ . 

‘උච්ජින්නමූෙං’ - මුලිනේ සිඳින ලදේ්දේ . ‘තාොවත්ථුකතං’ ‘වාස්ු’ 



නිව්නේ නිවීම 

446 

වත්ථු, කි ල කි නේ්න ඉඩමට. ‘ාල+අවත්ථු+කං’ කි නේ්න ලේගහ 
උගුලේලල ්කලිනේ හිටවල ි් නව, හරි ට නිකං, හු්දන ගහකේ ව්ගේ පිටට 
්පේනේ්න. ‘අනභාවකතං’ - ‘නුි’ බවට පමණුුවන ලද, ‘ආයතිං 
අනුප්පාදධම්මං’ නුව නපූදනා බවට පේකළ. අනේන එබඳු ඒ ේව ට 
පේකළාම, ‘රූපසංඛාවිමු්්තා ්ඛා තථාග්තා’ - එ්කාට ථාග නේ 
වහනේ්සේ රෑප  වශ් නේ ගණනේගනේන බුරි ්වනව. රෑප සංඛ්යා්වනේ 
මි්දනව. රෑප  න පරඥප්ි් නේ මි්දනව. ඒ මිදීම නිසාම, ‘තථාග්තා 
ගම්භී්රා අප්ප්ම්යයා දුප්පරි්යාගා ් ො ්සයයථාපි මොසමු්ද්දා’ - ඒ 
ථාග නේ වහනේ්සේ ‘ගම් භී්රා’ - ගුඹුරු ්ක්නකේ ් වනව, ‘අප්ප්ම්යයා’ 
- පරමාණ කළ ්නාහුකි, මිනි  ්නාහුකි, ‘දුප්පරි්යාගා ් ො’ - ගුඹුරු 
මනිනේන බුරි, ‘්සයයථාපි මොසමු්ද්දා’ - හරි ට මහා සමුද්ර  ව්ගේ. එම 
නිසාම ථාග නේ වහනේ්සේ උපදි ි කි ල ්හෝ නූපදි ි කි ල ්හෝ 
උපද්නේේ ්ව ි නපූද්නේේ ්ව ි ක ිල ්හෝ ඒ ්දකම ්නාවනේ්නේ  කි ල 
්හෝ කි නේන බුහු. 

්මන ්ම් රෑප  පරහීන ්වනේ්න මරණ් නේ ්නා්ව ි. රෑප  
විනාශවීමකේ ්නා්ව ි ්ම ිනේ හු්ඟනේ්න. ණ්හාව නුි කිරීම ි. ඒ බව 
අපට පුහුදිලි ්වනව - ණ්හාව නුි කිරී්මනේම රෑප  මුලිනේ සි්ඳන බව 
පරකාශ ්වනව - ඛ්න්ධ සං ු් ේ එන රාධ සං තු්් නේ. බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්ස පරකාශ කරනව, ‘රෑ්ප ්ඛ්ා රාධ ් ා ඡ්න්ො ් ා රා්ගා,  ා නන්දි, 
 ා ණ්හා, ං පජ්හථ. එවං ං රෑපං පහීනං භවිස්සි උච්ින්නමූලං 

ාලාවත්ථුකං අනභාවකං ආ ිං අනුප්පාදධම් මං’17 - රාධ, රෑප  පිළිබඳව 
 ම් ඡන්ද කේ, රාග කේ, නන්දි නම් වූ සුටකේ, ණ්හාවකේ ් ව ිද, එ  දුරලනේන. 
්මනේන ්ම් විධි ට ි රෑප  පරහනී ්වනේ්න, මුලිනේ සිඳින ලදේදකේ ්වනේ්න, 
උගුලා ුබූ ලේ ගහකේ ව්ගේ ්වනේ්න, නුි බවට පේ්වනේ්න, නුව 
නූපදනා බවට පේ්වනේ්න.  

එ්කාට, ්ම් පඤ්චුපාොනක්ඛ්න්ධ  රහනේ වහනේ්සේ්ගේ මරණ් නේ 
නුි්වන ්ද කේ හුටි ට ි සාමානය ්ලෝක ා කලේපනා කරනේ්න. නමුේ 
රහනේ වහනේ්සේ කි ල අපි වයවහාර කළාට, හරි ට උගුලේලල ුබූ 
ලේගහකේ ව්ගේ. ඒක ඈට ්ප්නන නිසා ලේගහකේ හුටි ට, ්ක්නකේ 
හිාගනේනව ඇේටම ලේගහකේ  කි ල. ඒ ව්ගේම, ‘ථාග’ කි න 
වචන ට ගුල්පන සේව් කේ, ුනුේ්කේ ඇේ වශ් නේම සිටිනව 
කි ල හිාගනේනව. ්මනේන ්ම්ක ි, එ්කාට, ්ම් ්කාටසිනේ අපට 
වුට්හනේ්න. ්ම්කටම අොළ වටිනා ගුඹුරු කාරණා රාශි කේ ්ම් පාඨ  
ුළිනේ අපට මුකරගනේනට පුළුවනේ. නමුේ කාල  මදි නිසා අදට ්මනිනේ 
නර කරනව. 
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21 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතේන්යනේ අවසරය.ි නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ විසිඑකේ වන ්දේශනයයි ්ම්. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘ඔව්’ ්හෝ ‘නුහු’ ්හෝ  නු්වනේ ඒකානේ 
වශ් නේ පිළිුරකේ ්නාදුනේ, ප්සකිනේ ුබූ, අවයාක පරශේන දහ  - 
විවරණ  ්නාකළ පරශේන දහ  - ගුන පසුග ි ්දේශන් ේදී අපි රමකේ දුරට 
සාකච්ඡා කළා. ඒ පරශේනවලට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු ්නාදීමට 
්හේුව වශ් නේ අපි දැකේවූ්  ේ ඒ පරශේන  ම්කිසි මිථයා දෘෂේටි - මිථයා ම - 
උඩ පදනම් වී ිබීම ි. ඒ මිථයා දෘෂේටි වලට ුඩු ්දන නිසා ඒ පරශේනවලට 
අර විධි් ේ නිශේි පළිිුරකේ දීම ඒ දෘෂේටි හවුරු කිරීමකේ ්වනව. අනේන 
ඒක නිසා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒවා කිසිවකට ඒකානේ පිළිුරකේ දුනේ්න 
නුහු. ශාස්ව දෘෂේටි ේ උ්ච්ඡද දෘෂේටි ේ ්ම් පරශේන ුළනිේ එබිකම් කරන 
හුටි ගි වර ්දේශන් නේමේ රමකේ දුරට පුහුදිලි ්වනේට ඇි. අ්පේ 
මාෘකාවට ්කළිනේම අොළවන ‘ථාගවර ා්ගේ මරණිනේ මු ේව ’ 
පිළිබඳ චුෂේ්කෝටි පරශේන  - ඒ කි නේ්න සර්කානේ පරශේන  - ුළිනුේ 
එබිකම් පානේ්න ්ම් කි ාපු ශාස්ව දෘෂේටි ේ උ්ච්ඡද දෘෂේටි ේ. ඒවාට 
ඒකානේ පිළිුරකේ දුනේන නම් බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේේ ඒ දෘෂේටි වලට අහු 
්වනව.  

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ලෝක ාට ් හළි් කාට වොළ මධයම පරපිොව ් ම් 
අනේ ්දක ඉකේමවවූකේ. ්ම් අනේ ්ද්කනේ ්කාටසේ අර්ගන පරුුදේො සාොගේ 
මුදුම් මඟකේ ්නා්ව ි. ඒ විධි් ේ මුදුම් මඟකේ නම්, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට 
අර පරශේන හ්රනේ පසුව සඳහනේ වන පරශේන ්දකට ‘ථාග නේ වහනේ්සේ 
මරණිනේ මු ්ව ි සහ ්නා්ව ි’ නුේනම්, ‘්ව ිේ ්නා්ව ි ්නා්ව ිේ 
්නා්ව ි’ වුන ිඅඩාල විසඳුමකේ ඉදිරිපේ කරනේන ිබුන. නමුේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ එ්හම ් නාකර ඒ පරශේන සම්පණූය්  නේම පරි්ක්ෂේප කළා. ඒ ් වනවුට 
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ක්ළේ චුරා ය සය ්දේශනාවට පදනම් වූ 
පටිච්චසමුප්පාද ධමය නයා  මුකර ්දන අමුුම විවරණ මාේග කිනේ ඒ 
පරශේනවල මිථයා ස්වරෑප  ්හළිකර දීම ි. 

මජ්ඣිම නිකා් ේ අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ 
වච්ඡ්ගාත් පරිබරාජ්ක  ථාගවර ා්ගේ මරණිනේ මු ේව  ගුන ඇසූ 
පරශේන ට දුනේන අවසාන නිගමන  අපි එො සඳහනේ කළා - ඒ නිගමන පාඨ . 
නමුේ ඒ ගුන සෑ්හන පමණ සාකච්ඡා කරනේන කාල  මදි වුණා. ඒක නිසා 
අපි නුවේ ඒ ්ේද  ඉදිරිපේ කරගනමිු. ඒ අර වච්ඡ්ගාත් පරිබරාජ්ක  
පිළගිේහම අර නිවුණ ගිනේන අහවලේ දිසාවට  නව කි ල කීම 
්නාගුල්පන ක ිමනකේ කි ල, ‘න උ්පි’ කි ල පිළිගේහම, ඒ ව්ගේම 
‘නිබ්බු්ා’ කි න වචන  ඒක හු්දකේ සංඛ්ාවකේ, ගිණීමකේ පමණකේ බව 
පිළගිේහම, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒකටම අලේලල ඊළඟට ්දනව විසඳුම. 
‘එව්මව ්ඛ්ා, වච්ඡ, ් න රෑ්පන ථාගං පඤ්ඤාප මා්නා 
පඤ්ඤා්ප ය ං රෑපං ථාගස්ස පහීනං උච් ි න් නමූලං ාලාවත්ථුකං 
අනභාවකං ආ ිං අනුප් පාදධම් මං. රෑපසංඛ්ාවිමු්ත්ා ්ඛ්ා, වච්ඡ, 
ථාග්ා ගම්භී්රා අප්ප්ම් යා දුප්පරි් ාගා ් හා, ් ස යථාපි මහාසමු්ද්ො. 
උප්පජ්ජ්ීි න උ්පි, න උප්පජ්ජ්ීි න උ්පි, උප්පජ් ජ්ි ච න ච 
උප්පජ්ජ්ීි න උ්පි, ්නව උප්පජ්ජ්ි න නඋප්පජ්ජ්ීි න උ්පි’ - 
අරකටම සම්බන්ධ කරල - එ්සේම වච්ඡ,  ම් රෑප කනිේ, ථාග ්ක්නකුනේ 
පණවනේ්නේ, පණවාලි  හුකේ්කේද එබඳු ඒ රෑප , ථාග නේ වහනේ්සේ 
පිළිබඳව පරහීන  - පරහාන  කරන ලදේ්දේ . ‘උච්ින්නමූලං’ - මුලිනේ සිඳින 
ලදේ්දේ . මුලිනේ සිඳින ලද ගසකේ ්මනේ කරන ලදේ්දේ . ‘ාලාවත්ථුකං’ - 
උගුලා බන ලද ලේ ගසකේ බවට පේ කරන ලදේ් දේ . ‘අනභාවකං’ - 
්නාපවේනා බවට පේ කරන ලදේ්දේ .  

‘රෑපසංඛ්ාවිමු්ත්ා ්ඛ්ා, වච්ඡ, ථාග්ා ගම් භී්රා අප්ප්ම් යා 
දුප්පරි් ාගා ් හා - ්ස යථාපි මහාසමු්ද්ො’ - වච්ච ථාග ්ම රෑප 
සංඛ්යා්වනේ විමුකේ  රෑප  කි ල ගණනේ ගුනමී් වශ් නේ - ගිණීමකේ 
කිරී්මනේ - විමුකේ . ‘ගම් භී් රා අප්ප්ම් යා දුප්පරි් ාගා ් හා - ් ස යථාපි 
මහාසමු්ද්ො’ - මහා සමුද්ර  ්මනේ ගුඹුරු , පරමාණ කළ ්නාහුකි , ගුඹරු 
මිනි  ්නාහුක ි. එම නිසා ‘උප්පජ්ජ්ීි න උ්පි’ - එම නිසා අර ක ිාපු 
හර විධි ටම - අර සර ්කානේ පරශේන ට - ගුල්පනේ්න නුහු, කි න 
එක ි. උපදී  ක ිල කි නේනේ බුහු. නූපදී  ක ිල ක ිනේනේ බුහු. 
උපදිනේ්නේේ ්ව ි නපූදිනේ් නේේ ්ව ි කි ල ක ිනේනේ බුහු. උපදිනේ්නේේ 
්නා්ව ි නූපදිනේ්නේේ ්නා්ව ි ක ිල ක ිනේනේ බුහු. 
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ඒ විධි ටම, ඒ රෑප  ගුන කිව්ව ව්ගේම, රෑපස්කන්ධ  ගුන කිව්ව ව්ගේම, 

්ව්දනාව ගුනේ සඤ්ඤාව ගුනේ සංසේකාර ගුනේ විඤ්ඤාණ  ගුනේ ්ම් 

පඤ්චස්කන්ධ  - පඤ් ච උපාොන ස්කන්ධ  - පිළිබඳවම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 

ඒ විධි ට දැකේවූවා. එ්කාට ් ම්නේදි අපට පුහුදිලි ් වනව ් ම් ශාසන් ේ 

ථාගවර ා රෑප, ්ව්දනා ආදී ඒ කිසිම ස්කන්ධ කේ අනුව ගණනේගුනීමට 

්නාහුකි බව. ්ම් උපමා වලිනේ ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව ථාගවර ා්ගේ 

ේව  - හරි ට අර ගස පිළිබඳ උපමාවම ි - මුලිනේ සිඳින ලද ගසකේ ව්ග ි. 

මුලිනේ සිඳින ලදුව, ්කලිනේ ි් නව නම් ගහකේ, ඒක දැකේකහම ්ක්නකේ 

හිනවා, ඒකට ඇේ වශ් නේම රැව්ටනව, සාමානය ගහකේ කි ල. ඒ 

ව්ගේම උගුලන ලද ලේ ගහකේ වමේ ් කලිනේ ි් නව නම් ඒකටේ සමහර 

විටක ්ම් වු්ඩන ලේ ගසකේ කි ල හිනව. අනේන ඒ විධි ට ්ම් 

ථාගවර  පිළිබඳව ්ලෝක ා හිනේ්නේ ඒ ආකාර ට ි. 

්මනේන ්ම් ගස පිළිබඳ උපමාව අපට නුවේ මකේ කරල ්දනව 

ඉසිදත් ්ථර ගාථාව. ්ම් කාරණ  ්හළි්වන වටිනා ගාථාවකේ. 

‘පඤ්චක්ඛන් ධා පරිඤ්ඤාතා - තිට්ඨ ඨන්ති ඡින්නමූෙකා 

දුක්ඛක්ඛ්යා අනපු්ප්්තා - ප්්තා ්ම ආසවක්ඛ්යා.’1 

ඒ්ක ්ේරුම, ‘පඤ්චක්ඛ්න්ධා පරිඤ්ඤාා’ - පිරිසඳි දැනගනේනා ලද 

පඤ්චස්කන්ධ් ෝ, ස්කන්ධ පහ, ‘ිට්ඨඨන්ි ින්නමූලකා’ - මුලිනේ සිඳින ලදුව 

්කලිනේ සිටිේ කි න එක ි. ‘දුක්ඛ්ක්ඛ්් ා අනුප්ප්ත්ා’ - දුකේ ් කළවර කිරීමට 

ළඟාවීමි. ‘ප්ත්ා ් ම ආසවක්ඛ්් ා’ - ආශරවක්ෂ  නම් වූ නවිනට පුමිණි් මි. 

එ ිනුේ හු්ඟනව රහේ වණුාම ඔනේන ඔ  විධි්  ේව කේ ි් නේ්න - 

මහ පුදුම විධි්  ේව කේ.  

දැනේ ්මන ්ම් ‘සංඛ්ා’ ක ින වචන  වි්ශේෂ් නේ වුදගේ ්වනව. 

අපි අර පපඤ්ච කි න වචන  ගුන සාකච්ඡා කළ අවස්ථා්ව ‘පපඤ්ච සංඛ්ා’ 

කි න වචන කේ ඉදිරිපේ වුණා. ‘පපඤ්ච සංඛ්ා’ – ‘පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා’. 

එ්නේදි අපි ්ම් සංඛ්ා ක ින වචන  ගුන හුඟකේ දුරට විසේර කළා. සංඛ්ා 

කි න එකට සමාන ි සමඤ්ඤා, පඤ්ඤත්ි කි න පදේ. සංඛ්ා, සමඤ්ඤා, 

පඤ්ඤත්ි කි නේ්න සමානාථයවේ - ්බා්හෝ දුරට කිට්ටු, කිට්ටු අථය ඇි - 

පද .ි ගිණීම්, හුඳිනේවීම්, පුණවීම්, ගණනේ ගුනමී්, හඳුනේවා දීම්, පුණවීම්. 

එ්කාට අර බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේ නගිමන පාඨ් නේ පුහුදිලි ්වනව 

්ම් සාසන් ේ ථාගවර  රෑප වශ් නේ ගණනේගනේනේ බුහු, රෑප 

ස්කන්ධ  ිබුනේ. ්ව්දනා වශ් නේ ගණනේගනේනේ බුහු, ්ව්දනා 
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විනේදේ. සඤ්ඤා ස්කන්ධ  වශ් නේ ගණනේගනේනේ බුහු, ්ම් ථාග නේ 
වහනේ්ස  කි ල සඤ්ඤා්වනේ අඳුනගනේනේ බුහු, සංසේකාර වලිනේවේ, 
විඤ්ඤාණ් නේවේ බුහු. එ්කාට ්මනේන ්ම් විධි්  පුණවීම්, ගණනේ 
ගුනමී් කි න ඒව කිරීමට නම්  ම්කිසි ද්ව ාවකේ අවශය ්වනව - 
ද්ව ාවකේ - ්දකකේ පිළිබඳව - ඒක අපි කලිනේ අවස්ථාවක පරකාශ කළා ්ම් 
ද්ව ා පිළිබඳ  ම්කිසි ධමයාවකේ.  

දැනේ ඔනේන ඉාමේ සුළු නිදසුනකේ වශ් නේ කිව්්වාේ 
සාමානය් නේ බඩුවකේ පවා මිළ කරනේන පුළුවනේ ්වනේ්න සුප මුේ 
ඉලේලුමේ අර වට්ට කේ කරකු්වනව නම් ම ි. ඔනේන ඔ  විධි්  එකේරා 
වට්ට කේ ි් නව - ්දකකේ අර කරකු්වන වට්ට කේ ි් නව - වට්ට  
කි නේ්න කරකුවීමකේ. ඒ විධි්  කරකුවීමකේ ි් න ාකේ ම ි 
පරඥපේි කට ඉඩ ි්බනේ්න. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් ද්ව ා්වනේ මිදිල ථාග නේ වහනේ්සේ. 
විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ අර ි් න ද්ව ාව ් ම් සංසාරික දි සුළ ි බව 
අපි පරකාශ කළා. දැනේ ්ම්නේදි අපට ්ම් දි සුළ ි ගුන වේ වරකේ මකේ 
කරගනේන පළුුවනේ. කලිනේ අවස්ථාවකේ අපි ඉදිරිපේ කළ උධෘ පාඨ කේ - 
උොන පාළි් නේ ඉදිරිපේ කළ උධෘ පාඨ කේ - ‘ින්නං වට්ඨටං න වට්ඨටි 
එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස.’ ඒ රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව සඳහනේ ්වනව සඳිින 
ලද වටට  - ‘සිඳින ලද ඒ සුළි  ්නාකුරකු්ව ි ්ම ම දු්කහි ්කළවර ි’ 
කි ල. එ්කාට ්ම් විඤ්ඤාණ නාමරෑප අර දි සළුි , නාමරෑප  
අහුරී්මනේ, අනිදස්සන විඤ්ඤාණ ේව  පරයක්ෂ කරගුනී්මනේ සිඳ දමල, 
රහනේ වහනේ්සේ ්ම් ජීවි් ේදීම භවනි්රෝධ  පරයක්ෂ කරගේ. දුක්ඛ් 
නි්රෝධ  පරයක්ෂ කරගේ. ඒක නිසා ඉනේපසු ජීවේවුණාට ්මාකද, අර 
ස්කන්ධ එකකේවේ උපාොන වශ් නේ අලේල ගනේ්න නුහු. ඒ ව්ගේම අර නාම 
රෑප් ේ ඇ්ලනේ්න නුහු විඤ්ඤාණ . අනේන ඒක නිසා ම ි වට්ට කේ 
කරකු්වනේ්න නුහු ක ිල කි නේ්න. එ්කාට ්ම් වට්ට  පළිිබඳ 
අදහසට වේ අපට එකුකරගනේන පළුුවනේ වටිනා උධෘ පාඨ කේ සං ුකේ 
නිකා් ේ උපාොනපරිවට්ඨට සූර් ේේ සත්ට්ඨඨාන සූර් ේේ සඳහනේ ්වනව. 

‘්ය සුවිමු් තා ්ත ්කවෙි්නා, ්ය ්කවෙි්නා වට්ඨටං ්තසං නත්ථි 

පඤ්ඤාපනාය.’2 

 ම් ්ක්නකේ මුනවිනේ විමුකේද ඔවුහු ්කේවලී .  ම් ්ක්නකේ 
්කේවලීද, ඔවුනේ පළිිබඳව පුනවීමකේ කිරීමට වට්ට කේ නු. අර විධි්  
කරකුවීමකේ නු. ්ම්ක අමුු විධි ක ක ිමනකේ. ්ම් ්කේවලී කි න 
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වචන  සං කුේ නකිා්  පමණකේ ්න්ව ි, සතු්නිපා්  එ්හමේ 

්බා්හෝ ුනේවල සඳහනේ ්වනව, රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව. 

සුත්නිපා අටුවාව, පරමත්ථ්ජ්ාිකාව, කසීභාරද්වාජ් සූර් ේ ඒ 

වචන  සඳහනේ වන ුනදි ්දන අථය විවරණ  - ්කේවලී කි න වචන ට 

්දන අථය විවරණ  - ‘සබ්බගුණ පරිපුණ්ණං සබ්බ් ාග විසං ුත්ං වා’3 - 

සි ලු ගුණ නේ්ගනේ පිරිපනුේ නිසා ්හෝ සි ලු බුමි වලිනේ මිදුන නිසා ්හෝ 

්ම් ශාසන් ේ විමකුේ පදුේගල ාට - රහනේ වහනේ් සේට - ්කේවලී  න 

වචන  ් ාදනව ි කි ල අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව.  

නමුේ ඊට වඩා  ම්කිසි වි්ශේෂ ගුඹුරු අථය කේ ි්බන බව ි අපට 

්පනේ්න, ්ම් වට්ට  ක ින අදහසේ ්ම්කට කිට්ටු කළාම. ්ම් ්කේවලී 

කි න වචන  නිරුකේි වශ් නේ බුලුවාම - ‘්කේවල’ කි න වචන  නිර 

් ්දනව - එනිනේ හු්ඟනේ්න නි, නිකර, හුදු, හු්දකලා කි න ්ම් 

අථය. නි බවකේ, හුදු බවකේ, හු්දකලා බවකේ අඟවනව. දැනේ අපි සඳහනේ කළා 

නාමරෑප් නේ මිදුන ක ිල. නාම රෑප් නේ මිදුනු අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  

ඇේ වශ් නේම රහනේ වහනේ්සේ්ගේ හු්දකලා බව, නිබව, ්පනේනුම් 

කරන කාරණ කේ. කලනිේ අවස්ථාවකේ අපි උපුටා දකේවපු ධම්මපද්  ්කාධ 

වග්ග්  එන ගාථාවකේ ්මම නාම රෑප් නේ මිදීම පිළබිඳ අදහස ්හාඳට 

ඉදිරිපේ කරනව. 

‘්කාධං ජ්ෙ විප්පජ්ෙයය මානං 

ස්ඤ්ඤාජනං සබ්බමතික්ක්මයය 

තං නාමරූපස් මං අසජ්ජමානං 

අකිඤ්චනං නානුපතන්ති දුක්ඛා.’ 

්කරෝධ  හුරලනේ්නේ , මාන  දුරලනේ්නේ . සි ලු සං් ෝජ්න, සි ලු 

බුමි ඉකේමවා  නේ්නේ . ‘ං නාමරෑපස් මිං අසජ්ජ්මානං’ - නාමරෑප් හි 

්නාඇ්ලන - නාම රෑප දැ්ලහි අහු ් නාවන කි න ව්ගේ අදහසකේ ි් නව 

- නාමරෑප් හ ි්නාඇ්ලනේනා වූ. නාමරෑප  අහුරි ාම අකිඤ්චන බව ි 

එනේ්න, කිසිවකේ අ ිි නුහු. අකිඤ්චන කි ල කි නේ්න කිසිවකේ අ ේ 

නුි. අකිඤ්චන ේව ට පේ වූ ඒ ුනුේා ම - ඒ රහනේ වහනේ්සේ 

ම - දුකේ කඩා ්නාවු්ට් - ‘නානුපන්ි දුක්ඛ්ා’. 

ඊළඟට ඒ ව්ගේම වේ වුදගේ ගාථාවකේ ි් නව සුත්නිපා්  

මාඝ සූර් . 
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‘්ය ්ව අස්තා විචරන්ති ්ෝක - අකිඤ්චනා ්කවෙි්නා යත්තා 

කා්ෙන ් තස ුභවයං ප්ව්ච්ඡ - ් යා බරාහ්ම්ණා පඤු්ඤ්ප්ඛා ය්ජථ.’4 

 ම් සං  වූ සිේ ඇි, ්කේවලී පදුේගල් ෝ, ්ලෝක් ේ ්නාඇලී 

අකිඤ්චනව, කිසිවකේ අ ේ නුි අනේදමිනේ, අ ිි කරගේ කිසිවකේ නුිව, 
හුසි්රේද, පිනේ බලා්පා්රාේු වන බරාහ්මණ ා විසනිේ එබඳු වූ උත්ම නේ 
්ක්රහි ් හෝම පූජ්ාව පජූ්ා කළ  ුු ’ කි ල ඔ  විදි ට ි ඒ ගාථා්ව අදහස. 

ඉිනේ ්ම ිනුේ අපට ්පේනව අර අකිඤ්චන බව - කිසිවකේ අ ේ 
නුි බව - ්නාඇලුනු බව - ්ම් ්කේවලී වචන  හා සම්බන්ධ ි. ඒ ව්ගේම 

ඒ වචන්  අථය  හුදු බව, හු්දකලා බව, බව හු්ඟනව. එ්කාට ්ම් 
අනුව ්ම් ්කේවල ශබ්ද් නේ අපට ්හළි ්වනේ්න අර දි සුළි් නේ මිදුන 
ේව  ි. දැනේ දි සුළි කේ නර වුණාම මහ මුහු්ද, ඒ දි සුළි  ්කා්හේ 

ගි ාද කි ල අහනේන පුළුවනේද? ඒකේ අර නිවුණු ගිනේන ්කා්හේ ගි ාද 
කි ල අහනේන ව්ගේ කි මනකේ. සමහර විට හිනේන පුළුවනේ දි සුළි  මහ 
මුහුදට එකු වුණා කි ල. ඒ කි මනේ වුරදි ි. මුල ඉඳලම ිබු්න මහ 

මුහුද ි. එ්කාට දි සුළි  අහවලේ ුනකට ගි  ි කි ල කි නේනේ බුහු. 
්නාගි  ි කි ල කි නේනේ බුහු. මහ මුහුදට එකු වුණා කි ල කි නේනේ 

බුහු. ඔනේන ඔ  විධි්  ේව කේ ි් නේ්න අර වට්ට  නර වුණාම. 
අනේන එ්හම ම ි ්කේවලී බව.  

එ්කාට ්කවලී කි නේ්න ්මාකකේද? දියසළුිය දැනේ මෙ මුෙුදමයි. 

අනේන ඒක නිසා ම ි දැනේ ඇේ වශ් නේම අපි අර ඉදිරිපේ කළ උධෘ 
පාඨ්  ‘්ස යාපී මහා සමු්ද්ො’ - මහා සමුද්ර ට ඒ විමුකේ පුදේගල  උපමා 
කරල ි්බනව. ්ම් උපමාව ගුන අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේල ඒ රම් 

සුලකිලේලකේ දකේවල නුි හුඩ ි. නමුේ දි සුළ ිේ මහ මුහුදේ අර 
සම්බන්ධාව ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට ඇේ වශ් නේම රහනේ 

වහනේ්සේ හරි ට අර මහ මුහුදට එකු වුණා ව්ගේ. එකු වුණා කි ල අපි 
නිකමට ි කි නේ්න. ඇේ වශ් නේම දි සුළි  මහ මුහු්ද ඇිවුණ 
එකේරා විකෘ විපරී ේව කේ. ඒ විපරී ේව  අහුරුන. ඒක 

ඉවර වුණා. ඒ විපරී ේව  නිසා ම ි දුකකේ හුටි ට ්පනු්න. 
එ්කාට දුක්ඛ් නි්රෝධ ට අනේන අර දි සුළි  නර ්වලා නුව මහ 
මුහුදම විරකේ ්ප්නන ේව කේ ආව ි කි ල කි නේන පුළුවනේ. 

දි සුළි කේ කරකු්වනව නම් ම ි අපට පුළුවනේ ්වනේ්න ඒකට අ දිගු 
කරල ‘අන’, ‘්මන’ කි ල කි නේන. මහ මුහු්දේ, ඉමකේ ්කානකේ 

්නා්ප්නන මහා සමුද්ර් ේ, දි සුළි කේ ි් නව නම් අපට පුළුවනේ 
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එුනට අ දිකේකරල ‘අන’ ‘්මන’ කි ල ක ිනේන. ඒ ව්ගේම ්ම් 

සංසාරික පුදේගල  පිළිබඳවේ, අර දි සුළ ි කරකු්වන ාකේ ඇේ 
වශ් නේම ‘්ම් ුන’ - ්ම් ුන - ඇේා, ‘්ම් ුනුේා’, ‘අර 
ුනුේා’, ‘අර ුන’ ආදී වශ් නේ වයවහාර කරනේන ඉඩකේ ි්බනව. 

නමුේ දි සුළ ි නර වුණාට පසේ්සේ ඒ විධි්  ුනකේ වශ් නේ හඳුනේවනේන 
බුහු. ඇේ වශ් නේම හඳුනේවනේන බුහු. ක ිනව නම් ක ිනේන 

ි් නේ්න දි සුළි  නර වුණ ුන කි ල ි. අනේන ඒ විධි්  ේව කේ 
්ම් ථාග නේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ි් නේ්න. මකේනිසාද, ද්ව ා්වනේ 
මිදීම නිසා, අර වට්ට් නේ මිදුන.  

්ම් දි සළුි  ගුන අපි කලනිේ අවස්ථාවකේ සඳහනේ කළා, දි සුළි කේ 
ඇිවන ආකාර . මහ මුහු්දේ මහ ජ්ලකඳට එ්රහිව එ ිනේ පලා ාමට 
ුේකරන  ම්කිසි දි  වුලකේ, ව දුරටේ එහාට  ාමට බුරි වුණාම ඒ මහ 

ජ්ලක්ඳේ හුපිල විසි්වල, ්රපිල, කරකුවිල ඇිකරගනේන එකේරා 
වටරවු්ම්  ුමකේ ම ි අප ිදි සළුි  හුටි ට හඳුනේවනේ්න. එ්කාට ්ම්ක 

 ථා ේව කේ ්නා්ව  ි එකේරා අ ථා ේව කේ. විපරී ේව කේ. 
කරනේනට බුරි වුඩකේ කරනේට උේසාහ කිරීම නිසා ්ම් විධි්  විපරී 
ේව කේ ඇි වුණා. දි සුළ ි ක ිල ්ද කේ ඇි වුණා. සංසාරග 

සේව ා්ගේ ේව ේ ඒ ව්ග. විපලේලාස හරකේ කි ල ධමය් ේ 
උගනේවනේ්නේ ්මනේන ්ම් විපරී ිත් ේව හර ි. ‘අනි්ච්ච 
නිච්චසඤ්ඤා, දු්ක්ඛ් සුඛ්සඤ්ඤා, අසු්භ සුභසඤ්ඤා අනත්නි අත්සඤ්ඤා’. 

අනිය් හි නිය සංඥාව ඇිකර්ගන - ඒ විපලේලාස , ඒ විපරි 
හුඟීම ඇිකර්ගන - අසභු් හි සුභ සංඥාව ඇිකර්ගන, දුක්ඛ්් හි සුඛ් 

සංඥාව ඇිකර්ගන, අනාේම වූ ්ද් හ ි ආේම සංඥාව ඇිකර්ගන, 
භව් ේ ඉදිරි ට  ෑමට සංසාරග පුදගල ා  ම්කිසි උේසාහ කේ දරනව. ඒ 
උේසාහ් ේ පරිඵල කේ ම ි ඔ  විඤ්ඤාණ-නාමරෑප අ්ර නිරනේර 

වශ් නේ කරකු්වන දි සළුි . එ්කාට ්මනේන ්ම් දි සළුි් ේ කරකුවීම 
නිසාම ්ම් ්ලෝක  පිළබිඳව  ම්කිසි අසය ස්වභාව කේ ි් නව. ්ම් 
්ලෝක  පළිිබඳව අපි  ථා ස්වභාව  හුටි ට හින එක ඇේ වශ් නේම 

අසය ්ද කේ හුටි ට ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ හඳුනේවනේ්නේ. ඒකට ්හාඳ 
නිදසනුකේ අපි කලිනේ අවස්ථාවකේ සුත්නිපා් ේ ද්ව ානුපස්සනා 

සූර් නේ උධෘ කරල දැකේවුව. 

‘අන්තනි අ්තමානිං - පස්ස ්ොකං ස්දවකං 

නිවිට්ඨඨං නාමරූපස්මං - ඉදං සච්චන්ති මඤ්ඤති.’5 
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‘අනත්නි අත්මානිං පස්ස ්ලාකං ස්දවකං’ - අනාේම ව ූ්ද් හි 
ආේම   න මාන  ඇිකරගේු ්ම් ්දවි නේ සහි ්ලෝක ා ්දස බලව. 
‘නිවිට්ඨඨං නාමරෑපස්මිං’ - නාමරෑප ට රිංගා්ගන, නාමරෑප ට ඇුලේ්වලා, 
‘ඉදං සච්චන්ි මඤ්ඤි’ - ් ම  සය  ි හඟි ි. ඒක හුඟීමකේ පමණ ි, සය 
කාරණ කේ ්නා්ව ි. ්ම් ්ලෝක් ේ සය   ි ක ිල ඇේ වශ් නේම 
හින ්දේ අසය ස්වභාව කේ හුටි ට ි ්ම ිනේ හු්ඟනේ්නේ. 

ඒකම වේ ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව සුත්නිපා්  උරග සූර් ේ 
කීප ුනකමේ සඳහනේ ්වන එක සමාන පාඨ කිනේ. වි්ශේෂ් නේම ්මනේන 

්ම් පාඨ  සඳහනේ ්වනව, ‘සබ්බං විතථමදන්ති ඤත්වා ්ෝක’6 - ්ම් 
්ලෝක් ේ සි ලේලම විථ ි කි ල දැන්ගන - ඒ උරග සූර් ේ වි්ශේෂව  
අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා ්නා් කුේ අවස්ථාවල. සපය ා හුව දමනේන ව්ගේ 
්ම් සි ලේලම අහුරීම ගුන ි ඒ සූර් ේ කි ු්වනේ්න. එ්කාට ්ම් 
සපය ා හුවදැමිම - හුව දැනේ අසය ්ද කේ බව ්ේරුම්ගුනී්මනු ි හුව 
අහරිනේ්න. ඒ ව්ගේ ‘සබ්බං විථං ඉදංි ඤවා ්ලා්ක’ - ්ලෝක් ේ හුම 
්ද කේම විථ ි ක ිල ්ේරුම්ගුනීම, එ  ‘ථා’ ්නා්ව ි බව 
්ේරුම්ගුනීම ි. ථා කි නේ්න එ්සේ බව.  මකේ  ථාභූ නම්, එ ට ථා 
කි ල කි නේන පුළුවනේ, ඒ  ථාභූ විධි ටම. එ   ථාභූ ්නා්ව ි නම් 
ඊට ් ාදන වචන  අ ථා, එ්හම නුේනම් විථ - සය ්නාවන, කි න 
හුඟීම. එ්කාට ් ම් කි න හුටි ට අර වට්ට  - අර දි සළුි , විඤ්ඤාණ ේ 
නාමරෑප ේ අර ්ම් සේව ා්ගේ ිත් සනේාන් ේ කරකු්වන ්ම් 
දි සුළි  - ඇේ වශ් නේම විථ ේව කේ - අසය ේව කේ. ්මනේන 
්ම් අසය ේව් නේ මිදීමම ම ි - ්ම් ද්ව ා්වනේ මිදීමම ම ි - 
අරහව  කි ල කි නේ්න.  

්ම් ද්ව ාව නිසාම ි ්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ, කි න ේව ුන ඇි 
්වනේ්න. අර වටවළලේ්ල කරකු්වන ාකේ ඒ හු්පන හුපිලි සමහරවිට 
්ලෝභ  නිසා, සමහර විට දේ්ව්ෂ  නිසා, ඊළඟට ඒ ්දකටම ්හේු ්වනේ්න 
මුළාවීම. ්ම් එකම වුර පාරකේ වටරවු්ම් හුපි හුපි  නේ්න. අනේන ඒ ව්ගේ 
- විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ අර ි් න ්ම් විපරී ේව  ඇේ 
වශ් නේම විථ, විපරී අසය ේව කේ. ්ම් අසය ේව් නේ සය 
ේව ට පුමිණීම ම ි ථාග බව. අපි කලිනේ සඳහනේ කළා ථාග 
කි න පද  අනය ීථයක නේ අරේ භාවි වූ බව. නමුේ, ඒ අථය් නේම 
්නා්ව ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ථාග කි ල පාවිච්ි කරනේ්නේ. ඒ 
අනය ීථයක ිනේ නම් ථාග කි න ඒ වචන් නේ අදහසේ ක්ළේ අර 
සේව පුදේගල සංඥාව ්ගන්දන, විමුකේ කි ල කිව්වට ඇේ වශ් නේ 
සේව පුදේගල සංඥාවකේ ඇි ්ක්නකේ. නමුේ ්ම් ශාසන් ේ, 
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ථාග නේ වහනේ්සේ එ්හම ්නා්ව ි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සමහර 
අවස්ථාවල නිරුකේි කුේ දකේවල ි නව ‘ථාග’ පද ට.  ථා කි න 
වචන ට සමාන ි ථා කි න එක.  ථා - ථා - මහා සමුද්ර  ‘ ථා’ - 
යම්්සේද, එ්සේ බවට පේ වුණා නම් අර දි සුළ ි  ම් අවස්ථාවක, අනේන 
ථාග බව. මහා සමුද්ර් ේ ආකාර ටම ගි ා. මහා සමුද්ර ට එකඟ ්නාවී 
 ාම නිස ි අර දි සුළි  හටගේ්. මහා සමුද්ර ට අනුව ගි ා නම්, ‘අනි්ච්ච 
නිච්ච සඤ්ඤා’ ආදී අර විපරී දේශන  ඉවේ කළා නම්,  ථාභූ ඥාන 
දේශන් නේ - අවිපරී ව ූ ථාභූ ඥාන දේශන් නේ විපරී වූ විපලේලාස 
හර ඉවේ කර්ගන ්ලෝක් ේ  ථා ස්වභාව ට අනුව මනේ සකසේ වුණා 
නම් - අනේන එබඳු පුදේගල  ි ‘තථාගත’. ඒ ‘ථා’ විධි ටම ග ිා.  

එ්හම නුේනම් අපට වේ විධි කට ක ිනේන පළුුවනේ. ‘ථා’ 
කි ල කි නේ්න පටිච්චසමපු්පාද ධමය ටම ි. ථා බව කි න එක ි ‘ථා’ 
කි ල කි නේ්න. පටිච්චසමපු්පාද ධමය් ේ වුදගේකම ්හළිවන ඉාම වටිනා 
වචන කේ - ්බා්හෝ දුරට ්කානේ්වල ි ි් නේ්න ්ම් වචන  - ‘ථා’ 
කි ල කි නේ්න අර ථාබව. එ්කාට ඒ ථාව ්ේරුම් අර්ගන - 
ථාවට නුව පුමිණීමකේ ව්ග ි - අනිකේ අට බලනව නම් ‘ථ+ආග’ 
බව - ථාග බව. සමහර අවස්ථාවල අටුවාචාරීනේ වහනේ්සලාේ ‘ථ+ආග’ 
නිරුකේි  දකේවනවා. නමුේ ්ම් අථය  ්නා්ව ි ්දනේ්න. ඒ විධි ට අපට 
‘ථ+ආග’ කි ලේ කි නේන පුළුවනේ. සය ේව ට නුව පුමිණි. ඒ 
සය ේව ට නුව පුමිණීම නිසා මො සමුද්රයට අමුතු්වනේ 
එකතුවීමකුතේ නුෙු, අඩුවීමකුතේ නුෙු. මකේනිසාද? අර මුලිනේ දි සුළි්  
ඇු්ළ ිබු්නේ වුර, පිට ිබු්නේ වුර. එ්කාට ඒ විධි ටම ම ි 
්ම් සංසාරග සේව ා්ග ේව ේ. 

දැනේ ්මන ඉඳල කි න ටික - අපි ඒ සංසාරග පුදේගල ා ගුන 
කි න ටික - ඇේ වශ් නේම භාවනාවටේ උපකාරවන කාරණ කේ. 
මකේනිසාද, අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා - පඨවි, ආ්පා, ් ්ජ්ා, වා් ා කි න 
ධාු හර ආධයාේමික වශ් නුේ බාහිර වශ් නුේ ලු්බනව. 
මහාහත් ථිප්ොපම සූර් ේ සඳහනේ ්වනව විදශයනාවට උපකාරවන එකේරා 
සම්මේශන විධි කේ. ‘ ා ්චච ්ඛ්ා පන අජ්ඣත්ිකා පඨවිධාු,  ා ච බාහිරා 
පඨවිධාු, පඨවිධාු්ර්වසා, ං ්නං මම, ්න්සාහමස් මි, න ්ම්සා 

අත්ාි - එව්මං  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දට්ඨඨබ්බං’7 -  ම් 

ආධයාේමික වූ පඨවි ධාුවකේ ්ව ිද  ම් බාහිර වූ පඨවි ධාුවකේ ්ව ිද 
ඒ ්දකම හුදු පඨවි ධාුවම ි. එ  ‘්ම  ම්ගේ ්නා්ව ි’, ‘්ම  මම 
්නා්වමි’, ‘්ම  ම්ගේ ආේම  ්නා්ව ි’,  නු්වනේ සමයකේ පරඥා්වනේ 
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දැකි   ුේ්ේ . ඉිනේ ්මනිනේ හු්ඟනේ්නේ ්ම් අපි පුදේගල ා සේව ා 
හුටි ට හඳුනේවන ්ම් දි සුළ ි හුදිල ි් නේ්නේ ්ම් මහාභූ 
ධමය නේ්ගනේ, අවට ි් නේ්නේේ ඒවම ි. එ්කාට ්ම් ඇිකර්ගන 
ි් නේ්නේ එකේරා විපරී අදහසකේ පමණ .ි ‘මම  මා්ගේ ’  නු්වනේ ්ම් 
සංසාරග සේව ා ුළ ි්බන ්පෞදේගලිකව  පිළිබඳ හුඟීම, අර 
දි සුළි ක ්පෞදේගලිකව  පිළිබඳ හුඟීම ව්ග ි. පුදේගලිකව කේ මවාපාන 
්ද කේ. ඒක ි ‘අස්මි මාන’ කි ල කි නේ්නේ. එ්කාට එ  මාන කේ පමණ ි.  

අපට වඩාේ පුහුදිලිව ් පේනව අවට ි්බන පිරිසිදු වා  දි සුළි ට 
අහු ්වනව ආශේවාස  හුටි ට. ටික ්ව්ලාවකිනේ අපිරිසිදුව පරශේවාස  
වශ් නේ පිට ්වනව. බාහිර ්ලෝක් ේ පඨවි, ආ්පා, ධාු පරධාන  ම්  ම් 
්කාටසේ පිරිසිදු ආහාර පාන නමිනේ දි සුළි ට අහු්වලා, වටරවුම් කීප කේ 
කරකුවිලා අපවිර මල මූර හුටි ට පිට්වනවා. ඔනේන ඔ  විධි ට ්මන 
ි් නේ්නේ අර ඇුළේ පිටේ පිළිබඳව ඇිකරගේු එකේරා මාන කේ, 
මුනමීකේ. ්ම් මුනමී්, ගිණීම් ආදී හුම එකකටම උපකාරවන ්ද කේ ම ි 
්ම් ‘ද්ව ාව’, ්දකකේ  ක ින හුඟීම. ්දකකේ  කි ල ඇිකරගේු හුඟීම. 
අනේන එ්කාට ද්ව ා්වනේ මිදීම නිසාම ්ලෝභ දේ් ව්ෂ වශ් නේ ි් න 
ඇලීම් ගුටීම් ්ද්කනුේ මි්දනවා. පටපුනමී ව්ගේ වටරවු්ම  න ගමනකේ, 
අවිදයාව කි ල ක ිනේ්නේ. ඇේ වශ් නේම වටරවු් ම ගි ාට අඳුනගනේන 
බුහු ඊළඟ රවුම කරකුවිල එන්කාට. අනේන ඒ විධි්  මහ පදුුම 
පටපුනමීකේ ි්බනව. අවිදයා්ව අමක වන ස්වභාව කේ ි් නව. එක 
ජීවි ක ්කා ිරම් දුකේ විනේදේ ඊළඟ ජීවි්  නුව උපදින්කාට අලුේ 
්ලෝක කේ, අලුේ භව කේ. අරව මුකුේ මක නුහු. ඔනේන ඔ  විධි ටම 
වටරවුමකේ ම ි කාල ේ අවකාශ ේ මුලේකර ගේු ්ම් මහා සංසාර  
හුටි ට ි න සංසරණ . 

සංසාර  කි නේ්නේ අර ව්ගේ වටරවු්ම  ාමකේ. ඒ වට්ට  වුණේ 
්ම් ව්ගේම ි. එහිම බීජ්  ව්ග ි ්ම්ක. ්ලඩකේ ි් නව නම් 
විෂබීජ්් නේම අහු්වනව ්ල්ඩ්. ඒ ව්ගේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේවා 
දුනේන විඤ්ඤාණ-නාමරෑප කි න ්ම් අ්පේ සි ුළ කරකු්වන වට්ට් ේ 
ි්බනේ්නේ ඔ  ධමයාව බව. කාල  අවකාශ  පුේට අහු්වනේ්න 
නුි ඉාම සි ුම් එකකේ ඒ විඤ්ඤාණ ේ නාමරෑප ේ අර වට්ට . පරීය 
සමුත්පාද්  ි්බන අකාලික වූ ධමයාවේ ්ම්කම ි. එ්කාට ්ම්ක 
පටිච්චසමුප්පාද  වටහාගුනී්මනේම විස්ඳන පරශේන කේ. අපි කලිනේ 
අවස්ථාවකේ පරකාශ කළා සංඛ් , අසංඛ්  ්වනේ් න සංඛ්් ේ සංඛ් 
ස්වභාව  වටහාගුනී්මනේ බව. මකේනිසාද, සංඛ් , සංඛ්  හුටි ට 
ි් නේ්න සංඛ් , සංඛ්  බව ්ේරුම් ්නාගුනී්මනේ. ්ම්ක 
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බුලුවාම මහ පර්හේලිකාවකේ ව්ගේ. ්නාදැනීම නිසාම ි ්ම් වටවළලේ්ලේ 

 නේ්න. ඒක නිසා ම ි පරඥා්වනේ අවසාන වශ් නේ විමුකේි  ලු්බන බව 

්ම් සාසන් ේ පරකාශ කරනේ්න. 

්කා්හාම නමුේ දැනේ අපට ්මනිනේ ඉාම වුදගේ කාරණ කේ 

්හළි ්වනව. ්ම් ‘ථාග’ කි න පද ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන ්ම් 

නිරුකේි  ඉාමේම අථයවේ නිරුකේි කේ. අර පරශේනවලට පිළිුරු ්නාදීමට 

්හේුව ්මනිනේමේ ්හළි ්වනව. අර දි සළුි  නර වුණාම ්කා ි 

පුේට ගි ාද, මහ මුදට එකු වුණාදවේ කි ල ක ිනේන බුරුව ව්ගේ, ඒ 

ථාගවර  ජීවමානව සිටි දීම හඳුනගනේන බුහු. අනේන එ්හම ේව කේ 

ි්බනව - ්ම් මහා සමදු්ර  පිළිබඳ උපමාව ආශර් නේ නිේවාණ  පළිිබඳව 

ඉාම ගුටලු හුටි ට සුල්කන එකේරා සූර්දේශනාවක අථය  අපට 

මුකරගනේන පළුුවනේ. ්බා්හෝවිට නිේවාණ  පළිිබඳව ශාස්ව දෘෂේටි ට 

නුඹුරුවන විවරණ කේ ඉදිරිපේ කරන අ්පේ ්බෞදේධ උගුනේ උධෘ කරල 

දකේවන සූර කේ ම ි අඞ්ගුත්ර නිකා් ේ අට්ඨඨක නිපා් ේ එන පහාරාද 

සූර .8 ඒ සූර  කීප ුනකම සඳහනේ ්වනව වින  චුලේල වග්ග , උොන 

පාළි , ආදී කීප ුනක. ඒ සූර් ේදී, ඒ පහාරාද සූර් ේදී, බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ පහාරාද අසු්ේනේද්ර ාට මහා සමදු්ර් ේ ආශේච යාද්භූ ධමය අටකට ් ම් 

ධමය වින් ේ - ්ම් ශාසන් ේ - ආශේච යාද්භූ ධමය අටකේ සංසන්දන  කරමිනේ 

එකේරා ් දේශනාවකේ පරකාශ කළා. එ නිේ පසේවුනි ආශේච යාද්භූ ධමය  හුටි ට 

සඳහනේ ්වනේ්න ්ම්ක ි, 

‘්සයයථාපි, පොරාද, යා ච ්ෝක සවන්ති්යා මොසමුද්දං 

අ්ප්පන්ති යා ච අන්තෙික්ඛා ධාරා පපතන්ති, න ් තන මොසමුද්දස්ස ඌන් තං 

වා පූර්තං වා පඤ්ඤායති. එව්මව ්ඛා, පොරාද, බෙූ ්චපි භික්ඛු 

අනුපාදි්සසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ් බායන්ති. න ්තන නිබ්බානධාතුයා 

ඌන්තං වා පූර් තං වා පඤ්ඤායිස්සති.’ 

එහි අදහස ‘ ම් ් සේ, පහාරාද, ් ලෝක් ේ  ම් ගලා න ගංගා්වෝ මහා 

සමුද්ර ට ගලා බසිදේද, ඒව්ගේම අහසිනේ වු්ටන  ම් ජ්ල ධාරා්වෝ ්වේද, ඒ 

කිසිවකිනේ මහා සමදු්ර් ේ අඩුවකේ ්හෝ වුඩි කේ ්හෝ ්නාපු්න දි? එ්සේම 

්බා්හෝ භික්ෂුහු අනුපාදි්සේස නිබ්බානධාු්වනේ පිරිනවිි ාහු නමුේ 

අනුපාදි්සේස නිබ්බානධාු් ව් අඩුවකේ ්හෝ වුඩි කේ ්හෝ ්නා්ප්නේ.’ 

්මනේන ්ම් සූර පාඨ  උපකාර කරගනේනව ්බා්හාම ්ද්නකේ 

‘්ම් රහනේ වහනේ්සේලා මරණිනේ මේ් ගිහිලේලා ්කා්හේ හරි ුනකට 
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එකු ් වනව, ඒ ුන පි්රනේ්න නුහු’ ක ිල ඔ  විධි්  අදහසකේ ් දනේන. 

ඉාම ඕළාරික අදහසකේ - පුදුම හි්නව ්ම් විධි්  අදහසේ ඉදිරිපේ කිරීම 

පවා. මකේනිසාද, අර ශාස්ව දෘෂේටි ේ උ්ච්ඡද දෘෂේටි ේ සම්පූණය් නේම 

පරි්ක්ෂේප වන ධමය කේ නසිා ්ම්ක. ්ම් සූර්දේශනා්ව් රෑපකාථය  අමක 

කිරීම නිසාේ, රහනේ වහනේ්සේ මහා සමුද්ර  හා සම්බන්ධ කිරී්මනේ ඉදිරිපේ 

කරනේට බලා්පා්රාේු ් වන අර ් කේවල බව ‘ථා’ බව, ගුන ් නාුකමී 

නිසාේ ඔ  විධි්  ම ඉදිරිපේ කරන බව ි ්පේනේ් න. අනේන ඒක නිසා 

අපට හිාගනේන ි් නේ් න ඇේ වශ් නේම නේිවාණ  කි න එක ි 

නි ම සය . ් ලෝක ා සංසාර  ි කි න එක විපරී ේව කේ. ඒක නිසාම 

ම ි අර අපි කලනිේ අවස්ථාවකේ ්කටි් නේ පරකාශ කළ ද්ව ානුපස්සනා 

සූර  ඉාම වටිනා සූර කේ වනේ්න. එන සඳහනේ ්වනව, ‘්ලෝක ා 

සය  ි කි න ්දේ ආ යය නේ වහනේ්සේලාට අසය ි. ්ලෝක ා සුඛ් හුටි ට 

හින ් දේ ආ යය නේ වහනේ් සේලා දුක හුටි ට සලකනවා’ කි ල. ‘පස්ස ධම් මං 

දුරාජ්ානං - සම්පමූ්ළ්හත්ථ අවිද්දසු’ කි ල ි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එ්නේදි 

පරකාශ කරනේ්න, ්ම් රම් ්ේරුම්ගුනමීට අපහසු ධමය කේ දිහා බලනේන - 

්ම් ධමය  පළිිබඳව ්බා්හෝ ්ද්නකේ මුළා ්වනව ක ිල. මළුා ්වන බවේ 

ඇේ ි. ඔනේන එ්කාට ඔ නිේ ්ප්නනව ්ම් ‘ථා’ කි න වචන් ේ 

ඇි ගම්භීරාථය . 

ඒ ව්ගේම ථාග නේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ්ම් දැකේවූ අදහසේ කීප  

වදුරටේ පුහුදිලි කරනව නම් - ්ම් විමකුේ පුදේගල  මරණිනේ මු ්ව දි 

්නා්ව ිද ආදී පරශේනවලට පිළිුරු දි   ුු ආකාර  ගුන - ්හාඳ වටිනා 

සූර කේ එනව සං කුේ නිකා් ේ අවයාක සං කුේ් ේ, අනුරාධ සූර  

හුටි ට. ්ම් සූර් ේ සඳහනේ වන ආකාර ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එකේරා 

අවස්ථාවක විශාලා නුවර කූටාගාර ශාලා්ව් වුඩ වාස  කළා. ඒ කාල් ේ 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වුඩ විසූ ුනට නදුුරිනේ, ආරණය කුටි ක අනුරාධ 

කි ල සේවාමීනේ වහනේ්සේ නමකේ වුඩ වාස  කළා. ආරණය කුටි ක හිටි ට 

්මාකද, ්ම් ව්ගේ පරශේනවලිනේ ්බ්රිල ඉනේන අමාරු බව පුහුදිල ි ්වන 

කාරණ කේ අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේට එක දවසකේො සිද්ධවුණා. අනයීථයක 

පරිබරාජ්ක ිනේ පිරිසකේ ඇවිලේල අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඉසේසරහ ඉඳ්ගන 

්මනේන ්ම් විධි්  පරකාශ කේ කළා - ්මානවද කි නේ්නේ කි ල දැනගනේන 

්වනේන ඇි. 

‘්යා ්සා, ආවු්සා අනුරාධ, තථාග්තා උ්තමපුරි්සා පරමපරුි්සා 

පරමප්තිප්්තා, තං තථාගතං ඉ්මසු චතුසු ඨා්නසු පඤ්ඤාපයමා්නා 
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පඤ්ඤා්පති ‘්ොති තථාග්තා පරම්මරණා’ති වා, ‘න ්ොති තථාග්තා 
පරම්මරණා’ති වා, ‘්ොති ච න ච ් ොති තථාග්තා පරම්මරණා’ති වා, ‘්නව 

්ොති න න ්ොති තථාග්තා පරම්මරණා’ති වා.’9 

ඇවුේනි ඔ  උත්මපුරිස, පරමපුරිස, පරමපත්ිප්පත් නමිනේ 
හුඳිනේ්වන, ඒ කි නේ්නේ, උත්ම පුරුෂ ා -  ම්කසිි ශාසන ක උත්ම 
පුරුෂ ා - පරම පුරුෂ ා පරම ේව ට පේ වූ පුදේගල ා හුටි ට 
සුල්කන ඒ ථාග වර ා, එබඳු පුදේගල ා පිළිබඳ මරණිනේ මු ේව  
පනවන ්ක්නකේ පුනවි   ුේ්ේ ්මනේන ්ම් හ්රනේ එකකට ි. එම 
ථාගවර ා පිළිබඳව  ම්කිසි ්ක්නකේ පුනවීමකේ කරනව නම් එ  
කරනේන පුළුවනේ ්වනේ්න ්ම් සර්කානේ කය් නේ පමණ ි කි න එක. 
ඒක ි පරකාශ , ් ම් පිරිවුජි නේ්ග. එ්කාට ් ම් අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරනව ‘් ා ්සා ආවු්සා, ථාග්ා උත්මපුරි්සා, පරමපුරි්සා 
පරමපත්ිප්ප්ත්ා ං ථාගං අඤ්ඤරි්මහි චුහි ඨා්නහි 
පඤ්ඤාප මා්නා පඤ්ඤා්පි.’ ඒ කි නේ්න අර උත්මපුරිස, පරමපරුිස, 
පරමපත්ිපත් වශ් නේ හුඳිනේවනු ථාගවර ා පිළිබඳව  ම්කිසි 
්ක්නකේ පනවනව නම් ඒ පුනවීමකේ කළ හුකේ්කේ ්ම් හ්රනේ පිට  - 
්ම් හ්රනේ පිට  ඒ ථාගවර  පිළිබඳ  ම්කිසි පුනවීමකේ කළ 
හුකේ්කේ කි ල. ්ම්ක කිව්ව හුටි්  අනය ීථයක පරිබරාජ්ක් ෝ ්මනේන 
්ම්හම ්ද කේ කිව්ව, එකේරා නිගරහ කේ හුටි ට ව්ගේ. ‘එකේ්කා ්ම් 
ළඟදී පුවිදි ්වච්ච නවක භික්ෂුවකේ, එ්හම නුේනම් ්මෝඩ අවයක්  
්ක්නකේ’ කි ල නුගිටල  නේන ගි ා. 

එ්කාට ්ම් අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ ටිකකේ කලේපනා්ව් වුටනු. 
‘මිනේ එහාටේ ම්ගනේ පරශේන කළා නම් එ්හම, ්ම් අනයීථයක පරිබරාජ්ක නිේ, 
මං ්කා ි විධි ටද පළිිුරු දි   ුේ්. ්කා  ිඅනේදමිනේ පිළිුරු දුනේනහමද 
ධමය ට එකඟව - ධේමානුකූලව - පළිිුරු දුනේනා ්වනේ්න. බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේ වචන්  ්නාකී ්ද කේ කී හුටි ට ඉදිරිපේ කිරී්ම් ්දෝෂ් නේ 
ඉවේව, ඒ ව්ගේම ගේහාවට ලකේවනේ්නේ නුිව මං ්කා්හාමද ්ම්කට 
පිළිුරු ්දනේ්න ක ිල. ඔ  කකුුස නිසා අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ වුඩම 
කළා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ළඟට. වුඩම කරල ්මනේන ්ම්හම ්ම් 
කාරණ  පරකාශ කළාම, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එකපාරටම ඊට පිළිුරු 
්නාදී ධමයානුකූලවම ඉාම පුදුම අනේද්ම් කරමානුකූලව කිනේ අනුරාධ 
සේවාමීනේ වහනේ්සේට ඒ ධමයව්බෝධ  ලබා දුනේන. ්මනේන ්ම් විදි ට ි 
ඉසේ්සලේලාම ක්ළේ. ඉසේ්සලේලාම රිලක්ෂණ ්දේශනා්වනේ ‘ං කිං මඤ්ඤසි 
අනුරාධ රෑපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’ - කුමකේද අනුරාධ නුඹ හිනේ්නේ 
රෑප  නියද, අනියද? ඉිනේ ඊට ්දන පිළිුර ‘අනිච්චං භ්න්’ - එ  
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අනිය ි සේවාමීන.ි ‘ ං පන අනිච්චං දුක්ඛ්ං වා ං සුඛ්ං වා’ -  මකේ අනිය 

නම් එ  දුකකේද සුපකේද? ‘දුක්ඛ්ං භ්න්’ - එ  දුක ි සේවාමීනි. ‘ ං පන 
අනිච්චං දුක්ඛ්ං විපරිණාමධම් මං කල් ලං න ුං සමනුපස් සිුං - ‘එං මම, 
එ්සාහමස් මි, එ්සා ්ම අත්ාි’ -  මකේ අනියද, දුකේ සහිද ඒ ව්ගේම 

්වනසේවන ස්වභාව  ඇේ්ේද, එ  පිළිබඳව ්ම  ම්ගේ , ්ම  මම ්වමි, 
්ම  ම්ගේ ආේම     ිදැකීම - කලේපනා කිරීම - සදුුසුද? සුදුසුද කි ල ි 

අහනේ්න. ‘්නා ්හං භ්න්’ - නු කි ල ඒ කාරණ  පිළගිේ.  

එ්කාට පි වර ුනකින ුි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ධමයව්බෝධ  
ලබා්දනේ්න - ්ම් පරශේන ට පිළිුරු ්දනේ්න. ්ම් පළමු වුන ි ප ිවර. 

පළම ු වුනි පි වර වශ් නේ ක්ළේ ථාග පරශේන  පුේකිනේ ි ල 
එකපාරටම රිලක්ෂණ ්දේශනා්ව් අනාේම ලක්ෂණ  මුකරල දුනේන. ‘කල්ලං 
නු ං සමනුපස් සිුං’ - ්ම්ක සුදුසුද ක ිල අහනව - අනිය ි නම්, දුකේ නම් 

්ම්ක ආේම හුටි ට සුලකීම සදුුසු නුහු. ඒක පළිගිේට පසේ්සේ ඔනේන 
ඊළඟට ්ද්වනි පි වර. ්ද්වනි පි වර ඇේ වශ් නේම සම්මශයන කේ 

ව්ගේ විදශයනා පුේටම ් ාමු්වන එකකේ. 

‘ස්මාිහ, අනුරාධ,  ං කිඤ්ි රෑපං අීානාගපච්චුප්පන්නං 
අජ්ඣත්ං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛ්ුමං වා හනීං වා පණීං වා  ං 

ූ්ර සන්ි්ක වා, සබ්බං රෑපං ‘්නං මම, ්න්සාහමස්මි, න ්ම්සා 
අත්ා’ි එව්මං  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දට්ඨඨබ්බං එව්මං  ථාභූං 
සම්මප්පඤ්ඤා  දිස්වා, රෑපස්මිම්පි නිබ්බින්දි, ් වදනා ප ිනිබ්බින්දි, සඤ්ඤා පි 

නිබ්බින්දි, සඞ්ඛ්ා්රසපුි නිබ්බින්දි, විඤ්ඤාණස්මිම් ප ි නිබ්බින්ද ි නිබ් බින්දං 
විරජ් ජ්ි, විරාගා විමුච්චි’ ආදී වශ් නේ අනේන අහයව  දකේවාම පරකාශ ්වන 

සම්මශයන විධි කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එ්නේදි ඉදිරිපේ කරනව. අනාේම 
බව පළිිගේ නම්, එ්හම නම් කරනේන ි් නේ්නේ,  ම් රෑප කේ - අර 
ස්කන්ධ පහ ගුනම ක ිනව, ඉසේ්සලේලාම රෑපස්කන්ධ  - අී වූ ්හෝ ්ව්වා 

අනාග ්හෝ ්ව්වා වේමාන වූ ්හෝ ්ව්වා ආධයාේමික ්හෝ බාහිර ්හෝ 
ඕලාරික ්හෝ සි ුම් ්හෝ දුර ්හෝ ළඟ ්හෝ හීන ්හෝ පරණී ්හෝ ඒ සි ලුම 
රෑප , ්ම  ම්ගේ ්නා්ව ි, ්ම  මම ්නා්වමි, ්ම  ම්ගේ ආේම  

්නා්ව ි  නු්වනේ සමයකේ පරඥා්වනේ දැකි   ුු ි. එ්හම දැකල ඊළඟට ඒ 
පිළිබඳව නිබ්බිොව ඇි ්වනව, ඊළඟට විරාග , ඊළඟට විමුකේි . අහයව  

දකේවාම පරකාශ කරනව - ඒ ්ද්වනි පි වර. 

ඔනේන ඊළඟට නුේවන ප ිවර වශ් නේ පරශේන මාලාවකේ ඉදිරිපේ 
කරනව අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේට. දැනේ ්ම් විධි ට විමකුේ ව ූපදුේගල  
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පිළිබඳව කලේපනා කරල බලන්කාට - ‘වං කිං මඤ්ඤසි රෑපං ථාග්ා 

ි සමනුපස්සසි.’ ඊළඟට අහනව දැනේ ්ම් විධි ට විමකුේ පුදේගල  පිළිබඳව 

- ඒ පුදේගල  දැනේ ථාග නමිනේ හුඳිනේ්වනේ්න - ඒ විමුකේ පදුේගල ාට 

ථාග වශ් නේ වයවහාර කරනේ්නේ රෑප ටද ‘රෑපං ථාග්ා ි’. නු 

කි ල පිළිුරු ්දනේන සිද්ධ්වනව, ඒ ව්ගේම ්ව්දනාවටේ ්නා්ව ි, 

සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ ආදී එක ස්කන්ධ කටේ ්නා්ව ි ථාග කි ල 

කි නේ්න. ඊළඟට අහනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘රෑපසමිං ථාග්ා ි 

සමනුපස්සි’ - ඒ ව්ගේම ්ව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ වශ් නේ - 

රෑප  ථාග හුටි ට නඹු බලන එක හරි නුේනම්, රෑප  ළු ථාග නේ 

ඉනේනව ක ිල කලේපනා කරනවද? ‘නු’ කි ල ඒකටේ පිළිුරු ්දනව. 

එ්හම නම්, ඊළඟට අහන පරශේන  ‘අඤ්ඤර රෑපා ථාග්ා ි 

සමනුපස්සි’ - රෑප් නේ පිට ථාග ්ක්නකේ ඉනේනව ක ිල හිනවද? 

ඒේ නු. රෑප  ගුන ක ිනව ව්ගේම ්ව්දනා, සඤ්ඤා ආදී අනිකේ ස්කන්ධ 

ගුනේ කි ු්වන බව හිාගනේනට ඕනෑ. එ්කාට දැනේ ුනේ ආකාර කට 

කිව්ව විදි ටම හර්වනි ආකාර ට පරශේන කරනව ථාග නේ වහනේ්සේ 

‘අරුපී, අ්වද්නා, අසඤ්ඤී, අසංඛ්ා්රා, අවිඤ්ඤා්ණා’ ුනුේ්කේද? ඒ 

කි නේ්නේ රෑප  නුි, ්ව්දනාව නුි, සංඥාව නුි, සංසේකාර නුි, 

විඥාණ කේ නුි ්ක්නකේද, ්ම් ථාග නේ වහනේ්සේ? ඒකේ ්නා්ව ි 

කි නේ්නේ. ඒ පරශේන හරටම ‘නු’ ‘නු’ කි ල පළිිුරු ්දනේට සිද්ධවුණා. 

ඔනේන ඊළඟට ි නගිමන පාඨ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කරනේ්න - 

නි ම ධේමානුකූල විවරණ පාඨ . 

‘එත්ථ ්ත, අනුරාධ, දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම සච් ච්තා ්ථත්තා තථාග්ත 

අනුපෙබ් භියමා්න, කල්ෙන්නු තං ්වයයාකරණං - ්යා ්සා, ආවු්සා, 

තථාග්තා උ්තමපුරි්සා පරමපරුි්සා පරමප් තපි්්තා, තං තථාගතං 

අඤ්ඤතරි්මෙි චතූෙි ඨා්නෙි පඤ්ඤාපයමා්නා පඤ්ඤා්පතී’ති.’ 

අනුරාධ  ් මහිදී, ් ම් කාරණ් හි ලා, දිටු දැමි් හිදීම - ් ම්ලාවදීම 

- ්ම් ජීවි් ේදීම සය වශ් නේ, ඇේවශ් නේම, ථාග ්ක්නකුනේ 

්නාලු්බන කලේහි ‘අනපුලබ්භි මා්න’, හුඟ ්ද්නකුට භ  හි්න 

කි මනකේ. අනිකේ ්කා ි එක නුේ ථාග නේ වහනේ්සේ නුු ි 

කිව්්වාේ මහා භ කේ ඇි්වනව. නමුේ ්මන කි ්වනේ්නේ නම් ඒක 

ව්ග ි. ඇේ වශ් නේම ථාග ්ක්නකු ්නාලු්බන කලේහි ‘කල්ලනු 

ං ්ව යාකරණං’ - නුඹ අර අනය ීථයක නේට දුනේනු පිළිුර හරිද කි ල ි 

්ම් අහනේ්න. අර විධි ට විවරණ  කිරීම හරිද කි ල. අනරුාධ 
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සේවාමීනේ වහනේ්සේ දුනේන පිළිුර ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට ක ිනේ්න. 
අර කි ාපු ‘්හාි ථාග්ා පරම්මරණා’ ආදී සර ආකාර් නේ පිට  ම්කිසි 
ආකාර කනිේ පිළිුරකේ දි  හුකි  ක ිල. ීථයක නේ අර විධි ට උපහාස  
නගල නුගිටල හිනා්වල ගි්   ම්කිසි ්හේුවකේ ඇිව ි. මකේනිසාද? අර 
චුෂේ්කෝටි පරශේන් ේ ස්වභාව  ්කා ි රම්ද කි ්ාේ එ ිනේ පිට ථාග 
්ක්නකේ පළිිබඳ විවරණ කේ කරනේන ඉඩකේ නුහු. ඒක අර ්කානේ හරිනේ 
ඉවර ි. ඒ නිස ි ඒ ීථයක ිනේ ‘්මච්චරවේ කාරණ කේ දනේ්න නුහු’ ක ිල 
කි නේන ව්ගේ නුගිටල ගි්  . 

එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් අර ීථයක නිේ්ගේ උපහාස  
ස්හේුක බව ි අනුරාධ සවාමීනේ වහනේ්සේට ඒේු ගනේවනේ්න. ‘නුඹ දුනේන 
පිළිුර හරි නුහු.’ හර ආකාර් නේ පිට ථාග කි න වචන  උපකාර 
කර්ගන විවරණ කේ ්දනේන බුහු. මකේනිසාද මරණිනේ මේ්හි 
ථාග නේ වහනේ්සේ ්ව ි ්නා්ව ි ක ිල කි නේට කලිනේ දිටු දැම්යෙිදීම 

තථාගත ් ක්නකේ නුෙු. ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම සච් ච්ා ් ථ්ා …’ එ්කාට 
අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේේ පිළිගනේනව - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අහනේ්න 
නුඹ කලනිේ දුනේනු පළිිුර හරිද කි ල්න. ‘්නා්හං භ්න්’ - මම කලිනේ 
දුනේනු විවරණ  වුරදි  ි සේවාමීනි කි ල පිළගිේ. අනේන එ්කාට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘සාධු සාධු, අනුරාධ, පු්බ්බ චාෙං අනුරාධ, එතරෙි ච 
දුක්ඛං ් චව පඤ්ඤා්පම දුක්ඛස්ස ච නි්රාධං.’ සාධ ුක ිල ඒක අනමු කරල, 
අනුරාධ ඉසේසරේ දැනුේ මම ්දේශනා කරනේ්න ්මච්චර ි - දුකේ දුක්ඛ් 
නි්රෝධ ේ පමණ ි මා පනවාලනේ්න. ම්ගේ සය ්දේශනාව ්මච්චර ි. 
චුරා ය  සය ්දේශනාව ි. ඒ ථාග සේව පුදේගල ආදී ඒව පරඥපේි 
පමණ ි. 

එ්කාට ්මනේන ්ම්ක සමහර විට ්ක්නකුට මහ භ  හි්න 
කි මනකේ. අපි ඉසේ්සලේල බලමු ටිකකේ හරි ඉඩ ි් නවද ්ම් ථාග නේ 
වහනේ්සේ ් බ්රගනේන කි ල. ‘උපලබ්භි’ ක ින එ්කේ අථය  සමහර අ  ඇේ 
වශ් නේ පරිවේන  කරනව, ්ම් ‘උපලබ්භි’ කි න එක ්ම්හම - 
‘ඉනේනව, නමුේ ්හා ාගනේන බුහු’. උපලබ්භි කි න වචන් ේ අථය , 
‘ඇේ වශ් නේම ථාග ්ක්නකේ ඉනේනව නමුේ ්සා ාගනේන 
අමාරුකම ි ි් නේ්න’, ඔ  විධි් ේ අථය කුේ ් දනව. ් ම් උපලබ්භි ක ින 
වචන්  අථය  අපි පළමු්වනේ විමසල බලම.ු ඒකට ්හාඳ නිදශයන කේ ම ි 
සං ුකේ නකිා් ේ සගාථක වග්ග්  එන වජිරා සූර . වජිරා රහේ 
්ම්හණි  මාර ාට පරකාශ කරන එකේරා ගාථාවකේ, එකේරා අභි් ෝග 
ගාථාවකේ. 

‘කින්නු ස්්තා ති ප්ච්චසි - මාර දිට්ඨි ගතන්නු ්ත 

සුද්ධසංඛාරපු්ඤ්ජායං - න ඉධ ස්තූපෙබ් භති.’10 
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‘මාර , නඹු කමුකේ සේව ා හුටි ට සලකනේ්නහිද? ්ම්ක නුඹ්ගේ 

දෘෂේටිග කේ පමණකේ ්නා්ව්ද? ්ම  හුදු සංසේකාර ්ගාඩකේ පමණ ි. ‘න 
ඉධ සත්ූපලබ් භි’ - ් මහි සේව් කේ ් නාලු්බ්. එන ‘නුපලබ්භි’ ක ින 
එක ්හාඳටම පුහුදිලි ි ‘්නාලු්බ ි’ ක ින එක. ‘සේව් කේ ඉනේනව 

්සා ාගනේන බුහු’ ්නා්ව ි. ඒ ව්ගේම වේ ඕන නම් නිදසුනකේ අපට 
හමු්වනව සුත්නිපා් ේ පුරා්භද සූර් නේ, රහනේ වහනේ්සේලා පිළබිඳව. 

‘න තස්ස පු්තා පස්වා වා - ්ඛ්තං ව් ථුං න විජ්ජති 

අ්තං වාපි නිර් තං වා - න තස්මං උපෙබ්භති.’11 

ඒ රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව පරකාශ කරනව, ඒ රහනේ වහනේ්සේට, 
උපශානේ මුනවිර ාට, පුර්  ෝ ්හෝ ්ගරි හරකේ ්හෝ නු. ඒ ව්ගේම ්කේ 

වු ආදි කේ නු. ‘අත්ං වාපි නිරත්ං වා - න ස්මිං උපලබ්භි’ - 
උනේවහනේ්සේ පිළබිඳව අලේලාගේ ්ද කේ ්හෝ අහුරි  ්ද කේ ්හෝ නු. 
ද්ව ා්වනේ මිදීම ි එනනිේ පරකාශ ්වනේ්න. එ්කාට ්ම ිනුේ අපට 

පුහුදිලි ්වනව ්ම් ‘න උපලබ්භි’ කි නේ්න ඇේ වශ් නේම නුු ි 
කි න අථය . ්නාමු ක ින අදහස ි. එ නිේ අපට පුහුදිලි ්වනව ්ම් 

සර්කානේ පරශේන , බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ම්කට පිළිුරු ් නාදී පුේකට 
ක්ළේ, පිළිුරු ් දනේන පුළුවනේ අව්බෝධ කේ ි්බදේදිේ ඒක නිවනට අනවශය 
නිසා ්නා්ව ි. කාටද ක ිනේන පළුුවනේ මරණිනේ මු රහනේ වහනේ්සේ 

පිළිබඳ ේව  නිවනට අොල ්නා්ව ි කි ල. ඒක නිසා ්නා්ව ි - ්ම් 
පරශේනවලම ි්බන  ම්කිසි මිථයා ස්වරෑප කේ නිස .ි  

්ම් පරශේනකරුවනේ ථාග වචන් නේ අදහසේ ක්ළේ සේව් කේ 

පුදේගල් කේ කි න අදහස ි. නමුේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනුම් කළා 
්ම් සේව පුදේගල සංඥාව එ්හම පිටිනේම මිථයාවකේ බව. ඒ මිථයාව වුණාට 

්මාකද ්ලෝක ා මිථයා ්ලෝක ක, අසය ්ලෝක ක ජීවේ වන නිසා 
ඒකට ඉඩ ි්බනව. අලේලගේු එක නිසාම ඒ පිළිබඳ  ම්කිසි බුඳීමකේ 
ි් නව. ඒක නිසා ්ලෝක ා, මම  මා්ගේ , එ්හම නුේනම් සේව 

පුදේගල ආදී වශ් නේ වචන පාවිච්ි කරන්කාට ඒක නිකර වයවහාර 
මාර කේම ්නා්ව ි. ඒක ්ෙෝකයා්ගේ සතය මට්ටමනේ සතයයකේ. නමුේ 
රහනේ වහනේ්සේලා පිළිබඳව - අර ථ ේව ට පුමිණි රහනේ 

වහනේ්සේලා පිළිබඳව - ඇේ වශ් නේම ඒක නිකම්ම පරඥපේි කේ 
පමණ ි. ඒක පරඥපේි ේව ට පේ ්වනව අර උපමාව ගුන අපි 

වදුරටේ කලේපනා කරල බුලු්වාේ. අපට හිාගනේන පුළුවනේ - මහා 
සමුද්ර ේ දි සුළි ේ පිළිබඳ උපමාව - දැනේ රහනේ වහනේ්සේලා්ගේ 
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ේව  හරි ට,  ටිනේ නර වුණ දි සුළ ිකේ මුපිට ව්ට් නිදැලේ්ලේ 
පා්වමිනේ ි්බන අු ඉි ්කාළ ්රාඩු ආදි කේ ව්ග ි, රහනේ 
වහනේ්සේලා්ගේ පඤ්චස්කන්ධ . නිදැලේ්ලේ ඔ්හේ පා්වමිනේ ි්බනව. ්ම්ක 
දකින ්ක්නකේ අ දිකේකරල කි නව, අනේන රහනේ වහනේ්සේ, අනේන බුදු 
්ක්නකේ කි ල. අනේන ථාග ්ක්නකේ කි ල ඔනේන ඔ  විධි්  
ේව කේ ි් නේ්න. එ්කාට අර සේව පරඥපේි  මුල ඉඳල අගටම - 
ඒක එ්හම පිටිනේම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළි්නාගනේනා ්ද කේ. ඒ 
්නාපිළිගනේනා නමුේ ්ම් සේව පුදේගල කි න අදහසේ ඇේ වශ් නේ 
සූරවල සඳහනේ ්වනව ්බා්හෝ ුනේවල. දැනේ අට්ඨඨ අරි  පුග්ගල වචන  
් දිල ි් නව, ඒ රහනේ වහනේ්සේ පළිිබඳවේ. ඒ ව්ගේම සේව කි න 
වචන ේ සමහර ුනේවල වයවහාර වශ් නේ ් ාදල ි් නව. අග්ගප්පසාද 

සූර ආදි් ේ.12 ‘ ාවා, භික්ඛ්්ව, සත් ා අපො වා දිපො වා චුප්පො වා බහුප්පො 

වා’ -  ම්ාකේ ්ලෝක් ේ සේව් ෝ ්වේද අපා, ්දපා, සිව්පා, බහුපා, 
‘රෑපි්නා වා අරෑපි්නා වා සඤ්ඤී්නා වා අසඤ්ඤී්නා වා ්නවසඤ්ඤී-
නාසඤ්ඤී්නා වා ථාග්ා ්සං අග් ගමක් ඛ්ා ි අරහං සම්මාසම් බු්ද්ධා’ 
රෑපී, අරෑපී, සඤ්ඤී, අසඤ්ඤී, ්නවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී වූ ඒ සේව නිේ අර 
අහයේ වූ සම්මා සම්බුදේධ වූ ථාග නේ වහනේ්සේම ්ශරේෂේඨ . අනේන එබඳු 
ුනේවල සේව කි න එකේ ් ාදල ි් නව. ඒ ්කා ි විදි ට ් ූ නමුේ 
ඒ ්ලෝක ා්ගේ වචන  ි ්ම් පරකාශ කරනේ්නේ. ඇතේත වශ්යනේම 
සතේත්ව්යකේ ්මතන නුෙු. 

්ලෝක කි න වචන ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේනු අළුේම 
නිරුකේි කේ ගුන අපි කලනිේ ් දේශන් ේදී සඳහනේ කළා. ඒ ව්ගේම ් ම් සේව 
කි න වචන ටේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අමුු නරිුකේි කේ දීල ි් නව. 
සං ුකේ නිකා්  රාධ සං ුකේ් ේ රාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනව පරශේන කේ, 
‘ස්ත්ා, ස්ත්ා’ි, භ්න්, වුච්චි. කිත්ාවා නු ්ඛ්ා, භ්න්, ස්ත්ා 

ි වුච්චි?’13 - සේවාමීනි, ්ම් ‘සේව ා’ කි ල කි නව, ්ක්කිනේද 

්ක්නකේ සේව් කේ ් වනේ්න? සේව ා ක ිල ක ිනේ්න මකේනිසාද? ් ම්, 
නිරුකේි කේ අහනේ්න. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, 
‘රූ්ප ්ඛා, රාධ, ්යා ඡ්න්දෝ ්යා රා්ගා යා නන්දි යා තණ්ො, තතර ස්්තා, 
තතර විස්්තා, තස්මා ස්්තා ති වුච්චති.’ - රාධ රෑප  පිළබිඳව  ම් ඡන්ද කේ, 
 ම් රාග කේ,  ම් නන්දි කේ,  ම් ණ්හාවකේ ්ව්ද ඒ රෑප  පළිිබඳව ඇලු්නේ, 
්ව්සසිනේ ඇලු්නේ, එ්හ ිනේ සේව ා ි කි නු ලු්බ්. එන එකේරා 
විධි ක පරාස කේ සහිව අර වචන ට ගුල්පන හුටි ට ි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ඒ නිරුකේි  ්දනේ්න. විසත් - සත් - කි ල ක ින වචන් ේ 
අථය ්දකකේ ි්බනව - සේව ා කි ල අපි සාමානය් නේ 
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පරකාශ කරන අදහස ව්ගේම ‘ඇලුනු’ ක ින අදහස පාළි්  ඒ සත් කි න 
වචන්  ි් නව, ඇ්ලන - සජ්ජ්ි කි නේ්න ඇ්ලනව, එ්හ ිනේ 
සේව ා  ු ි ක ිනු ලු්බ්. එ්කාට සජ්ජ්ි කි න - ඇලීම කි න - අථය  
අනුව ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ නිරුකේි  ්දනේ්න. අර ‘ලුජ්ජ්ි පලුජ්ජ්ි’ි - 
ලුදු, පලුදු ්ව්න ුි ‘්ලෝක ’ නමි, කිව්ව ව්ගේ ්මන ඇලු්නේ    ි‘සේව’ 
්ව ි. ‘ඇලු්නේ   ි, ්ව්සසිනේ ඇලු්නේ  ි  නු සේව ා ්ව ි.’ ‘ස්ත්ා 
විස්ත්ා, ස්මා ස්ත්ා ි වුච්චි’. 

එ්හම පරකාශ කරල ඊළඟට පුදුම විධි් ේ උපමාවකුේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනව.  ම්්සේ රාධ, කුඩා දරුවනේ, දැරි නේ ් සලේලම් ් ගවලේ 
- පසේ වලිනේ ්ගවලේ - හෝගන, ඒවා පිළිබඳව සුට, රාග , ඇලේම, පපිාස , 
ආශාව, ඇිාකේ ඒ ්සලේලම් ්ගවලේ එකේක ්සලේලම් කරනව. ්සලේලම් 
්ගවලේ ඇේ හුටි ට සලකනව. ‘ආල න්ි ්කළා න්ි ධනා න්ි 
මමා න්ි’ - ඒවා පිළිබඳ ඇලුමකේ ඇිකරගනේනව, ඒවා සමග කරීඩා කරනව, 
ඒවා ධන  හුටි ට, වටිනා ්ද කේ හුටි ට, සලකනවා. මමා න  කරනව, 
ම්ගේ  ක ිල කි ාගනේනව. නමුේ  ම් අවස්ථාවක අර රාග නන්දි ආදි  ඉවේ 
වුණා නම්, අනේන එබඳු අවස්ථා්ව අර දරුවනේ ්මාකද කරනේ්න? ඒ නුවණ 
මුහුකුරා ග ිහම අිනේ ප ිනේ අර පසේ ්ගවලේවලට ගහල ඒවා විසුරුවල 
විනාශ කරනව. ඊළඟට ඒක අනුව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, 
‘එව්මව ්ඛා, රාධ, තු්ම්ෙ රූපං විකිරථ විධමථ විද් ධං්සථ විකීළනිකං 
ක්රාථ තණ්ොක්ඛයාය පටිපජ්ජථ’ ඒ ව්ගේම ්ව්දනාව, සංඥාව, සංසේකාර, 
විඥාන කි න පඤ්චස්කන්ධ  පිළිබඳව ... - ‘එ්සේම රාධ නුඹලා රෑප  විසුරුව, 
විනාශ කරව. - ‘විධමථ විද් ධං්සථ’ - නුව කරීඩා ්නාකළහුකි ේව ට 
පේකරව. - ‘විකීළනිකං ක්රාථ ණ්හාක්ඛ් ා  පටිපජ් ජ්ථ’ - ණ්හාව ක්ෂ  
කිරීම පිණිස පළිිපදුව. ඒ ව්ගේම ්ව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ කි න 
ස්කන්ධ පළිිබඳවේ පිළපිදුව. ඊළගට අවසාන වශ්යනේ පරකාශ කරනව, 
‘තණෙක්ඛ්යා ෙි රාධ නිබ්බානං’ - මකේනිසාද රාධ, තණ්ොව ක්ෂය කරිීමම 
නිවනය. 
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22 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 
පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ විසි්දවන ්දේශනයයි ්ම්. 

්ම් ශාසන් ේ විමුකේ පුදේගල ා මහා සමුද්ර ට උපමා කරන ලදේ්දේ 
 ම්කිසි ගුඹුරු අථය කිනේ බව ්ේරුම් කරනේනට අපි ගි වර ්දේශන් ේදී 
උේසාහ කළා. දි සුළි ක උපමාව අපි ඒකට ඉදිරි ට ගේා. සංසාර 
වට්ඨට් නේ මිදීම, එ්හම නුේනම් සංසාර වට්ඨට  සිඳීම, හරි ට දි සුළි ක 
නරවීම හා සමාන ි. සාංසාරික දි සුළි  නරවීම හා සමාන ි. 
සාමානය් නේ දි සුළි  කි ල කි නේ්න හෑ්රන, පෑ්රන, පාාල කේ 
්කේන්ද්රසේථාන  කර්ගන මහ මුහුද ුළ ්පෞදේගලික පුවුේමකේ මවාපාන 
 ම්කිසි විපරී, අ ථා, විථ, ේව කේ. දි සුළි  නිරම ්දකකේ පිළිබඳ 
හුඟීම ඉසේමු කර්දන, ද්ව ාවකේ අනුව කරි ාේමක වන, විපේ ාස කේ. 
එ  ඇිාකේ, අනකේ, ්මනකේ ි්බනව. ම්මකේ, ප්රකේ සිටිනවා. 
ඇුළ පිට ්භේද කේ, අ්න්ා ජ්ටා බහි ජ්ටා, අවුලේ ේව කේ 
දි සුළි කිනේ පිළිබිඹු ්ක්රනව.  

දි සුළි ක නරවීම ද්ව ා්වනේ මිදුන හුදකලා ‘්කේවලී’ ේව කේ. 
‘්කේවලී’ කි න වචන  ගුනේ අපි ගි වර සාකච්ඡා කළා. දි සුළි ක නර 
වීමේ හා සමගම, අර කලිනේ කි ාපු ඇුළ පිට ්භේද - අ්න්ා ජ්ටා බහි 
ජ්ටා අවුලේ ආදි  - ඒ සි ලේල නිරවුලේ ්වනව. ඒ සි ලේල නිරවුලේ වූ ශානේ 
ේව කේ දි සළුි ක නරවීම. එුනකේ, ්මුනකේ කි ල දකේවනේනට බුරි 
මහ මුහදු විර ි ඉුරු ්වනේ්නේ. මහ මුහුද  ම්්සේද, දැනේ දි සළුි ේ 
එ්සේම ි. ් ම්, එ්සේ වූ බව දි  සළුි්  හමි නරවීමම ි, නි් රෝධ  ි, සංසඳිීම ි. 
්ම් නර ව ූදි සළු ි පළිබිඳ කසි ිම් ආකාර කනිේ ්පනේනමු් කරිීමකේ කරනේන 
බුහු, අර කලිනේ ්පනේනුවා ව්ගේ අන, ්මන ආදී වශ් නේ. මහ 
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මුහු්දේ ‘ ථාබව’ පිළිගේ ‘ථාබව’ එ  ි. ්ම් ථාබව අනුව ග ි, එ්හම 
නුේනම් ථබවට පුමිණි, ඒ දි සුළි  දැනේ ථාග නමිනේ හුඳිනේවීමට හුම 
අිනේම සදුුසු ි. ්ම් ථාබවට ාදී ක ින වචන ේ සම්බන්ධ ි, ඊට සමාන ි. 
ථාග නේ වහනේ්සේ පිළබිඳව ‘ාදී’  න වචන  ් ාදනව. ‘ාදි්සා’  න 
වචන  ් ාදනව. එහි ්ේරුම අපි සිංහල ්හෝ ‘හිංගල’ වචන් නේ 
කිව්්වාේ ‘එ්හව්’ බව. ්ම් ථාගවර ා්ගේ එ්හව් බව, අර අෂේට ්ලෝක 
ධමය් නේ කම්පා ්නාවන, අකුප්පා ්ච්ා විමුකේි  ි, නිවන ි. 

ථාගවර ා මරණිනේ මේ් හි ්ව ිද ්නා්ව ිද ආදී චුෂේ්කෝටි 
පරශේන වලට, සර්කානේ පරශේන වලට, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු 
්නාදුනේ්නේ මකේනිසාද  නේන අපි ගි වර ්දේශන් ේ දී ඉදිරිපේ කළ සූර 
්කාටසේ වලිනුේ, ්බා්හෝ දුරට පුහුදිලි ්වනේන ඇි. ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම 
සච්ච්ා ්ථ්ා ථාග් අනුපලබ්භි මා්න’ - ‘දිටු දැමි් හිදිම ඇේ 
වශ් නේම, සේථිර වශ් නේම ථාග ්ක්නකුනේ ්නාලු්බන කලේහි’  න 
්දේශනා පාඨ් නේ හු්ඟන ආකාර ට ජීවමානව සිටි දීේ, ඇේ වශ් නේම 
ථාග ්ක්නකුනේ නු ිනිසා මරණිනේ මු ථාගවර ාට කුමකේ ්ව්ද 
 න පරශේන  පවා අථයශූනය බව නිගමන  කරනේනට අපට සිද්ධවුණා. ඒ 
ව්ගේම ‘පු්බ්බචාහං එරහිච දුක්ඛ්්ඤ්චව පඤ්ඤා්පමි දුක්ඛ්ස්ස ච නි්රාධං’ 
- ‘කලිනුේ දැනුේ මම දුකකේ සහ දු්කහි නි්රෝධ  පමණකේම ්පනේවාලමි’ 
කි න ඒ බුද්ධ වචන  අනුව, ඒ ීරණාේමක බුද්ධ වචන  අනුව, අපට 
්ප්නනේ්නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පරශේන ට උේර දී්ම්දී සේව 
පුදේගල වයවහාර  එ්හම පිටිනේම ඉවේ කරල ඒ ්වනුවට ධමයස්වභාව  
පමණකේම, හුදු ධමයස්වභාව  පමණකේම, මකුර ්දන චුරා යය සය 
්දේශනාව උපකාර කර්ගන ්ම් පරශේන  විසඳූ බව ි. 

්ම් සේව පුදේගල වයවහාර  පිළිබඳව අපට ටිකකේ ගුඹුරිනේ සලකා 
බලනේන සිද්ධ්වනව. මකේනිසාද, ථාගවර ා නු් ි කීවාම ්බා්හෝ 
්ද්නකුට භීි කුේ ඇි ්වනව, ්ම් කුමන අථය කිනේද ්ම්ක කි නේ්නේ 
කි න එක ්ේරුම්ගුනමීට. ්ම් සේව ක ින වචන ට බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ දී වොළ අලුේ නිරුකේි කේ, අමුමු නිරුකේි කේ, ගි වර රාධ 
සං ුකේ් නේ උපුටා දැකේවවූා. ‘රෑ්ප ්ඛ්ා රාධ ් ා ඡ්න්ො ් ා රා්ගා  ා 
නන්දි  ා ණ්හා ර ස්ත්ා ර විස්ත්ා ස්මා ස්ත්ාි වුච්චි’ - රාධ, 
රෑප් හි  ම් ඡන්ද කේ,  ම් රාග කේ  ම් නන්දි කේ,  ම් ණ්හාවකේ ්ව ිද, ඒ 
රෑප් හි ඇලු්නේ, ්ව්සසිනේම ඇලු්නේ, එ්හ නිේ එබඳු ඒ ඇලුනු 
පුදේගල ාට සේව ා   ි වයවහාර කරනු ලු්බ ි. ්මන අර ‘සත්’ ක ින 
වචන ට සම්බන්ධ කරල, ්ම් අර පරාස කේ අනුව - එක සමාන 
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විදි ට ශබ්ද ්වන නිසා, ඒ අනුව ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නිරුකේි  දීල 
ි් නේ්නේ. ‘රෑ්ප ස්ත්ා විස්ත්ා’ - රෑ්ප ස්ත්ා විස්ත්ා කි ල 
කි නේ්නේ රෑප් හි ඇලුන ු- එනේ ි නව සත් ක ින වචන කේ. ‘සත්’ 
කි න වචන ට වි්ශේෂ නරිුකේි කේ ්ම් බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දී වෝළේ. 

්ම් සත් කි න වචන්  නිරුකේි ගුන කලේපනා කරල බලනව 
නම්, මානව ඉිහාස් ේ මුලේ කාල් ේ ඉඳලම ්ම් සත් කි න වචන ට 
වි්ශේෂ ුනකේ ලුබුන, ‘සේ-අසේ’ ආදි පොථය වශ් නේ. ්ලෝක් ේ  ම්කිසි 
නිය ්ද කේ ි්බනවා කි න හුඟීම ්දන වචන කේ ්ම් සත් කි න 
වචන . සත් කි න වචන ට සේව කි ල සංසේකෘ් නේ එ්හම කි නව. 
ි්බනව කි න අථය  හඟවන ‘සනේේ’ ‘සේ’  න කෘදනේ රෑප ආශර් නේ 
පද ් දකකේ හු්දනව. සය, සව කි ල. දැනේ ‘සය’ කි නේ්නේ ඇේ. ඇේ 
්ද  ක ින එක ි. ඒ ව්ගේම සේව කි නේ්නේ ‘ඇේා’, ‘ඇි බව’ කි න 
එක ි. ඒ ව්ගේම සේව ක ිනේ්නේ ‘ඇේා’ ඇි බවට පරිචාර කේ නඟන 
ුන කි ල ගනේන පුළුවනේ අපිට. එ්කාට ‘සේව’ - ්ම් අර සේව ා්ගේේ 
සය බවකේ ි නව ක ිල, ඒකානේ සයාවකේ ‘සේව’ කි න වචන ට 
කාලානේර කේ ිසේ්සේ ආ්රෝපන  ්වලා ිබුන. නමුේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම් දී වොළ අලුේ නිරුකේි ට අනුව සේව කි න වචන ට 
ලු්බනේ්නේ එකේරා සමීි සා්පේක්ෂ වටිනාකමකේ පමණ ි. සීමත සා්පේක්ෂ 
වටිනාකමකේ පමණයි. 

දැනේ අර රාධ සං කුේ් ේ ඒ පාඨ් නේ අපට හු්ඟනව ඒ රෑප ආදී 
එකේ එකේ ස්කන්ධ පළිිබඳව ඡන්ද කේ, රාග කේ, නන්දි ක ිල ක ින සුටු වීමකේ, 
ණ්හාවකේ ඇි ාකේ - ඒ ණ්හා වශ් නේ ඇලීමකේ ඇිාකේ - සේව් කේ 
ඇ. එබඳු ඇලමීකේ නුි ව ූවිට සේව් කේ නු. ඒක ි අර සීමි සා්පේක්ෂ 
වටිනාකමකේ කිව්්ව්.  ම්කිසි ්ද කේ වේ ්ද කේ උඩ රඳාපවින්කාට ි 
සා්පේක්ෂක ක ිල ක ිනේ්න. ඒක නිසාම ඒක සමීි ි. ඒකානේ ්නා්ව ි. 
එ්කාට කුමකේ උඩද එ  රඳා පවිනේ්නේ? අර ඇලමී උඩ ි. රෑප ආදී එකේ 
එකේ ස්කන්ධ  පිළිබඳව ඇලමීකේ ි්බනාකේ සේව් කේ ඇ. එබඳු ඇලමීකේ 
නුි වූ විට සේව් කේ නු. එ්කාට ්ම්ක නම් ේව , ්ම ිනේ අපට 
්ේරුම්ගනේන පළුුවනි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සේව කි න වචන ට 
දුනේන නිරුකේි  අනුවම ථාග නේ වහනේ්සේ සේව් කේ ්නාවනේ්නේ 
මකේනිසාද ක ිල. අපි එො  නේමිනේ උපුටා දැකේවූවා රාධ සූර් ේම එකේරා 
උපමාවකේ. අපට ඒක වුඩි  විසේර කරනේන බුරි වුණා. අර ක ිාපු 
නිවයචන ට, එ්හම නුේම් - විගරහ ට - පසුව  ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
උපමාවකේ ඉදිරිපේ කරනේ්නේ. 



නිව්නේ නිවීම 

478 

‘්ස යථාපි රාධ කමුාරකා වා කුමාරිකා වා පංසු අගා්රහි කීළන්ි’ ආදී 
වශ් නේ. ඔ  ්සලේලම් ්ගවලේ වලනිේ, වුලි ්ගවලේ වලිනේ, ්සලේලම් කරන 
දරු දැරි නේ ගුන උපමාවකේ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්දනේ්නේ. ඒ දරු දැරි නේ 
ුළ අර ්ගවලේ පිළිබඳව ඡන්ද කේ, රාග කේ, නන්දි කේ, ණ්හාවකේ පරිළාහ නම් 
වූ දැවිලේලකේ, පිපාස කේ, ආසාවකේ ඇිාකේ ඔවුනේ ඒ ්සලේලම් ්ගවලේ වලට 
ඇුලේ ්වනවා ඒවා සමග කරීඩා කරනව. ඒවා ධන  හුටි ට සලකනවා. 
ඒවා ම්ගේ කි ාගනේනවා. ‘අල්ලී න්ි, ්කලා න්ි, ධනා න්ි, මමා න්ි’. 
නමුේ  ම්කිසි අවස්ථාවක නුවණ මුහුකුරා ගිහිලේලා ණ්හාවේ ඉවේ වූවා 
නම් අර ්සලේලම් ්ගවලේ පිළිබඳව, ඔවනුේ ්මාකද කරනේ්නේ? ‘හ්ත්ථහි ච 
පා්දහි ච’ - අේ පා වලිනේ, ‘විකිරන්ි විධමන්ි විද්ධං්සන්ි විකීලනකිං 
ක්රාන්ි’ - ඒවා විසුරුවා හරිනව, බිඳ දමනව, විනාස කරනව, වේ 
්සලේලම් කරනේන බුරි ේව කට පේකරනව.  

එ්කාට අපි ධේමානුකලූව කලේපනා කරල බලනව නම් ්ම් 
උපමා්ව් අථය , අවිදයාවේ ෘෂේණාවේ ඇිාකේ, අර කුඩා දරුවනේට අර 
්සලේලම් ්ගවලේ ඇේ ි, සය ි. සය ්දේවලේ. පරඥාව උෝවලා ෘෂේණාව 
ක්ෂ  වුණ හුටි් ේ ඒව අසය ි. ඒක නිසා ම ි ඔවුනේ ඒව බිඳ දැම්්ම්. 
ඔනේන ඔ  ව්ගේ ේව කේ ම  ිසාමානය අශරුවේ පෘථගේජ්න  පළිිබඳව 
ි්බනේ්න. අර රෑප ආදී එකේ එකේ ස්කන්ධ  පිළබිඳව ඇලේමකේ ඇිාකේ, 
ඒවා් ේ ඇි  ථා ේව  අනිය, දුුඃඛ්, අනාේම වශ් නේ පිරිසඳි 
්නාදනේනා ාකේ, ඔවුනේට ඒවා සය ි. ඔවුනේ ඒවා අෙේේගන ඉනේන නිසාම, 
ඔවුනේ ඒවායිනේ බුඳිෙ. ඒක නිසා ම ි කේම ආදී වශ් නේ, පිනේ පව් ආදී 
වශ් නේ - ඒ හුම එකකේම සය ්වනේ්නේ එුන ඉඳල. ඒකට ඇලීම 
නිසාම ි හුම එකකේම සය ්වනේ්නේ. ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ කි න 
අදහසම ි ්මන කි ු්වනේ්නේ. අෙේොගුනීමකේ නිසාමයි පුවුතේමකේ 
පවතිනේ්නේ. 

එ්කාට ්ම් ඇලීම කි න වචන් ේ ි් නේ්නේ ඔනේන ඔ  ගුඹුරු 
අදහස ි, ්ේරුම ි. නමුේ  ම්කිසි අවස්ථාවක පරඥාව පහළ ්වලා අර කි ාපු 
ෘෂේණාව ක්ෂ  වුණා නම්, ඒ අවස්ථා්ව් ඒවා සි ලේලම අසය ි. 
සේව් කුේ නුහු. සය බවකේ නුි නිසා සේව් කුේ නුහු. එ්කාට 
්ම් විවරණ මාගය  අපට වදුරටේ පුහුදිලි කර්දන ්හාඳ වටිනා සූර කේ 
ම ි නිොන සං ුකේ් ේ කච් චා න්ගාත් සූර . ඒ සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ සම්මාදිට්ඨි  විවරණ  කරපු ආකාර  වුදගේ. ඒ දීඝය සූර  අපි 
කලිනේ අවස්ථාවක දැකේවූවා. දැනට ඕන ටික අපි ගේ්ාේ එලි ට, ‘දුක්ඛ්්මව 
උප්පජ්ජ්මානං උප්පජ්ජ්ි දුක්ඛ්ං නිරුජ්ඣමානං නිරුජ් ඣී ි න කංඛ්ි න 
විිකිච්ඡි, අපරප්පච්ච ා ඤාණ්මවස්ස එත් ්හාි එත්ාවා ්ඛ්ා 

කච්චා න සම්මාදිට්ඨි ්හාි.’1 



22 වන ්දේශන  

479 

උපද්නේ දුකකේම උපදි ි, නරිුද්ධ වනේ්නේ දුකකේම නරිුද්ධ ් ව ි  නු්වනේ 
දැන්ගන සුක ්නාකර ි. ්දගිඩි ා පහළ කර ්නාගනි ි. ‘අපරප්පච්ච ා 
ඤාණ්මව අස්ස එත්ථ ්හාි’ - අපරප්පච්ච ා ඤාණ කි ල කි නේ්නේ අනුනේ 
නිසා, අනුනේ කි නවට ගදේ්දනේ, පිළගිනේන එකකේ ් නා්ව ි. ‘පරපරය’ නුිව 
‘ආේම පරයක්ෂ් නේ’ මාම පරයක්ෂ වශ් නේ දැනගනේන විදි්  ඤාණ කේ 
ආ යය පුදේගල ාට ඇි ්වනවා. ‘අපරප්පච්ච ා ඤාණ්මවස්ස එත්ථ ්හාි’ - 
්ම් කාරණ  පිළිබඳව, දුකේ දුක්ඛ් නි්රෝධ ේ පමණකේම ි ්මන 
ි් නේ්නේ කි න කාරණ  පිළිබඳව, ඥාන කේ ඇි ්වනවා. ‘එත්ාවා 
්ඛ්ා කච්චා න සම්මාදිට්ඨි ්හාි’ - ්මපමණකිනේ  ්ක්නකේ සම්මා දිට්ඨි 
ඇේ්කේ වනේ්නේ. ්ම්ක ි, සම්මාදිට්ඨි  කි න එක, ්මාකද, ්මන ්ම් 
කි ්වනේ්නේ ්ලෝ්කෝත්ර මාගය සම්මා දිට්ඨි  .ි ‘කම්මස්සකා සම්මාදිට්ඨි’  
්නා්ව ි. මම  මා්ගේ  ආදී වශ් නේ ක ිු්වන ‘කම්මස්සකා’ 
සම්මාදිට්ඨි  ්නා්ව .ි ්ම්ක ්ලෝ්කෝත්ර සම්මාදිට්ඨි  ි ධමයස්වභාව  
්හළිකරන සම්මාදිට්ඨි  ි. එ්කාට ්මනේන ්ම් ධමයාව ්ේරුම් 
්නාගුනමී නිසා ඒ බුදේධ කාල් ේ සිටි මහණ බමුණනේ - ්වන එකකේ බා 
්ම් ශාසන් ේ භික්ෂුනේ වහනේ්සේලා පවා - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට උ්ච්ඡද 
වාදි් කේ හුටි ට ්චෝදනා කළා. අභූ ්චෝදනා එලේල කළා. එ්හම 
නුේනම්, අනිේ පරිකරි ාව කමුකේද - ්ම්ක උ්ච්ඡවාද කේ  කි ල බ් ේ 
ශාස්වවාද කේ බො ගේ. එ්කාට බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ සමහර 

අවස්ථාවල ්ම් ්චෝදනාවලට පිළිුරු දුනේන. අලගද්දූපම සූර් ේ2 එබඳු 

අවස්ථාවකේ සඳහනේ ්වනව. 

පළමු්වනේම බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ශාසන් ේ විමුකේ පුදේගල  
හඳුනේවනව පද කපී කිනේ. ‘අරි් ා පන්නධ්ජ්ා පන්නභා්රා විසං ු්ත්ා’ 
කි ල. ඒ කි නේ්නේ අස්මිමාන  පරහනී කළාට පසේ්සේ ඒ පදුේගල  
හඳුනේවනේ්නේ ‘අරි් ා පන්නධ්ජ්ා’ - මාන ධජ්  බිම ්හලා, ‘පන්නභා්රා’ - 
පඤ්චස්කන්ධභාර  බිම ුබූ, ‘විසං ු්ත්ා’ - භව සං් ෝජ්න වලිනේ මිදුණු, 
බුමි වලනිේ මිදුණු, ුනුේා හුටි ට හඳුනේවනව. එබඳු ඒ පුදේගල ා පිළිබඳව 
ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ‘එවං විමුත්ිත්ං ්ඛ්ා 
භික්ඛ්්ව භික්ඛු්ං සඉන්දා ්දවා, සපජ්ාපිකා, සබරහ්මකා, අ්න්ව සං 
නාධිගච්ඡන්ි ඉදං නිස්සිං ථාගස්ස විඤ්ඤාණන්ි ං කිස්ස්හු, දි්ට්ඨඨ 
වාහං භික්ඛ්්ව ධ්ම්ම ථාග්ා අන නු්වජ්ජ්ාි වොමි. එවං වාදිං ්ඛ්ා මං 
භික්ඛ්්ව එවමක්ඛ්ා ිං ඉ්ධ්ක සමණබරාහ්මණා අසා ුච්ඡා මුසා අභූ්න, 
අබ්හාික්ඛ්න්ි ්වන ි්කා සම්ණා ්ගා්මා ස්ා සත්ස්ස උ්ච්ඡදං 
විනාසං විභවං පඤ්ඤා්පී ි.’ ඒ ටි්කේ ්ේරුම, ‘්ම්සේ විමුකේ සිේ ඇි 
ඒ භික්ෂුව පිළිබඳව ඉන්ද්ර, ්දේව, බරහ්ම, පරජ්ාපී සහි ්දවිවරු 
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්ම් විමුකේ පුදේගල ා්ගේ, ්ම් ථාගවර ා්ගේ - ්මන ථාග වචන  
් ාදනව විමකුේ පුදේගල ාට අවි්ශේෂ් නේ ්පාදු වශ් නේ - 
ථාගවර ා්ගේ සි ්මනම් ්ද කේ අරමුණු කර්ගන ි් නවා ක ිල 
දැනගුනමීට, ්සා ා බලනේනාහු ්සා ාග ්නාහුකි් වේ. ්ම් කමුකේ නිසාද 
කි ල මා විසේර කරනවා නම් ‘දි්ට්ඨඨ වාහං භික්ඛ්්ව ධ්ම්ම ථාගං 
අනනු්වජ්ජ්ාි වොමි.’ දිටු දැමි් හමි ථාගවර ා ්සා ාග 
්නාහුකේ්කකේ, දැනග ් නාහුකේ්කකේ, ක ින ් ම් නිස ි එබඳු ඒ ේව කේ 
ි් නේ්නේ ්දවි නේට එ්හම ්සා ාගනේන බුරි - මා ්ම් විදි ට පරකාශ 
කරන ධමය නේ පළිිබඳව ්ම් ඇුම් ශරමණ බරාහ්මණ නේ මට අසය වූ, අභූ 
වූ ්චෝදනාවකේ නගනව ‘්වන ි්කා සම්ණා ්ගා්මා’ - ශරමණ 
්ගෞම නේ සේව විනාශ  පිණිස ධමය  ්දේශනා කරනේ්නක.ි ‘්වන ි්කා 
සම්ණා ්ගා්මා ස්ා සත්ස්ස උ්ච්ඡදං විනාසං විභවං පඤ්ඤා්පි’ - 
ඇේා වූ සේව් කු්ගේ, සය වශ් නේ සිටිනේනා වූ සේව් කු්ගේ, 
උ්ච්ඡද , විනාශ , ්නාපුවුේම පණවාලනව ක ිල ්ම් විදි ට අභූ 
්චෝදනාවකේ කරනව කි ල, මා ්නාකි න ්දේකට ්ම්හම ්චෝදනාවකේ 
කරනව ක ිල, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකේවල, අවසාන වශ් නේ අර නිගමන 
පාඨ  නුවේ ඉදිරිපේ කරනව, අර අනුරාධ සූර් ේදී කළා ව්ගේ. ‘පු්බ්බ 
චාෙං එතරෙි ච දුක්ඛං්චව පඤ්ඤා්පම දුක්ඛස්සච නි්රාධං’ - එදේ, අදේ, 
කලිනුේ දැනුේ, මම කරනේ්නේ ්මච්චර ි, දුකේ දු්කහි නි්රෝධ ේ 
පණවාලන එක විර ි මා කරනේ්නේ. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් විදි ට ්ම් සූර්දේශනා කරල ි්බන නමුේ 
්වන එකකේ බා අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ පවා ්ම්කට නිසි විවරණ  ්දනේන 
බ  වුණ බව ි ්පේනේ්න. එකේරා විධි ක පසුබට වීමකේ ඇිව ි ්ම් 
විවරණ ට බහිනේ්න. ඒ බව අපට ්හළි ්වනව - ්ම් සූර් ේ ‘ථාගස්ස’ 
කි න වචන ට අටුවාව ්දන, ඒ පපංචසූදනී අටුවා්ව් අටුවාව ්දන, 
බුද්ධ්ඝෝස සේවාමීනේ වහනේ් සේ ්ම්හම පරකාශ කරනව. ‘ථාගස්ස’ කි න 
වචන  විවරණ  කිරී්ම්දී ඒ සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්ම්හම පරකාශ කරනව. 
‘ථාගස්සා ි එත්ථ ස්ත්ා පි ථාග්ා ි අධි්ප්ප්ා උත්ම පුග්ග්ලා 

ඛීණාස්වා.’3 ්මන ්ම් ථාග කි න වචන  ් ාදල ි් නේ්න 
සේව ා කි න අදහසේ ්ම ිනේ හු්ඟනව . ඒ ව්ගේම උත්ම පුදේගල වූ 
ක්ෂීණාශරව නේ වහනේ්සේේ ්ම ිනේ හු්ඟනව  කි ල එන අථය ්දකකේ 
්දනව. ඊළඟට අර ‘අනනු්ව්ජ්ජ්ා’ කි න වචන  ්ේරී්ම්දී 
‘අනනු්ව්ජ්ජ්ා ි’ - අථය ් දකකේ ් දනව ඒ වචන ටේ - ‘අසංවිජ්ජ්මා්නාවා 
අවි්න්ද් යා වා ‘ථාග්ාි හි ස්ත් ගහි් අසංවිජ්ජ්මා්නාි 
අ්ත්ථා වට්ඨටි, ඛීණාස්ව ගහි් අවි්න්ද් යාි අ්ත්ථා වට්ඨටි.’ ඊළඟට 
්ේරුම් කරනේ්නේ ්කා්හාමද, අනනු්ව්ජ්ජ්ා කි න එ්කේ 
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අථය ්දකකේ ි්බනව , ථාග කි න පද  සේව ා කි න අදහසිනේ 
සඳහනේ වන ුනේ වලදී ‘අසංවිජ්ජ්මා්නා’ කි න අථය  ගුල්පනව . 
‘අසංවිජ්ජ්මා්නා’ ක ිල ක ිනේ්නේ ‘අසංවිජ්ජ්’ - විදයමාන ්නාවන, දකේනට 
්නාලු්බන, ්කා්හේම නුි කි න එක ි. කලිනේ අපි අර 
අනුපලබ්භි මා්න කි ල කිව්ව ව්ගේ ්කා්හේම නුි. එ්කාට ඒක එක 
අථය කේ. අනිකේ අථය , ‘අවි්න්ද ය’ කි න එක ්ෝරනේ්න ‘්සා ාග 
්නාහුකි’, ‘දැනග ්නාහුකි’. ඒ ක ිනේ්න ඉනේනව නමුේ දැනගනේන බුහු. 
ඔනේන ඔ  විදි්  අථය ්දකකේ. එ්කාට ථාග ශබ්ද් නේ සේව ා 
හුඳිනේ්වන ුනේවලදී අපි ගනේන ඕනෑ විදයමාන ් නාවන, ් කා්හේම නුි 
කි න එක . ථාග නේ වහනේ්සේ හුඳිනේ්වන ුනේ වලදී ‘්සා ාග 
්නාහුකි’ - ඉනේනවා නමුේ ්සා ාග ්නාහුකි - කි ල ඔ  විධි ට අථය 
්දකකේ. එක වචන  ්දුනක ්ද ාකාර කනිේ ්ෝරාගුනීම වටී ක ිල 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ්ගේ ම  ඉදිරිපේ කරනව.  

ඊළඟට වදුරටේ ඒක හවුරු කරගනේන බුදේධ වචන ක 
ස්වරෑප් නේ ශ්රී මුඛ් ට ආ්රෝපන  කරනව අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්මනේන 
්ම්හම විවරණ කේ. ‘භික්ඛ්්ව අහං ධරමානකං ් ව ඛීණාසවං 
විඤ්ඤාණව්සන ඉන්ද්රාදීහි අවින්දි ං වොමි. නහි සඉන්ද්රා ්දවා සබරහ්මකා 
සපජ්ාපිකා අ්නවස්න්ාපි ඛීණාසවස්ස විපස්සනාිත්ං වා මග්ගිත්ං 
වා ඵලිත්ං වා ඉදං නාම ආරම්මණං නිස්සා  වත්ීි ජ්ානිුං ස්ක්කාන්ි. 
් අප්පටිසන්ධිකස්ස පරිනිබ්බුස්ස කිං ජ්ානිස්සනි.’ ඔනේන ඕක ි 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කරන කය . නමුේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ 
වචන කේ හුටි ට ි ඉදිරිපේ කරනේ්නේ. ‘භික්ඛ්්ව’ - මහ්ණනි, ‘අහං 
ධරමානකං ් ව ඛීණාසවං විඤ්ඤාණ ව්සන ඉන්ද්රදීහි අවින්දි ං වොමි’ – ‘මම 
ජීවමාන ක්ෂීණාශරව නේ වහනේ්සේ පවා විඤ්ඤාණ වශ් නේ, උනේවහනේ්සේ්ගේ 
විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව, අර ඉන්ද්රාදී ්දවිවරුනේ විසිනේ ්සා ාග 
්නාහුකේ්කකු ි කි මි. මකේනිසාද? ඉන්ද්ර, ්දේව, බරහ්ම, පරජ්ාපී ආදී ්දවිවරු 
්සා ා බලනේනාහු නමුේ ්මනම් ්ද කේ ආශර  කර්ගන ථාගවර ා්ගේ 
විඤ්ඤාණ  ි්බ ි කි ල දැනගනේනට ්නාහුක ිි. එ්හම දැනගනේනට 
්නාහුකි නම්, අර පිළසිිඳ ්නා්ගන පිරිනිවනේ පෑව ක්ෂීණාශරව නේ 
වහනේ්සේ්ගේ විඤ්ඤාණ  ්ක්හාම නම් දැනගනිේද?’ කි ල ඔ  විදි ට 
අටුවා්ව ්ෝරනේ්නේ. ඒ කි නේ්නේ ජීවමානව සිටි දීේ ්දවි නේට 
්සා ාගනේන බුහු. ඉිනේ ්කා්හාමද පිරිනිවනේ පෑවට පසේ්සේ ්සා ා 
ගනේ්නේ? ඒ ක ිනේ්නේ පරිිනිවනේ පෑවට පසේ්සේ ්කා්හාම නමුේ ඉනේනව, 
නමුේ ්සා ාගනේන බුරි අඩුපාඩුව ි ි් නේ්නේ. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් විවරණ මාගය් නේ අපට ්ප්නනව අර 
භාෂාවයවහාර  පිළිබඳ ඉාමේම ගුඹරුු අංශ කේ ්ේරුම් ්නාගුනීම 
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නිස ි අටුවාචාරීනේ වහනේ් සේ ්ම් රම් පසුබට වීමකනිේ ්ම් විදි ට 
්දගිඩි ාවකිනේ ්ම් ව්ග විවරණ කේ ඉදිරිපේ කරනේ්න. බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්කලිනේම පරකාශ කළ ඒ පරකාශන  බලසම්පනේන වුඩි ි. සමහර 
විට ශරද්ධාව නිසා ්වනේන පුළුවනි. නමුේ ධමයානුකලූ නුහු. සම්මාදිට්ඨි  
එුන නුහු.  

එ්කාට ්මනිනේ අපට හු්ගනේ්න ්මන - අපි විගරහ කරල 
බලනව නම්, ්ම් සූර ්කාටස ආශර් නේ - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පළමු්වනේම පරකාශ කළා අස්මිමාන  පරහීන කිරී්මනේ අර විමුකේ භික්ෂුව 
පිළිබඳව වි්ශේෂ ්වනසකේ සිදුවුණා කි ල. අස්මිමාන  - අර මාන ධජ්  බිම 
්හලු, පඤ් චස්කන්ධ භාර  අ හුරි , භව සං් ෝජ්න වලිනේ මිදුණු, ඒ 
ථාග වර ා - ඒ විමුකේ භික්ෂුව - පිළිබඳව හඳුනේවනේනට බුරි, එ්හම 
නුේම් ්සා ාගනේනට බුරි, ේව කේ ඇි ්වනේ්න මකේනිසාද? අපි 
කලිනුේ පරකාශ කළා අර මළුු මහේ වයාකරණ රටාවටම මූලික වනේ්නේ ‘අස්මි’ 
කි න වචන  ි. අස්මි කඤූ්ඤ  ි. ‘උත්ම පුරුෂ ’ ඇි වුණාට පසේ්ස 
ම ි ඊට එහා පරථම පුරුෂ ේ, මධයම පුරුෂ ේ ඇි ්වනේ්න. ඔ  විදි ට 
වයාකරණ  රටාවට ‘අස්මි’ කි න එක මුල ි. එ්කාට ඒ මූලික කූඤ්ඤ ම 
උගුලේලල දැම්මට පසේ්සේ අර කලිනේ දි සුළ ිකේ පළිිබඳව හඳුනේවපු අවස්ථා්ව් 
සඳහනේ කළ කාරණ ම ි ්මනදීේ ්ම් විමුකේ භකි්ෂුව පිළිබඳව කි නේන 
ි් නේ්නේ. ද්ව ාව අනවු ග ි වට්ඨට කේ නුහු. ්දකකේ නුහු වටරවු්ම 
කරකු්වනේන. එ්හම වටරවු්ම කරකුවීමකේ නු ි නිසාම ි ඒ පිළිබඳව 
පුනවීමකේ කරනේට බුරි. ‘වට්ඨටං ්තසං නත්ථි පඤ්ඤාපනාය’ කි ල අපි කලිනේ 
සඳහනේ කළ පාඨ් නුේ කි ්වනේ්න. රහේ වහනේ්සේලා පිළිබඳව, 
පුනවීමට වට්ඨට කේ නු. වටරවු්ම් කරකුවීමකේ නු.  

එ්කාට ්මනේන ්ම් ේව  නිසා ඒ ථාග නේ වහනේ්සේ 
දිටදුැමි් හමි, ජීවමානව සිටි දීම, අර සේව ේව් නේ ් ාර ි. සේව් කේ 
්නා්ව ි. සේව් කේ ්නා්ව ි ක ින එක ි එනිනේ හු්ඟනේ්න. අර 
සාමානය වයවහාර මාර වශ් නේ එ්හම පරකාශ කරනේනට සිද්ධ්වනව. 
නමුේ ඇේ ේව  අරක ි. මකේනසිාද, ඒ පරශේනය අසන පුදේගෙයා අර 
සතේත්ව කයින වචනය වුරදි අථථ්යනේ ්තේරුම් ගතේතු බව ්ොඳට ්ෙළි්වන 
අවස්ථාව තමයි තථාගත වරයා මරණිනේ මතේ්තෙි ඉනේනවාද නුදේද කියෙ 
පරශේන කිරිමම. එ නිේ හු්ගනේ්න ථාග වර් කේ ඉනේනව කි න එක .ි 
ඉනේනව නම් මුරුණට පසේ් ස එකේ්කා නුි්වනේන ඕන, එ්හම නුේම් 
දිගටම ඉනේන ඕන. ඔනේන ඔ  විදි්  අර වයාකරණ  පිළිබඳ - භාෂා 
වයවහාර  පිළබිඳ - ඉාම ගුඹුරු අංශ කේ ්ම්ක  ටිනේ ි්බනව. 
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්ම් අටුවාව අර විදි ට පරකාශ කරනව. ් දවි නේට බරහ්ම නේට ් සා ාගනේට 
බුහු ි ථාග නේ වහනේ් සේ කි ල. ඊළඟට ඒ ව්ගේම ව කාරණ කේ ම ි 
්ම් විදි ට හඳුනේවනේනට බුරිවීමට ්හේුව. අර ණ්හා, මාන, දිට්ඨි පරපංච, 
පරහීන කිරීමම ි. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ, ඒ ක ිනේ්න සේව පුදේගල 
වයවහාර  අථයවේ කරන, ඇලුම්, බුඳුම්, පුටලුම් කිසිවකේ - ණ්හා වශ් නේ 
ඇලීමකේ, මාන වශ් නේ බුඳීමකේ, දිට්ඨි වශ් නේ පටලුවීමකේ - අර විමුකේ 
පුදේගල ා ුළ නුහු. අනේන ඒක නිසා ම ි අර විධි ට හඳුනේවනේන බුරි.  

එ්කාට ඒ ්දවි නේට බරහ්ම නේට ්සා ාගනේන බුහු ි කි ල ්ම් 
විදි ට ්ම් සූර් ේ සඳහනේ වුණේ වේ අමුු විධි්  සූර ්කාටසකේ අපට 

හමු්වනව දීඝ නිකා් ේ බරහ්මජ්ාල සූර් .4 බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේම මනේ 

වහනේ්සේ ගුන ් ම්හම පරකාශ කේ කරනව ඒ බරහ්මජ්ාල සූර් ේ අවසාන් ේදී. 
අර සි ලු දෘෂේටි, බරහ්ම ජ්ාල ට - බඹ දැලට - අහු කරල ඒවා නිෂේපරභා කළාට 
පසේ්ස බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්හම පරකාශ කරනව, ‘උච්ජින්න 
භව්නත්ි්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ථාගස්ස කා් ා ිට්ඨඨි.  ාවස්ස කා් ා ඨස්සි 
ාව නං දක්ඛින්ි ්දවමනසු්සා. කා ස්ස්භො උද්ධං ජීවි පරි ාොනා න නං 
දක්ඛින්ි ්දවමනුස්සා. ්ස යථාපි භික්ඛ්්ව අම්බපණි්ඩි ා වණ්ටච්ින්නා  
 ානි කානිි අම්බානි වණ්ටපටිබද්ධානි සබ් බානි ානි දන්ව ානි භවන්ි 
එව්මව ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව. උච්ින්න භව්නත්ි්ඛ්ා ථාගස්ස කා් ා ිට්ඨඨි, 
 ාවස්ස කා් ා ඨස් සි ාව නං දක්ඛින්ි ්දවමනුස්සා, කා ස්ස ්භො උද්ධං 
ජීවි පරි ාොනා න නං දක්ඛින්ි ්දවමනුස්සා.’  

මහ්ණනි ථාග නේ වහනේ්සේ්ගේ ක , සිඳින ලද භව්නේි 
ඇිව ි්බ ි. භව්නේි කි ල කි නේ්න ණ්හාව. එ්කාට භව්නේි 
සිඳින ලදුව ථාග නේ වහනේ්සේ්ගේ ක  - ඔ්හේ ි්බ්. ක  ි්බ්. ‘ ාවස්ස 
කා් ා ඨස් සි ාව නං දක්ඛින්ි ්දවමනුස්සා’ - උනේවහනේ්සේ්ගේ ක  ඇි 
ාකේ,  ම් ාකේ කලේ ක  ි්බනවාද, ඒාකේ දිවය මනෂුය් ෝ උනේවහනේ්සේව 
දකිි. ‘කා ස්ස ්භො උදධං ජීවිපරි ාොනා න නං දක්ඛින්ි ්දවමනුස්සා’ - 
ක  බිඳී  ා්මනේ පසුව ජීවි  ්කළවර වී්මනේ මේ්හි, ‘න නං දක්ඛින්ි 
්දවමනුස්සා’ - දිවයමනුෂය් ෝ උනේවහනේ්සේව ්නාදකිේ. ඊළඟට උපමාව 
්දනව ‘්ස යථාපි භකි්ඛ්්ව අම්බපණි්ඩි ා වණ්ටච්ින්නා   ානකිානිි  
අම්බාන ි වණ්ටපටිබද්ධාන,ි සබ්බාන ි ානි දන්ව ානි භවන්ි’ -  ම් ්සේ 
මහ්ණනි ‘අම්බපණි්ඩි ා වණ්ටච්ින්නා ’ - නටවු සඳිලූ අඹ වලේලක, ‘ ාන ි
කානිි  අම්බාන ිවණ්ටපටිබද්ධාන’ි -  ම්ාකේ අඹ්ගඩි ඒ අඹ වලේ්ලේ නටවුට 
සම්බන්ධ වී ි් බනවාද, ‘සබ් බාන ිානි දන්ව ානි භවන්ි’ - ඒවාේ අර නටවු 
කපන්කාට අඹ වලේ්ලේ ඒ අඹ ටික අනවුම  නව. ඒ ක ිනේ්න ඒවේ 



නිව්නේ නිවීම 

484 

සිඳලු ේව ට පේ ් වනව. එ්සේම ‘උච්ින්න භව්නත්ි්ඛ්ා’ - ථාග නේ 
වහනේ්සේ්ගේ ක  ි්බනේ්නේ සිඳින ලද භව්නේි  ඇිව ි. භව්නේි  
සිඳින ලදුව ි ි් නේ්න කි ල ්ම් විධි ට උපමාවකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ඉදිරිපේ කරනව. ඉිනේ ්මන ක ි්වන හුටි ට දිවය බරහ්මාදීනේ දකිනව 
ථාග නේ වහනේ්සේ ජීවමානව සිටින්කාට, නමුේ ්ම්ක අපි ්ේරුම් ග 
 ුේ්ේ අර කලිනේ දැකේව ූඋපමා කපී  අනුව ි. අර මුලිනේ සිඳින ලද ගස, 
උගුලේලා ්කලිනේ බන ලද ලේගස පිළබිඳ උපමා. ඒ බුදුප ිාණනේ්ගේ, ඒ 
විමුකේ පදුේගල ා්ගේ, එකේ එකේ ස්කන්ධ  පළිිබඳව සඳහනේ ්වනේ්න - රෑපාදී 
ස්කන්ධ නේ - ‘උච්ින්න මූ්ලා’, ‘ාලාවත්ථු ක්ා’ - ඔ  විදි ට. එ්කාට 
අනේන අර දැනේ ලේගහකේ එ්හම උගුලේලල ි් න්කාට, ඈදී ්ක්නකේ, 
ඕන ් ක්නකේ - හිනේ්න ් ම්ක ් ම් වු්ඩන ලේ ගහකේ ක ිල. මුලිනේ සඳිින 
ලද ගහකේ ඈදී දකනි ්ක්නකේ හිනව ඇේ වශ් නේම ්ම්ක ගසකේ 
කි ල. ඒ අදහසම ම  ි ්මන ්ම් අඹ වලේල පිළිබඳ උපමා්වේ 
ි් නේ්න. නටුව කපන ලද අඹ වලේලකේ ව්ග ි. ්ම් ්දවි නේ මනුෂය නේ 
දකිනව ක ිල කි නේ්න කුමකේනිසාද? දිවය මනුෂය නේ ථාග නේ 
වහනේ්සේ දකනිවා කි ල ක ිනේ්න අර ශරීරය දැකීම, කය දැකීම. 

ථාග නේ වහනේ්සේ දකනිව කි ල ්බා්හාම ්ද්නකේ කලේපනා 
කරනේ්න අනේන ක  දකිනාකේ. ඒ ව්ගේම, ්ම් සූර් ේ නම් සඳහනේ 
්වනේ්න නුහු අවුරුදු පනේදහසකට පසේ්ස ථාග නේ වහනේ්සේ ආ ි 
අපට දකිනේනට ලු්බන බවකේ. 

්කා්හාම ්හෝ ්ව්වා, දැනේ ්මනේ ්පනේනුම් කරනව  ම්කිසි 
ගුඹුරු ධමය කේ ්ම්ක  ටිනේ ි්බන බව. ධමයාව්බෝධ  සඳහා ඉාම 
උපකාර ්වන, සම්මාදිට්ඨි  පිරිසිදු කරගුනීමට ඉාමේම උපකාර වන 
කාරණ කේ ්ම් ථාග පරශේන ට බුදුපි ාණනේ වහනේ් සේ පිළිතුරු ්නාදීම 
පිළිබඳ පරශේන්යේ ගුබ්්වලා ි්බන බව අපට හිාගනේන පුළුවනේ. ්ම්ක 
ඉාමේම පුහුදිලි ්වන වටිනා සූර කේ ම ි, සං ුකේ නිකා් ේ ඛ්න්ධ 
සං ුකේ් ේ එන  මක සූර .  මක නමුි භික්ෂුනේ වහනේ්සේ ්ක්නකුට 
එකේරා පාපක දෘෂේටි කේ කි ල කි න වුරදි අදහසකේ ඇිවුණා. ඒ 
කි නේ්න මිථයා දෘෂේටි කේ ව්ගේ වුරදි අදහසකේ. ඒ  මක භික්ෂුනේ වහනේ්සේ 
කලේපනා කළා, ‘ථාහං භගව්ා ධම්මං ්දසිං ආජ්ානාමි  ථා 

ඛීණාස්වා භික්ඛු් කා ස්ස ්භො උච්ිජ්ජ්ි විනස්සි න ්හාි පරම්මරණා.’5 
‘භාගයවුනේ වහනේ්සේ විසිනේ ්දේශනා කරන ලද ධමය  අනුව ක්ෂීණාශරව 
භික්ෂුව ක  බිඳී  ා්මනේ පසු උ්ච්ඡද ්ව ි. මරණිනේ මේ්හි ්නා්ව ි 
 නේන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විසිනේ ්දේශනා කරන ලද හුටි ට මම 
්ේරුම් ගනිමි’ කි ල ඔ  විධි ට ඒ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා 
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ක්ළේ විමුකේ භික්ෂුව මරණිනේ මේ්හි උ්ච්ඡද ්වනව ි ක ින අදහ්ස ි 
කි ල ඔ  විදි ට ක ිමිනේ ගි ා අර  මක භික්ෂුව. ් ම්ක අහල, අනිකේ සේවාමීනේ 
වහනේ්සේලා එකු ් වලා ් ම් දෘෂේටි  ඉවේ කරනේන ් බා්හාම උේසාහ කළා. 
‘එ්හම කවොවේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා ක්ළේ නෑ’ කි ල - ඔ  
විදි ට, නමුේ බුරි වුණා. බුරි වුණාම ්ම් භික්ෂුනේ වහනේ්සේලා ගිහිලේල 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේට ආරාධනා කළා ්මනේන ්ම්හම අ්පේ ්ම් 
 මක ආ ුෂේමුනේ වහනේ්සේට ්ම්හම මිථයා දෘෂේටි කේ ඇි්වලා ි නවා, 
කරුණාකරල ඇවිලේල ්ම්ක දුරු කරනේන ක ිල. සාරිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේේ ්මනේට වුඩම කරල  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ ්ම්හම 
දෘෂේටි කේ  ිනවද කි ල අහල, කාර්ණේ ඇේ බව ්හළිවුණාට පසේ්ස 
ඔනේන ඊළඟට පරශේ්නෝේර කරම කිනේ අර මිථයා දෘෂේටි  ඉවේ කරනේන 
උේසාහ කරනව.  

්මාකකේද පළමු්වනේම ඉදිරිපේ කළ පරශේ්නෝේර ටික? අප ි අර 
කලනිුේ අනරුාධ සූර්  නේ උපටුා දැකේවූ, බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ අනරුාධ 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ් ගනේ ඇස ූපරශේනම .ි ඒ ක ිනේ්නේ, රිලක්ෂණ . එ  අවස්ථා 
වශ් නේ, ප ිවර වශ් නේ, අප ිදැකේවවුා අව්බෝධ කරගනේන පහසවුීම සඳහා. 
පළමු් වනේම ශාරිපුර සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනව, ්මනේන ්ම්හම - අප ි
්කටි් නේ සලකා ගේ්ාේ - ‘ඇවුේනි  මක රෑප  නියද අනියද? 
අනිය  ිඇවුේනි.  මකේ අනියද එ  සුපද දුකේද? දුක  ිඇවුේනි.  මකේ 
අනියද දුකද ්වනසේ වන ස්වභාව ද එ  පළිබිඳව ්ම  ම්ගේ , ්ම  මම 
්වමි, ්ම  ම්ගේ ආේම   ික ිා හිාගුනමී, ක ිාගුනමී සදුුසදු? සදුුස ුනු 
- ක ිල. අනේන එ්කාට පළමු් වනේම රිලක්ෂණ  පළිබිඳ පරශේ්නෝේර 
කරම කනිේ, අනාේම ලක්ෂණ  මකුරගේ. ඒක පළම ුප ිවර. 

ඊළඟට ඒ මුකරගේු අනාේම ලක්ෂණ  එ්කා්ළාසේ 
ආකාර කිනේ සම්මශයන  සඳහා ් ාදවනව. ‘එ්හම නම් ඇවුේනි  මක, 
එම නිසා ‘ ං කිඤ් ි  රෑපං අීානාගපච්චුප්පන්නං අජ් ඣත්ං වා බහිද්ධා 
වා ඔළාරිකං වා සුඛ්ුමං වා හීනං වා පණීං වා  ං ූ්ර සන්ි්ක වා සබ්බං 
රෑපං ්නං මම ්න්සා හමස් මි න ්ම්සා අත්ාි එව්මං  ථාභූං 
සම්මප්පඤ්ඤා  දට්ඨඨබ්බං’ ආදී වශ් නේ  ම් රෑප කේ අී, අනාග, 
වයමාන කි න කාලර ට අ ිිද, ආධයාේමිකද, බාහිරද, රළුද, සි ුම්ද, 
හීනද, පරණීද, ළඟ ්හෝ ඈ ්හෝ ්ව්ද, ්ම් කි නේ්න හුම රෑප කේම, 
රෑප ස්කන්ධ  සම්පූේණ් නේම, ඒ පිළිබඳව ්ම  ම්ගේ ්නා්ව ි, ්ම  
මම ්නා්ව ි, ්ම් ම්ගේ ආේම  ්නා්ව ි  නාදී වශ් නේ සම්මශයන  
කරනව’ කි ල, ඒ විදි ට එකේ එකේ ස්කන්ධ  පිළිබඳව පරකාශ කරල ඒ විදි ට 
 ථාභූ වශ් නේ දැකීම නිසාම නිබ්බිොව ඇිකර ්ගන, නිබ්බිෝවනේ 
්ක්නකු විමුකේ ්වන, ක්ෂීණාශරව ේව ට පේ්වන ආකාර  ඒ ්දවන 
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පි වර වශ් නේ අර පරශේ් නෝේර මාගය් නේ  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේට 
ඒේු ගුනේවුව. 

ඊළඟට ුනේවන පි වර හුටි ට - ඒකේ අර බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
අනුරාධ සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඇසූ පරශේන වලට අොල ි. ඒ විධි ටම ි. 
ඊළඟට අහනව ‘එ්හම නම් දැනේ ්ම් විමුකේ භික්ෂුව පිළිබඳව, ්ම් 
ථාගවර ා පිළිබඳව, ්ම්හම කි නේන පළුුවනේද,  මක’ - ‘රෑපං 
ථාග්ාි සමනුපස්සි’ රෑප  ථාගවර ා හුටි ට හිනවද? නු. 
එ්හනම් ‘රෑපසමිං ථාග්ා ි’ - රෑප  ුළ ථාග නේ වහනේ්සේ 
ඉනේනව ි කි ල හිනවද? නු. ‘අඤ්ඤරරෑපා’ - රෑප් නේ පිට 
ථාග නේ වහනේ්සේ සටිිනවද? නු. එ්හම නුේනම් ථාග නේ 
වහනේ්සේ රෑප, ්ව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ ්මාකවේ කිසි්ද කේ 
නුි ් ක්නකේද? - ‘අරෑපී, අ්වද්නා, අසඤ්ඤී, අසංඛ්ා්රා, අවිඤ්ඤා්ණා.’ 
එ්හමේ නු. 

අනේන ඊළඟට ම ි අර නිගමනාේමක විධි ට කාරණ  ්හාඳටම 
ඒේු ගනේවනේන සාරිපුත් සේවාමීනේවහනේ්සේ  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ 
අහනේ්න ්මනේන ්ම් පරශේන . ‘එත්ථ ් ආවු්සා  මක දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම 
සච්ච්ා ්ථ්ා ථාග් අනුපලබ්භි මා්න කල්ලංනු ං 
්ව යාකරණං, ථාහං භගවා, ධම්මං ්දසිං ආජ්ානාමි  ථා ඛීණාස්වා 
භකි්ඛ්ු කා ස්ස ්භො උච්ිජ්ජ්ි විනස්සි න ්හාි පරම්මරණා’ - ඉනිේ ්මහදිී 
්ම් පළිබිඳව ඇවුේනි,  මක, ්ම් කාරණ් හ ි ලා, දිට ු දැමි් හමි සය 
වශ් නේ සේථිර වශ් නේ ථාග ්ක්නකනුේ ්නාලු්බන කලේහ,ි අර ඔබ 
වහනේ්සේ කලනිේ කළ විවරණ , ඒ ක ිනේ්නේ ථාග ාණනේ වහනේ්සේ ් දේශනා 
කළ ආකාර ට ‘ක්ෂීණාශරව භික්ෂවු ක  බිඳී්මනේ මේ්හ ිඋ්ච්ඡද ් ව ි’ කි න 
ම  හරිද? එ්නේදි පිළගිනේන සිද්ධ්වනව  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේට - 
‘නු ඇවුේනි’ කි ල පළිිුරු ්දනව. ඊළඟට සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ 
පාඩමකේ උගනේවල වදුරටේ ඒ ්ගෝල ා්ගනේ ඒ කාරණ ට සේථිරවම 
පිළිුරු ලබාගනේනව ව්ගේ - පාඩම් ලබාගනේනව ව්ගේ - වේ පරශේන කේ 
අහනව. ්හාඳ ි ඇවුේනි  මක, දැනේ කවුරුවේ ඇවිලේල,  ම්කිසි පරශේන කේ 
ඇසු්වාේ, ‘් ා ්සා ආවු් සා  මක අරහං ඛීණාස්වා ්සා කා ස්ස ්හො 
පරම්මරණා කිං ්හාි?’ - ඇවුේනි  මක, අර අරහේ ක්ෂීණාශරව නේ 
වහනේ්සේ ක  බිඳී  ා්මනේ මරණිනේ මේ්හි ඒ ුනුේාට ්මාකද 
්වනේ්නේ ක ිල එ්හම ඇහු්වාේ ඔබ ්මාකකේද ්දන පිළිුර? ඔනේන 
ඊළඟට ම ි ඉාමේ වටිනා නිගමනාේමක පිළිුරකේ  මක සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ්ගනේ පරකාශ ්වනේ්න. එත්කාට මම ්දන පළිිතුර ්ම්කයි ‘රූපං 
්ඛා ආවු්සා අනිච්චං, යදනිච්චං තං දුක්ඛං යං දුක්ඛං තං නිරුද්ධං 
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තදත්ථගතං.’ ඒ විධියටම ්ේදනා ආදී අ්නකුතේ ස්කන්ධ පිළිබඳවතේ කියනවා. 
‘ඇවුතේනි රූපය අනිතයයි යමකේ අනිතයද, එය දුකයි. යමකේ දුකද, එය නිරුද්ධ 
වුණා, එය අසේතයට ගියා. එච්චර ි, කාව. එ්කාට ඔනේන ඕක  ිමම ්දන 
පිළිුර. ‘ථාග’ වචන කේ, ‘සේව’ වචන කේ, ‘පුදේගල’ වචන කේ, 
්මාකකේවේ කිට්ටුවකටවේ, අහලකටවේ, අර්ගන නුහු - ්ම් පිළිු්ේ. 
එපමණකේ ් නා්ව ි, ඊළඟට ් මනේදි එකේරා පරීි වාකය කේ පරකාශ කරනව 
 මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ - ඇේ වශ් නේ කලනිේ අහපු පරශේන් ේදි  ිපරකාශ 
කරනේ්නේ - කලනිේ මට ්මනේන ්ම්හම මිථයා දෘෂේටි කේ ිබුණ. අර විධි ට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා කළ ආකාර ට මරණිනේ මේ්හි විමුකේ 
භික්ෂුව උ්ච්ඡද ්ව ි කි ල, ඒ විදි ට වුරැදි අදහසකේ මට ිබුන, පාපක 
දෘෂේටි කේ. ඒ අවිදයාව නසි ි. නමුේ ඇවුේනි සාරිපුත් ඔබ වහනේ්සේ්ගේ 
්ම් ධමය ්දේශන  අහල, ඒ පාපක දෘෂේටි  ඉවේ වුණා.  

ඊළඟට ව වචන කපී කේ පරකාශ කරනව, ‘ධ්ම්මා ච ් ම අභිසමි්ා’ 
එ ිනේ ක ිු්වනේ්න ් සෝවානේ මාගය ඵල ේ ලුබුව. එනිනේ නුවු්න නුහු 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ - එ්කාට දැනේ ්ම් ්සෝවානේ ්වලේ ඉවර ි 
අර පරශේ්නෝේර ටික ඉවර ්වන්කාට. පාපක දෘෂේටි කේ අර්ගන අ්නකේ 
සේවාමීනේ වහනේ්සේලාටේ හිකේමවනේන බුරි වුණු භික්ෂනූේ වහනේ්සේ ්ක්නකේ 
්ම්. සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ‘සාධු, සාධු’ කි ල. ඒ 
පිළිුරු පළිිඅර්ගන සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, ්හාඳ ි 
්ම් කාරණ  වදුරටේ පුහුදිලවිීමට මම උපමාවකේ ්දනේනම් කි ල. ඒ 
උපමාව ඉාමේ වටිනා ගුඹුරු උපමාවකේ. ්මනේන ්ම්ක ි උපමාව. 

 ම්කිසි ගෘහපි් කේ ්හෝ ගෘහපි පුර් කේ සිටිනව, ඒ ගෘහපි ා 
්හෝ ගෘහපි පුර ා ධනවේ. ්බා්හාම ්භෝග සම්පේ ඇි, එ්මනේම 
්බා්හාම ්හාඳ ආරක්ෂා සංවිධාන ඇිව ජීවේ්වන ්ක්නකේ. ඒ 
ගෘහපි ාට ්හෝ ගෘහපි පුර ාට  ම්කිසි සු්රකේ ඇි ්වනව. සු්රකේ 
ඇි වුණාට ්මාකද ඒ සුර ්හළිකරනේ්නේ නුහු මා්ගේ සුරුකම. ඒ 
්වනුවට ්ම් සුර කරනේ්න - කලේපනා කරනව - ‘මට ්ම් පුදේගල  
මරනේන නම් විශේවාස ට අර්ගන ි මරනේන ඕන’ කි ල, ්බා්හාම ගරු 
සුලකිලි ඇුව ළං ්වලා ‘උපට්ඨඨ්හ යං භ්න්’ - මම ඔබ වහනේ්සේට 
උපසේථාන කරනේනම් කි ල පවරනව. අර ගෘහපි ේ ඒක පිළිඅර්ගන 
උපසේථා ක් කේ හුටි ට ් ාදවනව. ඒ ව්ගේම ්ම් ුනුේා ්බා්හාම 
කීකරුව ‘පුබ්බුට්ඨඨා ී පච්ඡානිපාී කිංකාර පටිස්සාවී මනාපචාරී පි වාදී’ 
ආදී වශ් නේ දකේවන ආකාර ට සේවාමි ාට කලිනේ නුඟිටිමිනේ, පසුව 
නිනේදට  මිනේ, කි න කි න වුඩ කට ුු කරමිනේ, ්බා්හාම මනාප 
අනේදමිනේ හුසි්රමිනේ, පරි වචන ්ොඩමිනේ, ඔ  විධි ට උපසේථාන 
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කරනව. එ්කාට ඒක දැකල අර සේවාමි ා - අර ගෘහපි ා ්හෝ ගෘහපි 
පුර ා ‘්ම් ම්ගේ ්හාඳ මිර් කේ’ ක ිල, ‘්බා්හාම සුහද ්ක්නකේ’ ක ිල 
විශේවාස  ඇිකරගනේනව.  ම් අවස්ථාවක අර සරුු පදුේගල ා ්ේරුම් 
ගේනම් දැනේ ඉිනේ මට ්හාඳට විශේවාස ි ්ම් පුදේගල , මාව විශේවාස ට 
අර්ගන ි ි් නේ්න, කි ල දැනගේ නම්, අනේන ඒ අවස්ථා්ව්දි ි ුණු 
ආ ුධ කේ අර්ගන මනේ්ගේ සේවාමි ා නිව සිටින ්වලාවකේ බලල , 
මරණව. 

්ම්ක ි උපමාව. ඊළඟට ්ම් උපමාව අනවු ශාරිපුර සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ පරශේන කීප කේ නගනව  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ උේර 
ලබාගුනමීට. ‘කමුකේද  මක සිනේ්න, දැනේ අර සුරු පුදේගල  අර ගෘහපි  
්හෝ ගෘහපි පුර  ්ව එළඹිල මම උපසේථාන කරනේනම් කි ල ඒ පුවසූ 
අවස්ථා්ව්, ඒ අවස්ථා්ව්ේ ඔහු වධක් කේ ්නා්ව්ද? වදක  නමුේ අර 
ගෘහපි  දැන ්ගන සටිි්  නුි එක පමණකේ ්නා්ව ිද ්මන 
කාරණ ?’ ‘එ්හම ි’ ක ිල  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. ඒ 
ව්ගේම අර පුවරෑ අවස්ථාව ව්ගේම උපසේථාන කරන අවස්ථා්වේ අර 
පුදේගල  ්සේවක් කේ හුටි ට - වදක ා වදක ම ්නේද? ඒකේ එ්හම බව 
පිළගිනේනව. ඊළඟට මුරුව අවස්ථා්ව - ඒක අහනේනම ්ද කේ නුහු, 
වධක ම ි. නමුතේ වදකය බව ්තේරුම් ගතේ්ත නුෙු සේවාමය. ඔච්චරයි 
්වනස. ්ම් වධක් කේ ්ම් උපසේථාන කරනේ්න, නමුේ මිර් කේ හුටි ට 
සුහද ්ක්නකේ හුටි ට හිා්ගන ි අර විධි ට උපසේථාන් ේ බා ගේ්. 

ඔනේන එ්කාට ඊළඟට උප්ම්  සම්බන්ධ කරනව. ‘එව්මව ්ඛ්ා 
ආවු්සා  මක අස්සුවා පුථුජ්ජ්්නා රෑපං අත්්ා සමනුපස්සි’ - 
අශරුවේ පෘථගේජ්න  ්ම් එකේ එකේ ස්කන්ධ  ආේම  හුටි ට සලකනව . ඒ 
ව්ගේම ‘්සා අනිච්චං රෑපං අනිච්චං රෑපන්ි  ථාභූං නප්පජ්ානාි. දුක්ඛ්ං 
රෑපං දුක්ඛ්ං රෑපන්ි  ථාභූං නප්පජ්ානාි. අනත්ං රෑපං අනත්ං රෑපන්ි 
 ථාභූං නප්පජ්ානාි. සංඛ්ං රෑපං සංඛ්ං රෑපන්ි  ථාභූං නප් පජ්නාි. 
වධකං රෑපං වධකං රෑපන්ි  ථාභූං නප්පජ්ානාි’ - ඒ ව්ගේම අශරුවේ 
පෘථගේජ්න  ් ම් අනිය රෑප  අනිය වශ් නේ  ථාභූව දනේ්න නුහු. දුකේ 
සහි ්ම් රෑප  දුකකේ ක ිල ්ේරුම් ගනේ්න නුහු. අනාේම එක අනාේම 
හුටි ට ්ේරුම් ගනේ්න නුහු. සංඛ් ්ද කේ ව ූ්ම  සංඛ් බව ්ේරුම් 
ගනේ්න නුහු. වධක් කේ බඳු ්ම් රෑප  වධක් කේ බව ්ේරුම් ගනේ්න 
නුහු. එ්කාට ඒක ි ඒ අශරුවේ පෘථගේජ්න ්ගේ ආකලේප . එහ ිපරඵිල  
ඊළඟට දකේවනව. එම නසිා ඒ අශරුවේ පෘථගේජ්න , ‘්සා රෑපං උ්පි 
උපාදි ි අධිට්ඨඨා ිඅත්ා්මි’ - ඒ රෑප ට ළං්වනව, රෑප  අලේලගනේනව, 
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රෑප  පිළිබඳව ්ම් ම්ගේ ආේම   ික ිල ඉටාගනේනව. ඒ විධි ට එකේ එකේ 
ස්කන්ධ  පළිිබඳව වුරදි අදහසකේ, වුරදි ඇලේමකේ ඇකිරගනේනව. 

එම නිසා, ඒ අශරුවේ පෘථගේජ්න  ඇිකරගේු ඒ මිථයා 
සංකලේපනා නිසා, දීඝය කාල කේ දුකට භාජ්න  ් වනව. ඊළඟට ශරුවේ ආ යය 
ශරාවක  පිළිබඳව පරකාශ කරනව. ශරුවේ ආ යය ශරාවක , ‘්සා රෑපං න 
අත්්ා සමනුපස්සි’ - ඔහු රෑප  ආේම  හුටි ට දකිනේ්නේ නුහු, 
සලකනේ්නේ නුහු. ඒ ව්ගේම, ‘අනිච්චං රෑපං අනිච්චං රෑපන්ි  ථාභූං 
පජ්ානාි. දුක්ඛ්ං රෑපං දුක්ඛ්ං රෑපන්ි  ථාභූං පජ්ානාි. අනත්ං රෑපං 
අනත්ං රෑපන්ි  ථාභූං පජ්ානාි. සංඛ්ං රෑපං සංඛ්ං රෑපන්ි 
 ථාභූං පජ්ානාි. වධකං රෑපං වධකං රෑපන්ි  ථාභූං පජ්ානාි.’ ඒ 
විධි ට ශරුවේ ආ යය ශරාවක  අනිය රෑප  අනිය හුටි ට  ථාභූව 
්ේරුම්ගනේනව. දුකේ සහි රෑප  දුකේ බව ්ේරුම්ගනේනව. අනාේම බව 
්ේරුම්ගනේනව, සංඛ් බව ්ේරුම්ගනේනව, වධක් කේ බව ්ේරුම්ගනේනව, 
ඒ විධි ට ඒ ්ේරුම්ගුනමී ඒ ආ යය පුදේගල ාට ්බා්හෝ කලකේ හි සුව 
පිණිස පවිනව ක ිල ඔනේන ඔ  විදි ට අර උපමා උප්ම්  ්හාඳට 
සනේසනේදන  කරල ශාරිපුර සේවාමීනේ වහනේ්සේ කාරණ  ඒේු ගුනේවුව 
 මක සේවාමීනේ වහනේ්සේට. 

ඇේ වශ් නේම ්ම් එකේ එකේ ස්කන්ධ  කලිනේ ඉඳලම වධක් ෝ. 
නමුේ වධක බව දනේ්න නුිව ආේම  , මම , ම්ගේ  කි ල කි ාගනේන 
ේව කේ සාමානය ්ලෝක ා ුළ ි්බන බව  ි්හළි ක්ළේ. ්ම් ්දේශනාව 
අවසාන ්වන්කාට  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්මනේන ්ම්හම මහ පුදුම 
පරකාශ කේ කරනව. ‘්මනේන ්ම්හම ්දේවලුේ ්වනව ඇවුේනි, සාරිපුර, 
ඔබ වහනේ්සේ වුනි, සබරහ්මචාරීනේට හිකාමී වූ, වුඩො ක වූ, අනුකම්පක වූ 
හිවුනේ සිටින අ ට ්ම්හමේ ්ද කේ ්වනව. ්කා්හාම ්ද කේද? ඔබ 
වෙනේ්සේ්ගේ ් ම් ් දේශනාව අෙෙ ම්ගේ සිත ආශරවයනේ්ගනේ මදුන. රෙතේවුනා. 
සමෙරවිට ධමථ්යේ සන්දිට්ඨික, අකාෙික, එෙිපස්සික ආදී ගුණ ගුන සුක කරන 
්ම් යුග්යේ ්ම්ක මෙ පුදුමයකේ ්වනේන පුළුවනේ. ්ම් සූතර්දේශනාව ආරම්භ 
කරනේ්න අර අනිකේ භික්ෂුනේ වෙනේ්සේොටතේ ෙිකේමවනේන බුරි මො වුරදි 
පාපක දෘෂ්ේටියකේ ඇති යමක භික්ෂුව්ගනේ. නමුතේ ඉවර ්වනේ්න අෙථතේ බවට 
පරතඥිා ් දන පරීත ිවාකය පරකාශ කරන, යමක සේවාමීනේ වෙනේ්සේ ් ක්නකු් ගනේ. 

