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පරමාථමමය ෙනවුයද් එෙැනි අගැයමුකි. 

‘පපඤච’ සහ ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ යන වදපදය 
සංකලප්වයහ ි ගතකි හා සථ්ීතකි පැතිකඩ චිතරණයය කරමින් 
සංකලප්නවයහ ිමානසකි හා ආචාරධර්මී පදනම භාෂාවම හා තකයවය් 
උපරිෙයූහය සමග ගලපාලයි. එමගනි් සංකලප්වය් ආත්මීය අංශයට 
ආවමණිකෙූ අශුදධතා සහ එහ ිොසතවික අංශවය ්ෙන දුෙමලතා අතර 
පෙතනි වහත්පුරතය සම්බනධ්තාෙ මතකුර වදය.ි වම් නයින ්බලන කල 
බදුුදහම සංකලප් විගරහවයද්ී භාෂාමය හා තාර්කකි මට්ටවමන් 
වනානැෙත ීඑහ ිමවනෝ විදයාතම්ක මලූ වහ්තතන ්දකේා ගැඹරුට කිමිදී 
වයය.ි ‘පපඤච’ සහ ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ යන වදපදය ඇසුරින් 
බදුුදහවමහ ිඇතැම් මලූකි ඉගැනව්ීම් පිළබිඳ නෙතම අගැයමුක් කිරීමට 
වමයනි ් අෙසථමාෙ සැලවස.් වමම කෘතයි සම්පාදනවයහිදී එම 
අෙසථමාෙද උපවයෝගී කරගන්නා ලදී. 

‘පපඤච’ සහ ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ වබෞදධ දශයනය තුළ 
විොානපනන  මලූපද වදකකේ පෙත.ී අටෙුා සම්පරානය හා නූතන විද්ෙත් 
පෂයදය වම් වදපදය පිළබිඳෙ වබාවහෝ වසයනි ් පරසප්ර විවරෝධී ෙූ 
අථමමකථමන ඉදිරිපත ්කර ඇත. වම් පරශ්නය මුළුමනිනම් නැෙත සලකා 
බැලමීට අප වමහදිී යම් උතස්ාහයක් දැරෑ අතර ඒ අනසුාරවයන් අප 
ගත ් නගිමන හැමවිටම සාම්පරානයකි වහෝ දැනට සමමත අථමම විෙරණය 
සමග වනාසැසඳුන ු බෙ කෙි යතුයු. එබැවින ් වමහලිා තමතමන්වග් 
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විමංසන බදුම්යය වමවහයා ගතයුතත් ගැනීමට පාඨකයනිට් ආරාධනය 
කරම.ු  

අපවග ් ඇතැම් අථමම විෙරණය තළු ඇත ි නෙතාෙ වදයාකාර 
අනතගාමී පරතචිාරයකට තඩුදුිය හැක ිබෙ දනමි.ු එක ්අතකින් ධමමවය් 
ගැටලු තැන ් පිළබිඳෙ අප වමහදිී ඉදිරිපත් කළ විචාරාත්මක විගරහ 
වකවරහ ි සම්පණූයයවයන්ම විරසකෙූ ආකලප්යක් වගාඩනැවගනු 
වනාබැරිය. අවනක ්අතට අටෙුා සම්පරානය සමසත්යක් ෙශවයන් අෙන 
සහතිෙ පරතවික්ෂ්ප කරිීමට වපළවඹන සමීාන්තකි සැකයකට වමහි එන 
විගරහ සාධක කරගැනමීටද ඉඩ ඇත. අටුො සාහිතයවයහ ි ඇතැම් 
තැවනක අඩ ු ලුහඬුුකම් පිළබිඳ අපවග් විවමචනාතම්ක විගරහය 
ධමමාෙවබෝධවයහලිා අටෙුාෙනට් ඇති ණයයගැත ි බෙ අමතක කරවීවම් 
විෂම පරයතන්යක් වලස කසිවිසත් ්වනාතැකයි යතුයු. 

වම් කෘතයිට මලූබීජයෙ ූරචනය අප අතනි ්ලයිැෙුවණය ්වමයට 
මඳ කලකට වපර වප්රාවදණිය විශ්ෙවිදයාලවය ් සහකාර 
කථිකාචාර්යෙරයකෙු සටිියදීය. පැවිදි බිමට ඇතළුතේන විටද මු්රණයය 
වනාවී තබි ූ එය ගරන්ථමයක් ෙශවයන් එළදිැකව්ීමට මලූකි නිමිත්ත ෙූවය් 
ජර්මන් ජාතකි අති පූජය ඤාණයවපෝනකි මාහමිිපාණයන් ෙහන්වස්වග් 
සමාරාධනයය.ි මලු ්අතප්ිටපත ම්ුරණයය සඳහා සකස ්කරිීවම්දී අලුතින් 
කරැණය ු රැසක ් අනතගයත කළහැකි පරිදි එහි විෂය පථමය වබවහවින් 
පුළුල ් කරනට්  වයදුණි. එවස ් ෙැඩුණය ු වම් අපවග ් කළුුඳුල ් කෘතිය 
ම්ුරණයදේාරවයන් එළිදකේනවුය ් අපහට සපි්සතර ඉගැන්ෙූ 
ගරුැෙරැනහ්ට ගරුැපූජාෙක ්ෙශවයනි.  

කටකුරුැනව්ද ්ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
වපාලග්සද්ූෙ වසනසුන 

වානඩනද්ූෙ 
1969 ජුලි  
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පරථමම ෙරට 1971 ෙසවර්දී මහනෙුර වබෞදධ  ගරන්ථම පරකාශන 
සමිතයි මගනි ් එළ ි දකේන ලද ‘Concept and Reality in Early 
Buddhist Thought’ නමැත ි එම කෘතයි 2011 ෙසවර්දී වකාළඹ 
ධමමගරනථ්ම ම්ුරණය භාරය යටවත ් ධමමානන ම්ුරණයයක් ෙශවයන් නිකුත්ෙූ 
අතර එහ ි නැෙත ම්ුරණයයක් 2013 ෙසවර්දී වපාතග්ුලග්ල ධමමගරන්ථම 
ධමමශරෙණය මාධය භාරය මගනි් නකිතු් කැරැණි. වම් ෙන විට වකාරියන් 
සහ ජර්මන් භාෂාෙලට පරිෙතයනයවී ඇති වමම ගරනථ්මවයහි ීන 
පරිෙතයනයක්ද සකස ්වෙමින් පෙත.ී වම් එහ ිසංිහල අනෙුාදයයි. 

සතළසි ් ෙසරකට පස ු එළදිකනි වමම සංිහල අනෙුාදයද 
වබාවහෝ දුරට මලු ් කෘතයිට අනරුෑපෙම ඉදිරිපත ් කරිීමට උත්සාහ 
කවළම.ු අනතගයතවයහ ි සැලකයි යතු ු වෙනසක ් වනාකළ නමුදු මුල් 
කෘතවියහ ිඒ ඒ පිටෙුල එන අවධෝලපිි ඒකාබදධ් අංක කරමයක් අනුෙ 
‘සටහන්’ ෙශවයන් වපාත අගට වයදුවෙමු. ගැඹරුැ විෂයයක ්සාකච්ඡා 
කරිීමට සදිුෙූ ඇතැම් තැනක ඉංගරීසි ෙචන සඳහා සමමත පාරිභාෂික 
ශද ද උපවයෝග ී කරගැනවීමන් වපාතට ශාසත්රීය සෙරෑපයක් 
ආවරෝපණයය විය. එවස ්ෙුෙත් සාමානය පාඨකයාටද විෂය ෙන සුගම 
වශලයිකින ් ධමම කාරණයා වගානකුර දැකව්ීමට තැත ් කවළමු. 
විවශ්ෂවයනම් අපවග් නෙින වදසමු් 33 සහ පටිචචසමපුපාද වදසමු් 20 
අසා වහෝ කයිො ඇති සැදැහැෙත් පාඨකයන්හට වම් කෘතයි අථමමෙත්ෙනු 
ඇතැය ිහඟමිු.  

වමයට, 
සසනු ්ලැදි 

කටකුරුැනව්ද ්ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 

 

සංව ෝපසථමාන සෙු වසෙන 
කරිිලල්ෙල ෙතත්, දම්මලු්ල 
කරඳන  
(2559) 2015 අවගෝස්තු 
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කටුකුරැන්බද් ඤාණනන්ද සදහම් බසනසන්ු ිාරය 
පරකානක නබිේදනය 

 ‘කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුන ් භාරය’ පූඡය 
කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සේාමීන් ෙහනව්ස් විසනි් සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථම හා වදශ්ිත ධමම වදශ්නා පිරිසදිු ධමම ානනයක් ෙශවයන්ම 
ධමම පිපාසති වලෝකයාහට පරානනය කරිීවම් උනේහන්වස්වග් 
අභමිතාථමමය ඉට ු කරිීමට ඇප කැප වී සටිිය.ි වම් අනෙු ධමම ගරන්ථම 
ම්ුරණයය සහ වබානහැරීම පිළබිඳ කායයභාරයත්, ධමම වදශ්නා සංයුකත 
තැටිගත කරිීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙද  අඩවිය, 
www.facebook.com/seeingthrough සමාජ ජාල අඩවිය පෙතේා 
වගන යාමත් කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ් භාරවය් 
ෙගකමී ෙනු ඇත. 
 වදස් විවදස් ෙැසි ධමමකාමී පාඨක ශරාෙක විශාල පිරිසක් 
වෙනවුෙන් කරියාතම්ක ෙන වමම පුළුල ් ධමම ානන ෙැඩ පිළිවෙලට 
ානයකවීමට කැමති පිනේතනු් හට පහත සඳහන් බැංක ු ගණියමුට තම 
ආධාර මදුල් වයාමකුරිීමට අෙසථ්මාෙ ඇත.  

වමම ධමම ානන ෙැඩපිළවිෙලට ආධාර එවීම පිළබිඳ සයිලු විමසමී්: 

කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ්භාරය 
කරිිලල්ෙල ෙතත්, දම්මලු්ල, කරඳන. 

දුරකථමන අංක: 0777127454  

ඊවම්ල් ලපිිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මදුල් වයාමු කරිීම: 

කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ්භාරය (K.N.S.S.B)  

ගණියමු් අංක: 007060000241 
සම්පත ්බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

ශාඛාෙ: ආර්. ජී. වස්නානායක මාෙත,  වකාළඹ - 07. 
  

http://www.seeingthroughthenet.net/
http://www.facebook.com/seeingthrough
mailto:%20knssb@seeingthroughthenet.net
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අමා ග්ඟ 
මහෙැලි ගඟ උතරුට හැරැවීවමන් පස ුඑවතක් නසිරැ මුඩු බිම් 

වලස පැෙති වපවදසේල සදිුෙූවය් ඉමහත් වෙනවසකි. පිපාසයට පැන් 
බිඳක ්වනාලබා සටිි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සසිලි් දිය 
දහරින් පිනා ගයිහ. මැලෙුනු වගායම සරැෙ නලිේනේ කරලින් බර 
විය. මල් පලනි් ගැෙසගීත් තරුැ-ලයි බලා සැනවසන වපවදස් ෙැසිවයෝ 
තටුු කඳුළු ෙගළුහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උතරුට’ හැරැවීවම් ෙැඩ පිළවිෙළක් වමයට 
වතෙසරකට වපර ඇරඹණුි. දහම් පත-වපාත තබා ‘එාන-වමල’ සඳහා 
ෙත ් වියපැහැදම් කරිීමට ෙත-්කමක් නැතව්තෝ, නහිඬෙ වනාමිලවය් 
ගලායන අමිල දහම් අමා දිය දහරින් සදහම් පිපාසය සනස්ඳිුො ගත්හ. 
අරිටු මිසදිටු හැර, සැදැහැවයන් සරැෙ, ගණුය නෙුණින් බරෙ පිළිවෙත් 
මගට නැමී ගතහ්. වලාවී-වලාෙුතරුැ මල් පල නළා ගනිමින් හද පුරා 
පිරි බැතවියන් නන් අයරුින් වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණය භාරය’ නමින් දියත් කළ වමම ධමමානන 
ෙැඩපිළවිෙළ සඳහා අපවගන් ෙැයෙුවන් පිරිසදිු ධමමානන සංකල්පය 
පමණි. අමාගඟ ‘උතරුට’ හැරැෙූවෙෝ සසනු් ගණුය හඳුනන පරිතයාගශීලී 
සැදැහැෙතහ්ුමය. ‘නෙිවන් නවිීම’ වපාත් වපළ එළ ි දැක්වීවමන් 
වනානැෙතී ‘පහන් කණයෙු ධමමවදශ්නා’ වපාත් වපවළහි ‘බර පැන’ 
දැරීමටත්, වදස-්විවදසේල දහම් පිපාසතියින් උවදසා අප අතින් 
ලයිැවෙන අනකිතු් වපාත-පත ඒ අයරුින්ම එළ ි දැකව්ීමටත් ඔෙුහු 
උතස්කු ෙූහ. ‘වදන වද් පිරිසදිුෙම දීවම්’ අදහසනි් අමිල ෙ ූදහම ඊට 
නසිි වශෝභන ම්ුරණයයකිනම්  ධමමකාමීන් අතට පත් කරිීමට පියෙර 
ගතහ්. ම්ුරිත පිටපත් සංඛයාෙ අෙසනේනු හා සමගම ‘නැෙත මු්රණය’ 
පළකිරීවමන් දහම් අමා ගඟ වියළ ීයා වනාදීමට දැඩි අදිටනකනි් ඇප 
කැපෙහූ. 

‘වපාත් අවලවිය’ පිළබිඳෙ වමකල බහලුෙ දකන්ට ලැවබන 
ොණිජ සංකලප්යට පිටපුා, තහංචිෙලනි් වතාරෙ, තමන් අතට 
වනාමිලවය්ම පත ්කැවරන ‘දහම් පඬරු’ තළුනි් ධමමානන සංකල්පවයහි 
අගය ෙටහාගත් වබාවහෝ පාඨක පිනේතහ් ුතමන් ලද රස අහරක්, නෑ-
හතිෙතනු්  සමග වබාන-හාන ගන්නාක් වමන් වනාමසරුැෙ අන් දහම් 
ලැදියනටද දී ධමම ානනයට සහභාගී ෙූහ, ඉනදුු වනානැෙතී, ශක්ති 
පමණින් ‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණයභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේූහ, ඇතැවමක් 
වලාකු කඩුා දහම් වපාත් ම්ුරණයය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත ම්ුරණයය 
කරවීවම් බරපැන ඉසලිමීට පො පසබුට වනාෙූහ. 
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සම්බදුු සසනු වම් ලක් වපාවළාවෙහි පෙතනි තාක් වම් දහම්  
අමාගඟ වලෝ සතනු් සති ්සනහමින් වනාසඳිී ගලා වයේා යනු අපවග් 
පැතමුයි. 

“සබබානනං ධමමානනං ජිනාති” 

වමයට, 
සසනු් ලැදි  

කටකුරුැනව්ද ්ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
වපාතග්ලුග්ල ආරණයය වසන්ාසනය  
‘පහන් කණයෙු’ 
කනව්ද්වගදර, වදේාවල්ගම 
2000 ජුන ි05 (2544 වපාවසාන)් 
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දෘෂටිබයන් ‐ දනශනයට 

(පරසතාෙනාෙකි) 
ගලක්ළු මත හඳිගත ්දශයනකාමියා තමා අෙට පරිසරය නරඹයි. 

ඔහවුග ්වනත් වයාමු වී ඇතව්ත් මීදුම් පටලය තළුනි් යන්තමින් දිස්ෙන 
ඈත කඳුවපළ වෙතටයි. ඔහවුග ් හසිට ඉහළනි ් එලව්ලන ෙැලක් 
හමිිදිරිවය ් මඳ පෙනට පැදව්දයි. ඈත කඳු වපළ වෙතනි ් මෑත්ෙන 
ඔහවුග ්වදවනත ෙැල අග රැඳුන පිනිබිඳුෙ වෙත වයාමු වෙයි. නිසල 
නහිැඬියාෙ පරිසරය රජ කරය.ි  

මීදුම් පටලය දැදුරැ කරවගන අරැණයලු නැග ී එය.ි උානෙන 
හරිැවග ්රැස ් දහරක ්පිනබිිඳුෙ මත පතති වෙය.ි දශයනකාමියා හරි-බරි 
ගැස ී තම දෘෂටිවකෝණයයට එය ඉලකක් කරගනයි.ි ප ය බිඳුව ද ද ේදුයු ද
වර්ණාවය කි ේ ද ටවප ද පවරවණයක ද දවක   ද   ෂටික ද  ර්ණයකි ේ ද ටවප ද
දපරැදෙක   

බදුුරදුන ්පහළවීමට වපර සෘෂීහ ුදෘෂටි හැටවදකකම් දුටු නමුත් 
කසිවිෙක ් දශයනය නදුුටවුමය. ඔෙනුව්ග ් අෙධානය ඇදගැනමීට තරම් 
විසතිරුැ වනාෙූ ‘යාර්-රූප’ පිනබිිඳුෙ තළු එය ඇතැය ිඔෙුහූ කිසිවස්ත් 
වනාසතිතහ. එවහත ් උානෙන ට ුධ-සකූණකාද ේ රැස ් දහරට එලල්කර තම 
දෘෂටිවකෝණයය ඒ පිනිබිඳුෙ මත පිහිටෙුූ සැණින ්ඔෙුහ ු ර්ණයක දුටහ. ඒ ද
වූි ය  ද  ෂටි දඉි ේර්වා ද  ක ද ර්ණයකි ේර් දික.  

   

 (‘From Topsyturvydom to Wisdom’ Vol.1 - p.1) 
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පැරණි  බ ෞදධ  චින්තාබේ සංකල්පය සහ යථාථථය 

(වදෙන මු්රණයය) 

 පිටපත ්2000ක වමම වදෙන ම්ුරණයවය්  බරපැන සම්බන්ධවයන් 
නරි්නාමිකත්වය අගය කරන වමන් කරන ලද ඉලල්ීම අනෙු විවශ්ෂ 

පුණයයානුවමෝදනාෙක් වපාතට ඇතළුත් වනාකළ බෙ මදුිතාවෙන් 
සලකතේා!      

               – අනශුාසක 

(2559) 2016 මාර්තු  

 

උපකාරානුසමෘති 
 වමම ගරන්ථමය මු්රණයය සඳහා සකස් කරිීවම්දී උපකාරෙත්ෙූ 
පහත නම් සඳහන ්සැමවදනාටම අපවග ්පුණයයානවුමෝදනාෙ හමිිවම. 

1. පූජය මාතර යවසෝජ හමිි 
2. චමත ්අභයගණුයෙධමන මහතා සහ එම මහතම්ිය 
3. සරිිමා විවේරතන් මහතම්ිය 
4. කසුමුා විවලව්ගාඩ මහතම්ිය 
5. මාලනි ීආරියරතන් මහතම්ිය 
6. භාමනී කමුාරවස්න මහත්මිය 
7. දිලර්ැකෂ්ි වීරරතන් මහතම්ිය 
8. එච්. ඒ. අමරතංුග මහතා  

– අනශුාසක 

(2559) 2015 අවගෝස්ත ු 
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ග්රන්ථ සංබකත් නරිපපණය 

සංක ේතය ග්රන්ථය 

දී . න ි. දී  නකිාය 
ම . න ි. මජඣමි නකිාය 
සං . න ි. සංයුතත නකිාය 
අං . න ි. අංගුතතර නකිාය 
ඛ ු. න ි. ඛුදදක නකිාය 
ධ .  ප . ධමමපද 
උාන .  උානන 
ඉති . ඉතිෙුතතක 
සු . නි . සුතත නපිාත 
වථමර . වථමර ගාථමා 
වථමරී . වථමරී ගාථමා 
මහා න ි. මහා නිවදදස 
පටි .  පටිසමභිාන මගග 
මහා . මහාෙගග  
චුලල  . චුලල  ෙගග 
වනතති . වනතතිපපකරණයය 
වි . ම . විසුදමය  මගග 
දී . අ . දී  නකිාය අටඨ කථමා (සුමඞ්ගල විලාසින)ී 
ම . අ . මජඣමි නකිාය අටඨ කථමා (පපඤච සූදන)ී 
සං . අ . සංයුතත නකිාය අටඨ කථමා (සාරත්ථපපකාසින)ී 
අං . අ . අංගුතතර නකිාය අටඨ කථමා (මවනාරථම පූරණී ) 
උාන . අ . උානන අටෙුාෙ 
වථමර . වථමර ගාථමා අටඨ කථමා 
ස . පා . සමනතපාසාදිකා 

මා . උප . මාණයඩකුය උපනෂිද් 
වශම . වශමතාශෙතර උපනෂිද් 
මා . කා . මාධයමික කාරිකා 
ලං . සු . ලංකාෙතාර සූතර 

බ ු. ජ . තරි . බුදධ ජයනති තරිපිටක ගරන්ථමමාලා 
වහ් . මු . වහ්ොවිතාරණය මු්රණයය 
P.T.S. Pali Text Society 

S.B.E. Sacred Books of the East 
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1. පපඤච සහ පපඤචසඤඤාසංඛා 

1. ‘පපඤච’ - සතූරාග්ත නද ද මාලාබේ මූලපදයක් 

වපළ දහවමහ ි එන පපඤච ශද දවයහි අථමම නගිමනය 
ගැටළුෙකේ පෙත.ී අටෙුා ඇදුරන ් වමන්ම නතූන උගතනු ් පපඤච 
යන්නට වදන නෙිමචන විවිධාකාරය. එවස්ද ෙුෙත,් එහ ි නෙිැරදි අථමම 
විනශි්චය මලු ් බදුුසමවයහ ි ඇතළුතේන දශයනය හරියාකාරෙ 
වතර්ැම්ගැනමීට ඉමහත ් පිටෙුහලක ් වියහැක ි බෙට නම් විොදයක් 
නැත.  

සතූර පරවදශ්යන්හ ි ‘පපඤච’ ශද දය විවිධ ොග ් පරිසරයන්හි 
විවිධ සේරෑපවයන් වපන ීසටිිය.ි විවටක කරියාපදයක් වහෝ කරියාරෑපයක් 
වලසනිද් (පපදඤච , පපඤචකයා, පපඤචි) විවටක සමාස පදයක 
වකාටසක ් වලසනි්ද (පපඤචසඤඤා, පපඤචසංඛා, පපඤචසඤඤා-
සංඛා, පපඤචසඤඤාසංඛාසර්ාුනචරර් පඤඤ , පපඤචසංඛාපහාය, 
පපඤචවූපසර්, පපඤචය දරාධ, ඡියයපපඤච, පපඤචාරාර්, 
පපඤචර ) එය දකන්ට ලැවබන අතර ඇතැම් සන්දභයයක් තුළ එහි 
පරතශිද දයද ඒ හා සමගම වයදී තවිබනු වපවනය ි (ය පපපඤච, 

ය පපපඤචප , ය පපපඤචපථ, ය පපපඤචාරාර්, ය පපපඤචර , 
අපපපඤචං). පපඤච ශද දය වයදී ඇත ිආකාර පිළබිඳ වම් විවිධත්වය 
එක ් අතකනි් අපවග් නෙිමචනයක් වසවීවම් පරයතන්යට පහසුෙක් 
සලසන නමදුු අවනක ්අතට අප ඉදිරිපතක්රන කෙර වහෝ නෙිමචනයක 
උචිත බෙ උගර පිරිකස්මුකට ලක ්කරනන්ක.ි  

පපඤච යනන් වයදී ඇත ිවිවිධ සන්දභය සසඳා බලන විට අපට 
පළමවුෙනම් වපනයීන කරැණයක ්නම් ඒො තළු වම් පදයට ලැබී ඇති 
ෙැදගත ් තැනයි. එකම මාතෘකාෙකට අානළ ධමම කාරණයා වගානුකර 
දකේන විට සාමානයවයන් සූත්රාගත නයායය ෙනවුය ් ඒො අතුවරන් 
ෙඩාතම් ෙැදගත ් කරැණය මලුටම වහෝ අගටම වයදීමයි. ඇත්ත 
ෙශවයන්ම ‘පපඤච’ පදය එෙැනි සන්දභය සතකම අගට වයදී තවිබනු 
වපවන්.1  

කරැණය ු වගානකුර දැකව්ීම පිළබිඳ ඉහත සඳහන් තකයය 
පරමාණයෙත ් වනාවෙවතාත් එක ී සන්දභය ගැඹරුින ් විගරහ කිරීවමන් 
‘පපඤච’ ශද දයට ලැබී ඇති ෙැදගත ් තැන පැහැදිල ි ෙනු ඇත. 
සි ි පඤහ සතූරයත්, ර්ධපු ර්ඩිි  සතූරයත්, ි යහිවා  සූතරයත් 
පුදග්ලයා තුළ වමන්ම සමාජය තළුද දක්නට ලැවබන අවන්කවිධ 
ගැටමු් සමාුනය ‘පපඤචක’ මලු ්කරවගන පැනනගනි බෙ දකේා තිබීම 
එක ් සාධකයකි. එවසම් අංගුතතර නකිාවය ් එන අයරුු ධ ද සූරකප 
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අනෙු බදුුරදුන ් අයරුු ධ හමිියනව්ග ් ර්හාපුවරසිි ි  ද හතට එකතු 
කරන අටෙන ර්හාපුවරසිි ි ක පපඤච ශද දයට අානළ ෙූෙක.ි 

“අයරුු ධකය , මැනවි, මැනවි, අයරුු ධක, ඔබ යම් මහා පුරැෂ 
විතකයයක් කළා නම් එය මැනවි. (එනම්,) ‘වම් ධමමය අලව්ප්චඡයාටය 
(ආශා අඩ ු තැනැත්තාටය), මහිචඡයාට වනාවම. වම් ධමමය 
සනතෂුටයාටය (ලද වදයනි ්සතුට ුෙනන්ාටය.) අසනතෂුටයාට වනාවම. 
වම් ධමමය පරවිවිකතයාටය (විවමකොසයට ඇලුම් කරනන්ාටය.) වම් 
ධමමය සඞ් ණිි ාරාර්කාප (පිරිස ් මැද ොසය පරියකරනන්ාට) වනාවම. 
වම් ධමමය අරඹන ලද වීකණක ඇතත්ාටය. වම් ධමමය කසුතීයාට වනාවම. 
වම් ධමමය එළඹ සටිි ස හ ක ඇතත්ාටය. වම් ධමමය මුළාෙූ ස හ ක 
ඇතත්ාට වනාවම. වම් ධමමය සර්ාධික ඇත්තාටය. වම් ධමමය සමාමයය 
නැත්තා හට වනාවම. වම් ධමමය ප් රනෙනතයාටය. වම් ධමමය පරඥාව 
නැතත්ා හට වනාවම.’ යනුවෙන ්ඔබ කළ මහා පුරැෂ විතර්කය මැනවි. 

එවසන්ම් අනරුැදධ ඔබ වම් අටවෙන ි මහා පුරැෂ විතර්කයද 
විතකයණයය කරනන් (එනම්,)   

“වම් ධමමය ය පපපඤචකප ඇලුම් කරන ය පපපඤචදකහ  
ඇලුනහටුය. වම් ධමමය පපඤචකප ඇලුම් කරන පපඤචදකහ  
ඇලුනහටු වනාවම.” 

ර්හාපුවරසිි ි  අට ඒොවය් ෙැදගතක්ම අනෙු ආවරෝහණය 
කරමයට සංගරහ වී ඇත ිබෙක ්වපවනයි. වම් සතූරවයහ ිසංගරහ නයායයත් 
සතූරය අගට එන ගාථමාෙනහ් ි පපඤච ශද දය සඳහන් වීමත් අපට 
නසිැකෙම වහළකිරනව්න ් ‘පපඤච’ පදයට  දී ඇත ි විවශ්ෂ ෙැදගත් 
කමය.ි එබැවින ්එහ ිඅථමම නගිමනයට දැන ්පියෙර ගත යතුෙු ඇත. 
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2. පපඤච සහ ඉන්රියනනය 

‘පපඤච’ ශද දය ෙැඩි ෙශවයන්ම අපට හමෙුන්වන් 
මවනෝවිදයාතම්ක ෙටිනාකමක් ඇත ි සන්දභයයන්හයි. මධපුිණයඩික 
සතූරවයන් වහළෙින පරිදි පපඤච යන්න ඉන්්රියනනය හා සම්බන්ධ 
කරියාානමයට අතයනත්වයනම් අානළ ෙූ පදයකි. කලහවිොද සූතරයද 
වමහලිා සාධකයක් ෙනව්න ් පපඤච සංඛා ඉන්්රියනනය තුළින් 
පැනනගනි බෙ අෙධාරණයාතම්කෙ පරකාශ කරිීවමනි (සඤඤා නිානනාහි 
පපඤච සංඛා).2 මධපුිණයඩික සතූරවයහ ි එන ඉන්්රයිනනයට අානළ 
ධමමතාෙ පරකාශ කැවරන පහත සඳහන් වදදය ‘පපඤච’ ශද දය 
පිළබිඳෙ ෙඩාත ්පැහැදිල ිදශයනයක් ඉදිරිපත ්කරන බැවින ්එය අපවග් 
අථමම විෙරණයයට පාදක කරගත හැකයි.  

 “චකඛුඤචාෙුවසා පටිචච රෑවපච උපපජජත ිචකඛවුිඤඤාණයං. 
තණියණයං සංගත ි ඵවසසා. ඵසසපචචයා වෙදනා, යං වෙවදත ි තං 
සඤජානාති, යං සඤජානාත ි තං විතවකකත,ි යං විතවකකත ි තං 
පපවඤචති, යං පපවඤචති තවතානාිනනං පුරිසං පපඤචසඤඤාසංඛා 
සමාුනචරනත ි අතතීානාගත පචචපුපවනනස ු චකඛවුිවඤඤවයයසු 
රෑවපස.ු වසාතඤචාෙුවසා පටිචච සවදදච ......  ානඤචාෙුවසා පටිචච 
ගවන්ධච ...... ජිෙහඤචාෙුවසා පටිචච රවසච ....... කායඤචාෙුවසා 
පටිචච වඵාටඨවබබච ...... මනඤචාෙුවසා පටිචච  ධවමමච ...... 
මවනාවිවඤඤවයයස ුධවමමසු......”3   

“ඇෙැතන්ි, ඇසත ් රෑපයනුත ් නසිා චකඛවුිඤඤාණයය උපදී. 
තවුනහ ිඑකේයාම සප්ශයයයි. සප්ශයය පරතයවයන් වමදනාෙ. යමක් විඳීද 
එය හඳුනාගනිය.ි යමක්හඳුනා ගනියදි එය විතර් ක කරය.ි යමක ්විතර් ක 
කරයදි එය පරපඤච කරය.ි යමක ්පරපඤච කරයදි ඒ වහත් ුවකාටවගන 
පපඤචසඤඤාසංඛාවෙෝ අතතී අනාගත ෙතයමාන ඇසින ් දතයතු ු රෑප 
පිළබිඳෙ ඒ පුරැෂයා මැඬ පෙතේය.ි ඇෙැතන්ි, කණයත ්ශද දයනුත් නිසා 
...... ඇෙැතන්ි, නැහැයත් ගඳසෙුඳත ්නසිා...... ඇෙැතන්ි, දිෙත් රසයනුත් 
නසිා...... ඇෙැතන්ි, කයත ් පැහැසයි යුත ු වදත් ් නිසා....... ඇෙැත්නි, 
මනසත ් ධමමාරමමණයයනුත ් නිසා...... මනසනි් දතයුත ු ධමමාරමමණයයන් 
පිළබිඳෙ ඒ පුරැෂයා මැඬපෙතේය.ි” 

ඉන්්රිය සංජානනවය ්අෙසන ්අදියර ‘පපඤච’ යන්වනන් සූචිත 
බෙ වම් වදදවයන් වපනන්ුම් කැවරය.ි එය භාෂා ෙයෙහාරයට නෑ 
සබඳකමක ් දකේන ‘විතකකයට’ අනතරුැෙ එන චිතත තත්ත්වයක් 
බැවින ් ඉන්්රිය සංජානනවය් ාළාරික සංකලප්මය අෙසථමාෙක ් එයින් 
ගමයෙන බෙට සැකයක් නැත.4 එබැවින ් අප දැන ් ‘පපඤච’ යන්න 
විතකක යන පදවයන් වෙනසේන අයරුැ ‐ නැතවහාත ් ඉන ් ඔද බට 
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යන අරැතක් දනෙන අයරුැ ‐ විමසා බැලයි යතුයු. ‘පපඤච’ පදවයහි 
නරිැකතයි වමහදිී අපට උපකාරී විය හැකයි. ‘පර’ පූෙම ‘පඤච්’ 
ධාතවුෙන් නපින ් එය විසතාරය, විහදිීයාම, පැතරිීයාම, විවිධත්වයට 
පතව්ීම යන අරැත් දනෙය.ි සංකලප් තළු ඇත ි ‘අතු-ඉති-විහදිීයාවම්’ 
පරෙණයතාෙ යට ක ී අථමම සයිලල්ටම වපාදු ෙූ ලක්ෂණයයකි. එබැවින් 
පපඤච යන්වනහි මලූකි අථමමය වම් අනසුාරවයන් නිගමනය කළයුතු 
වස ්වපවනයි.5 

වම් අනෙු සලකා බලන කල චින්තනවය ් ආරම්භක පියෙර 
‘විතකක’ යන්වනන ්හැවඟන අතර එහ ිපරතිඵලයක් ෙශවයන් ඇතිෙන 
සංකලප්නවය ්විහදිීයාම හා විසතාරය පපඤච යන්වනන ්සචූිත බැම 
හැ වඟ්. එනමතු ් සූතර වදශ්නාගත ‘විචාර’ යන පදවයන්මත ් සෑවහන 
පමණය එක ීවිහදිීයාම සහ විසතාරය කයිැවෙන බෙ වකනකටු තකය කළ 
හැකයි.6 වමහදිී ‘විචාර’ සහ ‘පපඤච’ යන වදපදවයහ ි අථමම වභ්ද 
වෙනක්ර දැකව්ීම අෙසථමාවෙෝචිතය. බදුම්යවයහ ි විහදිී යන පැත්තක් 
‘විචාර’ යන්වනන ්ගමය ෙන නමදුු එහ ිවිමසමී හා සතිා බැලමී ෙැනි 
සයිමු් අථමමවභද් ගැද වී ඇත. එහි විතකකයට අනගුතෙම විතකකය 
පෙතේා වගන යන සෙරෑපයක් ඇත. ‘විචාර’ යන්න තනෙි වයදී 
තවිබන තැන ් දකන්ට ලැවබනව්න ් කලාතුරකනි.ි එය වබාවහෝ විට 
‘විතකක විචාර’ යනුවෙන ්යගුල පදයක් වලසට වයවදයි. 

අවනක ් අතට ‘පපඤච’ යන පදය ෙඩා පුළුල ් අරැතක් 
දනෙමින ්පුහදුුන ්පුඟුලාවග ්කාලප්නකි ‘කළුුමීමා’ ගාල කඩාවගන දිෙ 
යන හැටි ඉඟිකරය.ි සාවප්ක ්ෂ අථමමයකින ්ෙුෙ ‘විචාර’ යන්න මානසික 
වලෝකවයහ ි කරමික පාලන තනතරයක් හඟෙතැය ි ගතවහාත ් ‘පපඤච’ 
යන්වනන ් හැවඟනව්න ් පාලනයට නතු වනාෙන විපලෙකාරී 
තතත්්වයක.ි එවස්ද ෙුෙත්, ‘විචාරයක්’ ෙශවයන ්වබාවහෝ විට සලකනු 
ලබන යමක ් ෙඩා ඉහළ දෘෂටි වකෝණයයකින් බලන කල පපඤචයක් 
වීමටද ඉඩ නැතව්ත් වනාවම. පපඤච යන්වනන ්සූචිත විසතාරය හා 
විහදිීයාම යථමා තතත්්වය ආෙරණයය කරිීමට තඩු ු වදනව්න් එමගින් 
ෙයාකතලත්වයක් ඇතකිරෙන වනාමග යාමකට ඉඩ සැලවසන බැවිනි. 
‘පපඤච’ පදවය ්ගැද ෙ ඇත ිවම් අථමමචඡායාෙ එය ොග ්පරපඤචය වහෝ 
‘ෙටින්-වගාඩින් කමී’ හඟෙන අෙසථමා ෙලදී පරකට වෙය.ි ඇත්ත 
ෙශවයන් ොග ් පරිසරයක් තළු නපින ් වම් පසෙු ක ී අථමමචඡායාෙම 
‘පපඤච’ පදය මානසකි පරිසරයකට මාරැවීවම්දී ානශයනකි ගැඹරුක් ගත් 
බෙ වපවන්. අප කලනිද් සඳහන් කළ පරිදි කාලප්නකි කරියාෙලියට 
භාෂාෙයෙහාරය වකවතක් දුරට අානළද යත ් විතකයයම ‘සති තුළ 
වකවරන කතාෙක්’ වලස සැලකයි හැකි වෙය.ි එබැවින ් යට කී 
මාරැවීම යුකතයිකුතය.  
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දැනට අප පපඤච පදයට දී ඇත ි නෙිමචනය 
‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ යන ගැටලු පදය නරිාකරණයය කරගැනමීටද 
යතරුක ් ෙන ු ඇත. පපඤචය සහ භාෂා මාධයය අතර ඇත ි සමීප 
සම්බන්ධතාෙ ගැන සලකා බලන විට ‘සංඛා’ (‘සං’ පූෙම ඛයා ධාතුෙ) 
යන්න ගණිීම, සංකලප්ය, පරඥපතයි වහෝ සමමතුයි ෙැන ි අරැත් 
දනෙනන්ක ් වලස ගත හැකිය.7 වම් අනෙු ‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ 
යන්වනන ් මනවසහ ි ඇත ි සංකලප්යන්වග ් ලයිලන පරෙණයතාෙ තුළින් 
ජනති ගණිීම්, පැණයවීම් වහෝ සමමුති අදහස ්වකවරතැය ි කෙි යතු ුවම. 

වම් නෙිමචන උපවයෝග ීකරවගන අපි දැන ්මධපුිණයඩික සූතරවය් 
එන ඉන්්රිය සංජානනය පිළබිඳ සතූර වකාටස ෙඩා සවිස්තරෙ විගරහ 
කරිීමට උතස්ාහ කරම.ු එය ආරම්භ ෙනව්න ් පටිචචසමපුපාද ධමමය 
සහිගින්ෙන නිෂපදුගල සෙරෑපයකින.ි 

‘චකඛුඤචාෙුවසා පටිචච රෑවපච උපපජජත ි චකඛවුිඤඤාණයං. 
තණියණයං සංගත ිඵවසසා. ඵසසපචචයා වෙදනා....’ 

‘ඇෙැතන් ි ඇසත ් රෑපයනුත ් නසිා ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය 
උපදී. ඒ තවුනහි එකේ යාම  සප්ශයයය.ි සප්ශයය පරතයවයන ්වමදනාෙ 
වෙය.ි...’ 

නෂිපුදග්ල ොකය සේරෑපය ‘වෙදනා’ අෙසථමාෙ දකේා විහිවදයි. 
වමතැන ් සටි සතිාමතා කරන කරියාෙලයික ් හඟෙන පුදග්ල ොී  
කරියාපද වපළක් එය.ි 

‘යං වෙවදති තං සඤජානාති, යං සඤජානාත ිතං විතවකකති. 
යං විතවකකත ිතං පපවඤචති....’ 

‘යමක ්විඳීද එය හඳුනා ගන.ී යමක ්හඳුනා ගනීද එය විතර් ක 
කරය.ි යමක ්විතර් ක කරයදි එය පපඤච කරය.ි’ 

පරථමම පුරැෂ කරියා පදවයන් හඟෙන සතිාමතා කරන මන ෝමය 
කරියාෙලයි ‘පපවඤචති’ යන්වනන් නතර ෙන බෙ වපවන්. සංජානන 
කරියා සනතතවිය ් ඉතාමතම් සැලකයි යතු ු අෙසථමාෙ ඉදිරිපත් ෙන්වන් 
මීළඟටය. බැලූ බැලම්ට එය කලනි ් වමන් හදුු අනශි්චිත කරියාෙලියක් 
වහෝ සතිාමතා කරනන්ක ් වහෝ වනාෙ මගහැරිය වනාහැකි කිසියම් 
ොසතවික බලපෑමකට යටවීමක.ි ඉන්්රිය සංජානනවය ් වම් අෙසාන 
අදියවර්දී කලින ් ‘කතයෘභතත’ පුදග්ලයා ‘කමම’ ඉරණයමකට යටත් ෙූො 
ෙැනන්. 

‘යං පපවඤචති තවතා නිානනං පුරිසං පපඤචසඤඤාසංඛා 
සමාුනචරනත ි අතීතානාගත පචචපුපවනනසු චකඛ ු විවඤඤවයයසු 
රෑවපස.ු’ 
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‘යමක් පරපඤච කරයදි, ඒ නාිනන වකාට වගන (වහත්වුකාට 
වගන) පපඤචසඤඤාසංඛාවෙෝ අතතී අනාගත ෙතයමානෙූ ඇසනි් දත 
යතු ු රෑපයන්හලිා පුරැෂයා අභභිෙනය කරත්.8 මනතරකරැෙන් විසින් 
ෙයා ර ඇටකට ු එකත ු වකාට යළ ි පණයගනේන ලද ජනපරොදගත 
ෙයා රයා මනතරකරැෙන ් කා දැමෙුාක් වමන ් සංකලප් සහ භාෂා 
ෙයෙහාර ඒො නපිදෙූ පුහදුුන ්පුඟුලා අභිභෙනය කරය.ි ඉන්්රිය නනවය් 
තරීණයාතම්ක අෙසාන අදියවර්දී සංකල්පයනට ොසතවිකත්වයක් 
ආවරෝපණයය කැවරය.ි වමෙැනන්ක ්සදිුවීමට පරධාන ෙශවයන්ම වහ්තු 
ෙනව්න ් භාෂා මාධයයට ආවමණිකෙූ යම් යම් සවුිවශ්ෂ ලක්ෂණයය. 
සංවකත්මය මාධයයක් ෙශවයන් භාෂාෙ තළු අෙශයවයන්ම වපාදු 
බෙක ් ගැද වී ඇත. වම් වපාදු බෙ නසිා සංවකත් (ෙචන) වමන්ම 
ඒොවය ් වපළගැසව්ීවම් රටාෙන ් (ෙයාකරණයය හා තකයය) පිළබිඳ 
පරමිතකිරණයයක් අෙශය විය. එවහයනිම් ඒොට කසියිම් සථ්මාෙර බෙක් 
ආවරෝපණයය වී ඇත. ඒ අනෙු භාෂාවම කුඩාම ඒකකය ෙන අකුර 
‘අක්ෂර’ (සථ්මාෙර, කලප්ෙතනි) යනුවෙන ් හැඳිනේූ පැරණි භාරතීය 
ානශයනකිවයෝ භාෂාෙ බරහමයා හා සනාතන බෙ පිළබිඳ විශේාසයන් 
සමග ඈඳාගතහ්. 

ඉන්්රිය කරියාකාරිත්වයට ආවමණික සමීාෙන් නසිාම සථ්මාෙර 
බෙක් ආවරෝපිතෙූ අපැහැදිල ි සංනමාතර සංකලප්න වක්ෂ්තරවය්දී 
අංගසම්පණූයය නශි්චිතාථමමෙත ් සංකලප් බෙට පරිෙතයනය වම. නාමපද, 
කරියානාම, නාම විවශ්ෂණය, කරියාපද, කරියාවිවශ්ෂණය ආදිවයන් සමන්විත 
සකලාංග සම්පණූයය භාෂා ෙයූහය එහ ිඇත ිසමීිත සථ්මාෙර බෙ නිසාම 
අථමමෙත ්නතිය සේරෑපයක් ගනයි.ි භාෂා රටාෙ තළු ඇත ිවම් ලක්ෂණයය 
ෙඩාත ් පරකට ෙනව්න ් තකයවයන් තළා ඔපමට්ටම් කළ 
(‘තකකපරියාහත’) ආධානගරාහී දෘෂටිජාල තළුින.ි එෙැනි දෘෂටි පිළිබඳෙ 
වබාවහෝ විට සතූරවදශ්නාෙනහ් ි සඳහන් ෙනව්න ් ‘ථමාමසා පරාමසස 
අභනිවිිසස වොහරති’ (දැඩිෙ පරාමශයනය වකාට එයට ඇතළුුෙ ෙයෙහාර 
කරය)ි යනුවෙන.ි පුහදුුන ්පුඟුලාවග් විඤඤාණයයට අරක ්ගත් පරපඤච 
නමරතාෙ කාලතරය හා සම්බන්ධ සංජානන පරවතයක්ෂණය, සමවප්ක්ෂණය 
කරියාානමයකනි ්සංකලප්මය ‘ෙංකගරිි ජංජාලයක්’ ඔහ ුෙටා වගාතාලයි. 
ොසතවිකත්වයක වසය්ාෙක ්ගත ්ඒ සංකලප් ජංජාලය පුහදුුන ්පුඟුලා ඒ 
තළුට වපාළඹොවගන ඔහු ගරහණයයට වගන අභිභෙනය කරයි. 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් විඤඤාණයසකන්ධය මායාකරැෙකවුග ්මායාෙකට9 
නැතවහාත ් ‘විේජාෙකට’ උපමා කර ොනළහ. ඒ උපමාෙ අප ඉහත 
දැකේූ මන්තරකරැෙන ්විසනි ්පණය ගනේන ලද ෙයා රයා පිළබිඳ කථමාෙ 
සහිගින්ෙන සුලුය. 

මධපුිණයඩික සතූරවය ් එන  ඉන්්රිය නනය පිළබිඳ වදදයට අප 
දුන ්ඉහත විගරහය, බදුුවගාස් හමිියන ්දී ඇති අථමමකථමනයට ෙඩා තරමක් 
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වෙනස ් බෙ කෙි යතු ු වම. ‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ යන්නට බදුුවගාස් 
හමිියන ් වදන අථමමය ‘පපඤචවකාටඨාසා’ (පපඤච වකාටස)් යනුය. 
‘සංඛා’ යන ෙචනවයහ ිභාෂාෙට ඇති සම්බන්ධතාෙ ගැන උනේහන්වස් 
සැලකිලිමත ්වී නැත ිබෙ වපවන්. එවමනම් පරසතතු සූතර පාඨවයහි අප 
දැකේූ සවුිවශ්ෂ කරියාකාරක පද සම්බන්ධතාෙද උනේහන්වස්වග් 
අෙධානයට වයාමවුී නැත.10 එක ී සවුිවශ්ෂ ලක්ෂණයය ෙඩාත් 
ඉසම්තෙුනව්න ් ඉහත සඳහන ් ඉන්්රියනනය පිළබිඳ වදදය 
සංයතුස්ඟිවය ්නිානන සංයතුතවය් එන එෙැන්නක ්හා සසඳන විටය. 

‘චකඛුඤච පටිචච රෑවපච උපපජජත ිචකඛවුිඤඤාණයං. තණියණයං 
සංගත ිඵවසසා. ඵසසපචචයා වෙදනා, වෙදනා පචචයා තණයහා, තණයහා 
පචචයා උපාානනං, උපාානන පචචයා භවො, භෙ පචචයා ජාති, ජාති 
පචචයා ජරාමරණයං වසාකපරිවදෙ දුකඛවානමනසසපුායාසා  සමභෙනති. 
අයං වඛා භකිඛවෙ වලාකසසසමුදවයා.’11 

ඇසත ් රෑපයනුත ් නසිා චකඛ ු විඤඤාණයය උපදී. ඒ තුවනහි 
එකේ යෑම සප්ශයයය.ි සප්ශයය නසිා  වමදනාෙ, වමදනාෙ නිසා 
තණයහාෙ, තණයහාෙ නසිා උපාානනය, උපාානනය නසිා භෙය, භෙය නිසා 
උපත, උපත නසිා ජරා මරණයය වශෝක ෙැලපුම්, දුක ්වානම්නස්, ආයාස 
හටගනී. මහවණයනි, වමය වලෝකවයහ ිහටගැනම්ය.ි 

වමහදිී ඉන්්රියනනය පිළබිඳ පරසතතු වදදය අතරමගදී 
පටිචචසමුපපාදය ඉදිරිපත් කැවරන සමමත සූතරපාඨය වදසට විහදිී යනු 
වපවන්. පටිචචසමපුපාදයට නදිශයනයක් සැපයමී වමහි පරමාථමමයයි. 
එනමතු ් මධපුිණයඩික සතූරවයහ ි එන ඉන්්රියනනය පිළබිඳ වදදවයහි 
පරමාථමමය අවනකක.ි ඒ බෙ නසිැක ෙශවයන්ම වහළෙිනව්න් ඒ 
වදදවයහ ිසන්දභයය විමසා බැලවීමනි. පරසතුත වදදය ඇතත් ෙශවයන්ම 
බදුුරදුන ් ොනළ පහත සඳහන් සංක්ෂිපත වදශ්නයට මහා කචචාන 
හමිියන් දුන ්අර් ථමවිෙරණයයකි. 

‘යවතා නාිනනං භකිඛ ුපපඤචසඤඤාසංඛා සමාුනචරනත ිඑත්ථවච 
නත්ථථි අභිනන්දිතබබං අභෙිදිතබබං අවජඣාවසතබබං එවසෙවනතා 
රාගානසුයානං, එවසෙවනතා පටි ානුසයානං, එවසෙවනතා 
දිටඨානුසයානං, එවසෙවනතා විචිකිචඡානසුයානං, එවසෙවනතා 
මානානුසයානං, එවසෙවනතා භෙරාගානසුයානං, එවසෙවනතා 
අවිජඡානසුයානං, එවසෙවනතා දණයඩාානන සත්ථාානන කලහවිගගහ විොද 
තෙුනතෙු වපසුඤඤ මසුාොානනං, එවත්ථවත පාපකා අකසුලා ධමමා 
අපරිවසසා නරිැජඣනත’ි. 

‘මහණය, යමක ් නාිනනවකාටවගන පපඤචසඤඤාසංඛාවෙෝ 
අභභිෙනය කරතද්, එහලිා වෙවසසනි් තටුුවීමක්, වෙවසසින් කියා 
පෑමක්, වෙළ ී පැටල ී සමි මක් නැදද්, වමයම රාගානුසයන්වග් 
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වකළෙරය, වමයම පටි ානසුයන්වග ් වකළෙරය, වමයම දිටඨි 
අනසුයන්වග ් වකළෙරය, වමයම විචිකිචඡා අනසුයනව්ග ් වකළෙරය, 
වමයම මානානසුයන්වග ් වකළෙරය, වමයම භෙරාග අනසුයන්වග් 
වකළෙරය, වමයම අවිජජා අනසුයන්වග ්වකළෙරය, වමය දඬු ගැනීම්, 
ආයධු ගැනමී්, කලහ විගරහ විොද, වදපිළ වබදීම්, වකල්ාම්, මසුාොද 
ආදිවයහ ි වකළෙරය. වමතැන්දී වම් පාපක අකශුලධමමවයෝ ඉතිරි 
නැතෙිම නරිැදධවී වයත්.’ 

වම් වකටි වදශ්නාවෙන ්අන් දමනද් ෙූ භික්ෂූන ්ෙහනව්ස්ලාවග් 
ඉලල්මී පිට මහා කචචාන හමිිවයෝ එයට දී ය අටෙුාෙක ් දුනහ්. එහිදී 
උනේහනව්ස් ‘යවතානිානනං’ (‘යම් වහයකින්’) යන ෙචනය ගැන 
විවශ්ෂ අෙධානය වයාම ු කළහ. ඉන්්රියනනය පිළබිඳ සතූරවය් අග 
වකාටස ‘තවතා නාිනනං’ (‘එවහයනි්’) යන සහබන්ධක පදවයන් ආරම්භ 
ෙනව්න ් වම් නසිාය. එබැවින ් වම් සතූරය ‘පපඤචසඤඤාසංඛාෙන්’ 
පුහදුුන ් පුඟුලා මැඬ පෙතේන ආකාරය (‘කමුක් නසිාද යන්න’) 
වපනේාදීවම් පරයතන්යක වකාටසක ් බෙ වපවන්. වම් සූතරවය් 
කරියාකාරක පද සම්බන් ධය පදනම් කරගත ් අපවග ් අනුමාන ඒ නිසා 
අසාධාරණය වනාවම. ඇතව්තනම් කෙිවහාත් වම් සතූරය එහ ිගැද ෙූ අථමම 
සමාුනය ගැන සලකා බදුුරදුන ් විසනිම් ඉතා උචිත පරිදි ‘මධපුිණයඩික’ 
(‘මී පඬි’) යනුවෙන ්හඳුනේන ලද නමදුු අටුොචාරීන ්ෙහනව්ස්ලා එහි 
රසය මළුුමනිනම්  උරා ගැනමීට අසමත ්වී ඇත ිබෙ වපවන්.12 
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3. සතිවිිලිවල තරිවිධ විහදියාම 

‘පපඤච’ ශද දය තළු ගැද ෙ ඇත ිගැඹරුැ මවනෝවිදයාතම්ක මූල 
වහත්තන ් අනාෙරණයය කර ගැනමීට ඉහත උපටුා දැකේූ වකටි 
බදුධභාෂිතය වකවරහ ි අපවග් අෙධානය වයාම ු කළ යතුුවම. ඒ 
බදුධෙචනවයන් කයිැවෙනව්න ්යවමක් පපඤචසඤඤාසංඛාෙන්ට යටත් 
වීමට වහත්ෙුන වදය පිළබිඳෙ තටුවුීමක්, කයිාපෑමක් වහෝ 
පැටලගීැනමීක් ඇතකිර වනාගනව්න ් නම් ඔහ ු සයිලුම අකුශල 
ධමමයන්වග් අනසුයෙලනි් අතම්ිවදන බෙය. අප දැනටමත් වපන්ො දී 
ඇත ි පරිදි ‘යවතානාිනනං’ යන්න  නසිැක ෙශවයන්ම සම්බන්ධ විය 
යතුව්ත ් ඉන්්රිය සංජානනය පිළබිඳ සතූරවය ් ‘තවතානාිනනං’ යන 
පදවයන් සචූිත මලු ් වකාටසටය. තටුවුීමක්, කයිාපෑමක ් වහෝ පැටලී 
සමි මක් වනාකළ යුතව්ත් වම් ඉන්්රියනනය පිළබිඳ කරියාානමය ගැනමය. 
පරජානන දෘෂටිවකෝණයවයන් බලන කල ඒ තළු මුළු 
පඤචපුාානනසකන්ධයම අඩංගුවම.13 

තටුවුීමක්, කයිාපෑමක ් වහෝ පැටල ී සමි මක් (අභනින්දිතබබං, 
අභෙිදිතබබං, අවජඣාවසතබබං) ගැන කයිවෙන ොග්පරවයෝග 
පිළවිෙලනි ් සම්බන්ධ විය යතු්වත ් ‘මමය’ ‘මවගය්’ යන හැඟීම හා 
බැඳුන ු තණයහා, මාන, දිටඨි යන පද තුන සමගය. වමය ඉන්්රියනනය 
පිළබිඳ වක්ෂ්තරයට ‘ආතම්යක’් රිංගා ගතත්ාක් ෙැනයි. ඇතත් ෙශවයන් 
පුහදුුන ් දෘෂටිවකෝණයයට අනෙු නම් එය කසිවිසත්ම් ‘රිංගාගැනීමක්’ 
වනාවම. මන්ද? විෂය-විෂය ී සම්බන්ධතාෙ පුහදුුන ් පුදග්ලයා 
සලකනව්න ් ඉන්්රියනනවය ් මලූකි හරය වලසනි්මය. මහා කචචාන 
සේාමීන ්ෙහන්වසව්ග් අටෙුා පාඨවයන ්පැහැදිල ිෙන පරිදි ආත්මයක් 
පිළබිඳ මායාතම්ක අනසුය ධමම වමදනා අෙසථමාවමදී මතු වම. ඉන් පසු 
එය විෂය-විෂය ී දෙයතාෙ තළුනි ් ෙැඩීවගාස ් සංකලප් මට්ටවම්දී 
තහෙරුැ වී තර්කානකුතල සේරෑපයක් ගනයි.ි වමවස ් සංකීණයයෙූ 
පටිචචසමුපපනන කරියාෙලයික් ආතම්යක ් හා ඊට පරිබාහරිෙූ යමක් 
අතර ඇති ඍජු සම්බන්ධතාෙක ් වලස ලහිිලේ ගැනීවම් පරෙණයතාෙක් 
මතවුම. වම් ෙනාහ ි භාෂාෙයෙහාරයට වමන්ම අපවග ් චින්තන 
රටාෙටද ආවමණිකෙූ යථමාථමමය අනයිම් වලස සරල වකාට ගැනීවම් 
නදිශයනයකි. 

වහත්පුරතයයන්වගන ් නපින ් සංකීණයය කරියාානමයක් මත 
ආවරෝපිතෙූ ‘මම’ යන වලබ්ලය ෙයෙහාර පහසෙු සඳහා වයාානගත් 
මනඃකලප්ිත පරබනධ්යක් වහෝ ල  ුවලඛ්න සංවකත්යක් ෙැන්න. ඇත්ත 
ෙශවයන්ම එය වබාවහෝ භාෂාෙනහ් ි ඇත ි වකටිම ෙචනයයි. එවස්ද 
නමතු ් විවරෝධාභාසයක ් වලස වපනේාදිය යුතව්ත ් ඒ වකටිම ෙචනය 
පො පරපඤචයක පරතඵිලයක් බෙය. වමය වකනකවුග ් මවිතයට 
වහත්වුිය හැක ිපරකාශයක.ි එවහත් වම් විවරෝධාභාසය - බැලූබැල්මට 
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පරසප්ර විවරෝධී පරකාශය - වතර්ැම්ගත හැකව්ක ් පුහදුුන ් පුඟුලාවග් 
මානසකි අවප්රණයයක ් ෙන වම් මමත්වය පිළබිඳ හැඟීම යථමාථමමය 
ඉකම්ොයන චිනත්නයක අතධිාෙනයක් බෙ අෙවබෝධ කරගැනීවමනි. 
වමහදිී අපට පපඤච ශද දය ‘ොග් වලෝකය’ තළු දනෙන අථමමානතරයන් 
හා ‘මවනෝ වලෝකය’ තළු දනෙන අථමමානතරයන් අතර පුදුමාකාර 
විවිධත්වයක් දැකයි හැකවිම. භාෂාෙක එන ල වුලඛ්න පරවයෝග ෙැනි 
පාරිභාෂික ශද ද වහෝ ගපු්ත සංවකත් පද අපට වා ේපරපඤචදකයේ 
ෙැළකී සමි මට උපකාර ෙන නමදුු ඒො සංකණීයය වචතසකි කරියා 
සනතතයික් තුළනි ් නපින ් බැවින ් සැලකයි යතු ු පරමාණයයක ‘මවනෝ 
පරපඤචයක’් ඒ තළු ගැද වී ඇතැය ිකෙි යතුයු. 

ආතම සඤඤාෙ පහළෙනු හා සමගම විහදි පැතරිී යන 
සංකලප්න කරියාෙලයි එහ ි සංකණීයය අතපුතර තළුනි ් දිගහැවරයි. එක 
පැතත්කනි ් එය ‘මම’ යන හැඟීමත්, ඒ හා බැඳුන ු ‘මවග’්, ‘මා සතු’ 
යන හැඟීමත ් සමඟ තණයහාෙ වදසට විහිදී යයි. තෙත් අංශයකින් 
බලන කල එය ‘මවග ් වනාෙන’, ‘අන් සතු’ යන හැඟීම් සමග 
අනෙිායයවයන් බැඳී ඇත ි බැවින ් පරමිතයික්, මානයක් වලසද සැලකිය 
හැකවිම. තෙත ්පැතකිඩක ්හැටියට සැලකයි හැකව්ක ්ආතම සංකල්පය 
ආධානගරාහෙී වගන දෘෂටියක් ෙශවයන ් ඉදිරිපත ් කරිීමය. වම් අනුෙ 
තණයහා-මාන -දිටඨි යනු එකම ආතම සංනවම පැතකිඩ තනුක ් බෙ 
වපවන්. මධපුිණයඩික සතූරවයහ ි වම් පැතකිඩ තනු ‘අභනින්දිතබබං, 
අභෙිදිතබබං, අවජඣාවසතබබං’ යන පද තවුනන ් සචූිතය  . පිටක 
සාහතියවය ් නිතර දකන්ට ලැවබන ‘මමතත’, ‘අසම්ිමාන’, 
‘සකකායදිටඨි’ ෙැන ි පද තළුනි ් පරකට ෙන්වනද් ආතමසංනවම වම් 
තරිවිධ සම්භෙයයි. පුහදුුන ් පුඟුලා පඤචපුාානනසකන්ධවයහ ි එක් එක් 
සක්න්ධය ‘වමය මවග්ය’ (එතං මම), ‘වමය මම වෙමි’ (එවසාහමසම්ි), 
‘වමය මවග් ආතම්යයි’ (එවසා වම අතතා) යන දෘෂටි වකෝණය තුන 
අනෙු බලතැය ිකයිනුවයද් වම් නසිාමය. 

මධපුිණයඩික සතූරවයහ ි දැකව්ෙන ඉන්්රියසංජානනය පිළිබඳ 
කරියාානමය තළු පඤචපුාානනසකන්ධයම අඩංග ුවෙතැය ිගත ්කල ඉහත කී 
සමීකරණයය ෙඩාත ් සවහ්තකු වලස පිළගිත හැකයි. වබෞදධ මවනෝ 
විදයාෙට අනෙු පැතකිඩ ෙශවයන් විවිධ වීම ධමම ෙශවයන් විවිධ වීමක් 
වලස ගැවණයන වහයනි ්තණයහා, මාන, දිටඨි එකවිනකට වෙනස ්ෙූ ධමම 
ෙශවයන් සැලවකය.ි එවහත ් තණයහා, මාන, දිටඨි යන ඒ ධමම තුනම 
අනයිම් වලස ආවරෝපිත ආතම කලප්ිතයක ් තළුනි්ම පැන නැඟුන 
බැවින ් ඒො එකවිනකට වෙනක්ර දැකව්ිය වනාවහ්. ‘පපඤච’ 
ශද දවයන් හැවඟන සංකලප්යනව්ග් විහදිීයාම ඉහත කී තණයහා-මාන-
දිටඨි යන නාළකිා තුන ඔසව්ස ්  සදිුෙන නිසාම අටෙුා සම්පරානය තුළ 
පපඤච ශද දය විගරහ කැවරනව්න ් ඒ පද තනු ඇසවුරනි. නිදසුනක් 
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ෙශවයන් කෙිවහාත් මහානිවදදසවයහි තණයහා, මාන, දිටඨි යන පද 
තනුම පපඤච ශද දය ඇසවුරන ්හඳුනේා දී ඇත.14  

‘පපඤචාවයෙ පපඤචසංඛා, තණයහා පපඤචසංඛා, දිටඨි 
පපඤචසංඛා, මාන පපඤචසංඛා’ (පපඤචවයෝම පපඤචසංඛා නම් 
වෙත.ි එනම් තණයහා පපඤචසංඛා, දිටඨි පපඤචසංඛා, මාන 
පපඤචසංඛා) 

බදුුවගාස් හමිිවයෝද වබාවහෝවිට එබඳුම නෙිමචනයක් වදති:15  

‘පපඤචසඤඤාසංඛා නාිනවනා තවයා පපඤචා තණයහාපපඤචා, 
දිටඨිපපඤචා, මානපපඤචා’ (‘පපඤචසඤඤාසංඛා නාිනන වකාට ඇත 
යනු පපඤච තනුය. එනම්, තණයහාපපඤචය, මානපපඤචය, 
දිටඨිපපඤචය’) 

පපඤචසදූන ීමැදුම්සඟි අටෙුාවම වමවස ්එය:ි 

‘තණයහාදිටඨිමානානං එතං අමයෙචනං’16 
(‘වමය තණයහා, මාන, දිටඨි’ ෙලටම තෙත ්නමකි.’) 

මවනාරථමපරූණී අඞ්ගතුතර අටෙුාවෙහ ි- 

‘තණයහාදිටඨිමානපපවභදසස පපඤචසස ගති’17  
(‘තණයහා, දිටඨි, මාන යන පරවභද් ඇත ිපපඤචවයහ ිගයි හැකි 

සමීාෙ’) 

විවශ්ෂවයන් අනත්මිට දැකේූ උදධෘත පාඨවයන ්ගමය ෙන්වන් 
තණයහා, දිටඨි, මාන යන ුපපඤචවයහ ිපරවභ්ද බෙය. පපඤච ශද දයට 
වදන ඉහත සඳහන් නෙිමචන අපට පපඤචය හඳුනේාදීමට උත්සාහ 
ගන්වන ් එහ ි ෙඩා කැපී වපවනන නදිශයන උපටුා  දැකව්ීවමනි. වම් 
අනෙු බලන කල අටෙුා සම්පරානය අප කලින ් දැකේූ පැතකිඩ පිළිබඳ 
පරශ්නය පිළවිගන ඇත ිබෙ වපවන්. ‘තණයහාෙ පපඤචවයහ ිපරතිඵලය 
මිස පපඤචයම වනාවමය’ යනු ඊ.ආර්. සරචචන්්ර මහතාවග්18 මතයයි. 
එවහත ් අප ඉහත දැකේූ උදධෘත පාඨෙලනි් වපනයීන පරිදි තණයහාෙ 
පමණයක ් වනාෙ මාන, දිටඨි යන වදකද පපඤචයට නදිශයනය. වම් 
අනෙු වපර පස ු වභ්දයකට ඉඩක ් වනාමැත. එතකදුු ෙුෙත්, පපඤච 
යන්න තණයහා, දිටඨි, මාන යන තනුටම පදනම් ෙූෙක ්වලස සැලකිය 
හැකයි. මින ් එක එකකට පදනම ෙන අතරම පපඤචය එක එකක් 
පුරා පැතරි පෙත.ී මධපුිණයඩික සතූරවය්දී බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් සං යා 
ෙහනව්ස්ලාට ොනළ වදශ්නාෙ දැන ් අපි සම්පිණයඩනය කර දක්ෙමු. 
ඉන්්රියනනයට අානළ පටිචචසමපුපනන ධමම පරම්පරාෙ පිළබිඳෙ ආතම 
පරිකලපිතයක් මත පිහටිා තණයහා, මාන, දිටඨි යවමක් ඇති කර 
වනාගන්වන ් නම් ඔහ ු ඉහෙහා පැතරි විහිද යන සංකලප්යන්වගන් 
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මිවදන ුඇත. ඒ තළුනිම් ඔහ ු පුදග්ලයා තළුත ් සමාජය තළුත් ගැටුම් 
ලයිලෙන සයිලු අකශුල ධමමයන්වග ් අනසුයද මලුනිපුුටා දැමුො වෙයි. 
වම් තතත්්වය බදුුදහවම් ආධයාතමික පරයතන්වය ් ඉලකක්ය වලස 
හඳුනේවතාත ් බදුුදහවම් පරමාථමමය කමුක්ද යන්න ගැන ගැඹුරැ 
අනතර්නනයක ්වම් තළුනි්ම මත ුකරගත හැකයි. වමහලිා අප විසින් 
විවශ්ෂවයන ් සැලකයි යතු ු කරැණය නම් මධපුිණයඩික සතූර වද්ශනාෙට 
ඇතත් ෙශවයන් වහත්ුභතතෙූවය ් දණයඩ්පාණී ශාකයයා බදුුරදුන්වගන් 
ඇස ූපහත සඳහන ්පරශ්නයම බෙය. 

“කංි ොදී සමවණයා කමිකඛායී?” 

“ශරමණය වතම කෙර ොදයක් ඇත්වතකද්? කමුක් පරකාශ 
කරනව්නද්?” 

බදුුරදුන ්ඒ පරශ්නයට දුන ්පිළතිරු වමවසය්: 

“යථමාොදී වඛා ආෙුවසා සවදෙවක වලාවක සමාරවක 
සබරහමවක සසසමණයබරාහමණියා පජාය සවදෙමනුසසාය න වකනචි 
වලාවක විගගයහ තිටඨති. යථමාච පන කාවමහ ිවිසංයුතතං විහරනතං 
තං බරාහමණයං අකථමංකථිං ඡිනනකුකකචුචං භොභවෙ වීතතණයහං 
සඤඤා නානවුසනති, එෙං ොදී වඛා අහං ආෙුවසා එෙමකඛාය.ී”19   

“ඇෙැතන්ි, යම් බඳු ොදයක් ඇත්වතක්ෙ වදවියන ්මරැන් බඹුන් 
සහති වලෝකවයහි, මහණය බමණුයන ් වදවි මිනිසනු ් සහිත පරජාෙ තුළ, 
වලාෙ කසිෙික ු සමගෙත ් කලහකාරීෙ වනාසමි ද, යම් අයුරකින් 
කාමයනව්ගන් වෙනේ වෙවසන, සැකමසු ු විමසමී් වනාමැති, කුකුස් 
සඳිගත්, භෙ තතත්්ව පිළබිඳ තණයහාෙ දුරැකළ ඒ බරාහමණයයා20 තුළ 
සංනවෙෝ අනුසය ෙශවයන් ලැග වනාගනිතද්, ඇෙැතන්ි මම එබඳු 
ොදයක් ඇතව්තකම්ි. එබඳු (ධමමයක්) පරකාශ කරනව්නකම්ි.” 

ඒ පිළතිවුරන ් බදුුරදුනව්ග ් ‘ොදවයහි’ කැපී වපවනන ලක්ෂණය 
වදකක ් අනාෙරණයය වම. පළමවුෙනම්, උනේහනව්සව්ග් ‘ොදය’ 
වකබඳුද යත ්එයනි් කසිෙික ුසමග කලහ, විගරහ, විොදෙලට පැටලීමක් 
ඇත ි වනාවෙය.ි වදෙනෙු, ඉන්්රියසංජානනය තළු සාමානයවයන් 
අනතර්ලනී අගති, අනසුය උනේහනව්ස් තළු විදයමාන වනාවෙයි. 
එයට වහත්ෙු උනේහනව්ස් කාමයනව්ගන් වමන්ම සැක කකුුස් තණයහා 
බන්ධනයන්වගන් විනරි්මුකත වීමය.ි වම් ලක්ෂණය වදක උනේහන්වස්වග් 
ොදය පිළබිඳෙ ඒකීයත්වයක් ගනව්න් වලාෙ ඇත ිආධානගරාහ ීොද එකී 
විෂම මවනෝභාෙයන්ට යටත ් නසිාය. අප ඉහත විගරහ කළ බදුුරදුන් 
භකි්ෂනූ ් ෙහනව්සල්ාට වදස ූ වකටි සතූරය, උනේහනව්ස ් දණය්ඩපාණී 
ශාකයයාට දුන ් පිළතිවුරහ ි තදනනතර අරැත ් එළදිැකව්ීමක ් පමණි. 
එවමන්ම, පපඤච ශද ානථමම විනශි්චය සඳහා අප මලූාධාර කරගත ්මහා 
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කචචාන මහ රහතන ්ෙහනව්ස්වග් ඉන්්රිය සංජානන සූතරය එම වකටි 
සතූරයට සැපය ූඅටෙුාෙක.ි වමයින ්අපට වපනී යන්වන ්පපඤච පරශ්නය 
බදුුරදුන ්දණයඩ්පාණී ශාකයයාට දුන ්පිළතිරු තළු සාරාංශයක් ෙශවයන් 
අනතගයතෙූ බෙය. වම් හැම කරැණයකනිම් ඉඟිකැවරන පරිදි පපඤච 
ශද දය බදුුදහවමහ ි මවනෝ විදයාතමක, ආචාරධර්මී සහ ානශයනික 
වක්ෂ්තරයන්හ ිඉමහත ්ෙැදගත ්කමක් ඇත ිමලූපදයකි. 

