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් ්කම්ග් සටහන්.... 
 
,ව සනඩතතිය පිළිබඳ විකාර සමාජහයඩ හබාහහෝ හදනා තුළ පැතිර 

පවතී. බුදු සසුහනඩ විවිධ් නි්ායයනඩ ද හම් ගැන සා්ච්ඡා ්ර ඇති අතර 
එවැනි අදහසඩ ්ියවා ඇති හෙරවාදී ,ික්ෂූනඩ වහනඩහසඩ ද ‘අනඩතරා ,වය’ 
පිළිබඳ මතිමතානඩතර හදඩශනා ්ළහ. 

 
,වහයඩ මුල, මැද, අග හසායන සමහරැ ද හම් ගැන තර්් ්රති. 

එවැනි තර්් හනාසිතිය යුතු ්රැණු හසඩ බැහැර ්ළ බුදුනඩ වහනඩහසඩ 
දු්ිනඩ මිදීහම්, සසහරනඩ ඉවතඩීහම් මග හා ඊට හවර වැිය යුතු බව ම 
අවධ්ාරණය ්රති. 

 
පටිච්ක සමුපඩපාදය ගැන එවැනි මිෙයා මත ්සඩහසඩ මනස අවුලඩ 

්රගතඩ ඇතැම් විදර්ශනාලා,ීනඩ හා හයෝගාවකරයනඩ යයි තමනඩ හඳුනඩවා 
ගනඩනා පුදඩගලයිනඩ හම් හපාත ගැන විවිධ් අදහසඩ අපට ලියා එවූහ. එහහතඩ 
නාහිමියනඩහගඩ හපාත නැවත මුද්ර ණය ්ිරීම පමණ්ඩ අහපඩ ්ාර්යයයි. 
නාහිමියනඩ ධ්මමය හතඩරැම් ්හළඩ තරිපිට්ය හා අටුවා කා්ා පදනම් 
්රහගන පමණ්ඩ මිස නි්ායානඩතරි් අදහසඩ හහෝ මනසඩගාත ගැන 
පදනම් ්ර හනාහගන බව අපි දනඩහනමු. 

 
්ම්-ඵල අදහන සැදැහැවතඩ හබාදුනුවනඩහගඩ සතඩපුරැෂ සමාගමය 

නිසා ම හර්රැ්ාහනඩ නාහිමිපාණනඩ හගඩ බුදුදහම පිළිබඳ නිවැරදි හා සරල 
දහම් හපාතඩ සමූහය තවදුරටතඩ අවම මිල්ඩ යටහතඩ ් බ අත පතඩ ්රනඩනට 
රී කදවිමල ධ්මම පුසඩත් සරරක්ෂණ මණඩලලය සමතඩ හවයි.   
අවහබෝධ්හයනඩ හා පුනරැපඩපතඩතිය පිළිබඳ විශඩවාසහයනඩ, හමහලාව 
සැපසම්පතිනඩ හ්ාටස්ඩ සසරට නිදනඩ ්රනා පිනඩවතුනඩට අපහගඩ 
්ෘතහේදීත්වය පළ ්රමු. 

 
හසෝදුපතඩ සැසඳීහම්දී සහාය වූ දයාවතී අ්ේසිිංහ මහතඩමිය, 

සරහශෝධිත පරිඝණ් වණම සටහනඩ හයූ  හහාරණ ර -මායා ගරැෆි්ඩසඩ හි 
සා ිය ජය්කාඩි මහතා, මුද්ර ණහයනඩ දාය් වූ ගිහාන් අනුරිංග ජයවර්ධන 
මහතා ඇතුළු ්ායයමමණඩලලය, මණඩලලහයඩ ්ටයුතු සඳහා නිබඳ 
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අවධ්ානය හයාමු ්රන පූජය කිරිඔරු්ේ ර්මමානන්ද හිමිපාණනඩ සහ 
ශිෂය සඩවාීනනඩ වහනඩහසඩලා නිසා ම හම් හපාතඩ පැවැතඩීහම් වග්ීම ලිහිලඩ 
ී ඇති බව සිහි ්රනඩහනඩ සතුටිනි.   

 
තිසරණ සරණයි! 

 
සී. තනිප්පු ි ආරච්චි 
ගරැ හලඩ්ම් 
රී කනඩදවිමල ධ්ර්මපුසඩත් 
සරරක්ෂණ මණඩලලය 

 
2008 ජනවාරි 25 වන දින, 
හපා්ුණුවිටදී ය. 
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සංඥාපනය 

හලාවුතුරා බුදුබවට පැමිහණනඩනා වූ ස්ල මහා හබෝධිසතඩතඩවයනඩ ම 
ආනාපාන කතුර්ෙධ්යානයට සමවැදී, නුවණ දියුණු - තියුණු හ්ාට හගන, 
එහසඩ තියුණු ්රගතඩ නුවණ පර තීතයසමුතඩපාදධ්මමයට හයාමු හ්ාට එය 
අනුහලෝම-පර තිහලෝම වශහයනඩ සම්මශමනය හ්ාට සරසාර ක්රහයඩ සැටි 
නිවැරදි හලස හතඩරැම් හගන, අර්හනඩමාර්ගඥානය උපදවා සරසාර 
පර වෘතඩතියට හහඩතු වන අවිදයා - තෘෂඩණා පර ධ්ාන එ්ඩදහසඩ පනඩසියය්ඩ 
හ්හලසඩ සතුරනඩ, මතු ්ිසි ්හල් නැඟී හනා එන පරිදි සම්පූර්ණහයනඩ 
නසා හලාවුතුරා බුදුබවට පැමිහණන බව “සබ්බ හබෝධිසතඩතාහි 
ආනාපානකතුතඩෙජ්ඣානහතා වුට්ඨාය පච්කයා්ාහර ඤාණර ඕතාහරතඩවා 
තර අනුහලෝම-පටිහලෝමර සම්මසිතඩවා බුදඩධ්ා හහානඩති” යනුහවනඩ 
සරයුතඩතනි්ායට්ඨ්ොහවහි ද්ඩවා තිහබ්. හම් පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය 
හලාවුතුරා බුදුබවට පැමිණි පසු ද උනඩවහනඩහසඩලා නිතර සිහි්ිරීම් 
වශහයනඩ ,ාවිත හ්හරති. 

අප බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය සම්මශමනය 
හ්ාට පැමිණ වදාළ අරහතඩඵල සමාපතඩතියට සමවැදී හබෝමුල   අසඩහනහි 
ම සතිය්ඩ වැල සිට   සමාපතඩතිහයනඩ නැගී, පර ෙමහයනඩ ්රනඩනට 
හයදුහනඩ ද පර තීතයසමුතඩපාදය සිහි්ිරීම ම ය. උනඩවහනඩහසඩ බුදු ීහමනඩ 
සතඩවනදා රාතරිහයඩ පර ෙමයාමය අනුහලෝම වශහයනඩ පර තීතයසමුතඩපාදය 
සම්මශමනය ්ිරීහමනුතඩ මධ්යමයාමය පර තිහලෝම වශහයනඩ 
පර තීතයසමුතඩපාදය සම්මශමනය ්ිරීහමනුතඩ පශඩමමයාමය අනුහලෝම 
පර තිහලෝම වශහයනඩ පර තීතයසමුතඩපාදය සම්මශමනය ්ිරීහමනුතඩ ගත්ළ 
බව උදාන පාළිහයඩ ද්ඩවා තිහබ්. හමහසඩ හලාවුතුරා බුදුබවට පැමි)මට 
උප්ාර වනඩනාවූතඩ හලාවුතුරා බුදුවරයනඩ වහනඩහසඩලා හනා හැර ,ාවිත 
්රනඩනාවූතඩ ධ්මමය්ඩ වන බැවිනඩ හම් පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය 
බුදුසසඩහනහි උසසඩ ධ්ර්මය්ඩ බව ්ිය යුතු ය. ඉතා උසසඩ ධ්ර්මය්ඩ වූ හම් 
පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය ඉතා ගැඹුරැ ය. එය මහා හබෝධිසතඩතඩවයනඩ හා 
පරහතය් හබෝධිසතඩතඩවයනඩ හැර, අනඩ්ිසිව්ු සඩවශ්ඩතිහයනඩ නිරවුලඩ ්ර 
හතඩරැම්්ර ගැනීමට සමතඩ හනා වන බව “ඨ්පත්වා පන ද්් ේ 
්බෝධිසත්්ත අඤ්්්ඤ්් සත්තා අත්ත්නා ර්මමතාය පච්චචයාකාරිං උජුිං 
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කාත ිං සමත්ථා නාම නත්ි” යනුහවනඩ මහානිදාන සූතර  අටුවාහවහි ද්ඩවා 
තිහබ්. 

පර තීතයසමුතඩපාද සරඛයාත හම් හහඩතුඵල ධ්ර්මය හසායාගැනීහම් 
දුෂඩ්රතඩවය නිසා ම බුදුසසුහනඩ පිහිහටනඩ හතාරව සඩවශ්ඩතිහයනඩ ම හලෝ 
තතු හසවූහවෝ හනාහය්ඩ අයුරිනඩ හනා මඟ ගියහ. ඇතහම්ඩ “හලෝ්යතඩ 
සතඩතඩවයාතඩ හදවිය්ු විසිනඩ මවන ලදඩහදඩය. හම් සතඩතඩවහයෝ   මැවුම්්ාර 
හදවියාහගඩ ්ැමැතඩත පරිදි සැපදු්ඩ ලබනඩනාහ. මැවුම්්ාර හදවියාහගඩ 
්ැමැතඩත පරිදි ම සතඩතඩවහයෝ මරණිනඩ මතු සුගතියට හහෝ දුගතියට 
යනඩනාහ” යි ගතඩහ. ඇතහම්ඩ “මැවුම්්රැව්ු නැතිව පඨී - ආහපෝ - 
හතඩහජෝ - වාහයෝ යන ධ්ාතූනඩහගනඩ සතඩතඩවයා ඇතිවූහයඩය” යි ගතඩහ. 
ඇතහම්ඩ “ආතඩමයතඩ ශරීරයතඩ එ්යයි” ගතඩහ. ඇතහම්ඩ “ආතඩමය 
අනිහ්්, ශරීරය අනි්්ැ”යි ගතඩහ. 

ආතඩමයතඩ ශරීරයතඩ එ්යයි ගතඩහතෝ “ශරීරය විනාශ ීහමනඩ 
ආතඩමයතඩ විනාශ වනඩහනඩය, එබැවිනඩ මරණිනඩ මතු සතඩතඩවයා 
නූපදිනඩහනඩය යි ද, පිනඩ පේවලිනඩ සතඩතඩවයාට වන හදය්ඩ නැතඩහතය” යි 
ද ්ියති. ශරීරය අනිහ්් ආතඩමය අනිහ්්ැයි ගතඩහතෝ “ශරීරය හසඩ 
ආතඩමය නැහසන හදය්ඩ හනා හේ. ආතඩමය ්වදාවතඩ හනා මැහරනඩහනඩය. 
  ආතඩමය ශරීරය බිහඳන ්ලඩහි ්ූලුව්ිනඩ පක්ෂිය්ු බැහැර යනඩනා්ඩ 
හමනඩ පුරාණ ශරීරහයනඩ බැහැරව අලුතඩ ශරීරය්ට යනඩහනඩ ය” යි ්ියති.  

ඇතහම්ඩ “හපර ්ළ පිනඩ පේ අනුවම සතඩතඩවහයෝ සැප දු්ඩ 
ලබති” යි ගතඩහ. ඇතහම්ඩ “්ර්මවිපා්ය සම්පූර්ණහයනඩ ම පර ති්ඩහෂඩප 
හ්හරති.” ඇතහම්ඩ “පිනඩපේ ්ළ තැනැතඩතාම එහි විපා්ය විඳීය” යි 
ගතඩහ. ඇතහම්ඩ “අනි්්ු ්ළ ්ර්මහයඩ ඵලය අනිහ්්ඩ විඳීය”යි ගතඩහ. 
ඇතහම්ඩ “හම් සතඩතඩවයා අතීතහයඩතඩ ීය”යි ගතඩහ. ඇතහම්ඩ “හම් 
සතඩතඩවයා අතීතහයහි හනා වූහයඩ ය, අලුහතනඩ ඇති වූහව්ැයි” යි ගතඩහ.  

තොගතයනඩ වහනඩහසඩහගඩ පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනය වනාහි හමහි 
්ී හනා්ී එ්ම දෘෂඩටිය්ටවතඩ හනා වැහටන හහඩතුඵල ්ර මය්ඩ දැ්ඩහවන 
හදඩශනහය්ි.   හහඩතුඵල ධ්ර්මය හසායාගනඩනට නුපුළුවනඩීම නිසා 
හමහසඩ සතඩතඩවයනඩ හනාහය්ඩ දෘෂඩටිගත අවුහලනඩ අවුලට පතඩව, නැවත 
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නැවත අපායට පැමිහණනඩනට සිදුවන හම් සරසාරය ඉ්ඩමවිය හනාහැ්ිව 
දුහ්හිම ගැලී ඉනඩනා බව “එතස්ස ආනන්ද! ර්මමස්ස අනනු්බාර්ා 
අප්පටි්වර්ා එවමයිං පජා තන්තාක  කජාතා ග ළාග ණ්ිකජාතා 
මුඤ්්ජබේබජභූතා අපායිං දුග්ගතිිං විනිපාතිං සිංසාරිං නාතිවත්තන්ති” 
යනුහවනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ මහානිදාන සූතරහයහි වදාරා තිහබ්.  

හම් පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය දැන ඉහගන දෘෂඩටි ජාලහයනඩ මිදී 
සතයය අවහබෝධ් ්රගනඩනා තුරැ සතඩතඩවයා දු්ිනඩ හනා මිහදඩ. එබැවිනඩ 
දුකින් මිදීම බ ා්පා්රාත්ත වන සුම්දනා විසින් ම බුදු සසඩහනහි ඉතා 
උසසඩ තැන්ඩ ගනඩනා හම් පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය ගැන තරම්ඩ දුරටවතඩ 
දැනගැනීම්ඩ ඇති්ර ගැනීමට උතඩසාහ ්ළ යුතු ය. හම් උසසඩ ධ්ර්මය 
දත හැ්ඩහ්ඩ ද බුදඩහධ්ෝතඩපාද ්ාලහයහිම ය. බුදඩධ්ශූනය ්ාලවලදී හම් 
ධ්ර්මය ඇති බවවතඩ දැන ගැනීමට ්ර මය්ඩ නැත. දැනට පැමිණ ඇතඩහතඩ 
හම් උසසඩ ධ්ර්මය දැන ගැනීමට, ඉහගන ගැනීමට ඉල ඇති යහපතඩ 
්ාලය්ි. 

එහහතඩ දැනට ඇති හබෞදඩධ්යනඩහගනඩ ඉතා වැි හදහන්ඩ ම හම් 
උසසඩ ධ්ර්මය ගැන ්ිසිව්ඩ දනඩහනෝ හනා හවති. එබැවිනඩ ්වුහු තමනඩ 
ලබා සිටින හම් උතඩතම බුදඩහධ්ෝතඩපාද්ඩෂණහයනඩ ගනඩනට ඇති උසසඩ 
පරහයෝජනය හනා ලබති. ්බෞද්ර්යමහ යි පර තිඥාකර ්ගන ඉන්නා 
අය්ගන් ඇත්මක් හම් ධ්ර්මය හනා දනඩනා නිසාම “මරණිනඩ මතු 
ඉපදීම්ඩ නැත. පිනඩ පේවල විපා්ය්ඩ නැත” යනාදීනඩ මිෙයාදෘෂඩටියට 
බැස සිටිති.   තතඩතඩවයට පැමිණ සිටින පැවිදඩහදෝ ද නැතඩතාහු හනා 
හවති. පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය හනා දැනීම නිසා හනාමඟට වැකා ඉනඩනා 
ජනයාහගඩ යහපත සඳහා අප විසිනඩ හම් ගර නඩෙය සම්පාදනය ්රන ලදී. 

පාලි හපාතඩවලිනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය පිළිබඳ විසඩතරය්ඩ ඇතඩහතඩ 
සම්මෝහවි්නෝදනී නම් වූ වි,රග අටුවාහවහි හා වින ද්ධිමාගධ් යහිත් ය. 
  හපාතඩ හද්ඩහි හවනස්ඩ නැත.   හපාතඩවල එන පටිච්කසමුපඩපාද 
විසඩතරය ඉතා වැදගතඩය.  වාහයඩ පටිච්කසමුතඩපාදය විසඩතර ්ර 
තිහබනඩහනඩ ්ර මානු්ූලව ධ්මමය ඉහගන ගනඩනා වූ ද, ඉහගන ගතඩතා වූ ද 
තැනැතඩතනඩට සුදුසු වන පරිදිය. හම්ල පවතඩනා අධ්යාපනහයඩ හැටියට 
පාළි හපාතඩ හත අට්ිනඩ හ්ාටසඩ පමණ්ඩ උහගනීම ලැබූවනඩටතඩ, ධ්ර්මය 
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පිළිබඳ උහගනීම්ඩ හනා ලැබූ සාමානය ජනයාටතඩ, ඉහත ්ී හපාතඩ 
හදහ්ඩ එන පර තීතයසමුතඩපාද වණමනාහවනඩ පරහයෝජනය්ඩ හනාලැබිය 
හැ්ිය. රසය්ඩ හනා ලැබිය හැ්ිය. අප විසිනඩ හම් පටිච්කසමුපඩපාද 
විවරණය සම්පාදනය ්රන ලදඩහදඩ ධ්ර්මය පිළිබඳ ්ර මානු්ූල ඉහගනුම්ඩ 
ලබා නැති සාමානය ජනතාව හදස බලා හගනය. එබැවිනඩ අටුවාවල එන 
පර තීතයසමුතඩපාද වණමනා ්ර මය අනුගමනය හනා හ්ාට, අපට වැටහහන 
පරිදඩහදනඩ හම් ගර නඩෙය සම්පාදනය ්රන ලදී. 

සිරහහලනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය විසඩතර ්ර ඇති හපාතඩ ්ීපය්ඩ 
අපට ්ියවනඩනට ලැබිණ.   හපාතඩ අප සිතඩ හනා ගතඩ බැවිනඩ 
පටිච්කසමුපඩපාද විවරණය නමැති හම් ගර නඩෙය සම්පාදනය ්ිරීමට අදහසඩ 
හ්හළමු. අතිශයිනඩ ගැඹුරැ වූ හම් පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය, 
්ියවනඩනවුනඩට හතඩරැම් ගත හැ්ි වන පරිදි විසඩතර ්ර ගර නඩෙය්ඩ 
සම්පාදනය ්ිරීම පහසු වැල්ඩ හනාහේ. අලුපාලුව්ඩ වරද්ඩ ඉතිරි හනා 
වන පරිදි හම් ගැඹුරැ ධ්ර්මය විසඩතර ්ිරීමට සමතඩ බවට අපට නැත. අප 
විසිනඩ හමය ්රන ලදඩහදඩ “මහජනයාට හතඩරැම් ගත හැ්ි වන පරිදඩහදනඩ 
සැපයූ පටිච්කසමුපඩපාද වණමනාව්ඩ හ්ාහහතඩම නැතුවාට වලා හම් 
හපාතවතඩ තිබීම හහාඳය” යන අදහසිනි. 

අනු් ෝම - පර ති් ෝම පර තීතයසමුත්පාද ්ද්නනා ්දකින් වාාත් 
ගුඹුරු ර්මධය වන්්න් පර ති් ෝම පර තීතයසමුත්පාද ්ද්නනය ය. එයිනඩ 
දැ්ඩහවනඩහනඩ නිවනය පෘෙගඩජනයනඩට අවිෂය වූ   නිවන අපහගඩ අදහහසඩ 
හැටියට විසඩතර ්රනවාට වලා නිවන පිළිබඳව තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
විසිනඩ හදඩශිත ධ්ර්ම දැ්ඩීම් වශහයනඩ නිවමාණය විසඩතර ්ිරීම වලා හහාඳ 
්ර මය වන බැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ නිවමාණය සම්බනඩධ්හයනඩ 
වදාළ සූතර  ්ීපය්ඩ හමහි විසඩතර ්ර ඇත.  වා ්ියීහමනඩ නිවමාණ 
තතඩතඩවයතඩ හබාහහෝ දුරට හතඩරැම් ගත හැ්ි වනු ඇත. 

හම් ගර නඩෙහයහි අනුහලෝම පර තීතයසමුතඩපාදය විසඩතර ්රන 
පූවම,ාගය අප විසිනඩ ලියන ලදුහයඩ ල්ඩදිව අ,ිධ්ර්මය උගතඩ ්ානඩතාව්ඩ 
වන හ්ාළඹ හැේහලා්ඩ ටවුනඩහි හලයාර්් මාවහතහි අර් 18 දරණ 
මනඩදිරහයහි හවහසන හසෝමාවතී මුණසිරහ මැතිනියහගඩ ආරාධ්නාහවනඩ 
බුදඩධ්වෂමහයනඩ 2492 වැනඩහනහිදීය.   හ්ාටස ඇහගඩ වියදමිනඩ   
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2500 
1957 

්ාලහයඩදී මුද්ර ණය ්රවා ධ්ර්මදාන වශහයනඩ හබදා හදන ලදී. හදදහසඩ 
පනඩසිය වැනි වසට ්ලිනඩ හම් හපෝත සම්පූණමහ්ාට මුද්ර ණය ්රවන 
බලාහපාහරාතඩතුහවනඩ සිටි මුතඩ පැමිණියා වූ යම් යම් අපහසු්ම් නිසා 
බලාහපාහරාතඩතු ්ාලහයඩදී හමය ්රනඩනට හනාලැබිණ. හනාහය්ඩ 
අපහසු්ම් මධ්යහයඩ අප ගතඩ උතඩසාහහයඩ පර තිඵලය්ඩ වශහයනඩ හම් බුදඩධ් 
ජයනඩති වර්ෂය තුළදීම හම් ගර නඩෙයතඩ මහජනයා අතට පැමිණ විය හැ්ි 
විය. 

්ම සමබුද්ර් ජයන්ති ර්මධ පුස්තක පිංති්ය් අටවන දහම ්පාතය. 
්මයින් ්ම දහම්පාත් ්පළ අවසන් කරනු  ු්ේ. ්ිසි හඝෝෂාව්ඩ 
හනාහ්ාට, ්ිසිව්ුහගනඩ ආධ්ාරය්ඩ හනා හගන, අමාරැහවනඩ ආරම්, 
්රන ලද හම් ධ්ර්මපුසඩත් පර කාරය අප බලාහපාහරාතඩතු වූවාට වලා 
හබාහහෝ සාර්ේ වූ බව පරීතිහයනඩ සඳහනඩ ්රමු. අපහගඩ හම් ධ්ර්මපුසඩත් 
පර කාරය සාර්ේ වූවා්ඩ හමනඩ හැම හදනා හගඩ සියලුම යහපතඩ වැල 
සාර්ේ හේවායි පතමු. හම් ධ්ර්මපුසඩත් වයාපාරය ්රදරය්ඩ නැතිව  
පවතඩවාගත හැ්ිවූහයඩ ධ්ර්ම්ාීනනඩ විසිනඩ හම් හපාතඩ ්ලට හේලාවට 
මිලයට ගතඩ නිසාය. අහපඩ දහම් හපාතඩ ගතඩ ගිහි පැවිදි සැමහදනාම හම් 
ධ්ර්මපුසඩත් වයාපාරහයඩ ආධ්ාර්ාරහයෝ ය. හැම හදනාට ම පිනඩසිදු 
හේවා! 

(හම් ගර නඩෙය මුද්ර ණහයඩදී හසෝදුපතඩ බැලීම් ආදි වැල සියලඩල අපහගඩ 
ශිෂය ්හ්න්් ගාා ක යාණර්මම නම කිරිඔරු්ේ ර්මමානන්ද නම සමග 
්රන ලද බව ද සඩතුති පූර්ව්ව සඳහනඩ ්රමු.) 

ධර්මය රලාරවහි බුබරලව්ා 

ීනට  
ශාසනසඩථිති්ාීන 
්ර්රුකා්න් චන්දවිම  මහනායක ස්ථවිර 

 

රී බු.ව.        මාර්තු 01 වන දින 
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රී විනයාලර්ාරාරාමය 
හපා්ුණුවිට. 
 
 
විමසීම් :- ගරු ් ්කම 
  රී කනඩදවිමල ධ්ර්ම පුසඩත් සරරක්ෂණ මණඩලලය, 
  රී විනයාලර්ාරාරාමය, 
  හපා්ුණුවිට. 
  දුර්ෙනය : 034-2263958, (2263979) 
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පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය 
 

න්මා තස්ස භගව්තෝ අරහ්තෝ 
සමමා සමබුද්ර්ස්ස 

 

චතුරසඞ්ඛය්ලඩප ලක්ෂසඞ්ඛයාතාතිදීර්ඝ ්ාලය මුළුලඩහලහි පිර  

සමතිසඩ හපරැම් දහම් හබහලනඩ රී මහා හබෝධිදෘම මූලහයඩ දී, ශීල නමැති 
පෘථිවිහයහි ී යයම නමැති පාදයුගඩමහයනඩ සිට, සමාධි නමැති ශීලාතලහයහි 
මුවහතඩ ්රන ලද ්ර්ම්ඩෂය්රඥාන නමැති හපාහරාව ශර දඩධ්ා නමැති 
අතිනඩ හගන අතීතාදි ්ාලතර ය්ඩ හා අවිදයාදි දඩවාදශාඞ්ගය්ඩ හා, 
විරශතයා්ාරය්ඩ හා සනඩධිතර ය්ඩ හා සතර රාශිය්ඩ හා තරිවෘතඩතය්ඩ හා 
මූලදඩවය්ඩ ද ඇතඩතා වූ පර තීතයසමුතඩපාද සඞ්ඛයාත අනාදි්ාලපර වෘතඩත 
සරසාරක්ර ය සිඳ සවමඥ  පද පරාපඩත වූ, මාහගඩ ,ාගයවතඩ අර්හතඩ සමය්ඩ 
සම්බුදඩධ්යනඩ වහනඩහසඩ හගඩ රී පාදයුගඩමය අතිශය ,්ඩතිහයනඩ හා 
හගෞරවහයනඩ වැඳ,   ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශිත පරම ගම්,ීර 
පර තීතයසමුතඩපාද ධ්මමය සසර දු්ිනඩ මිදී නිවනඩ සුවය ලබනු රිසි ධ්මම ්ාීන 
සතඩපුරැෂ ජනයාට නිවනඩ මඟ ද්ඩවනු පිණිස මාහගඩ නැණ පමණිනඩ හහළ 
බසිනඩ වර්ණනා ්රනු ලැහබ්. ආදරහයනඩ හමය ්ියවා ගම්,ීර ධ්ර්මය 
හතඩරැම් හගන නිවනඩ පස්ඩ ්ිරීමට උතඩසාහ හ්හරතඩවා!! 

 

පටිච්චසමුප්පාද පාළිය 

“අවිජ්ජා පච්කයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාර පච්කයා විඤඩඤාණර, 
විඤඩඤාණ පච්කයා නාමර පර, නාමර ප පච්කයා සළායතනර, 
සළායතන පච්කයා ඵසඩහසෝ, ඵසඩස පච්කයා හේදනා, හේදනා පච්කයා 
තණඩහා, තණඩහා පච්කයා උපාදානර, උපාදන පච්කයා ,හවෝ, ,ව 
පච්කයා ජාති, ජාති පච්කයා ජරාමරණර හසෝ් 
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පරිහදඩවදු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා සම්,වනඩති.  වහම්තසඩස 
හ්ඩවලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයෝ හහෝති.” 

හම් වි,රග පර ්රණහයඩ පටිච්කසමුපඩපාද වි,රගහයඩ එන අහනඩ් 
පර ්ාර පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනයනඩ අතුහරනඩ පළමු වන පර තීතය 
සමුතඩපාද හදඩශනය ය. හම් ගම්,ීර ධ්ර්මය දැන ගනු ්ැමතියනඩ විසිනඩ 
පළමු හ්ාට හම් පාඨය පාලම් ්රහගන ඉදිරියට හපාත ්ියවිය යුතු ය. 
එහි හතඩරැම හමහසඩ ය:- 

අවිදයා නමැති හහඩතුව නිසා සරසඩ්ාරහයෝ හටගනිති. 

සරසඩ්ාරයනඩ නිසා විඥානය හට ගනී, 

විඥානය නිසා නාමර පය හටගනී, 

නාමර පය නිසා ෂලායතනය හටගනී, 

ෂලායතනය නිසා සඩපර්ශය හටගනී, 

සඩපර්ශය නිසා හේදනාව හටගනී, 

හේදනාව නිසා තෘෂඩණාව හටගනී, 

තෘෂඩණාව නිසා උපාදානය හටගනී, 

උපාදානය නිසා ,වය හටගනී, 

,වය නිසා ජාතිය හේ, 

ජාතිය නිසා ජරා, මරණ, හසෝ්, පරිහදඩව, දුුඃඛ, 
හදෞමමනසඩසය, උපායාසහයෝ හවති. 

හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ පහළ ීම හේ. 
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පටිච්චසමුප්පාද යන්වනහි වේරුම 

ගිනඩන නිසා දුම ඇති වනඩනා්ඩ හමනඩ ද ගත නිසා හගිය ඇති 
වනඩනා්ඩ හමනඩ ද තමා නිසා හපර හනා තුබූ අනඩ හදය්ඩ ඇතිීමට හහඩතු 
වනඩනා වූ හදයට හහවතඩ ධ්ර්මයට “පටිච්කසමුපඩපාදය” යි ්ියනු ලැහබ්. 

අවිදයාව ඇති ්ලඩහි   අවිදයාව නිසා පුණයා,ිසරසඩ්ාරාදි තරිවිධ් 
සරසඩ්ාරහයෝ හටගනිති. එබැවිනඩ සරසඩ්ාරයනඩට හහඩතු වූ අවිදයාව 
පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. අවිදයාව නිසා හටගනඩනා වූ සරසඩ්ාරයනඩ නිසා ද 
විඥානය ඇති හේ. එබැවිනඩ සරසඩ්ාරහයෝ ද පටිච්ක සමුපඩපාදය්ි. 
සරසඩ්ාර හහඩතුහවනඩ හටගතඩ විඥානය නිසා නාමර ප හටගනී. එබැවිනඩ 
විඥානය ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. විඥානය නිසා හටගතඩ නාමර පය නිසා 
ෂලායතනය පහළ හේ. එබැවිනඩ ෂලායතනයට හහඩතු වූ නාම ර පය ද 
පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. හමහසඩ සඩපර්ශය ඇති ීමට හහඩතු වන බැවිනඩ 
ෂලායතනය ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. හේදනාව ඇති ීමට හහඩතු වන 
බැවිනඩ සඩපර්ශය ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. තෘෂඩණාව ඇති ීමට හහඩතු වන 
බැවිනඩ හේදනාව ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. උපාදානය ඇති ීමට හහඩතු වන 
බැවිනඩ තෘෂඩණාව ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. ,වය ඇති ීමට හහඩතු වන 
බැවිනඩ උපාදානය ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. ජාතිය ඇති ීමට හහඩතු වන 
බැවිනඩ ,වය ද පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. ජරා මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ 
හදෞමමනහසයෝපායාසයනඩ ඇති ීමට හහඩතු වන බැවිනඩ ජාතිය ද 
පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. ජරාමරණාදිය ද අවිදයා තෘෂඩණාවනඩට හහඩතු වන 
බැවිනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය්ි. 

හමහසඩ අවිදයාහේ පටනඩ ජරා මරණය ද්ඩවා ඇති හම් ධ්ර්ම 
සියලඩල ම එ්ිහන්ට හහඩතු වන බැවිනඩ පටිච්කසමුපඩපාද නම් හේ.   
පටිච්කසමුපඩපාදය පර ්ාශ ්රනඩනා වූ “අවිජ්ජා පච්කයා සරඛාරා” යනාදි 
පාඨයට ද   නම ්ියනු ලැහබ්. 

එ්ඩ ගල්ඩ මත එය හා බැඳී සිටින හසඩ අහන්ඩ ගල්ඩ ද,   ගල 
මත එය හා බැඳී සිටින හසඩ අහන්ඩ ගල්ඩ ද, එය මත අහන්ඩ ගල්ඩ ද 
හමහසඩ උසඩ ී සිටින හසඩ එ්ිනඩ එ් මත තබන ලද ගලඩ සමූහයට හවනඩ 
හවනඩ වූ ගලඩ ගැන අහපඩක්ෂාව්ඩ හනා හ්ාට ්ො ්රන ්ලඩහි ්ුලුන ය 



 පටුන වවත 16 

 

යි ද ්ණුව ය යි ද ්ියනු ලැහබ්. එහහතඩ එ්්ඩ උල එ්්ඩ පිහිටා තිහබන 
ගලඩ සමූහය හැර එහි ්ුලුනය ්ියා අමුතු හදය්ඩ නැත. සතය වශහයනඩ 
එහි ඇතඩහතඩ ගලඩ සමූහය පමණ්ි. එ හමනඩ එ්්ඩ නිසා එය හා බැඳී 
පවතඩනා හසඩ තවතඩ ධ්ර්මය්ඩ ඇති ීම් වශහයනඩ හනා සිඳී පැවතී හගන 
යනඩනා වූ අවිදයාදි ධ්ර්ම පරම්පරාවනඩට, ධ්ර්ම සමූහයනඩට හවනඩ හවනඩ වූ 
ධ්ර්ම ගැන අහපඩක්ෂාව්ඩ නැති ව ්ො ්රන ්ලඩහි සඩතරිය ය, පුරැෂයා ය, 
හදවියා ය යනාදි නම් ්ියනු ලැහබ්. එහහතඩ ධ්ර්ම සමූහය - ධ්ර්ම 
පරම්පරා මිස සතය වශහයනඩ ඇති සඩතරිය්ඩ පුරැෂහය්ඩ සතඩතඩවහය්ඩ 
පුදඩගලහය්ඩ නැත. 

්ුලුනය යි ්ී ්ලඩහි සතය වශහයනඩ ්ුලුන්ඩ හනා ලැබී එ් පිට 
එ් පිහිටි ගලඩ සමූහය්ඩ ලැහබනඩනා්ඩ හමනඩ සඩතරිය ය ්ියා හහෝ පුරැෂයා 
ය ්ියා හහෝ මිනිසා ය හදවියා ය සතඩතඩවයා ය ්ියා හහෝ ්ී ්ලඩහි සතය 
වශහයනඩ එ්ඩ එ්ඩ ධ්ර්මය්ඩ නිසා ඇති වනඩනා වූ ධ්ර්ම සමූහය්ඩ ම 
ලැහබ්. සඩතරී පුරැෂාදීහු හනා ලැහබතඩ. පටිච්කසමුපඩපාදය යි ්ියනුහයඩ එ් 
එ්්ඩ නිසා පවතඩනා වූ   ධ්ර්ම සමූහයට ය. එබැවිනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය 
අහපනඩ ඈත අනඩ තැන් - අනඩ හලාව් ඇතිය්ඩ හනාහේ. අප ම බව 
හහවතඩ සතඩතඩවයනඩ පුදඩගලයනඩ සැටියට වයවහාර ්රන හදය ම බව දත 
යුතු ය. පටිච්කසමුපඩපාදය අප ම වුව ද එය සතඩතඩව පුදඩගල ්ොහවනඩ 
අපට වැසී තිහබ්. වැසී තිහබන බැවිනඩ හතඩරැම් ගැනීමට - දැන ගැනීමට 
දුෂඩ්ර ගැඹුරැ ධ්ර්මය්ඩ ී තිහබ්. 

පටිච්චසමුප්පාදය වනා දුනීවේ වදෝෂය 

පටිච්කසමුපඩපාදය මහා දු්ඩඛසඩ්නඩධ්ය්ි. දුුඃඛ ක්ර ය්ි. එයට හසු 
ී සිටිනඩනා වූ සතඩතඩවහයෝ ජාති - ජරා - වයාධි - මරණාදි දුුඃඛයනඩට හා 
ආපායි් දුුඃඛයනඩට ද නැවත නැවත හසු හවමිනඩ හස්ඩ්ුහේ බඳින ලදු 
ව එය වහට් ්ැරහ්න ගවයනඩ හමනඩ ,වතරහයහි ්ැරහ්ති. හරෝගය්ඩ 
ඇති හ්න්ුට   හරෝගය හහාඳිනඩ හැඳින ගනඩනා තුරැ එයට ස හහන 
පර ති්ාරය්ඩ ්රහගන එයිනඩ මිදිය හනා හහනඩනා්ඩ හමනඩ 
පර තීතයසමුතඩපාද සරඛයාත දුුඃඛ ක්ර ය හහවතඩ සරසාර ක්ර ය හහාඳිනඩ 
හැඳින ගනඩනා තුරැ අවිදයා තෘෂඩණා සරඛයාත සරසාර ක්රහයඩ 
මූලධ්ර්මයනඩ පර හාණය හ්ාට එය සිඳ එයිනඩ මිදී නිවනට හනා පැමිණිය 
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හැ්ිය. එ බැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ආනනඩද සඩෙවිරයනඩ 
වහනඩහසඩට - 

“ඒතස්ස ආනන්ද, ර්මමස්ස අඤ්්ාණා අනනු්බෝර්ා අප්පටි්ේර්ා 
ඒවමයිං පජා තන්තාක  කජාතා ග ළාග ණ්ිකජාතා මුඤ්්ජබේබජභූතා 
අපායිං දුග්ගතිිං විනිපාතිං සිංසාරිං නාතිවත්තන්ති.” යි වදාරන ලදී. 

“ආනනඩදය, හම් පර තීතයසමුපඩපාද ධ්ර්මය හනා දැනීම නිසා, 
අවහබෝධ් හනා ්ිරීම නිසා, පර තිහේධ් හනා ්ිරීම නිසා හම් සතඩතඩවහයෝ 
(ීනයනඩ ්ැපූ) නූලඩ පනඩදුව්ඩ හසඩ අවුලඩ වූවාහු හරදි වියනඩනනඩහගඩ නූලඩ 
පනඩදුව්ඩ හමනඩ අවුලඩ වූවාහු මුඤඩජබබ්බජ නම් වූ තණවලිනඩ ඇඹර  දිරා 
්ැඩී ගිය ්ඹය් තණහ්ඳි හමනඩ අවුලඩ වූවාහු සැපහයනඩ පහ වූ දු්ඩඛයා 
හගඩ පැවැතඩම ඇතඩතා වූ අපාය හා සරසාරය හනා ඉ්ඩමවතඩ” යනු එහි 
හතඩරැම ය. 

තව ද පටිච්කසමුපඩපාදය හනා දතඩ තැනැතඩතා නියම ශර මණය්ු 
හහෝ බරාහඩමණය්ු හනා වන බව ද පර තය්ඩෂාතඩම,ාවහයඩ ම හලෝහ්ෝතඩතර 
මාර්ගයට පැමිහණනඩන්ු හනා වන බව ද තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හමහසඩ 
වදාළ හසඩ්. 

“්ය්හි ්ක්ි භික්ඛ්ේ, සමණා වා බරාහ්මණා වා ජරාමරනිං 
නප්පජානන්ති, ජරාමරණ සමුදයිං නප්පජානන්ති, ජරාමරණ නි්රෝර්ිං 
නප්පජානන්ති. ජරාමරණ නි්රෝර්ගාමිනිිං පටිපදිං නප්පජානන්ති. -්ප- 
න ්ම්ත් භික්ඛ්ේ, සමණා වා බරාහ්මණා වා සම්ණ්සු වා සමණ 
සමමතා, බරාහ්ම්ණ්සු වා බරාහ්මණ සමමතා, න ච පන ් ත් ආයස්මන්්තෝ 
සාමඤ්්ඤ්ත්ථිං වා බර හ්මඤ්්ඤ්ත්ථිං වා දිට්්ඨව ර්ම්ම සයිං අභිඤ්්ා 
සච්චිකත්වා උපසමපජ්ජ විහරිස්සන්ති.” 

“මහහණනි, යම් ්ිසි ශර මණ හ්හන්ඩ හහෝ බරාහඩමණ හ්හන්ඩ 
හහෝ ජරාමරණය හනා දනිතඩ ද, ජරාමරණ හහඩතුව හනා දනිතඩ ද, 
ජරාමරණ නිහරෝධ්ය හනා දනිතඩ ද, ජරාමරණ නිහරෝධ්යට පැමිහණනඩනා 
වූ පර තිපතඩතිය හනා දනිතඩ ද -හප- මහහණනි,   ශර මණ බරාහඩමණහයෝ 
ශර මණයනඩ අතර ශර මණය යි සම්මත වූහවෝ ද හනා හවති. බරාහඩමණයනඩ 
අතර බරාහඩමණය යි සම්මත වූහවෝ හහෝ හනා හවති.   ආයුෂඩමතඩහු 
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හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගය වර්තමාන ජාතිහයඩ දී තමනඩ ම විශිෂඩට ඥානහයනඩ 
පර තය්ඩෂ හ්ාට එයට පැමිණ වාසය ්රනඩහනෝ හනා වනඩනාහු ය” යනු 
එහි හතඩරැම යි. 

පටිච්චසමුප්පාදය දුනීවේ අනුසස්. 

සමය්ඩ සම්හබෝධිය ය, පරහතය් සම්හබෝධිය ය, ශරාව් හබෝධිය ය 
යන තුනඩතරා හබෝධිහයනඩ එ්්ට පැමිණ සියලු හ්හලසුනඩ නසා සරසාර 
ක්ර ර ය සිඳ නිවනට පැමි)ම පටිච්කසමුපඩපාදය දැන ගැනීහම් ආනිසරසය 
ය. පටිච්කසමුපඩපාදය දැන ගැනීහම් අනුසසඩ ද්ඩවනු පිණිස තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

“ය්තෝ ්ඛෝ භික්ඛ්ේ! අරියසාව්කෝ ඒවිං පච්චචයිං පජානාති, 
පච්චචයසමුදයිං පජානාති, පච්චචය නි්රෝර්ිං පජානාති, 
පච්චචයනි් රෝර්ගාමනිිං පටිපදිං පජානාති, අයිං වුච්චචති භික්ඛ්ේ! 
අරියසාව්කෝ දිට්ිසමපන්් නෝ ඉතිපි, දස්සනසමපන්් නෝ ඉතිපි, 
ආග්තෝ ඉමිං සද්ර්මමිං ඉතිපි, ්ස්්ේන ා්ණ්න සමන්නාග්තෝ ඉතිපි, 
්ස්ඛාය විජ්ජාය සමන්නාග්තෝ ඉතිපි, ර්මම්සෝතිං සමාපන්්නෝ ඉතිපි, 
අරි්යෝ නිේ්ේධික පඤ්්්ඤ්ෝ ඉතිපි, අමතද්වාරිං ආහච්චච තිට්ඨති 
ඉතිපීති.” 

“මහහණනි, යම් හහය්ිනඩ ආයයම ශරාව් හතහම් හමහසඩ අවිදයාදි 
පර තයය දනී ද, පර තයයනඩ හගඩ උතඩපතඩති හහඩතුව දනී ද, පර තයයනඩ හගඩ 
නිහරෝධ්ය දනී ද, පර තයය නිහරෝධ්යට පැමිහණන පර තිපතඩතිය දනීද 
මහහණනි, හම් ආයයම ශරාව් හතහම් හම් ්ාරණහයනඩ මාර්ගඥාන 
සරඛයාත දෘෂඩටිහයනඩ යු්ඩත වූහයඩ ය යි ද, හම් ්ාරණහයනඩ මාර්ගඥාන 
සරඛයාත දර්ශනහයනඩ යු්ඩත වූහයඩ ය යි ද, හම් ්ාරණහයනඩ 
හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ග සරඛයාත සදඩධ්ර්මයට ආහයඩ ය යි ද, හම් 
්ාරණහයනඩ වශක්ෂ වූ ඥානහයනඩ යු්ඩත වූහයඩ ය යි ද, හම් ්ාරණහයනඩ 
වශක්ෂ වූ විදයාහවනඩ යු්ඩත වූහයඩ ය යි ද, හම් ්ාරණහයනඩ මාර්ග 
සරඛයාත ධ්ර්ම හශරෝතසට පැමිණිහයඩ ය යි ද, හම් ්ාරණහයනඩ ආයයම වූ, 
තෘෂඩණාව දුරැ ්රන පර ඥාව ඇතඩහතඩ ය යි ද, හම් ්ාරණහයනඩ නිවනඩ 
හදාරට පැමිණ සිකා ය යි ද ්ියනු ලැහබ්ය” යනු එහි හතඩරැමයි. 
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සියලු ම මහා හබෝධිසතඩතඩවයනඩ වහනඩහසඩලා හලාවුතුරා බුදු බවට 
පැමිණිහයඩ ද ආනාපාන කතුර්ෙ ධ්යානහයනඩ නැගී සිට ඥානය 
පටිච්කසමුපඩපාදයට යවා පටිච්කසමුපඩපාදය අනුහලෝම පර තිහලෝම වශහයනඩ 
වටහා හගන විදර්ශනා ්ිරීහමනි. මහාහබෝධිසතඩතඩවයනඩ වහනඩහසඩලාහගඩ 
කාරිතර  ධ්ර්මය වූ පරිදි අප මහ හබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩ ද රී මහා 
හබෝධිමූලහයඩ වැල සිට, ආනාපානසඩමෘති ,ාවනාහේ හයදී ධ්යාන උපදවා 
කතුර්ෙ ධ්යානහයනඩ නැඟී සිට උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ ඥානය 
පටිච්කසමුපඩපාදයට යැවූහ. එහි පිළිහවල හමහසඩ ය. 

“අහහෝ! හම් සතඩතඩව සමූහය දු්ට පැමිණිහයඩ ය. හම් සතඩතඩවහයඩ 
උපදිනඩනාහු ද හවති, දිරනඩනාහු ද හවති, මැහරනඩනාහු ද හවති, නැවත 
නැවත මැහරනඩනාහු ද හවති, නැවත නැවත උපදිනඩනාහු ද හවති. එහහතඩ 
්වුහු ජරා මරණහයනඩ මිදීම්ඩ හනා ද්ිති. ්වදා හම් ජරාමරණ සරඛයාත 
දුුඃඛහයනඩ මිදීම්ඩ හපහනනඩහනඩ ද, ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ිනම් හහඩතුව්ඩ 
නිසා ජරාමරණය හේ දැ” යි උනඩවහනඩහසඩ නුවණිනඩ විමසනඩනට බලනඩනට 
වූහ. එ්ලඩහි ඉපදීම ඇති ්ලඩහි ඉපදීම නිසා ජරා මරණය වන බව උනඩ 
වහනඩහසඩහගඩ නුවණට හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති හබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ිනම් 
හහඩතුව්ිනඩ ජාතිය ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ 
නුවණට ,වය ඇති ්ලඩහි ,වය හහඩතු හ්ාට ඉපදීම ඇති බව හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති හබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ හහඩතු 
හ්ාට ,වය ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. එ්ලඩහි උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ 
නුවණට උපාදානය ඇති ්ලඩහි උපාදානය නිසා ,වය ඇති හේ ය යි 
හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති හබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ හහඩතු හ්ාට 
උපාදානය ඇති හේ දැයි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
තෘෂඩණාව ඇති ්ලඩහි තෘෂඩණාව නිසා උපාදානය ඇති වන බව හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති හබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ නිසා 
තෘෂඩණාව ඇති හේ දැයි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
හේදනාව ඇති ්ලඩහි හේදනාව නිසා තෘෂඩණාව ඇති වන බව හපනිණ. 
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ඉ්ඩබිති මහහබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ නිසා 
හේදනාව ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
සඩපර්ශය ඇති ්ලඩහි සඩපර්ශය හහඩතු හ්ාට හේදනාව ඇති වන බව 
හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති හබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ නිසා සඩපර්ශය 
ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට ෂලායතනය 
ඇති ්ලඩහි ෂලායතනය හහඩතු හ්ාට සඩපර්ශය ඇති වන බව හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති මහහබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ හහඩතු හ්ාට 
ෂලායතනය ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
නාමර පය ඇති ්ලඩහි නාමර පය නිසා ෂලායතනය ඇති වන බව 
හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති මහහබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ නිසා 
නාමර පය ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
විඤඩඤාණය ඇති ්ලඩහි විඤඩඤාණය නිසා නාමර පය ඇති වන බව 
හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති මහහබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ නිසා 
විඤඩඤාණය ඇති හේ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
සරසඩ්ාරය ඇති ්ලඩහි සරසඩ්ාරය හහඩතු හ්ාට විඤඩඤාණය ඇති වන 
බව හපනිණ. 

ඉ්ඩබිති මහහබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ ඇති ්ලඩහි ්ුම්ඩ හහඩතු හ්ාට 
සරසඩ්ාරහයෝ ඇති හවතඩ දැ යි ්ලඩපනා ්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට 
අවිදයාව ඇති ්ලඩහි අවිදයාව හහඩතු හ්ාට සරසඩ්ාරයනඩ ඇති වන බව 
හපනිණ.  

හමහසඩ මහහබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩට එසමහයහි 
කතුරසරඛය්ලඩපලක්ෂය්ඩ මුළුලඩහලහි පිර  පාරමිතා ්ුශල බලහයනඩ 
“අවිදයාව හහඩතු හ්ාට සරසඩ්ාරහයෝ හවතඩය. සරසඩ්ාරයනඩ හහඩතුහ්ාට 
විඥානය හේ ය. විඥානය හහඩතු හ්ාට නාමර පය හේ ය. නාමර පය හහඩතු 
හ්ාට ෂලායතනය හේය. ෂලායතනය හහඩතුහ්ාට සඩපර්ශය හේය, 
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සඩපර්ශය හහඩතු හ්ාට හේදනාව හේ ය. හේදනාව හහඩතු හ්ාට තෘෂඩණාව 
හේ ය. තෘෂඩණාව හහඩතු හ්ාට උපාදානය හේ ය, උපාදානය හහඩතු හ්ාට 
,වය හේ ය, ,වය හහඩතු හ්ාට ජාතිය හේ ය, ජාතිය හහඩතු හ්ාට ජරා 
මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞර්මනසඩසය උපායාසහයෝ හවතඩ ය” යි හපර 
හනා ඇසූ විර  හම් පර තීතයසමුතඩපාද පිළිබඳ වූ පර ඥා ක්ඩෂුස උපන, ඥානය 
උපන, පර ඥාව උපන, විදයාව උපන, ආහලෝ්ය උපන. 

ඉ්ඩබිති මහහබෝසතාහණෝ ්ුම්ඩ නැති ්ලඩහි ජරා මරණය හනා 
හේ ද, ්ුම්ඩ නිරැදඩධ් ්ලඩහි ජරා මරණ නිහරෝධ්ය හේ දැ යි ්ලඩපනා 
්ළහ. උනඩ වහනඩහසඩ හගඩ නුවණට ජාතිය නැති ්ලඩහි ජරා මරණය හනා 
වන බව හා ජාති නිහරෝධ්හයනඩ ජරා මරණ නිහරෝධ්ය වන බව හපනිණ. 
හමහසඩ එ්ිනඩ එහ්ඩ නිහරෝධ්ය නුවණිනඩ බැලූ හබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩට 
සියලඩහලඩ ම නිහරෝධ්ය ද හපනිණ. හමහසඩ මහ හබෝසතාණනඩ වහනඩහසඩට 
:- 

අවිදයාව්ග් ම නිරව්න්ෂ් නි්රෝර්්යන් සිංස්කාර නි්රෝර්ය ්ේ 
ය, සිංස්කාර නි්රෝර්්යන් විඥාන නි්රෝර්ය ්ේ ය, විඥාන නි් රෝර්්යන් 
නාමරූප නි්රෝර්ය ්ේ ය, නාමරූප නි්රෝර්්යන් ෂ්ාායතන නි්රෝර්ය 
්ේ ය, ෂ්ාායතන නි්රෝර්්යන් ස්පර්න නි්රෝර්ය ්ේ ය, ස්පර්න 
නි්රෝර්්යන් ්ේදනා නි්රෝර්ය ්ේ ය, ්ේදනා නි්රෝර්්යන් තෘෂ්්ණා 
නි්රෝර්ය ්ේ ය, තෘෂ්්ණා නි්රෝර්්යන් උපාදාන නි්රෝර්ය ්ේ ය, 
උපාදාන නි්රෝර්්යන් භව නි්රෝර්ය ්ේ ය, භව නි්රෝර්්යන් ජාති 
නි්රෝර්ය ්ේ ය, ජාති නි්රෝර්්යන් ජරා මරණ ්නෝක පරි්ද්ව දුුඃඛ 
්දෞර්මන්සයෝපායාස්යෝ නිරුඬ ්වත් ය. ්ම්ස් ්ම සක  
දුුඃඛස්කන්ර්යා ්ග් නි්රෝර්ය ්ේ ය යි ්පර ්නා ඇසූ විරූ ්ම ර්ර්මය 
පිළිබඳ පරඥා චක්ෂ්ුස උපන, ඥානය උපන, පර ඥාව උපන, විදයාව උපන, 
ආ් ෝකය උපන. 

හමහසඩ ද්ඩනා ලද පර තීතයසමුතඩපාදය අනුහලෝම පර තිහලෝම 
වශහයනඩ සම්මර්ශනය හ්ාට පිළිහවළිනඩ හසෝවානඩ ස්ෘදාගාමි අනාගාමි 
අර්හතඩ යන සතර මාර්ග සතර ඵලයට පැමිණ සරසාර ක්ර ය සිඳ උනඩ 
වහනඩහසඩ හලාවුතුරා බුදුබවට පැමිණ වදාළහසඩ්. සරසාර ක්ර ය සිඳලීහම් 
පරීතිය ්රණ හ්ාට හගන එදා අරැහණෝදය හේලාහවහිදී   ,ාගයවතුනඩ 
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වහනඩහසඩ හපර බුදුවරයනඩ වහනඩහසඩලාහගඩ කාරිතර  ධ්ර්මය අනුව හම් 
ගාොව වදාළ හසඩ්. 

අහනඩ් ජාති සරසාරර සනඩධ්ාවිසඩසර අනිබ්බිසර 
ගහ්ාර්ර ගහේසනඩහතෝ දු්ඩඛාජාති පුනපඩපුනර 
ගහ්ාර් දිට්හඨෝසි පුන හගහර න ්ාහසී. 
සබ්බා හතඩ ඵාසු්ා ,ගඩගා ගහ්ූටර විසරඛිතර 
විසරඛාරගතර මතඩතර තණඩහානර ඛයමජ්ඣගා 

“නැවත නැවත ඉපදීම දුහ්්, සසර නැවත නැවත ඉපදීම් 
වශහයනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත ගෘහය නැවත නැවත තනනඩනා වූ 
තෘෂඩණා නමැති වලුවා හසායමිනඩ ්හු අලඩලා ගත හනා හැ්ිව හනාහය්ඩ 
සිය දහසඩ ගණනඩ ජාතිහයහි සසර   හම් අත දිවූහයමි. සඩ්නඩධ් සරඛයාත 
ගෘහය තනනඩනා වූ එම්බා තෘෂඩණා නමැති වලුව, තා මම දුටුහවමි. මිනඩ 
මතු හතෝ මට හගවලඩ හනා තනනඩහනහි ය. තා හගඩ සහ්ාර හ්හලසඩ 
නමැති පරාල සියලඩල මා විසිනඩ සිඳින ලදඩහදඩ ය. සඩ්නඩධ් ගෘහයා හගඩ 
මුදුන වූ අවිදයාව මා විසිනඩ නසන ලදඩහදඩ ය. මාහගඩ සිත අරමුණු ්ිරීම් 
වශහයනඩ නිවනට පැමිණිහයඩ ය. තෘෂඩණාවනඩහගඩ ්ඩෂයය වූ අර්හතඩවයට 
මම පැමිණිහයඩ හවමි ය” යනු එහි අදහස යි. 

බුදුබව පවා සිදු ්ර හදන පර තීතයසමුතඩපාදය පිළිබඳ දැනුම ඇති 
්රගතඩ තැනැතඩතාට ්ිනම් හබෝධිය්ිනඩ වුව ද නිවනඩ දැ්ිය හැ්ි වන 
බැවිනඩ නිවනඩ පතන සියලඩහලෝ ම හම් ධ්ර්මය දැන ගැනීමට උතඩසාහ 
හ්හරතඩවා! හමතැනඩ පටනඩ පිළිහවළිනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය විසඩතර ්රනු 
ලැහබ්. 

අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා 

දැනීම වනාහි ඇති සැටියට ම දැනීම ය, වරදවා දැනීම ය යි 
හදවැද රැම් හේ. තණපතඩ ආදිහයනඩ ්ළ මිනිසඩ රැව්ඩ දැ් එය සැබ  
මිනිස්ු වශහයනඩ හනාව මිනිසඩ රැව්ඩ සැටියට ම දැනීම ඇති සැටියට 
දැනීම ය. තණපතඩ ආදිහයනඩ ්ළ මිනිසඩ රැව හදස දුරිනඩ බලා එය 
මිනිහස්ැයි සිතා ගැනීම වරදවා දැනීමය. හම් හදවැද රැම් දැනුම අතුහරනඩ 
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ඇති සැටියට හනා වරදවා දැනීම ‘විදයා’ නම් හේ. හමෝහය යනු ද එයට 
නහම්ි. තතඩතඩවා්ාරහයනඩ දැනුම වූ විදයාවට විරැදඩධ් බැවිනඩ වරදවා 
දැනුමට හනා දැනීම ය යි ද ්ියනු ලැහබ්. අවිදයාව ්වර්ඩ ද යන බව 
වි,රග පාළිහයඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ හමහසඩය :- 

“තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? දුක්්ේ අඤ්්ාණිං, දුක්ඛ සමුද්ය් 
අඤ්්ාණිං, දුක්ඛ නි්රෝ්ේ අඤ්්ාණිං, දුක්ඛ නි්රෝර්ගාමිනියා පටිපදාය 
අඤ්්ාණිං, අයිං වුච්චචති අවිජ්ජා” 

දු් හනා දැනීම ය, දු්ඩ ඇති ීහම් හහඩතුව හනා දැනීම ය, දුුඃඛ 
නිහරෝධ්ය හනා දැනීම ය, දුුඃඛ නිහරෝධ්යට පැමිණිහම් පර තිපදාව හනා දැනීම 
ය යන ්රැණු සතර අවිදයාව බව එයිනඩ දැ්ඩවිණ. 

රිදුමය යි ්ියනු ලබන දුුඃඛ හේදනාව සියලඩහලෝ ම දනිති. එය 
හනා හඳුනන තිරිසන්ුදු නැත. හමහි දැන හනා දැනීම ය යි ්ියනුහයඩ 
එයට හනාහේ. ජාති - ජරා - වයාධි - මරණ - හශෝ් - පරිහදඩවාදීනඩ හගනඩ 
යු්ඩත බැවිනඩ ද, සරසඩ්ාර දුුඃඛ ය, විපරිණාම දුුඃඛ ය, දුුඃඛ දුුඃඛය යන 
හතවැද රැම් දුුඃඛහයනඩ හපළනු ලබන බැවිනඩ ද පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ම 
දුුඃඛය්ි. එහහතඩ   බව සතඩතඩවහයෝ හනා දනිති. එබැවිනඩ ්වුහු   
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ඉතා හහාඳ හදය්ඩ හ්ාට මිහිරි හදය්ඩ හ්ාට සල්ති. 
හමහි දු් හනා දැනීම ය යි ්ියනු හයඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ම දු්ඩ රැස්ඩ බව 
හනා දැනීමට ය.  

දුුඃඛ හේදනාව ඇති ී හම් හහඩතු හබාහහෝ ය. ශරීරහයහි වූ වාතාදිය 
ද දුුඃඛ හේදනාවට හහඩතු ය. ගලඩ මුලඩ ආදිය හා තදිනඩ හැපීම වැකාම පහර 
ලැබීම යන ආදිය ද දුුඃඛ හේදනාවට හහඩතු ය. දුුඃඛ හේදනාව හඳුනනඩනා්ඩ 
හමනඩ ම සියලු සතඩතඩවහයඩ ම එහි හහඩතූනඩ ද දනිති. හමහි දු්ඩ ඇති ීහම් 
හහඩතුව හනා දැනීමය යි ්ියනුහයඩ දුුඃඛ හේදනාහේ හහඩතු හනා දැනීමට 
හනාහේ. 

සතඩතඩවහයෝ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ සැටියට හනා 
හගන, මමය - මවය - පියාය - සහහෝදරයාය - සහහෝදරීය - න යාය - 
මිතුරාය - සඩතරිය - පුරැෂයාය යනාදීනඩ ආතඩම වශහයනඩ වරදවා හගන 
පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ඇලුම් ්රති. මම ය යි හගන ඇලුම් ්රන සඩ්නඩධ් 
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පඤඩක්ය ඉදිරියට පවතඩවා ගැනීහම් බලවතඩ ආශාව නිසා මරණහයනඩ ද 
සඩ්නඩධ් පරම්පරාව හනා සිඳී, සතඩතඩව හතහම් නැවත නැවතතඩ ඉපදීම් 
වශහයනඩ අපාය හලෝ් මනුෂය හලෝ් දිවය හලෝ් බර හඩම හලෝ්යනඩහි 
ඉපදී අ,ිනව සඩ්නඩධ් නැවත නැවත   තෘෂඩණාව පවතඩනා තුරැ 
ලබනඩහනඩය. එ බැවිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දුුඃඛහයඩ හහඩතුව තෘෂඩණාව 
බව තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාළ හසඩ්. සතඩතඩවහයෝ   තෘෂඩණාව දු්ඩ 
ලැබීහම් හහඩතුව්ඩ සැටියට හනාව සතඩතඩවය්ුට තිබිය යුතු ම හදය්ඩ 
සැටියට මනා හදය්ඩ සැටියට හගන   ආශාව හනා හැර ම  පවතඩවා 
හගන යති.   දු්ඩ ඉපදීහම් හහඩතුව්ඩ බව ්වුහු හනා දනිති. හමහි දු්ඩ 
ඇති ීහම් හහඩතුව හනා දැනීම ය යි ්ියන ලදුහයඩ   තෘෂඩණාහේ දු්ඩ 
ඉපදීමට හහඩතු වන බව හනා දැනීමට ය.  

යම්ඩ දු් නම් එහි නැති බව සුවහය්ි. දු් යම් පමණ මහතඩ නම් 
එහි නැති බව වූ සුවයතඩ එ පමණට ම මහතඩ බව ්ිය යුතු ය. මහතඩ ම 
දු් නම් පඤඩකසඩ්නඩධ්ය නමැති දු් ය. එයට වලා මහතඩ දු්්ඩ තවතඩ 
නැත. එ බැවිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යාහගඩ නිහරෝධ්ය මහතඩ ම සුවය යි. එයට 
වලා මහතඩ වූ එයට වලා වටිනා වූ තවතඩ සුවය්ඩ නැත. එහහතඩ 
සතඩතඩවහයෝ   බව හනා දනිති. ්වුනට වැටහහනුහයඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
නැති ීම ඉතාම හානිය - ඉතාම නපුර - මහතඩ ම දු් සැටියට ය. එ 
බැවිනඩ ්වුහු   පඤඩකසඩ්නඩධ් නිහරෝධ්යට අනඩ හැමටම වලා බිය හවති. 
හමහි දුුඃඛ නිහරෝධ්ය හනා දැනීම ය යි ්ියනුහයඩ පඤඩකසඩ්නඩධ් 
නිහරෝධ්යාහගඩ උතුම් බව - සුවය්ඩ බව හනා දැනීමට ය.  

දුුඃඛ නිහරෝධ් සරඛයාත නිර්වාණයට පැමි)හම් හනා වරදින 
මාර්ගය වූ ශීල සමාධි පර ඥා සරඛයාත තරිශි්ඩෂා පරිපූරණය සතඩතඩවයාට 
වැටහහනුහයඩ සැපයට පැමි)හම් මාර්ගය්ඩ සැටියට හනාව, දු්්ඩ හා 
දු්ට පැමි)හම් මාර්ගය්ඩ හලසට ය. ශීල පරිපූරණය සඳහා ගිහි හගය 
හැර, න යනඩ මිතුරනඩ හැර, පැවිදි ීම ්හුට හපහනනඩහනඩ මහතඩ වූ දු්්ඩ 
හලසට ය. එය මතුවට ද හබාහහෝ දු්ඩ ඇති ීහම් හහඩතුව්ඩ හලසට ය. 
එබැවිනඩ සතඩතඩවහයෝ නිර්වාණ ගාමිනී පර තිපදාවට බිය හවති. එය හනා 
පුරති. පිරීම ම අනුවණ ්ම්ඩ හසඩ සිතති. පරාණඝාතාදිය ම සැපයට 
පැමි)හම් සැපය ලැබීහම් මාර්ගය ය යි සිතා  වා ඉතා ඕන ්මිනඩ ්රති. 
හමහි දු්ඩඛනිහරෝධ්යට පැමි)හම් මාර්ගය හනා දැනීම ය යි ්යන ලදුහයඩ 
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සැපය ලැබීහම් සැපයට පැමි)හම් මාර්ගය පිළිබඳ වූ හම් වැරදි 
හැඟීම්වලට ය. 

‘සිංඛාර’ යනු අර්ෙ ්ීපය් හයහදන වකනහය්ි. “අනිච්චචා වත 
සිංඛාරා” යනඩහනහි සරඛාරය යි ්ියනුහයඩ පර තයයනඩ විසිනඩ ඇති ්රන 
ලද ධ්ර්මයනඩට ය. “අවිජ්ජා පච්චචයා සිංඛාරා” යන හමහි සරඛාරය යි 
්ියනුහයඩ පිනඩ - පේවලට ය. තවතඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියතහහාතඩ සතඩතඩවයනඩහගඩ 
්ැරැම් ්ියුම් සිතුම් සරඛාරහයෝ ය.  වාට සරඛාරය යි ්ියනුහයඩ මතු 
විපා්ය්ඩ ඇති ්රන ධ්ර්මහයෝ ය යන අර්ෙහයනි. වි,රග පාළිහයහි 
වනාහි :- 

“තත්ථ කත්ම අවිජ්ජා පච්චචයා සිංඛාරා? පුඤ්්ාභිසිංඛා්රෝ, 
අපුඤ්්ාභිසිංඛා්රෝ, ආ්නඤ්්ජාහි සිංඛා්රෝ, කායසිංඛා්රෝ, 
වචීසිංඛා්රෝ, ිත්ත සිංඛා්රෝ” යි. 

එ්ඩ ්ර මය්ිනඩ පුඤඩඤා,ිසරඛාරය, අපුඤඩඤා,ි සරඛාරය, 
ආහනඤඩජා,ිසරඛාරය යන තුන ද, තවතඩ ්ර මය්ිනඩ ්ායසරඛාරය, 
වචීසරඛාරය, මතඩතසරඛාරය යන තුන ද අවිදයාව නිසා හටගනඩනා වූ 
සරඛාරහයෝ ය යි ද්ඩවන ලදී. එහි දානමය වූ ද ශීලමය වූ ද ,ාවනාමය වූ 
ද ්ාමාවකර ්ුශල හච්තනාව හා ,ාවනාමය වූ ර පාවකර ්ුසල 
හච්තනාව ද පුඤඩඤා,ිසරඛාර නමි. ්ාමාවකර වූ අ්ුශල හච්තනාව 
අපුඤඩඤා,ිසරඛාර නමි. අර පාවකර ්ුශල හච්තනාව ආහනඤඩජා,ිසරඛාර 
නමි.  

‘ආ්නඤ්්ජ’ යන වකනහයඩ හතඩරැම හනා සැහලන හදය යනු යි. 
ර පාවකර ්ුශලය වනාහි සමාධියට සතුරැ වූ ධ්ර්මයනඩට සීනප වූව්ි. 
අර පාවකර ්ුශලය වනාහි සමාධියට සතුරැ වූ ්ාමච්ඡනඩදාදීනඩ හ්හරනඩ 
ඉතා දුරට ගිය ධ්ර්මහය්ි. එය ්ාමච්ඡනඩදාදීනඩ විසිනඩ පහසුහවනඩ හසලවිය 
හැ්ි හනා හේ.   අර ප ්ුශලහයනඩ උපදවන ,වය ද ්ිසිහව් හනා 
සැහපන අතිසූ්ඩෂඩම ,වය්ඩ වූහයනඩ ්ිසිව්ඩ නිසා හනා සැහලන ,වය්ි. 
අර පාවකර ්ුශලය වනාහි තමා හනා සැහලන බැවිනඩ හා හනා සැහලන 
,වය්ඩ ඇති ්රන බැවිනඩ ද ආහනඤඩජා,ි සරඛාර නම් හේ.  
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්ායසරඛාරාදි තුන අතුහරනඩ ශරීරය උප්රණය්ඩ හ්ාට හගන 
එහි ආධ්ාරහයනඩ ්ර්මය සිදු ්රන ්ුශලා්ුශල හච්තනාව ්ායසරඛාර 
නම් හේ. මල්ඩ පුදන තැනැතඩතා එය සිදු  ්රනුහයඩ මල අතිනඩ හගන 
පූජාසනහයහි තැබීහමනි. අහතඩ උප්ාරය නැතිව මලඩ පිදීහම් හච්තනාවට 
පමණ්ඩ එය හනා ්ළ හැ්ි ය. එබැවිනඩ අතිනඩ හගන මලඩ පුදනඩනා වූ 
්ුශල හච්තනාව ්ාය සරඛාරය්ි. සත්ු මරන තැනැතඩතා එය ්රනුහයඩ 
අතිනඩ හහෝ අතිනඩ ගතඩ ආයුධ්ය්ිනි. ශරීරහයඩ ආධ්ාරය නැතිව හච්තනාවට 
ම පරාණවධ්ය හනා ්ළ හැ්ි ය. එබැවිනඩ සත්ු මරනඩනා වූ පරාණඝාත 
හච්තනාව ්ායසරඛාරය්ි. වකනය උප්රණය්ඩ හ්ාට හගන එහි 
ආධ්ාරහයනඩ ්ායයමය සිදු ්රන හච්තනාව වචීසරඛාර නමි. ්ො ්ිරීහම් 
මාර්ගහයනඩ ්රියා සිදඩධිය ්රන හච්තනාහවෝ වචීසරඛාරහයෝ ය. ්හයඩ හහෝ 
වකනහයඩ හහෝ උප්ාරය්ඩ වුවමනා නැති, හමතඩ ්ිරීම් දඩහේෂ ්ිරීම් ආදි 
වශහයනඩ පවතඩනා ්ුශලා්ුශල හච්තනාහවෝ මතඩතසරඛාරහයෝ ය.  

හමහසඩ අවිදයා පර තයහයනඩ හටගනඩනා සරඛාරය හදයා්ාරය්ිනඩ 
ද්ඩවන ලද  නමුතඩ ධ්ර්ම වශහයනඩ  වාහයඩ හවනස්ඩ නැත. 
පුඤඩඤා,ිසරඛාර අපුඤඩඤා,ිසරඛාර ආහනඤඩජා,ිසරඛාර ය යි ්ී ්ලඩහි ද 
සරඛාර සියලඩල ම ගැහනනඩහනඩ ය. ්ායසරඛාර වචීසරඛාර මතඩතසරඛාරය 
යි ්ී ්ලඩහි ද සරඛාර සියලඩල ම ගැහනනඩහනඩ ය. ශරීරහයඩ ආධ්ාරහයනඩ 
්රියා සිදඩධිය ්රන පුඤඩඤා,ිසරඛාර අපුඤඩඤා,ිසරඛාරහයෝ 
්ායසරඛාරහයෝ ය. ්ෝිරීහමනඩ ්රියා සිදඩධිය ්රන පුඤඩඤා,ිසරඛාර 
අපුඤඩඤා,ිසරඛාරහයෝ වචීසරඛාරහයෝ ය. ්රියා සිඬිය සඳහා ශරීරහයඩ හා 
්ොහේ ද උප්ාරය්ඩ උවමනා හනා වන පුඤඩඤා,ිසරඛාර 
අපුඤඩඤා,ිසරඛාරයනඩ හා ආහනඤඩජා,ිසරඛාරහයෝ මතඩත සරඛාරහයෝ ය.  

අවිදයාව නිසා සංස්කාර ඇතිවන සුටි. 

සතයය වසනඩනා වූ සඩව,ාවහයනඩ අවිදයාව අනඩධ්්ාරය්ඩ වැනි 
ය. ්ාරණය වරදවා ද්ඩවනඩනා වූ සඩව,ාවහයනඩ පාට ්නඩනාිය්ඩ වැනි 
ය. නිලඩ ්නඩනාිය්ිනඩ හලෝ්ය බලනඩනා හට හැම හදය්ඩ ම නිලඩ 
පැහැයට හපහනඩ. එහමනඩ අවිදයාසහගත සිතිනඩ තමාහගඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
හා බාහිර හලෝ්යතඩ බලනඩනා වූ හහවතඩ සිතනඩනා වූ තැනැතඩතාට ඇති 
සැටියට හනාව අවිදයාපටලහයඩ සැටියට  වා අනඩ ආ්ාරය්ට හපහනඩ. 
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දුුඃඛ සතයය වසන අවිදයාහවනඩ යු්ඩත වූ සිතිනඩ තමා හගඩ හා අනුනඩ හගඩ 
සඩ්නඩධ්යනඩ බලනඩනා වූ තැනැතඩතා හට, ජාති ජරා වයාධි මරණාදි 
ගිනිවලිනඩ හවළී   ගිනිදැලඩ මැද ගිනි හපහනලඩල්ඩ හසඩ පවතඩනා වූ, ්ිසිම 
හරය්ඩ නැතඩතා වූ, නිතර ම දු්ඩ හගන හදනඩනා වූ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය, පරම 
සුනඩදර හදය්ඩ හලස හපහනනඩහනඩ ය. හලෝ්හයහි ඇති ඉතා ම උතුම් 
හදය ඉතා ම වටිනා හදය සැටියට හපහනනඩහනඩ ය. එහසඩ හපනීහමනඩ 
්හුට සඩව්ීය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හ්හරහි මහතඩ ඇලඩම්ඩ ඇති හේ. අනය 
ඇතැම් පුදඩගලයනඩහගඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යනඩ පිළිබඳව ද එයට හදවැනි තරහම් 
හහෝ   තරහම් ම හහඩ ඇලඩම්ඩ ඇති හේ. 

සමුදය සතය වසන හමෝහය අපර හීණ බැවිනඩ ්හුට   ඇලඩම දු්ඩ 
ඇතිීහම් හහඩතුව බව හනා හපහනනඩහනඩ ය. ් හුට හපහනනඩහනඩ   ඇලම 
සැපයට හහඩතුව්ඩ හලසය.   ඇලඩම උතුම් හ්ාට ගනඩනා වූ තැනැතඩහතඩ 
සමහරවිට එයිනඩ, “මම දරැවනඩට ආලය ඇතඩතා වූ න යනඩට - මිතුරනඩට 
- රටට - ජාතියට ආලය ඇතඩතා වූ හ්හන්ඩ හවමිය” යි තමා ගැන 
ආලම්බර ද හවයි. ආලය්ඩ නැතියවුනඩ පහතඩ හ්ාට ද සිතයි. දුුඃඛ 
නිහරෝධ්ායයම සතයය පර තිච්ඡාදනය ්රන අවිදයාහවනඩ වැසීම නිසා 
සතඩතඩවයා හට   දු්ඩ හගාල්ඩ වූ පඤඩකසඩ්නඩධ්යාහගඩ පැවැතඩම ම සුවය්ඩ 
සැටියට හපහනඩ. 

දුුඃඛනිහරෝධ්ගාමිනී පර තිපදා ආයයමසතයය වසන අවිදයාව නිසා 
සතඩතඩවයා හට,   පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය පවතඩවා ගැනීම 
සඳහා ද, සුවපතඩ ්රනු සඳහා ද, මතු මතු ද, පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ලැබීම 
සඳහා ද, ්රනඩනා වූ ්රියා රාශිය, සැපය ඇති්ර ගැනීහම් මාර්ගය 
සැටියට හපහනනඩහනඩ ය. අවිදයාව නිසා සිදුවන හම් වැරදි හැඟීම් නිසා 
සතඩතඩව හතහම් වර්තමාන සඩ්නඩධ් පඤඩක්ය හපෝෂණය  ්ිරීම සඳහා ද 
ආරක්ෂා ්ිරීම සඳහා ද ්රියා ්රනඩනට වනඩහනඩය.   ්රියා අවිදයාව නිසා 
ඇතිවන සරසඩ්ාරහයෝ ය. 

අවිදයාහවනඩ මුළා වූ සතඩතඩව හතහම් තමාහගඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
හපෝ ් ඩෂණය ්ිරීම හා සුවපතඩ ්රනු පිණිස ද, පුතර දාරාදි අනයයනඩ 
හපෝෂණය ්ිරීම හා සැපවතඩ ්රනු පිණිස ද, සමහර විට එළුවනඩ, 
්ු්ුළනඩ, මසුනඩ ආදි සතුනඩ මරයි. සමහර විට හසාර්ම් ්රයි. අනුනඩ 
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අයතඩ ද  බලහයනඩ ගනියි. වඤඩකා හ්ාට ගනියි. සමහර විට පරදාර 
හසඩවනය හ්හරයි. හබාරැ ්ියයි. සුරාපානය ්රයි. හ්ඩලාම් ්ියා 
්වුහනාවුනඩ බිඳවයි. අහිතයනඩට පරැෂ වකනහයනඩ බ). පල්ඩ නැති ්ො 
්රයි. අනුනඩ හගඩ සම්පතට ආශා ්රයි. මිෙයාදෘෂඩටි ගනී. ්ම අවිදයාව 
්හ්ත  ්කාට වර්තමාන ස්කන්ර්යන් සමබන්ර්්යන් අපුඤ්්ාභි සිංඛාරය 
ඇති වන ආකාරය යි.  

සමහර විට සතඩතඩව හතහම් හමහලාව යහපත සඳහා හදවියනඩ 
සතුටු ්ිරීම පිණිස පිනඩ ්රයි. අනයයනඩ සතුටු ්ිරීම පිණිස ද දානාදි 
පිනඩ්ම් ්රයි. ගර හහදෝෂාදිය දුරැවනඩනට සිතා පිනඩ්ම් ්රයි. 
පරාණඝාතාදිහයනඩ වැළහ්යි. හමතඩ වැඩීම් ආදි ,ාවනා හ්හරයි. ්ම 
වර්තමාන පඤ්්චස්කන්ර්ය සමබන්ර්්යන් පුඤ්්ාභිසිංඛාරය ඇති වන 
ආකාරය යි.  

වලාතඩ මුළාවට පැමිණි තැනැතඩහතඩ අනාගතහයහි හපාහහාසත්ු 
ීහම් සිටුවරය්ු ීහම් රජ්ු ීහම් හදවිය්ු ීහම් බර හඩමය්ු ීහම් 
බලාහපාහරාතඩතුහවනඩ සමහර විට සතුනඩ මරා හදවියනඩ පුදයි. හබාහහෝ 
සතුනඩ මරා මහා යාග පවතඩවයි. හගෝශීල හගෝවර ත ්ු්ඩ්රශීල 
්ු්ඩ්රවර තාදි මිෙයා ශීල වර තයනඩ පුරයි. ්ම අනාගතස්කන්ර් 
සමබන්ර්්යන් අපුඤ්්ාභිසිංඛාරය ඇති වන ආකාරය යි.  

සදඩධ්ර්ම ශර වණ සතඩපුරැෂ හසඩවනාදිහයනඩ දානාදි පිනඩ්ම් හ්ාට 
මතු හදවි මිනිසඩ සැප ලැබිය හැ්ි බව දතඩ තැනැතඩහතෝ හදවි මිනිසඩ සැප 
සඳහා දනඩ හදති. පරාණඝාතාදි පාපහයනඩ වළ්ිති. මාපියාදීනඩට සතඩ්ාර 
්රති. වමතරී ආදි ,ාවනා ්රති. ර පාර ප බර හඩම සම්පතඩතිය ගැන 
ඇසුහවෝ ධ්යාන ,ාවනා ්රති. ්ම අනාගත ස්කන්ර්යන් සමබන්ර්්යන් 
අවිදයාව නිසා පුඤ්්ාභිසිංඛාර ආ්නඤ්්ජාභිසිංඛාර ්දක ඇති වන 
ආකාරය යි.  

අවිදයාව හහඩතු හ්ාට සරසඩ්ාර හටගැහනඩය යි ්ීහමනඩ අවිදයාව 
සරසඩ්ාරයනඩට ම මිස අනි්්ට හහඩතු හනා වනඩහනඩය යි ද, සරසඩ්ාරය 
ඇතිවනඩහනඩ අවිදයාව නමැති එ් ම හහඩතුහවනැයි ද හනා ගත යුතු ය. 
සරසඩ්ාරයනඩ හගනඩ අනය වූ තවතඩ හබාහහෝ ඵල අවිදයාහවනඩ ඇති ්රනු 
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ලැහබ්. සරසඩ්ාරයනඩ ඇතිීමට ද අවිදයාහවනඩ අනය හබාහහෝ හහඩතු ද 
ඇතඩහතඩ ය. සරසඩ්ාරාදි ඵල ධ්ර්මයනඩ ඇතිීමට තිබිය යුතු සියලු ම හහඩතු 
ද්ඩවා පටිච්කසමුපඩපාදය හදඩශනා ්ළ හහාතඩ එය ඉතා දීර්ඝ වූ ද 
හුණපඳුර්ඩ හසඩ අතිශයිනඩ අවුලඩ වූ ද, හලහහසිහයනඩ හතඩරැම් ගත හනා 
හහනඩනා වූ හදඩශනය්ඩ වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ 
පර ධ්ාන වූ ද, පර ්ට වූ ද, එ්ඩ එ්ඩ හහඩතුව බැගිනඩ හගන පටිච්කසමුපඩපාදය 
හදඩශනා ්රන ලදී. 

පිසන තැනැතඩතාය - ලිපය - දරය - ගිනිය - සැළියය යන හම්වා 
බත ඇති ීහම් හහඩතු ය. පිසන තැනැතඩත්ු ඇත ද ලිප්ඩ ඇත ද දර ඇත 
ද ගිනි ඇත ද සැළිය ඇත ද හගාවියා හගාවි්ම් හ්ාට සහලඩ හනා 
නිපදවන ලද නම්, පිසන තැනැතඩතා ආදි හහඩතූනඩට බත ඇති ්ළ හැ්ි 
හනා හේ. එබැවිනඩ හගාවියා හගඩ හගාවි්ම් ්ිරීම බත ඇතිී හම් පර ධ්ාන 
හහඩතුව බව ්ිය යුතු ය. එහමනඩ සතඩපුරැෂ හසඩවන - අසතඩපුරැෂ හසඩවන 
- සදඩධ්ර්ම ශර වණ - අසදඩධ්ර්ම ශර වණ - හයෝනිහසෝමනසඩ්ාර - 
අහයෝනිහසෝමනසඩ්ාර - වසඩතු - ආරම්මණාදි හබාහහෝ සරසඩ්ාර හහඩතූනඩ 
ඇත ද, අවිදයාව පර හීණ නම්   හහඩතූහු සරසඩ්ාරයනඩ ඉපදීමට සමතඩ 
හනා හවති. තිබිය යුතු අනය හහඩතූනඩ හගනඩ සමහර්ඩ අලු වුව ද අවිදයාව 
ඇතහහාතඩ සරසඩ්ාරය ද ඇති වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ අවිදයාව 
සරසඩ්ාරයනඩහගඩ පර ධ්ාන හහඩතුව ද හේ. පර ්ට හහඩතුව ද හේ. 
විඤඩඤාණාදීනඩහගඩ හහඩතුඵල තතඩතඩවය ද හමහසඩ ම සල්ා ගත යුතුය. 
හමහසඩ පර ධ්ාන වූ ද පර ්ට වූ ද හහඩතූනඩ පමණ්ඩ හගන හදඩශනා ්රන 
්ලඩහි පටිච්කසමුපඩපාදය සර්ඩහෂඩප වූ ද නිරවුලඩ වූ ද ශරාව්යනඩට 
පහසුහවනඩ හතඩරැම් ගත හැ්ි වූ ද දැරියහැ්ි වූ ද හදඩශනය්ඩ වනඩහනඩ ය.  

අවිදයාව අ්ුශලය්ි.  ්ානඩතහයනඩ අනිෂඩට ඵලය්ඩ ඇති 
්රනඩන්ි. ්ුශලයට විරැදඩධ් වූව්ි. ්ුශලයට විරැදඩධ් වූ අවිදයාව තමාට 
සමාන වූ අ්ුශලය්ට මිස තමා හා විරැදඩධ් වූ පුණයා,ිසරඛාර 
ආහනඤඩජා,ිසරසඩ්ාරයනඩට හහඩතු වනඩහනඩ හ්හසඩ ද? යන පර ශඩනය හමහි 
දී නැගිය හැ්ි ය. 

හලෝ්හයහි හහඩතුව වනාහි ස ම ්ලඩහි තමාට සමාන වූ තමාට 
අවිරැදඩධ් වූ ඵලය්ඩ ම උපදවනඩන්ඩ හනා හේ. සමහර විට හහඩතුව තමාට 
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සම වූ තමාට මිතර  වූ ඵලය්ඩ උපදවයි. සමහර විට තමාට හනා සම වූ ද 
තමාට විරැදඩධ් වූ ද ඵලය්ඩ උපදවයි. දුර්වර්ණ වූ ද දුර්ගනඩධ් වූ ද අපවිතර  
වූ ද මිනඩ, වර්ණවතඩ වූ ද සුගනඩධ්වතඩ වූ ද පවිතර  වූ ද පදඩමය උපදවයි. 
දරහයනඩ එයම නසනඩනා වූ එයට පරම සතුරැ වූ ගිනඩන උපදවයි. 
එහහයිනඩ අවිදයාව නිසා එය හා හනා සම වූ එයට විරැදඩධ් වූ 
පුඤඩඤා,ිසරඛාරය හා ආහනඤඩජා,ිසරඛාරය ඇති හේ ය යි ්ීහමහි 
හදෝෂය්ඩ නැති බව දත යුතු ය.  

හම් පටිච්කසමුපඩපාදය අවිදයාව මුලඩ හ්ාට හදඩශනා ්ර 
තිහබනුහයඩ පර ්ෘතිවාදීනඩ ්ියන පර ්ෘතිය හමනඩ ද, හදඩවවාදීනඩ ්ියන 
මැවුම්්ාර හදවියා හමනඩ ද, අවිදයාව යම්්ිසි හහඩතුව්ඩ නැතිව ඉහබ් ම 
හටගතඩ ධ්ර්මය්ඩ නිසා හනා හේ. ක්ර ය්ඩ හසඩ ස දී තිහබන ධ්ර්ම 
සමූහය්ඩ ගැන ්ියන ්ලඩහි හ්ාතැන්ිනඩ වුව ද පටනඩ හගන ්ිය හැ්ි 
ය. පටිච්කසමුපඩපාදය ද ක්ර ය්ඩ ී තිහබන ධ්ර්ම පරම්පරාව්ි. එබැවිනඩ 
එය හ්ාතැන්ිනඩ වුව ද පටනඩ හගන හනා්ිය හැ්ි හනාහේ. 
පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනා ඇතඩහතඩ ද එ්්ඩ ම හනාහේ. තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ විසිනඩ පටිච්චචසමුප්පාදය ්ද්නිත සූතර  ර්මධ 
නිදානවග්ගසිංයුත්තක්ය්ම සිය ගණ්නකි. විභිංග පාළි්ය් ද 
පටිච්චචසමුප්පාද ්ද්නනා ්බා්හෝ ගණ්නකි. තවතඩ හනාහය්ඩ තැනඩවල 
හනාහය්ඩ අයුරිනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය හදඩශනා ්ර තිහබ්. හමහි ද්ඩවන 
ලදුහයඩ වි,රගපර ්රණහයඩ එන අවිදයාමූලි් පර තීතයසමුතඩපාදය්ි. 

පර තීතයසමුතඩපාදාරගයනඩ අතුහරනඩ අවිදයා - තෘෂඩණා හද් මූල 
ධ්ර්ම හද්්ි. පර ධ්ාන ධ්ර්ම හද්්ි. සුරාපානහයනඩ මතඩ වූ තැනැතඩතා 
විසිනඩ තමාට අහිත වූ ද  ්රනඩනා්ඩ හමනඩ අවිදයාහවනඩ මූව වූ සතඩතඩව 
හතහම් තමාට අහිත වනඩනා වූ පරාණඝාතාදි පාප්ර්මයනඩ ්රන බැවිනඩ 
අවිදයාව දුර්ගතිගාීන ්ර්මයට විහශඩෂ හහඩතුව්ඩ හේ. ,වතෘෂඩණාහවනඩ 
මලනා ලද සතඩතඩව හතහම් මතු සුගතිහයහි ඉපදීමට පිනඩ ්රන බැවිනඩ 
තෘෂඩණාව සුගතිගාීන ්ර්මයට විහශඩෂහයනඩ හහඩතුහවයි. හමහසඩ දුර්ගති - 
සුගතිගාීන ්ර්මයනඩට විහශඩෂහයනඩ හහඩතු වන බැවිනඩ අවිදයා තෘෂඩණා 
හද් මූල ධ්ර්ම හද්්ැ යි ද පර ධ්ාන ධ්ර්ම හද්්ැ යි ද ්ියනු ලැහබ්. 
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අවිදයා - තෘෂඩනා හද් හමහසඩ මූල ධ්ර්ම වශහයනඩ හා පර ධ්ාන 
ධ්ර්ම වශහයනඩ සැල්ිය යුතු බැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ සමහර 
තැන් දී අවිදයාහවනඩ පටනඩ හගන ද, සමහර තැන් දී තෘෂඩණාහවනඩ 
පටනඩ හගන ද, පටිච්කසමුපඩපාදය හදඩශනා ්ළ හසඩ්. එයිනඩ අවිදයාහේ 
හහෝ තෘෂඩණාහේ අහහඩතු් බව්ඩ හහෝ හලෝ්හයහි මුලිනඩ ම ඇති වූ බව්ඩ 
හහෝ අදහසඩ ්රනු හනා ලැහබ්.  වා සරසඩ්ාරාදීනඩ හමනඩ ම හහඩතුහවනඩ 
හට ගනඩනා ධ්ර්මහයෝ ය. හම් සරසාර ක්ර ය සිඳ දු්ිනඩ මිදී නිවනට 
පැමිණිමට ්ළ යුතඩහතඩ ද අවිදයා තෘෂඩණා හද් පර හාණය ්ිරීම ය.   
හද් පර හාණය ්ළ ්ලඩහි සරසාර ක්ර ය සිහඳඩ. එය ද   හද් මුලඩ හ්ාට 
හදඩශනා ්ිරීහම් එ්ඩ ්ාරණය්ි.  

සංඛාරපච්චයා විඤ්්ාණං 

“තත්ථ කතමිං සිංඛාරපච්චචයා විඤ්්ාණිං? චක්ඛුවිඤ්්ාණිං, 
්සෝතවිඤ්්ාණිං, ඝාණවිඤ්්ාණිං, ජිේහාවිඤ්්ාණිං, කායවිඤ්්ාණිං, 
ම්නෝවිඤ්්ාණිං ඉදිං වුච්චචති සිංඛාරපච්චචයා විඤ්්ාණිං” 

යනුහවනඩ වි,රග පාළිහයහි ක්ඩඛුවිඤඩඤාණය, හසෝතවිඤඩඤාණය, 
ඝාණවිඤඩඤාණය, ජිේහාවිඤඩඤාණය, ්ායවිඤඩඤාණය, මහනෝවිඤඩඤාණය 
යන හම් සය සරසඩ්ාර හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා වූ විඤඩඤාණය යි දැ්ඩවිණ. 
‘විඤඩඤාණය’ යනු දැනීම හහවතඩ සිත ය. සය්ඩ වූ විඤඩඤාණයනඩහගනඩ 
ක්ඩඛුවිඤඩඤාණයට හපනීම ය යි ද, හසෝතවිඤඩඤාණයට ඇසීම ය යි ද 
්ියනු ලැහබ්. විඤඩඤාණය සාමානයහයනඩ එ්්ඩ වුව ද 
්ුශලා්ුශලාවයා්ෘත වශහයනඩ හතවැද රැම් හේ. එයිනඩ හමහි ගනු 
ලබනුහයඩ අවයා්ෘත විඤඩඤාණය යි. එ ද විපා් ්රියා වශහයනඩ 
හදවැද රැම් හේ. හමහි ගනු ලබනුහයඩ විපා් විඤඩඤාණය යි. 

කතුරායයම සතයය හනා දැනීම වූ අවිදයාව නිසා සරසඩ්ාර සරඛයාත 
්ුශලා්ුශල ්ර්මයනඩ රැසඩ ්ළ තැනැතඩතා මළ ්ලඩහි එයට අනතුරැව ම 
එළඹ සිටි ්ර්මය්ඩ හහඩතු හ්ාට   ්ර්මයට අනුර ප වන පරිදි යම්්ිසි 
සඩොනය් මහනෝවිඤඩඤාණය්ඩ පහළ හේ. ,වය් දී පළමුහවනඩ ම පහළ 
වන   මහනෝ විඤඩඤාණයට පර තිසනඩධි විඤඩඤාණය යි ්ියනු ලැහබ්. එය 
පහළ ීහමනඩ සතඩතඩවයා හදවන ,වයට පැමිණිහයඩ ය යි ද හදවන 
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,වහයහි උපනඩහනඩ ය යි ද ්ියනු ලැහබ්. අතීත ්ර්ම හහඩතුහවනඩ අනඩ 
තැන් විඤඩඤාණය්ඩ පහළ ී හමනඩ සිදු වන සතඩතඩවයාහගඩ නැවත නැවත 
ඉපදීම, අවහබෝධ් ්ර ගැනීමට ඉතා දුෂඩ්ර වූ - ගැඹුරැ වූ ්රැණ්ි. 
පටිච්කසමුපඩපාදය ද ඉතා ගැඹුරැ ධ්ර්මය්ි. 

එ්ඩ දවස්ඩ ආනන්ද සඩෙවිරයනඩ වහනඩහසඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
හවත හගාසඩ “සඩවාීනනි, ,ාගයවතුනඩ වහනඩස! හම් පර තීතයසමුතඩපාදය ඉතා 
ගැඹුරැය, ඉතා ගැඹුරැ හසඩ හපහනනඩහනඩ ය. සඩවාීනනි! ආශඩකයයමහය්ි. මට 
නම් එය හනා ගැඹුරැ හදය්ඩ හසඩ හපහනඩය” යි සැල ්ළ හසඩ්. එ්ලඩහි 
,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ “මා ්හවිං ආනන්ද! අවච, මා ්හවිං ආනන්ද! 
අවච” යනුහවනඩ “ආනනඩද! එහසඩ හනා ්ියව” යි හදවර්ඩ ම වළ්ඩවා, 
“ආනනඩදය! හම් පටිච්කසමුපඩපාදය ගැඹුරැ ම ය. ගැඹුර්ඩ හසඩ ම 
හපහනනඩහනඩ ය. හම් ධ්ර්මය අවහබෝධ් ්ර ගත නුහුණු බැවිනඩ සතඩතඩවහයෝ 
අවුහලනඩ අවුලට පතඩව, දුර්ගතිය ඉ්ඩමවිය හනා හැ්ිව, සසර ඉ්ඩමවිය 
හනා හැ්ිව සිටිති” යි වදාළ හසඩ්. 

හමහසඩ ගැඹුරැ වූ පටිච්කසමුපඩපාදහයහි ද හමය ඉතා ගැඹුරැ තැන 
ය. විමසනඩනා වූ තැනැතඩතා හට හලහහසිහයනඩ හනා වැටහහන 
්රැණ්ට, ගැඹුරැ ්රැණ ය යි ්ියනු ලැහබ්. සතඩතඩවයා නැවත උපදී 
ද? නැතහහාතඩ මරණහයනඩ හ්ළවර හේ දැ යි සිතනඩන්ුට නැවත නැවත 
උපදනා බව හලහහසිහයනඩ දැ්ිය හැ්ි හනා හේ. හමය ඉතා ගැඹුරැ 
්රැණ්ැ යි ්ියන ලදුහයඩ එහහයිනි. 

හලෝ්හයහි ්ලාතුර්ිනඩ හ්න්ුට තමනඩ හගඩ අතීත ජාතිය සිහි 
්ළ හැ්ි ශ්ඩතිය්ඩ උතඩපතඩතිහයනඩ ම ලැහබ්. ්වුනට එයිනඩ ම නැවත 
නැවත උතඩපතඩතිය්ඩ ඇති බව දැහනඩ. සමහරැනඩට තමනඩ හගඩ ්ාල්රියා 
්ළ ඥාතීහු අමනුෂයයනඩ ී පැමිණ ්රදර ්රනඩනට පටනඩ ගනිති. 
සමහරැනඩට උප්ාර ්රනඩනට ද පටනඩ ගනිති. එවැනි සිදුීම් ඇති 
වූවනඩට  වායිනඩ සතඩතඩවයා හගඩ නැවත උතඩපතඩතිය ඇති බව පැහැදිලි 
හේ. ධ්යාන ,ාවනා හ්ාට පූහවමනිවාසානුසඩමෘති ඥාන, පරමතඩතවිජානන 
ඥානාදි විහශඩෂ ඥානයනඩ ලබා ගතඩ හයෝගීනඩට නැවත උතඩපතඩතිය පර තය්ඩෂ 
වශහයනඩ ම හපහනඩ. සියලඩල දතඩ හලාවුතුරා බුදුවරයනඩ වහනඩහසඩලාහගඩ 
දිවැසට එය මැනවිනඩ හපහනඩ. 
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එබැවිනඩ :- 

“්සයයථාපි භික්ඛ්ේ! ද්්ේ අගාරා සන්ධිද්වාරා තත්ථ චක්ඛුමා 
පුරි්සෝ මජ්්ෙ ි්තෝ පස්්සයය, මනුස්්ස් ්ග්හිං පවිසන්් ත්පි 
නික්ඛමන්්ත්පි අනුසඤ්්චරන්්ත්පි අනුවිචරන්්ත්පි. ඒව්මව ්ඛෝ අහිං 
භික්ඛ්ේ! දිේ්බන චක්ඛුනා විසුද්්ර්න අතික්කන්තමානුස්ක්න සත්්ත් 
පස්සාමි, චවමා්න් උප්පජ්ජමා්න් හී්න් පණී්ත් සුවණ්්ණ් 
දුේබණ්්ණ් සුග්ත් දුග්ග්ත් යථාකමමූප්ග් සත්්ත් පජානාමි” 

යනු වදාරන ලදී. “එ්ිහන්ට මුහුණ ලා පිහිටි හගවලඩ හද්් 
මැද, බලා සිටිනඩනා වූ ඇසඩ ඇති පුරැෂ හතහම්   හගවලඩ හද්ට ඇතුළු 
වනඩනා වූ ද,  වායිනඩ පිට වනඩනා වූ ද,   හගයිනඩ හම් හගට යනඩනා වූ 
ද, හම් හගයිනඩ   හගට යනඩනා වූ ද, මිනිසුනඩ යම් හසඩ ද්ී ද, මහහණනි! 
එ පරිදඩහදනඩ ම මම මිනිසුනඩ හගඩ ඇස ඉ්ඩම සිටියා වූ පිරිසිදු වූ දිවැසිනඩ, 
මැහරනඩනා වූ ද උපදනා වූ ද උසසඩ වූ ද පහතඩ වූ ද මනා වර්ණ ඇතඩතා 
වූ ද දුර්වර්ණ වූ ද සුගතියට ගියා වූ ද දුගතියට ගියා වූ ද ්ර්මය වූ 
පරිදඩහදනඩ     තැනට ගිය සතඩතඩවයනඩ ද්ිමි” යනු එහි හතඩරැම යි. සැම 
හදනාට ම හනා දැහනන හනා හපහනන හම බඳු ගුපඩත ්රැණු සාමානය 
ජනයා විසිනඩ සඩව්ීය ශාසඩතෘවරයා හ්හරහි විශඩවාසය තබා පිළිගත යුතු 
ය. හවන ්රනඩනට හදය්ඩ ්වුනට නැත. 

“අනුනඩට හපහනන දැහනන යම්ඩ ඇති නම්   සියලඩල තමනඩටතඩ 
හපහනනඩනට - දැහනනඩනට ඕන ය” යනු පුහු මානය නිසා ඇතැහම්ඩ 
ශාසඩතෘනඩ වහනඩහසඩ හ්හරහිදු විශඩවාසය තබනඩනට අ්මැති හවයි. ්වුහු 
තමනට හනා හපහනන බැවිනඩ ම පුනරැතඩපතඩතිය්ඩ නැතය යි මිසදිටු 
ගනිති. හලෝ්යට ශාසඩතෘවරයනඩ ගුරැවරයනඩ වුවමනා වනඩහනඩ සැම හදනා 
විසිනඩ ම සියලඩල හනා දැ්ි හැ්ි හහයිනි. තමනට හනා හපහනන අනුනඩ 
හගඩ ්ීම් අසා දතයුතු හමබඳු ්රැණු සම්බනඩධ්හයනඩ සැ් ඇතිීම නම් 
හනා වැළැ්ඩවිය හැ්ි ්රැණ්ි.   සැ්ය එතැම් අනර්ෙ දාය් හනා හේ. 
සැ්හයනඩ පමණ්ඩ හනා නැවතී තමාට හනා දැහනන - හනා හපහනන 
්රැණු එ පමණ්ිනඩ ම පර ති්ඩහෂඩප ්ිරීම අනුවණ ්හම්ි. හම බඳු 
්රැණු දැනීමට හබාහහෝ හවහහසී ලබාගත යුතු විශිෂඩට ඥානය්ඩ වුවමනා 
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හවතතඩ, ‘නැතය’ යි පර ති්ඩහෂඩප ්ිරීමට වුවමනා, මානයතඩ හමෝල්මතඩ 
පමහණ්ි. 

සතඩතඩවයනඩහගඩ නැවත නැවත උතඩපතඩතිය්ඩ ඇතය යන බුදුනඩ 
වහනඩහසඩහගඩ වකනය හගෞරවහයනඩ පිළිහගන හලෝ්ය හදස බලනඩනාහට 
එය සතය බවට හනාහය්ඩ විට හනාහය්ඩ සා්ඩෂය හලෝ්හයනඩ ලැහබ්. 
 වායිනඩ ්හුහගඩ සැ්ය දුරැ හේ. බුදුනඩ වහනඩහසඩහගඩ වකනයට ගරැ හනා 
්ර තමාට හනා හපහනන හනා දැහනන පමණිනඩ ම මතු ඉපදීම්ඩ නැතය 
යන උච්හේද දෘෂඩටිය හගන එහි පිහිටා හලෝ්ය හදස බලනඩනා වූ 
තැනැතඩතාහට හපහනනුහයඩ මතු උතඩපතඩතිය්ඩ නැති බවට සා්ඩෂයහයෝ 
ම ය. ඇති බවට ඇති සා්ඩෂයවලිනඩ එ්්ුදු ්හුට හනා හපහනඩ. එය 
සිහතඩ ඇති එ්ඩතරා ගුපඩතසඩව,ාවය්ි.   සඩව,ාවය නිසා වර්ඩ උච්හේද 
දෘෂඩටිය ගතඩ තැනැතඩතා එය තව තවතඩ දැි හ්ාට ගනඩහනඩය. 

“අනුනඩ ්ියනු ඇසූ පමණිනඩ ම යම්ඩ හනා පිළිහගන තමනඩ හගඩ 
නුවණිනඩ ද විමසා, සතයය යි වැටහුණ හහාතඩ පමණ්ඩ පිළිගත යුතු ය” 
යනු යහපතඩ උපහදස්ඩ වන නමුතඩ එය සැම හදනාහගඩ ම ්ියුම් 
සම්බනඩධ්හයනඩ හා හැම ්රැණ්ඩ ම සම්බනඩධ්හයනඩ ද හයදිය යුතඩත්ඩ 
හනාහේ. හරෝගිය්ුට වවදයවරයා විසිනඩ නියම ්ළ හබහහත   
හරෝගයට ගුණ වනඩන්ඩ ද අගුණ වනඩන්ඩ ද ගුණාගුණ හද් ම හනා 
වනඩන්ඩදැ යි විමසා දැන හගන ම හබහහත වළඳනඩනට සිටිය හහාතඩ ්හුට 
මිය යනඩනට මිස හබහහතඩ වළඳා හරෝගය සුව ්රගනඩනට ්ල්ඩ හනා 
ලැහබනඩහනඩ ය. ස ම හදන ම එහසඩ ්රනඩනට සිතුව හහාතඩ 
වවදයවරය්ුට මිස අහන්්ුට හබහහත්ඩ වළඳනඩනට සිදු හනා 
වනඩහනඩ ය. එහමනඩ ශාසඩතෘනඩ වහනඩහසඩහගඩ වකනය විමසා සතයා 
සතයතාව අවහබෝධ් ්රහගන ම ආගම අදහනඩනට සිටිය හහාතඩ ශාසඩතෘනඩ 
වහනඩහසඩ වැනිය්ුට මිස අහන්්ුට ආගම ඇදහීමට සිදු හනා වනඩහනඩ 
ය. 

වවදයවරයා නියම ්රන හබහහත විමසා දැන හගන වළඳනඩනට 
සිකාම අනුවණ ්ම්ඩ වනඩනා්ඩ හමනඩ ම ස ම හදනාට ම හනා දැ්ිය හැ්ි 
්රැණ්ඩ වූ නැවත නැවත උතඩපතඩතිය විමසා, තමනඩ දුටු විහට් 
පිළිගනඩනට සිකාම අනුවණ ්හම්ි. හමබඳු ගැඹුරැ ්රැණු සාමානය 
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ජනයා විසිනඩ ශාසඩතෘවරයා හ්හරහි විශඩවාසය තබා පිළිගත යුතු ය. 
ආගහමහි ශර දඩධ්ාව උතුම් ධ්ර්මය්ඩ හ්ාට උගනඩවනඩහනඩ ද හැම හදනාට 
ම හැම හදය ම හනා දැ්ිය හැ්ි හහයිනි. හැම හදනාට ම හැම හදය ම 
දැ්ිය හැ්ි නම් ශර දඩධ්ාහවනඩ ඇති වැහල්ඩ ද නැත. තමනට හනා 
හපහනතතඩ සතය වශහයනඩ නැවත ඉපදීම්ඩ ඇති බව බුදුනඩ වහනඩහසඩ 
හ්හරහි ශර දඩධ්ාව පිහිටුවා හගන සැම හදනා විසිනඩ ම පිළිහගන තම 
තමනඩහගඩ හදහලෝ වැල සාදා ගත යුතු ය. 

්වර ආ්ාරය්ිනඩ හහෝ දැන නැවත ඉපදීම්ඩ ඇති බව 
පිළිගනඩනවුනඩට ද එය සිදු වන ආ්ාරය නිවැරදිව දැන ගැනීමට අතිශයිනඩ 
දුෂඩ්ර ය. එබැවිනඩ ්වුනඩ හගනඩ ඇතැහම්ඩ පරාණය නම් වූ හදය්ඩ ඇති 
සැටියට සිතිනඩ සල්ා හගන එය එ්ඩ ශරීරය්ිනඩ අහන්ඩ ශරීරය්ට 
යාහමනඩ නැවත උතඩපතඩතිය සිදු හවතැ යි ගතඩහ. ඇතැහම්ඩ ආතඩම නම් 
වූ හදය්ඩ සිතිනඩ මවාහගන එය එ්ඩ ශරීරය්ිනඩ අහන්ඩ ශරීරය්ට 
යාහමනඩ නැවත ඉපදීම සිදු හවතැයි ගතඩහ. ඇතැහම්ඩ නිතයව පවතඩනා 
විඥානය්ඩ සිතිනඩ ඇති  ්ර හගන එය එ්ඩ ශරීරය්ිනඩ තවතඩ ශරීරය්ට 
යාහමනඩ නැවත නැවත ඉපදීම හවතැ යි ගතඩහ. හම් ශරීරහයහි හදවන 
,වය්ට යන යම්්ිසිව්ඩ ඇතය යි ගැනීම ශාශඩවත දෘෂඩටිය ය. මතු 
ඉපදීම්ඩ නැතය යි ගැනීම උච්හේද දෘෂඩටිය ය. ශාශඩවත දෘෂඩටිය උච්හේද 
දෘෂඩටිය හසඩ අනර්තඩෙදාය් හනාහේ. එය තිබීහමනඩ මරණිනඩ මතු සුගතියට 
යාමට බාධ්ාව්ඩ හනා හේ. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ද්ඩවන ්ර මය   
දෘෂඩටි හද්ිනඩ එ්්ට වතඩ හසු හනාවන ්ර මය්ි.   බැවිනඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

“සේබමත්ිති ් ඛෝ කච්චචාන! අය්ම්කෝ අන්් තෝ, සේබිං නත්ිති 
අයිං දුති්යෝ අන්්තෝ, ඒ්ත් ්ඛෝ කච්චචාන! උ්භෝ අන්්ත් අනුපගමම 
මජ්්ෙන තථාග්තෝ ර්මමිං ්ද්් ස්ති” 

“කච්චචානය! සියලඩල ඇතය යන ශාශඩවත දෘෂඩටිය එ්ඩ අනඩතහය්, 
සියලඩල නැත ය යන උච්හේද දෘෂඩටිය හදවන අනඩතය ය. කච්චචානය!   
අනඩත හද්ට හනා හගාසඩ තොගත හතහම් මධ්යහයනඩ ධ්ර්මය හදඩශනා 
හ්හර්ය” යනු එහි හතඩරැමයි. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශිත 
්ර මහයඩ සැටියට වර්තමාන සතඩතඩවයාහගනඩ ්ිසිම හ්ාටස්ඩ අනාගත 
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,වයට හනා යනඩහනඩ ය. එහහතඩ නැවත ඉපදීම සිදුවනඩහනඩ ය. වර්තමාන 
,වහයනඩ ්ිසිව්ඩ හනා හගාසඩ සිදුවනඩනා වූ   ඉපදීම පහසුහවනඩ ම 
හතඩරැම් ගත හැ්ි ්රැණ්ඩ හනාහේ. එය හතඩරැම් ගැනීමට උතඩසාහ ්ළ 
යුතු ය. හතඩරැම් ගතඩ ්ලඩහි හහහතහම් හහාඳම හබෞදඩධ්හය්ඩ වනඩහනඩ ය. 
අපහගඩ ශ්ඩතිහයඩ සැටියට හමහි එය පිළිබඳ විසඩතරය්ඩ ්රනු ලැහබ්. 

පුනරුේපේතිය සිදුවන හුටි 

සිත ය, ්ය ය ්ියා සතඩතඩවය්ුහගඩ හ්ාටසඩ හද්්ි. එයිනඩ සිත, 
්ය ඇසුරැ හ්ාට ්හයහි පිහිටා පවතඩන්ි. ්ය, සිත නිසා සිතට අනුව 
පවතඩන්ි.   හද්ිනඩ සිත යම් ්ිසි වසඩතුව්ඩ හනාව ්රියාව්ි. එබැවිනඩ 
ස ම සිත්ඩ ම ඇසිපිය හහලනඩනට ගතවන ්ාලය පමණ වතඩ හනා පැවතී 
උපනඩ සැටිහයඩ ම බිහඳනඩහනඩ ය. බිඳීමය යි ්ියනුහයඩ එහි නැති ී යාමට 
ය. උපනඩනා වූ සිත බිහඳනු සමග ම “ගලා බසඩනා ගරගාව් එ් තැන් 
ජලය පහළට බසිනු සමඟ ම සිසඩ බව්ඩ - අතර්ඩ හනා හපහනන හලස 
එ තැනට උිතඩ තුබූ ජලය පැමිහණනඩනා්ඩ හමනඩ” එ තැනට අලුතඩ සිත්ඩ 
පහළ හේ. හමහසඩ එ්්ඩ බිහඳනු සමග ම පරතරය්ඩ හහවතඩ සිසඩ ්ාලය්ඩ 
හනා හපහනන හලස නැවත සිත්ඩ පහළීම සිහතහි ඇති එ්ඩතරා සෘදඩධි 
විහශඩෂය්ි. එබැවිනඩ සිතඩ පරම්පරාව දීර්ඝ වූ වැල්ඩ හසඩ හනා සිඳී නිවනට 
පැමිහණන තුරැ පවතී. 

එ්ඩ සිත්ඩ නිරැදඩධ් වූ පසු එ්වර සිතඩ ්ීපය්ඩ ඇතිී  අතු හබදී 
යන සඩව,ාවය්ඩ ද එහි නැත. එබැවිනඩ එ්ඩ සතඩතඩවහය්ඩ එ්ඩ 
සතඩතඩවහය්ඩ හලස ම සිටිනු මිස ්ිසි ්හල් හබදී හදහදහන්ඩ හනා 
වනඩහනඩ ය. නැවත නැවත ජාතිහයනඩ ජාතිය උපදනා සතඩතඩවයා හගඩ 
ශරීරවල එ්ිහන්ට සම්බනඩධ්ය්ඩ නැත. සිතඩ පරම්පරාව පමණ්ඩ එ්්ඩ 
හේ. මිනිස්ු මැරී හදේහලාව උපනඩ ්ලඩහි හදේහලාව උපනඩහනඩ   මිනිසා 
ය ්ියනුහයඩ, දැනඩ   හදවියා හගඩ ශරීරය ඇසුරැ හ්ාට පවතඩහනඩ මිනිසා 
හගඩ ශරීරහයහි පැවති මතඩත පරම්පරාව ම නිසා ය.  

වර්තමාන නරීර්යන් කිසිවක් අනාගත භවයට ්නා පුමිණ 
ඉපදී්ම කර මය හමහසඩය. සතඩතඩව ශරීරහයඩ හෘදය හ්ෝෂය ඇතුළත 
පවතඩනා හලය ඇසුරැ හ්ාට පවතඩනා වූ විඥාන ධ්ාතුවට ආධ්ාරසඩොනය 
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වන එ්ඩතරා ධ්ාතු හ්ාටස්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එයට අ,ිධ්ර්ම පර ්රණවල 
වසඩතුර පය යන නම හා හෘදයවසඩතුව යන නම ද වයවහාර හ්ාට තිහබ්. 
  වසඩතුර පය විඥාන ධ්ාතුව හසඩ ම බිඳි බිඳී නැවත නැවත උපදමිනඩ 
පරම්පරා වශහයනඩ පවතඩන්ි. හෘදය හ්ෝෂය තුළ නිතර පවතඩනා හලය්ඩ 
නැත. නිතර ම එ්ඩ තැන්ිනඩ හලය එයට ඇතුළු ව තවතඩ තැන්ිනඩ 
බැහැර ව යනඩහනඩ ය. එහහතඩ හෘදය ර පය යි ්ියන ලද ධ්ාතු විහශඩෂය 
හෘදය හ්ෝෂහයහි වූ හලය සමඟ ම පවතිනවා මිස ඉනඩ බැහැර වන හලය 
හා එ්ඩ ී පිට ී හනායයි. එබැවිනඩ වසඩතුර පය හෘදය හ්ෝෂය තුළ ම 
පවතඩහනඩ ය යි ්ියනු ලැහබ්. සතඩතඩවයා හගඩ සිතඩ පරම්පරාව පවතඩහනඩ   
වසඩතුර පහයහි ය. 