එ්කාට ඔනේන ඔ  විධි්  ේව කේ. ්මනිනේ අපට ්ප්නනව 
ථාග නේ වහනේ්සේ්ගේ මරණිනේ මු ේව  පළිබිඳ අවයාක පරශේන  
 ට ්කා ිරම් වටිනා ධමය ්කාට්ඨඨාශ කේ ි් නවද කි ල. ්ම්වට සමහරු 
අගහනේන බ  ි.  ම්කිසි හීි කේ ි නව, සමහර විට ශරද්ධාව නිසා. පරඥාව 
නුි ශරද්ධාව - පරඥා්වනේ අනුබල කේ ්නාලුබූ ශරද්ධාව -  
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නිසා ්ම් පරශේන ට අගහනේන පවා බ  ි සමහ්රකේ. නමුේ ්ම්ක ුළ 
ි්බනේ්න අර සම්මාදිට්ඨි  පරිිසිදු වන වටිනා ධමය ්කාට්ඨඨාශ රාශි කේ. ඒක 
නිසා ම ි අර  මක සේවාමීනේ වහනේ්සේ රහේ වු්ණේ. එ්කාට ්මනේන 
්ම් විධි ට අපට ්ේරුම්ගනේන පළුුවනි, ්ම් සූර  ආශර් නුේ, ්ම් 
අවයාක පරශේනවලදි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කළ ්ම් විසඳුම. 

ඇේ වශ් නේම ශූනයා පරිසං ුකේ සූර්දේශනා ක ිල ක ිනේ්න, 
අර සේව පුදේගල ක ින සාමානය ්ලෝක් ේ ි්බන වයවහාර වලිනේ 
ඉවේ්වලා හුදු ධමය ස්වභාව කේ හුටි ට චුරා ය සය ්දේශනාවම 
මුකරවන, ඒ ව්ගේම සේව පුදේගල ආදී කිසිවකේ නුි ේව හඟවන 
්දේශනා. ්මනේන ්ම් ්දේශනා සාමානය් නේ ්ලෝක ාට බි  ්ගන ්දන 
්දේවලේ. ඒක නිසා ම ි අර අනාග්ේ බලා වොළ බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
්දේශනා ක්ළේ, පරකාශ ක්ළේ. බුදේධ කාල් ේදිේ ්ම්ව ්ේරුම්ගනේට බුරිව 
්නා් කුේ පටලුවිලි බිුණු බව ්හළිවුණා. ඒ ව්ගේම වි්ශේෂ් නේම 
අනාග් ේදී ් මබඳු ් ම් ශනූයා පරිසං ුක් ් දේශනා වලට අනාග භිකු්ෂනේ 
වහනේ්සේල ‘න සුස්සුසිස්සන්ි න ්සාං ඔදහිස්සන්ි න අඤ්ඤාිත්ං 

උපට්ඨඨ්පස්සන්ි’6 කි ල එ්හම සඳහනේ ්වනව. ්ම්වට කනේ ්දනේ්න 
නුහු. ්ම්වට ඇහුම්කනේ ්දනේන කුමි ්වනේ්න නෑ. ්ම්වට කනේ 
නු්මනේ්න නුහු. ්ම්ව ්ේරුම්ගනේන උේසාහවේ ්වනේ්න නුහු කි ල. 

එ්කාට ්මනේන ්ම් ධමය් ේ ගුඹුරු අංශ කේ ්හළිවන ්ම් 
කාරණ  ගුන අපට ව දුරටේ ්ේරුම්ගනේන පුළුවනි. දැනේ ඔනේන මහ 
්ද ි මකේ - මහ ්ද ි මකේ කි ල කි නේ්න ්ද ි නේ්ග ්ාවිල කේ, ඒ 
්ද ි නේ්ග ්ාවිල කේ - ඉවර්වන එළි්වන  ා්මදි ඇදුරා එකේරා 
විධි ක රාසජ්නක වුඩකේ කරනව. පනේදම ි දුම්මල අහුර ි අර්ගන ්ගේ 
පුරා  මිනේ ඇඳ පුටු ්ම්ස  ටට, අලේමාරි  ටට, ්පාේ ්පට්ටි වලට, මලේබලි 
වලට, හුම එකකටම දුම්මල පාරවලේ ගහනව. මහා ගිනිදැලේ නඟිනව. සමහර 
්ක්නකේ බ  ්වනව ්ම් ඇදුර ්ගේ ගිනි ි නේන හදනව කි ල. ඔනේන 
ඔ  විදි ටම ්දවි මිනිසුනේ්ගේ සිේවල ි්බන සක්කා  දිට්ඨි  දුරැලීමට 
(ඇදුර අර විධි ට කරනේ්න ්ගේ ගිනි ි නේන ්නා්ව ි,  ක්ෂ, ්පරේ, භූ 
දෘෂේටි ඉවේ කිරීමට ි) ති්ොවග ඇදුරාණනේ වෙනේ්සේටතේ, ්දවි මනිසුනේ්ග 
ශාසේතෘනේ වූ බුදුරජාණනේ වෙනේ්සේටතේ, ඔය විදියටම දුම්මෙ ගුෙීමකේ 
කරනේන සිද්ධවුණා. කුමකටද දුම්මෙ ගුෙු්ව? ්ම් භාෂ්ා වයවොරයට, 
භාෂ්ා්ව ති්බන යම් යම් වචන වෙට. ්ම් භාෂාව උප් ෝගී කර්ගන ි 
්ම් ධමය  ්දේශනා ක්ළේ, නමුේ අක්කාවචර ධමය කේ. භාෂා්ව 
වයාකරණ ට කය ට  ට්වනේ්න නුි, ඒවා ගුඹුරටම විගරහ කරන 
විධි් ේ, මහ පුදුම ධමය කේ, ්ම්ක අතක්කාවචර ්දේශනාව. ඒක ම ි අර 
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සර ්කානේ පරශේන වලිනේ කිට්ටු කරනේන බුරි ්ම් ධමය ට. ඒව ඉකේමවල 
 නව. සේව පරඥප්ි  ඉකේමවල ගි  රහනේ වහනේ් සේ, අර සංසාර වට්ට , 
පරඥප්ි ආදි  ඉකේමවල ගි ා. අනේන එබඳු ේව කේ - එ්කාට ඒක නිසා 
ම ි අර දුම්මල පාරවලේ ගුහු්ව. ්ම් ‘අත්ා’ කි න වචන ට සමහර විට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුම්මල ගහල ි්බනව. ආේම කි න වචන  ් ලෝක ා 
ඉාම පරි  කරන වචන කේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේටේ ඒ වචන  ් ාදනේන 
සිදු වුණා. ධම්ම් පද්  අත්වග්ග  ක ිල ්වනම වග්ග කුේ ි් නව. නමුේ 
අත් කි ල කි නේ්න නි  ආේම කේ ක ින ඒ අදහසිනේ ්නා්ව ි. ‘මා’ 
කි න එක ි. සමහර ්ක්නකේ ඔ  ධම්මපද්  ‘අත් ා’ කි න වචන  
ආේම කේ ක ින අදහසනිේ විගරහ කරනේන ගිහිලේල අමාරු්ව වුටුනු 
අවස්ථාවලුේ ි් නව. දැනේ, 

‘අ්තා ෙි අ්ත්නා නා්ථා - ්කා ෙි නා්ථා ප්රා සියා 
අ්තනාච සුද්න්ත න - නාථං ෙභති දුල්ෙභං’ 

කි න එබඳු ගාථා වල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව මා 
මා්ගේම ගුලවුම්කාර ා  කි ල. ්වන පිට ගුලවමු් කාර් කේ ්කාහිද, 
මා ්හාඳට දමන  වුණාම ්හාඳ ගුලවමු්කාර් කේ ලබාගනේනව ක ින ඒ 
විධි්  අදහසකේ. 

එ්කාට ්ම්ක දැකල සමහර, ්ක්නකේ ආේම  කි ල ගනේනව. 
නමුේ බාල වග්ග්  සඳහනේ ්වනව, 

‘පු්තාමත්ථි ධනම්මත්ථි - ඉති බා්ො විෙඤ්ඤති 
අ්තාෙි අ්ත්නා නත්ථි - කු්තා පු්තා කු්තා ධනං.’ 

මට පුුනේ සිටිනව ධන  ි් නව ක ිල ්මෝඩ  හිනව ි, නමුේ 
මාට මනේවේ නු. පුුනේ හා ධන  ්කා ිනේද. එ්කාට කලිනේ පරකාශ 
වුණා, ‘අත්ාහි අත්්නා නා්ථා’ - මා මා්ගේ ගුලවුම්කාර ා, ්මන 
පරකාශ කරනව මාට මනේවේ නු. අනේන ඒ විධි ට වචන නිසා 
්ලෝක ාට ඇි කරගහුකි වුරදි අදහසේ සමහර අවස්ථාවල බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේට කපා හුරීමට සිදු වුණා. ඒ ව්ගේම ම ි - අර දැනේ අපි දිගනිේ 
දිගටම ඒක විගරහ කළා නිරුකේි ආදි  දකේවමිනේ සත් කි න වචන ට - ඒ 
ව්ගේම ම ි ථාග කි න වචන ට. ථාග කි න වචන   ට අර 
සක්කා  දිට්ඨි  හුංගිල ි් නව. ඒක නිසා ම ි අර ව්ගේ පරශේන අහනේ්න. 
ඒ නිසාම ම ි ථාග කි න වචන  පළිිබඳව ්ම් විධි්  ධමයානුකූල 
කාරණා පිළිබඳව ගුඹුරට ්ේරුම්ගනේන පවා බ ්වනේ්න. ්ක්නකේ 
සක්කා  දිට්ඨි  ඒව ුළ ලුග්ගන සිටිනවා. ථාග ව්ගේම වචන කේ 



නිව්නේ නිවීම 

492 

ම ි ්ලෝක කි න වචන . ්ලෝක කි න වචන ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ගුස ූදුම්මල පාරවලේ කපී කේ කලනිුේ අපට හමුවණුා. අර සළා න ආශර්  නේ 
්ලෝක  හුඳිනේව ූ ුනේ. ඒ ව්ගේම අර අවයාක වසේවුලම ි් බනව 
‘සස්ස්ා ්ලා්කා’, ‘අස්සස්ා ්ලා්කා’, ‘අන්වා ්ලා්කා’, ‘අනන්වා 
්ලා්කා’ ආදී වශ් නේ ්ලෝක  සොකාලකිද, සොකාලික ්නා්ව්ද, ්ලෝක  
අනේ සහිද එ්හම නුේම් අනේ කේ නුදේද, ආදී වශ් නේ ඇස ූපරශේන. 
ඒ හුම එකකදීම ්ලෝක  කි ල ගේ් ්ම් අර සාමානය් නේ සම්මුි් නේ 
කි ු්වන ්ලෝක කේ. සම්මුි්ලෝක  හුටි ට චක්කවාළ ්ලෝක කි ල ඔ  
අටුවාවල ඒක ්ෝරනේ්න. නමුේ බුදුප ිාණනේ වහනේ් සේ ගුඹුරු වශ් නේ ඒ 
‘්ලාක’ පද  විගරහ කරල දැකේවවු. ඒ සළා න ආශර් නේ.  

ඒකට ඉාමේ වටිනා සූර කේ සඳහනේ ්වනව සං ුකේ නිකා් ේ 
සළා න වග්ග් ේ. එකේරා සූර කේ ි නව බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ ්මනේන 
්ම්හම පරකාශ කේ සංඝ ා වහනේ්සේලා ඉදිරි් ේ කරනව. ‘නාහං භික්ඛ්්ව 
ගම්නන ්ලාකස්ස අන්ං ඤා යං දට්ඨඨ යං පත් යන්ි වොමි, නච 

පනාහං භික්ඛ්්ව අප්පවා ්ලාකස්ස අන්ං දුක්ඛ්ස්ස අන්කිරි ං වොමි’7 - 
මහ්ණනි මම ගමනේ කිරී්මනේ ්ලෝක් ේ ්කළවරට පුමිණි  හුකි  ු ි 
්නාවොරමි. එ්සේම ්ලෝක් ේ ්කළවරට ්නාපුමිණ දුකේ ්කළවර කිරීමකේද 
නුු  ිපරකාශ කරමි. ්ම්ක බුලුවාම පර්හේලකිාවකේ ව්ගේ. ගමනේ කරිී්මනේ 
්ලෝක්  ් කළවරට එනේනේ බුහු. හුබු  ි් ලෝක්  ් කළවරට ් නාපුමිණ 
දුකේ ්කළවර කරනේනේ බුහු. ්ම්හම පරකාශ කරල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ 
විහාර ට වුඩම කළා. අර කලනිේ සූර වල ඔ  විදි්  කරම කේ ි නව. 
්බා්හෝවිට මනේ්ගේ ශරාවක නේ වහනේ්සේලා ලවා ්ම් ධමය  
විගරහකරවනේනට එකේරා අභයාස කේ දීමට ්වනේන ඕන.  

එ්කාට එ්හම පරකාශ කරල බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ විහාර ට 
වුඩම කළාට පසේ්ස එහි සිටි  සංඝ ා වහනේ්සේල එකු්වලා ‘අ්නේ ්ම් 
රම් ්ම් ්කටි් නේ පරකාශ කළා මහා ගුඹුරු ධමය කේ. අපට ්ම්ක 
්ේ්රනේ්න නුහු. දැනේ ්ම්්ක අථය  ්ේරුම් කරගනේ්න ්කා්හාමද?’ 
කි ල ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ ළඟට ගිහිලේල ආ ාචනා කරනවා. 
උනේවහනේ්සේ අර අනිකුේ සූර වල ව්ගේම ටිකකේ අදිමදි කරල නමුේ 
ඉදිරිපේ ්වලා ඔනේන ඊළඟට විවරණ  ්දනව. අර බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්දේශනා කළ ් කටි පාඨ්  විවරණ  මා ් ේරුම් ගනේ් න ් ම්හම ි. ‘් න 
්ඛ්ා ආවු්සා ්ලාකස්මිං ්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී, අ ං වුච්චි 
අරි ස්ස වින්  ්ලා්කා. ්කන නු්ඛ්ා ආවු්සා ්ලාකස්මිං ්ලාකසඤ්ඤී 
්හාි, ්ලාකමානී. චක්ඛ්ුනා ආවු්සා ්ලාකස්මිං ්ලාකසඤ්ඤී ්හාි 
්ලාකමානී. ්සා්න, ඝා්නන, ජීවහා , කා් න, ම්නන, ්ලාකස් මිං 
්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී. ් න ්ඛ්ා ආවු්සා ්ලාකස්මිං 
්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී, අ ං වුච්චි අරි ස්ස වින්  
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්ලා්කා.’ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්දන විගරහ  ්ම්ක ි. ‘ඇවුේනි 
 මකනිේ ්ලෝක  පිළිබඳව එ්හම නුේනම් ්ලෝක් හි ්ලෝක සංඥාවකේ, 
්ලෝකමාන කේ, ්ලෝක  කි ල ක ින මාන කේ, මුනමීකේ, ඇිකරගනදී 
අනේන එ  මම ්ලෝක    ි හඳුනේවමි. එ  ආ ය වින් හි, ්ම් ආ යය 
වයවහාර ට අනුව, ආ යය ශික්ෂණ ට අනුව, ්ලෝක   ි ක ින ු ලු්බ්. 
කුමකිනේද ්ලෝක  පිළිබඳ සංඥාවකේ ඇි්වනේ්න? කුමකිනේද ්ලෝක කේ 
මු්නනේ්න? ඇස, කණ, නාස , දිව, ක , මනස, කි න ඔ  හ් නේ. 
එ්කාට ්ම ිනේ ්ප්නනව අර ්ලෝක  පිළිබඳව දුනේනු විගරහ  හරි ටම 
් ානි්සාමනසිකාර  අනුව දුනේන විගරහ කේ. අර අවයාක පරශේන වලදි 
්ලෝක  හඳුනේවනේ්න අ් ානි්සාමනසිකාර් නේ. ්ම් කාල් ේ ඔ  
විදයාඥ ිනේ එ්හම ්නා් කුේ ආකාර් නේ ඔ  ්ලෝක්  ්කළවර 
්සා නේන  නේ්න අර අ් ානි්සාමනසිකාර් නේ හිාගේු ්ලෝක ක. 
චකරවාල ්ලෝක ආදි වශ් නේ දකේවන අර ඒ ්ලෝක . 

ඊළඟට ්ම් ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ කළ ්දේශන  අර භික්ෂුනේ 
වහනේ්සේලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට සුළ කළාම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
සම්පූේණ් නේම සම්ම කර වොළා. එ්කාට ්ම්ක බුදේධ ්දේශන කේ 
පමණටම සය එකකේ හුටි ට පිළගිේු ්ද කේ. ්ම ිනේ හු්ගනේ්න, ්ම් 
සළා න ආශර් නේම ි ්ලෝක ා, ්ලෝක සංඥාවකේ ඇිකරගේ්, ්ලෝක  
කි ල මුනමීකේ ඇිකරගේ්. ්ලෝක මාන  කි ල කි නේ්න, දැනේ ්ම් 
කා්ල කි න ්ලෝක මානේන  ්නා්ව ි. ්ලෝක කේ මුනමී. එක නදිසුනකේ 
ගේ්ාේ ්ලෝක් ේ දිග මුනමී ආදි ට භාවිා වන මිනමු් දණේඩ කුමකේද? 
අඟල, වි , අඩි , රි න, බඹ . ්ම්වා ්ම් ක  ආශර් නේ, ්ම් ශරීර  ආශර  
කර්ගන - ඒකම ම  ි මිනුම් දණේඩ. ඒ ව්ගේම ඇහුේ මිනුම් දණේඩ 
කර්ගන ි ්ලෝක කේ මනනිේ්න. ඔ  විධි ට ්ලෝක් ේ ි්බන ඔකේ්කාම 
මිනමු් දඩු ්ම් එකේ එකේ ආ න  ආශර  කර්ගන ි. අනේන ඒ නිසා ම ි 
්ම්ක ් ානි්සාමනසිකාර් නේම කළ ්ලෝක විවරණ කේ, ්ලෝක  කි න 
්ද  පිළිබඳ විවරණ කේ ් වනේ්න. ් ම්ක පළිිබඳ අ් ානි්සාමනසිකාර් නේ 
ම ි ්ක්නකේ හිාගනේ්න. ්ම් එකේ එකේ ්ලෝක. ඝන සංඥා්වනේ ගේු 
අදහසකේ ම ි ්ම් සම්මුි ්ලෝක . ්ම් ඝන සංඥා්වනේ ගේු අදහස 
නිසාම ඒවා් ේ සයාවකේ නුහු. මකේනිසාද, ්ලෝක් ේ පුවුේම එ්හම 
පිටිනේම හටගුනීම්, නුිවීම් කි න ඒ ධමයා්වනේ  ුකේ ි. ඒ ධමයාව 
අමක කිරී්මනේ ම ි ඝන සංඥාව ඇි ්වනේ්න.  ම්කිසි විදයා 
පරදශයන කේ බුලීමට ගි  ්ද්ද්නකේ ඒ පරදශයන්  ි්බන මුජිකේ 
්කේල කේ දිහා බලා්ගන සිටිනව. මුජිකේ ්කේල් නේ වුර 
වුකේ්ක්රනව  ම්කිසි භාජ්න කට. එකේ්ක්නකේ බලා ඉනේනව මුජිකේ 
්කේල  හිසේ ්වනකලේ. ව්ක්නකේ බලා්ගන ඉනේනව 
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භාජ්න  පි්රන කලේ. ්ම් ්දකම සිද්ධ්වනේ්න නුහු. ්මාකද ්හේුව? අර 
මුජිකේ ්කේල් නේ වුකේ් ක්රන වුර ධාරාව ුළිනේ සුඟවිලා  ම්කිසි 
බට කේ උඩට  නව. ඒක නිසා මුජිකේ ්කේ්ලේ හිසේ ්වනේ්නේ නුහු අර 
වුර භාජ්න  පි්රනේ්නේ නුහු. ඕකම  ිඕකට මුජිකේ ්කේල  ක ිල 
කි නේ්න. ඔ  විධි්  ්දේවලේ ඔ  විදයා පරදශයන වල එ්හම ි් නව. ඔනේන 
ඔ  විධි්  ්ද කේ ම ි ්ම් ්ලෝක . සංවට්ඨට, විවට්ඨට වශ් නේ ්ම් මහා 
සකේවලවලේ - සකේවල කි න වචන් නේම ්ේ්රනව ඒ චකරාකාර ේ. අපි 
ගේ්ාේ ඒ පුළුලේ අථය කනිේ, සංවට්ඨට, විවට්ඨට වශ් නේ ්ලෝක් ේ පරවේන  
චකරාකාර ි. සංවට්ඨට, විවට්ඨට කි න හුම එකකම අර ‘වට්ඨට’ කි න වචන  
සඳහනේ ්වනව, චකරාකාර ි. අර උද බ්බ  කි ල කිව්ව ව්ගේම ම ි. 
එ්කාට එක සකේවලකේ විනාශ ්වලා  නව. ව සකේවලවලේ - බරහ්ම විමාන 
ආදි  මු ්වනව. ඔ  විධි ට ්ලෝක් ේ පුවුේම එ්හම පිටිනේම හටගුනීම් 
නුිවීම් කි න ් දක උඩ  ිපවිනේ්න. ඒක චකර කේ. එ්කාට චකර කේ නම් 
්ම්්ක ්කානකේ දකිනේ්න ්කා්හාමද? ්ම්ක සොකාලික ්හෝ සොකාලකි 
්නාවන බවකේ ක ිනේ්න ්කා්හාමද? ්ම් පරශේන ම වුරදි ි. ‘ලුජ්ජ්ි 
පලුජ්ජ්ි ්ලා්කා’ කි ල බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ දුනේන නිේවචන  හරි ටම 
හරි. ්ම්ක බිඳී බිඳී  න සඳිී සිඳී  න, ්ද කේ. ඒ බි්ඳන බව අමක කරල 
සමුද  පක්ෂ් ේම සි පහිිටුවා්ගන ි සාමානය අශරුවේ පෘථගේජ්න  
්ලෝක  කි ල සම්මුි ්ලෝක කේ හඳුනා්ගන ඉනේ්න. 

නමුේ ්මා්හාකේ පාසා ්ම්ක ඇිවීම්, නුවිිම් ්ද්කනේ 
්ප්ළනව. එ්කාට ඒකම ම ි ්ම් ආශේවාස පරශේවාස් ේ ි්බනේ්න. 
ශරීර්  හුම එ්කේම ි් නේ්න අර උද බ් බ  ස්වභාව  ි. අනේන ඒක නිසා 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ලෝක  පිළිබඳ අලුේ විගරහ කේ දුනේනා. ‘ආ ය 
වයවහාර ට අනුව ් ලෝක  විගරහ කරනේ්න ් ම් සළා න ආශර  කර්ගන ි. 
්ම ිනේම, ඊළඟට ඒ්කනේම, අහු්වනව මනස - මනසේ ධමය නුේ ්ම් හුම 
එකකේම අහු්වනව ්ම් සළා න ට. සළා න් නේ පිට කිසිවකේම නුහු. 
ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ.... 
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අ්ධෝලිප ි

1. කච් චා න්ගාත් සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 28 පිට (බු.ජ්. 14) 

2. අලගද්ූපම සූර , ම.නි. I - 350 පිට (බු.ජ්. 10) 

3. ප.සූ. - 97 පිට (්හේ.මු. 35) 

4. බරහ්මජ්ාල සූර , දී.නි. I - 80 පිට (බු.ජ්. 7) 

5.  මක සූර , ඛ්න්ධ සං., සං.නි. III - 188 පිට (බු.ජ්. 15) 

6. ආණි සූර , ඔපම්ම සං., සං.නි. II - 412 පිට (බු.ජ්. 14) 

7. ්ලාකන්ගමන සූර , ්වදනා සං., සං.නි. IV - 196 පිට (බු.ජ්. 16) 

 

https://pitaka.lk/bjt?b=17&p=28
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https://pitaka.lk/bjt?b=19&p=196
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23 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ යන මාතෘකාව යට්තේ 

පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ විසිතුනේවන ්දේශනයය ි්ම්. 

භවනි්රෝධ  නම් ව ූනවින, විභව දිට්ඨි කේ ්හෝ උ්ච්ඡද දිට්ඨි කේ 

හුටි ට ්නාසුළකි   ුේ් ේ ථාගවර ා සේව පරඥපේි  ඉකේමවා ඇි 

නිසා   න නිගමන ට ුඩු ්දන සාධක කලනිේ දව්සේ ්දේශන් ේදී අපි 

උපුටා දැකේවවු. ථාගවර ා පළිිබඳවේ සේව පුදේගල  න වචන 

සූර්දේශනාවල ් දිල ිබුනේ, එපමණකිනේම ශාස්ව දෘෂේටි ට නුඹුරුවන 

අනේදමිනේ ථාගවර ා මරණිනේ මේ්හි පව ිි කි න අදහසකේ පරකාශ 

කිරීම ධමයවි්රෝී බවේ අපට ඒ සූර්දේශනා වලිනේ ්පනී ගි ා.  

අහංකාර මමංකාර මානානසු නේ දුරු කළ රහනේ වහනේ්සේ ්වන 

එකකේ බා ‘මම ’ ‘මා්ගේ ’ කි න ඒ වචන පවා පාවිච්ි කරනේ්නේ ්ලෝක 

සමඤ්ඤා, ්ලාකනිරුත්ි, ්ලෝක වයවහාර වලට එකඟ වීමකේ වශ් නේ 

පමණකේ බවේ අපි කලිනේ අවස්ථාවක සගාථක සං ුකේ් නේ උපුටා දැකේවූ 

අරහං සූර් නේ1 පුහුදිලි වුණා. ඒ්කේ අවශය ්කාටසේ දැනේ ආ් ේ මකේ 

කරගනේනව නම්, ඒ රහේ වූ භික්ෂුව පළිිබඳව ්ම්හම සඳහනේ ්වනව. ‘අහං 

වොමීිපි ්සා ව්ද ය, මමං වදන්ීිපි ්සා ව්ද ය, ්ලා්ක සමඤ්ඤං 

කුස්ලා විදිවා ් වාහාරම්ත්න ් සා ් වාහ්ර ය’ -  ම්කිසි රහේ භික්ෂුවකේ 

මම ක ිමි  නදු ක ිනේ්නේ , ‘මමං වදන්ීිපි ්සා ව්ද ය’ - මට කි ේ 

  ි  නු්වනේද කි නේ්නේ . නමුේ ඒ, ‘්ලා්ක සමඤ්ඤං කුස්ලා විදිවා’ 

- ් ලෝක් ේ ඇි සම්මුි කේ දක්ෂ අනේදමිනේ ් ේරුම් ් ගන, ‘්වාහාරම්ත්න 

්සා ්වාහ්ර ය’ - හු්දකේ වයවහාර මාර කේ වශ් නේ වයවහාර කරනව. 



නිව්නේ නිවීම 

500 

දිටුදැමි් හමි, ඇේ වශ් නේම ථාග ් ක්නකේ නුු ි ක ිල පරකාශ 
්ක්රන ඒ සූර්දේශනා වලිනේ පුන නඟින ශූනයා දශයන  අපි උපමා කළා 
මහ ්ද ි මකදී ඇදුරා ගසන දුම්මල පාරකිනේ පුන නඟින ගිනි ජ්ාලාවකට. 
සාමානය් නේ ් ක්නකු ුළ භ  උපදවන ් ද කේ, ් ම් විධි් ේ දුම්මල ගුසීම. 
දුම්මල පාරවලේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ උපකාර කරගේ්ේ ්ම් ්ක්ලසේ 
ආුර වූ ්ලෝක ා සඳහා පුවුේවූ ධමය  ාග් ේදී ්ලෝක ා්ගේ සිේුළ 
පුලපදි ම් ්වලා ි්බන සක්කා  දිට්ඨි  දුරු කරිීමට ි. ්ම් දුම්මල ගුසීමකේ 
ගුන සූර්දේශනා වලනම් සඳහනේ ්වනේ්න නුහු. නමුේ ඊට ්බා්හෝ දුරට 
සමාන අදහසකේ අඟවන වුදගේ වචන කේ සූර්දේශනා වල සමහරවිට 
දකේනට ලු්බනව, ‘විධූ්පි’ කි ල. දැනේ ‘ධූප’ ක ින වචන  ් ්දනව 
දුම්වගය - සුවඳ දුම් ආදි ටේ - ්ම් විධූ්පි කි න වචන  සඳහනේ ්වනව, 
උොන පාළි් ේ ්බාධි වග්ග්  එ්හම. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ බුදේධේව් නේ 
පසේ්සේ පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අනු්ලෝම පරි්ලෝම වශ් නේ ්ම්නහි කරන 
අවස්ථා සඳහනේ ්වන සූර් ේ අගට ්මනේන ්ම්හම ගාථාවකේ එනව. 

‘යදා ේව පාතුභවන් ති ධම් මා - ආතාපි්නා ඣාය්තා බරාහ්මණස්ස 

විධූපයං තිට්ඨඨති මාර්සනං - සූරි්යාව ඔභාසයමන් තෙික්ඛන්ති.’2 

 ම් අවස්ථාවක ් ක්ලසේ වන වීේ ් නේ  ුකේව ධයාන වඩනේනාවූ 
බරාහ්මණ ාට ඒ ධමය් ෝ පහළ්වේද, ඒ අවස්ථා්වහි - ‘විධූප ං ිට්ඨඨි මාර 
්සනං’ - මාර ්සේනාව පලවා හරිමිනේ සිටිනව. හරි ට අහස ආ්ලෝකවේ 
කරනේනාවූ ස ූය ා ව්ගේ. වේ සමහර සූරවල ්ම් විධූ්පි කි න වචන  
සන්ධූ්පි කි න වචන ේ එකේක සම්බන්ධ කරල දකේවනව. එනේ අර ‘ධපූ’ 
කි න වචන  ි ි් නේ්නේ. ්ම් වචන ්ද්කේ අථය  ඒ රම් පරකට නුහු. 
්ම් ගුන  ම්  ම් ම්භේද ි නව. සන්ධූ්පි, විධූ්පි ්ද්කේම ධූප කි න 
වචන  ි් නව. නමුේ සන්ධූපන  ක ිලා ක ිනේ්නේ, දැනේ සමහර දුම් වගය 
අපි පාවිච්ි කරනව ආරාධනා කරනේන. වේ සමහර - දුම්මල ව්ගේ - ් දේවලේ 
පාවිච්ි කරනව පලවා හරිනේන. ඔනේන ඔ  කරි ා ්දක ි ඔ  වචන ්ද්කේ 
අථය  හුටි ට ගනේන ි් නේ්නේ. සං ුකේ නකිා් ේ ඛ්ජ්ජ්නී  සූර් ේ සඳහනේ 

්වනව ඒ ආ යය ශරාවක  ‘විධූ්පි ්නා සන්ධූ්පි’3 - විධූපන  කරනව, 

සන්ධූපන  කරනේ්නේ නුහු. පලවා හරිනවා, ආරාධනා කරනේ්න නෑ. 
එ්කාට ් ම්ක අමර කාරණ කේ හුටි ට අපි සඳහනේ ක්ළේ. ් ක්සේ නමුේ 
මාර ්සේනාව පලවා හුරීම ආදී ඒ අදහසේ එනේනේ එකේක අර විධූ්පි කි න 
වචන  සඳහනේ ්වනව. 

සාමානය ්ලෝක ා ථාගවර ා හඳුනාගනේ්නේ අර නර වූ 
දි සුළි කේ ඒ දි සුළ ි මුපිට නිදැලේ්ලේ පා්වමිනේ ි්බන ්කාළ ්රාඩු 
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අු ඉි ආශර් නේ හඳුනාගනේනව ව්ග ි. දි සළුි  නර වුණාට පසේ්සේ 
වමේ ඒ දි සුළි  උඩිනේ ්කාළ ්රාඩු ආදි  කරකු්වන්කාට ්ක්නකේ 
හිාගනේනව එන දි සුළ ිකේ ි්බනව කි ල. දි  සුළි් ේ ්කේනේද්රසේථාන  
කරි ා විරහි වී ඇි බව, දි සුළ ි ්වනුවට දැනේ එන ි් නේ්නේ නිකර 
මහමුහුද බව, ්කේවල මහ මුහුද බව, ්ක්නකේ ්ේරුම් ගේ්ාේ, ඒ 
ුනුේාට අර ශූනයා දශයන  නිසා, අර ථාග ් ක්නකේ නුු  ික ිල 
කි න කීම නිසා, ඇි ් වන දුඹුලේ අසේථාන හීි , දුරලනේනට පළුුවනේ ් වනව. 
එ්කාට දි සුළ ික පට ු ්කේනේද්රසේථාන  නර වීම, මහ මුහුදකේ උරුම 
කරගුනීමට සමාන ි. දියසුළිය නතර වුණාමයි මෙ මුෙුද උරුම ්වනේ්නේ. 
දි සුළි ට අ ේ සමීි ්දේවලේ අහුරීම, අසීමි මහ මහුුදකේ උරුමකරගුනීම 
ව්ග ි. ්මනේන ්ම් කි න ්ම් කි මු් වලනිේ නු්ගන පර්හේලිකාව ඇේ 
වශ් නේම අර ‘අරහේ’ කි න වචන් ේමේ ගුබ්්වල ි් නව. රහනේ 
වහනේ්සේට, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ‘අරහා’ ‘අරහං’ කි න වචන අපි පාවිච්ි 
කරනව, බුදුගුණ භාවනා ආදි් හි. ඔ  අරහේ කි න වචන් නේ 
හු්ඟනේ්නේ - මූලික අථය  - ්නා් කේ අථය අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේල පසේ්සේ 
දකේවල ි් නව - නමුේ පරධාන අථය , අහයේ කි න එ්කේ - පූජ්ා ආදි  
ලුබීමට සුදුසකුම. හුම ් ද කේම ලුබීමට සදුුසු වීම කි න අදහස ි ් ම් අහයේ 
කි ල කි නේ්නේ. ෙුම ්දයකේම අත ෙුරී්මනුයි ෙුම ්දයකේම ෙුබීමට 
සුදුසුවනේ්නේ. ්මනේ ි් බනව මහ පර්හේලිකා ේව කේ. 

රහේ ්වනව කි ල කි නේ්නේ හුම ්ද කේම අහුරීම, ණ්හාව 
අහුරීම. සම්පූේණ් නේම ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම. එ්කාට ණ්හාව ක්ෂ  
කළාට පසේ්සේ හුම ආශාවකේම අහුරි ට පසේ් ස ි, හුම ්ද කේම 
අහුරි ට පසේ්ස ි, හුම ්ද කේම ලබනේනට සුදුස ු්වනේ්න. ඔනේන ඔ  
විධි් ේ මහා ගුඹුරු ේව කේ ි් නව, ඔ  අරහේ කි න ප්දේ. 

දැනේ අස්මි මාන  අනවු ග ි මිනමී්, මුනමී්, කරම හ කේ ි්  නව. ඒකට 
ම  ිසළා න ක ිල ක ිනේ්නේ. ‘අස්මි’ - ‘්වමි’ ක ින මාන , ්වමි ක ින 
මාන  පරකටකරවන මිනමු් දඬ ු හ කේ ි්  නව. ඒකට  ිසළා න ක ිල 
ක ිනේ්නේ. ඇසේ කනේ නාසාදී ඒ සළා න වලනිේ කළ මිනමු්, ඇගු මු්, පරමාණ 
කරිීම්,  ම් අවස්ථාවක නර වණුාද, ඒ අවස්ථා්ව් ඒ පදුේගල  අමි බවට, 
අමිල බවට, අනග ිබවට, අපරිමි බවට, පේ්වනව. අර දි සළු ිේ මහ මහුදුේ 
පළිබිඳ උපමාව ව්ගේම .ි එ්කාට ් ම් මිනමු් අහුරීම  ිඅමි බවට, අපරිමි 
බවට පේවීමට ඇි ඒකා න මාගය . මහ පදුුම ්ද කේ ්ම්ක. ඒකම ම ි, දැනේ 
දි සළු ිකේ නර වණුාම, ඉ්බ්ම, ඒ දිහා බලාසිටින ්කනා්ගේ අවධාන  
් ාමු් වනේ්නේ මහ මහුු් දේ ගුඹරුු බව, අපරිමි බව, පෘථුල බව ක ින 
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පුේට ි. ඒ ව්ගේම ් ද කේ ් මන ි් නේ්නේ. ඉනිේ ් ම් විධි ට කලේපනා 

කරල බලන්කාට ්ක්නකුට පුළුවනි අර සාමානය පෘථගේජ්න ට අසේථාන 
හීි කේ ්ගන්දන ්ම් ශනූයා දශයන  ළුිනේ එකේරා විධි ක අ්ලෞකික 
සුනේදරේව කේ පවා මුකරගනේන. එ්හම මුකරගනේන ඉඩ ි් න බවට 

්හාඳ සාධක අපට හමු ්වනව ධම්මපද්  පුප්ඵ වග්ග, අරහන් වග්ග, 
බරාහ්මණ වග්ග, බුද්ධ වග්ග ආදී වග්ග වලනිුේ, සුත්නිපා්  ්බා්හෝ ුනේ 

වලිනුේ. මහ පදුුම අනේද්ම් අලංකාර අනේද්ම් ගාථාේ අපට දකිනේට 
ලු්බනව. ්ම්කට ්හේුව ධමය ස්වභාව කේ වශ් නේ සලකනව නම් ්ම් 
ශූනයාව - ආේම ආේමී  ශූනයාව - පිළිබඳ පරඥාව පහළ වීම, ඒ පරඥාව 

පිහිටකර ්ගන ඒ මාගය ඵල අව්බෝධ කරගුනමී, ඇේ වශ් නේ කි නව 
නම් සේව ා්ගේ සාංසාරික පුවුේ්ම් පුෂේ්පාේභව , එ්ලෝේභව  හුටි ට 
සලකනේට පුළුවනේ. ඒ කි නේ් නේ මලේඵල හටගුනීම ව්ග ි. ් ම් අදහසේ පරකාශ 

්ක්රනව ධම්ම පද්  පපු්ඵ වග්ග් නේ. 

‘යථා සංකාරධානස්මං - උජ්ිතස්මං මොප්ථ 

පදුමං තත්ථ ජා්යථ - සුචිගන්ධං ම්නාරමං 
එවං සංකාරභූතස්මං - අන්ධභූ්ත පුථුජ්ජ්න 

අති්රාචති පඤ්ඤාය - සම්මා සම්බුද්ධසාව්කා.’4 

‘ ම් ්සේ මහා මාගය  අසළ හුර දමන ලද කුලකිසල ්ගාඩක පිරිසිදු 

සුවඳ ඇි මනරම් පි ුමකේ හටගනීද, එ්සේම කුලිකසල ්ගාඩකේ බඳු පුහුදුනේ 
්ලෝක ා අර, සම්මා සම්බුදු ශරාවක ්ම පරඥා්වනේ විශිෂේට ්ලස බබල ි.’ 
එ්කාට ්ම් සසර කුලකිසල ්ගාඩිනේ මු්වන ඒ මනරම් ප ිුම ම ි 

රහනේ වහනේ්සේ. ්ම්ක එ්කාට බ  ්වනේන ්ද කේ ්නා්ව ි. 

අපි ඒ ව්ගේම පසගුි  ්දේශන් ේදී උපුටා දැකේවවූා බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ ්ලෝක  පළිිබඳව දැකේවූ අලුේ නිේවචන, අලුේ හුඳිනේවීම්, පළිිබඳ 
සූර කේ. සං ුකේ නිකා් ේ සළා න වග්ග්  පළමුවන ්ලෝකකාමගුණ 
සූර් නේ අපි උපුටා දැකේවවු පාඨ ්දකකේ. එක පාඨ කේ ම ි, පර්හේලිකා 

විධි්  කි මනකේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සංඝ ා වහනේ්සේලා ඉදිරි්  පරකාශ 
කළා ‘නාහං භික්ඛ්්ව ගම්නන ්ලාකස්ස අන්ං ඤා යං දට්ඨඨ යං 
පත් යන්ි වොමි. න ච පනාහං භික්ඛ්්ව අප්පවා ්ලාකස්ස අන්ං 

දුක්ඛ්ස්ස අන්කිරි ං වොමි’ - මහ්ණනි මම, ගමනේ කිරී්මනේ ්ලෝක් ේ 
්කළවරකේ දැනගහුකි ු ි, දැකගහුකි  ි, ඊට පුමිණ  හුකි ු ි 

්නාකි මි. ඒ ව්ගේම මහ්ණනි, ්ලෝක් ේ ්කළවරට ්නාපුමිණ දු්කහි 
්කළවරකේ ඇු ිද ්නාකි මි. ඉිනේ ්ම් පර්හේලිකාව විසඳගනේන 
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්ම් සංඝ ා වහනේ්සේලා ආනන්ද සවාමීනේ වහනේ්සේ ළඟට ගිහිලේල ආ ාචනා 
කළාට පසේ්සේ ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ දුනේ පිළිුරේ අපි එො පරකාශ කළා. 
ඒ පිළිු්ේ ඇේ වශ් නේම අඩංගු ් වනේ්න ් ලෝක  පළිිබඳව බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ අදහසේ කළ අථය  ි. සාමානය් නේ ්ලෝක  කි න අදහස 
්නා්ව ි. එ්කාට ඒ ්ලෝක  පිළිබඳව දුනේ නිේවචන  - ආනන්ද සවාමීනේ 
වහනේ්සේ ්ේරුම් කරල දුනේන නිේවචන  - ‘් න ්ඛ්ා ආවු්සා, ්ලාකස්මිං 
්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී, අ ං වුච්චි අරි ස්ස වින්  ්ලා්කා. 
්කන චාවු්සා ්ලාකස්මිං ්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී. චක්ඛ්ුනා ්ඛ්ා 
ආවු්සා ්ලාකස්මිං ්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී. ්සා්න.... 
ඝා්නන.... ජිවහා .... කා් න.... ම්නන.... ්ඛ්ා ආවු්සා ්ලාකස්මිං 
්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී. ් න ්ඛ්ා ආවු්සා ්ලාකස්මිං 
්ලාකසඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී, අ ං වුච්චි අරි ස්ස වින්  ්ලා්කා’. 

ඇවුේනි,  මකිනේ ්ලෝක් හි ්ලෝක  පිළිබඳ සංඥාවකේ - ්ලෝක  
කි න හඳුනාගුනීමකේ ්ව ිද - ්ලෝක  කි න මුනීමකේ - ්ලෝක  කි න 
මාන කේ ඇි්ව ිද, අනේන ඊටම ආ ය වයවහාර ට අනුව ්ලෝක   ු ි 
කි නු ලු්බ්.  මකිනේ ්ලෝක  මනී නම් ඒකටම ි ්ලෝක  ක ිල ක ිනේ්නේ. 
එ්කාට ඒ ්කෝදු හ   ි ඔනේන එනිනේ අර කි ුවු්ණේ, ්මානව ිනේද 
්ලෝක  මනිනේ්නේ, කුමකනිේද ් ලෝක  මනනිේ්නේ, ් ලෝක  පිළිබඳ සඤ්ඤාවකේ 
ඇිකරගනේ්නේ? ඇස, කණ, නාස , දිව, ක , සි - ඔ ිනේ ඇර ්වන 
කරම කිනේ ්ලෝක  දැනගනේන බුහු. ්ලෝක  ගුන ඇිාකේ මිමානේර 
- ඒ හුම එකකේම මනිනේ්නේ ්ම් හ් නේ. ්ම්ක ්ේරුම් කිරීමට අපි පහසු 
නිදශයන කේ හුටි ට ි එො සඳහනේ ක්ළේ, අපට ්වන මිනුම් කරම නුේනම්, 
්ලෝක සම්ම ්වන ්දේවලේ නුේනම්, අපි ඇඟිලි පුරුක අඟල හුටි ට 
ගනේනව, වි , අඩි , බඹ  ආදී වශ් නේ අී් ේ ඉඳලම ්ම් ක  උපකාර 
කර්ගන ි ්ලෝක  මනනිේ් නේ, දුර ආදි  මනිනේ්නේ ්බා්හෝවිට. ඒ ව්ගේම ි 
අනිකුේ ඉන්ද්රි  නේ ආශර් නේ. ඊටතේ වඩා ඉතාමතේම සියමු් මුනමී තමයි 
සි්තනේ කරන මුනීම. ්ම් මනසිනේ කරන මුනී්ම්දී ම ි අර සංකලේප 
පරඥපේි ආදි  අපි උපකාර කරගනේ්න.  

ඉිනේ අනේන ඒව හුම එකකටම පහර වදිනව, ඒ හුම එකකටම 
දුම්මල පහරවලේ වදිනව, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ්ම් ශූනයා 
දේශන් නේ. ඉිනේ ඔනේන ඔ  විදි ට ්ම ිනේ ්ප්නනව සළා න ම 
එකේරා විධි ක ්කෝදු ්ගාඩකේ. ්ලෝක  මුනීමට පාවිච්ි කරන ්කෝදු 
්ගාඩකේ. එ්කාට ්ම් අනුව අපට හිාගනේන පුළුවනි, ්ලෝක  පිළිබඳව 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේකළ නිේවචන් නේ අපට ්පනී නව 
්ලෝක  පිළිබඳව සංඛ් ස්වභාව . ්ම්ක සිතිනේ මවාගතේතු ්දයකේ. සිිනේ 
මවාගේ කි ල කි නේ්නේ ද්රවය පක්ෂ  නුි ්වනව ්නා්ව ි. නමුේ 
්ලෝක  පිළිබඳ පරඥපේි  - ්ලෝක පරඥපේි  - ඇේ වශ් නේම ්ම් 



නිව්නේ නිවීම 

504 

කි ාපු සළා න  ආශර් නේ ්ගාඩනඟාගේු එකකේ. ්ෙෝක පරඥපේති්යේ 
සංඛත සේවභාවයයි. කලිනේ අවස්ථාවක අපි සඳහනේ කළා, අවයාක වසේු 
ගුන කථා කරන්කාට, ඒ අවයාක පරශේන දහ  අරිනේ මුලේ පරශේන හරම 
්ලෝක  පිළිබඳ පරශේන බව. ‘සස්ස්ා ්ලා්කා, අසස්ස්ා ්ලා්කා, 
අන්වා ්ලා්කා, අනන්වා ්ලා්කා’ - ්ලෝක  සොකාලික , ්ලෝක  
සොකාලික ්නා්ව් , ්ලෝක් හි ්කළවරකේ ඇ, ්ලෝක් හි ්කළවරකේ 
නු. ඒ දෘෂේටිවාදීනේ ්ලෝක  කි න වයවහාර  ් දු්ව් අනේන අර සංඛ් 
්ලෝක ට ි. අර කි ාප ු සළා න් නේ ්ගාඩනඟාගේු ඒ ්ලෝක 
පරඥපේි ට ි. එ්කාට ්ම් ්ලෝක පරඥපේි  ඇේ වශ් නේම සංඛ් කේ 
බව ්ේරුම් ්නාගුනීමට ්හේුව ්මාකකේද? පටිච්ච සමුප්පාද ධමය  
්නාදැනීම ි. ්ම්ව සංසේකාර බව ්ේරුම් ්නාගුනමී ි. ්මන ි්බන 
මිථයාව - ඒ කි නේ්නේ ඒක අ් ානි්සා මනසිකාර් නේ ්ගාඩනඟා ගේු 
්ලෝක කේ බව ්ේරුම් ්නාගුනමී - අපි උපමා ක්ළේ අර මුජිකේ 
්කේල ට ි. දැනේ ඔ  පරදේශන ආදි් ේ ි් න මුජිකේ ්කේල් නේ  ම්කිසි 
ටුංකි කට වුර වුකේ්ක්රනව. සමහර ්ක්නකේ ්ම්්ක රහස දනේ්න 
නුි ්ක්නකේ - අර මුජිකේ ්කේල  හිසේ ්වනකලේ බලා්ගන ඉනේනව. 
වේ ්ක්නකේ අර ටුංක ි පි්රනකලේ බලා්ගන ඉනේනව. 

්ම් ්දනේනම දනේ්න නුහු අර මුජිකේ ්කේල් නේ වුකේ්ක්රන 
දි  ධාරාව ඇු්ළනේ - ුළිනේ - රහසිනේ ්නා්පනීම නුවේ ටුංකි් නේ 
වුර ධාරාව අරකට ඇදිල  න බව. ඔනේන ඔ  ව්ගේ ේව කේ. ඝන 
සංඥාව අනුව ගි  ්ක්ලසේ සහි ්ලෝක ා ුළ හුම ්ද කේම 
අලේලාගුනී්ම් ස්වභාව කේ ි් නවා. ණ්හා, උපාොන ආදි ට  ට වුණ 
සාමානය පෘථගේජ්න ්ලෝක ා ුළ, විදශයනා පරඥාව නුි ්ලෝක ා ුළ, 
ි්බනව නිය සංඥාවකේ. අනේන ඒ නිසා ම ි ්ලෝක් ේ ්ගවී න පක්ෂ  
ගුන ුකීමකේ නුිව හටගුනීම් පක්ෂ  - සමුද  - පමණකේ සලකමිනේ 
්ම්ක ඒකක කේ හුටි ට ඝන සංඥා්වනේ අරගනේ් න. එ්හම අරගේු 
්ලෝක කේ, සොකාලකිද නුදේද ක ින එක ි අර පරශේන වලනිේ පරකාශ 
්ක්රනේ්නේ. එ්හම නුනිම් එබඳු ්ලෝක ක ්කළවරකේ ි් නවද නුදේද 
කි න එක ි. ්මනේන ්ම් අ් ානි්සා මනසකිාර් නේ ්ගාඩනඟාගේු 
අදහසේ වලට මුල ඒකානේ අසේිව කේ සහ ඒකානේ නාසේිව කේ දැකේවි  
හුකි ි ක ින අදහස ි. ඒකානේ වශ් නේ  මකේ ඇ, ඒකානේ වශ් නේ 
 මකේ නු කි ල ඒ අනේගාමී දෘෂ ේටි ්දක. ඒ අනේගාමී දෘෂ ේටි ්දක 
පරි්ක්ෂේප ්ක්රන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්සා ා ගේු ්ශරේෂ ේඨ 
පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අර සං ුකේ නිකා් ේ නිොන සං ුකේ් ේ 

කච්චා න්ගාත් සූර් ේ5 සඳහනේ ්වනව. අපි කලිනේ අවස්ථාවකේ ඒ 
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සූර  උපුටා දැකේවූවා ව්ගේ මක ි. එ නිේ අවශය ් කාටස දැනේ අපි කිව්්වාේ, 
්මනේන ් හාඳට පුහුදිල ි් වනව කාරණ . ‘ද්ව නිස්සි් ා ඛ්වා ං කච් චා න, 
්ලා්කා ් භු් යන අත්ථි්ඤ් චව නත්ථිඤ්ච. ්ලාකසමුද ං ්ඛ්ා 
කච් චා න,  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා  ා ්ලා්ක නත්ථිා සා න 
්හාි. ්ලාක නි්රාධං ්ඛ්ා කච් චා න  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා 
 ා ්ලා්ක අත්ථිා සා න ්හාි.’ ඒ කි නේ්නේ - කච්චා න ්ම් ්ලෝක  
්බා්හෝ ්ස ිනේම අනේගාමී දෘෂේටි ්දකකේ ඇසුරු කර්ගන ි සිටිනේ්නේ. 
එනම් අසේිව  හා නාසේිව  ි, ඇිබව හා නුිබව ි. ඊළඟට ඔනේන ධමය 
නයා  ඉදිරිපේ කරනව. ්ලෝක සමුද  - ්ලෝක් ේ හටගුනීම -  ථාභූ 
වශ් නේ, ඇිු වශ් නේ, දකනිේනහුට ‘්ලෝක  ඒකානේ වශ් නේ නු’ 
කි න ඒ අදහස නුි්වල  නවා. ඊළඟට ්ලෝක නි්රෝධ   ථාභූ 
වශ් නේ දකනි පදුේගල ාට ‘්ලෝක  ඇ’ කි න හුඟීමේ නුි්වල  නව. 
ඔනේන දැනේ අර මුජිකේ ්කේ්ලේ උපමාව අථයවේ කරගනේන පුළුවනි. අර 
්දනේනම ් ේරුම් ගේ නම් මුජිකේ ් කේල  හිසේ ් වනව ව්ගේම පි්රනව ි 
කි ල, ටුංකි ේ පි්රනව ව්ගේම හිසේ්වනව ි කි ල, අර විධි ට බලා්ගන 
ඉනේ්නේ නුහු. ඒ ්වනුවට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කළ 
පටිච්චසමුප්පාද ධමය  වචන ේ පලා්ගන  නව, වචන  විනිවිද  නව කි ල 
කි නේ්නේ ඒක ි, ඒ පරඥාව. එය වචනයකනිේ දකේවනේන බුරි නිසා තමයි අවිජ්ජා 
පච්චයා සංඛාරා ආදී වශ්යනේ, ද්වාදසංග වශ්යනේ, ්ෙෝකය ඇති්වන ෙුටි 
දැකේවූ්ව. 

දැනේ සමහර අවස්ථාවල පටිච්චසමුප්පාද සූර  අවසනේ ්වනේ්න 
‘අ ං දුක්ඛ් සමුද් ා, අ ං දුක්ඛ් නි්රා්ධා’ ආදී වශ් නේ. ‘එව්මස් ස 
්කවලස්ස දුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධස්ස සමුද් ා ්හාි’ කි ල. වේ සමහර අවස්ථාවල 
්ලාක සමුද  කි ලේ දකේවනව, ්ම් දුක්ඛ සමුදයම තමයි ්ෙෝක සමුදය. 
එ්කාට ්ම් සළා න නේ්ගනේ ්ලෝක කේ ්ගාඩනු්ගනව. ඒකම ි දුක 
හුටි ට පවිනේ්න. ්ම් විධි ට ්ගාඩනු්ගන ආකාර  ි පටිච්චසමුප්පාද 
ධමය  කි නේ්නේ. ඒක ඉාමේම සි ුම් කාරණ කේ. අනේන ඒ විධි් ේ 
අ් ානි්සා මනසිකාර් නේ ්ගාඩනඟා ගේු ්ලෝක කේ නිසා ඒක 
සංඛ් ි. ඒක හිිනේ මවා ගේු ්ද කේ ව්ග ි. ්ම් සංඛ්් ේ ි්බන 
ස්වභාව කේ ම ි ්ම් චකරාකාර , චකර කේ ව්ග ි. ඇේ වශ් නේම දැනේ 
්මන කාල  හා අවකාශ  පිළිබඳ පරශේන ් දකකු ි අර සස්ස්ා ් ලා්කා 
ආදී දෘෂේටි වලිනේ හු්ඟනේ්නේ. සොකාලිකද සොකාලික ්නා්ව ිද කි න 
එක කාල  පිළිබඳව ි. ්ලෝක් ේ ්කළවරකේ ඇදේද නුදේද කි න එක 
අවකාශ , එ්හම නුේම් ්දේශ  පිළිබඳව ි. කාල ේ අවකාශ ේ - 
ඇේ වශ් නේම කාල ේ අවකාශ ේ කි න ්ද්කේම ි් නේ්නේ 
චකරාකාර පුවුේමකේ. දැනේ කාල  ගුන අපි කලේපනා කරල බලනව නම් 
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උ්දේ කාල් ේ ඈ ්කළවර සවසේ කාල් ේ මෑ ්කළවර .ි සවසේ කාල් ේ 
ඈ ්කළවර උ්දේ කාල් ේ මෑ ්කළවර ි. ඔ  විධි ට ි දව්සේ චකර  
කරකු්වනේ්න. උ්දේ වරුව ඉවර ්වන්කාට සවසේ වරුව පටනේගනේනව. 
සවසේ වරුව ඉවර ්වන්කාට උ්දේ වරුව පටනේගනේනව. ඔ  විදි් ම කාල 
චකර කේ ි් නව එකම ්මා්හාකේ ුළේ. ඔ  විදි් ේ හටගුනීම් ්ගවී ෑම් 
වශ් නේ බුලුවේ එනේ චකර කේ. එක ්මා්හාකේ ුළේ පවිනවා. 
ඊළඟට කලේප  ුළ ි් නේ්නේ ඕක ි. ඒකට ි සංවට්ඨට විවට්ඨට කි ල 
කලේප් ේ ්දපුේකේ ි් නේ්නේ. සංවට්ඨට කි ල කි නේ්නේ කලේප කේ 
හුකි්ලනව.  ම්කිසි ්ලෝකධාුවකේ හුකි්ලනව. ඊළඟට විවට්ඨට - ඒක 
ආ් ේ දිග හු්රනව. ඔනේන ඔ්හාම ්ද කේ ්ලෝක් ේ පුවුේම. ඉිනේ 
ඒක නිසා ්ම්්ක ්කළවරකේ ි් නවද, අගකේ මුලකේ ි නවද කි ල 
කි නේනට බුහු. පරශේන ම වුරදි ි. ්ම්ක චකරයක ්කානකේ ්ොයනේන ව්ගේ. 
කාලේපනකි වශ් නේ විසඳි  හුකි ්ද කේ ්නා්ව ි ්ම්ක - චකරාකාර 
පුවුේමකේ ි්බන නිසා හටගුනීම්, ්ගවී ුම් ්දක එක ්මා්හාකේ 
පාසාමේ ි් නව. ක්ෂණභංගුරව , ්මා්හාකේ පාසා බිඳී න ස්වභාව , 
්නාුකීම නිස ි අර විධි ට අ් ානි්සා මනසිකාර් නේ - සාමානය ඇසට 
්ප්නන ්ලෝක  විනාශ වන නිසා ඒ අනුව ්ලෝක  සම්පූණය් නේම ඉවර 
වුණා කි ල හිාගනේනව ්ක්නකේ. නමුේ ්ම් එක ්ලෝක ධාුවකේ ඉවර 
වුණාම ් වන ු්නක පුන නගිනව. ඔනේන ඔ්හාම ් ද කේ විශේව  පළිිබඳව 
්ම් ්ලෝක ා ඇිකරගේු පරශේනවල, දෘෂේටිවල, ි්  නේ්න. ්ම් විදි්  
දෘෂේටි මවාද අර්ගන කය ක්ළාේ ඒ කය පවා චකරාකාර කය බවට 
පරිවයන  වන හුටි අංගුත්ර නිකා් ේ නවක නිපා්  එන 

්ලාකා ිකබරාහ්මණ සූර් නේ6 ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව. 

්ම් සූර්  ේ සඳහනේ ්වනේ් න ්ම්හම ි, ්ලෝකා ික බරාහ්මණ නිේ 
්ද්ද්නකේ - ්ලෝකා ික බරාහ්මණ නිේ ක ිල ඒ කා්ල වයවහාර ක්ළේ, 
්ලෝකා  ශාසේර  ක ිල ්ද කේ බිුනා. ්ලෝක් ේ දිග පළල ආදි  පළිබිඳව 
දැනේ ්ම් කාල් ේ ්බා්හෝවිට විදයාඥ නිේ කරන වු්ඩ්ම ි ්නා් කේ 
ආකාර් නේ ඒ බරාහ්මණ නිේ ප ්පානිේ, කය ආදි් නේ ක්ළේ. අනේන ඒ 
විධි් ේ ඒ ශාසේර  ඉ්ගනගනේන ්දනේ්නකේ ්වනේන ඕන. ්ලෝකා කි 
බරාහ්මණ නිේ ් දනේ්නකේ එක දවසකේ ො බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකනිේට පුමිණිල 
්ම් විධි්  පරශේන කේ අසනව ‘භවේ ්ගෞම  ්ම් පරූණකස්සප ක ිා හටිිනව 
මා සවයඥ , හුම ්ද කේම දකනිව , හුම ්ද කේ පළිබිඳවම ඥාන දශයන  
නිරම එළඹ සටිිනව , ඇවිදින විටේ, සිටින විටේ, නදින විටේ, නදිිවරන 
විටේ, හුම අවස්ථාවකම මට ඥාන දශයන  ි්  නව ක ිල ක ිා හටිිනව. එ්හම 



23 වන ්දේශන  

507 

කි න පූරණකස්සප ්මනේන ්ම්හම පරකාශ කේ කරනව. ‘අහං අන්න්න 
ඤා්ණන අනන්ං ් ලාකං ජ්ානං පස්සං විහරාමි’ - මම අනන් වූ ඥාන කිනේ 
අනන් වූ ්ලෝක කේ දනිමිනේ දකිමිනේ වාස  කරනව, කි ල. එ්හම පරකාශ 
කරල කි නව, නිගණ්ඨනාථපුත් මීට විරුදේධ අදහසකේ පරකාශ කරනේ්නේ, 
කුමකේද? ‘අහං අන්ව්න්න ඤා්ණන අන් වන්ං ්ලාකං ජ්ානං පස්සං 
විහරාමි’ - මම ්කළවරකේ සහි ඥාන කිනේ ්කළවරකේ සහි ්ලෝක කේ 
දනිමිනේ දකමිිනේ වාස  කරනව, කි ල. 

ඊළඟට ්ම් බරාහ්මණ නිේ අහනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ්ගනේ, ්ම් 
කි න ්ම් ඥානවාදී ආචා යවරුනේ ්ද්දනා්ගනේ, එකි්නකාට විරුදේධ ම 
පරකාශ කරන ් ද්දනා්ගනේ කවදු ඇේ කිවු්ව, කවදු ් බාරු කිවු්ව, කි ල. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘අලං බරාහ්මණා ිට්ඨඨ්ං’ - ඇි බරාහ්මණ ිනි ඔ  
පරශේන  පුේකනිේ ිබි් ේවා. ‘ධම්මං ්වා ්දසිස්සාමි’ - මම නඹුලාට ධමය  
්දේශනා කරනව ක ිල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පරශේන  පුේකනිේ ුබීම 
අර අවයාක බව අඟවන වචන කේ. අවයාක පරශේනම හඳුනේවන වචන කේ 
ම ි - ඨපි, ඨපනී  ක ින එක - පුේකිනේ ුබි   ුු පරශේන කේ. ඒක 
නිස ි විවරණ කේ ්නාක්ළේ. මකේනිසාද පුේකිනේ ුබු්ව්. අපට 
හිාගනේන පුළුවනේ එන කාර්ණේ - කි ල නුේ. පූරණකස්සප ක ිනේ්නේ 
මම අනන් වූ ඥාන කනිේ අනන් වූ ්ලෝක කේ දකිනව කි ල්නේ. එ්කාට 
ඊට විරුදේධ වාදි් කුට ඉදිරිපේ ්වලා කි නේන පළුුවනි ඔබට ්ම් අනන් 
්ලෝක කේ ්ප්නනේ්නේ ඔ්බ් ඥාන  අනන් නසි ි. අනන් කි ල 
කි නේ්නේ සම්පූණය නුහු. සම්පූණය නම් ්කළවරකේ ි් නේන එපා ු. 
එ්කාට අනන් කි න වචන  අසම්පූණය අථය් නේ අර්ගන අර පළමු්වනේ 
ඉදිරිපේ කළ ම  කඩනේන පුළුවනි. ඔබ අනන් ඥාන් නේ අනන් වූ 
්ලෝක කේ දකිනේ්නේ ඔ්බ් ඥාන  අසම්පූණය නිසා. ඒ ව්ගේම අර නිගණ්ඨනාථ 
පුත් කි නේ්නේ මම ‘අන්ව්න්න’ - අන් කේ සහි - නුවණකනිේ 
අන් කේ සහි ්ලෝක කේ දකිනව කි ල්න. ඒ ුනුේාට විරුදේධව 
කි නේන පළුුවනේ, අර පූරණ කසසපවාදීනේට, ඔබ අන් කේ සහි ඥාන කිනේ 
අනනේ කේ සහි ්ලෝක කේ දකිනේ්නේ ඔ්බ් ඥාන  සීමි නිස ි ක ිල. 
ඔ්බ් ඥාන් ේ ්කළවරකේ ි් නව, ඒක නිස  ි අන් සහි ්ලෝක කේ 
්ප්නනේ්නේ. 

එ්කාට ්මනේ ි් නේ්නේ චකර කේ. අන් අනන් කි න 
වචනවල අථය ්දකකේම ි් නව. ඔනේන ඔ  විධි් ේ ේව කේ නිසා 
්වනේන ඕන බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ පරශේන පරි්ක්ෂේප ක්ළේ. ඊළඟට මම 
ධමය  ්දේශනා කරනව කි ල අර බරහ්මණ ිනේට පරකාශ කරනව උපමාවකේ 
වශ් නේ ව්ගේ - පුරුෂ ිනේ හර්ද්නකේ හර දිසාවක ඉනේනව. ඒ හර 
්දනාටම ි් නව ඉාමේම ්ව්ග් නේ  නේන ශකේි කේ. 
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්කා ිරම් ්ව්ග කේද කිව්හාේ ඊල ්ව්ග කේ වුනි ජ්ව කේ ි් නව. ඒ 
ව්ගේම ඒ හර ් දනා්ගේ පි වර - පි  මාරුකිරීම - ඉාමේම පුළුලේ. ් පරදිග 
මහ මුහු්ද එක ප කේ. අවරගිර මහ මුහු්ද අනිකේ ප . ඔනේන ඔ  රම් පළුුලේ 
පි  මාරු කිරීමකේ ි් නව. එ්කාට ්ව්ග  ඊල ්ව්ග  ි. ්ම් රම් 
පුළුලේ පි  මාරු කිරීමකේ ඇි, ඒ පුදේගල ිනේ හර ්දනා ම මනේට 
කි ාගනේනව ‘මම ගමනේ කරිී්මනේ ්ලෝක් ේ ්කළවරට පුමි්ණනව’ කි ල. 
එ්හම අධිෂේඨාන කර්ගන ඒ හර ්දනාම ගමන ආරම්භ කරනව. ආහාර 
පාන ගුනමී්, ශරීර කෘය කිරීම්, නොිගුනීම්, ්ව්හස මහනේසි ඇරීම්, ආදි ට 
් ්දන කාල  හුර අනකිේ මුළු කාල ම අර විධි ට ්ව්ග් නේ ගමනේ 
කරමිනේ, අවුරුදු සි  කේ ගමනේ කළේ ්ලෝක් ේ ්කළවරට ්නාපුමිණ 
මරණ ට පේ්වනව කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා. ‘ං කිස්ස 
්හු’ - මකේනිසාද? ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්හේුව ්දනව.  

‘නාහං බරාහ්මණ එවරෑපා  සන්ධාවනකිා  ් ලාකස්ස අන්ං ඤා යං 
දට්ඨඨ යං පත් යන්ි වොමි. න ච පනාහං අප්පවා ්ලාකස්ස අන්ං දුක්ඛ්ස්ස 
අන්කිරි ං වොමි’ ආදී වශ් නේ. මකේනිසාද බරාහ්මණ ිනි, ්මබඳු වූ ්ම් 
දිවීමකිනේ ්ලෝක් ේ ්කළවරකේ දැක ි හුක ිු ි, දැනගහුක ිු ි, ඊට 
පුමිණි  හුක ිු ි මම ්නාකි මි. ඒ ව්ගේම ්ලෝක් ේ ්කළවරකට 
්නාපුමිණ දුකේ ්කළවර කරගුනීමකේද ඇු ි මම ්නාකි මි. එ්හම 
වොරල ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. ‘පඤ්ි්ම බරාහ්මණා 
කාමගුණා අරි ස්ස වින්  ්ලා්කාි වුච්චි.’ එ්නේදී බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ ්ම් පඤචකාම ගුණ , පංචකාම නේ, ්ලෝක  
හුටි ට, ්ම් ආ ය වයවහාර  අනුව. ඒක අර සළා න ්ලෝක   ු ි කි පු 
එකේ එකේක ගුටීමකේ නුහු. සළා න  ආශර් නේ ම ි ්ම් පංචකාම 
සම්පේි  ්ක්නකේ විඳිනේ්නේ. නමුේ ්මනේදි ්දේශනා විලාස වශ් නේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ආ ය වයවහාර ට අනුව ්ලෝක  හුටි ට හුඳිනේවූ් ේ 
පංචකාම ගුණ ම ි. එ්කාට ් ම් පංචකාම ගුණ ් ලෝක  ඉකේමවන කරම කේ 
ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ පරකාශ කරනව ධයාන මාේග් නේ. පරථම 
ධයාන ට සමවුදුන නම්  ම්කිසි ්ක්නකේ අර පංචකාම ගුණ ්ලෝක් නේ 
ඈේවුණා. නමුේ ඒ පිළිබඳව පරකාශ ්වනව - ‘අ ම්පි අනිස්ස්ටා 
්ලාකම්හා ි වොමි පරි ාප්න්නා ්ලාකස්ස’ - ්ම් ුනුේේ ාම 
්ලෝක් නේ හරි ටම නිකේමු්නේ නුහු, ්ලෝක ටම අ ිි ි කි ල. ඔ  
විදි ට පරථම ධයාන, ද්විී  ධයාන ආදී වශ් නේ ගිහිලේල අවසාන් ේ - 
‘පුන ච පරං බරාහ්මණ භික්ඛ්ූ සබ්බ්සා ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා නං 
සමික්කම්ම සඤ්ඤා්වද ිනි්රාධං උපසම්පජ්ජ් විහරි පඤ්ඤා චස්ස 
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා ්හාන් ි. අ ං වුච්චි බරාහ්මණ ්ලාකස්ස අන්ං 
ආගම්ම ්ලාකස්ස අ්න් විහරි. ි්ණ්ණා ්ලා්ක විසත්ිකං.’ කි න ඒ 
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විවරණ මාගය් ේ අවසාන පි වර හුටි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකේවනේ්න 
 ම්කිසි භික්ෂුවකේ හුම ආකාර කනිේම ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න  කි න 
ඒ සමාධි ේව  ඉකේමවල සඤ්ඤා්ව්ද ි නි්රෝධ ට පුමිණ වාස  
කරනව. පරඥා්වනේ දැකී්මනේ ඒ භික්ෂුව්ගේ ආශරව නේ එ්හම පිටිනේම ක්ෂ  
්වනව. අනේන එබඳු භික්ෂුවකේ පළිිබඳව ඊළඟට පරකාශ ්වනව, ‘්ලෝක් ේ 
්කළවරට පුමිණ, ්ලෝක් ේ ්කළවර වාස  කරනව - විසත්ිකා නම් 
ඇ්ලන සුළු ණ්හා්වනේ එ්රවී’ කි ල. ් ම් සූර  අනුව ඇුම් ් ක්නකේ 
හිනේන පුළුවනි ඇේ වශ් නේම සඤ්ඤා්ව්ද ි නි්රෝධ  ි ්ම් නවින 
කි ල කි නේ්න ක ිල. එ්හමේ ්බා්හාම ්ක්නකේ ්ෝරනව. නමුේ 
්මන වුදගේ ්කාටස ි් නේ්නේ අර ‘පඤ්ඤා චස්ස දිස්වා ආසවා 
පරික්ඛීණා ්හාන්ි’ කි න එ්කේ. සඤ්ඤා්ව්ද ි නි් රෝධ් ේදී අර සි ලුම 
සංසේකාර නේ සංසිඳිල, හරි ට නිොගේ ව්ගේ ඔ්හේ ඉනේනව. ඒ 
සඤ්ඤා්ව්ද ි නි්රෝධ සමාපේි් නේ නුගිට්ටට පසේ්ස ි ඇේ 
වශ් නේම අර ක ිාපු විධි ට පරඥා්වනේ දැකල ආශරව නේ ක්ෂ  ්වනේ්නේ. ඒ 
බව ් ක්නකුට සුක ි් නවනම් බලාගනේන පුළුවන ිචූල්වදල්ල සූර් නේ. 

චූල්වදල්ල සූර් ේ ධම්මදිනේනා මහ ්රණිනේ වහනේ් සේ අර විසාඛ් 
උපාසක මහේම ාට පරකාශ කරනව, ‘සඤ්ඤා්වද ිනි්රාධසමාපත්ි ා 
්ඛ්ා ආවු්සා විසාඛ් වුට්ඨිං භික්ඛ්ුං ් ා ඵස්සා ඵුසන් ි. සුඤ්ඤ්ා 
ඵ්ස්සා, අනිමි්ත්ා ඵ්ස්සා, අප්පණිහි්ා ඵ්ස්සා.’ සඤ්ඤා්වද ි 
නි්රෝධ සමාපේි් නේ නුගිට්ට භිකු්ෂවට ස්පශය ුනකේ ස්ප ශය කරනව. 
්මානවද ස්ප ශය ුන. සුඤ්ඤ, අනිමිත්, අප්පණිහි. අටුවාව පවා එනදී 
්ෝරනව, ‘සුඤ්ඤා නාම ඵල සමාපත්ි’ එ්කාට ඵල සමවට ි අවදි 
්වනේ්නේ. ඊළඟට ඒ ව්ගේම සඳහනේ ්වනව ‘සඤ්ඤා්වද ි-
නි්රාධසමාපත්ි ා වුට්ඨිස්ස ්ඛ්ා ආවු්සා විසාඛ් භික්ඛු්්නා 
වි්වකනින්නං ිත්ං ්හාි වි්වක්පානං වි්වකපබ්භාරං.’ ඒ ව්ගේම 
සඤ්ඤා්වද ි නි්රෝධ සමාපේි් නේ නුගිට්ටාවූ භික්ෂුව්ගේ සි 
වි්ව්ක ට නුඹුරු ි, වි්ව්ක ට බරව ි ි්බනේ්නේ, වි්ව්ක ට ඇල්වල ි 
ි්බනේ්නේ. වි්ව්ක  කි න එක ්ෝරනේ්න, ‘වි්ව්කා නාම නිබ්බානං’. 
අටුවා්වම කි නව වි්ව්ක  කි නේ්නේ නිවන. එ්කාට ්ම ිනේ 
්ේ්රනව අපට සඤ්ඤා්වද ි නි්රෝධ සමාපේි් නේ නුගිට්ටට 
පසේ්ස ි, අර ඵල සමව්ේදී - අර කලිනේ අවස්ථාවකදී නිදසුනේ දැකේ වූ - ඒ 
ඵල සමාපේි අවස්ථා්ව්දී ි නිවන පරයක්ෂ කරනේ් න, ඒ අවස්ථා්ව්දී ි 
්ම් ්ලෝක්  ්කළවර දකිනේ්න හරි ටම. ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට 
්ම ිනේ අපට ්පේනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කළ ්ලෝක පරඥපේි , 
්ලෝක ා අර ිබූ ්ලෝක පරඥපේි  පිළිබඳ පරශේන ඉවේ කරල, ඒකට 
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්කා්හේම අ ිි නුි කාරණ කේ පරකාශ කිරීමකේ ්නා්ව ි.  ම්කිසි 
්හේුවකේ පිට - අ් ානි්සාමනසිකාර් නේ ජ්නි සංකලේප කේ නිසා ඒක 
ඉවේ කරල ් ානි්සාමනසිකාර  අනවු ්ලෝක  හටගනේන නි ම මිනුම් 
දඬුව, ්කෝදුවම ්පනේවල  ිබුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පරශේන  විසඳු්ව්. 

්ම් ්ලෝකානේ ේ දුක්ඛ්ානේ ේ, ්ලෝක් හි ්කළවරේ දු්කහි 
්කළවරේ පළිිබඳව සඳහනේ වන සූර අරිනේ ඉාම වුදගේ සූර කේ ම ි 
අංගුත්ර නිකා් ේ චුක්ක නපිා් ේ, සං ුකේ නිකා් ේ සගාථක 

සං ුකේ් ේ සඳහනේ වන ්රෝහිස්ස සූර .7 

එක දවසකේො බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සුවුේ නුවර ්ේවනාරාම් ේ 
වුඩ වසන අවස්ථාවක ්රෝහිස්ස නමුි ්දේව පුර  රාරි් ේ ඇවිලේල 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ්මනේන ්ම්හම පරශේන කේ අහනව. ‘ ත්ථ නු 
්ඛ්ා භ්න් න ජ්ා ි න ජී ි න මී ි න චවි න උප්පජ්ජ්ි සක්කා නු 
්ඛ්ා භ්න් ගම්නන ්ලාකස්ස අන්ං ඤාුං වා දට්ඨඨු වා පාපුණිුං වා’ 
සේවාමීනි,  ම් ු්නක ්ක්නකේ නූපදි ි ද ්නාදිර ි ද ්නාමි්   ිද චු 
්නා්ව ි ද නුව නූපද්නේද ඒ ්ලෝකානේ ට ගමනේ කිරී්මනේ ඒ ්ලෝක 
අනේ  දැනග හුකි්ව දි, දැකි  හුකි්ව දි, ඊට පුමිණි  හුකි්ව දි? 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුර ‘ ත්ථ ්ඛ්ා ආවු්සා න ජ්ා ි න 
ජී ි න මී ි න චවි න උප්පජ්ජ්ි නාහං ං ගම්නන ්ලාකස්ස අන්ං 
ඤා යං දට්ඨඨ යං පත් යන්ී ි වොමි’ - ඇවුේනි  ම් ුනක නූපද්නේද, 
්නාදිර ිද, ්නාමි් ේද, චු ්නා්ව ිද, නුව නූපද්නේද, එබඳු ඒ 
්ලෝකානේ ට ගමනේ කිරී්මනේ පුමිණි  හුකි ු ි මම ්නාකි මි. 

එපමණකේ කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නුවුේවවුහම අර ් රෝහිස්ස 
්දේව පුර  ්බා්හාම පරශංසා කරනව ‘අච්ඡරි ං භ්න් අබ්භූං භ්න්’ - 
්ම්ක ්බා්හෝම ආශේච ය කේ, අදේභූ කාරණ කේ, ථාග නේ වහනේ්සේ ්දසූ 
්ම් සුභාෂි  - ‘ ාව සුභාසිමිදං භගවා’ - ්ම්ක ්බා්හෝම ්හාඳ 
කි මනකේ කි ල - මකේනිසාද එ්හම පරශංසා කර්නේ්නේ, මනේ 
පරයක්ෂ් නේම ්ම් කාරණ  ඇේ බව ්ේරුම් අර්ගන ි්බන නිස ි. 
ඒක පරකාශ කරනව, ඊළඟට ඒ ්රෝහිස්ස ්දේව පුර , ‘මම අී් ේ 
්රෝහිස්ස නමුි සෘෂිවර් කේ - ්භාජ් පුර වූ - ්භාජ් නමුි  ම්කිසි 
්ක්නකු්ගේ පුර් කේ ්වනේන ඇි. මම ්රෝහිස්ස නමුි සෘෂිවර් කේව 
සිටි ා. ‘ඉද්ධිමා ්වහාසංග්මා’ - ්බා්හෝම සෘද් ධි සහි අහසිනේ  ා්ම් 
ශකේි  ඇි ම්ගේ ්ව්ග  - කලිනේ අපි අර ්ලෝකා ික සූර් ේදී සඳහනේ 
කළ ් ව්ග  ි. ඒ ක ිනේ්නේ ඊල ් ව්ග  ි. ් කටි් නේ කි නව නම් ඊල ක 
ගමනේ ්ව්ග  ි නව. ඒ ව්ගේම ම්ගේ පි මාරු කිරීම් ්පරදිග මුහුදේ 
අපරදිග මුහුදේ අර රම් - එරම් පුළුලේ පි මාරු කිරීමකේ. ඒ 
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ඔකේ්කාම සෘද්ධි බල් නේ. අනේන එබඳු ශකේි කේ ඇි මට නකිමට අදහසකේ 
ආවා ‘අහං ගම්නන ්ලාකස්ස අන්ං පාපුණිස් සාමි’ - මම ගමනේ කිරී්මනේ 
්ලෝක් ේ ්කළවරට පුමි්ණනව ක ිල. එ්හම අදහසකේ ආපු නිසා මම ඒ 
විදි ටම ගමනේ කරල, අවරුුදු ස ි කේම ගමනේ කරල ්ලෝක් ේ ්කළවරට 
්නාපුමිණ අරමඟදීම කාලකරි ා කළා. අනේන ඒ නිසා භාගයවුනේ 
වහනේ්සේ ්දේශනා කළ කාරණ  සුභාෂි වග මම පළිිගනේනව කි ල පරකාශ 
කළා. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වදුරටේ ඒක හවුරු කිරීම් 
වශ් නේ ඉා වුදගේ සූර ්කාටසකේ පරකාශ කරනව, නුවේ අරකම 
අවධාරණ  කරමිනේ. ‘න ්ඛ්ා පනාහං ආවු්සා ගම්නන ්ලාකස්ස අන්ං 
ඤා යං දට්ඨඨ යං පත් යන්ි වොමි. න චාහං ආවු්සා අප්පවා ්ලාකස්ස 
අන්ං දුක්ඛ්ස්ස අන්කිරි ං වොමි. අපිචාහං ආවු්සා ඉමස්මිං ් ව 
බයාමම්ත් ක්ලබ්ර සසඤ්ඤිම්හි සමන්ක ්ලාකං ච පඤ්ඤා්පමි 
්ලාකසමුද ං ච ්ලාකනි්රාධංච ්ලාක නි්රාධගාමිනිංච පටිපදං’ - 
ඇවුේනි මම ගමනේ කරිී්මනේ ්ලෝක් ේ ්කළවරකේ දැක ි හුකි ු ි 
්නාකි මි. එ්සේම ්ලෝක් ේ ්කළවරට ්නාපුමිණ දු්කහි ්කළවරකේ 
ඇු ිද මම පරකාශ ්නාකරමි. නුව ද ඇවුේනි, ‘ඉමස්මිං ් ව 
බයාමම්ත් ක්ලබ්ර සසඤ්ඤිම්හි සමන්ක.’ සංඥාවේ මනසේ සහි 
බඹ කේ පමණ වන ්ම් ශරීර කුඩු්වහිම - ‘ක්ලබ්ර’ කි ල ් ාදල 
ි්බනව. මෘ ශරීර  ්නා්ව ි එන ි් නේ්නේ - ්ම් ශරීර කුඩු්වහිම 
්ලෝක ේ ්පනේවාලමි, ්ලෝක් ේ හටගුනමීේ ්පනේවාලමි, ්ලෝක නි්රෝධ  
නම් වූ නිවනේ ්පනේවාලමි, ්ලෝක නි්රෝධගාමිනී පටිපොවේ ්පනේවාලමි. 

්ලෝක් ේ ඇිාකේ විවිධ ආගම් දෘෂේටිවාද හුම එකකේම පසුබසේවන 
අභී සිංහනාද කේ වුනි ්ම් ්ශරේෂේඨ ්දේශනා්ව් අග  ්ේරුම් ්නාගේ 
ඇුම් ්ක්නකේ, ්මකල පරකාශ කරනව ඇ්හනව, ්ම් සූර් ේ කි න 
හුටි ට නිවන ්මුන නු. ්ලෝක නි්රෝධ කේ ්මන නු. අනිකේ 
කාරණා ුන විර ි. ්ම් බඹ කේ පමණ ශරීර් ේ ි්බනේ්නේ කි ල. ඒ 
විධි් ේ දුේම කේ පරකාශ කිරීමට ්හේුව, නිවන පිළිබඳව කාලානේර කේ 
ිසේ්සේ ඇිවුණ ්නා් කේ වුලේවටාරම් මිමානේරවල දිනේ 
එලේබගුනීම ි. නිවන එ්හමපිටිනේම ගූඪ, ගුපේ ්ද කේ කළා. ්ම් ශරීර ට, 
්ම් පුදේගල ්ගේ ජීවි ට ්කළිනේම අොල ්නාවන හුටි ට, රහනේ 
වහනේ්සේලා මරණ ට පේවුනාට පසේ්සේ ගිහිලේල එකු්වන  ම්කිසි 
අදේභූ ගූඪ ුනකේ හුටි ට ි නිවන පිළිබඳව පසුකාල කදී ඇිවුණු 
මිමානේර වලිනේ ීරණ  ්ක්රනේ්න. අනේන ඒව දැඩිව ගේු නිසා 
්වනේන ඇි සමහර විට ්ම් බුදේධ භාෂි් ේ සංඥාවේ මනසේ සහි ්ම් 
බඹ කේ පමණ වූ සිරු්රහි ්ලෝක නි්රෝධ කේ ි් නව 



නිව්නේ නිවීම 

512 

කි න එක අර විදි ට පළිි් නාගනේ්නේ. එපමණකේ ්නා්ව ි අටුවාව පවා - 
අටුවාව නම් ඒ රම් දුරට ගිහිලේල නුහු - අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරනව, ‘ණ්කාළ ලී කුබලි ආදි් හි ්නා්ව ි ්ම් චුරා ය සය  
ි් නේ්නේ, ්ම් සර මහා භූ නේ්ගනේ හටගේ ශරීර  ුළ ’ කි ල. ඒක 
හරි, අටුවාව එපමණකේ පරකාශ කරල නර කරනව. ඉිනේ ්ම්ක ගුනේ 
ඇුම් උග්කේ පරකාශ කරනව, ඉාමේ වටිනා දීේඝ විවරණ කේ කළ ුු 
වටිනා අවස්ථාවකේ බුදේධ්ඝෝෂ සවාමීනේ වහනේ්සේ පුහුර හුරි ු  ික ිල. ඒ 
කි මනේ ස්හේුක ි. නමුේ අටුවාචාරීනේ ්ම් රම් වුදගේ සූර කේ ගුන 
එරම්ම සුලකිලේලකේ ්නාදැකේවූ්ව්, වුඩිබර ි් නේ්නේ අර විධි ට 
පසුකාල ක ඇිවුණ මමිානේර වලට නිස .ි 

එ්කාට ්ම් සූර  ගුන අමුු දීඝය විසේර නුේ ්ම්කේ 
නිබ්බාන පටිසං ුකේ සූර ගුන පරකාශ කළ කරුණුම ්ම් සූර ට ්හාඳ 
විවරණ. මකේනිසාද? දැනේ ්මන කි ්වනව ‘සසඤ්ඤිම්හි සමන්ක’ කි ල 
වචන ්දකකේ. බඹ කේ පමණ වූ ්ම් ක්ලේබර  සංඥාව සහ මනස සහි ි. 
ඒක අථයවේව ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එන ් ාදල ි් නේ්න. අර කලනිේ 
සූර් ේ ්ලෝක  හඳුනේවන්කාට ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා 
‘් න ්ඛ්ා ආවු්සා ්ලාකස්මිං ්ලාකඤ්ඤී ්හාි ්ලාකමානී අ ං වුච්චි 
අරි ස්ස වින්  ්ලා්කා’ කි ල, ්ලෝක සංඥාවකේ, ්ලෝක  කි ල මාන කේ 
මුනමීකේ - මනසිනේ ම ි ්ම් මුනමී ්ක්රනේ්නේ. එ්කාට අර 
සසඤ්ඤිම්හි සමන්ක, සංඥාවේ මනසේ සහි කි ල කිව්්ව අනේන අර 
්ලෝකපරඥපේි ට එකඟ්වන ආකාර ට. එපමණකේ ්නා්ව ි අපි කලිනේ 
අවස්ථාවක වි්ශේෂ් නේම ඵලසමව ගුන - අඤ්ඤා ඵල සමාධි, අඤ්ඤා 
වි්මාක්ඛ්ා ආදී නම් වලිනේ හුඳිනේ්වන ඒ ඵල සමාපේි  - ගුන පරකාශ 
්ක්රන සූර්දේශනා උපටුා දැකේවූ අවස්ථාවලේ වල - ්මනේන ්ම් විධි ට 
දැකේවවු. ‘සි ා ් ඛ්ා ආවු්සා ථාරෑ්පා සමාධි පටිලා්භා  ථා ් නව පඨවි ං 
පඨවිසඤ්ඤී අස්ස න වා ස්මිං වා් ාසඤ්ඤී අස්ස...’ ඒ විධි ට දිගට ගිහිලේල 
අවසාන් ේ දී පරකාශ ්වනව, ‘සඤ්ඤී ච පන අස්ස’. ඒ කි න අහයේඵල 
සමාධි  ්කා ිරම් ආශේච යවේ ද කි ්ාේ එබඳු ඒ සමාධි ේව් ේ දී 
 ම්කිසි ්ක්නකේ පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ඒ කිසිවකේ පිළිබඳවේ ්ම් 
්ලෝක , පර්ලෝක  ආදී ්ම් කිසිවකේ පිළිබඳවේ, දිටඨ, සු, මු, විඤ්ඤා 
ආදී කිසිවකේ පිළිබඳවේ සංඥාවකේ නුහු. නමුේ සූර  අගටම 
කි ු්වනව , ‘සඤ්ඤී ච පන අස්ස’ - නමුේ සංඥාවකුේ ි් නව. 
ඊළඟට ‘කිංසඤ්ඤී’ කි ල ඇහුවාම සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ එකේරා 
අවස්ථාවක පරකාශ කළා, ‘භව නි්රා්ධා නිබ්බානං භව නි්රා්ධා 
නිබ්බානං’ කි න සඤ්ඤාව ි ඒ අවස්ථා්ව ි් නේ්න කි ලා. නිබ්බාන 
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සංඥාව ි. ඒ ව්ගේම අපි උපුටා දැකේවූ වේ සමහර සූර ක සඳහනේ ්වනව 
‘සි ා නු ්ඛ්ා ආනන්ද ථාරෑ්පා සමාධිපටිලා්භා  ත්ථ න චක්ඛ්ුං 
මනසික්ර ය න ්සාං මනසික්ර ය න ඝානං මනසික්ර ය’ ආදී 
වශ් නේ ගිහිලේල අවසාන ්වනේ්න ‘මනස ි ච පන ක්ර ය’. ඒ සමාධි 
ේව් ේදී ඇස ්ම්නහ ිකරනේ්නේ නුහු, කණ ්ම්නහි කරනේ්නේ 
නුහු, නුහු  ්ම්නහි කරනේ්නේ නුහු - ඔ  විධි ට කිසිවකේ ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. දිට්ඨඨ, සු, මු ආදී කිසිවකේ, ඇසු දුටු ්ද කේ ්ම්නහි 
කරනේ්නේ නුහු. නමුේ ්ම්නහි කිරීමකුේ කරනව. ‘කුමකේද ්ම්නහි 
කිරීම’ ක ිල ඇහුව පරශේන ට පිළිුරු ්දනේ්නේ ‘එං සන්ං එං පණීං 
 දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා 
නි්රා්ධා නිබ්බානං.’ නිබ්බාන  පිළිබඳ ්ම්නහ ිකරිීම  ිඑන. එ්කාට 
‘සංඥාව’ ‘්ම්නහි කිරීම’ කි න වචනේ ් ්දනව අර ඵල සමාපේි 
අවස්ථා්ව්දී.  

එ්කාට නිවන කි න එක හරි ට අර ්ව්ලිච්ච ්කාට කේ ව්ගේ 
ඉනේන අවස්ථාවකේ ්නා්ව ි. ්මනේන ්ම් ේව  දැකීමකේ. නි්රෝධ් නේ 
්ලෝක් නේ එ්ර වීමකේ. ඒ නිසා ම ි අර සසඤ්ඤිම්හි සමන්ක ක ින 
වචන ් ාදල ි් නේ්නේ. සංඥාවේ මනසේ සහි ්ම් ශරීර . ඒ ව්ගේම 
වේ සූරවල අපට හමුවුණා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ සමහර ුනේවල 
සළා න නි්රෝධ ම නිබ්බාන  හුටි ට හඳුනේවනව. ‘ස්මාිහ භික්ඛ්්ව 
්ස ආ ්න ්වදි්බ්බ  ත්ථ චක්ඛු්ංච නිරුජ්ඣි රෑපසඤ්ඤාච විරජ්ජ්ි, 
්සාං ච නිරුජ්ඣි සද්දසඤ්ඤා ච විරජ්ජ්ි..... ්ස ආ ්න ්වදි්බ්බ’. 

ඒ විදි්  සූර කුේ අපි කලිනේ අවස්ථාවක දැකේවුව ්ලෝක කාමගුණ සූර කේ8 
හුටි ට. එුන ක ිු්වනව. ඒ ආ න  ්ේරුම් ග ුු ි. ්කබඳු 
ආ න කේද, එහි ඇස නරිුද්ධ ්වනව, රෑප සඤ්ඤා මුකිල  නව, කණ 
නිරුද්ධ ්වනව, සද්ද සඤ්ඤා මුකිල  නව. ඔනේන ඔ  විධි ට. ආනන්ද 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඒකට ්දන විවරණ , ‘සළා න නි්රාධං ආවු්සා 
භගවා සන්ධා  භාසිං’ - සළා න නි්රෝධ  සඳහා  භාගයවුනේ 
වහනේ්සේ ් ම්ක පරකාශ ක්ළේ. සළා න නි්රෝධ  ක ිල කි නේ්නේ නිවන ි. 
එ්කාට ඔ  හුම එකකනිේම අපට ්ප්නනව ්ම් සළා න  නිස ි ්ම් 
්ලෝක කේ ් ගාඩ නුඟු්නේ. අර කි ාපු මිනුම් දඬු හ  නිස ි ් ලෝක කේ ් ගාඩ 
නුඟු්නේ. එත්කාට ඒ සළායතන්යනේ ්ගාඩ නුඟුන ු්ෙෝකය සළායතනය 
නුති වි්මනේම නිරුද්ධ විය යුතුයි. ඒක ම ි ‘සළා නනි්රා්ධා නිබ්බානං’ 
කි ල ක ිනේ්න. අර සි ලුම මිනුම් දඬු, ්කෝදු, ඔකේ්කාම අවලංගු වන 
අවස්ථාව ි සළා න නි්රෝධ ේව . 

්මනේන ්ම්කට - ්ම් සළා න නි්රෝධ ට - ්හේුව ්මාකකේද? 
්ම් සළා න නි්රෝධ  කි ල ක ිනේ්න ඇේ වශ් නේම ස්ප ශයා න 



නිව්නේ නිවීම 

514 

නි්රෝධ  .ි ස්ප ශයා න ක ිල ක ින්කාට ්මන ි නව ්දකකේ. නිරම 
්දකකේ පළිිබඳව. ඇසේ-රෑපේ ඔ  ආදී වශ් නේ ්දකකේ පළිිබඳ ස් පශය . 
ඔනේන ඔ  විධි්  ් දකකේ පිළිබඳ ස් පශය  නිසා ම ි ් ක්නකුට ඒව පිළිබඳව 
නිය සංඥාව ඇි්වනේ්න. ඒ ස් පශය  මුලේ කර්ගන සංඥාවලේ ඇි්වනව. 
්ව්දනා සංඥා ආදී වශ් නේ ්ලෝක කේ මුවිල ්ප්නනව. ඇසට ්ප්නන 
්ලෝක කේ ි් නව. මනෂුය ා්ගේ නම් එ්හම ි. ිරිසනුනේ්ගේ ්වනම ි. 
ිරිසනුනේට ්ප්නන සමහර ්දේවලේ මනුෂය ිනේට ්ප්නනේ්න නුහු. ඒ 
චක්ෂුරා න් ේ ස්වභාව  නිසා. කණ පළිිබඳවේ එ්හම ි. ඒ ක ිාපු 
මිනමු්දඬු ්කෝදු වලිනේ ම ි ්ලෝක කේ ්ගාඩ නු්ඟනේ්නේ. එ්කාට 
්මනේන ්ම් ස් පශය ආ න නේ්ගනේ ්ගාඩනු්ඟන ්ලෝක  එ්හම පිටිනේම 
පරපංච ්ලෝක කේ. නිවන නිෂේපරපංච ේව  ි කි ල ක ිනේ්නේ ්ම් 
පරපංච් නේ එ්රවීම. ් ම් පරපංච  ් කළවර කරිීම. පරපංච  ් කළවර කිරීමේ, 
සළා න  ්කළවර කිරීමේ එක ි. ඒ බව ්හළිවන සූර කේ ි නව 

අංගුත්රනිකා් ේ චුක්ක නිපා් ේ.9  

මහා ්කාට්ඨි සේවාමීනේ වහනේ්සේ සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ 
පරශේන කේ අහනව. ් ම් මහා ් කාට්ඨි සේවාමීනේ වහනේ්සේ ි සාරිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ ි ්බා්හෝ අවස්ථාවලේ වල පරශේ්නාේර වශ් නේ සාකච්ඡා 
කරනේ්නේ අප සඳහා ි. මනේට ඇිවන සුක කේ සඳහා ්නා්ව ි. ධමය 
කාරණා මුකර දීම සඳහා ි. සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ අහනව මහා 
්කාට්ඨි සේවාමීනේ වහනේ්සේ, ඡන්නං ආවු් සා ඵස්සා නානං 
අ්සසවිරාගනි්රාධා අත්ථඤ්ඤං කිඤ්ි.’ සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්දන 
පිළිුර ‘මා ්හවං ආවු්සා’ - එ්සේ ්නාකි ව ඇවුේනි. පරශේන  ්මාකකේද? 
ඇවුේනි ස් පශය ආ න හ් හි නිරුද්ධවී්මනේ පසේ්සේ වේ  මකේ 
ි්බනවාද? කි න එක .ි ඊට සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්දන පළිිුර ‘මා 
්හවං ආවු්සා’ - එ්හම අහනේන එපා. ඒ පරශේන  ගුල්පනේ්න නුහු, 
කි න එක ි. ඊළඟට අහනව මහා ්කාට්ඨි සේවාමීනේ වහනේ්සේ, ‘ඡන්නං 
ආවු්සා ඵස්සා නානං අ්සසවිරාගනි්රාධා නත්ථඤ්ඤං කිඤ් ි ’ - ්හාඳ ි 
එ්හම නම් ්ම් ස් පශය ආ න හ  සම්පූේණ් නේම නුිවුණාට පසේ්සේ 
කිසිවකේ නුදේද? ‘මා ්හවං ආවු්සා’ - එ්හමේ අහනේන එපා. ඊළඟට අහන 
ුනේවුනි පරශේන , ‘ඡන්නං ආවු්සා ඵස්සා නානං අ්සසවිරාගනි්රාධා 
අත්ථි ච නත්ථි චඤ්ඤං කිඤ්ි’ - ඇි සහ නුි ක ින එකද ේව ? ඒකේ 
අහනේන එපා  කිව්ව. ඊළඟට හර ්වනුවට ‘්නා අත්ථි ්නා නත්ථි’ - අර 
චුෂේ්කාටි කරම ට ි ්ම් සූර්  විවරණ  ්ක්රනේ්න. එ්හමනම් 
සළා න  නරිුද්ධවී්මනේ පසේ්සේ  මකේ ඇේ්ේේ නුහු නුේ්ේ නුහු 
කි ලද කි නේන ්වනේ්න? ඒකටේ සුරි ුේ සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්දන පළිිුර 
‘මා ්හවං ආවු් සා’ - එ්සේ ්නාක ිව ඇවුේනි. එ්කාට මහා ්කාට්ඨි 
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සේවාමීනේ වහනේ්සේ විමසනව ්කා්හාමද ්ම් දීප ු පිළිුරු මම ්ේරුම් 
කරගනේ්නේ කි ල. මකේනිසාද, ්ම් හුම පරශේන කේම පරි්ක්ෂේප ක්ළේ ක ිල. 
ඒකට ්හේු වශ් නේ ඊළඟට සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, 
‘ඡන්නං ආවු්සා ඵස්සා නානං අ්සසවිරාගනි්රාධා අත්ථඤ්ඤං කිඤ් ි  ඉි 
වදං අප්පපඤ්චං පප්ඤ්චි. ඡන්නං ආවු්සා ඵස්සා න ානං 
අ්සසවිරාගනි්රාධා නත්ථඤ්ඤං කිඤ්ි ඉි වදං අප්පපඤ්චං පප්ඤ්චි. 
ඡන්නං ආවු්සා ඵස්සා නානං අ්සසවිරාගනි්රාධා අත්ථි ච නත්ථි චඤ්ඤං 
කිඤ්ි ඉි වදං අප්පපඤ්චං පප්ඤ්චි ඡන්නං ආවු්සා ඵස්සා නානං 
අ්සසවිරාගනි්රාධා ්නවත්ථි ්නා නත්ථඤ්ඤං කිඤ්ි ඉි වදං අප්පපඤ්චං 
පප්ඤ්චි.’ ඒ හර ආකාර් නේම ්ම් පරශේන  ඇසී්මනේ ්ක්රනේ්නේ, 
‘අප්පපඤ්චං පප්ඤ්චි’ - පරපංච ්නාකට ුේකේ පළිිබඳව පරපංච කිරීමකේ. 
පරපංච ්නාකළ  ුු ුනකේ පළිිබඳව පරපංච කිරීමකේ ්වන නිස ි ඒ පරශේන 
හරම පරි්ක්ෂේප ක්ළේ. ඊළඟට නිගමන වාකය  හුටි ට සාරිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ අවසාන වශ් නේ පරකාශ කරනව, ‘ ාවා ආවු්සා, ඡන්නං 
ඵස්සා නානං ගි ාවා පපඤ්චස්ස ගි.  ාවා පපඤ්චස්ස ගි ාවා 
ඡන්නං ඵස්සා නානං ගි. ඡන්නං ආවු් සා, ඵස්සා නානං 
අ්සසවිරාගනි්රාධා පපඤ්චනි්රා්ධා පපඤ්චවූපස්මා.’ ඇවුේන ි ස් පශය 
ආ න හ   ම්ාකේ දුරට ් ේද - ‘ගි’ ක ිල එන ් ්දනේ්න ස් පශය 
ආ න හ් ේ විෂ  - එ්හම නුේනම් ස් පශය ආ න හ   ම්ාකේ දුරට 
විහි්දේද ඒ ාකේ දුරටම පරපංච ේ විහි්ද ි. ඒ ්දක එකි්නකට සම්බන්ධ 
බව ි ්පනේනමු් කරනේ්නේ. එකි්නකට සමාන ි. ‘ඡන්නං ආවු්සා 
ඵස්සා නානං අ්සසවිරාගනි්රාධා පපඤ්චනි්රාධා පපඤ්චවූපස්මා.’ 
ස් පශය ආ න හ් ේ නරිව්ශේෂ විරාග  සහ නි්රෝධ  ඇි වී්මනේ ් වනේ්නේ 
කුමකේද? පපංච නි්රෝධ , පපංච වූපසම . පපංච නිරුද්ධ ්වනව. පපංච 
වූපසම  ් වනව. ් ම් පරපංච ගුන අපි රමකේ දුරට විගරහ කරල ි ි් නේ්න 
කලිනුේ. 

්ම්නේදී ්ම් අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ අර ‘අත්ථඤ්ඤං කිඤ්ි’ කි න 
පද  ්ෝරනේ්නේ, අර විධි ට ස් පශය ආ න හ  නිරුද්ධ වුණාට පසේ්සේ - 
‘්ා පරං අත්ථි ්කාි අප්පමත්්කාපි කි්ල්සාි පුච්ඡි’, ්ම් 
පරශේන් නේ අහනේ්නේ - මහා ්කාට්ඨි සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනේ්නේ - අර 
සළා න  නිරුද්ධ වුණාට පසේ්සේ අලේප මාරවූ කේ් ලේශ කේවේ ි් නවද 
කි න එක  ි ක ිල, ඒ විදි ට අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ ්ෝරනේ්නේ. නමුේ 
්මන ්ම් ්ක්ලසේ පිළිබඳ පරශේන කේ ්නා්ව ි ි් නේ්නේ. ්ක්ලසේ 
ව ඉුරුව ි් නවද කි න පරශේන  ්නා්ව ි ්මන අහනේ්න. 
එ්හම අහනව නම් එ්හම නු් ි කි ල ්කලිනේම පිළිුරු 
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්දනේනේ ඉඩ ිබුනා. ්මන ්ම් ‘අත්ථඤ්ඤං කඤි් ි ’ කි ල අහනේ්න, 
්මන පරශේන  ඇේ වශ් නේම ‘කිසිවකේ ඇ සහ නු’ කි න වචන 
පිළිබඳව ි. ඒකට ‘ඇ’ කි න වචන  වයවහාර කරනේන පළුුවනේද, ‘නු’ 
කි න වචන  වයවහාර කරනේන පළුුවනේද, සළා න නිරුද්ධ වුණාට පසේ්සේ, 
ඒ ව්ගේම ‘ඇ සහ නු’ - වුරදි ්දකකේ එක ු කළාම හරි ්වනේ්න 
නුහු්න. ඇිේ වුරදි ි නුිේ වුරදි ි. එ්කාට ඇි සහ නුි කිව්වාම 
ඒකේ වරදිනේන ඕන. ඊළඟට ඒ ් දකම නු් ි කවි්වේ ඒකේ වුරදි .ි ඒක ි 
අර සර ්කානේ කය ම පරි්ක්ෂේප ්වනේ්න. ්මන ්ම් පරපංච , 
එ්කාට, ‘ඇ’ ‘නු’ කි න වයවහාර ම ි. මුළු මහේ ්ලෝක කේ 
්ගාඩනුඟිල ි්බනේ්නේ ්ලෝක් ේ ්දේවලේ ‘ඇ’ ‘නු’ කි න ඒ පරඥප්ි  
උඩ. ් ම්ව සංඛ් බව අව්බෝධකර ් නා්ගන අපි ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව ‘්ම්ක 
ඇ’ කි ල කි නව. ්ම් ඉදිරිපිට ඇි  නේර , ්ම් හුම ්ද කේම ි් නව 
කි ල කි නව. අපි ඉනේනව ක ිල ක ිනව. ‘්වමි’ කි ල කි නව. ඇු්ළ 
්ක්රන අර ශීඝරාකාර, අර ්මා්හාකේ පාසා සිදුවන, උද බ්බ  වලිනේ අපි 
සමුද  පක්ෂ් ේම  ි්බා්හෝ දුරට ජීවේ ්වනේ්න. ්ම් ‘ඇ’ ‘නු’ ක ින 
පරඥපේි සම්පූේණ් නේම ්ගාඩනුගිල ි් නේ්න ්ම් සළා න  උඩ ි. 
‘ඇ’ සහ ‘නු’ පමණකේ ්නා්ව  ි ඒ ්දක එකුකරල දකේවන කය. 
එ්කාට භාෂා වයවහාර ට, කය ට, ්ම් හුම එකකටම බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ගහපු දුම්මල පාරවලේ රාශි  අපට ්ප්නනව ්ම් හුම එකකිනේම. 
මහ ගිනි ජ්ාලාවකේ ව්ග ි.  

්ම් විධි ට ්ම් සූර් නේ පරකාශ ්වනේ්න කුමකේද? සළා න 
නි්රෝධ් නේම පරපංච නි්රෝධ  ්වනව. එ්කාට ්ම් දෘෂේටි සමූහ ට - 
සමහර අවස්ථාවල අවයාක පරශේන ආදී මිථයා දෘෂේටි පිළිබඳව - බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ් ාදන වචන කේ ම ි ‘දිට්ඨි පරිළාහ’. පරිළාහ කි ල ක ිනේ්න 
ොහ . උණකාර නේට එ්හම ඇි ්වනවා වුර ඉලේලල කෑගහන අවස්ථාව. 
ඒකටේ පරිළාහ ක ිල ක ිනව. ඔනේන ඔ  විධි්  උණකාර් ෝ ්ගාඩකේ 
ම ි පෘථගේජ්න් ා. සාමානය් නේ ්ම් ්ලෝක  පිළබිඳ පරශේන ්ම් විධි ට 
ේකානුකූලව, ේකවලනිේ විසඳාගනේන ්ව්හ්සන අර පූරණකස්සප, 
නිගණ්ඨනාථපුත් ආදීනේ හරි ට අර උණකාර නේ ව්ගේ, ගේු ඒ මුලු ම ම 
වුරදි ි. ඒ මකේනිසාද? අ් ානි්සාමනසිකාර් නේ, ඒව ුළ ි්බන 
සංසේකාර ේව  අව්බෝධකර ්නාගුනීම නිස ි ඔ  පරශේන අහනේ්නේ. 
ඉිනේ ්ලෝක් ේ ්කළවර ්සා ා්ගන මුළු ජීවි ම පවා ගමනේ කරනව. 
ඔනේන ඔ්හාම ේව කේ ්ලෝක් ේ ි් නේ්න. ඒව ම  ිපරපංච. ඇේ 
වශ් නේම මුළු මහේ ්ලෝක  පුරා පුිර  න වචන කේ ්ම් පරපංච කි න 
වචන . සාමානය් නේ ් ෝරනව ණ්හා පපඤ් ච, මාන පපඤ්ච, දිට්ඨි පපඤ් ච 
කි ල. එ නිේ පපඤ්ච ක ින වචන  ්ේරුව ්වනේ් න නුහු. ඒ පරපංච 
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වල පරධාන ්කාටසේ ුනකේ දැකේවීම පමණ ි. පපඤ්ච ක ිනේ්නේ කමුකේද ක ිල 
ඇහුවම ක ිනේ්න ‘ණ්හා පපඤ්ච, දිට්ඨි පපඤ්ච, මාන පපඤ්ච’ - ඔ ිනේ 
හු්ඟනේ්න නුහු පපඤ්ච කි න එක ්ේරුම් ගේද නුදේද ක ිල. නමුේ 
්ම් පරපංච වීම, ්ම් පරපංච , වාගේ විෂ  ආශර  කර්ගන පවිනේ්න. අපි අර 
කලිනුේ පරකාශ කළා ‘අස්මි’ කි න කූඤ්ඤ  ගුහුවට පසේ්ස එන ඉඳල 
වයාකරණ  විහි්දන හුටි. උේම පුරුෂ ට පසේ්සේ පරථම පුරුෂ, මධයම 
පුරුෂ ආදී වශ් නේ. ඊළඟට ේක ශාසේර් ේේ ඒ ව්ගේම ්ද කේ. ්ම්ක 
්දකකේද? ්ම් ්දකම එකකේද? කි ල අහන්කාට ඒ පරශේන ්ද්කේම ි් නව 
එකේරා මිථයාවකේ. ‘්ම්ක ්දකකේද’ ක ිල අහන පදුේගල  ඉසේ්සලේල එකකේ 
කි ල අර්ගන ි අහනේ්නේ. ඔ  විධි් , එ්හම පිටිනේම ්ම් භාෂා වයවහාර 
හා සම්බන්ධ මහා මිථයා ්ගාඩකේ, පටලුවිලි ්ගාඩකේ, උඩ ි ්ලෝක ා 
සිටිනේ්නේ. අනේන ඒව ස ිලේල නිරාකරණ  වන ආකාර  ි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම් සළා න නි්රෝධ් නේ ්පනේනමු් කරනේ්න. එ්කාට ්ම්ක 
්ම් ජීවි් ේදීම පරයක්ෂ කරග හුකි එකකේ. සඤ්ඤාවේ මනසේ සහි ්ම් 
බඹ කේ පමණ වූ ශරීර  ළු - ්ම් ශරීර  ුළම - ්ලෝක  ි් නව ක ිල 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වෝළේ ්ම් නිස ි. 

එ්කාට ්ම් ්ලෝක  පිළිබඳ පරශේන  - ්ම්ක ්ම් චකරාකාර 
පරශේන කේ බව අපි කලනිුේ පරකාශ කළා. චකර ක ්කළවරකේ දකනිේන බුරි 
වුණේ ්ම් පරශේන  විසඳාගනේන කරම කේ ි් නව. එක කරම කේ ි් නව, 
කුමකේද? චකර  බිඳී්මනේ. ‘වට්ඨටුප්ච්ඡද’ ක ිනේ්න ඒක ි. වට්ට  බිඳිනව. ්ම් 
වට්ට  බිඳිනේ්න ගමනේ කිරී්මනේ ්නා්ව ි. ්ම් සනේාන් ේම ි්බන 
වට්ට . ඒක ම ි අපි දි සුළ ි හුටි ට හුඳිනේවූ් ේ. විඤ්ඤාණ ේ නාම 
රෑප ේ අර ි් න දි සුළි  ි. ඒ දි සළුි ම ම ි අර කලිනේ අවස්ථාවක 
නිබ්බාන සූර දකේවන අවස්ථා්ව් සඳහනේ ක්ළේ. 

‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං - අනන්තං සබ්බ්තා පභං 
එත්ථ ආ්පාච පඨවි - ්ත්ජා වා්යා න ගාධතී 
එත්ථ දීඝං ච රස්සං ච - අණුං ථූෙං සුභාසුභං 
එත්ථ නාමං ච රූපං ච - අ්සසං උපරුජ්ඣති 

විඤ්ඤාණස් ස නි්රා්ධන - එ්ත්ථතං උපරුජ්ඣති.’10 

නාම රෑප  නුි්වන හුටි එන ්පනේනුම් කරනව. ‘විඤ්ඤාණං 
අනිදස්සනං අනන්ං සබ්බ්ාපභං’ - අනනේවූ හුම පුේ්නේම 
ආ්ලෝකවේවූ අනිදස්සන විඤ්ඤාණ් හි ආ්පා, පඨවි, ්්ජ්ා, වා් ා 
කි න මහාභූ ධමයවේ නුහු. ්ම් මහාභූ ධමය නේ්ගනේ ම ි ්ම් කට්ටි  
්ම් චකරවාල ්ලෝක කේ හු්දනව කි ල ක ිනේ්න. චකරවාල ක ින 
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වචන් ේ ි් නේ්න චකර  ි. ්ම් ්ලෝක  හු්දනේ්නේ ්ම් මහාභූ ධමය 
වලිනේ. ්ම් මහාභූ ධමයේ අර අනදිස්සන විඤ්ඤාණ් ේ නුහු. එපමණකේ 
්නා්ව් ‘දීඝං රස්සං අණුං ථූලං’ - ‘එත්ථ දීඝං ච රස්සං ච’ - දිග ්කාට කි න 
මිනමු් දඬු, ්කෝදු මුකුේ නුහු. ‘අණුං ථූලං සුභාසුභං’ - ඒ විදි් ේ මුනමු් 
කිසිවකේ නුහු. ‘එත්ථ නාමං ච රෑපං ච’ - නාම ේ රෑප ේ ්මන අ්ශේෂව 
නිරුද්ධ ි. එ්කාට දක්ෂ වවදයවර් කේ ්රෝග් ේ විෂබීජ් ට පහර ගහල 
ඒ විෂබීජ්  නසල, ්ක්නකේ සුවපේ කරනේනා ව්ගේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්ම් වට්ඨටුප්ච්ඡද  ක්ළේ, අ්පේ ්ම් බඹ කේ පමණ වූ ශරීර  ුළම ි. 
විඤ්ඤාණ ේ නාම රෑප ේ අර නිර කරකු්වන වට්ට , එ්හම නුේම් 
දි සුළි  - ්ම්ක සිනේද. විඤ්ඤාණ නි්රෝධ් නේ නාම රෑප නි්රෝධ . 
නාමරෑප නි්රෝධ් නේ විඤ්ඤාණ නි්රෝධ . ඒක ම ි අර නළකළාප 

සූර් නේ11 පරකාශ ්වනේ්න. විඤ්ඤාණ  ඉවේ කළ හුටි්  - අර බට්කෝටු 

මිටි ් දකකේ එකකට එකකේ ් හේේු කරල ි් න්කාට එකකේ ඇදේදහම අනකි 
වු්ටනව. ඒ ව්ගේ විඤ්ඤාණ නි්රෝධ් නේ නාම රෑප නි්රෝධ  - නාම රෑප 
නි්රෝධ් නේ විඤ්ඤාණ නි්රෝධ . ඔනේන ඔ  විධි ට ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්ම් පරශේන  විසඳු්ව. 
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24 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනා මාෝේ විසිෙතර වන ්දේශනයයි ්ම්. 

්ලෝක ේ, ් ලෝක සමුද ේ, ් ලෝක නි්රෝධ ේ, ් ලෝක නි්රෝධගාමිනී 
පටිපොවේ, සංඥාව සහ මනස සහි ්ම් සිරුර ුළනිේම ්පනේවා දි  හුකි 
බව පරකාශ ්ක්රන ්ශරේෂේඨම බුද්ධ භාෂි කේ ග ිවර ්දේශන් ේ දී අප 
්රෝහිසේස සූර් නේ ම ු කරගේා. සම්මුි ්ලෝක කේ හඳුනාගුනමීට, 
මුනගුනමීට, උපකාරවන සළා න ම, ආ න හ ම, ආ ය වයවහාර ට 
අනුව ් ලෝක  නමිනේ හුඳිනේ්වනව. ඒ නිසා ඒ සළා න නි්රෝධ ම ් ලෝක 
නි්රෝධ  හුටි ට ධේමානුකූලව පරකාශ කරනේනට පුළුවනේ ්වනව. ්ලෝක 
නි්රෝධ  නම් වූ ් ම් ේව  ම ි අර අසංඛ් ධාු නමිනේ හුදිනේ්වනේ්න. 
්ම් සංඛ් ්ලෝක් ේ ්කළවර, නි්රෝධ  - අසංඛ් ධාුව නමිනේ 
හුඳිනේ්වනව.  

ඔ  නිබ්බාන පටිසං ුකේ සූරවල ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව අජ්ාං අභූං 
අකං අසංඛ්ං’ ආදී වශ් නේ අසංඛ් ේව  අර සංඛ් වූ ්ලෝක් ේ 
්කළවර වන ්ම් සළා න නි්රෝධ  ි. එ්කාට ්ම් කි න ්ලෝකානේ  
- ්ම් කි න ්ලෝක් ේ ්කළවර - ගමනේ කිරී්මනේ දැකි  හුකි ්කළවරකේ 
්නා්ව ි. ් ම් ් කළවර දැකමීට ් රෝහිසේස සෘෂිවර ා අවුරුදු ස ි කේම ඊල 
්ව්ග් නේ ගමනේ කළා. නමුේ ්ලෝක් ේ ්කළවර දකිනේනට බුරි වුණා. 
මකේනිසාද? ඒ ්රෝහිසේස ්ලෝක්  ්කළවර ්සා නේට ගමනේ ක්ළේ 
්ලෝක ේ අර්ගනම ි. සංඥාවේ මනසේ සහි ් ම් සළා න ම ් ලෝක  වන 
නසිා ඒ ්ලෝක ේ අර්ගනම ි ්රෝහිසේස සෘෂිවර  ගමනේ ක්ළේ. ඒ නසිා 
අර මඟදීම කළුරි  කරනේනට සදි්ධවණුා, ්ලෝක් ේ ්කළවර ්නාදැකම. ගමනේ 
කරිී්මනේ ්නාදැක ිහුකි, ්නාපුමිණි  හුකි, ඒ ්ලෝක් ේ ්කළවර බුදු 
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රජ්ාණනේ වහනේ්සේ සළා න නි්රෝධ් නේම ්පනේවා වොළ. ඒ බව අපට 
්හළි්වනව අපි කලිනුේ සාකච්ඡා කළ උොන පාළි් ේ පාටලිගාමි  වග්ග් ේ 
නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර වලිනේ. දැනේ නිදසුනේ වශ් නේ ක ිනව නම්, අර 
ුනේවුනි නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර් ේ, ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව ො නං’ ආදි 
වශ් නේ ආරම්භ වන ඒ සූර් ේ අග හරි් ේදී ක ිු්වනව. ‘රපාහං 
භික්ඛ්්ව ් නව ආගිං වොමි න ගිං න ි ිං න චුිං න උප්පත් ිං අප්පිට්ඨඨං 
අප්පවත්ං අනාරම්මණ්ම්වං එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස’ කි ල. ඒ කි පු 
ආ න නාම් නේ හඳුනේවන පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා ආදී කිසිවකේ 
නුි ඒ ේව් ේ - එහි ඒමකේ,  ාමකේ ්හෝ නුු ි කි මි. ‘රපාහං 
භික්ඛ්්ව ්නව ආගිං වොමි න ගිං...’ - ඒමකේද නුු ි කි මි,  ාමකේද 
නුු  ික ිමි, සිටීමකේද නුු ි කි මි, චුි කේ උප්පේි කේ නුු ි කි මි. 
‘අප්පිට්ඨඨං අප්පවත්ං අනාරම්මණ්ම්වං...’ - පිහිටීමකේ, පුවුේමකේ, 
අරමුණකේ නුි ඒ ේව ම දු්කහි ් කළවර ි, කි ල ඒ විධි ට බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ එන දැකේවුව. එ්කාට ්ම් කි ාපු ්ම් ගම්නේ ්කළවර - ගමනේ 
කිරී්මනේ ්නාපුමණිය ෙුකි ගම්නේ ්කළවර, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්මනේන ්ම් විධි ට සළා න නි්රෝධ් නේ දකේවා වොළ. උොන පාළි් ේ 
පාටලි ගාමි  වග්ග් ේ හර්වනි නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර් ේ සඳහනේ 
්වනව ‘නිස්සිතස්ස  ෙි චෙිතං අනිස්සිතස්ස චෙිතං නත්ථී. චෙි්ත අසති 
පස් සද්ධි. පස්සද්ධියා සති නති න ්ොති. නතියා අසති ආගති ගති න ්ොති, 
ආගති ගතියා අසති, චුතූපපා්තා න ්ොති, චුතූපපා්ත අසති ්නව ඉධ න 
ෙුරං න උභයමන්ත්ර. එ්සව්න්තා දුක්ඛස්ස.’ 

‘නිස්සිස්ස හි චලිං’  මකේ ම රඳා සිටිනේනහුට ි සුලීමකේ, 
්සලවීමකේ ඇි වනේ්න, ඒ නිසා  මකේ ම රඳා ්නාසිටිනේනහුට එවුනි 
සුලීමකේ නු. ‘චලි් අසි පස්සද්ධි’ - ්ම් සුලමීකේ නුි කලේහි පස්සද්ධි  
ඇ. ‘පස්සද්ධි ා සි නි න ්හාි’ - පස්සද්ධි  ඇි කලේහි නුඹුරුවීමකේ 
නු. නුඹරුුවීමකේ නුි කලේහි ‘ආගි ගි න ්හාි’ - ඒමකේ සහ  ාමකේ 
කි ල ්දකකේ නු. ඒ ව්ගේම ‘ආගි ගි ා අසි චුූපපා්ා න ්හාි’ 
- ඒමකේ,  ෑමකේ නුි කලේහි චුි කේ, උප් පේි කේ කි න ්දකකේද නු. 
‘චුූපපා් අසි ්නව ඉධ න හුරං න උභ මන්්ර’ - චුි, උප්පේි 
කි ල ්දකකුේ නුේනම් ්මහිේ කි ල ්ද කේ නුහු, එහිේ කි ල ්ද කේ 
නුහු, ඒ ්දක අර කි ල ුනකුේ නුහු. ්ම ම දු්කහි ්කළවර ි. 

ඔනේන ඔ  විධි ට ඉාම ගම්හීර අථය කිනේ ්ලෝක් ේ ්කළවර 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනමු් කර වොළ. එ  ගමනිනේ දැකි හුකි ්ද කේ 
්නා්ව ි, පරඥා්වනේම දැක ි  ුු ්ද කේ - ඇේ වශ් නේම එ  ගමන 
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පිළිබඳ පරඥපේි  සමිකරමණ  කිරී්මනේ - ඉකේමවී්මනේ - අර ක ිාපු 
සළා න නි්රෝධ ේව් ේදී. එ්කාට ්ලෝක ේ අර්ගනම ි අර 
්රෝහිසේස ්ලෝක්  අනේ  ්හා නේන ගි් ේ. ඒ ව්ගේම වේ අනුවණ 
කරි ාවකේ කළා ්රෝහිසේස - මරණ් නේ ්බ්රීමට මරණ  නුි ුනකේ 
්සා නේන ගමනේ කළා. ඒකේ ගමනේ කිරී්මනේ ්නාදැකි  හුකි එකකේ බව ි 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා ක්ළේ. මකේනිසාද, ්රෝෙිතසේස ගමනේ ක්ළේ 
මාරයාතේ අර්ගනමයි. මාරයාතේ සමගමයි මරණයකේ නුති තුනකේ 
්සායා්ගන ගි්යේ. අපි එ්හම පරකාශ කරනේ්නේ - දැනේ රාධ සං ුකේ් ේ රාධ 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ්මනේන ්ම්හම පරශේන කේ 
අහනව. ‘මා්රා මා්රා ි භ්න් වුච්චි කිත්ාවා නු්ඛ්ා භ්න් මා්රාි 
වුච්චි’ - සේවාමීනි ් ම් ‘මාර , මාර ’ කි ල කි නව, ් ක්කිනේ මාර ා   ි 
කි නු ලු්බ්ද? එ්කාට බුදුරාජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පළිිුර, ‘රෑ්ප 
්ඛ්ා රාධ සි මා්රා වා අස්ස මා්රාි වා ් ා වා පන මී ි. ස්මාිහ 
්ඛ්ා රාධ රෑපං මා්රාි පස්ස, මා්රාි පස්ස, මී ි ි පස්ස, ්රා්ගාි 
පස්ස, ග්ණ්ඩාි පස්ස, සල්ලන්ි පස්ස, අඝන්ි පස්ස, අඝභූන්ි පස්ස, ්  
නං එවං පස්සන්ි ් සම්මා පස්සන්ි.’ 

‘රාධ, රෑප  ඇි කලේහි මාර් කේ ්හෝ මරනේ්නකේ ්හෝ මු්රන 
්ක්නකේ ් හෝ වනේ්නේ . එම නිසා රාධ, රෑප ම මාර ා හුටි ට, මරනේ්නකේ 
හුටි ට, මු්රන ්ක්නකේ හුටි ට දකිව්. ඒ ව්ගේම ්රෝග කේ හුටි ට, 
උලකේ හුටි ට, වයසන කේ හුටි ට, වයසන ට පේ වූ ්ද කේ හුටි ට, 
රෑපස්කන්ධ  ්දස බලව්.  ම් ්ක්නකේ ්ම්සේ දකිේද ඔවුහු මුනවිනේ දකිේ. 
ඔවුහු සමයකේ දශයන් නේ  ුකේ හ.’ ඒ විධි ටම - රෑප  පළිිබඳව ව්ගේම - 
්ව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛ්ාර, විඤ් ඤාණ කි න ඒ පඤ්ච උපාොනස්කන්ධ ම 
එ්කාට ධමයානකුූලව මාර ා හුටි ට එ්නේදි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරල ි්බනව. අනේන ඒක නිසා ම  ිඅප ිකිව්්ව් ්ම් ්රෝහිසේස 
මරණ කේ නුි ුනකේ ්සා ා්ගන ගි් ේ මාර ාේ සමග ි ක ිල. ්ම ිනේ 
අපට ්ප්නනව, ්ම් ක ින උපාොන සකන්ධ, ්ම් රෑප, ්ව්දනා, ආදි  
ණ්හා්වනේ අලේලා්ගන සිටින ාකේ මාර් කේ, මරනේ්නකේ, මු්රනේ්නකේ 
සිටින බව. ඒ නිසාම ඒවා අහුරී්මනේ මාර ා්ගනේ මිදුනු, මරණ් නේ මිදුනු, 
අමරණී  ් ක්නකු බවට පේ්වනව. රහනේ වහනේ්සේ ් ම්ලාවම, ් මහිදීම, 
අමරණී  ේව ට පේවුනා කි ල පරකාශ ක්ළේ ඒක ි. ්මන ි් න 
ධමයාව කලිනුේ අපි අර පරීයසමුත්පාද ධමය  පළිිබඳව විසේර කරන 
අවස්ථා්ව් පරකාශ කළා. සුත්නිපා් ේ පාරා ණ වග්ග්  
භද්රාවුධමාණවපුච්ඡා්ව ගාථාවක ්කාටසකේ අපි දැනේ මකේ කරගනමිු. 
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‘යං යංෙි ්ෝක උපාදියන්ති - ්ත්නව මා්රා අ්න්වති ජන්තුං.’ 

‘්ලෝක් හි  ම්  ම් ්ද කේ උපාොන වශ් නේ අලේලා ගනිේද 
එ ිනේම මාර ා මිනිසකු, සේව කු පසුපස එ ි.’ එ්කාට ්ම් උපාොන 
නිසාම භව  ඇි ්වනව. භව  නිසා ජ්ාි ජ්රා මරණ ආදී ඒ කි ාපු 
පරඥපේි වශ් නේ ඇිවන ේව සමූහ ම ඒ එකේකම ඇි්වනව, ණ්හාව 
උපාොන  නිසා. අනේන ඒ ගුඹුරු අථය් නේ ම ි එ්කාට ්ම් 
පඤ්වුපාොනක්ඛ්න්ධ ම මාර ා හුටි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකේවා වෝළේ. 
එපමණකේ ්නා්ව ි ්ම් සළා න ම, ්ම් ආ න හ ම, මාර ා්ගේ 
පාලන   ට් ි ි්බනේ්නේ. අපට ඒක ්හළි ්වනව මාර ා්ගේ 
වචන් නේම, සං ුකේ නිකා් ේ සගාථක වග්ග් ේ මාර සං ුකේ් ේ කස්සක 
සූර් නේ.  

එකේ අවස්ථාවක බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නිබ්බාන පටිසං ුකේ ධමය 
්දේශනාවකනිේ භික්ෂූනේ උේසාහවේ කරමිනේ සිටින විට මාර දිවය පුර ා 
කලේපනා කළා ්ම් ශරමණ ්ගෞම ිනේ ්ම් විධි ට ධමය  ්දේශනා කරමිනේ 
ඉනේනවා. සංඝ ා වහනේ්සේලාේ ්බා්හෝම සාවධානව කනේදී්ගන ඉනේනව. 
මම  නේන ඕන ්ම් අ ්ගේ නුවණුස වසාලනේන - ‘විචක්ඛ්ු කම්මා ’ - කි ල 
එ්හම හිා්ගන, මාර ා ්ගාවි කු්ගේ ්ව්ශ කේ මවා්ගන, නඟුලකේ 
කරගහ්ගන, දිග ්කවිටකේ අිනේ අර්ගන අවුලේ ව ූ ්කසිනේ මඩ වුකුණු 
ප ිනේ  ුකේව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා කරන ුනට ඇවිලේල ්මනේන 
්ම්හම අහනව - ‘අප ිසමණ බලිව්ද්ද අද්දස’ - මහණ ්ගානුනේ දැකේකද? 
එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේේ මනේ මාර  හඳුන ගේ බව ්හළි 
කිරීමට ‘කිං පන පාපිම ් බලිව්ද්දහි’ - පාපි  නඹුට ්ගානුනේ්ගනේ ඇි 
වු්ඩ් කුමකේද? කි ල පරශේන කළා. එ්කාට මාර  දැන ගේ ඉිනේ, දැනේ 
හඳුනා ගේ කි ල. ඒ අවස්ථා්ව් මාර  මනේ්ගේ හපනේකම පරකාශ කරනව. 
‘ම්මව සමණ චක්ඛ්ු මම රෑපා මම චක්ඛ්ුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණා නං කුහිං ්ම 
සමණ ගන්වා ්මාක්ඛ්සි’ - මහණ ඇස ම්ගේ , රෑප නුේ ම්ගේ , ඒ ව්ගේම 
චක්ඛ්ුසම්ඵස්ස විඤ්ඤාණා න ේ ම්ගේ . මහණ නුඹ ්කාහි ගිහිලේල 
ම්ගනේ ්බ්්රනේනද? ඔ  විධි ටම අ්නකුේ ආ න පිළිබඳවේ පරකාශ 
කරනව මාර . ‘ම්මව සමණ ්සාං මම සද් ො මම ්සාසම්ඵස්ස-
විඤ්ඤාණා නං කුහිං ්ම සමණ ගන්වා ්මාක්ඛ්සි’ ආදී වශ් නේ 
මනා න  දකේවාම පරකාශ කරනව. ‘ම්මව සමණ ම්නා මම ධම්මා මම 
ම්නාසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණා නං කුහිං ්ම සමණ ගන්වා ්මාක්ඛ්සි.’ ඔ  
විධි ට මාර  ඇසුවාම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුර , ‘්වව 
පාපිම චක්ඛ්ු ව රෑපා ව චක්ඛ්ුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණා නං  ත්ථච පාපිම 
නත්ථි චක්ඛු්, නත්ථි රෑපා, නත්ථි චක්ඛ්ුපම්ඵස්සවිඤ්ඤාණා නං අගි ව ත්ථ 
පාපිම.’ ඒ්ක අදහස ‘ඔව් පාපි , නු්ේම ම ි ්ම් ඇස, 
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නු්ේම ම ි ් ම් රෑප ේ, නු්ේම ම ි ් ම් චක්ඛ්ුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණ , නමුේ 
පවිට  ම් ු්නක ්ම් ඇසේ නුදේද, රෑප් ෝේ නුේද, චක්ඛ්ුසම්ඵස්ස-
විඤ්ඤාණ ේ නුදේද, එනට නුඹට කිට්ටු ්වනේන බුහු. එුන නුඹ්ගේ 
අගි  ි. නුඹට  නේන බුරි ුන ි’ කි ල ්ම් විධි ට අර ආ න හ  
පිළිබඳව පරකාශ කළා. ඇසේ, කනේ, නාසා දී සි ලුම ආ න නේ පිළිබඳව 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මාර ා ඇසූ පරශේන ට ගුල්පන හුටි ට පිළිුරු 
දුනේන. ්ම ිනේ අපට ්ේ්රනව - ්ම් සූර් නේ - ්ම් මාර ට  නේන බුරි 
ුනකුේ ි්බන බව. ්ම් බුරි ුන කුමකේද? අර සළා න නි්රෝධ 
ේව ම ි. පරයක්ෂකරගහුකි, ආ න නාම් නේ සමහරවිට හඳුනේවන, 
අර ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව ො නං’ ආදී වශ් නේ නිබ්බානපටිසං ුත් සූර වල 
දකේවන, සළා න නි්රෝධ ේව  ි. 

ඒ සළා න නි්රෝධ ම ම ි පපංච නි්රෝධ, පපංච වූපසම, 
නිප්පපඤ්ච ආදී නම් වලිනේ හුඳිනේ්වනේ්නේ. අපි කලනිේ අවස්ථාවක සාකච්ඡා 
කළ මහා්කාට්ඨි සූර් ේ එ්හමේ ‘ඡන්නං ආවු්සා ඵස්සා නානං 
අ්සසවිරාගනි්රාධා පපංචනි්රා්ධා පපංචවූපස්මා’ ආදී වශ් නේ ඒ 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා. ඒ ස්ප ශය ආ න හ් ේ නිරුද්ධවීමම 
පරපංච් ේ සංසිඳීම ි, පරපංච නි්රෝධ  ි. ඒකම ි නෂිේපරපංච ේව .  ාම් 
ඊම් ජ්ාි, ජ්රා, මරණ ආදී සි ලුම සංකලේප ි් නේ්න අර පරපංච් ේ. 
නිෂේපරපංච ේව් ේ ඒ කිසිවකේ නුහු. අනේන ඒක නසිා ම ි ් ම් නිෂේපරපංච 
වූ ේව ට මාර ට කිට්ටු ්වනේන බුරි. එහි ඇස කණ නාස  ආදී ආ න 
්හෝ ඒවා් ේ අරමුණු කිසිවකේ නුහු. එ්කාට ් මනේන ් ම නිේ අපට ් පේනව 
සළා න නි්රෝධ ම ්ම් කි ාපු මාර ට කිට්ටු ්වනේන බුරිුන බව. ඒ 
මාර ්ගනේ ලබන විමුකේ ිේව  ි, ්ම්ලාවදීම ලුබි  හුකි ේව කේ 
හුටි ට. ්ම් සළා න  නිය සංඥාව ම ්ගාඩනුඟුනකේ. ්ම් ආ න 
හ ම ් ගාඩනුඟිල ි් නේ් න නිය සංඥාව උඩ ි. ඒක නිසා ් ම් සළා න 
නි්රෝධ ට ළංවි  හුකේ් කේ, ්ම් සළා න නි් රෝධ  පරයක්ෂකරග 
හුකේ්කේ - අනිය සංඥාව පිහිට කර්ගන ි. අනියානුපස්සනාව පිහිට 
කර්ගන ි. 

්ම් සළා න නි්රෝධ ට උපකාර වන ඉාමේම සි ුම් 
අනියානුපස්සනාවකේ සං කුේනිකා් ේ සළා න වග්ග් ේ ්ද්වනි ද්ව ං 
සූර් ේ සඳහනේ ්වනව. සි පිළිබඳ ඉාමේම ගුඹුරු දශයන කේ ්ගන එන 

ඒ ද්ව ං සූර් ේ1 ්ම් විධි ට ි සඳහනේ ්වනේ්නේ. ද්ව ං ක ිනේ්නේ ්දකකේ 
කි න එක ි. ඒ විධි් ේ සූරේ ්දකකේ ි් නව. ්ම් ්දවුනි සූර . ‘ද්ව ං 
භික්ඛ්්ව පටිච්ච විඤ්ඤාණං ස්ම්භාි. කථඤ් ච භික්ඛ්්ව ද්ව ං පටිච්ච 
විඤ්ඤාණං ස්ම්භාි? චක්ඛ්ුං ච පටිච්ච රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ු 
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විඤ්ඤාණං. චක්ඛ්ු අනිච්චං විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. රෑපා අනිච්චා 
විපරිණාමි්නා අඤ්ඤථාභාවි්නා. ඉ්ත්ථං ද්ව ං චලං ්චව ව ඤ්ච 
අනිච්චං විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං අනිච්චං විපරිණාමී 
අඤ් ඤථාභාවී. ් ාපි ්හු ් ාපි පච් ච් ා චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාො , 
්සාපි ්හු ්සාපි පච්ච් ා අනි්ච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං 
්ඛ්ා පන, භික්ඛ්්ව, පච්ච ං පටිච්ච උප්පන්නං චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං කු්ා නිච්චං 
භවිස්සි?  ා ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව, ඉ්මසං ිණ්ණං ධම්මානං සංගි සන්නිපා්ා 
සමවා් ා අ ං වුච්චි භික්ඛ්්ව, චක්ඛ්ුසම්ඵ්ස්සා. චක්ඛ්ුසම්ඵ්ස්සාපි ්ඛ්ා 
භික්ඛ්්ව අනි්ච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. ් ාපි ්හු ් ාපි පච්ච් ා 
චක්ඛ්ුසම්ඵස්සස්ස උප්පාො  ්සාපි ්හු ්සාපි පච්ච් ා අනි්ච්චා විපරිණාමී 
අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං ්ඛ්ා පන භික්ඛ්්ව, පච්ච ං පටිච්ච උප්ප්න්නා 
චක්ඛ්ුසම් ඵ්ස්සා කු්ා නිච් චං භවිස්සි? ඵු්ට්ඨඨා භික්ඛ්්ව ්ව්දි, ඵු්ට්ඨඨා 
්ච්ි, ඵු්ට්ඨඨා සඤ් ජ්ානාි. ඉ්ත්ථ්පි ධම්මා චලා ්චව ව ා ච අනිච් චා 
විපරිණාමි්නා අඤ්ඤථාභාවි්නා.’  

එ්කාට ්මන ්ම් දිගටම අර අනියාව අඟවන පද රාශි කේ 
ි්බන බව සාමානය් නේ ඇහුම්කනේ ්දන්කාට වණුේ ්ේ්රනව. ‘ද්ව ං 
භික්ඛ්්ව පටිච්ච විඤ්ඤාණං ස්ම්භාි’ - මහ්ණනි ්දකකේ නිසා විඤ්ඤාණ  
හටගනේ්න. ‘චක්ඛ්ුඤ් ච පටිච්ච රෑ්ප ච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ - ඇසේ 
රෑප නුේ නිසා චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණ  හටගනේනව. ඊළඟට පරකාශ කරනව, ඒ ්දක 
අරිනේ ‘චක්ඛ්ු අනිච්චං විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී’ - ඇස අනිය ි, ්වනසේවන 
සුලු ි, අනයාකාර ට පේවන සුලු ි. ‘රෑපා අනිච්චා විපරිණාමි්නා 
අඤ්ඤථාභාවි්නා’ - රෑප නුේ අනිය ි, ්වනසේවන සුලු ි, අනයාකාර ට 
පේවන සුලු ි. ්ම්සේ ්ම් ්දකම සු්ලන සුලු ි, චලි සලි වන 
ස්වභාව් නේ  කුේ ි. ‘චලං’ - ්ම් ඉාමේ වුදගේ වචන කේ. ‘ව ං’ - 
්ගවී න ස්වභාව් නේ  කුේ ි. ඒ ව්ගේම අනිය ි, ්වනසේවන සලුු ි, 
අනයාකාර ට පේවන සලුු ි. ඊළඟට ‘චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං භික්ඛ්්ව අනිච්චං 
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී’ - ඒ ව්ගේම චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ ේ, අර ්දක නිසා 
ඇිවන විඤ්ඤාණ ේ, අනිය ි, ්වනසේවන සුලු ි, අනයාකාර ට පේවන 
සුලු ි. ‘් ාපි ්හු ් ාපි පච්ච් ා චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාො  ්සාපි ්හු 
්සාපි පච්ච් ා අනි්ච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී’ -  ම් ්හේුවකේ, 
පරය කේ නසිා චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණ  පහළ්ව්ද, ඒ ්හේවුේ ඒ පරය ේ, අර 
ව්ගේම අනිය ි, ්වනසේවන සලුු ි, අනයාකාර ට පේ වන සලුු ි. ඊළඟට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, ‘අනචි්චං ්ඛ්ා පන භකි්ඛ්්ව පච් ච ං 
පටිච්ච උප්පන්නං චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං කු් ා නචි්චං භවිස්ස?ි’ අනිය වූ පරය කේ 
පිහිට කර්ගන ඇි වනේනා වූ චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  ් ක්සේ නම් නිය වනේ්නේද? 
ඊළඟට ‘ ා ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ඉ්මසං ිණ්ණං ධම්මානං සංගි සන්නිපා්ා 
සමවා් ා’ - ්ම් කි ාපු ධමය ු්නේ, ඒ කි නේ්න ඇසේ, රෑප ේ, චක්ඛ්ු 
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විඤ්ඤාණ ේ කි න ්ම් ු්නහි, එකේවීම - ‘සංගි’, එකේරැසේවීම - 
‘සන්නිපා්ා’ එකමුුවීම - ‘සමවා් ා’ - එකේවීම, එකේරැසේවීම, එකමුුවීම - 
්බා්හෝ දුරට සමානාථයවේ පද - ් ම් ුන එකේවුනාම ඒකට චක්ඛ්ුඵස්ස  කි ල 
පරකාශ කරනව. ඊළඟට ‘චක්ඛ්ුසම්ඵ්ස්සාපි භික්ඛ්්ව අනි්ච්චා විපරිණාමී 
අඤ්ඤථාභාවී’ - චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස ේ ඒ ව්ගේම අනිය ි, ්වනසේවන සුලු ි, 
අනයාකාර ට පේ්වන සලුු ි. ‘් ාපි ් හු ්  ාපි පච් ච් ා චක්ඛ්ුසම්ඵස්සස්ස 
උප්පාො  ්සාපි ්හු ්සාපි පච්ච් ා අනි්ච්චා විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී’ - 
චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  හටගුනමීට  ම් ්හේුවකේ පරය කේ ඇදේද ඒ ්හේුවේ 
පරය ේ අර ව්ගේම අනිය ි, විපරිණාමි ි, අඤ්ඤථාභාවි ි. ඊළඟට අනිය 
වූ ්හේුවකේ, පරය කේ නිසා හටගනේනා චක්ඛ්ුසම්ඵස්ස  ්ක්සේ නම් 
නියවනේ්නේද කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. ඊළඟට ‘පු්ට්ඨඨා 
භික්ඛ්්ව ්ව්දි’ - ස් පශය කරන ලදු් ේ විඳි ි. ‘පු්ට්ඨඨා ්ච්ි’ - ස් පශය 
කරනු ලදු් ේ ්ව්නාවකේ ඇිකරගන.ී සි ි කි න එක ි. ‘චු්ට්ඨඨා 
සඤ් ජ්ානාි’ - ස් පශය කරන ුලදු් ේ හඳුනාගන.ී ඒ කි නේ් න ්ව්දනා, ් ච්නා, 
සඤ්ඤා කි න ධමය අර ස් පශය  නිස ි ඇි ්වනේ්න. ඊළඟට ‘ඉ්ත්ථ්පි 
ධම්මා චලා ් චව ව ා ච අනිච් චා විපරිණාමි්නා අඤ්ඤථාභාවි්නා’ - ් ම්සේ 
්ම් ්ව්දනා, ්ව්නා, සඤ්ඤා කි න ධමය් ෝද අර ව්ගේම සු්ළන සුලු ි, 
්ගවී  න සලුු ි, අනිය ි, ්වනසේවන සලුු ි, අනයාකාර ට පේවන සුලු ි. 
ඔනේන ඔ  විධි් ේ අනියානුපස්සනාව - එ්හම පිටිනේම අනියානුපස්සනාව 
ඉදිරිපේ කරන සූර කේ ඒක. ්ම ිනේ අපට ්පේනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්මන පටිච්චසමුප්පාද  ි ්ම් සළා න ආශර්  නේ ඉදිරිපේ කරල 
ි් නේ්න. ් ලෝක  ් ගාඩනු්ගන හුටි. ් ගාඩනු්ගනේ්න, ති්යන ් දේවෙේ 
උඩ ්නා්වයි. ඔකේ්කාම අනිතය ්දේවෙේ. සු්ෙන සුලු, ්වනසේවන සලුු, 
අනයාකාරයට පතේවන සලුු ්දේවෙේ උඩයි ්ම් ්ෙෝකය ්ගාඩනුගිෙ 
ති්යනේ්නේ. මළුු මහේ ්ලෝක සංඥාව ්ගාඩනුගලි ි් නේ්න. ඒ්ක 
 ටට්ටුව ි ්ම් සූර් නේ පරකාශ ්ක්රනේ්න. ඒ හුම එකකේම සු්ලන 
සුලු ි, ්වනසේවන සුලු ි, අනයාකාර ට පේවන සලුු ි. 

සාමානය් නේ දැනේ ඔ  ඉන්ද්රි  සංවර  ගුන කි ්වන සූරවලිනේ 
එ්හම පරකාශ ්ක්රනව, ‘න නිමිත්ග්ගාහී නානුවයඤ් ජ්නග්ගාහී’ ආදී 
වශ් නේ. ඇසේ, කනේ, නාසාදි් නේ ලු්බන අරමුණු පිළිබඳව, 
නිමිිගුනීම කි න එක නිය සංඥාව නිසා සිදුවනේනකේ. එ්කාට නිය 
සංඥාව නිසා නිමිිගුනීමකේ ්වනව. ඒ නිමිිගුනීම නිසාම, අර 
ආශරව නේ ගලා්ගන එනව. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි පපංච ්ගාඩනු්ගනව. 
්මනේන ්ම් විධි ට ි ්ලෝක කේ ්ගාඩනු්ගනේ්න. උපාොනස් කන්ධ කේ 
්ගාඩනු්ගනේ්න. ඊළඟට ඒ්කේ අනිේ පුේ බුලු්වාේ අපි, අනිමිත් 
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සමාධි ට උපකාර වනේනා වූ අනියානුපස්සනා්වනේ ් ක්රනේ්නේ අර නිමිි 
වලිනේ මිදීම. ඒ නිමිි වලනිේ මිදීම සම්මශයන  නිසා. අර ඉසේ්සලේල ිබු්න 
පරාමශයන කේ. නිය සංඥාව නිසා පරාමශයන කේ. දැඩි්කාට අලේලාගුනීමකේ. 
ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ දැඩි්කාට අලේලාගුනීමකේ ඇි ්වනව. පපංච 
ඇි ්වනව. පපංච සංඛ්ාවලට  ට්වන ස්වභාව කේ. ඒ පපංච සඤ්ඤා නිසා 
ඇි්වන ් ලෝක නිරුත්ි, ්ලාක ් වාහාර, ් ලාක පඤ්ඤත්ි වලට  ට්වන 
ස්වභාව කේ පුදේගල  ළු ඇි ්වනව. අනිේ අට අනිය සංඥාව නිසා 
්ක්නකු අර නිමිි වලිනේ මිදීමට පටනේගනේනව. ආශරව නේ ගලා ඒම 
වුළුකේ්වනව. අනියානුපස්සනා්වනේ ඒ ව්ගේම ණ්හා, මාන, දිට්ඨි, පපංච 
අඩු්වනේන පටනේගනේනව. අනේන ඒ විධි් ේ ස්වභාව කේ ඇි ්වනව. 
එ්කාට නිමිිගුනමී නිසා, නිය සංඥාව නිසා, පරාමශයන කේ, 
අනියානුපස්සනා්වනේ ්ක්රනේ්න සම්මශයන කේ - විදේශනාවට 
උපකාරවනේනා වූ ්ද කේ. ඔ  විධි ට කලේපනා කරල බුලු්වාේ එ්කාට 
්ම් අනියානුපස්සනා්වනේම මළුු මහේ දුක්ඛ් ස්කන්ධ ම නුිකරනේනට 
පුළුවනේ බව ් පනී  නව. ඒ ව්ගේ වේ වටිනා සූර කේ සඳහනේ ් වනව ඛ්න් ධ 

සං ුකේ් ේ. ඛ්න්ධ සං කුේ් ේ අනිච්චා සූර් ේ2 බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 

පරකාශ කරනව ‘අනිච්ච සඤ්ඤා භික්ඛ්ව භාවිතා බෙෙුීකතා සබ්බං කාම රාගං 
පරියාදියති. සබ්බං රූපරාගං පරියාදියති. සබ්බං භවරාගං පරියාදියති. සබ්බ 
අවිජ්ජං පරියාදියති. සබ්බං අස්මමානං පරියාදියති සමූෙන්ති.’ ‘මහ්ණනි, 
අනිය සංඥාව වඩන ලදේ්දේ බහුල වශ් නේ පුරුදු කරන ලදේ්දේ, සි ලු 
කාමරාග  ් ගවාල ි. ස ිලු රෑප රාග  ් ගවාල ි. සි ලු භව රාග  ් ගවාල ි. 
සි ලු අවිදයාව ්ගවාල ි. සි ලු අස්මිමාන  ්ගවාල ි. මුලිනුපුටා දම ි’ 
කි ල ්ම් විධි ට අනියානුපස්සනා්වනේ මළුුමහේ දුක්ඛ්ස්කන්ධ් නේම 
මිදීමට මාගය  සුල්සන බව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා. ඒක අපට 
පුහුදිලවි ්ප්නනව අර ද්ව ං සූර් නේ ්ම් කි ාපු ‘චල’ ස්වභාව  - 
්මන ්ම් ‘චල’, ‘ව ’ ආදී වචන වලිනේ අපට ්ප්නනව මළුු මහේ ඉන්ද්රි  
ඤාණ  ්ගාඩනුගිල ි් බනේ්නේ එකේරා විධි ක විපලේලාස නිසා. 
්නා්ප්නන අනියාවකේ ්ම්ක  ටිනේ ි්බනව. 

කලිනේ අවස්ථාවකදී - ඇේ වශ් නේ ්දේශනා ගණනාවකදීම - 
අපට උපමා වශ් නේ ඉදිරිපේ කරනේට සිද්ධවුණා චලන ිර . චලන ිර  
අපිම ් ාොපු උපමාවකේ ්නා්ව ි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ උපමාවකේ 
ආශර් නේ එකේරා විධි ක නවීකරණ කේ හුටි ට ි ඉදිරිපේ ක්ළේ. ඒකට 
අපි උපකාර කරගේ් ගදේදුල සූර් ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සංඝ ා 
වහනේ්සේලා්ගනේ අහන පරශේන කේ. ‘දිට්ඨඨං හි ්වා භික්ඛ්්ව චරණං නාම 
ිත්ං’ - මහ්ණනි නුඹලා චරණ නම් ිර කේ දැකල ි් නවද? ‘එවං 
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භ්න්’ - එ්සේ  සේවාමීනි. ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, 
‘ම්පි ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව චරණං නාම ිත්ං ි්ත්්නව ින්ිං ්න පි ්ඛ්ා 
භික්ඛ්්ව චර්ණන ි්ත්න ිත්ං ් ව ිත්රං’ - මහ්ණනි ඒ චරණ 
නම් ිර ේ සිිනේම සිා ගනේනා ලදේදකේ. එම නිසා මහ්ණනි ඒ චරණ නම් 
ිර ටේ වඩා සිම ිරර ි. ිරර ි කි නේ්න විිර ි කි න එක ි. 
සි්හිම විිරාවකේ ි් නව. එ්කාට ඒ කා්ල ිබුන චරණ ි ර ් කා ි 
විධි්  ඒවද කි ල අපි දනේ්න නුහු. නමුේ ්ම් කා්ල ි් න චරණ 
ිරවල නම් ඇේ වශ් නේම අර විධි්  අනිය වූ ඡා ාරෑප රාශි ක 
අනියාව - ඒවා ශීඝරාකාර් නේ පරිවේන  වන නිසාම, ඒවා් ේ 
අනියාව ්නා්පනී  න ස්වභාව කේ ඇි ්වනව. ඒක නිසා අර නිය 
සංඥාවකේ, විපලේලාස කේ, ඇි ්වනව. ්ම් විපලේලාස නිසා ම ි ඒ ිරපට 
ආදි් ේ ආසේවාද ලබනේන පුළුවනේ විධි් ේ ේව කේ ි්බනේ්න. ඒ නිය 
සංඥාව නිසා නිමිිගුනමී, ඒ එකේකම ආශරව නේ ගලා ඒම, ඒ එකේකම පරපංච 
ඇිකරගුනමී, පපංචසඤ්ඤාසංඛ්ා වලට  ටවීම - ්ම්ව ම ි ිරපටි කිනේ 
ලබන වි්නෝද . ්ම් හුම එකකටම උපකාර වනේ්නේ ඒ ිරපටි් ේ සකසේවීම 
හා සම්බන්ධ අර චලන ස්වරෑප , ඒ එකේ එකේ ිර ක සලිවන ස්වභාව , 
ඒවා් ේ ්ගවී ාම, ඒවා් ේ අනිය ස්වභාව , ඒවා ්වනසේ ආකාර කට 
පේ්වන හුටි, ්නා්පනී  ාම ි. 