දැන ් අපි මධපුිණයඩික සතූරවයන් අපවග් පපඤච ශද ද 
විනශි්චවයහලිා ෙඩාත ් ආවලෝකධාරා වහළන අවනකතු ් සූතරෙලට 
මාරැවෙමු. 
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4. සංකල්පයන්බග් ් න්ධනය 

සංයකුත නකිාවය ්සළායතන ෙගගවය ්එන යෙ කළාපී සූතරය21 
පපඤච ශද දවයන් ගමය ෙන සංකලප්නවයහ ි අතු-ඉත ි විහාින යාවම් 
පරෙණයතාෙත ් එයට ෙහලව්ීවම් ආදීනෙයත ් විදහා දකේය.ි බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් තමන් ෙහනව්සව්ග ් වදශ්නාෙට පරසතාෙනාෙක ් ෙශවයන් 
ඉදිරිපත ්කරන වමපචිතත ි අසවුර්න්්රයා පිළබිඳ උපමා කථමාෙ වමහිලා 
විවශ්ෂවයනම් ෙැදගත ් වෙයි. එය සරුාසරු සංගරාමය පිළබිඳ චිරාගත 
කථමා පුෙතක.ි එහි දැකව්ෙන පරිදි සංගරාමවයන් ජයගරාහෙීූ වදවිවයෝ 
වමපචිතත ි අසවුර්න්්රයා වදඅත ් වදපා වගල යන පස ් තැනකනි ් බැඳ 
ශකර වදව්මන්්රයා ඉදිරියට වගන එති. වමපචිතත ිබැඳුන වම් පඤචවිධ 
බන්ධනවය ් අමතු ු විදිවය ් යානතරණයයක් ඇත. ‘වදවිවයෝ ධාර්මිකය, 
අසරුවයෝ අධාර්මිකය. මම දැන ්වමහමි වදේ පුරයට යන්වනමි’යි සිතත 
විගස වමපචිතති පඤචවිධ බන්ධනවයන් මිදී තමා දිෙයමය පඤචකාම 
සම්පතතයි විඳින බෙක ් දැනගනියි. එවහත් යම් විවටක වමපචිතති 
අසවුර්න්්රයාට ‘අසරුයන ්ධාර්මිකය. වදවිවයෝ අධාර්මිකය. මම ඒ අසුර 
පුරයටම යන්වනමි’යි සතිුනවහාත්, තමා පඤච බන්ධනයකින් බැඳී ඇති 
බෙ දකයි.ි දිෙයමය පඤචකාමයනව්ගනද් පිරිවහය.ි 

“.....එෙං සඛුමුං වඛා භකිඛවෙ වෙපචිතතබින්ධනං තවතා 
සඛුමුතරං මාරබන්ධනං. මඤඤමාවනා වඛා භකිඛවෙ බවදධා මාරසස. 
අමඤඤමාවනා මුවතතා පාපිමවතා. අසමීත ිභකිඛවෙ මඤඤතිවමතං. 
අයමහමසමීත ි මඤඤතිවමතං, භවිසසනත ි මඤඤිතවමතං. න 
භවිසසනත ි මඤඤතිවමතං. රෑපී භවිසසනත ි මඤඤිතවමතං. අරෑපී 
භවිසසනත ි මඤඤිතවමතං. සඤඤ ී භවිසසනත ි මඤඤතිවමතං. 
අසඤඤී භවිසසනත ි මඤඤිතවමතං. වනෙසඤඤීනාසඤඤී 
භවිසසනත ි මඤඤතිවමතං. මඤඤිතං භකිඛවෙ වරාවගා. මඤඤිතං 
ගවණයඩා. මඤඤතිං සලලං. තසමාතහි භිකඛවෙ අමඤඤමාවනන 
වචතසා විහරිසසාමාත ිඑෙඤහ ිවො භකිඛවෙ සිකඛිතබබං. 

අසමීත ිභකිඛවෙ ඉඤජිතවමතං. අයමහමසමීත ිඉඤජිතවමතං. 
භවිසසනති ඉඤජිතවමතං. න භවිසසනත ි ඉඤජිතවමතං. රෑපී 
භවිසසනත ි ඉඤජිතවමතං. අරෑපී භවිසසනත ි ඉඤජිතවමතං. සඤඤී 
භවිසසනත ි ඉඤජිතවමතං. අසඤඤී භවිසසනත ි ඉඤජිතවමතං. 
වනෙසඤඤීනාසඤඤී භවිසසනත ි ඉඤජිතවමතං. ඉඤජිතං භකිඛවෙ 
වරාවගා. ඉඤජිතං ගවණයඩා. ඉඤජිතං සලලං. තසමාතහි භකිඛවෙ 
අනඤිජමාවනන වචතසා විහරිසසාමාත ි එෙඤහ ි වො භකිඛවෙ 
සකිඛිතබබං.  

අසමීත ි භකිඛවෙ ඵන්දිතවමතං. අයමහමසමීත ි ඵන්දිතවමතං. 
භවිසසනත ිඵන්දිතවමතං. න භවිසසනත ිඵන්දිතවමතං. රෑපී භවිසසනති 
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ඵන්දිතවමතං. අරෑපී භවිසසනත ි ඵන්දිතවමතං. සඤඤී භවිසසනති 
ඵන්දිතවමතං. අසඤඤී භවිසසනත ි ඵන්දිතවමතං. 
වනෙසඤඤීනාසඤඤී භවිසසනති ඵන්දිතවමතං. ඵන්දිතං භකිඛවෙ 
වරාවගා. ඵන්දිතං ගවණයඩා. ඵන්දිතං සලලං. තසමාතහි භකිඛවෙ 
අඵන්දමාවනන වචතසා විහරිසසාමාති එෙඤහ ි වො භකිඛවෙ 
සකිඛිතබබං. 

අසමීත ි භකිඛවෙ පපඤචිතවමතං. අයමහමසමීති 
පපඤචිතවමතං. භවිසසනති පපඤචිතවමතං. න භවිසසනති 
පපඤචිතවමතං. රෑපී භවිසසනත ි පපඤචිතවමතං. අරෑපී භවිසසනති 
පපඤචිතවමතං. සඤඤී භවිසසනති පපඤචිතවමතං. අසඤඤී 
භවිසසනත ි පපඤචිතවමතං. වනෙසඤඤීනාසඤඤී භවිසසනති 
පපඤචිතවමතං. පපඤචිතං භකිඛවෙ වරාවගා. පපඤචිතං ගවණයඩා. 
පපඤචිතං සලලං. තසමාතහි භකිඛවෙ නිපපපනෙචන වචතසා 
විහරිසසාමාත ිඑෙඤහි වො භකිඛවෙ සකිඛිතබබං.  

අසමීත ිභකිඛවෙ මානගතවමතං. අයමහමසමීත ිමානගතවමතං. 
භවිසසනත ි මානගතවමතං. න භවිසසනත ි මානගතවමතං. රෑපී 
භවිසසනත ිමානගතවමතං. අරෑපී භවිසසනත ිමානගතවමතං. සඤඤී 
භවිසසනත ි මානගතවමතං. අසඤඤී භවිසසනත ි මානගතවමතං. 
වනෙසඤඤීනාසඤඤී භවිසසනත ිමානගතවමතං. මානගතං භකිඛවෙ 
වරාවගා. මානගතං ගවණයඩා. මානගතං සලලං. තසමාතහි භකිඛවෙ 
නහිතමාවනන වචතසා විහරිසසාමාත ි එෙඤහ ි වො භකිඛවෙ 
සකිඛිතබබං.” 

“...මහවණයනි, වමපචිතති බන්ධනය වමවස ් සයිමු්ය. මාර 
බන්ධනය එයටද ෙඩා සයිමු්ය. මඤඤනා කරනව්න ් (මමත්වවයන් 
හඟනිව්න)් මාරයාට බැඳුවන ් වම. මඤඤනා වනාකරනව්න ් පාපීෙූ 
මාරයාවගන් මිදුවන ් වම. මහවණයනි, ‘වෙමි’ යන වමය ර්ඤඤ කි   
(මමත්වවයන් හඟනි ලදද්ක)ි. ‘වම් මම වෙමි’ යන වමය මඤඤතියකි. 
‘ෙනව්නමි’ යන වමය මඤඤිතයකි. ‘වනාෙනව්නමි’ යන වමය 
මඤඤිතයකි. ‘රෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය මඤඤිතයකි. ‘අරෑපී 
ෙනව්නමි’ යන වමය මඤඤතියකි. ‘සඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය 
මඤඤිතයකි. ‘අසඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය මඤඤතියකි. 
‘වනෙසඤඤනීාසඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය මඤඤිතයකි. මහවණයනි, 
මඤඤිතය වරෝගයක.ි මඤඤිතය ගඩෙුක.ි මඤඤතිය උලක.ි එම නිසා 
මහවණයනි, මඤඤනා වනාකරන සතිනි් වෙවසනව්නමුයි වමවස්ය 
මහවණයනි, වතාප විසනි ්හකිම්ිය යතුව්ත්. 

මහවණයනි, ‘වෙමි’ යන වමය ඉඤජිකි   ද(සලතියක)ි. ‘වම් මම 
වෙමි’ යන වමය ඉඤජිතයක.ි ‘ෙනව්නමි’ යන වමය ඉඤජිතයකි. 
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‘වනාෙනව්නමි’ යන වමය ඉඤජිතයකි. ‘රෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය 
ඉඤජිතයකි. ‘අරෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය ඉඤජිතයකි. ‘සඤඤී 
ෙනව්නමි’ යන වමය ඉඤජිතයකි. ‘අසඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය 
ඉඤජිතයකි. ‘වනෙසඤඤීනාසඤඤ ීෙන්වනමි’ යන වමය ඉඤජිතයකි. 
මහවණයනි, ඉඤජිතය වරෝගයකි. ඉඤජිතය ගඩෙුක.ි ඉඤජිතය උලකි. 
එම නසිා මහවණයනි, ඉඤජනා වනාකරන සතිනි ් වෙවසන්වනමුයි 
වමවසය් මහවණයනි, වතාප විසනි ්හකිම්ිය යුතව්ත්. 

මහවණයනි, ‘වෙමි’ යන වමය ඵන්දිකි   (ගැසම්කි). ‘වම් මම 
වෙමි’ යන වමය ඵන්දිතයකි. ‘ෙනව්නමි’ යන වමය ඵන්දිතයකි. 
‘වනාෙනව්නමි’ යන වමය ඵන්දිතයකි. ‘රෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය 
ඵන්දිතයකි. ‘අරෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය ඵන්දිතයකි. ‘සඤඤී ෙනව්නමි’ 
යන වමය ඵන්දිතයකි. ‘අසඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය ඵන්දිතයකි. 
‘වනෙසඤඤනීාසඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය ඵන්දිතයකි. මහවණයනි, 
ඵන්දිතය වරෝගයක.ි ඵන්දිතය ගඩෙුක.ි ඵන්දිතය උලක.ි එම නිසා 
මහවණයනි, ඵන්දනය වනාෙන සතිකනි ් වෙවසනව්නමයුි වමවස්ය 
මහවණයනි, වතාප විසනි ්හකිම්ිය යතුව්ත්. 

මහවණයනි, ‘වෙමි’ යන වමය පපඤචිකි   (විහදි යාමකි). ‘වම් 
මම වෙමි’ යන වමය පපඤචිතයකි. ‘ෙනව්නමි’ යන වමය 
පපඤචිතයකි. ‘වනාෙන්වනමි’ යන වමය පපඤචිතයකි. ‘රෑපී 
ෙනව්නමි’ යන වමය පපඤචිතයකි. ‘අරෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය 
පපඤචිතයකි. ‘සඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය පපඤචිතයකි. ‘අසඤඤී 
ෙනව්නමි’ යන වමය පපඤචිතයකි. ‘වනෙසඤඤීනාසඤඤී ෙනව්නමි’ 
යන වමය පපඤචිතයකි. මහවණයනි, පපඤචිතය වරෝගයකි. පපඤචිතය 
ගඩෙුක.ි පපඤචිතය උලකි. එම නසිා මහවණයනි, පපඤච රහිත සිතින් 
වෙවසනව්නමුයි වමවස්ය මහවණයනි, වතාප විසනි ්හකිම්ිය යතු්වත්. 

මහවණයනි, ‘වෙමි’ යන වමය ර්ාය කි   (මමත්වවයන් මනින 
ලදද්ක)ි. ‘වම් මම වෙමි’ යන වමය මානගතයකි. ‘ෙනව්නමි’ යන වමය 
මානගතයකි. ‘වනාෙනව්නමි’ යන වමය මානගතයකි. ‘රෑපී ෙන්වනමි’ 
යන වමය මානගතයකි. ‘අරෑපී ෙනව්නමි’ යන වමය මානගතයකි. 
‘සඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය මානගතයකි. ‘අසඤඤ ීෙනව්නමි’ යන 
වමය මානගතයකි. ‘වනෙසඤඤනීාසඤඤී ෙනව්නමි’ යන වමය 
මානගතයකි. මහවණයනි, මානගතය වරෝගයකි. මානගතය ගඩුෙකි. 
මානගතය උලකි. එම නසිා මහවණයනි, නහිතමානී සිතින් 
වෙවසනව්නමුයි වමවස්ය මහවණයනි, වතාප විසනි ්හකිම්ිය යතු්වත්.” 

ඉහත දැකේූ පරසතතු නෙවයන ් එක එකකම් විවශ්ෂණය පද 
පහකින ්වෙවසසා දැකේුන බෙ වපවන්.22 ර්ඤඤ ං, ඉඤජිං, ඵන්දිං, 

පපඤචිං, ර්ාය ං යන වම් විවශ්ෂණය පද ‘වබෞදධ මවනෝ විදයාෙට 
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අනෙු පැතකිඩ ෙශවයන් විවිධ වීම ධමම ෙශවයන් විවිධ වීමක ් වලස 
ගණිිය හැකයි’, යන යට ක ී නයාය අනෙු දැන ් පිරිකස්ා බලමු. 
‘මඤඤිත’ (√මන ් - සතිවීමහ)ි යන්වනන ් ඉහත කී පරසත්තතයන් හට 
ගැනමීට වහත්ෙුූ චිනතනය වහෝ හැඟීම අදහස ් කැවරයි. ‘ඉඤජිත’ 
(√ඉඤේ - වසලවීවමහ)ි යන්න තණයහාෙට අමයෙචනයක් ෙූ ‘එජා’ යන්න 
සහිපිත ්කරවදන බැවින් පරසතතුය යටින් ඇත ි චිතතවමග ීආකෂණය 
හඟෙය.ි ‘ඵන්දිතං’ (√සප්නද් ් - ගැසව්මහ)ි යන්න පරසතුත තුළ ඇති 
වනාසන්සනු ් මානසකි කරියාෙලයි මතකුර දකේය.ි ‘මානගතං’ (√මා - 
මිනීවමහ)ි පරසතුතයන්ට පරභෙයෙ ූ මැනමී් හා ගණිීම් සමහූයක්ම ෙන 
සංකලප්නය නරිනත්ර අගැයමී් සනතතියක ් වලස හඳුනේා වදයි. 
එවමන්ම ‘පපඤචිතං’ (පර+√පඤච් - විහදිීයාවමහි, විසත්ාරවයහි) 
යන්වනන් ඒ පරසතුතයන් හටගැනමීට වහත් ු ෙූ සංකල්පනවයහි 
අනතර්ලනී ලියලෙන පරෙණයතාෙ ගමය වෙතැය ි කෙි හැකයි. ‘අස්මි’ 
(‘වෙමි’) යන පරසතුතය ෙනාහ ිමලුිනම් ලා ගැවනන පපඤචිතයයි. එය 
පපඤචය තළුනි ් නිෂපාදිත වලස සැලකයි යතුව්ත ් මක්නිසාද යනු 
මධපුිණයඩික සතූරය දැනටමත් අපට වපනේා දී ඇත. අවනක් පරසතුත අට 
ෙඩාත ් විශද වලස සංකලප්නවයහි ලයිලෙන විහදියන සෙභාෙය 
විදහාපායි. ඒ තළුනි ්වපෞදගලකීරණය, සාධාරණීකරණය, විවශ්ෂීකරණය හා 
දවිධාකරණය පරෙණයතා, මතොද නමැති තට්ටු වගාඩනැගලිිෙලට පලංචි 
බඳින අයරුැ වහළිවම. වම් සතූරවයහි පපඤචිත යන්න වයදී ඇති 
සන්දභයයත ් පපඤචය සංකලප්නා වලෝකය තළු ලයිලෙන-විහිදයන 
පරෙණයතාෙ හඟෙතැය ියන නගිමනයට තඩු ුවදය.ි 

අඞ්ගතුතර නකිාවය ්සතතක නපිාතවය් අෙයාකත ෙත්ථ ුසූතරවය් 
එන වදදයක්ද ඉහත දැකේූ යෙකළාපී සතූරයට සමානත්වයක් දක්ෙයි.23  
චතෂු්වකෝටි පරශ්නවය ්අනතගයත විකලප් සතරින ්එක එකකම් පැතිකඩ 
හතක ් හඟෙන අන්දමින් විවශ්ෂණය සේරෑපවයන් හඳුනේා දී ඇත. 
චතෂු්වකෝටි පරශ්නය තථමාගතෙරයාවග් මරණින ් මත ු තතත්්වය පිළිබඳ 
පරශන්යට අානළ ෙන අතර එය දස අෙයාකත ෙත්ථු නමින් සමමත 
පරශ්නකර පරසතතු අතවුරන් අෙසාන සතර ඉදිරිපත ්කරය.ි වම් පරසතුත 
දහවයන් සමන්විත පරශ්නාෙලයි පැරණි භාරතීයවයෝ විවිධ 
සමයපපොදක ශාසතෘෙරැන ් වෙත අභවියෝගාකාරවයන් ඉදිරිපත් 
කරිීමට පුරැදුෙ සටිියහ. උභවතෝවකෝටික සහ චතෂු්වකෝටික පරශ්න 
වපළක් වලස  සකසේූ වම් පරශ්නාෙලයි   ානෑම සමයොදයක් 
අගැයමීට පරමාණයෙත ් සරල මිනමු් දණයඩ්ක් වලස සමාජ සමමතෙ 
පැෙත ි බෙ වපවන්. ඒ මිනුම් දණයඩ් එහ ි ගැඹරු වනාදැන හරුැබුහුටි 
වලස ඉදිරියට ගැනමීට ඔෙනු ් වපළඹවුණයද් ඒ නිසාය. බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සට් පො කහිපි විටකදීම වම් පරශ්නාෙලයි අභවියෝගාකාරවයන් 
ඉදිරිපත ්කරන ලද අතර, ඒ හැම විටකම උන්ෙහනව්ස ්එය සහමුලින්ම  
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පරතවික්ෂ්ප කවළ ් පරශ්නකරැෙන ් මවිත කරෙමින.ි වම් පරශ්න දහය 
අවයෝනිවසෝ මනසකිාරවයන් හටගත් වලස සැලකත බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් එනසිාම ඒොට ඒකානත් ෙශවයන ් පිළතිරුැ දිය වනාහැකි 
බැම වපනේා දුනහ්. ඒො හවුදක ් මවනෝ විචාර තළුනි ් බිහෙිූ මිසදිටු 
ෙන ලැහැබක ් බෙත ් දුක, වෙවහස, ආයාස, දැවිලල් වගන එන 
සංවයෝජන බෙත ් පරකාශ කළහ. එනසිාම ඒ පරශ්න විසඳීමට ගන්නා 
පරයතන්ය නෙිමාණයාෙවබෝධය පිණිස වහත්ු වනාෙන බෙද ොනළහ.24  
චතෂු්වකෝටි පරශ්නය ඇතළුත ් ඉහත ක ී වදදයද මවනෝ විචාර තුළින් 
බිහෙිූ  වම් දෘෂටිෙල ආදීනෙ විදහාපාන තෙත ් විෙරණයයකි. එහිදී 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් ශරැතෙත ් ආයය ශරාෙකයකු අෙයාකත ෙසතු 
පිළබිඳෙ සැක ඇතකිර වනාගන්වන ් මකන්සිාද යනන් එක්තරා 
භකි්ෂුෙකට පැහැදිල ිකර වදති. 

‘දිටඨිනිවරාධා වඛා භකිඛු සතුෙවතා අරියසාෙකසස විචිකිචඡා 
නපූපජජත ි අෙයාකත ෙත්ථුස.ු වහාත ි තථමාගවතා පරමමරණයාත ි වඛා 
භකිඛ ුදිටඨිගතවමතං. න වහාති තථමාගවතා පරමමරණයාත.ි..... වහාති ච 
න වහාති ච තථමාගවතා පරමමරණයාති...... වනෙ වහාති න න වහාති 
තථමාගවතා පරමමරණයාත ි වඛා භිකඛු දිටඨිගතවමතං. අසසුතො භිකඛු 
පුථමුජජවනා දිටඨිං නපපජානාති, දිටඨිසමදුයං නපපජානාති, 
දිටඨිනවිරාධං නපපජානාති, දිටඨිනවිරාධගාමිනීපටිපදං නපපජානාති, 
තසස සා දිටඨී පෙඩඪත.ි වසා න පරිමුචචත ි ජාතයිා ජරාමරවණයන 
වසාවකහ ි පරිවදවෙහ ි දුවකඛහ ි වානමනවසසහ ි උපායාවසහි. න 
පරිමචුචත ිදුකඛසමාත ිොනමි. සතුො ච වඛා භිකඛ ුඅරියසාෙවකා දිටඨිං 
පජානාති, දිටඨිසමුදයං පජානාති, දිටඨිනවිරාධං පජානාති, 
දිටඨිනවිරාධගාමිනපීටිපදං පජානාත ි තසස සා දිටඨි නරිැජඣත.ි වසා 
පරිමචුචත ි ජාතයිා....... පරිමචුචති දුකඛසමාත ි ොනමි. එෙං ජානං වඛා 
භකිඛ ු සතුො අරියසාෙවකා එෙං පසසං වහාති තථමාගවතා 
පරමමරණයාත ිපි න ෙයාකවරාති. න වහාති....... වහාතචි න වහාතචි...... 
වනෙ වහාත ි න නවහාත ි තථමාගවතා පරමමරණයාත ි න ෙයාකවරාති. 
එෙං ජානං වඛා  භකිඛ ු සතුො අරියසාෙවකා එෙං පසසං එෙං 
අෙයාකරණයධවමමා  වහාති අෙයාකත ෙත්ථුස.ු එෙං ජානං වඛා  භිකඛු 
සතුො අරියසාෙවකා එෙං පසසං න චඡමහත ින කමපත ින චලත ින 
වෙධත ි න සනතාසං ආපජජත ි අෙයාකත ෙත්ථුස.ු වහාත ි තථමාගවතා 
පරමමරණයාත ි වඛා භකිඛ ු තණයහාගතවමතං, සඤඤාගතවමතං, 
මඤඤිතවමතං, පපඤචිතවමතං, උපාානනගතවමතං විපපටිසාවරා 
එවසා. න වහාත ි තථමාගවතා පරමමරණයාත ි වඛා භකිඛ.ු....... 
විපපටිසාවරා එවසා, වහාතචි න වහාතචි තථමාගවතා පරමමරණයාති 
වඛා භිකඛ.ු...... විපපටිසාවරා එවසා, වනෙ වහාති න න වහාති 
තථමාගවතා පරමමරණයාති වඛා භකිඛ.ු...... විපපටිසාවරා එවසා’. 
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“මහණය දිටඨි නවිරාධ වහත්ුවෙන ් ශරැතෙත් ආයයශරාෙකයාහට 
අෙයාකත ෙසත්නු ්වකවරහ ිවිචිකිචඡා නපූදවනය්. මහණය, මරණින් මතු 
තථමාගත වතම වෙය ි යන වමය දිටඨිගතයක.ි මහණය, මරණින ් මතු 
තථමාගත වතම වනාවෙය ියන වමය දිටඨිගතයකි. මහණය, මරණින ්මතු 
තථමාගත වතම වෙය ි සහ වනාවෙයි යන වමය දිටඨිගතයකි. මහණය, 
මරණින ්මත ුතථමාගත වතම වෙයිත ්වනාවෙය ිවනාවෙයති ්වනාවෙයි 
යන වමය දිටඨිගතයකි. 

මහණය, අශරැතෙත ් පෘථමගජ්නයා දිටඨිය වනාදන්වන්ය. 
දිටඨිසමදුය වනාදන්වනය්. දිටඨිනවිරාධය වනාදනව්න්ය. 
දිටඨිනවිරාධගාමිනී පටිපානෙ වනාදනව්නය්. ඔහවුග ් ඒ දිටඨිය ෙඩාත් 
ෙැවඩය.ි වහ ් ජාතවියන්, ජරාමරණයවයන්, වශෝකවයන් ෙැලපීවමන්, 
දුවකන්, වානම්නවසන්, උපායාසවයන්  වනාමිවදයි. (සසර) දුවකන් 
වනාමිවද් යය ිකයිමි. 

මහණය, ශරැතෙත් ආයයශරාෙකයා දිටඨිය දනව්නය්. දිටඨි සමුදය 
දනව්නය්. දිටඨි නවිරෝධය දනව්නය්. දිටඨිනවිරාධගාමිනී පටිපානෙ 
දනව්නය්. ඔහවුග ් ඒ දිටඨිය නරිැදධ වෙය.ි වහ ් ජාතිවයන්, 
ජරාමරණයවයන්, වශෝකවයන් ෙැලපීවමන්, දුවකන්, වානම්නසින්, 
උපායාසවයන ් මිවදයි. (සසර) දුවකන ්මිවද ්යය ිකයිමි. 

මහණය, වමවස ් දනන්ා දකන්ා ශරැතෙත ් ආයයශරාෙක වතම 
‘මරණින ්මත ුතථමාගත වතම වෙයි’ යයදි විෙරණයය වනාකරය.ි මරණින් 
මත ුතථමාගත වතම වනාවෙය ියයිද විෙරණයය වනාකරයි. මරණින් මතු 
තථමාගත වතම වෙයි සහ වනාවෙය ි යයදි විෙරණයය වනාකරයි. 
මරණින ්මත ුතථමාගත වතම වෙයිත ්වනාවෙයි, වනාවෙයිත ්වනාවෙයි 
යයදි විෙරණයය වනාකරය.ි මහණය, වමවස ්දන්නා දකන්ා  ආයයශරාෙකයා 
අෙයාකත ෙසත්තන් පිළබිඳෙ විෙරණයය වනාකරන සේභාෙ ඇත්වත් 
වෙය.ි  

මහණය, වමවස ් දනන්ා දකන්ා ආයයශරාෙක වතම අෙයාකත 
ෙසත්තන ් පිළබිඳෙ තැත ි වනාගන්වනය්. කම්පා වනාෙන්වන්ය. 
වනාසැවලනව්නය්. වනාවෙමලනව්නය්. සනත්රාසයට 
වනාපැමිවණයන්වනය්. 

මහණය, තථමාගත වතම මරණින ් මත ු ‘වෙයි’ යන වමය 
තණයහාගතයකි, වමය සඤඤාගතයකි, වමය මඤඤතියකි, වමය 
පපඤචිතයකි, වමය උපාානනයකි, වමය විපළිසිර වීමකි. මහණය, 
තථමාගත වතම මරණින ්මතු වනාවෙය ියන වමය...... විපළිසිර වීමකි. 
මහණය, තථමාගත වතම මරණින් මතු වෙයි සහ වනාවෙයි යන වමය...... 
විපළිසිර වීමක.ි මහණය, තථමාගත වතම මරණින ්මතු වෙයති ්වනාවෙයි, 
වනාවෙයති ්වනාවෙයි යන වමය...... විපළිසිර වීමක.ි 
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චතෂු්වකෝටි පරශ්නය පිළබිඳ විවමචනය එය වදස බලන 
දෘෂටිවකෝණය හත තළුනිම් පැහැදිලිවම. ‘දිටඨිගතං’ යන්න දිටඨිවයහි 
මවනාවිචාරී සෙභාෙ හඟෙය.ි ‘තණයහාගතං’ යන්න වම් දෘෂටි ගැනීමට 
ඇත ි තණයහාෙ හඟෙනො විය හැකයි. ‘සඤඤාගතං යන්වනන ් ඒො 
සඤඤාවෙන් නපිනබ්ෙ සහිගිැනව්ෙය.ි ‘මඤඤතිං’ යනු ඒ දෘෂටි 
පරකලප්නයට මලුේූ මමත්වවයන් මතුෙුන සතිවිිලල් වහෝ හැඟීම 
වපනන්මු් කරනන්ක.ි ‘උපාානනගතං’ යන්න ඒ දෘෂටි ආධානගරාහීෙ 
ගැනමීට වහත්ෙුූ උපාානන පැතකිඩ වකවරහ ිඅෙධානය වයාමු කරෙයි. 
‘විපපටිසාවරා’ යන්වනහ ිඒො තළුින ්ඇතෙින මළුාෙ සහ වදගිඩියාෙ 
අෙධාරණයය කැවරය.ි ‘පපඤචිතං’ යන්න ගැන නම් අපට අනුමාන කළ 
හැකව්ක ්පරසතතු දිටඨි තුළ ඇත ිලයිලෙන විහවිදන, විසවිරන ලක්ෂණය 
විදහාපාන්නක ් බෙය. ඉහත ක ී චතෂු්වකෝටිකය ඇතත්ෙශවයන්ම එකී 
ලක්ෂණය නදිශයනය කරනව්න ්එය වලෝවකෝතතර තතත්්ව වදසට අනියම් 
වලස භාෂා ෙයෙහාරයට අයත් සමමතුි විහදිුො ලමීක් බැවින.ි 

අංගතුතර නකිාවය ් චතුකක නපිාතවය ් එන මහා වකාටඨිත 
සතූරවයද්ී25 මහා වකාටඨිත සේාමීන ් ෙහනව්සත් ් සාරිපුතත ස්ොමීන් 
ෙහනව්සත් ් අතර වකවරන සංොදවයන්ද පපඤච පදවයන් හැවඟන 
සංකලප්නවයහ ිලයිලෙන, විහවිදන, සෙභාෙය පිළබිඳ ගැඹරුැ දැක්මක් 
මතකුරගත හැකයි. වමහිදීද මහා වකාටඨිත ස්ොමීන ්ෙහනව්ස ්සැරියුත් 
මාහමිියන ් වෙත ඉදිරිපත ් කරන පරශ්න සතර වලාෙුතරුැ තත්ත්වයක් 
චතෂු්වකෝටිය තළුනි ්විසඳාගැනමීට දැරෑ පරයත්නයක් බඳුය. 

“ඡනනං ආෙුවසා ඵසසායතනානං අවසසවිරාගනිවරාධා 
අත්ථඤඤං කිඤීති” 

“මා වහෙං ආෙුවසා” 

“ඡනනං ආෙුවසා ඵසසායතනානං අවසසවිරාගනිවරාධා 
නත්ථඤඤං කිඤීති” 

“මා වහෙං ආෙුවසා” 

“ඡනනං ආෙුවසා ඵසසායතනානං අවසසවිරාගනිවරාධා අත්ථථිච 
නත්ථථිචඤඤං කිඤීති” 

“මා වහෙං ආෙුවසා” 

“ඡනනං ආෙුවසා ඵසසායතනානං අවසසවිරාගනවිරාධා  
වනෙත්ථථි වනා නත්ථඤඤං කිඤීති” 

“මා වහෙං ආෙුවසා” 
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“ඡනනං ආෙුවසා ඵසසායතනානං අවසසවිරාගනිවරාධා 
අත්ථඤඤං කඤිීති ඉති පුවටඨා සමාවනා “මා වහෙං ආෙුවසා” ති 
ෙවදස.ි” “ඡනනං....... නත්ථඤඤං කඤිීති ඉත ිපුවටඨා සමාවනා “මා 
වහෙං ආෙුවසා”ති ෙවදසි.” “ඡනනං....... අත්ථථිච නත්ථථිචඤඤං කඤිීති 
ඉත ිපුවටඨා සමාවනා “මා වහෙං ආෙුවසා” ත ිෙවදස.ි” “ඡනනං....... 
වනෙත්ථථි වනා නත්ථඤඤං  කිඤීති ඉත ිපුවටඨා සමාවනා “මා වහෙං 
ආෙුවසා” ත ි ෙවදස.ි” යථමාකථමමපනාෙවුසා ඉමසස භාසතිසස අවත්ථා 
දටඨවබබා”ත.ි 

“ඡනනං ආෙුවසා .......අත්ථඤඤං කඤිීති ඉතෙිදං අපපපඤචං 
පපවඤචති.” 

“ඡනනං ආෙුවසා .......නත්ථඤඤං කඤිීති ඉතෙිදං අපපපඤචං 
පපවඤචති.” 

“ඡනනං ආෙුවසා ....... අත්ථථිච නත්ථථිචඤඤං කඤිීති ඉතෙිදං 
අපපපඤචං පපවඤචති.” 

“ඡනනං ආෙුවසා ....... වනෙත්ථථි වනා නත්ථඤඤං කිඤීති 
ඉතෙිදං අපපපඤචං පපවඤචති.” 

“යාෙතා ආෙුවසා ඡනනං ඵසසායතනානං ගත ි තාෙතා 
පපඤචසස ගති. යාෙතා පපඤචසස ගති තාෙතා ඡනනං 
ඵසසායතනානං ගත.ි ඡනනං ආෙුවසා ඵසසායතනානං 
අවසසවිරාගනවිරාවධා පපඤචනවිරාවධා පපඤචෙූපසවමාත.ි” 

“ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහ ි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ්පස ුඅන් කසිෙික ්ඇද්ද?” 

“ඇෙැතන්ි, එවස ්වනාකයිෙ” 

“ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහ ි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ්පස ුඅන ්කසිෙික ්නැදද්?” 

“ඇෙැතන්ි, එවස ්වනාකයිෙ” 

“ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහ ි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ්පස ුඅන් කසිෙික ්ඇතව්තත් ්සහ නැතව්තත් ්වමද?” 

“ඇෙැතන්ි, එවස ්වනාකයිෙ” 

“ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහ ි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පස ු අන් කසිෙික ් ඇතව්ත්ත් නැත ි නැත්වත්ත් නැති 
වමද?” 

“ඇෙැතන්ි, එවස ්වනාකයිෙ” 
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“ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහ ි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පස ු අනක්සිෙික ් ඇදද්යි පරශ්න කරන ලදුෙ ‘ඇෙැත්නි, 
එවස ්වනාකයිෙ’ය ිකයිහි. ඇෙැත්නි, සප්ශය ආයතන සවයහ ිනිරෙවශ්ෂ 
විරාගය හා නවිරෝධවයන් පසු අනක්සිෙික් නැදද්යි පරශ්න කරන ලදුෙ 
‘ඇෙැතන්ි, එවස ්වනාකයිෙ’ය ිකයිහ.ි ඇෙැත්නි, සප්ශය ආයතන සවයහි 
නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා නිවරෝධවයන ්පසු අනක්සිෙික ්ඇත්වත්ත් සහ 
නැතව්තත්් වමදැය ි පරශ්න කරන ලදුෙ ‘ඇෙැතන්ි, එවස ් වනාකියෙ’යි 
කයිහ.ි ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පස ු අනක්සිෙික ් ඇතව්ත්ත් නැත ි නැත්වත්ත් නැති 
වමදැය ි පරශ්න කරන ලදුෙ ‘ඇෙැතන්ි, එවස ් වනාකයිෙ’යි කියහි. 
ඇෙැතන්ි, වකවස ්නම් වම් භාෂිතවය ්අථමමය දත යතු ුවමද?” 

ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පසු අනක්සිෙික ් ඇතැය ි වමවස ් කයිනුවය් පරපඤච 
වනාකළ යතු්තක ්ගැන පරපඤච කරය.ි  

ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පස ු අනක්සිෙික ් නැතැය ි වමවස ් කයිනුවය් පරපඤච 
වනාකළ යතු්තක ්ගැන පරපඤච කරය.ි 

ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පසු අනක්සිෙික ් ඇත සහ නැතැයි වමවස් කියනුවය් 
පරපඤච වනාකළ යතු්තක ්ගැන පරපඤච කරය.ි 

ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහි නරිෙවශ්ෂ විරාගය හා 
නවිරෝධවයන ් පස ු අනක්සිෙික ් ඇතව්ත්ත ් නැත නැතව්ත්ත් නැතැයි 
වමවස ්කයිනුවය් පරපඤච වනාකළ යතුත්ක ්ගැන පරපඤච කරය.ි 

ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහි ගතයි (විෂය, යා හැක ි දුර) 
යම්තාක ් වමද, ඒ තාක ් පරපඤචවයහ ි ගතයිද වෙය.ි යම්තාක් 
පරපඤචවයහ ිගතයි වමද, ඒ තාක ්සප්ශය ආයතන සවයහ ිගතයිද වෙයි. 
ඇෙැතන්ි, සප්ශය ආයතන සවයහ ිනරිෙවශ්ෂ විරාගය හා නවිරෝධවයන් 
පරපඤච නවිරෝධය වෙයි, පරපඤච සංසඳිීම වෙය.ි” 

සැරියතු ් මාහමිියන් චතෂු්වකෝටි පරශ්නවයහි විකලප් සතරම 
පරතවික්ෂ්ප කරනව්න ් පරපඤච වනාකළ යුත්තක ් (සක:ු ‘අපරපඤචය’ – 
උපනයාසයී) ගැන පරපඤච කරිීමක් ඒ තළුින් පිළබිිඹ ුවෙතැයි කියමිනි. 
පරපඤචවයහ ි විහදිීයාම ෂඩින්්රිය වගාචර විෂය පථමය වනාඉකම්ො 
පෙතනි බෙත ් සප්ශය ආයතන සවය ් නරිෙවශ්ෂ විරාග නවිරෝධවය් 
පරතඵිලය පපඤච නිවරෝධය වනාවහාත ් පපඤචෙූපසමයම බෙත් 
උනේහනව්ස් වපනේා වදත.ි වම් අනෙු මහා වකාටඨිත 
සේාමීන්ෙහනව්ස ්ඉදිරිපත් කළ චතෂු්වකෝටි පරශ්නය, පරපඤචයට ගැතිෙූ 
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විඤඤාණයය එහ ි නයිම සමීාෙ ෙන සංසිදමය ඉකම්ො යන 
අතධිාෙනයකින ් වලෝවකෝතතර අනභුතතයි මවනෝ විචාරයට හසුකර 
ගැනමීටගත ් තෙත ් පරයත්නයක් බෙ වපනයීය.ි මවනෝ විචාරය තුළින් 
වගාඩනගාගත ් ආධානගරාහ ී දෘෂටි ෙනාහි සංකලප්නය තුළ ඇති 
විහදියන සෙභාෙය විදහාපාන අථමමවයන් පපඤචවයහ ිඋගරතම වමන්ම 
පරකටතම නදිශයන වම.  

සැරියතු ් මාහමිියන්වග ් පිළතිවුරහ ි එන පපඤචවයහි ගතිය 
(පපඤචසස ගත)ි වබෞදධ මවනෝ විදයාෙ තළු පපඤච ශද දවය ්ගතික 
ලක්ෂණයයට හමිිතැන ඉසම්තු කර වදයි. වමම සවුිවශ්ෂ පැතකිඩ තෙත් 
සනද්භය කහිපියකම දකන්ට ලැවද . නදිසුනක ් ෙශවයන් කිෙවහාත් 
උානන පාළවිය් චුලලෙගගවය් සතව්ෙනි සතූරවයහ ිබදුුරජාණයන් ෙහන්වස් 
තමන්ෙහනව්ස් පපඤචසඤඤාසංඛාෙන්වගන ් සති මාුනගත් බෙ 
පරතයවමක්ෂා කරමින් ොනළ පහත දැකව්ෙන උානන ගාථමාෙ26 සඳහන් කළ 
හැක. 

(.... අතතවනා පපඤචසඤඤාසංඛා පහානං 
පචචවෙකඛමාවනා....) 

යසස පපඤචා ඨිත ිච නත්ථථි 
සන්දානං පළ ිඤච වීතෙිවතතා 
තං නිතතණයහං  මුනංි චරනතං 
නාෙ ජානාත ිසවදෙවකා පි වලාවකා  

‘යවමකුට ෙටරෙුවම් යාම්ද,  සමි මද නැදද්, යවමක් බන්ධනයද 
බාධකයද ඉකම්ො ඇද්ද, වදවියන් සහිත වලෝකයා තණයහාෙ නැතිෙ 
හැසවිරන ඒ මුනෙිරයා වහළා වනාදකයිි.’ 

වමහදිී පපඤච යනන් ‘ඨිති’ (එකතැන සමි ම) යන පදය සමග 
ඈඳා වයදීම තළුින ්පපඤච  ශද දවයහ ිඇත ිමලූකි ගතකි ලක්ෂණයය ඉඟි 
කැවරය.ි රෑපකාථමමයකනි ් ගත ් කල පපඤච  යන්වනන ් සංකල්ප 
වලෝකය තළු ෙටරෙුවම් යාම හැවඟන අතර ‘ඨිති’ යන්වනන් ඒ 
ෙටරෙුවම් යාමට තඩුවුදන අනසුය ධමම27  අදහස ්කැවරය.ි  

සංයතු ් සඟිවය ් සළායතන සංයුතතවය් සළ ෙගගවය් පරථමම 
සංගයහ සතූරවය ්එන ගාථමාෙකනිද් පපඤච ශද දවයහ ිඉහත කී මූලික 
අථමමය පරකටෙන අතර එය අෙශයවයන්ම ඉන්්රියනනය හා සම්බන්ධ 
කරියාෙලයිට ඇතුළතේන බෙ වපනන්මු් කැවරය.ි  

පපඤච  සඤඤා ඉතරීතරා නරා 
පපඤචයනතා උපයනත ිසඤඤවිනා 
මවනාමයං වගහසතිඤච සබබං 
පනජුජ වනකඛමමසතිං ඉරීයතී28 
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සංනෙ ඇත ි ඒ ඒ මනුෂයවයෝ පරපඤච සංනවෙන ් පරපඤච 
කරනන්ාහ ු අරමණුය ු වෙතට (මනසින)් ළඟාවෙත.් මනසනිම් නිර්මිත 
ගෘහ ආශරිත සතිවිිලි සයිල්ල දුරැවකාට වනකඛමමය ආශරිත වදයට 
(මහණය වතම) ගමන ්කරනව්න්ය. 

වමහ ි කයිැවෙන ‘ළඟාවීම’ මානසකි ළඟාවීමක ් බෙ 
‘මවනාමයං’ යන පදවයන් හැවඟය.ි එය මානසකි ෙටරෙුම් ගැසීවම්දී 
ෙනන්ක.ි ‘උපයනත’ි  යන ෙචනවයන් හැවඟන ‘කමී’ වහෝ ‘ගිණීම’ 
යන අථමමානතරයන් වකවරහිද අෙධානය වයාම ුකරන ුෙම . 

අංගතුතර නකිාවය් ඡකක නපිාතවය ් සාරාණීය ෙගගවය් එන 
සතූරයකින්29  ‘පපඤච’ යනු පුහදුුන ් වලෝකයා නිතර වයදී සිටින 
කසියිම් මානසකි කරියාකාරකමක් බෙ වහළවිම. ඒ සතූරවයද්ී  සැරියුත් 
මාහමිිවයෝ භකි්ෂුෙකවග ්ආධයාතම්ික පරගතයිට බාධා විය හැක ි පුරැදු 
බෙට පතේූ  කරියාකාරකම් සයක් වගනහැර දකේත.ි 

‘ඉධාෙුවසා භකිඛ,ු කමමාරාවමා වහාත ි කමමරවතා 
කමමාරාමතං අනුයුවතතා, භසසාරාවමා වහාත ි භසසරවතා 
භසසාරාමතං අනයුුවතතා, නදිානරාවමා වහාත ි නිදානරවතා නිදානරාමතං 
අනයුවුතතා, සංගණිකාරාවමා වහාති සංගණිකරවතා සංගණිකාරාමතං 
අනයුවුතතා, සංසගගරාවමා වහාති සංසගගරවතා සංසගගාරාමතං 
අනයුවුතතා, පපඤචාරාදර්ා ද දහා  ද පපඤචරදා ද පපඤචාරාර්ං ද
අයකුුදා. එෙං වඛා ආෙුවසා භිකඛ ු තථමා තථමා විහාරං කවපපති, 
යථමා යථමා විහාරං කපපයවතා න භදදිකං මරණයං වහාත ි න භදදිකා 
කාලකරිියා. අයං ෙුචචතාෙුවසා භිකඛ ු සකකායාභරිවතා,  න පහාසි 
සකකායං සමමා දුකඛසස අනතකරිියායා’ත.ි’ 

“වමහලිා ඇෙැත්නි, භකි්ෂුෙක ් ෙැඩට ඇලුම් කරයි, ෙැවඩහි 
ඇලුවන ්වම, ෙැවඩහ ිඇලුන බවෙහමි වයදුවන ්වෙය.ි  වානඩමලු බෙට 
ඇලුම් කරයි, වානඩමලුවෙහ ි ඇලුවන් වම, වානඩමලුවෙහමි වයදුවන් 
වෙය.ි නනිද් ඇලුම් කරයි, නනිව්දහ ි ඇලුවන ් වම, නනිව්දහි ඇලුන 
බවෙහමි වයදුවන ් වෙය.ි පිරිස ් පිරිෙර ගැනමීට ඇලුම් කරයි, පිරිස් 
පිරිෙර ගැනව්ම් ඇලුවන් වම, පිරිස ්පිරිෙර ගැනව්ම් ඇලුන බවෙහිම 
වයදුවන ්වෙය.ි ගහියින ්හා එකේ විසමී ඇලුම් කරයි, ගහියින් හා එක්ෙ 
විසවීමහි ඇලුවන ් වම, ගහියින් හා එකේ විසවීමහමි වයදුවන් වෙයි. 
පරපඤචය ඇලුම් කරයි, පරපඤචවයහි ඇලුවන් වම, පරපඤචවයහ ිඇලුන 
බවෙහමි වයදුවන ් වෙය.ි ඇෙැතන්ි, යම් යම් පරිදව්දකනි ් ොසය 
කරනන්කටු යහපත ් මරණයයක් වනාවෙයදි, යහපත ් කාලකරියාෙක් 
වනාවෙයදි, ඒ ඒ පරිදව්දන් වමවස් ඒ මහණය ොසය වකවරයි. 
ඇෙැතන් ි වම් මහණය සකකායවයහ ි ඇලුවන් යයදි, මැනවින් දුක් 
වකළෙර කරිීම පිණිස සකකායය අතව්නාහවළ ්යයදි කයින ුලැවද .” 
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වම් වපළගැසව්ීම තළු පපඤච යන්න අගටම සඳහන් කර 
ඇතව්ත් එය ඉතාමතම් ෙැදගත් නසිා බෙ වපවන්. එහ ි ෙැදගත්කම 
වකාවතකද් යත්, ඒ තළු ඇති ආචාරධර්මී සවුිවශ්ෂතාෙ ගාථමා 
යගුලයකින ්පිඬුකර දකේා ඇත. 

වයා පපඤචං අනුයුවතතා 
පපඤචාභරිවතා මවගා 
විරාධය ීවසා නිබබානං 
වයාගවකඛමං අනුතතරං  
 
වයා ච පපඤචං හති්වාන 
නපිපපඤචපවථම රවතා 
ආරාධය ීවසා නිබබානං 
වයාගවකඛමං අනුතතරං30   

‘යම් අනන පුදග්ලවයක ් පරපඤචවයහි වයදුවන ් වමද, 
පරපඤචවයහ ි ඇලුවන ් වමද, ඔහ ු උතතරීතර බන්ධන විමුක්තියෙූ 
නෙිනනි ්ඈතව්ෙය.ි 

යවමක් පරපඤචය හැරදමා නිෂපරපඤච මාගයවයහ ි ඇලුවන් 
වමද, ඔහ ු උතතරීතර බන්ධන විමුකත්යිෙ ූ නෙිනට ආරාධනය කරයි. 
(නෙිනට ළඟාවෙය)ි.  
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5. නිෂප්රපඤච පරතිපාව 

වම් අනෙු බලන කල තණයහා, මාන, දිටඨී ඔසව්ස ්සංකලප්යන් 
විහදිුොලවීම් පරෙණයතාෙට නත ුවීම තළුනි ්භකි්ෂුෙක ්නෙිනින් ඈත්ෙන 
බෙ වපවන්. එවසම් ආධයාතමික පරයතන්යන්වග ් ඉලක්කය 
නපිපපඤචය දිශාෙට වයාමවුී ඇත ි බෙද වමයනි් කයිැවෙයි. 
නපිපපඤච තතත්්වය කරා යන මාගයය දී  නකිාවය ් සකකපඤහ 
සතූරවය ් කරමෙතේ ඉදිරිපත ් කර ඇත. වමහදිී ශකර වදව්මන්්රයා 
බදුුරදුනව්ගන් අසන පරශ්නය, දිෙය, මනුෂය, අසරු, නාග, ගනධබබ ආදී 
විවිධ සතත්්ව වකාටඨාස අවෙරීෙ, අවිරැදධෙ, වනාසතරුැෙ වෙවසමුයි 
සතින නමුත ් වෙරීෙ, විරැදධ්ෙ, සතරුැෙ වෙවසනව්න් කෙර 
බන්ධනයක් නසිාද යන්නය. වහත්ඵුල සම්බන්ධතාවෙන ් බැඳුන ධමම 
පරම්පරාෙක ් තළුනි ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වම් අොසනාෙන්ත 
තතත්්වයට මලූ වහත්ෙු ‘පපඤචසඤඤාසංඛා’31  බෙ පැහැදිල ි කර 
වදත.ි එක ීධමම පරම්පරාෙ අනපුිළවිෙලනි ්දකේවතාත ්වමවස් ඉදිරිපත් 
කළ හැකයි: 

ඉසසා–මචඡරිය < පියපපිය < ඡන්ද  < විතකක < 
පපඤචසඤඤාසංඛා 

ඊර්ෂයාෙ සහ මසුරැකම < පරිය අපරිය දෑ < ඡන්දය < විතර් ක < 
පපඤචසඤඤාසංඛා 

විතකක සහ පපඤචසඤඤාසංඛා අතර වහ්තඵුල සම්බන්ධතාෙ 
බැලූ බැලම්ට ගැටලුෙක ් වස ් වපනයීා හැකිය. මධපුිණයඩික සූතරවයහි 
එන ඉන්්රිය සංජානනය පිළබිඳ සතූර පාඨවයහ ිවිතකකවයන් පපඤචය 
ඇතෙින බෙ කයිෙවුනන ්පපඤචසඤඤාසංඛාවෙන ්විතකක හටගන්නා 
බෙ කමී පිළවිෙල ෙරදො ගැනමීක්දැය ි වකනකටු සැක සතිීමට ඉඩ 
තවිද . එනමතු ් ඇත්ත ෙශවයන්ම වමහි පරසප්ර විවරෝධී බෙක් 
වනාමැත. සකකපඤහ සූතරවයද්ී පපඤචසඤඤාසංඛා තළුින ් විතකක 
හටගනිතැය ි දැකව්ීමට වහත්ෙු පෘථමගජ්න පුද්ගලයා විතකයණයය සඳහා 
අරමණුයු කරගන්නා ෙචනය වහෝ සංකල්පය  පපඤචය තුළින්ම  
නෂි්පාදිත ෙූෙක ් වීමය. පරපඤචවයහ ි වයදීවමන් පපඤචසඤඤාසංඛා 
තෙ තෙත ් බිහිවෙය.ි පපඤචසඤඤාසංඛා (පපඤචසඤඤාවෙන් 
නෂි්පාදිත ගණිීම්) වම් නෂි්පාදනයට ‘අම්ුරෙය’ ෙන අතරම නෂි්පාදිතයද 
එබඳුම ෙූෙක.ි එවහත ් එවස ් නෂි්පනනෙූ පපඤචසඤඤාසංඛාවෙෝ 
වපරටත ් ෙඩා පුහදුුන ් පුඟුලා මළුාෙට වමෝහනයට පතව්කාට ඔහු 
අභභිො සමි මට සමත් වෙත.ි වම් අනෙු බලන කල ‘විතකක’ සහ 
‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ අතර අපූරැ අවනයෝනය සම්බන්ධතාෙක ් – විෂම 
චකරයක ් – පෙත්නා බෙ වපවනය.ි ‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ ඇති කල 
විතකක ඇතවිම. විතකක ඇති කල පපඤචසඤඤාසංඛා ෙඩ ෙඩාත් 
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පැනනැග ී ඒොට යටත ් වීමකද් සදිුවම.32 වම් එකිවනකට තඩුුවදන 
සෙභාෙය නිසාම  සකකපඤහ සතූරවය ් දැක්වෙන පපඤචසඤඤාසංඛා 
නවිරාධගාමිනී පරතපිානෙ විතකක සහ විචාර කරමානකුතලෙ පරහනී කිරීම 
ඉලකක්ය වකාටගත් ශික්ෂාමාගයයකින් සමන්විත වෙය.ි 

“කථමං පටිපවනනා පන මාරිස, භිකඛු පපඤචසඤඤාසංඛා 
නවිරාධ සාරැපපගාමිනීපටිපදං පටිපවනනා වහාති? 

වසාමනසසමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප.ි වානමනසසමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි 
වසවිතබබමප ි අවසවිතබබමපි. උවපකඛමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන 
ොනමි වසවිතබබමපි අවසවිතබබමපි. 

වසාමනසසමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි. වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප’ීත.ි ඉතවිඛා පවනතං ෙුතතං, කිවඤචතං පටිචච ෙුතතං? 
තත්ථ යං ජඤඤා වසාමනසසං ඉමං වඛා වම වසාමනසසං වසෙවතා 
අකසුලා ධමමා අභෙිඩඪනත ි  කසුලා ධමමා පරිහායනතීති එෙරෑපං 
වසාමනසසං න වසවිතබබං. තත්ථ යං ජඤඤා වසාමනසසං ඉමං වඛා 
වම වසාමනසසං වසෙවතා අකසුලා ධමමා පරිහායනත ිකසුලා ධමමා 
අභෙිඩඪනතතී.ි එෙරෑපං වසාමනසසං වසවිතබබං. ත්ථකදඤච ද
සිි ි ං ද සිචාරං ද කදඤච ද අිි ි ං ද අිචාරං ද දක ද අිදි ි  ද
අිචාදර දදස දපණී දදර. 

වසාමනසසමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි. වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප’ීත.ි ඉති යනතං ෙතුතං ඉද වමතං පටිචච ෙුතතං 

වානමනසසමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි. වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප’ීත.ි ඉතවිඛා පවනතං ෙුතතං, කිවඤචතං පටිචච ෙතුතං? 
තත්ථ යං ජඤඤා වානමනසසං ඉමං වඛා වම වානමනසසං වසෙවතා 
අකසුලා ධමමා අභෙිඩඪනත ි  කසුලා ධමමා පරිහායනතීති එෙරෑපං 
වානමනසසං න වසවිතබබං. තත්ථ යං ජඤඤා වානමනසසං. ඉමං වඛා 
වම වානමනසසං වසෙවතා අකසුලා ධමමා පරිහායනත.ි  කසුලා ධමමා 
අභෙිඩඪනතතී.ි එෙරෑපං වානමනසසං වසවිතබබං. ත්ථකදඤච ද
සිි ි ං ද සිචාරං ද කදඤච ද අිි ි ං ද අිචාරං ද දක ද අිදි ි  ද
අිචාදර දදස දපණීදර.  

වානමනසසමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි. වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප’ීත.ි ඉති යනතං ෙුතතං ඉද වමතං පටිචච ෙුතතං 

උවපඛමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි. වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප’ීත.ි ඉතවිඛා පවනතං ෙුතතං, කිවඤචතං පටිචච ෙතුතං? 
තත්ථ යං ජඤඤා උවපඛං ඉමං  වම උවපඛං වසෙවතා අකසුලා ධමමා 
අභෙිඩඪනත ි  කසුලා ධමමා පරිහායනතීති එෙරෑපං උවපඛං න 
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වසවිතබබං. තත්ථ යං ජඤඤා උවපඛං. ඉමං වඛා වම උවපඛං 
වසෙවතා අකසුලා ධමමා පරිහායනති.  කසුලා ධමමා අභෙිඩඪනතීති. 
එෙරෑපං උවපඛං වසවිතබබං. ත්ථකදඤච ද සිි ි ං ද සිචාරං ද
කදඤච දඅිි ි ං දඅිචාරං දදක දඅිදි ි  දඅිචාදර දදස දපණීදර. 

උවපඛමපහං වදොනමින්ද දුවිවධන ොනමි. වසවිතබබමපි 
අවසවිතබබමප’ීත.ි ඉති යනතං ෙුතතං ඉද වමතං පටිචච ෙුතතං 

එෙං පටිපවනනා වඛා වදොනමින්ද භිකඛ ුපපඤචසඤඤාසංඛා 
නවිරාධ සාරැපපගාමිනී පටිපදං පටිපවනනා වහාතී’ති.” 

“නදිුකාණයන ් ෙහනස් වකවස ් පිළපින ් මහවණයක්ද 
පපඤචසඤඤාවෙන ් හටගත ් ගණිීම් නරිැදධ  කරිීමට සරිලන ගමන් 
මාගයයට පිළපින්වනක් ෙනව්න්? 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළ යතු ු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් වසාම්නසද වදයාකාර යය ිකයිමි. වදව්මන්්රය මම වස්ෙනය 
කළ යතු ු වසේනය වනාකළ යතු ු ෙශවයන ් වානම්නසද වදයාකාර යයි 
කයිමි. වදව්මන්්රය මම වසේනය කළ යතුු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් උවප්ක්ෂාෙද වදයාකාර යයි කයිමි. 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළයතුු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් වසාම්නසද වදයාකාර යය ිකයිමියි වමවස් වමය කයින ලදී. 
වමය කමුක් නසිා කයින ලදද  යත් එහිලා වම් වසාම්නස වස්ෙනය 
කරන කල්හ ිමාවග ්අකශුල ධමමවයෝ ෙැවඩත්, කශුල ධමමවයෝ පිරිවහත් 
යය ි යම් වසාම්නසක ් පිළබිඳෙ දකදී, වමබඳුෙූ වසාම්නස වස්ෙනය 
වනාකළ යුතයු. එහලිා වම් වසාම්නස වස්ෙනය කරන කල්හි මවග් 
අකශුල ධමමවයෝ පිරිවහත්, කශුල ධමමවයෝ ෙැවඩත ්යය ියම් වසාම්නසක් 
පිළබිඳෙ දකදී, වමබඳුෙූ වසාම්නස වසේනය කළ යුතයු. එහ   ද කම් ද
දසාම්යසි ේ ද ිි ි  ද ිචාර ද සහ   ද කම් ද දසාම්යසි ේ ද ිි ි  ද ිචාර ද
රහ   ද (ඒ ද ද ි  ද අදුරයේ) ද කර්ි ේ ද ිි ි  ද ිචාර ද රහ   ද එකර් ද වඩා ද
පරණීක. 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළයතුු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් වසාම්නසද වදයාකාරයයි යන යමක් කයින ලදද, එය වම් 
නසිා කයින ලදී. 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළයතුු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් වානම්නසද වදයාකාර යය ිකයිමියි වමවස ්වමය කයින ලදී. 
වමය කමුක් නසිා කයින ලදද  යත්, එහලිා වම් වානම්නස වස්ෙනය 
කරන කල්හ ිමාවග ්අකුශල ධමමවයෝ ෙැවඩත්, කශුල ධමමවයෝ පිරිවහත් 
යය ි යම් වානම්නසක ් පිළබිඳෙ දකදී, වමබඳුෙූ වානම්නස වස්ෙනය 
වනාකළ යුතයු. එහලිා වම් වානම්නස වසේනය කරන කල්හි මවග් 
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අකශුල ධමමවයෝ පිරිවහත්, කශුල ධමමවයෝ ෙැවඩත ්යය ියම් වානම්නසක් 
පිළබිඳෙ දකදී, වමබඳුෙූ වානම්නස වසේනය කළ යුතයු. එහ   ද කම් ද
දානම්යසි ේ දිි ි  දිචාර දසහ   දකම් දදානම්යසි ේ දිි ි  දිචාර දරහ   ද
(ඒ දද ි  දඅදුරයේ) දකර්ි ේ දිි ි  දිචාර දරහ   දඑකර් දවඩා දපරණීක. 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළ යතු ු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් වානම්නසද වදයාකාර යය ි යන යමක් කයින ලදද, එය වම් 
නසිා කයින ලදී. 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළ යතු ු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් උවප්ක්ෂාෙද වදයාකාර යයි කයිමියි වමවස් වමය කයින ලදී. 
වමය කමුක් නසිා කයින ලදද යත ් එහිලා වම් උවප්ක්ෂාෙ වස්ෙනය 
කරන කල්හ ිමාවග ්අකශුල ධමමවයෝ ෙැවඩත්, කශුල ධමමවයෝ පිරිවහත් 
යය ි යම් උවප්ක්ෂාෙක ් පිළබිඳෙ දකදී, වමබඳුෙූ උවප්ක්ෂාෙ වස්ෙනය 
වනාකළ යුතයු. එහලිා වම් උවප්ක්ෂාෙ වස්ෙනය කරන කල්හි මවග් 
අකශුල ධමමවයෝ පිරිවහත්, කශුල ධමමවයෝ ෙැවඩත් යයි යම් 
උවප්ක්ෂාෙක ්පිළබිඳෙ දකදී, වමබඳුෙූ උවප්ක්ෂාෙ වසේනය කළ යුතුය. 
එහ   දකම් දඋදපේක්ෂාවි ේ දිි ි  දිචාර දසහ   දකම් දඋදපේක්ෂාවි ේ දිි ි  ද
ිචාර ද රහ   ද (ඒ ද ද ි  ද අදුරයේ) ද කර්ි ේ ද ිි ි  ද ිචාර ද රහ   ද එකර් ද
වඩා දපරණීක. 

වදව්මන්්රය මම වසේනය කළයතුු වසේනය වනාකළ යුතු 
ෙශවයන් උවප්ක්ෂාෙද වදයාකාරයය ියන යමක් කයින ලදද, එය වම් 
නසිා කයින ලදී. 

වදව්මන්්රය වමවස් පිළපින් මහණය පපඤචසඤඤාවෙන් හටගත් 
ගණිීම් නරිැදධ  කරිීමට සරිලන ගමන්මාගයයට පිළපිනව්නක ්වෙයි.” 

ෙඩවුෙක ්රළු ඇණයයක් ගලො දැමීමට සයිමු් ඇණයයක් උපකාර 
කරගන්නාක්33 වමන් අකශුල ධමමයන්ට තඩුවුදන විතකක විචාර පරහීන 
කරිීමට කශුල ධමමයන්ට තඩුවුදන විතකක විචාර උපවයෝග ීකරගන්නා 
නමදුු ඒොවයද් හදුු සාවප්ක ්ෂ ෙටිනාකමක් ඇත ි බැම දකේා තිබීම 
සැලකයි යුතත්කි. ඒොටද අෙසානවයද්ී ඉෙත්ෙ යාමට සිදුෙන්වන් 
අමාධයමය  නිවබබමයකා (විනවිිද යන) පඤඤාෙට ඉඩ සැලසීම් 
ෙශවයනි. ඉහත වදදවයහි පුන පුනා සඳහන් වෙන සිදධාන්තමය 
පාඨය එහලිා ෙැදගත් වෙය.ි  

දී  නකිාවය ් වපාටඨපාද සූතරවයහ ි සංකල්පයන්වග ් අනපුූෙම 
පරහානය පිළබිඳ සවිසත්ර විෙරණයයක් ඇතළුත ් වෙය.ි යට කී ෙඩු 
උපමාෙට අනෙු මනස සංකලප්යන්වග් ගරහණයවයන් මාුනගැනවීම් කරමික 
කරියාානමය එහ ි දැකව්ම. ඒ අනෙු එක ් එක ් ඇණයය එයට ෙඩා සියුම් 
ඇණයයකින ් පනන්ා දමමින ් ඉදිරියට යන වයෝගාෙචරයා අනත්ිවම්දී 
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ඉතාමත්ම සයිමු් ඇණයය පහසවුෙනම් උගලුා දමනු වපවනය.ි එක් එක් 
ඇණයය යනුවෙන් අප වමහදිී අදහස් කරනව්න ්ඒ ඒ සඤඤා මට්ටම්ය. 
සයිමු්ම සඤඤා මට්ටම ‘පනන්ා දැමීමට’ තඩුවුදන නශි්චිතාථමමෙත් 
නගිමනය ‘පපඤච’ ශද දය තළුනි ් ෙඩාත ්වහාඳින ්අගැයිය හැකවිම. 

“යවතා වඛා වපාටඨපාද භකිඛු ඉධ සකසඤඤී වහාති වසා 
තවතා අමුතර තවතා අමතුර අනපුුවබබන සඤඤගගං ඵසුත.ි තසස 
සඤඤවගග ඨිතසස එෙං වහාති: වචතයමානසස වම පාපිවයා 
අවචතයමානසස වම වසවයයා. අහනෙචෙ වඛා පන වචවතයයං 
අභසිංඛවරයයං ඉමා ච වම සඤඤා නරිැවජඣයයංු අඤඤා ච ඔළාරිකා 
සඤඤා උපපවජජයයංු. යනනනූාහං න වචවතයයං න 
අභසිංඛවරයයනත.ි වසා න වචෙ වචවතති න අභසිංඛවරාති. තසස 
අවචතයවතා  අනභසිංඛවරාවතා තා  වචෙ සඤඤා නරිැජඣනති 
අඤඤා ච ඔළාරිකා සඤඤා න උපපජජනත.ි වසා නවිරාධං ඵසුත ිඑෙං 
වඛා වපාටඨපාද අනපුුබබාභිසඤඤානවිරාධ සමපජාන සමාපතති 
වහාත.ි”34   

“වපාටඨපාද යම් විවටක මහවණයක ්වමහ ිතම සංනෙ ඇත්වත් 
වමද, වහ ් එයනි ් ඔද වබහ ි සහ එයනිතු ් ඔද වබහ ි අනුපිළිවෙලින් 
(ධයානවයන් ධයානයට වගාස)් සංනගරය (ආකිඤචඤඤායතනය) සප්ශය 
වකවරය.ි සංනගරවයහෙිූ ඔහටු වමවස ් සවිතයි: ‘සතින්නාෙූ මාවග් ඒ 
කරියාෙ ළාමකය. වනාසතිනන්ාෙූ මට (ඒ වනාසිතමී) ෙඩා වහාඳය. 
ඉදින් මා සතින්වනම් නම් අභිසංසක්රණයය කරනව්නම් නම් මාවග් වම් 
සංනවෙෝ නරිැදධ  ෙනන්ාහ. අවනක්  ාානරික (රළු) සංනවෙෝ 
උපදිනන්ාහයු. මම වච්තනා අභසිංසක්ාර ඇතකිර වනාගන්වනම් නම් 
වයවහකි’ය ි  සිතා වහ ් වච්තනා අභසිංස්කාර ඇතකිර වනාගනියි. 
වච්තනා අභසිංසක්ාර ඇතකිර වනාගන්නා ෙූ ඔහවුග ් ඒ සංනවෙෝද 
නරිැදධ  වෙත්. අන ් ාානරික සංනවෙෝද නපූදිත.් වහ ්නිවරෝධය සප්ශය 
වකවරය.ි වමවසය් වපාටඨපාද අනපුිළවිෙලින ්අභිසඤඤා නවිරෝධයට 
දැනෙුතේ සමෙැදීම සදිුෙනවුය.් 

වකන්්්රානසුාරී සංකණීයය පපඤචසඤඤා දැවලහි පරවමග 
කරියාකාරිත්වවයන ් අනකුරමවයන් මිවදමින් වගාස ් එහ ි පිටතින් ඇති 
අෙම වමගයකින ්භරමණයය ෙන දැල ්හිසකනි ්බැහැරට නකිව්මන අයුරැ 
වපාටඨපාද සතූරවයන් විචිතර වලස නරිෑපණයය වෙය.ි  

‘විතකක’ සහ ‘පපඤච’ අතර ඇති සමීප සබඳතාෙ වමන්ම 
ඒො සනස්ඳිවීවම් අෙශයතාෙ සුතත නපිාතවය ් උරග සතූරවයන්ද35  
ඉඟි කැවරය.ි වම් සතූරවය් එන ගාථමා දහහතටම වපාදුෙූ ධරැෙ පද 
වදවකහ ි විවශ්ෂත්වය ෙනවුය ් සපයයක ු දිරා ගයි හැෙ ලනන්ාක් වමන් 
භකි්ෂුෙක ්විසනි ්එවතරත ්වමවතරත ්පිළබිඳ සයිලු බන්ධන අතහළ යුතු 
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බෙ අෙධාරණයය කරිීමය.ි අතහළ යතු ුෙශවයන ්වම් සතූරවයන ්නිර්දිෂ්ට 
අකශුල ධර් ම වදකක ්ෙනවුය ්  විතකක සහ පපඤචය. එක ළඟ ඇති 
ගාථමා වදකකනි ්ඒබෙ පරකාශිතය. 

යසස විතකකා විධපූිතා 
අජඣතතං සවුිකපපිතා අවසසා36  
වසා භකිඛ ුජහාති ඔරපාරං 
උරවගා ජිණයණයමිෙ තචං පරුාණයං 

යම් මහණයකවුග ් ඇතළුතනි ් මැනවින ් කලප්ිතෙූ විතර් ක 
නරිෙවශ්ෂෙ පිඹහරින ලදද, ඒ මහණය සපයයකු දිරාගයි පැරණි හැෙ 
හැරදමන්නාක ්වමන් වමවතරත ්එවතරත ්අතහරිය.ි  

වයා නාචචසාරී න පචචසාරී 
සබබං අචචගමා ඉමං පපඤචං 
වසා භකිඛ ුජහාති ඔරපාරං 
උරවගා ජිණයණයමිෙ තචං පරුාණයං 

අතසිැරැම් නැති, පසසුැරැම් නැති, යම් මහවණයක් වම් 
මළුුමහත ්පපඤචය ඉකම්ො ගවියද්, ඒ මහණය සපයයකු දිරාගිය පැරණි 
හැෙ හැර දමනන්ාක ්වමන ්වමවතරත ්එවතරත ්අතහරියි. 