හෘදය හ්ෝෂය වනාහි පරණ හලය බැහැර ්රනු පිණිස හා අලුතඩ 
හලඩ ගැනීම පිණිස ද නිතර ්රියා ්රනඩහනඩ ය. යම් ්ිසි හහඩතුව්ිනඩ හෘදය 
වසඩතුව ්රියා විරහිත වුව හහාතඩ එහි හලය වි්ෘතියට පැමිහණඩ. ඉනඩ පසු 
  හලහයහි විඥාන ධ්ාතුවට නිුඃශර ය වන හෘදය ර ප නම් වූ ධ්ාතු හ්ාටසට 
හනා පැවතිය හැ්ි හේ. එය අනු්ර මහයනඩ හීන ී හගාසඩ අනඩතිමට 
්ිසිව්ඩ ඉතිරි හනාී අ,ාවපරාපඩත හේ. ඉනඩ පසු ශරීරහයඩ සිතඩ ඉපදීමට 
සුදුසු තැන්ඩ නැති හේ.   ශරීරහයහි උපදනා අනඩතිම සිත නිරැදඩධ් වූ 
්ලඩහි සතඩතඩවයා මහළඩ ය යි ්ියනු ලැහබ්. හෘදය ්රියා ්ිරීම නැවතී 
හ්ාපමණ හේලාව්ිනඩ අනඩතිම සිහතඩ නිහරෝධ්ය වූ හම් මරණය සිදුහේ 
ද යනඩන නිශඩකය වශහයනඩ හනා ්ිය හැ්ිය. එහහතඩ එයට වැි ්ල්ඩ 
ගත හනා වන බව ්ිය හැ්ි ය. 

හෘදය ර පය ඇසට හනා හපහනන සියුම් ධ්ාතු විහශඩෂය්ි. එහි 
ඇති නැති බව නිසා හලහයහි අමුතඩත්ඩ ද හනා හපහනඩ. විඥානයට නිුඃශර ය 
වන හදය්ඩ හම් ශරීරහයහි නැති වුව ද, විඥාන පරම්පරාහවහි එ්ඩ 
විඥානය්ඩ නිරැදඩධ්ීම සමග ම, අතර්ඩ හනා ද්ඩවා තවතඩ විඥානය්ඩ 
ඉපදීහම් ශර්ඩතිය හනා නැසුණු බැවිනඩ, එ්ඩ ශරීරය්ඩ ඇසුරැ හ්ාට 
උපදනා අනඩතිම විඥානය නිරැදඩධ් වනු සමග ම,   පරම්පරාහවහි   
විඥානයට අනතුරැ ව ඉපදිය යුතු විඥානය හ්ාහි හහෝ යම්්ිසි අනඩ 
තැන් උපදහනඩ ය. එ්ඩ ශරීරය් අනඩතිමට නිරැදඩධ් වන විඥානයට චයුති 
ිත්තය යි ද එයට අනතුරැ ව අනඩ තැන් උපදනා   පරම්පරාවට අයතඩ 
මතඩතයට පර තිසන්ධි ිත්තය යි ද ්ියනු ලැහබ්. 
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සිත්ඩ යම් තැන් උපන හහාතඩ එය එ තැන ම අතුරැ දහනඩ වනු 
මිස අනඩ තැන්ට හනා හයඩ. හම් ශරීරය ඇසුරැ හ්ාට හමහි පහළ වූ 
සිතඩ සියලඩල හමහි ම නිරැදඩධ් ය. පර තිසනඩධි මතඩතය යි ්ියනු ලබන 
අනාගත ,වයා හගඩ පළමු වන සිත හමහහනඩ හනා හගාසඩ එහි ම පහළ 
වූව්ි. එහහතඩ එය හම් ,වහයඩ සිතඩ පරම්පරාවට ම අයතඩ ය. සතඩතඩවය්ු 
හගඩ එ්ඩ ,වය් සිට අහන්ඩ ,වය්ට යාම්ඩ සතය වශහයනඩ නැත ද 
හම් පරම්පරා සම්බනඩධ්ය නිසා හලෝ්වයවහාරහයඩ සැටියට හම් සතඩතඩවයා 
ම අපායට ගිහයඩය යි ද, හදේහලාවට ගිහයඩය යි ද ්ියනු ලැහබ්. 

සිත පරම්පරා වශහයනඩ හනා සිඳී ඇති වනඩහනඩ ය යි ්ියන ලද 
නමුතඩ, ස ම සිත්ඩ ම උපදිනුහයඩ     සිත ඇතිී මට සුදුසු වූ 
හහඩතූනඩහගනි. හහඩතුව්ිනඩ හතාර ව ඉහබ් ම උපදනා එ් සිත්ුදු සිතඩ 
පරම්පරාහවහි නැත. පර තිසනඩධි මතඩතය යි ්ියනු ලබන ,වය් 
පර ෙමහයනඩ උපදනා විඤඩඤාණය, සරසඩ්ාරය යි ්ියන ලද ්ුශලා්ුශල 
්ර්මයනඩ අතුහරනඩ යම්්ිසිව්ඩ නිසා උපදිනඩන්ි. එහි පිළිහවළ හමහසඩ 
ය. 

මරණාසනඩන සතඩතඩවයා හගඩ මතඩතසනඩතානයට කර්මය, 
කර්මනිමිත්තය, ගතිනිමිත්තය යන තුහනනඩ එ්්ඩ එළඹ සිටිනඩහනඩ ය. එහි 
්ර්මය යනු මැහරනඩනා වූ සතඩතඩවයා විසිනඩ   ,වහයහි ්ළා වූ ද එයට 
හපර ,වවල දී ්ළා වූ ද ්ුශලා්ුශල ්ර්මහයෝ ය. මරණාසනඩන 
සතඩතඩවයා හට තමා ්රන ලද ්ුශලා්ුශල ්ර්මයනඩ අතුහරනඩ 
යම්්ිසිව්ඩ   අවසඩොහේ දී සිහි හේ. එය ්ර්මය එළඹ සිකාම ය. 

කර්මනිමිත්තය යනු ්ර්මය සිදු ්ිරීමට උප්රණ වූ වසඩතූනඩ හා 
පුදඩගලහයෝ ය. සමහර විට මරණාසනඩන සතඩතඩවයා හගඩ සිතට ්ර්මය 
එළඹ හනා සිට ්ර්මනිමිතඩත එළඹ සිටිනඩහනඩ ය. පරාණඝාතය ්ළවුනඩට 
මරනු ලැබූ සතඩතු හහෝ ්වුනඩ හගඩ මසඩ හහෝ පරාණඝාතයට වුවමනා 
උප්රණ හහෝ එයට සහාය වූ පුදඩගලහයෝ හහෝ හපහනතඩ. දනඩදුනඩ 
තැනැතඩතා හට ආහාරපානාදි දාන වසඩතු හහෝ පරතිගරාහ්හයෝ හහෝ සහාය 
වූ පුදඩගලහයෝ හහෝ හපහනතඩ. වනඩදනා ්ළ තැනැතඩතා හට, විහාර 
වකතය-මලඩ-පහනඩ ආදි වසඩතු හපහනනඩහනඩ ය.  වා තමා හගඩ සීනපහයඩ 
ම තිබීනම් ්ර්ම නිමිතඩත වශහයනඩ ඇසට ම හපහනනඩහනඩ ය. පුරාණ 
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්ර්මයනඩ හගඩ නිමිති සිහින හපහනනඩනා්ඩ හමනඩ සිතට ම හපහනනඩහනඩ 
ය. 

ගතිනිමිත්තය යනු ්ර්මය හහඩතු හ්ාට මතු උපදින සඩොනහයඩ 
ඇති හදය්ි. සමහර හ්න්ුට මරණාසනඩනහයඩ දී ගතිනිමිතඩත 
හපහනඩහනඩ ය. නර්හයඩ උපදනා සතඩතඩවයනට ගිනිජාලා යමපලඩලු ආදි 
,යර්ර හදඩ ගතිනිමිතඩත වශහයනඩ දර්ශනය හේ. හපරඩත ව උපදිනුවනඩට 
හපරඩතයනඩ හගඩ වාසසඩොනාදිය දර්ශනය හේ. මවු ්ුසය් උපදිනුවනඩට 
රතුහරදඩද්ඩ හසඩ   මවු ්ුසයම දර්ශනය හේ. හම්වා දර්ශනය වනඩහනඩ ද 
සිහින හපහනනඩනා්ඩ හසඩ සිතට ය. ්ලාතුර්ිනඩ හ්න්ුට ගතිනිමිතඩත 
ඇසට හනා හපහනනඩහනඩ හනා හේ. මරණාසනඩනහයහි හම් තුන අතුහරනඩ 
එළඹ සිටි හදය්ඩ අරමුණු ්රමිනඩ මැහරන සතඩතඩවයා හගඩ මතඩත 
සනඩතතිය පවතඩහනඩ ය. 

හම් අවසඩොහේ අනුශය වශහයනඩ පවතඩනා වූ අවිදයාව නිසා 
සතඩතඩවයා හට යා යුතු ,වහයඩ ආදීනවය වැහසඩ. අනුශය වශහයනඩ 
පවතඩනා තෘෂඩණාව නිසා මතඩතසනඩතතිය ්ර්මයට අනුර ප පරිදි පැමිණිය 
යුතු අ,ිනව ,වය හදසට බර හේ, හහවතඩ නැහම්. හමහසඩ මැහරන 
සතඩතඩවයාහගඩ මතඩතසනඩතතිය (සිතඩහපළ) අ,ිනව ,වයට නැීන බර ී 
පවතඩනා ්ලඩහි, වර්තමාන ශරීරය ඇසුරැ හ්ාට උපදනා අවසාන සිත 
ඉපද නිරැදඩධ් වූ පසු   සිතඩ වැහලහි එයට අනතුරැව ඉපදිය යුතු සිත, 
එළඹ සිටියා වූ ්ර්මාදි ආරම්මණය ම අරමුණු හ්ාට ්ර්මානුර ප පරිදි 
ඉපදිය යුතු සඩොනහයඩ   ්ර්මය ම විපා්තඩවයට පැමි)ම් වශහයනඩ 
උපදහනඩ ය.   සිත උපනඩ පසු සතඩතඩවයා අ,ිනව ,වයට පැමිණිහයඩ ය 
යි ්ියනු ලැහබ්. 

සතඩතඩවයා හගඩ සිතඩ වැහලහි අතීත ,වයට අයතඩ ශරීරහයඩ අවසාන 
වශහයනඩ පහළ වූ සිතට කයුතිමතඩතය යි ද, අ,ිනව ,වහයඩ ආදිහයහි ම 
පහළ වූ සිතට පර තිසනඩධිමතඩතය යි ද ්ියනු ලැහබ්. පර තිසනඩධිමතඩතය 
පහළීම සමග ම හහෝ පහළීහමනඩ පසු ්ර මහයනඩ හහෝ ්ර්මයට හා   
  සතඩතඩවජාතියට ද අනුර ප වන පරිදි ශරීරය්ඩ ද ඇති හේ.   ශරීරය 
අතීත ජාතිහයඩ ශරීරය හා සම්බනඩධ්ය්ඩ නැත. සිත පමණ්ඩ අතීත ජාතිහයඩ 
සිතඩ පරම්පරාවට සම්බනඩධ්ය. පර තිසනඩධි මතඩතය යි ්ියන ලද ,වහයහි 
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පර ෙමහයනඩ පහළවනඩනා වූ සිත අනඩ සිත්ඩ නැති ස ම අවසඩොහේ ම 
නැවත නැවත ඉපදීම් වශහයනඩ   ,වය මුළුලඩහලහි ම පවතඩහනඩ ය. මතඩත 
පරම්පරාව හනා සිඳී පැවැතඩමට එය හහඩතු හේ. එබැවිනඩ නැවත නැවතතඩ 
පහළ වනඩනා වූ   සිතට භවිංග ිත්තය යි ්ියනු ලැහබ්. සතඩතඩවයාහගඩ 
පර ්ෘති සිත එය ය.   සිත ඇති බව දැනගැනීම නම් අපහසු ය.  

ශරීරය පහළ ී ක්ඩෂුරාදි ඉනඩද්රියයනඩ හා ර පාදීනඩ ගැටුණු ්ලඩහි 
්ුශලා්ුශල සරඛයාත සරසඩ්ාර හහඩතුහවනඩ ක්ඩෂුර්විඥානාදි විඥානහයෝ 
පහළ හවති. ්ුශලා්ුශල සරඛයාත සරසඩ්ාරය නැතහහාතඩ සතඩතඩවයාහගඩ 
මතඩත පරම්පරාව මරණහයනඩ සිහඳනු මිස අනාගත ,වයට හනා 
පැමිහණනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ ්ර්මහයනඩ සතඩතඩවයා     ජාතිවලට 
පමුණුවනු ලැහබ්ය යි ්ියනු ලැහබ්. ්ර්මය ඇත ද අවිදයා තෘෂඩණා හද් 
නැතහහාතඩ   ්ර්මය සතඩතඩවයා     ,වයනඩට යැීමට සමතඩ හනා හේ. 
අවිදයා තෘෂඩණාහවෝ ද ්ර්මය නැති ්ලඩහි සතඩතඩවයා     ,වයට 
පැමිණීමට අහපාහහාසතඩ හවති. එබැවිනඩ ්ර්ම ඇතතඩ අවිදයා 
තෘෂඩණාවනඩ පර හාණය ්ළ රහතඩහු නැවත නූපදිති.  

නැවත නැවත උතඩපතඩතියට අවිදයා - තෘෂඩණා - ්ර්ම යන තුන 
ම බලවතඩ හහඩතු ය. එයිනුදු තෘෂඩණා ්ර්ම හද් වලාතඩ පර ධ්ාන ය. 
විඥානයට තෘෂඩණාව බලවතඩ හහඩතුව්ඩ වතුදු, හහඩතුඵල පරම්පරා ්ර මය්ඩ 
ද්ඩවන හම් පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනහයහි තෘෂඩණාහේ විඥාන හහඩතුතඩවය 
ද්ඩවනඩනට ගිය හහාතඩ හදඩශනා ්ර මය අවුලඩ වන බැවිනඩ හමහි විඥාන 
හහඩතුතඩවහයනඩ තෘෂඩණාව හනා ගනඩනා ලදී. හම් එ්ඩ හදඩශනා ්ර මය්ි. 
ආයයධසතය ්ද්නනා්වහි වනාහි සත්ත්වයා ්ග් නුවත නුවත ඉපදී්ම 
්හ්ත ව වන්යන් දක්වා ති්බන්්න් කර්මය ්නාව තෘෂ්්ණාව ය.   එ් 
හදඩශනා ්ර මය්ි. ්ර ම හද් අවුලඩ ්ර හනා හගන හවනඩ හවනඩ වූ ්ර ම 
හද්්ඩ සැටියට සල්ා ගත යුතු ය. 

මිනිහස්ඩ මැරී හදවිහය්ඩ ව උපනඩහනඩය යි ්ියන ්ලඩහි මනුෂය 
ශරීරහයනඩ ්ිසිව්ඩ හනා හගාසඩ හදේහලාව උපනඩ හදවියා   මිනිසාම ද? 
නැතහහාතඩ අහනහ්්ඩ ද? යන හමහිදී නැගිය හැ්ි පර ශඩනය්ි. මිනිසා 
හගඩ ශරීරහයනඩ පැමිණි ්ිසිව්ඩ   හදවියා හගඩ සනඩතානහයහි නැති බැවිනඩ 
හදවියා මිනිසා ද හනා හේ. හදවියා හගඩ ශරීරය ඇසුරැ ්රමිනඩ පවතඩහනඩ 
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මිනිසා හගඩ ශරීරය ඇසුරැ ්රමිනඩ හපර පැවති සිතඩ පරම්පරාව ම බැවිනඩ 
හදවියා   මිනිසාහගනඩ අහනහ්්ඩ ද හනාහේ.  

සතය වශහයනඩ ලැහබන සතඩතඩවයාය ්ියා හදය්ඩ නැත. එය 
නාමර ප පරම්පරාවනඩට ම වයවහාර ්රන නම්ි. මනුෂයය්ු හගඩ 
සනඩතානහයහි ඉපදීහම් පටනඩ මරණය ද්ඩවා හනා නැසී පවතඩනා ්ිසිම 
හදය්ඩ නැත. ඇතඩහතඩ මතඩත වකතසි් පරම්පරාව්ඩ හා ර ප 
පරම්පරාහව්ි.   පරම්පරාව පරම්පරාව්ඩ බව හනා හපහනන නිසා 
සිතිනඩ එ්්ඩ හ්ාට වරදවා හගන ්ල්ඩ ජීවතඩ වන මනුෂයහය්ඩ හහවතඩ 
සතඩතඩවහය්ඩ ඇතය යි සල්නු ලැහබ්. මතඩත වකතසි් පරම්පරාව හා 
ර ප පරම්පරාව්ඩ මිස සතඩතඩවහය්ඩ ්ියා ්ල්ඩ පවතඩනා හදය්ඩ නැති 
බව හතඩරැම් ගතහහාතඩ හම් සතඩතඩවයා ම ජාතිහයනඩ ජාතියට යනඩහනඩ ද? 
හනා යනඩහනඩ ද? වර්තමාන ,වහයනඩ ්ිසිව්ඩ හනා හගාසඩ අනාගත 
,වහයහි අලුහතනඩ ම උපනඩ සතඩතඩවයා අතීත ජාතිහයඩ විසූ සතඩතඩවයා ද? 
අහනහ්්ඩ ද? යන හම් පර ශඩන හලහහසිහයනඩ ම විසහඳනඩහනඩ ය. හමය 
පිළිබඳව අවුල ඇති වනඩහනඩ සතය වශහයනඩ නැති සතඩතඩවය්ු හම් 
නාමර ප පරම්පරාවට ආර ව ්රහගන එයට අනුව සිතීම නිසා ය. 

එ්ඩ මිනිසඩ ජීවිතය් අවසඩො හබාහහෝ ගණන්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එයිනඩ 
ළදරැ අවසඩොවය, තරැණ අවසඩොවය, මහලු අවසඩොවය යන තුන පර ධ්ාන 
අවසඩොහවෝ ය. ළදරැව්ු තරැණය්ු වූ ්ලඩහි තරැණයාට ඇතඩහතඩ ළදරැ 
ශරීරයට වලා සර්වපර ්ාරහයනඩ හවනසඩ වූ ශරීරය්ි. දැනඩ ්හුට ළදරැ 
ශරීරය්ඩ නැත. ්හුහගඩ සිතුම් පැතුම් ඕන  එපා ්ම් ළදරැ සිතුම් පැතුම් 
ඕන  එපා්ම් වලට සර්වපර ්ාරහයනඩ හවනසඩ ය. ්හුට දැනඩ ළදරැ සිතුම් 
පැතුම් ඕන  එපා්ම් ඇතඩහතඩ ම නැත. වයස අවුරැදු අසූව්ඩ අනූව්ඩ ී 
තරැණයා මහලු වූ ්ලඩහි ් හුට ඇතඩහතඩ තරැණ ශරීරයට සර්වපර ්ාරහයනඩ 
හවනසඩ ශරීරය්ි. ්හුට ඇතඩහතඩ ළදරැවාහගඩ ද තරැණයාහගඩ ද සිතුම් 
පැතුම් ඕන  එපා්ම් වලට සර්වපර ්ාරහයනඩ හවනසඩ වූ සිතුම් පැතුම් 
ඕන  එපා්ම් ය. 

ශරීරහයනඩ හා සිතුම් පැතුම්වලිනඩ ්වුහනාවුනඩට සර්වපර ්ාරහයනඩ 
හවනසඩ වූ බාලයාය - තරැණයාය - මහලඩලාය යන හම් තිහදනා 
එ්ඩහ්හන්ැ යි ්ියත හහාතඩ ළදරැවාට ම තරැණයාය යි ද, මහලඩලාය 
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යි ද, ්ියනඩනට ීහමනඩ මහ අවුල්ඩ ද වනු ඇත. ළදරැවාය තරැණයාය 
මහලඩලාය යන තිහදනා එ්ඩ හ්න්ු හනාව තිහදහන්ැ යි ්ියතහහාතඩ 
ළදරැවා හගඩ අයිතිවාසි්ම් හා න ්ම් තරැණයාට අහිමි වනඩහනඩ ය. 
තරැණයා හගඩ අයිතිවාසි්ම් න ්ම් මහලඩලාට අහිමි වනඩහනඩ ය. එයිනඩ ද 
වනඩහනඩ මහ අවුල්ි. 

බාලයා හගඩ ශරීරහයඩ ර ප්ලාප (්ුලා හ්ාටසඩ) නැති හවී  වා 
හවනුවට මඳ්ඩ හම්ර  ර ප පහළ වනඩහනඩ ය.  වා ද නැති ී,  වාට වලා 
මඳ්ඩ හම්ර  ර ප පහළ වනඩහනඩ ය. හමහසඩ වාර හබාහහෝ ගණන්ඩ වූ පසු 
බාලයා තරැණහය්ඩ හවයි. බාල ්ල පැවති ර පයනඩ හගනඩ 
අලඩපමාතර ය්ුදු තරැණ ශරීරහයඩ නැත. සිතුම් පැතුම් නැති බව ගැන ්ියනු 
ම ්ිම? බාලයා හගඩ බාල ශරීරය තිබිය දී නම් ්හුට ්ිසි ්හල් 
තරැණය්ු හනා විය හැ්ි ය. තරැණ ශරීරය පසු ්ල්දී ඇති වූව්ඩ 
බැවිනඩ ද බාලයා හගඩ ශරීරහයනඩ ්ිසිව්ඩ ඉතිරි ව තරැණ ශරීරයට එ්තු 
ී නැති බැවිනඩ ද, තරැණයා බාලයා හගනඩ අහනහ්්ැ යි ද, තරැණ 
ශරීරහයඩ ර ප බාල ශරීරහයඩ ර පයනඩ හගනඩ පරම්පරාවට අයතඩ වන බැවිනඩ 
තරැණයා බාලයාහගනඩ අහනහ්්ඩ හනා හේ ය යි ද ්ිය යුතු ය. හමහසඩ 
ගතඩ ්ලඩහි බාලයා හා තරැණයා  ්තඩවහයනඩ ගැනීහමනඩ වන අවුල ද 
හනා වනඩහනඩ ය. අහනඩ්තඩවහයනඩ ගැනීහමනඩ වන අවුල ද හනා වනඩහනඩ 
ය. 

එහසඩ ම මිනිසා හදවිය්ු වූ ්ලඩහි මිනිසා හගඩ සිරැහරනඩ හදේ 
හලාවට ගිය හදය්ඩ හදවියා හ්හරහි නැති හදය්ඩ හදවියා මිනිසා හගනඩ 
අහනහ්්ැයි ද, හදවියා ඇති වූහයඩ මිනිසා හගඩ සිතඩ පරම්පරාහවනඩ 
බැවිනඩ ්හු මිනිසා හගනඩ අහනහ්්ඩ හනාහේ ය යි ද ගතඩ ්ලඩහි ්ිසිදු 
අවුල්ඩ හනා වනඩහනඩ ය. බාලයා හගඩ අයිති්ම් න ්ම් තරැණයාට හිමි 
වනඩනා්ඩ හමනඩ ද, තරැණයාහගඩ අයිති්ම් න ්ම් මහලඩලාට හිමි 
වනඩනා්ඩ හමනඩ ද, මිනිසා හගඩ පිනඩ පේ හදවියාට හිමි වනඩහනඩ ය. 
අහන්්ු හගඩ පිනඩ පේ වල ඵලය අහන්්ුට වනඩහනඩ ය යනඩන්ඩ ්ිය 
යුතු හනා වනඩහනඩ ය.  
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විඤ්්ාණපච්චයා නාමරූපං 

“තත්ථ කතමිං විඤ්්ාණපච්චචයා නාමරූපිං? අත්ි නාමිං, අත්ි 
රූපිං, තත්ථ කතමිං නාමිං? ්ේදනාක්ඛන්්ර්ෝ, සඤ්්ාක්ඛන්්ර්ෝ, 
සිංඛාරක්ඛන්්ර්ෝ ඉදිං වුච්චචති නාමිං, තත්ථ කතමිං රූපිං? චත්තා්රෝ ච 
මහාභූතා චත න්නඤ්්ච මහා භූතානිං උපාදාය රූපිං, ඉදිං වුච්චචති රූපිං, 
ඉති ඉදඤ්්ච නාමිං ඉදඤ්්ච රූපිං ඉදිං වුච්චචති විඤ්්ාණපච්චචයා නාම 
රූපිං.” 

යන වි,රග පාඨහයනඩ හේදනාසඩ්නඩධ්ය සරඥාසඩ්නඩධ්ය 
සරසඩ්ාරසඩ්නඩධ්ය යන හම් සඩ්නඩධ් තුන නාමය යි ද, සතර මහා ,ූතයනඩ 
හා  වා නිසා පවතඩනා ර ප ද යන හමය ර පය යි ද, හම් නාමය හා 
ර පය විඥාන හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා නාමර පය යි ද දැ්ඩවිණ. 

එ්ඩ සතඩතඩවය්ුට නාම්ාය ය, ර ප්ාය ය යි හද ්ය්ඩ ඇතඩහතඩ 
ය. සතඩතඩවයා අයතඩ මතඩත වකතසි් පරම්පරාවට නාම්ාය යයි ්ියනු 
ලැහබ්. ඇසට හපහනනඩනට තිහබන ශරීරයට ර ප්ාය ය යි ්ියනු ලැහබ්. 
මතඩත වකතසි් පරම්පරාවට නාම ය යි  ්ියනුහයඩ ශරීරය හසඩ ඇසිනඩ  
බලා හහෝ අතිනඩ අලඩලා හහෝ දත හැ්ඩ්්ඩ හනාව, නම අසා නමට අනුව 
ම දත යුතු බැවිනි. නාමය සඩ්නඩධ් වශහයනඩ හේදනාසඩ්නඩධ්ය, 
සරඥාසඩ්නඩධ්ය, සරසඩ්ාරසඩ්නඩධ්ය, විඥාන සඩ්නඩධ්ය යි සතර්ඩ හේ. 
විඥානසඩ්නඩධ්ය හැර ඉතිරි සඩ්නඩධ් තුන විඥානය නිසා හටගනඩනා නාමය 
යි. ර පය ,ූතර පය උපාදායර පය යි හද වැද රැම් හේ. පඨවි, ආහපෝ, 
හතඩහජෝ, වාහයෝ යන පර ධ්ාන ර ප සතර ,ූත ර ප නම් හේ.   ර ප සතර 
නිසා පවතඩනා වූ වර්ණ ගනඩධ් රසාදි අපර ධ්ාන ර ප සූවිසඩස උපාදාය ර ප 
නම් හේ. ර ප සියලඩල ම අට විසඩස්ි. 

ර ප ්ය පාලනය ්රනු ලබනඩහනඩ නාම ්යිනි. නාම ්ය නැති 
වුව හහාතඩ ර ප ්හයනඩ වැහල්ඩ නැත. එය වළලා දැමිය යුතඩත්ඩ හේ. එ 
බැවිනඩ හද්යිනඩ නාම ්ය පර ධ්ාන හේ. නාම ්යට අයතඩ සඩ්නඩධ් 
සතහරනඩ ද විඥානසඩ්නඩධ්ය පර ධ්ාන හේ. හේදනාදි වකතසි් සඩ්නඩධ් 
තුන විඤඩඤාණ සඩ්නඩධ්ය නිසා පවතඩනා බැවිනඩ අපර ධ්ාන ය. අඳුරැ 
තැහන් පහන්ඩ දැලඩවූ ්ලඩහි ගිනඩන පහළ වනු සමග ම ගිනඩන නිසා 
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අවට උණුසුම්ඩ හා ආහලෝ්ය්ඩ ද පහළ වනඩනා්ඩ හමනඩ අතීත ්ර්ම 
හහඩතුහවනඩ විඥාන සරඛයාත පර ධ්ාන ධ්ර්මය පහළ වන ්ලඩහි එය හා බැඳී 
වකතසි් සරඛයාත නාමහයෝ ද පහළ හවති.   නාමයනඩ නිසා විඥානය 
විසිතුරැ හේ. අර ප හලෝ්ය හැර අනඩ තැනඩවල     ,වයට අනුර ප වන 
පරිදි විඥානයා හගඩ පිහිකාමට හා පැවැතඩමට ද වර්ධ්නයට ද උප්ාරවන 
ර පහයෝ ද   විඥානය නිසා පහළ හවති. 

ක්ඩෂුර්විඥානාදීනඩ හගඩ වශහයනඩ සවැද රැම් වූ විඥානය පහළ ී 
පරම්පරා වශහයනඩ වැහලන ්ලඩහි, ගස්ඩ වැහලන ්ලඩහි එයට අනුව 
හපර හනා තුබූ හබාහහෝ අතු රි්ිලි හ්ාළ මලඩ අලුහතනඩ ඇති වනඩනා්ඩ 
හමනඩ සිතට අනුව එය හා බැඳී හබාහහෝ වකතසි් ධ්ර්මහයෝ පහළ 
හවති. යම්්ිසි වසඩතුව්ඩ හහෝ පුදඩගලය්ු දැ්ීම ක්ඩෂුර්විඥානය ඉපදීම ය. 
ද්ඩනා ලදඩද සුනඩදර හදය්ඩ නම් දුටු තැනැතඩතා හට එයිනඩ ආසඩවාදය්ඩ 
ඇති හේ. සතුට්ඩ ද ඇති හේ. එය ම හහෝ එබඳු අහන්්ඩ ලබා ගැනීහම් 
ආශාව ඇති හේ. නැවත නැවත දැ්ීහම් ආශාව ඇති හේ. සමහර විට එය 
අනුනඩ අයිති හදය්ඩ ී නම් තමාට අයිති ්ර ගැනීහම් ආශාව ඇති හේ. 
එය අනුනඩට අයිති ව තිබීම හනා ඉවසිය හැ්ි සඩව,ාවය්ඩ හහෝ ඇති හේ. 
එනම් ඊෂයමාව ය. එය තමා හගඩ හදය්ඩ නම් අනුනඩට අයිති ීමට හහෝ 
අනුනඩ පරහයෝජන ලබනවාට හහෝ හනා ්ැමති බව්ඩ ඇති හේ. එය 
මාතඩසයයමය යි. සමහර විට   ද්ඩනා ලදඩද නිසා තමා උසසඩ හ්ාට 
ගැනීම්ඩ ද ඇති හේ. සමහර විට එය ්රණහ්ාට හගන අනුනඩ පහතඩ 
හ්ාට හහෝ සම හ්ාට ගැනුම්ඩ ද ඇති හේ. සමහර විට මුළාව්ඩ ද ඇති 
හේ. සමහර විට එබඳු ද  ලැබීමට ්රියා ්ිරීම පිළිබඳ වූ ද, ලැබූ ද  ආරක්ෂා 
්ිරීම පිළිබඳ වූ ද ීයයමය්ඩ ඇති හේ. සමහර විට ද්ඩනා ලද වසඩතුහේ 
තතඩතඩවය ද්ඩනා ඥානය ඇති හේ. ද්ඩනා ලදඩද හනා මනා හදය්ඩ ී නම් 
එය පිළිබඳ ව හනා සතුට්ඩ ඇති හේ. සමහර විට පිළි්ුල්ඩ හහෝ බිය්ඩ 
ඇති හේ. සතඩතඩවයනඩ පුදඩගලයනඩ ද්ඩනා ්ලඩහි ද්ඩනා ලද තැනැතඩතා 
පරියර්ර වූ පුදඩගලය්ු ී නම් එ්ලඩහි සතුට ඇති හේ. ආදරය්ඩ ද ඇති 
හේ. සමහර විට රාගය ඇති හේ. සමහර විට ශර දඩධ්ාව ද ්රැණාව ද 
වමතරිය ද පර ඥාව ද ීයයම ද ඇති හේ. ද්ඩනා ලද තැනැතඩතා සතුර්ු ී 
නම් හ්රෝධ්ය හහෝ බිය හහෝ ඇති හේ. අහශෝ,න පුදඩගලය්ු ී නම් 
පිළි්ුල්ඩ ඇති හේ. හමහසඩ ක්ඩෂුර්විඥානය ඇති වූ ්ලඩහි එය නිසා 
හබාහහෝ වකතසි් ධ්ර්මහයෝ උපදිති. හශරෝත විඥානාදි පස නිසා ද හමහසඩ 
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හබාහහෝ වකතසි් ධ්ර්මයනඩ උපදනා සැටි ්ියන ලදඩදට අනුව සල්ා 
ගත යුතු ය. හම් විඥානය නිසා නානාපර ්ාර නාමයනඩ උපදනා ආ්ාරය 
යි. 

විඥානය නිසා රූපයන් උපදනා පරිදි ්ම්ස් දත යුත  ය. අණ්ාජ 
ය, ජ ාබුජ ය, සිං්ස්දජ ය, ඕපපාතික ය යි සතඩතඩව ජාති සතහර්ි. පක්ෂි 
සර්ප මතඩසයාදි බිජුවටිනඩ උපදනා සතඩතඩවහයෝ අණඩලජ සතඩතඩවහයෝ ය. 
මේ්ුස වැද මස ය යි ්ියන සම් හ්ාපුහවහි උපදනා මනුෂය ගව මහිෂාදි 
සතඩතඩවහයෝ ජලාබුජ සතඩතඩවහයෝ ය. ්ුණුමසඩ ්ුණුමාලු ආදි ඇතැම් 
ද්ර වයයනඩහි උපදනා සතඩතඩවහයෝ සරහසඩදජ සතඩතඩවහයෝ ය. ්ැටපතඩ 
ආදිහයහි පහළවන ඡායාවනඩ හමනඩ සර්වාරග පර තයරග පරිපූර්ණතඩවහයනඩ 
පහළ ීම් වශහයනඩ උපදනා සතඩතඩවහයෝ ඕපපාති්හයෝ ය. නර්හයහි ද 
නිජ්ඣාමතණඩහි් නම් වූ හපරඩතහයෝනිහයහි ද දිවයබර හඩම හලෝ්වල ද 
උපදිනඩහනෝ ඕපපාති් වශහයනඩ ම උපදිති. ර පයනඩ හගඩ පහළීම වනුහයඩ 
    සතඩතඩව හයෝනිවල හනාහය්ඩ ආ්ාරහයනි. 

ර පයනඩ උපදිනුහයඩ ද සමූහ වශහයනි. සමූහය්ට සම්බනඩධ් 
හනාී තනි ව ර පය්ට හනා ඉපදිය හැ්ි ය. එ්ඩ ව උපදින ර ප 
සමූහයනඩට ර ප ්ලාප ය යි ්ියනු ලැහබ්. පඨවිර පය, ආහපෝර පය, 
හතඩහජෝර පය, වාහයෝර පය, වර්ණර පය, ගනඩධ්ර පය, රසර පය, 
ඕජාර පය යන හම් අට එ්ිහන් ගැකා සම්බනඩධ් ී එ්ඩ පිණඩලය්ඩ ී 
උපදී.   පිණඩලයට ශුදඩධ්ාෂඩට් ්ලාපය යි ්ියනු ලැහබ්.   ර ප අට 
සියලු ම ්ලාපයනඩහි ඇතඩහතඩ ය.   අටට ජීවිත ර ප ක්ඩෂුුඃපර සාද ර ප 
හශරෝතර පර සාද ර ප ඝරාණපර සාද ර ප ජිහඩවාපර සාද ර ප ්ායපර සාද ර පාදීනඩ 
හගනඩ ඇතැම් ර ප එ්ඩී හමනඩ ර ප නවය දශය එහ්ාහළාස හදාහළාස 
හතහළස බැගිනඩ ඇතඩතා වූ ්ලාපහයෝ ද හවති. හතහළස්ට අධි් ර ප 
ඇති ්ලාප ද හනා ලැහබ්. ර ප්ලාපය හලෝ්හයඩ ඇති ඉතා ම ්ුලා 
හදය ය. එයට වලා ්ුලා හදය්ඩ නැතඩහතඩ ය. හලඩ්යා විසිනඩ ඉතා ම 
්ුලා හදය සැටියට සල්න පරමාණුව ර ප ්ලාපයට වලා හබාහහෝ 
මහතඩ හදය්ි. පරමාණුව් ර ප ්ලාප හබාහහෝ ගණන්ඩ ඇතඩහතඩ ය. 
සතඩතඩව ශරීරය හටගනඩහනඩ හම් ර ප ්ලාප වලිනි.  
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කර්මය, ිත්තය, සෘත වය, ආහාරය යි රූප හට ගුනීමට ්හ්ත  
සතරකි. සතඩතඩවසනඩතානහයනඩ පිටත ඇතඩහතඩ සෘතුහවනඩ හටගනඩනා ර ප 
පමහණ්ි. සෘතුව නම් ශීහතෝෂඩණ හද් ය. සතඩතඩව සනඩතානහයහි වනාහි 
්ර්මාදි හහඩතු සතහරනඩ ම හටගනඩනා ර ප ඇතඩහතඩ ය. ර ප ්ර්මාදි 
හහඩතූනඩ හගනඩ හට ගනඩනවුනඩ වුවද අතීත ්ර්ම හහඩතුහවනඩ ,වහයහි 
පර තිසනඩධි විඥානය පහළ නුවුව හහාතඩ  වා හනා හටගනඩනා බැවිනඩ, 
විඥානය හහඩතු සතරිනඩ ම හට ගනඩනා ර පයනඩට විහශඩෂ හහඩතුව්ි. 
‘විඤ්්ාණ පච්චචයා නාම රූපිං’ යි වදාහළඩ එහහයිනි. විපා් විඥාන 
හහඩතුහවනඩ අර ප ,වහයහි නාමය පමණ්ඩ හටගනී. අසරඥ  ,වහයහි 
විපා් විඥානය්ඩ ද නැත. එහි අතීත ්ර්ම විඥානය හහඩතු හ්ාට ර ප 
පමණ්ඩ ඇති හේ. ඉතිරි ,වවල විඥාන හහඩතුහවනඩ නාම ර ප හද් ම 
ඇති හේ. ‘විඤඩඤාණ පච්කයා නාම ර පර’ යනු සර්වසරගරාහි් හදඩශනය්ි. 
එහි අර්ෙය ්ියන ලද පරිදි තුනඩ ආ්ාරහයනඩ ම ගත යුතු ය. 

අතීත ්ර්ම හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා වූ පර තිසනඩධි විඥානය සමග ම 
අණඩලජ ජලාබුජ හයෝනි හද්ට අයතඩ සතඩතඩවයනඩට ්ායදශ්ය, 
,ාවදශ්ය, වසඩතු දශ්ය යන ර ප්ලාප තුන පහළ හේ. එයිනුදු සමහර 
සතඩතඩවය්ුට ,ාවදශ්ය පහළ හනා හේ. ,ාවදශ්ය පහළ හනා වූහවෝ 
නපුරස්හයෝ ය. ්වුනඩ හගඩ ඉපදීම සිදුවනඩහනඩ ්ලාතුර්ිනි. ර ප්ලාප 
හද්්ිනඩ හහෝ තුන්ිනඩ හහෝ යු්ඩත වූ විඥානය සහිත වූ   ර ප පිණඩලයට 
‘්ලල ර පය’ යි ්ියනු ලැහබ්. ්ලල ර පහයහි ර ප ්ලාප හද්්ඩ හහෝ 
තුන්ැයි ්ියනුහයඩ ජාති වශහයනි. එ්ඩ එ්ඩ ජාතිය්ට අයිති ්ලාප 
හබාහහෝ ගණන්ඩ එහි ඇතඩහතඩ ය. මඳ්ඩ හමෝරන ්ලඩහි එයට මතඩතජ 
සෘතුජ ්ලාපහයෝ ද එ්ඩ හවති. ්ලල ර පහයහි පටනඩ මනුෂයයා හගඩ 
වැඩීහම් පිළිහවළ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ යක්ෂ සරයුතඩත්හයහි 
හමහසඩ වදාරා තිහබ්. 

“පඨමිං ක  ිං ්හෝති ක  ා ්හෝති අේබුදිං 
අේබුදා ජාය්ත් ්පසි ්පසි නිේබත්ත්ත් ඝ්නෝ 
ඝනා පසාඛා ජායන්ති ්ක්සා ් ෝමා නඛා පිච.” 

“පළමු හ්ාට මාතෘගර්,හයඩ ්ලල ර පය හට ගනඩහනඩ ය.   ්ලල 
ර පහයනඩ අබ්බදය (හපණපිල) හට ගනඩහනඩ ය. අබ්බුදහයනඩ හපඩශිය හට 
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ගනඩහනඩ ය. හපඩශිහයනඩ ඝනය හට ගනඩහනඩ ය. ඝනහයහි අතු පස්ඩ ද 
හ්සඩ හලාම් නිය ද හට ගනඩහනඩ ය” යනු එහි හතඩරැමයි. 

“ති ්ත් ස්ස යථා බින්දු සප්පි මණ්්ාෝ අනාවි් ෝ, 
ඒවිං වණ්ණ පටිභාගිං ක  න්ති පවුච්චචති” 

“තලහතලඩ බිනඩදුව්ඩ යම් බඳු ද, පිරිසිදු ගිහතලඩ බිනඩදුව්ඩ යම් බඳු 
ද, එබඳු පැහැය හා සටහන ඇති හදය්ට ‘්ලලය’ යි ්ියනු ලැහබ් ය” 
යනු එහි හතඩරැම යි. එයිනඩ ්ලල ර පයාහගඩ පැහැය හා ආ්ාරය ද්ඩවන 
ලදී. හතලඩ බිඳ්ඩ වැනි වූ   ්ලල ර පය පර මාණහයනඩ ඉතා ්ුලා ය. එහි 
පර මාණය සරයුතඩ අටුවාහවහි “තීහි ජාති උණ්ණාිංසූහි කතසුත්තග්් ග් 
සණ්ිත ් ත් බින්දු පමාණිං” යනුහවනඩ හිමාලහයහි හවහසන ඉතා සිහිනඩ 
හලාම් ඇති ජාතිඋණ්ණා නම් වූ එළුවනඩහගඩ හලාම් තුන්ිනඩ ්ළ හුහයහි 
අගට එන හතලඩ බිනඩදුව පමණයයි ද්ඩවා තිහබ්. 

වි,රග අටුවාහවහි වනාහි “ජාති උණ්ණා නාම සුඛුමා තස්සා 
ඒකිංසු්නෝ පසන්න ති  ්ත්් ් පක්ිපිත්වා උද්ර්ටස්ස පග්ඝරිත්වා 
අග්්ග් ිතබින්දු මත්තිං” යනුහවනඩ ජාතිඋණ්ණා නම් වූ සිහිනඩ එළු 
හලෝමය්ඩ පිරිසිදු තලහතහලහි ලා ගතඩ ්ලඩහි එහි අග සිටින හතලඩ බිනඩදුව 
පමණ ය යි ්ියා තිහබ්.  

“සත්තාහිං ක  ිං ්හෝති පරිපක්කිං සමූහකිං” 
විවට්ටමානිං තේභාවිං අේබුදිං නාම ජායති.” 

“්ලලය සතිය්ඩ පවතී. එය හමෝරා සමූහා්ාර ී ්ලලා්ාරය 
අතඩ හැර අබ්බුද නම් හදය වනඩහනඩ ය” යනු එහි හතඩරැම යි. 

“සත්තාහිං අේබුදිං ්හෝති පරිපක්කිං සමූහකිං” 
විවට්ටමානිං තේභාවිං ්ප්සි නාම ච ජායති” 

“සතිය්ඩ අබ්බුදය පවතී. එය හමෝරා සමූහා්ාර වූහයඩ   සඩව,ාවය 
අතඩ හරිනඩහනඩ හපඩශි නම් හදය වනඩහනඩ ය” යනු එහි හතඩරැම යි. 

“සත්තාහිං ්ප්සි භවති පරිපක්කිං සමූහකිං, 
විවට්ටමානිං තේභාවිං ඝ්නාති නාම ජායති.” 
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“හපඩශිය සතිය්ඩ පවතී. එය හමෝරා සමූහා්ාර වූහයඩ   සඩව,ාවය 
හරිනඩහනඩ ඝන නම් හදය වනඩහනඩ ය” යනු එහි හතඩරැම යි. 

“යථා ක ක්ක ටියා අණ්ාිං සමන්තා පරිමණ්ා ිං, 
ඒවිං ඝනස්ස සණ්ඨානිං නිේබත්තිං කමමපච්චචයා.” 

“යම් හසඩ ්ි්ිළිය්හගඩ බිතඩතරය හාතඩපසිනඩ වට හේ ද, ්ර්ම 
හහඩතුහවනඩ උපනඩනා වූ ඝනයාහගඩ සටහන ද එහසඩ ය” යනු එහි හතඩරැම 
යි.  

සතර වන සතිහයහි හටගනඩනා වූ ්ු්ුළු බිතඩතරය්ඩ වැනි වූ 
ඝනය හම්රීමට පැමිණි ්ලඩහි පසඩ වන සතිහයහි   ඝනහයහි හිස 
හටගනඩනා තැන එ්ඩ බුබුල්ඩ ද, අතඩ හටගනඩනා හදතැන බුබුළු හද්්ඩ 
ද, පා හටගනඩනා හදතැන බුබුළු හද්්ඩ දැ යි බුබුළු පස්ඩ පහළ හේ.   
බුබුළු ්ර මහයනඩ වැඩී ඇසඩ ්නඩ ආදිය හා හ්සඩ හලාම් නිය ද පහළ හේ. 

හමහසඩ අතීත ්ර්ම හහඩතුහවනඩ මවු්ුස උපනඩනා වූ සතඩතඩවයා 
හගඩ සනඩතානහයහි පර තිසනඩධි මතඩතය නිරැදඩධ් වනඩනට මතඩහතනඩ ම සෘතුජ 
ර පහයෝ පහළ හවති. පර තිසනඩධි මතඩතයට අනතුරැව උපදනා හදවන සිත 
ඉපදීහම් පටනඩ මතඩතජර පහයෝ පහළ හවති. ආහාරජ ර පයනඩ පහළ වන 
අවසඩොව නියම වශහයනඩ ද්ඩවා නැත. මවු ්ුස හවහසන දරැවා ආහාර 
අනු,වය්ඩ හනා ්රනඩහනඩ ය. ්හු යැහපනඩහනඩ ද මව අනු,ව ්රන 
ආහාරහයනි. එබැවිනඩ ය්ඩඛසරයුතඩත්හයහි:- 

“යිං තස්ස භ ඤ්ජ්ත් මාතා අන්නිං පානිං ච ්භෝජනිං, 
්ත්න ්සෝ තත්ථ යා්ප්ත් මාත ක ච්චිග්තෝ න්රෝ” 

යනු වදාරන ලදී. “  දරැවා හගඩ මව යම් ආහාර පාන හ,ෝජනය්ඩ 
වළඳා ද, මේ ්ුසයට පැමිණියා වූ සතඩතඩව හතහම් එයිනඩ යැහපඩ ය” යනු 
එහි හතඩරැමයි. ්ලලාවසඩොහවහි හහෝ හේවා අබ්බුදාදි අවසඩොව් දී හහෝ 
හවවා මවු වැළඳූ ආහාරසඩහනහය දරැවා හගඩ ්යට පැමිහණනඩනට පටනඩ 
ගතඩ තැන සිට   ශරීරහයහි ආහාරජ ර පහයෝ ද උපදනාහු ය. 
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්ාම ,වහයහි සම්පූර්ණහයනඩ ර ප පහළීම ඇතඩතා වූ සරහසඩදජ 
සතඩතඩවයනඩට පර තිසනඩධි විඥානය සමග ක්ඩෂූර් දශ්ය - හශරෝතර  දශ්ය - 
ඝරාණ දශ්ය - ජිහඩවා දශ්ය - ්ාය දශ්ය - ,ාව දශ්ය - වසඩතු 
දශ්ය යන ර ප ්ලාප සත්ඩ විඥානය නිසා පහළ හේ. පර තිසනඩධිහයනඩ 
පසු මතඩතජ සෘතුජාහාරජ ර පයනඩ ද  වාට එ්තු ීහමනඩ අනු්ර මහයනඩ 
  සතඩතඩවයා හගඩ ශරීරය සම්පූර්ණ හේ. ්ාම,වහයහි සම්පූර්ණහයනඩ ර ප 
ලැහබන ඕපපාති් සතඩතඩවයනඩට පර තිසනඩධි මතඩතය සමග ක්ඩෂුර්දශ්ය, 
හශරෝතර දශ්ය, ඝරාණදශ්ය, ජිහඩවා දශ්ය, ්ාය දශ්ය, ,ාව දශ්ය, 
වසඩතු දශ්ය යන දශ් ්ලාප සත පහළ හේ. ඉනඩපසු සෘතුජ ආහාරජ 
්ලාපහයෝ එයට එ්ඩ හවති. 

ර පහලෝ්හයහි බර හඩමයනඩට ඝරාණ - ජිහඩවා - ්ාය ,ාවදශ් 
්ලාපහයෝ හනා ලැහබති. ආහාරජ ්ලාපහයෝ ද හනා ලැහබති. විඥානය්ඩ 
සර්වා්ාරහයනඩ හනා ලැහබන අසරඥ  ,වහයහි, ර පය ම පර තිසනඩධිය 
හේ. එහි පර ෙමහයනඩ උපදනා අවසඩොහවහි විඥානය්ඩ නැති බැවිනඩ අතීත 
වූ ්ර්ම විඥානය හහඩතුහ්ාට ජීවිත නව් ්ලාපයනඩහගනඩ ශරීරය්ඩ 
නිර්මිත හේ. පසු ව ශබ්දය හැර ඉතිරි සෘතුජ ර පහයෝ ද එයට එ්තු 
හවති. හමහසඩ     ,වහයහි පහළවන නාම ර පයනඩ විඥානය පහළ 
හනාී නම්, පහළ හනාවන බැවිනඩ විඥානය නිසා නාමර පය පහළ හේ 
ය යි ්ියනු ලැහබ්. 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං 

තත්ථ කතමිං නාමරූපපච්චචයා සළායතනිං? චක්ඛායතනිං, 
්සෝතායතනිං, ඝාණායතනිං, ජිේහායතනිං, කායායතනිං, මනායතනිං 
ඉදිං වුච්චචති නාම රූප පච්චචයා සළායතනිං” 

යනුහවනඩ වි,රගපාළිහයහි ක්ඩඛායතනය, හසෝතායතනය, 
ඝාණායතනය, ජිේහායතනය, ්ායායතනය, මනායතනය යන හම් සය 
නාමර පයනඩ නිසා හට ගනඩනා වූ ආයතන සය ය යි ද්ඩවන ලදි. 

එහි ක්ඩෂුර්විඥානය යි ්ියනු ලබන ර ප ද්ඩනා සිතට 
උතඩපතඩතිසඩොන වනඩනා වූ ඇහසහි පිහිටි ්පය ක්ඩඛායතනය යි. 
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හශරෝතර විඥානය යි ්ියනු ලබන හඬ දැනගනඩනා වූ සිතට උතඩපතඩතිසඩොන 
වූ ්හනහි පිහිටි ්පය හසෝතායතනය යි. ඝරාණවිඥානය යි ්ියනු ලබන 
ගඳ දැනගනඩනා වූ සිතට උතඩපතඩතිසඩොනය වූ නාසය තුළ පිහිටි ්පය 
ඝාණායතනය යි. ජිහඩවා විඥානය යි ්ියනු ලබන රස දනඩනා වූ සිතට 
උතඩපතඩතිසඩොන වන දිහවහි පිහිටි ්පය ජිේහායතනය යි. ්ායවිඥානය 
යි ්ියනු ලබන තද බැේ සිසිලඩ බැේ උණුසුම් බැේ ආදිය දනඩනා සිතට 
උතඩපතඩතිසඩොන වන ශරීරහයඩ ඇතුළත පිහිටි හද්ඩහි පිහිටි ්පය 
්ායායතනය යි. ක්ඩෂුුඃපර සාද හශරෝතර පර සාද ඝරාණපර සාද ජිහඩවාපර සාද 
්ායපර සාදය යි ්ියනුහයඩ ද හම් පසටම ය. ර ප ශබ්දාදි හැම අරමුණු ම 
දැනගනඩනා වූ විඥානය මනායතනය යි.  

ආයතනය යි ්ියනු ලබන හම් ක්ඩෂුරාදීහු ර පාදි අරමුණු ගැනීමට 
උප්ාර ී හබාහහෝ මතඩත වකතසි්යනඩ ඇති ්ිරීහමනඩ සරසාරය දි්ඩ 
හ්හරති, එබැවිනඩ  වාට ආයතනහයෝ ය යි ්ියනු ලැහබ්. නාමර පයනඩ 
නිසා ආයතන සය හේ ය යි ්ියනුහයඩ,  වා නාමර පයනඩ ඇති ්ලඩහි ම 
උපදනා බැවිනි. නාමර ප නැතහහාතඩ ආයතනයනඩට හනා පහළ විය 
හැ්ිය. 

නාමර පයනඩ හහඩතු හ්ාට ්ාමහලෝ්හයහි ආයතන සය ම පහළ 
හේ. ර පහලෝ්හයහි ක්ඩඛායතනය හසෝතායතනය මනායතනය යන තුන 
පමණ්ඩ පහළ හේ. අර පහලෝ්හයහි මනායතනය පමණ්ඩ පහළ හේ. 
නාම ර ප හද්ිනඩ නාමය අර ප ,වහයහි මනායතනය පමණ්ඩ හහඩතු 
හේ. ්ාම ර ප ,ව හද්ඩහි නාම ර ප හද් ම ෂලායතනයට හහඩතු හේ. 

ෂලායතනය අතුහරනඩ ක්ඩෂුරාදි ආයතන පස “විඤඩඤාණ පච්කයා 
නාමර පර” යනුහවනඩ විඥාන හහඩතුහවනඩ හටගනඩනාහුය යි ්ියන ලද 
අටවිසි ර පයනඩහගනඩ ර ප පස්ි.  වා වර්ඩ විඥාන හහඩතුහවනඩ 
හටගනඩනා ධ්ර්ම බව ්ියා නැවත නාමර ප හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා බව 
්ීම හ්හසඩ හයහදඩද? යන පර ශඩනය හමහි ඇති හේ. ්ඳ අතු රි්ිලි හ්ාළ 
මලඩ යන සියලඩලට ගසය යි ්ියනු ලැහබ්. ඇටහයනඩ ගස හටගනඩහනඩ ය 
යි ්ී ්ලඩහි ගසට අයතඩ   සියලඩල ම ඇටහයඩ ඵල වශහයනඩ ්ියැහේ. 
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එහහතඩ ඇටය නිසා ගස හටගනඩහනඩ ය, ගස නිසා අතු හටගනඩහනඩ 
ය, අතු නිසා රි්ිලි හටගනඩහනඩ ය, රි්ිලි නිසා මලඩ හටගනඩහනඩ ය, මලඩ 
නිසා හගි හටගනඩහනඩය යි ්ීමද වරද්ඩ හනාහේ. ගහසඩ හටගනඩනා 
හගිවලට මුලිනඩ හරෝපණය ්ළ ඇටය ද හහඩතු හේ. පසුව   ඇටය නිසා 
හටගනඩනා වූ අතු හා මලඩ ද හහඩතු හේ. එහමනඩ විඥානය ර ප අට විසඩසට 
ම හහඩතු හේ. නැවත  වා ක්ඩෂුරාදි ආයතන පසට ද හහඩතු හේ. එබැවිනඩ 
නාමර පයනඩ හහඩතු හ්ාට ක්ඩෂුරාදි ආයතන පස හේය යි ්ීහම් හදෝෂය්ඩ 
නැත. 

ආයතනයනඩහගනඩ සය වැනඩන වූ මනායතනය නම්, නාම ර පයනඩ 
හගඩ හහඩතුව වශහයනඩ ්ියන ලද විඥානයම ය. විඥානය නිසා ඇතිවන 
නාමර පය නිසා නැවත විඥානයම ඇති වන බව ්ීම, මේ නිසා දරැවා 
ඇති හේය යි ්ියා නැවත දරැවා නිසා මව ඇති හේය යි ්ීම වැනි හනා 
ගැළහපන ්ියුම්ඩ හනාහේ ද? යන පර ශඩනය්ඩ ද හමහි ඇති හේ. එය ද 
හනා ගැළහපන ්ියුම්ඩ හනා හේ. එය හගිය නිසා ගස ඇති ී නැවත 
ගස නිසා හගි ඇති ී ම හසඩ හතඩරැම් ගත යුතු ය. මතු ද හම බඳු තැනඩවල 
හයහදන සැටි ්ියන ලදඩදට අනුව සල්ා ගත යුතු. 

වර්ඩ ්ියන ලද ෂලායතනය හමහි නැවතතඩ ගනඩනා ලදඩහදඩ 
්රැණු හද්්ඩ නිසා ය. නාමර පය  වාට හහඩතු වන බව එ්ඩ ්රැණ්ි. 
මතු ්ිය යුතු ඵසඩස හේදනාදි පටිච්කසමුපඩපාදාරගයනඩට විහශඩෂහයනඩ 
ෂලායතනය හහඩතු වන බව එ්ඩ ්රැණ්ි. 

නාමර පයනඩ නිසා ෂලායතනය හටගනඩනා ආ්ාරය හමහසඩ ය. 
අණඩලය ජලාබුජය යි ්ියන මේ්ුස උපදනා සතඩතඩවයනට පර තිසනඩධිය 
සමග ම ්ායායතන මනායතන හද් පහළ හේ. පර තිසනඩධිය සමග පහළ 
වූ ්ුලා ර ප පිණඩලය ්ර මහයනඩ වැහලනඩනට පටනඩ ගනී. වැඩීම නිසා ්ලඩ 
යාහමනඩ ඇසඩ, ්නඩ, නාසා, දිව යන හම් අවයවහයෝ පහළ හවති.  වා 
පහළ වූ ්ලඩහි     තැනඩවල ක්ඩඛායතන හසෝතායතන ඝාණායතනය 
ජිේහායතන යන ආයතන සතර පහළ හේ.  වා සඩොනය වූ ඇස, ්ණ, 
නාසය, දිව යන හම්වා පහළ හනා ී නම් ක්ඩඛායතනාදියට පහළ විය 
හැ්ි බව්ඩ නැති බැවිනඩ, ර පය   ආයතන සතර ඇතිීමට හහඩතුව ය.  
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්ලිනඩ මදුළු හා ඇට නැතඩතා වූ ්ුලා හ්ාසඩ ගැටය වැඩීහමනඩ 
එය තුළ හ්ාසඩ මදුළු හ්ාසඩ ඇට පහළීම හමනඩ ද, ්ලිනඩ ්ටුවය මදය 
්ියා ්ිසිව්ඩ නැති ඇට්ටිහගිය වැඩීහමනඩ හපාලඩ්ටුව හා හපාලඩ මද 
පහළ ී ම හමනඩ ද, පර තිසනඩධිය සමග පහළ වූ ර පයනඩ වැඩීහමනඩ ක්ඩඛාදි 
ආයතන සතර පහළීම සල්ා ගත යුතුය. පර තිසනඩධිය සමග 
්ායායතනය ඇති වුව ද ර පයනඩ වැහලන ්ලඩහි   වැඩීම අනුව පසුව 
ශරීරය පුරා හබාහහෝ ්ායායතනහයෝ පහළ හවති.   ්ායායතනයනඩ 
පහළ වනුහයඩ වැහලනඩනා වූ ර පයනඩ නිසා ය. එබැවිනඩ උතඩපතඩතිය සමග 
ම ්ායායාතනය්ඩ පහළ වුව ද ර ප නිසා ්ායායතනය පහළ හේය යි 
්ියන ලදී. සරහසඩදජ ඕපපාති් සතඩතඩවයනඩට වනාහි උතඩපතඩතිය සමග 
ම සියලු ම ආයතනහයෝ පහළ හවති. ඉනඩපසු නාම ර පයනඩ නිසා 
පරම්පරා වශහයනඩ  වා ජීවතඩ වන ්ාලය මුළුලඩහලහි නැවත නැවත 
පහළ හේ. 

ෂලායතනයනඩට හහඩතු ,ාවහයනඩ ්ියන ලද නාමය නම් හදපනසඩ 
වකතසි්හයෝ ය. මතඩත වකතසි් හද්ිනඩ සිත පර ධ්ාන වුව ද යම්්ිසි 
වකතසි් ධ්ර්මය්ඩ වර්ඩ අධි් ීයයමහයනඩ අධි් හේගහයනඩ 
උතඩසනඩනතඩවහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි,   වකතසි්ය නිසා ලක්ෂ ගණනඩ සිතඩ 
උපදී, සතඩතඩවයනඩට හමු වනඩනාවූ ඇතැම් අරමුණු නිසා ද, සිදුවනඩනා වූ 
ඇතැම් ්රැණු නිසා ද, සමහර විට අධි් ීයයමහයනඩ යු්ඩත වූ බලවතඩ වූ 
හලෝ,ය ද උපදී. දඩහේෂය ද උපදී, මානය ද උපදී, ඊර්ෂයාව ද උපදී, 
වමතරිය ද උපදී, ්රැණාව ද උපදී, ශරඬාව ද උපදී, පර ඥාව ද උපදී, පරීතිය 
ද උපදී, තවතඩ වකතසි්හයෝ ද උපදිති. රාගය යනු ද හලෝ, 
වකතසි්යම ය.  

පුරැෂය්ු විසිනඩ හශෝ,න ්ානඩතාව්ඩ දුටු ්ලඩහි සමහර විට   
්ානඩතාව සම්බනඩධ්හයනඩ බලවතඩ රාගය්ඩ ඇති හේ. වර්ඩ බලවතඩ ව 
උපනඩ   රාගය නිසා ඉනඩපසු   පුරැෂයා හ්හරහි දුටු සඩතරිය 
සම්බනඩධ්හයනඩ රාග සහගත සිතඩ, සමහර විට දින ගණන්ඩ මුළුලඩහලඩ ඇති 
හේ. සමහරවිට මාස ගණන්ඩ, වර්ෂ ගණන්ඩ මුළුලඩහලහි ද ඇති හේ. 
පසුව ඇති වනඩනාවූ   සිතඩ රාග සරඛයාත නාමය නිසා ඇති වූ 
මනායතනහයෝ ය. යම්්ිසි ්රැණ්ඩ නිසා වර්ඩ බලවතඩ ව හ්ෝපය ඇති 
වුවහහාතඩ   නිසා පසුව සමහරවිට මාස ගණන්ඩ, වර්ෂ ගණන්ඩ ගතවන 
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තුරැ ද දඩහේෂ සහගත සිතඩ පහළ හේ. පසුව පහළ වනඩනා වූ   දඩහේෂ 
සහගත මතඩතහයෝ උතඩසනඩන ,ාවහයනඩ ඇති වූ හ්රෝධ් සරඛයාත නාමය 
නිසා පහළ වනඩනා වූ මනායතනහයෝ ය. යම්්ිසි ්රැණ්ඩ ගැන වර්ඩ 
පරීතිය බලවතඩ ව පහළ වුවහහාතඩ, ඉනඩපසු   පරීතිය නිසා පරීතියට හහඩතු වූ 
හදය අරමුණු හ්ාට හබාහහෝ මතඩතහයෝ පහළ හවති.  වා පරීති සරඛයාත 
නාමය නිසා උපදනා මනායතනහයෝ ය. හමහසඩ උතඩසනඩන ,ාවහයනඩ 
පහළ වනඩනා වූ ස ම වකතසි්ය්ඩ ම නිසා මනායතනය ඇති වන සැටි 
සල්ා ගත යුතුය.  

හගය් ඇතුහලඩ හවහසනඩනවුනඩ විසිනඩ පිටත බලනඩනාවූ ද, පිටත 
ඇති වසඩතූනඩ හා පුදඩගලයනඩ හගට ඇතුළු ්රගනඩනාවූ ද, ඇතුහළහි වූ ද  
බැහැර ්රනඩනාවූ ද සඩොනයනඩට ද්වාරය යි ්ියනු ලැහබ්. ක්ඩෂුරාදි 
ආයතන සය ද පිටත පිහිටි ර ප ශබ්දාදි අරමුණු ගැනීමට උප්ාර වන 
සඩොන වූහයනඩ දඩවාරයනඩ වැනි නිසා  වාට දඩවාරයයි ද ්ියනු ලැහබ්. 
ශරීරය දඩවාර සය්ඩ ඇති හගය්ඩ වැනි ය. ශරීරය සැරසී තිහබනඩහනඩ හම් 
ආයතන දඩවාර සහයනි. එය වටිනා ්ම්ඩ ඇති ඇලුම් ්ළ යුතු හදය්ඩ ී 
තිහබනඩහනඩ ද ආයතන දඩවාර නිසා ය. ආයතන දඩවාර නැති ්ලඩහි ශරීරය 
්රියා විරහිත වනඩහනඩ ය. හම් ආයතනයනඩ එ්ිහන්ට සම්බනඩධ්ය්ඩ නැති, 
හවනඩ හවනඩ වූ ධ්ර්ම හ්ාටස්ඩ සැටියට හතඩරැම් හනා හගන, ශරීරය හා 
එ්ඩ හ්ාට එ්ම හදය්ඩ වශහයනඩ වරදවා ගැනීම නිසා ,ූහතෝපාදාය 
ර පයනඩහගනඩ නිර්මිත වූ හම් ශරීරය මමය - නුඹය - හදවියා ය - මිනිසා 
ය ්ියා ගැනීහමනඩ නිවනට යා හනා හැ්ි වන හසඩ සතඩතඩවයනඩ සසර 
බැඳ තබනඩනා වූ සතඩ්ාය දෘෂඩටිය ඇති හේ. 

ක්ඩඛායතනය නිසා ‘මම ද්ිමි’ යි සතඩ්ාය දෘෂඩටිය ඇති හේ. 
හසෝතායතනය නිසා ‘මම අසමි’ යි සතඩ්ාය දෘෂඩටිය උපදී. ඝාණායතනය 
නිසා ‘මම ආඝරාණය ්රමි’ යි සතඩ්ාය දෘෂඩටිය උපදී. ජිේහායතනය නිසා 
‘මම රස විඳිමි’ යි සතඩ්ාය දෘෂඩටිය උපදී. ්ායායතනය නිසා ‘මම සුවදු්ඩ 
විඳිමි’ යි සතඩ්ාය දෘෂඩටිය උපදී. මනායතනය නිසා ‘මම දනිමි’ යි සතඩ්ාය 
දෘෂඩටිය උපදී. ආයතනයනඩ ආයතන සැටියට දැන ගැනීම අපාය බීජය වූ, 
සරසාර බීජය වූ සතඩ්ාය දෘෂඩටිය දුරැ්ර ගැනීමට උප්ාර හේ. 
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සළායතනපච්චයා ඵස්රසෝ 

ෂලායතනය නිසා පහළ වනඩනා වූ ඵසඩසය වි,රග පාළිහයඩ 
දැ්ඩහවනඩහනඩ - 

“තත්ථ කත්මෝ සළායතනපච්චචයා ඵස්්සෝ? චක්ඛුසමඵස්් සෝ, 
්සෝතසමඵස්්සෝ, ඝාණසමඵස්් සෝ, ජිේහාසමඵස්් සෝ, කායසමඵස්්සෝ, 
ම්නෝසමඵස්්සෝ, අයිං වුච්චචති සළායතන පච්චචයා ඵස්්සෝ” යනුහවනි. 

(1) ක්ඩඛුසම්ඵසඩසය, 
(2) හසෝතසම්ඵසඩසය, 
(3) ඝාණසම්ඵසඩසය, 
(4) ජිේහාසම්ඵසඩසය, 
(5) ්ායසම්ඵසඩසය, 
(6) මහනෝසම්ඵසඩසය, 

යන සය ෂලායතනය නිසා පහළ වන ඵසඩසය යි එයිනඩ දැ්ඩවිණ. 
‘නාමර ප පච්කයා සළායතනර’ යනුහවනඩ ආයතන සය්ඩ පමණ්ඩ ද්ඩවන 
ලද නමුතඩ ආයතන හදාහළාස්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එයිනඩ ්ියන ලද 
ක්ඩඛායතනාදි සයට ආධ්යාතඩමි්ායතනය යි ්ියනු ලැහබ්. ර පායතනය, 
සදඩදායතනය, ගනඩධ්ායතනය, රසායතනය, හඵාට්ඨබ්බායතනය, 
ධ්ම්මායතනය යි ක්ඩඛායතනාදිහයහි ගැහටන ආයතන සය්ඩ ද හේ. 
 වාට බාහිරායතනය යි ්ියනු ලැහබ්. ‘නාමරූප පච්චචයා සළායතනිං’ 
යන තනඩහි දැ්ඩහවන ආධ්යාතඩමි්ායතන පමණ්ඩ ම සඩපර්ශය ඇති 
්ිරීහමහි සමතඩ හනා හේ. සඩපර්ශය හටගනඩහනඩ ආධ්යාතඩමි්ායතන 
බාහිරායතන හදප්ඩෂහයඩ ම සහහයෝගහයනි. එහහතඩ 
නිදානවගඩගසරයුතඩතහයහි “චක්ඛුිං ච පටිච්චච රූ්ප් ච උප්පජ්ජති 
චක්ඛුවිඤ්්ාණිං, තිණ්ණිං සඞ්ගති ඵස්්සෝ” යි වදාරන ලදී. ඇසතඩ ර පයතඩ 
නිසා ක්ඩෂුර් විඥානය උපදහනඩ ය. ඇසය, ර පය, ක්ඩෂුර්විඥානය යන 
තිහදනා හගඩ එ්ඩීම ඵසඩසය ය යනු එහි හතඩරැම යි. ඵසඩසය ඇති ීමට 
බාහිරායතනයනඩ හගඩ ද සහහයෝගය ලැබිය යුතු බැවිනඩ සඩපර්ශයා හගඩ 
පර තයය සැටියට ආධ්යාතඩමි්ායතන සයය, බාහිරායතන සයය යන 
හදාහළාස ම ගත යුතු ය. 
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්ැටපතඩ-දිය ආදි ්පය ඇති වසඩතූනඩහි ඉදිරියට පැමිණි වසඩතුහේ 
ඡායාව තමනඩ තුළට ගනඩනා සඩව,ාවය්ඩ ඇතුවා්ඩ හමනඩ ක්ඩඛායතනය 
යි ්ියන ලද ක්ඩෂුුඃපර සාදහයහි ඉදිරියට පැමිණි වසඩතුහේ ඡායාව තමනඩ 
තුළට ගනඩනා සඩව,ාවය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එයට පර සාදය යි ්ියනුහයඩ ද 
එහහයිනි. පර සාද යන වකනහයඩ හතඩරැම ් පය යනු යි. ඇහසහි පිහිටි ් පය 
හනාහහාතඩ ඇස නමැති ්පය ක්ඩෂුුඃපර සාදය යි. ර පහයහි හමනඩ ම 
ශබ්දහයහි ද ඡායාව්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එය ර පච්ඡායාව හමනඩ ඇසට 
හපහනන හදය්ඩ හනා හේ. හසෝතායතනය යි ්ියනු ලබන හශරෝතර  
පර සාදහයහි තමා තුළට ශබ්දච්ඡායාව ගනඩනා සඩව,ාවය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. 
ඝාණ ජිේහා ්ායායතනයනඩහි ද ගනඩධ් රස සඩපර්ශයනඩ ගනඩනා 
සඩව,ාවය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. මනායතනහයහි බාහිරායතන සයම ගනඩනා 
සඩව,ාවය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. 

ක්ඩෂුුඃපර සාදයට ර පච්ඡායාව්ඩ වැකාම   වසඩතූනඩ හගඩ සැටියට ගද 
ඝට්ටනය්ි. හශරෝතර පර සාදාදිහයහි ශබ්දාදීනඩ හගඩ ගැකාම ද එහසඩ ය. හබර 
ඇසතඩ අතතඩ හද් එ්ට ගැටුණු ්ලඩහි ශබ්දය්ඩ පහළ ්රවන ශ්ඩතිය්ඩ 
  හද්ඩහි ඇතුවා්ඩ හමනඩ ද, ගිනි්ූර්ඩ හා ගිනිහපට්ටිය්ඩ එ්ට ගැටුණු 
්ලඩහි ගිනඩන්ඩ ඇති ්රවන ශ්ඩතිය්ඩ   හද්ඩහි ඇතුවා්ඩ හමනඩ ද, 
ආයතනයනඩහි ්වුහනාවුනඩ එ්ඩීම් වශහයනඩ ගැටුණු ්ලඩහි විඥානය්ඩ 
පහළ ්රීහම් ශ්ඩතිය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. ක්ඩඛායතනහයහි ර පායතනය 
පැමිණ ගැටුණු ්ලඩහි ක්ඩෂුර්විඥානය පහළ හේ. හසෝතායතනහයහි 
ශබ්දායතනය ගැටුණු ්ලඩහි හසෝතවිඤඩඤාණය පහළ හේ. 
ඝාණායතනහයහි ගනඩධ්ායතනය ගැටුණු ්ලඩහි ඝරාණ විඥානය පහළ හේ. 
ජිේහායතනහයහි රසායතනය ගැටුණු ්ලඩහි ජිේහාවිඥානය පහළ හේ. 
්ායායතනහයහි හපාට්ඨබ්බායතනය ගැටුණු ්ලඩහි ්ායවිඥානය පහළ 
හේ. මනායතනහයහි ධ්ම්මායතනය ගැටුණු ්ලඩහි මහනෝවිඥානය පහළ 
හේ. මනායතනහයහි ක්ඩඛායතනාදි පස ගැකාහමනඩ ද මහනෝවිඥානය 
පහළ හේ.  

ක්ඩඛායතනය, ර පායතනය, ක්ඩෂුර්විඥාන සරඛයාත මනායතනය 
යන ධ්ර්ම තුන එ්ඩ වූ ්ලඩහි ක්ඩඛුසම්ඵසඩසය ඇති හේ. ක්ඩඛුසම්ඵසඩසය 
යනු එ්ිහන් හවනඩ හනා ්ළ හැ්ි හසඩ ක්ඩෂූර් විඥානය හා සැදී, එහි 
ම අරගය්ඩ ව ක්ඩඛායතනය ඇසුරැ හ්ාට, ර පායතනය අරමුණු හ්ාට 
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උපදනා වූ එ්ඩතරා වකතසි් ධ්ර්මය්ි. “තිණඩණර සරගති ඵසඩහසෝ” යි 
ක්ඩඛායතන ර පායතන ක්ඩඛුවිඤඩඤාණයනඩ හගඩ එ්ඩීම ඵසඩසය යි වදාරා 
තිබීම පයයමාය ්ොහව්ි. එය හසෞතරානඩති් හදඩශනාහේ සඩව,ාවය්ි. 
්ාරණය ගැන හනා සල්ා වකනහයහි පමණ්ඩ එලඩලී අර්ෙය ගනඩනට 
ගියහහාතඩ එ බඳු තැනඩවල දී වැරදීම් සිදු හේ. වකනය අනුව ම සිතා 
වයඤඩජනච්ඡායාවට රැවකා එ්ඩ ීම් මාතර ය ම ඵසඩසය යි වරදවා හනා ගත 
යුතු ය. 

හසෝතායතනය සදඩදායතනය හසෝතවිඤඩඤාණය යන තුන එ්ඩ වූ 
්ලඩහි හවනඩ හනා ්ළ හැ්ි හසඩ හසෝත විඤඩඤාණය හා බැඳී, 
හසෝතවිඤඩඤාණයාහගඩ අවයවය්ඩ වැනි ී හසෝතායතනය ඇසුරැ හ්ාට, 
සදඩදායතනය අරමුණු හ්ාට හසෝතසම්ඵසඩසය ඇති හේ. ඝාණසම්ඵසඩසාදි 
සතර ඇති වන සැටි ද, ්ියන ලදඩදට අනුව හතඩරැම් ගත යුතු ය. යම් ්ිසි 
සතඩතඩවය්ුට ක්ඩෂුරාදි ආයතන පහළ ී නිරැපද්රිතව පැවතුණ හහාතඩ 
 වාහයඩ ර පාදි අරමුණු සැපී විඥාන ඇති ී ඵසඩසයනඩ ද ඇති ීම 
 ්ානඩතහයනඩ සිදුවනඩන්ි. ‘සළායතන පච්චචයා ඵස්්සෝ’ යි වදාහළඩ 
එහහයිනි.  

ඵස්සපච්චයා රේදනා 

“තත්ථ කතමා ඵස්සපච්චචයා ්ේදනා? චක්ඛු සමඵස්සජා ්ේදනා, 
්සෝතසමඵස්සජා ්ේදනා, ඝාණ සමඵස්සජා ්ේදනා, ජිේහාසමඵස්සජා 
්ේදනා, කාය සමඵස්සජා ්ේදනා, ම්නෝසමඵස්සජා ්ේදනා, අයිං 
වුච්චචති ඵස්ස පච්චචයා ්ේදනා” 

යනුහවනඩ වි,රගපාළිහයහි ක්ඩඛුසම්ඵසඩසජ හේදනා ය, හසෝත 
සම්ඵසඩසජ හේදනා ය, ඝාණසම්ඵෂඩසජ හේදනා ය, ජිේහා සම්ඵසඩසජ 
හේදනා ය, ්ායසම්ඵසඩසජ හේදනා ය, මහනෝසම්ඵසඩසජ හේදනා ය යන 
හේදනා සය සඩපර්ශය නිසා හටගනඩනා හේදනාව ය යි ද්ඩවන ලදී. රස 
විඳීහම් ආ්ාරහයනඩ වනාහි සුඛ හේදනාවය, දුුඃඛ හේදනාවය, උහපඩක්ෂා 
හේදනාව ය යි සඩපර්ශය නිසා හටගනඩනා වූ හේදනාව තුනඩ ආ්ාර හේ. 



 පටුන වවත 57 

 

විඥානය ්රණ හ්ාට හගන දැනගනඩනා වූ හදඩවලට ආරම්මණය 
යි ්ියනු ලැහබ්. අරමුණුවල හහාඳ බව්ඩ හහෝ නර් බව්ඩ හහෝ මධ්යසඩෙ 
බව්ඩ හහෝ ඇතඩහතඩ ය. අරමුණුවල ඇති   සඩව,ාව තුනට ආරම්මණරසය 
යි ්ියනු ලැහබ්. ආරම්මණය අහන්්ි. ආරම්මණරසය අහන්්ි.   
හද් එ්්ඩ හ්ාට හනා සැල්ිය යුතුය. රසය ආරම්මණහයඩ ගුණ 
විහශඩෂය්ි. විඥානහයනඩ ආරම්මණය දැනගනී. එහහතඩ එහි රසය විඥානයට 
හනා දැහනඩ. යම් ්ිසිව්ඩ අරමුණු හ්ාට විඥානය උපදනා ්ලඩහි එය හා 
සමග සඩපර්ශ වකතසි්ය ද උපදී. සඩපර්ශහයනඩ හතාර ව ්ිසි්හල් 
විඥානය්ඩ නූපදී. සඩපර්ශය විඥානයට අරමුණු ගැනීමට උප්ාර හේ. 
සඩපර්ශය නිසා ආරම්මණහයඩ රසය මතු හවයි. ආරම්මණ රසය මතු්ිරීම 
සඩපර්ශයා හගඩ විහශඩෂ ්ෘතයය්ි. 

ආරම්මණ රසය මතු ්ර හදනඩනා වූ   සඩපර්ශ වකතසි්ය යුෂය 
බැහැර ්රනු පිණිස හදහි හගිය්ඩ හදාලම් හගිය්ඩ මිරි්නඩනා වූ අත 
හමනඩ ද රසය දිවට ලබා දීම සඳහා ආහාරය තළනඩනා වූ සුණු ්රනඩනා 
වූ දතඩ හපළ හමනඩ ද දත යුතු ය. සඩපර්ශය ආරම්මණ රසය මතු ්රන 
නමුතඩ රසය හනා දනී. සඩපර්ශහයනඩ ආරම්මණ රසය මතු ්ළ ්ලඩහි   
රසය ගනඩනා වූ විඳිනඩනා වූ සඩව,ාවය්ඩ ඇති හේ. හමහි හේදනාව ය යි 
්ියනු ලබනුහයඩ   රසය ගනඩනා වූ සඩව,ාවයට ය. එය විඥාන සඩපර්ශ 
හද්ිනඩ අනය වූ වකතසි් ධ්ර්මය්ි. හලෝ්හයහි හේදනාව ය යි 
්ියනුහයඩ දු්ට ය. හමහි හේදනාව ය යි ්ියනුහයඩ සැපය දු්ය 
මධ්යසඩෙ,ාවය යන තුනට ම ය. 

හහාඳ අරමුණ් හහාඳ බව සඩපර්ශහයනඩ මතු ්ළ ්ලඩහි එය 
ගනඩනා වූ විඳිනඩනා වූ සඩව,ාවයට සුඛහේදනාව ය යි ද හසෝමනසඩස 
හේදනාව ය යි ද ්ියනු ලැහබ්. නපුරැ බව ඇති අරැමණ් නපුරැ බව 
ගනඩනා වූ විඳිනඩනා වූ සඩව,ාවයට දුුඃඛ හේදනාව ය යි ද, හදෝමනසඩස 
හේදනාව ය යි ද ්ියනු ලැහබ්. මධ්යම අරමුණ් මධ්යම බව ගනඩනා වූ 
විඳිනඩනා වූ සඩව,ාවයට අදු්ඩඛමසුඛ හේදනාවය යි ද, උහපඩක්ෂා හේදනාව 
ය යි ද ්ියනු ලැහබ්. ආරම්මණයනඩ හගඩ නිශඩමත හහාඳ නර් බව්ඩ 
නැත. හ්න්ුට සුනඩදර හදය හ්න්ුට නපුර්ි. හ්න්ුට නපුරැ හදය 
හ්න්ුට සුනඩදර හදය්ි. සර්පයාට සැපිනඩන පරම සුනඩදර අරමුණ්ි. 



 පටුන වවත 58 

 

මැියාට නම් නපුර්ි. ්ාල හදඩශ දඩවාරාදි වශහයනඩ ද ආරම්මණයනඩහගඩ 
ඉටු අනිටු බව ්ිය යුතු ය.  

විඥාන - හේදනා හද්ඩහි ම බලාබල බව සඩපර්ශයට අනුව සිදු හේ. 
දුර තිහබන හදය්ඩ සම්බනඩධ්හයනඩ ඇති වනඩහනඩ මනඩදසඩපර්ශය්ි. 
එබැවිනඩ එය ද්ඩනා තැනැතඩතාට එය සම්බනඩධ්හයනඩ ඇති වනඩහනඩ 
ආරම්මණ තතඩතඩවා්ාරහයනඩ ගැනීමට අසමර්ෙ වූ දුබල විඥානය්ි.   
විඥානය සමග උපදිනුහයඩ ද ආරම්මණ රසය මනා හ්ාට හනා ලබනඩනා 
වූ හනා විඳිනඩනා වූ දුබල හේදනාව්ි. අරමුණ සියුම් වන ්ලඩහි ද 
සඩපර්ශය දුබල ීහමනඩ දුබල විඥාන - හේදනාහවෝ උපදිති. යම් ්ිසි 
්රැණ්ිනඩ සඩපර්ශය දුබල වූ ්ලඩහි සුඛ හසෝමනසඩස හේදනාවනඩට නිසි 
ඉටු අරමුණ සම්බනඩධ්හයනඩ ද උහපඩක්ෂා හේදනාවම හේ. හදෝමනසඩස 
හේදනාවට නිසි අනිටු අරමුණු සම්බනඩධ්හයනඩ ද උහපඩක්ෂා හේදනාව හේ. 
්වර ආ්ාරය්ිනඩ හහෝ සඩපර්ශය ඇති වුව හහාතඩ හේදනාව ඇති ීමට 
්ිසි බාධ්ාව්ඩ නැත. හේදනාවහගඩ උතඩපතඩතිය වැළැ්ඩීමට සමර්ෙ 
බලය්ඩ හහෝ පුදඩගලහය්ඩ ද නැත. සඩපර්ශය ඇති වුවහහෝත එයට අනුව 
හේදනාව ද ඇතිවනඩහනඩ ම ය. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
‘ඵස්සපච්චචයා ්ේදනා’ යනු වදාළ හසඩ්. 

රේදනාපච්චයා තණ්හා 

සසර සැරිසරන පෘෙගඩජන සතඩතඩවයනඩ විසිනඩ ඉතා ම උසසඩ හ්ාට 
සල්න හදය සුඛ හේදනා, හසෝමනසඩස හේදනාය යි ්ියනු ලබන සැපය 
ය. ් වුනඩ සසර හනා ්ල්ිහරනඩහනඩ, හම් මහා දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය ් වුනට එපා 
හනාවනඩහනඩ, අතර අතර වතඩ ඇතිවනඩනා වූ හම් සැපය නිසා ය. අඹු - 
දරැ - න  - මිතුරැ ආදීනඩ උතුම් හ්ාට සල්නුහයඩ ද සැපය ලබාගැනීමට 
උප්ාර වන පුදඩගලයනඩ නිසා ය. ආහාර පාන වසඩතර  ගෘහාදිය උතුම් 
හ්ාට සල්නුහයඩ ද සැපය ලැබීමට උප්ාර වන නිසා ය. උසසඩ හ්ාට 
සල්න අඹු දරැ ආදීනඩ නැති ව වසඩතූනඩ නැති ව   සැපය නි්ම්ම ලැහබ් 
නම් ්ිසිහව්ඩ පුතර  ්ලතරාදීනඩ උසසඩ හ්ාට හනා සල්නඩනාහ, ්වුනඩට 
ඇලුම් හනා ්රනඩනා හ. ආහාර පාන මිලමුදලඩ ආදිය උසසඩ හ්ාට හනා 
සල්නඩනාහ. ඕවාට ඇලුම් හනා ්රනඩනාහ. හමහසඩ සතඩතඩවයනඩ   සැපය 
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උසසඩ හ්ාට සල්න බැවිනඩ එය සඳහා ්වුනඩ හනා්රන හදය්ඩ නැත. 
හනා ගනඩනා දු්්ඩ නැත. 

සතඩතඩවයනඩ විසිනඩ ඉතා ම නපුරැ හ්ාට සල්න බිය වන හදය 
නම් දු්ඩඛ හේදනා, හදෝමනසඩස හේදනාය යි ්ියනු ලබන දු්ය. 
සතඩතඩවහයෝ යම්ඩ හ්හරතඩ නම්   සියලඩල ම ්රනුහයඩ සැප ලැබීම ය, 
දු් දුරැ ්ර ගැනීම ය යන හම් හද ්රැණ සඳහා ය. හේදයිත සුඛය 
උතුම් හ්ාට ගනඩනා වූ පෘෙගඩජනයාහට ඉෂඩට ර පාදීනඩ හගඩ සඩපර්ශහයනඩ 
සුඛ හේදනාව හහෝ හසෝමනසඩස හේදනාව හහෝ ඇති වූ ්ලඩහි “හබාහහෝ 
සැපය, හබාහහෝ පර )ත ය, ඉතා හහාඳ ය” යනාදීනඩ සුඛ හසෝමනසඩස 
හේදනා පිළිබඳ තෘෂඩණාව ඇති හේ. 

අනිෂඩටාරම්මණයනඩහගඩ සඩපර්ශහයනඩ දුුඃඛ හදෞමමනසය හේදනාවනඩ 
ඇති ී එයිනඩ පීිත ්ලඩහි “සුවය ඕන  ය, සුවය ඕන  ය, සුවය හ්හසඩ 
ලබම් දැ” යි සුවය පිළිබඳ තෘෂඩණාව ඇති හේ. දුුඃඛහයනඩ පීිත සතඩතඩවයා 
හට සැපය්ඩ නුවූහයඩ ද උහපඩක්ෂා හේදනාව මුතඩ ඇති වුවහහාතඩ “හමයතඩ 
ඇත, හමයතඩ සැනසිලඩහල්, හමයතඩ සැපය්ැ” යි උහපඩක්ෂා හේදනා 
පිළිබඳ ව ද තෘෂඩණාව උපදී. හමහසඩ සුඛදුුඃහඛෝහපඩක්ෂා සරඛයාත තරිවිධ් 
හේදනාව ම නිසා තෘෂඩණාව උපදනා බැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
“්ේදනා පච්චචයා තණ්හා” යි හේදනාව නිසා තෘෂඩණාව උපදීය යි වදාළ 
හසඩ්. හේදනා පර තයහයනඩ හටනඩනා වූ තෘෂඩණාව ්වහර්ඩ ද යන බව 
දැ්ඩීම පිණිස වි,රගපාළිහයහි හමහසඩ වදාළ හසඩ්.  

“තත්ථ කතමා ්ේදනාපච්චචයා තණ්හා? රූප තණ්හා සද්දතණ්හා 
ගන්ර්තණ්හා රසතණ්හා ්පාට්ඨේබ තණ්හා ර්මමතණ්හා. අයිං වුච්චචති 
්ේදනා පච්චචයා තණ්හා.” 

“ර ප තෘෂඩණාවය, ශබ්ද තෘෂඩණාවය, ගනඩධ් තෘෂඩණාවය, රස 
තෘෂඩණාවය, සඩපර ෂඩටවය තෘෂඩණාවය, ධ්ර්ම තෘෂඩණාවය යන හම් හේදනා 
පර තයහයනඩ හටගනඩනා තෘෂඩණාව ය” යි එයිනඩ දැ්ඩහේ. 

ක්ඩඛායතන මනායතන හද්ඩහි සඩපර්ශ වන ර පය පිළිබඳ 
තෘෂඩණාව ර පතෘෂඩණාව ය. හසෝතායතන මනායතන හද්ඩහි සඩපර්ශ වන 
ශබ්දය පිළිබඳ තෘෂඩණාව ශබ්ද තෘෂඩණාව ය. ඝාණායතන මනායතන 
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හද්ඩහි සඩපශම වන ගනඩධ්ය පිළිබඳ වූ තෘෂඩණාව ගනඩධ් තෘෂඩණාව ය. 
ජිේහායතන මනායතන හද්ඩහි සඩපර්ශ වන රසය පිළිබඳ වූ තෘෂඩණාව 
ගනඩධ් තෘෂඩණාව ය. ජිේහායතන මනායතන හද්ඩහි සඩපර්ශ වන රසය 
පිළිබඳ වූ තෘෂඩණාව රස තෘෂඩණාවය. ්ායායතන, මනායතන හද්ඩහි 
සඩපර්ශ වන සඩපර ෂඩටවයය පිළිබඳ තෘෂඩණාව සඩපර ෂඩටවය තෘෂඩණාව ය. 
මනායතනහයහි පමණ්ඩ සඩපර්ශ වන ධ්ම්මාරම්මණය පිළිබඳ තෘෂඩණාව 
ධ්ර්ම තෘෂඩණාව ය. 

්ේදනාව නිසා සවුදූරුම තෘෂ්්ණාව ඇති වන වු්ාන සුටි 
්ම්ස් දත යුත ය. ඉතා උසඩ හනා වූ ඉතා මිටි හනා වූ ඉතා ්ළු හනා වූ 
ඉතා සුදු හනා වූ ඉතා සඩෙුල හනා වූ ඉතා ්ෘශ හනා වූ මනා හැලහුරැ්ම 
ඇතඩතා වූ තරැණ විහයහි වූ ්ානඩතාව්හගඩ ශරීරහයහි, දුටුවනඩ හගඩ සිතඩ 
හනතඩ පිනවනඩනා වූ ඇදගනඩනා වූ පරහබෝධ් ්රනඩනා වූ සිතඩ හනතඩවලට 
සුව එළවනඩනා වූ ්ාමු් පුරැෂයනඩහගඩ සිතඩ අවුලඩ ්රනඩනා වූ එ්ඩතරා 
සඩව,ාවය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එයට ර පරසය ය යි ්ියනු ලැහබ්.   ්ානඩතාව 
පුරැෂය්ු හගඩ හනතට හමුවන ්ලඩහි   පුරැෂයා හ්හරහි ක්ඩඛු 
සම්ඵසඩසය හා මහනෝ සම්ඵසඩසය ඇති හේ.   සඩපශමහයනඩ පුරැෂයා හගඩ 
සිතට ්ානඩතාව හගඩ ර ප රසය මතු්ර හදනු ලැහබ්.   හහඩතුහවනඩ 
පුරැෂයා හගඩ සනඩතානහයහි “හම් ්ානඩතාව හබාහහාම හහාඳය, 
හබාහහාම ලසඩසන ය” යි ර ප රසය ගනඩනා වූ විඳිනඩනා වූ හේදනාව ඇති 
හේ.   හේදනාව නිසා  පුරැෂයා හගඩ සිත පිනා හයඩ. හිරැ රැසඩ පහස ලතඩ  
පදඩමය්ඩ හසඩ පරහබෝධ් හේ. සිතට අනුව ්හු හගඩ මුහුණ ද පරහබෝධ් හේ.  
පැහැපතඩ හේ. එබැවිනඩ පුරැෂයාට   හේදනාව ඉතා අගය ඇති හදය්ි. 
ඉතා රස ඇති හදය්ි. ඉතා මිහිරි හදය්ි. එබැවිනඩ   පුරැෂයාට “හබාහහා 
ම සැප ය, හබාහහා ම හහාඳ ය, හබාහහා ම මිහිරිය” යි හේදනාව පිළිබඳ 
තෘෂඩණාව්ඩ ඇති හේ. 

හේදනාව එ්ඩතරා ධ්ර්මය්ි. එබැවිනඩ හේදනාව සම්බනඩධ්හයනඩ 
උපදනා වූ තෘෂඩණාවට ධ්ර්මතෘෂඩණාව ය යි ්ියනු ලැහබ්. මිහිරි වූ   
හසෝමනසඩස හේදනාව ඇති වූහයඩ ්ානඩතාව් හගඩ ර ප රසය නිසා ය. 
එබැවිනඩ මිහිරි වූ   හසෝමනසඩස හේදනාවට හහඩතු වන ර ප රසය පිළිබඳව 
ද “හබාහහා ම ලසඩසන ය, හබාහහා ම හහාඳ ය” ්ියා තෘෂඩණාව ඇති 
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හේ. ර ප රසය නිසා හටගනඩනා වූ   තෘෂඩණාවට ර ප තෘෂඩණාව ය යි 
්ියනු ලැහබ්. 

ගිනි්ූර් හටගතඩතා වූ ්ුලා ගිනි පුපුර වියළි හ්ාළ හගාල්ට 
පිදුරැ හගාල්ට පැමිණ මහ ගිනි ්ඳ්ඩ වනඩනා්ඩ හමනඩ ර ප රසය නිසා 
වර්ඩ හටගතඩතා වූ   තෘෂඩණාව ර ප රසය හා සම්බනඩධ්     හදයට 
පැමිණ මහා තෘෂඩණා සඩ්නඩධ්ය්ඩ හේ.   හමහසඩය :- 

ර ප රසයට ඇලුම් ්රන තැනැතඩහතඩ,   ර ප රසය නිසා 
ර පරසය ඇති වසඩතුව වූ   සඩතරී ශරීරයට, ‘හම් සඩතරිය හබාහහාම 
ලසඩසනය, හබාහහාම හහාඳය, හබාහහාම පරියර්රය’ යි ඇලුම් ්රයි. 
ශරීරය පිළිබඳ ඇලඩම නිසා   ශරීරය සරසනඩනා වූ වසඩතරා,රණ සුවඳ 
විලවුනඩ ආදිය ගැන ඇලඩම ඇති හේ.   සඩතරිය තමා අයතඩ ්ර ගැනීහම් 
ආශාව ඇති හේ. ඉනඩපසු ඇහගඩ ඥාතීනඩ පිළිබඳ තෘෂඩණාව ඇති හේ. ඇය 
හපෝෂණය ්ිරීමට වුවමනා ආහාර පාන ඇඳ පුටු හම්ස යාන වාහනාදිය 
පිළිබඳ තෘෂඩණාව ඇති හේ. ඉල්ලම් හගවලඩ පිළිබඳ තෘෂඩණාව ඇති හේ. 
උවමනා ද  ලබා ගැනීමට තිබිය යුතු මිල මුදලඩ පිළිබඳව  තෘෂඩණාව ඇති 
හේ. හමහසඩ   ර පතෘෂඩණාව එ්ිනඩ එ්ට පැමිහණමිනඩ මහා 
තෘෂඩණාසඩ්නඩධ්ය්ඩ වනඩහනඩ ය.   තෘෂඩණාව ර ප ශබ්දාදීනඩ අතුහරනඩ 
්වර්ට පැමිණ වැලුහනඩ ී නමුතඩ ර පරසය මුලඩ හ්ාට ඇති බැවිනඩ 
එයට ර පතෘෂඩණාව ය යි ්ියනු ලැහබ්. 

හම් තෘෂඩණාසඩ්නඩධ්හයනඩ දීර්ඝ ්ාලය්ඩ පුදඩගලයා දවනු තවනු 
ලැහබ්. හම් ්ියන ලදුහයඩ සඩතරී ර පය්ඩ සම්බනඩධ්හයනඩ තෘෂඩණාව ඇති 
වන ආ්ාරය යි. හමහසඩ ර පතෘෂඩණාව උපදිනුහයඩ සඩතරී ර පය 
සම්බනඩධ්හයනඩ පමණ්ඩ හනාහේ. ර ප රසය ඇතඩතා වූ පණ ඇති නැති 
වසඩතූහු හලෝ්හයහි ඉතා හබාහහෝය. ර පරසය ආසඩවාදනය ්රන 
හේදනාව ඇති වුවහහාතඩ ්වර ර පය්ඩ සම්බනඩධ්හයනඩ වුව ද 
ර පතෘෂඩණාව ඇති ී වැහලනඩහනඩ ය.  වා ඈතඩ ී වැහලන සැටි එ්ිනඩ 
එ් ්ියතහහාතඩ හ්ළවර්ඩ දැ්ීම දුෂඩ්රය. ්ියන ලදඩද අනුව හනා ්ී 
ර පයනඩ සම්බනඩධ්හයනඩ තෘෂඩණාව ඉපද වැහලන සැටි සල්ා ගත යුතු 
ය. 
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ශබ්දයනඩහි ඇතඩතා වූ මිහිරි බව ශබ්ද රසය යි. තරැණ තරැණියනඩ 
හගඩ හහඬහි ද, ළමා හහඬහි ද, තූයයම ,ාණඩලයනඩ හගඩ හහඬහි ද එය වලාතඩ 
ඇතඩහතඩ ය. ගනඩධ්යනඩහි ඇති මිහිරි බව ගනඩධ් රසය යි. ආහාර පානයනඩහි 
ඇති පැණි රස - ති්ඩත රස - ලුණු රස - ඇඹුලඩ රස - ්සට රස - ්ටු් 
රස යන හම්වාහයඩ ඇති මහනෝඥ  ,ාවය රස රසය යි. ශරීරහයහි සැහපන 
තද බව - හමාහළා්ඩ බව - සිහිනඩ  බව - මහතඩ බව - සිසිලඩ බව - උණුසුම් 
බව යන ආදිහයහි ඇතඩතා වූ පරියර්ර සඩව,ාවය සඩපර ෂඩටවය රසය යි. ශබ්ද 
රසාදි හම් රස සතර නිසා ශබ්දතෘෂඩණාදි තෘෂඩණා සතර ඉපදී මහ ගිනි 
්ඳු හසඩ වැඩී සතඩතඩවසනඩතානය දවන තවන ආ්ාරය ර පතෘෂඩණාව 
සම්බනඩධ්හයනඩ ්ී ්රැණු අනුව සල්ා ගත යුතුය. දීර්ඝ වන බැවිනඩ 
හමහි හනා ද්ඩවනු ලැහබ්. 

ර ප - ශබ්ද - ගනඩධ් - රස - සඩපර ෂඩටවය යන පහසනඩ අනය වූ 
සියලඩලට ම ්ියන සාමානය නාමය ‘ර්මධ’ යනු යි. එ්ිහන් හවනඩ 
වශහයනඩ ්ියත හහාතඩ ධ්ර්ම හබාහහෝ ය. අහනඩ් පරහ,ඩද වූ   ධ්ර්මයනඩ 
හ්හරහි ද අහනඩ්ා්ාර මහනෝඥ  සඩව,ාවහයෝ හවති. සාමානයහයනඩ   
සියලඩලට ම ධ්ර්ම රසයයි ්ියනු ලැහබ්. ධ්ර්ම රසය විඳින හේදනාව නිසා 
ධ්ර්ම රසය සම්බනඩධ්හයනඩ හටගනඩනා වූ තෘෂඩණාවට ධ්ර්ම තෘෂඩණාව ය 
යි ්ියනු ලැහබ්. 

ජීවිතය, ක්ඩෂුරාදි ඉනඩද්රිය, ශරීර ශ්ඩතිය, ්ීහමහි දක්ෂ බව, වැල 
්ිරීහමහි දක්ෂ බව, ීයයමය, නිර්,ීත බව, ශූර බව, නුවණ, ්රැණාව, 
වමතරිය, ශර දඩධ්ාව, පවට ලජ්ජාව, පවට බිය, හලෝ,ය, දෘෂඩටිය, මානය, 
දඩහේෂය, පරාණඝාතය, අදතඩතාදානය, ්ාමමිෙයාකාරය, මෘෂාවාදය, 
සුරාපානය, දානය, ශීලය, ,ාවනාව, සමාධිය යන හම්වා තෘෂඩණාවට 
හහඩතුවන ධ්ර්මරසය ඇතඩතා වූ අරමුණුවලිනඩ සමහහර්ි. හම්වායිනඩ එ් 
එ්්ඩ නිසා ධ්ර්ම තෘෂඩණාව ඇති ී වැහලන සැටි ද්ඩවනඩනට ගිය හහාතඩ 
ගර නඩෙය ඉතා දීර්ඝ වන බැවිනඩ ්ර මය හතඩරැම් ගත හැ්ි වනු පිණිස 
්රැණු හද් තුන්ඩ නිසා ධ්ර්ම තෘෂඩණාව ඇති වන සැටි පමණ්ඩ හමහි 
ද්ඩවනු ලැහබ්. 

යම් ්ිසි පිය හ්න්ුට ීයයමවතඩ දරැහව්ඩ ඇතඩහතඩ ය. ීයයමය 
අර්ෙදාය් එ්ඩතරා ධ්ර්මය්ි. එබැවිනඩ පුතා හගඩ ීයයමය අරමුණු වන 
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්ලඩහි පියා හගඩ සිහතහි පරහබෝධ්ය්ඩ සුඛසඩව,ාවය්ඩ පරීතිය්ඩ ඇති හේ. 
පුතා හගඩ ීයයමහයහි ඇති පියා හගඩ සිත පරහබෝධ් ්ළ හැ්ි පරීතිමතඩ ්ළ 
හැ්ි සඩව,ාවය ීයයම සරඛයාත ධ්ර්මයා හගඩ රසය යි. පුතර යාහගඩ ීයයමය 
පියා හගඩ සිතට අරමුණු වන ්ලඩහි ඇතිවනඩනා වූ සඩපර්ශහයනඩ ීයයම 
සරඛයාත ධ්ර්මයා හගඩ රසය මතු හවයි.   හහඩතුහවනඩ ‘හම් ීයයමය 
හබාහහා ම හහාඳ ය, හබාහහාම උතුම්ය’ යි   රසය විඳිනඩනා වූ 
හසෝමනසඩස හේදනාව පහළ හේ.   හේදනාව නිසා පුතර යා හගඩ ීයයමය 
ඉතා යහපතැ යි තෘෂඩණාව හටගනඩහනඩ ය. පළමුහ්ාට ීයයමය 
සම්බනඩධ්හයනඩ හටගතඩතා වූ   තෘෂඩණාව ‘මහගඩ පුතා හබාහහාම හහාඳය’ 
යි පුතර යා හගඩ සම්පූර්ණ පඤඩකසඩ්නඩධ්යට පැමිණ මහතඩ හවයි. පුතර යා 
හට වුවමනා තවතඩ හනාහය්ඩ හදයට පැමිණ තවතඩ මහතඩ හවයි. 

්පර්මය යනු ් ෝභයට ම න්මකි. තරැණිය්ඩ තරැණය්ුට හපරඩම 
්රයි. හපරඩමය යි ්ියන හලෝ,ය තරැණයා හගඩ සිතඩහි සඩපර්ශ වූ ්ලඩහි 
එහි ඇති ඉෂඩටා්ාරය වූ ධ්ර්මරසය විඳින හසෝමනසඩස හේදනාව තරැණයා 
හ්හරහි ඇති හවයි.   හසෝමනසඩසය නිසා තරැණයා හගඩ සනඩතානහයහි 
  හපරඩමය ගැන තෘෂඩණාව්ඩ ඇති හවයි. ඉ්ඩබිති “මැය මාහට හපරඩම 
්රනඩනිය්ැ” යි ඇහගඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ම   තෘෂඩණාව පැමිණ මහතඩ 
හවයි. ඉනඩපසු   සඩතරිය සතුටු ්රීමට උවමනා හනාහය්ඩ හදයට පැමිණ 
  තෘෂඩණා නමැති වෘ්ඩෂය අතුපතරිනඩ වැහ්.  හමහසඩ හ්න්ු හගඩ 
සනඩතානහයහි හටගතඩ හලෝ,ය නිසා තවතඩ හ්න්ුහගඩ සනඩතානහයහි 
තෘෂඩණා සඩ්නඩධ්ය්ඩ පහළ හේ. සමහර විට තමා තුළ හටගතඩතා වූ එ්ඩ 
තෘෂඩණාව්ඩ අරමුණු හ්ාට ද එහසඩම තෘෂඩණා සඩ්නඩධ්ය්ඩ පහළ හේ. 

යම් ්ිසිව්ඩ ඇත්ු සිරහය්ු වයාඝර ය්ු වැනි නපුරැ සත්ු මරයි. 
පසු ව ්හුට ‘මහ සපනඩ ්ම්ඩ හ්හළමි’ යි පරාණඝාතහයඩ රසය විඳින 
හසෝමනසඩස හේදනාව්ඩ ඇති හේ. ඉ්ඩබිති පරාණඝාතය නමැති තමා ්ළ 
දසඩ්ම පිළිබඳ ව තෘෂඩණාව හටගනී. පසුය එය මානාදියට ද එ්ඩ ී මහතඩ 
හේ. තමනඩ හගඩ හසඩව්යනඩ දරැවනඩ ආදීනඩ හ්න්ු එබඳු ්රියාවනඩ ්ළ 
අවසඩොවල දී අනුනඩ ්ළ පරාණඝාතය නිසා ද තෘෂඩණා සඩ්නඩධ්ය්ඩ ඇති 
හේ. හනා ්ියන ලද ්රැණු සම්බනඩධ්හයනඩ ද ධ්ර්ම තෘෂඩණාව ඇති ී 
වැහලන සැටි ්ලඩපනා ්ළ යුතු. හම් සවැද රැම් තෘෂඩණාවනඩ අතුහරනඩ 
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එ් එ්්ඩ ්ාම තෘෂඩණාව ය, ,ව තෘෂඩණාව ය, වි,ව තෘෂඩණාව ය යි 
තුනඩ ආ්ාර වන බව ද ද්ඩවා තිහබ්. 

තණ්හාපච්චයා උපාදානං 

“තත්ථ කතමිං තණ්හාපච්චචයා උපාදානිං? කාමූපාදානිං, 
දිට්ඨුපාදානිං, සී ේබත පාදානිං, අත්තවාදුපාදානිං ඉදිං වුච්චචති 
තණ්හාපච්චචයා උපාදානිං” යනුහවනඩ ්ාමුපාදානය, දිට්ඨුපාදානය, 
සීලබ්බතුපාදානය, අතඩතවාදුපාදානය යන සතර; තෘෂඩණා හහඩතුහවනඩ 
හටගනඩනා උපාදානය යි පර ්ාශිත ය. 

ආදාන යන වකනහයඩ හතඩරැම ගැනීම යනු යි. සර්පය්ු විසිනඩ 
මැිය්ු ගනඩනා්ඩ හමනඩ ද, ්බරහගාය්ු විසිනඩ සර්පය්ු ගනඩනා්ඩ හමනඩ 
ද හලහහසිහයනඩ හනා හරින පරිදඩහදනඩ තදිනඩ ගැනීමට උපාදානය යි ්ියනු 
ලැහබ්. සිතඩහි හටගනඩනා යම් ධ්ර්මය්ඩ හතහම් අරමුණ එහසඩ තදිනඩ ගැනීම 
හ්හර්ද,   ධ්ර්මයට ද උපාදානය යි ්ියනු ලැහබ්. හමහි උපාදානය යි 
්ියනුහයඩ අරමුණ එහසඩ තදිනඩ ගැනීම ්රන වකතසි් ධ්ර්මයනඩට ය. 
්වුහු ්ියන ලද සතර හදන ය. සර්ඩහෂඩපහයනඩ ්ියත හහාතඩ උපාදාන 
යනු තෘෂඩණා දෘෂඩටි යන ධ්ර්ම හද් ය. 

්ාමුපාදානය ්වහර් දැයි හ්ාටිනඩ ්ියත හහාතඩ පරිය ්රනඩනා වූ 
අඹු - දරැ - න  - මිතුරැ ආදි පුදඩගලයනඩ හා ඇතඩ - අසඩ - ගව - ආහාර 
- පාන - හගවලඩ - වසඩතර  - රනඩ - රිදී - මුතු - මැණි්ඩ - හ්තඩ - වතු - 
මිල - මුදලඩ ආදි පණ ඇති නැති වසඩතූනඩ ද ඕන ම ය ්ියා තදිනඩ ගනඩනා 
වූ ද, අයතඩ ්රගනඩනා වූ ද, මිදීමට පහසු හනා වූ නැවත නැවත ඇති 
ීහමනඩ ්ලඩ පැවතීහමනඩ වැලුනා වූ ද හලෝ,ය ්ාමුපාදාන ය යි ්ිය යුතු 
ය. 

“කාම” යන වකනහයනඩ ්ැමති විය යුතු වසඩතුය,  වාට ්ැමති 
වනඩනා වූ තෘෂඩණාවය යන අර්ෙ හද් ම ලැහබනඩහනඩ ය. ‘කාම’ යන 
වකනහයඩ අර්ෙය ්ැමති විය යුතු - ඇලුම් ්ළ යුතු හදය ය යි ගනඩනා 
්ලඩහි, ්ැමති විය යුතු වසඩතු වූ ්ාමය තදිනඩ ගනඩනා වූ ධ්ර්මය ්ාමුපාදාන 
නම් හේ. ‘්ාම’ යන වකනහයනඩ ඇලුම් ්රන තෘෂඩණාවය යන අර්ෙය 
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ගනඩනා ්ලඩහි තෘෂඩණා සරඛයාත තදිනඩ ගැනීම හහවතඩ තදිනඩ ගැනීම ්රන 
තෘෂඩණාව කාමුපාදාන නම් හේ. 

ඇටහයනඩ පැළ වූ සැටිහයඩ ම ගස ඉතා දුබලය. එය පහසුහවනඩ 
නැසිය හැ්ි ය. තිහබන තැනිනඩ පහ ්ළ හැ්ි ය. වර්ෂ ගණන්ඩ 
ගතීහමනඩ   පැළය විශාල පරහදඩශය්ඩ වසා සිටින අතු පතර ඇති 
හපාහළාහේ හබාහහෝ යටට ්ා වැදුණු හබාහහෝ දුර පැතිර ගිය හබාහහෝ 
හලා්ු ්ුලා මුලඩ ඇති, අලිය්ු විසිනඩ ද හනා හසලඩවිය හැ්ි වහසිහයනඩ 
හනා නැසිය හැ්ි හලහහසිහයනඩ තිහබන තැනිනඩ හනා පහ ්ළ හැ්ි 
මහ ගස්ඩ වනඩහනඩ ය. එ්ලඩහි එය පැළය්ඩ හනා හේ. එහමනඩ යම් ්ිසි 
අරමුහණ් පර ෙම හ්ාට දුබල තෘෂඩණාව්ඩ උපදී. එය මහ ගස්ඩ හනාී 
නැසී යන පැළය්ඩ හමනඩ සමහර විට ඉහබ්ම ද දුරැවනඩහනඩ ය. දුරැ ්ිරීමට 
උතඩසාහ ්ළහහාතඩ පහසුහවනඩ ම දුරැ ්ළ හැ්ි වනඩහනඩ ය. මුලදීම දුරැ 
හනාී   අරමුහණහි නැවත නැවත   තෘෂඩණාව උපදිනඩනට පටනඩ ගත 
හහාතඩ නැවත නැවත ඉපදීම් වශහයනඩ පරණ වුව හහාතඩ පැළය හසඩම 
වැඩී අනඩතිහම් දී හලහහසිහයනඩ හනා නැහසන දුරළීමට අතිශයිනඩ දුෂඩ්ර 
වූ බලවතඩ තෘෂඩණාව්ඩ වනඩහනඩ ය. බලවතඩ වූ   තෘෂඩණාවට කාමුපාදානය 
යි ්ියනු ලැහබ්.  

උපාදානතඩවයට පැමිණි තෘෂඩණාව්ඩ දුරැ ්රීම බුදුවරය්ුට වුව 
ද පහසු නැත. තමනඩ වහනඩහසඩ හගඩ සසඩහනහි පැවිදි වූ නනඩද ්ුමාරයනඩ 
හගඩ තෘෂඩණාව දුරැ ්රීමට හා පනඩසියය්ඩ නාකය-්කෝ ිය ්ුමාරවරැනඩ 
හගඩ තෘෂඩණාව දුරැ ්රීමටතඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩට හබාහහෝ 
හවහහහසනඩනට සිදු වූහයඩ එහහයිනි. වැලුණු තෘෂඩණාව ය, හනා වැලුණු 
තෘෂඩණාව ය යන හද් ධ්ර්ම වශහයනඩ සම වුව ද, පැළය හා මහ ගස 
හමනඩ එ්ිහන්ට තතඩතඩවහයනඩ ඉතා හවනසඩය. යම්්ිසි අරමුණ් නැවත 
නැවත තෘෂඩණාව උපන හහාතඩ එය වැඩී බලවතඩ ීම  ්ානඩතහයනඩ ම 
සිදු වනඩන්ි.  

යම්්ිසි ,ාණඩලය්ඩ පර ෙමහයනඩ දුටු ්ලඩහි එය හහාඳ ය ලසඩසනය 
යි පළමුහ්ාට තෘෂඩණාව උපදී. එය නැවත නැවතතඩ උපදනා ්ලඩහි   
බලුව තමනඩ අයිති හදය්ඩ ්ර ගැනීහම් ආශාව ඇති හේ. අයිති ්රගතඩ 
පසු නැවත අනයය්ුට අයතඩ හනා වන සැටියට, හනා නැහසන සැටියට, 
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ආරක්ෂා ්ිරීහම් ආශාව ඇති හේ. හමහසඩ තෘෂඩණාව ්ර මහයනඩ වැඩීමට 
පැමිහණඩ. සඩතරී පුරැෂයනඩ සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා වූ ද ඇතැම් ආහාරයනඩ 
සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා වූ ද, මතඩසය මාරශ සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා වූ ද, 
මදයයනඩ සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා වූ ද, වමෙුනය සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා 
වූ ද සූදුව සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා වූ ද, මිල මුදලඩ සම්බනඩධ්හයනඩ උපදනා 
වූ ද තෘෂඩණාව, විහශඩෂහයනඩ ම වැඩී උපාදානතඩවයට පැමිහණනඩහනඩ ය. 
‘්ේදනාපච්චචයා තණ්හා’ යන තනඩහි දැ්ඩහවනුහයඩ හනා වැලුණු දුබල 
තණඩහාව ය. “තණ්හා පච්චචයා උපාදානිං” යන හමහි ගැහනනුහයඩ 
වැඩීහමනඩ බලවතඩ වූ තෘෂඩණාව ය. ර පාදි ආරම්මණ විෂහයහි හේදනා 
පර තයහයනඩ තෘෂඩණාව නූපන හහාතඩ උපාදාන නම් වූ දෘවතෘෂඩණාව 
නූපදහනඩ ය. එය උපදිනුහයඩ පළමු දුබල තෘෂඩණාව උපන හහාතඩ 
පමහණ්ි. තෘෂඩණාව නිසා උපාදානය හේ ය යි වදාහළඩ එහහයිනි. 