එ්කාට ඒ කෘරිම ්දේවලේ ආශර් නේ අපි උපමාවකේ දකේවන නමුේ, 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව ඇේ වශ් නේම සි ්කා ිරම් 
ශීඝර් නේ කරකු්වනවද කි ්ාේ ඒකට උපමාවකුේ ්දනේන බුහු කි ල. 
‘උපමාපි න සුකරා යාව ෙෙුපරිව්තං චි්තං’ කි ල එකේ අවස්ථාවක 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනවා,3 උපමාවකේ ්දනේන බුරි රම් 
්ව්ග් නේ ්ම් සි කරකු්වනව ක ිල. ඔනේන එ්කාට අර ිත් කි න 
වචන ේ - ්බා්හෝවිට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වචනවල පරාසාථය  මු 
කරනව. එකම වචන  අථය ්දකකිනේ ් ාදනවා. දැනේ ිත් කි න එක, 
‘ිත්රං’ කි න එක, ි ර  ආශර් නේ, විිර කි න වචන ට සම්බන්ධ කළා. 
ඇේ වශ් නේම ඒක ස්හේුක බව ්ප්නනව අර ද්ව ං සූර් නේ. ඒ 
ව්ගේම ්ම් කි පු චලන ිර සමූහ් නේ, අපට ්ලෝක සංඥාවකේ මවාපාන, 
්ලෝක කේ මුවීමට උපකාරවන, ්ම් නිය සංඥාව ලු්බනේ්නේ. ්ම් ඇසේ 
්වනසේ ්වනව. ්මා්හාකේ පාසා ්පාපි නවා, ්වනසේ ්වනව, චලන  
්වනව. ඒ ව්ගේම රෑප නුේ ්වනසේ ්වනව. නමුේ ඒවා් ේ ්වනසේවීම් 
්නා්ප්නන විධි් ේ නිය සංඥාවකේ, විපලේලාස කේ ‘අනි්ච්ච නිච්චසඤ්ඤා’ 
කි න බරපල විපේ ාස කේ - විපරී අදහසකේ - සංසාරග සේව ා ුළ 
ි්බනව. අනේන ඒක නිසා ම ි එ්කාට ්ම් මුළු මහේ සළා න් නේ 
අපට ්ලෝක කේ මුවිල ්පේනේ්න. 
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ඒ මුවිල ් ප්නන ් ලෝක් ේ  ට ට්ටුව  ිබුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් මන 
මු කරල ි් නේ්න.  ටටම බුලුවාම, අනේන ද්ව ාව. ‘ද්ව ං භික්ඛ්්ව 
පටිච්ච විඤ්ඤාණං ස්ම්භාි’, විඤ්ඤාණ  කි ල කි නේ්න ඒකඝන, නකිර 
්ද කේ ්නා්ව ි, ආේම  ව්ගේ. බුද්ධ ධමය  එ්හම පිටිනේම අර ආේමවාදී 
දේශන වලිනේ ්වනසේ ්වනේ්න අනේන ඒක නිසාම ි. විඤ්ඤාණ  කි න එක 
ඒකඝන නිකර ්ද කේ ්නා්ව ි. විඤ්ඤාණ හ කේ ධමය් ේ දැකේ්වනව. චක්ඛු් 
විඤ්ඤාණ, ් සා විඤ්ඤාණ, ඝාන විඤ්ඤාණ, ජිවහා විඤ්ඤාණ, කා  විඤ්ඤාණ, 
ම්නා විඤ්ඤාණ වශ් නේ. ඒ හුම විඤ්ඤාණ කේම අර කි ාපු ්දකකේ උඩ ි 
්ගාඩනුඟිල ි් නේ්න. ‘චක්ඛ්ුං ච පටිච්ච රෑ්පච’ කිව්ව ව්ගේම ‘්සාඤ් ච 
පටිච්ච ස්ද්ද ච, ‘ඝානඤ්ච පටිච්ච ග්න්ධ ච’ ඒ ආදී වශ් නේ,  ටේ 
පිරි්ස ිනේ ‘මනංච පටිච්ච ධ්ම්මච’. සිේ අර ව්ගේම සු්ලනව, 
්මා්හාකේ පාසා ්වනසේ ්වනව. ඉාම ශීඝරාකාර් නේ අනයාකාර කට 
පේ්වනව.  

ඊළඟට සිට අරමුණු හුටි ටගනේන සංකලේපේ ඒ ව්ගේ. අනේන ඒ 
විධි ට ්ලෝක  එ්හම පිටිනේම ්ගාඩනුගිල ි් නේ්න ්ම් ්දදරන, 
්පාපි න, සු්ලන මූල ධමය වලනිේ, එ්හම නුේනම් මූල ද්රවය සමූහ කිනේ. 
ඒක ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්නේදි මුකරල ි්බනේ්නේ. එ්කාට අර 
අනියානුපස්සනාව  ම්කසිි ්ක්නකේ ඉහළම මට්ටමට දි ුණු කර්ගන අර 
නිමිේ්නේ පටනේ ්ගන අනිමිත් ේව ට සි නඟා ගේ නම්, එනම 
්ලෝක නි්රෝධ  බව අමුු් වනේ කි නේන ඕන නුහු. එ්කාට අනේන ඒක ි 
්ම් නිවන කි ල කි නේ්න. පරපංච නි්රෝධ ේ එන ි. පරපංච නේ 
්ගාඩනු්ගනේ්න, පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා වලට  ට ්වනේ්න, අර නිය 
සංඥාව නිසා. ්ම්ව ිනේ ්දේවලේ මවල පානව. අර ්දකකේ අර හටන 
පටනේගනේනව. එ්කාට  ටිනේ ි්බනේ්න ්ම් ද්ව ාව, අනිය වූ ඇසේ 
අනිය වූ රෑපේ නිය ි කි ල සලකාගුනී්මනේ ම  ි් ම් මුළු මහේ අවුලම 
ඇි ්වනේ්න. ඇසේ නිය ි රෑප ේ නිය  ි කි ල හිාගනේනව. ඒ 
හිාගුනීම නිසාම ඒවා් ේ ක්ෂණික ්වනසේ වීම්, අර ‘ලහුපරිවත්න’ 
ස්වභාව , ්නා්පනී  නව. ඒ නිසාම ණ්හා ලාටු්වනේ අලවල 
ආශරව නේ්ගනේ මේකරල ්ලෝක කේ මවාපානව. ඔනේන ඕක ි. අපි ්ම් 
්ලෝක  කි ල ක ින අපට අට අහු්වන, ඇසට ්ප්නන ්ලෝක  ඕක ි. 

එ්කාට ්ම ිනේ ්ප්නනේ්න ්ම් ්ලෝක් ේ නිසේසාරව . මුළු 
මහේ සළා න් නේම ්ගාඩනු්ගන ්දේවලේ ඒවා් ේ ‘නිෂේපාදන’ 
වශ් නේ සුලකු්වාේ - ්වනිනේ වචන වලිනේ පරකාශ ක්ළාේ දිට්ඨඨ, සු, 
මු, විඤ්ඤා - ඒ වචන හරට ගනේන පුළුවනේ ්ම් සළා න් නේ 
නිෂේපාදන  වන ්දේවලේ. දිට්ඨඨ කි ල කි නේ්න දුටු ්දේවලේ - දුටු, ඇසූ, විඳි 
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(මු කි ල ක ිනේ්න නුහු් නේ, දි්වනේ ක් නේ විඳිනු ලබන ්දේවලේ) 
ඊළඟට - විඤ්ඤා දැනගේ ්දේවලේ. ්ම් කි ාපු ්ම් දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා 
කි න හ්රහිම හර කේ නුි බව, අරටුවකේ නුි බව, ඒවා නිසේසාර බව, 
්ම් ද්ව ං සූර ආශර් නේ අපට පුහුදිලි ්වනව. ්මනේන ්ම් නිසාම ්ම් 
සළා න නි්රෝධ  පරයක්ෂ කරගේ ථාග නේ වහනේ්සේට එවුනි ඒ 
සළා න නි්රෝධ කේ ගුන කිසි්සේේ හිනේනවේ බුරි, හිනේනේ බ ්වන, 
්ලෝක ා සමග අදහසේ හවුමාරු කරගුනී්ම්දී මහ බරපල පරශේන කට 
මුහුණ ්දනේන සිද්ධවුණා. ඒ ක ිනේ්න සළා න නි්රෝධ් නේ ්ලෝක 
නි්රෝධ  පරයක්ෂ කරගේු නිප්පඤ්ච ේව ට පේවුණු ථාග නේ 
වහනේ්සේට, ්ලෝක  සමග අදහසේ හුවමාරු කරගුනී් ම්දී ඇේ ්මාකකේද, 
්බාරුව ්මාකකේද ක ින වචන පළිිබඳව එ්හම මහේ ගුටලුවකට 
මුහුණපානේන සදි්ධවුණා. ඒක පරකාශ කරන ඉාමේම වටිනා ශූනයා 
පරිසං ුකේ සූර කේ ි්බනව අංගුත්ර නකිා්  චුක්ක නපිා්  

කාලකාරාම සූර  නමිනේ.4 

්ම් කාලකාරාම සූර  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සා්කේ නුවර 
කාලකාරාම් ේදී සංඝ ා වහනේ්සේලාට ්දේශනා කළ සූර කේ. ්මනේන ්ම් 
විධි ට ි ඒ සූර් ේ වුදගේ ්කාටස සඳහනේ ්වනේ්න. 

‘යං භකි්ඛ්ව ස්දවකස්ස ්ොකස්ස සමාරකස්ස සබරහ්මකස්ස 
සස්සමණබරාහ්මණියා පජාය ස්දවමනසු්සාය දිට්ඨඨං සතුං මතුං විඤ්ඤාතං ප්තං 
පරි්යසතිං අනවුිචරිතං මනසා තමෙං ජානාම. යං භකි්ඛ්ව ස්දවකස්ස 
්ොකස්ස සමාරකස්ස සබරහ්මකස්ස සස්සමණ බරාහ්මණියා පජාය ස්දව 
මනසු්සාය දිට්ඨඨං සතුං මතුං විඤ්ඤාතං ප්තං පරි්යසතිං අනවුිචරිතං මනසා 
තමෙං අබ්භඤ්ඤාසිං තං තථාගතස්ස විදිතං තං තථාග්තා න උපට්ඨඨාස.ි 

යං භකි්ඛ්ව ස්දවකස්ස ්ොකස්ස සමාරකස්ස සබරහ්මකස්ස සස්සමණ 
බරාහ්මණියා පජාය ස්දව මනසු්සාය දිට්ඨඨං සතුං මතුං විඤ්ඤාතං ප්තං 
පරි්යසතිං අනවුිචරිතං මනසා තමෙං න ජානාමීති ව්දයයං තං මම අස්ස මසුා. 

යං භකි්ඛ්ව ස්දවකස්ස ්ොකස්ස සමාරකස්ස සබරහ්මකස්ස සස්සමණ 
බරාහ්මණියා පජාය ස්දව මනසු්සාය දිට්ඨඨං සතුං මතුං විඤ්ඤාතං ප්තං පරි්යසතිං 
අනවුිචරිතං මනසා තමෙං ජානාම ච නච ජානාම ත ිව්දයයං තම්පස් ස තාදිස්මව. 
තමෙං ් නව ජානාම න න ජානාමීති ව්දයයං තං මම අස්ස කෙි. ඉත ි් ඛා භකි්ඛ්ව 
තථාග්තා දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤති, අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤති, දට්ඨඨබ්බං න 
මඤ්ඤත,ි දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤත.ි සතුා ්සාතබ්බං සුතං න මඤ්ඤති, අසතුං න 
මඤ්ඤත,ි ්සාතබ්බං න මඤ්ඤත,ි ්සාතාරං න මඤ්ඤති. මතුා ්මාතබ්බං මතුං 
න මඤ්ඤත,ි අමතුං න මඤ්ඤති, ්මාතබ්බං න මඤ්ඤති, ්මාතාරං න 
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මඤ්ඤත.ි විඤ්ඤාතා විඤ්ඤාතබ්බං විඤ්ඤාතං න මඤ්ඤති, අවිඤ්ඤාතං න 
මඤ්ඤත,ි විඤ්ඤාතබ්බං න මඤ්ඤති, විඤ්ඤාතාරං න මඤ්ඤති. ඉති ්ඛා 
භකි්ඛ්ව තථාග්තා දිට්ඨඨ සුත මතු විඤ්ඤා්තසු ධ්ම්මස ුතාදී. ් යව තාදී තම්ො 
ච පන තාදිම්ො අ්ඤ්ඤා තාදී උ්තරිත්රාවා පණීතත්රාවා නතීත ිවදාම.’ 

ඊළඟට ගාථා ්දකකුේ සඳහනේ ්වනව. 

‘යං කිඤ්චි දිට්ඨඨං ව සුතං මතුංවා - අ්ජ්ඣාසිතං සච්ච මුතං ප්රසං 
න ්තසු තාදී සයසංවු්තසු - සච් චං මුසා වා පි පරං ද්ෙයයං 

එතං ච සල්ෙං පටිගච් ච දිස්වා - අ්ජ්ඣාසිතා යත්ථ පජා විස්තා 
ජානාම පස්සාම ත්ථව එතං - අ්ජ්ඣාසිතං නත්ථි තථාගතානං.’ 

බුලුවාම නම් සූර  ්කටි ි, නමුේ මහා ගුඹුරු අථය රාශි කේ 
අඩංගු්වන ශූනයා පරිසං ුකේ සූර කේ. ්ම්්ක ඓිහාසික පසුබිම 
වශ් නේ, ශාසනික ඉිහාස  හා සම්බන්ධ කාරණා කීප කේ අපි ්කටි් නේ 
නමුේ සඳහනේ කරමු ්ම් විවරණ ට බහිනේන කලිනේ. ්ම් කාලකාරාම සූර  
සම්බන්ධ් නේ ඒ සූර් ේ නම් අහවලේ ුන ්මනේන ්ම්හම ්දේශනා කළු ි 
කි නව මිසකේ වුඩි විසේර නුහු. නමුේ අටුවා ආදි් නේ අපට ලු්බන 
විසේර අනුව, ඒක ්දේශනා කරනේට ් දු්න අනාථපිණ්ඩික සිටාණනේ්ග 
දි ණි කේ වන චූලසුභද්රා නුමුි ඒ ්සාවානේ උපාසිකාව විවාහ ්වලා 
ගිහිච්ච ුන. මා්ගේ මාමණේඩි  වන කාලක සිටුවර ා මිථයාදෘෂේටි් නේ 
මුොගනේට පළුුවනේ වුණා ඒ ුනුේි ට, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිහිට 
කර්ගන. ඊට පසේ්ස ඒ කාලක සිටාණනේ මා්ගේ උ ්නේ ් ම් කාලකාරාම  
නවලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේට පූජ්ා කළා. 

ඒ ව්ගේම ඒ සා්කේ නුවරිනේ අලුිනේ පුවිදි වුණ සංඝ ා වහනේ්සල 
ඒ කාලකාරාම් ේ රැසේ්වලා ්මරම් අ්ච්ලක ිනේට ලුදිව සිටි කාලක 
සිටාණනේ මිථයාදෘෂේටි් නේ මුදවාගුනීමට හුකිවුණු ඒ බුද්ධ ඥාන , බුද්ධ 
ගුණ , ගුන කථා කරමිනේ ඉනේන අවස්ථා්ව් බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් 
්දේශනාව පරකාශ කළු ි කි ල ි දකේවනේ්න. ඒ ව්ගේම අටුවාව කි න 
හුටි ට ් ම් ් දේශනාව ් කා ිරම් ගුඹුරුද කි ්ාේ ් ම් ් දේශනා්ව් සේථාන 
පහකදී - ්ම් ්දේශනාව කර්ගන  දේදි ුනේ පහකදීම - මහ ්පාළව 
කම්පාවුණා කි ල ක ිනව. ඒ ව්ගේම සූර්දේශනාව අවසාන් ේදී එ  
අසා්ගන සිටි පනේසි  කේ භික්ෂුනේ වහනේ්සේලා රහේවුනු බවේ පරකාශ ් වනව. 
ඊළඟට ශාසන ඉිහාස  සම්බන්ධ් නේ කලේපනා කරල බලන්කාට 
ධමයා්ශෝක රේජු්රුවනේ ධමයදු නේ වහනේ්සේලා පටිේ කර හරින්කාට 
් ෝනක ්දේශ ට වුඩම කළා මහාරකේඛි සේවාමීනේ වහනේ්සේ -  වන ්දේශ  
සාමානය් නේ සුල්කනේ්නේ ගරීසි  හුටි ට ි. එ්කාට ්ම්  වන ්දේශ් ේ 
සිටි  ගරීක නිේ ඈ අී් ේ ඉඳලම ොේශනකි වශ් නේ ්ලාකු 
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දි ුණුවකේ ලබා ගේු - මහ දි ුණු කළ ් මාල ඇි අ  - ඔවුනේට පළමු්වනේම 

්දේශනා්කාට වෝළේ ් මනේන ් ම් කාලකාරාම සූර  ි කි ල සඳහනේ ් වනව. 
ඒ කාලකාරාම සූර් නේ ් දේශනා කළ බණ අහල  වන ිනේ, එ්හම නුේනම් 
ගරීක ිනේ, ිසේ හේ දහසකේ මාගයඵල වලට පුමිණි බවේ පරකාශ ්වනව. 

ඒ ව්ගේම ් ම් ලංකා්ව් බුද්ධශාසන  පිහි්ටව්වට පසේ් සේ සදේධාිසේස 
රජ්ුමා්ගේ කාල් ේදී කාල බුද්ධරක්ඛි රහනේ වහනේ්සේ ්ච්ි  පබ්බ් ේදී 

- මිහිනේ්ලේ සෑගිරි් ේදී - කළුවර ්පෝො, කළු ිඹිරිගස  ටදී ්ම් කාලකාරාම 
සූර් නේ මුළු ුනේ රැ ම ධමය ්දේශනා කළ බවේ, ඒ ධමය ්දේශනාව 
සදේධාිසේස රජ් ුඅහ්ගන සිටි  බවේ ජ්නපරවාදවල ඒ ව්ගේම වංශකථා වල, 

අටුවා වල, එ්හමේ සඳහනේ ්වනව. ඔනේන ඔ  කාරණා වලිනේ අපට ්පේනව 
එ්කාට ්ම්ක අී් ේ ඉඳලම ගුඹුරු ශූනයා පරිසං ුකේ සූර කේ 
හුටි ට සුලකුනු බව. ඒ ව්ගේම ුනේ පහකදී ්පාළාව කම්පාවුණ බව ඒ 

අටුවා පරකාශ කරනව. ඒ සේථාන පහේ අපි ්ම් සූර් ේ අථය  ක ින 
අවස්ථා්ව්දී ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේ ්වනව. දැනේ ඊළඟට අර සූර් ේ සිංහල 

අථය  ළංකරගනේන බලමු. නමුේ ඒකේ එකේරා විධි ක ගුටලු සහි 
ේව කේ. මකේනිසාද, අර ්බා්හෝ ගුඹුරු සූරවල සිදු්වනේන ව්ගේ ්ම් 
සූර් ේ පාඨානේර පිළිබඳ සෑ්හන වයාකූල ේව කේ ි්බනව. අටුවාවට 

පවා ්බා්හෝවිට විසඳගනේන බුහු. ඒ ව්ගේම ්නා් කුේ මදු්රණවල 
සංසේකරණ වලේ ගුටළු සහි ුනේ, ්නාපුහුදිලි ුනේ, රාශි කේ ි්බනව, 
්ම් සූර  සම්බන්ධ් නේ. ්ක්සේ ්වේ අථයානුකූලවනේට සෑ්හන පමණ 

පාඨ පිරිසිදු කර්ගන අප ි ්ම්ක පරිවේන  කරනේට උේසාහ ගේ්ාේ 
්මනේන ්ම් විධි ට පරකාශ කරනේන පළුුවනේ. 

‘මහ්ණනි, ්දවි නේ මරුනේ බඹනුේ සහි, ්ලෝක ා විසනිේ මහණ 
බමණුනේ සහි, ්දවි මිනසිනුේ සහි, පරජ්ාව විසිනේ  මකේ දකේනා ලදද, අසන 
ලදද, විඳින ලදද, දැනගනේනා ලදද, සිනිේ ගනේනා ලදද, ්සා ා බලන ලදද, 

කලේපනා කරන ලදද, ඒ හුම මම දනමිි.’ අර පළමු් වන ිපාඨ් නේ බදුුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ ඒක .ි ් ලෝක් ේ ඇිාකේ සේව නිේ විසනිේ ‘දිට්ඨඨං 
සුං මුං විඤ්ඤාං පත්ං පරි් සිං මනසා’ කි න ඒ පද රාශි්  නේ 

හුඳිනේ්වන ආකාර ට සළා න් නේ  ම්ාකේ ගහුක ි දැනමු් ඇදේද, ඒ 
ස ිලේල මම දනමිි ක ිල බදුුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව. 

ඊළඟට ්ද්වනි එ්කනේ පරකාශ ්ක්රනේ්නේ, ‘මහ්ණනි, ්දවි නේ 
මරුනේ බඹුනේ සහි ්ම් ්ලෝක ා විසිනේ, මහණ බමුණනේ සහි ්දවි මිනිසුනේ 
සහි ්ම් පරජ්ාව විසිනේ  මකේ දකේනා ලදද, අසන ලදද, විඳින 



නිව්නේ නිවීම 

536 

ලදද, දැනගනේනා ලදද, ්සා ා බලන ලදද, කලේපනා කරන ලදද, ඒ සි ලේල 
‘මහං අබ්භඤ්ඤාසිං’ - මම වි්ශේෂ වශ් නේ දැනගිමි කි න එක .ි 
‘අභිජ්ානාි’ ක ින වචන  ි. ‘අභ’ි කි න උපසේග පද  ්ම්නේට එකු 
වීම  ි්වනස ි් නේ්න. එ , මම දනේනව පමණකේ ්නා්ව ි, ්ව්සසා 
දනිමි, විශෂිේට වශ් නේ දැනගිමි. ඒ ව්ගේම ‘ං ථාගස්ස විදිං’ - එ  
ථාගවර ා විසිනේ ්ේරුම් ්ගන ි්බ්. විදිං කි ල ක ිනේ්න ඒක 
දැන්ගන ි්බනව, ්ේරුම්්ගන ි්බනව. ‘ං ථාග්ා න උපට්ඨඨාසි’ - 
නමුේ ථාග ්ම - ්ම් ‘න උපට්ඨඨාසි’ කි ල ක ිනේ්න - ඒ දැනු්මහි 
එලේබ ගේ් නුහු. ඒ දැනමු අලේල ගේ් නුහු. එ්හම නුේම් ඒ දැනුමට 
සමීපව සිටි්  නුහු. ්ම් කා්ල ොේශනික වයවහාර  අනුව, ඒ දැනුම 
පිළිබඳව ‘සේථාවරයකේ’ ගේ්  නෑ. ඒ කි නේ්න ඒව්  එලේබ ගේ් නෑ 
කි න එක ි. පුලපදි ම් වු් ණේ නෑ - ‘ථාග්ා න උපට්ඨඨාසි’. ඊළඟට අර 
කි පු අර සි ලේලම ‘මම ්නාදනිමි’ කි ල පරකාශ ක්ළාේ ඒක ම්ගේ 
්බාරුවකේ වනු ඇ. ‘ං මම අස්ස මුසා’ - බුලු බුලේමට පර්හේලිකා ්ගාඩකේ 
ව්ග ි ්ම් මුළු සූර ම.  

ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ පරකාශ කරනව - ‘මම එ  දනිමි සහ 
්නාදනිමි’ කි ල ඒ ්දකම කිව්්වාේ ඒකේ අර ව්ගේම ්බාරුවකේ ්වනව. 
ඒ ව්ගේම මම පරකාශ ක්ළාේ ‘මම ඒව දනේ්නේ නුහු, ් නාදනේ්නේ නුහු’ 
කි ල, ඒකේ ම්ග ්දෝෂ කේ ්වනව - ‘ං මම අස්ස කලි’. ඊළඟට ‘ඉි ්ඛ්ා 
භික්ඛ්්ව’ ්ම්සේ මහ්ණනි, ‘ථාග්ා දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි.’ 
දිට්ඨඨ කි ල ක ිනේ්න, දැනේ දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි  ්බා්හෝ අවස්ථාවල අපට 
හමු්වල ි් නව ඔ  බාහි  සූර් ේ එ්හම. ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි, 
සු් සු මත්ං භවිස්සි’ ආදී වශ් නේ. අපි කලනිේ අවස්ථාවක විගරහ කළා 
ඒවා. ඒකට සමහර විට සිංහල වචන කේ පවා ්සා නේන අමාරු ි. අර 
ආේමවාද  ඉවේ කරල දුටවු. ‘දුටු ් ද ’ ක ිල කිව්ව හුටි්  ඒකට අහු්වන 
ස්වභාව කේ ි් නව. ‘දිට්ඨඨ’ කි ල ක ින එක සාමානය් නේ දුටු්ද  ක ිල ි 
වයවහාර කරනේ්න. නමුේ ඊටේ වඩා ්මන පරාථමික අථය කේ ් ්දනේ්න. 
‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ - ්මන කි ු්වනේ්න ඒ දැකමී් මාතරය 
ඇේ වශ් නේ අර ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං’ කි න අදහස ි ්මන පරකාශ 
්ක්රනේ්න. ‘දිට්ඨ ඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ - ථාග ්ම එ  හුදු 
‘දිට්ඨඨ කේ’ මිසකේ දැකි   ුේකේ හුටි ට මඤ්ඤනා කරනේ්න නුහු, 
සිනේ්න නුහු. ්ම් මඤ්ඤනා කි න වචන ේ අපට අර බාහි , 
මූලපරි ා  ආදී සූර වලිනේ හුරුපුරුදු වචන කේ. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ 
අර සක්කා  දිට්ඨි  අනුව මඤ් ඤනා කරනේ්න නුහු. එ්කාට හුදු දැකීම් 
මාර් නේ ්වනේ වූ දැකි   ුු දැකීමකේ ඇු ි ථාග නේ වහනේ්සේ 
්නාහඟි ි. ඒ ව්ගේම ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ - නුදුටුවකේ ්ලස ද 
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්නාහඟි ි. ඊළඟට, ‘දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤි’ - දැක ි  ුු    ි්නාහඟි ි, දැක ි 
 ුේකු ි ් නාහඟි ි. ‘දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤි’ - දකිනේ්නකේ ඇු ි ් නාහඟි ි. 
දකින ්ක්නකේ ඉනේනව කි ලේ මඤ්ඤනා කරනේ් න නුහු. ඒ ව්ගේම 
සු කේ පළිිබඳව - ඇහු්දේ පිළිබඳව පරකාශ කරනව. ‘සුා ්සාබ්බං සුං 
න මඤ්ඤි’ - හුදු ඇසීම් මාර  මිසකේ ඇසි   ුු ඇසුමකේ ඇු ි 
ථාග නේ වහනේ්සේ ්නාහඟි .ි ‘අසුං න මඤ්ඤ’ි - ්නාඇසූ හුටි ටේ 
- ‘ඒක මං ඇහු් ව නුහු’ ක ිල ක ිනේ්නේ නුහු. අර පරඥාව නසිා ඒක මට 
ඇහු්න නුහු කි ලේ කි නේන බුරි ේව කේ ි් නව - ්නාඇසුව 
හුටි ටේ ් නාහඟි ි. ‘්සාබ්බං න මඤ්ඤි’ - ඇසි   ුේකු  ි් නාහඟි ි. 
‘්සාාරං න මඤ්ඤි’ - අසනේ්නකු ඇු ි ද ් නාහඟි ි. ඒ විධි ටම මු  
ගුන. මු කි ල කි නේ්න නුහු් නේ දි්වනේ ක් නේගනේන ඒ අරමුණු. 
‘මුා ්මාබ් බං මුං න මඤ්ඤි’ - ඒ විධි්  දැනුනු ්දේවලේ, එ්හම 
නුේම් විඳි ්දේවලේ පිළිබඳව කි නව නම් ඒ විනේදන් නේ ්ාර විඳි   ුු 
විඳීමකේ ඇු ි ්නාහඟි .ි ‘අමුං න මඤ් ඤ’ි - ඒ ව්ගේම ්නාවිඳි බවකේ ද 
්නාහඟි .ි ‘්මාබ්බං න මඤ්ඤි’ - විඳි   ුේකේ හුටි ටද ්නාහඟි ි. 
‘්මාාරං න මඤ්ඤ’ි - විඳින ්ක්නකේ ගුනද ්නාහඟි .ි ඒ ව්ගේම 
‘විඤ්ඤාා විඤ්ඤාබ්බං විඤ්ඤාං න මඤ්ඤ’ි - දැනගුනී් මනේ ් ාර දැනග 
 ු ුදැනමුකේ ඇු  ිද ්නාහඟි .ි දැන ්නාගේ බවකේ ද ්නාහඟි .ි දැනග 
 ුේ්කු දි ් නාහඟි .ි දැනගනේන ් ක්නකේ පළිබිඳවද මඤ්ඤනාවකේ ඇකිර 
්නාගන.ී ක ිල ඔ  විධි ට පරකාශ කරල, ඊළඟට ‘ඉ ි් ඛ්ා භකි්ඛ්්ව ථාග්ා 
දිට්ඨඨ සු මු විඤ්ඤා්බ්බස ුධ්ම්මස ුාදී ් ව ාදී’ - ්ම්සේ මහ්ණනි, 
ථාග ්ම දිට්ඨඨ, සු, මු විඤ්ඤා ආදි  පළිබිඳව ාදී ්සේකේම ාදී .  

්ම් ‘ාදී’ කි න වචන ේ අපි පසුග ි ්දේශනා ගණනාවකම පරකාශ 
කළා. අපි සිංහල වචන කේ ඒකට පහසුව කා පාවිච්ි කරනව. ඒ ‘එ්හවු 
බව’ එ්හම නුේම් එ්සේ වූ ස්වභාව . ඒ ාදී ගණු  රහනේ වහනේ්සේ 
පිළිබඳව පරකාශ කරනව අෂේට ්ලෝක ධමය් නේ කම්පා ්නාවන සේථිරසාර බව 
ආදී ඒ ගුණ සමුො , නමුේ ඒකට පරධාන ්හේුව ්මාකකේද, ‘අම්ම ාව’ ඒ 
එකකේවේ අලේලා ්නාගුනමී නිසා. ්ම්ක ම්ගේ  ක ිල අලේලා ්නාගුනීම 
නිස ි අර ාදි බව ලු්බනේ්නේ. ඒක ි ්වනස ි්බනේ්නේ. එ්කාට ාදී 
්සේකේම ාදී . ් ම් දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා පිළිබඳව - ථාග නේ වහනේ්සේ 
්ම් හුම එකකේම පළිිබඳවම - ාදී ගුණ් නේ  කුේ . ාදී ්සේකේම ාදී . 
‘ම්හා ච පන ාදිම්හා’ ඒ ාදී පුදේගල ාට වඩා උේරීර වූ පරණීර වූ 
ාදී ්ක්නකේ නුු ි ක ිමි, ක ිල එ්හම පරකාශ කරල. ඊළඟට ගාථා 
්දකකේ වොරනවා. 

‘යං කිඤ්චි දිට්ඨඨං ව සුතං මතුං වා - අ්ජ්ඣාසිතං සච්චමුතං ප්රසං 
න ්තසු තාදී සයසංවු්තසු - සච්චං මුසා වාපි පරං ද්ේයයං.’ 
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අනය නේ විසනිේ දකනි ලද, අසන ලද, විඳින ලද, ‘අ්ජ්ඣාසිං සච්චමුං’ - 

ඒ ව්ගේම එලේබ ගනේනා ලද, සය ු ි හඟනිා ලද,  මකේ ්ව්ද, ඒ කිසිවකේ 

පිළිබඳව ‘න ්සු ාදී ස සංවු්සු’ - ඒ ඔවු්නාවුනේ්ගේ දෘෂේටි වල ්කාටු 

වූ ඒ දෘෂේටි වාද පිළිබඳව ථාග නේ වහනේ්සේ, ‘සච්චං මුසා වාපි පරං 

ද්හ යං’ - අ්නකා සය  කි නවා ක ිා ්හෝ ්බාරුව ක ිනව කි ා ්හෝ 
මම ්නාදරමි.’ 

ථාග නේ වහනේ්සේ ඒක ඒකානේ සය කේ ් හෝ ඒකානේ මසුාවකේ 

වශ් නේ ්හෝ පරකාශ කරනේ්න නු. මකේනසිාද, ‘එතඤ්ච සල්ෙං පටිගච්ච 

දිස්වා - අ්ජ්ඣාසතිා යත්ථ පජා විස්තා’ - ්ලෝක් ේ සේව ා ඇමිණී සිටින, 

ඇල ීසටිින, ්ම් උල - ්ම් දෘෂේටි උල - අර අනේගාමී දෘෂේටි උල - කලනිේම 
දැකල, ‘ජානාම පස්සාම ත්ථව එතං - අ්ජ්ඣාසිතං නත්ථි තථාගතානං’ මම 

දනමිි, මම දකමිි, එ  එ්සේම  ු  ි න දෘෂේටි වශ් නේ එලේබ ්ගන පරකාශ 

කරන අදහසකේ ථාගවර ා ළු නු. ‘අ්ජ්ඣාසිං නත්ථි ථාගානං’ - 

දෘෂේටි වශ් නේ ගේ ු මකේ ථාග නේ වහනේ්සේ ළු නු. 

දැනේ එ්කාට ්ම්ක ව අපට පිරිසිදු කරගනේන සිද්ධ්වනව, ්ම් 
සූර් ේ මූලික සුකිලේල විර ි ඇේ වශ් නේ අපි දුනේ්න.  ම්කිසි 

පරිවයන කේ ්ම්කට පළමු්වනේ ආධාර කරග  ුු නිසා. නමුේ ්ම්ක 

ඇු්ළේ ි්බන පද සමූහ  ුළ අථය රාශි කේ ගුබ්්වලා ි් නව. මූලිකව 

අපට හිාගනේන පුළුවනි, දැනේ ් මුනිනේ පරකාශ කරනේ් න පරධාන වශ් නේම 

මිථයාදෘෂේටික ිනේ, එ්හම නුේනම් අප කි නේ්න අනේගාමී දෘෂේටික නිේ, අර 
අනයදෘෂේටික ීථයක ිනේ, එ්හම නුේනම් ශාස්ව උ්ච්ඡද දෘෂේටිවාදීනේ, 

ගනේනා විධි් ේ ආකලේප කේ ් නා්ව ි ථාග නේ වහනේ්සේ ුළ ි්බනේ්න. 

ඊට වඩා එ්හම පිටිනේම ්වනසේ ආකලේප කේ. 

ඒක අපට ්හළි්වනව ්ම් සූර් ේ අර පර්හේළිකා විධි් ේ 

මුලේ්කාටසිනේ. ථාග නේ වහනේ්සේ ්ලාකු පර්හේළිකාවකට මුහුණ දීපු 

ආකාර   ිමුලේ පද වලිනේ පරකාශ ්වනේ්න. මකේනිසාද, ් දවි නේ මරුනේ බඹුනේ 
සහි ් ම් ් ලෝක ා විසිනේ ් දව් මිනිසුනේ සහි පරජ්ාව විසිනේ, දකින ලද, අසන 

ලද, විඳින ලද, කලේපනා කරන ලද, සිිනේ ්සා ා බලන ලද,  මකේ ්ව්ද, ඒ 

සි ලේල මම දනමිි ක ිල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉසේ්සලේලා පරකාශ කරනව. 

ඊළඟට ් ද්වනි වර පරකාශ කරනව ඒ සි ලේල මම ‘අඛ්භඤ්ඤාසිං’ - එපමණකේ 

්නා්ව ි ඒ ස ිලේල මම ්ේරුම් ගේ  ක ිලේ පරකාශ කරනව. නමුේ 
්ේරුම් ගේට ්මාකද ඒ දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි  පිළිබඳව දැඩිවගුනමීකේ 

ථාග නේ වහනේ්සේ ුළ නුහු. 
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 ම්කිසි ් ක්නකේ  ම්කිසි ් ද කේ, අර දෘෂේටි වාදීනේ පරකාශ කරන අනේදමට, 
සම්පූේණ් නේ ්ේරුම් ගේ නම්, එහි එලේබ ග  ුුව ි්බනව. නමුේ 
ථාග නේ වහනේ්සේ ්මන ‘න උපට්ඨඨාස’ි ක ිල පරකාශ කරනව. ්මනම 
්ලාකු ගුටළුවකේ, ඒ ව්ගේම ්ම් ්දේශනාව ුළිනේම අපට ්පේනව කලනිේ 
සාකච්ඡා කළ අවයාක වත්ථු පිළිබඳ පරශේන. ඒ පරශේන වලට රමක 
සමානව කේ ්මන ි් නව. අවයාක වත්ථු නමිනේ අපි කලිනේ සාකච්ඡා 
කළ, ‘්හාි ථාග්ා පරම්මරණා, න ්හාි ථාග්ා පරම්මරණා, 
්හාිච න ්හාිච ථාග්ා පරම්මරණා, ්නව ්හාි න න ්හාි 
ථාග්ා පරම්මරණා’ ක ිල චුෂේ්කාටික - සර ්කානේ කය නයා කේ 
ි්බනව. ඒ කය නයා  ට රමක සමානව කේ ්ම් සූර් ේ ි්බනව. 
නමුේ ්මන අමුේ ි් නේ්න අර මුලේ ්කාට්ස. සාමානය් නේ 
චුෂේ්කෝටික කය ක, සර්කානේ කය ක, මුලේ විකලේප  පරිකේ්ෂේප 
්ක්රනව. මුලේ විකලේප  ‘්හාි ථාග්ා පරම්මරණා’ ඊළඟට ‘න ්හාි 
ථාග්ා පරම්මරණා’ ඒ විධි් ේ එකකේවේ පළිිගනේන බුරි විධි් ේ ේව කේ 
පරකාශ කරනව. නමුේ ්ම්නේදි පළමු්වනේම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරනේ්න ඒ සි ලේල මම දනිමි. ඊළඟට එ  වඩා වි්ශේෂ වශ් නේ දැන ගිමි. 
නමුේ, ඒ ්ේරුම් ගේ නිසාම ඒව පිළිබඳව දෘෂේටිගරාහ් නේ ගනේ්න නුහු. 
්මනේන ්මන ්ලාකු ගුටලුවකේ ි් නව.  

්ම්නේදි අපට හිාගනේන ි් නේ්න අර මූලපරි ා  සූර් ේ - 
අපි කලනිේ අවස්ථාවක විගරහ කළ මූල පරි ා  සූර් ේ - දැනමී් මට්ටම් ්දකකේ 
සඳහනේ කරල ි් නව. ‘සඤ්ජ්ානාි, අභිජ්ානාි’ කි ල. ඒකට නදිසුනකේ 
කි නව නම් ‘අස්සුවා පුථුජ්ජ්්නෝ පඨවිං පඨවි්ා සඤ් ජ්ානාි, පඨවිං 
පඨවි්ා සඤ්ඤවා, පඨවිං මඤ්ඤි. පඨවි ා මඤ්ඤි. පඨවිං ්මි 
මඤ්ඤි. පඨවිං අභිනන්දි’, අශරුවේ පෘථගේජ්න  පඨවි  පිළිබඳව සඤ්ඤා 
වශ් නු ි දැන ගනේ්න - ‘සඤ් ජ්ානාි’ ඒකේ එකේරා දැනගුනීමකේ ම .ි 
දැනීම් මට්ටම් වලිනේ ඉාම පහේම එක ම ි ් ම් සංඥා වලිනේ දැනගනේන එක, 
එච්චර ි ි් නේ්න අශරුවේ පෘථගේජ්න ට. එ්හම සංඥා්වනේ දැනගේට 
පසේ්ස ඒ ුනුේ ්මාකද කරනේ්න. පඨවි  පඨවි ම ි ක ිල හිා්ගන, 
පඨවි  ඇේ වශ් නේම ි් න ්ද කේ හුටි ට මඤ්ඤනා කරනව ණ්හා, 
මාන, දිට්ඨි වශ් නේ - ‘පඨවි ා මඤ්ඤි.’ ඊළඟට අර වයාකරණ රටාව අනුව 
‘පඨවි් හි’   ි හඟි ි, ‘පඨවි් නේ’   ි හඟි ි, ‘පඨවි  ම්ගේ’    ිහඟි ි, 
පඨවි  පළිිබඳව අභිනනේදන  ඇිකරගන ිි. අනේන ඒක එකේරා පහළ දැනමී් 
මට්ටමකේ. ඊළඟට ථාග නේ වහනේ්සේ පිළිබඳව මූල පරි ා  සූර් ේ පරකාශ 
්ක්රනේ්න ‘පඨවිං පඨවි්ා අභිජ්ානාි, පඨවිං පඨවි්ා අභිඤ්ඤා  
පඨවිං න මඤ්ඤි, පඨවි ා න මඤ්ඤි, පඨවි්ා න මඤ්ඤි, පඨවිං 
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්මි න මඤ්ඤි, පඨවිං නාභිනන්දි.’ අර අභිජ්ානාි කි න පද් නේ 
කි ්වන විධි්  විශිෂ ේට ඤාණ කිනේ අව්බෝධ කරගේ ථාග නේ වහනේ්සේ 
ඒ පඨවි  පළිිබඳව මඤ්ඤනාවකේ ඇිකරගනේ්න නුහු. ඒ ව්ගේම අර 
වයාකරණ  රටාවට වහලේව ‘පඨවි් හි’, ‘පඨවි් නේ’ ආදී වශ් නේ 
හිනේ්න නුහු. ඔ  ්වනස ි ්මනේ දකේවල ි්  නේ්න. ථාග නේ 
වහනේ්සේ ඉසේ්සලේල පරකාශ කරනව, ‘මම ඒව දනේනව, මම ඒව දනේනව 
පමණකේ ්නා්ව්, මම ඒව ්හාඳටම ්ේරුම් ගේ. මම ඒව ්හාඳටම 
්ේරුම් ගේ නිසාම මම ඒවාට ්හේේු ්වනේ්න නුහු. ඒව පිළිබඳව 
සේථාවර කේ ගනේ්න නුහු.’ අනේන ඒ විධි ට ි අපටගනේන ි් නේ්න මුලේ 
්කාටස. ්ම්ක මහ ගුටළු විදි ට ි, ්ේරුම්ගනේන බුරි විධි ට ි ්පනේනුම් 
කරල ි් නේ්න ්ම් සූර් . 

එත්කාට අනේන ඒ විධි්යේ තතේත්වයකේ නිසාම තමයි ්දවනවු 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න ‘ ම්කිසි විධි කිනේ මම කිව්්වාේ ් ම් 
්ලෝක ා විසිනේ දකේනා ලද, අසන ලද ්ම් සි ලේලම ්නාදනිමි ි කි ල ඒක 
ම්ගේ ්බාරුවකේ වන ුඇ.’ එ්කාට ්නාදනිමි ක ිලේ ක ිනේන බුහු. 
ථාග නේ වහනේ්සේ ්ම්ව දෘෂේටි වශ් නේ අලේල ගනේ්න නුේ් ්ම්ව 
්නාදනේන නිසාද ක ිල ්ක්නකේ ඇහු්වාේ ඒකටේ ඔව්  ක ිල ක ිනේන 
බුහු. අනේන ඒ විධි්  ේව කේ ි් නේ්න. ඇේ වශ් නේම ඒව 
්තේරුම් ගතේතු නිසාමයි ඒව අලේල ගනේ්න නුේ්. ඒක ි එ  ්නාදනමිි ි 
කි ලේ ථාග නේ වහනේ්සේට කි නේන බුරි. ්ලෝක ා අසන පරශේන ට ඒ 
විධි් ේ පිළිුරු ් දනේන බුරි. නමුේ ් ලෝක ා කලේපනා කරනේ්න ඒව දනේනව 
නම් ඒව අලේලගනේන ඕ්න ි ක ිල. ඒව පළිිබඳව දෘෂේටිගරාහ් නේ ග ුු  
කි න එක ි ්ලෝක ා්ගේ අදහස. ඒ ව්ගේම ‘මහං ජ්ානාමි ච න ජ්ානාමි’ - 
මම ඒව දනේනව සහ ් නාදනේනව කි ල කී්වාේ ඒකේ අර ව්ගේම ් බාරුවකේ 
්වනව. ඊළඟට ‘්නව ජ්ානාමි න න ජ්ානාමි’ - දනේ්නේ නු ් නාදනේ්නේ 
නු කිව්්වාේ ඒකේ අර ව්ගේම ් දෝෂ කේ ් වනව. ඔනේන ඔ  විධි ට ි මුලේ 
්කාටස අපට ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේ ්වනේ්න. 

අටුවා්ව දකේවනව ඇේ වශ් නේම ්පා්ළාව කම්පාවුණා කි ල. 
අවස්ථා පහකේ එන දකේවනව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘ජ්ානාමි, 
අබ්භඤ්ඤාසිං, විදිං’  න පද ු්නනේ දකේවන මනේ් ගේ ඒ බුද්ධඥාන් නේ 
ඒව සි ලේල අව්බෝධ කරගේු බව පරකාශ කරන පද ුනට අටුවාව 
සඳහනේ කරනව ඒක ‘සබ්බඤ්ුභූමි ’  කි ල. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ 
සවයඥාඥාන  පරකාශ ්ක්රන ්කාටස ි, ‘සබ්බඤ්ුභූමි’ කි ල කිව්්ව. 
දනිමි, ්ව්සසා දනිමි, ඒවා ්ේරුම් ගනේනා ලදී, කි න පද ුන 
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සබ්බඤ්ුභූමි නමිනේ අටවුා්ව ්පනේනුම් කරනව. ඒ ්කාටස පරකාශ කරල 

ඉවර ්වන්කාටමේ ්පාළව කම්පා වුණා කි ල දකේවනව. 

ඊළඟට ‘න උපට්ඨඨාසි’ කි න එක අටුවා්ව ්ෝරනේ්න ‘ඛීණාසව 
භූමි’ හුටි ට. ඒව දෘෂේටි ගරාහ් නේ අලේලගනේ්න නුේ් මකේනිසාද, 

ථාග නේ වහනේ්සේට ආශරව නේ නුි නිස ි. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ 
ඒව අලේලගනේ්න නුහු. ඒක පරකාශ ්ක්රනේ්න ‘න උපට්ඨඨාසි’ කි න 

පද් නේ. දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි  පිළිබඳව සේථාවර කේ ගනේ්න නුහු. ඒවට 
්හේේු ්වනේ්න නුහු. එලේබ ගනේ්න නුහු කි න එක .ි 
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25 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මො සංඝරතන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ විසිපසේ වන ්දේශනයයි ්ම්. 

සළා න නි්රෝධ  පරයක්ෂ කරගේ ථාග නේ වහනේ්සේ 

සළා න  ළුම ් කාටුවී සිටින පුහදුුනේ ් ලෝක ා්ගේ දෘෂේටි ් කෝණ පළිිබඳව 

දකේවන පරබුද්ධ ආකලේප  ‘කාළකාරාම සූර ’ ආශර් නේ ්ේරුම් ගුනීමට එො 

අපි  ම්කිසි උේසාහ කේ දැරුව. ්දවි නේ සහි මරුනේ සහි බඹුනේ සහි 

්ලෝක ා විසිනේ, මහණ, බමුණනේ සහි පරජ්ාව විසනිේ,  මකේ දකේනා ලදද, 

අසන ලදද, විඳින ලදද, දැනගනේනා ලදද, සිිනේ ගනේනා ලදද, ්සා ාබලන 

ලදද, කලේපනා කරන ලදද, ඒ සි ලේලකේම මනේ වහනේ්සේ දනේනා බව 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘මහං ජ්ානාමි’  න පද් නේ ඒ සූර් ේ පරකාශ කළා.  

ඒ ව්ගේම ඒවා දනේනවා පමණකේ ්නා්ව ි වි්ශේෂ ඥාන කනිේ ඒවා 

දනේනා බවේ, ‘මහං අබ්භඤ්ඤාසිං’  න පද් නේ ඊළඟට උනේවහනේ්සේ 

පරකාශ කළා. ඒවා වි්ශේෂ ඥාන කනිේ දනේනවා ව්ගේම ථාග නේ වහනේ්සේ 

විසිනේ ් ේරුම් අර්ගන ි්බන බවේ, ‘ං ථාගස්ස විදිං’  න පාඨ් නේ 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා. ඒ විදි ටම ඥාන කේ, වි්ශේෂ ඥාන කේ, 

්ේරුම්ගුනීමකේ, ඇි නමුේ ථාග නේ වහනේ්සේ ඒ දිට්ඨඨ, සු, මු ආදී 

කිසිවකේ පිළබිඳව සේථාවර කේ ගුනමී, එ්හම නුේනම් ඒවාට ් හේේු වී සිටීම, 

ළංවී සිටගුනමී, ්නාකරන බවේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා, ‘ං 

ථාග්ා න උපට්ඨඨාසි’  න පද් නේ. 

සාමානය් නේ ්ලෝක ා්ගේ සිරි  මකේ පළිිබඳව දැනුමකේ, වි්ශේෂ 

ඥාන කේ, ්ේරුම්ගුනීමකේ, ඇි ුන ‘ජ්ානාමි පස්සාමි ්ථව එං’ 



නිව්නේ නිවීම 

553 

- ‘දනිමි දකිමි එ  එ්සේම  ු’ ි, දෘෂේටි ගරාහ් නේ ඒවා අලේලාගුනීම ි. නමුේ 
්ම්නේදි අපට ්ප්නනේ් නේ ්ම් සූර් ේ ි්බන ආකාර ට, බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ලෝක ා්ගේ ්ම් දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි  පිළිබඳව දැනීමකේ වි්ශේෂ 
ඥාන කේ ්ේරුම්ගුනමීකේ ඇති නිසාම ඒවා පිළිබඳව සේථාවර කේ ගුනීමකේ, 
ළංව සිටගුනීමකේ, ්හේේු වීමකේ, ්නාකරන බව ි. ්ම් කාරණ  අපට වඩාේ 
්හාඳිනේ පරකාශ ්වනව සූර්  ේ අග එන ගාථාවලිනේ. ‘ජ්ානාමි පස්සාමි ්ථව 
එං, අ්ජ්ඣාසිං නත්ථි ථාගානං’ - දනිමි, දකමිි, එ  එ්සේම   ි  න 
්වලී පුටලී සිටීමකේ ථාග නේ වහනේ්සේලා ුළ නු, කි ල ඔ  විදි ට 
පරකාශ ්වනව.  

එ්කාට ්ම් කි ාපු ආකලේප  පිළිබඳ අමුු ්වනස ්ේරුම් 
ගුනමීට ආධාර කේ වශ් නේ අපි එො අර මජ්ඣිම නිකා් ේ මූල පරි ා  
සූර් නේ පද ්දකකේ උපුටා ගේ, ්ම් කාරණ  ්ේරුම්ගුනමීට. 
‘සඤ්ජ්ානාි’, ‘අභිජ්ානාි’ කි න දැනීම් මට්ටම් ්දක. ‘සඤ්ජ්ානාි’ කි න 
දැනීම් මට්ටමේ - සඤ්ඤා අනුව දැනගුනීමේ, ‘අභිඤ්ඤා’, ‘අභිජ්ානාි’ - ඊට 
වඩා විශිෂේට අනේද්ම් ්ේරුම් ගුනීමකුේ ගුන ඒ මූල පරි ා  සූර් ේ 
සඳහනේ ්වනව. එ්කාට අර ‘සඤ්ජ්ානාි’ කි න දැනීම් මට්ට්මනේ - ඒක 
පුහුදුනේ ් ලෝක ා්ගේ දැනමී් මට්ටම ි - ඒ දැනීම් මට්ට්මනේ ් ලෝක  දිහා බලන 
පෘථගේජ්න , මිරිඟුවකේ වුනි සංඥාවට මුලා ් වලා මඤ්ඤනා කිරීමකේ - ‘ඇු ි’ 
සිා ගුනමීකේ - අනුව වයාකරණ  රටාවට වහලේ ් වලා සින මන ගි  ි 
පුහුදුනේ ්ලෝක ා්ගේ සිරි. නමුේ ථාග නේ වහනේ් සේ අර ‘අභිජ්ානාි’ 
කි න වි්ශේෂ දැනමී් මට්ට්මනේ ඒ අභිඤ්ඤා්වනේ - ඒ දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි් ේ 
 ථා ේව  විනිවිද පිරිසිඳ ්ේරුම් අරගේු නිසා ඒ කිසිවකේ පළිිබඳව අර 
කි ාපු ‘උපට්ඨඨාසි’ ක ින වචන් නේ පරකාශ ්ක්රන අනේදමට කිසිම 
සේථාවර කේ ගුනමීකේ ්හේේු වී සිටීමකේ කරනේ්නේ නුහු.  

්ම්කට ්හේුව අර මඤ්ඤනා ්නාකිරීමම ි. මඤ්ඤනා කි ල 
කි නේ්නේ මමව  අනවු ගි   ම්  ම් සිුම් පුමු්, ඇු ි සිා ගුනමී් - 
එ්කාට මඤ්ඤනා ්නාකිරී්ම් පරිපේි ම ි අර ‘න උපට්ඨඨාසි’ කි න 
වචන් නේ අදහසේ ්ක්රනේ්න. ඒ විදි ට ‘අ්ජ්ඣාසි කේ’ ්වලී පටලුවී 
සිටීමකේ ථාග නේ වහනේ්සේලා ුළ නුේ්ේ මඤ්ඤනා කිරීමකේ නුි 
නිසාම ි. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ ඇලී ් වලී පුටලී සිටීමකේ ථාග නේ 
වහනේ්සේලා ුළ නුහු, දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි  පළිිබඳව. 

්ම් කාළකාරාම සූර් ේ මලුිනේ එන පරකාශන කපී , අප කලිනුේ අර 
අවයාක පරශේන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථා්ව්දී ඉදිරි ට ගේු 
චුෂේ්කාටි කය නයා  ට රමකේ සමාන බව අපි එො පරකාශ කළා. 
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චුෂේ්කාටි කය නයා ට අපි පහසු වචන කේ හුටි ට පාවිච්ි කළා, ‘සර 
්කානේ පරශේන ’. ඒවට නිදසුනේ ම ි අර ‘්හාි ථාග්ා පරම්මරණා’, ‘න 
්හාි ථාග්ා පරම්මරණා’, ‘්හාි ච න ් හාි ච ථාග්ා පරම්මරණා’, 
‘්නව ්හාි න න ්හාි ථාග්ා පරම්මරණා’ - ථාග ්ම මරණිනේ 
මේ්හි ්ව ි, ්නා්ව ි, ්ව ි සහ ්නා්ව ි, ්ව ිේ ්නා්ව ි 
්නා්ව ිේ ්නා්ව ි, ක ින ඔ  විදි් ේ විකලේප හරකිනේ  ුකේ පරශේන . 
ඔනේන ඔ  විකලේප හරකිනේ  ුකේ සර ්කානේ කය නයා ට ටිකකේ සමාන 
බවකේ දරනව ්ම් සූර් ේ එන පරකාශ. 

එක පරකාශ කේ ම ි අවස්ථා කීප කිනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ඉදිරිපේ ක්ළේ. ස්දේවක ්ලෝක ා විසිනේ දනේනා දකේනා ආදී ඒ දිට්ඨඨ, සු, 
මු ආදි  මම දනිමි. මම වි්ශේෂ ඥාන කනිේ දනිමි. ථාග නේ වහනේ්සේ 
විසිනේ ඒවා ්ේරුම් ්ගන ඇ, කි ල එ්හම පරකාශ කරල, එනමුේ ‘න 
උපට්ඨඨාසි’ ඒව පළිිබඳව සේථාවර කේ ගේ්ේ නුහු කි ල පරකාශ කරනව. 
සාමානය් නේ සර්කානේ කය නයා  ක අපට දකනිේනට ලු්බනේ්නේ ඒ 
විකලේප හරම එකවරම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු ්නාදී පරි්ක්ෂේප 
කරන බව ි. දැනේ ්මන අමුේකේ ්ප්නනව. ්මන එක පාරටම 
පරි්ක්ෂේප ්නාකර බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව දනිමි, ඒ ව්ගේම 
වි්ශේෂ ඥාන කනිේ දනිමි, ්ේරුම් අර්ගනේ ි් නව. බුලු බුලේමට හරි ට 
අර පළමු්වනි විකලේප  හවුරු කරන ආකාර කේ - පිළිගේු ආකාර කේ 
ව්ග ි ඒවා ිනේ ක ිු්වනේ් නේ. නමුේ අගටම කි ු්වන ‘න උපට්ඨඨාසි’ කි න 
එ්කනේ එකේරා විදි ක පරි්ක්ෂේප කුේ ්ක්රනව. ්මන ි්බන රහස - 
්ම්ක ව දුරටේ අපි උපමා ආදි  ඉදිරිපේ කරගේහම ි කාරණ  ්හාඳට 
පුහුදිලි ්වනේ්න. එ්කේ අපට ්ප්නන කාරණ  ් මාකකේද? ථාග නේ 
වහනේ්සේ ්ම්වාට ්හේේු ්නාවී සිටිනේ්නේ ්නාදේකම නිසා ්නා්ව ි. 
දැනීමකේ, වි්ශේෂ ඥාන කේ, ්ේරුම්ගුනීමකේ, ඇි නිසාම ි.  

සාමානය් නේ ්ලෝක ා හිනේ්නේ දැනීමකේ නුි ුන ි දැඩිව 
්නාගුනීමකේ ි් නේ්න කි ල. නමුේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරනේ්නේ හරි ට වි්ශේෂ අව්බෝධ කේ ි්බන නිසාම, විනිවිද දැකේක නිසාම 
්ම් ේව  - ඒ කි නේ්නේ අර දිට්ඨඨ, සු, මු ආදීනේ්ගේ නිසේසාරව  - ඒ 
සළා න නේ්ගනේ ලබන සංඥාවනේ්ගේ නිසේසාරව  - බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ේරුම් අරගේ නිසාම ි ඒවා පිළිබඳව සේථාවර කේ 
්නාගනේ්නේ. එ්කාට සර ්කානේ පරශේන් ේ අ්නකුේ පරශේන වල 
ි්බන පරි්ක්ෂේප කිරීම් ව්ගේ ්ද කේ ්මනේ ්ක්රන බව ි අපට 
්ප්නනේ්නේ, නමුේ අමුු ආකාර කට. ඔනේන ඊළඟට ්ද්වනි පරකාශ . 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ කරන ්ද්වනි පරකාශ . ‘ ං, භික්ඛ්්ව, 
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ස්දවකස්ස ්ලාකස්ස සමාරකස්ස සබරහ්මකස්ස සස්සමණබරාහ්මණි ා පජ්ා  
ස්දවමනුස්සා  දිට්ඨඨං සුං මුං විඤ්ඤාං පත්ං පරි් සිං අනුවිචරිං 
මනසා මහං න ජ්ානාමීි ව්ද යං ං මම අස්ස මුසා.’ මහ්ණනි ්දවි නේ 
සහි මරුනේ සහි බඹුනේ සහි ්ලෝක ා විසිනේ මහණ බමුණනේ සහි ්දවි 
මිනිසුනේ සහි පරජ්ාව විසනිේ  මකේ දකින ලදද, අසන ලදද, විඳින ලදද, දැන 
ගනේනා ලදද, සිිනේ ගනේනා ලදද, ්සා ා බලන ලදද, කලේපනාකරන ලදද, 
එ  මම ්නාදනමිි - මම ඒ හුම ්ද කේම ්නාදනමිි කි ්ාේ, ‘මහං න 
ජ්ානාමීි ව්ද යං ං මම අස්ස මුසා’ - ඒක ම්ගේ ්බාරුවකේ වනු ඇ. 
්මනේන ්ම් පාඨ  පළිිබඳව  ම්කිසි ගුටලුවකේ ි් නව. ඇේ වශ් නේම 
්ම් ගුඹුරු සූර වල ්බා්හෝවිට පාඨානේර පටලුවිලි රාශි කේ ි් නව. 
්ම් සූර් ේ වි්ශේෂ් නේම ි් නව ඒවා. 

දැනේ ්මනදී අටුවාව පිළි අර්ගන ි් න පාඨ  ‘මහං ජානාමීති 
ව්ද යං ං මම අස්ස මසුා’ කි න එක - මම එ  දනමිි ි කිව්්වාේ ඒක 
ම්ගේ මුසාවකේ ්වනව  ක ින එක. නමුේ ්ම්ක අර අපි කලිනේ සඳහනේ කළ 
ආකාර ට අථයවේ නුහු. ඒක ්ේරුම් අර්ගන ්වනේන ඇි සමහර විට 
බුරුම ඡට්ඨඨ සංගීි සංසේකරණ , අර අටුවා මගිනේ ඉවේ ්වලා ‘මහං න 
ජානාමීති’ ක ින පාඨානේර  පළිිඅර්ගන ි්බනේ්න. අටුවා මගිනේ ඉවේ 
්වලා ි් නවා, බුරුම ඡට්ඨඨ සංගීි සංසේකරණ , නමුේ ස්හේුකව ි ඉවේ 
්වලා ි් නේ්න - අපට ්ප්නන හුටි ට. මකේනිසාද? බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ කලනිේම ‘දනිමි’ කි ල පරකාශ කරල ඉවර ි. දැනේ ්මන කි නේ්නේ 
‘මම ්නාදනමිි’   ිකිව්්වාේ ඒක ම්ගේ ්බාරුවකේ ්වනව එ්කාට ්ම් 
්ද්වනි පරකාශ කේ කිරීමට ්හේුව ්මාකද? සාමානය ්ලෝක ා හිනේ්නේ 
 මකේ පළිිබඳව සේථාවර කේ ගනේ්නේ නුේනම්, ්කළිනේ හිටල ක ිනේ්න 
නුේනම් ්ම්ක ්ම්හමම ි කි ල ඒකානේ වශ් නේ, ‘ඉද්මව සච්චං 
්මාඝමඤ්ඤං’ - ්ම ම සය  ි අනිකේ සි ලේල ් බාරු , කි ල පුහුදිලවිම 
්නාකි නව නම්, ඒක ්නාදේකම නිසා ්වන ්ද කේ  කි න හුඟීමකේ 
සාමානය ්ලෝක ා ුළ ි්බනව. ඒක නිස ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් 
්ද්වනි වර පරකාශ  කරනේ්නේ ‘මම එ  ්නාදනිමි ි’ කිව්්වාේ ඒක ම්ගේ 
්බාරුවකේ ්වනව. එ්කාට මා ්නාදනේන නිසා ්නා්ව ි අර කි ාපු 
විදි ට ඒවා පළිිබඳව සේථාවර කේ ්නාගනේ්නේ. 

ඒ විදි ටම අපට ්ේරුම් කරනේන පුළුවනේ ඊළඟට එන පරකාශනේ. 
සර ්කානේ පරශේන වලිනේ ඔනේන ්ද්වනි එක ි ඔ  දැනේ කි ුවු්ණේ. 
‘මහං න ජ්ානාමීි ව්ද යං ං මම අස්ස මුසා’ - එ  ්නාදනිමි ි 
කිව්්වාේ එ  මුසාවකේ ්වනවා. ඊළඟ පරකාශ  අර විදි ටම ි  නේ්නේ. 
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්වනස වශ් නේ අවශය ටික විරකේ ක ිමු. ‘මහං ජ්ානාමි ච නච ජ්ානාමී 
ි ව්ද යං ං පස්ස ාදිස්මව’ - අර කි ාපූ දිට්ඨඨ, සු, මු ආදි  පිළිබඳව 
මම එ  දනමිි සහ ්නාදනිමි - ‘දනමිි සහ ්නාදනිමි’ ඒ ්දක එකු කරල 
- ඒ විදි ට මම කිව්්වාේ ඒකේ මුසාවකේ ්වනව. මකේනිසාද, ්ලෝක ා 
හිනව සමහර විට ් ම් විදි ට සේථාවර කේ ් නාගනේ්නේ අඩාල දැනුමකේ නිස ි 
කි ල.  ම්කිසි ්ක්නකු්ගේ අඩාල දැනමුකේ පරකාශ ්වන ක ිමනකේ ව්ග ි 
‘මම ඒක දනේනව ඒ ව්ගේම ් නාදනේනව’ - අඩාල ි - සි  ට පනහකේ දනේනව 
සි  ට පනහකේ ්නාදනේනව ්වනේන පුළුවනේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරනව එ්හම මා කිව්්වාේ ඒකේ අර ව්ගේම ් බාරුවකේ ් වනව - ‘ම් පස්ස 
ාදිස්මව’. එ්කාට ඔනේන ුනේ්වනි විකලේප . 

ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ පරකාශ කරනව ‘මහං ්නව ජ්ානාමි 
න න ජ්ානාමීි ව්ද යං ං මමස්ස කලි’ - මම එ  දනේ්නේේ ්නා්වමි, 
්නාදනේ්නේේ ්නා්වමි කිව්්වාේ ඒක ම්ගේ ්දෝෂ කේ වනු ඇ. ඒකේ 
අපට ්ේරුම්ගනේන පළුුවනි. දැනේ අර ්ලෝක ා කලේපනා කරනේ්නේ ්ම් කිසි 
්ද කේ පිළබිඳව ඒකානේ වශ් නේ  ම්කිසි නගිමන කේ ්නාගනේ්නේ 
එකේ්කෝ අඩාල දැනුමකේ නසිා, එ්හම නුේනම් වේ ්හේුවකේ ි්බනව - 
ඇඟ ්බ්රාගුනීමට.  

අපි ්ම් ඇඟ ්බ්රාගුනීම කි න සාමානය වචන් නේ පරකාශ කරන 
එකම ම ි, ඒක දශයන කේ ්වලා, සඤ්ජ්  ්බලට්ඨි පුත්්ගේ - සඤ්ජ්  
්බලට්ඨි පුත් කි ල ශාසේෘ වර් කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ කා්ල හිටි . 
 ම්කිසි ්ක්නකේ ඇවිලේල පරශේන කේ ඇහුවහම පළිිුරු ්දනේ්න ‘එවම් පි ්ම 
්නා, ථාපි ්ම ්නා, අඤ්ඤථාිපි ්ම ්නා, ්නාිපි ්ම ්නා, ්නා 
්නාිපි ්ම ්නා’ ආදී වශ් නේ. අර ආඳා්ගේ පරිපේි  ව්ගේ ලිසේසල  න 
පරිපේි කනිේ ්බ්්රනේන බලනව. ‘්ම්සේේ ්නා්ව ි, එ්සේේ ්නා්ව ි, 
අනේ්සේේ ්නා්ව ි, අනේ්සේ ්නාවනේ්නේේ ්නා්ව ි’ ආදී වශ් නේ ඒ 
පරකාශ කිරීම් කරම ට අමරා වි්ක්ඛ්ප වාද  කි ල කි නේ්නේ. ආඳා්ගේ 
පරිපේි  වුනි කයකරම .  

එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව මම දනේ්නේේ 
්නා්ව ි, ්නාදනේ්නේේ ්නා්ව ි කිව්්වාේ ඒක ම්ගේ ්දෝෂ කේ ්වනව. 
ඒක ්මෝහ් නේ ්ක්රන ඇඟ ්බ්රාගුනීමකේ හුටි ට ්ලෝක ා හිනේන 
පුළුවනේ. ඔනේන එ්කාට ථාග නේ වහනේ්සේ ්ම් කි ාපු විදි ට පරකාශ 
කළා. අර චුෂේ්කාටි කය ම ම ි, නමුේ අමු ු ආකාර කනිේ ්මන 
ඉදිරිපේ ්වලා ි් නේ්න -  ම්කිසි ගුටලුවකුේ සහිව - බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේට කි ාගනේන බුරි විදි් ේ ේව කේ ව්ග ි ්ලෝක ාට ්ම් 
ි්බන ගුටළුව. 
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අපි කලනිේ සඳහනේ කළා අටුවා්ව්දී ් ම් සූර් ේ අවස්ථා හ කේ දකේවනව 

එ්හම නුේනම් සූර  ්කාටසේ පහකට ්බදල දකේවන භූමි වශ් නේ. ඒ එකේ 

එකේ භූමි කේ පරකාශ කරන අවස්ථා්ව්දී ් පා්ළාව කම්පාවුණා කි ලේ සඳහනේ 

කරනව. එ ිනේ පළමුවුනි භූමි  වශ් නේ අටුවා්ව දකේවනේ්නේ සබ්බඤ්ු 

භූමි ක ින එක. ඒක පරකාශ ්ක්රන පද හුටි ට අටුවා්ව් දකේවනේ්නේ 

‘මහං ජ්ානාමි’ ‘මහං අබ්භඤ්ඤාසිං’ ‘ං ථාගස්ස විදිං’ - එ  මම 

දනිමි, එ  මම වි්ශේෂ් නේ දනමිි, එ  මම ්ේරුම් ්ගන ඇ’ කි න ටික 

සබ්බඤ්ු භූමි  හුටි ට. 

ඊළඟට එන ඛීණාසව භමූි කි න එක ක්ෂීණාශරව නේ ්ක්නකුනේ්ගේ 

ේව  පිළිබඳ ්කාටස හුටි ට හඳුනේවනේ්න ‘න උපට්ඨඨාසි’ කි න එක. 

ඒවා පිළිබඳ සේථාවර කේ ්නාගුනමී. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ ඒවා 

පිළිබඳව සේථාවර කේ ්නාගුනමී ආශරව නේ ක්ෂ  කළ පදුේගල ා පිළිබඳ 

ේව කේ කි න එක දැකේවීමට ි, එ  ක්ෂීණාශරව භූමි හුටි ට හඳුනේවනේ්නේ. 

්මනදී අපි ඉදිරිපේ කළ ‘ං මම අස්ස මුසා, ම්පස්ස ාදිස්මව, ං 

මමස්ස කලි’ ක ින පද ුන. ඒ කි නේ්නේ එ  ම්ගේ මසුාවකේ වනු ඇ, එ ේ 

එවුනිම මුසාවකේ වනු ඇ, එ  ම්ගේ ්දෝෂ කේ වනු ඇ, කි ල කි න 

පරකාශන ු්නනේ කි ු්වනේ්නේ ‘සච්චභූමි’ නම් වූ ුනේවුනි අවස්ථා්ව ි 

කි ල අටුවාව ්ෝරනව. එ්කාට ඒකේ අපි දැනේ ඉවර කරල ි් නේ්න. 

ඊළඟට එන හර වන භූමි  - හර ්වනි ්කාටස - ඒක ම ි 

ගුඹුරු හරි . සුඤ්ඤා භූමි නමිනේ අටුවාව එන හඳුනේවනව. ්හේු 

සහිව ි එ්හම පරකාශ කරනේ්නේ. ඒ සුඤ්ඤා භූමි  ි ඊළඟට එන ් ේද් ේ 

ි් නේ්නේ, ‘ඉි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ථාග්ා දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං, දිට්ඨඨං න 

මඤ්ඤි, අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි, දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤි, දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤි. 

සුා ්සාබ්බං, සුං න මඤ්ඤි, අසුං න මඤ්ඤි, ්සාබ්බං න 

මඤ්ඤි, ්සාාරං න මඤ්ඤි. මුා ්මාබ්බං, මුං න මඤ්ඤි, අමුං 

න මඤ්ඤි, ්මාබ්බං න මඤ්ඤි, ්මාාරං න මඤ්ඤි. විඤ්ඤාා 

විඤ්ඤාබ්බං, විඤ්ඤාං න මඤ්ඤි, අවිඤ්ඤාං න මඤ්ඤි, විඤ්ඤාබ්බං 

න මඤ්ඤි, විඤ්ඤාාරං න මඤ්ඤි’ ඔනේන ඔ  ටික. ් මනේ පාඨානේර 

පටලුවිලේලකට මුහුණ ්දනේනට සිද්ධ්වලා ි් නව. පළමු්වනේම අපි 

්ම්නේදි ගේ් ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං, දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ කි ල. නමුේ 

අටුවා්ව ඒක අර්ගන ි් නේ්න ‘දට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං’ කි ල. දට්ඨඨා 

කි න වචන  අටුවා්ව ්ෝරනව ‘දට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බන්ි දිස්වා දට්ඨඨබ්බං’ පූවය 

කි ා රෑප  අර්ගන, ඒ කි නේ්න දැකල දැකි   ුු දැකේමකේ ඇු ි 
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්නාහඟි ි කි න එක - ‘දිස්වා’ කි න එ්කනේ ්ෝරනව. නමුේ අර ‘දිට්ඨඨා’ 
කි න පාඨානේර ේ ි්බනව. ්ම් ‘දිට්ඨඨා’ පාඨානේර  ්වනුවට ‘දට්ඨඨා’ 
කි න එක අටුවාව අර්ගන ි්බනේ්න. ඒක අර ‘දෘෂටවා’ - දැක ක ින 
අදහස ගුනීමට ළඟ නිසා. ්ම්ක බලා්ගන බුරුම ඡට්ඨ ඨසංගීි සංසේකරණ  
අනිේ පද ුනේ අර විදි ටම පූවයක ිා රෑප් නේ අර්ගන දකේවල ි්බනව. 
‘සුවා ්සාබ්බං සුං’, ‘මුවා ්මාබ්බං මුං’, ‘විඤ්ඤවා විඤ්ඤාබ්බං 
විඤ්ඤාං’ - ්ම් විදි ට ඡට්ඨ ඨසංගීි සංසේකරණ් ේ දකේවනේන ඇේ් 
සමහරවිට දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා කි න පද ඒ ආකාර් නේම ිබී්මනේ 
 ම්කිසි අදහසකේ ගනේන බුහු ි ක ිල හින නිසා ්වනේන ඇි. නමුේ අපි 
්ම්නේදි ඉදිරිපේ කළ විවරණ මාගය  අනුව ශනූයා පරිසං ුකේ ්ම් 
සූර් ේ ගුඹුරුම කාරණ කේ ්හළි්වන පද කීප කු ි ‘දිට්ඨඨ, සු, මු, 
විඤ්ඤා’ කි න වචන වලිනේ ්ම්නේදි පරකාශ ්වලා ි් නේ්න. එො 
 නේමිනේ අපි ්ම්්ක කටුසටහනකේ - සුකිලේලකේ වශ් නේ  ම්කිසි 
පරිවයන කේ ඉදිරිපේ කළා. 

‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ කි න එක විවරණ  කරනේට 
්වනේ්න දැකී්මනේ පරිබාහිර වූ, එ්හම නුේනම් දැකී්මනේ අනය වූ දැකි  
 ුු දැකේමකේ ඇු ි ්නාහඟි ි. ඊළඟට අනකිේ පද ‘සුා ්සාබ්බං සුං න 
මඤ්ඤි’ - ඇසී්මනේ පරිබාහිර වූ ඇස ි  ුු ඇසමුකේ ඇු ි ්නාහඟි ි. 
විඳී්මනේ පරිබාහිර වූ විඳි   ුු විඳීමකේ ඇු ි ්නාහඟි ි. දැනගුනී්මනේ 
පරිබාහිර වූ - දැනගුනී්මනේ අනය වූ - දැනග ුු දැනගුනමීකේ ඇු ි 
්නාහඟී. ්ම්ක වම ගුටලුවකේ හුටි ට ්ප්නනේන පුළුවනේ.  

්ම්ක ්ේරුම්ගුනීමට අපට උපකාර ්වනව අපි කලිනේ අවස්ථාවක 
සවිසේරව ්ේරුව බාහි  සූර . බාහි  සූර් ේ බාහි  ොරුීරි  ාපස ට 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන අවවාද  ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි සු් 
සුමත්ං භවිස්සි මු් මුමත්ං භවිස්සි විඤ්ඤා් විඤ්ඤාමත්ං 
භවිස්ස’ි ක ින ඒ දශයන  ි. ඒ ක ිනේ්න දුටු ්ද් හි - එ්හම නුේනම් 
දුටු් වහ ි- දුටු පමණකේම වනේ්නේ . දුට ුමාර්  නේ නවනිව දුට ු් ද කේ ඇු ි 
ක ිල හිාගනේ්න නුහු. ඇසු් වහ ිඑ්හම නුේනම් ඇසනු ් දේ පළිබිඳව ඇසමී් 
මාර් නේ, ්ම්ක ඇසමීකේ පමණකේ කි න හුඟීම විරකේ ගනේනව. ඒ මිසකේ 
ඇසනුු ් ද කේ ඇු ි ක ිල හඟිනේ්නේ නුහු. ඔනේන ඔ  අදහස ි ්මන ්ම් 
කි ු්වනේ්න. ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ - දිට්ඨඨ් නේ ්වනේවූ - ඒක 
අවධි විභකේි් නේ ගනේන පුළුවනේ - දිට්ඨඨ  හුර එ්හම නුේනම් දිට්ඨඨ් නේ 
අනයවූ, දිට්ඨඨ් නේ පරිබාහිර වූ දැකි   ුු දිට්ඨඨ කේ, දැකි   ුු දැකේමකේ ඇු ි 
්නාහඟී. ් ම්ක අපි ව ටිකකේ එලි ් ප්හළි කරගනේන, අපි කලනිේ අවස්ථාවක 
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නාමරෑප  පිළිබඳව විගරහ කරන අවස්ථා්ව ඉදිරිපේ කළ උපමාව - ඒක 
්පාප්ේ ි් න උපමාවකේ ්නා්ව ි, අපි සාමානය ගුමි උපමාවකේ 
ගේ් ‘ඒදණේඩ උඩ  න බලේල’. බලේ්ලකේ ඒදණේඩ උඩිනේ  න අ්ර ඒදණේඩ 
මුද ටිකකට නර ්වලා සමහරවිට නගුට ්හාලවනේ්න කුුහල් නේ 
බලනේ්න ්මාකද ක ිල බුලුවාම, ඒකට ්හේුව මා්ගේම ඡා ාව දකිනව 
වු්ර. ්ම් සා හිාගනේනව ව බලේ්ලකේ කි ල, දි  බලේ්ලකේ, කි ල 
හිාගනේනව. අනේන ඒ විදි්  ්ද කේ. එ්නේදි ්ම් බලේලට ්ම් සිද්ධවු්ණේ 
්මාකකේද? බලේල කලේපනා කරනව, ඒ ව්ගේම කීප වාර කේම බලනව ජ්ල  
දිහා. ්මාකද ්හේුව, ්මන දැකී්මනේ පරිබාහිරවූ දැක ි  ු ුදැකේමකේ ඇු ි 
කි ල හිාගනේනව. බලේ්ලකේ ඉනේනව ්ම් වු්ර, දි  බලේ්ලකේ ඉනේනව. 
අනේන ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං’. ඒ බලේල ්ේරුම් ගේ්ේ නුහු ්ම් බලන 
නිස ි ්ප්නනේ්න කි ල. බලේල හිනේ්න ්ම් ්ප්නන නිස ි බලනේ්න 
කි ල. ්ප්නන නිසා බලනව නම් ඉිනේ බල බලාම ඉනේන ඕන. බලේල 
්ේරුම් ගේ නම්  ම් අවස්ථාවක ්ම් බලන නිසා  ්ප්නනේ්න ක ිල 
්නාබල ඉනේනව. ඔනේන ඔන අර පටිච්චසමුප්පාද  පිළිබඳ ගුඹුරුම 
කාරණ කේ - ්ම් නාම රෑප විගරහ  පිළිබඳ ගුඹරුු අදහසකේ ්මන 
ි් නේ්න. 

එ්කාට ් ම් බුලීම නිසාම ් ප්නන බව ් ේරුම් ් නාගුනී්මන ුි 
බලන ්ද කේ ි් නව, දි් ේ බලේ්ලකේ ඉනේනව ක ින හුඟීම. අනේන ඒ 
හුඟීම ව්ගේ ්ද කේ ම ි ්මන ්ම් මඤ්ඤනාව. ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න 
මඤ්ඤි’ එ්කාට ථාග නේ වහනේ්සේට එ්හම එකකේ නුහු - ඒ විදි්  
මුළාවකේ නුහු. ඒක නිසා අර දැකීම් මාර් නේ - ්කාටිනේම කි නවා නම් 
දැකීම් මාර් නේ ඔකේ්කාම ඉවර ි. දැකමී් මාර  පටිච්චසමුප්පන් න නිසා - 
්හේු පරය  රාශි කේ නිසා දැකමී ක ිල ් ද කේ ඇි ් වනව. ඒ ් හේු පරය  
අහකේ කළාම අමුු ්ද කේ නෑ. ්කාටිනේම කි නව නම් බලන වාර කේ පාසා 
්ම් අලුේ දැකමීකේ. බලන බලන වාර කේ පාසා ්වනම බලේ්ලකේ මු්වනව 
වු්ර. බලන ්ක්නකේ මු්වනව. ඒ බලේලට මා්ගේ මූණ ්ප්නනව. 
අනේන ඒ විදි්  ්ද කේ ්මන ි් නේ්න. හුම ්ද කේම 
පටිච්චසමුප්පන්න .ි ‘සබ්බං ං ඵස්සපච්ච ා’ කි ල බරහ්මජ්ාල සූර්  ේ 
දැකේවූ්  ේේ ඒක .ි ්ම් හුම එකකේම ස් පශය  නසි .ි ්ම්ක ඉාමේම ගුඹරුු ි. 
සක්කා  දිට්ඨි  නසි ි ්ලෝක ාට ඒ විදි ට ්පේනේ්න. ්ප්නන නසිා බලනව 
ක ි ක ිා බලනව, නමුේ බලන නසි ි ්ප්නනේ්න. එ්කාට අනේන ඒ 
කාරණ   ි්මන ්ම් ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤ’ි. ඒකම ි අපි අර 
බාහ ි සූර්  නුේ ්ේරුම් ගේ්. ඒදණේඩ උඩ බලේලා්ග උපමා්වනේ ගේ ු
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එකම ි. ්ම් දැකමී කි න කරි ා මාර් නේ අනය වූ දැක ි  ුු දැකේමකේ ඇ් ි 

කි ල ථාග නේ වහනේ්සේ හිනේ්නේ නුහු. ව උපමා අවශය නම් අපට 

හිාගනේන පළුුවනේ දැනේ ඔනේන සිංදුවකේ, සංගී කේ ඈ ඇ්හනව, සංගී  

කි ල ්ද කේ ි් නව ක ිල හිාගනේනව. හිා්ගන ්ම්නේදි ඇ්හන 

සංගී ම අහනේන ඕන ක ින හුඟී්මනේ ඒ සංගී  පුවුේ්වන ුනට 

 නව. බන බන ප ිවරකේ පි වරකේ පාසා ්වන සංගී ඇ්හනේ්න. ඒක 

්ේ්රනේ්න නුහු. මකේනසිාද, ්ම්ක පටිච්චසමුප්පනේන බව ්නාදැනීම නිසා. 

පටිච්චසමුප්පනේන වනේ්න - ‘චක්ඛ්ුංච පටිච්ච රෑ්පච’ - දැනේ අන බලන බලේල 

නිසා ්ප්නන බලේ්ලකේ ඉනේනව ව්ගේ, කණේ ශබ්ද ේ නිස ි ඒ සංගී  

පිළිබඳ විඤ්ඤාණ කේ ඇි්වනේ්නේ. ්සා විඤ්ඤාණ කේ ඇි ්වනේ්න. 

එ්කාට අර මළුාව නසිා ්මනට ඇ්සන සංගී ම, වඩා ්හාඳට 

ඇසීමට ්ම් ුනුේා අර සංගී ශාලාව ළඟට  නව. ඒ මුළාව ්හාඳට 

්ේ්රනේ්න ඒ සංගී භාණේඩ ට කණ ිවුවහම පමණ ි. කණ ිවුවහම 

්දදරුම් ්ගාඩකේ විර ි, සංගී කේ ්නා්ව ි ඇ්හනේ්න. ඔනේන ඔ  

විදි්  ේව කේ ්ම් ්ලෝ්ක ි් නේ්න - මහ මුළාවකේ. මකේනිසාද? 

හිාගනේනව, මඤ්ඤනා කරගනේනව, අර සංගී ම ි මට ඇ්හනේ්න, නමුේ 

බන බන පි වරකේ පාසා ්වන ්වන සංගී ි ඇ්හනේ්න. ්ම්ක 

පටිච්චසමුප්පනේන ්ද කේ නිසා. අහන පුදේගල් කේ නිසා ්නා්ව ි. කණේ 

ශබ්ද ේ අර ඇි  ම්කසිි පටිච්චසමුප්පනේන ්හේු පරය නේ නිසා, ස් පශය  

නිසා, ඇිවුණ අවස්ථාවකේ පමණ ි ්මන ි් නේ්න. ඔනේන ඔ  

කාරණ  ි දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා කි න හ්රනේ පරකාශ ්වනේ්න. 

ඒ ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ ක ින ටික ි අපි ්ේරු්ව්. 

ඒක පිළිබඳව වේ කාරණ කේ කි නවනම්, දැනේ අටුවා්ව ්ම් කි ාපු ්ම් 

ශූනයා පරිසං ුකේ අංශ  පිළිබඳව ඒ රම් ුකීමකේ කරල නුි බව අපට 

්පේනව. අටුවාව අර ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං’ කි න එක ් ෝරනේන  න ගමනේ ක ිනව 

‘දිස්වා දට්ඨඨබ්බං, අහං මහාජ්්නන දිට්ඨඨ්මව පස්සාමීි ණ්හා මාන දිට්ඨිහි 

න මඤ්ඤි’. අර ථාග නේ වහනේ්සේ ‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං’ වශ් නේ මඤ්ඤනා 

්නාකරනේ්න මකේනිසාද කි න එක අටුවාව ්ෝරල ්දනේ්න ්කා්හාමද?  

‘මම මහජ්න ා විසනිේ දකනි ලදේදකේම දකමිි’  ි කි ල ණ්හා, මාන, 

දිට්ඨි වශ් නේ ථාග නේ වහනේ්සේ හිනේ්නේ නු. ්ම්ක ඉාමේ ලිහිලේ 

අථය කිනු ි අර්ගන ි් නේ්න. මහජ්න ා විසනිේ දකනි ්ද කේම මම 

දකිනව කි ල ණ්හාවකේ, දිට්ඨි කේ, මාන කේ ඇකිරගනේනව කි ල. ඒ 

විදි ටම ි ඊළඟ පාඨ ේ ්ෝරනේ්නේ. ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ 
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කි න එක ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤීි අහං මහාජ්්නන අදිට්ඨඨං එව පස්සාමි’ - 

මහජ්න ා විසිනේ ්නාදුටු ්ද කේ මම දකිනව කි ල ථාග නේ වහනේ්සේ 

ණ්හා, මාන, දිට්ඨි ඇිකරගනේනව ි ක ින එක - ්ම්ව ි ි්බන ගුඹුරු 

අථය ට කිට්ටුවීමකේවේ නුහු. නමුේ ්මන අපි ගේ් ‘දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ 

කි න එක. අපි දැනටමේ ්ේරුව. 

ඊළඟට එන ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ කි න එ්කේ අදහස ගනේන 

ි් නේ්න, දැනේ අර ඒදණේඩ උඩ බලේලා්ග උපමා්වනේම ගේ්ාේ, ‘දිට්ඨඨං 

මඤ්ඤි’ කි ල ක ිනේ්න දි් ේ බලේ්ලකේ ඉනේනව කි ල එ්හම හුඟීමකේ 

ඇිකරගුනමී ි. ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’ කි නේ්න ථාග නේ වහනේ්සේ එ  

නුදුටු හුටි ට පරකාශ කරනේ් නේ නුහු. 

්නාදුටුව ි කි ල කි නේ්න නුේ්ේ මකේනිසාද ක ින එක අපි අර 

කලිනේ ‘න ජ්ානාමිි ව්ද යං ං මම අස්ස මුසා’ කි ල කළ පරකාශන් නේම 

්හළි ්වනව. එ  මම ්නාදනමිි  ි කිව්්වාේ ඒක ම්ගේ මුසාවකේ ්වනව. 

අනේන ඒ නිසාම ි ්මන ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’, ්නාදුටුව ි කි ල 

කි නේ්නේ නුහු. මකේනිසාද ්ම්ක පරීයසමුේපනේන ්ද කේ. ඡා ාවකේ දුටු 
බව දනේනව. දැනේ බලේල ගුන ක ිනව නම් දුටු්ව බලේ් ලකේ ්නා්ව ි, නමුේ 

ඡා ාවකේ. ඒක නිසා නදුුටවු ි කි ල ක ිනේනේ බුහු. එ  පටිච්චසමුප්පනේන 

්ද කේ බව ්ේරුම් ගේ, අනේන ඒක නිසා එ්කාට ‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි’. 

ඊළඟට ‘දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤි’ ඒ කි නේ්න දැකි   ුේකේ ඇු ි 

්නාහඟී. ඒකේ අර ්බා්හෝ දුරට පළමු්වනේ ක ිාපු කාරණ ටම සම්බන්ධ ි. 
දැනේ අර බලේල නුව නුවේ බලනේ්නේ මකේනිසාද? නුව නුව 

බලනේ්නේ ‘දැකි   ුේකේ ි් නව ්ම් වු්ර’ කි න හුඟී්මනේ, 

ථාග නේ වහනේ්සේට එ්හම එකකේ නුහු. මකේනසිාද, ්ම් හුම එකකේම 

පටිච්චසමුප්පනේන ි. ‘සබ්බං ං ඵස්සපච්ච ා’, බලන බලන වාර කේ පාසා 

්ම්ක අලුේ බුලේමකේ, සංසේකාර කේ, අළුේ වීමකේ. අනේන ඒ නිසාම ‘දට්ඨඨබ්බං 

න මඤ්ඤි’ - ්ම්්ක බලනේන ්ද කේ නුහු. බුලමීකේ හු්රනේන බුලි  
 ුේකේ නුහු. දැකමීකේ හු්රනේන දැකි   ුේකේ නුහු. ඇසමී් මාර කේ 

හු්රනේන ඇසි   ුේකේ නුහු. ඒක අර ආේම දෘෂේටි  නිසා ඇිවන 

හුඟීමකේ. එ්කාට ්මනිනේ කි ්වනේ්න නිසේසාරව  ි. ශූනය 

අදහසම ි - හර කේ නුහු, හිසේ, ්බාලේ. සංගී  කි න එක - වචන කේ 

විර ි. ඒ වචන් නේ එන සංකලේප  දැඩිව ගුනීම නිසා, සංගී  කි ල 
්ද කේ ි් නව , අර සංගී භාණේඩ රාශි කිනේ ්ක්රන මහා 

ගාල්ගෝට්ටි  ුළිනේ සංගී  කි න වචන  මු කර්ගන ඒක දැඩිව 
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ගුනමී නිසා ම ි ඒ සංගී  අහනේන  නේ්න. ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ 
ි් නේ්න. එ්කාට ‘දිට්ඨඨ’ ආදි  පළිිබඳවේ එ්හම ි. ඔ  කාරණ  
ථාග නේ වහනේ්සේ ්ේරුම් ගේ නිසා ම ි ‘දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤි’ - 
දැකි   ුේකේ ඇු ි ්නාහඟී, ඇසි   ුේකේ ඇු ි ්නාහඟී, ඔ  ආදී 
වශ් නේ අනකිේ ඒවේ ්ේරුම්ගනේන පුළුවනේ. 

ඊළඟට ‘දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤි’ - දකින ්ක්නකේ ඇු ි ්නාහඟී. 
අනේන එ්නේදි ්කළිනේම ශූනයව . ආේම ආේමී  ශූනයාව. දැනේ අර 
ඒදණේඩ උඩ ඉනේන බලේල ්ේරුම් අර්ගන නුහු බලන බලේලේ දකින 
බලේලේ අර පරය  සම්බන්ධාවකේ ි්බන බව. දකින බලේල නිස ි 
්ප්නන බලේල ්ප්නනේ් න. ්ම් ්දක අ්ර පරය  සම්බන්ධාවකේ 
ි් නව. ්ම්ක ්වනේ විදි කට කිව්්වාේ, ‘චක්ඛ්ුංච පටිච්ච රෑ්පච 
උප්පජ්ජ්ි චක්ඛු්විඤ්ඤාණං’ ඇස ි න පමණට ්ප්නනව ්නා්ව ි. ඇස 
ිබුන පමණිනේ චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  ඇි්වනේ්න නුහු. ‘චක්ඛ්ුංච පටිච්ච 
රෑ්පච’ - බුලුවාම ඉාම සරල කි මනකේ. නමුේ ්ම්ක ්ේරුම්ගුනීම 
ඉාමේම ගුඹුරු කාරණ කේ, ඇසේ රෑප ේ නිසා. ් ම්ක ‘නිසා-ෙටගුනමීකේ’ 
පටිච්චසමුප්පාද  ි ් මන කි ු්වනේ්න. ඒක නිසා ් මන දකින ් ක්නකේ, 
්වනම දකනි ්ක්නකේ, ඒ කි නේ්න දැකී්මනේ පරිබාහිර ව ූ අරවිදි්  
්ක්නකේ ඇු ි හුඟීමකේ ථාග නේ වහනේ්සේ ළු නුහු - ‘දට්ඨඨාරං න 
මඤ්ඤි.’ සාමානය ්ලෝක ා ුළ ඒ දැකමී කි න කරි ා මාර  ුළනිේ ඇි 
්වනව දකනි ්ක්නකේ පිළිබඳ සංඥාවකේ. ආේම ආේමී  සංඥාවකේ, 
ඇිකරගනේනව. 

්මනේන ්ම් කාරණ ම අර බාහි  සූර් ේ පරකාශ ්වනව. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ බාහි ට පරකාශ කරනව, අර විදි ට ශික්ෂණ කේ දීල 
- දුටු්වහි දුටුමිනේ නවිනේන, ඇසු්වහි ඇසුමිනේ නර ්වනේන, ආදී 
වශ් නේ පරකාශ කරල ඊළඟට වොරනව, ‘ ්ා ්ඛ්ා ්, බාහි , දි්ට්ඨඨ 
දිට්ඨඨමත්ං භවිස්සි, සු් සුමත්ං භවිස්සි, මු් මුමත්ං භවිස්සි, 
විඤ්ඤා් විඤ්ඤාමත්ං භවිස්සි, ්ා වං බාහි  න ්න.  ්ා වං 
බාහි  න ්න, ්ා වං බාහි  න ත්ථ.  ්ා වං බාහි  න ත්ථ, 
්ා වං බාහි  ් නව ඉධ න හුරං න උභ මන්්ර. එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස්ස.’ 
අර විදි ට ඒ ශික්ෂණ   නව නම්, ඒ ක ිනේ්න දැනීම් මාර් නේ නරවීම් 
ආදී වශ් නේ ඒ ශික්ෂණ් හි ් ්දනව නම්, එවිට බාහි  නුඹ ඒ දිට්ඨඨ, සු, 
මු, විඤ්ඤා ආදි  පිළිබඳව ඒවා ිනේ මඤ්ඤනා කරනේ්න නුහු. ‘න ්න 
මඤ්ඤි’ - ඒවා මුලේ කර්ගන දිට්ඨඨ් නේ මඤ්ඤනා කරනේ්න නුහු. 
මමව  අනවු කලේපනා කරනේ්නේ නුහු, දිට්ඨඨ  උපකාර කර්ගන. සු  
උපකාර කර්ගන මමව  අනුව කලේපනා කරනේ්න නුහු. ඒක ි 
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‘න ්න මඤ්ඤි’ කි ල කි නේ්න. වීජ්ගණි සූර කේ ව්ගේ ්මන 
දකේවල ි් නව එක වචන කේ. එ්කාට, අර විදි ට කරන්කාට ‘න ්න 
මඤ්ඤි’. ‘්ා වං බාහි  න ්න’ - එවිට බාහි  ඔබ ‘එ නිේ’ 
්නාවනේ්නේ . ‘ ්ා වං බාහි  න ්න, ්ා වං බාහි  න ත්ථ’ - 
 ම් අවස්ථාවක බාහ ි නඹු ‘එ ිනේ’ ්නාවනේ්නේද එවිට බාහි  නුඹ ‘එහි’ 
්නාවනේ්නේ . ‘්ා වං බාහි  න ත්ථ’ කි ල කිව්්ව එවිට බාහි  නුඹ 
එහි ්නාවනේ්නේ . දැනේ අර සංගී  අ්හනවා, ඒ සංගී  අ්හන ුනට 
අපි හි ් දු්වාේ ්ම් ්දේශනාව අහුරල, සමහර විට සංගී ශාලා්ව ි 
අපි ඉනේ්න - ඒ ්වලා්ව අපි ඒ්ක ඇු්ලේ ඉනේ්න. ‘්සාාරං’ 
පුදේගල් කේ හුටි ට ඒක අර්ගන. ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ ි් නව, 
දකින ්ක්නකේ පිළබිඳ හුඟීම. ඒක ම ි අර ‘ ්ා වං බාහි  න ්න, 
්ා වං බාහි  න ත්ථ’ -  ම් අවස්ථාවක නඹු ‘එ නිේ’ මඤ්ඤනා 
්නාකර්ාේ, එවිට බාහි  නඹු ‘එහි’ ්නාවනේ්නහි . නඹු ඒ දිට්ඨඨ් හි 
්නාවනේ්නහි . ඒ දිට්ඨඨ් හි පුල පදි ම් ් නාවනේ්නහි . ඒ දිට්ඨඨ  පළිිබඳව 
මඤ්ඤනා ඇිකර ්නාගනේ්නහි . සු, මු ආදි  පිළිබඳවේ එ්හම ි. 
ඔනේන ඕක ි එ්කාට ‘න ත්ථ’ කි ල කි නේ්න - නුඹ එහි ්නාවනේ්නේ . 
‘ ්ා වං, බාහි , න ත්ථ, ්ා වං, බාහි , ්නව ඉධ න හුරං න 
උභ මනේ ්ර’ -  ම් අවස්ථාවක නුඹ ‘එහි’ ්නාවනේ් නේද එවිට බාහි  නුඹ 
‘්මහිේ’ ්නාවනේ්නහි , ‘එහිේ’ ්නාවනේ්නහි . ඒ ්දක අරේ 
්නාවනේ්නහි . ්ම ම දු්කහි ්කළවර ි. ඒ කි නේ් න සම්පූණය් නේම අර 
ශූනයව  පරයක්ෂ කරගේ කි න එක ි එුනනිේ කි ු්වනේ්න. ්මහිේ 
නුහු, එහිේ නුහු, අරේ නුහු. 

ඔනේන ඔ  කාරණ  ි එ්කාට ‘දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤි’ කි ල 
කි නේ්න. දකනි ්ක්නකේ ඇු ි ්නාහඟී. ඒ විදි ටම ‘්සාාරං, 
්මාාරං, විඤ්ඤාාරං’ - හිනේ්නකේ ඇු ි ක ිලවේ හිනේ්න නුහු. 
සිීම් මාර  හු්රනේන සින ්ක්නකේ ඇු ි කි ලවේ හිනේ්න නුහු 
ථාග නේ වහනේ්සේ. මඤ්ඤනා කරනේ්න නුහු. ඔනේන ඕක ි එ්කාට 
අර ශූනයා භූමි  - ශූනයව . දිට්ඨඨ සු මු ආදි් ේ නිසේසාරව . ඒව අර 
සාමානය ්ලෝක ා හිනේන ව්ගේ වයාකරණ රටාවට අනුව කයෘ-කමය කි ල 
-  මකේ ්ේරුම්ගනේන ්ලේසි කරම  ම ි විෂ -විෂ ී සම්බන්ධාව එ්හම 
නුේනම් කයෘ-කමය සම්බන්ධාව. දකින ්ක්නකේ ඉනේනව, දකින ්ද කේ 
ි්බනව. දකින ්ද කේ ි්බන නිසා දකින ්ක්නකේ ඉනේනව. දකින 
්ක්නකේ ඉනේන නිසා දකින ්ද කේ ි්බනව. ්ම් ්දක අර ද්ව ාවකේ 
ි්බනේ්න. ඔනේන ඔ  ද්ව ා්වනේ මිදීම ි. ඒ ද්ව ා්වනේ මිදිල ්ම්ක 
්ම් පටිච්චසමුප්පනේන කේ, ්හේු පරය රාශි ක්ගේ සමවා  කේ, 
සනේනිපා කේ, එකේුනේවීමකේ, මහ රැසේවීමකේ. මහ රැසේවීමකේ නම් මහ 
්ගාඩකේ ඉනේනව ්මන. ්හේු රාශි කේ. එ ිනේ ්ාරව ්මන ්දකකේ 
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හුටි ට ්බදල ගනේන බුහු. නමුේ ්ලෝක ා්ගේ සිරි අර විෂ -විෂ ී 
සම්බන්ධාව - කයෘ-කමය සම්බන්ධාව - අනුව වයාකරණ රටාවට මුළා්වලා, 
වඩා පහසු්වනේ වයවහාර කිරීම සලකා ්ගන දකින ම්මකේ ඉනේනව, දකනි 
්ද කේ ි් නව, අසන ම්මකේ ඉනේනව අසන ්ද කේ ි් නව, ඔ  විදි ට 
කලේපනා කරනව. එ්කාට ථාග නේ වහනේ්සේ ුළ එබඳු මුළාවකේ නුි 
බව ි ්ම් ්කාටසිනේ පරකාශ ්වනේ්න. 

ඊළඟට අපි එනේ්න අර ‘ාදී භූමි’ නමිනේ හුඳිනේ්වන පසේ්වනි 
්කාටසට ි. ඒක පරකාශ ්වනේ්න සූර් ේ ‘ඉි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ථාග්ා 
දිට්ඨඨ සු මු විඤ්ඤා්බ්බසු ධ්ම්මසු ාදී් ව ාදී, ම්හා ච පන 
ාදිම් හා අ්ඤ්ඤා ාදී උත්රි්රා වා පණී ්රා වා නත්ථිි වොමී’ - 
්ම්සේ මහ්ණනි ථාග ්ම දුටු ඇසු විඳි දැනග  ුු ආදී ඒ ධමය නේ 
පිළිබඳව, ‘ාදී් ව ාදි’ - ාදීවූ් ේ ාදීම . ඒ ාදී භාව් නේ ඊට වඩා 
උත්රීර වූ ්හෝ පරණීර වූ ාදී භාව කේ නු. 

එ්කාට ්මන ි්බන ගුඹරුු වචන  ම ි ‘ාදී’ ක ින එක. 
ඒක අපි කලිනුේ එකේරා පරමාණ කට විගරහ කළා. ාදී ක ින එක ‘එ්සේ වූ’ 
කි න අදහස ි. අටුවාව ්ම්ක ්ෝරනේ්න, ‘ාදිා නාම එක සදිසා’ - 
ාදි කි ල කි නේ්න ඒකාකාරී බව ි. ‘ථාග්ා ච  ාදි්සා ලාභාදීසු 
ාදි්සා අලාභාදීසු’ - ථාග නේ වහනේ්සේ ලාභාදීනේ පිළිබඳව (අෂේට ්ලෝක 
ධමය පිළිබඳව ි ්මන අදහසේ කරනේ්නේ)  ම්්සේද අලාභාදීනේ පිළිබඳවද 
එ්සේම ි. ඔ  විදි ට ි අටුවාව ්ෝරනේ්න. ්ම්ක සම්පූණය් නේ වුරදි 
නුේ, ්මන ි්බනව  ම්කිසි අඩුපාඩුවකේ. මකේනිසාද අර ාදී ක ින 
වචන්  එකේරා ගුඹුරු අංශ කේ ්ම්්කනේ  ටපේ ්වනව. ලාභාදි් හි 
 ම් ් සේද අලාභාදි් ේේ එ්සේම  කිව්වාම, ් ක්නකුට පරශේන කරනේන පළුුවනේ 
ලාභාදි් ේදී ්ක්සේද කි ල. නමුේ ්ම්ක ්නා්ව ි ාදී කි න එ්කේ නි ම 
අථය . මීට ටිකකේ කිට්ටු්වනේ  න ඇේ වශ් නේම පිළගිහුකි විවරණ කේ 
අටුවාව ඒ එකේකම ්දනව. මහා නි්ද්දස් නේ උපුටා දකේවනව, අර 
‘ඉට්ඨඨානි්ට්ඨඨ ාදී’ කි න විගරහ . ඒ මුනිවර  පිළිබඳව. රහනේ වහනේ්සේ 
පිළිබඳව. ‘ලා්භපි ාදී, අලා්භපි ාදී,  ්සපි ාදී, අ ්සපි ාදී’ - 
අනේන ඒක ි නි ම විවරණ . ඒ කි නේ්න ලාභ් ේේ ාදී, අලාභ් ේේ 
ාදි,  සස පිළිබඳවේ ාදී, අ ස පිළිබඳවේ ාදි. එ්හම නුුව 
ලාභ නේහි  ම්්සේද අලාභ නේහිේ එ්සේම  කි න එක ්නා්ව ි. 
ලාභ් ේ එ්සේම ි අලාභ් ේ එ්සේම ි.  සස පිළිබඳවේ එ්සේම ි 
අ ්සේේ එ්සේම ි. නිනේෝව්ේ එ්සේම ි, පරාශංසා්ව්ේ එ්සේම ි. ඔ  
එ්සේබව එක දිගටම  න ‘එ්සේවකේ’. ්ම් කි න එ්සේ බවට ්හේුව අපි 
කලිනේ අවස්ථාවකේ දැකේවුව, එක ආකාර කිනේ ්ම්ක විගරහ කරනේන 
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පුළුවනේ අර ‘ථා’ නම් වූ ධමයාව අව්බෝධ කරගුනීම. අනිේ එක 
‘ම්ම ා’ නමිනේ හුඳිනේ්වන  මකේ අ ේකරගුනමී, අලේලාගුනීම, ආදි් නේ 
වුළකී සිටීම. ඒකට අපි කිව්්ව අම්ම ාව. ්ම්ක ඉාමේ වුදගේ 
වචන කේ, සූර්දේශනා වල ි්බන. ්මකල එරම් එළි ට අරගේ් නුි 
විදි්  වචන කේ. අම්ම ා කි න පරිපේි . ඒ කි නේ්න අපි අර 
සංගී  පිළිබඳව කලේපනා කරල බලනව නම්, ඒක පිළිබඳව ම්ම ාවකේ 
ඇි කරගේ්ාේ අනේන එ්කාට ඒ්ක ඇලී සිටීමක ුි ඒ්කනේ 
හු්ඟනේ්න. එ්හම පිටිනේම සංගීම  පදුේගල් කේ එ ා. සංගී ට ඇ්ලන 
පුදේගල ා සංගීම  ි. ම්ම  ක ිල ක ිනේ්න - සුවණ්ණම  රජ්ම  ආදී 
වශ් නේ රනේම , රිදීම  කිව්ව ව්ගේ එකකේ ම ි ම්ම  ක ිල ක ිනේ්න. 
නමුේ ්මන දේම  - එ ිනේම හටගේ, කුමකිනේද හටගේ්ේ? 

දැනේ දිට්ඨඨ කේ පිළිබඳව නම් ඒ දිට්ඨඨ් නේම හටගේු පුදේගල් කේ. 
එ්හම නුේනම් සු කේ නම්, ඒ කි නේ්න සංගී කේ පළිිබඳව කලේපනා 
කරනව නම්, සංගී් නේම හටගේ, ඒ කි නේ්න සංගීඥ් කේ, සංගී ටම 
පරි . ඒ විදි ට ්ම් ම්ම ාව. එ්කාට ්ම් ම්ම ාව නුිවීමම ි 
ාදිබව, ම්ම ා්වනේ මිදීම. එ්හකටවේ ්හේේු ්වනේ්න නුහු. 
අලේලගනේ්න නුහු. බොගනේ්න නුහු. ඒක නසිාම ි අර ාදීගුණ  
ි් නේ්න. ්ම්ක මහ පුදුම සංකලේප කේ. මකේනිසාද, දැනේ ාදී බව කි න 
එ්කේ එක අථය කේ ම ි සේථිරසාර බව - ්බා්හෝවිට ඒක පරිවයන  
කරනේ්නේ සේථිරසාර, අචල අකම්පය කි න වචන වලනිේ. සාමානය ්ලෝක ා 
අචල ්ද කේ හුටි ට සලකනේ්න, අචලවීම සේථිරසාරවීම හුටි ට 
සලකනේ්න,  ම්කිසි ්ද කට ්හේේු වී සිටීම ි. එ්හම නුේනම්  මකේ 
දිනේ අලේලගුනීම ි. නමුේ ්මන ි් නේ්න ඒ්කම අනිකේ පුේ. 
කසිවිකේවේ අලේලගේ් නුි බව ි - අම්ම ාව. ්ම් ක ින ්ම් ාදි 
කි න ගුණ  ළු ි් නව එකේරා විදි ක සුඛ්නමය බවකේ. සුඛ්නමය කි ල 
ක ිනේ්න පහසු් වනේ නමනේන පළුුවනේ ග ිකේ. අනේන ඒකම ම ි අපි කලනිේ 
අවස්ථාවක දැකේවු් ව. අර පණිේඩපා්  න මනුවිර  පළිබිඳ පරකාශ ්වනව, 

‘අෙත්ථං යදිදං සාධු - නාෙත්ථං සුන්දරාම ත ි

උභ්ය්නව ්සා තාදී - රුක් ඛංව පටිනිව්තති.’1 

පිණේඩපා්  නව,  න ුනිනේ - ‘අලත්ථං  දිදං සාධු’ - ඉදිනේ 
පිණේඩපා් ලුබුනේ ඒේ ් හාඳ ි - ‘නාලත්ථං සුන්දරාමි ි’ - ් නාලුබු්නාේ 
ඒකේ සුනේදර ි. ‘උභ් ්නව ්සා ාදී’ - ඒ ්දකටම ගුල්පන හුටි ට 
හුඩ ගු්හනව. අනේන ඒ හුඩගුහී්ම් හුකි ාව, ඒ සුඛ්නමය බව ඒකේ 
ි්බනව ්ම් ‘ාදී’ කි න වචන් ේ. එ්කාට ‘ාදී’ කි න වචන  
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‘සේථිරසාර’ කි ල ්ේරුවට ්මාකද එ ිනේ හු්ඟනේ්නේ නුහු දැඩිබවකේ. 
්නාදැඩි බවකේ ඒ ්වනුවට ි් නේ්නේ. ථාග නේ වහනේ්සේලා, රහනේ 
වහනේ්සේලා පළිිබඳව ි්බනේ්න එකේරා ් නාදැඩි සුඛ්නමය බවකේ. ් ම්ක මහ 
පදුුම ගණු කේ. ්ම්ක ටිකකේ අපට ්ේරුම්ගනේන පළුුවනි, (අපි ්ලෝක් ේ 
ි්  න ්නා් කුේ උපමා ි ගනේ්න ්ම් ධමය  ්ේරුම්ගනේන) දැනේ ඔ  කරඩීා 
මණේඩප වල ි්  නව  රුු ඔනේිලේලා, එ්හම නුේනම් ‘කරුු ඔනේිලේලාව’ 
ක ිලේ ඕකට ක ිනවා. ඔ   රුු ඔනේිලේලාවකේ කරකු්වන්කාට ඔ  
ආසන ක ඉඳගේු ්ක්නකේ ්ම්ක උඩට  න්කාට මුණිනේ අට හුරිලා 
වු්ටනේ්න නුහු. ඒ  ුරු ඔනේිලේලාව කරකු්වන ආකාර ට අර 
ආසන ේ හුඩගු්හනව. සුඛ්නමය බවකේ නිසා. ඒක දැඩිව ිබුන නම් එ්හම, 
එ්හම නම් උඩට  න්කාට අර පුදේගල  වු්ටනේන ඕන.  

අනේන ඒකම ම ි ාදී ගණු . ‘ඵුට්ඨඨස්ස ්ලාක ධ්ම්මහි - ිත්ං 
 ස්ස න කම්පි’ කි ල ක ිනේ්න ඒක ි. ්ම් කි න අකම්පය ගුණ , අචල 
බව, අර  මකේ බො ්නාගුනමී ි.  මකේ දැඩිව අලේලා ්නාගුනමී නිස ි. 
‘නිස්සිස්ස හි චලිං, අනිස්සිස්ස චලිං නත්ථි’ -  මකට ්හේේු ්වලා 
සිටිනව නම් චලි කේ ඇි් වනවා. දැනේ මම බිේි ට ් හේේු ් වලා ඉනේනව. 
කවුරුවේ හිටි ගමනේම බිේි ට ්මාකකේ හරි ක්ළාේ සමහරවිට එන 
චලි කේ ඇි්වනව - සුලේමකේ. අනේන ඒකම ම ි ‘නිස්සිස්ස හි චලිං 
- අනිස්සිස්ස චලිං නත්ථි’ -  මකට ්හේේු ්වලා සිටින ුනුේාට ි 
චලි කේ ි් නේ්න. ්හේේු ්වලා නුේනම් චලි කේ නුහු. නමුේ 
්ලෝක ා හිනේ්න  මකට ් හේේු ් වලා සිටිනව නම් ඒකම ම ි සේථිරසාර 
බව, ඔනේන ඔ  විදි්  පුදුම අදහසකේ ි්බනව ඔ  ‘ාදී’ කි න වචන් ේ.  

දැනේ ්මන ක ි්වනේ්න ලාභ අලාභ පිළිබඳ ාදී බව ්නා්ව ි, 
අෂේට ් ලෝක ධමය පිළිබඳ ාදී බව ් නා්ව ි. ් මන වි්ශේෂ අථය කිනු ි ‘ාදී’ 
බව විගරහ ්ක්රනේ්න. මකේනිසාද? ‘ඉි ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ථාග්ා දිට්ඨඨ සු 
මු විඤ්ඤා්බ්බසු ධ්ම්මසු ාදී් ව ාදී’, අර ්ලෝක ා ගනේන දෘෂේටි 
පිළිබඳව ාදී බවකේ ්මන පරකාශ ්වනේ්න. ්ලෝක ා දිට්ඨඨ, සු, මු, 
විඤ්ඤා ආදි , ‘ඉද්මව සච්චං ් මාඝමඤ්ඤං’ - ් ම  සය ි අනිකේ සි ලේල 
්බාරු , ක ිල දැඩිව අලේලගනේනව. නමුේ ථාග නේ වහනේ්සේ ඒ එකකේවේ 
දැඩිව අලේලගනේ්න නුහු. ඒ ඒ ුනම බල ඒව විගරහ කරනව විර ි. අර 
ඒදණේඩ උඩ බලේලා්ගේ උපමාව ව්ගේ, ඒවා් ේ පරීය සමුේපනේන ස්වභාව , 
ඒ ඒ හුම එකකේම ස් පශය  පරය කර්ගන සදිු්වන බව, ඒක විර ි ්ේරුම් 
ගනේ්න. අනේන ඒක ි ්මන ාදී ගුණ . එ්කාට ඔනේන ඕක ි ‘ාදී 
භූමි ’. අපි ටිකකේ ගුඹරුිනේ කලේපනා ක්ළාේ ඒ විදි ට ි ගනේන ි් නේ්න. 
ඊළඟට ි්බනේ්න ඒ සූර් ේ අගට එන ගාථා ්දක. 
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‘යං කිඤ්චි දිට්ඨඨංව සුතං මුතං වා - අ්ජ්ඣාසිතං සච්චමුතං ප්රසං 
න ්තසු තාදී සයසංවු්තසු - සච්චං මුසා වාපි පරං ද්ෙයයං 

එතං ච සල්ෙං පටිගච්ච දිස්වා - අ්ජ්ඣාසිතා යත්ථ පජා විස්තා 
ජානාම පස්සාම ත්ථව එතං - අ්ජ්ඣාසිතං නත්ථි තථාගතානං.’ 

අනය නේ විසනිේ සය  හුටි ට හඳුනේවනු ලබන  ම්කිසි දුටු ්ද කේ, 
ඇසූ ් ද කේ, විඳි ් ද කේ ඇදේද - ‘ස සංවු’ ක ින එක එකේරා ගුටලු විදි ක 
වචන කේ. අපි ්ම්කට දුනේන අථය , ම මනේට සීමා වූ එ්හම නුේනම් 
ස්වකී ේව් හි ් කාටු වූ ක ිල ගනේනේ පුළුවනේ - ම මනේට විරකේ සීමාවූ 
ඒ දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා ආදි  පිළිබඳව - ඒ සය නේ පළිිබඳව - ාදී වූ 
මම ඒ එකකේවේ (ඒ දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා ආදි  පිළබිඳ) අනි්කකු්ගේ 
බස සය  කි ා ්හෝ ්බාරු  කි ා ්හෝ ්නාක ිමි. අර ාදී බව නිසාම ි. 
ඒකානේ සය කේ  කි ල කි නේ්නේ නුහු, ඒකානේ ්බාරුවකේ  කි ල 
කි නේ්නේ නුහු. 

‘එඤ්ච සල් ලං පටිගච් ච දිස්වා’ - ්ම් කි න දිට්ඨි උල කලිනේම දැකල, 
්ම් සේව පරජ්ාව ඇමිණිල සිටින ්ම් දිට්ඨි උල කලිනේම දැකල, ‘ජ්ානාමි 
පස්සාමි ්ථව එං’ - ‘දනිමි, දකමිි ්ම  එ්සේම ’ ි  න අ්ජ්ඣාසි කේ, 
්වලී පුටලී සිටීමකේ, ථාග නේ වහනේ්සේලා ුළ නු. ඔ  විදි ට ි ඒ 
සූර  අවසාන ්වනේ්න. 

එ්කාට ්ම් ගාථා්ව ි් න වචන පිළිබඳවේ නරිුකේි පිළිබඳ 
 ම්  ම් පටලුවිලි ි් නව. ඒව ුළිනේ අපට මුකර ගනේන පළුුවනේ ්ම් 
සූර් ේ වේ ගුඹුරු අථය රාශි කේ. ්ම් ‘ස සංවු’ කි න පද  ්ලාකුම 
ගුටලු පද කේ. අටුවා්ව ්ම්ක ්ෝරනේ්න, ‘ස සංවු්සු ි ස ්මව 
සරිවා පි ා ිවා ගහි ගහ්ණසු, දිට්ඨිගි්කසු ි අ්ත්ථා. දිට්ඨි ගිකා හි 

ස සංවුාි වුච් චන්ි’2 - මාම සිහි්කාට පරි වශ් නේ සලකා්ගන 

අලේලාගේ ගරහණ ඇි දෘෂේටිගේ අ  ි. ‘ස සංවු’ කි ල කි නේ්න දෘෂේටි 
අලේලගේු. ‘ස සංවු’ කි න එක අටුවාව ්ෝරනේ්න එ්හම ි. නමුේ 
අපි ්ම්නේදි ගේ්, අලේලාගේ දෘෂේටි, ඒ මිමානේර ි. ්මන 
‘ස සංවු’ කි ල කි නේ් න පුදේගල  ්නා්ව ි. ්ම්ක ස්හේුක බව 
්පනේවනේන අපට සාධක වශ් නේ ්පනේවනේන පුළුවනි, ‘ස සංවු’ කි න 
එ්කනේ ග ුු අදහස ්ේරුම්ගුනීමට හුඟකේ උපකාර ්වනව ්ම් 
කාළකාරාම සූර් ේ කි ්වන අදහසට අොළ කාරණා රාශි කේ ඉදිරිපේ 
කරන සුත්නිපා් අට්ඨඨක වග්ග්  එන  ම්  ම් සූර. සුත්නිපා්  
අට්ඨඨක වග්ග්  වි්ශේෂ් නේම ඒ කාල් ේ විවිධ දෘෂේටිවාදීනේ 
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අර ිබුනු ම ්භේද විවාද පළිිබඳව ගුඹුරු අදහසේ රාශි කේ පරකාශ ්වනව. 

දැනේ ්මන ්ම් කාරණ ට, ්ම් ‘ස සංවු’ කි න වචන්  අථය  මුකර 

ගනේන අපට උපකාර ්වන ගාථා කීප කේ පළමු්වනේම දකේවනේන පුළුවනි, 

චූලවි ූහ ක ින සූර් නේ. ඒ සූර  විකාශන  ්වනේ්න පරශේ්නෝත්ර 

වශ් නේ. පරශේන කේ අහනව ඒකට පිළිුරු ්දනව. ්ම්ක අටුවා්ව 

්ෝරනේ්න බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නිේමි බුදු ්ක්නකේ මවා්ගන ්ලෝක ා 

අහන පරශේන ඉදිරිපේ කරල ඒකට පිළිුරු දුනේන ක ිල ි. ඒ ්කා ිහුටි ්හෝ 

්ව්වා පරශේන  ්මනේන ්ම්ක ි. 

‘කස් මනු සච්චානි වදන්ති නානා - පවාදියා්ස කුසො වදානා 

සච්චානි සු තානි බෙූනි නානා - උදාෙු ්ත තක්කමනුස්සරන්ති.’3 

‘මකේනිසාද ්ම් නානා විධ සය නේ ්නා් කුේ අ  පරකාශ 

කරනේ්න. විරුදේධ වාද ඇි අ  ම මනේ දක්ෂ නේ   ි කි ා ගනමිිනේ නා 

නා විධ සය නේ පරකාශ කරනේ්න මකේනිසාද? ඕක ි පරශේන . ඊළඟ පද 

්ද්කනේ කි ු්වනේ්න ‘සච්චානි සු ානි බහූනි නානා’ - ඇේ වශ් නේම 

සය කි න ්දේවලේ නා නා විධ ්ද කේද? (්බා්හෝ සය නේ ිබි  හුකිද? 

කි න එක ි අහනේ්න) ‘උොහු ් ක්කමනුස්සරන්ි’ - එ්හම නුේනම් ඒ 

විරුදේධ වාද ඇි අ  නිකම් කය  අනුව  න එකකේ පමණකේද ්මන 

ි් නේ්න. ඔ  විදි ට ි පරශේන . ඊට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දන පළිිුර, 

‘න ් ෙව සච්චානි බෙනූි නානා - අඤ් ඤතර සඤ්ඤාය නචි්චානි ් ෝක 

තක්කංච දිට්ඨ ඨීසු පකප්පයති්වා - සච්චං මුසාති ද්වයධම්මමාෙු.’ 

‘න ්හව සච්චානි බහූනි නානා’ - සය  කි න එක බහුවිධ ්ද කේ 

්නා්ව ි. ‘අඤ්ඤර සඤ්ඤා  නිච්චානි ්ලා්ක’ - ්ලෝක් ේ සංඥාව 

හුරුණුවිට, ඒ ඒ සය හුටි ට පරකාශ කරන දෘෂේටි මවාදවලට මුලේවූ ඒ 

සංඥා්වනේ බුහුර, ඒ සංඥා්වනේ පරිබාහිරව, ඒ සංඥාව හු්රනේට, ්වන 

්වනම සය  කි ල ්ද කේ ්ලෝක් ේ නු. ්මනිනේ අපට ්පේනේ්න 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අරව ඒකානේ සය  හුටි ට පිළිගනේ්න නුහු. 

නමුේ ඒ ඒ සංඥා මට්ටම් නිසා ්ම් ්ම් දෘෂේටි පරකාශ කරනව කි න 

කාරණ  ්ේරුම්ගනේනව. ඒක ි ‘අඤ්ඤර සඤ්ඤා  නිච්චානි ්ලා්ක’ 

කි ල කිව්්ව්.  ම්කිසි දෘෂේටි මවාද කේ ඇිවීමට ්හේු වුණු සංඥාව - 

ඒක බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිගනේනව. ඒ සංඥාව දකිනව. ඒක නිසා ඒ 

සංඥාව අනුව ්ම් දෘෂේටි  මුවි   ුු  කි න අදහස ි නව. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට අනේන ඒක නිසා ඒවා එකේරා සීමි 
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අථය කිනේ සය ි. ‘ක්කඤ්ච දිට්ඨඨීසු පකප්ප ිවා, සච්චං මුසාි ද්ව ධම්මමාහු.’ 

්ලෝක් ේ සාමානය් නේ ් ක්රනේ්න ් මනේන ් ම් විදි්  ් ද කේ. ම මනේ 

ගේ ඒ දෘෂේටීනේ පිළිබඳව කය  උපකාර කර්ගන - දෘෂේටීනේ පළිිබඳව කය  

් ාදමිනේ - කය  උපකාර කරගනමිිනේ, සය කේ මුසාවකේ ක ිල ්දකකේ 

්ලෝක් ේ හෝගන ි් නව. ්ම් කාරණ  වේ විගරහ ්වනව ඊළඟට 

ි්බන මහාවි ුහ සූර් නේ, 

‘සකං ෙි ධම් මං පරිපුණ්ණමාෙු - අඤ් ඤස්ස ධම් මං පන ෙීනමාෙු 

එවම් පි වි් ගයෙ විවාදියන්ති - සකං සකං සම් මුතිමාෙු සච්චං.’4 

විරුදේධ වාද ඇි අ  කි ාගනේන ආකාර  ි, වාද කරන ආකාර  ි, 

්ම් ගාථා්වනේ පරකාශ ්වනේ්න. ‘සකං  හි ධම් මං පරිපුණ්ණමාහු’ - මා්ගේ 

ධමය  සම්පූණය  ි ක ිේ, ‘අඤ්ඤස්ස ධම් මං පන හීනමාහු’ - අනිකා්ගේ ධමය  

හීන  ි කි ේ. ‘එවම්පි විග්ගය් හ විවාද න්ි’ - ්ම්සේ දැඩි්කාට ්ගන විවාද 

කරේ. ‘සකං සකං සම් මුමිාහු සච්චං’ - ම මනේ්ගේ සම්මුි ට සය  ි 

කි ා ගනිේ. 

ඔනේන එනේ කි ්වනව අර ‘සකං සකං සම් මුි’ අර ස සංචුි 

කි න වචන ට ටිකකේ අොල වචන ්ම් අහු්වනේ්න. ඒකට  ම්කිසි ඉඟ ිකේ 

්ම් අහු්වනේ්න, සාධක. ‘සකං සකං සම් මුිමාහු සච්චං’ - ම මා්ගේ 

සම්මුි ට ්ලෝක ා සය  ි කි නව. 

වේ ගාථාවකේ අපට හමු්වනව ්ම්කට අොළ, පසූර සූර් ේ - ඒකේ 

ඔ  අට්ඨඨක වග්ග් ේම ි. 

‘ඉ්ධව සුද්ධි ඉති වාදියන්ති - නා්ඤ්ඤ සු ධ්ම්මසු විසුද්ධිමාෙු 

යං නිස් සිතා තත්ථ සුභං වදානා - ප්ච්චක ස්ච්චසු පුථූ නිවිට්ඨඨා.’5 

ඒේ අර විදි ටම වාදකරන අ  පිළිබඳව ි කි නේ්න. ‘ඉ්ධව සුද්ධි 

ඉි වාදි න්ි’ - ්ම් ම්ගේ ධමය් ේ විර ි, ම්ගේ ශාසන්  විර ි ශුදේධි  

ි් නේ්න. ‘නා්ඤ්ඤ සු ධ්ම්මසු විසුද්ධිමාහු’ - අනිකුේ ධමය නේහි 

විශුදේධි කේ නු. ඔ  විදි ට කි නව. ‘ ං නිස්සිා ත්ථ සුභං වොනා’ - 

 මක ඇලිල සිටිනව නම් ඒ පිළිබඳව සුභ පක්ෂ , ඒ්ක ් හාඳ පුේ විරකේ 

පරකාශ කරනව. එ්හම පරකාශ කරමිනේ ‘ප්ච්චක ස්ච්චසු පුථූ නිවිට්ඨඨා’ - 

ප්ච්චක සය නේ කි නේ් න ම මනේට පමණකේ සීමාවූ සය නේ. දැනේ 

‘ප්ච්චක බුද්ධ’ කි ල කි නේ්න ම මනේට පමණකේ බුදු වූ කි න එක ි. 

ඒ ව්ගේ ‘ප්ච්චක සච්ච’ කි ල කි නේ්න ම මනේට පමණකේ 
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සය වූ ‘පුථූ නිවිට්ඨඨා’ ක ිනේ්න ්වනේ ්වනේව, ඒ කි නේ්න විරුදේධ ම 
වාද ඇි අ  ්වනේ ්වනේ වශ් නේ ම මනේ්ගේ සය නේහි පුලපදි ම් 
්වලා සිටිනව. ඔනේන ඔ  ‘ප්ච්චක සච්ච’ කි න අදහස ි, ‘සකං සකං 
සම්මුි’ කි න අදහස ි ්ම් ‘ස සංවු’ කි න වචන් නේ පරකාශ ්වනේ්න. 
එ්කාට ‘ස සංවු්සු’ කි නේ්න ස්වකී  වශ් නේ ්කාටුවූ - 
ස්වකී ේව් නේ ආවරණ  වූ, එ නිේම ්කාටුවූ, පට ුවූ, ඒ දෘෂේටීනේ පිළිබඳව 
ථාග නේ වහනේ්සේ අනි්කකු සය  කි ා ් හෝ මුසා  කි ා ් හෝ ඒකානේ 
වශ් නේ දරනේ්න නු් ි ක ින එක ි. එ්කාට ඒ වචන  ඒ විදි ට ි. 
වේ ්පාඩි කාරණ කේ, අර ‘පරං ද්හ යං’ කි න එකේ අටුවා්ව 
්ෝරනේ්න, ‘පරං’ කි න වචන  ්ෝරනේ්නේ ‘උත්මං කවා’. නමුේ 
්මන ‘පරං’ ක ිල කි නේ් න ‘අනිකා’ කි න එක ි. ඒකේ සුත්නිපා් ේ 
ගාථා වලිනේ අපට ්හළි ්වනව, ඔ  චූළවි ුහ සූර් නේ එ්හම. 

‘්ය්නව බා්ොති පරං දොති - ්තනාතුමානං කුස්ොති චාෙ.’6 

 ම් කාරණ කේ නිසා අනිකා බාල ා   ි කි  ිද - ‘බාල ා   ි දර ි’ද 
- ඒ ආකාර් නේම මා දක්ෂ් කු ි ක ි ි. අනේන එුන ‘පරං දහාි’ කි ල 
කි ු්වනව. අනිකා ්මෝඩ කු හුටි ට, බාල කු හුටි ට දර ි. එ්කාට 
්මුන පරං කි ල කි නේ්න අනිකා කි න එක ි. ඔ  විදි ට අපිට ්ම් 
ගාථාවල මූලික අථය  ගනේන පළුුවනි. ්ම් සූර් ේ අගට එන පාඨ ේ ඉාම 
වුදගේ. ‘ජ්ානාමි පස් සාමි ්ථව එං, අ්ජ්ඣාසිං නත්ථි ථාගානං’ - 
දනිමි, දකිමි, එ  එ්සේම  ි  න ්වල ී පුටල ී සිටීමකේ ථාග නේ 
වහනේ්සේලා ුළ නු. දැනේ ්ම ිනේ ්ම් පරකාශ ්වන කාරණ ට ්හේුව 
්මාකකේද? ්ලෝක ා සළා න් නේ නපිදවාගනේන, සළා න ුළිනේ 
නිපද්වන - දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා ආදි  දැඩිව දෘෂේටි ගරාහ් නේ 
අලේලාගනේනව. නමුේ ථාග නේ වහනේ්සේලා ඒ ව්ගේ ්වලී, බුඳී, පුටලී 
සිටීමකේ ඇිකරගනේ්න නුේ් මකේනිසාද, සළා න නි්රෝධ  දුටුව 
නිස ි.  

්ම් සළා න නි්රෝධ  දැකීමට අපි නිදසුනේ කි නව නම්,  ම්කිසි 
අධි්ව්ග කරි ාකාරිව කිනේ  ුකේ  නේර ක ආවරණ හඩුව ගලවල, ඒක 
ඇු්ලේ ්ක්රන මහාපුදුම විදි් ේ චලන, භරමණ, ස්පන්දන, ධාවන 
කරි ාවලි  ් පනේනුම් කරනේන ව්ගේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේේ අපට සළා න 
කි න ්ම් මහා  නේර් ේ කරි ාකාරීව , අර අපි කලිනේ දව්සේ උපුටා දැකේවූ 
‘ද්ව ං’ කි න සූර් නේ විදහා දැකේවුවා. ඒ සූර් ේදී අපි එො දැකේවුව ‘චක්ඛ්ුං 
අනිච්චං විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි, රෑපා අනිච්චා විපරිණාමි්නා 
අඤ් ඤථාභාවි්නා ඉ්ච්චං ද්ව ං චලං ්චව ව ං ච අනිච්චං විපරිණාමි 
අඤ්ඤථාභාවි’ ඔ  ආදී වශ් නේ, දීේඝ සූර ්කාටසකේ අපි එො 
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දැකේවවු. ‘ඇස අනිය ි. ්වනසේ ්වමිනේ ි්බනව. අනයාකාර කට 
පරිවේන  ්වනව, රෑප නුේ අනිය ි ඒ ව්ගේම චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ ේ 
අනිය ි’ ඔ  විදි ට දිගටම කි ා්ගන ගිහිලේල අවසාන් ේ ක ිු්වනව, 
‘ඵු්ට්ඨඨා, භික්ඛ්්ව, ්ව්දි, ඵු්ට්ඨඨා ්ච්ි, ඵු්ට්ඨඨා සඤ්ජ්ානාි. 
ඉ්ත්ථ්පි ධම්මා චලා ්චව ව ා ච අනිච් චා විපරිණාමි්නා 
අඤ් ඤථාභාවි්නා.’ ්ම් සළා න් නේ නිෂේපාදන  වන ්කාටස ම ි 
අනේිමට කි ු්වනේ්න. ්ම් ස් පශය නිසා ඇි ්වන ්ව්දනාදී ්ම් හුම 
එකකේම අනිය ි, චලන  ්වනව, ්වනසේ ්වනව, ්ගවී  නව. ඔ  විදි ට 
වචන රාශි කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ාදනව, ්ම්වා ිනේ නපිද්වන 
්ව්දනාවනේ, ්ව්නාවනේ ගුන. දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා කි ල කි නේ්න 
්ම් සංඥා ්ගාඩ ි. සංඛ් සංඥා ්ගාඩකේ. සංඛ් කි ල ක ිනේ්න 
නිෂේපාදන  කරන ලද ්දේවලේ.  

අපට ්ම් සළා න  කි න එක හඳුනේවනේන පළුුවනේ අධි්ව්ග 
කරි ාකාරිව කනිේ  ුකේ  ම්කිසි  නේර කේ හුටි ට. ඒ  නේර් ේ සම්පූණය 
කරි ාවලි  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා. ්ම් හුම එකකේම චලන  
්වනව, භරමණ  ්වනව, සේපන්දන  ්වනව, ධාවන  ්වනව, ්ගවි ්ගවී 
 නව. ඔ  විදි්  ස්වභාව කේ ි් නව. අනේන ඒ සංඛ්  බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ේරුම් ගේ. ්ම් සංඛ්  එ්සේ ්වනේ්න සංසේකාර නේ්ගනේ 
කි ල, ඒ සංසේකාර නුේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දැකේක. ්ම්ක සංඛ් කේ බව 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දැකේක. අනේන ඒක නිසා ම ි ඒ සළා න් නේ 
නිෂේපාදන  වන දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා පිළිබඳව අර විදි ට දෘෂේටි 
ගරාහ් නේ අලේලගනේ්න නුේ්. ඒ එකකවේ හර කේ නෑ. ඒ හුම එකකේම 
නිසේසාර ි. අර කරි ාවලි  හු්රනේන අමුු ‘්දයකේ’ ්මන නුහු. ගහුකි 
‘්දයකේ’ නුහු ්ම්්ක, කි න ඒ අව්බෝධ  ි. එ්කාට ්මනේන ්ම් 
කාරණ  ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ. ්ම්කේ අපි ්ම් 
සූර් නේම ි ්ේරුම් කරනේන ගේ්. ්ම් නිරුකේි ආදි  මුකරගේ්. 
්ම්වා වඩාේ පහසු්වනේ ්ේරුම්ගනේන උපකාර ්වනව  ම්කිසි උපමාවකේ 
අපි ්ම්කට ළං කරගේ්ාේ. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විඤ්ඤාණ  මා ාවකට උපමා කරල ි් නව. 
අපි කලනිේ අවස්ථාවකේ උපුටා දැකේවුව ‘්ඵන පණි්ඩූපම’ සූර් , ඛ්න්ධ 
සං ුත්්  එන. ඒ සූර් ේ බුදුරඡාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා - 

‘්ඵණපිණ් ඩූපමං රූපං - ්වදනා බුබ් බුලූපමා 
මරීචිකූපමා සඤ්ඤා - සංඛාරා කදලූපමා 
මායූපමඤ්ච විඤ්ඤාණං - දීපිතාදිච් චබන්ධුනා.’ 
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ඇේ වශ් නේම එ  සංගරාහක බුද්ධ ් දේශනාවකේ හුටි ට ි පරකාශ ් වනේ්න. 

රෑප  ්පන පිඩකට උපමා ්කාට, ්ව්දනාව දි බුබුලකට උපමා ්කාට, 

සංඥාව මිරිඟුවකට උපමා ් කාට, සංසේකාර නේ ් ක්සලේ කඳකට උපමා්කාට, 

විඤ්ඤාණ  මා ාවකට උපමා්කාට ආදිච්චබන්ධූ වූ, ස ූයබන්ධූ වූ, ථාග නේ 

වහනේ්සේ විසිනේ ්පනේනුම් කරන ලදේ්දේ  කි ල ඔනේන ඔ  විදි ට පරකාශ 

්වනව ඒ සූර් ේ. ්මනිනේ අපට ඕන කරන ටික මා ාව පිළබිඳ ටික ි. ්ම් 

විඤ්ඤාණ  පිළිබඳ ටික ි. විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව ඒ සූර් ේ පරකාශ ්වනව - 

ඒ උපමාව සම්පූණය කිරීමට - ‘්ස යථාපි, භික්ඛ්්ව, මා ාකා්රා වා 

මා ාකාර්න්වාසී වා චාුම්මහාප්ථ මා ං විදං්ස ය. ්මනං චක්ඛ්ුමා 

පුරි්සා ප්ස්ස ය නිජ්ඣා්  ය ් ානි්සා උපපරි්ක්ඛ් ය. ස්ස ං 

පස්ස්ා නිජ්ඣා ්ා ් ානි්සා උපපරික්ඛ්්ා රිත්ක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා්  ය, 

ුච් ඡක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා්  ය, අසාරක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා්  ය. කිං හි සි ා, භික්ඛ්්ව, 

මා ා  සා්රා?’  

‘එව්මව ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව  ං කිඤ්ි විඤ්ඤාණං අීානාග-

පච්චුප්පන්නං, අජ්ඣත්ං වා බහිද්ධා වා, ඔළාරිකං වා සුඛ්ුමං වා, හීනං වා 

පණීං වා,  ං ූ්ර සන්ි්ක වා, ං භික්ඛ්ු පස්සි නිජ්ඣා ි ් ානි්සා 

උපපරික්ඛ්ි. ස්ස ං පස්ස්ා නිජ්ඣා ්ා ් ානි්සා උපපරික්ඛ්්ා 

රිත්ක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා ි ුච් ඡක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා ි, අසාරක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා ි. කිංහි 

සි ා භික්ඛ්්ව විඤ්ඤා්ණ සා්රා?’ ්ම්්ක අදහස, ‘මහ්ණනි  ම්්සේ මා ා 

කාර් කේ - විේජ්ා කාර් කේ - ්හෝ විේජ්ා කාර් කු් ගේ අ වුසි් කේ ්හෝ 

සිවු මහා සනේධි ක විේජ්ාවකේ දකේවනේ්නේද, එ  නවුණුස ඇි පුදේගල් කේ 

බලනේ්නේ , ඒ ගුන සිා බලනේ්නේ , ඒ ගුන නවුණිනේ පිරිකේසා බලනේ්නේ . 

එ්සේ බලන ඔහුට එ  හසිේ බව, ්බාලේ බව, නිසරු බව වුට්හනේ්නේ . 

්කා ිනේද මහ්ණනි විේජ්ාවක සාර කේ? එ්සේම  ම්කසිි විඤ්ඤාණ කේ අී, 

අනාග, පච්වුප්පන්න, අජ්ඣත්ික, බහිද්ධා, ආදී ඒ ක ිාපූ ඒ හුම ආකාර කම 

විඤ්ඤාණ කේ පිළිබඳව භකි්ෂුවකේ එ  නවුණිනේ දකනිව, ්ම්නහි කරනව, 

කලේපනා කරනව, නුවණිනේ විමසා බලනව. එ්සේ බලනේනා වූ ඔහුට ඒ 

විඤ්ඤාණ  හිසේ හුටි ට, නිසරු හුටි ට වුට්හනව. ්කා ිනේද මහ්ණනි, 

විඤ්ඤාණ් ේ සාර කේ?’ 
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26 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මො සංඝරතන්යනේ අවසරය.ි නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ විසිෙය වන ්දේශනයයි ්ම්. 

සය  අසය   න සංකලේප ්දක සම්බන්ධ් නේ සාමානය් නේ 
්ලෝක් ේ සම්මව පවනි මිමානේර ගුන ඉාමේම ගුඹුරු විගරහ කේ 
කාළකාරාම සූර් ේ අඩංගවුන බව ්ම්කේ කළ විවරණ් නේ පවා ්පනී 
 නව. පාඨානේර අරිනේ නිවුරදි පාඨ  ්ෝරා ්බ්රා ගුනීමට පවා අපහසු 
රමට වලේබිහි වී ඇි ් ම් අගනා සූර ් දේශනාවට ළංවීමට සෑ්හන කුලෑවකේ 
එලිකරගනේන අපට සිද්ධ වුණා. ශාසේරී  ස්වරෑප කේ දරණ අථය විවරණ 
නිරුකේි ආදි  ඔසේ්සේ දැනේ අපි ්ම් සූර් ේ මූලික අදහසේ ටික මුකර ්ගන 
ි්බනවා.  

දැනේ ්මුනේ සිට අපට ි්බනේ්නේ ්ම් සූර ්දේශනා්වනේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ලෝක ට ඉදිරිපේ කරන ගුඹරුු දශයන  පරිභාන  
ුළිනේ අ්පේ පරයක්ෂ ට ළං කරගුනමීට උේසාහ කිරීම ි. කය් නේ ළා 
ඔප මට්ටම් කළ දෘෂේටි - ‘ක්ක පරි ාහ දිට්ඨි’ - නිපදවන නිෂේපාදනාගාර  
වන සළා න් ේ ඇුලේ පුේ විශිෂේට ඥාන් නේ දැකල ්ේරුම් ගේු 
ථාග නේ වහනේ්සේට ඒ සළා න් ේ පිටපුේ පමණකේ දකින පුහුදුනේ 
්ලෝක ා සමග අදහසේ හුවමාරු කරගුනමී එකේරා විදි ක ගුටලුවකේ වුණා. 
්ම් ගුටලුව ්ේරුම් ගුනීම පහසු වීමට අපි එො ඛ්න්ධසං ුකේ් ේ 
්ඵනපිණ්ඩූපම සූර් ේ අර විඤ්ඤාණ  මා ාවකට උපමා කරන ුන ඒ සූර 
්දේශනා්වනේ උපුටා දැකේවවුා. 

‘්ස යථාපි, භකි්ඛ්්ව, මා ාකා්රා වා මා ාකාර්න්වාස ී වා 
චාමු්මහාප්ථ මා ං විදං්ස ය ්මනං චක්ඛ්ුමා පරුි්සා ප්ස්ස ය නජි්ඣා්  ය 
් ානි් සා උපපරි්ක්ඛ් ය. ස්ස ං පස්ස්ා නජි්ඣා ්ා ් ානි් සා 



නිව්නේ නිවීම 

578 

උපපරික්ඛ්්ා රිත්ක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා්  ය, ුච් ඡක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා්  ය, 
අසාරක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා්  ය. කිං හි සි ා, භකි්ඛ්්ව, මා ා  සා්රා? එව්මව 
්ඛ්ා භික්ඛ්්ව  ං කිඤ්ි විඤ්ඤාණං අීානාගපච්චුප්පන්නං, අජ්ඣත්ං වා 
බහිද්ධා වා, ඔළාරිකං වා සුඛ්ුමං වා, හීනං වා පණීං වා,  ං ූ්ර සන්ි්ක 
වා, ං භික්ඛ්ු පස්සි නිජ්ඣා ි ් ානි්සා උපපරික්ඛ්ි. ස්ස ං පස්ස්ා 
නිජ්ඣා ්ා ් ානි්සා උපපරික්ඛ්්ා රිත්ක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා ි 
ුච් ඡක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා ි, අසාරක්ඤ්ඤ ව ඛ්ා ි. කිංහි සි ා භික්ඛ්්ව 
විඤ්ඤා්ණ සා්රා?’ 

‘ ම් ් සේ මහ්ණනි මා ාකාර් කේ ් හෝ මා ාකාර අවුසි් කේ ් හෝ 
- ්ම් කාල් ේ වයවහාර් නේ ක ිනව නම් විජ්ජ්ාකාර් කේ ්හෝ විජ්ජ්ාකාර 
අවුසි් කේ ්හෝ - සිවුමහා සනේධි ක විජ්ජ්ාවකේ දකේවනේ්නේද, එ  නවුණුස 
ඇි පුරුෂ් කේ බලනේ්නේ , නුවණිනේ සලකනේ්නේ , නුවණිනේ විමසා 
බලනේ්නේ , ඒ ගුන සිා බලනේ්නේ . එ්සේ එ  බලනේනාවූ - එ්හම 
නුේනම් එ  දකිනේනාවූ, ඒ ගුන සිනේනාවූ, එ  නුවණිනේ විමසා බලනේනාවූ 
ඔහුට එ  හිසේ ්ලස වුට්හනේ්නේ . ්බාලේ ්ලස වුට්හනේ්නේ . නිසරු 
්ලස වුට්හනේ්නේ . ්කා ිනේද මහ්ණනි මා ාවක, විජ්ජ්ාවක, සාර කේ? 
එ්සේම මහ්ණනි  ම්කිසි විඤ්ඤාණ කේ අී අනාග පච්චුප්පන්න ්හෝ 
ආධයාේමික ්හෝ බාහිර ්හෝ ඕළාරික ්හෝ සි ුම් ්හෝ හීන ්හෝ පරණී ්හෝ 
දුර ්හෝ ළඟ ්හෝ  ම්කසිි විඤ්ඤාණ කේ භික්ෂුවකේ දකිනේ්නේ , නුවණිනේ 
දකිනේ්නේ , කි න එක ි. ඒ ගුන සිා බලනේ්නේ . නුවණිනේ විමසා 
බලනේ්නේ . එ්සේ බලනේනාවූ ඒ භික්ෂුවට එ  හිසේ ්ලස, ්බාලේ ්ලස, නිසරු 
්ලස, වුට්හ ි. ්කා ිනේද මහ්ණනි විඤ්ඤාණ ක හර කේ?’ 

්මනේන ් ම් විදි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ම් විඤ්ඤාණ  මා ාවකට 
උපමා කරල ්දේශනා කරල ි් නව. ්ම්ක අනිකුේ කිසිම දශයන ක නුි 
විදි් ේ මහා පදුුම ්දේශනාවකේ. මකේනිසාද, ආේම දෘෂේටි  - ආේම දශයන  - 
අනිකුේ හුම පදනමකේම ්දදරල  න්කාට අලේලගනේ් න ්ම් විඤ්ඤාණ  ි. 
්ම් විඤ්ඤාණ ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එ්කාට හිසේ්ලස, ්බාලේ ්ලස, 
නිසරු ්ලස මා ාවකේ ්ලස විජ්ජ්ාවකේ ්ලස ්ම්නේදි දකේවල ි්බනව. 
්ම් විජ්ජ්ාව පළිිබඳව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ කළ කාරණ  වදුරටේ 
්ේරුම් ගුනීමට උේසාහ කරමු. 

ඒ කාල් ේ මා ාකාර  කි ල කිව්්ව විජ්ජ්ා කාර ට එ්හම 
නුේනම් ඊටේ වඩා වයවහාර භාෂාවකේ පාවිච්ි කරනව නම් මුජිකේ 
කාර ට. අපි හිමු දැනේ විජ්ජ්ා කාර් කේ  ම්කිසි ශාලාවක විජ්ජ්ා දැකේමකේ, 
මුජිකේ දැකේමකේ පවේවනව. එ්නේට පුමිණි පිරිස අරිනේ  ම්කිසි 
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නුවණුස ඇි පුදේගල් කේ, ඥානවනේ පුදේගල් කේ කලේපනා කරනව ‘මම 
අද ්ම් විජ්ජ්ාව හරි ටම දකිනේන ඕන’, ක ිල. ඔ  විදි ට අධිෂේඨාන කේ 
කර්ගන අනිකේ අ ට ්නා්පනී ්ව්දිකා්ව ්කානක සුඟවී ගනේනව. විජ්ජ්ා 
දශයන  ආරම්භ් ේදී එ්හම සුඟවී්ගන ටික ්වලාවකේ බලා්ගන 
ඉනේන්කාට, ්ම් විජ්ජ්ාකාර  කරන ්දේ, දශයන  ආරම්භ වුණාම වුඩි ්වලා 
 නේට කලනිේ ්ම් පුදේගල ට ්ප්නනව, අර විජ්ජ්ා කාර ්ගේ කපටි කම්. ඒ 
වයාජ් උපකරණ, ්හාර නූලේ, ්හාර ්බාේම්, ්හාර සාකේකු, ඒ හුම 
්ද කේම, අර ්පට්ටිවල ි්බන ්බාරු අඩි - ඒ හුම එකකේම ්ම් පුදේගල ට 
්ප්නනව. ්පරේක්ෂකාගාර් ේ, ශාලා්ව් සිටින අ ට ්පේනේ්න නුි රහසේ 
උපකරණ ආදී සි ලේලම ්හාඳට ්ප්නනව. අනේන එ්හම ්ප්නනේන 
ගේහම ්ම් එකකවේ විජ්ජ්ාවකේ - මුජිකේ එකකේ නුහු කි න හුඟීමකේ 
එනව. ඒ පිළිබඳව එකේරා විදි ක කළකරිීමකේ ඇි ් වනව. අර කලිනේ ිබුණු 
විජ්ජ්ා දශයන  දැකී්ම්දී ඇවිුණු කුුහල , විසේම , රාස , හාස  වුනි කිසිම 
හුඟීමකේ ්ම් පදුේගල  ුළ ඇි්වනේ්න නුහු. ඒ ්වනුවට එකේරා විදි ක 
උ්පේක්ෂා සහග සනේසුනේ හුඟීමකේ ඇි්වනේ්න. එ්කාට විජ්ජ්ා්ව වේ 
බලනේන ්ද කේ නුි නිසා ්ම් පදුේගල  ඒ උ්පේක්ෂාව පිටම අර 
්පරේක්ෂකාගාර  දිහා, ්පරේක්ෂකාගාර් ේ නරඹනේනනේ ්දස, ්නේ ් ාමු 
කරනව. එ්කාට ්වනස ්ප්නනව.  

එ්හම පිටිනේම ඒ ශාලාව දිකේ කරගේු ්ගලවලේ වලිනේ පිරුණු 
ශාලාවකේ, කටවලේ ඇර්ගන ඇසුේ ඇර්ගන බලාසිටින, ‘ආ’ - ‘ඕ’ - ‘සු’ ආදී 
හඬ නගමිනේ විසේම  පරකාශ කරන ජ්නකා කේ ්ම් පුදේගල ට ්ප්නනව. 
එ්කාට එකේරා විදි ක සං්ව්ග කුේ අනුකම්පාවකුේ ඇි්වනව, 
මනුේ ඒ ේව්  හිටි  ්නේද ක ිල. ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට විජ්ජ්ාව 
පිළිබඳව හරි හුටි ටම ් ම් පුදේගල  දැකේක. දැකල ඉිනේ විජ්ජ්ා දශයන  අවසනේ 
වුණාට පසේ්සේ ්ම් ශාලා්වනේ එළි ට එනව. එළි ට ඇවිලේල අනිකේ අ ට 
්නා්පනී  නේන ි උේසාහ කරනේ්නේ. නමුේ, මනේ අඳුනන  ම්කිසි 
මිර් කේ, ්පරේක්ෂක ශාලා්ව් ඒ විජ්ජ්ා දශයන  නුරඹූ ්ක්නකේ හමු්වනව. 
ඒ ුනුේ පටනේ ගනේනව ඊළඟට ්ම් විජ්ජ්ාකාර ්ගේ හපනේකම් ගුන 
විසේර කේ. ්ලාකු පරශංසාේමක විසේර කේ කි නේන පටනේ ගනේනව, 
මනේ්ගේ  ාලුවේ ඊට හවලුේ ්ව්  කි ල. නමුේ උ්පේක්ෂාවකිනේ අහ්ගන 
ඉනේනව මිසකේ ්ම් නුවණුස ඇි පුදේගල  ්ම් අවස්ථා්ව ්වනද ව්ගේ ඕව 
ගුන උණනේදුවකේ නුි බවකේ ්පනේනමු් කරනව. එ්කාට මිර ට ්ම්ක 
පුදුම ට කාරණ කේ. මිර  අහනව ‘ඇ ි ඔබේ ්ම් ශාලා්ව ්නේද හිටි් ේ?’ 
කි ල. එ්කාට ්ම් නුවණුස ඇි පුදේගල  පරකාශ කරනව ‘ඔව් මාේ හිටි  
ම ි ඒ ශාලා්ව්.’ ‘ඔබ නිෝගනද හිටි් ේ?’ ‘නුහු මම අවදි් නේ හිටි් .’ 
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‘එ්හම නම් ්හාඳට සුලකලිේ්ලනේ බුලු්ව නුවි ්වනේන ඇි.’ ‘නුහු - 
මම සුලකලිේ්ලනේ ම  ිබුලු්ව, සමහර විට මම පමණට වඩා සුලකලිේ්ලනේ 
බුලුව නසිා ්වනේන ඇි.’ ‘ඔබ සුලකලිේ්ලනේ බුලුව ක ිල ක ිනව නමුේ 
විජ්ජ්ාවකේ දැකේක බවකේ නම් ්පේනේන නුහු.’ එ්කාට අවසාන වශ් නේ ්ම් 
පදුේගල  ් දන පළිිරු ් මාකකේද? ‘නුහු, මම දැකේක ඒක, ් කා  ිරම් ් හාඳට 
දැකේකද කවි්්වාේ මට ඒ්ක විජ්ජ්ාවකේ මුජිකේ එකකේ ්පනු්න නුහු.’ 

ඔනේන ඔ  විදි ට ඒ සංවාද  අපට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි. ්ම් 
සංවාද  ආශර් නේ - ඒ කි නේ්න, නුවණුස ඇි පුදේගල ේ මසුසිනේ 
පමණකේ අර විජ්ජ්ාව නුරඹූ පුදේගල ාේ අර ්ම් සංවාද  ආශර් නේ අපට 
්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ අර කාළකාරාම සූර් ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පර්හේලිකා ස්වරෑප් නේ ඉදිරිපේ කළ අර වාකය කීප . බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේටේ ්ම්ක ්ලාකු ගුටලුවකේ වුණා. මකේනිසාද, ්ම් විඤ්ඤාණ 
මා ා්ව් ඇුලේ පුේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ේරුම් ගේ. ඒකේ අර 
නුවණුස ඇි පුදේගල  ්ව්දිකා්ව ්කානක සුඟවිල සිටල දුටුව ව්ගේ 
්ද කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ ක්ළේ. ්ලෝක ්ව්දිකා්ව් ්කානක සුඟවී 
සිටී්මනු ි ්ම් අව්බෝධ  ලබාගේ්. ‘පටිසල්ලාන’ කි න වචන් ේ 
ි්බනව, සුඟවිල සිටිනව කි න අදහසකුේ. ඒ විදි ට පටිසල්ලීනව ි අර 
සළා න් ේ ඇුලේ පුේ දුටු්ව්, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ. ඒ ඇුලේ පුේ 
දුටුව නිසා ම  ිඅර විදි ට ්ලෝක ා සය  සහ අසය  පිළිබඳව කරන 
කය විකය ආදි  පළිිබඳව එකේරා උ්පේක්ෂාවකනිේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ 
්දස බලනේ්න, අර සූර් නේ හුඟුන ආකාර ට. 