පපඤච යන පදවයහ ි ගැද ෙූ අථමම සමාුනය ‘නාචචසාරී න 
පචචසාරී’ යන වයදුම සහ ධරැෙපදවයහ ිධෙනතිාථමමය සමග සැසවඳන 
අයරුැ සැලකයි යතුයු. 

විතකක-විචාර නමැත ි වානරට ු පාලනය කර ගැනවීමන් 
පපඤචය දුරලමීට වදනලද සවුිවශ්ෂ උපවදස ් බදුුදහවමහ ි ඉතාමත්ම 
මලූකි ආචාරාතමක ඉගැනව්ීම් තළුද  දකන්ට ලැවද . නිදසුනක් 
ෙශවයන් කෙිවහාත් භකි්ෂුෙකට නයිමිත ඉන්්රිය සංෙරය පිළබිඳ ශික්ෂණය 
මට්ටවම්දී පාපක අකසුල ධමම ගලාඊම් ෙැළැකව්ීම සඳහා 
ඉන්්රියාරමමණයයනව්ග ් නමිිති අනෙුයඤජන වනාගත යුතු බෙ 
කයිැවෙය.ි  

“මහරජ, මහණය වතම ඉඳුරනහ් ි රකන්ා ලද වානර ඇතව්තක් 
ෙනව්න ් වකවසද්? මහරජ, වම් සසව්නහි මහණය වතවම් ඇසින් 
රෑපයක් දැක (ශුභාදී ෙශවයන්) එහ ි නමිිති වනාගන්වන ් වම. නිමිති 
අනෙු ගයි ලකණුය ු වනාගනව්න ් වම. යම් කරැණයකනි ් චකඛු ඉන්්රිය 
අසංෙරෙ ෙසනන්හවුග ්චිතත සනතානයට විෂම වලෝභ වානම්නස ්ආදී 
පාපක අකසුල ධමම  ගලා එනව්නද් ඒ නිසා ඒ ඉන්්රියයාවග ් සංෙර 
පිණිස වහ ් පිළපිදී. චක්ෂුඉන්්රිය රකයි.ි චක්ෂුඉන්්රිය පිළබිඳෙ සංෙරයට 
පැමිවණයයි. කණින් ශද දයක් අසා........ නැහැවයන් ගඳක ් ආ රාණයය 
වකාට........ දිවෙන ් රසක ්ආසොදනය වකාට........කයනි ් සප්රෂටෙයයක් 
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(ඇඟට හැවපන වදයක්) සප්ශයවකාට........ මනසනි ්ධමමාරමමණයයක් දැන 
(ශුභාදී ෙශවයන්) එහ ිනමිිත ිගන්වනක ්වනාවම. නිමිත ිඅනෙු අමතර 
ලකණුය ුගන්වනකද් වනාවම.”37 

ඉහත වදදවයහි පිළබිිඹු ෙනව්න ් මධපුිණයඩික සූතරවයහි 
ඉන්්රියනනය පිළබිඳෙ ානශයනකි දෘෂටිවකෝණයයකනි ්  ඉදිරිපත් කරන ලද 
සදිධානතමය පාඨවයහමි ආචාරධමමානකුතල සාරාථමමයය.ි ඉන්්රිය 
සංෙරවයහලිා පරමාදයට ෙැවටන භකි්ෂුෙ ගලා එන පාපක අකුශල 
ධමමයන්ට යටවීවමන් පපඤචසඤඤාසංඛාෙන් විසනි ්මැඬලන ුලැවබය.ි 

සරල ආචාරධර්මී සදූපවද්ශයක ් වමන් වපවනන ඉහත දැක්ෙූ 
ඉන්්රිය සංෙරය පිළබිඳ සතූර වකාටවසහ ි ගැඹරුැ අථමම සමුානයයක් ඇති 
බෙ එය උානන පාළවියහ ි වබෝමය ෙගගවය ් බදුුරදුන ් බාහයි ානරැීරිය 
තෙුසාණයනට් වදස ූසාරාථමමෙත ්වකටි උපවදශ්ය හා සසඳනවිට පැහැදිලි 
ෙන ු ඇත. බදුුරදුන ් ොනළ වම් වදසුවමහ ිානශයනකි අථමමසාරය වකවතක් 
ගැඹරුැද යත ්බාහයි තෙුසාවණයෝ එවකවණයහිම අර්හත්වවයන් විමුක්තිය 
පරතයක්ෂ කරගතහ්. පුදුමාකාර සංක්ෂිප්ත බෙකනි ් යතු ් ඒ වදසුම 
වමවසය්. 

‘තසමාතිහ බාහයි එෙං සිකඛිතබබං. දිවටඨ දිටඨමතතං 
භවිසසත.ි සුවත සුතමතතං භවිසසත.ි මවුත මතුමතතං භවිසසති. 
විඤඤාවත විඤඤාතමතතං භවිසසත.ි එෙංහි වත බාහයි සිකඛිතබබං. 
යවතා වඛා වත බාහයි දිවටඨ දිටඨමතතං භවිසසත.ි සවුත සතුමතතං 
භවිසසත.ි මවුත මතුමතතං භවිසසත.ි විඤඤාවත විඤඤාතමතතං 
භවිසසත.ි තවතා ත්වං බාහයි න වතන. යවතා ත්වං බාහයි න වතන, 
තවතා ත්වං බාහයි න තත්ථ, යවතා ත්වං බාහයි න තත්ථ. තවතා ත්වං 
බාහයි වනවිධ න හරුං න උභයමනතවරන. එවසෙවනතා 
දුකඛසසාති.’38 

“එවස ්නම් බාහයි ඔබ වමවස ්හකිම්ිය යතුුය. දුටවුෙහ ිදුටු බෙ 
පමණයකම් ෙනව්නය්. ඇසවුනහ ි ඇසුන බෙ පමණයක්ම ෙන්වන්ය. 
දැනවුනහ ි දැනනු බෙ39 පමණයකම් ෙනව්නය්. දතවුයහ ි දත් බෙ 
පමණයකම් ෙනව්නය්. වමවසය් බාහයි ඔබ විසනි ්හකිම්ිය යතු්වත්. යම් 
විවටක බාහයි ඔබට දුටවුෙහ ිදුටු බෙ පමණයකම් ෙනව්නද්, ඇසුවනහි 
ඇසනු බෙ පමණයකම් ෙනව්න්ද, දැනවුනහ ි දැනනු බෙ පමණයක්ම 
ෙනව්නද්, දතවුයහ ි දත් බෙ පමණයකම් ෙනව්නද්, එවිට ඔබ බාහිය 
‘එයනි්’ වනාවම. යම් විවටක බාහයි ඔබ ‘එයනි්’ වනාෙනව්න්ද එවිට 
බාහයි ඔබ ‘එහ’ි වනාෙනව්නය්. යම් විවටක බාහයි ඔබ ‘එහි’ 
වනාෙනව්නද් එවිට බාහයි ඔබ වමහති් නැත. ‘එහති්’ නැත. ඒ වදක 
අතරත ්නැත. වමයම දුවකහ ිවකළෙරය.”40 



33 

 

වමම වදශ්නාවෙහ ි මුල ් වකාටස ඉන්්රිය සංෙරවයහ ි සාරාථමමය 
පිඬුකර දකේන අතර ඉතරිි වකාටස ඒ යටින ්ඇත ිදශයනය විෙරණයය 
කරය.ි වමම ඉන්්රිය සංෙරවයන් අදහස ් කැවරනුවය් 
ඉන්්රියාරමමණයයනව්ගන් ලැවබන දතතය තුළ එපමණයකනිම් නතර වී ඒ 
ඔසව්ස ්ඇදී යාවමන ්ෙැළක ීසමි මයි. ඒ ශික්ෂණයය සපුරාලනන්ා ඉන්්රිය 
දතතවයහ ියථමාථමමය පිළබිඳ පූර්ණයාෙවබෝධය  ලබාගැනවීමන් ඒ ඔස්වස්  
මඤඤනා කරිීමට වනාවපළවඹයි (‘න වතන’- ‘එයනි’් වනාවම, ‘න 
තත්ථ’ - ‘එහ’ි වනාවම). ඒ තළුනි ්ඔහ ුෙයාකරණයවය ්ෙයූහය තළු ගැද ෙූ 
විලද ධීන ් වමන්ම භාෂා ෙයෙහාරයට ආවමණික දවිධාකරණයයත් 
සමතකිරමණයය කවළ ් වෙය.ි සැවකවින ් කයිවතාත,් ඔහු නිෙනට 
පැමිණිවය ් වෙයි. බාහයි තාපස තමුාද වම් වකටි වදසමු අසා 
එවකවණයහමි වමන් නෙින පරතයක්ෂ කරගතව්ත ් සූතරවයහමි සඳහන් 
පරිදි බදුුරදුන ්හමවුීමට කලිනම් තමා රහතය් යන අමයමානය ඇති කර 
ගැනමීට තරම් කසිියම් ආධයාතම්ික දියණුයෙුක ්ලබා තබිනුු බැවින.ි 

වම් අනෙු බලන කල ඉන්්රියසංෙරය පිළබිඳ ශකි්ෂණයය 
කළුුගැනව්ෙනවුය ් ඉන්්රියානභුතතියට අානළ දතතයන ් අරමුණයුකර 
මඤඤනා කරිීවමන් ෙැළක ී සිම වම් හැකියාෙ ඇතකිර ගැනීවමනි. 
ඉන්්රියානසුාරවයන ් ලත් දතතයන්වග ් මායාතමක ෙඤචක සෙභාෙය 
වකබඳුද යත ් මඤඤනා කරන ු හා සමගම ඒොවය ් යථමා තත්ත්වය 
වකනකටු ආෙරණයය වම. සුතතනපිාතවය ් දෙයතානපුසසනා සූතරවයහි 
එන පහත සඳහන් ගාථමාවෙන් ඒ බෙ පැහැදිල ිවෙය.ි  

වයන වයන හ ිමඤඤනති 
තවතා තං වහාති අඤඤථමා 
තං හ ිතසස මසුා වහාති 
වමාස ධමමං හ ිඉතතරං41  

“යම් යම් ඉන්්රියාරමමණයයකනි ්මඤඤනා කරතද් (මමත්වවයන් 
හඟතිද්) එයනිම් එය ‘අනව්ස ් බෙකට’ පත් වෙය.ි එයම එහි මුසාෙ 
වෙය.ි ඒ ළාමක ෙූ වදය මළුා කරෙන සුලු බැවින.ි” 

අප ඉහත විෙරණයය කළ වමපචිතත ිඋපමා කථමාවෙන ්මතකුර 
වදනවුය්ද ආනභුවික විඥපත ිතළු ඇත ිනිරයදය පීඩාකාරී සෙභාෙයයි. 
ආතම්යක ් වක්න්්ර වකාටගත ් තරිවිධ පරපඤචය තුළින් නිපන් 
මඤඤනාවෙෝ අප කලින්ද වපනේා දුන් පරිදි පපඤච නාමවයනුදු 
හැඳිනව්ෙත.් එබැවින ්මඤඤනා කරිීමට වපළඹීම ඉන්්රිය දතතයන් හා 
තමා අතර අනනයතාෙක ්ඇති වලස ගැනීමකි. ඒ බෙ ‘තමමවයා’42  
යන පදවයනද් සූචිතය. වම් දතතයන් මඤඤනාවෙන් ගරහණයය කරනු 
හා සමගම ඒො අසතය බෙට - විතථම බෙට - පතව්ෙයි . බදුුරදුන් 
සඤඤාසකන්ධය මිරිඟුෙකට උපමා කරිීමට තුඩදුුන ්ානශයනකි අථමමානතරය 
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වමය විය හැකයි. මිරිඟුෙ ෙනාහි ගරහණයයකට හසවුනාවී නැෙත නැෙත 
ගලිහි ීයන ෙඤචනකි දශයනයකි. වමවස ්ගත ්කල සඤඤාෙ ගිලිහී යන 
සලුුය. අප ඒො ගරහණයය කරිීමට වයාානගන්නා සංකලප් මළුා කරෙන 
සලුුය. ඉන්්රිය දතතයන් අනනයතාවෙන ් ගැනවීමහ ි පරතඵිලය නිරථමමක 
පපඤච දිවිලල්කම් බැවින ් එයනි ් ෙැළක ී සටි (අතමමවයා) එකී 
දතතයන් යථමාභතත ෙශවයන ් දැකමීට උතස්ාහ කළයතු ු වෙය.ි මැදුම් 
සඟිවය ් සපපුරිස සූතරවයන් සවිසත්රෙ පැහැදිල ිකරදී ඇත ි පරිදි වම් 
ශකි්ෂණයය අෙසානවයද්ී මඤඤනා කරිීමට තඩුවුදන අනසුවයන ් පො 
මිදී සඤඤා වෙදයිත නවිරාධ සමාපතතයිට පතව්ීමට මග සලසය.ි 

“සපපුරිවසා ච වඛා භකිඛවෙ ඉත ි පටිසංචිකඛති: 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතන සමාපතතියාපි  වඛා අතමමයතා ෙුතතා 
භගෙතා: වයන වයන හ ි මඤඤනත ි තවතා තං වහාත ි අඤඤථමාති. 
වසා අතමමයතං වයෙ අනතරං තරිත්වා තාය 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතන සමාපතතයිා වනෙ අතතානකුකංවසති න 
පරං ෙවමභත.ි අයමපි වඛා භකිඛවෙ සපපුරිස ධවමමා. 

පුනචපරං භිකඛවෙ සපපුරිවසා සබබවසා 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතනං සමතිකකමා  සඤඤා වෙදයති නවිරාධං 
උපසමපජජ විහරත.ි පඤඤායචසස දිසො ආසො පරිකඛයාවපනති. 
අයමපි භකිඛවෙ භකිඛ ුන කිඤචි මඤඤති න කහුඤිචි මඤඤති න 
වකනචි මඤඤතතීි.”43  

“එවහත ් සතප්ුරැෂයා වමවස ් සලකා බලයි. 
වනෙසඤඤානාසඤඤාසමාපතතයි පළිබිඳෙ පො අතමමයතාෙ 
භාගයෙතනු ්ෙහනව්ස් විසනි ්ොනරන ලදී. ‘යම් යම් දැයකින්’ මඤඤනා 
කරතද් එයනිම් එය ‘අනව්ස’් වෙය ියනුවෙනි. වහවතම අතමමයතාෙම 
ඇතළුුවකාට ඒ වනෙසඤඤානාසඤඤා සමාපතතවියන් තමා හෙුාද 
වනාදකේය.ි අනනු ් වහළාද වනාදකේය.ි වමයද මහවණයනි, සත්පුරැෂ 
ධමමයකි. 

නැෙතද මහවණයනි, සතප්ුරැෂයා හැම අයරුකින්ම 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතනය ඉකම්ො වගාස ් සඤඤා වෙදයිත 
නවිරාධයට එළඹ ොසය කරය.ි පරනවෙන ් දැක ඔහවුග ් ආශරෙවයෝ 
ක්ෂයවීමට පැමිවණයත.් මහවණයනි, වම් මහණයද කසිෙික ් වනාහඟියි 
(මඤඤනා වනාකරය)ි. වකාහෙිත ්වනාහඟයිි. කසිෙිකනිතු ්වනාහඟයි.ි” 

මඤඤනාෙන ් වකළෙර කරිීවමන් තෙදුරටත ් කසිදිු ඉන්්රිය 
දතතයක් අනනයතාවෙන ්වනාහඟනි මුනෙිරයා ‘අතමමවයා’ යනුවෙන් 
හැඳිනව්ෙයි.  
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පසයහ මාරං අභිභයුය අනතකං 
වයා ච ඵසු ීජාතිකඛයං පධානො 
වසා තාදිවසා44 වලාකවිදූ සවුමවධා 
සවබබස ුධවමමස ුඅතමමවයා මනුි45 

පධන ් වීයයෙත ් යවමක් මාරයා මැඬ, අනතකයා ජයවගන, 
උපවතහ ික්ෂයවීම සප්ශය කවළද්, වලෝකය දැනගත ්ඒ ‘තාදී’ෙූ (‘එවහෙු’ 
ෙ)ූ නෙුණයැත ිමනුෙිරයා හැම වදයක් පිළබිඳෙම ‘අතමමයය’. 

සාමානය පෘථමගජ්නයාවග ් දෘෂටි වකෝණයයට අනෙු සමසත 
ඉන්්රියානභුතතයිට පිටපුසනි ්සටි නරිීක්ෂකයකු ෙශවයන් එය වමවහයෙන 
(‘කතයෘ’) ආතම්යක ්ඇත. විවිධාකාර ආතමදෘෂම න ්පදනම් කරවගන එහි 
අසතති්වය උපගරහණයය වකවරන අතර අවිොදවයන් පිළගිත යතුු සෙයං 
පරතයක්ෂයක් වලස එහ ිසතයතාෙ තහෙුරැ කරන ුලැවද . සපුරීක්ෂාකාරී 
අනතරීක්ෂණයයකනි ්පසෙු ෙුෙද පුහදුුන ්පුඟුලා ‘මම සතිමි, එනිසා මම 
වෙමි’ (‘Cogito, ergo sum’) යනුවෙන ්වඩ්කාට්ස් (Descartes) නමැති 
ානශයනකියා ගත ් නගිමනය අනමුත කරිීමට වපළවඹයි. වහ්තු 
පරතයයන්වගන් හටගත ් ඉන්්රියානසුාරවයන් ලත ් අනභුතතියට අානළ 
දතතයන්ට මෙුාවී ‘අහංකාරයක’ වසය්ාවෙන ් ආතම්යක ් දිස්වම. 
පපඤචසඤඤාසංඛාෙනව්ග ් මුල එයය.ි බදුුදහවම් ශික්ෂණය මාගයවය් 
ඉලකක්ය ෙනවුය ් ඒ මලු උදුරා දැමීමය. සුතත නපිාතවය් තුෙටක 
සතූරවය ්එන පහත සඳහන් ගාථමා වදවකන ්ඒ බෙ පැහැදිලවිම.46  

පචුඡාමි  තං ආදිචචබන්ධංු 
විවෙකං සනතපිදඤච මවහසංි 
කථමං දිසො නිබබාත ිභකිඛ ු 
අනපුාදියාවනා වලාකසමිං කිඤචි 

ආදිතය බන්ධුෙූ මහාර්ෂී ෙූ ඔබෙහනව්සව්ගන් මම ශානතිපදය 
ෙන විවමකය ගැන අසමි. වකවස ්දැකවීමන්ද මහවණයක ්වලාෙ කිසිෙක් 
අලල්ා වනාවගන නවිීයනව්න්? 

මලූං පපඤච සංඛායාත ිභගො 
මනතා47  අසමීති සබබං උපරැවන්ධ 
යා කාචි තණයහා අජඣතතං 
තාසං විනයා සාන සවතා සිවකඛ   

පපඤචසඤඤාවෙන් හටගත් ගණිීම්ෙල මලු ෙන ‘සිතනන්ා මම 
වෙමි’ යන සියලල් සඳිලනව්න්ය (යනුවෙන ්භාගයෙතහ් ුකහී). ඇතුළත 
යම් කසි ි තණයහා වමද, ඒො පාලනය කරිීමට හැමකලහ් ි සතිමත්ෙ 
හකිව්මන්වනය්. 
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ආතම්යක් පිළබිඳ මායාෙ මලුනිපුුටා දැමිය හැක්වක් තම 
සවීයත්වය වෙත වයාමකුළ විනවිිද යන පරනවෙන.ි තම පුදග්ල භාෙය 
සකස ්කරවදන කායකි හා මානසකි වකාටස ්විශව්ලෂ්ණයය කර ඒො 
අනතිය වලස, දුකඛානයක වලස, අනාතම වලස, යථමාභතත ෙශවයන් 
දැකයි යතුවුම. පරපඤචවයන් නපින ්තම පුදග්ලභාෙය පිළබිඳ සංකල්පය 
පූණයය පරතසිංවිධානයකට භාජනය කරිීමට සදිුවෙය.ි වමහිලා 
සතුතනපිාතවය ් සභයි සූතරවය් එන ගාථමාෙක ් අථමමෙත ් ෙන බෙ 
වපනේාදිය හැකයි.  

අනවුිචච පපඤච නාමරෑපං 
අජඣතතං බහිදධාච වරාගමලූං 
සබබවරාගමලූබන්ධනා පමුවතතා  
අනවුිදිවතා තාදී පෙුචචවත තථමතතා (ගා.533)  

ඇතළුතත් පිටතත් ඇත ි වරෝගයට මලුෙූ පරපඤචයක්ම ෙූ 
නාමරෑපය අෙවබෝධ කරවගන සයිලු වරෝග මූලයට ඇත ි බැම්වමන් 
මැනවින ් විමුකත ෙූ පුදග්ලයා, අෙවබෝධ කරගත්, තාදී (එවහෙු) 
වකවනකැය ි සතය ෙශවයනම් කයිනු ලැවද . පුහදුුන ් පුඟුලාවග් 
පුදග්ලභාෙය පිළබිඳ සංකලප්ය කලිටිිකරන ‘පපඤචය’ අනකික් වනාෙ 
‘වෙමි’ යන හැඟීමමය (‘අසමීත ි භකිඛවෙ පපඤචිතං’). වම් ෙැරදි 
හැඟීම පුදග්ලයා තළු හා බැහැර සමාජය තුළ ඇත ිසයිලු වරෝගයන්ට 
මලු යය ි කයිනු ලැවද . පුදග්ලයා තළු ඇත ිවරෝග රාග, දව්මෂ, වමෝහ 
ෙන අතර, සමාජය තළු ඇති වරෝගයන්වග ්ලක්ෂණය කපීයක් නම් කලහ, 
විගරහ, විොද, මානාතමිාන, වකල්ාම් කමී, ඊර්ෂයාෙ සහ මසරුැ බෙය. 
ඉහත ක ී වපෞදගලකි හා සාමාජික වරෝග විගරහයට ‘පපඤච’ ශද දය 
අානළ ෙන අයරුැ මධපුිණයඩික, සකකපඤහ, කලහවිොද ෙැන ිසූතරෙලින් 
මැනවින ්විදහා දැකව්ම. 

ආචායය සරච්චන්්ර මහතා ඉහත දැකේූ ගාථමාෙට වමයට වෙනස් 
අන්දවම් අථමමකථමනයක් ඉදිරිපත ්කරය.ි  

‘.........වමහදිීද නාමරෑප යන්වනන ් කායික හා මානසික 
අංගයන්වගන ් සැදුම්ලත ් ආනුභවික පුදග්ලයා වමනම් ඔහුත් ඇතුළු 
මළුුමහත ්වලෝකයම - එනම් සිතත ්්රෙයයත ්සකස ්කරවදන සියල්ල - 
අදහස ්වකවරන බෙ අප විසනි ්සැලකයි යතුු වෙය.ි සාමානය චින්තන 
ශකත්යි ඇත ි විඤඤාණයයම ඇත්ත ෙශවයන් පුදග්ලයා වලස ගැනීම, 
ඇතළුත (‘අජඣතතං’) වරෝගයය.ි බාහරි වලෝකයක් ඇතැයි 
ෙැටවහන්වන්ද වම් සතිවීම් හැකයිාෙ ඇති විඤඤාණයයටය. එමනිසා 
බාහරි වලෝකයක් පිළබිඳ අදහස බාහරි (‘බහදිධා’) වරෝගයයි. වම් තිරය 
විනවිිද දුට ු (‘අනවුිචච’) අෙවබෝධ කරගත ් තැනැත්තා (‘අනවුිදිවතා’) 
වලස හැඳිනව්ෙයි.48  
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ගාථමාෙට දුන් වම් අථමමවිෙරණයය පදනම් කරවගන සරච්චන්්ර 
මහතා ‘පපඤච’ ශද දයට නෙිමචනයක් දීමට තැත ්දරය.ි 

‘........වම් අනෙු ඉන්්රිය නනවයන් දවිවිධ සම්බන්ධතාෙක ්ගමය 
වම. එනම් ඉන්්රිය නනය වමවහයෙන පුදග්ලයා සහ ඉන්්රිය නනයට 
විෂය ෙන වලෝකය අතර සම්බන්ධතාෙයි. එහ ි ආතම්ීය පැතිකඩ 
විනනයය.ි ොස්තවික පැතකිඩ ඉන්්රිය විෂය වලෝකයයි. පපඤච යනු 
වම් වදඅථමමයම හඟෙන පදයකි.’ 

ඉහත ගාථමාෙට අථමම දීවම්දී ඒ මහතා ගත ්විෙරණය කරමය අනුෙ 
ආධයාතමික සහ බාහරි වරෝගය ‘පපඤච නාමරෑපය’ වලස හඳුනා 
වගන ඇත ිබෙ වපවන්. පපඤච පදයට නෙිමචනයක් සැපයවීම්දී ‘ඉන්්රිය 
නනය වමවහයෙන පුදග්ලයා’ සහ ‘ඉන්්රිය නනයට විෂය ෙන වලෝකය’ 
යනුවෙන ් දවිධාකරණයයක් උපවයෝග ී කරගැනමී එක ී හඳුනාගැනීවමහි 
තකයානකුතල පරතඵිලයය.ි එපමණයක් වනාෙ ‘පපඤච’ සහ ‘නාමරෑප’ යන 
වදපදයට වදන නෙිමචන එකවිනක සම්මිශරණයය වීවමන් පුනරැකති 
වදෝෂයකද් මතවුී වපවනය.ි යවථමෝකත ගාථමාෙ සඳහන්ෙන සතූරවයහිම 
එන තෙත ්ගාථමා පහක් සමග සැසඳීවම්දී එම ගාථමාවෙහි පද පිළවිෙල 
සහ අථමමය වමයට ෙඩා වෙනස් විමයයකනි් විගරහ කළ යතු ු බෙ වපනී 
යය.ි49 ‘අජඣතතං බහදිධාච’ යන වයදුම ඒ ගාථමා පවහම් දක්නට 
ලැවබන අතර එයනි ්ගාථමා හතරකම සඳහන් ෙන ‘සබබ’ (‘සයිලු’) යන 
ෙචනයත ් සමග සම්බන්ධකර බැලවීම්දී වපන ී යන්වන ්ඒ වයදුම එක් 
එක ් ගාථමාෙට විෂය ෙූ කරැණය පිළබිඳ සමසත්යක අදහස වදන 
අනද්මින ්‘වපෞදගලකි’ සහ ‘සාමාජික’ අංශ හැඟවීමට වයාදන ලද්දක් 
බෙය.ි එනමදුු ගාථමා අංක 535 අපවග ් සැලකලිල් වයාමවුී ඇති වම් 
ගාථමාෙට ෙඩාත් සමාන සේරෑපයක් ගන්වන ් එය ඇතළුත හා පිටත 
සයිලු බන්ධනයන්වග් මලු (සබබසඞ්ගමලූ) ගැන සඳහන් කරන බැවිනි. 
එවහයනි ්වම් ගාථමා වදවකම් මලු ්පදවයන ්කයිැවෙනව්න ්යම් කිසිෙක 
මලුක ්පිළබිඳ අදහසය. පුදග්ලයා සහ සමාජය තළු විදයමාන කිසියම් 
බන්ධනයක වහෝ වරෝගයක මලුක ් පිළබිඳෙය. එම නසිා ආචායය 
සරච්චන්්රයන් කළාක ් වමන ් ගාථමාවම මුල ් පදවය ් එන ‘පපඤච 
නාමරෑප’ යන්න වරෝගය වලස හඳුනේා දීම නෙුණයට හරුැ වනාවම. 
එවසම් අේඣතත බහිදධා යන පද යගුලය වරෝග මලූයට වනාෙ 
වරෝගයට අානළ ෙූෙක ් බැවින ් ‘පපඤච නාමරෑප’ ආධයාතමික බාහිර 
ෙශවයන් දවිවිධ වකාට දැකව්ීමද අනෙශයය. මධපුිණයඩික, සකකපඤහ 
සහ කලහවිොද සූතර ගැන විවශ්ෂ අෙධානය වයාම ුකරමින් පුද්ගලයා 
හා සමාජය තළු විදයමාන වම් වරෝගවය ්සෙභාෙය අප විසින ්දැනටමත් 
වපනේා දී ඇත. ගාථමාවම පද පිළවිෙල වම් අනද්මින් විගරහ කළ විට 
පපඤච ශද දයට ආචායය සරච්චන්්රයන් ඉදිරිපත ් කළ නෙිමචනය 
සවහත්කුයය ිපිළගිැනමී උගහටය.   
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6. සංකල්පයන්බග් ්සාබප්් සපරමාණතාව සහ 
 පරාබයිගි්ක අග්ය 

සයිලු ආධයාතම්ික සහ බාහිර වරෝගයන්වග් මලූවයන් සපුරා 
විමුකතෙූ ඒ ‘අනවුිදිත’ (අෙවබෝධය ලත)් පුදග්ලයා ‘නිපපපවඤචා’ 
නැතවහාත ් ‘නපිපපඤචරවතා’ නමින් හැඳිනව්ම. තරිවිධ පරපඤචයට 
ඇත ි පරෙණයතා කපා හැරිය බැවින ් (‘ඡිනනපපවඤචා’) ඔහු එහි 
සනස්ඳිීම (‘පපඤචෙූපසම’) එහි නවිරෝධය (‘පපඤච නවිරාධ’) පරතයක්ෂ 
වකාට ඇත. ආධයාතමික ෙශවයන් පපඤචවයන් මලිනෙූ 
සංකලප්යන්වගන් ඔහ ුමිදී ඇත (‘පපඤචසංඛාපහාන’). ඉන්්රියනනයට 
අානළ දතත ෙන සඤඤා සහ සංකලප් ඔහවුග ්සතිට ඇතළුුෙුෙද ඉහත 
බාහයි සතූරවය ්එන උපවදශ්යට අනෙු ඒො සැවකවිනම් වගානුවකාට 
ඉෙතලන ු ලැවද . විතකකදොරවයන් ඒො මනස තළුට ඇතළුු ෙුෙද 
තණයහා - දිටඨි - මාන ෙශවයන් මනස තළු රැම පිළරිැම දීමට ඒොට 
ඉඩ වනාලැවද . ඔහවුග ් මනස නමැති මැදුවරහ ි ඇතළුු ගැබ තුළ 
රජයන අකලංක නහිැඬියාෙට ඒොයනි් බාධාෙක ්වනාමැත. වකතරම් 
‘විතකක’, ‘පරිවිතකක’ ‘මහාපුරිසවිතකක’ ඇතෙිූ බෙ කයිතත් 
පපඤචවයන් විමුකත බෙ විමුකත පුදග්ලයාවග ් සවුිවශ්ෂ ලක්ෂණයයකි. 
වම් ෙනාහ ි මනුෙිරයා තළු ඇත ි නහිඬබෙ හඳුනාගැනවීම් ඉඟියකි. 
මනුෙිරයා නහිඬෙ සටිිනව්න ් කථමා වනාකරනවිට පමණයක ් වනාවම. 
කතාකරන විට පො මනුෙිරයා නහිඬය. “මහවණයනි, මම වලෝකයා 
සමග විොද වනාකරමි. වලෝකයා මා සමග විොද කරයි”50 යන 
විවරෝධාභාසයක ් ෙැන ි බදුු ෙදන අථමමෙත ් ෙනව්න ් වම් නිසාය. 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් පමණයක ්වනාෙ විමුකත භකි්ෂෙුද වලෝකයා සමග 
විොද වනාකරය.ි උපාානනවයන ් වතාරෙ වලෝක ෙයෙහාරය උපවයෝගී 
කරගන ුපමණි.  

මධපුිණයඩික සහ සකකපඤහ සතූර පමණයක ් වනාෙ 
සතුතනපිාතවය ්අටඨක ෙගගවය ්එන කලහවිොද, චලූවියහු, මහා වියුහ 
ෙැන ි සතූරද මනුෙිරයාවග් වම් අපූර් ෙ ගණුයාංගය විවශ්ෂවයන් 
අෙධාරණයය කරන ුවපවන්. වමහලිා අමුතත්ක ්වලස වපනයි හැක්වක් 
වබාවහෝ සතූරෙල බදුුරදුන ් වමන්ම රහතන ් ෙහනව්ස්ලාද අනය 
තථීමමකයනි ් සමග උගර වලස විොද කරමින් ඔෙනුව්ග ් දෘෂටි නිෂ්පරභා 
කරිීමය. එවසද් ෙුෙත ් විොදවය ් උචචතම අෙසථමාවම පො මනුිෙරයා 
ඇතළුතනි ් නිහඬය, අනාසකතය. මක්නසිාද යත ් එයනි් හිමිකර 
ගැනමීට වහෝ අහමිිවීමට කසිෙික ්ඔහටු නැති බැවින.ි වම් තකය විතර් ක 
පිළබිඳ තණයහාෙක ් වහෝ රැකගැනමීට මානයක් වහෝ ආධානගරාහීෙ 
අලල්ාවගන සමි මට දෘෂටියක් ඔහටු වනාමැත.51 ඇතැම්විට වතෙනුෙ 
දැකේූ කරැණය ෙඩාතම් සවුිවශ්ෂ වලස සැලකයි හැකයි. මනුිෙරයා 
සයිලු දෘෂ්ම න් පරහනී වකාට ඇත ිබෙ වබාවහෝ සූතරපරවදශ්ෙල සඳහන් 
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වෙය.ි52 ඔහටු දෘෂටි වනාමැතවිීමට වහ්තෙු ඔහ ු දෘෂටිවකෝණයවයන් 
මිදිමය, එනම් අහංකාර - මමංකාර - මානානසුවයන් මිදීමය. එබැවින් 
ඔහ ුදෘෂටි ප ්රකලප්නයක් වහෝ ඉදිරිපත ්කරිීමක් වනාකරය.ි53 

දිටඨි යන ෙචනය සඳහන් සන්දභයයනහ්දිී එම ෙචනවයන් 
හවුදක ් බරහමජාල සතූරවයහ ි සඳහන් වදසැටක ් මිසදිටමු අදහස් 
වකවරතැය ි හඳුනේාදීවම් පරෙණයතාෙක ් බහලු ෙශවයන් පෙත.ී  වම් 
පරෙණයතාෙ අටෙුාෙනහ් ිපරකටෙ පෙතනි බෙ කෙියතුව්ත ්ඒො ‘තණයහා’, 
‘මාන’ යන ෙචනෙලට ෙඩා පරිපූණයයෙ නිරෙවශ්ෂ නෙිමචන දක්ෙන 
අතර ‘දිටඨි’ යනන් හැඳිනව්ීවම්දී සමීිත සවුිවශ්ෂ අථමමයක් දීමට 
පවරසස්ම් ෙන බෙ වපවනන වහයනි.ි වම් පරෙණයතාෙට එක ්වහ්තුෙක් 
විය හැකව්ක ් වදසැටක ් මිසදිටු පිළබිඳ වලඛ්නවයන් දිටඨි සංකල්පය 
සකලාංග සම්පණූයයෙ පරකාශිත යය ි විශේාස කරිීමය.ි අවනක් වහ්තුෙ 
සමමාදිටඨිය රැකගැනමීට ඇත ි කැමැතත්යි. එනමතු ් අටෙුාෙන්හි එන 
වම් නෙිමචනය තළුනි් අලුත් පරශ්න මතවුී ඇතබිෙ වපවන්. පුහුදුන් 
පුඟුලාවග ් සවිතහ ි ගැඹරුට තැනප්තව්ී ඇති සංකලප්යනට මුළාවීවම් 
පරෙණයතාෙ හඟෙන ‘දිටඨි’ යන ෙචනවයහ ි එම මලූකි අථමමය වම් 
අථමමකථමනෙලනි ් යටපත ් වෙයි.54 දිටඨි පපඤච යන්වනන ් වදසැටක් 
මිසදිට ු පමණයකම් අදහස ් කැවරවතාත ් හුවදක ් මිසදිට ු අත්හැරීම් 
පමණයකනිම් බදුධශරාෙකයාට දිටඨිපපඤචවයන ්මිදීමට හැකවිිය යුතුය. 
එනමතු ්අප ඉහත දැකේූ පරිදි එම ශරාෙකයා තළු පො නෙින පරතයක්ෂ 
කරන වතක ් මමත්වය පිළබිඳ හැඟීමක සේරෑපවයන් එම පරෙණයතාෙ 
තෙදුරටත් පෙත.ී ඒ හැරැණය ු විට සංකලප් ආධානගරාහෙී ගැනීවම් 
අථමමවයන් දෘෂටි නැඹරුැෙ සමමා දිටඨිය තළුිනදුු පරකටවිය හැකව්ක් එය 
මතොදයක් වලස ගැනවීමන.ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අලගදදූපම 
සතූරවයද්ී55 පහවුර් උපමාවෙන ් අනතරුැ ඇඟවීමක් කරනවුය් වම් 
පරෙණයතාෙටම අෙධානය වයාමකුරෙන ු පිණිසය. එහදිී බදුුරදුන් 
පැහැදිලෙිම පරකාශ කරන පරිදි උනේහන්වස ් වම් ධමමය පහුරකට 
උපමාවකාට වදශ්නා කරනව්න් හවුදක් (සසර සයවුරන)් එවතරවීම 
සඳහාම මිස ආධානගරාහෙී අලල්ාගැනමීට වනාවම. එවතර වීවමන් පසු 
ධමමවයෝද අතහළ යතු්වතෝය. අධමමයන් ගැන කයිනුම කෙවර්ද? 
විගරහයකට භාජනය කළයතු ු තරම් ෙැදගත් ෙන එම උපවදශ්ාත්මක 
උපමාකථමාෙ වමවසය්. 

“මහවණයන,ි යම්වස ් දිගුමගකට පිළපින ් පුරැෂවයක් සැක 
සහතිෙූ බිය සහතිෙූ වමවතර ඇත,ි උෙදුරැ රහති බිය රහති එවතර 
ඇත ි මහත ් ජලාශයක ් දකනිව්නය්. ඔහටු වමවතරින ් එවතරට යාමට 
තරණයය කරෙන නැෙක ්වහෝ උඩින ්බැඳි පාලමක් වහෝ වනාෙනව්න්ය. 
ඔහටු වමවස ් අදහස් වෙයි: වම් මහා ජලාශවයකි. වමවතර සැක 
සහතිය, බිය සහතිය. එවතර උෙදුරැ රහතිය, බිය රහතිය. වමවතවරන් 
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එවතර යාම සඳහා එතර කරෙන නැෙක ් වහෝ උඩින් බැඳි පාලමක් 
වහෝ නැත. මම තණය ල ී දඬු අත ු වකාළ කඩා එකත ු වකාට පහුරක් 
බැඳ ඒ පහරු උපකාර කරවගන අතේලනි ්හා පාෙලනි ්ෙෑයම් කරමින් 
සෙුවස ්එවතර ෙනව්නම් නම් මැනවි. 

ඉකබ්ිත ි මහවණයන,ි ඒ පුරැෂයා තණය ලීදඬු අතවුකාළ කඩා 
එකත ු වකාට පහරුක ් බැඳ ඒ පහරු උපකාර කරවගන අතේලින් හා 
පාෙලනි ්ෙෑයම් කරමින් සෙුවස ්එවතරට යන්වනය්. එවතරට පරවතරට 
ගයි ඒ පුරැෂයාට වමබඳු අදහසක ්ෙනව්නය්: මට වම් පහරු වබාවහෝ 
උපකාර විය. මම වම් පහරු උපකාර කරවගන අතේලනි ්හා පාෙලින් 
ෙෑයම් කරමින් සෙුවස ්එවතර වීමි. මම වම් පහරු හසිතබාවගන වහෝ 
කරතබාවගන වහෝ කැමති මගකනි ්යනව්නම් නම් මැනවි. “මහවණයනි, 
ඒ කමිැය ිහඟිනන්හුද? වමවස ්කරනන්ාෙූ ඒ පුරැෂයා පහරු පිළිබඳෙ 
කළයතුු දෑ කරනව්නක ්ෙන්වනද්? “වමය වනාවමමය සොමීනි.” 

“මහවණයන,ි වකවස ්කරනන්ාෙූ ඒ පුරැෂයා ඒ පහරු පිළිබඳෙ 
කළයතු ු දෑ කරනව්නක ් ෙන්වනද්? මහවණයන,ි වමහලිා එවතරෙූ 
පරවතරට ගයි ඒ පුරැෂයාට වමබඳු අදහවසක ් ෙනව්නය්. “මට වම් 
පහරු වබාවහෝ උපකාර ඇතව්ත් විය. මම වම් පහරු නිසා අත්ෙලින්ද 
පාෙලනිද් ෙෑයම් කරමින් සෙුවස ් එවතර ෙූවයමි. මම වම් පහුර 
වගාඩට ඔසො තබා වහෝ දිවයහ ි පා වකාට යො කැමත ි මවගකින් 
යන්වනම් නම් මැනවි.” මහවණයන,ි වමවස් කරනන්ාෙූ ඒ පුරැෂයා ඒ 
පහරු පිළබිඳෙ කළයතු ු දෑ කරනව්නක ් ෙනව්නය්. එපරිද්වදන්ම 
මහවණයන,ි මා විසින ් පහරුකට උපමා වකාට ධමමය වදශ්නා කරන 
ලදව්ද් (සසරින)්  එවතරවීම පිණිසය. ගරහණයය පිණිස වනාවම. 
මහවණයන,ි පහරු කට උපමා වකාට නුඹලාට වදසන ලද ධමමය මැනවින් 
දැනගන්නාෙූ නඹුලා විසනි් ධමමවයෝද අතහළ යතුත්ාහ. අධමමයන් ගැන 
කයිනුම කෙවර්ද? 

(එෙවමෙ වඛා භකිඛවෙ කලුලූපවමා මයා ධවමමා වදසවිතා. 
නති්ථරණයත්ථාය වනා ගහණයත්ථාය. කුලලූපමං වො භකිඛවෙ ධමමං 
වදසතිං ආජානවනතහ ිධමමාපි වො පහාතබබා පවගෙ අධමමා.) 

වම් අනෙු බලන කල පහවුර් උපමා කථමාෙ ධමමවය ්සාවප්ක් ෂ 
සහ පරාවයෝගකි අගය විදහාපාන කදිම නදිශයනයකි. ෙැවඩ්ට 
පිරිමැවහන පමණින ්පහරු සකස ්කරගන්නා ලදව්ද,් වමවතර ෙැවඩන 
අතරුිකලි ිආදිවයනි. පහරුට වගාඩවී එය අලල්ාගත ්පමණින,් තෙ තෙත් 
අතරුිකලිිෙලනි ් එය සරසාගත ් පමණින ් එවතරට යා වනාහැකිය. 
එවතර බලා පිටතව්ී අතින ්පයින ්ෙෑයම් කරමින් පහරු පිහිට කරවගන 
කරමකරමවයන් එවගාඩ විය යතුවුම. එවතරට ළඟාෙූ තැනැත්තා 
පහවුරන ් බැස එය අතහ්ළ යතුවුම. එනමුත ් වමවතර වෙවසන අය 
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ගැන කරැණයාවෙන ්තමතමනට්ම එෙැන ිපහුරැ තනාගැනීමට උපවදස් 
දීමට ඔහ ු ඉදිරිපත් විය හැකයි. එවහත ්ඔහුට නම් තෙදුරටත ් පහුරක් 
අනෙශයය. වමවතර ෙැවඩන අතරුිකලිිෙලනි ් සකස ් කරගත ් බැවින් 
පහරු පරවයෝජනෙත් ෙනව්නත්් අථමමෙත් ෙනව්නත් ්වමවතරදීය. එවමන්ම 
සමමාදිටඨිවයහි සදිධානතමය අනතගයතය ෙන ධමමයද වලෝකෙයෙහාරය 
අනෙු ගයි භාෂාෙ හා තකයය මාධයය වකාටවගන ඉදිරිපත් කරන 
ලදද්ක.ි එය හැදෑරීම් පමණයකනි්, එය ආධානගරාහෙී ගරහණයය කරිීවමන්, 
එය තෙ තෙත ් සංකලප් තළු දැෙම වමන්, වකනකටු පරමාථමමයට 
ළඟාවීමට වනාහැකයි.56 නෙිනට ළඟාවීමට නම් ධමමය හැදෑරීවමන් 
පස ු ආධයාතමික පරයතනවයහ ි වයදිය යතුුය. නෙිනට ළඟාෙූෙහුට 
තෙදුරටත ් ධමමවයහ ි පරාවයෝගකි අගයක ් වනාමැත. එවහත ් දුකට ෙැම  
සටිින පුහදුුනනහ්ට එහි ඇති අගය ඔහටු දැන ්පරතයක්ෂවී ඇති බැවින් 
හදුු කරැණයාවෙනම් ඒ ධමමය ඔෙනුහ්ට වදශ්නා කරිීමට ඉදිරිපත් විය 
හැකයි. 

ධමමවයහ ිසතයමය අගය ගණිිය යුත්වත ්පෘථමගජ්නයාවග් දෘෂටි 
වකෝණයයට අනෙුය. එය ඔහුට සුපුරැදු මාධය තළුනි ්ඉදිරිපත ්කරන ලද 
බැවින.ි එවස ් ගත් කල ධමමවයහ ි - නැතවහාත් සමමාදිටඨිවයහි - 
සතයමය අගය රඳාපෙතනිව්න ් පරතපිානෙට සාවප්ක්ෂකෙය. එය ඇත්ත 
ෙශවයන්ම පරම නිෂඨාෙ පිළබිඳ දෘෂටියක ් මිස පරම නිෂඨාෙම 
වනාවම. වෙනත් විදියකින් කෙිවහාත් පහරුක ් එවතරට යම් පමණයට 
අානළ වමද, එපමණයටම ධමමය නැතවහාත ්සමමාදිටඨිය පරම නිෂඨාෙට 
අානළෙ සතයවම. දෘෂටි විවශ්ෂයක ් බැවින ් එයනිද් කිසියම් 
දෘෂටිවකෝණයයක් නතිැතනි්ම අධයාහාරය. එය ෙනාහ ිආයය ශරාෙකයාවග් 
දෘෂටි වකෝණයයය. අප කලනි් වපනේා දුන් පරිදි විමුකත පුදග්ලයාට 
දෘෂටි වකෝණයයක් වනාමැත. ඇත්වතනම් ඔහටු දෘෂටි වකෝණයයක 
අෙශයතාෙකද් නැත. ඒ ඔහ ුපරම නිෂඨාෙට සම්පරාපතවී ඇත ිබැවිනි. 
සතයය පිළබිඳ සයිලු දෘෂටි සමතකිරමණයය වකාට සතය දශයනය ඔහු 
ලබාවගන ඇත.57 වම් අනෙු මනුෙිරයාවග් නශි්ශද දතාෙ පිළිබඳ 
පරශ්නවයද්ි වමන් වමහදිීද අපට විසංොදයක් ඉදිරිපත ්වෙය.ි මිථමයාදෘෂටි 
ඛණයඩ්නය කරනවිට පමණයක ් වනාෙ සමමාදිටඨිය වදශ්නා කරනවිට 
පො මනුෙිරයා තළු කසිදිු දෘෂටියක් නැත. සමමාදිටඨිය තළුම එහි 
සමතකිරමණයයට තඩුවුදන බීජය ගැද ෙ ඇතැය ි කෙිහැකව්ක්, එහි 
පරමාථමමය එයත ් ඇතළුු සියලුම දෘෂ්ම නව්ගන ් සති විමුකත කිරීමම 
බැවින.ි ධමමවයහ ි වම් විසංොදී ලක්ෂණයය පරථමම ෙරට ධමමය ඇසූ 
සමාජය තළු ආනව්දෝලනයක් ඇත ි කරන ලද බෙ බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සම් අලගදදූපම සතූරවයහදිී වමවස ්පරකාශකරත.ි 

“ඉධ භකිඛ ුඑකචචසස එෙං දිටඨි වහාති: වසා වලාවකා වසා 
අතතා වසා වපචච භවිසසාමි, නවිචචා ධවුො සසසවතා 
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අවිපරිණයාමධවමමා සසසතසිමං තවථමෙ ඨසසාමීති. වසා සණුයාති 
තථමාගතසස ො තථමාගතසාෙකසස ො සවබබසං දිටඨිටඨානාමයටඨාන 
පරියටුඨානාභිනවිෙසානුසයානං සමූග ාතාය සබබ සංඛාර සමථමාය 
සබබපූමයපටිනිසසගගාය තණයහකඛයාය විරාගාය නවිරාධාය ධමමං 
වදවසනතසස. තසස එෙං වහාති: උචඡිජජිසසාමි නාම ස,ු විනසසසිසාමි 
නාම සු, න ස ු නාම භවිසසාමි. වසා වසාචත ි කලිමත,ි පරිවදෙති 
උරතතාළංි කන්දති සවමමාහං ආපජජති. එෙං වඛා භකිඛු අජඣතතං 
අසත ිපරිතසසනා වහාත ීත.ි”58 

“මහණය වම් වලෝකවයහි ඇතැම් එකකටු ‘ඒ වලෝකයයි, ඒ 
ආතම්යය.ි ඒ මම පරවලාෙ වගාස් නතිය ෙනව්නමි, සථ්ිර ෙන්වනමි, 
සානකාලකි ෙනව්නමි, වෙනස් වනාෙන සේභාෙ ඇතව්තම් ෙනව්නමි, 
ශාසේතයක ්වමන් එවසම් සටිිනව්නමි’ය ිවමබඳු දෘෂටිය වමද, වහවතම 
සයිලු දෘෂටි, දෘෂටි ඇතෙින තැන්, දෘෂටි පිහටින තැන,් දෘෂටි නැඟී 
සමි ම්, දෘෂටි බැසගැනමී් දෘෂ්ම න ්සවිතහ ිලැගගැනමී් මලුසනු ්කිරීමටද, 
සයිලු සංසක්ාරයන් සංසඳිවීම් පිණිසද, සයිලු උපධීන ් අතහැරීම 
පිණිසද, තණයහාෙ ක්ෂය කරිීම පිණිසද, විරාගය පිණිසද, නවිරෝධය 
පිණිසද නෙිමානය පිණිසද දහම් වදසන තථමාගතයන් ෙහනව්සව්ග් වහෝ 
තථමාගතශරාෙකයකුවග ් වහෝ වදශ්නාෙ අසයි. ඔහටු වමෙැනි අදහසක් 
වෙයි: (අනුතපතත ිෙශවයන)් උවචදද ෙනව්නම්ල, විනාශ ෙනව්නම්ල, 
(උතපතත ි ෙශවයන්) වනාෙන්වනම්ල (යනුවෙනි). වහවතවම් වශෝක 
කරය,ි කල්ානත් වෙයි, ෙැලවපයි, වළහ ිඅතග්සා වගන හඬයි, මුළාෙට 
ෙැවටය.ි මහණය, වමවස් තමා පිළබිඳ ෙූෙක ්නැති කලහ්ි තැතිගැන්ම 
වෙය.ි” 

වමයනි ් වපනයීන පරිදි සමමාදිටඨිවයහ ි ඉලකක්ය සියලුම 
දෘෂටි වමන්ම ඒොට ඇත ි පරෙණයතාෙනද් මලුනිපුුටා දැමීමයි. 
කරමකරමවයන් නමතු් මළුු මහත ් සංකලප් වගාඩනැගලිල්ම ඉෙත් විය 
යතුවුම. අන්තමි පරිච්වදදයන ් බලන කල අපවග ් ආධයාතමික 
පරයතන්යට ඉතාමතම් උපකාරීෙූ සංකලප්වයෝද අප වෙතනි් සමුගත 
යතුත්ාහ. එබැවින ්සමමාදිටඨියට අානළ සංකලප් වහෝ පපඤච පිළබිඳෙ 
සපුරීක්ෂාකාරීවීමට සදිුවම. සාවප්ක්ෂකෙ ගත් කල දෘෂටි සතය වහෝ 
අසතය ෙශවයන් ෙගයකළ හැකයි. පදමාලාෙක් පැහැදිල ිවහෝ අපැහැදිලි 
ෙශවයන් වෙනක්ර දැකව්ිය හැකයි. ොග් රටාෙක ් ශාසත්රීය වහෝ 
අශාසත්රීය වලස හැඳින්විය හැකයි. එතකදුු ෙුෙත ්පරඥපත ිෙශවයන් ඒ 
සයිලල්ම එකම ගණයයකට අයත ්බෙ අප විසනි ්මතක තබාගත යුතුය. 
ඇතැම් පරඥපත ි අවනකේා වමන් වනාෙ ඒකානත් ෙශවයන්ම සතය 
යය ිවගන ‘පරමත්ථ’ වලබ්ලය ඇලෙූ සපුිරි සරුැකුම් දෙටනයක අසුරා 
තැබිය යතු ු වනාවම. අවනක ් පරඥපතනීට් ෙඩා පරමාථමමයට හිතකර 
වලස - ෙඩා සතය වලස - ෙඩාත ්පැහැදිලි වලස - ෙඩාතම් ශාස්තරීය 
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වලස සලකා ඒො ‘පරමත්ථ’ නමින ් හැඳිනව්ීවමහ ි ෙරදක ් නැත. 
වමහලිා අපට වපනේා දිය හැක ි විවශ්ෂ කරැණයක ්නම් මලු ් යුගවය් 
පාරිභාෂික  වනාෙන ෙයෙහාරය තළු ඇතත් ෙශවයන්ම ‘පරමත්ථ’ යන 
ෙචනවයන් සචූිත ෙූවය ්සාක්ෂාත ්කරගතයතුු පරම-අථමමය ෙන නිෙනයි. 
ඒ පරමාථමමයට අානළෙ ූෙචන ‘පරමත්ථසංහිත’59 වලස හඳුනේන ලද්වද් 
සවුිවශ්ෂ පාරිභාෂික අථමමයකින ්වනාවම. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් නම් ඒ 
සයිලු පරඥපත ි සැලකවුම ‘සමමතුි’ වලසටමය. වලෝකසමඤඤා, 
වලෝකනරිැතත ිවලෝකවොහාර, වලෝකපඤඤතති ෙශවයන් හැඳින්ෙූ ඒ 
සයිලල් උනේහනව්ස් ෙයෙහාර කළ නමතු් ඒ කසිෙික ් පරාමශයනය 
වනාකළහ. දැඩිෙ වනාගතහ්. 

බදුුරදුන ් පරඥපතනී ් පිළබිඳෙ දැකේූ වම් සරල නමතු ් ගැඹුරැෙූ 
ආකලප්ය වබෞද්ධ චිනත්න පරම්පරාෙ තළු නසිවිලස පෙතේා වගන 
ආවමදැය ි වකනකටු සැක සවිතනව්න් මැදුම් සඟිවය් එන අනඞ්ගණය 
සතූරයට බදුුවගාස් හමිියන ් සැපය ූ අටුොවෙහ ි පහත සඳහන් 
(අනතකතයෘක) ගාථමා දකනින්ට ලැවබන විටය.60 

දුවෙ සචචානි අකඛාසි - සමබවුදධා  ෙදතං ෙවරා 
සමමතුංි පරමත්ථඤච - තතයිං නපූලබභති 
සංවකත ෙචනං සචචං - වලාක සමමතුිකාරණයා 
පරමත්ථෙචනං සචචං - ධමමානං භතතකාරණයා 
තසමා වොහාර කසුලසස - වලාකනාථමසස සතථමුවනා 
සමමතුංි වොහරනතසස - මසුාොවාන නජායති 

ොදීන ්අතර උතමු් ෙූ සම්බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස ්සතය වදකක් 
ොනළ වසක්. සමමතුි සහ පරමත් ථම යනුවෙන.ි වතෙැනන්ක ්වනාමැත. 

සංවකත් ෙචනය සතයෙනවුය ් වලෝක සමමතුිය වහත්ුවෙනි. 
පරමත්ථ ෙචනය සතය ෙනවුය ්ධමමයනව්ග ්ඇති බෙ නසිාය. 

එබැවින ් ෙයෙහාරවයහ ි දක්ෂෙ,ූ වලෝකනාථමෙ ූ ශාස්තෲන් 
ෙහනව්සට් සමමතුිය ෙයෙහාර කරිීවමන් මසුාොදයක් ඇත ිවනාවම. 

‘නපිපපඤච’ යන පදවයහ ි අරැත වකනකටු අගය කළ 
හැකනිම් සිෙුවෙනි සකිපදය කැඩීවම් වචෝදනාෙට එවරහෙි ඉහත දැක්ෙූ 
තකය කසිෙික ්බදුුරදුනහ්ට අනෙශය බෙ ෙැටහ ීයනු ඇත.  

අටෙුා යගුවයහදිී මුල ්සථ්මාෙරය වෙනසේූ අයරුැ පැහැදිලි ෙන 
තෙත ් අෙසථමාෙක ් විනයචලුලෙගගවයහ ි එන61 එකත්රා වදදයක 
බදුුරදුන ්භාෂාෙ වකවරහ ි දැකේූ ආකලප්ය පිළබිඳෙ බදුුවගාස් හිමියන් 
වදන විෙරණයය තළුින ් දැකයි හැකයි. වපවළහ ිඑන පරිදි යවම්ළු සහ 
වතක්ලු නම්ෙූ කලයාණයෙචන ඇත ි කලයාණයොගශ්කතිය ඇති 
(කලයාණයොචා, කලයාණයොකකරණයා) බරාහමණය ජාතකි සවහෝදර භික්ෂූන් 
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වදවදවනක්, විවිධ නාමවගෝතර ඇතෙි, විවිධ ජාති ෙලින ් කුලෙලින් 
නකිම් පැවිදිෙූ භික්ෂනූ ්තම තමනව්ග ්ෙයෙහාර විමයෙලනි ්බදුධ ෙචනය 
දූෂණයය කරන බෙ කයිමින ් බදුධ ෙචනය ඡන්දසට නැඟීමට අෙසර 
පැතතහ. 

(“එතරහ ි භවනත භිකඛ ු නානානාමා නානාවගාතතා 
නානාජචචා නානාකලුා පබබජිතා වත සකාය නරිැතතයිා බුදධ ෙචනං 
දූවසනති. හන්ද මයං භවනත  බුදධෙචනං ඡන්දවසා ආවරාවපමාති.”) 

එවහත ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ඒ ඉලල්මී පරතිවක්ෂ්ප කවළ් 
ගැරහමීකින.ි 

“විගරහ ිබවුදධා භගො. කථමංහ ිනාම තවුමහ වමා පුරිසා එෙං 
ෙකඛථම: හන්දමයං භවනත බුදධෙචනං ඡන්දවසා ආවරාවපමාති. වනතං 
වමා පුරිසා අපපසනනානං ො පසාානය පසනනානං ො භිවයයාභාොය 
අථමවඛෙතං භකිඛවෙ අපපසනනානං වචෙ අපපසාානය පසනනානඤච 
එකචචානං අඤඤථමතතායාත.ි” 

භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස්, “හසි ් පුරැෂවයන ි වතාපි ‘ෙහන්ස අපි 
බදුධෙචනය ඡන්දසට නගම්හ’ය ි වකවස් නම් වමබනද්ක ්කයිෙුද? හිස් 
පුරැෂයනි,ි වමය වනාපහන් ෙූෙනව්ග ් පැහැදීම පිණිසද 
පැහැදුනෙුනව්ග ් ෙැඩීම පිණිසද වනාවම. අවනක ් අතට මහවණයනි, 
වමය වනාපැහැදුනෙුන්වග ් වනාපැහැදීම පිණිසද, පැහැදුන ඇතැම් 
වකනකුනව්ග ්වෙනස ්වීම පණිිසද වමය”ය ිවෙවසසනි ්ගැරහ ූවසක්. 

වමවස ් ගරහා දැහැමිකතා වකාට එවස ් ඡන්දසට නඟවතාත් 
දුකලුා ඇෙැතක ් ෙන බෙද ොනරා සේකයී භාෂාවෙන ් බදුධෙචනය 
ඉවගනීම අනුදැන ොනළහ. 

“න භකිඛවෙ බදුධ ෙචනං ඡන්දවසා ආවරාවපතබබං වයා 
ආවරාවපයය ආපතත ි දුකකටසස, අනජුානාමි භකිඛවෙ සකාය 
නරිැතතයිා  බදුධෙචනං පරියාපුණිතංු” 

“මහවණයන,ි බුදධ ෙචනය ඡන්දසට වනානැගයි යතුු. යවමක් 
නගන්වන් නම් ඔහටු දුකලුා ඇෙැත ් ෙන්වනය්. මහවණයන,ි සෙකීය 
භාෂාවෙන ්බදුධෙචනය හැදෑරීමට අනුදනමිි” 

‘සකාය ය රු කා  එත්ථ සකා ය රු  නාම 
සමමාසමබවුදධන ෙුතතපපකාවරා මාගමයක වොහාවරා’62 

(‘සකාය නිරැතතියා’ යන ු වමහදිී සකානිරැතති නම් 
සමමාසම්බදුුන ්වදස ූපරකාර මාගමයක ෙයෙහාරයය.ි) 



45 

 

‘පපඤච’ පිළබිඳ පරශ්නය තිබිවයේා! ඉහත උදධෘත වදදවයහි 
සන්දභයය අනෙු ෙුෙද වපනයීන්වන ් බදුුරදුන ් කසිවිසත්් අටුොවෙහි 
දැකව්ෙන අදහස අනමුත වනාකළ බෙක.ි යට ක ී භික්ෂනූ් වදනමවග් 
ඉලල්මී ගැරහමීකින ් පරතිවක්ෂ්ප කරිීවමනුත ් ‘සකාය ය රු කා’ යන 
වදපදවයන ් පැහැදිලෙිම ගමයෙනවුය් (‘තමාවගම් ය රුි  දකයේ’ - 
වමම වයදුම එක ී වදනම විසිනදුු වයාාන ඇත ි බෙ සැලකයි යුතුය) 
බදුුරදුන ් සයිලල්නට්ම තම තමන්වග ් භාෂාවෙන ් ධමමය හැදෑරීමට 
අනදුැන ොනළ බෙය.ි එය ධමමවය ්පරචලති වීමට අනබුලයක් වහයිනි.63 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් බැෙහර බස පිළබිඳෙ වකතරම් සහනශීලීද යනු 
ර්ුදුම් ද සඟ දකේ ද අරර් ද ිභඞ්  ද සතූරවය් එන පහත සඳහන් වදදවයන් 
පැහැදිල ිෙන ුඇත. 

“ජනපද ය රු ං නාභිනවිෙවසයය සමඤඤං 
නාතධිාවෙයයාත’ි ඉත ි වඛා පවනතං ෙුතතං. කිවඤචතං පටිචච 
ෙතුතං? කථමඤච භිකඛවෙ ජයප ය රු කාච අභනිවිෙවසා වහාති. 
සමඤඤායච අතිසාවරා? ඉධ භිකඛවෙ තවදවෙකවචචස ු ජනපවදසු 
‘පාතී’ ත ි සඤජානනත,ි ‘පතතනත’ි සඤජානනති, විත්ථනති 
සඤජානනත,ි සරාෙනත ි සඤජානනති, ධාවරාපනත ි සඤජානනති, 
වපාණයනත ිසඤජානනත.ි පිසලීනත ිසඤජානනත.ි ඉත ියථමා යථමා නං 
වතස ු වතස ු ජනපවදසු සඤජානනත ි තථමා තථමා ථමාමසා පරාමසස 
අභනිවිිසස වොහරති: ‘ඉදවමෙ සචචං වමා මඤඤනති. එෙං වඛා 
භකිඛවෙ ජනපදනරිැතතයිා ච අභනිවිෙවසා වහාත ි සමඤඤායච 
අතසිාවරා. කථමඤච භකිඛවෙ ජනපදනිරැතතයිාච අනභනිවිෙවසා 
වහාත ි සමඤඤායච අනතසිාවරා? ඉධ භිකඛවෙ තවදවෙකවචචසු 
ජනපවදස ු ‘පාතී’ ති සඤජානනති, පතතනත ි සඤජානනති, විත්ථනති 
සඤජානනත,ි සරාෙනත ි සඤජානනති, ධාවරාපනත ි සඤජානනති, 
වපාණයනත ිසඤජානනති පිසලීනති සඤජානනත.ි ඉති යථමා යථමා නං 
වතස ු වතස ු ජනපවදසු සඤජානනත.ි ඉදං කරිවම ආයසමවනතා 
සනධාය වොහරනතීති, තථමා තථමා වොහරත ි අපරාමසං. එෙං වඛා 
භකිඛවෙ ජනපදනරිැතතයිා ච අනභනිවිෙවසා වහාත.ි සමඤඤාය ච 
අනතසිාවරා ...” 

ජනපද නරිැකතවියහ ි දැඩිෙ ඇතළුු වනාෙනව්නය්. සමමුතිය 
වනාඉකම්ෙන්වනය්යි යන වමය කයින ලදී. කමුක් සඳහා වමය කියන 
ලදද? වකවසද් මහවණයනි ජනපදනරිැකතවියහ ි දැඩිෙ ඇතළුු ෙන්වන්, 
සමමතුිය ඉකම්වීමක ් ෙනව්න?් මහවණයන,ි වමම එකම බඳුන ඇතැම් 
ජනපදයන්හ ි ‘පාති’ යය ි හඳුනති. ‘පතත’ යය ි හඳුනත.ි ‘විත්ථ’ යයි 
හඳුනත.ි ‘සරාෙ’ යය ිහඳුනත.ි  ‘ධාවරාප’ යය ිහඳුනත.ි  ‘වපාණය’ යයි 
හඳුනත.ි ‘පිසලී’ යයි හඳුනති.64 වමවස් ඒ බඳුන ඒ ඒ ජනපදයන්හි යම් 
යම් පරිදව්දකනි ්හඳුනත්ද, ඒ ඒ පරිද්වදන ්දැඩිෙ පරාමශය වකාට, එයට 
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ඇතළුුෙ ‘වමයම සතයයය අවනකේා හසිය්’යි ෙයෙහාර කරය.ි වමවස්ය 
මහවණයන ි ජනපද නරිැකතවියහ ි දැඩිෙ ඇතළුු ෙනව්න්, සමමුතිය 
ඉකම්ෙනව්න්. වකවස්ද මහවණයනි, ජනපද නරිැකතවියහ ි දැඩිෙ ඇතුළු 
වනාෙනව්න්, සමමතුිය වනාඉකම්ෙනව්න?් මහවණයන,ි වමහි එකම 
බඳුන ඇතැම් ජනපදයන්හි ‘පාති’ යයි හඳුනත.ි ‘පතත’ යයි හඳුනති. 
‘විත්ථ’ යය ි හඳුනති. ‘සරාෙ’ යය ි හඳුනත.ි  ‘ධාවරාප’ යය ි හඳුනති.  
‘වපාණය’ යය ි හඳුනති. ‘පිසලී’ යය ි හඳුනති. වමවස ් ඒ බඳුන ඒ ඒ 
ජනපදයන්හි යම් යම් පරිදව්දකනි ් හඳුනත්ද ‘වමය ආයෂු්මත්හු වම් 
සඳහා ෙයෙහාර වකවරති’ය ි ඒ ඒ පරිදව්දන ් ෙයෙහාර වකවරයි. 
දැඩිවකාට වනාගනී. මහවණයනි, වමවස ් ජනපද නිරැතතිවයහ ි දැඩිෙ 
ඇතළුු වනාවීමද සමමතුිය වනාඉකම්වීමද වෙය.ි 

ඉහත අනශුාසනාවෙහ ි අගය ෙඩාත ් ඉසම්තවුී වපවනන්වන් 
වමහදිී බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් භකි්ෂූන ්ෙහනව්සල්ා සඳහා අනුදැන ොනළ 
සාමකාමි පරතපිානවම (අරණය පටිපාන) එක ් පියෙරක ් විසත්ර කරිීවම්දී 
පරකාශ කරනන්ක ්බැවින.ි වම් පරතපිානෙ සටන්කාමි පරතපිානවෙන් (සරණය 
පටිපාන) හාත්පසනිම් වෙනව්කාට දකේා ඇති අතර පසෙු කී පරතිපානෙට 
එක ් නදිසනුක ් ඉහත නේදවයහමි සඳහන් ෙන ජනපද නරිැකතිය 
පිළබිඳ ආධානගරාහී අනතගාමී ආකලප්ය තළුනිම් පරකට වෙයි. 
ආයයශරාෙකයා විසනි ් වම් පසෙු ක ී ආකලප්ය දුරලා ජනපද නිරැකති 
සම්බනධ්වයන් මධයසථම සහනශීල ීආකලප්යක ්ෙැඩිය යතුෙු ඇත. ඔහු 
තළු එෙැන ි සහනානයක චිතතතත්ත්වයක ් පැලපදියම් කරනවුය් පහුවර් 
උපමාෙට පිටපුසනි ්ඇත ිඅවපෝහක අථමම සමාුනයමය.  

දෘෂ්ම න ්අතර ‘සමමාදිටඨිය’ අදවිතයී වලස සැලකයි හැක්වක් 
ඒ තළු ඇති සවුිවශ්ෂ අවපෝහක මලූධමමය නසිාය. වම් අදවිතීය 
ලක්ෂණයය නාටයාකාරවයන් නරිෑපණයය ෙන එක ් අෙසථමාෙක ් නම් 
මධපුිණයඩික සතූරවයහ ි බැලූ බැලම්ට රළුෙූත ් චිතතාකර්ෂණීය වනාෙූත් 
ආරම්භයය.ි එහදිී අපට දණයඩපාණී ශාකයයා බදුුරදුනව්ගන් 
උනේහනව්ස ්වදසන ොදය නශි්චය කරගැනීවම් අටිවයන ්පරශ්න කරනු 
දකනිට් ලැබනු.ි එයට බදුුරදුන ් අප කලනි ් විෙරණයය කළ අන්දවම් 
ෙැලේටාරම් විදිවය ්පිළතිරුක ්දුන ්වලසක ්වපනනු.ි අප සාමානයවයන් 
බලාවපාවරාතත් ුෙන පරිදිම දණයඩ්පාණී බලාවපාවරාතත්ුෙනට් ඇත්වත් 
කසියිම් ොදයක් වහෝ ලද මයයක් හඟෙන වකටි ෙචනයකි. එනමුත් 
බදුුරදුනව්ග ් පිළතිරු ොග් පරපඤචයක ් වලස හැඟුන නිසාවදෝ 
දණයඩ්පාණී එයින ්සෑහමීකට පත් වනාවීය.  ඔහ ුතම ෙයාකතල හිසසලා 
ගැටමසු ු නළල රැළිගන්ො නකිම් ගවිය ් ඒ නසිාය. බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සව්ග ්පිළතිරු තුළ ගැද ෙ ඇත ිගැඹරුැ අථමමානතරයන ්අගය කළ 
වනාහැක ිකෙරක ුෙුෙද එෙැන ිපරතචිාරයක් දැකව්ීමට වපළවඹනු ඇත. 
සයිලු ොදයන් වමනම් ොදයන්ට තඩුවුදන සයිලු අනුසයද පරහීන කළ 
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බෙම මිස පරකාශකරිීමට ොදයක් බදුුරදුනට වනාවීය. ශාස්තෘෙරයකු 
ෙශවයන් උනේහනව්ස්වග ්පරමාථමමය ෙූවය ්තමන්ෙහනව්ස ්සමපරාපතෙූ 
නෂිඨාෙ කරා යන පරතපිානෙ අනයයන්ට වපන්ොදීමය. 