දිට්ඨුපාදාන - සීලබ්බතුපාදාන - අතඩතවාදුපාදාන යන තුන ගනඩනා 
ආ්ාරයනඩ හගඩ වශහයනඩ තුන්ඩ වතු දු ධ්ර්ම වශහයනඩ එ්්ඩ වූ දෘෂඩටිය 
ම ය. දැ්ීමට - දැනීමට - පිළිගැනීමට දිට්ිය යි ්ියනු ලැහබ්. එය ද 
සම්මාදිට්ි - මිච්ඡාදිට්ිය යි හදවැද රැම් හේ. යම් ්ිසිව් ඇති සැටිය - 
සිදුවන සැටිය - නිවැරදි ව දැ්ීම සම්මාදිට්ිය යි. යම් ්ිසිව්ඩ ඇති 
සැටිහයනඩ අනයා්ාරය්ට දැ්ීම හා යම්්ිසි හහඩතුව්ිනඩ සිදු වනඩන්ඩ 
එයිනඩ අනය හහඩතුව්ිනඩ  සිදුවන සැටියට හහෝ ඉහබ් ම සිදුවන සැටියට 
හහෝ දැ්ීමතඩ, නැති හදය්ඩ ඇති සැටියට දැ්ීමතඩ, ඇති හදය්ඩ නැති 
සැටියට දැ්ීමතඩ මිෙයා දෘෂඩටිය යි. අ්ුශල ්ො විෂහයහි මිෙයාදෘෂඩටිය 
දැ්ඩීමට හනාහය්ඩ විට දිට්ි යනඩන පමණ්ඩ ම ද හයාදනු ලැහබ්. 
දිට්ඨුපාදාන යනු ද එ බඳු තැන්ි. දිට්ි උපාදානාදි උපාදාන තුන විසඩතර 
්ිරීහම් දී අනඩතිම උපාදානය වූ අතඩතවාදුපාදානහයඩ පටනඩ විසඩතර ්ළ 
්ලඩහි අවහබෝධ් ්ර ගැනීම පහසු ය. එබැවිනඩ එහසඩ ්රනු ලැහබ්. 

වැරදි හැඟීම් නිසා සතය වශහයනඩ නැතඩතා වූ මම ය ්ියා හදය්ඩ 
ඇති සැටියට හගන “මම ය, මම ය” යි ්ො හ්හරතඩ ද,   මම ය යි 
්ියනු ලබන හදය ඇති සැටියට තදිනඩ ගැනීම, හනා හහාතඩ තදිනඩ ගනඩනා 
සඩව,ාවය අත්තවාදූපාදානය යි. සැපදු්ඩ විඳිමිනඩ සිතමිනඩ ්ියමිනඩ වැල 
්රමිනඩ සිත ්ය හද්ට අධිපති්ම් ්රමිනඩ එ්ඩ එ්ඩ සනඩතානය්ඩ පාසා 
පවතඩනා වූ පර ධ්ාන හදය්ට හලෝ්හයහි ආතඩමය යි ්ියනු ලැහබ්.     
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තැනැතඩතා විසිනඩ එයට ්ියනුහයඩ මම ය ්ියා ය. හ්න්ු විසිනඩ මම ය 
යි ්ියන හදයට අනයහයෝ නුඹ ය යි ද, තමුහසඩ ය යි ද, අපඩපුහාමි රාළහාමි 
ය යි ද, හාමුදුරැහවෝ ය යි ද, හජ්මිසඩ අපඩපු, ජුවානිසඩ අපඩපු, ්හරෝලිසඩ 
අපඩපුය යි ද, මව ය, පියා ය, සහහෝදරයා ය, සහහෝදරිය යි ද, සමහර විට 
මුදලිතුමා මුහනඩදිරම් තුමා රජතුමා ය යි ද ්ියති.  

නුඹ - තමුහසඩ - අපඩපුහාමි - රාළහාමි යනාදි වකන වලිනඩ 
්ියැහවන හදය හා මමය යන වකනහයනඩ ්ියැහවන හදය එ්්ඩ ම බව 
දත යුතු. මමය යන වකනහයනඩ ්ියැහවන, ආතඩමය ්ියහවන වකන 
පමණ, අනඩ ්ිසි ම අර්ෙය්ඩ ්ියහවන වකන ්ිසිම ,ාෂාව් නැත.   
අර්ෙය දැ්ඩීමට ,ාෂාවල එපමණ මහතඩ රාශිය්ඩ වකන ඇතඩහතඩ හලෝ්යා 
විසිනඩ එය අනඩ හැම හදයට ම වලා උසසඩ හ්ාට පර ධ්ාන හ්ාට ගනඩනා 
බැවිනි.   ආතඩමය මම ය නුඹ ය යනාදීනඩ හ්ාහත්ඩ මහතඩහ්ාට - 
හ්ාහත්ඩ උසසඩ හ්ාට ගනඩනා ලදඩද්ඩ වුවද එය මිනිසුනඩ හගඩ සිතඩවල 
මිස සතය වශහයනඩ ඇතිය්ඩ නම් හනා හේ. එය ්ලඩපනා මාතර ය්ඩ මිස, 
සතය වශහයනඩ ඇතිය්ඩ හනාවන බව, හලහහසිහයනඩ හතඩරැම්ගත හනා 
හැ්ඩහ්ඩ ද, ආතඩමය්ඩ ඇතය යන හැඟීම උපාදානය්ඩ ී තිහබන හහයිනි. 

නුඹ ය - මම ය යනාදි වකනවලිනඩ ්ියහවන ආතඩමය සතය 
වශහයනඩ හනා ලැහබනඩන්ඩ බව දත හැ්ි වනුහයඩ, නුඹ හසඩ මම හසඩ 
සතඩතඩවයනඩ පුදඩගලයනඩ හසඩ හපහනන, නාම ර ප ධ්ර්ම සමූහයනඩ මැනවිනඩ 
හබදා  වා ඇති වන නැති වන සැටිද බැලීහමනි. ගඟ්ඩ ඇති සැටියට 
හලෝ්යා සල්ති.   ගඟ ්ුම්ඩද? ජලය ගඟ නම් ්ළහයඩ වතුර ද ගඟ 
විය යුතුය. ජලය ගලායන බිම ගඟ නම් ජලය නැති ්ලඩහි ද   බිම ගඟ 
විය යුතු ය. එහසඩ ද හනා හේ. එහගාල ඉවුර හහෝ හමහගාල ඉවුර හහෝ 
ගඟ යයි ්ියත හහාතඩ ජලය නැති බිමතඩ ගඟ විය යුතු හේ. ජලයතඩ 
ගලායන බිමතඩ ඉවුරැ හද්තඩ හැර ගඟ්ඩ ද නැත. හමහසඩ හවනඩ්ර බලන 
්ලඩහි ගඟ හනා ලැහබනඩහනඩ, එය මිනිසුනඩ හගඩ සිතඩහි මිස අනඩ තැන් 
සතය වශහයනඩ නැති බැවිනි. 

ගඟ හමනඩ ම මමය - නුඹය යනාදීනඩ සල්න හදය වූ ආතඩමය ද, 
සතය වශහයනඩ හනා ලැහබනඩන්ඩ බැවිනඩ, ආතඩම වශහයනඩ සල්න 
නාමර ප ධ්ර්ම සමූහය්ඩ හබදා බැලූ ්ලඩහි නැති වනඩහනඩ ය. අතුරැදහනඩ 
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වනඩහනඩ ය.  වාහයඩ ඉපදීම් බිඳීම් හද් ගැන පරීක්ෂා ්ළ හහාතඩ වලාතඩ 
්ාරණය පැහැදිලි වනඩහනඩ ය. 

බැලීම - ඇසීම - ් ම - බීම - ්ෝිරීම යනාදිය සිදු ්රන 
්ර්තෘ හ්න්ු ඇති විය යුතු ය. ‘ආතඩමය   ්ර්තෘය’ යනු හබාහහෝ 
හදනා හගඩ හැඟීම ය.   හැඟීම ඇති වනඩහනඩ බැලීම් ඇසීම් ආදිය සිදු 
වන සැටි හනා දැනීම නිසා ය. හමය හතඩරැම් ගැනීමට  වා සිදු වන 
සැටිය ගැන ්ලඩපනා ්ළ යුතු ය. හබරයට අතිනඩ ගසන ්ල ගැසීමට 
අනුව ්ුලා වූ හහෝ මහතඩ හහෝ හඬ්ඩ නැහඟඩ. ගැසිය හැ්ි බව මිස හඬ 
නරවන ශ්ඩතිය්ඩ අතට නැත. පහර ඉසිලීහම් ශ්ඩතිය මිස හඬ නැඟිය 
හැ්ි ශ්ඩතිය්ඩ හහෝ හඬ නැඟීහම් අදහස්ඩ හහෝ හබරහයහි ද නැත.   
හඬ හබරයතඩ අතතඩ හදහ්ඩ ගැකාම නිසා හතහම් ම හටගතඩ හදය්ි. එහහතඩ 
හබරය හඬ නගති යි හලෝ්යා සිතති. එහමනඩ ඇහසහි ර පච්ඡායා ගැටුණ 
්ලඩහි   හහඩතුහවනඩ ගැටුණු ර පයාහගඩ ආ්ාරය ගනඩනා විඥානය්ඩ පහළ 
හේ. එයිනඩ   ර පය දැහනයි. හපනීම ය යි ්ියනුහයඩ ද   විඥානය පහළ 
ීමට ය. හබර හඬ එහ්හණහි නැති වනඩනා්ඩ හමනඩ දැ්ීම නම් වූ   
විඥානය එහ්හණහි ම නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය. 

ඇසට බැලීහම් අදහස්ඩ හහෝ බැලිය හැ්ි ශ්ඩතිය්ඩ හහෝ නැත. 
ඇස බලනඩහනඩ ද නැත. දැ්ීමය යි ්ියන විඥානයට ද ඇහසහි ර ප හනා 
ගැටුණ හහාතඩ ඉපදිය හැ්ි ශ්ඩතිය්ඩ නැත.   දැ්ීම නම් ඇසතඩ ර පතඩ 
අතර සිදු වන ගැකාම නිසා ඉහබ් ම සිදු වනඩන්ි. හම් සිදුීහම් ආ්ාරය 
හනාදැනීම නිසා, “මම බලමි ය, මම ද්ිමි ය” යන හැඟීම ඇති හේ. ද්ඩනා 
විඥානය පහළ වනුහයඩ ද ගැකාම සිදු වන සැටියට ය. වලා දුර හනා වූ ද 
වලා ළර හනා වූ ද තැහනත තිහබන, වලාම ්ුලා හනා වූ ද ර පය්ඩ 
ඇහසහි ගැටුණ හහාතඩ   වසඩතුහේ ආ්ාරය ඉතා හහාඳිනඩ ගනඩනා වූ 
බලවතඩ වූ විඥානය්ඩ පහළ හේ. ආහලෝ්ය මඳ වුවහහාතඩ     පමණට 
දුබල වූ හපනීම්ඩ හේ. දුර වන ්ලඩහි ද එහසඩම ය. අරමුණ ඉතා දුර ී 
නම් හපනීම වනුහයඩ   වසඩතුහේ නියම ආ්ාරයට හබාහහෝ හවනසඩ 
ආ්ාරය්ිනි. අහහසඩ දුර තිහබන ඉර හඳ තරැවල සැබ  තතඩතඩවය හනා 
දත හැ්ඩහ්ඩ එහහයිනි. 
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අ,යනඩතරහයහි බැලීම් ්රන, බැලිය හැ්ි ශ්ඩතිය්ඩ ඇති, මම 
ය ්ියා හ්න්ු හහවතඩ ආතඩමය ්ියා හදය්ඩ ඇති නම් ස ම ්ලඩහි ම 
  ආතඩමයට     වසඩතූනඩ ඇති සැටියට ම බැලිය හැ්ි විය යුතු ය. එහසඩ 
හනාහැ්ි වනුහයඩ, ඇහසඩ හහාඳ හනාහහාඳ බහේ සැටියටතඩ, ආහලෝ්හයඩ 
අලු වැි ්හම් සැටියටතඩ වසඩතුව දුර ීම් ළර ීම් හදහ්ඩ සැටියටතඩ 
හනාහය්ඩ ආ්ාරහයනඩ සිදු වනඩනා වූ එය, ඉහබ් ම සිදුවනඩන්ඩ මිස 
හ්න්ු විසිනඩ ්රනඩන්ඩ හනා වන බැවිනි. ඇසීම, සිතීම, ්ො ්ිරීම, 
වැල ්ිරීම යනාදිය සිදු වනඩහනඩ ද හපනීම සිදු වන හලස ්රන හ්න්ු 
නැතිවම ය. ්රැණු හමහසඩ හහයිනඩ පෘෙගඩජන හලෝ්යා සල්න සැටියට 
සතය වශහයනඩ ලැහබන මම ය - නුඹ ය - ආතඩමය ්ියා හදය්ඩ නැති 
බව දත යුතු ය. නැතඩතා වූ ආතඩමය්ඩ ඇති සැටියට ගැනීම මිෙයා 
දෘෂඩටිය්ි. අත්තවාදූපාදානය යනු දැි වූ   දෘෂඩටිය ය.  

හිමිය්ු නැති හදය්ඩ දුටු ්ලඩහි එයට ආශාව ඇති වූ තැනැතඩහතඩ 
ම එය අයිති ්ර ගනී. ආශාව ඇති හනා වූ තැනැතඩහතඩ ම එය හැර යයි. 
එහමනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හහාඳ ය ්ියා එය ගැන තෘෂඩණාව්ඩ ඇති 
වුවහහාතඩ   පඤඩකසඩ්නඩධ්ය මම ය - ආතඩමය ය ්ියා තදිනඩ ගනී. 
තෘෂඩණාව නූපනඩන හහාතඩ   ගැනීම හනා ්රයි. තෘෂඩණාව ඇති 
වුවහහාතඩ   ගැනීම සිදුවන බැවිනඩ හම් පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනහයහි 
තෘෂඩණාව නිසා අතඩතවාදුපාදානය වන බව ද වදාළ හසඩ්. දෘෂඩකානඩ 
අතුහරනඩ පර ධ්ාන හ්ාට සැල්ිය යුතු දෘෂඩටිය අතඩතවාදුපාදාන නම් වූ හම් 
සඩව්ාය දෘෂඩටිය ය. එය නැති ්ර ගතහහාතඩ එයිනඩ ම දෘෂඩටි සියලඩල ම 
දුරැ වනඩහනඩ ය. හැම දෘෂඩටිය්ඩ ම නැඟ එනඩහනඩ හම් සඩව්ාය දෘෂඩටිහයඩ 
සම්බනඩධ්ය ඇති ව එහි ශාඛාව්ඩ වශහයනි. සඩව්ාය දෘෂඩටිය පර ධ්ානය යි 
්ියනුහයඩ එ හහයිනි. 

උපාදාන සතර අතුහරනඩ ්ාමුපාදාන අතඩතවාදුපාදාන හද් 
හබෞදඩධ්ාහබෞදඩධ් සැමට ම සාධ්ාරණ වශහයනඩ ඇති වනඩහනඩ ය. 
දිට්ඨුපාදාන සීලබ්බතුපාදාන හද් ඇතිවනුහයඩ අහබෞදඩධ්යනඩට පමණ්ි. 
 ්ානඩතහයනඩ සසර දු්ිනඩ එතර හ්ාට නිවනට පැමිණීහම් සතය 
මාර්ගය ද්ඩවනඩනා වූ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ අතයුතඩතම ධ්ර්මය හනා 
ඇසූ හනාම දතඩ ඇතැම්හු, අලුතඩ පේ ්ිරීම නවතඩවා, දු්ඩ විඳීහමනඩ ්ළ 
පේ හගවා අවසනඩ හ්ාට ශුදඩධියට පැමිහණනඩනට සිතූහ. තිිසනඩ සතුනඩ 
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හැසිහරන හසඩ හැසිරීම ්වුනඩ හගනඩ සමහර්ු එය සඳහා ගතඩ මග ය. 
ගවයා හගඩ පර ්ෘති කාරිතර ය ්ගෝනී  නමි. එනම් සතර පයිනඩ යාම, සතර 
පයිනඩ සිකාම, බිමම හිඳීම හා නිදීම, අතිනඩ හනා හගන බිම තිහබන හදය 
මුහවනඩ ම ් ම, මලමුතර  හ්ාට පවිතර  ්ර හනා ගැනීම, හනා බිනීම යන 
හම්වා ගවයා හගඩ පර ්ෘති කාරිතරහයෝ ය. 

සර්වසම්පූර්ණතඩවහයනඩ හහෝ  ් හදඩශය්ිනඩ හහෝ සමාදනඩ 
වූවහුහගඩ   පර තිපතඩතිය ්ගෝවර ත නමි. බලඩලා හගඩ පර ්ෘති කාරිතර ය 
ක ක්ක රනී  නම් හේ. එය සමාදනඩ වූවහුහගඩ පර තිපතඩතිය ක ක්ක රවර ත නමි. 
හබාහහෝ දු්ඩ හගන හම් වර තයනඩ රක්ෂා ්හළඩ ී  නමුතඩ එයිනඩ ් වුනඩ අදහසඩ 
්රන ශුදඩධිය හහෝ හදඩවතඩවය-බර හඩමතඩවය හහෝ ්ිසි ්හල් ්වුනට හනා 
ලැහබනඩහනඩ ය. ්ු්ඩ්ුරවර තය සමාදනඩ ව රක්ෂා ්ළ ්කෝරක්ඛත්තිය නම් 
නිගණඩඨයා සතර අපාහයනඩ එ්්ට අයතඩ වූ ්ාළ්ඤඩජි් අසුර 
නි්ාහයහි උපනඩ බව ‘දීඝනිකා්ය්’ පාථි් සූතරහයහි ද්ඩවා තිහබ්.  

හම් හගෝශීල හගෝවර තාදිහයනඩ මරණිනඩ මතු නර්හයහි හහෝ 
තිරිසනඩ හයෝනිහයහි හහෝ උපදනා බව ‘මජ්ිම නිකා්ය්’ ්ු්ඩ්ුරවතිය 
සූතරහයහි ද වදාරා තිහබ්. හගෝශීල හගෝවර තාදිහයනඩ ශුදඩධිය්ඩ ලැහබ්ය යි 
ගැනීම වැරදි ගැනීම්ඩ බැවිනඩ මිෙයාදෘෂඩටිය්ි. හගෝශීල හගෝවර ත 
්ු්ඩ්ුරශීල ්ු්ඩ්ුරවර තාදිහයනඩ ශුදඩධිය්ඩ වන බව පරම සතයය්ඩ හ්ාට 
තදිනඩ ගැනීම නැතහහාතඩ එහසඩ ගනඩනා වූ මිෙයා දෘෂඩටිය සී ේබත පාදානය 
යි. පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ඇලුම් හනා ්රනඩන්ුට හමම දෘෂඩටිය ඇති හනා 
හේ. ඇති වනුහයඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ඇලුම් හ්ාට එය ආතඩම වශහයනඩ 
හගන   ආතඩමය සැපහයනඩ යු්ඩත්ිරීහම් ්ර ම නුනුවණිනඩ හසායනඩනහුට 
ය. තෘෂඩණාව නිසා සීලබ්බතුපාදානය ඇති වන බව වදාහළඩ එහහයිනි.  

හලෝ්හයඩ හබාහහෝ දෘෂඩකාහු ඇතහ. බර හඩමජාල සූතරහයහි දෘෂඩටි 
හදසැට්ඩ ද්ඩවා තිහබ්. අනඩතවාදුපාදාන සීලබ්බතුපාදාන හද්ට හනා 
ගැහනනඩනා වූ, ‘්ිසිදු සැ්ය්ඩ නැතිව, අනඩ  වා හිසඩ ය, හමය ම පරම 
සතයය’ යි දැි හ්ාට ගනඩනා වූ ස්ල දෘෂඩකාහු ම දිට්ඨුපාදාන නම් හේ. 
හමය ම සතයය යි දැි හ්ාට ගැනීම්ඩ නැති වැරදි හැඟීම්, දෘෂඩටි වුව ද 
උපාදාන සරඛයාවට හනා ගැහනයි. 
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ධ්ම්මසරග) පර ්රණහයහි :-  

තත්ථ කතමිං දිට්ඨුපාදානිං? නත්ි දින්නිං, නත්ි යිට්ඨිං, නත්ි 
හුතිං, නත්ි සුකටදුක්කටානිං කමමානිං ඵ ිං විපා්කෝ, නත්ි අයිං 
් ෝ්කෝ, නත්ි ප්රෝ ් ෝ්කෝ, නත්ි මාතා, නත්ි පිතා, නත්ි සත්තා 
ඕපපාතිකා, නත්ි ් ෝ්ක් සමණබරාහ්මණා සමග්ගතා සමමා පටිපන්නා 
්ය ඉමඤ්්ච ් ෝකිං පරඤ්්ච ් ෝකිං සයිං අභිඤ්්ා සච්චිකත්වා 
ප්ේ්දන්ති.  

යනාදීනඩ මිෙයාදෘෂඩටි දශය්ඩ දිට්ඨුපාදානය ද්ඩවන තනඩහි 
සඩවර පහයනඩ උදඩධ්රණය හ්ාට ද්ඩවා තිහබ්.  

  දශය නම් :- 

1. ‘දීහමනඩ ඵලය්ඩ නැත ය’ යනු එ්්ි. 

2. ‘යිට්ඨ නම් වූ මහාදාන මහා පූජාවනඩහගනඩ ඵලය්ඩ නැත ය’ 
යනු එ්්ි. 

3. ‘හුත නම් වූ පර තිගරාහ්යනඩ ්ැඳවා හදන දානය, පැමිණියා වූ 
ආගනඩතු්යනට හදන දානය, ආවාහ විවාහාදිහයහි මරගලය 
පිණිස හදන දානය යන හම්වාහයඩ ඵලය්ඩ නැත ය’ යනු එ්්ි. 

4. ‘දශ ්ුශලය දශ අ්ුසලය යන හහාඳ නර් හද්ිනඩ වන 
ඵලය්ඩ නැත ය’ යනු එ්්ි. 

5. ‘පරහලාේහි සිටිනඩනවුනඩට නැවත පැමි)මට හමහලාව්ඩ 
නැත ය’ යනු එ්්ි. 

6. ‘හමහලාව සිටිනඩනවුනඩට මරණිනඩ මතු යාමට පරහලාව්ඩ නැත 
ය’ යනු එ්්ි. 

7. ‘මවට ්රන හහාඳ නර්්ිනඩ වන ඵලය්ඩ නැත ය’ යනු 
එ්්ි. 
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8. ‘පියාට ්රන හහාඳ නර්්ිනඩ වන ඵලය්ඩ නැත ය’ යනු 
එ්්ි. 

9. ‘නැවත නැවත මැරි මැරී උපදනා සතඩතඩවහයෝ නැත ය’ යනු 
එ්්ි. 

10. ‘යම්්ිසි පර තිපතඩතිය් බලහයනඩ හමහලාව පරහලාව හද් 
ඇති බව හරියට ම දැන පර ්ාශ ්රන ශර මණබරාහඩමණ 
හ්හන්ඩ නැත ය’ යනු එ්්ි. 

හමම දෘෂඩටි සියලඩල ම ඇතිවනඩහනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ඇළුම් 
හ්ාට නුනුවණිනඩ එය සැපවතඩ ්ිරීහම් ්ර ම හසායන ්ලඩහි ය. එබැවිනඩ 
තෘෂඩණාව නිසා දිට්ඨුපාදානය ද ඇති හේය යි ්ියනු ලැහබ්. 

උපාදාන පච්චයා භරවෝ 

“තත්ථ කත්මෝ උපාදානපච්චචයා භ්වෝ? භ්වෝ දුවි්ේන, අත්ි 
කමමභ්වෝ, අත්ි උපපත්තිභ්වෝ. තත්ථ කත්මෝ කමමභ්වෝ? 
පුඤ්්ාභිසිංඛා්රෝ අපුඤ්්ාභිසිංඛා්රෝ ආ්නඤ්්ජාභිසිංඛා්රෝ, අයිං 
වුච්චචති කමමභ්වෝ, සේබමපි භවගාමිකමමිං කමමභ්වෝ. තත්ථ කත්මෝ 
උපපත්තිභ්වෝ? කාමභ්වෝ රූපභ්වෝ අරූපභ්වෝ, සඤ්්ාභ්වෝ 
අසඤ්්ාභ්වෝ ්න්වසඤ්්ානාසඤ්්ාභ්වෝ, ඒක්වෝකාරභ්වෝ, 
චත ්වෝකාරභ්වෝ, පඤ්්ච්වෝකාරභ්වෝ. අයිං වුේචති උපපත්තිභ්වෝ, 
අයිං වුච්චචති උපාදානපච්චචයා භ්වෝ.” 

්මහි ්ත්රුම ්ම්ස්ය :- 

“උපාදාන හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා ,වය ්වහර්ද? ,වය 
හදපරිදඩද්ිනඩ දත යුතු ය. ්ර්ම,වහය්ඩ ද ඇත. උපපතඩති,වහය්ඩ ද ඇත. 
එහි ්ර්ම,වය ්වහර් ද? පුණයා,ිසරසඩ්ාරය අපුණයා,ිසරසඩ්ාරය 
ආහනඤඩජා,ිසරසඩ්ාරය යන හමය ්ර්ම,වය යි ්ියනු ලැහබ්. ස්ල 
,වගාීන්ර්මය ්ර්ම,වය ය. එහි උපපතඩති,වය ්වහර් ද? ්ාම,වය, 
ර ප,වය, අර ප,වය, සරඥා,වය, අසරඥා,වය, හනඩවසරඥානාසරඥා,වය, 
 ්හවෝ්ාර,වය, කතුහවෝ්ාර,වය, පඤඩකහවෝ්ාර,වය යන හමය 
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උපපතඩති,වය යි ්ියනු ලැහබ්. හමය උපාදාන හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා 
,වය”යි ්ියනු ලැහබ්. 

්ියන ලදුහයඩ උපාදාන පර තයහයනඩ වනඩනා වූ ,වය 
විභිංගපාළි් යහි දැ්ඩවුණු ආ්ාරය යි.   ,වය හ්ාටිනඩ සල්ා ගත 
යුතඩහතඩ හමහසඩ ය. සතඩතඩවසනඩතානහයහි උපාදානයනඩ ඇති ී  වා 
ලියලනඩනට වැහලනඩනට වූ ්ලඩහි  වා නිසා තවතඩ හදය් ඇති ීම්ඩ 
වැඩීම්ඩ වනඩහනඩ ය. උපාදානයනඩ නිසා ඇති වන   හදය ,ව නම් හේ. 
එනම් පරාණඝාතාදි වශහයනඩ දශපරහ,ඩද වූ අ්ුශලය ය, දානාදි වශහයනඩ 
දශපරහ,ඩද වූ ්ුශලය ය, ්ුශලා්ුශලයනඩ නිසා මතු     ,ූමිවල 
හටගනඩනා සඩ්නඩධ්හයෝ ය යන හමාවුහු ය. එයිනඩ ‘දශපරහ,ඩද වූ අ්ුශලය, 
දශපරහ,ඩද වූ හලෞ්ි් ්ුශලය’ යි ්ියනු ලබන පිනඩ පේ හද්ට ‘්මම,වය’ 
යි ්ියනු ලැහබ්.   ්ර්මයනඩ ්ළ නිසා ඇතිවනඩනා වූ 
සතඩතඩවසනඩතානයනඩට අයතඩ වූ සඩ්නඩධ්යනඩට ‘උපපතඩති,වය’ යි ්ියනු 
ලැහබ්. 

උපපතඩති,වය: ්ාම,වය - ර ප,වය - අර ප,වය යි 
හතවැද රැම් හේ. සරඥා,වය, අසරඥා,වය, හනඩවසරඥානාසරඥා,වය යි 
තවතඩ ආ්ාරය්ිනඩ හතවැද රැම් හේ.  ්හවෝ්ාර,වය, 
කතුහවෝ්ාර,වය, පඤඩකහවෝ්ාර ,වය යි තවතඩ ආ්ාරය්ිනඩ 
හතවැද රැම් හේ. හම් තුනඩ ආ්ාරහයනඩ හබදී යන ,ව සියලඩල එ්ඩ හ්ාට 
ගතඩවිට ,ව නවය්ඩ හේ. 

අපාය සතරය, මිනිසඩ හලාවය, හදේහලාව සයය යන එහ්ාහළාසඩ 
,ූමිහයහි උපදනා සතඩතඩවයනඩහගඩ උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ කාමභව නම් 
හවති. හසාහළාසඩ ර ප,ූමිහයහි උපදනා සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ රූපභව නම් හවති. අර තල සතහරහි හැසිහරන 
සතඩතඩවයනඩහගඩ උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ අරූපභව නම් හවති. ්ාම,ූමි 
එහ්ාහළාසය, අසරඥ ,ූමිය හැර ඉතිරි ර පාවකර ,ූමි පසහළාසය, යට 
අර ප,ූමි තුනය යන හම් ,ූීනනඩහි උපදනා සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ සිංඥාභව නම් හවති. අසරඥ ,ූමිහයහි උපදිනඩනවුනඩ 
හගඩ උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ අසිංඥභව නම් හවති. ,වාගර ය යි ්ියනු ලබන 
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අනඩතිම අර ප,ූමිහයහි උපදිනඩනවුනඩ හගඩ උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ 
්න්වසිංඥානාසිංඥාභව නම් හවති. 

‘්වෝකාර’ යනු සඩ්නඩධ්යනඩට ම නහම්ි. අසරඥ ,ූමිහයහි ඇතඩහතඩ 
ර පසඩ්නඩධ්ය පමහණ්ි. එබැවිනඩ එහි සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ ඒක්වෝකාර භව නම් හවති. අර ප ,ූීනනඩහි 
ඇතඩහතඩ නාමසඩ්නඩධ් සතර  පමහණ්ි. එබැවිනඩ  වාහයඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ චත ්වෝකාරභව නම් හවති. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ඇති 
ඉතිරි ,ූීනනඩහි සතඩතඩවයනඩ හගඩ උපාදිනඩනසඩ්නඩධ්හයෝ පඤ්්ච්වෝකාර භව 
නම් හවති. සතඩතඩවසනඩතානයට අයතඩ සඩ්නඩධ්යනඩ අතර ්ර්මහයනඩ 
හටගනඩනා හ්ාටස්ඩ හා අනය හහඩතූනඩහගනඩ හටගනඩනා හ්ාටස්ඩ ද 
ඇතඩහතඩ ය. උපාදින්නස්කන්ර්යයි ්ියන ලදුහයඩ ්ර්මහයනඩ හට ගනඩනා 
සඩ්නඩධ්යනඩට ය. ‘උපාදානපච්චචයා භ්වෝ’ යන හමහි ගනු ලබනුහයඩ 
්ර්මහයනඩ හටගනඩනා සඩ්නඩධ්හයෝ ය.  

උපාදානයනඩ නිසා ,වය ඇතිවන සැටි මතු ද්ඩවන පරිදි දත යුතු 
ය. ්ර්ම,ව උපපතඩති,ව හද්ිනඩ ්ර්ම ,වය අ්ුශල්ර්ම,වය 
්ුශල්ර්ම ,වය යි හදවැද රැම් හේ. තෘෂඩණාව ර පතෘෂඩණාදි වශහයනඩ 
සවැද රැම් වනඩනා හසඩ ම ්ාමුපාදානය ද, ර ප්ාමුපාදානාදි වශහයනඩ 
සව දරැම් වන බව ද සැල්ිය යුතු ය. මසඩ රසයට හලාලඩ වූ තැනැතඩතා 
හට නිතරම එය අනු,ව ්රනඩනට සිතඩ හවයි. ්හු   නිසා ඌරැ - ්ු්ුළු 
- ගවාදි සතුනඩ මරනඩනටතඩ මරවනඩනටතඩ පටනඩගනී. මසඩ රසයට ආශාව 
්ාමුපාදානය යි. ්හු හගඩ සතුනඩ මැරීම මැරීම   ්ාමුපාදානහයඩ 
හමහහයීහමනඩ සිදු වනඩන්ි. ඇතැම්හු තමනඩ හගඩ හගාවිතැනඩ පාලු ්රන 
සතුනඩ ද, තවතඩ තමනඩ ඇලුම් ්රන වසඩතූනඩ නසන සතුනඩ ද මරා දමති. 
සමහරැ තමනඩ ඇලුම් ්රන වසඩතූනඩ ලබාගනු පිණිස මුදලඩ සැපයීම සඳහා 
සතුනඩ මරති. සමහරැ අඹුදරැවනඩ ර්ිනු සඳහා සතුනඩ මරති.   පරාණඝාත 
්ර්ම සියලඩල ම සිදු වනඩහනඩ ්ාමුපාදානය නිසා ය.  

ඇතැම් මිෙයාදෘෂඩටි්හයෝ හදවියනඩ සතුටුහ්ාට හදේහලාව යන 
බලාහපාහරාතඩතුහවනඩ හදවියනඩ පිදීම සඳහා සතුනඩ මරති. ඇතැම්හු 
හදවියනඩ සතුටු ්රවනු පිණිස දනඩදීම සඳහා සතුනඩ මරති. ඇතැම්හු 
‘සතඩතඩවහයෝ මනුෂයයා හගඩ පරහයෝජනය පිණිස හදවියනඩ විසිනඩ මවන 
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ලදඩහදෝ ය’ යි සල්ා හගන සතුනඩ මරති. ඇතැම්හු මහායාග පවතඩවනු 
පිණිස හබාහහෝ සතුනඩ මරති. මරවති. හම් දිට්ඨුපාදානය නිසා පරාණඝාත 
්ර්මය සිදුවන සැටි ය. 

ඇතැම්හු ආතඩමය ්ලඩ පැවැතඩම සඳහා, නිහරෝග ්රනු සඳහා, 
බලවතඩ ්රනු සඳහා සතුනඩ හගඩ බිතඩතර ්ති. ්ු්ුළු - වටු ආදි සතුනඩ 
මරා ්ති. මරවා ගනිති. ආතඩමය ආරක්ෂා ්රනු පිණිස උ්ුණනඩ ම්ුණනඩ 
මැසඩසනඩ මදුරැවනඩ මරති. බලඩලනඩ සර්පයනඩ මරති. තවතඩ සතුනඩ ද මරති. 
අඹුදරැවනඩ හගඩ ආතඩමාරක්ෂාව සඳහා ද එහසඩ ්රති.   අතඩතවාදුපාදානය 
නිසා පරාණඝාත්ර්මය සිදුවන ආ්ාරයයි. හමහසඩ උපාදානයනඩ හගඩ 
හමහහයීහමනඩ සතඩතඩවයා විසිනඩ පරාණඝාත ්ර්මය ්රනු ලැහබ්. 
අදතඩතාදානාදි අ්ුශලයනඩ, උපාදානයනඩ නිසා ්රන සැටි ද ්ියන ලදඩදට 
අනුව ්ලඩපනා ්ර ගත යුතු ය. ගර නඩෙය මහතඩ වන බැවිනඩ හමහි හනා 
ද්ඩවනු ලැහබ්. අ්ුශල්ර්මදශය අතුහරනඩ ්ාමමිෙයාකාරය හා අවිදයාව 
්ාමුපාදානය නිසාම සිදුවන බව ද, මිෙයාදෘෂඩටි ්ර්මය ඉතිරි උපාදාන 
තුන නිසා සිදු වන බව ද හමහි ලා විහශඩෂහයනඩ සැල්ිය යුතු ය. 

දනඩ දීහමනඩ මිනිසඩහලාව හපාහහාසතඩ පවුලඩවල - සිටු පවුලඩවල - 
රජ පවුලඩවල ඉපද පර )ත ආහාරපාන - වසඩතර  - යාන - වාහන 
වාසසඩොනාදිය ලැබිය හැ්ි බව හා හදේහලාව ඉපද එයටතඩ වලා පර )ත 
්ාමසම්පතඩ ලැබිය හැ්ි බව ද අසන ්ලඩහි; හබර හඬ ඇහසන ්ලඩහි 
පිසඩසුව ඇවිසඩහසනඩනා්ඩ හමනඩ, ්ාමුපාදානය ඇති තැනැතඩතා හ්හරහි 
  ්ාමුපාදානය නැඟ නැඟ එනඩනට පටනඩගනී. ගිනඩන්ට හතලඩ ඉසින 
්ලඩහි එය බුර බුරා නැඟ එනඩනා්ඩ හමනඩ, ්ාමුපාදාන ගිනඩන බුර බුරා 
නඟිනඩනට පටනඩ ගනී. එයිනඩ හමහහයන ලද තැනැතඩතා මිනිසඩ හලාව හා 
හදේහලාව ්ාමයනඩ ලබනු පිණිස ආහාර පාන වසඩතරාදිය දනඩ හදයි. 
මලඩපූජා පහනඩ පූජාදිය ්රයි. වතු ්ුඹුරැ ආදිය පුදයි. විහාර - දාගැබ් - 
සරඝාවාස - පාසලඩ - අම්බලම් - ලිර - හපා්ුණු ආදිය ්රවයි. සිලඩ රැ්ි 
්ලඩහි   පිහනනඩ  වා ලැබිය හැ්ි බව ඇසූ ්ලඩහි, ්ාමුපාදානය නැඟී 
එයිනඩ හමහහයන ලදුව, පනඩසිලඩ අටසිලඩ දසසිලඩ ආදි සිලඩ ර්ී. සමහරවිට 
පැවිදිව ද සිලඩ ර්ී. ,ාවනාමය ්ුශලහයනඩ  වා ලැබිය හැ්ි බව ඇසූ 
්ලඩහි ,ාවනාහවහි හයහදයි. හම් ්ාමුපාදානය නිසා දාන ශීල ,ාවනාමය 
්ුශලයනඩ ඇති වන ආ්ාරය යි. 
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දානාදි පිනඩ්ම්වලිනඩ හදවියනඩ සතුටු ්රීහමනඩ ්ියන ලද සම්පතඩ 
ලැබිය හැ්ිය යන දෘෂඩටිය ඇතඩහතෝ ්ාමුපාදාන දිට්ඨුපාදාන හද්ිනඩ ම 
හමහහයන ලදුව දනඩ දිම්, සිලඩ රැ්ීම් ,ාවනාහවහි හයදීම් ්රති.   
්ාමුපාදාන දිට්ඨුපාදාන හද් නිසා දාන ශීල ,ාවනා සරඛයාත ්ුශල 
්ර්ම,වය ඇති වන ආ්ාරය යි. 

දනඩදීම් ආදි පිනඩවලිනඩ දිවයහලෝ් - මනුෂයහලෝ් හද්ඩහි, දීර්ඝායු 
ඇති, වර්ණසම්පතඩතිය ඇති, නිහරෝග බව ඇති, හතඩජසඩ ඇති, අධිපති බව 
ඇති, මනා නුවණ ඇති, සිහිය ඇති, වධ්යයමය ඇති, උසසඩ ආතඩමයනඩ 
ලැබිය හැ්ි බව ඇසූ ්ලඩහි, අතඩතවාදුපාදාන ගිනඩන නගිනඩනට පටනඩ 
ගනී. එයිනඩ හමහහයන ලද තැනැතඩතා උසසඩ ආතඩමයනඩ ලබනු සඳහා 
දනඩදීම ්රයි. සිලඩ රැ්ීම ්රයි. ,ාවනා ්රයි. ර පාර ප බර හඩමයනඩ හගඩ 
ආතඩම,ාව සම්පතඩතිය ඇසූ ්ලඩහි එයට පැමි)ම සඳහා ගිහිහගය හැර 
පැවිදිව සිලඩ ර්ියි. ධ්යාන වලයි. හම් අතඩතවාදුපාදානය නිසා දාන ශීල 
,ාවනා සරඛයාත ්ුශල්ර්ම,වය ඇත වන ආ්ාරය යි.   

හමහි ද්ඩවන ලදුහයඩ     උපාදානයනඩ නිසා     ්ුශලා්ුශල 
්මමයනඩ හබාහහෝ හසයිනඩ ඇති වන ආ්ාරය යි. පෘෙගඩජන පුදඩගලයා 
පිසඩස්ු වැනි ය. ් හු ්වර උපාදානය්ඩ නිසා වුව ද, පිනඩපේවලිනඩ ්වර්ඩ 
වුව ද හනා ්රනඩහනඩ හනා හේ. එබැවිනඩ උපාදාන සතර ම නිසා ්ුසලඩ 
වූ ද අ්ුසලඩ වූ ද සැම ්මමය්ඩ ම සිදු විය හැ්ි බව සාමානයහයනඩ ්ිය 
යුතු ය. 

්ුඹුර් හටගනඩනා ී  වලිනඩ එ්ඩ හ්ාටස්ඩ හබාලඩ හේ. හ්ාටස්ඩ 
මතු හගායම ඇති ්ිරීහම් ශ්ඩතිය වූ බීජශ්ඩතිය ඇතඩතා වූ යහපතඩ ී 
හේ. එහමනඩ උපාදානයනඩ නිසා සතඩතඩවයනඩ විසිනඩ ්රන ්ර්මයනඩහගනඩ 
එ්ඩ හ්ාටස්ඩ මතු උතඩපතඩතිය්ඩ ඇති ්ිරීහමහි සමතඩ බව්ඩ නැතඩතා වූ 
දුබල ්ර්මහයෝ හවති. හ්ාටස්ඩ අනාගතහයහි සතඩතඩවයා     ,වයට 
පැමිණීහම් ශ්ඩතිහයනඩ යු්ඩත වූ බලවතඩ ්ර්මහයෝ හවති. දුබල පිනඩ 
පේවලට ්ර්මය යි ද, අනාගතහයහි පර තිසනඩධි දානයට සමතඩ වූ බලවතඩ 
්මමයනඩට කමධපථය යි ද ්ියනු ලැහබ්. දුබල ්ර්මහයෝ අ,ාවපරාපඩත හවති. 
බලවතඩ ්ර්මහයෝ විපා් බවට පැමි)ම් වශහයනඩ අනාගතහයහි 
සතඩතඩවයනඩ     ,වයට පමුණුවති. එහහයිනඩ ්ාම,වහයහි ඉපදීමට 
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හහඩතුවන ්ර්මහයනඩ ්ාම,වය ඇති ්රනු ලැහබ්. ර ප,වහයහි ඉපදීමට 
හහඩතුවන ්ර්මහයනඩ ර ප,වය ඇති ්රනු ලැහබ්. අර ප,වහයහි 
ඉපදීමට හහඩතු වන ්ර්මහයනඩ අර ප,වය ඇති ්රනු ලැහබ්. 
සරඥ ,වාදීහු ්ියන ලද ,වයනඩහගඩ ම පරහ,ඩදහයෝ ය. හමහසඩ උපාදාන 
හහඩතුහවනඩ ඇතිවන ්ර්ම,වය නිසා නව වැද රැම් උපපතඩති,වය නැවත 
නැවතතඩ ඇති හේ. 

උපපතඩති,වය ්ර්ම හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා ්ලඩහි 
“උපාදානපච්චචයා භ්වෝ” යි ‘්ර්ම,ව උපපතඩති,ව හද් ම උපාදාන 
හහඩතුහවනඩ හේ ය’ යි වදාහළඩ ්ුම්ඩ නිසා ද? යන පර ශඩනය හම තැනඩහි  
පහළ හේ. එහි ්ාරණය හමහසඩ දත යුතු. 

්ඩහලඩශහයෝ වනාහි සා පිපාසාවනඩ හමනඩ සතඩතඩව සනඩතානය 
දවනඩනා වූ තවනඩනා වූ සඩව,ාවහයෝ ය. සාගිනඩන නිවාගැනීමට ආහාරය 
ද, පිපාසය නිවා ගැනීමට පානවර්ග ද ඇතුවා්ඩ හමනඩ     ්ඩහලඩශයනඩ 
නිසා වන දැවිලඩල තැවිලඩල සනඩසිඳවා ගැනීමට වුවමනා ්ඩහලඩශාහාර 
හ්ාටස්ඩ ද ඇතඩහතඩ ය. උපාදානහයෝ ද අනඩ නම්ිනඩ ්ියන ්ඩහලඩශහයෝ 
ය.  වාහයඩ ද සනඩතානය දවන තවන සඩව,ාවය ඇතඩහතඩ ය. ්ාමුපාදානය 
යනු ර පශබ්දාදි ්ාමවසඩතූනඩ පැතීම ය. එය එ්ඩතරා දැීම්ි, තැීම්ි.   
දැවිලඩල හනා ඉවසිය හැ්ි බැවිනඩ සනඩතානහයහි ්ාමුපාදානය නැගී සිටි 
සතඩතඩවයා එය නිවාගනු පිණිස ්ාමවසඩතූනඩ හසායනඩහනඩ ය. ්ාමුපාදාන 
ගිනඩන නිවන, සනඩසිඳවන හදය නම් ්ාමවසඩතූහු ය. ්ාමවසඩතු 
්ාමුපාදානහයඩ ආහාරය යි. 

අතඩතවාදුපාදානය ,වසම්පතඩතිය පිළිබඳ වූව්ි.   අතඩතවාදුපාදාන 
ගිනඩනට ආහාරය ,වසම්පතඩතිය ය. එබැවිනඩ උපාදානයනඩ නැගී අවුතඩ   
ගිනඩහනනඩ දැහවන තැහවන සතඩතඩවයා හසායන පතන හදය නම් ්ාම 
වසඩතු හා ,ව සම්පතඩතිය ය. ්හු ්ාමවසඩතූනඩ හා ,වය ලබාගැනීමට, 
ඇති්ර ගැනීමට උතඩසාහ ්රයි. ්ර්ම,වය යනු   ්රන උතඩසාහය යි. 
එය අපර ධ්ාන හදය්ි. උපාදනයනඩට පර ධ්ාන වශහයනඩ වුවමනා හදය ,ව 
සම්පතඩතිය වූ උපපතඩති ,වය යි. ්ර්මය උපපතඩති ,වයට හහඩතු වතුදු 
උපාදානය ම උපපතඩති ,වය ඇති ීහම් මූලි් හහඩතුව හේ. එබැවිනඩ 
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උපාදානය නිසා ්ර්ම,ව උපපතඩති,ව හද් ම ඇති හේ ය යි ්ීම යු්ඩති 
යු්ඩතය. 

‘අවිජ්ජාපච්චචයා සිංඛාරා’ යනුහවනඩ වර්ඩ ද්ඩවන ලද ්ර්මය ම 
නැවත උපාදානයනඩ හගඩ ඵල වශහයනඩ දැ්ඩීම නිරර්ේ හනා හේ ද? යනු 
හමහි ඇති වන තවතඩ පර ශඩනය්ි. හම් පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනය ජාති 
තුන්ඩ හා සම්බනඩධ්ය. “අවිජ්ජාපච්කයා සරඛාරා” යන තනඩහි ද්ඩවන ලද 
්ර්මය අතීත ජාතියට අයතඩ වූ වර්තමාන ,වය ඇතිීමට හහඩතු වූ ්ර්මය 
යි. “උපාදානපච්කයා ,හවෝ” යන හමහි ද්ඩවන ්ර්මය වර්තමාන ,වයට 
අයතඩ වූ අනාගත ,වයට හහඩතු වන ්ර්මය යි. අතීත ,වහයනඩ වර්තමාන 
,වයට පැමි)ම හා වර්තමාන ,වහයනඩ අනාගත ,වයට පැමි)මතඩ 
ද්ඩවන හම් හදඩශනහයහි හදතැන් ්ර්මය දැ්ඩීම ්ළ යුතු ම ය. 
එබැවිනඩ ්ර්මය හදතැන් දැ්ඩී ම නිෂඩඵල හනා වන බව දත යුතු ය. 

භවපච්චයා ජාති 

“තත්ථ කතමා භවපච්චචයා ජාති? යා ්ත්සිං ්ත්සිං සත්තානිං 
තමහි තමහි සත්තනිකා්ය් ජාති සඤ්්ජාති ඔක්කන්ති අභිනිේබත්ති 
ඛන්ර්ානිං පාත භ්වෝ ආයතනානිං පටි ා්භෝ. අයිං වුච්චචති භවපච්චචයා 
ජාති.” 

හම් විභිංගපර කරණ්යහි ,වපර තයහයනඩ හටගනඩනා ජාතිය විසඩතර 
්ර තිහබන ආ්ාරය යි. එහි හතඩරැම :- “එහි ජාතිය ්වහර් ද?     
සතඩතඩවයනඩ හගඩ     සතඩතඩව නි්ායහයහි යම් පළමු හ්ාට ඉපදීම්ඩ හේ 
ද? සම්පූර්ණ ඉපදීම්ඩ හේ ද, මවු ්ුසයට ඇතුළු ීම්ඩ හේ ද, පර ්ටව 
ඉපදීම්ඩ හේ ද, සඩ්නඩධ්යනඩ හගඩ පහළ ීම්ඩ හේ ද, ආයතනයනඩ හගඩ  
පහළීම් වශහයනඩ ලැබීම්ඩ හේ ද, හමය ,ව පර තයහයනඩ වනඩනා වූ ජාතිය 
යි ්ියනු ලැහබ් ය” යනු යි. හමහි හ්ටි හතඩරැම,     ,වහයහි උපදනා 
සතඩතඩවයනඩහගඩ පළමු හ්ාට ඉපදීම ජාතියය යනු යි. තවතඩ ්ර මය්ිනඩ 
්ියතහහාතඩ     ,වවල  පළමු හ්ාට සඩ්නඩධ්යනඩ පහළීම ජාතියය 
යනු යි. හම් පළමු හ්ාට ඉපදීඹ සම්බනඩධ්හයනඩ ්ිය යුතු විසඩතරය, 
“සරඛාරපච්කයා විඤඩඤාණර” යනඩන විසඩතර ්ිරීහම් දී ්ියන ලදී. 
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,වපර තයහයනඩ වනඩනා වූ හම් ජාතිය උපපතඩති,වහයඩ ම 
හ්ාටස්ි. එබැවිනඩ ජාතිහයඩ හහඩතුව වශහයනඩ උපපතඩති,වය හනා ගත 
යුතු ය. ,ව හද්ිනඩ ජාතියට හහඩතුවනඩහනඩ ්ර්ම ,වය පමහණ්ි. එබැවිනඩ 
“උපාදාන පච්කයා ,හවා” යන තනඩහි ,ව ශබ්දහයනඩ ,ව හද් ම හනා 
ගනු ලැහබ්. එයිනඩ ගනු ලබනඩහනඩ ්ර්ම ,වය පමණ්ි. 

උපාදානයනඩ නිසා ්ුශලා්ුශල ්ර්ම ්ළ ්ලඩහි     ්ර්මයනඩ 
හගඩ ශ්ඩතිහයඩ හා සඩව,ාවහයඩ සැටියට ්ාම,වාදි     ,වහයහි 
සතඩතඩවයාහගඩ නැවත නැවත ඉපදීම වූ ජාතිය හේ. සතඩතඩවයාහගඩ 
උතඩපතඩතියට පූර්ව ,වහයඩ ්ළ ්ර්මය හහඩතුවන බව වනාහි සාමානය 
හලෝ්යාට හනා හපහනන ගුපඩත ්රැණ්ි. සාමානය ජනයා හට එය 
සිතා ගත හැ්ඩහ්ඩ අනුමානහයනි. 

සතඩතඩහවෝතඩපතඩතියට ්ර්මය හහඩතු වන බව අනුමානහයනඩ සල්ා 
ගැනීමට ඇති ්රැණු අතුහරනඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ නානාතඩතඩවය පර ධ්ාන 
්රැහණ්ි. හම් සතඩතඩවයනඩ හගනඩ ඇතම්ුට හලෝ,ය උතඩසනඩන ය. 
ඇතම්ුට දඩහේෂය උතඩසනඩනය, ඇතම්ුට හමෝහය උතඩසනඩනය, 
ඇතම්ුට වමතරිය උතඩසනඩනය, ඇතම්ුට ඥානය උතඩසනඩන ය. හමහසඩ 
උතඩසනඩන වනඩනාවූ ද හීන වනඩනා වූ ද වකතසි් ධ්ර්මයනඩ හගඩ වශහයනඩ 
සතඩතඩවයනඩ අතර හබාහහෝ හවනසඩ්ම් ද්ඩනා ලැහබ්. ආයුෂය ධ්නය 
සැපදු්ඩය යනාදිහයනඩ සතඩතඩවයනඩ අතර හබාහහෝ හවනසඩ්ම් ද්ඩනා 
ලැහබ්. සතඩතඩවයාහගඩ උතඩපතඩතියට හා වැඩීමට ද ජීවතඩීමට ද හහාඳ 
නර් ගති ගුණ ඇති ීමට ද තිබිය යුතු පර ්ට හහඩතු වූ, මවුපියනඩ හගඩ 
ශු්රහශරෝණිත ධ්ාතු - සෘතු - ආහාර - වයායාම - උහගනීම - 
අවවාදානුශාසනා යන හම්වාහයඩ හවනසඩ්ම් ඇති තනඩහි වන හවනසඩ්ම් 
ගැන ්ිය යුතඩත්ඩ නැත.  වා සම වූ සතඩතඩවයනඩ අතර ද හවනසඩ ්ම් 
අලුව්ඩ නැතිව ම ද්ඩනා ලැහබ්. 

එ් පිය්ුට දාව එ් මව් ්ුසහයහි එ්වර පිළිසිඳ හගන එ්වර 
උපනඩ, එ් ම ආහාරය්ිනඩ එ් ම හගය් වැලුණු, එ් ම උහගනීම්ඩ 
එ් ම අනුශාසනය්ඩ ලතඩ, එ් ම පුදඩගල හ්ාටස්ඩ ඇසුරැ ්ළ නිඹුලඩ 
දරැ හදහදනා අතර වුව ද ්ියන ලද හවනසඩ්ම් ද්ඩනා ලැහබ්.   
්ාරණයට අනුව සිතා බලන ්ලඩහි සතඩතඩවයාහගඩ උතඩපතඩතියට, ද්ඩනා 
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ලැහබන හහඩතූනඩහගනඩ අනය වූ හනා හපහනන තවතඩ හහඩතුව්ඩ තිබිය 
යුතු බව දත  හැ්ි ය. පිළිගත හැ්ි ය.   හනා හපහනන හහඩතුව 
අහන්්ඩ හනාව පූර්ව ජනඩමවල දී ්ළ ්ර්මහයෝ ය. සිත ඉතා විිතර  ය. 
් ාව ඇති අන් සුම ්දයටම වාා විිතර ය. ්ර්මය ද සිත පිළිබඳ වූව්ි. 
එබැවිනඩ මතඩතවිමතර තඩතඩවයා හගඩ වශහයනඩ ්ර්මය විමතර  හේ. 
උතඩපතඩතියට හහඩතු වූ ්ර්මයා හගඩ විමතර තඩතඩවහයනඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
විමතර  බව හේ.  

  හමහසඩ ය:- 

යම් ්ිසිව්ු හගඩ සනඩතානහයහි උතඩපතඩතියට හහඩතු වන ්ර්මය්ඩ 
්රන අවසඩොහේ දී හලෝ,ය බලවතඩ හේ ද, අහලෝ,ය දුබල හේ ද, 
අදඩහේෂාහමෝහහයෝ බලවතඩ හවතඩ ද, දඩහේෂ හමෝහහයෝ දුබල හවතඩ ද 
්හුහගඩ දුබල අහලෝ,ය බලවතඩ හලෝ,ය මැලපැවැතඩීමට හනා සමතඩ හේ. 
බලවතඩ දඩහේෂ හමෝහයනඩ මැල පැවැතඩී මට සමතඩ හවති. හලෝ,ය 
මැලලීමට හනා සමතඩ දුබල අහලෝ, හහඩතුහවනඩ යු්ඩත වූ   ්ර්මහයනඩ 
  පුදඩගලයා යම්්ිසි ,වය් උපනඩ ්ලඩහි වමතරිය ඇති හ්රෝධ් ්ිරෞ්ීම් 
අලු වූ තියුණු නුවණ ඇතඩතා වූ හලෝ,ය අධි් පුදඩගලහය්ඩ හේ. එ බඳු 
්ර්මය්ිනඩ උතඩපතඩතිය ලැබූ පුදඩගලහයෝ ධ්මමශාසඩතර  උහගනීහමහි සමතඩහු 
හවති. පණඩිත හවති. එහහතඩ ්වුහු ්ිසිව්ුට ්ිසිව්ඩ හනා හදන නිතර 
ම රැසඩ්ිරීමට, අනුනඩහගනඩ ගැනීමට ම උතඩසාහ ්රන හලෝ,ීහු හවති. 

යම්ු හට ්ර්මය ්රන අවසඩොහේදී හලෝ, දඩහේෂ හද් බලවතඩ 
හේ ද, අහලෝ,ාදඩහේෂහයෝ දුබල හවතඩ ද, පර ඥාව  බලවතඩ හේ ද, හමෝහය 
දුබල හේ ද, ්හු   ්ර්මහයනඩ යම්්ිසි තැන් උපනඩ ්ලඩහි හලෝ,ී වූ ද 
්ෘර වූ ද තියුණු නුවණ ඇතඩතා වූ ද පුදඩගලහය්ඩ හේ. එබඳු පුදඩගලහයෝ 
ධ්ර්මශාසඩතර යනඩ උහගන පණඩිත වුව ද   ගති පවතඩවති, ලා,ය්ඩ ලැබිය 
හැ්ි ්ලඩහි හ්ාහත්ඩ මහතඩ අපරාධ්ය්ඩ වුව ද ්රනඩනට මැලි හනා 
හවති.  

යම්ුට ්ර්මය රැසඩ ්රන ්ලඩහි හලෝ, හමෝහ යන හද් බලවතඩ 
හේ ද, අහලෝ,ාහමෝහ හද් දුබල හේ ද අදඩහේෂය බලවතඩ හේ ද දඩහේෂය 
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මඳ හේ ද,   තැනැතඩතා   ්ර්මහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි හලෝ,ී වූ ද හමෝල 
වූ ද මෘදු ගති ඇති පුදඩගලහය්ඩ හේ. 

යම්ුට ්ර්මය ්රන අවසඩොහේදී හලෝ, දඩහේෂ හමෝහ තුන ම 
බලවතඩ හේ ද, අහලෝ,ය අදඩහේෂය අහමෝහය යන තුන දුබල හේද, 
හහහතහම්   ්ර්මහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි හලෝ,ී වූ ද නපුරැ වූ ද හමෝලහය්ඩ 
හේ. හලෝ්හයහි හහාඳට ම නර් මිනිසුනඩ වනඩහනඩ එබඳු ්ර්මවලිනඩ 
උපනඩ පුදඩගලහයෝ ය. 

යම්ුට ්ර්මය ්රන ්ලඩහි අහලෝ,ය හා දඩහේෂ හමෝහ හද් 
බලවතඩ හේ ද, හලෝ,ය හා අදඩහේෂ අහමෝහ හද් දුබල හේද,   පුදඩගලයා 
  ්ර්මහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි දිවයමය ආරම්මණය්ඩ දුටු ්ලඩහි දු ්ලබල 
හනා වනඩනා වූ වි්ෘතියට හනා පැමිහණනඩහනඩනා වූ රාගය මඳ වූ ්ිහපන 
සුළු වූ හමෝල පුදඩගලහය්ඩ හේ. 

යම්ුට ්ර්මය ්රන ්ලඩහි අහලෝ,ය අදඩහේෂය යන ්ුසලඩ මුලඩ 
හද් හා හමෝහය ද බලවතඩ හේ ද, හලෝ,ය දඩහේෂය අහමෝහය යන තුන 
දුබල හේ ද, හහහතහම්   ්ර්මහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි හදන සඩව,ාවය හා 
හනා රැසඩ ්රන සඩව,ාවය ද ඇති මෘදු ද වූ නුවණ මඳ වූ පුදඩගලහය්ඩ 
හේ. 

යම්ුට ්ර්මය ්රන ්ලඩහි අහලෝ,ය දඩහේෂය අහමෝහය යන 
හම්වා බලවතඩ හේ ද හලෝ,ය අදඩහේෂය හමෝහය යන හම්වා දුබල හේ ද, 
  තැනැතඩතා   ්ර්මහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි නිර්හලෝ, වූ ද නුවණැතඩතා වූ 
ද ්ිහපන සුළු වූ ද පුදඩගලහය්ඩ හේ. 

යම්ුට ්ර්මය ්රන අවසඩොහේ දී අහලෝ,ාදඩහේෂාහමෝහ තුන ම 
බලවතඩ හේ ද, හලෝ,ය දඩහේෂය හමෝහය යන හම්වා දුබල හේ ද,   
තැනැතඩතා   ්ර්මහයනඩ උපනඩ ්ලඩහි නිර්හලෝ,ී වූ ද මෘදු වූ ද තියුණු 
නුවණ ඇතඩතා වූ ද, හශරඩෂඩඨ පුදඩගලහය්ඩ හේ. එබඳු පුදඩගලහයෝ 
හලෝ්හයහි දුර්ල,ය හ. තවතඩ හනාහය්ඩ ආ්ාරවලට සතඩතඩවයනඩ ්ර්ම 
හහඩතුහවනඩ හබහදන සැටි චූ කමම විභිංග සූතරාදිහයනඩ දත යුතු. 
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ජාතිපච්චයා ජරාමරණං රසෝක 
පරිරද්වදුක්ඛරදෝමනස්සුපායාස සම්භවන්ති. 

ජාතිපර තයහයනඩ හටගනඩනා වූ ජරාමරණාදි දු්ඩ සත වි,රග 
පර ්රණහයඩ ද්ඩවා තිහබනඩහනඩ හමහසඩය.  

“තත්ථ කතමිං ජාතිපච්චචයා ජරාමරණිං? අත්ි ජරා, අත්ි මරණිං, 
තත්ථ කතමා ජරා? යා ්ත්සිං ්ත්සිං සත්තානිං තමහි තමහි 
සත්තනිකා්ය් ජරා ජිරණතා ඛණ්ඩිච්චචිං පා ිච්චචිං ව ිත්තචතා ආයු්නෝ 
සිංහානි ඉන්රියානිං පරිපා්කෝ අයිං වුච්චචති ජරා. තත්ථ කතමිං මරණිං? 
යා ්ත්සිං ්ත්සිං සත්තානිං තමහා තමහා සත්තනිකායා චුති වචනතා 
්භ්්දෝ අන්තරර්ානිං මච්චචු මරණිං කා කිරියා ඛන්ර්ානිං ්භ්්දෝ 
ක් ්ඛරස්ස නික්්ේ්පෝ ජීවිතින්රියස්ස උපච්ච්ෝ්දෝ ඉදිං වුේචති මරණිං, 
ඉති අයිං ච ජරා ඉදිං ච මරණිං, ඉදිං වුච්චචති ජාතිපච්චචයා ජරා මරණිං” 

හතඩරැම :- 

“එහි ජාතිය නිසා වනඩනා වූ ජරාමරණය ්වහර්ද යතඩ? ජරාව්ඩ 
ඇත, මරණය්ඩ ඇත, එහි ජරාව ්වහර්ද යතඩ?     සතඩතඩවයනඩ හගඩ   
  සතඩතඩවනි්ායහයහි යම් ජරාව්ඩ දිරන බව්ඩ ්ලහතාලු බව්ඩ පැසුණු  
බව්ඩ සම රැලි වැහටන බව්ඩ ආයුෂයාහගඩ හානිය්ඩ ඉනඩද්රියයනඩ හගඩ 
හම්රීම්ඩ හේ ද හමය ජරාව ය යි ්ියනු ලැහබ්. එහි මරණය ්වහර් ද 
යතඩ?     සතඩතඩවනි්ායහයනඩ යම් පහීම්ඩ පහවන බව්ඩ බිඳීම්ඩ 
අතුරැදහනඩීම්ඩ මච්කුය යි ්ියන ලද මරණය්ඩ මරහු හගඩ ්රියාව්ඩ 
සඩ්නඩධ්යා හගඩ බිඳීම්ඩ මළසිරැර තැබීම්ඩ ජීවිහතඩනඩද්රියයා හගඩ සිඳීම්ඩ හේ 
ද හමය මරණය ය යි ්ියනු ලැහබ්. හමහසඩ හම් ජරාව ද හම් මරණය ද 
යන හමය ජාතිය නිසා වනඩනා වූ ජරාමරණය යි ්ියනු ලැහබ් ය” යනු 
යි. 

“තත්ථ කත්මෝ ්සෝ්කෝ? ාතිබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
්භෝගබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස ්රෝගබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
සී බයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ිබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්ර්න වයස්න්න සමන්නාගතස්ස 
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අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්ර්න දුක්ඛර්ම්මන ඵුට්ඨස්ස ්සෝ්කෝ ්සෝචනා 
්සෝිතත්තිං අන්්තෝ ්සෝ්කෝ අන්්තෝ පරි්සෝ්කෝ ්ච්චත්සෝ 
පරිජ්ොයනා ්දෝමනස්සිං ්සෝකස ් ිං, අයිං වුච්චචති ්සෝ්කෝ.” 

්ත්රුම :- 

“එහි හශෝ්ය ්වහර් ද යතඩ? ඥාතිවයසනහයනඩ හහෝ මලනා ලදඩදහු 
හගඩ හ,ෝගවයසනහයනඩ හහෝ මලනා ලදඩදහු හගඩ, හරෝග වයසනහයනඩ හහෝ 
මලනා ලදඩදහු හගඩ, ශීලවයසනහයනඩ හහෝ මලනා ලදඩදහු හගඩ, 
දෘෂඩටිවයසනහයනඩ හහෝ මලනා ලදඩදහු හගඩ එ්ඩතරා එ්ඩතරා වයසනය්ිනඩ 
යු්ඩත වූවහු හගඩ, එ්ඩතරා එ්ඩතරා දුුඃඛ ධ්ර්මය්ිනඩ මලනා ලදඩදහුහගඩ යම් 
හශෝ්ය්ඩ හශෝ් ්රන ආ්ාරය්ඩ හශෝ් ්රන බව්ඩ අ,යනඩතරහයහි 
හශෝ්ය්ඩ මතඩතයා හගඩ දැහවන ආ්ාරය්ඩ දුුඃඛිත සිතඩ ඇති බව්ඩ හශෝ් 
නමැති හුල්ඩ හේ ද, හමය හශෝ්ය” යි ්ියනු ලැහබ්ය යනුයි.  

“තත්ථ කත්මෝ පරි්ද්්වෝ? ාතිබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
්භෝගබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස ්රෝගබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
සී බයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ිබයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්ර්න බයස්න්න සමන්නාගතස්ස 
අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්ර්න දුක්ඛ ර්ම්මන ඵුට්ඨස්ස ආ්ද්්වෝ පරි්ද්්වෝ 
ආ්ද්වනා පරි්ද්වනා ආ්ද්විතත්තිං පරි්ද්විතත්ංිං වාචා විප්ප ා්පා 
ප ා්පා  ා ප්පනා  ා ප්පිතත්තිං අයිං වුච්චචති පරි්ද්්වෝ” 

හතඩරැම :- 

“එහි පරිහදඩවය හ්හසඩද යතඩ? ඥාතිවයසනහයනඩ හහෝ පීිත වූවහු 
හගඩ හ,ෝගවයසනහයනඩ හහෝ පීිත වූවහු හගඩ හරෝගවයසනහයනඩ හහෝ 
පීිත වූවහු හගඩ ශීලවයසනහයනඩ හහෝ පීිත වූවහු හගඩ දෘෂඩටිවයසනහයනඩ 
හහෝ පීිත වූවහු හගඩ එ්ඩතරා එ්ඩතරා වයසනය්ිනඩ යු්ඩත වූවහු හගඩ 
එ්ඩතරා එ්ඩතරා දු්ඩඛ ධ්ර්මය්ිනඩ මලනා ලදඩදහු හගඩ හම් මහගඩ පුතා 
මහගඩ ූ  ය යි ්ිය ්ියා හැඬීම්ඩ, ගුණ ්ිය ්ියා හැඬීම්ඩ මහගඩ පුතා 
මහගඩ පුතා ය යි ්ිය ්ියා අඬන ආ්ාරය්ඩ ගුණ ්ිය ්ියා අඬන 
ආ්ාරය්ඩ, මහගඩ පුතා මහගඩ ූ  ය යි ්ියා අඬන බව්ඩ ගුණ ්ිය ්ියා 
අඬන බව්ඩ, ්ීම්ඩ නිරර්ේ වකන ්ීම්ඩ නැවත නැවත ්ීම්ඩ නැවත 
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නැවත ්ියන ආ්ාරය්ඩ නැවත නැවත ්ියන බව්ඩ හේ ද, හමය 
පරිහදඩවය” යි  ්ියනු ලැහබ්ය යනුයි. 

“තත්ථ කතමිං දුක්ඛිං? යිං කායිකිං අසාතිං කායිකිං දුක්ඛිං 
කායසමඵස්සජිං අසාතිං දුක්ඛිං ්ේදයිතිං කායසමඵස්සජා අසාතා දුක්ඛා 
්ේදනා ඉදිං වුච්චචති දුක්ඛිං.” 

හතඩරැම :- 

“එහි දු්ඩඛය ්වහර් ද යතඩ? යම් ්ායි් වූ අමිහිර්ඩ ්ායි් වූ 
දු්්ඩ ්හයහි සඩපර්ශහයනඩ හටගනඩනා අමිහිරි වූ දු්ඩ වූ හේදයිතය්ඩ 
්හයහි සඩපර්ශහයනඩ හටගනඩනා වූ හනා මිහිරි වූ හේදනාව්ඩ හේ ද හමය 
දුුඃඛය” යි ්ියනු ලැහබ්. 

“තත්ථ කතමිං ්දෝමනස්සිං? යිං ්ච්චතසිකිං අසාතිං ්ච්චතසිකිං 
දුක්ඛිං ්ච්ච්තෝසමඵස්සජිං අසාතිං දුක්ඛිං ්ේදයිතිං ්ච්තෝසමපස්සජා 
අසාතා දුක්ඛා ්ේදනා ඉදිං වුච්චචති ්දෝමනස්සිං.” 

හතඩරැම :- 

“එහි හදෞර්මනසයය ්වහර් ද යතඩ? යම් සිහතහි වූ හනා මිහිර්ඩ 
සිහතහි වූ දු්්ඩ සිහතහි සඩපර්ශහයනඩ හටගනඩනා වූ හනා මිහිරි වූ දු්ඩ වූ 
හේදනාව්ඩ හේ ද, හමය හදෞර්මනසයය” යි ්ියනු ලැහබ්ය යනුයි.  

“තත්ථ කත්මෝ උපායා්සෝ? ාතිවයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
්භෝගවයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස ්රෝගවයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
සී වයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ිවයස්න්න වා ඵුට්ඨස්ස 
අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්ර්න වයස්න්න සමන්තාගතස්ස 
අඤ්්ඤ්තරඤ්්ඤ්ත්ර්න දුක්ඛර්ම්මන ඵුට්ඨස්ස ආයා්සා උපායා්සා 
ආයාසිතත්තිං උපායාසිතත්තිං, අයිං වුච්චචති උපායා්සා.” 

හතඩරැම :- 

“එහි උපායාසාය ්වහර් ද යතඩ? ඤාතිවයසනහයනඩ හහෝ පීිත 
වූවහු හගඩ හ,ෝගවයසනහයනඩ හහෝ පීිත වූවහු හගඩ හරෝගවයසනහයනඩ 
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හහෝ පීිත වූවහු හගඩ ශීලවයසනහයනඩ හහෝ පීිත වූවහු හගඩ දෘෂඩටි 
වයසනහයනඩ හහෝ පීිත වූවහු හගඩ එ්ඩතරා එ්ඩතරා වයසනය්ිනඩ යු්ඩත 
වූවහු හගඩ එ්ඩතරා එ්ඩතරා දුුඃඛ ධ්ර්මය්ිනඩ පීිත වූවහු හගඩ සිහතහි 
හවහහස්ඩ සිහතහි බලවතඩ හවහහස්ඩ හවහහසුණු සිතඩ ඇති  බව්ඩ 
හබාහහෝ හවහහසුණු සිතඩ ඇති බව්ඩ හේ ද, හමය උපායාසය” යි ්ියනු 
ලැහබ්ය යනුයි. 

්ාම ර ප අර ප සරඛයාත ,වතරහයහි හ්ාතැන් වුව ද ඉපදීම්ඩ 
වුවහහාතඩ උපනඩ සතඩතඩවයාට ජරා මරණ හද්  ්ානඩතහයනඩ ඇති 
වනඩහනඩය. හසෝ් පරිහදඩව දු්ඩඛ හදෝමනසඩස උපායාස යන පස ඇතැම් 
සතඩතඩවහයෝ බහුල වශහයනඩ ද ඇතැම් සතඩතඩවහයෝ අලඩප වශහයනඩ ද 
ලබති. ර පාර ප හලෝ්වල සතඩතඩවහයෝ  වා හනා ලබති. ජරා මරණාදි 
සියලඩලම ස ම සතඩතඩවයනඩ විසිනඩ ම හනා ලබතතඩ යහම්ඩ යහම්ඩ ලබතඩ 
නම් ්වුනඩ  වා ලබනුහයඩ උපනඩ නිසාම ය. නූපන හහාතඩ හනා ලබති. 
එබැවිනඩ ජාතිය නිසා ජරා මරණාදීහු හවතැ යි ්ියනු ලැහබ්. 

නාමර ප ධ්ර්මයනඩ හගඩ හහවතඩ සරසඩ්ාර ධ්ර්මයනඩ හගඩ හමෝරන 
පැහසන දිරන සඩව,ාවය ජරාව ය. තමා විසිනඩ වැළඳ ගනඩනා ලද 
අ,යනඩතරයට වැද ගනඩනා ලද හදය දවා දුබල හ්ාට විනාශය ්රා 
හගනයාම ගිනඩහනඩ සඩව,ාවය ය. ජරාහේ සඩව,ාවය ද එයම ය. ගල්ඩ 
අහසට ගැසූ ්ලඩහි එහි නැවතීම්ඩ හනා හවත හහාතඩ එය අහහසහි ම 
යනු මිස නැවත ්ිසි ්හල් හපාහළාවට හනා පැමිහණඩ. එය නැවත 
හපාහළාවට වැහටනුහයඩ අහහසහි නැවතීම සිදුවන නිසාය. ගල අහසට 
නැහගනඩහනඩ නවතින සඩව,ාවයතඩ අරහගනම ය. එබැවිනඩ එය මඳ්ඩ 
හගාසඩ අහහසඩ නැවතී නැවතුණු තැනඩ පටනඩ බිමට බසිනඩනට පටනඩ ගනී. 
එහමනඩ උපදනා වූ සරසඩ්ාරය ඉපදීහම් හේගහයනඩ ම පවතිත හහාතඩ එය 
්ිසි්හල් ,රගයට හනා පැමිහණඩ. ,රගයට පැමිහණනඩහනඩ ඉපදීහම් 
හේගය නැවතීම නිසා ය. ඉපදීහම් හේගය සිහඳනඩහනඩ ජරාව නිසා ය. 
ජරාහවනඩ ඉපදීහම් හේගය සිඳිනු ලැබූ ්ලඩහි   සරසඩ්ාරය ,රගයට 
හහවතඩ අ,ාවයට පැමිහණඩ. 

හමහසඩ ගිනඩන්ඩ හමනඩ උපදින සරසඩ්ාරය දුබල හ්ාට විනාශ 
මුඛයට හගන යන බැවිනඩ ජරාවට ජරාගිනඩනය යි ්ියනු ලැහබ්. 
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ජරාගිනඩන තමනඩ හගඩ අ,යනඩතරයට පිවිහසනු වළ්ඩවාලිය හැ්ි 
ශ්ඩතිය්ඩ, ජරාගිනඩනට තමනඩ වැළඳ ගනඩනට හනා හැ්ි වන 
ආනු,ාවය්ඩ, හලෞ්ි් වූ හහෝ හලෝහ්ෝතඩතර වූ හහෝ ්ිසිම 
සරසඩ්ාරය්ට නැත. ස්ල සරසඩ්ාරහයෝම ජරාගිනඩහනනඩ දැී විනාශයට 
හයති. ජරාවට හනා පැමිණ බිහඳන සරසඩ්ාරය්ුතඩ නැත. එහසඩ ම ජරාවට 
හනා පැමිණ මියන සතඩතඩවහය්ඩ ද නැත. මේ්ුස තුළදී ම මිය යන 
සතඩතඩවයා මිය යනඩහනඩ ද ජරාගිනඩහනනඩ දවනු ලැබීහමනි. බිහි වූ 
සතඩතඩවයාහගඩ මරණය ගැන ්ියනු ම ්ිම? 

ජරාව ඇසට හපහනන හදය්ඩ හනා හේ. ඇසට හපහනනුහයඩ 
සතඩතඩව සනඩතානය ජරා ගිනඩහනනඩ දවනු ලැබීම නිසා පහළ වූ ල්ුණු 
පමහණ්ි. දතඩ නැති බව, හ්සඩ හලාම් පැසුණු බව, ඇඟ රැලි වැටුණු 
බව, ්ුදු ගැසුණු බව යනාදිය   ල්ුණු ය.   ල්ුණු ජරාව හනාව ජරාහේ 
ඵලහයෝ ය.  වා ජලසඩ්නඩධ්ය්ඩ ගලාගිය තැන ද්ඩනට ලැහබනඩනා වූ ද, 
ලැේගිනඩන්ඩ ඇවිළුණු තැන් ද්ඩනට ලැහබනඩනා වූ ද, සැල සුළඟ්ඩ 
හමාගිය හපහදස් ද්ඩනට ලැහබනඩනා වූ ද සල්ුණු හසඩ දත යුතු ය. 

ජරා ගිනඩහනනඩ දවනු ලැබූ ල්ුණු ස ම වසඩතුව්ම ස ම 
ශරීරය්ම සම ්ාලය්ිනඩ පහළ වනඩහනඩ හනා හේ.     වසඩතුවල 
ශරීරවල ශ්ඩතිහයඩ සැටියට ල්ුණු පහළීහම් ්ාලය හවනසඩ හේ. බුරැලඩ 
බිම් මිනිසුනඩ ගමනඩ ්ළහහාතඩ මාර්ග සල්ුණු ඉ්ඩමනිනඩ හපහනනඩනට 
හේ. තද බිම් ගමනඩ ්ළහහාතඩ සල්ුණු හපහනනඩනට ඊට වලා දීර්ඝ 
්ාලය්ඩ ගත හේ. ගල්ඩ උිනඩ ගමනඩ ්ළහහාතඩ මඟ සල්ුණු 
හපහනනඩනට ඉතා දීර්ඝ ්ාලය්ඩ ගත හේ. එහමනඩ දුබල වසඩතු දුබල 
ශරීරවල ජරාහවනඩ දැවුණු ල්ුණු හ්ටි්හල්ිනඩ හපහනනඩනට හේ. 
බලවතඩ වසඩතුවල හා බලවතඩ පුදඩගලයනඩ හගඩ ශරීරවල   ල්ුණු 
හපහනනඩනට වැි ්ාලය්ඩ ගත හේ. දිවයබර හඩමයනඩහගඩ ශරීරවල 
ජරාහවනඩ දැීම ඇත ද ල්ුණු පහළ හනා හේ. 

සතඩතඩවයා ,වහයහි පිළිසිඳ ගතඩ තැන  පටනඩ ම 
සතඩතඩවසනඩතානයට ජරාගිනඩන වැද, එයිනඩ සනඩතානය වැළඳ හගන 
දවනඩනට පටනඩ ගනඩහනඩ ය. පිළිසිඳ ගැනඩහමහි පටනඩ ම   සනඩතානයට 
්ර්ම - මතඩත - සෘතු - ආහාර යන හහඩතූනඩහගනඩ උපදනා අලුතඩ ර ප එ්ඩ 
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ීහමනඩ එහි වැිීම්ඩ ද හේ. උපනඩ සතඩතඩවයාහගඩ සනඩතානය ජරාහවනඩ 
දවා දුබල ්ිරීම මරණය ්රා හගන යාම එ්ඩ ්රැහණ්ි. ්ර්මාදි  
පර තයහයනඩ හටගනඩනා අ,ිනව ර ප එ්ඩී වැඩීම අහන්ඩ ්රැහණ්ි. බාල 
්ාලහයඩ දී සතඩතඩවසනඩතානයට බහුල වශහයනඩ එ්තු වන අ,ිනව 
ර පයනඩහගනඩ පරණ ර ප දිරා දුබලීහම් ල්ුණු වැහසඩ. එබැවිනඩ 
බාල්ාලහයඩ දී ජරාව පර ්ට හනා හේ. ශරීරය වැඩී සම්පූර්ණ වූ පසු 
අ,ිනව ර ප පරම්පරාවනඩ එයට එ්ඩීම මඳ හේ. එ්ලඩහි ජරා ල්ුණු 
පර ්ටව හපහනනඩනට වනඩහනඩ ය. 

අ,ිනව ර ප පරම්පරාව එ්ඩීහමනඩ ශරීරහයඩ වැඩීමය, උපනඩ සැම 
සරසඩ්ාරය්ඩ ම ජරාහවනඩ දවන බවය යන හම් හද්රැණ හද්රැණ්ඩ 
සැටියට - හදමඟ්ඩ සැටියට හතඩරැම් ගතඩ ්ලඩහි බාල්ාලහයඩ පටනඩ ම 
ජරාවට පැමිහණන බව හා ජරාවට හනා පැමිණ හනා මියන බව ද, 
හතඩරැම් ගත හැ්ි වනු ඇත. ජරාව ඇතඩහතඩ ර ප ්යට පමණ්ඩම හනා 
හේ. මතඩත වකතසි් සරඛයාත නාම ධ්ර්මයනඩට ද එය ඇත. එබැවිනඩ 
ජරාව ර පී සතඩතඩවයනඩට පමණ්ඩ හනාව අර පී සතඩතඩවයනඩට ද ඇති බව 
දත යුතු ය. 

ආයු පරිච්ච්ෝද ජරාව ය. සන්තති ජරාවය, ක්ෂ්ණික ජරාවය යි 
ජරාව තරිවිධ් හේ. සතඩතඩවයනඩ හගඩ ජීවන ්ාලය පිරිසිඳින ජරාව ආයු 
පරිච්හේද ජරා නමි. වියළි හ්ාළය්ඩ ගිනඩනට දැමුව හහාතඩ සැහණ්ිනඩ 
අලු හේ. අමු හ්ාළය එයට වලා මද්ඩ ගිනඩනට ්හරාතඩතු හදයි. වියළි ලී 
්ැහබලඩල එයට වලා මඳ්ඩ ්හරාතඩතු හදයි, අමු ලී ්ැහබලඩල එයට වලා 
මඳ්ඩ ්හරාතඩතු හදයි. ය්ල ්ැහබලඩල එයට වලා හබාහහෝ ්ල්ඩ 
ගිනඩනට ්හරාතඩතු හදයි. තඹ ්ැහබලඩල එයට ද වලා ්ල්ඩ ්හරාතඩතු 
හදයි. එහමනඩ දුබල වූ ්ර්මාදි හහඩතූනඩහගනඩ උපනඩ, උ්ුණු - ම්ුණු - 
මැසි - මදුරැ ආදි ඇතැම් ්ුලා සතඩතඩව හ්හන්ඩ ජරාහවනඩ දවා දුබල 
්රනු ලැබ සතිය්ිනඩ මිය හයති. මඳ්ඩ බලවතඩ වූ ්ර්මාදි පර තයයනඩ නිසා 
උපනඩනාවූ ඇතැම් සතඩතඩව හ්හන්ඩ ජරාගිනඩනට උ්ුණු ම්ුණු ආදීනඩට 
වලා දීර්ඝ ්ාලය්ඩ ්හරාතඩතු හදති. දැීම උසුලා සිකාමට සමතඩ හවති.  
බලවතඩ ්ර්මාදි හහඩතූනඩ නිසා උපනඩ සතඩතඩවහයෝ හබාහහෝ ්ලඩ ජරා 
ගිනඩහනනඩ දැීම උසුලනඩනට සමතඩ හවති. වැි ්ලඩ   දැීමට ්හරාතඩතු 
හදනඩනා වූ සනඩතාන ඇති සතඩතඩවහයෝ හබාහහෝ ්ලඩ ජීවතඩ වනඩනාහු ය. 
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උ්ුණු ම්ුණු ආදි දුබල ්ුලා සතුනඩ හගඩ ජීවන ්ාලය සතිය්ඩ 
වනඩහනඩ ඉදිරියට ජීවතඩ හනා විය හැ්ි පමණට   සනඩතානයනඩ 
ජරාගිනඩහනනඩ සතිය්ඩ තුළදීම දවන නිසා ය. මතුවට ජීවතඩ හනා විය 
හැ්ි පමණට සතඩතඩවසනඩතානය්ඩ ජරාව විසිනඩ දවා දුබල ්රනඩනට 
ගතවනඩනා වූ ්ලාය     සතඩතඩවයනඩහගඩ පරමායුෂය ය. සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
ආයු නියමය ජරාව පිළිබඳ වූව්ි. ජරාගිනඩනට අසුව මස්ිනඩ මතු ජීවතඩ 
විය හනාහහන පමණට ශරීරය දුබල ්ළ හැ්ි සතඩතඩවයා හගඩ පරමායුෂ 
මහස්ි. ජරාගිනඩනට වර්ෂය්ිනඩ මතු ජීවතඩීහම් ශ්ඩතිය නැති වන හලස 
දුබල ්ළ හැ්ි සතඩතඩවයා හගඩ පරමායුෂ වර්ෂය්ි. බලවතඩ ්ර්මහයනඩ 
ජනිත පර )ත ර පයනඩහගනඩ නිර්මිත හදඩව බර හඩමයනඩ හගඩ ශරීරයනඩ දවා 
දුබල ්ිරීමට ජරාගිනඩනට හබාහහෝ ්ල්ඩ ගත හේ. එබැවිනඩ ්වුහු 
දීර්ඝායුෂඩ්හයෝ ය. හමහසඩ     සතඩතඩව ජාතීනඩ හගඩ ආයුෂ පිරිසිඳින ජරාව 
ආයුපරිච්ච්ෝද ජරාව ය.  

එ්ඩ එ්ඩ සතඩතඩව ශරීරය් මරණය හත්ඩ හනා ප වතඩනා වූ වරිනඩ 
වර මතඩත - සෘතු - ආහාරයනඩහගනඩ ඇති වනඩනා වූ ආගනඩතු් ර ප 
පරම්පරාහවෝ ද හවති. අහනඩ් හහඩතූනඩහගනඩ හටගැනී එ්ඩතරා ්ාලය්ඩ 
පැවැතී සිඳී යන ආගනඩතු් මතඩතපරම්පරාහවෝ ද හවති. ආහාරය්ඩ හනා 
ලද ්ලඩහි ශරීරය දුබල ව පවතී. ආහාර හනා ලැබූ තැනැතඩතා හගඩ හිසද 
්සවා හ්ළිනඩ තබා ගත හැ්ි සැටියට පණ නැත. උගුහරහි හා ්හටහි 
හතතඩ ගතිය නැත. හ්ළිනඩ තබා හගන සිකාමට ්ඳ පණ නැත. වැල්ඩ 
්ිරීමට අතඩ පණ නැත. ගමනඩ ්ිරීමට පා පණ නැත. හමහසඩ දුබල ව 
සිටින තැනැතඩතා හගඩ ශරීරයට ආහාරය්ඩ වැටුණු පසු ්හු හගඩ අතඩ 
පාවලට නැවත පණ එනඩහනඩ ය. ් හු හගඩ උගුර ්ට නැවත හතතඩ වනඩහනඩ 
ය. එහසඩ වනඩහනඩ ආහාරය නිසා අලුතඩ ර ප හ්ාටස්ඩ ්හු හගඩ ශරීරහයඩ 
පැතිර පහළ ීහමනි. 

ආහාරහයනඩ නිපනඩ   ආගනඩතු් ර පහයෝ ද ජරාහවනඩ හතාර 
වූවාහු හනා හවති. ජරාව  වා සමග ඇති ී  වා වියළවනඩනට දවනඩනට 
දුබල ්රනඩනට පටනඩ ගනඩහනඩ ය.   හහඩතුහවනඩ පැය ගණන්ඩ තුළ දී 
හිහසහි පහළ වූ ආහාරජ ර ප පරම්පරාහවෝ හිහසහි ම සිඳී හයති. ්හඳහි 
පැවති ර ප පරම්පරාහවෝ ්හඳහිම සිඳී හයති. අතඩපාවල පැවති ර ප 
පරම්පරාහවෝ අතඩපාවලම සිඳී හයති. පැය ගණන්ිනඩ පසු සතඩතඩවයා 
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නැවතතඩ දුබල බවට පතඩ වනඩහනඩ එහහයිනි. හමහසඩ පහළ වනඩනා වූ 
ආගනඩතු් ර ප පරම්පරාවනඩ හගඩ දිරීම සන්තතිජරාව ය.  වාහයඩ සිඳී යාම 
සන්තතිමරණය යි. ශීතය උෂඩණය ධ්ාතු හ්ෝපය නානාපර ්ාර සිතිවිලිය 
යන ආදිහයනඩ සතඩතඩවසනඩතානහයහි හමහසඩ හනාහය්ඩ විට නානාවිධ් 
ර පසනඩතතීහු පහළ ී දිරා සිඳී හයති.   සියලඩහලඩ ම දිරීම සනඩතතිජරාව 
ය. සිඳීම සනඩතති මරණය ය. 

සතඩතඩවසනඩතානහයහි සමහර අවසඩොවල දී යම් ්ිසි 
ඉෂඩටාරම්මණය් පර තිලා,හයනඩ පරීති සහගත සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ පහළ 
හවති. සමහර අවසඩොවල දී හශෝ් සහගත සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ පහළ 
හවති. සමහර අවසඩොවල දී ,යසහගත සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ පහළ හවති. 
සමහර අවසඩොවල දී හ්රෝධ්සහගත සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ ද, ඊෂයමාසහගත 
සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ ද, හලෝ,සහගත සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ ද, 
්රැණාසහගත සිතිවිලි පරම්පරාහවෝ ද, වමතරීසහගත සිතිවිලි 
පරම්පරාහවෝ ද පහළ හවති. තවතඩ හනාහය්ඩ ආ්ාර සිතිවිලි 
පරම්පරාහවෝ ද පහළ හවති. මම හමහත්ඩ ්ලඩ පරීතිහයනඩ විසුහවමි යි 
්ියනුහයඩ පරීති සහගත මතඩතපරම්පරාව පැවති බව ගැන ය. හමහත්ඩ 
්ලඩ හශෝ්හයනඩ සිටිහයමි ය යි ්ියනුහයඩ හශෝ්සහගත මතඩතපරම්පරාව 
පැවති බව ගැන ය. හමහත්ඩ ්ලඩ බිහයනඩ සිටිහයමි ය, හ්ෝපහයනඩ 
සිටිහයමි ය යනාදිය ්ියනුහයඩ ද     සිතඩ පරම්පරාවල පැවති ්ාලය 
ගැන ය. 

පරීතිසහගත මතඩතපරම්පරාව්ඩ ඇති වනඩනට පටනඩ ගතඩ ්ලඩහි  
පටනඩ ගැනඩහම් සිට ම එය ජරාහවනඩ දුබල ්රනඩනට වනඩහනඩ ය. එයිනඩ 
්ලඩ යතඩ යතඩ පරීතිය මඳ හවී හගාසඩ අනඩතිමට සම්පූර්ණහයනඩ ම සිඳී 
යනඩහනඩ ය. පළමුහවනඩ ඉතා මිහිරි බව්ඩ දැහනන හලසට ඉතා බලවතඩ 
හලසට පටනඩ ගතඩ පරීතිය හ්හමනඩ හීන වනුහයඩ මඳ වූවා හසඩ දැහනනුහයඩ 
දිරීහමනඩ එය දුබල වන බැවිනි. එහසඩ හ්හමනඩ ජරාහවනඩ දුබල ී හගාසඩ 
අනඩතිමට   පරීතිය සර්වා්ාරහයනඩ නැති වනඩහනඩ ය.  පටනඩගතඩ පරීතිය 
හ්හමනඩ දුබලීම සන්තතිජරාව ය. අනඩතිහම් දී සර්වා්ාර හයනඩ පරීතිය 
සිඳී යාම සන්තති මරණය ය.  
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යම් ්ිසි ්රැණ්ඩ නිසා උගර  හ්ෝපය්ඩ පහළ වූ ්ලඩහි ජරාව එය 
දුබල ්රනඩනට පටනඩ ගනී. තරම්ඩ ්ාලය ගත වූ පසු හ්ෝපය මඳ වූවා 
හසඩ දැහනනුහයඩ   දුබල ීම නිසා ය. හ්හමනඩ දුබල ී හගාසඩ අනඩතිහම් 
දී හ්ෝපය නැති ී යයි. එ්ලඩහි හ්ෝපය සනඩසිඳුහණඩ යයි ්ියනු ලැහබ්. 
හ්ෝපය සනඩසිඳීමය යි ්ියනුහයඩ හ්රෝධ් සහගත සිතඩ පරම්පරාහේ සන්තති 
මරණයට ය. හ්හමනඩ සනඩසිඳීම නම් සන්තති ජරාවය. හමහසඩ මතඩත 
පරම්පරාවනඩ හගඩ සනඩතති ජරා මර හද් සල්ා ගත යුතු ය.  

එ්ඩ නාමර ප ධ්ර්මය්ට ඇතඩතා වූ ජීවන ්ාලය හහවතඩ පවතඩනා 
්ාලය ඉතා හ්ටි ්ාලය්ි.   ්ාලය උතඩපාදය - සඩථිතිය - ,ඞ්ගය යි 
තුනට හබදනු ලැහබ්.   තුනඩ ්ාලහයනඩ එ්ඩ එ්ඩ ්ාලය්ඩ ඇසි  පිය 
හහලන ්ාලහයනඩ ලක්ෂහයනඩ පරගුව්ඩ පමණ වතඩ දිග නැත. හපර හනා 
තුබුණා වූ යම්්ිසි නාම ර ප ධ්ර්මය් පැන නැඟීම, මතු ීම, පහළ ීම 
එ්ඩතරා හේගය්ි. උතඩපාදය යි ්ියනුහයඩ   හේගයට ය.   හේගයට 
ජරාවට පැමි)හමනඩ සිකා. නවතී. හේගය නැවතී පවතඩනා අවසඩොවට 
සඩථිතිය යි ්ියනු ලැහබ්. ඉපදීහම් හේගය සනඩසිහඳනු සමඟ ම එය බිඳ 
වැහට්. එයට ,ඞ්ගය යි ්ියනු ලැහබ්. 

ඉපදීහම් හේගය නවතඩවා උපනඩ ධ්ර්මය බිඳ වැකාමට හයාමු ්ර 
හදනඩනා වූ සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ හම්රීම පැසීම වූ සඩථිතිය ක්ෂණික ජරාව ය. 
එය නිසා වනඩනා වූ සරසඩ්ාරයනඩහගඩ බිඳ වැකාම අතුරැදහනඩ ීම ක්ෂණික 
මරණය යි. ්ඩෂණි් ජරා මරණ හද් අ,ිධ්ර්මය උගත හහාතඩ හහාඳිනඩ 
වැටහහනු ඇත. හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞර්මනසය උපායාස යන හම් පස 
පටිච්කසමුපඩපාදහයඩ අරග හනා වන නිසා ද හතඩරැම් ගැනීමට අපහසු හනා 
වන නිසා ද  වා ගැන විසඩතරය්ඩ හනා ්රනු ලැහබ්. 

හමම පර තීතයසමුපඩපාද හදඩශනය අවිදයාහවනඩ  පටනඩ හගන 
තිහබනුහයඩ අවිදයාව අහහඩතු් ව ඇති වනඩන්ඩ නිසා හහෝ අනඩ සැමට 
පළමුව හලෝ්හයහි එය ඇති වූ නිසා හහෝ හනා වන බව හපර ්ියා ඇත. 
“ජාතිපච්චචයා ජරාමරණිං, ්සෝකපරි්ද්වදුක්ඛ්දෝමනස්සුපායාසා 
සමභවන්ති” යි පර තීතයසමුපඩපාද හදඩශනය අවසනඩ ්ර තිහබනුහයඩ ද ජරා 
මරණහයනඩ හම් හහඩතු ඵල පරම්පරාව හ්ළවර ී යන නිසා හනා හේ. 
අවිදයා තෘෂඩණා පර හාණහයනඩ හම් ක්ර ය අර්හතඩමාර්ගඥානය නමැති 
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්ලුහවනඩ සිඳින තුරැ ්ාල නියමය්ඩ නැති ව හම් හහඩතු ඵල පරම්පරාව 
ඉදිරියට හනා සිඳී පවතඩහනඩ ය. එහසඩ පවතඩනා බව දැ්ඩීම පිණිස හමහි 
පටනඩ ගැනීහම් දී දැ්ඩ වූ අවිදයාව නැවතතඩ දැ්ඩවිය යුතු ය.  

  අවිදයාව නැවත හදඩශනය හනා ්රනලදුහයඩ යම්්ිසි ්රැණ්ඩ 
නිසා ය. එනම් - ජරා - මරණ හශෝ් පරිහදඩව-දුුඃඛ - හදෞර්මනසය - 
උපායාසහයෝ ද හම් සරසාර ක්ර යට ඇතුළු හ්ාට දැ්ඩවිය යුතු ම ය. හම් 
හහඩතුඵල පරම්පරාව පිළිබඳ හසවිය යුතඩහතඩ ද, හමය දතයුතඩහතඩ ද ජරා 
මරණාදි දු්ඩ රැස ඇති නිසා ය. ජාතියට අනතුරැ ව හම් සඩොනහයඩ දී ජරා 
මරණාදිය හනා ද්ඩවා මුලට සම්බනඩධ් ්ිරීමට “ජාතිපච්චචයා අවිජ්ජා” යි 
අවිදයාව ද්ඩවත හහාතඩ ජරාමරණාදිය ද්ඩවනඩනට තැන්ඩ හනා ලැහබ්. 

එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වර්ඩ වදාළ අවිදයාව නැවත හනා 
හගන “ජාතිපච්චචයා ජරාමරණිං” යි වදාළ හසඩ්. ජරා මරණයනඩ වදාරා, 
ජරාමරණ පච්චචයා අවිජ්ජා යි හදඩශනය ්ළතඩ හයහදනඩහනඩ හනා හේ. 
එබැවිනඩ එහසඩ ද හනාවදාළ හසඩ්. හශෝ් - පරිහදඩව දුුඃඛ - හදෞර්මනසය 
- උපායාසහයෝ අවිදයාහවනඩ හවනඩ හනා වන අවිදයාව හා බැඳී උපදනා 
ධ්මමහයෝ ය. එබැවිනඩ හශෝ්ාදිය වදාළ ්ලඩහි අවිදයාව ද දැ්ඩවූහයඩ වනඩහනඩ 
ය. ජාතිය නිසා ඇති වනඩහනඩ ජරාමරණාදි ධ්ර්ම සත පමණ්ඩ ම හනා 
හේ. සතඩතඩවය්ු හගඩ ඉපදීහම් පටනඩ මරණය ද්ඩවා ්ාලය තුළ සතඩතඩව 
සනඩතානහයහි යම් යම් ධ්ර්ම හ්හන්ඩ ඇති හවතඩ නම් ජාතිය   
සියලඩලටම හහඩතු හේ. නූපනඩනා නම්  වා ඇති හනා වන බැවිනි. 

සතඩතඩවය්ු උපනහහාතඩ ්හුට සඩවසනඩතානයට අයතඩ සඩ්නඩධ්යනඩ 
නිසා ද, ්හුහගඩ ඉනඩද්රියයනඩට හමු වන ර ප ශබ්දාදි ආරම්මණයනඩ නිසා ද, 
අවිදයාව  ්ානඩතහයනඩ ඇති වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ හදඩශනා හ,ඩදය වන 
නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ නමිනඩ හගන අවිදයාව හනා වදාහළඩ ී 
නමුතඩ හමහි අවිදයාව ද ගැහනන බව දත  යුතු ය. අවිදයාව ඇති වූ ්ලඩහි 
නැවතතඩ ්ර්ම රැසඩ්රන බැවිනඩ ්ර්ම නිසා නැවත උපදින බැවිනඩ හම් 
හහඩතුඵල පරම්පරාව හනා සිඳී පවතිනඩහනඩ ය යි දත යුතු. එහි මුල්ඩ ද 
නැතඩහතඩ ය. පර තීතයසමුපඩපාද හදඩශනය ජාති තුන්ට සම්බනඩධ්ව පවතඩනා 
සැටි හම් සටහන බලා දත යුතු. 
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පටිච්ච සමුප්පාදවේ භවතරවේ සේබන්ධය 

 

 

අංග වදාව ාස 

හමහි අරග හදාහළාහස්ි. එනම් :- අවිජ්ජා, සරඛාර, විඤඩඤාණ, 
නාමර ප, සළායතන, ඵසඩස, හේදනා, තණඩහා, උපාදාන, ,ව, ජාති, 
ජරාමරණ යන හම් හදාහළාස ය. හශෝ්ාදිය අරග,ාවහයනඩ ගණනඩ හනා 
ගනු ලැහබ්. හම්වායිනඩ අවිදයා සරඛාර හද් අතීතාරගහයෝ ය. ජාති 
ජරාමරණ හද් අනාගතාරගහයෝ ය. විඥානාදි මැද අට වර්තමානාරගහයෝ 
ය. 

අතීත අවිජ්ජාපච්කයා සරඛාරා 
භවය සරඛාර පච්කයා 
 

 - විඤඩඤාණර 
 විඤඩඤාණපච්කයා නාමර පර 

 නාමර ප පච්කයා සලායතනර 
වර්තමාන සළායතනපච්කයා ඵසඩහසෝ 
භවය ඵසඩසපච්කයා හේදනා 
 හේදනාපච්කයා තණඩහා 
 තණඩහාපච්කයා උපාදානර 
 උපාදානපච්කයා ,හවා: ,වපච්කයා 

  
 - ජාති 

අනාගත ජාතිපච්කයා ජරා මරණර, හසෝ්පරිහදඩව 
භවය දු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා සම්,වනඩති 
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සන්ි තුන 

ක්ර ය්ඩ ී පවතිනඩනා වූ හම් ධ්ර්ම පරම්පරාහවහි හහඩතු ඵල 
සනඩධිය ය, ඵල හහඩතු සනඩධිය ය, තවතඩ හහඩතු ඵල සනඩධිය්ැ යි සනඩධි 
තුන්ඩ හේ. අවිදයා සරසඩ්ාර හද් අතීත ,වහයඩ හහඩතූහු ය. අතීත 
සරසඩ්ාරය නිසා වර්තමාන ,වහයඩ පර තිසනඩධි විඥානය පහළ හේ. එහි 
සරසඩ්ාරය අතීත ,වයටතඩ විඥානය වතමමාන ,වයටතඩ අයතඩ ය. එබැවිනඩ 
  හද් අතර එ්ඩ හහඩතු ඵල සනඩධිය්ි. වර්තමාන ,වහයහි හටගනඩනා 
විඤඩඤාණ, නාමර ප, සළායතන, ඵසඩස, හේදනා යන හම් අරග පසම 
අවිදයා සරසඩ්ාර සරඛයාත අතීත හහඩතු හදහදනා හගඩ ඵල වූ අරගහයෝ ය. 
  ඵල ධ්ර්ම පස නිසා නැවත   සතඩතඩවයාහට අනාගත ,වහයහි ඉපදීමට 
හහඩතු වනඩනා වූ තණඩහා - උපාදාන - ,ව යන අරගහයෝ පහළ හවති. 

වර්තමාන ,වයට අයතඩ අරග අට අතුහරනඩ විඤඩඤාණාදි පස අතීත 
හහඩතූනඩ හගඩ ඵලතඩ තණඩහාදි තුන අනාගත ,වයට පැමි)මට ්රැණු වන 
වර්තමාන හහඩතූනඩ බැවිනඩ   ධ්ර්ම අට ඵල හහඩතු වශහයනඩ හද්්ට 
හබහදඩ. එහසඩ හබහදන බැවිනඩ වර්තමාන ඵලයනඩ හගඩ අනඩතිම ධ්ර්මය වූ 
හේදනාව හගඩ හා වර්තමාන හහඩතූනඩ හගඩ පළමුවන ධ්ර්මය වූ තෘෂඩණාවතඩ 
අතර එ්ඩ ඵල හහඩතු සනඩධිය්ි. තෘෂඩණා උපාදාන ,ව සරඛයාත වර්තමාන 
,වහයඩ හහඩතු, නිසා අනාගත ,වහයහි ජාති ජරා මරණ යන ඵලහයෝ 
හවති. එබැවිනඩ වර්තමාන ජාතියට අයතඩ වූ ්ර්ම,වයට හා අනාගත 
,වයට අයතඩ වූ ජාතියට ද අතර එ්ඩ හහඩතු ඵල සනඩධිය්ි. හමහසඩ හම් 
පර තීතය සමුදඩපාදය සනඩධිතර ය්ිනඩ යු්ඩත හේ.  

සන්ිතර ය වේ සටහනින් බලා ගත යුතු 
  
 අවිජ්ජාපච්කයා සඞ්ඛාරා 

හහඩතු ඵල සඞ්ඛාරාපච්කයා 
සනඩධිය   
 විඤඩඤාණර 
 විඤඩඤාණපච්කයා නාමර පර 
 නාමර පපච්කයා සලායතනර 
 සළායතනපච්කයා පසඩහසෝ 
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 ඵසඩසපච්කයා හේදනා 
ඵල හහඩතු හේදනාපච්කයා 
සනඩධිය 
  තණඩහා 
 තණඩහාපච්කයා උපාදානර 
 උපාදානපච්කයා ,හවා 
හහඩතු ඵල ,වපච්කයා 
සනඩධිය 
  ජාති 
 ජාතිපච්කයා ජරාමරණර හසෝ් 
 පරිහදඩවදු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා 
 සම්,වනඩති 
 

සංගර හ සතර 

පටිච්කසමුපඩපාදාරග හදාහළාස සනඩධි වන සඩොනයනඩ හගනඩ 
හවනඩ්ර ගනඩනා ්ලඩහි ධ්ර්ම හ්ාටසඩ සතර්ඩ හේ. එයිනඩ එ්ඩ හ්ාටස්ඩ 
එ්ඩ සමූහය්ි.   රාශි සතරට සරගර හ සතරය යි ්ියනු ලැහබ්. එහි අවිජ්ජා 
සිංඛාර හද් පළමු වන රාශිය ය. විඤ්්ාණ නාමරූප සළායතන ඵස්ස 
්ේදනා යන අරග පස හදවන රාශිය ය. තණ්හා උපාදාන භව යන තුන 
තුනඩවන රාශිය යි. ජාති ජරාමරණ යන හද් සතර වන රාශිය යි.  

විංශතයාකාරවයෝ 
 

“අතී්ත් ්හ්ත්වෝ පඤ්්ච ඉදානි ඵ  පඤ්්චකිං 
ඉදානි ්හ්ත්ේ පඤ්්ච ආයතිිං ඵ  පඤ්්චකිං” 

යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි හම් ,ව ක්රහයහි අතීත හහඩතු පස්ඩ ද, 
වර්තමාන ඵල පස්ඩ ද, වර්තමාන හහඩතු පස්ඩ ද, අනාගත ඵල පස්ඩ දැ 
යි අරග විසඩස්ඩ හේ. පටිච්කසමුපඩපාද පාළිහයහි අතීත හහඩතු වශහයනඩ 
සඩවර පහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ අවිදයා සරසඩ්ාර හද් ය. 
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අවිදයාහවනඩ මලනා ලද තැනැතඩහතඩ සඩව්ීය සඩ්නඩධ්යනඩට හා 
බාහිර ර පශබ්දාදියට ද ආශා ්රයි. ආශා ්ළ තැනැතඩහතඩ මම ය මාහගඩ 
ය යනාදීනඩ  වා තදිනඩ ගනී. තදිනඩ ගතඩ තැනැතඩහතඩ  වා නිසා පිනඩ පේ 
්රයි. එබැවිනඩ අතීත හහඩතු වශහයනඩ අවිදයා සරසඩ්ාර හද් ගතඩ ්ලඩහි 
තෘෂඩණා උපාදාන ,වහයෝ ද ගනඩනා ලදඩදාහු හවති. එබැවිනඩ සඩවර ප 
වශහයනඩ දැ්ඩවූ අවිදයා සිංස්කාර හද් ය,   හද් ගනඩනා ්ලඩහි ගැහනන 
තණ්හා උපාදාන කමධභව යන තුන ය යි අතීත හහඩතු පස්ඩ හේ.  

හමහි පූර්ව හච්තනාව සරසඩ්ාරය යි ද, නිෂඩඨාපන හච්තනාව 
්ර්ම,වය යි ද ගත යුතු. පිනඩ වූ හහෝ පේ වූ හහෝ යම්්ිසි ්රියාව්ඩ 
්රනඩනට දින ගණන්ඩ හහෝ සති ගණන්ඩ හහෝ මාස ගණන්ඩ හහෝ වර්ෂ 
ගණන්ඩ හහෝ ්ලඩපනා ්රමිනඩ ගත ්රනඩනහු හගඩ   හච්තනා රාශිය 
පූර්ව හච්තනාය යි දත යුතු. ්ලඩපනා ්ළ පරිදි සිතූ පරිදි   ්රියාව 
සිදු්රනඩනා වූ හච්තනාව නිෂඩඨාපන හච්තනාව ය. යම්ඩ ්රනඩනට 
හ්ාහත්ඩ ්ලඩ සිතුවතඩ එය සිදු්රනඩනට නුපුළුවනඩ වුවහහාතඩ   හච්තනා 
මතු උතඩපතඩතිය්ඩ ඇති ්රලීමට තරම් බලවතඩ හනාහවති. මතු 
උතඩපතඩතිය්ඩ ඇති ්ිරීමට තරම් බලවතඩ වනුහයඩ නිෂඩඨාපන හච්තනාව 
ය. නිෂඩඨාපන හච්තනාව ඇති ී ්ර්මය සිදු වුව හහාතඩ එයිනඩ පූර්ව 
හච්තනා රාශිය ද බලවතඩ හේ. දුබල පූර්ව හච්තනා මතු උතඩපතඩතිය්ඩ 
ඇති ්ිරීමට අසමර්ෙය යි ්ී නමුතඩ  වා සර්වපර ්ාරහයනඩ ම 
පර තිසනඩධිය්ඩ හගන හනා හදනඩනාහු ද හනා හවති. සමහර විට  වා ද 
පර තිසනඩධියට හහඩතු හේ. 

තවතඩ ්ර මය්ිනඩ එ්ඩ එ්ඩ ජීවන වාරය් පූර්ව ජවන සහයහි 
හච්තනාව සරසඩ්ාරය යි ද, සපඩතම ජවන හච්තනාව ්ර්ම ,වය යි ද 
්ියනු ලැහබ්. හදවන ජාතිහයහි පර තිසනඩධිය සපඩතම ජවන හච්තනාහවනඩ 
ඇති ්රනු ලැහබ්. විඤ්්ාණ, නාමරූප, ෂ්ාායතන, ස්පර්න, ්ේදනා යන 
හම් අරග පස අතීත හහඩතු පස නිසා ඇති වන වර්තමාන ඵල පස ය. 
පටිච්කසමුපඩපාද පාළිහයහි සඩවර පහයනඩ උදඩධ්රණය හ්ාට ද්ඩවා 
තිහබනුහයඩ තෘෂ්්ණා - උපාදාන - භව යන වර්තමාන හහඩතු තුන පමහණ්ි. 
එහහතඩ තෘෂඩණා උපාදානයනඩ අවිදයාව සමග ම මිස අවිදයාහවනඩ හවනඩ 
ව ්ිසි ්හල් ඇති හනා වන බැවිනඩ   හද් ගතඩ ්ලඩහි අවිදයාව ද 
ගැහනනඩහනඩ ය. ්ර්ම,වය යි ්ියනු ලබන නිෂඩඨාපන හච්තනාව හහෝ 
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සපඩතම ජවන හච්තනාව පූර්ව හච්තනාවනඩ හගනඩ හතාරව ඇති හනා වන 
බැවිනඩ ්ර්ම,වය ගැනීහමනඩ සරසඩ්ාරය ද ගැහනනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ 
සඩවර පහයනඩ හදඩශිත තෘෂ්්ණා - උපාදාන - භව යන අරග තුන ය,  වා 
ගැනීහමනඩ ගැහනන අවිදයා - සිංස්කාර යන අරග හද් ය යි වර්තමාන 
,වහයහි හහඩතු පස්ඩ හේ. 

අනාගත ඵල වශහයනඩ පාළිහයහි දැ්ඩහවනඩහනඩ ජාතිය හා 
ජරාමරණය ය. ජාතිය ්ියා අමුතු හදය්ඩ නැත. එය නම් විඤඩඤාණාදි 
ඵල පඤඩක්ය ය. ජරාමරණ යනු ද  වාහයඩ ම දිරීම් - බිඳීම් හද් ය. 
එබැවිනඩ ජාති ජරාමරණයනඩ ්ීහමනඩ ්ියැහවනඩහනඩ විඤඩඤාණාදි ඵල 
පඤඩක්යම ය. එබැවිනඩ විඥාන - නාමරූප - ෂ්ාායතන - ස්පර්න - ් ේදනා 
යන හම් පස අනාගත ඵල පඤඩක්ය යි දත යුතු.  

අතීත හහඩතු පස 

අවිජ්ජා, සිංඛාර, තණ්හා, උපාදාන, භව. 

වර්තමාන ඵල පස 

විඤ්්ාණ, නාමරූප, සළායතන, ඵස්ස, ්ේදනා. 

වර්තමාන හහඩතු පස 

තණ්හා, උපාදාන, භව, අවිජ්ජා, සිංඛාර. 

අනාගත ඵල පස 

විඤ්්ාණ, නාමරූප, සළායතන, ඵස්ස, ්ේදනා. 
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අවයව පස බැගිනඩ ඇති රාශි සතර්ිනඩ යු්ඩත හම් ධ්ර්ම 
පරම්පරාව ගරාදි විසඩස්ඩ ඇති ්රතඩත හරෝදය්ඩ වැනි ය. බිම හපරහළමිනඩ 
යන හරෝදය වර්ඩ බිමට සිටි තැන උලට හැරී හගාසඩ, නැවතතඩ බිමට 
පැමිහණමිනඩ හ්ාහත්ඩ දුර වුවතඩ හපරහළනඩනා්ඩ හමනඩ, හහඩතුහවනඩ 
ඵලයතඩ නැවත ඵලහයනඩ හහඩතුවතඩ   හහඩතුහවනඩ නැවත ඵලයතඩ 
ඇතිහවමිනඩ ඉම්ඩ හ්ාණ්ඩ නැති ව හමම හහඩතු ඵල පරම්පරාව 
හපරහළමිනඩ පවතඩහනඩ ය. හමය ක්ර ය්ඩ වැනිය යි ්ියන ලදුහයඩ 
එහහයිනි. 
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හම් හහඩතු ඵල පරම්පරාව ්ර්ම විපා් වශහයනඩ ද ක්ර ය්ි. හමහි 
අතීත හහඩතු පස ්ර්ම හ්ාට්ඨාසයට ඇතුළතඩ ය. වර්තමාන ළුල පස 
විපා් හ්ාට්ඨාසයට ඇතුළතඩ ය. වර්තමාන හහඩතු පස ්ර්ම 
හ්ාට්ඨාසයට ඇතුළතඩ ය. අනාගත ඵල පස විපා් හ්ාට්ඨාසයට 
ඇතුළතඩ ය. ්ර්මය නිසා විපා් ඇති ීහමනඩ ද, විපා්ය නිසා නැවත 
්ර්මය ඇති ීහමනඩ ද, හම් ක්ර ය ්ර්ම්ඩෂය්රඥානහයනඩ ්ර්මයනඩ 
්ඩෂය ්රන තුරැ නැවත නැවතතඩ හපරහළමිනඩ පවතඩහනඩ ය. 

තිර වෘේතය 

පටිච්කසමුපඩපාදාඞ්ග හදාහළාහසනඩ හ්ාටස්ඩ ්ඩහලඩශහයෝ ය. 
හ්ාටස්ඩ ්ර්මහයෝ ය. හ්ාටස්ඩ විපා්හයෝ ය. ්ඩහලඩශයනඩ නිසා 
සතඩතඩවහයෝ ්ර්ම හ්හරති. ්ර්මය නිසා විපා්ය හේ. විපා්ය නිසා 
නැවතතඩ ්ඩහලඩශහයෝ පහළ හවති. ්ඩහලඩශයනඩහගනඩ පටනඩ ගතඩ ධ්ර්ම 
පරම්පරාහවහි නැවතතඩ ්ඩහලඩශයනඩ ඇතිී ම, පටනඩගතඩ තැනට ම 
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පැමි)ම ය. යම්්ිසි ධ්ර්ම පරම්පරාව් නැවත පටනඩ ගතඩ තැනට ම 
පැමි)ම හේ නම්   ධ්ර්ම පරම්පරාවට ක්ර ය්ැ යි ්ියනු ලැහබ්. 