පළමු්වනේම ඒ සූර  සමග අපි සනේසනේදන  කරනව නම් දැනේ 
්ම් අපි ඉදිරිපේ කරපු උපමාව, ්ම් නිදශයන , බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරනව. ‘ ං, භික්ඛ්්ව, ස්දවකස්ස ්ලාකස්ස සමාරකස්ස 
සබරහ්මකස්ස සස්සමණබරාහ්මණි ා පජ්ා  ස්දවමනුස්සා  දිට්ඨඨං සුං මුං 
විඤ්ඤාං පත් ං පරි් සිං අනුවිචරිං මනසා මහං ජ්ානාමි මහං 
අබ් භඤ්ඤාසිං ං ථාගස්ස විදිං’ කි ල පළමු්වනේම පරකාශ කරනව. 
ඒ්ක අදහස, මාර ා බරහ්ම ා සහි ස්දේවක ්ලෝක ා විසිනේ  මකේ දකින 
ලදද, අසන ලදද, විඳින ලදද, සිිනේ ගනේනා ලදද, සිිනේ පුමි්ණන ලදද, 
විමසා බලන ලදද, කලේපනා කරන ලදද ඒ සි ලේලම මම දනිමි, මම දනිමි 
කි ල නුවු්නේ නුහු. මම විශිෂේට ඥාන් නේම දැන ගිමි. ‘මහං 
අබ් භඤ්ඤාසිං ං ථාගස්ස විදිං’ කි න එ්කනේ ්ේ්රනේ්න 
ථාග නේ වහනේ්සේ ඒක ්ේරුම් ගේ. ඒ්ක  ථා ස්වභාව  ්ේරුම් 
ගේ. ඒක හිසේ ්ද කේ, ්බාලේ ්ද කේ, නිසරු ්ද කේ, හුටි ට 
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්ේරුම් ගේ. අනේන ඒ ්ේරුම් ගුනීම ්හාඳ නිසාම ම ි, වඩා 
සුළකිලේ්ලනේ බුලුව නිසා, අර ්පරේක්ෂක ිනේට, නරඹනේනනේට වඩා ්හාඳිනේ 
බුලුව නිසා, ් වන විදි කනිේ කි නවනම් විජ්ජ්ා දැකේම ‘දුටුව’, නමුේ ‘නුරඹු්ව’ 
නුහු. නරඹනේන බුරි ේව කට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ්ගේ හි පේවුනා, 
විමුකේ සි. අනේන ඒක නසිා ම ි අර ‘මහං ජ්ානාමි, මහං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
ං ථාගසස විදිං.’ ඒ අව්බෝධ  නිසාම ඒ නසිරු බව නිසාම ‘ං 
ථාග්ා න උපට්ඨඨාසි’ - ථාග නේ වහනේ්සේ ඒවාට ් හේේු වු්ණේ නුහු. 
ඒව පිළිබඳ සේථාවර කේ ගේ්  නුහු. ‘ජ්ානාමි පස්සාමි ්ථව එං’ - දනිමි, 
දකිමි ්ම  ්ම්සේම   ි කි ල ඒ විදි ට ‘අ්ජ්ඣාසිං නත්ථි ථාගානං’ 
- ථාග නේ වහනේ්සේලාට ්වලී පුටලී සිටීමකේ, දෘෂේටිගික ්ලෝක ාට 
ව්ගේ ්වලී පුටලී සිටීමකේ නුහු. 

්මනේන ්ම් අනවු අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ අර මුලේ ්කාටස. 
අර සංවාද  ආශර් නේ ්ම් කාරණ  ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ. ඒව්ගේම ඒ 
සංවාද  ආශර් නේ වඩාේ ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ ්කාටසකේ ම ි ඊළඟට 
කි ු්වනේ්න, කාළකාරාම සූර් ේ. ‘ඉි ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ථාග්ා දිට්ඨඨා 
දට්ඨඨබ්බං, දිට්ඨඨං න මඤ්ඤි, අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤි, දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤි, 
දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤි.’ ්ම්සේ ථාග ්ම දුටු ්ද නිේ ්වනේව - දුටු ්ද ිනේ 
අනයවූ - දුටු බවිනේ පරිබාහිර වූ - දැකි   ුු දැකේමකේ ඇු ි ්නාහඟී. ඒක 
හරි ට අර නුවණුස ඇි පුදේගල ා ශාලා්වනේ එළි ට ආවට පසේ්ස මා 
විජ්ජ්ාව දැකේක, විජ්ජ්ාව නුරඹුව කි ල ්කළිනේ කි නේන බුරි ේව කේ ඇි 
වුණා ව්ගේ. මකේනිසාද, ථාග නේ වහනේ්සේ සළා න  පිළිබඳව ඇුළ 
කරි ාකාරිව  - ්හේුපරය  සම්බන්ධ  - දුටුව නිසාම. ඒ අව්බෝධ  ලුබුව. 
දුටු ්ක්නකේ නුෙු. දුටු ්දයකේ නුෙු. දුටු බවකේ විතරයි. දිට්ඨඨ කේ පමණ ි 
- ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්ං’ - අර බාහි  සූර ආදි් නේ අපි එො උපුටා දැකේවුව කාරණා 
ව දුරටේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි. 

දිට්ඨඨ කේ පමණ  ි එන ි්  නේ්න, දුට ු බවකේ මිසකේ දුට ු ්ද කේ, 
දකනිේන ්ද කේ නුහු එන. මුජිකේ එකකේ නුහු එන. ඒක නසිා ම  ි
‘දිට්ඨඨා දට්ඨඨබ්බං දිට්ඨඨං න මඤ්ඤ’ි මා විජ්ජ්ාවකේ දැකේක ි, විජ්ජ්ාවකේ නුරඹවු  ි
ක ින ඒ විදි ට මඤ්ඤනාවකේ ඇකිරගනේන බුහු. ඒ ව්ගේම ‘අදිට්ඨඨං න 
මඤ්ඤ’ි දැනේ අර ඒ පදුේගල ්ගේ මිර ට හඟුකේ ඕනකම බිුන මා්ගේ ්ම් 
 ාලුව ශාලා්ව්දී නොි්ගන හටිි ද ක ිල දැනගනේන. එ්හම නුේනම් ඒක 
දැකේ්ක නුදේද ක ිල දැන ගනේන. එ්හමේ ක ිනේන බුරි ේව කේ ි්  නව. 
‘අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤ’ි. ථාග නේ වහනේ්සේ ්ම්ව නදුුටවුේ ්නා්ව ි. 
නදුුටවු ි ක ිල ක ිනේනේ බුහු. ඊළඟට ‘දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤ’ි දකනිේන 
්ද කේ නුහු ්මන. ඒ උ්පේක්ෂාව ්කා ිරම් වුඩි වණුාද ක ි්ාේ අර 
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විජ්ජ්ා දශයන  එපා ් වලා අර නරඹනේනනේ දිහා බුලුව. අනේන ඒ විදි ට මුජිකේ 
දශයන  ආශර් නේම අපට හිාගනේන පළුුවනේ, ්මන දකිනේන ්ද කේ නුහු. 
දුටුබවකේ විරකේ මිසකේ දැකි   ුේකේ ්මන නුහු, කි න අව්බෝධ  
ථාග නේ වහනේ්සේ ලුබුව. ඒ ව්ගේම ‘දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤි’ දකිනේ්නකේ 
නුහු. අර ශාලා්වනේ පිටේ වුණ අනිකේ ඔකේ්කාම නරඹනේනනේ, ් ම් පුදේගල  
විරකේ ‘නරඹනේ්නකේ’ ්නා්ව ි, ‘්පරේක්ෂක් කේ’ ්නා්ව ි. ‘්පරේක්ෂක ’ 
කි න ්ලේබල ට ගුල්පනේ්න නුහු. මකේනිසාද, අර ්ව්දිකා්ව ්කානක 
ඉඳ්ගන අර මුජිකේ එ්කේ ඇුළ දැකේක නිසා. ඔනේන ඔ  විදි ට ‘දට්ඨඨාරං න 
මඤ්ඤි’ ඒ ආශර් නේ අපට ඒ ටිකේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි.  

ඊළඟට අපට අහුරුන ්කාටසකේ. ‘ජ්ානාමි’ ක ින පරශේන  නිසාම 
ඊළඟට මු ් වනව ථාග නේ වහනේ්සේ ් ලෝක ාට පරකාශ ක්ළාේ ‘මහං 
න ජ්ානාමීි ව්ද යං ං මම අස්ස මුසා’ - මම ්ම් විජ්ජ්ාව දුටු්ව නුහු 
කි ල පරකාශ ක්ළාේ ඒක ම්ගේ ්බාරුවකේ ්වනව. ඒක නිසා ම ි අර 
සංවාද  අවස්ථා්ව්දී අර ්ලාකු ගුටලුවකට මූන පානේන සදි්ධවු්ණේ, ඒ 
නුවණුස ඇි පුදේගල ට. ‘මහං න ජ්ානාමි’ - මම එ  ් නාදනමිි කි නේනේ 
බුහු. එ්හම කිව්්වාේ ්බාරුවකේ ්වනව. අර ශාලාව ඇු්ලේ නිෝගනේ 
්නා්ව ි හිටි් ේ. ඊළඟට ‘ජ්ානාමි ච නච ජ්ානාමි’ - ඒ ්දක එකු කරල 
කි නේනේ බුහු. ‘්නව ජ්ානාමි න න ජ්ානාමි’ කි ල කි නේනේ බුහු - 
දුටු්වේ නුහු නුදුටු්වේ නුහු කිව්්වාේ ඒකේ ්දෝෂ කේ ්වනව. ඔනේන 
ඔ  විදි්  ේව කේ ි් නේ්න. මකේනිසාද, අර ‘අබ්භඤ්ඤාසිං’ - විශිෂේට 
ඥාන් නේම ්ේරුම් ගේ නිසා. විශෂිේට ඥාන් නේ දුට ුනිසා ම  ි ඒක 
්හාඳ හුටි ට ්ේරුම් ගේ් . එ්කාට මුජිකේ දශයන  ආශර් නේ අපිට ඒ 
්කාටසේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ. 

ඊළඟට අගට එන හරි . ‘ඉි ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ථාග්ා දිට්ඨඨ සු 
මු විඤ්ඤා්බ්බසු ධ්ම්මසු ාදී් ව ාදී, ම් හාච පන ාදිම්හා අ්ඤ්ඤා 
ාදී උත්රි්රාවා පණී්රාවා නත්ථිි’ ඒ ්කාටසේ - අර ාදී කි න 
වචන  ගුන අපි එදේ විසේර කේ කළා. ාදී කි න වචන  සාමානය් නේ 
්ෝරනේ්න නම් අර අෂේට ්ලෝක ධමය් නේ ්නාසු්ලන ස්වභාව  කි න ඒ 
විදි ට ි, ්බා්හෝ අවස්ථාවලේ වල ්ෝරනේ්න. නමුේ ්මන කි ්වන ාදී 
බව ඒකමේ ්නා්ව ි. දෘෂේටි පිළිබඳව - දෘෂේටි ගික නේ පිළිබඳව - 
අනගුමන  කරන මධයසේථ පරපිේ ි ි, ්මන ්පනේනමු් කරනේ්න. 
ඒකානේ සය  ක ිල ක ිනේ්නේ නුහු. ඒකානේ මසුාව ක ිල ක ිනේ්නේ 
නුහු. ඒ්කේ එකේරා පරමාණ ක සය කේ ි්  නව ක ින හුඟීම ි. ඒක 
නසිාම ම ි අර මිර ට එක්හළා උේර කේ ්දනේන බුරි. ්කළනිේ 
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උේර කේ ්දනේන බුහු. ඒ විදි්  ේව කේ ි් නේ්නේ. අර ාදී බව 

නිසා. ඒකේ හරි, ් ම්කේ හරි ව්ගේ. ඒක චපල බවකේ නසිා ් නා්ව ි. ් නාදුටු 
බවකේ නිසා ්නා්ව .ි ්මන ි් න එකේරා ගුඹුරු කාරණ කේ නිසා. 
මා ා්ව ඇුළ දැකේක. ඒ ාදී බවට ්හේුව ‘ථා’ නම් වූ පටිච්චසමපු්පාද 

ධමය  පිළබිඳ අව්බෝධ  ි. 

පටිච්චසමුප්පාද  විගරහ කරන ුනේවල ‘අවිජ්ජ්ා පච්ච ා සංඛ්ාරා’ ආදී 

වශ් නේ දකේවල ඊළඟට ‘අවිජ්ජ්ා ්වව අ්සසවිරාගනි්රාධා සංඛ්ාර 
නි් රා්ධා’ ආදී වශ් නේ අනු් ලෝම පටි්ලෝම වශ් නේ ් දපුේකේ ි්  නව. 
එ්කාට අවිදයාව ඇි ුනක අර උපාොනස්කන්ධ ්ගාඩගු්හනව, දුකකේ 

්ගාඩගු්හනව. ඒක නු්  ික ිල ක ිනේ්නේ නුහු. ඊළඟට අවිදයාව 
නුි ් වන්කාට - ඒ නි්රෝධ  - උපාොනස්කන්ධේ ් ගාඩ ගු්හනේ්නේ නුහු. 
දැනේ ්ම් විජ්ජ්ා දැකේම ගුන - මුජිකේ දශයන  ගුන කලේපනා ක්ළාේ ්මන 

ඉඳල අපට පටිච්චසමුප්පාද ධමය  ගුන එකේරා ගුඹරුු විගරහ කට බහිනේන 
පුළුවනේ. මීට කලිනුේ අප ි්නා් කුේ ්දේශනවල නාටය සංදේශන, සිනමා 

දේශන ආදි  ආශර් නේ ්ම් පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ එකේරා ගුඹුරු 
කාරණ කේ ්ේරුම් ගනේන උේසාහ කළා.  

දැනේ ්ම් මුජිකේ දේශන් ේ ඒක ඊටේ වඩා ්හාඳට ඔපේනංවල 

්පනේනමු් කරනව. අර සනිමා දේශන ආදි් ේ දී ඒ අන්ධකාර , අවිදයා 
අන්ධකාර  හුටි ට ි අපි දැකේවු්ව. අඳු්ේ ඒ සිනමා්ව ්පනේවන ්දේවලේ 
සය හුටි ට ගුනීම නසිා ඒ අනුව ඒ පුදේගල නිේ ්නා් කේ විදි් ේ 

ම්නෝභාව නේ ඇිකරගනේන ආකාර . දැනේ ්මන ්කළිනේම ි්බනේ්න 
‘විදයාව’ පළිිබඳ පරශේන කේ. ් මන හුබු ි වචනවල ි්බනව ශේ්ලෂාථය කේ. 

්ම් කාල් ේ වයවහාර් ේ හුටි ට ්මන අප ි් දුව ‘විජ්ජ්ාව’ ක ින එක 
ඇේ වශ් නේ අවිදයාව .ි මහ පදුුම විදි් ේ ගුටලුවකේ ්මන ි් බනේ්න. 
‘අවිජ්ජ්ා පච්ච ා සංඛ්ාරා’ ක ින එක ආශර්  නේ ්ම්ක ්ෝරනේන ගේ්ාේ, 

්ම් විජ්ජාව පළිබිඳ අවිජ්ජාව නසිා තමය ිඒක විජ්ජාවකේ ්වනේ්න. විජ්ජ්ා්ව් 
විජ්ජ්ා ේව  රඳා පවනිේ්නේ ඒක පළිබිඳ අවිජ්ජ්ාව ඇි ාකේ පමණ ි. ්ම් 
කි න විජ්ජ්ා්ව, විජ්ජ්ා ේව  ්ේරුම් ගේ්ාේ - ඒ කි නේ්නේ අවිජ්ජ්ාව 

නුි වු්ණාේ - එන විජ්ජ්ාවකේ නුහු. 

්ම්ක පටලවා ගනේන පළුුවනේ නිසා අපි ඊට වඩා පහසු් වනේම කි මු. 

්ම් විජ්ජ්ා්ව, එ්හම නුේනම් මුජිකේ දේශන් , ඒ මුජිකේ දශයන  දැකේවූ 
පුදේගල  උපකාර කරගේු රහසේ උපකරණ ආදි , ඒවා ‘සංසේකාර’ වුණා. ඒ 
සංසේකාර පිහිට කර්ගන ම ි අර නරඹනේනනේ, ්පරේක්ෂකාගාර් ේ 
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හිටපු අ , එ නිේ විජ්ජ්ා දශයන කේ මවා ගේ්. මුජිකේ දශයන කේ මවා ගේ්. 
ඒ සංසේකාර නේ ඇි වු්ණේ නුහු අර නුවණුසනිේ ්ව්දිකා්ව් ්කානක සිට 
නුරඹ ූපදුේගල  ුළ. ඒක නිසා ම  ිඒ ුනුේට ඒ්ක මුජිකේ එකකේ 
්නා්පනු්න. විඤ්ඤාණ මා ා්ව  ථා ස්වභාව  අව්බෝධ කරගනේන පුළුවනේ 
්වනේ්න පඤ්ඤා්වනේ. ඒ නිසා ම ි මජ්ඣිම නිකා්  මහා්වදල්ල සූර් ේ 
විඤ්ඤාණ පඤ්ඤා කි න ්දකම, ඒ ධමය ්දකම, එකි්නක හා සම්බන්ධාවකේ 
ඇි ධමය හුටි ට දකේවල ි් නේ්න. ඒව එ්හම පිටිනේම ්වනේ කරල 
දකේවනේන බුහු. ‘සංසට්ඨඨං ්නා විසංසට්ඨඨං’ - ඒව සංසට්ඨඨ ි. නමුේ එක 
්වනසකේ ි්බනව. ‘පඤ්ඤා භා්වබ්බා විඤ්ඤාණං පරි්ඤ්ඤ  යං’ - ඒ ධමය 
්දක අරිනේ පරඥාව වුඩි   ුේකේ විඤ්ඤාණ  පිරිසඳි ද  ුේකේ. පරඥාව 
වුඩී්මනේ කරනේ්න විඤ්ඤාණ  පිරිසිඳ දැනගුනමී ි. විඤ්ඤාණ  පිරිසිඳ දැන 
ගේාම විඤ්ඤාණ් ේ ්ද කේ නුහු, හර කේ නුහු, ්බාලේ බව ්ේ්රනව. 
අනේන ඒ ව්ගේ ්ද කේ ්මනදිේ අර නවුණුසනිේ බුලුව පුදේගල ාට 
සිද්ධවු්ණේ. බුලුව ්හාඳ වුඩි කම නිසාම අර මුජිකේ දශයන  ්පනේවූ මුජිකේ 
කාර  උපකාර කරගේු ඒ උපකරණවල ි්බන සංසේකාර ස්වභාව  
එ්හමම නුි්වල ගි ා.  

එ ිනේ අපට ්පේනව අවිදයාවේ සංසේකාරේ අර ි්බන 
සම්බන්ධාව. ඒක නිසා ම ි අවිදයාව මුලට ොල ි් නේ්න. ඒව්  
සංසේකාර ේව  රඳා පවිනේ්න අවිදයාව උඩ ි. සංසේකාරවල  ථා 
ස්වභාව  අව්බෝධ වීමම විදයාව ි. ඒ විදයාව පහළ ්වනවේ සමගම ඒව 
සුදේධ සංසේකාර ් වනව. ඒක නිසා ම ි රහනේ වහනේ් සේලාට - අර අධිමුත් 
්ථර ගාථා්වනේ එ්හම අපි කලනිේ දැකේවූ ගාථාවල සඳහනේ වු්ණේ ‘සදු්ධං 
ධම්  මසමුප් පාදං, සුද්ධං සංඛ්ාර සන් ිං.’ එකේරා සීමි අථය කිනේ අපි කථා 
ක්ලාේ අපිට කි නේන පුළුවනේ අර නුවණුසිනේ බුලූ පුදේගල  ුළ ඒ විජ්ජ්ාව 
පිළිබඳ, මුජිකේ දැකේම පිළබිඳ, උපාොන ්ගාඩනුඟු්න නුහු. එ්හම නුි 
අනිකේ ුනුේ ුළ ි, මිර ා ුළ ි එ්හම පිටිනේම ඒව ්ගාඩනුඟු්න. 
එ්හම පිටිනේම මුජිකේ ්ලෝක ක ඉඳල එළි ට ආව ව්ගේ ශාලා්වනේ පිටට 
ආ්ව. මුජිකේ භව කේ මවා ගේ. මුජිකේ උපාොන ස්කන්ධ ්ගාඩනඟා ගේ. 
ඒ ඔකේ්කාම සිදු වු්ණේ අර සංසේකාර වල  ථා ස්වභාව  ් ේරුම් ් නාගුනමී 
නිස ි. 

එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනි විඤ්ඤාණ් ේ  ථා 
ස්වභාව   ම් අවස්ථාවක පරඥා්වනේ පරිිසිඳ දුටුව නම්, ඒ අවස්ථා්ව අර 
සංසේකාර නිකම්ම සංසේකාර ්වනව - ශුදේධ සංසේකාර ්වනව. අනාශරව ධමය - 
ඒව ිනේ සංඛ් කේ ්ගාඩ නු්ගනේ්න නුහු. උපාොනස්කන්ධ ්ගාඩ 
නු්ගනේ්න නුහු. භව් නේ මිදුන. භව්  ්නා්ව ි ඉනේ්න. ්ලෝක් ේ 
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ඉනේනව ව්ගේ ්පේනව, නමුේ ්ලෝක් ේ ්න්ව ි. අර ශාලා්ව හිටි , නමුේ 

ශාලා්වමේ ්නා්ව ි. ඔනේන ඔ  විදි්  ේව කේ. ඊළඟට අපට අර ‘ාදී’ 
කි න වචන  ඔසේ්සේ ව දුරටේ අර ‘ථාව’ - පටිච්චසමුප්පාද ධමය  - 
ගුන ්ේරුම් ගනේන උේසාහ කරනව නම්, දැනේ ්මන කිව ුුව ි්බනව, 

අර සංවාද් නේ අපට ්හළි ්වනව ්ම් කථානේර්  ි්බන බව, දෘෂේටි 
්කෝණ ්දකකේ. දෘෂේටි ්කෝණ ්දකකේ පළිිබඳ පරශේන කේ ්මන ි්බනව.  

ඒ දෘෂේටි ්කෝණ ්දක පටිච්චසමුප්පාද  ආශර් නේ ්ේරුම් කරනව 
නම්, පටිච්චසමුප්පාද ේ, පටිච්චසමුප්පන්න ධමයේ ක ිල ්කාටසේ ්දකකේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකේවල ි් නව, සමහර සූර වල, නිොන සං ුකේ් ේ 

එ්හම. කලිනේ අපි ඒව උපුටා දැකේවුව. ‘පටිච්චසමපු්පාදංච ්වා, භික්ඛ්්ව, 
්ද්සස් සාමි පටිච්චසමුප්ප්න්න ච ධ්ම්ම’ - මම පටිච්චසමුප්පාද කුේ 
්දේශනා කරනව. පටිච්චසමුප්පන්න ධමය නුේ ්දේශනා කරනව. ්ම් වචන 

්දකට සමානේරව  න ව පද ්දකකේ සමහර විට ් ාදනව. ‘්හුච 
සුදි්ට්ඨඨා ්හාි ්හුසමුප්ප්න්නච ධ්ම්ම.’ ආ ය ශරාවක , ්වන එකකේ බා 

්සෝවානේ ඵල  ලුබූ පදුේගල  ගුන පවා සඳහනේ ් වනව. ඒ ුනුේා විසනිේ 
පටිච්චසමුප්පාද  අර ්ද ාකාර් නේම ්ේරුම් ්ගන ි්බනව කි ලා. 
‘්හුච සුදි්ට්ඨඨා ්හාි ්හුසමුප්ප්න්නච ධ්ම්ම’ - ්හේුවේ දුටුව, ්හේු 

සමුප්පනේන ධමය නුේ දුටුව.  

ඒකම ම ි අපි කලිනුේ සාකච්ඡා කළ උපිසේස - ්කෝලි 
කථානේර්  - ගිරග්ග සමජ්ජ්  පිළිබඳ කථා්ව - ගිරග්ග සමජ්ජ්  දැකල 

කළකරිීමකේ ඇි වුණාට පසේ්ස, ඒකට හි සූොනම් ්වල ි්බන අවස්ථා්ව 
අසේසජි සේවාමීනේ වහනේ්සේ උපිසේස පරිබරාජ්ක ට ‘්  ධම්මා ්හුප්පභවා 

්සං ්හුං ථාග්ා ආහ, ්සංච ් ා නි්රා්ධා එවං වාදී මහා 
සම්ණා’ කි ල ක ින්කාට මුලු මහේ සංසාර ගුටලුව, ්ම් මුජිකේ දැකේ්ම් 
රහස, ්හළි කරගේ උපිසේස පරිබරාජ්ක  - පසවු ඒ සාරිපුත් සේවාමීනේ 

වහනේ්සේ - අර මුලේ පද ්ද්කනේම. ‘්  ධම්මා ්හුප්පභවා ්සං ්හුං 
ථාග්ා ආහ.’ පරඥාව අධික නිසා ්ේරුම් ගේ ‘ ං කිඤ්ි සමුද ධම්මං 
සබ්බං ං නි්රාධධම්මං.’ සමුද  ටික කීවාම ඒ්කනේම එක පාරටම ්ේරුම් 

ගේ,  මකේ හටගනේන ස්වභාව  නම් එ  නරිුද්ධ වන ස්වභාව  ි ක ිල. ඒ 
පද හරම අහල ි ඊළඟට ්කාලි පරිබරාජ්ක  ්සෝවානේ ඵල ට පුමිණි් . 

්කා්හාම නමුේ අපට ්පේනව ්මන ‘්හේු’ කි ල කි නේ්න - 
්ම් ගාථාව නා නා පරකාර් නේ ්ෝරනව - නමුේ ඇේ වශ් නේ ්මන 
ගනේන ි් නේ්න ‘්හේු’ කි ල ක ිනේ්න ඒ පටිච්චසමුප්පාද ධමයාව ි. 
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්බා්හෝ විට පටිච්චසමුප්පාද  කුමකේද කි ල ඇහුවාම අර අංග ්ොළහ 
අනු්ලෝම-පටි්ලාම වශ් නේ කට පාඩමිනේ කි නව මිසකේ, අර මුලිනේ ි්බන 
ඉාමේම වුදගේ ්කාටස ‘අස්මිං සි ඉදං ්හාි - ඉමස්සුප්පාො ඉදං 
උප්පජ්ජ්ි, අස්මිං අසි ඉදං න ්හාි - ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣි’ 
කි න පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අමක කරනව. ඒක ම ි පටිච්චසමුප්පාද 
නයා  . පටිච්චසමුප්පාද ්දේශනා්ව හර  ඒක ි. ඒක ි අර ගාථා්ව් සඳහනේ 
්වනේ්න. එ්හම නුිව ‘්  ධම්මා ්හුප්පභවා ...’ ආදි් නේ අවිජ්ජ්ාව 
්නා්ව ි එන කි නේ්න.  

ඒක ඉාම ගුඹුරු කාරණ කේ. මකේනිසාද? අර අංග ්ොළහම 
පටිච්චසමුප්පන්න .ි එ්කාළහකේ ්නා්ව ි, ්ොළහම පටිච්චසමුප්පන්න ි. 
අවිජ්ජ්ාවේ ආශරව නේ නිස ි - ‘ආසව සමුද ා අවිජ්ජ්ා සමුද් ා’. එුන 
ඉාම ගුටලු ුනකේ. නමුේ ඒ අංග ්ොළහම පටිච්චසමුප්පන්න ි. එ්කාට 
්මන ධමයාව ි, ‘අස්මිං සි ඉදං ්හාි’ කි න ඒ පරකාශ් නේ 

කි ු්වනේ්න. පටිච්චසමපු්පාද  ්ේරුම් කරන්කාට, බහුධාුක සූර 1 

ආදි් ේදී පටිච්චසමුප්පාද  ගුන පරකාශ කරන්කාට, පළමු්වනේ ඉදිපේ 
කරනේ්නේ ‘අස්මිං සි ඉදං ් හාි’ කි න ධමය නයා   ි. ඊළඟට ඒක සම්බන්ධ 
කරනේ්න ද්වාදස අංග ේ එකේක ‘ දිදං’ - ‘එනම්’ ක ිල ි. ඒ ‘එනම්’ ක ින 
එ්කනේ ්ේ්රනව, එ්කාට, අරව නදිේශන ි. පසුව ක ින අංග ්ොළහ 
නිදේශන පමණ .ි ඒව පටිච්චසමුප්පන්න ධමය. ඒව ්නා්ව ි ්හේු, ඒව ්හේු 
සමුප්පනේන ධමය. ් හේුව ‘අස්මිං සි ඉදං ් හාි - ඉමස්සුප්පාො ඉදං උප්පජ්ජ්ි, 
අස්මිං අසි ඉදං න ්හාි - ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣි’ අනේන ඒ 
ධමයාව ි, ඒ ථාව ි, ථාග නේ වහනේ්සේ ්ේරුම් ගේ්ේ.  

අර නුවණුසිනේ බුලූ පුදේගල ට අර ්පරේක්ෂකාගාර  දිහා බලල 
අනුකම්පාවකේ ඇිවුණ අවස්ථා්ව ඒ පුදේගල ට ඇි වු්ණේ ඒ විදි් ේ 
අව්බෝධ කේ. මමේ ්ම් විදි්  ුනක කාල කේ ්ම් විදි්  ්මෝඩකම් කළා 
්නේද ක ිල. අර අවිදයාව නිසා ්මනේන ්ම්හම ධමය පරම්පරාවකේ ඇි 
්වනව. උපාොනස්කන්ධ ්ගාඩකේ ඇි ්වනව. අවිදයාව නුි වුණාම ඒව 
නුහු. එ්කාට ඔනේන ඔ  නි්රෝධ  දැකී්මනු ි ්ම් සම්පූණය ්වනස සිද්ධ 
වු්ණේ. නි්රෝධ  දැකී්මනේ ්ේරුම් ගනේනව, ්ම් ්ලෝක ා ඒකානේ සය  
හුටි ට - සොකාලික - නිය - හුටි ට සලකන හුම ් ද කේම, ්ම්ව සිනිේම 
ඇිවුණ ්දේවලේ, ‘ම්නා පුබ්බංගමා ධම්මා’ ව්ගේ. ්ම්වා් ේ නි්රෝධ කුේ 
ි් නවා. ්ම්වා ්මනම නිරුද්ධ ්වනව. 

්ම් සළා න නේ්ගේ ඇිවීම ක ිල සමහර විට පටිච්චසමුප්පාද  
්ෝරන්කාට අර මව්කසු සම්බන්ධ කර්ගන ි ්ෝරනේ්න. නාම රෑප 
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සළා න  න ්ම්ව ්ෝරනේ්නේ එ්හම පිටිනේම ්භෞික කථානේර කේ 

ආශර් නේ. නමුේ ් මන ් ම් සළා න් ේ හටගුනීම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 

දුටු්ව් මව්කුසට හි  වල ්නා්ව ි. එ්හම නුේනම් දරුවකු පළිිබඳ 

කාරණාවකේ ්නා්ව  ි්මන. සළා න කේ ඇි්වන ආකාර  පරඥා්වනේ 

දුටුව. ‘චක්ඛ්ුඤ්ච පටිච්ච රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ ආදී වශ් නේ ඒ 

දැකේව ූකාරණ  අනවු ඒ සළා න නේ ඒ ඒ ුනම හටගනේනව. ඒවා් ේ 

නි් රෝධ කුේ ි් බනවා. හටගනේනා ස්වභාව කේ ි් බනව. අර මුජිකේ දශයන  

ව්ගේම ි, මලුුමහේ ්ලෝක් ේම ි් බන ්දේවලේ. ඒ කාරණ  ම ි එ්කාට 

‘්  ධම්මා ්හපු්පභවා’ ආදී ගාථා්වනේ අපට ්පේනේ්නේ. පටිච්චසමපු්පාද 

ධමය  හරි ාකාර විසේර කරනව නම් අප ිඉසේ්සලේල දකේවනේන ඕන අර ‘අසමිං 

ස ිඉදං ්හාි’ ක ින ධමය නයා  . න ිම පටිච්චසමපු්පාද  එන .ි 

දැනේ ්මන ්ම් ි්බන අවුල, ඇේ වශ් නේම කි නව නම්, දැනේ 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අ දිකේ කරල ‘අනේන කුල කේ’ ක ිල දැකේවුවාම, 

 ම්කිසි ් ක්නකේ ඒ එක එක ගහකේ අලේල්ගන ් මනේන ් ම්කද කු්ලේ ක ිල 

්ේරුම් ගේ ව්ගේ. එ්හමේ නුේනම් ඒ කු්ලේ ි්  න ගසේ ටික ගණනේ 

කරල ඔනේන මං කු්ලේ දැකේක කි ල ක ිනව ව්ගේ ්ද කේ, ්ම් 

පටිච්චසමුප්පාද් ේ අංග ්ොළහ කටපාඩම්කර ගුනී්මනේ පටිච්චසමුප්පාද 

ධමය  ්ේරුම් ගනේනට උේසාහ ගුනමී. නමුේ ්මන ඉාමේ ගුඹුරු 

කාරණ  ම ි ්මනේන ්ම් පටිච්චසමපු්පාද . ඒ ක ිනේ්නේ ්ම් ධමයාව. 

‘අස්මිං සි ඉදං ්හාි ඉමස්සුප්පාො ඉදං උප්පජ්ජ්ි. අස්මිං අසි ඉදං න 

්හාි ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣි.’ දැනේ ් ම් ් දක අර සම්බන්ධ  ගුන 

අපි ටිකකේ කලේපනා කරල බලමු. පටිච් චසමපු්පාද ේ පටිච්චසමුප්පන්න ධමයේ. 

සාමානය ්ලෝක ා අර පටිච්චසමුප්පන්න ධමය - ඒව පටිච්චසමුප්පන්න 

බවවේ දනේ්නේ නුහු. ඒ ධමය ුළ ි හුසි්රනේ් නේ. ඒක ි සංසා්ේ. 

පටිච්චසමුප්පාද ධමයාව දුටු පුදේගල  ්ේරුම් ගනේනව, ‘අවිජ්ජ්ා  සි 

සංඛ්ාරා ්හාන්ි’2 - අවිදයාව ඇි කලේහිම සංසේකාර් ෝ ්වේ. එ්කාට 

අවිදයාව අලේලගනේ්නේ නුහු. සංසේකාර අලේලගනේ්නේ නුහු. ඇතේත 

වශ්යනේම කියනවනම් පටිච්චසමුප්පාද ධමථ්යෙි සිත පුවුතේවීම 

පටිච්චසමුප්පන්න ධමථයනේ්ගේ ගරෙණ්යනේ මදී්ම් මගයි. ඒ කිව්්ව් අර අංග 

්ොළහ ගුනම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ ‘අනිච්චං සංඛ්ං 

පටිච්චසමුප්පන්නං ඛ් ධම්මං ව ධම්මං විරාගධම්මං නි්රාධධම්මං’3 කි ල. 

අවිදයාවේ ඇුළු මුලු අංග ්ොළහම - එක එක අංග කේ ගුන බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ පරකාශ කරනව - අනිය  ි, සංඛ් ි, පටිච්චසමුප්පන්න ි. 
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ඒ ව්ගේම ‘ඛ් ධම්මං ව ධම්මං විරාගධම්මං නි්රාධධම්මං.’ ඒව අනිය ි, 
සංඛ් ි. ඒව හදල මවල ගේු ්දේවලේ ව්ගේ ක ින එක ි. ‘සංඛ්ං’ ක ින 
එ්කනේ හු්ඟනේ්න ඒක ි. කෘරිම ස්වභාව කේ ි් බනව, කි න එක ි. 
සේවාභාවික ්නා්ව ි, සුබූ ්නා්ව ි. අනිය ි, සංඛ් ි, 
පටිච්චසමුප්පන්න .ි ්හේු පරය නේ නිසා ඇි වුණා. ස් පශය  නිසා ඇි වුණා 
- ‘ඵස්ස’. ඊළඟට ‘ඛ් ධම්මං’ ඒ ව්ගේම ඒව ක්ෂ  ්වලා  නවා. ‘ව ධම් මං’ - 
්ගවී  නව. ‘විරාගධම්මං’ - මුකී  නව. ‘නි්රාධධම් මං’ - නුි ් වලා  නව. 
ඔනේන ඔ්හාම ස්වභාව කේ ි්බනව. අවිදයාවේ සහි ්ම් අංග ්ොළ්හම 
්ම් මුකී  න ස්වභාව  ි්බනවා කි ලා පරකාශ කළා. ්ම්ක අව්බෝධ 
කරගනේන නම්, පරයක්ෂ ට ළං කරගනේන නම්, අර පටිච්චසමුප්පන්න ධමයවල 
්නා්ව ි හි රඳවනේන ි් නේ්න. පටිච්චසමුප්පාද්  ි. ්ම්ක මහ පුදුම 
කාරණ කේ. අර කු්ලේ ගුන කිව්ව කාරණ  ව්ගේ. කු්ලේ කි ල බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්මන ඉඳල අ දිකේ කරල ්පනේනු්ව, ඒ ගසේ බොගනේන 
්නා්ව ි. ඒ ගසේ ගණනේ කරනේන ්නා්ව ි. ්මන ඉඳලම බලනේන ඕන. 
ඒක මධයසේථ බුලේමකිනේ බුලු්වාේ, ඒ ගසේ විරකේ ්නා්ව ි, ඒ ගසේ අර 
පරතරයතේ - ඒකේ අහු්වනව කු්ලේට. එක බුලේමටම අහු්වනව. අනේන ඒ 
විදි්  ්ද කේ ්මන. 

්ම් පටිච්චසමුප්පාද  ් ේරුම් ගුනීමට නම්, ඒක පරා් ෝගික වශ් නේ 
ජීවි ට ළංකරගුනමීට නම්,  ුගල  ුගල වශ් නේ අර්ගන ්ම් 
පටිච්චසමුප්පන්න ධමය ් දකකේ අර ි් න ඒ ධමයාව් ේ හි රඳවනේන ඕන. 
ඒක ඉාම අමාරු ්ද කේ. මකේනිසාද? ්ලෝක ා ද්ව ාවට  ට ්වල ි 
ඉනේ්නේ. එකේ්කෝ ‘්ම්ක’ අලේලගනේනව නුිනම් ‘ඒක’ අලේලගනේනවා. අර 
‘්නව ඉධ න හුරං න උභ මන්්ර’ කි ල කි න ඒ රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
සි්ේ ේව  ්ලෝක ාට ්ේරුම් ගනේන අමාරු ි. සාමානය ්ලෝක ා 
ජීවේ ්වනේ්න එකේ්කා ‘ඒක’ අලේල්ගන නුේනම් ‘්ම්ක’ අලේල්ගන. 
එකේ්කෝ අවිදයාව අලේලගනේනවා, නුේනම් සංසේකාර අලේලගනේනවා. දැනේ 
්මන ඒ ්දකම නුහු. අර ්දක අර සම්බන්ධ්  හි පවේවන 
අවස්ථා්ව්දී අවිදයා්වනුේ ාවකාලිකව දංග වශ් නේ ්හෝ මිදුනා, 
සංසේකාර නේ්ගේ ඇි ්මෝහන ස්වභාව් නුේ ාවකාලිකව ්හෝ මිදුනා. 
අපි හිමු දැනේ ්ම් මුජිකේ දශයන  ආශර් නේම, ඒ මුජිකේ දශයන  ්පනේවන 
ුනුේා මහා පරාිහාේ  කේ ව්ගේ කලිනේ හිු ්ද කේ කරනව, ඒ කිරීමට 
උපකාර කරගේ ඒ ්දේවලේ දැනේ ්ප්නනව - වයාජ් උපකරණ, ්හාර නූලේ, 
්හාර ්බාේම්, දැනේ ්ප්නනව. එ්කාට  ම්කිසි ්ක්නකේ ්ම් 
අවස්ථා්ව කලේපනා කරනව නම් ්මනේන ්ම් ්ම් ්දේවලේ නිස ි 
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්ම්ව් ේ සංසේකාර ස්වභාව කේ ි් නේ්නේ කි ලා. එ්කාට එපමණටම අර 
සංසේකාර දැඩිව අලේලගනේ්නේ නුහු. අවිදයාවේ ඒ පමණටම ්ගවිල  නවා. 
ඔනේන ඔ  ක ින විදි ට ි එක එක අංග ් ගවිල  නේ්නේ. ‘ඛ් ධම්මං ව ධම්මං 
විරාගධම්මං නි්රාධධම්මං.’ 

එ්කාට අවිදයාව ඇි කලේහිම සංසේකාර් ෝ ්වේ. සංසේකාරවල 
සංසේකාර ස්වභාව  ි් නේ්නේ අවිදයාව ඇි ාකේ පමණ .ි අවිදයාව හට 
ගුනී්මනේ සංසේකාර ඇි්වනවා. අවිදයාව නුි කලේහි සංසේකාරවල 
සංසේකාර ේව  නු. අවිදයාව සම්පූේණ් නේම නුවිුණාම 
සංසේකාර නුේ නු, කි ල ඔනේන ඔ  විදි ට ඒ අංග ්දක. ඒ විදි ටම 
ම ි - ඊළඟට - ටිකකේ දුර ්ම්ක ්ේරුම්  නකම් විසේර කරනේන බලමු. 
ඊළඟට අපි ගනමිු සංසේකාර සහ විඤ්ඤාණ . ‘සංඛ්ාරපච්ච ා විඤ්ඤාණං’ - 
සාමානය් නේ ්ලෝක ා විඤ්ඤාණ  ඒකඝන ඒකී  ්ද කේ හුටි ට ි 
සලකනේ්නේ. ආේම  හුටි ට ි සලකනේ්න. අනිේ හුම එකකේම අලේලගනේන 
බුරි වුණාම විඤ්ඤාණ  අලේලගනේනව, ඇසට ්නා්ප්නන ්ද කේ නිසා. 
්ම්ක ම ි ආේම  කි ල. එ්කාට  ම්කිසි ්ක්නකේ කලේපනා කරනව 
නම්, හුම ් මා්හාකම අවදිව සිටිනව නම්, ් ම් සංසේකාර නිස ි විඤ්ඤාණ  
ඇි ්වනේ්න. ්ම් සංසේකාර හටගනේනවේ එකේකම විඤ්ඤාණ  හටගේ. ඒ 
- එක එකට අොළ ‘ජ්ජ්ං ජ්ජ්ං’ කි නව ව්ගේ, ඒ එකේ එකේ කාරණ  හා 
සම්බන්ධ ‘චක්ඛු්ඤ්ච පටිච්ච රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ ්ම් චක්ඛු් 
විඤ්ඤාණ  හට ගේ් ඇසේ රෑප ේ නිසා. ්ම් ්සා විඤ්ඤාණ  හට 
ගේ් ්ම් කණිනේ විරකේ ්නා්ව ි. ශබ්ද වලනිේ විරකේ ්නා්ව ි. ්වන 
අමුු්වනේ ්දේකුේ ්නා්ව ි. කණේ ශබ්ද ේ ්දක සම්බන්ධ ්වල ි, කි ල 
අනේන ඒ විදි ට අර සංසේකාර උඩ ි ්ම් විඤ්ඤාණ  ි් නේ්නේ, කි ල 
කලේපනා කරන්කාට විඤ්ඤාණ් ේ ඒකඝන ස්වභාව  ගුන හුඟීම නුි 
්වලා  නව. විඤ්ඤාණ  මුකිල  නේන පටනේ ගනේනව. ‘ඛ් ධම් මං ව ධම්මං 
විරාගධම්මං’ ඒ ගුන කළකිරීම ඇි ්වනව. ‘නි්රාධධම්මං’  ම්කිසි 
අවස්ථාවක සම්පූණය නි්රෝධ  ්වනේ්නේ ඒ විදි ට ි.  

සංසේකාර උඩ ි විඤ්ඤාණ  ි්බනේ්නේ. ඒ ව්ගේම ම ි විඤ්ඤාණ  
උඩ ි නාමරෑප  ි්බනේ්නේ. ්ම්ක නාම රෑප කේ කි ලා ්ලෝක ා 
හිනේ්නේවේ නුහු. අපි නාමරෑප  ගුන කලිනුේ විගරහ කරල ි් නවා. 
නාම මාර රෑප කුේ රෑප ස්වරෑප කුේ ආදී වශ් නේ ්ම් ්දක එකකට 
එකකේ සම්බන්ධ ි. ඊළඟට ඒ ් දකම විඤ්ඤාණ්  පිළිබිඹු්වන එකකේ පමණ ි. 
්ම්ක ‘අ්න්ාජ්ටා බහිජ්ටා’ ේව කේ. අර ඒදණේඩ උඩ බලේල්ග 
උපමා්වනේ එ්හම අපි දැකේවුව, ඒ කි නේ්නේ කලේපනා කරනවා 
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නම් ්ම් නාම රෑප  - ්ම් ්ලෝක ා සය  හුටි ට මමා න  කරන නාම 
රෑප  - ්ම්ක ්ම් විඤ්ඤාණ්  පිළිබිඹවුකේ පමණ ි. විඤ්ඤාණ් ේ පිළිබිඹු 
වන ්ද කේ පමණ ි කි ල හි්න්කාට විඤ්ඤාණ  අලේලගනේ්නේ නුහු, 
නාම රෑප  ව ටිකකේ එහාට අපි බලමු. සළා න , ්ම් සළා න  නාම 
රෑප  නිස  ි ි නේ්නේ. නාම රෑප ට සමීි වූ ්ද කේ ්ම් සළා න . 
නාමරෑප  ඇි ාකේ සළා න  ි් නව. නාමරෑප  නුි ්වන්කාට 
සළා න  නුහු ක ිලා ඒ අව්බෝධ් ේ සි රඳව ගනේනව නම් - ඒ 
පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ සි රඳවා ගනේනව නම් - අර පටිච්චසමුප්පන්න 
ධමය නේ ්ගවිල  නේන පටනේ ගනේනවා.  

ඒ ව්ගේම ම ි සළා න  නිස ි ස් පශය නේ ඇි ්වනේ්නේ. 
සාමානය් නේ ස් පශය ට ්ලෝක ා ගුි ්වනවා. නමුේ ඒ ස් පශය  එන එන 
අවස්ථාවට ‘ජ්ජ්ං ජ්ජ්ං’ - අර නන්ද්කාවාද සූර ආදී සූරවල ඉාම වටිනා 
පාඨ ි්බනව. ‘ජ් ජ්ං ජ් ජ්ං, භ්න්, පච්ච ං පටිච්ච ජ්ජ්ා ජ්ජ්ා ්වදනා 
උප්පජ්ජ්න්ි, ජ්ජ්ස්ස ජ්ජ්ස්ස පච් ච ස්ස නි්රාධා ජ්ජ්ා ජ්ජ්ා ්වදනා 

නිරුජ්ඣන්ී.’4 සූර රාශි කේ කවලම් ්වන නිසා අපි දිගනිේ දිගට විසේර 
කරනේ්නේ නුහු. මුදුම් සඟි්  නන්ද්කාවාද සූර්  එ්හම සඳහනේ ් වනව. 
්ම් ්ම් පරය නේ නිසා ්ම් ්ම් ්ව්දනාවලේ ඇි ්වනව. එ්හම නුේනම් 
්මන කි ්වනව ස් පශය . සළා න  නිස ි ්ම් ස් පශය  ඇි ්වනේ්න 
කි ලා කි න්කාට අර ස් පශය  පිළිබඳ ්මෝහන  එ ිනේ ඉවේ කරගුනීමට 
උපකාර ්වනව. සළා න  උඩ ්ගාඩ නුඟනුු ්ද කේ, ඒකට සීමා වූ 
්ද කේ. සළා න  නුි ්වන්කාට ඒකේ නුහු. ඊළඟට ඒ ව්ගේම ම ි 
්ව්දනාව. ්ව්දනාව ්ම් ස් පශය  නිස ි කි ල ්ව්දනා්වහි ්හේුව ්ක්රහි 
හි ් ාදන්කාට ඒ ස් පශය  පිළිබඳවේ ්නාඇලේම එනවා. ්ව්දනාව 
පිළිබඳවේ ්නාඇලේම ඇි ්වනව. ඔනේන ඔ  විදි්  ධමයාවකේ ්මන 
ි්බනේ්නේ. ව දුරටේ ්ම්ක දිගනිේ දිගට ක ිනේන ඇහුකි. නමුේ දැනේ 
සෑ්හන පමණ කාරණ  පුහුදිලි ි කි ල හිනවා.  

ඔ  ව්ගේ ම ි ජ්ාි, ජ්රා, මරණ පිළිබඳ කාරණ ේ, අවසාන 
වශ් නේ කි නව නම්. එ්හමේ නුේනම් අපි ව ටිකකේ විසේර කරමු - 
ඕන නම් - ්වදනා, ඊළඟට ණ්හා, උපාොන. උපාොන නිස ි ්ම් භව  
පවිනේ්නේ කි ල  ම් ්ක්නකේ කලේපනා කරනව නම් අර භව  දැඩි්කාට 
ගනේ්නේ නුහු. ්ම් පවනේ අේ අලේල්ගන සිටින නිසා ම ි මම 
්දේශක් කේ හුටි ට සාමානය් නේ ්ම් ්දේශනාව නෑහුනේ ්ක්නකේ 
හිාගනේ්න. ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’ මට ්ම් ධමය ්දේශනාව ලුබිල 
ි් නේ්නේ, ්ම්ක - ්ම් අමුු්වනේ හිමිවුණ ්ද කේ ්නා්ව ි. බාහිර 
වශ් නේ බලනව නම් පවනේ අේ අලේල්ගන ඉනේනව. ්ක්නකේ 
හිාගනේනව ්ම්ක ඉදිරිපිට ි ා්ගන ඉනේන්කාට ්දේශනා කරනව 
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කි ල. ම්ගේ ධමය ්දේශනා භව  එන ි. ‘උපාොන පච්ච ා භ්වා’. ්ම් ්ලේසි 
්ේරුමකිනේ ඒ කිව්්ව්. 

ඊළඟට ‘භව පච්ච ා ජ්ාි’ - ඒ විදි් ේ  ම්කිසි භව කේ පුවුේමකේ 
ඇිකරගේ නම්, අර විජ්ජ්ා දැකේම අවස්ථා්ව් අර නරඹනේනනේ අමුු මුජිකේ 
්ලෝක ක  ි හිටි් . ඒ මුජිකේ ්ලෝක  ඇි වු්ණේ ඒ මුජිකේ උපාොන 
කරගේ නිස ි. ඊළඟට ඒ භව් නේ එළි ට ආවාම සමහර විට ටිකකේ 
කණගාටුේ හි්නව, දැනේ ්ම් කදිම මුජිකේ දැකේම ඉවර වුණා ්නේද කි ල. 
අනේන ඒ ව්ගේ ්ද කේ ම  ි්ම් භව . ්ක්නකේ හිාගනේනව අර ්කාට 
බිේි කිනේ ්මහා පුේ්  ඉඳ්ගන ඉනේන ්ක්නකුට එහා පුේ 
්පේනේ්න නුිව ව්ගේ, ්ම් එකේ එකේ භව  ක ිල අපි ගනේන උේපේි  
අ්පේ මව් පි නේට සීමා ව ූඑක ්කළවරකු ි අපි ්ම් ජ්ාි කි ලා ගනේ්නේ, 
උේපේි  කි ල ගනේ්න. ඊළඟට ්ම් ශරීර් ේ ්කළවර ම ි අපි මරණ  
කි ල ගනේ්න. අනිකේ භව  කි ල ගනේ්නේ. හරි ට අර ්කාට බිේි කිනේ 
්මහා ඉඳගේු ව්ගේ ේව කේ ි්බනේ්න. ඒව සංසේකාර සනේි කේ 
කි න අව්බෝධ  නුහු. එ්කාට ්ම් භව  මවාගේු එකකේ. කෘරිම 
්ද කේ ්ම්ක. ඒ භව  උඩ ි ජ්ාි කි න සංකලේප  ි් නේ්නේ. ්ම් හුම 
එකකේම ‘ජ්ාි’ කි ල, ‘උප’ කි ලා කි නේ්න. සමහර විට සාපේපුවකිනේ 
ගනේනව ඉාමේම පරණ ්වච්ච බඩුවකේ. ්හාඳට සා ම් ගාල ි් න නිසා 
අපි හිාගනේනව අලුේ ්ද කේ කි ලා. ්ගදර ්ගන ිනව. ඊට පසේ්සනේොම 
්ම්ක කරි ා විරහි ් වනව. එකේ්කා බිඳිල  නව. ් ම් අලුේ පිටම ගේු බඩුව 
‘ජ්ාි’. මකේනිසාද, අරක ගේු නිස  ිමට ්ම්ක උපනේ්නේ. මුණික උපනේන 
ව්ගේ මට ්ම්ක උපනේ්නේ එද ි. ්ම්ක අලුේ පිටම ි ි් නේ්නේ. ඒක නිසා 
්ම්්ක බලා්පා්රාේු නුි විදි ට ජ්රා, මරණ, ්සෝක, පරි්දේව ්ම් 
ඔකේ්කාම. ්ම් විදි ට අපට ගනේන පළුුවනේ අංග  ගුල වශ් නේ. අර්ගන ඒ 
 ුගල අර ඇි ්ම් ධමයාව දැකමී  ිපටිච්චසමුප්පාද  දැකමී. අංග ්ොළහ 
කටපාඩම් කර්ගන අනු්ලෝම පටි්ලෝම වශ් නේ කමී ්නා්ව ි. 

එ්කාට ්ම් විදි ට කලේපනා කරන්කාට ්මන ්ම් අනු්ලෝම 
පරි්ලෝම කාරණ ේ ඉාමේ වුදගේ ්ද කේ. එ ිනේ ් පේනව ්ම්ව හටගනේන 
නිසාම  ිනුිවීමකේ ි් නේ්න. ‘ ං කිඤ්ි සමුද  ධම්මං සබ්බං ං නි්රාධ 
ධම්මං’ -  මකේ හටගනේනා ස්වභාව  ි්බනව නම් ඒකානේ් නේම නිරුද්ධ 
්වනේනේ ඕන. ඒ ව්ගේම ්ම් සමුද  පක්ෂ ේ නි්රෝධ පක්ෂ ේ. ඉිනේ අර 
රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ්වනස ි් නේ්නේ සම්පූණය් නේම ්ම්ක ආශරව නේට 
 ටේ ්නාවන ේව කිනේම ක්ෂිණාශරව වශ් නේ ්ම් නි්රෝධ  දුටුව. 
දැනේ ්මන අපට ව දුරටේ  නේන පුළුවනේ පටිච්චසමුප්පාද  
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පිළිබඳ කාරණ ට, අර අවිජ්ජ්ාව මුලට ොල ි් නේ්නේ මකේනිසාද? ඒක නිය 
නිසාවේ ඒක අ්හේුක නිසාවේ ්නා්ව ි. සසරිනේ මිදී්ම් ගුඹුරුම පරශේන  
ි්බනේ්නේ ආසව කි න වචන  ුළ ි. ආශරව නුේ සමහර විට හරකේ 
හුටි ට දකේවනව. කාමාසව, භවාසව, දිට්ඨඨාසව, අවිජ්ජ්ාසව ක ිල. නමුේ 
්බා්හෝ ුනේවල අහයව  පිළිබඳව සඳහනේ වන ුනේ වල ‘කාමාසවාපි 
ිත්ං විමුච්චි, භවාසවාප ිිත්ං විමුච්චි, අවිජ්ජ්ාසවාපි ිත්ං විමුච්චි’ 
කි ල ුනකේ හුටි ට දකේවනවා. මකේනිසාද අවිජ්ජ්ා ක ින එකටම අලේලනේන 
පුළුවනේ දිට්ඨි කි න එකේ, ඒ නිස ි. 

්ම් ආශරව කි න වචන  අපට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ - ්ලෝක් ේ 
ආශරව කි න වචන ට ්දන අථය ට ්බා්හෝ දුරට සමාන ි - සාංසාරික 
පුරුදු පරවාහ . ් ම්වට ් පළඹිල  න ස්වභාව කේ ි් නව. ් ම් ආශරව ධමයවල, 
ගලා්ගන එන ස්වභාව කේ ි් නව. සංසාරග සේව ා ුළ කාම නේ 
මවාගනේන, භව කේ මවාගනේන ස්වභාව කේ ි් නව. ඒක ම  ිකාමාසව, 
කාම නේට ඇදී න ස්වභාව , භව කේ මවාගනේන ස්වභාව . ‘ආල ා රාමා, 

ආල  රා, ආල  සම්මුදිා’5 ආදී වශ් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 

ක්ළේ. ඒ විදි ට භව කේ මවා ගනේන ස්වභාව කේ ි් නව. 

ඒ ව්ගේම අවිජ්ජ්ාව කි න එක. ඒක සමහර විට ්ේ්රනේ්න නුි 
්වනේන පළුුවනේ. මකේනිසාද? අවිජ්ජ්ා කි ල ්වනම අංග කේ හුටි ටේ 
ි් නව, ඒකම ආශරව හුටි ටේ ි් නව. අවිජ්ජ්ාවේ එකේරා පුරුදේදකේ. 
්බා්හෝවිට සංසාරග සේව ා ුළ ි්බනව අඳුරට පරි  කරන බවකුේ, 
ආ්ලෝක ට අපරි කරන ස්වභාව කුේ. ආ්ලෝක ට ඇසේ වසාගනේන 
ස්වභාව කේ ්ලෝක ා ුළ ි්බනවා. පහසු්වනේ අමක කරන ස්වභාව කේ 
්ලෝක ා ුළ ි්බනව. එ්හම අමක කරල ම ි ්ම් භව් ේ 
හුසි්රනේ්න අනනේ කාල කේ. අනේන ඒක ම ි ්ම් අවිජ්ජ්ාශරව . ඒ 
ආශරව  ්කා ි රම් බලසම්පනේනද කි ්ාේ මහා ීක්ෂණ පරාඥ ිනේට පවා 
එකසු්ේට බුහු රහේ ්වනේන. ධමයචකර  හර සුර කේ කරකු්වනේන ඕන 
්සෝවානේ, සකෘොගාමී, අනාගාමී, අහයේ කි ල. ඒ ආශරව ්ගාඩ කුපී්ම් 
අමාරුකම ්පනේවනේන ම ි ්සෝවානේ පුදේගල  හේසුර කේ පමණ , 
‘සත්ක්ඛ්ත්ුපරම’, සකොගාමී පුදේගල  ගුන එකේ සුර කේ ‘සකි්දව’ ආදී 
වශ් නේ වයවහාර් ේ පවා ි් නේ්න. එ්කාට ඒ ආශරව නේ කපා 
හුරී්ම් මගේ ්ම්කම ි, පටිච්චසමුප්පාද ධමය ම ි. ්ම්කම සමහර විට 
දකේවනව පරිපොව හුටි ට. මකේනිසාද? පරිපොව කි නේ්නේ අර අංග ්ොළහ 
කටපාඩම් කිරීම ්නා්ව ි. අර පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ හි පුවුේවීම ි. 
‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි, ඉමස්සුප්පාො ඉදං උප්පජ්ජ්ි, ඉමස්මිං 
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අසි ඉදං න ්හාි, ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣි.’ ඉාමේම අමාරු 
වුඩකේ ඒක. එහිම හි රඳවා ගුනමී. ලිසේසල  නව. එකේ්කා එහා එක 
අලේලගනේනව, නුේනම් ්මහා එක අලේලගනේනව. ද්වයතා්වයි ්ෙෝකයා 
්බා්ෙෝ කාෙයකේ ජීවතේ ්වනේ්න. මුදවතේ ්නාරැඳී සිටින තතේත්වයකයුි 
රෙතනේ වෙනේ්සේ ෙබා ගනේ් නේ. ඒක ම ි බාහි  සූර්  ේ ‘්නව ඉධ න හුරං 
න උභ මන් ්ර’ කි ල පරකාශ කරල ි්බනේ්න. ‘ ්ා වං බාහි  න 
්න, ්ා වං බාහි  න ත්ථ.  ්ා වං බාහි  න ත්ථ, ්ා වං 
බාහි  ්නව ඉධ න හුරං න උභ මන් ්ර. එ්සව්න්ා දුක්ඛ්ස් ස.’ අර එකකේ 
පිළිබඳවවේ මඤ්ඤනා කරනේ්න නුේනම්, ඒ එක සංකලේප කේ ුළවේ ලුග 
ගනේ්නේ නුහු. ඒකට ඇුලේ ්වනේ්න නුහු. ඒකට ඇුලේ ්වනේ්න 
නුේනම්, ඔබ ්මනේ ්නා්ව ි, එුනේ ්නා්ව ි, ඒ ්දක අරේ 
්නා්ව ි. එ ම දු්කේ ්කළවර .ි 

එ්කාට පටිච්චසමුප්පාද ධමය  හරි ාකාර අව්බෝධ කරගේු 
පුදේගල  අවිදයා්ව් බු්ඳනේ්නේ නුහු, සංසේකාරවල බු්ඳනේ්නේ නුහු, 
ඒ ්දක අ්ර සම්බන්ධාව දැකමී නිසා. සංසේකාරවල බු්ඳනේ්නේ නුහු, 
විඤ්ඤාණ් ේ බු්ඳනේ්නේ නුහු, ඒ ්දක අර සම්බන්ධාව දැකීම නිසා. 
සමුද  ව  වශ් නේ ඔනේන ඔ  විදි්  ේව ක ුි ි් නේ්න. ්මනේන 
්ම් දශයන  පිහිටකර්ගන ම ි ථාග නේ වහනේ්සේ ‘ාදී ගුණ ’ දි ුණු 
කරගේ්. ඉාමේම උේරීර පරණී වූ ාදී බවකේ. ් නාදේ කම නිසාවේ, 
්වන අර සංජ්  ්බල්ලට්ඨි පුත්්ගේ ව්ගේ ඇඟ ්බ්රාගුනී්ම් පරපිේි කේ 
නිසාවේ කරන මධයසේථ ්ද කේ ්නා්ව ි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම  
සය  කි ා ්හෝ ්බාරු  කි ා ්හෝ පරකාශ ්නාකරනේ්නේ මකේනිසාද? 
දකිනව අවිදයාව ඇි කලේහි ්ම්ව සය ි. අවිදයාව නුි වුණාම ම ි, 
නි්රෝධ  දුටු පුදේගල ට ම ි, සළා න  ්බාරු ්ද කේ ක ිල, විඥාන  
මා ාවකේ හුටි ට වුට්හනේ්න. අනේන ඒ අව්බෝධ් ේ පිහිටි පදුේගල  අරක 
ඒකානේ සය  හුටි ට ගනේ්න නුහු. ඒ ව්ගේම ඒව සය ි කි ල කි න 
පුදේගල නිේ පිළිබඳවේ දැඩිව ගනේ්න නුහු. මකේනිසාද? වුඩිහිටි් කේ කුඩා 
දරු්වකු අසන, පරශේන වලට පිළිුරු ්දනේන ව්ගේ එකේරා විදි ක 
සහනශීලීව කේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සූර් නේ පරකාශ කරනව. 

සය ේව  මා දුටුව. දැනේ ්මන ඊළඟට අපට ්ේරුම් ගනේන 
පුළුවනි, අපි කලිනුේ සඳහනේ කළා ‘ප්ච්චක ස්ච්චසු පුථු නිවිට්ඨඨා’ - 
සාමානය දෘෂේටි ගික ිනේ ්ලෝක් ේ ම මනේටම පමණකේ සයවූ 
දෘෂේටිවල ්කාටු ්වලා සිටිනවා. ‘ප්ච්චක ස්ච්චසු’ කි න වචන  
ආශර් නු ි අපි අර ‘ස සංවු’ කි න වචන  ්ේරු්ව. ‘ස සංවු්සු’ 
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කි ල ගුඹුරු වචන කේ බිුන. අපි ඒක ්ේරු්ව ම මනේ්ගේ, ස්වකී  වූ 
දෘෂේටි වලට ්කාටු්වලා සිටිනවා. ඒ ්කාටු්වලා සිටිනේ්නේ මකේනිසාද? ඒක 
අර චූලවි ුහ සූර් නේ උපුටා දැකේවූ ගාථා්වනේ පරකාශ වුණා. ‘න ්හව 
සච්චානි බහූනි නානා, අඤ්ඤර සඤ්ඤා  නිච්චානි ් ලා්ක.’ ම මනේ ගේු 
සංඥාවලේ අනුව ි ඒවා සය හුටි ට ගණනේ ගනේ්න. ඒ මනේ්ගේ ස් පශය  
අනුව ි. ශාලා්ව් ඉඳ්ගන බුලුව නිසා  ම්  ම් ්දේවලේ ්පනු්න නුහු. 
විජ්ජ්ාකාර  ්පනේවන නි ම ආකාර  ්පනු්න නුහු. ඒ අවිදයාව නිස ි 
අර සංසේකාර ්ගාඩ නුඟු්නේ. ඔනේන ඔ  ව්ගේ ්ද කේ. එ්කාට අර 
‘ප්ච්චක සච්ච’ කි න එක - ්ම්කට ව ්හාඳ උපමාවකේ ි් නවා. 

අපි දිගටම ්ම්ව ගුන ්නාකිව්වේ, උොන පාළි් ේ ජ්ච්චන්ධ වග්ග් ේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ගනහුර දකේවල ි් නව අන්ධ ිනේ සහ ඇා පිළිබඳ 
උපමා කථාව. ඒක ඉාම පරකට කථානේර කේ. ඒ කි නේ්නේ, එක රජ් 
්ක්නකේ අන්ධ ිනේ පිරිසකේ ්ගනේනවල, ඇ්කු්ගේ එක එක අඟ පසඟ - 
හිස, කණ, පා, වලේග ආදි  අලේලනේන සලසේසල ඊට පසේ්ස ඇා ්කා ි 
විදි්  ස්කේ ද කි ල ඇහුවහම අර ජ්ායන්ධ ිනේ ම මනේ අලේලගේු 
අංග  අනුව පරකාශ කළා. ඇා ්ම්හම ස්කේ - ්මෝලේ ගහකේ ව්ග ි. 
එ්හම නුේනම් වං්ගඩි කේ ව්ග  ික ිල ඔ  විදි ට පරකාශ කළා. ඔනේන 
ඔ  විදි ට ම ි ්ලෝක ා්ගේ අර දෘෂේටි ේ. ‘සබ්බං ං ඵස්ස පච්ච ා’ - 
සමහර විට අභිඥා ලාභීනේ ගුන පවා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළා, 
බරහ්මජ්ාල සූර් ේ. ම මනේ ලුබූ නාමරෑප්   ම්  ම් ස් පශය නේ නිසා, 
ඇිකරගේු සංඥාවලේ නිස ි ඒ ඒ දෘෂේටීනේ අලේලගේ්. ‘ඉද්මව සච්චං 
්මාඝමඤ්ඤං’ - ්ම ම සය  ි අනිකේ සි ලේල ්බාරු  ක ිල ඒ විදි ට 
දිනේ දෘෂේටි ගනේන ්පළඹනුා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එ්හම දැඩි දෘෂේටි කේ 
්නා්ගන නි්රෝධ  දුටුව නිසා - ්ම් හුම එකකේම නිරුද්ධ ්වනව, සිේ 
නිරුද්ධ ්වනව, ධමය නුේ නිරුද්ධ ්වනව, සිට අරමුණු ්වන ඒ අරමුණු 
පවා නිරුද්ධ ් වනව ක ින එබඳු ේව කේ දැකේක නිසා - විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  
පරයක්ෂ කළා. අනේන ඒ නිසා ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සහනශීලීව 
මධයසේථව සිටි් . ඇේ වශ් නේ නිශේශබ්දාව ි එුනට පිළිුර, ් බා්හෝ 
අවස්ථාවල. 

ඔනේන ඔ  විදි්  ඉාමේ ගුඹුරු කාරණ කේ ්මනිනේ පරකාශ 
්වනේ්න. ්මනේන ්ම්ක ව දුරටේ අපට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ - 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ්ම් මුජිකේ දශයන  පළිිබඳව ඇිවුණ ේව . අර 
මුජිකේ දශයන  පිළිබඳව නුවණුස ඇි පුදේගල ාට ඇිවුණ ේව  
ව්ගේම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේටේ ඒ විදි්  අවස්ථාවලේ පුන නුඟිල 
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ි් නව. ඊට ්හාඳ සාධක කේ අපට හමු්වනව දීඝ නිකා් , මහා 
පරිනිබ්බාන සූර් ේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිරිනිවනේ පෑමට පාවා නවුර සිට 
කුසිනාරාවට වුඩම කරන අර මගදී ටිකකේ වි්ව්ක ගනේන ගසකේ මුල වුඩ 
සිටි . ඒ අවස්ථා්ව් කුසිනාරා්ව ඉඳල පාවා නුවරට එන පුකේකුස නමුි 
මලේලපුර් කේ - ඒ ුනුේ ආළාර කාලාම නේ්ගේ ශරාවක් කේ. ආළාර 
කාලාම ාපස  ආකිඤ්චඤ්ඤා න  ලුබූ ාපස් කේ. බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගේේ ආචා යයවර් කේ හුටි ට සඳහනේ ්වනව. 

එ්හම එන අ්ර බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වුඩ ඉනේනව දකල වුඳල, 
‘ස්න්න ව, භ්න්, පබ් බජිා විහා්රන විහරන්ි’ කි ල එකේරා විදි ක 
පරීි වාකය කේ ව්ගේ පරකාශ කළා. ‘පුවිදේදනේ ්කා ි රම් ශානේ 
විහරණ කිනේ වාස  කරනවද’ කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පළිිබඳව පුසසුම් 
වශ් නේ කිව්ව. නමුේ ඊළඟට පරශංසාව ක්ළේ මනේ් ගේ ගුරුවර ා ගුන .ි 
ඊළඟට පරවෘේි කේ පරකාශ කළා ආළාර කාලාම නේ ගුන. ‘ආළාර කාලාම 
ම්ගේ ශාසේෘවර . ්ම් ආළාර කාලාම එකේ අවස්ථාවක දිග ගමනකේ  න 
අ්ර, ගමනේ මඟිනේ ්වනේ ්වලා ගසකේ  ට ඉඳගේ දිවාවිහරණ  සඳහා. 
ඒ අවස්ථා්ව පනේසි  කේ ගුලේ ඒ සේථාන  පසුකර්ගන ගි ා. ඒ ගුලේ නිකේම 
ගි ාට පසේ්ස ඒ ගුලේ පසුපසිනේ ආපු  ම්කිසි පුදේගල් කේ ඇවිලේල, ්ම් 
ආළාර කාලාම නේ්ගනේ ඇහුව ්ම් ගුලේ පනේසි  කේ ගි ා දැකේකද ක ිල. ‘නෑ 
මං දැකේ්කේ නුහු.’ ‘ශබ්ද  ඇහුනද?’ ‘නෑ මට ඇහු්න නුහු.’ ‘නිෝගනද 
හිටි් ?’ ‘නුහු මං නොි්ගනේ ්නා්ව  ිහිටි් .’ ‘සිහි  ඇිවද හිටි් ?’ 
‘ඔව් මං සිහි  ඇිව හිටි් .’ ක ිල පරකාශ කළාම, අර පුදේගල  ්ලාකු 
සුටකේ පරසාද කේ ඇිකර්ගන ආළාර කාලාම නේ ගුන ් ම්ක ආශේච යය කේ, 
අදේභූ ්ද කේ, ්කා ිරම් ශානේ විහරණ කිනේ පුවිදේදනේ ජීවේ ්වනවද 
කි ල, ්ම් විදි්  ගුලේ ගමනේ කරන අර ඒ ගුලේවලිනේ විසිවුණ මඩ පවා 
ඔබ ුමා්ගේ සංඝාටි් ේ ුවරුනාට ්මාකද ඔබ මුා ඒ කිසිවකේ දැකේ්ක 
නුහු, ක ිල පරකාශ කරල ගි  ි කි ල ඔ  විදි ට අර පුකේකුස මලේලපුර  
ආළාරකාලාම පළිිබඳ පරශංසාේමක විසේර කේ කළා. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට අහනව, ‘පුකේකුස වුඩි  අමාරු ඔ  
ගුලේ පනේසි  කේ  න අවස්ථා්ව ඒක අහනේ්නවේ දකිනේ්නවේ නුිව 
ඉනේන එකද, එ්හම නුේනම් මහ වුසේසකේ වහමිිනේ ගල ගලා  දේදී, 
්ගාරවමිනේ ්හන පුපුරන අවස්ථා්ව්දී, ඒව කිසිවකේ ්නාඇ්සන ේව ක 
සිටීමද? එ්කාට ්ම් පුකේකුස පරකාශ කරනව අර ්දවනුව ක ිාපු කාරණ  
ම ි අමාරු කි ල. අනේන එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මනේ වහනේ්සේ 
පිළිබඳවම අී පරවෘේි කේ පරකාශ කරනව. පුකේකුස මම එකේ අවස්ථාවක 
ආුමා්ව භූසාගාර් ේ වුඩ විසුව - භූසාගාර  ක ිනේ්නේ දහ ි  ්ගේ - 
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ඒ අවස්ථා්ව මහා වුසේසකේ වුහුල ගලා්ගන  දේදි විදුලි ්කාටමිනේ ්හණ 
පුපුරදේදි ඒ භූසාගාර් ේම හිටපු ්ගාවි නේ ්ද්දනකුේ ගව නිේ හර 
්ද්නකුේ ්හන පහරිනේ මුරුණ. එ්නේට විශාල ජ්නකා කේ රැසේවුනා. ඒ 
අවස්ථා්ව මම ඒ භූසාගාර් නේ නකිේමිල එලිමහ්න භූසාගාර් ේ ්ොරකඩ 
සකේමනේ කරමිනේ සිටි . එ්කාට ්ම් මහා ජ්නකා් නේ ්ක්නකේ මා ළඟට 
ආවාම මම ඇසුව ඒ පදුේගල ්ගනේ ‘මකේනිසාද මහ ්සනඟකේ රැසේ්වලා 
ඉනේ්න?’ ‘දැනේ සේවාමීනි, මහ වුසේසකේ වුහුල ගලා්ගන  දේදි විදුලි ් කාටමිනේ 
්හන පුපුරදේදි ්හන පහරිනේ ්ගාවි ්සා්හා ුරනේ ්ද්දනකුේ ගව නිේ හර 
්ද්නකුේ මි ගි ා. ඒක ි ්ම් මහ ්සනඟ රැසේ්වලා ඉනේ්න.’  

‘ඇ ි සේවාමීනි ඔබ වහනේ් සේ ්කා්හද හිටි් ?’ ‘මම ්මනම ි 
හිටි් ේ.’ ‘ඔබ වහනේ්සේ සුපිලාද හිටි් ?’ ‘නුහු මම සුපිල ්නා්ව ි 
හිටි් .’ ‘ඔබ වහනේ්සේට සදේ්ද ඇහු්න නුදේද?’ ‘නුහු මට සදේ්ද ඇහු්න 
නුහු. මම දුටු්වේ නුහු. මම සුපලිා හටිි් ේ නුහු.’ ඊළඟට අහනව 
‘ඔබ වහනේ්සේ සහි ිඇවිද හටිි් ?’ - ‘සඤ්ඤී’ – ‘සහි ිඇවිම ම  ිහටිි් ේ.’ 
එ්කාට ්ම් පදුේගල  විසේම  පරකාශ කරනව. ‘්සා වං, භ්න්, සඤ්ඤී 
සමා්නා ජ්ාග්රා ්ද්ව වස්ස්න් ්ද්ව ගලගලා ්න් විජ්ජ්ුාසු 
නචි් ඡරන්ීස ු අසන ිා ඵලන්ි ා ්නව අද්දස, න පන සද් දං අ්ස්සාසී.’ 
‘එ්හනම් සේවාමීන ිඔබ වහනේ්සේ සහි ිඇවිම අවදිව සටි්ගනේ ්ම් මහ 
වුසේසකේ වුහුල ගලා්ගන  දේදී, විදුල ි්කාටමිනේ ්හණ පපුරුදේදී, ඒ කසිවිකේ 
ඔබ වහනේ්සේ දැකේ්කේ නුහු. ඇසු් වේ නුහු?’ ‘එ්සේ  ඇවුේනි’ ක ිල 
පළිිරුු දුනේන. අනේන ඒ අවස්ථා්ව - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ  ි ්ම් අී 
පරවෘේ ි පරකාශ කරනේ්නේ - පකුේකසු, අනේන ඒ අවස්ථා්ව් අර පදුේගල  මා 
ගුන ්ලාක ුපරසාද කේ ඇිකරගේා. ‘අච් ඡරි ං ව ්භා, අබ් භුං ව ්භා, 
ස්න්න ව ්භා පබ් බජිා විහා්රන විහරන්ි.’ ‘්කා  ි රම් ශානේ 
විහරණ කනිේද පුවිදේදනේ වාස  කරනේ්නේ ක ිල ක ි්ාේ ්මනේන ්ම් 
විදි ට මහ වුසේසකේ වුහුල ගලා්ගන  දේදි, ්මබඳු සදිේධි කේ ්වලාේ ඔබ 
වහනේ්සේ දැකේ්කේ නු’ ක ිල. 

්මන ්ම් සඳහනේ ්වන පරවෘේි  ගුන ඇුම් ්ක්නකේ 
කලේපනා කරනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් අවස්ථා්ව් නි්රෝධ 
සමාපේි් නේ  වුඩසිටි්  කි ල. නමුේ නි්රෝධ සමාපේි් ේ නම්, අර 
‘සඤ්ඤී සමා්නා ජ්ාග්රා’ ක ින වචන සඳහනේ ් වනේ්න නුහු. අර පදුේගල  
පුදුම  පරකාශ කරනේ්න - ‘්සා වං භ්න්, සඤ්ඤී සමා්නා ජ්ාග්රා 
්ද්ව වස්ස්න් ්ද්ව ගලගලා ්න්’ ආදී වශ් නේ පරකාශ කරනේ්නේ - 
සංඥාවේ ඇිව අවදිව සිටි දීම මහ වුසේසකේ වහනි අ්ර ්ම් විදි්  
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සිදේධි කේ ඔබ වහනේ්සේ දුටු් වේ නුහු, ඇසු්වේ නුහු කි ල ඒ විදි ට ි 
විසේම  පරකාශ ක්ළේ. එ්කාට ‘සඤ්ඤී සමා්නා ජ්ාග්රා’ කි න වචන 
් ාදනේ්න නුහු නි්රෝධ සමාපේි  නම්. ඒ ව්ගේම ්ම්ක 
ආකිඤ්චඤ්ඤා න ේව ේ ්නා්ව ි. ආළාර කාලාම සහ ගුලේ පනේසී  
පිළිබඳ පරවෘේි් නුේ ්ප්නනව ආකිඤ්චඤ්ඤා න සමාපේි ේ 
්නා්ව ි. 

්මන ඇේ වශ් නේම ්ම් පරකාශ ්ක්රනේ්න අපි අර කලිනේ 
සඳහනේ කළ අරහත් එල සමාධි  ි. අරහත් ඵල සමාධි් නේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ වුඩ සිටි  අවස්ථාවක සළා න නි්රෝධ  පරයක්ෂ කර්ගන - 
්ලෝක නි්රෝධ  පරයක්ෂ කර්ගන - ්ලෝක් නේ ඉවේ ්වලා වුඩ සිටි  
අවස්ථාවක ි ්ම් සිදුවීම සදිු වු්ණේ. ඒක ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ශබ්ද කේ 
ඇහු්නේ නුේ් ්පනු්නේ නුේ්. එ්කාට ්මනේන ්ම් කාරණ  
අනුව අපට නුවේ මකේ කරගනේන පළුුවනේ අර කලහවිවාද සූර් නේ අපි 
කලිනේ අවස්ථාවක උපුටා දැකේවූ ගාථාවකේ - මහ පර්හේළිකා විදි් ේ ගාථාවකේ. 
අටුවාවලේ ්නා් කුේ විදි ට ්ේරුම් කරන එකකේ. 

‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී - ් නාප ිඅසඤ්ඤී න විභතූසඤ්ඤී 
එවං ස්මතස්ස වි්භාත ිරූපං - සඤ්ඤානදිානා ෙ ිපපඤ්චසංඛා’ 

‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී’ - සාමානය සංඥා්වනේ සංඥාව ඇිවේ ්නා්ව ි. 
‘න විසඤ්ඤසඤ්ඤී’ - විසංඥා ්වලා, සිහි නුිව, හිටි ේ ්නා්ව ි. ‘්නාපි 
අසඤ්ඤී’ - සංඥාව සම්පූණය් නේ නුි අසංඥ ේව කුේ ්නා්ව ි. ‘න 
විභූසඤ්ඤී’ - සංඥාව ්කළවර කළ නි්රෝධ සමාපේි  වුනි ්ද කුේ 
්නා්ව ි. ‘එවං ස්මස්ස වි්භාි රෑපං’ - අනේන එබඳු ේව ට පේ වූ 
පුදේගල ට ි රෑප  විභූ ්වනේ්නේ, රෑප  නුි ්වනේ්න, රෑප පරඥපේි  
නුි ් වනේ්න. ‘සඤ්ඤානිොනා හි පපඤ්චසංඛ්ා’ - සංඥාව නිොන්කාට්ගන ි 
පපඤ්චසංඛ්ාවනේ ඇි්වනේ් න.  

්ම් වචන  අපි කලිනේ විසේර කරලේ ි් නව. ්ම් මුජිකේ දශයන  
ආශර් නේ ්ම් පපඤ්චසංඛ්ා කි න එක ්ේරුම් ගනේනව නම්, 
පපඤ්චසංඛ්ාවනේ ම ි අර මුජිකේ දශයන  පිළිබඳව අර ශාලා්ව් හිටි  
පුදේගල  ඇිකරගේ්. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ අර ‘ආ’ ‘ඕ’ ‘සූ’ හඬ 
නගමිනේ, ්ගල දිකේ කර්ගන, කට ඇර්ගන, ඇසේ ඇර්ගන බලා්ගන, 
ඇිකරගේ්ේ ඔකේ්කාම පපඤ්චසංඛ්ා. ඉාම ලසේසන මුජිකේ දශයන කේ, 
පුදුම ්දේවලේ. ඔනේන ඔ  පපඤ්චසංඛ්ාවලේ සංඥාව නිොන්කාට ්ගන ි 
ඇි්වනේ්න. ඒ සංඥා්වනේ සම්පූේණ් නේම මිදුන ේව කු ි අර 
සළා න නි්රෝධ අවස්ථා්ව්, අරහත් ඵල සමාපි අවස්ථා්ව, 
ි්බනේ්න. කලිනුේ දකේවල ි් නව අරහත් ඵල සමාධි  ගුන සඳහනේ 
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කළ සූරවල ‘්නව පඨවිස්මිං පඨවිසඤ්ඤී න ආපස්මිං ආ්පාසඤ්ඤී න 

්ජ්ස්මිං ්්ජ්ාසඤ්ඤී න වා ස්මිං වා් ාසඤ්ඤී න ඉධ්ලාකසඤ්ඤී න 

පර්ලාකසඤ්ඤී’, ඔ  විදි ට, දිගට විසේර කර්ගන ගිහිලේල, ්පා්ළා්වහි 

්පා්ළෝ සංඥාවකුේ නුහු, ජ්ල් හි ජ්ල සංඥාවකුේ නුහු, ගනිේ්නහි ගිනි 

සංඥාවකුේ නුහු, වා ු්වහි වා ු සංඥාවකුේ නුහු. ඔ  විදි ට කිසිවකේ 

පිළිබඳව සංඥාවකේ නුහු. නමුේ ‘සඤ්ඤී ච පන අස්ස’ - සංඥාවකුේ ි්බනවා. 

්මාකකේද සංඥාව? ඒකම ම ි ්ම් ්දේශනා මුලදී පාවිච්ි කළ සංඥාව. ඒකේ 

අර කලිනේ ්දේශනාවලදී අරහත් ඵල  ගුන විසේර කරන අවස්ථාවලදී 

කලිනුේ කීප විටකේ දකේවල ි් න, ‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං 

සබ්බසංඛ්ාර සම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා 

නි්රා්ධා නිබ්බානං.’ 
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2. පඨම අරි සාවක සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 120 පිට (බු.ජ්. 14) 

3. පච්ච  සූර , අභිසම  සං., සං.නි. II - 42 පිට (බු.ජ්. 14) 

4. නන්ද්කාවාද සූර , ම.නි. III - 568 පිට (බු.ජ්. 12) 

5. අරි පරි් සන සූර , ම.නි. I - 408 පිට (බු.ජ්. 10) 

 

https://pitaka.lk/bjt?b=15&p=198
https://pitaka.lk/bjt?b=17&p=120
https://pitaka.lk/bjt?b=17&p=42
https://pitaka.lk/bjt?b=15&p=568
https://pitaka.lk/bjt?b=13&p=408


 

 

27 වන නදේශනය 



 

601 

27 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 
්යෝගාවචර මොසංඝරතන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 
පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ විසිෙතේ වන ්දේශනයයි ්ම්. 

ථාග නේ වහනේ්සේ්ගේ ාදී ගුණ  කාළකාරාම සූර් ේ 
වි්ශේෂ් නේ අවධාරණ  කර ඇේ්ේ මකේනිසාද  නේන ්ේරුම් ගුනීමට 
උපමා නදිේශන කීප කේ ග ිවර ්දේශන් ේදී අපි උපකාර කරගේ. විඥාන  
මා ාවකට උපමා කරන බුද්ධ ්දේශනාව ආශර් නේ කාලානුරෑපව, ්ව්දිකා්ව් 
්කානක සුඟවී සිට්ගන මුජිකේ දශයන ක ඇුළ රහසේ දැකීමට අපි 
උේසාහ කේ දැරුව. ‘ථා’, ‘ඉදප්පච්ච ා’  න පද වලිනේ හුඳිනේ්වන 
පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේ අනු් ලෝම පටි්ලෝම දෘෂේටි්කෝණ ්දක එකම මුජිකේ 
දශයන  ්ද ාකාර කිනේ දැකමීකේ වුනි බව අපට ඒ උපමා කථා්වනේ පුහුදිලි 
වුණා. ඒ ්ද ාකාර කනිේ දැකීම කි ල කි නේ්නේ ශාලා්ව් ඉඳ්ගන බලන 
්පරේක්ෂක ්ග - අවිදයා්වනේ බලන ්පරේක්ෂක ්ග දෘෂේටි ්කෝණ ේ - අර 
්ව්දිකා්ව් සුඟවී බලා සිටි නවුණුස ඇි පදුේගල ා්ගේ - අවිදයාව නුකිරගේ 
පුදේගල ්ගේ - පරීක්ෂක දෘෂේටි ්කෝණ ේ. ්පරේක්ෂක දෘෂේටි ්කෝණ  ි, පරීක්ෂක 
දෘෂේටි ්කෝණ  ි ක ිල අපට පහසු්වනේ ් ාො ගනේන පුළුවනි. 

්මනේන ්ම් දෘෂේටි ්කෝණ ්දක අර, ්ම් දෘෂේටි්කෝණ ්දක 
සමහනේ කිරීම පිළිබඳව පුන නඟිනේන පුළුවනේ ගුටලුව ම ි අර කාළකාරාම 
සූර් ේ මුපිටිනේ ්ප්නන පර්හේලිකා ස්වරෑප ට ්හේුව. කාළකාරාම 
සූර් ේ බුලූ බුලේමට ්ප්නන පර්හේලිකා ස්වරෑප ට ්හේුව අර කි ාපු 
දෘෂේටි ්කෝණ ්දක සමහනේ කිරීම පිළිබඳ පරශේන  ි. එ්හම නමුේ 
ථාග නේ වහනේ්සේ ්ලෝ්කෝේර මට්ටමකිනේ ්ම් කි ාපු දෘෂේටි ්කෝණ 
්දක සමහනේ කර්ගන විමුකේි සුව  විනේද බවට උොන පාළි් ේ ්බෝධි 
වග්ග් ේ මුලේ සූර ුනම සාධක ්වනව. ඒ සූර වලිනේ කි ු්වනේ්න 
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බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ සම්්බෝධි  ලුබී්මනේ පසුව පළමුවන සි  ්බෝමුඩ 
එකම පේ ංක් නේ වුඩ ඉඳල ඒ හේ දින අවසාන වන රාරි් ේ පරථම  ාම  
ුළ පටිච්චසමුප්පාද  අනු්ලෝම වශ් නේ ්ම්නහි කළ බවේ, මධයම  ාම  
ුළ පටි්ලෝම වශ් නේ ්ම්නහි කළ බවේ, පශේිම  ාම  ුළ අනු්ලෝම 
පටි්ලෝම වශ් නේ ්ම්නහි කළ බවේ. ඒ සූරවල සඳහනේ ්වන ්ම් 
අනු්ලෝම පටි්ලෝම ්දක එකවර ්ම්නහි කරිීම හරි ට අර අප කලිනේ 
සඳහනේ කළ ්පරේක්ෂක පරීක්ෂක දෘෂේටි ්කෝණ ්දක සමහනේ කිරීමකේ ව්ග ි. 
දැනේ මුජිකේ දශයන ක මුජිකේ ්පනේවන හුටි දැකීම, ්පනේවන ලද මුජිකේ 
පිළිබඳව නබි්බිොවකේ ඇිවීමට, ඒ මුජිකේ නි්රෝධ වීමට, ඒ පිළිබඳව ිත් 
විමුකේි කේ ඇිකරගුනමීට උපකාර ් වනව. මුජිකේ ් පනේවන ෙුටි දැකී්මනේ 
්පනේවන ෙද මුජිකේ පළිිබඳව කළකි්රනව. ඒ ව්ගේම සළා න  
හටගනේනා ආකාර  දැකමී, සළා න සමදු  දැකීම, ඒ සළා න පිළිබඳ 
නිබ්බිොව විරාග , නි්රෝධ  ආදී වශ් නේ ්ලෝ්කෝත්ර වශ් නේ ිත් 
විමුකේි ට ඇි මාගය  ි. ඒ බව ්හළිවන ඉාම වටිනා ගාථා ්දකකේ 
අංගුත්ර නිකා්  ඡක්ක නිපා් ේ ්සාණ සූර් ේ එනව. 

‘්නක්ඛම්මං අධිමු්තස්ස - පවි්වකං ච ්චත්සා 
අබයාපජ්ඣාධිමු්තස්ස - උපාදානක්ඛයස්ස ච 

තණ්ෙක්ඛයාධිමු්තස්ස - අස්ම්මාෙඤ්ච ්චත්සා 

දිස්වා ආයතනපු්පාදං - සම්මා චි්තං විමුච්චති.’1 

්ම් රහනේ වහනේ්සේ පළිබිඳව ි කි ු්වනේ්නේ. 

‘්නක්ඛ්ම්මං අධිමුත්ස්ස’ - වනෂේකරමය  පිළිබඳ අදහසට නුමුනු, 
එහිම ් දුනු, ඒ පුේටම නුඹුරුවුණු, ඒ ව්ගේම ‘පවි්වකං ච ්ච්සා’ 
- ිත් වි්ව්ක ට නුඹුරු වූ, ‘අබයාපජ්ඣාධිමුත්ස්ස උපාොනක්ඛ් ස්ස ච’ - 
වයාපාද රහි ේව ට, ඒ ව්ගේම උපාොනක්ෂ  කිරීමට නුඹුරුවූ, 
‘ණ්හක්ඛ් ාධිමුත්ස්ස අස්ම්මාහඤ්ච ්ච්සා’ - ණ්හාව ක්ෂ  කිරීමට ඒ 
ව්ගේම සි්ේ නමුුලා බවට කි න ්මනේන ්ම් කාරණා හ ට නුඹුරු වූ ඒ 
රහේ භික්ෂුව්ගේ සි, ‘දිස්වා ආ නුප් පාදං’ - ආ න නේ්ගේ හටගුනමී දැක 
‘සම්මා ිත්ං විමුච් චි’ මුනවිනේ විමකුේ ්ව ි. මුනවිනේ මි්ද ි. 

එ්කාට අපට ්ම් කාරණා අනුව හිාගනේන පළුුවනි - මුජිකේ 
දශයන කිනේ ආසේවාද  ලබන නරඹනේනකු්ගේ මුජිකේ විඥාන  සකසේ ්වලා 
ි්බන නාම රෑප් ේ  ථා ස්වභාව  අව්බෝධ කරගුනමී නිසා මුජිකේ 
විඥාන  නිරුද්ධ ්වනව. මුජිකේ විඥාන  සංසි්ඳනව. ්වනේ විදි කිනේ 
කි නවානම් මුජිකේ දශයන  ්නා්පනේවන ‘අනිදස්සන විඥාන කේ’ බවට 
පරිවේන  ්වනව. අර ්ව්දිකා්ව ්කානක සුඟවී සිට්ගන 
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මුජිකේ දශයන  නුරඹූ පුදේගල ට ඇිවුණු මානසික පරිවේන  ඒක ි. 

්මනේන ්ම්ක ආශර් නේ අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනි රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 
විඥාන නි්රෝධ . ඒ ව්ගේම රහනේ වහනේ්සේ භුකේි විඳින අනිදස්සන 
විඤ්ඤාණ ේව . ්ම් කාරණ  පරකාශ ්වනව සුත්නිපා් ේ 

ද්ව ානුපස්සනා සූර් නුේ. ්ම් සුර් ේ නාම් නේම ්පේනව ්මන අර 
්දවුදෑරුම් ේව  ගුන ි සූර්  ක ිු්වනේ්න. ‘ද්ව ා-අනුපස්සනා’ 

්දවුදෑරුම් අනුපස්සනාවකේ. ්ම් සූර  පුරාම දි්වන රටාවකේ ම ි සමදු -
නි්රෝධ වශ් නේ එකේ එකේ ධමය  ඉදිරිපේ කර්ගන අනුපස්සනා ්දක 
්පනේනමු් කිරීම. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ිබුන ගුටළු්ව් පුි ්දක ව්ගේ. 

ඉිනේ අපට ඕන කාරණ  ් මන විඤ්ඤාණ නි්රෝධ  පළිිබඳව ි. ඒ පළිිබඳව 
කි ු්වනේ්න, 

‘යං කිඤ්චි දුක්ඛං ස්ම්භාති - සබ්බං විඤ්ඤාණපච්චයා 

විඤ්ඤාණස්ස නි්රා්ධන - නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භ්වා 
එතමාදීනවං ඤත්වා - දුක්ඛං විඤ්ඤාණපච්චයා 

විඤ්ඤාණූපසමා භික්ඛු - නිච්ඡා්තා පරිනිබ් බු්තා.’ 

‘ ං කිඤ්ි දුක්ඛ්ං ස්ම්භාි, සබ්බං විඤ්ඤාණපච්ච ා’ -  ම්කිසි දුකකේ 
හටගනීද ඒ සි ලේලම විඤ්ඤාණ  පරය  කර්ගන . ‘විඤ්ඤාණස්ස 

නි්රා්ධන, නත්ථි දුක්ඛ්ස්ස සම්භ්වා’ - විඤ්ඤාණ  නිරුද්ධ වී්මනේ දුකේ 
හටගුනීමකේ නු. ‘එමාදීනවං ඤවා, දුක්ඛ්ං විඤ්ඤාණපච්ච ා’ - විඤ්ඤාණ 
පරය  කර්ගන ඇි්වන දුක පිළිබඳ ්ම් ආදීනව  දැන්ගන, 

‘විඤ්ඤාණූපසමා භික්ඛ්ු, නිච් ඡා්ා පරිනිබ් බු්ා’ - විඤ්ඤාණ  සංසිඳී්මනේ ඒ 
රහේ භික්ෂුව ෘෂේණා කුසගිනේන නිවා්ගන පරිිනි්ව ි.  

්ම ිනේ අපට අර මුජිකේ දශයන ේ විඤ්ඤාණ මා ාවේ අර 
සංසන්දන  වදුරටේ පුහුදිලි කරගනේන පුළුවනේ ්වනව. මුජිකේ දශයන ක 
ව්ගේම විඥාන මා ා්වේ මා ාකාරී ස්වරෑප ට මූලික ්හේුව රෑප සංඥාව - 

රෑප නිසා රෑප සංඥාව නිසා - ඇි්වන, නුේනම් ඇිකරගනේනා, ණ්හා, 
මාන, දිට්ඨි, පපඤ්ච, සංඛ්ා සමූහ  ි. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි පරපංච නේ්ගනේ 
ඇිකරගනේනා ගිණීම් හුඳිනීම් ආදි  නිස ි ්ම් මුළාව ්වනේ්න. ඒක 

නිසා ්ම් රෑප සංඥාව නුිකරගුනී්ම් වි්ශේෂ උේසාහ කුේ ි්බනව 
නිේවාණ  බලා්පා්රාේු වන භිකු්ෂව්ගේ. ්ම් රෑප සංඥාව නුි්වන 

ේව කේ දැක ගුනී්ම් කුමුේ ම ි අපි කලිනේ දව්ස කලහවිවාද 
සූර් නේ උපුටා දැකේවූ ගාථා්වනේ කි ු්වනේ්නේ. ‘න සඤ්ඤ සඤ්ඤී’ ආදී 
ගාථාවකේ කලිනේ දව්සේ අපි උපුටා දැකේවූවා. ඊට කලිනුේ අපට ඒක 
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දකේවනේන සිද්ධවුණා. ඒ ගාථා්වනේ පිළිුරු ්දනේන උේසාහ කරනේ්නේ ඊට 
කලිනේ ගාථාවකිනේ අසන ලද රෑප  නුි්වන ේව කේ පිළබිඳ පරශේන ට ි. 
කලිනේ ගාථාවක සඳහනේ ්වන ‘කථං ස්මස්ස වි්භාි රෑපං’ - ්ක්සේ 
සමනේවි වුවහුට රෑප  නුි්ව ිද? කි න පරශේන ට පිළිුරු දීමට ම ි 
අර ‘න සඤ්ඤ සඤ්ඤී’ ආදී ගාථාව ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්නේ, ඒ ගාථාව 
අපි නුවේ මකේ කරගේ් ාේ, 

‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී 
්නාපි අසඤ්ඤී න විභූතසඤ්ඤී 
එවං ස්මතස්ස වි්භාති රූපං 
සඤ්ඤානිදානා ෙි පපඤ්චසංඛා’ 

සාමානය සංඥා්වනේ සඤ්ඤී ේව කුේ ්නා්ව ි. විසංඥ 
සංඥාවකුේ ් නා්ව ි. අසංඥ ේව කුේ ් නා්ව ි. සංඥාව සම්පූණය් නේම 
නුිවුණ ේව කුේ ්නා්ව ි. ‘එවං ස්මස්ස වි්භාි රෑපං’ - ්මනේන 
්මබඳු ේව කේ ඇි ුනුේාට රෑප  විභූ ්ව ි, නුි ්ව ි. ඊළඟට 
අවසාන පද් නේ කි ු්වනව වුදගේ කාරණ කේ. ‘සඤ්ඤානිොනා හි 
පපඤ්චසංඛ්ා’ - පරපඤ්චසංඛ්ා්වෝ, පරපංච නිසා ඇිකරගනේනා ගිණීම් හුඳිනීම් 
ආදි , පරඥපේි ආදි , සංඥාව නිොන්කාට ඇේාහ. සංඥාව නිස ි ්ම් 
සි ලේල ්වනේ්න කි න එක ි.  

්ම් රෑප  ගුන වි්ශේෂ් නේම උනනේදු ් වනේන වේ ් හේුවකේ ම ි 
- රෑප  ඇිවිට ම ි ් ම් ස් පශය , ගුටීම කි න සංඥාව ඇි්වනේ්න. ඒකේ 
අර කලහවිවාද සූර් ේම මුලේ ගාථාවක අසනව පරශේන  හුටි ට, ‘කිස්මිං 
විභූ් න ඵුසන්ි එස්සා’ කි ල. කුමකේ නුිවුණ කලේහිද ස් පශය් ෝ ස් පශය 
්නාකරනේ්න. ඒකට ්දන පිළිුර ‘රෑ්ප විභූ් න ඵුසන් ි ඵස්සා’ - රෑප  
නුිවුණ කලේහි ස් පශය් ෝ ස් පශය ්නාකරේ.  

්ම් කාරණ ටම අොල වටිනා පාඨ කේ අපට හමු්වනව දීඝ නිකා් ේ 

සඞ්ගීි සූර් ේ. ‘සනිදස්සන සප්පටිඝංරෑපං’2 කි ල රෑප් ේ ලක්ෂණ ්දකකේ 

වශ් නේ දකේවනව. සනදිස්සන, සප්පටිඝ - රෑප් ේ ි් බනව  මකේ ්පනේනුම් 
කරන ස්වභාව කේ, සනිදස්සන කි ල කි නේ්නේ ඒක ි. ඒ ව්ගේම සප්පටිඝ - 
ගුටුමකේ ලබා්දන ස්වභාව . ්මනේන ්ම් කාරණා ්දකම අපි ්ම් ්දේශනා 
මාලා්ව් මුලේ අවස්ථා්ව්දී උපුටා දැකේවූ ජ්ටා සූර් ේ එන ගාථාවකේ 
කි ු්වනව. 

‘යත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච - අ්සසං උපරුජ්ඣතී 

පටිඝං රූප සඤ්ඤාච - එත්ථ සා ඡිජ්ජ්ත ජටා.’3 
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්ම් ජ්ටා සූර් නේ කි ු්වනේ්න ් ම් මහා සංසා්ර ‘අ්න්ා ජ්ටා බහි ජ්ටා’ 
අවුල විස්ඳන ුන. එ්කාට ්මන උේර ්දනේ්න, ‘ ත්ථ නාමඤ්ච 
රෑපඤ්ච අ්සසං උපරුජ්ඣි පටිඝං රෑපසඤ්ඤාච’ -  ම් ු්නක නාම ේ 
රෑප ේ පටිඝ ේ රෑප සංඥාවේ - පටිඝ - කි ල ක ිනේ්නේ ගුටුම,  ම් ුනක 
‘අ්සසං උපරුජ්ඣි’ - සම්පූේණ් නේම උප්රෝධන  ්ව ිද, වළකේවාලනු 
ලු්බ ිද, ‘එත්ථ සා ිජ්ජ්් ජ්ටා’ - ඒ අවුල එුන ි සඳිලනු ලබනේ්න, 
සිඳලනු ලබනේ්නේ එ්නේදි ි ක ින එක ි. ්මනේ කි ු්වනව ‘පටිඝං 
රෑපසඤ්ඤා’ කි ල එ්කාට ්මනේන ්ම ිනේ අපට ‘රෑපසංඥා’ කි න 
වචන ේ ඉාම වුදගේ එකකේ බව ්පේනව.  

ඒ ව්ගේම ්ම් සංඥා කි න එක - රෑප නේ ්ගන එන සංඥාව - ්ම් 
සංඥාව නිොන  කර්ගන ම ි ්නා් කුේ ගිණීම් හුඳිනීම් ඇි ්වනේ්න. 
්ම්ව අපට කරමානුකූලව හිාගනේන පළුුවනේ දැනේ ්ම් සංඥාව කි න පද් ේ 
ඇි වුදගේකම. ඒ ක ිනේ් නේ ‘සංඥාව’ කි න එක අපි කලිනුේ අවස්ථාවක 
සඳහනේ කළා, හරි ට සළකුණකේ ව්ගේ, එ්හම නුේනම් සං්කේ කේ. 
කුල කේ මුදිනේ  න පරිිසකේ ආපසු එන පාර ්සා ාගනේන ගසේවල 
්පා්රාවකිනේ  ම්කිසි සළකුණකේ කපනේන ව්ගේ, එකේරා සංඥාවලේ 
ඇිකරගුනී්ම් සිරිකේ ි් නවා. ඒ සංඥාව කි න වචන ේ එකේකම අර 
නිය සංඥාව එනව ඉ්බ්ටම. එ්කාට අනේන ඒ සංඥාව නිසා ම ි අර 
පපඤ්චසංඛ්ා ඇි ්වනේ්න. ඒකම ම ි අර මධුපිණ්ඩික සූර් ේ 
‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා’ කි න එක පද කනිේ හඳුනේවල ි් නේ්නේ. සංඥාව 
නිොන්කාට්ගන පපඤ්චසංඛ්ාවලේ ඇි ්වන නිසා ඒක එක පද කේ කරල 
දකේවනව. ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා’ - පපඤ්චසඤ්ඤා්වනේ ඇිකරගනේනා සංඛ්ා, 
හුඳිනේවීම්, ගිණීම්.  

ඊළඟට ්මන ්ම් සංඥා කි න වචන  ගුන සලකා බලන්කාට 
්ම්ක ්කා ි රම් වුදගේද කි ්ාේ අර සුත්නිපා් ේ ගුහට්ඨඨක සූර් ේ 

කි ු්වනව ‘සඤ්ඤං පරිඤ්ඤා වි්ර ය ඔඝං’4 කි ල. සංඥාව පිරිසිඳ 
දැන්ගන, සංඥා්ව  ථා ස්වභාව  දැනගේාම, මුළු මහේ චු්රෝඝ් නේම, 
මහා සංසාර ්ක්ලසේ ඕඝ් නේම, එ්ර ්වනේන පුළුවනේ. ඒ සංඥාව 
ගුඹුරිනේ අව්බෝධ කරගේ්ාේ විමුකේි  එන ි. දැනේ එ්කාට ් ම් සංඥාව 
කි න එක ගුන අපි වදුරටේ විමසල බුලු්වාේ, සංඥාව කි ල කි නේ්නේ 
- නිමිේ, සං්කේ කි න පද, ගනේන පළුුවනේ ් ම්ක හුඳිනේවීමට. දැනේ  ම්කිසි 
නිමිේකිනේ නමිිිවන කිසිවකේ නුිනම් ඒ නිමිේ අනුව  ම්කිසි ගිණීමකේ, 
හුඳිනේවීමකේ, පරඥපේි කේ පණවනේන බුහු. එ්හම නුිනම් සං්කේ කිනේ 
සං්කේවේවන කිසිවකේ නුේනම් ඒ්ක සං්කේ භාව කුේ නුහු. ්ම්ක 
ටිකකේ කලේපනා කරල ්ේරුම් ග  ුු ්ද කේ. ඒ කි නේ්නේ  ම්කිසි 
නිමිේකට අපි නමිිේකේ කි ල කි නේ්නේ ඒ්කනේ නමිිි ්වන 
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්ද කේ ි්බනව නම් පමණ ි. එ්හම නුිනම් ඒක නමිිේකේ ්වනේ්න 
නුහු. ඒ ව්ගේම  ම්කිසි සං්කේ කට අපි සං්කේ කේ කි ල කි නේ්න ඒ 
සං්කේ් නේ සං්කේවේ වන කිසිවකේ ඇේනම් පමණ ි. ්ම්ක එකේරා 
ධමයාවකේ. ්ම්ක ්ේරුම් ගුනමීට අපි උපකාර කරගනිමු, මජ්ඣිම නිකා්  
මහා්වදල්ල සූර . ඒ සූර්  ේ සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේේ මහා ්කාට්ඨි 
සේවාමීනේ වහනේ්සේේ අර ්ක්රන ඒ ධමය සංවාද් ේදී, ධමය සාකච්ඡා්ව්දී, 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ් සේ පරකාශ කරනව, ‘රා්ගා ්ඛ්ා, ආවු්සා, 
කිඤ්ච්නා, ්ෝසා කිඤ්ච්නා, ්මා්හා කිඤ්ච්නා ් ඛීණාසවස්ස 
භික්ඛ්ු්නා පහීනා උච් ි න් නමූලා ාලාවත්ථුකා අනභාවකා ආ ිං 
අනුප් පාදධම්මා’ - ඇවුේනි රාග  කිසිවකි, දේ්ව්ෂ  කිසිවකි, ්මෝහ  
කිසිවකි, ඒවා ක්ෂීණාශරව භික්ෂුව ුළ පරහීන , මුලේ සිඳින ලදේ්දේ , උගුලා 
බන ලද ලේගසකේ ්මනේ කරන ලදේ්දේ , ‘අනභාවකා’ - ්නාපවේනා 
බවට පේ කරන ලදේ්දේ , ‘ආ ිං අනුප්පාදධම්මා’ - නුව නූපදනා බවට 
පේ කරන ලදේ්දේ . 

එ්කාට රාග ේ ‘කිසිවකේ’, දේ්ව්ෂ ේ ‘කිසිවකේ’, ්මෝහ කේ 
‘කිසිවකේ’. ් ම් විදි ට ‘කිසිවකේ’ ි්බනව නම් ම ි  ම්කිසි ් ද කේ නිමිේකේ 
වනේ්න, සං්කේ කේ වනේ් නේ. ඒ එකේකම ඒ සුර් ේ ඊට  ටිනේ සඳහනේ 
්වනව වේ පාඨ කේ, ‘රා්ගා ්ඛ්ා, ආවු්සා, නිමිත්කර්ණා, ්ෝසා 
නිමිත්කර්ණා, ්මා්හා නිමිත්කර්ණා.’ එ නිේ වේ ්ම් කාරණ  
පුහුදිලි ්වනව. ඇවුේනි, රාග  නමිිි ඇිකරවන ්ද කි. 
‘නිමිත්කර්ණා’ කි ල ක ිනේ්න සං්කේවේ කරවන ්ද කේ ක ින එක ි. 
රාග  නිමිි ඇිකරවන ් ද කි, දේ්ව්ෂ  නමිිි ඇිකරවන ් ද කි, ් මෝහ  
නිමිි ඇිකරවන ් ද කි. දැනේ එ්කාට අපට ් ම් අනුව හිාගනේන පළුුවනි 
්ම් රාග, ් දෝස, ් මෝහ, ක ිල ඒ  ම්කිසි ් ද කේ - නමිිි වන කිසිවකේ ි්බන 
ාකේ ම ි අර නමිිි, නිමිි ස්වභාව කේ උසුලනේ්න. ්වන විදි කිනේ 
කි නව නම් ථාග නේ වහනේ්සේ විඤ්ඤාණ මා ා්ව් හර කේ නුිබව, 
සාර කේ නුිබව වෝළේ මනේ වහනේ්සේ ළු නමිිි වලිනේ, සං්කේ වලිනේ, 
නිමිි වන, සං්කේවේ වන ‘කිසිවකේ’ නුි නිස ි.  

්මානවද ්ම් ‘කිසිවකේ’ කි ල කි නේ්නේ? රාග, දේ්ව්ෂ, ්මෝහ. ඒක 
නිසා ම ි රහනේ වහනේ්සේලා පිළිබඳව ‘අකිඤ්චන’ පද  ් ාදනේ්නේ. 
‘අකිඤ්චන’ කි ල කි නේ්නේ ්ම් ්ලෝ්ක ි් න අ්නකුේ ඔ  ගිහි නේ්ගේ 
බඩු භාණේඩාදි  කිසිවකේ නුි නිසාම ්නා්ව ි. ‘අකිඤ්චන’ කි ල 
කි නේ්න ගුඹුරු අථය් නේ ගේ්ාේ, අර කි ාපු රාග, දේ්ව්ෂ, ්මෝහ කි න 
කිඤ්චන කේ, කිසිවකේ, නුහු. එ්කාට ්මනිනේ ගනේන පුළුවනේ අපට 
ථාග නේ වහනේ්සේට විඤ්ඤාණ මා ා්ව් හර කේ, ්ද කේ, නුි වු්ණේ 
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මකේනිසාද, ඒ සංඥා නිමිි වලිනේ නිමිිවේ වන - සංඥා කි ල කි නේ්නේ 
නිමිේ - එ්කාට සංඥා වලිනේ නමිිිවේ වන කිසිවකේ උනේවහනේ්සේ ුළ 
නුි නිස ි. දැනේ අර මුජිකේ දශයන  ගුන කලේපනා කරල බලනව නම්, අර 
්ව්දිකා්ව් ්කානක ඉඳල මුජිකේ දශයන  නුරඹූ නවුණුස ඇි පුදේගල ාට 
මුජිකේ දේශන් ේ ්ද කේ නුි බව වුටහු්නේ, හර කේ නුි බව වුටහු්නේ, 
මකේනිසාද, ඒ ුනුේාට මුජිකේ දශයන  පිළිබඳව - අපි සීමි අථය කනිේ 
කි නව නම් - රාග, ්දෝස, ්මෝහ නුි වුණා ව්ග ි.  

්වනේ විදි කිනේ ක ිනව නම් අර මුජිකේ දේශන්  ඇුළ දුටුවට 
පසේ්ස ඒ ුනුේාට හාස කේ - එ්හම නුිනම් සිනහවකේ ඇි්වන 
විදි්  ඇලේමකේ නුි වණුා. ඇලුම් කරන ්ද කේ මුජිකේ දේශන් ේ 
දකින්කාට සනිහ  නව. අර මුජිකේ ්පනේවන ුනුේ්ගේ ඒ ්හාරකම් 
දැකේකට පසේ්ස හිනහ ්වනේන ුනකේ නුහු. ඒ්කේ හාස ට ඉඩකේ නුහු. ඒ 
නිසා හාස ට ුඩු්දන ඇලේමකේ ්මාහු ුළ නුහු. රාස ට ුඩු ්දන 
ගුටුමකුේ නුහු. අර ශාලා්ව් ඉඳල බලන පුදේගල නේ බ  ්වනව. නමුේ 
්ම් ුනුේට කිසිම භ කේ නුහු. ඇුළ ්හාර ්පේන නිසා. ඒ ව්ගේම 
කුුහල කේ නුහු. ්මෝහ  නුිවීම නිසා. ්ම්වා් ේ ්ක්රන ්හාර වුඩ 
ටික ්පේන නිසා, නූලේ සූේර ්පේන නිසා, මුළාවීමකුේ නුහු. එ්කාට 
සීමි අථය කිනේ අපට හිාගනේන පුළුවනේ හාස කේ, රාස කේ, මුළාවීමකේ 
නුේ්ේ අර මුජිකේ දේශන්  ඇුළ පිළිබඳ අව්බෝධ  නිස ි. අවිදයාව 
නුි වුණා ාවකාලිකව.  

අනේන ඒ ධමයාව අනුව අපට හිාගනේන පළුුවනි ් ම් නිමිි, සං්කේ 
ආදි  සං්කේවේ වනේ්න ්ම් අප ුළම, සේව ා ුළම, ි්බන ්ලෝහ, 
්දෝස, ්මෝහ කි න ්මනේන ්ම් ධමය නිසා බව. ඒ ්ලෝහ, ්දෝස, ්මෝහ ඇි 
ාකේ අර සංඥා නිසා රාග, ්දෝස, ්මෝහ ආදි් ේ කලුපේපු වීමකේ ි් නව. 
සංඥාවල ඇේ වශ් නේම නිමිි ස්වභාව කේ ි් නව. ඒව සං්කේ බවට 
පේ ්වනව. රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ඒ සූර්දේශනා වල සඳහනේ ්වනව, 
වි්ශේෂ් නේම සුත්නපිා් ේ මාගනේදි  සූර් ේ අවසාන ගාථාව ඉාම 
වුදගේ ගාථාවකේ. ඒ ගාථා්ව කි ු්වනවා රහනේ වහනේ්සේ ුළ එකේරා 
සංඥා විරකේ බවකුේ, පරඥා විමකුේ බවකුේ ි් නව කි ල. සංඥා පළිිබඳව 
විරාග කුේ පරඥා්වනේ ඇිවුණු විමුකේ බවකුේ ි් නව කි ල. ඒක 
කි ්වනේ්න ්ම්හම ි. 

‘සඤ්ඤාවිර්තස්ස න සන්ති ගන්ථා 
පඤ්ඤාවිමු්තස්ස න සන්ති ්මාො 
සඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිඤ්ච ්ය අ්ග්ෙසුං 
්ත ඝට්ඨටයන්තා විචරන්ති ්ෝක.’ 
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‘සඤ්ඤාවිරත්ස්ස න සන්ි ගන්ථා ’ - සංඥාව පිළිබඳව විරකේ වූ, රාග කේ 
ඇලේමකේ නුි ුනුේාට, ගුට නු. ‘පඤ්ඤාවිමුත්ස්ස න සන්ි ්මාහා’ 
- පරඥා්වනේ විමුකේ වූ පදුේගල ාට ්මෝහ් නේ මළුාවීමකේ නු. සංඥාවේ 
දෘෂේටි ේ  ම් ්ක්නකේ අලේලා ගේාහු නම් ඔවහුු ්ලෝක් ේ ගු්ටමිනේ 
හුසි්රේ. එ්කාට ්ම් සංඥා විරකේ පරඥා විමුකේ ේව  සමහර සූර 
වල සඳහනේ ්වනව, ‘අනාසවං ්ච්ාවිමුත්ිං පඤ්ඤාවිමුත්ිං’ කි න පද 
වලිනේ. රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව සමහර විට ් ාදල ි්බනව, ‘අනාසවං 
්ච්ාවිමුත්ිං පඤ්ඤාවිමුත්ිං දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම ස ං අභිඤ්ඤා සච්ිකවා’ ආදී 
වශ් නේ. අනාශරව ව ූ ්ච්ාවිමුත්ි කුේ පඤ්ඤාවිමුත්ි කුේ, ඒ 
්ච්ාවිමුත්ි කි න අදහස ි අර සඤ්ඤාවිරත් කි න එ්කනේ පරකාශ 
්වනේ්න. පඤ්ඤාවිමුත්ි  ි ‘පඤ්ඤාවිමුත්ස්ස’ කි ල සඳහනේ ්වනේ්න. 
එ්කාට ්ම් අනුව අපට හිාගනේන පුළුවනි අර සංඥාව නිසා - සංඥාව 
කි නේ්න මිරිඟුවකේ - ඒ මිරිඟුව ඔසේ්සේ දිව න ්මෝහ කේ රහනේ 
වහනේ්සේලාට නුහු. 

ඒ ව්ගේම ඒ සංඥා නිමිවිේ වනේ්න නුි නිසා, ‘නමිිි’ නමිිිවේ 
වනේ්න නුි නිසා, රහනේ වහනේ්සේලා අර විඤ්ඤාණ මා ා්ව ි්බන ගුට 
වලට අහු ්වනේ්න නුහු. ‘සඤ්ඤා විරත්ස්ස න සන්ි ගන්ථා’ - මුජිකේ 
දේශන ්පනේවන ුනුේා්ගේ, මුජිකේ කාර ා්ග, ගුට වලට අහු්වනේ්න 
නුහු. ්මනේන ්ම් නිසා ම ි ඒ රහනේ වහනේ්සේල, ‘අ්න්ජ්ා - ි්ා’ 
ආදී වචනවලිනේ දකේවල ි් නේ්න. ්නා්සලේ්වන, අචල ේව කේ 
රහනේ වහනේ්සේල ුළ ි්බනව. අර මිරිඟවු ඔසේ් ස දුව  නේ්න නුි 
ේව කේ. මජ්ඣිම නිකා්  ආ්නඤ්ජ්සප්පා  සූර  ආරම්භ කරනේ්න 
බුදුප ිාණනේ වහනේ්සේ, ‘අනිච්චා, භික්ඛ්්ව, කාමා ුච් ඡා මුසා ්මාසධම්මා, 
මා ාක්මං, භික්ඛ්්ව, බාලලාපනං. ්  ච දිට්ඨඨධම් මිකා කාමා, ්  ච 
සම්පරා කිා කාමා,  ා ච දිට්ඨඨධම් මිකා කාමසඤ්ඤා,  ා ච සම්පරා ිකා 
කාමසඤ්ඤා, උභ ්මං මාර්ධ යං, මාර්ස්සස විස් ා, මාර්ස්සස 

නිවා්පා, මාර ් ස්සස ්ගාච්රා.’5 

්ම ිනේ කි ු්වනේ්න - අර මුජිකේ දශයන  ගුන කි ාපු අදහසේ 
වලට ්බා්හෝ දුරට සුස්ඳන විදි්  කි මනකේ ්මනිනේ කි ්වනේ්න. 
‘අනිච්චා, භික්ඛ්්ව, කාමා’ - මහ්ණනි ්ම් කාම් ෝ අනිය , ‘ුච් ඡා’ - 
හිසේ , ‘මුසා’ - ්බාරු , ‘්මාසධම්මා’ - මුළාකරවන ස්වරෑප් නේ  ුකේ , 
‘මා ාක්මං, භික්ඛ්්ව’ - මා ා කාර කු, මුජිකේ කාර කු විසිනේ කරන 
ලද ්ද කේ බඳු , ‘බාලලාපනං’ - අර ශාලා්ව සිටින ්මෝඩ ිනේ ලවා 
නනේ්ොඩවවන විදි්  ්දේවලේ . ඊළඟට ඒව ්මානවද කි න එක ව 
විසේර වශ් නු ි කි නේ්න. ‘්  ච දිට්ඨඨධම් මිකා කාමා ්  ච 
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සම්පරා කිා කාමා’ - ්ම් ජීවි  පිළිබඳව  ම් කාම් ෝ ්වේද, ඒවාේ 
පර්ලාව පිළිබඳව කාම සංඥාවනුේ, ්ම් කි ාපු ්දකම, ‘උභ ්මං 
මාර්ධ යං’ - මාර ා්ගේ රාජ්ධානි  ි. ‘මාර්ස්සස විස් ා’ - මාර ා්ගේ 
වශ් හි පවේනා පර්දේශ  ි. ‘මාර්ස්සස නිවා්පා’ - මාර ා්ගේ ඇම ි. 
‘මාර්ස්සස ්ගාච්රා’ - මාර ා්ගේ ්ගාදුරු බිම ි. ඔ  ආදී වශ් නේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ ක්ළේ අනේන අර සංඥා, නිමිිවේ ්නාවන, 
සං්කේ, සං්කේවේ ්නාවන ේව කේ, මානසික ේව කේ, ්ක්නකුට 
ලබාගහුකි නිස ි. අනේන ඒ කාරණ  එ්කාට ්ම ිනේ පුහුදිලි ්වනව. 
විඥාන  පළිිබඳ මා ාවේ, ්ම් මුජිකේ දශයන ේ අර සංසන්දන්  එකේරා 
ගුඹුරකේ ි්බනව. ්ම් නමිිි, නිමිිවේ වන ආකාර  ්මනේන ්ම් අනුව 
අපට හිාගනේන පළුුවනි. ‘සඤ්ඤාවිරත්’ වීමට, සංඥාව පිළිබඳ විරාග කේ 
ඇිකරගුනමීට, ඒ සංඥාව අව්බෝධකරග  ුු ි. ‘සඤ්ඤං පරිඤ්ඤා 
වි්ර ය ඔඝං’ සංඥාව පළිිබඳව පිරිසඳි දැනගේ්ාේ ඒ අවස්ථා්ව්දී අර 
කි ාපු මුළාවලේ ්ක්නකුට ඇි්වනේ්න නුහු. 

රහනේ වහනේ්සේ පිළබිඳව ‘අනිමිත්, අප්පණිහි, සඤු්ඤ’ කි ල 
වි්මාක්ඛ් ුනකේ ගුන ක ිු්වනව. නමිිේකිනේ  ම්කිසි ්ද කේ නමිිිමේ 
වීම ගුන අපි සඳහනේ කළා. එ්හම නමිිි ගුනීමකේ නුි ුනක,  ම්කිසි 
්ක්නකේ එ්හම නමිිි ගනේ්න නුේනම්, ඒ ුනුේා ුළ පරණිධි කේ 
ඇි්වනේ්න නුහු. පරණිධි කි ල ක ිනේ්න  ම්කිසි ්ද කට ් ාමුවීමකේ - 
බලා්පා්රාේු වීමකේ. ඊළඟට  ම්කිසි ්ද කේ පිළිබඳව ් ාමවුීමකේ, 
බලා්පා්රාේුවීමකේ නුිනම් ඒ පිළිබඳව පුවුේමක සාර කුේ නුහු. 
එන ‘අනමිිත්, අප්පණිහි, සුඤ්ඤ’ කි න වි්මාක්ඛ් ු්නේ එකේරා 
කරමානුකූලව කේ ි් නව.  

අනිමිත් කි ල කි නේ්න අපි ්ම්කේ විසේර කළ ආකාර ට 
නිමිි ්නාගනේනා ේව  ි. අර රාග, ්ොස, ්මෝහ නුි සනේාන් ේ 
්ලෝක් ේ ි්බන නිමිි, නිමිිවේ වනේ්න නුහු. නමිිි ස්වභාව ට 
පේ්වනේ්න නුහු. ඉිනේ අනිමිත් ි එ්හම නිමිි ගුනමී නුි ුනක 
පරණිධි කේ නුහු. ආශාවකේ, බලා්පා්රාේුවකේ, ් ාමුවීමකේ -  මකේ ්දසට 
් ාමු වීමකේ නුහු. හරි ට අර මුජිකේ දේශන් ේ ්පනේවන ්දේවලේ පළිිබඳව 
කළකරිීම ඇිවුණාට පසේ්ස ඒ මුජිකේ දශයන  බලනේන හි්නේ්න නුහු. 
ඒ පුේට ් ාමුවීමකේ නුහු. පරණිධි කේ නුහු. ් ාමු වීමකේ නුි වූ විට 
පුවුේමකුේ නුහු. දිගටම බලා්ගන ගි් ාේ ම ි මුජිකේ දශයන  අථයවේ 
වනේ්න, එ්හම නුේනම් සිනමා දශයන කේ අථයවේ වනේ්න, එ්හම නුේනම් 
මුජිකේ ්ලෝක් ේ උපදිනේ්න ඒ ුනුේා. මුජිකේ ්ලෝක  සකසේ ්වනේ්න 
පුවුේමකේ පිළිබඳ සාර කේ ි් නවනම් පමණ ි. ්ම්ක ගුඹරුිනේ කලේපනා 



නිව්නේ නිවීම 
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කරගේ්ාේ එ්හම පිටිනේම විඥාන  පළිිබඳ මා ා්ව ඇුලේ පුේ 
්ප්නනව ්ම්්කනේ. නිමිි ගුනීමකේ නුි ුන පරණිධි කේ, ් ාමු වීමකේ, 
බලා්පා්රාේුවකේ නුහු. බලා්පා්රාේුවකේ, ් ාමු වීමකේ, නුි ුන 
පුවුේමකේ පළිිබඳ සාර කේ නුහු. ඔනේන ඕක නිසා ම ි අනිමිත්, 
අප්පණිහි, සුඤ්ඤ කි න ්ම් පද ුන රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ් දිල 
ි් නේ්න. ඒ පද ුනම ්වනේ ආකාර කිනේ ් දිල ි් නව අපි කලිනේ 
අවස්ථාවක විගරහ කළ නිබ්බාන පටිසං ුකේ සූර ක. ‘අප්පිට්ඨඨං අප්පවත්ං 
අනාරම්මණං’ ක ිල. ‘අප්පිටඨං’ කි ල කි නේ්න පරිෂේඨාවකේ නුි, 
පරිෂේඨාව පරණිධි  නිසා ඇි ් වනේනකේ. ඒ කි නේ්න දුක්ඛ්ානපුස්සනාව නිසා 
පරණිධි කේ නුි ්වනව. එ්කාට එන ‘අප්පිට්ඨඨ’ ේව කේ, පරිෂේඨාවකේ 
නුහු. ‘අප්පවත්ං’ කි ල කි නේ්න අර අනත්ානුපස්සනාව නිසා 
පුවුේමකේ පළිිබඳ සාර කේ නුි බව වුටහීම. හර කේ කි ල ක ිනේ්න දීඝය 
කාල කේ පවින ් ද කේ. ගහකේ අඳුනගනේන අරටුව ි් නව කි ල ක ිනේ්න 
කාල කේ පවින ්ද කේ. අනිකේ ්දේවලේ නුි ්වලා  නේන පුළුවනේ ්කාළ 
එ්හම, අරටුව ි් නව. ඒ විදි ට පුවුේමකේ පිළබිඳව හුඟීමකේ නුහු, 
එ්කාට. ‘අනාරම්මණං’ - අරමුණකේ ්නාගනේනා බව. අනමිිත් ේව  ි 
- අනිච්චානුපස්සනා්වනේ. ්මනේන ්ම් කාරණාව අපට වේ පුහුදිලි 
්වනව ් ම් කි ාපු උපමාව ආශර් නේ. අනිමිත්, අප්පණිහි, සුඤ්ඤ කි න 
පද, ‘අපපිට්ඨඨං අප්පවත්ං අනාරම්මණං’ ආදී පද, ්ම් හුම එකකේම වඩාේ 
අථයවේ ්වනව ්ම් උපමාව ආශර් නේ.  

්ම් ක ිාපු ‘සඤ්ඤා විරත් පඤ්ඤා විමුත්’ ස්වභාව  නිසා රහනේ 
වහනේ්සේ්ගේ දෘෂේටි්කෝණ  එ්හම පිටිනේම ්වනසේ, ්ලෝක් ේ දෘෂේටි 
්කෝණ ට වඩා. ්ලෝක් ේ ඇේ හුටි ට ්ප්නන ්දේ රහනේ වහනේ්සේට 
්බාරු ි. ඒ රම් මහ පුදුම විශාල පරර කේ ඇි්වනව, ්ම්ක නිසා. ඒ 
කාරණ  ම ි සුත්නිපා් ේ ද්ව ානුපස්සනා සූර් ේම එක ුනක 
සඳහනේ ්වනේ්නේ අනපුස්සනා ්දකකේ වශ් නේ. ‘ ං, භික්ඛ්්ව, ස්දවකස්ස 
්ලාකස්ස සමාරකස්ස සබරහ්මකස්ස සස්සමණබරාහ්මණි ා පජ්ා  ස්දව-
මනුස්සා  ඉදං සච්චන්ි උපනිජ් ඣා ිං, දමරි ානං එං මුසාි  ථාභූං 
සම්මප්පඤ්ඤා  සුදිට්ඨඨං, අ ං එකානුපස්සනා.  ං, භික්ඛ්්ව, ස්දවකස්ස 
්ලාකස්ස සමාරකස්ස සබරම්හකස්ස සස් සමණබරාහ්මණි ා පජ්ා  ස්දව-
මනුස්සා  ඉදං මුසාි උපනිජ් ඣා ිං, දමරි ානං එං සච්චන්ි  ථාභූං 
සම්මප්පඤ්ඤා  සුදිට්ඨඨං, අ ං දුි ානුපස්සනා.’ ්ම ිනේ කි ු්වනේ්න 
‘මහ්ණනි, ්දවි නේ, මරුනේ, බඹනුේ සහි ්ලෝක ා විසිනේ, මහණ බමුණනේ, 
්දවි මිනිසුනේ සහි පරජ්ාව විසිනේ,  මකේ ්ම  සය  ි කලේපනා කරන 
ලදේ්දේද, එ ම ආ යය නේ වහනේ්සේලා විසිනේ ්ම  මළුාවකු ි මනා පරඥා්වනේ 
දකේනා ලදේ්දේ ’ ඒ එක අනුපස්සනාවකේ. 
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අනිකේ අනපුස්සනාව ් මාකකේද, ‘මහ්ණනි,  මකේ ් දවි නේ, මරුනේ, බඹනුේ 
සහි ්ලෝක ා විසිනේ, මහණ බමුණනේ, ්දවි මිනිසුනේ සහි පරාජ්ාව විසිනේ, 
්ම  මුසාවකු ි කලේපනා කරන ලදේ්දේද එ ම ආ යය නේ වහනේ්සේලා විසිනේ 
්ම  සය ු ි  ථාභූ වශ් නේ සමයකේ පරඥා්වනේ දකේනා ලදේ්දේ .’ ්කා ි 
රම් විශාල ්වනසකේද, පරර කේද, කි ල ්ම නිේ හිාගනේන පළුුවනි. ඒ 
කාරණ  ඊළඟට ගාථාවලිනුේ ක ිු්වනව. කලිනුේ සමහර අවස්ථාවලදී අපි 
උධෘ වශ් නේ දැකේවූ ගාථා - 

‘අන්තනි අ්තමානිං - පස්ස ්ොකං ස්දවකං 
නිවිට්ඨඨං නාමරූපස්මං - ඉදං සච්චන්ති මඤ්ඤති 
්යන ්යන ෙි මඤ්ඤන්ති - ත්තා තං ්ොති අඤ් ඤථා 
තං ෙි තස්ස මුසා ්ොති - ්මාසධම්මං ෙි ඉ්තරං 
අ්මාසධම්මං නිබ්බානං - තදරියා සච්ච්තා විදූ 

්ත ්ව සච්චාභිසමයා - නචි්ඡාතා පරිනිබ්බුතා.’6 

‘අනත්නි අත්මානිං, පස්ස ්ලාකං ස්දවකං’ - අනාේම වූ ්ද ක 
ආේම කේ දකේනා ් දවි නේ සහි ් ලෝක ා ් දස බලව. ‘නිවිට්ඨඨං නාමරෑපස්මිං’ 
- නාම රෑප  ුළට වුද්ගන, රිංගා ්ගන, ‘ඉදං සච්චන්ි මඤ්ඤි’ - ්ම  
සය  ි හඟී. ‘් න ් න හි මඤ්ඤන්ි, ්ා ං ්හාි අඤ්ඤථා’ -  ම් 
 ම් ්ද කේ පිළිබඳව මඤ්ඤනා කරේද, හඟිේද, ඒ මඤ්ඤනා කිරීම නිසාම 
එ  අනයාකාර කට පරිවේන  ්ව ි.  මකේ ‘්ද කේ’ හුටි ට ගේ්ාේ ඒ 
‘්ද ’ විපරිණාම ධමය ට  ටේ ්වනව. ඒක ්වනසේ ්වනේන පටනේ ගනේනව. 
‘්ද කේ’ හුටි ට ගේ් නුේනම් ්වනසේ වීමකේ පළිිබඳ පරශේන කේ පුන 
නඟිනේ්නම නුහු. 

එ්කාට  මකේ ‘්ද කේ’ වුණ හුටි්  ඒක ්වනසේ ්වනේන පටනේ 
ගනේනව. ඒකේ එකේකම අර පුදේගල ේ ් වනසේ ් වනව. විපරිමාණ ේ එකේකම 
ඊළඟට ඉිනේ ්ශෝක, වුළපීම් ආදි ේ එනවා. එ ම එහි මුළාව ්ව ි. ්ද කේ 
පිළිබඳ මුළා ස්වභාව  ්මාකකේද? අනේන අර මඤ්ඤනාව නිසා 
්වනසේ්වනේනට පටනේ ගුනීම, සුළු කාල කේ පවනි මළුා කරවන සලුු 
්ද කි එ . එ්හම නුේනම් - මකේනිසාද  ේ, එ  සුළු කාල කේ පවින 
මුළා කරන ්ද කේ ්හ නිි. ඔනේන ඊළඟට කි ්වනවා නවින පිළිබඳව. 
‘අ්මාසධම්මං නිබ්බානං’ - නිවන මුළා ්නාකරවන සුලු ස්වභාව කේ ඇි 
්ද කි, ‘දරි ා සච්ච්ා විදු’ ආ යය නේ වහනේ්සේලා එ  සය වශ් නේ 
දැනගේහ. ‘් ්ව සච්චාභිසම ා’ - ඔවුහු ්ම් සය  අව්බෝධ 
කරගුනී්මනේ, ‘නිච්ඡාා පරිනිබ්බුා’ - ෘෂේණා කුස ගනිේන නවිා්ගන 
පිරිනවිි ාහු ්වේ. 
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එ්කාට ්ම්කේ පරකාශ කළ අදහසේ ව දුරටේ සි්ේ ුනේපේ 
කරගුනීමට අපි වේ නදිශයන කේ ගනිමු. ්ම්වා, ්ම් සි ලේලම, හකුළා 
දකේවන නිදශයන කේ.  ාලුවනේ ්ද්ද්නකේ ලෑල ි කුබුලේලක සා ම් 
්දවේග කිනේ ්මාකකේ්දෝ අඳිනව. කිට්ටු ්වලා බුලු්වාේ ්පේනේ්න 
ොම්්පකේ අඳිනව. ්කාට ුඅඳිනව. ්දනේන එකේක හවුලේ ්වලා ොම්්පකේ 
ඇනේද. ඊළඟට කිසි වටිනාකමකේ නුි කුට කුබිලිි එකු කර්ගන 
ඒව් නේ අර ව්ගේ සා ම් ්දපාටකේ ගාලා සකසේ කරගනේනව ඉේනේට. දැනේ 
එ්කාට ොම් ්පේ හරි, ඉේනුේ සූොනම්. දැනේ ්කාච්චර  ාලුවනේ වුණේ, 
හවුලේ ්වලා ්ම් වු්ඩ් කළේ, ්ම් ොම් ්ප්නේ, ඉේනේ්ගනේ වුඩ ගනේන 
නම්, පිලේ ්දකකේ හුටි ට ්බ්දනේන ඕන - ද්ව ාව. දැනේ ඉිනේ ්දනේන අර 
ඉේනේ ්බො ගේ. 

දැනේ කරීඩාව ආරම්භ කරනව. ්දපිලකේ - ද්ව ාව - අපි නිර සඳහනේ 
කළ ද්ව ාව ් ම්නේදි මු ් වනව.  ම්කිසි ් ද කේ කරි ාේමකවීමට ් දකකේ 
අවශය වීම. ඒ එකේකම ්ම් ්ද්දන්ගේ සිේවල ජ් -පරාජ්  ක ිල වේ 
ද්ව ාව ක ් සේ ාවකේ ඇ ි් වනව. ජ්  ි, පරාජ්  ි ක ින බලා්පා්රාේවුකේ. 
නමුේ ්දනේන වම වි්නෝද ට ි, කාල  ්ගවා දැමීමට ි, නකිම් වි්නෝද ට ි, 
්ම් ොම් කරීඩාව කර්ගන  නේ්න. ්සෙේෙමට නමුතේ තරඟයකේ, තරඟයකේ 
නමුතේ ්සෙේෙමකේ. ඉිනේ ඔ  විදි ට ්ම් ොම් කරීඩාව කර්ගන  න අ්ර, 
්ම්නේට එනව එකේරා පරියාගශීලී වි්නෝදකාමි් කේ, එ ා කලේපනා 
කරනව ්ම් ොම් කරීඩාව වඩාේ උ්දෝගිමේ කරිීමට නම්, ්ම්කට ුගේගකේ 
්දනේන ්පා්රානේදු ්වනේන ඕන ක ිල. ්ම් ොම් කරීඩා්වනේ දිනන 
ුනුේාට ොහකේ ් දනේන ් පා්රානේදු ් වනව. දැනේ එ්කාට ් මන සටි අර 
සාමානය වි්නෝද ට කාල  ්ගවා දැමීමට කරන කරීඩාවකේ ්නා්ව ි ්මන. 
්කාච්චර  ාලුවනේ වණුේ දැනේ ්මන ි් බනේ්නේ - ්ලෝභ  ඉදිරිපේ වණු 
නසිා - ්පාර කේ. රුප ිලේ ොහකේ දිනාගුනී්ම් ්පාර කේ, දැනේ ්ගනි නේ්න. 
දැනේ ඉිනේ ොඩි  දමා්ගන ්ම් ඉේනේ අදිනව. 

්ම් ඉේනේ දැනේ ‘ඇේනේ’ ් වලා. අර ් නාවටිනා ඉේනේ දැනේ දහසකේ 
වටිනා ඇේනේ කර්ගන ි අදිනේ්න ්ම්. ්ම්හම ඇද්ගන  න අ්ර, 
වේ ්ම්නේට එනව එකේරා විකෘ මානසකි ේව කේ ඇි ොමරික 
පදුේගල් කේ.  ම්කසිි අන ිම් ්හේවුකේ නසිා ්ම් ුනුේා මාරක ආ ධු කේ 
්පනේවල ්ම් රඟ ට අළුේ නී ිකේ එක ුකරනව. ්ම් රඟ කරුවනුේ, 
බලා්ගන සටිින අ ේ මා්ග  ටට අර්ගන අළුේ නී ිකේ එක ුකරනව. 
දිනන එකේ්කනාට දහසකේ ලු්බනව හුබු ි පරදින එකේ්කනා ්මනම 
මරනව. දැනේ එ්කාට ්ම් ්සලේලම ්කා්හාමද? දැනේ ්සලේලම ‘්ලලේලමකේ’ 
්වලා. දැනේ මිරුනේ ්ද්දනාට එකි් නකා ්පේනේ්න හරුනේ හුටි ට. 
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දැනේ ් ම්ක කරීඩාවකේ ් නා්ව ි. දැනේ දමනේ්න හීනේ ොඩි . දැනේ අර මරණ් නේ 

ගුලවීමට කරන, එ්හම නුිනම් මර උගු්ලනේ ගුලවීමට කරන, පර ේන කේ 

හුටි ට ි කරීඩාව  නේ්න. ්ම් කරීඩාව ඉවර වුණ හුටි අපි දනේ්න නුහු 

්කා්හාමද කි ල. නමුේ ්මනිනේ අපට ගනේන පුළුවනි, ්ම් කාරණ  

ආශර් නේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි, අර ්නාවටිනා ඉේනේ - ඒවා් ේ අර 

සංඥාවකේ වුටුන පාට කිරී්මනේ, ඒවා ඊළඟට ්දපිලකේ වුණා.  

ඊළඟට ඒ ඉේනේට පණ ඇවිලේල ව්ගේ ‘ඇේනේ’ වුණා. ්ම් 

සි ලේලම සිද්ධවු්ණේ අර ණ්හා, මාන, දිට්ඨි, මඤ්ඤනා නිසා - අර පපඤ්ච 

සංඛ්ා ආදී වශ් නේ අප සඳහනේ ක්ළේ - ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ අර 

්ද්දනා්ගේ සනේාන් ේ ඇිවුණ සිිවිලි නිසා. ඒක ්කා ි රම් ඉහවහා 

ගි ාද කි ්ාේ, වි්ශේෂ් නේම අර මරණ  පිළිබඳ ේජ්න  පුමිණි 

අවස්ථා්ව ඉඳලම ්ම් ්ද්දනට, ්ම්  ාලුවනේ ්ද්දනට, ොම් ්පම 

්ලෝක කේ වුණා. මුළු මහේ අවධාන ම අර ොම් ්ප්ේ ි් නේ්න. 

ජීවි ේ මරණ ේ අර සටනකේ. එ්කාට ්ම් එක පුේකේ. ්ම් ම ි 

්ලෝක . කවොවේ ඉවර ්වනේ්න නුි ොම් කරීඩාවකේ. අපි අනිේ පුේ 

අර්ගන බලමු. 

දැනේ රෙතනේ වෙනේ්සේට ්ම් මළුු ්ෙෝකයම දාම් ්පතකේ. ඒක නිසා 

ම ි අර අධිමුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ - අපි කලිනුේ උදේධෘ වශ් නේ දැකේවවු 

- උනේ වහනේ්සේ කුල කේ මුදිනේ වඩින්කාට ්හාර මුලකට අහු ්වලා, ඒ 

්හාර ් දටුව මනේවහනේ්සේ මරණ ට පේ කරනේන සොූනම් ් වන්කාට වොළ 

ගාථාව ්කා ි රම් වටින ගාථාවකේද? 

‘තිණකට්ඨ ඨ සමං ්ොකං - යදා පඤ්ඤාය පස්සති 

මම්තං ්සා අසංවින්දං - නත්ථි ්ම’ති න ්සාචති.’ 

‘නුඹට ඕන නම් මාව මරනේන, ්මනේන ්ම්ක ි ේව .  ම් 

අවස්ථාවක ්ම් මුළු ්ලෝක ම, ්ම් මුළු මහේ පඤ්චස්කන්ධ ්ලෝක ම, 

ඇුළේ පිටේ සි ලේලම, ණ්කාළ ලී කුබලි ව්ගේ පරඥා්වනේ දැකීද, 

මමව කේ ්නාලබනේ්නේ, මට කිසිවකේ නුු ි ්සෝක ්නාකර ි.’ ්ම්කටම 

උපකාර වන ව ්කා්කුේ ගාථා අපට බුද්ධ ්දේශනාව ආශර් නේ වඩා 

අථයවේ අනේදමිනේ ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි. ධම්මපද්  එ්හමේ 

කි ්වනේ්න, 

‘ජයං ්වරං පසවති - දුක්ඛං ්සති පරාජි්තා 

උපස්න්තා සුඛං ්සති - ෙිත්වා ජය පරාජයං.’7 
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සාමානය් නේ ් ම්ක අපි ් ේරුම් ගනේ්න - ජ්  ගුනමී කි න අදහස නිසා 

්ක්නකුට වවර  ඇි්වනව. ්ම් ොම් කරීඩාව පිළිබඳව ව්ගේ. පරාජි 

පුදේගල  දුක ්සේ ්හාවිනව. හානේසි්වලා ඉනේනව. උපශානේ වූ රහනේ 

වහනේ්සේ සුප ්සේ නිදනව, ජ් පරාජ්  ්දකම අහුරල. ඕන නම් ජ්  

විරකේ අඅරිනේන පළුුවනේ ්නේ. ්මාකද ්ම් ජ්  පරාජ්  ්දකම අහුරි  ි 

කි ල කි නේ්න?  

ඒ ්දක ඈඳු්තකේ. ඒ ්දක එකට ි  නේ්න. ්ම් ්දක එකටම  න 

බව - ්ම් ද්ව ාව පළිිබඳ අදහස - ඉාම වටිනා ්ද කේ. ්ම්ක ්ම් ධමය් ේ 

සාර  එ්හම පිටිනේම හකුලුවා දකේවන කාරණ කේ. ්ම්ක පටනේ ගේ් 

විඤ්ඤාණ ේ නාම රෑප ේ කි න දි  සළුි් නේ. එ්කාට ්ම් අදහසම 

අත්දණ්ඩ සූර් ේ එ්හමේ කි ු්වනව. 

‘යස්ස නත්ථි ඉදං ්මති - ප්රසං වාපි කිඤ්චනං 

මම්තං ්සා අසංවින්දං - නත්ථි ්මති න ්සාචති .’ 

සුත්නිපා් ේ අත්දණ්ඩ සූර් ේ කි ්වනව ‘ ම් ්ක්නකුට’ - ඒ 

කි නේ්නේ රහනේ වහනේ්සේ පිළිබඳව ි කි ්වනේ්න - ්ම  ම්ගේ  ු ි 

සිිවිලේලකේ පහළ ්නවනේ් නේ ද, ඒ ව්ගේම ‘ප්රසං’ අනුනේ්ගේ ක ිලේ 

සි්නේ්න නුදේද, එබඳු පදුේගල  මමව කේ පිළිබඳ අදහසකේ ්නාලබනේ්නේ, 

මට කිසිවකේ නුු ි ්ශෝක ්නාකර ි. 

දැනේ එ්කාට නිවන පළිිබඳව අපි ්ම් ඉදිරිපේ කළ ්දේශනා ්ප්ළේ 

්ම්කේ අප උේසාහ ක්ළේ නිවන ක ිනේ්න ් කබඳු ේව කේද කි න එක 

විසේර කිරීමට ි, ්ේරුම් කරගුනීමට ි. එ්හම ්ේරුම් කිරීමට අවශය 

වු්ණේ මකේනිසාද? ් ම් ් බෞද්ධ පරපිෝව් ඉලකේක  වන, පරමාථය  වන, නිවන 

පිළිබඳව ්නා් කුේ විදි් ේ මමිානේර, පටලුවිලි සහි මිමානේර, 

කවදේ ්ලෝ්කේ පවින නිස ි. ්ම් කාල් ේේ එ්හමම ි. ්ම් කාේයේ 

වි්ශේෂ්්යනේම නවි්නේ නාම්යනේ ්බා්ොම ්ද්නකේ පතනේ්නේ 

භවනි්රෝධය ්නා්වයි. භවයයි. භවයමයි පතනේ්නේ නිව්නේ නාම්යනේ. 

එ්කාට ඉලකේක  වුරදි නම් විදමන හරි ාම සුක සහි ි. දැනේ අපි ්ම් 

්දේශනාවලිනේ උේසාහ ක්ළේ අර නිවනේ ඉලකේක  සෑ්හන පමණ මු 

කරගුනීමට ි. එ්හම මු කරගුනී්ම් අ්පේ උේසාහ  සාථයක වුණා නම්, 

ඊළඟට අප බලා්පා්රාේු වනේ්න, ්මන ඉඳල ි්බන ්දේශනා 

කීප් නේ, ්ම් පරිපොවට අොල  ම්  ම් කරුණු ්පළ ගුසේවීමට ි. ්ම් 



27 වන ්දේශන  

615 

කි න ඉලකේක  සාක්ෂාේ කරගුනීමට උපකාර වන කරුණු ් පළ ගුසේවීමට ි. 

්ම් ්දේශනා මාලා්ව් මුලදී අපි වි්ේක කුේ රසා න කුේ ගුන සඳහනේ 

කළා. ්ම් වනවිට මුලේ කාරණ  සම්පූේණ වුණා නම්, ඊළඟට ි් නේ්නේ 

රසා න ්කාටස ි. මකේනසිාද, ්ම් ාකේ කළ ්දේශනවලිනුේ අපි  ම්  ම් 

මූලපද, සූර වල හුංගිල ි්බන - වුඩි  ්ම් කාල් ේ අවධාන කේ ් ාමු 

්නාකරන - වටිනා මූලපද කීප කේ මු කරගේ.  

සුඤ්ඤා, ද්ව ා, ථා, අම්ම ා, ඉදප්පච්ච ා, පපඤ්ච, 

මඤ්ඤනා ආදී මූලපද රාශ ිකේ ්ම් සුර වලිනේ අපි ඉදිරි ට ගේ. ඒ ව්ගේම 

ඒව පිළිබඳ  ම්  ම් ධමය කාරණාේ සාකච්ඡා කළා. නමුේ ඒව දිි අ්පේ මූලික 

පරමාථය  වු්ණේ අර නවින කි න ඉලකේක  පිළිබඳ ්ම්කේ ඇි්වලා 

ිබුන දුේම ඉවේ කිරීම ි. ඉවේ කිරීමට උේසාහ කිරීම ි. නමුේ ් ම් ් දේශනා 

මාලා්ව් පරමාථය  ශාසේරී  මට්ටමකනිේ  ම්කිසි කුුහල කේ සංසඳිුවා ගුනමී 

්නා්ව ි. ්ම් ස්වාක්ඛ්ා වූ ධමය් ේ සන්දිට්ඨික අකාලකි එහිපස්සික ඔපන කි 

පච්චත්ං ් වදිබ්බ විඤ්ූහි ගුණ සමොු  මුකර්ගන ් ම් ක ින ඉලකේක ට 

පුමිණීමට උේසාහ කේ දැරීම ි. අනේන ඒ නිසා සමහර විට ්මුන ඉඳල 

ඉදිරි ට ි්බන ්දේශනා කීප  නිවනේ පරයක්ෂ කිරීමට දිවා රෑ ්ව්හ්සන 

් ෝගාවචර සිකට රසා න වීමට බුරි නුහු. 

‘්ෝභා ්දා්සා ච ්මා්ො ච - පුරිසං පාප ්චතසං 

ෙිංසන්ති අ්තසම්භූතා - තචසාරංව සංඵෙං.’8 

්කෝසල සං ුකේ් ේදී ප්සේනදී ්කා්සාලේ රජ්ුට ්දේශනා කළ 

ගාථාවකේ. ඒ ඉාම සරල ගාථාවකේ. අපි සරල ්දේවලේ වලිනේම ි ආරම්භ 

කරනේ්න. ‘්ලෝභ ේ දේ්ව්ෂ ේ ්මෝහ ේ ඇුළිනේම හට්ගන, මා 

ුළිනේම හට්ගන, පාප සිිවිලි ඇි පුදේගල ාට හිංසා කරේ. පාප සිිවිලි 

ඇි පුදේගල ා වනසා ලේ.’ අවසාන පද් නේ කි නේ්නේ උපමාවකේ, 

‘චසාරංව සංඵලං’ - උණබට ආදී ්පාුහර ගසක එල , ්ගඩි , ඒ ගස 

නසනේනාකේ ව්ග ි. 

්ම් ගාථා්වනේ කි ්වන මූලික අදහස ්ලෝහ, ්දෝස, ්මෝහ කි න 

්ම් කේ්ලේශ ධමය ඇුළනිේම හටගනේන බව ි. ‘අත් සම්භූ’ බව ි. ්ම්ක 

අමුු්වනේ කි නේනට අවශය වු්ණේ මකේනිසාද, සාමානය ්ලෝක ා හිනේ්නේ 

්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ කි න ඒවා බාහිර නිමිි වලිනේ ඇිවන ්දේවලේ  

කි ල. අර මුජිකේ දේශන ොම් කරීඩාව ආදී ්දේවලිනුේ අපට ්පනීගි ා ්ම්වා 

නිමිි ්වනේ්න මකේනිසාද, ඇුළ ි්බන  ම්කිසි ‘්ද කේ’ 
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නිස ි, නිමිි සං්කේ ්වනේ්න. එ්කාට ්මනේන ්ම් කාරණ  
් ානි්සාමනසිකාර  පිළිබඳ පරශේන කේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම්නේදි 
මුකර ් දනේ්න. ් ම් පරිපොව සඳහා අවශය මූලික ්  ානි්සාමනසිකාර  ි. 
සාමානය ්ලෝක ා හිනේ්න ්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ බාහිර නිමිි වලිනේ ඇි 
්වනව කි ල ි. බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනුම් කරනේ්නේ ්ම්ව හරි ට 
අර උණ බට ආදි් ේ ව්ගේ ඇුළිනේම හට්ගන ඒ පුදේගල ාව වනසනව 
කි ල ි. 

්ම් ්  ානි්සාමනසිකාර  පිළිබඳ පරශේන ම ම ි, කලනිේ අවස්ථාවක 
අපි මධුපිණ්ඩික සූර  ගුන සාකච්ඡා කරන අවස්ථා්ව් ගුඹුරු පාඨ කනිේ 
ඉදිරිපේ වු්ණේ. ඒ්කේ ්කාටසකේ අපි නුව මකේ කරගේ්ාේ, ‘චක්ඛ්ුංච 
පටිච්ච රෑ්ප ච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ ආදී වශ් නේ ගිහිලේල ‘...  ං 
සඤ්ජ්ානාි ං වි්ක්කි,  ං වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි,  ං පප්ඤ්චි 
්ානිොනං පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි අීානාග-
පච්චුප්ප්න්නසු චක්ඛ්ුවි්ඤ්ඤ ්  යසු රෑ්පසු’ කි ල අර දීඝය පාඨ කේ 
මධුපිණ්ඩික සූර් ේ සඳහනේ ්වනව. එනනිේ ක ි්වනේ්න, නදිසුනකේ 
වශ් නේ කිව්හාේ, ඇසේ රෑප ේ නිසා ඇස පළිිබඳ විඤ්ඤාණ කේ හට 
ගනේනව. ඒ කාරණා ු්නේ එකු වීම ස් පශය  හුටි ට හඳුනේවනවා. ඊළඟට ඒ 
ස් පශය  පරය  කර්ගන ්වදනාවකේ ඇි ්වනව.  මකේ විඳි දි එ  හඳුනා 
ගනේනව. ‘ ං ්ව්දි ං සඤ්ජ්ානාි’ අනේන දැනේ ්ම්නේදි ගේ්ාේ ‘ ං 
සඤ්ජ්ානාි ං වි්ක්කි’ අනේන සංඥා කි න ුන ඉඳල අපි ්ම්ක විගරහ 
කරනේන ගි් ාේ -  මකේ හඳුනා ගනදී ඒ පිළිබඳව විේක කර ි. ‘ ං 
වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි’ -  මකේ පිළිබඳව විේක කර දි ඒ පිළිබඳව 
පරපඤ්ච කර ි. ඒ විේක ඉහවහා  ාමකේ. ‘ ං පප්ඤ්චි ්ානිොනං පුරිසං 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි අීානාගපච්චුප්ප්න්නසු චක්ඛු්-
වි්ඤ්ඤ ්  යසු රෑ්පසු’ -  මකේ පිළබිඳව පපඤ්ච කර ි ද ඒ 
්හේු්කාට්ගන අී අනාග වේමානවූ, ඇසිනේ ද  ුු රෑප නේ 
පිළිබඳව ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා්වා’ අර ක ිාපු පුදේගල ව මුඩලේ, අභිභවන  
කරේ. ඒකේ හරි ට - අර උණ බට ආදි් ේ ඵල් නේ ඒ ගස වුන්සන 
අදහසම ි, ්මනිනේ ක ිු්වනේ්නේ.  

එ්කාට අ් ානි්සාමනසිකාර  ඇි්වනේ්න මකේනිසාද කි න 
එකේ ් මුනිනේ පුහුදිලි ් වනව. ්  ෝනි්සාමනසිකාර   ටපේ ් වනේ්න, 
අ් ානි්සාමානසිකාර ට ඉඩ ලු්බනේ්න, ්ලෝක් ේ අරව ඉහවහා  න 
නිසා, අර විේක, පරපංච ආදි් නේ අරව වුඩී ගි ාට පසේ්සේ ්ම්ව 
්කා්හනේ පටනේ්ගන ්කා්හනේ ඉවර වුණාද කි ල බලාගනේන බෑ. මහා 
ජ්ංජ්ාල කේ, අනේ්ෝ ජ්ටා බහි ජ්ටා ේව කේ ඇි ්වනව. ්ම් 
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් ෝනි්සාමනසිකාර  පළිබිඳ පරශේන  ්කා ිරම් වුදගේද ක ින එක අපට 

වේ ්හළි්වනව අර සුත්නිපා් ේේ සං ුකේ නිකා්  සගාථක 

වග්ග් ේේ දකිනේට ලු්බන සූි්ලෝම සූර් නේ. සූි්ලෝම  ක්ෂ  

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ඉාම වටිනා ගාථාවකේ අහනව, එ ට පිළිුරු 

වශ් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉාමේම වටිනා ගාථා ුනකිනේ පිළිුරු 

්දනව. අසන පරශේන  ්මාකකේද? 