සංකලප්යන් වකවරහ ි දැකව්ිය යතු ු පරබදුධ ආකලප්ය පිළිබඳෙ 
ෙඩාත ්ගැඹරුැ දශයනයක් අප වෙත ඉදිරිපත ්කරන සතූර වදශ්නා අතර 
ඉතාමත්ම ෙැදගත් සතූරයක් ෙනවුය් එහ ි ෙැදගතක්ම නිසාම 
මැදුම්සඟිවයහ ි මලුටම තබා ඇත ි මලූපරියාය සතූරයයි. ඒ සූතරවයහි 
පහත සඳහන් පුදග්ලයින ් හතරවදනාවග ් වලෝක දශයනය නරිෑපණයය 
වකවරය.ි 

1. අර්රු වේ දප ථ ේජයකා 
ආයයයන් වනාදුට,ු ආයයධමමවයහ ි වනාහසළ, ආයය ධමමවයහි 

අවිනතී, සතප්ුරැෂයන ් වනාදුට,ු සතප්ුරැෂ ධමමවයහ ි වනාහසළ, 
සතප්ුරැෂ ධමමවයහ ි අවිනතී, අශරැතෙත් පෘථමගජ්නයා (අසසුතො 
පුථමුජජවනා අරියානං අදසසාවී, අරිය ධමමසස අවකාවිවාන, අරියධවමම  
අවිනවීතා, සපපුරිසානං අදසසාවී, සපපුරිසධමමසස අවකාවිවාන, 
සපපුරිස ධවමම  අවිනවීතා.) 

2. දසඛ දභ කු්ෂව 
වශක්ෂෙූ, අහයත්වයට වනාපැමිණි, අනුතතර වයෝගවක්ෂ්ම නම්ෙූ 

රහතබ්ෙ පතමින් වෙවසන භකි්ෂුෙ (භිකඛ ුවසවඛා, අපපතතමානවසා, 
අනුතතරං වයාගවකඛමං පත්ථයමාවනා විහරත)ි. 

3. රහේ දභ කු්ෂව 
රහතේූ, ක්ෂය කළ ආශරෙ ඇති, ෙැස නිමකළ බඹසර ඇති, 

කළයතුත් වකාට ඇත,ි බහා තැබ ූපඤචසකන්ධ බර ඇත,ි පැමිණි සොථමම 
ඇත,ි මළුුමනින් ක්ෂය කළ භෙ බන්ධන ඇති. මැනවින ් දැන විමුකතෙූ 
රහත ් භකි්ෂුෙ (භිකඛ ු අරහං, ඛීණයාසවො, ෙුසිතො, කතකරණීවයා, 
ඔහතිභාවරා, අනුපපතතසදවතථමා, පරිකඛීණයභෙසංවයාජවනා 
සමමදඤඤා විමුවතතා) 

4. සර්ර්ා දසර්ටු ධවූ දථා කයේ දවහයේදසේ 

අර්හතේූ සමයක ් සමබුදධෙූ තථමාගතයන් ෙහනව්ස් (.... 
තථමාගවතා අරහං සමමාසමබවුදධා) 

වම් පුදග්ල සතර වකාටඨාසවයන් අෙසන ් වකාටස් වදක 
එකක ් ෙශවයන් ගණිිය හැකව්ක ් ඒ වදවකාටසවගම් වලෝක දශයනය 
එකම බැවින.ි ඒ අනෙු මලූකි ෙශවයන ් වමහ ි පුද්ගල වකාටඨාස 
තනුක.ි වම් සතූරවයද්ී බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් සයිලු ධමමයන්වග් 
‘මලූපරියාය’ වදශ්නා කරති (‘සබබධමම මලූපරියායං වො භකිඛවෙ 
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වදසසිසාමි.’) උනේහනව්ස ් සංකලප් විසහිතරක වලඛ්නයක් ඉදිරිපත් 
වකාට, ඉහත ක ී පුදග්ල වකාටඨාස ඒ සංකලප් පිළබිඳෙ දක්ෙන 
ආකලප්ය පැහැදිල ි කරවදත.ි ඒ වලඛ්නයට පහත සඳහන් සංකල්ප 
ඇතළුත් වම. පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා, භතතා, වදො, පජාපති, 
බරහමා, ආභසසරා, සුභකිණයහා, වෙහපඵලා, අභිභත, 
ආකසානඤචායතනං, විඤඤාණයඤචායතනං, ආකිඤචඤඤායතනං, 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතනං, දිටඨං, සතුං, මතුං, විඤඤාතං, එකතතං, 
නානතතං, සබබං, නිබබානං. 

වම් පද අතර වපවනන විවිධත්වය වකවස් වෙතත ් ඒ හැම 
එකකම් සංකලප් වලස ගත ් කල ඒකාකාරය. ඒ සංකලප් පිළබිඳෙ 
අශරැතෙත ්පෘථමගජ්නයාවග ්ආකලප්ය වමවස ්විසත්ර  කැවරය.ි 

“ඉධ භකිඛවෙ අසසුතො පුථමුජජවනා ..... පඨවිං පඨවිවතා 
සඤජානාති. පඨවිං පඨවිවතා සඤඤත්වා පඨවිං මඤඤති, පඨවියා 
මඤඤත,ි පඨවිවතා මඤඤති, පඨවිං වමත,ි මඤඤති, පඨවිං 
අභනින්දත,ි තං කිසස වහත?ු අපරිඤඤාතං තසසාත ිොනමි. 

“.... ආපං ආපවතා ........ නබිබානං නිබබානවතා....” 

මහවණයන,ි වම් වලෝකවයහි අශරැතෙත් පෘථමගජ්න වතවම් 
............ පෘථිවිය පෘථිවිය ෙශවයන් හඳුනාගනිය.ි පෘථිවිය පෘථිවිය 
ෙශවයන් හඳුනාවගන පෘථිවිය යය ි හඟිය.ි පෘථිවිවයහ ි යය ි හඟියි. 
පෘථිවිවයන් යය ි හඟයි.ි පෘථිවිය මවග් යයි හඟයි.ි පෘථිවිය පිළිබඳෙ 
සතටුවුෙය.ි ඒ කෙර වහයිනද්? ඔහ ු විසනි ් පෘථිවිය පිරිසිඳ 
වනාදනන්ාලදැය ි කයිමි. (වම් අනද්මින්ම ‘ආවපා’ සටි ‘නබිබාන’ 
දකේා.)  

වශක්ෂ භකි්ෂුෙවග ්ආකලප්ය වමවස ්දැකව්ම.  

“වයා පි වසා භිකඛවෙ භිකඛ ු වසවඛා .....  වසා පි පඨවිං 
පඨවිවතා අභජිානාති. පඨවිං පඨවිවතා අභිඤඤාය පඨවිං මා මඤඤි, 
පඨවියා මා මඤඤි, පඨවිවතා මා මඤඤ ි පඨවිං වමත ි මා මඤඤි, 
පඨවිං මා අභිනන්දි. තං කිසස වහතු? පරිවඤඤයයං තසසාති ොනමි. 

මහවණයන,ි වශක්ෂෙූ යම් මහවණයක ් ....... පෘථිවිය පෘථිවිය 
ෙශවයන් විශිෂට නනවයන් දැනගනයිි. පෘථිවිය පෘථිවිය ෙශවයන් 
විශෂිට නනවයන් දැනවගන පෘථිවිය ෙශවයන ්වනාහඟෙු, පෘථිවිවයහි 
යය ි වනාහඟෙු, පෘථිවිවයන් යයි වනාහඟුෙ, පෘථිවිය මවග් යයි 
වනාහඟෙු, පෘථිවිය පිළබිඳෙ සතටු ුවනාවෙෙ. ඒ කෙර වහයනි්ද? ඔහු 
විසනි ්පිරිසඳි දතයතු ුවහයනිැය ිකයිමි. 
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රහත ්භකි්ෂුෙවග ්සහ තථමාගතයන් ෙහන්වසව්ග ්ආකලප්ය වම් 
වදදය ඇසවුරන ්දත හැකයි. 

“වයා පි වසා භකිඛවෙ භකිඛ ුඅරහං ඛීණයාසවො ........ වසා පි 
පඨවිං පඨවිවතා අභජිානාත.ි පඨවිං පඨවිවතා අභිඤඤාය පඨවිං න 
මඤඤත,ි පඨවියා න මඤඤත.ි පඨවිවතා න මඤඤති. පඨවිං වමති 
න මඤඤත.ි පඨවිං නාභිනන්දති. තං කිසසවහත?ු පරිඤඤාතං තසසාති 
ොනමි. 

ආපං ආපවතා ............... නබිබානං නිබබානවතා .........  

“මහවණයන,ි යම් ඒ මහවණයක ් රහතේූවය ් ක්ෂය කළ ආශරෙ 
ඇතව්ත් ............ වහවතවම්ත් පෘථිවිය පෘථිවිය ෙශවයන් විශිෂට 
නනවයන් දනී. පෘථිවිය පෘථිවිය ෙශවයන් විශිෂට නනවයන් දැන 
පෘථිවිය යය ිවනාහඟයිි, පෘථිවිවයහ ියය ිවනාහඟයිි, පෘථිවිවයන් යයි 
වනාහඟයි,ි පෘථිවිය මාවග ් යය ි වනාහඟයිි, පෘථිවිය පිළබිඳෙ සතුටු 
වනාවෙය.ි ඒ කෙර වහයනිද් යත,් ඔහ ු විසනි ් පිරිසඳි දන්නා ලද 
වහයනිැය ිකයිමි. 

සංනෙ පමණයක ් පිහටි වකාට ඇත ි අශරැතෙත ් පෘථමග්ජනයා 
ඉහත කී සංකලප් විසහිතර සතිට එන අරමුණය ුෙශවයන් හඳුනාගනියි. 
එවස ් හඳුනාවගන විභකත ි රටාෙ අනෙු ඒො පිළබිඳෙ මඤඤනා 
කරමින් ඒො ගැන සතටු ුවෙයි. පිරිසඳි දැනමුක ්ඔහටු වනාමැත ිබැවිනි. 
හදුු ඉන්්රිය අනුභතතවිය ් ෙසඟයට ගයි ඔහ ු තණයහා, මාන, දිටඨි, 
පපඤචයනට අෙනතවම. සංකලප්යක් මත ු කරගත ් පස ු එය 
පරිහරණයවය ් පහසෙු තකා සඛුනමය කරගැනමීට ඔහ ු වපළවඹයි. 
භාෂාෙක මලූකි ලක්ෂණය ෙන විභකති හා ෙරනැගලි ි උපවයෝගී කර 
ගනිය.ි භාෂාවම ෙයාකරණයයත ් සෙභාෙ ධමමවය ් ෙයාකරණයයත ් අතර 
සම්බනධ්ීකරණයයක් මතකුර වගන පපඤච ජාලයන ් වගතමීට ඔහු 
පටන්ගනියි. නෙින් පිළවිෙවතහි අපරමාදීෙ වයවදන භකි්ෂුෙට යට කී 
සංකල්ප පිළබිඳෙ ධමමානකුතලෙූ පිරිසිදු උතක්ෘෂට දැනමුක් ඇති බැවින්65 
ඔහ ුවිභකති රටාෙ අනෙු ගයි මඤඤනාෙනව්ගන් ෙැළකී සමි මට යත්න 
දරය.ි ඔහ ු පිළබිඳෙ කයිැවෙනව්න් ඒ ශික්ෂණයය තුළනි් ඔහු පිරිසිඳ 
දැනගැනීමට ළංෙන බෙය.ි රහතන ් ෙහන්වස්ලා සහ තථමාගතයන් 
ෙහනව්ස ් පරතයක්ෂ ෙශවයන්ම අභනි ලබාවගන පිරිසඳි දත ් බැවින් 
මඤඤනාෙලට ඇදීයාමට තරම් විභකති - ෙයාකරණය ආදී සංකලප් 
රටාෙනට මළුා වනාවෙති. පරිඤඤාෙ නම්ෙූ පූණයයාෙවබෝධය ඔෙුන් 
සතෙු ඇත. 

සතූරවයහ ි පපඤච යන පදය සඳහන් වනාවෙතත ් බදුුවගාස් 
හමිිවයෝ සතූරයට ඒ පදය අානළ ෙන බෙ හරිහැටි ෙටහාවගන වමවස් 
එයට අෙධානය වයාමකුරෙත.ි 
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‘පඨවිං පඨවිවතා සඤඤත්වාති වසා තං පඨවිං එෙං විපරීත 
සඤඤාය සඤජානිත්වා ‘සඤඤා නාිනනාහ ි පපඤචසංඛාති’ ෙචනවතා 
අපරභාවග ථමාමපපවතතහ ි තණයහා මාන දිටඨි පපවඤචහ ි ඉධ 
මඤඤනානාවමන ෙුවතතහි මඤඤති, කවපපත,ි විකවපපති, 
නානපපකාරවතා අඤඤථමා ගණයහාති. වතන ෙුතතං පඨවිං 
මඤඤතතීි.’ 

‘පෘථිවිය පෘථිවිය ෙශවයන් හැඳින’ යනු ඔහු (අශරැතෙත් 
පෘථමගජ්නයා) ඒ පෘථිවිය වමවස ් විපරීත සඤඤාවෙන් හැඳිනවගන 
‘පපඤචසංඛාවෙෝ සඤඤාෙ නාිනන වකාට ඇතත්ාහ’ යනු ක ී වහයින් 
පස ු කවලක වමහ ි මඤඤනා නමින් කයින ලද දැඩි බෙට පත් 
තණයහාමානදිටඨි පරපඤචෙලනි ් හඟයි,ි කලපනය කරය,ි විකල්පනය 
කරය,ි නානාපරකාරවයන් අනයාකාරවයන් ගනිය.ි එයනි ් කයින ලදී 
‘පඨවිං මඤඤති’ යනවුෙන.්’ 

බදුුවගාස් හමිිවයෝ සතූරවයහ ි කයිැෙුන විවිධාකාර 
මඤඤනාෙලනි් එක එකක ් පරපඤචයන්වගන ් එකක ් වහෝ කිහිපයක් 
ඇසරුින ් විෙරණයය කරත.ි එබැවින ් උනේහනව්සට් අෙසානයට 
සඳහන්ෙන ‘පඨවිං අභිනන්දති’ යන පාඨය පරවහල්කිාෙක ්වලස වපනී 
ගවියන් එය පුනරැකතයික ්වලස සලකත.ි වම් ‘පුනරැකතයිට’ වහ්තුෙ 
වපාරණය ඇදුරන ් (‘වපාරාණයා’) වනාදකේතිය ි පෙසන උනේහන්වස් 
වමවස ්එයට වහ්තෙුක ්ඉදිරිපත ්කරති. 

‘පඨවිං අභිනන්දතතීි  ෙතුතපපකාරවමෙ පඨවිං තණයහා දිටඨීහි 
අභනින්දත,ි අසසාවදත,ි පරාමසති චාති ෙතුතං වහාති. පඨවිං 
මඤඤතතී ි එවතවනෙ එතසමිං අවතථම සිවදධ කසමා එෙං ෙුතතනති 
වච? අවිචාරිතවමතං වපාරාවණයහි. අයං පන වම අතතවනා මති. 
වදසනා විලාසවතාො ආදීනෙ දසසනවතාො.’ 

‘පෘථිවිය ගැන සතුටවුෙයි’ - යනු කයින ලද පරිදි තණයහා දිටඨි 
ෙශවයන් පෘථිවිය ගැන සතටු ුවෙයි. ආසේාද කරය,ි පරාමශයනය කරයි 
කවීයම් වෙය.ි ‘පෘථිවිය යය ිහඟයිි’ යන වම් පාඨවයනම් වමම අථමමය 
ඉටවුෙන කල්හ ි කෙර වහයනි ් වමවස ් කයින ලදව්ද්ද? වම් කාරණයය 
පැරැන්නන් විසනි ්විසඳා දී නැත. වම් ෙනාහි මාවග ්මතයයි: (වහ්තුෙ) 
වදශ්නා විලාසයක් ෙශවයන් වහෝ (මඤඤනාවෙහ)ි ආදීනෙ දැක්වීම් 
ෙශවයනි.’ 

අෙසන ් පාඨය පුනරැකතයික් වලස වපනගීවිය ් බදුුවගාස් 
හමිියන්ම මලුනි ්සඳහන ්මඤඤනා විමය තණයහා, මාන, දිටඨි, පපඤච 
ෙශවයන් වගන විෙරණයය කරන ලද බැවින.ි එනමතු ් අප ඉහත 
වපනේාදුන ් පරිදි මලුනි් ක ී මඤඤනා විමය සතර පුහදුුන් පුඟුලා 
ෙයාකරණය ෙයුහයට ගැතෙි සමි වම් නදිශයනයක් වලස ගත් කල 
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පුනරැකතයික් වහෝ අතරිිකතයක් පිළබිඳ පරශ්නයක් පැන වනානඟී. 
අවනක ් අතට ඒ තළුින ් සතූ් රවයහ ි ගැඹරු හා ෙැදගතක්ම ෙැඩිවෙනු 
ඇත. බදුුරදුන ්වම් සතූරය වදශ්නා කරිීවම් පරමාථමමය ෙූවය් පුද්ගලයින් 
සතරවදනාවග ් මනසට සියලු ධමමයන් ඉදිරිපත ් ෙන මූලකි ආකෘතිය 
(සබබධමමමලූපරියාය) වපනේාදීමය. භාෂාවම ෙයාකරණය ෙයූහය 
ඉතාමත්ම මලූකිෙූ ඉදිරිපත ්කරිීම්  පරකාරයය.ි සංකලප්යන්ට අෙශයෙන 
සඛුනමය බෙ ගන්ො තණයහා-මාන-දිටඨි ඔසව්ස ් ලයිලා ෙැඩීමට මුාන 
හරිනවුය ් වමහිදීය. අශරැතෙත් පෘථමගජ්නයා වම් ෙයාකරණය ෙයූහයට 
ගැතවිෙය.ි ආයය මාගයවයහ ිහකිව්මන වසඛ් පුදග්ලයා එයට පරතිවරෝධය 
දකේය.ි විමුකත පුදග්ලයා එය සමතකිරමණයය කරය.ි 

අටෙුාෙ දකේන පරිදි බදුුරදුන ් වම් සතූරය වද්ශනා කිරීවම් 
ආසනන් වහත්ෙු පයයාපතයි නිසා මානය උපදො ගත් භකි්ෂූන් පන්සිය 
නමකවග ්මානය දුරැකරිීමය. ඔෙනුව්ග ්මානයට විවශ්ෂවයන් තුඩුදුන් 
කරැණය හැටියට අටෙුාෙ සඳහන් කරනව්න ් ඔෙනු් පැවිදද්ට වපර 
තරිවමද පාරගත බමණුයනේ සමි මය. සතූරවයන ්එෙැන ිමතයකට පැහැදිලි 
ඉඟියක් වනාලැවබන නමදුු එෙැනන්කට ඉඩ ඇත ි බෙක් සූතරය 
අෙසාන ෙන පහත සඳහන ්ෙැකවිය ්අමතු ුස්ෙරෑපවයන් හැඟීයය.ි 

‘ඉදමවොච භගො, න වත භකිඛ ු භගෙවතා භාසිතං 
අභනිනදුනත’ි 

‘භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස ් වමය ොනළහ. ඒ භික්ෂූහ ු භාගයෙතුන් 
ෙහනව්සව්ග ්භාෂිතය ගැන සතටු ුවනාෙූහ.’ 

වම් තරම් දිග ු සතූර වදශ්නාෙක ් එය වදසීමට  විවශ්ෂවයන් 
අරමණුයෙුූ භකි්ෂූනව්ග ්සතටුට වහත් ුවනාවීයයි සඳහන් ෙන අන් තැනක් 
නැත ිතරම් ය. වම් නසිා ඇතැම්විට අටෙුා මතය සවහත්කු විය හැකිය. 
අප ඉහත දැකේූ පරිදි වම් සූතරය සමසත්යක් ෙශවයන් සංකල්පයන්වග් 
වමන්ම ඒොවය් කරියාකාරක පද සම්බනධ්වය් යථමා තතත්්වය වහළිදරම 
කරය.ි සංකලප් වභෞතකි වහෝ වමො ආධයාතමික වහෝ වමො, වලෞකික 
වහෝ වමො වලෝවකෝතතර වහෝ වමො, ආධානගරාහෙී දෘෂටිගරාහවයන් 
වනාගත යතුයු. ඒො පරමාථමම ෙශවයන ්වනාගතයතු ුඅතර, ආධයාතමික 
පරයතන්ය තළුදීම අෙසථමානුකතලෙ ඒො අතහැර දැමිය යතුවුම. සූතරවය් 
සැබෑ අථමමසාරය වමය නම් එය ඇස ූ ඒ  මානත්ථදධ භික්ෂනූ ් දුර්මුඛ 
වීවමහ ිපුදුමයක ්නැත. අටෙුා මතයට අනෙු නම් ඔෙනු ් දුර්මුඛ ෙූවය් 
වම් ගැඹරුැ සතූර වදශ්නාෙ ඔෙනුට් වතර්ැම් වනාගයි නසිාය. එවහත් ඒ 
වෙනෙුට අපට වපනේාදිය හැකව්ක ්ඔෙනු ්දුර්මඛුෙූවය ්සතූරය වත්රැම් 
ගත ් නසිාම බෙය. ඔෙනු්වග ් මානය දුරැෙූවය ් (අටෙුාෙ කයින පරිදි) 
සතූරවය ් ගැඹරුැ බෙ නසිා වනාවම. සතූරය තළුනි ් ඉසම්තු වකවරන 
භාෂාවම අනතර්ලනී අවපෝහක බෙම ඔෙනුව්ග ්මානය මදයනය කළබෙ 
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කෙි හැකයි.66 ඇතව්තනම් වම් සතූර වදශ්නාවෙන ් කැවරන 
‘අනාෙරණයය’ අප වබාවහෝ වදවනකුන ් වනාසනස්නු ් කරෙන සුලුය. 
බදුුවගාස් හමිියන ් පො වම් සූතරය යටින ් දිවෙන අථමමචඡායාෙන් 
මළුුමනිනම් අගය කරිීමට පසබුට ෙූ බෙ වපවන.් වමයට සාධක ෙන 
කදිම ඉඟියක් සංකලප් විසහිතවර් වලඛ්නවය ් අගට එන ‘නබිබාන’ 
යන ෙචනය පිළබිඳෙ බදුුවගාස් හමිියන ් වදන විෙරණයය තුළින් 
මතවුෙය.ි වම් විෙරණයවයද්ී උනේහනව්ස ් ‘නිබබාන’ යන්වනන් වමහිදී 
අදහස් කැවරනව්න් අනයතථීමමකයන්වග ් ‘නිබබාන’ සංකල්ප පහ 
පමණයක ් බෙ වපනේා දීමට යහුසුළුු වෙත.ි වමවස ් පටු අථමමයකින් 
ගැනමී සතූරවය ් ගැඹරුැ අනතගයතය හා කසිිවසත් ් වනාසැසවඳන්නකි. 
අටෙුා සම්පරානය, වබාදු හද බැඳගත ්චිරාගත ‘නිබබාන’ සංකලප්ය වද රා 
ගැනමීට ගත් අනිස ි පරයතන්යක් ඒ තුළින ් පරකට වම.67 විමුකත 
මනුෙිරයා ‘නබිබාන’ වහෝ ‘විරාග’ ෙැන ි සංකලප් පො ගරහණයය කර 
වනාගන්නා බෙ සුතතනපිාතවය ්සුදධටඨක සතූරවය ්එන පහත සඳහන් 
ගාථමාවෙන ්පැහැදිලිවම. 

‘සමීාතවිගා බරාහමවණයා තසස නත්ථථි 
ඤත්වා ෙ දිසො ෙ සමගුගහතීං 
න රාගරාග ීන විරාගරවතතා 
තසසධී නත්ථථි පරමගුගහතීං’ 

‘බරාහමණයයා (මනුෙිරයා) සමීාෙන ් ඉකම්ො ගවිය ් වෙයි. ඔහුට 
දැන වහෝ දැක දැඩිෙ ගත ් කසිෙික ් වනාමැත. ඔහ ු රාගයට ඇලුවන්ද 
වනාවම. විරාගයට ඇලුවනද් වනාවම.68 ඔහටු උතමු්යය ිගරහණයය කළ 
කසිෙික ්වමහ ිනැත.’  

අෙසථමාෙ පැමිණිවිට කනසස්ලව්ලන ් වතාරෙ සංකල්ප 
අතහැරීමට හැකෙින පරිදි සංකලප් පිළබිඳෙ විරාග ීආකලප්යක් ඇති 
කරගැනවීම් අගය අෙධාරණයය කැවරනව්න ් මලූපරියාය සූතරවයන් 
පමණයකම් වනාවම. අප කලින ් සාකච්ඡා කළ අලගද්දූපම සූතරවය් 
මලූකි වතම්ාෙද එයය.ි ‘සවබබ ධමමා නාලං අභනිවිෙසාය’69 (‘කිසිම 
වදයක් ෙැද-ගැනම්කට ගත යතු ු නැත.’) යන පාඨය තළුනි ් ධෙනිත 
ෙනව්නද් එම උපවදශ්යමය. පහත සඳහන් ධමමපද ගාථමාෙ තළුින්ද ඒ 
වතම්ාෙම මතවුෙයි. 

‘සවබබ ධමමා අනතතාති 
යාන පඤඤාය පසසති 
අථම නබිබින්දත ිදුවකඛ 
එස මවගගා විසුදමයයා’ 

‘හැම වදයක්ම අනාතම යය ියම් විවටක පරනවෙන ්දකදී, එවිට 
දුක ගැන කලකවිරය.ි වමය විසුදමයයට මාගයයය.ි’ 
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වම් අනෙු අපට අනෙිායයවයන් ඉදිරිපතේන නිගමනය නම් 
සංකලප්යක් ෙශවයන් ‘නිබබාන’ යන්න අවනක ් සංකලප්යන්ට ෙඩා 
පරමාථමම ෙශවයන් සතයෙූෙක ්වනාෙන බෙය. එය හවුදක ්වලෝවකෝතතර 
අනභුතතයි නවිෂ්ධක පදයකින් සංවකත්ෙත් කරිීමකි. නෙින පිළිබඳ 
සයිලුම නෙිමචනෙල සපරමාණයතාෙ ඇතව්ත් පුහදුුන ් දෘෂටිවකෝණයයට 
අනෙුය. වලෞකකි පැෙැතව්ම් විවිධ පැතකිඩ ඒො තළුනි ්පරකටෙම වහෝ 
ෙයංගවයන් නවිෂ්මයතවම.70 නදිසනුක ් ෙශවයන් කෙිවහාත ් වලෝකවය් 
ඉතාමත්ම ඉසම්තෙු ෙයාපතෙ වපවනන ලක්ෂණයය පරපඤචය නම් 
නෙින පිළබිඳ වලෝවකෝතතර අනභුතතයි ‘නපිපපඤච’ යන නෙිමචනවයන් 
වහෝ ‘පපඤච නවිරාධ’, ‘පපඤචෙූපසම’ ෙැනි පදයකින් වහෝ හැඳින්විය 
හැකවිෙය.ි රහතන ්ෙහන්වස්ලාවග ් විඤඤාණයය පිළබිඳෙ සඳහන් ෙන 
සතූරෙල වබාවහෝ විට අප මවිතයට පත් කරෙන අන්දවම් කිසියම් 
නවිෂ්ධාථමමෙත ් පදමාලාෙක ් දකනිට් ලැවබනව්න ් වම් නසිාය. රහතන් 
ෙහනව්සව්ග ් විඤඤාණයය වකවතක ් අොචයද කෙිවහාත ් වදවියන්ට 
බරහමයනිට් පො එහ ි පදනම වහෝ අරමණුය වසායාගත වනාහැකි බෙ 
කයිා ඇත.71 සාමානයවයන් ධයානයකට වහෝ සමාමයයකට අතයෙශය 
වස ් සැලවකන කසිදිු ඉන්්රිය වගෝචර දත්තයක් පදනම් කර වනාගත් 
අසමසම සමාමයයකට සමෙැදීවම් හැකයිාෙක ් රහතන ් ෙහනව්ස් තුළ 
ඇත.72  

‘වසා වනෙ පඨවිං නිසසාය ඣායති. න ආපං නසිසාය 
ඣායත.ි න වතජං නසිසාය .......... න ොයං .......... න 
ආකාසානඤචායතනං ....... න විඤඤාණයඤචායතනං .......... න 
ආකිඤචඤඤායතනං ......... න වනෙසඤඤානාසඤඤායතනං ............ න 
ඉධවලාකං ............ න පරවලාකං ............ යමපිදං දිටඨං සතුං, මතුං, 
විඤඤාතං, පතතං, පරිවයසතිං, අනවුිචරිතං, මනසා තමපි නසිසාය න 
ඣායති. ඣායතචි පන. එෙං ඣායිඤච පන සන්ධ භ්රං පුරිසාජානීයං 
ස ඉන්දා වදො සබරහමකා සපජාපතකිා ආරකාෙ නමසසනති.’ 

‘නවමා වත පුරිසාජඤඤ 
නවමා වත පුරිසුතතම 
යසස වත නාභජිානාම 
යමපි නසිසාය ඣායති.’73  

‘වහවතම පෘථිවිය ඇසරුැ වකාට ධයාන වනාෙඩය.ි ජලය 
ඇසරුැ වකාට ධයාන වනාෙඩය.ි ගිනන් .............. ොයෙු .............. 
ආකාසානඤචායතනය .............. විඤඤාණයඤචායතනය ................ 
ආකිඤචඤඤායතනය .............. වනෙසඤඤානාසඤඤායතනය .......... 
වමවලාෙ ......... පරවලාෙ ඇසරුැ වකාට ධයාන වනාෙඩයි. යම් දුටු - 
ඇස ූ - දැනනු - දැනගත් - මනසින් පැමිණි වසායා බැලූ වහෝ විචාරා 
බැලූ වහෝ කසිෙික ්වමද, එද ඇසරුැ වකාට ධයාන වනාෙඩය.ි එවහත් 
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ධයානයක්ද ෙඩයි. සන්ධ, වමවස් ධයාන ෙඩනන්ාෙූ භ්රෙූ ආජාවනයය 
පුරැෂයාට ඉන්්ර, බරහම, පජාපත ි ඇතළුු වදවිවයෝ ඈතින ් සටිවගනම 
නමසක්ාර කරත.්’ 

“ආජානයී පුරැෂය, ඔබට නමසක්ාර වමො! 
පුරැවෂෝතතමය ඔබට නමසක්ාර වමො! 
ඔබ යමක ්ඇසරුැ වකාට ධයාන ෙඩනව්නහිද 
එය අපි වනාදනව්නම.ු’ 

රහතන ් ෙහනව්ස් ධයානයක ් ෙැඩීමට අරමුණය ු කරගත හැකි 
තාක ් සයිල්ල මනසනි් බැහැර කළ මතු,් ධයානයක් නම් ෙඩන බෙ 
අෙධාරණයය කර ඇති ආකාරය විවශ්ෂවයන් සැලකයි යතුු වෙය.ි එකම 
වතම්ාෙක ්අනෙු යන සතූර ගණයනකදීම74 භකි්ෂූන ්ෙහන්වසල්ා - අනඳ 
හමිියනද් ඇතළුුෙ - එබඳු සමාමයයක් තිබිය හැකදි යනන් ගැන 
බදුුරදුනව්ගන් හා සැරියතු ් මාහමිියන්වගන් විචාරණය අෙසථමා අපට 
හමවුම. හැම විටම ොවග් පරශ්නය තළුනි් සැකය හා මවිතය ්වෙනිත 
වම. “වමබඳු සමාමයයක් තබිිය හැකදි? යම්බඳු සමාමයයකදී භික්ෂුෙක් 
පෘථිවිවයහ ි පෘථිවි සංනෙක ් වහෝ ජලවයහ ි ජලසංනෙක ් වනාමැතිද 
............. එවස්ද නමතු ්සංඥදී වෙයි.75 සාමානය රීතයික් වමන් එෙැනි 
තැනේල ඊට අනතරුැෙ නැ වඟන පරති පරශ්නයක්ද වෙයි. “වකවස්ද 
සොමීනි (එබඳු සමාමයයක්) තබිිය හැකව්ක්?” යනු විසනි.ි එයට පිළිතුරැ 
ෙශවයන් එම සමාමයවයහ ි සෙභාෙය හඟෙන කසියිම් ඉඟියක් වදනු 
ලැවබය.ි නිදසනුක ් ෙශවයන ් කෙිවහාත ් අනඳ හමිියනව්ග් පරශ්නයට 
පිළතිරුැ ෙශවයන් සැරියුත ් මාහමිිවයෝ තමනේහනව්ස ් අන්ධෙනවයහි 
ෙැඩ වෙවසන විටක එෙැනි සමාමයයකට සමෙන ්බෙ පරකාශ කරමින් 
එය වමවස ්විසත්ර කරති: 

‘භෙ නවිරාවධා නබිබානං භෙනවිරාවධා නබිබානනති’ වඛා 
වම ආෙුවසා අඤඤාෙ සඤඤා උපපජජත ිඅඤඤාච සඤඤා නරිැජඣති. 
වසයයථමාප ි ආෙුවසා සකලකිගගිසස ඣායමානසස අඤඤා ෙ අචචි 
උපපජජති අඤඤාෙ අචචි නරිැජඣත.ි එෙවමෙ වඛා වම ආෙුවසා 
භෙනවිරාවධා නබිබානං භෙනවිරාවධා නබිබානනත ිඅඤඤාෙ සඤඤා 
උපපජජති, අඤඤාෙ සඤඤා නරිැජඣත,ි භෙ නවිරාවධා නබිබානං 
සඤඤචී පනාහං ආෙුවසා තසමිං සමවය අවහාසිනති’. 

භෙනවිරෝධය නෙිනය,ි භෙනවිරෝධය නිෙනය ි යනුවෙන් 
ඇෙැතන්,ි එක ් සඤඤාෙක ් උපදී අවනක ් සඤඤාෙකම් නරිැදධවම. 
යම්වස ්ඇෙැතන්ි, කැබැලිතත්ක ්දැලව්ෙන කලහ් ිඑක ්ගනි ිසිලක් උපදීද 
අවනක ්ගින ිසලිකම් නරිැදධ වමද, එවසම් ඇෙැතන්,ි භෙ නිවරෝධය 
නෙිනය.ි භෙ නවිරෝධය නෙිනය.ි එක ් සඤඤාෙක ් උපදී. අවනක් 
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සඤඤාෙකම් නරිැදධ වම. ඇෙැතන්,ි වම් අෙසථමාවෙහ ි මම ‘භෙ 
නවිරාවධා නිබබානං’ යන සඤඤාෙම ඇතෙි සටිිවයමි. 

වම් සමාමයවයහ ිඅදවිතයී ලක්ෂණයය ෙනවුය් එහ ිඇත ිසනතති 
(ගලායන) සෙභාෙයය. ඒ තළු යමක ්ඇසරුැ වකාට (නසිසාය), යමක් 
අරමණුය ු වකාට (ආරමමණය) පෙතතිැය ි කෙි හැක ි අන්දවම් සථිතියක් 
වනාමැත. තථමාගතයන් ෙහනව්සව්ග ් විඤඤාණයවය ් අරමණුය වසායන 
වදවිමිනසිනු්වග ් බලාවපාවරාතත්ු කඩවීම ඒ අනෙු වතර්ැම් ගත 
හැකයි. සාමානයවයන ්ධයානයක ලක්ෂණයය ෙනවුය ්විඤඤාණයයට රඳා 
පැෙතමීට වහෝ නසිලෙ සිම මට ආධාර ෙන සථිත ිඅංශෙුක ්සහති වීමය. 
ආතම්යක් පිළබිඳ මායාෙ සරැවලස ෙැවඩනව්න ් වම් ‘සථිතියම’ 
උපකාර කරවගනය. එවසද් ෙුෙත ් විමුකත පුද්ගලයාවග ් ඉහත කී 
ධයානවයද්ී නම් විශෙෙයාපී සමුදය-නවිරාධ කරියා සනතතිය දකින පරන 
අගන්වියන ් ‘ආතම්ය’ දැවී උණයුවී වගාසින.ි සූක්ෂමතම පපඤචය ෙන 
‘මම’ සංකලප්ය පමණයක ්වනාෙ ඒ හා සමගම ඉන්්රිය අනභුතතියට අානළ 
දතත්යන් සමසත්යක් ෙශවයන්ම දැවී වියැකී වගාස ් ඇත. වමවස් ඒ 
රහතනේහනව්සව්ග ්වමකී ධයානය තළු විශෙෙයාපී අනතියතාෙ නමැති 
පරතයක්ෂ නනාගනයිට හසවුී මළුු මහත් සංකලප් වලෝකයම කල්පානත 
ෙහ්නයිට හසෙුූ කලක වමන් උණයුවී දියවී වියැක ී යය.ි76 

වමය අප සහියිට නගන්වන ්බදුුරදුනව්ග ්පරනමයගමය ආවලෝකය 
පහළවීමක ්හැටියට හඳුනේන පරකට සතූර පාඨයයි.77 ඒ ආවලෝක උානෙ 
තළු වමාහානධකාරය ෙැනස ී ගයි බෙද වබාවහෝ විට කයිවම. අප 
තළුනි ් පරකලප්ිතෙ විවිධ මට්ටවම් සාරාථමමයක් හා සථ්මාෙරත්වයක් 
ගැනේුන සංකලප්යනට පරන ආවලෝකය හමුවම සටිගැනමීට ශක්තියක් 
වනාමැත. එබැවින ් නැඟී එන චන්්රයා හමවුම තාරකාෙන් වමන්, 
උානෙන සයූයයා හමුවම චන්්රයා වමන් ඒ සංකලප්වයෝ පරන උානෙ හමුවම 
මැකී වියැක ීවයත.් 

යත්ථ ආවපාච පඨවී - වතවජා ොවයා න ගාධතී 
න තත්ථ සකුකා වජාතනති - ආදිවචචා  නපපකාසතී 
න තත්ථ චන්දිමා භාත ි- තවමා තත්ථ න විජජති 
යානච අතතනා වෙදි - මනුි වමාවනන බරාහමවණයා 
අථම රෑපා අරෑපාච - සඛුදුකඛා පමචුචත ි

ජලද වපාවළාෙද ගිනි-ො - යම් තැවනක වනාරඳා නම් 
වනාබැබවල ්එහ ිතරැ කැල - වනාවිහිදෙන ුඇත හරිැ එළි 
නැත එහ ිසඳුද වසාබමන් - අඳුර නැත එහ ිවිදුමන් 
පැණයැසනි ්දුට ුකල තමන ්- මනුෙිර බමණුය ුඋතමුන් 
රෑ අරෑතල සමගනි ්- සැපදුක ්වදකනිදුු මිවද.් 
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බාහයි සතූරය අගට එන ඉහත සඳහන් ගාථමාෙ බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් ොනවළ් අර්හත්වය ලැබීවමන් පසෙු හදිස ිමරණයයට වගාදුරැෙූ 
බාහයි තෙුසාණයන් පිළබිඳෙය. අප කලනි ් දැකේූ පරිදි බදුුරදුන් දුන් 
උපවදස ් අනෙු ඒ තෙුසාණයනව්ග ් මළසරිැර දො බහුමුන් ෙශවයන් 
සථ්මපූයක්ද ඉදිවකාට භික්ෂනූ ්ෙහනව්සල්ා ඉන ්අනතරුැෙ බාහිය උපන් 
තැන ගැන බදුුරදුන්වගන් විමසහූ. මහුකුරුා ගයි පරනෙක ්ඇති බාහිය 
තෙුසාණයන ් ඉතා වකටි ධවමමෝපවද්ශයකනි්ම රහතේූ බෙ බුදුරදහු 
අනාෙරණයය කළහ. වම් අෙසථමාවමදී බදුුරදුන ්ොනළ ගාථමාෙය අප ඉහත 
උපටුා දැකේූවය.් ඒ ගාථමාෙ ඇත්ත ෙශවයන්ම බාහයි තෙුසාණයන්වග් 
අදවිතයී අර්හත්ව පරතලිාභය අගය කරමින් ොනළ උානන ගාථමාෙක් මිස 
භකි්ෂනූ ් ෙහනව්ස්ලා ඇස ූ පරශ්නයට දුන් පිළතිවුරහමි වකාටසක් 
වනාවම.  භික්ෂනූ් ෙහනව්සල්ා ඒ පරශ්නය නගන විට බාහිය 
තෙුසාණයන ්රහතන ්ෙහනව්ස් වකනක ුහැටියට ජීවිතක්ෂයට පතේූ බෙ 
දැන වනාසටිියහ. එබැවින ්ඉහත සඳහන් පිළිතවුරනම් උනේහන්වස්ලා 
සෑහමීකට පතේනට් ඇත. අටෙුාචාරී ධමමපාල හමිියන ් වම් කරැණය 
ගැන වනාතැකත නසිාවදෝ ඉහත ක ී ගාථමාෙ තෙුසාණයන ් මරණින් මතු 
සැපතේූ අනපුාදිවසස නිබබාන ධාතෙු පිළබිඳ හැඳිනව්ීමක ්වලස ගත් 
බෙ වපවන්.  

වම් ගාථමාවෙන් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් බාහයි තෙුසාණයන්වග් 
මරණින ් මත ු තතත්්වය ඒ භකි්ෂූන ් ෙහන්වස්ලාට සවිස්තරෙ පැහැදිලි 
කරවදන බෙක ් ධමමපාල සේාමීන් ෙහන්වස ් නගිමනය කළා විය 
හැකයි. එනසිා වදෝ උනේහනව්ස ් වම් ගාථමාෙට වදන විෙරණයවයහි 
ජලය, වපාවළාෙ, ගනින්, ොයෙු, තරැ, හරිැ, සඳු, අඳුර යන ෙචනෙලට 
සලුභ ාළාරික අථමම ඉදිරිපත ්කර ඇත. ඒ විෙරණයයට අනෙු, ඒ නිෙමාණය 
ධාතවුෙහි ජලය, වපාවළාෙ, ගනින්, ොයෙු පරතෂි්ඨාෙක් වනාලබයි. 
තරැද, හරිැද, සඳුද එහි වනාමැත ිනිසා ආවලෝකය පැතරිවීමකද් නැත. 
‘තවමා තත්ථ න විජජත’ි (අඳුරක ්එහ ිවිදයමාන වනාවම) යන පාඨය 
ධමමපාල හමිියන් විෙරණයය කරන ආකාරවයන්ම උනේහනව්ස්වග් 
අථමමකථමනවයහ ි දුෙමලතාෙ වහළවිම. සඳු, හිරැ ආදී එළයි විහිදුෙන 
ෙසත්තන ් නැත ි ‘නෙිමාණය ධාතෙු’ වලෝකානතරික නරකය වමන් 
නතියනධකාර තැනකැය ිසැක සතිමීට ඇත ිඉඩකඩ ෙැසවීම් අදහසින් 
ඒ පාඨය වයාාන ඇතැය ි වපනේාදීමට උන්ෙහනව්ස ් යහුුසළුු වෙති. 
අවිදයා අනධ්කාරය සහ පරන ආවලෝකය පිළබිඳෙ අප ඉහත වයාාන ඇති 
උපමා රෑපක අනෙු කෙි යතුව්ත් ඒ විමුකත සති තුළ අනධ්කාරයක් 
වනාමැති නසිාම ඉර හඳ තාරකා වනාබැබවලන බෙය.78 ඒ හැම 
අභභිො යන විදශයනාමය ආවලෝකය තුළනි ් ඒොවය ්පරභාෙ නිෂ්පරභාවී 
ඇත.79 තරැ, හරිැ, සඳු පිළබිඳෙ ගාථමාවෙහ ිවයාාන ඇත ිකරියාපද තුන 
තළුනි ්හැ වඟනව්න ්ඒො වනාබැබවලන බෙ මිස කසියිම් ගතඪ භෙයක 
ඒ ආකාශ ෙසත් ු වභෞතකි අථමමවයන්ම නැති බෙ වනාවම. උානන 



57 

 

ගාථමාෙනහ් ි නිතර දකන්ට ලැවබන ඉතා උචිත ලක්ෂණයයක් ෙන 
රෑපකාථමම ගැනව්ීම අනෙු වමහ ි වයාාන ඇති පදෙලනිතු ් හඟෙන්වන් 
ජීෙමාන රහතන ් ෙහනව්ස්වග් වලෝවකෝතතර විඤඤාණයය තුළ 
වපාවළාෙ, ජලය, ගනි්න, ොයෙු, තරැ, හරිැ, සඳු, අඳුර රෑපාරෑපභෙ 
සැප දුක ් යන සංකලප්ෙල ‘සථ්මාෙරත්වය’ හැම අතනිම් මැක ී වගාස් 
ඇත ිබෙය. 

ඉහත ක ීකරැණය ුපසතුල වකාටවගන අප දැන ්සැරවසන්වන් 
දී නකිාවය ්වකෙඩ්ඪ සතූරවයහ ිඑන පහත සඳහන් අතශිය විොානපනන 
ගාථමාෙ විගරහ කරිීමටය. 

විඤඤාණයං අනිදසසනං - අනනතං සබබවතාපභං 
එත්ථ ආවපාච පඨවී - වතවජා ොවයා න ගාධතී 
එත්ථ දී ංච රසසඤච - අණයංු ථමූලං සභුාසුභං 
එත්ථ නාමඤච රෑපඤච - අවසසං උපරැජඣති 
විඤඤාණයසස නිවරාවධන80 - එවතථමතං උපරැජඣති. 
විදහා වනාදකේන සුලු 
විනැවණයක ිනිම් වනාහඳුනන 
හැම’තනි් පබාෙත ්වමහි 
දිය වපාවළෝ-ො-ගනිි වහෝ 
දිගු-වකටි මිනුම් වනාරඳයි 
දළ වහෝ සයිමු් බෙ වහෝ 
සබු වහෝ අසබු වද  නැති 
නම්-රෑ වදක නැත ඉතරිි 
සඳිලූ වමනි එහැම වමහි 
නතරෙූ කල විනැණයම 
අතර සඳිි ෙැන ිවම් හැම. 

වමහදිීද සන්දභයය පිළබිඳ යම් අෙවබෝධයක ් උපකාරෙත ් විය 
හැකයි. එකත්රා භකි්ෂුෙකට වමෙැන ි විතකයයක් ඇතවිිය. වපාවළාෙ, 
ජලය, ගනින්, ොයෙු යන වම් මහා භතත ධමම සතර වකාතැනක නම් 
නරිැදධ වමද?81 වම් පරශ්නයට පිළතිරුැ ලබාගැනමීට ඒ භකි්ෂුෙ තමා 
ලබාවගන තබි ූ අභනි ශකත්යි උපකාර කරවගන වදමවලාවින් 
වදමවලාෙට, බඹවලාවින ්බඹවලාෙට ගයි මුත ්ඒ පරයතන්ය ෙයථමම විය. 
අනත්විම්දී ඒ භකි්ෂුෙ බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වෙත පැමිණය ඒ පරශ්නය 
ඉදිරිපත ්කළවිට උනේහනව්ස ් ඒ පරශ්නය නිෙැරදිෙ ගලපා නැති බෙ 
ොනරා ඉහත දැකේූ ගාථමාවෙන ්විසඳුමක් දීමට වපරාතෙු පහත සඳහන් 
පරිදි පරශ්නය නැෙත නසිවිලස ගලපා ොනළහ. 

කත්ථ ආවපාච පඨවී - වතවජා ොවයා න ගාධතී 
කත්ථ දී ඤච රසසඤච - අණයංු ථමූලං සභුාසභුං 
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කත්ථ නාමඤච රෑපඤච - අවසසං උපරැජඣති. 

වකාතැනක නම් ජලය, වපාවළාෙ, ගනින්, ොයෙු පරතෂි්ඨාෙක් 
වනාලබාද, දිගු-වකටි, අණයු-සථ්මූල, සභු-අසභු වභද් සහ නාමයත් 
රෑපයත ්වකාතැනක නරිෙවශ්ෂෙ උපවරෝධනය වමද? 

බදුුරදුන ් වදන පිළතිරු අනෙු වපාවළාෙ, ජලය, ගින්න සහ  
ොයෙු පරතෂි්ඨාෙක ් වනාලබනවුයද් දිග,ු වකටි, අණයු-සථ්මූල, සුභ-අසුභ 
සහ නාමයත ් රෑපයත ් නිරෙවශ්ෂ ෙශවයන් උපවරෝධනය ෙනව්න්ද, 
අනනතෙූත්, හැම අතිනම් පරභාෙතේූත්, කසිිෙක ් විදහා වනාදක්ෙන82 
අනදිසසන විඤඤාණයයකය.83 වමයද රහතන් ෙහනව්සව්ග ් අඤඤාඵල 
සමාමයය පිළබිඳ හැඳිනව්ීමක් බෙ වපවන්. එතරම්ම පැහැදිලි නැති 
නමතු ්වමහ ිඇත ිපරතවිෂ්ධ වපළගැසව්ීම එෙැන ිසන්දභයයන්හි දක්නට 
ලැවබන පරතවිෂ්ධ මාලාෙට සමානත්වයක් දකේය.ි දිග-වකාට අණයු-
සථ්මූල සභු-අසභු යන පද වමන්ම නාමරෑප යන්නත්, දුට,ු ඇස,ූ දැනුන, 
දැනගත ් මනසනි ් පැමිණි, වසායා බැලූ, සතිා බැලූ යන ඒකාකාරී 
වතම්ාෙක ් වමන් සඳහන් පාඨය ඇසවුරන් පහසවුෙන ් වතර්ැම් ගත 
හැකයි. ගාථමාවම අෙසාන පද වදවකන ්අෙධාරණයය කැවරනවුය ්මහා 
භතත ධර් ම සතර රහතන ් ෙහනව්ස්වග් අනදිසසන විඤඤාණයවයහි 
පරතෂි්ඨාෙක ්වනාලබනව්නත් ්ඒ සියලල් පයය්යාපනනෙූ නාමරෑප වදක 
නරිෙවශ්ෂෙ උපවරෝධනය ෙනව්නත්් ඉන්්රියානභුතතයිට අානළ දත්තයන් 
මත පිහටිා සටිින විඤඤාණයවයහි නවිරෝධවයනම් බෙය. 

යට ක ීභකි්ෂුෙට ඇතෙිූ විතකයයට තඩුු දුන් හැඟීම ෙූවය් මහා 
භතත ධර් ම සතර වකාතැනක වහෝ නරිෙවශ්ෂවයන ් නරිැදධ විය යුතු 
බෙය. වම් ගාථමාවෙන ්ඒ මතය සාෙදය බෙ අෙධාරණයවයන් කයිැවම. ඒ 
මිථමයා මතයට පදනම් වී ඇතව්ත ් තනෙි පෙතන්ා වභෞතකි මූලධාතු 
ඇතැය ියන පුහදුුන ්සංකලප්යයි.84  ඒ භකි්ෂුෙ ඇස ූපරශ්නය බුදුරදුන් 
සංවශෝධනය කරිීවමනතු ්වම් ගාථමාවම අෙසාන වදපදවයනුත් ඒ මිථමයා 
මතය පරතවික්ෂ්ප වම. ගාථමාවම මලු ් වදපදය සහ අෙසාන වදපදය 
(පරශ්නය සහ පිළතිරු සසඳා බලනන්) ඉතාමතම් ෙැදගත් ෙන්වන් අර 
භකි්ෂුෙ ඇස ූ පරශ්නවයන ් බලාවපාවරාතත් ු ෙන අන්දවම් (එවහත් ඊට 
සාකලයවයන්ම සමාන වනාෙූ) තත්ත්වයක් ලැබිය හැකව්ක ්අනිදසසන 
විඤඤාණයවයම් බෙ එමගනි ් අෙධාරණයය කැවරන බැවින.ි රහතන් 
ෙහනව්සව්ග් වමම විඤඤාණයය ෙූකල ි අපවග ් සංකලප් වලෝකවය් 
කසිෙික ්විදහා වනාදකේන සුලු එකක.ි එය හැමතනිම් පරභාෙත් නිසාම 
අවිදු ගනඳුවරහ ිනවියෝජිතයන්ෙූ සංකලප්වයෝ ඒ තළු නෂි්පරභා වෙත්.85 
රහතන ් ෙහනව්ස් තම විනවිිද යන නිවබබමයකා පරනවෙන්86 සංකල්ප 
විනවිිද දකති.් සංනවෙහ ි අරමණුය පෘථමගජ්නයාවග ් මනසකිාරයට 
වගාදුරක.ි ‘මනැසින්’ බලා සටිිය හැක ිවදයක.ි එතකදුු ෙුෙත ් රහතන් 
ෙහනව්සව්ග ්‘සබබවතාපභ’ දශයනය තුළ ඒ සංකලප් වකවතක ්විනිවිද 
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වයද් කෙිවහාත ් නමි්ෙළලු හා වසෙනැල ි වසය්ා සයිලල් පරන පරභාෙ 
තළු වියැක ී මැක ීවය්.87 අනනත් (නිම් නැත)ි යන ෙචනවයහි නියම 
අරැත එයය.ි එබැවින ් සංකලප් විනවිිද දකනි දැහැනග්ත ඒ 
මනුෙිරයාවග ් විරැදධාභාසයක් බඳු විරාග ී බැලම්ට වක්න්්රගත ෙන 
අරමණුයක ්පුහදුුන ්පුඟුලකටු වසායාගත වනාහැකයි. ඒ ෙනාහි සංඥීද 
වනාෙන, අසංඥදී වනාෙන,88 මනසකිාරයකද් වනාෙන, 
අමනසකිාරයක්ද වනාෙන,89 ද ඣායදී වනාෙන අඡඣායදී වනාෙන90 
කෂ්ිතජියක ්වනාහඳුනන බැලම්කි.91 

බදුුවගාස් හමිියන ් ඉදිරිපත ් කරන දැනට සම්මත විෙරණයය 
වමයට හාතප්සනිම් වෙනස ් මගක ් ගන.ී පළමවුෙනම් බුදුවගාස් 
හමිියන ් පරිකලප්නය කරන පරිදි යට ක ී භකි්ෂුෙවග ් පරශ්නය බදුුරදුන් 
සංවශෝධනය කවළ ්එම පරශ්නය තළුින ්පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා 
යන මහා භතත ධමමයන්වග ් උපාදිනන අනපුාදිනන යන වදඅංශයක්ම 
ගමය ෙන බැවින.ි උනේහන්වසව්ග ් අදහසට අනෙු පරශ්නය 
උපාදිනනයට පමණයක ්සමීා විය යතුෙු තබිණුි. ඒ අනෙු උන්ෙහන්වස් 
නගිමනය කරනව්න් බදුුරදුන ් විසනි් සංවශෝමයත පරිදි පරශ්නය 
උපාදිනනයට පමණයක ් සමීා ෙූෙක ් බෙය. (.......උපාදිනනං වයෙ 
සනධාය පුචඡා.) වම් විෙරණයය අභෙය වලස වපවනනව්න්, සතූර 
වදශ්නාෙනහ්ිදී බදුුරදුන ් වමන්ම උනේහනව්සව්ග ් ශරාෙකයින් නැෙත 
නැෙතත ් වභෞතකිවයහ ි උපාදිනන්-අනපුාදිනන් දෙයතාෙ සමහන් 
කරන බෙ සලකා බැලවීමහදිීය.92 බදුුවගාස් හමිියනව්ග ් මතිභරමය 
පිළගිතවහාත ් සංවශෝමයත පරශ්නය වකවතක ් ාළාරික වමද යන්න 
උනේහනව්සව්ග් විෙරණයය උපටුා දැකව්ීවමන්ම වපනේා දිය හැකයි. 

‘දී රසසනත ිසණයඨානෙවසන උපාානරෑපං ෙුතතං අණයංු ථමුලනති: 
ඛදුදකංො මහනතං ො ඉමිනාපි උපාානරෑවප ෙණයණයමතතවමෙ කථිතං. 
සභුාසභුනත:ි සභුඤච අසභුඤච උපාානරෑපවමෙ; කිමපන උපාානරෑපං 
සභුං අසභුනත ි අත්ථථි? නත්ථථි. ඉටඨානටිඨාරමමණයං පවනෙ කථිතං. 
නාමඤච රෑපඤචාති: නාමඤච දී ාදිවභදං රෑපඤච ........ 

‘ි -දි ාප: උපාානරෑපවයහ ි හැඩරැෙ ෙශවයන් කයින ලදී. 
අර්ංුථූයං යනු කඩුා වහෝ මහත්. වමයිනදුු උපාාන රෑපවයහි වපනුම 
පමණයකම් කයිැවම. සභුාසභුං යනු සභු සහ අසභු උපාාන රෑපය මැයි. 
කවිමක්ද උපාාන රෑපවයහ ි සභු අසභු බෙක ්ඇදද්? නැත. ඉෂටානිෂට 
අරමණුයම කයින ලදී. යාර්ඤච ද රූපඤච යන ුනාමයත ් දී ාදි පරවභ්ද 
ඇත ිරෑපයතය්.’ 

වම් විෙරණයයට අනුෙ දිග-වකාට, සභු-අසභු යන පද 
පුදග්ලයකවුග් ශාරීරික ලක්ෂණය සඳහා වයදුණි. නාම යනු ඔහුවග් 
නමය.ි රෑප යනු ඉහත ක ී ලක්ෂණය ඇත ිඔහවුග ් රෑපයයි. පරශ්නවයහි 
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නයිම අරැත වම් විෙරණයය තළුනි ්මතවුී නැත ිබෙ අමතුවුෙන ්වපන්ො 
දිය යතු ු වනාවම. එවහත ් වම් අථමමකථමනය කලනිම් බැසගත් 
නගිමනයක් තහෙරුැ කරිීමට අටොගත ් අටෙුාෙක ් බෙ යථමා කාලවය්දී 
වපන ීයනු ඇත. බදුුරදුන ්ොනළ විෙරණයාතමක ගාථමාෙ රහතන ්ෙහන්වස් 
ඇතත් ෙශවයන්ම මරණින ් මත ු පත්වෙන නෙින ් තත්ත්වයකට 
ඉඟියකැය ි වගනහැර දැකව්ීමට බදුුවගාස් හමිිවයෝ තැත ් දරති. 
‘විඤඤාණයය’ යනව්නන ්නිබබානය අදහස ්වකවරන බෙට වදන අපූරැ 
නරිැකතයි: ‘විඤඤාතබබනත ි විඤඤාණයං’ ‘දැනගත යතු්තකැයි’ යන 
අථමමවයන් නෙින විඤඤාණයය නමිනද් හැඳින්වෙන බෙක.ි ‘අනදිසසනං’ 
යන්න ‘නිදශයන වනාමැත ිනසිා’ (නදිසසනාභාෙවතා) නෙින අනිදසසන 
වලස හැඳිනව්ෙතැය ිකයිා ඇත. ‘පභං’ යන්වනන ්‘පැන්වතාටක්’ (පපං) 
අදහස ් වකවරන බෙත ් ‘සබබවතාපපං’ යනු නෙිනට අටතිස් 
කමටහවනන ්ානෑම භාෙනා කමටහනකනි ්ළං විය හැක ිබෙ හඟෙන 
පදයක් බෙත ් බදුුවගාස් හමිිවයෝ විෙරණයය කරත.ි වම් කියන 
නබිබානයට පැමිණීවමන් (ඉදං නබිබානංආගමම) උපාදිනන්යට අානළ 
ඉහත ක ී සයිලු වභෞතකි ධමම නරිෙවශ්ෂෙ නරිැදධෙන බෙද කියා 
ඇත.93 උපාදින්නයට සමීා වකාට වභෞතකි මලූධමම පිළබිඳ පටු 
නෙිමචනයක් දීම තළුනි ් වම් ගාථමාෙට වමබඳු විෙරණයයක් සැපයීමට 
බදුුවගාස් හමිියන් සමතව්ී ඇත ිබෙ දැන ්වපනී යා යතුයු. 

ඉහත ක ී විෙරණයාතම්ක ගාථමාවම මුල ් පදය මැදුම් සඟිවය් 
බරහමනිමනතනකි සතූරවයහිද දකන්ට ලැවබනව්න ් අප ඉදිරිපත් කළ 
අථමමකථමනය සනාථම කරන අයරුිනි. 

‘විඤඤාණයං අනිදසසනං අනනතං සබබවතා පභං තං පඨවියා 
පඨවිවතතන අනනභුතතං, ආපසස ආපවතතන අනනභුතතං, වතජසස 
වතජවතතන  .... ොයසස ොයවතතන .... භතතානං භතතවතතන .... 
වදොනං වදෙවතතන .... පජාපතිසස පජාපති වතතන .... බරහමානං 
බරහමවතතන .... ආභසසරානං ආභසසරවතතන  .... සභුකිණයණයානං 
සභුකිණයණයවතතන .... වෙහපඵලානං වෙහපඵලවතතන අභභිුසස 
අභභිවුතතන .... සබබසස සබබවතතන  අනනුභතතං.’ 

‘කසිෙික ් විදහා වනාදකේන විඤඤාණයය අනනත්ය. හැම 
අතනිම් පරභාෙතය්. එය පෘථිවිවයහ ි පෘථිවි භාෙයට යටත ් නැත. 
ජලවයහ ි ජල භාෙයට යටත ් නැත. ගනි්වනහ ි ගනිි භාෙයට .... 
ොයවුෙහ ි ොයු භාෙයට .... භතතයනිව්ග ් භතත භාෙයට .... වදවියන්වග් 
වදවි භාෙයට .... පජාපතිවග ්පජාපති භාෙයට .... බරහමයනිව්ග ් බරහම 
භාෙයට .... ආභසසරයනිව්ග් ආභසසර භාෙයට .... සභුකිණයණයයන්වග් 
සභුකිණයණය භාෙයට .... වෙහපඵලයිනව්ග් වෙහපඵල භාෙයට .... 
අභභිතවග ්අභභිත භාෙයට .... සියලව්ල ්සයිලු බෙට යටත ්නැත.’  



61 

 

වම් සතූරවයහදිදීිි නම් පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා යනාදි 
පද වියකුත් සංකලප් ෙශවයන් සැලකයි යුත ු බෙට සැකයක් නැත.94 
වම් සතූරයට වදන අටෙුාවෙහිදී බදුුවගාස් හමිියන් තම අථමමකථමන 
තරමක් දුරට වෙනස් කර ඇති බෙ වපවන්. කලනි ්‘විඤඤාණය’ යන්නට 
දුන ් නෙිමචනය එවසම් පිළවිගන ඇතත ් ‘අනදිසසන’ යන්න මඳක් 
වෙනස ් අනද්මින ් වතර්ැම් කර ඇත. විඤඤාණය නම්ෙූ නබිබානය 
‘අනදිසසන’ ෙනවුය ් චකඛ ු විඤඤාණයවය ් ආපාථමයට වනාපැමිවණයන 
වහයනිැයි කයිා ඇත (චකඛවුිඤඤාණයසස ආපාථමං අනුපගමනවතා 
අනදිසසනං නාම). ‘අනනතං’ යනන් වකෙඩඪ සතූරවයහ ි අටෙුාෙට 
අනෙුම විෙරණයය කර ඇත ිනමතු ්‘සබබවතාපභං’ යන වයදුමට වමහිදී 
ෙඩා සවිසත්ර අථමමවිෙරණයයක් ලැවද . ‘පභා’ යන ෙචනවයහ ි අරැත් 
දැකව්ීමට ෙැඩි තැනක ්දී ඇත. නෙිනට ෙඩා පරභාෙත ්වහෝ පිරිසදිු වහෝ 
සදුු අනක්සිෙික ් නැත95 යන අරැවතන් ‘හැම වද්කටම ෙඩා 
පරභාසම්පනන බැවින ් ‘සබබවතාපභං’ යනුවෙන ්හඳුනේා ඇතැයි කියා 
ඇත. වදෙැන ිවිකලප් අථමමකථමනයට අනෙු ‘නෙින හැම වදක්ටම ෙඩා 
‘පරභතය’. නැතවහාත ්නැවගනහරි ආදී දිශා අතවුරන ්අසෙුල ් දිශාවෙහි 
නෙින නැතැයදි කසිදිු තැනක වනාමැතව්ත ්යයදි වනාකෙියුතු නිසාත් 
‘සබබවතා පභං’ය. එවසත්් නැතවහාත් ‘පප’ යනු වතාටට නමි. හැම 
පැතව්තනම් වතාටක ් ඇතැය ි යනු ‘සබබවතා පපං’ය. යම් වස් 
මහාසම්ුරයට යම් යම් තැනකනි් බැසගනු කැමතවිෙතද්, ඒ ඒ තැනම 
වතාට වමද, වනාවතාටක ් නම් නැතදි එවමන්ම අටතසි ් කමටහන් 
අතවුරන ් යම් යම් කමටහනක ් වපරටු වකාට නෙිනට බැසගනු 
කැමැතත්නහ්ට ඒ ඒ කමටහනම වතාටක් වමද, වනාවතාටක ් ෙන 
කමටහනක ්නැදද්, එවහයනි් ‘සබබවතාපපං’ යය ිකයින ලදී. වකෙඩඪ 
සතූර අටෙුාවෙහදිී මුලත්ැන ලැබනු වතාටක ්පිළබිඳ විෙරණයයට වම හිදී 
වතෙැන ි තැන ලැබී ඇත. බදුුවගාස් හමිියන ් ‘සබබවතාපභ’ යන්නට 
විකලප් අථමම දීවමන්ම උනේහනව්ස ්එහ ිනයිම අථමමය ගැන සැක ඇතිෙ 
සටිිබෙ වපන ී යයි. අථමම විෙරණයවයහලිා තම සථ්මාෙරය වෙනස් කිරීම 
වමන්ම ඒ විෙරණයයන්හ ිඇත ිසාෙදය බෙද උනේහනව්ස ්තළුෙූ සැක 
වදගඩිියා වහළකිරය.ි 

උානන පාළවියහි එන උගතනු් නතිර උදධෘත වකාට 
දක්ෙනන්ාෙූත ් විොානපනන අථමමකථමන සහිතෙූත ් වදද වදකක් දැන් 
ඉදිරියට ගනමි.ු 

‘අත්ථථි භකිඛවෙ තානයතනං යත්ථ වනෙ පඨවී න ආවපා, න 
වතවජා, න ොවයා, න ආකාසානඤචායතනං, න 
විඤඤාණයඤචායතනං, න ආකිඤචඤඤායතනං, න 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතනං, නායං වලාවකා, න පරවලාවකා, න 
උවභා චනදිමසරුියා, තතර පාහං භකිඛවෙ වනෙ ආගතංි ොනමි න ගතිං 
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න ඨිතංි න චතුංි න උපපතතංි අපපතිටඨං අපපෙතතං අනාරමමණයං 
එවෙතං එවසෙවනතා දුකඛසස.’96 

‘මහවණයන,ි ඒ ආයතනය ඇත, යම් තැනක පෘථිවියත් නැද්ද, 
ජලයත ් නැදද්, ගනි්නත් නැදද්, ොයෙුත් නැද්ද, 
ආකාසානඤචායතනයත් නැදද්, විඤඤාණයඤචායතනයත් නැද්ද, 
ආකිඤචඤඤායතනයත ්නැදද්, වනෙසඤඤානාසඤඤායතනයත ්නැද්ද, 
වමවලාෙත ් නැද්ද, පරවලාෙත ් නැදද්, සඳහරිැ වදකත ් නැද්ද, 
මහවණයන,ි එහ ි මම ඒමකද් නැතැය ි කයිමි. යාමක්ද නැතැය ි කියමි, 
සමි මක්ද නැතැය ි කයිමි, චතුයික්ද නැතැය ි කයිමි, උත්පතතියක්ද 
නැතැයි කයිමි. වමය වනාපිහටිියක්මය. වනාපෙතනින්කම්ය. වමහි 
අරමණුයකද් නැත. වමයම දුවකහ ිවකළෙරය.’ 

‘අත්ථථි භකිඛවෙ අජාතං අභතතං අකතං අසංඛතං වනාවචතං 
භකිඛවෙ අභවිසස අජාතං අභතතං අකතං අසංඛතං, නයිධ ජාතසස 
භතතසස කතසස සංඛතසස නිසසරණයං පඤඤාවයථම. යසමා ච වඛා 
භකිඛවෙ අත්ථථි අජාතං අභතතං අකතං අසංඛතං, තසමා ජාතසස භතතසස 
කතසස සංඛතසස නිසසරණයං පඤඤාවයථමාති.’97  

‘මහවණයන,ි නපූන,් වනාහටගත්, වනාකළ, සකස ් වනාකළ 
තතත්්වයක් ඇත. මහවණයනි, වමම නපූන,් වනාහටගත්, වනාකළ, සකස් 
වනාකළ තත්ත්වයක් වනාමැත ි නම්, වමහ ි උපන්, හටගත්, කළ, 
සකසක්ළ98 වදයනි ් නකිම්ීමක ් වපනේාලයි වනාහැක. යම් වහයකින් 
මහවණයන,ි නපූන්, වනාහටගත්, වනාකළ, සකස ් වනාකළ තත්ත්වයක් 
ඇදද්, එවහයනි ් උපන් හටගත් කළ සකසක්ළ වදයනි් නික්මීමක් 
වපනේාලයි හැක.’ 