්ඩහලඩශයනඩ හගනඩ පටනඩ හගන ්ර්ම හා විපා් ඇති ී නැවත ද 
්ඩහලඩශයනඩ ඇති ීහමනඩ මුලට එන බැවිනඩ හමය ක්ර ය්ි. ්ඩහලඩශ ්ර්ම 
විපා් වශහයනඩ හම් ක්ර ය මාර්ගඥානහයනඩ හ්හලසුනඩ නසන තුරැ හනා 
සිඳී පවතඩහනඩ ය. 

 

හමහි අවිදයා තෘෂඩණා උපාදානහයෝ ්ඩහලඩශහයෝ ය. ්ර්ම,වය හා 
සරසඩ්ාරහයෝ ්ර්මහයෝ ය. විඤඩඤාණ - නාමර ප - සළායතන - ඵසඩස - 
හේදනා - උපපතඩති,ව - ජාති - ජරා - මරණ යන හමාවුහු විපා්හයෝ 
ය. නුවත නුවත මත  වී එන්නා වූ ර්ර්මයන්ට වෘත්තය යි ද කියනු  ු්ේ. 
නුවත නුවත එන්නා වූ අර්ථ්යන් ක්් ්න්යෝ ක්් ්නවෘත්ත නම ් වති. 
කර්ම්යෝ කර්ම වෘත්ත නම ්වති. විපාක්යෝ විපාක වෘත්ත නම ්වති. 
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මූල වදක 

හම් සරසාර ක්රහයහි පූර්වාර්ධ්ය අපරාර්ධ්ය යි හ්ාටසඩ හද්්ි. 
අවිජ්ජා - සරඛාර - විඤඩඤාණ - නාමර ප - සළායතන - ඵසඩස - හේදනා 
යන හම් ධ්ර්ම සමූහය පූර්වාර්ධ්ය යි. තණඩහා - උපාදන ,ව - ජාති 
ජරාමරණය හම් ධ්ර්ම සමූහය අපරාර්ධ්ය යි. පූර්වාර්ධ්ය පටනඩ 
ගැහනනුහයඩ අවිදයාහවනි. අපරාර්ධ්ය පටනඩ ගැහනනුහයඩ තෘෂඩණාහවනි. 
එබැවිනඩ අවිදයා තෘෂඩණා හද් හමහි මූල ධ්ර්මහයෝ ය. මූල යයි ්ියනුහයඩ 
    අර්ධ්හයඩ ඉතිරි ධ්ර්ම   හද් නිසා ඇති වන බැවිනි.   හද් නිසා 
ඇති හේය යි ්ියනුහයඩ   හද් නැසූ ්ලඩහි ඉතිරි  වා පහළ හනා වන 
බැවිනි. මූල ධ්ර්ම හද් නැසීහමනඩ මිස අනඩ ්ර මය්ිනඩ   ධ්ර්ම හනා 
නැසිය හැ්ි ය. 

හම් සරසාර ක්ර ය දිග ලණුව්ඩ නැවත නැවත දරණ ගසා තැනූ 
වළලඩල්ඩ හහවතඩ ක්ර ය්ඩ වැනි ය. හබාහහෝ පටවලඩ ඇතඩතා වූ   වළලඩල 
එ්ඩ වළලඩල ්ැයි ද ගත හැ්ි ය. හබාහහෝ පටවලඩ නිසා වළලු හබාහහෝ 
ගණන්ැයි ද ගත හැ්ි ය. එහමනඩ හබාහහෝ ධ්ර්මයනඩ ඇතඩතා වූ පඹ 
වළලඩල්ඩ හමනඩ අවුලඩ වූ හම් සරසාර ක්ර ය එ් ක්ර ය්ඩ සැටියට ද ්ිය 
හැ්ි ය. ක්ර  හබාහහෝ ගණන්ඩ සැටියට ද ්ිය හැ්ිය. ්හ්ත ඵ  චකර ය, 
කර්මවිපාක චකර ය, ක්් ්න කර්ම විපාක චකර ය යන හම්වා ්ියන ලදුහයඩ 
එහහයිනි. අවිදයාව නිසා සරසඩ්ාරහයෝ ද, සරසඩ්ාරයනඩ නිසා විඥානය ද, 
ඉ්ඩබිති නාමර ප ෂලායතන සඩපර්ශ හේදනාහවෝ ද, උපදිති. හේදනාව 
නිසා නැවත පටනඩ ගතඩ ධ්ර්මය වූ අවිදයාව ම ඇතිවන බැවිනඩ පූර්වාර්ධ්ය 
ද එ්ඩ ,ව ක්ර ය්ි. තෘෂඩණාව නිසා උපාදානය ද, උපාදානය නිසා ,වය 
ද, ,වය නිසා ජාතිය ද, ජාතිය නිසා ජරාමරණය ද ී නැවත මූල ධ්ර්මය 
වූ තෘෂඩණාව ම ඇතිවන බැවිනඩ අපරාර්ධ්ය ද එ්ඩ ක්ර ය්ඩ හේ. 
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හමහසඩ ක්ර  හද්්ඩ හවතතඩ හම් හද් පුදඩගලයනඩ හදහදන්ු 
පිළිබඳ ක්ර  හද්ඩ් හනා හේ. හම් ක්ර  හද් ම පවතඩහනඩ ස ම ්ලඩහි ම 
එ්ටම ය. තෘෂඩණාව ඇතිීහම් පර ධ්ාන හහඩතුව හේදනාව ය. හේදනාව 
වැනි තවතඩ ආහාරය්ඩ තෘෂඩණාවට නැත. එබැවිනඩ “හේදනා පච්කයා 
තණඩහා” යි හේදනා පර තයහයනඩ තෘෂඩණාව වන බව වදාළ හසඩ්. තෘෂඩණාව 
අවිදයාහවනඩ හතාරව ්ිසි ්හල් ඇතිවනඩන්ඩ හනා හේ. තෘෂඩණාව 
උපදිහතාතඩ සැම්ලඩහි එය සමග අවිදයා ද උපදහනඩය. එතැන දී අවිදයාව 
සරසඩ්ාරයනඩට හහඩතු ී හමනඩ සරසඩ්ාර නිසා විඥානාදිය ී හමනඩ පූර්වාර්ධ් 
ක්ර ය හේ. තෘෂඩණාව උපාදානයනඩට හහඩතු ීහමනඩ අපරාර්ධ් ක්ර ය හේ. 
හමය හතඩරැම් ගැනීම අපහසු අවුලඩ තැන්ි. නැවත නැවත සිතා බලා 
්ාරණය හතඩරැම් ගනිතඩවා. 

“තත්ථ පුරිමිං දිට්ිචරිතව්ස්න වුත්තිං. පච්චිමිං 
තණ්හාචරිතව්ස්න” යනුහවනඩ හම් ක්ර  හද්ිනඩ පූවම වූ අවිදයා මූලි් 
ක්ර ය දෘෂඩටිකරිතයා හගඩ වශහයනඩ ද තෘෂඩණා මූලි් පශඩමම ක්ර ය, 
තෘෂඩණා කරිතයා හගඩ වශහයනඩ ද හදඩශනය ්රන ලදැ යි අටුවාහවහි ්ීහ. 
එයට හහඩතු වශහයනඩ දෘෂඩටිකරිතයා හගඩ සරසාර පර වෘතඩතිය ්රන ධ්ර්මය 
අවිදයාව  බවතඩ තෘෂඩණා කරිතයා හගඩ සරසාරය පවතඩවන ධ්ර්මය 
තෘෂඩණාව බවතඩ දැ්ඩවිණ. 

තවද :- “උච්ච්ෝදදිට්ිසමුග්ඝාතාය වා පඨමිං, ඵලූප්පත්තියා 
්හ්තූනිං අනුපච්ච්ෝදප්පකාසන්තෝ, සස්සත දිට්ිසමුග්ඝාතාය වා දුතියිං, 
උප්පන්නානිං ජරා මරණප්පකාසන්තෝ” යි ඵලය ඉපදීහමහි හහඩතූනඩ හගඩ 
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හනා සිඳ පැවැතඩම ද්ඩවන බැවිනඩ පළමුවන ක්ර ය උච්හේද දෘෂඩටිය 
දුරැ්ිරීම පිණිස වදාළහ යි ද, උපනඩ ධ්ර්මයනඩහගඩ ජරාමරණය පර ්ාශ ්රන 
හහයිනඩ හදවන ක්ර ය ශාශඩවතදෘෂඩටිය නැසීම පිණිස වදාළහ යි ද දැ්ඩවිණි. 

තවද:- “ගේභ්සයයකව්ස්න පුරිමිං. අනුපුේබප්පවත්ති 
දීපන්තා, ඕපපාතිකව්ස්න පච්චිමිං, සහුප්පත්ති දීපන්තා” යි 
පිළිහවලිනඩ පැවැතඩම ද්ඩවන බැවිනඩ පූවම ක්ර ය මවු්ුස උපදනා 
සතඩතඩවයනඩහගඩ වශහයනඩ ද, එ්වර පහළීම ද්ඩවන බැවිනඩ හදවැනඩන 
ඕපපාති් සතඩතඩවයනඩ හගඩ වශහයනඩ ද වදාළහ යි දැ්ඩවිණ. 

“සච්චචප්පභව්තෝ කිච්චචා වාරණා උපමාහි ච, 
ගමභීර නය ්භ්දා ව විඤ්්ාතේබිං යථාරහිං” 

යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි හම් ,ව ක්ර ය     අරගය ඇති ්රනඩනා 
වූ සතයයනඩ හගඩ වශහයනඩ ද, ්ෘතය වශහයනඩ ද, දෘෂඩටිනිවාරණයා හගඩ 
වශහයනඩ ද, උපමා වශහයනඩ ද, ගම්,ීර ,ාවයා හගඩ වශහයනඩ ද, නය 
පරහ,ඩද වශහයනඩ ද දත යුතු ය. 

“තණ්හා ච අව්ස්සා ච කි් ්සා අව්ස්සා ච අක ස ා ර්මමා 
තිණී ච ක ස මූ ානි සාසවානි අව්ස්සවා ච සාසවා ක ස ා ර්මමා අයිං 
වුච්චචති දුක්ඛසමුද්යෝ” යනුහවනඩ තෘෂඩණාව ද, අවහශඩෂ ්ඩහලඩශහයෝ ද, 
අවහශඩෂා්ුශල ධ්ර්මහයෝ ද, සාශර ව ්ුශල මූලහයෝ තිහදන ද, අවහශඩෂාශර ව 
්ුශල ධ්ර්මහයෝ ද යන හමය දුුඃඛසමුදය සතයය යි වි,රග පාළිහයහි වදාළ 
්ර මහයනඩ හම් ,ව ක්ර යට අයතඩ ධ්ර්මයනඩහගනඩ ්ර්ම පක්ෂයට හා ්ඩහලඩශ 
පක්ෂයට අයතඩ අරගහයෝ සමුදය සතයයට අයතඩ වනඩනාහ. ඉතිරි ධ්ර්මහයෝ 
දුුඃඛ සතයයට අයතඩ වනඩනාහ. 

දඩවාදශාරගයනඩ අතුහරනඩ අවිදයාව ්ඩහලඩශය්ඩ හහයිනඩ ්ියන ලද 
්ර මහයඩ සැටියට සමුදය සතයයට අයතඩ ය. අවිදයා හහඩතුහවනඩ හටගනඩනා 
වූ සරසඩ්ාරය ද, සමුදය සතයයට ම අයතඩ ය. එබැවිනඩ සරසඩ්ාරය අවිදයා 
සරඛයාත සමුදය සතයහයනඩ පටනඩ ගැහනනඩනා වූ ගළා එනඩනා වූ සමුදය 
සතයය්ි. විඥානය සරසඩ්ාර සරඛයාත සමුදය සතයහයනඩ ගළා එනඩනා වූ 
දුුඃඛසතයය යි. ෂලායතනය නාම ර ප සරඛයාත දුුඃඛසතයහයනඩ එනඩනා වූ 
දු්ඩඛ සතයය යි. සඩපර්ශය ෂලායතන සරඛයාත දුුඃඛ සතයහයනඩ එනඩනා වූ 
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දුුඃඛසතයය යි. හේදනාව සඩපර්ශ සරඛයාත දුුඃඛසතයහයනඩ එනඩනා වූ 
දු්ඩඛසතයය යි. තෘෂඩණාව හේදනා සරඛයාත දුුඃඛසතයහයනඩ එනඩනා වූ 
සමුදය සතයය යි. උපාදානය තෘෂඩණා සරඛයාත සමුදය සතයහයනඩ එනඩනා 
වූ සමුදය සතයය යි. ,වය උපාදාන සරඛයාත සමුදය සතයහයනඩ එනඩනා 
වූ සමුදය දුුඃඛ සතයය හද් ය. ජාතිය ්ර්ම,ව සරඛයාත සමුදය 
සතයහයනඩ එනඩනා වූ දුුඃඛසතයය යි. ජරා මරණය ජාති සරඛයාත 
දුුඃඛසතයහයනඩ එනඩනා වූ දුුඃඛසතයය යි. හමහසඩ හම් ,වක්ර ය සතය 
වශහයනඩ දත යුතු ය. පහසුහවනඩ හතඩරැම් ගැනීමට හමම සටහන බලනු. 

1. අවිජ්ජා සමුදය සච්ක 
2. සරඛාර සමුදය සච්ක 
3. විඤඩඤාණ දු්ඩඛ සච්ක 
4. නාමර ප දු්ඩඛ සච්ක 
5. සළායතන දු්ඩඛ සච්ක 
6. ඵසඩස දු්ඩඛ සච්ක 
7. හේදනා දු්ඩඛ සච්ක 
8. තණඩහා සමුදය සච්ක 
9. උපාදාන සමුදය සච්ක 
10. ,ව සමුදය, දු්ඩඛ සච්ක 
11. ජාති දු්ඩඛ සච්ක 
12. ජරාමරණ දු්ඩඛ සච්ක 

අවිදයාදීනඩ හගඩ ්ෘතයහයෝ හමහසඩ දත යුතු. ර පාදි ආරම්මණ 
විෂහයහි සතඩතඩවයනඩ මුළා ්රීම හා සරසඩ්ාරයනඩ පහළ ්රීම අවිදයාව 
්ග් ්ෘතය යි. ්ුසලා්ුසල ්රියා සිදු්ිරීම හා විපා් විඥානයනඩ පහළ 
්රීම සිංස්කාරයන් ්ග් ්ෘතයයයි. ර පාදිය දැන ගැනීම හා නාමර ප 
පහළ ්රීම විඥානයා ්ග් ්ෘතයය යි. ්වුහනාවුනඩට උප්ාරීීම හා 
ෂලායතනය පහළ ්රීම නාමරූපයා ්ග් ්ෘතයය යි. ර පාදි අරමුණු 
පිළිගැනීම හා සඩපර්ශය ඇති ්ිරීම ෂ්ාායතනයා ්ග් ්ෘතයය යි. අරමුණු 
සඩපර්ශ ්ිරීම හා හේදනාව පහළ ්රීම ස්පර්නයා ්ග් ්ෘතයය යි. 
ආරම්මණ රසය විඳීම හා තෘෂඩණාව ඇති ්රීම ්ේදනාව ්ග් ්ෘතයය 
යි. ඇලුම් ්ළ යුතඩහතහි ඇලීම හා උපාදානය පහළ ්රීම තෘෂ්්ණාව ්ග් 
්ෘතයය යි. ආතඩමාදි වශහයනඩ තදිනඩ ගැනීම හා ,වය පහළ ්රීම 
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උපාදානයා ්ග් ්ෘතයය යි. නානා ගතීනඩට පැමිණීම හා ජාතියට 
පර තයීම භවයා ්ග් ්ෘතයය යි. සඩ්නඩධ්යනඩ පහළ ්රීම හා ජරා 
මරණයට පර තයයීම ජාතිය ්ග් ්ෘතයය යි. සඩ්නඩධ්යනඩ හගඩ දිරීම් බිඳීම් 
හද් සිදු්ිරීම හා හශෝ්ාදියට සඩොන ී ,වානඩතරයනඩ ඇති ්ිරීම 
ජරාමරණයා ්ග් ්ෘතයය යි. 

හමහසඩ ්ෘතයයනඩ හගඩ වශහයනඩ ද අවිදයාදීහු දත යුතඩතාහු ය. 
හුහද්ඩ ආතඩම හනා වනඩනා වූ සතඩතඩව පුදඩගල හනා වනඩනා වූ ශුදඩධ් වූ 
ධ්ර්මයනඩ නිසා තවතඩ ධ්ර්මයනඩ ඇතිීහමනඩ හම සරසාර ක්ර ය පවතඩහනඩ 
ය. හමහි     ්රියා සිදු ්රනඩනා වූ සැපදු්ඩ විඳවනඩනා වූ අධිපතිහය්ඩ 
ද නැත. ්රනඩනා වූ විඳිනඩනා වූ අනඩ හ්හන්ඩ ද නැත. 

(1) ඒවිං සමුප්පන්නමිදිං ස්හ්ත කිං 
දුක්ඛිං අනිච්චචිං ච මිත්තරද්ර්ුවිං 
ර්ම්මහි ර්මමා පහවන්ති ්හ්ත ්සෝ 
න්හත්ථ අත්තා ච ප්රා ච විජ්ජති. 

 
(2) ර්මමා ර්ම්ම සඤ්්ජ්නන්ති ්හ්ත සමභාර පච්චචයා 

්හ්තූනඤ්්ච නි්රෝර්ාය ර්ම්මෝ බුද්්ේන ්ද්සි් තෝ 
්හ්තූසු උපරුද්්ර්සු ින්නිං වට්ටිං න වට්ටති. 

 
(3) ඒවිං දුක්ඛිංන්තකිරියාය බර හ්මචරියිර් විජ්ජති, 

සත්්ත් ච නූප ේභන්්ත් ්නවුච්ච්ෝ්දෝ න සස්සතිං 

(වි,රගට්ඨ ්ො) 

්ත්රුම:- 

(1) හමහසඩ හටගනඩනා වූ හම් ,ව ක්ර ය හහඩතූනඩ නිසා 
පවතඩහනඩ ය. හමම ,ව ක්ර ය දු්ය, අනිතය ය, හසලහවන සුලුය, 
හවනසඩවන සුලුය, අසඩථිරය, හහඩතු වූ ධ්ර්මයනඩ නිසා ධ්ර්මහයෝ ම පහළ 
වනඩනා හ. හමහි හතහම් ය ්ියා හහෝ අහනහ්්ඩය ්ියා හහෝ ්ිසිහව්ඩ 
නැතඩහතඩ ය.  
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(2) (එ්ිහන්ට හහඩතුී හමනඩ) ධ්ර්මහයෝ ම ධ්ර්මයනඩ උපදවති. 
හහඩතූනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය පිණිස බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ධ්ර්මය හදඩශනා 
්රන ලදඩහදඩ ය. හහඩතූනඩ නිරැදඩධ් ්ලඩහි හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගඥානහයනඩ 
සිඳින ලද සරසාර වෘතඩතය මතු හනා පවතී. 

(3) හමහසඩ දු්ඩ හ්ළවර ්ිරීම පිණිස හම් සසඩහනහි 
බර හඩමකයයමය ඇතඩහතඩ ය. සතඩතඩවය්ු හනා ලැහබන ්ලඩහි මුල පටනඩ ම 
නැතඩතා වූ සතඩතඩවයා හගඩ මරණහයනඩ සිඳීහම්ඩ හහෝ ජාතිහයනඩ ජාතියට 
හයමිනඩ හනා නැසී විසීහම්ඩ හහෝ හ්ායිනඩ ද? 

දෘෂ්ටටි නිවාරණය. 

සරසාර ක්ර යා හගඩ තතඩතඩවය හනා දැනීම නිසා ඇති වනඩනා වූ 
වැරදි හැඟීම් දෘෂඩටි නම් හවති. හම් පටිච්කසමුපඩපාදහයඩ සැම වැ්ිය්ිනඩ 
ම යම් ්ිසි වැරදි හැඟීම්ඩ වළ්ඩවනු ලැහබ්. අවිජ්ජාපච්චචයා සිංඛාරා යන 
හමයිනඩ පිනඩ පේ ්රනඩන්ු නැතිව අවිදයාව නිසා “පිනඩ පේ ඇති වන  
බව දැ්ඩීහමනඩ පිනඩ පේ ්රන හ්න්ු ඇතය” යන වැරදි හැඟීම (ආතඩම 
දෘෂඩටිය) වළ්ඩවනු ලැහබ්. 

සිංඛාරාපච්චචයා විඤ්්ාණිං යන හමයිනඩ වර්තමාන ,වහයනඩ 
අනාගත ,වයට ්ිසිව්ඩ හනා හගාසඩ පිනඩ පේ නිසා අනාගත ,වහයඩ 
අ,ින විඥානය්ඩ පහළ ීම දැ්ඩීහමනඩ “ආතඩමය එ්ඩ ජාතිය්ිනඩ අනඩ 
ජාතිය්ට හයඩ ය” යන වැරදි හැඟීම දුරැ ්රනු ලැහබ්. 

විඤ්්ාණපච්චචයා නාමරූපිං යන හමයිනඩ විඥානය නිසා නාම ර ප 
වශහයනඩ ධ්ර්ම හදහ්ාටස්ඩ හට ගනඩනා බව දැ්ඩීහමනඩ “නාමර ප 
සියලඩල සතඩතඩවයා වූ එ්ඩ හදය්ඩ හලස ගනඩනා වැරදි හැඟීම” 
(ඝනසරඥාව) වළ්ඩවනු ලැහබ්. 

නාමරූපපච්චචයා සළායතනිං යනඩහනනඩ ර පාදි අරමුණු ගනඩනා වූ 
ආයතන සය දැ්ඩීහමනඩ “ආතඩමය හතහම් හලෝ්ය දනඩහනඩය, ශබ්ද 
අසනඩහනඩය, ගනඩධ් රස සඩපර ෂඩටවය ධ්ර්මයනඩ දනඩහනඩ ය” යන වැරදි හැඟීම 
වළ්ඩවනු ලැහබ්.  
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සළායතනපච්චචයා ඵස්්සෝ යනඩහනනඩ සඩපර්ශය එ්ඩතරා ධ්ර්මය්ඩ 
බව දැ්ඩීහමනඩ “ආතඩමය හතහම් සඩපර්ශ ්රනඩහනඩ ය” යන වැරදි හැඟීම 
වළ්ඩවනු ලැහබ්. 

ඵස්සපච්චචයා ්ේදනා යනඩහනනඩ සැප දු්ඩ හද් සඩපර්ශය නිසා 
වනඩනා වූ ධ්ර්මය්ඩ බව දැ්ඩීහමනඩ “ආතඩමය සුව දු්ඩ විඳී ය” යන වැරදි 
හැඟීම වළ්ඩවනු ලැහබ්. 

්ේදනාපච්චචයා තණ්හා යනුහවනඩ තෘෂඩණාව හේදනාව නිසා ඇති 
වන ධ්ර්මය්ඩ බව දැ්ඩීහමනඩ “ආතඩමය හතහම් ර පාදියට ඇලුම් හ්හර්ය” 
යන වැරදි හැඟීම වළ්ඩවනු ලැහබ්. 

තණ්හාපච්චචයා උපාදානිං යනුහවනඩ උපාදානය තෘෂඩණාව නිසා 
ඇති වනඩන්ඩ බව දැ්ඩීහමනඩ “සතඩතඩවයා ර පාදිය දැි හසඩ ගනඩහනඩ ය. 
අයතඩ්ර ගනඩහනඩ ය” යන වැරදි හැඟීම වළ්ඩවනු ලැහබ්.  

උපාදානපච්චචයා භ්වා යනුහවනඩ “ආතඩමය පිනඩ පේ ්රනඩහනඩ ය, 
    ,වයට යනඩහනඩ ය” යන වැරදි හැඟීම වළ්ඩවනු ලැහබ්.  

භවපච්චචයා ජාති යනුහවනඩ “සතඩතඩවයා උපදිනඩහනඩය” යන වැරදි 
හැඟීම වළ්ඩවනු ලැහබ්.  

ජාතිපච්චචයා ජරාමරණිං යනුහවනඩ “ආතඩමය දිරනඩහනඩ ය 
මැහරනඩහනඩ ය යන වැරදි හැඟීම” වළ්ඩවනු ලැහබ්. හමහසඩ දෘෂඩටි 
නිවාරණයා හගඩ වශහයනඩ ද පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනය දත යුතු ය. 

පටිච්චසමුප්පාදය උපමාවවන් දුක්වීම. 

උපමාව්ිනඩ දැ්ඩවූ ්ලඩහි අපර ්ටාර්ෙය පහසුහවනඩ අවහබෝධ් හේ. 
එබැවිනඩ පණඩිතහයෝ අපර ්ටාර්ෙයනඩ පර ්ාශ ්ිරීහම් දී හනාහය්ඩ උපමා 
ද්ඩවති. එය ගුපඩතාර්ෙයනඩ පර ්ට ්ිරීමට ඇති ඉතා හහාඳ ්ර මය්ි. සමහර 
අපර ්ටාර්ෙයනඩ දැ්ඩීමට උපමා ද නැත. උපමා හසායා ගත හැ්ඩහ්ඩ 
අපර ්ටාර්ෙයනඩහගනඩ සමහර්ඩ පමණ්ඩ පර ්ට ්ිරීමටය. 
පර තීතයසමුතඩපාදය ඉතා ගැඹුරැ ධ්ර්මය්ි. එ්්ිනඩ ම එය අවහබෝධ් 
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්රීමට ස හහන උපමාව්ඩ හසායා හගන නැත. පූර්වකායයමවරහයෝ 
පටිච්කසමුපඩපාදය දැ්ඩී මට අන්් ර්ෝපමාවක් ගතඩහ. එයිනඩ ද 
පටිච්කසමුපඩපාදය පර ්ට ්ළ හැ්ඩහ්ඩ ඉතා මඳ වශහයනි. එපමණට වතඩ 
එයට සුදුසු වන අනඩ උපමාව්ඩ නුදුටු බැවිනඩ හමහි ද එය ම ද්ඩවනු 
ලැහබ්.   හමහසඩ ය. 

එ් ගම් අනඩධ්හය්ඩ විය. හනා හපනී   හම් අත යනඩනා වූ 
්හුහගඩ පය දින්ඩ මුල් පැ්ිළිණ. එයිනඩ හහහතහම් බිම ඇද වැටිණ. 
එයිනඩ ්හුහගඩ දණහිහසහි මහ හගිය්ඩ මතු විය. හගිය හමෝරා පැසවා 
හගන එන ්ලඩහි සිදුරැ වුණ තැනඩවල ්ුලා බිබිලි සය්ඩ මතු විය.   
බිබිලි ද ගස් සැපිණ. එයිනඩ බලවතඩ හේදනාව්ඩ හටගත. ්හුට 
හේදනාවට පර ති්ාරය්ඩ ගැනීහම් ආශාව ඇති විය. ්හු හවද්ු හවත 
හගාසඩ හනා මනා හබහහත්ඩ ගති. හනා මනා හබහහත හගිහයහි 
ගැලඩවිය. එයිනඩ හගිහයහි තවතඩ නපුරැ ල්ුණු පහළ විය. එයිනඩ හගිය 
නපුරැ හලස පුපුරා අනඩධ්යා තවතඩ දු්ට පතඩ විය. හම් අනඩහධ්ෝපමාව ය.  

කතුරායයම සතයය හා ධ්ර්මයනඩ හගඩ අනිතයාදි සාමානය ලක්ෂණ 
හා     ධ්ර්මයට පමණ්ඩ අයතඩ විහශඩෂ ලක්ෂණ ද හනා ද්ඩනා බැවිනඩ 
අවිදයාව අනඩධ්යා වැනි ය. 

අනඩධ්යා හනා මඟ හගාසඩ මුහලඩ පැටහළනඩහනඩ හනා හපනීම නිසා 
ය. එහමනඩ ආයයමසතයයනඩ හනා හපහනන  බැවිනඩ සතඩතඩවයා පැමිණ 
තිහබන දු්ිනඩ මිදීහම් හා සැපය ලැබීහම් ද බලාහපාහරාතඩතුහවනඩ තවතඩ 
දු්ඩ ඇති ීමට තවතඩ සසර දි්ඩ ීමට හහඩතු වූ ්ර්ම ්රනඩහනඩ ය. ්ර්ම 
නම් අවිදයා හහඩතුහවනඩ වනඩනා වූ සරසඩ්ාරහයෝ ය. හනා දැනීම නිසා වන 
  සිංස්කාර්යෝ අන්ර්යා ්ග් පුකිළීම වුනි ය.  

පැ්ිළීහමනඩ වනුහයඩ බිම ඇද වැකාම ය. සරසඩ්ාර සරඛයාත පිනඩ 
පේ ්ිරීහමනඩ වනුහයඩ ද සුගති දුර්ගති හද්ට වැකාම ය. සුගති දුර්ගතීනඩට 
වැකාම නම් සරසඩ්ාර හහඩතුහවනඩ විඥානය පහළ ී ම ය. එබැවිනඩ සරසඩ්ාර 
හහඩතුහවනඩ පහළ වන විඥානය, අන්ර්යා ්ග් බිම ඇද වුටීම වුනි ය.  

නාමර පය වනුහයඩ ,වයට වැකාම වූ විඥානය නිසා ය. එබැවිනඩ 
නාමරූපය, වැකාම නිසා අන්ර්යා ්ග් දණහිසු මත  වූ ්ගඩිය වුනිය. 
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හගිය්ඩ හමෝරන ්ලඩහි එහි රැසඩ වුණු හලඩ සැරව පිට ්රන සිදුරැ 
ස හදන සඩොනයනඩහි පළමුහවනඩ ්ුලා බිබිලි මතු හේ. බිබිලි පුපුරා සිදුරැ 
ී   තැනඩවලිනඩ හලඩ සැරව ගලනඩනට පටනඩ ගනී. නාමර පය හමෝරන 
්ලඩහි එය හා බැඳී ෂලායතනහයෝ පහළ හවති.  වායිනඩ ්ැහරනුහයඩ ද 
හගිහයනඩ හලඩ සැරව ගලනඩනා්ඩ හමනඩ ර ප ශබ්දාදි ආරම්මණ විෂහයහි 
හලෝ,ාදි හ්හලසඩ සැරව ගැලීම ය. එබැවිනඩ ෂ්ාායතනය, අන්ර්යා ්ග් 
බිබි ි සය වුනි ය. 

අනඩධ්යා හට යම්්ිසිව් හනා සැහපන හසඩ හගිය හනා රැ්ිය 
හැ්ි ය. එය ්වදා හහෝ යම් ්ිසිව් සැහපනඩහනඩ ය. එහමනඩ ර පාදිය හා 
ගැකාමට සුදුසු පරිදි පහළ වූ ෂලායතනය ්වර අවසඩොව්දී හහෝ ර පාදීනඩ 
හා ගැහටනඩහනඩ ය. අනඩධ්යා හගඩ බිබිලි ගහසඩ සැපීම හේදනාව ඇතිීමට 
හහඩතුව වනඩනා්ඩ හමනඩ ෂලායතනයනඩ හගඩ ර පාදිය හා ගැකාම ද 
හේදනාවට හහඩතුව්ඩ වන බැවිනඩ ෂලායතන හහඩතුහවනඩ වන ඵස්ස ය, 
අන්ර්යා ්ග් ්ගඩි්ය් බිබි ි ග්ස් සුපීම වුනි ය.  

 අනඩධ්යාට ඇති වූ හේදනාව සැපීම නිසා ඇති වූව්ි. එහමනඩ 
සඩපර්ශ නිසා ඇතිවන ්ේදනාව ද ෂලායතනය ර පාදිහයහි ගැකාහමනඩ 
ඇතිවනඩන්ඩ බැවිනඩ අන්ර්යා ්ග් ්ේදනාව වුනි ය.  

හේදනාහවනඩ පීිත අනඩධ්යාහට එය හනා ඉවසිය හැ්ි බැවිනඩ 
එයට හබහහත්ඩ හසායා ගැනීහම් ආශාව ඇති හේ. එහමනඩ 
ෂලායතනහයහි ර පාදිය සැපුණු ්ලඩහි ඇති වූ හේදනාව නිසා 
සතඩතඩවයාට   ර පාදිය පිළිබඳව තෘෂඩණාව්ඩ ඇති හේ.   තෘෂ්්ණාව 
හේදනාහවනඩ හ්හරන පීලනයට පර ති්ාර හසීම්ඩ වැනි බැවිනඩ අන්ර්යා 
්ග් ්බ්හත් ්සායා ගුනී්ම ආනාව වුනි ය.  

තෘෂඩණා ඇති වූ ්ලඩහි සතඩතඩවයා තමාට හහාඳ්ඩ ්ර ගනඩනා 
අටිහයනඩ තෘෂඩණාව ඇති වූ හදය ලබා හගන අයතඩ ්රහගන තවතඩ 
තෘෂඩණාව දැි ්ර ගනී. ර පාදිය ආතඩම වශහයනඩ ද දැි හ්ාට ගනී.   
ගැනීම උපාදානය යි. හහාඳ්ඩ ්රගනඩනා අටිහයනඩ එහසඩ ්ළතඩ එයිනඩ 
වනඩහනඩ වලාතඩ නපුර්ි. එබැවිනඩ උපාදානය අන්ර්යා ්ග් ්නාමනා 
්බ්හත ගුනීම වුනි ය. 
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ර පාදිය ආතඩම වශහයනඩ හා ආතඩමයට අයතඩ හදඩ වශහයනුතඩ දැි 
හ්ාට ගතඩ සතඩතඩව හතහම්  වා ආර්ඩෂා්ර ගැනීම පිණිසතඩ නැවත 
නැවත ලබා ගනු පිණිසතඩ ,වගාමි ්ර්මයනඩ ්රයි. අනඩධ්යා විසිනඩ හනා 
මනා හබහහත හගිහයහි ගැලඩී ම තවතඩ දු්ඩ ඇති ීමට හහඩතු වනඩනා්ඩ 
හමනඩ ්ර්ම රැසඩ ්ිරීම තවතඩ දු්ඩ ඇති ීහම් හහඩතුව්ඩ වන බැවිනඩ 
උපාදාන පර තයහයනඩ වනඩනා වූ කර්ම සිංඛයාත භවය අන්ර්යා ්ග් ්නා 
මනා ්බ්හත ගු ්වීම වුනි ය.  

්ර්ම,වය නිසා නැවත ද ,වය් ඉපදීම වූ ජාතිය හනා මනා 
හබහහත ගැලඩීහමනඩ අනඩධ්යාහගඩ හගියට අළුහතනඩ එ්ඩ වූ ් ්සුරව 
වුනි ය. 

ජාතිය නිසා හටගනඩනා වූ ජරාමරණය වල වලා හලඩ සැරව 
එ්ඩීහමනඩ අනඩධ්යා හගඩ ්ගඩිය පුපුරා යාම වුනි ය. හමහසඩ 
අනඩහධ්ෝපමාහවනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය දත යුතු ය. 

සතර ආකාර ගුඹුරු බව 

හම් පටිච්කසමුපඩපාදය අර්ෙ වශහයනඩ ද, ධ්ර්ම වශහයනඩ ද, 
හදඩශනා වශහයනඩ ද, පර තිහේධ් වශහයනඩ ද ඉතා ගැඹුරැ ය. පතඩල හනා 
හසවිය හැ්ි පමණට ගැඹුරැ ය. 

අර්ෙ යන හම් වකනය හනාහය්ඩ අර්ෙයනඩ දැ්ඩීමට වයවහාර 
්රන වකනය්ි. හම් තනඩහි අර්ෙය යි ්ියනුහයඩ ්හ්ත ්ේ ඵ යට ය. 
පටිච්කසමුපඩපාදය හහඩතුඵල පරම්පරාව්ි. ජරාමරණය එහි එ්ඩ ඵල 
ධ්ර්මය්ි. එහි හහඩතුව ජාතිය ය. ජාතිය වුවහහාතඩ ජරාමරණය හනා 
වනඩහනඩ හනාහේ. ජාතිහයනඩ ම මිස අහන්්ිනඩ ජරාමරණ වනඩහනඩ ද 
හනා හේ. එහහතඩ ජාතිය නිසා ජරාමරණය ඇතිවන සැටි අවහබෝධ් ්ර 
ගැනීම දුෂඩ්ර ය. එබැවිනඩ ජරා මරණයාහගඩ ජාතිය නිසා ඇති වූ බව, 
ජාතිහයනඩ ආ බව ගැඹුරැ ය. 

ජාතිය ද ්ර්ම,වය හගඩ ඵලහය්ි. ්ර්ම,වය ඇති ්ලඩහි අපර හීණ 
්ඩහලඩශයනඩ ඇති සතඩතඩවයා හට ජාතිය හනා වනඩහනඩ ද හනා හේ. 
්ර්ම,වය නැති ්ලඩහි   ජාතිය අනඩ හහඩතුව්ිනඩ වනඩහනඩ ද හනාහේ. 
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,වය ඇති ්ලඩහි ,වය නිසා   ජාතිය හම් ආ්ාරහයනඩ හේය යනඩන 
අවහබෝධ් ්ර ගැනුම අපහසු බැවිනඩ ජාතියාහගඩ ,වය නිසා ඇති වූ බව, 
පහළ ී ආ බව ගැඹුරැ ය.  

,වය උපාදානයාහගඩ ඵලහය්ි. උපාදානය ඇති වුව හහාතඩ ,වය 
හනා ී නවතිනඩහනඩ ද හනා හේ. උපාදානයා හගඩ හහඩතුතඩතඩවය හනා ලබා 
අහන්්ිනඩ ,වය වනඩහනඩ ද හනා හේ. ,වයාහගඩ හම් උපාදාන හහඩතුහවනඩ 
හටගනඩනා වූ ආ්ාරය අවහබෝධ් ්ිරීමට අපහසු ය. එබැවිනඩ ,වයාහගඩ 
උපාදානය නිසා හටගතඩ බව, උපාදානය නිසා පහල ී ආ  බව ගැඹුරැ ය. 

උපාදානය තෘෂඩණාහේ ඵලය්ි. තෘෂඩණාව ඇති වුවහහාතඩ උපාදාන 
හනා පහළ වනඩහනඩ හනා හේ. උපාදානය ද තෘෂඩණාව නැති ව අනඩ 
හහඩතුව්ිනඩ පහල වනඩහනඩ ද හනා හේ. උපාදානයා හගඩ තෘසඩණා හහඩතුව්ඩ 
ඇති වනඩනා වූ ආ්ාරය දුරවහබෝධ් ය. එබැවිනඩ උපාදානයාහගඩ තෘෂඩණා 
හහඩතුහවනඩ හටගතඩ බව ගැඹුරැ ය. 

තෘෂඩණාව හේදනාවහගඩ ඵලහය්ි. හේදනාව සඩපර්ශයාහගඩ ඵලය්ි. 
සඩපර්ශය ෂලායතනයාහගඩ ඵලහය්ි. ෂලායතනය නාම ර පයාහගඩ 
ඵලහය්ි. නාමර පය විඥානයාහගඩ ඵලය්ි. විඥානය සරසඩ්ාරයනඩහගඩ 
ඵලය්ි. සරසඩ්ාරය අවිදයාවහගඩ ඵලය්ි. හම් ඵල ධ්ර්මයනඩහගඩ ගැඹුරැ 
බව ද ්ියන ලද  වාට අනුව සිතා ගත යුතු ය. හමහසඩ හම් 
පටිච්කසමුපඩපාදය අර්ෙ වශහයනඩ ගැඹුරැ හේ. 

ධ්ර්ම යනු ද හනාහය්ඩ අර්ෙයනඩහි හයහදන වකනය්ි. හම් ගම්,ීර 
්ොහවහි ධ්ර්මය යි ්ියනුහයඩ හහඩතුවට ය. පටිච්කසමුපඩපාදාරගහයෝ 
හදාහළාසඩ හදන ම ඵල පමණ්ඩ හනාව හහඩතූහු ද හවති. හහඩතුව පිළිබඳ 
වූ දුරවහබාධ්තඩවය ධ්ර්ම ගම්,ීරතඩවය යි. අවිදයාව සරසඩ්ාරයනඩහගඩ 
හහඩතුව ය. එය ්වර ආ්ාරය්ිනඩ ්වර අවසඩොව් දී සරසඩ්ාරයනඩට 
හහඩතු හේ ද යන බව හතඩරැම් ගැනීමට අපහසු ය. එබැවිනඩ අවිදයාවහගඩ 
සරසඩ්ාරයනඩට පර තයය වන බව ගැඹුරැ ය. එහසඩ ම සරසඩ්ාරාදීනඩ හගඩ 
විඥානාදි ඵලයනඩට පර තයය වන සැටි ද ගැඹුරැ ය. හම් 
පටිච්කසමුපඩපාදයාහගඩ ධ්ර්මගම්,ීරතඩවය යි. 
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පරම ගමභීර ර්ර්මයක් වූ ්ම පර තීතයසමුත්පාදය ්ද්නනා කිරීම ද 
පහසු කායයධයක් ්නා ්ේ. බුදුවරයනඩහගනඩ අනයයනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය 
හදඩශනා ්රනුහයඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ හදසූ පරිදඩහදනි. පර ෙමහයනඩම හමය 
හසායාහගන හදඩශනා ්ළ හැ්ඩහ්ඩ බුදුවරයනඩට පමහණ්ි. බුදුනඩ 
වහඩනහසඩ විසිනඩ හදඩශිත පටිච්කසමුපඩපාදය විසඩතර ්ිරීම වුව ද අනයයනඩට 
හලහහසි වැල්ඩ හනා හේ. එබැවිනඩ බුදු්ගාස් මාහිමි්යෝ 
පටිච්කසමුපඩපාදය වර්ණනා ්ිරීමට පටනඩ ගනඩනා අවසඩොහේ දී හමහසඩ 
පැවසූ හ. 

“චත්ත කා්මා අහිං අජ්ජ පච්චචයාකාර වණ්ණනිං 
පතිට්ඨිං නාධිගච්චඡාමි අජ්ො ගාළ්්හා ව සාගරිං” 

“පර තීතයසමුතඩපාද වර්ණනාව ්ියනු ්ැමති මම අද මහමුහුදට 
වැටුණු එ්්ු හසඩ පිහිට්ඩ හනා ලබමිය” යනු එහි හතඩරැම යි. තරිපිට් 
ධ්ර්ම විෂහයහි සුනිපුන බුදඩධිය්ඩ ඇතඩතා වූ අර්ේොකාර්යයනඩ වහඩනහසඩ 
එහසඩ ්ීහයඩ එහි ඇති දුෂඩ්රතඩවය නිසාම ය. 

බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හම් ගම්,ීර ධ්ර්මය     ආ්ාරහයනඩ හදසූ 
්ලඩහි අවහබෝධ් ්රනඩනා වූ සතඩතඩවයනට අනුර ප පරිදි සමහර සූතර ය් 
දී මුල ටපනඩ අග ද්ඩවා ද, සමහර සූතර ය් දී අග පටනඩ මුල ද්ඩවා ද, 
සමහර සූතර ය් දී   හදපරිදඩහදනඩම ද, සමහර සූතර ය්දී තරිසනඩධිය්ිනඩ හා 
රාශි සතර්ිනඩ යු්ඩත හ්ාට ද, සමහර සූතර ය් දී සනඩධි හද්්ිනඩ හා 
රාශි තුන්ිනඩ යු්ඩත හ්ාට ද, සමහර සූතර ය් දී එ්ඩ සනඩධිය්ිනඩ හා 
රාශි හද්ිනඩ යු්ඩත හ්ාට ද හදඩශනය ්ළ හසඩ්. නානා ආ්ාරහයනඩ 
පටිච්කසමුපඩපාදය ද්ඩවා හදඩශිත සූතර  හබාහහෝ ගණන්ඩ නිදාන වග්ග 
සිංයුත්තක්යහි ඇතඩහතඩ ය. විභිංගපාළි්ය් පටිච්කසමුපඩපාද වි,රගහයහි 
අහනඩ්ා්ාර පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනා සිය ගණහන්ි. හමහසඩ 
පටිච්කසමුපඩපාදය පිළිබඳ වූ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ හදඩශනය ද 
අහනඩ්ා්ාර විමතර  බැවිනඩ ගැඹුරැ ය. 

පර ති්ේර් වන්යන් ගුඹුරු බව ්ම්ස් දත යුත . ඥානය වනාහි 
අනුමාන ඥානය - පර තය්ඩෂ ඥානයි හදවැද රැම් හේ. පර තය්ඩෂ වශහයනඩ 
ද්ඩනා ලදඩදට අනුව හනා ද්ඩනා ලදඩද ද හතඩරැම් ගනඩනා ඥානය අනුමාන 
ඥානය යි. ගිනඩහනඩ දුම් නගින බව පර තයක්ෂ වශහයනඩ ද්ඩනා ලදඩද්ි. දුර 
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දුරම්ඩ හපහනන ්ලඩහි එහි ද ගිනඩන්ඩ ඇතය යි ද්ඩනා ලදඩදට අනුව 
සිතා ගත හැ්ි ය. එය අනුමාන ඥානය යි. එය සමහර විට සතය ද හවයි. 
සමහර විට අසතය ද හවයි. 

ඇසිනඩ ද්ඩනා්ඩ හමනඩ ම ඇසට හනා හපහනන හදය ද 
තතඩවා්ාරහයනඩ දැ්ිය හැ්ි ඥානය පර තයක්ෂ ඥානය යි. පර තිහේධ්ය යි 
්ියනුහයඩ ද   පර තයක්ෂ ඥානයට ය. අනුමාන ඥානය වනාහි අඳුහරහි දී 
දුටු හදය්ඩ පිළිබඳව ඇති දැනුම වැනි ය. පර තිහේධ් ඥානය සූයයමාහලෝ්හයඩ 
දී දුටු හදය්ඩ පිළිබඳව ඇති දැනුම වැනි ය. පර තිහේධ් සරඛයාත විශිෂඩට 
ඥානය පියවි ඇසට හනා හපහනන ද  හපනඩවන ්නඩනාිය්ඩ වැනිය යි 
ද ්ිය යුතු ය. ඇසට හා අනුමාන ඥානයට හසු හනා වන ඉතා අපර ්ට 
්රැණු දත හැ්ඩහ්ඩ පර තිහේධ්ය යි ්ියන විශිෂඩට ඥානහයනි.  

සාමානය ඥානයට හසු හනා වන විශිෂඩට ඥානහයනඩ දතයුතු වූ 
අපර ්ට හදඩවලට ද පර ති්ේර් යන නාමය ්ියනු ලැහබ්. හමම ගම්,ීර,ාව 
්ොහවහි පර තිහේධ් යන වකනහයනඩ අදහසඩ ්රනුහයඩ විශිෂඩට ඥානහයනඩ 
ම දතයුතු සඩව,ාවහයෝ ය.  

පටිච්කසමුපඩපාදයට අයතඩ වූ අවිදයාදි ධ්ර්මයනඩ හගඩ සාමානය 
ඥානයට හසු හනාවන හබාහහෝ දුරවහබෝධ් සඩව,ාවහයෝ ඇතඩතාහ.  වා 
ඉතා ගැඹුරැ ය. පටිච්කසමුපඩපාදහයහි පර තිහේධ් ගම්,ීර ,ාවය නම්   
සඩව,ාවයනඩ හගඩ ගැඹුරැ බව ය.     පටිච්කසමුපඩපාදරගයනඩහි ඇති 
ගම්,ීරතඩවය වි,රග අටුවාහවහි දැ්ඩවූ ආ්ාරය හමහසඩ ය: 

“අවිජ්ජාය අඤ්්ාණා දස්සනසච්චචා සිංපටි්ේර්ට්්ඨෝ ගමභී් රෝ” 

හතඩරැම:- 

අවිදයාව හගඩ ඥානයට පර තිපක්ෂ බව වූ හනාදැනීමය, අරමුණුවල 
තතඩතඩවා්ාරය දැ්ීමට පර තිපක්ෂ බව වූ හනා ද්ඩනා සඩව,ාවය ය, 
කතුරායයමසතයය ද්ඩනට හනා දී වසා හගන සිටින සඩව,ාවය ය යන 
හම්වා ගැඹුරැ ය. 

“සිංඛාරානිං අභිසිංඛරණායුහනසරාගවිරාගට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 
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සරසඩ්ාරයනඩහගඩ සඩ්නඩධ්යනඩ ඇති ්රන බව ය, පරාණඝාතාදි වූ 
ද දානාදි වූ ද ්රියා සිදඩ ්රන බව ය, රාගයට අනු්ූල බවය, රාගයට 
පර තිපක්ෂ බවය යන හම් සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය. 

“විඤ්්ාණස්ස සුඤ්්ඤ්ත අවයාපාර අසිංකන්ති පටිසන්ධි 
පාත භාවට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 

විඥානයාහගඩ ආතඩම සඩව,ාවහයනඩ හිසඩ බව ය, දැනගැනීම සුවදු්ඩ 
විඳීම ,වහයනඩ ,වයට යාම යනාදිය පිළිබඳ වයාපාරය්ඩ නැති බව ය, 
හනා හගාසඩ ම පර තිසනඩධිය ඇති වන බව ය යන හම් සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ 
ය. 

“නාමරූපස්ස ඒක ප්පාද විනිේ්භෝගා 
විනිේ්භෝගමනරුප්පනට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 

නාමර පයා හගඩ එ්ට උපදනා බවය, අමිශර  ව පවතඩනා බවය, මිශර  
ව පවතඩනා බවය, නැහමන බවය, වි්ාරයට පැමිහණන බවය යන හම් 
සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය. 

“සළායතනස්ස අධිපති් ෝකද්වාර්ඛත්තවිසය විසිභාවට්්ඨෝ 
(ගම්,ීහරෝ)” 

ෂලායතනයා හගඩ දර්ශනාදිහයහි අධිපති ,ාවය, හලෝ් ,ාවය, 
දඩවාර ,ාවය ය, ්ඩහෂඩතර ,ාවය ය, විෂය ,ාවය ය, විෂයී,ාවය ය යන හම් 
සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය. 

“එස්සස්ස ඵුසනසිංඝට්ඨන සිංගතිසන්නිපාතට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 

අරමුණු සඩපර්ශ ්රන බවය, අරමුහණහි ගැහටන බවය, 
වසඩතඩවාරම්මණ මතඩතයනඩහගඩ එ්ඩ වන බවය, එ්ඩ තැන්ට වැහටන 
බවයයන හම් සඩපර්ශයා හගඩ සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය. 

“්ේදනාය ආරමමණරසානුභවනසුකදුක්ඛමජ්ෙත්තභාවනිජ්ජි 
්ේදයිතට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 
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හේදනාවහගඩ අරමුණ රසය වළඳන සඩව,ාවය ය, 
සුඛදුුඃඛමධ්යසඩෙසඩව,ාවය ය, සතඩතඩවය්ු හනා ී අරමුණු රස විඳින 
සඩව,ාවය ය යන හම්වා ගැඹුරැ ය. 

“තණ්හාය අභිනන්දිතජ්්ෙෝසාන සරිතා තානදි තණ්හාසමුද්ද 
දුප්පූරණට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 

තෘෂඩණාවහගඩ අරමුණ හහාඳ සැටියට ගනඩනා බවය, ගිලගනඩනා්ඩ 
හමනඩ තදිනඩ අයිති ්ර ගැනීම් වශහයනඩ අරමුණ ගනඩනා බවය, 
අරමුණුවලට යන බවය, අරමුණුවල හවහළන බැවිනඩ වැල්ඩ වැනි බවය, 
දිගට යන බැවිනඩ ගරගාව්ඩ වැනි බවය, තෘෂඩණා සාගරය්ඩ බවය, පිරීම 
දුෂඩ්ර බවය යන හම් සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය. 

“උපාදානස්ස ආදානගහනාභිනි්ේසපරාමාස දුරතික්කමනට්්ඨෝ 
(ගම්,ීහරෝ)” 

උපාදානයාහගඩ ර පාදිය තදිනඩ ගනඩනා බවය, ්ැමතිීම් මාතරහයනඩ 
ගනඩනා බවය, නිතය සුඛ ශු,ාදි වශහයනඩ සල්ා     ආරම්මණයට බැස 
ගනඩනා බවය, නිතයාදි වශහයනඩ වරදවා ගනඩනා බවය, ඉ්ඩමීමට දුෂඩ්ර 
බවය යන හම් සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය.  

“භවස්ස ආයූහනාභිසිංඛරණ ්යෝනිගතිිති නිවා්ස්සු 
ිපනට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 

,වයාහගඩ දානාදි ්රියා සිදු්රන බවය, සඩ්නඩධ්යනඩ ඇති ්රන 
බවය, හයෝනි ගති ිති නිවාසයනඩහි බහාලන බවය යන සඩව,ාවහයඩ 
ගැඹුරැ ය. 

“ජාතියා ජාති සඤ්්ජාති ඔක්කන්ති නිේබත්ති පාත භාවට්්ඨෝ, 
(ගම්,ීහරෝ)” 

ජාතියහගඩ අපරිපූර්ණතඩවහයනඩ උපදනා බවය, පරිපූර්ණතඩවහයනඩ 
උපදනා බවය, පරහේශ වනඩනා්ඩ හමනඩ උපදනා බවය, පහළීම් වශහයනඩ 
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උපදනා බවය, සඩ්නඩධ්යනඩ පහළ වන බවය යන හම් සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ 
ය. 

“ජරාමරණස්ස ඛයවය්භ්දවිපරිණාමට්්ඨෝ (ගම්,ීහරෝ)” 

ජරාමරණයා හගඩ අලුවන බවය, නැති වන බවය, බිහඳන බවය, 
අනඩ ආ්ාරය්ට පැමිහණන බවය යන හම් සඩව,ාවහයෝ ගැඹුරැ ය. 

පටිච්චසමුප්පාදවේ නය සතර 

 ්තඩත නයය, නානතඩත නයය, අවයාපාර නයය, එවරධ්ම්මතා 
නයයයි අර්ෙ නයය සතහර්ඩ හේ. ,ව ක්ර ය පිළිබඳ මනා දැනුම ඇති 
වනුහයඩ   නය සතර ද මැනවිනඩ හතඩරැම් ගතඩ ්ලඩහි ය. 

ඒකත්ත නය. 

සහහලනඩ බත ඇති හේ. සහල ් මට නුසුදුසු තද හදය්ි. බත 
් මට සුදුසු මෘදු හදය්ි. සහල හා බත ලක්ෂණ වශහයනඩ එ්ිහන්ට 
ඉතා හවනසඩ ය. එ්ිහන්ට හවනසඩ වූ සහල හා බත හද්්ඩ ද? එ්්ඩ 
ද? යනු විසඳා ගත යුතඩත්ි. බහතහි සහලඩ ලක්ෂණයතඩ සහලඩවල බහතඩ 
ලක්ෂණයතඩ නැති බැවිනඩ   හද් එ්්ැ යි හනා ්ිය හැ්ි ය. ඉදිනඩ   
හද් හද්්ඩ ම ය යි ගත හහාතඩ සහලඩ හිමියාට බත අහිමි ී හමනඩ අවුල්ඩ 
හේ. එබඳු අවුල්ඩ හනා වනඩනට නම් සහල හා බත  ්තඩවහයනඩ ද 
පිළිගත යුතු ය.    ්තඩවය නම් පරම්පරා සම්බනඩධ්ය යි. එහමනඩ 
අවිදයාහවනඩ හටගනඩනා සරසඩ්ාරය අවිදයාවට ඉතා හවනසඩ වූ අනය 
ධ්ර්මය්ි. සරසඩ්ාරහයනඩ හටගනඩනා විඥානය අවිදයා සරසඩ්ාර හද්ටම 
ල්ඩෂණ වශහයනඩ හවනසඩ වූ ධ්ර්මහය්ි. එහහතඩ එ් ම පරම්පරාව්ට 
අයතඩ ීම් වශහයනඩ  වාහයඩ  ්තඩවය්ඩ ද ඇතඩහතඩ ය. 

පටිච්කසමුපඩපාදහයඩ ඒකත්තනය ය යි ්ියනුහයඩ    ්තඩවයට ය. 
හම් එ්තඩතනය මැනවිනඩ දතඩ ්ලඩහි “මැහරනඩහනඩ අහනහ්්, උපදිනඩහනඩ 
අහනහ්්, පිනඩ පේ ්රනඩහනඩ අහනහ්්, සුවදු්ඩ විඳිනඩහනඩ 
අහනහ්්ැ” යි ගනඩනා වූ උච්ච්ෝද දෘෂ්්ටිය දුරැ හේ.  ්තඩතනය වරදවා 
හතඩරැම් ගතඩ ්ලඩහි ලක්ෂණ වශහයනඩ එ්ිහන්ට හවනසඩ වූ අවිදයාදි 
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ධ්ර්ම සමූහය එ්ඩ හ්ාට එ්ඩ හදය්ඩ සැටියට හහවතඩ එ්ඩ සතඩතඩවය්ු 
සැටියට හගන “්සෝ ක්රෝති ්සෝ පටිසිං්ේ්ද්ති” යනාදීනඩ දැ්ඩහවන 
පිනඩ පේ ්රන තැනැතඩතා ම සුව දු්ඩ විඳිනඩහනඩ ය, හම් සතඩතඩවයා ම 
පරහලාව යනඩහනඩ ය යි නාන්වත දෘෂ්්ටිය ගනී. 

නානත්ත නය 

අවිදයාදි ධ්ර්ම සමූහය  ්තඩවහයනඩ දත යුතුවා්ඩ හමනඩ ම 
නානතඩවහයනඩ ද දත යුතු ය. එ්ඩ හදය්ඩ එ්ඩ සතඩතඩවය්ු එ්ඩ පුදඩගලය්ු 
වශහයනඩ හපහනන හසඩ සනඩතති පර ඥ පඩතිහයනඩ වැසී තිහබන හම් ධ්ර්ම 
සමූහය හහඩතු ඵල වශහයනඩ හා     ධ්ර්මයට අයතඩ ලක්ෂණයනඩහගඩ 
වශහයනඩ ද ්ාල වශහයනඩ ද හවනඩ හවනඩ වූ ධ්ර්මයනඩ හගඩ සමූහය්ි. 
අවිදයාදීනඩ හගඩ   නානතඩවය හහවතඩ ධ්ර්ම හබාහහෝ ගණන්ඩ බව 
පටිච්කසමුපඩපාදයාහගඩ නානතඩත නයයි. 

හමය මනාහ්ාට ද්ඩනා තැනැතඩතා හට පරණ පරණ වූ 
සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ බිඳී යාම හා අලුතඩ අලුතඩ සරසඩ්ාරයනඩ පහළ වන බවතඩ 
අවහබෝධ් ීහමනඩ ,වහයනඩ ,වයට හයමිනඩ සුව දු්ඩ විඳින සතඩතඩවය්ු 
ඇතය යි ගනඩනා නාන්වත දෘෂ්්ටිය දුරැ හේ. වරදවා ගතඩ තැනැතඩතා එ් 
සනඩතානය්ට අයතඩ ධ්ර්මයනඩ හවනඩ හවනඩ වූ සනඩතානයනඩට අයතඩ ධ්ර්ම 
හසඩ පමණ ඉ්ඩමවා නානතඩවහයනඩ හගන අහනහ්්ඩ මැහරනඩහනඩ ය, 
අහනහ්්ඩ උපදිනඩහනඩ ය. අහනහ්්ඩ ්ර්ම ්රනඩහනඩ ය, අහනහ්්ඩ 
සුව දු්ඩ විඳිනඩහනඩ යයි උච්ච්ෝද දෘෂ්්ටිය ගනී. 

අවයාපාර නය 

සරසඩ්ාරාදි ඵල ධ්ර්මයනඩ ඇති ීමට අවිදයාදි හහඩතු ධ්ර්මයනඩ 
පර තයය හවතතඩ, සරසඩ්ාරාදිය ඉපදීහම් උතඩසාහය්ඩ හහෝ ඕන ්ම්ඩ 
අවිදයාදියට නැත. අවිදයාදි හහඩතූනඩ හගඩ ඵල ඇති ්ිරීහම් උතඩසාහය්ඩ 
නැති බව අවයාපාර නය යි. හමය මනා හ්ාට දුටු ්ලඩහි ්ර්ම ්රනඩනා 
වූ හ්න්ු නැති බව හා ජාතිහයනඩ ජාතියට ,වහයනඩ ,වයට යනඩන්ු 
නැති බව ද හේදනාව හැර සුව දු්ඩ විඳිනඩන්ු නැති බව ද අවහබෝධ් ී 
ආතඩමය පිනඩ පේ ්රනඩහනඩ ය, ආතඩමය ,වහයනඩ ,වයට යනඩහනඩ ය, 
ආතඩමය සුව දු්ඩ විඳිනඩහනඩ ය යන ආත්ම දෘෂ්්ටිය දුරැහේ. 
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අවයාපාර නය වරදවා ගතඩ තැනැතඩහතඩ ්ිසිහව්ු හගඩ විධ්ානය්ඩ 
නැති ව, ගිනඩන උල බලා යනඩනා්ඩ හමනඩ ද, සුළඟ සරසට යනඩනා්ඩ 
හමනඩ ද, ගර - හහෝ මුහුදු බලා ගලනඩනා්ඩ හමනඩ ද සියලඩල ඉහබ් ම සිදු 
වනඩහනඩ ය. හ්න්ු හගඩ ්රියාව්ිනඩ සිදුවන ්ිසිව්ඩ නැත ය යි පවිනඩ 
වැළ්ීහමනඩ හා  පිනඩ ්ිරීහමනඩ ද වන ඵලය්ඩ නැතය යන අකරිය දෘෂ්්ටිය 
ගනඩහනඩ ය. 

එවිං ර්මමතා නය 

සරසඩ්ාරාදි ඵල ඉපදීහම් උතඩසාහය්ඩ අවිදයාදි හහඩතු ධ්ර්මයනඩ 
හ්හරහි නැත ද, අඹගසිනඩ හ්ාසඩ හගි හපාලඩ හගි නූපදවා අඹ හගි 
ම උපදවනඩනා්ඩ හමනඩ ද, හපාලඩගස අඹහගි හ්ාසඩහගි නූපදවා හපාලඩ 
හගි ම උපදවනඩනා්ඩ හමනඩ ද, සහල වැලි හහෝ සූ්ිරි හහෝ නූපදවා බත 
ම උපදවනඩනා්ඩ හමනඩ ද, අවිදයාදි ධ්ර්මහයෝ නියමය්ඩ නැති යම්්ිසි 
ඵලය්ඩ ඇති හනා හ්ාට     හහඩතු ධ්ර්මයට අනු්ූල වූ පරිදි සරසඩ්ාරාදි 
ඵලයනඩ ම උපදවති. අවිදයාදීනඩ හගඩ   හහඩතුවට අනු්ූල ඵලය ම උපදවන 
බව පටිච්කසමුපඩපාදහයඩ එවිංර්මමතා නය යි. 

හම් නයය මනා හ්ාට ද්ඩනා තැනැතඩහතඩ සියලඩහලනඩ ම සියලඩල 
ම හනා හට ගනඩහනඩ ී නමුතඩ තලවලිනඩ හතලඩ ද සහහලනඩ බතඩ ද 
හදනහගනඩ ්ිරි ද උ්ඩදඬුහයනඩ පැණි ද හටගනඩනා්ඩ හමනඩ පර තයයට 
අනුර ප ඵලය හටගනඩනා බව අවහබෝධ් ්ර ගැනීහමනඩ ්ිසිව්ිනඩ ්ිසිව්ඩ 
හනා හටගනඩහනඩය යන අහහඩතු් දෘෂඩටිය දුරලනඩහනඩ ය. “්රියාහවනඩ 
සිදුවන ඵලය්ඩ නැති බැවිනඩ පවිනඩ වැළ්ීහමනඩ හහෝ පිනඩ ්ිරීහමනඩ ද 
වැල්ඩ නැතය යි” ගනඩනා වූ අකරිය දෘෂ්්ටිය ද දුර ලනඩහනඩ ය.  

එවර ධ්ම්මතා නය හනා ද්ඩනා තැනැතඩහතඩ එ්ඩ හදය්ින ්ඩඑයට 
හවනසඩ වූ අනඩ හදය්ඩ ඇති හවත හහාතඩ වැලඩහලනඩ හතලඩ ද උ්ඩදඬුහයනඩ 
්ිරි ද හ්ාසඹ රැ්ිනඩ පැණිද ඇති හනා වනඩහනඩ මනඩ දැ යි පර ශඩන ්රමිනඩ 
්ිසිව්ිනඩ ්ිසිව්ඩ ඇති හනා වනඩහනඩ ය යන අ්හ්ත ක දෘෂ්්ටිය ද ගනී. 
අනඩ්ිසි හහඩතුව්ඩ නැත ද තලවලිනඩ හතලඩ ද හදනහගනඩ ්ිරි ද 
ශු්රහශරෝණිතහයනඩ ශරීරය ද ඇතිවනඩනා්ඩ හමනඩ නියමය වූ පරිදි සියලඩල 
ඉහබ් ම සිදුහේ ය යන නියතිවාදය ද ගනඩහනඩ ය.  
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අනු් ෝම පර තීතයසමුත්පාද විස්තරය 
්ම්තකින් අවසන් කරන  දි. 
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පර තිරලෝම පර තීතයසමුත්පාදය රහවත් සංසාර 
චකර යාර ් නිරරෝධය 

අවිජ්ජායත්්ේව අ්ස්සවිරාග නි්රෝර්ා සිංඛාර නි්රෝ්ර්ෝ  

සිංඛාර නි්රෝර්ා විඤ්්ාණ නි්රෝ්ර්ෝ, 
විඤ්්ාණ නි්රෝර්ා නාමරූප නි් රෝ්ර්ෝ, 
නාමරූප නි්රෝර්ා සළායතන නි්රෝ්ර්ෝ, 
සළායතන නි්රෝර්ා ඵස්ස නි්රෝ්ර්ෝ, 
ඵස්ස නි්රෝර්ා ්ේදනා නි්රෝ්ර්ෝ, 
්ේදනා නි් රෝර්ා තණ්හා නි්රෝ්ර්ෝ, 
තණ්හා නි්රෝර්ා උපාදාන නි්රෝ්ර්ෝ, 
උපාදාන නි්රෝර්ා භව නි් රෝ්ර්ෝ, 
භව නි්රෝර්ා ජාති නි් රෝ්ර්ෝ, 
 
ජාති නි්රෝර්ා - ජරාමරණිං ්සෝකපරි්ද්වදුක්ඛ 

්දෝමනස්සුපායාසා නිරුජ්ෙන්ති. 

ඒව්මතස්ස ්ක්ව ස්ස දුක්ඛක්ඛන්ර්ස්ස නි්රෝ්ර්ෝ ්හෝති. 

හම් පර තිහලෝම පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනා පාළිය ය. 

්ත්රුම:- 

හලෝහ්ෝතඩතර මාගමඥාන සරඛයාත විදයාව ්රණ හ්ාට හගන 
අවිදයාවහගඩ නිරවහශඩෂ නිහරෝධ්හයනඩ සරසඩ්ාර නිහරෝධ්ය හේ. 

සරසඩ්ාර නිහරෝධ්හයනඩ පර තිසනඩධි විඥානහයඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

පර තිසනඩධි විඥාන නිහරෝධ්හයනඩ නාමර ප නිහරෝධ්ය හේ. 

නාමර ප නිහරෝධ්හයනඩ ක්ඩඛායතනාදි ආයතන සහයඩ නිහරෝධ්ය 
හේ. 
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ආයතන සහයඩ නිහරෝධ්හයනඩ ක්ඩඛුසම්ඵසඩසාදි ඵසඩස සහයඩ 
නිහරෝධ්ය හේ. 

ඵසඩස නිහරෝධ්හයනඩ ක්ඩඛුසම්ඵසඩසජ හේදනාදි හේදනා සහයඩ 
නිහරෝධ්ය හේ. 

හේදනා සහයඩ නිහරෝධ්හයනඩ ර ප තණඩහා සහයඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

තණඩහා සහයඩ නිහරෝධ්හයනඩ උපාදානයනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

උපාදාන නිහරෝධ්හයනඩ ්මම,වය උපපතඩති,වය යන ,වයනඩහගඩ 
නිහරෝධ්ය හේ. 

,වයනඩහගඩ නිහරෝධ්හයනඩ ජාති නිහරෝධ්ය හහවතඩ නැවත ඉපදීහම් 
නිහරෝධ්ය හේ. 

ජාති නිහරෝධ්හයනඩ ජරාමරණහශෝ්පරිහදඩව 
දුුඃඛහදෞර්මනසයඋපායාසහයෝ හනා හවතඩ. 

හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

“අවිජ්ජාපච්කයා සරඛාරා” යනාදි හදඩශනය අනුහලෝම 
පටිච්කසමුපඩපාද නම් හේ. “අවිජ්ජායතඩහේව අහසඩසවිරාග නිහරෝධ්ා 
සරඛාරනිහරෝහධ්ෝ” යනාදි හදඩශනය පටිහලෝම පටිච්කසමුපඩපාද නම් හේ. 
අනුහලෝම පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ සරසාරක්ර ය ය.   
සරසාර ක්ර යට ද පටිච්කසමුපඩපාද යන නම ්ියනු ලැහබ්. පර තිහලෝම 
පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ සරසාරක්ර යාහගඩ නිහරෝධ්ය 
වූ නිර්වාණය ය. 

නි්රෝර්ය යන වකනය ඇහසන ්ලඩහි සාමානය ජනයාහගඩ සිතට 
දැහනන නිහරෝධ්ය අහන්්ි, පර තිහලෝම පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනහයනඩ 
දැ්ඩහවන නිහරෝධ්ය ඉතා ගැඹුරැ ්රැහණ්ි. එය හතඩරැම් ගත හැ්ිීම 
පිණිස නිහරෝධ්ය යන වකනහයනඩ ්ියැහවන අර්ෙ හද් හහවතඩ නිහරෝධ් 
හද් පළමුහවනඩ දත යුතුය. 
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ද්වවිවිධ නිවරෝධය. 

යම්ට ගැසූ ්ලඩහි ඇතිවන හඬ සැහණ්ිනඩ ම නැති වනඩනා්ඩ 
හමනඩ, අහහසහි හටගනඩනා විදුලිය සැහණ්ිනඩ නැතිවනඩනා්ඩ හමනඩ, 
උපදින උපදින සරසඩ්ාර සියලඩල ්ිසිව්ඩ ඉතිරි හනා වන පරිදි   
හේලාහේදී ම අ,ාවපරාපඩත හේ. එය ස්ල සරසඩ්ාරයනඩහගඩ ම සඩව,ාවය 
ය. උපදින සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ   අ,ාවපරාපඩතියට හහවතඩ නැති ී යාමට ද 
නිහරෝධ් ය යි ්ියනු ලැහබ්. නිහරෝධ් යන වකනය ඇහසන ්ලඩහි 
සාමානය ජනයාහගඩ සිතට එනඩහනඩ   ඇති වූ සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ නැති ී 
යාම ය. ඇති වූ සරසඩ්ාරයනඩහගඩ නැති ී යාම වූ නිහරෝධ්ය     ධ්ර්මය 
පිළිබඳ අ,ාව මාතර ය ය. එය සිසඩ බව්ි. එහි ්ිසි වටිනා්ම්ඩ අති ගුණ 
විහශඩෂය්ඩ නැතඩහතඩ ය. 

උපදින ස ම අවිදයාව්ඩ ම එහ්හණහි ම නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය, 
ස ම සරසඩ්ාරය්ඩ ම - ස ම විඤඩඤාණය්ඩම - ස ම නාමය්ඩ ම - ස ම 
ර පය්ඩ ම   හමාහහාහතඩදීම නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය. අවිදයාදීනඩහගඩ   
නිහරෝධ්ය සඩවා,ාවි් නිහරෝධ්ය ය. එයට ්ඩෂණි් නිහරෝධ්ය යි ද ්ියනු 
ලැහබ්. සරසාර ක්ර යට අයතඩ ධ්ර්මයනඩ ්ඩෂණි් නිහරෝධ්හයනඩ හ්ාහත්ඩ 
නිරැදඩධ් වුවතඩ අලුතඩ අලුතඩ ධ්ර්ම ඉදිරියට ඇතිී ම් වශහයනඩ 
සරසාරක්ර යාහගඩ ්ර්ැීම සිදු හවනවා මිස නැවතීම්ඩ හනා හේ. 
සරසාරක්ර යා හගඩ නැවැතඩම වනඩහනඩ ඉදිරියට ඇතිවය හැ්ි අවිදයා 
සරසඩ්ාරාදි හහඩතුඵල ධ්ර්මයනඩ හගඩ ඇති හනාීහමනි. 

පර තිහලෝම පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනහයහි නිහරෝධ් යනුහවනඩ 
දැ්ඩහවනඩහනඩ සතඩතඩවයාහගඩ සනඩතානහයහි ඇති වූ අවිදයාදීනඩහගඩ ්ඩෂණි් 
නිහරෝධ්ය හනාව, එහත්ඩ ඇති හනා වූ මතු ඇතිවිය හැ්ිව තිහබනඩනා 
වූ අවිදයා සරසඩ්ාරාදීනඩහගඩ මතු ්වර ්හල්වතඩ නූපදනා සඩව,ාවය ය. 
එයට අනුතඩපාද නිහරෝධ්ය යි ්ියනු ලැහබ්. ්ඩෂණි් නිහරෝධ් - අනුතඩපාද 
නිහරෝධ් හද්ඩහි හවනස සිතඩහි තබා හගන ම හම් ධ්ර්මය ගැන ්ලඩපනා 
්රතඩවා. 

සරසාර ක්ර ය සිඳ දු්ඩඛසඩ්නඩධ්හයනඩ මිදී නිවනඩ සුවය ලබනු 
්ැමැතියනඩහට   සඳහා ්රනඩනට ඇතඩහතඩ එ්ම හදය්ි. එනම් අවිදයාව 
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නැති ්ිරීමය. යම් පර තිපතඩතිය්ිනඩ අවිදයාව නැති හේ නම්   පර තිපතඩතිය 
පිරීමය. අවිදයා නිහරෝධ්ය වුවහහාතඩ සරසඩ්ාරාදි ස්ල 
පර තීතයසමුතඩපාදාරගයනඩහගඩ ම නිහරෝධ්ය සිදඩධ්ය. අවිදයා සරසඩ්ාරාදීනඩ 
පිළිබඳ හවනඩ හවනඩ වූ නිහරෝධ්, වයවහාරහයහි ඇති මුතඩ ධ්ර්ම වශහයනඩ 
හනාලැහබ්. 

සරසාර ක්රහයහි අවිදයාව නිසා එයට පසු ව සරසඩ්ාරය ඇති 
හේ. සරසඩ්ාරය නිසා එයට පසුව විඤඩඤාණය ඇති හේ. විඤඩඤාණය නිසා 
එයට පසුව නාමර ප ඇති හේ. පළමුහවනඩ අවිදයාව නිරැදඩධ්ීම නිසා ඊට 
පසු සරසඩ්ාර නිරැදඩධ් ීමය, සරසඩ්ාර නිරැදඩධ් ීම ඊට පසු විඤඩඤාණ 
නිරැදඩධ් ීමය ්ියා, නිරැදඩධ්ීහම් පටිපාටිය්ඩ නැතඩහතඩ ය. නිරැදඩධ් ීහම් 
පටිපාටිය ලැහබනඩහනඩ ්ීමට පමණය. 

උපනඩ අවිදයාදි ධ්ර්මයනඩහි එ්ිහන්ට හවනඩ බව්ඩ ඇතඩහතඩ ය . 
හවනඩ ව ලැහබනඩනා වූ   ධ්ර්මයනඩහගඩ උතඩපාද - නිහරෝධ් ද හවනඩ හවනඩ 
වශහයනඩ ලැහබනඩහනඩ ය. පර තිහලෝම පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනහයඩ දැ්ඩහවන 
අවිදයාදීනඩහගඩ අනුතඩපාද නිහරෝධ්ය එහත්ඩ නූපනඩ ධ්ර්මයනඩ පිළිබඳ වූ 
නිහරෝධ්හය්ි. නූපනඩනා වූ අවිදයාදි ධ්ර්ම එ්ිහන් හවනඩ ව ඇතඩතාහු 
හනා හවති.   අවිදයාදිය පවා හවනඩ හවනඩ ව හනා ලැහබන ්ලඩහි  වා 
පිළිබඳ එ්ිහන්ට හවනඩ වූ නිහරෝධ් හබාහහෝ ගණන්ඩ හ්හසඩ ලැබිය 
හැ්ි ද? හනාලැහබ්ම ය. අවිදයා නිහරෝධ්ය හවහතාතඩ   සමග එ්ට බැඳී 
සරසඩ්ාරාදීනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය ද හේ. අවිදයා නිහරෝධ්ය අනි්්ඩ ය, 
සරසඩ්ාර නිහරෝධ්ය අනි්්ඩ ය, විඤඩඤාණ නිහරෝධ්ය අනි්්ඩ ය ්ියා 
හවනඩ බව්ඩ හනා ලැහබ්. 

අඹ ඇටය නිසා අඹ ගස ඇති හේ. අඹ ගස නිසා අඹ මල ඇති 
හේ. අඹ මල නිසා අඹ හගිය ඇති හේ. අඹ හගිය නිසා නැවත අඹ 
ඇටය ඇති හේ. අඹ ඇටය නිසා නැවත අඹ ගස්ඩ ඇති හේ. හමහසඩ අඹ 
ගසඩ පරම්පරාව හනා සිඳී පවතී. ගිනඩහනනඩ දවා අඹ ඇටය අළු්ර දැමුව 
හහාතඩ අඹ ඇටය නැති වනු සමග ම   අඹ ඇටහයඩ පරම්පරාහවහි මතු 
ඇතිවිය හැ්ි අඹගසඩ අඹ මලඩ අඹ හගි අඹ ඇට හා පසුව ඇතිවිය හැ්ි 
අඹ ගසඩ පරම්පරාව ද නැති වනඩහනඩ ය. 
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පළමු අඹ ඇටහයඩ පරම්පරාහවහි අඹ ගසඩ - අඹ මලඩ - අඹ හගි 
- අඹ ඇට ආදිහයඩ ඇතිී ම හවන හවනම සිදුවනඩනා්ඩ හමනඩ අඹ ඇටය 
නැතිවූ ්ලඩහි අඹගසඩ - අඹමලඩ ආදිහයඩ නැතිීම හවන හවන ම 
සිදුවනඩහනඩ හනා හේ. අඹ ඇටහයඩ නැතිීමට ඇතුළතඩව, අඹ ඇටහයඩ 
නැතිීම හා එ්ම නැතිී ම්ඩ වශහයනඩ ම අඹ පරම්පරාහේ නැතිීම සිදු 
හේ. එහමනඩම හම් සරසඩ්ාර ක්රහයඩ සරසාර විඥානාදි ස්ල 
පර තීතයසමුතඩපාදාරගයනඩ හගඩ ම නිහරෝධ්ය, අවිදයා නිහරෝධ්යටම ඇතුළතඩ 
ව එ්ම නිහරෝධ්ය්ඩ වශහයනඩ ම වන බව දත යුතු ය. 

හම් අනුතඩපාද නිහරෝධ්ය වනාහි     සරසඩ්ාරයනඩහගඩ 
අ,ාවපරාපඩති මාතර ය වූ සිසඩ බව හනාව, ශානඩත සුඛසඩව,ාවහයනඩ විදයමාන 
එ්ඩතරා පරමාර්ෙ ධ්ර්මය්ි. ජරා - මරණ - හශෝ් - පරිහදඩවාදි 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්හයනඩ මිදීමට ඇතඩතා වූ එ්ම  පිහිට හම් නිහරෝධ් සඩව,ාවය 
ය. බුදඩධ්ාදි මහහෝතඩතමයනඩ වර්ණනා ්රන හලෝහ්ෝතඩතර නිර්වාණ 
ධ්ාතුව ද හම් අනුතඩපාද නිහරෝධ්යම ය. එය සාමානය ජනයාට 
හලහහසිහයනඩ දත හනා හහන පරම සූ්ඩෂම පරම ගම්,ීර ධ්ර්මය්ි. 
සාමානය ජනයාට දැහනන සාමානය ජනයාහගඩ සිතඩවලට හලහහසිහයනඩ 
හසුවන, හලෝ්යට අයතඩ ස්ල සරසඩ්ාරහයෝ ම     හදය ඇතිී මට 
නිසි හහඩතූනඩ නිසා උපදිනඩහනෝ ය. උපදින සියලඩලට ම දිරීම හා බිඳීම්ඩ 
ඇතඩහතඩ ය. හම් අනුතඩපාද නිහරෝධ් සරඛයාත නිර්වාණ ධ්ාතුව යම් ්ිසි 
හහඩතුව්ිනඩ පර තයය්ිනඩ ඇතිවනඩන්ඩ හනා හේ. එය හටගැනීම්ඩ නැතිව 
ම ඇති ධ්ර්මය්ි. හට ගැනීම්ඩ නැතිව ඇතඩතා වූ   නිහරෝධ් සඩව,ාවහයහි 
දිරීම්ඩ බිඳීම්ඩ ද නැතඩහතඩ ය. එය හවනස්ඩ හනා ී ස ම ්ලඩහි එ් 
හලසිනඩ ම පවතඩනා ධ්ර්මය්ි. හම් නිර්වාණ ධ්ාතුව  ්ානඩතහයනඩ ඇතතඩ 
සිතට හසු ්ර ගත හැ්ි ර  සටහන්ඩ එහි නැතඩහතඩ ය. 

හම්සය - පුටුව - හගය යනාදි වකන ඇහසන ්ලඩහි අසනඩනහුහගඩ 
සිතට හම්ස - පුටු ආදිහයඩ ර  සටහනඩ හසුවනඩහනඩ ය. එයිනඩ   වකනවලිනඩ 
්ියැහවන අර්ෙය අසනඩනාට හහාඳිනඩ දැහනනඩහනඩ ය. නිහරෝධ්ය - නිවන 
යනාදි වකන ඇහසන ්ලඩහි අසනඩනාහගඩ සිතට එන සටහන්ඩ   
නිවහනහි නැති බැවිනඩ,   වකන ඇහසන ්ලඩහි සාමානය ජනයාහගඩ 
සිතඩවලට හසුවන තරහම් ඖදාරි් හදය්ඩ නිවහනහි නැති බැවිනඩ, ්වුනට 
දැහනනඩහනඩ   නිවන ්ිසි වටිනා ්ම්ඩ නැති සිසඩ බව්ඩ හසඩ ය. බිය විය 
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යුතඩත්ඩ හසඩ ය.   නිහරෝධ් සඩව,ාවය වටිනා්ම පමණ ්ළ හනා හහන 
මහා සුඛය්ඩ බව හතඩරැම් ගත හැ්ි ීමට සුඛය  පිළිබඳ දැනීම්ඩ ඇති්ර 
ගත යුතු ය. 

ද්වවිවිධ සුඛය 

්ේදයිතසුඛය - විමුක්තිසුඛය ්ියා සැප හදවර්ගය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. 
ඇසට හහාඳ හදඩවලඩ දැ්ීහමනඩ ද, ්නට මිහිරි හඬ ඇසීහමනඩ ද, නාසයට 
මිහිරි ගනඩධ්යනඩ ආඝරාණය ්ිරීහමනඩ ද, දිවට හහාඳ හබාජුනඩ වැළඳීහමනඩ 
ද, ්යට හහාඳ පහසඩ ලැබීහමනඩ ද සිතට හහාඳ මිලමුදලඩ - තනතුරැ - 
ගරැනම්බු ආදිය ලැබීහමනඩ ද ඇතිවන හසාම්නස: පරීති සහිත ආශඩවාදය 
්ේදයිතසුඛ නම් හේ. පැමිණ ඇතඩතා වූ ද, මතු ඇති විය හැ්ි වූ ද, 
දු්ඩවලිනඩ ්රදරවලිනඩ විපතඩවලිනඩ මිදීම විමුක්තිසුඛ නම් හේ. නිදහසඩ 
සුවය යනු එයට නහම්ි. 

හේදයිතසුඛ - විමු්ඩතිසුඛය යන හම් හද්ිනඩ හේදයිත සුඛය 
හහවතඩ විඳින සැපය සුළු ්ල්ඩ මිස හබාහහෝ ්ල්ඩ පවතඩන්ඩ හනා හේ. 
හහාඳ හදඩවලඩ බැලීහමනඩ වන සුවය පවතඩහනඩ බලා සිටින හත්ඩ පමහණ්ි. 
ඉනඩ පසු   සුවය නැත. එයිනඩ මඳ්ුදු ඉතිරි වනඩහනඩ නැත. මිහිරි හඬ 
ඇසීහමනඩ වන සුවය පවතඩහනඩතඩ එය අසමිනඩ සිටිනා හත්ඩ පමහණ්ි. 
සුවඳ ආඝරාණය ්ිරීහම් සුවය පවතඩහනඩ ආඝරාණය ්රමිනඩ ඉනඩනා හත්ඩ 
ය. මිහිරි හබාජුනඩ වැළඳීහම් සුවය පවතඩහනඩ වළඳමිනඩ ඉනඩනා හත්ඩ ය. 
්යට හහාඳ හදඩ සැපයීහමනඩ වන සුවය පවතඩහනඩ පහස ලබමිනඩ ඉනඩනා 
හත්ඩ ය. සිතට හහාඳ හදඩවලිනඩ ලැහබන සුවය ප පවතඩහනඩතඩ  වා 
සිහි්රමිනඩ ඉනඩනා හත්ඩ ය.   සුවවලිනඩ පසුවට ඉතිරිවන ්ිසිව්ඩ 
නැතඩහතඩ ය. 

නිනඩහදහි දී හපහනන සිහින බඳු වූ මඳ හේලාව්ඩ පවතඩනා වූ   
සැපවල එතරම් වටිනා ්ම්ඩ උසසඩ ්ම්ඩ නැත. හහාඳය යි සල්න හදඩ 
බැලීම් ආදිහයනඩ ලබන සුවය හනා ලැබූහයඩ ද ඉනඩ අමාරැව්ඩ නැත. 
පැමිණ ඇති දු්්ඩ සනඩසිඳවා හනා හගන දිගට ම එය විඳීම නම් ඉතා 
අමාරැ ්රැහණ්ි. එබැවිනඩ පැමිණ ඇති දු් නිවා ගැනීමට - නැති්ර 
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ගැනීමට පැමිණ ඇති දු්ිනඩ නිදහසඩ ීමට හැ්ිතා්ඩ උතඩසාහ ්ළ යුතු 
ය. 

දු්ිනඩ මිදීහම් සැපය හ්ාහත්ඩ උතඩසාහ හ්ාට වුව ද හ්ාහත්ඩ 
වියදම් හ්ාට වුව ද ලබාගත යුතු ම ය.   දු්ිනඩ මිදීහම් සුවය හේදයිත 
සුඛය හසඩ ්ඩෂණි් සුඛය්ඩ හනාහේ. නිී ගියා වූ සරසිඳී ගියා වූ දු් 
නැවත එනතුරැ   සුවය පවතඩහනඩ ය. සනඩසිඳුනා වූ දු් නැවත ්ිසි 
්හල් හනා එන හසඩම සනඩසිඳී ගිහයඩ නම්,   විමු්ඩති සුඛය සැම ්ලඩහි 
ම  පවතඩහනඩ ය. දීඝම ්ාලය්ඩ පවතඩනා බැවිනඩ විමු්ඩති සුඛය හබාහහෝ 
අගහනඩ ය. එහි පර මාණයතඩ අගයතඩ ගණනඩ ගත යුතඩහතඩ සනඩසිහඳනඩනා වූ 
දු්ඩවල පර මාණය අනුව ය. ්ුලා දු්්ඩ නිීහම් සුවය ්ුලාය යි ්ිය යුතු 
ය. මහතඩ දු්්ඩ සනඩසිඳීහම් සුවය මහතඩය යි ්ිය යුතු ය. ්ුලා දු්්ඩ 
සනඩසිඳීහම් සුවය මඳ්ඩ අගනා බවතඩ, දීර්ඝ ්ාලය්ඩ පැවතිය හැ්ි මහතඩ 
දු්් නිීම් සැපය හබාහහෝ අගනා  බ වතඩ ්ිය යුතු ය. 

හිසරදය එතරම් මහතඩ දු්්ඩ හනාහේ. එහහතඩ දීර්ඝ ්ාලය්ඩ 
පැවතිය හැ්ි තද හිසරදය්ඩ ඇති තැනැතඩතා සුළු වියදම්ිනඩ එය සුව්ර 
ගත හනාහැ්ි වුව හහාතඩ   සඳහා දහස්ඩ වුව ද වියදම් ්රනඩහනඩ ය. 
හරෝගියා ධ්නවහත්ඩ නම් එය සුවවනතුරැ දසදහස්ඩ වුවතඩ ඊටතඩ වැි 
ගණන්ඩ වුවතඩ වියදම් ්රනඩහනඩ ය. “හිසරදහයඩ සුවය එතරම් වටිනා 
එ්්ඩ හනා හේය” ්ියා ධ්නය ඉතුරැ ්ර හගන හිසරදය වූ දු් විඳිමිනඩ 
හනා හවහහහසනඩහනඩ ය. හිසරදය් සනඩසිඳීම වූ විමු්ඩති සුඛය් එපමණ 
වටිනා්ම්ඩ නැති නම් හරෝගීහු එය ලබනු පිණිස එපමණ ධ්නය්ඩ වියදම් 
හනා ්රනඩනාහ. වියදම් ්රනඩහනඩ   සුවය වටිනා හදය්ඩ නිසා ය. 

මරණයට හසුවිය හැ්ි - මැහරනඩනට සිදුවිය හැ්ි ්රැණ්ඩ 
පැමිණි ්ලඩහි, ලක්ෂය්ඩ හහෝ හ්ෝටිය්ඩ වියදම් හනා ්ළ හහාතඩ   
මරණහයනඩ හනා ගැලවිය හැ්ි නම්,   පුදඩගලයාතඩ ධ්නවහත්ඩ නම් 
මරණහයනඩ නිදහසඩ ීම සඳහා ලක්ෂය්ඩ වුවද වියදම් ්රනඩහනඩ ය. 
හ්ෝටිය්ඩ වුව ද වියදම් ්රනඩහනඩ ය. එපමණ ධ්නය්ඩ   සඳහා වැය 
්රනඩහනඩ මරණහයනඩ මිදීම වූ විමු්ඩති සුඛය ලක්ෂය්ඩ හ්ෝටිය්ඩ පමණ 
වටිනා නිසා ය. 
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ඉදිනඩ රජහ්හන්ුට මැහරනඩනට සිදුී ඇති විහට් රාජයය 
පරිතයාග ්ළහහාතඩ එයිනඩ මිදිය හැ්ි හේ නම්,   රජ රාජයය පරිතයාග 
හ්ාට මරණහයනඩ නිදහස ලබනඩහනඩ ය. එහසඩ ්රනඩහනඩ   මරණ 
විමු්ඩතිය රාජයය තරම් වටිනා බැවිනි. සතඩතඩවයා නිවනට හනා පැමිණ 
සසර සැරිසරතහහාතඩ ්හුට අනාගතහයහි මරණයට පැමිහණනඩනට 
සිදුවන වාර ලක්ෂය්ඩ ද හනාහේ. හ්ෝටිය්ඩ පරහ්ෝටිය්ඩ ද හනා හේ. 
පර මාණ ්ළ හනාහහන වාර සරඛයාව්ඩ ්හුට මැහරනඩනට සිදු හේ. එ් 
,වය් දී ලබනඩනට වන එ් මරණය්ිනඩ තාව්ාලි් වශහයනඩ මිදීහම් 
සුවය ම ලක්ෂය්ඩ වුව ද, හ්ෝටිය්ඩ පමණ වුව ද රාජයය්ඩ පමණ වුව ද 
වටිනා ්ලඩහි අනාගතහයහි පැමිණිය හැ්ි අපර මාණ මරණයනඩ හගනඩ 
නිදහස වූ හලෝහ්ෝතඩතර නිර්වාණ සරඛයාත මහා විමු්ඩති සුඛහයඩ අගය 
හ්හසඩ පර මාණ ්ළ හැ්ි හේ ද? හනා හැ්ි හේම ය. 

නිවනට හනා පැමිණ සසර සැරිසරත හහාතඩ එ්ඩ  පුදඩගලය්ුට 
අනාගතහයහි ලබනඩනට සිදුවනඩහනඩ මරණ දු්  පමණ්ඩ හනා හේ. ්හුට 
අනාගතහයහිදී පර මාණ හනා ්ළ හැ්ි තරමටම හබාහහෝ වූ ජාතිවලදී 
හපාලුවලිනඩ, ගලඩවලිනඩ, පිහියාවලිනඩ, ්ලුවලිනඩ, ්ැති - මනඩනා - ව  - 
හපාහරෝ - උදලුවලිනඩ පහර ් හම් දු්ඩ ද ලැහබනඩහනඩ ය. හසාරසතුරනඩ 
විසිනඩ ධ්නය පැහැර ගැනීහම් දු්ඩ ද, ූ  - දරැවනඩ පැහැර ගැනීහම් දු්ඩ ද, 
බලහයනඩ අලඩලාහගන දිවි ඇතිතා්ඩ වැල ගැනීහම් දු්ඩ ද සිරහගවල ල හම් 
දු්ඩ ද, හදතිසඩවධ් ලැබීහම් දු්ඩ ද, සර්පයනඩ විසිනඩ දෂඩට ්රනු ලැබීහම් 
දු්ඩ ද, ්ලුහේගනඩ - පරරගි - ලාදුරැ - වණ - පිළි්ා - අපසඩමාර - ්ාශ 
- ශඩවාස - වමන - අතීසාරාදි අහනඩ් හරෝගයනඩ ඇතිී හම් දු්ඩ ද, ජරා 
දු්ඩ ද ඇති වනඩහනඩ ය. 

ගව ව, අශඩව ව, ඇතඩව උපදනා අවසඩොවලදී, තළ තළා හ්විටි 
ආදිහයනඩ ඇණ ඇණ වැලගැනීහම් දු්ඩ ද, දුබල තිරිසනඩව උපදනා 
්ාලවලදී බලවතඩ සතුනඩ විසිනඩ අලඩලාහගන හඬව හඬවා ්ැබලි ්ැබලි 
්ලා ්නු ලැබීහම් දු්ඩ ද, පණ තිබියදීම ගිල දමනු ලැබීහම් දු්ඩ ද, 
මිනිසුනඩ විසිනඩ ගිනඩහනඩ දවනු ලැබීහම් දු්ඩ ද, ආහාරපාන හනා ලබා වියළී 
මියයනඩට ීහම් දු්ඩ ද, හරෝගාතුරව දුබලව ඇදවැටුණු අවසඩොවලදී 
්පුටනඩ විසිනඩ ඇසඩ ආදියට හ්ාටනු ලැබීහම් දු්ඩ ද, වණ ස දී  පණුවනඩ 
් හම් දු්ඩ ද, හපරඩතව ඉපිද සා පිපාසහයනඩ හපළීහම් දු්ඩ ද, නර්වල 
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ඉපිද ගිනඩහනනඩ දැීහම් දු්ඩ ද, හලාහහාදිය හබානඩනට හලාහහාගුලි 
ගිලිනඩනට ීහම් දු්ඩ ද, තවතඩ හමහි හනා ්ී හබාහහෝ දු්ඩ ද විඳිනඩනට සිදු 
වනඩහනඩ ය. සරසාරක්ර යට අයතඩ අවිදයාදීනඩ හගඩ අනුතඩපාද නිහරෝධ් 
සරඛයාත හලෝහ්ෝතඩතර නිර්වාණය වනාහි   ස්ල දුුඃඛයනඩ පිළිබඳ වූ 
විමු්ඩති සුඛය ය.   සියලු ම දු්ඩවල නිීම් සුවය ය. එහි අගය හ්හසඩ 
පර මාණ ්ළ හැ්ි ද? හනා හැ්ඩහ්ඩ ම ය. 

ඇතැහම්ඩ, “අවිදයා සරසඩ්ාරාදීනඩහගඩ හම් අනුතඩපාද නිහරෝධ්ය 
යම්්ිසි පරමාර්ෙ ධ්ර්මය්ඩ හහෝ සුඛසඩව,ාවය්ඩ හනා හේ ය. ්ඩෂණි් 
නිහරෝධ්ය බඳු හිසඩ බව්ඩ ය, හිසඩ බහවහි ්ිසි උසසඩ බව්ඩ වටිනා ්ම්ඩ 
නැතය” යි සිතා අනුතඩපාද නිහරෝධ්ය වරදවා හතඩරැම් හගන අමුතු නිවනඩ 
පවසති. බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශිත සිය ගණනඩ සූතර වලිනඩ 
හපහනනඩහනඩ අවිදයාදීනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය ම නිර්වාණය බව ය. නිදානවග්ග 
සිංයුක්ත්ය් දුුඃඛවර්ග්ය් පළමුවන සූතර ය හදඩශනා ්ිරීහම්දී තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ ,ික්ෂූනඩහගනඩ එ්ිනඩ එ් පටිච්කසමුපඩපාදාරගයනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය 
විකාරා,   ,ික්ෂූනඩ විසිනඩ සුදුසු පරිදි පිළිවදනඩ දුනඩ ්ලඩහි -  

“සාර්ු! සාර්ු!! භික්ඛ්ව! එව්මතිං භික්ඛ්ව! ්නතිං අඤ්්ඤ්ථා, 
සද්ර්හථ ්මතිං භික්ඛ්ව! අධිමුච්චචථ, නික්ඛිංඛා එත්ථ ්හාථ, 
නිේබිිකිච්චඡා එ්සවන්්තා දුක්ඛස්ස.” 

යනුහවනඩ අවිදයාදීනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය නිර්වාණය වන බව සහති් 
හ්ාට වදාළ හසඩ්. “සාධ්ු සාධ්ු මහහණනි, මහහණනි! මතු ඉපදීමට හහඩතු 
වන සරසඩ්ාරාදිය නැති ්ලඩහි විඤඩඤාණාදියතඩ නැතය යන   ්ාරණය 
එහසඩම ය. එය අනඩ පරිදඩහද්ිනඩ හනා හේය, මහහණනි,   ්ාරණය 
එහසඩම විශඩවාස ්රේ. එහසඩ විනිශඩකයට බැස ගනිේ.   ්ාරණය ගැන 
නිසැ් වේ. හද සිත්ඩ නැතඩහතෝ වේ. එයම, දුුඃඛයාහගඩ හ්ළවරය” යනු 
  පාඨහයඩ හතඩරැම ය. ඉහත ්ී පාඨහයහි “ඒ්ස්වන්්තෝ දුක්ඛස්ස” යන 
වැ්ිය අටුවාහවහි වර්ණනා ්ර තිහබනඩහනඩ “ඒ්සවන්්තා දුක්ඛස්සාති 
අය්මව වට්ටදුක්ඛස්ස අන්්තා අයිං පරිච්ච්ෝ්දෝ, යදිදිං නිේබානිං” 
්ියාය.  
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අවිදයා සරසඩ්ාරාදීනඩ හගඩ අනුතඩපාද නිහරෝධ්යම නිවන නම් එය 
හ්ාතරම් වටිනා සුවය්ැයි ්ියතතඩ   නිහරෝධ්හයහි පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ 
නැති ්ලඩහි   මිහිර විඳින හ්න්ු නැති බැවිනඩ   නිවන ්ාහට වතඩ 
පරහයෝජනය්ඩ නැති හදය්ඩ හනා හේ ද? යන පර ශඩනය හමහිදී ඉදිරිපතඩ 
්ළ හැ්ි ය. නිවහනහි තතු හසායන තැනැතඩතා විසිනඩ හම් ්ියන 
අනුතඩපාද නිහරෝධ්ය අතීතහයහි ඉපිද නිරැදඩධ් වුණු නාමර පයනඩහගඩ හහෝ 
වර්තමාන නාමර පයනඩහගඩ හහෝ නිහරෝධ්ය්ඩ හනාව මතු ඇතිවිය හැ්ි 
නාමර පයනඩහගඩ නිහරෝධ්ය බව සිතඩහි තබා හගන ම නිවන ගැන ්ලඩපනා 
්ළ යුතු ය. එහසඩ හනා වුවහහාතඩ ්ාරණය අවුලඩ හේ. 

නිවනඩ සුවය විඳින පුදඩගලයනඩ ගැන ්ො ්රනඩනවුනඩ   ්ොව 
්රනඩහනඩ ද ආතඩමය්ඩ සතඩතඩවහය්ඩ පුදඩගලහය්ඩ සතයවශහයනඩ ඇතැයි 
යන වැරදි හැඟීම උලය. නිවහනනඩ පරහයෝජනය්ඩ ඇති නැති බව පිළිබඳ 
වූ පර ශඩනය විසඳාගත හැ්ි වනඩහනඩ ආතඩමය්ඩ ඇත ද? නැත ද? යන හම් 
්රැණ විසඳා ගැනීහමනි. 

හ්න්ු අනඩධ්්ාරහයඩ සිට ගිනිහපහණලඩල්ඩ හේගහයනඩ 
්ැර්ැවුව හහාතඩ දුරිනඩ බලා ඉනඩනා තැනැතඩතාට එහි ගිනි වළලඩල්ඩ 
හපහනඩ.   හපහනන ගිනිවළලඩල බලා ඉනඩනහු හගඩ සහතඩ මිස, එය 
හපහනන තැන නම් නැත. ගිනි වළලඩල හපහනන තැන ඇතඩහතඩ, ගිනි 
හපහණලඩල පමහණ්ි. හේගහයනඩ ගිනි හපහණලඩල ්ැරහ්න ්ලඩහි එහි 
නැති ගිනි වළලඩල්ඩ හපහනනඩනා්ඩ හමනඩ හේගහයනඩ ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී 
යන නාම ර ප  පරම්පරාව සතඩතඩවය්ු පුදඩගලය්ු හසඩ හපහනඩ.   
නාමර පයනඩ අතර හහෝ සැපදු්ඩ විඳින මමය  ්ියා සැල්ිය යුතු හදය්ඩ 
ඇතුවා්ඩ හමනඩ හපහනඩ. එහහතඩ නාම ර ප පරම්පරාව මිස එහි 
සතඩතඩවහය්ඩ පුදඩගලහය්ඩ ආතඩමය්ඩ නැත.  

එ්ම ගිනිහපහණලඩල ගිනිවළලඩල්ඩ හසඩ හපහනනඩහනඩ, ගමනඩ 
හේගය නිසා එය හහාඳට හනා හපහනන නිසා ය. නාමර ප ධ්ර්ම 
පරම්පරාව පුදඩගලය්ු හසඩ හපහනනඩහනඩතඩ, එහි පුදඩගලය්ු ඇති සැටියට 
හහෝ හපහනනඩහනඩතඩ ඉපදීහම් බිඳීහම් හේගවතඩ්ම නිසා නාම ර පයනඩ 
හරියට හනා හපහනන - හනා දැහනන නිසා ය. පුදඩගලය්ු ඇතය යන 
හැඟීම් මාතර ය මිස, සුවදු්ඩ විඳින පුදඩගලයා නම් නාමර ප ධ්ර්ම පරම්පරාව 
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පවතඩනා ්ාලහයහිතඩ නැත. එබැවිනඩ නිවහනහි පුදඩගලය්ු නැති ්මිනඩ 
අනුතඩපාද නිහරෝධ් සරඛයාත සුඛසඩව,ාවය නිෂඩඵලය යි හනා ්ිය යුතු ය. 

නාමර ප ධ්ර්ම පරම්පරාව පවතඩනා ්ලඩහි   පරම්පරාහවහි වරිනඩ 
වර ඇතිවන සුවදු්ඩ හද්, සතය වශහයනඩ නැතතඩ ඇතය ්ියා සල්න 
  පුදඩගලයා සතු හේ නම්,   නාමර ප පරම්පරාහවහි ඉදිරියට ඇති විය 
හැ්ි නාමර පයනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය වූ විමු්ඩති සුඛයතඩ   පුදඩගලයාට ම  
බව ්ිය යුතුය. හම් ්ියන නාමර ප නිහරෝධ්ය ඉපද ඉපද  බිඳි බිඳී 
පවතඩනා නාමර ප පරම්පරාවනඩට අයතඩ වූ, එහත්ඩ නූපනඩ නාමර පයනඩ 
පිළිබඳ වූව්ි. ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන නාමර ප පරම්පරාහවහි පරි්ලඩපිත 
වශහයනඩ ඇති සැටියට සල්න පුදඩගලයා,   පරම්පරාවට අයතඩ වන 
එහත්ඩ නූපනඩ නාමර ප විෂහයහි ද ඇති බව ්ිය යුතුය. 

පරි්ලඩපිත පුදඩගලයා පරම්පරාවට අයතඩ ව එහත්ඩ නූපනඩ, මතු 
ඉපිදය හැ්ි නාමර පයනඩ පිළිබඳවතඩ ගත යුතු ය. එහසඩ ගනඩනවා නම්,   
පුදඩගලයා අනුතඩපාද නිහරෝධ් සරඛයාත නිර්වාණහයහිතඩ ඇතය යි ්ිය යුතු 
ය. නිවහනහි   විමු්ඩති සුඛය විඳින පුදඩගලය්ු නැතය ්ියනඩහනඩ සතය 
වශහයනඩ පුදඩගලයා නැති බැවිනි.   පුදඩගලයා නිවහනනඩ හමාබ 
හලෝ්හයහිතඩ නැත. එබැවිනඩ නිවනඩ ්ොවට නැතඩතා වූ හම් පුදඩගලයා 
සම්බනඩධ් ්ර හගන ්ාරණය අවුලඩ හනා ්ර ගත යුතුය. 

“්ය ්ියන විමු්ඩතිසුඛය හ්ාපමණ උසසඩ හ්ාපමණ වටිනා 
හදය්ැ යි ්ියතතඩ   සුවය අපට නම් ඕන  නැත. අපට ඕන  ්රනඩහනඩ 
පරිය වසඩතූනඩ ඇතිව, පරිය පුදඩගලයනඩ ඇතිව, ජරාව්ඩ - වයාධිය්ඩ - 
මරණය්ඩ - අපරිය සම්පරහයෝගය්ඩ - පරිය විපරහයෝගය්ඩ නැතිව, සුඛහයනඩ 
හසෞමනසයහයනඩ පරීතිහයනඩ සැම ්ලඩහි ම විසිය හැ්ි තතඩතඩවය්ැ” යි 
ඇතැමුනඩට ්ිය හැ්ිය. හම් හලෝ්හයඩ හහෝ අනඩ හලාව් හහෝ සඩථිර 
තතඩතඩවය්ඩ ඇති එබඳු තැන්ඩ නම් නැත. එබැවිනඩ එබඳු තතඩතඩවය්ඩ හනා 
ලැබිය හැ්ිය. ඇත්්ත් සිංසාරචකර යා්ග් පුවුත්මය - නුවුත්මය යන 
්දක පම්ණකි. පැවැතඩම ්ැමති නම් පැවැතඩම ගත හැ්ි ය. නැවැතඩම 
්ැමති නම් නැවැතඩම වූ නිවනඩ සුවය ගත හැ්ි ය. 
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පරිය වසඩතූනඩ ඇතඩහතඩ ද පරිය පුදඩගලයනඩ ඇතඩහතඩ ද, සුඛ - 
හසෞමනසය - පරීතීනඩ ඇතඩහතඩ ද, සරසාර ක්රහයහි ය. ජරාව වයාධිය 
මරණය අපරිය සම්පරහයෝගය පරිය විපරහයෝගය හශෝ්ය පරිහදඩවය දුුඃඛය 
හදෞමමනසයය උපායාසය ඇතඩහතඩ ද, පණු - උ්ුණු - ම්ුණු - බලු - බළලඩ 
- ඌරැ - ්ු්ුළු ආදි තිරිසනඩ සතුනඩ ීම ඇතඩහතඩ ද, හපරඩත ීම ඇතඩහතඩ 
ද, ගිනඩහනඩ දැවි දැී හලාහහාගුලි ගිලින, හලෝදිය හබාන නිරිසතුනඩ ීම 
ඇතඩහතඩ ද සරසාර ක්රහයහි ය.  

සරසාර ක්රහයඩ ්ැරහ්න සතඩතඩවයා පරීති - සුඛ -හසෞමනසයයනඩ 
ඇති, පරිය වසඩතු පරිය පුදඩගලයනඩ ඇති මනුෂය ,වය්ඩ හහෝ දිවය ,වය්ඩ 
වර්ඩ ලැබූ පසු, දහසඩ වර්ඩ - දස දහසඩ වර්ඩ දුුඃඛ හදෞමමනසයහයනඩ නිතර 
හපහළන අපාය ,වයනඩ ලබනඩහනඩ ය. සරසාර ක්රහයඩ ඇති එ් 
හසාම්නස්ට ලක්ෂය හ්ෝටිය බැගිනඩ හදාම්නසඩ ඇතඩහතඩ ය. නිවහනහි 
වනාහි පරිය වසඩතු - පරිය පුදඩගලහයෝ ද නැත. පරීති - සුඛ - හසෞමනසයහයෝ 
ද නැත. ජරා - වයාධි - මරණ - හශෝ් - පරිහදඩව දුුඃඛ - හදෞමමනසයහයෝ 
ද නැත. එහි පැමිණි පසු නැවත අපායට යාම්ුතඩ නැත. එහි ඇතඩහතඩ 
ශානඩත සඩව,ාවය්ඩ පමහණ්ි. ්ලඩපනා හ්ාට වලා හහාඳ හදය හතෝරා 
ගනඩන. 

ඇතැම්ුට විමු්ඩතිය අපරිය ී සරසාරය පරිය වනඩහනඩතඩ, ඇතැම්ුට 
සරසාරය අපරිය ී විමු්ඩතිය පරිය වනඩහනඩතඩ     අයහගඩ අදහසඩ අනුවය. 
අවිදයාව සතඩතඩවයා හගඩ සිත ්ිලිටි ්රන - හබාර ්රන - අඳුරැ ්රන 
වකතසි් ධ්ර්මය්ි. එය එ්ඩතරා මානසි් හරෝගය්ි.   හරෝගහයනඩ 
දුර්වලවූ අඳුරැ වූ සිතට පරම්පරාවශහයනඩ ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන නාම 
ර පයනඩ හගඩ සැබ  තතඩතඩවය හනා හපහනඩ. හනාහය්ඩ විට නාම ර පයනඩ 
සතඩතඩවයනඩ සැටියට මිස, නාමර ප සැටියට ද හනා හපහනඩ. එයිනඩ 
සතඩ්ාය දෘෂඩටිය ඇති හේ. නැවත නැවත සතඩ්ාය දෘෂඩටිය ඇතිවන 
්ලඩහි එය වැඩී තහවුරැ ී දෘෂඩටයාධ්යාශය ඇති හේ. එය ද එ්ඩතරා 
මානසි් හරෝගය්ි. 

සතඩ්ාය දෘෂඩටිය සමග ම ආතඩම වශහයනඩ සල්න 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හලාව ඇති ඉතාම හහාඳ හදය සැටියට ගනඩනා වූ, 
තෘෂඩණාව වූ තණඩහාව හා පඤඩකසඩ්නඩධ්යට අයතඩ ව ඇතිවන සුඛ 
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හසෝමනසඩසයනඩ හා බාහිර ර පාදියතඩ හහාඳ හැටියට ගනඩනා වූ තණඩහාවතඩ 
ඇති හේ.  වා වැඩී තහවුරැ ී තෘෂඩණාධ්යාශය ඇති හේ. එය ද එ්ඩතරා 
මානසි් හරෝගහය්ි. ධ්ර්මය හසඩවනය හනා ්රන ධ්ර්මහයනඩ ඈතඩව 
හවහසන ජනයා හ්හරහි අවිදයා - තෘෂඩණා - දෘෂඩටි සරඛාත හරෝග තුන 
තදිනඩ පවතිනඩහනඩ ය. 

බලවතඩ ්ැසිලඩහලනඩ යු්ඩත වන ්ුෂඩඨ හරෝගය්ඩ ඇතියහුට ගිනි 
රසඩනය ඉතා පරිය හේ. සිසිල අපරිය හේ. ්ුෂඩඨහරෝගියාට ගිනිරසඩනය 
පරියවනඩහනඩ එය හහාඳ නිසා හනාව හරෝගය නිසාය. සිසිල අපරිය වනඩහනඩතඩ 
එය නර් නිසා හනාව ්ුෂඩඨහරෝගය නිසාය. ගිනිරසඩනය හසඩවනය 
්ිරීහමනඩ ්ුෂඩඨහරෝගියාට මතුවට වනඩහනඩ නපුර්ඩමය. ්ුෂඩඨහරෝගියාට 
අනර්ේර වූ ගිනි රසඩනය හහාඳ වනඩනා්ඩ හමනඩ, සිසිල අපරිය වනඩනා්ඩ 
හමනඩ එහ්ාහළාසඩ වර්ගය් ගිනි දැලඩවලිනඩ හවළී පවතඩනා වූ 
හනාහය්ඩවිට නර්ාගඩනියට ද හසුවනඩනා වූ පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය හ්හලසඩ හරෝග ඇතියවුනඩට පරිය හේ. පඤඩකසඩ්නඩධ් 
සරඛයාත දු්ඩඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය වූ නිවන අපරිය හේ. එයට බිය 
හේ. එහසඩ වනඩහනඩ නිහරෝධ්ය නර් නිසා හනාව හ්හලසඩ හරෝගය 
නිසාය. 

ධ්ර්ම නමැති හබහහත හසඩවනය හ්ාට හ්හලසඩ හර්ගය සුව්ර 
හගන සිත පිරිසිදු ්රහගන හවහසනඩනා වූ සතඩපුරැෂයනඩට වනාහි 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පමණ නපුර්ඩ වශහයනඩ, බියවිය යුතඩත්ඩ වශහයනඩ 
හපහනන අනි්්ඩ නැත. නිවන තරමට උසසඩව හපහනන අනඩ සැපය්ුතඩ 
නැත. 

නිව්න් තත  වුඩිදුරටත් ්ත්රුම ගත හුකිවීම  පිණිස හමතැනඩ 
පටනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ නනඩ අයුරිනඩ නිර්වාණ තතඩවය ද්ඩවා 
හදඩශිත සූතර  ්ීපය්ඩ ද්ඩවනු ලැහබ්. 

නිවන් තතු දුක්වවවන ගාථා වප ක්ව 

(සළායතන වගඩග සරයුතඩතහයඩ හදඩවදහ වර්ගහයඩ ර පාරාම සූතරහයනඩ) 

(1) රූපා සද්දා රසා ගන්ර්ා ඵස්සා ර්මමා ච ්ක්ව ා, 
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ඉට්ඨා කන්තා මනාපා ච යාචත්ිති පවුච්චචති. 
 
(2) ස්ද්වකස්ස ් ෝකස්ස ඒ්ත් ්වෝ සුඛසමමතා, 

යත්ථ ්ච්ච්ත් නිරුජ්ෙන්ති තිං ්ත්සිං දුක්ඛසමමතිං. 
 
(3) සුඛන්ති දිට්ඨමරි්ය්හි සක්කායස්ස නි්රෝර්නිං, 

පච්චචනීකමිදිං ්හෝති සේබ් ෝ්ක්ක පස්සතිං. 
 
(4) යිං ප්ර් සුඛ්තෝ ආහු තදරියා ආහු දුක්ඛ්තෝ, 

යිං ප්ර් දුක්ඛ්තෝ ආහු තදරියා සුඛ්තෝ විදූ. 
 
(5) පස්ස ර්මමිං දුරාජානිං සමමුළ්්හත්ථ අවිද්දසු, 

නිවුතානිං ත්මෝ ්හෝති අන්ර්කා්රෝ අපස්සතිං. 
 