‘රා්ගා ච ් දා්සා ච කු්තානිදානා - අරතී රතී ් ොමෙං්සා කු්තාජා 

කු්තා සමුට්ඨ ඨාය ම්නාවිතක්කා - කමුාරකා වඞ්කම්වාස්සජන්ති.’9 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පිළිුරු ගාථා, 

‘රා්ගා ච ්දා්සා ච ඉ්තානිදානා - අරතී රත ී්ොමෙං්සා ඉ්තාජා 

ඉ්තා සමුට්ඨඨාය ම්නාවිතක් කා - කමුාරකා වඞ්කම්වාස්සජන්ති 

 

්ස්නෙජා අ්තසම්භූතා - නි්ගරාධ්ස්සව ඛන්ධජා 

පුථූ විස් තා කා්මසු - මාලුවාව විතතා ව්න 

 

්ය නං පජානන්ති ය්තානිදානං - ් ත නං වි්නා්දන්ති සු් ණාෙ ියක්ඛ 

්ත දු්තරං ඔඝමමං තරන්ති - අතිණ් ණපුබ්බං අපුනබ්භවාය.’ 

එ්කාට ්ම් ගාථා ්ේරී්ම්දී අපට අටුවා මඟිනේ ඉවේ ්වනේට 

සිද්ධ්වනව. මකේනිසාද, ් ලාකු ගුටලු විදි්  පද කේ ් මන ක ි්වනව. මුලේ 

ගාථා්ව් සූි්ලෝම  ක්ෂ  අසන පරශේන පිළිබඳව ්බා්හෝ මුද්රණ වල, ඒ 

ව්ගේම අටුවා එ්හමේ, පිළි අර්ගන ි්බන පාඨ  පළිිබඳව ි අපට ් මන 

ි්බන ගුටලුව. අටුවාව ් ාදනේ්නේ ‘කුමාරකා ධඞ්කමි්වාස්සජ්න්ි’ දැනේ 

්මන අපි ගේ්ේ ්වන පාඨ කේ ‘වඞ්ක’ ක ිල ි. 

ඉසේ්සලේල ්ම් අටුවාව ්දන අදහස ්ේරුම් කරමු. අටුවාව ්ෝරන 

හුටි ට  ක්ෂ  අසනේ්නේ ‘රා්ගාච ්ෝසාච කු්ා නිොනා’ - රාග ේ 

දේ්ව්ෂ ේ ්කා නිේද හටගනේ්න. ‘අරී රී ්ලාමහං්සා කු්ාජ්ා’ - අරී, 

අධි කුසල ධමය නේහි ්නාඇලේම නම් වූ ඒ අරි කි න අකුශල ධමය  ඒ 

ව්ගේම රි, පඤ්ච කාම නේහි ඇලේම කි න ඒ රි , ඒ ව්ගේම 

්ලාමහං්සා - ්ලාමුදැහුගුනේම, භ වීම ්ම්ව ්කා්හනේද හටගනේ්න? 

‘කු්ාජ්ා’ - ්කානිනේද උපදිනේ්නේ? ‘කු්ා සමුට්ඨඨා  ම්නා වික්කා, 

කුමාරකා ධඞ්කමි්වාස්සජ්න්ි’ ඉසේ්සලේල අපිට කි නේන ්වනව ්මන ්ම් 

‘ධඞ්ක’ කි න වචන  ගුන  මකේ. අටුවාව ගනේන හුටි ට ්ම් 
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‘ධඞ්ක’ ක ිල කි නේ්න කපුට. මහ දිග කථානේර කේ ඉදිරිපේ කරනව ්ම් 
ගාථාව ්ේරීමට අටුවාව.  ම්්සේ ගම් දරු්වෝ කපටුනේ අලේලා ්ගන දිග 
නූලකනිේ උනේ්ගේ පාද් නේ බුඳල මුොහරිේද එ්කාට අර කපුටනේ ඈ 
පි ාඹා්ගන ගිහිලේල ආපහු කරකුවිල ඇවිේ අර දරුවනේ්ගේ පාමුලට 
වු්ටේද අනේන ඒ විදි ට - කි ල ඊළඟට ්ෝරනව අරකි ාපු ම්නෝ විකය 
- ම්නෝවික්ක කි න පද  - ම්නෝ වික්ක කි න පද  ්දකට කඩනව. 
අකුසල විකය, කුසලේ මනස - කුසලේ සි - වි්ක්ෂේප කර ි. ඒ කි නේ්නේ අර 
ගම් දරුවනේ කපුටකු මොුහුරි ාම ඈට ප ිාඹල ගිහිලේල කපුටා ආපහු පාමුල 
වු්ටනේන ව්ගේ අකුසලේ විකය, කුසලේ සි වි්ක්ෂේප කර ි කි ල ි, 
්ෝරනේ්නේ. 

නමුේ අපට ්ම්ක ්වන ආකාර කට ්ෝරනේන සදි්ධ්වනව. සමහර 
මුද්රණවල ි්බන ‘කුමාරකා වඞ්කමි්වාස්සජ්න්ි’ ක ින පාඨ  පිළගිේ්ාේ 
‘ව’ කාර  ආගමාක්ෂර කේ හුටි ට සලකනේට පළුුවනි. එ්හම ගේ්ාේ 
‘කුමාරකා අඞ්කං ඉවඔස්සජ්න්ි’ - දරුවනේ මවක්ගේ ඇක් නේ 
නිකේ්මනේනාකේ ්මනි. මවක්ගේ ඇක  හුර විසිර  නේනාකේ ්මනි කි ල 
්ේරුම් ගනේන පුළුවනි. එ්හම ගේ්ාේ අපට ්ම් ගාථාව සම්පූේණ් නේ 
්ෝරනේන ්වනේ්න - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ ගාථාවට ්දන පිළිුරු 
ආශර් නේ අපි ගේ්ාේ ‘රාග ේ දේ්ව්ෂ ේ’ ‘ඉ්ා නිොනා’ - ්මනිනේම, 
ඇුළිනේම හටගේු ්දවලේ. අරි ේ රි ේ ඒේ ඇුළිනේම ි. 
‘ඉ්ාජ්ා’, ‘ඉ්ා සමුට්ඨඨා ’ - ්මුනනිේම පුන නුඟිල. ‘ම්නා විකය් ා’ 
අපි ඒක එක පද කේ හුටි ට ගනේනව. ්දකට කඩනේ්න නුිව. ම්නා 
විකය් ා ්මුනනිේම පුන නුඟී ‘කුමාරකා අඞ්කංඉ්වාස්සජ්න්ි’ - දරුවනේ 
මවක්ගේ ඇක  හුර නේනාකේ ්මනේ විසිර් ේ. ්ම් අටුවා මඟිනේ ඉවේ 
්වනේනට වි්ශේෂ ්හේුව, අටුවාව ‘ම්නාවික්ක’ ක ින එක ්දකට කඩල 
දකේවල ි් නව. 

නමුේ එම අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේම සං ුේ අටුවා්ව ඊට කලිනේ 
්දේවා සං ුත්් ේ එන කුම්ම සූර් ේ ‘ම්නා වික්කා’ කි න පද  
්ේරී්ම්දී ්මනේන ්ම්හම ක ිනව. ‘ම්නාවි්ක්කි මනම් හි 
උප්පන්නවි්ක්ක’ - ම්නාවික්ක කි ල කි නේ්න සි්හි උපනේ විකය - 
එ්කාට එන එ්හම ් ෝරනව, ම්නාවික්ක කි න එක වඩා ස්හේුක ි 
එක පද කේ හුටි ට ගුනීම. සි්ේ ඇිවන විකය හුටි ට. නමුේ 
අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ අර විදි ට පටලුවිලේලකේ ඇිකරගේ් මකේනිසාද, 
කරි ාකාරක පද සම්බන්ධ කිනේ අර දරුවනේ කපුටා මොු හුරීම පළිිබඳ උපමාව 
සනාථ කරනේට ඕන නිස ි. කපුටනේ මුොහරිනේනාකේ ්මනේ විකය් ා මනස 
වි්ක්ෂේප කරේ, කි ල. ඊට වඩා අථයවේ ්වනව අපි ්ම් මවක්ගේ 
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ඇක  හුර ාම පිළබිඳව ඉදිරිපේ කළ අදහස. අපට ඒක ව දුරටේ ්හේු 

සහි බව ් පනේනුම් කරනේට පුළුවනි, අනිේ ගාථා ටික ගුනේ කලේපනා කරලා 

බලන්කාට.  

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු වශ් නේ දුනේනු පළමුවන ගාථාව ි 

අර සඳහනේ ක්ළේ. මුලේ ගාථාවට වඩා ්ම්ක ්වනසේ ්වනේ්න ‘කු්ා’ කි ල 

අහන පරශේන ට ‘ඉ්ා’ කි ල ්දන පළිිුර - විර ි. ්කා ිනේද ්ම්ව 

හටගනේ්න - ්ම් ්මනම ි ක ිල. 

ඊළඟට ්දවන ගාථා්වනේ කි ු්වනව, 

‘්ස්නෙජා අ්තසම් භූතා - නි්ගරාධ්ස්සව ඛන්ධජා 

පුථූ විස්තා කා්මසු - මාලුවාව විතතා ව්න.’ 

එුන ගුඹරුු අදහසකේ කි ු්වනව. ‘්ස්නහජ්ා’ ්ම් ්ස්නහ ක ින 

වචන් ේ අථය රාශ ිකේ ි් නව. ් ස්නහස, දි සරීාව ඒ ක ිනේ්න ් මන , 

ණ්හාව ක ිල ඔ  විදි්  අථය රාශ ිකේ ි් නව. ඒ අථය ගණනාවකේම ්මන 

උපකාර කර්ගන ි්  න බව ි ්ප්නනේ්න. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්මන 

් ාොපු උපමා්ව නගු ගහක අු වලනිේ ්බ්්රන අරළු උපමාවට අර්ගන 

ි් නව. නුග ග්හේ අරළු බහිනේ්න ‘්ස්නහජ්ා’, දි සීරාව උපකාර 

කර්ගන ි. ඒ ව්ගේම ‘අත්සම් භූා’ - ඇුළිනේම ි හටගනේ්න. ඊළඟට 

අනිේ උපමාව ‘පුථූ විසත්ා කා්මසු’ එ්හම හට්ගන කාම නේහි ්වනේ 

්වනේව ඇ්ලනව. ්මන ්ම් උේර ්දනේ්නේ අර ම්නෝවිකය පිළබිඳව. 

අර ම්නාවිකය ඇුළිනේම හට්ගන බාහිරව ි් න කාම නේහි ඇ්ලනව. 

උපමාව ම ි හරි ට නුග ගහක අරළු අුවලිනේ බුහු්ගන ගිහිලේල 

්පා්ළා්ව හ ි වුණාට පසේ්සේ මුලේ කඳ ්සා ාගනේන බුහු. 

අ් ානි්සාමනසිකාර ට ඕන හුටි ට ඉඩ ි් නව. 

්ලාකුවට හුදුණු නුග ගහකේ බලන්කාට ්ම්්ක මුලේම කඳ 

්මාකකේද කි ල - ්සා ාගනේන බුහු. මකේනිසාද, දි  සීරාව නිසා මා 

ුළිනේම හටගේු ්දේවලේ වලට  ට වුණා. ඒකම ම ි ඊළඟ 

උපමා්වනුේ ්දනේ්නේ. ‘මාලුවාව විාව්න’ - මාලුවා වුල කි න එක 

 ම්කිසි ගසක ්දබ්ලක සමහර විට කුරුලේලකු මාලුවා වුලක ඇට කේ 

්ගනුලේල ුනේපේ කළාම, කාල කේ ගිහිලේල මාලුවා වුලකේ හු්දනවා. 

එ්හම හුදිල ගහේ වසා්ගන ගස මිනේ පුි්රනව. ් ම් අනුව ් ම් උපමා 

්ද්කනේම ්ප්නනේ්නේ එ්කාට අර අ් ානි්සාමනසිකාර ට ඉඩ 

ලු්බන හුටි ි. ්ම්ව ඇුළිනේම හට ්ගන වුඩී ාම නිසා, විකය 
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පරපඤ්ච ආදි් නේ වුසී ාම නිසා, ්ම් මුල ්සා ාගනේන බෑ. ් ානි්සා-

මනසිකාර ට ඉඩ නුි ්වනව. ඔ  අදහස ි ්මුනිනේ ක ිු්වනේ්න. 
එ්කාට අපි අර දරුවනේ පිළිබඳ උපමාව ්මුනට කිට්ටු කරනේන වේ 
්හේුවකේ, මකේනිසාද මවක්ගේ ඇක් නේ නකිේ්මන දරුවනේ ගුන කි ා්ගන 

 න්කාට එ්නේටේ අර ‘්ස්නහජ්ා අත්සම්භූා’ කි න පද ්දක අථයවේ 
කරගනේන පුළුවනේ, ්ස්නහජ්ා - සේ්නහ් නේ හටගේ, අත්සම්භූා - මවකට 

අ ිිකම කි න හුටි ට සලකනේන පළුුවනේ දරුවනේ. අනිේ එක ්ම් ගාථාවල 
මුල ඉඳල අගටම කි ු්වනේ්න ්ම්ව හටගනේන ුන පළිිබඳව ි. අර කපුටා 
එලවීම පිළබිඳ කථා්වනේ, අවධාරණ  කරන මූලික කාරණ   ටපේ ්වනව. 

‘කු්ානිොනා’, ‘කු්ා ජ්ා’, ‘කු්ා සමුට්ඨඨානා’ - ‘්කානිනේ හට්ගන’ 
‘්කානිනේ පුන නුඟී’ ආදී වශ් නේ ඒ විදි ට ි අහනේ්න. ඒකට පිළිුරු 
‘ඉ්ා නිොනා’, ‘ඉ්ාජ්ා’, ‘ඉ්ා සමුට්ඨ ඨා ’ කි ල ඒ විදි ට ි. ්මනිනේම 

හටගනී, ්මනිනේම උපදී. 

‘්ස්නහජ්ා’ කි න එක ‘ණ්හා්වනේ හටගේ’ කි ල ගනේන පුළුවනේ 

ම්නෝ විකය ගුන ක ිු්වන්කාට. ‘්ස්නහජ්ා’ - ණ්හාව නිසා උපදින, 
ඊළඟට ‘අත් සම්භූා’ - ඇුළිනේම හටගනේන. අර නුග ගහ ගුන 
කි න්කාට ‘දි සීරාව’, මාලුවා වුල ගුන කි න්කාටේ ‘දි සීරාව’. ඔ  

විදි ට අථය ගණනාවකේ ්ම්්කනේ මු කරගනේන පුළුවනි. ‘්ස්නහජ්ා 
අත්සම් භූා, නි්ගරාධ්ස්සව ඛ්න්ධජ්ා, පුථූ විසත් ා කා්මසු’ අර විදි ටම අර 
ගහ පිළිබඳ උපමාවේ වුල පිළිබඳ උපමාවේ ව්ගේම පපඤ්ච වශ් නේ 

්ක්ලසේ ධමය ඇුළිනේ හට්ගන ඒව වුඩී ගි ාට පසේ්ස, ‘පුථූ විසත් ා’ 
කාම නේහි ඒව ඇලුනට පසේ්සේ, ්සා ාගනේන බෑ ්ම්ක ඇුළිනේද 

හටගේ්ේ පිටිනේද කි ල. ඉිනේ අර මිරිඟුව ඔසේ්සේ  නව. 

ඊළඟට අග ගාථා්වනේ ඉා වටිනා අදහසකේ කි ු්වනව. ‘්  නං 
පජ්ානන්ි  ්ා නිොනං, ් නං වි්නා්දන්ි සු්ණාහි  ක්ඛ්’ -  ම් 

්ක්නකේ ්ම් ක ිාපු කාරණාවල, රාග ්ොස ්මාහ, ම්නෝවිකය ආදී ්ම් 
හුම එකකම නොින  ‘ ්ා නිොනං’ - ්ම්ව හටගනේනා ුන ‘පජ්ානන්ි’ - 
මුනවිනේ ්ේරුම් ගේාහුද ඔවුහු ඒවා දුරු කරේ, ‘් නං වි්නා්දන්ි 

සු්ණාහි  ක්ඛ්’ ්හාඳට අහනේන  ක්ෂ  ‘් දුත්රං ඔඝමිමං රන්ි, 
අිණ්ණපුබ්බං අපුනබ්භවා ා’ - ඔවුහු එර වීමට ඉාම දුෂේකරවූ, ්ම්කේ 

එ්ර ්නාවූ, ඒ සංසාර ්ක්ලසේ ම්හෝඝ් නේ එ්ර ්වේ. 
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28 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

අතිපූජනීය ම්ෙෝපාධයාය මාෙිමපාණනේ වෙනේ්සේ පරධාන ගරුතර 

්යෝගාවචර මොසංඝරතන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන මාතෘකාව යට්තේ 

පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ විසිඅට වන ්දේශනයයි ්ම්. 

ආ යාෂේටාංගික මාගය් ේ පළමුවුනි අංග  වන සම්මාදිට්ඨි , දුක්ඛ්, 

සමුද , නි්රාධ, මග්ග  න ආ ය සය හරම පිළිබඳ ඥාන  වශ් නේ 

හඳුනේවා ිබී්මනේ ්පනී  නේ්නේ නි්රෝධ  නුේනම් නිබ්බාන  පළිිබඳ 

 ම්කිසි වුටහීමකේ, පරිපොවට අයවශය බව ි. ්ම් කි න සම්මාදිට්ඨි  

ඇිවීමට පරය ්දකකේ උපකාර වන බව අංගුත්ර නිකා් ේ දුක නිපා් ේ 

සඳහනේ ්වනව. ‘්ද්ව්ම, භික්ඛ්්ව, පච්ච ා සම්මාදිට්ඨි ා උප්පාො . ක්ම 

්ද්ව? පර්ා ච ්ඝා්සා, ් ානි්සා ච මනසිකා්රා.’1 මහ්ණනි, 

සම්මාදිට්ඨි  ඇිවීමට ් ම් පරය ් දකකේ ් ව ි. කවර ් දකකේද? අනනුේ ් විනේ 

ධමය ්සෝෂ  අසනේනට ලුබීමේ, මා ුළ ්ක්රන නවුණිනේ ්ම්නහි 

කිරීමේ. 

‘් ානි්සා මනසිකාර’ කි න වචන ට අපි සාමානය් නේ නුවණිනේ 

්ම්නහි කිරීම කි න සිංහල වචන  ් දුවට ්මාකද ඊට වඩා ගුඹුරකේ 

්ම් පද් ේ ි්බනව. ‘් ානි්සා’ කි ල කි නේ්නේ හට ගුනීම අනුව, 

නිොන  අනුව, පරභව  අනුව ්ම්නහි කිරීම ි. ‘් ානි්සා මනසිකාර’ 

කි න එ්කේ ්ේරුම ඒක ි. ්ම් ් ානි්සා මනසිකාර  කි න එ්කේ අථය  

්හාඳට පුහුදිලි ්වන ුනකේ ම ි අප කලිනේ ්දේශන කදී 

පටිච්චසමුප්පාද  පිළිබඳව විසේර කරන අවස්ථාවක මහාපොන සූර් නේ 

උපුටා දැකේවුව, විපසේසී ්බෝසාණනේ වහනේ්සේ පටිච්චසමුප්පාද් ේ අග 

්කළව්ේ සිට කරම් නේ ් ානි්සාමනසිකාර කරම් නේ විමසමිනේ ගිහිලේල 

ඒ නි ම පරභව ට පුමිණි ආකාර . ‘කිම්හි නු්ඛ්ා සි ජ්රාමරණං 
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්හාි කිම්පච්ච ා ජ්රාමරණං? ජ්ාි ා ්ඛ්ා සි ජ්රාමරණං ්හාි ජ්ාි 

පච්ච ා ජ්රා මරණං’ ආදී වශ් නේ, කුමකේ ඇි කලේහි ජ්රාමරණ  ්ව දි? 

කුමකේ පරය ්කාට්ගන ජ්රාමරණ  ්ව දි? ජ්ාි  ඇි කලේහි ජ්රාමරණ  

්ව ි, ජ්ාි  පරය ්කාට්ගන ජ්රාමරණ  ්ව ි, ආදී වශ් නේ 

ජ්රාමරණ්  ඉඳල කරමකරම් නේ ඉහළට ් ානි්සාමනසිකාර  විහදිුවල 

අවසාන් ේ අර විඤ්ඤාණ -නාමරෑප ක ින සංසාර වට්ට ට පුමිණි හුටි එො 

ඒ අවස්ථාවල සාකච්ඡා කරල ිබුන. එ්කාට ්ම් අනුව අපට හිාගනේන 

පුළුවනි ් ානි්සාමනසිකාර  කි න එ්කේ ගුඹුරු අථය  සලකල බුලුවාම 

පටිච්චසමුප්පාද  ස්වසනේාන  ුළ දැකීමට අවශය ආකලේප කේ ඇිකර-

ගුනමී ි. එ්කාට ්මනේන ්ම් ් ානි්සාමනසිකාර  මුකරගුනමීට 

උපකාර වන  ම්  ම් මූල ධමය දැනටමේ මුජිකේ දේශන, ොම් කරීඩා ආදී උපමා 

වලිනේ ඉදිරිපේ කරල ි්බනව. 

 මකේ ‘්ද කේ’ වනේ්නේ,  මක වසේු ේව  රඳා පවිනේ්නේ, ඒ 

්ද ිනේ ් ක්නකු ුළ හට ගුනේ්වන පරිකරි ා ම ි, ඇිවන ම්නෝභාව නේ 

ම ි  න මූල ධමය  අපට පුහුදිලි වුණා, ඒ උපමා කථා වලිනේ. බාහිර 

්ලෝක් ේ අප ි් න හුටි ට සලකන නිමිි සං්කේ ආදි ට නමිිි 

ේව , සං්කේ ේව , ලබා ්දනේ්නේ ්ම් පුදේගල සනේාන් ේම දීඝය 

කාල කේ ිසේ්සේ අනුස  සහිව මුලේ බුස ්ගන ි්බන රාග, ්දෝස, ්මෝහ 

 න ් ක්ලසේ බව ඒ මුජිකේ දේශන, ොම් කරීඩා ආදී උපමා කථා වලිනේ සෑ්හන 

දුරට පුහුදිලි ්වනේන ඇි. සූි්ලාම සූර  ් ානි් සාමනසිකාර ට අොළ 

කරුණු ඉදිරිපේ කරන සුටි සාකච්ඡා කරමිනේ සිටි දි ි අපට පසුගි  ් දේශන  

නවේවනේන සිදු වු්ණේ. 

රාග, ්ොස, අරි, රි, ්ලෝමහංස නම් වූ ්ලාමු දැහුගුනේම, ම්නෝ 

විකය ආදි  ්කානිනේ හටගනේ්නේද කි ල ඒ සූි්ලාම  ක්ෂ  ඇසූ 

පරශේන ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දුනේන පිළිුර, ඒව ‘්මනිනේ’ හට ගනේනා 

බව ි. ‘කු්ානිොනා, කු්ාජ්ා, කු්ා සමුට්ඨ ඨා ’ ආදී වශ් නේ ඒ  ක්ෂ ා 

ඇසූ ගාථා්ව් පද වලට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ දුනේනු පිළිුරු, 

‘ඉ්ානිොනා, ඉ්ාජ්ා, ඉ්ා සමුට්ඨ ඨා ’. ්ම් ‘ඉ්ා’ - ්මනිනේ, කි ල 

කිව්්ව මා ුළිනේ කි න අථය් නේ. ඒක වඩා පුහුදිලි ්වනව ඊළඟට 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දසූ ගාථා්වනේ. ‘්ස්නහජ්ා අත්සම්භූා’ - 

‘අත්සම්භූ’ කි න පද් නේ ඒ කාරණ  පුහුදිලි ්වනව. මා ුළිනේ 

හටගේ කි න එක ි. ්ම් අත්සම්භූ ස්වභාව ට නිදේශන වශ් නේ 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නගුග්සේ අරළුේ, මාලුවා වුලේ, උපමා වශ් නේ 
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ඒ ගාථා්වනේ දැකේවුව. ‘්ස්නහජ්ා අත්සම්භූා, නි්ගරාධ්ස්සව ඛ්න්ධජ්ා’ - 

‘නි්ගරාධ්ස්සව ඛ්න්ධජ්ා’ - ඒ කි නේ්නේ නුග ග්සේ ක්ඳනේ එ්හම නුේනම්, 
අු වලිනේ, පහට බහින අරළු ් පා්ළාවට සවි ් වලා වුඩුනට පසේ්සේ පළමු 
නුග ගස ්මාකකේද කි ල හඳුනා ගනේන බුරි රමට ඒ්කේ නිොන , පරභව , 

අපරකට ්වනව. ඒ ව්ගේම ම ි මාලුවා වුලේ. ගහක ්දබල ක පුල්වන 
මාලුවා ඇට කේ, මාලුවා වුලකේ ්වලා හු්දන්කාට ගහේ මුරනව. 

එපමණකේ ්නා්ව ි, ඒ මාලුවා වුල ඒ ගස වසා්ගන පුුරුනාට පසේ්ස 
්කා්හනේ හටගේද කි ල මුලකේ හිාගනේන බුරි ේව කේ ි්බනව. 
්ම ිනේ ්ප්නනව අපට සාමානය් නේ ්ම් ‘අත්සම් භූා’ ස්වභාව  

අපරකට ි. ්ම්ව ඇුළනිේම හටගනේනා බව පරකට ්වනේ්නේ නුහු. 
් ානි්සාමනසිකාර් නේම බුලු්වාේ මිසකේ. ඒක නිසා ඒක දැක ගුනමී 
ඉාම අවශය කාරණ කේ බවේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අවධාරණ  කරනව. 

ඒ බව සූි්ලාම සූර් ේ අවසාන ගාථා්වනේ කි ු්වනව. ඒක පරිපොවට 
අොළ වූවකේ බවේ පුහුදිලවි පරකාශ ්වනව. 

‘්ය නං පජානන්ති ය්තා නදිානං - ් ත නං වි්නා්දන්ති සු් ණාෙ ියක්ඛ 
්ත දු්තරං ඔඝමමං තරන්ති - අතණි්ණපබු්බං අපනුබ් භවාය.’ 

‘්  නං පජ්ානන්ි  ්ානිොනං’ කි ල ක ිනේ්න අර කි ාපු රාග, 

්දෝස, ්මෝහ, අරි, රි, ්ලෝමහංස, ම්නෝවික්ක ආදී සි ලේලම,  ම් 
ුනකිනේ හටගනේනව නම් ඒ හටගනේනා ුන, ඒ සි ලේ්ලහි පරභව ,  ම් 
්ක්නකේ හරි ාකාරව ්ේරුම් ගනිේද, ‘් නං වි්නා්දන්ි’ - ඔවුහු ඒ 

සි ලේලම දුරු කරේ, ‘සු්ණාහි  ක්ඛ්’ - අසව  ක්ෂ , ‘් දුත්රං ඔඝමිමං 
රන්ි, අිණ්ණපුබ්බං අපුනබ්භවා ’ - ඔවුහු පුනේභව  නුි කිරීම පිණිස 

එ්රවීමට දුෂේකරවූ, ් ම්කේ එ්ර ් නාවූ, ් ම් සුඩ වුරිනේ එ්ර ් වේ, 
කි න එක ි ඒ ගාථා්ව අදහස. 

්ම් ගාථා්ව ‘ ්ා නිොනං’  න පද  අටුවාව ්ෝරනේ්න සමදු  

සය , ණ්හාව  නු්වනේ. ‘අත්සම් භූා’  න පද  අටුවා්ව් ්ෝරනේ්න 
‘අත්නි සම්භූා’ - මා ුළ හටගේ,  නු්වනේ. නමුේ ඒ පද  ගුන වුඩි 
සුළකිලේලකේ ් ාමු කරල නෑ අටුවාව. ්ම් ගාථා්ව් ගුඹරුු අථය  මු 

කරගුනීමට නම් අපට ්ම් අත්සම්භූ කි න පද  ඉදිරි ට ගනේනට 
සිද්ධ්වනව. ඒ පද  ් ම් සූි ්ලාම සූර ට කලිනේ අප විවරණ  කළ සං ුත් 

නිකා්  ්කෝසල සං ුකේ් ේ එන ගාථාවකේ සඳහනේ වුණා. ‘්ලා්භා 
්ෝසා ච ්මා්හා ච, පුරිසං පාප්චසං - හිංසන්ි අත්සම් භූා, 
චසාරංව සම්ඵලං’ - ්ලෝභ ේ, ්දෝස ේ, ්මෝහ ේ ඇුළිනේම 
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හට්ගන පාප සිුවිලි ඇි පුදේගල ාව වනසනව, විනාශ කරනව, නසනව, 
ඒ පුදේගල ට හිංසා කරනවා. උපමාව ්දනේ්න කමුකේද? ‘චසාරංව සම්ඵලං’ 
- උණබට වුනි ්පාුහර ගසකේ පීදුනාම එහි ඵල  ඒ ගසම විනාශ 
කරනේනාකේ ්මනි. එ්කාට එනේ ‘අත්සම්භූ’ කි න පද  සඳහනේ 
්වනව. දැනේ එ්කාට අපි ්ම් ‘අත්සම් භූ’ කි න පද් ේ වුදගේකම ගුන 
ගුඹුරට කලේපනා කරල බලන්කාට, අපට පළමු්වනේම සිහිගනේව ගනේන 
පුළුවනි ්ම් ්දේශනා ්පළ ආරම්භ් ේදීම අප ි මහානිොන සූර් ේ 
පටිච්චසමුප්පාද  විගරහ කරන ුන විඤ්ඤාණ - නාම රෑප ් දක අර පවින 
‘අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්ච ’ සම්බන්ධාව - අ්නයෝනය පරය සම්බන්ධාව - අප 
්ේරුම් කරනේට උේසාහ ක්ළේ දි සුළ ික උපමාවකේ ආශර් නේ. දි සළුි ක 
කරි ාකාරිව කේ ආශර් නේ.  

්මනේන ්ම් ‘අත්සම් භූ’ කි න පද් ේ බුලූ බුලේමට ්ේරුම නම් 
‘මා ුළ හටගේ’ එ්හම නුේනම් ‘ආේම් ේ හටගේ’ කි න එක ි 
සාමානය ් ේරුම - බුලූ බුලේමට අථය . නමුේ ආේම  හුටි ට, මා හුටි ට, 
ඒකක කේ හුටි ට, හින ්ම් කරි ාකාරී ්කේනේද්රසේථාන  ඇේ වශ් නේම - 
ද්ව ාවකේ ම පදනම් වවූකේ, ද්ව ාවකේ අනුව පවින - ද්වය ක ිනේ්න 
්දකකේ - ්දකකේ උඩ පවනි ්ද කේ - ්මනේන ්ම් ආේම  පිළිබඳ හුඟීම. 
ඒක ි විඤ්ඤාණ - නාම රෑප අ්නයෝනය පරය සම්බන්ධාව කි ල පරකාශ 
ක්ළේ කලිනුේ. ‘විඤ්ඤාණපච්ච ා නාමරෑපං - නාමරෑපපච් ච ා විඤ්ඤාණං’ 
ඊට එහාට  නේ්න නුහු. අර විපසේසී ්බෝසාණනේ වහනේ්සේ 
් ානි්සාමනසිකාර් නේ ්ේරුම් ගේ් ඒක ි. ්මන ි් නේ්න 
එකේරා විදි ක එකුනම කරකුවිලේලකේ - සංසාර කේ. එ්කාට ්මනේන 
්ම් ද්ව ාව අ්නයෝනය පරය සම්බන්ධාවකේ බව වටහා ්නාගුනීම ම ි 
මුළාව, අවිදයාව. ඒක වටහා ගුනමී ම ි න ිමාකාර් නේ අර ්ක්ලසේවල 
පරභව  ්ේරුම් ගුනමී. ්ම්ක වටහා ්නාගුනීම - හරි ට අපි ොම් කරීඩා 
උපමාව නුව මකේ කරගනේනව නම් - පිලේ ්බදීම ව්ගේ.  ාලු්වෝ ්දනේන 
හවුලේ ්වල ි අර ොම් ්පේ, ඒ්කේ ඉේනේ එ්හමේ සකසේ කරගේ්. 
නමුේ කරීඩාව ආරම්භ කරනේන නම්, ්දනේන ්දපිලකේ ්වනේන ඕන. 

්ම් පලිේ ් බදී්මනේ පසේ්ස ම ි ඇේ වශ් නේම ජ්  පරාජ්  ් ගන 
්දන ඒ කරීඩාව ආරම්භ ් වලා, ඒ ස ිලු සංසේකාර වුඩිල, ජ්  පරාජ්  වශ් නේ 
ඒ ් ද්දනාට ඒවා් ේ පරිවිපාක, ආනිසංස ලබා ගනේන සිද්ධ්වනේ්න. ඔනේන 
ඔ  විදි් ේ ධමයාවකේ ්ම්ක  ටිනේ ි්බනවා. එ්කාට ‘අත්සම්භව’ 
කි නේ්න, ්ම් ‘අත්සම් භව’ ේව ට පදනම වන ්ම් ද්ව ාව ඇේ 
වශ් නේම අ්නයෝනය පරය  සම්බන්ධාවකේ බව වටහා ්නාගුනමී 
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ම ි අවිදයාව. ්වනේ විදි කිනේ ක ිනව නම් ්ම් විඤ්ඤාණ-නාමරෑප 
දි සුළි  හටගුනීමට උපකාරවන සංසේකාර නිපදවන අවිදයාව ම ි ්ම් 
කි න අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච  සම්බන්ධාව ්ේරුම් ්නාගුනමී. ඒ නිසා ම ි 
නාමරෑප සංසේකාර සම්මශයන  කරනේ්න ි ක ිල ඔ  විදේශනා්ව්දී 
උගනේවනේ්නේ. ඒක ්ේරුම් ගේාම ම ි ්ම් ්ද්කේ ඇි අ්නයෝනය 
සම්බන්ධාව ් ක්නකුට වුට්හනේ්න. ඔ  විදි ට අපට හිාගනේන පුළුවනි. 
්මනේන ්ම් විදි් ේ පිලේ්බදීමකේ ්ම්ක  ටිනේ ි් නව.  

ඒ විදි ට කලේපනා කරන්කාට, අර අටුවා්ව් ‘ ්ා නිොනං’ කි න 
පද  ්ෝරනේ්න ණ්හාව හුටි ට, නමුේ ඇේ වශ් නේ අපට ගනේන 
්වනේ්නේ අවිදයාව ි. ්ම්්ක නිොන , ඇේ වශ් නේම, ්නාදැනමී ි. ඒ 
නිසාම ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පටිච්චසමුප්පාද ධමය  ්දේශනා කරන 
අවස්ථා්ව් ණ්හාවේ ඉකේමවල එහාට ගි් . ගිහිලේල අවිදයාව ි මුලේ ුන 
ුබු්ව. ්ම්ක අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාේ ්බා්හෝවිට ගුටලුවකේ හුටි ට 
පරකාශ කරනව. නමුේ න ිම කාරණ  කුමකේද? අවිදයාව ණ්හාවට වඩා 
පරාථමික ි. ්ම් අපි පරාථමික ි ක ින වචන  ් දු්ව් මූලික ි කි න එකට. 
ණ්හාවටේ එහාට හි විහිදුවල බුලුවාම අවිදයාව. ඒක නිසා ම ි 
‘අවිජ්ජ්ා ්ත්ථව අ්සස විරාගනි්රාධා ...’ අවිදයාව නුි කළ ොට ම ි අනිේ 
ඔකේ්කාම අනිේ පුේට හු්රනේ්න. එ්කාට ඒ අවිදයාව පරාථමික ි. 

්වනේ විදි කටේ අපිට ්ම්ක ්ේරුම් කරනේන පුළුවනි. දැනේ 
ණ්හාවට අරමුණ අලේලා ගුනීම ම ි අපි ‘උපාොන’ ක ිල කි නේ්න. ඇේ 
වශ් නේම ‘අලේලා්ගන ඉඳීම’ ව්ගේ. එ්කාට ණ්හා්ව් අරමුණ 
අලේලා්ගන සිටීමට හුකි ්ද කේ ක ින හුඟීම ්දනේ්න අනේන අර ද්ව ාව 
පිළිබඳ ගුඹුරු අව්බෝධ කේ නුි කම ි. ්ම්්ක ඇේ වශ් නේම 
අලේලාගනේන ්ද කේ ි් නව කි න හුඟීම  ටි සි්ේ ි්බන නිසා ම ි 
අර ණ්හාවට උපාොන වශ් නේ අලේලා්ගන සිටීමට ්ද කේ ලු්බනේ්න. 
වසේු ේව කේ ඒ ්ද ට ලු්බනේ්න.  

්මනේන ්ම්හම කලේපනා කරල බුලුවේ, අපට ්ප්නනව ්ම් 
ද්ව ාව ක ින කාරණ  - ්ම්්ක  ට ි්බන අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාව 
්ේරුම් ්නාගුනීම - ඇේ වශ් නේම මළුු මහේ සාංසාරික පුවුේමට 
්හේුවන කාරණ  ි. ්ම් අත්සම්භව කි න වචන  ගුන ව දුරටේ අපි 
්ේරුම් ගනේන උේසාහ ක්ළාේ, ඉාමේම ්හාඳ වටිනා ගාථාවකේ අපට 
්හා ාගනේන පළුුවනේ මහාපරිනිබ්බාන සූර් නේ. ඒ ගාථාව මහාපරිනිබ්බාන 
සූර් ේ පමණකේ ්නා්ව ි, අංගුත්ර නිකා්  අට්ඨඨක නිපා් ේ, උොන් ේ 

ජ්ච්චන්ධවග්ග් ේේ සඳහනේ ්වනව.2  
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‘තුෙමතුෙඤ්ච සම් භවං - භවසං ඛාරමවස්සජී මුනි 
අජ්ඣ්තර්තා සමාෙි්තා - අභින්දි කවචමව අ්තසම්භවං.’ 

ඒ ගාථාව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දේශනා ක්ළේ, එන සිදේධි  
වශ් නේ සඳහනේ ්වනේ්න - චාපාල ්ච්ි  නම් සේථාන් ේදී බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ව ුනේමාස කිනේ ථාග පරිනිේවාණ  ්වනව ක ිල ආ ු 
සංසේකාර  හුර දැම්ම. ඒ අවස්ථා්ව් පෘථිවි  කම්පා වණුා. ඒ භූමිකම්පා්වනේ 
පසේ්ස බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ උොන ගාථාවකේ වශ් නේ වොළ ගාථාව ි ්ම්. 
්ම් ගාථාව ්පරපර ්දදිගම උගුනේ ්බා්හෝම ගුටලු ගාථාවකේ හුටි ට 
පරකාශ කරනව.  

ඒක ්ේරුම් කරගනේන අමාරු ි. අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලාේ ඒ 
විදි ටම අථය රාශි කේ ්දනව ්ම් ගාථාව ්ේරුම් කරනේන ගිහිලේල. 
වි්ශේෂ් නේම අර ගාථා්ව මුලිනේ සඳහනේ ්වන ‘ුලං අුලං’ කි න පද 
්දකට අටුවාචාරීනේ වහනේ් සේලා විකලේප අථය රාශි කේ ්දනවා. සමුංගල 

විලාසිනි් ේ ම්නෝරථ පරූණි් ේ ඒවා සඳහනේ ්වනව.3 

පළමු් වනේම එක අථය කේ ් දනේ්නේ, ‘ලුං’ ක ිල ක ිනේ්න කාමාවචර 
කමය. ‘අලුං’ ක ිල ක ිනේ්න මහග්ග, රෑපාවචර අරෑපාවචර ් දකම. ‘අථවා’ 
ක ිල ඊළඟට ‘එ්හම නුේනම්’ ක ිල ව ්ද්වනි ්ේරුමකේ ්දනව. 
්ද්වනි ් ේරුම හුටි ට කාමාවචර රෑපාවචර ් දකම ‘ුලං’ කි න වචන ට 
අලේලනව. ‘අුලං’ කි න පද ට අරුපාවචර  අලේලනව. ුනේ්වනි අථය 
කරම ට අනුව ුලං කි ල කි නේ්න අලේපවිපාක, විපාක ටිකකේ ඇි, අුලං 
කි ල කි නේ්න ්බා්හෝ විපාක ඇි. හර ්වනි ්ේරුමකුේ ්දනව. 
‘ුලන්ි ු්ල්න්ා ී්ර්න්ා අුලඤ්ච සම් භවන්ි නිබ්බාණ්ඤ්චව 
භවඤ්ච’ - හර්වනි විගරහ් දි ුලං කි න පද  කෘදනේ පද කේ හුටි ට 
අර්ගන විගරහ කරනේ්න. ුලං කි නේ්න ‘ුලන  කරමිනේ ීරණ  කරමිනේ’ 
කි න කරි ා පද කේ හුටි ට එන දකේවනව - කරි ා රෑප කේ හුටි ට. ඊළඟට 
අුලං කි ල කි නේ්න නිබ්බාන. ඉිං ් ම් හ්රනේ ් මාකකේ ් ෝරගනේනවද 
කි න එක ගුටලුවකේ. ඒ මදිවට ්නත්ිප්පකරණ්  පඤ්ඤත්ිහාර විභංග 

නි්ද්දස් ේ4 ් ම් ගාථාව විගරහ කරන ුන ඊටේ වඩා ් වනසේ අථය කේ ් දනව. 

‘ුලන්ි සංඛ්ාර ධාු අුලන්ි නිබ්බානධාු’ - ‘ුලං’ කි ල කි නේ්න 
සංසේකාර ධාුව ‘අුලං’ කි ල ක ිනේ්න නිබ්බානධාුව. 

අපට ් ප්නන හුටි ට ් ම් ගාථා්ව අථය ට ළං ් වනේන සදිු්වනේ්න 
්වනේ මාගය කනිේ. ්ම් ‘ලුං’, ‘අලුං’ ක ින ්දපද , අප ්ම්කේ ්ම් 
්දේශනාමාලා්ව්දී ඉදිරි ට ගේ ුඅර ද්වයාව පළිබිඳ මලූ ධමය  නි්  ෝජ්න  
කරන ඈඳු ු පද කේ. ‘ලුං-අලුං’ ක ින පද ්ද්කේ ි් බනව ‘සමාන- 
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අසමාන’ කි න අථය . ‘සමාන-අසමාන’ කි න එක  ගුල කේ, ඇඳුු පද කේ. 

එකි්නකට විරුදේධාථයවේ හුටි ට ්ප්නන පද ්දකකේ. ‘ුලං අුලඤ්ච 

සම්භවං.’ එ්කාට ් මනේන ් ම් ‘ුලං අුලං’ කි න ‘සමාන-අසමාන’ ක ින 

ද්ව ාව උඩ ි, අත්සම්භව  නම් වූ ඇුළිනේ හටගුනමී රඳා පවිනේ්න. 

එකි්නකට පරිවිරුදේධ බව - එ්හම නුේනම් අර  ාලු්වෝ ්දනේන විරුදේධ 

වුණා ව්ගේ ්ද කේ ොම් කරීඩා්ව්. එ්හම නුේනම්  මක පලු ්දකකේ, එකකම 

අනිේ පලුව හුටි ට සලකනේනේ පළුුවනේ. එකි්නකට පරිවිරුදේධ හුටි ට 

සලකනේනේ පුළුවනේ.  

ඔනේන ඔ්හාම ේව කේ ්මන ි් නේ්න. එ්කාට ‘ුලං-

අුලං’ කි න ්ම් ‘බෑ-්දක’ - ්ම් ද්ව ාව - ම ි ්ම් ආේම සම්භව , 

අත්සම්භව නම් වූ ්ම් කරි ාකාරීව  පවිනේ්න. ආේම  ක ින හුඟී්ම් - 

විපරී අදහ්සේ - පදනම එුන ි. ් මනේන ් ම් අදහස අපට වේ පුහුදිලිව 

පරකාශ ්වනව සුත්නිපා් ේ ගාථා කීප කිනේම. ඒකට නිදසුනේ ව 

දකේවනේන පුළුවනේ. මාගන්දි  සූර් ේ සඳහනේ ්වනව ගාථාවකේ. 

‘සච්චන්ති ් සා බරාහ්ම්ණා කිං ව්දයය - මසුාති වා ් සා විව්දථ ් කන 

යස්මං සමං විසමං චාපි නත්ථි - ස ්කන වාදං පටිසංයු්ජයය.’5 

්මන බරාහ්මණ කි ල ක ිනේ්න රහනේ වහනේ්සේට ි. ‘සච්චන්ි 

්සා බරාහ්ම්ණා කිං ව්ද ය’ - ඒ බරාහ්මණ ්ම - ඒ රහනේ වහනේ්සේ 

කුමකට නම් සය  ි කි නේ්නේද? ‘මුසාි වා ්සා විව්දථ ්කන’ - කුමකේ 

නම් මුසාව  ු ි ්ගන විවාද කරනේ්නේද? එ්කාට සය ේ නෑ, මුසාවේ 

නෑ. ්මනේ ි් නේ්න අර ද්ව ාවම ි. ‘ ස්මිං සමං විසමං චාප ිනත්ථි’ 

-  මකු ුළ සම-විසම ක ින ්දකම නුදේද, ‘ස ්කන වාදං පටිසං ු්ජ් ය’ 

- එබඳු ඒ රහනේ වහනේ්සේ කවරකු සමග වාද ට පටලු්වනේ්නේද? 

ඒ ව්ගේම අපට වේ ගාථාවකේ හමු්වනව සුත්නිපා් ේ 

අත්දණ්ඩ සූර් ේ. 

‘න ස්මසු න ඔ්මසු - න උ්ස්සසු වද්ත මුනි 

ස්න්තා ්සා වීතමච්ඡ්රා - නා්දති න නරිස්සති.’ 

එන මුනි කි නේ්නේ රහනේ වහනේ්සේට. ‘න ස්මසු න ඔ්මසු, 

න උ්ස්සසු වද් මුනි’ - ඒ මනුිවර ා මා සම නේ අර බා - මාට 

සමාන අ  අර බා සලකනේ්නේේ නුහු, පහේ අ  අර බා 

සලකනේ්නේේ නුහු, උසසේ අ  අර බා සලකනේ්නේ නුහු. රිවිධ 
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මාන ම ි ්ම් ක ිනේ්නේ. එ්හම පිටිනේම මාන  නුි කිරීම නිසාම මා 
සම නේ අර ලා සලකනේ් නේ නුහු. හීන අ  අර ලා සලකනේ්නේ 
නුහු. උසසේ අ  අර ලා සලකනේ්නේ නුහු. ‘ස්න්ා ්සා වීමච් ඡ්රා’ 
- ශානේ වූ, පහකළ මසුරු බව ඇි, ඒ මුනිවර  ‘නා්දි න නිරස්සි’ - 
්මනේන ්හාඳ වචන ්දකකේ ්ම්නේදි අහු්වනව - ‘නා්දි න නිරස්සි’ 
අපට, ්ම්කට කි නේන පළුුවනේ ‘ඇදගනේ්නේේ නුහු, විසිකරනේ්නේේ නුහු’. 
එනේ ්පේනව අර ද්ව ාව. ්ම් අදහසම ුවටක සූර් ේේ පරකාශ ්වනව. 
්ම් ‘නා්දි න නිරස්සි’ කි න වචන ගුන වි්ශේෂ් නේ සලකා බලනව 
නම් ුවටක සූර් ේ, සුත්නිපා් , කි ු්වනව ්හාඳ ගාථාවකේ. 
උපසමානුස්සි ට පවා වටිනා ගාථාවකේ. 

‘අජ්ඣ්ත්මව උපස්ම - නාඤ්ඤ්තා භික්ඛු සන්ති්ම්සයය 

අජ්ඣ්තං උපසන් තස්ස - නත්ථි අ්තං කු්තා නිර්තං.’6 

‘අජ්ඣත්්මව උපස්ම - නාඤ්ඤ්ා භික්ඛ්ු සන්ි්ම්ස ය’ - 
භික්ෂුව අධයාේම ම සංසිඳුවා ගනේ්නේ . අනිකකු්ගනේ ශානේ ි 
්නාපනේ්නේ . ්නා්සා නේ්නේ . ‘අජ්ඣත්ං උපසන් ස්ස’ - ඇුළ 
සංසිඳුවා ගේහුට ‘නත්ථි අත්ං කු්ා නිරත්ං’ - ඇදගේු ්දේකුේ නු, 
විසිකළ ්දේකුේ නු. ්ම් ‘අත්ං නිරත්ං’ කි න පද ්දක අපට මීට කලිනේ 
අවස්ථාවකේ හමුවුණා දුට්ඨඨට්ඨඨක සූර් නුේ. ‘අත්ං නිරත්ං නහි ස්ස අත්ථි’ 
කි ල රහනේ වහනේ්සේට ‘අත්ං නිරත්ං’ ්දකම නු් ි කි ල.  

්මනේන ්ම් ‘අත්ං’ කි න පද  ්බා්හෝවිට ්ෝරනේ්න ආේම  
හුටි ට ි. ඒ විදි ට නිරුකේි  දීම වුරදි ි ක ිල ි අ්පේ හුඟීම. මකේනිසාද, 
්ම් අත් කි ල ්ම්නේට එනේ්න - අර ‘නා්දි න නරිස්සි’ ක ින 
එ්කනේ පුහුදිලි ්වනව ‘ො’ ධාු්වනේ එනේ්නේ - ගුනීම, අරගුනීම ක ින 
අථය  ්දන. එ්කාට ‘ආොත්’ කි න පද  එකේරා විධි ක අක්ෂර 
්ලෝප කිනේ ‘ආොත්’ ‘ආත්’ ්වනව. ඊළඟ ඒ දීේඝ ස්වර  හරසේව වී්මනේ - 
්කටි වී්මනේ, ‘අත්’ ්වනව. එ්කාට ආොත් - ආත් - අත්. අනේන ඒක 
නිසා ආේම  ්නා්ව ි ්මන කි ්වනේ්න. ඇදගේ ්දේ, අරගේු ්දේ, 
අලේලගේු ්දේ, කි න ඒ අදහස ි.  

එ්කාට ්මනේන ්ම් ‘නා්දි න නිරස්සි’ ඇදගුනීම - විසිකිරීම 
කි න ්දක ගුන කලේපනා කරන්කාට අපි කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළ 
අර ස්ව ංකරි  බව - අපි දි සුළි  ගුන කථා කරන අවස්ථා්ව්දී එ්හම, ටිකකේ 
නූන විදි්  උපමාේ ගේ. ‘ඔ්ටෝමුටිකේ  නේර ක පවා ඔ්ටෝ බවකේ නු’ 
කි ල අපි පරකාශ කළා. ඒ කි නේ්න ස්ව ංකරි   නේර  කි ල අපි වයවහාර 
කරන ්දේක පවා ඇේ වශ් නේ බලන්කාට ස්ව ං බවකේ නුහු. 
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මකේනිසාද, අර ද්ව ාව අනුව ි කි ාේමක ්වනේ්න. දැනේ ජ්ල ්පාම්ප කේ 

ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට ඒ ් පාම්ප් ේ කරි ාකාරිේව් ේ පුි ් දකකේ 
පමණ ි ඇදගුනමීේ විසිකිරීමේ. අපි ්ම්ක ජ්ල්පාම්ප් ේ දෘෂේටි 
්කෝණ් නේ ගේාම, ඇදගුනමී් සහ විසකිිරීම්, ඒ ඇදගේු ්දේ වු්ටන 

ුන ගුන කලේපනා කරන්කාට එවුනි වචන ි ් ාදනේන ්වනේ්න.  

එ්කාට ්ම ිනේ ්ප්නනව අර කරි ාකාරී ්කේනේද්රසේථාන ක දෘෂේටි 

්කෝණ් නේ බලන්කාට ම ි ඇදගුනීම ි විසකිිරීම ි කි ල සංකලේප ් දක 
ඇි ් වනේ්න. ් මනම අපට ් ප්නනව ් ම්කට මුදි්වන මුලාව, ් මෝහ . 
ඔනේන දැනේ ්ලෝහ දේ්ව්ෂ ්මෝහ කි න එක ්ේරුම් ගනේන පළුුවනි. ්ලෝභ 

්දෝස ් මෝහ ක ින රි්කෝණ් ේ ් මෝහ ් කෝණ් ේ ඉඳල විහි්දන ් දක ම ි 
්ලෝභ  ි, දේ්ව්ෂ  ි. ඇදගුනමී ි විසකිිරීම ි කි ල අපි වයවහාර කළාට, 
එකම කරි ාකාරිව ක අංශ ්දකකේ පමණ ි. ඉිනේ ්ම් හුම එකකිනේම අපට 

්ප්නනව ද්ව ාව පළිිබඳ මහ ගුඹුරු - ධමයාවකේ. ්ම්ක අටුවාචාරීනේ 
වහනේ්සේලා වුඩි සුළකිලේලකේ දැකේවු්ව් නුි කාරණ කේ.  

්වන එකකේ බා අපි කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළ, ධම්මපද්  
අමුු විදි්  ගාථාව - ‘ ස්ස පාරං අපාරං වා, පාරාපාරං න විජ්ජ්ි.’ බරාහ්මණ 
වග්ග් ේ සඳහනේ ්වනව රහනේ වහනේ්සේට එ්රකුේ නුහු, ්ම්රකුේ 

නුහු, එ්ර්ම්ර ්දකම නුහු, කි ල. බුලුවාම ්ම්ක මහ පුදුම විදි්  
කි මනකේ. ඔනේන ඔ්හාම ේව කේ ි් නේ්න. දැනේ එ්කාට ්ම් කළ 
විවරණ  ආශර් නේ අපට පුළුවනේ අර අපි සඳහනේ කළ ගාථාවට  ම්කිසි 

පිළගිහුකි අථය කේ ්දනේන. 

‘ුලමුලඤ්ච සම්භවං, භවසංඛ්ාරමවස්සජී මනුි’ මලුේ පද් ේ අථය  

ගනේන පළුුවනේ ්ම් විදි ට, ‘ුලං අුලං’ - සමාන අසමාන කි න ඒ ්භේද  
ඇිකරනේනා වූ භවසංසේකාර නේ මනුිවර ා හුර දැමී . බුද්ධ මුනවිර ා ‘ුලං 
- අුලං’ කි න ද්ව ාව හටගනේවන භවසංසේකාර අහුර දැමී . 

‘අජ්ඣත්ර්ා සමාහි්ා, අභින්දි කවචමිව අත්සම්භවං’ - අධයාේම 
ශානේි් හිම ඇලු්නේ, සමාධිමේව සනේනාහ කේ බිඳලනේනාකේ ්මනේ 
ආේමසම්භව  බිඳ දැම්්ම් . ්මනේන ්ම් සනේනාහ  බිඳ දැමීම ඒ ගාථාව 

්දේශනා කළ අවස්ථා්ව්දී සිදුවුණ ්ද කේ ්නා්ව ි. සම්්බෝධි  ලුබූ 
අවස්ථා්වම සිදුවූ ්ද කේ. ්බෝධිමූල් ේදීම සිදුවුණ ්ද කේ ්මන ්ම් 

පරකාශ කරනේ්නේ. ්ම්හම පරකාශ කරනේනට ්හේුව ්මාකකේද? 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ආ ුසංසේකාර  හුරදැම්්ම් මාර  කීප සුර කේම 
ඇවිටිලි කළාට පසේ්ස ි. බුලූ බුලේමට මාර ා්ගේ ඇවිටිලේලට අවනව 
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ව්ගේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ආ ු සංසේකාර  හුර දමල ‘ුනේ මා්සකිනේ 
පසේ්ස ථාග පරිනිේවාණ  ්වනවා’ කි ල පරකාශ කළා. ්ම්ක බුලූ 
බුලේමට මාර ්ගේ කමීට  ටවීමකේ ව්ග ි. නමුේ ්ම්නේදී ්ම් ගාථා්වනේ 
පරකාශ වනේ්න ඇේ වශ් නේම මාර ට  ට වුණා ්නා්ව ි. මාර ්ග 
සනේනාහ  වන ආේම සම්භව සනේනාහ  කලනිේම බිඳල ොල ඉවර ි. ඒක 
නිසා මාර ්ගේ ගරහණ ට අහු ් වනේ්න නුහු කි න එක ි ් මනිනේ පරකාශ 
්වනේ්න. ්මන ක ි්වන ්ම් භව සංසේකාර  අහුරීම සමහර ්ක්නකේ 
ඒ සූර් ේ ආ ු සංසේකාර අහුරීම කි න අදහසේ එකේක සම්බන්ධ කරනේන 
බලනව. නමුේ ්ම් ්දක ්දකකේ භවසංසේකාර ක ිල කි නේ්න භව  
්ගාඩනඟන සංසේකාර. ඒ භව  ් ගාඩනඟන සංසේකාර බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්බෝධිමූල් ේදීම හුර දැම්මා. අර විඤ්ඤාණ-නාමරෑප සංසාර වට්ට  සඳි දැම්ම. 
‘ජින්නං වට්ඨටං න වට්ඨටි’ - අර ‘දි සුලි’, අර ‘ජ්ල ්පාම්ප’, වේ කරි ා 
කරනේ්න නුහු, ඒ සනේාන් ේ.  

එ්කාට ආ ු සංසේකාර  කි නේ්න ් වනම ් ද කේ. ආ ු සංසේකාර  
කි ල මහා පරිනිබ්බාන සූර් ේ සඳහනේ ්වනේ්න අර සර ඉද්ධිපාද භාවි  
නිසා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට මනේ වහනේ්සේ්ගේ ආ ුෂ  දීේඝකරගුනමීට 
ිබුන ශකේි  ි. ිබුන හුකි ාව ි. ඒ හුකි ා්වනේ පර් ෝජ්න ගනේනා 
හුටි ට ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ නිසි අවස්ථා්ව්දී ආරාධනා ් නාකළ නිසා, 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ චාපාල ්ච්ි  නම් සේථාන් ේදී ඒ ශකේි  අහුරි . 
ඒ අහුරීම ඒ සූර් ේම සඳහනේ ්වනව හරි ට අර  මකේ වමාරා දැම්ම ව්ගේ. 
‘ ං ්ඛ්ා ප්නං, ආනන්ද, ථාග්න චත් ං වන්ං මතු් ං පහනීං 
පටිනසි්සට්ඨඨං ඔස්ස්ට්ඨඨා ආ ුසංඛ්ා්රා’ ආදී වශ් නේ ් ේද කේ සඳහනේ ් වනව. 
ආනන්ද සේවාමීනේ වහනේ්සේ ් වලාව පුනේනට පසේ්ස ි ආරාධනා ක්ළේ, ‘අ්නේ 
කලේප කේ වුඩ ඉනේන’ ක ිල. එ්කාට ‘නුහු, දැනේ ්වලාව පහු වුණා. 
මකේනිසාද, ඒක මම දැනේ වමාරලා ොලා ඉවර ි. ආ් ේ ජීවි්ේ සඳහාවේ මම 
ඒ වමාරපු ආ ු සංසේකාර  වේ ගනේ්න නුහු ඇුළට’ කි ල පරකාශ කළා. 
එ්කාට ආ ුසංසේකාර  ්වනම ි, භව සංසේකාර  ්වනම ි.  

දැනේ ්මනේන ්ම් විදි ට ්ේරුවාම අපට ්ප්නනව අපි ්ම්කේ 
විසේර කළ ්ම් ද්ව ාව අඤ්ඤමඤ්ඤ පරය සම්බන්ධාවකේ බව වටහා 
්නාගුනමී නිස ි ්ම් සි ලුම ඇලුම්, ගුටමු්, මළුාවීම් ්ලෝක් ේ ඇි 
්වනේ්න. අර ොම් ඇදීමට පලිේ ්බදුනට පසේ්සේ මනේ  ාලු්වෝ ්දනේ්නකේ 
බව අමක ් වනේන ව්ගේ ේව කේ ් මන ි්  නේ්න. මහ ස ිමු් ගුටලුවකේ. 
්මනේන ්ම් ද්ව ාව, අව්බෝධ  ළුනිේම ජ් ගනේන ආකාර  බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ භාවනා මනසකිාර කරමවලනිේ ්නා් කුේ අවස්ථාවල දකේවල 
ි්බනව. ඉාම ්හාඳ නිදසුනකේ ම ි සූරාග ධාුමනසිකාර කරම . 
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්ම් ගුන රමකේ දුරට අපි සඳහනේ කරල ි් නව. ධාුවිභංග සූර  ගුන 
සාකච්ඡා කළ ්දේශන් ේදී. නමුේ ්ම් අවස්ථා්ව්දීේ වඩාේ පරිපොවට එලේල 
කරල ්ම් ධාු මනසිකාර කරම  ගුන විගරහ කර්ාේ අපට පුළුවනේ 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ ්දේශනා කළ මහාහත්ථිප්ොපම සූර් නේ ඒ 
අවශය පාඨ ේ උදේධෘ වශ් නේ දකේවනේන.  

සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඒ භික්ෂුනේ වහනේ්සේලාට ් දේශනා කරනව 
‘කමාචාවු්සා, පඨවිධාු? පඨවිධාු ස ිා අජ්ඣත්ිකා, සි ා බාහිරා. 
කමාචාවු් සා, අජ්ඣත්ිකා පඨවිධාු?  ං අජ්ඣත්ං පච්චත්ං කක්ඛ්ළං 
ඛ්රිගං උපාදින්නං, ්ස යථිදං - ්කසා ්ලාමා නඛ්ා දන්ා ්චා මංසං 
න හාරු අ ට්ඨඨී අ ට්ඨිමිඤ්ජ්ා වක් කං හද ං  කනං කි් ලාමකං පහිකං පප් ඵාසං 
අන් ං අන් ගණුං උදරි ං කරීසං,  ං වා පන අඤ් ඤම් ප ිකඤි්ි අජ්ඣත්ං 
පච්චත්ං කක්ඛ්ළං ඛ්රිගං උපාදින්නං අ ං වචු්චාවු් සා, අජ්ඣත්කිා 
පඨවිධා.ු  ා චාවු් සා අජ්ඣත්කිා පඨවිධා,ු  ා ච බාහරිා පඨවිධාු, 
පඨවිධාු් ර්වසා. ං ්නං මම, ්න්සා හමස්මි, න්ම්සා අත්ාි 
එව්මං  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දට්ඨඨබ්බං. එව්මං  ථාභූං 

සම්මප්පඤ්ඤා  දිස්වා පඨවිධා ුා නබි්බින්දි, පඨවිධා ුා ිත්ං විරා්ජ්ි.’7 
එහි අදහස, ‘ඇවුේනි පඨවි ධාුව නම් කව්ේද? පඨවි ධාුව ආධයාේමිකද 
වි  හුකේ්කේ , බාහිරද වි  හුකේ්කේ . කි්මකේද ඇවුේනි ආධයාේමික පඨවි 
ධාවු? ‘අජ්ඣත්ං’ ක ින එක මා පළිබිඳව ක ිල ක ිනේන පළුුවනේ, ‘පච්චත්ං’ 
ක ින එක මාට වි්ශේෂවූ ක ින අථය්  නේ ගනේට පළුුවනේ. ්ම්වට සමහර විට 
පරිවේන ගරන්ථවල බලනව නම් මීටේ වඩා අමාරු පද ි දකේවල ි්  නේ්නේ. 
අපි ්ම් ධමය  ්ේරුම් ගනේන ඕන නසිා ටිකකේ විසේර කරනේන බලමු. 

‘අජ්ඣත්ං’ - මා පිළිබඳ ‘පච්චත්ං’ - මාට වි්ශේෂ වූ ‘කක්ඛ්ළං’ - 
රළු, ‘ඛ්රිගං’ - ්ගා්රෝසු, රළුපරළු, ‘උපාදින්නං’ - උපාදින්නං කි න එ්කේ 
්නා් කුේ අථය ්භේද ි්බනේන පුළුවනි, නමුේ වඩාේ සූර අථය ට අනුව 
්ේරුම් ගේ්ාේ, මා්ගේ සිරුරට අ ේ ්සේ අලේවාගනේනා ලද කි ල 
කි නේන පුළුවනේ. උපාදින්නං - එනම් ්කසේ, ්ලාම්, නි , දේ, සම්, මසේ, 
නහර, ඇට, ඇට මිදුළු, වකුගඩු, හදව, අකේමාව, බඩදිව, පපුමස, අුනු, 
අුනුබහනේ, පුසුනු අහර, මළ, ්හෝ අ්නකුේ එවුනිම ඒ ‘අජ්ඣත්ං’ 
‘පච්චත්ං’ ආදී වශ් නේ දකේවනේනට පුළුවනේ, වේ  ම්කිසි ්ද කේ 
ි්බනව නම් ඒ සි ලේලම ආධයාේමික පඨවිධාු වශ් නේ සලකනේනට 
පුළුවනි. බාහිර පඨවිධාුව කි න එක ගුන අමුු විසේර අවශය නුි 
නිසාම සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරල නුහු. ඒක ඕන 
්ක්නකුට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනි. සිරු්ේ ි්බන ්දේවලේ හුර 
අ්නකුේ බාහිර ්දේවලේ. ්මනේන ්මන කි ු්වන ්ම් වාකය ඉා 
වුදගේ. ‘ ා චාවු්සා අජ්ඣත්ිකා පඨවිධාු  ා ච බාහිරා පඨවිධාු 
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පඨවිධාු්ර්වසා.’ ්මනේන ්ම් වාකය  ි ඉාමේම වුදගේ ්වනේ්න. 
ඇවුේනි  ම් ්ම් ආධයාේමික පඨවිධාුවකේ ්ව්ද,  ම් බාහිර පඨවි ධාුවකේ 
්ව්ද, ්ම් ්දකම හුදු පඨවි ධාුවම ි. ්ම් ්දකම එක ි ක ින එක ි. ‘පඨවි 
ධාු එව එසා’ - ්දකම ඇේ වශ් නේම පඨවි ධාුවම ි. පඨවි ධාුව 
හුටි ට සලකන විට ්දකම එක ි. ‘ං න එං මම’ ‘න එ්සා හමස්මි’ ‘න 
්ම්සා අන්ා’ ි එව්මං  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දට්ඨඨබ්බං. අනේන එබඳු 
ඒ පඨවිධාුව ‘්ම  ම්ගේ ්නා්ව ි’ ‘්ම  මම ්නා්වමි’ ‘්ම  ම්ගේ 
ආේම  ්නා්ව ි’  නු්වනේ සමයකේ පරඥා්වනේ - මනා පරඥා්වනේ - දැකි  
 ුේ්ේ .  ථාභූ වශ් නේ ඇි ු පරිදි දැකි   ුේ්ේ . ‘එව්මං 
 ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දිස්වා පඨවිධාු ා නිබ්බින්දි, පඨවිධාු ා ිත්ං 
විරා්ජ්ි’ - ්ම්සේ  ථාභූ වශ් නේ සමයකේ පරඥා්වනේ දැකල පඨවි ධාුව 
පිළිබඳව කළකි්රනව, නිබ්බිොව ඇිකරගනේනව. ‘පඨවිධාු ා ිත්ං 
විරා්ජ්ි’ - පඨවි ධාු්වනේ සිේ මෑේ කරගනේනව.  

්ම් ‘විරා්ජ්ි’ කි න පද් ේ එකේරා අථය ඡා ාවකේ ි්බනව. අපි 
කලිනේ අවස්ථාවකේ සඳහනේ කළා, සාමානය් නේ අපි ්නාඇලේම ක ින 
අදහසිනේ විරාග කි න ප්දේ ්ෝරනේ්න. වේ ්ම්්ක අථය ඡා ාවකේ 
ි් නව හරි ට අර වේණ කේ ්සේදී ාම, පාට මුකී ාම ව්ගේ අථය කුේ 
්දනව. ඒකට නදිසුනකේ අපි කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළා. ‘පී ිා ච 
විරාගා’ - පරීි් ේ ්ගවී  ාමකේ ක ිලා ගනේන පුළුවනේ, ‘අවිජ්ජ්ා විරාගා’ ආදී 
ඒ පද ් ාදනේ්න අනේන අර විරාග කි න පද්  ි් න වි්ශේෂ අථය 
ඡා ාව නිස ි. 

දැනේ ්මනදිේ අපට ක ිනේන පුළුවනේ පඨවි ධාුව සි්ේ ඇඳිල 
ි් නව නම් ඒ සා ම මකා හුරීම ව්ගේ ්ද කේ ්මනිනේ ්ක්රනේ්න, 
නිබ්බිොව මඟිනේ. එ්කාට ඇුළ පඨවි ධාුවේ බාහිරව ඇි පඨවි ධාුවේ 
එකකේම හුටි ට අර ගුනී් මනේ - හුදු පඨවි ධාුව වශ් නේ සුලකී්මනේ 
සිදුවනේ්නේ කුමකේද? ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වලට ඇි පදනම බිඳ වු්ටනවා. 
ණ්හා වශ් නේ  මකේ අ ේ කරගනේන ් දේ ් වනම ි් නේන ඕන, මා ් වනම 
සටිිනේන ඕන. ‘එං මම’ ක ිල ක ින්කාටම එුනට ද්ව ාවකේ උපනයාස 
වශ් නේ  ටිනේ ි්  නව. ‘එං මම’ ක ිල ‘්ම  ම්ගේ ’ ක ිල - ක ින්කාට 
මා ්වනම ි ම්ගේ ්දේ ්වනම ි. ‘එ්සා අහං අස්මි’ - ඒ මාන වශ් නේ. 
ණ්හාවට අර විදි ට, මාන  ගුන හින්කාටේ ඒේ එ්හම ි. ‘එ්සා අහං 
අස්මි’ - ් ම  මම ් වමි. දැනේ කණේනාඩි කනිේ මනූ බලන්කාට ් ම් මම  ක ිල 
කි න්කාට, එුන අර කණේනාඩි්  ි් න පළිබිිඹුව එකකේ, මා ක ිල 
ගනේන එක ්වනම ි. ඔනේන ඔ  විදි්  මහ පුදුම පටලුවිලේලකේ ්මන 
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ි් නේ්න. එ්කාට ්මනිනේ අපි බලා්පා්රාේු ්වනේ්න ඒ්ක 
විරුදේධාථය  ි. ‘එං මම’ කි ල ගනේ්න නුහු. ‘එ්සා හමස්මි’ - ්ම  මම 
්වමි ක ිල ගනේ්නේ නුහු. ‘එ්සා ්ම අත්ා’ - ්ම  ම්ගේ ආේම  ක ිල 
ගනේ්නේ නුහු. එ්හම ්නාගනේ්න මකේනිසාද? අර ්දකම එක ි. ්මන 
මනිනේන බුහු, මනනිේන ඉඩකේ නුහු, ්වනේ කරනේන ඉඩකේ නුහු. ඔනේන 
ඔ  විදි ට ්ම ිනේ අපට ්ප්නනව ්මනිනේ ්ක්රනේ්න එකේරා 
විදි කට පිලේ්බදීමකේ නුි කිරීම ි. පිලේ්බදීම නුි ්වන්කාට ොම් 
ඇඳීමකුේ නුහු.  

ඇේ වශ් නේම ‘උපාදින්න-අනුපාදින්න’ ්දක අර ි්බනේ්න 
එකේරා විදි ක ොම් ඇදීමකේ. ොම් ඇදිලේලකේ ි්බනේ්න. ‘උපාදින්න-
අනුපාදින්න’ ක ිල අපි ගේ්ාේ ශරීර ට අ ේ වූ පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, 
වා් ා කි න ධාු හරේ ශරීර් නේ පිට ි් න ආහාර පානාදි් ේ අවට 
වාාවරණ්  එ්හමේ ි්බන පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ඒ 
හරේ ගේ්ාේ, ් ම් ් දක අර ි් නේ්න එකේරා විදි ක ොම් ඇදිලේලකේ. 
්ම් ොම් ඇදිලේල නිසා ම ි කා ික වශ් නේ වා, පිේ, ්සම් ්කෝප එ්හම 
ඇි ්වනේ්න ුනේ ්ොසේ කිපමීකේ ඇි්වනේ්න. මානසික වශ් නේ ්ලෝභ, 
්දෝස, ්මෝහ - රාග, ්දෝස, ්මෝහ ආදී වශ් නේ ඒ නුේ්ොසේ කිපමීකුේ සිදු 
්වනව. ් ම් ඔකේ්කාම සිදු ් වනේ්න ් ම් ‘්දකකේ හුටි ට’ ගුනී්මනේ. අනේන 
ඒ කි න ද්ව ාව  ට ි් න අ්නයෝනය පරය  සම්බන්ධාව වටහා ් ගන 
්ම් ්භේද සමහනේ කිරීම ි එ්කාට ් ෝගාවචර ාට කරනේට ්වලා ි්බන 
කා ය . ්ම් ්දක අර ි්බන ්ම් පරර  අහකේ කළාම පරශේන කේ නුහු. 
එන ්කාටිනේම කි නවා නම් පරශේන කේ නෑ. හි උ්පේක්ෂා්ව.  

දැනේ ධාු මනසිකාර  උ්පේක්ෂාව වඩා ගුනමී සඳහා පාවිච්ි කරන 
බව අපි සාමානය් නේ පරකාශ කරනව. නමුේ ් ම්්ක ඇු්ළ ි්බන අදහස 
්මාකකේද කි න එක කලේපනා කරනේ්න නුහු. ්ම් ශරීර් ේ ්කසේ ්ලාම් 
නි  දේ සම් ආදී ඒ එකේ එකේ ්දේවලේ වලට අප දුනේන වි්ශේෂ වුදගේ කමකේ, 
වි්ශේෂ වටිනාකමකේ ි්බනවා. ශරීර් ේ බාහිරව ්ප්නන සමහර ්දේවලේ 
වලට අපි වි්ශේෂ ඇලේමකේ දකේවනව. පරිිසිදුව බා ගනේන උේසාහ කරනව. 
ඇුළ ි්බන ් දේවලේ හංඟ්ගනම ඉනේන උේසාහ කරනවා. බඩවුලේ ආදි , 
අුණු බහනේ ආදි . එ්කාට ්ම් ඔකේ්කාම නේිවි්ශේෂ වශ් නේ ගේහම 
පඨවි, ඔකේ්කාම පඨවි කි ල ගේහම එුන ි් නේ්න උ්පේක්ෂාවකේ. අප 
්හාඳ හුටි ට, මනාප හුටි ට සලකන ්දේවලේ වලට ඇලීමකුේ නුහු. අසූි 
ආදී ්දේවලේ පිළිබඳව පටිඝ කේ අමනාප කුේ නුහු. ඔනේන ඔ  විදි ට ි 
එ්කාට ධාුමනසිකාර්  නි ම ගුඹුරු අථය  ි්බනේ්න. ්ම් ධාු 
හරට ොල ගේහම උ්පේක්ෂාවට ි හි ් ාමු ්වනේ් න. 
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්ම්ක වඩාේ පුහුදිළි ් වනව සිපට්ඨඨාන සූර් ේ ධාු මනසිකාර පබ්බ් නේ. 
‘පුන ච පරං, භික්ඛ්්ව, භික්ඛ්ු ඉම්මව කා ං  ථාිං  ථාපණිහිං ධාු්සා 
පච් ච්වක්ඛ්ි - අත්ථි ඉමස්මිං කා්  පඨවිධාු ආ්පාධාු ්්ජ්ාධාු 
වා් ාධාූ. ්ස යථාපි, භික්ඛ්්ව, ද්ක්ඛ්ා ්ගාඝා්ඛ්ා වා 
්ගාඝාක්න්වාසී වා ගාවිං වධිවා චාුම්මහාප්ථ බිල්සා පටිවිභජිවා 

නිසි්න්නා අස්ස…’ ආදී වශ් නේ ඒ ධාු මනසිකාර  පළිිබඳව පරකාශ 
්ක්රනේ්න සිපට්ඨඨාන සූර් ේ.  

නුවද ඒ මහ්ණම ්ම් ක , ‘ ථා ිං  ථා පණිහිං’ - 
්මුනේ වුදගේ වචන ්දකකේ. ක  ‘ඔ්හේ ි්බන හුටි ටම’. ්ම්ව 
අණුදකේන ඇුළට ොල පරමාණු විගරහ කේ ්නා්ව ි ්මන ්ක්රනේ්න, 
්ම් ි් න හුටි ටම - ‘ ථා ිං  ථා පණිහිං’ ශරීර  ඔ්හේ සිටි 
ආකාර් නේම, පිහිටි ආකාර් නේම, ධාු වශ් නේ ්ම්නහි කරනව. 
පරය්වක් ෂා කරනව. ්ම් ක් හි පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ඒ 
ධාු හර ි් නව. ඇේ වශ් නේ ්මන ්කටි් නු ි සඳහනේ 
්වනේ්න. ්ම්ව අනිේ සූර වල විසේර වශ් නේ පරකාශ ්ක්රන නිසා - 
්ම්වාට ශරීර් නේ ග  ුු නිදසුනේ. එ්කාට ්මනේන ්ම් ධාු හර 
හුටි ට දකිනව. ්මන උපමා්වේ වි්ශේෂව කේ ි්බනව. හරි ට අර 
ගව නිේ මරනේ්නකේ ්හෝ ඔහු්ගේ අවුසි් කේ ්හෝ එළ්දනකේ මරල කුබලි 
සිව් මහා සනේධි ක බා්ගන විකුණනේන ලෑසේි ්වලා ඉනේන්කාට අර ගව 
්දනක කි න ඒ සංඥාව නුහු. ඒ ව්ගේම ් ම් මසේ ් මාන ් දනක්ගනේ ආවද, 
්කා්හනේ ආවද, කි න හුඟීමකුේ නුහු. ්ම්ව මසේකුබලි, කි න සංඥාව 
විර ි ි්බනේ්න. අනේන ඒ විදි්  නිේවි්ශේෂව කිනේ, එකකේ අනකිකනිේ 
්වනේ කර ්නා්ගන නිකර ඒ ධාු හරටම දැම්මාම හි ඉ්බ්ටම 
උ්පේක්ෂාවට ි නුඹුරු ්වනේ්න.  

උපාදින්න අනුපාදින්න අර ි්බන පිලේ ්බදීම ව්ගේම වේ පිලේ 
්බදීමකේ ි්බනව. ඒකේ ්මනේන ්ම් සිපට්ඨඨාන සූර්  අප කලිනුේ 
සාකච්ඡා කළා. ඒ පිලේ ්බදීම ම ි මා සහ අනුනේ පිළිබඳ පිලේ ්බදීම. 
ඒක නිසා ම ි ඔ  ධාු මානසිකාර පබ්බ  අවසාන ්වන්කාට ‘ඉි 
අජ්ඣත්ං වා කා්  කා ානුපස්සී විහරි, බහිද්ධා වා කා්  කා ානුපස්සී 
විහරි, අජ්ඣත්බහිද්ධා වා කා්  කා ානුපස්සී විහරි’ - ්ම්සේ 
මා්ගේ ක් හි ්හෝ ක  අනුව බලමිනේ වාස  කරනේ්නේ , අනුනේ්ගේ 
ක් හි ්හෝ ක  අනුව බලමිනේ වාස  කරනේ්නේ , මා්ගේ සහ 
අනුනේ්ගේ ක් හි ්හෝ ක  අනුව බලමිනේ වාස  කරනේ්නේ . මා සහ 
අනුනේ කි න එනේ ්ප්නනේ්න අර ්ද්ගාලේලම එක ි කි න එක 
ව්ග ි. අර ද්ව ාවට පහර ි ්දනේ්න ්මන. මා්ගේ කි නේ්නේේ 
්ම් ධාු හර, අනුනේ්ගේ කි නේ්නේේ ්ම් ධාු හර. ‘ ථා ඉදං ථා 

එං -  ථා එං ථා ඉදං’8 කි න මූලධමය  පරයක්ෂ ්වනාකේ ම ි 
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්මනේන ්ම් ක ින සම්මශයන  ්ක්රනේ්න. ‘්ම   ම්්සේද එ ේ එ්සේ , 
එ   ම්්සේද ්ම ේ එ්සේ .’ ඉිනේ ්ම ිනුේ අපට පුහුදිලි ්වනව - 
සිපට්ඨඨාන සූර් ේ ි්බන ්ම් විගරහ් නුේ - අ්පේ සිේ පවිනේ්නේ 
නානේව් ේ ගුලිල ි. බාහිර ්ලෝක් ේ වණය අනුව අප ඒ ඒ ්දේට නම් දීල 
සංකලේප හුටි ට ඒව ්වනේ ්වනේ කරල දකේවනව. ඒක හිට මහ වද කේ. ඒ 
නානේව සංඥා්වනේ සි ඒකව සංඥාවට ්ගන ඒමට පි වරකේ හුටි ට 
ගනේන පළුුවනේ ්ම් ධාු මනසිකාර . ්මුන ි් නේ්න ධාු හරකේ 
පමණ ි. හි ්බා්හාම සුහුලේලු ි එ්කාට. 

ඔනේන ඔ  විදි ට එ්කාට සිපට්ඨඨාන සූර් ේේ අර ගුඹුරු අථය  
අපට මු කරගනේන පළුුවනි. ්ම නිේ අපට ්පේනව ්ම් සූරාග ධාු 
මනසිකාර කරම් ේ මූලික පරමාථය  ‘ධාු් ා සුඤ්ඤ්ා පස්ස’ ක ින බුද්ධ 
අවවාද ට අනුව ධාුනේ ශූනය වශ් නේ සුලකීම ි. ‘ධාුනේ ශූනය වශ් නේ 
බලව’ කි න ඒ බුදේධාවවාද ට අනුව ්ම් ධාුනේ් ගේ ශූනයව  වටහා 
ගුනමී ි - ්ම් පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න ධාුනේ්ගේ ශූනයව  
වටහා ගුනීම ි, ඒ සූර ධමය්සේ එන ධාුමනසකිාර කරම් ේ පරමාථය . 

නමුේ  ම්කිසි ්හේුවකේ නසිා - සමහර විට ්භෞික වාද ට නුඹරුු 
වුණ භාරී  දේශනවල බලපෑම නිසා්දෝ - ්මනේන ්ම් කි ාපු සරල ධාු 
මනසිකාර කරම  ්වනුවට සංකලේප විකය මගිනේ ්ම් පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, 
වා් ා ධාු හර හි්ේ පුළපදි ම් කරගුනමීට කරන උේසාහ කේ වුනි 
ශාසේරී  පේ් ේෂණ  ම්  ම් නකිා  වල ඇි ්වනේන පටනේ ගේ, 
නිකා  නේ පුන නඟින්කාට. ඉසේ්සලේල බලා්පා්රාේු වු්ණේ ්ම් පඨවි 
ආදී ධාුනේ සි්නේ මකා දැමීම. අි දීඝය කාල ක සටි, අනාදිමේ කාල ක 
සිට, සේව සනේාන් ේ ඇඳිල ි් න පඨවි, ආ්පා, ් ්ජ්ා, වා් ා කි න 
්ම් භූ නේ හර ්දනා්ග රෑප මකල හුරීම ි මුලිනේ ිබුන පරමාථය . 
නමුේ පහු ්වන්කාට හරි ට අර ්භෞිකවාදී දේශන වල පරමාණුවාද ට 
අනුව ්ක්රන විගරහ ව්ගේ ්ම්වා ්බදනේන පටනේ ගේ - ්කසේ පලන කය. 
වාචයාථය  අනුව බලන්කාටේ - ්කසේ පලන කය වලිනේ ්ම් පඨවි ධාුව 
සි්ේම ව වේ පුලපදි ම් කරගනේන, ්හාඳට පිනේාරු කරගනේන, දරණ 
උේසාහ කේ බවට පේ වුණා, ්ම් ශාසේරී  පේ් ේෂණ.  

්ම් ගුන අපට ටිකකේ කලේපනා කරල බලනේට සිද්ධ්වනව. සමහරවිට 
ආීේණ කලේප් නුේ ටිකකේ ඈේ ්වලා. ්මනේන ්ම්ක නිසා ඇේ 
වශ් නේම අර නවිනේ මඟ ඇහි් රන ේව කේ පවා ඇවිණු ි ක ිල ක ිනේන 
පුළුවනි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ්ගේ ‘පේ් ේෂණ ’ ඒ ව්ගේ ්ද කේ ්නා්ව ි. 
ධාු හර පිළිබඳ පේ් ේෂණ  ඒ විදි් ේ ්ද කේ ්නා්ව ි. සං ුකේ 
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නිකා් ේ නිොන සං ුකේ් ේ9 සඳහනේ ් වනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් ම් පඨවි 

ආදී ධාුනේ හර පිළිබඳව කළ පේ් ේෂණ් ේ පරිඵල. ‘පඨවිධාු ා අහං, 
භික්ඛ්්ව, අස් සාදපරි් සනං අචරිං. ් ා පඨවිධාු ා අස්සා්ො දජ්ඣගමං, 
 ාවා පඨවිධාු ා අස්සා්ො පඤ්ඤා  ්ම ්සා සදුි්ට්ඨඨා. පඨවිධාු ා අහං, 
භික්ඛ්්ව, ආදීනවපරි් සනං අචරිං. ්  ා පඨවිධාු ා ආදීන්වා දජ්ඣගමං, 
 ාවා පඨවිධාු ා ආදීන්වා පඤ්ඤා  ්ම ්සා සුදි්ට්ඨඨා. පඨවිධාු ා 
අහං, භික්ඛ්්ව, නිස්සරණපරි් සනං අචරිං.  ං පඨවිධාු ා නිස්සරණං 
දජ්ඣගමං,  ාවා පඨවිධාු ා නිස්සරණං පඤ්ඤා  ්ම ං සුදිට්ඨඨං.’ 

්ම්්ක ්ේරුම - මහ්ණනි, මම පඨවි ධාු් වහි ආසේවාද 
පේ් ේෂණ් හි හුසරිුනා. ආසේවාද  ්සා මිනේ ගමනේ කළා. ‘් ා 
පඨවිධාු ා අස්සා්ො දජ්ඣගමං’ - පඨවි ධාු්වහි  ම් ආසේවාද කේ ්ව්ද 
ඒක මම ලබා ගේ. ‘ ාවා පඨවිධාු ා අස්සා්ො පඤ්ඤා  ්ම ්සා 
සුදි්ට්ඨඨා’ -  ම්ාකේ පඨවිධාු්වහි ආසේවාද කේ ්ව්ද ඒක මම පරඥා්වනේ 
අව්බෝධ කරගේ. ඒ ව්ගේම ‘පඨවිධාු ා අහං, භික්ඛ්්ව, 
ආදීනවපරි් සනං අචරිං’ - මහ්ණනි මම පඨවි ධාු් ව් ආදීනව ්සා මිනේ 
ගි ා. ්ම් මළුු මහේ සංසාර් ේම කළ පේ් ේෂණ කේ, එක ජීවි ක 
්නා්ව ි. ‘් ා පඨවිධා ුා ආදීන්වා දජ්ඣගමං’ - පඨවි ධාු්ව්  ම් 
ආදීනව කේ ්ව්ද මම ඒක ලබා ගේ. මම ඒක දැන ගේ. ‘ ාවා පඨවි 
ධාු ා ආදීන්වා පඤ්ඤා  ්ම ්සා සුදි්ට්ඨඨා’ -  ම් ාකේ පඨවි ධාු්ව් 
ආදීනව පක්ෂ කේ ්ව්ද ඒක මම පරඥා්වනේ අව්බෝධ කරගේ. ‘පඨවිධාු ා 
අහං භික්ඛ්්ව නිස්සරණපරි් සනං අචරිං’ - මහ්ණනි මම පඨවි ධාු්වනේ 
නිකේමීම ්සා ා්ගන ගි ා. ‘ ං පඨවිධාු ා නිස්සරණං, දජ්ඣගමං’ පඨවි 
ධාු්වනේ නිකේමීමකේ, නිසේසරණ කේ ්ව්ද එ  මම ලුබ ගේ. ‘ ාවා 
පඨවිධාු ා නිස්සරණං පඤ්ඤ ා  ්මං සූදිට්ඨඨං’ - පඨවි ධාු්වහි 
 ම්ාකේ නිසේසරණ කේ ්ව්ද එ  මම පරඥා්වනේ දැක ගේ. 

ඔනේන ඕක ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ධාු හර පිළිබඳව කළ 
පේ් ේෂණ . පඨවි ධාුව ව්ගේම අ්නකේ ධාුනේ පිළිබඳවේ ්ම් විදි ටම 
සඳහනේ ්වනව ්ම් සූර් ේ, ්මන ්ම් ‘අස්සාද’ කි ල පරකාශ ක්ළේ - ඒක 
ඒ සූර් ේම සඳහනේ ්වනව - පඨවි ධාුව නිසා ඇිවන සුඛ් ්සෝමනසේස 
්දක. පඨවි ධාුව කරණ්කාට්ගන සුප ්සාම්නසේ ්ව්ද අනේන ඒක ි 
ආසේවාද  - ‘අස්සාද’ - කි ල පරකාශ ක්ළේ. පඨවි ධාු්ව්  ම් 
අනියාවකේ, ක්ෂ වන, වු වන, ්වනසේවන ස්වභාව කේ ඇදේද එ  ි 
ආදීනව . නිසේසරණ  හුටි ට පරකාශ ක්ළේ පඨවි ධාුව පිළිබඳ ඡන්ද 
රාග  නුි කිරීම ි. ඡන්ද රාග පරහාණ  ි. ්මනේන ්ම් පේ් ේෂණ් ේ 
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පරිඵල අනුව ි බදුුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අපට ්වන එකකේ බා සිවපුස 
පරි්භෝග  පවා දකේවා වෝළේ. ඒක ්හාඳට පරකාශ ්වනව අරි වංස 

සූර් ේ10 එ්හම. සිවපුස පරි්භෝග  පළිිබඳව එ්හම සඳහනේ ්වන ුන 
පාඨ කපී කේ සඳහනේ ්වනව. ‘ලද්ධා ච පිණ් ඩපාං අගථි්ා අමුච්ි්ා 
අනජ්ඣාප්න්නා ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණප්ඤ්ඤා පරිභුඤ්ජ්ි’ එන අර 
‘අගථි්ා අමුච්ි්ා අනජ්ඣාප්න්නා’ ක ිනේ්න ෘෂේණා්වනේ, 
්ලෝහ් නේ, ගිජ්ුක්මනේ ්නාබුඳී, එ ිනේ නමුළුාව, එ ට  ට ්නාවී. එ නිේ 
අපට ් ප්නනව ඒ්ක ආසේවාද පක්ෂ . ඒ ආසේවාද පක්ෂ් නේ ් බ්්රන එක ි.  

ඊළඟට ‘ආදීනව දස්සාවි’ - ඒ්ක ආදීනවේ ්ේරුම් අර්ගන - 
සාමානය් නේ වුඩිපුර ආහාර ගුනීම පමණකේ ්න්ව ි, ඒ ආහාර නිසා 
ඇිවි  හුකි ව ්නා් කුේ ආදීනව ි් නව. ඒ ව්ගේම 
‘නිස්සරණප්ඤ්ඤා’ - ්ම් ආහාර  ගනේ්න ආහාර  නුි කිරීම සඳහා ි. 
්වන විදි කිනේ කි නව නම් ‘ආහාරං නිස්සා  ආහාරං පජ්හථ’ කි ල පරකාශ 
කළා. ආහාර ම පිහිට කර්ගන ආහාර  අහරිනේන ි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ අපට උප්දසේ ්දනේ්න. අනේන ඒ විදි ට ‘නිස්සරණප්ඤ්ඤා’ - 
ආහාර් නේ මිදීම සඳහා ආහාර ගනේ්න. ් ම්කේ බුලුවාම, අර කලිනේ කි ාපූ 
පර්හළිකා කි මනේ ව්ගේ, ගුඹුරු අදහසකේ.  

්ම ිනේ අපට ්පේනව, ්මනේන ්ම් ධාු මනසකිාර් ේ මූලික අදහස 
කුමකේද, පහු කාල ක ්ම්ක ්කා ි පුේටද වුටු්නේ කි ල. සංඥාව කි න 
එක මිරිඟුවකේ. ්ම් මිරිඟුව ඔසේ්සේ දුවනේන ව්ගේ, සංකලේප විකය මගිනේ ්ම් 
ධාුනේ හර ඔසේ්ස ්සා නේන  ෑම ඇේ වශ් නේම ්භෞික 
විදයාඥ ිනේට අ ිි ්ද කේ. ්මන උවමනා කරනේ්න ්ම් අි දීඝය 
සංසාර් ේ පඨවි, ආ්පා ආදී ් ම් ධාු හර නිසා සේව ා ුළ ඇඳී ි්බන 
රෑප සංඥා්වනේ මිදීම ි. රෑප සංඥාව මකා දැමීමට ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
හුම කරම කේම අපට උගනේවා වෝළේ.  

්ම් පඨවි, ආ්පා, ්්ජ්ා, වා් ා කි න මහා භූ ධමය හර නිසා 
අප ුළ ි්බනව එකේරා රෑප සංඥාවකේ. ඒ රෑප සංඥාව නිසා ම ි නිමිි 
ගනේ්න. ඒ හරම ඇේ වශ් නේම අනිය ි. නමුේ ඒව නිසා 
ඇිකරගේු රෑප සංඥාවලේ අ්පේ සිේවල පුලපදි ම් ්වලා ි් නවා. 
ඉාමේම ඈ සංසාර් ේ ගේු නිමිි ම ි සමහර ්ක්නකේ ඔ  ඇලුම් 
්හෝ ගුටුම් හුටි ට අර්ගන දීේඝකාල කේ ් ම් සංසාර් ේ වඩනේ්න. ් වන 
විදි කිනේ කි නව නම් විකය පරපංච. විකය පරපංච වු්ඩනේන පටනේ 
ගනේ්න ්මනේන ්ම් රෑප සංඥාව නිස ි. ්වන විදි කට කි නව නම් වණය 
සණ්ඨාන ආදි  අනුව, ඒ කි නේ්නේ ඒවා්  වණය  අනුව, හුඩරුව අනුව, 
අපි එකකේ ව එකකිනේ ්වනේ කර්ගන ඒකට නමකේ එ්හමේ 
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ෝගන ඇලුම් බුඳුම් වටිනාකම් ආදි් නේ ඒක වේ සි්ේ පුලපදි ම් 
කර්ගන ඒ විදි්  නමිිි ඇිකරගනේනව හි්ේ. ඒවටම ම ි අර සංඥා 
අනුස  ක ිල කි නේ්න. මධුපිණ්ඩික සූර් ේ එ්හම සඳහනේ වුණා ‘සඤ්ඤා 
නානු්සන්ි’ ක ිල. රහේ සි්හි සංඥාවනේ අනුස  වශ් නේ පවිනේ්න 
නුහු. නමුේ ්නාරහේ සි්හි  ම්කිසි පරමාණ කට ්ම් සංඥා අනුස  
වශ් නේ පවනිව. සංඥා අනුස  පිහිට කර්ගන ි විකය, පරපංච වඩමිනේ 
ම මනේම සංසාර් ේ දුකේ වවාගනේ්න. ්මනේන ්ම් නිමිි සිිනේ ගිලිහී 
 ාමට නම්, ්ම් පඨවි ආදී ධාුනේ හ්ේ අර ආදීනව පක්ෂ  අවධාරණ  
කරනේට සිද්ධ්වනව. අනේන ඒක නිසා ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්බා්හෝ 
අවස්ථාවලේවල - ්බා්හෝ සූරවල - ්ම් පඨවි ආදී ධාුනේ්ගේ අනියාව 
ගුන සංඝ ාට පරකාශ ක්ළේ. අමුු පරමාණු වාද කේ ්දේශනා කරනේන 
්නා්ව ි ඒක ක්ළේ. 

දැනේ ්ම්කට ඉාමේම ්හාඳ නිදසුනකේ අපට සමහර සූර වලිනේ 
දකේවනේනට පුළුවනි. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් පඨවි, ආදී ධාුනේ්ගේ 
අනියාව පරකාශ ක්ළේ ්ම් භාවනාටක් ේ ඇ ි නිසේසාරව  ්ේරුම් 
කිරීමට ි. ්ම් භවනාටක කේ මවන රෑප සංඥාව සේව ා්ගේ සිේවලිනේ 
මකාහුරීමට ි. දැනේ සංසේකාර කි න වචන  අපි නිරම වයවහාර කරනව. 
නමුේ ඒකට වේ අථය කේ අපි අර සිනමා නාටය දේශන ආදී උපමා දකේවන 
අවස්ථා්ව් පරකාශ කළා. සංසේකාර ක ිල ක ිනේන පළුුවනේ නාටය ක සුරසිලි, 
අර ඇඳීම් ආදී ස ිලේලටම.  

එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මහ ්පා්ළා්ව කථානේර  
සමහර සූර වල ්දේශනා කරල ි්බනව. ඒක නූන විදයාඥ ිනේ කරනේන 
ව්ගේ විදයාේමක ග්ව්ෂණ කේ ්නා්ව ි. ්ම් මහ්පා්ළාව ඇිවුණ හුටි, 
්ම්ක විනාශ ්වන හුටි, එ්හම පරකාශ ක්ළේ අ්පේ ්ම් රඟපෑම් වලට - ්ම් 
සංසාර් ේ කරන රඟපෑම් වලට - ්ව්දිකාව වශ් නේ, එ්හම නුේනම් 
්ව්දිකා සුරසිලි වශ් නේ, ි්බන ්ම් මහ ්පා්ළා්ව් ඇි අනියාව 
්පනේවාදී්මනේ ඒ ගුන නිබ්බිො විරාග කේ ඇි කරිීම ි අදහස. ්ම් මහ 
්පා්ළෝ ්ව්දිකා්ව් ්පනේනමු් කරන ්ම් නාටක් ේ ි්  න සංසේකාර අ්පේ 
සිේ වලට ්බා්හාම දිනේ කාවදිනව. සඤ්ඤා අනසු  වශ් නේ කාවදිනව. ඒ 
නසිා ම ි ්ම් භව කේ වු්ඩනේ්න, කරම කරම් නේ භව කේ වු්ඩනේ්න. 
අනේන ඒක කුඩීමට ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ  ම්  ම් සූර වල ්ම් මහ 
්පා්ළා්ව කථානේර  අපට ඉදිරිපේ කරල ි් නේ්න. 

දැනේ ්හාඳ නිදශයන කේ අග්ගඤ්ඤ සූර .11 ්ම් අග්ගඤ්ඤ සූර් ේ 

දැකේ්වන හුටි ට කලේපාරම්භ් ේදී ළදරු ්පා්ළාව - ළදරු පෘථිවි  -  
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නිකරම අන්ධකාර් ේ ගුලුනු, ජ්ල් නේ වුසනුු එකකේ. ඒ කාල් ේ හිටි් ේ 
ආභස්සර ්ලෝක් නේ චුව ්ම් පෘථිවි් ේ පහළවුණු සේව ිනේ වි්ශේෂ කේ. 
ඔවුනේට සේරී පුරුෂ ්භේද කේ නෑ. ‘ම්නාම ා පීිභක්ඛ්ා ස ංපභා 
අන්ලික්ඛ්චරා’ ආදී වශ් නේ දකේවනව. ම්නෝම  ක කේ ඇි, පරීි  ආහාර 
කරගේ, මනේ්ගේම ශරීර ආ්ලෝක් නේ අහ්සේ ගමනේ කරන සේව 
වි්ශේෂ කේ මුලේ අවස්ථා්ව් හිටි් . ්ම් මහ ්පා්ළාවේ නිකරම ජ්ල 
්පා්ළාවකේ ව්ගේ.  

වෂය ්කෝටි පර්කෝටි ගණනකේ ්ගවුණට පසේ්ස ්ම් මහ ්පා්ළා්ව 
රසවේ ් ාද  ඇි කරිි ් ාද කේ වුනි ්ද කේ පහළ වුණු බව සඳහනේ 
්වනව. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සඳහනේ කරනව. එ්කාට ්ම් ්පා්ළාව 
දැවුනේ දී කිරි බඳුනකේ, එ්හම නුේනම් හිමකිරම බඳුනකේ ව්ගේ ්වනේන 
ඇි. ් ම් හිටපු සේව නේ්ගනේ ් ක්නකේ, කුුහල  වුඩි ් ක්නකේ ‘අ්ම්හා, 
කි්මවිදං භවිස්සි’ - ‘අ්පා ි ් ම් ් මාකකේද’ කි ල ඇඟිලේල ගහල ් ලවකෑව. 
ඔනේන ඉිනේ රස ෘෂේණාව බුස ගේ, ඒ සේව ා ුළ. ්ම් ුනුේ 
්ම්ක කරනව දැකල අනිේ අ ේ ඒ විදි ටම ඇඟිලේල ගහල ්ලව කෑව, 
බලන්කාට ්ම්ක රසවේ ්ද කේ. ඊළඟට ්දෝිනේම අර්ගන කනේන පටනේ 
ගේ. හරි ට අර කෑදර දරුවකුට අහුවුණ හිමකිරම බඳුනකේ ව්ගේ. ඔ  විදි ට 
කරනේන පටනේ ගේහම ්මාකද වු්ණේ? ශරීර ඕළාරික වුණා. අනේන අර 
‘කක්ඛ්ලං ඛ්රිගං’ කි ල කවි්ව ව්ගේ කකයශ ්වනේන පටනේ ගේ, ෘෂේණාව 
වු්ඩනේන පටනේ ගේ. ඒ අනුවම පරිසර ේ ්වනසේ වුණා, අර ව්ගේම. 
අනේන ආදීනව පක්ෂ . 

ඔ  විදි ට ආදීනව පක්ෂ  පහළ ්වලා මහ ්පා්ළාව වුඩී්ගන 
වුඩී්ගන  න අ්ර, සරල ජීවි  වඩ වඩා සංකේීණ ්වන අ්ර, වේ 
වේෂ ්කෝටි පර් කෝටි ගණනකේ ග ිාට පසේ්ස මහගලේකළුු, ගරිි්හලේ, ුනිලා, 
්ගාඩනුඟිලි ආදි් නේ ගුවසනු ්ම් දැනේ ි් බන විදි්  මහ්පා්ළාවකේ ඇි 
වණුා. ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අංගතු්ර නකිා්  සත් සරුි ගු්ගමන 

සූර්  ේ12 සඳහනේ කරනව ්ම් විදි්  ්ම් මහ ්පා්ළාවටේ  න කලදසාව. 

කලේප විනාශ අවස්ථාව ළංවනවිට, ස ූයය මණඩල ්දකකේ - නුකේ - හරකේ - 
පහකේ - හ කේ - හකේ පා ා්ගන එන්කාට, ් ම් මළුු මහ ් පා්ළාව ඒ ස ිලු 
ගලේකළුු, ගරිි්හලේ ආදි  සහිව එකම ගනිි ජ්ාලාවකේ බවට පේ්ව්ලා, 
ගනිි් ගන දැවිල, ගි් ලේ, ්ලේ, දැවණු ුනකේ ව්ගේ අළුවේ දැලවිේ ඉරිි 
්නා්කාට එ්හම පටිිනේම විනාශ ් වලා  න බව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කළා. එ්කාට ්මන පරමාණවුාද කටවේ ඉඩකේ නුහු. ඊළඟට අවසාන 
වශ් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න ්ම් ්දේශනා්ව් පරමාථය . 
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‘එවං අනිච්චා භික්ඛ්ව සංඛාරා. එවං අද්ධුවා භකි්ඛ්ව සංඛාරා. එවං 

අනස්සාසිකා භික්ඛ්ව සංඛාරා. යාවඤ්චිදං භික්ඛ්ව අේමව සබ්බසංඛා්රසු 

නිබ් බින්දිතුං අෙං විරජ් ජිතුං අෙං විමුච්චිතුං’ - ‘මහ්ණනි සංසේකාර් ෝ 

්ම්ස ිනේ අනිය හ. සංසේකාර් ෝ ්ම්ස ිනේ අසේථිර හ. සංසේකාර් ෝ 

්ම්ස ිනේ ආසේවාද රහි හ. ්ක්කේද  ේ මහ්ණනි, ඔ ේ ඇි සි ලු 

සංසේකාර නේ ගුන කළකි් රනේන, ඔ ේ ඇි සි ලු සංසේකාර නේ පළිිබඳව 

්නාඇ්ලනේන. ඔ ේ ඇ ිසි ලු සංසේකාර නේ්ගනේ මි්දනේන.’ 
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29 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

ගරුතර ්යෝගාවචර මො සංඝරතන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන 

මාතෘකාව යට්තේ පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ විසිනව වන ්දේශනයයි 

්ම්. 

සංසාරග සේව ිනේ්ගේ භවනාටක ට පසුබිමකේ වන ්පා්ළෝ 

්ව්දිකාව කලේපාරම්භ් ේ සිට කලේපානේ  දකේවා ඉදිරිපේ කරන ්ව්දිකා 

සුරසිලි වල අනියාව මුකර දැකේවීමට ගි වර ්දේශන් ේදී අපි උේසාහ 

කළා. අග්ගඤ්ඤ සූර් ේ එන කලේපාරම්භ  පිළිබඳ විසේර ේ 

සත්සුරි ුග්ගමන සූර් ේ එන කලේප විනාශ  පළිිබඳ විසේර කේ එකි්නකට 

 ා කර්ගන පරබල අනිය සංඥාවකේ සිට කාවදේො ගුනී්මනේ නිවනට ්ොර 

ඇ්රන නිබ්බිොව මුකරගුනමී ගුනේ අපි සුලකිලිමේ වුණා. ්ම් 

භවනාටක් ේ අනියාව ඇඟ්වන, ඒ ව්ගේම ්ම් ්ලෝක් ේ, මහ 

්පා්ළා්ව් අනියාව ්පනේනුම්කරන, ඒ බුද්ධ ්දේශනාවලම පරිරාව කේ 

සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ ් දේශනා කළ මහාහත්ථිප්ොපම සූර් නුේ අපට 

අසනේනට ලු්බනව. 

‘තස්සාෙි නාම ආවු්සා, බාෙිරාය පඨවිධාතුයා තාව මෙල්ෙිකාය 

අනිච්චතා පඤ්ඤායිස්සති, ඛයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, වයධම්  මතා 

පඤ්ඤායිස්සති, විපරිණාමධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, කමි් පනිමස්ස ම්තට්ඨ ඨකස්ස 

කායස්ස තණ්ෙුපාදින්නස්ස අෙන්ති වා මමන්ති වා අස්මීති වා, අථඛවස්ස ්නා 

්ව්වත්ථ ්ොති.’1 

‘ඇවුේනි ඒසා මහේ වූ බාහිර පඨවි ධාු්ව් පවා අනියාවකේ 

දකේනට ලු්බනේ්නේ . විනාශ වන ස්වභාව කේ දකේනට ලු්බනේ්නේ . 

්ගවී න ස්වභාව කේ දකේනට ලු්බනේ්නේ . ්වනසේවන ස්වභාව කේ දකේනට 
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ලු්බනේ්නේ . සුළු කලකේ පවින ‘ණ්හා්වනේ අලේවා ගේ’ ් ම් ක  පිළිබඳව 
- ්ම් ක් හි - ‘මම  මා්ගේ ’ ‘්වමි’  න ගුනේ්මකේ ගුන ්ක්සේ ්ව්ද? 
කි නු කිම්ද? අ්නකේ අට එවුනි කි ා ගුනේමකට සිා ගුනේමකට ඉඩකේ 
නුේ්ේ ්ව් මු ි.’ ඒ සා මහේ වූ බාහිර පඨවි ධාු් ව් අනියාව ුළිනේ, 
්ම් සා අලේප වූ ආධයාේමික පඨවි ධාු්ව් අනියාව දැකී්මනේ අහංකාර 
මමංකාර මානානුස නේ දුරුකරගුනමීට හුකි බව ්ම් ්දේශනා ්කාටසිනේ 
අපට ්පනී  නව. ‘අනිමිත්ංච භා්වහි මානානුස මුජ්ජ්හ.’ ‘අනමිිත්  
වඩව, මානානුස  දුරලව’  නු්වනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සුත්නිපා් ේ 
රාහුල සූර් ේදී ්දේශනා ක්ළේ ්ම් අනිය සංඥා්වනේ නිමිි මුකී න්කාට 
ඒ එකේකම මානානුස ේ ්ගවී  න නිස ි. බාහිර ්ලෝක් ේ අනියාව 
විසේර කරන සූර්දේශනා අ් ානි්සාමනසිකාර් නේ ්ලෝකිනේන බවට 
හරවා ගනේ්නේ නුිව, ් ානි්සාමනසකිාර් නේ ඒවා අ්පේ අධයාේම  
්දසටම හරවා ්ගන, ්ම් ජීවි නාටය් ේ ඇි නිසේසාරව  ්ේරුම්ග 
 ුුව ි්බනව. 

අප එකේ එකේ්කනා්ගේ ජීවි නාටය් ේ මුලේ ජ්වනකිාවල රඟපෑ 
නළුනිලි් ෝ ්කෝ දැනේ? ඒ සුරසිලි, ඒ පසුබිම් සුරසිලි, දැනේ ්කෝ? ඒ කිසිවකේ 
නුේ, ඒවා පිළිබඳ සංඥා අනුස  අ්පේ සිේ ුළ ඉිරිව ඇි ාකේ විකය 
පරපංච ඇිකරගුනීමට බාොවකේ නුහු. ්ම් විකය පරපංච ඇි වනේ්න අර 
අනිය සංඥා්වනේ ඒ නිමිි ්ගවීගි් ේ නුි නිස ි. මුළු මහේ 
්ලෝක් ේම ්ම් අනියාව ගුන ්ම්නහි කරන්කාට, අ්පේ ්ම් ජීවි 
නාටය් ේ ඇි වසේු - පදුේගල - සදිේධි වශ් නේ හඳුනේවන ්ම් සංසේකාර 
්ගාඩ පිළිබඳව විරාග  ඇි ්වනව කි ල කි නේ්න ඒ නිමිි මුකී  ාම ි. 
ඒක හරි ට උපමාවකනිේ ක ිනව නම්, ්බාඳ වුණ දි  සා ම් ිර කේ බවට 
පේ ්වනව ව්ග ි.  

ඒ විදි ට අනිය සංඥාව වඩන්කාට, ඒ නිමිි ්ගවී න්කාට, 
් ෝගාවචර කුට ්ලෝක  ්පේනේ්නේ හරි ට ්බාඳ වුණ දි  සා ම් ිර කේ 
ව්ග ි. දි  සා ම් ිර කේ ් බාඳ ්වන්කාට ඒ ිර් ේ ඇි රෑප එකි්නක 
්වනේ කරගනේන බුරි ේව කේ, අපහසු ේව කේ, ඇි ්වනව. නානත් 
සංඥා්වනේ - අර වණය හුඩ රුව ආදි  අනුව, වණය සණේඨානාදි  අනුව - ඒ 
ිර් ේ ඇි විවිධ රෑප එකි්නකිනේ ්වනේ කරගනේට බුරි ේව කේ පුන 
නගිනව. ඒ නිසාම අර එකි්නක මුනීම් වශ් නේ කරන මානානුස නේ 
ඉවේ ්වනව. පිලේ ්බදීම්, ගුටීම් වලට ්හේුවන මානානුස නේ එ ිනේම 
්ගවී  නව. ්මනේන ්ම්ක නිසා ම ි අර අනිය සංඥාව ඉාමේ 
වුදගේ භාවනා කමයස්ථාන කේ හුටි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ නිර මකේ 
කරල දීල ි්බනේ්න. අනිමිත් සමාධි  වි්ශේෂ් නේම බුදුරජ්ාණනේ 
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වහනේ්සේ වණයනා කළා, සං ුකේ නිකා්  ඛ්න්ධ සං ුකේ් ේ. ‘ත්යා්ම, 

භික්ඛ්ව, අකුසෙවිතක්කා - කාමවිත්ක්කා, වයාපාදවිත්ක්කා, 
විෙිංසාවිත්ක්කා. ඉ්ම ච ්ඛා භික්ඛ්ව, ත්යා අකුසෙවිතක්කා ක්ව 
අපරි්සසා නිරුජ්ඣන්ති. චතූසු වා සතිපට්ඨ ඨා්නසු සපු ට්ඨිතචි්තස්ස 
විෙර්තා අනිම් තං වා සමාධිං භාවය්තා. යාවඤ් චිදං, භික්ඛ්ව, අේමව 
අනිම්්තා සමාධි භා්වතුං. අනිම්්තා, භික්ඛ්ව, සමාධි භාවි්තා 

බෙුෙීක්තා මෙප් ඵ්ො ් ොති මොනිසං්සා.’2 ‘මහ්ණනි ් ම් අකුසල විකය 

ුනකේ ඇ. කාම විකය , වයාපාද විකය , විහිංසා විකය . මහ්ණනි ්ම් 
අකුසල විකය ුන ්කාුනක නිරව්ශේෂ වශ් නේ නිරුද්ධ ්වේද? සර 
සිපට්ඨඨාන් හි මුනවිනේ පිහිටි සිේ ඇිව වාස  කරනේනහුට ්හෝ 
අනිමිත් සමාධි  වඩනේනහුට ්හෝ  . ්ක්කේද  ේ, මහ්ණනි, ්ම් 
කාරණ ම ඇි - ඔ ේ ඇි - අනිමිත් සමාධි  වඩනේන. අනිමිත් 
සමාධි  වඩන ලද කලේහි, බහුල වශ් නේ කරන ලද කලේහි මහේ ඵල 
මහානිසංස ්ව ි.’ 

්ම් සූර ්කාටසිනේ අපට ්පනී  නව ්ම් කාම වික්ක, වයාපාද 
වික්ක, විහිංසා වික්ක කි න ්ම් මිථයා සංකලේප ුන සම්පූේණ් නේම, 
නිරව්ශේෂ වශ් නේම, නුිකරගුනීමට කරම ්දකකේ ඇි බව. පළමු්වනි 
කරම  සර සිපට්ඨඨාන් හි මුනවිනේ පිහිටි සිේ ඇි බව. ්ද්වනි කරම  
අනිමිත් සමාධි  වුඩීම. අර ‘වා’ කි න නපිා  ් ාදල ි් නේ්න ඒ 
නිස ි. ්ම නිේ අපට ්පේනව අනිමිත් සමාධි  වුඩී්ම්දී නිමිි ්ගවී  න 
නිසාම අර විකයවලට සංකලේප වලට ඉඩකේ නුි ්වන බව. ්ම් නිමිි 
ගුනී්ම් සංසාරික පුරුදේද නිස ි අපට විකය පරපංච ඇි ්වනේ්න. නමුේ 
්ම් විකය පරපංච නේ්ගනේ සි මුො ගුනී්ම් පර ේන ටේ එකේරා විදි ක 
නිමිි ගුනමීකේ අවශය ්වනව. ්ම්ක ්නාකර බුරි ේව කේ ්මන. 

අපි ්බා්හෝ අවස්ථාවල සඳහනේ කළා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මධයම 
පරිපොවකේ ්දේශනා කරනේට ්හේුවේ, ්ම් සමහර ්දේවලේ ඇුවේ බුරි, 
නුුවේ බුරි, ේව කේ ි්බනව. එ්කාට ්ම් මධයම පරිපොවම අනුපූවය 
පරිපොවකුේ ්වනව. මධයම පරිපොවම අනුපූවය පරිොවකේ බවට පේ ්වනේ්න 
්ම්ක එකේරා අනුපිළි් වලකිනේ කළ ුු ්ද කේ නිස ි. එකේරා 
කරමානුකූලව කේ අනුව කරනේට සිද්ධ්වන ්ද කේ. ්ම් පද ්ද්කේම - ්ම් 
මධයම පරිපො, අනුපූවය පරිපො ක ින පද ්ද්කේම - ගුබ්්වන අථය  අපි 
්වනේ වචන ්දකකනිේ කවි්්වාේ ්ම් නිවයාණගාමී පරිපොව පරා් ෝගික හා 
සා්පේක්ෂ පරිපේි උඩ  නේනකේ - ඒ මූල ධමය උඩ ගමනේ කරනේනකේ. 
පරා් ෝගික ක ිනේ්න  ම්කසිි අථය කේ සලකා්ගන, සා්පේක්ෂ කි ල කි නේ්න 



නිව්නේ නිවීම 

650 

කිසිවක ඒකානේ වටිනාකමකේ නුහු. එකකේ අනකි අ්පේක්ෂා කර්ගන ි, 

අනිකට අ්පේක්ෂිව ි, ව එකකේ හා සම්බන්ධව ි වටිනාකම ලබනේ්න. අර 

රථවිනී පරිපොව ගුන කලිනේ අවස්ථාවක සඳහනේ කරන්කාට - අර කඩිනේ 

කඩ දුවන රථ හ - එකකේ දුවනේ්න අනිකේ එක බලා්පා්රාේු්වනේ. ඒක 

දුවනේ්න අනකිේ එක බලා්පා්රාේු්වනේ. ඔනේන ඔ්හාම - සා්පේක්ෂක 

භාව  - ්ම් මූලධමය  විසේර කිරීමට ි ඒ විසේර  කිව්්ව්. එ්කාට 

එකේරා විදි ක නමිිි භාවි කේ අවශය ්වනව ්ම් ක ිාපු නිමිි වලිනේ 

සි මුො ගුනී්ම් පර ේන ටේ. ඒක ්ක්රනේ්න අර පරා් ෝගකි සා්පේක්ෂ 

මූලධමය අනවු ි. පරා් ෝගික හා සා්පේක්ෂ මූලධමය අනුව ්ක්රන 

් ෝගාවචර ්ගේ ්ම් පර ේන  ්ේරුම් කරිීමට මලුේ ්දේශනාවකදීම අපි 

උපමාවකේ ් ාොගේ - අර දැළි පිහි  මුදී්ම් උපමාව. 

ඒක නුවේ අපි මකේ කරගනමිු. ඒ දැළි පිහි  මුදී්ම් උපමා්වනේ 

අපි ඒ අවස්ථා්ව් ්පනේනමු් කරනේන උේසාහ ගේ්ේ, පරාමශයන ේ 

සම්මශයන ේ අර ් වනස ි. පරාමශයන  ක ිල ක ිනේ්න දැඩිව අලේලාගුනමී ි. 

සම්මශයන  ක ිල ක ිනේ්න එකේරා ස ිමු් ආකාර කනිේ අලේලාගුනමී - 

 ම්කිසි වි්ශේෂ අථය කේ සඳහා. ්හාඳිනේ අලේලාගුනමී ක ින ්ේරුම ව්ගේ 

එන. ්ම්කට ි අපි දැළිපිහි්   උපමාවකේ ගේ්. පරාමශයන  ගුන ක ිනව 

නම්, දැළි පිහි  දිනේ අ්මෝරා්ගන ඒක කරග්ලහි අුලේලනේන පටනේ 

ගේ්ාේ දැළි පහි ි ්මාට ්වනව, ්මාට්ට ්වනව. එ්හම නුවි, දැළපිහි ි 

සඛු්නමය ආකාර කනිේ අලේල්ගන සරීු්වනේ කරග්ලේ ඇිලේලු්වාේ දැළපිිහි  

මට ්වනව, මට්ටම් ්වනව. ඒ කි නේ්න මු්දනව මවුහේ ්වනව. ්මනේන 

්ම් සංසේකාර සම්මශයන  ගුන කා කරන්කාට අපට සිහි ගුනේ්වන පද 

්දකකේ ි්බනව. ‘විපස්සනා’ ‘අනුපස්සනා’ ක ිල. ්ම් විපස්සනා, 

අනුපස්සනා කි න පද ්දකේ අපට ්ේරුම් ගනේන පළුුවනි අර කලිනේ 

සඳහනේ කළ පරා් ෝගකි සා්පේක්ෂ මූලධමය ්හළි්වන ආකාර ට. 

්ම්නේදි අපි වඩු්වකේ ල ීකේ  ුගාන හුටි බලමු. වඩු්වකේ ල ීකේ 

 ු ගා්ගන  න අ්ර විටිනේ විට ඒ ලී  අට අර්ගන දකුණුස වහල 

වමුසනිේ එකේරා වි්ශේෂ බුලීමකේ - එකේරා අනුව බුලීමකේ - කරනව. ්ම් 

බුලී්ම් එකේරා ‘සාවඥ’ බවකුේ ි් නව. අවඥා සහි බවකේ 

ි්බනව. ්ම්ක හරි ට දක්ෂ වඩු්වකු අදක්ෂ කු්ග නිේමාණ කේ ්දස 

විචාරාේමකව , විචාරාක්ෂි් නේ බලනේන ව්ගේ වුඩකේ. නමුේ ්ම් වඩුව 

බලනේ්න අර මාම  ගුාන ලී  දිහාම ි. ්මාකද ්ම්හම බලනේ්න? 

්ම් බුලමී, ්වනේ විදි කිනේ ක ි්ාේ, ්ම්ක අනුනේ්ග ඇසිනේ බුලමීකේ, 
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අනිකකු්ග ඇසිනේ බුලීමකේ. ්ම් මා  ුගාන ලී  ්දස අනුනේ්ගේ ඇසිනේ 
බලනේ්න - විචාරාක්ෂි් නේ බලනේ්න - ් ම් වි්ශේෂ බුලේම කරනේ්න, ඒ ලී්  
ඇද කුද ්සා ා ගනේන ි. ‘මම ්ම්ක  ුගාන නිසා ්කා්හද ්ම්්ක ඇද 
කුද කේ?’ කි ල ගේ්ාේ ්ම් වු්ඩ් කවොවේ හරි ට ්ක්රනේ්න නුහු. 
අනේන ඒ නිසා ම ි එක ඇහුකේ වහල, අනිේ ඇ්හනේ අර විදි්  බුලේමකේ 
කරනේ්න. අනේන ඒ විදි් ම ්ද කේ ම ි ්ම් ‘විපස්සනාව’ ක ින වි්ශේෂ 
බුලේම. අනුපස්සනාව කි ල කි න අනුව බුලේම. 

්මනේන ්ම් කාරණ  අපට ්හළි ්වන ්හාඳ ගාථා ධමය කේ ඉදිරිපේ 
කරගනේන පළුුවනි ් ථරගාථා පාළි්  ේ එන මහා ් මාග්ගල්ලාන ් ථර ගාථා්වනේ. 

‘සුඛුමං පටිවිජ්ඣන්ති - වාළ් ගං උසුනා යථා 

්ය පඤ්චක්ඛ්න්ධ පස්සන්ති - පර්තා ්නාච අ්ත්තා.’3 

 ම් ්ක්නකේ ්ම් පංචස්කන්ධ  මා වශ් නේ ්නාව - ‘්නා ච 
අත්්ා’, අනුනේ වශ් නේ - ‘පර්ා’, බලේද ඔවුහු අශේව ්ලෝම කේ 
ඊල කිනේ විදිනේනාකේ ් මනේ සි ුම් වූ නිේවාණ ධාුව පිළවිිද දකිේ, පරි්ව්ධ 
කරේ, විනිවිද දකිේ. ඒ ව්ගේම වේ ගාථාවකේ අපට සකුළා ්ථරීගාථා්වනේ 
හමු ්වනව සකුළා ්ථරි  පිළිබඳව. 

‘සං ඛා්ර පර්තා දිස්වා - ්ෙතු ජා්ත ප්ොකි්න 

පොසිං ආස්ව ස්බ්බ - සීතිභූතාස්ම නිබ් බුතා.’4 

්හේුනේ්ගනේ හටගේ බිඳී  න ස්වභාව  ඇි ්ම් සංසේකාර නේ 
‘පර්ා’ අනුනේ වශ් නේ දැක ‘පහාසිං ආස්ව ස්බ්බ’ - සි ලුම ආශරව නේ 
පරහාණ  ක්ළමි. ‘සීිභූාස්මි නිබ්බුා’ - සිහිලේ වවූා ්වමි, නිවුනී ්වමි. 

එ්කාට ්මනේන ්ම ිනුේ අපට ්පේනව - දැනේ අර සක්කා  
දිට්ඨි  විසේර කරන සූරවල සඳහනේ ්වනේ්න, ‘රෑපං අත්්ා 
සමනුපස්සි, ්වදනං අත් ්ා සමනුපස්සි’ ආදී වශ් නේ රෑප  
ආේම  වශ් නේ දකිනව, ්වදනාව ආේම  වශ් නේ දකිනව. ඒක අර 
අශරුවේ පෘථගේජ්න ්ගේ ස්වභාව . නමුේ ශරු වේ ආ ය ශරාවක , 
වි්ශේෂ් නේම ් ෝගාවචර , ්ම් ‘පර්ා’ බුලේම පිහිට කරගනේනව. 
විපස්සනා්ව්දී ්ම් ‘පර්ා’ බුලේම පිහිට කරගනේනව. ඒ්කනේ ම ි ‘වි-
පස්සනාවකේ’ වි්ශේෂ බුලේමකේ වනේ්න. අනුව බුලීමකේ ්වනේ්න. ්ම් අනුව 
බුලීම කි ල කි න්කාට - අපි ්ම්ක කලිනුේ අවස්ථාවක සඳහනේ කළා, 
සිපට්ඨඨාන සූර් ේ ි් නව ්බා්හෝ ්දනාට ගුටලුවකේ ්වන පාඨ කේ. 
‘කා්  කා ානුපස්සී විහරි’ - නිරම සඳහනේ ්වනව. ‘්වදනාසු 
්වදනානුපස්සී විහරි.’ ්ම්ක බුලු බුලේමට, පරිවේන  කළාම 
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අමුු ි. ක් හි ක  අනුව බලනව. ්මාකකේද ්ම් අනවු බුලමී ්මනේන ්ම් 
කි ාපු අනුව බුලමී ි. අර වඩුවා කරන වු්ඩ් ්ම් කරනේ්න - ් ෝගාවචර 
වඩුව කරනේ්න. ්ම් සංසේකාර ලී්  ඇදකදු ්සා ාගනේන නම් අර විදි ට 
බලනේන ඕන. ‘පර්ා’ බුලේමකේ ්හලනේන ඕන. ඒක ි ්ම් ‘කා්  
කා ානුපස්සී’. ‘්ම් ම්ගේ ක  ්ම්්ක ්කා නිේද වුරැදේදකේ?’ ක ිල බලනේන 
පටනේ ගේ්ාේ ්ම්්ක අනිය, දුක්ඛ්, අනාේම ක ින ඇද කුද ්පේනේ්න 
නුහු. ඒක නිසා ්ම් අනිය, දුක්ඛ්, අනාේම කි න ඇද කුද දැකමීට නම් අර 
කි ාපු අර ‘පර්ා-බුලේම’ පිහිට කරගනේන ඕන.  

එ්හම ඒ ඇද කදු බලා්ගන එකේරා  ගුෑමකුේ ්ම් ් ෝගාවචර 
වඩුව කරනව. ඒ ‘පර්ා’ බුලේ්මනේ ඇද කුද ්සා ා්ගන ඊළඟට එකේරා 
 ුගෑමකුේ කරනව.  ගුාල ම ි අරව ්ගවා දමනේ්න - මු්වල 
ි් නව නම් ඇද කදු ආදි . ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ අර ඉලේපිලා 
ි්බන, සංසේකාර වලිනේ - නිකර සංසේකාර ්ගාඩකේ - ‘සුද්ධ සංඛ්ාර 

පු්ඤ්ජ්ා’5 අර වජිරා භික්ෂුණී  කිව්ව ව්ගේ. නමුේ ්ම්්කනේ ්මාකකේ්දෝ 
මු්වලා ි් නව ණ්හා, මාන, දිට්ඨි වශ් නේ. ඒවා ්ගවල ොනේන නම් 
්ම්කට එකේරා  ගුෑමකේ කරනේන ඕන. දැනේ අපි ්ම් ් ෝගාවචර වඩුව, ්ම් 
සංසේකාර ලී   ුගාන සදේ් දට ටිකකේ කනේ ්දමු.  

‘න එං මම, න එ්සා හමස්මි, න ්ම ්සා අත්ා, න එං මම, න 
එ්සා හමස්මි න ්ම්සා අත්ා’ ඔනේන ඕක ි  ුගෑම. ‘්ම  ම්ගේ 
්නා්වයි, ්ම  මම ්නා්වම, ්ම  ම්ගේ ආේම  ්නා්වයි, ්ම  ම්ගේ 
්නා්වයි, ්ම  මම ්නා්වම ්ම  ම්ගේ ආේම  ්නා්වයි.’ ඔ  ‘න’ 
 නේ්නනේ ම ි ්ක්ලසේ කු්පනේ්න. එ්කාට ්ම් පාඨ සූර්දේශනා වල 
සඳහනේ ්වනේ්න නකිම් දෘෂේටි වශ් නේ ගුනීමට ්නාවන බව ්ම නිේ 
්ප්නනව.  ම්කිසි පරා් ෝගික සා්පේක්ෂ අථය කේ අනුව ් ෝගාවචර ට 
පර් ෝජ්න ට ගුනීමට ්ම් පද ුන ් දිල ි් නේ් න. ‘න එං මම, න 
එ්සා හමස්මි, න ්ම්සා අත්ා.’ එ්කාට ්මනේන ්ම් විදි ට  ුගාල 
කරමකරම් නේ අර ඇද කුද එ්හම පිටිනේම ්ගවිල  න හුටි ට, අර 
මු්වලා ි් න ්දේවලේ, ඉලේපීම් නුි්වලා  න ආකාර ට, කරනේ්න 
එකේරා විදි ක සම්මශයන කේ. ්හාඳට මට කරනේන, මට්ටම් කරනේන ්වනව 
් ෝගාවචර වඩුවට. 

්ම් කාරණ  කි ා්ගන  න්කාට අපට මකේ කරගනේන පුළුවනේ 
ව ්හාඳ වචන කේ ි් නව. ‘උස්සද’ කි න වචන . ්ම් වචන  
සමහර පුරණි සූරවල සඳහනේ ්වනව. ්ම් වචන් ේ අථය  එරම් 
පුහුදිලි නුි ව්ග ි ්ප්නනේ්න. ්ම් ‘උස්සද’ කි න වචන  ඊට 
සමාන ‘උේසනේන’ කි න වචන ේ එකේක සංසන්දන  කරල බලන්කාට 
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අපට ්පේනව ‘ඉසේසීම, ඉලේපීම, මුවීම’ ක ින අථය  එන ි් නව. ්වනේ 
විදි කිනේ ක ිනව නම් ‘උස්සද’ කි න වචන් ේ සාමානය නිරුකේි  අනවු 
අථය  ගනේන පුළුවනේ අපට ‘්නරා  ෑම’, ‘ඉලේපීම’, ‘මුවීම’ වුනි ්ද කේ. 
ඇේ වශ් නේම ණ්හාවේ එකේරා විදි ක ්නරා  ෑමකේ, මාන  එකේරා 
විදි ක ඉලේපමීකේ, දිට්ඨි  එකේරා විදි ක මවුී ් පනමීකේ, මුවීමකේ. එ්කාට 
්ම් සංසේකාර ්ගා්ඩනේ ඔනේන ඔ  නු මු ්වලා ි්බනව, සංසාරික 
්දෝස නිසා. ඒවා එ්හම පටිිනේම  ගුාල, කරමකරම් නේ ඇද කුද ්හා මිනේ 
 ගුාලා, මට්ටම් කරනේන ි සදි්ධ්වනේ්න.  

්ම් ‘උස්සද’ ක ින වචන  ගුන ් ම් ක ිාපු අථය  අපට ම ුකරගනේන 
පළුුවනේ වටිනා ගාථාවකේ සුත්නපිා්  අට්ඨඨක වග්ග්  වුටක සූර්  නේ 
අපට ්සා ා ගනේන පළුුවන.ි උපසමානසුේස ිට පවා උපකාර කරගනේන 
පළුුවනේ වටිනා ගාථාවකේ. 

‘ම්ජ්ඣ යථා සමදු්දස්ස - ඌම ්නා ජායතී ි්තා ්ොති 

එවං ි්තා අ්නජස්ස - උස්සදං භික්ඛු න ක්රයය කෙුිඤ්චි.’6 

‘ ම් ්සේ මුහදු මුද රළ හට්නාගනීද, සිටි් ේ ්ව දි, හවුරුවූ් ේ 
්ව ිද, එ්සේම සිටි කු - හවුරුවූවකු - වනේ්නේ . ්නාසු්ලනේ්නකු 
වනේ්නේ . භික්ෂවු ්කාුනකවේ උස්සද කේ ්නාකරනේ්නේ . මුවීමකේ, 
ඉලේපීමකේ, ්නරා  ෑමකේ, ්නාකරනේ්නේ .’ එ්කාට ්ම් ගාථා්වනුේ අපට 
්පේනව ්නාරහේ සි සාමානය් නේ ්වරළාසනේන්  ි වුඩිපුර 
ි් නේ්න. ්ම් ්වර්ළේ ම ි මූ්ද රැළි රළ ්වලා, රළ රළ්ගඩි ්ව්ලා, 
හුපි හුපි බිඳිල මහා ගාල්ගෝට්ටි කේ ඇි ්වනේ්න. මුහුද මුද එ්හම 
්නා්ව ි රළේ නුහු, රැළිේ නුහු. ඉාමේම නිශේචල ි, සනේසුනේ, හවුරු ි. 
‘ඨීි’ ස්වභාව කේ ි් නව. සේථාවර ස්වභාව කේ ි් නව, සි රහේ හිනේද. 
්ම ිනුේ අපට ්පේනව අර මුවීම ක ින අථය  ‘උස්සද’ ක ින වචන් ේ 
ි්බන බව.  

එ්කාට ් ෝගාවචර වඩුවට කරනේන ්වනේ්න අර ණ්හා, මාන, 
දිට්ඨි වශ් නේ ි්බන ්නරා ාම්, ඉලේපීම්, මුවීම්, එ්හම පිටිනේම ්ගවිල 
 න ාකේ  ුගෑම ි, ‘න එං මම’ ආදී වශ් නේ. එ්කාට ඔ  විදි ට 
 ුගාමිනේ කරමකරම් නේ ්ම් ් ෝගාවචර වඩුව නිකර ්ම්ක ‘සුදේධ 
සංඛ්ාර පුඤේජ් කේ’ කි ල වුට්හන ාකේම, ණ්හා, මාන, දිට්ඨි එ්හම 
පිටිනේම ්ගවී  න ාකේම, අර විපස්සනාව, අනුපස්සනාව උපකාර 
කරගනේනව. ්ම් විදි ට  ුගාන අවස්ථා්ව්දී පවා අර සා්පේක්ෂ මූලධමය , 
නුේනම් අර අනුපූවය පරිපොව හා සම්බන්ධ අදහසේ ටික ්ම්කට එකු ්වන 
ආකාර  අපට පුහුදිලි ්වන ඉාමේම වටිනා සූර කේ ම ි දීඝ 
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නිකා්  සක්කපඤ්හ සූර .7 ්ම්  ු ගෑ්ම්දී විකය, පරපංච ආදි  

කරමානුකුලව ි - එකේරා කරම කට අනුකුලව ි - සිනිඳු කරනේන පුළුවනේ 

්වනේ්න. ඒක උපමාවකට අනුව කි නව නම්, අර වඩුවකු අර ලී   ු 
ගාන අ්ර, විටිනේ විට මනේ්ග  ු කුට ට ට්ටු කරල, ඒ ලී  සිනිඳු 
්වනේට, සිනිඳු ්වනේට  ු කුට ේ සකසේ කරනව, ්වනසේ කරනව. 

සමහර විට ඊට වඩා සි ුම්, ්වන  ු කුට කේ, අට ගනේනව. එ්හම 
නුේනම් ඒ  ු කුට ට ට්ටු කරල ව ටිකකේ ්ලේ හරිගසේස ගනේනව.  

ඔනේන ඔ  විදි්  අනුපූවය පරිපොවකේ අනුව ි අපට ්ම් විකය පරපංච 
කරමකරම් නේ ්ගවනේන සිද්ධ්වනේ්න. අර නිමිි ආදි ේ ්ගවා ොනේන 
සිද්ධ්වනේ්න. ්ම් කාරණ  ඉාමේම ්හාඳිනේ පුහුදිලි ්වනව දීඝ 

නිකා් ේ සක්කපඤ්හ සූර් නේ. ඒ සූර් ේදී ශකර ්දේ්ව්නේද්ර  බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ්ගනේ පරශේන මාලාවකේ අහනව. ්කා ි රම් වුදගේ පරශේනද 
කි ්ාේ, ඒ පරශේන මාලාව අවසාන් ේ ශකර ්දේ්ව්නේද්ර  ්සෝවානේ ඵල ට 

පේවුණ බව සඳහනේ ්වනව. ඒ පරශේන මාලා්ව්, ්ම්කට අොළ පළමු්වනි 
පරශේන  හුටි ට ගේ්ාේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ ශකර  විමසනව, 

‘ඡ්න්ො පන, මාරිස, කිං නිෝනා කිං සමුද් ා කිං ජ්ාි්කා කිං 
පභ්වා. කිස්මිං සි ඡ්න්ො ්හාි, කිස්මිං අස ි ඡ්න්ො න ්හාි?’ - 
නිදුකා්ණනි ඡන්ද  කුමකේ නිසා, කුමකේ ්හේු කර්ගන, කුමකිනේ ඇිවන, 

කුමකිනේ උපනේ, කුමකිනේ හටගනේනා, ් ද කේද? කමුකේ ඇි කලේහි ඡන්ද  ් ව්ද? 
කුමකේ නුි කලේහි ඡන්ද  ්නා්ව්ද? ඊට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දන පිළිුර, 
‘ඡ්න්ො ්ඛ්ා, ්දවානමින්ද, වික්කනොි්නා වික්කසමදු් ා වික්කජ්ාි්කා 

වික්කපභ්වා. වි්ක්ක සි ඡ්න්ො ්හාි, වි්ක්ක අසි ඡ්න්ො න 
්හාි.’ - ් දේ්ව්නේද්ර  ඡන්ද , විකය  නිසා ඇි වනේනකේ. විකය  ් හේු්කාට 

්ගන, විකය  නිසා, විකය් නේ උපනේ, විකය් නේ හටගනේනා ්ද කේ. 
විකය  ඇි කලේහි ඡන්ද  ්ව්. විකය  නුි කලේහි ඡන්ද  ්නා්ව්.  

ඊළඟට ඒ විදි ටම ශකර ් දේ් ව්නේද්ර ා අසන පරශේන  ‘්ම් විකය  කමුකේ 

නොින කර්ගන, කමුකේ නසිා හටගනේනා, කමුකේ පරභව ්කාට්ගන ඇවින, 
්ද කේද?’ ක ිල අර විදි ටම පරශේන කරනව. ඒකට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් දන 
පළිිරු ‘වි්ක්කා ්ඛ්ා, ්දවානමින්ද, පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා නොි්නා’ - ්ම් 

විකය ට නොින ්හේවු ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා’. ඒ වචන  අපි මධුපණි්ඩික සූර 
විගරහ් ේදී ්බා්හාම දුරට සාකච්ඡා කළ වචන කේ. අර ණ්හා, මාන, දිට්ඨි 

ආදී විකය සම්බන්ධ අදහසකේ ම ි ්ම් පරපඤ්ච ක ින වචන් නේ 
හු්ඟනේ්න. වුඩී, විසරිී  ෑමකේ. එ්කාට ඒ විදි් ේ පරපඤ්ච සංඥා්වනේ 
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ඇිකරගේු ‘සංඛ්ා’ - ‘සංඛ්ා’ කි ල කි නේ්න ගිණීම්, හුඳිනීම්, පරඥපේි - 
්මනේන ්ම් පරඥපේි මුලේ කර්ගන ි විකය ඇි ්වනේ්න කි න පළිිුර ි 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දනේ්න. ඊළඟට ශකර ්දේ්ව්නේද්ර  අසන පරශේන , 

‘කථං පටිප්න්නා පන, මාරිස, භික්ඛ්ු පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා නි්රාධ 
සාරුප්පගාමිනපීටිපදං පටිප්න්නා ්හාි’ - නිදුකා්ණනි, ්ක්සේ පිළිපනේ 
භික්ෂුවද පරපඤ්චසංඥාසංඛ්ා නි්රෝධ කිරීමට සුදුසු වූ පරිපොවට බුසේස  කි ල 
කි නේන පුළුවනේ වනේ්නේ, ්ක්සේ ගමනේ කරන භික්ෂුවකටද? අනේන එ්නේදි 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දන පිළිුර ඉාමේම වුදගේ, අපට ්ම් කි ාපු 
අනුපූවය පරිපො ආදී ඒ අදහස ්ේරුම් ගුනීමට. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පිළිුරු ්දනව, ‘්සාමනස් සම් පහං, ්දවානමින්ද, දුවි්ධන වොමි - 
්සවිබ්බම් පි අ්සවිබ්බම්පි. ්ොමනස්සම්පහං, ්දවානමින්ද, දුවි්ධන වොමි - 
්සවිබ්බම්පි අ්සවිබ්බම්පි. උ්පක්ඛ්ම්පහං, ්දවානමින්ද, දුවි්ධන වොමි - 
්සවිබ්බම්පි අ්සවිබ්බම්පි.’ ‘්දේ්ව්නේද්ර  මම ් සාම්නසද ් සේවන  කට ුු, 
්සේවන  ්නාකට ුු, වශ් නේ ්දවුදෑරුම්්කාට වොරමි. ්දේ්ව්නේද්ර  මම 
්ොම්නසද ්සේවන  කට ුු, ්සේවන  ්නාකට ුු, වශ් නේ 
්දවුදෑරුම්්කාට වොරමි. ්දේ්ව්නේද්ර  මම උ්පේක්ෂාවද ්සේවන  කට ුු, 
්සේවන  ්නාකට ුු, වශ් නේ ්දවුදෑරුම්්කාට වොරමි.’  

ඊළඟට ඒක වදුරටේ විසේර කිරීම් වශ් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
පරකාශ කරනව. ‘ත්ථ  ං ජ්ඤ්ඤා ්සාමනස්සං ඉමං ්ඛ්ා ්ම ්සාමනස්සං 
්සව්ා අකුසලා ධම්මා අභිවඩ් ඪන්ි, කුසලා ධම්මා පරිහා න් ී’ි, එවරෑපං 
්සාමනස්සං න ්සවිබ්බං. ත්ථ  ං ජ්ඤ්ඤා ්සාමනස්සං ඉමං ්ඛ්ා ්ම 
්සාමනස්සං ්සව්ා අකුසලා ධම්මා පරිහා න්ි, කුසලා ධම්මා 
අභිවඩ් ඪන් ී’ි, එවරෑපං ්සාමනස්සං ්සවිබ්බං. ත්ථ  ්ඤ්ච සවික්කං 
සවිචාරං,  ්ඤ්ච අවික්කං අවිචාරං, ්  අවි්ක්ක අවිචා්ර, ්ස 
පණී්ර.’ 

ඒ ටි්කේ අථය  - එහිලා, අර කි ාපු ්සාම්නසේ, ්ොම්නසේ, උ්පේක්ෂා 
කි න කරුණු ුන පිළිබඳවම ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව 
- එහිලා, ඒ කාරණ  පිළිබඳව, ්ම් ්සාම්නසේ ්සවුණා කලේහි මා ුළ, 
ම්ගේ, අකුසල ධමය් ෝ වු්ඩේ, කුසල ධමය් ෝ පිරි්හේ,   ි දනේ්නේද, 
අනේන එබඳු ඒ ්සාම්නස ්සේවන  ්නාකට  ුේ්ේ . අ්නකේ අට  ම් 
්සාම්නසකේ පිළිබඳව, ්ම් ්සාම්නස ්සේවන  කරන කලේහි ම්ගේ අකුසල 
ධමය් ෝ පිරි්හේ, කුසල ධමය් ෝ වු්ඩේ   ි දැනගනේ්නේද එබඳු ඒ 
්සාම්නස ්සේවන  කළ  ුු . ඇසුරු කළ  ුු . ඊළඟට ඒ විදි ට 
්ේරුම් කරල ්දනව අකුසල පුේට ් ාමුවුණ ්සාම්නසේ කුසල 
පුේට ් ාමු වුණ ්සාම්නසේ වශ් නේ ්දවුදෑරුම් බව. 
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ඊළඟට එුනේ පර්භේද ්දකකේ දකේවනව, එ්නේදිේ. ඒ කි නේ්න ඊළඟට 
අපට ඉිරි ්වනේ්නේ කුසලේ පක්ෂ් ේ වූ ්සාම්නස ි. ඒ කුසලේ පක්ෂ් ේ වූ 
්සාම්නස පළිිබඳවේ ්දවුදෑරුම් බවකේ ්පනේනමු් කරනව. ‘ත්ථ  ්ඤ්ච 
සවික් කං සවිචාරං,  ්ඤ්ච අවික් කං අවිචාරං, ්  අවි්ක්ක අවිචා්ර, 
්ස පණී ්ර’ - ඒ කුසලේ පිළබිඳවූ ්සාම්න්සේ,  ම් ්සාම්නසකේ විකය 
සහිද විචාර සහිද,  ම් ්සාම්නසකේ විකය විචාර රහිද, ඒ ්දක අරිනේ 
විකය විචාර රහි ්සාම්නසම ්ශරේෂේඨ ි, වඩා පරණී ි.  

්ම ිනේ අපට හු්ඟනව අර විකය විචාර රහි ් සාම්නස ම ි වඩා 
නිවනට ළඟ. ඒක ි අපට ගනේනට පුළුවනේ නගිමන . ඊළඟට ඒ විදි ටම, ඒ 
්සාම්නස ගුන පරකාශ කළා ව්ගේම, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ොම්නස ගුනේ 
පරකාශ කරනව. ්ොම්නසේ අර විදි ට කුසලේ අකුසලේ වශ් නේ ්දවිදි කට 
්බදල දකේවල අකුසලේ පුේ ඉවේ කරල කුසලේ පුේට ්ොම්නස ි ග 
 ුේ්. ඒ කුසලේ ්ොම්න්සේේ අර විදි්   ම් කුසලේ පක්ෂ්  ්ොම්නසකේ 
විකය විචාර සහිද, ඒක පුේකට කරල විකය විචාර රහි - වික්ක විචාර 
නුි ් ොම්නසට ුන ් දනව. ඒක ි නිවනට මග. ඒ මාේග් ේ ගි් ාේ ම ි 
නිවනට ළං ් වනේ්න. එ්හම පරකාශ කරන ඒ සූර ් කාටස අවසනේ කරනේ්නේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘එවං පටිප්න්නා මාරිස, භික්ඛ්ු පපඤ්චසඤ්ඤාසං ඛ්ා 
නි්රාධ සාරුප්පගාමිනීපටිපදං පටිප්න්නා ්හාි’ - ්මනේන ්ම් විදි ට 
පිළපිනේ භික්ෂුව ි පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා නි්රෝධ ට ගුල්පන ගමනේ මාේග ට 
පිළපිනේ්නේ ්වනේ්න. 

එ්කාට ්ම්ක ඉාමේම පරා් ෝගික වටිනාකමකේ ඇි සූර කේ. 
සමහර විට ්මන ්පාඩි ගුටලුවකේ මු්වනේන ඉඩ ි් නව. අපි අර 

කලිනේ ්ම් ්දේශනා මාලා්ව් මධුපිණ්ඩික සූර 8 සාකච්ඡා කරන අවස්ථා්ව් 

ඒ සූර් ේ සඳහනේ වුණා ‘ ං වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි,  ං පප්ඤ්චි 
්ා නිොනං පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසං ඛ්ා සමුොචරන්ි’ ආදී වශ් නේ 
උද්ධෘපාඨ කේ. එ්හම අපි කලිනේ දැකේවුවට, එුන කි ු්වනව  මකේ 
විකය කර ිද එ ම පරපංච කර ි.  මකේ පරපංච කර ිද එ  කරණ්කාට 
්ගන චක්ඛු්වි්ඤ්ඤ  ය රෑප නේ පිළිබඳව පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ාවනේ ඒ 
කි ාපූ පුදේගල ාව අභිභවන  කරනව, මුඩලනව කි ල. එ්කාට ඒ 
සූර ේ ්ම් සූර ේ අර බුලූ බුලේමට පරසේපර වි්රෝීාවකේ ්පේනව. 
එකි්නකට ්නාගුල්පන බවකේ. මකේනිසාද? ඒ සූර් ේ - කලිනේ සඳහනේ 
කළා - ඡන්ද ට ්හේුව, නිොන  හුටි ට දැකේවු්ව් විකය  ි. ඊළඟට 
විකය ට ්හේුව, නිොන , පරභව  හුටි ට දැකේවූ්ව පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා - 
බුලු බුලේමට ්මන අර කරම ට වඩා ්වනසේ. නමුේ ්මන 
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පරසේපර වි්රෝීාවකේ නුහු. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ් ගේ ්දේශනාවල එ්හම 
පරසේපර වි්රෝී ුනේ නුහු. ඒකට ්හේුව කුමකේද? ්ම් විකය කිරීමට 
ගනේ්නේ අර පරපංච සංඥා්වනේ නිපදවා ගේු ්ලෝක පරඥපේිම ි. ‘ ං 
වි්ක්කි ං පප්ඤ්චි’ කි ල කි න ුන ඒ විකය කිරීමට උපකාර 
කරගනේ්න අර ්ලෝක සම්ම පරඥපේි. එ්කාට පරපංච කිරී්මනේ වනේ්න 
ඒව වදුරටේ ලි ලා වුඩිල ඒවට  ට්වනව අවසාන් ේ. මධුපිණ්ඩික 
සූර් ේ ‘පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා සමුොචරන්ි’ ක ිල පරකාශ ක්ළේ ඒ විකය සඳහා 
උපකාර කරගේ්ේ පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ාම ි. නමුේ ඒව වුඩී ගි ාට 
පසේ්ස ඒ පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා වලටම  ට ්වනවා. 

්වන විදි කිනේ කි නව නම් ්මන ි් නේ්න එකේරා විදි ක 
චකරාකාර සම්බන්ධාවකේ. අමුු විදි්  චකර කට ි වුඩ කරනේ්න. විකය 
ඇිකරගුනමීටේ පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා උපකාර කරගනේනව. ඊළඟට 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා උපකාර කර්ගන ඒ පරඥපේි වල උපකාර් නේ විකය 
කර්ගන  න්කාට අනේිමට ්වනේ්න අර - පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා ලි ලා 
වු්ඩනව. පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා වලට  ට්වනව ඊළඟට. වික්ක නිසා 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා, පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා නිසා වික්ක. ඔනේන ඔ්හාම 
එකේරා විදි ක චකරාකාර ස්වභාව කේ ි් නව. දැනේ අපට හිාගනේන පුළුවනේ 
ආශරව නේ, මේද්රවය ආදි  හුදී්ම්දීේ මුහනුේ ව්ගේ  ම්කිසි ්ද කේ ඉදිරිපේ 
කරගනේනව. ඒ මුහුනේ දැමීමට පසේ්ස, කලකේ ග ිාට පසේ්ස ඒකේ මේ 
ද්රවය කේ බවට පේ ්වනවා. ඔනේන ඔ  විදි්  ස්වභාව කේ ි් නේ්න. ්ම් 
මහා සංසාරික ගුටලු්ව් මහා භ ානක ේව කේ ්මනිනේ ්පනේනුම් 
කරනේ්න. චකරාකාර සම්බන්ධාවකේ. 

එ්කාට ්ම් චකරාකාර සම්බන්ධාව බිඳීමටේ එකේරා කරමානුකූල 
වුඩපිළි්වලකේ අවශය ්වනව. ඒ වුඩ පිළි්වල ි අර සක්කපඤ්හ සූර් ේ 
දකේවල ි්බනේ්න. ්ම්ක ආවට ගි ාට - කලබ්ලේට - කරනේන පුළුවනේ 
්ද කේ ්නා්ව ි. සීරු්වනේ කළ  ුේකේ. ඒක නිසා ම ි ඉාම 
්ගාරහුඩි රළු ේව් ේ ඉඳලම, කරමකරම් නේ සි ුම් කර්ගන  න 
ආකාර කේ, අර ්සාමනස්ස, ්ොමනස්ස ආදි  ගුන විසේර කරන 
අවස්ථා්ව් බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරිපේ ක්ළේ. ්සාමනස්ස ේ 
්දවුදෑරුම්. ඒක අකුසලේ පුේට ් වනේනේ පුළුවනේ, කුසලේ මාගය ට  නේනේ 
පුළුවනේ. ඒ්කදි අකුසලේ මාගය  ඉවේ කරල කුසලේ මාගය ට බුහුල  නව. 
වික්ක විචාර උපකාර කරගනේට ්වනව. ඒව නුුව බුහු. නමුේ එකේරා 
දුරකට ගි ාට පසේ්ස විකය විචාර අේහුරල අවික්ක අවිචාර පුේ්නේ 
නිවනට ළං්වනව. ඔනේන ඔ  කාරණ  ි - එ්කාට ්ම් අනුපුබ්බ 
පටිපොවට අොළ ඔ  කාරණ  ි - ්ම ිනුේ අපට ්හළි ්වනේ්න. දැනේ 
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එ්කාට ්ම ිනේ අපට ්පනී ගි ානම්, ්ම් වික්ක, පපඤ්ච, 
පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා ආදී වචනවල එකේරා ගුඹුරු විදේශනාේමක 
වටිනාකමකේ ්පනී ග ිානම්, අර අරහත්ඵල සමාධි  අවික්ක සමාධි  
නමිනේ  ම්  ම් සූර වල හඳුනේවා ිබීම ගුටලුවකේ ්වනේන හුටි කේ නුහු. 
්බා්හෝ ්ද්නකුට ඒක ගුටලුවකේ ව්ගේ ්පේනව. අවික්ක සමාධි  කි ල 
පද කේ ් ්දනව ්ම් අරහත්ඵල සමාධි  පිළිබඳව. නිදසනුකේ වශ් නේ 
කි නව නම් උොන පාළි් ේ ජ්ච්චන්ධවග්ග්  සුභූි සූර් ේ සඳහනේ ්වනව 
සුභූි නමුි රහනේ වහනේ්සේ නමකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සමීප් හි 
ප යයංක  බුඳ්ගන ක  සෘජ්ු කර්ගන අවික්ක සමාධි ට සමවුදිල 
වුඩහුනේ බවකේ. ඒක දැකල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එකේරා උොන ගාථාවකුේ 
වොළා. ඒ ගාථාව, 

‘යස්ස විතක්කා විධූපිතා - අජ්ඣ්තං සුවිකප්පිතා අ්සසා 

තං සඞ් ගං අතිච්ච අරූපසඤ්ඤී - චතු්යාගාති්ගා න ජාති්මති.’9 

ඉාමේම ගුඹුරු අථය කේ ඇි ගාථාවකේ. නමුේ ඒ අථය ට බහිනේන 
කලිනේ ්මන ්ම් ‘අවික්ක සමාධි ’ කි න එකට අටුවාව දුනේන විසේර  
ගුනේ  මකේ කි නේන සිද්ධ්වනව. 

අටුවාව ්ෝරන හුටි ට, අවික්ක සමාධි කි නේ්න - ්ද්වනි 
ධයාන් ේ ඉඳල ඉහළට සි ලුම රෑපාවචර ධයානේ අරෑපාවචර සමාධිේ 
්ම්කට අ ිි . ඒ හුම සමාධිම ්ම් අවික්ක සමාධි කි න එ්කනේ 
හු්ඟනව ක ිල. ඒ කි නේ්න අර සමථ ට අනවු ග ි අථය පිරිකේසීමකේ 
්මන ි් නේ්නේ. ඊළඟට ඒ එකේකම ක ිනව අටුවාව ‘ඉධ පන 

චුත්ථජ් ඣානපාද්කා අරහත්ඵලසමාධි අවික්කසමාීි අධි්ප්ප්ා’10 - 

නමුේ ්මනදි චුථයධයාන  පාදක කරගේ අරහත්ඵල සමාධි  අවික්ක 
සමාධි  නමිනේ හුඳිනේ්වනව . ඒ විදි ට ි අටුවාව ්ෝරනේ්න.  