වම් වදද වදකම උානන පාළවියහ ි ඉදිරිපත් කර ඇත්වත් 
බදුුරදුන ්සඟපිරිස උත්සාහෙත ්කරිීමට වදසූ නෙිමාණය පරතිසංයකුත ධමම 
කථමා වල සනිි. වදද වදකම ‘ඇත’ (අත්ථථි) යන අසතයථමමෙත් 
අෙධාරණයාතම්ක පදවයන් ඇරඹී නසතයථමමෙත ් පදසමහූයක් වගනහැර 
දකේය.ි එකම වතම්ාෙක ්අනෙු යන සතූර වදශ්නා ගණයනක ් අතුවරන් 
එක ් සතූරයක් නදිශයනයක් වලස වගන ‘අඤඤාඵල සමාමයය’ පිළිබඳෙ 
කළ විෙරණයවයද්ී අපි ඒොවය ් එන පරශ්නාථමමෙත ් පද තළුින් දිවෙන 
අවිනශි්චිත බෙ හා විසම්ය සාකච්ඡා කවළම.ු ඒොට වදන පිළතිරුැ තුළ 
ඇත ිඅෙධාරණයාතමක සෙරෑපයද අවප් සැලකලිල්ට වයාමුෙනු.ි රහතන් 
ෙහනව්ස්වග් ඒ අරැම පුදුම සමාමයවයන් මතෙුන විසංොදී බෙද 
සාකච්ඡාෙට භාජන විය. වම් ොතාෙරණයය තළු ඉහත සඳහන ් සූතර 
වදද වදකට මලුපුරන අෙධාරණයාතම්ක ‘අත්ථථි’ යන පදය අපට 
අමතුත්ක ් විය වනාහැක. පරසතතු වදද වදකහ් ි එන නසතයථමමෙත් 
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පදමාලා වදක අතර බැලූ බැලම්ට දවිපරකාර බෙක ් වපවන්. එබැවින් 
අපි එක ්එක ්වදදය වෙනම වගන විගරහකිරීමට උත්සාහ කරම.ු   

පළම ුවදදවය් කයිැවෙනව්න ්යම්කසිි ආයතනයක99 මහා භතත 
ධමම සතරත,් අරෑපභෙ සතරත්, වමවලාෙ හා පරවලාෙත,් සඳහිරැ 
වදකත ්නැත ිබෙක.ි වම් ෙනවිට අපට වමෙැන ිොග ්පරවදශ් සෑවහන 
පමණය හමවුී තවිබන බැවින ්ඒ ොංමාලාෙ හදුු සංකලප් හඟෙන බෙ 
වතර්ැම්ගැනමීටත ් ඒ තළුනි් ාළාරික වභෞතධමමයන් මතුකර 
වනාගැනමීටත ්සමත් වෙමු. එවසම් වම් ආයතනවයහ ිඒමක,් යාමක්, 
සමි මක්, චතුයික් වහෝ උත්පතතයික ්නැතැයදි කයිා ඇත. වමහිදීද අපට 
හමෙුනවුය ් වියුකත සංකලප් මිස ඒොයනි් ගමයෙන සැබෑ සංසිදමය 
වනාවම. වම් සයිලල් සාවප්ක ්ෂ පරඥපතිෙලනි ් සැදුන ු අවප් කල්පිත 
වලෝකයට අයත ් සංකලප් ෙන අතර, ඒො ‘දුටු-ඇස-ූදැනනු-දැනගත් 
පැමිණය වසායාබැලූ මනසනි් සසිාරා ගිය (දිටඨං, සතුං, මුතං, 
විඤඤාතං, පතතං, පරිවයසිතං අනවුිචරිතං මනසා) යන සූතරාගත 
පාඨය තළුටම ෙැවට්. වදදවයහ ිඑන සවුිවශ්ෂ අථමමෙත ්පද තනු, එනම් 
‘අපපතටිඨං’ (වනාපිහටිි) ‘අපපෙතතං’ (වනාපෙතනි) හා ‘අනාරමමණයං’ 
(අරමණුයක ්නැත)ි රහතන ්ෙහනව්ස්වග ්වලාෙුතරුැ සවිතහි කෂිතිජයක් 
නැත ිවිසංොදී බැලම් අපට සිහපිත ්කරවදය.ි වම් පද තනු පිළිවෙලින් 
අපපණිහති, සුඤඤත, අනමිිතත යන විවමාකඛ තනු හා සැස වඳයි.100 
නවිබබමයකා පරනෙ හමවුම සංකලප් විනවිිද වගාස ් (අනමිිතත) ආසා 
පරණිමය  වනාමැත ි විරාගී බෙක ් (අපපණිහති) ඇතවිීවමන් මුනිෙරයා 
වලාවෙහ ි ශතනයත්වය (සුඤඤත) පරතයක්ෂ කරගනිය.ි වම් වලාෙ 
ආතම්යකින ්වහෝ ආත්මීය වදයකින් ශතනය යය ි(සඤුඤං අවතතන ො 
අතතනවියනො)101 බදුුරදුන ් වමන්ම රහතන් ෙහනව්සල්ාද පරකාශ 
කරනව්න ්වම් වලෝවකෝතතර දශයනවය ්‘ආවලෝකය’ තළුනිි. 

වදෙැන ි වදදය අෙධාරණයාතම්කෙ පෙසනව්න් නූපන්, 
වනාහටගත,් වනාකළ, සකස ් වනාකළ තත්ත්වයක් ඇත ි බෙත්, 
එෙැනන්ක ් නැතවහාත ් උපන ් හටගත,් කළ, සකසක්ළ තත්ත්වවයන් 
නසිසරණයයක් වනාමැත ි බෙතය්. වම් නිසසරණයය (නකිම්ීම) - 
දිටදුැමිවය්දීම - ‘වමහදිීම’ (සැ.ය:ු වදදවයහි ‘ඉධ’) සදිුෙනන්කි. එය 
රහතන ් ෙහනව්සව්ග ් විමුකත සති තළු102 සදිුෙනව්න ් උපන,් හටගත්, 
කළ, සකසක්ළ සයිලල් දුට,ු ඇස,ූ දැනනු, දැනගත ්පැමිණි වසායාබැලූ 
මනසනි ්සසිාරා ගිය, යන පාඨය තුළනිම් ඒ සයිලල් ගමය ෙන බැවිනි. 
වම් වදදවයහ ිඇත ිඅෙධාරණයාතම්ක සේරෑපය ෙඩා වහාඳින ්අගැයීමට 
බදුුරදුන ් පහළෙන සමවයහි දඹදිෙ පැෙත ි ආධයාතම්ික ොතාෙරණයය 
වකවරහ ිඅපවග ්අෙධානය වයාමකුළ යතුවුම. වයෝගී චින්තාෙන්වගන් 
පරිවපෝෂිත තතක්ාලනී මනස සඤඤී බෙත ් අසඤඤ ී බෙත ් අතර 
උභවතෝවකාටික ‘සී-වසෝ පැදිලල්ක’ අතරමං වී තබිිණය. සඤඤාෙ සහිත 
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ඉතාමත්ම සයිමු් භෙ තත්ත්වයන් වකවරහ ි පො විශේාසයක් තැබිය 
වනාහැක ි බෙ ඇතැම් වයෝගනීහ්ට ෙැටහුණි. එනසිාම වපාටඨපාද 
සතූරවයන් වහළෙින පරිදි සඤඤා දැවලන ් මිදීවම් හැකයිාෙක ් ගැන 
සාකච්ඡා කරිීම මහණය බමණුයනව්ග ් රැසව්ීම්ෙල ජනපරිය මාතෘකාෙක් 
විය. මැදුම් සඟිවය ් එන සභු සතූරයට අනුෙ103 වපාකඛරසාති ෙැනි 
ඇතැම් නම් දැරෑ අනයතථීමමක ආචායයෙරැන් එෙැන ි හැකියාෙක් 
මනුෂයයනිට් ඇතැය ියන අදහස පො සාෙඥ වලස බැහැර කළ බෙ 
වපවන්.  එබැවින ් දිට ු දැමිවයහමි සඤඤා දැවලන ්මිදීවම් මගක් ඇති 
බෙ දැඩිවලස අෙධාරණයය කරිීම යුකත ියකුතය.104 

නෙින හැඳිනව්ීමට වබාවහෝවිට වයාාන ඇත ි නසතයථමමෙත් 
පදෙලනි ් සචූිත ෙනව්න ් සයිලුම වලෞකකි හා සංඛත දැයින් වෙන්ෙූ 
බෙක.ි පඤචපුාානනසකන්ධය අනාතම් වලස දැකිය යතුයුයි සඳහන් 
වකවරන හැම තැනකදීම ගමය ෙනව්න ් කසියිම් පුදග්ලයකුට 
සමමශයනය සඳහා ලැවබන සක්න්ධය. නිරෙවශ්ෂ විරාගය දියුණයු 
කරගැනමී සඳහා යම්කසි ිපුදග්ලයකු අරමණුය ුකරගන්නා සක්න්ධයන්වග් 
තතත්්වය පිළබිඳ විවිධත්වයක් තබිිය හැකයි.105 නදිසුනක ් ෙශවයන් 
කෙිවහාත ්පරථමමධයානය පාදක කරවගන සසරින ්මිවදන අයක ුඅරමුණයු 
කරගන්නා සක්න්ධයනව්ග ්තත්ත්වය වදවෙන ිධයානය පාදක කරගන්නා 
අයකුවග ් සක්න්ධ තත්ත්වයට ෙඩා වෙනස් වෙය.ි සූතරාගත උපමාෙට 
අනෙු106 යම්වස ් දුනෙුායක ු වහෝ ඔහවුග් අතෙැසයිකු වහෝ පළමුෙ 
පඹයකටු වහෝ මැටි රෙුමකට විදීවමන් ලද අභයාසය ඇතිෙ 
දුනශුිලප්වයහ ිනපිුණයෙූ පස ුඅකණුය ුඑළවියන ්විද දුර ඇත ිවිශාල කයක් 
පො වදපලු කරිීමට සමත් ෙනව්නද්, එවස්ම වයෝගාෙචරයා තමාට 
දැනට අරමණුය ු කරගත හැක ි සක්න්ධ අනිතය දුඃඛ අනාතම ෙශවයන් 
සමමශයනය වකාට පසෙු ‘අමෘත ධාතු’ නම්ෙූ (අමතාධාත)ු නෙින තම 
ෙතයමාන තත්ත්වයට හාතප්සනිම් වෙනස් තත්ත්වයක් හඟෙන උචිත 
පාඨයකින ් අරමණුය ු කරය.ි නෙින හඟෙන පයයාය පද විෙෘතෙ වහෝ 
පයයායවයන් වහෝ වලෞකකි වකවලස්මල සයිලව්ලහ ි පරතවිරෝධය 
හඟෙනව්න ්එවහයින.ි වයෝගාෙචරයා උපවයෝග ීකරගන්නා ඒ ෙචන හා 
පද හවුදක ්ඔහවුග ්නරිෙවශ්ෂ විරාගය උවදසා ඉලකක්යක් පමණි. ඒ 
ෙනාහ ි ඔහ ු ගරහණයය වනාකරන ඉලකක්යක.ි හවුදක ් පරනෙ නමැති 
හවීයන් විද වදපලු කරනන්ක.ි 

පඤචපුාානනසකන්ධවයන ් සිත මුානවගන අතයනත විරාගය 
හඟෙන අමෘත ධාතු නම්ෙූ නෙින අරමුණය ු කරගන්නා භික්ෂුෙට 
ඉතාමත්ම සියමු්ෙූ උපාානනයකිනද් මිදීමට සිදුවම. පහවුර් උපමාවෙන් 
ඉගැනව්ෙන පාඩම හරිහැටියට ෙටහාගැනමීට අසමත ්වෙවතාත ්නිෙන් 
පසක් කරගැනමීට උපවයෝග ීකරගන්නා දහම් පද වකවරහදි ඇල්මක් 
(ධමමරාග ධමමනනදි) ඔහ ු තළු ඇතවිීමට ඉඩ ඇත. වානළපහරකින් 
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එතරවීමට වමවතර ගසක එලව්ලන ෙැලක ් අලල්ාවගන පැදව්දන 
වකනක ු එවතරට පහතේූ පසදු ෙැල අත වනාහැර ඉනන්ාක ් වමනි. 
ෙැල අලල්ාගත ්දැඩි ගරහණයය අතහැරිවයාත ්මිස ඔහ ුආපසු වමවතරට 
පැදද්ී එන බැවිනි.107 වකවස ් වෙතත ් අනාගාමී (ආපස ු වනාඑන) 
පුදග්ලයා නමට අන්ෙථමමෙම ආපස ුවනාඑන පමණයට භාවිත සතික් ඇති 
වහයනි ් සංසක්ාර සංස ිවඳන තරුැ මඳක ් පැකවිළන නමදුු වමවතරට 
පැදද්ී ඒමට කලනි ් ෙැල අතහරිය.ි ආවනඤජ සපපාය සතූරවය ් අනඳ  
හමිියන ් උදන ් අනන ෙැකයි පරතරිාෙයට නඟවතාත්: “ආශචයයයි 
සොමීන,ි අදභ්තතයි සොමීනි, භාගයෙතනු ් ෙහන්වස ් එකවිනක ඇසුරැ 
කරමින් සැඬපහරින් එතරවීම ොනළ අයරුැ!” (අචඡරියං භවනත! අබභතුං 
භවනත!  නිසසාය නසිසාය කරි වනා භගෙතා ඔ සස නති්ථරණයා 
අකඛාතා!)108 

අරිඅටැඟි මවගහ ිගමන් ගන්නා ආයය ශරාෙකයාවග ්නිහතමානී 
අභපිරාය ෙනවුය ්‘වම් තනකිර දුක ්ක වඳහ ිවකළෙරක ්දැකමීට ලැවද වි’ 
යන්නයි.109 ‘තනකිර දුකක්ඳ’ යයි කයින විට වහ් එය ‘තනිකර 
දුකක්ඳකම්’  බෙ දනියි. තමා සාවප්ක ්ෂ ෙශවයන් අලල්ාගන්නා 
සංකලප්ය වහෝ සංකලප් - හැම පහරුක්ම, ඉලකක් පුෙරැෙක්ම, 
එලව්ලන ෙැලකම් - ඒොයනි ් ඉටකුැවරන අථමමය ඉටෙුූ පසු ගරහණයය 
වනාකළ යුත ු බෙද මැනවින් දන.ී එවහයනි් වකතරම් සයිමු් අන්දවම් 
නමදුු සනාතන පැෙැතම්ක් පිළබිඳ මතිභරමයක් ඔහ ු තළු නැත. 
ාළාරිකෙූ වහෝ සයිමු් ෙූ වහෝ සියලුම ඇලුම් බැඳුම් සඳි දැමීවමන් ඔහු 
වම් මළුු මහත ්දුක ්වගාවඩහි වකළෙර දකයිි (අනපුාාන පරිනිබබානං).110 
එය කළ කලහ් ි‘කළයුත්ත කවළම්’වම (කතං කරණීයං). 
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7. පපඤචය සහ පටිචච සමුපපාද ධමථය 

බැඳීම සහ මිදීම පිළබිඳ පරශ්නය සංකලප් ශීෂයවයන් විගරහකිරීම 
සපරමාණය ෙනව්න් දිටුදැමිවයහමි විමුකත්යි ලබාගැනවීම් හැකියාෙ 
අෙශයවයන්ම රඳා පෙතනිවුය ් විඤඤාණයය හා නාමරෑපය අතර ෙන 
අවනයෝනය පරතයතාෙ තළු ඇත ිආතමසව්න්හය නමැත ි දැඩි බන්ධනය 
බිඳ දැමීවමහලිා අප තළු ඇති හැකයිාෙ මත බැවින.ි ඒ අවනයෝනය 
පරතයතාෙ (අඤඤමඤඤ පචචයතා) ඉහළින ් එකවිනකට වහ්ත්තුවී 
තවිබන, එනසිාම එකක ් ඇදද් විට අවනක ෙැවටන බටවකෝට ු මිටි 
වදකකට සමාන බෙ කයිා ඇත. විඤඤාණය-නාමරෑප වදක අතර ඇති 
වමම අවනයෝනය පරතයතාෙ වමන්ම සංකලප් පරශ්නයට ඒ වදක 
අානළෙන අයරුැ පහත සඳහන් සතූර වදද තුළින ්පැහැදිල ිෙන ුඇත. 

“වසයයථමාපි ආෙුවසා වදෙ නළකළාපිවයා අඤඤමඤඤං 
නසිසාය තිවටඨයංු, එෙවමෙ වඛා ආෙුවසා නාමරෑප පචචයා 
විඤඤාණයං, විඤඤාණය පචචයා නාමරෑපං, නාමරෑප පචචයා 
සළායතනං, සළායතන පචචයා ඵවසසා, ඵසසපචචයා වෙදනා, වෙදනා 
පචචයා තණයහා, තණයහා පචචයා උපාානනං, උපාානන පචචයා භවො, භෙ 
පචචයා ජාති, ජාත ි පචචයා ජරාමරණයං වසාක පරිවදෙ 
දුකඛවානමනසසපුායාසා සමභෙනති. එෙවමතසස වකෙලසස 
දුකඛකඛන්ධසස සමදුවයා වහාති. වතසංච ආෙුවසා නළකළාපීනං එකං 
ආකනෙඪයය එකා පපවතයය, අපරවඤච ආකනෙඪයය අපරා 
පාපවතයය. එෙවමෙ වඛා ආෙුවසා නාමරෑප නවිරාධා විඤඤාණය 
නවිරාවධා, විඤඤාණය නවිරාධා නාමරෑප නවිරාවධා, නාමරෑප 
නවිරාධා සළායතන නවිරාවධා ....... එෙවමතසස වකෙලසස 
දුකඛකඛන්ධසස නවිරාවධා වහාති”.111 

“යම්වස ් ඇෙැත්න,ි බට වකෝට ු මිටි වදකක ් එකවිනක නිසා 
සටිවගන සමි ද, එවසම් ඇෙැත්න ි නාමරෑප පරතයවයන් විඤඤාණයය, 
විඤඤාණය පරතයවයන ් නාමරෑප, නාමරෑප පරතයවයන් සළායතනය, 
සළායතන පරතයවයන ් සප්ශයය, සප්ශය පරතයවයන් වමදනාෙ, වමදනා 
පරතයවයන් තණයහාෙ, තණයහා පරතයවයන් උපාානනය, උපාානන පරතයවයන් 
භෙය, භෙ පරතයවයන් ජාතයි (උපත) ජාති පරතයවයන් ජරා මරණය 
වසෝක ෙැළපීම් දුක ්වානම්නස ්දැඩි ආයාස හටගනී. වමවස ්වම් තනිකර 
දුක ්වගාවඩහ ිහටගැනම් වෙයි. ඇෙැතන්ි, ඒ බටවකෝට ුමිටිෙලින් එකක් 
ඇදද්වහාත ් අනකි ෙැවටනව්නය්. අනික ඇදද්වහාත් වමය 
ෙැවටනව්නය්. එවසම් ඇෙැත්න,ි නාමරෑප නවිරෝධවයන ් විඤඤාණය 
නවිරෝධය වෙයි. විඤඤාණය නවිරෝධවයන ් නාමරෑප නවිරෝධය වෙයි. 
නාමරෑප නවිරෝධවයන ් සළායතන නිවරෝධය ............ වමවස ් වම් 
තනකිර දුක ්වගාවඩහ ිනවිරෝධය වම.  
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“පචචාුනෙතතත ි වඛා ඉදං විඤඤාණයං නාමරෑපමහා නාපරං 
ගචඡත.ි එතතාෙතා ජාවයථම ො ජීවයථම ො මීවයථම ො චවෙථම ො 
උපපවජජථම ො, යදිදං නාමරෑප පචචයා විඤඤාණයං, විඤඤාණය පචචයා 
නාමරෑපං, නාමරෑප පචචයා සළායතනං ......... එෙවමතසස වකෙලසස 
දුකඛකඛන්ධසස සමදුවයා වහාති.”112 

“වම් විඤඤාණයය නාමරෑපය වකවරන ් ආපස ු කැරක ී එයි. 
අනකිකට වනායය.ි වමවතකනිය් උපදවන ් වහෝ දිරවන ් වහෝ 
මියයන්වන ්වහෝ චතුෙනව්න ්වහෝ යළ ිඋපදවන ්වහෝ එනම් නාමරෑප 
පරතයවයන් විඤඤාණයය, විඤඤාණය පරතයවයන ් නාමරෑපය, නාමරෑප 
පරතයවයන් සළායතනය ......... වමවස ් වම් තනකිර දුක් වගාවඩහි 
හටගැනම් වෙය.ි” 

“එතතාෙතා වඛා ආනන්ද ජාවයථම ො ජීවයථම ො මීවයථම ො 
චවෙථම ො උපපවජජථම ො එතතාෙතා අමයෙචනපවථමා, එතතාෙතා 
නරිැතතපිවථමා එතතාෙතා පඤඤතතපිවථමා එතතාෙතා පඤඤාෙචරං 
එතතාෙතා ෙටටං ෙටටත ිඉත්ථතතං පඤඤාපනාය යදිදං නාමරෑපං සහ 
විඤඤාවණයන.”113 

“වමවතකනිම්ය ආනන්ද උපදවන ්වහෝ දිරවන් වහෝ මියයන්වන් 
වහෝ චතුෙනව්න ් වහෝ යළිඋපදවන ් වහෝ වමවතකනිම්ය අමයෙචන 
මාගයයක් ඇතව්ත,් වමවතකිනම්ය නරිැකත ි මාගයයක් ඇත්වත්, 
වමවතකනිම්ය පරඥපති මාගයයක් ඇතව්ත,් වමවතකනි්මය පරනෙට 
බැසගැනම්ක් ඇත්වත,් වමවතකනි්මය වම් භෙතත්ත්වයක් වපන්නුම් 
කරිීමට ෙටටයක ් කරකැවෙනවුය් එනම් නාමරෑපය විඤඤාණයය 
සමගනි.්”114 

පුහදුුන ් පුඟුලාවග ් විඤඤාණයය හා නාමරෑපය අතර ඇති 
අවනයෝනය පරතයතාෙ වකබඳුද යත්, විඤඤාණයය නාමරෑපය වදසට 
ආපස ුකැරක ීඑන ුමිස (පචචාුනෙතතත)ි ඉන ්ඔද බට වනාවය් (නාපරං 
ගචඡත)ි. සයිලුම සාංසාරික දියෙැලේලට ‘දියසළුයි’ ෙනව්න ් වමයයි. 
චතවුරෝ වයන්115 ද (සැඬෙතරු සතරින)් එවතරවීමට දැරෑ සියලුම පරාග් 
වබෞදධ පරයත්න ගිලගතව්ත් වම් දියසළුයියි. එබැවින ්නතිය විසඳුමක් 
දැකයි හැකව්ක ් වම් දියසළුයි තුළනිම්ය. වතරවපන කැරවකන වම් 
ජලපරොහයට ළංවිය හැකව්ක ්සයිලු අමයෙචන මාර් ග, නරිැකති මාර් ග, 
පරඥපත ිමාගය ඒ වදසට ඇදීයන බැවින ්ඒ තුළනි ්පරනෙට බැසගැනීමට 
ඉඩක ් මතවුීවමනි (එතතාෙතා පඤඤාෙචරං). වකවස ් වෙතත් 
අවිදයාවෙන් වපෝෂණයය ෙන සංසක්ාර ෙැල ් කනිතිි සයිල්ල සිඳ 
දමනතරුැ පරනෙට එහ ිපිවිසමීට වනාහැක ිවම. බුදුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
වම් අතදිුෂ්කර කතයෙයය ඉටකුරගැනවීමන් තෘෂ්ණයාෙ නරිෙවශ්ෂෙ 
පරහනී කළහ.116 ද නමික් නැති වම් සංසාර චකරයට අවිජජා - සංඛාර 
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පරතය වදක බලපාන අයරුැ උනේහනව්ස්වග් පරබදුධ සන්තානයට 
ෙැටහණුි. සඳිලයි වනාහැකි වස් වපවනන විඤඤාණය නාමරෑප වදක 
අතර ඇති සව්නහ් බනධ්නය එයින ් සඳිලන ලදින්117 මුනිෙරයා 
දියෙැල ්ආපසු හරො යෙන, දියසුළයිට ළංවිය වනාවහන, අනදිසසන 
විඤඤාණයවයහ ිඇත ිවක්ෂ්ම භතමිවයහ ිවිමුකතවිය.118 

විඤඤාණයය හා නාමරෑපය අතර ඇතැය ි ඉහත සඳහන් කළ 
අවනයෝනය පරතයතා සම්බනධ්තාෙ බදුුදහමට අනකුතල අථමමවයන් ගත් 
කල ‘නාමය හා රෑපය’ අතර ඇත ි අවනයෝනය සම්බනධ්තාවෙහිම 
උපපරවම්යයකි.119 රෑපයට විඤඤාණයවයහි පරතිෂඨාෙක ්ලැබිය හැක්වක් 
නාමය හෙුලක්රගැනවීමන් මය.120 සංකලප්යට තැනක් ලැවබන්වන් 
වමහදිීය. වභෞතකි ශරීරය ඇති තාක ් රෑපය එහ ි ාළාරික සමමත 
අථමමවයන් සම්පූණයයවයනම් සමතරිකරමණයය කළ වනාහැකි නමුදු 
‘නාමරෑපය’ ්රෙයවයහි සංකලප්ාථමමයක් වලස පරනවෙන ් ‘දියකර’ වහෝ 
‘දොලයි’ හැකයිි. බදුු රහතනු ්ෙහනව්ස්ලා කවළද් එයය.ි සංකල්පය තුළ 
කසියිම් සකස ් කළ, කලප්ිත සේරෑපයක් ඇත. එය ආශරෙයන්වග් 
(ආසො) බලපෑවමන් සදිුෙූෙක.ි අවිදයා අන්ධකාරය ආශරෙ තළු පල්වී, 
පැසො යයි.121 සතූර වදශ්නාෙනහ්ි අර්හත් ඵල විමකුත්යි පරකාශයට පත් 
වකවරන ඉතාමතම් සුලභ පාඨය: ‘පඤඤායසස දිසො ආසො 
පරිකඛීණයා වහානති’ (පරනවෙන ් දැක ඔහුවග ් ආශරෙවයෝ මළුුමනින්ම 
ක්ෂය ෙූහ’) යනුය.ි 

පැසොලන ආශරෙ සරීාෙ එවස ්ක්ෂය කළ පස ුවිමුකත සිවතහි 
ෙචනවය ් පරිසමාපත අථමමවයන්ම ‘සංකලප්’ ඇතවිිය වනාහැකි නමුදු 
ඔහටු වලෝක ෙයෙහාරවය ්ඇත ිසංකලප් උපවයෝග ීකරවගන සිතීමට 
වහෝ කථමා කරිීමට බාධාෙක ්වනාමැත. සංකලප්ය සංලගන්නය කරන 
ආශරෙ සරීාෙ වනාමැත ිවහයනි ්රහතන ්ෙහන්වසට් තම ධයාන සිවතහි 
ඒො ‘අනිදසසන’ තත්ත්වයට වකවතක ් පහසවුෙන ් පත ් කළ හැකිද 
යන්න සතූරාගත උපමාෙක ් අනෙු කෙිවහාත,් අත ් පා සිඳින ලද 
මිනිවසක් තමාට අතප්ා වනාමැත ි බෙ පරතයවමක්ෂා මාතරවයන්ම 
දැනගන්නාක ් වමනි.122 වම් ආශරෙ සංසක්ාර ෙශවයන් ගතික 
සේරෑපවයන් වපනී සටි මියැවදන පුඟුලකුවග ් විඤඤාණයයට ඔහුවග් 
පුනභයෙයට පදනම ෙන සංකලප්ය වහෝ සංනෙ123 ඉදිරිපත ්කරය.ි ඉන් 
පසෙු සදිුෙන සංසක්රණය කරියා සනතතයි ෙනාහ ිභාණයඩ නිෂපාදකයකු 
තළු පහළෙූ අදහසක් ගරහණයය හා හැඩගැසව්ීම තළුින ් නිෂ්පාදිත 
භාණයඩ්යක් බෙට පතව්ීම ෙැනන්. මැටි ෙළඳක ් තනන කඹුලක්රැො 
පිළබිඳ චිරාගත උපමාෙ තෙම ‘යලප්ැන’ නැත.124  ඔහ ුඅම්ුරෙය ෙන 
මැටිපිඬ අල්ලා ගැනමී සහ එය හැඩගැන්වීම ඔහ ු කලයක් පිළිබඳ 
සංකලප්ය ‘අල්ලාගැනවීමහි’ ආවිර්භාෙයක ්පමණි. යම් වහයකින් ඔහු 
තළුෙ ූඒ සංකලප්ය පිළබිඳ ගරහණයය අතහැවරවතාත ් - වනා එවස්නම් 
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සංකලප්ය පිළබිඳ ‘සත්තාෙ’ ඔහ ුතළුින ්ගිලහිී යතවහාත ්- අදහස මැටි 
කලයක් බෙට පතක්රිීවම් ‘ඡන්දය’ ඉවද ම සනස්ඳිී මැටි කලයක් ‘බිහි 
වනාෙනු’ ඇත. එවමන්ම සංකලප් තළු ඇත ි ‘දරැපලානෙ’ කිසියම් 
පුදග්ලයක ුතළු ක්ෂයවී නම් ඒො කසිදිු පුනර්භෙයකට තඩුවුදන පරිදි 
‘සංවසච්නය’ වනාෙන ු ඇත. ‘දරැපල’ වනාදරන ු ඇත. අප ඉහත 
සඳහන් කළ පරිදි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්සව්ග ් සහ රහතන් 
ෙහනව්ස්ලාවග ් විඤඤාණයය අනිදසසනය. ආශරෙ ක්ෂයෙ විසංසක්ාරවී 
ඇත. (‘ඛීණයබීජා’ – ‘විසංඛාරගතං චිතතං’) එබැවින ් උනේහනව්ස්ලා 
‘වනාපිහටිි විඤඤාණයයකින්’ පිරිනෙින් පාති (අපපතිටඨිවතන 
විඤඤා වණයන).125 වෙනත් ෙචනයකින ්කෙිවහාත්, උනේහනව්ස්ලාවග් 
විඤඤාණයය අසතයට ගිවය් වම. (විඤඤාණයං අතථමං අගමා).126 

සසර දුක පිළබිඳ පරශ්නයට බදුුරදුන ් දුන ් විසඳුම ෙඩාත් 
වහාඳින ් අගැයමීට අපි විමුකත්යි උවදසා වයාමෙුුන පරාග ් වබෞදධ 
පරයතන් පිළබිඳෙ සැවකවින ් සලකා බලම.ු ‘මනසත්’ ‘්රෙයයත්’ අතර 
සාෙදයෙූ දවිධාකරණයයක් පරිකලප්නය කරිීම වම් පරයත්න තුළෙ ූවපාදු 
ලක්ෂණයයකි. දුවකන ්මිදීවම් මගක ්වසෙූ ඔෙුනව්ගන් ඇතැවමක් මනස 
්රෙයයට එවරහෙි තබාගත් පිළවිෙතක් (අතතකලිමථමානවුයෝගය) 
අනගුමනය කළ අතර තෙත ් වකවනක ් ‘්රෙයය මනසට එවරහ ි කළ 
පිළවිෙතක්’ (කාමසඛුලල්කිානවුයෝගය) ගතහ්. මලුනි ්ක ීපිරිසට අයත්ෙූ 
වයෝගහී ුවකළෙර ෙසා ඇත ිආධයාතමික වීදියක අතරමං ෙූොහ ු‘සංඥී 
වෙමුද - අසංඥ ීවෙමුද’ යන උභවතෝවකෝටික පරශ්නයකට මහුණුය පෑහ. 
ඔෙනුව්ග ්බෙුන ්ම වගහ ිවකළෙර ‘වනෙසඤඤානාසඤඤායතන’ නම් ෙූ 
අරෑප ධයානය විය. පසෙු ක ීපිරිස පැෙැතම් හා වනාපැෙැතම් පිළිබඳ 
‘භෙ-විභෙ’ පරශ්නය තුළ හරිෙූහ. මලුනි් ක ී වයෝගී පිරිසට වලෞකික 
ධයාන අතවුරන ්ඉතාමතම් සයිමු් ධයාන තත්ත්වවයන් සති මුානගැනීමට 
වනාහැකි ෙූවය් ඒ අනභුතුිය පිළබිඳ ඇලම්ක් ඇතකිරගත් බැවිනි. 
එවහයනිම් ඔෙහුු අරෑප වලෝකෙල උපත ලැබහූ. පසෙු කී පිරිස 
ඔෙනුව්ග ් ාළාරික කම්සැප වින්දනය තළුින් වභෞතකිොදීෙ සියලු 
ආචාරධමම වනාතකාහැරීම කරණයවකාට වගන නැෙත නැෙතත් 
කාමවලෝක තළුම හරි ෙූහ. පළමෙුැනන්ා පාරවභෞතකිෙූ ආත්මයක් 
පිළබිඳ සංකලප්යකට නතවුී ‘පසටුුසේස’ අතර වදෙැනන්ා තම සරිැරට 
ඇත ි ආතම සව්නහ්ය නසිා ඉි ේර්වා ද   දකේක.127 ද ඒ වදවදනාම තම 
තමන් නැඹරුැෙූ (‘නති’) වදසටම ෙැටුන නමතු් ‘වසෙූවද්’ ලබා 
ගැනවීමහ ි අසමතේූහ. එයට වහත්ෙු ෙූවය ් ඔෙනු ් තම කාය - ෙී - 
මවනෝ සංසක්ාරයනට නතෙු පුඤඤ - අපුඤඤ - ආවනඤජ 
අභසිංසක්ාර රැස් කරගැනමීයි. තණයහා - මාන - දිටඨි, පපඤච මගින් 
ඔෙහු ුතම තමනව්ග ්‘වලෝක’ මොවගන ඒ තුළටම ෙැටුනාහ. 
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වම් පසබුිම තළු බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් දුවකන් පිරි 
වලෝකවයන් මිදීම පිළබිඳ පරශ්නයට විසඳුමක් ඉදිරිපත් කවළ් මුළු 
පරශ්නයම සමසත්යක් ෙශවයන් පරතිසංවිධානය කරිීවමන් අනතුරැෙය. 
විශෙමය නයිාමතාෙක ් ෙන පටිචචසමුපපාද ධමමය පිළිබඳ 
උනේහනව්සව්ග් නනදශයනයත ්එහමි උපපරවම්ය ෙන අනතිය - දුඃඛ - 
අනාතම් ලක්ෂණයතරයත ් මනස හා ්රෙය අතර තැබ ූ අනමය 
දවිධාකරණයවය ් අසතයතාෙ අනාෙරණයය කවළය්. උනේහන්වස්ට 
වලෝකවයහ ි පරතයවයෝතපනන පරපංච සේරෑපය පරතයක්ෂ ෙූවයන් 
‘වලෝක’ යන පරඥපතියට නෙ නෙිමචනයක් දීවම් අෙශයතාෙ වපනී 
ගවියය්. එබැවින ් බදුුන ් ෙහනව්ස ් ආයය ෙයෙහාරයට අනෙු (‘අරියසස 
විනවය’) ‘වලෝකය’ ඒ පිළබිඳ පරඥපතිවයන් වෙනක්ර දැකව්ිය වනාහැකි 
බෙ ොනළහ. බදුධ ෙචනයට අනකුතලෙ විවටක අනඳ හමිිවයෝ වමවස් 
විෙරණයය කරත.ි  

“ඇෙැතන්,ි යමකනි ්වලෝකය පිළබිඳ සංනෙක ්(වලාක සඤඤී) 
වලෝකය පිළබිඳ මානයක් (වලාක මාන)ී ඇතකිරගනීද, එය ආයය 
ෙයෙහාරයට අනෙු වලෝකය නමි. කමුකින්ද ඇෙැතන්,ි වලෝකවයහි 
වලෝක සංනෙක්, වලෝක මානයක ්ඇතකිරගන්වන?් ඇෙැත්නි, ඇසින් 
වලෝකවයහ ි වලෝක සංනෙක්, වලෝක මානයක් ඇතකිර ගනී. කණින් 
......... නැහැවයන ් ........... දිවෙන ් ......... කවයන් ............ මනසින් 
වලෝකවයහ ිවලෝක සංනෙක්, වලෝක මානයක් ඇතකිරගනී.”128  

“ඇෙැතන්,ි යම් තැවනක වනාදිරයිද වනාමිවය්ද, චුත 
වනාවමද, යළ ි නපූදීද, ඒ වලෝකාන්තය මම ගමන ් කරිීවමන් දත 
හැකැය ි දැකයි හැකැය,ි පැමිණිය හැකැය ිවනාකයිමි. තෙද ඇෙැත, ඒ 
වලෝකානත්යට වනාපැමිණය දුක ්වකළෙර කිරීමක් ඇතැයදි වනාකියමි. 
එවසද් ෙුෙත ්ඇෙැත, සඤඤාෙත ්මනසත ්සහති බඹයක ්පමණයෙූ වම් 
ශරීරවයහමි වලෝකයත ් වපනේාලමි. වලෝක සමදුයත ් වපනේාලමි. 
වලෝක නවිරෝධයත ්වපනේාලමි. වලෝක නිවරෝධය කරා යන පරතිපානෙත් 
වපනේාලමි.”129 

“සොමීන,ි ‘වලෝකය’ ‘වලෝකය’ යයි කයිනු ලැවද . සොමීනි, 
වකවතකනිද් වලෝකයක් වහෝ වලෝක පරඥපතයික ්ෙනව්න?්” 

“සමිදමය, යම් තැවනක ඇස ඇදද් රෑප ඇදද්, චකඛු විඤඤාණයය 
ඇදද් චකඛ ුවිඤඤාණයවයන් දතයතු ුවද ්ඇද්ද, එතැන වලෝකයක් වහෝ 
වලෝක පරඥපතයික් වහෝ ඇත. කණය ..... නැහැය ........ දිෙ .......... කය 
......... මනස ඇදද්, ධමම ඇදද් මවනෝ විඤඤාණයය ඇද්ද, මවනෝ 
විඤඤාණයවයන් දතයතු ු වද ් ඇද්ද, එතැන වලෝකයක් වහෝ වලෝක 
පරඥපතයික් වහෝ ඇත.  
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නමතු්, සමිදමය, යම් තැවනක ඇස නැද්ද, රෑප නැදද්, චකඛු 
විඤඤාණයය නැදද්, චකඛ ු විඤඤාණයවයන් දතයතු ු වද ් නැදද්, එතැන 
වලෝකයක් වහෝ වලෝක පරඥපතියක් වහෝ නැත. කණය නැද්ද ..... නැහැය 
නැදද් ........ දිෙ නැදද් .......... කය නැදද් ......... මනස නැද්ද, ධමම නැද්ද, 
මවනෝ විඤඤාණයය නැද්ද, මවනෝ විඤඤාණයවයන් දතයුත ු වද ් නැද්ද 
එතැන වලෝකයක් වහෝ වලෝක පරඥපතියක් වහෝ නැත.”130  

වම් නයනි් බලන කල, වලෝකය යන ුඅපවග් ඉන්්රියයන් අපට 
ඉදිරිපත ් කරන වලෝකයමය. එවසද් ෙුෙ වලෝකය එකාන්ත 
විනනොදයක වමන් හවුදක ්මනවසහමි පරවක්ෂ්පණයයක ්වනාවම.131 එය 
ෙූ කල ීආනභුවික විඤඤාණයයට වහළි කරගත වනාහැක ිසංසදි්මයයකි. 
මක්නසිාද යත ්ආනභුවික විඤඤාණයය වලෝකයටම හසවුී ඇත ිබැවිනි. 
වකනකටු ආනභුවික විඤඤාණයය සමතිකරමණයය කර පරන 
ආවලෝකවයන් වලෝකය ොස්තවිකෙ දැකමීට වනාහැකව්ක ් වනාවම. 
එවහත ්එවිට වමවතක ්තමාට එය වලෝකයක්ෙූ ලක්ෂණයයන්වගන්ම දැන් 
එය ශතනය බෙ අෙවබෝධ ෙන ුඇත. 

වලෝකය පිළබිඳෙ තමන්ට සෙුපහස ු වලස සංකලප් ෙයුහයන් 
අටොවගන ඒ මත නසිැකෙ හඳිගත ් වලෝකයා හට අන ් කසිිෙකටත් 
ෙඩා තැතගින්ෙන වහළදිරමෙ වලෝකය ශතනය බෙ අසනට් ලැබීමය. 
සංකලප් ශතනයෙූ පාතාලයක් බඳු පරපාතයකට තල්ලු කරන ු ලැබීම 
පිළබිඳ සතිවිිලල්ම ඔෙනු ් තුළ චකතියක් ඇති කරෙනන්කි. එවහත් 
එවස ්බියගත යතුත්ක ්වමහ ිනැත. මක්නසිාද යත ්ඒ ගැඹරුින ්ගැඹුරට 
යාම අනකුරමිකෙතූ ්හතිකර අතද්ැකමී් ලබාවදනන්ාෙූත ්බැසම්ක් වහයිනි. 
වබෞදධ ආචාරධමම පද්ධතයි තළු ‘අනපුුබබසිකඛා’ ‘අනපුුබබකිරියා’ 
‘අනපුුබබපටිපාන’132 යන පද තනු අථමමෙත ් ෙනව්නද් වම් වහ්තු 
වකාටවගනය. එබැවින ්සැකමසු ුපැකළිමීකින් වතාරෙ තමා වෙත ඇති 
සංකලප් වමෙලම් තම ආධයාතමික පරයතන් තළුදී උපවයෝග ී කරගත 
හැකයි. ඔහ ුවිසනි් කළ යතුෙු ඇතව්ත් ඒො මෙුහත ්කරමින්, නැෙත 
නැෙතත ් මෙුහත ් කරමින් පාවිච්චිය තළුින්ම ඒො වගො දැමීමයි.133 
සාවප්ක් ෂ පරාවයෝගකි මලූධමම වදකට ඔහු අනගුත විය යතුයු. බුදු 
දහවමහි ඉගැනව්ෙන ආධයාතමික ශකි්ෂණයය ‘දුකඛ’ නම්ෙූ ඉතාමත්ම 
මලුකි අතද්ැකමී පදනම් වකාට ගත්තක.ි ඒ ශික්ෂණයය කරම කරමවයන් 
ඉදිරියට යනව්නත් ් අතද්ැකමී් තළුනිම්ය. අෙසන් ෙන්වන්ත් 
අතද්ැකමීකිනම්ය. සතයවය ්පරම නරි්ණයායකය - අෙසාන මිනුම්දණය්ඩ - 
අනභුතතයිම මිස එහ ි ොචය බෙ වනාවම. එනමතු ් වලෝකයාවග ් දෘෂටි 
වකෝණයයට අනෙු ොචය බෙ සතයවයහ ිඅතයෙශයම ලක්ෂණයයය.ි 

‘අවකඛයය සඤඤිවනා සතතා 
අවකඛයයසමිං පතිටඨිතා 
අවකඛවයය අපරිඤඤාය 
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වයාගමායනත ිමචචවුනා 
අ වකඛයයඤච පරිඤඤාය 
අකඛාතාරං න මඤඤති 
තං හි තසස න වහාතතීි 
වයන නං ෙජජා න තසස අත්ථථි’134 

‘සතත්්වවයෝ ෙචනවයන ් නම්කර කෙියතු ු දෑ පිළබිඳ සංනෙ 
ඇතත්ාහයු. නම්කර කෙියතු ුවද ්මතම පිහටිියාහයු. නම්කර කිෙයුතු වද් 
පිළබිඳෙ පරිිසදිු අෙවබෝධයක් නැත ි බැවින ් මාරයාවග ් වියගහ යටට 
එත.් 

නම්කර කෙියතු ු වද ් පිළබිඳ පිරිසදිු අෙවබෝධය ලබාවගන 
‘කයින්වනක්’ කයින හැඟීමක් ඇත ි කරගනව්න ් නැත. ඔහුට ඒ 
සතිවිිලල් එනව්න ් නැත. යමකින ් ඔහ ු ගැන කයින්වනද්, එය ඔහුට 
නැත.’ 

වමවස ් බලන කල පුහුදුන ් පුඟුලා සංකලප්යට ගැතිවී 
සටිිනව්නකි.135 එවහත ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ඔහටු තමා සිටින 
තතත්්වවය් ඇති බනධ්නය තළුිනම් නැඟී සමි මට මගක් දැක්ෙූහ. 
සංකලප්යන්වග ් ශතනයතාෙ ෙැඩීමට සංකල්පයම උපවයෝග ී කරගත 
හැක ිආකාරය වපනේා දුනහ්. අෙශයෙ ඇත්වත ් අනතගාමී භෙ-විභෙ 
දෘෂටි වදක අතර මැදුම් පිළවිෙතක.ි බදුධ මතයට අනෙු වලෝකය ෙැඩි 
ෙශවයන්ම භෙ-විභෙ පිළබිඳ ොචික දවිධාකරණයයක් මත රඳා සටිියි. 
පරන පරභාෙ තළු වම් අනත  වදවකහමි අසතයතාෙ වහළවිම. 

‘දෙයනිසසිවතා ඛොයං කචචාන වලාවකා වයභතවයයන 
අත්ථථිතවඤචෙ නත්ථථිතඤච. වලාක සමුදයං වඛා කචචාන යථමාභතතං 
සමමපපඤඤාය පසසවතා යා වලාවක නත්ථථිතා සා න වහාති. වලාක 
නවිරාධං වඛා කචචාන යථමාභතතං සමමපපඤඤාය පසසවතා යා 
වලාවක අත්ථථිතා සා න වහාත.ි 

උපයපුාානනාභනිවිෙස විනබිවනධා ඛොයං කචචාන වලාවකා. 
තඤචායං උපයපුාානනං වචතවසා අමයටඨානං අභිනවිෙසානසුයං න 
උවපත.ි න උපාදියති. නාමයටඨාති අතතා වමත.ි දුකඛවමෙ 
උපපජජමානං උපපජජත,ි දුකඛං නරිැජඣමානං නරිැජජතතී ින කඞඛති 
න විචිකිචඡත,ි අපරපපචචයා ඤාණයවමෙසස එත්ථ වහාත.ි එතතාෙතා 
වඛා කචචාන සමමා දිටඨි වහාත.ි 

සබබං අත්ථථිත ි වඛා කචචාන අයං එවකා අවනතා සබබං 
නත්ථථිත ිඅයං දුතවියා අවනතා. එවත වත උවභා අවනත  අනපුගමම 
මවජඣන තථමාගවතා ධමමං වදවසත.ි අවිජජා පචචයා සංඛාරා, 
සංඛාර පචචයා විඤඤාණයං .......... එෙවමතසස වකෙලසස 
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දුකඛකඛන්ධසස සමදුවයා වහාත.ි අවිජජායවත්වෙ අවසස විරාග 
නවිරාධා සංඛාර නවිරාවධා, සංඛාර නවිරාධා, විඤඤාණය නවිරාවධා, 
.......... එෙවමතසස වකෙලසස දුකඛකඛන්ධසස නවිරාවධා වහාති.’136 

‘කචචාන වම් වලෝකයා වබවහවිනම් අසතිත්වයද නාසතති්වයද 
යන වදක ඇසරුැ  කවළ ්වම. කචචාන වලෝක සමදුය තත්ෙ ූපරිද්වදන් 
මනා නුෙණින ් දකනින්ාහට වලෝකවයහ ි යම් නාසතිත්වයක් ඇද්ද එය 
වනාවම. වලෝක නවිරෝධය තතේූ පරිදව්දන ්මනා නුෙණින ්දකනි්නාහට 
වලෝකවයහ ියම් අසතිත්වයක් ඇදද් එය වනාවම. 

කචචාන වම් වලෝකයා ළංවීම්, අලල්ාගැනීම්, ඇතළුුවීම්ෙලින් 
බැඳුවන ්වම. යවමක් ඒ ළංවීම්, අලල්ාගැනීම්, ඇතළුුවීම්ෙල අනුසයට 
ළං වනාවමද, එය ඇලුම් වනාකරයදි ‘වම් මවග ් ආත්මය’ යය ි එහි 
අමයෂ්ඨාන ෙශවයන් පිහටිා වනාසමි ද, වහ ්‘උපදිනව්න් දුකකම් උපදියි. 
නරිැදධෙනව්න ්දුකකම් නරිැදධ වෙයි’ දැන, සැක වනාකරයි. වදගිඩියා 
නපූදෙය.ි අනුන ්පරතය කර වනාගත ්සෙපරතයක්ෂවයන්ම වමහලිා නනය 
වෙය.ි කචචාන වමවතකනිම් සමයක ්දෘෂටිය ඇතව්තක ්වෙයි. 

කචචාන සයිලල් ඇත යන වමය එක අනතයකි. සයිලල් නැත 
යන වමය වදෙන අනතයය.ි 

ඒ වම් අනත  වදකට වනාපැමිණය තථමාගත වතම මැදුම් 
මඟකනි ් ධමමය වදසය.ි අවිදයා පරතයවයන ් සංසක්ාර වෙය.ි සංස්කාර 
පරතයවයන් විඤඤාණය වෙය.ි ............ වමවස ්වම් තනකිර දුකව්ගාවඩහි 
හටගැනම් වෙයි. අවිදයෙවගම් නරිෙවශ්ෂ විරාග නවිරෝධවයන් 
සංසක්ාර නවිරෝධය වම. සංසක්ාර නවිරෝධවයන් විඤඤාණය නවිරෝධය 
වම. ................. වමවස ්වම් තනකිර දුක ්වගාවඩහ ිනවිරෝධය වෙය.ි 

සංකලප්ීය ෙයෙහාරයට අනුෙ කෙිවහාත ් වමම මැදුම් මගින් 
අදහස් වකවරනවුය් සංසදි්මය තළු උතප්ාදයක ් (උපපාවාන) වගවීයාමක් 
(ෙවයා) සහ සථිතිවයහ ි අනයාකාරයකට පතව්ීමක ් (ඨිතසස 
අඤඤථමතතං) ඇත ි බෙය. විසංොදී පදෙලනි ් එය හකුළා දැක්විය 
හැකව්ක ් ශී රවයන් ඇතෙි - නැතෙි යාවම් පරොහයක් ඇතෙි - නැති 
ෙන ‘වදයක්’ වනාමැතෙි සදිුෙන භෙවසරෝතයක ්- පමණයක ්බෙයි. නමුත් 
වම් සංකලප්වයන ් යා හැක ි දුර පමණි. ඉතරිි මඟ පරන පරතභිානය 
තළුනි ්අෙවබෝධ කරගත යුත ුවෙය.ි පටිචච සමපුපාද සතූරවයහි මූලිකම 
අදහස වම් තළු ගැද ෙ ඇත. මානසකි හා වභෞතකි සංසිදමය වල්ඛන 
‘පචචය’ යන්වනන ්වහෝ එෙැන ිඅන ්පරතයය සම්බනධ්තාෙ හැඟවෙන 
පදයකින්137 ද ඈඳන ලදුෙ ඒොවය් පරතයවයෝතපනන බෙ හා නිස්සාර 
බෙ විශව්ලෂ්ණයය හා සංශව්ලෂ්ණයය තළුනි ්අෙධාරණයය කර ඇත. ඒ ඒ 
වලඛ්න තළු ඇත ිසවුිවශ්ෂ පරමාථමමය ඉටකුරන අතරම වම් සූතර අපට 
අවප් සති් සතන් පරනෙ ලබාගැනමී වදසට වයාමකුරොගැනීමට 
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උපකාරී වෙය.ි වම් සතූර සකස ් වී ඇත ි ෙචන වහෝ වම් සතූරම වහෝ 
පරමාථමම ෙශවයන් වනාගත යුතවුම. අප ඇතත් ෙශවයන් බැලිය 
යතුව්ත ්ඒො ‘ද ස’ වනාෙ ඒො ‘ෙු ය ’.  

වම් පටිචච සමපුපාද සතූර යන්හ ි එන ෙචන පරමාථමම ෙශවයන් 
ආධානගරාහෙී ගැනමී, ‘කැලය’ හඳුනාගැනමීට වගාස ් එක ් එක් ගස 
අලල්ාගැනමී ෙැනන්. සංකලප් ෙශවයන් සලකා බලන කල, ඒො 
හවුදක ් වභෞතකි හා මානසකි ජීෙ වසරෝතය කලප්නා වලෝකය තුළ 
සරිවකාට කැබල ි බෙට පත ් කරගත් ‘කරිි’ ‘දීකරිි’ ‘වෙඬරැ’ ‘ගිවතල්’ 
ෙැන ිපරකාර රැසක ්පමණි.138 පුහදුුන ්පුඟුලාවග් දෘෂටිවකෝණයයට අනුෙ 
ඒ සංකලප්වයෝ අනනයතාෙ හා අනයතාෙ පිළබිඳ පරශ්නෙලට භාජනෙ 
ඒකානත් අසතති්වය හා එකානත් නාසතිත්වය අනෙු ගයි අනතගාමී 
විසඳුම් වදසට වයාමුවෙත.ි පටිචච සමපුපාද සතූරවයහ ිමලූකි පරමාථමමය 
ෙනවුය ් පහත සඳහන් වියකුත් මලූ සිදධානතවයන් හකුළුො දක්ෙන 
පරිදි පරතයවයෝතපනනතාෙ පළිබිඳ මැදුම් මගට මං සලකණුය ුදැකව්ීමය. 

‘ඉමසමිං සත ිඉදං වහාති 
ඉමසසපුපාාන ඉදං උපපජජති 
ඉමසමිං අසත ිඉදං න වහාති 
ඉමසස නවිරාධා ඉදං නරිැජඣති.’139  

‘වමය ඇතකිල්හ ිවමය වෙයි 
වමය ඇත ිවීවමන ්වමය ඇති වෙයි 
වමය නැති කලහ් ිවමය වනාවෙයි 
වමය නැති වීවමන් වමය නැති වෙයි.’ 

සයිලුම පටිචචසමපුපාද සතූර වම් සදිධානතවයහ ි සුවිවශ්ෂ 
පරවයෝගවයෝය. අපවග ් එදිවනාන අතද්ැකමී් හා සම්බනධ් සංසදි්මයෙලට 
වම් සදිධානතය පරයකුත් කරගැනමී තළුින් අපට අපවග ්සති් අසතිත්වය 
හා නාසතති්වය පිළබිඳ සංකලප් මත රඳා සමි වම් පරෙණයතාවෙන් මුාන 
ගැනවීම් හැකයිාෙ ලැවද . වමම ඉලකක්ය වදසට තබන පළමු පියෙර 
ෙශවයන් යට ක ී අනතගාමී සංකලප් වදක වෙනෙුට ‘උපප්ාද’ (ඇති 
වීම) හා ෙය (වගවීයාම) යන වදපදය ඉදිරිපත ්කැවරය.ි වම් වදපදය 
අනෙු අපට අනත වදක ‘නෙිැරදි වලස දැකමීට’ (සමමාදිටඨි) උපකාර 
ෙනව්න ්ඒො පරතයවයෝතපනන බෙ හඟෙන වහයනිි. සමථම විපසසනා 
ෙැඩීවම්දී මනස වම් වදපදය අතර කරමකරමවයන් ශී ර වෙන ජෙයකින් 
පැදද්ීමට සලසේනවුය් අනිතය - දුඃඛ - අනාතම් තරිලක්ෂණයවය් 
පරවමගකාරිත්වවයනි. වම් පැදද්ීම් ජෙවය් උපරිම අෙසථමාෙ තුළදී 
අසතති්වය හා නාසතති්වය පිළබිඳ වශ්ෂෙ ඇත ි හැඟීම් මාතර පො 
මැකීයනුවය ්මනස දැන ්ඒො මත රඳා සමි මට ඉඩක ්වනාලබන වහයිනි. 
වමම පැදද්ීමට අානළ තරිලක්ෂණයය වම් ෙනවිට පරබල විරාග ීඅභිවපර්රණය 
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වමගයක ්වගාඩනගාවගන ඇත. ඒ තළුනි් මනස යට ක ී අනත වදක 
පිළබිඳෙ කලකරිීමක් (නබිබිාන) ඇතකිරවගන වම් කරියා ානමවයන් 
නකිම්ීමට (නිසසරණයය) තරීණයය කරය.ි එහ ි පරතඵිලයක් ෙශවයන් 
වයෝගාෙචරයා - වනෙසඤඤානාසඤඤා අෙසථමාවෙහදිී වමන් - වම් 
ෙනවිට ඉතාමතම් සයිමු් වී ඇත ිආතම්ය පිළබිඳ හැඟීවම් ‘නලූ’ කපා 
හරිය.ි සංකලප් නමැත ිකෘතරිම උපරිෙයුහය යට ඔහවුග ්මනස වමවතක් 
වදෝලනය ෙූවය ්වම් නවූල ්පිහවිටන.ි ආතම්යක ්පිළබිඳ හැඟීම් මාතරයද 
‘අතහරිනු’ හා සමගම ඔහ ු නවිරෝධය සප්ශය කරය.ි (වසා නවිරාධං 
ඵසුත)ි. වමවස ්ඔහ ුතළුෙ ූපීඩාකාරී ආතතයි සනස් ිවඳය ි(දුකඛෙූපසම). 
මානසකි සංශකත්නී ් සනස්නු් වෙයි (සංඛාරෑපසම). තරිවිධාකාර 
සංකල්පන කරියාානමය ෙයුපසමනය වෙයි (පපඤචෙූපසම). ‘අනත වදක’ 
පිළබිඳ සංකලප් හා සමගම ‘මැදක්’ පිළබිඳ සංකලප්යද වගවී යයි. 
සැවකවින ් කෙිවහාත ් සියලුම සංකලප්ෙල සංවක්තාතමක බෙ ඔහුට 
නැතවිී යය ි (පපඤචසංඛාපහාන). අප වමහදිී වයාානගත ් (පැදව්දන) 
‘මවනෝ-බට්ටාවග’් උපමාවෙහ ි උචිත බෙ දැකව්ීමට නෙින පිළබිඳ 
පරශ්නයටම අානළෙ වදශ්ිත පහත සඳහන ්උානන පාළ ිවදදය දැන් ඉදිරියට 
ගනිමු.140 

“නිසසතිසස ච චලතිං, අනිසසතිසස චලතිං නත්ථථි. චලිවත 
අසති පසසදමය. පසසදමයයා සති නත ින වහාත.ි නතයිා අසති ආගති 
ගත ින වහාත.ි ආගතගිතයිා අසත ිචතුතපපාවතා න වහාත ිචතුතපපාවත 
අසත ි වනවිධ න හරුං න උභයමනතවරන. එවසෙවනතා 
දුකඛසසත.ි”141 

‘යමක ් ඇසරුැ කරනන්ාට සලතියක ් (සැලීමක්) ඇත. යමක් 
ඇසරුැ වනාකරනන්ාට සලතියක් නැත. සලතියක් නැති කල්හි සන්සුන් 
බෙක ්ඇත. සනහ්ුන ්බෙක ්ඇත ිකලහ් ිනැඹරුැෙක ්නැත. නැඹුරැෙක් 
නැත ි කලහ් ි ඒමක්-යාමක් නැත. ඒමක්-යාමක් නැත ි කල්හි චුති-
උතප්තත ිනැත. චතුි- උතප්තත ිනැත ිකලහ්ි වමහති් නැත. එහිත් නැත. 
ඒ වදක අතරත් නැත. වමයම දුවකහ ිවකළෙරය.ි’ 

වම් ‘නසි්සති’ යන ෙචනය බදුුරදුන ් කචචාන හමිියන්ට දුන් 
අෙොදය සහිගින්ෙන සුලුය. වම් නසිා වදදවය ් ඉතරිි හරිය ‘මවනෝ 
බට්ටා’වග් උපමාෙ හා වහාඳිනම් සැස වඳය.ි මවනාමය දවිධාකරණයය 
තළු රැඳී සිටිනන්හුට මානසකි අසථ්මාෙර බෙ නැතවහාත ්උතක්පුයතාෙ 
ඇත. එවහයනි් එහ ිරඳා වනාසිටිනන්හුට එෙැන ිඋතක්පුයතාෙක් නැත. 
උතක්පුයතාෙ නැති වීම තුළනි ්චිතත පසසදමයය (සනස්ඳිීම) ඇති වෙයි. 
සනස්නු ්මනවසහ ිඅනතදෙය පිළබිඳ සංකලප්මය විවශ්ෂතාෙකට වහෝ 
මධයසථ්මානීයත්වයකට වහෝ නමරතාෙක ් නැත. සංකලප් බනධ්නවයන් 
ලබන වම් විමුකතයිම දුවකහ ිවකළෙරයි.142  
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8. සුඤඤතා විහරණය 

ශතනයතාෙට බැසගැනමී අනපුිළවිෙලනි ්සදිුෙනන්ක ්බෙත් එය 
අනභුතතයි හා සමගාමී බෙත ් වහළි වකවරන ෙඩාත ් පැහැදිලි 
නදිශයනයක් මැදුම් සඟිවය ් චලූ සුඤඤත සතුරවයහ ි දැකයි හැකිය. 
වමහදිී අනඳ හමිියන් භාගයෙතනු ් ෙහන්වස ් විසනි ් ෙැඩිකාලයක් 
සඤුඤතා විහරණයවයන් වෙවසන බෙට නගරක නමැති නෙුරදී කරන 
ලද පරකාශවයහ ි සවහත්කු බෙ පිළබිඳෙ තරමක සැකමසු ු ස්ෙරයකින් 
විමසනු අපට දකනිට් ලැවද . බදුුරජාණයනේහනව්ස් එය එවසම් බෙ 
ඒතත් ුගන්ෙමින ්අතතීවය ්පමණයක ්වනාෙ දැනදුු තමන් ෙහන්වස් සිරිත් 
ෙශවයන් සුඤඤත විහරණයවයන් ෙැඩ වෙවසන බෙ ොනරත.ි අනතරුැෙ 
උනේහනව්ස් සතයෙූත ් අවිපරීතෙූත ් පරිශදුධෙූත ් සුඤඤත බෙට බැස 
ගැනවීම් කරමවමදය පැහැදිල ි කර වදති (යථමාභචුචා අවිපලලත්ථා 
පරිසුදධා සුඤඤතාෙකකනත)ි. අනභුතතයිට මලු ් තැන වදන තමන් 
ෙහනව්ස්වග ්විෙරණය මාගයයට අනරුෑපෙම වමහදිී බදුුන ්ෙහනව්ස් ෙැඩ 
වෙවසන පරිසරය ෙන පූෙමාරාමය තළුිනම් විෙරණය මාගයය පාාන ගනති.ි 

‘වසයයථමාප ි ආනන්ද, අයං මිගාරමාත ු පාසාවාන සවුඤඤා 
හත්ථථිගොසසෙළවෙන, සවුඤඤා ජාත රෑප රජවතන, සවුඤඤා 
ඉත්ථථිපුරිසසනනපිාවතන අත්ථථි වචවිදං අසුඤඤතං යදිදං භකිඛ ු සං ං 
පටිචච එකතතං, එෙවමෙ වඛා ආනන්ද භකිඛු අමනසකිරිත්වා 
ගාමසඤඤං අමනසකිරිත්වා මනුසසසඤඤං අරඤඤසඤඤං පටිචච 
මනසකිවරාත ි එකතතං. තසස අරඤඤ සඤඤාය චිතතං පකඛන්දති 
පසදීත ි සනතටිඨත ි අමයමුචචත.ි වසා එෙං පජානාති: වය අසස ු දරථමා 
ගාමසඤඤං පටිචච වතධ න සනත.ි වය අසස ුදරථමා මනුසසසඤඤං 
පටිචච වතධ න සනත.ි අත්ථථි වචවිදං දරථමමතතා යදිදං 
අරඤඤසඤඤං පටිචච එකතතනත.ි වසා සුඤඤමිදං සඤඤාගතං 
ගාමසඤඤායාති පජානාත.ි සුඤඤමිදං සඤඤාගතං මනුසස 
සඤඤායාත ි පජානාති. අත්ථථි වචවිදං අසුඤඤතං යදිදං 
අරඤඤසඤඤං පටිචච එකතතනත.ි ඉත ි යං වඛා තත්ථ න වහාති 
වතන තං සුඤඤං සමනුපසසත.ි යං පන තත්ථ අෙසටිඨං වහාත.ි තං 
සනතං ඉදං අත්ථථිත ි පජානාත.ි එෙමපවිසසසා ආනන්ද යථමාභචුචා 
අවිපලලත්ථා පරිසුදධා සුඤඤතාෙකකනත ිභෙත.ි’143 

‘යම්වස් ආනන්ද වම් මිගාරමාතු පරාසාදය ඇත ් - ගෙ - අස් - 
වෙළඹනුව්ගන් ශතනයද, රනර්ිදීෙලනි ් ශතනයද, ස්තරී පුරැෂ රැස්වීවමන් 
ශතනයද, වම් අශතනයතාෙම ඇදද් - එනම් භකි්ෂු සං යා නසිාෙූ ඒකත්වය, 
එවසම් ආනන්ද මහවණයක ්ගරාම සංනෙ වමවනහ ිවනාවකාට, මනුෂය 
සංනෙ වමවනහ ි වනාවකාට, අරණයය සංනෙ නසිා ඒකත්වයක් 
වමවනහ ි කරය.ි ඔහවුග ් සිත අරණයය සංනෙ වදසට පනයිි. එහි 
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පැහැවදයි. එහි සටිියි. එහි වෙවසසින ් මිවදය.ි වහ ් වමවස් නුෙණින් 
දැනගනියි. ‘ගරාම සංනෙ’ නසිා යම් කායකි පීඩා වමද, ඒො වමහ ිනැත. 
මනුෂය සංනෙ නසිා යම් කායික පීඩා වමද, ඒො වමහ ි නැත. වම් 
කායකි පීඩා මාතරය පමණයක ්වමහ ිඇත. එනම් අරණයය සංනෙ නිසාෙූ 
ඒකත්වය. වහවතම වම් සඤඤාගතය ගරාම සඤඤාවෙන ් ශතනය යයි 
නෙුණින ්දැනගනියි. වම් සඤඤාගතය මනුෂය සඤඤාවෙන ්ශතනය යයි 
නෙුණින ් දැනගනිය.ි වම් අශතනයතාෙ පමණයක ් ඇත. එනම් අරණයය 
සංනෙ නසිාෙ ූඒකත්වය. වමවස් යමක ්ෙනාහි එහ ිවනාමැතදි, එයින් 
එය ශතනය යය ිදැනගනයි.ි යමක ්ෙනාහ ිඑහි ඉතරිිෙ ඇදද්, ඇත්තාෙූ එය 
‘වමය ඇතැයි’ නෙුණින ් දැනගනයි.ි වමවසද් ආනන්ද ඔහටු වම් තත්ෙූ 
පරිදිම අවිපරීතෙූ පිරිසදිුෙූ ශතනයතාෙට බැසගැනමී වෙය.ි’ 

වම් නයිනම් බුදුහරුදුහ ු අනපුිළවිෙලනි ් අෙසථමා ෙශවයන් 
මහවණයක ් ධයාන භාෙනා අරමණුය ු වලස පඨවි සඤඤාෙ, 
ආකාසානඤචායතන සඤඤාෙ, විඤඤාණයඤචායතන සඤඤාෙ, 
ආකිඤචඤඤායතන සඤඤාෙ, වනෙසඤඤානාසඤඤායතන සඤඤාෙ 
සහ අනමිිතත වචවතාසමාමයය ලබාගන්නා අයරුැ විසත්ර කරති. 
අෙසන ් ෙශවයන ් සඳහන් කළ අනමිිතත වචවතාසමාමය අෙසථමාවමදී 
තමා අත් විඳින්වන් සළායතනකිෙූ වම් කය නසිා ජීවිතය වහ්තු 
වකාටවගන ඇතෙින කායකි පීඩා පමණයක ් බෙ භකි්ෂුෙක ් නුෙණින් 
දැකගනිය.ි වමවස ්යමක ්එහ ිවනාමැතිද එයනි ්එය ශතනයයය ිදැනගනියි. 
යමක ්ෙනාහ ිඑහ ිඉතරිිෙ ඇදද් ඇතත්ාෙූ එය ‘වමය ඇතැයි’ නුෙණින් 
දැනගනියි. නැෙතද ඔහු ආකිඤචඤඤායතනයත් 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතනයත ් වමවනහි වනාවකාට අනමිිතත 
වචවතාසමාමයය ඒකත්වයක ් වකාට වමවනහ ි කරය.ි ඔහවුග් සිත 
අනමිිතත වචවතා සමාමයය වදසට පනයිි. එහ ි පැහැවදයි. එහි සිටියි. 
එහ ිවිමුකත වෙය.ි ඔහු වමවස ්නෙුණින ්දැනගනයි.ි 

“අයමප ි වඛා අනමිිවතතා වචවතාසමාමය අභසිංඛවතා 
අභසිවඤචතයවිතා. යං වඛා පන කිඤචි අභිසංඛතං අභසිවඤචතයිතං 
තදනචිචං නවිරාධ ධමමං” 

“වම් අනමිිතත වචවතා සමාමයය වෙවසසනි් සකස ්කරගන්නා 
ලදද්ක.ි වෙවසසින ්වච්තනා තළුින ්ඇති කරගත ්එකක.ි යමක් ෙනාහි 
වෙවසසනි ් සකස ් කරගන්නා ලදද, වෙවසසනි ් වච්තනා තුළින් 
ඇතකිරගන්නා ලදද එය අනතියය. නරිැදධ ෙන සුලුය. වමවස් 
දනන්ාෙු දකන්ාෙූ ඔහුවග ් සති කාමාශරෙයනව්ගන්ද විමුකත වෙයි. 
භොශරෙයනව්ගන්ද විමුකත වෙය.ි අවිදයාශරෙයනව්ගන්ද විමුකත වෙයි. 
විමුකත ෙූවෙහ ිවිමුකතයය ිනනය වෙය.ි උපත ක්ෂය විය. බඹසර ෙැස 
නමි විය. කළයුතත්  කරන ලදී. නැෙත වම් භෙ තත්ත්වයට ඒමක් 
නැතැය ිදැනගනයිි.’ 
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කාමාශරෙ නසිා යම් කායකි දැවිල ි වමද, භොශරෙ නසිා යම් 
කායකි දැවිල ිවමද, අවිදයාශරෙ නසිා යම් කායකි දැවිල ිවමද, ඒො තමා 
තළු වනාමැත ි බෙත,් සළායතනකිෙ වම් කය නසිා ජීෙතව්ීම වහ්තු 
වකාටවගන ඇති ෙන කායකි පීඩා ටික පමණයක ්ඇත ිබෙත ්ඒ භකි්ෂුෙ 
දැනගනියි. එවසම් වම් සඤඤාගතය කාමාශරෙ, භොශරෙ හා අවිදයාශරෙ 
ෙලනි ් ශතනය බෙත ් වම් අශතනයතාෙ පමණයක ් - එනම් වම් 
සළායතනකිෙූ කය නිසා ජීෙතව්ීම වහත්වුකාටවගන තිවබන 
අශතනයතාෙ පමණයක ් - ඇති බෙද දැනගනයි.ි වමවස් යමක් එහි 
වනාමැතිද එයනි ් එය ශතනය යය ි දැනගන්නා අතර යමක ්එහ ි ඉතිරිෙ 
ඇදද් ඇතත්ාෙූ එය වමය ඇතැයදි නෙුණින් දැනගනයි.ි බදුුරදුන් වම් 
විෙරණයය හකුළුො දකේනව්න ්වම් පාඨවයනි.  