(6) සතඤ්්ච විවටිං ්හෝති ආ් ෝ්කෝ පස්සතා මිව, 

සන්ති්ක් න විජානන්ති මගා ර්මමස්ස අ්කෝවිදා. 
 
(7) භවරාගප්ර්්ත්හි භවරාගානුසාරිහී, 

මාර්ර්යයානුපන්්න්හි නායිං ර්ම්මෝ සුසමබු්ර්ෝ. 
 
(8) ්කෝනු අඤ්්ඤ්තර  මරි්ය්හි පදිං සමබුද්ර්මරහති, 

යිං පදිං සමමදඤ්්ාය පරිනිේබන්ති අනාසවා. 
 
ගාථාව  ්ත්රුම :- 
 
 1-2. ඉෂඩට වූ ්ානඩත වූ මනාප වූ ර පහයෝ ද ශබ්දහයෝ ද රසහයෝ 
ද ගනඩධ්හයෝ ද සඩපර ෂඩටවයහයෝ ද යම්  පමණ ඇතය යි ්ියනු ලැහබ් ද,   
ස්ල ර ප ශබ්දාදීහු හදවියනඩ සහිත හලෝ්යා විසිනඩ සැපය යි සම්මත 
්රන ලදඩදාහුය. යම් තැහන්ඩහි   ර ප ශබ්දාදීහු නිරැදඩධ් හවතඩ ද එය 
්වුනඩ දු් ය යි සම්මත ්රන ලදඩහදඩ ය. 
 
 3. ආයයමයනඩ විසිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යාහගඩ නිහරෝධ්ය සැපය 
වශහයනඩ ද්ඩනා ලදී.   දර්ශනයට ස්ල හලෝ්ය ම විරැදඩධ්ය. (ම්ඩනිසා 
ද? ආයයමයනඩ විසිනඩ අනිතය දුුඃඛ අනාතඩම වශහයනඩ ද්ඩනා 
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පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හලෝ්යා විසිනඩ නිතය සුඛ සු, වශහයනඩ ද්ඩනා 
හහයිනි.) 
  
 4. යම්   පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ අනයහයෝ සැපය යි ්ියතඩ ද   
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ආයයමහයෝ දු්්ැයි ්ියති. යම් පඤඩකසඩ්නඩධ් 
නිහරෝධ්ය්ඩ අනයහයෝ දු්්ැයි ්ියතඩ ද ආයයමහයෝ   නිහරෝධ්ය විමු්ඩති 
සුඛය යි දනිතඩ. 
 
 5. දැ්ීමට දුෂඩ්රවූ නිවමාණ ධ්ර්මය බලව. බාලහයෝ   නිවමාණ 
ධ්මමහයහි මුළාවූහවෝ හවති. හ්හලසුනඩ හගනඩ වැසුනවුනඩට නිවන හහෝ 
ආයයමයනඩහගඩ නිර්වාණ දර්ශනය හහෝ හනා දනඩනවුනඩට නිවනතඩ ආයයමයනඩ 
හගඩ නිර්වාණ දර්ශනයතඩ අනඩධ්්ාරහය්ි. 
 
 6. පර ඥා දර්ශනහයනඩ බලනඩනා වූ සතඩපුරැෂයනට ආහලෝ්ය්ඩ 
හමනඩ   නිර්වාණය විවෘතය. ධ්ර්මය හනා දනඩනා බැවිනඩ මෘගයනඩ බඳු 
ජනහයෝ ළඟ ම ඇතඩතා වූ ද නිවන හනා දනිති. 
 
 7. ,ව රාගහයනඩ සඩපර්ශ ්රන ලදඩදා වූ ,ව රාගය අනුව යනඩනා 
වූ වතර,ූම් වෘතඩත සරඛයාත මාරයා හගඩ වාසසඩොනයට පැමිණ ඉනඩනා 
වූ සතඩතඩවයනඩ විසිනඩ හම් නිර්වාණ ධ්ර්ම හලහහසිහයනඩ අවහබෝධ් ්ළ 
හැ්ඩහ්ඩ හනා හේ. 
 
 8. යම් නිර්වාණ ධ්ර්මය්ඩ මනා හ්ාට නුවණිනඩ දැන රහතඩහු 
පිරිනිහවතඩ ද   නිර්වාණය ආයයමයනඩ හැර අනඩ ්වහර්ඩ අවහබෝධ් ්ිරීමට 
සමතඩ හවතඩ ද? (හනාහේම ය.) 
 

නිවන් දුක්වවවන ගාථා වදකක්ව 
(දීඝනි්ාහයඩ හ්ඩවට්ට සූතරහයනඩ) 

 
 “විඤඩඤාණර අනිදසඩසනර අනනඩතර සබ්බහතෝ ප,ර 
 එතඩෙ ආහපා ක පඨී හතඩහජෝ වාහයෝ න ගාධ්තී 
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 එතඩෙ දීඝඤඩක රසඩසඤඩක අනර ෙූලර සු,ාසු,ර, 
 එතඩෙ නාමඤඩක ර පඤඩක අහසඩසර උපරැජ්ඣති, 
 විඤඩඤාණසඩස නිහරෝහධ්න එතඩහෙතර උපරැජ්ඣති.” 
 
්ත්රුම:- 
 
 හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගඥාන සරඛයාත විශිෂඩට ඥානහයනඩ දතයුතු වූ 
ඇසිනඩ දැ්ිය හැ්ි වණමය්ඩ හහෝ සමාන හ්ාට දැ්ඩවිය හැ්ි හදය්ඩ 
හහාහ්ඩ නැතඩතා වූ පටනඩ ගැනීම් පැවතීම් නැතිීම් වශහයනඩ හවනඩ හ්ාට 
දැ්ඩවිය හැ්ි හ්ානඩ නැතඩතා වූ, හැම පැතඩහතනඩ ම ඇතුළුීමට හතාටුපල 
ඇතඩතා වූ හහෝ සැම පැතඩහතනඩ ම බැලීම හහෝ ඇතඩ් ාත වූ නිර්වාණ 
ධ්ාතුව්ඩ ඇතඩහතඩ ය.   නිර්වාණ ධ්ාතුහවහි ආහපෝධ්ාතුව ද පඨී ධ්ාතුව 
ද හතඩහජෝ ධ්ාතුව ද, වාහයෝ ධ්ාතුව ද පිහිට්ඩ හනා ලබයි. (  නිර්වාණ 
ධ්ාතුව  නිසා   සියලඩල නිරැදඩධ් හේ.) 

 
  නිර්වාණ ධ්ාතුහවහි දි්ඩ බව ද, හ්ටි බව ද, ්ුලා බව ද, මහතඩ 

බව ද, ලසඩසන බව ද, ්ැත බව ද යන සියලු ර  සටහනඩ නිරැදඩධ් හේ.   
නිර්වාණ ධ්ාතුහවහි නාමය ර පය යන හද් ම මතු ්ිසි ්හල් ඇති 
හනා වන පරිදි ඉතිරිය්ඩ නැතුව නිරැදඩධ් හේ.   නිර්වාණ ධ්ාතුහවහි 
පරිනිර්වාණකයුති මතඩතය ය, මතු උතඩපතඩතියට හහඩතුවන ්ර්මවිඥානය ය 
යන විඥාන හද්ඩහි නිහරෝධ්හයනඩ ්ියන ලද   උපාදිනඩන් නාමර ප 
සියලඩල ම මතු ්වර ්හල්වතඩ  මතු ී හනා එන පරිදි නිරැදඩධ් හේ. 

 
ඉහත දැ්ඩ වූ ගාොවනඩහි එන “විඤ්්ාණිං අනිදස්සනිං අනන්තිං, 

සේබ්තෝපභිං” යන වකන විහශඩෂහයනඩ සැල්ිය යුතු වකන සතහර්ි. 
විඤ්්ාණිං යන වකනය පිට්තරහයඩ හබාහහෝ තැනඩවල හයදී තිහබනඩහනඩ 
සිතය යන අර්ෙය දැ්ඩීමටය. හමහි   වකනය හයාදා තිහබනඩහනඩ නිවනය 
යන අර්ෙය සඳහා ය. ඤාණ යනු සාමානයහයනඩ පර ඥාවට නහම්ි. වි 
යනඩන හනාහය්ඩ අර්ෙයනඩහි හයහදන උපසර්ගහය්ි. හමහි වි යන 
උපසර්ගය මුලය හයාදා ඇති ඤාණ යනඩහනනඩ ්ියැහවනඩහනඩ, නිවන 
සාමානය ඥානහයනඩ හනාව හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගඵල මතඩතයනඩහි හයහදන 
විශිෂඩටඥානහයනඩ දත යුතඩත්ඩ වන බවය. නිවන පෘෙගඩජනයනඩට ඇතිවන 
සාමානය ඥානයට විෂය හදය්ඩ හනා වන බව එයිනඩ ්ියැ හේ. 
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දැනුම වනාහි පර තයක්ෂ්ඥානය ය, අනුමාන ඥානය ය කියා 

්දවුදූරුම ්ේ. පර තය්ඩෂ ඥානය ය ්ියනුහයඩ ඇසිනඩ දැ්ිය යුතඩත්ඩ 
ඇසිනඩම දැ් දැන ගැනීම බඳු දැනීම්වලට ය. අනුමාන ඥානය යි ්ියනුහයඩ 
යම්ඩ ගැන අනුනඩ ්ියනු ඇසීහමනඩ හහෝ හපාතපත ්ියීහමනඩ හහෝ 
යම්්ිසි ල්ුණ්ඩ දැ්ීහමනඩ හහෝ ඇතිවන දැනුම්වලට ය.     හදය 
පර තය්ඩෂ්ර ගැනීමට හවන හවනම ඉනඩද්රිය ඇතඩහතඩ ය, ර පය 
පර තය්ඩෂ්ර ගනඩනා ඉනඩද්රිය ඇස ය.   ඉනඩද්රියහයනඩ ර පය මුතඩ අනි්්ඩ 
දත හනා හැ්ි ය. ශබ්දය පර තය්ඩෂ ්රන ඉනඩද්රිය ්න ය. ගනඩධ්ය 
පර තය්ඩෂ ්රන ඉනඩද්රිය නාසය ය. රසය පර තයක්ෂ ්රන ඉනඩද්රිය දිවය. 
සඩපර්ශය පර තයක්ෂ ්රන ඉනඩද්රිය ්ය ය. 

 
හලෝහ්ෝතඩතර නිර්වාණ ධ්ාතුව පර තයක්ෂ ්රන ඉනඩද්රියය 

හලෝහ්ෝතඩතර පරහඥ නඩද්රිය ය. එය ඉනඩද්රිය වි,ාගහයඩ දී 
අනඤ්්ාතඤ්්ඤ්ස්සාමිතින්රිය ය-අඤ්්ඤ්ින්රිය ය-අඤ්්ාතාවින්රිය ය 
්ියා ඉනඩද්රිය තුන්ඩ වශහයනඩ ද්ඩවා තිහබ්.   සියලඩල ම ආයයමපුදඩගලයනඩ 
තුළ පමණ්ඩ ඇති වන ඉනඩද්රියහයෝ ය. ගාොහවහි විඤ්්ාණිං යන 
පදහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ නිර්වාණ ධ්ාතුව හලෝහ්ෝතඩතර ඥාහනනඩතරිය 
තුහනනඩ දත යුතඩත්ඩ බව ය.  

 
පෘෙගඩජනයනඩට ශරැතමය ඥානහයනඩ නිවන දැහනනඩහනඩ 

එරගලනඩතයට හනා ගිය හ්න්ුට අනුනඩ ්ියනු ඇසීහමනඩ එරගලනඩතය 
දැහනනඩනා්ඩ හමනි. එරගලනඩතය ගැන අසා ඇතිය්ුට එය පිළිබඳව ඇති 
දැනීම සම්පූර්ණහයනඩ ම වැරදි දැනීම්ඩ හනා වතුදු හරියටම හරි දැනුම්ඩ 
ද හනා හේ. සම්පූර්ණ දැනීම්ඩ ද හනා හේ. අසම්පූර්ණ වූ   දැනුම ද 
නිෂඩඵල එ්්ඩ හනා හේ. එහමනඩ නිර්වාණය පිළිබඳ ශරැතමය ඥානය 
සම්පූර්ණ දැනීම්ඩ හනා හවතතඩ, එය   පුදඩගලයාට මතු නිවන පර තය්ඩෂ 
්ර ගැනීමට උප්ාර හේ. 

 
පෘථග්ජනයන් විසින් නිවන පඤ්්චස්කන්ර්ය අනුව සිංසාරය අනුව 

සිතා ගත යුත  ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්හයඩ ඇති දු්ඩ නුවණැතඩතා වූ 
පෘෙගඩජනයනඩට වැි අපහසුව්ඩ නැතිව හතඩරැම් ගත හැ්ි ය. සරසාර 
ක්රහයඩ නපුරතඩ හතඩරැම් ගත හැ්ි ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පිළිබඳ වූ හැම 
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දු්්ම සනඩසිඳීම නිවන ය.   සනඩසිහඳන දුුඃඛයනඩහගඩ වශහයනඩ නිවන 
හතඩරැම් ගත යුතු ය. 

 
සරසාර ක්රහයඩ හපරළීහම් නපුර යම් පමණ හේ ද   සියලඩහලඩ ම 

සනඩසිඳීම නිවන ය. සරසාර ක්රහයඩ ඇති නපුරැ්ම් අනුව නිවහනඩ හහාඳ 
බව සල්ා ගත යුතු ය. නිවන පිළිබඳ හරි දැනීම්ඩ නැති බව නිවනඩ 
ලැබීමට බාධ්ාව්ඩ හනා හේ. බාධ්ාව වනඩහනඩ පර තිපතඩතිහයඩ වරද ය. 
හ්ාළඹ ගැන හරි දැනීම්ඩ ඇතතඩ නැතතඩ හ්ාළඹට යන හරි මඟ ගමනඩ 
්ළහහාතඩ හ්ාළඹට පැමිහණනඩහනඩ ය. එහමනඩ නිවන ගැන හරි දැනීම්ඩ 
්ලිනඩ ඇතතඩ නැතතඩ නිවනට පැමිහණන පර තිපතඩතිය හරියට පිරැව 
හහාතඩ එයට හනා වැරදීම පැමිහණනඩහනඩ ය. 

 
අනිදස්සනිං යන පදහයනඩ නිවහනහි ඇසිනඩ දැ්ිය හැ්ි යම් ්ිසි 

ර  සටහන්ඩ නැති බවතඩ, නිවන අසවලඩ වසඩතුව වැනිය ්ියා උපමා 
හ්ාට දැ්ඩීමට සුදුසු ්ිසිම හදය්ඩ හලෝ්හයහි නැති බවතඩ ද්ඩවන ලදී. 
හම් ්රැණ ගැන නාගහසඩන මහ රහතනඩ වහනඩහසඩ ද:- 

 
“අප්පටිභාගිං මහාරාජ නිේබානිං න සක්කා නිේබානස්ස රූපිං වා 

සණ්ඨානිං වා වයිං වා පමාණිං වා ඔපම්මන වා කාර්ණ්න වා ් හ්ත නා 
වා න්ය්න වා උපදස්සයිත ිං -” 

 
යනු වදාළ හසඩ්. “මහරජ! නිර්වාණය සමාන හදය්ඩ නැතිය්ි. 

නිවහනඩ ර පය හහෝ සටහන හහෝ වයස හහෝ පර මාණය හහෝ උපමාව්ිනඩ 
හහෝ ්ාරණය්ිනඩ හහෝ හහඩතුව්ිනඩ හහෝ නය ්ර මය්ිනඩ හහෝ හනා දැ්ඩවිය 
හැ්ි ය” යනු එහි හතඩරැම ය. 

 
අනන්තිං යන පදහයනඩ අසරසඩ්ෘත ධ්ාතු සඞ්ඛයාත නිර්වාණය 

හවනඩ ්ර දත හැ්ි ී මට උප්ාර වන පයයමනඩත පරිච්හේද හහවතඩ මායිම් 
ල්ුණු නැතිය්ඩ බව දැ්ඩ හේ. හලෝ්යට අයතඩ     හදවලඩ එ්ිහන් 
හවනඩ ්ර ගත හැ්ිීමට මායිම් ඇතඩහතඩ ය. ඇති ීම ය, නැති ීම ය, 
පැවැතඩම ය, පවතඩනා පරහදඩශය ය, වට පිට ඇති වසඩතූහු ය යන හම්වා   
  හදඩවලඩ හවනඩ ්ර දැන ගැනීමට උප්ාර වන  වා ය. 
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අසවලඩ දවහසඩ ඇති වූ හදඩය අසවලඩ ්ාලහයඩ අසවලඩ හේලාහේ 
ඇති වූ හදඩය ්ියා ඇතිීහමනඩ     හදඩ හවනඩ ්ර ගත හැ්ි ය. තිබී 
අසවලඩ ්ාලහයඩ නැති වූ හදය ය ්ියා නැතිීහමනඩ ද     හදඩවලඩ 
සල්ාගත හැ්ි ය. පවතඩනා ්ාලහයනඩ ද     හදඩ සල්ා ගත හැ්ි ය. 
අසවලඩ තැන සිට අසවලඩ තැන ද්ඩවා ඇති හදය ය ්ියා පයයමනඩත 
පරිච්හේදහයනඩ ද     හදඩවලඩ දත හැ්ි ය. අසවලඩ හදයට උතුහරනඩ ඇති 
හදය ය, ද්ුහණනඩ ඇති හදය ය, උිනඩ ඇති හදය ය, අසවලඩ හදඩවලඩ අතර 
ඇති හදය ය ්ියා වට පිටාහේ ල්ුණුවලිනඩ ද     හදය දත හැ්ි ය. 
නිවන පිළිබඳව   ්ිසිම ල්ුණ්ඩ ඇතඩහතඩ නැත.   නිවන පටනඩ 
ගැනීම්ඩ නැති අවසානය්ඩ නැති පිහිටි තැන්ඩ නැති පරම සූ්ඩෂඩම 
සඩව,ාවහය්ි. පටනඩ ගැනීම්ඩ හහවතඩ ඇති ීම්ඩ නැතිව නිවන්ඩ තිබිය 
හැ්ඩහ්ඩ හ්හසඩ ද? යන පැනයට පිළිතුරැ මතඩ අනඩ තැන් ද්ඩවනඩහනමු. 

 
“සේබ්තෝ පභිං” යනඩහනනඩ අර්ෙ තුන්ඩ දැ්ඩහේ. “පභන්ති පන 

එතිං කිර තිත්ථස්ස නාමිං” යනුහවනඩ හ්ඩවට්ට සූතර  අටුවාහවහි දැ්ඩහවන 
පරිදි “ප,” යන හමය හතාටට නහම්ි. ්මටහනඩ අටතිහසනඩ ්වර 
්මටහන්ිනඩ වුව ද හම් නිවනට ඇතුළු විය හැ්ි බැවිනඩ   නිවන සැම 
තැනිනඩ ම හතාට ඇතිය්ඩ ය යන අර්ෙහයනඩ සේබ්තා පභ නම් හේ. 
නිවනට පැමි)මට උප්ාර හනා වන ්මටහන්ඩ නැත. ්වර 
්ර්මසඩොනය්ිනඩ වුව ද නිවනට පැමිණිය හැ්ි ය. එහහතඩ 
විදර්ශනාහවනඩ හතාරව ද නිවනට හනා පැමිණිය හැ්ි ය. ්වර 
්මටහන්ඩ වුව ද වලන තැනැතඩතා විසිනඩ නිවනට පැමිණිය හැ්ිීමට 
  සමෙ ්ර්මසඩොනහයනඩ සිත එ්ඟ ්රහගන විදර්ශනා වැිය යුතු ය. 

 
“පභා” යනු රශඩමියට ද නහම්ි. “සේබ්තා පභන්ති” සබ්බහතා 

ප,ාසම්පනඩනර, නිබ්බානහතාහි අඤඩඤධ්ම්හමෝ සපඩප,තහරෝ වා 
හජෝතිමතඩතතහරෝ වා පරිසුදඩධ්තහරෝ වා, පණඩලරතහරෝ වා නතඩථි” 
යනුහවනඩ අටුවාහවහි දැ්ඩහවන පරිදි “සබ්බහතෝ ප,ර” යනුහවනඩ 
නිර්වාණය සැම පැතඩහතනඩ ම දීපඩතිමතඩ සැම පැතඩහතනඩ ම  බැබලීම ඇති 
පරම පාරිශුදඩධ් ධ්ර්මය්ඩ බව දැ්ඩහවන බව ්ිය යුතු ය. තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ නිර්වාණය පරම පරිශුදඩධ් ්ානඩතිමතඩ ධ්ර්මය්ැයි වදාරනඩහනඩ 
කනඩද්ර  සූයයමාදීනඩ හගනඩ හමනඩ නිවහනනඩ රැසඩ විහිදීම්ඩ ඇති නිසා හනාව, 
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්ිලිටි ්රන ්ිසිව්ඩ   නිර්වාණ ධ්ාතුව හා මිශර  හනා වන බැවිනඩ හා 
එහි හනා තැවහරන බැවිනඩ ය. 

 
වසඩතරාදිහයහි හමනඩ අහහසහි ්ිසිම හදය්ඩ අලඩලාගනඩනා 

සඩව,ාවය්ඩ නැත. එබැවිනඩ දැලි ගා අහස ්ිලිටි හනා ්ළ හැ්ි ය. ජල 
ආදිය හා හනාහය්ඩ හදඩ මිශර වනඩනා්ඩ හමනඩ ්ිසි ම හදය්ඩ අහස හා මිශර  
හනා වනඩහනඩ ය. එබැවිනඩ යම්්ිසිව්ඩ මිශර  හ්ාට ද අහස ්ිලිටි හනා 
්ළ හැ්ි ය. හැම ්ලඩහි ම ආ්ාශ ධ්ාතුව පිරිසිදුව පවතඩහනඩ ය. එහමනඩ 
ම නිවමාණ ධ්ාතුවතඩ අනඩ ්ිසි නාම ධ්ර්මය්ඩ සමග හහෝ ර ප ධ්ර්මය්ඩ 
සමග මිශර ී ම්ඩ නැතිව ග ීම්ඩ නැතිව හලෝ්හයනඩ සර්වපර ්ාරහයනඩ 
හවනඩව හලෝහ්ෝතඩතර ධ්ර්මය්ඩ වශහයනඩ පවතී. එබැවිනඩ එය සැම්ලඩහි 
ම ශුදඩධ්ය. දීපඩතිය්ඩ ඇතඩහතඩ බැබලීම්ඩ ඇතඩහතඩ ශුදඩධ් වසඩතුවල ය. කනඩද්ර  
සූයයමාදීනඩ හගඩ හමනඩ දීපඩතිමතඩ ,ාවය්ඩ නිවහනහි නැත ද එය පරිශුදඩධ් 
ධ්ර්මය්ඩ බැවිනඩ දීපඩතිමතඩ ධ්ර්මය්ඩ හලස බුදඩධ්ාදීහු වර්ණනා හ්හරති.  

 
“සේබ්තෝ පභිං” යනුහවනඩ දැ්ඩහවන තවතඩ අර්ෙය්ඩ නම් නිවන 

සැමතැන ම ඇතිය්ඩ ය යනු යි. “සේබ්තෝ වා පභූ ත්මවා කත්ථි න 
නත්ිති සේබ්තෝ පභා” යනු අටුවා යි. නිවන සැම තැනම ඇතිය ්ැයි 
්ියනුහයඩ හ්ාතැන් වුව ද සිට එය  පර තය්ඩෂ ්ළ හැ්ි බැවිනි. නිවන 
හලෝ්යට අයතඩ හනා වන බැවිනඩ ද සරසඩ්ාරයනඩ හා ්ිසිම සම්බනඩධ්ය්ඩ 
නැතිව පවතඩනා බැවිනඩ ද නිවන පිහිටි තැන්ඩ නැතය යි ද ්ිය යුතු ය. 
ඇති තැන්ඩ ද නැති, නැති තැන්ඩ ද නැත හම් නිවන පරම සූ්ඩෂම 
ධ්ාතුහව්ි. 

නිවහනහි ්ිසිව්ඩ නැතය යි ්ීමට බිය වන ඇතැම්හු එහි සූ්ඩෂඩම 
විඥානය්ඩ ඇත ය යි ද, තවතඩ සමහරැ එහි සූ්ඩෂඩම ර පය්ඩ ඇත ය යි ද 
්ියති. සූ්ඩෂඩම වූ හහෝ ඖදාරි් වූ හහෝ ්ිසිම නාම ධ්ර්මය්ඩ හහෝ ර ප 
ධ්ර්මය්ඩ හහෝ නිවහනහි නැති බව “එතඩෙ නාමඤඩක ර පඤඩක අහසඩසර 
උපරැජ්ඣති” යන බුදු වදනිනඩ දැ්ඩ හේ.   නිවහනහි නාමය්ඩ ඉතිරිව 
නැති පරිදි නිරැදඩධ් හේය යනු එහි හතඩරැම යි. සූ්ඩෂඩම විඥානය්ඩ හහෝ 
ර පය්ඩ නිවහනහි ඇතිනම් එහි ඉතිරිය්ඩ නැතිවන සැටියට නාමර පයනඩ 
නිරැදඩධ් වන බව හනා වදාරනඩනාහ. 
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නිර්වාණ කීර්තන උදානය (1) 
 
“අත්ි භික්ඛ්ේ! තදායතනිං. යත්ථ ්න්ව පඨවි න ආ්පෝ න 

්ත්්ජෝ න වා්යෝ න ආකාසානඤ්්චායතනිං න විඤ්්ාණඤ්්චායතනිං 
න ආකිඤ්්චඤ්්ායතනිං න ්න්වසඤ්්ානාසඤ්්ායතනිං නායිං 
් ෝ්කෝ න පර් ෝ්කෝ න උ්භෝ චන්දිම සූරියා. තතර පාහිං භික්ඛ්ේ! 
්න්ව ආගතිිං වදාමි. න ගතිිං න ිතිිං න චුතිිං න උපපත්තිිං අප්පතිට්ඨිං 
අප්පවත්තිං අනාරමමණ ්ම්ේතිං ඒ්ස්වන්්තෝ දුක්ඛස්සාති.” 

 
හතඩරැම :- 

 
“මහහණනි!   (නිර්වාණ සරඛයාත) ආයතනය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එහි 

්ර්්ශ ලක්ෂණ ආහපෝධ්ාතුව ද නැත. පරිපාකන ලක්ෂණ හතඩහජෝධ්ාතුව ද 
නැත. විසඩතම්,න ලක්ෂණ වාහයෝ ධ්ාතුව ද නැත. ආ්ාසානඤඩකායතන 
මතඩතය ද නැත. විඤඩඤාණඤඩකායතන මතඩතය ද නැත. 
ආ්ිඤඩකඤඩඤායතන මතඩතය ද නැත. හනඩවසඤඩඤානාසඤඩඤායතන 
මතඩතය ද නැත.   නිවන හම් හලෝ්ය ද හනාහේ. පරහලාව ද හනා හේ, 
එහි කනඩද්ර  සූයයම හදහදන ද නැත. මහහණනි! මම   නිවන සතඩතඩවයනඩ 
එන තැන්ැයි හනා ්ියමි. සතඩතඩවයනඩ යන තැන්ැයි ද හනා ්ියමි. 
සතඩතඩවයනඩ නැවතී ඉනඩනා තැන්ැයි ද හනා ්ියමි. සතඩතඩවයනඩ මැහරන 
තැන්ැයි ද හනා ්ියමි. උපදින තැන්ැයි ද හනා ්ියමි. එහි 
සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ නැවත නැවත ඉපදීම් වශහයනඩ පැවැතඩම්ඩ නැති 
සඩව,ාවය්ඩ ම ය. නාම ධ්ර්මය්ඩ වුව ද මතඩතවකතසි්යනඩ හසඩ ර පාදි 
අරමුණු ගැනීම්ඩ හනා ්රන ධ්මමය්ඩ ම ය. දු්ඩඛයා හගඩ අනඩතය   
නිර්වාණ ධ්ර්මය ය.” 

 
හම් සූතරහයනඩ පඨවි ආහපෝ හතඩහජෝ වාහයෝ යන මහා ,ූතධ්ාතු 

සතර නිවහනහි නැති බව පර ්ාශ ්ිරීහමනඩ ද්ඩවනඩහනඩ එහි ්ාම ර ප 
,ව හද්ට අයතඩ ්ිසි සරසඩ්ාරය්ඩ නැති බව ය. ්ාමාවකර ර පාවකර 
සතඩතඩවයනඩ හගඩ පර තිෂඩඨාව මහා,ූත සතර ය. මහා,ූත ධ්ාතූනඩ නැති ්ලඩහි 
 වාහයඩ පිහිටා ඇතිවන ක්ඩෂුරාදි ඉනඩද්රිය ර පහයෝ ද ඇති හනා හවති. 
හෘදය ර පය ද ඇති හනා හේ. ඉනඩද්රිය ර ප හා හෘදය ර පය නැති ්ලඩහි 
ක්ඩෂුර්විඥානාදි විඥාන සය ද ඇති හනා හේ. මහා,ූත සතර නැති බව 
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දැ්ඩ වූ ්ලඩහි ්ාම ර ප ,ව හද්ට අයතඩ ්ිසිම සරසඩ්ාරය්ඩ නැති බව 
දැ්ඩවූහයඩ හේ. 

 
ආ්ාසානඤඩකායතනාදි ධ්යාන සතර නිවහනහි නැති බව 

පැවසීහමනඩ එහි අර ප ,වයට අයතඩ ්ිසිම සරසඩ්ාරය්ඩ නැති බව දැ්ඩ 
හේ. අර පාවකර සතඩතඩවයනඩ හගඩ පර තිෂඩඨාව අර පධ්යාන සතරය.  වා 
නැති ්ලඩහි අර ප ,වයට අයතඩ අනඩ්ිසි අර ප ධ්ර්මය්ඩ ද ඇති හනා 
හේ. එබැවිනඩ අර පධ්යාන නැති බව දැ්ඩීහමනඩ අර ප ,වයට අයතඩ සියලු 
ම ධ්ර්මයනඩ හගඩ නැති බව දැ්ඩීම සිදඩධ්ය. හම් සූතරහයහි හමහලාවය 
යනුහවනඩ අදහසඩ ්රනඩහනඩ වර්තමාන ,වය ය. පරහලාවය යනුහවනඩ 
අදසඩ ්රනඩහනඩ අනාගත ,ව පරම්පරාවය. නිවන හමහලාවතඩ හනා හේ 
ය, පරහලාවතඩ හනා හේ ය යි පැවසීහමනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩතඩ, ්ාම ර ප 
අර ප සරඛයාත ,වතර යට අයතඩ ්ිසිම සරසඩ්ාරය්ඩ එහි නැති බවම ය. 

 
නිවන ්ිසි ර පධ්ර්මය්ඩ නැති තැන්ැ යි ්ී ්ලඩහි අසනඩනවුනඩට 

සමහර විට එය මහ අඳුර්ඩය ්ියා හහෝ අඳුරැ තැන්ඩය ්ියා හහෝ 
සිහතනඩනට පිළිවන. හම් සූතරහයහි නිවහනහි ඉරසඳ නැතිබව වදාරා 
තිහබනඩහනඩ එහි අඳුර්ඩ නැති බැවිනඩ පිටතිනඩ ආහලෝ්ය්ඩ එයට වුවමනා 
නැති  බව දැ්ඩීමට ය. 

 
නිවන හා සත්ත්වයා 

 
සතඩතඩවයාය - පුදඩගලයාය - මමය - අනි්ාය - මිනිසාය - 

හදවියාය - තිරිසනාය ්ියා වයවහාර ්රනඩහනඩ නාම ර පයනඩට ය. නිවන 
ය යි ්ියනුහයඩ නාම ර ප නිහරෝධ්යට ය. නාමර ප ඇතිතා්ඩ එතැන 
නිහරෝධ්ය නැත. නිහරෝධ්ය ඇතිනම් එතැන නාමර ප නැත. නිවන 
සතඩතඩවයනඩ යන එන සිටින තැන්ඩ හනාවන බව හම් සූතරහයහි 
ද්ඩවනඩහනඩ සතඩතඩව වශහයනඩ සල්න නාම ර පයනඩ එහි ඇති හනා වන 
නිසා ය. නැති බැේහි ඇති බව හනා පැවතිය හැ්ි ය.  

 

නිවවන් පරවයෝනනය 
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“නිවන සතඩතඩවයනඩ යන එන සිටින තැන්ඩ හනා හේ නම්, එබඳු 
නිවන්ිනඩ ඇති පරහයෝජනය ්වහර්ද?” යන පර ශඩනය හමහිදී ඇති හේ. 
නිවනිනඩ ලබනඩනට ඇතඩතා වූ පරහයෝජනය නම් දු්ඩගිනි නිවා ගැනීම ය. 
සතඩතඩවයනඩ හගඩ දු්ඩ ගිනි නිහවනඩහනඩ ද නිවනට පැමිණ වාසය ්ිරීහමනඩ 
හනාව නිවනඩ දැ්ීහමනි. අනඩ ්වර ධ්ර්මය්ට වතඩ නැති ද්ඩනවුනඩ හගඩ 
දු්ඩගිනි නිවාලන පුදුම ආනු,ාවය්ඩ නිවනට ඇතඩහතඩ ය. හරියට ම නිවන 
දැ්ීමට සමතඩ වන හලෝහ්ෝතඩතර ඥාන ක්ඩෂුසිනඩ නිවන හදස බැලුවහහාතඩ 
එයිනඩ   තැනැතඩතා හගඩ දු්ඩගිනි මතු ්වර ්හල්වතඩ නූපදනා පරිදි 
නිී යනඩහනඩය. නිවන දුටු   පිනඩවතා   නිීම් සුවයට හිමිහය්ඩ වනඩහනඩ 
ය. 

 
නිවන ඇතඩහතඩ පැමිණ වාසය ්ිරීමට හනාව දැ්ීමට ය. නිවනඩ 

ද්ිනවාය, නිවනඩ දුටුවාය යන වකන හබෞදඩධ්යනඩ අතර වයවහාරයට 
පැමිණ තිහබනඩහනඩ එහහයිනි. නිවනට පිවිසිහයඩ ය, නිවනඩ ගිහයඩ ය, 
නිවනට පැමිණිහයඩ ය යන වයවහාර ඇතතඩ  වා පයයමාය ්ොය. නිවනඩ 
්ොහේදී වයවහාරයට ඉතා හහාඳ වකන නිවනඩ ද්ිනවාය, නිවනඩ දුටුවා 
ය යන වකනහයෝ ය. 

 
්ළ යුතු වැලවලිනඩ ඉතාම අමාරැ හදය නිවනඩ දැ්ීමය, එබැවිනඩ 

තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ :- 
 
“දුද්දසිං අනතිං නාම නාභි සච්චචිං සුදස්සනිං 
පටිවිද්ර්ා තණ්හා ජාන්තෝ පස්ස්තෝ නත්ි කිඤ්්චනිං” 
 
යනු වදාරන ලදි. එහි හතඩරැම :- “නිවන දැ්ීමට දුෂඩ්ර ය. නිවන 

පහසුහවනඩ දැ්ිය හැ්ි හනාහේ ය. නිහරෝධ් සතයය පර තයක්ෂ වශහයනඩ 
දනඩනා වූ - ද්ඩනා වූ තැනැතඩතා විසිනඩ පර හාණය ්ිරීම් වශහයනඩ 
තෘෂඩණාව ද්ඩනා ලදඩහදඩ ය. ඉනඩ පසු ්හුට ්ිසි පළිහබෝධ්ය්ඩ නැතඩහතඩ 
ය” යනුයි. හම් ගාොහවහි “අනතිං සච්චචිං” යන වකන හදහ්නඩම 
්ියැහවනඩහනඩ නිවන ය.  

 

නිර්වාණ කීර්තන උදානය (2) 
 



 පටුන වවත 142 

 

“අත්ි භික්ඛ්ේ: අජාතිං අභූතිං අකතිං අසිංඛතිං, ්නා ්ච්චතිං 
භික්ඛ්ව! අභවිස්ස අජාතිං අභූතිං අකතිං අසිංඛතිං න යිර් ජාතස්ස 
භූතස්ස කතස්ස සිංඛතස්ස නිස්සරණිං පඤ්්ා්ය්ථ. යස්මා ච ්ඛෝ 
භික්ඛ්ව! අත්ි අජාතිං අභූතිං අකතිං අසිංඛතිං තස්මා ජාතස්ස භූතස්ස 
කතස්ස සිංඛතස්ස නිස්සරණිං පඤ්්ායතීති.” 

 
හතඩරැම:- 

 
“මහහණනි! හේදනාදිය හමනඩ හහඩතූනඩ නිසා නූපනඩනා වූ 

අහහඩතු්ව හහෝ පහළ හනා වූ, යම්්ිසි හහඩතුව්ිනඩ ඇති හනා ්ළා වූ 
හබාහහෝ හහඩතු පර තයයනඩ එ්තුව හහෝ ඇති හනා ්ළා වූ නිර්වාණ ධ්ාතුව 
පරමාර්ෙ වශහයනඩ ඇතඩහතඩ ය. මහහණනි! ඉදිනඩ   නූපනඩනා වූ, හනා 
පහළ වූ, හහඩතුව්ිනඩ ඇති හනා ්ළා වූ, හබාහහෝ හහඩතූනඩ හහෝ එ්ඩී  
ඇති හනා ්ළා වූ නිර්වාණ ධ්ාතුව නැතඩහතඩ නම්: හහඩතූනඩ නිසා උපදාන 
සඩව,ාවය ඇතඩතා වූ පහළ වන සඩව,ාවය ඇතඩතා වූ, හහඩතුව්ිනඩ ඇති 
්රන සඩව,ාවය ඇතඩතා වූ, හබාහහෝ හහඩතූනඩ එ්ඩී  ඇති්රන සඩව,ාවය 
ඇතඩතා වූ, පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දු්ඩඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිීහම්ඩ හනා 
වනඩහනඩ ය. මහහණනි: යම්හහය්ිනඩ නූපනඩ හනා හටගතඩ පර තයහයනඩ ඇති 
හනා ්ළ, හබාහහෝ හහඩතූනඩ එ්ඩව හහෝ ඇති හනා ්ළ, නිර්වාණ ධ්ාතුව 
පරමාර්ෙ වශහයනඩ ඇතඩහතඩ ද,   නිසා පර තයයනඩ නිසා උපදනා සඩව,ාවය 
ඇති, පහළ වන සඩව,ාවය ඇති, පර තයයනඩ ඇති ්රන සඩව,ාවය ඇති, 
හබාහහෝ පර තයයනඩ එ්ඩව ඇති ්රන සඩව,ාවය ඇති පඤඩකසඩ්නඩධ් 
සරඛයාත දුුඃඛයා හගඩ නිී ම්ඩ ඇතඩහතඩ ය.” 

 
එ්ඩ ්හල් තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හනාහය්ඩ අයුරිනඩ සරසාරහයඩ 

ආදීනවයතඩ නිවනතඩ ද්ඩවමිනඩ දහම් හදසූ හසඩ්. දහම් ඇසූ ඇතැම් 
,ික්ෂූනඩට “බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ අවිදයාදි හහඩතූනඩ හගඩ වශහයනඩ සරසාරය 
සහහඩතු් හ්ාට වදාරන ලදඩහදඩ ය. සරසාර දුුඃඛය සනඩසිඳුවන නිර්වාණය 
පිළිබඳව ්ිසි හහඩතුව්ඩ පර තයය්ඩ හනා වදාරන ලදඩහදඩ ය. නිර්වාණය 
පිළිබඳ ්ිසි හහඩතු පර තයය්ඩ හනා වදාරනඩහනඩ එය අහහඩතු් නිසා විය 
හැ්ි ය. අහහඩතු් වූ නිර්වාණය පරමාර්ෙ වශහයනඩ ඇති විය හැ්ඩහ්ඩ 
හ්හසඩ ද? යන ්ලඩපනාව්ඩ ඇති විය.  
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බුදුනඩ වහනඩහසඩට   ,ික්ෂූනඩට ඇති වූ ්ලඩපනාව හපනී නිවන 
එ්ඩතරා පරමාර්ෙ ධ්ර්මය්ඩ වශහයනඩ ඇතිය්ඩ බව දැ්ඩීම පිණිස “අත්ි  
භික්ඛ්ව! අජාතිං අභූතිං” යනාදි උදාන පාඨය වදාළ හසඩ්. හම් සූතරහයනඩ 
ද්ඩවන හ්ටි අදහස නම්, නිවන හටගැනීම්ඩ ඇති ීම්ඩ නැතිව ම 
පරමාර්ෙ වශහයනඩ ඇති ධ්ර්මය්ඩ බව ය.  

 
නිර්වාණ ර්ාත ව හට ගුනීමක් නුතිව ඇතය යන හමය ගැඹුරැ 

්රැහණ්ි. නිර්වාණය හරියට හතඩරැම් ගැනීමට අපහසු ීමට ඇති 
්රැණුවලිනඩ හම් හටගැනීම්ඩ නැතිව ඇති බවතඩ එ්ඩ ්රැහණ්ි. යම්ඩ 
ඇති නම් එහි හට ගැනීම්ුතඩ තිබිය යුතුය්ි. හනා හට ගතඩ හදය්ඩ සතය 
වශහයනඩ හනා තිබිය හැ්ිය යනු ද එ්ඩතරා නීතිය්ි. හලාව ඇත 
හබාහහෝ හදඩවලඩවලට   නීතිය සාධ්ාරණ වුව ද එය සර්ව සාධ්ාරණ 
නීතිය්ඩ හනා හේ. හටගැනීම්ුතඩ නැතුව ඇති ධ්ර්ම ද ඇතඩහතඩ ය. 
පරමාර්ෙ ධ්ර්ම අනුව ්ො ්රත හහාතඩ පර ඥ පඩතීනඩ නැති හදඩවලඩ සැටියට 
්ිය යුතු  වා ය. එහහතඩ පර ඥ පඩති ද සර්වපර ්ාරහයනඩ නැති  වා හනාව 
පර ඥ පඩති ,ාවහයනඩ ඇති  වා ය. 

 
්මසය එක්තරා පර ඥප්තියකි. එය ද හටගුනීමක් නුතිව ඇතියකි. 

එයතඩ ගැඹුරැ ්රැහණ්ි. හම්සය ්ලිනඩ හනා තිබී වලුව්ු හගඩ 
වයායාමහයනඩ ඇති වූව්ඩ ය යනු හබාහහෝ  හදනා හගඩ පිළිගැනීම ය. 
එහහතඩ එය එහසඩ හනා හේ. හම්සය ්ලිනඩ හනා තිබී පසුව ඇති වූව්ඩ 
හලස පිළිගනඩහනඩ හම්සය හරියට හනා හඳුනන නිසා ය. හම්සය හැදීම්ඩ 
හට ගැනීම්ඩ නැතිව ඇති හදය්ඩ බව හතඩරැම් ගත හැ්ි වනඩහනඩ හම්සය 
්ුම්ඩ ද ්ියා හරියට හතඩරැම් ගත හහාතඩ ය. හම්සහයඩ හටගැනීම්ඩ නැතිව 
ඇති බව හතඩරැම් ගැනීම නිවහනහි හට ගැනීම්ඩ නැතිව ඇති බව හතඩරැම් 
ගැනීමට උප්ාර වනඩහනඩ ය. 

 
පා සතර්ුතඩ  වා එ්ිහන්ට සම්බනඩධ් ්රන ල ලි 

්ැබලිසතර්ුතඩ  වාට උිනඩ ල ලි තට්ටුව්ුතඩ සාමානයහයනඩ හම්සය්ට 
ඇතඩහතඩ ය. හම්සය ය යි ්ියනුහයඩ   ද්ර වය සමූහයට හනා හේ.   ද්ර වය 
සමූහය ම හම්සය ය ්ියතහහාතඩ   ලී ්ැබලි ටි් එ් මිටිය්ට බැඳ 
තැබුවාමතඩ,   ලී මිටිය හම්සය විය යුතුය. හම්සය්ට වුවමනා පරිදි ලී 
හ්ාටය ්ැබලි ්රනඩනට ්ලිනඩ   ලී හ්ාටහයහි හම්සයට ගතඩ ලී 
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සියලඩලම ඇති නිසා   හනා ඉර  ලී හ්ාටයමතඩ හම්සය විය යුතු ය. 
හම්සයට ගතඩ ලී සියලඩල ගහසඩ තිබුණු බැවිනඩ ගස්ඩ හම්සය විය යුතු ය. 
හම්සයට ගනඩනා ලී සියලඩල ඇති ගසතඩ, හ්ාටයතඩ, එයිනඩ හම්සය සඳහා 
ඉරාගතඩ ලී ්ැබලි ටි්තඩ,   සියලඩලම ඇති ලී මිටියතඩ හම්සය හනා 
ීහමනඩ සාදා නිම්ර ඇති හම්සහයඩ ලී ්ැහබලි ටි්තඩ හම්සය හනා වන 
බව හතඩරැම් ගත යුතු ය. 

 
සැබ  හම්සය නම් පා සතරතඩ  වා එ්ිහන්ට සම්බනඩධ් ්රන 

ල ලි සතරතඩ  වා මත පිහිටුවන ල ලි තට්ටුවතඩ එ්ඩතරා ආ්ාරය්ට 
සම්බනඩධ් ්ළ ්ලඩහි   ලී ්ැබලි ටිහ්ඩ පිහිකාම අනුව සිතට පමණ්ඩ 
දැහනන හසුවන එ්ඩතරා සූ්ඩෂඩම සඩව,ාවය්ි.   සූ්ඩෂඩම සඩව,ාවය වූ 
හම්සය ඇසට හපහනනඩන්ඩ හනා හේ. අතට හසුවනඩන්ඩ ද හනා හේ. 
ඇසට හපහනනඩහනඩතඩ අතට හසුවනඩහනඩතඩ අර ලී ්ැහබලි ටි් ය. 
පරමාර්ෙ සතයය අනුව ්ො ්රතහහාතඩ ්ියයුතඩහතඩ ලී ්ැහබලි ටි් 
හැර හම්සය ්ියා හදය්ඩ නැති බවය. එහහතඩ   ආ්ාරහයනඩ පිහිටුවන 
ලද ලී ්ැහබලිවල අනුසාරහයනඩ සිතට ඇති සැටියට දැහනන හම්සය 
සම්පූර්ණහයනඩ නැතිය්ඩ ම හනා හේ. හම්සයය ්ියා හදය්ඩ සිතට 
හසුවනඩහනඩ - සිතට දැහනනඩහනඩ එබඳු හදය්ුතඩ එ්ඩතරා ආ්ාරය්ිනඩ 
ඇති නිසා ය. පරමාර්ෙ වශහයනඩ හනා ලැහබන සිතට පමණ්ඩ අසුවන 
එබඳු හදඩවලට පර ඥ පඩතිය යි ්ියනු ලැහබ්. 

 
හම්සය වශහයනඩ සල්න දාරැමය ද්ර වයය හගන ගිනි මැලය්ට 

දැමුවහහාතඩ දැී හලු ී යනඩහනඩ හම්සය හනාව ලී ්ැබලි ටි් ය. ඇසට 
හහෝ අතට හසු හනා වන පර ඥ පඩතිය්ඩ වූ හම්සය ගිනඩනට හසුවනඩහනඩ 
හනා හේ. එබැවිනඩ ගිනඩහනහි ල හමනඩ ලී ්ැබලි ටි් මිස හම්සය විනාශ 
හනා වන බව හතඩරැම් ගත යුතු ය. අනඩ ්ර මය්ිනඩ වුවද ලී ්ැහබලි ටි් 
ම මිස හම්සය විනාශ හනා ්ළ හැ්ිය. හම්සය ්ිසි ්හල් ්වර 
හහඩතුව්ිනඩ වතඩ විනාශ වනඩන්ඩ හනාහේ. උප්ර මහයනඩ විනාශ ්ළ හනා 
හහනඩනා වූ ද, ඉහබ් වුවද විනාශ ීම්ඩ සිදු හනා වනඩනා වූ ද, හම්සය 
්ිසිව්ුට ඇති ්ළ හැ්ඩහ්ඩ ද හනා හේ. වලුවා ්රනඩහනඩ ්හු හගඩ සිතට 
දැහනන හම්ස සටහන පර ්ට වන  පරිදි ලී ්ැහබලි පිහිටු ී ම ය. හම්සය්ඩ 
්හුට ඇති හනා ්ළ හැ්ි ය.  
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වලුවා පිළිහයල ්ළ ්ැබලි සරහයෝගය ද්ඩනවුනඩ හගඩ සිතට ද එය 
අනුව හම්ස සටහන දැහනනඩහනඩ ය. හම් සටහන හම්ස පර ඥ පඩතිය වලුවා 
හගඩ වයායාමය නිසා ඇති වූව්ඩ හනාව ්ලිනඩ ම තුබූ හදය්ි. එය අසවලඩ 
්ාලහයඩ ඇති වූව්ඩ ය, ඉනඩ හපර තුබුහණඩ නැත ය ්ියා දැ්ඩීමට 
්ාලය්ඩ නැත. එබැවිනඩ හම්සය නමැති පර ඥ පඩතිය පළමුහවනඩ ඇතිීම්ඩ 
හහවතඩ පටනඩ ගැනීම්ඩ නැතුව ඇතිය්ඩ බව දත යුතු ය. පටනඩ ගැනීම්ඩ 
නැතිව ඇතඩතා වූ එබඳු හදඩවල විනාශය්ඩ නැති බව ද හතඩරැම් ගත යුතු 
ය. 

 
(පර ඥ පඩතිය හා පරමාර්ෙය විසඩතර ්රන ඇතැම් අ,ිධ්ර්ම 

හපාතඩවල පර ඥ පඩතිහයඩ හවනසඩ ීම්ඩ විනාශය්ඩ ඇති බව  පවසා මහ 
අවුල්ඩ ්ර තිහබ්. එය   ගතඩ ්රැවනඩට වැරදීම්ි.) 

 
හම්සය පිළිබඳව ්ියන ලද ්රැණතඩ ගැඹුරැ ්රැහණ්ි. 

්ියවනඩනාට එය හහාඳිනඩ හතඩරැණා නම් ඇතිීම්ඩ නැතුව නිර්වාණ 
ධ්ාතුවතඩ තිබිය හැ්ි බව හතඩරැම් ගත හැ්ි වනු ඇත. 

 
මුලිනඩ ඇතිීම්ඩ නැතුව ඇතඩතා වූ හම්සය ද්ර වයය්ඩ හනා වන 

නිසා එයට තිහබනඩනට තැන්ඩ ද වුවමනා නැත. එබැවිනඩ හම්ස නමැති 
පර ඥ පඩතිය ඇති තැන්ඩ ද නැති බව ්ිය යුත ්ුය. සැම තැන්දී ම එය 
සිතට හසුවන බැවිනඩ එය සැමතැන ම ඇති හදය්ැ යි ද ්ිය යුතු ය. 
එහමනඩ ම නිර්වාණ ධ්ාතුවටතඩ පිහිකාමට තැන්ඩ නුවුවමනා බැවිනඩ එය 
ඇති තැන්ුතඩ නැත ය යි ද, හ්ාතැන්දී වුවතඩ ලැබිය හැ්ි බැවිනඩ සැම 
තැන ම ඇතය යි ද ්ිය හැ්ි ය. 

 
ආ්ාශය ද පටනඩ ගැනීම්ඩ නැතුව ඇති එ්ඩ හදය්ි. ආ්ාශය 

්ාහටතඩ  පර තය්ඩෂ හදය්ි. ආ්ාශය්ඩ ඇති බව ්වුරැතඩ පිළිගනිති. හම් 
ආ්ාශය අසවලඩ ්ාලහයනඩ ්බ තිබුහණඩ නැත. ආ්ාශය ඇතඩහතඩ අසවලඩ 
්ාලහයඩ පටනඩ යයි ්ිය හැ්ි ්ාලය්ඩ නැත. එය මුලු අතීත ්ාලහයඩ ම 
පැවැතඩහතඩ ය. හමය නුවණිනඩ ්ලඩපනා ්රන ්ාහට වුවතඩ පිළිගත හැ්ි 
්රැහණ්ි. පළමුහවනඩ ඇතිීම්ඩ නැතුව ආ්ාශය සැම ්ලඩහි ම 
පවතඩනා්ඩ හමනඩ නිවනතඩ ඇති ීම්ඩ නැතුව සැම්ලඩහි පවතඩන්ඩ බව 
හතඩරැම් ගත යුතු ය. 
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යම්්ිසි හහඩතුව්ිනඩ හහෝ ඉහබ් ම හහෝ හටගැනීම්ඩ නැතිව ඇතඩතා 

වූ නිවන ආකානය ්ස් සිස් බවක් ්නා ්ේ. ්මසය  බඳු පර ඥප්තියක් ද 
්නා ්ේ. එය එ්ඩතරා පරමාර්ෙ ධ්ර්මය්ි.   බව දත යුතඩහතඩ එහි ඇති 
ආනු,ාවහයනි. සිසඩ බහවහි ්ිසි ආනු,ාවය්ඩ නැත. සියලු හ්හලසඩ නැති 
්ිරීහම්, සියලු දු්ඩ නැති ්ිරීහම් මහානු,ාවය්ඩ නිවහනහි ඇත. නිවනඩ  
පස්ඩ ්ිරීහමනඩ හහවතඩ නුවණැසිනඩ නිවන දැ්ීහමනඩ දුටු තැනැතඩතා හගඩ 
හ්හලසඩ මතු නූපදනා පරිදි නැති ී යනඩහනඩතඩ දු්ඩ නැති ී යනඩහනඩතඩ 
නිවහනඩ ආනු,ාවහයනි. එබඳු ආනු,ාවය්ඩ සිසඩබහවහි නැති බැවිනඩ 
නිර්වාණධ්ාතුව ආනු,ාව සම්පනඩන එ්ඩතරා පරමාර්ෙ ධ්ර්මය්ැ යි 
පිළිගත යුතු ය. 

 

අභිධර්ම පිටකවේ විභඞ්ගපර කරණවයහි නිර්වාණය 
විස්තර කර ඇති ආකාරය 

 
“තත්ථ කතමා අසිංඛතා ර්ාත ? රාගක්ඛ්යෝ ්දෝසක්ඛ්යෝ 

්මෝහක්ඛ්යෝ, අයිං වුච්චචති අසිංඛතා ර්ාත ” 
 

හතඩරැම:- 
 
“එහි අසරඛත ධ්ාතුව ්වහර්ද? රාගයා හගඩ ්ඩෂයය, දඩහේෂයා හගඩ 

්ඩෂය ය, හමෝහයා හගඩ ්ඩෂය ය යන හමය අසරඛත ධ්ාතුව” ය යි ්ියනු 
ලැහබ්. 

 
නිවනට හබාහහෝ නම් ඇතඩහතඩ ය. හම් වි,රග පාඨහයහි 

දැ්ඩහවනඩහනඩ හබාහහෝ නිර්වාණ නාමයනඩ අතුහරනඩ අසරඛත ධ්ාතු යන 
නාමය ය. ර්ාත  යන වචන්ය් ් ත්රුම සත්ත්ව ් නාවන පුද්ග  ් නා වන 
්දය යනු යි. නිවහනහි ද සතඩතඩව පුදඩගල සඩව,ාවය්ඩ නැති බැවිනඩ  එයට 
ද ධ්ාතු යන නාමය හයහදඩ. නිර්වාණ ධ්ාතුහවනඩ අනය වූ ස්ල ධ්ාතූහු ම 
පර තයයනඩ නිසා හට ගනඩනාහු ය. එබැවිනඩ   ධ්ාතූනඩට සරඛත ධ්ාතු යන 
නම ්ියනු ලැහබ්. නිර්වාණය නැමැති හම් එ්ම ධ්ාතුව පමණ්ඩ 
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පර තයහයනඩ හටගැනීම්ඩ නැතිව ඇතඩතා වූ ධ්ාතුව ය. එබැවිනඩ එයට 
අසරඛත ධ්ාතුව ය යි ්ියනු ලැහබ්. 

 
්ියන ලද වි,රග පාඨහයඩ අර්ෙය ගැඹුරිනඩ හනා බලා මතුපිටිනඩ 

පමණ්ඩ බැලුවහහාතඩ රාග දඩහේෂ හමෝහයනඩ හගඩ අ,ාවය වූ සිසඩ බවම 
නිවනය ්ියා වැරදි හැඟීම්ඩ ඇති විය හැ්ි ය. එහසඩ වරදවා අර්ෙය හනා 
ගනු පිණිස, 

 
“අසිංඛථර්ාතූති: අසිංඛතසභාවිං නිේබානිං, යස්මා ප්න්තිං 

ආගමම රාගාද්යෝ ියන්ති තස්මා රාගක්ඛ්යෝ ්දෝසක්ඛ්යෝ 
්මෝහක්ඛ්යෝති වුත්තිං” යි අර්ේොහවහි ්ීහ. 

 
“අසරඛත ධ්ාතු යනු අසරසඩ්ෘත සඩව,ාවය ඇති නිර්වාණය ය. යම් 

හහය්ිනඩ   නිවන නිසා රාගාදීහු ්ඩෂය හවතඩ ද එබැවිනඩ එයට අසරඛත 
ධ්ාතුවය” යි ්ියනු ලැහබ්ය යනු අටුවා පාඨහයඩ හතඩරැම ය. 

 
වි,රග පාඨහයහි රාග්ඩඛය - හදෝස්ඩඛය - හමෝහය්ඩඛය යන 

වකන තුහනනඩ ද්ඩවනඩහනඩ රාගාදීනඩ හගඩ අ,ාවය වූ සිසඩ බව හනාව හමහි 
ඉහත විසඩතර ්රන ලද දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ අනුතඩපාද නිහරෝධ් සරඛයාත 
ශානඩත සුඛසඩව,ාවය ය. ඉහත ්ී පාඨහයඩ අර්ෙය වරදවා හතඩරැම් හගන 
රාගාදීනඩ හගඩ අ,ාවය වූ සිසඩ බව ම නිවනය යි ගතඩහතෝ හපර ද වූහ. 
එබැවිනඩ   ්ාරණය පිළිබඳ සරවාදය්ඩ වි,රග අටුවාහේ ද්ඩවා තිහබ්. එද 
නිවනඩ තතු හසායනඩනවුනඩට හබාහහෝ පරහයෝජන බැවිනඩ හම් ගතට ද 
ඇතුළතඩ ්රනු ලැහබ්. 

 

අටුවාවේ දුක්වවවන නිර්වාණ වාදය 
 

“අසිංඛත ර්ාතූති අසිංකත සභාවිං නිේබානිං. 
යස්මා ප්න්තිං ආගමම රාගාද්යෝ ඛීයන්ති. තස්මා 
රාගක්ඛ්යෝ ්දෝසක්ඛ්යෝ ්මෝහක්ඛ්යෝති වුත්තිං. 
අය්මත්ථ ආචරියානිං සමානත්ථකථා” 
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විතණඩලවාදී පනාහ. “පාටිහය්ඩ්ර නිබ්බානර 
නාම නතඩථි ්ිහලඩස්ඩඛහයෝ ක නිබ්බාන”නඩති. 
 

සුතඩතර ආහරාති ක වුතඩහතඩ “නිබ්බානර  
නිබ්බානනඩති ආවුහසෝ සාරිපුතඩත වුච්කති. ්තමර 
නු හඛෝ සාරිපුතඩත නිබ්බානනඩති? හයෝ හඛෝ ආවුහසෝ 
රාග්ඩඛහයෝ හදෝස්ඩඛහයෝ හමෝහ්ඩඛහයෝ ඉදර වුච්කති 
නිබ්බානනඩති” එතර ජම්බුඛාද් සුතඩතර ආහරිතඩවා 
ඉමිනා සුතඩහතඩන හේදිතබ්බර පාටිහය්ඩ්ර නිබ්බානර 
නාම නතඩථි ්ිහලඩස්ඩඛහයෝ ව නිබ්බානනඩති” ආහ. 
 

හසෝ වතඩතබ්හබෝ ්ිම්පන යො හේ තර සුතඩතර  
තො අතඩහෙෝති? අදඩධ්ා ව්ඩඛති, ආම, නතඩථි සුතඩතහතෝ 
මුඤඩමතඩවා අතඩහොති. 
 

තහතෝ වතඩතබ්හබෝ, ඉදර තාව හතඩ සුතඩතර ආහතර 
අනතඩතර සුතඩතර ආහරාති. අනතඩතර සුතඩතර නාම 
අරහතඩතර අරහතඩතනඩති ආවුහසෝ සාරිපුතඩත වුච්කති, 
්තමර නු හඛෝ ආවුහසෝ අරහතඩතනඩති? හයෝ හඛෝ 
ආවුහසෝ රාග්ඩඛහයෝ හදෝස්ඩඛහයෝ හමෝහ්ඩඛහයෝ 
ඉදර වුච්කති අරහතඩතනඩති. ඉදර තසඩහසඩවානනඩතරර 
ආහතසුතඩතර. 
 

ඉමසඩමිර පන සුතඩහතඩ ආහහතඩ ආහරසු නිබ්බානර 
නාම ධ්ම්මායතන පරියාපනඩහනෝ ධ්ම්හමෝ, අරහතඩතර 
කතඩතාහරෝ ඛනඩධ්ා, නිබ්බානර සච්ි්තඩවා විහරනඩහතෝ 
ධ්ම්මහසඩනාපති නිබ්බානර පුච්ිහතෝපි අරහතඩතර 
පුච්ිහතෝපි ්ිහලඩස්ඩඛයහමව ආහ. ්ිර පන නිබ්බානඤඩක 
අරහතඩතඤඩක  ්ර, උදාහු නානනඩති.  
 

 ්ර වා හහෝතු නානර වා. හ්ෝ එතඩෙ තයා 
අතිබහුර කුණඩ)්රණර ්හරානඩහතඩන අතඩහො. 
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නත්වර  ්ර නානර ජානාසීති නනු ඤාහතඩ  
සාධ්ු හහෝතීති.  වර පුනපඩපුනර පුච්ිහතෝ වඤඩහච්තුර 
අස්ඩහ්ානඩහතෝ ආහ. රාගාදීනර ඛීනනඩහතඩ ජාතතඩතා 
අරහතඩතර රාග්ඩඛහයෝ හදෝස්ඩඛහයෝ හමෝහ්ඩඛහයෝති 
වුච්කතීති. 
 

තහතෝ නර ආහරසු, මහා්ම්මර හතඩ ්තර. ලඤඩඡර  
දත්වාපි තර වදාහපනඩහතෝ  තහදඩව වදාහපයය. යහෙව හතඩ 
 තර වි,ජිත්වා ්ථිතර  වර ඉදම්පි සලඩල්ඩහඛහි, 
නිබ්බානර ආගම්ම රාගාදහයෝ ඛීණාති. නිබ්බානර  
රාග්ඩඛහයෝ හදෝස්ඩඛහයෝ හමෝහ්ඩඛහයෝති වුතඩතර. 
තීනිපි හච්තානි නිබ්බානසඩහසඩක හේවකනානීති. 
සහච්  වර වුතඩහතඩ සඤඩඤතඩතිර ගච්ඡති ඉච්හච්තර 
්ුසලර. හනෝ හච් බහුනිබ්බානතාය ්ාහරතබ්හබෝ. 
්ෙර?  වර තාව පුච්ිතබ්හබෝ. රාග්ඩඛහයෝ නාම  
රරගසඩහසඩව්ඩඛහයෝ උදාහු හදෝස හමෝහානම්පි? 
හදෝස්ඩඛහයා නාම හදෝසසඩහසව ඛහයා උදාහු 
රාගහමෝහානම්පි? හමෝහ්ඩඛහයෝ නාම හමෝහසඩහසඩව 
ඛහයෝ උදාහු රාගහදෝසානම්පීති? 
 

අදඩධ්ා ව්ඩඛති. රාග්ඩඛහයෝ නාම රාගසඩහසව 
ඛහයෝ. හදෝස්ඩඛහයෝ නාම හදෝසසඩහසඩව ඛහයෝ. 
හමෝහ්ඩඛහයෝ නාම හමාහසඩහසඩව ඛහයෝති් ඩතා. 
 

තහතෝ වතඩතබ්හබෝ, තව වාහදඩ රාග්ඩඛහයෝ  ්ර 
නිබ්බානර හහෝති, හදෝස්ඩඛහයෝ  ්ර, හමෝහ්ඩඛහයෝ 
 ්ර. තිණඩණර අ්ුසල මූලානර ඛහයඩ තීණි නිබ්බානානි 
හහානඩති, කතුනඩනර උපාදානානර ඛහයඩ කතඩතාරි, 
පඤඩකනඩනර නීවරණානර ඛහයඩ පඤඩක, ඡනඩනර 
තණඩහා්ායානර ඛහයඩ ඡ, සතඩතනඩනර අනුසයානර 
ඛහයඩ සතඩත. අට්ඨනඩනර මිච්ඡතඩතානර ඛහයඩ අට්ඨ, 
නවනඩනර තණඩහා මූලි් ධ්ම්මානර ඛහයඩ නව, දසනඩනර 
සරහයෝජනානර ඛහයඩ දස, දිය්ව්ිහලඩස සහසඩසසඩස 
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ඛහයඩ පාටිහය්ඩ්ර නිබ්බානනඩති  බහූනි නිබ්බානානි 
හහානඩති. නතඩථි හතඩ නිබ්බානානර පමාණනඩති.  වර  
පන අගඩගහහත්වා නිබ්බානර අගම්ම රාගාදහයෝ 
ඛීණාති.  ්හම්ව නිබ්බානර රාග්ඩඛහයෝ හදෝස්ඩඛහයෝ 
හමෝහ්ඩඛහයෝති වුච්කති. තීණිපි හච්තානි නිබ්බානසඩහසඩව 
හේවවනානිතී ගණඩහ.” 
 
ධ්ර්මය හරියට හතඩරැම් හනාහගන හනාහය්ඩ මිෙයාමත ඇති 

්රහගන ධ්ර්මවාදීනඩ හා වාදයට එන පුදඩගලයනඩට අටුවාවල වයවහාර 
්ර තිහබන නාමය විතණ්ාවාදී යනුයි. නිවන පිළිබඳව ද විතණඩලවාදය්ඩ 
ඇතඩහතඩ ය. නිර්වාණය ්ියා අමුතු පරමාර්ෙ ධ්ර්මය්ඩ ඇතඩහතඩ නැත. 
්ඩහලඩශය්ඩෂයම නිර්වාණයය යනු විතණඩලවාදයි. ඉහත ්ී අටුවා 
පාඨහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ විතණඩලවාදියාහගනඩ පර ශඩන අසා එ වාදය  බිඳ 
දැමිය යුතු ආ්ාරය ය. විතණඩලවාදය බිඳ දැීනම සඳහා අටුවාහවහි ද්ඩවා 
ඇති ්රැණු වරදවා හතඩරැම් හගන ඇතහම්ඩ නිවනය ්ියා සූක්ෂඩම 
ර පය්ඩ හහෝ විඤඩඤාණය්ඩ ඇතය යි ගනිති. එද වැරදි හැඟීම්ි. නිවන 
ර පය්ඩ හහෝ විඤඩඤාණය්ඩ හහෝ හනා වන බව ඉහත පැහැදිලි ්ර 
ඇතඩහතඩ ය. 

 

ආයයසතය වද්වශනවේ නිවන 
 
“ඉදිං ්ඛෝ පන භික්ඛ්ව! දුක්ඛනි්රෝර්ිං අරිය සච්චචිං. ්යෝ 

තස්සා්ය්ව තණ්හාය අ්ස්සවිරාග නි්රෝ්ර්ෝ චා්ගෝ පටිනිස්සග්් ගෝ 
මුත්ති අනා ්යෝ.” 

 
හතඩරැම:- 

 
“මහහණනි! නැවත ඉපදීම ඇති ්රනඩනා වූ   තෘෂඩණාවහගඩ 

හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගය ්රණහ්ාට වන යම් නිරවහශඩෂ නිහරෝධ්ය්ඩ හේ 
ද,   තෘෂඩණාව අත හැරීම්ඩ හේ ද ඉවතලීම්ඩ හේ ද, තෘෂඩණාහවනඩ 
මිදීම්ඩ හේ ද, ර පාදිහයහි හනා ඇලඩම්ඩ හේ ද, හමය දුුඃඛ නිහරෝධ්ායයම 
සතයය නම් වනඩහනඩ ය.” 
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ආයයම සතය හදඩශනාහවහි දුුඃඛ නිහරෝධ්ායයම සතය නාමහයනඩ 

දැ්ඩහවනඩහනඩ ද අසරසඩ්ෘතධ්ාතු සරඛයාත හලෝහ්ෝතඩතර නිර්වාණය ය. 
හදඩශනා ඥානහයහි පාරපරාපඩත වූ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ එ්ම ්රැණ 
නානා ්ර මවලිනඩ ද, නානා වකනවලිනඩ ද හදඩශනය ්ිරීමට සමතඩවන 
හසඩ්. එබැවිනඩ එ්ම නිර්වාණ ධ්ාතුව පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනහයඩදී 
අවිදයාදි දඩවාදශාරගයනඩහගඩ නිහරෝධ්ය වශහයනඩ වදාළ හසඩ්. ආයතන 
වි,රගහයඩදී හා අසරඛත සරයුතඩතහයඩ සූතර  හබාහහෝ ගණන්දී ද, රාග 
දඩහේෂ හමෝහයඩනහගඩ ්ඩෂයය නිර්වාණය වශහයනඩ වදාළ හසඩ්. ආයයමසතය 
හදඩශනහයඩ දී තෘෂඩණා නිහරෝධ්යාහගඩ වශහයනඩ වදාළ හසඩ්. තවතඩ සූතර වලදී 
ද හනාහය්ඩ ආ්ාරහයනඩ නිර්වාණය ද්ඩවා ඇතඩහතඩ ය. 

 
සසර සැරිසරන සතඩතඩවයා හ්ාහත්ඩ වර මළතඩ තෘෂඩණාව 

ඇතිතා්ඩ නැවත නැවතතඩ උපදහනඩ ය. ඉපදීම හවහතාතඩ ජාති ජරා 
මරණාදි දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය ද නැවත නැවත ඇතිවනඩහනඩ ම ය. තෘෂඩණාව 
නිරවහශඩෂහයනඩ නිරැදඩධ් වුවහහාතඩ නැවත ඉපදීම් වශහයනඩ ජාතයාදි 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය ඇති හනාහේ. 

 
එබැවිනඩ තෘෂඩණා නිහරෝධ්යට ස්ල දුුඃඛයනඩහගඩ ම නිහරෝධ්ය 

ඇතුළු වන බව දතයුතු ය. දුුඃඛනිහරෝධ්ායයම සතය හදඩශනහයහි එන 
අ්ස්සවිරාග නි්රෝ්ර්ෝ, චා්ගෝ, පටිනිස්සග්්ගෝ, මුත්ති අනා ්යෝ යන 
හම් වකනවලිනඩ එ් එ්්ට ම තෘෂඩණාව සහිත ස්ල දුුඃඛයනඩහගඩ ම 
නිහරෝධ්ය ඇතුළතඩ ය.   ස ම වකනය්ඩ ම තෘෂඩණා නිහරෝධ්යාහගඩ 
වශහයනඩ නිර්වාණ ධ්ාතුව ද්ඩවන වකනහයෝ ය.   ස ම වකනය්ඩ ම 
නිර්වාණ නාමහයෝ ය. එබැවිනඩ “අහසඩස විරාග නිහරෝහධ්ෝ” යනාදි 
වකනවල අර්ෙය තෘෂඩණාවහගඩ අ,ාවය වූ සිසඩ බව ය යි හනාහගන මතු 
්ිසි ්හල් තෘෂඩණාව සහිත හලෝ් දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ ම අනුතඩපතඩතියට 

හහඩතුවන “අසරඛත ධ්ාතුවය” යි ගත යුතුයි. 
 

නිවන පිහිටි තුන 
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නිවන පිහිටි තැන පිළිබඳ පර ශඩහනෝතඩතර ්ොව්ඩ 
මිළිනඩදපර ශඩනහයහි එනඩහනඩ ය.   හමහසඩය :- සඩවාීනනි, නාගහසඩනයනඩ 
වහනඩස, නැහගනහිර දිග හහෝ ද්ුණු දිග හහෝ බසඩනාහිර දිග හහෝ උතුරැ 
දිග හහෝ උල හහෝ යට හහෝ සරස හහෝ නිර්වාණය පිහිටි පරහදඩශය්ඩ 
ඇතඩහතඩදැයි මිලිඳු රජතුමා නාගහසඩන මහරහතනඩ වහනඩහසඩහගනඩ විකාහළඩ 
ය. 

 
එ්ලඩහි නාගහසඩන හතරැනඩ වහනඩහසඩ: මහරජ! නැහගනහිරදිග 

හහෝ ද්ුණුදිග හහෝ බසඩනාහිරදිග හහෝ උතුරැදිග හහෝ උල යට හහෝ සරස 
හහෝ නිවන පිහිටා ඇති හපහදහස්ඩ නැත ය යි වදාළ හසඩ්.  

 
එ්ලඩහි මිලිඳුරජ ්ියනුහයඩ, සඩවාීනනි, නාගහසඩනයනඩ වහනඩස! 

නිවන පිහිටි තැන්ඩ නැතිනම් - නිවන්ුතඩ නැත. යම්ු විසිනඩ නිවන 
සා්ඩෂාතඩ ්රන ලද නම් ්වුනඩ හගඩ   සා්ඩෂාතඩ ්රණයද මිෙයාහව්: 
වැරදීහම්. එහි ්ාරණය ්ියනඩහනමි. සඩවාීනනි: නාගහසඩනයනඩ වහනඩස! 
යම් හසඩ හපාහළාහවහි ධ්ානය උපදනා හ්තඩ ඇතඩහතඩ ද, සුවඳ ඇතිවන 
මලඩ ඇතඩහතඩද, මලඩ හටගනඩනා ගසඩ ඇතඩහතඩද, හගි හටගනඩනා ගසඩ 
ඇතඩහතඩද, රතඩන හට ගනඩනා ආ්ර ඇතඩහතඩද, එහමනඩම නිර්වාණය පිහිටි 
තැන්ඩද තිබිය යුතු ය. සඩවාීනනි: නාගහසඩනයනඩ වහනඩස! යම් හහය්ිනඩ 
නිවන ඇතිවන තැන්ඩ නැතඩහතඩ ද එබැවිනඩ නිවන්ුතඩ නැත ය යි ්ියමි. 
යම්ු විසිනඩ නිවන සා්ඩෂාතඩ ්රන ලද නම් එයතඩ වැරදීම්ැයි ්ියමියි 
්ීය. 

 
එ්ලඩහි නාගහසඩන හතරැනඩ වහනඩහසඩ - “මහරජ! නිවන පිහිටි 

තැන්ඩ නම් නැත. එහහතඩ නිවන නම් ඇතමය. මනාහ්ාට පිළිපනඩ 
තැනැතඩතා හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්ර ගනඩහනඩ 
ය. මහරජ! ගිනඩන නම් ඇතඩහතඩ ය. එහහතඩ එය පිහිටි තැන්ඩ නැතඩහතඩ ය. 
ලී හද්්ඩ ඇතිලඩලීහමනඩ එය ලැහබනඩහනඩ ය. මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ම නිවන 
ඇතඩහතඩ ය. එය පිහිටි තැන්ඩ නැතඩහතඩ ය. මනාහ්ාට පිළිපනඩනා වූ 
තැනැතඩහතඩ හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය, 
මහරජ! ක්ර රතඩනය - හසඩතිරතඩනය - අශඩවරතඩනය - මාණි්යරතඩනය - 
සඩතරීරතඩනය - ගෘහපතිරතඩනය - පරිනාය් රතඩනය යන සපඩතරතඩනහයෝ 
ඇතඩතාහ. එහහතඩ  වා පිහිටි ඇති තැන්ඩ නැත. මනාහ්ාට පිළිපනඩනා 
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වූ ්ඩෂතරියයාහට පර තිපතඩති බලහයනඩ   රතඩනහයෝ පහළ වනඩනාහ. මහරජ! 
එපරිදඩහදනඩ නිර්වාණය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. එය පිහිටි තැන්ඩ නැතඩහතඩ ය. 
මනාහ්ාට පිළිපදිනා තැනැතඩහතඩ හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ නිර්වාණය 
සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය” යි වදාළ හසඩ්. 

 
“සඩවාීනනි: නාගහසඩනයනඩ වහනඩස! නිවන පිහිටි තැන්ඩ නැති නම් 

එහසඩ හේවා! මනා හ්ාට පිළිපදිනඩනා වූ හයෝගාවකරයා නිර්වාණය 
සා්ඩෂාතඩ ්රන තැන්ඩ හහෝ ඇතඩහතඩ ද? 

 
මහරජ! එහසඩ ය. මනාහ්ාට පිළිපදින හයෝගාවකරයා නිවන 

සා්ඩෂාතඩ ්රන තැන්ඩ නම් ඇතඩහතඩ ය. 
 
“සඩවාීනනි: නාගහසඩනයනඩ වහනඩස!   හ්ාතැනද? 
 
මහරජ!   තැන නම් ශීලය යි. මහරජ! ශීලහයහි පිහිටා 

හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ යු්ඩතවන තැනැතඩහතඩ සඩව්ීය යවන 
හදඩශහයහි වුව ද, චීනවිලාත හදඩශහයහි වුව ද, අලසනඩදා හදඩශහයහි වුව ද, 
නි්ුබ්බ හදඩශහයහි වුව ද, ්ාශි හ්ෝශල හදඩශයනඩහි වුව ද, ්ාශඩීනර 
හදඩශහයහි වුව ද, ගනඩධ්ාර හදඩශහයහි වුව ද, මහහමර මුදුහනහි වුව ද, 
බර හඩමහලෝ්හයහි වුව ද හ්ාතැනන් වුව ද නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ 
්රනඩහනඩ ය. 

 
මහරජ! යම්්ිසි ඇසඩ ඇති පුරැෂහය්ඩ සඩව්ීය යවන හදඩශහයහි 

වුව ද, චීනවිලාත හදඩශහයහි වුව ද, අලසනඩදා හදඩශහයහි වුව ද, නි්ුම්බ 
හදඩශහයහි වුව ද, ්ාශිහ්ෝශල හදඩශයනඩහි වුව ද, ්ාශඩීනර ගනඩධ්ාර 
හදඩශයනඩහි වුව ද, මහහමර මුදුහනහි වුව ද, බර හඩම හලෝ්හයහි වුව ද, 
හ්ාතැන්දී වුව ද, අහස ද්ඩහනඩ ද, මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ශීලහයහි සිට 
හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරය පවතඩවන තැනැතඩහතඩ සඩව්ීය යවන හදඩශහයහි 
වුව ද, චීනවිලාත හදඩශහයහි වුව ද, අලසනඩදා හදඩශහයහි වුව ද, නි්ුම්බ 
හදඩශහයහි වුව ද, ්ාශි හ්ෝශල හදඩශයනඩහි වුව ද, ්ාශඩීනර ගනඩධ්ාර 
හදඩශයනඩහි වුව ද, මහහමර මුදුහනහි වුව ද, බර හඩම හලෝ්හයහි වුව ද, 
හ්ාතැන් වුව ද, නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය. 
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ආයුෂඩමතඩ නාගහසඩන සඩෙවිරයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ පිළිතුර මිළිඳු 
මහරජතුමා සඩතුති පූර්ව්ව හගෞරවහයනඩ පිළිගතඩහතඩ ය. 

 

නිර්වාණය සාක්වෂාේ කරන පර ශ්නය 
 
සඩවාීනනි, නාගහසඩනයනඩ වහනඩස! සමය්ඩ පර තිපතඩතිහයනඩ නිවනඩ 

පස්ඩ ්රන තැනැතඩහතඩ ඉපද ඇති නිර්වාණය ම සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ද? 
නැතහහාතඩ අමුතුහවනඩ නිවන උපදවාහගන සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ දැ යි 
මිලිඳු රජතුමා ඇසීය.  

 
මහරජ! සමය්ඩ පර තිපතඩතිහයනඩ නිවනඩ පස්ඩ ්රන තැනැතඩහතඩ 

ඉපද ඇති නිවන්ඩ පස්ඩ ්රනඩහනඩ ද හනා හේ. නිවන්ඩ උපදවා හගන 
පස්ඩ ්රනඩහනඩ ද හනා හේ. මහරජ! එහහතඩ සමය්ඩ පර තිපතඩතිහයනඩ 
සා්ඩෂාතඩ ්රන නිවන නම් ඇතඩහතඩම ය යි නාගහසඩන සඩෙවිරයනඩ 
වහනඩහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
සඩවාීනනි, නාගහසඩනයනඩ වහනඩස! හම් පර ශඩනය වැසුණ්ඩ හ්ාට 

හනා ද්ඩවනු මැනවි. විවෘත හ්ාට පර ්ට හ්ාට ද්ඩවන හසඩ්ඩවා! නුඹ 
වහඩනහසඩ උහගන ඇති යම්ඩ හේ නම් ඕන ්මිනඩ උතඩසාහහයනඩ   
සියලඩල හමහි ම වගුරවනු මැනවි. හම් ්ාරණහයහි ජනහයෝ මුළා ව 
ඉනඩනාහ. විමති ඇතිව ඉනඩනාහ. සැ් ඇතිව ඉනඩනාහ. මහජනයා හගඩ   
සැ්ය නැමති හුල බිඳලුව මැනව. 

 
මහරජ! ශානඩත වූ සැප වූ පර )ත වූ   නිර්වාණ ධ්ාතුව ඇතඩහතඩ 

ම ය. එය මනා හ්ාට පිළිපනඩ තැනැතඩහතඩ සර්වඥ යනඩ වහනඩහසඩ හගඩ 
අනුශාසනය පරිදි සරසඩ්ාරයනඩ සම්මශමනය ්ිරීහමනඩ සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ 
ය. මහරජ! යම් හසඩ අතවැසියා ආකායයමවරයා හගඩ අනුශාසනහයනඩ විදයාව 
පර ඥාහවනඩ සා්ඩෂාතඩ හ්හර් ද? මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ම මනාහ්ාට 
පිළිපදින තැනැතඩහතඩ සර්වඥානුශාසනය පරිදි සරසඩ්ාරයනඩ සම්මශමනය 
්ිරීහමනඩ නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය. 
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මහරජ! නිවන හ්හසඩ දතයුතු ද? එය වයසනය්ඩ නැතිය්ඩ 
සැටියට ද, උපද්ර ව නැතිය්ඩ සැටියට ද, බිය්ඩ නැති තැන්ඩ සැටියට ද, 
උවදුරැ හනා එන තැන්ඩ සැටියට ද, ශානඩත සඩව,ාවය්ඩ සැටියට ද, සුඛ 
සඩව,ාවය්ඩ සැටියට ද, ආශඩවාදය්ඩ මිහිරි හදය්ඩ සැටියට ද, පර )ත 
හදය්ඩ සැටියට ද, පිරිසිදු හදය්ඩ සැටියට ද, ශීතල සඩව,ාවය්ඩ සැටියට 
ද දත යුතු ය. 

 
මහරජ! මහ ගිනඩන්ට හසු ී දැහවමිනඩ සිටිහය්ඩ මහතඩ වූ 

උතඩසාහහයනඩ එයිනඩ මිදී ගිනි නැති තැන්ට වැද එහි දී යම් හසඩ මහතඩ 
සුවය්ඩ ලබා ද, එපරිදඩහදනඩ ම යහම්ඩ මනාහ්ාට පිළිපනඩහනඩ හේ නම් 
හහහතහම් සමය්ඩ මනසඩ්ාරහයනඩ තරිවිධ්ාගඩනි සනඩතාපහයනඩ මිදීහමනඩ 
පරම සුඛය වූ නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය. මහරජ! හම් උපමාහවහි 
මහා ගිනි හගාල හමනඩ තරිවිධ්ාගඩනිය දත යුතුය. ගිනඩනට හසුව උනඩ 
තැනැතඩතා හමනඩ සමය්ඩ පර තිපතඩතිහයහි පිහිටි තැනැතඩතා දත යුතු ය. 
ගිනඩන නැති තැන හමනඩ නිවන දත යුතු ය. මහරජ! යම්හසඩ මිනී ්ුණු - 
බලු ්ුණු - මල මුතර  රාශිය්ට හසු වූ පුරැෂහය්ඩ මහතඩ වූ උතඩසාහහයනඩ 
එයිනඩ මිදී ්ුණප විරහිත තැන්ට පැමිණ එහි පරම සුඛය්ඩ ලබා ද, 
මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ම මනා හ්ාට පිළිපදින තැනැතඩහතඩ 
හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ ්ඩහලඩශ ්ුණපයනඩ නැතඩතා වූ පරම සුඛය වූ 
නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය. මහරජ! හම් උපමාහවහි ්ුණප රාශිය 
හමනඩ පඤඩක්ාමය දත යුතු ය. ්ුණප හගාල්ට හසුව උනඩ පුරැෂයා 
හමනඩ මනා හ්ාට පිළිපනඩ පුදඩගලයා දත යුතු ය. ්ුණපයනඩ නැති තැන 
හමනඩ නිර්වාණය දත යුතු ය. 

 
මහරජ! යම් හසඩ බියපතඩ වූ තැති ගතඩතා වූ හවවුලනඩනා වූ අවුලඩ 

වූ සිතඩ ඇතඩතා වූ පුරැෂහය්ඩ උතඩසාහහයනඩ එයිනඩ මිදී ශ්ඩතිමතඩ වූ සඩථිර 
වූ ආරක්ෂා සඩොනය්ට පිවිස පරම සුඛය්ඩ ලබා ද, එපරිදඩහදනඩ 
මනාහ්ාට පිළිපදිනා තැනැතඩහතඩ හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ ,ය 
සනඩතරාස විරහිත පරම සුඛය වූ නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය. මහරජ! 
හම් උපමාහවහි ,ය හමනඩ ජාති ජරා වයාධි මරණයනඩ නිසා වරිනඩ වර 
වන ,ය දත යුතු ය. බියපතඩ පුරැෂයා හමනඩ මනා හ්ාට පිළිපනඩ 
තැනැතඩතා දත යුතු ය. අ,ය සඩොනය හමනඩ නිවන දත යුතු ය. 

 



 පටුන වවත 156 

 

මහරජ! ්ුණු මලහගාහහාරැව්ට වැකා ඉනඩනා පුරැෂහය්ඩ මහතඩ 
වූ උතඩසාහහයනඩ එයිනඩ බැහැර ව පිරිසිදු හපහදස්ට පැමිණ එහි පරම 
සුඛය්ඩ යම් හසඩ ලබා ද, මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ම මනා හ්ාට පිළිපනඩ 
තැනැතඩහතඩ හයෝනිහසෝමනසඩ්ාරහයනඩ හ්හලසඩ මිනඩ හතාර වූ පරම 
සුඛය වූ නිර්වාණය සා්ඩෂාතඩ ්රනඩහනඩ ය. මහරජ! හම් උපමාහවහි 
මලහගාහහාරැව හමනඩ ලා, සතඩ්ාර ්ීර්තීනඩ දත යුතු ය. මහලහි එරැණු 
පුරැෂයා හමනඩ මනාහ්ාට පිළිපනඩ තැනැතඩතා දත යුත ්ුය. පිරිසිදු 
හපහදස හමනඩ නිර්වාණය දත යුතු ය.   නිවන මනා හ්ාට පිළිපනඩ 
තැනැතඩහතඩ ්ුම්ැයි ්ියා සා්ඩෂාතඩ හ්හර් ද යතඩ?   හයෝගාවකරයා 
සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ පැවැතඩම සම්මර්ශනය ්රයි. පැවැතඩම සිහි ්රනඩනා 
වූ ්හු එහි ජාතිය ද්ී. ජරාව ද්ී. වයාධිය ද්ී. මරණය ද්ී. එහි ්ිසි 
සැපය්ඩ හනා ද්ී. මුල මැද අග යන තුහනහි ම එහි ්ිසි ගතයුතඩත්ඩ 
හනා ද්ී. මහරජ! දවස මුළුලඩහලහි ම ගිනඩහනනඩ තැවුණු ගිනියම් වූ 
හලාහහාගුලිහයහි මුල මැද අග යන තුනඩ තැහනහි ම ඇලඩලිය හැ්ි 
තැන්ඩ හනා ද්ී ද, මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ම සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ පැවැතඩම 
සම්මර්ශනය ්රන තැනැතඩහතඩ එහි ජාති ද්ී. ජරාව ද්ී. වයාධිය ද්ී. 
මරණය ද්ී. එහි ්ිසි සුවය්ඩ හහාඳ්ඩ හනා ද්ී. මුල මැද අග යන 
තුහනහි ්ිසි ගත යුතඩත්ඩ හනා ද්ී. ගත යුතඩත්ඩ හනා ද්ඩනා වූ ්හු හගඩ 
සිතඩහි හනා සතුට්ඩ ඇති හේ. ශරීරහයහි දාහය්ඩ ඇති හේ. ්ිසි පිහිට්ඩ 
හනා ද්ඩනා වූ ්හු ,වය ගැන ්ල්ිහරයි. 

 
මහරජ! යම් හසඩ මහ ගිනි හගාල්ට පිවිසි තැනැතඩතා එහි අසරණ 

වූහයඩ ගිනඩන ගැන ්ල්ිහර් ද, එපරිදඩහදනඩ සරසඩ්ාරයනඩහි ගතයුතඩතත්ඩ 
හනා ද්ඩනා වූ ්හුහගඩ සිතඩහි හනා සතුට්ඩ පහළ හේ. ්හයහි දාහය්ඩ 
ඇති හේ. ්ිසි  පිහිට්ඩ හනා ද්ඩනා වූ ්හු ,වහයහි ්ල්ිහරයි. 
පැවැතඩහමහි ,ය ද්ඩනා වූ ්හුට හම් විදයමාන වූ සරසාර පර වෘතඩතිය 
ගිනිහගන ඇතිය්. හබාහහෝ දු්ඩ ඇතිය්. හබාහහෝ සිතඩතැවුලඩ ඇතිය්. 
ඉදිනඩ යම්්ිසිහව්ඩ සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ හනා පැවැතඩම්ඩ ලබානම්   
සර්වාසරසඩ්ාරයනඩ හගඩ සනඩසිඳීම වූ ස්හලෝපධීනඩහගනඩ මිදීම වූ 
තෘෂඩණා්ඩෂයය වූ විරාගය වූ නිහරෝධ්ය වූ නිර්වාණය ශානඩතය පර )තය 
යන අදහස ඇති වනඩහනඩය. ්හු හගඩ සිත සරසඩ්ාරයනඩ හනා පැවැතඩම වූ 
නිවනට පැන වදිනඩහනඩ ය. මාහට පිහිට්ඩ ලැබුහණඩය යි ්හු හගඩ සිත 
සතුටු වනඩහනඩ ය. ්හු හගඩ සිත  පැහැහදනඩහනඩ ය. 
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මහරජ! යම්හසඩ විහදඩශය්ට පැමිණ, යාමට මග්ඩ නැතිව දු්ට 

පතඩව ඉනඩනා තැනැතඩහත්ඩ එයිනඩ මිදී යාහම් මග්ඩ දැ්   මගට බසී ද, 
හමය මිදීහම් මග ය යි ්හු හගඩ සිත සතුටු හේ ද, මහරජ! එපරිදඩහදනඩ ම 
සරසාර පර වෘතඩතිහයහි ,ය ද්ඩනා වූ තැනැතඩතා හගඩ සිත සරසඩ්ාරයනඩ 
හගඩ අපර වෘතඩතියට පැන වදිනඩහනඩ ය. පිහිට්ඩ ලැබුහණඩය යි ්හුහගඩ සිත 
සතුටු වනඩහනඩ ය. පහදිනඩහනඩ ය. ්හු නිර්වාණ මාර්ගය හසායයි. නිවනඩ 
ලබනු පිණිස සිහිහයනඩ යු්ඩත හවයි. ීයයමහයනඩ යු්ඩත හවයි. නිර්වාණය 
හමහනහි ්රනඩනා වූ ්හු හගඩ සිත සරසඩ්ාර පර වෘතඩතිය ඉ්ඩමවා 
අපර වෘතඩතිය වූ නිවනට බැසගනී. මහරජ! සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ අපර වෘතඩතිය 
වූ නිවනට සිතිනඩ පැමිහණන මනාහ්ාට පිළිපනඩ තැනැතඩතා නිර්වාණය 
සා්ඩෂාතඩ හ්හර් යයි ්ියනු ලැහබ්. 

 
මිලිඳුරජු හතහම් සාධ්ු්ාරදීහමනඩ ආයුෂඩමතඩ නාගහසඩන සඩෙවිරයනඩ 

වහනඩහසඩ හගඩ හදඩශනය පිළි ගතඩහතඩ ය. 
 

නිවන් දක්වනා පුද්වගලයා 
 
නිවනඩ පස්ඩ හ්ාට සිට පිරිනිවනඩ පානා පුදඩගලයා පිරිනිීහමනඩ 

පසු නැවත කයුතීම්ඩ නැතිව නිවහනහි ම හවහසනඩහනඩ ද? පිරිනිීහමනඩ 
පසු පුදඩගලයා නැතඩතට ම නැති වනඩහනඩ ද? යන හම් පර ශඩනය ගැන බුදඩධ් 
්ාලහයඩ දී ම හබාහහෝ හදනා ්ලඩපනා ්ළහ. සා්ච්ඡා ්ළහ. ඇතැම්හු 
  ගැන බුදුනඩ වහනඩහසඩ සමග ද සා්ච්ඡා ්ළහ. හම්ල ද   ගැන 
්ලඩපනා ්රනඩහනෝ ඇතහ. ්ො ්රනඩහනෝ ඇතහ. 

 
පුදඩගල වයවහාරය ්රනඩහනඩ ර ප - හේදනා - සඤඩඤා - සරඛාර 

- විඤඩඤාණ යන හම්වාට ය. ර පාදිය හැර පුදඩගලහය්ඩ පිරිනිවනඩ  
ප හමනඩ හපරතඩ සතය වශහයනඩ නැතඩහතඩ ය. නැතඩතා වූ පුදඩගලයා 
පිරිනිීහමනඩ පසු හ්ාහි ගිහයඩ දැ යි හසායනඩනට යාම නිෂඩඵල ්රියාහව්ි. 
නිවන පිළිබඳ ්ොවට නැතඩතා වූ පුදඩගලය්ු ඇද දමා හගන, සිතීහමනඩ 
- ්ො ්ිරීහමනඩ වනඩහනඩ ්ාරණය අවුලඩ ීම පමහණ්ි. එහහතඩ   ගැන 
හසායනඩනවුනඩ හගඩ පරහයෝජනය පිණිස අගඩගිවච්ඡහගාතඩත පිරිවැජියාතඩ 
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බුදුනඩ වහනඩහසඩතඩ අතර ඇති වූ සා්ච්ඡාව්ඩ හමහි ද්ඩවනු ලැහබ්.   
සා්ච්ඡාව අග්ගිචච්චඡ්ගාත්ත සුත්ත යන නාමහයනඩ මජ්ඣිම නි්ාහයඩ 
මජ්ඣිම පණඩණාස්හයඩ ද්ඩනා ලැහබ්. 

 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ සැවැතඩ නුවර හජ්තවනාරාමහයහි 

වැලහවහසන අවසඩොව් අගඩගිවච්ඡහගාතඩත පරිවරාජ්යා බුදුනඩ වහනඩහසඩ 
හවත එළඹ පිළිසඳර ්ො හ්ාට එ්තඩපහස් හිඳ, පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ 
වහනඩස! නුඹ වහනඩහසඩ “ආතඩමය ශාශඩවතය - සැබ ව හමයමය, 
අනයදෘසඩටි හබාරැය” යන හම් දෘෂඩටිය ඇතඩතාහු දැයි විකාහළඩ ය. වච්ඡය! 
“මම   දෘෂඩටිය ඇතඩහතඩ හනා හවමි යි” තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාළ 
හසඩ්. 

 
 
ඉ්ඩබිති වච්ඡහගාතඩත පිරිවැජියා ආතඩමය අශාශඩවතය යන දෘෂඩටිය 

ගැන ද, ආතඩමය අනඩතවතඩය යන දෘෂඩටිය ගැන ද, ආතඩමය අනනඩතවතඩය 
යන දෘෂඩටිය ගැන ද, ආතඩමයතඩ ශරීරයතඩ එ්ය යන දෘෂඩටිය ගැන ද, 
ආතඩමය අනිහ්්, ශරීරය අනිහ්් යන දෘෂඩටිය ගැන ද, මරණිනඩ මතු 
ද සතඩතඩවයා ඇතය යන දෘෂඩටිය ගැන ද, මරණිනඩ මතු සතඩතඩවයා නැතය 
යන දෘෂඩටිය ගැන ද, මරණිනඩ මතු සතඩතඩවයා ඇතඩහතඩ ද හේ ය, නැතඩහතඩ 
ද හේ ය යන දෘෂඩටිය ගැන ද, මරණිනඩ මතු සතඩතඩවයා නැතඩහතඩ ද නැත, 
ඇතඩහතඩ ද නැත යන දෘෂඩටිය ගැන ද පිළිහවළිනඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩහගනඩ පර ශඩන හ්හළඩය. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ   එ්ම දෘෂඩටිය්ඩ 
වතඩ තමනඩ වහනඩහසඩට නැති බව වදාළ හසඩ්. 

 
එ්ලඩහි වච්ඡහගාතඩත “පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! නුඹ 

වහනඩහසඩ ්ිනම් වරද්ඩ නිසා   දෘෂඩකානඩහගනඩ එ්්ුතඩ හනා ගනඩනා හසඩ්ඩ 
දැ” යි ඇසී ය. 

 
එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාරන හසඩ්ඩ :- වච්ඡය, “ආතඩමය 

ශාශඩවතය යන හමය දෘෂඩටිහය්. දෘෂඩටි ගහනහය්. දෘෂඩටි ්ානඩතාරහය්. 
දිට්ි විසූ්හය්. දිට්ිවිපඩඵනඩදිතහය්. දිට්ි සඤඩහඤෝජනහය්. දු්ඩ 
ඇතිහය්. පීලා ඇතිහය්. උපායාස සහිතහය්. දාහ සහිතහය්. සසර 
්ල්ිරීම පිණිස හනා වනඩහන්. සසරට හනා ඇලීම පිණිස හනා 
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වනඩහන්. වෘතඩතයාහගඩ නිහරෝධ්ය පිණිස හනා පවතඩහන්. වෘතඩතයාහගඩ 
සනඩසිඳීම පිණිස හනා වනඩහන්. නිවන දැනගැනීම පිණිස හනා 
පවතඩහන්. ්ඩහලඩශ නිද්රාහවනඩ පිබිදීම පිණිස හනා පවතඩහන්. 
නිර්වාණය  පිණිස හනා පවතඩහන්ැ” යි වදාළ හසඩ්. ආතඩමය අශාශඩවතය 
යනාදි දෘෂඩටි ගැනතඩ එහසඩ ම වදාළ හසඩ්. 

 
එ්ලඩහි වච්ඡහගාතඩත පිරිවැජි හතහම් පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ 

වහනඩහසඩට යම්්ිසි දෘෂඩටිගතය්ඩ ඇතඩහතඩ දැයි විකාහළඩ ය. එ්ලඩහි 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ “වච්ඡය! දෘෂඩටිගතය යන හමය තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ විසිනඩ බැහැර ්රන ලදඩද්. හම් ර පය ය, හම් ර පයා හගඩ 
උතඩපතඩති හහඩතුව ය, හම් ර පයාහගඩ නිහරෝධ්ය ය, හම් හේදනාව ය, හම් 
හේදනාවහගඩ උතඩපතඩති හහඩතුව ය, හම් හේදනාවහගඩ නිහරෝධ්ය ය, හම් 
සරඥාව ය, හම් සරඥාවහගඩ උතඩපතඩති හහඩතුව ය, හම් සරඥාවහගඩ නිහරෝධ්ය 
ය, හම්වා සරසඩ්ාරහයෝ ය, හම් සරසඩ්ාරයනඩහගඩ උතඩපතඩති හහඩතුව ය, හම් 
සරසඩ්ාරයනඩහගඩ නිහරෝධ්ය ය, හම් විඤඩඤාණය ය, හම් විඤඩඤාණයාහගඩ 
උතඩපතඩති හහඩතුව ය, හම් විඤඩඤාණයාහගඩ නිහරෝධ්ය ය යන හමය 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ද්ඩනා ලදඩහදඩ ය. එබැවිනඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ ස්ල මඤඩඤිතයනඩ ස්ල අහර්ාරමමර්ාර මානානුසයනඩ 
්ඩෂය ී හමනඩ නිරැදඩධ් ී හමනඩ අතඩ හැරීහමනඩ ඉවතඩ ්ිරීහමනඩ උපාදානයනඩ 
්රණ හ්ාට ්ිසි සරසඩ්ාරය්ඩ හනා හගන සියලඩහලනඩ මිදුහණෝය” යි 
වදාළ හසඩ්. 

 
එ්ලඩහි වච්ඡහගාතඩත පිරිවැජි හතහම් “පිනඩවතඩ හගෞතමයාහණනි, 

එහසඩ සියලඩහලනඩ මිදුණා වූ ,ි්ඩෂු තහම් මරණිනඩ මතු හ්ාහි උපදීදැ” යි 
විකාහළඩ ය. එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහඩනහසඩ “උපදීය යන හමය   විමු්ඩත 
,ි්ඩෂුව සඳහා හනා හයහදනඩහනඩය” යි වදාළ හසඩ්. “පිනඩවතඩ 
හගෞතමයාහණනි! එහසඩ නම්   ,ි්ඩෂුව නූපදිනඩහනඩදැ” යි වච්ඡහගාතඩත 
විකාහළඩ ය. “නූපදීය යනඩනතඩ   ,ි්ඩෂුව සඳහා හනා හයහදනඩහනඩය” යි 
වදාළ හසඩ්. “එහසඩ නම් හගෞතමයාහණනි! උපදිනඩහනඩතඩ නූපදිනඩහනඩතඩ 
හේ දැ” යි වච්ඡහගාතඩත ්ීහයඩ ය. “  ,ි්ඩෂුව සඳහා උපදිනඩහනඩතඩ 
නූපදිනඩහනඩතඩ හේ ය” යන ්ීමතඩ හනා හයහදනඩහනඩ ය” යි තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ වදාළ හසඩ්. එහසඩ නම් “පිනඩවතඩ හගෞතමයාහණනි!   ,ි්ඩෂුව 
නූපදිනඩහනඩතඩ හනා හේ. උපදිනඩහනඩතඩ හනා හේ දැ” යි විකාහළඩය.   ,ි්ඩෂුව 
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සඳහා “නූපදිනඩහනඩතඩ හනා හේ ය, උපදිනඩහනඩතඩ හනා හේ ය” යනඩනතඩ 
හනා හයහදනඩහනඩ ය යි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
එ්ලඩහි වච්ඡහගාතඩත පරිවරාජ් ්ියනුහයඩ “පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ 

වහනඩස! පළමු ්ොව ඇසීහමනඩ මාහට නුඹ වහනඩහසඩ ගැන මඳ 
පැහැදීම්ඩ ඇති වූහයඩ ය. විමු්ඩති පුදඩගලයා ගැන ්ළ හම් ්ොව 
ඇසීහමනඩ මාහගඩ   පැහැදීමතඩ නැති ී ගිහයඩ ය” යි ්ීහයඩ ය. 

 
එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාරන හසඩ්ඩ: “වච්ඡය! මාහගඩ හම් 

ධ්ර්මය ගැඹුරැ ය, දුර්දශය, දුරනුහබෝධ්ය, ශානඩතය, පර )තය, 
අතර්්ාවකරය, සූක්ෂඩමය, පණඩිත හේදනීයය, අනය දෘෂඩටිය්ඩ ඇතඩතා වූ 
අනය ධ්ර්මය්ඩ පිළිගනඩනා වූ, අනය ධ්ර්මය්ඩ ්ැමති වනඩනා වූ, අනය 
ධ්ර්මය් හයහදනඩනා වූ, අනයය්ු ගුරැ හ්ාට ඇතඩතා වූ තට මුළාීමට 
හම් ධ්ර්මය පර මාණවතඩ ය” යි වදාරා: “වච්ඡය, මම නුහඹනඩ ම පර ශඩන ්රමි. 
නුඹට වැටහහන සැටියට  වාට පිළිතුරැ හදව. ‘ඉදිනඩ තාහගඩ ඉදිරිහයහි 
ගිනඩන්ඩ ඇවිහලඩ නම්, මා ඉදිරිහයඩ ගිනඩන්ඩ ඇවිහලඩය’ යි නුඹ දනඩහනහි 
දැ” යි ඇසූහ. 

 
“පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! ඉදිනඩ මා ඉදිරිහයඩ ගිනඩන්ඩ ඇවිහලඩ 

නම්, මා ඉදිරිහයඩ හම් ගිනඩන ඇවිහලඩ ය යි දනිමි” යි වච්ඡහගාතඩත පිරිවැජි 
්ීය. 

 
“වච්ඡය! තා ඉදිරිහයඩ ඇවිහලන හම් ගිනඩන ්ුම්ඩ නිසා ්ුම්ඩ 

ඇසුරැ හ්ාට ඇවිහලඩ දැ යි ඇසුව හහාතඩ එයට නුඹ හ්හසඩ පිළිතුරැ 
හදනඩහනහිද?” 

 
“පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! නුඹ ඉදිරිහයඩ ඇවිහලන හම් ගිනඩන 

්ුම්ඩ නිසා ්ුම්ඩ ඇසුරැ හ්ාට දැලඩහේදැ යි ඇසුව හහාතඩ ‘දර නිසා දර 
ඇසුරැ හ්ාට හම් ගිනඩන ඇවිහලඩය’ යි ්ියමි.” 

 
“වච්ඡය! ඉදිනඩ තා ඉදිරිහයඩ ඇවිහලන ගිනඩන නිී ගිය හහාතඩ 

එ්ලඩහි ‘මා ඉදිරිහයඩ ඇවිලුණු ගිනඩන නිී ගිහයඩය’ යි නුඹ දනඩහනහිද?” 
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“පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! ඉදිනඩ මා ඉදිරිහයඩ ඇවිලුණු ගිනඩන 
නිී ගිහයඩ නම් ‘මා ඉදිරිහයඩ ඇවිලුණු ගිනඩන නිී ගිහයඩය’ යි මම දනිමි.” 

 
“වච්ඡය ‘ඉදිනඩ තා ඉදිරිහයඩ ඇවිලී නිවුණා වූ ගිනඩන හ්ාහි ගිහයඩ 

ද? හපර දිගට හහෝ ගිහයඩ ද? අවර දිගට හහෝ ගිහයඩ ද? උතුරට හහෝ ගිහයඩ 
ද? ද්ුණට හහෝ ගිහයඩදැ’ යි විකාළ හහාතඩ එ්ලඩහි නුඹ හ්හසඩ පිළිතුරැ 
හදනඩහනහිද?” 

 
“හිතවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! එහසඩ ඇසීම නුසුදුසු ය. පිනඩවතඩ 

හගෞතමයනඩ වහනඩස! දර නිසා ඇවිලුණු   ගිනඩන තුබූ දර ඉවර ීහමනඩ 
අලුතඩ දර හනා ලැබීහමනඩ ආහාරය්ඩ නැතිව නිවුහණඩය’ යි ම ්ිය යුතු 
වනඩහනඩ ය.” 

 
එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හමහසඩ වදාළ හසඩ්: වච්ඡය! යම් 

ර පය්ඩ ්රණහ්ාට හගන උසඩ තැනැතඩතාය මිටි තැනැනඩතාය ්ුලා 
තැනැතඩතාය මහතඩ තැනැතඩතාය යනාදීනඩ සතඩතඩවය්ු ගැන ්ො හ්හරතඩ 
ද   ර පය තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පර හාණය ්රන ලදඩහදඩ ය.   
ර පයාහගඩ මුලඩ සිඳින ලදඩහදඩ ය.   ර පය අග සුනඩ්ළ තලඩගස්ඩ හමනඩ 
්රන ලදඩහදඩ ය. නැවත ඇති හනා වනඩන්ඩ ්රන ලදඩහදඩ ය. මතු නූපදනා 
සඩව,ාවයට පමුණුවන ලදඩහදඩ ය. 

 
වච්ඡය! එබැවිනඩ තොගත හතහම් ර පය නිසා ්රන 

වයවහාරහයනඩ මිදුහණ්. මහා සාගරය හසඩ ගැඹුරැ වූහව්. පර මාණ 
්ිරීමට දුෂඩ්ර වූහව්. බැස ගැනීමට දුෂඩ්ර වූහව්. තොගත හතහම් 
මතු උපදී ය යි ්ීම ද නුසුදුසු ය. නූපදී ය යි ්ීම ද නුසුදුසු ය. 
උපදිනඩහනඩතඩ හේ ය, නූපදිනඩහනඩතඩ හේ ය යි ්ීමට ද නුසුදුසු ය. 
නූපදිනඩහනඩතඩ නැත, උපදිනඩහනඩතඩ නැත යයි ්ීමට ද නුසුදුසු ය. 

 
යම් හේදනාව්ඩ ්රණ හ්ාට හගන සැප විඳින තැනැතඩතාය දු්ඩ 

විඳින තැනැතඩතාය ්ියා සතඩතඩව වයවහාරය ්රනු ලැහබ් ද,   හේදනාව 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පර හාණය ්රන ලදඩහදඩ ය. 
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යම් සරඥාව්ඩ ්රණ හ්ාට හගන සිරහල දතඩ තැනැතඩතාය, හදමළ 
දතඩ තැනැතඩතාය, හවද්ම් දතඩ තැනැතඩතාය, නැ්ැතඩ දතඩ තැනැතඩතාය 
යනාදීනඩ සතඩතඩව වයවහාරය හ්හර්ද:   සරඥාව තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
විසිනඩ පර හාණය ්රන ලදඩහදඩ ය. 

 
යම් සරසඩ්ාරය්ඩ නිසා හලෝ,ියාය, නපුරාය, ඊෂයමා ්ාරයාය, 

්රැණාවනඩතයාය, හදන තැනැතඩතාය, මරන තැනැතඩතාය යනාදීනඩ 
සතඩතඩව වයවහාරය හ්හර්ද:   සරසඩ්ාරහයෝ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
විසිනඩ පර හාණය ්රන ලදඩහදෝ ය. 

 
යම් විඤඩඤාණය්ඩ ්රණ හ්ාට හගන බලන තැනැතඩතාය, අසන 

තැනැතඩතාය යනාදීනඩ සතඩතඩව වයවහාරය හ්හර්ද:   විඤඩඤාණය 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පර හාණය ්රන ලදඩහදඩ ය. වච්ඡය!   නිසා 
තොගත හතහම් හේදනාදිය නිසා ්රන සතඩතඩව වයවහාරහයනඩ මිදුහන්. 
මහා සාගරය හසඩ ගැඹුරැ වූහව්. පර මාණ හනා ්ළ හැ්ි වූහව්. බැස 
ගැනීමට දුෂඩ්ර වූහව්. පර මාණ හනා ්ළ හැ්ි වූහව්. බැස ගැනීමට 
දුෂඩ්ර වූහව්. එබැවිනඩ තොගත හතහම් මතු උපදීය යි ්ීම ද නුසුදුසු 
ය. නූපදීය යි ්ීම ද නුසුදුසු ය. උපදිනඩහනඩතඩ නූපදිනඩහනඩතඩ හේය යි ්ීම 
ද නුසුදුසු ය. උපදිනඩහනඩතඩ නැත, නූපදිනඩහනඩතඩ නැතය යි ්ීම ද නුසුදුසු 
ය. 

 
බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හමහසඩ වදාළ ්ලඩහි වච්ඡහගාතඩත පිරිවැජි 

හතහම් පැහැදී: පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! නුඹ වහනඩහසඩ හගඩ ධ්ර්මය 
අතුපතර නැති ව, හපාතු නැති ව, ඵලය නැති ව, ශුදඩධ් සාරහයහි ම  
පිහිටිය්. පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! නුඹ වහනඩහසඩ හගඩ ධ්ර්මය ඉතා 
හහාඳ ය. ඉතා හහාඳ ය. “අද පටනඩ මා නුඹ වහනඩහසඩ සරණගිය 
උපාස්හය්ැ යි දැන ගනු මැනැව” යි සැල හ්හළඩ ය. 

 

දුුඃඛස්කන්ධවයන් මිදීවේ පර තිපේති කර මය 
 
“අවිජ්ජායත්් ේව අ්ස්සවිරාගනි්රෝර්ා සිංඛාර නි්රා්ර්ෝ” යනාදි 

පර තිහලෝම පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනාහවහි දැ්ඩහවන නිහරෝධ්යනඩ අතුහරනඩ 
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අවිදයා නිහරෝධ්ය ම පර ධ්ාන බව, සරසඩ්ාර විඥානාදි අනය 
පර තීතයසමුතඩපාදාරගයනඩහගඩ නිහරෝධ්ය අවිදයා නිහරෝධ්ය අනුව සිදුවන බව 
ඉහත ද්ඩවා ඇත. අවිදයා නිහරෝධ්හයනඩ ම සරසඩ්ාරාදීනඩහගඩ නිහරෝධ්ය 
සිදඩධ්වන බැවිනඩ  වාහයඩ නිහරෝධ්ය සඳහා අමුතුහවනඩ ්ළ යුතඩත්ඩ නැත. 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්හයනඩ මිහදනු ්ැමැතිය්ු විසිනඩ   සඳහා ්ළ යුතු එ්ම 
හදය අවිදයාව නැති්ර ගැනීමම ය. අවිදයාව නැති ්ිරීම සඳහා ්ළයුතු             
යම්ඩ හේ නම්   හදය ්ිරීම ය. 

 
යම් ්ිසිව්ඩ නැති ්ළ හැ්ඩහ්ඩ   හදය නසන   හදයට විරැදඩධ් 

හදය ඇති ්ිරීහමනි. අඳුරට විරැදඩධ් අඳුර නැති ්රන එ්ම හදය 
ආහලෝ්ය ය. ආහලෝ්ය නැති ්ිරීහමනඩ මිස අනඩ ්ිසිම ්ර මය්ිනඩ අඳුර 
නැති ්ළ හනා හැ්ි ය. එහමනඩ අවිදයාවට විරැදඩධ් අවිදයාව නැති ්රන 
එ්ම හදය විදයාව ය. විදයාව තමාහගඩ සනඩතානහයහි ඇති ්ිරීහමනඩ මිස 
අනඩ ්ිසිම ්ර මය්ිනඩ අවිදයාව නැති හනා ්ළ හැ්ි ය. දනඩ දීහමනඩ හහෝ 
සිලඩ රැ්ීහමනඩ හහෝ විදයාව උපදවන ,ාවනා හැර, අනි්ඩ ,ාවනාවලිනඩ 
හහෝ අවිදයාව නැති ්ළ හනා හැ්ි ය. 

 
විදයාව යනු ඥානය ය. දුුඃඛ සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාවය, සමුදය 

සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාවය, නිහරෝධ් සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාවය, මාර්ග 
සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාවය ්ියා අවිදයා සතර්ඩ ඇති බව ඉහත 
අනුහලෝම පර තීතයසමුතඩපාද විසඩතරහයඩ ද්ඩවා ඇත. “දුක්්ඛ ාණිං, දුක්ඛ 
සමුද්ය ාණිං, දුක්ඛ නි්රා්ර් ාණිං, දුක්ඛ නි්රෝර්ගාමිනියා පටිපදාය 
ාණිං, අයිං වුච්චචති භික්ඛ්ේ! විජ්ජා” යන හදඩශනාහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි 
දුුඃඛ සතයය ද්ඩනා විදයාවය, සමුදය සතයය ද්ඩනා විදයාවය, නිහරෝධ් 
සතයය ද්ඩනා විදයාවය, මාර්ග සතයය ද්ඩනා විදයාවය යි විදයා සතර්ඩ 
ද ඇතඩහතඩ ය.  