නමුේ අපට කි නේන සදි්ධ්වනේ්නේ, ්ම් පපඤ්ච, වික්ක ආදි පද 
පිළිබඳව ් ම්කේ කළ ් ම් සාකච්ඡාව පසුබිම් කර්ගන බලන්කාට, ් මන 
්ම් අවික්ක සමාධි කි ල කි නේ්න අර ්ද්වනි ධයාන්  ඉඳල ඉහළට 
 න ඒ කාව ්නා්ව ි, නිකර සමථ ට සීමාවූ අථය කේ ්නා්ව ි, 
විදේශනාවට අොළ අථය කේ. සමථ් නේ ්ක්රනේ්න විකය විචාර 
ාවකාලිකව සමන  කිරීමකේ. විදේශනා්වනේ ්ක්රනේ්න විකය විචාරවල 
මුල එ්හම පිටිනේම ශදුේධ කරල ඒවා ්ගවා දැමීමකේ. ඒව නුිකර දැමීමකේ, 
ඒව විනාශ කිරීමකේ, සමුච්්ඡද පරහාණ කේ ව්ගේ ්ද කේ. අනේන ඒ අදහසින ුි 
ඒ ‘අවික්ක සමාධි ’ අරහත්ඵල සමාධි කේ වනේ්නේ. 
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දැනේ එ්කාට ් ම්ක වදුරටේ පුහුදිලි කරගුනමීට ගාථා්ව් අථය ට බහිමු. 
ඒ ගාථාවේ අපි ප්දනේ ප්දේ අර්ගන විසේර කරන්කාට ්ේරුම් ගුනමී 
වඩාේ පහසු ්වනව. පළමුවුනි පද  ‘ ස්ස වික්කා විධූපිා’. එුනදීේ 
අටුවාව කි නේ්න ‘ මකු ුළ විකය නේ’ - විකය ක ින එක ්ෝරනේ්න 
සි ලු මිථයා සංකලේප, කාම විකය ආදී සි ලු මිථයා සංකලේප වික්ක නමිනේ 
හුඳිනේ්වනව . ‘විධූපිා’ කි න වචන  ්ෝරනේ්න අමුුම විදි කට, 
‘අරි මග්ගඤා්ණන සන්ාපිා සුසමුච් ි න් නා’ - ආ ය මාේග ඥාන් නේ වන 
ලද, එ්හම නුේනම් දවන ලද, ඒ ව්ගේම ‘සුසමුච්ින් නා’ - සම්පූණය් නේම 
කපා හරින ලද කි න අථය කුේ දීල ි් නව.  

නමුේ ඒ ‘විධූපි’ ක ින වචන් ේ ඉාමේම ගුඹුරු ්ේරුමකේ 
ි්බන බව අපි කලිනේ අවස්ථාවක - කලිනේ ්දේශනාවකදී - සඳහනේ කරල 
ඇි. වි්ශේෂ් නේම අර ‘සන්ධූ්පි, විධූ්පි’ කි න පද ්දකකේ එකට 
් දිල ිබුන ුනකදී අපි ඒක විගරහ ක්ළේ - ‘ධූප’ කි නේ්න, ධූප ක ිල 
කි නේ්න සුවඳ දුම් ආදී දුම් වගය - ඒව් නේ ්ක්රන කෘය ්දකකේ 
ි්බනවා. ආරාධනා කිරීම, විරාධනා කිරීම. ඒ ක ිනේ් න ළං කරගුනීමටේ, 
එලවා දැමීමටේ, ්දකටම අපි දුම් ගසේවනවා. කට්ටකුමඤ්චලේ, සුවඳ දුම් ආදි  
අපි සමහරවිට ළං කරගනේනව ්දේවාරාධනා ව්ගේ ආරාධනා කිරීම්වලට. 
ඊළඟට  කුනේ එ්හම පලවා හුරී්ම්දී දුම්මල ව්ගේ සමහර දුම් ගහල පලවා 
හරිනවා. ඔනේන ඔ  අථය ් දක ි. එ්කාට, ‘විධපූිා’ - පලවා හරිනවා, කි න 
අථය  ගනේන පුළුවනේ. විකය නේ විධූපන  කිරීමකේ ්මන කි ු්වනේ්න. 
එ්කාට  මකු ුළ විකය නේ විධූපන  කරන ලදේ්දේද, දුමවා හරින ලදේ්දේද, 
කි න එක ි ්ම් පද් ේ අථය  හුටි ට ගනේන ි් නේ් නේ. 

ඊළඟට ්ද්වනි පද  ගනිමු. ‘අජ්ඣත්ං සුවිකප්පිා අ්සසා.’ 
්ම්නේදි ‘සුවිකප්පිා’ ක ින වචන  අටුවාව ්ෝරනේ්න ‘සුසමුච් ි න් නා’ 
කි න වචන් නේ. නමුේ ්ම්නේදි ‘ඇුළිනේ මුනවිනේ නාගනේනා ලද’ 
කි න අථය  .ි ්ම් විකලේප සංකලේප, ආකලේප, පරකලේප, කලේපනා ආදී පද 
රාශි කේම ඉාම පුරණි ධාුරෑප කේ වන ‘ක්ලුපේ’ ධාු්වනේ එනවා. ්ම් 
‘ක්ලුපේ’ ධාු්වනේ එන වචනවල ි් නේ්න ‘ුනමී’, ‘සකසේකිරීම’  න 
අථය  ි. එ්කාට ්ම් සුවිකප්පිා කි නේ්න ඇුළිනේම මුනවිනේ 
නාගනේනා ලද විකය නේ. දැනේ එ්කාට ්ම් පද ්දක අපට පද පිළි්වලට 
නගනේන ්වනේ්න ‘ ස්ස අජ්ඣත්ං සුවිකප්පිා වික්කා අ්සසා විධූපිා’ 
-  මකු ුළ, ඒ කි නේ්න රහනේ වහනේ්සේ ්ක්නකු ුළ, ඇුළම 
මුනවිනේ නාගනේනා ලද විකය් ා නිරව්ශේෂ වශ් නේ දුමවාහරින ලදද, 
පලවා හරින ලදද, කි න අථය  ි ්මන ග  ුේ්ේ. 
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ඊළඟට ඉිරි ් දපද  ගුන අපි බලමු. ‘ං සඞ්ගං අිච් ච අරෑපසඤ්ඤී, 
චු් ාගාි්ගා න ජ්ාි්මි.’ ‘ං සඞ්ගං අිච්ච අරෑපසඤ්ඤී’ කි න පද  
අටුවාව ්ෝරනේ්නේ ‘සඞ්ගං’ කි නේ්න ඇලීම ක ින අථය  ි. ඒ ඇලීම 
කි නේ්න කමුකේද කි න එක අටුවාව ්ෝරනේ්න රාගාදී ්ක්ලසේ ඇලීම 
හුටි ට. නමුේ ්ම් ‘සඞ්ගං’ කි න ඒ ඇලීම විකය නේ පිළිබඳ ඇලීම ි. විකය 
සංකලේප ආදි ට ඇි ඇලමී ි ්මන ්ම් කි ්වන ඇලීම.  

එ්කාට ඒ විකය නේ පළිිබඳ වූ ඒ ඇලීම ‘අිච්ච’ - ඉකේමවා, 
‘අරෑපසඤ්ඤී’ ්ම්ක ඊටේ වඩා ගුඹුරු පද කේ - ‘අරෑපසඤ්ඤී’ කි න එක. 
අටුවාව ්ම් පද  ්ෝරනේ්න අමුුම ආකාර කට. ‘රුප්පන සංඛ්ාස්ස 
විකාරස්ස අභාව්ා අරෑපන්ි ලද්ධනාමං නිබ්බානං’ - රුප්පන කි ල 
කි නේ්න ් වනසේවීම කි න අථය් නේ, රුප්පන නම් ව ූ් වනසේවීමකේ නිව්නහි 
නුි නිසා නිවනට ‘අරෑප’ කි න නමකේ ි්බනව , අනේන ඒ විදි්  ‘අරෑප’ 
නම් වූ නිවන අරමුණු කරගේු මාේගඵල සංඥාව ඇි කි න අථය  ි ්ම් 
‘අරෑපසඤ්ඤී’ කි න පද් ේ ි් නේ්න කි ල, ඒ විදි ට ි අටුවාව 
්ෝරනේ්න. නමුේ ්මන ගනේන ්වනේ්න අපට - ‘අරෑපසඤ්ඤී’ කි න 
වචන  විගරහකළ හුකි ් ද ාකාර කේ ි් නව. අරෑප - සඤ්ඤී කි ල ් බදල 
දකේවනේනේ පළුුවනේ, ‘අ-රෑප සඤ්ඤී’ ක ිල විගරහ කරනේනේ පුළුවනේ. ්මන 
‘අ’ නේන ් ාදනේ්න ‘න’ කි න නුි බව ඇඟවීමට ි - ‘න රෑප සඤ්ඤී’ 
කි න එක ව්ගේ. එ්කාට පළමුවුනි අථය  ගේ්ාේ, ‘අරෑප සඤ්ඤාව ඇි’. 
්ද්වනි අථය  ගේ්ාේ ‘රෑප සඤ්ඤාව නුි’. ්ම් ්දක එකකේ ්නා්ව ි 
්මන සි මු් අථය ්භේද කේ ි් නව. ‘අරෑප සඤ්ඤාව’ ඇි කවි්්වාේ එක 
අථය කේ. ‘රෑප සඤ්ඤාව නුි’ කිව්්වාේ ්වන අථය කේ. ්ම්නේදි අපට 
ගනේන ්වනේ්න අර අටුවා්ව ගේ ව්ගේ ‘අරෑප සංඥාව ඇි’ කි න එක 
්නා්ව ි. නිවනට ‘අරෑප’ කි ල නමකේ ි් නව කි ල එ්හම ගුනමීකේ 
්නා්ව ි. ්මන ගනේන ්වනේ්න රෑප සඤ්ඤාව නුි.  

මීට ්දේශනා කීප කට කලිනේ අපි සඳහනේ කළා ්ම් විකය වලට 
උපකාර වන - නිමිි ගුනමී් ආදි ට උපකාරවන - මලූික කාරණ කේ කි ල 
රෑප සංඥාව. ඒකට නදිසනුේ වශ් නේ අපි දැකේවවු සං කුේ නකිා්  ජ්ටා සුර . 
කපී වරකේම උද්ධෘ කරල දකේවනේන සදි්ධවණුා. ‘ ත්ථ නාමංච රෑපංච අ්සසං 
උපරුජ්ඣ,ි පටිඝං රෑප සඤ්ඤාච එත්ථ සා ි ජ්ජ්් ජ්ටා’ -  ම් ු්නක නාම ේ 
රෑප ේ, පටිඝ ේ, රෑප සංඥාවේ සම්පේූණ් නේම උප්රෝධන  ්ක්ේද, 
වළකේවාලනු ලු්බ්ද, එුන ් ම් අනේ්ා ජ්ටා බහිජ්ටා අවුල කපා හරිනු ලු්බ්. 
එ්කාට අනේන ඒ රෑප සංඥාව ගුන ි ්ම් ගාථා්ව කි ු්වනේ්න. ඒ රෑප 
සංඥාව නුි ්ම් අහයේව් ේදී ්කරු්ණේ අර අරෑප සංඥාවකේ ළං කර 
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ගුනමී ්නා්ව ි. රෑප සංඥා්වනේ මිදීම ි. මකේනිසාද අපි කලනිේ අවස්ථාවකදී 
සඳහනේ කළා අරෑප  ුළේ රෑප  ගුබ්්වලා ි්බනව. රෑප් ේම 
්හවනුලේලකේ ම ි අරෑප . ඒක නිසා ්මන කි ු්වනේ්න අරෑප  
්නා්ව ි. ඊට වඩා ගුඹරුු අථය කේ ි් නව, රෑප සංඥා්වනේ මිදී්ම. 
මකේනිසාද රෑප සංඥාව ්හේුකර්ගන ම ි අර නිය සංඥාව අනුව නිමිි 
ගුනමීකේ ි්බනේ්න. රෑප සංඥාව නිසාම ම ි අර පටිඝ කේ, ගුටීමකේ 
ි්බනේ්න. ්ම් සංසාර ගුටලුවට මූලික ්හේුව ඒක ි. එකේරා ගුඹුරු 
්ේරුමකේ ්මන ි් නේ් න. අනේන ඒ රෑප සංඥාව නුිවුණ බව ි ්ම් 
‘අරෑපසඤ්ඤී’ පද් නේ ගනේන ි් නේ්න. ‘ං සඞ්ගං අිච්ච අරෑපසඤ්ඤී’ 
- ඒ විකය නේට ඇි ඇලේම ඉකේමවන රෑප සංඥාව ඉකේමවූ ඒ රහනේ 
වහනේ්සේ. අවසාන පද  ි දැනේ අපට ඉිරි ්වලා ි් නේ්න. 
‘චු් ාගාි්ගා න ජ්ාි්මි.’ චු් ාග කි ල ක ිනේ්න කාම, භව, දිට්ඨි, 
අවිජ්ජ්ා ක ිල කි න බන්ධන - බුමි හර. ්ම් ‘් ෝග’ හරම ඉකේ්මව්ව 
රහනේ වහනේ්සේ - ්ම් සුභූි සේවාමීනේ වහනේ්සේ. ‘චු් ාගාි්ගා න 
ජ්ාි්මි’ - ඒව ඉකේමවූ නිසා උපකට එනේ්න නුහු, උප ක ින 
සංකලේප කට ඉඩකේ නුහු. දැනේ එ්කාට ්ම නිේ අපට පුහුදිලි වුණා ්ම් 
අවික්ක සමාධි ක ින වචන් ේ එකේරා ගුඹුරු අථය කේ ි්බන බව. 

්ම් විකය නේ විධූපන  කරිීම ගුන කලේපනා කරල බලන්කාට, ්ම් 
විේක කි ල කි නේ්න ඇේ වශ් නේම මාර ්සේනාවකේ. ඔනේන ඔ්නේදි 
ම ි අපට ්ම් ් ෝගාවචර ජීවි ට ඉාමේම වුදගේ පරශේන කේ වන ්ම් 
විේක පළිබිඳ පරශේන ට ්හාඳ පළිිරුු ලු්බනේ්න. මාර ්සේනාව ි ්ම් 
විේක ක ිල ක ිනේ්න. අපි සාමානය් නේ මාර ් සේනාව ක ින එක ඕළාරික 
අථය් නේ ගනේනව නිරම. නමුේ සමහර සූර වල - පධාන සූර් ේ එ්හම - 
්ම් විකය නුේ මාර ්සේනාව හුටි ට ි හඳුනේවල දීල ි් නේ්න.  

පධාන සූර් ේ ක ි්වනව, ‘කාමා ් පඨමා ්සනා, දුි ා අරි 

වුච්චි, ි ා ඛ්ුප් පිපාසා ්, චුත්ථි ණ්හා පවුච්චි ...’11 ආදී වශ් නේ. 

මාර  අමල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනව, ‘නු්ේ පළමු වුනි 
්සේනාව කාම  ි. ්දවුනි ්සේනාව අරි  ි. ුනේවුනි ්සේනාව කුසගනිේන 
හා පිපාස  ි. හරවුනි ්සේනාව ණ්හාව ි’ ආදී වශ් නේ. ඔ  විදි ට 
්සේනාව හඳුනේවනවා. ්මන ්ම් කි ්වන කාම නේ අපි සාමානය් නේ 
හිනේ්න වසේු කි ල. නමුේ ්මන ක ිු්වනේ් න කාම නේ පිළබිඳ 
සිිවිලි. කාම නේ පළිිබඳ විකය නේම ි ඇේ වශ් නේම, ගුඹුරු අථය් නේ 
සුලකුවාම කාම නේ හුටි ට සුල්කනේ්න. ඒ බව ්හාඳිනේ ්හළි්වන 
්හාඳ ගාථාවකේ සං ුකේ නිකා්  සඳහනේ ්වනව. 
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‘න ් ත කාමා යානි චිතරානි ් ෝක - සං කප්පරා්ගා පරුිසස්ස කා්මා 

තිට්ඨඨන්ති චිතරානි ත්ථව ්ෝක - අ්ථත්ථ ධීරා විනයන්ති ඡන්දං.’12 

‘න ් කාමා  ානි ිරානි ්ලා්ක’ - ්ලෝක් ේ විසිුරු ්දේවලේ 
්නා්ව ි කාම් ෝ. ‘සංකප්පරා්ගා පුරිසස්ස කා්මා’ - සංකලේප රාග  ි 
මිනිසකුට කාම  වනේ්න. ‘ිට්ඨ ඨන්ි ිරානි ්ථව ්ලා්ක’ - විසිුරු ්දේ 
්ලෝ්කේ ඔ්හේ ි්බනව. ඒව ි්බනව ව දුරටේ, ‘අ්ථත්ථ ීරා වින න්ි 
ඡන්දං’ - නමුේ ීර නේට, පරාඥ ිනේට, කරනේට ි් න එකම වු්ඩ් කමුකේද? 
ඒව පිළිබඳ ඡන්ද  - අර කලිනේ ශකර ්දේ්ව්නේද්ර ාට පරකාශ කළා ඡන්ද  
ි් නේ්නේ විකය  උඩ  කි ල. එනනිේ අපට ඡන්ද ේ විකය ට සම්බන්ධ 
බව ්ේ්රනව - ඒ කාම නේ පළිිබඳ ඡන්ද  ි ීර නේ, ීර පදුේගල ිනේ, දුරු 
කරනේ්නේ, හිකේමවාගනේ්න. එ ිනුේ අපට ්පේනව ්ම් කාම ක ින වචන  
ගුඹුරු අථය් නේ බලන්කාට, අර වසේු කාම  ්නා්ව ි ්මන 
ි් නේ්න. ඒ කාම වසේූනේ හුම එකකේම පළිිබඳ විකය නේ. විකය නේ 
පිළිබඳ පරශේන ට ි අපි අවසාන වශ් නේ එනේ්න.  

ඒකටම ව නිදසුනකේ ගේ්ාේ - ‘ඛ්ුප්පිපාසා’ ක ිල ක ිනවා. 
මාර ා්ගේ ් සේනා්ව් ් කාටසකේ ම ි බඩගනිේන ි පිපාස  ි. ් ම් බඩගනිේන ි 
පිපාස  ි කි න ්දේවලේම ්නා්ව ි ්මන ්ම් මාර ්සේනාව, බඩගනිේන 

පිපාස  නිසා ඇි ්වන විකය. ‘කිංසු අසිස්සාමි කවුං වා අසිස්සං’13 ආදී 
වශ් නේ, ‘්මානවද මං කනේ්න? ්කා්හද නිදනේ් න?’ ආදී වශ් නේ 
ඇිකරගනේන විකය, එ්හම නුිනම් ඒව නුි කම නිසා ඇිවන විේක 
ම ි මාර ්සේනා. නිකම්ම කුසගනිේන ි පිපාස  ි ්නා්ව ි. ඔනේන ඔ  
විදි ට අපට ්පේනව විේක පිළිබඳ පරශේන  ්මන වුදගේ බව. ඒ ව්ගේම 
කලිනේ අවස්ථාවක අපි උොන පාළි් නේ උපුටා දැකේවවු උොන පාළි් ේ ්බෝධි 
වග්ග්  ුනේවුනි සූර් ේ ගාථාවකේ. 

‘යදා ේව පාතුභවන්ති ධම්මා - ආතාපි්නා ඣාය්තා බරාහ්මණස්ස 

විධූපයං තිට්ඨඨති මාර්සනං - සුරි්යාව ඔභාසයමන් තෙික් ඛං.’14 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සම්්බෝධිලාභ් නේ පසේ්ස පළමු්වනි 
සි් ේ පේ ංක් නේ වුඩ ඉඳල හේ්වනි දව්සේ රාරි් ේ අවසාන  ාම්  
පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අනු්ලෝම පරි්ලෝම වශ් නේ ්ද ාකාර ටම 
සම්මශයන  කරන අවස්ථා පිළිබඳ උොන ගාථාවකේ ්ම්ක. ‘ ො හ්ව 
පාුභවන්ි ධම්මා, ආාපි්නා ඣා ්ා බරාහ්මණස්ස’ -  ම් අවස්ථාවක 
්ක්ළසේ වන වී යය් නේ  ුකේව ධයාන වඩනේනාවූ රහනේ වහනේ්සේට - 
ඒ බරාහ්මණ ාට - ධමය් ෝ පහළ ්වේද - ඒ කි නේ්න පරය  ධමය් ෝ 
වුට්හේද, ‘විධූප ං ිට්ඨඨි මාර්සනං’ - ඒ අවස්ථා්ව් ඒ රහනේ 
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වහනේ්සේ මාර්සේනාව පලවා හරිමිනේ සිටිනවා. ‘සුරි් ාව ඔභාස මන්ලික් ඛ්ං’ 
- අහස ආ්ලෝකවේ කරන සූ ය ා ව්ගේ. ඔනේන එ්කාට අපට ගලපනේන 
පුළුවනේ දැනේ, ්ම්කේ කි ාපු කාරණා අනුව, අර කි ාපු මාර්සේනාව පලවා 
හුරීම කමුකේද කි ල. අර පටිච්චසමුප්පාද ධමය  අනු්ලෝම පටි්ලෝම වශ් නේ 
්ම්නහි කිරීම. ඒවා ගුන හුඟකේ දුරට අපි සාකච්ඡා කරල ි් නව. ඒ 
පටිච්චසමුප්පාද නයා  අනවු කලේපනා කරල බලන්කාට ්මනේන ්ම් විදි්  
්ද කේ - ‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි, ඉමස්සුප්පාො ඉදං උප්පජ්ජ්ි, ඉමස්මිං අසි 
ඉදං න ්හාි, ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣි’ - ්ම  ඇි කලේහි ්ම  
්ව ි, ්ම  ඇිවී්මනේ ්ම  ඇි ්ව ි, ්ම  නු ිකලේහි ්ම  ්නා්ව ි, 
්ම  නුිවී්මනේ ්ම  නුි ්ව ි.  

්මනේන ්ම් ධමය නයා  ට එකඟව, ්ම් ධමය නයා  ්මනට කිට්ටු 
කරන්කාට, ්ම් එක එක පරය  ධමය නේ ්ගවිල  නව. අනේන ඒ ්ගවී 
 ා්මනේ ම ි අර විකය නේ නුි්වල  නේ්න. විකය නේ විධුපන  වනේ්න. 
්ම් හුම එකකම ඇුළ එකි්නකට සම්බන්ධව ි්බන අවිජ්ජ්ාපච්ච ා 
සංඛ්ාරා, සංඛ්ාරපච්ච ා විඤ්ඤාණං ආදී වශ් නේ ඒ පරය  සම්බන්ධාව - 
අර ්ජ්ෝඩු ්ජ්ෝඩු වශ් නේ ගුලපිල ි්බන, ඒ ධමය නේ අර, ඒ ධමය නේ 
මුදිනේ ි්බන, ඒ ධමය නේ හා සම්බන්ධ, පරතිතය සමුතේපාද ධමථ නයායය - දිහා 
අර විදි ට අනු්ලෝම පරි්ලෝම වශ් නේ බලන්කාට, අර එකකවේ ගනේන 
්ද කේ නුහු. ඒ හුම එකකම විේක ්ගවිල  නව. ඒව මුකිල  නව අර 
ඇිවීම් නුිවීම් එකවර දකින්කාට. විනවිිද දැකමීකේ. ඒ්කනේම ම ි මාර 
්සේනාව පලවා හරිනේ්න. ‘විධුප ං ිට්ඨඨි මා්රසනං.’ අනේන එ්කාට 
ඒ්කනුේ අපට ්පේනව ්ම් මාර ්සේනාව විධුපන  කරනේ්න විේක 
විධුපන  කරිී්මනේ.  

නුවේ අපි ්ම් අවික් ක කි න වචන ට එමු - අවික්ක සමාධි . 
අර කි ාපූ සූර් ේ පමණකේ ්නා්ව ි ්ම් අවික්ක සමාධි  ගුන සඳහනේ 
්වනේ්න. සාරිපුත් ් ථරගාථා්වේ සඳහනේ ් වනව ඒ ව්ගේ ් හාඳ ගාථාවකේ. 

‘අවිතක්කං සමාප්න්නා - සම්මාසම් බුද්ධසාව්කා 

අරි්යන තුණ් ෙීභා්වන - උ්ප්තා ්ොති තාව්ද.’15 

‘අවිකය ට සමවුදුන සම්මා සම්බුද්ධ ශරාවක ්ම එ්ක්ණහිම 
ආ යය ෂුේණිම්භාව් නේ  කුේ වූ් වකේ ්ව ි.’ ්ම් අවික්ක සමාධි  ක ිල 
ක ිනේ්න අරහත්ඵල සමාධි ට ි. ආ යය ෂුේණිම්භාව  ක ිල ි ක ිනේ්න. 
සමථ් ේදී කි නව ව්ගේ අර ්ද්වනි ධයාන , විේක විචාර් නේ 
ාවකාලකිව මිදුන ් ද්වනි ධයාන  ගුන ් නා්ව ි ් මන ක ිනේ්න. න ිම 
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ආ යය ුෂේණිම්භාව  නම් අරහේඵල සමාධි  ි. විේක පිළිබඳ පරශේන් නේ 
සම්පූේණ් නේම මිදුන. අනේන ඒක ි අවික්ක සමාධි . එපමණකේ ්නා්ව ි 
වේ ගාථාවල සඳහනේ ්වනව. විමලා ්ථරීගාථා්ව සඳහනේ ්වනව, 

‘නිසින්නා රුක්ඛමූෙම් ෙි - අවිතක්කස්ස ොභිනී’16 

කි ල ඒ රහේ්රණි  ‘මම අවික්ක  ලබා්ගන ගසකේමුල 
ඉඳ්ගන සිටි් මි’ ක ිල සඳහනේ ්වනව. එුන ක ිු්වන අවික්ක ේ 
අරහත්ඵල සමාධි  ි. එපමණකේ ්නා්ව ි සං ුකේ නිකා් ේ මාර 
සං ුකේ්  මාරීු සූර්   එනව රහනේ වහනේ් සේ්ගේ ගුණ සමූහ කේ 
සඳහනේ්වන දීේඝ ගාථාවකේ. 

‘පස්සද්ධකා්යා සුවිමු්ත චි්්තා 
අසංඛරා්නා සතිමා අ්නා්කා 

අඤ්ඤාය ධම්මං අවිතක්කඣායී …’17 

ව දිගට  නව ඒ ගාථාව. රහනේ වහනේ්සේ්ගේ ගුණ සමුො කේ. 
‘පස්සද්ධකා් ා’ - සනේසුනේ ක  ඇේ්ේ, ‘සුවිමුත්ි්ත්ා’ - මුනවිනේ මිදුන 
සි ඇේ්ේ, ‘අසංඛ්රා්නා’ - සංසේකාර රැසේ ්නාකරනේ්නේ, ‘සිමා’ - 
සිමේවූ් ේ, ‘අ්නා්කා’ - විඥාන  ්කාුනකවේ පුලපදි ම් ්නාවූ් ේ, 
‘අඤ්ඤා  ධම්මං’ - නිේවාණ ධමය  වටහා්ගන, ‘අවික්කඣා ී’ - අවිේක 
ධයාන  වඩනව. එන කි න අවික්ක ධයාන ේ ්ම්ක ි. එ්කාට 
අවික්ක ධයාන, අවික්ක සමාධි ආදී පද වලිනේ ්ම් අරහත්ඵල සමාධි  
හඳුනේවල ි් නේ්න  ම්කිසි වි්ශේෂ අථය කිනේ. දැනේ ් ම් කාරණා වලිනේ අපට 
්පනී  නව විදේශනාවට අොළ පද කේ ්ම් අවික්ක සමාධි  කි ල 
කි නේ්න. නිකර සමථ ට අ ිි, අර ්ද්වනි ධයාන  කි න අථය  
්නා්ව ි. මකේනිසාද, ්ම් විකය  සම්පූණය් නේම ජ් ගනේන පුළුවනේ 
වනේ්න අර  ටිනේ ි්බන පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා පරහාණ  කළාම ි.  

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් අරහත්ඵල සමාධි ට සමවුදුන 
අවස්ථාවකේ ගුන උොනපාලි් ේ සමහර ුනක සඳහනේ ්වනව. ‘අත්්නා 

පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා පහානං පච්ච්වක්ඛ්මා්නා නිසි්න්නා ්හාි’18 කි ල, 

මනේ වහනේ්සේ පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා පරහාණ  කළ බව පරය්වක්ෂා 
කරමිනේ වුඩ හුනේන ි කි ල. එ්කාට පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ාවකේ - ඒ 
කි නේ්න පරපංච සංඥා්වනේ ඇිකරගේු ්ලෝක සම්ම පරඥපේි ආදි  - 
ඒව ිනේ සි මුොගේ නම්, ඒ අවස්ථා්ව්දි අර ඇුළ විේකවලට 
 ටවීමකේ ්ක්රනේ්න නුහු. විේක ඇි්වනේ්න නුහු. නිමිි ගුනීමකේ 
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නුහු. අනේන ඒ අථය  පුහුදිලි කිරීමට ි අවික්ක ඣාන, අවික්ක සමාධි 

ආදී පද ් දිල ි් නේ්න. 

වදුරටේ අපි නිදසනුේ දකේවනව නම් ්ම්කට, සං ුකේ නකිා්  

සගාථක වග්ග්  එන සං් ෝජ්න සූර් 19 ්දේවා්වකේ අහනව පරශේන කේ. 

‘කිංසු සං්යාජ්නා ්ෝකා - කිංසු තස්ස විචාරණං 

කිස්සස්ස විප්පෝනන - නබි්බානමති වුච් චති.’ 

‘්ලෝක ට ඇි සං් ෝජ්න , හුකිලේල, බුම්ම, කමුකේද? ්ලෝක  

ඇද්ගන  නේ්න, හසුරුවනේ්න, ඇවිදේදවනේ්නේ, කුමකේද? කමුක 

පරහාණ් නේද නිවන  ි කි නු ලබනේ්න - නිබ්බාන  ි කි ල ක ිනේ්න 

කුමකේ පරහාණ  කළාමද?’ ඒකට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දන පළිිුර, 

‘නන්දි සං්යාජ්නා ්ෝකා - විතක්කස්ස විචාරණං 

තණ්ොය විප්පෝනන - නබි්බානමති වුච්චති.’ 

්ලෝක ට ඇි හුකිලේල - අර ්මාකකේ හරි අමුණන ්කාකේක ව්ගේ 

්ද කේ ම ි ්මන කි න ්ම් සං් ෝජ්න  - ඒක ම ි නන්දි. නන්දි කි ල 

කි නේ්න, ුටුවීම, සුටුවීම,  මකේ පිළබිඳව සුටු ්වනේන පටනේ ගේාම 

එුන ඉඳල විේක වු්ඩනව. එ්කාට ‘නන්දි සං් ාජ්්නා ්ලා්කා - 

වික්කස්ස විචාරණං’ - විකය  ම ි ්ලෝක  ඇද්ගන  නේ්න. ‘ණ්හා  

විප්පහා්නන’ - ෘෂේණාව සම්පණූය්  නේම පරහාණ  කරිී්මනේ, නවින  ු  ි

ක ිනු ලු්බ්. ්ම් අනවුේ අපට ්ප්නනව විකය  ක ින වචන  

විදේශනාවට ්කා ි රම් වුදගේ පද කේද ක ිල. ඊළඟට වේ කාරණ කේ 

අපට ්ම්නනේදි පරකාශ කරනේන පළුුවනි. සතු්නපිා්  එන සනු්දරික 

භාරද්වාජ් සූර්  ේ සඳහනේ ්වනව රහනේ වහනේ්සේ ්ක්නකනුේ පළිබිඳව, 

‘භවාසවා යස්ස වචීඛරා ච - විධූපිතා අත්ථගතා න සන්ති.’20 

එුනේ විධූපිා කි න වචන  සඳහනේ ්වනවා. ඒ විමුකේ 

පුදේගල  මුනිවර  - පිළිබඳව, ඒ පුදේගල  ුළ භවාශරව නුේ, ‘වීඛ්රා’ - 

වීඛ්රා කි න පද  අටුවාවල ්ෝරනේ්න ඵරුස වචන හුටි ට. ටිකකට 

කලේපනා කරල බුලු්වාේ භාවාශරව හා ඵරුස වචන  රහනේ වහනේ්සේ ුළ 

නුිකරල ි කීවාම එුන ්මාකකේ්දෝ ්නාගුල්පන බවකේ ්ප්නනව. 

මකේනිසාද? භවාශරව කි ල කි නේ්න මහා උේකෘෂේට මට්ටමකිනේ ගේු 

ගුඹුරු ධමයකාරණ කේ. ඵරුස වචන  කි ල කි නේ්න කටුක ඵරුස 
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කි න අදහස ්න - ‘කක්ඛ්ලා, ඵරුස’. නමුේ ්මනේ ගුඹුරු අථය කේ 

ි් නේ්න. ‘වීඛ්රා’ කි ල කි නේ්න, ‘වී’ - වචන , සම්පූණය් නේම ්ම් 

වාගේ වයවහාර   ට ි් න ් රාඩ්ඩ, ක්ෂාර  - වීක්ෂාර. විේක වලට පදනම් 

වන අර පපඤ්ච සඤ්ඤා සංඛ්ා ආදී වශ් නේ ි්බන ්ලෝකපරඥපේි සමූහ  ි 

්මන ‘වීඛ්රා’ කි ල කි නේ්න. එ්කාට රහනේ වහනේ්සේ ුළ 

භවාශරව නුේ නෑ, අර ‘වී්රාඩ්ඩ’ - වාගේවයවහාර  පිළිබඳව ි් න 

්රාඩ්ඩ - ඒකේ නෑ. ‘විධපූිා’ එ  විධූපන  කරල අර මාර ්සේනාව ව්ගේ 

පලවා හුරල - දුම්මල ගහල එළවල. ‘අත්ථගා’ - එ  ්කළවර ි. ‘න සන්ි’ 

- ඒව වේ නුහු. ඵරුස වචන  නුි බවකේ අමුු් වනේ ක ිනේන ්ද කේ 

නුහු රහනේ වහනේ්සේට. 

එ්කාට ‘භවාසවා යස්ස වචිඛරා ච - විධූපිතා අත්ථගතා න සන්ති.’ 

ඔ  විදි ට අථය ගනේන්කාට, හුම එකකිනේම අපට ්පේනව 

වි්ශේෂ් නේම ් ෝගාවචර ජීවි ට ඉාමේම අොළ වූ කාරණ කේ ම ි ්ම් 

වික්ක පපඤ්ච ආදී වචන. ඒක ි අපට සූර්දේශනාවලිනේ මුකරගනේන 

පුළුවනේ ්වනේ්න. 

ඒ ව්ගේම අරහත්ඵල සමාධි  අවික්ක සමාධි නමිනේ හුඳිනේවී්මනේ 

්ප්නනව ්ම් විකය නේ ජ්  ගුනීම සාමානය් නේ සමථ් නේ කරනව 

ව්ගේ ාවකාලික ජ්  ගුනමීකේ ්නාවන බව. ඊට වඩා ්ම් විකය නේට  ටිනේ 

පිහිටි ් ලෝකපරඥපේි පළිිබඳ - ් ලෝකපරඥපේිවල ි්බන සා්පේක්ෂක ස්වභාව , 

ඒවා් ේ ි්බන මිථයා ස්වභාව , ඒවා  ටිනේ ි්බන නිය සංඥාව, ආදී හුම 

එකකේම ඉකේමවල, නිමිි මකල ොල මුළු ්ලෝක ම ්බාඳවූ දි  සා ම් ිර කේ 

බවට පේ කර්ගන, අර නානේ සංඥා්වනේ සි මුෝගන, ඒකේ 

සංඥාවවේ අලේලගනේ්න නුිව, එ්හම පිටිනේම විමකුේ වූ සිකේ ඇිවීමට ි 

්ම් අවික්ක සමාධි කි න පද  ් දිල ි් නේ්න. 
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30 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

ගරුතර ්යෝගාවචර මො සංඝරතන්යනේ අවසරයි. ‘නිබ්බාන’ 

යන මාතෘකාව යට්තේ පුවුතේ්වන ්දේශනා මාෝේ තිසේ වන ්දේශනයයි 

්ම්. 

පරා් ෝගික හා සා්පේක්ෂ මලූධමය ම සකසේවුනු අනුපූබ්බ පටිපොවකිනේ, 
කරමානුකූල වුඩ පිළි්වලකිනේ, මාර ්සේනාවකේ වුනි විකය නේ්ගේ 

ගරහණ් නේ හි මුො ගනේනා හුටි මීට කලිනේ පවේවනේනට ් දුනු 

්දේශනා්ව්දී සාකච්ඡා ්කරුන. ණ්හා, මාන, දිට්ඨි, පපඤ්ච කරමකරම් නේ 

ුනී කරගනමිිනේ නිප්පපඤ්ච ේව ට පේවන රහනේ වහනේ්සේ්ගේ 

අහයේඵල සමාධි , අවික්ක සමාධි   නු්වනේ හුඳිනේ්වනේ්න මකේනිසාද 

 නේනේ ්ේරුම් ගුනීමට අපි උේසාහ කළා.  

්ම් අවික්ක සමාධි  නි ම ආ යුෂේණීම් භාව  ි. අර සමථ 

භාවනා්ව්දී වික්ක විචාර ාවකාලිකව සංසිඳීම වුනි ්ද කේ ්නා්ව .ි ඊට 

වඩා ගුඹුරිනේ, විනවිිද  න නිබ්්බ්ධිකා පරඥා්වනේම, මාර ්සේනාව ලේ ුන 

්ලාපේකර නිහඬ කර ලීම .ි 

දීඝ නිකා් ේ සක්කපඤ්හ සූර  ආශර් නේ පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා 
නි්රෝධ ට කරම් නේ නුඹුරු වන පරපිොවකේ එො අපි ්කටි් නේ ඉදිරිපේ 

කළා. ්සේවන  කළ  ුු - ඇසුරු කළ  ුු - ්සාම්නසකේ, ්ොම්නසකේ සහ 

උ්පේක්ෂාවකුේ, ්සේවන  ්නාකළ ුු ්සාම්නසකේ, ්ොම්නසකේ සහ 

උ්පේක්ෂාවකුේ ඒ සූර් නේ පරකාශ ්කරුන. ්ම් ්දවුදෑරුම් ්සාම්නස 

්ොම්නස සහ උ්පේක්ෂාව ගුන පුහුදිලි විසේර කේ අපට ලු්බනේ්න 

මේඣිම නකිා්  සළා නවිභඞ්ග සූර් නේ.1 ඒ සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ සේව ිනේ්ගේ සිිවිලි ගමනේ කරන මාගය ිසේහ කේ ‘ඡත්ිංස 

සත්පො’ නමිනේ හඳුනේවා ්දමිනේ විසේර කරනව. ‘ඡත්ිංස සත්පො’ 
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- සේව ිනේ්ගේ සිිවිලි ගමනේ කරන මාගය - අඩිපාරවලේ, ් ම් ිසේහ  හඳුනේවල 
ි් නේ්න ්ම් විදි ට ි. 

‘ඡ ්ගහසිානි ්සාමනස්සානි, ඡ ්නක්ඛ්ම්මසිානි ්සාමනස්සානි, 
ඡ ්ගහසිානි ්ොමනස්සානි, ඡ ්නක්ඛ්ම්මසිානි ්ොමනස්සානි, ඡ ්ගහසිා 
උ්පක්ඛ්ා, ඡ ්නක්ඛ්ම්මසිා උ්පක්ඛ්ා.’ 

ඒ කි නේ්න ්ගහසි - ගෘහ  ආශරි ව ූ - ්සාම්නසේ හ  ි, 
්නක්ඛ්ම්ම  පිළිබඳ වූ ්සාම්නසේ හ  ි. ඒ ව්ගේම ්ගහසි ්ොම්නසේ හ  ි, 
්නක්ඛ්ම්මසි ්ොම්නසේ හ  ි. ්ගහසි උ්පක්ඛ්ා හ  ි, ්නක්ඛ්ම්මසි 
උ්පක්ඛ්ා හ  ි. ්ම් හ  හ  වශ් නේ දකේවල ි් නේ්නේ රෑප, සද්ද, ගන්ධ, 
රස, ්ඵාට්ඨඨබ්බ, ධමය කි න ඉන්ද්රි ාරම්මණ හ  අනුව .ි  

දැනේ ඒ ්ගහසි ්සාමනස්ස හ  හඳුනා ගුනීමට අප ිඑ නිේ එකකේ - 
අර මුලිනේ කි වුණ ඇස පළිිබඳ කාරණ  - ඒ සූර  - අනුව ්ේරුම් ගනේන 
බලමු. ඒක විසේර කරල ි් නේ්න ්ම්හම ි. ‘චක්ඛ්ු වි්ඤ්ඤ  යානං 
රෑපානං ඉට්ඨඨානං කන්ානං මනාපානං ම්නාරමානං ්ලාකාමිස-
පටිසං ුත්ානං පටිලාභං වා පටිලාභ්ා සමනුපස්ස්ා පු්බ්බ වා 
පටිලද්ධපුබ්බං අීං නිරුද්ධං විපරිණං සමනසු්සර්ා උප්පජ්ජ්ි 
්සාමනස්සං,  ං එවරෑපං ්සාමනස්සං ඉදං වුච්චි ්ගහසිං ්සාමනස්සං.’ 
ඒ කි නේ්න ඉෂේට වූ කානේ වූ මනාප වූ මනරම් වූ ් ලාකාමිස  හා සම්බන්ධ 
වූ ඇසිනේ දැක ි හුකි  ුු රෑප නේ්ගේ දකිනේනට ලුබීම - ලුබීමකේ - ලාභ කේ, 
හුටි ට සලකනේනහුට ්හෝ ්පර දකිනේනට ලුබී දැනේ නුිවී ගි , ඉකේමග ි, 
්වනසේවී ගි , එබඳු රෑප කේ සිහි කරනේනහුට ් හෝ ඇිවනේනා වූ ් සාම්නස ි. 
 ම් එබඳු ්සාම්නසකේ ්ව්ද එ ට ්ගහසි ්සාමනස්ස  ි කි නවා. 

ඊළඟට ්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස  හඳුනේවල ි් නේ්න 
්ම්හම ි. ‘රෑපානං ් චව අනිච්චං විදිවා විපරිණාම විරාග නි්රාධං, 
පු් බ්බ ් චව රෑපා එරහි ච ස්බ්බ ්  රෑපා අනචි්චා දුක්ඛ්ා විපරිණාමධම් මා,ි 
එව්මං  ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා උප්පජ්ජ් ි ්සාමනස්සං,  ං 
එවරෑපං ්සාමනස්සං, ඉදං වචු්චි ්නක්ඛ්ම්මසිං ්සාමනස්සං.’ ්ම් 
්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස  විදේශනාව ආශර්  න ුි ්ෝරල ි් නේ්න. ඒ 
කි නේ්න රෑප නේ්ගේම අනියාව, විපරිණාම - විරාග - නි්රෝධ ස්වභාව  
දැන්ගන ්ේරුම් අර්ගන - ්පර වූ රෑපේ, දැනේ ්ම් රෑපේ  න ්ම් 
සි ලුම රෑප අනිය ි දුක්ඛ් ි විපරිණාම ස්වභාව ි කි ල ්ම්සේ  ථාභූ 
වශ් නේ, ේවූ පරිදේ්දනේ, සමයකේ පරඥා්වනේ දකිනේනහුට ඇිවන 
්සාම්නස විදේශනා්වනේ ලු්බන එකේරා ්සාම්නසකේ. අනේන එබඳු 
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්සාම්නසට ්නක්ඛ්ම්ම සි ්සාමනස්ස  ි කි නව. ඊළඟට ්ගහසි 
්ොමනස්ස  හඳුනේවල ි් නේ්න ්ම්හම ි. ‘චක්ඛු්වි්ඤ්ඤ  යානං රෑපානං 
ඉට්ඨඨානං කන්ානං මනාපානං ම්නාරමානං ්ලාකාමිස පටිසං ුත්ානං 
අප්පටිලාභං වා අප්පටිලාභ්ා සමනුපස්ස්ා පු්බ්බ වා අප්පටිලද් ධ පුබ්බං 
අීං නිරුද්ධං විපරිණං සමනුස්සර්ා උප්පජ්ජ්ි ් ොමනස්සං,  ං එවරෑපං 
්ොමනස්සං ඉදං වුච්චි ්ගහසිං ්ොමනස් සං.’  

එන ් වනස ි් නේ්න ඉෂේට වූ, කානේ වූ, මනාප වූ, ් ලෝකාමිස  
හා සම්බන්ධ වූ, ඇසිනේ දැකි   ුු  ම්කිසි රෑප නේ දකනිේනට ්නාලුබීම, 
්නාලුබීමකේ හුටි ට සලකනේනහුට - ඒ ව්ගේම අී් ේදී එ්සේ දකනිේට 
්නාලුබුණු අවස්ථාවකේ ගුන සිහිපේ කරනේනහටු ඇිවන ්ොම්නස. 
අී් ේ ්ම්හම එකකේ මට දකිනේන ලුබු්න නුහු ්නේද, ක ිල අනේන ඒ 
විදි් ේ ්ොම්නසකේ. ඒක ්ගහසි ්ොමනස්ස . ඊළඟට ්නක්ඛ්ම්මසි 
්ොමනස්ස , ්ේරුම් කරනේ් න ්ම්හම ි. ඒකේ අර විදේශනාම  වශ් නේ 
‘රෑපානං ්චව අනිච්චං විදිවා විපරිණාමවිරාගනි්රාධං, පු්බ්බ ්චව රෑපා 
එරහි ච ස්බ්බ ් රෑපා අනිච්චා දුක්ඛ්ා විපරිණාමධම්මාි, එව්මං 
 ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  දිස්වා අනුත්්රසු වි්මා්ක්ඛ්සු පිහං උපට්ඨඨා්පි, 
කුොස්සු නමාහං ො නං උපසම්පජ්ජ් විහරිස්සාමි  දරි ා එරහි ආ නං 
උපසම්පජ්ජ් විහරන්ීි, ඉි අනුත්්රසු වි්මා්ක්ඛ්සු පිහං උපට්ඨඨාප ්ා 
උප්පජ්ජ්ි පිහා පච්ච ා ්ොමනස්සං  ං එවරෑපං ්ොමනස්සං ඉදං වුච්චි 
්නකඛ්ම්මසිං ්ොමනස්සං.’ 

ඒක ටිකකේ විසේර කළ  ුු ්ද කේ. ඒක දිගට ි් නව. දිග 
්කාටසකේ එුන කි ු්වනව, අර විදේශනාව වශ් නේ බලන්කාට. ඒක ි, 
්මන ඒ කි නේ්න රෑප නේ්ගේම අනියාව ්ේරුම් අර්ගන - 
අනියාව පමණකේ ්නා්ව ි ‘විපරිණාම විරාග නි්රාධං’ - ඒවා් ේ 
්වනසේවන ස්වභාව , විරාග නි්රෝධ ස්වභාව , ඒක දැකල, ඒක ්ේරුම් 
අර්ගන, ් පර ිබූ රෑපේ දැනේ ි්බන ඒවාේ  න ් ම් සි ලුම රෑප අනිය ි 
දුක්ඛ් ි විපරිණාම ස්වභාව ි ක ිල - පිහා කි ල කි නේ්න ආසාව, 
බලා්පා්රාේුව - ආසාවකේ බලා්පා්රාේුවකේ බාගුනීම, අනුත්ර 
වි්මෝක්ෂ නේ පළිිබඳව ආශාවකේ බාගනේනව. ්කා්හාමද ඒ ආශාව 
බාගනේ්න? 

‘කුොස්සු නාම අහං ො නං උපසම්පජ්ජ් විහරිස්සාමි  දරි ා එරහි 
ආ නං උපසම්පජ්ජ් විහරන් ී.’ ආ ය නේ වහනේ්සේලා දැනේ  ම් 
ආ න කට එළඹ වාස  කරේද කවො නම් මම ඒ ආ න ට එළඹ 
වාස  කරනේ්නම්දැ ි ්ම්සේ අනුත්ර වි්මෝක්ෂ නේ පිළිබඳව 
බලා්පා්රාේුවකේ, ආශාවකේ බනේනහුට ඒ ආශාව නිසා, ඒ 
බලා්පා්රාේුව නිසා, ්ොම්නසකේ ඇි්වනව, මට ඒක ාම ලුබු්න 
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නුහු ් නේද කි ල. අනේන එබඳු ඒ ් ොම්නසට ් නක්ඛ්ම්මසි ් ොමනස්ස   ු ි 
කි ල කි නව. 

දැනේ ්මන විසේර කළ  ුු වචන ්දක ුනකේ ි්බනව. ්මන 
අනුත්්රසු වි්මා්ක්ඛ්සු කි නේ්න අර අනමිිත් අප්පණිහි සුඤ්ඤ 
කි න ඒ වි්මෝක්ෂ ුන ි. නිවන ගුන කථා කරන්කාට අපි ඒවා ගුන 
විසේර සහිව පරකාශ කරල ි් නවා. ඊළඟට ඒ ව්ගේම ආ න  ක ිල 
්මන ක ිු්වනේ්න උොනපාළි් නේ අපි අර නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර 
විවරණ  කරන අවස්ථා්ව්දී ඒ ඉදිරිපේවුන වුදගේ සූර ක ිබුන ‘අත්ථි, 

භික්ඛ්්ව, ො නං,  ත්ථ ්නව පඨවී, න ආ්පා’ ආදී වශ් නේ.2 අනේන ඒ 
‘අත්ථි, භික්ඛ්්ව, ො නං’ ක ිාපූ ඒ ආ න  ි. ්මාකකේද? අපි ඒක 
්ේරුම් ක්ළේ සළා න නි්රෝධ ේව  - භවනි්රෝධ ේව  - හුටි ට ි. 
සළා න නේ්ගේ නි්රෝධ  පරයක්ෂ කරගේු ේව  ි ඒ නිබ්බාන 
පටිසං ුකේ සූර් නේ කි ු්වනේ්න. අනේන ඒක ි ්මන ආ න 
නාම් නේ දකේවල ි් නේ් න.  

එ්කාට ආ ය නේ වහනේ් සේලා එළඹ වාස  කරනේ්න ්මාන 
ආ න ටද? ඇසේ කනේ නාසාදි ආ න නේ ්නා්ව ි ්මුන ක ිනේ්න, 
සළා න නි්රෝධ ේව ම ි. ඒකම ආ න නාම් නේ හඳුනේවල 
ි් නව එබඳු ඒ නිබ්බානපටිසං ුකේ සූරවල. උොන පාළි් ේ ඒ සූර් ේමේ 
සඳහනේ ් වල ි්බනව අපට හමු වුණා ‘අප්පිට්ඨඨං, අප්පවත්ං, අනාරම්මණං’ 
කි න පද ුන. අපි ඒක විගරහ ක්ළේ අර වි්මාක්ඛ් ුන ආශර් නේ. 
‘පරිෂේඨාවකේ නුි’, ‘පුවුේමකේ නුි’, ‘අරමුණකේ නුි’ කි ල කිව්්ව ඔ  
වි්මෝක්ෂ ුනම ි. අනිමිත්, අප්පණිහි, සුඤ්ඤ කි න වි්මෝක්ෂ ුන. ඒ 
ව්ගේම දැනේ ්මන අමුු් වනේ විසේර කරනේන පළුුවනේ අර ‘පිහා’ ක ින 
වචන . ‘ස්පෘහා’ - ‘පිහා’ කි ල ක ිනේ්න ආශාව, බලා්පා්රාේුව. අපි 
කලිනේ සඳහනේ කළා නිවන ගුන කි න්කාට ණ්හාව, ආසාව, කි න වචන 
ගුන. ඒවා ් දීම ගුන මුලි ්වනේන ඕනෑ නුහු. මුලිවීම අවශය නුහු. 
එබඳු ඒ ආශාවනේ නිසා ්ොම්නසකේ ඇි්වන බවේ ඇේ ි. නමුේ ඒක අර 
්ගහසි ්ොමනස්ස ට වඩා උසසේ. ඒක ඊට වඩා ්හාඳ ි. නිවන පිළිබඳව 
ඇිකරගේ ්ොම්නස. ඒක ි ්මන ්ම් ඒකට ුනකේ දීල ි් නේ්න - 
්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස . 

්හාඳ ි දැනේ එ්කාට කි ුවුණා - ් ගහසි ් සාමනස්ස  ක ිුවුණා, 
්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස  ක ිුවුණා, ්ගහසි ්ොමනස්ස  ක ිුවුණා. 
්නාකබම්මසි ්ොමනස්ස  කි ුවුණා. ඊළඟට ්ගහසි උ්පේක්ෂාව ්ේරුම් 
කරල ි් නේ්න ්ම්හම ි. ‘චක්ඛ්ුනා රෑපං දිස්වා උප්පජ්ජ්ි උ්පක්ඛ්ා 
බාලස්ස මූළහස්ස පුථුජ්ජ්නස්ස අ්නාධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස අනාදීනව- 
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දස් සාවි්නා අස්සුව්ා පුථුජ්ජ්නස්ස  ා එවරෑපා උ්පක්ඛ්ා, රෑපං සා 
නාිවත්ි, ස්මා සා උ්පක්ඛ්ා ්ගහසිාි වුච්චි.’ ඇසිනේ රෑප කේ දැකල 
බාලවූ මළුාවූ පෘථගේජ්න ාට, ‘අ්නාධිජිනස්ස’ ක ිල කි නේ්න ්ක්ලසේ 
සීමාවලේ ්නාදිනූ, ‘අවිපාකජිනස්ස’ කි නේ්න කමය්   විපාක පක්ෂ  ජ්  
්නාගේ, ‘අනාදීනවදස් සාවි්නා’ කි නේ්න පංචකාම ආදි් හි ආදීනව 
්නාදකේනාවූ, අශරුවේ පෘථගේජ්න ාට උ්පේක්ෂාවකේ ඇි්වනව, ඇහිනේ 
රෑප කේ දකල. ‘ ා එවරෑපා උ්පක්ඛ්ා, රෑපං සා නාිවත්ි’ - එබඳු ඒ 
උ්පේක්ෂාව රෑප  ඉකේමවා  නේ්න නුහු, රෑප  ඉකේමවා පවිනේ්න නුහු. 
්ම් රෑප  ඉකේමවා පවනිේ්න නුහු ක ිල කි නේ්න, රෑප  ජ් ගනේන 
බුහු එබඳු උ්පේක්ෂාවකට. ඒක අඥාන උ්පේක්ෂාව. ඒක අර බිේි කේ 
ඉසේසරහට ගිහිලේල ි් නව ව්ගේ ඔ්හේ නුවිල ි් නව. රෑප  ජ්  
ගුනමීකේ ඒ්කනේ ්ක්රනේ්න නුහු. අනේන ඒ රෑප  ඉකේමවා පුවීමට 
සමේ ්නාවන නිසා එබඳු ඒ අඥාන උ්පේක්ෂාව ්ගහසි උ්පේක්ෂාව හුටි ට 
හඳුනේවල ි් නව.  

ඊළඟට ්නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂාව හඳුනේවනේ්න ්ම්හම ි. ඒකේ අර 
කලිනේ ක ිාපු සම්මේශන කරම ම ි. එකම පාඨ  ි දිගටම සඳහනේ ්වනේ්න. 
‘රෑපානං ්වව අනිච්චං විදිවා විපරිණාම විරාග නි්රාධං, පු්බ්බ ්චව 
රෑපා එරහි ච ස්බ්බ ් රෑපා අනිච්චා දුක්ඛ්ා විපරිණාමධම්මා’ි එව්මං 
 ථාභූං සම්මප්පඤ්ඤා  පස්ස්ා උප්පජ්ජ්ි උ්පක්ඛ්ා.  ා එවරෑපා උ්පක්ඛ්ා, 
රෑපං සා අිවත්ි. ස්මා සා උ්පක්ඛ්ා ්නක්ඛ්ම්මසිා’ි වුච්චි’ - අර 
කි ාපු සම්මශයන ම ි. ්මන ්වනසකට ි් නේ්න ආකලේප් ේ ්වනස .ි 
ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව ්සාම්නසකුේ අර කි ාපු සම්මේශන් නේම ලබාගේ. 
අනිය, දුක්ඛ්, අනාේම වශ් නේ දැන ගුනීම ි. ඒ ව්ගේම ්ොම්නසකුේ 
ලබාගනේන ඉඩ ි් නව.  

දැනේ ්මන කි ු්වන උ්පේක්ෂාවේ ඇිකරගනේන පුළුවනේ 
රෑප නේ්ගේම අනියාව ්ේරුම් ගුනී්මනේ. ඒවා් ේ විපරිණාම, විරාග, 
නි්රෝධ ස්වභාව  ්ේරුම් අර්ගන  ථාභූ වශ් නේ සමයකේ පරඥා්වනේ 
දකේනහුට ඇි්වනව එකේරා උ්පේක්ෂාවකේ. අනේන එුන ක ිනව ‘ ා 
එවරෑපා උ්පක්ඛ්ා, රෑපං සා අිවත්ි’ කි ල. අඥාන උ්පේක්ෂාව ව්ගේ 
්නා්ව ි. රෑප  ඉකේමවා පවිනව. රෑප  ජ් ගනේන පුළුවනි ඒ උ්පේක්ෂාවට. 
අනේන ඒක නිසා ඒකට ්නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂාව ක ිල කි නව. 

දැනේ එ්කාට අපි ඇසට අරමණුවුන රෑප පළිබිඳව ි, නදිශයන 
වශ් නේ දැකේවු් ව. ් ම් විදි ටම ම ි සිේහ ම. අර ඉන්ද්රි  ආරම් මණ සිේහ ම 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ දකේවල ි් බනව. ඒ සිේහ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
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හඳුනේවනේ්න සේව නේ්ගේ සිිවිලි ගමනේ කරන මාගය නමිනේ. ්ම් මාගය 
ිසේහ  ඔසේ්සේ ්ක්නකුනේ අනුකරම් නේ නවිනට ් ාමුකරන කරම  - ඊට 
උපකාර කරගනේනා සිදේධානේ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් සළා න විභංග 
සූර් ේදී ඉදිරිපේ කරල ි්  නේ්න, ්කටි පාඨ කිනේ - ‘තතරිදං නිස්සාය ඉදං 
පජෙථ’ - එහිලා ් ම  ඇසුරු කර්ගන ් ම  හුර දමව. ‘ඉදං නිස්සා ’ ් ම  
ඇසුරු කර්ගන, ‘ඉදං පජ්හථ’ ්ම  හුර දමව. ්ම  ඇසුරු කර්ගන ්ම  
හුර දමව. අර ‘ඉමස්මිං සි ඉදං ්හාි’ ආදී වශ් නේ පටිච්චසමුප්පාද ධමය  
ගුන කිව්ව ව්ගේ ඒකට ටිකකේ නෑ සබඳකමකේ ්පනේනුම් කරනව ්මුනේ. 
‘්ම  ඇසුරු කර්ගන ්ම  හුර දමව’, සිදේධානේ ස්වභාව කේ ්මන 
ි් නව. මූල ධමය කේ ව්ගේ. ඒකේ පටිච්චසමුප්පාද ධමය් ේම පරිඵල කේ. 
පරිපොවට ළං කරගේහම ඒක, එකකේ උපකාර කර්ගන ්වන එකකේ අ 
හරිනව. එකේරා විදි ක ්නාඇලේමකනිේ  ුු පරිපොවකේ එන  නේ්න. ‘ඉදං 
නිස්සා  ඉදං පජ්හථ.’ 

ඒ සිදේධානේ  අනවු බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට දකේවනව අවස්ථා 
හරකිනේ අර ක ිාපු සිිවිලි මාගය ිසේහ  ඔසේ්සේ ්ක්නකුනේ නවින කරා 
්ගන න ආකාර . මහ පුදුම විදි කට එුන දකේවනේ්න. පළමු්වනි 
අවස්ථාව - අපි ්ම් කාල් ේ භාවිා වන අළුේ වචන කිනේ කි නව නම්, 
පළමු්වනි අදි ර - ඒ නවියාණගාමී අනුපූවය පරිපෝව් පළමු්වනි අදි ර 
හුටි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ ඉදිරිපේ කරනේ්නේ ්ම්ක ි. 

‘්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස’ හ  උපකාර කර්ගන ‘්ගහසි 
්සාමනස්ස’ හ  අහරිනව, ඉකේමවා  නව. ‘ර, භික්ඛ්්ව,  ානි 
්නක්ඛ්ම්මසිානි ්ොමනස්සානි ානි නිස්සා . ානි ආගම්ම,  ානි ඡ 
්ගහසිානි ්ොමනස්සාන ිානි පජ්හථ, ානි සමික්කමථ, එව්ම්සං 
පහානං ්හාි, එව්ම්සං සමික්ක්මා ්හාි.’ ඒ කි නේ්නේ 
්නක්ඛ්ම්මසි ් සාමනස්ස හ  - අර ඉන්ද්රි  හ  අනුව ි හ කේ හුටි ට දකේවල 
ි් නේ්න - ඒ හ  උපකාර කර්ගන ්ගහසි ්සාමනස්ස හ  පලවා 
හරිනව. ඒවා ඉවේ කරගනේනව. ඒව ඉකේමවනව.  

ඊළඟට ඒ විදි ටම ්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස හ  පිහිට කර්ගන 
්ගහසි ්ොමනස්ස හ ේ ලේලු කරනව. ඉවේ කරනව. ඒවා ඉකේමවනවා. 
ඊළඟට ්නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂා හ  උපකාර කර්ගන ්ගහසි උ්පේක්ෂා 
හ  ඉවේ කරනව. ඔනේන පළමු ්වනි අදි ර. පළමු ්වනි අදි ර ඉවර 
්වන්කාට ්මාකකේද ඉිරි ්වනේ්න? ්ගහසි ඒව ඔකේ්කාම ඉවර .ි 
්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස හ  ි, ්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස හ  ි, 
්නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂා හ  ි පමණ ි ඉිරි ්වනේ්න ඒ පළමු ්වනි 
අවස්ථාව අවසාන ්වන විට. 
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ඊළඟට ක ි්වනව ් ද්වන ිඅදි ්ේදී - අරිටේ වඩා සි ුම් කිරීමකේ කරනේට 
උේසාහ කරනව. ඒ කි නේ් නේ දැනේ ඉිරි්වලා ි් නේ්න ්නක්ඛ්ම්ම සි 
්සාමනස්ස, ්ොමනස්ස, උ්පේක්ෂා කි න ඒව ි. ඒව අරිනුේ ඊළඟට පරකාශ 
කරනව ‘ ානි භික්ඛ්්ව, ඡ ්නක්ඛ්ම්මසිානි ්සාමනස්සානි ානි නිස්සා  
ානි ආගම්ම ඡ ්නක්ඛ්ම්මසිානි ්ොමනස්සානි ානි පජ්හථ.’ ඒ කි නේ්න 
්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස හ  උපකාර කර්ගන ්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස 
හ  දුරලනව, ඉකේමවනවා. ඊළඟට ඒ ් නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂාව පහිටි කර්ගන 
්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස ේ ඉවේ කරනව.  

්ම නිේ අපට ්ප්නනේ්න ්නක්ඛ්ම්මසි වශ් නේ බලන්කාට ඒ 
නුම එක මට්ටමක බනේන පළුුවනේ. ්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස ේ 
්ොමනස්ස ේ උ්පේක්ෂාවේ ලබාගේ් එකම විදි් ේ සම්මේශන මාගය කිනේ. 
නමුේ ආකලේප වශ් නේ බලන්කාට ් ොමනස්ස ට වඩා පරණී ි, වඩා සි ුම්, 
්සාමනස්ස . ්සාමනස්ස ට වඩා පරණී ි, සි ුම්, උ්පේක්ෂාව - පරඥාවට ළඟ 
නිසා. අනේන ඒක නිසා ්ද්වනි අදි ්ේදී කරනේ්න අර ්නක්ඛ්ම්මසි ඒව 
අරිනුේ වඩාේ සි ුම් කරනව. කරමකරම් නේ ස ිුම් කිරීමකේ ්මනිනේ 
්ක්රනේ්න. ඔනේන ඊළඟට ්ද්වනි අදි ර අවසාන ්වන්කාට ඉරිි 
්වනේ්න ්මාකකේද, ්නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂා හ  විර ි. එ්නේදි ඉිරි 
්වනේ්නේ ්නක්ඛ්ම්මසි උ්පේක්ෂාව විර ි. ්සාමනස්ස් නේ ්ොමනස්ස  
පලවා හුරි . උ්පේක්ෂා්වනේ ්සාමනස්ස  පලවා හුරි . එ්කාට ඉිරි 
්වනේ්න උ්පේක්ෂාව විර ි. 

ඊළඟට ුනේ ්වනි අදි ර. ුනේ්වනි අදි ්ේදී බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්පනේනමු් කරනව අර උ්පේක්ෂා්වේ පර්භේද ් දකකේ. ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව, උ්පක්ඛ්ා 
නානත්ා නානත්සිා, අත්ථි භික්ඛ්්ව, උ්පක්ඛ්ා එකත්ා එකත්සිා’ නා 
නා අරමුණු ගේු - ඒ කි නේ්න විවිධ අරමුණු ගේු විවිධේව ස්වරෑප කේ 
ඇි උ්පේක්ෂාවකුේ ි්බනව. එකම අරමුණ ගේ ඒකව ස්වරෑප් ේ 
උ්පේක්ෂාවකුේ ි් නව. ්මාකකේද ්ම් නානව උ්පේක්ෂාව? ඒක ්ේේම් 
කරනේ්න අර බාහිර ඉන්ද්රි  පහ පිළිබඳ උ්පේක්ෂාව ආශර් නේ. ඇස, කණ, 
නාස , දිව, ක  ක ින බාහිර ඉන්ද්රි  පිළිබඳව ඇිකරගේ උ්පේක්ෂාව 
ආශර් නේ. නානා ආරම් මණ අනුව ඒ ඒ අවස්ථා අනුව ඇිකරගනේනා 
උ්පේක්ෂාව. ඊළඟට ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව ්ේරුම් කරනේ්න අරෑපධයාන 
ආශර් නේ, ඒ කි නේ්න ආකාසානඤ්චා න නිස්සිා උ්පක්ඛ්ා, 
විඤ්ඤාණඤ් චා න නිස්සිා උ්පක්ඛ්ා, ආකිඤ්චඤ්ඤා න නිස්සිා 
උ්පක්ඛ්ා, ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න නිස්සිා උ්පක්ඛ්ා කි න, නිකර 
සි පිළිබඳ වූ ස ිුම් උ්පේක්ෂා ේව ට ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව ක ිල 
කි නව. ඔනේන දැනේ ්ම් ්දක අුරිනේ - නානත්සි උ්පේක්ෂාවේ 
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ඒකත්සි උ්පේක්ෂාවේ කි න පර්භේද ්දක අුරිනේ - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
ඊළඟට ්පනේනමු් කරනව, ්ම් ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව පිහිට කර්ගන 
නානත්සි උ්පේක්ෂාව පලවා හරින හුටි. උ්පේක්ෂා වශ් නේ බලන්කාට 
්දකම ්හාඳ ි. නමුේ නානත්සි උ්පේක්ෂාව පහළ පනේි් ේ. ඒක 
ඕළාරික ි. ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව ඊට වඩා පරණී ි, සි ුම්. ඒක නිසා අර 
නානත්සි උ්පක්ඛ්ාව ඒකත්සි උ්පක්ඛ්ාව මඟිනේ ඉවේ කරනවා, 
ඉකේමවනව. ඔනේන නුේ්වනි අදි රේ අවසාන ි.  

හරවුනි අදි ්ේදී ඉිරි වනේ්නේ ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව විර .ි අර 
ආකාසානඤ්චා න ආදී පරණී ධයාන ේව් නේ ලබාගේු උ්පේක්ෂාව 
ි් නේ්න. ්ම්නේදිේ එකේරා ්ද කේ කරනවා, ්මාකකේද? එුන ම ි 
ගුඹුරුම ්කාටස. ‘අම්ම ං, භික්ඛ්්ව, නිස්සා  අම්ම ං ආගම්ම  ා ං 
උ්පක්ඛ්ා එකත්ා එකත්සිා ං පජ්හථ, ං සමික්කමථ එව්මිස්සා 
පහානං ්හාි, එව්මිස් සා සමික්ක්මා ්හාි’ - මහ්ණනි අම්ම ාව 
පිහිට කර්ගන අම්ම ාව ඇසුරු කර්ගන, අර ඒකත්සි උ්පේක්ෂාවේ 
අහරුව ඉකේමවව. ් මනේන ් ම් විදි ට ි ඒ ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව අහුරීම, 
ඉකේමවීම. 

්ම් අම්ම ාව කි න එක අපි කලනිේ ් දේශනා වලදී සෑ්හන පමණ 
සාකච්ඡා කරල ි් නව. ඒක ධමය් ේ එකේරා සුඟවුණ වචන කේ. 
‘අම්ම ා’ - ඒක විගරහ වශ් නේ බලන්කාට අර ‘ම්ම ා’ ආදී වශ් නේ 
කි නේ්න ‘එ නිේම හටගේ’, කි න එක ි. අපි අර රනේම , රිදීම  ආදී වචන 
ආශර් නේ ්ේරුම් කළා, ‘එ ිනේම හටගේ’.  මකේ එ ිනේම හටගේ ේව  
ව්ගේ ්වනේ්න ්කා්හාමද? 

දැනේ, ලබාගේු  ම්කිසි ේව කේ - අපි හිමු ආකාසානඤ්චා-
 න  ව්ගේ ේව කේ ්ක්නකේ ලබාගේ කි ල - දැනේ ඒ ධයානලාභි ා 
කලේපනා ක්ළාේ ‘එ්සා අහං අස්මි’ - ‘්ම් ේව  ම ි මම’, ‘්ම  මම 
්වමි’ කි ල එ්හම හඳුන ගේ්ාේ, අනේන එුන ි් නේ්න ම්ම ාව. 
ඒක උපාොන වශ් නේ අලේලා ගුනීමකේ, ්වන විදි කිනේ කි නව නම් 
මඤ්ඤනාවකේ. මඤ්ඤනා වශ් නේ අලේලා ගුනීමකේ. අනේන ඒ නිසා එබඳු 
ඒ ඒකත් සි උ්පේක්ෂාව පවා අලේල ගනේ්න නුහු. කුමකේ පිහිට 
කර්ගනද? අර අම්ම ා කි න මූල ධමය  පිහිට කර්ගන. ‘ම්ම ා’ 
කි ල කි නේ්න උපාොන වශ් නේ - එ්හමේ නුේනම්  ම් ්ද කේ 
පිළිබඳව අස්මිමාන කේ ඇිකරගුනී්මනේ, ්ම  මම ්වමි, කි ල 
ගුනී්මනේ - එ  අලේලා ගුනීම. ‘අම්ම ා’ කි ල කි නේ්න එ්සේ අලේලා 
්නාගුනීම - එලේබ ්නාගුනීම. එ  සාමානය ඇිව - නුිවන ්ද කේ 
හුටි ට සුලකීම ි. ්ම් අම්ම ා සිදේධානේ  මුලේ කර්ගන අර 
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ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව පවා ඉකේමවන ආකාර  ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව, 
මජ්ඣිම නිකා් ේම සප්පුරිස සූර් නේ. ඉාම පුහුදිලි පාඨ කේ සඳහනේ 
්වනව. 

‘සප්පුරි්සා ච ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ඉි පටිසඤ්ික්ඛ්ි, ්නවසඤ්ඤා-

නාසඤ්ඤා න සමාපත්ි ාපි ්ඛ්ා අම්ම ා වුත් ා භගවා ‘් න ් න 
හි මඤ්ඤන්ි ්ා ං ්හාි අඤ්ඤථා’ි ්සා අම් ම ං එව අන්රං 
කරිවා ා  ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න සමාපත් ි ා ්නව අත්ානු-
ක් කං්සි, නපරං ව්ම්හි, අ ම් පි භික්ඛ්්ව, සප්පුරිස ධ්ම්මා.’ 

ඒ සප්පුරිස සූර් ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්න 
සේපුරුෂ් කු්ගේ ලක්ෂණ. සේපුරුෂ  කි ල ්මන ් ාදල ි් නේ්න 
ආ යපදුේගල ා පළිිබඳව ි. ඒ ආ යපදුේගල ා අර සාමානය ධයානලාභි ා බලන 
විදි ට ්නා්ව ි මනේ්ගේ ධයාන ේව  ්දස බලනේ්න. අමුු දෘෂේටි 
්කෝණ කිනේ. අනේන ඒ සේපුරුෂ ා්ගේ දෘෂේටි ්කෝණ  ි ්ම් සූර් නේ 
පරකාශ කරනේ්න. එ්කාට සේපුරුෂ ්්ම් නුවණිනේ සලකා බල ි. 
කලේපනා කර ි. ්වන එකකේ බා ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාන කි න ඒ උසසේ 
ේව  පිළිබඳව - ඒ සමාපේි  පිළබිඳව - පවා අම්ම ාව භාගයවුනේ 
වහනේ්සේ විසිනේ පරකාශ කරන ලදී. ්නාඇලේම - එ්හම නුේනම් - අලේවා 
්නාගුනමී, අම්ම ාව. ්කා ි වචනවලනිේද?  

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළ පාඨ  අපි කලිනුේ පරකාශ කරල 
ි් නව. ‘් න ් න හ ිමඤ්ඤන්ි ්ා ං ්හාි අඤ්ඤථාි.’  ම් 
 ම් ්ද කිනේ මඤ්ඤනාවකේ ඇිකරගනි දි? - මඤ්ඤානාවනේ කි ල 
කි නේ්න මමව  අනවු ගි  හුඟීම් -  ම්  ම් ්ද කේ පිළිබඳව මමව  
අනුව ගි  හුඟීම් ඇිකරගනේනවද, එ්සේ ඇිකරගුනමී නිසාම ඒක ්වනසේ 
වන ස්වභාව කට පේ්වනව. ඒක ‘්ද කේ’ ්වනවා. ‘්ද කේ’ වුණ නිසාම 
ඒක ‘අනේ-්ද කේ’ ්වනව. අනේන ඒ ධමයාව, ඒක, සිහිපේ කරගනේනව අර 
සේපුරුෂ පුදේගල . එ්හම ්ේරුම් ගුනීම නිසාම, ඒ සමාපේි ේව  
නිසා අත්ුක්කංසන පරවම්භන වශ් නේ - මා හුවා දැකේවීම්, අනනුේ ්හළා 
දැකීම් වශ් නේ - මට විර ි ්ම්ක ි් නේ්න අනිකේ අ ට ්ම්හම 
සමාපේි කේ නුහු ක ිල ඒ විදි ට මඤ්ඤනා ඇිකරගනේ්න නුහු. අනේන 
ඒක ි සේපුරුෂ ධමය  කි ල ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනේ්නේ. 

එ්කාට එ ිනුේ අපට ්හළි ්වනව ්ම් අම්ම ාව නිවනට 
එළ්ඹන මාගය  ි. කරමකරම් නේ අර විදි ට ඕළාරික ේව් නේ සි ුම් 
ේව ට පමුණුවා, අර සේව ිනේ්ගේ සිිවිලි ගමනේ කරන මාගය බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ අවසාන් ේ අම්ම ා්වනේ කුළුගනේවනව. අම්ම ාව ඔසේ්සේ 
නිවනට ළං කරනව, අනුපාොන ේව ට. අනපුාොපරිනිබ්බාන ට ළං 
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කරනව. ්ම් සුර  ආශර් නේම අපට ්පේනව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘ර ඉදං 
නිස්සා  ඉදං පජ්හථ’ කි ල ඉදිරිපේ කළ සදිේධානේ  ුළ ි්බනව එකේරා 
විදි ක ‘්ම්නහි කිරීමේ’ - ‘්නා්ම්නහි කිරීමේ’ කි න ද්ව ාව. ඒ 
කි නේ්න - වඩ වඩා සි ුම් ්දේවලේ ්ම්නහි කිරී්මනේ ඕළාරික ්දේවලේ 
්නා්ම්නහි කිරීමට සුලසේවී්ම් කරම  ි, ්මන ි් නේ්න. ඒ පරිපොව 
- එ්කාට ්ම්නහි කිරීමේ ්මන වුදගේ, ්නා්ම්නහි කිරීමේ 
වුදගේ.  මකේ ්නා්ම්නහි කිරීමට අවශය වුණාම ව ්ද කේ ්ම්නහි 
කරනව. ඒ ඕළාරික ්දේ ්නා්ම්නහි කිරීමට ඊට වඩා සි ුම් ්ද කේ 
්ම්නහි කරනව. හුබු ි එනනිේ නවිනේ්න නුහු. ඊටේ වඩා සි මු් 
්ද කේ ් ම්නහි කරල අරකේ පනේනල හරිනව. මහ පුදුම අනේද්ම් ධමයාවකේ 
එුන ි් නේ්නේ. දැනේ ්ම්ව ුළිනේ අපට ්හළි්වනේ්න අර කලනිේ අප 
සඳහනේ කළ වචන ්දක ි. 

‘පරා්යෝගකි’, ‘සා්පේක්ෂ’ - මුළු මහේ ්බෞදේධ පරිපොවම ්ේරුම් 
ගුනමීට උපකාරවන වචන ්දකකේ. පරා් ෝගික ක ිල කි නේ්න ‘ ම්කිසි 
පර් ෝජ්න කේ සලකා්ගන’ ක ින අථය  ි, අදහස ි. සා්පේක්ෂ ක ිල 
කි නේ්න ‘වේ එකකේ හා සම්බන්ධ’ ඒකානේ වටිනාකමකේ නු් ි ක ින 
අදහස ි, සා්පේක්ෂ කි න වචන් නේ ්දනේ්න. එ්කාට, හුම්ද කටම 
පරා් ෝගික සා්පේක්ෂ වටිනාකමකේ අනුව ි ් ම් පරිපෝව් ුනකේ ලු්බනේ්න. 
 ම්කිසි අථය කේ සලකා්ගන - ඒ ව්ගේම ඒක වේ එකකට සම්බන්ධ්වලා - 
නිකර ්නා්ව .ි නිකර නම් ඒක ඒකානේ ි. කරපනිේනා්ගන  නේන 
පුළුවනේ ඒක. එ්හම එකකේ නුහු ්මුන. එ්කාට ්ම් ්ම්නහි කිරීමේ 
්නා්ම්නහි කිරීමේ පිහටි කර්ගන වඩ වඩාේ සි ුම් ්ද නිේ ඕළාරික ්දේ 
පනේනා හරින ධමයාව ඊටේ වඩා ්ේරුම් ගුනීමට පහසු අනේදමිනේ අපට 
ඉදිරිපේ කරල ි් නව මජ්ඣිම නිකා්  වික්කසණ්ඨාන සූර් ේ, 

වඩුවකු්ග උපමා්වනේ.3  

්ම් වඩවු අපට ්බා්හාම පර්  ෝජ්නවේ ්වනව. දැනේ ්ම්නේදිේ 
බුදුරජ්ාණනේ - වහනේ්සේ වඩවුකු් ග උපමාවකනිේ දකේවනේ්න. ්මන උපමාව 
හුටි ට දකේවනේ්න - ‘්ස යථාපි, භකි්ඛ්්ව, පලග්ණ්ඩා වා පලගණ්ඩ්න්වාසී 
වා සඛු්මුා  ආණි ා ඔළාරිකං ආණිං අභනිහී්න ය අභනිහී්ර ය 
අභනිවි්ජ්ජ් ය, එව්මව ්ඛ්ා, භකි්ඛ්්ව, භකි්ඛ්ු් නා  ං නමිිත්ං ආගම්ම  ං 
නමිිත්ං මනසකි්රා්ා උප්පජ්ජ්න්ි පාපකා අකසුලා ධම්මා ඡන්ූපසංහිාපි 
්ොසපූසංහිාපි ්මාහපූසංහිාපි, ්න, භකි්ඛ්්ව, භික්ඛ්ුනා ම් හා නමිිත්ා 
අඤ්ඤං නමිිත්ං මනසකිාබ්බං කසුලූපසංහිං.’ ඒ ක ිනේ්න ‘මහ්ණනි දක්ෂ 
වඩු් වකේ ්හෝ වඩු අවුසි්  කේ ්හෝ ස ිමු් ඇණ කනිේ රළු ඇණ කට 
ගසනේ්නේ  ම්්සේද, එ  ඇද දමනේ්නේ  ම්්සේද, ඉවේ කරනේ්නේ  ම්්සේද 
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එ්සේම,  ම් නිමිත්කේ,  ම් අරමුණකේ නිසා,  ම් අරමණුකේ ්ම්නහි කරන 

විට  ම්කිසි භික්ෂුවකට ඡන්ද , දේ්ව්ෂ , ් මෝහ  හා සම්බන්ධ වූ පාපක අකුසල 
විේක උපදී නම් ඒ භික්ෂවු ඒ නමිිත් හුර, ඒ අරමණු හුර, කුසලූපසංහි 
- කුසල  හා සම්බන්ධ - අ්නකේ නිමිත්කේ ්ම්නහි කළ  ුේ්ේ ’, කි ල 

ඒ විදි ට දකේවනවා. 

එ්කාට ්මන ්ම් කි න උපමාව අනුව අපට ්ප්නනව, 

්මන ි්බනේ්න, දැනේ ඔ  ්ොරකේ එ්හම හදන්කාට වුරදිල ඇණ කේ 
ගුහුනම, ඒ ඇණ  ඉවේ කරනේ්නේ ඊට වඩා සි මු් ඇණ කිනේ ගහල. අර 
සි ුම් ඇණ  ි ාගනේන ්නා්ව ි එන අදහස. ්ලාකු ඇණ  පනේනා 

දැමීමට ි, අර සි ුම් ඇණ  අට ගනේ්න. අනේන ඒ ව්ගේ දැනේ ්මනේ ්ම් 
වික්කසණ්ඨාන සූර් ේ ්පනේනමු් කරනව ඡන්ද, දේ්ව්ෂ, ්මෝහ පිළිබඳ 
අකුසල විේක බුහුර කිරීමට කුසල  හා සම්බන්ධ වූ විකය කේ උපකාර 

කරගනේන හුටි.  

දැනේ ්මනිනේ ්ප්නන හුටි ට එ්කාට ්ම් පරා් ෝගික සා්පේක්ෂ 

මූලධමය  ්ම් ඇණ ඉගිලී්ම් උපමාව අනවුේ ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ වඩා 
පහසු්වනේ. ්ම් ඇණ ඉගිලීම, ඇණ හිරවීමකට - ‘ඇණ ෙිටීමකට’ - ඉඩ 
්නාබන එකකේ. ඇණ උගුලේලනේන ගි ාම ්බා්හෝවිට සිදු්වනේ්න ඇණ 

හිර්වනව, ‘ඇණ-හිටිනව’. ඒ ්මාකද එකකේ පනේනනේන ගේු ඇ්ණේ එන 
ගිහිනේ හිර ්වනව. ඒක ්වනේ්න අර උපාොන  නිසා. අනේන ඒ උපාොන  
නුි එකම ි ්ම් ්බෞදේධ පරිපෝව් මූලික ලක්ෂණ . පරීයසමුේපාද ධමය  

කා වුදුන පරපිොවකේ නිස ි ්ම්ක. ‘අම්ම ා’ කි න පද් නේ ්පනේනමු් 
කරනව, අනේන අර ඇණ හිරවීම්, ඇණ හිටීම් වලට ඉඩ ්නාබන ේව . 

අම්ම ා, එකේරා විදි ක විරාග කනිේ, එ්හම නුේනම්  ම්කිසි කා යය කේ 
ඉෂේටකරගුනීම සඳහා පමණ ි කි න අදහස ි. 

ඒ ව්ගේම ්ම් කසුල-අකසුල ක ින පද ්දක පළිබිඳවේ අපි ටිකකේ 

ගුඹරුිනේ කලේපනා කරල බුලු්වාේ, ‘කසුල’ ක ින වචන් ේ ් ේරුම දක්ෂ ක ින 
එක .ි ‘අකසුල’ ක ිල ක ිනේ්න අදක්ෂ. ් ම් දක්ෂ බවේ, අදක්ෂ බවේ, එකි් නකට 
සා්පේක්ෂක .ි දක්ෂ ක ිල කි න්කාට අදක්ෂ ක ින වචන  මකේ ් වනව. අදක්ෂ 

ක ින්කාට දක්ෂ ක ින වචන  මකේ ්වනව. ඒවා සා්පේක්ෂ නසිාම ්ම් 
එකකවේ ඒකානේ වටිනාකමකේ නුහු. කසුල් හ ිපවා ඒකානේ වටිනාකමකේ 

නුහු. ් ම් කුසලේ ් දේවලේ අපි උපකාර කරගනේ්න අර අකසුලේ ලේලු කරල ොනේන. 
ඒ වු්ඩ් කරගේට පසේ්ස අර අම්ම ාව - ඒව පළිබිඳවවේ අලේලගනේ්නේ 
නුහු. ඔනේන ඔ  නිසා ම ි අර ඇණහිටීම්, ඇණහිරවීම් ආදි කට 
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ඉඩකේ නුේ්. එපමණකේ ්නා්ව ි සළා නවිභඞ්ග සූර  පිළිබඳ ඒ 
විගරහ් නේ එ්හමේ අපට ්හළි වුණා - ්වන ආගම් වල නම් ද්ව ාව, 
්දකකේ හුටි ට ්ප්නන එක, ජ්  ගනේ්න ඒකව් නේ, ඒකව ට පේ 
වුණහම ඔකේ්කාම හරි ක ිල හිාගනේනව. ්ම් සංසාර පරශේන  ගුන කථා 
කරන්කාට නිරම ද්ව ාව කි න වචන  ්  දුන. ් දකකේ ඉදිරිපේ ් වනව 
හුම එ්කේම. ්ම් ්දක එකකේ කර ්ගන අලේලා ගුනීම වූ ඒකව  විසඳුම 
්නා්ව ි. ඒ ් වනුවට ි් නේ්නේ අම්ම ාව, කිසිවකේ අලේවා ් නාගුනී්ම් 
පරිපොව ි. ඒකව ේ අහරිනවා අම්ම ාව මුලේ කර්ගන. 

දැනේ සංසාර ස්වභාව  ගුන පරකාශ කරන්කාට සංසාර ට බුඳිල 
සේව  ගමනේ කරනේ්න. සමහර විට වචන ්දකකේ ඒකට ් ාදනව. 
සං් ෝජ්න කි න වචන  ් ාදනව. සං් ෝජ්න  ක ිල ක ිනේ්න හුකිලේල, 
එ්හම නුේනම් බන්ධන . බඳිනේන ්දකකේ ි් නේන ඕන. අර ගව ිනේ 
්දනේ්නකේ ඈඳුවා ව්ගේ. ඒ ව්ගේම උපාොන ක ින පද ේ නිර ් ්දනව, 
සංසාර ස්වභාව  ගුන පරකාශ කරන්කාට. උපාොන කි නේ්න අලේලා්ගන 
සිටීම. අලේලා්ගන සිටී්ම්දීේ අර ්දකකේ පිළිබඳ හුඟීම ි් නව. 
අලේලාගනේන ්ක්නකේ ඉනේනව, අලේලාගනේන ්ද කේ ි් නව. ‘සං් ෝජ්න’ 
කි න්කාටේ අර ්දකකේ පිළිබඳ හුඟීම ි්බනව. ඔ  ද්ව ාව, ්මනේන 
්ම් ද්ව ාව, ඉකේමවීම පහසු්වනේ කළ හුකි ් ද කේ ් නා්ව්. ් ම් සංසාර් ේ 
ඉාමේ සි ුම්ම පරශේන  එන ි. ඒකව  ඊට විසඳුමකේ ්නා්ව .ි ්ම් 
්දකම එක ි ක ිල ගුනීමම විසඳුමකේ ්නා්ව ි. ඉාමේම ස ිුම් 
අනේදමකින ුි ්ම් පරශේන  විසඳනේන සිද්ධ්වනේ්න. 

ඒකට දීපු පළිිරු ඉාමේම ්හාඳිනේ අපට හමු් වනව, 
සං තු්නකිා් ේ පළමවුුනමි සූර්  නේ. ඒක සං කුේ නකිා් ේ මලුටම ොලා 
ි්  නේ්නේ ඒ වුදගේ කම නසිා. ‘ඕඝරණ’ සූර . සුඩවරුිනේ එ්ර වීම 
පළිබිඳ සූර කේ. ්දේවා්වකේ ඇවිලේල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ් ගනේ අහනව. 
‘කථන්නු වං මාරිස ඔඝං අරි’ - නදිුකාණනි, ඔබ ්කා්හාමද ්ම් සුඩ 
වරුිනේ එ්ර වු් ණේ? බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පළිිරු, ‘අප්පටි්ඨඨං 
ඛ් වාහං ආවු් සා අනා හූං ඔඝං අරිං’ - ්නානවමිිනේ, ්නාදඟලමිනේ 
සුඩවරුිනේ එ්ර වු් ණමි. ඇවුේනි මම නවනිේ්නේ නුවි දඟලනේ්නකේ 
නුවි සුඩ වරුිනේ එ්ගාඩ වණුා. ඊළඟට ්ම් ්දේවාවාට එක පාරටම ඒක 
්ේරුම් ගනේන බුරිව අහනව, ‘ ථා කථං පන මාරිස, අප්පටි්ඨඨං අනා හූං 
ඔඝං අරි’ - හරි ට ක ිනවා නම් ්කා්හාමද නදිුකාණනි ඔබ එ්සේ නුවී 
සටිිනේ්නේ නුවි දඟලනේ්නේ නුවි ඒ සුඩ වරුිනේ එ්ර වු් ණේ? 
එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒකට  ම්කසිි අදහසකේ ගුනමීට 
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උපකාරවන පාඨ කේ ්දේශනා කරනව. ‘ ොස්සු අහං, ආවු්සා, සන්ිට්ඨඨාමි 

ොස්සු සංසීොමි.  ොස්සු අහං, ආවු්සා, ආ ූහාමි ොස්සු නිබ්බුය් හාමි. එවං ඛ් 

වාහං, ආවු්සා, අප්පිට්ඨඨං අනා ූහං ඔඝං අරිං.’ 

ඇවුේනි මම  ම් වි්ටක නුවී සිටිම්ද එවිට මම ගලිා බසිමි.  ම් 

වි්ටක දඟලම්ද - එ්හම නුේනම් පමණට වඩා උේසාහ ්ක්රම්ද කි න 

එක ි ‘ආ ූහාමි’ කි න වචන් ේ ්ේරුම, ්ේරුම් ගනේන පහසු ්වනේන අපි 

‘දඟලනව’ කි ල ගේ -  ම් වි්ටක දඟලම්ද, එවිට ගසා්ගන  මි. ්මනේන 

්ම් කාරණ  නිස ි මම අර ්නානවිමිනේ ්නාදඟලමිනේ සුඩ වුරිනේ 

එ්ර වුණා කි ල පරකාශ ක්ළේ කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පිළිුරු දුනේන. 

එ්කාට අර ් දේවාවා ඒකට සුට පරකාශ කිරීම් වශ් නේ ගාථාවකේ කි නව. 

‘චිරස්සං වත පස්සාම - බරාහ්මණං පරිනිබ් බුතං 

අප්පතිට්ඨඨං අනායූෙං - තිණ්ණං ්ෝක විස් තිකං.’ 

‘නුවී සිටිනේ්නේ නුිව දඟලනේ්නේ නුිව විසත්ිකා නම් වූ 

්ම් ්ලෝක් ේ ඇ්ලන සලුු ණ්හා්වනේ එ්රව පරිිනිවි ා වූ - නිවයාණ  

ලබාගේා වූ - බරාහ්මණ කු මම ්බා්හෝ කාල කට පසු දකිමි’, කි ල ඔ  

විදි ට ්දේවාවා පරකාශ කළා. 

දැනේ එ්කාට ්ම් ඕඝරණ සූර් නේ අපට ්පේනව මධයම 

පරිපෝව් ඇි  ම්  ම් ස ිුම් ලක්ෂණ. සුඩ වුරකට හරි, දි  වුලකට හරි, 

අහුවුණ ්ක්නකේ රැඳී සිටිනේන - නුවී සිටිනේන - උේසාහ ක්ළාේ ගිලා 

බහිනව. එ ිනේ මි්දනේන කලබල ්වලා දැඟලු්වාේ, ගහ්ගන  නව. ්ම් 

අනේ ්දකටම ්නාවුටීල, සීරු්වනේ, අනුකරම් නේ, එකේරා 

අනුපිළි්වලක පර ේන කිනේ, සුඩ වුරිනේ එ්ගාඩ ්වනේන සිද්ධ්වනව, 

දක්ෂ පිහිනුම් කාර් කේ ව්ගේ. එ්කාට ්මනේන ්ම්ක නිසා ම ි 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරථම ධමය ්දේශනා්ව්දී පවා - ධම්මචක්කපවත්න 

සූර් දී පවා පරකාශ ක්ළේ - ්ලෝක් ේ ි්බන අනේ ්දක ම ි 

කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග , අත්කිලමථානු් ෝග . ්ම් අනේ ්දක හරි ට අර 

සුඩ වුරට සාමානය ්ලෝක ා දකේවන ආකලේප ්දක ව්ගේ. 

කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග ක ිල කි නේ්න කාම සුඛ්් හි ඇලී රැඳී සිටීම. 

අත්කිලමථානු් ෝග ක ිනේ්න සිරුරට වද ්දමිනේ දැඟලීම. ඉකේමනට 

විමුකේි  ලබා ගනේන දඟලනව. එ්කාට ඔනේන ඔ  අනේ ් දකටම මුදිනු ි 

- අනේ ්දකම ඉකේමවල ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මධයම පරිපොව වශ් නේ 

ආ යයාෂේටාඨාංගික මාගය  ඉදිරිපේ ක්ළේ. 
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්ම ිනුේ අපට ් ප්නනව සුඩ වුරකේ පිළිබඳ ධමයාවම  ි් මනේ 

ි් නේ්න, මළුු මහේ සංසාර ම, දි වුලකේ, එ්හම නුේනම් සුඩවුරකේ 

හුටි ට ගේ්ාේ එ ිනේ එ්ර වීමට සීරු්වනේ අර විදි්  සි මු් 

පර ේන කේ දැරි   ුුව ි් බනව. අපි ඒ ව්ගේම අර පටිච්චසමුප්පාද ධමය  

ගුන විගරහ කරන අවස්ථාවල - මුලේ ් දේශනා වලදීම - ඒ පටිච්චසමුප්පාද ධමය  

්ේරුම් ගුනීම පහසු වීමට දි සුළි ක උපමාව ගේ.  

ඒ දි සළුි ම අපි නුවේ මුකරගේ්ාේ - ඒ දි සුළි  අනුව 

කලේපනා කරල බලනව නම් - ඒ අනුව අපට කි නේන පුළුවනේ ‘අවිදයාව නිසා 

සංසේකාර පරවාහ ට අහු්වල විඤ්ඤාණ නාමරෑප ්දක අ්ර කරකු්වන 

එක ි සාංසාරික සේව ා්ගේ ස්වභාව .’ අවිදයාව එ්හම නුේනම් විපලේලාස 

කි ලේ කි නේන පුළුවනේ. අනි්ච්ච නිච්ච සඤ්ඤා, දු්ක්ඛ් සුඛ් සඤ්ඤා ආදී 

වශ් නේ සර විපලේලාස නිසා. එ්හම නුේනම් අවිදයාව නිසා - විපරී 

අදහසේ නිසා සංසේකාර පරවාහ කේ ගලා්ගන එනව. ඒ සංසේකාර, අර 

විඤ්ඤාණ-නාමරෑප ්දක අ්ර කරකු්වනව. ඕක ි දි සුළි . ්ම් විදි ට 

දි සුළි කේ කර කු්වන්කාට, දැනේ සාමානය් නේ දි සුළ ිකේ ි්බන 

ුනකට ්පාඩි ්කාළ කේ දැම්මේ ඒකේ කරකු්වනව. අනේන ඒ ව්ගේ ්ම් 

මුළු මහේ සංසාර් ේම ස්වභාව  අර ද්ව ාව. ඒක නිසාම ්ම ිනේ මිදීමේ 

සි ුම් පර ේන කනිේම කළ  ුේකේ ්වනව. සි මු් අනේදමට ඒ පරශේන  

විසඳනේන සදි්ධ්වනව. ්ම් නිසා ම ි ්මන ‘අප්පටි්ඨඨං අනා ූහං’ ආදී ඒ 

පද දැකේවු්ව්. අර අනේ ්දකට  නේ්න නුිව, රැඳී සිටිනේ්නේ නුිව, ඒ 

ව්ගේම දඟලනේ්නේේ නුවි, අර සුඩපහරිනේ එ්ර වීම .ි 

දැනේ ්මනේන ්ම් විදි ට ්ම් අනේ ්දක අහුරල මුදුම් 

පිළි්වකිනේ ්ම් විමකුේ ි ලබා ග  ුු ි, ක ිල පරකාශ කරන්කාට ඒ 

කාල් ේ සිටි අනේවාදී දෘෂේටිගේු අ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ්නා් කුේ 

විදි් ේ උපහාසාේමක වචන පරකාශ කළා. එ්හම නම් ඔබ පරකාශ කරනේ්න 

මහ මුළාවකේ විදි් ේ ධමය කේ  ක ිලා. එබඳු අවස්ථාවකේ අපට හමු්වනව 

සුත්නිපා් ේ අට්ඨඨක වග්ග් ේ මාගන්දි  සූර් නේ.4 ්ම් මාගන්දි  සූර් ේදී 

මාගන්දි  බරාහ්මණ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ පරශේන කේ අසනව. 

‘අජ්ඣත්සන් ීි  ්මමත්ථං - කථන්නු ී්රහි ප්වදිං ං’ - අධයාේම 

ශානේි  ක ිල  ම්කිසි කාරණ කේ,  ම්කිසි ්ද කේ ්ලෝක් ේ ි් නවද, 

ඒක ීර නේ, පරාඥ ිනේ, ්කා ි ආකාර කිනේද පරකාශ කරනේ්න? ්ම් 

අධය ාේම ශානේි  ් කා ි ආකාර කිනේද ලබාගනේ්න කි න එක ි පරශේන . 

ඒකට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දන පළිිුර ්මනේන ්ම් විදි  ි. 
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‘න දිට්ඨියා න සුතියා න ඤා්ණන 

සීෙබ්බ්තනාපි විසුද් ධිමාෙ 

අදිට්ඨියා අස් සුතියා අඤ් ඤාණා 

අසීෙතා අබ් බතා ්නාපි ්තන 

එ්ත ච නිස්සජ් ජ අනු්ගොය 
ස්න්තා අනිස්සාය භවං න ජ්ප්ප.’ 

‘න දිට්ඨි ා න සුි ා න ඤා්ණන’ - දෘෂේටි් නුේ ්නා්ව ි, 

ශරුි් නුේ ්නා්ව ි - සුි කි න එක අපි ගනමිු උගේකම කි ල, සුි 

කි ල කි නේ්න ක්ණනේ අහල ලබාගේ දැනුම - එ්කාට දෂේටි් නුේ 

්නා්ව ි, උගේකමිනුේ ්නා්ව ි, ඤාණ් නුේ ්නා්ව ි, සීල් නුේ 
්නා්ව ි, වර් නුේ ්නා්ව ි, විශුදේධි කේ ලබාගනේන පළුුවනේ ්වනේ්න. 

ඊළඟ පද ්ද්කනේ කි ු්වනව මහ පදුුම ක ිමනකේ. ‘අදිට්ඨි ා අස් සුි ා 

අඤ් ඤාණා අසීලා අබ් බා ්නාපි ්න’ - දෘෂේටි  නුිව, ශරුි  නුිව, 

ඤාණ  නුිව, සීල  නුිව, වර  නුිව, ්ම්ව නිුේ ්නා්ව ි විශදුේධි  

ලබනේ්න. අනේමි පද ් ද්කනේ කි ු්වනේ්න, ‘එ් ච නිස්සජ් ජ්’ - ් ම් හුම 
එකකේම අහුරල, ‘අනගු්ගහා ’ - අලේලගනේ්න නුවි, ‘ස්න්ා’ - ශානේ 

වූ පදූේගල ්ම, ‘අනිස්සා ’ - කිසිවකට ්හේේු ්වනේ්න නුිව, කිසිවකේ 

අලේලගනේ්න නුිව, ‘භවං න ජ්්ප්ප’ - භව කේ පරාථයනා ්නාකරනේ්නේ . 

්ම් පිළිුර දුනේනාම අර මාගන්දි  බරාහ්මණ ාට ්ම්ක ්ේරුම් ගනේන බුහු. 

පර්හේලිකා විදි්  ගාථාවකේ ව්ග ි. ්ම් බරාහ්මණ  ඊළඟට පරකාශ කරනව, 

‘්නා ්ච කිර දිට්ඨියා න සුතියා න ඤා්ණන 

සීෙබ් බ්තනාපි විසුද්ධිමාෙ 

අදිට්ඨියා අස්සුතියා අඤ් ඤාණා 

අසීෙතා අබ් බතා ්නාපි ්තන 

ම්ඤ්ඤ මෙං ්මාමුේමව ධම්මං 

දිට්ඨියා එ්ක ප්ච්චන්ති සුද්ධිං.’ 

්හාඳ ි ඔබ ක ින හුටි ට දිට්ඨි් නේවේ, ශරුි් නේවේ, 

ඤාණ් නේවේ, සීල් නේවේ, වර් නේවේ විසුදේධි කේ නුහු. ඒ ව්ගේම 

දිට්ඨි කේ නුිව - දිට්ඨි් නේ ්ාරව - ශරුි් නේ ්ාරව, සීල් නේ ්ාරව, 

වර් නේ ්ාරව, ්ම්වා ිනේ ්ාරවේ විසුදේධි කේ නුහු. එ්හම කි නව 

නම් ‘ම්ඤ්ඤ මහං ්මාමුහ්මව ධම්මං’ - එ්හම නම් මට හු්ඟනේ්න ඔ්බ් 
ධමය  මහා මළුාවකේ. ්මාකද? ‘දිට්ඨි ා එ්ක ප්ච්චන්ි සුද්ධිං’ - ඇුම් 

ශාසේෘවරු දෘෂේටි් නේමේ සුදේධි  ඇි ්වනව ක ිල පරකාශ කරනව. 
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දැනේ ් ම්නේදි  මකේ ක ිනේට සිදේධ්වනව. පාඨානේර පිළිබඳ පරශේන කුේ 
්මන ි් නව. ඒක නම් සුළු ්ද කේ. ්ම් ගාථා ්ද්කේම අපි ගේ්ේ 
‘විසුද්ධි’ ක ින වචන . සමහර ඒව් ේ ි් නව ‘සදු්ධි’ ක ින වචන . ‘න 
සුද්ධිමාහ’. ්මුන වඩාේ අේථානේවි හුටි ට ්පේනේ්න ‘විසදු්ධි’ කි න 
එක .ි ‘න සදු්ධි මාහ’ කි ල සමහර මුද්රණවල ි් නව. 

ඒ ්කා ි එක හරි එ්කාට ්ම් ගාථා ්දක පළිිබඳ විගරහ් ේදී 
අටුවාව ්ේරුම් කරනේ්නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ කළ පරකාශන , ඒ 
කි නේ්න දිට්ඨි් නේ, ශරුි්  නේ, ඥාන් නේ, සීල් නේ, වර් නේ විසුදේධි කේ 
ඇු ිද ්නාක ිමි. දිට්ඨි  නුිව, ශරු ි  නුිව, ඤාණ  නුිව, සීල  
නුිව, වර  නුිව එ ිනුේ විසුදේධි කේ ඇු ි ්නාකි මි, කි න ඒ 
පරකාශන  අටුවාව ්ෝරනේ්න ්කා්හාමද? අර මුලේ පද ්ද්කනේ 
කි ු්වනේ්න මිථයාදෘෂේටි  ගුන , මිථයාදෘෂේටි, මිථයා ශරුි, මිථයා ඥාන, 
මිථයා ශීල, මිථයා වර, ඒවා ිනේ විසුදේධි කේ ්වනේ්න නු. ්ද්වනි පද 
්ද්කනේ කි නේ්න සම්මා දිට්ඨි පක්ෂ් ේ වූ ධමය . ඒ කි නේ්න අ්පේ - ම්ගේ 
- සම්මා දිට්ඨි පක්ෂ් ේ වන දිට්ඨි් නේ ඤාණ් නේ සීලබ්බ් නේ - ඒව ිනේ , 
විසුදේධි  ඇි ්වනේන කි ල. එ්හම ගේ්ාේ නම් ්ම් ගාථා්ව ි් න 
ඉාමේම සි ුම් අථය   ටපේ ්වනව. එ්හමනම් අර බරාහ්මණ ට ඒක 
පරශේන කුේ වනේ්න නුහු. මාගන්දි  බරාහ්මණ ට පටලුවිලේලකේ ඇි්වනේන 
්හේුවකේ නුහු. ් ම් බරාහ්මණ  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ් චෝදනා ක්ළේ ් ම්ක 
මහා මුළාවකේ කි ල, ඒ කි ම්නේ පරසේපර වි්රෝධිව කේ ්පනනු නිස ි. 
පරසේපර වි්රෝී කි මනකේ ව්ගේ ් පනනු නිස ි. මුලේ පද ් ද්කනේ ක ි්වනව 
්ම්වා ිනේ විසදුේධි කේ නුහු කි ල. ඊළඟට ක ිනව ඒව නුිවේ බුරි  ක ිල. 
එ්කාට ්මුන සම්මා දිට්ඨි, මිච්ඡා දිට්ඨි ක ිල ්දකකට ්බදනේන බුහු. 
එ්හම කි නව නම් අ්නකේ ශාසේෲවරු ක්ළේ ඒකම .ි එකි්නකා සමග 
කලහ විවාද කළ අ්නකුේ ශාසේෲවරුනේ ක ිනේ්න ්කා්හාමද? ඔ්බ් 
දෘෂේටි් නේ ්නා්ව ි ම්ගේ දෘෂේටි් නේ, ඔ්බ් ශරුි්  නේ ්නා්ව ි ම්ගේ 
ශරුි් නේ, ්ම් විමකුේි  ලබා ගනේන පළුුවනේ. එ්හම කථාවකේ ්නා්ව ි 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්මන පරකාශ ක්ළේ.  

එ්කාට ්මන කි ්වනේ්න සම්මාදිට්ඨි ට අනුව - බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ දැකේවූ ්බෞදේධ පරිපොවට අනුව දිට්ඨි  ඇිවේ බුහු, නුිවේ 
බුහු, ව්ගේ ්මන කි නේ්න. ඒ කි නේ්න ඒකානේ වටිනාකමකේ නුහු. 
නුවේ අපි එනේ්න අර වචන ්දකට ි. පරා් ෝගික-සා්පේක්ෂ,  ම්කිසි 
අථය කේ ඉෂේට කරගනේනව. ඒ මිසකේ ඒ්කේ ඒකානේ වටිනාකමකේ නුහු. 
ඒක නිසා ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්මුන පරකාශ කරනේ්න. 
දිට්ඨි් නේ, සු් නේ, ඤාණ් නේ, සීල් නේ, වර් නේ මම විසුදේධි කේ 
ඇු ි ්නාකි මි. ඒ ව්ගේම දිට්ඨි  නුිවේ, ශරුි  
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ආදි  නුිවේ සදුේධි කේ ඇු ි ්නාක ිමි. ්මුන බුලූ බුලේමට පරසේපර 
වි්රෝී බවකේ ්පේනව. නමුේ ්මන මධයම පරිපොව ි පරකාශ ්කරනේ්නේ. 
ඒව් ේ ඒකානේ වටිනාකමකේ නුහු. සීමි වූ එකේරා ස්පේක්ෂ වටිනාකමකේ 
ි් නේ්නේ. ඔනේන ඔ  කාරණ  ි අපට ගනේන ්වනේ් න ්ම්්කනේ. 

දැනේ ්මන ක ිු්වන ්ම් ක ින අධයාේම ශානේ ි ්වන එකකේ 
්නා්ව ි. අනුපාොපරිනිබ්බාන ම ි. ඒ බව ්හළි්වනව බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්දේශනා කළ ගාථා්ව් අවසාන පද් නේ. ‘එ්ච නිස් සජ්ජ් 
අනුග්ගහා , ස්න්ා අනිස්සා  භවං න ජ්්ප්ප’ - ් ම් හුම ් ද කේම අහුරල, 
‘අනුග් ගහා ’ අලේලගනේ්න නුිව - ‘අනුග් ගහා ’ කි නේ්න අර අනුපාො 
කි න අදහසම ි, උපාොන කේ නුි බව ි - ‘අනිස්සි්ා’  මකට ්හේේු 
්වනේ්න නුිව. අනිස්සි කි න වචන  අපට කලනිේ හමුවුණා, නිවන ගුන 

කි න්කාට. ‘නිස්සිස්ස චලිං අනිස්සිස්ස චලිං නත්ථි’5 -  මකට 

්හේේුවුණ ුනුේාට ්සලවීමකේ, එ්හම නුිනම් චලි කේ ි් නව, 
 මකට ්හේේු ්නාවුණ ුනුේාට එවුනේනකේ නු. ඒ කි නේ්න අර 
අනුපාො ේව  - ‘අනිස්සා  භවං න ජ්්ප්ප.’ ඒ ව්ගේම භව කේ පරාථයනා 
කරනේ්න නුහු. ්ම් එක එකකේ අලේලගේ නම් ඒක භව කේ ්වනව. ්ම් 
අලේලාගුනීම, උපාොන , ඇි ාකේ භව කේ ි් නව. උපාොන   ම් ුනකද, 
භව ේ එුනම .ි  

එ්කාට ්මනේන ්ම් අනුව අපට ්ේරුම් ගනේන පුළුවනේ, නුවේ 
අපට සිහිපේ කරගනේන පුළුවනේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනුම් කරනේ්න 
්ම් ධමය නේ අලේලගනේන ඕන දැළි පිහි  මදිනේන ව්ගේ. ්ම් හුම එකකේම දැළි 
පිහි  මදිනේන අලේලගේ ව්ගේ විසිකරනේන ලෑසේි ්වලා අලේලගනේන ඕන. 
එ්හම ් ද කේ ් ම්. වු්ඩ් කරනව ඊළඟට අ හු්රනව. අනේන ඒ ධමයාව ි 
්ම් සූර් නුේ ්හළි ්වනේ්න. ්ම්ක අපට ව දුරටේ පුහුදිලිව, 
ඉාමේම පුහුදිලිව, පරකාශ ්ක්රන සූර කට අපි ඊළඟට එනව. මජ්ඣිම 

නිකා් ේ රථවිනී සූර .6 දැනේ ්ම් මාගන්දි  සූර් ේ කි ාපු කාරණ  

්ේරුම් ගුනීමට අපහසු නම්, ඔනේන ්හාඳට ්හළි ්වනව රථවිනී 
සූර් නේ, මුදුම් සඟි් ේ. බරාහ්මණ් කුේ එකේක කරන වාද කේ හුටි ට 
්නා්ව ි රථවිනී සූර් ේ සාකච්ඡාව ඉදිරිපේ ් ක්රනේ්න. ් ම් ශාසන් ේ 
ඉාමේම ්ශරේෂේඨ රහනේ වහනේ්සේලා හුටි ට සුල්කන සාරිපුත් 
සේවාමීනේ වහනේ්සේේ, පුණ්ණමන්ානිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේේ අර ි 
සාකච්ඡාව. ්ම් රථවිනී පරිපොව ගුන දීඝය සාකච්ඡාවකේ කරනේ්න 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ් සේට ්ම් පරිපොව ගුන සුක කේ ඇි නිසා 
්නා්ව ි, අර මාගන්දි ල සඳහා, ්ලෝක් ේ ඉනේන අර විදි් ේ 
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මාගන්දි ල සඳහා. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ මධයම පරිපෝව් පරා් ෝගික 
සා්පේක්ෂ ස්වභාව  ගුන අව්බෝධ කේ නුි අ  සඳහා ි සාරිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ දීඝය පරශේන මාලාවකිනේ ්ම් කාරණ  පුහුදිලි කරල ්දනේ්න ්ම් 
සූර් නේ. අපි ඒ සූර් ේ දැකේ්වන කාරණා ්ේරුම් ගුනමී පහසුවීමට 
්කාටසේ ුනකට ්බදල ඒ සාකච්ඡාව ඉදිරිපේ කරනේන උේසාහ කරමු. 

පළමු්වනේම සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ පුණ්ණමන්ානිපුත් 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගනේ අසන පරශේන , ‘සීලවිසදු්ධථං ්ඛ්ා ආවු්සා භගවි 
බරහ්මචරි ං වුස්සි’ - ඇවුේනි භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ව බරහ්මචරි  වාස  
වසනු ලබනේ්නේ සීල විසදුේධි  සඳහාද? ‘්නාහිදං අවු් සා’ - නු ඇවුේනි 
කි ල පුණ්ණ සේවාමීනේ වහනේ්සේ පළිිුරු ්දනව. ඊළඟට අහනව, එ්හනම් 
ිත් විශුදේධි  සඳහාද? නු. දිට්ඨි විශුදේධි  සඳහාද? ඒේ නු. කංඛ්ාවිරණ 
විසුදේධි  සඳහාද? ඒේ නු. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විසුදේධි  සඳහාද? ඒේ 
නු. පටිපොඤ්ඤාණදස්සන විසුදේධි  සඳහාද? ඒේ නු. ඤාණදස්සන 
විසුදේධි  සඳහාද? ඒේ නු. එ්කාට සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ අහනව, 
‘කිමත්ථං චරහි ආවු්සා භගවි බරහ්මචරි ං වුස්සි’ - ්හාඳ ි එ්හනම් 
ඇවුේනි කුමකේ සඳහාද භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ව බරහ්මචරි  වාස  
කරනේ්න? ‘අනපුාොපරිනිබ්බානත්ථං ආවු්සා භගවි බරහ්මචරි ං වුස්සි’ - 
කිසිවකේ අලේලා්නා්ගන පිරිනිවීම සඳහා  භාගයවුනේ වහනේ්සේ ්ව ්ම් 
බරහ්මචරි  වාස  වසනේ්න. ඔනේන එ්කාට ්ම් සාකච්ඡා්වනේ පළමු්වනි 
්කාටස හුටි ට ඉදිරිපේ ්කරු්නේ අර එක එකකේ සඳහාවේ ්නා්ව ි 
බරහ්මචරි  වාස . අනුපාොපරිනිබ්බාන නම් වවූකේ සඳහා ි. ්මාකකේ නමුේ 
අනුපාොපරිනිබ්බාන නම් වූ ්ද කේ සඳහා ි.  

ඔනේන ඊළඟට ්දවන ්කාටස හුටි ට අපි ඉදිරිපේ කරන 
සාකච්ඡා්ව්දී සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ අර මාගන්දි  ඇසුව ව්ගේ 
්මන ි්බන පරසේපර වි්රෝී ස්වභාව  මුකරල ්දනව. බුලූ බුලේමට 
ටිකකේ ්ේරුම් ගනේන අමාරු ුනකුේ ්මන ි්බන බව. ඊළඟට 
සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ් සේ පිළි්වලිනේ අහනව, ‘කින්නු ්ඛ්ා ආවු්සා 
සීලවිසුද්ධි අනුපාොපරිනිබ්බානං’ - ඇවුේනි ්ම් සීල විසුදේධි ද 
අනුපාොපරිනිබ්බාන  කි ල කි නේ්න? නු, ඒක ්නා්ව ි. ඇ ි? 
අනුපාොපරිනිබ්බාන කේ ගුන අන කි වුණා්න. ඒ නිසා සීල විසුදේධි මද 
අනුපාොපරිනිබ්බාන ? නු. ිත්විසුදේධි ද? ඒේ නු. දිට්ඨි විසුදේධි ද? 
ඒේ නු. ඔ  විදි ට අහනව ඤාණදස්සන විසුදේධි  දකේවාම. ඒ එකකේවේ 
්නා්ව ි අනුපාොපරිනිබ්බාන . එ්හම පරකාශ කළාම සාරිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ ඊළඟට විමසනව, ‘කිම්පන ආවු්සා අඤ්ඤර ඉ්මහි ධ්ම්මහි 
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අනුපාොපරිනිබ්බානං’ - කි්මකේද ඇවුේනි ්ම් කි ාපු ධමය නේ හම 
අහුරල, ්ම් හ්නේ පිට, ්ම්ව නුිව - ්ම්ව ිනේ ්ාරව - 
අනුපාොපරිනිබ්බාන කේ ි්  නවද? ඒකටේ ‘නු’ කි ල ක ිනව. ඔනේන 
එ්කාට දැනේ පරශේන  බුලූ බුලේමට පරසේපරවි්රෝී ේව කට ව්ගේ 
ඇවිලේල. 

ඊළඟට ුනේ්වනවු සාරිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ විමසනව අර කලනිේ 
කළ සාකච්ඡාව ගුනම. දැනේ ි නව්නේ සාමානය් නේ පුනරුකේි වශ් නේ, 
එ්හම නුිනම් නුව උච්චාරණ  කරන කරම කේ ි් නව්න.  ම්කිසි 
්ක්නකු්ගේ පරසේපරවි්රෝී බවකේ ්පනේනමු් කිරීමට. ඒක නුවේ කි නව. 
ඇවුේනි මම ඔ්බනේ ්ම්හම ඇහුව පරශේන ට ඔබ ඒකටේ නුහු ි කිව්ව, 
්ම්කටේ නුහු ි කිව්ව. ඊළඟට පරශේන කරනව ‘ ථාකථම්පන ආවු්සා ඉමස්ස 
භාසිස්ස අ්ත්ථා දට්ඨඨ්බ්බා’ - එ්හනම් ්කා්හාමද ඇවුේනි ්ම් ඔබ්ගේ 
කථාව ්ේරුම් ගනේ්න? අර මාගන්දි  ව්ගේ දිනේ කවි්්ව නුහු. සාරිපුත් 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ මුකරල දුනේන ්ේරුම් ගනේන බුරි ුන. ්කා්හාමද 
ඇවුේනි ඔ්බ් ් ම් කථාව මම ් ේරුම් ගනේ්න? සීලවිසුද්ධි ආදී ් ම් එකකේවේ 
්නා්ව ි අනුපාොපරිනිබ්බාන . ඊළඟට ්ම්වා ිනේ ්ාරව අනුපාො-
පරිනිබ්බාන කුේ නු ක ිල කි නව. 

ඔනේන ුනේ්වනි ්කාටස හුටි ට අපි දකේවන එ්කනේ ්ම් පරශේන  
සම්පූණය් නේම විසඳනව පුණ්ණමන්ානිපුත් සේවාමීනේ වහනේ්සේ. ඒක 
්ම්හම ි ඉදිරිපේ කරනේ්න. ‘සීල විසදු්ධි්ඤ්ච ආවු්සා භගවා පරිනිබ්බානං 
පඤ්ඤා්පස්ස සඋපාොනං ් ව සමානං අනුපාොපරිනිබ්බානං පඤ්ඤා්පස්ස’ - 
ඇවුේනි සීලවිසදු්ධි  අනපුාොපරිනිබ්බාන  ි භාගයවුනේ වහනේ්සේ දකේවනවා 
නම්, උපාොන සහි වූවකේම අනුපාො පරිනිබ්බාන කේ හුටි ට දැකේවීමකේ 
්වනව ි කි ල. සීල විසුදේධි  අනපුාොපරිනිබ්බාන  ි කවි්්වාේ එුන 
උපාොන සහි පරිනිබ්බාන කු ි ි් නේ්න. එ්කාට පරශේ්නේ, එක පුේකේ 
ඒ්කනේ විසඳනව. ඊළඟට අනිේ පුේ පරකාශ කරනව. 

‘අඤ්ඤර ඉ්මහි ධ්ම්මහි අනුපාොපරිනිබ්බානං අභවිස්ස, පුථුජ්ජ්්නා 
පරිනිබ්බා්  ය. පුථුජ්ජ්්නා හි, ආවු්සා, අඤ්ඤර ඉ්මහි ධ්ම්මහි’ - ්ම් 
ධමය නේ්ගනේ ්ාරව පිරිනිවීමකේ ඇි්වනව නම් පෘථගේජ්න ේ පිරිනිවල 
ඉවර ි. නවිනේ දැකල ඉවර ි. මකේනිසාද, පෘථගේජ්න ට ්ම් එකකේවේ නුහු. 
ඔනේන එ්කාට අපට ්පේනව ්මන ්ම් පරශේන්  සි ුම් බව. අර 
එකකේවේ අනුපාොපරිනිබ්බාන  ි ්නාකිවූ පමණට ඒවා ඉවේ කරනේනනේ 

බුහු. අපි කලිනුේ සඳහනේ කරල ි් නව අලගද්ූපම සූර .7 ඒ්කේ උපමා 

්දකකේම ි් නව. පහු්ේ උපමාව ි. න ා්ගේ උපමාව ි. පහුර 
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කරගහ්ගන  ෑම එක අනේ කේ, න ා්ගේ වලිග් නේ ඇලේලීම අනිේ අනේ . 

්ම් කිසි එකකේ වුඩකේ නුහු කි ල ‘ඇලේලු්වාේ’ ඒක න ා්ගේ වලේ්ගනේ 

ඇලේලුව ව්ගේ. ඔනේන ඔ  ්දකට අ්ර ි ්ම් මුදුම් පිළි්ව ි් නේ්න. 

ඒක ි ්ම්නේදි මු්වනේ්න. එ්හම නම් පෘථගේජ්න ේ නිවනේ දැකල 

ඉවර ි. ඇ ි අරව ්මාකුේම නුහු්න පෘථගේජ්න ට! 

ඊළඟට ්ම් කාරණ  වේ පුහුදිලිකර දීමට පුණ්ණ 

සේවාමීනේවහනේ්සේ අර රථ උපමාව ඉදිරිපේ කරනව. ඒක ්බා්හාම පරකට 

උපමාවකේ. අපි ්කටි් නේ සඳහනේ ක්ළාේ, ප්සේනදී ්කා්සාලේ රේජ්ුරු්වෝ 

සුවුේ නවුර වාස  කරන අවස්ථා්ව සා්කේ නුවර හදිසි කට ුේකේ සඳහා 

 නේට සිද්ධ්වනව. ඒ ගමනේ මාගය්  කඩිනේ කඩ රථ හකේ නවේවල 

ි් නව. ‘රථ විනී’ - කඩිනේ කඩ දිවීම සඳහා පුරුදු කළ රථ හකේ ්වනේන 

ඕන - අශේවරථ. එ්කාට ඉකේමනට  නේන ඕන නිසා රජ්ුමා එක රථ කට 

නඟිනව. ඒ්කනේ ්ද්වනි රථ ට ළං ්වනව, පළමු රථ  අහරිනව. 

්ද්වනි රථ ට නගනිව. ්ද්වනි රථ් නේ ුනේ්වනි රථ  ි් න ුනට 

 නව. ්ද්වනි රි  අහරිනව, ුනේ්වනි රි ට නගිනව. ඔ  ආකාර ට 

ගිහිලේල හේ්වනි රථ් නේ සා්කේ නගරදේවාර ට පුමි්ණනව. එුනට 

පුමිණි ාම නෑ හිවුනේ ආදි  රජ්ු්ගනේ අහනව. ‘මහරජ් ්ම් රථ් නේද 

සා්කේ නුවරට පුමිණි් ේ?’ එ්කාට ් ම් රථ් නේ කි ල කි නේනේ බුහු, 

රථ හ්නේම කි ල ක ිනේනේ බුහු. ඒකානේ වශ් නේ ්කා්සාලේ 

රජ්ුමාට පිළිුරු ්දනේන බුහු. ඒක නිසා මුළු කථාවම සම්පූේණ් නේම 

කි නේන ්වනව. මම සුවුේ නුවරිනේ එක රථ කනිේ පිටේ වුණා, ඒ්කනේ 

ඇවිලේල ්ද්වනි රථ ට ළංවුණා. පළමු වුනේන අහුරි , ්ද්වනි රථ ට 

නුංග. ඒ විදි ට ඒ සිදේධි  සම්පූණය් නේ ක ිනේට සදි්ධ්වනව. 

ඒ උපමාව ඉදිරිපේ කරල ඊළඟට ඒක හකුළුවල දකේවනව ්ම් ධමය 

කාරණ් නේ, පුණ්ණමන්ානිපුත් සේවාමීනේ වහනේ් සේ. ‘එව්මව ්ඛ්ා, 

ආවු්සා, සීලවිසුද්ධි  ාව්දව ිත්විසුද්ධත්ථා, ිත්විසුද්ධි  ාව්දව 

දිට්ඨිවිසුද්ධත්ථා, දිට්ඨිවිසදු්ධි  ාව්දව කඞ්ඛ්ාවිරණවිසුද්ධත්ථා, කඞ්ඛ්ාවිරණ-

විසුද්ධි  ාව්දව මග්ගාමග් ගඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථා, මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන-

විසුද්ධි  ාව්දව පටිපොඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථා, පටිපොඤාණදස්සනවිසුද්ධි 

 ාව්දව ඤාණදස්සනවිසදු්ධත්ථා, ඤාණදස්සනවිසුද්ධි  ාව්දව අනුපාො-

පරිනිබ්බානත්ථා. අනපුාොපරිනිබ්බානත්ථං ්ඛ්ා, ආවු් සා, භගවි බරහ්මචරි ං 

වසු්ස.ි’ අනේන ඒ විදි ටම සලී විසදුේධි  හු් දකේ - යාව්දව ක ින වචන  

්මන හඟුකේ වුදගේ ්වනව, යාව්දව ක ිල ක ිනේ්නේ 
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‘ෙු්දකේ’ - සීල විසදුේධි  ෙු්දකේ ි ත් විසුදේධි  සඳහා ි. ි ත් විසුදේධි  ෙු්දකේ 

දිට්ඨි විසදුේධි  සඳහා ි. දිට්ඨි විසුදේධි  ෙු්දකේ කංඛ්ාවිරණ විසුදේධි  සඳහා ි. 

්ම් ෙු්දකේ ක ිල කවි්්ව අනේන අර පරා් ෝගික සා්පේක්ෂ අථය  මුකරනේන ි. 

අර රථ පිළිබඳ උපමාවේ එකේක ගේ්ාේ, සීල විසුදේධි් නේ ලු්බන ‘ජවය’ 

උඩ ි ිත් විසුදේධි  ්ගාඩ නු්ගනේ්න. ිත් විසුදේධි් නේ ලු්බන ජවය 

පිහිට කර්ගන ි දිට්ඨි විසුදේධි  ්ගාඩ නු්ගනේ්න.  

්ම් එකකේවේ සම්පූේණ් නේ ඉවේ කරනව ්නා්ව ි අර 

පෘථගේජ්න  ව්ගේ. ්මන ්පනේනුම් කරනව එකේරා විදි ක ්හේු ඵල 

නයා  කේ. ්ම්ක ළුිනේ අපට දකනිේන පළුුවනේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ක්ළේ 

කුමකේද? අමුු ්ද කේ ්නා්ව ි. ්ම් ්ලෝක් ේ පවින, විමකුේි  සඳහා 

උපකාරවන එකේරා ධමය පරම්පරාවකේ මකුරල දුනේන. ්ම්ව හරි ට එකකිනේ 

එකකට පිහිට කරගනේනව මිසකේ එකකේවේ අලේලා ගුනමීකේ නුහු. අර උපීනේ 

පිළිබඳවේ නිරෑපධි ේව  පිළිබඳවේ ්වනස ි් නේ්න ්ම්ක ි. උපීනේ 

නම් එකු කරල ්ගාඩ ගසා ගනේනව. කරගසාගනේනව. සංසාරික වශ් නේ 

උපධිවිපාක ්ගන්දන පිංකම් ආදි  කරන්කාට ඒව ්ගාඩ ගසා ගනේනව, 

රැසේකරගනේනව. නරිුපධි ේව  සඳහා ි් නේ්නේ එබඳු පරිපොවකේ 

්නා්ව ි. එකකිනේ එකකට උපකාර ලබා්ගන, ඒ්කනේ වේ එකකට. ඔ  

විදි ට අර රථවිනී උපමාව අනුව අර එකකේවේ අලේලගනේ්න නුහු. 

සීලවිසුදේධි  අලේලගනේ්නේ නුහු. ිත්විසුදේධි  අලේලගනේ්නේ 

නුහු. දිට්ඨිවිසුදේධි  අලේලගනේ්නේ නුහු. ඤාණදසේසන විසුදේධිය පවා 

අෙේෙගනේ්න නුෙු. ඒ ඔකේ්කාම්ගනේ ්වනේවනුාට පසේ්ස සි මු්ම 

ේව ට ආවට පසේ්ස, ‘අනුපාදාපරිනිබ්බානං’ - කිසිවකේ අෙේොගනේ්න නුති 

පිරිනවිීමකේ. ්ම්ක ම ි ්ම් ධමය් ේ සි මු්ම කාරණ . 
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31 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

ගරුතර ්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන 

මාතෘකාව යට්තේ පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ තිසේඑකේ වන ්දේශනයයි 

්ම්. 

නිවයාණගාමී මධයම පරිපෝව්  ම්  ම් සි ුම් ලක්ෂණ වටහා ගුනීමට 

සළා නවිභංග, ඔඝරණ, වික්කසණ්ඨාන, මාගන්දි , රථවිනී වුනි සූර 

ගි වර ්දේශන් ේදී අපට උපකාර වුණා. පටිච්චසමුප්පාද ධමය නයා  ට එකඟ 

වන පරා් ෝගකි-සා්පේක්ෂක මුලධමය ්බා්හෝ දුරට ඒ සුර වලිනේ මු 

කරගනේන පුළුවනේ බවේ අපට පුහුදිලි වුණා. ඒ ව්ගේම ්ම් නිවයාණගාමී 

වුඩපළිි්වළ, එකුකර ්ගාඩගසා ගුනීමකේ, කරගසා ගුනීමකේ ්නාව, 

කරමකරම් නේ ුනී කරගනිමිනේ, සි මු් කරගනිමිනේ, ්ගවා දමමිනේ, ආේම 

ආේමී  ශූනයව  පරයක්ෂ කරගුනී්ම් පර ේන කේ පමණකේ බවේ අපට 

්පනී ග ිා. 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මුදුම් සඟි් ේ අලගද් ූපම සූර් ේදී1 මනේ 

වහනේ්සේ ්දේශනා කළ ධමය  පහුරකට උපමා්කාට වෝළේේ අර සා්පේක්ෂක 

පරා් ෝගික මූලධමය මුකර දැකේවීමට ි. ්ම් උපමාව අපි ්ම් ්දේශනා ්ප්ළේ 

කීප වරකේම ්කටි් නේ සඳහනේ කළා. නමුේ ්ම් අවස්ථා්ව්දී ටිකකේ විසේර 

සහිවම එල ිට ගනේන බලමු. ඒ උපමා කථාව ඉදිරිපේ කිරීමට බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ පළමු්වනේම සංඝ ා වහනේ්සේලා ආමනේරණ  කරල පරකාශ ක්ළේ 

්මනේන ්ම් වාකය  ි. 

‘කුල්ලූපමං ්වා, භකි්ඛ්්ව, ධම්මං ්දසිස් සාමි නිත්ථරණත්ථා  ්නා 

ගහණත්ථා ’ - මහ්ණනි එ්රවීම පිණිස මිස ගරහණ  පිණිස ්නාවන 

පහුරකට උපමා්කාට මම නඹුලාට ධමය  ්දේශනා කරනේ්නමි. එ්හම 
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පරකාශ කරල ඊළඟට උපමා කථාව දකේවනව.  ම්කිසි පුරුෂ් කේ කිසි ම් 
දුරගමනකේ  ාමට සුොනම් ්වලා  න අ්ර ්ලාකු දි  කඩකේ ළඟට 
පුමි්ණනව. ගඟකේ ව්ගේ ුනකේ ්වනේන ඕන. එ්ර වීමට නුවකේවේ 
පාලමකේවේ නුහු. ඉිනේ ්ම් මනුෂය ා ්ම්ර බි  සහි, සුක සහි 
නිසා, එ්ර ආරක්ෂා සහි, බි  රහි නිසා එ්රට  ාම සඳහා ණ්කාළ 
ලී කුබලි, අු ඉි, ආදි  ්ගන ඒවා ිනේ පහුරකේ නා්ගන, අේපා පිහිට 
කර්ගන  ම්කිසි උේසාහ කේ දරල එ්ර ්වනවා. එ්ර ්වලා එ්රට 
ගි ාට පසේ්සේ ‘්ම් පහුර මට ්බා්හාම උපකාර වණුා, ්ම්කට පරයුපකාර 
කරනේන ඕන’ ක ිල ්ම් පහුර හි්සේ බා ්ගන හරි, කරගහ්ගන හරි, දැනේ 
මා  නේන ඕන කි ල කලේපනා ක්ළාේ, මහ්ණනි, ඒ පුදේගල ා පහුර 
පිළිබඳව කරි ාකරන හුටි හරිද? කි ල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පළමු්වනේම 
විමසනව.  

එ්කාට සංඝ ා වහනේ්සේලා පරකාශ කරනව, ඒක ්නා්ව ි කළ 
 ුේ් කි ල. ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වොළ ඇේ වශ් නේ 
කළ ුේ් නම් ්මනේන ්ම්ක ි. ඒ පහුර ්ගාඩට ඇදල දමල, එ්හම 
නුේනම් දි් ේ පා කරල ඇරල, මා  ා  ුු මාගය් ේ  න එක ි ක ිල පරකාශ 
කරල, ‘එව්මව ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, කුල්ලූප්මා ම ා ධම්මා ්දසි්ා 
නිත්ථරණත්ථා  ්නා ගහණත්ථා . කුල්ලූපමං ්වා, භික්ඛ්්ව, ධම්මං ්දසිං, 
ආජ්ාන්න්හි ධම්මා පි ්වා පහාබ් බා ප්ගව අධම්මා’ ක ිල ඒ විදි ට 
පරකාශ කරනව, ඒ උපමා කථාව කුළු ගනේවමිනේ. ඒ පාඨ්  අදහස අර උපමාව 
අනුව ‘එ්සේම මහ්ණනි, මම එ්ර වීම පිණිස මිස ගරහණ  පිණිස ් නාවන 
අනේදමිනේ පහුරකට උපමා්කාට ්ම් ධමය  නුඹලාට ්දේශනා කර ි් නව. 
ඒ ධමය  එ්සේ එ්ර වීම පිණිස මිස ගරහණ  පිණිස ්නාවන ආකාර ට 
්දේශනා කරනලද බව මුනවිනේ දනේනාවු නඹුලා විසිනේ - ්ේරුම් ගේාවු 
නුඹලා විසිනේ - අධමය නේ පමණකේ ් නාව ධමය් ෝද අේහළ  ුේාහු . අධමය  
පමණකේ ්නා්ව ි ධමය නුේ අහුර දැමි   ු ු’ කි ල ඔ  විදි ට ි ඒ 
උපමා කථාව උනේවහනේ්සේ අවසනේ කරනේ්න. 

එ්කාට ්ම් පහුරු උපමා්ව් ්බා්හාම ගුඹුරු අථය කේ 
ි් නව. ්ම් නිේවාණගාමී පරිපෝව් අපි කලිනේ සඳහනේ කළ පරා් ෝගික 
සා්පේක්ෂක අථය ම ි ්මන අර පුදේගල ා පහුරකේ නාගුනීම. 
සේ්වෝේසාහ් නේ පහුරකේ නා්ගන එ්ර ්වලා ඒක කරගහ්ගන 
 නේ්න නුහු. ඒක අලේලගනේ්නේ නුහු. එ ිනේ අපට ්පේනව අපි කලිනේ 
්නා් කේ සූර වලිනේ ඉදිරිපේ කළ ආකාර ට - සළා නවිභංග ආදී සූර 
වලිනේ ්පනේවූ ආකාර ට - එ්ර වීම සඳහා මිසකේ අලේලාගුනීමට ්ද කේ 
නුහු ්මුන. මකේනිසාද, උපාොන  ්වනුවට අනුපාොන ේ, ම්ම ාව 
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්වනුවට අම්ම ාවේ, උපධි ්වනුවට නිරුපධි ේව ේ, ්ම් සාසන 
බරහ්මචරි ා්ව, ්ම් පරිපෝව්, පරමාථය  වන නිස ි. එ්කාට ්ම් උපමාව 
්කා ිරම් වුදගේද ක ි්ාේ, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ මහාණ්හාසංඛ්  

සුර් ේදීේ2 සංඝ ා වහනේ් සේලාට ්ම් උපමා කථාව මකේකර ්දනවා. 

‘ඉමං ්ච ු්ම්හ, භික්ඛ්්ව, දිට්ඨිං එවං පරිසුද්ධං එවං පරි් ාොං 
අල්ලී් ථ ්කලා් ථ ධනා් ථ මමා් ථ, අපි නු ු්ම්හ, භික්ඛ්්ව, 
කුල්ලූපමං ධම්මං ්දසිං ආජ්ා්න යාථ නිත්ථරණත්ථා  ්නා ගහණත්ථා ා 
ි.’ ‘්නා ්හං, භ්න්.’ ඒ සංඝ ා වහනේ්සේලා්ගනේ විමසනව ‘ඉදිනේ 
මහ්ණනි නුඹලා ්ම්සා පරිසුදේධ වූ ්ම්සා පවිර වූ ්ම් දෘෂේටි් හි 
ඇ්ලනේනාහු නම්, ්ම ට ්ලාලේ වනේනාහු නම්, ්ම  ධන කේ ්කාට 
සලකනේනාහු නම්, ්ම  ම්ගේ ්කාට මමා න් නේ සලකනේනාහු නම්, ්මම 
ධමය  එ්ර වීම පිණිස මිස ගරහණ  පිණිස ්නාවන පහුරකට උපමා ්කාට 
්දේශනා කරන ලද කාරණ  නුඹලා හරි හුටි ්ේරුම් ගේාහු වනේනාහුද?’ 
‘නු සේවාමීනි’ කි ල සංඝ ා වහනේ්සේලා පරකාශ කරනව. ඒ කි නේ්නේ ඒ 
විදි ට අලේලගේ්ාේ, ්ලාලේ වු්ණාේ, ඒක - ඒ උපමාව - ්ේරුම් 
්නාගේ බව ි, ඒ සංඝ ා වහනේ්සේ ඒ විදි ට පිළිගේ්ේ. ඉිනේ ්ම ිනුේ 
අපට ්පේනව සා්පේක්ෂක මූලධමය  ම ්ම් මුළු මහේ පරිපොව රඳා පවනි 
බව. එකු කර ්ගාඩ ගසා ගුනමීකේ, කරගසා ගුනමීකේ, ්වනවුට ්මන 
ි් නේ්නේ, ්ම් පරිපෝව් ි් නේ්නේ, එකි්නකට සා්පේක්ෂක වශ් නේ 
සම්බන්ධවී ඇි ධමය පරම්පරාවකේ මනේ්ගේ සනේාන  ුළ කරි ාේමක 
කිරීමකේ. අර රථවිනී උපමාවට අනුව එකකනිේ එකකට, එ නිේ වේ එකකට, 
උපකාර ලබා ්ගන ඉදිරි ට ලේලුවී  ාමකේ ්ම්්ක ි්බනේ්න. 

්මනේන ්ම් ඉදිරි ට ලේලුවී  න ස්වභාව  ුළිනේ අපට දකිනේන 
පුළුවනි ධමය් ේ ඕපන ික ගුණ . ්ම් ඕපන කි කි න වචන ේ සමහර විට 
ටිකකේ ්ේරුම් ගුනමීට අපහසු වචන කේ බවට පේ්වලා ි් නව, 
්නා් කේ ආකාර් ේ අථය විවරණ නිසා. නමුේ ්ම් වචන  ්ේරුම් ගුනීමට 
උපකාර වන එකේරා පාඨ කේ අපට හමු්වනව සං ුත් නිකා්  

මහාවග්ග් ේ ්බාජ්ඣඞ්ග සං ුත්් ේ.3 උො ී සේවාමීනේ වහනේ්සේ මනේ 

වහනේ්සේ අ යමාගය  ලබාගේ බව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඉදිරි් ේ පරකාශ 
කරන්කාට ්මනේන ්ම්හම වාකය කේ පාවිච්ි කරනව. ‘ධ්ම්මා ච ්ම, 
භ්න්, අභසිමි්ා, ම්ග්ගා ච ් ම පටිල්ද්ධා ්  ා ් ම භාවි්ා බහලුකී්ා 
ථා ථා විහරන්ං ථත්ා  උප්නස්ස’ි - සේවාමීනි මවිසනිේ ධමය  
අව්බෝධ කරගනේනා ලදී. මාගය ද ලබාගනේනා ලදී.  ම් ඒ මාගය කේ භාවිා 
කරන ලදේ්දේ බහලු වශ් නේ පරුුදු කරන ලදේ්දේ - ‘ථා ථා 
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විහරන් ං ථත් ා  උප්නස්සි’ - ඒක සාමානය වාචාථය  වශ් නේ 
ගේ්ාේ, ‘එ්සේ එ්සේ ්ව්සනේනකු එ්සේ ේව ටම පමුණුවා ලනේ්නේ .’ 
ඒ කි නේ්නේ  ම්  ම් ආකාර් නේ විහරණ  කරනව නම් ඒ ේව ට ඉ්බ්ම 
පුමි්ණනව. අමුු ්ක්නකේ ලේලු කරනේන ඕන නුහු. ්ම් ධමය  ුලම 
ි් නවා ඉදිරි ට ලේලු කරන ස්වභාව කේ. ්ම නිේ අපට ්පේනව ්ම් 
ඕපන ික ක ින වචන් නේ ඒ කාරණ  ි හු්ඟනේ්න. ් ම් ඕපන ික ගුණ  
දැකේ්වන, වඩාේ ්හාඳට විදහා දැකේ්වන, වටිනා සූර කේ අංගුත්ර නිකා් ේ 

දසක නපිා් ේ දකිනේට ලු්බනව, ්චනාකරණී  සූර 4 නමිනේ. ඒ 
සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ විමකුේි ඥාන දේශන් නේම ්කළවර ්වන 
දීඝය ධමය පරම්පරාවකේ, ධමය සමූහ කේම සා්පේක්ෂක වශ් නේ එකි්නකට සි මු් 
අනේදමිනේ සම්බන්ධ ්වලා ි්බන ආකාර  පරකාශ කරනව. ඒ දීඝය සුර 
්දේශනා්වනේ අපි නදිසුනේ වශ් නේ ්කාටසකේ විරකේ ඉදිරිපේ කරමු. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සංඝ ා වහනේ්සේලාට පරකාශ කරනව, 

‘සීෙව්තා, භික්ඛ්ව, සීෙසම්පන්නස්ස න ්චතනාය කරණීයං 
අවිප්පටිසා්රා ්ම උප්පජ්ජතූති ධම්මතා එසා, භකි්ඛ්ව, යං සීෙව්තා 
සීෙසම්පන්නස්ස අවිප්පටිසා්රා උප්පජ්ජති. අවිප්පටිසාරිස්ස, භික්ඛ්ව, න 
්චතනාය කරණීයං පා්මාජ් ජං ්ම උප්පජ්ජතූ’ති, ධම්මතා එසා, භික්ඛ්ව, යං 
අවිප්පටිසාරිස්ස පා්මාජ් ජං උප්පජ්ජති. පමුදිතස්ස, භකි්ඛ්ව, න ්චතනාය 
කරණීයං පීති ්ම උප්පජ්ජතූ’ති, ධම්මතා එසා, භික්ඛ්ව, යං පමුදිතස්ස පීති 
උප්පජ්ජති.’ 

ඒ ටි්කේ අදහස, ‘මහ්ණනි, සිලේවේවූ සීලසම්පනේන වූවහුට, මා ුළ 
විපිළිසර නුි බව, පසුුවිලි නුිබව, උපදීවා ි අමුු්වනේ ්ච්නා 
වශ් නේ කළ ුේකේ නු. මහ්ණනි, සිලේවේවූ සීලසම්පනේන වුවහුට 
විපිළිසර නුිබව උපදී   න ්ම  ධමයාවමු ි. මහ්ණනි, විපිළිසර 
නුේහුට පර්මෝද  මා ුළ උපදීවා ී අමුු්වනේ ්ච්නා වශ් නේ කළ 
 ුේකේ නු. විපිළිසර නුේහු ුළ පර්මෝද  ඇි්ව්   න ්ම ම 
ධමයාවමු ි. මහ්ණනි, පර්මෝද  ඇේහුට මා ුළ පරීි  උපදීවා ි 
්ච්නා වශ් නේ අමුු්වනේ කළ  ුේකේ නු. පර්මෝද  ඇේහුට පරීි  
උපදී   න ්ම  ධමයාවමු ි.’ ඔනේන ඔ  විධි ට ඉාම සි ුම් අනේදමිනේ, 
හරි ට නිරා ාස් නේ සිද්ධ්වන කරි ා පටිපාටි කේ ව්ගේ, විමුකේි-
ඥාණදශයන  දකේවා වූ දීේඝ ධමය පරම්පරාව බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පුදුම 
අනේදමට ්ම් ධමය් ේ ඕපන ික ගුණ ්පනේනුම් කරමිනේ, ්දේශනා කරනවා. 
ඒ ්දේශනාව කුළු ගනේවමිනේ පරකාශ කරන පාඨ  ඒ ඕපන ික ගුණ  
ඔපේනංවා ්පනේවන විධි් ේ පාඨ කේ. ‘ඉති ්ඛා, භික්ඛ්ව, ධම්මාව ධ්ම්ම 
අභිස්න්දන්ති, ධම්මාව ධ්ම්ම පරිපූ්රන්ති අපාරා පාරං ගමනායා’ - ්ම්සේ 
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මහ්ණනි, ්ම්රිනේ එ්රට  ෑමට - ්ම්රිනේ එ්රට  ා්මහි ලා - 
ධමය් ෝම ධමය නේ ්වට ගලා් ේ, ධමය් ෝම ධමය නේ පරිපූරණ  කරේ. 
එත්කාට ්ම් ධමථයනේටම අයිති වුඩකේ ්ම්ක. ම්මකේ ම්ගේ කියෙ ්දයකේ 
නුෙු, ්මතුන. 

්ම් ධමය  ළුම ි්  නව එ්කාට ්ම් ඉදිරි ට ලේලු කරන 
ස්වභාව . නවිනේ කරා ් ගන  න ඒ ලේලුව ධමය  ළුිනේම ලබාගහුකි බව ි 
්ම ිනේ ්පේනේ්නේ. ්ම් ඕපන ික  න වචන  පමණකේ ්නා්ව ි, ්ම් ධමය  
හුඳිනේවීමට ් ්දන ගණු පද හ ම ඉාමේම අථයානේවි ි. ඒ අථයානේවි 
ව්ගේම ඒව එකි් නකට සමීපව ූඅථය දනවන පද සමහූ කේ. එකි් නකට සමීපව ූ
අථය සමහු කේ පරකාශ කරනව. අනේන ඒක නසිා ම ි අර සූර පර් දේශ වල 
සමහරවිට එක පද කේ විවරණ  කරන  ම්කසිි සුර ක අනිේ පද සමහු ේ 
ඒ එකේකම ඈඳලා දකේවනේ්නේ. සමහර ුනේවල පරශේනකරු සමහර විට 
සන්දිට්ඨික  න වචන් ේ ්ේරුම අහනව. එ්කාට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ 
සි ලේලම ස්වාක්ඛ්ා් නේ පටනේ ්ගන සම්පුණය ගුණපද හ ම ඉදිරිපේ 
කරනවා. මහාණ්හාසංඛ්  සුර  වුනි සුරවල ඕපන ික පද  ි වුඩි් නේ 
විසේර කරනේ්නේ. නමුේ එ්නදිේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ අර ගුණ පද හ ම 

දකේවනවා.5 ඒවා එකි්නකට සමීපාථයවේ නිසා. 

දැනේ අපි බලමු ්ම්ව සමීපාථයවේ වන හුටි. ස්වාක්ඛ්ා පද , 
සාමානය් නේ ්ම්ක ්ෝරනේ්නේ පේ ාපේි ධමය  පිළිබඳව. බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ විසිනේ මුල මුද අග  හපේ ්කාට අථය වයඤේජ්න සම්පේි් නේ 
 ුකේ ්කාට, අට්ඨඨංග සමනේනාග බරහ්මසේවර් නේ ්දේශි නිසා, ්ම් ධමය  
ස්වාක්ඛ්ා ි ක ිල ි සාමානය් නේ ්ෝරනේ්නේ. නමුේ ්ම් ස්වාක්ඛ්ා කි න 
පද් ේ නි ම අථය  අපට ගනේන ි් නේ්න පරිපේි ට නුඹුරු කරල ි. 
දුරක්ඛ්ා ධමය් ේ නුි සන්දිට්ඨික ගුණ කේ ්මනේන ්ම් ස්වාක්ඛ්ා ධමය් ේ 
ි් නව. අනේන ඒක නිස ි ඒකට ස්වාක්ඛ්ා ධමය  ක ිල කි නේ්නේ. දුරක්ඛ්ා 
ධමය් ේ පරිඵල දැකි  හුකේ්කේ නුහු. දකනිේන බුහු. සමහර විට ඒක 
පර්ලෝක් ේදි ි දකනිේන පුළුවනේ ්වනේ්න, සම්පරා ික වශ් නේ. ්ම් 
ස්වාක්ඛ්ා ධමය් ේ පරිඵල සන්දිට්ඨික ි. ්ම්ලාවම ඇසේ පනාපිට, 
දිටුදැමි් හමි දැකි  හුකි නිස ි. ඒක නිසා ්ම් ස්වාක්ඛ්ා කි න පද  අර 
සන්දිට්ඨික පද ේ එකේක සම්බන්ධ කරල ි අපි ්ේරුම් ග  ුේ්ේ.  

්ම් සන්දිට්ඨික කි න වචන  අපි ටිකකේ සවිසේරව දකේවල ි් නව 

කලිනේ ්දේශනාවකදි, සීහ ්සේනාපි සම්බන්ධ කථානේර කේ ආශර් නේ.6 ්ම් 
අවස්ථා්ව් අපි ්කටි් නේ සඳහනේ කර්ාේ. ්ම් සන්දිට්ඨික වචන් නේ 
හු්ඟනේ්න දිටු දැමි් හමි, ්ම්ලාවදීම, දැනේ දැනේම, පරිඵල දැකි  හුකි 
ස්වභාව කේ. ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’ ක ින අදහස ි. ධමය් ේ ්බා්හෝ 
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ුනේවල නවින ගුන සඳහනේ ්වන්කාට, ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම ස ං අභිඤ්ඤා 
සච්ජිකවා’ ආදී වශ් නේ දකේවනේ්නේේ ්ම් සන්දිට්ඨික ගුණ  මුකර දීමට ි. 
එ්කාට සම්පරා කි වශ් නේ පර්ලාවකදී ්නාව, ්ම්ලාවදීම 
දිටුදැමි් හදිීම, දැනේ දැනේම පරිඵල දැකි  හුකි නිසා ්ම් ධමය  සන්දිට්ඨික ි. 

ඊළඟට ්මනේන ්ම් සන්දිට්ඨික පද  අකාලික පද ට  ාකර ග 
හුකි ි. ් ම් ධමය  සන්දිට්ඨික නිසාම, දිටු දැමි් හමි පරඵිල දැකි  හුකි නිසාම, 
ඒක කාලික ් නා්ව ි, අකාලික ි. කලේ වා, පරිඵල එනකම් බලා්පා්රාේු 
වී සිටි   ුු නුහු. අපි මුලේ ්දේශනාවලිනේ ්පාඩි උපමාවකේ ව්ගේ දැකේවුව, 
නිදශයන කේ වශ් නේ මක බා ගනේන පහසු ්වන උපමාවකේ දැකේවුව. ්ම් 
කාල් ේ විභාග කට පළිිරුු ලි ල පරිඵල එනකම් සුක සහිව  ම්කිසි 
කාල පරර කේ ්ගවනේන ව්ගේ එකකේ ්න්ව ි, නවියාණ විභාග ට පිළිුරු 
ලි නවේ එකේකම පරිඵලේ එුන. සහික ේ එන. ඔනේන ඔ  විධි්  
අර සන්දිට්ඨික බව නිසාම අකාලික ගුණ කුේ ් ම්්කේ ි් නව. කලේ ් නා වා 
විපාක ්දන ස්වභාව කේ. නමුේ අවාසනාවකට ව්ගේ ්ම් අකාලික කි න 
පද ටේ අටුවා  ුග් ේදී ්නා් කුේ විධි් ේ ආගනේුක අථය ඈ්ඳනේන පටනේ 
ගේ. ්ම් අකාලික ක ින පද  සොකාලික ක ිලේ ්ෝරනේන පටනේ ගේ. 
කිසි්සේේ ්ම් සූරවල අකාලික කි න පද  සොකාලකි කි ල ගනේට බුහු. 
ඒක ්හාඳට පුහුදිලි ්වනව සං ුකේ නකිා් ේ ්දේවා සං ුකේ් ේ සමිද්ධි 

සුර් නේ.7 

්ම් සමිද්ධි සේවාමීනේ වහනේ්සේ දිනකේ ්පෝොරාම් ේ පුනේ පහසු 
්වලා, එළිමහ්නේ ශරීර  ඉර අව්්වනේ ්ව්ලමිනේ සිටින අවස්ථා්ව් 
එකේරා ්දේවා්වකේ, භද්ර් ෞවන් ේ සිටි ්ම් සමිද්ධි සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ්ගේ ශරීර ්ශෝභාව දැකල ධමයානුකුල ්නාවන විදි් ේ 
අනුශාසනාවකේ කළා ්ම් විදි ට. ‘භුඤ්ජ්, භකි්ඛ්ු, මානුසි්ක කා්ම, මා 
සන්දිට්ඨිකං හවිා කාලකිං අනධුාවී’ – ‘මහණ, ්ම් මනෂුය නට ඇි කාම 
සම්පේ අනභුව කරනේන. ් ම් සන්දිට්ඨික ් දේ අහුරල කාලකි  ඔසේ්සේ දුවනේන 
එපා. දිට්ඨඨ ධම් මික වශ් නේ ්ම් ජීවි් ේදීම ලබනේන පළුුවනේ ්දේ අහුරල 
්ම් කාලකි, කලේග ිාට පසේ්ස පර්ලෝ්කදී ලබනේන පළුුවනේ ් දේ ගුන උේසාහ 
ගනේන එපා’ ක ින එක  ි ඒ අභි්  ෝග් ේ අදහස. එ්කාට ්ම් සමිද්ධි 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඊට ්දන පළිිරු, ‘නඛ් වාහං, ආවු්සා, සන්දිට්ඨිකං හවිා 
කාලකිං අනධුාවාමි. කාලකිංච ඛ්වාහං, ආවු් සා, හවිා සන්දිට්ඨිකං අනධුාවාමි. 
කාලකිා හ,ි කාමා වුත්ා භගවා බහදුුක්ඛ්ා බහපුා ාසා, ආදීන්වා එත්ථ 
භි්  යා. සන්දිට්ඨි්කා අ ං ධ්ම්මා අකාලි් කා එහිපස්සි් කා ඔපන ි් කා 
පච්චත්ං ්වදි්බ්බා විඤ්ූහ.ි’ ‘ඇවුේනි මම සන්දිට්ඨික  අහුරල 
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කාලික  ඔසේ්ස දුවනව ්නා්ව ි. කාලකි  අහුරල සන්දිට්ඨික  ඔසේ්සේ 
දුවනව. ්ම් කාම නේ, පඤ්චකාම සම්පේි , බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 
කරල ි් නේ්න කාලික හුටි ට. ් බා්හෝ දුකේ උපා ාස ආදීනව ් ගන්දන, 
දීේඝ කාල කේ ිසේ්ස විපාක ්දන විධි්  ්ද කේ හුටි ට ි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්ම් කාම නේ පිළබිඳව පරකාශ කරල ි් නේ් න. ඒක එ්හම නමුේ 
්ම් ධමය  සන්දිට්ඨික ි, අකාලික ි, එහපිස්සික ි, ඕපන ික ි, පච්චත්ං 
්වදි්බ්බා විඤ් ූ හි කි න ඔනේන ඔ  ගුණ සමුෝ නේ  ුකේ ි.’  