“එෙමසස එසා ආනන්ද යථමාභචුචා අවිපලලත්ථා පරිසුදධා 
පරමානුතතරා සුඤඤතාෙකකනත ිභෙති.” 

“වමවසය්, ආනන්ද වමාහවුග ් තතේූ පරිදි අවිපරීත පරිශුදධ 
පරමානුතතර ශතනයතා අෙකරානතිය (ශතනයතාෙට බැසගැනම්) සිදු 
ෙනව්න.්” 
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9. තාර්කික අබපිහවාදී ආකල්පබය් සීමාව 

මලු ් බදුුසමය තළු ශතනයතාෙ පිළබිඳෙ දකේන ලද ආකල්පය 
වහළි කරන චලූ සුඤඤත සතුරය ඇසවුරන් අවපෝහොදියාටද පාඩමක් 
උගත හැකයි. වබෞදධ චිනත්ාවම ඉතහිාසය විමසන්නකටු සංකල්ප 
පුපුරැො හැරීවම් අවපෝහොදී නපිුණයතාෙ තුළ අනතරුකද් සැඟවී තිබිය 
හැක ි බෙට සාධක ඇත. අවපෝහොදියකු ඇතැම් විට බදුම්යවය් අති 
ධාෙනවයන් තමා අෙට ඇති සයිලු සංකලප් සහ මතොද අෙන 
සහතිෙ සඳි බිඳ දැමීමට වපළඹිය හැකයි. සයිලු ආචාරධමම තකයය 
තළුනිම් පරතවික්ෂ්ප කර තමා සතයය වෙත ළඟාවී ඇතැය ිමතිභරමයක 
අතරමං වීමටද ඉඩ ඇත. අවපෝහක ොංමාලා වගාන්නක තම 
සංශයොදී ‘පැසබ්ර හසි’ සඟොවගන මන්ද බදුම්යක පුහදුුනන්වග් 
සංකලප්ෙලනි ් මිදී යාවම් අසාථමමක පරයත්නයකද් දැරිය හැකයි. එෙැනි 
පණයඩ්ිතමානහී ු තම හසි මෑත ් කරගත් විගස වහෝ ඊට කලින්ම ඒ 
සංකලප්ෙල වහාලම්නේලට වගාදුරැ වෙති. ඒ මක්නසිාද යත්, විමුකත 
මනුෙිරයා පිළබිඳෙ සැවකවින ්ඉහත දැකේූ විරැද්ධාභාස ඒ බුද්මයොදීන් 
පිළබිඳෙ සතය වනාෙන වහයිනි. සතයානව්මෂණයවයහලිා හුවදක් 
භාෂාෙ හා තකයයම වනාවපාවහානාබෙ අෙවබෝධ කරගත යතු්වත් 
බදුම්යොදී ‘හැංගමිුතතං’ කරීඩාෙක ්සඳහා වනාෙ, තමා තළු හා තමා අෙට 
ඇත ි අත්දැකීම් රටාවම දුෙමල තැන ් ගැන දැනුෙත ් වීමටය. එබැවින් 
සංකලප් පුපුරැො හැරීවම් තම පරයතන්වයද්ී අවපෝහොදියාට ඒ 
සංකලප්යම උපවයෝගී කර ගැනීමට සදිුෙන බෙ ෙටහාගත යතුෙු ඇත. 
වම් සතිවිිලල්ම නහිතමානෙී තමා අත ළඟම ඇත ි උපකරණය ෙලින් 
සංකලප් සමතකිරමණයය කරිීමට ඔහෙු උනනද්ු කරවිය යුතුය. 
සහිනියකින් අෙදිෙූ පස ු එහි අසතය බෙ අෙවබෝධ ෙන නමුදු 
අතද්ැකමීක් ෙශවයන් එහ ි සාවප්ක ්ෂ සතයතාෙක ් ඇත. එවමන්ම 
සංකලප් තළු ඇත ි මළුා කරෙන සෙභාෙයම අතද්ැකමීක් බැවින් එය 
වනාතකා හැරිය වනාහැකයි. අප මළුා කරවීවම් විෂම ශකත්යික් 
සංකලප් තළු ගැද ෙ ඇතත් ඒො වෙත වානස් පැෙරිය වනාහැකව්ක් ඒ 
සංකලප් හවුදක් අප තළු ඇති තණයහා-මාන-දිටඨිෙල ොස්තවික 
පරවක්ෂ්පණය පමණයකම් බැවින.ි වම් නසිා අනත්මි පරිච්නේදවයන් 
සලකන කල සංකලප් ඒො ඇති ෙන තැනනි්ම පලො හැරීමට සදිුවම. 
තෙද බිඳ දැමීම වෙනෙුට ඒො පූණයය අෙවබෝධය තළුින ් සමතිකරමණයය 
කළ යතුෙු ඇත. හදුු බදුම්යමය මට්ටවමන්ම සංකලප් දුරැ කරිීවම් තැත 
නමික් නැත ි චිනත්න පරතගිමනයකට මඟ පාදන අයරුැ බදුුරදුන් හා 
දී නඛ පරිබරාජකයා අතර ඇතෙිූ පහත සඳහන් සංොදවයන් 
වහළවිම.144 

“භෙත ් වගෞතමවයනි, සියලල් මට වනාරැසව්නය් යන 
වමෙැනි ොදයක් වමෙැනි දෘෂටියක් ඇතව්තක ්වෙමි”. 
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“අගග්විෙසසන, ඔබවග ්යම් ඒ සයිලල් මට වනාරැසව්න්ය යන 
දෘෂටියක් ඇදද්, ඒ දෘෂටියත ්ඔබට වනාරැස්වනද්?” 

“ඉදින ිභෙත ්වගෞතමවයන,ි ඒ දෘෂටිය මට රැසව්න ්වම නම් 
එයද එවසම් ෙනව්නය්. එයද එවසම් ෙන්වන්ය.”  

“අගග්විෙසසන, වලෝකවය ් යම් වකවනක ් එයද එවස්ම 
ෙනව්නය්, එයද එවස්ම ෙනව්න්ය කයිත් නමතු ්ඒ දෘෂටිය වනාහරිත්ද 
අවනක ්දෘෂටියක් අලල්ා ගනිත්ද එබඳු අයම ඉතාමත්ම ෙැඩිය. එවහත් 
වලෝකවය ් යම් වකවනක ් එයද එවසම් ෙනව්නය්, එයද එවස්ම 
ෙනව්නය් කයිමින ් ඒ දෘෂටියද අතහරිතද් අවනක ් දෘෂටියක් අල්ලා 
වනාගනිතද් එබඳු අය ඉතාමතම් අඩයු”. 

“අගග්විෙසසන, සයිලල් මට රැසව්නය් යන වමබඳු ොදයක් 
වමබඳු දෘෂටියක් ගත ් ඇතැම් මහණය බමවුණයක ් ඇත. අගග්විෙසසන 
සයිලල් මට වනාරැසව්නය් යන වමබඳු ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් ගත් 
මහණය බමවුණයෝද ඇත. 

එහලිා අග්ගවිෙසසන, සයිල්ල මට රැසව්නය් යන වමබඳු 
ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් ගත ් යම් මහණය බමවුණයෝ වෙතද් ඔෙුන්වග් 
වම් දෘෂටිය, ඇලමීට සමීපය. බැඳීමට සමීපය. වෙවසසින ් තටුවුීමට 
සමීපය. වෙළී සමි මට සමීපය. අලල්ාගැනමීට සමීපය. 

එහලිා අගග්විෙසසන, සියලල් මට වනාරැස්වනය් යන වමබඳු 
ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් ගත ් යම් මහණය බමවුණයෝ වෙතද් ඔෙුන්වග් 
වම් දෘෂටිය වනාඇලමීට සමීපය. වනාබැඳීමට සමීපය. වෙවසසනි් තුටු 
වනාවීමට සමීපය. වනාවෙළී සමි මට සමීපය. අලල්ා වනාගැනීමට 
සමීපය. 

බදුුරදුන ්වමවස ්ොනළ කලහ්ි දී නඛ පරිබරාජකයා වමවස් කීය. 
“භෙත ් වගෞතමවයෝ මවග් දෘෂටිය හෙුා දකේත.ි භෙත ් වගෞතමවයෝ 
මවග ්දෘෂටිය ඉහළිනම් හෙුා දකේති.” එවහත් එවස ්වනාෙන බෙ ඔහුට 
ඒතත් ුගවිය් බදුුරදුන ්අනතරුැෙ ොනළ පහත සඳහන් විගරහවයන් පසෙුය. 

එහලිා අගග්විෙසසන, යම් මහණය බමුණය ුවකවනක ්මට ඇතැම් 
දෘෂටියක් රැසව්නය්. ඇතැම් දෘෂටියක් වනාරැසව්න ් යය ි වමබඳු 
ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් ගතත්හදු ඔෙනු්වග ් රැසව්නය් යන යම් 
දෘෂටියක් වමද එය ඇලමීට සමීපය. බැඳීමට සමීපය. වෙවසසනි් තුටු 
වීමට සමීපය. වෙල ීසමි මට සමීපය. ඔෙනුව්ග ්වනාරැසව්නය් යන යම් 
දෘෂටියක් වමද වනාඇලමීට සමීපය. වනාබැඳීමට සමීපය. වෙවසසින් 
තටු ුවනාවීමට සමීපය. වනාවෙළී සමි මට සමීපය. 



81 

 

එහලිා අගග්විෙසසන, යම් ඒ මහණය බමණුය ුවකවනක ් ‘සියල්ල 
මට රැසව්න්ය’ යන වම් ොදය, වම් දෘෂටිය ගතත්හුද ඔෙුනතුවරන් 
නෙුණයැත ි පුදග්ලයක ් වමවස් සලකා බලය.ි ‘මාවග් යම් සයිල්ල මට 
රැසව්නය් යන ඒ දෘෂටියක් වමද ඉදින් මම වම් දෘෂටිය දැඩිෙ 
පරාමශයනය වකාට එයට ඇතළුුෙ වමයම සතයයය. අන ්සයිලල් හිස් 
යය ිෙයෙහාර කරනව්නම් නම්, යම් ඒ මහණය බමවුණයක ්සයිලල් මට 
වනාරැසව්න්ය යන වමබඳු ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් වගන ඇදද් යම් 
මහණය බමවුණයක ් ඇතැම් දෘෂටියක් මට රැසව්නය්. ඇතැම් දෘෂටියක් 
මට වනාරැසව්නය් යන වමබඳු ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් වගන ඇද්ද 
වම් වදවදනාම සමග කලහයක ් ෙනව්නය්. වමවස ් කලහයක් ඇති 
කලහ් ි විොදයක් වෙය.ි විොදයක් ඇති කල්හ ි බලාවපාවරාත්තු කඩ 
වීමක ්වෙය.ි බලාවපාවරාතත්ු කඩ වීමක ්ඇත ිකලහ්ි වෙවහසක් වෙයි. 
වමවස ්ඔහ ුකලහයද, විොදයද, බලාවපාවරාතත් ුකඩවීමද, වෙවහසද 
තමා තළුනි ් දකමිින ් ඒ දෘෂටියද අතහරිය.ි අවනක ් දෘෂටියක් අල්ලා 
වනාගනිය.ි වමවස් වම් දෘෂ්ම නව්ග් පරහානය වෙයි. වමවස් වම් 
දෘෂ්ම නව්ග ්හැරදැමීම වෙයි.  

එහලිා අගග්විෙසසන, යම් ඒ මහණය බමණුය ුවකවනක ් ‘සියල්ල 
මට වනාරැසව්නය්’ යන වම් ොදය, වම් දෘෂටිය ගතත්හදු ඔෙනුතුවරන් 
නෙුණයැත ි පුරැෂවයක ් වමවස ් සලකා බලය.ි ‘මාවග ් යම් සයිල්ල මට 
වනාරැසව්න්ය යන ඒ දෘෂටියක් වමද ඉදින ් මා ඒ දෘෂටිය දැඩිෙ 
පරාමශයනය වකාට එයට ඇතළුුෙ ‘වමයම සතයයය, අන ්සියල්ල හිස් 
යය ි ෙයෙහාර කරනව්නම් නම්, මට වදවදනක ු සමග කලහයක් 
ෙනව්නය්. යම් වම් මහණය බමවුණයක ් සයිලල් මට රැස්වන්ය යන 
වමබඳු ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් වගන ඇදද්, යම් වම් මහණය 
බමවුණයක ් ඇතැම් දෘෂටියක් මට රැසව්නය් ඇතැම් දෘෂටියක් 
වනාරැසව්න්ය යන වමබඳු ොදයක් වමබඳු දෘෂටියක් වගන ඇද්ද, වම් 
වදවදනා සමගම මට කලහයක ් ෙනව්නය්. වමවස ් කලහයක් ඇති 
කලහ් ිවිොදයක් වෙය.ි විොදයක් ඇත ිකලහ්ි බලාවපාවරාතත්ු කඩවීම 
වෙයි. බලාවපාවරාතත් ු කඩ වීම ඇත ි කල්හ ි වෙවහස වෙය.ි වමවස් 
වහ ් කලහයද, විොදයද, බලාවපාවරාතත් ු කඩ වීමද, වෙවහසද තමා 
තළුනිම් දකමිින් ඒ දෘෂටියද අතහරියි. අවනක ් දෘෂටියක්ද අල්ලා 
වනාගනිය.ි වමවස් වම් දෘෂ්ම නව්ග් පරහානය වෙයි. වමවස් වම් 
දෘෂ්ම නව්ග ්හැරදැමීම වෙයි. 

එහලිා අගග්විෙසසන, යම් ඒ මහණය බමණුය ුවකවනක් ‘ඇතැම් 
දෘෂටියක් මට රැසව්නය්, ඇතැම් දෘෂටියක් මට වනාරැසව්නය් යන වම් 
දෘෂටිය ගතත්හුද, ඔෙුනතවුරන ් නෙුණයැත ි පුරැෂවයක ් වමවස් සලකා 
බලය.ි මාවග ් යම් ඇතැම් දෘෂටියක් මට රැසව්නය් ඇතැම් දෘෂටියක් 
මට වනාරැසව්නය් යන ඒ දෘෂටියක් වමද ඉදින ්මා ඒ දෘෂටිය දැඩිෙ 
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පරාමශයනය වකාට එයට ඇතළුුෙ වමයම සතයය. අන ්සයිලල් හිස්ය’යි 
ෙයෙහාර කරනව්න ්නම් මට වදවදනකු සමග කලහයක ්ෙන්වනය්. යම් 
වම් මහණය බමවුණයක ් සයිලල් මට රැසව්නය් යන වමබඳු ොදයක්, 
වමබඳු දෘෂටියක් වගන ඇදද්, යම් වම් මහණය බමවුණයක ්සයිලල් මට 
වනාරැසව්න්ය යන වමබඳු ොදයක්, වමබඳු දෘෂටියක් වගන ඇදද් වම් 
වදවදනා සමගම මට කලහයක ් ෙනව්නය්. වමවස ් කලහයක් ඇති 
කලහ් ිවිොදයක් වෙය.ි විොදයක් ඇත ිකලහ්ි බලාවපාවරාතත්ු කඩවීම් 
වෙය.ි බලාවපාවරාතත් ු කඩ වීම් ඇත ි කල්හ ි වෙවහස වෙය.ි වමවස් 
වහ ් කලහයද, විොදයද, බලාවපාවරාතත් ු කඩවීමද, වෙවහසද තමා 
තළුනිම් දකමිින් ඒ දෘෂටියද අතහරියි. අවනක ් දෘෂටියක්ද අල්ලා 
වනාගනිය.ි වමවස් වම් දෘෂ්ම නව්ග් පරහානය වෙයි. වමවස් වම් 
දෘෂ්ම නව්ග ්හැරදැමීම වෙයි.145 

වම් සංොදය තළු කාලනී ෙටිනාකමක්ද ඇතැය ි කෙියුත්වත් 
අවපෝහනයාය සීමානත්කිෙ අගය කරන නතූන ානශයනකියනිව්ග් ඇතැම් 
මිථමයා සංකලප්යන් ගැන සලකා බැලවීම්දීය. ආචායය ම . ආර්. වී. මූර්ති 
මහතා මාධයමික දශයනය නරිෙදය බෙ වපන්වීමට ඉදිරිපත් කරන පහත 
සඳහන් අදහස ්ඒ සංොදය හා සසඳා බලන ුෙම .146 

ශතනයතා නම්ෙූ අවපෝහ නයාය අපවග ් සංකලප් තළු ඇති 
පරාවයෝගකි නැතවහාත ් ඡනා්නනගුත අභනිතිය මගනි ් සතයය මුෙහ 
කරනන්ාෙූ අෙවරෝධයන ් ඉෙත ් කරනන්කි. එය ෙනාහි සතයවය් 
පරතවිෂ්ධනයක් වනාෙ හවුදක ් සතයය ආෙරණයය කරන කෘතරිම හා 
ආනසුංගකි අෙවරෝධයන්වගන ් මුානලමීයි. ශතනයතා යනු නිවෂ්ධන 
නවිෂ්ධ කරිීමකි. එබැවින ්එය සතයවයහ ිඅනනත් අොචක පරතිජානක 
බෙ තහෙරුැ කරනන්ක.ි (160 පිට) 

සදිධානත විවමචනය තෙත ් සදිධානතයක් ඉදිරිපත ් කිරීමක් 
වනාවම.  විවමචනය හුවදක ් සිදධානතයක යථමා තතත්්වය හා එහි 
සැකැස්ම පිළබිඳ දැනෙුත ් වීමක ් මිස අලුත ් සදිධානතයක ් ඉදිරිපත් 
කරිීමක් වනාවම. සථ්මාෙරයන්වග ් පරතවිෂ්ධනය තෙත් සථ්මාෙරයක් 
වනාවම. විශව්ලෂ්ණයයකම් ෙන අවපෝහකය අලුවතන් යමක් 
වනාපනෙයි. එය නරිාෙරණයය කරිීමක් මිස විකෘත කරිීමක ් වනාවම 
(161 පිට). 

මාධයමික දශයනය එකවිනකට පටහැණි සදිධානතමය 
දෘෂටිවකෝණය අතර ගැටුම විසඳාලනව්න් හැම සිදධානතයක්ම 
විශව්ලෂ්ණයය කර ඒ තළු ඇත ි දුෙමලතාෙ වගන හැර පෑවමනි. 
අවපෝහකය සිදධානත නරිෙවශ්ෂෙ දිය කර හරිය.ි වෙනත් සදිධානතයක් 
මතු වීමට ඉඩ වනාතබය ි(305 පිට) 
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විවමචනය යනු මිනිසම්නස සයිලුම බැඳුම්ෙලනි් හා 
ඇලුම්ෙලනි ් මාුනගැනමීකි. එයම විමුකත්යියි. වමයය ි නයිම මාධයමික 
සථ්මාෙරය. (41 පිට) 

අපට නම් වපවනන හැටියට අවපෝහකය පිළබිඳ වම් චිතරණයය 
කර ඇත ි සතිෙුම විචිතර ෙැඩිය. අවපෝහකවය ් සෙමබලධාරිත්වය ගැන 
වමෙැනි නසිැක ආකලප්යක් ඇති කරගැනමී තළුනි් අනතරුැ ඇති විය 
වනාහැකව්ක ්වනාවම. වම් බෙ මාධයමික සම්පරානය තුළම ඇතෙිූ යම් 
යම් චිනත්ාෙලනී්වගන් පරකට වම. චිනත්න පරතකිරමණයයට පැහැදිලි 
නදිශයනයක් වලස දැකව්ිය හැකව්ක ් අතයන්ත ශතනයතාවෙන ් වකළෙර 
වෙතැය ි හඟනි නවිෂ්ධක වපළය.ි වියකු්ත ශතනයතා සංකල්පය 
උපසථ්මාපනය කර එය වකේලත්වයට   ැංවීවම් පරෙණයතාෙකද් විය. එය 
ශාසේත මලූධමමයක් වලස වගන හැම වදයක්ම ඒ තළුින් නිකුත්වී 
අෙසානවය් ඒ තුළටම පැමිවණයතැය ිසැලකත බෙකද් වපනණුි. වම් පසුෙ 
ක ී නැඹරුැෙ ගැන සලකා බැලවීම්දී චලූ සුඤඤත සතූරය තුළින් 
බදුුරදුන ් ‘සඤුඤතා’ යන්න අවනකතු් පද වමන්ම සාවප්ක් ෂ බෙ 
ඉතාමත් සරල සගුම අන්දමින් අෙධාරණයය කළ ආකාරය ෙැදගත් 
වෙය.ි ඒ නසිාම දවිපරකාර අනතරාෙවලෝකන විගරහයක ්තළුනි් තම සිත 
කෙර ආනභුාවික දතතයන්වගන ් ශතනයද, කෙර දතතයන්වගන් 
අශතනයදැය ිනිසැකෙ නගිමනය කරිීම එක ් ශතනයතා මට්ටමක් නිර්ණයය 
කරිීමට වපරටු ෙන ු දක්නට ලැබණුි. යළ ි යළති ් කයිැවෙන ‘වමවස් 
යමක ්ෙනාහ ිඑහ ිවනාමැතදි එයනි ්එය ශතනයයය ිදකයි.ි යමක් ෙනාහි 
එහ ි ඉතරිිෙ ඇදද්, ඇතත්ාෙූ එය ‘වමය ඇතැයි’ නෙුණින ් දැන ගනියි’ 
යන ෙැකයි වමකී නරි්ණයායකය සරලෙ ඉදිරිපත ් කරයි. වමම 
නරි්ණයායකය සතූරවයහි විසත්ර කැවරන ඉහළම ශතනයතා අත්දැකීමට 
පො (පරමානුතතරා සුඤඤතාෙකකනත)ි අානළ වෙය.ි වමම අෙසථමාවමදි 
සති කාමාශරෙයනව්ගන ් භොශරෙයනව්ගන් හා අවිදයාශරෙයන්වගන් 
ශතනයය. එනමතු ්අතද්ැකමීක් ෙශවයන් සතය ෙන අශතනය ෙූෙක්ද ඇත. 
එනම් සළායතනකිෙ වම් කය නසිා ජීෙතව්ීම වහත්ු වකාටවගන 
ඇතෙින කායකි පීඩාය. වම් අනෙු සලකා බලන කල හදුු ශතනයතා 
සංකලප්ය උපසථ්මාපනය කරිීවම් අෙශයතාෙක ් වනාවපවන්. 
කාලාථමමොී ෙයෙහාර මාගය තනු පටලොගැනවීමන් වකේල පරම 
ශතනයතාෙක ් පරකලප්නය කරන ු වෙනෙුට ෙතයමානය ෙතයමානය 
ෙශවයනුත ් අතතීය අතතීය ෙශවයනුත් අනාගතය අනාගතය 
ෙශවයනුත ් පිළගිැනමීට තරම් යථමාථමමොදී විය යතුයු. ශතනයතාවම 
අෙසථමා අත්දැකමී් මට්ටම් හා එවිට සැස වඳන ුඇත. 

“මහවණයන,ි සම්මිශරණයය වනාෙූ වපර සම්මිශරණයය කර වනාගත්, 
සම්මිශරණයය වනාකර ගන්නාෙූ නෙුණයැති මහණය බමණුයන ් විසින් 
පරතවික්ෂ්ප වනාකළ වම් නරිැකති මාගය අමයෙචන මාගය පරඥපති මාගය 



84 

 

තනුක ් ඇත. කෙර තවුනක්ද? මහවණයන,ි යම් රෑපයක් අනිතයද 
නරිැදධද වෙනසව්ී වගාස්ද එයට ‘වීක’ යන ගණිීම වෙය.ි වීය යන 
හැඳිනව්ීම වෙයි. වීය යන පැණයවීම වෙය.ි එයට ‘ඇත’ යන ගිණීම 
වනාවෙය.ි යම් වමදනාෙක ් ........ යම් සංනෙක ් ........... යම් සංසක්ාර 
.......... යම් විඤඤාණයයක් අතීතද නරිැදධද වෙනසව්ී වගාස්ද එයට ‘වීය’ 
යන ගණිීම වෙයි. වීය යන හැඳිනව්ීම වෙයි. වීය යන පැණයවීම වෙයි. 
එයට ‘ඇත’ යන ගණිීම වනාවෙයි. එයට ෙනව්නය් යන ගිණීම 
වනාවෙය.ි 

මහවණයන,ි යම් රෑපයක් හටවගන නැදද් පහළවී නැදද් එයට 
‘ෙනව්නය්’ යන ගණිීම වෙයි. ෙනව්නය් යන හැඳිනව්ීම වෙයි. 
ෙනව්නය් යන පැණයවීම වෙය.ි එයට ‘ඇත’ යන ගණිීම වනාවෙයි. 
එයට ෙූවයය් යන ගණිීම වනාවෙය.ි යම් වමදනාෙක ් ........ යම් 
සංනෙක ් ........... යම් සංසක්ාර .......... යම් විඤඤාණයයක් හටවගන 
නැදද් පහළවී නැද්ද එයට ෙනව්නය් යන ගිණීම වෙය.ි ෙනව්න්ය යන 
හැඳිනව්ීම වෙය.ි ෙනව්නය් යන පැණයවීම වෙය.ි එයට ‘ඇත’ යන 
ගණිීම වනාවෙයි. එයට ෙූවයය් යන ගණිීම වනාවෙය.ි  

මහවණයන,ි යම් රෑපයක් හටවගන ඇතද් පහළවී ඇතද් එයට 
ඇත යන ගණිීම වෙය.ි ඇත යන හැඳිනව්ීම වෙය.ි ඇත යන පැණයවීම 
වෙය.ි එයට ෙූවයය් යන ගණිීම වනාවෙය.ි එයට ෙනව්නය් යන ගිණීම 
වනාවෙය.ි යම් වමදනාෙක ් ........ යම් සංනෙක ් ........... යම් සංසක්ාර 
.......... යම් විඤඤාණයයක් හටවගන ඇදද් පහළවී ඇදද් එයට ‘ඇත’ යන 
ගණිීම වෙය.ි ‘ඇත’ යන හැඳිනව්ීම වෙයි. ‘ඇත’ යන පැණයවීම වෙයි. 
එයට ෙූවයය් යන ගණිීම වනාවෙය.ි එයට ෙනව්නය් යන ගිණීම 
වනාවෙයි.”147 

චලූ සුඤඤත සතූරවයන ් නැෙත නැෙතත් මතවුෙන ෙචන 
වදකක ්හරිහැටි වතර්ැම් ගතවහාත් අවපෝහොදියා තමාට නසි ිතැනම 
රැඳී සටිින ුඇත. ඉන ්පළමෙුැන්න ‘දරථමා’ (දැවිල)ි යන්නය.ි එය ඔහුට 
තම අවපෝහොදී නපිුණයත්වය මගින ් යටපත් කළ වනාහැක ි අනුභතතිය 
පිළබිඳ අපරසනන් යථමාතතත්්වය මතක ්කර වදය.ි වදෙැනන් අවිපලලත්ථා 
(අවිපරීතාථිෙත)් යන්නය.ි පිරිසදිුෙ නයිත ෙශවයන්ම සුඤඤතයට 
බැසගැනමී හඟෙන ඒ ෙචනය සුඤඤතාෙට බැසවීම් අවපෝහොදී 
කරමය ෙැනි අන් හැම කරමයකම් විපරීත බෙ ෙයංගවයන් හඟෙන්නකි. 
ඇතව්තනම් යවමක් එතරට යාමට පිටත් වීමටත ්වපර පහරු බිඳ දමා 
තටු ු පහට ුෙනව්න ්නම් එය විපරීත පිළිවෙතක.ි එෙැන ිවිපරීත කරියා 
මාගයයක් පිළිබඳ ෙඩාත ් වහාඳ නදිශයනයක් අලගදදූපම සූතරයට ඒ 
නාමය හිමි කර දුන ් සපයයා පිළබිඳ උපමා කථමාෙ තළුනි්ම වහළි 
වෙයි.148 
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“මහවණයන,ි යම්වස ් අලගදද් නම් සපයයකවුගන් ෙැඩක් ඇති, 
අලගද්දයකු වහායන, අලගදද්යකු වසායමින ් හැසවිරන පුරැෂවයක් 
මහත ් අලගදද්යකු දකව්නද් වහවතම ඒ සපයයාවග ් ශරීරවයන් වහෝ 
නගවුටන ් වහෝ අලල්ා ගන්වනද් ඒ සර්පයා ආපස ු හැරී ඔහවුග් අත 
වහෝ බාහෙු වහෝ අන ් අඟපසඟක ් වහෝ දෂ්ට කරනව්නය්. ඒ වහ්තු 
වකාට වගන මරණයයට වහෝ මරණයය පමණයෙ ූදුකකට පැමිවණයනව්නය්. 
ඒ කෙර වහයනිද් යත ් සර්පයා ෙැරදි වලසනි ් අලල්ාගත ් වහයිනි. 
එවසම් වම් ශාසනවයහ ි ඇතැම් හසි ් පුරැෂවයෝ සුතත, වගයය, 
වෙයයාකරණය, ගාථමා, උානන, ඉතෙිුතතක, ජාතක, අද භතතධමම, වෙදල්ල 
යන ධමම හානරත්. ඔෙහුු ඒ ධමම හානරා ඒ ධමමයන්වග ් අථමමය නුෙණින් 
පරීක්ෂා වනාකරති. නෙුණින ්අථමමය පරීක්ෂා වනාකරන ඔෙනුට් ධමමවයෝ 
මැනවින ් වනාෙැටවහත්. ඔෙහු ු පරොදවයහ ි වානස ් දැකව්ීම අනුසස් 
වකාට ඇතත්ාහුද, වමවස ් ොදවයන් මිවදමු යන අනසුසම දකිමින්ද 
ධමමය උගනති.් යමක ්සඳහා ධමමය හානරතද් ඒ අථමමය වනාලබත.් ෙරදො 
ගත ්ධමමවයෝ ඔෙනුට් වබාවහෝ කලක ්අහති පිණිස දුක ්පිණිස පෙතිත්. 
ඒ කෙර වහයනිද් යත ්මහවණයනි, ධමමය ෙරදො උගත ්බැවින.ි” 

කෘතඥතාෙ තළුනි ් ඇතෙිූ ළාමක හැඟීම නිසා එවතරෙූ පසු 
පහරු කරගහවගන ගයි මිනිසාවග් හාසයජනක කථමාෙ සර්පයාවග් 
ෙලග්වයන් ඇලල්ූ තරාසජනක කථමාෙ සමග සැසඳිය හැකිය. 
පළමෙුැනන්ාවග ් ස්ථමාෙරය තළුින ් විහිළුෙක ් මතු වෙවතාත්, 
වදෙැනන්ාවග ් සථ්මාෙරය තළුනි ් අොනනමක්, දිවි හානි කරගැනීමක් 
මතවුෙය.ි 

අලගද්දයාවග් උපමා කථමාෙ ඇතත් ෙශවයනම් එලල් කරන 
ලදව්ද් බදුුරදුන ් කම්සැප විඳීවමහ ි ආදීනෙ ෙශවයන් දැකේූ කරැණයු 
විකෘත වලස ඉදිරිපත ් කළ දඩද බර අරිට්ඨ භකි්ෂෙු වෙතටය. අරිට්ඨ 
භකි්ෂුෙවග ්පාප දෘෂටිය පහත සඳහන් ෙැකෙිල ගැද ෙ ඇත. 

“තථමාහං භගෙතා ධමමං වදසතිං ආජානාමි යථමා වය වම 
අනතරායකිා ධමමා ෙුතතා භගෙතා වත පටිවසෙවතා නාලං 
අනතරායාය” 

“භාගයෙතනු ්ෙහනව්ස් විසනි් වදශ්ිත ධමමය මා වතර්ැම් වගන 
ඇත ි හැටියට නම් යම් අනතරායකර ධමමයන් භාගයෙතනු ් ෙහන්වස් 
පරකාශ වකාට ඇදද් ඒො වසේනය කරිීම අනතරාය පිණිස 
වනාෙනව්නය්. 

කෙර අවපෝහොදී තකය කරමයකනි ් අරිට්ඨ වම් විරැදධ්ාභාසය 
ඉදිරිපත ්කවළද් යනන්ට පැහැදිල ිඉඟියක් සූතරය තළුනි ්වනාලැවද .149 
එවහත ්තම සබරහමචාරීන ්ෙහනව්ස්ලාවග ්උගර විවමචන හමවුම අරිට්ඨ 
භකි්ෂුෙ සේමතවයහි දැඩිෙ එලබ්වගන සටිි අයරුින් ඔහු තුළ යම් 
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අවපෝහොදී ආකලප්යක් තබි ූබෙ සතියි හැකිය. ඉහත දැකේූ බදුුරදුන්වග් 
ෙදන ් තළුිනද් එෙැන්නක ් ඉඟිවම. ඇතැම් විට වමය අවපෝහොදවය් 
විපරීත අතධිාෙනවයන ් ආචාරධමම බිඳෙැම වම් මලු ් අෙසථමාෙක් විය 
හැකයි. නෙින ් පරමාථමමයට ආසනන් වීවම්දී ඉදිරිපතේන සියුම් 
පාරවභෞතකි ගැටලු හදුු බදුම්යමය ෙයාපාරයකින ් වතර්ැම්ගැනීමට 
උතස්ාහ කරිීවම්දි මවනෝවිදයාතම්ක හා ආචාරාතම්ක අෙශයතාෙන් 
වනාතකාහැරීම නයකු දමනය කරිීමට වපර උවග ්ෙලගිවයන ්ඇල්ලීම 
ෙැනන්. ආචාර ධමමයන්වග ් ෙැදගතක්ම ඉසම්තු කරිීවම් යම් යම් 
පරයතන් ඒ තළු තබිනු නමදුු මාධයමික දශයනය සංකලප්ය වෙත එල්ල 
කළ නදියය පරහාර එහ ි අවපෝහොදී අතධිාෙනවයන් ඉලකක්ය ඉක්මො 
ගයි වලසක ්වපවන.් හනීයාන දශයනොද සංකලප් තළුම පැලපදියම් වී 
සමි වම් නරිථමමක බෙ වහළි කරිීවමන් මාධයමික දශයනය සැලකියයුතු 
වසේයක ් ඉටු කළ නමදුු ඒ දශයන ොදවයහෙිූ යම් යම් සීමාන්තික 
ලක්ෂණය එම වසේය නසිවිලස අගැයමීට බාධාෙක ් විය. ශතනයතාෙද 
ඇතළුු සයිලුම දෘෂ්ම නව්ග් පරහානය බදුුරදුන ් අනදුත් බෙ මාධයමික 
දශයනය නෙිැරදිෙ වපනේා දී ඇතත්150 එම දශයන සම්පරානය තළුම ඒ 
නගිමනය විපරීත වලස ගැනමීට ඇත ිඉඩකඩ අෙුරාලමීට පියෙර ගත් 
වලසක ්වනාවපවන.් වමහලිා පාළ ිනකිායාගත මලූකි වබෞදධ දශයනය 
එෙැන ිවිපරීත ගැනම්කට ඉඩ වනාලැවබන පරිදි කරමෙතේ සංගරහ වී 
ඇත. පැරණි වබෞදධ චිනත්ාෙ අනෙු ගයි සථ්මාෙරය ෙූවය් මධයම 
පරතපිානෙ යනු හැම පරොදයකටම පරතෙිාදයක ් ඉදිරිපත් කරිීම වහෝ 
ඒොවය ් සංශව්ලෂ්ණයය වහෝ නරිෙවශ්ෂ ඛණයඩ්නය කරිීම වහෝ වනාෙ 
සංකලප්යන්වග ් සාවප්ක ්ෂ හා පරාවයෝගකි අගය පිළබිඳ තුලනාත්මක 
අෙවබෝධයක්ම බෙය. බදුම්යමය මට්ටවමන් සංකලප්යන්වග ් අතයන්ත 
නසිස්ාරත්වය ෙටහාගැනමීක් ෙශවයන් අවපෝහොදී ආකල්පයක 
අෙශයතාෙ පිළගිතහැක ිනමතු ් එය පරමාථමමයට ළඟා වීමට කිසිවස්ත් 
පරමාණයෙත ් වනාවම. එය සෙමපරකාර දුඃඛ නෙිාරණයයට ‘වකෝකටත් 
වතලයක්ද’ වනාවම. ඇතව්තනම් එය පරතපිානවෙහ ි මලුප්ියෙර ෙන 
සමමාදිටඨිවයහ ි අතයෙශය උපාංගයක් බෙට සැකයක් නැත. එනමුත් 
ආචාරධර්මී මධයම පරතපිානෙ වයෝනවිසෝ මනසකිාරවයන් හා විරාගී 
ආකලප්යකින ් උපවයෝග ී කරගතයතු ු සංකල්පයී ශික්ෂාපද වපළක් 
ඔසව්ස ් ඉදිරියට යනන්ක.ි තර්කානකුතල සංගත භාෙයට නතුෙූ 
අවපෝහොදියාට ඇතැම් විට වමකී සථ්මාෙරය පරසප්ර විවරෝධී වලස 
වපනයීා හැකයි. සුතත නපිාතවය ් මාගන්දිය සතූරවය්ද,151 මාගන්දිය 
බරාහමණයයාවග ්ෙචන තළුනි ්එබඳු ආකලප්යක් පරකට වම. 

න දිටඨියා න සතුියා න ඤාවණයන (මාගන්දියාත ිභගො) 
සලීබබවතනාපි විසුදමයමාහ 
අදිටඨියා අසසතුයිා අඤඤාණයා 
අසලීතා අබබතා වනාපි වතන 
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එවතච නිසසජජ අනුගගහාය 
සවනතා අනිසසාය භෙං න ජ වපප 

දෘෂටිවයන් ශරැතවියන ් නනවයන ් ශලීෙරතවයනුදු විශුද්මයය 
වමයය ි වනාකයියි. දෘෂටිවයන ් වතාරෙද, ශරැතවියන් වතාරෙද, 
නනවයන් වතාරෙද, ශීලවයන් ෙරතවයන ් වතාරෙද විශදුම්යය වනාවම. 
වම්ොද අතහැර වම්ොද ගරහණයය කර වනාවගන ශානත් පුදග්ලයා 
නශිරයක් වනාමැතෙිූවය ්භෙය වනාපතනව්න්ය. 

වනාවච කරි දිටඨියා න සතුයිා න ඤාවණයන  
සලීබබවතනාපි විසදුමයමාභ 
අදිටඨියා අසසතුයිා අඤඤාණයා 
අසලීතා අබබතා වනාපි වතන 
මවඤඤමහං වමාමහුවමෙ ධමමං 
දිටඨියා එවක පවචචනත ිසුදමයං 

ඉදින ් දෘෂටිවයන් ශරැතවියන ්නනවයන් ශීලෙරතවයන් විශුද්මයය 
වමයය ිවනාකයිය ිනම් දෘෂටිවයන් වතාරෙද ශරැතවියන් වතාරෙද ශීල 
ෙරතවයන් වතාරෙද විශදුම්යය වමයයි වනාකයිය ි නම් එම ධමමය 
මළුාෙකම් යය ිහඟමිි. ඇතැවමක් දෘෂටිවයන ්ශුදම්යය වම යයි කයිත.් 

බැලූ බැලම්ට පරසප්ර විවරෝධී වලස වපවනන වම් සථ්මාෙරවය් 
සපරමාණයතාෙ විදහා දකේන දී ය විෙරණයයක් මැදුම් සඟිවය ් රථමවිනීත 
සතූරවයහි152 සාරිපුතත පණුයණයමනතානපිුතත යන මහ රහතන් 
ෙහනව්සල්ා වදනමවග් සංොදයක සේරෑපවයන් එය.ි විසුදමය අෙසථමා 
හත අතර එකවිනකට ඇත ි සම්බනධ්තාෙට නදිශයනයක් ෙශවයන් 
පුණයණ්යමාහමිියන ් වගනහැර දකේන රථමවිනතී උපමාෙ සාවප්ක්ෂ 
පරාවයෝගකි මලූධමම යගුලය අථමමෙත ්කරය.ි 

‘....ඇෙැතන්ි යම්වස් සැෙැත් නෙුර ෙසන පවසන්දි වකාවසාල් 
රජු හට සාවකත් නෙුර කසියිම් ඉකම්න් කටයතුත්ක ් ඇතිෙන්වන්ය. 
ඔහටු සැෙැතටත ්සාවකත්යටත ්අතර හකිම්ණුය අසනු ්වයදූ රිය හතක් 
පිළවියල කර තබනන්ාහ. ඇෙැත්න,ි ඉකබ්ිති පවසන්දී වකාවසාල් රජ 
සැෙැත ් නෙුරින ් නකිම් ඇතළුු පුර වානරින ් පළමුෙැන ි විනීත රථමයට 
නඟිනව්නය්. පළමුෙැනි විනතී රථමවයන් වදෙැන ි විනීත රථමයට 
පැමිවණයනව්නය්. පළමුෙැන ිවිනීත රථමය අතහරිනව්නය්. වදෙැනි විනීත 
රථමයට නඟිනව්නය්. වදෙැන ිවිනතී රථමවයන ්තනුේැන ිවිනීත රථමයට 
පැමිවණයනව්නය්. වදෙැන ිවිනතී රථමය අතහරිනව්නය්. තනුේැනි විනීත 
රථමයට නඟිනව්න්ය. ........ සතරෙැනි .......... පසේැන ි ........... සයෙැනි 
............ සතේැන ිවිනතී රථමවයන් සාවකත්වයහ ිඇතළුු නෙුර වානරටුෙ 
කරා පැමිවණයනව්නය්. 
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ඇෙැතන්,ි වමපරිදව්දනම් සලී විසුදමයය හවුදක ්චිතත විසුදමයය 
සඳහාම වෙය.ි චිතත විසුදමයය හවුදක ් දිටඨි විසුදමයය සඳහාමය. දිටඨි 
විසදුමයය හවුදක ්කඞ්ඛාවිතරණය විසුදමයය සඳහාම වෙය.ි කඞ්ඛාවිතරණය 
විසදුමයය හුවදක ් මගගාමගගඤාණයදසසන විසදුමයය සඳහාමය. 
මගගාමගගඤාණයදසසන විසදුමයය හවුදක ් පටිපානඤාණයදසසන විසුදමයය 
සඳහාමය. පටිපානඤාණයදසසන විසුදමයය හවුදක ් ඤාණයදසසන විසදුමයය 
සඳහාමය. ඤාණයදසසන විසුදමයය හවුදක් අනපුාාන පරිනබිබානය 
සඳහාමය. 

ඇෙැතන්,ි අනපුාාන පරිනිබබානය (අලල්ා වනාවගන පිරිනිවීම) 
සඳහාය භාගයෙතනු් ෙහනව්ස ්වෙත බරහමචරිය ෙසන ුලබනව්න්.’ 

සංකලප් පිළබිඳ පරශ්නය වකවරහ ිමලු ් බදුු සමවයන් අනුමත 
වකවරන ආකලප්යත ්මාධයමික දර්ශන සම්පරානවයන් අනමුත වකවරන 
ආකලප්යත ්අතර ඇත ිවෙනස ‘සුඤඤ’ සහ ‘අතතා’ යන පද වදවකහි 
විෙරණයය සම්බනධ්වයන් කැවරන අෙධාරණයවයහ ි කසියිම් සියුම් 
අන්දවම් අථමමවභද්යකැය ි කෙියතු ු වසය්. පාළ ි නකිායයන්හි අනඳ 
හමිියනව්ග ් පරශ්නයකට පිළතිරුැ ෙශවයන ් බදුුරදුන ් විසින් වදනලද 
පහත සඳහන් නෙිමචනය දකන්ට ලැවද . 

“සවුඤඤා වලාවකා සුවඤඤා වලාවකාත ි භවනත  ෙුචචති. 
කතිතාෙතාන ුවඛා භවනත   සුවඤඤා වලාවකාත ිෙුචචති”. 

යසමාච වඛා ආනන්ද සුඤඤං අවතතන ො අතතනවියනො 
තසමා සුවඤඤා වලාවකාත ිෙුචචත.ි කිඤච ආනන්ද සුඤඤං අවතතන 
ො අතතනවියනො? 

චකඛංු වඛා ආනන්ද සුඤඤං අවතතන ො අතතනවියනො. 
රෑපං ............ චකඛ ු විඤඤාණයං .......... චකඛ ු සමඵවසසා  ............ 
සවුඤඤා අවතතන ො අතතනවියනො, යමපිදං චකඛ ුසම්ඵසසපචචයා 
උපපජජත ි වෙදයතිං සඛුංො දුකඛංො අදුකඛමසඛුංො තමපි සුඤඤං 
අවතතන ො අතතනවියනො.153 

සොමීන,ි වලෝකය ශතනයය, වලෝකය ශතනය යය ිකයිනු ලැවබයි. 
සොමීන,ි වකවතකින ්වලෝකය ශතනය යය ිකයින ුලැවද ද? 

“යම් වහයකනි ් ආනන්දය, ආතමවයන් වහෝ ආතම්යට අයත් 
වදයනි් වහෝ ශතනය වමද එවහයින ්වලෝකය ශතනය යය ිකයින ුලැවබයි. 
ආනන්දවයනි, කමුක් ආතමවයන් වහෝ ආත්මයට අයත ් වදයින් වහෝ 
ශතනය වමද? 

චකඛෙු ආතමවයන් වහෝ ආතම්යට අයත ්වදයනි ්වහෝ ශතනයය. 
රෑප ආතමවයන් වහෝ ආතම්යට අයත ් වදයනි ් වහෝ ශතනයය. චකඛු 
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විඤඤාණයය ආතමවයන් වහෝ ආතම්යට අයත ් වදයින ් වහෝ ශතනයය. 
චකඛ ු සම්ඵසසය ආතමවයන් වහෝ ආතම්යට අයත ් වදයනි් වහෝ 
ශතනයය. චකඛු සම්ඵසස පරතයවයන් උපදනා සැප වහෝ දුක ් වහෝ 
වනාදුක ්වනාසෙු වහෝ යම් වමදයතියක් ඇද්ද එයද ආතමවයන් වහෝ 
ආතම්යට අයත් වදයින ්ශතනයය. කණය ....... නාසය ......... දිෙ .......... කය 
......... මන .......... මවනෝ සම්ඵසසය පරතයවයන ්උපදනා සැප වහෝ දුක් 
වහෝ වනාදුක ්වනාසෙු වහෝ වමදයතියක් ඇදද් එයද ආතමවයන් වහෝ 
ආතම්යට අයත ් වදයින ් වහෝ ශතනයය. යම් වහයකනි ් ආනන්දවයනි, 
ආතමවයන් වහෝ ආතම්යට අයත ් වදයින ් වහෝ ශතනය වමද එවහයින් 
වලෝකය ශතනය යය ිකයින ුලැවද .”  

වලෝකය ශතනය යය ි කයින ු ලබනව්න් එය ආතම්යකින් වහෝ 
ආතම්යකට අයත ් වදයින ් ශතනයය යන අදහසනි.ි වම් නෙිමචනවයහි 
වලෝකය යනව්නන ් සළායතනය අනසුාරවයන් ලබන සමස්ත 
ඉන්්රියානබුදධ් අනභුතතයිම අදහස ් කැවරය.ි එයනි ් හැ වඟන්වන් 
අනභුතතවියහ ිකසිදිු වකාටසක් තමාවග් ආතම්ය වලසනි් වහෝ ආත්මයට 
අයත ් වදයක් වලස වහෝ සැලකයි වනාහැකි බෙය.ි ‘අතතා’ යන්න 
‘මම’ යන හැඟීම වගන වදන ආත්මයක ් පිළබිඳ ආතම්ීය අථමමවයන්ම 
වමහදිී වයදී ඇත. එහි ලක්ෂණයය, ‘ෙශවයහි පෙතේන බෙ’ හා පාලනය 
කරිීවම් ශකත්යිය.ි බදුුපියාණයන ් ෙහනව්ස ් වම් කාරණයය අනාත්මවයහි 
ලක්ෂණය පිළබිඳෙ වදශ්නා කළ පරථමම සූතරවයද්ීම පැහැදිලි කළහ.154 

“මහවණයන,ි රෑපය අනාතම්ය. මහවණයන,ි යම් වහයකනි් වම් 
රෑපය ආතම වී නම් වම් රෑපය පීඩා පිණිස වනාෙනව්නය්. මාවග් 
රෑපය වමවස ්වමො, වමවස් වනාවමො යන ුලැබිය හැක ිෙනව්න්ය. 
මහවණයන,ි යම් වහ්තෙුකනි ් රෑපය ආතම වනාවමද, ඒ වහ්තුවෙන් 
රෑපය පීඩාෙ පිණිස පෙත.ී මාවග ් රෑපය වමවස ් වමො වමවස් 
වනාවමො යනන්ක ්රෑපවයහ ිවනාලැවද . 

මහවණයන,ි වමදනාෙ අනාතම්ය ි........... 
මහවණයන,ි සංනෙ අනාතම්ය ි........... 
මහවණයන,ි සංසක්ාරවයෝ අනාතම් වෙත ්............ 
මහවණයන,ි විඤඤාණයය අනාතම්යි .......... 

වමයනි ්වපනයීනව්න ්ආතම සංකලප්ය හා බැඳුනු ෙසෙතතන 
භාෙය (ෙශවයහ ි පැෙැතව්ීවම් හැකයිාෙ) පිළබිඳ විශේාසය වකළින්ම 
විවමචනයට ලකව්ී ඇති බෙය.ි සඛුාසේාදය ෙසෙතතන භාෙයටම අයත් 
ෙන අතර එය පරම සඛුයක් වීමට නම් නතිය බෙ අතයෙශය වම. පරම 
සඛුය පිළබිඳ හැඟීමට තඩු ුවදනවුය ්නිතය සංනෙ බෙ සැබෑය. එවහත් 
ඒ නතිය බෙ, හරෙත ්බෙ, ‘නචිච. යන ෙචනය තළුින ්සෑවහන පමණය 
පරකට වම. හරෙත ් බෙ පිළබිඳ භරානත්යි සමග සඛුාන්වෙෂණය 
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පරෙණයතාෙ බැඳී ඇත ිඅතර ඒ තළුනි ්විපරීත ආතම සංනෙ වපෝෂණයය 
වම. මාධයමික දශයනය වබාවහෝ විට මායා සේරෑප ීආතම සංකලප්ය 
යටින ්ඇත ිවම් හරෙත ්බෙ පිළබිඳ හැඟීම අෙධාරණයය කරන ුවපවන්. 
එමගින ් ආතම සංකලප්යට කසියිම් ොස්තවික බෙක ් ආවරෝපණයය 
කැවරය.ි 

අප ඉහත දැකේූ පරිදි සංන මට්ටවම්දී පැන නඟින වම් හරෙත් 
බෙ පිළබිඳ මලූකි හැඟීම ‘නචිච’ යන ෙචනවයන්මත ්සෑවහන පමණය 
පරකාශවම. ‘සඛු’ සහ ‘අතතා’ යන වදපදවයන ්විපරීත නතිය සංනවම 
අනවුමදනීය හා සංවච්තනකි පරතකිරියා ඉදිරිපත ් කැවරය.ි කරැණයු 
වමවස ්වහයනි ්සඛු සංකලප්වය ්මලූ බීජය ගැද ෙ ඇතව්ත ්මනවසහි 
සංවච්තනාතම්ක ආවමග තළුය. එය බැහැර වභෞතකි ෙස්තතන්හි 
සංකලප්යන්හ ි ගැද ෙ ඇත ි වදයක් වනාවම. හවුදක ් අපම ඒොට 
ආවරෝපණයය කරනන්ක ්පමණි. එබැවින ්සංකලප් වහෝ දෘෂටි සඳි බිඳ 
දැමීවමන්ම ඒො සමතකිරමණයය කළ හැකි යයි විශේාස කරිීම පරශ්නවය් 
මෙුවානර ළඟ නතරවීමක.ි පුදග්ල වනරාතමය, ධමම වනරාතමය, යන 
ෙයෙහාර විමය වදකක ්ඉදිරියට ගැනවීමන් මාධයමිකයනි ්අනතතා යන 
පදවයහ ි මලූකි අථමමය වනාතකා හැරිය බෙ වපවන්. මලු ් බදුුසමවය් 
දෘෂටිවකෝණයයට අනෙු එවස ් එකවිනක වෙනක්ර දැකව්ීමට පදනමක් 
නැතව්ත් ධමමය යවමකුවග් ආතම්ය වස ්වහෝ ආතම්යට අයත් වස් වහෝ 
ගත් කල ඒො ඔහුවග ්මනසට අරමණුය ුවී ඔහුවග ්පඤචපුාානනසකන්ධයට 
ඇතළුත ් ෙන බැවින.ි හැම ධමමයක්ම අනාතම් වලස දැකයි යුතු යයි 
(සවබබ ධමමා අනතතා) කවීමන ් අදහස ් කැවරනවුය ් ඒො තමාවග් 
ආතම්ය වලස වහෝ ආතම්යට අයත ් වලස වහෝ වනාසැලකයි යුතු 
බෙය.ි වම් කයින පුදගල වනරාතමයය පරතයක්ෂ කරගත ් පසු 
අමතුවුෙන ්පරතයක්ෂ කරගත යතු ුධමම වනරාතමයයක ්ඉතරිිෙ තිවද ද 
යන පරශ්නය නැඟීවමන් වම් අප නඟන තකයවය ් අථමමය මතකුර දිය 
හැකයි. 

හනීයානකියින ් ධමමය පිළබිඳෙ දැකේූ ආධානගරාහී ආකල්පය 
නසිා යට ක ී වදෙැදෑරැම් වනරාතමයය ඉදිරිපත ්කරිීමට සදිුවී යැයි 
ඇතැම්විට නදිහසට කරැණයක ් ෙශවයන් වගනහැර පෑමට ඉඩ ඇත. 
එවහත ්එපමණයකනි ්එය සවහත්කු වනාෙන්වන්, හනීයානිකයින්වග් ඒ 
ආධානගරාහ ී ආකලප්ය ඔෙනු් තළු වනරාතමය ධමමය ගැන 
යථමාෙවබෝධයක් නැති බෙට සාධකයක ් පමණයක ් බැවිනි. 
යථමාෙවබෝධයක් තබිණුි නම් ඔෙනු ් සෙැන ි ඉන්්රයිට අරමුණයු ෙන 
ධමමයන් ආධානගරාහෙී වනාගන ුඇත. වකවස ් වහෝ වමො වම් මූලික 
කරැණය ු පිළබිඳ ෙයාකතලත්වය මාධයමික ශතනයතා සංකලප්ය වකවරහි 
බලපෑ බෙ වපවන.් අවනක ් අතට බලන කල පාළ ි නකිායාගත 
ශතනයතා සංකලප්ය නතිරම අනභුතතයිට සාවප්ක්ෂෙ විෙරණයය විය. 
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‘හැම කලහ් ි සතමිතේ වලෝකය ශතනය වලස දකනි්න’ (සුඤඤවතා 
වලාකං අවෙකඛසස)ු ක ී විට පො එය වත්රැම් ගත යතුව්ත ් විරාගය 
දකේා යන ශික්ෂණය මාගයවය ් එක ් පියෙරක ් වලසනිි.155 ඒ වකවස් 
වෙතත ් ශතනයතාෙ පිළබිඳ පරතයක්ෂය ගැන සලකා බලන විට චූල 
සඤුඤත සතූරවයහ ිවිසත්ර කැවරන ශතනයතා මට්ටම් පරමාණය කරගත 
යතුවුම. 

පටිසම්භාින මගගවය ්සුඤඤකථමා තළුින ්වම් විෙරණය මාගයය තෙ 
දුරටත ් ඉදිරියට වගන යන බෙ වපවන්. එහදිී පසව්ිධ ආකාර 
සඤුඤතාෙක ්විගරහ කැවරය.ි එහ ිඑන සුඤඤ සුඤඤ සංකලප්ය පො 
බැලූ බැලම්ට මාධයමික ‘ ශතනයතා ශතනයතා’ සංකලප්යට සමාන 
වලසක ් දකේන නමදුු එය හවුදක ් ෂඩින්්රිය පිළබිඳ ආතම ශතනයතාෙ 
හඟෙන වයදුමක් පමණි. ශතනයතාෙ නගිමනය කරිීවමහලිා වයාානගත් 
සාවප්ක්ෂතා මූල ධමමය ශතනයතා වලඛ්නවය ් මලු සටි අග දක්ොම 
ඉසම්තවුී වපවනය.ි අෙසානයට ඇති ‘පරමත්ථසඤුඤ’ යන්න හඳුන්ො 
දි ඇත ි ආකාරවයහ ි සවුිවශ්ෂ ෙැදගත්කමක් ඇත. ඉහළම ශතනයතාෙ 
ෙශවයන් සාමානයවයන් වකනක ු බලාවපාවරාතත් ු ෙනව්න් අන් 
කසිෙිකට සම්බනධ්තාෙක ්නැත ි නරිවප්ක්ෂක තත්ත්වයකි. එවහත් එය 
එෙැනන්ක ්වනාවම. එය තෙමත ්සම්පජඤඤයට සාවප්ක් ෂ ෙූෙක ්බෙ 
‘සමපජානසස පෙතතපරියාානනං සබබ සඤුඤතානං පරමත්ථසඤුඤං’156 ද
(දැනෙුතේ පැෙැතම් වකළෙර කරන හැම ශතනයතා අතරින් පරමාථමම 
ශතනයතාෙ) යන හැඳිනව්ීවමන් වපවන්. වම් පාඨවයන් විමුකත 
පුදග්ලයාවග් අෙසාන පරිනෙිමාණයය සචූිත බැවින ් මලු ් බදුුසමවයහි 
ශතනයතාෙ නතිරම සාවප්ක්ෂෙූත,් අනභුතතයි හා සමාන්තරෙූත් 
සංකලප්යක් ෙූ බෙට වමයද පැහැදිල ිසාධකයක් වලස ගත හැකයි. 

ශතනයතාෙ පිළබිඳ ඉහත දැකේූ විගරහය තළුනි ් පැහැදිලිෙ 
මතෙුන එක ් කරැණයක ් ඇත. එනම් අවපෝහොදියා ඇත්ත ෙශවයන්ම 
සයිලුම දෘෂ්ම නව්ගන් හා සංකලප්යන්වගන් අතම්ිවදන ු කැමති නම් 
කළයතුව්ත ්ඒො සඳි බිඳලමී වනාෙ ඒො අතහැරීවමන්ම සමතිකරමණයය 
කරිීමය.ි සෙැන ි ඉන්්රියයට අයත ් අරමණුය ු වලස සංකලප් අවනකුත් 
ඉන්්රියාරමමණයයන් වමන් අනුභතතයිට වගාදුරැ වම. එබැවින ්ඒ සියල්ල 
ඒොට ආවමණික ඌනතා විසංොදිතා සහතිෙම වලෝකෙයෙහාර වලස 
තෙ දුරටත ්වලාවෙහ ිපෙතින ුඇත. මැදුම් පිළවිෙතට අානළ කායයභාරය 
ෙනවුය ් පරාවයෝගකි දෘෂටිවකෝණයයකින් අෙශයතාෙට සරිලන වද් 
වතෝරාවගන උපාානනවයන් වතාරෙ ඒො උපවයෝග ී කරගැනමීකි. 
බදුුරදුන ්නතිර සතූර වදශ්නාෙල විදහා දකේන එකත්රා මිනුම් දණය්ඩක් 
තළුනි ් වම් පරාවයෝගකි දෘෂටිවකෝණයය පැහැදිලි කැවරයි. පරසතුත 
සාකච්ඡාෙට අතශියනිම් ගැළවපන පහත සඳහන් වදදය වමහිලා 
නදිශයනයක් ෙශවයන් උදධෘත වකාට දැකව්ිය හැකයි. 



92 

 

“ඒකාංශකිෙද වපාටඨපාද මවිසනි් ධමම වදශිතය, පරඥපතය, 
අවනක්ාංශකිෙද වපාටඨපාද මවිසනි ් ධමම වදශ්ිතය. පරඥපතය 
වපාටඨපාද මවිසනි් අවනක්ාංශකිෙ වදශ්ිත පරඥපත ධමම කෙවර්ද? 
‘වලෝකය ශාසේතය’ යනුවෙන ්වහෝ වපාටඨපාද මවිසනි ්අවනක්ාංශිකෙ 
ධමමය වදශ්ිතය. පරඥපතය. ‘වලෝකය අශාසේතය’ යනුවෙන ් වහෝ 
වපාටඨපාද මවිසනි ්අවනක්ාංශකිෙ ධමමය වද්ශිතය පරඥපතය. වලෝකය 
අනතෙතය් ....... වලෝකය අනනතෙතය් ....... ජීෙයත ් ශරීරයත ් එකමය 
........ ජීෙය එකක,ි ශරීරය අවනකක ි......... තථමාගත වතම මරණින ්මතු 
වෙය ි ......... තථමාගත වතම මරණින් මතු වනාවෙය ි ............ තථමාගත 
වතම මරණින ්මත ුවෙය ිසහ වනාවෙය ි......... තථමාගත වතම මරණින් 
මත ු වෙයති් වනාවෙය ි වනාවෙයති් වනාවෙය ි .... යනුවෙන් වහෝ 
වපාටඨපාද මවිසනි ්අවනක්ාංශකිෙ ධමමය වද්ශිතය. පරඥපතය. 

කෙර වහයනිද් වපාටඨපාද මවිසින ් අවනක්ාංශකිෙ ධමමය 
වදශ්ිත පරඥපත ෙනවුය?් වපාටඨපාද, ඒො අථමමසංහති වනාවම. ධමම 
සංහති වනාවම. ආදිබරහමචරියකි වනාවම. නවිෙමදය පිණිස, විරාගය 
පිණිස, නවිරෝධය පිණිස, උපසමය පිණිස, අභිඤඤාෙ පිණිස, 
සම්වබෝමයය පිණිස, නබිබානය පිණිස වනාපෙත.ී එනිසා ඒ ධමම 
අවනක්ාංශකිෙ මවිසනි ්වදශ්ිතය පරඥපතය. 

වපාටඨපාද මවිසින ්ඒකාංශකිෙ වදශ්ිත පරඥපත ධමම කෙවර්ද? 
වමය දුක යය ි වපාටඨපාද මවිසනි් එකාංශකිෙ ධමමය වද්ශිතය 
පරඥපතය. වම් දුවකහ ිහටගැනමී යය ිවපාටඨපාද මවිසනි ්ඒකාංශිකෙ 
ධමමය වදශ්ිතය පරඥපතය. වමය දුවකහ ි නිරැදධවීම යය ි වපාටඨපාද 
මවිසනි ් ඒකාංශකිෙ ධමමය වදශ්ිතය පරඥපතය. වමය දුකඛ නිවරෝධය 
කරා යන පරතපිානෙ යයි වපාටඨපාද මවිසනි් ඒකාංශකිෙ ධමමය වද්ශිතය 
පරඥපතය. 

කෙර වහයනිද් වපාටඨපාද මවිසින ්ඒ ධමම ඒකාංශකිෙ වද්ශිත 
පරඥපත ෙූවය?් වපාටඨපාද වම් ධමම අථමමසංහතිය. ධමමසංහිතය. ආදි 
බරහමචරියකිය. වම් ධමම නරි්වමදය පිණිස, විරාගය පිණිස, නවිරෝධය 
පිණිස, උපසමය පිණිස, අභිඤඤාෙ පිණිස, සම්වබෝමයය පිණිස, 
නබිබානය පිණිස පෙත.ී එනසිා ඒ ධමම මවිසනි ්ඒකාංශකිෙ වද්ශිතය 
පරඥපතය.”157 

වදශ්නා කරිීවම්දී වහෝ පරශ්න විසජයනවය්දී බදුු රදුන ් විවටක 
ඒකාංශකිෙූ බෙත ් විවටක අවනක්ාංශකිෙූ බෙත ් වමයනි ් වපනීයයි. 
එහලිා පරාවයෝගකි හා ආචාරධමම නරි්ණයායකයක් වලස වගන ඇති 
බෙකද් පරකාශිතය. දස අෙයාකත ෙසත්තන ්පිළිබඳෙ ඒකාංශකිෙ පිළිතුරැ 
වනාදීවම් බදුුරදුනව්ග ්පිළවිෙත සම්බන්ධවයන ්වමම මිනුම් දණය්වඩහි 
සපරමාණයතාෙ එකලත ්වමකලත ්උගතනුව්ග් විොදයට භාජනය වී ඇත. 



93 

 

මහාචායය්ය බැරිවඩ්ල් කතී ් ෙැනව්නෝ158 ඒ තුළින ් බදුුරදුනව්ග් ානශයනික 
චිනත්නවය ් දරි්රතාෙක ් දැක බදුුරදුන ් නයිම අවඥයොදියකු වලස 
සැලකතහ. තෙත ්වකවනක ්එක ීමිනුම් දණයව්ඩහ ිගැඹරුක ්වහෝ සවහ්තුක 
බෙක ්වනාදැක අෙයාකත පරශ්න පිළබිඳෙ බදුුරදුනව්ග ්නශි්ශද දතාවෙහි 
රහස හදුු අවපෝහක නයායයන ්ඔස්වස ්වහළකිරගැනමීට තැත ් දැරෑහ. 
වම් අංශවයන් මලු ්යගුවයද්ීම දරණය ලද පරයතන්යක් මාධයමික දශයනය 
තළු දැකයි හැකයි. එම රහස වහළකිර ගැනවීමහ ි ලා ඔෙනු් තරමක් 
දුරට සමතේූ බෙ වපවන්. එනමතු ් බදුුරදුනව්ග ් නහිැඬියාවෙහි රහස 
වහළකිරගැනවීම් සමීානත්කි උදව්යෝගය තළුින ් ඔෙනුට එම රහවසහි 
අගය අමතක ෙූ බෙ කෙි යතුයු. රහසක අගය වසවිය යුතව්ත ්ඒ රහස 
තළුම වනාෙ එය රහසක ් වීමට තඩුදුුන ් වහ්තතන ් තළුය. වම් වහ්තතන් 
වහළිකරගැනමීට අප ආපහ ු පියනැඟිය යතුව්ත ් බුදුරදුන් විසින්ම 
මතකුර දුන ්ඉහත කී පරාවයෝගකි මිනුම්දණයඩ් වෙතටය. ඒ මිනුම්දණය්ඩ 
ෙඩාත ්ගැඹරුින ්අගය කරිීමට අෙසථමාෙක ්මැදුම්සඟිවය ්චලූ මාලුඞකය 
සතූරවයන් හමවුම.159 

කහුලුනි ් රතේූ හසිැති මාලුඞ්කය පුතත වතරණයවුෙෝ අෙයාකත 
ෙසත්තන ් පිළබිඳ පරශ්නය සදහටම විසඳා ගැනමීට ඉටාගනිති. 
උනේහනව්ස ්බදුුරදුන ්වෙතට වගාස ්අෙයාකත පරශ්න දහයට ඒකාංශික 
පිළතිරුැ වනාදුනවහාත් තමන් සෙිුරැ හැර යන බෙ අභවියෝගයක් 
ෙශවයන් කයිාපායි. උනේහනව්ස ් වකතරම් පරගලභ් වීද යත් පරශ්න 
ෙලට පිළතිරුැ වනාදී මඟහරින ුවෙනෙුට බදුුරදුන ්තමන් ෙහන්වස්වග් 
අනනකම පිළගිත යතුු යයදි වචෝදනා කළහ. බදුුරදුනව්ග ්දැඩි ආකල්පය 
සඟ පිරිස තළුම විපල්ෙයක ්ඇති කළ වලසක ්වමයනි ්වපවන්. එවහත් 
එයට යටත් ෙූවය ් බදුුරදුන ් වනාවම. උන්ෙහන්වසද් මාලුඞ්කය පුතත 
වතරැන ් වමෝ  පුරැෂයක ු වලස හඳුනේමින ් අෙයාකත පරශ්නෙලට 
පිළතිරුැ දීවම් වපාවරානද්ුෙ පටි පැවිදිෙුවනද්ැය ිඅසා තරෙට ුකළහ. 

වම් තරෙටෙු මහාකාරැණික සමමා සම්බදුු වකනක ුන්වග් 
අකාරැණික අවඥයොදී ආකලප්යක් වලස ඇතැවමකුට වපවනනු 
වනාබැරිය. එවහත් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් එයනි ් වනානැෙතී ගැඹුරැ 
සතයයක් ගැද ෙූ උපමා කථමාෙක ් ඉදිරිපත ් කරත.ි විෂ වපෙ ූ හීයකින් 
විදින ු ලැබ ූ එකත්රා පුරැෂවයක ් ඔහවුග ් නෑ හතිෙතනු ් විසින් භිෂග් 
වෙදය ශලය වෙදයෙරයක ු වෙත වගන යන ලදී. ඔහ ු ඒ හීය විදි 
තැනැත්තාත් හවීයහි හා දුනව්නහි සැකැසම්ත ් පිළිබඳ පරශ්න 
මාලාෙකට පිළතිරුැ ලබාගන්නා තරුැ හයී ඇද දැමීමට වෙදයෙරයාට 
ඉඩ වනාවදයි. වහ ් ඒ සමීාන්තකි කතුහුලය වෙනවුෙන්, හිතුෙක්කාර 
වලස, තම දිවි රැකගැනමීට ඇති අෙසථමාෙ පිරිවහළා ගනියි. වම් 
උපවදශ්ාතම්ක උපමා කථමාෙ ඇසවුරන ් බදුුරදුන ් මාලුඞ්කය පුතත 
භකි්ෂුෙට ඒතත්ුගන්ෙන කරැණය ෙනවුය ් තමන් ෙහනව්ස ් අෙයාකත 
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ෙසත්තන ් පවසක තැබීමට වහත්ෙු ඒො විමකුත්යිට අානළ වනාෙන 
නසිාය යනන්ය. අෙයාකත දස ෙසත්තන් අෙයාකත වලසත ් ෙයාකත 
චතරුායය සතයය ෙයාකත හැටියටත ් දරාගනන්ා වලස බදුුරදුන ් දුන් 
ඔෙදන මාලුඞ්කය පුතත වතරහ ුපිළගිතහ්. එවහත ්විචාර බදුම්යය අන් 
සයිලල්ටම ෙඩා අගය කළ අවපෝහොදියා එයනි ්සෑහමීට පත ් වනාෙූ 
බෙ වපවන්. අනුතතර ශලය වෙදයෙරයාවග ් නහිැඬියාෙ හා ඊට 
තඩුදුුන ් පරාවයෝගකි වහත්ු ගැන ඔහ ු තැකමීක් වනාවකවළය්. විචාර 
බදුම්යය ඔසව්සම් එළොවගන ගයි ඔහ ු දුනෙුායාත,් දුනන්ත ් ඊතලයත් 
පිළබිඳ ලපිිවගානෙුත් රැවගන අනුතතර ශලය වෙදයෙරයා වෙත ළඟා 
වෙන විට ඔහුවග ්තතත්්වය අසාධය විය. වකතරම් දැඩිෙ ඔහ ු  අවපෝහ 
න ්යායය වයාානගතව්තද් කෙිවහාත ් එයනි ් බදුුදහවමහ ි පරාවයෝගික හා 
ආචාරධර්මී පදනම වද දරා ගවිය්ය. බදුුරදුනව්ග ් නහිැඬියාවම අගයත් 
ඊට තඩුදුුන ්පරනෙත ්ඒ තළුනි ්පරකට විය. 