 
දුුඃඛ සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාව නසන එ්ම හදය දුුඃඛ සතයය 

ද්ඩනා විදයාවම ය. සමුදය සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාව නසන එ්ම හදය 
සමුදය සතයය ද්ඩනා විදයාව ය, නිහරෝධ් සතය පර තිච්ඡාද් අවිදයාව 
නසන එ්ම හදය නිහරෝධ් සතයය ද්ඩනා විදයාව ය. මාර්ග සතය 
පර තිච්ඡාද් අවිදයාව නසන එ්ම හදය මාර්ග සතයය ද්ඩනා විදයාව ය.  
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සරසාර දුුඃඛය නිවාගනු ්ැමති සරසාර දුුඃඛහයනඩ එතරවනු ්ැමති 
තැනැතඩතා විසිනඩ   සඳහා ්ළයුතු හදය ම් සතර වැද රැම් වූ විදයාව 
සම්පාදන ්ිරීම ය. විදයා සතහරනඩ ද පර ධ්ාන, දුුඃඛ සතයය ද්ඩනා විදයාව 
ය. එය සම්පාදනය ්ර ගත හහාතඩ ඉතිරි ආයයමසතය තුන පිළිබඳ විදයා 
තුන ඉහබ්ම වාහගඩ හලහහසිහයනඩ ම ඇති වනඩහනඩ ය. 

 
ආයයමසතයඥාන සරඛයාත ආයයම විදයාව ඇති ්ර ගත හැ්ඩහ්ඩ 

දහම් ඇසීහමනඩ හා දහම් හපාතඩ ්ියැීහමනඩ ද ගුරැනඩ හවතිනඩ බුදුදහම 
උහගනීහමනඩ ද ආයයම සතයයනඩ පිළිබඳ සාමානය ඥානය ඇති ්ර හගන 
පසුව ව විදර්ශනා ,ාවනාහවහි හයදීම් වශහයනඩ   ඥානය දියුණු 
්ිරීහමනි. ආයයම විදයාව පිළිබඳ අවහබෝධ්ය්ඩ ඇති ්ර ගනු ්ැමතියනඩ 
හගඩ පරහයෝජනය පිණිස හමහි කතුරායයම සතයය විසඩතර ්ළ යුතු ය. 
එහහතඩ   ආයයම සතය විසඩතරය අප විසිනඩ ්ලිනඩ සම්පාදනය ්ර ඇති 
“චත රායයධ සතයය” නමැති හපාහතහි ඇති බැවිනඩ හමහිදී ආයයම සතයයනඩ 
පිළිබඳ හ්ටි හැඳිනඩී ම්ඩ පමණ්ඩ ්රනු ලැහබ්. 

 
සුබූ දුකය, දුක් ඇතිවී්ම සුබූ ්හ්ත ව ය, සුබූ සුපය ය, 

සුපයට පුමිණී්ම සුබූ මාර්ගය ය යන ්ම කරුණු සතර බුදු සම්ය් 
උගන්වන චත රායයධ සතයය ය. 

 
කතුරායයම සතයය ගැන හසායන තැනැතඩත්ු විසිනඩ පළමු හ්ාට 

සැපදු්ඩ හද් ගැන ්ලඩපනා ්ළ යුතු ය. එය සතය සතර පහසුහවනඩ 
හ්ාටිනඩ හතඩරැම් ගැනීහම් ්ර ම ය. සැප වශහයනඩ සල්න යම්ඩ ්ිසි 
්හල් හවනස්ට හනා පැමිණ, ස ම ්ලඩහි ම සැපය්ඩ වශහයනඩ ම 
පවතී නම්, සැබ  සැපය සැටියට සැල්ිය යුතඩහතඩ   සැපය ය. යම් 
්ිසිව්ඩ මඳ ්ල්ඩ පැවතී නැවතී හයඩ නම් එය සැපවතඩ වූවතඩ සැබ  
සැපය්ඩ සැටියට හනා සැල්ිය හැ්ිය. එබඳු සැප අනුනඩහගඩ තාව්ාලි් 
වශහයනඩ ගතඩ හදය්ඩ වැනි ය. මායාව්ඩ බඳු ය. 

 
තාව්ාලි් වශහයනඩ අනුනඩහගනඩ ගතඩ හදයිනඩ හ්හන්ඩ 

ධ්නවත්ු සැටියට හනා ්ියනු ලැහබ්. ම්ඩනිසා ද? අනුනඩහගනඩ ගතඩ හදය 
අයිති්රැට ආපසු හදනඩනට සිදු ී, නැවත නිර්ධ්නය්ු වන බැවිනි. 
එහමනඩ මඳ ්ල්ඩ පවතඩනා සැපය්ඩ ලැබීහමනඩ හ්හන්ඩ සැපවහත්ඩ 
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හනා හේ. ම්ඩනිසා ද? එය මඳ ්ල්ිනඩ ්හුට අහිමි වන බැවිනි. එබැවිනඩ 
මඳ ්ල්ඩ පැවතී නැති වන, පුදඩගලයා සැබ  සැපවත්ු හනා ්රන, 
පුදඩගලයා සැපවහත්ඩ ී  යයි ්ීමට තරම් හනා වන සැප එ්්ඩවතඩ, සැබ  
සැප හනා වන බව දත යුතු ය. 

 
්වර සැපය්ඩ වුවතඩ නැති හේ නම් සැපහයඩ   නැතිීම දුහ්්ි. 

සැපයම දු්ට හපරළීම්ි. තාව්ාලි් වූ ස ම සැපය්ඩ ම නැතිීම් 
වශහයනඩ දු්ට හපරහළන බැවිනඩ   තාව්ාලි් සැප එ්්ුදු සැබ  සැප 
හනා හේ. සැප ය යි සල්න හදය් මුල මැද අග යන තුහනනඩ 
හ්ාතැන්ට වුව ද දු් මිශර  ී ඇති නම්   හදය ද සැබ  සැපය්ඩ හනා 
හේ. මුල මැද අග යන තුනඩ තැන ම දු් මිශර  ී ඇති සැපය ගැන ්ියනුම 
්ිම? 

 
හම් මිනිසඩ හලාව මිනිස්ු ී ජීවතඩී ම සැපය්ඩ වශහයනඩ සල්න 

හදය්ි. සිටුවරය්ුව - රජ්ුව ජීවතඩ ීම මහ සැපය්ඩ හැටියට සල්නු 
ලැහබ්. මහ සැපය්ඩ හ්ාට සල්න සිටු සැපත - රජ සැපත සැබ  
සැපය්ඩ දැ යි සිතා බලනඩන. එය සැබ  සැපය්ඩ වනඩනට නම්, සැම ්ලඩහි 
ම එහසඩ ම තිබිය යුතු ය. එය සැම ්ලඩහි ම  පවතඩන්ඩ හනා හේ. මඳ 
්ල්ිනඩ මරණයට පැමි)හම්න සිටු ්මතඩ රජ ්මතඩ හ්ළවර වනඩහනඩ 
ය. මරණිනඩ පසු සිටු්මතඩ රජ්මතඩ ්හුට නැත. එහසඩ නැතිවනඩනා වූ 
සැපය සිහිනය්ඩ බඳුය. අනුනඩහගනඩ මඳ හේලාව්ට ඉලඩලා ගතඩ හදය්ඩ 
බඳුය. ණයට ගතඩ හදය්ඩ බඳුය. එබැවිනඩ සිටු්ම හහෝ රජ්ම සැබ  
සැපය්ඩ හනාහේ.  

 
මිනිසඩ සැපයට වලා උසසඩ හ්ාට සල්න හදේ සැපයතඩ   හද්ට 

ම වලා උසසඩ හ්ාට සල්න බඹ සැපයතඩ ්ියන ලද සිටු සැපය රජ 
සැපය හසඩ ම මරණිනඩ හ්ළවර හවන  වා ය. එබැවිනඩ හදේ සැපයතඩ 
සැබ  සැපය්ඩ හනාහේ. බඹ සැපයතඩ සැබ  සැපය්ඩ හනා හේ. 
සිටුවරයාතඩ රජුතඩ හදවියාතඩ බර හඩමයාතඩ   තතඩතඩව වලිනඩ පහීහමනඩ පසු, 
බලු පැටව්ුදු විය හැ්ි ය. බළලඩ පැටව්ුදු විය හැ්ි ය. වසු පැටව්ුදු 
විය හැ්ි ය. ඌරැ පැටව්ුදු විය හැ්ි ය. ්ු්ුළු පැටව්ුදු විය හැ්ි ය. 
මැි පැටව්ුදු විය හැ්ි ය. මහා හපරඩතය්ුදු විය හැ්ි ය. මහා නර්ය් 
නිරිසත්ුදු විය හැ්ි ය. සිටුවරයාතඩ රජුතඩ හදවියාතඩ බර හඩමයාතඩ බලු 
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පැටව්ු වූ ්ලඩහි අනි්ඩ බලු පැටවුනඩ හසඩ ම එහ්්ි. සිටු්මවතඩ 
රජ්මවතඩ   බලුපැටවාට ග විලාවතඩ නැත. සිටු්ම හහෝ රජ්ම 
සතඩතඩවයා සැබ වට ම සැපවතඩ ්රනඩන්ඩ නම් එය ස ම ්ලඩහිම තිබිය 
යුතු ය. ස ම ්ලඩහි සතඩතඩවයා සැපවතඩ ්රනඩන්ඩ හනා වන බැවිනඩ   
සිටු්මතඩ රජ්මතඩ සැබ  සැප හනා හේ. 

 
හම් මිනිසඩ හලාව මිනිස්ු උපදිනඩහනඩ දු්ිනි. උපනඩදා පටනඩ හම් 

මිනිසඩ ්ය නිතරම මැහරනඩන හදන එ්්ි. මැහරනඩන යන එ්්ි. 
හනාමැරී පැවැතඩීමට නම් ආහාර පාන වසඩතරාදි පර තයහයනඩ එය නිතර ම 
ආරක්ෂා ්ළ යුතු ය. ආරක්ෂා හනා ්ළ හැ්ි වූ දිනහයඩ දී එය මැහරනඩහනඩ 
ය. නිරනඩතරහයනඩ ආහාර පානාදි පර තයය සපයමිනඩ ආරක්ෂා ්රනඩනට 
ීමතඩ මහ දුහ්්ි. ආරක්ෂා ්රනඩනට බැරිී මරණයට පතඩීමතඩ දුහ්්ි. 
එහසඩ බලන ්ලඩහි හම් පඤඩකසඩ්නඩධ්ය මුල මැද අග යන සැම තැනම 
දු්ිනඩ මිශර  හදය්ි. එබැවිනඩ සැබ  සැපය්ඩ හනා හේ. මනුෂය හදඩව බර හඩම 
යන ්ාහටතඩ අයතඩ වූ හම්  පඤඩකසඩ්නඩධ්නය රාග දඩහේෂ හමෝහ සරඛයාත 
හ්හළසඩ ගිනිවලිනඩ ද ජාති - ජරා - මරණ - හශෝ් - පරිහදඩව - දුුඃඛ - 
හදෝමනසය - උපායාස සරඛයාත දු්ඩ ගිනිවලිනඩ ද දැහවමිනඩ ඇතිය්ි. ගිනි 
මැද ගිනිවලිනඩ හවළී පවතඩනා බැවිනඩ හම් පඤඩකසඩ්නඩධ්ය සැබ  ම 
දුහ්්ි. සැබ  දු් පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ම ය. 

 
අවිදයා සරසඩ්ාරාදි දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය වූ ශානඩත 

සඩව,ාවය හ්ාතැන්වතඩ දු්ඩ මිශර  ී නැති බැවිනුතඩ ්වර ්හල්වතඩ 
නැති හනා වන බැවිනුතඩ එය පස්ඩ ්ර ගතඩ තැනැතඩතා නැවත ්ිසි 
්හල් දුුඃඛිතය්ු හනා වන බැවිනුතඩ සැබ  සැපය ය. 

 
දු්ඩ ඇතිීහම් සැබ  හහඩතුව තණඩහාව ය. තණඩහාවය ්ියනුහයඩ 

ඕන  ්ම ය. හම් සතඩතඩවයනට තම තමනඩහගඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පවතඩවා 
ගැනීහම් මහතඩ වූ ඕන  ්ම්ඩ අතඩහතඩ ය. ජීවතඩීහම් ආශාවය යි ්ියනුහයඩ 
ද   ඕන  ්මට හහවතඩ තණඩහාවටම ය. සතඩතඩවයනට ඇතඩතා වූ 
තණඩහාවලිනඩ සියලඩලට ම පර ධ්ාන වූ ද, සියලඩලට ම බලවතඩ වූ ද, ්වදාවතඩ 
හනා පිහරනඩනා වූ ද තණඩහාව එය ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය නැතිවනඩනට 
යනවා නම් හහවතඩ මැහරනඩනට යනවා නම් සතඩතඩවයනට මහා ,ය්ඩ 
ඇතිවනඩහනඩ   තණඩහාව නිසා ය. මැහරනඩන යනවාය ්ියා හහෝ 
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මරණවාය ්ියා හහෝ ්ියනවා නම් එයිනඩ ඇතිවනඩනා වූ ,ය තරම් මහතඩ 
,ය්ඩ අනඩ ්ුම්ිනඩ වතඩ සතඩතඩවයනට ඇති හනා හේ. එය ඉතාම මහතඩ 
වනඩහනඩ ජීවතඩීම පිළිබඳ වූ තණඩහාව ඉතා බලවතඩ නිසා ය.  

 
සතඩතඩවයා උපනඩදා පටනඩ ම මැහරනඩන යනඩහනඩ ය. එය 

පඤඩකසඩ්නඩධ්හයඩ සඩව,ාවය ය. ජීවතඩීහම් ආශාව වූ මහා තණඩහාවතඩ    
පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ම අයතඩ වූ පඤඩකසඩ්නඩධ්හයඩ ම එ්ඩ හ්ාටස්ඩ ව 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හා බැඳී පවතඩනා බැවිනඩ   තණඩහාව මැහරනඩන යන 
පඤඩකසඩ්නඩධ්යට මැහරනඩන හනා හදයි. ආහාර පානාදි පර තයයනඩ 
ළඟා්ර හදමිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යට නැතිවනඩනට මැහරනඩනට හනා දී 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පවතඩවයි. ජීවතඩීමට නිතරම උතඩසාහ ්රයි. එයිනඩ අලුතඩ 
අලුතඩ හවමිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය හනා සිඳී පවතී. මැහරනඩහනඩ ද ජීවතඩ ීහම් 
ඕන ්ම ජීවතඩ ීහම් උතඩසාහය තිබියදී ය. එබැවිනඩ සතඩතඩවයා මළතඩ 
ඉවරය්ඩ වන සැටියට හනා මැහරයි. මැහරනු සමගම අලුතඩ 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ ඇති හවයි. අලුතඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය්ඩ ඇතිී මය 
්ියනඩහනඩ නැවත ඉපදීම ය. 

 
හ්ාහත්ඩ ්ලඩ ජීවතඩ වුවතඩ ජීවතඩීම ඇති ී   තණඩහාව 

පිහරනඩහනඩ හනා හේ. අද එ්ඩ එ්ඩ සතඩතඩවය්ුට   ජීවතඩී හම් ආශාව යම් 
පමණ්ට ඇතඩහතඩ ද ්ලඩප ලක්ෂය්ඩ ඉදිරියට ගිය තැනදීතඩ ්හුට   
ආශාව අද හමනඩ ම ඇතඩහතඩ ය. ්ලඩප හ්ෝටිය්ඩ ගත වූ පසුතඩ අද හමනඩ 
ම හවනස්ඩ නැතුව   තණඩහාව ඇතඩහතඩ ය. ජීවතඩී ම ඇති ී තණඩහාව 
සම්පූර්ණීම්ඩ ්වර ්හල් වතඩ හනා වනඩහනඩ ය. තණඩහාව ඇති තා්ඩ 
පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දු්ඩඛය පවතඩවා ගැනීමට උතඩසාහ ්රයි.   නිසා 
  පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දුුඃඛය හනා සිඳී නැවත නැවතතඩ ඇති හේ. 
පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දුුඃඛය ඉවර වනඩහනඩ නැවත නැවත ඇති හනා 
වනඩහනඩ එය නැවත නැවත ඇති ්රන පවතඩවන තණඩහාව නැති 
වුවහහාතඩ ය. තණඩහාව ඇති තා්ඩ දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය නැවත නැවත ඇතිවන 
බැවිනඩ දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය ඇති ීහම් සැබ  හහඩතුව තණඩහාව  බව බුදුනඩ 
වහනඩහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
අතීතහයහි හබාහහෝ බුදුවරහයෝ ඇති වූහ. එබැවිනඩ දැනට ඉනඩනා 

එ්ඩ එ්ඩ සතඩතඩවය්ුට අතීතහයඩ හබාහහෝ බුදුවරයනඩ මුණ ගැහසනඩනට 
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ඇතුවාට සැ්ය්ඩ නැත. හබාහහෝ බුදුවරයනඩහගනඩ බණ අසනඩනට 
ලැහබනඩන ඇතුවාට සැ්ය්ඩ නැත. හබාහහෝ බුදඩධ් ශරාව්යනඩ මුණ 
ගැහසනඩනට ඇතුවාට සැ්ය්ඩ නැත. හබාහහෝ බුදඩධ් ශරාව්යනඩ හගනඩ 
බණ අසනඩන ලැහබනඩනට ඇතුවාටතඩ සැ්ය්ඩ නැත. සතඩපුරැෂයනඩ 
හසඩවනය ්රනඩනට ලැබීහමනඩ සදඩධ්ර්මය අසනඩනට ලැබීහමනඩ දු්ිනඩ 
මිදීහම් ්ැමැතඩත ඇති ී   සඳහා අතීතහයඩ හනාහය්ඩ වාරවල පර තිපතඩති 
පුරනඩන පටනඩගනඩන ඇතිවාට ද සැ්ය්ඩ නැත. එහහතඩ හබාහහෝ 
සතඩතඩවහයෝ තවතඩ තවමතඩ සසරම ය. හ්ාහත්ඩ වර ආරම්, ්ළතඩ 
සම්පූණම වන හත්ඩ දු්ිනඩ මිදීහම් පර තිපතඩතිය පුරනඩනට ්වුනට ඉල්ඩ 
ලැබී නැත. ඉල ලැබී නැතඩහතඩ තණඩහාව එයට බාධ්ා ්ළ නිසා ය. 

 
දු්ිනඩ මිදීහම් පර තිපතඩතිය පිරීමට සිත හයාමු ්ළ ගිහියා “තවම 

ඕවා ්රනඩනට ඉල්ඩ නැත. ්ුම්ඩ ්රනඩනටතඩ ජීවතඩ වනඩනට ඕන ය,   
නිසා රසඩසාව හනා ්ර බැරිය, හගඩහදාර රැ්බලා ගනඩහනඩ නැතිව බැරිය, 
ූ  දරැවනඩ හගඩ වැල ඉවර නැත, වි්ලඩ හබාජුහනනඩ වැළ්ී විසීමට තරම් 
සනීපය්ඩ ශ්ඩතිය්ඩ නැත, ,ාවනාහවහි හයහදනඩනට සනීපය්ඩ නැත, 
ශ්ඩතිය්ඩ නැත” යනාදිය සිතමිනඩ ්ියමිනඩ පසු බසී. පර තිපතඩතියට හනා 
බසී. පර තිපතඩතියට බට තැනැතඩතා ද “අසවලඩ වැහ් ්රනඩනට 
තිහබනනවාය අසවලඩ වැහ් ්රනඩනට තිහබනවාය හමහලාව 
ඉනඩනාතා්ඩ   වැලතඩ හනා ්ර බැරිය” ්ියා දු්ිනඩ මිදීහම් පර තිපතඩතිය 
අත පසු ්රයි. තණඩහාව විසිනඩ හයාදවන වැල ්රයි. 

 
පැවිදඩදා ද “දාය්යනඩ හගඩ වැල තිහබනවාය, හගෝලබාලයනඩ හගඩ 

වැල තිහබනවාය, හලලට පර ති්ාර ගනඩනට තිහබනවාය, විහාර සාදා 
ගනඩන වකතයය සාදා ගනඩන ආවාසය සාදා ගනඩන තිහබනවාය” ්ියා 
දු්ිනඩ මිදීහම් පර තිපතඩතියට හනා බසී. බටුහයඩ ද ඉහත ්ී ්රැණු ඉදිරිපතඩ 
්රහගන සම්පූණම වන පරිදි   පර තිපතඩතිය නුපුරයි.   බාධ්ා සියලඩලම 
හ්හරනඩහනඩ තණඩහාහවනි. තණඩහාව පර තිපතඩතියට බැසගනඩනට හනා දී 
නවතඩවයි. බට තැනැතඩතා පර තිපතඩතිහයනඩ පහ්ර දමයි. දු්ිනඩ මිදීහම් 
පර තිපතඩතියට බැසීම වළ්ඩවන නිසා ද, බැසගතඩ තැනැතඩතා එයිනඩ පහ්ර 
දමන නිසාද තණඩහාව ම දු්ඩ ඇති ්ිරීහම් දු් පැවැතඩීහම් සැබ  හහඩතුව 
බව දත යුතු ය.  
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සැබ  සැපයට පැමි)ම, දු්ඩ නැවත නැවත උපදවන තණඩහාව 
නැති ීහමනඩ ම සිදු වනඩන්ි. එබැවිනඩ යම්ඩ ්ිරීහමනඩ තණඩහාව නැති 
හේ නම්   හදය ්ිරීම සැපයට පැමි)හම් සැබ  මාර්ගය ය. සමහරැ ‘දීම 
තණඩහාව නැති ්ිරීහම් උපාය’ සැටියට සල්ති. එහි ද එ්ඩතරා සතයය්ඩ 
තිහබ්. දුනඩ වසඩතුව පිළිබඳ වූ තණඩහාව එයිනඩ නැති හේ. එහහතඩ නැවත 
රැසඩ ්ිරීහම් තණඩහාව එයිනඩ නැති හනා හේ. සමහර විට වසඩතු රැසඩ ්ිරීහම් 
තණඩහාව දෞ්ීහමනඩ තවතඩ වැි හේ. හදන තැනැතඩහතඩ තමා හගඩ 
පරිහ,ෝගයටතඩ දීමටතඩ හද්ටම වල වලා වසඩතු හසායන බව හපහනඩ. 
එයිනඩ ්ිය යුතඩහතඩ දීහමනඩ   තැනැතඩතාහගඩ තණඩහාව තවතඩ වැි වූ බව 
ය. 

 
දීහමනඩ තණඩහාව අලු වුවතඩ   වසඩතු තණඩහාව අලු ීහමනඩ හහෝ 

නැති ීහමනඩ හහෝ නිවනට පැමිහණනඩහනඩ හනා හේ. නැවත නැවත 
පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දුුඃඛය ඇති ්රනඩහනඩ ආතඩම වශහයනඩ සල්න 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පිළිබඳ වූ තණඩහාව ය, බාහිර වසඩතු දනඩ දීහමනඩ 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පිළිබඳ තණඩහාව නැති වනඩහනඩ හනා හේ. සැබ  සැපය 
වූ නිවනට පැමි)හම් මාර්ගය වනඩහනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පිළිබඳ වූ 
තණඩහාව නැති ්ිරීහම් පර තිපතඩතිය ය. 

 
ඇතඩත වශහයනඩ ්ියත හහාතඩ හම් පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ඇලුම් ්ළ 

යුතඩත්ඩ හනාව බිය විය යුතඩත්ි. දු්ඩය ්ියා යම්ඩ ඇති නම්   සියලඩල 
ම ඇති වනඩහනඩ හම් පඤඩකසඩ්නඩධ්හයහි ය. බියවිය යුතු පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
ගැන තණඩහාව්ඩ ඇති වනඩහනඩ එහි සැබ  තතඩතඩවය හනා වැටහීම නිසා 
ය, පඤඩකසඩ්නඩධ්හයඩ සැබ  තතඩතඩවය හරියට හපනුන හහාතඩ එය 
එහ්හණහි ම එපා හේ. තණඩහාව නිරැදඩධ් හේ. මතු ඇති හනා හේ. 

 
එ්ඩතරා පුරැෂය්ුට ලසඩසන තරැණ බිරිය්ඩ සිකා. ඈ පරිය 

්ොහවනඩ ද වැළඳ ගැනීම් ආදිහයනඩ ද නිතර   පුරැෂයා සනඩහතෝෂ 
්රවනඩනී ය. එහහතඩ ඈ   පුරැෂයා හගඩ සැතිරිය්ි. ඈ අනඩ හිමිය්ු 
පතමිනඩ ඉල්ඩ ලද විහට් හම් පුරැෂයා මරා දමා ්හුහගඩ ධ්නය හිමි 
්රගනඩනා බලාහපාහරාතඩතුහවනඩ හිමියා සතුටු ්රවන තැනැතඩතිය්ි.   
බව හනා දතඩ පුරැෂයා   සඩතරියට තදිනඩ ඇලුම් ්රයි. ඇය ්ියන ස ම 
හදය්ඩ ම හ්හසඩ හහෝ සපයා හදයි. දාසය්ු හසඩ ඇහගඩ හමහහවර ්රයි. 
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මහතඩ ආදරහයනඩ හපෝෂණය ්රන   සඩතරිය හගඩ සැබ  තතඩතඩවය යම් ්ිසි 
දින්   පුරැෂයා හතඩරැම් ගත හහාතඩ එදා   සඩතරිය ගැන තුබූ ආදරය 
හ්ළවර හවයි. එතැනඩ පටනඩ පුරැෂයා හසායනඩහනඩ   සඩතරිය හැර දැීනමට 
  සඩතරිය හගනඩ හවනඩ ීමට මග්ි. 

 
තමා මරා දැීනමට අවසඩොව්ඩ හසායමිනඩ උපාය්ඩ හසායමිනඩ සිටින 

බිරියට ඇහගඩ සැබ  තතඩතඩවය හනා දනඩනා නිසා ඇලුම් ්රන සැමියා 
හමනඩ, හම් සතඩතඩවහයෝ සැබ  තතඩතඩවය හනා දනඩනා නිසා වධ්් 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය උසසඩ හ්ාට සල්ා එයට ඇලුම් ්රමිනඩ එය පවතඩවා 
ගැනීමට සැම උතඩසාහය්ඩ ්රමිනඩ හැසිහරති. සතුරැ බිරියහගඩ සැබ  
තතඩතඩවය හතඩරැම් ගතඩ ්ලඩහි   සඩතරිය ගැන පුරැෂයා හගඩ තුබූ හමෝල 
ආලය සම්පූර්ණහයනඩ ම නැති වනඩනා්ඩ හමනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්හයඩ සැබ  
තතඩතඩවය දුටු ්ලඩහි එය හ්හරහි පවතඩනා තෘෂඩණාව නිරැදඩධ් හේ. 

 
තණඩහාව නැති ්ිරීම හැර හම් පඤඩකසඩ්නඩධ් සරඛයාත දුුඃඛහයනඩ 

මිදී සැබ  සැපයට පැමි)හම් අනඩ ්ර මය්ඩ නැතඩහතඩ ය. එබැවිනඩ තණඩහාව 
නැති ්ිරීහම් පර තිපතඩතිය ම සැපයට පැමි)හම් සැබ  මාර්ගය ය යි ්ියනු 
ලැහබ්. පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනය අනුව ්ෝරන ්ලඩහි අවිදයාව නැති 
්ිරීම සඳහා පිරිය යුතු පර තිපතඩතිය සැපයට පැමි)හම් සැබ  මාර්ගය 
සැටියටතඩ, ආයයමසතය හදඩශනය අනුව ්ො ්රන ්ලඩහි තණඩහාව නැති 
්ිරීම සඳහා පැවැතඩවිය යුතු පර තිපතඩතිය සැපයට පැමි)හම් සතය මාර්ගය 
සැටියටතඩ ්ියනු ලැහබ්. 

 
එයිනඩ සැපයට පැමි)හම් සතය මාර්ග හද්්ඩ ඇතය යි වරදවා 

හනා ගත යුතු ය. අවිදයාව නැති ්රනඩනට පිරිය යුතඩහතඩ ද, තණඩහාව 
නැති ්රනඩනට පිරිය යුතඩහතඩ ද, එ්ම පර තිපතඩති ්ර මය්ි. එබැවිනඩ 
සැපයට පැමි)හම් සතය මාර්ගය එ්්ඩ ම බව දත යුතු ය.   
පර තිපතඩතිහයනඩ අවිදයා තෘෂඩණා හද්ඩහි ම නිහරෝධ්ය හේ. හම් 
සර්ඩහෂඩපහයනඩ කතුරායයම සතයය හතඩරැම් ගත යුතු ආ්ාරය ය.  

 
අවිදයාව නසා සරසාර ක්රහයනඩ මිදී නිවනඩ සුවය ලබනු ්ැමැති 

තැනැතඩතා විසිනඩ ්ියන ලද පරිදි කතුරායයම සතයය පිළිබඳ සාමානය 
දැනුම්ඩ හා පඤඩකසඩ්නඩධ්යට අයතඩ නාම ර පයනඩ පිළිබඳ සාමානය 



 පටුන වවත 171 

 

දැනුම්ඩ ද ඇති ්රහගන කතුසඩසතයයනඩ දැ්ිය හැ්ි වන විදයා සතර 
උපදවා ගැනීමට ,ාවනා ්ළ යුතු ය. විදයාව සම්පූර්ණ ්ර ගත හැ්ඩහ්ඩ 
විදර්ශනා ,ාවනාහවනි. විදර්ශනාව පැවැතඩවිය යුතඩහතඩ දුුඃඛ සතයයට 
අයතඩ ධ්ර්ම විෂහයහි ය. එය ්රන තැනැතඩතා විසිනඩ අනිතය විදයාවය, 
දුුඃඛ විදයාවය, අනාතඩම විදයාවය, හශරෝතාපතඩති මාර්ග විදයාවය, 
ස්ෘදාගාමි මාර්ග විදයාවය, අනාගාමි මාර්ග විදයාවය, අර්හතඩ මාර්ග 
විදයාවය යන හම්වා පිළිහවළිනඩ සම්පාදනය හ්හරමිනඩ මතු ්වර 
්හල්වතඩ ඇති හනා වන පරිදි අවිදයාව දුරැ ්ිරීමට සමතඩ ආයයම විදයාව 
සම්පූර්ණ ්ර ගත යුතු ය. 

 
විදයාව ඇති්ර ගැනීහම් පර තිපතඩති ්ර මය අප විසිනඩ සම්පාදිත 

විදර්නනා භාවනා කර මය නමැති හපාහතහි හා සතිපට්ඨාන භාවනා කර මය 
නමුති හපාහතහි විසඩතර ්ර ඇතඩහතඩ ය.   හපාතඩ හදහ්හි ඇතඩහතඩ 
එ්ිහන්ට හවනසඩ ,ාවනා ්ර ම හද්්ි. ඉ්ඩමනිනඩ විදයාව ඇති්ර ගනු 
්ැමති ීයයමවතඩ පුදඩගලයනඩට සතිපට්ඨාන ,ාවනා ්ර මය නමැති 
හපාහතහි දැ්ඩහවන ,ාවනා ්ර මය හහාඳ ය. හමහලාවදී ම විදයාව පහළ 
වන සැටියට   ,ාවනාව ්රතහහාතඩ ්ළ යුතඩහතඩ සති ගණන්ඩ හහෝ 
මාස ගණන්ඩ හහෝ   සඳහා හවනඩ ්රහගන   හවනඩ ්රගතඩ සම්පූර්ණ 
්ාලහයහි ම අනි්්ඩ හනා හ්ාට ,ාවනාහවහි හයදීහමනි. 

 
අව්ාශ ඇති ඇති සැටියට හසමිනඩ ,ාවනාහවහි හයහදනු 

්ැමතියනඩට විදර්ශනා ,ාවනා ්ර මය නමැති හපාහතඩ දැ්ඩහවන ,ාවනා 
්ර මය හයෝගය ය.   හපාතඩ හද් හමහි සඳහනඩ ්ළ නුමුතඩ ,ාවනා ්ර ම 
ද්ඩවා ඇතඩහතඩ   හපාතඩ හද්ඩහි පමණ්ඩ හනාහේ. තවතඩ හනාහය්ඩ 
හපාතඩවල හනාහය්ඩ ආකායයම පරම්පරාවල හබාහහෝ ,ාවනා ්ර ම ඇතඩහතඩ 
ය. ්ැමති ,ාවනාව්ඩ පුරැදු ්ළ යුතු ය. 

 

විදයාව ඉපදීවේ කාලය. 
 
අවිදයානඩධ්්ාරය දුරැ්ිරීමට සමතඩ වන ආයයම විදයාහලෝ්ය 

උපදවා ගත හැ්ඩහ්ඩ බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ හගඩ ධ්ර්මය පවතඩනා ්ාලහයඩ 
දී පමහණ්ි. හම් බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ හගඩ ධ්ර්මය පවතඩනා ්ාලහය්ි. 
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එබැවිනඩ ආයයම විදයාව නමැති ආහලෝ්ය උපදවාහගන අවිදයානඩධ්්ාරය 
දුරැ්ර සරසාර දු්ඩඛහයනඩ මිදීමට උතඩසාහ ්ිරීමට හම් ඉතාම සුදුසු 
්ාලය ය. උතඩසාහ ්ළතඩ හම් ්ාලහයඩදී මගපලවලට හනා පැමිණිය හැ්ි 
ය යි ඇතැම්හු ්ියතතඩ එබනඩද්ඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ වදාරා නැත. ඉ්ම 
ච සුභද්ද භික්ඛු සමමා විහ්රයයුිං අසුඤ්්්ඤ්ෝ ් ෝ්කෝ අරහන්්ත්හි 
අස්ස” යනුහවනඩ මහා පරිනිර්වාණ සූතරහයහි බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ 
වදාරා ඇතඩහතඩ හම් ,ි්ඩෂූහු මනාහ්ාට වාසය ්රනඩනාහු නම් හලාව 
රහතුනඩහගනඩ සිසඩ වනඩහනඩ නැතය ්ියා ය. හ්ාහත්ඩ උතඩසාහ ්ළතඩ 
වර්තමාන ජාතිහයඩදී මාර්ගඵලවලට පැමිණිය හනාහහන අ,වය 
පුදඩගලහයෝ ද ඇතහ. 

 
“තිරච්චඡානගතස්ස මහාරාජ! සුපටිපන්නස්සාපි ර්මමාභිසම්යා න 

්හාති, ්පත්තිවිසයූපපන්නස්ස මිච්චඡාදිට්ිකස්ස ක හකස්ස 
මාත ඝාතකස්ස පිත ඝාතකස්ස අරහන්තඝාතකස්ස සිංඝ්භ්දකස්ස 
් ෝහිත ප්පාදකස්ස ්ථයයසිංවාසකස්ස තිත්තියපක්කන්තස්ස භික්ඛුනී 
දූසකස්ස ්තරසන්නිං ගරුකාපත්තිනිං අඤ්්ඤ්තරිං ආපජ්ජිත්වා 
අවුට්ිතස්ස පණ්ාකස්ස උභ්තාබයඤ්්ජනකස්ස සුපටිපන්නස්සාපි 
ර්මමාභිසම්යෝ න ්හෝති. ්යෝපි මනුස්සදහර්කෝ 
ඌනකසත්තවස්සි්කෝ තස්ස සුපටිපන්නස්සාපි ර්මමාභිසම්යෝ න 
්හෝති. ඉ්මසිං ්ඛෝ මහාරාජ! ්සෝළසන්නිං පුග්ග ානිං 
සුපටිපන්නානමපි ර්මමාභිසම්යෝ න ්හෝති” 

 
යනුහවනඩ නාගහසඩන මහරහතනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ වදාළ පුදඩගලයනඩ 

හසාහළාසඩ හදනා හැර හසසඩසනඩට බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ හගඩ ධ්ර්මය 
උහගන   ධ්ර්මහයඩ සැටියට ආයයමවිදයා සරඛයාත හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ග 
ඥානය වර්තමාන ,වහයඩදී උපදවනඩනට බැරිය ්ියා නියමය්ඩ නැත. 
මගපල ලබා අවිදයාව දුරැ්රගත හැ්ිීමට පර මාණවතඩ උතඩසාහය්ිනඩ 
්ර මානු්ූලව ,ාවනාහවහි හයදුනහහාතඩ ්ාහට වුවතඩ හම් ජාතිහයඩදී උසසඩ 
තතඩතඩවය්ට පැමිණිය හැ්ි හනා හේය යි හනා ්ිය හැ්ි ය. එ් 
ජාතිය්දී ්රන උතඩසාහහයනඩ ,ාවනාව සම්පූර්ණ ී ධ්ර්මා,ිසමය 
නුවුවහහාතඩ   තැනැතඩතාට   ්ුශලහයනඩ හදවන ජාතිහයඩ හදේහලාව 
ඉපද එහිදී මගපල ලබා නිවනඩ දැ්ිය හැ්ි වන බව තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
විසිනඩ හමහසඩ වදාරා තිහබ්.  
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“ඉර් භික්ඛ්ව! භික්ඛු ර්මමිං පරියාපුණාති සුත්තිං ්ගයයිං 

්වයයාකරණිං ගාථා උදානිං ඉතිවුත්තකිං ජාතකිං අේභ තර්මමිං ් වද ් ිං, 
තස්ස ්ත් ර්මමා ්සෝතානුගතා ්හාන්ති වචසා පරිිතා 
මනසානු්පක්ිතා දිට්ියා සුප්පටිවිද්ර්ා ්සෝ මුට්ඨස්සති කා ිං 
ක රුමා්නෝ අඤ්්ඤ්තරිං ්ද්වනිකායිං උපපජ්ජති. තත්ථ තත්ථ සුි්නා 
ර්මමපදා ප් වන්ති. දන්්ර්ෝ භික්ඛ්ේ! සත ප්පා්දා. අථ ්සා සත්්තෝ 
ිප්ප්මව වි්ස්සභාගි ්හෝති.” 

 
“මහහණනි! හම් සසඩහනහි මහණ හතහම් සුතඩත හගයය 

හවයයා්රණ ගාො උදාන ඉතිවුතඩත් ජාත් අබ්,ුතධ්ම්ම හේදලඩල යන 
හ්ාටසඩ නවයට අයතඩ බුදඩධ් ධ්ර්මය පුහුණු හ්හර් ද   ධ්ර්මහයෝ   
,ි්ඩඛුව හගඩ ්නට වැටුණාහු හවතඩ ද, සජ්ඣායනා ්ිරීම් වශහයනඩ 
වකනහයනඩ පුරැදු ්රන ලදඩදාහු හවතඩ ද, සිතිනඩ නැවත නැවත සිහි ්රන 
ලදඩදාහු හවතඩ ද, අර්ෙ වශහයනඩ ්ාරණා වශහයනඩ නුවණිනඩ මනා හ්ාට 
හතඩරැම් ගනඩනා ලදඩදාහු හවතඩ ද,   ,ි්ඩෂු හතහම් සිහි මුළාහවනඩ පෘෙගඩජන 
්ාල්රියාහවනඩ ්ාල්රියා හ්හළඩ නම් එ්ඩතරා හදඩවනි්ාය් උපදිනඩහනඩ 
ය. එහි සුවපතඩ වූ ් හුට තමා අතීත ,වහයඩ පුහුණු්ළ ධ්ර්මහයෝ වැටහහතඩ. 
මහහණනි! ්හුට බුදඩධ් ධ්ර්මය මත්ඩ ීමට ්ලඩ පසු හේ. මත්ඩ වූ ්ලඩහි 
  සතඩතඩව හතහම් වහා (මගපල ලබා) නිවනට යනඩහනඩ හේ ය” යනු එහි 
හතඩරැම ය. 

 
  සූතර  පාඨහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ හම් ්ාලහයඩ දී මිනිසඩ හලාව බුදු 

දහම උහගන ,ාවනාහවහි හයදීම් වශහයනඩ   ධ්මමය අනුව පිළිපදින 
තැනැතඩතා හට   ජාතිහයඩ දී ම නිවනඩ ද්ඩනට නුපුලුවනඩ වුවහහාතඩ 
හදවන ජාතිහයඩ හදේ හලාව ඉපද එහි දී පහසුහේන නිවනඩ දැ්ිය හැ්ි 
වන බව ය. (ඉහත දැ්ඩ වූ සූතර  පාඨය අරගුතඩතරනි්ාහයඩ කතුෂඩ් 
නිපාතහයඩ මහා පණඩණාස්හයඩ පඤඩකම වර්ගහයඩ පර ෙම සූතරහයනඩ උපුටා 
ගනඩනා ලදඩද්ි.) 

 
හම්ල හබාහහෝ හදනා හම් බුදුසසුහනඩ දී මගපල ලබා නිවනඩ 

දැ්ීහම් බලාහපාහරාතඩතු සම්පූර්ණහයනඩ ම හැර දමා මම්තරය බුදුන් ් ග් 
සස්න ගුන බ ා්පා්රාත්ත  ්වති. එය ්වුනට හ්හසඩ පුරැදු වූව්ඩදැ යි 
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හනා දනිමු. අද අද ම නිවනඩ දැ්ීමට උතඩසාහ ්ිරීමට බුදුනඩ වහනඩහසඩ 
අනුශාසනය ්ර ඇති තැනඩ මිස, හමහතඩ බුදුනඩ ගැන බලාහපාහරාතඩතු 
වන හලස අනුශාසනය ්ළ තැනඩ පිට්තරහයහි ද්ඩනට නැත. අප 
බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ කතුරසරඛය ්ලඩපල්ඩෂය්ඩ හපරැම් පුරා හබාහහෝ 
දු්ඩ හගන හලාේතුරා බුදුබවට පැමිණ වදාහළඩ උනඩවහනඩහසඩ විසිනඩ ම 
උනඩවහනඩහසඩ හගඩ සසඩහනහි දී ම නිවනඩ දැ්ඩීමට මිස වමහතරය බුදුනඩ 
වහනඩහසඩ හවත යැීමට පිරිස්ඩ සූදානම් ්ිරීමට හනා වන බව ද සැල්ිය 
යුතු ය. 

 
්ම්තකින් පර ති් ෝම පර තීතයසමුත්පාද 

විස්තරය නිමි්ය් ය. 
 

සංසාරවේ මුල 
 
්ම පර තීතයසමුත්පාද ් ද්නනය සිංසාර්ය් මු  දක්වන ් ද්නනාවක් 

්නාව සිංසාරය පවත්නා සුටි දක්වන ්ද්නනයකි. ක්ර  මාර්ගය් ගමනඩ 
්රන හ්න්ුට පසු ්ළ මාර්ගය ම නැවත නැවත ඉදිරියට එන බැවිනඩ 
මාර්ගය නැති ී අවසනඩ ී ්වදාවතඩ ගමන හ්ළවර හනා වනඩහනඩ ය. 
එහමනඩ පර තීතයසමුතඩපාදයට අයතඩ දඩවාදශාරගයනඩ අතුහරනඩ පසු පසු වූ 
අරග නැවත නැවත ඉදිරියට එන බැවිනඩ  වා උපාහයනඩ නැති්ර හනා 
ගත හහාතඩ සරසාර ක්ර යාහගඩ පැවැතඩම ්වදාවතඩ හ්ළවර හනා හේ.  

 
හම් සරසාර ක්රහයඩ අනාගත හ්ළවර්ඩ නැතුවා්ඩ හමනඩ ම අතීත 

හ්ළවර්ඩ හහවතඩ මුල පටනඩ ගැනීම්ඩ ද නැතඩහතඩ ය. හබාහහෝ හදනා 
“යම්ඩ ඇති නම් එහි පටනඩ ගැනීම්ුතඩ තිබිය යුතු ය. පටනඩ ගැනීම්ඩ 
නැති හදය්ඩ තිබිය හනා හැ්ිය” යන මතය දැි හ්ාට හගන හලෝ්හයඩතඩ 
සතඩතඩවයාහගඩතඩ පටනඩ ගැනීම හසායනඩනට උතඩසාහ හ්හරති. පටනඩ 
ගැනීහම් මුලඩ හහඩතුව්ඩ හසායනඩනා වූ ්වුහු එයට ස හහන ්රැණ්ඩ 
හනා දැ් හදවි හ්න්ු ඇද ගනිති. හදවි හ්න්ු ඇදගනඩනා ්වුනඩට, 
හපාළවට විරැදඩධ් ී  හපාහළාහවනඩ ඉවතඩී ම පිණිස උල පනිනඩනා වූ සාවා 
නැවත නැවතතඩ හපාහළාවට ම වැහටනඩනා්ඩ හමනඩ ්ලිනඩ පර ති්ඩහෂඩප 
්ළ පටනඩ ගැනීම්ඩ නැති හදය්ඩ හනා තිබිය හැ්ිය යන නීතිය හදවියා 
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සම්බනඩධ්හයනඩ පිළිගනඩනට සිදු හේ. හදවියා සම්බනඩධ්හයනඩ එය හනා 
පිළිගනඩනවා නම් ් වුනට තවතඩ හදවිය්ු ඇද ගනඩනට සිදු හේ. හ්ාහත්ඩ 
හදවිවරැනඩ ඇද ගතඩතතඩ අනඩතිමට ්වුනට සිදු වනඩහනඩ පටනඩ ගැනීම්ඩ 
නැතිව ඇති බව පිළිගැනීමට ය. 

 
“යමක් ඇති නම එහි පටන් ගුන්මක ත් තිබිය යුත ය” යන නීතිය 

ස ම තැන්ට ම ගැලහපනඩහනඩ හනා හේ. ආ්ාශය ඇත, එහහතඩ හමයිනඩ 
හපර හම් ආ්ාශය තුබුහණඩ නැත, ආ්ාශය තිහබනඩහනඩ අසවලඩ ්ාලහයඩ 
පටනඩ ය ්ියා අහහසඩ මුලඩ පටනඩ ගැනීම්ඩ හනා දැ්ඩවිය හැ්ි ය. අහස 
ස ම ්ලඩහි ම ඇතිය්ි. ස ම ්ලඩහි ම ඇති හදහයහි පටනඩ ගැනීම්ඩ 
නැත. ්ාලයතඩ ආ්ාශය හසඩම පටනඩ ගැනීම්ඩ නැතිව ඇතිය්ි. සරසාරය 
ද පටනඩ ගැනීම්ඩ නැතිව ඇතිය්ි. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ “පුරිමා 
භික්ඛ්ේ! නපඤ්්ායති ් කෝටි අවිජ්ජාය ඉ්තෝ පුේ්ේ අවිජ්ජා නා්හෝසි 
අථ පච්චඡා සමභවීති. අථ ච පන පඤ්්ායති ඉදප්පච්චචයා අවිජ්ජාති” යනු 
වදාළ හසඩ්. මහහණනි! හපර අවිදයාව හනා තුබුහණඩ ය. පසුව අවිදයාව 
ඇති වූහයඩ ය ්ියා අවිදයාව හගඩ මුලඩ හ්ාණ්ඩ හනා හපහනඩ ය. එහහතඩ 
හම් පර තයහයනඩ අවිදයාව ඇති හේය ්ියා හපහනඩය” යනු එහි හතඩරැම ය. 
තව ද “අනමතග්්ගෝයිං භික්ඛ්ේ! සිංසා්රෝ පුේබා්කෝටි න පඤ්්ායති” 
යි ද වදාළ හසඩ්. “මහහණනි! හම් සරසාරය හනා දනඩනා ලද අග ඇතිය්. 
එහි හපර හ්ාණ හනා හපහනඩ ය” යනු එහි හතඩරැම ය. 

 
ඉහත දැ්ඩවූ අවිදයාවහගඩ පූර්ව හ්ෝටිය නැතය යන බුදඩධ්වකනය 

බලා සරසඩ්ාරාදිය නැතුව අවිදයාව පමණ්ඩ තුබුණු ්ාලය්ඩ විය. 
සරසඩ්ාරාදිය පසු ්හල් ඇතිී ය යි හනා ගත යුතුය. අනඩ ්ිසිව්ඩ 
නැතිව අවිදයාවට පමණ්ඩ තිබිය හැ්ි බව්ඩ නැත. අවිදයාව තිහබනඩනට 
නම් සරසඩ්ාරාදියතඩ තිබිය යුතු ය. එබැවිනඩ අවිදයාව තුබූ සැම ්ාලහයඩ 
ම අවිදයාදිය නිසා ඇති වන සරසඩ්ාරාදියතඩ පැවතුණු බව පිළිගත යුතු 
ය. 

 
බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ “පුේබා ්කෝටි නත්ි, පූර්ව හ්ෝටිය 

නැතය” යි හ්ලිනඩම ්ාරණය හනා වදාරා “පුේබා ්කෝටි න පඤ්්ායති. 
පූර්ව හ්ෝටිය හනා හපහනඩය” යි වදාරා තිහබනඩහනඩ “සිංසාර්යහි ඇත්තා 
වූ පටන් ගුනීම උන් වහන්් ස්ට ්නා ්ප්නන නිසා්දෝ” යි ඇතැම්හු 
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සැ් හ්හරති. බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ “පුබ්බා හ්ෝටි න පඤඩඤායති” යි 
වදාරා තිහබනඩහනඩ උනඩ වහනඩහසඩට සරසාරහයඩ පූර්ව හ්ෝටිය හනා හපනීම 
නිසා හනාව එහි පූර්ව හ්ෝටිය්ඩ නැති නිසා ය. ්පනීමය දැකීමය යන 
අර්ථ ඇති වචන, ඇති-නුති බව දැක්වීමට ්යදීම පාළි භාෂ්ා්ේ සුටියකි. 
  බව මතු දැ්ඩහවන වගනඩති අනුව සිතා බැලුවාම හතඩරැම් ගත හැ්ි වනු 
ඇත.  

 
“තීණිමානි ,ි්ඩඛහව! සරඛතසඩස සරඛතල්ඩඛණානි. ්තමාණි 

තීණි? උපඩපාහදා පඤ්්ායති වහයෝ පඤ්්ායති, ිතසඩස අඤඩඤෙතඩතර 
පඤ්්ායති; ඉමානි හඛා ,ි්ඩඛහව! තීණි සරඛතසඩස සරඛතල්ඩඛණානි.” 

 
“මහහණනි! හම් තුන පර තයහයනඩ හටගතඩ ධ්ර්මයාහගඩ පර තයහයනඩ 

හටගතඩ බැේහි ල්ුණු ය. ්වර තුන්ඩ ද යතඩ? ඉපදීම්ඩ හපහනඩය, 
විනාශය්ඩ හපහනඩ ය, පැවැතඩහමහි අනඩ අයුර්ට පැමි)ම්ඩ හහවතඩ 
ජරාව්ඩ හපහනඩය, මහහණනි! හම් තුන පර තයහයනඩ හටගතඩ ධ්ර්මයාහගඩ 
පර තයහයනඩ හටගතඩ බැේහි ල්ුණු ය” යනු එහි හතඩරැම ය, එහි පඤ්්ායති 
යන වකනහයනඩ ද්ඩවන නියම හතඩරැම නම්, ඇති බවය.   සූතරහයනඩ 
ද්ඩවනඩහනඩ ඉපදීම ඇති බවය. බිඳීම ඇති බවය, ජරාව ඇති බවය යන 
හම් තුන පර තයහයනඩ හට ගතඩ ධ්ර්මයාහගඩ ල්ුණු බවය. 

 
“තීණිමාණි ,ි්ඩඛහව! අසරඛතසඩස අසරඛතල්ඩඛණානි, ්තමානි 

තීණි? උපඩපාහදා න පඤ්්ායති, වහයා න පඤ්්ායති ිතසඩස 
අඤඩඤෙතඩතර න පඤ්්ායති, ඉමානි හඛෝ ,ි්ඩඛහව! තීණි අසරඛතසඩස 
අසරඛතල්ඩඛණානි.” 

 
හම් සූතරහයනඩ ද්ඩවනඩහනඩ ඉපදීම්ඩ නැති බවය, බිඳීම්ඩ නැති 

බවය, ජරාව්ඩ නැති බවය යන හම් ්රැණු තුන අසරසඩ්ෘත ධ්ර්මයාහගඩ 
ල්ුණු බවය. න පඤ්්ායති යන වකනය එහි හයාදා තිහබනඩහනඩ නැති 
බව දැ්ඩී මට ය. 

 
“ඉමසඩසා ක මහා පඨවියා සිහනඩරැසඩස ක පබ්බතරාජසඩස 

ඣායමානානර ලයඩහමානානර හනව ඡාරි්ා පඤ්්ායති න මසී.” 
 



 පටුන වවත 177 

 

පඤ්්ායති. යන වකනය හයදී ඇති හම් සූතර  පාඨහයඩ අදහස මහා 
පෘථිවියතඩ මහාහම්රැපර්වත රාජයාතඩ දන ්ලඩහි අළු හා දැලි නැතය යනුයි. 
පුබ්බා හ්ෝටි න පඤඩඤායති යන පාඨය හනතඩතිපර ්රණ අටුවාහවහි 
වර්ණනා ්ර තිහබනඩහනඩ හමහසඩ ය:- 

 
“පුේබා්කෝටි න පඤ්්ායති, ති අසු්සඩස නාම බුදඩධ්සඩස 

,ගවහතෝ අසු්සඩස වා ක්ඩ්වතඩතිහනෝ ්ාහල අවිජ්ජා ,වතණඩහා ක 
උපඩපනඩනා. තහතෝ පුබ්හබ් නාහහාසීති.  වර අවිජ්ජා ,වතණඩහානානර න 
්ාම පුරිමා මරියාදා උපලබ්,ති.” 

 
“පුබ්බා හ්ෝටි න පඤඩඤායති යනු අසවලඩ බුදුනඩහගඩ හහෝ අසවලඩ 

ක්ර වර්ති රජු හගඩ හහෝ ්ාලහයහි අවිදයාවතඩ ,වතණඩහාවතඩ උපනඩනාහු 
ය. එයිනඩ හපර  වා හනා ීය ්ියා අවිදයා ,වතෘෂඩණාවනඩ හගඩ යම්්ිසි 
පූර්ව ්ාල පරිච්හේදය්ඩ හනා ලැහබ්ය” යනු එහි හතඩරැම ය. අටුවාහවහි 
  පාඨය හමහසඩ වර්ණනා ්රන ලදුහයඩ “න පඤ්්ායති” යනඩහනනඩ 
දැ්ඩහවන “අදහස” නුති බව නිසා ය.  

 

අරන්කපර කාර පර තීතය සමුත්පාද රද්නනා 
 
එ්ිනඩ එ්ට පර තයය ීම් වශහයනඩ ක්ර ය්ඩ වන හම් 

පටිච්කසමුපඩපාදය හ්ාතැන්ිනඩ වුව ද පටනඩ හගන හදඩශනය ්ළ හැ්ි 
යි. හමහත්ිනඩ හම් ගර නඩෙහයහි අප විසිනඩ විසඩතර ්රන ලදුහයඩ අවිදයා 
මූලි් පර තීතය සමුපඩපාදහය්ි. බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හනාහය්ඩ 
ආ්ාරහයනඩ හනාහය්ඩ තැනඩවලිනඩ පටනඩ හගන හදඩශනය ්ර ඇති 
පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනා හබාහහෝ ගණන්ඩ පිට්තරහයහි ඇතඩහතඩ ය. 
හම් ගර නඩෙය ්ියවනඩනවුනඩට පර තීතය සමුතඩපාද ඥානය වැිදුරටතඩ දියුණු 
්රගත හැ්ිවනු සඳහා හමතැනඩ පටනඩ විහශඩෂ පර තීතය සමුතඩපාද හදඩශනා 
්ීපය්ඩ ද්ඩවනු ලැහබ්. 

 

දසබල සූතර ය 
(හමය නිදානවගඩග සරයුතඩතහයඩ දශබල වර්ගහයඩ  
හදවන සූතර ය ය) 
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(1)  වර හම් සුතර,  ්ර සමයර ,ගවා සාවතඩථියර විහරති හජ්තවහනඩ 

අනාෙපිණඩි්සඩස ආරාහම්. තතර  හඛෝ ,ගවා ,ි්ඩඛු ආමනඩහතඩසි. 
,ි්ඩඛහවෝති. ,දනඩහතඩ.’ ති හතඩ ,ි්ඩඛු ,ගවහතෝ පච්කසඩහසෝසුර. 
,ගවා  තදහවෝක. 

 
(2) දසබලසමනඩනාගහතෝ ,ි්ඩඛහේ! තොගහතෝ කතුහි ක 

හේසාරජ්හජ්හි සමනඩනාගහතෝ ආස,ර ඨානර පටිජානාති, පරිසාසු 
සීහනාදර නදති. බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතඩති. 

 
(3) ඉති ර පර, ඉති ර පසඩස සමුද්රහයෝ, ඉති ර පසඩස අතඩෙරගහමෝ. ඉති 

හේදනා, ඉති හේදනාය සමුදහයෝ, ඉති හේදනාය අතඩෙරගහමෝ. ඉති 
සඤඩඤා, ඉති සඤඩඤාය සමුදහයෝ, ඉති සඤඩඤාය අතඩෙරගහමෝ. ඉති 
සරඛාහරෝ, ඉති සරඛාරානර සමුදහයෝ, ඉති සරඛාරානර අතඩෙරගහමෝ. 
ඉති විඤඩඤාණර, ඉති විඤඩඤාණසඩස සමුදහයෝ, ඉති විඤඩඤාණසඩස 
අතඩෙරගහමෝ. ඉති ඉමසඩමිර සති ඉදර හහෝති, ඉමසඩසුපඩපාදා ඉදර 
උපඩපජ්ජති, ඉමසඩමිර අසති ඉදර න හහෝති. ඉමසඩස නිහරෝධ්ා ඉදර 
නිරැජ්ඣති, යදිදර අවිජ්ජාපච්කයා සරඛාරා, සරඛාරපච්කයා 
විඤඩඤාණර, විඤඩඤාණපච්කයා නාමර පර, නාමර පපච්කයා 
සළායතනර, සළායතනපච්කයා ඵසඩහසෝ, ඵසඩසපච්කයා හේදනා, 
හේදනාපච්කයා තණඩහා, තණඩහාපච්කයා උපාදානර, 
උපාදානපච්කයා ,හවෝ, ,වපච්කයා ජාති, ජාතිපච්කයා ජරාමරණර 
හසෝ්පරිහදඩව-දු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා සම්,වනඩති.  වහම්තසඩස 
හ්ඩවලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයෝ හහෝති.  

 
(4) අවිජ්ජායහත්වව අහසඩසවිරාගනිහරෝධ්ා සරඛාර නිහරෝහධ්ෝ, 

සරඛාරනිහරෝධ්ා විඤඩඤාණ නිහරෝහධ්ෝ, විඤඩඤාණනිහරෝධ්ා 
නාමර ප නිහරෝහධ්ෝ, නාමර ප නිහරෝධ්ා සළායතන නිහරෝහධ්ෝ, 
සළායතනනිහරෝධ්ා ඵසඩස නිහරෝහධ්ෝ, ඵසඩසනිහරෝධ්ා හේදනා 
නිහරෝහධ්ෝ, හේදනා නිහරෝධ්ා තණඩහානිහරෝහධ්ෝ, තණඩහා නිහරෝධ්ා 
උපාදානනිහරෝහධ්ෝ, උපාදාන නිහරෝධ්ා ,වනිහරෝහධ්ෝ, ,වනිහරෝධ්ා 
ජාති නිහරෝහධ්ෝ, ජාතිනිහරෝධ්ා ජරා මරණහසෝ් පරිහදඩව 
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දු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා නිරැජ්ඣනඩති.  වහම්තසඩස හ්ඩවලසඩස 
දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරෝහධ්ෝ හහෝති. 

 
(5)  වර සඩවා්ඩඛාහතෝ ,ි්ඩඛහේ! මයා ධ්ම්හමෝ උතඩතාහනෝ විවහටෝ 

ප්ාසිහතෝ ිනඩනපිහලෝතිහ්ෝ.  වර සඩවා්ඩඛාහතඩ හඛෝ ,ි්ඩඛහේ! 
මයා ධ්ම්හම් උතඩතාහනඩ විවහට් ප්ාසිහතඩ ිනඩනපිහලෝතිහ් 
අලහම්ව සදඩධ්ාපබ්බජිහතඩන ්ුලපුතඩහතඩන විරියර ආර,ිතුර “්ාමර 
තහකෝ ක නහාර  ක අට්ි ක අවසිසඩසතු සරීහර උපසුසඩසතු 
මරසහලෝහිතර, යර තර පුරිසොහම්න පුරිසපර්ඩ්හම්න පතඩතබ්බර, 
න තර අපත්වා විරියසඩස සණඩඨානර ,විසඩසතීති.” 

 
(6)  දු්ඩඛර ,ි්ඩඛහේ! ්ුසීහතෝ විහරති හවෝ්ිණඩහණෝ පාපහ්ඩහි 

අ්ුසහලඩහි ධ්ම්හම්හි, මහනඩතර ක සදතඩෙර පරිහාහපඩති. 
ආරදඩධ්විහරෝ ක හඛෝ ,ි්ඩඛහේ! සුඛර විහරති පවිවිතඩහතෝ පාපහ්ඩහි 
අ්ුසහලඩහි ධ්ම්හම්හි මහනඩතර ක සදතඩෙර පරිපූහර්ති. 

 
(7) න ,ි්ඩඛහේ! හීහනඩන අගඩගසඩස පතඩති හහෝති. අගඩහගඩන ක හඛෝ 

,ි්ඩඛහව! අගඩගසඩස පතඩති හහෝති. 
 
(8) මණඩලහපයයමිදර ,ි්ඩඛහේ! බර හඩමකරියර සතඩො සම්මුඛී,ූහතෝ. 

තසඩමා තිහ ,ි්ඩඛහේ! විරියර ආර,ෙ අපඩපතඩතසඩස පතඩතියා 
අනධිගතසඩස අධිගමාය අසච්ි්තසඩස සච්ි්ිරියාය. “එවර හනෝ 
අයර අම්හා්ර පබ්බජ්ජා අවඤඩඣා ,විසඩසති. සඵලා සඋද්ර යා. 
හයසඤඩක මයර පරි,ුඤඩජාම චීවර පිණඩලපාත හසනාසන 
ගිලානපඩපච්කයහ,ඩසජ්ජ පරි්ඩඛාරර, හතඩසර හතඩ ්ාරා අම්හහඩසු 
මහපඩඵලා ,විසඩසනඩති මහානිසරසා’ති. 

 
(9)  වර හි හවෝ ,ි්ඩඛහේ! සි්ඩඛිතබ්බර අතඩතතඩෙර වා ,ි්ඩඛහේ! 

සම්පසඩසමාහනඩන අලහම්ව අපඩපමාහදඩන සම්පාහදඩතුර. පරතඩෙර වා 
,ි්ඩඛහේ! සම්පසඩසමාහනඩන අලහම්ව අපඩපමාහදඩන සම්පාහදඩතුර. 
උ,යතඩෙර වා ,ි්ඩඛහේ! සම්පසඩසමාහනඩන අලහම්ව අපඩපමාහදන 
සම්පාහදඩතුනඩති. 
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දශබල සූතරහයඩ ,ාවය 
 

(1) මා විසිනඩ හමහසඩ අසන ලදී. එ්ඩ සමහය්ඩහි ,ාගයවතුනඩ 
වහනඩහසඩ සැවැතඩ නුවර අහනඩපිඬු මහ සිටුහු විසිනඩ ්රවන ලද 
හජ්තවනාරාම විහාරහයහි වැල හවහසන හසඩ්. එ්ලඩහි ,ාගයවතුනඩ 
වහනඩහසඩ ‘මහහණනි’ යි ්ියා ,ි්ඩෂූනඩ ඇමතූ හසඩ්.   ,ි්ඩෂූහු ‘සඩවාීනනි’ 
්ියා ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩට පිළිවදනඩ දුනඩහ. ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ 
හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
(2) මහහණනි! තොගතයනඩ වහනඩහසඩ දශබලහයනඩ යු්ඩත වූවාහු 

කතුර්වවශාරදයඥානහයනඩ යු්ඩත වූවාහු තමනඩ වහනඩහසඩ 
උතඩතමසඩොනහයහි ඉනඩනා බව පර තිඥා ්රනඩනාහ. පිරිසඩහි සිරහනාද 
්රනඩනාහ. බර හඩමක්ර ය පවතඩවනඩනාහ. 

 
(3) හම් ර පයය, ර පය උපදිනඩහනඩ හමහසඩ ය, ර පය නිරැදඩධ් 

වනඩහනඩ හමහසඩ ය, හම් හේදනාවය, හේදනාව උපදිනඩහනඩ හමහසඩ ය, 
හේදනාව නිරැදඩධ් වනඩහනඩ හමහසඩ ය, හම් සරඥාවය, සරඥාව උපදිනඩහනඩ 
හමහසඩ ය, සරඥාව නිරැදඩධ් වනඩහනඩ හමහසඩ ය, හමාහු සරසඩ්ාරහයෝ ය, 
සරසඩ්ාරයනඩ උපදිනඩහනඩ හමහසඩ ය, සරසඩ්ාරයනඩ නිරැදඩධ් වනඩහනඩ 
හමහසඩ ය, හම් විඥානයය, විඥානය උපදිනඩහනඩ හමහසඩ ය, විඥානය නිරැදඩධ් 
වනඩහනඩ හමහසඩ ය, හමය ඇති ්ලඩහි හමය හේය, හමය ඉපදීහමනඩ හමය 
උපදී ය, හමය නැති ්ලඩහි හමය හනා හේය, හමය නිහරෝධ්හයනඩ හමය 
නිරැදඩධ් හේය. අවිදයාව පර තයය හ්ාට සරසඩ්ාරහයෝ උපදිති, 
සරසඩ්ාරයනඩ පර තයය හ්ාට විඥානය උපදී. විඥානය පර තය හ්ාට 
නාමර ප උපදී, නාමර පයනඩ පර තය හ්ාට ෂලායතනය උපදී, ෂලායතනය 
පර තයය හ්ාට සඩපර්ශය උපදී, සඩපර්ශය පර තයය හ්ාට හේදනාව උපදී, 
හේදනාව පර තයය හ්ාට තණඩහාව උපදී, තණඩහාව පර තයය හ්ාට 
උපාදානය උපදී, උපාදානය පර තයය හ්ාටහගන ,වය උපදී, ,වය පර තයය 
හ්ාට ජාතිය හේ. ජාතිය පර තයය හ්ාට ජරා මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ 
හදෞර්මනසය උපායාසහයෝ හවතඩ. හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ 
පහළ ීම හේ. 
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(4) අවිදයාවහගඩ ම නිරවහශඩෂ නිහරෝධ්හයනඩ සරසඩ්ාර 
නිහරෝධ්ය හේ. සරසඩ්ාර නිහරෝධ්හයනඩ විඥාන නිහරෝධ්ය හේ. විඥාන 
නිහරෝධ්හයනඩ නාමර ප නිහරෝධ්ය හේ. නාමර ප නිහරෝධ්හයනඩ ෂලායතන 
නිහරෝධ්ය හේ. ෂලායතන නිහරෝධ්හයනඩ සඩපර්ශ නිහරෝධ්ය හේ. සඩපර්ශ 
නිහරෝධ්හයනඩ හේදනා නිහරෝධ්ය හේ. හේදනා නිහරෝධ්හයනඩ තණඩහා 
නිහරෝධ්ය හේ. තණඩහා නිහරෝධ්හයනඩ උපාදාන නිහරෝධ්ය හේ. උපාදාන 
නිහරෝධ්හයනඩ ,ව නිහරෝධ්ය හේ. ,ව නිහරෝධ්හයනඩ ජාති නිහරෝධ්ය හේ. 
ජාති නිහරෝධ්හයනඩ ජරා මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞමමනසය 
උපායාසහයෝ නිරැදඩධ් හවති. හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ 
නිහරෝධ්ය හේ. 

 
(5) මහහණනි! මා විසිනඩ හමහසඩ ධ්ර්මය මනා හ්ාට ්ියන ලදඩහදඩ 

ය. උලු්ුරැ ්රන ලදඩහදඩ ය. විවෘත ්රන ලදඩහදඩ ය. පැහැදිලි ්රන ලදඩහදඩ 
ය. අලුව්ඩ නැති හ්ාට සම්පූර්ණ හ්ාට පවසන ලදඩහදඩ ය. මහහණනි! 
මා විසිනඩ හමහසඩ ධ්ර්මය මනාහ්ාට පවසා ඇති ්ලඩහි උලු්ුරැ හ්ාට 
ඇති ්ලඩහි වැසුම් හැර ඇති ්ලඩහි පැහැදිලි හ්ාට ඇති ්ලඩහි 
සැදැහැහයනඩ පැවිදි වූ ්ුලපුතර යා විසිනඩ “සමතඩ නහරතඩ ඇටතඩ ඉතිරි 
හවහතාතඩ ඉතිරි හේවා. ශරීරහයඩ හලඩ මසඩ වියළී යහතාතඩ වියළී හයඩවා, 
පුරැෂ ීයයමහයනඩ පුරැෂ පරා්ර මහයනඩ යම් අර්හතඩවය්ට පැමිණිය යුතු 
ද එයට හනා පැමිණ ීර්යය නැවැතඩීම්ඩ හනා වනඩහනඩ ය” යි ීයයම 
්රනඩනට සුදුසු  ය. 

 
(6) මහහණනි! අලසයා ලාම් වූ අ්ුශල ධ්මමයනඩහගනඩ යු්ඩත ව 

දු්ිනඩ හවහසනඩහනඩ ය. අර්හතඩඵල සරඛයාත මහතඩ වූ අර්ෙය පිරිහහවා 
ගනඩහනඩ ය. මහහණනි! පටනඩ ගනඩනා ලද ීයයමය ඇතඩහතඩ ලාම් වූ 
අ්ුශල ධ්ර්මයනඩ හගනඩ හවනඩ වූහයඩ සැපහයනඩ හවහසනඩහනඩ ය. 
අර්හතඩඵල සරඛයාත මහතඩ වූ අර්ෙය සම්පූර්ණ ්රනඩහනඩ ය.  

 
(7) මහහණනි! ලාම් වූ ශර දඩධ්ාදිහයනඩ, අගර  වූ අර්හතඩවයට 

පැමි)ම්ඩ හනා වනඩහනඩ ය. අගර  වූ ශර දඩධ්ාදිහයනඩ ම අගර  ඵලයට පැමි)ම 
වනඩහනඩ ය.  
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(8) මහහණනි! හම් ශාසන ධ්ර්මය ප දුණා වූ බිහම්ි. ශාසඩතෘවරයා 
සම්මුඛව ඇතඩහතඩ ය. එහහයිනඩ මහහණනි! “හමහසඩ ්ිරීහමනඩ අපහගඩ 
පැවිදඩද වඳ හනා වනඩහනඩ ය, සඵල වනඩහනඩ ය. දියුණු වනඩහනඩ ය. අපි 
යම්ුහගඩ චීවර පිණඩලපාත හසඩනාසන ගිලාන පර තයයනඩ පරිහ,ෝග ්රමුද 
අපට උප්ාර ්රනඩනවුනඩහගඩ   දීමනා මහතඩඵල මහානිසරස වනඩනාහ” 
යි හනා පැමිණියා වූ හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගාදියට පැමි)ම පිණිසතඩ හනා 
ලැබූ හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගාදිය ලබනු පිණිසතඩ පර තයක්ෂ හනා ්ළ ධ්ර්ම 
පර තයක්ෂ ්ිරීම පිණිසතඩ උතඩසාහ ්ළ යුතු ය. 

 
(9) මහහණනි! හතාප විසිනඩ හමහසඩ හි්ඩමිය යුතු ය. මහහණනි! 

ආතඩමාර්ෙය හහෝ ද්ඩනහු විසිනඩ අපර මාදහයනඩ යු්ඩත ීමට සුදුසුම ය. 
පරාර්ෙය හහෝ ද්ඩනහු විසිනඩ අපර මාදහයනඩ යු්ඩත ීමට සුදුසු ය. 
උ,යාර්ෙය ම හහෝ ද්ඩනහු විසිනඩ අපර මාදහයනඩ යු්ඩත ීම සුදුසු ය. 

 

දශබල සූතරවේ විස්තරය 
 
හලාව හවහසන ලාම් අදහසඩ ඇති හබාරැ්ාරයනඩ මායා්ාරයනඩ 

හසඩ බුදුවරයනඩ වහනඩහසඩලා ආතඩම වර්ණනාවට ්ැමැතඩහතෝ හනා හවති. 
බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ මහතඩ වූ ආතඩම වර්ණනාව්ිනඩ යු්ඩත හ්ාට හම් 
සූතර ය හදඩශනය ්ර තිහබනඩහනඩ ශරාව්යනඩහගඩ සිතට හම් අනුශාසනය 
තදිනඩ ඇතුළු ්ිරීම සඳහා ය. ්මය පුවිද්දන් විසින් නිතර භාවිත කළ 
යුත  - නිතර සිහිකළ යුත  සූතර්යකි. සසර දු්ිනඩ මිහදනු ්ැමති ගිහියනඩ 
විසිනඩ ද එහසඩම ,ාවිත ්ළයුතු සිහි ්ළ යුතු සූතරහය්ි. හමය පාලම් 
තිබීම හයෝගාවකරයනඩට ඉතා පරහයෝජන ය.  

 
බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ දැනහගන ඇති ධ්මම අතුහරනඩ 

සමහර්ඩ ්රැණු හලාව හවහසන අනය පරාඥ යනඩ විසිනඩ ද දැනහගන ඇති 
 වා ය, පරම ගම්,ීර වූ හම් පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය බුදුරජාණනඩ 
වහනඩහසඩ හැර ්ිසිම අනය ශාසඩතෘවරය්ු විසිනඩ හසායාහගන - දැනහගන 
තුබූ හදය්ඩ හනා හේ. එය බුදුනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ දීර්ඝ ්ාලය්ඩ 
මුළුලඩහලහි හපරැම් පුරා ලබාගතඩ විශිෂඩඨ ඥානහයනඩ අවහබෝධ් ්රගනඩනා 
ලදඩද්ි.   ධ්ර්මය පිළිබඳ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ දැනුහමහි ්ිසිදු දුබල 
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බව්ඩ හහෝ අලු ්ම්ඩ හහෝ නැත.   ධ්ර්මහයහි අලඩපමාතර  වූ වරද්ඩ ද 
නැතඩහතඩ ය. එබැවිනඩ මනුෂයය්ුට තබා හදඩව බර හඩමය්ුට වුව ද   
පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මහයහි අලුව්ඩ හහෝ වරද්ඩ ද්ඩවා   ධ්ර්මය හනා 
හපරළිය  හැ්ි ය. අවලරගු හනා ්ළ හැ්ි ය. එබැවිනඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ ඕන ම පිරිස්ඩ මැද අ,ීතව   ධ්ර්මය හදඩශනය ්රන හසඩ්. 
  අ,ීත හදඩශනය තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ සිරහනාදය ය. 

 
පර තීතයසමුතඩපාදය ද්ඩවනඩනා වූ හම් සූතර ය තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 

හගඩ සිරහනාදය ය. හම් සූතර යට “සිිංහනාද සූතර ය” යන නම ඉතාම උමත 
ය. එහහතඩ හමයට   නම සරගීත ්ාර් මහරහතනඩ වහනඩහසඩලා විසිනඩ 
හනා තබන ලදුහයඩ තවතඩ එබඳු හදඩශනා ඇති හහයිනි. හමයට දශබල 
සූතර ය යන නාමය තබා ඇතඩහතඩ සූතර ය පටනඩ ගැනීහම් දී ම දශබලය 
සඳහනඩ ී ඇති බැවිනි. හම් සූතර ය පදය්ඩ පාසා විසඩතර ්ළහහාතඩ මහා 
ගර නඩෙය්ඩ වනඩහනඩ ය. හම් සූතරහයහි එන පර ධ්ාන ්රැණුවලිනඩ අනුහලෝම 
පටිහලෝම පටිච්කසමුපඩපාද හද් හම් ගර නඩෙහයඩ විසඩතර ්ර ඇතඩහතඩ ය. 
දනබ ඥානය චත මවධනාරදය ඥානය පඤ්්චස්කන්ර්ය යනාදිය හම් 
සූතරහයහි විසඩතර ්ළ යුතු ්රැණු ය.  

 

දශබල ඥාන. 
 
බලඥාන නාමහයනඩ හඳුනඩවන විහශඩෂ ඥාන දශය්ඩ තොගතයනඩ 

වහනඩහසඩට ඇතඩහතඩ ය.   ඥානයනඩ නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩට 
හලෝ්හයඩ උසසඩ ම තැන හිමි ී තිහබ්. 
 
දනබ  ඥාන්යෝ නම :- 

 
(1) ඨානාඨානහ්ෝසලඩල ඤාණය, 
(2) විපා් ඤාණය, 
(3) සබ්බතඩෙගාමිනීපටිපදා ඤාණය, 
(4) අහනඩ්ධ්ාතු නානාධ්ාතු ඤාණය, 
(5) නානාධිමුතඩති් ඤාණය, 
(6) ඉනඩද්රියපහරෝපරියතඩති ඤාණය, 
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(7) ඣානවිහමා්ඩඛසමාධිසමාපතඩති ඤාණය, 
(8) පුබ්හබ්නිවාසානුසඩසති ඤාණය, 
(9) දිබ්බක්ඩඛු ඤාණය, 
(10) ආසව්ඩඛය ඤාණය, 
 
යන හමාවුහු ය. 
 

දශබල ඥානය දුක්වවවන ගාථා වදකක්ව වමවස් ය :- 
 
“ඨානා ඨාහනඩ විපාහ්ඩ ක - මගඩහග සබ්බතඩෙ ගාමිනර, 
නානාධ්ාතුම්හි හලෝ්සඩමිර - අධිමුතඩතිම්හි පාණිනර, 
 
පහරෝ පරියතඩහත ඤාණර - ඉනඩද්රියානඤඩක ජනඩතුනර, 
ඣානාදීසු ඤාණර - පුබ්හබ් නිවාහසඩ දිබ්බක්ඩඛු ක, 
ආසව්ඩඛයඤාණනඩති - දසඤාණබලර මතර.” 
 
හම් බලඥාන දශය පිළිබඳ ව දීර්ඝ විසඩතරය්ඩ වි,රගපඩපර ්රණහයඩ 

ඤාණවි,රගහයඩ හා එහි අටුවාහවහි එනඩහනඩ ය. 
 
(1) “ඉධ් තොගහතෝ ඨානඤඩකඨානහතෝ අට්ඨානඤඩක අට්ඨානහතෝ 

යො,ූතර පජානාති ඉදම්පි තොගතසඩස තොගතබලර හහෝති. යර බලර 
ආගම්ම තොගහතා ආස,ර ඨානර පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති 
බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතති”යි. 

 
වි,රග පාළිහයහි දැ්ඩහවන පරිදි “හම් හම් හදඩ සිදුීමට හහඩතු 

ඇතඩහතඩ ය, හම් හම් හදඩ සිදුීමට හහඩතු නැතඩහතඩ ය, හම් හහඩතුහවනඩ හමය 
සිදුවනඩහනඩ ය හම් හහඩතුහවනඩ හමය සිදු හනා වනඩහනඩ ය යි සියලඩල පිළිබඳ 
වූ ම හහඩතු අහහඩතූනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ තතඩතඩවා්ාරහයනඩ දනඩනාහ. 
හහඩතු අහහඩතු පිළිබඳ දැනුහමහි අලුව්ඩ උනඩවහනඩහසඩට නැත.   හහඩතු 
අහහඩතු දනඩනා නුවණ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ පළමුවන බලය ය.   
බලය නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයඩ හශරඩෂඩඨසඩොනහයඩ ඉනඩනා 
හසඩ්. පිරිසඩහි සිරහනාදය පවතඩවනව හසඩ්. බර හඩමක්ර ය පවතඩවන හසඩ්.” 



 පටුන වවත 185 

 

 
(2) “පුන ක පරර තොගහතෝ අතීතානාගාතපච්කුපඩපනඩනානර 

්ම්මසමාදානානර ඨානහසෝ හහඩතුහසඩ විපා්ර යො,ූතර පජානාති, යම්පි 
තොගහතෝ අතීතානාගත පච්කුපඩපනඩනානර ්ම්මසමාදානානර ඨානහසෝ 
හහඩතුහසෝ විපා්ර යො,ූතර පජානාති, ඉදම්පි තොගතසඩස තොගත බලර 
හහෝති. යර බලර ආගම්ම තොගහතෝ ආස,ර ඨානර පටිජානාති පරිසාසු 
සීහනාදර නදති බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතති”යි. 

 
වි,රග පාළිහයහි දැ්ඩහවන පරිදි “හම් හම් ්ර්මහයනඩ හමබඳු 

විපා්ය්ඩ ඇතඩහතඩය යි අතීතානාගත වර්තමාන යන ්ාලතර යට අයතඩ 
්ර්මයනඩ හගඩ විපා් තොගතයනඩ වහනඩහසඩ නිවැරදි හලස අලුපාලුව්ඩ 
නැතිව ම හහාඳිනඩ දනඩනා හසඩ්.   ්ර්ම විපා් දනඩනා ඥානය 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ හදවන මහා බලය ය.   බලය නිසා ද 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයඩ හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. 
පිරිසඩහි සිරහනාදය පවතඩවන හසඩ්. බර හඩමක්ර ය පවතඩවන හසඩ්.” 

 
(4)  යි. 
වි,රග පාළිහයහි දැ්ඩහවන පරිදි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ “හම් 

සතඩතඩවයා නර්යට පමුණුවන පර තිපතඩති ය ය, හම් තිරිසනඩ බවට 
පමුණුවන පර තිපතඩතිය ය, හම් හපරඩතත්වයට පමුණුවන පර තිපතඩතිය ය, හම් 
මිනිසඩ හලාවට පමුණුවන පර තිපතඩතිය ය, හම් හදේහලාවට පමුණුවන 
පර තිපතඩතිය ය, හම් නිවනට පමුණුවන පර තිපතඩතිය ය ්ියා සැමතැනට ම 
පමුණුවන පිළිහවතඩ දනඩනා හසඩ්.   සැමතැනට ම යන පිළිහවතඩ දනඩනා 
නුවණ තොගතයනඩ වහනඩහසඩහගඩ තුනඩවන තොගත බලය ය.   බලහයනඩ 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයහි හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. 
පිරිසඩහි සිරහනාද පවතඩවන හසඩ්. බර හඩමක්ර ය පවතඩවන හසඩ්. 

 
(4) “පුන ක පරර තොගහතෝ අහනඩ්ධ්ාතු නානා ධ්ාතු හලෝ්ර 

යො,ූතර පජානාති, යම්පි තොගහතෝ අහනඩ්ධ්ාතු නානාධ්ාතු හලෝ්ර 
යො,ූතර පජානාති. ඉදම්පි තොගතසඩස තොගතබලර හහෝති. බලර 
ආගම්ම තොගහතෝ ආස,ර ඨානර පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති 
බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතඩති”යි. 

 



 පටුන වවත 186 

 

වි,රග පාළිහයහි දැ්ඩහවන පරිදි “හම් ර පය හම් හේදනාවය 
යනාදීනඩ සඩ්නඩධ්යනඩහගඩ නානතඩවය දනඩනාහ, ආයතනයනඩහගඩ නානතඩවය 
දනඩනාහ, ධ්ාතූනඩහගඩ නානතඩවය දනඩනාහ, හමහසඩ අහනඩ්ධ්ාතු නානාධ්ාතු 
හලෝ්හයඩ නානතඩවය දනඩනාහ. හම් අහනඩ්ධ්ාතු නානාධ්ාතු හලෝ්හයඩ 
නානතඩවය දනඩනා නුවණ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ සතරවන තොගත 
බලය ය.   බලය නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයහි හශරඩෂඩඨ 
සඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. සිරහ නාදය ්රන හසඩ්. බර හඩමක්ර ය පවතඩවන 
හසඩ්.” 

 
(5) “පුන ක පරර තොගහතෝ සතඩතානර නානාධිමුතඩති්තර 

යො,ූතර පජානාති, යම්පි තොගහතෝ සතඩතානර නානාධිමුතඩති්තර 
යො,ූතර පජානාති, ඉදම්පි තොගතසඩස තොගතබලර හහෝති. යර බලර 
ආගම්ම තොගහතෝ ආස,ර ඨානර පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති 
බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතඩති” යි. 

 
දැ්ඩහවන පරිදි “ලාම් අදහසඩ ඇතඩහතෝ ද ඇත, උසසඩ අදහසඩ 

ඇතඩහතෝ ද ඇත, ලාම් අදහසඩ ඇතිහයෝ ලාම් අදහසඩ ඇතියවුනඩ ,ජනය 
්රනඩනාහ. උසසඩ අදහසඩ ඇතිහයෝ උසසඩ අදහසඩ ඇතියවුනඩ ,ජනය 
්රනඩනාහ යනාදීනඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ අදහසඩ දනඩනා නුවණ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ පසඩවන තොගත බලය ය.   බලය නිසා තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හලෝ්හයහි හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. පිරිසඩහි සිරහනාද 
්රනඩනාහ. බර හඩමක්ර ය පවතඩවනඩනාහ.” 

 
(6) “පුන ක පරර තොගහතෝ පරසතඩතානර පරපුගඩගලානර 

ඉනඩද්රියපහරෝපරියතඩතර යො,ූතර පජානාති යම්පි තොගහතෝ පරසතඩතානර 
පරපුගඩගලානර ඉනඩද්රිය පහරෝපරියතඩතර යො,ූතර පජානාති ඉදම්පි 
තොගතසඩස තොගතබලර හහෝති. යර බලර ආගම්ම තොගහතෝ ආස,ර 
ඨානර පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතඩති.” 

 
යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි “තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හමාවුනඩ හගඩ 

ශර දඩධ්ාදි ඉනඩද්රියහයෝ තරැණ අවසඩොහවහි පවතඩනාහ. හමාවුනඩට හම්ර  
දියුණු වූ ශර දඩධ්ාදි ඉනඩද්රියහයෝ ඇතඩතාහ යි සතඩතඩවයනඩ හගඩ ඉනඩද්රියයනඩ 
හමෝරා ඇති නැති බව තතඩ වූ පරිදඩහදනඩ දනඩනාහ. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
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හගඩ   පරසතඩත්වයනඩ හගඩ ඉනඩද්රිය තතඩත්වය ද්ඩනා ඥානය සවන තොගත 
බලය ය.   බලය නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයහි 
හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. පිරිසඩහි සිරහනාද ්රන හසඩ්. 
බර හඩමක්ර ය පවතඩවන හසඩ්. 

 
(7) “පුන ක පරර තොගහතා ඣානවිහමා්ඩඛ සමාධිසමාපතඩතීනර 

සර්ිහලඩසර හවෝදානර වුට්ඨානර යො,ූතර පජානාති, යම්පි තොගහතෝ 
ඣානවිහමා්ඩඛ සමාධිසමාපතඩතීනර සර්ිහලඩසර හවෝදානර වුට්ඨානර 
යො,ූතර පජානාති, ඉදම්පි තොගතසඩස තොගතබලර හහෝති. යර බලර 
ආගම්ම තොගහතෝ ආස,ර ඨානර පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති 
බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතඩති.” 

 
යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි “තොගතයනඩ වහනඩහසඩ පර ෙමධ්යානාදි 

ධ්යාන කතුෂඩ්යා හගඩ ද අෂඩට විහමෝ්ඩෂ යනඩ හගඩ ද සවිතර්් සවිකාර 
සමාධ්යාදි තරිවිධ් සමාධිය හගඩ ද නව වැද රැම් අනුපූර්වසමාපතඩතීනඩ හගඩ 
ද පිරිහහන අතට වැකා ඇති බව ද දියුණුවන බව ද ධ්යානාදිහයනඩ නැඟී 
සිකාම ද තතඩ වූ පරිදි දනඩනාහ. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ   ධ්යානය 
ගැන දනඩනා නුවණ සතඩවන තොගත බලය ය.   බලය නිසා තොගතයනඩ 
වහඩනහසඩ හලෝ්හයහි හශරෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. පිරිසඩහි සිරහනාද 
්රන හසඩ්. බර හඩම ක්ර ය පවතඩවන හසඩ්.  

 
(8) “පුන ක පරර තොගහතෝ පුබ්හබ්නිවාසානුසඩසතිර යො,ූතර 

පජානාති, යම්පි තොගහතෝ පුබ්හබ්නිවාසානුසඩසතිර යො,ූතර පජානාති, 
ඉදම්පි තොගතසඩස තොගත බලර හහෝති යර බලර ආගම්ම තොගහතෝ 
ආස,ර ඨානර පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති බර හඩමක්ඩ්ර 
පවතඩහතඩති.” 

 
යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි “තොගතයනඩ වහනඩහසඩ තමනඩ වහනඩහසඩ 

හගඩ හපර උපනඩ ජාති පිළිහවළ මැනවිනඩ ද්ඩනාහ.   හපර උපනඩ ජාති 
පිළිහවළ ද්ඩනා ඥානය තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ අටවන තොගත බලය 
ය.   බලය නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයහි හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි 
ඉනඩනා හසඩ්. පිරිසඩහි සිරහනාද ්රනඩනාහ. බර හඩමක්ර ය පවතඩවනඩනාහ.” 
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(9) “පුන ක පරර තොගහතෝ සතඩතානර කුතූපපාතර යො,ූතර 
පජානාති. යම්පි තොගහතෝ සතඩතානර කුතූපපාතර යො,ූතර පජානාති, 
ඉදම්පි තොගතසඩස තොගත බලර හහෝති, යර බලර ආගම්ම තොගහතෝ 
ආස,ර ඨානර පටිජානාති. පරිසාසු සීහනාදර නදති බර හඩමක්ඩ්ර 
පවතඩහතඩති.” 

 
යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ අසවලඩ සතඩතඩවයා 

කුතව අසවලඩ තැන උපනඩහනඩ ය යි සතඩතඩවයනඩ හගඩ කයුති උතඩපතඩති හද් 
තතඩ වූ පරිදි දනඩනාහ. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ   පරසතඩතඩවයනඩ හගඩ 
කයුති උතඩපතඩති දනඩනා නුවණ නව වන තොගත බලය ය.   බලය නිසා 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හලෝ්හයහි හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. 
පිරිසඩහි සිරහනාද පවතඩවන හසඩ්. බර හඩමක්ර ය පවතඩවන හසඩ්.” 

 
(10) “පුන ක පරර තොගහතෝ ආසවානර ඛයර යො,ූතර පජානාති, 

යම්පි තොගහතෝ ආසවානර ඛයර යො,ූතර පජානාති, ඉදම්පි තොගතසඩස 
තොගත බලර හහාති. යර බලර ආගම්ම තොගහතා ආස,ර ඨානර 
පටිජානාති පරිසාසු සීහනාදර නදති බර හඩමක්ඩ්ර පවතඩහතඩති.” 

 
යනුහවනඩ දැ්ඩහවන පරිදි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ ්ාමාදි 

ස්ලාශර වයනඩ ්ඩෂයහ්ාට අර්හතඩඵල සමාධිය ලබා සිටින හසඩ්. 
නිර්වාණය ද්ඩනා වූ   අර්හතඩඵල ඥානය තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ 
දසවන තොගත බලය ය.   බලය නිසා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
හලෝ්හයහි හශරඩෂඩඨසඩොනහයහි ඉනඩනා හසඩ්. පිරිසඩහි සිරහනාද 
්රනඩනාහ. බර හඩමක්ර ය පවතඩවනඩනාහ.” 

 
හම් දශබලඥානය සර්ඩහෂඩපහයනඩ දැ්ඩීම ය. විසඩතර 

දනු්ැමැතඩහතෝ මජ්ඣිම නි්ාහයඩ මහාසීහනාද සූතරහයනඩ හා අ,ිධ්ර්ම 
පිට්හයඩ වි,රගපර ්රණහයනඩ ද අප විසිනඩ සම්පාදිත “සූවිසි මහ ග ණය” 
හපාහතනඩ ද බලාගත යුතු ය. තොගතයනඩ වහනඩහසඩට හනාහය්ඩ ඥාන 
ඇතඩහතඩ ය. ඇතහම්ඩ “දශබලඥානය ්ියා අමුතු ඥාන දශය්ඩ නැත. 
 වාතඩ සර්වඥ තාඥානහයඩ පරහ,ඩදමය” යි ්ියති. එය වැරදි මතහය්ි. 
සර්වඥ තාඥානය අහන්්ි. දශබලඥානය එයිනඩ අනය ඥාන දශහය්ි.   
ගැන වැිදුරැ ්රැණු වි,රග අටුවාහවනඩ බලාගත යුතු. 
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බර හ්මචකර ය 
 
“බර හ්මචක්කිං පවත්්ත්ති” යන තැන බර හඩමක්ර යයි ්ියනුහයඩ ධ්ර්ම 

ක්ර යට මය. බර හඩමක්ඩ් යනඩහනහි හතඩරැම හශරඩෂඩඨක්ර ය යනුයි. බර හඩම 
ශබ්දය හශරඩෂඩඨාර්ෙහයහි ය. ්ැරහ්න ්ලඩහි එයට හසුවන සැමහදයම 
්ැපී යන හරෝදය්ට ක්රායුධ්ය ය යි ්ියනු ලැහබ්. එය පැරණි ආයුධ්ය්ි. 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ කතුරායයම සතයය ද්ඩනා ඥානයතඩ හ්හලසඩ 
සතුරනඩ විනාශ ්රනඩන්ඩ බැවිනඩ ක්රායුධ්ය්ඩ වැනි ය. තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ   ඥානය පර තිහේධ්ඥාන - හදඩශනාඥාන වශහයනඩ 
හදවැද රැම් හේ. 

 
පර ති්ේර් ඥානය එ්ඩ ධ්ර්ම ක්රහය්ි. එයිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 

හගඩ සනඩතානහයහි වූ හ්හලසඩ ්ැපී විනාශ ී ගිහයඩ ය. ්ද්නනා ඥානය 
හමහහයා දහම් හදසන ්ලඩහි එය අසනඩනා වූ ජනයාහගඩ සනඩතානහයහි 
හ්හලසඩ ්ැපී නැසී වැනසී යනඩහනඩ ය. විහනඩයජනයනඩ හගඩ 
සනඩතානහයහි හ්හලසඩ නැහසන වැනහසන පරිදි හදඩශනාඥානහයනඩ 
ධ්ර්මය හදඩශනය ්ිරීම ධ්ර්මක්ර ය පැවැතඩීම ය. ්ර්ැීම ය. හසසඩසනට 
ද පර තිහේධ් ඥාන හදඩශනාඥාන ඇතද බර හඩමක්ඩ් - ධ්ම්මක්ඩ් යන නම් 
 වාට හනා ්ියනු ලැහබ්.   නම් වයවහාර වනඩහනඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ ඥානයට පමහණ්ි. 

 

චතුර්වවශාරදය ඥානය 
 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ වවශාරදය ඥාන සතර මහාසීහනාද 

සූතරහයහි හමහසඩ වදාරා තිහබ්. 
 
(1) “සම්මාසම්බුදඩධ්සඩස හතඩ පටිජානහතෝ ඉහම් ධ්ම්මා 

අන,ිසම්බුදඩධ්ාති, තතර  වත මර සමහණෝ වා බරාහඩමහණෝ වා හදඩහවෝ වා 
මාහරෝ වා බර හඩමා වා හ්ෝම වා හලෝ්සඩමිර සහධ්ම්හම්න 
පටිහකෝහදසඩසතීති නිමිතඩත හම්තර සාරිපුතඩත! න සමනුපසඩසාමි. 
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 තම්පාහර සාරිපුතඩත! නිමිතඩතර අසමනුපසඩසනඩහතෝ හේමපඩපතඩහතෝ 
හේසාරජ්ජපඩපතඩහතෝ විහරාමි. 

 
(2) ඛීණාසවසඩස හතඩ පටිජානහතෝ ඉහම් ආසවා අපරි්ඩඛීණාති, 

තතර  වත මර සමහණෝ වා බරාහඩමහණෝ වා හදඩහවෝ වා මාහරෝ වා බර හඩමා වා 
හ්ෝම වා හලෝ්සඩමිර පටිහකෝහදසඩසතීති නිමිතඩතහම්තර සාරිපුතඩත! න 
සමනුපසඩසාමි.  තම්පාහර සාරිපුතඩත! නිමිතඩතර අසමනුපසඩසනඩහතෝ 
හේමපඩපතඩහතා අ,යපඩපතඩහතෝ හවසාරජ්ජපඩපතඩහතෝ විහරාමි. 

 
(3) හයඩ හඛෝ පන හතඩ අනඩතරායි්ා ධ්ම්මා වුතඩතා හතඩ 

පටිහසවහතෝ නාලර අනඩතරායාති, තතර  වත මර සමහණෝ වා බරාහඩමහණෝ 
වා හදඩහවෝ වා මාහරෝ වා බර හඩමා වා හ්ෝම වා හලෝ්සඩමිර සහධ්ම්හම්න 
පටිහකෝහදසඩසතීති නිමිතඩතහම්තර සාරිපුතඩත! න සමනුපසඩසාමි. 
 තම්පාහර නිමිතඩතර සාරිපුතඩත! අසමනුපසඩසනඩහතෝ හේමපඩපතඩහතෝ 
අ,යපඩපතඩහතෝ හේසාරජ්ජපඩපතඩහතෝ විහරාමි. 

 
(4) යසඩස හඛෝ පන හතඩ අතඩොය ධ්ම්හමෝ හදඩසිහතෝ හසෝ න 

නියයාති ත්ඩ්රසඩස සම්මාදු්ඩඛ්ඩඛයාති. තතර  වත මර සමහණෝ වර 
බරාහඩමහණෝ වා හදඩහවෝ වා මාහරෝ වා බර හඩමා වා හ්ෝම වා හලෝ්සඩමිර 
සහධ්ම්හම්න පටිහකෝහදසඩසතීති නිමිතඩතහම්තර සාරිපුතඩත! න 
සමනුපසඩසාමි.  තම්පාහර සාරිපුතඩත! නිමිතඩතර අසමනුපසඩසනඩහතෝ 
හේමපඩපතඩහතෝ අ,යපඩපතඩහතෝ හේසාරජ්ජපඩපතඩහතෝ විහරාමි. 

 
(1) තොගතයනඩ වහනඩහසඩ තමනඩ වහනඩහසඩ සියලඩල ම මනාහ්ාට 

දැන සිටිනඩනාහ යි පර තිඥා හ්හරති. “නුඹ වහනඩහසඩ සියලඩල දනිම්හ යි 
පර තිඥා ්රතතඩ අසවලඩ ්රැණ දැන හගන නැතය ්ියා” ශර මණය්ු විසිනඩ 
හහෝ බරාහඩමණය්ු විසිනඩ හහෝ හදවිය්ු විසිනඩ හහෝ මාරය්ු විසිනඩ හහෝ 
බර හඩමය්ු විසිනඩ හහෝ අනඩ ්වර්ු විසිනඩ හහෝ ්රැණු සහිතව හකෝදනා 
්රනු ඇතය ්ියා ්ිසි බිය්ඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩට නැත. තමනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ සර්වඥ තඩවය පිළිබඳව ්ිසි අලුව්ඩ නැති බව දනඩනා 
උනඩවහනඩහසඩ හගඩ ඥානය එ්ඩ වවශාරදය ඥානය්ි. 
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(2) තොගතයනඩ වහනඩහසඩ ්ාමාදි ස්ලා ශර වයනඩ ්ඩෂය ්ර 
සිටිම්හ යි පර තිඥා ්රනඩනාහ. “ස්ලාශර වයනඩ ්ඩෂය ්ර සිටිම්හ යි පර තිඥා 
්රන ්බ තවම අසවලඩ ආශර වය ්ඩෂය ්ර නැතය” යි හහඩතු සහිතව 
්ිසිව්ු විසිනඩ හකෝදනා ්රනු ඇතය යන බිය්ඩ උනඩ වහනඩහසඩට නැත. 
තමනඩ වහනඩහසඩ හගඩ ආශර ව්ඩෂහයහි ්ිසි අලුව්ඩ පාලුව්ඩ නැති බව 
දනඩනා ඥානය එ්ඩ වවශාරදය ඥානහය්ි. 

 
(3) “තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ අනඩතරායි් ධ්ර්ම සැටියට 

පර ්ාශ ්ර ඇති යම්්ිසි ්රැණ්ඩ අනඩතරායි් හනා හේය” යි හහඩතු 
සහිතව ද්ඩවා යම්්ිසි හ්න්ුනඩ විසිනඩ හකෝදනා ්රනු ඇතය ්ියා 
බිය්ඩ උනඩ වහනඩහසඩ ට නැත. තොගතයනඩ වහඩනහසඩ හගඩ   බව ද්ඩනා 
ඥානය එ්ඩ වවශාරදය ඥානහය්ි.  

 
(4) “තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශනය ්රන ධ්ර්මය අනුව 

පිළිපදිනඩනාහට   පිළිහවතිනඩ දු්ඩ හ්ළවර ්ළ හනා හහඩය” යි යම් 
්ිසිව්ු විසිනඩ හහඩතු සහිතව හකෝදනා ්රනු ඇතය ්ියා  බිය්ඩ උනඩ 
වහනඩහසඩට නැත. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ   බව ද්ඩනා ඥානය එ්ඩ 
වවශාරදය ඥානහය්ි. හමහසඩ වවශාරදය ඥාන සතර්ඩ ඇතඩහතඩ ය. 

 
බල ඥාන දශය, වවශාරදය ඥාන සතරය යන හම් ඥාන තුදුස 

යම්ුට ඇතඩහතඩ නම්   තැනැතඩතා හලෝ්හයහි ආශඩකයයම පුදඩගලහය්ි. 
එබඳු පුදඩගලය්ුට ්ිසි විහට් වැරදීම්ඩ හනා විය හැ්ි ය. යම්්ිසි 
හදඩශනය්ඩ අසනඩනහුට අවහබෝධ් හේ නම් එය ගැන අසනඩනහුට සැ්ය්ඩ 
ඇති හනා හේ. එහ්හණහි ම එය පිළිගැහනඩ. යම් හදඩශනය්ඩ අසනඩනහුට 
අවහබෝධ් හනා හේ නම් එය ගැන සැ් ඇති හේ. වාද ඇති හේ. පරම 
ගම්,ීර පර තීතය සමුතඩපාද ධ්ර්මය අසනඩනහුට හලහහසිහයනඩ අවහබෝධ් 
වනඩහනඩ හනා හේ. එබැවින ්ඩඑය ගැන සැ් ඇති හේ. වාද ඇති හේ. 
අවහබෝධ් හනා වන හදය්ඩ පිළිගනඩනවා නම් පිළිගැහනනඩහනඩ හදඩශ්යා 
හ්හරහි ඇති විශඩවාසය උලය. 

 
ගැඹුරැ ධ්ර්මය්ඩ හදඩශනය ්රන ්ලඩහි ශරාව්යනඩ හ්හරහි 

ශර දඩධ්ාව හනා තුබුණ හහාතඩ ්වුහු “ඕවා අපට හතඩහරනඩහනඩ නැත” ්ියා 
  ධ්මය අහ් දමනවා මිස එය ගැන සැල්ිලඩල්ඩ හනා ද්ඩවති. ශර දඩධ්ාව 
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ඇතඩහතෝ හනා හතඩහරන ධ්ර්මය වුවද ඇසූ ්ලඩහි “හමය හනා 
හතඩහරනඩහනඩ අහපඩ දුබල්ම නිසා ය. හමය හතඩරැම් ගැනීමට අප උතඩසාහ 
්රනඩනට ඕන ය”යි සිතා   ධ්ර්මය මත් තබා ගනඩනටතඩ අවහබෝධ්්ර 
ගනඩනටතඩ උතඩසාහ හ්හරති. ධ්ර්මය ගැන සැල්ිලඩල ද්ඩවති.   
සැල්ිලඩල නිසා ශරාව්හයෝ   ධ්ර්මය මත් තබා හගන එයට අනුව 
පිළිපැද ්වදා හහෝ   ධ්ර්මය අවහබෝධ් ්ර හගන නිවනඩ පස්ඩ ්ර ගනිති. 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හම් සූතරහයඩ දී දශබලඥාන කතුර්වවශාරදය 
ඥානයනඩ දැ්ඩීහමනඩ ආතඩම වර්ණනාව්ඩ හා ධ්ර්ම වර්ණනාව්ඩ ්රන 
ලදුහයඩ ,ික්ෂූනඩට ශර දඩධ්ාව ඇති්රනු පිණිස ය. 

 

පඤ්චස්කන්ධය 
 
හම් දශබල සූතරහයඩදී තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 

පළමුහ්ාට ද්ඩවා වදාරා, පසුව පටිච්කසමුපඩපාදය ද්ඩවා තිහබනඩහනඩ 
පටිච්කසමුපඩපාදය හහාඳිනඩ හතඩරැම් ගත හැ්ි ීමට පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
පිළිබඳ දැනුම ඉතා පරහයෝජන බැවිනි. පඤඩකසඩ්නඩධ්යට අයතඩ 
නාමර පයනඩ හවනඩ හවනඩ වශහයනඩ අ,ිධ්ර්ම හපාතඩවල විසඩතර ්ර ඇති 
සැටියට දැනහගන ඉනඩනා අයට පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනය ඇසූ ්ලඩහි 
එය හහාඳිනඩ වටහාගත හැ්ි ය.   පරමාර්ෙ ධ්ර්මයනඩ ගැන හනා දතඩ 
හ්න්ු පටිච්කසමුපඩපාදය ගැන හ්ාහත්ඩ ඇසුවතඩ හ්ාහත්ඩ එය ගැන 
හපාතපත ්ිහයේවතඩ ්හුට පටිකච්සමුපඩපාදය  පිළිබඳ හහාඳ 
අවහබෝධ්ය්ඩ හනා හේ. එබැවිනඩ නාමර ප ධ්ර්ම ටි් බුදුදහම හතඩරැම් 
ගනු ්ැමති සැමහදනා විසිනඩ ම පළමුහ්ාට උගත යුතු ය. 

 
හමය පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ගැන ස හහන විසඩතරය්ඩ ්ිරීමට සුදුසු 

තැන්ඩ හනා හේ. හමහි එය ගැන සාමානය හැඳිනඩීම්ඩ පමණ්ඩ ්රනු 
ලැහබ්. අප විසිනඩ සම්පාදිත චත රායයධ සතයය නමැති හපාහතහි 
පඤඩකසඩ්නඩධ්ය පිළිබඳ තරම් විසඩතරය්ඩ ඇත. පඤඩකසඩ්නඩධ්යට අයතඩ 
නාමර ප ධ්ර්මයනඩ පිළිබඳ විසඩතරය්ඩ අප විසිනඩ සම්පාදිත අභිර්ර්ම්ය් 
මූ ික කරුණු නමැති හපාහතහි ද ඇතඩහතඩ ය.  පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ගැන 
දැනුම ඇති්ර ගැනීමට   හපාතඩ ්ියීම පරහයෝජන වන බව මත්ඩ ්රමු. 
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මිනිසාය - ඇතාය - අශඩවයාය - ගවයාය - බලඩලාය - බළලාය 
යනාදි නම් තබාහගන පුදඩගලයනඩ සතඩතඩවයනඩ සැටියට සල්නඩහනඩ ධ්ාතු 
සමූහයනඩ ය. මිනිසාය ්ියනුහයඩ එ්ඩ ධ්ාතු සමූහය්ට ය. ඇතාය 
්ියනුහයඩ තවතඩ ධ්ාතු සමූහය්ට ය. අශඩවයාය ්ියනුහයඩ තවතඩ ධ්ාතු 
සමූහය්ට ය. ඇතඩත වශහයනඩ මිනිස්ු ඇතිනම්   මිනිසා එ්ඩ හදය්ඩ 
විය යුතු ය. ඇත්ු ඇති නම්   ඇතාතඩ එ්ඩ හදය්ඩ විය යුතු ය. මිනිසාය 
්ියා සල්න හදය වි,ාග්ර බැලුවහහාතඩ එතැන ඇතඩතඩ ධ්ාතු හබාහහෝ 
ගණන්ි.   ධ්ාතූහු ද නිතරම ඇතඩතාහු හනා හවති. 

 
ගලායන ගරගාව්ඩ හදස යම් තැන් සිට බලනඩන්ුට 

ජලසඩ්නඩධ්ය්ඩ හපහනඩ. අද ගඟ හදස බලා නැවත හහට බැලුවාමතඩ 
අනිදඩදා බැලුවාමතඩ හවනස්ඩ නැතිව ජලසඩ්නඩධ්ය හපහනනඩනට තිහබ්. 
බැලූ තැනැතඩතා අද දුටුහයඩතඩ ඊහයඩ දුටුහයඩතඩ හපහරයිදා දුටුහයඩතඩ එ්ම 
ජලසඩ්නඩධ්ය ය යි සිතයි. එහහතඩ අද ගඟ බලා හහට ඇවිතඩ බලන ්ලඩහි 
්හුට අද දුටු ජලහයනඩ බිඳ්ඩවතඩ හහට ද්ඩනට හනා ලැහබ්. හහට ්හු 
පැමිණ බලනඩනට ්ලිනඩ අද එතැන තුබූ ජලය සම්පූර්ණහයනඩ ම බැස 
යනඩහනඩ ය. ඉහළිනඩ තුබූ ජලය එතැනට පැමිහණනඩහනඩ ය. හහට ්හුට 
ද්ඩනට ලැහබනඩහනඩ අද නුදුටු   අලුතඩ ජලය ය.   අලුතඩ ජලය දැ් ්හු 
ගිය පසු   සියලඩල පහළට යනඩහනඩ ය. අනිදඩදා ්හු ඇවිතඩ බැලුවාම ්හුට 
ද්ඩනට ලැහබනඩහනඩ ඊහයඩ දුටු ජලය හනාව පසුව එහි පැමිණි ජලහය්ි. 

 
එ්ඩ එ්ඩ සනඩතානය් අවිදයාසරසඩ්ාරාදි හහඩතූනඩ නිසා 

හටගනඩනා වූ නාමර ප ධ්ාතු සමූහයතඩ ගරගා ජලය හමනඩ සල්ාගත යුතු 
ය. ගහඟහි හහට ද්ඩනට ලැහබන ජලය අද දුටු ජලය හනා වනඩනා්ඩ 
හමනඩ අනිදඩදා ද්ඩනට ලැහබනඩහනඩ හහට ද්ඩනා ජලය හනා වනඩනා්ඩ 
හමනඩ පුදඩගලය්ු වශහයනඩ සල්න නාම ර ප ධ්ාතු සමූහය් අද ඇති 
 වායිනඩ සඩවලඩපය්ුදු හහට නැත. හහට ඇති  වායිනඩ සඩවලඩපය්ුදු 
අනිදඩදාට නැත. උහදඩ තුබූ ධ්ාතූනඩහගනඩ සඩවලඩපය්ුදු සවස නැත. එ්ඩ 
පැය් තුබූ ධ්ාතූනඩහගනඩ සඩවලඩපය්ුදු ඊළඟ පැහයහි නැත. එ්ඩ 
විනාිය්දී තුබූ  වායිනඩ සඩවලඩපය්ුදු ඊළඟ විනාිහයඩදී නැත. ගහඟහි 
හපහනන ජලය හමනඩ නිතරම ඇතඩහතඩ අලුතඩ නාම ර ප ජාතීනඩ ය. 

 



 පටුන වවත 194 

 

පුදඩගලයාය ්ියනුහයඩ අදතඩ හහටතඩ අනිදඩදාතඩ හම් සතිහයඩදීතඩ හම් 
මාසහයඩදීතඩ ලබන මාසහයඩදීතඩ හම් වර්ෂහයඩදීතඩ ලබන වර්ෂහයඩදීතඩ, එ්ඩ 
හ්න්ු වශහයනඩ මැහරන තුරැ ඉනඩනා හ්හන්ි. සමහරැනඩ සල්න 
සැටියට මැහරනඩහනඩතඩ නැතිව හදවන තුනඩවන ජාතිවලටතඩ යන හදය්ි. 
හම් නාම ර ප ජාති පරම්පරාහවහි එබඳු ්ලඩ පවතඩනා ්ිසිම හදය්ඩ 
නැත.   පුදඩගලයා, ඉබිහලාම් - ්වුලුදතඩ - සා අර යනාදියි හමනඩ සිහතනඩ 
මවාහගන ඇති සැටියට සල්න හදය්ි. ඇති සැටියට සල්න පුදඩගලයා 
ඇතඩතටම නැතතඩ   සැල්ීහමනඩ   වැරදි හැඟීහමනඩ ඇතිවන නපුර නම් 
සතය වශහයනඩ ම ඇතිය්ි.  

 
අවිදයා සරසඩ්ාරාදි දඩවාදශාරගහයනඩ යු්ඩත වන හම් දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා 

හගඩ හනා සිඳී පැවැතඩමට, නැති පුදඩගලය්ු ඇතය යන   වැරදි හැඟීම 
බලවතඩ හහඩතුව්ි. සතඩ්ාය දෘෂඩටියය ්ියනුහයඩ ද එයටම ය. අවිදයාදි 
හහඩතුඵල ධ්ර්ම පරම්පරාව වූ නාමර ප ධ්ාතු සමූහය නිසා පවතඩනා වූ 
සතඩ්ාය දෘෂඩටි සරඛයාත   වැරදි හැඟීම් දුරැ්ර ගැනීම පහසු වනු පිණිස 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ   නාම ර ප ධ්ාතු සමූහය රූපස්කන්ර්ය, 
්ේදනාස්කන්ර්ය, සඤ්්ාස්කන්ර්ය, සිංස්කාරස්කන්ර්ය, 
විඤ්්ාණස්කන්ර්ය ්ියා ඖදාරි් වශහයනඩ හ්ාටසඩ පස්ට හබදා තිහබ්. 

 
රූපස්කන්ර්ය යනු පඨවි ආහපෝ හතඩහජෝ වාහයෝ යන ධ්ාතු සතර 

හා   සතර නිසා හටගනඩනා වූ වර්ණ ගනඩධ් රසාදි ර ප සමූහය ය. 
ර පසඩ්නඩධ්ය යි හවනඩ්ර ඇතඩහතඩ පුදඩගලයා වශහයනඩ සල්න ධ්ාතු 
සමූහහයහි ඉතා ඖදාරි් වූ හ්ාට්ඨාශය ය. අ,ිධ්ර්ම ්ර මහයඩ සැටියට 
හවනඩ හවනඩ වශහයනඩ ්ියත හහාතඩ ර ප අටවිසඩස්ඩ ඇතඩහතඩ ය. ර ප 
අටවිසඩස්ඩ ඇතතඩ ස ම ශරීරය් ම ර ප අටවිසඩස්ඩ නැතඩහතඩ ය. අරග 
සම්පූර්ණ වූ එ්ඩ ශරීරය් තිබිය හැ්ි වැිම ර ප ගණන සතඩවිසඩස්ි. 
අටවිසඩස යන හම් ගණන ශරීරවල තිබිය  හැ්ි සියලුම ර ප එ්ඩ්ළ 
්ලඩහි ලැහබන ගණන ය.  

 
බඹය් පමණ උසට වැඩී ඇති මිනිසඩ සිරැර ර පසඩ්නඩධ්ය ය. 

අනි්ුතඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ ශරීරතඩ ර පසඩ්නඩධ් ම ය. ර පසඩ්නඩධ්යට 
දැනීම්ඩ නැත. ්රියා ්ිරීහම් සමතඩ බව්ුතඩ නැත. ර පසඩ්නඩධ්ය ්රියා 
්රනඩනා්ඩ හමනඩ හපහනනඩහනඩ ්ාර් ශ්ඩතිය්ඩ එහි ඇති නිසා හනාව 
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විඤඩඤාණ ධ්ාතුහේ බලහයනඩ විඤඩඤාණ ධ්ාතුව අනුව එහි යාම් ඊම් ආදි 
හසලීම් සිදුවන බැවිනි.  