දැනේ එ්කාට ඒ අනුව අපට ්පේනව අර සන්දිට්ඨික කි න පද ේ 
අකාලික ක ින පද ේ එකි්නකට සමීපාථයවේ. ඒක නිසා ම ි අර 
සන්දිට්ඨිකං හිවා කාලිකං කි න වචන දකේවල ි් නේ්න එුන. පර්ලාවදි 
ලු්බනව නම් ඒක කාලකි ි. කලකේ ගිහිලේල. ඒක ලු්බනේනේ පුළුවනේ 
්නාලු්බනේනේ පළුුවනේ. ඒක මනේට දකිනේනේ පුළුවනේ, දකිනව කි ල 
පරයක්ෂ වශ් නේ කි නේට බුහු. නමුේ අර සන්දිට්ඨික නම්, ‘දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම’ 
නම් ඒ ගුන සුක කේ නුහු. ඒ්ක කාල පරර කේ නුහු එුන, අකාලික ි. 

ඊළඟට ්ම් අකාලික කි න පද  ්ම් එහපිස්සික කි න පද ටේ 
සම්බන්ධ ි. කලේ්නා වා පරිඵල දැකි  හුකිනම් එුන ‘එව බලව’ කි ල 
කි නේන පළුුවනේ කමකේ ි්  නව. කුඳවීමකේ, අභි් ෝග කේ කරනේන පළුුවනේ, 
‘එව, බලව’ ක ිල. පර්ලාව ගිහිලේල කාල කට පසේ් ස දකිනේන ි් නව 
නම් ඒකට කි නේන ්වනේ් න ‘ ව, බලව’ ක ිල. ගහිිලේල බලාගනේන ක ිල. 
සම්පරා කි නම්, කාලකි නම්, කි නේන ්වනේ්න ගිහිලේල බලනේන කි ල. 
සන්දිට්ඨික අකාලික නිසාම ‘එව බලව’ ක ිනේන පුළුවනේ. ්ම් ‘එව බලව’ 
කි නේ්නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්න්ව ි, ධමය ම ි. ඒක නිස ි ඒක 
ධමය් ේම ගුණ කේ හුටි ට දකේවල ි් නේ්නේ. එහපිස්සික ගුණ  ධමය ටම 
අොල ්ද කේ. ධමය ටම ආ්ව්ණික වූ ්ද කේ. ්ම් ධමය  එකේරා කුඳවීමකේ 
කරනව, අභි් ෝග කේ කරනව එනේන බලනේන ක ිල. ඒ කුඳවීම, ඒ 
අභි් ෝග , පිළගිේ ඒ නවුණුේනේ විසිනේ එදේ අදේ කවදේ ඒ ධමය  
පරයක්ෂ වශ් නේ දැනග හුකි නිසා ම ි අවසාන වශ් නේ කි ු්වනේ්න 
‘පච්චත්ං ්වදි්බ්බා විඤ්ූහි’. නුවණුත්නේ විසනිේ ම මනේටම ්ම් 
ධමය  පරයක්ෂ කරගහුකි ්වනේ්න අනේන අර එව බලව කි න ගුණ  ්ම් 
ධමය් ේ ි්බන නිස .ි  

ඔ  විධි ට බලන්කාට අපට ්පේනව ්ම් ධමය් ේ ගුණ හ ම 
ආශර් නේ ්ම් ධමය් ේ ඕපන ික ගුණ  වදුරටේ පුහුදිලි ්වනව. ‘ථා 
ථා විහරන්ං ථත්ා  උප්නස්සි’ - ඒ ඒ ආකාර ට ්ව්සනේ්නකු ඒ 
ඒ ේව ටම පමුණුවාලන ස්වභාව  ්ම් ධමය  ුළ ි්බනව. 
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මනේ වහනේ්සේ ්දේශනා කළ ධමය  හුටි ට, 
අභිඤ්ඤා්වනේ දැන ්දේශනාකළ ධමය  හුටි ට, සමහර අවස්ථාවලේවල 
දකේවනේ්න සේිසේ ්බෝධි පාක්ෂික ධමය ම .ි වි්ශේෂ් නේම මහාපරිනිබ්බාන 
සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ වහනේ් සේ සංඝ ා වහනේ්සේල අමල පරකාශ කරනව. 

‘තස්මාතිෙ, භික්ඛ්ව, ්ය ්ත මයා ධම්මා අභිඤ්ඤා ්දසිතා, ්ත ්වා 
සාධුකං උ්ග්ෙත්වා ආ්සවිතබ් බා භා්වතබ්බා බෙුෙීකාතබ්බා, යථයිදං 
බරහ්මචරියං අද්ධනයිං අස්ස චිරට්ඨ ි තිකං, තදස්ස බෙුජනෙිතාය බෙුජනසුඛාය 
්ොකානුකම් පාය අත්ථාය ෙිතාය සුඛාය ්දවමනුස්සානං. කත්ම ච ්ත, 

භික්ඛ්ව, ධම්මා මයා අභිඤ්ඤා ්දසිතා, ්සයයිදං - ච්තා්රා සතිපට්ඨඨානා 
ච්තා්රා සම්මප්පධානා ච්තා්රා ඉද්ධිපාදා පඤ් චින්ද්රියානි පඤ්ච බොනි ස්ත 

්බාජ්ඣඞ් ගා අරි්යා අට්ඨ ඨංගි්කා ම්්ගා.’8 

එබුවිනේ මහ්ණනි මා විසනිේ අභිඤ්ඤා්වනේ දැන ්දේශනා කරන ලද 
 ම් ධමය් ෝ ්වේද ඒවා නුඹලා විසිනේ මුනවිනේ ඉ්ගන, මුනවිනේ පුහුණු 
කළ  ුු ි. ්සේවන  කළ  ුු ි. එ්සේ ්සේවන  කිරී්මනේ, එ්සේ පුරුදු 
කිරී්මනේ ්ම් සාසන බරහ්මචරි ාව දිඝය කාල කේ පවනිු ඇ. එ ම ්බා්හෝ 
්දනා්ගේ හි සුව පිණිස, ් දවිමිනිසුනේ්ගේ හි සුව පණිිස වනේ්නේ . මවිසිනේ 
එ්සේ අභිඤ්ඤා්වනේ දැන ්දේශනා කරන ලද ධමය් ෝ කවරහුද? සර 
සිපට්ඨඨාන, සර සම්මප්පධාන, සර ඉද්ධිපාද, පඤ්ච ඉන්ද්රි , පඤ්ච බල, 
සත් ්බාජ්ඣඞ්ග, ආ ය අෂේටාංගික මාගය  ක ින ්මනේන ්ම් ධමය නු ි. 
්මනේන ්ම් සේිසේ ්බෝධිපාක්ෂික ධමය ුළිනේ අර ධමය්  ේ ඕපන ික ගුණ , 
එකි්නකට සම්බන්ධ වී ි් න අර සා්පේක්ෂකව පරා් ෝගිකව ගුලපී ි්බන 
ඒ සම්බන්ධාව අපට මකුරගනේන පුළුවන.ි මකුරග  ුුවේ ි්බනව. 
මකේනිසාද? ඇේ වශ් නේ ්ම් කාල් ේදී ධමය  හුඳිනේවී්ම්දී පරි ේි ට 
මුලේ ුන දීල ි ධමය  හඳුනේවනේ්නේ.  ම්කිසි ගරන්ථ සමූහ කේ වශ් නේ. දැනේ 
්ම්නේදි බදුුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වි්ශේෂ් නේ ්ම් මහාපරිනිබ්බාන සුර් ේදී, 
එරම් ීරණාේමක වුදගේ අවස්ථා්ව්දී, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මනේ 
වහනේ්සේ විසිනේ ්දේශනා කරන ලද ධමය හුඳිනේවූ්  ේ පරා් ෝගකි දෘෂේටි 
්කෝණ කිනේ. පරිපේි ට මුලේ ුන දීල. 

්ම්ක හරි ට උපකරණ මලේලකේ සංඝ ාට බාර කරල  නේන ව්ගේ. 
්ම් ්බෝධිපාක්ෂික ධමය ිසේහම එකේරා විදි ක උපකරණ මලේලකේ හුටි ට 
හඳුනේවනේන පුළුවනේ. මලු හකේ, ඇේ වශ් නේම. උපකරණ මලු හකිනේ 
 ුකේ ධමය ිසේහකේ. ්ම් උපකරණ මලුේ එකි්නක කරමානුකුලව 
සමාවකිනේ  ුකේව සකසේ්වල ි්බනව. ්ගානු්වල ි්බනව. අපි දැනේ 
ඒව මුකරල ගනේන බලමු. 



31 වන ්දේශන  

703 

පළමු්වනේම දකේවල ි්බනේ්න සර සිපට්ඨඨාන . ඒක ආවට ග ිාට 
්නා්ව ි, කරමානුකූලව කේ නිස ි. ඒකට මුලේුන හිමිවි   ුු නිසා ් වනේන 
ඕන. ‘චත්ා්රා සිපට්ඨඨානා’ - ්ම් ‘සිපට්ඨඨාන’ කි න වචන  උගනුේ 
්නා් කුේ ආකාර ට විගරහ කරනව. වි්ශේෂ් නේම සිපට්ඨඨාන  ගුන 
උණනේදුවකේ ඇි ්ම් කාල් , ‘පට්ඨඨාන’ කි න වචන ට සම්බන්ධ කරලේ 
‘උපට්ඨඨාන’ ක ින වචන ට සම්බන්ධ කරලේ.  

ඇේ වශ් නේම ්මන ග  ුේ් පට්ඨඨාන කි න අදහස ි. 
සි  පිහිටුවීම කි න අදහස ි. සි  පිහිටවුී්ම් පරිඵල  ම ි උපට්ඨිසි 
බව, එළඹ සිටි සිහි  ඇි බව. ඒක නිසා ම ි අර ඒ අනේදමිනේ සිපට්ඨඨාන  
පුරුදුකළ ුනුේා පිළිබඳව කි ු්වනේ්න, ‘උපට්ඨි සි’ - 

‘උපට්ඨිසිස්සා ං ධ්ම්මා’9 ආදී වශ් නේ. ඊළඟට ්ම් සිපට්ඨඨාන  කි න 
්ම් ධමය ස්ර එකේරා කූමානුකූලව කේ ි්බනව. කා ානුපස්සනා, 
්වදනානුපස්සනා, ිත්ානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා - ඕළාරික අරමුණකනිේ 
පටනේ්ගන කරම කරම් නේ සි ුම් අරමු්ණේ සි  පිහිටවුීමට අභයාස කේ ලබා 
්දනව. ක  අරමුණකුරගුනීම ඉාම පහසු ි. ඒ ක  අරමුණු කර්ගන එහි 
සි  පිහිටුවී්ම් පරිඵල  කුමකේද? ්ව්දනාව පිළිබඳ වුඩි අව්බෝධ කේ ඇි 
්වනව. වඩාේ ්හාඳට වුට්හනේන පටනේ ගනේනව. ඊළඟට ්ව්දනාවේ 
අරමුණු ්වනව. ්ම් එකේරා කරමානුකුලව කේ දැකේවීමට ි. එක සි කේ 
කා ානුපස්සනාව වඩල ඊළඟ සි්  ්වදනානුපස්සනාව කි ල ඒ විදි්  
කරමානුකූලව කේ ්නා්ව ි ්මන දකේවනේ්න. ්ම්ව අර ධමයාවකනිේ 
සම්බන්ධ වී ඇි ආකාර  ්පනේනුම් කිරීමට ි ්ම් විගරහ  කරනේ්නේ. 
එ්කාට කා ානුපස්සනා්ව සි පුරුදු කළ පුදේගල ාට ් ව්දනාවේ ් හාඳිනේ 
පරකට ්වනේන පටනේ ගනේනව. සුප ්ව්දනා දුකේ ්ව්දනා පමණකේ ්නා්ව ි 
අදුක්ඛ්මසුඛ් කි න මධයසේථ ්ව්දනාව පවා. සාමානය නුවණට හසුවනේ්න 
නුි ්දේවලුේ අරමුණු කරනේන පළුුවනේ ්වනව. එපමණකේ ්නා්ව ි සාමිස-
නිරාමිස වශ් නේ ඒවා් ේ පර්භේද වශ් නුේ හඳුනාගනේන පුළුවනේ ්වනව. 
ඒ සාමිස වශ් නේ, නිරාමිස වශ් නේ ඇි්වන ්ව්දනා. ඔ  විධි ට අපට 
්ප්නනව අර ්වදනානුපස්සනාව අරිට වඩා ටිකකේ සි ුම්. 

ඊළඟට ්වදනානපුස්සනා්වනේ ිත්ානපුස්සනාවට  න්කාට ඒ්ක 
ි්  නේ්න හරි ට අර ්ව්දනා අනවු හි් ේ ඇි් වන සංඥා එළ ිකර ිාේමක 
්වන අවස්ථාව ව්ගේ. සරාගං, ස්ොසං, ස්මාහං, වීරාගං, වී්ොසං, වී්මාහං 
ආදී වශ් නේ සි් ේ රාගාදී කේ්ලේශ සිවිිලි අනවු, ඒවා් ේ ඇි නුි බව අනවු, 
ඇි් වන විිර සංඥා එළි දැකමීකේ ව්ග  ි එුන, ිත්ානපුස්සනා්ව්දී 
හඳුනේවනේ්න. ඊළඟට, එ නිුේ ටිකකේ ඈට  න්කාට ඔනේන ධම්මානපුස්සනාව. 
අර සංඥා එළවිලට  ටිනේ ි්  න  රුු පවුරුවල කරි ාකාරිව  දැකමී 
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ව්ග ි හරි ට කේ්ලේශ ධමය, කුසලේ ධමය ආදි  සි්ේ ඇි්වන ආකාර . ඒව 
ඇි්වන අවස්ථාව, ඒව නුි්වන අවස්ථාව. ඒව ඇි අවස්ථා්ව ඇි්වන 
ආකාර , නුි්වන ආකාර , වු්ඩන ආකාර , පරහනී ්වන ආකාර , ඔ  
විධි ට ඒවා පිළිබඳව ගුඹුරිනේ ධම්මානුපස්සනා ් කාට්සේදී වුට්හනේන පටනේ 
ගනේනව. ඒකම ස ිට අරමුණු කරගනේනව. 

එ්කාට අපි බලමු ් ම් සර සිපට්ඨඨාන ේ සර සම්මප්පධාන ේ 
අර  ම්කිසි සම්බන්ධාවකේ ි් නවද ක ිල. දැනේ අර ධම්මානුපස්සනා 
්කාට්සේ ි් න ඊට අ ිි පවය නේ - ඊට අ ිි වි්ශේෂ ්ේද අුරිනේ අපි 
ගනිමු නිදසනුකේ වශ් නේ නීවරණ පබබ , නීවරණ ගුන ක ිු්වන ුන. 
එුන කි ු්වනව - නීවරණ ඇි්වන, නුි්වන ආකාර  ගුන කි න 
අවස්ථා්ව - ’ ථා ච අනුප්පන් නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස උප් පා්ො ්හාි ඤ්ච 
පජ්ානාි,  ථාච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහානං ්හාි ඤ්ච පජ්ානාි’ 
කි ල. ඒ කි නේ්න නූපනේනාවු කාමච්ඡන්ද   ම් ආකාර කට උපදි දි එ ද 
දැනගනී. උපනේනාවු කාමච්ඡන්ද   ම් ආකාර කට පරහනී ් ව ිද එ ද දැන ගනී. 
අනේන ඒ පරකාශ කළ පාඨ ්දක - නීවරණ පබ්බ් ේ ි්බන ඒ පාඨ ්දක - 
අපට පුළුවනේ සනේසන්දන  කරනේන අර සර සම්මප්පධාන අුරිනේ මුලේ 
්දකට - සම්මප්පධාන වශ් නේ දකේවන මුලේ කාරණා ්දකට. දැනේ සර 
සම්මප්පධාන දැකේවී්ම්දී පළමු්වනේම පරකාශ කරනේ්නේ, ‘අනුප්පන්නානං 
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාො  ඡන්දං ජ්්නි වා මි විරි ං 
ආරභි ිත්ං පග්ගණ්හාි පදහි. උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං 
ධම්මානං පහානා  ඡන්දං ජ්්නි වා මි විරි ං ආරභි ිත්ං 
පග්ගණ්හාි පදහි.’ ඔ  කේ්ලේශ පක්ෂ් ේ ්වන ඒ අකුසල ධමය, නූපනේනාවු 
පාපක අකුසල ධමය නපූදීම සඳහා ඡන්ද කේ, කුමුේකේ ඕනෑකමකේ 
ඇිකරගනේනව, වෑ මකේ දරනව. වී යය කේ අරඹනව, සි දැඩි කරගනේනව. 
උේකෘෂේට පර ේන කේ දරනව. ඒ විධි ට ඡන්දං ජ්්නි ආදී ඒ පාඨ  ඒ 
හරටම ්පාදු ි.  

එ්කාට මුලිනේ දකේවනේ්න අර නූපනේ පාපක අකුසල ධමය නූපදීම 
පිණිසේ උපනේ පාපක අකුසල ධමය පරහාණ  පිණිසේ  ම්කිසි උේසාහ කේ 
පර ේන කේ දරනව ක ින එක ි. ්මනේන ්ම්ක සම්බන්ධ ි අර නීවරණ 
පිළිබඳ අව්බෝධ ට. සිපට්ඨඨාන් ේ නම් ි් නේ් නේ ඒවා ඇි්වන 
ආකාර  නුි්වන ආකාර  ්ේරුම් ගනී කි න එක විර ි. ‘පජ්ානාි’ 
කි න වචන  ි එුන කි ්වනේ්න. නමුේ ්මුන එකේරා 
සමානව කේ දකිනේන පුළුවනි. ඒක අර සම්මප්පධාන ට ුඩු ්දන 
ආකාර් නේ. ්ම්ව ඉ්බ් සිදු්වන ්දේවලේ ්නා්ව ි. ්ම් ධම්මානුපස්සනාව 
සිපට්ඨඨාන් ේ ්ම් විධි ට දකේවල ිබුනට ්මාකද, එ ිනේ හිනේන 
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නරක ි ්ම් කාමච්ඡන්ද ආදි  ඉ්බ් ඇි්වනව, ඔ්හේ ඇි්වනව කි ල. 
සිපට්ඨඨාන අවස්ථා්ව්දී කරනේ්න ඒව ඇි්වන ආකාර  සි් නේ 
ඉඳ්ගන බලා්ගන ඉනේනව. නමුේ එුනනිේ වු්ඩ් ඉවර නුහු. දැනේ 
එ්කාට අපි අර පළමු්වනේම සම්මප්පධාන ්කාටසට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා 
මුලිනේ ්දක අපට සසඳනේන පළුුවනි, නීවරණ පබ්බ් ේ ි්බන ඒ කාමච්ඡන්ද 
පිළිබඳ කාරණ ට.  

ඊළඟට අනිේ ්දක ගුන අපි හිල බලමු. සම්මප්පධාන් ේ ඊළඟට 
කි ු්වන ්දකේ එකේක සම්බන්ධ කරනේන, ඔනේන ්කාටසකේ ි් නව 
සිපට්ඨඨාන සුර් ේ ්බාජ්ඣඞ්ගපබ්බ් ේ, ්බාජ්ඣඞ්ග ගුන කි ු්වන ුන. 
සිපට්ඨඨාන සුර් ේ කි ු්වනව ‘ ථාච පන අනපු්පන්නස්ස 
සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පා්ො ්හාි ඤ්ච පජ්ානාි,  ථාච උප්පන්නස්ස 
සිස්ම්බාජ්ඣගස්ස භාවනා පාරිපූරි ්හාි ඤ්ච පජ්ානාි’ - නුපනේනාවු 
සි ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග ා්ගේ ඉපදීම  ම් ආකාර කට ්ව ිද එ ද දැන ගනී, 
උපනේනාවු සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ග ා්ගේ භාවනා වශ් නේ පරිපූණයව ට  ාම  ම් 
ආකාර කට ්ව ිද එ ද දැන ගනී. ්මනේන ්ම් ්දක සම්බන්ධ කරනේන 
පුළුවනි සම්මප්පධාන අ්රනේ අග ්දකට. එුන කි ු්වනේ්න 
‘අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාො  ඡන්දං ජ්්නි වා මි විරි ං 
ආරභි ිත්ං පග්ගණ් හාි පදහි, උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ිි ා 
අස්ම්මාසා  භි් යාභාවා  ්වපුල්ලා  භාවනා  පාරිපූරි ා ඡන්දං ජ්්නි 
වා මි විරි ං ආරභි ිත්ං පග්ගණ් හාි පදහි.’ 

ඒ කුසලේ පක්ෂ  පිළිබඳව ්ක්රන සම්මප්පධාන  ි, අග ්ද්කනේ 
කි ු්වනේ්න. ්ම් කාරණ  අපි වුඩි කේ මු කරගේ් ්ම් කාල් ේ, 
වි්ශේෂ් නේම සිපට්ඨඨාන  ගුන විවිධ මානේර ඇි්වන කාල් ේ, 
සාමානය ම කේ දැකේ්වනව ්ම්නහි කිරී්මනේ සි ලේලම සම්පූණය්ව ි 
කි ල. ් ම්නහි කිරීම් මාර්  නේ සි ලේල සම්පූණය ි ක ින හුඟීමකුේ සමහර 
්ක්නකු ුළ ි් නව. ඒකට ්හේුව ්බාජ්ඣඞ්ග ිසේහ්නේ ්ම් 
සිපට්ඨඨාන  ්වනේකර ්ගන ඒ්කම වි්ශේෂඥ වීමට උේසාහ දැරීමකේ 
්වනේට පුළුවනි. නමුේ ්ම්ව එකි්නකට සම්බන්ධාවකේ ි් නව. 
සිපට්ඨඨාන මලේල ුළිනේ මු්වනව ්මනේන ්ම් සම්මප්පධාන මලේල. ඒක 
නිසා ම ි අර ් ම්නහි කිරීම් මාර් නේ නවිනේ්න නුේ්. ඒ ් ම්නහි 
කිරීම ඇේ වශ් නේම සම්මප්පධාන ට මූලික පදනමකේ.  ම්කිසි  නේර ක 
වුණේ  ම්කිසි ුනකේ ද කිරීමකේ බුරුලේ කිරීමකේ අවශය නම් ඉසේ්සලේල 
ඒක වටහගනේන ඕන, ඒක පිළිබඳ  ම්කිසි අව්බෝධ කේ ලබාගනේන ඕන 
සි් නේ. ්ම්ක ්මනේන ්ම් විධි ට ි ි් නේ්න, ්ම්ක ්ම් විධි ට ි 
හරිගසේස ගනේන ඕන කි ල. අනේන ඒක නිසා ම ි අර සි  පිහිටුවී්ම්දී 
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අමුු්වනේ උේසාහ කේ ගුන ක ි්වනේ්න නුේ්. නමුේ ඒ අව්බෝධ  

ම පිහිටල ඊළඟට අර සර සම්මප්පධාන  ් ාෝගන, අකුසල පක්ෂ් ේ 

ඇි කාමච් ඡන්ද ආදී දුබලා ඉවේ කිරීම සඳහා නසිි උේසාහ කේ දරනවා. 

ඔනේන ඔ  අනුව අපට හිාගනේන පුළුවනේ අර සර සිපට්ඨඨාන ළඟට ්ම් 

සර සම්මප්පධාන  දකේවල ි් නේ්න මකේනිසාද කි ල. 

ඊළඟට ්ම් සර සම්මප්පධාන , සර ඉද්ධිපාද ේ එකේකේ 

සම්බන්ධාවකේ ි් නවද කි ල විමසල බලමු. ්ම් සම්මප්පධාන හ්රම 

සඳහනේ වන ්පාදු පාඨ කේ ම ි අපි කලිනේ සඳහනේ ක්ළේ. ‘ඡන්දං ජ්්නි 

වා මි විරි ං ආරභි ිත්ං පග්ගණ්හාි පදහි.’ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට 

‘අ්මාඝ වච්නා’ කි ල පරකාශ කරනව. ්නාසිසේ වචන ්දේශනා කරන 

්ක්නකේ ක ිල පරකාශ කරනවා. එ්හම නම් එක වචන් නේ කි නේන 

පුළුවනේ ්ද කට ඇ ි ්මච්චර වචන ්ගාඩකේ ් දු්ව. ්ම් වචන ුළ 

ි්බනව එකේරා කරමානුකූලව කේ. ආ්රෝහණ කරම ට ්ක්නකු ් ාදන 

වී යය් ේ, පර ේන් ේ, අවස්ථා කීප කේ ්ම් පද සමුහ් ේ දකිනේන පළුුවනි. 

‘ඡන්දං ජ්්නි’ - කුමුේකේ, ඕනෑකමකේ ඇිකරගනේනව. ‘වා මි’ 

- වෑ මකේ දරනව, ‘විරි ං ආරභි’ - වීේ  කේ අරඹනව, ‘ිත්ං පග්ගණ්හාි’ 

- සි දැඩිකරගනේනව, ‘පදහි’ - උේකෘෂේට වීේ  කේ, පරකේෂ පර ේන කේ 

දරනව. ් ම් පද සමූහ් ේ ි්  නව එකේරා කූමානුකුලව වු්ඩන ස්වභාව කේ. 

එ්කාට අර සර සම්මප්පධාන  පුරුදු කරන පුදේගල  ්මනේන ්ම් 

අවස්ථාවලේ පිළිබඳව කලේ ෑ්ම්දී වි්ශේෂඥ ේව කට පේ්වනව. ඒක ි 

අපට ්ම් ඉද්ධිපාද වශ් නේ දකේවන ්කාටස සර සම්මප්පධාන් ේම 

පරිඵල කේ හුටි ට දකේවනේන පළුුවනේ ්වනේ්න. අපි ්ම් ්දේශනා පරා් ෝගකි 

පක්ෂ ට නුඹරුුව කරන නසිා උපමාවකේ ගනමිු. අනකිේ ුනේවල කළා ව්ගේ. 

වුඩි ්ද කේ ්නා්ව ි, ගලේකුළකේ - ්ලාකු ගලකේ - ්ම් ගලේකළු ්පරලනේන 

අපට හිුනාම පළමු්වනේම අ්පේ අවශයාව නිසා - ්ම්ක ්මුන ි් න 

එක හරි නුහු, ්ම්ක එහාට ්පරළනේන ඕන ක ිල ඡන්ද කේ ඇිකරගනේනව. 

ඕනෑකමකේ කුමුේකේ ඇිකරගනේනව. නමුේ ඒ ඡන්ද කේ ඇිවුණ පමණිනේ, 

ඕනෑ කමකේ ඇිවුණ පමණිනේ, ගල එහාට ්පර්ලනේ්න නුහු. ඒක නිසා 

ඊළඟට වෑ මකේ දරනේටේ ්වනව. ්ම්කට ඔ   කඩ ඉනි ආදි කේ, ලී දඬු 

ආදි කේ කිට්ටු කර්ගන ්ම් ගල  ටට ොල ්ම්ක ටිකකේ ්හාලේලනේන ඕන. 

ගල ්හලේලු්නේ නුේ, උරහිසවේ ්හාලේලල  ම්කිසි වෑ මකේ කරනේන ඕන. 

ඔනේන ‘වා මි’ වු මකේ දරනව. ඊළඟට ්ම්ක දැනේ ඉිනේ ඔසවනේනේ 
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පුළුවනේ. ටිකකේ ්හලේ්ලන බවකේ ්පේනව. දැනේ ්ම්ක ඔසවනේන පටනේ ගේ. 
ඔනේන ‘විරි ං ආරභි’ - දේමිටි කා ගනේන අවස්ථාව, වීේ  කේ අරඹනව, 
්ම්ක දැනේ ්පරලනේන ි උේසාහ . එ්හම ්පරලා්ගන ටිකකේ ඈට ලේලු 
කර්ගන  න්කාට ඔනේන අවොනම් අවස්ථාවකුේ එනව. ්ම්ක ්ම් පුේට 
්පරලු්නාේ මම  ට ්වනව. එහාට ්පරලනේන බුරි ්වනේනේ පළුුවනේ. 
ඔනේන එ්කාට ‘ිත්ං පග්ගණ්හාි’ - අධිෂේඨාන ශකේි  එ්නේදි ්පරටු 
කරගනේනව. ‘නුහු මම ්ම්ක ්පරලලම ි නවිනේ්න’ - අනේන ඒ අවස්ථාව 
ම ි අර දිව  ටි ලේ්ල හපේපවගනේන අවස්ථාව. ‘ිත්ං පග්ගණ්හාි’ - හි 
දැඩි කරගනේනව, එ්හම සි දැඩිකර්ගන ඊළඟට ඔනේන අවසාන පර ේන . 
්ම්ක ්කා්හාම හරි එහාටම ්පරලනේන කරන කා  ජීවි නිර්පේක්ෂක 
පර ේන කේ ඒක. අර චුරංග සමනේනාග වීේ   කි ල කි න විදි ට, ‘කාමං 
්චා ච නහාරු ච අ ට්ඨි ච අවසිස්සු, සරී්ර උපසුස්සු මංස්ලාහිං  ං 
ං පුරිසථා්මන පුරිසවිරි් න පුරිසපරක්ක්මන පත්බ්බං න ං 
අපාපුණිවා විරි ස්ස සන්ථානං භවිස්සි’ කි ල පරකාශ කළ ආකාර ට, සම් 
නහර ඇට ඉිරි ්ව්වා, මසේ ්ලේ වි ලී් ේවා, පුරුෂථාම් නේ, පුරුෂ 
වීේ ් නේ, පුරුෂ පරාකරම් නේ  මකේ කළ  ුුද එ  ්නාකර වීේ ් ේ බහා 
ුබීමකේ ්නවනේ්නේ , ක ින ආකාර ට උේකෘෂේට පර ේන කේ ් ාදනව. ඒ 
අවස්ථා්ව් ම ි අනේන අර දිග හුසේමකේ ගනේ්නේ. අවසාන හුසේමට වුණේ 
සෑ්හනේන දිග හුසේමකේ අර්ගන, අර ගලේකළු එහාට ්පරලල ොනව. 

එ්කාට සාමානය ්ලෞකික සිදේධි කේ ආශර් නු ි අපි උපමාව 
ගේ්. නමුේ ්ම්කට ්ම් ්වනසකට ි්බනේ්නේ අර ගලේකුළ ්වනුවට 
දුකේකඳ කි ල ්ම්කට එකුකරගනේන එක ි. එ්කාට ඒ උපමාව 
ධමයානුකුල ්වනව. ්ම් මහා දුකේකඳ ්පරලනේන ගනේන උේසාහ  ි, ්ම් 
‘ඡන්දං ජ්්නි, වා මි විරි ං ආරභි ිත්ං පග්ගණ්හාි පදහි’ 
කි නේ්න. ඔ  විධි ට ගේාම අපට ්පේනව දැනේ, ඉද්ධිපාද හර ්මානවද 
- ඡන්ද, විරි , ිත්, වීමංසා. වචන වශ් නුේ ්මන ්පේනව අර 
සම්මප්පධාන ට නෑකමකේ ඡන්ද ඉද්ධිපාද් ේ. අර ඡන්දං ජ්්නි කි ල කි ාපු 
එකම ම ි. ඊළඟට විරි  ඉද්ධිපාද් ේ ්පේනව වචන වශ් නුේ 
සමානව කේ. ්කාටිනේම කි නව නම් වා මි විරි ං ආරභි කි න වචන 
්දකම එකට සම්බන්ධ කරනේන පුළුවනේ. නමුේ වාචයාේථ වශ් නේ බුලුවම 
්පේනව විරි ං ආරභි කි න එක අර විරි  ඉද්ධිපාද  ුළ ි්බනව. අර 
ිත්ං පග්ගණ්හාි කි ාපු එකට හරි න අධිෂේඨාන ශකේි  හඟවන පද කේ 
ම ි ිත් ඉද්ධිපාද . වීමංසා ඉද්ධිපාද ට ම ි ුනකේ නුි හුටි ට 
්පේනේ්න. නමුේ ්මනේන ්ම් කි ාපු වීේ ් ේ අවශය අවස්ථාවනේ පිළිබඳව 
අර සි් නේ  ුකේව ඒකට ඒ උපා  මාගය , ඒ පර් ෝග , ඒ 
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විමසුම් නුවණ, ් දී්ම්දී, ඒ වීමංසා ඉද්ධිපාද ේ වු්ඩනව. ඒ කි නේ්න, 
්වන ආකාර කනිේ ් පනී සිටින පරඥාව ි, නුවණ ි, ඕනෑම කා යය කට අවශය 
විමසුම් නුවණ. අර ගල ්පරලන එක ්පාඩි වුඩකේ ්නා්ව ි. ්හාඳ විමසුම් 
නුවණිනේ කළ  ුු ි. ඒක ුළිනේ පරඥාව ි මු ්වනේ්න. ඒක ්මන වීමංසා 
වශ් නේ දකේවනව. එ්කාට ඔනේන ඉද්ධිපාද හරේ ආව එළ ිට. 

්ම් ඉද්ධිපාද ක ිලා කි නේ්න ්මාකකේද? ්ම්ක සාමානය් නේ 
වාචයාේථ වශ් නේ බලන්කාට සෘද්ධි ක ිල කි නේ් න සෘද්ධි පරාිහාේ   
හඟවන පද කේ. නමුේ සෘද්ධි පිළබිඳව පමණකේ ්නා්ව ි - සෘද්ධිේ අ ිි ි 
්ම්කට - නිවනේ පරයක්ෂ කිරීම සඳහා දරන උේසාහ ේ දැකේ්වනව. 
‘අනාසවං ්ච්ා විමුත්ිං පඤ්ඤා විමුත්ිං’ කි ල දකේවන ඒ විමකුේ 
ේව  ලබා ගුනීම සඳහා දරන, ඒක ඉෂේට කරගුනමීට, සමෘදේධ 
කරගුනීමට, ගනේනා මාගය හරකේ හුටි ටේ ්ම් සෘද්ධි පාද හර දකේවනව. 

සෘද්ධිපාද සං ුකේ් ේ එ්හම ්පනේනුම් කරල ි් නව ඒ විධි ට.10 

එ්කාට ්ම් ුළිනේ අපට දකිනේන පුළුවනේ අර සම්මප්පධාන් ේදී ් ූ 
වීේ ් ේ විවිධව  අනුව, ම මනේ්ගේ වි්ශේෂව  අනුව, වඩාේ මුලට 
ගනේන පළුුවනේ එක ්මාකකේද කි ල අඳුනගනේනව. දැනේ ඇුම් ්ක්නකේ 
ඡන්ද ම මුලේ ුන ි ා ගනේනව. ඒක නිසා ම ි අනිේ ්දේවලේ පිළිබඳව 
්නා්ව ි, ඉද්ධිපාද ගුන වි්ශේෂ් නේ සඳහනේ ්වනේ් න, එක පුදේගල ට ඒ 
හරම එකපාරට අවශය ්වනේ්න නෑ, එකකේ මුලට ගේේ ඇි කි ල. 
ඉද්ධිපාද අු්රනේ මා්ගේ චරිානුකූලව ඡන්ද  ් හෝ කුමි එකකේ ගහුක ිි. 
දැනේ අටුවාවල දැකේ්වනව රට්ඨඨපාල සේවාමීනේ වහනේ්සේ ඡන්ද  මුලේකර්ගන, 
්මාඝරාජ් - වීමංසා, ඔ  විධි ට ශාසන් ේ හිටි  සේවාමීනේ වහනේ්සේලා නිවනේ 
දැකීමට උපකාර කරගේු ඉද්ධිපාද විවිධ ි. ඒ ඒ පුදේගල නේට අනුව. නමුේ 
ඇේ වශ් නේ බලනව නම් එ ිනේ එකකේ පමණකේ ්නා්ව ි එුන 
කි ු්වනේ්න.  

්මුන ි් නේ්න අමුුම ධමයාවකේ. ඇුම් ්ක්නකුට ්හාඳට 
හිට අලේලල ඡන්ද ම මුලේකර්ගන ‘මම ්ම්ක කරනේන ඕන’ ක ිල ගේු 
බලවේ ඕනෑ කම නසිා - බලවේ ඡන්ද  නසිාම - අනකිුේ ් දේවලුේ ඒකට ඇදිල 
එනවා. ඒ එකේකම ඇදිල එනව. අර වා ාම, විේ  , අධිෂේඨානාදි  ඒ එකේකම 
ඇදිල එනව සහා ක් ෝ ව්ගේ. දැනේ ඇුම් ්ක්නකුට වීේ   අවස්ථා්ව්දී 
දැ්නනව වීේ   දරන්කාට ම ි ම්ගේ න ිම ්පෞරුෂ  මු ්වනේ්න 
කි ල. ඒ ුනුේට වීේ  ඉද්ධිපාද  මකුර්ගන නවිනේ දකනිේන පළුුවනේ. 
වේ ් ක්නකටු අධිෂේඨාන ශකේ ි ‘මම ් ම් ගනේන අධිෂේඨාන  මං කඩනේ්න 
නුහු’ ක ිල, ඒ අධිෂේඨාන ශකේ ිම ්පරටකුර්ගන. එ්කාට එනව 
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අනිේ ඒවේ ඇදිල උදව් කරනේන. වේ ්ක්නකුට වීමංසන බුදේධි . පරඥාව 
අධික පුදේගල නේට විමසුම් නුවණ. ්ම්්ක ්මාකකේ හරි ි් නව කි ල ඒක 
අර එහා පුේට ්පරලලම බලනව. ඒ ව්ගේම අපි සඳහනේ කළ ධමයාව - 
එකේ එකේ ඉද්ධිපාද  අනවු අනිකේ ඒව ඇදිල එනව කි න එක - ඒකේ 
්පනේනමු් කරනව ඉද්ධිපාද සං ුකේ්  ඉද්ධිපාද හඳුනේවන වචන 
මාලා්වනුේ.  

දිග වචන මාලාවකනිේ ඉද්ධිපාද භාවනාව කි ු්වනේ්න. ඔනේන ඡන්ද 
ඉද්ධිපාද  ගුන කි නව, ‘ඡන්දසමාධිපධානසංඛ්ාරසමන්නාගං ඉද්ධිපාදං 
භා්වි’ කි ල වාක යකේ ඒ ගුන ් ාදනව.  ම්කිසි භික්ෂුවකේ 
‘ඡන්දසමාධිපධානසංඛ්ාරසමන්නාගං ඉද්ධිපාදං භා්වි, විරි සමාධිපධාන-
සංඛ්ාරසමන්නාගං ඉද්ධිපාදං භා්වි, ිත්සමාධි පධානසංඛ්ාර-
සමන්නාගං ඉද්ධිපාදං භා්වි, වීමංසාසමාධිපධානසංඛ්ාරසමන්නාගං 
ඉද්ධිපාදං භා්වි’ ් ම් දිග පාඨ ේ විසේර කරලම ් දනව සුර් ේ, ් මාකකේද 
්ම් ඡන්දසමාධි කි නේ්නේ? ඒක අමුු සමාධි කේ. ්වන ුනේවල දකිනේන 
නුි විදි් ේ සමාධි කේ. ්ම්කේ ්ේරුම් කරල ්දනව. ‘ඡන්දං ්ච, භික්ඛු් 
නිස්සා  ලභි සමාධිං, ලභි ිත්ස්ස එකග්ගං, අ ං වුච්චි භික්ඛ්්ව 
ඡන්දසමාධි.’ ්ම් කුමුේ, ඕනෑකම නිසා, ඒ ඡන්ද  ඇිකරගුනීම නිසා, 
 ම්කිසි භික්ෂවුකේ  ම්කිසි සමාහි බවකේ, සි එකඟ කරගුනමීකේ, ලබනව 
නම් අනේන ඒකට කි නව ඡන්දසමාධි කි ල. ඕනෑකම නිසාම එකේරා විධි ක 
සමාධි කට සමවුදුන ව්ගේ සේථාවර ව කට පුමිණි  නම් එුන ඉඳල 
කරනේ්න කමුකේද? ඒක ඊළඟට කි ු්වනව. ‘්සා අනපු්පන්නානං පාපකානං 
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාො  ඡන්දං ජ්්නි වා මි විරි ං ආරභි ි ත්ං 
පග්ගණ්හාි පදහි, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානා  
ඡන්දං ජ්්නි වා මි විරි ං ආරභි ිත්ං පග්ගණ්හාි පදහි, 
අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාො  ඡන්දං ජ්්නි වා මි විරි ං 
ආරභි ිත්ං පග්ගණ්හාි පදහි, උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ිි ා 
අස්ම්මාසා  භි් යාභාවා  ්වපුල්ලා  භාවනා  පාරිපූරි ා ඡන්දං ජ්්නි 
වා මි විරි ං ආරභි ිත්ං පග්ගණ්හාි පදහි.’ 

එුන දකේවනේ්න ඊළඟට සර සම්මප්පධානම ි. අර එකේ 
ඉදධිපාද කේ මුකරගේට පසේ්ස, අර පළපුරුදු සම්මප්පධාන ම ි ඊළඟට 
ඇදිල එනේ්න. ඒ කි නේ්න අර ඡන්ද් නේ ඇිකරගේු  ම්කිසි සමාධි 
ේව කේ. ඒ සමාධි් ේ පහිිටල ඒ භික්ෂුව අර සර සම්මප්පධාන ම වඩනව. 
අනේන ඒක නිසා ම ි අපි සඳහනේ ක්ළේ ්කා ි ඉද්ධිපාද  මු වුණේ 
එකකේ මු වුණාට පසේ් ස අනිේ අ  සහා ට එනව ක ිල. ඒ 
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ඡන්ද  මුලේකර්ගන අර සම්මප්පධාන ම වඩනව. ඒ සම්මප්පධාන  වුඩීම 

පරකාශ ්වන වචන මාල්ව ඡන්ද ක ින වචන  පමණකේ ්නා්ව ි, අනිේ 

පද සමුහ ේ දකනිේට ලු්බනව. ඒ විදි ටම ම ි විරි  සමාධි, ිත් සමාධි, 

වීමංසා සමාධි විසේර ්කරිල ි් නේ්න. එ්කාට එුන කි ුවුණා 

‘සමාධි’ ක ින කාරණ .  

පධානසංඛ්ාර කි නේ්න කුමකේද? ඔනේන ඔ  කි පු සර 

සම්මප්පධාන පුරුදු කිරීමම ි ‘පධානසංඛ්ාර’ කි ල ක ිනේ්න. ‘ඉ්ම වුච්චන්ි 

පධානසංඛ්ාරා’ ඒ කි නේ්න ඡන්ද සමාධි් ේ පිහිටල සර සම්මප්පධාන 

වුඩී්ම්දී කරන උේසාහ , ‘පධානසංඛ්ාර’ නමිනේ අර පාඨ් ේ කි ු්වනව. 

‘පධාන’ ක ිල කි නේ්න අර උේකෘෂේට වී යය . ‘සංඛ්ාර’ කි ල කි නේ්න - 

සංඛ්ාර කි න එ්කේ ්නා් කුේ අථය ි් නව - දැනේ ්මන ඒ සඳහා 

්ක්රන වි්ශේෂ කරි ා පටිපාටි , පර ේන  හා සම්බන්ධ කරි ා පටිපාටි , ඒ 

උේසාහ රාශි . එ්කාට සර සම්මප්පධාන ම ි ඒ ඉද්ධිපාද  මුලේකර්ගන 

්ක්රනේ්න. ඔ  විධි ට දකේවල බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඊළඟට අර දිග 

පාඨ ට ගලපල ්පනේනුම් කරනව. ‘ඉි අ ංච ඡ්න්ො, අ ංච ඡන්දසමාධි 

ඉ්මච පධානසංඛ්ාරා අ ං වුච්චි ඡන්දසමාධිපධානසංඛ්ාරසමන්නාග්ා 

ඉද්ධිපා්ො.’ ්ම්සේ ්මනේන ්ම්හම ඡන්ද  කි ල එකකේ ි් නව. ්මනේන 

්ම්හම ඡන්දසමාධි කි ල එකකේ ි් නවා. ්ම්හම පධානසංඛ්ාර ක ිල 

්දේවලේ ි් නව, ්මනේන ්ම්ව එකු කරල ගේහම ම ි 

‘ඡන්දසමාධිපධානසංඛ්ාර සමන්නාගං ඉද්ධිපාදං භා්වි’ ක ින ඒ ඉද්ධිපාද 

භාවනාව පළිිබඳ පාඨ  ්ේරුම් ගනේන පළුුවනේ ්වනේ්න. ඔනේන ඕක ුළිනේ 

අපි එ්කාට දැකේක අර සම්මප්පධාන ුළිනේ ඉද්ධිපාද මලේල ඇදිල එන හුටි. 

ඊළඟට සමහර විට ඒ රම්ම පුහුදිලි ්නාවනේන පළුුවනි, නමුේ 

 ම්කසිි සම්බන්ධාවකේ අපට දකනිේන පළුුවනි ්ම් ඉද්ධිපාද හරේ ඉන්ද්රි  

පහේ අර. පංච ඉන්ද්රි  නේ - ඉන්ද්රි  ක ින වචන් ේ සාමානය ් ේරුම අධිපි 

බව, රජ්කම, ක ින අදහස ි. ්මුන ්ම් ක ිු්වනේ් න ඇසේ, කනේ, නාසාදී 

ඉන්ද්රි  ් නා්ව ි. සද් ධා, විරි , සි, සමාධි, පඤ්ඤා ක ින පංින්ද්රි  ි. ් ම් ඉන්ද්රි  

ධමය පහ සකසේ වීමට උපකාර ්වනව ඇේ වශ් නේම ඡන්ද ආදී ඉද්ධිපාද 

හරේ.  මකේ ඉෂේට කරගුනීම, සමෘදේධ කරගුනීම, සම්පුණය කරගුනමී සඳහා 

ඒ මාගය මුකරගේ නම්, අර  ම්  ම් ධමයවලට අධිපිකම ලබා්දනේනේ 

පුළුවනි. ් වන නාම කිනේ ් මන සද් ධා ක ිල ් පනී සිටිනේ්න අර ඡන්ද ම ි. 

සද් ධාධික පදුේගල ට ි ඡන්ද  එනේ්න, ඕනෑකම කුමුේ කුසලච්ඡන්ද ආදී 

වශ් නේ මු් වලා එනේ්න. ඒක නසිා ම ි සද් ධාව මුලට දකේවල ි් නේ්න 
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්මුන. ඒ සද් ධාව පිළිබඳව ්දේශනා කරනවා, ‘කත්ථ ච භික්ඛ්්ව සද්ධින්ද්රි ං 
දට්ඨඨබ්බං’ - මහ්ණනි, ්කාුනද ්ම් සද්ධින්ද්රි  දැකි  හුකේ්ක? ‘චුසු 
්සාාපත්ි අ්ඞ්ගසු’ - ්සාාපේි අංග හ්ර ි. ්සෝාපේි අංග හර 
හුටි ට දකේවනේ්න ‘බු්ද්ධ අ්වච්චප්පසා්දන සමන්නාග්ා, ධ්ම්ම 
අ්වච්චප්පසා්දන සමන්නාග්ා, සං්ඝ අ්වච්චප්පසා්දන සමන්නාග්ා, 
අරි ක්න්හි සී්ලහි සමන්නාග්ා’ කි න ඒ කාරණා හර ි. බුද්ධ, ධම්ම, 
සංඝ කි න රිවිධරේන  පිළිබඳව කාරණා කාරණා ්ේරුම් අර්ගන 
ඇිකරගනේන අව්බෝධ  ඒ ් සෝවානේ පුදේගල ා ුළ ි්බන විශිෂේට සද් ධාව ි. 
ඊළඟට අරි කනේ සීල  වශ් නේ දැකේ්වනේ්න ඒ සීල  පරිපූණය කිරීම 
සඳහා දරන උේසාහ  ි. එුනේ ඒ සද් ධාවම, මලුික කර්ගන ි සීල  
පුරනේ්න. සද්ධින්ද්රි  හුඳිනේවීම ුළිනේ අපට ්පේනව, එුනේ ඡන්දඉද්ධිපාද් ේ 
රාව කේ ලු්බනව.  

ඊළඟට විරි ින්ද්රි . ඒ විරි ින්ද්රි  සකසේ වීමටේ විරි  ගුන අමුු්වනේ 
කි නේන ඕනෑ නුහු, ඒ සම්මප්පධාන ම ි. ඒක නිසාම ම ි විරි ින්ද්රි  ගුන 
හුඳිනේවී්ම්දී ‘කත්ථ ච භික්ඛ්්ව විරි ින්ද්රි ං දට්ඨඨබ්බං’ - මහ්ණනි ් ම් විරි ින්ද්රි  
්කාුනදි දැකි  හුකදි? ‘චුසු සම්මප්පධා්නසු’ - සර සම්මප්පධාන් ේ . 
සම්මප්පධාන ඉද්ධිපාද ්ම්ව එකි්නකට සම්බන්ධ බව අපි සඳහනේ කළා. 
එ්කාට ්ම් විරි ින්ද්රි  ුළ ි්බනේ්නේේ අර සම්මප්පධාන ඉද්ධිපාද 
වශ් නේ දි ුණු කරගේ ඒ ධමයම ි. ඒක ඉන්ද්රි  ේව ට දැනේ පේ්වලා, 
අධිපි් කේ ්වලා.  

ඊළඟට සි  - සින්ද්රි . ඒකේ වුඩි  ්පේනේ්න නෑ ්මන. නමුේ 
අර සිපට්ඨඨාන අවස්ථා්ව ඉඳල  ටිනේ ඉඳ්ගන ්ම් සි  වුඩ කළා, 
්නා්ප්නනේන. නිහඬ ්සේව කේ ්ම් සි් නේ ්ේ්රනේ්න. දැනේ ්මනේ 
මුදිනේ ඉනේ්නේ. අධිපි් ෝ අරිනේ මුදිනේ ඉනේ්න සමාව සලසා ්දනේන. 
ඊළඟට සින්ද්රි  හඳුනේවනේ් න ‘කත්ථ ච භික්ඛ්්ව සින්ද්රි ං දට්ඨඨබ්බං චුසු 
සිපට්ඨඨා්නසු’ සර සිපට්ඨඨාන් ේ ි ්ම් සින්ද්රි  දකිනේන පළුුවනේ 
්වනේ්න. එනනිේ අර්ගන ආපු ටික ම ි ්ම් සින්ද්රි් ේ ි් නේ්න. ඒව 
අහුරලම ්නා්ව ි. ඒව වඩාේ වු්ඩනව.  

ඊළඟට සමාධින්ද්ර ි. ්ම් සමාධි ඉන්ද්රි්  , සමාධි් , ්පාඩි මවුීමකේ අර 
ඉද්ධිපාද අවස්ථා්ව්දීේ අපි දුටවු ඡන්දසමාධි, විරි සමාධි, ිත්සමාධි, 
වීමංසාසමාධි ක ිල. එකේරා ුනේපේ බවකේ, එකේරා එකඟ බවකේ, ඒ විේ   
් ාදන අවස්ථා්ව් ් ක්නකේ ඇකිරගනේනව. නමුේ ් මන ් ෝරනේ්න ‘කත්ථ 
ව භකි්ඛ්්ව සමාධින්ද්ර ිං දට්ඨඨබ්බං චසුු ඣා්නස’ු - ධයාන හර පළිබිඳව. එ්හම 
නුේනම් ්වන විධි ටේ ්ෝරනව, සමහර විට. ‘්වාස්සග්ගාරම්මණං කරිවා 
ලභ ිසමාධිං ලභ ිිත්ස්ස එකග්ගං’ - ආ ය ශරාවක  ‘්වාස්සග්ගාරම්මණං’ 
්ම් ඔකේ්කාම අහරිනේන නවින අරමණුු කර්ගන  ම්කසි ි සමාධි කේ 
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ලබාගනේනව නම් ඒක සමාධි ඉන්ද්රි . ් පාදු්ව් දළ වශ් නේ හුඳිනේවුවේ අපට 
දකිනේන පළුුවනි අර වී යය ඉද්ධිපාද ආදි  දි ුණු කරගුනමී ුළිනේම ි ්ම් 
සමාධි  මු්වනේ්න. ඊළඟට පඤ්ඤින්ද්රි , අර කලිනේ සඳහනේ කළ වීමංසාවට 
නෑකමකේ ි් නව ්ම් පඤ්ඤා්වම. නමුේ ්මුන අර ගලේකුළකේ ්පරලීම 
ව්ගේ සාමානය විමසමු් නවුණකේ ්නා්ව ි. අර දුකේ කඳ ්පරලීම පිළබිඳ 
පරඥාව ි. ඒ විමසමු් නවුණ ි, ්මුන. ඒ නිසා ම ි ‘කත්ථ ච භකි්ඛ්්ව 
පඤ්ඤින්ද්රි ං දට්ඨඨබ්බං චුසු අරි ස්ච්චසු’ - චුරා යය සය් හි දුක්ඛ්, 
සමුද , නි්රෝධ, මාගය ක ින ්ම් ස්රේ අර ගලේකුළ ්පරලනේන ව්ගේ 
්ද කේ ි් නේ්නේ. දුක, ඊට ්හේුව, ඒ ්හේුව නුි කිරීම - නිවන, ඒකට 
මාගය . එුනේ අර වීමංසා ඉද්ධිපාද ට සම්බන්ධාවකේ අපට දකිනේන 
පුළුවනි. වේ විධි කට සමහර අවස්ථාවල ්ෝරනව, ‘උද ත්ථගාමිනි ා 
පඤ්ඤා  සමන්නාග්ා’. විදේශනාේමක වශ් නේ ඒ උද ත්ථගාමිණි පරඥාව. 
්කා ි ආකාර් නේ කිව්වේ අර නිවන පිළිබඳ පරඥාව. ඒකේ ඉන්ද්රි  
ේව් නේ. එ්කාට ්ම්ව පුග් ගල ්ව්මේාව අනුව ඒ ඒ පදුේගල ට 
්ම්ව සංසාරික වශ් නේ වුඩි වශ් නේ, අඩු වශ් නේ පිහිටල ි්බනව. 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට ඒ පුග්ගල ්ව්මේාව ්ප්නන නිසා ම ි 
ශරාවක නිේ පහසු්වනේ හිකේමවනේට පුළුවනේ වු්ණේ. 

්ම් ඉන්ද්රි  අ්රනේ අපි කලිනේ සඳහනේ කළා සි  මුදිනේ සිටිනව 
කි ල. සිපට්ඨඨාන් ේ ඉඳල අර්ගන ආව ඒ සි  නිහඬ ්සේවාව 
්මනදී ඉටු කරනේ්න, අර අධිපීනේ ්ද්කාටස - අර  ුගනද්ධ වශ් නේ 
පවින ධමය - ්දපුේකට අදිනව. අධිපිකම දැනේ ලුබිල ි් න නිසා. 
සද් ධාව අධික පුදේගල  ඒ පුේට ඇද්ගන  නව. පඤ්ඤාව අධික පුදේගල  
ව පුේකට ඇද්ගන  නව. ඒ සමාව සලසා ්දනව මුදිනේ සිටින 
සි . සද් ධාවේ පඤ්ඤාවේ ඒ  ුගනද්ධ වශ් නේ ි්බන ධමය. ඊළඟට 
වීේ  ේ සමාධි ේ වී ය  අධිකවීම නිසා සමාධි  පිරි්හනේට පුළුවනි. 
අවශය ම ි වී ය ේ. සමාධි  ්හාඳ නමුේ ඒකටම වුදිල හිටි් ාේ 
සමහරවිට වී ය  අඩු්වනේන පුළුවනි - ඒ්ක ගුලිල හිටි් ාේ. අනේන ඒක 
නිසා වී ය ේ සමාධි ේ සම කරල ්පනේවනව සි් නේ, මුදිනේ ඉඳ්ගන. 
ඔ  විධි ට බලන්කාට ්ම් කි න උපකරණ මලේ්ල සමාව සලසා 
්දනව සි . වේ විධි කට බලනව නම් ්මුනේ එකේරා විධි ක 

අනුපිළි්වලකේ දකිනේනට පුළුවනි. ඉන්ද්රි  සං ුකේ් ේදි11 සාරිපුත් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට පරකාශ කරනව ්ම් ධමය ම. ඒක 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේට අමුු්වනේ බණකේ කි නව ් නා්ව ි. අප සඳහා ි, 
ඒ කාරණ  දකේවනේ්න. ‘සද්ධස්ස හි, භ්න්, අරි සාවකස්ස එං 
පාටිකඞ් ඛ්ං  ං ආරද්ධවිරි් ා විහරි අකුසලානං ධම්මානං පහානා , 
කුසලානං ධම්මානං උප් පාො , ථාමවා දළ්හපරක්ක්මා අනික්ඛිත්ධු්රා 
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කසු්ලසු ධ්ම්මස’ු ආදී වශ් නේ. ‘සේවාමීනි සද් ධාව ඇි ආ ය ශරාවක ා 
පළිබිඳව ්මවුනේනකේ බලා්පා්රාේු වි  හුක ිි. කමුකේද? පාපක අකසුල 
ධමය නේ පරහාණ  කරිීම සඳහා, කසුලේ ධමය නේ ළං කරගුනමී සඳහා දැඩි 
වීේ  කේ, ාම බල් නේ  ුකේ වීේ  කේ දරනව ක ිල. ඒක බලා්පා්රාේු 
්වනේන පළුුවනි සද් ධාව ඇ ිපදුේගල නේ්ගනේ. එ නිේ අපට ් පේනව ් ම් සද් ධාව 
මලුේකර්ගන ි වීේ   ජ්නි ් වනේ්න, වීේ   ම ු් වනේ්න ක ිල. ඒ ව්ගේම 
වීේ ් ේේ ි්  නව සම්බන්ධාවකේ ස ිට. ්ම්ක සාරිපතු් සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ ක ිනව. ‘සද්ධස්ස හ,ි භ්න්, අරි සාවකස්ස ආරද්ධවිරි ස්ස එං 
පාටිකඞ් ඛ්ං  ං සමිා භවිස්ස,ි පර්මන සි් නප්ක්කන සමන්නාග්ා’ 
ආදී වශ් නේ. ‘සද් ධාව ඇ,ි විේ   ඇ,ි ආ ය ශරාවක ්ගනේ ්මවුනේනකේ 
බලා්පා්රාේ ුවි  හුක ිි. කමුකේද? අර සපිට්ඨඨාන් නේ ්ගාඩනඟාගේ ඒ 
්හාඳ සි්  නේ  කුේව වාස  කරනේ්නේ  ක ිල ්මනේන ්ම්ක 
බලා්පා්රාේ ු ්වනේන පළුුවනි.’ ්මනේ අනපුළිි් වලකුේ ඒ අසේ්ස 
්ප්නනව. ඊළඟට ඒ සිමේ පදුේගල  පළිබිඳවේ ස ිේ සමාධි ේ අර 
සම්බන්ධාවකේ සාරිපතු් සේවාමීනේවහනේ්සේ දකේවනව. ‘සද්ධස්ස හ,ි භ්න්, 
ආරද්ධවිරි ස්ස උපට්ඨිසි් නා එං පාටිකඞ් ඛ්ං  ං ්වාස්සග්ගාරම්මණං 
කරිවා ලභ ිසමාධිං, ලභි ි ත්ස්ස එකග්ගං’ - අර සද් ධාව ඇි වි යය ඇි 
ස ි පහිටිි පදුේගල ා්ගනේ සමාධි කුේ ඇකිරගනී ක ිල ඒකේ 
බලා්පා්රාේ ු්වනේට පුළුවනේ.  

ඊළඟට සමාධි් ේ ඉඳල පඤ්ඤාවටේ සම්බන්ධාවකේ සාරිපතු් 
සේවාමීනේවහනේ්සේ දකේවනව. ‘සද්ධස්ස හ,ි භ්න්, අරි සාවකස්ස ආරද්ධවීරි ස්ස 
උපට්ඨිසි්නා සමාහිිත්ස්ස එං පාටිකඞ්ඛ්ං  ං එවං පජ්ානසි්සි - 
අනම්ග්ගා ්ඛ්ා සංසා්රා පබු් බා්කාටි න පඤ්ඤා ි, අවිජ්ජ්ා නවීරණානං 
සත්ානං ණ්හා සං් ාජ්නානං සන්ධාවං සංසරං. අවිජ්ජ්ා ්වව 
්මාකා ස්ස අ්සසවිරාගනි් රාධා සන් ං එං පදං පණීං එං පදං,  දිදං 
සබ්බසඞ්ඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි් රා්ධා 
නබි්බානං’ - සේවාමීනි, සද් ධාව ඇ,ි අරඹන ලද වීේ   ඇි, එළඹ සටිි සිහ ි 
ඇ,ි සමාධිමේ සි ඇ ි ආ ය ශරාවක ා්ගනේ ්මවුනි කාරණ කේ 
බලා්පා්රාේවුි  හුක ිි. ‘අනම්ග්ගා ්ඛ්ා සංසා්රා’ - ්ම් සංසාර  
්නාදහුකි අගකේ ඇේ්ේ . ‘පබු් බා්කාටි න පඤ්ඤා ි අවිජ්ජ්ා නවීරණානං 
සත් ානං ණ්හාසං් ාජ්නානං සන්ධාවං සංසරං’ - අවිජ්ජ්ා නවීරණ් නේ 
වුසණුු ණ්හා සං් ෝජ්න් නේ බුඳුනු සංසාර් ේ දුවනේනා ව ූසුරිසරනේනා 
ව ූසේව නිේ්ගේ ්පර ්කළවරකේ ්නා්ප්නනේ්නේ . අවිජ්ජ්ාව නම්වූ අඳුරු 
ක්ඳහමි නරිව්ශේෂ විරාග නි් රෝධ් නේ ලබන ්ම් ේව ම ශානේ , ්ම් 
ේව ම පරණි . එනම් ස ිලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසඳිීම, ස ිලු උපීනේ 
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අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , නුවුේම 
නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන . 
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8. මහාපරිනිබ්බාන සූර , දී.නි. II - 186 පිට (බු.ජ්. 8) 
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32 වන නදේශනය 
‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

ගරුතර ්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන 

මාතෘකාව යට්තේ පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ තිසේ්ද්වනි ්දේශනයයි 

්ම්. 

සේිසේ ්බෝධිපාක්ෂික ධමය නමිනේ හුඳිනේ්වන ධමය ්කාට්ඨාශ හ 

සංගරහ වී ි්බනේ්න ඉාමේම පරා් ෝගකි වූ කරමානුකූලව කනිේ   න 

අදහස පසුගි  ්දේශන් ේදී අපි ඉදිරිපේ කළා. ඊට සාධක වශ් නේ, ඒ එකේ 

එකේ ධමය ්කාට්ඨාශ  ුළ ඇි කරමවේ අභයනේර සංවිධාන ේ, ඒ ධමය 

්කාට්ඨාශ එකි්නකට සම්බන්ධ වී ඇි ආකාර ේ රමකේ දුරට විසේර කළා. 

සර සිපට්ඨඨාන් නේ ලු්බන සිහි  පහිිටුවා ගුනමී සර 

සම්මප්පධාන් නේ ්ක්රන සරාකාර වීේ  ට ්හාඳ පදනමකේ වන හුටිේ, 

සර සම්මප්පධාන් නේ ්ක්රන වීේ ් ේ කරමානුකලූ වුඩීම සර ඉද්ධිපාද 

සකසේ කරගුනීමට උපකාර වන හුටිේ එො අපි සෑ්හන පමණ සාකච්ඡා 

කළා. ඉද්ධිපාද සර පිහටි කර්ගන සදේධාදි ඉන්ද්රි  පහ මුකරගනේනා 

ආකාර  සාකච්ඡා කරමිනේ සිටි දී ි අපට එො ්දේශන  නවේවනේනට 

සිද්ධවු්ණේ. 

ඡන්ද , වීේ  , අධිෂේඨාන , විමසුම් නුවණ  න කාරණා හර 

 ම්කිසි අභිමාථය කේ ඉෂේට කරගුනීමට, සමෘද්ධ කරගුනීමට පාදක 

කරගහුකි බව එො කළ විසේර් නේ සෑ්හන පමණ ්පනී  නේන ඇි. 

නමුේ අර සදේධාදි ඉන්ද්රි  පහ ්කලිනේම නිවනට අොළ වු ධමය ්කාට්ඨාශ. 

අනේන ඒ නිසා ම ි සදේධින්ද්රි් ේ සදේධාව මුලට එනේ්න. ඒක අපි කලිනේ 

සඳහනේ කළා, අර ඡන්ද ට නෑකම් කි න ධමය කේ හුටි ට සලකනේන පුළුවනි, 

සදේධාව. නමුේ ්මන සදේධින්ද්රි් ේ සදේධාව හඳුනේවල ි් නේ්න 

උේකෘෂේටම මට්ටමකිනේ. ්සෝවානේ පුදේගල  ුළ ි්බන ඒ 
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අචල ශරදේධාව ි ්මුන සදේධින්ද්රි  හුටි ට හඳුනේවල දීල ි් නේ්නේ. ඊළඟට 

විරි ින්ද්රි . නම් වශ් නේ බුලුවහම නම් විරි  ක ින වචන  එකම ි. නමුේ 

්ම් ඉන්ද්රි  ේව ට එන්කාට ඒකේ අපට හිාගනේන පුළුවනි, අර ඉද්ධිපාද 

වලිනේ පදම් වුණ - සරසම්මප්පධාන වීේ   හුටි ට ්හාඳට පදම් ්වලා 

හවුරු වුණු - ශකේමිේ වණුු වීේ  කේ එුන විරි ින්ද්රි  නමිනේ ි්බනේ්නේ. 

ඊළඟට සමාධි  ගුන ක ිනව නම් අර ඉද්ධිපාද භාවනා ගුන විසේර 

කරන්කාට කි ුවුණ පාඨ් ේ සඳහනේ ්වනව ඡන්ද සමාධි, විරි  සමාධි, 

ිත් සමාධි, වීමංසා සමාධි ක ිල. එ ිනේ ක ිු්වන සමාධි  ඇේ 

වශ් නේම ිේ්ේකගරාවකේ. වීේ   ් දීම සඳහා අවශය ්වන, පාදක 

කරගහුකි එකේරා ිේ්කගරාවකේ. නමුේ ඊට වඩා බලවේ, ඊට වඩා 

පරබල සමාධි ේව කේ ම ි සමාධින්ද්රි  හුටි ට ්මන ්පනේනුම් 

්ක්රනේ්න. සමාධින්ද්රි  හඳුනේවල දීල ි් නේ්න පරථමධයානාදී ධයාන 

හර හුටි ට. ්ම් ධයාන හර නිවනටේ උපකාර කරගනේන පළුුවනේ. 

විදේශනාවට නඟල, ඒවා ්කලිනේම නිවනට උපකාර කරගනේන පුළුවනේ 

විධි් ේ ධයාන. එපමණකේ ්නා්ව ි එුන සඳහනේ ්වනව. 

‘්වාස්සග්ගාරම්මණං කරිවා ලභි සමාධිං, ලභි ිත්්ස් සකග්ගං’ කි ල 

ආ ය ශරාවක ා ්වාස්සග්ග  අරමුණු කරල - ්වාස්සග්ග කි ල කි නේ්න 

නිවනටම ි, අහුර දැමීම කි න අදහස ි - නිවනේ අරමුණු කර්ගන ලබන 

සමාධි  හුටි ට දකේවල ි් බනව සමාධින්ද්රි . 

ඒ ව්ගේම පඤ්ඤින්ද්රි ේ හඳුනේවල ි් නේ්නේ, ඒේ උේකෘෂේට 

මට්ටමකිනේ. චුරා යය සය  පිළිබඳ පරඥාව, එ්හමේ නුේනම් අර උද ත්ථ 

ගාමිනී නි්බ්බධිකා පඤ් ඤාව - විනිවිද දකනි විධි් ේ විදේශනා පරඥාව - 

හුටි ට ්මන හඳුනේවල දීල ි් නේ්නේ. අර ඉද්ධිපාද් ේදී අපට හමුවුණ 

‘වීමංසා’ කි න විමසුම් නුවණ කි න ඒ ධමය ට සමාන ි, අථය වශ් නේ 

බලන්කාට. නමුේ ඒක උේකෘෂේට මට්ටමකිනේ පඤ්ඤින්ද්රි  හුටි ට ්මන 

්පනේනමු් කරල ි් නේ්නේ - පරඥාව.  

්මන මුදිනේ ි් බන සනි්ද්රි  ඉාමේම වුදගේ කා යය කේ 

ඉටකුරනව. දැනේ සර සපිට්ඨඨාන  නම් ස ි පහිටිවුා ගුනමී ක ින ඒ ් කාටසේ 

වලදි  මකේ ඒ ඒ හුටි ට ්ේරුම් ගුනීම පමණ ි. අමුු් වනේ වුඩි  කරන 

්ද කේ ්පේනේන නුහු ඒ සර සපිට්ඨඨාන් ේදි. නමුේ ්මන ්ම් සනි්ද්රි , 

ඉන්ද්රි  ේව කේ අධිප ි ේව කේ ලබා්ගන ්මන වුදගේ කෘය කේ 

ඉටකුරනව. ්මාකකේද? අර අපි කලනිේ ්දේශනා්ව්දී සඳහනේ කළ ආකාර ට 
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්දපුේට අදින සදේධාවේ පරඥාවේ, වීේ  ේ සමාධි ේ සමබර කරල 

සමාවකිනේ පවේවා ගනේනව. ඒක ි එුන සින්ද්රි ට අ ිි කෘය . ්ම් 

ඉන්ද්රි  සමාව කි න එ්කේ වි්ශේෂ පරා් ෝගික වටිනාකමකේ ි්බනව. 

නිවනේ සඳහා උේසාහ කරන ්ක්නකුට වචන වශ් නේ ඉන්ද්රි  සමාව 

කිව්වට ්ම්ක ්ලාකු ගුටලු විධි් ේ පරශේන කේ ්වනව සමහර විට. 

්ම්ක ටිකකේ ්ේරුම් ගනේන අපි එො උපමාවට ගේු ඒ ගලේකුළම 

ඉදිරි ට ගනමිු. ගලේකළුකේ ්පරළීම පිළබිඳ අදහසකේ අපි එො සාකච්ඡා කළා. 

අර සර සම්මප්පධාන් ේ, වීේ ් ේ විවිධ මට්ටම් ්ේරුම් ගුනමීට ‘ඡන්දං 

ජ්්නි, වා මි, විරි ං ආරභි, ිත්ං පග්ගණ්හාි, පදහි’ කි න අවස්ථා 

පහකේ අපි ්ේරුම් ගේ ගලේ කුළකේ ඔසවල එක පුේකට ්පරලී්ම් 

පර ේන ට - ඒ්ක අවස්ථා ඇසුරිනේ. ඒ අවස්ථා අුරිනේ අවසාන ට ක ි්වන 

‘පදහි’ කි න වචන් නේ කි ු්වන පධාන වීේ   ඇේ වශ් නේම 

වීේ ් ේ උේකෘෂේටම මට්ටම ි. ඉාමේම උේකෘෂේට ේව  ි, පධාන 

වී යය . ඒක රමකේ වචනාථය වශ් නේ සුලකු්වාේ අපට කි නේන පුළුවනේ 

්පරලා දමන වීේ   ව්ගේ. එහා පුේට ්පරලා දැමීම ව්ගේ ්ද කේ ්ම් 

පධාන ක ින එ්කනේ හු්ඟනේ්න. ඒ ්පරලා දැමීම සඳහා ්ලාකු ගුම්මකේ 

අවශය ්වනව. ්ලාකු උේසාහ කේ අවශය ්වනව. ඒ පර ේන  කරනේන සිදු 

්වනේ්න එකේරා විධි ක සීරුවකනිේ  ුුව. සීරු්වනේ ක ින වචන  අපි 

් ාදනේ්නේ සි ස්වරෑප් නේ කි න එකට ි. ස ි ස්වරෑප් නේ ග  ුු 

පර ේන ක ුි ්ම් පධාන වී යය  ක ිල කි නේ්න. මකේනිසාද? අර ගලේකුළ 

අනුව බුලුවේ, ගලේකළු ්බා්හාම අමාරු්වනේ ඉසේසුව, ඊළඟට අර අවොනම් 

ේව ටේ පේ ්වන රමට අර ගලේකුළ එහාට වු්ටනේන ඔනේන ්මනේන 

ි්බදේදීේ සමහර විට ලේලුවකේ නුිව එහාට කරනේන බුරි විධි් ේ 

ේව කේ ආව. එ්කාට කා  ජීවි නිර්පේක්ෂකව ම ි ඒ වී යය  

් ාදනේ්න. නමුේ ඒකේ සීරු්වනේ කළ  ුේකේ. මකේනිසාද? පමණට වුඩි  

වී යය  ් දු්නාේ ඒ අවසාන ගුම්්මදී ඒ ගලේකළුේ එකේකම එහා පුේට 

විසි්වලා  නව. අඩු්වනේ වී යය  ් දු්වාේ ්මහා පුේට ්පරලිල 

ගලේකුලට  ට ්වනව. අනේන ඒක නිසා සමාවකේ අවශය ්වනව පධාන 

වී යය  ් දීමට කලනිේ. අවසාන ගුම්ම ගුනමීට කලිනේ එකේරා විදි්  

සමබර කරිීමකේ අවශය ්වනව, ුලන  කිරීමකේ අවශය ්වනව. 

්මනේන ්ම් සමාව, ුලන  කිරීම, කි න අදහස අපට ්ේරුම් 

ගනේන පළුුවනි චඞ්කී සුර් ේ එකේරා පාඨ කනිේ. මුදුම් සඟි් ේ චඞ්කී සුර් ේ 

සඳහනේ ්වනව  ම්කිසි ්ක්නකේ ධමය ට ළං්වලා කරමකරම් නේ 
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ඡන්ද  ඇිකර්ගන නවිනේ සඳහා වී යය  ් දීම පිළබිඳව දීඝය පාඨ කේ. ඒ 
පාඨ් නේ ඕන කරන හරි  අපි ගනමිු. ‘ඡන්දජ්ා්ා උස්සහි, උස්සහිවා 
ුල ි, ුල ිවා පදහි, පහි්ත්ා සමා්නා කා් න්චව පරමසච්චං 
සච් ි ක්රාි. පඤ්ඤා  ච නං අිවිජ්ඣ පස්සි.’ ‘ඡන්දජ්ා්ා’ කි නේ්න 
ජ්න්ද  හටගේ ඒ ුනුේා, ඕනෑකම ඇි වුණාට පසේ්ස, ‘උස්සහි’ - 
උේසාහ කේ ් ාදනව. ‘උස්සහිවා ුල ි’ - උේසාහ කේ ් ාදල ඊළඟට 
ුලන  කරනව. ‘ුල ිවා පදහි’ - අනේන ුලන  කළාට පසේ්ස ි අර 
උේකෘෂේට වී යය  ් ාදනේ් න. ඊළඟට ‘පහි්ත්ා සමා්නා’ ඒ විධි ට 
පධනේ වී යය  ් ාදල ‘කා් න ්චව පරමසච්චං සච් ි ක්රාි’ - ක ිනේමේ 
්ම් පරම සය  පරයක්ෂ කරගනේනව. ‘පඤ්ඤා  ච නං අිවිජ්ඣ පස්සි’ - 
පරඥා්වනුේ එ  විනිවිද දකනිව. 

එ්කාට ්මන අපිට ඕන කරන ්ම් ‘ු්ලි’ කි න වචන  
අවාසනාවකට ව්ගේ අටුවා්ව නම් ්ෝරල ි් නේ් න ්වන විධි කට ි. 
පපංචසූදනී අටුවා්ව ් ම් ‘ු්ලි’ කි න එක ් ෝරල ි් නේ්න ‘අනිච්චාදි 

ව්සන ී්රි.’1 විදේශනා ඥාන කේ හුටි ට එුන දකේවල ි් නව. 
අනිය, දුක්ඛ්, අනාේම, වශ් නේ රිලක්ෂණ වශ් නේ ීරණ  කිරීම කි න 
අදහස ි ්ම් ු්ලි කි න වචන් ේ ්ේරුම හුටි ට ි් නේ්න. නමුේ 
්මන ් දිල ි් න සනේදේභ  අනුව, වාගේපරිසර  අනුව, බුලුවාම ්ම්ක 
ි් නේ්න උස්සහි කි න වචන ටේ පදහි කි න වචන ටේ මුදිනේ. ඒක 
නිසා අපි ්ම් සඳහනේ කරන ුලන  කරිීම, සමබර කිරීම ක ින අදහස ි 
්මනිනේ ග  ුේ්. ් ම් වචන්  න ිම අථය  හුටි ට ග  ුේ් සමබර 
කිරීම, කිරාබුලීම ව්ගේ ්ද කේ.  

දැනේ අර ගලේකුළකේ ව්ගේ ්ද කේ නම් කිරා බලනේන කිව්වහම ඒක 
කරනේන බුරි වුඩකේ. නමුේ ඔසවන පුදේගල  දනේනව ඒක ්කා ි රම් 
බරද කි ල. එ්කාට ඒ පිළිබඳව දනේනව ්ම් විධි්  බරකට නම් ්ම් 
විධි් ේ පර ේන කේ අවශය ි. ඒකට අවශය එකේරා විධි ක ුලන  
කිරීමකේ පුළුවනේ ්වනව. ුලන  කරනේන නම් ඒක උසේස ගනේන ඕන 
ඉසේ්සලේල, ගල උසේස ගනේ්න නුිව ්ගාඩිනේ ඉඳල කි නේන බෑ ඒකට 
්කා ි රම් වීේ  කේ අවශය ්වනවද කි ල. අනේන ඒ අදහස හු්ඟනව 
‘උස්සහි’ කි න වචන් නේ. වීේ   සම්බන්ධ වචන රාශි කේ ්ම් ධමය් ේ 
් ්දනව. ්ම් ‘උස්සහ’ කි න වචන් ේ ඇේ්නේම ි් නේ්න ‘ඔසවන 
වීේ  ’ කි න අදහස ි. ඔසවන වීේ   පමණකේ ්නා්ව ි ඔසවා ගේු 
වීේ   කි න එකටේ බුදුපි ාණනේ වහනේ්සේ සමහර විට ් ාදනව. 
‘උ්ස්සාළ්හි’ කි ල. ්ම් කාරණ  අපට ව දුරටේ පුහුදිලි කරගනේන 
පුළුවනි. අඞ්ගුත්ර නිකා්  අට්ඨඨක නිපා් ේ ි්බනව මරණ 
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සි  පළිිබඳ සූර කේ. ඒ සූර් නේ කි ු්වනේ්න මරණ සි  පිහිට 
කර්ගන  ම් භික්ෂුවකේ විසිනේ උ්දේ හවස මා ුළ ි්බන අකුසල ධමය 
පිළිබඳව පරය්ව්ක්ෂා කරල ඒ පළිිබඳ වි්ශේෂ අධිෂේඨාන කේ ඇිකරග  ුු ි 
කි න එක ි. 

දැනේ ඒකට නිදශයන පාඨ කේ ගේ්ාේ, ‘ස්ච, භික්ඛ්්ව, භික්ඛු් 
පච් ච්වක්ඛ්මා්නා එවං ජ්ානාි, අත්ථි ්ම පාපකා අකුසල ධම්මා අප්පහීනා 
්  ්ම අස් සු දිවා කාලං ක්රාන්ස්ස අන්රා ා ාි. ්න, භික්ඛ්්ව, 
භික්ඛ්ුනා ්සං ් ව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානා  අධිම්ත්ා 
ඡ්න්ො ච වා ා්මා ච උස්සා්හා ච උ්ස්සාළ් හි ච අප්පටිවානී ච සි ච 

සම්පජ්ඤ්ඤං ච කරණී ං.’2 ්ම් කි නේ්නේ භික්ෂුවකේ පරය්වක්ෂා කළ ුු 

ආකාර  ි. රෑ ්ගවුණට පසේ්ස දවලේ කාල  එළඹි ාම කලේපනා කරනව මා 
ුළ ි්බනවද  ම්  ම් පාපක අකුසල ධමය, ්ම් දවලේ කාල් ේ මා මි  
ගි් ාේ, මරණ ට පේ වු් ණාේ ඒ නිසා මට භ ානක ව කට මුහුණ 
්දනේන ් වනව කි ල, ඒ විධි ට පරය්ව්ක්ෂා කළ  ුු ි. එ්හම පරය්ව්ක්ෂා 
කරන්කාට එ්හම ි්බනව ක ිල ්ේරුම් ගේ්ාේ ඒ භික්ෂුව විසිනේ එම 
පාප ධමය නේ්ගේ පරහාණ  සඳහාම ‘අධිම්ත්ා ඡ්න්ො’ - ඒ ක ිනේ්නේ අධිකවූ 
උේකෘෂේටව ූ ඡන්ද කේ ඇිකරගනේන ඕන, උේසාහ කේ ඇකිරගනේන ඕන. 
ඊළඟට ‘උ්ස්සාළ් හ’ී ක ින වචන ේ. ‘උ්ස්සාළ් හ ීච’ - ඔසවාගේ. ඊළඟට 
‘අප්පටිවානචී’ - ඒ ක ිනේ්නේ ් නාපසබුට බව. ඔසවනව, ඊළඟට ඔසවාගේට 
පසේ්ස ් ම්ක අහරිනේන හි්න රමට සමහර විට පසුබෑමකුේ ඇි්වනව. 
අනේන ඒ අවස්ථා්ව් ‘අප්පටිවානිා’ ්නාපසුබට බව ඇිකරගනේනව. ඊළඟට 
‘සි ච සම්පජ්ඤ්ඤඤ්ච’, ඒ ව්ගේම සි ේ සම්පජ්ඤ්ඤ ේ අවශය ි. එනේ 
කි ු්වනව අර සි් නේ ්ක්රන කෘය කුේ ඒ උේසාහ් ේ ි්බන බව. 
සිසම්පජ්ඤ්ඤ ේ අවශය ි. සිසම්පජ්ඤ්ඤ  එුන ්පනේනුම් කරනේ්න 
අර ුලන  කි න අදහස ි. 

දැනේ ්ම්ක වදුරටේ පුහුදිලි කරනව නම් ගලේකුළටේ වඩා ්හාඳ 
උපමාවකේ ්ක්නකුට හිාගනේන පුළුවනි. දර ්කාට කේ එසවීම වුනි 
්ද කේ. අනේන එුන ්කලිනේම එසවී්ම් අදහස ි් නව. දර ්කාට කේ 
ඔසවල කරට ගනේන ්කාට ඒක ඔසවනේ්න නුිව දැනගනේන බුහු, ්ම්ක 
සමබර කරනේ්න ්කා්හාමද කි ල. ඒ කි නේ්න අර ගුරුේව ්කේනේද්ර  
කි න බර එකු ්වන ුනකේ ි් නව. දර ්කා්ට් එක ්කානකේ සමහර 
විට මහ ි අනිකේ ්කාන හීනි ි. එ්කාට එක පාරටම බුලු බුලේමට 
්පේනේ්න නුහු ්කානිනේද කරගහනේන ඕන කි ල. ්ම්ක උසේස්ගන 
උසේස්ගන  නව. එ්සව්වට ්මාකද, ඊළඟට ඔසවල කර- 
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ගහනේ්න හරි ට අර ගුරුේව ්කේනේද්ර  ලඟිනේ. ගරුුේව ්කේනේද්ර  කි ල 
කි නේ්න බර එකු ්වන මධයසේථාන . ඒක ්හා ාගනේනව. ඒකේ 
පළපරුුදේද අනුව කරි ාව කරලම ඕන දැන ගනේන. අනේන එ්හම ඒ්ක 
මධයසේථාන  අලේල ගේහම එනට ම ි කරගහල ඊළඟට අර මළුු ගුම්ම 
අලේලල උසේසල, ්ගනි නේ්න. ඕක අපට නිර දකනිේනට ලු්බන දශයන කේ. 
එ්කාට ඔනේන ඔ  ආශර්  නේ අපට හිාගනේන පළුුවනේ අර ගල ඔසවල 
එහා පුේට විසිකිරීම ව්ගේ ම ි අර දර ්කාට කේ ඔසවල කරගහ්ගන 
 න එක. බුලූ බුලේමට කරනේන බුරි වුඩකේ ව්ගේ. නමුේ අර විධි් ේ ුලන  
කිරීමකේ, කිරා බුලීමකේ - අවශය ්වනව. සමබර කිරීමකේ. එ්කාට ්ම් 
ඉන්ද්රි  සමාව ගුන පරා් ෝගික දෘෂේටි්කෝණ කිනේ බලන නිස ි වුඩි ේ 
විසේර ක්ළේ. 

එ්කාට සින්ද්රි් නුේ ්ලාකු වුඩකේ ්ක්රනව, ්ම් ඉන්ද්රි  ධමය 
අර. ඒ ව්ගේම අපි එො සඳහනේ කළා සද්ධ සුර  කි න සූර  ආශර් නේ ්ම් 
ඉන්ද්රි  ප්හේ කරමානුකූලව කේ ි්බන බව. ඒ කි නේ්න සදේධාව ඇි 
පුදේගල ා ුළ වීේ   උපදිනව. වීේ   ඇි පදුේගල  සි  ගුන උණනේදු 
්වනව. සි  ඇි පුදේගල  ුළ සමාධි  වු්ඩනව. සමාධි  ඇි පුදේගල  
පරඥාව ලබාගනේනව. ඔ  විධි් ේ කරමානුකූලව කුේ එන ි් නවා. ඒ 
ව්ගේම වේ වුදගේ කාරණ කේ - ් ම් ඉන්ද්රි  පහ අරුිනේ පඤ්ඤින්ද්රි ම අගර ි, 
්ශරේෂේඨ ි. 

්ම්කේ වි්ශේෂ කාරණ කේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ උපමා කපී කිනේම 
ඉන්ද්රි  සං ුකේ් ේ දකේවනව, ිරිසනේ සුනේ අර මෘග රාජ් ා වූ සිංහ ා අගර 
ව්ගේ, ඒ ව්ගේම සි ලුම සුනේ්ගේ පා සටහනේ අර ඇේ පාද  අගර ව්ගේ, 
්ම් පඤ්ඤින්ද්රි ම අර ඉන්ද්රි  පහ අුරිනේ ්ශරේෂේඨ ි, ක ිල. ්වන එකකේ බා 
්ම් පඤ්ඤින්ද්රි  සම්පේුණ වන ුරු අ්නකුේ ඉන්ද්රි  නේ පිහිටනේ්නේ නුි 
බවේ ්පනේනුම් කරල ි් නව. ඒකටේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ උපමාවකේ 
් ාදල ි්බනව. කුටාගාර උපමාවකේ - කුළු ්ග ක උපමාවකේ ් ාදල 

ි් නව ඉන්ද්රි  සං ුකේ් ේ මල්ලික සුර් ේ.3  ම් ්සේ, මහ්ණනි, කුළු 
්ග ක මුදුනේ කුරුපාව ඔසවනාකේ ඒකට එකවුන පරාළ හරිහුටි 
පිහිටනේ්නේ නුේ්ේ  ම් ්සේද, රඳනේ්නේ නුේ්ේ  ම් ්සේද - ඒ විධි ට 
ආ ය ශරාවක කු ුළ ආ ය ඥාන  - පරඥාව - උපදිනාකේ ඒ කි නේ්නේ ්සෝවානේ 
මාගය ඥාන  උපදින ාකේ අර අ්නකුේ ඉන්ද්රි  නේ - සදේධා, විරි , සි, 
සමාධි කි න ඒව - හරි ට පිහිටනේ්නේ නුහු. ඒවා එකකට ් ාමු වනේ්නේ 
නුහු. නිවනට ් ාමු වනේ් නේ නුහු කි න එක ි. එ්කාට පඤ්ඤින්ද්රි ට 
ඒ රම් ේව කේ දීල ි් න නිසාම අපට ්පේනව ්ම් ඉන්ද්රි  පහ 
හරි ාකාර පිහිටල ි් නේ්නේ ්සෝවානේ පුදේගල  ළු ි.  ටේ පිරි්ස නිේ 
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කි නව නම් ්සෝවානේ ඵල  ලබා ගුනීම සඳහා උේසාහ කරන පුදේගල  

ුළ ි. ඒේ ආ ය පදුේගල කු හුටි ට ි ක ිු්වනේ්න, ‘චත්ා්රා ච පටිපන්නා 

චත්ා්රාච ඵ්ල ිා’ - ඒ කි නේ්නේ සර මාගයඵල ට පුමිණි අ ේ, ඒ 

ව්ගේම ඒ මාගය ඵල  සාක්ෂාේ කරගුනී්ම් මාගය ට පිළිපනේ අ ේ කි න 

එක ි. පටිපන්න ක ින වචන  ි එුන ් ාදනේ්නේ. අනේන ඒ පදුේගල නේ 

අට ්දනා ුළ ම ි හරි ටම ්ම් පඤ්ඤින්ද්රි නේ පිහටිල ි් නේ්නේ. අනිකේ 

අ ්ගේ ඒව ඒ රම් ශකේිමේ නුහු. ඒව හරි ට අර කුළු ්ග ක මදුුනට 

සම්බන්ධ වු්ණේ නුිව ව්ගේ ඒව ිනේ වුඩ ගනේන පුළුවනේ ේව කේ නුහු. 

රහනේ වහනේ්සේ ුළ ම ි ්ම් පඤ්ඤින්ද්රි  පරබලම ේව් නේ 

ි් නේ්නේ. ඊට වුඩි  මෘදු ි පහළිනේ ඉනේන අනාගාමි, සකෘොගාමි, ්සෝවානේ 

අවස්ථාවල. අවම වශ් නේ පිහිටල ි් නේ්නේ ්සෝවානේ මාගය ට 

පිළිපනේනාවූ පුදේගල  ුළ ි. එ ිනුේ පහළ බාහිර පෘථගේජ්න ා ුළ ්ම්ව 

‘ස්බ්බන සබ්බං සබ්බත්ථා සබ්බං නත්ථි’ - කිසිම ආකාර කිනේ ්ම් පුදේගල  

ුළ ්ම්ව නු් ි කි ල කි නේන පුළුවනේ, එ්හම සඳහනේ ්වනව. ඔ  

විධි ට ි එ්කාට ඉන්ද්රි  පිළිබඳව. 

ඊළඟට ි් නේ්නේ ‘පඤ්චබලං’. ඒකේ කෘය වශ් නේ බලනව නම් 

රමකේ විසේර කරනේන ඕන. ඒක ඒ රම් ්ේරුම් ගුනමීට අපහසු ්ද කේ 

්නා්ව ි. ඉන්ද්රි  කි න වචන් නේ රජ්කම, අධිපිකම, කි න අදහස 

අඟවනව කි ල අපි සඳහනේ කළා. අර සද්ධා, විරි , සි, සමාධි, පඤ්ඤා කි න 

ඒ ධමයවලට එකේරා විධි ක අධිපි බවකේ ලුබුන. ඉදිරිපේ ්වලා කරි ා 

කරනේන පුළුවනේ ශකේි කේ ලුබුන. ඊළඟට බලවලිනේ කරනේ්න, ඒ ධමය බල 

හුටි ට හුඳිනේවී්ම්දී කරනේ්න, ඒ රාජ් බල  අධිපි බල  පාවිච්ි කිරීම ි. 

්මාකටද පාවිච්ි කරනේ්නේ? අර නිවනට පරිවිරුදේධව පුන නඟින කේ්ලේශ 

ධමය, පාප ධමය, මුඩලනේන. නීවරණ මුඩලීමට, සං් ෝජ්න කුඩීමට. ් ම් මනේ 

මු කරගේු ඉන්ද්රි ම බල හුටි ට ් ාදවනව. අනේන ඒ නිසා ම ි ්බෝධි 

පාක්ෂික ධමය අර ඒව බල හුටි ට දකේවල ි් නේ්න. 

ඊළඟට කි ු්වන ධමය ්කාට්ඨාශ  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග හ. ්ම් 

්බාජ්ඣඞ්ග ධමය හ ඉාමේම වුදගේ ධමය ්කාට්ඨාශ කේ හුටි ට 

දකේවනව. ්ම් ධමය, ්පළ ගහල ි් නේ්න එකේරා විධි කට 

කරමානුකූලව කිනේ. ‘සි, ධම්මවිච , විරි , පීි, පස්සද්ධි, සමාධි, 

උ්පක්ඛ්ා’ කි න ඒ ධමය හ එක විධි කට විගරහ කරනේන පුළුවනි. දැනේ 

්මන සි  ්පරමුණ අර්ගන ි් නව. ්ම්ක එකේරා විධි ක ්සේනා 

සංවිධාන කේ ව්ගේ, නිවන සඳහා. ්ම් ්බාජ්ඣඞ්ග කි න වචන් ේ 
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්ේරුම ‘්බාධා  සංවත්න්ි’ - නිවයාණාව්බෝධ  සඳහා පිහිට වන ධමය 
හකේ ්ම් ්පළ ගසේවල ි් නේ්න. සි  ්පරටු ්වලා මඟ ්පනේවනව. 
මඟ ්පනේවනවාටේ වඩා ්මන සමාවකේ ලබා ්දනව. මකේනිසාද 
ධම්මවිච , විරි , පීි කි න ඒ ධමය නේ එක පුේකට නුඹුරුවන 
ස්වභාව කේ ි් නව. ඒව උද්ධච්ච පුේට නුඹුරු වන ස්වභාව කේ ි් නව. 
අනිකේ පුේට පස්සද්ධි, සමාධි, උ්පක්ඛ්ා ටිකකේ පසු බසින ස්වභාව කේ 
ි් න, එ්හම නුේනම් ලීන පුේට කුසී පුේට නුඹරුුවන ගි කේ 
ි් නව.  

ඒව ් පළ ගුසේවීමට ් මනදිේ අර ස ි ඉදිරිපේ ් වනව. එපමණකේ 
්නා්ව ි ්ම්වා් ේ කරමානුකූලව  ගුන කි නව නම්, දැනේ අර සි 
ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  - සි  - කි න එක සර සිපට්ඨඨාන් ේ ආව. ්ම් හුම 
ුනම සි  කි ල කි නව. වචන වශ් නේ බලන්කාට අමුේකේ නුහු. 
නමුේ ්මන කෘය වශ් නේ ්වනසේ. දැනේ ්ම්වාට ්කලිනේම කි ු්වනව 
‘සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ගං භා්වි’. සමහර විට සඳහනේ ්වනව  ම්කිසි 
කමයස්ථාන කේ ආශර  කර්ගන - ආනාපාන  ්වනේන පුළුවනේ. ්වන එකකේ 
බා වමරී කමයස්ථාන  ්වනේනේ පළුුවනේ - ්මත්ා, කරුණා, මුදිා, 
උ්පක්ඛ්ා කි න ඒ සර බරහ්ම විහරණ නුේ නිවනට අරමුණු කරල 
වඩන්කාට ඒව ුළිනේ ඔ  ්බාජ්ඣඞ්ග මුකරගනේන පුළුවනි. ඒ නිසා ම ි 
ඔ  ්බාජ්ඣඞ්ග සං කුේ් ේ එ්හම සඳහනේ ්වනේ් න, ‘්මත්ාසහගං 
සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ගං භා්වි වි්වකනිස්සිං විරාගනසි්සිං නි්රාධනිස්සිං 

්වාස්සග්ගපරිණාමිං’4 - වමරී සහග සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  වඩනව. වි්ව්ක, 
විරාග, නි්රෝධ, ් වාස්සග්ග කි න ් ම් වචන හරිනේම කි ු්වනේ්න නිවන ි. 
‘වි්ව්ක’ - ්ක්ලසේ වලිනේ වි්ව්ක , උපධි වි්ව්ක  ආදී වශ් නේ 
්ෝරාගනේන පළුුවනි. විරාග , නි්රෝධ  - භවනි්රෝධ  ක ිල ක ිනේන 
පුළුවනේ. ඊළඟට ්වාස්සග්ග කි ල කි නේ්න අහුරීම. ්ම් පද හරිනේම 
කි නේ්න නවිනට ් ාමු කර්ගන ස ි වුඩීම ි, ්මන 
සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  න වචන් නේ හුඳිනේ්වනේ්න. 

ඊළඟට ඒ සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  අනුවම, එ්හම නුේනම් 
සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  මුකරගේට පසේ්ස, ඒ්කනේ වුඩ ගුනමීකේ හුටි ට 
්ක්රන කා ය  ම ි අර ධම් මවිච  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග් නේ කි ු්වනේ්න. 
‘්සා ථා ස්ා විහර්න්ා ං ධම්මං පඤ්ඤා  පවිිනි පවිචරි 

පරිවීමංසං ආපජ් ජ්ි’5 කි ල ඔ  ආනන්ද සුර් ේ එ්හම සඳහනේ ්වනව. ඒ 
විධි ට සි  ඇිකරගේ පුදේගල  ඒ සිස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  මුකරගේ 
නම් ඊළඟට කරනේ්න ්මාකකේද? ‘ං ධම්මං’ ඒ මා්ගේ කමයස්ථාන ට 
අොළ ඒ කාරණ , ධමය  වශ් නේ ඒක ‘පවිිනි, පවිචරි, පරිවීමංසං 
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ආපජ්ජ්ි’ ඒ කි නේ්න ඒ ධමය ්සා ා බලනව. හි උණනේදු කරවා ගනේන 
කරම කේ, වීේ  වඩවාගනේන කරම කේ, ධම්මවිච  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග් නේ 
්ක්රනේ්න. ඒ ධමය නේ ්ම්නහි කරනව. ‘පවිිනි’ - ්සා ා බලනව. 
‘පවිචරි’ - ඒවා් ේ සි හසුරුවනව. ‘පරිවීමංසං ආපජ්ජ්ි’ - විමසල බලනව. 
එ්කාට ඒ විධි ට කරන්කාට වීේ   ජ්නිවන ඒ ධම්මවිච  
ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  ඒ පුදේගල  ුළ වු්ඩනව. පරඥාවේ ි් නව එුන, 
ධම්මවිච  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  පරඥාව මුකරගනේනේ උපකාර ්වනව.  

ඊළඟට ඒක ුළනිේ ම ි ඔනේන විරි  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  මු්වනේ්න. 
අර විධි ට ධමය නේ ්ම්නහි කරන්කාට, ධමය නේ ්සා ා බලන අවස්ථා්ව්, 
ඒ ුනුේාට වීේ   මු්වනව. ‘ආරද්ධං ්හාි විරි ං අසල්ලනීං’ - 
වීේ  ට හුං්ඟනේන ඉඩකේ නුහු එ්කාට, හිට හුං්ඟනේන ඉඩකේ නුහු. 
වී යය ඇි පදුේගල් කේ බවට පේ ්වනව. ආරද්ධ විරි  ඇි පුදේගල ාට 
ඊළඟට ඇි ්වන ්ද  ම ි පරීි . ‘ආරද්ධ විරි ස්ස උප්පජ්ජ්ි පීි 
නිරාමිසා’ - වි ය  ඇරඹ ු පුදේගල ාට එහි පරිඵල කේ වශ් නේ නිරාමිස 
පරීි කේ ඇි්වනව. ඊළඟට පරීි  ඇිවී්ම් පරිඵල කේ හුටි ට දැකේ්වනව, 
‘පීිමනස්ස කා් ාපි පස්සම්භි ිත්ම්පි පස්සම්භි’ - ඒ විධි ට නිරාමිස 
පරීි කේ ඇි වුණාම එහි පරිඵල කේ වශ් නේ ක ේ සනේසුනේ ්වනව. සිේ 
සනේසුනේ ්වනව.  

ඊළඟට ‘පස්සද් ධකා ස්ස සඛුි්නා ිත්ං සමාධි ි’ - සනේසුනේ ක  
ඇි සුප කේ ලබන ඒ ුනුේා්ගේ සි සමාධිමේ ්වනව. ඔනේන සමාධි 
ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග ේ ඒ එකේකම ආව. ඒ සමාධි ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග  ලුබුනට 
පසේ්ස ඊළඟට ි් නේ්න උ්පක්ඛ්ාව. ඒක පිළිබඳව කි ු්වනේ්න ‘්සා 
ථා සමාහිං ිත්ං සාධුකං අජ් ඣු්පක්ඛ්ි’ ක ිල. හි සමාධිමේ වුණාට 
පසේ්ස වේ දඟලනේන, උේසාහ කරනේන, ්ද කේ නුහු. ඒක රැක බලා 
ගනේන ඕන. ඒකට උ්පේක්ෂාව අවශය ි. ඒ සමාහි සි ගුන ්හාඳට 
උ්පේක්ෂා්වනේ බලා්ගන ඉනේනව. මුදහේ බවකනිේ බලා්ගන ඉනේනව. ්ම් 
උ්පේක්ෂාව ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග කේ හුටි ට වේ විධි කිනේ වුදගේ ්වනව. 
මකේනිසාද?  ථාභූ ඥාන ට ්හාඳ පදනමකේ ්ම් උ්පේක්ෂාව. ේවු පරිදි දැන 
ගුනමීට ් ම් උ්පේක්ෂාවේ අවශය ි. මුදහේ බව සමාධි  ආරක්ෂා කරගුනමීට 
ව්ගේම අර අව්බෝධ ටේ උපකාර ් වනව. ඔනේන එ්කාට ් බාජ්ඣඞ්ග හ. 

ඊළඟට ි් බන අවසාන ධමය ්කාට්ඨාශ  ම ි ්ම් සේසිේ-
්බෝධිපාක්ෂික ධමය අර ඉාමේම උසසේ හුටි ට සුල්කනේ්න - ‘ආ ය 
අෂ ේඨාංගකි මාගය ’. ් මන ් ම් නම් කරිී්මේ අමුේකේ ් පේනව. අර අනකිේ හුම 
ධමය ්කාට්ඨාශ කේම නම් ්වනේ්න බහවුචනානේව - ‘චත්ා්රා සපිට්ඨඨානා, 
චත්ා්රා සම්මප්පධානා, චත්ා්රා ඉද්ධිපාො, පඤ් ි න්ද්රි ානි, පඤ්චබලාන,ි 
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සත් ්බාජ්ඣඞ්ගා’ - ඔකේ්කාම බහු වචනානේව. නමුේ ්මන ‘අරි් ා 
අට්ඨඨංගි්කා ම්ග්ගා’ ඒක වචනානේව ි්බනව. ්ම ිනේ හු්ඟනේ්න - 
නි ම වශ් නේම මාගය සමාධි  ි ්මනිනේ අදහසේ කරනේ්න. එ්කාට ්ම් 
මාගය සමාධි  ඊට උපකාර වන අං්ගෝපාංග සහිව ඉදිරිපේ කිරීමකේ ම ි 
්ම් ආ ය අෂේඨාංගික මාගය්  නේ ්පනේනුම් ්ක්රනේ් න. ඒක නිසා ඒක 
වචනානේව ි්බන හුටි ට අපට හිාගනේන පුළුවනි.  

්ම් කාරණ  මහාචත්ාරීසක සූර් නුේ6 ්හළි්වනව. ්ම් සූර  

ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  ගුන වි්ශේෂ ධමය විගරහ කේ කරන සූර කේ. එන 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් විධි ට පරශේන නඟල පළිිුරු ්දනව. ‘ක්මාච 
භකි්ඛ්්ව, අරි් ා සම්මා සමාධි සඋපනි් සා සපරික් ඛ්ා්රා’ - මහ්ණනි, 
උපනශිර  සහි පරිෂේකාර සහි ආ ය සම්මා සමාධි  කව්ේද? ‘උපනසිා’ ක ිල 
ක ිනේ්න  මකට ළඟිනේ ඉඳ්ගන උපකාර කරන පරය ධමය ට ි. පරිෂේකාර 
ක ිනේ්න පරිිකර, ඒේ අර පරය  වශ් නේ උපකාර කරන ්දේවලේ ක ින 
අදහස ගනේන පළුුවනි. එ්කාට ‘අරි් ා සම්මාසමාධි සඋපනි්සා 
සපරික් ඛ්ා්රා’ උපනිශර  සහි පරිෂේකාර සහි සම්මා සමාධි  කව්ේද? 
කි ල පරශේන නගල ඒක බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ෝරනේ්න, ‘්ස යථිදං 
සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසං ක්ප්පා, සම්මාවාචා, සම්මාකම්ම්න්ා, සම්මාආජී්වා, 
සම්මාවා ා්මා, සම්මාසි’ අර හ දකේවනව. මුලිනේ ි්බන හ. ‘ ා ඉ්මහි 
සත්හි අ්ඞ්ගහි ිත්ස්ස එකග් ගා පරික්ඛ්ා’ ආදී වශ් නේ එුන 
කි ්වනව. ්ම් අංග හ්නේ සි්හි  ම්කිසි එකඟවීමකේ ි් නව නම් 
අනේන ඒක ි ආ ය සම්මා සමාධි  හුටි ට ගු්නනේ්න.  

එ්කාට සම්මා සමාධි ම ි නි ම විධි ට මාගය . ඒකට උපකාරවන 
අං්ගෝපාංග සහිව කි න අදහස ්ගන ්දනේන ි ඒක වචන් නේ බල 
ි් නේ්න. ‘අරි් ා අට්ඨඨංගි්කා ම්ග්ගා.’ නුේනම් කි නේන ිබු්නේ 
‘මග්ගඞ්ගා’ ක ිල, ඒකේ බහු වචනානේව නම් කරනේන ිබුන. ්ම්ක 
ඒකක කේ හුටි ට ්මන ි් නව. එකේරා වුදගේ අදහසකේ. මකේනිසාද? 
්ම් ආ ය අෂේඨාංගික මාගය් නේ අර සි ලුම ්බෝධි පාක්ෂික ධමයවලිනේ 
එකුකර්ගන ආපු මළුු බල්ව්ග  ්මනදි එකු කරල ගනේනව. ්මනදි 
ඒකීභූ කරල ගනේනව. ඒ ව්ගේම ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් මහා 
චත්ාරීසක සුර් ේදී වදුරටේ විගරහ කරනව, ්ම්්ක එකේරා වුදගේ 
අංග කේ. ්ම් ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය  ගුන ්ම්හම ක ිු්වනව. 

‘ර භික්ඛ්්ව සම්මාදිට්ඨි පුබ්බංගමා’ - ්ම් සුර් ේ කීප ුනකම 
සඳහනේ ්වනව ්ම් සම්මාදිට්ඨි  ්පරටුව වීම ගුන. ඒ ව්ගේම 
‘සම්මාදිට්ඨිම්පාහං ද්ව ං වොමි’ - ්ම් සම්මාදිට්ඨි  ්ද ාකාර  ි මම 
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කි මි. ‘අත්ථි භික්ඛ්්ව සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤභාගි ා උපධි්වපක්කා අත්ථි 
භික්ඛ්්ව සම්මාදිට්ඨි අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා මග්ගඞ්ගා.’ සම්මාදිට්ඨි  
්දවුදෑරුම්. එකකේ, ‘සාසවා පුඤ්ඤභාගි ා උපධි්වපක්කා’ නමිනේ හඳුනේවනව. 
ඒ කි නේ්න ‘ආශරව සහි, පුණයපක්ෂ් ේ වන උපධිවිපාක ්ගන ්දනේනාවු 
සම්මාදිට්ඨි කුේ ි්බනව’ ඒ ව්ගේම ‘අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා මග්ගඞ්ගා’ 
- ආ ය වූ අනාශරව වූ ්ලෝ්කෝත්ර මාගයඞ්ග වශ් නේ ි්බන සම්මාදිට්ඨි කුේ 
ි් නව ක ිල ඔනේන ඔ  විධි ට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කරනවා. 
අර මුලිනේ ක ිාපු සම්මාදිට්ඨි  - ‘සාසවා පුඤ්ඤභාගි ා උපධි්වපක්කා’ ක ින 
එක - ් පාදු්ව් ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  විගරහ කරන්කාට නිර සඳහනේ ් වන 
දසවත්ථුක සම්මාදිට්ඨි  ි, කම්මස්සකා සම්මාදිට්ඨි  ක ිල ි ක ිනේ්න. ‘අත්ථි 
දින්නං අත්ථි  ිට්ඨඨං අත්ථි හුං අත්ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපා්ඛ්ා’ 
ආදී වශ් නේ ොන  ාග ් හෝම පව් පනිේ ආදි් ේ  ම්කිසි ඵල විපාක ි් නව , 
්ම්ලාවකේ ඇ, පර්ලාවකේ ඇ, ම්වකේ ඇ, පි් කේ ඇ, ආදී වශ් නේ 
ි්බන අනේන ඒ සම්මාදිට්ඨි  ම ි අර සාසවා පුඤ්ඤභාගි ා උපධි්වපක්කා 
- පුණයපක්ෂ් ේ වන සංසාර් ේ උපධිවිපාක ් ගන ් දනේනාවූ ඒ සම්මාදිට්ඨි  ි. 
ඒක ගුන වුඩි  කි ු්වනේ්න නුහු ඒ සුර් ේ. 

ඊට වඩා අවධාන  ් ාමුකරනේ්න අනේන අර අරි ා අනාසවා 
්ලාකුත්රා මග්ගංගා කි න එකට ි. මාගයාංග වශ් නේ පහළවන 
සම්මාදිට්ඨි  කුමකේද කි න එක ි ඊළඟට ් ෝරනේ්න. එුන කි ු්වනේ්න 
අර මාගය ිත් අවස්ථා්ව්දී මුවන සම්මාදිට්ඨි . ඒක ‘අරි ා අනාසවා’ - 
අනාශරව ි. ‘්ලාකුත්රා’ - ්ලෝක් නේ එ්රවනේනට උපකාරවනේනාවූ 
සම්මාදිට්ඨි  ි. 

ඒක හඳුනේවනේ්න ්ම් විදි ට ි - ‘ ා ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, අරි ිත්ස්ස 
අනාසවිත්ස්ස අරි මග් ග සමං ගි්නා අරි මග් ගං භාව ්ා පඤ්ඤා 
පඤ් ඤින්ද්රි ං පඤ්ඤාබලං ධම්මවිච  ස්ම්බාජ්ඣං ් ගා සම්මාදිට්ඨි මග් ගඞ් ගා - 
අ ං භික්ඛ්්ව, සම්මාදිට්ඨි අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා මග්ගඞ් ගා.’ ඒ 
කි නේ්න ආ ය මාගය් හ ි ගමනේ කරනේනාවූ ඒ ආ ය පුදේගල ා්ගේ සි්හි 
ඇිවන  ම් පරඥාවකේ ්ව්ද, පඤ්ඤින්ද්රි  කේ ්ව්ද, පඤ්ඤාබල කේ ්ව්ද, 
ධම්මවිච  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග කේ ්ව්ද, සම්මාදිට්ඨි කේ ්ව්ද - ඒ කි න හුම 
එකකනිේම හඳුනේවනේ්න අර පරඥා වචසික  ි - අනේන ඒකට මාගය 
සම්මාදිට්ඨි  කි ල කි නව. ඒ අවස්ථා්ව් ඒ පුදේගල ා්ගේ සි්ේ පහළ 
වන අර නිවනට ් ාමු වූ පරඥාව ි. ්ම් ඉන්ද්රි  ධමයවල ඉඳල ඉහළට 
ි් න ඒවා ඔකේ්කාම, අර ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග ආදි , ඒ ව්ගේම මාගයාංග 
පිළිබඳවේ ්ලෝ්කෝත්ර පුේ ගුන කි ්වන්කාට එුන සඳහනේ 
වන පද හරකේ ි් නව. ‘සම්මාදිට්ඨිං භා්වි වි්වකනිස්සිං, 
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විරාගනිස්සිං, නි්රාධනසි්සිං ්වාස්සග්ගපරිණාමිං’ - අනේන අර ඉහළ 
මට්ට්ම් සම්මාදිට්ඨි  ි ඒ කි ු්වනේ්න. නිවන අරමුණු කරගේු 
සම්මාදිට්ඨි . එුනදි ම ි ඒ පරඥාව, චුරා යය සය  පිළිබඳව - එ්හම 
නුේනම් උද ත්ථගාමිනී පඤ්ඤා ආදී වශ් නේ කි ු්වන ඒ පරඥාව ි ්මන 
ගු්නනේ්න. කලිනේ කිව්ව කම්මස්සකා සම්මාදිට්ඨි  ්නා්ව ි. ඒ ව්ගේම 
්ම් පාඨ් නේ අපට ්හළි්වනව ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  ුළ අර කලිනේ 
දි ුණු කර්ගන ආපු ඉන්ද්රි  බල ්බාජ්ඣඞ්ග ආදී හුම එකකේම අනේේග 
බව. ්මන වචන මාලාවකේ නිකමට දැකේවුව ්නා්ව ි. එන ඒ කි ්වන 
පරඥාව හුඳිනේවී්ම්දී අර බල අර ිබුණු ඒ පරඥාවේ ඉන්ද්රි  අර ිබුණු 
පරඥාවේ ්බාජ්ඣඞ්ග අර ිබුණු ඒ ධම්මවිච  ස්ම්බාජ්ඣඞ්ග වශ් නේ 
්පනී සිටින ්දේවලේ හුම එකකම සාර  ්ම් ආ යමාගය අවස්ථා්ව්දී ඒ 
පුදේගල ා ුළ මු්වනව. ඒක පිහිට කරගනේනව. ඔනේන ඔ  විධි ට 
සම්මාදිට්ඨි  ගුන ්ෝරනව. 

සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සඞ්කප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්, සම්මා 
ආජීව ක ින ඒ අංග පහ පිළිබඳවම ්දවුදෑරුම් හුඳිනේවීමකේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ කරනව. ්දවුදෑරුම් කී්ව සම්මා දිට්ඨි  ව්ගේම සම්මා සංකප්ප, 
සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්, සම්මා ආජීව, කි න ඒ අංග පහටම සාසවා 
පුඤ්ඤභාගි ා උපධි්වපක්කා කි ල කිව හුකි පුේකුේ ි් නව. ඒ 
ව්ගේම අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා මග්ගඞ්ගා කි ල කිවහුකි පුේකුේ 
ි් නව. සාමානය් නේ ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  විසේර කරන්කාට 
දැකේ්වන විගරහ  පරකට ි. ්මන ්ම් මාගය අවස්ථා්වදී දැනේ සමහර විට 
පරශේන කේ ්වනේට පුළුවනේ සම්මා කම්මන්, සම්මා වාචා, සම්මා ආජීව කි න 
්දේවලේ. ඒව මාගය ිත්් ේදී ්පනී සිටිනේ්න සරාකාර වී දුශේචරි වලනිේ 
්වනේවීම, ඒ ව්ගේම ුනේ ආකාර කා  දුශේචරි් නේ ්වනේවීම, මිච්ඡා 
ආජීව් නේ ්වනේවීම, වශ් නේ. ‘චූහිපි වී දුච් චරි්හි ආරි විරි 
පටිවිරි ්වරමණී’ කි න වචන ් ාදනවා. විර ි වචසික  ි එන 
නි් ෝජ්න  කරනේ්න. සාමානය ්ලෝක් ේ ක නිේ වචන් නේ කරන කරි ා 
්නා්ව ි. ඒ අවස්ථා්ව් ඒවා ිනේ ් වනේවීම් වශ් නේ ඇිකරගේු - මුලිනේම 
ඒව ිනේ ්වනේවීම නිසා මා ුළ ඇිකරගේු - විරි වචසික  ි 
්මනදි නි් ෝජ්න  කරනේ්න - ්ම් කි ාපු මාගයාංග ුන. 

එ්කාට ඒ පහ එ්හම ි. ඊළඟට අනිේ ුන, ඒ හුම අංග කේ 
පිළිබඳවම පරිවාර වශ් නේ දකේවනව. ්ම්කේ ්ම් අමුුම හුඳිනේවීමකේ. ඒ 
කි නේ්න ඒ කලනිේ කිව්ව අංග පහම සම්පුණය වීමට උපකාර ්වනව, 
සම්මාදිට්ඨි, සම්මා වා ාම, සම්මා සි කි න ධමය. ්ම් සම්මාදිට්ඨි ේ 
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සම්මා වා ාම ේ, සම්මා සි ේ අර කි ාපු අංග හුම එකකටම පරිවාර 

වශ් නේ සිටිනවා. ‘අනුපරිධාවන්ි අනුපරිවත්න්ි’ - ඒක ටිකකේ ්ේරුම් 

ගනේන අමාරු ්වනේන පළුුවනි. උපමාවකිනේ කි නව නම්, ඔ  ්ලාකු 

්ක්නකේ එන්කාට ඉසේසරහිනුේ එකේ්ක්නකේ දුව්ගන  නව. පසේ්සනුේ 

එකේ්ක්නකේ දුව්ගන  නව. ව පරිවාර වශ් නුේ සිටිනව. අනේන ඒ 

විධි් ේ වුඩකේ, ්ම් මාගය ිත්් ේදී අරවට අ ්දනව. සම්මාදිට්ඨි  මඟ 

්පනේවනව ‘්මනේන ්ම්හනේ  නේන’ කි ල. ඊළඟට සම්මා වා ාම් නේ අර 

සම්මා සි  ඒකට අ ිි කෘය  කරනව. මිච්ඡා පුේ අහුරල ඕන සම්මා 

පුේ සම්පූණය කරගනේන. ඔ  විධි ට සම්මාදිට්ඨි, සම්මා වා ාම, සම්මා සි 

කි න ධමය ුන අර මාගය ිත් අවස්ථා්ව්දී අනිකේ පහට අ ්දනව. 

‘අනුපරිධාවන්ි අනපුරිවත්න්ි’ කි ල එන ් ාදල ි් නව. එ්කාට 

අර අනිකුේ කි ාපු ුනේ පසුව සඳහනේ කරල ි් නව. ් ම් ආ ය අෂේඨාංගික 

මාේග  ගුන වේ වුදගේ කාරණ කේ ම ි ්ම් සම්මාදිට්ඨි  ්පරටු වීම. 

්ම්ක වි්ශේෂ ි. ්ම් සම්මාදිට්ඨි  ්පරමුණු වීම ආ ය අෂේඨාංගික මාගය් ේ 

වි්ශේෂ කාරණ කේ. ඒකේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මු කරල ්දනව ඒ ව්ගේම 

- ඒවා් ේ කරමානුකුලව ේ එකේකම. 

‘ර භික්ඛ්්ව සම්මා දිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා ්හාි. කංච භික්ඛ්්ව සම්මා 

දිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා ්හාි. සම්මාදිට්ඨිස්ස භික්ඛ්්ව සම්මාසඞ්ක්ප්පා ප්හාි. 

සම්මා සඞ්කප්පස්ස සම්මාවාචා ප්හාි. සම්මාවාචස්ස සම්මා කම්ම්න්ා 

ප්හාි. සම්මා කම්මන්ස්ස සම්මා ආජී්වා ප්හාි. සම්මා ආජීවස්ස 

සම්මවා ා්මා ප්හාි. සම්මා වා ාමස්ස සම්මාසි ප්හාි. සම්මාසිස්ස 

සම්මා සමාධි ප්හාි. සම්මාසමාධිස්ස සම්මඤාණං ප්හාි. සම්මාඤාණස්ස 

සම්මාවිමුත්ි ප්හාි. ඉි ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව අට්ඨඨඞ්ගසමන්නාග්ා ්ස්ඛ්ා 

පාටිප්ො දසඞ්ගසමන්නාග්ා අරහා ් හාි.’ ඒ කි නේ්න, මහ්ණනි, එහිලා 

සම්මාදිට්ඨි  ්පරටු ්ව ි. ්ක්සේද සම්මාදිට්ඨි  ්පරටු ්වනේ්න. 

්පරටු්වලා කරන වුඩ ි ඊළඟට ක ිනේ්න. සම්මාදිට්ඨිස්ස ක ිල ක ිනේ්න 

- එන පුදේගලවාී ි - සම්මාදිට්ඨි  ඇි ුනුේාට සම්මා සංකප්ප පරභව 

්වනව, ඇි ්වනව, හටගනේනව. ඒ්කේ කරමානුකූලව  ි, එ ිනේ ්පනේනුම් 

කරනේ්න. සම්මාදිට්ඨි  ඇි ුනුේා ුළ සම්මා සංකලේප, ්හාඳ සංකලේප, 

ඇි්වනව. ඒ විධි ට සම්මා සංකලේප ඇි ුනුේා ඒවා ්මෝරා  ා්මනේ 

සම්මා වාචා ඇි ්වනව. සමයකේ වචන  ඇි ුනුේාට  ථාවාදී 

ථාකාරී විධි ට ව්ගේ ඒ ුළිනේ සම්මා කම්මන්  මු්වනව. ඊළඟට සම්මා 

ආජීව  ඇි්වනව, සම්මා කම්මන්  ඇි පුදේගල ාට. සම්මා ආජීව  ඇි 
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පුදේගල ා ුළ සම්මා වා ාම  හටගනේනව. සම්මා වා ාම  ඇි පුදේගල ා 
ුළ සම්මා සි ේ සම්මා සි  ඇි පුදේගල ා ුළ සම්මා සමාධි ේ ඇි 
්වනව. එපමණකනිේ නවනිේ්න නුිව සම්මා සමාධි  ඇි පුදේගල ා ුළ 
සම්මාඤාණ මාගය ඥාන, ඵල ඥාන වශ් නේ ලු්බනව. ඊළඟට ‘සම්මාඤාණස්ස 
සම්මා විමුත්ි ්හාි’. ්ම් විධි ට අංග අටකිනේ සමනේවි ‘්ස්ඛ්ා පාටිප්ො’ 
- ්මනේ පාඨානේර පටලුවිලි ි් නව. නමුේ නි ම පාඨ  හුටි ට 
ගනේන ි් නේ්න ‘අට්ඨඨංගසමන්නාග්ා ්ස්ඛ්ා පාටිප්ො’ - ‘්ස්ඛ්ා 
පාටිප්ො’ කි නේ්න පරිපෝවහි හිකේ්මන ්සේඛ් ා අංග අටකිනේ සමනේවි 
වු් ේ ් ව්. ඊළඟට ‘දසඞ්ගසමන්නාග්ා අරහා ් හාි’ අංග දහ කිනේ සම්පුණය 
වුණාම - අර සම්මා ඤාණ සම්මාවිමුත්ි ක ින ඒවා නිුේ සම්පුණය වුණාම - 
ම ි රහේ ්වනේ්න. ඔ  විධි ට දකේවනව. ්ම් සම්මාදිට්ඨි  ්පරටුවීම 
පිළිබඳ ඒ ධමයාව ඉාම වුදගේ විධි ට සමහර ුනේවල බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්පනේනුම් කරනව. මිථයාදෘෂේටි ේ එකේකම සනේසන්දන  කරල 
අඞ්ගුත්ර නිකා් ේ ඒකක නිපා් ේ එකේරා සුර ක කි ු්වනව. 

‘මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛ්්ව, පුරිසපුග්ගලස්ස  ්ඤ්ච ව කා කම්මං 
 ථාදිට්ඨි සමත්ං සමාදින්නං  ඤ්ච වීකම්මං  ථාදිට්ඨිසමත්ං සමාදින්නං 
 ඤ්ච ම්නාකම්මං  ථාදිට්ඨි සමත්ං සමාදින්නං  ා ච ්චනා  ා ච 
පත්ථනා ් ා ච පණිධි ්  ච සංඛ්ාරා ස්බ්බ ් ධම්මා අනිට්ඨඨා  අකන් ා  
අභිා  අමනාපා  දුක්ඛ්ා  සංවත්න්ි. ං කිස්ස ්හු? දිට්ඨිහි, භික්ඛ්්ව, 
පාපිකා’ - මහ්ණනි මිච්ඡා දිට්ඨි  ඇි පුදේගල ා්ගේ  ම් කා කමය කේ්ව්ද ඒ 
මා ගේ මිථයා දෘෂේටි  අනුවම ඒ කා  කමය ේ හුඩ ගු්හනව. ‘ ථාදිට්ඨි 
සමත්ං සමාදින්නං’ - මා අලේලාගේු දෘෂේටි් ේ ආකාර ටම ි ඒ 
කා කමය ේ  නේ්න. ඒකේ මිථයා ්වනව. වීකමයේ මිථයා ්වනව. 
ම්නෝකමයේ මිථයා ්වනව. ඒ පමණකේ ්නා්ව ි ‘ ා ච ්චනා  ා ච 
පත්ථනා ් ා ච පණිධි ්  ච සංඛ්ාරා’  ම් ්ච්නාවකේ ්ව්ද,  ම් 
පරාථයනාවකේ ්ව්ද,  ම් පරණිධි කේ ්ව්ද,  ම් සංසේකාර් ෝ - සුොනම් වීම් ආදී 
වචසික වශ් නේ ්ක්රන  ම් සංසේකාර් ෝ - ්වේද ඒ හුම එකකේම 
‘අනිට්ඨඨා , අකන්ා , අහිා , අමනාපා , දුක් ඛ්ා  සංවත්න්ි’ - ඒ 
ඔකේ්කාම අනිෂේට, අකානේ, අමනාප, අහි පුේ පිණිස ්හේු ්වනව. 
‘ං කිස්ස ්හු’ - ඒ මකේනිසාද  ේ, ‘දිට්ඨි හි භික්ඛ්්ව, පාපිකා’ - ඒ දෘෂේටි  
පාපී ි. පාපී දෘෂේටි  නිසා ඒක අනුවම ි අනිකුේ ඒව ඔකේ්කාම හුඩ 
ගු්හනේ්න. ඊළඟට උපමාවකුේ, ්දනව. හරි ට අර කරිවිල ඇට කේ, 
්කා්හාඹ ඇට කේ, එ්හම පුළ කළාම, ඒ ව්ගේම ිේ ලබු ඇට ආදි කේ 
එ්හම පුළ කළාම, ඒකට උරා ගනේන පඨවි රස , ආ්පා 
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රස , දි  සීරාව ඒ හුම එකකිනේම ඇි වනේ්න ිේ ඵල කේ. ඒව ිේ 
බවට පේ ්වනව. මිච්ඡා දිට්ඨි  අනුව ග ි ඒව ඒ විධි ට ි. 

ඊළඟට සම්මාදිට්ඨි  ගුනේ ඒ විධි ට පරකාශ කරනව. 
‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛ්්ව, පුරිසපුග්ගලස්ස  ්ඤ්චව කා කම්මං  ථාදිට්ඨි 
සමත්ං සමාදින්නං  ඤ්ච වීකම්මං  ථාදිට්ඨි සමත්ං සමාදින්නං  ඤ්ච 
ම්නාකම්මං  ථාදිට්ඨි සමත්ං සමාදින්නං  ා ච ්චනා  ා ච පත්ථනා ් ා 
ච පණිධි ්  ච සඞ් ඛ්ාරා ස්බ්බ ් ධම්මා ඉට්ඨ ඨා  කන් ා  හිා  මනාපා  
සුඛ්ා  සංවත්න්ි.’ ඒ හුම එකකේම ඉෂ ේ ට, කානේ, මනාප ේව ට 
පේ්වනව මකේනිසාද? ‘ං කිස්ස ් හු? දිට්ඨිහි භික්ඛ්්ව, භද් දිකා’ - ඒ දෘෂේටි  
භද්ර ි  හපේ. ඔනේන ඔ  කාරණ  නිසා ම ි ්ම් ආ ය අෂේඨාංගකි මාගය් ේ 
අනකිුේ ධමය ්කාට්ඨාශවල නුි වි්ශේෂ ලක්ෂණ  දෘෂේටි ම ්පරටවුීම. 
මකේනසිාද, පදුේගල කු් ගේ සනේාන් ේ පණූය පරසිංවිධාන කට දෘෂේටි ම මලුට 
ග ුවු ි්බනව. ඒ දෘෂේටි  අනවු ම ි සිවිිල.ි සිිවිලි අනවු ම ි වචන. 
වචන අනවු ම ි කර ිා. කර ිා අනවු ම ි ඒ විධි ට මළුු ජීවිකාවම. ඒ අනවු 
අර අනිකුේ භාවනා වශ් නේ ඇිවන සම්මා වා ාම, සම්මා සි, සම්මා 
සමාධි හුටි ට දකේවන ඒ ගුණ ධමය. ඔ  අනුව දිට්ඨි  ්පරටුවීම වි්ශේෂ ි ්ම් 
ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය් ේ. ඒ ව්ගේම ්ම් ආ ය අෂ ේටාංගික මාේග ට වේ 
වි්ශේෂ ුනකේ ලු්බනේ්නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ මධයම පරිපොව හුටි ට 
හඳුනේවල ි් න නිස ි. ඔ  ධම්මචක්කප්පවත්න ආදී සූරවල එ්හම 
‘කමා ච සා, භික්ඛ්්ව, මජ්ඣිමා පටිපො ථාග්න අභිස්මබුද්ධා’ ආදී 
වශ් නේ එුන ක ිු්වනේ් න ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය  ි. 

්ම් ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය  මධයම පරිපොව හුටි ට හඳුනේවල ිබීම 
- ඒක කාටේ ව්ගේ පරකට කාරණ කේ. නමුේ ඒ්ක මලූික අදහස සමහර විට 
වරදවල වටහා ගනේන ගි කේ ි් නව. දැනේ ඒ ධම්මචක්කප්පවත්න සූර් ේ 
අනේ ්දක හුටි ට දකේවනේ්න කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග ේ අත්කිලමථානු-
් ෝග ේ. ්ම් ්දකට අ්ර ි්බන මුදුම් පිළි්වකේ - මධයම පරිපොවකේ 
- හුටි ට ි ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය  බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ එන ඉදිරිපේ 
කරල ි් නේ්න. ්ම් මධයම - මුදුම් - කි ල කි න්කාට සාමානය 
අදහසකේ ි් නව අර කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග් නේ සී  ට පනහකුේ 
අත්කිලමථානු් ෝග් නේ සි  ට පනහකුේ අර්ගන කෘරීම වශ් නේ 
සං් ෝග කළාම - බදේධ කළාම - මධයම පරිපොවකේ ලු්බනව ි, ආ ය 
අෂ ේටාංගික මාේග කේ ලු්බනව ි කි ල. සමහර ්ක්නකුට එ්හමේ 
හි්නේන පුළුවනි. නමුේ ්මුන ි්බනේ්න ඊට වඩා ගුඹුරු අදහසකේ. 
ඇේ වශ් නේම ්ම් මහාචත්ාරීසක සුර් නුේ අපට ්ම් මධයම 
පරිපෝව් ගුඹුරු අථය  මුකරගනේන පුළුවනි. ්ම්ක මධයම 
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පරිපොවකේ ්වනේ්න අර විධි ට අර බදේධ කිරීමකේ නිසා ්නා්ව ි. ස ීට 
පනහකේ, සී ට පනහකේ, අර්ගන සං් ෝග කිරීමකේ ්නා්ව ි, ්මන 
ි්බනේ්න. අර කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග ට  ටිනේ ි්බන දෘෂේටි ේ 
අත්කිලමථානු් ෝග ට  ටිනේ ි්බන දෘෂේටි ේ, ඒ දෘෂේටි ්දකම පරි්ක්ෂේප 
කරල, ඒ දෘෂේටි ්ද්කනේ සිදු්වනේන පළුුවනේ ්නාමඟ ාම් වළකේවල, පුදුම 
විධි් ේ මුදුම් මඟකේ ්ම් ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය් නේ ඉදිරිපේ ්ක්රනේ්න. 
්ම්ක ව ටිකකේ පුහුදිලි කරගේ්ාේ, ඔනේන අපට කි නේන පුළුවනි, අර 
කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග ට ්ක්නකේ නුඹුරු ්වනේ්න නාසේික දෘෂේටි් ේ 
පිහිටල ි. ඒ කි නේ්න ්මනිනේ එහාට උේපේි කේ නුහු. ජීවේ 
්වනාකේ ඕන හුටි ට පව්පිනේ පිළිබඳ සුළකිලේලකේ නුිව ජීවේ වුණාට 
වරදකේ නුහු, ක ිල උ්ච්ඡද දෘෂේටි . ඒක නාසේකි දෘෂේටි  කි ල ගේහම 
වඩාේ පුහුදිලි ් වනව. නාසේික කි ල කි නේ්න ‘නු නු’ කි ල කි න 
එක ි. අපි අර දසවසේුක සම්මාදිට්ඨි  ගුන ක ින්කාට එුන ක ිුවු්ණ 
‘ඇ ඇ’ කි න එක. 

‘අත්ථි දින්නං අත්ථි  ිට්ඨඨං අත්ථි හුං අත්ථි සුකටදුක්කටානං කම්මානං 
ඵලං විපා්ඛ්ා, අත්ථි අ ං ්ලා්කා අත්ථි ප්රා ්ලා්කා අත්ථි මාා අත්ථි 
පිා අත්ථි සත්ා ඔපපාිකා අත්ථි ්ලා්ක සමණබරාහ්මණා සම්මග්ගා සම්මා 
පටිපන්නා ්  ඉමං ච ්ලාකං පරං ච ්ලාකං ස ං අභිඤ්ඤා සච්ිකවා 
ප්ව්දන්ි’ ආදී වශ් නේ දනේදීම කි ල ්ද කේ ඇ,  ාග ්හෝම කි ල 
්ද කේ ඇ - ඒවා් ේ ආනිසංස විපාක වශ් නේ ්ද කේ ඇ කි න එක ි, 
පව් ඇ, පිනේ ඇ, ් ම්ලාවකේ ඇ, පර්ලාවකේ ඇ, ම්වකේ ඇ, පි් කේ 
ඇ ආදී වශ් නේ කුසලේ කිරීමට උපකාරවන, පදනම්වන, එකේරා 
උපනයාස, නුේනම් එකේරා ම සමහූ කේ, මා්ගේ කමය  මාට අ ි ිි 
ක ින අදහස මකුර්දන අදහසේ කපී කේ, ්ම් කම්මස්සකා සම්මා දිට්ඨි්  
ි්බනේ්න. ආ ය අෂේඨාංගික මාගය්  සඳහනේ කළ සාසවා පුඤ්ඤභාගි ා 
පක්ෂ . නමුේ අර නාසේික දෘෂේටි් ේ ි් නේ්න ඒ්කම අනිකේ පුේ. නු 
නු කි න එක. 

එ්කාට පටිච්චසමුප්පාද විගරහ් ේදීේ අපි ්ම් මධයම පරිපොව 
පිළිබඳ අදහස ගුන සඳහනේ කළා. ඒක ොේශනික පුේකිනේ. දැනේ ්මන 
ආචාරවාොේමක පුේ්නේ, ආචාර ධමය අනුව කලේපනා කරල බුලු්වාේ ඒ 
විධි් ේ දෘෂේටි මාර් නේ ්ක්නකුට ්ම්ව ිනේ මි්දනේන බුහු. මකේනසිාද 
්ම්ක ආශරව සහි ි - ‘සාසවා’. ඒ ආශරව ි්බන ාකේ, කාමාශරව, භවාශරව, 
අවිදයාශරව සේව ා ුළ ි්බනාකේ, දෘෂේටිමාර් නේ ඒවා් ේ විපාකවලිනේ 
ගුල්වනේන බුහු. අනේන ඒ නිසා ම ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
කම්මස්සකා සම්මාදිට්ඨි් ේ ඒවට ුනකේ දුනේ්න. අර කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග 
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මාගය් ේ  න ඒ උ්ච්ඡද දෘෂේටි  එ්හම නුේනම් නාසේික දෘෂේටි  ගේු 
අ  ‘නු නු’ කි න ්පළට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ‘ඇ ඇ’ කි න ඒ 
ම  ඉදිරිපේ කළා. ඔනේන එ්කාට එක පුේකේ එ ිනේ සංසිඳුන. ඊළඟට 
අනිේ පුේ බලමු. එනනිේ නුවු්නේ නුහු, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ. 

්මන වි්ශේෂ් නේම ක ිුවුණා, ‘අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා 
මග්ගංගා’ ්ම් ආ ය අනාශරව - අන ‘සාසවා’ ්මන ‘අනාසවා’ - සිට 
ගලා්ගන එන ආශරව නේ  ම් අවස්ථාවක මුඩලනේන පුළුවනේ ශකේි කේ ඇි 
වුණානම්, එ්හනම් අර ්ලෝක සම්ම වලට  ට ්වනේ්න නුහු. අනේන 
ඒක නිසා ම ි ‘අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා මග්ගංගා’ ඒ ්ලෝ්කාත්ර 
්මා්හා්ේදි - ඉාමේම ස ිමු් කාරණ කේ ්මන ි් බනේ්න - ්ම්නේදි 
නි් රෝධ  ි බලනේ්න. නි් රෝධ ට මහුනු දීල ි ඒ අරි ා අනාසවා ් ලාකතු්රා 
මග්ගංගා සම්මාදිට්ඨි  ඇකිරගනේ්න. අර කම්මස්සකා සම්මාදිට්ඨඨ  සමදු  
පුේට මහුණු ොල, අරි ා අනාසවා ්ලාකතු්රා මග්ගංගා නමිනේ දකේවන 
්මනේන ්ම් මාගය සම්මාදිට්ඨි  නි් රෝධ ට මහුණුොල. ඒක නසිා ම ි 
‘වි්වකනසි්සිං විරාගනසි්සිං නි් රාධනසි්සිං ්වාස්සග්ගපරිණාමිං’ ක ිල 
කි නේ්න. ඒ නිවන අරමුණු කරගුනමී නිසා ම ි ඉඩකේ ි් නේ්න 
අනිමිත් අප්පණිහි සුඤ්ඤ වලට. 

අපි ්ම්ව ගුන හුඟකේ කථා කළා කලිනේ ්දේශන වලදී. සමහර විට 
ඒ ් දේශනා ඇ්හන අවස්ථාවල සමහර ් ක්නකුට භ කුේ ඇි්වනේන ඇි, 
්කෝ එ්කාට අපට ම්වකේ පි් කේ නුහු ්නේද, ්මාකකේවේ නුහු ්නේද, 
කි ල. භ කේ පවා ඇි්වනව, ශූනයා කි න වචන  ඇ්සන්කාට. ්ම් 
අර කාරණ  හරි ට වටහා ්නාගුනීම නිසා. ්ම් මුදුම් පිළි්ව්ේ ගුඹුර 
්මනිනේ ්හළි්වනව. අර ‘සාසව පුඤ්ඤභාගි ’ - අපුඤ්ඤ ්නා්ව ි - 
අපුඤ්ඤ වලට ඉඩ ්දනව නම් බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේටේ අර නාසේික 
දෘෂේටි් ේ කි නේන ව්ගේ කි නේන ිබුන ් ම්ලාවකේ නු, පර්ලාවකේ නු, 
ම්වකේ නු, පි් කේ නු කි ල. නමුේ කමය් ේ ධම්මාව අනුව 
‘කම්මස්සකා සා, කම්මො ාො, කම්ම් ානි, කම්මබන්ධු’ ආදී වශ් නේ 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ඒ කමය  ගුන පරකාශ කළ කාරණ  අනුව අර අවිදයාව 
ෘෂේණාව ඇිාකේ සේව ා ඒ මා ගේු සම්මුි  උඩ ඉඳල කමය 
රැසේකරනව. ඒවාට විපාක ්ගවනේන ඕන. ඒව ි විපාක විඳිනේන ්වනව. 
අනේන ඒක නිසා ඒවා සාසව පුඤ්ඤභාගි  ි. අපුඤ්ඤ ්නා්ව ි. 
‘පුඤ්ඤාභාගි ’ - පිනේ පුේට හුරු. ආශරව සහි ි නමුේ පිනේ පුේට ි 
හුරු. උපධි විපාක ්ගන ්දන සංසාර් ේ භව්භෝග සම්පේ ආදී වශ් නේ, 
එ්හම නුේනම් නිවනේ පරයක්ෂ කරගනේන පුළුවනේ, ්හාඳ 
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ආේමභාව පවා ලබා ්දන - උපධි ්වපක්ක - උපධි විපාක ්ගන ්දන. ඒක 
්හාඳ ි. පහළ මට්ට්ම් නමුේ ඒ සම්මාදිට්ඨි  ්හාඳ ි අර උ්ච්ඡද දෘෂේටි ට 
වුඩි . ඊළඟට අනිේ පුේට. එ්හම රැඳිල ඉඳලේ බුහු. ්ම් භව් නේ 
මිදීමකුේ ි්බනේට ඕන. අනේන ඒ පුේ ම ි ‘අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා 
මග්ගංගා’. එනදි ම ි අර අනිමිත්, අප්පණිහි, සුඤ්ඤ. ්ම්වා් ේ ්ම් 
නිමිි ගුනමී  ම් අවස්ථාවක සි්නේ අහකේ කරගේ නම්, ්ම්වා් ේ පරණිධි 
ඇිකරගුනමී, ්ම්ව ආත්ම වශ් නේ වසවත්න වශ් නේ කලේපනා 
කරනේ්න නුිව අනාේම වශ් නේ සලකනව නම්, එ්හම සලකල අනිමිත්, 
අප්පණිහි, සුඤ්ඤ කි න වි්මාක්ඛ් මුකරගුනී්මනේ ම ි ්ම් 
භවනි්රෝධ  ලබාගනේන පළුුවනේ, නිවන ලබා ගනේන පුළුවනේ. ඒකටේ ඉඩ 
ි් නව ්ම් ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය් ේ. ඔනේන දැනේ ්ෙළි ්වනව 
ආයයථාෂ්ේටාංගික මාගථය මුදුම් මඟකේ කයිනේ්න මකේනසිාද කියෙ. 

දැනේ සමහර විට ් ෝගී ජීවි් ේ පවා ඔ  පරශේන  පුන නඟිනව. 
හුඟකේම මහනේසි ්වලා උේසාහ කරනවද එ්හම නුේනම් ්හාඳට සුප 
පහසු ඇිව ජීවේ ් වනවද? ් දකට මුදිනේ ි් න එක ි ් ම් මධයම පරිපොව 
කි ල සමහර විට ්ක්නකේ හිනව. නමුේ ්ම්්ක ගුඹුරු පක්ෂ  ්මන ි 
ි් නේ්න. ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය් ම ්ද ාකාර විගරහ  ුළනිේ අපට 
මුකරගනේන පුළුවනේ ්ම් මධයම පරපිොව කි න එ්කේ මූලික අදහස. 

ඔනේන ඔ  මධයම පරිපෝව් ගුඹුර නිසා ම ි බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ අඞ්ගුත්ර නිකා් ේ චුක්ක නිපා් ේ අග්ගප්පසාද සූර් ේ 
්දේශනා කරල ි් නේ්න, ‘ ාවා, භික්ඛ්්ව, ධම්මා සං ඛ්ා අරි් ා 
අට්ඨඨඞ්ගි්කා ම්ග්ගා ්සං අග්ගං අක්ඛ්ා ි’ - ්ලෝක් ේ  ම් ාකේ සංඛ් 
ධමය් ෝ ්වේද ඒවා අර ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය ම අගර  ි සුළ්කේ. ආ ය 
අෂ ේටාංගික මාගය  සංඛ් ම ි. ඒක නිසා ම ි අපි අර ්හේු පරය  
අනුව සම්බන්ධ කේ එ්හමේ දැකේවු්ව. සංඛ්  ්හාඳ නුහු ම ි, නමුේ 
්ම් සංඛ්  උපකාර කර්ගන අසංඛ්ගාමී මාගය  ි බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 
්මන දකේවල ි් නේ් න. ්ම්ක තමයි බුදු ්ක්නකුනේ විසිනේම 
්ෙෝකයාට ්පනේනුම් කළ ෙුකි ඉතාම සියුම් සතයය. ගුඹුරුම සතයය. 
්ම්ක පහසු්වනේ ්ක්නකුට ්සා ාගනේන බුහු. මකේනිසාද පරශේන පටලවා 
ගනේනව. එකේ්කා එක අනේ කට  නව, උ්ච්ඡද දෘෂේටි්  රැ්ඳනව - 
නාසේික දෘෂේටි  අනුව ගිහිලේල කාමසුඛ්ල්ලිකානු් ෝග අනේ ට  නව. 
එ්හම නුේනම් ආේම දෘෂේටි  අර්ගන ්ම්ක ගලවා ගනේන 
අත්කිලමථානු් ෝග ට නුඹුරු ්වනව - ශාස්ව දෘෂේටි .  ම්කිසි 
ආේම කේ ි් නව, ්ම්ක ්වනේකරගනේන ඕන අනිකේ ්දේවලේ වලිනේ කි ල. 
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගේ ධමය  මහ පදුුම ධමය කේ, ්මනිනේ ්පේනේ්න. ්ම් 
කාරණ  අමුු්වනේ ්ම් ්දේශන් ේදී පරකාශ ්නාකළේ කලිනේ අවස්ථාවලේ 
වල අර දැළි පිහි  මුදීම් වුනි උපමා වලිනේ ්පනේවු්  ේ ඒකම ි. ්ම් හුම 
එකකම ි් නව අලේලගනේ්න නුි ගි කේ. අර අම්ම ා වශ් නේ 
සඳහනේ ක්ළේේ ඒක ි. එකකේ ව එකකට, ඒක වේ එකකට, ඔ  විධි ට 
උපකාර කර්ගන ලේලු කර දැමීමකේ. රථ විනී උපමා ආදි් නේ දැකේවු් ේේ 
ඒකම ි. ්ම් මධයම පරිපොවම ි. මකේනිසාද ්මන ්ම් ‘වි්වකනිස්සිං 
විරාගනිස්සිං නි්රාධනිස්සිං ්වාස් සග්ගපරිණාමිං.’ වු්ඩේ ්ක්රනේන 
ඕන, ඒකට ්ම්ව ිනේ පර් ෝජ්න ගනේන සිද්ධ්වනව, සාංසාරික ජීවි් ේ. 
නමුේ ඒව අලේල ගනේ්න නුහු. ඒව් ේ බු්ඳනේ්න නුහු. එකකිනේ අනිකේ 
එක ලේලු කරල ොනව. ඕකම ි මධයම පරිපොව.  

එ්කාට ්ම් හුම එකකේම සංකලන  ්වලා ි් නව, සම්පූණය 
්වලා ි් නව ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය් ේ. ්ම් ්බෝධිපාක්ෂික ධමය ිසේහම 
කරමානුකූල ි කි ල අපි සඳහනේ ක්ළේ ඒ නිස ි. ්ම් ්කාටසේ එක එකක 
අභයනේර සංවිධාන ේ මහ පුදුම ි. මුල ඉඳල අගට බුලුවේ ්ම්ක හරි ට 
්නරංි ්පකේ ව්ග ි. එක පුේකටේ ්හාඳ සම්බන්ධ කේ ි් නව. 
සමහර විට මුද ඉඳල ්දපුේට විගරහ කර්ගන ගි ේ එුනේ මහ පුදුම 
සම්බන්ධාවකේ ි් නව. සමහර ඒව් ේ වුදගේම ්දේ අගට ි ි්බනේ්න. 
අරව ්මෝර්ගන ගිහිලේල ්ශරේෂේඨම ්දේ අගට ි ි් නේ්න. ආ ය අෂේඨාංගකි 
මාගය්  ඊටේ වඩා පදුුම විධි ට ්ම් සම්මාදිට්ඨි  ්පරටු කර්ගන 
පුදේගල කු්ගේ සනේාන් ේ පූණය පරිසංවිධාන කේ ඇිකරගනේනා ආකාර  
්පනේනමු් කරල ි් නව. 

ඒ පමණකේ ් නා්ව ි, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සං ුකේ නිකා් ේ මග්ග 

සං ුකේ් ේ සඳහනේ කරනව, ආකාස සුර් ේ,7 ආකාස් ේ ්නා් කුේ 
ආකාර් ේ වා නේ, සුළං, හමනව. නු්ගනහිර පුේ් නේ එන සුළං, බටහිර 
පුේ්නේ එන සුළං, උුරු පුේ්නේ එන සුළං, දකුණු පුේ්නේ එන 
සුළං, සී සුළං, උෂේණ සුළං, ඔ  ්නා් කුේ වා නේ හමනව. අනේන ඒ 
ව්ගේ ආ ය අෂ ේටාංගික මාගය  ුළ ි්බනව අර අනිකුේ ්ඛ්ාජ්ඣඞ්ග 
සි ලේලම. ්ම් ආ ය අෂේටාංශික මාගය  වඩන්කාට සර සිපට්ඨඨාන ේ 
වු්ඩනව. සර සම්මප්පධාන ේ වු්ඩනව, සර ඉද්ධිපාදේ වු්ඩනව, 
ඉන්ද්රි  පහේ වු්ඩනව, බල පහේ වු්ඩනව, ්බාජ්ඣඞ්ග හේ වු්ඩනව. 
ඒ වු්ඩනේ්න, ඒක ්කා්හාම ්වනවද කි ල දකේවනව. ඒව වු්ඩනේන 
නම් ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  අර ‘වි්වකනිස්සිං විරාගනිස්සිං 
නි්රාධනිස්සිං ්වාස්සග්ගපරිණාමිං’ කි ල කි ාපු ආකාර ට වඩනේන 
ඕන. නිවන අරමුණු කර්ගන. එකකේවේ අහක ගි් ේ නුහු 
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එ්කාට. ඒව ිනේ ආපු ශකේි  සම්පුණය් නේම ්ම්්ක ඇු්ලේ ි් නව. 
්ම් ආ ය අෂේඨාංගික මාගය්  ේ පුදුම අනේද්ම් සම්බනේීකරණ කේ ි් නව 
කි ල කි නේන පුළුවනේ. අර සි ලුම ධමය සමුහ  ්ම්කට ඇුලේ්වලා 
ි් නව. 

්ම්ක වදුරටේ ්හළි ්වන වටිනා සුර කේ ම ි මහාසළා නික 
සුර . ්ම් සුර් ේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනුම් කරනව ්ම් ආ ය 
අෂ ේටාංගික මාගය  ඇු්ළම අනිකුේ ධමය සමුහ  ගුබ් ්වලා ි්බන 
ආකාර . අපි කලිනේ සඳහනේ කළා නිවන ගුන ක ින්කාට නිවන කි නේ්න 
සළා න නි්රෝධ  ි ක ිල. සළා න නි්රෝධ  නිවන නම්, නවිනට 
උපකාර වන මාගය කේ ්ම් සළා න ආශර් නේම දැකේවි  හුකවි ි්බනේනට 

ඕන. ඒක ඒ ව්ගේම දැකේවි  හුකි ි. ඒ නිසාම ම ි මහාසළා නික සුර් ේ8 
බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් පනේනමු් කරනේ්න, එක පුේකිනේ ් ම් සංසාර දුක්ඛ්  
ඇි්වන ආකාර ේ, ්ම් සළා න  මුලේකර ්ගනම ්පනේනුම් කරනව. 
ඊළඟට ්ම්්කනේ ගුල්වන මාගය ේ ්ම් සළා න  මුලේකර ්ගනම 
්පනේනමු් කරනව.  

‘චක්ඛ්ුං, භික්ඛ්්ව, අජ්ානං අපස්සං  ථාභූං, රෑ්ප අජ්ානං අපස්සං 
 ථාභූං, චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණං අජ්ානං අපස්සං  ථාභූං, චක්ඛ්ුසම්ඵස්සං අජ්ානං 
අපස්සං  ථාභූං,  ම්පිදං චක්ඛ්ුසම්ඵස්ස පච්ච ා උප්පජ්ජ්ි ්වද ිං සුඛ්ං වා 
දුක්ඛ්ං වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ං වා ම්පි අජ්ානං අපස්සං  ථාභූං, චක්ඛ්ුස්මිම්පි 
සාරජ්ජ්,ි රෑ්පසුප ිසාරජ්ජ්,ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණස්මිම්පි සාරජ්ජ්ි, චක්ඛ්ුසම්ඵ්ස්සපි 
සාරජ්ජ්,ි  ම්පිදං චක්ඛ්ුසම්ඵස්සපච්ච ා උප්පජ්ජ් ි්වද ිං සඛු්ං වා දුක්ඛ්ං වා 
අදුක්ඛ්මසඛු්ං වා ස් මිම් ප ිසාරජ්ජ්.ි ස්ස සාරත්ස්ස සං තු්ස්ස සම්මූළ් හස්ස 
අස්සාොනපුස්සි් නා විහර්ා ආ ිං පඤ් චපුාොනක්ඛ්න්ධා උපච ං ගච් ඡන්ි. 
ණ්හාචස්ස ්පා්නා භවිකා නන්දිරාගසහගා රරාභිනන්දිනී, සාචස්ස 
පවඩ්ඪන් ි. ස්ස කා ිකාපි දරථා පවඩ් ඪන්ි, ්චසිකාපි දරථා පවඩ්ඪන්ි, 
කා ිකාපි සන්ාපා පවඩ්ඪන්ි, ්චසිකාපි සන් ාපා පවඩ් ඪන්ි, කා ිකාපි 
පරිළාහා පවඩ් ඪන්ි, ්චසිකාපි පරිළාහා පවඩ් ඪන්ි, ්සා කා දුක්ඛ්ම් පි 
්ච්ාදුක්ඛ්ම් පි පටිසං්ව්දි’ කි ල.  

ඔ  සම්පූණය් නේම සංසාර දුක්ඛ්  සළා න ආශර් නේ බුදුරජ්ාණනේ 
වහනේ්සේ ්පනේනමු් කරනව. චක්ඛ්ා න  පළිිබඳව, ඒ කි නේ්න ඇස 
පිළිබඳව, ඇස හරි ාකාරව  ථාභූ වශ් නේ ්නාදනේ්නේ, ්නාදකේ්නේ, ඒ 
ව්ගේම රෑප නේ ඊළඟට චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ , චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස , චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  
නිසා  ම් සුප, දුකේ, ්නාදුකේ ්නාසවු ්වදනාවකේ ්ව්ද එ ද  ථාභූ 
වශ් නේ ් නාදකේනා පදුේගල ා ඇස පළිිබඳව ඇ්ලනව, රෑප නේහි ඇ්ලනව, 
චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ් ේ ඇ්ලනව, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස් ේ ඇ්ලනව, ඒ පිළිබඳව 
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සුව දුකේ ආදී ් ව්දනාවල ඇ්ලනව. එ්සේ ඇලුනාවූ ‘සාරත්ස්ස, සං ුත්ස්ස, 

සම්මුල්ලස්ස’ කි ල වචන ුනකේ ් ාදනවා. ඇලුනා වූ, ්වලුනා වූ, මුළා වූ 

ඒ පුදේගල ා ‘අස්සාොනුපස්සි්නා’ ඒ ආශේවාද පක්ෂ  දකිමිනේ වාස  

කරන්කාට පඤ්චුපාොනස්කන්ධ  - උපාොනස්කන්ධ පහ - එකු්වනේන පටනේ 

ගනේනව. අර ‘්පා්නාභවිකා නන්දිරාගසහගා රරාභිනන්දිනී’ නමිනේ 

හඳුනේවන ඒ ුන ුන සුටුවන පුනේභව  ්ගන ්දන ණ්හාවේ 

වු්ඩනව. ඒ ්හේු්කාට්ගන ඒ ුනුේා්ගේ කා ික විඩාවේ කා ික 

පරිළාහ ේ සනේාප ේ ඒ හුම එකකේම වු්ඩනව. කා  දුක්ඛ් ේ 

ඇි්වනව, ් ච්ා දුක්ඛ් ේ ඇි්වනව. ඔනේන ඔ  විධි ට සංසාරික දුක්ඛ් 

සමුහ ම සළා න ආශර් නේ ඇි්වන ආකාර  පළමු්වනේම 

බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්පනේනුම් කරනව. ඒ සුර් ේ අනිකේ ්කාටස අපි 

ඊළඟ දවසට බනව. 
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2. දුි මරණසි සූර , අට්ඨඨක නිපා , අං.නි. V - 312 පිට (බු.ජ්. 22) 
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7. ආකාස සුර , මග්ග සං., සං.නි. V(1) - 112 පිට (බු.ජ්. 17-1) 
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‘නනමා තස්ස භගවනතා අරහනතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ 

‘එං සන්ං එං පණීං  දිදං සබ්බසංඛ්ාරසම්ථා සබ්බූපධිපටිනිස්ස්ග්ගා 
ණ්හක්ඛ්් ා විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානං’ 

‘්ම  ශානේ , ් ම  පරණී , එනම් සි ලු සංසේකාර නේ්ගේ සංසිඳීම 
සි ලු උපීනේ අහුර දැමීම, ණ්හාව ක්ෂ  කිරීම, ්නාඇලේම නම් වූ විරාග , 
නුවුේම නම් වූ නි්රෝධ , නිවීම නම් වූ නිබ්බාන ’ 

ගරුතර ්යෝගාවචර මො සංඝරතේන්යනේ අවසරයි. නිබ්බාන යන 

මාතෘකාව යට්තේ පවතේවනු ෙබන ්දේශනාමාෝේ තිසේතුනේවන ්දේශනයයි 

්ම්. 

ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  නවිනටම නුඹරුු වන අනේදමිනේ වුඩී්ම්දී 

සිපට්ඨඨාන, සම්මප්පධාන, ඉද්ධිපාද, ඉන්ද්රි , බල, ්බාජ්ඣඞ්ග  න අනකිුේ 

්බෝධිපාක්ෂික ධමය සි ලේලකේම භාවනා වශ් නේ පරිපුණයව ට පේ්වන බව 

කලිනේ දව්සේ ්දේශන් ේ අගහරි් ේදී පරකාශ කරනේට ් දුනා. මුදුම් සඟි් ේ 

මහාසළා නික සූර් ේදී බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්ම් ධමයාව පුහුදිලිකර 

්දන ආකාර  විගරහ කිරීමට අප  ම්කිසි ආරම්භ කේ කළ නමුේ සම්පූණය 

කරගනේට කාල ්ව්ලා මදි වුණා. සළා න  පිළිබඳ  ථාභූ ඥාන දශයන කේ 

නුි කලේහි ඇලමී් බුඳීම් මළුාවීම් ඇි වී්මනේ පඤ්චුපාොනස්කන්ධ  

්ගාඩනු්ගන බවේ, භව කේ ් ගාාලන ණ්හාව ව්ගේම, විඩා, දැවිලි, ුවිලි, 

දුකේ ්ොම්නසේ වු්ඩන බවේ එො උපුටා දැකේවු සුර ්කාටසිනේ කි ුවුණා. අද 

පළමු්වනේම ඒ සුර් ේ ඉිරි ්කාටස විගරහකරනේට බලමු. 

‘චක්ඛ්ුඤ්ච ්ඛ්ා, භික්ඛ්්ව, ජ්ානං පස්සං  ථාභූං, රෑ්ප ජ්ානං පස්සං 

 ථාභූං, චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං ජ්ානං පස්සං  ථාභූං, චක්ඛ්ුසම්ඵස්සං ජ්ානං පස්සං 

 ථාභූං,  ම්පිදං චක්ඛ්ුසම්ඵස්ස පච්ච ා උප්පජ්ජ්ි ්වද ිං සුඛ්ං වා 

දුක්ඛ්ං වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ං වා ම්පි ජ්ානං පස්සං  ථාභූං, චක්ඛ්ුස්මිං න 

සාරජ්ජ්ි, රෑ්පසු න සාරජ්ජ්ි, චක්ඛ්ුවිඤ්ඤා්ණ න සාරජ්ජ්ි, චක්ඛ්ුසම්ඵ්ස්ස 

න සාරජ්ජ්ි,  ම්පිදං චක්ඛ්ුසම්ඵස්සපච්ච ා උප්පජ්ජ්ි ්වද ිං සුඛ්ං වා 

දුක්ඛ්ං වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ං වා ස්මිම් පි න සාරජ්ජ්ි. ස්ස අසාරත්ස්ස 

අසං ුත්ස්ස අසම්මූළ් හස්ස ආදීනවානුපස් සි්නා විහර්ා ආ ිං 
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පඤ් චුපාොනක්ඛ්න් ධා අපච ං ගච්ඡන්ි. ණ්හාචස්ස ්පා්නාභවිකා නන්දිරාග 

සහගා රරාභිනන්දිනී, සා චස්ස පහී ි. ස්ස කා ිකාපි දරථා පහී න්ි, 

්චසිකාපි දරථා පහ ීන්ි, කා ිකාපි සන් ාපා පහී න්ි, ්චසිකාපි 

සන් ාපා පහී න්ි, කා ිකාපි පරිළාහා පහ ීන්ි, ්චසිකාපි පරිළාහා 

පහී න්ි. ්සා කා සුඛ්ම් ප ි්ච්ාසුඛ්ම් පි පටිසං්ව්දි.’ 

මහ්ණනි ඇස ේවූ පරිදේ්දනේ දනේ්නේ දකේ්නේ, රෑප නේ ේවූ 

පරිදේ්දනේ දනේ්නේ දකේ්නේ, චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  ේවූ පරිදේ්දනේ දනේ්නේ දකේ්නේ, 

චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  ේවූ පරිදේ්දනේ දනේ්නේ දකේ්නේ, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  පරය  

කර්ගන  ම් සවු ්හෝ දුකේ ්හෝ ්නාදුකේ ්නාසුව ්ව්ද ි කේ ්ව දි එ ද 

ේවූ පරිදේ්දනේ දනේ්නේ දකේ්නේ, ඇ්සහි ්නාඇ්ල ි, රෑප නේහි 

්නාඇ්ල ි, චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ් හි ්නා ඇ්ල ි, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස් හි 

්නාඇ්ල ි, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  පරය  කර්ගන  ම් සුව ්හෝ දුකේ ්හෝ 

්නාදුකේ්නාසුව ්හෝ ්ව්ද ි කේ ්ව ිද එහිද ්නාඇ්ල ි. එ්සේ ්නාඇලී 

්නාබුඳී නුමළුාව ආදීනව දකිමිනේ ් ව්සනේනාවූ ඔහු්ගේ මු ඇිවීමට ිබුන 

පඤ්චුපාොනස්කන්ධ  අඩුවීමට ් ේ. නුව භව කේ ්ගාාලන ුටුවීම්, ඇලීම් 

සහි ඒ ඒ ුන සුටුවන ස්වභාව  ඇි ණ්හාවද ඔහු ුළ පරහීණ ්ව ි. 

ඔහු්ගේ කා ික විඩා්වෝ පරහීණ ්වේ. වචසික විඩා්වෝ පරහීණ ්වේ. 

කා ික සනේාප් ෝ පරහණී ්වේ. වචසික සනේාප් ෝ පරහීණ ්වේ. 

කා ික පරිළාහ් ෝ පරහණී ්වේ. වචසික පරිළාහ් ෝ පරහීණ ්වේ. 

්හ්ම කා ික සුඛ් කේද වචසික සුඛ් කේද විඳී. 

ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ් පනේනුම් කරනව. ් ම් ක ිාපු ශික්ෂණ  

ආශර් නේ ්ම් ආ ය ශරාවක ා ුළ ආ ය අෂටාංගික මාගය  වු්ඩන ආකාර . 

්ම් ශික්ෂණ  ුළිනේම ආ ය අෂටාංගික මාගය  මු් වන හුටි ්පනේනුම් 

කරනව. 

‘ ා ථාභූස්ස දිට්ඨි සාස්ස ්හාි සම්මාදිට්ඨි, ් ා ථාභූස්ස 

සංක්ප්පා ස්වාස්ස ්හාි සම්මාසං ක්ප්පා, ් ා ථාභූස්ස වා ා්මා 

ස්වාස්ස ්හාි සම්මාවා ා්මා,  ා ථාභූස්ස සි සාස්ස ්හාි සම්මාසි, 

් ා ථාභූස්ස සමාධි ස්වාස්ස ්හාි සම්මාසමාධි. පු්බ්බව ්ඛ්ා පනස්ස 

කා කම්මං වීකම්මං ආජී්වා සුපරිසු්ද්ධා ්හාි. එවමස් සා ං අරි් ා 

අට්ඨඨං ගි්කා ම්ග්ගා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡි.’ 

එබඳු වූ ඔහු්ගේ, ඒ කි නේ් න, අර කලිනේ කි ාපු ශකි්ෂණ  ඇි ඒ 

ආ ය ශරාවක ා්ගේ - ඒ විධි ට හිකේ්මනේනහු්ගේ -  ම් දෘෂේටි කේ ්ව්ද, 
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එ  ඔහුට සම්මාදිට්ඨි  ්ව ි. එබඳු වූ ඔහු්ගේ  ම් සංකලේප කේ ්ව ිද, එ  

ඔහුට සම්මාසංකලේප  ්ව ි. එබඳු වූ ඔහු්ගේ  ම් වයා ාම් කේ ්ව දි, එ  

ඔහුට සම්මාවා ාම  ්ව ි. එබඳු වූ ඔහු්ගේ  ම් ස ිකේ ්ව ිද, එ  ඔහුට 

සම්මා සි  ්ව්. එබඳු වූ ඔහු්ගේ  ම් සමාධි කේ ්ව්ද, එ  ඔහුට 

සම්මාසමාධි  ්ව ි. කලේබාම ඔහු ුළ කා  කමය , වවී කමය  සහ ආජීව  
සුපිරිසදිු වු් ේ ්ව ි. ්ම්සේ ඔහු ුළ ආ ය අෂේඨාංගික මාගය  භාවනා 

වශ් නේ පරිපුණයව ට ්  ි. දැනේ ්මන සාමානය් නේ ආ ය අෂටාංගික 

මාගය  ක ිු්වන පළිි්වලටම කි ුවු්ණේ නුහු. නමුේ අගදි අර කා කමය 

වීකමය ආජීව සුපිරිසිදු ්වනවා ක ිල පරකාශ ක්ළේ අපි අර කලිනේ 

්දේශන් ේදී මහාචත්ාරීසක සුර් ේ සඳහනේ කළ කාරණ ම ි. ඒ කි නේ්න 
ආ ය අෂටාංගික මාගය  ්ලෝ්කෝත්ර වශ් නේ සම්පූණය වී්ම්දී සම්මාවාචා, 

සම්මාකම්මන්, සම්මාආජීව  න අංග ුන පහළ වනේ් නේ විරි වචසික 

වශ් නේ. ඒක ි ්මන ්ම් වි්ශේෂ කේ ව්ගේ දැනු්නේ. ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ 

වහනේ්සේ ්ම් විධි ට ආ ය අෂේටාංගික මාගය  වු්ඩන විට ඒ එකේකම 

්බෝධිපාක්ෂික ධමයේ වු්ඩන ආකාර  ්පනේනමු් කරනව. 

‘ස්ස එවං අරි ං අට්ඨඨං ගිකං මග්ගං භාව ්ා චත්ා්රාපි 

සිපට්ඨඨානා භාවනා පාරිපූරිං ගච්ඡන්ි. චත්ා්රාපි සම් මප්පධානා භාවනා 

පාරිපූරිං ගච්ඡන්ි. චත්ා්රාපි ඉද්ධිපාො භාවනා පාරිපූරිං ගච්ඡන්ි. පඤ්චපි 

ඉන්ද්රි ානි භාවනා පාරිපූරිං ගච්ඡන්ි. පඤ්චපි බලානි භාවනා පාරිපූරිං 

ගච්ඡන්ි. සත්පි ්ඛ්ාජ්ඣඞ්ගා භාවනා පාරිපූරිං ගච්ඡන්ි. තස්ස ඉ්ම ්ද්ව 
ධම්මා යුගනද් ධා ව්තන්ති සම්ථා ච විපස්සනා ච.’ 

්ම්සේ ්ම් ආ ය අෂේටාංගික මාගය  වඩනේනාවූ ඔහුට සර 

සිපට්ඨඨාන් ෝද භාවනා වශ් නේ පරිපුණයව ට ් ේ. සර 

සම්මප්පධාන් ෝද භාවනා වශ් නේ පරිපුණයව ට ්  ේ. සර ඉද්ධිපාද් ෝද 

භාවනා වශ් නේ පරිපණුයව ට ් ේ, ඉන්ද්රි  පහද භාවනා වශ් නේ 

පරිපුණයව ට ්  ේ, බල පහද භාවනා වශ් නේ පරිපුණයව ට ්  ේ, ් බාජ්ඣඞ්ග 
හද භාවනා වශ් නේ පරිපුණයව ට ් ේ. ඔෙු තුළ සමථ විපස්සනා යන ්ම් 

ධමථ ්දක යගුනද්ධව එකට බුඳී පවතී. ඊළඟට බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ 

කරනව ්ම් විධි ට ්බෝධිපාක්ෂික ධමය සි ලේලකේම සම්පූණය වී්ම් අවසාන 

පරිඵල . 

‘්සා ්  ධම්මා අභිඤ්ඤා පරි්ඤ්ඤ  යා ් ධ්ම්ම අභිඤ්ඤා 
පරිජ්ානාි. ්සා ්  ධම්මා අභිඤ්ඤා පහාබ්බා ් ධ්ම්ම අභිඤ්ඤා පජ්හි. 
්සා ්  ධම්මා අභිඤ්ඤා භා්වබ්බා ් ධ්ම්ම අභිඤ්ඤා භා්වි. ්සා ්  
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ධම්මා අභඤි්ඤා සච්ිකාබ්බා ් ධ්ම්ම අභඤි්ඤා සච්ික්රා’ි - ්හ්ම 
 ම් ධමය්  ෝ අභඤි්ඤා්වනේ පරිිසඳි ද  ුේාහදු, ඒ ධමය නේ අභඤි්ඤා්වනේ 
පරිිසඳි දැන ගනී.  ම් ධමය නේ අභඤි්ඤා්වනේ පරහාණ  කට ුදු, ඒ ධමය නේ 
අභඤි්ඤා්වනේ පරහාණ  කර ි.  ම් ධමය්  ෝ අභඤි්ඤා්වනේ වුඩි   ුේාහදු, 
ඒ ධමය නේ අභඤි්ඤා්වනේ වඩ ි.  ම් ධමය්  ෝ අභඤි්ඤා්වනේ සාක්ෂාේ කළ 
 ුේාහදු, ඒ ධමය නේ අභඤි්ඤා්වනේ සාක්ෂාේ කර ි. අභඤි්ඤා්වනේ පරිිසඳි 
ද ුු ධමය හුටි ට දකේවනේ්නේ පංච උපාොනස්කන්ධ  ි. අභඤි්ඤා්වනේ 
පරහාණ  කළ  ුු ධමය හුටි ට දකේවනේ්න, අවිදයාවේ භව ෘෂේණාවේ ් දක ි. 
අභඤි්ඤා්වනේ වුඩි   ුු ධමය හුටි ට දකේවනේ්න සමථ ේ විපස්සනාවේ 
ක ින ්ම් ධමය ්දක ි. අභඤි්ඤා්වනේ සාක්ෂාේ කළ ුු ධමය හුටි ට 
දකේවනේ්න විජ්ජ්ා සහ විමතු්ි - මාගය ඥාන සහ ඵල ඥාන - ක ින ්දක ි. 

දැනේ එ්කාට අපි කලිනේ සඳහනේ කළ ආකාර ට සේිසේ 
්බෝධිපාක්ෂික ධමය ුළ ි්බන කරමානුකුලව  ඉාම ්හාඳිනේ පුහුදිලි 
්වනව. ඒ ආ ය අෂේටාංගික මාගය  හරි හුටි ටම පිහිටි ්සෝවානේ ආ ය 
පුදේගල ා ුළ - ඒ පුදේගල ාට - අනිකුේ ් බෝධිපාක්ෂික ධමය නිුිනේම වා්ගේ, 
ඉ්බ්ම වා්ගේ, පහළවන බව සඳහනේ ්වලා ි් නේ්න ්මනේන ්ම් 
කරමානුකුලව  නිස ි. සිපට්ඨඨාන සූර් ේදී ‘එකා ්නා අ ං භික්ඛ්්ව 
ම්ග්ගා’ කි ල සඳහනේ වීම නිසා ඇුම් ් ක්නකේ සටි්ඨඨාන  එකම මාගය  ි 
කි ල ්ෝරනේන ්පළ්ඹනව. ඒක  ුකේි සහග නුි බව කලිනේ 
අවස්ථාවක අපි ්හේු සාධක සහිව ්පනේනමු් කළා. දැනේ ්මනිනුේ 
්පේනවා ‘එකා න’ කි ල කි නේ්න එකම මාගය  කි න අථය් නේ ්නා්ව ි. 
එකම අරමුණකට ් ාමුවූ, ඒ කි නේ්න නවිනට ් ාමුවූ - ඒක නිසා ම ි 
ඒ පාඨ් ේ අගට එනේ්න ‘ඤා ස්ස අධිගමා  නිබ්බානස්ස සච්ිකිරි ා ’ කි ල. 
්ලෝ්කෝත්ර මාගය  ලබාගුනමී සඳහා, නිවන සාක්ෂාේ කරගුනීම සඳහා, 
ආරම්භ කේ සර සිපට්ඨඨාන් නේ ්ක්රනේ්න. ඒ පටනේගේු ආරම්භ  
සම්මප්පධාන, ඉදධිපාද, ඉන්ද්රි , බල, ්බාජ්ඣඞ්ග ඔසේ්ස ආ ය අෂටාංගික 
මාගය් නේම කුළුගුනේ්වනව. 

දැනේ ්ම් මහා සළා නික සූර් ේ කීප ුනකදීම කි ුවුණා ‘ජ්ානං 
පස්සං  ථාභූං’  න වචන. ේවූ පරිදේ්දනේ දැනීමකේ දැකීමකේ ගුන 
කි ුවුණා. ඇස පිළිබඳව, රෑප නේ පිළිබඳව, චක්ඛු්විඤ්ඤාණ  පිළිබඳව, 
චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  පිළිබඳව, චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  නිසා ඇිවන ්ව්ද ි නේ 
පිළිබඳව, ්මනේන ්ම් කි න  ථාභූ ඥාන  කුමකේද කි ල අපි ටිකකේ 
විමසල බලමු. සඤ්ඤාව මිරිඟුවකට උපමා කරල ි් නව. ්මනේන ්ම් 
සඤ්ඤා්ව් මරීි ස්වභාව  කුමකේද කි ල ටිකකේ හිල බලනේන වටිනවා. 
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ගරීෂේම කාල් ේ ුනි ලාවක ඈ ්ප්නන මිරිඟුවකේ දකින මු්වකේ ඒ 

මිරිඟු්ව් ජ්ල  පිළිබඳ සංඥාවකේ ඇිකරගනේනව. ජ්ල  ක ිල හිාගනේනව, 
මඤ්ඤනාවකේ ඇිකරගනේනව. ඒ සංඥාව අනුව ගි  මඤ්ඤනාවකේ 
ඇිකරගනේනව. එ්හම හිා්ගන ඒ මිරිඟුව දිහාවට දුවනේ්න මකේනිසාද? 

්ම් දිවී්මනේ මාේ ඒ ජ්ල ේ අර ඇි පරර  ්ගවා දමල ඒ ජ්ල ට 
ළං ්වනේන පළුුවනේ කි න හුඟීම මුවා ුළ ි්බන නිස ි. නමුේ මුවා 

්ේරුම් ්නාගේු කාරණ කේ ි්බනව. 

්ම් පරර  දුවල ්ගවනේන බෑ කවොවේ, ්ම් පරර  ්ගවා දැමි  
්නාහුකේකකේ. ් ද්කානකේ ඇතිතාකේ මුදකේද ති්යනව. ් ම්ක අවධාරණ් නේ 

කිව  ුේකේ. එ්කාට ඇස ්වනේ කරල ගේ නම්, ඈ ි්බන ඒ  ම්කිසි 
්ද  ජ්ල  කි ල ්වනේකර ගේ නම්, ඒ අර ි් නව පරර කේ. ්ම් 
කාරණා ුනම අවශය  ි ්ම් කි ාපු සංඥාම  අවස්ථාවට. අනේන ඒක නිසා 

අර පරර  ්ගවා දැමි  ්නාහුකේකකේ. ්ම්ක ්ගවා දැමි  ්නාහුකේකකේ බව 
්ේරුම් ගේු විමකුේ පදුේගල  අර මිරිඟුව ඔසේ්ස දුවනේ්න නුහු. ඒ 

ුනුේා - ඒ රහනේ වහනේ්සේ - ‘දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨ මත්ං’ ආදී වශ් නේ දැකේ ව ූ
පරිදි දුටු්  හ ිදුටමුනිේ නවනිව. ඇසු් නහ ිඇසනුමනිේ නවනිව. දැනු් නහ ි
දැනනුමනිේ නවනිව. දැනගේ ්ද් හ ි දේමනිේ නවනිව. ්මනේන ්ම් 

විධි ට මඤ්ඤනා කරනේන  නේ්න නුහු. ඒ සංඥාව අනවු මඤ්ඤනා කරනේන 
 නේ්න නුහු. දුටු ්ද කේ ඇ, දුටු ්ක්නකේ ඇ, කි ල එ්හම මඤ්ඤනා 
කරනේන  නේ්න නුහු. ඇසීම් ආදි  පිළිබඳවේ එ්හමම ි. 

්මනේන ්ම් මඤ්ඤනාවනේ් ගනේ විමුකේ ේව  රහනේ වහනේ්සේ 

්ක්නකු ුළ ි්බන බව අප අර කලිනේ අවස්ථාවක ඡබ්බි්සාධන සූර් නේ1 

උපුටා දැකේවු පාඨ කිනුේ පුහුදිලි ් වනව. ඒ සූර් ේ සඳහනේ වුණා අහයව ට 

පරිඥාකරන භික්ෂූනේවහනේ්සේ නමකේ - රහේ බව මනේ ලුබු බව කි ා හිටි  
රහනේ වහනේ්සේ නමකේ - දිට්ඨඨ, සු, මු, විඤ්ඤා කි න කාරණා පිළබිඳව 
කළ  ුු නවිුරදි පරකාශ  ්මාකකේද? ඒ පරකාශ  ‘දි්ට්ඨඨ ්ඛ්ා අහං, ආවු්සා, 

අනුපා් ා අනපා් ා අනිස්සි්ා අප්පටිබ්ද්ධා විප්පමු්ත්ා විසං ු්ත්ා 
විමරි ාදීක්න ්චසා විහරාමි.’ 

ඇවුේනි මම දිට්ඨඨ  පිළිබඳව ළං ්වනේ්නේ නුිව, ඈේ 

්වනේ්නේ නුිව, එ  ඇසුරු කරනේ්නේේ නුිව, එහි බු්ඳනේ්නේ 
නුිව, එ ිනේ මිදී, එ ිනේ ගුලවී, මා ිම් කර ් නාගේ සිකිනේ  ුකේව වාස  

කරනව. දැනේ අපි ්ම් පාඨ් ේ අථය , අපි මිරිඟුව පිළිබඳව කී කාරණ  අනුව 
්ේරුම් ගනේන බලමු. 
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මිරිඟුවකට ළං ් වනේනේ බුහ .ු ඈේ ් වනේනේ බුහ .ු සාමානය් නේ ගරීෂේම 
කාල් ේ මිරිඟුවකේ දැකේකම ජ්ල  පිළිබඳ සංඥාවකේ ඇිකර ්ගන පිපාස  
නිසා - ්බානු කුමුේ නිසා - ඒ පුේට දුවල  න එක ි සිරි. අපි 
ටිකකට හිාගනිමු, ්ක්නකේ මිරිඟුව දැකල ඔනේන ගං වුරකේ ගලා්ගන 
එනව කි ල බ  වුණා ක ිල. ඒ ුනුේා ආපහු හුරිල දිව්්වාේ, ටිකකේ 
දුර ගිහිලේල හුරිල බුලු්වාේ, ඒේ ඒක පිටිපසේ්ස. ්ම ිනේ අපට ්පේනව 
මරිඟුවට ළං වනේන ළං වනේන ඈතමයි. ඈතේ ්වනේන ඈතේ ්වනේන ළඟමයි. 
ඔනේන ඕක නිසා රහනේ වහනේ්සේ දිට්ඨඨ, සු, මු ආදී ඒ මිරිඟු වලට ළං 
්වනේ්නේ නුහු. ඈේ ්වනේ්නේ නෑ. හිිනේ ළං වීම, ඈේ වීම ්දකම 
කරනේ්න නුහු. ක ිනේ ඒ විධි ට කරනව ව්ගේ ්පේනව ්ලෝක ාට 
‘අනුපා්යා, අනපා්යා’. 

ඒ ව්ගේම ‘අනිස්සි්තා’ - එ  ඇසුරු කර්නා්ගන, ඔනේන ්හාඳ 
ජ්ලාස කේ ි් න ුනකේ ක ිල එුන නුවිල ඉනේ්න නුහු. 
‘අප්පටිබ්ද්ධා’ - සි්නේ එහි බුඳී ඉනේ්න නුහු. ‘විප්පමු්්තා’ - ජ්ල  
කි න සංඥා්වනේ මිදිල, මඤ්ඤනා්වනේ මිදිල. ‘විසංයු් ්තා’ - එ ිනේ ගුලවිල. 
‘විමරියාදික්තන ්චතසා’ - මා ිම් ්නාකරගේ සිකිනේ. ්මාකකේද ්ම් 
මා ිම් කිරීම. ්ද්කාන සහ මුද - ්ද්කාන සෙ මුද අර කලිනේ ක ිාපු. 
ඇස ්වනම ි, රෑප  ්වනම ි, පරර  ි ක ිල ඔ  විධි ට මා ිම්කර 
ගුනමීකුේ නුහු ඒ රහනේ වහනේ්සේ ුළ. දැනේ එ්කාට ්ම් පරකාශ කළ 
්ම් කාරණා අනුව අපට ්ප්නනව මඤ්ඤනා්වනේ ්ක්රනේ්න අර දිට්ඨඨ, 
සු, මු ආදි  පිළිබඳ වසේුව කේ ඇිකරගුනමී - ්ද කේ කි ල හිා 
ගුනමී. මඤ්ඤනා්වනේ ් ක්රනේ්න දකනි ‘්ද කේ’ ි් නව, අසන ‘්ද කේ’ 
ි්  නව ක ිල හිා ගුනමී් ආදි  ි. එ්හම හිා ගුනමී නසිාම ම  ිඅප ි
කලනිේ සඳහනේ කළා ‘් න ් න හ ිමඤ්ඤන්ි ්ා ං ්හා ිඅඤ්ඤථා’ 
ක ිල ද්ව ානපුස්සනා සූර්  නේ ගාථාවකේ උපටුල දැකේවවු. මඤ්ඤනා කරිීම 
නසිාම එ  ‘්ද කේ’ ්වනව. එ  ‘්ද කේ’ වීම නිසා එ  ‘අ්නකකේ’ බවට 
පේ ්වනව. ්දයකේ ්වෙයි අනේ්දයකේ වනේ්න, කි ල පරකාශ ක්ළේ ඒක ි. 
්දයකේ ෙුටියට ගුනමී නසිාම ඒකට ළං ්වනේන දරණ උතේසාේයනේ ඈතේ 
්වනව ව්ගේ ්පේනව. 

අපි මූලපරි ා  සූර  පිළිබඳ විගරහ් ේදී දිගිනේ දිගටම සාකච්ඡා 
කළා දැනීම් මට්ටම් ුනකේ ඇි බව, සඤ්ඤා, අභිඤ්ඤා, පරිඤ්ඤා කි ල. 
අශරුවේ පෘථගේජ්න  සඤ්ඤා්වනේ බුඳිල ඒ අනුව මඤ්ඤනා කරනව. 
පඨවි සඤ්ඤාව ඇිකර ්ගන පඨවි  ්ද කේ කි ල හඟිනව. ‘පඨවි් හි’ 
කි ල හඟිනව. ‘පඨවි  ම්ගේ’ කි ල හඟිනව. ‘පඨවි් නේ’ කි ල හඟිනව. 
්ද කේ හුටි ට හිා්ගන. දිට්ඨඨ  පිළිබඳවේ එ්හම ි. නමුේ ්සඛ් 
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පුදේගල  අර විශිෂේට ඥාන  ඇිකර්ගන ්හේු පරය  සමවා  පිළිබඳ 

 ම්කිසි අව්බෝධ කේ ි්බන නිසා - නමුේ පිරිසිඳ දැනීමකේ වම නුහු, 

ආශරව අනුස  ්ගවල නුි නිසා - ඒ නිසා ෙිකේ්මනව මඤ්ඤනා ඇිකර 

්නාගුනමීට. විමුකේ පදුේගල ා - රහනේ වහනේ්සේ - පරිඤ්ඤා වශ් නේ 

සම්පූණය් නේම පිරිසඳි දැන ්ගන ඉවර ි ්ම් සංඥාවනේ්ගේ මරීි ස්වභාව . 

දැනේ එ්කාට ්ම් විධි ට අපට ්ප්නනව ්ම් මඤ්ඤනා වලිනේ 

්ක්රනේ්නේ වසේුව් නේ සලකල ‘්ද කේ’ හුටි ට හිා ගුනීම ි. හිා 

ගුනමී් ් ගාඩකේ ් මන ි්  නේ්නේ. ඊළඟට ් ම්හම හිාගේු ් ද  අලේලා 

ගුනමීටේ එකේරා උේසාහ කේ කරනව. ඒක ්ක්රනේ්නේ ්ම් ණ්හා්වනේ. 

ණ්හාව නිසා උපාොන කේ. ්ම් ්ද කේ හුටි ට හිාගේු ්දේ අලේලා 

ගනේනේ උේසාහ කේ කරනව. ්මන ්ම් කාරණා ුනකේ ි්බන බව 

අමක ්වනව ඒ නිසා. මධුපිණ්ඩික සූර  විගරහ කරන අවස්ථා්ව්දී අපට 

වි්ශේෂ පාඨ කේ හමුවුණා. මුලේම පාඨ . ‘චක්ඛ්ුංච ්ඛ්ා පටිච්ච ආවු්සා 

රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛු්විඤ්ඤාණං’ කි ල. 

ඇසේ රෑපේ පරය කර්ගන ි චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  ඇි ්වනේ්න. 

එුන මහා ගුඹරුු කාරණ කේ ි් නව. ඉන්ද්රි  ඥාන  පිළබිඳ ඉාමේම 

ගුඹුරු ුන එන. ‘චක්ඛු්ංච පටිච්ච රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ - 

ඇසේ රෑපේ පරය කර්ගන ි චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  උපදිනේ්න. චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  

පරීය සමුප්පනේන ්ද කේ බව එනනිේ ්පනේනමු් කරනව. ඒ එකේකම අර 

කලිනේ ක ිාපු ්ද්කාන සහ මුද එුනනිේම මු ්වනව. ඇසතේ රූපයතේ 

්වනේකර දැන ගුනීමමයි චක්ඛු විඤ්ඤාණය කියෙ කියනේ්න.  ම් අවස්ථාවක 

ඇස ්වනේකර ගේ නම් ්ම් ආධයාේමික ආ න  ි ක ිල, රෑප  

්වනේකර ගේ නම් ්ම් බාහිර - ඊට පිටිනේ ි් න - ආ න  ි ක ිල, 

එුනම ි චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ . ඕක තමයි පරතරය. 

එ්කාට ්මනේන ්මුනම ි් නව ්ද්කාන සෙ මුද. ්ම්ක 

්ේරුම් ගුනමී පහසු වීමට අපි කලිනේ අවස්ථාවක දැකේවූ වඩුවා පිළිබඳ 

උපමාව2 එළි ට ගනමිු. අපි සඳහනේ කළා අර ්ොරකේ හදන වඩු්වකේ ලෑලි 

්දකකේ පුරුදේදල ඒ ්ොර හදන්කාට ඒ ලෑලි ්ද්කේ පරර  ගුන 

අවධාන  - මනසිකාර  - ් ාමු්වන අවස්ථා්ව්දී කථා කරනව, ්ම් 

ලුලි ්ද්කේ ්හේේුව හරි නුහු, නුේනම් හරි කි ල. ඒ විධි ට හිනව. 

්ම් ලෑලි ්ද්කේ ්හේේු වීමකේ ගුන කා කරනේ්නේ, ලෑලි ්ද්කේ 

සම්ඵස්ස කේ ගුන කථා කරනේ්නේ, වඩුව්ගේ මනසිකාර  අර ්දකකේ 
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හුටි ට එුන ්බදිල ගි ා. ්ොර එකකේ හුටි ට ්නා්ව ි ලෑලි පළු ්දකකේ 
හුටි ට. ඔනේන ඔ  විධි් ේ ්ද කේ ්ම් ‘චක්ඛ්ුංච පටිච්ච රෑ්පච උප්පජ්ජ්ි 
චක්ඛ්ුවිඤ්ඤාණං’ කි න ුන ි් නේ්නේ. ඇස ්වනේකර ගේ, රෑප  
්වනේකර ගේ - ඒ ්වනේකර දැනගුනීමම් විඤ්ඤාණයයි. ඒක තමයි පරතරය, 
ඒක තමයි මුද. ඔනේන ඔ  ්ද්කාන සහ මුද එ්නේදි මු වුණා.  

්ම් චක්ඛ්ු සමඵස්ස  කි න එක එ්කාට ධමයානකුුලව බලන්කාට 
ඉාමේම සංකිේණ අවස්ථාවකේ. ඇේ වශ් නේම ඒක ්ද්කානකේ සහ 
මුදකේ ි් න ‘්දයකේ’. ්ද්කානේ මුදේ ඊට අ ිි ි. ්ම් ්ද්කානකේ 
මුදකේ ිබුනට ්මාකද, ්ම් මුද ්නාකා හුරීමකේ සාමානය ්ලෝක ා ුළ 
ි්බනව. මුද ්නාතකා ෙුර ්ද්කාන ගුටෙී්ම් තුත තමයි, උතේසාෙය 
තමයි, ‘උපාදානය’ කියෙ කියනේ්න. ඒක ණ්හා්වනේ ්ක්රන එකකේ. 
ණ්හාව අනුව උපාොන ේ එනව. හරි ට අර මුවා හිාගනේනව දැනේ මම 
්මන, ජ්ල  අන. මම ජ්ල  ්බානේන එනට කටි්ටු ්වනේන ඕන කි ල 
දුවනේන පටනේ ගනේනව. පරතරය අමතක කරනව. ඔනේන ඔ  විධි් ේ ්ද කේ 
සිද්ධ්වනව ඉන්ද්රි  ඥාන් ේේ. අර පරර  අමක කිරීමට ුඩු ්දනේ්නේ 
ණ්හාව ි. ණ්හාවට ‘්ලේප’ කි ල නමකේ සඳහනේ ්වනව - ලාටුව. අනේන 
ඒ ණ්හා්ව ි් න ලාටු ගි් නේ ම ි මුද පරර  මකාලනේන උේසාහ 
කරනේ්න. බුදුරජාණනේ වෙනේ්සේ තණ්ොව මුෙුම් කාරියකට උපමා කළා - 
‘සිබ්බනී’. 

්ම් මුහී්ම්දී ව්ගේම ්ගී් ම්දීේ ්ම් ‘සිබ්බි’ ‘සංසිබ්බි’ කි න පද 
්දක ් ාදනව. මුහමීටේ ්ගීමටේ ්දකටම. මුහී්ම්දීේ ්ගී්ම්දීේ 
්ද්කේදීම කරනේ්නේ අර පරර  අඩුකරල ගුට ලෑමකේ. එ්කාට ්මනේන 
්ම් උපාොන  කි ල ක ිනේ් නේ ඔනේන ඔ  විධි ට ණ්හාව පිහිට කර්ගන 
ඒ ්ද්කාන ගුට ලු්ම් ුකේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සුත්නිපා් ේ 

පාරා ණ වග්ග් ේ ිස්ස්ම්ත් ය සූර් ේදී3 ඉාමේම ගම්භීරාථයවේ 

ගාථාවකිනේ ්පනේනමු් කරනව. ්ම් ණ්හාව නමුි සිබ්බනි  - ්ම් මුහමු් 
කාරි  - ඉකේමවල, ්ගමු් කාරි  ඉකේමවල විමුකේ ි ලබන ආකාර . 

‘්යා උභ්න්ත විදිත්වාන 
ම්ජ්ඣ මන් තා න ෙපි්පති 
තං බරූම මො පුරි්සාති 
්සාධ සිබ් බනිමච් චගා.’ 

‘ ම් ් ක්නකේ ් කානේ ් දක ් ේරුම් අර්ගන පරඥා්වනේ මුද ් නාඇ්ල දි 
ඔහටු මම මහා පරුුෂ ා ු ි ක ිමි. ්හ්ම ්ම් ්ලෝක් ේ සබි්බන ි නම් 
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වූ ඒ මුහුම් කාරි  ඉකේමවා ගි් ේ ්ව ි.’ ්ම් ගාථාව ්කා ි රම් ගුඹුරුද 
කි ්ාේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ වුඩ විසූ කාල් ේම, උනේවහනේ්සේ බරණුස 
ඉසිපන් ේ වුඩ වසන අවස්ථාවක සේථවිර භික්ෂූනේ වහනේ්සේලා පිරිසකේ 
මණ්ඩලමාල් ේ රැසේ්වලා ්ම් ගාථාව මුලේ කර්ගන ධමය සාකච්ඡාවකේ 

ආරම්භ කළා.4 බුද්ධ කාල් ේ ගුඹුරු ධමය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඉදිරි ට 

ගේ්, ්ම් කා්ලේ ඉදිරි ට ගනේන ධමය ්කාට්ඨාශ ව්ගේ ්දේවලේ ්නා්ව ි. 
සුත්නිපා් ේ අට්ඨඨක, පාරා ණ වග්ග වුනි ගුඹරුු ධමය ්කාට්ඨාශ ි. ්ම් 
සේවාමීනේ වහනේ්සේලා ධමය සාකච්ඡා්ව් මාෘකාව ් ම් විධි ට මුකරගනේනව. 
‘ඇවුේනි, භාගයවුනේ වහනේ්සේ විසිනේ පාරා ්ණේ ්ම්ත් ය පඤ්හ් ේ 
්මනේන ්ම්හම ගාථාවකේ පරකාශ කරල ි් නව. ්මන කි න ්කානේ 
්දක සහ මුද කුමකේද?’ ඒක පාළි් නේ සඳහනේ ්වනේ් න ්ම් විධි ට ි. 

‘ක්මා නු ් ඛ්ා, ආවු්සා, එ්කෝ අ්න්ා, ක්මා දුි් ා අ්න්ා, 
කිං ම්ජ්ඣ, කා සිබ්බිනී’ - ඇවුේනි ් මන කි ු්වන එක අනේ කේ කුමකේද? 
එක ්කාන කුමකේද? ්ද්වනි ්කාන කුමකේද? මුද කුමකේද? මුහුම් කාරි  
කවුද? ්ම් මාෘකාව  ට්ේ ්ම් සංඝ සභාව ඇමූ පළමුවුනි සේවාමීනේ 
වහනේ්සේ ්මනේන ්ම්හම පරකාශ කරනව. 

‘ඵ්ස්සා ් ඛ්ා, ආවු් සා, එ්කා අ්න්ා, ඵස්සසමදු් ා දුි්  ා අ්න්ා, 
ඵස්සනි් රා්ධා ම්ජ්ඣ, ණ්හා සබි්බින,ී ණ්හා හි නං සබි් බ ිස්ස ්ස්සව 
භවස්ස අභනිබි්බත්  ිා. එත්ාවා ්ඛ්ා, ආවු් සා, භකි්ඛ්ු අභි්ඤ්ඤ  යං 
අභජි්ානාි, පරි්ඤ්ඤ  යං පරිජ්ානාි. අභි් ඤ්ඤ  යං අභජි්ාන ් ා, 
පරි්ඤ්ඤ  යං පරිජ්ාන ් ා දි්ට්ඨඨව ධ්ම්ම දුක්ඛ්ස්ස අන් ක්රා ්හා.ි’ 

‘ඇවුේනි ස් පශය  එක අනේ කි. එක ්කානකි. ස් පශය සමුද , ස් පශය  
හටගුනීම ්ද්වනි ්කාන . ස් පශය නි්රෝධ  මුද . මුහුම් කාරි  
ණ්හාව . මකේනිසාද  ේ ඒ ඒ භව  ගුටගුනීමට - භව ට මුසේම දමනේ්නේ 
- මුහුම් දමනේ්නේ ණ්හාව බුවිනි. ්ම් කාරණ  ්ේරුම් ගේු පමණිනේ 
භික්ෂුවකේ අභිඤ්ඤා වශ් නේ විශිෂේට ඥාන් නේ ද  ුේ අභිඤ්ඤා 
වශ් නේ දැන ගනී. පරිඤ්ඤා වශ් නේ ද  ුේ පරිඤ්ඤා වශ් නේ දැන 
ගනී. අභිඤ්ඤා වශ් නේ ද  ුේ අභිඤ්ඤා වශ් නේ දැන ්ගන, පරිඤ්ඤා 
වශ් නේ ද  ුේ පරිඤ්ඤා වශ් නේ දැන්ගන, දිටු දැමි් හිම දුකේ 
්කළවර කරනේ්නකේ ්ව්.’ ්ම්හම පරකාශ කළාට පසේ්සේ ්ද්වනි 
සේවාමීනේ වහනේ්සේ නමකේ මනේ්ගේ ම  ්ම්හම පරකාශ කරනව. අපි ඒක 
සාරාංශ වශ් නේ ්කටි් නේ සඳහනේ කරමු. ඔ  රටාවටම ි ඒ පිළිුර. 
මුලික වචන ටික විරකේ සඳහනේ කිරීම සෑ්හනව. ඒ සේවාමීනේ වහනේ්සේ්ගේ 
ම ට අනුව එක ්කානකේ - අී , ්ද්වනි ්කාන - අනාග , 
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මුද - වයමාන , පච්චුප්පන්න . මුහුම් කාරි  - ණ්හාව. එ්හම පරකාශ 

කළාම නුේ ්වනි සේවාමීනේ වහනේ්සේ නමකේ මනේ්ගේ ම  පරකාශ කරනව. 

එක ්කානකේ සුඛ් ්ව්දනාව, ්ද්වනි ්කාන දුකේ ්ව්දනාව, මුද අදුක්ඛ්මසුඛ් 

්ව්දනාව. මධයසේථ ්නාදුකේ ්නාසුව ්ව්දනාව. මුහුම් කාරි  ණ්හාව. 

හර්වනි සේවාමීනේ වහනේ් සේ නමකේ මනේ්ගේ ම  ඉදිරිපේ කරනව. එක 

්කානකේ නාම , ්ද්වනි ්කාන රෑප , මුද විඤ්ඤාණ . මුහුම් කාරි  

ණ්හාව. පසේ්වනි සේවාමීනේ වහනේ්සේ නමකේ වේ ම කේ ඉදිරිපේ කරනවා. 

එක ් කානකේ ආධයාේමික ආ න හ , ් ද්වනි ් කාන බාහිර ආ න හ , 

මුද විඤ්ඤාණ . මුහුම් කාරි  ණ්හාව. හ ්වනි සේවාමීනේ වහනේ්සේ මා්ගේ 

ම  ඉදිරිපේ කරනව. එක ්කානකේ සක්කා  - සක්කා  ක ිල ක ිනේ්න 

පඤ් චුපාොනස්කන්ධ ටම නමකේ. සක්කා  දිට්ඨඨ  කි න ුන කි න සක්කා  ි. 

්ද්වනි ්කාන සක්කා  සමුද  - සක්කා ් හි හටගුනීම. මුද සක්කා  

නි්රෝධ . මුහුම් කාරි  ණ්හාව.  

්ම් විධි ට විවරණ හ කේ සභාව ඉදිරි ට ආවට පසේ්සේ එක සේවාමීනේ 

වහනේ්සේ නමකේ ් ෝජ්නා කරනව, ‘ඇවුේනි, අප අ්ේ ්ම් විධි් ේ 

් ෝජ්නා හ කේම ඉදිරිපේ ්වලා ි් නව. අපි භාගයවුනේ වහනේ්සේ ළඟට 

ගිහිනේ ්ම් කාරණ් ේ වාේාව ඉදිරිපේ කරමු. භාගයවුනේ වහනේ්සේ  ම් 

ආකාර කට ්ම්කට විවරණ  ්දනව නම් ඒ ආකාර ට දරා ගනිමු’ ක ිල. 

ඒකට එකඟ ්වලා ඒ සේවාමීනේ වහනේ්සේලා බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ළඟට 

ගිහිලේලා වාේාව ඉදිරිපේ කරල, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ විමසනව ‘කස්ස 

නු ්ඛ්ා භ්න් සුභාසිං’ - කා්ගේ කීමද හරි? බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ ්දන 

පිළිුර ‘ස්බ්බසං ් වා භික්ඛ්්ව සුභාසිං පරි ා් න’ - මහ්ණනි, නුඹල්ග, 

හ  නම්ගේම කමී් ඒ ඒ අිනේ බලන්කාට - පරි ා් නේ ක ිල ක ිනේ්නේ 

එකේ එකේ අිනේ බලන්කාට - ඒ හුම එකකේම හරි. නමුේ මම පාරා ණ 

වග්ග් ේ ්ම්ත් ය සූර් නේ ්ම්ක ි අදහසේ ක්ළේ, එනම් ඵස්ස එක 

අනේතයකේ, ඵස්ස සමුදය ්ද්වනි අනේතය, මුද නි්රෝධය. තණ්ොව මුෙුම් 

කාරිය. ්ම් විධි ට පළිිුරු දී්මනේ අපට ්ප්නනව, ්ම් ගාථා්ව ගුඹුරු 

අථය කේ ව්ගේම පළුුලේ අථය කුේ ි්බන බව. ්ම් විවරණ හ ම හරි. 

දැනේ අපි බලමු ්ම් විවරණ හ  ටිකකේ ්ේරුම් ගනේන. ්මානවද 

්ම්? ඇේ වශ් නේම ්ම් විවරණ හ  විදේශනා කමයස්ථාන හ කේ 

හුටි ට අපට පර් ෝජ්න ට ගනේන පුළුවනි. පරා් ෝගික වශ් නේ වටිනා 

කමකේ ඇි ගාථාවකේ ්ම්ක. ්ම් විවරණේ ඒ ව්ග ි. දැනේ ්මන ්ම් 

කි ු්වන ්ම් සිබ්බන ි, ්ම් මුහමු් කාරි , එ්හම නුේනම් ්ගුම්කාරි  
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්මාකකේද කරනේ්න. පළමවුුනි විවරණ  අනුව ස් පශය අනේ , ස් පශය සමුද  

- ස් පශය  හටගුනීම - කි න අනිකේ ් කානේ එකේක ගුටලනව, ඒ මුද ි්බන 

ඵස්ස නි්රෝධ  අමක කරල, ්නාකා හුරල. ස් පශය නි්රෝධ  කි න ්ම් 

මුද ි්බන ධමය   ට ි අවිදයාව ි් නේ්න. ඒක නසි ි අර ‘ම්ජ්ඣ මන්ා 

න ලිප්පි’ මුද ි්බන ධමය  ්ේරුම් ගේ්ාේ එුන විමකුේි . 

ණ්හා්වනේ මිදුනා. එ්කාට මුද ි්බන ධමය  ගුන ි අ්පේ වි්ශේෂ 

අවධාන  ් ාමවුි   ුේ්ේ. එ්කාට ්ම් සිබ්බන ි නමුි ණ්හාව අර 

ඵස්ස ේ, ඵස්ස සමුද ේ ගුටලනව, ඵස්ස නි්රෝධ  ්නාකාහරිමිනේ 

පළමු්වනි විවරණ ට අනවු. 

්ද්වනි විවරණ ට අනුව අී ේ, අනාග ේ ගුටලනව 

වේමාන  ්නාකා හරිමිනේ. ුනේ්වනි විවරණ ට අනුව සුප ්ව්දනාවේ, 

දුකේ ්ව්දනාවේ ගුටලනව අදුක්ඛ්මසුඛ් ්ව්දනාව ්නාකා හරිමිනේ. 

හර්වනි විවරණ ට අනුව නාම ේ, රෑප ේ ගුටලනව විඤ්ඤාණ  

්නාකා හරිමිනේ. පසේ්වනි විවරණ ට අනුව ආධයාේමික ආ න හ ේ, 

බාහිර ආ න හ ේ ගුටලනව විඤ්ඤාණ  ්නාකා හරිමිනේ. හ ්වනි 

විවරණ ට අනුව සක්කා ේ, සක්කා  සමුද ේ ගුටලනව සක්කා  නි්රෝධ  

්නාකා හරිමිනේ. ්ම් මුහී්ම්දීේ ්ගී්ම්දීේ අර පරර  ්නාකා 

හරිමිනේ ගුටලෑමකේ සදි්ධ්වන බව අපි සඳහනේ කළා. ්ම නිේ අපට ්පේනව 

මුද ්නාකා හුරීම සේවාභාවිකව සිදු්වන ්ද කේ පෘථගේජ්න පදුේගල ා 

අිනේ. අවිදයාව සුඟවිලා ි් නේ්නේ එුන ි. ්ම් මුද හරි ාකාර ්ේරුම් 

ගේ්ාේ, ඒක විරාග ට ුඩු ්දනව. ්නාඇලේමට ුඩු ්දනව. අහුරීමට 

ුඩු ්දනව. විමකුේි ට ඩුු ්දනව. 

දැනේ ්ම් කමයස්ථාන ගුන ටිකකේ ගුඹුරට ්ේරුම් ගනේන උපකාර වන 

සාධක සූර කීප කේ අපි මුකරගනේන බලමු ්කටි් නේ. ්ම් පළමු්වනි 

විවරණ ට ඵස්ස, ඵස්ස සමුද , ඵස්ස නි්රෝධ  ක ින කාරණ ට අොළ ගාථා 

 ුගල කේ අපට හමු්වනව සුත්නිපා් ේ ද්ව ානුපස්සනා සුර් නේ.5 

‘සුඛං වා යදි වා දුක්ඛං - අදුක්ඛමසුඛං සො 

අජ්ඣ්තඤ්ච බෙිද්ධා ච - යං කිඤ්චි අත්ථි ්වදිතං 

එතං දුක්ඛන්ති ඤත්වාන - ්මාසධම්මං ප්ොකිනං 

ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සං - එවං තත්ථ විරජ්ජති 

්වදනානං ඛයා භික්ඛු - නචි්ඡා්තා පරිනිබ් බු්තා.’ 
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ආධයාේමික සහ බාහිර සුව ්හෝ දුකේ ්හෝ ්නාදුකේ ්නාසුව ්හෝ  ම් 
්ව්ද ි කේ ්ව්ද, ඒ සි ලේලම දුක ු ි ්ේරුම් අර්ගන, දැන්ගන, මුළා 
කරන සලුු, බිඳි න සුලු, ්ද කු ි ්ේරුම් අර්ගන, ඔනේන ඊළඟට එනව 
අවශයවන පාඨ  - ‘ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සං’ ස් පශය කේ ස් පශය කේ පාසා වය  
වීම, ් ගවී ාම, භංග  දකේ්නේ, ‘එවං ත්ථ විරජ් ජ්ි’ - ් ම්සේ එහි ් නාඇ්ල ි. 
්ව්දනාවනේ්ගේ ක්ෂ  වී්මනේ ණ්හා කුස ගිනේ්නනේ මිදුනාවු ඒ ුනුේ්ේ 
පිරිනවිීමට පේ්ව ි. 

්ම ිනේ ්ප්නනව එ්කාට අර ඵස්ස නි්රෝධ  සාමානය් නේ 
අමක ්වන බව, සමුද  පක්ෂ් ේ වුඩ කරන හිට. අනේන ඒක නිසා ඵස්ස 
නි්රෝධ , භංග  දැකීම, භංග  දකනි අවස්ථාව, ව්ගේ ්මන ක ිු්වනේ්න. 
ඊළඟට ්ද්වනි විවරණ ට අොල ්කටි සාධක සූර කේ මකුරගනේන බලමු. 
අී ේ අනාග ේ ඒ ්දක මුද ි්බන වයමාන ේ, මජ්ඣිම නකිා් ේ 

භ්ද්දකරත් සූර් නේ6 අපට ඒකට උද්ධෘපාඨ හමු් වනව. 

‘අතීතං නාන් වාග්මයය - නප්පටික්ඞ්ඛ අනාගතං 
යදතීතං පෙීනං තං - අප්ප්තඤ්ච අනාගතං 
පච් චුප්පන් නඤ්ච ්යා ධම්මං - තත්ථ තත්ථ විපස්සත ි
අසංෙීරං අසංකුප් පං - තං විද්වා මනුබරූ ේය.’ 

අී  ලුහු ්නාබඳිනේ්නේ  - අී  ඔසේ්සේ එලවා ්නා නේ්නේ . 
අනාග  ්නාපනේ්නේ .  මකේ අීද එ  පරහනී . අනාග  වම 
්නාපුමිණි් ේ .  ්මකේ වයමානවූ ධමය  - වයමානවූ ්ද  - ඒ ඒ ුන 
විදේශනා වශ් නේ දකදී, ඊට ්නාඇ්දමිනේ, එ ිනේ ්නාකි්පමිනේ දකේනාවූ ඒ 
විදේශනා ේව  නවුණුි පුදේගල ා වඩනේ්නේ . 

සංසේකාර සම්මශයන් ේදී, උගර විදේශනා්ව්දී, වේමාන සංසේකාර ි 
සම්මශයන  කරනේ්නේ. අී අනාග පච්චුප්පන්න කි න ඒ පිළි්වළට 
දකේවනේ්නේේ ඒක ි. අී සංසේකාර සම්මශයන  පහසු ි. අනාග සංසේකාර 
සම්මශයන ේ පහසු ි. වේමාන සංසේකාර ම ි අහු්රනේ්නේ. අලේලාගනේන 
අමාරු. නමුේ උගර විදේශනා්ව්දී ඒක ි සම්මශයන  කළ  ුේ්ේ. ්මපමණකේ 
ඇි ඒ ්ද්වනි විවරණ ට. 

ුනේ්වනි විවරණ  සුඛ්ා ්ව්දනා, දුක්ඛ්ා ්ව්දනා, අදුක්ඛ්මසුඛ්ා 
්ව්දනා ගුන ක ින ්කාටස. ඒකටේ අපි කලිනේ අවස්ථාවක දීේඝ ්ලස 
විසේර කරල ි් නව. චුල්ල්වදල්ල සුර් ේ ධම්මදින්නා රහේ ්ම්හණිනේ 
වහනේ්සේේ විසාඛ් උපාසකුමාේ අර සුප දුකේ ් ව්දනා අදුක්ඛ්මසුඛ් ් ව්දනා 
ගුන ක ින දීඝය ධමය විසේර කේ. අවශය ්කටි ්කාටස විරකේ 
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මුකර ගේ්ාේ, ‘සුඛ්ා  ්වදනා  දුක්ඛ්ා ්වදනා පටිභා්ගා, දුක්ඛ්ා  
්වදනා  සුඛ්ා ්වදනා පටිභා්ගා, අදුක්ඛ්මසුඛ්ා  ්වදනා  අවිජ්ජ්ා 
පටිභා්ගා, අවිජ්ජ්ා  විජ්ජ්ා පටිභා්ගා, විජ්ජ්ා  විමුත්ි පටිභා්ගා, විමුත්ි ා 
නිබ්බානං පටිභා්ගා’ සුප ්ව්දනා්වහි පරිභාග  - අනිකේ පළුව - දුකේ 
්ව්දනාව ි. දුකේ ්ව්දනා්ව් පරිභාග  සුප ්ව්දනාව ි. ්ම් ්දක අර 
ි් නේ්නේ චකරාකාර සම්බන්ධ කේ ්ම්්කනේ මි්දනේන බුහු. නමුේ මුදිනේ 
ි්බන අදුක්ඛ්මසුඛ් ්ව්දනාව - ්නාදුකේ ්නාසුව ්ව්දනා්ව් පරිභාග  
අවිදයාව ි. ඔනේන අර මධයසේථ ්ව්දනාවට - උ්පේක්ෂාවට -  ටිනේ අවිදයාව 
ි්බන හුටි පුහුදිලි ්වනව. නමුේ ඒ්කේ ්හාඳ පුේකේ ි්බනව. 
විමුත්ි  එනිනේ ි් නේ් න. අවිජ්ජ්ා  විජ්ජ්ා පටිභා්ගා - අවිදයාව ඉවේ 
කළ හුටි් ේ විදයාව මු්වනව. විදයා්වනේ විමුකේි  මු ්වනව. 
විමුක්් නේ නිවන. නිවීම එනව. ඒ විවරණ ට ඒ ඇි. 

ඊළඟට හර්වනි විවරණ  බලමු. නාම ේ රෑප ේ මුදිනේ 
විඤ්ඤාණ , ්ම්කටේ අපි අර කලිනුේ උපුටා දැකේවූ, ද්ව ානුපස්සනා 
සූර් නේ උපුටා දැකේවූ, ගාථා ්දකකේ  නේමිනේ මකේ කරගනමිු. 

‘්ය ච රූපපූගා ස්තා - ්ය ච අරූපට්ඨ ඨායි්නා 
නි්රාධං අප්පජානන්තා - ආගන්තා්රා පුනබ්භවං 
්ය ච රූ්ප පරිඤ්ඤාය - අරූ්පසු අසණ්ිතා 
නි්රා්ධ ්ය විමුච්චන්ති - ්ත ජනා මච් චුොයි්නා.’ 

 ම් සේව් ෝ රෑප භව නේට එළ්ඹේද, අරෑප භව නේහි 
සිටිනේනාවූ  ම් සේව් ෝ ්වේද, ඒ හුම්ද්නකේම නි්රෝධ  ්ේරුම් 
්නාගේාහු නුව නුවේ භව ටම පුමි්ණේ. නමුේ  ම් ්ක්නකේ 
රෑප  පිරිසිඳ දැනගේ නම් අරෑප් හි ්නාරැඳුනා නම් නි්රෝධ් හි 
විමුකේ ්වනව නම් - එතන කියන නි්රෝධය විඤ්ඤාණ නි්රෝධයයි, 
භවනි්රෝධයයි - ඒ විමුකේ පුදේගල ිනේ ම ි ‘මච්වුහා ි්නා’ මාර ා පලවා 
හරිනේ්නේ. ්ම්ක  නේමිනේ මකේකර ගනේන සෑ්හනව. අර කලිනේ 
අවස්ථාවක සඳහනේ කළා - බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පහළ ්වනේනට කලිනුේ 
ඊට පසුවේ අර ආළාරකාලාමාදීනේ රෑප් නේ මි්දනේන උේසාහ ක්ළේ 
අරෑප  බොගුනී්මනේ. බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පමණ ි ්පනේනුම් කරල 
දුනේ්නේ අරෑප  ුළේ රෑප  හුංගිල ි්බන බව. රෑප් නේ මි්දනේන බුහු 
අරෑප  අලේලගුනී්මනේ. ඒ ්ද්කනේම ම්දනේන ඕන. ම්දනේ්න 
්කා්ොමද? රූප අරූප ්දකම ්වනේ කරෙ දකේවන විඤ්ඤාණ්ය 
නි්රෝධ්යනේ. භවනි්රෝධ්යනේ. ්ම් ගුඹුරිනේ සඳහනේ කළ කාරණ  
්කටි් නේ උපමාවකේ ආශර් නේ ්ේරුම් ගුනීමට නම්, අප කීප සුර කේම 
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සඳහනේ කළ අර ඒදණේඩ උඩ බලේල්ග උපමාව ගනිමු. ඒදණේඩ උඩ බලේල, අර 
්ප්නන බලේල දිහා බලනේ් න, මනේ්ග ඡා ාව දිහා බලනේ්න මකේනිසාද? 
අර ජ්ල් ේ පිළිබිඹු කරන ස්වභාව  ්ේරුම් ්නාගුනීම නිස ි. අර පිළිබිඹු 
කරන ස්වභාවය ඇති ජෙය ව්ගේ තමයි විඤ්ඤාණය. ්ප්නන බෙේෙටතේ, 
බෙන බෙේෙටතේ මුදිනේ ති්බනේ්නේ ්ම් විඤ්ඤාණයයි. අනේන එ්කාට 
එ ිනුේ ගනේන පුළුවනි ්ම් විඤ්ඤාණ  නාමරෑප ්දකට මුදිනේ ි්බනේ්නේ 
මකේනිසාද කි ල. ්ම් සාමානය නාමරෑප විඤ්ඤාණ විගරහ් ේදී ්ම්ව ගුන 
කි ු්වනේ්න නුහු, මා හිනේ්නේ. එ්කාට අපට ්ේ්රනව විඤ්ඤාණ  
මකේනිසාද මුදිනේ ි්බනේ් නේ කි ල. ඒක අව්බෝධ කරගුනීම අපෙසුයි 
මායාතේමක නිසා. ඒක අව්බෝධ කරගේා නම් අර බලේල ඒදණේඩ උඩට 
්වලා වලේග  වන වනා ්ගාරවමිනේ ඉනේ්නේ නුහු. 

ඊළඟට ි් න විවරණ  අජ්ඣත්ික ආ න හ ේ, බාහිර ආ න 
හ ේ, මුද විඤ්ඤාණ ේ. ඒකේ ්කටි් නේ සඳහනේ කිරීම සෑ්හනව. ‘ද්ව ං 
භික්ඛ්්ව පටිච්ච විඤ්ඤාණං ස්ම්භාි’ කි ල එ්හම සඳහනේ ්වනව. 
විඤ්ඤාණයකේ ඇති්වනේ්නේම ්දකකේ කියන ෙුඟීම මුෙේකර ්ගනයි. 
ආධයාතේමක බාෙිර ආයතන ්දක. කලිනුේ සඳහනේ කළා, ්ම් ආධයාේමික 
ආ න   ිබාහිර ආ න  ි ක ිල ්වනේකරගුනමීම ම ි විඤ්ඤාණ . 
ඒක නිසා විඤ්ඤාණ  මුදිනේ ි් නේ්නේ. එ්කාට ඔ  ්දකට මුදිනේ 
ි් න විඤ්ඤාණ   ම් අවස්ථාවක ්ේරුම් ගේ නම් ්ම්ක ්වනේකර 
ගුනමීම ්දෝෂ  බව ්ේරුම්  නව. අජ්ඣ්ත්යේ ඈත සීමාව, බෙිද්ධා්ේ 
මූත සීමාවයි. ්ම්ක අ්ර පරර  හි්නේම හොගේ එකකේ ක ිල 
එ්කාට අව්බෝධ ්වනව. 

ඊළඟට හ ්වනි විවරණ  සක්කා ේ සක්කා  සමදු ේ. ් ම් සක්කා  
කි න වචන  නිර හමු්වනේ්න නුි නිසා ඒක ්ේරුම් ගනේන අමාරු 
්වනේන පුළුවනේ. ්කටි් නේ බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ සක්කා  කි න එක 
හඳුනේවල දීල ි් නේ්නේ පඤච උපාොනස්කන්ධ ම හුටි ට ි. ‘සත්කා ’ - 
්ම් සමූහ කේම ඇ කි ල ඝන සංඥා්වනේ ගුනීම සක්කා  දිට්ඨි  කි ල 
ගනේ්නේ ඒකම ි. සක්කා ට ්හේුව ම ි, සමුද  ම ි, ඡන්ද . ඕනෑකම 
කුමුේ ඇි වුණාම ම ි ්ම් සමූහ  එකකේ හුටි ට ගනේ්නේ. ඒ ඡන්ද 
රාග පරහාන ම ම ි සක්කා  නි්රෝධ . එ්කාට ඔනේන ඔ  විධි ට 
විවරණ හ  පිළිබඳව කමයස්ථාන වශ් නේ ගුඹුරිනේ පරයක්ෂ කරග  ුු 
කාරණා ගුන අපි  නේම් ්කටි් නේ විර ි ්මන සඳහනේ ක්ළේ. 

දැනේ ඊළඟට අපි ්ම් මුහීම ි ්ගීම ි ගුන ටිකකේ හි ් ාදනේන 
බලමු. මුහී්ම්දීේ ්ගී්ම්දීේ එකේරා ගුට වුටීමකේ - අර පරර  නුි 
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කිරීමකේ - සිදේද ්වන බව අපි සඳහනේ කළා. ්ම් ගුටවුටීම ්ක්රනේ්න 
ඇලීම්, ්වලීම්, පුටලීම් නසි ි. මහන මුසිමක නම්, ඉඳිකටුව  ටට  න  න 
වාර කේ පාසා  ටිනූල ඉදිරි ට පුනල ගුට කේ ොනව. ්ම් ඇදගුනීම් 
ඇිාකේ මුහුම දිකේ්වනව. ් ම් මුහීමේ ් ගීමේ අර සම්බන්ධාව සමහර 
විට ්ේරුම් ගනේන අපහස ු්වනේන පුළුවනි.  

මහනව ක ිල ක ිනේ්නේ ්ද්පාට එකකේ කරනේට ුේ කිරීම. ්රදි 
්ද්පාටකේ එකකේ කර්ගන මහනවා. ්ගී්ම්දී කරනේ්න නූලේපටකේ හරි, 
වූලේපටකේ හරි අර්ගන ඒක ්දකකේ කර්ගන, එකපට ්දපට කර්ගන, 
්ගාා්ගන ්ගාා්ගන  නව. ්ද්කේදීම ගුට වු්ටනව. ්ම් ගුට වුටීම් 
්ක්රනේ්න ඇලීම්, ් වලීම්, පුටලීම් නිසා. ් ම් භව  ් ගානේ්නේේ ණ්හාව 
- ්පා්නාභවිකා, නන්දිරාග සහගා, රරාභිනන්දිනී ක ින ඒ උප පද 
මාලාවකේ ණ්හාවට ි් නව - ණ්හා නමුි මුහුම් කාරි  හඳුනේවනේන. 
පුනේභව  නමුි භව කේ ්ගාාලන, ුටුවීම් ඇලීම් සහිවූ, ඒ ඒ ුන 
සුටුවන ස්වභාව  ඇි, ණ්හාවේ අනේන අර මුහීම ව්ගේ. මුහී්ම්දී, 
්ගී්ම්දී කරන ඉඳිකටු්වනේ හරි එ්හම නුේනම් අර  ටිනූ්ලනේ කරන 
මුහීම්. එ්හම නුේනම් අර ්ගාන කටු්ව ්නේි් නේ කරන ඒ ්ගීම් 
ව්ගේ ්ද කේ ්ම්කේ. ඒ ව්ගේම ම ි ්ම් භව  ්ග්නේ්නේේ. ණ්හාව 
මුලේ කර්ගන ඇි්වන ්ම් උපාොන් නේ - ඇදගුනී්මනේ - ඒ ව්ගේම 
ණ්හා, මාන, දිට්ඨි ඇලීම්, ්වලීම්, පුටලමී්. ණ්හා්වනේ ඇලීමේ, මාන් නේ 
්වලීමේ, දිට්ඨි් නේ පුටලමීේ.  

්ම් විධි ට ම ි එ්කාට භව  ්ග්නේ්න. උපාොන  ඇිාකේ 
භව  දිගට දිගට ් ග්නව.  ම් අවස්ථාවක අර  ටිනූල ඉවර වුණා නම් හරි, 
 ටිනූල ඇදල දැම්ම නම් හරි, මුළු මහේ මුහුමම එනම ලිහිල  නව.  ම් 
අවස්ථාවක ්ගුමක අර ්ගාන කටු්වනේ ්වතට ඇද ගුනීම ්වනවුට 
ඉවතට ඇද දැමීම වුණානම්, අර අදිනහර ගුට ් පළ ් වනුවට ඒව ඇද දැමීමකේ 
වුණා නම්, මුළු මහේ ්ගුමම ලිහිල  නව. ්ගුම කි ල ක ිනේ්නේ 
අදිනහර ගුට ්පළකේ, ්ම්ක මා ්වට ඇදගුනීම නිස ි ්ගුමකේ 
්වනේ්න. එහා පුේට ඇදල දැම්ම හුටි් ම ඒ ්ගුම එ්හම පිටිනේම ඒ 
ක්ෂණ් නේම ලිහිල  නව. ඔනේන භව ේ භවනි්රෝධ ේ අර ් වනස ඕක ි. 
පුවුතේම ගුට වුටීමකේ, දුකකේ. නුවුතේම ගුට ෙිෙීමකේ, සුනසුමකේ. පුවුතේම 
ගුට වුටීමකේ දුකකේ. නුවුතේම ගුටෙිෙීමකේ සුනසමුකේ. 

‘න කප්පයන්ති න පු්රක්ඛ්රාන්ති 
අච් චන් ත සුද් ධීති න ්ත වදන්ති 
ආදානගන් ථං ගිතං විසජ්ජ 

ආසං න කුබ්බන්ති කුෙිඤ්චි ්ෝක.’7 
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සුත්නිපා් ේ අට්ඨඨක වග්ග් ේ සුද්ධට්ඨඨක සූර් ේ එන ගාථාවකේ. 
රහනේ වහනේ්සේලා ගුන ි කි ු්වනේ්නේ. ඒ රහනේ වහනේ්සේලා, ඒ විමුකේ 
පුදේගල් ෝ, දෘෂේටි නනේ්නේ නුහු, දෘෂේටි ්පරටු කරනේ්නේේ නුහු, ්ම් 
අයන් සුදේධව  ි ක ිල කි ා පානේ්නේ නුහු. ‘ආදානගන්ථං ගිතං 
විසජ්ජ’ - ගුට වුටුන අදිනහර ගුට  ලිහල දමල, ‘ආසං න කුබ්බන්ති කුෙිඤ්චි 
්ෝක’ - ්ලාක් ේ කිසිම ු්නක ආශාවකේ කරනේ් නේ නුහු. 

දැනේ එ්කාට අපට ්ම් ‘් ා උභ්න් විදිවාන’ ආදී ගාථා්වනේ 
අපි ඉදිරිපේ කළ ් ම් විවරණ  ඇේ වශ් නේම කි නව නම් ් ම් මළුු මහේ 
්දේශනා ්ප්ළේම සාරාංශ කේ හුටි ට වුණේ මුකරල දකේවනේන පුළුවනේ. 
වුඩි ්ද කේ ්නා්ව ි අපි ්දේශනා ්ප්ළේ ඉදිරිපේ ක්ළේ ඔනේන ඔ  ක ින 
්කානේ ්දකයි මුදයි. ඔ  ්කානේ ්දකේ මුදේ පිළබිඳ කථානේර  ුළම 
ි් නව පටිච් ච සමුප්පාද  පිළිබඳවේ, මධයම පරපිොව පිළිබඳවේ, ගුඹුරු 
දශයන කේ. ගුඹුරු ව්ගේම පුළුලේ අථය ඇි ගාථාවකේ කි ල ්ම් ගාථාව ගුන 
සඳහනේ ක්ළේ ඒක ි. 

දැනේ එ්කාට ්ම් සාරාංශ විදි් ේ ්ම් ගාථාව ඉදිරිපේ කිරීම නිසා 
අපි ්ම් ්දේශනා මාලා්ව අවසාන කේ දැකීමට ි බලා්පා්රාේු ්වනේ්නේ. 
ඇේ වශ් නේම කි නව නම් ්ම් නිවන පිළිබඳව ඇි දුේම රාශි කටම 
්හේුව පරීයසමුේපාද ධමය ේ මධයම පරිපොවේ පිළිබඳව ි්බන වුරදි 
වුටහීම් රාශි කේ. ඒ නිසාම බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ පරකාශ කළ ආකාර ට 
‘භවරාමා භවරා භවසම්මුදිා’ කි න විධි ට භව් හි ඇ්ලනේනාවූ ්ම් 
සේව ිනේට භවනි්රෝධ  උ්ච්ඡද කේ හුටි ට ්පේනේන පටනේ ගේ. ඒක 
නිසා අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේලා පවා ්ම් භවනි්රෝධ ට භ ්වලා 
භවෘෂේණාවට ුඩු්දනේනාවූ විවරණ ඔසේ්සේ නිවන ්ේරුම් ගනේන  ම්  ම් 
පර ේන දැරුව.  

ශ වේෂ ගණනාවකේ ිසේ් සේ ්නා් කුේ විපේ ාස මධය් ේ වලේ 
බිහිවී ඇි ්ම් නිවනේ මඟ ්හළිකිරීමට අප ්ම් දැරෑ ශාසනික පර ේන් නේ 
 ම් කුසල සම්භාර කේ අේ වුණා නම් ඒ සි ලේල ්ම් ්දේශනා ්පල 
පුවුේවීමට අපට ආරාධනා කර වොළ අිපූජ්ය ම්හෝපාධය ා  
මාහිමිපාණනේ වහනේ්සේටම හිමි්ව්වා! ව් ෝවෘදේධ අවස්ථා්ව් පරිකාර 
ලබමිනේ බුහුර වුඩ ්ව්සන උනේවහනේ්සේ්ගේ සි ලු ්රෝගාබාධ සුව වී 
කා ික මානසික සුප විහරණ සුලසී ිර කාල කේ, ශවෂයාධික කාල කේ 
් ්හනේ වුඩ ්ව්සේවා! උනේ වහනේ්සේ්ගේ සි ලු ධමය පරාථයනා්වෝ සමෘද්ධ 
්වේවා! ඒ ව්ගේම ්ම් ධමය ්දේශනා ශරවණ  කිරීමටේ, කනේ ඇි 
්ලෝක ා්ගේ  හප කා ඒවා පටිග කරගුනීමටේ උනනේදු වුණු 
් ෝගාවචර සබරහ්මචාරීනේ වහනේ්සේලා්ගේ ් ෝග කමය වහ 
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වහා මුදුනේ පේ ්ව්වා! දි් නේ මඩිනේ ්නාුවරුුනු, පුහුපේ ්පේ්නේ 
බබලන, මිහිරි සුවඳැි අරහේ පි ුම්, ්ම් නිසේසරණ පි ුම් වි්ලේ හුම 
පුේ්නේම පි්පේවා! අපව හුූ වුඩූ ්දමාපි නේටේ, නුවණුස පෑූ 
ගුරුවරුනේටේ, ් ම් ජීවන  ාරාවට අහි දුනේ ඥාි මිර ො ක කාරකාදීනේටේ, 
්ම් පරණී ්දේශනාම  කශුල  අේ්ව්වා! ඒ හුම ්ද්නකේම පුූ  ම් 
්බෝධි කිනේ උමු් අමා මහ නිවනේ සාක්ෂාේ කරගනිේවා! සි ලු ්දවි් ෝද 
සි ලු බරහ්ම් ෝද ස ිලු සේව් ෝද ්ම් ්දේශනාම  කුශල  අනු්මෝදනේවී 
ශානේ පරණී උුම් අමාමහ නිවනිනේ දුකේ ්කළවර කරගනිේවා! ශ්රී සම්බුද්ධ 
ශාසන  ිර කාල කේ ්ලෝක් ේ බුබ්ලේවා! සු්දේශි ධම්මපද පුෂේප නේ 
රැසේකර ුනූ ්ම් ්දේශනා මලේ දම, බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ්ගනේ පවා ගරු 
බුහුමනේ ලුබු ධමය වචය රාජ් ාණනේ වහනේ්සේටම පජූ්ා ්ව්වා! පූජ්ා ්ව්වා! 
පූජ්ා ්ව්වා! 

එ්තාවතා ච අ්ම් ෙෙි - සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං 
ස්බ්බ ්දවා අනු්මාදන් තු - සබ්බසම්ප්ති සිද්ධියා 
එ්තාවතා ච අ්ම් ෙෙි - සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං 
ස්බ්බ භූතා අනු්මාදන් තු - සබ්බසම්ප්ති සිද්ධියා 
එ්තාවතා ච අ්ම් ෙෙි - සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං 
ස්බ්බ ස්තා අනු්මාදන්තු - සබ්බසම්ප්ති සිද්ධියා 

ආකාසට්ඨඨාච භුම්මට්ඨ ඨා - ්දවා නාගා මෙදි්ධිකා 
පුඤ්ඤං තං අනු්මාදිත්වා - චිරං රක්ඛන්තු සාසනං 
ආකාසට්ඨඨාච භුම්මට්ඨ ඨා - ්දවා නාගා මෙදි්ධිකා 
පුඤ්ඤං තං අනු්මාදිත්වා - චිරං රක්ඛන්තු ්දසනං 
ආකාසට්ඨඨාච භුම්මට්ඨඨා - ්දවා නාගා මෙදි්ධිකා 
පුඤ්ඤං තං අනු්මාදිත්වා - චිරං රක්ඛන්තු මං පරං 

ඉදං ්වා ඤාතිනං ්ොතු - සුිතා ්ොන්තු ඤාත්යා 
ඉදං ්වා ඤාතිනං ්ොතු - සුිතා ්ොන්තු ඤාත්යා 
ඉදං ්වා ඤාතිනං ්ොතු - සුිතා ්ොන්තු ඤාත්යා 

ඉමනා පුඤ්ඤ ක්ම්මන - මා ්ම බාෙ සමාග්මා 
සතං සමාග්මා ්ොතු - යාව නිබ්බානප්තියා 
ඉමනා පුඤ්ඤ ක්ම්මන - මා ්ම බාෙ සමාග්මා 
සතං සමාග්මා ්ොතු - යාව නිබ්බානප්තියා 
ඉමනා පුඤ්ඤ ක්ම්මන - මා ්ම බාෙ සමාග්මා 
සතං සමාග්මා ්ොතු - යාව නිබ්බානප්තියා.  
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විනශේෂ පද යතුර 

අ  

අක 301, 302  

අකඤ්ු   415, 416 

අකාලික  50-53, 330, 397, 404, 489, 

700, 701 

අකිඤ්චන 301, 455, 456, 606 

අකුප්පා්ච්ාවිමුත්ි  

  

163, 164, 283, 376, 396, 408-

411, 427-429 

අකුසල     240, 681 

අකුසල ධමය 184-189, 655, 703, 704, 712, 

721, 723 

අකුසල විේක 649 

අග්ගඤ්ඤ සූර   640, 647 

අග්ගප් පසාද සූර   467, 734 

අග්ගිප්පභා    137, 328 

අග්ගිවච්ඡ්ගාත් සූර   10-12, 275, 436, 442, 452 

අංගුත්ර නිකා  63, 249, 278, 362, 363, 371, 

377, 387, 389, 413, 428, 514, 

627 

අච්චසාරී  392, 393 

අච්චු  430 

අජ්රාමර    297 

අජ්ා  301, 302 

අජ්ඣත් බහිද්ධා 76-78, 85, 304, 305, 321, 

633, 634 

අ්ජ්ඣාසිං  538, 553, 567, 581 

අ්ජ්ඣා්සබ්බං   240, 250 

අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්ච ාව 49, 57, 625, 627, 632 
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අඤ්ඤථාභාව 62, 63, 87, 283, 299, 529 

අඤ්ඤා 17, 22, 341, 342 

අඤ්ඤාාවින්ද්රි  342 

අඤ්ඤාඵල සමාධි 512 

අඤ්ඤාඵ්ලා 376 

අඤ්ඤා වි්මාක්ඛ් 373, 395, 400, 512 

අඤ්ඤින්ද්රි  342 

අඥාන උ්පේක්ෂාව 5, 6, 675 

අටුවා 2, 3, 345, 139, 141, 144, 250, 

302, 321, 325, 329, 330, 344, 

345, 353, 360, 366, 384, 397, 

408, 410, 411, 419, 420, 

429, 434, 480, 481, 483, 

509, 512, 534, 535, 540, 541, 

555, 557, 560, 564, 570, 617, 

618, 625, 627, 658, 660, 665, 

686 

අටුවාචාරීනේ වහනේ්සේ 15, 131, 132, 141-145, 163, 

164, 248, 273, 277, 366, 411, 

419, 429, 434, 455, 456, 

480, 481, 501, 512, 515, 618, 

628 

අටුවා  ුග  3, 383, 700 

අට්ඨඨකවග්ග 87 

අට්ඨඨ වි්මාක්ඛ් 91 

අක්කාවචර ධමය  490 

අම්ම ා 307-309, 315, 318, 391, 392, 

537, 565, 678, 679, 681, 697, 

735 

අිධාවන්ි 201 

අී සංසේකාර 752 

අුලං 628-631 

අත්කිලමථානු් ෝග  205, 683, 731, 732 
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අත්ගු්ත්ා 272 

අත්දණේඩ සූර  614 

අත්පටිලාභ 255 

අත්සම්භූ 615-620, 624-631 

අත්ා 491, 630 

අත්ථගම  85 

අේල 215 

අද්ධුව/අසේථිර 642 

අධමය  391, 696 

අධිිත් 321, 322 

අධිපඤ්ඤා 321, 322 

අධිමුත්්ථර ගාථා 157, 296, 305 

අධිවචන 15, 29-31, 212-214, 250 

අධිවචන පථා 251, 252 

අධිවචන මාගය 45 

අධිවචන සම්ඵස්ස 210-216, 224-226 

අධිශීල 321, 322 

අනත්ානුපස්සනා 610 

අනනේ 123, 126, 130, 135, 141, 180, 

233, 422, 507 

අනඤ්ඤාංඤස්සාමීින්ද්රි  342 

අනපා් ා 321 

අනස්සාසිකා 642 

අනාග සංසේකාර 752 

අනාගාමී 592 

අනාොන 301 

අනාරම්මණං 350, 368, 370, 524, 610, 674  

අනා ූහං 682-684 

අනාේම 36, 180, 413, 421, 457, 463, 

464, 485, 489, 733, 734 
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අනාශරව 360 

අනාසව ්ච්ා විමුත්ි   383, 401, 608 

අනාසව පඤ්ඤා විමුත්ි  383, 401, 608 

අනිච්චං 587, 588, 642 

අනිච්චා සූර  530 

අනියාව 35, 36, 162, 282, 298, 307, 

463, 485, 489, 640, 647, 

648, 672-675 

අනිය සංඥාව 178-180, 527, 530-532, 648 

අනියානුපස්සනාව 527, 529-532, 610 

අනිදස්සන විඤ්ඤාණ  121, 122, 126-130, 141, 145, 

146, 150-157, 168, 192, 197, 

219, 233, 284, 300, 326, 327, 

359, 369, 454, 517, 518, 602, 

603 

අනිමිත් 116, 117, 135, 179, 283, 350, 

351, 367, 370, 509, 609, 610, 

648, 674, 733, 734 

අනිමිත් වි්මාක්ඛ් 116, 367, 370, 609, 610, 674, 

733 

අනිමිත් සමාධි  529, 648, 649 

අනිස්සි 77, 78, 86, 87, 90, 321, 684, 

687 

අනුත්ර වි්මාක්ෂ 367, 673 

අනුපස්සනා 603, 610, 611, 650-653 

අනුපාොන 86, 87, 90, 679, 687, 696 

අනුපාො පරිනිබ්බාන 406, 407, 679, 687-689 

අනුපාො වි්මාක්ඛ් 407 

අනුපාදින්න 635 

අනුපාදි්සස නිබ්බාන ධාු 354, 394-397, 403-410, 417, 

461 

අනුපා් ා 321 
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අනුපූවය පරිපොව 649-657, 671, 676 

අනුප්ප්ත්ා 439 

අනුරාධ සූර  462, 485 

අනුරුද්ධ සූර  235 

අනුවයංජ්න 273, 274, 322 

අනු්ලෝම 601, 602 

අනුශ /අනුස  59, 60, 63, 65, 69, 163, 165, 

238-243, 260-263, 271, 372, 

624 

අනුස  සමගු්ඝා  168 

අනු්සාගාමී 377 

අන් 507 

අන්රාභව වාද  435 

අ්න්ා ජ්ටා 7, 475 

අන්නම  ආත්ම  256 

අනයීථයක 275 

අනේ්සේබව 34-37 

අපන්ා 375 

අපරාමසං 256 

අපරිඤ්ඤාං 265 

අප්පටිබ්ද්ධා 321 

අප්පටිවානිා 721 

අප්පිට්ඨඨං 350, 368, 370, 524, 610, 674, 

682-684 

අප්පිට්ඨි විඤ්ඤාණ  56, 57, 129 

අප්පණිහි  116, 179, 283, 350, 351, 367, 

370, 509, 610, 674, 733, 734  

අප්පණිහි වි්මාක්ඛ් 116, 117, 367, 370, 609, 610, 

674, 733 

අප්පවත්ං 350, 368, 370, 524, 610, 674 
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අභිජ්ානාි/අබ්භඤ්ඤාසිං 265, 266, 269, 271, 533, 536, 

539, 540, 552, 553, 580, 582 

අභිඤ්ඤා 153, 271, 272, 318, 341, 702, 

743-749 

අභිඥා 116, 193, 194, 438 

අභින්ා 375 

අභිනන්දි 153, 265, 266, 269, 271, 539 

අභිනන්දිබ්බං 240, 250, 318 

අභිනි්වස 69, 285 

අභිභා න 127 

අභිවදි 153 

අභිවදිබ්බං 240, 250 

අභිසඤ්ඤා නි්රාධ  232 

අභිසම්පරා් ා 323 

අභිසංඛ් 109 

අභිසංඛ් ්ච්නා 118 

අභිසංඛ් විඤ්ඤාණ  65, 121, 136, 139, 141 

අභූ 301, 302 

අමරාවි්ක්ඛ්පවාද  556 

අමෘව /අම්ාගධා 91, 164, 168, 169, 191, 302, 

412, 417 

අමෘ ධාුව 360, 361 

අ්මාස ධම්මං 611 

අම්බලට්ඨික රාහු්ලාවාද සූර  128, 129 

අ ථා 475 

අ් ෝනි්සෝමනසිකාර  46, 189, 191, 493, 504, 505, 

510, 511, 616, 619, 648 

අරි 617, 624, 661 

අරහං 501 

අරහං සූර  499 



 

7 

අරි පරි් සන සූර  26, 167 

අරි ා අනාසවා ්ලාකුත්රා 

මග්ගංගා 

728, 732, 733 

අරි් ා පන්නධ්ජ්ා 479 

අරි වංශ සූර  639 

අරෑප 40 

අරෑපආත්ම පරිලාභ 255, 256 

අරෑපධයාන  227, 255, 256, 391, 677, 678, 

679 

අරෑප භව 360, 753 

අරෑප්ලාක 229, 255 

අරෑප සමාපත්ි  227 

අරහේඵල සමාධි  297, 340-354, 357-378, 386, 

396, 401, 402, 406, 407, 

408, 417, 421, 512, 593, 658, 

663-666, 671 

අලගද්ූපම සූර  284, 391, 430, 479, 689, 695 

අවධාන  214 

අවිජ්ජ්ා අනුස  239, 240 

අවිජ්ජ්ා නීවරණ 713 

අවිජ්ජ්ාසව 90, 92, 95, 97, 179, 300, 

592, 732 

අවික්ක ධයාන  664, 665 

අවික්ක සමාධි  658-666, 671 

අවිදයාව 31, 43, 45-50, 98, 106-118, 

165-167, 179, 298, 460, 478, 

530, 583-593, 601, 607, 626, 

627, 684, 750-752 

අවිදයානි්රාධ  112 

අ්වද ි සුඛ්  350, 361, 407, 427 

අවයාක 437, 451, 504, 507, 516, 553 

අවයාකවසේු 11, 492, 504, 539 
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අවයාක සං ුක් 432 

අශරුවේ පෘථගේජ්න  106, 108, 264, 265, 269, 488, 

489, 494, 651 

අසංඛ් 23, 24, 99, 301, 302, 417, 

460 

අසංඛ් ගාමි මාගය  734 

අසංඛ් ධාුව 383, 409, 413-418, 523 

අසංඛ් සං ුක්  143 

අ්ස්ඛ්ා 416 

අස්ිව  220, 504, 505 

අස්ි නාසේි 130 

අස්මිමාන  164, 180, 204-209, 281, 282, 

293, 294, 298, 319, 322, 459, 

479-482, 501, 530, 678 

අස්ස්ද්ධා 415, 416 

අස්සා්ො 638, 639 

අස්ිව  68, 69, 72 

අහංකාර මමංකාර මානානසු  443 

  

ආ  

ආකලේප 264, 269, 270 

ආකාර 210-212 

ආකාශ ධාුව 303-306 

ආකාස සූර  735 

ආකාසානඤ්චා න  306, 368, 370 

ආකිඤ්චඤ්ඤා න 368, 370 

ආගනේුක උප්ක්ලේශ 327, 333 

ආජීව 743 
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ආණනය 428 

ආණි සූර  2 

ආත්ම 36, 37, 63, 69, 230, 232, 

322, 437, 441, 457, 589, 611, 

626, 629, 630 

ආත්ම ආේමී  ශුනයව  695 

ආත්ම දෘෂටි   561 

ආත්ම  ්ද්වෂ  196, 197, 200, 203 

ආත්ම පරිලාභ 255 

ආත්ම පරයක්ෂ  479 

ආත්මවාද  160, 183 

ආත්ම සංඥා 151, 167, 457 

ආත්ම සේ්නේහ  196, 197, 200, 203 

ආදීනව 638, 639 

ආධයාත්මික පඨවි ධාුව 303, 304 

ආනන්රික සමාධි 22, 340, 341, 342 

ආනන්දම  ආත්ම  256 

ආනාපාන සි  724 

ආ්නඤ්ජ්සප්පා  සූර  608 

ආ්පා ධාුව 121-123, 129, 150, 153, 155, 

167, 171, 271, 305-307, 324-

326, 635-637  

ආ න 31, 366-369, 673, 674 

ආ ුසංසේකාර 628-632 

ආරම්භවාද දශයන  257 

ආරම්මණ 86 

ආ යය අෂටාංගික මාගය  17, 21, 163-165, 327-332, 

623, 683, 725-735, 741-744 

ආ යය ඥාන  722 

ආ යය ුෂේණීම් භාව  664, 671 
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ආ යය නයා  50 

ආ යය පුදේගල ා 164, 307 

ආ යය වයවහාර  71, 72, 310, 319-321 

ආ යය ශරාවක ා 52, 68-72, 137, 327, 711-713, 

718, 722, 742 

ආ යය සය සර 623 

ආ යය සම්මා සමාධි 726 

ආශේච යයාදේභූ ධමය 461 

ආශරව/ආසව 23, 48, 90-97, 106, 163-168, 

179, 273, 287, 297, 300, 332, 

340, 353, 383-386, 395, 529-

531, 586, 592, 651 

ආශරව ක්ෂ  කිරී්ම් ඤාණ  22, 91, 92, 340 

ආසවක්ඛ්  24, 91, 92, 340, 453 

ආහාර/ආහාර හර 85, 86, 134, 352, 353 

  

ඇ  

ඇස 744-746 

  

ඈ  

ඈඳුේ 36, 46, 58, 73, 74, 77, 614 

ඈඳුු පද 57, 130, 132 

ඈඳුු සංකලේප 57, 58, 87, 88 

  

ඉ  

ඉඤ්ජි 281 

ඉිවුත්ක පාළි  22, 197, 201, 341, 359, 394, 

408 

ඉත්ථව /ඉත්ථත් 29, 33-36, 54-57 

ඉත්ථභාව-අඤ්ඤථාභාව 29, 57, 62, 63, 87 



 

11 

ඉදප්පච්ච ාව 10, 11, 26, 27, 36, 38, 51, 

72-78, 101, 601 

ඉදේ්දනවා/රුප්පන  217, 218 

ඉද්ධිපාද 185 

ඉද්ධිපාදභාවනාව 709, 710 

ඉන්ද්රි  ඥාන  241-243, 248, 235, 530 

ඉන්ද්රි  සංවර ශීල  273, 274, 321, 322 

ඉන්ද්රි ාරම්මණ 399, 672 

ඉසිදත්්ථර ගාථා 453 

  

ඊ  

ඊශවර නිේමාණ වාද  183 

  

උ  

උ්ච්ඡද  231, 756 

උ්ච්ඡද දෘෂේටි  196, 200, 203, 204, 393, 

451, 461, 499, 732-734 

උ්ච්ඡද වාද  12, 13, 160, 421, 429, 430, 

479, 480 

උට්ඨඨාන සූර  218 

උත් ම පුරුෂ 462 

උද ත්ථගාමිණී පඤ් ඤා 712, 728 

උද  පඤ්හ සූර  372, 373 

උද බ්බ /උද වය  162, 444, 494, 516 

උොන ගාථා 324, 325, 329, 336 

උොන පාළි 14, 26, 36, 99, 131, 260, 301, 

336, 368, 418, 428, 523-526, 

594, 601, 627, 662, 664, 674 

උො ි්ථර ගාථා 398 

උ්ද්දස 210-212, 365 
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උද්ධච්ච 724 

උපච  134, 352 

උපධි පටිනිස්සග්ග 234, 360, 361 

උපධි 75, 99, 168, 234, 336-339, 

348-352, 361, 691, 697 

උපනිෂදේ 116, 256 

උපරුේඣි/උප්රාධන  140, 141 

උපසමානුස්සි  653 

උපසීව සූර  231 

උපාොන 11, 31, 32, 44, 69, 160-165, 

206-209, 284, 296-301, 352, 

364, 399, 400, 422, 433-435, 

444, 478, 584, 590, 591, 

627, 678, 681, 682, 687, 696, 

747, 748, 755 

උපාොන පරිවට්ඨට සූර  454 

උපාොනස්කන්ධ 586, 741, 742 

උපා  69 

උපාො  206-209 

උපාදි 400-401 

උපාදින්න 400, 401, 635 

උ්පේක්ෂාව 276, 307, 579, 581, 635, 636, 

655, 671-677, 723, 724, 725 

උභ්ෝ්කෝටික පරශන 431 

උම්මග්ග ජ්ාක  195, 200 

උරග සූර  88, 392, 457 

උස් සද 652, 653 

  

එ  
එ්කා්ළාසේගිනේන 15 

එ්ර 390-394, 417, 418 
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ඒ  

ඒකඝන ස් වභාව  589 

ඒකව සංඥාව 637 

ඒකත්සි උ්පේක්ෂාව 677-680 

ඒකානේ අස්ිව  220, 504 

ඒකානේ නාස්ිව  220, 504 

ඒකානේ මුසාව 582 

ඒකානේ වටිනාකම 686 

ඒකානේ සංස  582, 586 

එහිපස්සික 330, 489, 701 

  

ඕ  

ඕඝ 300, 605, 625 

ඕඝ රණ සූර  682 

ඕපන ික 330, 489 

ඕපන ික ගුණ  697-701 

ඕරපාරං 392, 393 

ඕලී න්ි 201 

ඕළාරික අරමුණ 703 

ඕළාරික ආත්ම පරිලාභ 255, 256 

  

ක  

කකචූපම සූර  127 

කකුධ සූර  24 

කච්චා න්ගාත් සූර  68, 72, 78, 478, 504 

කයෘ කමය 24 

කයෘ කමය සංකලේපන  335 

කයෘ කමය සම්බන්ධාව 563 

කංඛ්ාවිරණ විසුද්ධි  688 
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කප්පමාණවපුච්ඡා 301 

කම්මස්සකා සම්මාදිට්ඨි 479, 727, 732 

කමය  63, 352, 397, 428, 732, 733 

කමය විපාක  428 

කරණ සාධන  277 

කලහවිවාද සූර  220, 225-230, 237, 259, 278, 

345, 348, 603, 604 

ක්ලබර 511 

කලේපනා 63 

කස්සක සූර  526 

කාමඕඝ 300 

කාමච්ඡනේද  704 

කාමරාග 179, 530 

කාම්ලෝක 255, 391 

කාම විේක 649 

කාමසුඛ්ලේලකිානු ් ෝග  205, 683, 731, 734 

කාම්සේනාව 661 

කාමාසව/කාමාශරව 90, 92, 97, 179, 300, 732 

කා කමය 743 

කා සංඛ්ාර 109, 111, 112, 113 

කා සං්චනා 110 

කා ානුපස්සනා 76, 78, 85, 86, 703 

කාලකරි ා 410-412 

කාලික 700, 701 

කාලකාරාම සූර  533-535, 552-572, 577, 580, 

581, 601 

කිඤ්ච්නා/කිසිවකේ 606 

කිංමූලක සූර  181, 214 

කුුහලසාලා සූර  432 

කුප්පපටිච්චසන්ි 376 
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කුම්ම සූර  618 

කුසල  681 

කුසල ධමය 184-189, 655, 703, 704, 712 

්ක්ලසේ 8, 15, 23, 24, 95, 115, 119, 

155, 163, 203, 240, 242, 

250, 256, 270, 273, 384, 387, 

388, 393, 515 

්ක වඩ්ඪ සූර  121, 126, 326, 517 

්කේවලී 454-456, 461, 475 

්කෝසල සං ුත්  615, 625 

කේ්ලේශ ධමය 203, 228, 242, 308, 615, 

620, 703, 704, 712, 723 

කේ්ලේශ සිුවිලි 703 

ක්ෂණභංගුරව  506 

ක්ෂීණාශරව/ඛීණාසව 90, 484-486, 591 

  

ඛ  

ඛ්ජ්ජ්නී  සූර  88, 108, 216, 224 

ඛ්  ධම්ම 587, 588 

ඛීණාසව/ක්ෂීණාශරව 90, 484-486, 591 

ඛීණාසව භූමි 541, 557 

ඛිප්පාභිඤ්ඤා 309 

්ඛ්මං 412 

  

ග  

ගි  135, 323, 353, 429 

ගද්දුල සූර  106, 530 

ගුටීම 225, 228 

ගිරග්ග සමජ්ජ් 100 

ගුහට්ඨඨක සූර  605 
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්ග  254 

්ගහසි/ගෘහ ආශරි උ්පක්ඛ්ා 671-677 

්ගහසි/ගෘහ ආශරි ්ොමනස්ස 367, 671-677 

්ගහසි/ගෘහ ආශරි ්සාමනස්ස 671-677 

්ගාචර 353, 354 

ගරාහය ගරාහක ්භේද  24, 335 

  

ඝ  

ඝන සංඥාව 107, 109, 112, 167, 225, 363, 

420, 429, 493, 504 

  

ච  

චක්ඛ්ු විඤ්ඤාණ  241, 528, 736, 744-748 

චක්ඛ්ු සම්ඵස්ස  529, 736, 744-748 

චඞ්කී සූර  719 

චු් ෝග 661 

චුරා යය සය  452, 476, 490 

චුෂේ්කෝටි/සර ්කානේ පරශේන  431, 451, 445, 539 

චන්දප්පභා/චන්ද්රපරභා 137, 328 

චරණිර /චලන ිර  93, 94, 106, 530 

චරිමක විඤ්ඤාණ  65 

චලං 528, 530 

චලි  566 

ිත් 185, 530, 531, 707-711 

ිත්ානුපස්සනා 76, 78, 85, 86, 703 

ිත් විපල්ලාස 298 

ිත් විසුද්ධි  688 

ිත් සංඛ්ාර 113 
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ිරපටි  96-102, 112-120, 136-139, 

154-171, 178, 234, 337, 338, 

340, 350, 351 

චුි 67 

චුූපපා ඤාණ 92 

චූලණ්හාසංඛ්  සූර  181, 285 

චූලවි ූහ සූර  568, 570, 594 

චූල්වදල්ල සූර  113, 331, 509 

චූලසච්චක සූර  262 

චූලසීහනාද සූර  237 

්ච්නා 59, 60, 63, 109, 529 

්ච්නාකරණී  සූර  698 

්ච්නා සූර  59, 63 

්ච්්ා විමුත්ි  372, 376, 377, 383, 401 

  

ඡ  

ඡත්ිංස සත්පො 671 

ඡන්ද  183-187, 214, 228, 654, 662, 

706-710, 754 

ඡන්දරාග 388, 638 

ඡ්න්නාවාද සූර  66 

ඡබ්බි්සාධන සූර  320, 745 

  

ජ  

ජ්ටා 7, 8, 219, 604, 605 

ජ්ටා සූර  7, 219, 604 

ජ්රා 74, 296 

ජ්රා මරණ 35, 36, 38, 46-48, 55 

ජ්රා සූර  311, 316, 386 

ජ්ාකට්ඨඨකථා 18 
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ජ්ාි 46-48, 51, 54, 55, 591 

ජ්ාි නි්රාධ  302 

ජ්ාලිනී 133 

  

ඤ  
ඤාණ 341 

ඤාණදස්සන විසුද්ධි  688 

  

ඥ  
ඥාන සම්පර ුක් උ්පේක්ෂාව 5, 6 

  

ත  
ණ්හක්ඛ්් ා 13-14, 18, 234, 338, 469 

ණ්හා අනුශ  66 

ණ්හාව 13, 14, 31, 32, 37, 44, 47, 

62, 63, 66, 118, 131-133, 151, 

167, 184, 250, 272, 273, 285, 

301, 307, 318, 405-410, 418, 

434, 435, 478, 483, 501, 529, 

530, 603, 613, 634, 652, 653, 

661, 736, 741, 747-755 

ණ්හාසං් ාජ්න 713 

රරාභිනන්දනී 119 

ථා 298, 459-462, 565, 583, 585, 

586, 601 

ථාග නේ වහනේ්සේ 130, 259, 264, 269, 272, 

276, 287, 422, 431, 432, 

441, 445, 453, 458-465, 476-

491, 499, 501, 536-540, 552-

572, 601, 606 

ථාබව 458, 459, 476 
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ම්ම  308 

ම්ම ාව 318, 322, 391, 565, 678, 696 

ාේේවික 96, 107 

ාදි/ාදි ගුණ 308, 343, 378, 384, 385, 396, 

410, 428, 476, 537, 565, 566, 

582-585, 593, 601 

ාදිභූමි 564-566 

ාණං 412 

ාලපුට්ථර ගාථා 305 

ාව්දව 315, 323, 331 

ිස්ස්ම්ත් ය සූර  748, 750 

ුලං 628-631 

ුවටක සූර  630, 653 

්්ජ්ා ධාුව 121-123, 129, 153, 155, 167, 

171, 271, 324-326, 635-637 

වත්ිරි  උපනිෂදේ 255 

රිලක්ෂණ  463, 485, 488, 489 

රිවිධ ශික්ෂාව 310, 321, 322 

  

ථ  

්ථර්ථරීගාථා 13, 100 

  

ද  

දඟලීම් 117, 118, 159-163 

දණ්ඩසූර  629 

දසධමය 387, 388 

දස්සන සමාපත්ි 55 

දිට්ඨඨුජ්ජ්කම්ම 331 

ොනකථා 413 
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ොනානිසංස 414 

දැකීම් මාර  536 

දැඟලීම් 117, 118, 159-163 

දුක/දුක්ඛ් 33, 37, 38, 55, 463, 485, 489 

දුුඃඛ්සේකන්ධ  298 

දුක්ඛ්ානපුස්සනා 610 

දුක්ඛ්ාපටිපො දන්ඩාභිඤ්ඤා 384 

දුක්ඛ්ූපසම 259 

දුකේ්ව්දනා 703, 752 

දිට්ඨඨ 315-321, 532, 536, 537, 558-

571 

දිට්ඨඨධම්මික 396, 397, 404, 412, 427 

දිට්ඨඨාසව 90, 92, 300 

දිට්ඨි/දෘෂේටි 37, 66, 151, 167, 250, 262, 

263, 272, 273, 307, 318, 378, 

391, 418, 442, 483, 529, 530, 

538, 568-570, 582, 592-594, 

603, 608, 613, 634, 652, 653, 

671, 755 

දිට්ඨිඅනුස  239, 240 

දිට්ඨිඕඝ 300 

දිට්ඨි පරිළාහ 516 

දිට්ඨිවිපල්ලාස 298 

දිට්ඨිවිසුද්ධි  688 

දි වුලේ 39, 40 

දි සුළි /වට්ඨට 29-40, 43-59, 109, 219, 454-

467, 475, 482, 491, 500-513, 

614, 626-632 

දීප/දිව නි 25, 300, 301, 412 

දෘෂේටි්කෝණ  62, 74, 75, 601 

දෘෂේටිපරාමශයන  262 
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්ද කේ/ධම්මසඤ්ඤා 160, 273, 282, 283, 571, 611, 

615, 624, 627 

්ද්වනි ගද්දුල සූර  92 

්ොම්නස 373, 655, 657, 631-675 

්ොසක්ඛ්  394, 395, 399, 400 

ද්ව ං සූර  527, 531, 533, 570, 571 

ද්ව ාව 40, 282, 359, 361, 369, 370, 

390-393, 418, 454-458, 460, 

466, 475, 482, 532, 563, 

588-593, 603, 612, 614, 626-

636, 680, 682, 684 

ද්ව ානුපස්සනා සූර  33, 87, 99, 119, 282, 457, 

461, 603, 610, 746, 751, 753 

ද්ව නිශරිාව 40, 68, 70, 77, 142, 335 

්ද්වෂ /්ොස 403, 606-620, 624, 625, 631, 

635 

  

ධ  

ධඞ්ක 617, 618 

ධම්ම/ධමය  2, 3, 6, 50, 71, 85, 86, 150, 

166, 182, 184, 190, 391, 696-

702 

ධම්මචක්කප්පවත්න සූර  13, 683, 731 

ධම්මපද  63, 88, 132, 134, 192, 258, 

259, 352, 390, 415, 418, 455, 

502, 613 

ධම්මපදට්ඨඨකථා 429 

ධම්මවිච  723-727 

ධම්මසාර 396, 409 

ධම්මානුපස්සනා 76, 78, 703-705 

ධම්මාරම්මණ 150, 151 
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ධමයචක්ෂුෂ  8, 38, 44-48 

ධමයනයා  663 

ධාු/ධාුමනසිකාර  632-639 

ධාුහර 5, 7, 9, 40, 129-141, 176, 

177, 213, 219, 220, 459, 512-

518 

ධාුහ  303, 307 

ධාුවිභංග සූර  10, 130, 216, 293, 297, 300, 

302, 303, 307, 320, 405, 633 

ී්රා සූර  664 

ධුව 163 

්ධා්නා 311, 316 

ධයාන 229, 343-349, 375, 508, 658, 

711, 718 

ධයාන කමටහනේ 115 

  

න  

නි 67, 132 

නන්ද්කාවාද සූර  590 

නන්දි 276, 298, 665 

නන්දි ්ථරගාථා 351 

නන්දිරාගසහගා 119 

නළකළාප සූර  518 

නාගසමාල්ථරගාථා 188 

නාග සූර  398, 404 

නාටය  96-102, 106, 107, 112, 117, 

119, 135, 154-156, 166, 171, 

178, 337 

නානත් සංඥාව 307, 637 

නානත්සි උ්පේක්ෂාව 677, 678 

නාමකා  213 
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නාමධමය 5, 9, 171, 176, 177, 224 

නාමමාර රෑප  196 
නාමරෑප 3-9, 29, 30, 39, 40, 43-58, 

62, 64, 85, 86, 98, 119-123, 

126, 129, 156, 178, 191-195, 
200, 209, 210, 216, 219, 

228, 263, 304, 454, 455, 
458, 460, 517, 518, 559, 586-
594, 602-605, 614, 624-632, 

684 
නාමරෑප නි්රාධ 60, 330, 518 
නාම ස්වරෑප  196 

නාලක සූර  384 
නාස්ික දෘෂේටි  732-734 

නාස්ිව  68-72, 505 
නිය සංඥාව 151-154, 178, 179, 253, 259, 

274, 277, 238, 457, 504, 

514, 527-532, 605 
නිොන  627 
නිප්පපඤ්ච 248, 250, 259, 335, 336, 

527-533, 671 
නිබ්බාන සංඥාව 512 

නිබ්බාන පටිසං ුත් සූර 232, 512, 523, 524, 526, 610  
නිබ්බිොව/නේි්ව්ද  17, 98, 189, 202, 303, 304, 

464, 485, 634, 640, 642, 

647 
නි්බ්බධිකා පඤ්ඤා 328, 671, 718 
නිමිි 24, 179, 210-212, 273, 274, 

320, 322, 529-532, 605-609, 
640, 680, 681 

නිරත් 630 
නිරාමිස පරීි  725 
නිරාමිස ්ව්දනා 703 

නිරුත්ි 29, 30, 31, 212, 251, 257 
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නිරුත්ිපථ සූර  212, 251-257 

නිරුත්ිපථා 251, 252 
නිරුත්ි මාගය 45 
නිරෑපධි 336, 360, 361, 406, 407, 691, 

697 
නි්රාධ ධම්ම 587, 588 

නි්රාධ  39, 40, 47, 48, 138, 202, 
234, 338, 363, 585-591, 672-
675 

නිේවාණගාමි පරිපොව 232, 295, 303-310, 695-697 
නිේවි්ශේෂව  635, 636 
නිවන/නිවයාණ /නබි්බාන 1, 10-18, 21, 22, 25, 90, 132, 

138, 143, 144, 163, 164, 219, 
231, 234, 259, 275-284, 297-

301, 315, 319, 330, 336-354, 
361, 366, 368, 370, 377, 383, 
390-398, 403-420, 427, 430, 

442, 453, 461, 509, 513, 614, 
615, 623, 637, 685, 674-676, 
679, 689, 690, 724, 735, 

744-756 
නිවුන/නිබ්බු 444, 452 

නි්වසනං 298 
නිස්ස /නිස්සි 66, 68, 76, 79, 88, 90 
නිස්සරණ 638, 639 

නීවරණ 322, 704, 723 
්නක්ඛ්ම්මසි උ්පක්ඛ්ා 672-677 
්නක්ඛ්ම්මසි ්ොමනස්ස 366, 367, 672-677 

්නක්ඛ්ම්මසි ්සාමනස්ස 672, 677 
්නත්ිප්පකරණ  260, 628 

්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න  115, 116, 368, 310, 509 
්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා න 
සමාපත්ි  

308 

්නාදුකේ ්නාසුව ්ව්දනාව 752 
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්නාරහේ විඤ්ඤාණ  129, 136 

  

ප  

පංච ඉන්ද්රි  710, 717, 722, 723, 727, 728 

පංච්කාෂ ම  255 

පච්චසාරී 392, 393 

ප්ච්චක බුද්ධ 569, 570 

පඤ්ච උපාොනස්කන්ධ  107, 121, 134, 204-210, 336, 

443, 445, 453, 525, 526, 586, 

736, 741, 750 

පඤ්චත්  සූර  115 

පඤ්චකාම සම්පත්ි  701 

පඤ්ච බල 723, 727, 728 

පඤ්චවිධ බන්ධන  293 

පඤ්චස්කන්ධ 88, 98, 107, 109, 203, 207, 

208, 305, 482, 485, 486, 651 

පඤ්ඤත්ි/පරඥප්ි 29, 30, 31, 47, 130, 131, 142, 

212, 251-265, 275, 278, 279, 

285, 287, 288, 453, 466, 467, 

490, 503, 526, 605, 654, 

664, 666 

පඤ්ඤත්ිපථ 251, 252 

පඤ්ඤප්පභා/පරඥාපරභා 137, 195 

පඤ්ඤා/පරඥාව 46, 136, 169, 183, 187, 191, 

192, 197, 259-262, 288, 331, 

332, 341, 478, 509, 524, 584, 

607, 610, 611, 638, 707-713, 

724, 725 

පඤ්ඤා විමුත්ි 372, 376, 377, 608 

පඤ්ඤින්ද්රි  710, 719, 722, 723-728 

පටිච්චසමුප්පන්න 587, 588 
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පටිච්චසමුප්පන්න ධමය 27, 28, 38, 101, 585-590 

පටිච්චසමුප්පාද ධමය /පටිච්චසමුප්පාද 

නයා  

11, 26-28, 44-57, 70-72, 95-

102, 113, 114, 120, 121, 160, 

163, 167, 195, 214, 219, 228, 

335, 421, 422, 452, 459, 

460, 504, 505, 529, 559-563, 

566, 583-593, 601, 623-627, 

662, 663, 676-691, 695, 755, 

756 

පටිඝ අනුස  239, 240 

පටිඝ  8, 213, 215, 219, 225, 228, 

401 

පටිඝසම්ඵස්ස  210-216, 224-226 

පටිපත්ිවාදි 3 

පටිපොඤාණදස්සන විසදු් ධි  688 

පටිපන්න 723 

පටි්ලෝම 601, 602 

පටිසන්ධි ිත්   56, 58 

පටි්සාගාමි ධේම  256, 377 

පඨම්කාසල සූර  127 

පඨවිධාුව 121-123, 129, 150, 153-155, 

167, 171, 265, 266, 269-272, 

303-307, 324-326, 633, 634, 

635-641, 648, 747 

පණිධි  179 

පිට්ඨි විඤ්ඤාණ  55-60, 129 

පොථය  275, 276, 284, 285 

පධාන සූර  661 

පපඤ්ච/පරපංච 234-243, 248-263, 275, 277, 

319, 322, 335, 337, 392, 393, 

483, 514-517, 529-532, 613, 

616, 620, 639, 648-666 
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පපඤ්ච නි්රාධ 259, 515, 527, 532 

පපඤ්චවූපසම 259, 515, 527 

පපඤ්චසංඛ්ා 227, 234, 250, 348, 349, 

597, 603-605 

පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛ්ා 240-242, 250, 252, 259, 

260, 529-532, 654-656, 664, 

666, 671 

පපඤ්චසූදනී අටුවාව 480 

පපඤ්ි 281 

පප්ඤ්චි 241 

පමාද 249, 250 

පරර  417, 418 

පර්ා්ඝා්සා 623 

පර්ාබුලේම 651, 652 

පරපරය  479 

පරම අථය  279 

පරම සය  320 

පරමට්ඨ ඨක සූර  377, 384 

පරමත්ථ්ජ්ාිකාව 4 

පරමත්ථදීපනී උොන අටුවාව 132, 324, 370 

පරමාණුවාද  303, 304 

පරාමශයන  84, 85, 181, 256, 262, 283, 

284, 285, 289, 529, 530, 650 

පරා ණ 412 

පරිස්සනාව/පරිෘෂේණාව 376 

පරිඤ්ඤා 266, 269-272, 341, 746, 749 

පරිනිබ් බු 407, 408, 444 

පරි ත්ි ධම් ම/පේ ාප්ි ධමය  699, 702 

පරි ත්ිවාදී 3 

පරි ා  ්දේශනා 272, 288 



 

28 

පේ් ේෂණ  637, 638 

පසූර සූර  569 

පස් සද් ධි 723, 724, 725 

පහාරාද සූර  461 

පළිඝ 260 

පාික සූර  34 

පාාල සූර  43 

පාප ධමය 723 

පාරා ණවග් ග 87 

පාලුගම් 322 

පිපාසවින් ා 14 

පිහා 297, 673, 674, 725 

පුග්ගල ්ව්මත්ාව 712 

පිංගි  සූර  217 

පීි  723, 724 

පුනේභව  66, 67, 118, 119, 736 

පුප්ඵ සූර  262 

පුරා්භේද සූර  466 

පු්වයනවිාසානුසේමෘි  46, 92 

පෘථගේජ්න/පුහුදුනේ 137, 335, 516, 723, 746, 751 

්පාට්ඨඨපාද සූර  231, 254, 256, 277, 289 

්පා්නාභවිකා 118, 119 

පරකලේපන 59, 60 

පරකෘි සංඥාව 227 

පරඥා පරභා 328, 330 

පරඥාව 8 

පරණිධි 116, 283, 609, 610 

පරිඝ  8 

පරිපත්ි 702 
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පරිපොව 191, 192, 384, 592, 623, 633, 

676, 680, 682 

පරිසං්ව්දන  374, 375 

පරයක්ෂ ඥාන  330, 335 

පරය ධේම 663 

පරයසමවා  335 

පරය්වක්ෂා 94, 95, 128, 129, 134, 721 

පරභාස්වර සි 137, 138 

පරාණම  ආේම  256 

පරා් ෝගික සා්පේක්ෂක මූලධමය 649-653, 671, 680-686, 695, 

696, 702 

  

ඵ  
ඵන්දි 281 

ඵල ඤාණ 730 

ඵස්ස/සේපශය  47, 48, 121, 183, 187, 191, 

210-216, 224, 228, 335-336, 

361, 529, 559, 566, 588, 590, 

594, 604, 616, 749, 750 

ඵස්සමූලක සූර  216 

්ඵණ සූර  107, 232, 571, 577 

  

බ  
බට්කෝටු මිටි්දක 49, 50 

බහිජ්ටා 475 

බහුධාුක සූර  26, 586 

බාහි  සූර  309, 315-332, 335, 339, 558, 

562, 581, 593 

බාහිර/බහිද්ධා 304, 305, 459 

බාහිර ආ න 459, 754 

බාහිර පඨවිධාුව 303, 304 

බිම්බ  64 
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බුදුරජ්ාණනේ වහනේ්සේ 2-17, 24-37, 52-59, 75-78, 
88-94, 106-122, 132, 133, 
146, 153-168, 180, 193, 200-
220, 229, 232, 237, 238, 
254-263, 273, 274, 284, 286, 
294, 300-309, 318-328, 336, 
342, 346, 361, 365, 371, 374, 
383-402, 407, 417, 427-442, 
451-465, 476-492, 500-511, 
523-540, 553-571, 578-594, 
617-619, 624-637, 648-654, 
671-684, 706 

බුද්ධඥාන  309 
්බාජ්ඣඞ්ග 723 
්බාධි 339 
්බාධිපාක්ෂික ධමය 723, 743, 744 
්බෞද්ධ දේශන  234, 248, 254, 263, 272 
්බෞද්ධ පරිපොව 614-616 
බරහ්මච යයාව 16, 21, 38, 406, 688, 702, 

724 
බරහ්මජ්ාල 193, 194, 594 
බරහ්මජ්ාල සූර  192, 193, 263, 483, 559 
බරහ්ම නමින්නකි සූර  144, 145, 150, 151, 284 
බරහ්මා ු සූර  388 
බරාහ්මණ 89, 238, 377, 391, 629 
  

භ  
භ්ද්දකරත්  සූර  752 
භද්රාවුධමාණව පුච් ඡා 37, 41 
භව 11, 32-38, 44, 46, 52, 54, 98, 

99, 106, 134, 160-163, 200-
204, 220, 238, 293, 296, 
298-301, 359, 364, 478, 584, 
590, 591, 614, 754, 755 
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භව ඕඝ 300 

භව ෘෂේ ණාව 204, 430 

භව දිට්ඨි  225, 226 

භව නාටක  154, 155, 170, 178 

භව නි්රාධ  15, 92, 160, 168, 169, 204, 

295, 297, 302, 323, 359-371, 

383, 397, 409-422, 427, 430, 

454, 614, 674, 734, 753-756 

භව ්නත්ි 18, 396, 400, 435, 436, 483, 

484 

භව රාග 179, 530 

භව රාග අනුස  239, 240 

භව සං් ෝජ්න 165, 428, 479 

භව සංසේකාර 298, 631, 632 

භවාසව/භවාශරව 90, 92, 179, 300, 665, 732 

භාගි්න ය සංඝරක්ඛි්ත්ථර වසේුව 258 

භාරී  දශයනවාද 257 

භාවනා 459 

භාවනා කමයස්ථාන  1, 2, 648 

භාවනා මනසකිාර  1, 2 

භාවනා මනසිකාර කරම 632 

භාව සාධන  277 

භාෂා වයවහාර  65, 66, 481, 490 

භූ 201-204 

  

ම  

මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි  688 

මඤ්ඤි 119, 265, 269-271, 457, 533, 

534, 536, 540 
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මඤ්ඤනා 37, 160, 271-289, 295-311, 

315-322, 539, 540, 553-563, 

581, 582, 593, 613, 678, 679, 

745-747 

මඤ්ඤි 281, 293-297 

මඤ්ඤනාධාර 294, 300 

මණි පරශ ේන  195, 200 

මධුපිණ්ඩික සූර  237, 248, 261, 616, 640, 656, 

747 

මධයම පරපිොව 69, 70, 84, 86, 87, 88, 186, 

196, 200-205, 284, 451, 582, 

649, 683-690, 730-734, 755, 

756 

මධයම මාගය  69, 70 

මධයස්ථ ්ව්දනා 703 

මනස 512, 513, 523 

මනසිකාර 74, 77, 84, 86, 183, 187, 214, 

306, 747 

ම්නාම  ආත්ම පරිලාභ 255, 256 

ම්නාරථපූරණී අටුවාව 3, 628 

ම්නාසංඛ්ාර 109, 111, 112 

ම්නාවිේක 618-620 

ම්නාසං්ච්නා 110 

මමව  152, 270, 322, 336 

මම ි නේ 299 

මරණසි සූර  720 

මල්ලක සූර  722 

මහ ්ද ි ම 490 

මහා කරුණාව 309 

මහා්කාට්ඨි සූර  527 

මහාචත්ාරීසක සූර  331, 726-731, 743 

මහාණ්හාසංඛ්  සූර  699 
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මහානිොන සූර  29, 45, 49, 53-55, 210 

මහානි්ද්දස 227 

මහාපොන සූර  46 

මහාපරිනිබ්බාන සූර  595, 627, 702 

මහාපුරුෂ විේක 235 

මහා පරඥාව 309 

මහාබරහ් ම 122 

මහාභූධමය 122 

මහා්මාග්ගල්ලාන ්ථරගාථා 651 

මහාවි ූහ සූර  193, 299 

මහා්වදල් ල සූර  584, 606 

මහාසළා නික සූර  736, 741-744 

මහාසා්රාපම සූර  284 

මහාහත්ථිප්ොපම සූර  50, 253, 459, 633, 647 

මාගන්දි  සූර  16, 386, 607, 629, 684 

මාඝ සූර  455 

මාන 37, 66, 151, 152, 153, 167, 

250, 272, 273, 281, 307, 308, 

318, 418, 436, 483, 529, 530, 

603, 613, 630, 634, 652, 653, 

671, 755 

මානග 281 

මානානුස  239, 240, 443, 648 

මාගය ඥාන  23, 730 

මාගයසමාධි  725 

මාර බන්ධන  284, 293 

මාර ා 4, 56, 64, 75, 135, 164, 181, 

351, 359, 360, 362, 401, 402, 

408, 410, 413, 417, 466, 

525-527, 609, 631, 632, 661-

664, 671 
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මිච්ඡා සි 186, 187 

මිච්ඡාසමාධි 186, 187 

මිථයා දෘෂේටි 193-196, 438, 439, 443, 451, 

467, 484, 485, 487, 534, 

686, 730 

මිථයා සංකලේප 649 

මිරිඟුව 253, 620 

මු 315-321, 532, 537, 558, 566-

571 

මුනවිර ා 294, 295, 297, 307, 308, 

324, 387, 629-631, 665 

මුනි සූර  65 

මූලපරි ා  සූර  263, 264, 269-277, 289, 317, 

539, 553, 746 

්මත් ගුමාණව පුච්ඡා සූර  299 

්ම්ර 390-394, 417, 418 

්ම්නහි කිරීම 86, 347, 348, 349, 680, 705 

්මාඝරාජ් මාණව පුච්ඡා සූර   180 

්මාසධම්ම 611 

්මෝහ 403, 606, 607, 609, 615, 616, 

620, 624, 625, 631, 635 

්මෝහක්ඛ්  394, 395, 399, 400 

්මෝහන  243, 248 

  

ය  

 ක්ඛ් 230 

 ථාභූ/ ථාබව 201, 202, 458, 459, 476, 

485, 488, 634, 672, 675 

 ථාභූඤාණදස්සන 73, 200, 205, 458, 741, 744 

 මක සූර  484 

 වකළාපී  සූර  280, 293 
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් ෝගාවචර ා 5, 6, 9, 86, 350, 635, 648-

666 

් ෝනි්සෝමනසිකාර  46, 189, 191, 233, 234, 493, 

510, 616, 617, 623-625, 648 

  

ර  
රන සූර  10, 13, 22, 340, 342, 428 

රි 186, 617, 624 

රථවිනී සූර  406, 687 

රථවිනී පරිපොව 284, 650 

රස ෘෂේණාව 641 

රස පටිසං්ව්දී 388 

රසරාග පටිසං්ව්දී 388 

රහනේවහනේ්සේ 3, 10, 13, 16, 22, 38, 39, 46, 

87-91, 130-146, 151-170, 231, 

238, 259, 263, 264, 269, 

272, 283, 285, 287, 297, 302, 

305, 308, 311, 316, 320, 321, 

324, 335, 340, 350-354, 359, 

362, 369, 370, 377, 378, 383-

410, 415, 416, 427-429, 445, 

455-467, 482, 499, 502, 537, 

564, 566, 584, 588, 591, 592, 

603-614, 629-631, 653-666, 

671, 722, 745, 755 

රහේ විඤ්ඤාණ  40 

රාග 98, 403, 606-620, 624-635 

රාග අනුස  239, 240 

රාගක්ඛ්  394, 395, 399, 400 

රාධ සූර  476, 477 

රාහුල සූර  648 

රුප්පන  224 
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රෑප 107, 108, 207-220, 224, 254, 

305, 306, 445, 572, 672-675, 

744-746 

රෑප අරෑප ද්ව ාව 350-361 

රෑපකා  213 

රෑප ධමය 6, 7, 9, 171, 177 

රෑපධයාන 255, 256, 391 

රෑප පරඥපේ ි 597 

රෑප භව 360, 753 

රෑපරාග 180, 530 

රෑප ්ලාක 255 

රෑප සඤ්ඤාව 7, 8, 129, 170, 218-220, 225, 

226, 229, 603-605, 639, 640, 

660, 661 

රෑපස්කන්ධ  224 

්රෝහිස්ස සූර  510, 523 

  

ෙ  

ලිංග 210-212 

ලීන/කුසී 724 

්ලනං 412 

්ලෝක කාමගුණ සූර  502 

්ලෝක නිරුත්ි 256, 259, 279, 335, 530 

්ලෝක නි්රෝධගාමිණී පටිපො 511, 523 

්ලෝක නි්රෝධ  505, 511, 523, 532, 597 

්ලෝක පඤ්ඤත්ි 256, 259, 279, 335, 504, 509, 

516, 530 

්ලෝක  162, 437-440, 468, 491-493, 

503, 508, 517, 523 

්ලෝකා ික බරාහ්මණ සූර  506, 510 

්ලෝක ්වාහාරා 256, 259, 335, 530 
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්ලෝක සඤ්ඤා 279, 503, 529 

්ලෝක සමඤ්ඤා 256 

්ලෝක සමුද  505, 511, 523 

්ලෝක සූර  37 

්ලෝකා  ශාස්ර  506 

්ලෝ්කෝත්ර ව  227, 229, 386, 388, 390, 417, 

418 

්ලෝ්කෝත්ර මාගය ිත්   23 

්ලෝ්කෝත්ර සම්මා දිට්ඨි 479 

්ලෝභ 624-635 

්ලෝමහංස 617, 624 

්ලෞකික ව  386, 388, 390, 417, 418 

  

ව  

වීකමය 743 

වීඛ්රා 665, 666 

වීසංඛ්ාර 109, 113 

වීස්ඤ්චනා 110 

වජිරා සූර  466 

වට්ඨටුප්ච්ඡද 517, 518 

වයමාන සංසේකාර 752 

වධක 488 

වන්ා්සා 415, 416 

වම්මික සූර  167 

ව ධම්ම 528, 530, 587, 588 

වාගේ පරපංච  243 

වා් ාධාුව 121-123, 129, 153, 155, 167, 

171, 271, 324-326, 635, 637 

විකෘි සංඥාව 227 

වික්ඛ්ම්භන 375 
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විචාර 114, 656-666 

විිකිච්ඡාව 163, 433 

විිකිච්ඡා අනුස  239, 240 

විජ්ජ්ාව 107, 232, 233, 572, 577-584, 

601, 603, 606 

විඤ්ඤාණ  29, 30, 43-60, 62, 64, 98, 

107, 126-144, 153, 156, 192, 

195, 200, 208-210, 215, 232, 

233, 299-307, 341, 454-460, 

517, 532, 560, 572, 601-616, 

624-632, 684, 748-754 

විඤ්ඤාණඤ්චා න 368, 370 

විඤ්ඤාණනි්රෝධ  123, 231, 330, 518, 594, 603, 

753 

විඤ්ඤාණ මා ාව 603-608 

විඤ්ඤා 316-321, 532, 537, 558, 566, 

567, 570, 571 

විඥානම  ආත්ම  256 

වික්ක/විකය 114, 190, 191, 235, 241, 322, 

616-619, 639, 648-666, 677, 

681 

විකය විචාර 656-666 

වික්ක සණ්ඨාන සූර  680 

විථ 389, 458, 475 

විදශයනා 3, 117, 119, 305, 459, 463, 

530, 658, 664, 665, 672, 673 

විදශයනා කමයස්ථාන 751 

විදශයනා පරඥාව 85, 86, 504, 505 

විධූපන/විධූපිා/විධූ්පි 500, 659-666 

විපරිනාම ධමය 611, 672, 673, 675 

විපරී 457-459, 475 

විපේ ාස  31, 32 
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විපල් ලාස 298, 457-459, 530, 531, 684 

විපස්සනා 650-653 

විපස්සනා මාගය  48 

විපාක 278 

විප්පමු්ත්ා 321 

විභංග සූර  113 

විභව 200-203, 220, 238 

විභව දිට්ඨි  225-226, 499 

විභූ 344, 345 

විමරි ාදික 321 

විමලා ්ථරීගාථාව 664 

විමුක්ි  183, 187, 191, 464, 750, 752 

විමුක්ි ඥාන දශයන  698 

වි්මාක්ඛ්/වි්මාක්ෂ 351, 359, 609 

විරාග  17, 40, 75, 98, 138, 202, 

303, 304, 338, 365, 464, 587, 

588, 634, 640, 642, 648, 

672-675, 751 

විරාග පරිපොව 318 

විරා්ජ්ි 634 

විරි /වීේ   185, 707-713, 717-720, 723, 

724, 725, 735 

විවට්ඨට 506 

විෂ -විෂ ී 24, 563 

විසංඛ්ාර 99 

විසං ු්ත් ා 321, 479 

විසත්ිකා 133, 509, 683 

විසභාග ආරම්මණ 188, 189 

විසුද් ධි 685, 686 

විසුද් ධිමාගය  15 
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විහිංසා විකය 649 

විමංසා 185, 707-713 

්ව්ජ් න් පරාසාද  286 

්ව්දනා 43-48, 107, 108, 114, 183, 

187, 191, 207-210, 241, 253, 

307, 529, 572, 577-590, 616 

්වදනානුපස්සනා 76, 78, 85, 86, 703 

්ව්ද ි 395, 401, 405-407, 427, 744 

්වපිත්ි බන්ධන 280 

වවදික  ගු  11 

්වාහාර ්දසනා 333 

්වාස්සග්ග 718 

වයාකරණ 270-282, 318, 319 

වයාකරණ රටාව 540, 553, 563 

වයාපාද විකය 649 

  

ස  

සඋපාදි්සස නිබ් බාන ධාු 90, 354, 394-399, 403-417 

සංකලේප 45, 46-50, 142, 146, 259, 

264, 269-272, 278, 295-298, 

388-393, 503 

සං්කේ 605, 606 

සංඛ්ා 46, 250-259, 275, 278, 453 

සංඛ් 38, 99, 109, 121, 167, 204, 

417, 418, 460, 488, 489, 504, 

505, 571, 587, 588, 734 

සංඛ් ්ලෝක  523 

සංගරාහක බුද්ධ ්දේශනා 572 

සංගීි සූර  604 

සං්ච්නී  සූර  109, 158 

සංඥා එළි 703 
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සංඥාම  ආත්ම  256 

සං ුේසඟි  27, 39, 44, 47, 49, 56, 64, 

70, 185, 195, 207, 260, 364, 

388, 407, 468, 492, 637, 

649, 661 

සං් ෝජ්න 22, 665, 682, 723 

සං් ෝජ්න සූර  665 

සංවට්ඨට 506 

සං්ව්ග 154, 155 

සංසාර 87, 460, 461 

සංසාර දි සුළ ි/සංසාර වට්ඨට  29-40, 303, 624, 632 

සංස්කාර/සංඛ්ාර 43, 48-52, 96-99, 107-118, 

154, 156, 168, 170, 207-210, 

296-302, 337, 350, 504, 561, 

571, 572, 583-589, 626, 627, 

640, 642, 653, 710, 720 

සංස්කාර නි්රාධ  23, 112, 302, 361-364 

සංස්කාර සනේි  591 

සංස්කාර සම්මශයන  650, 752 

සකොගාමී 592 

සක් කපඤ්හ සූර  237, 654-657, 671 

සක්කා  750, 754 

සක්කා  දිට්ඨි  72, 120, 128, 163, 177, 195, 

196, 200, 209, 270, 422, 

491, 500, 536, 559, 651, 750-

754 

සක්කා  නි්රාධ  754 

සක්කා  සමුද  750-754 

සකුළා ්ථරීගාථා 651 

සගාථවග්ග  276 

සච්චභූමි 557 

සඤ් ඡානාි 241, 265, 539, 553 
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සඤ්ඤා/සංඥා 107-115, 207-210, 227-238, 

252, 253, 259-264, 270, 278, 

341-348, 362-365, 512, 513, 

523, 529, 568, 571, 572, 597, 

598, 604-616, 636, 639, 744-

746 

සඤ්ඤාඅනුස  238, 239, 243, 263, 332, 359, 

640, 648 

සඤ්ඤා විපල්ලාස 298 

සඤ්ඤා ්ව්ද ි නි්රාධ  116, 364, 509 

සර ඉද්ධිපාද/සර සෘද්ධිපාද 632, 706-709, 717, 735 

සර මහා භූ ිනේ/සර මහා 

භූධමය 

5, 7, 9, 40, 129-141, 170, 

171, 176, 177, 213, 219, 220, 

459, 512-518 

සර සිපට්ඨඨාන භාවනාව 76, 702-705, 717, 735 

සර සම්මප්පධාන 704-709, 717, 735 

සි 77, 84, 85, 183, 187, 191, 

710-713, 723, 724 

සින්ද්රි  710, 717, 722, 723-728 

සිපට්ඨඨාන සූර  76-79, 84, 85, 170, 176, 636, 

637, 702-706, 744 

සි සම්පජ්ඤ්ඤ  5, 9, 170 

සේ-අසේ 11, 477 

සේකා යවාද දශයන  257 

සේකාරණවාද දශයන  257 

සත්/සව ා 467, 468, 476-491, 499 

සත් ට්ඨඨාන සූර  454 

සත්සුරි ග්ගමන සූර  156, 179, 641, 647 

සේිසේ ්බෝධිපාක්ෂිකධමය 702-714, 717-736 

සේපොේථ  160 

සේ පුරුෂ 307, 308 
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සද්ධා 710-713, 717 

සද්ධා සූර  722 

සද්භාව /සත්ාව 270 

සනිදස්සන 604 

සන්දිට්ඨික 51, 52, 330, 397, 404, 412-

417, 489, 699-701 

සන්දානං 260 

සන්ධ සූර  343 

සන්ධි්ච්ජ්්ො 415, 416 

සන්නිච  134, 352 

සප් පටිඝ රෑප 604 

සප්පුරිස සූර  307, 679 

සබ්බුපධිපටිනිස් සග්ග 161, 336-339 

සබ්බඤ්ු භූමි 540, 557 

සබ්බ්ාපභ 123, 126, 135, 136, 141-145, 

233, 359, 369 

සබ්බධම්ම මූලපරි ා  සූර  269-277, 289, 317 

සබ්බ සංඛ්ාර සමථ  116, 117, 161, 234, 337, 350 

සබ්බාසව සූර  52 

සභි  සූර  263 

සමඤ්ඤා 251-253, 275, 278, 288, 453 

සමිකරමණ  86 

සමථ  116, 117, 305, 658, 666, 671 

සමාධි 8, 117, 183, 187, 191, 331, 

332, 343-346, 353, 362, 375, 

376, 509, 512, 709-713, 718, 

723, 724, 725 

සමාධින්ද්රි  710, 717, 722, 723-728 

සමිද්ධි සූර  190, 214, 439, 700 

සමු්ච්ඡද පරහාන  228 
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සමුද  47, 85, 363, 504, 585-591 

සමුද -ව  35, 76-78, 85 

සමුද  සූර  71, 85 
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මහා රක්ඛි 534 
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අ ිසේ ්පට්ටි  116 
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ඉඩම 65 
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කුසගනිේන 283, 611 

කුළු්ග  722 

කූඤේඤ  205, 281, 319, 322, 482, 517 

්ක 63, 64, 111 

්ක්සලේ කඳ 52, 107, 572 

්කා්හාඹ ඇට  730 

්කෝටු කෑලි ්දක ගුටීම 216 

ක්ෂිිජ්  නුි දේශන පථ  351, 359 

ගඟ 30 

ගඩ 295 

ගලේකළු ්පරලීම 706, 719 

ගස 295, 296 

ගුට වුටීම 754, 755 

ගිනදිැලේල 363, 420, 429 

ගිනිසිල නිවී ාම 231, 429 

ගිනේන 10, 11, 15, 45, 364, 398, 443, 

444 

ගෘහපි ා හා උපසේථා ක ා 487 

්ගීම 754 

්ග  254, 285 

්ගානුනේ ්දනේනා 73, 77 

චරණ නම් ිර  93, 94, 106, 530, 531 

චලන ිර  106, 530 
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ිරපටි  96-102, 112-120, 136, 138, 139, 

154-171, 178, 234, 337, 338, 340, 

350, 531 

ිර  හා පසුබිම 305, 306, 328 

ඡා ාව/්හවනුලේල 59, 193, 203 

ණ  428 

ලේගස 445, 453, 484, 606 

ුවාල /මහවණ  218, 224 

්ලේ පහන 405 

දර 11 

දර ්කාට  එසවීම 721, 722 

ොම් කරීඩාව 612-615, 635 

දැලි පිහි  84, 650, 687 

දැලේ කාරි  133 

දිඹුලේ රුකක මලේ 89 

දි  බඳුන 208 

දි  බුබුල 107, 572 

දි වුල 30, 39, 40 

දි  සා ම් ිර  666 

දි  සීරාව 63 

දි  සුළි  29-40, 43-59, 109, 219, 454-467, 

475, 500-518, 614, 626-632, 684 

දිරාගි  හුව 89, 90, 392, 393, 458 

දිව නි 25, 300, 301 

දුම්මලපාර 500, 503 

ධජ්  479, 482 

ධජ්  හා පාක  306 

නටුව සිඳලූ අඹවලේල 483 

න ා 689 
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නාටය  96, 100, 102, 112, 120, 169, 170, 

171, 178, 337 

නිලුපුල 388 

නුග ගහක අරළු 619, 624 

නූලේ ්බෝල  117 

්නරංි ්ප 735 

්නලුම් ්කාළ  386, 389, 390, 417 

්නලුම් මල 386, 389 

පනේදම 10 

පලංි  78, 79, 279, 289 

ලබු ඇට  730 

ලඹ  130 

ලාටු 119 

වඩුවා 650-654, 680, 747 

වණමුඛ්  6 

වි්ේක  615 

විෂ ඊල  6 

විසිුරු වූ ිරිසනේ සුනේ 94 

්ව්දිකාව 156, 640, 647 

වවදයවර ා 53, 518 

වයාඝර ා සහ මන්රකරුවනේ ි්දනා 242, 243, 274 

ශලය වවදයවර ා 6 

සංගී  560, 561 

සේප ා 89, 90, 392, 458 

සේප චකර  33 

සා ම/පාට ්සේදී ාම 98, 138 

සුඩ වුර 23, 284, 429, 682 

සිේරා/රජ්ක ා 106, 107 

සිහින  339 

සුරාසුර  දුේධ  280 

්සලේලම් ්ගවලේ 287, 288, 468, 478 

්සේ ාරෑපට 156 



 

56 

සේව ංකරි   න්ර  630 

හිම කනේද 114 

හිම කුට  153 

හුඹහ  167 

්හාලේමන 229 

පහන 10 

පහුර 78, 391, 689, 695-697 

පාලුගම් 322 

පිණිබින්දුව හා ෂඩ්වණය  189, 330 

පිපාස  14 

පි මු 388, 417 

්පණපිඬ 107, 572 

්පාකු්ණේ මුණික 195, 196, 200 

බට්කෝටු මිටි ්දක 49, 50, 56, 518 

බබා්ගේ භාෂාව 389 

බමර  375 

බඹදැල 193 

බීජ්  63, 65 

භවනාටක  153, 165 

මනරම් ප ිුම 502 

මලේ රටාව 418 

මව හුර න දරුවනේ 618, 620 

මසේ කුබලි 636 

මහන මුසිම 166, 168 

මහා  න්ර  570 

මහා සමුද්ර  452, 456, 467, 475 

මා ාව/විේජ්ාව 107, 232, 233, 572, 577, 584, 

601, 603, 606 

මාලුවා වුල 619, 620, 629 

මුජිකේ ්කේල  493, 504, 505 

මුජිකේ දැකේම 578-615 

මුණික 391 
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මුසිම 754 

මුහුම්කාරි  748, 754 

මිනමු් දඬු 501, 503, 513 

මිරිඟුව 107, 225, 553, 572, 608, 744-746 

මීපිඬ 237, 238, 243 

මුදලේ ්නෝට්ටුව 338, 340, 393 

මුලිනේ සිඳින ලද ගස 453, 484 

මුහුදු පේල 23 

 කා 40 

 ගො පරහාර  23 

 ුරු/කුරු ඔනේිලේලා  566 

රබේ පටි  58 

රබේ ්බෝල  5 

රසා න  615 

රෑකඩ 165 

්රෝග  37, 295, 525 

්රෝගි ා 53 

වධක ා 488, 489 
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ගා ා ඉඟවිැල 

මොව්ග පාළිය  

 ො හ්ව පාුභවන් ි ධම් මා 500 

්  ධම්මා ්හුප්පභවා 101 

  

දීඝ නිකාය  

අසල්ලී්නන ි්ත්න 410 

කත්ථ ආ්පාච පඨවී 122 

නාහු අස්සාසපස්සා්සා 410 

විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං 121, 126, 130, 326, 517 

  

මජ්ක්ක්ඩිම නිකාය  

අීං නාන් වාග්ම ය 752 

  

සංයු්ත නිකාය  

අ්ක්ඛ් ය සඤ්ඤි්නා සත්ා 4 

අ්න්ා ජ්ටා බහි ජ්ටා 7 

එවං ඛ්න්ධා ච ධාු් ා 64 

කිංසු සං් ාජ්්නා ්ලා්කා 665 

කු්ා සරා නිවත්න්ි 39 

්කනිදං පකං බිම්බං 64 

ිරස්සං ව පස්සාමි 683 

ඡසු ්ලා්කා සමුප්ප්න්නා 70 

න ් කාමා  ානි ිරානි ්ලා්ක 662 

නන්දි සං් ාජ්්නා ්ලා්කා 665 

න ිදං අත්කං බිම්බං 64 

නාමං සබ්බං අන්වභවි 4 

පපඤ්චසඤ්ඤා ඉරීරා නරා 261 
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පස්සද්ධකා් ා සවුිමුත්ි්ත්ා 664 

්ඵණපිණ් ඩූපමං රෑපං 107, 571 

 ත්ථ ආ්පා ච පඨවි 39 

 ත්ථ නාමඤ්ච රෑපඤ්ච 78, 219, 604 

 ත්ථ ්චා නිරුජ්ඣන්ි 407 

 ථා අඤ්ඤරං බීජ්ං 64 

්  නං පජ්ානන්ි  ්ානිොනං 617, 625 

් සං රා්ගා ච ්ෝසා ච 8 

් ා ්හාි භික්ඛ්ු අරහං කාවී 287 

රා්ගා ච ්ෝසා ච ඉ්ානිොනා 617 

රා්ගා ච ්ෝසා ච කු්ානිොනා 617 

්ලා්භා ්ෝසා ච ්මා්හා ච 615 

සමාහි්ා සම්පජ්ා්නා 407 

සී්ල පිට්ඨඨා  න්රා සප්ඤ්ඤා 8 

්ස්නහජ්ා අත්සම්භූා 617, 619 

  

අංගු්තර නිකාය  

එං ්ඛ්ා පරමං ඤාණං 428 

එං ච සල්ලං පටිගච් ච දිස්වා 534, 567 

ස්ස සම්මා විමුත්ස්ස 428 

ස්සාහං ධම්මමඤ්ඤා  237 

න්මා ් පුරිසාජ්ඤ්ඤ 343, 344 

්නක්ඛ්ම්මං අධිමුත්ස්ස 602 

පසය්හ මාරං අභිභූ ය අන්කං 309 

 ං කිඤ්ි දිට්ඨඨං ව සුං මුංවා 534, 537, 567 

 ථා ්ම අහු සංක්ප්පා 237 

් ා ච පපඤ්චං හිවාන 249 

් ා පපඤ්චං අනු ු්ත්ා 249 

වීරා්ගා වී්ෝසා 404 
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ධම්ම පදය  
අත්ා හි අත්්නා නා්ථා 491 

අස්ස්ද්ධා අකඤ්ූ ච 415 

අහිංසකා ්  මුන් ා 430 

ආකා්ස පදං නත්ථි 259 

්කාධං ජ්්හ විප්පජ්්හ ය මානං 192, 455 

ජ් ං ්වරං පසවි 613 

ින්ද ්සාං පරක්කම්ම 23 

පුත්ාමත්ථි ධනම්මත්ථි 180, 491 

 ථාපි මූ්ල අනුපද්ද්ව ද්ළ්හ  63 

 ථා සංකාරධානස්මිං 502 

 ස්ස ජ්ාලිනී විසත්ිකා 133 

 ස්ස පාරං අපාරං වා 89, 390, 418 

 ස්සාසවා පරික්ඛීණා 134, 352 

් සං සන්නිච් ා නත්ථි 134, 352 

්ස් යා අ් ාගු්ළා භු්ත්ා 421 

  

උදාන පාළිය  
අ්ච්ඡච්ි වට්ඨටං බයගා නිරාසං 39 

අ්භදි කා් ා නි්රාධි සඤ්ඤා 419 

අ් ාඝනහ්ස්සව 420, 429 

එවං සම්මාවිමුත්ානං 420, 429 

කිං ක ිරා උදපා්නන 14, 169 

ගා්ම අර්ඤ්ඤ  සුඛ්දුක්ඛ්ඵු්ට්ඨඨා 336 

දුද්දසං අනන්ං නාම 131-132 

්මාහසම්බන්ධි්නා ්ලා්කා 99 

 ං ච කාමසුඛ්ං ්ලා්ක 14 

 ත්ථ ආ්පා ච පඨවී 324, 329 

 ො හ්ව පාුභවන්ි ධම්මා 662 

 ස්ස පපඤ්චා ිි ච නත්ථි 260 

 ස්ස වික්කා විධූපිා 658 
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ඉතිවු්තක  

කා් න අමං ධාුං 359, 407 

්ා අඤ්ඤාවිමුත්ස්ස 341 

්  එදඤ්ඤා  පදං අසඞ්ඛ්ං 409 

්  ච රෑපූපගා සත්ා 359 

්  ච රෑ්ප පරිඤ්ඤා  359 

්  භූං භූ්ා දිස්වා 202 

්සඛ්ස්ස සික්ඛ්මානස්ස 22, 341 

  

සු්තනිපාත  

අකිඤ්චනං අනාොනං 25, 301 

අච්ී  ථා වා්ව්ගන ඛි්ත්ා 231 

අත්ථංග්ා ්සා උද වා ්සා නත්ථි 231 

අජ්ඣත්්මව උපස්ම 630 

අනත්නි අත්මානිං 119, 457, 611 

අනිස්සි්ා න චලි 87 

අ්මාසධම්මං නිබ්බානං 282, 283, 611 

අලත්ථං  දිදං සාධු 565 

ඉධ දිට්ඨඨසුමුවිඤ්ඤා්සු 430 

ඉ්ධව සුද්ධි ඉි වාදි න්ි 569 

උච්චාවචා හි පටිපො 384 

උදබින්දු  ථාපි ්පාක්ඛ්්ර 386 

එමාදීනවං ඤත්වා 87 

එ් ච ඤවා උපනිස්සිාි 230 

එත්ාවග් ගම් පි වදන්ි ්හ්ක 230 

එං දුක්ඛ්න්ි ඤවාන 751 

එවං විහාරී ස්ා අප්පම්ත්ා 299 

කථං ස්මස්ස වි්භාි රෑපං 226 

කස් මානු සච්චානි වදන්ි නානා 568 

කු්ා පහූා කලහවිවාො 228 

ජ්ාිමරණසංසාරං 33 

ණ්හා දුි් ා පුරි්සා 33, 62 
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්ධා්නා න හි ්න මඤ්ඤි 316 
න කප්ප න්ි න පු්රක්ඛ්්රාන්ි 378, 755 
න ස්ස පුත්ා පස්වා වා 467 
න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී 348, 597, 604 
න ස්මසු න ඔ්මසු 629 
න ්හව සච්චානි බහූනි නානා 568 
නිවුානං ්මා ්හාි 99 
පස්සං න්රා දක්ඛිි නාමරෑපං 193 
පහාණං කාමසඤ්ඤානං 
්ොමනස්සාන චූභ ං 

373 

භවාසවා  ස්ස වීඛ්රා ච 665, 666 
ම්ජ්ඣ  ථා සමුද්දස්ස 653 
ම්ජ්ඣ සරස්මිං ිට්ඨඨං 25, 300 
 ං කිඤ්ි දුක්ඛ්ං ස්ම්භාි 603 
 ං කිඤ්ි සම්පජ්ානාස ි 299 
 ං බුද්ධ්ස්ට්ඨඨා පරිවණ්ණ ී සුිං 340 
 ං  ංහි ්ලා්ක උපාදි නි 526 
 ස්ස නත්ථි ඉදං ්මි 614 
්  ච රෑපූපගා සත්ා 359, 753 
්  ච රෑ්ප පරිඤ්ඤා  359, 753 
් න ් න හි මඤ්ඤන්ි 282, 611 
් ්නව බා්ලාි පරං දහාි 570 
්  ්ම පු්බ්බ වි ාකංසු 52 
් හි විවි්ත්ා විච්ර ය ්ලා්ක 386 
් ා උභ්න් විදිවාන 749 
් ා නාච්චසාරී න පච්චසාරී 392 
් ා නාජ්ඣගමා භ්වසු සාරං 89 
රෑ්පසු දිස්වා විභවං භවඤ්ච 220 
සංඛ්ා  වත්ථූනි පමා  බීජ්ං 65 
සකං  හි ධම්  මං පරිපුණ්ණමාහු 569 
සච්චන්ි ්සා බරාහ්ම්ණා කිං 
ව්ද ය 

629 

සඤ්ඤාවිරත්ස්ස න සන්ි ගන්ථා 607 
සහාවස්ස දස්සන සම්පො  22 
සුඤ්ඤ්ා ්ලාකං අ්වක්ඛ්ස් සු 181 
සුඛ්ං වා  දි වා දුක්ඛ්ං 751 
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්ථරගාථා  

අවික්කං සමාප්න්නා 663 

ඔභාසජ්ාං ඵලගං 351 

කො නු ක්ට්ඨඨ ච ි්ණ ලා ච 305 

්ා ්ම මනසිකා්රා 189 

ිණකට්ඨඨසමං ්ලාකං 157, 169, 613 

නත්ථි ්චසිකං දුක්ඛ්ං 157, 158 

න ්ම ්හාි අ්හාසින්ි 157, 159, 296 

පඤ්චක්ඛ්න් ධා පරිඤ්ඤාා 453 

මහා ගිනි පජ්ජ්ලි්ා 398 

සුඛ්ුමං පටිවිජ්ඣන්ි 651 

සුද්ධං ධම්මසමපු්පාදං 157, 166 

  

්ථරීගාථා  

කින්නු ස්ත්ා ි ප්ච්චසි 466 

නිසින්නා රුක්ඛ්මූලම් හ ි 664 

සං ඛ්ා්ර පර්ා දිස්වා 651 

 





 

 

කතු හමිියනේනගේ සිංහල කෘත ි

සු. ු.: ්මම කෘි ්ලේඛ්න  සරලව ට මුලේ ුන දුනේ අංක 
අනුපිළි්වලකේ සහිව සකසේවී ඇි බවේ, ්ලේඛ්න් ේ අගහරි් ේ 
එන කෘි ්බා්හෝ දුරට ගුඹුරු වි  හුකි බවේ, පාඨක ිනේ 
දැනුවේ කිරීම් වශ් නේ සඳහනේ කරනු කුමුේ්මි. 

- සම්පාදක  

1. ිසරණ මහිම  

2. හික මහිම – 1 

3. හික මහිම – 2 

4. හික මහිම – 3 
5. හික මහිම (1-3 ්වළුම්) 
6. දිවි ක්ේ සුඳෑ අඳූර 
7. ක  අනුව ගි  සිහි  
8. හි ුනීම 
9. පිනේ රු්කක මහිම 
10. අබිනිකේමන 
11. පිළි්විනේ පළිි්වට 
12. ක් ේ කාව 
13. මා-පි  උවුටන 
14. පරිපේි පූජ්ාව 
15. පුවුේම හා නුවුේම 
16. කමය චකර් නේ ධමය චකර ට 
17. ්මේ සි්ේ විමුකේි  
18. ඇි හුටි දැකේම 
19. ්පෝ ගුණ මහිම 
20. සකේම්නේ නිවන 

21. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 1 ්වළුම 

22. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 2 ්වළුම 

23. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 3 ්වළුම 

24. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 4 ්වළුම 

25. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 5 ්වළුම 

26. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 6 ්වළුම 

27. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 7 ්වළුම 

28. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 8 ්වළුම 



 

 

29. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 9 ්වළුම 

30. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 10 ්වළුම 

31. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 11 ්වළුම 

32. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 12 ්වළුම 

33. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 13 ්වළුම 

34. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 14 ්වළුම 

35. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 15 ්වළුම 

36. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 16 ්වළුම 

37. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 17 ්වළුම 

38. පහනේ කණුව ධමය ්දේශනා – 18 ්වළුම 
39. සබබාසව සූර් ේ මුදුම් මග 
40. විදසුනේ උප්දසේ 
41. භාවනා මාගය  
42. උේරීර හු්දකළාව 
43. සසුනේ පළිි්ව 
44. චලන ිර  
45. දි  සුළි  
46. බුදු සම  පදුේගල ා හා සමාජ්  

47. නිව්නේ නිවීම –  පළමු ්වළුම  

48. නිව්නේ නිවීම – ්දවන ්වළුම 

49. නිව්නේ නිවීම –  ්වන ්වළුම  

50. නිව්නේ නිවීම –  සිවවුන ්වළුම  

51. නිව්නේ නිවීම –  පසේවන ්වළුම  

52. නිව්නේ නිවීම –  ස වන ්වළුම  

53. නිව්නේ නිවීම – සේවන ්වළුම 

54. නිව්නේ නිවීම –  අටවන ්වළුම  

55. නිව්නේ නිවීම –  නවවන ්වළුම  

56. නිව්නේ නිවීම –  ්වළුමදසවන  

57. නිව්නේ නිවීම –  එ්කා්ළාසේවන ්වළුම  

58. නිව්නේ නිවීම – පුසේකාල මුද්රණ  (1-11 ්වළුම්) 

59. පටිචච සමුපපාද ධමය  – 1 ්වළුම 

60. පටිචච සමුපපාද ධමය  – 2 ්වළුම 

61. පටිචච සමුපපාද ධමය  – 3 ්වළුම 



 

 

62. පටිචච සමුපපාද ධමය  – 4 ්වළුම 

63. පටිචච සමුපපාද ධමය  – පසුේකාල මුද්රණ  (1-4 ්වළුම්) 
64. සේපශය් ේ ආශච ය  
65. මන්සේ මා ාව 
66. පුරණි ්බෞදධ ිනේා්ව් සංකලේප  සහ  ථාථය  

 

නුව මදු්රණ  කරවීම පිළබිඳ විමසමී්: 
කටුකුරුනේ්දේ ඤාණනන්ද සදහම් ්සනසුනේ භාර   

කිරිලේලවලවේ, දම්මුලේල, කරඳන  

දුරකථන : 0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net 
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By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought 

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology 

3. Ideal Solitude 

4. The Magic of the Mind 

5. Towards Calm and Insight 

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I 

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II 

8. Seeing Through 

9. Towards A Better World 

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I 

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II 

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III 

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV 

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V 

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI 

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition 

18. Nibbāna and The Fire Simile 

19. A Majestic Tree of Merit 

20. The End of the World in Buddhist Perspective 

21. The Law of Dependent Arising, Volume I 

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition 

26. Walk to Nibbāna  

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

30. From The Wheel of Kamma To The Wheel of Dhamma 

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 
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