අනිචච - අනතතා ලක්ෂණය වදක සම්බනධ් කරන අතයෙශය 
පුරැක ෙන දුකඛ ලක්ෂණයය ගැන වම් විචාරාතම්ක ආකලප්ය එතරම් 
සැලකලිමිත ් නෙුූ බෙ වපවන්. මුල ් බදුුසමයට හරුැ ආකල්පය ෙූවය් 
භාෂාවම හා තකයවය ්අඬු ලුහුඬු කම් ඒ මගින ්පුදග්ලයා හා සමාජය 
තළු ආධයාතමික හා බාහරි ෙශවයන් ඇතෙිූ සං ට්ටන වකවරහි 
අෙධානය වයාමු කරිීවමන්ම අෙවබෝධ කර ගැනමීය.ි සුතත නපිාතවය් 
අටඨක ෙගගවයන් වම් බෙ මැනවින් වහළිවම.160 හැම පරොදයකටම 
පරතෙිාදයක් ඉදිරිපත ් කරිීවමන් වහෝ හදුු අවපෝහොදී අභයාසයක් 
ෙශවයන් පරසංග සාධනවයන් ොද පරොද ඛණයඩ්නය කරිීම වහෝ අෙශය 
වනාවීය. ඒ තළුින ් කලහ විගරහ විොද ෙැවඩන බැවින.ි මලු ් බුදු 
සමවයන් අනමුත කැරැණයු ආකලප්ය ෙූවය ් දුක නමැති සාෙමතරික 
සදිධානතය අෙවබෝධ කරගැනමීය.ි අසම්ි මානය මලුිනපුුටා සයිලු ොද 
පරොද සමතකිරමණයය කරිීවම් ආධයාතමික පරයතන්යට නයිම ජෙය 
සැපවයනවුය් ඒ අෙවබෝධවයනම් බැවින.ි 

ඉහත දැකේූ විෙරණයවයන් පැහැදිල ිෙන පරිදි මලු ්බදුු සමවයන් 
පරකට ෙන අදවිතයී සංසදි්මයය ෙූ කල ීපරබදුධ අවපෝහක දැනෙුත් බෙක් 
සරල ආචාර ධර්මී පදනමකට මග පෑදීමය.ි ගතඪ විතණය්ඩොදී තකය 
විතකයෙලනි ් ආධයාතමික ෙටිනාකම් යටපත ් කරන ු වෙනුෙට 
නයායොදයට ඉහළනි ්අනභුතතයි තැබීවමන් මුල ්බදුුසමය ඒ ෙටිනාකම් 
ෙඩාත් ඉසම්තු කර දැකව්ීය. චතරුායය සතයය ඒකාංශකි ෙශවයන් 
වදශ්නා කරිීවම්දී බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වගනහැර දැකේූ පරාවයෝගික 
වහත්තන ්හවුදක ්ධමමය පිළපිැදීමට සැදැහැතයිනට් කළ අනශුාසනාෙක්ම 
වනාවම. සමසත්යක් ෙශවයන ්සංකල්ප පිළිබඳ බදුුරදුනව්ග ්ආකල්පය 
ගැන සලකා බලන කල කෙියතු ු ෙනව්න ් පරාවයෝගකිත්වයම චතුරායය 
සතය වදශ්නාෙට එකම සාධාරණය වහත්ෙු බෙය.ි ෙචනෙල ෙටිනාකමක් 
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ඇතව්ත ්ඒො අනභුතතිවයහ ි අංශ ුමාතරයක් වහෝ ඉඟි කරන පමණයටය. 
එවසද් ෙුෙත ් ෙචනයට ළං විය වනාහැක ි තනහ් ි පො අනුභතතිය 
ජයගන.ී සුඤඤතාෙ අනභුතතයික් - අතද්ැකීමක් - ෙශවයන් ඉදිරිපත් 
කරිීවමන් මලු ් බදුුසමය සංකලප්යන්වගන් ශතනයෙූ පමණින් සුඛය 
පරතවික්ෂ්ප වනාෙන බෙ වපනේා වදයි. බදුුදහවම් ආධයාතමික 
පරයතන්යන්වග ් පරම නෂි්ඨාෙ සංකලප් වලෝකවය ් අතයන්ත 
නවිරෝධයක් වලස ානශයනකි ොංමාලාෙක ් තළුනි ් වගනහැර දැක්වීම 
ඇතැම් විට මානසකි හිස් බෙක ් පිළබිඳෙ බියකරැ හැඟීමක් වකනකු 
තළු දැනවීමට වහත්ු විය හැකයි. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් අනුපිළිවෙලින් 
සඤඤාෙන ් හා වමදයිතයන් නරිැදධ කරිීවම් සමෙත 
(අනපුුබබාභසිඤඤානවිරාධ සම්පජාන සමාපතත)ි පිළබිඳ ානශයනික 
අන්දවම් වදසමුක ්අෙසානවයද්ී වපාටඨපාද විසනි ්නැඟිය හැක ිවිරැද්ධ 
ොදයක ්තමන ්ෙහන්වසම් මතකුර එම සමෙවතහ ිඇති සෙුානයක බෙ 
ඒතත් ුගන්ෙති. 

“වපාටඨපාද ඔබට වමෙැන ි අදහසක ් ඇතවිිය හැකිය. 
සංකවිල්සකි ධමමවයෝ පරහනී ෙන්නා හ. වෙෝානනයී ධමමවයෝ 
ෙැවඩනන්ාහ. පරන පරිපූණයයත්වය විපලුත්වය දිටදුැමිවයහමි ස්ෙකීය 
අභනිවෙන ් සාක්ෂාත ් වකාට ඊට එළඹ ොසය කරනව්නය්. එවහත් 
විහරණයය දුක ්සහගතය. වපාටඨපාද එය ෙනාහි වමවස ්වනාදත යුතුය. 
සංකවිල්සකි ධමමවයෝ පරහීන ෙනන්ාහුය. වෙෝානනයී ධමමවයෝ 
ෙැවඩනන්ාහ. පරන පරිපූණයයත්වය විපලුත්වය දිටදුැමිවයහමි ස්ෙකීය 
අභනිවෙන ්සාක්ෂාත ් වකාට ඊට එළඹ ොසය කරනව්නය්. පරවමෝදයද 
ෙනව්නය්. පරීතයිද, පරශරද මයයද, සතයිද, සම්පජඤඤයද, සඛු විහරණයයද 
ෙනව්නය්.”161 

චලූ සුඤඤත සතූරය වම් අදහසම නිවෂ්ධක පදෙලනි ් ‘දරථමා’ 
යන ෙචනය උපවයෝග ීකරවගන ඉදිරිපත ්කළ ආකාරය ඉහත දුටවුෙමු. 
අනභුතතයික් ෙශවයන ් නෙිවනහ ි ධනාතම්ක බෙ හැඟවීවම් පරයත්න 
අතවුරන ් ෙඩාත ් චිතත්ාකර්ෂණීය ෙනව්න ් පියවුමහ ි රෑපකාථමමය වයාාන 
ගැනමීය.ි අප කලනි් විරැද්ධාභාස තළුනි ් ඉදිරිපත ්කළ වලෝවකෝතතර 
දශයනය සකලාංග සමපූණයයෙ පරකාශයට පත ් වකවරනව්න් පියුවම් 
කලාතම්ක ආකෘතයි තළුනිි. 

උදබිනදු යථමාපි වපාකඛවර 
පදුවම ොරි යථමා න ලිපපති 
එෙං මනුි වනාපලපිපති 
යදිදං දිටඨ සතුමමවුතස ුො.162 
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‘යම්වස් දියබිඳු පියමු් පවතහි වනාතැෙවර්ද යම්වස් පියුවමහි 
ජලය වනාඇවලද් එවසම් මනුිෙරයා දුටු ඇස ූ දැනනු වදවයහි 
වනාඇවලයි.’ 

වයහ ිවිවිවතතා විචවරයය වලාවක 
න තානි උගගයහ ෙවදයය නාවගා 
එලමබජුං කණයටකං ොරිජං යථමා 
ජවලන පනෙකන අනපූලතිතං 
එෙං මනු ීසනතෙිවාන අගවිදධා  
කාවමච වලාවකච අනපූලවිතතා.163 

‘යම් දෘෂ්ම නව්ගන ්වෙනේ පුරැෂනාගයා වලාවෙහ ිහැසිවරයිද 
ඔහ ු ඒො දැඩි වලස ගරහණයය වකාට ොදයට වනායනව්නය්. දිවයහි 
උපන ්කට ුසහති නටෙුක ්ඇත ිවහළපියමු යම්වස ්දිවයනුත් ම වඬනුත් 
වනාතැෙරී තවිද ද එවසම් ශාන්තෙිාදීෙූ ගජිු වනාෙූ මුනිෙරයා 
කාමවයනුත ්වලෝකවයනුත ්වනාතැෙරී වෙවසය.ි’ 
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10. පියුම සහ ගි්න්න 

වම් ෙනාහ ිපපඤචෙූපසම නම්ෙූ පපඤචයනව්ග ්සනස්ිඳීවමහි 
දීප්තමිත ් පැතත්ය.ි උපාානනසකන් ධ පවසහි එකතුෙක ් ෙන පුද්ගල 
වපෞරැෂවයහ ිපුෂ්වපෝදභෙය වමයයි. විරාගය තළුනි ්සදිුෙන පරිෙතයනය 
වකවතක ් උතක්ෂයෙතද් යත ් එය මනුෙිරයාට වලාවින ් එතර ෙූවෙක්ෙ 
වලාවෙහ ි විසමීට හැකයිාෙ ලබාවදයි. ඔහ ු චිතතාවමගෙලින් 
වනාසැවලන (අවනවජා), බදුම්යමය ෙශවයන් වනාමඟට ඇදී වනායන 
(නිපපපවඤචා) අවයකි. ෂඩින්්රිය වගෝචර ඉෂටානිෂට ආරමමණයවයෝ 
අෂ්ටවලෝකධමම වලස ඔහ ු මත පතතිෙ පියුම් වපතව්තහ ි වහෝ පියුම් 
පවතහ ි ෙැවටන දියබිඳු වමන් සවිතහ ි වනාතැෙරීම වපරළී වයත්.164 
පියවුමහ ි රෑපකාථමමය තළුනි ් ධෙනති ෙන ඒ මවලහ ි සුන්දරත්වය හා 
සගුන්ධයද අථමමෙත ්ෙනව්න ්එහි යට ඇත ිමඩට  වහෝ අෙට ඇති දියට 
වහෝ වනළුම් පඳුවර් මලු ්වකාළ ආදියට වහෝ වකළනිම් සම්බනධ් කළ 
වනාහැක ි බැවින.ි165 එනමතු ් ඒොයනි ් වතාරෙ පියවුමහ ි සුන්දරත්වය 
වහෝ සුගන්ධය ඇති වනාවිය හැකයි. වමයත් ඇතව්තනම් භාෂාෙ හා 
තකයය ඉකම් ගයි දුරෙවබෝධ තත්ත්වයකි. එවහත ් පියමුක පවිතරබෙ, 
සනුද්ර බෙ හා සගුන්ධෙත ් බෙ වමන්ම එහ ි අනාසකත් බෙ ඒ අෙට 
වෙවසනන්න්ට පරතිවක්ෂ්ප කළ වනාහැක ි පරතයක්ෂ කරැණයුය. 
මනුෙිරයාවග ් පරනෙ හා කරැණයාෙත ් ගැඹරුැ උපශානත බෙත ් අපවග් 
බදුමය විෂය හා පරකාශන ශකත්යි ඉකම්ො සිටිය.ි 

විමුකත මනුෙිරයාවග් ජීවිතය අපට පරවහ්ලකිාෙක ්නම් ඔහුවග් 
මරණයය ඊටත ් ෙඩා පරවහල්කිාෙක.ි මියගයි පස ු ඔහටු කමුක් වමද? 
මරණින ් මත ු ඔහ ු වෙයිද? වනාවෙයිද? වෙය ි හා වනාවෙයි යන 
වදකමද? වෙයති ්වනාවෙය ිවනාවෙයිත ්වනාවෙයදි? අප ඉහත දැක්ෙූ 
පරිදි දස අෙයාකත ෙසත්තන්වගන් හතරක ් තුළනි ් පරකාශ ෙූවය්ද වම් 
පරශ්නයමය. පරශ්නයට අානළ විකලප් හතරම බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
පවසක තැබහූ. වමය උගතනු් අන ්දමන ්ද කරන පරවහල්කිාෙකි. වම් 
පරශ්න හමවුම බදුුරදුනව්ග ් සථ්මාෙරය පළිබිඳෙ විවිධ අථමමකථමන 
හෙුමාරැවී ඇත. එනමුත ් ඒ විකලප් සතර පවසක තැබීවම් වහ්තු 
ඇතැම් සූතර වදශ්නා ෙල ඒ ඒ පරශ්නකරැෙන ් සෑහීමකට පත්ෙන 
අනද්මින ්පැහැදිලි කරදී තවිද . ‘තථමාගත’ යන පදය උතතම පුරැෂයා 
(උතතම පුරිවසා පරමපරුිවසා පරම පතතපිවතතා)166 යන පෘථමුලාථමමය 
අනෙු බදුුරදුනට් වමන්ම විමුකත භකි්ෂුෙටද වයදී ඇත (විමුතත චිවතතා 
භකිඛ)ු.167 විකලප් සතර තළුනි ්ඒ උතතම පුරැෂයා ‘අසතිත්ව නාසතිත්ව’ 
සංකලප් ඔසව්ස ් ඒකාංශකිෙ වතර්ැම්ගැනමීට උත්සාහ කැවරයි. 
අංගතුතර නකිාවය ් සතතක නපිාතවය ් අෙයාකත ෙත්ථු සූතරවය්දි වම් 
විකලප් සතරම තණයහාවෙන ්(තණයහාගතං), සඤඤාවෙන ්(සඤඤාගතං), 
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මඤඤනාවෙන් (මඤඤිතං), පරපඤචවයන් (පපඤචිතං) මළුාවෙන් 
(විපපටිසාවරා) නපිදොගත ් විතර් ක වලස හඳුනේන ලදී. වම් 
සතරවකාන ් පරශ්නය සාෙදය බෙත,් වනාමග යෙනසලුු බෙත ් එයින් 
ගමය වෙය.ි මැදුම් සඟිවය ් අගගෙිචඡවගාතත සතූරවයන් වම් බෙ 
පැහැදිලෙි පරකාශ වෙය.ි එහිදී බදුුරජාණයන් ෙහනව්ස ් වම් පරශ්නෙල 
මිථමයා සෙරෑපය168 ෙචඡවගාතත පරිබරාජකයාට ගනිව්න ්උපමාෙ තුළින් 
විදහා දකේය.ි 

“ඒ කමිැය ි හඟෙිුද ෙචඡ, ඉදින ් ඔබ ඉදිරිවයහි ගින්නක් 
දැලව්ෙනව්න් නම් මා ඉදිරිවයහ ිවම් ගනි්න දැලව්මයය ිදන්වනහිද?” 

“ඉදින් භෙත ්වගෞතමය, මා ඉදිරිවයහ ිගනි්නක ්දැලව්ෙයි නම් 
මා ඉදිරිවයහ ිවම් ගනින් දැලව්මයයි දනව්නමි.” 

“ඉදින් ෙචඡ, යවමක් ‘ඔබ ඉදිරිවයහ ියම් ගිනන්ක ්දැලව්මද, ඒ 
ගනින් කමුක් නසිා දැලව්මදැය ිඅසනව්න්ද, එවස ්පරශ්න කරන ුලැබූ ඔබ 
කවිමකැය ිපිළතිරුැ වදනව්නහිද?” 

“භෙත ්වගෞතමය, ඉදින ්යවමක් මවගන් ‘ඔබ ඉදිරිවය් යම් වම් 
ගනින්ක ් දැලව්ෙයදි එය කමුක් නසිා දැලව්මදැය ි අසනව්න් නම් එවස් 
පරශ්නකරන ුලැබ ූමම භෙත ්වගෞතමය වමවස ්පිළතිරුැ වදනව්නමි. ‘මා 
ඉදිරිවය ් යම් වම් ගනි්නක ් දැල්වමද එය තණයවකාළ ල ී කැබලි යන 
ඉන්ධන නසිා දැලව්ෙයි.” 

“ඉදින් ෙචඡ, ඔබ ඉදිරිවය ් ඒ ගනි්න නවිෙනව්න ් නම් ‘මා 
ඉදිරිවය ්වම් ගනි්න නෙිුවන් යය ිදනව්නහදි?” 

“භෙත ්වගෞතමය, ඉදින් මා ඉදිරිවයහි ඒ ගිනන් නෙිුවන් නම් 
‘මා ඉදිරිවයහ ිවම් ගනි්න නෙිුවන ්යය ිදනව්නමි. 

“ඉදින් ෙචඡ, යවමක් ඔබවගන් ‘ඔබ ඉදිරිවයහ ි යම් වම් 
ගනින්ක ් තබිවුනද්, ඒ ගනි්න වමතැනනි් කෙර දිසාෙකට ගිවය්ද 
වපරදිගටද, අෙරදිගටද, උතරුටද, දකණුයටද? ෙචඡ වමවස ්පරශ්න කරනු 
ලැබ ූඔබ කමුකැය ිපිළතිරුැ වදනව්න්ද?” 

“වනාගැළවපය,ි  භෙත ් වගෞතමය. මක් නිසාද යත,්  භෙත් 
වගෞතමය  තණයවකාළ ලකීැබල ි ඉන්ධන වකාට දැලේුන ඒ ගින්න ඒ 
ඉන්ධනයනව්ග ් නිමවීවමන් හා අවනක ්ආහාර වනාලැබීවමන් ආහාර 
වනාමැතෙි නෙිුවන්ය යන ගණිීමට වයයි (නිබබවුතා වත්වෙ සංඛං 
ගචඡත)ි.” 

‘නවිී -   ක’ ගනි්න වකාහි ගවිය්දැය ිවසවීම බැෙහර ෙදනකට 
ෙහල ් වීවමන් ඇතෙිූ හාසයජනක අතධිාෙනයක් බෙ ෙචඡට ඒත්තු 
ගැනව්ින. ෙහා ඇවිවලන ෙහා නිවෙන ගිනන් වහත් ු පරතයයන් ඇති 
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කල ඇතවිීමත ් වහ්තුපරතයය නැති තැන නැතවිීමත ් නදිශයනය කරන 
සරල සගුම සංසිදම්යයකි. ෙචඡ වම් බෙ මැනවින ් ෙටහාගත් පසු 
බදුුරදහ ුතථමාගත පදය පිළබිඳ සාදෘශයය ඉදිරිපත ්කරත.ි 

‘එෙවමෙ වඛා ෙචඡ වයන රෑවපන තථමාගතං 
පඤඤාපයමාවනා පඤඤාවපයය තං රෑපං තථමාගතසස පහනීං 
උචඡිනනමලූං තාලාෙත්ථුකතං අනභාෙකතං ආයතංි අනුපපාද ධමමං. 
රෑපසංඛාවිමුවතතා වඛා ෙචඡ තථමාගවතා ගමභවීරා අපපවමවයයා 
දුපපරිවයාගාවහා වසයයථමාප ිමහාසමුවදාන. උපපජජතතී ින උවපති. න 
උපපජජතතී ින උවපති. උපපජජති ච නච උපපජජතතීපිි  න උවපති. 
වනෙ උපපජජත ි න නපුපජජතතීිපි න උවපත.ි යාය වෙදනාය ....... 
යාය සඤඤාය ....... වයහ ිසංඛාවරහි ........ වයන විඤඤාවණයන ......... 
නඋවපතතීි.’ 

‘එවසම් ෙචඡ යම් රෑපයකින ් තථමාගත වතම පණයොලන්වන් 
පණයෙනව්නද්, ඒ රෑපය තථමාගතෙරයාට පරහනීය. මලුනිපුුටා දමන 
ලදව්දය්, උගලුා තබන ලද තල ් ගසක ් වමන ් කරන ලදව්ද්ය. නැෙත 
නපූදනා බෙට පතක්රන ලදව්දය්. ෙචඡ තථමාගත වතම රෑප 
සංඛයාවෙන ් (රෑපයයය ි ගණිීවමන්) විමුකතය. ගම්භරීය, අපරවම්යය, 
මහා සමු්රය වමන් ගැඹරු දත වනාහැකයි. උපදිය ියන ුවනාවයවදයි. 
නපූදී යනු වනාවයවදයි. උපදී සහ නපූදී යන ුවනාවයවදයි. නපූදී සහ 
නපූදීත ් වනාවම යනුද වනාවයවදය.ි යම් වමදනාෙකනි ් ........ යම් 
සඤඤාෙකනි ් ......... යම් සංසක්ාරෙලනි් ......... යම් විඤඤාණයයකින් 
තථමාගත වතම පණයොලනව්න ්පණයෙනව්න්ද ........ වනාවයවදය.ි’ 

යම් උපාානනසකන් ධ පහක් නසිා තථමාගතෙරයකු වලස 
හඳුනේන ු ලැවද ද, ඒ එක ් එක ් සකන්ධයට ඇත ි ඇලම් අතහැරීවමන් 
අථමමානව්ිතෙ තථමාගතෙරයකු ගැන කථමා කරිීමට ඉඩක ් නැත ි බෙ 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වපනේා වදත.ි ඒ අනෙු තථමාගතෙරයා රෑප 
සංඛාවෙන්169 (රෑපයක් වලස ගණිීවමන්) වෙදනා සංඛාවෙන,් සඤඤා 
සංඛාවෙන,් සංඛාර සංඛාවෙන,් විඤඤාණය සංඛාවෙන ් විමුකතය. ඒ 
සංකලප් අථමමෙත ් කරිීමට අෙශය මමායනය ඔහු තළු පරහීනය. 
තථමාගතෙරයා එකද උපාානනසකන් ධයක්ෙත් මමත්වවයන ් වනාගන්නා 
බැවින ් තථමාගතෙරයාවග ් යළ ි උපතක් ගැන කථමා කිරීම 
ඉන්ධනයනව්ගන් ‘මිදී’ නවිී ‘  ක’ ගනින්ක ්වසවීම වමන් අථමම ශතනයය.  

අෙයාකත සංයුතතවයද්ී බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ෙචඡවගාතතට 
පුහදුුන ් පුඟුලා හා විමුකත පුදග්ලයා අතර වෙනස ගින්නක 
උපමාවෙන ්පැහැදිල ිකරවදති.170 
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“යම්වස ්ෙචඡ, ගනින් උපාානන සහති ෙූවයම් දැලව්මද, උපාානන 
රහතිෙූවය ් වනාදැලව්මද, එවසම් ෙචඡ මම උපාානන සහති ෙූෙහුට 
උපතක ්වපනේා ලමි. උපාානන රහති ෙූෙහටු වනාවම.” 

“යම් අෙසථමාෙක භෙත ් වගෞතමය, ගිනිසලික ් ොතවයන් 
විසකිරන ුලැබ දුරකට පො වය්ද, වමයට භෙත ්වගෞතමවයෝ කෙරක් 
උපාානන ෙශවයන ්තවිද දැය ිපනෙත්ද?” 

“යම් අෙසථමාෙක ෙචඡ ගනිසිලික ් ොතවයන ් විසකිරන ු ලැබ 
දුරකට පො වයද්, එය මම ොතය උපාානනය වකාට ඇතැය ි කයිමි. 
ොතයම ෙචඡ ඒ අෙසථමාවෙහ ිඋපාානන වෙයි”. 

“යම් අෙසථමාෙක ් ෙනාහ,ි භෙත ් වගෞතමය වම් කය බහා 
තබනව්නද් සත්ත්වයා එකත්රා කයකට පැමිණිවය ් වෙයදි වමාහුට 
භෙත ්වගෞතමවයෝ කමුක් උපාානන ෙශවයන් වපනේාලතද්?” 

“යම් අෙසථමාෙක ෙචඡ වම් කය බහා තබනව්නද් සත්ත්වයා 
එකත්රා කයකට පැමිණිවය ්වෙයදි මම ඔහ ුතණයහාෙ උපාානනය වකාට 
ඇතැය ිකයිමි. තණයහාෙම ෙචඡ ඒ අෙසථමාවෙහ ිඔහටු උපාානනය වෙයි”. 

‘නබිබාන’ යන පදය ගිනන්ක නවිීයාම පිළබිඳ රෑපකාථමමයට 
ඇත ිසබඳකම් නසිා ඉහත සඳහන් චතෂු්වකෝටි පරශ්නය ‘ලත ් තැනම 
වලාප්කරන’ අන්දවම් පදයක් බෙ කෙි යතුයු. ගනින් ගැන කවීම්දී වමන් 
එය අතධිාෙනය වනාකළ යුත,ු ෙරදො වනාගත යතු ු ෙයෙහාර 
මාතරයකි. (‘නබිබවුතාත ිසංඛං ගචඡත’ි - නෙිුවන් යය ිගණිීමට වයයි). 
රාග, වදෝස, වමෝහ යන ගනිි තවුනහ ිනවිීම පිළබිඳ මවනෝවිදයාත්මක 
ෙැදගතක්ම හැරැණය ු විට නිබබාන යන්වනහ ි සසරදුක නමැති 
ගනිජිාලාෙ මළුුමනිනම් නවිීම (දුකඛ නවිරාධ) යන අථමමවයන් 
පරමමරණය තතත්්වය හඟෙන අථමමයක්ද ගැද ෙ ඇත. එවසද් නමුත් 
නබිබාන යන පදවයහ ි ගැද ෙූ වම් රෑපකාථමම කාලයාවග ් ඇෙෑවමන් 
ඉහෙහා ගිය අටෙුා විෙරණය ෙලනි ්ආෙරණයය ෙූ බැම වපවන්.171 

අනරුාධ සූතරවයහි අනරුාධ වතරැන ්තථමාගතෙරයා පිළබිඳ වම් 
චතෂු්වකෝටි පරශ්නය නඟන අනය තීර්ථකයනිට් පිළතිරුැ දිය යුතු 
ආකාරය ගැන බදුුරදුන්වගන් විමසති.172 තමන ් ෙහනව්සට් එෙැනි 
අපරසනන් අෙසථමාෙකට මහුණුය පෑමට සදිුෙූ බෙත ් තථමාගතෙරයාවග් 
මරණින් මත ු තත්ත්වය එක ී විකලප් සතවරන ් පිට අන ් කරමයකින් 
දැකව්ිය හැකයි යන සථ්මාෙරවයහි පිහටිා තමන් පිළතිරුැ දුන් බෙත් 
වහළි කළහ. එවිට ඒ අනය තථීමමකයනි ්තමාට වම් නෙක පැවිදද්ක ුවහෝ 
බාල අෙයකත වතර වකනක ුවිය යතුයුය ිනගිරහ කළ බැවින ්ඉදිරිවය්දී 
එෙැන ිොදයකදි කෙර සථ්මාෙරයක් ගත යතුුදැය ිබදුුරදුනව්ගන් විමසූහ. 
එවකවණයහමි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් පඤචුපාානනසකන්ධවයහ ි අනිතය, 
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දුකඛ, අනාතම තරිලක්ෂණයය අනරුාධ භික්ෂුෙවග ් සතිට කාෙද්දන 
අනද්මින ්පරශ්න මාලාෙක ්ඉදිරිපත් කළහ. එමඟනි ්අනාතම ලක්ෂණයය 
ඒතත් ුගැනේූ පසු173 තථමාගත යන්න එකද සක්න්ධයක් හා සමග වහෝ 
ඉන ් පිටත අන ්කසිෙික ් සමග වහෝ හඳුනාගත වනාහැක ි බෙ පරකාශ 
කළහ. තකයවය් හා ෙයෙහාරවය ් සමීාෙන ් චතෂු්වකෝටිවයන් පිට 
වනායන වහයින ් එයින ් බැහැර අන ් කරමයකනි ් තථමාගතෙරයාවග් 
මරණින ් මතු තත්ත්වය දැකව්ිය හැකයි යන අනරුාධවග් මතය බුදුහු 
පරතවික්ෂ්ප කළහ. අනතරුැෙ උනේහන්වස ්වකනක ුපුදුමයට පතක්රෙන 
පරකාශයක ්කළහ. තථමාගතෙරයාවග ් මරණින් මත ුතත්ත්වය තබිිවය්ො! 
දිටදුැමිවයහමි සතය ෙශවයන් තථමාගතෙරයක ු වසායාගත වනාහැකිය 
යනු ඒ අරැම පුදුම අනාෙරණයයය.ි 

“එත්ථ වත අනරුාධ දිවටඨෙ ධවමම  සචචවතා වථමතවතා 
තථමාගවත අනපුලබභයිමාවන කලලංන ු තං වෙයයාකරණයං වයා වසා 
ආෙුවසා තථමාගවතා උතතම පුරිවසා පරමපුරිවසා පරම පතතපිවතතා 
තං තථමාගවතා අඤඤතරිවමහි චතහු ි ඨාවනහ ි පඤඤාපයමාවනා 
පඤඤාවපත ි‘වහාත ිතථමාගවතා පරමමරණයාතිො .........” 

“වමහලිා අනරුාධ දිටදුැමිවයහමි සතය ෙශවයන ්සථ්ිර ෙශවයන් 
තථමාගත වකවනක ් වනාලැබිය හැක ි කලහ්,ි ඇෙැතන්,ි යම් ඒ 
තථමාගතෙූ උතතම පුරැෂ පරම පුරැෂ පරම පරාප්තයිට පැමිණිවයක් 
වමද ඔහු ‘තථමාගත වතම මරණින ් මත ු වෙයි’ යනාදී වම් සතර 
කරමවයන ්හැර අන ්කරමයකනි් වපනේා ලය ියනුවෙන් විෙරණයය කිරීම 
සදුුසදු?” 

“නැතමය සේාමීන”ි යනවුෙන ්අනරුාධ හමිිවයෝ පිළතිරුැ වදත.ි 

අෙසානවය්දි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් නෙිැරදි සථ්මාෙරය පහත 
සඳහන් ෙචනෙලනි ්ඉදිරිපත ්කරත.ි 

“පවුබබ  චාහැං එතරහචි අනරුාධ දුකඛවඤචෙ පඤඤවපමි. 
දුකඛසස ච නවිරාධං.” 

“වපරත ් දැනතු ් අනරුාධ මම දුකක ් සහ දුවකහ ිනවිරෝධයක්ම 
වපනේාලමි.” 

වම් සතූරවයනුදු සෑවහන පමණය පැහැදිල ිෙනව්න ්චතෂු්වකෝටි 
විකලප් සතර පවසක තබන ලද්වද ් ඒො ධමමවයන් අනමුත කැවරන 
සථ්මාෙරයට අනෙු අථමමශතනය නසිා බෙය. චතෂු්වකෝටි පරශ්නයට පදනම්ෙූ 
මිථමයා සංකලප් විශව්ලෂ්ණයය කර දැකේූ පස ුචතෂු්වකෝටි විකලප් සතර 
ඉවද ම දියවී විසඳී යය.ි විසඳුම ඇත්වත ් පටිචච සමපුපාද ධමමතාෙ 
තළුමය. ‘තථමාගත’ යන පදය අන ්හැම සංකලප්යක් වමන්ම සංකීණයය 
මානසකි හා කායකි පරතයවයෝතපනන සංසදිමය සනතතියක් වගානු කර 
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දැකව්ීමට ෙයෙහාර පහසෙු සඳහා වයාානගත ්භාෂාමය සංවකත්යකි. එය 
සක්න්ධ පඤචකවයහ ිවහෝ ඉන් පිට ඇති වදයක් වනාවම. තථමාගතයන් 
ෙහනව්සට්ද පඤචසකන්ධයක් ඇත ි නමතු ් පුහදුුන ් පුඟුලනව්ග් ස්කන්ධ 
මිටිෙලට ෙඩා එහි ඇති වෙනස අහංකාර මමංකාර මානානසුයන් 
වනාමැත ිනසිා ඒ සක්න්ධයනහ් ිවනාඇලමීයි. අප ඉහත දැකේූ පරිදි වම් 
නසිා තථමාගතයන ්ෙහන්වස ්වකවතක ් දුරෙවබෝධද යත්, පුහුදුනන්වග් 
දෘෂටි වකෝණයයට අනෙු උනේහන්වස ් මහා සම්ුරය වමන් ගම්භීරය, 
අපපවමයයය, දුපපරිවයාගාහය. 

උපාානනය වනාමැති නසිා යළි උපතක් නැත. එවහත ්වම් බෙ 
වදවෙන ි විකලප්ය තළුින ් දැකව්ිය වනාහැක්වක ් එහ ි තථමාගත පදය 
තළුනි ් ආතම්යක ් පිළබිඳ පරාගව්ිනශි්චයක ් ගමය ෙන බැවිනි. වදෙැනි 
විකලප්ය පිළගිතවහාත ් (‘තථමාගත වතම මරණින ් මත ු වනාවෙයි’) 
උවචදදොදී වචෝදනාෙට එයනි ් ඉඩ සැලවසන ුඇත. පටිචච සමපුපාද 
ධමමය ෙටහාවගන බදුුරදුන ් දුකක ් හා දුවකහ ි නවිරෝධයක් පමණයක්ම 
වදශ්නා කළබෙ වතර්ැම්ගතව්ිට උවචදදොද වචෝදනාෙ මතුවිය 
වනාවහ්. උවචදදයකට ඉඩක ් නැත්වත ් උචඡිනන් වීමට ආත්මයක් 
නැත ි වහයනිම්ය. එබැවින ් නෙිවනන ් අදහස ් කැවරන නවිරෝධය 
පිළබිඳ පරම නෂිඨාෙ නපූන් දරැෙකවුග ්මරණයය වමන් වශෝක ෙැලපීම් 
ඇත ි වනාකරනන්ක.ි තථමාගතෙරැ පො සානකාලකි වනාවෙත.් ඔෙුහු 
හවුදක ්පටිචච සමපුපාද ධමමය අෙවබෝධ කරවගන වලාෙට වහළි කරන 
අය පමණි. එවහත ්පටිචච සමපුපාද ධමමය ෙූකල ිතථමාගතෙරැ උපදවන් 
වහෝ වමො නපූදවන් වහෝ වමො වලාෙ කෙදත ් පෙතින ධමම 
නයිාමතාෙකි.174 ‘තථමාගත’ නමින් හැඳින්වෙනවුයද් තෙ දුරටත් 
ඉනධ්න (උපාානන) වනාපතා අෙසාන උදද්ීප්තමිත ් ආවලෝක 
විහදිුවීමකනි ් පසු ය වීකය සවුිවශ්ෂ දුකග්ින ි ජාලාවෙෝය. බුදුදහවම් 
සථ්මාෙරය වම් තරම් පැහැදිලෙි පරකාශිත නමදුු බහතුරය තළු ගින්වන් 
උපමාෙ ගැන අරැචියක් පෙතව්න් උවචදදොදී අනතයට ෙැම වම් බිය 
නසිාය.175 එවහත ්ඒ බිය මළුුමනිනම් අසථමාන භතීයික් බෙ කෙි යුතුය. 
අවනක ් අතට වම් ගනිව්න ් උපමාෙම අනසිි වලස උපවයෝගී 
කරගනමිින් සත්ත්වයනිට් පරභෙ සථමානය ෙශවයනතු ් පරම නිෂඨාෙ 
ෙශවයනුත ් පෙතන්ා කසියිම් සනාතන විශෙධමමතාෙක ් පිළබිඳ ගතඪ 
මතයක් වගනහැර දකේන උගතත්ුද ඇත. භාරතයීයන ් අතර පැෙති 
ගනිව්න ් සංකලප්ය එෙැන ි අනතර්ලනී සනාතන පානථමමයකට ඉඩ 
සලසනන්කැය ි බැරි වඩ්ල් කතී ් අනමුාන කරයි.176 තමා තුළ 
පැලපදියම්ෙූ ආතම දෘෂටිය වම් තරම් මුරගා කයිාපෑමට අකමැති 
ඇතැම් වකවනක ් ශාසේත උවචදද දෘෂටි වදක අතර වදගඩිියාෙක 
හරිවී සටිිනු වපවන්. නයිම සථ්මාෙරය සම්බන්ධවයන් පරශ්නකරැට 
පිළතිරුක ් වනාදී අෙලම්බන තත්ත්වයකම තබාගැනවීම් තැතත ් දක්නා 
ලැවද . ගනිව්න ් උපමාෙට මහුණුය දීමට ඇති වම් පසබුට බෙ මිනිසා 
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තළු ඇත ි සකකාය දිටඨිවයහ ි වකඳිරීමක් ෙැනන්. බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සව්ග ් ආකලප්ය වමයට හාතප්සනිම් වෙනස් ෙූෙකි. 
උනේහනව්ස් සතරවකාන ් පරශ්නයට ඒකාංශකි පිළතිරුක් වනාදුන් 
නමතු ් පටිචචසමපුපාද ධමමය තළුනි ් නෙිැරදි සථ්මාෙරය පැහැදිලි කර 
දුනව්න ්ගනිව්න ්උපමාෙ නදිශයනයක් ෙශවයන ්ඉදිරිපත් කරිීවමනි.  

‘අචී යථමා ොතවෙවගන ඛිවතතා (උපසෙීාත ිභගො) 
අත්ථැං පවලත ින උවපත ිසංඛං 
එෙං මනුි නාමකායා විමුවතතා  
අත්ථැං පවලත ින උවපති සංඛං’ 

‘යම්වස ්ොතවමගවයන ්විසකිරන ුලැබ ූගනිසිිල අසතයට වය්ද, 
ගණිීමට වනාඑයදි, එවමන්ම නාමකයනි ්විමුකතෙූ මනුෙිරයා අසතයට 
වයය.ි ගණිීමට වනාඑයි.’  

‘අත්ථැං ගවතා වසා උදො වසා නත්ථථි 
උානහවුෙ සසසතයිා අවරාවගා 
තං වම මනුි සාධ ුවියාකවරාහි 
තථමාහ ිවත විදිවතා එස ධවමමා’ 

‘ඔහ ුඅසතයට ගවියද්, වනාඑවස ්නම් නැතදි, එවසද් නැවතාත් 
සානකලහ් ිනවිරෝග ීවමද, මනුෙිරයාවණයන ිඑය මට වහාඳින ්පහාන වදනු 
මැනෙ. ඔබ විසනි ්වම් ධමමය වතර්ැම්වගන ඇත ිවහයනිි. ’ 

‘අත්ථැංගතසස න පමාණයමත්ථථි 
වයන නං ෙජජු තං තසස නත්ථථි 
සවබබස ුධවමමස ුසමහූවතසු 
සමූහතා ොදපථමාපි සවබබ’177 

‘අසතයට ගයිහවුග ්පරමාණය කරිීමක් නැත. යමකින ්ඔහ ු ගැන 
කයිතද් එය ඔහටු නැත. සියලුම ධමමයන් මුලනිපුුටා දමන ලද කල්හි 
සයිලු ොද පථමවයෝද මලුිනපුුටා දමන ලදා්නහ ුවෙත.්’178  

වම් තාක් කළ සාකච්ඡාවෙන ් වහළෙින පරිදි පපඤච හා 
පපඤචසඤඤා සංඛා යන වදපදවයහ ිඅථමම නගිමනය බදුුදහවම් මූලික 
ඉගැනව්ීම් කිහපියක්ම ගැඹරුින ් අගය කරිීමට වබවහවින ් උපකාරී 
ෙනන්කැය ි කමී අතශිවයෝකතයික් වනාෙන ු ඇත. මවනෝ විදයාෙ හා 
ආචාරවිදයාෙ අතරත ්ආචාරවිදයාෙ හා දශයනය අතරත් ඇති සබඳතාෙ 
නරිෙුලේ නරිාකරණයය කරගැනමීට ඒ තළුින ් මග පෑවදයි. පියුවම් 
රෑපකාථමමය මරූ්තමිත ් කරන පරවහ්ලකිාෙක ් බඳු මනුෙිරයාවග් ජීෙන 
දශයනයටද එයින ් ඉඟියක් සැපවයයි. භාෂාෙ හා තකයය පිළබිඳ පරශ්න 
වකවරහ ි මලු් බදුුසමය දකේන ආකලප්ය වමන්ම සිදධානතය හා 
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පරතපිතතයි අතර ඇත ිසබඳතාෙ එමඟනි ්වබාවහෝ දුරට වහළි කරගත 
හැකයි. වම් නයනි ්බලන කල පාළි නකිායාගත සතූර පරවදශ් රාශියක 
සැඟෙුණය ුඅරැත ්එළදිකේන නෙතම විෙරණය මාගයයක් වම් තුළනි් විෙෘත 
වම.  
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2. පපඤච සහ පපඤච සඤඤාසංඛා පළි ිඳ 
අටුවා විවරණ 

පපඤච සහ පපඤච සඤඤා සංඛා යන වදපදවයහ ි අථමම 
නගිමනවය්දී සහ අගැයවීම්දී අපට පැරණි සහ නතූන උගතුන ්ඉදිරිපත් 
කළ ඇතැම් වෙකලප්ික අථමම විෙරණය අෙසථමානකුතලෙ වගනහැර 
දැකව්ීමට සදිුවිය. එවහත ් එහදිී අප සවිසත්ර වහෝ තලුනාත්මක 
විගරහයක ්ඒ පිළබිඳෙ වනාකවළ ්වතම්ාවම නරිෙුල ්ගලා යාමට එයින් 
බාධා පැමිණිය හැක ි බැවින.ි එමනසිා දැන් අපි ඒ අථමමකථමන 
අෙසථමානකුතල විෙරණය සමග ඉදිරිපත ් කරනව්නම.ු පරසතුත මාතෘකාෙ 
පිළබිඳෙ අප කළ අගැයවීමන් සෑහමීකට පත ් වනාෙන පාඨකයාට 
අටෙුා විෙරණය තුළනි් යම්කසි ි අතේැලක ් ලද හැකිවමය යන 
බලාවපාවරාතත්වුෙනි.  

පපඤච සහ පපඤචසංඛා පිළබිඳ පැරණිම අටෙුා විෙරණය 
අපට ලැවබන්වන ්පිටකාගත අටෙුාෙක ්ෙන මහා නිවදදසවයනි. එහිදී 
අපට පහත සඳහන ්අථමමකථමන හමුවම. 

i. ‘පපඤචා වයෙ පපඤචසංඛා, තණයහා පපඤචසංඛා, දිටඨි 
පපඤචසංඛා, මාන පපඤචසංඛා.’179  

‘පපඤචවයෝම පපඤචසංඛා නම් වෙත.ි (එනම්) තණයහා 
පපඤචසංඛා, දිටඨි පපඤචසංඛා, මාන පපඤචසංඛා.’ 

ii. ‘පපඤචා වයෙ පපඤච සංඛා තණයහා පපඤචසංඛා දිටඨි 
පපඤචසංඛා. කතමං තණයහා පපඤචසස මූලං? අවිජජා මලූං, 
අවයානිවසා මනසකිාවරා මලූං, අසමිමාවනා මලූං,  අහිරිකං 
මලූං, අවනාතතපපං මලූං, උදධචචං මලූං. කතමං දිටඨි 
පපඤචසස මලූං, අවිජජා මූලං, උදධචචං මලූං.’180  

‘පපඤචවයෝම පපඤචසංඛාවෙෝය. තණයහා 
පපඤචසංඛා, දිටඨි පපඤචසංඛා, තණයහා පපඤචවයහ ි මුල 
කමුක්ද? අවිජජාෙ මුලය. අවයෝනවිසෝ මනසකිාරය මුලය. 
අසමිමානය මලුය. අහරිිකය මලුය. අවනාතතපපය මුලය. 
උදධචචය මලුය. දිටඨි පපඤචවයහ ි මලු කමුක්ද? අවිජජාෙ 
මලුය. උද්ධචචය මලුය.’ 

ඉහත ක ී වදපදය පයයාය පද හැටියට වමහි සලකා තවිද . ඒ 
පද ඒොවය් නරිැකති අනෙු විගරහ කර නැත. ඒ වෙනෙුට අපට 
පපඤචවයහ ි පරවභද් තුනක ් දැකව්ීවමන් නෙිමචනයක් සපයා ඇත. 
පපඤචවයහ ිමලු් වසවීමට කසියිම් උතස්ාහයක් දරා ඇත ිනමුදු එය 
පපඤච යන්වනහ ිමූලකි අථමමය එළදිැකව්ීමට සමතව්ී නැත. 
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වනතතපිපකරණයවයහ ි පපඤච පදවයහ ි අථමමය එළදිැක්වීමට 
ෙඩාත ්පරකට වලස උතස්ාහ දරා තවිබන ුදකන්ට ලැවද . 

i. ‘පපඤචා නාම තණයහාදිටඨිමානා තදභසිංඛතාච සංඛාරා.’181 

පපඤචවයෝ නම් තණයහා දිටඨි මාන සහ ඒොයින් 
සකසක්ැරැණය ුසංසක්ාරවයෝය.  

ii. ‘වයා චාපි පපවඤචා වය ච සංඛාරා යාච අතතීානාගත 
පචචුපපනනසස අභනින්දනා ඉදං එකතතං.’ 

‘යම් පපඤචයක් වමද, යම් සංසක්ාරවයෝ වෙතද් අතතීානාගත 
ෙතයමාන පිළබිඳ යම් සතටු ුවීමක ්වමද, වමය ඒකත්වයකි (වම් 
සයිලල් එකමය)ි.’ 

iii. ‘පපඤචා නාම ෙුචචති අනබුවනධා’ 

‘පපඤච යය ිකයිනු ලබනව්න් ලුහබුැඳීමකි.’ 

පපඤච යන්වනන් ගමයෙන සංකලප්යන්වග ් ලයිලා යාම 
ඉහත නිෙමචන තවුනන් යන්තමින ් මතවුී එය.ි පරථමමවයනම් පපඤච 
යනු තණයහා මාන දිටඨි පමණයක ් වනාෙ ඒොයනි ් සකස ් කැරැණයු 
සංසක්ාර වලස සැලකමී සැලකයි යතු ු ඉදිරි පියෙරක.ි වදෙනුෙ 
පපඤච, සංසක්ාර සහ අතතීානාගත ෙතයමාන කාලතරවයහ ි සතුටුවීම 
එකකම් වලස සැලකවීම් පරෙණයතාෙ දකන්ට ඇත. වම් පසෙු කී සතුටු 
වීම් විවශ්ෂය මධපුිණයඩික සතූරවය ් එන ඉන්්රිය නනය පිළබිඳ වදදය 
සහිගින්ෙන අතර සතිවිිල ි ෙල ලියලායාම එයනිද් ්වෙනිත වම. 
වතෙනෙු පපඤචය ලුහබුැඳීමකැය ි කමීද ඉහත ක ී අථමමානත්රෙලටම 
ඉඟියක් වදයි. 

මිලනිද් පරශ්නවයහි දැකව්ෙන පරිදි මිලඳිු රජුද දැන් අපවග් 
අෙධානය වයාමවුී ඇත ි පරශ්නයට පිළතිරුක ් ලබාගැනීවම් 
අවප්ක්ෂාවෙන ් සටිි බෙ වපවන්. ඒ අදහසනි් ඔහු නාගවස්න 
හමිියන්වගන් වමවස් පරශ්න කරය.ි 

“භවනත  නාගවසන භාසතිවමපතං භගෙතා නපිපපඤචාරාමා 
භකිඛවෙ විහරථම නපිපපඤචරතවිනාති කතමං තං නපිපපඤචනත”ි 

“සොමීන,ි නාගවසන්යිනි, භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස් විසින් 
වමෙැන්නක ් පරකාශ කරන ලදී. ‘මහවණයනි, නඹුලා නිපපපඤචයට 
ඇලුම් කරමින් ොසය කරෙු. නිපපපඤචවයහ ි ඇල්ම ඇතෙි ොසය 
කරෙු.’ කමුක්ද ඒ නිපපපඤචය?” 

එවහත ් නාගවසන් හමිියන් ඊට දුන ් පිළිතරු නම් ලිහිල්ය. 
අපැහැදිලයි. 



107 

 

“වසාතාපතතඵිලං මහාරාජ නපිපපඤචං සකානගාමි ඵලං 
නපිපපඤචං අනාගාමි ඵලං නිපපපඤචං අරහතතඵලං නපිපපඤචං.” 

“මහරජ, වසෝොන් ඵලය නපිපපඤචය, සකානගාමි ඵලය 
නපිපපඤචය, අනාගාමි ඵලය නපිපපඤචය, අරහත් ඵලය 
නපිපපඤචය.” 

වම් අනෙු අපවග් පරශ්නයට මිලනි්ද පරශ්නය අානළ ෙන්වන් 
හවුදක ්එෙැන ිපරශ්නයක් ගැන දැනෙුතේ සමි ම් මාතරවයන.ි 

බදුුවගාස් හමිියනව්ග ්කාලයට ළං ෙන විට අපට පපඤච හා 
පපඤච සඤඤා සංඛා වදපදය පිළබිඳෙ විෙරණයයෙ ූතැන ්කහිිපයක්ම 
හමවුම. වම් උනේහනව්සව්ග ්අථමමකථමන කහිපියකි. 

i. ‘පපඤච සඤඤා සංඛා නාිනවනාත ි තවයා පපඤචා 
තණයහාපපවඤචා මානපපවඤචා දිටඨිපපවඤචාත.ි තත්ථ 
අටඨසත තණයහා විචරිතං තණයහාපපවඤචා නාම, නෙවිවධා 
මාවනා මාන පපවඤචා නාම, දොසටඨිදිටඨිවයා 
දිටඨිපපපවඤචා නාම. වතසු ඉධ තණයහාපපවඤචා 
අමයවපපවතා. වකනවටඨන පපවඤචා? 
මතතපමතතාකාරපාපනවටඨන.’182 

‘පපඤචසඤඤාසංඛා යන ුපපඤච තවුනක.ි තණයහා පපඤචය, 
මාන පපඤචය, දිටඨි පපඤචය. එහදිු එකසයි අටක් 
තණයහාෙනව්ග ් හැසරිීම් තණයහා පපඤචයය.ි නෙවිධ මානය 
මාන පපඤච නමි, වදසැටක ් දෘෂටි දිටඨි පපඤච නමි. ඒො 
අතවුරන ් තණයහා පපඤචය වමහ ි අදහස් කැවරය.ි කෙර 
අථමමයකිනද් පපඤච නම් ෙනුවය?් මතතපරමතත ආකාරයට 
පමණුයෙුන අථමමවයනි.’  

ii. ‘පපඤචසඤඤාසංඛාත ි එත්ථ සංඛාති වකාටඨාසා. 
පපඤචසඤඤාති තණයහාදිටඨි පපඤච සමපයතුතා සඤඤා 
සඤඤානාවමනො පපඤචා වයො ෙුතතා තසමා පපඤච 
වකාටඨාසාත ිඅයවමත්ථඅවතථමා.’183 

‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ වමහි සංඛා යනු වකාටසය්. පපඤච 
සඤඤා යන ුතණයහාදිටඨි පපඤච හා වයදුනු සඤඤා. සඤඤා 
නමින් පපඤචම කයිැෙුණි. එබැවින ් පපඤච වකාටස් යන 
වමය අථමමයය. 

iii. ‘පපවඤචාතචි මතතපමතතාකාරභාවෙන පෙතතානං 
තණයහාදිටඨිමානානං එතං අමයෙචනං.’184   
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‘පපඤච’ යන වමය මතතපරමතතාකාරභාෙවයන් පෙතන්ාෙූ 
තණයහාදිටඨි මානයනට් අමයෙචනයකි.’ 

iv. ‘ඉඤජිතානි ආදීනි යසමා ඉවමහි කවිලවසහි සතතා ඉඤජනති. 
වචෙ ඵන්දනතචි  පපඤචිතාච වහානත ිපමතතාකාරපපතතා.’ 

‘ඉඤජිතාන ි ආදිය යම් වහයකනි ් වම් වකවලස්ෙලින් 
සතත්්වවයෝ සැවලත්ද සලති වෙදද් පපඤචිතෙ පරමතතාකාරයට 
පැමිවණයතද්.’ 

v. ‘පපවඤචාත ි තණයහාදිටඨිමානෙවසන පෙවතතා මදනාකාර 
සණයඨිවතා කවිලස පපවඤචා.’185  

‘පපඤච යනු තණයහාදිටඨිමාන ෙශවයන් පෙත්නාෙූ 
මදනාකාරවයන ්පිහටිි වකවලස් පපඤචය.’ 

බදුුවගාස් හමිියන් පපඤචය තරිවිධාකාර බෙ පිළවිගන ඇති 
නමතු ් දිටඨි යනන්ට උනේහනව්ස ්වදන නිෙමචනය අප කලනි් දක්ො 
ඇත ි වහත් ු අනෙු පරශ්නකරය. පපඤච සහ පපඤච සංඛා 
සාමානාථමමෙත ් වලස දැකව්ීමත,් සංඛා යන්නට වකාටස ් යන්වනන් 
අරැත ්දැකව්ීමත,් අප ඉහතනි් සෑවහන පමණය සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි 
තෙත ් පරශ්න වදකක.ි වම් හැරැණයු විට පපඤච යන්න ‘පමතත’ යන 
ෙචනය වහෝ එහ ිඅථමමානතරයන ්ඔස්වස ්විගරහ කරිීම පරසතතු පදවය් අථමම 
විකාශනවය ් ෙැදගත ් සනම්යසථමානයක් වපනන්මු් කරනන්කි. වමකී 
ශද ානථමම විකාශනයට අපූෙම තතහිාසකි පසුබිමක ් ඇති බැම වපවන්. 
පපඤච පදවයහ ිනරිැකතයිට අනෙු ගයි මලූික අථමමය විගරහ කරිීවම්දී ඒ 
පදවයන් හැ වඟන විසත්ාරය හා විහිදීයාම ොගව්ිෂයට අානළ අන්දමින් 
ගත ් කල ොග් පපඤචය වහෝ ‘ෙටින්-වගාඩින්-කමී’ හඟෙන බෙ 
කවීෙමු. වම් පසෙු කී අථමමානතරයන් තළුත් පරසතතු කාරණයය එකවහළා 
පරකාශ කරිීවම් පරමාදයක් ගමය වම. කථමාවම පරමාදවය් සටි කරියාවම 
පරමාදයට ඇත්වත ්එක් පියෙරක දුරක.ි එනිසාම ජනෙහවරහ ි පපඤච 
යන්න සාදෘශයය අනෙු වමක ී වදඅරැතහ්මි අවිවශ්ෂවයන ් වයවදන්ට 
විය. සතූරාථමම නෙිැරදිෙ එළදිැකව්ීමට බාධාෙක ් වනාවෙතවහාත් 
අටෙුාෙනහ්දි ජනෙහවර් වමන් එවස ් අවිවශ්ෂවයන ් අරැත් කීවමහි 
වානසක ්දැකව්ිය යතු ුනැත. එවහත් අපට නම් හැ වඟන හැටියට වදෝෂ 
දර්ශනයකට ඉඩක ් ඇත. මක්නසිාද යත් පපඤච යන්න ‘පමාද’ 
යන්නට සමානාථමමෙත ්වලස සැලකවීමන් එම පපඤච පදය තළු ගැද ෙූ 
ගැඹරුැ මවනෝවිදයාතම්ක සහ ානශයනකි අථමමානතරයන ් ආෙරණයය විය. 
අප දැනටමත් වපනේාදී ඇත ිපරිදි ‘ොග් විෂවයන්’ ‘මවනෝවිෂයට’ මාරැ 
වීවම්දී පපඤච ශද දයට හමිිෙූ ානශයනකි ගැඹරු වකවතකද් යත් ‘ොග් 
පරපංචය’ දුරලමීට වයාානගන්නා ඉතාම වකටි සංවකත් පදය (නිද: ‘මම’) 
‘මවනා පපඤචයක්’ වීමට වහාඳටම ඉඩ ඇත. එකවිනකට සමීප 
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මවනෝ විෂය හා ොග ් විෂය අතරත ් ඒ සා පරතරයක් ඇති කල 
සතිවිිලල් පිළබිඳ පරපඤචයත ් කරියාෙ පිළබිඳ පරපඤචයත ් අතර ඇති 
පරතරය වකනකටු සතිාගත හැකයි. සතිවිිල්වලහ ි විසත්ාරය කරියාවම 
අෙසථිතිය හා හඳුනාගැනමී තළුින ් පපඤචයට ආවමණිකෙූ ගැඹුරැ 
අථමමචඡායා මළුු ගැනව්ින. වම් හඳුනාගැනමීට තඩුදුුන ් මවනාමය 
අභනිතයි ෙනට් ඇතව්ත ් ආචාරධර්මී අගයකින ් යතු් ‘පමාද’ යන 
පදවයහ ිආකර්ෂණයයය.ි නෙින් පසක් කරිීවම් උතස්ාහවය් හනී බෙ යන 
සවුිවශ්ෂ අථමමවයන් පමාද පදය බහලුෙ වයදී ඇත. අවනක ් අතට 
‘පපඤච’ යන්න වයදී ඇත ි තැන ් විරලය. එවහත ් වම් විරල බෙම 
අටෙුාචාරීන ් ෙහනව්සල්ාට දැනමතු ු වීමට, ෙඩාත ් කලප්නාකාරී වීමට, 
වහත්ෙුක ් විය යතුෙු තබිණුි. එවසද් ෙුෙත ් අටෙුාචාරීන ් ෙහන්වස්ලා 
ආචාරධර්මී ශද ද මාලාෙකට දැකේූ අභරිැචිය නසිා ‘පරමාද’ පදය වම් 
‘අරැත ්තරඟවයන්’ ජයලබා සතූරාථමම විෙරණයයට අතයනත්වයනම් අානළෙූ 
සකූ්ෂම ගම්භරී අථමමච්ඡායා සමුානය පපඤච ශද දයට අහිමි කවළය්. 

ධමමපාල හමිියන්වග ් අටෙුාෙනහ්දි පපඤච ශද දයට ලැබී 
ඇතව්ත ් වමෙැනමි තැනකි. නැතවහාත ් මීටත ් ෙඩා ලහිලි ් තැනකි. 
පපඤච ශද දය දැන ් ‘කවිලස’ යන්නට සමානාථමමෙත ් වලස 
පිළගිැනවීමන් ෙඩාත ්ලහිිලේූ විෙරණය මාගයයකට ඉඩ ලැවබය.ි 

i. ‘පපඤච සංඛා පහානනති පපවඤචනති යත්ථ සයං උපපනනා 
තං සනතානං විතථමාවරනති චිරං ඨවපනතීත ි පපඤචා - 
කවිලසා විවසසවතා රාග වානස වමාහ දිටඨි මානා තථමාහි 
ෙුතතං රාගපපවඤචා, වානසපපවඤචා, වමාහපපවඤචා, 
දිටඨිපපවඤචා, තණයහාපපවඤචා, මානාපපවඤචාත.ි අපිච 
සංකවිලසවටඨා පපඤචවටඨා කචෙරවටඨා පපඤචවටඨා. තත්ථ  
රාගපපඤචසස සභු සඤඤා නමිිතතං වානසපපඤචසස 
ආ ාතෙතථමු වමාහපපඤචසස ආසො තණයහාපපඤචසස 
වෙදනා, දිටඨිපපඤචසස සඤඤා මානපපඤචසස විතවකකා 
නමිිතතං. වතහි පපවඤචහි සහගතා සඤඤා පපඤචසඤඤා, 
පපඤචසඤඤානං සංඛාභාගාවකාටඨාසා 
පපඤචසඤඤාසංඛා.’186 

 පපඤචසංඛාපහාන: පපඤචා යනු යම් තැවනක 
උපදිතද් ඒ සනතානය දිගග්සස්ෙත,් වබාවහෝ කල් පෙත්ෙත්. 
කවිලස්ය: විවශ්ෂවයන ්රාග වානස වමාහ දිටඨි මාන. එබැවින් 
කයින ලදී. රාග පපවඤචා වානස පපවඤචා වමාහපපවඤචා 
දිටඨිපපවඤචා මානපපවඤචා තෙද, පපඤච යන්වනහි 
සංකවිලස අථමමයක් ඇත. පපඤච යනව්නහ ි ‘කසළ’ යන අථමමය 
ඇත. එහලිා රාගපපඤචයට සභුසඤඤාෙ නමිිතත්ය, 
වානසපපඤචයට ආ ාත ෙසතෙු නමිිත්තය, වමාහපපඤචයට 
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ආශරෙවයෝ නමිිත්තය. තණයහා පපඤචයට වෙදනාෙ නමිිත්තය. 
දිටඨි පපඤචයට සඤඤාෙ නමිිතත්ය. මාන පපඤචයට 
විතකකය නමිිතත්ය. ඒ පපඤචයන්වගන් සහගතෙූ සඤඤාෙ 
පපඤච සඤඤාය. පපඤච සඤඤාෙනව්ග ් ගණයන භාග; 
වකාටස ්පපඤච සඤඤා සංඛා නමි. 

ii. ‘........  සතත සනතානං සංසාවර පපඤචයනත ි විත්ථාවරනතීති 
පපඤචා.’187 

‘පපඤච යයි කයිනුවය් සත්ත්වසනතානය සංසාරවය් 
දිගග්සස්ෙය ියන අථමමවයනි.’  

iii. ‘පපඤචානාම රාගාදවයා කවිලසා වතසං ෙුපසමතාය 
තදභාෙවතාච වලාකුතතරා ධමමා නපිපපඤචා නාම.’188 

පපඤච යනු රාගාදී වකවලස්ය. ඒො සන්සඳිුෙන අථමමවයන්ද 
ඒො නැති අථමමවයන්ද වලෝවකෝතතර ධමම නපිපපඤච නමි. 

පපඤච ශද දවයහ ි ඇත ි ගතකි අථමමවයහි වලශ් මාතරයක් 
‘විත්ථාවරනත’ි (දිගග්සස්ෙත)් යන ෙචනවයන් ධමමපාල හමිියන්වග් 
නෙිමචනය තළුනි ් මතවුම. එනමුත ් උනේහනව්ස ් එයට සසර 
දිගග්ැසස්වීම් අදහස ඈඳීවමන් එයනි ් ආචාරධර්මී අථමමානතරයක්ම 
මතකුර දී ඇත.  

අටෙුා අථමමකථමන අතර දකන්ට ලැවබන ඉහත ක ීවිෂමතා නිසා 
‘පපඤච’ සහ ‘පපඤච සඤඤා සංඛා’ යන වදපදවයහ ි මලු ් අථමමය 
වසවිය යතුව්ත ්සූතර වදශ්නාෙල සන්දභයය පිළබිඳ විශව්ලෂ්ණයය පදනම් 
කරවගනය. පරසතතු මාතෘකාෙට අටෙුා තළුනි ් යම් ආවලෝකයක් 
ලැවබන නමදුු ඒොද ශද ානථමම විකාශනවය ් ගරහණයයට හසවුී ඇති බෙ 
වපවන්. එබැවින ් අරැත් පරකාශ කරිීම සතූර වදශ්නාෙලටම පැෙරීමට 
සදිුවම. 
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3. මහායාන  දුුසමබයහි එන පරපඤච නද දය 
මහායානය තළු පරපඤච පදයට ආවමණික ගැඹරුැ ානශයනකි අථමම 

රැසක ්ආරක්ෂාවී ඇති අතර මාධයමික අවපෝහොදවයත්් විනනොදීන්වග් 
විනනොදවයත්් ෙැදගත් තැනක් එයට හමිි විය. ඒ දශයනොද වදකම 
සයිලුම සංකලප් වදසට පරබල පරහාරයක් එලල් කළ අතර පරපඤච 
මළුුමනිනම් සනස්ඳිුවීවමහ ි (පරපවඤචාපශම) අෙශයතාෙ අෙධාරණයය 
කවළය්. මාධයමිකයනිට් පරම සත් යය සයිලු ොග ් ෙයෙහාර 
ඉකම්ෙූෙකම් විය. ඒ බෙ මාධයමික කාරිකාවෙහ ි වමවස ් පරකාශ 
වකවරය.ි  

අපරපරතයයං ශානතං - පරපවඤචරපරපඤචිතම් 
නරි්විකලපං අනානාථමමම් - එතත ්තත්වසය ලක්ෂණයම්189 

පරපරතයවයන් වනාෙූෙක.ි ශාන්තය. පරපඤචයන්වගන් 
පරපඤචිත වනාෙූෙක.ි විකලප් රහතිය. අනානාථමමය - වම්ය සතයවයහි 
ලක්ෂණයය. 

පරපඤචයනත ිවය බදුධං - පරපඤචාතතී මෙයයම් 
වත පරපඤචහතාඃ සවෙම - න පශයනත ිතථමාගතම්190 

යම් වකවනක ් පරපඤචය ඉකම්ෙූ අෙයයෙ ූ බදුුනේහන්වස් 
පිළබිඳෙ පරපඤච කරත්ද, පරපඤචවයන්ම නැසුනා ෙූ ඔෙුහු 
තථමාගතයන්ෙහනව්ස ්වනාදකති්. 

සඤුඤතා යන පදය ගැන විවශ්ෂවයන් සාකච්ඡා කළ 
අෙසථමාවමදී මාධයමික අවපෝහොදවයහි ඇතැම් සමීාෙන ්අපි වපන්ො 
දුනමි.ු අවපෝහොදී මැදුම් පිළවිෙත පිළබිඳ ඔෙනුව්ග ් සංකල්පය, 
සථ්මාෙරයක් නැති බෙම තම සථ්මාෙරය බෙ පරකාශ කරිීමට පො තුඩුදුන් 
නමදුු පරාවයෝගකි දෘෂටිවකෝණයයක අගය  සෑවහන පමණය අෙවබෝධ කර 
වනාගැනවීමන් මාධයමික දශයනයට අෙසානවය්දී දුෂ්කරතාෙනට 
මහුණුයපෑමට සදිුවිය. වථමරොදීනට් නම් වම් දෘෂටිවකෝණයය වකතරම් 
අභමිත ෙූවය්ද යත ්එනසිාම පපඤච පදවයහ ිඅවපෝහොදී ෙැදගත්කම 
ඔෙනුව්ග ් අෙධානයට ලක් වනාවීය. කරැණය ු වමවස ් වහයනි් පපඤච 
ශද දය යටවත් මහායාන - වථමරොද වදපක්ෂය අතර සහුද අදහස් 
හෙුමාරැෙක ් වෙවතාත ් එය වදපක්ෂයටම ෙැඩානය ී ෙන ු ඇත. 
ඔෙවුනාෙුන ් අතර ‘සටහන්’ සසඳා බැලමී තළුනි ්  වදපක්ෂයටම ‘ගත 
යතුු’ සහ ‘හළ යුතු’ වද ්නශි්චය කරගත හැකි වහයනිි.  

වනසර්ගකි පාරිශුදම්යයකනි් යතුු අදෙයෙූ ආලය විනනයක් 
පිළබිඳ මතයක් ඉදිරිපත ් කළ විනනොදීහ ු එහ ි යථමා තත්ත්වය  
ආෙරණයය ෙනව්නද්, කලිටිි ෙනව්නද්, සංකල්ප විතර් කෙලනිය්ය ිකීහ. ඒ 
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නසිා ඔෙහුුද ‘පපඤච’ යන්න තම ානශයනකි සම්පරානය තළු මූලපදයක්  
කරගතහ්. වම් අනෙු ලංකාෙතාර සතූරවයහ ිවමවස ්සඳහන් වෙයි. 

‘ජලප පරපඤචාභරිතාහ ිබාලාඃ 
 තවත්ව න කුෙමනත ිමතංි විශාලාැං 
ජවලපාහ ිවතරධාතකු දුඃඛවහතඃු 
 තතත්්වං හ ිදුඃඛසය විනාශවහතඃු’191 

‘බාලවයෝ වානඩමලුෙ පරපඤචවයහ ි ඇලුනාහුය. ඔෙහුු සතයය 
පිළබිඳ මහා පරනෙට ළං වනාවෙත්. වදඩවිල ි භෙතරවයහි දුකට 
වහත්ෙුය. සතයය දුක නැසවීමහ ිවහත්ෙුය.’ 

‘එෙමනාගවතාධනුාපි ධමමතයා නරි්විකලපඃ තථමාගතඃ 
සෙමවිකලපපරපඤචාතතීඃ’192  

‘වමවස ් අනාගතවය්ද දැනද් ධමමතාවෙනම් තථමාගතෙරැ 
නරි්විකලප්ය. සයිලු විකලප් පරපඤච ඉකම්ො ගයිාහුය.’ 

වනසර්ගකි පරභාෙකනි ් යතු ු නමුත ් ආගනතුක 
උපකව්ලශ්යන්වගන් කලිටි ු ෙූ සතික ් ගැන අංගුතතර නිකාවයහි 
සඳහන් වෙය.ි එවමනම් විමුකත පුදග්ලයාවග ් විඤඤාණයය 
සංකලප්ෙලනි්ද වනාකලිටිි බෙ කයිා ඇත. එවහත ් විනනොදවයහි 
වමන් පාළ ි නකිායයන්හ ි විනනය පරමාථමම සතයයක් වලස හඳුන්ො 
නැත. විමුකත පුදග්ලයාවග ්ජීවිතය අෙසානවයද්ී විඤඤාණයයද අෙසන් 
ෙනව්න ්එය සක්න්ධ පඤචකවයන් එකක ්බැවින.ි 

‘අවභදි කාවයා නවිරාමය සඤඤා, වෙදනා සතීරිහංස ු සබබා, 
ෙූපසමිංස ුසංඛාරා, විඤඤාණයමත්ථමගමා’193 

‘කය බිඳී ගවියය්. සඤඤාෙ නරිැදධවිය. සයිලු වමදනාවෙෝ 
සසිලි ් ෙූොහයු. සංසක්ාරවයෝ සනස්ඳිුනාහ. විඤඤාණයය අස්තයට 
ගවියය්.’ 