 
ර පසඩ්නඩධ්ය ්රතඩතය්ඩ වැනි බව ්ිය යුතු ය. යා හැ්ි 

ශ්ඩතිය්ඩ ්රතඩතයට නැත, තුබූ තැනම දිරා යනවා මිස ්රතඩතය 
්වදාවතඩ හනා යනඩහනඩ ය. ්ිසි ්හල් යනඩනට සිහතනඩහනඩ නැත. 
්රතඩතය හසලහවනඩහනඩ ්රතඩතය තැනිනඩ තැන යනඩහනඩ, හගාන්ු විසිනඩ 
හහෝ මිනිස්ු විසිනඩ ඇදඩදහහාතඩ ය. එහමනඩ ර පසඩ්නඩධ්ය ද තුබූ තැන ම 
තිහබනඩන්ි. හසලහවනඩහනඩ විඤඩඤාණ ධ්ාතුව විසිනඩ හසලවුව හහාතඩ 
පමහණ්ි. ්ිසි ්රියාව්ඩ ්ිරීමට සමතඩ ්ම්ඩ නැති ්ිසි ්රියාව්ඩ 
්වදාවතඩ හනා ්රන ර පසඩ්නඩධ්ය හැමහදයම ්රන සුවදු්ඩ විඳින 
පුදඩගලය්ු විය හැ්ි ද? හනා විය හැ්ිම ය. 

 
්ේදනාස්කන්ර්ය හමහසඩ දත යුතු ය. වසඩතු හද්්ඩ එ්ට 

සැපුණාම හපර හනා තුබූ හඬ්ඩ පහළ වනඩනා්ඩ හමනඩ, ගිනි හපට්ටිහයහි 
ගිනි්ූර ඇතිලඩලුනාම හනා තුබූ ගිනඩන්ඩ පහළ වනඩනා්ඩ හමනඩ, ක්ඩඛු-
හසෝත-ඝාණ-ජිේහා-්ාය-මන යන හම් ඉනඩද්රියයනඩහි ර පාදි අරමුණ්ඩ 
සැපුණාම සුඛසඩව,ාවය්ඩ හහෝ දුුඃඛ සඩව,ාවය්ඩ හහෝ   අරමුණ පිළිබඳව 
මධ්යසඩෙ සඩව,ාවය්ඩ හහෝ   සනඩතානහයහි ඇති හේ. හම් ධ්ර්මයනඩහි 
හේදනා නාමහයනඩ හඳුනඩවනඩහනඩ   සඩව,ාව තුන ය. 

 
සාමානය ජනයා අතර රිදීමට හහවතඩ ඉවසිය හනා හහන 

සඩව,ාවයට හේදනාව ය යි ්ියනු ලැහබ්. හේදනාසඩ්නඩධ් ය යි ්ියනුහයඩ 
  රිදීමට ය ්ියා වරදවා හනා ගත යුතු ය. බුදු දහහමහි උගනඩවන හේදනා 
සඩ්නඩධ්යට   රිදීමතඩ ඇතුළතඩ ය. දුුඃඛ හේදනාව ය - හදෝමනසඩස 
හේදනාවය ්ියනුහයඩ   රිදීමට ය. බුදු දහහම් දැ්ඩහවන හේදනා 
සඩ්නඩධ්යට සනීපයතඩ අයිති ය. සුඛ හේදනාවය - හසෝමනසඩස හේදනාවය 
යන නම් ්ියනුහයඩ සාමානය ජනයා විසිනඩ සනීපයය - සැපයය ්ියා 
සල්න හදයට ම ය. 

 
සැප සනීප හ්හසඩ දැයි ඇසුව හහාතඩ සැප දු්ඩ හද්ම නැති ්ලඩහි 

එයට හදන පිළිතුර වරද්ඩ නැතය ්ියා ය. එයිනඩ අදහසඩ ්රනඩහනඩ 
මධ්යසඩෙ ,ාවය ය. බුදු දහහමහි උහපඩක්ෂා හේදනාවය යන නාමය 
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වයවහාර ්රනඩහනඩ   වරද්ඩ නැතය ්ියන සඩව,ාවයට ය. සුඛ 
හේදනාවය දුුඃඛ හේදනාවය උහපඩක්ෂා හේදනාවය ්ියා එ්ඩ ්ර මය්ිනඩ 
හේදනා තුන්ඩ ද, සුඛ හේදනාවය, හසෝමනසඩස හේදනාවය, දුුඃඛ 
හේදනාවය, හදෝමනසඩස හේදනාවය, උහපඩක්ෂා හේදනාවය ්ියා තවතඩ 
්ර මය්ිනඩ හේදනා පස්ඩ ද තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ වදාරා තිහබ්. 
 වාහයඩ විසඩතර වුවමනා නම් අ,ිධ්ර්ම හපාතඩවලිනඩ උගත යුතු ය. හේදනා 
සඩ්නඩධ්ය යි ්ියනුහයඩ   හේදනා රාශියට ය. 

 
දුුඃඛ හේදනාව්ඩ ඇති්රවන අනිෂඩටාරම්මණය්ඩ ඉනඩද්රියයනඩහි 

ගැටුණාම දුුඃඛ හේදනාව්ඩ ඇතිී ම වැළැ්ඩීහම් ශ්ඩතිය්ඩ ්ාහටවතඩ 
නැතඩහතඩ ය. ්ාහගඩවතඩ විධ්ානය්ඩ නැතිව දුුඃඛ හේදනාවට හහඩතුවන 
අරමුණ ඉනඩද්රියයනඩහි ගැටුණාම දුුඃඛ හේදනා ඉපිද නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය. 
සුඛ හේදනාව ඇති ්රන අරමුණ්ඩ ඉනඩද්රියයනඩහි ගැටුණාම ද ්ාහගඩවතඩ 
විධ්ානය්ඩ නැතිව සුඛ හේදනාව්ඩ ඇති ී නිරැදඩධ් වනඩහනඩ ය. සුඛ 
හේදනාව හහාඳය ්ියා එය නිරැදඩධ් වනඩනට හනාදී ්ලඩ පවතඩවා ගැනීහම් 
ශ්ඩතිය්ඩ ්ාහටවතඩ නැතඩහතඩ ය.  

 
    අරමුණ ගැකාම හහඩතු හ්ාට හගන හම් නාම ර ප ධ්ර්ම 

පරම්පරාහවහි     හේදනා ඇතිව නැතිව යනවා මිස  වා පාලනය 
්රන පවතඩවන ්ිසිව්ු   නාම ර ප ධ්ර්ම අතර නැත. හේදනාව ඇතිව 
නැතිව යනවා මිස, විඳින පුදඩගලහය්ඩ නැත. හහඩතූනඩ හගඩ සරහයෝගහයනඩ 
ඉපිද බිඳී යන   හේදනා රාශිය ද පුදඩගලය්ු හනා විය  හැ්ි ය.  

 
සිංඥාස්කන්ර්ය හමහසඩ දතයුතු. ක්ඩෂුරාදි දඩවාර සයට ර පශබ්දාදි 

අරමුණු පැමිහණන ්ලඩහි, ර පශබ්දාදි අරමුණු දඩවාරයනඩහි ගැහටන ්ලඩහි, 
  අරමුණු නිසා සැපදු්ඩ ඇතිවනඩනා්ඩ හමනඩ ම, නිලය - රතය - සුදය - 
උසඩ හදයය - මිටි හදයය - ්ුලා හදයය - මහතඩ හදයය - වට හදයය - 
සතරැසඩ හදයය - මිනිසාය - සිරහලයාය - හදමළාය - ගැහැනියාය - 
පිරිමියාය - ළමයාය - තරැණයාය - මහලඩලාය - මවය - පියාය - 
සහහෝදරයාය - සහහෝදරීය - ගවයාය - එළුවාය - බලඩලාය - බළලාය - 
ඉරය - සඳය - තාර්ාවය - හපාහළාවය - ්නඩදය - ගසය - ගලය - 
හගයය - ඇඳය - පුටුවය යනාදි හැඟීම් ඇති හේ. එහසඩ ඇති වනඩනා වූ 
හැඟීම් රාශියට සරඥාසඩ්නඩධ්ය යි ්ියනු ලැහබ්. 
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සඩ්නඩධ් පස අතුහරනඩ සරඥාසඩ්නඩධ්ය විශාල ම සඩ්නඩධ්ය සැටියට 

්ිය යුතු ය. හලෝ්හයහි හබාහහෝ ,ාෂා ඇතඩහතඩ ය. එ්ඩ එ්ඩ ,ාෂාව් 
වකන ද හබාහහෝ ගණන්ඩ ඇතඩහතඩ ය. ,ාෂාවල ඇති   වකන ගණනාවට 
එ් එ් සරඥාව බැගිනඩ ඇතඩහතඩ ය. හලෝ්හයහි අපර මාණ සතඩතඩවහයෝ 
ඇතහ. සතඩතඩව ගණනට ම සරඥා ද ඇතඩහතඩ ය. හලෝ්හයහි පර මාණය්ඩ 
හනා ්ළ හැ්ි තරමට ද්ර වය ද ඇතඩහතඩ ය.   සියලුම ද්ර වයයනඩ 
සම්බනඩධ්හයනඩ ද්ර වය ගණනට ම සරඥා ද ඇතඩහතඩ ය. ද්ර වයයනඩහගඩ 
කලනයනඩ වූ ්රියා ද හබාහහෝ ඇඩතහතඩ ය. ්රියා ගණනට සරඥා ද ඇතඩහතඩ 
ය. හමහසඩ බලන ්ලඩහි පර මාණය හනා ්ළ හැ්ි තරමට සරඥා ඇති බව 
හතඩරැම් ගත හැ්ි ය. 

 
හලෝ්හයහි ඇති තා්ඩ සරඥා සියලඩල ම එ්ඩ සනඩතානය් ඇති 

වනඩහනඩ හනාහේ. සරඥාසඩ්ඩනධ්යට අයතඩ අපර මාණ සරඥාවනඩහගනඩ යම් 
්ිසි පර මාණය්ඩ එ්ඩ සනඩතානය් ඇති හේ. ඉහගනීම ය යි ්ියනුහයඩ ද 
සරඥාසඩ්නඩධ් මහතඩ ්ිරීම ය. දියුණු ්ිරීම ය. උගතුනඩ හගඩ සනඩතානහයහි 
හබාහහෝ සරඥා ඇතඩහතඩ ය. නූගතුනඩ හගඩ සනඩතානහයහි ඇතඩහතඩ සරඥා 
සඩවලඩපය්ි. තිරිසනඩ සතුනඩ හගඩ පටනඩ සැමහදනා හ්හරහි ම සරඥා 
එ්ඩතරා පර මාණය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. තිරිසනුනඩට ආහාර පානාදිය සපයා 
ගැනීමටතඩ ආතඩමය ආරක්ෂා ්ර ගැනීමටතඩ උප්ාර වනඩහනඩ හම් සරඥාව 
ම ය. 

 
්ිසිව්ු හගඩ සරවිධ්ානය්ඩ නැතිව දඩවාරයනඩහි අරමුණු ගැකාහමනඩ 

  අරමුහණඩ සැටියට යම් ්ිසි හේදනාව්ඩ ඇතිවනඩනා්ඩ හමනඩ ම සරඥාව 
ද දඩවාරයනඩහි අරමුණු ගැකාම නිසා ්ිසිව්ු හගඩ සරවිධ්ානය්ඩ නැතිව ම 
ගැකාමට පැමිණි අරමුණුවල සැටියට ම ඇති වනඩන්ි. ඕන  සැටියට 
සරඥාවනඩ ඇති ්රවනඩනා වූ සරඥා හ්හරහි අධිපති ්ම පවතඩවන 
සරඥාවනඩ හගඩ අයිති්ාරය්ු වූ පුදඩගලහය්ඩ හම් නාමර ප ධ්ර්ම අතර 
නැත. ඉනඩ පිටත ද නැත. දඩවාරයනඩහි අරමුණු ගැකාම නිසා හේදනාව හසඩ 
ම ඉපද ඉපද බිඳි බිඳී යන සරඥාව සතඩතඩවහය්ඩ පුදඩගලහය්ඩ හනා හේ. 
ධ්ාතු මාතරහය්ි. 
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සිංස්කාරස්කන්ර්ය ්ම්ස්ය :- ර පාදි අරමුණු ක්ඩෂුරාදි 
දඩවාරයනඩහි ගැටුණු ්ලඩහි හේදනාව හා සරඥා ඇතිී හමනඩ පමණ්ඩ 
නවතඩහනඩ හනා හේ.  වායිනඩ සමහර්ඩ ගැන හහාඳය ්ියා තණඩහාව ඇති 
හේ. සමහර්ඩ ගැන නර්ය ්ියා දඩහේෂය ඇති හේ. එබැවිනඩ දඩවාරයනඩහි 
ගැටුණු   ර පාදිය නිමිතඩහතනඩ  වා ඇති ්ිරීම් - රැසඩ්ිරීම් - පහරසඩසම් 
්ිරීම් - විනාශ ්ිරීම් - ඉවතඩ ්ිරීම් - ඉවතඩීම් - ,ු්ඩතිවිඳීම් ආදිය 
සම්බනඩධ්හයනඩ යාම් - ඊම් - දීම් - ගැනීම් - ් ම් - පීම් - අනුබල දීම් - 
පීලා ්ිරීම් - හබාරැ ්ීම් - හ්ඩළාම් ්ීම් - ඵරැෂ වකන ්ීම් - 
සාමානයහයනඩ ්තා ්ිරීම් ආදි හබාහහෝ ්ායි් වාකසි් මානසි් ්රියා 
සිදු හේ.   ්රියා සිදු්රන ශ්ඩතිය වූ හච්තනාව පර ධ්ාන වශහයනඩ 
සරසඩ්ාර නම් හේ. 

 
සිදු ්රනඩනා වූ ්රියාවනඩහගඩ නානතඩවහයනඩ හබාහහෝ හච්තනා 

ඇතඩහතඩ ය.   හච්තනා සමූහය එ්ඩහ්ාට සියලඩලට ම සරසඩ්ාරසඩ්නඩධ් 
ය යි ්ියනු ලැහබ්. හච්තනාව හා එ්ඩවන හලෝ, - දඩහේෂ - මාන - දෘෂඩටි 
- ඊෂයමා - මාතඩසයයම - ශර දඩධ්ා - පර ඥා - වමතරී - ්රැණාදි තවතඩ ධ්ර්ම 
රාශිය්ඩ ඇතඩහතඩ ය.   සියලඩල ද සරසඩ්ාරසඩ්නඩධ්යට ම අයතඩ ය. 
සරසඩ්ාරසඩ්නඩධ්යට අයතඩ වකතසි් ධ්ර්ම පනස්ඩ ඇතඩහතඩ ය.  වා 
වුවමනා නම් අ,ිධ්ර්ම හපාතඩවලිනඩ උගත යුතු ය. 

 
සිංඛාර යන වකනය පිට්තරහයහි හනාහය්ඩ තැනඩවල හයදී 

ඇතඩහතඩ ය,   වකනහයඩ අර්ෙ ්ීපය්ඩ ඇතඩහතඩ ය. හම් සඩ්නඩධ් ්ොහවහි 
එන සරසඩ්ාර යන පදහයඩ අර්ෙය වශහයනඩ ගත යුතඩහතඩ හදපනසඩ 
වකතසි්යනඩහගනඩ හේදනා - සඤඩඤා යන වකතසි් හද් හැර ඉතිරි 
වකතසි් පනස ය. අනි්ඩ තැනඩවල එන සරඛාර යන වකනහයනඩ     
තැනට සුදුසු අර්ෙය ගත යුතු ය. ස ම තැනදීම එ්ම අර්ෙය ගනඩනට 
හගාසඩ ධ්ර්මය අවුලඩ ්ර හනා ගත යුතු ය. 

 
සාමානයහයනඩ බලන ්ලඩහි ගමනාදි ්රියා ශරීරය විසිනඩ සිදු 

්රනඩනා්ඩ හමනඩ හපහනඩ. ශරීරයට ්රියා ්ළ හැ්ි ශ්ඩතිය්ඩ නැත.     
්රියා සිදු ්ිරීහම් උතඩසාහය වූ හච්තනාව සිත හා බැඳී උපදින වකතසි් 
ධ්ර්මය්ි. හච්තනාව උපදනා ්ලඩහි එයට අනුව සිත ද තවතඩ වකතසි් 
ද ඇති හේ.   මතඩත වකතසි් ධ්ර්ම රාශිය නිසා උතඩසාහ ්රන ්රියාව 
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සිදුීමට සුදුසු පරිදි අතඩපා ආදිය හසාලවන එහා හමහා යවන වායුව්ඩ 
ශරීරය තුළ ඇති ේ. එයිනඩ ගමනාදිය සිදු හේ. එය සිදු ්රන පර ධ්ාන 
ධ්ර්මය එ්ම හච්තනාවය. එබැවිනඩ එයට සරඛාර ය යි ්ියනු ලැහබ්. 

 
හච්තනාව නිසාම ගමනාදි     ්රියා සිදු හවනවා මිස සතඩතඩවයා 

හලස සල්න හම් නාමර ප ධ්ාතු පුඤඩජහයහි ගමනාදි ්රියා සිදු ්රන 
පුදඩගලහය්ඩ නැත. ආතඩමය්ඩ නැත. හේදනා සරඥාවනඩ හසඩ දඩවාරයනඩට 
අරමුණු පැමි)ම නිසා ඉපද ඉපද     හමාහහාහතඩ ම නැතිී යන   
හච්තනාද පුදඩගලය්ු හනා විය හැ්ි ය. ආතඩමය්ඩ හනා විය හැ්ි ය. 

 
විඥානස්කන්ර්ය ්ම්ස්ය :- ඇසට ර පය්ඩ එළඹ සිටින ්ලඩහි   

හදය හපහනඩ. හපනීමය යි ්ියනුහයඩ   ර ප ද්ඩනා සිත ඇතිී මට ය. 
විඥානය යි ්ියනුහයඩ සිතට ය. 

 
ඇසට ර පය්ඩ එළඹ සිටි ්ලඩහි ඇතිවන, ද්ඩනා සිතට 

ක්ඩඛුවිඤඩඤාණය යි ්ියනු ලැහබ්. ්නට ශබ්දය්ඩ පැමිණි ්ලඩහි ඇසීම 
සිදු හේ.   ඇසීම හ්රැණු සිත හසෝත විඤඩඤාණ නම් හේ. නැහැයට 
ගනඩධ්ය්ඩ පිවිසි ්ලඩහි ගඳ දැනීම්ඩ සිදු හේ. ගඳ දැනගනඩනා වූ   සිත 
ඝාණවිඤඩඤාණ නම් හේ. දිවට රසය ඇති හදය්ඩ පැමිණි ්ලඩහි රස දැනීම 
සිදු හේ. රසය දැන ගනඩනා වූ සිත ජිේහාවිඤඩඤාණ නම ්ඩහේ. ශරීරහයහි 
යම් ්ිසිව්ඩ සැපුණු ්ලඩහි   සැපීම දැහනඩ. සැපීම දනඩනා වූ සිත 
්ායවිඤඩඤාණ නම් හේ. මහනෝදඩවාරය යම් ්ිසිව්ට හයාමු වූ විට  හදය 
දැනගැනීම් වශහයනඩ සිත්ඩ උපදී.   සිත මහනෝවිඤඩඤාණ නම් හේ. 
ක්ඩඛුවිඤඩඤාණ හසෝතවිඤඩඤාණ ඝාණවිඤඩඤාණ ජිේහා විඤඩඤාණ 
්ායවිඤඩඤාණ මහනෝවිඤඩඤාණ යන හම් සියලඩලට විඥානසඩ්නඩධ් ය යි 
්ියනු ලැහබ්.  

 
විඥානසඩ්නඩධ්යට අයතඩ සිතඩ එ්ඩ ්ර මය්ිනඩ අසූනවය්ඩ ද තවතඩ 

්ර මය්ිනඩ එ්සිය විසිඑ්්ඩ ද හේ.  වා දනු ්ැමති නම් අ,ිධ්ර්ම 
හපාතඩවලිනඩ උගත යුතු ය. ක්ඩඛුවිඤඩඤාණ නම් වූ සිත ඇහසහි 
ර පච්ඡායාව ගැකාම නිසා ඇතිවනඩන්ි. එය අනඩ්ිසි හහඩතුව්ිනඩ 
ඇතිවනඩහනඩ හනා හේ. ්ිසිව්ු විසිනඩ ඇති ්ළ හැ්ි හදය්ඩ ද හනා හේ. 
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එබැවිනඩ තමාහගඩ ්ැමැතඩත අනුව ක්ඩඛුවිඤඩඤාණය උඵදවන 
ක්ඩඛුවිඤඩඤාණය හ්හරහි අධිපති්ම පවතඩවන පුදඩගලහය්ඩ නැත. 

 
ඇහසහි ර පච්ඡායාව ගැකාම සිදුවුවහහාතඩ ක්ඩඛු විඤඩඤාණහයඩ 

ඉපදීම වැළැ්ඩීමට සමතඩ පුදඩගලහය්ඩ ද නැත. ඇහසහි ර පච්ඡායාව 
ගැකාම නිසා ඉපද එහ්හණහි බිඳී යන ක්ඩඛු විඤඩඤාණය ද පුදඩගලහය්ඩ 
හනා හේ. ක්ඩඛු විඤඩඤාණය හමනඩ ම හසෝතවිඤඩඤාණාදි විඤඩඤාණ පස 
ද පුදඩගලය්ු හනා වන බව ආතඩම හනා වන බව හතඩරැම් ගත යුතු ය. 

 
ර පසඩ්නඩධ්ාදි වශහයනඩ පසඩ හ්ාටස්ට හබදා තිහබනඩහනඩ ද 

සරසාර ක්ර යට අයතඩ අවිදයා - සරසඩ්ාර - විඥාන - නාමර ප - සළායතන 
- සඩපර්ශ - හේදනා - තෘෂඩණා - උපාදාන - ,ව - ජාති ජරා මරණ යන 
පර තීතයසමුතඩපාදාඞ්ග හදාහළාසම ය.  වා හ්ාටසඩ  පස්ට හබදා 
තිහබනඩහනඩ සතඩතඩවයාය පුදඩගලයාය ආතඩමය ්ියා වරදවා ගැනීහම් දී 
විහශඩෂහයනඩ අලඩලා ගනඩනා ධ්ර්මයනඩ     හ්ාටසඩවලට ඇතුළු ්ිරීහමනි. 
සතඩතඩවයාය, පුදඩගලයාය, මමය ්ියා වරදවා ගනඩහනෝ වරිනඩ වර එ් එ් 
හදය ආතඩමය හ්ාට නිති. වර්ට ර ප සමූහය ආතඩම වශහයනඩ ගනිති. 
වර්ට හේදනාව ආතඩම වශහයනඩ ගනිති. වර්ට සරඥාව ආතඩමය 
වශහයනඩ ගනිති. වර්ට සරසඩ්ාරයනඩ ආතඩමය වශහයනඩ ගනිති. වර්ට 
විඤඩඤාණය ආතඩමය වශහයනඩ ගනිති. 

 
ර පය පර ධ්ාන ්ර හගන සිතන ්ො ්රන අවසඩොවලදී 

සනඩතානහයහි ඇතිතා්ඩ ර ප එ්්ඩ හ්ාට සතඩතඩවයා පුදඩගලයා වශහයනඩ 
හගන, මම ්ුලාය - මම මහතඩය - මම උසඩය - මම මිටිය -මම ්ළුය - 
මම රතුය යනාදීනඩ ්ො ්රති. අසවලා ්ුලාය - මහතඩය - උසඩය - මිටිය 
- ්ළුය - රතුය යනාදි  පර - සනඩතානගත ර ප පුදඩගලයා හ්ාට සිතති, 
්ො ්රති. 

 
හේදනාවතඩ උසසඩ හ්ාට සල්න එ්ඩතරා ධ්ර්මය්ඩ වන බැවිනඩ 

හේදනාව හගන මම සැප විඳිමිය, දු්ඩ විඳිමිය, අසවලා සැප විඳීය, දු්ඩ 
විඳීය ්ියා හේදනාව පුදඩගලයා හ්ාට සිතති. ්ො ්රති. හේදනාව හැර 
සුවදු්ඩ විඳින අනි්්ු නැති බැවිනඩ මම සැප විඳිමියි ්ියන ්ලඩහි මම 
යනුහවනඩ ගැහනනඩහනඩ හේදනාසඩ්නඩධ්ය ය. 
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සරඥාව ගැන සිතන ්ියන අවසඩොවලදී මම හම් හම ්රැණු 

දනිමිය, අසවලා හම් හම් හදඩ දනඩහනඩ ය යි සරඥාව පුදඩගලයා වශහයනඩ 
හගන සිතති. ්ො ්රති.     හදය හැඳිනීම සරඥාව මිස හඳුනන 
පුදඩගලය්ු නැති බැවිනඩ මම දනිමියි ්ියන ්ලඩහි මම යනුහවනඩ 
ගැහනනඩහනඩ සරඥාසඩ්නඩධ්ය ය. 

 
සරසඩ්ාරයනඩ ගැන සිතන ්ො ්රන අවසඩොවලදී මම යමිය - 

එමිය - හදමිය - ගනිමිය - අසවලා යනඩහනඩ ය - එනඩහනඩ ය - ගනඩහනඩ ය 
- හදනඩහනඩ ය ්ියා සිතන ්ියන ්ලඩහි පුදඩගලයා හ්ාට ගනඩහනඩ 
සරසඩ්ාරසඩ්නඩධ්ය ය. 

 
මම ද්ිමිය අසමිය යනාදීනඩ විඥානය පර ධ්ාන හ්ාට සිතන ්ියන 

්ලඩහි මම යනුහවනඩ අදහසඩ ්රනඩහනඩ විඥානසඩ්නඩධ්ය ය. හබාහහෝ 
හසයිනඩ ආතඩමසරඥාව ඇති වනඩහනඩ හම් ර පාදි හ්ාටසඩ පස 
සම්බනඩධ්හයනි.  වා හවනඩ වශහයනඩ හතඩරැම් ගතඩතාම ආතඩම සරඥාව - 
ආතඩම දෘෂඩටිය දුරැ්ර ගැනීම පහසු හේ. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
සරසාර ක්ර යට අයතඩ අවිදයාදි ධ්ර්ම සමූහය හමහසඩ පසඩ හ්ාටස්ඩ හ්ාට 
වදාළ හසඩ්. විසඩතර ්ළයුතු තවතඩ ්රැණු ඇතතඩ ගර නඩෙය මහතඩ වන 
බැවිනඩ දශබල සූතර  විසඩතරය හමපමණ්ිනඩ නවතඩවනු ලැහබ්. 

 
 

ආහාර සූතර ය 
 

(නිදාන වගඩගසරයු්ඩතහයඩ ආහාර වර්ගහයනඩ) 

 
1. එවර හම සුතර, එ්ර සමයර ,ගවා සාවතඩථියර විහරති හජතවහන 

අනාෙපිණඩි්සඩස ආරාහම, තතර  හඛා ,ගවා ,ි්ඩඛු ආමනඩහතසි 
‘,ි්ඩඛහවා’ ති ‘,දනඩහත’ ති හත ,ි්ඩඛු ,ගවහතා පච්කසඩහසාසුර. 
,ගවා එතදහවාක. 
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2. කතඩතාහරා හම ,ි්ඩඛහව! ආහාරා ,ූතානර වා සතඩතානර ිතියා 
සම්,හවසීනර වා අනුගඩගහාය, ්තහම කතඩතාහරා? ්බලිර්ාහරා 
ආහාහරා ්ළාරිහ්ා වා සුඛුහමා වා: ඵසඩහසා දුතිහයා, 
මහනාසඤඩහකතනා තතියා, විඤඩඤාණර කතුතඩෙර. ඉහම හඛා 
,ි්ඩඛහව! කතඩතාහරා ආහාරා ,ූතානර වා සතඩතානර ිතියා, 
සම්,හවසීනර වා අනුගඩගහාය. 
 

3. ඉහම හඛා ,ි්ඩඛහව! කතඩතාහරා ආහාරා ්ිර නිදානා ්ිර සමුදයා 
්ිර ජාති්ා ්ිර ප,වා? 

 

 
4. කතඩතාහරා ආහාරා තණඩහා නිදානා තණඩහා සමුදයා තණඩහා 

ජාති්ා තණඩහා ප,වා. 
 

5. තණඩහාකායර ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදානා ්ිර සමුදයා ්ිර ජාති්ා ්ිර 
ප,වා? 
 

6. තණඩහා, හේදනා නිදානා හේදනා සමුදයා හේදනා ජාති්ා හේදනා 
ප,වා. 
 

7. හේදනා කායර ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදානා ්ිර සමුදයා ්ිර ජාති්ා ්ිර 
ප,වා? 
 

8. හේදනා, ඵසඩස නිදානා ඵසඩස සමුදයා ඵසඩස ජාති්ා ඵසඩස ප,වා 
 

9. ඵසඩහසා කායර ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදාහනා ්ිර සමුදහයා ්ිර ජාතිහ්ා 
්ිර ප,හවා? 
 

10. ඵසඩහසා, සළායතනනිදාහනා සළායතන සමුදහයා සළායතන 
ජාතිහ්ා සළායතන ප,හවා. 
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11. සළායතනඤඩමදර ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදානර ්ිර සමුදයර ්ිර ජාති්ර 
්ිර ප,වර? 
 

12. සළායතනර නාමර පනිදානර නාමර පසමුදයර නාමර පජාති්ර 
නාමර ප ප,වර. 
 

13. නාමර පඤඩමදර ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදානර ්ිර සමුදයර ්ිර ජාති්ර ්ිර 
ප,වර? 

 

14. නාමර පර, විඤඩඤාණනිදානර විඤඩඤාණසමුදයර විඤඩඤාණජාති්ර 
විඤඩඤාණ ප,වර. 
 

15. විඤඩඤාණඤඩමදර ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදානර ්ිර සමුදයර ්ිර ජාති්ර 
්ිර ප,වර? 
 

16. විඤඩඤාණර, සඞ්ඛාරනිදානර සඞ්ඛාරසමුදයර සඞ්ඛාරජාති්ර 
සඞ්ඛාර ප,වර. 
 

17. සරඛාරාමහම ,ි්ඩඛහව! ්ිර නිදානා ්ිර සමුදයා ්ිර ජාති්ා ්ිර 
ප,වා? 
 

18. සරඛාරා, අවිජ්ජානිදානා අවිජ්ජාසමුදයා අවිජ්ජා ජාති්ා අවිජ්ජා 
ප,වා. 
 
ඉති හඛා ,ි්ඩඛහව! අවිජ්ජාපච්කයා සරඛාරා, සරඛාරපච්කයා 

විඤඩඤාණර, විඤඩඤාණපච්කයා නාමර පර, නාමර පපච්කයා සළායතනර, 
සළායතනපච්කයා ඵසඩහසා, ඵසඩසපච්කයා හේදනා, හේදනාපච්කයා 
තණඩහා, තණඩහා පච්කයා උපාදානර, උපාදානපච්කයා ,හවා, ,වපච්කයා 
ජාති, ජාති පච්කයා ජරාමරණර හසා්පරිහදඩව දු්ඩඛ හදාමනසඩසුපායාසා 
සම්,වනඩති. එවහමතසඩස හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයා හහාති. 

 



 පටුන වවත 204 

 

අවිජ්ජායතඩහවව අහසසවිරාගනිහරාධ්ා සරඛාරනිහරාහධ්ා, 
සරඛාරනිහරාධ්ා විඤඩඤාණනිහරාහධ්ා, විඤඩඤාණනිහරාධ්ා 
නාමර පනිහරාහධ්ා, නාමර පනිහරාධ්ා සළායතන නිහරාහධ්ා, සළායතන 
නිහරාධ්ා ඵසඩස නිහරාහධ්ා, ඵසඩස නිහරාධ්ා හවදනා නිහරාහධ්ා, හේදනා 
නිහරාධ්ා තණඩහා නිහරාහධ්ා, තණඩහා නිහරාධ්ා උපාදාන නිහරාහධ්ා. 
උපාදාන නිහරාධ්ා ,ව නිහරාහධ්ා. ,ව නිහරාධ්ා ජාති නිහරාහධ්ා, ජාති 
නිහරාධ්ා ජරාමරණර හසා් පරිහදව දු්ඩඛ හදාමනසඩසු පායාසා 
නිරැජ්ඣනඩති. එවහමතසඩස හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරාහධ්ා 
හහාතීති. 

 

ආහාර සූතරවේ වේරුම 
 
(1) මා විසිනඩ හමහසඩ අසන ලදී. එ්ඩසමහය්ඩහි ,ාගයවතුනඩ 

වහනඩහසඩ සැවැතඩනුවර හජ්තවනහයහි අහනඩපිඬු සිටුහුහගඩ ආරාමහයහි 
වැලහවහසන හසඩ්. එ්ලඩහි ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ ‘මහහණනි’ යි 
,ි්ඩෂූනඩට ්ෝළ හසඩ්. ,ි්ඩෂූහු ‘සඩවාීනනි’ යි ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩට 
පිළිවදනඩ දුනඩහ. ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
(2) මහහණනි: උපනඩනා වූ සතඩතඩවයනඩ හගඩ ජීවතඩ ීම පිණිස ද, 

ඉපදීම හසායනඩනා වූ සතඩතඩවයනට අනුගර හය පිණිස ද, හම් ආහාරහයෝ 
සතරහදහන්ඩ හවති. ්වර සතරහදහන්ඩ ද යතඩ? ඖදාරි් වූ ද සූ්ඩෂඩම 
වූ ද ්බලිර්ාර ආහාරය ය, හදහවනි වූ ඵසඩස ආහාරය ය, තුනඩවැනි වූ 
මහනෝසඤඩහච්තනා ආහාරය ය, සතරහවනි වූ විඤඩඤාණ ආහාරය ය යන 
හමාහුය. මහහණනි! ආහාරහයෝ සතරහදන උපනඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
පැවැතඩමට ද ඉපදීම හසායනඩනා වූ සතඩතඩවයනඩ හට අනුගර හය පිණිස ද 
පවතඩනාහ. 

 
(3) මහහණනි! හම් ආහාරහයෝ සතරහදන ්ුම්ඩ හහඩතුහ්ාට 

ඇතඩතාහු ද? 
 
(4) ආහාරහයෝ සතරහදන තණඩහාව හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතෝ ය. 
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(5) මහහණනි! හම් තණඩහාව ්ුම්ඩ හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ද? 
 

(6) තණඩහාව හේදනාව හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
 

(7) මහහණනි! හම් හේදනාව ්ුම්ඩ හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතඩ ද? 

 

(8) හේදනාව සඩපර්ශය හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ය.  
 

(9) මහහණනි! හම් සඩපර්ශය ්ුම්ඩ හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතඩ ද? 
 

(10) සඩපර්ශය ෂලායතනය හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
 

(11) මහහණනි! හම් ෂලායතන ්ුම්ඩ හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ද?  
 

(12) ෂලායතන නාමර පය හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
 

(13) මහහණනි! හම් නාමර පය ්ුම්ඩ හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතඩ ද? 
 

(14) නාමර පය විඥානය හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
 

(15) මහහණනි! හම් විඥානය තමනඩ හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ද? 
 

(16) විඥානය සරසඩ්ාරයනඩ හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
 

(17) මහහණනි! හම් සරසඩ්ාරහයෝ ්ුම්ඩ හහඩතු හ්ාට ඇතඩහතෝ ද? 
 

(18) සරසඩ්ාරහයෝ අවිදයාව හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතෝ ය. 
 
මහහණනි! හමහසඩ අවිදයාව නිසා සරසඩ්ාරහයෝ වනඩනාහ. 

සරසඩ්ාරයනඩ නිසා විඥානය උපදහනඩ ය, විඥානය නිසා නාමර පය 
උපදහනඩ ය, නාමර පය නිසා ෂලායතනය උපදහනඩ ය, ෂලායතනය නිසා 
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සඩපර්ශය උපදහනඩ ය, සඩපර්ශය නිසා හේදනාව උපදහනඩ ය, හේදනාව 
නිසා තණඩහාව උපදහනඩ ය, තණඩහාව නිසා උපාදානය උපදහනඩ ය, 
උපාදානය නිසා ,වය උපදහනඩ ය. ,වය නිසා ජාතිය ජරා මරණ හශෝ් 
පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞමමනසය උපායාශහයෝ වනඩනාහ. හමහසඩ හම් ස්ල 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ පහළ ීම වනඩහනඩ ය. 

 
අවිදයාවහගඩ ම හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගඥානහයනඩ නිරවහශඩෂහයනඩ 

නිරැදඩධ්ීම හහඩතු හ්ාට සරසඩ්ාරයනඩහගඩ නිහරෝධ්ය හේ. -හප- හමහසඩ 
හම් ස්ල දු්ඩඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ නිහරෝධ්ය හේ.  

 
්ම්තකින් ආහාර සූතර ් ය් භාවය නිමි. 

 
හම් සූතරහයහි එන “්ිර නිදානා - ්ිර සමුදයා - ්ිර ජාති්ා - ්ිර 

ප,වා” යන වකන සතර එ් ම අර්ෙය්ඩ හදන වකන සතර්ි. එ්ම 
අර්ෙය්ඩ හදන වකන සතර්ඩ හමහසඩ එ්තැන හයදීම තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ හදඩශනා විලාශහයඩ සැටියට නම් හශෝ,න ය. එ් අර්ෙය 
හදන වකන සතර එ්තැන හයදීහමනඩ අසනඩනහු හගඩ සිතට ්ාරණය 
තදිනඩ ්ා වැහදඩ. එහසඩ ම අසනඩනහුට ්ාරණය හහාඳිනඩ අවහබෝධ් හේ. 
වකන සතර හයදීහමනඩ අසනඩනවුනඩට හදඩශනය අපරිය හනා හේ. 

 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ හදඩශනා විලාශහයඩ සැටියට එ් අර්ෙය 

්ියහවන වකන සතර එ් තැන හයදීම හහාඳ වුව ද සිරහල ,ාෂා 
වශලිහයඩ සැටියට එබඳු හයදුම් අහශෝ,න ය. සිරහල වා්යය් එහසඩ 
හයදුව හහාතඩ එය ්ියවනඩනවුනඩට - අසනඩනවුනඩට අපරිය වා්යය්ඩ හේ. 
එබැවිනඩ අප විසිනඩ හම් සූතරහයඩ ,ාවය ලිීහම්දී “්ිර නිදානා ්ිර සමුදයා 
්ිර ජාති්ා ්ිර ප,වා” යන වකන සතර හවනුවට “්ුම්ඩ හහඩතුහ්ාට 
ඇතඩතාහු ද” ්ියා එ් වකනය් අර්ෙය පමණ්ඩ හයාදන ලදී. 

 

ආහාර සතර 
 
්බලිර්ාරාහාරය, ඵසඩසාහාරය, මහනෝසඤඩහච්තනාහාරය, 

විඤඩඤාණාහාරය යන ආහාර සතර හම් සූතරහයහි දැ්ඩහවන විහශඩෂ 
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්රැහණ්ි. “ආහරීයති අජ්්ෙෝහරීයතීති ආහා්රෝ” යන විගර හහයඩ 
සැටියට “අනු,ව ්රනු ලබන හදයට ආහාරය” යි ්ියනු ලැහබ්. හමහි 
  සතරට ආහාර යන නම ්ියනුහයඩ   අර්ෙය අනුව හනා හේ. ඵසඩස 
හච්තනා යන හද් වකතසි් හද්්ි. විඤඩඤාණය නම් සිත ය.  වා 
අනු,ව ්රනඩනට ගිලිනඩනට පිළිවනඩ හදඩ හනා හේ. කබ ිිංකාරාදි සතරට 
ආහාරය යි කියනු්ය් ඵ ය ඇති කරන ්දයය යන අර්ථ්යනි.  

 
“ආහාර” යනු යම්්ිසි ඵලය්ඩ ඇති ්රන හහඩතුවට ද නහම්ි. 

එබැවිනඩ අටුවාහවහි “ආහාරාති පච්චචයා. පච්චචයා හි ආහාරන්ති අත්ත්නා 
ඵ ිං තස්මා ආහාරාති වුච්චචන්ති” යි ්ීහ. අවිජ්ජා පච්කයා සරඛාරා යනාදි 
පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනාහේ සැටියට සරසාර ක්ර යට අයතඩ ස ම ධ්ර්මය්ඩ 
ම පර තයහය්ි. හහවතඩ යම් ්ිසිව්ඩ ඇති ්රන හහඩතුව්ි. “්හ්ත  පච්චච්යා 
ආරමමණපච්චච්යා” යනාදි පර සඩොන හදඩශනාහේ සැටියට ද ස ම ධ්ර්මය්ඩ 
ම පර තයහය්ි. පර තයය හනා වන, හහඩතුව්ඩ හනා වන ්ිසිම ධ්ර්මය්ඩ 
නැත. 

 
යම් ්ිසිව්ට හහඩතු ීහම් - පර තය ීහම් සැටියට නම තබනවා 

නම්, සියලු ම ධ්ර්මයනඩට ආහාර යන නාමය ්ිය යුතු ය. එහසඩ තිබියදී 
්බලිර්ාරාහාරාදි සතරට පමණ්ඩ ආහාර යන නම තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ විසිනඩ තබන ලදුහයඩ ්වර හහඩතුව්ිනඩ ද? යන පර ශඩනය හමහිදී 
උපදී. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හම් සතරට පමණ්ඩ විහශඩෂහයනඩ ආහාර 
නාමය තබන ලදුහයඩ,   සතර සරසාර ක්ර යාහගඩ පැවැතඩමට, තවතඩ 
්ර මය්ිනඩ ්ියතහහාතඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යා හගඩ පැවැතඩමට විහශඩෂහයනඩ 
හහඩතුවන බැවිනි. 

 
සරසාර ක්ර යට අයතඩ ධ්ර්මයනඩ හගනඩ අවිදයාව සරසඩ්ාරයනඩට 

පර තයය හේ. විඥාන නාමර පාදීනඩට පර තයය හනා හේ. විඥානය 
නාමර පයනඩට පර තයය හේ. ෂලායතනාදියට පර තයය හනා හේ. ආහාරයනඩ 
හගඩ පර තයය ීම එහසඩ එ්්ට හද්්ට හනාව සියලඩලටම ය. එබැවිනඩ 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ “සේ්ේ සත්තා ආහාරට්ිතිකා” යි ද වදාරන 
ලදී. ස්ල සතඩතඩවහයෝ ම ආහාරය නිසා ප වතඩහනෝය, ජීවතඩ වනඩහනෝය 
යනු එහි හතඩරැම ය. එහි සතඩතඩවහයෝය යි ්ියා තිහබනඩහනඩ අවිදයාදි ධ්ර්ම 
පරම්පරාවට ය. තවතඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියතහහාතඩ සඩ්නඩධ් පරම්පරාවට ය.  
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ආහාර සතහරනඩ කබ ිිංකාර ආහාරය යනු අනු,ව ්රන 

ආහාරහයහි ඇති ඕජාව ය. අනු,ව ්රන ආහාරය ්ුසට පිවිසි ්ලඩහි 
එයිනඩ හ්ාටස්ඩ ආමාශය ඇසුරැ හ්ාට හවහසන පණුහවෝ ්ති. එ්ඩ 
හ්ාටස්ඩ පාක්ාගඩනිහයනඩ දැී යයි. එ්ඩ හ්ාටස්ඩ මළ හවයි. එ්ඩ 
හ්ාටස්ඩ මුතර  හවයි. ආහාරහයහි හහාඳම හ්ාටස රස ධ්ාතුව ී ආහාර 
හගන යන නහර දිහගඩ ගමනඩ හ්ාට ශරීරය සැම තැනම පැතිහර්.   
ආහාරහයඩ පර ධ්ාන හ්ාටසට ආහාර ර පය යි ද, ඕජා ර පය යි ද ්ියනු 
ලැහබ්. 

 
ඕජාර ප ඇතඩහතඩ අනු,ව ්රන ආහාරහයහි ම හනා හේ. ශරීරහයඩ 

පිහිටි හලඩ මසඩ ආදි සියලඩහලහිතඩ  වා ඇතඩහතඩ ය. ශරීරහයහි ඇති ඕජාර ප 
    තැන ම තිහබනවා මිස අනු,ව ්රන ආහාරහයඩ ඕජාව හමනඩ 
ශරීරහයඩ ගමනඩ හනා ්රයි. එහහතඩ සතඩතඩව ශරීරයට ආහාරහයනඩ 
හ්හරන උප්ාරය පර ධ්ාන වශහයනඩ හ්හරනඩහනඩ ශරීරහයහි ඇති ඕජා 
ර පවලිනි. පිටතිනඩ ශරීරයට පැමිහණන ඕජාර පයනඩ හගනඩ ලැහබන 
උපසඩෙම්,නහයනඩ ශාරීරි් ඕජාර ප බලවතඩ ී  වායිනඩ ආහාරජ ර ප 
නම් වූ ර ප හ්ාට්ඨාශය්ඩ උපදවනු ලැහබ්. ශරීරය පවතඩවනඩහනඩතඩ 
මලානි් හනා ී තිහබනඩහනඩතඩ බලවතඩ වනඩහනඩතඩ වැහලනඩහනඩතඩ   
ආහාරජ ර පවල උපසඩෙම්,නහයනි.  

 
අඹ ඇටය්ට ශ්ඩතිය ඇතඩහතඩ ්ුලා අඹ පැළය්ඩ ඇති ්ිරීමට 

පමණ්ි.   අඹ පැළය හබාහහෝ අතුපතර ඇති අඹ ගස්ඩ ී මලඩපල 
හටගනඩවමිනඩ දීර්ඝ ්ාලය්ඩ පවතඩහනඩ මුලඩ අඹ ඇටහයඩ අනුහසිනඩ හනාව 
පෘථිවි රස ආහපෝ රසයනඩ හගඩ අනුහසහයනි.  වා හනා ලද හහාතඩ අඹ 
ගස නැහසඩ. එහමනඩ ්ර්මයට ශ්ඩතිය තිහබනඩහනඩ ,වහයහි පර ෙමහයනඩ 
සතඩතඩවයා ඉපදීමට පමණ්ි. ඉපදීහමනඩ පසු සතඩතඩවයා වැහලනඩහනඩතඩ 
ජීවතඩ වනඩහනඩතඩ ආහාරහයඩ අනුහසිනි. ආහාරය හනා ලදහහාතඩ සතඩතඩවයා 
වියළී මිය යනඩහනඩ ය. ඉපදීහමනඩ පසු සතඩතඩවයා ජීවතඩ ්රීම ආහාරහයඩ 
්ෘතයය ය. සතඩතඩවයා ජීවතඩ ්රීමය යි ්ියනුහයඩ නාමර ප ෂලායතන 
සඩපර්ශ හේදනාදි හහඩතුඵල ධ්ර්ම පරම්පරාව මර්ාලය්ඩ පැවැතඩීමට ය. 
සරසාර ක්ර යට අයතඩ හහඩතුඵල පරම්පරාවට ම පර තය වන බැවිනඩ 
්බලිර්ාරාහාරය විහශඩෂ පර තයහය්ි. 
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තණඩහාව සරසාර පර වෘතඩතියට පර ධ්ාන හහඩතුව්ි. තණඩහාව 

නැතහහාතඩ සරසාරය්ඩ හනා පවතී. තණඩහාව ඇති වනඩහනඩ ද හේදනාව 
නිසා ය. හේදනාව ්ියා හදය්ඩ හලෝ්හයඩ නැති නම්, ්වහර්ුටවතඩ 
තණඩහාව්ඩ ඇති හනා හේ. ඵසඩසය හනා මැති නම් ්ිසි ්හල් 
හේදනාව්ඩ ඇති වනඩහනඩ ද නැත. හේදනාව ඇති වන ්ලඩහි තණඩහාව 
ඇති ීහමනඩ සරසාර ක්ර ය හනා සිඳී පවතී. එබැවිනඩ හේදනාව ඇති ්ර, 
තණඩහාව ඇති ීමට උප්ාර වන ඵසඩසය අවිදයා සරසඩ්ාරාදි හහඩතුඵල 
ධ්ර්ම පරම්පරාහේ ම මර්ාලය්ඩ පැවැතඩීමට උප්ාරහය්ි. එබැවිනඩ   
ඵසඩසය යම්්ිසි එ්්ට - හද්්ට පමණ්ඩ පර තයය වන අනයධ්ර්මයනඩ 
හසඩ හනාව ස්ල සරසාරයාහගඩ ම පර වෘතඩතියට උප්ාර වනඩන්ඩ බැවිනඩ 
විහශඩෂ පර තයය්ඩ හේ. 

 
මරණිනඩ පසු සතඩතඩවයා හගඩ සඩ්නඩධ් පරම්පරාව සිඳී හනා යන 

පරිදි යම් ්ිසි තැන් අ,ිනව පර තිසනඩධිය්ඩ ඇති ්රවනඩහනඩ ්ුශලා්ුශල 
්ර්ම සරඛයාත මහනෝසඤඩහච්තනා ආහාරහයනි. ඉදිනඩ ්ුශලා්ුශල 
හච්තනාව්ඩ නැති නම් පර තිසනඩධිය්ඩ ඇති හනා වනඩහනඩ ය. පර තිසනඩධි 
විඥානය ඇති හනා වුව හහාතඩ නාමර ප සළායතන ඵසඩස හේදනාදි 
හහඩතුඵල පරම්පරාව ද ඇති හනා වනඩහනඩ ය. සඩ්නඩධ් පරම්පරාව සිඳී 
යනඩහනඩ ය. පර තිසනඩධි විඥානය පහළ ීම නිසා ම නාමර ප ෂලායතනාදි 
හහඩතුඵල පරම්පරාව හනා සිඳී පවතඩහනඩ ය. පර තිසනඩධි විඥානය ඇති ්රන 
්ුශලා්ුශල හච්තනාව එ්්ට හද්්ට පමණ්ඩ හනාව සඩ්නඩධ් 
පරම්පරාවට ම  පර තයය වන බැවිනඩ විහශඩෂ පර තයහය්ි. විහශඩෂ හහඩතුව්ි. 

 
සරසාර ක්ර යට අයතඩ ධ්ර්මයනඩ හගනඩ හබාහහෝ ගණන්ඩ ම 

විඥානය ඇසුරැ හ්ාට විඥානය හා බැඳී උපදින ධ්ර්මහයෝ ය. විඥානය්ඩ 
නැතහහාතඩ අවිදයාව්ුතඩ නැත. සරඛාරය්ුතඩ නැත: නාමර පය්ුතඩ නැත: 
ඵසඩසය්ුතඩ නැත: හේදනාව්ුතඩ නැත: තණඩහාව්ුතඩ නැත: ්ර්ම 
,වය්ුතඩ නැත:   ධ්ර්මයනඩහගඩ ඉපදීමටතඩ පැවැතඩමටතඩ විඥානය තිබිය 
යුතුම ය. එබැවිනඩ   විඥානයතඩ ධ්ර්ම එ්්ට හද්්ට පමණ්ඩ පර තයය 
වනඩන්ඩ හනාව හහඩතුඵල වශහයනඩ පවතඩනා සම්පූණම සරසාර ක්ර යට ම 
උප්ාර් ධ්ර්මය්ඩ වන බැවිනඩ විහශඩෂ පර තයහය්ි. 
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හම් සූතරහයනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ සතඩතඩවයනඩ හගඩ 
උතඩපතඩතියට හා  පැවැතඩමට ආහාර සතර හහඩතුවන බව ද්ඩවා අනතුරැව 
ආහාර සතර ඇතිීමටතඩ යම් ්ිසි හහඩතුව්ඩ තිබිය යුතු බැවිනඩ   පර ශඩනය 
තමනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ම මතු හ්ාට තෘෂඩණාව ආහාර ඇති ී හම් හහඩතුව 
ය යි වදාළ හසඩ්. 

 
“තෘෂ්්ණාව නිසා ආහාර ඇතිවන්්න් ්ක්ස්ද?” යනු හමහිදී විසඳා 

ගත යුතු ය. සතඩතඩවය්ු ,වහයහි පර ෙමහයනඩ උපදිනඩහනඩ - පිළිසිඳ 
ගනඩහනඩ අතීත ,වහයහි වූ තණඩහාව නිසා ය.  පරිපූණමආයතන ඇති 
සතඩතඩවය්ු ,වහයහි උපදනා ්ලඩහි   සතඩතඩවයාහට පර තිසනඩධිමතඩතය 
සමග ම ක්ඩෂුර්දශ්ය - හශරෝතර දශ්ය - ඝරාණදශ්ය - ජිහඩවාදශ්ය - 
්ායදශ්ය - ,ාවදශ්ය - වසඩතුදශ්ය යන ර ප ්ලාප සත පහළ හේ. 
ආයතන සම්පූණම හනා වන පර තිසනඩධි ඇතියවුනඩට එයට අලු ගණන්ඩ 
ර ප ්ලාපහයෝ පර තිසනඩධි මතඩතය සමග උපදිති.   ස ම ර ප ්ලාපය් 
ම ්බලිර්ාරාහාරය යි ්ියනු ලබන ඕජා ර පය ඇතඩහතඩ ය. එය අතීත 
,වහයඩ පැවති තෘෂඩණාව උපනිුඃශර ය හ්ාට ඇතිවන ්ර්මජ 
්බලිර්ාරාහාරය ය. පර තිසනඩධි මතඩතය අතීත ,වයට අයතඩ තණඩහාව 
හහඩතු හ්ාට ඇති වන විඥානාහාරය ය. පර තිසනඩධි මතඩතය සමග ඇති 
හච්තනාව මහනෝසඤඩහච්තනාහාරය ය. පර තිසනඩධි මතඩතය සමග උපදනා 
ඵසඩස වකතසි්ය ඵසඩසාහාරය ය. 

 
හමහසඩ ජීවිත ්ාලය මුළුලඩහලහි ම අතීත ,වයට අයතඩ තණඩහා 

පර තයය ී ආහාර සතර සරසාර ක්රහයඩ ම අරග ී ඇති වන සැටි හතඩරැම් 
ගත යුතු ය. අ,ිධ්ර්මය උගතඩ අයට හමය පහසුහවනඩ වැටහහනු ඇත. 
ආහාරහයඩ හහඩතුව ද්ඩවා අනතුරැව තෘෂඩණාදිහයඩ හහඩතූනඩ ද වදාරා ඇතඩහතඩ 
ය. හබාහහෝ තැනඩවල තොගතයනඩ වහනඩහසඩ පර තීතය සමුතඩපාදය හදඩශනය 
හ්ාට තිහබනඩහනඩ හදඩශනය අනාගතයට හයාමු හ්ාට ය. හම් සූතරහයහි 
පර තීතය සමුතඩපාදය ද්ඩවා තිහබනඩහනඩ අතීතහයනඩ ය. 

 
හම් සූතරහයහි දැ්ඩහවන ආහාර මූලි් පටිච්කසමුපඩපාදයට ඇතඩහතඩ 

ආහාර, තණ්හා, ්ේදනා, ඵස්ස, සළායතන, නාමරූප, විඤ්්ාණ, සිංඛාර, 
අවිජ්ජා යන අරග නවය ය. 
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එහි ආහාර වශහයනඩ ගනු ලබනඩහනඩ වර්තමාන පඤඩකසඩ්නඩධ්ය 
ය. තෘෂඩණාවය යනු වර්තමාන ,වය ඇති ්ළ ්ර්මය ය. හේදනා ඵසඩස 
සළායතන නාම ර ප විඤඩඤාණ යන අරගවලිනඩ ද්ඩවනඩහනඩ වර්තමාන 
උතඩපතඩතියට හහඩතු වූ ්ර්මය ්ළ අතීතානනඩතර ,වය ය. සරඛාර අවිජ්ජා 
යන අරග හද්ිනඩ ගනු ලබනඩහනඩ අනනඩතරාතීත ,වය ඇති ්ළ ්ර්මය 
ය. හමහසඩ හම් සූතරහයහි සඩොන හද්් ,වයතඩ සඩොන හද්ඩහි 
උපඩපතඩතියට හහඩතු වූ ්ර්මයතඩ දැ්ඩීම් වශහයනඩ සර්ඩහෂඩපහයනඩ 
්ර්මවෘතඩත විපා්වෘතඩතයනඩහගඩ වශහයනඩ සරසාර පර වෘතඩතිය ද්ඩවා 
ඇතඩහතඩ ය. 

 
හමහි ද හපර දැ්ඩ වූ පටිච්කසමුපඩපාදහයහි හමනඩ ම සනඩධි තුන්ඩ 

ඇතඩහතඩ ය. ආහාර - තණඩහා හදහදනා හගඩ අතර එ්ඩ සනඩධිය්ි. තණඩහා 
- හේදනාවනඩ අතර එ්ඩ සනඩධිය්ි. විඤඩඤාණ - සරඛාරයනඩ අතර එ්ඩ 
සනඩධිහය්ි. සනඩධි තුන්ඩ වන ්ලඩහි හ්ාටසඩ සතර්ඩ ඇතඩහතඩ ය. හම් 
ක්ර යට ,ව තුන්ඩ සම්බනඩධ් ී ඇතඩහතඩ ය. හමහසඩ අතීතයට හයාමු 
හ්ාට සරසාර පර වෘතඩතිය දැ්ඩ වූ ්ලඩහි   නයිනඩ අනාගත සරසාර 
පර වෘතඩතිය දත හැ්ි ය. හමහත්ිනඩ ආහාර සූතර  විසඩතරය අවසනඩ ්රන 
ලදී. 

 

ඥාතික සූතර ය 
(1) එවර හම සුතර, එ්ර සමයර ,ගවා ඤාතිහ් විහරති 

ගිඤඩජ්ාවසහෙ. අෙ හඛා ,ගවා රහහාගහතා පටිසලඩලීහනා ඉමර 
ධ්ම්මපරියායර අ,ාසි. 

 
(2) ක්ඩඛුඤඩක පටිච්ක ර හප ක උපඩපජ්ජති ක්ඩඛු විඤඩඤාණර. 

තිණඩණර සරගති ඵසඩහසා. ඵසඩසපච්කයා හේදනා, හේදනාපච්කයා තණඩහා, 
තණඩහාපච්කයා උපාදානර, උපාදානපච්කයා ,හවා, ,වපච්කයා ජාති, 
ජාතිපච්කයා ජරාමරණර හසා්පරිහදවදු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා 
සම්,වනඩති. එවහමතසඩස හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයෝ හහාති. 

 
(3) හසාතඤඩක පටිච්ක සදඩහද ක - හප- ඝාණඤඩක පටිච්ක ගනඩහධ් 

ක -හප- ජිේහඤඩක පටිච්ක රහස ක -හප- ්ායඤඩක පටිච්ක හඵාට්ඨබ්හබ 
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ක -හප- මනඤඩක පටිච්ක ධ්ම්හම ක උපඩපජ්ජති මහනා විඤඩඤාණර, 
තිණඩණර සරගති ඵසඩහසා. ඵසඩසපච්කයා හේදනා, හේදනාපච්කයා තණඩහා, 
තණඩහාපච්කයා උපාදානර, උපාදාන පච්කයා ,හවා, ,වපච්කයා ජාති, 
ජාතිපච්කයා ජරාමරණර හසා්පරිහදවදු්ඩඛහදෝමනසඩසුපායාසා 
සම්,වනඩති. එවහමතසඩස හ්ඩවලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයා හහාති. 

 
(4) ක්ඩඛුඤඩක පටිච්ක ර හප ක උපඩපජ්ජති ක්ඩඛු විඤඩඤාණර. 

තිණඩණර සරගති ඵසඩහසා. ඵසඩස පච්කයා හේදනා, හේදනාපච්කයා තණඩහා. 
තසඩසා හයව තණඩහාය අහසසවිරාගනිහරාධ්ා උපාදාන නිහරාහධ්ා, උපාදාන 
නිහරාධ්ා ,වනිහරාහධ්ා. ,වනිහරාධ්ා ජාති නිහරාහධ්ා, ජාති නිහරාධ්ා 
ජරාමරණර හසා්පරිහදව දු්ඩඛහදාමනසඩසුපායාසා නිරැජ්ඣනඩති. 
 වහමතසඩස හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරාහධ්ා හහාති. 

 
(5) හසාතඤඩක පටිච්ක සදඩහද ක -හප- මනඤඩක පටිච්ක ධ්ම්හම් ක 

උපඩපජ්ජති මහනාවිඤඩඤාණර, තිණඩණර සරගති ඵසඩහසා. ඵසඩසපච්කයා 
හේදනා, හේදනාපච්කයා තණඩහා. තසඩසාහයව තණඩහාය අහසස විරාග 
නිහරාධ්ා උපාදානනිහරාහධ්ා, උපාදානනිහරාධ්ා ,ව නිහරාහධ්ා, 
,වනිහරාධ්ා ජාති නිහරාහධ්ා, ජාතිනිහරාධ්ා ජරාමරණර 
හසා්පරිහදවදු්ඩඛහදාමනසඩසුපායාසා නිරැජ්ඣනඩති.  වහමතසඩස 
හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරෝහධ්ෝ හහාතීති. 

 
(6) හතන හඛා පන සමහයන අඤඩඤතහරා ,ි්ඩඛු ,ගවහතා 

උපසඩසුති ිහතා හහාති. අදඩදසා හඛා ,ගවා තර ,ි්ඩඛුර උපසඩසුති ිතර 
දිසඩවාන තර ,ි්ඩඛුර එතදහවාක. අසඩහසාසි හනා තඩවර ,ි්ඩඛු ඉමර 
ධ්ම්මපරියායනඩති? එවර ,නඩහතති. උගඩගණඩහාහි තඩවර ,ි්ඩඛු ඉමර ධ්ම්ම 
පරියායර. පරියාපුණා,ි තඩවර. ,ි්ඩඛු ඉමර ධ්ම්මපරියායර. ධ්ාහරහි තඩවර 
,ි්ඩඛු ඉමර ධ්ම්මපරියායර. අතඩෙසරහිහතායර ,ි්ඩඛු ධ්ම්මපරියාහයා 
ආදිබර හඩමකරියහ්ාති. 

 

ඥාතික සූතරවේ භාවය 
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(1) මා විසිනඩ හමහසඩ අසන ලදි. එ්ඩ සමහය්ඩහි ,ාගයවතුනඩ 
වහනඩහසඩ න  ගහමහි ගහලාළිනඩ ්ළ පහහයහි වැල හවහසන හසඩ්. 
එ්ලඩහි ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ විහේ්සඩොනයට පැමිණියාහු හුද්ලාව 
වැල හවහසන හසඩ්ඩ හම් ධ්ර්ම්ාරණය වදාළ හසඩ්. 

 
(2) ඇස ද ර පය ද නිසා ක්ඩෂුර්විඥානය උපදී. (ක්ඩෂුුඃපර සාද ර ප 

ක්ඩෂුර්විඥාන යන) තිහදනා හගඩ එ්ඩ ීහමනඩ සඩපර්ශය හේ. සඩපර්ශය 
පර තයය හ්ාට හේදනාව උපදී, හේදනාව පර තයය හ්ාට තෘෂඩණාව උපදී. 
තෘෂඩණාව පර තයහ්ාට උපාදානය උපදී. උපාදානයනඩ පර තයහ්ාට ,වය 
උපදී. ,වය පර තයහ්ාට ජාතිය හේ. ජාතිය පර තයය හ්ාට ජරාමරණය ද 
හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛහදෞර්මනසය උපායාසහයෝ ද හවති. හමහසඩ හම් ස්ල 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ හටගැනීම හේ. 

 
(3) හශෝතර ය ද ශබ්දය ද නිසා -හප- ඝරාණය ද ගනඩධ්ය ද නිසා -

හප- දිව ද රසය ද නිසා -හප- ්ය ද සඩපර ෂඩටවයය ද නිසා -හප- මනස ද 
ධ්ර්මයනඩ ද නිසා මහනෝ විඥානය උපදී. තිහදනා හගඩ එ්ඩී හමනඩ සඩපර්ශය 
උපදී. සඩපර්ශය පර තයය හ්ාට හේදනාව උපදී. හේදනාව පර තයය හ්ාට 
තෘෂඩණාව උපදී. තෘෂඩණාව පර තයය හ්ාට උපාදානය උපදී. උපාදානය 
පර තයය හ්ාට ,වය උපදී. ,වය පර තයය හ්ාට ජාතිය හේ. ජාතිය පර තයය 
හ්ාට ජරාමරණ හසෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ හදෝමනසඩස උපායාසහයෝ හවති. 
හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ පහළීම හේ. 

 
(4) ඇස ද ර පය ද නිසා ක්ඩෂුර්විඥානය උපදී. තිහදනාහගඩ 

එ්ඩීහමනඩ සඩපර්ශය උපදී. සඩපර්ශය පර තයය හ්ාට හේදනාව උපදී. 
හේදනාව පර තය හ්ාට තෘෂඩණාව උපදී. හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගය ්රණ 
හ්ාට   තෘෂඩණාවහගඩ නිරවහශඩෂ නිහරෝධ්හයනඩ උපාදාන නිහරෝධ්ය හේ. 
උපාදාන නිහරෝධ්හයනඩ ,ව නිහරෝධ්ය හේ. ,ව නිහරෝධ්හයනඩ ජාති 
නිහරෝධ්ය හේ. ජාති නිහරෝධ්හයනඩ ජරා මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ 
හදෞමමනසය උපායාසහයෝ නිරැදඩධ් හවති. හමහසඩ හම් ස්ල 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

 
(5) හශරෝතර ය ද ශබ්දය ද නිසා -හප- මනස ද ධ්ර්මයනඩ ද නිසා 

මහනෝවිඥානය උපදී. තිහදනා හගඩ එ්ඩීහමනඩ සඩපර්ශය උපදී. සඩපර්ශය 
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නිසා හේදනාව උපදී. හේදනාව නිසා තෘෂඩණාව උපදී. හලෝහ්ෝතඩතර 
මාර්ගඥානය ්රණහ්ාට   තෘෂඩණාවහගඩ නිරවහශඩෂ නිහරෝධ්හයනඩ 
උපාදාන නිහරෝධ්ය හේ. උපාදාන නිහරෝධ්හයනඩ ,ව නිහරෝධ්ය හේ. ,ව 
නිහරෝධ්හයනඩ ජාති නිහරෝධ්ය හේ. ජාති නිහරෝධ්හයනඩ ජරා මරණ හශෝ් 
පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞමමනසය උපායාසහයෝ නිරැදඩධ් හවති. හමහසඩ හම් ස්ල 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

 
(6) එසමහයහි එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුව්ඩ ,ාගයවතුනඩ වහඩනහසඩ හගඩ හඬ 

ඇහසන මානහයඩ සිටිහයඩ හේ. ඇහසන මානහයඩ උනඩ   ,ි්ඩෂුව 
,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ දුටු හසඩ්. දැ් හමහසඩ වදාළ හසඩ්. මහණ! “නුඹ 
හම් ධ්ර්ම ්ාරණය ඇසුහවහිද”? “එහසඩය සඩවාීනනි” යි ,ි්ඩෂුව පිළිතුරැ 
දිණි. මහණ! හම් ධ්ර්ම ්ාරණය උහගන ගනඩන. මහණ! හම් ධ්ර්ම 
්ාරණය නුඹ පුරැදු්ර ගනඩන. මහණ හම් ධ්ර්මපයයමාය අර්ෙය පිණිස 
පවතඩන්ි. හමය හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගය පිණිස පිරියයුතු පර තිපතඩතිහයඩ 
ආදිය වනඩහනඩ ය. හමහසඩ ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ වදාළ හසඩ්. 

්ම ඥාතික සූතර්ය් භාවය ය. 
 
හම් සූතර යට ඥාති් සූතර ය යන නම තබා ඇතඩහතඩ න යනඩ හගඩ 

ගහමහි හදඩශනය ්ළ හහයිනි. බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ම නම් තැබූ 
සූතර  ඇතඩහතඩ ඉතා සඩවලඩපහය්ි. හබාහහෝ සූතර යනඩට නම් තබා ඇතඩහතඩ 
සරගීති්ාර්යනඩ වහනඩහසඩලා විසිනි. හම් සූතර යට නම තැබීහම්දී 
පටිච්කසමුපඩපාදය යන නම සඳහනඩ හනා වනඩහනඩ පටිච්කසමුපඩපාද සූතර  
හබාහහෝ ඇති බැවිනි. හම් සූතරහයහි පර තීතයසමුතඩපාදය ද්ඩවා තිහබනඩහනඩ 
සඩපර්ශය මුලඩහ්ාට ය. සඩපර්ශය මුලඩහ්ාට ගනඩනා ්ලඩහි ද ජාතිය 
ඇතිවන ්ලඩහි ඉනඩද්රියයනඩ ඇති ීහමනඩ නැවත ද සඩපර්ශය ලැබීහමනඩ 
සරසාරක්ර ය ස හදඩ. සාමානයහයනඩ පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනාව 
පටනඩහගන තිහබනඩහනඩ අතීත ,වහයනි. එහි දැ්ඩහවන අවිදයා සරසඩ්ාර 
නමැති අරග හද් අතීත ,වයට අයතඩ ය. 

 
්ම සූතර්ය් පටිච්චචසමුප්පාද ්ද්නනාව පටනඩහගන ඇතඩහතඩ 

වර්තමාන ,වයට අයතඩ සඩපර්ශාදිහයනි. සාමානය පර තීතයසමුතඩපාද 
හදඩශනයනඩ ඇතඩහතඩ ,ව තුන්ඩ සම්බනඩධ් හ්ාට ය. හමහි ඇතඩහතඩ 
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වර්තමාන අනාගත ,ව හද් පමහණ්ි. අනය සූතර යනඩහි පර තිහලෝම 
පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනය “අවිජ්ජායතඩහවව අහසඩස විරාග නිහරෝධ්ා 
සරඛාර නිහරෝහධ්ෝ” යනාදීනඩ නිහරෝධ්හයනඩ ම පටනඩහගන තිහබ්. හම් 
සූතරහයහි පර තිහලෝම පර තීතයසමුතඩපාදය පටනඩහගන තිහබනඩහනඩ 
උතඩපාදහයනඩම ය. නිහරෝධ්ය ද්ඩවා තිහබනඩහනඩ තෘෂඩණාහවහි පටනඩ ය. 
මැදදී නිහරෝධ්ය පටනඩ ගැනීම හම් සූතරහයහි ඇති විහශඩෂ ්රැහණ්ි. 

 
“ඵසඩස නිහරාධ්ා හේදනා නිහරාහධ්ා” යනාදීනඩ ඵසඩස නිහරෝධ්හයඩ 

පටනඩ ම නිහරෝධ්ය හනා වදාහළඩ යම්්ිසි ්රැණ්ඩ නිසා ය.   ්රැණ 
නම්: ඵසඩස නිහරෝධ්යට විහශඩෂ පර තිපතඩතිය්ඩ නැති බවයි. යම්්ිසි 
පර තිපතඩතිය්ිනඩ ඵසඩසය පර හාණය හනා ්ළ හැ්ි ය. හම් සූතරහයහි එන 
පර තීතයසමුතඩපාදාරගවලිනඩ පර තිපතඩතිහයනඩ පර හාණය ්ළ හැ්ි අරග 
ඇතඩහතඩ තෘෂඩණා උපාදාන හද් ය. එබැවිනඩ තෘෂඩණා නිහරෝධ්හයනඩ ම හම් 
සූතරහයහි සරසාර ක්ර යාහගඩ නිහරෝධ්ය වදාරා තිහබ්. 

 
අවිදයාව පර හාණය හනා හ්ාට සරසාර ක්රහයනඩ මිදිය හැ්ිද? 

යන පර ශඩනය හමහිදී මතු්ළ හැ්ි ය. අවිදයාව තිබියදී දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය 
නිරැදඩධ් හනා වන බව එහසඩම ය. අවිදයාව ඉතිරි වන සැටියට තෘෂඩණාව 
පර හාණය හනා ්ළ හැ්ි ය. තෘෂඩණාව පර හාණය ්ළහහාතඩ   
සනඩතානහයහි අවිදයාව ඉතිරි හනා හේ. අවිදයා පර හාණය තෘෂඩණා 
පර හාණහයනඩ ම සිදඩධ් ය. අවිදයා තෘෂඩණා හද් පර හාණය ්ිරීමට හවන 
හවන ම පර තිපතඩති ්ර ම හද්්ඩ ද නැතඩහතඩ ය. එ් ම පර තිපතඩතිහයනඩ   
හද්ඩහි ම පර හාණය සිදු හේ. 

 
පටිච්කසමුපඩපාදය ධ්ර්මසඩවාමි වූ බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ 

විහශඩෂහයනඩ ගරැ්රන ධ්ර්මහය්ි.   ධ්ර්මය උනඩවහනඩහසඩ දිනපතා ම 
හමහනහි ්රන හසඩ්. හම් සූතරහදඩශනය ්ළ දිනහයඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ ඤාති්හයහි උළුමුවා පහහයහි වැල හවහසමිනඩ 
පටිච්කසමුපඩපාදය හමහනහි ්ර හගන ගිය ්ලඩහි උනඩවහනඩහසඩට ,වාගර ය 
ද්ඩවා හලෝ්ය එ් මිදුල්ඩ හසඩ හපහනනඩනට විය. එ්ලඩහි උනඩවහනඩහසඩ 
පටිච්ක සමුපඩපාදය හමහනහි ්ිරීහමනඩ ම තෘපඩතියට හනාපැමිණ රී මුඛය 
විවෘත හ්ාට මධ්ුර සඩවරය විහිදුවමිනඩ   ධ්ර්මය සජ්ඣායනා ්රනඩනට 
වූහ. 
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ගඳ්ිළි මිදුල හැමදීම සඳහා එහි ගිය එ්ඩ ,ි්ඩෂුව්ට පමණ්ඩ 

තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ   ධ්ර්ම සජ්ඣායනය අසනඩනට ලැබිණ. සූතර ය 
සජ්ඣායනා හ්ාට අවසානහයඩ දී හම් ධ්ර්මයට ්නඩ දුනඩ යම්්ිසිව්ු 
ඇදඩහදෝයි හමහනහි ්ළා වූ තොගතයනඩ වහඩනහසඩට   ,ි්ඩෂුව හපනිණ. 
එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ   ,ි්ඩෂුව අමතා   ධ්ර්මහයහි අගය වදාරා 
එය ,ාවිත ්රන හලස   ,ි්ඩෂුවට අනුශාසනය්ඩ ්ළ හසඩ්. 

 

රච්තනා සූතර ය 
(නිදාන වගඩග සරයුතඩතහයඩ ්ාළාර්ඩඛතඩතිය වගඩගහයනඩ) 

 
(1) යඤඩක ,ි්ඩඛහව! හකහතති, යඤඩක ප්පඩහපති, යඤඩක 

අනුහසති, ආරම්මණහමතර හහාති විඤඩඤාණසඩස ිතියා. ආරම්මහණ සති 
පතිට්ඨා හහාති. තසඩමිර පතිට්ිහත විඤඩඤාහණ විර ළඩහහ නාමර පසඩස 
අව්ඩ්නඩති හහාති. නාමර පපච්කයා සළායතනර, සළායතන පච්කයා 
ඵසඩහසා, ඵසඩසපච්කයා හේදනා, හේදනා පච්කයා තණඩහා, තණඩහාපච්කයා 
උපාදානර, උපාදාන පච්කයා ,හවා, ,වපච්කයා ජාති, ජාතිපච්කයා ජරා 
මරණර හසා් පරිහදවදු්ඩඛහදාමනසඩසුපායාසා සම්,වනඩති. එවහමතසඩස 
හ්ඩවලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයා හහාති. 

 
(2) හනා හක ,ි්ඩඛහව! හකහතති, හනා ක ප්පඩහපති. අෙ හක 

අනුහසති. ආරම්මණහමතර හහාති විඤඩඤාණසඩස ිතියා, ආරම්මහණ සති 
පතිට්ඨා විඤඩඤාණසඩස හහාති, තසඩමිර පතිට්ිහත විඤඩඤාහණ විර ළඩහහ 
නාමර පසඩස අව්ඩ්නඩති හහාති, නාමර ප පච්කයා සළායතනර, -හප- 
එවහමතසඩස හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයා හහාති. 

 
(3) යහතා ක හඛා ,ි්ඩඛහව! හනා හක හච්හතති, හනා ක 

ප්පඩහපති, හනා ක අනුහසති ආරම්මණහමතර න හහාති විඤඩඤාණසඩස 
ිතියා. ආරම්මහණ අසති පතිට්ඨා විඤඩඤාණසඩස න හහාති, 
තදපඩපතිට්ිහත විඤඩඤාහණ නාමර පසඩස අව්ඩ්නඩති න හහාති. 
නාමර පනිහරාධ්ා සළායතන නිහරාහධ්ා -හප- එවහමතසඩස හ්වලසඩස 
දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරාහධ්ා හහාතීති. 
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වච්තනා සූතරවේ අදහස 
 
(1) මහහණනි! යම් හලෞ්ි් ්ුශල හච්තනාව්ඩ පවතඩවා ද, 

තෘෂඩණා දෘෂඩකානඩහගඩ වශහයනඩ යම් ්ලඩපනාව්ඩ හ්හර් ද, යම් 
අනුශාසනය්ඩ හේ ද, එය ්ර්ම විඥානයා හගඩ පැවැතඩමට හහඩතුව ය.   
හහඩතුව ඇති ්ලඩහි එය ්ර්ම විඥානයට පිහිට්ඩ වනඩහනඩ ය.   ්ර්ම 
විඥානය ඇති වූ ්ලඩහි විපා් දානයට ශ්ඩතිය ලැබීම් වශහයනඩ දියුණු වූ 
්ලඩහි නාමර පයට බැස ගැනීම හේ. නාමර ප පර තයහයනඩ ෂලායතනය 
හේ. ෂලායතන පර තයහයනඩ සඩපර්ශය හේ. සඩපර්ශ පර තයහයනඩ හේදනාව 
හේ. හේදනා පර තයහයනඩ තණඩහාව හේ. තෘෂඩණා පර තයහයනඩ උපාදානය හේ. 
උපාදාන පර තයහයනඩ ,වය හේ. ,ව පර තයහයනඩ ජාතිය හේ. ජාති 
පර තයහයනඩ ජරා මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞමමනසය උපායාසහයෝ 
හවති. හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ හට ගැනීම හේ. 

 
(2) මහහණනි! ඉදිනඩ හලෞ්ි් ්ුශලා්ුශල හච්තනා හනා පවතඩවා 

ද, තෘෂඩණා දෘෂඩටි ්ලඩපනා හනා හ්හර් ද, එහහතඩ අනුශය පවතී ද, එය 
්ර්ම විඥානය ඇතිී මට හහඩතු හවයි. හහඩතුව ඇති ්ලඩහි එය 
්ර්මවිඥානයට පිහිට්ඩ හේ. ්ර්මවිඥානය ඇති වූ ්ලඩහි දියුණු වූ ්ලඩහි 
නාමර පයට බැස ගැනීම හේ. නාමර පය නිසා ෂලායතනය හේ. -හප- 
හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ පහළ ීම හේ. 

 
(3) මහහණනි! ඉදිනඩ හලෞ්ි් ්ුශල හච්තනා හනා පවතඩවා ද, 

තෘෂඩණා දෘෂඩටි ්ලඩපනා හනා හ්හර්ද, ඉදිනඩ අනුශය නැතඩහතඩ ද එය 
්ර්මවිඥානයට හහඩතු හනා හේ. හහඩතුව්ඩ නැති ්ලඩහි ්ර්මවිඥානයට 
පිහිට්ඩ නැත. ්ර්ම විඥානයට පිහිට්ඩ නැති ්ලඩහි නාමර පයට බැස 
ගැනීම හනා හේ. නාමර ප නිහරෝධ්හයනඩ ෂලායතන නිහරෝධ්ය හේ. -හප- 
හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය හේ.  

 

වච්තනා සූතරවේ විස්තරය 
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ඇතැම් සූතර  ධ්ර්ම සිරහලට පරිවර්තනය ්ිරීම දුෂඩ්රය. සූතර වල 
එන සමහර පාළි වකන හවනුවට හයදීමට සුදුසු සිරහල වකන නැත. 
එබැවිනඩ පරිවර්තනය ්රනඩනා වූ ඇතැම්හු   වකන හවනුවට සරසඩ්ෘත 
වකන හයාදති.   පාළි වකනවල අඬු ්ලා සාදාගතඩ සිරහල වකන හයාදති. 
එහසඩ ්ළ අනුවාදය්ිනඩ ්ියවනඩනාට ්ාරණය හතඩරැම් හනා ගත හැ්ි 
ය. අද තිහබන හබාහහෝ බණ හපාතඩ මහජනයාට අපරිය ී තිහබනඩහනඩ   
හතඩරැම් ගත හනා හහන වකන නිසා ය. හම් හච්තනා සූතරහයඩ මුලඩ වගනඩති 
්ිහිපයතඩ සිරහලට හපරළීම ඉතා දුෂඩ්ර ය.   නිසා පාළි වකනවලිනඩ 
්ියහවන අදහස තරම්ටවතඩ ්ියවනඩනවුනඩට හතඩරැම් ගත හැ්ි හේය 
යි සිහතන හවන වකන හයාදා සූතරහයඩ මුලඩ වගනඩති ්ීපය අහපඩ බසට 
හපරළන ලදී. 

 
හම් සූතරහයහි “යඤ්්ච ්ච්තති” යනුහවනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ 

්ාමාවකර ්ුශලහච්තනා අටය, ර පාවකර ්ුශල හච්තනා පසය, 
අර පාවකර ්ුශල හච්තනා සතරය යන හලෞ්ි් ්ුශලහච්තනා 
සතහළාස ය. “යඤ්්ච පකප්්පති” යනුහවනඩ ්ියැහවනඩහනඩ හලෝ, මූල 
සිතඩ අහටහි තෘෂඩණා - දෘෂඩටි හද් ය. “යඤ්්ච අනු්සති” යනුහවනඩ 
දැ්ඩහවනඩහනඩ අ්ුශල හච්තනා හදාහළාස ය. හබාහහෝ තැනඩවල ආරම්මණ 
යන වකනය හයදී තිහබනඩහනඩ අරමුණය යි ්ියනු ලබන සිතට හසුවන 
හදය දැ්ඩීමට ය. හම් සූතරහයහි එන ආරම්මණ යන වකනය හයාදා 
තිහබනඩහනඩ පර තයයය - හහඩතුවය යන අර්ෙය සඳහා ය. 

 
හලෞ්ි් ්ුශලය සඳහා උතඩසාහය ඇති ්ලඩහි, තෘෂඩණා දෘෂඩටි 

අනුව හ්හරන ්ලඩපනාව ඇති ්ලඩහි අ්ුශලය පිළිබඳ උතඩසාහය ඇති 
්ලඩහි  වා නිසා ඉදිරියට තවතඩ ්ුශලා්ුශලහයෝ ඇති හවති.  වා දියුණු 
ීහමනඩ මතු ඉපදීමට හහඩතුවන ්ර්ම ඇති හේ. හම් සූතරහයහි විඤ්්ාණ 
යන වකනහයනඩ ද්ඩවනඩහනඩ අනි්ඩ පටිච්කසමුපඩපාද පාඨවල සරඛාර යන 
වකනහයනඩ ්ියන මතු උතඩපතඩතියට හහඩතු වන ්ුශලා ්ුශල ්ර්මය ය. 
අනි්ඩ පටිච්කසමුපඩපාද පාඨවල විඤඩඤාණ යනුහවනඩ ද්ඩවන පර තිසනඩධි 
මතඩතය හම් සූතරහයහි නාමර ප යනඩනට ම සරගර හ ්ර තිහබ්. 

 
“විඤ්්ාණ, නාමරූප, සළායතන, ඵස්ස, ්ේදනා, තණ්හා, 

උපාදාන, භව, ජාති, ජරාමරණය” යි- 
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හම් සූතරහයහි දැ්ඩහවනඩහනඩ පටිච්කසමුපඩපාදාරග දශහය්ි. 

විඤ්්ාණ යනුහවනඩ ගැහනන හදය කමධය බව අවුලඩ හනා ීම පිණිස 
විහශඩෂහයනඩ සිහතඩ තබා ගනඩන. හමහි විඤඩඤාණය අතීත ,වයට අයතඩ 
ය. නාමර ප - සළායතන - ඵසඩස - හේදනා - තණඩහා - උපාදාන - ,ව 
යන හම් අරග සත වර්තමාන ,වයට අයතඩ ය. ජාති, ජරාමරණ යන අරග 
හද් අනාගත ,වයට අයතඩ ය. හමහි විඤඩඤාණ නාමර ප හද්ට අතර 
එ්ඩ සනඩධිහය්ි. හේදනා - තණඩහා හද්ට අතර එ්ඩ සනඩධිහය්ි. ,ව - 
ජාති හද්ට අතර එ්ඩ සනඩධිහය්ි. විඤඩඤාණය අතීත හහඩතුව ය. 
නාමර ප සළායතන ඵසඩස යන තුන වර්තමාන ඵල ය. හේදනා - තණඩහා 
- උපාදාන - ,ව යන සතර වර්තමාන හහඩතු ය. ජාති - ජරා මරණ යන 
හද් අනාගත ඵල ය. හමහසඩ සනඩධි තුන හා හ්ාටසඩ සතර හේ. 

 

වච්තනා සූතරවේ සුටියට 
සංසාර චකර ය 
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උපාදාන සූතර ය 

(නිදාන වග්ග සංයුක්තයේ දුක්ඛ වර්ගයෙන්) 

 
(1) උපාදානිහයසු ,ි්ඩඛහව, ධ්ම්හමසු අසඩසාදානු පසඩසී විහරහතා 

තණඩහා පව්වති. තණඩහාපච්කයා උපාදානර, උපාදානපච්කයා ,හවා, 
,වපච්කයා ජාති, ජාති පච්කයා ජරාමරණර හසා්පරිහදව 
දු්ඩඛහදාමනසඩසුපායාසා සම්,වනඩති. එවහමතසඩස හ්වලසඩස 
දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයා හහාති. 

 
(2) හසයයොපි ,ි්ඩඛහව! දසනඩනර වා ්ට්ඨවාහානර, ීසාය වා 

්ට්ඨවාහානර, තිරසාය වා ්ට්ඨවාහානර, කතඩතාළීසාය වා ්ට්ඨවාහානර 
මහා අගඩගි්ඩඛනඩහධ්ා ජහලයය. තතර  පුරිහසා ්ාහලන ්ාලර සු්ඩඛානි 
හකව තිණානි ප්ඩඛිහපයය, සු්ඩඛානි ක හගාමයානි ප්ඩඛිහපයය, සු්ඩඛානි 
ක ්ට්ඨානි ප්ඩඛිහපයය. එවර හි හසා ,ි්ඩඛහව! මහා අගඩගි්ඩඛනඩහධ්ා 
තදාහාහරා තදුපාදාහනා මරර දීඝමදඩධ්ානර ජහලයය. එවහමව හඛා 
,ි්ඩඛහව! උපාදානිහයසු ධ්ම්හමසු අසඩසාදානුපසඩසිහනා විහරහතා තණඩහා 
පව්වති. තණඩහාපච්කයා උපාදානර -හප- එවහමතසඩස හ්වලසඩස 
දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස සමුදහයා හහාති. 

 
(3) උපාදානිහයසු ,ි්ඩඛහව! ධ්ම්හමසු ආදීනවානුපසඩසී විහරහතා 

තණඩහා නිරැජ්ඣති. තණඩහා නිහරාධ්ා උපාදාන නිහරාහධ්ා -හප- 
ජරාමරණර හසා්පරිහදව දු්ඩඛහදාමනසඩසුපායාසා නිරැජ්ඣනඩති. 
එවහමතසඩස හ්වලසඩස දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරාහධ්ා හහාති. 

 
(4) හසයයොපි ,ි්ඩඛහව! දසනඩනර වා ්ට්ඨවාහානර ීසාය වා 

්ට්ඨවාහානර තිරසාය වා ්ට්ඨවාහානර කතඩතාළීසාය වා ්ට්ඨවාහානර 
මහා අගඩගි්ඩඛනඩහධ්ා ජහලයය. තතර  න පුරිහසා ්ාහලන ්ාලර සු්ඩඛානි 
හකව තිණානි ප්ඩඛිහපයය න සු්ඩඛානි ක හගාමයානි ප්ඩඛිහපයය න 
සු්ඩඛානි ක ්ට්ඨානි ප්ඩඛිහපයය. එවර හි හසා ,ි්ඩඛහව! මහා 
අගඩගි්ඩඛනඩහධ්ා පුරිමසඩස ක උපාදානසඩස පරියාදානා අඤඩඤසඩස ක 
අනුපහාරා අනාහාහරා නිබ්බාහයයය. එවහමව හඛා ,ි්ඩඛහව! 
උපාදානිහයසු ධ්ම්හමසු ආදීනවානුපසඩසී විහරහතා තණඩහා නිරැජ්ඣති. 
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තණඩහා නිහරාධ්ා උපාදාන නිහරාහධ්ා, -හප- එවහමතසඩස හ්වලසඩස 
දු්ඩඛ්ඩඛනඩධ්සඩස නිහරාහධ්ා හහාතීති. 

 

උපාදාන සූතරවේ වේරුම 
 
(1) මහහණනි! උපාදානයනඩ හගඩ වැඩීමට සඩොනය වන ්ාම ර ප 

අර ප යන ,වතර යට අයතඩ සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ ආසඩවාද පක්ෂය බලනඩනා වූ 
තැනැතඩතාහට තෘෂඩණාව වැහ්. තෘෂඩණාව නිසා උපාදානය හේ. උපාදානය 
නිසා ,වය හේ. ,වය නිසා ජාතිය හේ. ජාතිය නිසා ජරා මරණ හශෝ් 
පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞමමනසය උපායාසහයෝ හවතඩ. හමහසඩ හම් සතඩතඩව පුදඩගල 
සඩව,ාවය නැති දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ පහළීම හේ. 

 
(2) මහහණනි! උපමාව්ඩ ්ියනු ලැහබ්. ්රතඩත දශය්ඩ පමණ වූ 

හහෝ ්රතඩත විසඩස්ඩ පමණ වූ හහෝ ්රතඩත තිස්ඩ පමණ වූ හහෝ ්රතඩත 
සතළිස්ඩ පමණ වූ හහෝ දර හගාල්ිනඩ මහ ගිනි්ඳ්ඩ ඇවිහලනඩහනඩ නම්, 
මිනිහස්ඩ   ගිනිහගාලට වරිනඩවර වියළි තණපතඩ දමා නම්, වියළි හගාම 
දමා නම්, වියළි දර දමා නම්,   ගිනඩන  වා ආහාර හ්ාට දීර්ඝ ්ාලය්ඩ 
මුළුලඩහලහි ඇවිහලනඩහනඩ ය. මහහණනි! එපරිදඩහදනඩ උපාදානයනඩ හගඩ 
වැඩීමට සඩොනය වන වතර,ූමි් සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ ආසඩවාද පක්ෂය 
බලමිනඩ වාසය ්රනඩනහුට තෘෂඩණාව වැහ්. තෘෂඩණාව නිසා උපාදානය 
හේ. උපාදානය නිසා ,වය හේ. -හප- හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා 
හගඩ පහළ ීම හේ. 

 
(3) උපාදානයා හගඩ වැඩීමට සඩොන වන වතර,ූමි් 

සරසඩ්ාරයනඩහගඩ ආදීනව පක්ෂය බලමිනඩ හවහසනඩනහුට තෘෂඩණාව 
නිරැදඩධ් හේ. තෘෂඩණා නිහරෝධ්හයනඩ උපාදාන නිහරෝධ්ය හේ. -හප- ජරා 
මරණ හශෝ් පරිහදඩව දුුඃඛ හදෞමමනසය උපායාසහයෝ නිරැදඩධ් හවති. 
හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

 
(4) උපමාව්ඩ ්ියනු ලැහබ්. මහහණනි! ්රතඩත දශය්ඩ පමණ වූ 

හහෝ ්රතඩත විසඩස්ඩ පමණ වූ හහෝ ්රතඩත තිස්ඩ පමණ වූ හහෝ ්රතඩත 
සතළිස්ඩ පමණ වූ හහෝ දරවලිනඩ මහ ගිනි්ඳ්ඩ ඇවිහලනඩහනඩ ය. එයට 
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මිනිහස්ඩ ්ලිනඩ ්ල වියළි තණපතඩ ද හනා දමනඩහනඩ ය. වියළි හගාම ද 
හනා දමනඩහනඩ ය, වියළි දර ද හනා දමනඩහනඩ ය, මහහණනි! එහසඩ   
ගිනි්ඳ පළමු දර ඉවර ීහමනඩ අලුතඩ දර හනා දැීනහමනඩ නිරාහාරව නිී  
යනඩහනඩ ය, මහහණනි! එපරිදඩහදනඩ උපාදානයනඩ හගඩ වැඩීමට සඩොන වන 
වතර,ූමි් සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ ආදීනව පක්ෂය බලමිනඩ හවහසනඩනහුට 
තෘෂඩණාව නිරැදඩධ් හේ. තෘෂඩණා නිහරෝධ්හයනඩ උපාදාන නිහරෝධ්ය හේ. -
හප- හමහසඩ හම් ස්ල දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය හේ. 

 

උපාදාන සූතර ය ගුන දතයුතු කරුණු 
 
උපාදාන සතර ්ලිනඩ විසඩතර ්ර ඇත. උපාදානයනඩ ඇති වනඩහනඩ 

ද වැහලනඩහනඩ ද හලෞ්ි් නාම ර ප ධ්ර්මයනඩහි ය. හලෞ්ි්නාම ර පය 
යි ්ියනුහයඩ හලෝහ්ෝතඩතර සිතඩ සතරතඩ නිවනතඩ හැර ්ාම ර ප අර ප 
සරඛයාත හලෝ් තුහනහි සතඩතඩවයනඩ පුදඩගලයනඩ වශහයනඩ හා ගසඩවැලඩ 
ආදි වසඩතු වශහයනඩ ද ඇතඩතා වූ සියලඩල ය. විඤඩඤාණය ඇති නැති වසඩතු 
හදවර්ගය අතුහරනඩ උපාදානයනඩ වලාතඩ වැහලනඩහනඩ සතඩතඩව පුදඩගල 
සරඛයාත සවිඥාන් වසඩතු විෂහයහි ය. 

 
හලෞ්ි් නාම ර පයනඩහි ආසඩවාදය - ආදීනවය ්ියා ්රැණු 

හද්්ඩ ඇතඩහතඩ ය. ර පශබ්දාදිය නිසා සතඩතඩව සනඩතානහයහි උපදනා සුඛ 
හසෝමනසඩස හද් හලෞ්ි් ධ්ර්මයනඩහගඩ ආසඩවාද පක්ෂය යි. ජරා මරණ 
හශෝ් පරිහදඩවාදිය හලෞ්ි් ධ්ර්මයනඩ හගඩ ආදීනව පක්ෂය ය. හලෞ්ි් 
ධ්ර්මයනඩ හගඩ ආසඩවාද පක්ෂය ඉතා සුලු ය. ආදීනව පක්ෂය ඉතා මහතඩ ය. 
හලෞ්ි් ධ්ර්මයනඩ හගනඩ ලැබිය හැ්ි ආසඩවාදය හසායන ආසඩවාදය 
ලබනඩනට උතඩසාහ ්රන අයට   හලෞ්ි් ධ්ර්ම සමූහය අරමුණු හ්ාට 
  ධ්ර්මයනඩ හ්හරහි මහතඩ ආශාව්ඩ ඇති හේ. “උපාදානිහයසු ,ි්ඩඛහව! 
ධ්ම්හම්සු අසඩසාදානුපසඩසී විහරහතා තණඩහා පව්වති” යි වදාහළඩ එහහයිනි. 

 
හම් සූතරහයනඩ ද්ඩවනඩහනඩ ද තෘෂඩණා මූලි් පර තීතයසමුතඩපාදහය්ි. 

තෘෂඩණාව මුලඩහ්ාට උපදනා උපාදාන ,ව ජාති ජරා මරණ හශෝ් පරිහදඩව 
දුුඃඛ හදෞමමනසය උපායාස සරඛයාත දුුඃඛසඩ්නඩධ්ය මහ ගිනි ්ඳ්ඩ වැනි 
ය. මහ ගිනි ්ඳට වියළි තණපතඩ ආදිය දමතහහාතඩ  තා්ඩ එය 
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ඇවිහලනඩහනඩ ය. උපාදානය ධ්ර්මය යි ්ියනු ලබන හලෞ්ි් නාමර පයනඩ 
හගඩ ආසඩවාදය නැවත නැවත හසීම නැවත නැවත ලබනඩනට විඳිනඩනට 
උතඩසාහ ්ිරීම දුුඃඛසඩ්නඩධ් සරඛයාත ගිනිමැලයට දර දැීනම ය.   දර දැීනම 
්රන හත්ඩ ම සරසාර දුුඃඛසරඛයාත ගිනිමැලය හනා නිී ඇවිහලන බව 
හම් සූතරහයනඩ ද්ඩවන අදහස ය. හම් සූතරහයහි ද්ඩවන 
පටිච්කසමුපඩපාදයට ඇතඩහතඩ තණඩහා - උපාදාන - ,ව - ජාති - ජරාමරණ 
යන අරග පස පමහණ්ි. 

 

දෘෂ්්ටි නිවාරණ රද්නනා 
 
හදවියනඩ සහිත හලෝ්යා විසිනඩ සතඩතඩවයා ගැනතඩ බාහිර හලෝ්යා 

ගැනතඩ අහනඩ්පර ්ාර මිෙයාදෘෂඩටි ඇති ්ර හගන තිහබනඩහනඩ හම් 
පර තීතයසමුතඩපාද ධ්ර්මය හනා දැනීම නිසා ය. යහම්ඩ පටිච්කසමුපඩපාදය 
හරියට ම හතඩරැම් ගතඩහතඩ නම්   තැනැතඩතා හට “් ෝකය ්දවියක  
විසින් මවන  ද්දක්ය, ඉ්ේම ඇතිවූවක්ය” යනාදීනඩ පවතඩනා එ්ම 
මිෙයාදෘෂඩටිය්ුදු ඇති හනා හේ. පටිච්ක-සමුපඩපාදය හතඩරැම් ගතඩ 
තැනැතඩතා නැවත ්ිසිව්ුට මිෙයාදෘෂඩටි්ය්ු හනා ්ළ හැ්ි ය. 
පටිච්කසමුපඩපාදය ඉහගන ගැනීම හතඩරැම් ගැනීම - පිරිසිදු 
සමයගඩදෘෂඩටි්ය්ු ීමට ඇති හහාඳම උපාය ය. දෘෂඩටිගති්යනඩ එයිනඩ 
මුදාළීමටතඩ ඇති හහාඳම උපාය, ්වුනට පටිච්කසමුපඩපාදය අවහබෝධ් 
්රීම ය.  

 
ආතඩමය ශරීරය යන හද්ම එ්ය ්ියා ද, ආතඩමය අනිහ්් 

ශරීරය අනිහ්් ්ියා ද, පිනඩ පේ ්ළහුට එහි විපා්ය ලැහබනවාය 
්ියා ද, එ්්ු ්ළ ්මමහයඩ විපා්ය අනි්්ුට හිමි හවනවාය ්ියා ද 
හලෝ්හයහි ඇති අහනඩ්පර ්ාර දෘෂඩකානඩ ගතඩ අය පැමිණි ්ලඩහි ්වුනඩ හගඩ 
දෘෂඩටි නැති ්ිරීම සඳහා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ     අයට හදඩශනා 
්ළ සූතර  ගණන්ඩ ද ඇතඩහතඩ ය. 

 
හම් පටිච්කසමුපඩපාද විවරණය අරග සම්පූර්ණ ී ම පිණිස   සූතර තඩ 

හමහි දැ්ඩවිය යුතු ය. පළමු හමහි දැ්ඩ වූ සූතර  හසඩ ම දි්ඩ වූ   සූතර , 
පාළියතඩ සමග සම්පූර්ණ හ්ාට ද්ඩවනඩනට ගිය හහාතඩ ගර නඩෙය මහතඩ 



 පටුන වවත 224 

 

වන බැවිනඩ දෘෂඩටි නිවාරණ සූතර  ්ීපය් ්රැණු පමණ්ඩ හමහි ද්ඩවනු 
ලැහබ්. 

 

පර තීතයසමුේපාද සූතර ය 
 

(නිදානවගඩග සරයුතඩත ්ාලාර්ඩඛතඩතියවගඩග) 

 
එ්ඩ සමහය්ඩහි ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ “අවිජ්ජා පච්කයා සරඛාරා” 

යනාදීනඩ පටිච්කසමුපඩපාදය හදඩශනය ්ළ හසඩ්. එ්ලඩහි එ්ඩ ,ි්ඩෂුව්ඩ 
“සඩවාීනනි ,ාගයවතුනඩ වහනඩස! ජරාමරණය යනු ්ුම්ඩ ද? හම් ජරා 
මරණය ්ාහගඩදැ” යි විකාහළඩ ය. එ්ලඩහි තොතයනඩ වහනඩහසඩ “මහණ! 
තාහගඩ පර ශඩනය හහාඳ නැතය” යි වදාරා හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
“කතමිං ජරාමරණිං කස්ස ච පනිදිං ජරාමරණන්ති ඉති වා භික්ඛු 

්යා ව්දයය, අඤ්්ඤ්ිං ජරාමරණිං අඤ්්ඤ්ස්ස ච පනිදිං ජරාමරණන්ති 
ඉති වා භික්ඛු ්යා ව්දයය, උභය්මතිං එකත්ථිං, ඛයඤ්්ජන්මව නානිං. 
තිං ජීවිං තිං සරීරන්ති වා දිට්ියා සති බර හ්මචරියවා්සා න ්හාති, 
අඤ්්ඤ්ිං ජීවිං අඤ්්ඤ්ිං සරීරන්ති වා භික්ඛු දිට්ියා සති බර හ්මචරියවා්සා 
න ්හාති, එ්ත ්ත භික්ඛු උ්භෝ අන්්ත අනුපගමම මජ්්ෙන 
තථාග්තා ර්මමිං ්ද්සති ජාතිපච්චචයා ජරාමරණන්ති.” 

 
එහි හතඩරැම හමහසඩ ය:- “මහණ! ජරාමරණය ්වහර්ද? හම් 

ජරාමරණය ්ාහගඩ දැයි යහම්ඩ ්ියා ද, මහණ! ජරා මරණය අනිහ්්, 
හම් ජරා මරණය අනඩහ්න්ු හගඩ ය යි යහම්ඩ ්ියා ද,   හද්ම අර්ෙ 
වශහයනඩ එ්ම ය. හවනසඩ වනඩහනඩ වකනය පමණ ය. ආතඩමයතඩ එය ය, 
ජීවිතයතඩ එය ය යන දෘෂඩටිය ඇති ්ලඩහි බඹසර විසීම සිදු හනා වනඩහනඩ 
ය. ආතඩමය අනිහ්්, ජීවිතය අනිහ්් යන දෘෂඩටිය ඇති ්ලඩහි ද බඹසර 
විසීම සිදු හනා හේ ය. මහණ! තොගත හතහම්   අනඩත හද්ට ම හනා 
හගාසඩ ජාතිය නිසා ජරා මරණය හේය” යි දහම් හදසනඩහනඩ ය. 

 
  ,ි්ඩෂුව විසිනඩ ඇසූ ජරා මරණය ්ුම්ඩ ද? හම් ජරා මරණය 

්ාහගඩ ද? යන හම් පර ශඩන හද්ිනඩ “ජරා මරණය ්ුම්ඩ ද?” යන පර ශඩනය 
වනාහි හනා ඇසිය යුතු හනා මනා පර ශඩනය්ඩ හනා හේ. තොගතයනඩ 
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වහනඩහසඩ   පර ශඩනය පර ති්ඩහෂඩප ්රන ලදඩහදඩ එයට එ්තු ්ර ඇති “ජරා 
මරණය ්ාහගඩ ද” යන හදහවනි පර ශඩනය නිසා ය. ධ්ර්ම පරම්පරාව මිස 
පරමාර්ෙ වශහයනඩ පුදඩගලය්ු නැති බැවිනඩ “ජරා මරණය ්ාහගඩ ද” යන 
පර ශඩනය හනා ඇසිය යුතු පර ශඩනහය්ි. “ජරා මරණය ්ුම්ඩ ද?   ජරා 
මරණය ්ාහගඩ ද” යන හම් ්ීමතඩ “ජරා මරණය අනි්්,   ජරා මරණය 
අනි්්ුහගඩ ය” යන හම් ්ීමතඩ අර්ෙහයනඩ එ්ම ය යි තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ විසිනඩ වදාරන ලදුහයඩ   හද්ිනඩ ම පරමාර්ෙ වශහයනඩ නැති 
පුදඩගලයා ්ියැහවන හහයිනි. 

 
බඹසර විසීමය යනු හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ගයට පැමිහණනු පිණිස 

්ළ යුතු හදඩ ්ිරීම ය. ආතඩමයතඩ ශරීරයතඩ එ්ය යන දෘෂඩටිය ඇති 
තැනැතඩහතඩ ජීවය යි සල්න ආතඩමය නැහසන ්ලඩහි ශරීරය නැහසඩ ය, 
ශරීරය නැහසන ්ලඩහි ආතඩමය නැහසඩය යි ගනඩහනඩ ය.   දෘෂඩටිහයඩ 
සැටියට ම මරණිනඩ සතඩතඩවයා හ්ළවර හේ. උච්හේද දෘෂඩටිය ය ්ියනුහයඩ 
  දෘෂඩටියට ය. සරසඩ්ාරහයෝ ම උපදිතඩ ය, සරසඩ්ාරහයෝ ම නිරැදඩධ් 
හවතඩය යි ගැනීම ශාසනි් සමය්ඩ දෘෂඩටිය ය. හලෝහ්ෝතඩතරමාර්ග 
මතඩතය වනාහි සරසාරය යි ්ියනු ලබන උපදිමිනඩ බිහඳමිනඩ පවතඩනා 
නාමර ප ධ්ර්ම පරම්පරාව නිහරෝධ්යට පමුණුවන සිඳ දමන ධ්ර්මය්ි. 
ඉහබ්ම මරණිනඩ   සරසඩ්ාර ධ්ර්ම පරම්පරාව සිහඳනවා නම්, මතු 
ඉපදීම්ඩ හනා හවනවා නම් හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ග ,ාවනාහවනඩ පල්ඩ 
නැත. ආතඩමය ශරීරය යන හද් ම එ්ය යන දෘෂඩටිය ඇති ්ලඩහි බඹසර 
වසඩ විසීම හහවතඩ මාර්ග ,ාවනාව සිදු හනා හේ ය යි වදාහළඩ එහහයිනි. 

 
ආතඩමය අනිහ්්, ශරීරය අනිහ්්ැ යි ගනඩනා තැනැතඩහතඩ 

ශරීරය හමහි ම විනාශ වනඩහනඩ ය, එහහතඩ ආතඩමය හනා මැහරනඩහනඩ ය, 
ශරීරය නැසුණු ්ලඩහි එය තුළ පවතඩනා ආතඩමය, පක්ෂිය්ු ්ූලුව්ිනඩ 
ඉගිළ යනඩනා්ඩ හමනඩ ශරීරහයනඩ පිට ී යනඩහනඩ ය යි ගනී. 
ශාශඩවතදෘෂඩටිය ්ියනුහයඩ   දෘෂඩටියට ය. 

 
හම් හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ග මතඩතය වනාහි ස්ල සරසඩ්ාරයනඩ ම 

නිහරෝධ්යට පමුණුවමිනඩ සරසාර පර වෘතඩතිහයඩ නැවැතඩීම ්රමිනඩ උපදනා 
ධ්ර්මය්ි. නිතය වූ හනා නැහසනඩනා වූ එ්ම සරසඩ්ාරය්ුදු ඇති නම් 
සරසාර පර වෘතඩතිය සිඳලිය හනා හහඩ. සරසාර පර වෘතඩතිය නැවැතඩවිය හනා 
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හහන ්ලඩහි හලෝහ්ෝතඩතර මාර්ග ,ාවනාහවනඩ පල්ඩ නැත. ආතඩමය 
හහවතඩ ජීවය අනි්්, ශරීරය අනි්්ැ” යි ගනඩනා දෘෂඩටිය ඇති ්ලඩහි 
බඹසරවසඩ විසීම (මාර්ග,ාවනාව) සිදු හනා වනඩහනඩය යි වදාහළඩ එහහයිනි. 

 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ සතඩතඩවයා දිරනඩහනඩ ය, මැහරනඩහනඩ ය යි 

ද හනා වදාරනඩනාහ. හනා දිරනඩහනඩ ය හනා මැහරනඩහනඩ ය යි ද හනා 
වදාරානඩනාහ.   අනඩත හද්ට ම හනා හගාසඩ උනඩ වහනඩහසඩ ජාතිය නිසා 
ජරා මරණය වන බව පමණ්ඩ වදාරනඩනාහ. 

 
හමහසඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ   ,ි්ඩෂුවට පිළිතුරැ දුනඩපසු   

,ි්ඩෂුව එපමණ්ිනඩ හනා නැවතී “ජාතිය ්ුම්ඩ ද? හම් ජාතිය 
්වහර්ුහගඩ දැ” යි නැවත ද විකාහළඩය. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ එයට ද 
පළමු පැනයට හසඩම පිළිතුරැ දුනඩ හසඩ්.   ,ි්ඩෂුව එපමණ්ිනඩ හනා 
නැවතී පටිච්කසමුපඩපාදාරග සියලඩලම ගැන එහසඩ ම පර ශඩන හ්හළඩ ය. 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ ද පළමු පර ශඩනයනඩට පිළිතුරැ දුනඩ අයුරිනඩ   
සියලඩලට ම පිළිතුරැ දුනඩ හසඩ්. අවසාන පර ශඩනයට තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
දුනඩ පිළිතුර හමහසඩය. 

 
්තහම සරඛාරා? ්සඩස ක පනීහම සරඛාරාති? ඉති වා ,ි්ඩඛු හයා 

වහදයය, අඤඩහඤ සරඛාරා අඤඩඤසඩස ක පනි හම සරඛාරාති ඉති වා 
,ි්ඩඛු හයා වහදයය, උ,යහමතර එ්තඩෙර, බයඤඩජනහමව නානර තර ජීවර 
තා සරීරනඩති වා ,ි්ඩඛු දිට්ියා සති බර හඩමකරියවාහසා න හහාති. අඤඩඤර 
ජීවර අඤඩඤර සරීරනඩති වා ,ි්ඩඛු දිට්ියා සති බර හඩම කරියවාහසා න 
හහාති. එහත හත ,ි්ඩඛු උහ,ා අනඩහත අනුපගම්ම මජ්හඣන තොගහතා 
ධ්ම්මර හදහසති අවිජ්ජා පච්කයා සරඛාරාති. 

 
ඉ්ඩබිති අවිදයාව හගඩ නිරවහශඩෂ නිහරෝධ්හයනඩ “ජරාමරණය 

්වහර් ද?   ජරාමරණය ්ාහගඩ ද? ජරාමරණය අනිහ්්,   ජරාමරණය 
අනි්්ුහගඩ ය, ආතඩමයතඩ ශරීරයතඩ එ් ය, ආතඩමය අනිහ්්, ශරීරය 
අනිහ්්” යනාදි ස්ල දෘෂඩකාහු මතු ්ිසි ්හල් නූපදනා පරිදි නිරැදඩධ් 
වනඩනාහ යි වදාළ හසඩ්. 
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අවච්ලකාශයප සූතර ය 
 

(නිදානවගඩග සරයු්ඩතහයඩ ආහාර වර්ගහයනඩ) 

 
එ්ඩ සමහය්ඩහි ,ාගයවතුනඩ වහනඩහසඩ රජගහ නුවර 

හේළුවනාරාමහයහි වැල හවහසන හසඩ්ඩ, රජගහ නුවර පිඬු සිඟා වැි 
හසඩ්. අහච්ල්ාශයප නමැති තීර්ේහය්ඩ දුරදී ම තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
වැලම ්රනු දැ්, උනඩවහනඩහසඩ ්රා එළඹ, පිළිසඳර ්ො හ්ාට 
එ්තඩපහස් සිට, “පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! පැනය්ඩ විකාරීමට 
අවසර දුන මැනව” යි ්ී ය. එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ “්ාශයපය! 
පිඬුසිඟා වලනා හම් හේලාව පර ශඩන ඇසීමට අවසඩොව හනා හේ ය” යි 
වදාළ හසඩ්. අහච්ල්ාශයප එපමණ්ිනඩ හනා නැවතී හදවනුවතඩ 
හතවනුවතඩ පර ශඩන ඇසීමට අවසර ඉලඩලා සිටිහයඩ ය. තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ ්හුහගඩ ඉලඩලීම පර ති්ඩහෂඩප ්ළ හසඩ්. 

 
්ාශයප එයිනඩ ද හනා නැවතී “පිනඩවතඩ හගෞතමයනඩ වහනඩස! නුඹ 

වහනඩහසඩ හගනඩ හබාහහෝ පර ශඩන ඇසීහම් අදහස්ඩ නැත ය” යි ්ීය. 
එ්ලඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ “්ාශයපය! නුඹ ්ැමති ්රැණ්ඩ අසව” 
යි වදාළ හසඩ්. ඉනඩපසු අහච්ල්ාශයපයනඩ හා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ අතර 
වූ ්ොව හමහසඩ ය. 

 
පිනඩවතඩ හගෞතමයාහණනි, හම් දු් තමා ම ඇති ්ර ගනඩනා 

හදය්ඩ ද? ්ාශයපය! එහසඩ හනා ්ියව! දු් තමා ම ඇති්ර ගනඩහනඩ ය 
යි හනා ්ිය යුතු ය. 

 
පිනඩවතඩ හගෞතමයාහණනි! එහසඩ නම් හම් දු් අනුනඩ විසිනඩ ඇති 

්රනු ලබනවා ද? ්ාශයප! එහසඩ හනා ්ියනු. දු් අනුනඩ විසිනඩ ඇති 
්රනු ලබනඩහනඩ ය යි හනා ්ිය යුතු ය. 

 
පිනඩවතඩ හගෞතමයාහණනි! එහසඩ නම් හම් දු් තමා විසිනුතඩ අනුනඩ 

විසිනුතඩ ඇති ්රනඩහනඩ ද? ්ාශයපය! එහසඩ හනා ්ියව. දු් තමා විසිනුතඩ 
අනුනඩ විසිනුතඩ ඇති ්රනඩන්ැයි හනා ්ිය යුතු ය. 
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පිනඩවතඩ හගෞතමයාණනි, එහසඩ නම් හම් දු් ්ාහගඩවතඩ 
සරවිධ්ානය්ඩ නැතිව ඉහබ් ම ඇති හේ ද? ්ාශයපය! එහසඩ හනා ්ියනු. 
දු් ඉහබ් ම ඇති වනඩහනඩ ය යි හනා ්ිය යුතු ය. 

 
පිනඩවතඩ හගෞතමයාහණනි! දු්ය ්ියා හදය්ඩ ඇතඩහතඩම නැති ද? 

්ාශයප? දු් නැතඩහතඩ හනා හේ. දු් ඇතඩහතඩ ය. 
 
පිනඩවතඩ හගෞතමහයෝ දු් හනා දනිතඩ ද? හනා ද්ිතඩ ද? ්ාශයපය! 

මම දු් හනා දනඩහනම් හනා හවමි. හනා ද්ඩහනම් හනා හවමි. මම දු් 
දනිමි. දු් ද්ිමි. 

 
අහච්ල්ාශයප එ්ඩතරා නගඩන පැවිදඩහද්ි. ආතඩම වාදිහය්ි. ්හු 

හගඩ ඉලඩලීමට තොගතයනඩ වහනඩහසඩ එ්වරට ම අවසර හනා දී හදතුනඩ 
වර්ඩ ඉලඩලන තුරැ බලා සිටිහයඩ උනඩවහනඩහසඩ හගඩ හදඩශනය ්හු ලවා 
හගෞරවහයනඩ ඇසඩීම පිණිස ය. හම් තීර්ේහයෝ ඇසූ සැටිහයඩ ම ්ියුව 
හහාතඩ   ගැන ගරැ හනා ්රති. සැල්ිලඩල්ඩ හනා ද්ඩවති. පමා හ්ාට 
අගය වැි හ්ාට ්ියන ්ලඩහි ්වුහු එයට සැල්ිලඩහලනඩ ඇහුනඩ ්නඩ 
හදති. අහච්ල්ාශයප   පර ශඩන ඇසූහයඩ ආතඩම දෘෂඩටිහයහි පිහිටා ය. 

 
බුදඩධ් ්ාලහයඩ දී දඹදිව සතඩතඩවයා ගැනතඩ හලෝ්ය ගැනතඩ නා නා 

මත දැර  නා නා දෘෂඩටි ගතඩ හබාහහෝ ශර මණහයෝ වූහ. ඇතහම්ඩ දු් මම 
ය ්ියා පුදඩගලයා ය සතඩතඩවයා ය ්ියා සල්න ආතඩමය විසිනඩ ම ඇති 
්රන හදය්ැ යි ගතඩහ. ඇතහම්ඩ මැවුම්්ාර හදවිවරැනඩ විසිනඩ ඇති 
්රන ලදඩද්ැ යි ගතඩහ. ඇතහම්ඩ තමා ය අනුනඩ ය යන හදපක්ෂය විසිනඩ 
ම ඇති ්රනඩන්ඩ ය යි ගතඩහ. ඇතහම්ඩ ්ාහගඩවතඩ සරවිධ්ානය්ඩ නැතිව 
ඉහබ්ම ඇතිවන හදය්ඩ හලස පිළිගතඩහ. අහච්ල්ාශයප හම් පර ශඩන ඇසීම 
හ්හළඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ හගඩ ලබ්ධිය දැන ගැනීම පිණිස ය. 

 
හම් සූතරහයහි දු් යනුහවනඩ අදහසඩ ්රනඩහනඩ දුුඃඛ හේදනාව 

හනාව සරසාර දුුඃඛය ය. පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ය. තමනඩ වහනඩහසඩ පර ්ාශ ්රන 
්රැණ සැමට ම හතඩහරන පරිදි අවහබෝධ් වන පරිදි දහම් හදසන 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ අහච්ල්ාශයපට හතඩරැම් ගත හනා හහන පරිදි 
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්ාරණය ්හුට හහාඳට ම අවුලඩ වන පරිදි ්හු හගඩ පර ශඩනවලට පිළිතුරැ 
දී වදාහළඩ ්හු හමලඩල ්රනු පිණිස ය. 

 
අහච්ල්ාශයපට තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාළ හහයිනඩ ්ිසිව්ඩ 

අලඩලාගත හනා හී ්හු හමලඩල විය. පළමු හමනඩ “හගෞතමය! හගෞතමය!” 
්ියා තොගතයනඩ වහනඩහසඩට ්ො ්ළ අහච්ල්ාශයප හහාඳටම හමලඩල 
ී “ආම්ඩඛතු හම ,නඩහතඩ! ,ගවා දු්ඩඛර, හදහසතු හම ,නඩහත ,ගවා” 
යි ඉතා හගෞරවහයනඩ සඩවාීනනි! ,ාගයවතුනඩ වහනඩස! මා හට දු් හදඩශනය 
්රන හසඩ්ඩවා! යි ආරාධ්නා හ්හළඩ ය. බුදුනඩවහනඩහසඩ ් හුට හමහසඩ ධ්ර්ම 
හදඩශනා ්ළ හසඩ්.  

 
්සෝ ක්රෝති ්සෝ පටිසිං්ේදයතීති ්ඛෝ කස්සප! ආදි්තෝ ස්තෝ 

සයිං කතිං දුක්ඛන්ති ඉති ඉදිං වදිං සස්සතිං ඒතිං ප්ර්ති. අඤ්්්ඤ්ෝ 
ක්රෝති අඤ්්්ඤ්ෝ පටිසිං්ේදියතීති ්ඛෝ කස්සප! ්ේදනාභිත න්නස්ස 
ස්තෝ පරිං කතිං දුක්ඛන්ති ඉති ඉදිං වදිං උච්ච්ෝදිං ඒතිං ප්ර්ති. ඒ්ත් 
්ත් කස්සප! උ්භෝ අන්්ත් අනුපගමම මජ්්ෙන තථාග්තෝ ර්මමිං 
්ද්්ස්ති, අවිජ්ජා පච්චචයා සිංඛාරා සිංඛාරපච්චචයා විඤ්්ාණිං -්ප- 
ඒව්මතස්ස ්ක්ව ස්ස දුක්ඛක්ඛන්ර්ස්ස සමුද්යෝ ්හෝති. 
අවිජ්ජායත්්ේව අ්ස්සවිරාග නි්රෝර්ා සිංඛාර නි්රෝ්ර්ෝ. 
සිංඛාරනි් රෝර්ා විඤ්්ාණනි්රෝ්ර්ෝ -්ප- ඒව්මතස්ස ්ක්ව ස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ර්ස්ස නි්රෝ්ර්ෝ ්හෝතීති. 

 
“්ාශයපය! ්රන තැනැතඩහතඩ ම විපා්ය විඳීය ්ියා පළමුහ්ාට 

ගතඩ ්ලඩහි සරසාර දුුඃඛය තමා විසිනඩ ම ඇති ්රන ලදඩද්ැ යි ්ියමිනඩ 
පසුව ශාශඩවත දෘෂඩටියට එළහඹනඩහනඩ ය. ්ාශයපය! අනිහ්්ඩ හ්හර්ය 
අනිහ්්ඩ එහි විපා්ය විඳීය ්ියා පළමු හ්ාට ගතඩ ්ලඩහි පසුව ්ළ 
තැනැතඩහතඩ මරණහයනඩ සිඳී යනඩහනඩ ය. අනිහ්්ඩ විපා් විඳිනඩහනඩ ය 
යන උච්හේද දෘෂඩටියට එළහඹනඩහනඩ ය. එය හා යු්ඩත වන හේදනාහවනඩ 
මලනා ලද තැනැතඩහතඩ සරසාර දු්ඩඛය අනුනඩ ඇති්රන ලදඩද්ඩ ය යි 
්ියමිනඩ උච්හේදයට බැසගනඩහනඩ ය. 

 
්ාශයපය! තොගත හතහම්   අනඩත හද්ට ම හනා හගාසඩ හමහසඩ 

ධ්ර්මය හදඩශනය හ්හර්. හ්හසඩද යතඩ? අවිදයාව නිසා සරසඩ්ාරහයෝ 
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හවති, සරසඩ්ාරයනඩ නිසා විඥානය ඇති හේ. -හප- හමහසඩ හම් 
දුුඃඛසඩ්නඩධ්යාහගඩ හටගැනීම හේ. අවිදයාව නිරැදඩධ් ීහමනඩ සරසඩ්ාර 
නිහරෝධ්ය හේ. සරසඩ්ාර නිහරෝධ්හයනඩ විඥාන නිහරෝධ්ය හේ. -හප- 
හමහසඩ හම් සතඩතඩව පුදඩගල ,ාවය්ඩ නැති දුුඃඛසඩ්නඩධ්යා හගඩ නිහරෝධ්ය 
හේ. හමහසඩ තොගත හතහම් දහම් හදසනඩහනඩ ය යි වදාළ හසඩ්. 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ පර තීතයසමුතඩපාද හදඩශනය ඇසීහමනඩ 
අහච්ල්ාශයප හගඩ දෘෂඩටිය බිඳී ගිහයඩ ය. හහහතහම් බුදු සසඩහනහි පැහැදී 
පැවිදඩද ලබා පසු ්හල් සියලු හ්හලසුනඩ නසා රහතඩ විය. 

 
අර්හතඩවය පිළිබඳ පටිච්කසමුපඩපාදය. 

උපනිසා සූතර ය 
 

(නිදානවගඩග සරයුතඩතහයඩ දසබල වගඩගහයනඩ) 

 
එ්ඩ සමහය්ඩහි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

මහහණනි, මම දනඩනහු හගඩ ද්ඩනහු හගඩ ආශර ව්ඩෂය ය ්ියමි. හනා 
දනඩනහු හගඩ හනා ද්ඩනහු හගඩ ආශර ව්ඩෂයය්ඩ හනා ්ියමි. මහහණනි! 
්ුම්ඩ දනඩනහු හගඩ ්ුම්ඩ ද්ඩනහු හගඩ ආශර වයනඩ හගඩ ්ඩෂයය හේ ද? හම් 
ර පය ය, ර පයා හගඩ පහළීම හමහසඩ ය, ර පයා හගඩ නිහරෝධ්ය හමහසඩ 
ය, හම් හේදනාව ය, හේදනාව හගඩ පහළීම හමහසඩ හේ ය, හේදනාව හගඩ 
නිහරෝධ්ය හමහසඩ හේ ය. හම් සරඥාවය, සරඥාවහගඩ පහළීම හමහසඩ හේ 
ය, සරඥාවහගඩ නිහරෝධ්ය හමහසඩ හේ ය. හම් සරසඩ්ාරහයෝ ය, සරසඩ්ාරයනඩ 
හගඩ පහළ ීම හමහසඩ හේ ය, සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ නිහරෝධ්ය හමහසඩ හේ ය. 
හම් විඤඩඤාණය ය, විඤඩඤාණහයඩ පහළීම හමහසඩ හේ ය, විඤඩඤාණයා 
හගඩ නිහරෝධ්ය හමහසඩ හේ ය ්ියා දනඩනහු හගඩ ද්ඩනහු හගඩ ආශර ව්ඩෂය 
ය හේ. 

 
මහහණනි! ්හුහගඩ ආශර ව්ඩෂය සරඛයාත අර්හතඩ ඵලය 

පර තයහේ්ඩෂා ්රනඩනා වූ යම් ඥානය්ඩ හේ ද, එය ද පර තයහයනඩ හටගතඩ 
එ්්ඩ බව ්ියමි. පර තයයනඩ නැතිහය්ැ යි හනා ්ියමි. මහහණනි! 
අර්හතඩඵල පර තයහේ්ඩෂා ඥානයාහගඩ පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය 
අර්හතඩඵල සරඛයාත විමු්ඩතිය ය. මහහණනි!   විමු්ඩතිය ද පර තයය 
සහිතය යි ්ියමි. මහහණනි!   විමු්ඩතිය හගඩ පර තයය ්වහර් ද? එහි 
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පර තයය විරාග සරඛයාත අර්හතඩ මාර්ගය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! මම   
විරාගය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. 

 
මහහණනි! විරාගහයඩ පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය නිබ්බිදාඤාණ 

නම් වූ විදර්ශනා ඥානය ය. මහහණනි!   නිබ්බිදාව ද මම පර තයය සහිතය 
යි ්ියමි. මහහණනි! නිබ්බිදාහවහි පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය යො,ූත 
ඤාණ නම් වූ සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ සැටි තතඩ වූ පරිදි දනඩනා තරැණ 
විදර්ශනාඥානය ය. මහහණනි!   යො,ූත ඤාණයද පර තයය සහිතයැ යි 
්ියමි. මහහණනි,   යො,ූත ඤාණහයඩ පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය 
සමාධිය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! මම සමාධිය ද පර තයය සහිතය යි 
්ියමි. 

 
මහහණනි! සමාධිය හගඩ පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය සුඛයය යි 

්ිය යුතු ය. මහහණනි! හම් සුඛය ද පර තයය සහිත ය යි ්ියමි. මහහණනි! 
සුඛහයඩ පර තයය ්වහර් ද? පසඩසදඩධිය ය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! මම 
පසඩසදඩධිය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. පසඩසදඩධිය හගඩ පර තයය ්වහර් ද? 
පරීතිය ය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! පරීතිය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. 
පරීතිහයඩ පර තයය ්වහර් ද? පාහමාජ්ජ නම් වූ දුවමල පරීතිය යි ්ිය යුතු ය. 
මහහණනි!   දුර්වල පරීතිය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි.   දුර්වල පරීතිහයඩ 
පර තයය ්වහර් ද? ශර දඩධ්ාව ය යි ්ිය යුතු ය. 

 
මහහණනි! ශර දඩධ්ාව ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. එහි පර තයය ්වහර් 

ද? මහහණනි! ශර දඩධ්ාහේ පර තයය දු්ය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! දුුඃඛය ද 
පර තයය සහිතය යි ්ියමි. එහි පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය ජාතියය යි 
්ිය යුතු ය. මහහණනි! ජාතිය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. එහි පර තයය 
්වහර් ද? එහි පර තයය ,වයය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! ,වය ද පර තයය 
සහිතය යි ්ියමි. එහි පර තය ්වහර් ද? එහි පර තයය උපාදානයය යි ්ිය 
යුතු ය. 

 
මහහණනි! උපාදානයා හගඩ පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය 

තණඩහාවය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! තණඩහාව ද පර තයය සහිතය යි 
්ියමි. එහි පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය හේදනාවය යි ්ිය යුතු ය. 
මහහණනි! හේදනාව ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. හේදනාහේ පර තයය 
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්වහර් ද? එහි පර තයය සඩපර්ශය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! සඩපර්ශය ද 
පර තයය සහිතය යි ්ියමි. එහි පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය ෂලායතන 
ය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! ෂලායතනය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. එහි 
පර තයය ්වහර් ද? නාමර පය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! නාමර පය ද 
පර තයය සහිත ය යි ්ියමි. එහි පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය විඤඩඤාණය 
ය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! විඤඩඤාණය ද පර තයය සහිතය යි ්ියමි. එහි 
පර තයය ්වහර් ද? එහි පර තයය සරසඩ්ාරය යි ්ිය යුතු ය. මහහණනි! 
සරසඩ්ාරහයෝ ද පර තයය සහිතහයෝය යි ්ියමි. මහහණනි! සරසඩ්ාරයනඩ 
හගඩ පර තයය ්වහර් ද? සරසඩ්ාරයනඩ හගඩ පර තයය අවිදයාවය යි ්ිය යුතු 
ය. 

 
මහහණනි! හමහසඩ සරසඩ්ාරහයෝ අවිදයාව පර තයය හ්ාට 

ඇතඩතාහ. විඤඩඤාණය සරසඩ්ාරයනඩ පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. නාමර පය 
විඤඩඤාණ පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. ෂලායතනය නාමර පයනඩ පර තයය 
හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. ඵසඩසය ෂලායතනය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
හේදනාව ඵසඩසය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. තණඩහාව හේදනාව පර තයය 
හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. උපාදානය තණඩහාව පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. ,වය 
උපාදානයනඩ පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. ජාතිය ,වය පර තයය හ්ාට 
ඇතඩහතඩ ය. දුුඃඛය ජාතිය පර තයය හ්ාට ඇඩතහතඩ ය. ශර දඩධ්ාව දුුඃඛය පර තයය 
හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. පාහමාජ්ජය (දුර්වල පරීතිය) ශර දඩධ්ාව පර තයය හ්ාට 
ඇතඩහතඩ ය. බලවතඩ පරීතිය පාහමාජ්ජය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. පර ශර බ්ධිය 
බලවතඩ පරීතිය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. සුඛය පර ශර බ්ධිය පර තයය හ්ාට 
ඇතඩහතඩ ය. සමාධිය සුඛය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
යො,ූතඤාණදසඩසන නම් වූ තරැණ විදර්ශනාඥානය සමාධිය පර තයය 
හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. නිබ්බිදාඤාණ නම් වූ විදර්ශනාඥානය තරැණ 
විදර්ශනාඥානය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. විරාග නම් වූ අර්හතඩ මාර්ගය 
නිබ්බිදාඤාණ නම් වූ විදර්ශනා ඥානය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. විමුතඩති 
නම් වූ අර්හතඩ ඵලය විරාගය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. ඛහයඩඤාණ නම් 
වූ අර්හතඩ ඵලය පර තයහේ්ඩෂා ්රනඩනා වූ ඥානය විමු්ඩතිය පර තයය හ්ාට 
ඇතඩහතඩ ය. 

 
මහහණනි! පර්වත මුදුහනහි මහවැසි වට ්ලඩහි   ජලය පහතඩ 

පහතඩ තැනඩවලට ගලා යනඩහනඩ ය. පර්වතවල ජලහයනඩ ස රීගිය තැනඩ, 
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වියළීහමනඩ පැලුණු තැනඩ ්ුලා ඇලවලඩ පුරවනඩහනඩ ය. පිරැණා වූ ්ඳුරැළි 
බිම්පැලුම් ්ුලා ඇලවලඩ ්ුලා වළවලඩ පුරවනඩනාහ. පිරැණා වූ ්ුලා 
වළවලඩ මහ වළවලඩ පුරවනඩනාහ. පිරැණා වූ මහ වළවලඩ ්ුලා ගඟවලඩ 
පුරවනඩනාහ. පිරැණා වූ ්ුලා ගඟවලඩ මහා ගරගා පුරවනඩනාහ. පිරැණා වූ 
මහා ගරගාහවෝ සමුද්ර ය පුරවනඩනාහ. මහහණනි! එපරිදඩහදනඩ සරසඩ්ාරහයෝ 
අවිදයාව හහඩතුහ්ාට ඇතඩහතෝ ය. විඤඩඤාණය සරසඩ්ාරයනඩ පර තයය 
හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. -හප- විමු්ඩති සරඛයාත අර්හතඩඵලය විරාග සරඛයාත 
මාර්ග ඥානය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. අර්හතඩඵල පර තයහේ්ඩෂා ඥානය 
අර්හතඩඵලය පර තයය හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 

 
හම් සූතරහයනඩ දැ්ඩහවන පටිච්කසමුපඩපාදාරග හමහසඩ ය:- 

 
අවිජ්ජා, සිංඛාර, විඤ්්ාණ, නාමරූප, සළායතන, ඵස්ස, ්ේදනා, 

තණ්හා, උපාදාන, භව, ජාති, දුක්ඛ, සද්ර්ා, පා්මාජ්ජ, පීති, පස්සද්ධි, සුඛ, 
සමාධි, යථාභූතාණදස්සන, නිේබිදා, විරාග, විමුත්ති, ඛ්යාණ හමහසඩ 
හතවිසඩහස්ි.  

 
පටිච්කසමුපඩපාදය්ැ යි ්ියනුහයඩ හහඩතුඵල පරම්පරාව්ඩ නිසා ය. 

ඉහත ්ී පටිච්කසමුපඩපාදය හසඩ හමය ක්ර ය්ඩ හනා හේ. හම් 
පටිච්කසමුපඩපාදහයනඩ සරසාරය හ්ළවර හේ. 

 

ධර්මකථික සූතර ය 
 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුව්ඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩ හවත එළඹ, සඩවාීනනි, 

,ාගයවතුනඩ වහනඩස! ධ්ර්ම්ථි්යාය ධ්ර්ම ්ථි්යාය යි ්ියනු ලැහබ්. 
හ්ාපමණ්ිනඩ ධ්ර්ම ්ථි්හය්ඩ හේදැ යි විකාහළඩ ය. එ්ලඩහි ,ාගයවතුනඩ 
වහනඩහසඩ හමහසඩ වදාළ හසඩ්. 

 
ජරාමරණසඩස හක ,ි්ඩඛු! නිබ්බිදාය විරාගාය නිහරාධ්ාය ධ්ම්මර 

හදහසති ධ්ම්ම්ථිහ්ා ,ි්ඩඛූති අලර වකනාය, ජරාමරණසඩස හක ,ි්ඩඛු! 
නිබ්බිදාය විරාගාය නිහරෝධ්ාය පටිපනඩහනෝ හහාති, ධ්ම්මානු 
ධ්ම්මපටිපනඩහනා ,ි්ඩඛූති අලර වකනාය, ජරා මරණසඩස හක ,ි්ඩඛු! 



 පටුන වවත 234 

 

නිබ්බිදා විරාගා නිහරෝධ්ා අනුපාදා විමුතඩහතා හහාති දිට්ඨධ්ම්මර 
නිබ්බානපඩපතඩහතෝ ,ි්ඩඛූති අලර වකනාය. 

 
ජාතියා ්ච භික්ඛු! -්ප- 
භවස්ස ්ච භික්ඛු! -්ප- 
උපාදානස්ස ්ච භික්ඛු! -්ප- 
තණ්හාය ්ච භික්ඛු! -්ප- 
්වදනා ්ච භික්ඛු! -්ප- 
ඵස්සස්ස ්ච භික්ඛු! -්ප- 
සළායතනස්ස ්ච භික්ඛු! -්ප- 
නාමරූපස්ස ්ච භික්ඛු! -්ප- 
විඤ්්ාණස්ස ්ච භික්ඛු! -්ප- 
සිංඛාරානිං ්ච භික්ඛු! -්ප- 
 
අවිජ්ජාය ්ච භික්ඛු! නිේබිදාය විරාගාය නි්රාර්ාය ර්මමිං 

්ද්සති “ර්මමකි්කා භික්ඛු” ති අ ිං වචනාය. අවිජ්ජාය ්ච භික්ඛු 
නිේබිදාය විරාගාය නි්රෝර්ාය පටිපන්්නෝ ්හාති. 
“ර්මමානුර්මමපටිපන්්නා භික්ඛු” ති අ ිං වචනාය. අවිජ්ජා ්ච භික්ඛු 
නිේබිදා විරාගා නි්රෝර්ා අනුපාදා විමුත්්තා ්හාති “දිට්ඨර්මම 
නිේබානප්පත්්තා භික්ඛූ! ති අ ිං වචනාය. 

 
එහි හතඩරැම හමහසඩ ය:- 

 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් ජරාමරණයට ්ල්ිරීම පිණිස හනා ඇලීම 

පිණිස ජරාමරණයා හගඩ නිහරෝධ්ය පිණිස දහම් හදසා නම්   මහණ 
ධ්ර්ම්ථි් ,ි්ඩෂුව්ැයි ්ීමට සුදුසු ය. ඉදිනඩ මහණ හතහම් ජරාමරණයට 
්ල්ිරීම පිණිස හනා ඇලීම පිණිස ජරාමරණයා හගඩ නිහරෝධ්ය පිණිස 
පිළිපනඩහනඩ හේ නම්,   ,ි්ඩෂු හතහම් නිර්වාණ ධ්ර්මයට අනු්ූල 
පර තිපතඩතිය පුරනඩහනඩ ය යි ්ිය යුතු ය. ඉදිනඩ මහණ හතහම් ජරාමරණයට 
්ල්ිරී ජරා මරණහයහි හනා ඇලීහමනඩ ජරාමරණය නිරැදඩධ් ්ිරීහමනඩ 
උපාදානයනඩ ්රණහ්ාට ්ිසි ධ්ර්මය්ඩ හනා හගන මිදුහණඩ හේ ද   
,ික්ෂුව ඉහාතඩමහයහි නිවනට පැමිණි ,ි්ඩෂුව්ැ යි ්ීමට සුදුසු ය. 
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ඉදිනඩ මහණ හතහම් ජාතියට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් ,වයට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් උපාදානයට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් තණඩහාවට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් හේදනාවට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් ඵසඩසයට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් ෂලායතනයට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් නාමර පයට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් විඤඩඤාණයට -හප- 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් සරසඩ්ාරයනඩට -හප- 
 
ඉදිනඩ මහණ හතහම් අවිදයාවට ්ල්ිරීම පිණිස හනා ඇලීම 

පිණිස අවිදයාව හගඩ නිහරෝධ්ය පිණිස දහම් හදසා නම්   ,ි්ඩෂුව 
ධ්ර්ම්ථි්හය්ැ යි ්ීමට සුදුසු ය. ඉදිනඩ මහණ හතහම් අවිදයාවට 
්ල්ිරීම පිණිස හනා ඇලීම පිණිස අවිදයාව හගඩ නිහරෝධ්ය පිණිස 
පිළිපනඩහනඩ හේ නම්   ,ි්ඩෂු හතහම් නිර්වාණ ධ්ර්මයට අනු්ූල 
පර තිපතඩතිය පුරනඩහනඩ ය යි ්ිය යුතු ය. ඉදිනඩ මහණ හතහම් අවිදයාවට 
්ල්ිරී අවිදයාහවහි හනා ඇලී අවිදයාව නිහරෝධ් ්ිරීහමනඩ උපාදානයනඩ 
්රණ හ්ාට ්ිසි ධ්ර්මය්ඩ හනා හගන මිදුහණඩ හේ ද,   ,ි්ඩෂුව 
ඉහාතඩමහයහි ම නිවනට පැමිණි ,ි්ඩෂුව්ැ යි ්ීමට සුදුසු ය. හම් ඉහත 
දැ්ඩ වූ ධ්ර්මපාඨහයඩ හතඩරැම ය. 

 
යම්ඩ ගැන ්ල්ිරීමට ධ්ර්මය්ඩ වුවමනා වනඩහනඩ   හදයට 

ඇලුම් ්රන අය ඇතහහාතඩ ය. ජරා මරණ හද්ට ඇලුම් ්රන හ්න්ු 
නැත. එබැවිනඩ ජරා මරණය ගැන ්ල්ිරීමට දහම් හදසනඩහන්ඩ ්ුමට 
ද? යන පර ශඩනය හම් සූතර  ධ්ර්මය සම්බනඩධ්හයනඩ ඇතිවිය හැ්ි ය. ජරා 
මරණ හද්ට ්ැමති හ්න්ු නැති බව සතයය්ි. එහහතඩ හම් සතඩතඩවයා 
අවිදයාදි දඩවාදශාරගය්ඩ ඇති හම් සරසාරයට, තවතඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියත 
හහාතඩ හම් පඤඩකසඩ්නඩධ්යට තදිනඩ ඇලුම් ්රයි. ජරා  මරණයතඩ හම් 
පඤඩකසඩ්නඩධ්යට අයතඩ නැති, හම් පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනඩ පිටතඩ හදය්ඩ 
හනා හේ. එබැවිනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ඇලුම් ්රන තැනැතඩහතඩ එයට 
ඇලුම් ්ිරීම් වශහයනඩ ජරාමරණයටතඩ ඇලුම් ්රනඩහනඩ හේ.  
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එබැවිනඩ සරසාර ක්ර යට අයතඩ ධ්ර්ම හවනඩ වශහයනඩ හගන එ්ිනඩ 
එ් හගන ්ියන ්ලඩහි ජරා මරණය ගැන ්ල්ිරීමට දහම් හදසීමතඩ 
වුවමනා ය. හම් සරසාර ක්රහයඩ ඇති වලා නපුරැ තැන ජරාමරණය ය. 
එයට හැම සතඩතඩවහයෝ ම බිය හවති. එහහතඩ සතඩතඩවහයෝ එය අමත් ්ර 
දමා පඤඩකසඩ්නඩධ්යට ඇලුම් ්රහගන හනා හය්ඩ පේ ්ම් ්රමිනඩ පරීති 
හවති.   නිසා ම ්වුහු හනා ්ැමති වන ජරාමරණහයනඩ හනා මිහදති. 
්වුනඩ සරසාර ක්රහයනඩ මිදීමට සසර ්ල්ිරීමට ඇති හහාඳ ම උපාය 
ජරාමරණය මතුහ්ාට ද්ඩවා එහි ඇති ,යාන්තඩවය හපනඩීම ය. 
එබැවිනඩ ජරාමරණය ගැන ්ල්ිරීම පිණිස දහම් හදසීම නිරර්ේ හදය්ඩ 
හනාව, ඉතාම සාර්ේ වැල්ඩ බව ්ිය යුතු ය. 

 
හම් සූතරහයහි පටිච්කසමුපඩපාදාරග හදාහළාස ගැනම හවන හවනම 

ද්ඩවා ධ්ර්ම්ථි් ලක්ෂණ වදාරා තිහබන හහයිනඩ එහි අදහස තරම්ඩ දුරට 
වැසී තිහබ්. හම් සූතරහයනඩ දැ්ඩහවන හ්ටි අදහස නම් අවිදයාදි 
දඩවාදශාරගය්ඩ ඇති හම් සරසාර ක්ර ය හ්හරහි ්ල්ිහරන පරිදි 
සරසාරයට ඇති ආශාව දුරැවන පරිදි සරසාරක්ර ය සිඳ නිවනට 
පැමිහණන පරිදි දහම් හදසන ,ි්ඩෂුව ධ්ර්ම්ථි්යා ය යනුයි. 
ඛන්ර්වග්ගසිංයුක්ත්ය් චූ  පණ්ණාසක්ය් ර්ර්මකික වර්ග්ය් සූතර  
්දකක ම - 

 
“ර පසඩස හක ,ි්ඩඛු නිබ්බිදාය විරාගාය නිහරෝධ්ාය ධ්ම්මර හදහසති, 

ධ්ම්ම්ථිහ්ා ,ි්ඩඛූති අලර වකනාය. හේදනාය හක ,ි්ඩඛු නිබ්බිදාය 
විරාගාය නිහරාධ්ාය ධ්ම්මර හදහසති, ධ්ම්ම්ථිහ්ා ,ි්ඩඛූති අලර 
වකනාය. සඤඩඤාය හක ,ි්ඩඛු නිබ්බිදාය විරාගාය නිහරාධ්ාය ධ්ම්මර 
හදහසති, ධ්ම්ම්ථිහ්ා ,ි්ඩඛූති අලර වකනාය. සරඛාරානර හක ,ි්ඩඛු 
නිබ්බිදාය විරාගාය නිහරාධ්ාය ධ්ම්මර හදහසති. ධ්ම්ම ්ථිහ්ා ,ි්ඩඛූති 
අලර වකනාය. විඤඩඤාණසඩස හක ,ි්ඩඛු නිබ්බිදාය විරාගාය නිහරාධ්ාය 
ධ්ම්මර හදහසති. ධ්ම්ම්ථිහ්ා ,ි්ඩඛූති අලර වකනාය” යි. 

 
වදාරා තිහබ්.   හදඩශනහයනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්ය ගැන 

්ල්ිරීම පිණිසතඩ, පඤඩකසඩ්නඩධ්හයහි හනා ඇලීමට හා 
පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනඩ බැහැර ී නිවනට පැමි)ම පිණිසතඩ දහම් හදසන 
,ි්ඩෂුව ධ්ර්ම්ථි්යා  බව ය. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හමහසඩ 
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හදතැන් හදයා්ාරය්ිනඩ ධ්මම්ථි්යා හඳුනඩවා තිබීහමනඩ ධ්ර්ම 
්ථි්යනඩ හදවර්ගය්ඩ උනඩ වහනඩහසඩ වදාරා ඇතය යි හනා සිතිය යුතු ය. 
පටිච්කසමුපඩපාදාරග හදාහළාසතඩ පඤඩකසඩ්නඩධ්යම ය. 
පඤඩහකෝපාදානසඩ්නඩධ්යතඩ පටිච්කසමුපඩපාදයම ය. වි,ාග ්ර ඇති 
්ර මහයඩ මිස ධ්ර්ම වශහයනඩ   හද්ඩහි හවනස්ඩ නැත.  

 
හගාවි්මතඩ උපාස්්මතඩ යන හද් ම ්රන මිනිස්ුට හගාවි 

මහතාය යි ද උපාස් මහතාය යි ද ්ිය හැ්ි ය.   වකන හද්ිනඩ හ්ෝ් 
්ීවතඩ ගැහනනඩනා එ්ම මනුෂයයා ය. එහමනඩ අවිදයාදි 
පටිච්කසමුපඩපාදාරගහයෝය ්ීවතඩ ර ප හේදනාදියය ්ීවතඩ   ්ීම් හද්ිනඩ 
ගැහනනඩහනඩ එ්ම හදය්ි.   නිසා   සූතර  හද්ඩහි දැ්ඩහවන ධ්ර්ම්ථි්යා 
හගඩ හවනස්ඩ නැති බව දත යුතු ය. 

 
ධ්ර්ම්ථි් ලක්ෂණය පිළිබඳව සැල්ිය යුතු ්රැණ්ඩ ඇත. ධ්නය 

සපයන සැටි - ලැබූ ධ්නය පරිසඩසම් ්රගනඩනා සැටි - පවුල දියුණු 
්රගනඩනා සැටි - ූ  දරැවනඩ හදා ගනඩනා සැටි - බිරිය සතුටු ්රවන සැටි 
- සැමියා සතුටු ්රවන සැටි - න  මිතුරනඩ සතුටු ්රවන සැටි - අසලඩ 
වැසියනඩ සතුටු ්රවන සැටි - ්න හබාන සැටි - අඳින පළඳින සැටි - 
පමණ දැන වියදම් ්රන සැටි - මාපියනඩට සැල්ිය යුතු සැටි - 
වැිහිටියනඩට සැල්ිය යුතු සැටි - දනඩදීහම් අනුසසඩ - හදේහලාව සැටි - 
හදේහලාව යන සැටි යනාදි ්රැණු වය්ඩත අනඩදමිනඩ මිනිසුනඩ හගඩ 
සිතඩවලට ්ාවදින අනඩදමිනඩ මිනිසුනඩ පහදින අනඩදමිනඩ හදඩශනය ්රන 
,ි්ඩෂුව ධ්ර්ම්ථි්යා ය යි හනා වදාරා, සසර ්ල්ිරීමට, තණඩහාව දුරැ 
්ිරීමට -  පඤඩකසඩ්නඩධ්හයනඩ මිදීමට දහම් හදසන ,ි්ඩෂුවම 
ධ්ර්ම්ථි්යාය යි වදාහළඩ ්ුම්ඩ හහයිනඩ ද? යනු ්ලඩපනා ්ළ යුතු 
්රැණු ය. 

 
හලෝ්හයහි බුදුවරයනඩ වහනඩහසඩලා කතුරසරඛය ්ලඩප ලක්ෂය ආදි 

වශහයනඩ ඉතා දීර්ඝ ්ාලය්ඩ මුළුලඩහලහි හපරැම් පුරා හලාවුතුරා බුදු 
බවට පැමිහණනඩහනඩ හම් මිනිසුනඩට හපාහහාසතඩ හවන සැටි උගැනඩී මට 
වතඩ, ූ  දරැවනඩ හදාගනඩනා අනඩදම උගැනඩීමටවතඩ, බිරිය හා සමගිහයනඩ 
හවහසන සැටි උගැනඩීමටවතඩ, අසලඩවැසියනඩ සමග හහාඳ හිතිනඩ 
හවහසන සැටි උගැනඩී මටවතඩ, රට ජාතිය දියුණු ්රගනඩනා සැටි 
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උගැනඩීමටවතඩ, හදේ හලාවට යන සැටි උගැනඩීමටවතඩ හනා හේ. 
මහාහබෝධි සතඩතඩව සුහම්ධ් තාපසයනඩ වහනඩහසඩ එදා දීපර්ර බුදඩධ්පාද 
මූලහයඩ දී සසරිනඩ එතර වනඩනට උතඩසාහ හනා හ්ාට සසර රැඳුහනඩ :- 

 
“ඉමිනා හම අධි්ාහරන ්හතන පුරිසුතඩතහම, 
සබ්බඤඩුතර පාපුණාමි තාහරමි ජනතර බහුර, 
සරසාරහසාතර ිනඩදිතඩවා විද්ධරහසතඩවා තහයා ,හව. 
ධ්ම්මනාවර සමාරැයඩහ සනඩතාහරසඩසර සහදවහ්.” 
 
යනුහවනඩ වදාරා ඇති පරිදි සරසාර හශරෝතස (සරසාර ක්ර ය) සිඳ, 

්ාම ර ප අර ප සරඛයාත ,වතර ය නැති හ්ාට දහම් නැවට නැඟ 
හදවියනඩ සහිත හලෝ්යා සරසාර සාගරහයනඩ එතරට පමුණුවනඩහනමිය 
යන අදහසිනි. 

 
බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩහගඩ අදහස සතඩතඩවයනඩ සරසාරහයනඩ එතර 

්රීම ය, එබැවිනඩ උනඩවහනඩහසඩ සතඩතඩවයනඩ සරසාර සාගරහයනඩ එතර 
්රවනු පිණිස සඩ්නඩධ්ාදි ධ්ර්ම පිළිබඳ වූ, සසර ්ල්ිරවනඩනා වූ, 
තෘෂඩණාව නැති ්රනඩනා වූ, නිවනට පමුණුවනඩනා වූ, ධ්ර්මය්ඩ ම 
හබාහහෝ හසයිනඩ හදඩශනය ්ළ හසඩ්. සමහර අවසඩොවලදී ධ්නය සැපයීම් 
ධ්නය රැ්ීම් ආදි හමහලාව ජීවතඩීමට පරහයෝජනවතඩ ධ්ර්ම ද උනඩවහනඩහසඩ 
හදඩශනය හනා ්හළඩ හනා හේ. එහසඩ ්ළ අවසඩො ඇතඩහතඩ ඉතා 
සඩවලඩපහය්ි. එබඳු ධ්ර්මය්ඩ හදඩශනය ්ිරීම බුදඩධ්තඩවහයඩ පරමාර්ෙය හනා 
හේ. උනඩවහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශනය ්ළ සසරට ්ල්රවන ධ්ර්මය 
සැමහදනාට ම ගැලහපනඩන්ඩ හනා හේ. “පඤ්්ාවන්තස්සායිං ර්ම්මෝ 
නායිං ර්ම්මෝ දුප්පඤ්්ඤ්ස්ස” යි වදාහළඩ එහහයිනි. 

 
එදා ද බුදුනඩ වහනඩහසඩ හගඩ   වනයයමාණි් (සසරිනඩ එතර ්රවන) 

ධ්ර්මයට හබාහහෝ හදනා විරැදඩධ් වූහ.   ධ්ර්මය හදඩශනය ්රන නිසා 
ඇතමුනඩ උනඩවහනඩහසඩ සැල්ුේ හලෝ්පාළුව්ු හලසට ය.   ධ්ර්මය නිසා 
උනඩවහනඩහසඩට අපරිය ්ළ තරම මාගන්දිය පිරිවැජියා හගඩ ්ො 
පර වෘතඩතිහයනඩ හතඩරැම් ගත හැ්ි ය. 
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එ්ඩ අවසඩොව් දී තොගතයනඩ වහනඩහසඩ ්ුරැරට කමමාසදමම 
නම් නියම්ගහමහි භාරද්වාජ නම් බරාහඩමණය්ු හගඩ ගිනිහලඩ හගයි තණ 
ඇතිරිය් සැතපී සිට   ඇතිරිය එහසඩ ම තිහබනඩනට හැර වැලම ්ළ 
හසඩ්. එදා මාගන්දිය නමැති පිරිවැජියා ද පා ගමනිනඩ ඇවිදිනුහයඩ 
,ාරදඩවාජ හගඩ ගිනිහලඩ හගට පැමිණිහයඩ ය. ්හු තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
සැතපුණු තණ ඇතිරිය දැ් “,ාරදඩවාජය! ශර මණය්ුට හයෝගය වන හම් 
තණ ඇතිරිය ්වර්ු උහදසා පනවන ලදඩහදඩදැ” යි ඇසීය. පිනඩවතඩ 
මාගනඩදියය! ශා්ය ්ුලහයනඩ පැවිදි වූ ශා්ය පුතර  වූ ශර මණ හගෞතමයනඩ 
වහනඩහසඩට හමය පනවන ලදඩහදඩය යයි ,ාරදඩවාජ ්ීය. 

 
එ්ලඩහි මාගනඩදිය “දුද්දිට්ඨිං වත ්හෝ භාරද්වාජ අද්දසාම ්ය 

මයිං තස්ස ්භා්තෝ ්ගෝතමස්ස භූනහු්නෝ ්සයයිං අද්දසාම” 
,ාරදඩවාජය! මිනිසා හගඩ දියුණුව නසන ශර මණ ,වතඩ හගෞතමයා නිදාගතඩ 
තැන දැ්ීහමනඩ අපි හනා දැ්ිය යුතඩත්ඩ දුටුහවමු” යි ්ී ය. ්ියන ලද 
පාඨහයහි ,ූනහු යන වකනහයඩ හතඩරැම ‘දියුණුව නැති ්රන 
තැනැතඩතාය’ යනු යි.   වකනහයනඩ බුදුනඩ වහනඩහසඩට ගර්හා ්හළඩ මිල 
මුදලඩ ආදි ්ාමවසඩතූනඩ රැසඩ්ිරීමට හනාව  වා අතහැරීමට  වාට ආලය 
හනා ්ිරීමට දහම් හදසන නිසා ය. 

 
කතුරසරඛය ්ලඩපලක්ෂය්ඩ හපරැම් පුරා උනඩවහනඩහසඩ බුදු වූහයඩ 

හලෝ්හයනඩ හවනඩ ී නිවනට පැමි)මට දහම් හදසනු සඳහා ය. එබැවිනඩ 
උනඩවහනඩහසඩ ්ාමයනඩට ්ල්ිරීමට - ්ාමයනඩ හැර දැීනමට දහම් හදසන 
හසඩ්. ධ්න සැපයීම් පවුලඩ දියුණු ්ිරීම් ආදිය පිණිස හදඩශනය ්රන 
ධ්ර්මය තණඩහාව දුරැ ්රන ධ්ර්මය්ඩ හනාව තණඩහාව වලන ධ්ර්මය්ි. 
නිවනට පමුණුවන ධ්ර්මය්ඩ හනාව සසර දිගු ්රන ධ්මමය්ි. එබැවිනඩ   
ධ්ර්මය බුදුීහම් පරමාර්ෙයට විරැදඩධ් ය. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
එබඳු ධ්ර්මය්ඩ හදඩශනය ්රන ,ි්ඩෂුව ධ්ර්ම්ථි්ය්ු වශහයනඩ ගණනඩ 
හනා ගතඩ හසඩ්. 

 
තව ද හපාහහාසතඩී හම් මාර්ග - ූ  දරැවනඩ දියුණු ්ිරීහම් මාර්ග 

යනාදිය හසීම පිණිස කතුරසඞ්ඛය ්ලඩපලක්ෂය්ඩ හපරැම් පිරැවාය 
්ියත හහාතඩ එය මහ විහිළුව්ි. ධ්න සැපයීම් ආදිය පිළිබඳ නුවණ 
හලෝ්හයඩ හබාහහෝ හදනාට ඇතඩහතඩ ය. හලෝ්යාට  වා උගැනඩීමට 
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හබාහහෝ දු්ඩ හගන බුදුවනඩනට වුවමනාව්ඩ නැත. එහසඩ ම හලෝ්යාට 
 වාට උපහදසඩ දීමට බුදුසසඩන්ඩ පිහිටවනඩනට උවමනාව්ඩ ද නැත. 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හම් බුදුසසඩන පිහිටුවා තිහබනඩහනඩ 
හලෝ්යාට නිවනඩ මඟ දැ්ඩීමට ය. එබැවිනඩ හම් ශාසනහයහි 
හපාහහාසතඩීම් ආදියට ම දහම් හදසන තැනැතඩතා සමාජ සරවර්ධ්්ය්ු 
වශහයනඩ මිස ධ්ර්ම්ථි්ය්ු වශහයනඩ ගණනඩ ගැනීමට සුදුසු නැත. 

 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පවුලඩ දියුණු්ර ගැනීම් ආදිය සඳහා 

දහම් හදසන වියතුනඩ ධ්ම්ම්ථි්යනඩ හගඩ සරඛයාවට ඇතුළතඩ හ්ාට හනා 
වදාහළඩ හම් ්රැණු නිසා ය. ධ්න සැපයීම් ආදියට උපහදසඩ ද්ඩවන බුදඩධ් 
හදඩශනා ද නැතඩහතඩ හනා හේ. ධ්න සැපයීම් ආදි වැලවලට උපහදසඩ දීම 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ්ර තිහබනඩහනඩ අපර ධ්ාන වශහයනඩ 
්ලාතුර්ිනඩ පමණ්ි. තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ   ධ්ර්ම හදඩශනය ්ිරීම 
ලියන මහතඩමය්ු හගඩ උදලු ග ම්ඩ හසඩ දත යුතු ය. 

 
අවිදයා තෘෂඩණාදි ්ඩහලඩශයනඩහගනඩ හබාර ී ගිය සිතඩ ඇති 

පඤඩක්ාමය ම හලාව ඇති උසසඩ හදය සැටියට සල්ාහගන 
පඤඩක්ාමය නමැති මලවගුහරහි එරී ඉනඩනා හබාහහෝ ජනයාට, මාගනඩදිය 
පිරිවැජියාට හමනඩ පර තීතයසමුතඩපාදාදි ගැඹුරැ ්රැණු පිළිබඳ වූ ද, 
සරසාරහයඩ ආදීනවය ද්ඩවනඩනා වූ ද, තෘෂඩණාව දුරැ ්ිරීහම් අනුසසඩ 
ද්ඩවනඩනා වූ ද, ්ාමයනඩහගනඩ හවනඩී ම උගනඩවනඩනා වූ ද, ධ්ර්ම හදඩශනය 
අපරිය ය. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාළ ධ්ර්ම්ථි් ලක්ෂණහයහි 
පිහිටා දහම් හදසීමතඩ අද එ්ඩතරා පර ශඩනය්ඩ ී තිහබ්.  

 
ධ්ර්මහදඩශ්යා තොගතයනඩ වහනඩහසඩ වදාළ ධ්ර්ම්ථි් 

ලක්ෂණහයහි පිහිටා පර තීතයසමුතඩපාදාදි උසසඩ ධ්ර්ම හදඩශනය ්රත හහාතඩ, 
අද ඇතැහම්ඩ ‘්ය අ,ිධ්ර්මවලිනඩ අපට වැල්ඩ නැත’ ්ියා 
දහම්හලඩවලිනඩ ද පිට ී යති. එහසඩ දහම් හදසන ,ි්ඩෂුවට වර්තමාන 
හලෝ්හයඩ තැන්ඩ නැත.   ,ි්ඩෂුවට ආහාර ටි්වතඩ නිසිහසඩ හනා ලබා 
මුළුගැනඩ ී ඉනඩනට සිදු හේ. අද රහට් තතඩතඩවය්ඩ ලැබිය හැ්ඩහ්ඩ - 
උසසඩ ධ්ර්ම ්ථි්හය්ඩ ය යන ්ීර්තිය ලැබිය හැ්ඩහ්ඩ - මහජනයාහගනඩ 
ගරැ බුහුමනඩ ලැබිය හැ්ඩහ්ඩ දහම් හදසනවාය ්ියා එ් එ්ඩහ්නා හගඩ 
ගුණ වර්ණනා ්රන, ඇතමුනඩට ගර්හා ්රන ධ්නය සැපයීහම් - ධ්නය 
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ආරක්ෂා ්ිරීහම් උපහදසඩ හදඩශනය ්රන, අසනඩනවුනඩට විහනෝදය 
ඇතිවන හදඩ එ්තු හ්ාට හදඩශනය ්රන හදඩශ්යනඩට ය. 

 
හහාඳ බණ්ඩ ්ියා මිනිසුනඩ පැහැදවිය හනා හහන බැවිනඩ අද 

හබාහහෝ ධ්ර්ම්ථි්හයෝ ද   මග හගන සිටිති. එයිනඩ හබෞදඩධ්හයෝ ධ්ර්මය 
හනා හඳුනන ධ්ර්මරසය හනා ලබන පිරිස්ඩ ී සිටිති. සමාජ 
සරවර්ධ්නයට අවශය වූ දුශඩකරිතයනඩහගනඩ දුරැවන සැටි හා සුකරිත 
වර්ධ්නයට හහඩතුවන හබෞදඩධ් සිරිතඩ-විරිතඩ, ගති-පැවතුම් පිළිබඳව හදඩශනා 
්රන අතර, බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ වදාළ ධ්ර්ම්ථි් ලක්ෂණහයහි පිහිටා 
පර තීතයසමුතඩපාදාදි උසසඩ ධ්ර්ම හදඩශනා ්ිරීහමනඩ හබෞදඩධ් හලෝ්යාට ධ්ර්ම 
රසය ලබාදීමට හදඩශ්යනඩ වහනඩහසඩලා උතඩසාහ හ්හරතඩවා! හබෞදඩධ්හයෝ 
ද එබඳු ගැඹුරැධ්ර්ම පරිය ්රනඩහනෝ හවතඩවා! 

 
හපාහහාසතඩ වන සැටි -  පවුල පාලනය ්රගනඩනා සැටි - පවුල 

දියුණු ්රගනඩනා සැටි - දැනගැනීමට ම නම් හබාහහෝ දුර සිට හබාහහෝ 
වියදම් දරා හබාහහෝ හවහහසී ධ්ර්ම්ති්ය්ු පමුණුවා ගනඩනට වුවමනා 
නැත.  වා ගැන දනඩහනෝ රහට් හබාහහෝ ය. බුදඩධ්ාගහමනඩ 
බලාහපාහරාතඩතු විය යුතඩහතඩ සසර දු්ිනඩ මිදීහම් ්ර මය්ඩ හසායා ගැනීම 
ය. බුදුරජාණනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ වදාරා ඇතඩහතඩ හපාහහාසතඩවන සැටි - 
පවුල පාලනය ්රගනඩනා සැටි - උගනඩවන අනුශාස්ය්ු හසායා 
ගැනීමට හනාව, සසර දු්ිනඩ එතරීහම් මඟ හපනඩවන අනුශාස්ය්ු 
හසායා ගැනීමට ය.   බව මතු දැ්ඩහවන ශාසඩතෘප හයමෂණ සූතරහයනඩ දත 
යුතු ය.  

 

ශාස්තෘපර්වයෂණ සූතර ය 
 
ජරාමරණ ,ි්ඩඛහව! අජානතා අපසඩසතා යො,ූතර ජරාමරහණ 

යො,ූතර ඤාණාය සතඩො පරිහයසිතබ්හබා, ජරාමරණසමුදයර අජානතා 
අපසඩසතා යො,ූතර ජරාමරණ සමුදහය යො,ූතර ඤාණාය සතඩො 
පරිහයසිතබ්හබා. ජරාමරණ නිහරාධ්ර අජානතා අපසඩසතා යො,ූතර 
ජරාමරණනිහරාහධ් යො,ූතර ඤාණාය සතඩො පරිහයසිතබ්හබා. 
ජරාමරණනිහරාධ් ගාමිනිර පටිපදර අජානතා අපසඩසතා යො,ූතර 



 පටුන වවත 242 

 

ජරාමරණ නිහරාධ්ගාමිනියා පටිපදාය යො,ූතර ඤාණාය සතඩො 
පරිහසතබ්හබා. 

 
හතඩරැම :- 
 
“මහහණනි! ජරාමරණය හනා දනඩනා - හනා ද්ඩනා තැනැතඩතා 

විසිනඩ ජරාමරණය හරියට දැන ගැනීම පිණිස අනුශාස්හය්ඩ හසවිය යුතු 
ය. ජරාමරණහයඩ හහඩතුව හනා දනඩනා - හනා ද්ඩනා තැනැතඩතා විසිනඩ 
ජරාමරණහයඩ හහඩතුව හරියට දැනගැනීම පිණිස අනුශාස්හය්ඩ හසවිය 
යුතු ය. ජරාමරණ නිහරෝධ්ය හනා දනඩනා - හනා ද්ඩනා තැනැතඩතා විසිනඩ 
ජරාමරණ නිහරෝධ්ය හරියට දැන ගැනීම පිණිස අනුශාස්හය්ඩ හසවිය 
යුතු ය. ජරාමරණ නිහරෝධ්යට යන පර තිපදාව හනා දනඩනා - හනා ද්ඩනා 
තැනැතඩතා විසිනඩ ජරාමරණ නිහරෝධ්යට යන පර තිපදාව හරියට දැනගැනීම 
පිණිස අනුශාස්හය්ඩ හසවිය යුතු ය” යනු සූතරහයඩ හතඩරැම ය. 

 
හම් සූතරහයහි ද්ඩවා ඇතඩහතඩ පටිච්කසමුපඩපාදහයඩ අවසානාරගය 

ය. ජාති ,ව උපාදානාදි පටිච්කසමුපඩපාදාරගයනඩ පිළිබඳව ද ්ියන ලද 
නයිනඩ සල්ා ගත යුතු ය. හමය පර තීතයසමුතඩපාදයතඩ කතුරායයමසතයයතඩ 
එ්ඩ හ්ාට හදඩශිත සූතර ය්ි. හම් සූතරහයනඩ උගනඩවනඩහනඩ නිවනඩමග 
හසීම සඳහා බුදුහ්න්ුම හසායා ගැනීම හනාව, මාර්ගඵල ලැබිය 
හැ්ිවන පරිදි අනුශාසනා ්ිරීමට දතඩ බුදු වූ හහෝ බුදඩධ්ශරාව් වූ හහෝ 
අනුශාස්ය්ු හසායා ගැනීමය. හසායා ගනඩනා අනුශාස්යා ගිහිය්ු වුව 
ද වරද්ඩ නැත. 

 
ධ්නය සපයන සැටි, පහරසඩසම් ්රන සැටි,  පවුලඩ දියුණු ්රන 

සැටි, ගමරට දියුණු ්රන සැටි ්ියා හදන අනුශාස්යනඩහගනඩ නම් 
සරසාර දුුඃඛහයනඩ මිදීමට ලැබිය හැ්ි පරහයෝජනය්ඩ නැත. සරසාර 
දුුඃඛහයනඩ මිදීමට උප්ාර ලැබිය හැ්ඩහ්ඩ ඉහත දැ්ඩ වූ ධ්ර්ම ්ථි් 
සූතරහයහි වදාරා ඇති ධ්ර්ම්ථි් ලක්ෂණහයහි පිහිටා දහම් හදසන 
අනුශාස්ය්ුහගනඩ පමහණ්ි. එබැවිනඩ දු්ිනඩ මිහදනු ්ැමති පිනඩවතුනඩ 
විසිනඩ එබඳු අනුශාස්යනඩ හසායා ්වුනඩ ,ජනය ්ළ යුතු ය. 
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ධ්නය සැපයීම්, පවුලඩ හපෝෂණය ්ිරීම, හගවලඩ තැනීම, ූ  දරැවනඩ 
හදාවලා ගැනීම යනාදිය හලෝ්හයහි බුදුසසඩන ඇති නැති සැම ්ාලහයඩ 
ම ්ළ හැ්ි ය. අති දීර්ඝ වූ අතීත සරසාරහයහි එ්ඩ එ්ඩ අය්ු විසිනඩ 
සපයා ඇති ධ්නය හමහත්ැ යි ්ියා ්වර ආ්ාරය්ිනඩවතඩ පර මාණ හනා 
්ළ හැ්ි ය. සාදන ලද හගවලඩ, හපෝෂණය ්ළ පවුලඩ, ඇතිදැි ්ළ ූ  
දරැවනඩ හමහත්ැ යි ්ියා ්වර ආ්ාරය්ිනඩවතඩ පර මාණ හනා ්ළ හැ්ි 
ය.   අයට අද   ධ්නහයනඩ ඉතිරිව ඇති හදය්ඩ නැත. අනාගතහයහි 
සපයන ධ්නයට වනඩහනඩතඩ සාදන හගවලඩවලට - ඇති දැි්රන ූ  
දරැවනඩට වනඩහනඩතඩ   ටි්ම ය. 

 
සැපය යි සල්ා හ්ාහත්ඩ ්ලඩ ්ළතඩ ඉවරය්ඩ නැති ඉතිරිය්ඩ 

නැති ධ්න සැපයීම් ආදි වැල පිළිහවහළහි ්ිසිම හරය්ඩ නැත. එබැවිනඩ 
 වා නුවණැතියනඩ විසිනඩ උසසඩ හ්ාට හනා සල්නු ලැහබ්. සසර දු්ිනඩ 
මිදී නිවනට පැමි)මට දතමනා ධ්ර්මය දැන ගැනීමට ඉල ඇතඩහතඩ 
බුදඩහධ්ෝතඩපාද ්ාලහයඩ පමහණ්ි. එබැවිනඩ හම් බුදඩහධ්ෝතඩපාද ්ාලහයඩ දී 
පර තීතයසමුතඩපාදාදි ධ්ර්මයනඩ දැන උහගන, හනා නැහසන සැපය වූ නිවනඩ 
සුවය ලබා ගැනීමට උතඩසාහ හ්හරතඩවා!! 
 

මහාචායයධ 

්ර්රුකා්න් චන්දවිම  
මහානායක ස්ථවිරපාදයන් වහන්්ස් 

 
විසින් සමපාදිත 

 
පටිච්චචසමුප්පාද විවරණය 

 
නිමි. 

 

ිරිං තිට්ඨත  සද්ර්ම්මෝ. 
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පටිච්චසමුප්පාදය හා අන්තරා භවය 
 
සරසාරහයහි සතඩතඩවයනඩ නැවත නැවත මැහරමනඩ උපදිමිනඩ ගමනඩ 

්රනඩනා වූ ්ර මය ද්ඩවන බුදඩධ් හදඩශනාව පටිච්කසමුපඩපාද නම් හේ. එය 
බුදු දහහමහි ඉතා උසසඩ තැන්ඩ ගනඩනා වූ ධ්ර්මය්ි. තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හලාවුතුරා බුදුබව ලැබූ දින රාතරිහයඩ පශඩමම යාමහයහි හම් 
පටිච්කසමුපඩපාද ධ්ර්මය අනුහලෝම පර තිහලෝම වශහයනඩ හමහනහි ්ළ 
බවතඩ, පසුදින රාතරිහයඩ තුනඩයාමහයඩදී ම එය අනුහලෝම පර තිහලෝම වශහයනඩ 
හමහනහි ්ර උදනඩ ඇනූ බවතඩ දහම් හපාතඩවල ද්ඩවා ඇතඩහතඩ ය. 
බුදුීහමනඩ පසුතඩ එය අහනඩ්ා්ාරහයනඩ හදඩශිත සූතර  හබාහහෝ ගණන්ඩ  
සරයුතඩත නි්ාහයඩ නිදානවගඩගහයහි එනඩහනඩ ය. දීඝ නි්ාය මජ්ඣිම 
නි්ාය හද්ඩහි ද, විනය පිට්හයඩ මහාවගඩගපාලිහයහි ද, අ,ිධ්ර්ම 
පිට්හයඩ වි,රග පර ්රණහයඩ ද අහනඩ්ා්ාරහයනඩ හදඩශිය හබාහහෝ 
පටිච්කසමුපඩපාද ඇතඩහතඩ ය. පටිච්කසමුපඩපාදය බුදු දහහමහි උසසඩ තැන්ඩ 
ගනඩනා ධ්ර්මය්ැ යි ්ියන ලදුහයඩ එහහයිනි. 

 
  පටිච්කසමුපඩපාද හදඩශනයනඩහි සඞ්ඛාරපච්චචයා විඤ්්ාණිං ය යි 

ද භවපච්චචයා ජාති ය යි ද හදතැන් සතඩතඩවයා හගඩ පර තිසනඩධිය හහවතඩ 
නැවත ,වහයහි උතඩපතඩතිය ද්ඩව ඇතඩහතඩ ය.   ්ිසිම පටිච්කසමුපඩපාද 
හදඩශනය් අනඩතරා ,වය්ඩ සඳහනඩ හනා හේ.   හදඩශනයනඩහි 
දැ්ඩහවනඩහනඩ මළහු හගඩ සිරැර තුළිනඩ යම්්ිසිව්ඩ හගාසඩ අනඩ තැන් 
පිළිසිඳ ගනඩනා බව්ඩ හනාව, අතීත ,වහයඩ ්ළ ්ර්මය හහඩතුහ්ාට පසු 
,වහයඩ පර තිසනඩධි විඤඩඤාණය ඇතිවන බව ය. මරණිනඩ පසු මළහු හගඩ 
ශරීරහයනඩ අමුතු ශරීරය්ඩ පිටී එය අහහසඩ පාහවමිනඩ තිබී යම්්ිසි දින් 
මවු්ුසයට පිවිසීහමනඩ උතඩපතඩතිය සිදුවන බව්ඩ ්ීම තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ පටිච්කසමුපඩපාද ධ්ර්මය අවුලඩ ්ිරීම්ි. අවලරගු ්ිරීම්ි. 

 
අහහසඩ පාහවනවාය ්ියන   ශරීරය අහපඩ ඇසඩවලිනඩ දැ්ිය 

හනාහහන, අතඩ පා ඇති සියලු ඉනඩද්රියයනඩ ඇති සියුම් මහනෝමය්ය්ැ 
යි ්ියති. එයට අනඩතරා,වය ය යි ්ියති. මැහරනඩනහු හගඩ ශරීරහයඩ තිබී 
ඉනඩ බැහැරව ්ල්ඩ අහහසඩ පාී මවු ගැබ්ට පිවිහසනවාය ්ියන   
මහනෝමය ්යට අනඩතරා,වය ය යි ්ීම සුදුසු නැත. එබඳු ,වය්ඩ ඇති 
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නම් එයට ්ිය යුතඩහතඩ සදා්ාලි් ,වය ්ියා ය. මළ අයහගඩ ශරීරහයනඩ 
බැහැර වූ අහහසඩ පාහවන මහනෝමය ්ය්ඩ ඇති නම් හදේහලාව හබාහහඩ 
දුර බැවිනඩ එහි යාමට දිගු ්ල්ඩ ගතවිය හැ්ි ය. සමහර විට මරමුළා 
වුවහහාතඩ එහි යා හනාහැ්ි ී අතරමර විය හැ්ි ය. පාී යාමට 
අහසඩමග්ඩ නැති බැවිනඩ පේ ්ළ සතඩතඩවයනඩ අපායට හගන යාමට 
්ර්මයට බැරිවිය හැ්ි ය. අපායට පාවනඩහනඩ පා ්රවා හගන හහෝ 
යනඩහනඩ හ්හසඩ දැයි සිතා බැලිය යුතු ය. 

 
ර පාර ප ධ්ර්මයනඩහගඩ තතු හරියට හතඩරැම් ගැනීමට අසමතඩ වූ 

හබාහහෝ ශාසඩතෘවරහයෝ සතඩතඩවයනඩ තුළ ජාතිහයනඩ ජාතියට යන සඩථිර 
වූ යම්්ිසිව්ඩ ඇත ය යි සිතූහ. ්වුහු එයට ආතඩම යන නම වයවහාර 
්ළහ. හනාහය්ඩ ආගම්වල උගනඩවනඩහනඩ   ආතඩමය මරණිනඩ පසු අනඩ 
සිරැර්ට පැමිහණඩය ්ියා ය. එය එ්ඩතරා මිෙයා දෘෂඩටිය්ි. ,වහයනඩ 
,වයට යන අනඩතරා ,වය්ඩ ඇත ය යි පිළිගනඩනවුනඩට ඇතඩහතඩ ද   
දෘෂඩටියම ය. බුදඩධ්ධ්ර්මය අනාතඩම වාදය්ඩ බැවිනඩ බුදුසසුහනහි පැවිදි ී 
සිටහගන ආතඩමය්ඩ ඇත යයි ්ීමට ඇති බිය නිසා ,වහයනඩ ,වයට 
යනඩහනඩ ය යි සල්න හදයට අනඩතරා,වය ්ියා හහෝ විඤඩඤාණ ්යය 
්ියා හහෝ ්ියති. 

 
අනඩතරා,වය්ඩ, ,වහයනඩ ,වයට යන මහනෝමය ්ය්ඩ ඇත ය 

යි ්ියන පිනඩවතුනඩට එය ්පඩපු ්ිරීම සඳහා ඉදිරිපතඩ ්ිරීමට   ්ාරණය 
පැහැදිලි හලස ද්ඩවා ඇති බව හදඩශිත සූතර ය්ඩ නැත.   පිනඩවතුනඩ   
්ාරණය තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ පිළිගනඩනා ලදඩද්ඩ බව ්පඩපු 
්රනඩනට තැතඩ ්රනඩහනඩ සූතර වල දැ්ඩහවන ඇතැම් වකන හා ඇතැම් සුළු 
හ්ාටසඩ ඉදිරිපතඩ ්ර  වා තමනඩහගඩ අදහහසඩ හැටියට තමනඩහගඩ වාසිහයඩ 
හැටියට හතඩරැම් ්රමිනි. 

 
හලෝ්හයඩ දු්ිනඩ හපහළන අසරණ සතඩතඩවයනඩ හ්හරහි ්රැණාව 

ඇතඩතා වූ ීයයමවතඩ වූ උතඩතම පුරැෂයනඩ ්ලඩප ගණනඩ හබාහහෝ දු්ඩ විඳ 
හලාවුතුරා බුදුබව ලබා ගනඩහනඩ මුළා ී සිටින සතඩතඩවයනට දහම් හදසීම 
පිණිස ය. තමනඩ වහනඩහසඩලා හගඩ ධ්ර්මය අනයයනඩට පහසුහවනඩ හතඩරැම් 
හනා ගත හැ්ිවන පරිදි ගැටළු තබා උනඩවහනඩහසඩලා දහම් හනා හදසන 
හසඩ්. ඇතැම් සාසඩතෘවරයනඩ ඇතැම් ආකායයමවරයනඩ හමනඩ තමාහගඩ 
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ධ්ර්මය, ශාසඩතර ය සම්පූර්ණහයනඩ අනයයනඩට පර ්ාශ ්ළහහාතඩ තමනඩහගඩ 
තතඩතඩවය පහතඩ හේය යන බිහයනඩ ගුරැමුෂඩටිය වශහයනඩ යම්ඩ ඉතිරි ්ර 
හගන දහම් හදසීම්ඩ බුදුවරයනඩහගඩ නැත.   බව, 

 
“්දසි්තා ආනන්ද මයා ර්ම්මා අනන්තරිං අබාහිරිං කත්වා, 
නත්ථානන්ද තථාගතස්ස ර්ම්මසු ආචරියමුට්ි” 
 
යනුහවනඩ මහාපරිනිර්වාණ සූතරහයහි වදාරා ඇතඩහතඩ ය. මහජනයා 

විසිනඩ අවශයහයනඩ දතයුතු එ්ම ්රැණ වුව ද තොගතයනඩ වහනඩහසඩ 
විසිනඩ හනාහය්ඩ සූතර වල හනාහය්ඩ ආ්ාරහයනඩ පැහැදිලි ්ර හදඩශනය 
්ර ඇතඩහතඩ ය. සමහර ්රැණු සිය ගණනඩ සූතර වල හදඩශනය ්ර ඇතඩහතඩ 
ය. මැහරන සතඩතඩවයනඩ හ්ාහි හහෝ නැවත උපදිනවා ද? නැත ද? 
උපදිතහහාතඩ එය සිදු වනඩහනඩ හ්හසඩ ද? යන හම් ්රැණ සැම හදනාම 
දැනගැනීමට ්ැමති ්රැණ්ි. එබැවිනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ අනඩ 
හනාහය්ඩ ්රැණු හනාහය්ඩ සූතර ල නැවත නැවත හදඩශනය ්ර 
ඇතිවා්ඩ හමනඩ මැහරනඩනහු හගඩ ශරීරහයඩ පැවැති විඤඩඤාණය ඉනඩ පිට 
ී හගාසඩ අනඩ තැන් උපත ලබනවාය ්ියා හහෝ සියුම් ශරීරය්ඩ (උපාදාන 
සඩ්නඩධ්ය්ඩ) පිටී හගාසඩ ්ල්ඩ අහහසඩ තිබී මවු ගැබ්ට පිවිහසනවාය 
්ියා හහෝ හදේහලාවට අපායට යනවාය ්ියා හහෝ ්ාහටතඩ හතඩරැම් 
ගතහැ්ි පරිදි වාද විවාද ඇති හනා වන පරිදි හදඩශනය ්රනවා ඇත. 
එබඳු හදඩශනය්ඩ පිට්තරහයහි හ්ාතැන්වතඩ සඳහනඩ ී නැත.   
්ාරණහයනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ ගනඩධ්බ්බයාය, අනඩතරා,වි්යාය 
්ියා ්ිසිව්ඩ මැහරනවුනඩ හගඩ ශරීරවලිනඩ පිටී ,වානඩතරයට යන බව 
හනා පිළිගනඩනා බව, හදඩශනා හනා ්රන බව දත යුතු ය. 

 
හම් මිනිසඩ සිරැර තුළ ,වහයනඩ ,වයට යන මහනෝමය 

ආතඩම,ාවය්ඩ ඇති බව ් පාට්ඨපාද සූතරහයඩ වදාරා ඇති බව්ඩ අනඩතරා,ව 
වාදීහු ්ියති. මහනෝමය ආතඩම,ාවය්ඩ ගැන හපාට්ඨපාද සූතරහයඩ වදාරා 
ඇති බව නම් සතයහය්ි. එහි ආතඩම,ාව තුන්ඩ වදාරා ඇතඩහතඩ ය. එහි 
එය ද්ඩවා ඇතඩහතඩ බුදඩධ්මතය දැ්ඩීම්ඩ වශහයනඩ හනාව හලෝ්හයඩ ඇති 
වයවහාර දැ්ඩීමට ය.   බව   සූතරහයඩ අග හ්ාටහසහි “ඉමා හඛා මතඩත 
හලා්සමඤඩඤා හලා්නිරැතඩතිහයා හලා් හවාහාරා 
හලා්පඤඩඤතඩතිහයා යාහි තොගහතා හවාහරති අපරාමසනඩති” යයි 
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ද්ඩවා ඇතඩහතඩ ය. ්රන ලද පිනඩ පේ අනුව මැරී සුගති දුර්ගතිවල උපනඩ 
අය පිළිබඳ හබාහහෝ ්ො හබෞදඩධ් හපාතඩවල ඇතඩහතඩ ය.   එ්ම 
්ොව්වතඩ ්ල්ඩ අනඩතරා ,වහයඩ රැඳී සිට ්ලඩ පසුී  යම්්ිසි තැන් 
උපනඩ බව ්ියන ්ොව්ඩ ද නැතඩහතඩ ය. 

 
මැහරනඩනවුනඩ හගඩ ශරීරවලිනඩ  වාහයඩ ඇති සියුම් ශරීරය්ඩ හහෝ 

විඤඩඤාණය හහෝ පිටී ,වානඩතරයට යනඩහනඩය යන හම් ්රැණ, නීන 
පඬිවරැනඩ විසිනඩ අලුතිනඩ හසායා ගනඩනා ලදඩද්ඩ හනාව, පුනරැතඩතපතඩතිය 
පිළිගනඩනා අය විසිනඩ බුදුරදුනඩ හලෝ පහළ වනඩනටතඩ හපර සිට පටනඩ ම 
පිළිහගන තිබූ ්රැණ්ි. බුදඩධ් ්ාලහයඩ විසූ සාති නම් ,ි්ඩෂුව්ඩ ද   
ලබ්ධිය ඇති ්ර හගන විසූ බව මහාතණ්හක්ඛය සූතරහයහි සඳහනඩ ී 
ඇතඩහතඩ ය. සාති ,ි්ඩෂුව ගැඹුරැ ධ්ර්ම හනා දතඩ අලඩපශරැත 
ජාත්,ාණ්හය්ි. බුදුරජාණනඩවහනඩහසඩ ජාත් හදඩශනා අවසානයනඩහි 
එදා හවසඩසනඩතර රජු නම් මමය, මහහෞෂධ් පණඩි තහයෝ නම් මමය, විධ්ුර 
පණඩිතහයෝ නම් මමය යනාදීනඩ වදාරනු අසා   අය බුදුනඩ වනඩනට නම් 
්වුනඩ තුළ පැවති විඤඩඤාණය බුදඩධ් ශරීරයට පැමිණ තිබිය යුතුය යන 
මතය ඇති ්ර ගතඩහතඩ ය. ර ප, හේදනා, සඤඩඤා, සරඛාර යන 
සඩ්නඩධ්හයෝ     තැනම නිරැදඩධ් වනඩනාහ. විඤඩඤාණසඩ්නඩධ්ය හනා 
නැසී ජාතිහයනඩ ජාතියට යනඩහනඩය යි තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ ධ්ර්ම 
හදඩශනා ්ර ඇතඩහතඩය යි ්ියනඩනට විය. ,ි්ඩෂූනඩ වහනඩහසඩලා   ්රැණ 
තොගතයනඩ  වහනඩහසඩට සැල්ළ ්ලඩහි උනඩවහනඩහසඩ සාති ,ි්ඩෂුව 
තමනඩ වහනඩහසඩ ඉදිරියට හගනඩවා ්රැණු විමසා “තඩවර හමාඝ පුරිස 
අතඩතනා දුගඩගහිහතන අම්හහඩ ක අබ්,ාම්ඩ්සි. අතඩතානර ක ඛණසි. බහුර 
ක අපුඤඩඤර පසවසි. තර හි හත හමාඝ පුරිස ,විසඩසති දීඝරතඩතර අහිතාය 
දු්ඩඛාය” 

 
යනුහවනඩ සාති ,ි්ඩෂුවට නිගර හ හ්ාට මහාතණඩහ්ඩඛය සූතර ය 

හදඩශනා ්ළ හසඩ්. 
 

අන්තරා භව වාදය 
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තොගත පරිනිර්වාණහයනඩ පසු පුබ්බහසඩලිය, සම්මිතිය යන 
නි්ායවල ,ි්ඩෂූහු “අනඩතරාපරිනිබ්බායි” යන සූතර  පදය වරදවා හතඩරැම් 
හගන අනඩතරා ,වය්ඩ ඇති බව පැවසූහ. මැහරන සතඩතඩවහයෝ ඉපදීමට 
තැන්ඩ බලාහපාහරාතඩතුහවනඩ සතිය්ඩ හහෝ එයට අධි් ්ාලය්ඩ හහෝ 
අනඩතරා,වහයහි සිටිතිය යනු ්වුනඩ හගඩ පිළිගැනීම ය. මළවුනඩ උහදසා 
සතඩ වන දිනහයඩ දනඩදීම පුරැදු ී ඇතඩහතඩ   වාදය නිසා ය යි සිතිය හැ්ි 
ය. තුනඩවන ධ්ර්මසරගායනාහේ දී හමාගඩගලීපුතඩතතිසඩස මහරහතනඩ 
වහනඩහසඩ විසිනඩ ්ොවසඩතුපර ්රණය හදඩශනය ්ිරීහම් දී   වාදය 
නිරා්රණය ්රනු පිණිස අනඩතරා,ව ්ොව්ඩ හදඩශනය ්ර ඇතඩහතඩ ය. 
ඇතැම් වර්තමාන පඬිවරැනඩ අනඩතරා ,වය්ඩ ඇති බව ්ියතතඩ 
“අනඩතරා,ව” යන වකනයවතඩ සඳහනඩ වන සූතර ය්ඩ සූතර පිට්හයහි 
ද්ඩනට නැත. 

 
සච්කර සතඩහතෝ පටිසනඩධි පච්කයා්ාරහමව ක 
දුදඩදසා කතුහරා ධ්ම්මා හදහසතුර ක සුදු්ඩ්රා. 
 
හම් බුදුහගාසඩ හිමියනඩ අටුවා ලිවිමට ද හපර හලෝ්හයහි විසූ මහා 

ධ්ර්මධ්රයනඩ වහනඩහසඩලා හගඩ පර ්ාශනහය්ි. එහි හතඩරැම හමහසඩ ය. 
“කතුසඩසතයය, සතඩතඩවයා හගඩ තතඩතඩවය, සතඩතඩවයනඩ හගඩ පර තිසනඩධිය, 
පටිච්කසමුපඩපාදය යන ්රැණු සතර ගැඹුරැ ය. හතඩරැම් ගැනීම දුෂඩ්ර 
ය. හතඩරැම් හගන ඇතිය්ුට වුව ද අනයයනඩට අවහබෝධ් වන පරිදි 
්ියාදීමට දුෂඩ්රය” යනුයි. 

 

සූතර පිටකය හා අභිධර්ම පිටකය 
 
හම් ගැඹුරැ ්රැණු සූතර වල විසඩතර ්ර ඇත. හම්වා හතඩරැම් ්ර 

දිය හැ්ඩහ්ඩ ද හතඩරැම් ගත හැ්ඩහ්ඩ ද අ,ිධ්ර්මය අනුව ය. 
බුදුනඩවහනඩහසඩ හගඩ උසසඩ ධ්ර්මය, නියම ධ්ර්මය අ,ිධ්ර්මය ය. සඩ්නඩධ් 
පඤඩක්ය, ආයතන හදාළස, ධ්ාතු අටහළාස, කතුරායයම සතයය, 
පටිච්කසමුපඩපාදය, හබෝධ්යරග සත, මාර්ගාරග අට, ආහාර සතර, ්ර්මය 
හා ්ර්මඵලය යනාදි ධ්ර්ම පිළිබඳ විසඩතර ්ර ඇතඩහතඩ අ,ිධ්ර්ම 
පිට්හයහි ය.   ධ්ර්ම සූතර වල දැ්ඩහවනඩහනඩ නාම මාතරහයනි. හබාහහෝ 
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ධ්ර්ම අ,ිධ්ර්ම පිට්හයහි සූතර  ්ර මය අ,ිධ්ර්ම ්ර මය පර ශඩහනෝතඩතර ්ර මය 
යන ්ර ම තුහනනඩ විසඩතර ්ර ඇතඩහතඩ ය. සතඩතඩවයනඩ හගඩ නැවත නැවත 
ඉපදීහම් ්ර ම විසඩතර වනඩහනඩ ද අ,ිධ්ර්ම ගර නඩෙවල ය. මළ හ්න්ු හගඩ 
ශරීරහයනඩ ්ිසිව්ඩ හනා හගාසඩ අනඩ ,වය් පර තිසනඩධිය ඇතිීම, එහසඩ 
පිළිසිඳ ගතඩ තැනැතඩතා මළ තැනැතඩතාතඩ හනා වන බව අනි්්ු ද හනා 
වන බව යනාදි පර තිසනඩධිය පිළිබඳ ්රැණු ඉතා ගැඹුරැ ය.  වා හතඩරැම් 
ගත හැ්ඩහ්ඩ අ,ිධ්ර්මය අනුව ය. අ,ිධ්ර්මය හනා දතුවනඩට ්වර 
ආ්ාරය්ිනඩවතඩ  වා හතඩරැම් ගත හනා හැ්ිය. නිවැරදි හලස දහම් 
හදසිය හැ්ඩහ්ඩ ද අ,ිධ්ර්මය දතඩ අයට පමණ්ි. අ,ිධ්ර්මය හනාදැන 
සූතර වලිනඩ පමණ්ඩ දහම් හදසන පර සිදඩධ් මහා ධ්ර්ම්ථි්හය්ඩ නැතඩහතඩ 
හනාහේ. ්වුනට ගැඹුරැ ධ්ර්ම පිරිසිදු හලස නිවැරදි හලස හනා හදසිය 
හැ්ි ය.  වාහයඩ වැරදි   ්ථි්යනඩට හා අසනඩනනඩට හනා දැහනඩ. 
දැහනනඩහනඩ අසාහගන සිටින ආ,ිධ්ම්මි්යනඩට පමණ්ි. නියම ධ්ර්ම 
්ථි්ය්ු ීමට නම් අ,ිධ්ර්මය උගත යුතුමය. 

 
“ආභිර්මමික භික්ඛූ්යව කිර ර්මමකිකා නාම අව්ස්සා 

ඛමමකථිං ක්ථන්තාපි න ර්මමකිකා.” 
 
යනුහවනඩ දම්සඟුණු අටුවාහවහි “ආ,ිධ්ර්මි් ,ි්ඩෂූහු ම 

ධ්ර්ම්ථි්හයෝය, හසසඩහසෝ බණ ්ියනඩනාහු ද ධ්ර්ම්ථි්හයෝ හනා 
හවති” යි ්ියා ඇතඩහතඩ ය. අ,ිධ්ර්මය හනා දනඩනවුනඩ ධ්ර්ම්ථි්යනඩ 
හනා වනඩහනඩ ්වුහු ධ්ර්මය හනා වරදවා ්ීමට අසමතඩ බැවිනි. 
ආ,ිධ්ර්මි්යා බණ හනා ්ියුවතඩ ධ්ර්ම්ථි්ය්ු වනඩහනඩ, යම්්ිසි 
්රැණ්ඩ විකාළ විහට් දී එය හනා වරදවා නිරවුලඩ හ්ාට ්ියන බැවිනි. 
‘,වහයනඩ ,වයට යන ආතඩමය්ඩ ඇත, විඤඩඤාණය්ඩ ඇත, සියුම් ්ය්ඩ 
ඇත, අනඩතරා,වය්ඩ ඇත’ යන විපරීත අදහසඩ පහළ වනඩහනඩ ද අ,ිධ්ර්මය 
හනා දැන සතඩතඩහවෝතඩපතඩතිය ගැන ්ලඩපනා ්ිරීම නිසා ය. මරණිනඩ 
සතඩතඩවයා හ්ළවර වනඩහනඩය යන උච්හේද දෘෂඩටිය ඇති වනඩහනඩ ද   
නිසා ය. අ,ිධ්ර්මය හනා දැන සූතර  ටි්්ඩ හා හවනතඩ හදඩවලඩ පමණ්ඩ දැන 
එයිනඩ මතඩී සිටින ඇතැම්හු තමනඩහගඩ තතඩතඩවය රැ් ගැනීම සඳහා 
අ,ිධ්ර්මය බුදඩධ් හදඩශනාව්ඩ හනා හේය ්ියා එය අවලරගු ්රනඩනට තැතඩ 
්රති. එය බරපතල පාපය්ි.  
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ධර්මය අවලංගු කිරීවේ පාපය 
 
ර්ර්මය අව ිංග  කිරීම බ වත් පාපයකි. එහි බරපත  බව 

බුදුන්වහන්්ස් විසින් ්ද්නනය කර ඇත්්ත් ්ම්ස් ය. 
 
“හය හත ,ි්ඩඛහව ,ි්ඩඛු ,ාසිතර ලපිතර තොගහතන ආ,ාසිතර 

අලපිතර තොගහතනාති දීහපනඩති. හත ,ි්ඩඛහව ,ි්ඩඛු බහුජනහිතාය 
පටිපනඩනා බහුජනසුඛාය. බහුහනා ජනසඩස අනතඩොය අහිතාය දු්ඩඛාය 
හදඩවමනුසඩසානර. බහුඤඩක හත ,ි්ඩඛහව ,ි්ඩඛූ අපුඤඩඤර පසවනඩති. 
හතපිමර ධ්ම්මර අනඩතරධ්ාහපනඩති.” 

 
“මහහණනි, යම්   ,ි්ඩෂූහු තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශනය 

්ළ ධ්ර්මය්ඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හනා හදසන ලදඩහදඩ ය යි 
්ියතඩ ද,   ,ි්ඩෂූහු හබාහහෝ ජනයාට අහිත පිණිස පිළිපනඩහනෝ ය. 
හබාහහෝ ජනයාට දු් පිණිස හබාහහෝ ජනයාට අනර්ෙය පිණිස 
පිළිපනඩහනෝ ය. හදවි මිනිසුනඩට අහිත පිණිස දු්ඩ පිණිස පිළිපනඩහනෝය. 
මහහණනි,   ,ි්ඩෂූහු හබාහහෝ අ්ුසලඩ රැසඩ ්ර ගනඩනාහ. ්වුහු හම් 
සදඩධ්ර්මය (ශාසනය) නසනඩහනෝ ය.” යනු එහි හතඩරැම ය. 

 
අභිර්ර්මය අව ිංග  කිරී්ම බරපතල බව දම්සඟුණු අටුවාහවහි 

ද්ඩවනඩහනඩ හමහසඩය: 
 
“අ,ිධ්ම්මර පටිබාහහනඩහතා ඉමසඩමිර ජිනක්ඩහ් පහාරර හදති, 

සබ්බඤඩුතඤාණර පටිබාහති, සතඩෙු හේසාරජ්ජඤාණර පටිනිවතඩහතඩති, 
හසාතු්ාමර පරිසර විසරවාහදති. අරියමගඩහග ආවරණර බනඩධ්ති, 
අට්ඨාරසසු හ,ඩද්රවතඩෙූසු එ්සඩමිර සනඩදිසඩසති, උ්ඩහඛපනිය ්ම්ම 
නියසඩස්ම්ම තජ්ජනිය්ම්මාරහහා හහාති. තර තර ්ම්මර ්තඩවා 
උහයයාහජතබ්හබා. ගච්ඡ විඝාසාහදා හුතඩවා ජීවිසඩසති” 

 
“අ,ිධ්ර්මය අවලරගු ්රන තැනැතඩහතඩ බුදඩධ් ධ්ර්මයට පහර 

හදනඩහනඩය, සර්වඥ තාඥානය අවලරගු ්රනඩහනඩය, ශාසඩතෘනඩ වහනඩහසඩ 
හගඩ වවශාරදය ඥානය නවතඩවනහනඩය. දහම් අසනු ්ැමති ජනයා 
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රවටනඩහනඩය, ආයයමමාර්ගය හරහා වැට්ඩ බඳිනඩහනඩය, අටහළාසඩ හ,ඩද්ර 
වසඩතූනඩහගනඩ එ්් හපනී සිටිනඩහනඩය. ,ි්ඩෂූනඩට දඬුවම් ්රන 
උ්ඩහෂඩපනීය්ර්ම නියසඩස්ර්ම තර්ජනීය්ර්ම යන විනය්ර්මයනඩට 
සුදුසඩහස්ඩ වනඩහනඩ ය. දඬුවම් පිණිස   විනය ්ර්මය්ඩ හ්ාට 
විඝාසාදහය්ඩ (හිඟනඩහන්ඩ) ී ජීවතඩ හවවයි සසුහනනඩ හනරපිය 
යුතඩහත්ඩ වනඩහනඩය” යනු එහි හතඩරැම ය. 

 
බුදඩධ්ධ්ර්මහයඩ සාරවතඩ හ්ාටස පර ධ්ාන හ්ාටස අ,ිධ්ර්ම පිට්ය 

ය. උපමාව්ිනඩ ්ියතහහාතඩ එය වවදය ශාසඩතර ය වැනිය යි ්ිය යුතු ය. 
සූතර  ධ්ර්ම වනාහි වවදයශාසඩතර  උගතඩ වවදයය්ු විසිනඩ හරෝගීනඩ 
පරීක්ෂා්ර     හරෝගියාට සුදුසු පරිදි ලියන ලද හබහහතඩ වට්හටෝරැ 
සමූහය්ඩ වැනිය. එහසඩ ලියන ලද හබහහතඩ වට්හටෝරැ බලා නියම 
වවදයය්ු හනා විය හැ්ි ය. එහසඩ ම සූතර  හදඩශනා පමණ්ඩ දතඩ 
හ්න්ුට ගැඹුරැ ධ්ර්මයනඩ නිවැරදි හලස හදඩශනය ්ළ හැ්ි ධ්ර්මධ්රය්ු 
ධ්ර්ම්ථි්ය්ු හනා විය හැ්ි ය. 

 
බුදුරදුනඩ ජීවමාන ්ාලහයඩ ,ි්ඩෂූනඩ අතර පැතිර තුබූ ධ්ර්මය 

අ,ිධ්ර්මය පිට්ය විය යුතු ය. එය හදඩශනය ්රන ලදඩහදඩ බුදුීහමනඩ 
සතඩවන වසහරහි ය. එය   වසඩ්ාලහයඩදී ම සැරියුතඩ මහහතරැනඩ 
වහනඩහසඩ ,ි්ඩෂූනඩ පනඩසියය්ට උගැනඩවූහ. එයිනඩ ,ි්ඩෂූනඩ අතර 
අ,ිධ්ර්මය පැතිර තිහබනඩනට ඇත.   ්ාලහයඩ තිහබනඩනට ඇතඩහතඩ 
සූතර වලිනඩ සඩවලඩපය්ඩ විය යුතු ය. සූතර වලිනඩ වැි ගණන්ඩ අ,ිධ්ර්මය 
හදඩශනය ්ිරීහමනඩ පසු හදඩශනය ්ළ  වාය.  වා නි්ාය වශහයනඩ වර්ග 
වශහයනඩ පිළිහයළ වනඩනට ඇතඩහතඩ පර ෙම ධ්ර්මසරගායනාහේදී ය. විනය 
පිට්ය ඇතිවූහයඩ බුදුී වසර විසඩස්ිනඩ පසුව ය. දඹදිව හනාහය්ඩ 
ශාසඩතෘවරයනඩ විසිනඩ නානාපර ්ාර ධ්ර්ම පතුරැවා තුබූ   ්ාලහයඩ හබෞදඩධ් 
,ි්ඩෂූනඩට උසසඩ තතඩතඩවය්ඩ තිහබනඩනට ඇතඩහතඩ ද අ,ිධ්ර්මය නිසා විය 
යුතු ය. තීර්ේයනඩ මෙනය ්ිරීම සඳහා යමා මහ හපළහර ප ම, තුනඩ 
පියවර්ිනඩ හදේහලාව වැලම ්ිරීම, එහි අ,ිධ්ර්මය හදඩශනා ්ිරීම, 
සර්සඩස නගරදඩවාරයට හදේහලාවිනඩ බැසීම යන හම් ්රැණු 
බුදඩධ්ශාසනහයඩ අතිපර සිදඩධ්ය. එබැවිනඩ අ,ිධ්ර්මය බුදඩධ් හදඩශනය්ඩ හනා 
හේය ්ියා සැ් හනා ්ළ හැ්ි ය. 
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සුවාසූ දහසක්ව ධර්මස්කන්ධය 
 
තොගතයනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදඩශිත ධ්ර්මසඩ්නඩධ්ය සුවාසූ දහස්ඩ 

ඇතය යනු ද බුදුසසුහනඩ පර සිදඩධ් ්රැණ්ි. 
 
දඩවාසීතිර බුදඩධ්හතා ගණඩහි - දඩහේසහසඩසානි ,ි්ඩඛුහතා, 
කතුරාසීති සහසඩසානි - හයඩ හම් ධ්ම්මා පවතඩතිහතෝ. 
 
හමය සූතර පිට්හයඩ ඛුදඩද් නි්ායට අයතඩ හෙරගාො පාලිහයඩ එය 

ආනනඩද සඩෙවිරයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ පර ්ාශනය්ි.   ගාොහවනඩ 
දැ්ඩහවනඩහනඩ ආනනඩද සඩෙවිරයනඩ වහනඩහසඩ ධ්මමසඩ්නඩධ් සුවාසු දහස්ඩ 
දැන සිටින බව ය, දරාහගන සිටින බව ය. 

 
අ,ිධ්ර්ම පිට්ය බුදඩධ් ධ්ර්මයට ඇතුළතඩ හනා හේ නම් 

ධ්ර්මසඩ්නඩධ් සුවාසූ දහස්ඩ නැතඩහතඩ ය. අ,ිධ්මම පිට්ය සූතර  විනය 
හදපිට්ය තරම් විශාල ය. ලිඛිත මුද්රිත හපාතඩවලිනඩ එය ්ුලා පිට්ය්ඩ 
හසඩ හපහනනඩහනඩ හපඩයාල ්ර මහයනඩ හ්ටිහ්ාට ලියා ඇති බැවිනි. සූතර  
පිට්යට හා විනය පිට්යට ධ්ර්මසඩ්නඩධ් විසි එ්ඩ දහස බැගිනඩ ය යි ද 
අ,ිධ්ර්ම පිට්යට ධ්ර්මසඩ්නඩධ් හදසාළිසඩ දහස්ැයි ද ්ියා ඇතඩහතඩ ය. 

 

ධ්ර්ම සරගායනා. 
 
අ,ිධ්ර්ම පිට්ය්ඩ පළමුවන හදවන සරගායනා වලදී සරගායනා 

්ර නැත ය යි ද එය තුනඩවන සරගායනාහේදී බුදඩධ් ධ්ර්මයට එ්තු ්රන 
ලදඩද්ැයි ද ඇතැම් අ,ිධ්ර්ම විහරෝධීහු පවසති. එහහතඩ   බව ්පඩපු 
්ිරීමට ස හහන ්ිසිම සා්ඩෂිය්ඩ නැත. පළමු වන හදවන 
සරගායනාවලදී හදපිට්ය්ඩ හනාව තරිපිට්ය ම සරගායනා ්ළ බව විනය 
අටුවාව, දීඝ නි්ාය අටුවාව, දම්සඟුණු අටුවාව යන හපාතඩවල පැහැදිලි 
හලස ම ද්ඩවා ඇතඩහතඩ ය. විනය පිට්යට අයතඩ කුලඩලවගඩග පාලිහයඩ 
අගට ද   සරගායනා හද් ගැන විසඩතරය්ඩ එ්තු හ්ාට ඇතඩහතඩ ය. 
එහි ්ියා ඇතඩහතඩ ද තරිපිට්ය ම සරගායනා ්ළ බව ය. එහි එය ද්ඩවා 
ඇතඩහතඩ සැමට ම පහසුහවනඩ හතඩරැම් ගැනීම අපහසු හලස ය. පළමුවන 
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හදවන සරගායනා වලදී අ,ිධ්ර්ම පිට්ය හනා තිබුහණඩ ය යි ්ියනඩහනඩ 
  සරගායනා විසඩතර වරදවා හතඩරැම් ගැනීම නිසා විය හැ්ි ය. 

 
එය හතඩරැම් ගතහැ්ි ීමට බුදඩධ් හදඩශනය හ්ාටසඩවලට හබදා 

ඇති සැටි හතඩරැම් ගත යුතු ය. බුදඩධ්හදඩශනාව ධ්ර්මය - විනයය ්ියා 
හ්ාටසඩ හද්්ට හබදනු ලැහබ්. එයිනඩ විනය යනුහවනඩ අදහසඩ ්රනඩහනඩ 
විනය පිට්යට අයතඩ පාරාජි්ාපාලි, පාමතඩතියපාලි, මහාවගඩගපාලි, 
කුලඩලවගඩගපාලි, පරිවාරපාලි යන පර ්රණ පසය. ධ්ර්ම යනුහවනඩ අදහසඩ 
්රනඩහනඩ ඉතිරි බුදඩධ් හදඩශනා සියලඩල ය. එනම් සූතර පිට්ය, 
අ,ිධ්ර්මපිට්ය යන හදඩශනා හදහ්ාටස ය. ධ්ර්මය යන වකනහයනඩ සූතර  
අ,ිධ්ර්ම යන හදහ්ාටස ම ්ියහේ. ධ්ම්මසරග) ආදි පර ්රණ සතර 
විශිෂඩඨ ධ්ර්මය වන බැවිනඩ අ,ිධ්ර්ම යන නාමය දී තිහබ්. බුදඩධ්හදඩශනය 
තුනට හබදීහම් දී විනය පිට්ය සූතර  පිට්ය අ,ිධ්ර්ම පිට්ය යි පිට් 
නාමහයනඩ තුනඩ හ්ාටස්ට හබදා තිහබ්. නි්ාය වශහයනඩ ධ්ර්මය දීඝ 
නි්ාය මජ්ඣිම නි්ාය සරයුතඩත නි්ාය අරගුතඩතර නි්ාය ඛුදඩද් 
නි්ායය යි හ්ාටසඩ පහ්ට හබදනු ලැහබ්. එයිනඩ ඛුදඩද් නි්ායය යි 
්ියනුහයඩ දීඝ මජ්ඣිම සරයුතඩත අරගුතඩතර නි්ාය සතර හැර ඉතිරි ධ්ර්ම 
සියලඩලට ය. එයට ්ුලාමහතඩ ගර නඩෙ රාශිය්ඩ ඇතුළතඩය. අ,ිධ්ර්ම 
පිට්යට අයතඩ පර ්රණ සත ද ඛුදඩද් නි්ායට ම අයතඩ ය. 

 
ඨහපතඩවා කතුහරාහපහත - නි්ාහය දීඝ ආදිහ් 
තදඤඩඤර බුදඩධ්වකනර - නි්ාහයෝ ඛුදඩදහ්ා මහතා. 

(විනයට්ඨ්ො) 
 
කූලවගඩග පාලිහයඩ සරගායනා ්ොහේ “හනඩද මයර ආවුහසා 

ධ්ම්මරක විනයරක සරගායාම, පුහර අධ්ම්හමා දිපඩපති” යනුහවනඩ මහා 
්ාශයප සඩෙවිරයනඩ වහනඩහසඩ සරගායනා ්ිරීමට හයෝජනා ්ළ පාඨහයඩ 
ධ්ම්මඤඩක විනයරක යනුහවනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ හදපිට්ය්ඩ හනාව තුනඩ 
පිට්යමය.   සරගායනා විසඩතරහයඩ බර හඩමජාල සූතර ය සරගායනා ්ළසැටි 
ද්ඩවා “ හතහනව උපාහයන පඤඩකපි නි්ාහය පුච්ි, පුට්හඨා පුට්හඨා 
ආයසඩමා ආනනඩහදෝ විසඩසජ්හජසි” යනුහවනඩ නි්ාය පසම සරගායනා ්ළ 
බව ද්ඩවා තිහබ්. 
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එයිනඩ දැ්ඩහවනඩහනඩ අ,ිධ්ර්ම පිට්යතඩ සරගායනා ්ළ බව ය. 
සරගායනා විසඩතරය අවසානහයඩ සරගායනාව ්ළ සැටි හ්ටිහයනඩ 
දැ්ඩහවන ගාො හපළ්ඩ එහි ඇතඩහතඩ ය. එයිනඩ එ්ඩ ගාොව්ඩ හමහසඩ ය. 

 
“උපාලිර විනයර පුච්ි - සුතඩතනඩතානනඩද පණඩිතර 
පිට්ර තීණි සරගීතිර - අ්රසු ජින සාව්ා” 
 
හම් ගාොහවනඩ පිට් තුන්ඩ සරගායනා ්ළ බව ්ියැහේ. 

අ,ිධ්ර්ම පිට්ය සරගායනා හනා ්ළා නම් පිට් තුන්ඩ ී මට ගතඩ අනි්ඩ 
පිට්ය ්ුම්ඩද? ්ියා අ,ිධ්ර්ම පිට්ය සරගායනා හනා ්හළඩය ්ියන 
පඬිවරැනඩ විසිනඩ දැ්ඩවිය යුතු ය. ්රැණු හමහසඩ හහයිනඩ අ,ිධ්ර්ම පිට්ය 
පළමුවන හදවන සරගායනා වලදී සරගායනා හනා ්හළඩය ්ියන   
පඬිවරැනඩහගඩ ්ොව සරගායනා විසඩතරය හතඩරැම් ගැනීමට හනා හැ්ිීම 
නිසා ්ියන හිසඩ ්තාව්ඩ හහෝ තමනඩහගඩ හගෞරවය රැ් ගැනීමට ්ියන 
්තාව්ඩ බව අපහගඩ පිළිගැනීම ය. 

 
තොගත පරිනිර්වාණහයනඩ සිය වස්ට පසු හේසාලීපුරහයහි විසූ 

වජ්ජිපුතඩත් ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ අවිනය ්රැණු දසය්ඩ විනය පිට්යට 
ඇතුළු ්ිරීමට තැතඩ ්ිරීම නිසා  වා බැහැර හ්ාට විනය පිට්ය පිරිසිදු 
්ිරීම පිණිස හේසාලී පුරහයඩ වාළු්ාරාමහයඩ තරිපිට්ධ්ර සිේපිළිසියායාපතඩ 
සතඩ සියය්ඩ රහතනඩ වහනඩහසඩ විසිනඩ හදවන ධ්ර්ම සරගායනාව ්රන 
ලදී. කුලඩලවගඩගහයඩ එන සරගීති වර්තාහවහි දැ්ඩහවනඩහනඩ එය විනය 
සරගීතිය්ඩ හසඩය. සූතරා,ිධ්ර්ම පිට් ගැන එහි සඳහනඩ හනාහේ. 
කුලඩලවගඩග පාළිය විනය හපාත්ඩ නිසා විනය සරගීතිය්ඩ වශහයනඩ එය 
දැ්ඩවූවා විය හැ්ි ය. සමනඩතපාසාදි්ාව ආදි අනඩ ගර නඩෙවල ද්ඩවා 
ඇතඩහතඩ එයතඩ තරිපිට් සරගායනාව්ඩය ්ියා ය. 

 
පළමුවන හදවන සරගායනාවලට ඇතුළතඩ වූහයඩ අ,ිධ්ර්ම 

පිට්හයනඩ ධ්ම්මසරග) වි,රග ධ්ාතු්ො පුගඩගලපඤඩඤතඩති යම් 
පට්ඨාන යන පර ්රණ සය පමණ්ි. ්ොවසඩතුපර ්රණය අ,ිධ්ර්ම 
පිට්යට එ්තු වූහයඩ හතවන සරගායනාහේදී ය. සූතර  විනය පිට් හද්ඩහි 
හනාහය්ඩ තැනඩවල අ,ිධ්ර්මය ගැන සඳහනඩ හේ. එහසඩ සඳහනඩ වනඩහනඩ 
සූතර  පිට්ය සම්පූර්ණ වනඩනට හා විනය පිට්ය ඇතිවනඩනට ්ලිනඩ ම 
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අ,ිධ්ර්මය බුදු සසුහනහි බැබළුණු බැවිනි. සූතර  විනය හදපිට්හයහි 
අ,ිධ්ර්මය සඳහනඩ වන තැනඩ ඉදිරිපතඩ ්ළ ්ලඩහි ්ර ්ියා ගතහැ්ි 
හදය්ඩ නැති අ,ිධ්ර්මවිහරෝධීහු සූතර  විනය හදපිට්හයහි සඳහනඩ වනඩහනඩ 
දැනට ඇති හම් අ,ිධ්ර්ම පිට්ය හනාහේ ය යි ්ියා ඇඟ හබ්රා ගැනීමට 
තැතඩ ්රති. සූතර  විනය පිට් හද්ඩහි සඳහනඩ වන අ,ිධ්ර්මය හමය ය 
්ියා දැ්ඩීමට ්වුනඩට හවනතඩ අ,ිධ්ර්මය්ඩ නම් නැත. සර්වඥ යනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ හශරෂඩඨ ධ්ර්මය අවලරගු ්රනඩනට තැතඩ ්ර මහා පාය්ඩ 
සිදු්ර ගනඩනා වූ ්වුනට අනු්ම්පා ්ළ යුතු ය. 

 

හතවන ධ්ර්ම සරගායනාව 
 
සම්බුදඩධ් පරිනිර්වාණහයනඩ හදසිය අටහළාසඩ වන වර්ෂහයඩදී දඹදිව 

රජ ්ළ ධ්ර්මාහශෝ් අධිරාජයා හගඩ ්ාලහයඩදී හමාගඩගලීපුතඩතතිසඩස 
මහරහතනඩ වහනඩහසඩ පර මුඛ පර තිසම්,ිදාපරාපඩත තරිපිට්ධ්ර දහසඩ නම්ඩ 
රහතනඩ වහනඩහසඩලා විසිනඩ තුනඩවන ධ්ර්ම සරගායනාව ්රන ලදඩහදඩ ය. 
අ,ිධ්ර්ම විහරෝධීනඩ පවසනඩහනඩ අ,ිධ්ර්මය තුනඩවන ධ්ර්ම සරගායනාහේ දී 
බුදු දහමට එ්තු ්රන ලදඩද්ඩ ය ්ියා ය. එය සරගායනා ්ිරීහම් හතඩරැම 
වතඩ හනා දැන ්ියන හමෝල ්ොව්ි. ්ටපාලමිනඩ ම බුදඩධ්ධ්ර්මය පැවැතඩ 
වූ, ධ්ර්මය ලියා හනා තිබූ අතීත ්ාලහයඩ එයට අනය ශාසඩතෘවරයනඩහගඩ, 
පණඩිතයනඩහගඩ වදනඩ ඇතුළු වනඩනට ඉල ඇත. සරගායනා ්රනුහයඩ එහසඩ 
ඇතුළුව තිබුණ හහාතඩ  වා බැහැර ්ිරීමටතඩ අවුලඩ ී අපිරිසිදු ී ඇති 
තැනඩ ඇතඩනම්  වා ස්සඩ ්ිරීමටතඩ අලු තැනඩ ඇතඩහතඩ නම්   තැන 
පිටීමටතඩ ය. බුදුදහමට අනයයනඩ හගඩ දහම් අනයයනඩ හගඩ ්ියුම් ඇතුළු 
ී ඇති නම්  වා බැහැර ්ිරීම සඳහා ්රන සරගායනාහේ දී බුදු දහම් 
හනා වන මහා විශාල පිට්ය්ඩ අලුතිනඩ ඇතුළු ්හළඩ යැයි ්ීම හ්ාතරම් 
හමෝල ්තාව්ඩද? ධ්ර්ම සරගායනාහේදී ම අ,ිධ්ර්ම පිට්ය තනා ඇතුළු 
්ළාය ්ියනවා නම් එයතඩ හමෝල ්තාහව්ි. සුවාසූ දහස්ඩ 
ධ්ර්මසඩ්නඩධ්හයනඩ හදහ්නඩ හ්ාටස්ඩ එනම් ධ්ර්මසඩ්නඩධ් හතළිසඩ 
හදදහස්ඩ ම අ,ිධ්ර්ම පිට්ය ය. එතරම් විශාල ධ්ර්මය්ඩ සරගායනා ්ළ 
සුළු ්ාලහයඩ හගාතනඩනට නුපුළුවනඩ බව යම්තරම්ටවතඩ නුවණැතිය්ුට 
වැටහිය යුතු ය. යම් ්ිසිව්ු විසිනඩ ්ලිනඩ අ,ිධ්ර්ම පිට්ය 
සඩවශ්ඩතිහයනඩ පිළිහයල ්රහගන සිට සරගායනාහේ දී බුදු දහමට ඇතුළු 
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්හළඩ ය යි ්ියනවා නම් එයතඩ හමෝල ්තාහව්ි. යම් ්ිසිව්ු විසිනඩ 
අ,ිධ්ර්ම පිට්ය ්ලිනඩ තනාහගන සිට සරගායනාහේ දී ඉදිරිපතඩ 
්ළහහාතඩ පිළිසියායාපතඩ   රහතනඩ වහනඩහසඩ හපර ්ිසි්හල් හනා ඇසූ 
විර    ධ්ර්මය බුදඩධ්ධ්ර්මය්ඩ හලස පිළිගනිතඩද? ඉදිරිපතඩ ්රහගන ආ 
තැනැතඩතා එළවා දමනවා මිස   ධ්ර්මය පිළිගනිතඩ ද? හනාපිළිගනඩනාහුම 
ය. හම් ්තාව ධ්ර්ම සරගායනා ්ළ රහතනඩ වහනඩහසඩලා හමෝලයනඩ 
්ිරීම්ඩ හනා හේ ද? අ,ිධ්ර්ම පිට්ය නූගතඩහතෝ එහි තතඩතඩවය හනා 
දනිති. එබැවිනඩ ්වුනඩ සිතනු ඇතඩහතඩ අ,ිධ්ර්ම පිට්ය නව්ොව්ඩ 
හගාතනඩනා්ඩ හමනඩ යම්්ිසිව්ුට හගතිය හැ්ිය්ඩය ්ියා. අ,ිධ්ර්මය 
ඉතා ගැඹුරැ වූ ද සියුම් වූ ද පර මාණහයනඩ සූතර  විනයපිට්වලට වලා 
විශාල වූ ද නුවණ මඳ අයට හතඩරැම් ගැනීම දුෂඩ්ර වූ ද ධ්ර්මය්ි. 
එබැවිනඩ අ,ිධ්ර්ම අටුවාහවහි “අභිර්ම්මා නාම න අඤ්්්ඤ්්සිං විස්යා. 
සේබඤ්්ු බුද්ර්ානිං ්යව විස්යා” යනුහවනඩ අ,ිධ්ර්මය සර්වඥ  
බුදුවරයනඩට මිස හසසඩසනඩට අවිෂය ධ්ර්මය්ඩ බව ්ියා ඇතඩහතඩය. ගැඹුරැ 
වූ ද සියුම් වූ ද   ධ්ර්මය නව්තා හගාතනඩනා්ඩ හමනඩ හනා හගතිය 
හැ්ි ය. 

 

බරපතල පාපය්ඩ 
 
සරගායනාව ්ළ රහතනඩ වහනඩහසඩලා “අබුදඩධ් ධ්ර්මය්ඩ 

සරගායනාහේ දී බුදුදහම ය ්ියා එයට ඇතුළු ්ළහ” යි ්ීම 
උනඩවහනඩහසඩලාට ්රන බරපතල හකෝදනාව්ි. රහතනඩ වහනඩහසඩ නම්ට 
තබා හසෝවානඩ වූ ගෘහසඩෙ ආයයම පුදඩගලය්ුට වුව ද දුෂඩඨ සිතිනඩ 
හකෝදනාව්ඩ එලඩල ්ිරීම බරපතල පහව්ි. එයට ්ියනුහයඩ 
‘ආර්හයාපවාද’ අ්ුශල ්ර්මය ්ියා ය. දහස්ඩ රහතනඩ වහනඩහසඩලාට 
හකෝදනා ්ිරීහම් පාපහයහි මහතඩ බව ්ියනුම ්වහර් ද? “අතිභාරියිං 
කමමිං සග්ගාවරණිං මග්ගාවරණඤ්්ච” යනුහවනඩ එය සඩවර්ගාවරණයතඩ 
මාර්ගාවරණයතඩ ්රන ඉතා බරපතල පාප්ර්මය්ැ යි විනය අටුවාහේ 
්ියා ඇත. සඩවර්ගාවරණය යනඩහනහි හතඩරැම: එය හ්ාහත්ඩ පිනඩ ්ළතඩ 
මරණිනඩ මතු සඩවර්ගයට යා හනාහහන සඩවර්ගදඩවාරය වැහසන පාපය්ඩය 
යනුයි. ්වුනට ඇරී පවතඩහනඩ අපාය හදාරය. සරගායනා ගැන හා ධ්ර්මය 
ගැන තමනඩ ්ිසිව්ඩ හනා දැන තමනඩ විසිනඩ පඬිවරයනඩ හලස සල්න 
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අනයයනඩ හගඩ බසඩ අසා රහතනඩ වහනඩහසඩලාට හා ධ්ර්මයටතඩ නිගා හ්ාට 
ඇතැම්හු තමනඩ විසිනඩ ම තමනඩ නසා ගනිති. එහසඩ තමනඩ විසිනඩ ම තමා 
හනා නසා ගනඩනා හලස හමය ්ියවන පිනඩවතුනඩට ්රැණාහවනඩ දනඩවමු. 

 

බුදුරැසඩ විහිදීම 
 
අ,ිධ්ර්මය හමහනහි ්ිරීහමනඩ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ හගඩ රී 

හදඩහහයනඩ සවණ්ඩ රැසඩ විහිදීම ආරම්, වූ සැටි දම්සඟුණු අටුවාහවහි 
හමහසඩ ද්ඩවා ඇතඩහතඩ ය. අප මහාහබෝධිසතඩතඩවයනඩ වහනඩහසඩ   හවස්ඩ 
පුණුහපාහහෝ දිනහයහි මහාහබෝධි මූලහයඩ වජරාසනහයහි වැල හිඳ රාතරිහයඩ 
පශඩමම යාමහයඩ එ්ඩදහසඩ පනඩසීය්ඩ හ්හලසුනඩ නසා සර්වඥ තඩවයට 
පැමිණ   පරීතිහයනඩ තමනඩවහනඩහසඩ විසිනඩ පර තිහේධ් ්ළ ධ්මමයනඩ සිහි 
්රමිනඩ   පළඟ හනා බිඳ එහි ම සතිය්ඩ වැලහුනඩ හසඩ්. ඉ්ඩබිති   
පයයමර්හයනඩ නැඟී හබෝධිය සීනපහයඩ අනඩ තැන් මා හම් අසුහනහි හිඳ 
සර්වඥ තඩවයට පැමිණිහයමි යි   හදස ඇසිපිය හනා හහළා බලමිනඩ 
සතිය්ඩ හුනඩහසඩ්. උනඩවහනඩහසඩ පයයමර්ය හදස බලා සිටිනු දුටු ඇතැම් 
හදවිහයෝ සිදඩධ්ාර්ෙ ්ුමාරයනඩ හම් පයයමර්හයඩ ආලය හනා හැර තවමතඩ 
බලා සිටිනඩහනඩ උනඩවහනඩහසඩ හගඩ වැල තවම හනා නිම ී තවතඩ ඉදිරියට 
්ළයුතු ද  ඇති නිසා ය යි සිතූහ.   හදවියනඩ හගඩ සැ්ය දුරලනු පිණිස 
අහසට නැඟී යමාමහහපළහර ද්ඩවා ්වුනඩ හගඩ සැ් දුටු හ්ාට 
හබෝධිපයයමර්යටතඩ සිටි තැනටතඩ අතරට අහසිනඩ බැස ස්ඩමනඩ ්ළ 
හසඩ්. බුදු ී  විසි එ්ඩ දින්ඩ ගතවිය. එහත්ඩ උනඩවහනඩහසඩ හගඩ හදඩහහයනඩ 
රශඩමිය්ඩ හනා නි්ඩමිණි. උනඩවහනඩහසඩ බුදුීහමනඩ සතරවන සතිහයහි රී 
මහා හබෝධිහයනඩ වයඹදිග රැවනඩහගයි වැල හිඳ හබෝධිමූලහයඩ දී ලද 
සර්වඥ තාඥානය හමහහයා අ,ිධ්ර්මය හමහනහි ්රනඩනට වූහ. අ,ිධ්ර්මය 
හමහනහි ්ළා වූ තොගතයනඩ වහනඩහසඩ අනනඩත නය සමනඩවාගත 
පට්ඨාන මහාපර ්රණය හමහනහි ්රනඩනට වනඩ ්ලඩහි ඉතා තියුණු වූ ද, 
ශ්ඩතිමතඩ වූ ද, හේගවතඩ වූ ද, සර්වඥ තාඥානය රිසි හසඩ හසුරැවනඩනට 
අව්ාශ ලැබිණ. ධ්ම්මසරග) ආදි අ,ිධ්ර්ම පර ්රණ සර්වඥ තාඥානය රිසි 
හසඩ හසුරැවනඩනට පර මාණවතඩ හනා ීය. සර්වඥ තාඥානය රිසි හසඩ 
හසුරැවනඩනට පට්ඨානපර ්රණහයහි දී අව්ාශ ලැබීහමනඩ තොගතයනඩ 
වහනඩහසඩ හගඩ සිත අතිශයිනඩ පරීතිමතඩ විය. හපර ්ිසි්හල් හනා ලැබූ 
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තරහම් පරීතිය්ඩ උනඩවහනඩහසඩට ඇතිවිය.   පරීතිහයඩ බලහයනඩ 
උනඩවහනඩහසඩ හගඩ ශරීරයතඩ අතිශයිනඩ දීපඩතිමතඩ විය. දීපඩතිමතඩ වූ බුදඩධ් 
හදඩහහයනඩ     තැනඩවලිනඩ නීල පීත හලෝහිත ඕදාත මාඤඩහජ්ෂඩඨ පර ,ාෂඩවර 
යන ෂට්වර්ණ රශඩීනනඩ විහිහදනඩනට විය. බුදුරැසඩ විහිදීම ආරම්, වූහයඩ 
අ,ිධ්ර්මය නිසා ය. බුදඩධ් හදඩහහයනඩ රැසඩ විහිහදන බව සැමහදන ම 
පිළිගනඩනා ්රැණ්ි. බුදුපිළිමවලට රැසඩවළලඩල්ඩ තනනඩහනඩ   නිසා ය. 
අ,ිධ්ර්මපිට්ය බුදඩධ්හදඩශනය්ඩ හනා හේය ්ියා එය අවලරගු ්රනඩහනෝ 
බුදඩධ්කරිතහයඩ ඉතා වැදගතඩ හ්ාටස්ඩ වන සතරවන සතිය පිළිබඳ වූ 
බුදඩධ්කරිතය අවලරගු ්රනඩහනෝ ය. එය ඉමහතඩ පාපහය්ි. 
පට්ඨානප්රණය හමහනහි ්ිරීහමනඩ බුදුරැසඩ විහිදීම ආරම්, වූ බව 
අ,ිධ්ර්ම අටුවාහවහි පමණ්ඩ හනාව සූතර පිට්හයඩ මජ්ඣිම නි්ාහයඩ 
පාසරාසි සූතර  අටුවාහවහි ද විසඩතර ්ර ඇතඩහතඩ ය. 

 
හමහි ද්ඩවා ඇතඩහතඩ අනඩතරා,වය පිළිබඳව ්ාහටතඩ පහසුහවනඩ 

හතඩරැම් ගත හැ්ි ්රැණු සඩවලඩපය්ි. හම් පිළිබඳ ගැඹුරැ ්රැණු ්ිසිව්ඩ 
හමයට ඇතුළතඩ හනා ්ළ බව ද සැල්ිය යුතු ය.  
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