වනසර්ගකි පරභාෙකනි ් යුත ු සතික් ගැන සඳහන් වීම 
ආතම්යක ් වමන් හැම සතත්්වයකු තළුම තැනප්ත්ෙ ඇත ි පරමාථමම 
ධමමයක් වලස වනාගත යතුයු. සිවතහ ි පරභාසේර බෙ භෙයතාෙක් 
පමණි. එය සත්තාෙක ්බෙට පත් ෙනව්න ්අෙශය වහත්පුරතයයන්වගන් 
සම්පණූයයෙූ විටය. සාමහූකිෙ ගත ්කල වම් වහ්ත ුපරතය ‘භාෙනා’ නමින් 
හැඳින්වම. ‘භාෙනා’ යන්වනහ ි ොචයාථමමය පො ‘ෙැඩීම’ යනන්ය. 
අංගතුතර නකිාවය ් ඉහත සඳහන් වදදය ඇතත් ෙශවයන්ම 
භාෙනාවෙහ ිෙැදගතක්ම අෙධාරණයය කරනන්ක.ි වම් අනෙු බලන කල 
පාළ ිනකිායාගත දශයනයට අනෙු සිවතහි පරභාසේර බෙ භාෙනාවෙන් 
ළැංවිය යතුු තත්ත්වයකි. එය කසියිම් පාරවභෞතකි අථමමයකින් මුල 
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පටන්ම පෙතනි අවපෝහමය වහෝ අන ්කරමයකනි ්වහෝ නරිාෙරණයය කර 
ගත යතු ු ගතඪ චිතත තතත්්වයක් වනාවම. පියමු ෙනාහ ි පාරවභෞතික 
අථමමයකින ්බීජවයහ ිපැලවයහ ිගැද ෙූෙක ්වනාවම. එය පියුමක් ෙන්වන් 
පිපී විකසති වීවමන්මය.  

විනනොදීනව්ග් තෙත ් නවීකරණයයක් වලස වපවනන්වන් 
විනන අටක වපළගැසම්ක් තළුනි ් පරතෂි්ඨාපනය කරන උගර 
විනනොදයය.ි වමහදිීද අපට අනතගාමී පරෙණයතාෙක ් හමුවම. 
සංසදිධීනව්ග ්පරතීතයසමතුපනන බෙත ්ඉන්්රිය පදධ්තවිය,් භාෂාවම හා 
තකයවය ්සමීිත බෙත ්පිළබිඳ අදහස ්හැරැණයු විට මලු ්බදුුසමවයහි සියලු 
වභෞතකි හා වචතසකි සංසදිධීන් නකිතු් කරන ‘ආලය විනනයක්’ 
ගැන සඳහනක ්වනාමැත.  

පාළ ි නකිායයන්හදිී අපට හම ු ෙූ ‘පපඤච සංඛා’ සහ 
‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ යන අමුත ු වයදුම් මහායාන ගරන්ථමෙල දකින්ට 
වනාලැබීම කැපී වපවනන විවශ්ෂතාෙක.ි ඇතැම් විට ‘පරපඤච’ යන 
පදය කරියා අථමම වමන්ම නාම අථමමද පරකාශ කරිීමට සමත් වලස 
සැලකෙුා විය හැකයි. එනමුත ් පාළ ි නිකායයනහ් ි පපඤච එක 
පවසකටත,් ‘පපඤචසංඛා’ ‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ තෙ පවසකටත ්දමා 
විගරහ කරිීම අථමමෙත ් කැවරන යම්කසි ි පදනමක් දුටිම.ු ‘පපඤච’ 
යන්වනන් ගතකි අථමමයකින් සංකලප්නවයහ ිතරිවිධ ලියලෙන පරෙණයතාෙ 
සචූිතෙූ අතර ‘පපඤචසංඛා’ පපඤචසඤඤාසංඛා’ යන වදපදවයන් 
එක ීපරෙණයතාෙ ලක්ෂණයය වකාට ගත ්සථිතකි සේරෑපය ඇති සංකල්ප 
පරඥපත ි අදහස් කැරැණි. වම් නසිා ‘පරපඤච’ ශද දවයන් අෙධාරණයය 
කැරැවණය ්ආතම හැඟීම වක්න්්ර වකාටගත ්ගැඹරුට කාෙැදුන මානසික 
පරෙණයතාෙම මිස එහ ි බාහරි පරතපිූරණය ෙන සංකලප් භාෂා ෙයෙහාර 
ආදිය වනාවම. පපඤචය එහි පරභෙසථමානවයන්ම මලුිනපුුටා දැමීවමන් 
මනුෙිරයා ‘පපඤචසංඛා’ සහ ‘පපඤචසඤඤාසංඛා’ පරහානය කරන 
නමතු ් වලෞකකි සංකලප් (වලාක සමඤඤා, වලාක නිරැතතවියා, 
වලාකවොහාරා, වලාකපඤඤතතිවයා) ඒොට යටවීවම් බියකින් 
වතාරෙ ෙයෙහාර කරිීමට ඔහ ුසමත ්වෙය.ි එබැවින ්නයිම සටන් බිම 
අධයාතම්යම මිස ොද භතමිය වනාවීය. පද කහිපියක් තළුනි ් ඉදිරිපත් 
කරන ලද වම් සවුිවශ්ෂ අථමමය ‘පරපඤච’ යන තන ිපදවයන්ම පරකාශ 
වමද යනු සැක සහතිය. 
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4. බේානතබයහි එන පරපඤච නද දය 
 පාළ ිනකිායාගත පපඤච ශද දයත,් වමානනතවයහි එන 

පරපඤච ශද දයත ් අතර ඇත ි කාල ෙකොන ු පරතරය විොානපන්නය. 
වමයට වහත්ෙු, සාමානයවයන් පරගව්බෞදධ හැටියට සම්මත 
බෘහානරණයයක, ඡාවන්ානගය ආදී පරධාන උපනෂිද් ගරන්ථමෙල පරපඤච ශද දය 
ානශයනකි අථමමයකින ් සඳහන් වනාවීමය.ි එය සඳහන්ෙ තවිබනු දක්නට 
ලැවබනව්න ්මාණයඩකුය සහ ශ්වමතාශෙතර ෙැනි පසකුාලනී උපනිෂද් 
ගරන්ථමයන්හයි. ඇත්ත ෙශවයනම් මාණයඩකුය උපනෂිදහ් ි ‘පරපඤච’ ගැන 
සඳහන් ෙන වදදය බෘහානරණයයක උපනෂිදහ් ි සැවකවින ් එන ඇතැම් 
ඉගැනව්ීම් විසතරාතම්කෙ ඉදිරිපත් කරන සෙරෑපයක් ගනිය.ි වම් අනුෙ 
කාලනිණයයය එතරම් පැහැදිල ි නැතත ් වමානනතවයහි එන පරපඤච 
ශද දයත,් මලු ් බදුුසමවයහ ි එන පරපඤච ශද දයත ් අතර කිසියම් 
සමානතර බෙක වසය්ාෙක ්දැකයි හැකයි.  

‘ාම්’ යනව්නහ ිගතඪාථමම විෙරණයය සඳහාම කැපෙනු මාණය්ඩුකය 
උපනෂිදය ආතමවය ්අෙසථමා (පාද) සතර පිළබිඳ දී ය විගරහයක ්කරයි. 
ආතමවය ් මුල ් අෙසථමා තනු ‘අෙදි අෙසථමාෙ’ (ජාගරිතසථමාන) ‘සිහින 
අෙසථමාෙ’ (සේපනසථමාන) සහ ‘ගැඹරුට නදිිගත් අෙසථමාෙ’ 
(සෂුුපතසථමාන) ‘ාම්’ සෑදී ඇති ‘අ’ ‘උ’ ‘ම්’ යන මාතරා තනු හැටියට 
හඳුනේා දී ඇත. මාතරාෙක ්නැත ිසෙිුෙන සථමානය  ෙයෙහාර ඉක්ම ෙූ 
(අෙයෙහායයඃ), පැතරිීම් සනස්ඳිුන (පරපවඤචාපශමඃ), යහපත ් (ශිෙඃ), 
වදෙැනව්නක ් නැත ි (අදදෙතඃ) අෙසථමාෙක ් වලස දකේා ඇත. වම් 
අනෙු මලු ් අෙසථමා තුන සමසතයක් ෙශවයන් ‘පරපඤච’ නාමවයන් 
හැඳින් වම. වමකී සථමාන තනු පරථමමවයන්ම ‘පාද’ සතරක ්ඇසුවරන් 
විගරහ කර තවිද .   

‘ජාගරිතසථමාවනා බහිසපරඥඃ සපතාංග එවකානවිංශත ි මුඛඃ 
සථමූලභගුව්ෙශොනරඃ පරථමමඃ පාදඃ’194 

‘වෙශොනර නම් ෙූ පරථමම අෙසථමාෙ අෙදි බෙ තළු කරියාත්මක 
ෙන අතර බාහරි අරමණුය ු පිළබිඳ දැනමු ඇතෙි අංග සතක් සහ මුඛ 
දහනෙයක ්සහතිෙ සථමූල අරමණුය ුඅනභුෙ කරනන්ක.ි’ 

‘සෙපනසථමාවනා’නතඃපරඥඃ සපතාංගඃ එවකානවිංශතමිඛුඃ 
පරවිවිකතභකුව්තජවසා දවිතයීඃ පාදඃ’195 

‘වදෙැන ි අෙසථමාෙ වතජස නමි. එහ ි කරියාතම්ක සථමානය 
සෙපනයය.ි එය ඇතළුත අරමණුය ුගැන දැනමු ඇතෙි, අංග සතක් මුඛ 
දහනෙයක ්සහතිෙ සයිමු් අරමණුය ුඅනභුෙකරනන්ක.ි’  
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‘යතර සුවපතා න කඤචන කාමං කාමයවත, න කංචන සෙපනං 
පශයත ිතතස්ෂුුපතං, සෂුුපතසථමාන එකභීතතඃ පරනන න එොනන්දමවයා 
හයානන්දභකු ්වචවතාමඛුම් පරානසතෘතයීඃ පාදඃ’196 

‘යම් තැනක නිදිගතව්ත් කසිමි කාම ෙස්තුෙකට ආශා වනා 
කරයදි, කසිමි සහිනියක් වනාදකීද, එතැන ගැඹරුැ නනිව්ද ්අෙසථමාෙකි. 
එහදිී සයිලු අත්දැකමී් ඒකීභතත ෙූවය,් ඒක න පරනෙක ්ෙූවය,් ආනන්දමය, 
ආනන්දය අනභුෙ කරනවුය ් (අවනක ් අෙසථමා වදකම අෙවබෝධයට 
මාගයෙූ) තෘතයී පරාඥ අෙසථමාෙයි.’  

මීළඟට ඒ අෙසථමා තනුට මාතරා තනු ඇසුවරනද් නෙිමචන දී 
ඇත.  

‘ජාගරිතසථමාවනා වෙශොනවරා’කාරඃ පරථමමා 
මාතරාවපතරාදිමත්වාානවපනාත ි හ වෙ සෙමානක්ාමානාදිශච භෙති ය 
එෙං වෙද’197 

‘අෙදි බෙ තුළ කරියාතම්ක ෙන වෙශොනර පරථමම මාතරය 
‘අ’කාරය ෙනව්න් සයිලව්ලහ ි පැතරිැන සහ සයිල්ලට මුල් ෙන 
අථමමවයනි. යවමක් වමය දනීද, වහ ් සියලු කාමයන ් සපුරාවගන 
පළමෙුැනන්ා වෙය.ි’ 

‘සෙපනසථමානදසතජස ‘උ’කාවරා දවිතයීා 
මාවතරාතකශයාදුභයත්වාවදොතකෂයත ි හ වෙ නනසංතත ි  සමානශච 
භෙත ිනාසයාබරහමවිතකවුල භෙත ිය එෙං වෙද.’198 

‘සෙපනය කරියාකාරී සථමානය කරගත ්වතජස වදෙැන ිමාතරාෙ 
ෙන ‘උ’කාරය ෙනව්න ්උතකෂය භාෙය නසිා වහෝ අතරමැදි බෙ නසිාය. 
යවමක් වමය දනව්න්ද, වහ ් උතකෘෂට නනයකට පැමිවණයයි. 
සයිලල්නව්ගන ් එක සමානෙ සැලකමු් ලබය.ි බරහම වනාදන්නා 
කසිවිෙක ්ඔහවුග ්කලුවයහ ිවනාවම.’  

‘සෂුුපතසථමානඃ පරාවන මකාරසතෘතයීා මාතරා මිවතරපීවතෙමා 
මිවනාත ිහ ො ඉදං සෙමමපතීිශච භෙත ිය එෙං වෙද’199 

‘සෂුුපත නම් ෙූ ගැඹරුැ නනිද් කරියාකාරී සථමානය කරගත් පරාඥ 
නම් ෙූ තනුව්ෙන ි මාතරාෙ ‘ම්’කාරයය. මිතිය හා සයිල්ල එක්ෙන 
තැනය. වමය යවමක් දනීද, වහ් සයිලල් මැනමීට සමත ්වෙයි. සියල්ල 
තමා තළු තැනප්ත් කරගනිය.ි’  

මලු ්අෙසථමා තනුට අානළ මාතරා සංවකත් කරමය හරුැපුරැදු යමක් 
අවප් සිහයිට නඟය.ි ජාගරිත සථමානය සංවකත්ෙත ් කරන ‘අ’කාරය 
සයිලු කාමයන් ලබාගැනමී (ආපත)ි සහ පළමෙුැනන්ා වීම (ආදිමත්ව) 
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පිළබිඳ අදහස ්සමග සම්බන්ධකර තවිද . වමය අපට මුල ්බදුුසමවයහි 
‘පපඤච’ ශද දයට අානළ ‘තණයහා’ පැතකිඩ සිහගින්ෙය.ි  

‘උ’කාරය සමග හඳුනාවගන ඇත ි සෙපනසථමානය උසස් බෙ 
වහෝ උතක්ෂයයත් (උතකෂය) අතරමැදි බෙත ්(උභයත්ව) හඟෙන බෙ කියා 
ඇත. වමය දන්නා තැනැතත්ා උතකෘෂ්ට නනයට පැමිණීමට  හා 
සමානවීමට (සමාන) සමත ් බෙද කයිා ඇත. වම් අෙසථමාෙ 
පපඤචවයහි මාන පැතකිඩට සබඳතාෙක ්දකේය.ි  

‘ම්’කාරවයන් සංවකත්ෙත ් ෙන සෂුුපත සථමානය වලෝකය 
මැනවීමහි (මිත)ි වහෝ වගාඩනැගවීම් අදහසත්, ඒ තළු තැනප්ත් වීවම් 
(අපීත)ි අදහසත ්සමග ඈඳා තවිද . වමය ‘පපඤච’ ශද දවය ්දිටඨි අංශය 
සහියිට නගය.ි 

වම් අථමමකථමනය අනුමිතයික ්පමණයක ්බෙත,් වමානනත සම්පරානය 
තළු වම් අෙසථමා තුන අනයාකාරයකින ් විෙරණයය කර ඇත ි බෙත් 
වමහිලා සඳහන් කරම.ු එතකදුු ෙුෙත ්ඉහත දැකේූ සමාන්තර බෙ වනා 
තකා හැරිය වනාහැක ිපමණයට කැපී වපවනයි. 

චතථුමමසථමානය පිළබිඳ නෙිමචනය නම් දැනටමත් ආචායය සරචචන්්ර 
මහතාවග ් අෙධානයට ලක ් වී ඇතව්ත ් සුතත නපිාතවය ් අංක 878 
ගාථමාෙට එහ ි ඇත ි සමානත්වය නසිාය.200 පපඤච පරශ්නය සාකච්ඡා 
කරිීවම්දී ඒ මහතා උපනෂිද් වදදය ෙැඩි විගරහයක ්වනාමැතෙි උපුටා 
දකේය.ි දැන ්අපි එක ීවදදය හා අානළ ගාථමාෙ තෙත ්සවිසත්රෙ සසඳා 
බලම.ු  

‘නානතඃපරඥම් න බහඃි සපරඥම් වනාභයතඃපරඥං න පරඥං 
නාපරඥං. අදෘෂටමෙයෙහායයම 
ලක්ෂණයමචිනතයමෙයපවදශ්යවමකාතමපරතයයසාරම් පරපවඤචාපශමං 
ශානතං ශිෙමවදෙතං චතථුමමං මනයවත ස ආතමා ස විවඥයඃ’201 

තරුීයසථමානය ආධයාතමික වලෝකය ගැන පරනෙක ් (දැනමුක්) 
නැත,ි බාහරි වලෝකය ගැන පරනෙක ්නැත,ි ඒ වදකම ගැන පරනෙක් 
නැත,ි තනකිර පරනෙම වනාෙන, පරනෙ නැතව්තත් ්නැත,ි (ඉන්්රියයන් 
මගනි)් අදෘෂට, කිසෙිකට සබඳතාෙක ්නැත,ි (අඳුනාගැනම්ට) ලකුණයක් 
නැත,ි අචිනතය, විසත්ර කළ වනාහැක,ි ආතමය පමණයක ් පරතයය  
කරගත,් විනන සාරයක්මෙූ, පරපඤච සනස්ඳිීමෙූ, ශානතෙ,ූ යහපත්ෙූ, 
අවදෙතෙූ, සෙිුෙැන්න නම්ෙූ, වම් ආතමය දත යතුයු. 

‘න සඤඤසඤඤ ීන විසඤඤසඤඤී 
වනාපි අසඤඤී න විභතතසඤඤී 
එෙං සවමතසස විවභාත ිරෑපං 
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සඤඤානිානනා හ ිපපඤචසංඛා’202 

‘සාමානය සංනෙ ඇත්වතකද් වනාවම. විසංඥ ෙූවෙක්ද 
වනාවම. අසඤඤ ී ෙූවෙකද් වනාවම. සඤඤාෙ මළුුමනින්ම නැති 
කවළද් වනාවම. වමබඳු තතත්්වයක සටිියහටු රෑපය නැතවිෙයි. 
පපඤචවයන් ඇතකිරගත ්ගණිීම් සඤඤාෙ නිානනවකාට ඇත ිබැවින.ි’ 

කලහවිොද සූතරවයහ ි ඉහත ගාථමාෙ සඳහන් ෙන සන්දර්භය 
විමසවීම්දී පැහැදිලි ෙනව්න ් ඒ සතූරවය ් පරථමම ගාථමාවෙන් නගන 
පරශ්නයට වමම ගාථමාෙ අෙසන ්පිළතිරු සපයන බෙය.ි පරශ්නය:  

‘‘කලහවිොද, ෙැලපීම්, වශෝක, මසරුැබෙ, මාන, අතමිාන, 
වකළ්ාම් කමී යන වම්ො වකාතැනින ් හටගනීද? එය මට කියනු 
මැනෙ.”203 

ඇතළුත හා පිටත ඇත ිවම් ගැටවුමහ ිමලූ වහත්ෙු, වදබසක 
සේරෑපවයන් විකාශනය ෙන වම් සතූරවයහ ිකරමකරමවයන් නරිාෙරණයය 
වෙය.ි වමම වහත් ුපරතය දම්ෙැවලහ ිපුරැක ්පහත සඳහන් පරිදි වගානු 
කර දැකව්ිය හැකයි. 

කලහා විොාන – පරිවදෙ, වසාක, මවචඡර, මානාතමිාන, වපසුනා. 
පියා – ආසා, නටිඨා. 
ඡන්ද – විනචිඡයා, වකාධ, වමාසෙජජ, කථමංකථමා. 
සාතං – අසාතං - විභෙ, භෙ. 
ඵසස – පරිගගහා, මමතත. 
නාමරෑප – ඉචඡා, සඛු, දුකඛ.204 

පරසතතු ගාථමාෙ අංක 875 වෙන ි ගාථමාවෙන ් නඟන ලද 
පරශ්නයට අෙසන ්පිළතිරු වදන නමදුු ඒ පිළතිරු ෙඩාත ්එල්ල ෙනුවය් 
877 ගාථමාවෙන ්නඟන පහත සඳහන් පරශ්නයටය: ‘වකවස් සමන්විත 
ෙූෙහටුද,  රෑපයත ් (රෑපං) එවසම් සැපදුක ් වදකත ්  නැතෙි යනුවය් 
(විවභාත)ි. ‘එය දනිමු’ යන වම් සතිවිිලල් මට ඇති විය.’ 

රෑපය විභතත ෙන තතත්්වය 878 වෙන ි ගාථමාවෙහ ි දක්ො 
ඇතව්ත් වකනක ු අනද්ුනක්නුද්ුන් ෙන අන්දවම් විසංොදයකිනි. ඒ 
තතත්්වවය්දී යවමක් සාමානය සංනවෙන ් යුකතද වනාවම. විසංඥ 
ෙූවයද් වනාවම. අසංඥදී වනාවම. සංනෙ මළුුමනිනම් නැතිකවළ්ද 
වනාවම. වම් පරවහ්ලකිාෙක ් ෙැන ි පරකාශය අප වම් කෘතිවය් මුල් 
වකාටවස්දී සාකච්ඡා කළ අඤඤාඵල සමාමයය සහියිට නඟන්නකි. 
රහතන ් ෙහනව්ස්වග ් අනදිසසන විඤඤාණයය නාමරෑපය පිළිබිඹු 
වනාකරන බැවින ් රෑප සංකලප්ය කරියාතම්ක වීමට ඉඩක ් වනාමැති 
අතර ඒ හා සමගම සප්ශයද නරිැදධවම.205 ගලා එන සප්ශය දියෙැල මැද 
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වම් අනිදසසන විඤඤාණයය රහතන ්ෙහනව්ස්ට වලනක් වහෝ දිෙයිනක් 
ෙන සැටි අප ඉහත සාකච්ඡා කර ඇත. ගාථමාවෙහ ි අෙසාන 
උපවදශ්ාතමක පදය (‘සඤඤානාිනනා හ ිපපඤචසංඛා’ - පපඤචවයන් 
කළ ගණිීම් සඤඤාෙ නාිනනය වකාට ඇතිෙූ වහයින)ි විවශ්ෂවයන් 
සඳහන් කළයතුු ෙන්වන ් එය මළුු මහත් පරශ්නවයහිම අථමමසාරය 
කළුුගන්ෙන බැවින.ි 

ඊළඟ ගාථමාවෙහිදී පරශ්නකරැ තමාවග ්පරශ්නයට පිළතිරුැ ලැබී 
ඇත ි බෙ පිළගින්නා නමතු ් තෙත ් පරශ්නයකට පිළතිරුැ ලබාගැනීමට 
බලාවපාවරාතත් ුවෙයි. 

‘යනතං අපුචඡිමහ අකිතතය ීවනා 
අඤඤං තං පුචඡාම තදිඞ  බරෑහ ි
එතතාෙතගගමපි ෙදනත ිවහවක 
යකඛසස206 සුදමයං ඉධ පණයඩිතාවස 
උානහ ුඅඤඤමපි ෙදනත ිඑවතතා’  

‘අපි යමක ් ඇසවුෙමුද, එය ඔබ අපට කයිා දුනව්නහයි. අපි 
අනකික ් අසම.ු එය කියා වදන ු මැනෙ. වමහ ි පණයඩිතයන් හැටියට 
සැලවකන ඇතැවමක් වමපමණයකනිම් ආත්මවයහ ි ශුදමයය වමයයි 
කයිත්ද, නැතවහාත ්වමයින ්අනය ෙූ තතත්්වයක ්කයිාපාත්ද? 

වමහදිී පරශ්නකරැවග ්බලාවපාවරාතත්ෙු ඉහත ගාථමාවෙන් දැක්ෙූ 
සවුිවශ්ෂ තතත්්වය පුදග්ල ආතමවය ්පරම පාරිශුදම්යයදැය ිදැනගැනීම බෙ 
වපවන.් විශෙෙයාපත  ටටනය පිළබිඳ තමාවග ් පරශ්නය දැන් විසඳී 
ඇතැය ි පිළගිනන්ා නමදුු ආතම ොදයට අනරුෑප වලස ඒ පිළිතුර 
ගළපා ගන්නා වතක ් පරශ්නකරැ සෑහමීකට පත් වනාෙන වස්ය.207 

සතූරවය ්අෙසාන ගාථමා වදවකන ්ඔහවුග ්සථ්මාෙරය ෙැරදි බෙ වපන්ො 
දී ඇත. 

‘එතතාෙතගගමපි ෙදනත ිඑවක 
යකඛසස සදුමයං ඉධ පණයඩිතාවස 
වතසං පවුනවක සමයං ෙදනති 
අනපුාදිවසවස කසුලා ොනනා.’208 

‘වමහ ි පණයඩිතයනි ් හැටියට සැලවකන ඇතැවමක් 
වමපමණයකනි්ම ආත්මවයහ ිශුදමයය වමයයි කයිත.් එවහත ්ඔෙුන්වගන් 
ඇතැවමක් අනපුාදිවසසවයහි දක්ෂ යයි කියමින ් උවචදදයක් කියා 
පාත.ි’ 

‘එවතචඤත්වා උපනිසසතිාති 
ඤත්වා මුනී නිසසවය වසා විමංසී 
ඤත්වා විමුවතතා න විොදවමති 
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භොභොය න සවමති ධීවරා.’209 

 වමාෙුහ ුදෘෂටි ඇසරුැ කරවගන සටිින්වනෝ යය ිදැන ඒ දෘෂටි 
පිළබිඳ වීමංසන බුදමයයක් ඇත ි මනුෙිරයා අෙවබෝධය තුළින් 
විමුකතෙූවය ්විොදයට වනාඑය.ි  ධීර ෙූ ඒ මනුෙිරයා කසිදිු භෙයකට 
වනාපැමිවණයයි. 

ඇතැම් ‘පණයඩ්ිතයනි්’ ඉහත කී විසංොදයක ් බඳු තත්ත්වය 
ආතමවයහ ි පරම විශුදමයය යය ි කයින අතර ඔෙනුව්ගන්ම ඇතැවමක් 
එය උවචදදය යය ිකයිත.් වම් දෘෂටිවකෝණය වදකම ආතම්යක ්පිළිබඳ 
මළුාෙ පදනම්කරගත ්දෘෂටි පරකලප්නවයහ ිපරතඵිලය. එබැවින ්ඒොවය් 
නසිරැ බෙ දත ්මනුෙිරයා අෙවබෝධය තළුින ්විමුකතෙූවය ්කසිදිු භෙයක් 
වනාපණයෙනව්න් භෙනවිරෝධය පරතයක්ෂ කළ බැවිනි (භෙනවිරාවධා 
නබිබානං). 

880 වෙන ි ගාථමාවම ධෙනයිට අනෙු හැවඟනව්න ් ‘පණයඩිතා’ 
යන ෙචනය වමහි වයදී ඇතව්ත් උපහාසාථමමයකින් බෙය.ි වම් 
‘පණයඩිතයනි්’ වදපිළ ආත්මය නමැත ි එකම පලවිහ ් වදපැතත් ගැන 
ොද කරමින් ‘වෙම්වදෝ - වනාවෙම්වදෝ’ විකල්ප වදක අතර නරිතරුැෙම 
වදෝලනය වෙමින ් සටිියහ. වම් වදපිවලන් පළම ු පිල උගර වලස 
නවියෝජනය කවළ ්උපනෂිද් සම්පරානයය. මාණයඩකුය උපනෂිදවයහි එන 
ආතමවයහ ි මුල ් සථමාන තුන සංවකත්ෙත ් කරන මාතරා තුනත් 
බදුුදහවමහ ි පරපඤච විගරහයත ් අතර සමානතර බෙක වසය්ාෙක් 
දැකව්ීමට අපි උතස්ාහ දැරැවෙමු.   වම් උත්සාහය පිළගිත හැකි නම් 
අඤඤාඵල සමාමයය වමන ් විසංොද සේරෑපයක් ගතත්ාෙූත ් පරපඤච 
සනස්ඳිීමක් (‘පරපවඤචාපශම’) ගැන විවශ්ෂවයන ් සඳහන් ෙන්නාෙූත් 
‘තරුීය’ නමැත ි සතරවෙන ි සථමානය පිළිබඳ විගරහය බදුුදහවමහි 
‘පපඤච’ ගැන ඇත ි ඉගැනව්ීම වෙනත් මහුණුයෙුරකනි ් ඉදිරිපත් 
කරිීමකැය ි අනමුාන කළ හැකයි. ‘පරපවඤචාපශම’ යන වයදුම 
‘අවදෙත’ යය ි ගැවණයන ආත්මවයහ ි තුරීය සථමානයට විවශ්ෂණයයක් 
ෙශවයන් අනයිම් වලස උපයුකත බෙ මාණයඩකුය වදදවයන් පැහැදිලි 
වම. වමවස ් ආත්මයක සත්භාෙ පිළබිඳ පූෙම අභ්යුපගමයක් යළි 
සථමාපනය කරිීමට ඉහත වයදුම උපවයෝගී කරවගන ඇත. ‘පපඤච’ 
පදය හා සම්බන්ධ වබෞදධ ඉගැනව්ීම් උපනෂිද ්සම්පරානයට ආවමණික ෙූ 
ආතමොදවය් අවයෝමය රාමෙු තළුට පිරිද්දීවම් පරයතන්යක් වම් තුළින් 
දැකයි හැකයි.210  

226 ගාථමාවම කයිැවෙන විසංොදයක් බඳු අඤඤාඵල සමාමයය 
ආතම්වය ් පරම විශුදමයය යැය ි ගන්නා 880 වෙනි ගාථමාවම සඳහන් 
පණයඩිතයනි ්පළමු පිල වමහදිී අප සහියිට නැවඟය.ි 
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ශ්වමතාශෙතර උපනෂිදය නානත්වයකින ් යුත ු ඉන්්රිය වගෝචර 
වලෝකය හැඳිනව්ීමට පරපඤච යන පදය වයාානවගන ඇත. එයට අනුෙ 
වලෝකය එකම නරි්මාතෘ ෙූ බරහමයාවගන ්නකිුතේන සෘෂටියකි.  

‘ස ෙෘක්ෂකාලාකෘතභිඃි පවරාවනයා 
යසමාත ්පරපඤචඃ පරිෙතයවතයං 
ධමමාෙහං පාපනුදං භවගෂම් 
ඤත්වාතමසථමං අමෘතං විශෙධාම.’211 

‘වලෝකෙෘක්ෂය, කාලය හා ආකෘත ිසයිලල්ටම ඉහළනි ්අනය ෙූ 
ඔහවුගනි වම් පරපඤචය වපරළී ආවය්. ධමමය වගන එන්නාෙූ, පාප දුරැ 
කරනන්ාෙූ, භාගයයට ඊශ්ෙර ෙූ ඔහ ුතම ආතම්ය තළු පිහටිි අමෘත ෙූ 
විශෙමය නෙිාසය වලස දනෙිු.’   

‘යසතනතුනාභ ඉෙ තනතභුඃි පරධානවජඃ 
සෙභාෙතඃ වදෙ එකඃ සෙමාෙෘවණයාත ිස වනා දධාද් 
බරහමාපයයම්.’212 

‘එකම වදවිෙරයා තම සෙභාෙවයන් මකුළුෙක ු ඇතළුත ෙූ 
්රව්යවයන් කළ දැවලන් තමා ආෙරණයය කර ගන්නාක ්වමන් ආෙරණයය 
කරගනිය.ි ඔහ ුඅප බරහම තළුට පරවමශ කරගනෙීා!’ 

‘එවකා ෙශී නෂිකරියානාං බහනූාං  
එකං බීජං බහධුා යඃ කවරාති 
තමාතමසථමං වයනපුශයනත ිධීරාඃ 
වතෂාැං සඛුං ශාසෙතං වනතවරෂාං.’213 

යවමක ්එක බීජයක් බහවුිධ කරයිද, නිෂකරියෙ ූවබාවහෝ වදනාට 
එකම පාලකයා ෙන ඔහු යම් නෙුණයැත ි වකවනක ් තමන්වග් 
ආතම්වයහ ි පිහටිිවස් දකයිදි, සානකාලික සැපය ඔෙුන්වග්ය. 
අනයයන්වග ්වනාවම.’ 

‘පපඤච’ යන්වනන් හැවඟන බහවුිධ බෙ වමහ ි නනවිභාගී 
අථමමවයන් ඔද බට වගාස ්ඇත. එහ ිපූෙම අභ්යුපගමයක් ෙනව්න ්බහුවිධ 
ෙූ වලෝකය තමා තළු ඇත ි අනාවිර්භතත ්රෙයයකින ් (‘පරධාන’) මෙන 
නරි්මාතෘෙරයකු පිළබිඳ හැඟීමකි. ඒ මැවීම මකුළුෙක ුතමා තුළ ඇති 
තන්්රීය ්රෙයයකින ් තැනූ දැලේලනි් තමා ආෙරණයය කර ගැනීමට 
සමාන කර ඇත. වලෝක නමිමාණයය සතය ෙශවයන් වදවි වකනකුවග් 
සෘෂටි නමිමාණයයක් වලස පරකලප්නය වී ඇත ි අතර ඔහ ු වලෝකවය් 
අවනක්තාෙට පිටපුසනි ්සටිින එකම පාලකයා වලස සැලවක.් එකම 
බීජය ඔහ ු‘අවනක්’ බෙට පත් කරය.ි  
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පරපඤචය පිළබිඳ වමෙැනි සර්වමශෙර ොදයක ් පාළි 
තරිපිටකවයහ ිදකන්ට නැත. එහිදී අපට හම ුෙූ අවනක්විධ භාෙය සතය 
ෙූ එකකු පරභෙවකාට ඇති ෙූ සෘෂටි නමිමාණයයක ්වනාවම. එහි එන පරිදි 
ගණුික ලක්ෂණයයකින ්යතු ුතණයහා - මාන - දිටඨි තළුනි් කරියාත්මක ෙන 
ආතම් සම්වමෝහයම අපරිශුදධ් ඉන්්රියයන් හා හෙලුේ අප ඉදිරිපිට සතය 
සේරෑප ී අවනක්විධ වලෝකයක් මො පායි. වම් කරියාකාරිත්වවයහි 
‘අගරඵලය’ අප වෙත වගන එන්වන් සංකලප්යය.ි එනිසාම 
‘පපඤචසංඛා’ ‘පපඤච සඤඤා සංඛා’ යන වදපදය ෙැදගත් තැනක් 
ගනී. ඒ වකවස ් වෙතත,් පරන ආවලෝකය තළුනි ් දුටු විට වලෝකය 
ඒකත්වයක්ද (එකතතං) වනාවම, නානත්වයක්ද (නානතතං) වනාවම. 
පපඤච නවිරෝධය හා සමගම වම් සංකලප්ිත වභද් සියලල් අවහෝසි 
වෙය.ි    
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5. පපඤච හා පපඤච සඤඤාසංඛා පළි ිඳ 
 නූතන විදව්ත ්මත 

පාළ ි තරිපිටකවයහ ි එන ‘පපඤච’ සහ ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ 
යන වදපදවයහි අථමම නගිමනය  සහ සවුිවශ්ෂතාෙ පිළබිඳෙ නූතන 
විදේතනු ් අතර ඒකමතකිත්වයක් වනාමැත. පාළ ි වපාත් සමාගවම් 
(P.T.S) පාළ-ිඉංගරීස ි ශද ද වකෝෂවයද් ‘පපඤච’ ශද දවය ් අථමම කථමනය 
ඇරවඹනුවය ්අවිනශි්චිත බෙ හඟෙන පද මාලාෙකනි.ි  

එයට පාළවියහ ි එන අථමමය සංසක්ෘත පරපඤච යන්වනහි 
අථමමයමද යන්න අවිනශි්චිතය. (පර + √පඤච් - පැතරිී යාම, පුළුල් වීම, 
විසරිීම , බහවුිධ භාෙය) ; නරිැකතයි හා අථමමය අනෙු ෙඩාත් ඉඩ 
ඇතව්ත ්‘පද’ යන ෙචනය හා සම්බනධ් වලස සැලකමීටයි. ඇතැම් විට 
මලු ්සේරැපය ‘ප + පද ්+ ය’, එනම් පාදයට බාධාෙක ්වලස ඉදිරිවයන් 
ඇත.ි 

බාධකය, උෙදුර, පරමාදයට වහත්ෙුන බර, අෙහරිය, පරමාදය 
මළුාෙ, ගරසත්ිය, ආධයාතම්ික පරගතයිට අෙහරිය 
විසරණයය, බාහලුයය. 
‘පපඤච සංඛා’ - ගරසත්විය ්ලක්ෂණයය,  
‘පපඤච සඤඤා’ (සංඛා) - ගරසත්යි පිළබිඳ අදහස, දැඩිෙ ගත් 
අදහස, මළුාෙ.  

සංසක්ෘත ‘පපඤච’ යන්වනහ ිඅථමමය පාළ ිඅටෙුාෙනහ් ිපපඤච 
ශද දයට දී ඇති අථමමකථමන හා ගළපාලීවමහ ි අසරීැතාෙ නිසා 
ශද දවකෝෂ කතයෘෙරැන ්‘ප + පද ්+ ය’ යන අලුත ්නරිැකතයික ්ඉදිරිපත් 
කළා විය හැකයි. එවහත් වම් ඉඟියක් ෙශවයන ්දී ඇති නරිැකතිය අති 
ධාෙනයක් වස ්වපවන්. එහ ිපරමාථමමය දැනට පිළවිගන ඇත ි අථමම ෙන 
බාධකය, උෙදුර, පරමාදය වහෝ අෙහරිය ෙැනි අථමම සවහ්තකු බෙ දැක්වීම 
නම් එය වකාවහතම් අෙශය වනාෙනව්න් අප කලනි ් වපනේාදී ඇති 
පරිදි වම්ො ොග ්විෂයට අානළ පපඤචවයහ ිදවිතයීකි අථමම බැවින.ි කරියා 
විෂවයද්ී ඒො මලූකි අථමම බෙට පත් වම. අටෙුාචාරීහ ු ආචාරධර්මී 
ෙටිනාකමක් ඇති ‘පමාද’ යන පදයට දුන් ෙැදගත ්කම නසිා ‘පපඤච’ 
පදයත ් කරියා විෂයට අානළ අන්දමින් විෙරණයය කළ අයරුැ ඉහත 
දැකේූවෙමු. ශද ද වකෝෂය ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ යන්න ගරස්තිවය් 
සලකණුය වහෝ ලක්ෂණයය වලස අථමම දකේා ඇත. ‘සංඛා’ යනව්නහි 
පරඥපතයිට ඇත ිසබඳතාෙ අෙධානයට ලකව්ී නැත. 

අත ි පජූය ඤාණයාතවිලෝක මහ වතරැන ් ෙහනව්සව්ග් වබෞදධ 
ශද දවකෝෂවයහ ි (Buddhist Dictionary) පපඤච ශද දයට පහත 
සඳහන් අථමම දී ඇත: පුළුල් වීම, විසරිීම, සවිස්තර විෙරණයය,  ෙර්ධනය, 



123 

 

නානත්වය, බාහලුයය, (වලෝකවය)් විවභද්නය, උපාලම්බනය. 
උනේහනව්ස ් මධපුිණයඩික සතුරවයහ ි එන ඉන්්රිය නනය පිළබිඳ වදදය 
ගැන අෙධානය වයාම ුකරෙමින ්ඉන ්වකාටසක ්උපටුා දකේා (ඉංගරීසි 
බසට) පරිෙර්තනය කරත.ි  

‘... යං පපවඤචති තවතානාිනනං පුරිසං පපඤච සඤඤාසංඛා 
සමාුනචරනත ි...’  

‘... යමක ් ඔහ ු විවභද්නය කරයදි ඒ වහත්ු වකාටවගන 
විවභද්නය පිළබිඳ අදහස් හා විමර්ශන (පපඤච සඤඤාසංඛා) ඔහු තුළ 
හටගනියි.’ 

‘පපඤච’ යන්නට ‘විවභ්දනය’ (වෙන් කර දැකව්ීම) යන අරැත 
දීවමන් සංකලප්යන්වග ් ලයිලෙන සෙභාෙය ඉඟි කළ බෙක ් වපවන්. 
‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ යන්න විෙරණයය කර ඇත ි ආකාරයද තරමක් 
දුරට අප දුන ්අථමමකථමනයට සමීපය. එවහත ්‘සමාුනචරනති’ යන්න වමහිදී 
‘හටගැනමී්’ අථමමවයන් වගන ඇත ිනමතු් අපි එයට ‘යටත් වීවම්’ අථමමය 
දුනමි.ු 

වක.්ඊ. වනායමින් (K.E. Neumann) මහතා තම ජර්මන් 
පරිෙර්තනවයද්ී ‘පපඤච’ යන්නට ‘නානත්වය’ (Vielheit) වහෝ විවිධත්වය 
(Sonderheit) යන අථමම වදයි. වම් අථමමය එහ ි තාර්කකි සහ සත්භාෙ 
පරතගිෘහතීය ෙන ‘ඒකත්වය’ සමග ඇත ිසබැඳියාෙ නසිා එතරම් උචිත 
වනාවම. ඒ අථමමකථමනය වමානනත් චිනත්නය හා ගැළවපන නමුත් 
පැරණි වබෞදධ චිනත්ාෙ හා වනාසැසවඳය.ි  

ම . ඩද ලමි. රීස ් වඩ්විඩ්ස් මහතා සහ එම මැතණිිය දී  
නකිායට කළ ඉංගරීස ි පරිෙර්තනවය්දී214 ද  ‘පපඤච සඤඤා’ යන්නට 
‘දැඩිෙ ගත ් අදහස’ යන අරැත වදති. ඔෙහු ු බදුුවගාස් හිමියන් 
‘මතතපමතතාකාරපාපන’යන වයදුවමන් ඉදිරිපත ් කළ ආචාරධර්ම 
අර්ථමානතරයත ් අෙධාරණයය කරත.ි පරිෙර්තකවයෝ පපඤච පදවයහි 
ෙැදගත්කම පිළබිඳෙ පහත සඳහන් සටහන තබත.ි  

‘වමය ආර්ය මාගයයට අානළෙ ගැඹරුැ බදුුදහවමහ ිනතිර සඳහන් 
ෙන සංකලප්යකි. අවිදයාෙ පිළබිඳ භාරතයී සංකලප්යට ෙඩා 
නෙිැරදිෙූත ්ආචාරධර්මීෙූත ්අථමමයක් ගැනව්ීමට පැරණි වබෞදධයනි් දැරෑ 
උපාය මාගය ෙලනි ් එකක.ි එවසම් එය වබාවහෝ විට ෙරදො 
ෙටහාගන්නා පාරිභාෂික ශද දයකි ...’ 

රීස ් වඩ්විඩ්ස ් මැතණිිය215 ‘දුෂ්කර ෙචනයක්’ වලස හඳුන්ෙන 
‘පපඤච’ යන්නට ‘ගරසත්ිය’ (obsession) යන අරැත වදය.ි ඇය 
වනායමින් මහතාවග් අථමමකථමනය විවමචනය කරමින් ‘ඒකතත’ 
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යන්වනහ ිවිරැදධාර්ථමය ‘නානතත’ මිස ‘පපඤච’ වනාෙන බෙ වපනේා 
වදය.ි වමය ‘පපඤච’ ශද දවයහ ිමලූකි අථමමය වසායායාමට ඉඟියකි. 

අය.ිබී. වහෝනර් මැතණිිය ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ යන පදයට 
දකේන අථමමය ‘ගරසත් ි සහ සඤඤා ගණයනාෙක්’ යනුයි. ‘පපඤච’ 
‘සඤඤා’ වදකක ් වලස වෙන් කර දැකව්ීම පරශ්නකරය. ඇය ‘සංඛා’ 
යන්නට ‘ගණයන’ යන පයයාය පදය දීම සැලකිය යතුයු. අපි එය ‘ගීණීම’ 
යන අථමමවයන ්පරඥපතියට පයයාය වලස ගතව්තම.ු 

පුජය ඤාණයවමෝල ි වතරැනේහන්වස ් ‘පපඤච’ ශද දයට පහත 
සඳහන් විෙරණයය වදත.ි216  

“... සූතරයන්හ ිවම් ෙචනය වයදී ඇතව්ත ්‘විවිධත්වයට පත්කිරීම’ 
යන අථමමවයන.ි ඒ බෙට වහාඳම නදිර්ශනය මධපුිණයඩික සතුරවය ්එය:ි 

“ඇෙැතන්,ි අසත ් රෑපයනුත ් නිසා චකඛ ු  විඤඤාණයය උපදී. 
තවුනහ ිඑකේයාම සප්ශයයය.ි සප්ශයය පරතයය කරවගන වමදනාෙ ඇති 
වම. යමක ්විඳීද එය වහ ්හඳුනා ගනියි. යමක ්හඳුනාගනියදි වහ් එය 
ගැන විතර් ක කරය.ි යමක ්ගැන විතර් ක කරයදි එය ඔහ ු ‘විවිධත්වයට 
පතක්රයි’ (පපවඤචති). ඔහ ු එය විවිධත්වයට පත් කරිීම නිසා 
විවිධත්වකරණයසංනෙනව්ග් ඇගැයමී අතීත අනාගත ෙතයමාන රෑපයන් 
පිළබිඳෙ ඔහ ු මැඬ පෙතේය.ි.. ආදී ෙශවයන.ි අටෙුාෙ වම් අන්දවම් 
‘පපඤච’ වතර්ැම් කරනව්න ්තණයහා මාන දිටඨි නසිා ඇත ිෙන බෙයි. 
වම් විෙරණයය අනෙු, සඤඤාෙ හා සතිවිිල්ල වගන එන දළ අරමුණය 
මත තණයහා ආදිවයන ්වතෝරාගැනමී්, පරතිවක්ෂ්ප කරිීම්, අනමුත කිරීම්, 
අනමුත වනාකරිීම් ආදී ෙශවයන ්වකවරන විවිධත්වයට පතක්රිීම අදහස් 
වකවරන බෙ වපවන්.  

වමහදිී මධපුිණයඩික සතුරවය ් එන පරසතතු  වදදවය ් නිෙැරදි 
අථමමය වබාවහෝ දුරට මතවුී ඇත. විවිධත්වකරණය ගණුයය ඇතව්තන්ම 
පපඤචවයන් අදහස ් වකවරන සංකලප්යන්වග ් ලයිලායාමට 
උපකාරීවම. ‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ යන පදයට ඤාණයවමෝල ි හමිියන් 
‘විවිධත්වකරණයසංනෙනව්ග ් ඇගැයමී’ යන අථමමය වදන නමතු ් ‘සංඛා’ 
යන්න වමහ ි බහෙුචනවයන් වයදී ඇත ි නසිා ‘ගණිීම්’ ‘පරඥපති’ යන 
අථමම ෙඩා ගැළවපයි. 

ඊ. එම්. වහයා මහතා අංගුතතර නකිාය ඉංගරීස ිපරිෙතයනවය්දී 
වමවස ්සඳහන් කරය.ි217         

“පපඤච’ ොචයථමමවයන් ගත් විට ‘විසරිීම’ ‘මළුාෙ’ සමහරවිට 
‘අබිරහස් පිරිකස්මු්’ යන අරැත් වදයි. වමක ී සන්දභයවයද්ී ඒ මහතා 
පපඤච යන්නට ‘විසරිීම’ යන අථමමය වදන අතර ‘නපිපපඤච’ යන්නට 
‘නයිමිත බෙ’, ‘නෙිැරදි බෙ’යන අදහස වදන පදෙලනි ් පරිෙතයනය 
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කරය.ි එවහත ්වමහදිී ඒ මහතා මවනෝ විෂයට ෙඩා ොග් විෂය ගැන 
අෙධානය වයාම ු කළ බෙ වපවන්. වකවස ් වෙතත් සුතත නිපාත 
පරිෙතයනවයද්ී වහයා මහතා ‘අෙහරිය’ යන අරැත පපඤච පදයට 
වදය.ි218 

කලහවිොද සූතරවයහ ි එන ‘සඤඤා නිානනාහ ි පපඤච සංඛා’ 
යන ගාථමා පදයට ‘සඤඤාවෙහි නාිනනය අෙහරියක් වලස ගණයන් ගනු 
ලැවබයි’ යන අථමමකථමනය වදයි. පරසතතු වයදුවමහ ි පද සම්බන්ධය 
නහුරුට වගන ‘සඤඤා නාිනනා’ යන ෙචනෙලට මලු් තැන දී ඇත. 
එවසද් ෙුෙත ්ඒ මහතාවග් විෙරණයවයහි ‘සංඛා’ යනව්නහි ඇති ‘ගිණීම’ 
යන අථමමවයහි වසය්ාෙක ්මතවුී ඇත ිබෙ වපවන.්  

ජී. ස.ී පාණයව්ඩ් මහතා පපඤච යන්වනහ ි වබෞදධ සංසක්ෘත 
සහ වමානනතකි මූලාශරෙල එන පපඤච ශද දයට ඇත ි සම්බනධ්තාෙ 
අෙධානයට ලක ්කරය.ි219 ‘සබබං අචචගමා ඉමං පපඤචං’ (ස.ුන.ිගා. 
8) සහ ‘අනවුිචච පපඤච නාමරෑපං’ (ස.ුන.ිගා. 533) ෙැන ිවයදුම් ගැන 
සලකා බලා ඒ මහතා පහත සඳහන් නගිමනයට එළවඹය.ි ‘පපඤච 
වම් අනෙු නාම රෑප හා සමානාථමමෙතය්. එය අෙසන් කරිීම ඉහළම 
අමයගමයට පැමිණීමය.ි’ 

ඉහත උදධෘත පාඨ වදක වමන්ම පාළි තරිපිටකවයහ ි පපඤච 
ගැන සඳහන්ෙන අන් වබාවහෝ ොකය පරවදශ්ත ් විමසා බැලීවම්දී 
පපඤච යන්න ෙඩා ගතකි අථමමයකින ් වගන ‘ලයිලෙන සංකල්පනය’ 
වහෝ සංකලප්යන්වග් විහදි යාම යනුවෙන ්විෙරණයය කරිීම ෙඩා උචිත 
බෙ අපි වපනේා දුනමි.ු අවනකතු ් චිනතන සම්පරානයයනහ් ි පරපංච 
පදවයන් ගමය ෙන අථමම අනසුාරවයන් පපඤච යන්න නාමරෑපයට 
සමානාථමමෙත ් වලස ගැනමී මලුකි බදුු සමවය ් එන දශයනවය් ෙැදගත් 
අංශයක් ආෙරණයය කිරීමකි.  

ඊ. ආර්. සරචචන්්ර මහතා220 පපඤච ශද දවයහ ි මලුකි අථමමය 
වසායායාවම්දී වමානනතවයහ ිඑන පපඤච ශද දයට දී ඇති අථමමමාගයය 
තරමක් දුරට අනගුමනය කර ඇත ිබෙ වපවන්. ඒ මහතාද ‘පපඤච’ 
යන්න නාමරෑප හා සමානාථමමෙත ්වලස වගන ඇත. එක ීඅථමමකථමනයට 
අනෙු ‘අනවුිචච පපඤච නාමරෑපං’ යන ගාථමා පදය වතර්ීමට යාවම්දී 
ඇතෙින පුනරැකත ි වදෝෂයද වනාතකා ඒ මහතා එම අථමමකථමනය 
සථමාපනය කරිීමට තැත ් දරා ඇත. වකවස ් වෙතත ් ඒ මහතා ඉන්්රිය 
නනයට පපඤචවයහ ිඇත ිසම්බනධ්ය හා එහ ිසවුිවශ්ෂ ානශයනකි අගය 
තරමක් දුරට සාකච්ඡා කර තවිද . චිනතනය පිළබිඳ මමායනය තුළින් 
පපඤච සංඛා ඇති ෙන බෙද පිළවිගන ඇත. එවහත ්පපඤච සංඛා 
යන්න ඒ මහතා වතර්ැම් කර ඇත්වත ්පපඤච නමැත ිගරසත්ිය (සංඛා) 
යනුවෙන.ි ඇතැම්විට වමහිදී සැකය යන අරැත ඇත ි ‘සංකා’ (සං: 
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ශංකා) සහ ‘කංඛා’ (සං: කාංක්ෂා) යන වදපදවයහ ිසංකලනයක් තුළින් 
‘සංඛා’ යන්නට අරැත ්දකේූො විය හැකයි. 

නතූන විදේතනු ්විසනි ් ඉදිරිපත ්කරන ලද අථමමකථමන රැසකින් 
අතවළාස්සක ් පමණි වම්. ඒ සයිලල් වමහිලා වගානු කර දැක්වීමට 
අපහට බලාවපාවරාතත්ෙුක ්වහෝ හැකයිාෙක් වහෝ වනාමැත. එනමුත් 
වම් එකවිනක ගැවටන විදේත ් මත අතවළාසස් තළුනි්, ‘පපඤච’ හා 
‘පපඤච සඤඤාසංඛා’ වදපදවයහි අථමමනිගමනය පිළබිඳෙ ඇති 
අවිනශිචිත භාෙය ෙටහාගත හැකවිෙතැයි හඟමි.ු වම් විෂය පිළබිඳෙ 
ෙඩාත ් ගැඹරුැෙුත ් පුළුලේුත ් විගරහයකට අප වම් දැරෑ පරයත්නය 
ආරාධනාෙකම් ෙන ුඇතැය ිහඟමිු. 
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6. පාදක සටහන ් 
(වපාත අගට එන සටහනේලටද අානළය)

 
1         

i. සකකපඤහ ස.ු දී.න.ි 2- 416-420 (බ.ුජ.තරි. 8) 
ii. මධපුිණයඩික ස.ු ම.න.ි 1-276-284 (බ.ුජ.තරි. 10)  
iii. චලූසහීනාද සු. ම.න.ි 1-160 (බ.ුජ.තරි. 10) 
iv. කලහවිොද ස.ු ස.ුන.ි 272-276 (බ.ුජ.තරි. 25) 
v. භදදක සු. අං.න.ි 4-24 (බ.ුජ.තරි. 21) 
vi. අනරුැදධ සු. අං.නි. 5-138 (බ.ුජ.තරි. 22) 
vii. පපඤචකඛය ස.ු උාන. ඛ.ුනි. 1-284 (බ.ුජ.තරි. 24)           

2 කලහවිොද ස.ු ස.ුන.ි ගා 878 (බ.ුජ.තරි. 25) 

3 මධපුිණයඩික ස.ු ම.න.ි 1-280 (බ.ුජ.තරි. 10) 

4 ‘පවුබබ වඛා ආෙුවසා විසාඛ විතවකකත්වා විචාවරත්වා පචඡා ොචං 
භනි්දත.ි තසමා විතකක විචාරා ෙී සංඛාරා.’ 

    - චලුලවෙදලල ස.ු ම.නි. 1-128 (බ.ුජ.තරි. 10) 

 ‘ඇෙැත, විසාඛවයන,ි පරථමමවයන ් විතකය කර විචාර කර පසුෙ 
ෙචනය පිට කරය.ි එම නසිා විතකක විචාර ෙී සංසක්ාරය.’ 

5     

i. සසඳනන්: විපඤචිතඤඤු අං.න.ි 2-260 (බ.ුජ.තරි. 19) 
‘කතවමාච පුගගවලා විපඤචිතඤඤු? යසස පුගගලසස 
සංඛිවතතන භාසිතසස විත්ථාවරන අවත්ථ විභජියමාවන 
ධමමාභසිමවයා වහාති. අයං ෙුචචත ිපුගගවලා විපඤචිතඤඤු.’  
 - පුගගල පඤඤතති - 332 (බ.ුජ.තරි. 47) 

‘කෙර පුදග්ලවයක්ද ‘විපඤචිතඤඤු?’ යම් පුදග්ලයකුට 
සැවකවින ් කයි ූ වදයක අථමමය සවිසත්රෙ විභාගකර දක්ෙන 
කලහ් ි ධමමාෙවබෝධය වමද? වම් පුදග්ලයාට ‘විපඤචිතඤඤු’ 
යය ිකයිනු ලැවද .’  

ii. විපඤචයති, විපඤචනා, විපඤචිතඤඤු. - වනතත.ි 20 (බ.ුජ.තරි. 
39) 
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6  ‘විතකක’ සහ ‘විචාර’ පිළබිඳ විසත්රාතම්ක හැඳින්වීමක් 

විසදුමයමගගවය් පඨවි කසණිය නිවදදසවය ්එය.ි   - වි.ම. 105 (වහ.්මු.) 

7  ‘යං භිකඛවම රෑපං අතතීං නරිැදධං විපරිණයතං අවහාසීත ි තසස 
සංඛා, අවහාසතීි තසස සමඤඤා, අවහාසතී ිතසස පඤඤතත ි…...’ 
   - නරිැතතපිථම ස.ු සං.නි. 3-122 (බ.ුජ.තරි. 15) 

 ‘මහවණයනි, යම් රෑපයක් අතතීද, නරිැදධද වෙනස ්වී ඇතද්, ‘වීය’ 
යනු එහ ි ගණිීමය.ි ‘වීය’ යනු එහ ි හැඳින්වීමය.ි ‘වීය’ යනු එහි 
පැණයවීමයි…..’ 

8  පපඤච සඤඤා සංඛාෙනව්ග ්විෂම ලක්ෂණය වහළි වකවරන තරමක් 
හාසයජනක පුෙතක ් ධමමපදටඨකථමාවෙහ ි භාගවිනයය සං රකඛිත 
ෙසතවුෙහ ිඑය.ි 

9  වඵණය පිණයඩපූමං රෑපං - වෙදනා බබුබලුූපමා 
 මරීචිකතපමා සඤඤා - සංඛාරා කදලූපමා 
 මායපූමඤච විඤඤාණයං - දීපිතාදිචච බන්ධුනා 
    - වඵණය පිණයඩපූම ස.ු සං.න.ි 3-244 (බ.ුජ.තරි. 15) 

 ‘ආදිතය බන්ධු ෙූ බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් විසනි ් රෑපය වපණය 
පිඬුෙකටත්, වමදනාෙ දිය බබුලුකටත්, සඤඤාෙ මිරිඟුෙකටත්, 
සංසක්ාර වකවසල ් කඳකටත්, විඤඤාණයය මායාෙකටත ් උපමා 
කරන ලදී.’ 

10 ‘චකඛඤුචාෙුවසාත ි ආදිසු අයමවතථමා: ආෙුවසා නිසසය භාවෙන 
චකඛපුපසාදඤච ආරමමණයභාවෙන චතසුමුටඨානකි රෑවපච 
පටිචච චකඛවුිඤඤාණයං නාම උපපජජත.ි තිණයණයං සංගති 
ඵවසසාත ිවතසං තිණයණයං සංගතියා ඵවසසා නාම උපපජජති. තං 
ඵසසං පටිචච සහජාතාදිෙවසන ඵසස පචචයා වෙදනා උපපජජත.ි 
තාය වෙදනාය යං ආරමමණයං වෙවදති, තවදෙ සඤඤා 
සඤජානාති, යං සඤඤා සඤජානාත ිතවදෙ ආරමමණයං ිදි ි ා 
විතවකකති, යං විතවකකා විතවකකත ිතවදොරමමණයං පපදඤචා 
පපවඤචති, තවතා නාිනනං එදහ  ද චි ඛරුූපාදීහ  ද ි ාරදර්හ . 
පුරිසං පපඤචසඤඤාසංඛා සමාුනචරනතතීි තං අපරිඤඤාතකාරණයං 
පුරිසං පපඤචදි ාපඨාසා අභභිෙනත ිතසස පෙතතනතතී ිඅවතථමා.’ 

     - ම.අ. - 63 (වහ.්ම)ු 
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 ‘චකඛඤුචාෙුවසා ආදිවයහි වම් අථමමයය:ි ඇෙැතන්ි, නිස්සය 
භාෙවයන් චකඛුපපසාදයත ් ආරමමණය භාෙවයන් චතසුමටුඨානික 
රෑපත ්නසිා චකඛ ුවිඤඤාණය නම් වදයක් උපදී. ‘තිණයණයං සංගති 
ඵවසසා’ යනු  ඒ තුවනහ ිඑක ්වීවමන් සප්ශය නම් වදයක් උපදී. ඒ 
සප්ශයය නසිා සහජාත ආදී ෙශවයන් සප්ශයය පරතයවයන් වමදනාෙ 
උපදී. ඒ වමදනාවෙන ්යම් අරමණුයක ්විඳීද එයම සඤඤාව හඳුනා 
ගනිය.ි සඤඤාෙ යමක ්හඳුනාගනීද එම අරමුණයම ිි ණක විතර් ක 
කරය.ි යමක ් විතකයය විතර් ක කරයදි එම අරමණුයම පපඤචක 
පපඤච කරය.ි තවතානිානනං යනු වම් චි ඛරුූපාදී ද ි රුර්වුය යේ 
පුරිසං පපඤචසඤඤාසංඛා සමාුනචරනත ි යන කරැණයු හරි හැටි 
වතර්ැම් වනාගත ්ඒ පුරැෂයා පපඤච වකාටස ්විසනි ්අභිභෙනය 
කරන ුලැවද . ඔහටු පෙතති් යන අථමමයය.ි’ 

11   වලාක සු. සං.නි. 2-114 (බ.ුජ.තරි. 14) 

12 ‘වමවස ් ක ී කලහ් ි ආයෂු්මත ් ආනන්ද හමිිවයෝ භාගයෙතුන් 
ෙහනව්සට් වමය කහී: ‘යම් වස් සේාමීනි, කසුගනි ි පීඩාවෙන් 
දුබලෙූ පුරැෂවයක ්මී පිඬක් ලබනව්නද්, ඔහ ුයම් යම් පැත්තකින් 
එහ ි රස බලනව්නද්, වනාසවිඳන රසයක් ඔහ ුඑයනි ්ලබනව්න්ද, 
එවසම් සේාමීනි සහජවයන්ම ෙැටවහන නුෙණයක ්ඇත ිභික්ෂුෙක් 
වම් පයයායවයහ ි  අථමමය යම් යම් පැතත්කනි ් පිරිකස්යදි, ඔහු 
සතටුකම් ලැබගන්වනය්. චිත්ත  පරසාදයකම් ලැබගන්වන්ය. 
සේාමීනි, වම් ධමම පයයායවයහ ිනම කමුක්ද?’   

 ‘එවසන්ම් ආනන්ද, වම් ධමම පයයායය මධපුිණය්ඩික ධමම පයයාය යයි 
දරාගනුෙ.’ - මධපුිණයඩික ස.ු ම.න.ි 1-286 

13  වකවස ් වෙතත ් බදුුවගාස් හමිියන ් නිගමනය කරනව්න් වකනකු 
තටුවුීමක්, කයිා පෑමක ්වහෝ පැටල ීසිම මක් වහෝ වනාකළ යුත්වත් 
ආයතන වානළස පළිබිඳෙ කයිාය. (‘එත්ථ වම නත්ථථි 
අභනින්දිතබබනත ිතසමිං දොදසායතවන කාරවණය සත ි..... ම.අ. 2-
61) වමවස් නගිමනය කරිීමට වහ්තෙු උනේහනව්සම් ‘තවතා 
නාිනනං’ යන්වනන් ඉන්්රියයන ්හා ඒොවය් අරමණුය ුපමණයක ්ගමය 
වෙතැය ි විෙරණයය කරිීමය. පරසතතු පාඨවයහ ි එන ‘පටිචච’ යන 
ෙචනය පමණයට ෙඩා අෙධාරණයය  කරිීවමන් වමවස ් විෙරණයය 
කර ඇත. 

14  මහා නවිදදස - 382 (බ.ුජ.තරි. 33) 
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15  දී.අ. 2-516 (වහ.්ම.ු) 

16  ම.අ. 2-6 (වහ.්ම.ු) 

17  අ.අ. 2-546  (වහ.්මු.) 

18  Buddhist Psychology of Perception - p.5 

19  ම.න.ි 1-274  (බ.ුජ.තරි. 10) 

20 ‘ බරාහමණය’ යන්වනන් වමහදිී රහතන ්ෙහනව්ස් අදහස් කැවරය.ි 

21 සං.න.ි 4-384 (බ.ුජ.තරි. 16) 

22  විභඞග 2-260. වම් කරැණය ු නෙය ඉඤජිත, ඵන්දිත, පපඤචිත, 
සංඛත යන පදෙලින ්හැඳිනව්ම. 

23  අෙයාකත ෙත්ථු ස.ු අං.නි. 4-380  (බ.ුජ.තරි. 21) 

24 ‘සසසවතා වලාවකාත ි වඛා ෙචඡ, දිටඨිගතවමතං, දිටඨිගහණයං, 
දිටඨිකනතාරං, දිටඨිවිසකූං, දිටඨිවිපඵන්දිතං, දිටඨිසවඤඤාජනං, 
සදුකඛං, සවි ාතං, සඋපායාසං, සපරිළාහං, න නිබබිානය, න 
විරාගාය, න නිවරාධාය, න උපසමාය, න අභිඤඤාය, න 
සවමබාධාය, න නිබබානාය සංෙතතති.’ 

   - අගගෙිචඡවගාතත සු. ම.න.ි 2-260 (බ.ුජ.තරි. 11)   

 ‘ෙචඡ, ‘වලෝකය ශාසේතය’ යන වමය දිටඨිගතයකි, 
දිටඨිගහණයයකි, දිටඨිකානත්ාරයකි, දිටඨි විහළිුෙකි, දිටඨි තිගැස්මකි, 
දිටඨි හැකලිල්ක,ි දුක ්සහති, බලාවපාවරාතත් ුකඩවීම් සහති, දැඩි 
වෙවහස සහති, දැවිල ි සහති ෙූෙක.ි කලකරිීම පිණිස, වනාඇල්ම 
පිණිස, නවිරෝධය  පිණිස, සංසිඳීම පිණිස, අභනිෙ පිණිස, 
සම්වබෝමයය පිණිස, නිබබානය පිණිස වනාපෙතනින්ක.ි’ 

25 මහා වකාටඨිත සු. අං.න.ි 2-312 (බ.ුජ.තරි. 19) 

26 පපඤචකඛය ස.ු උාන.ඛු.නි. 284 (බ.ුජ.තරි. 24) 

27 ‘ඨිත ිනාම අනසුයා’ – වනතති 60 (බ.ුජ.තරි. 39) 

28 ඡ ඵසසායතන ස.ු සං. න.ි 4-154 (බ.ුජ.තරි. 16) 

29 අනතුපප සු. අං.නි. 4-26 (බ.ුජ.තරි. 21) 

30 වම් ගාථමා වථමරගාථමාවමද එයි. සාරිපුතත වථමරගාථමා 
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   - වථමර - 989-990 (බ.ුජ.තරි. 28)  

31 සතූත නපිාතවය ් කලහවිොද සූතරයද කලහවිොදයන්වග ් පරභෙය 
වසවීම පපඤචසංඛා දකේා විහදිුොලවීම්දී වබාවහෝ දුරට 
වමෙැනිමෙූ ධමම පරම්පරාෙක ් වගනහැර දකේයි (පපඤචසංඛා 
යන්න පපඤචසඤඤාසංඛා යන අරැතම වගන වදන්නක)ි. 

32 සසඳනන්: ‘...විතකක පඤඤතතයිා සත.ි පපඤචසඤඤාසංඛා 
සමාුනචරණය පඤඤතතංි පඤඤාවපසසතතී ිඨානං එතං විජජත.ි’ 

    - මධපුිණයඩික ස.ු ම.න.ි 1-280 (බ.ුජ.තරි. 10) 

 ‘විතකක’ යන පරඥපතයි ඇති කලහ්ි පපඤචසඤඤාසංඛා 
සමාුනචරණයය පිළබිඳ පරඥපතයික් පණයෙනව්න්ය යන 
වමෙැන්නකටද අෙකාශ ඇත. 

33 වම් උපමාෙ මැදුම් සඟිවය් විතකකසණයඨාන සතූරවයහ ි දක්නට 
ලැවබනන්ක.ි 

   - ම.න.ි 1-300 (බ.ුජ.තරි. 10) 

34 දී.නි. 1-404 (බ.ුජ.තරි. 7) 

35 ස.ුනි. ගා. 7,8 (බ.ුජ.තරි. 25) 

36 අටෙුාෙ වම් ගාථමාවම මලුප්ද වදක වතෝරනව්න ් රාග, දව්මෂ, 
විහංිසා ෙැනි අකසුල විතර් ක රහත් වීවම්දී භකි්ෂුෙක් තුළ 
‘මළුුමනිනම් කපා හරිනු ලබන’ (සවුිකපපිතා) බෙ හැ වඟන 
අයරුිනයු.ි එනමතු ් ෙඩා ගැළවපනව්න් සවුිකපපිතා යන්න 
‘විධපූිතා’ යන පදය වමන ් කරියාපදයක් වලස ගැනීම වෙනුෙට 
‘විතකකා’ යන්නට විවශ්ෂණයයක් ෙශවයන ්ගැනමීය.ි එවස ්ගත්විට 
‘අජඣතතං සවුිකපපිතා’ යන වයදුවමහි අථමමය ‘ඇතුළතින් 
මැනවින ් කලප්නය කළ’ යනයු.ි වම් අථමමවිෙරණයයට සාධක 
ෙශවයන් ‘විකලප’ යන පදවයන් ගමයෙන අථමමානතර වකවරහි 
අෙධානය වයාම ුකැරවිය හැකයි. 

 බලනන්: සභුතත ිසු. උාන. ඛ.ුන.ි 1-272 (බ.ුජ.තරි. 24) 

 සං.න.ි 1-230 (බ.ුජ.තරි. 13) 

37  සාමඤඤඵල සතූරය. දී.නි. 1-122 (ඛ.ුජ.තරි.7) 
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38   අටෙුාෙ වම් පරවහ්ලකිා සෙරෑප ී වදදයට එකවිනක ගැවටන 

විෙරණය කහිපියක් වදය.ි 

39  ‘මතු’ යන්වනන් ගඳ-සෙුඳ බැලවීමන්, රස බැලවීමන් සහ සප්ශය 
කරිීවමන් ලැවබන දැනමී අදහස ්කැවරය.ි 

40  බාහයි ස.ු උාන. ඛු.න.ි 1-142 (බ.ුජ.තරි. 14) 

41  දෙයතානපුසසනා සතූරය. සු.නි.ගා.760 (බ.ුජ.තරි. 15) 

42  තමමය = තද+්මය (ොචයථමමය) ‘එයනිම් නපින්’  

 ‘නහ ිතමමවයා වසාති න තණයහාෙවසන න දිටඨිෙවසන තමමවයා 
වහාති, තපපරවමා තපපරායවණයා’ - මහානිවදදස 280 (බ.ුජ.තරි. 33) 

 ‘ඔහ ු තමමය වනාවමය’ යනු තණයහා ෙශවයන් දිටඨි ෙශවයන් 
එයනිම් නපින ්එයම පරම වකාට එයම පරායණය වකාට ගත්වත් 
වනාවම. 

 වම් ෙචනය හා එහ ි විරැදධාථමමෙත ් පදය පහත සඳහන් තැන්ෙල 
වයදී ඇත. 

i. සපපුරිස ස.ු ම.න.ි 3-160 (බ.ුජ.තරි. 12) 
ii. මාගන්දිය ස.ු සු.නි. ගා. 850 (බ.ුජ.තරි. 25) 
iii. අං.නි. 1-270 (බ.ුජ.තරි. 18)  

43 සපපුරිස ස.ු ම.න.ි 3-164 (බ.ුජ.තරි. 12) 

44 විමුකත් පුදග්ලයාට උපපදයක් ෙශවයන ් වයදී ඇති ‘තාදී’ (වහෝ 
තාදිවසා) යන පදය තමමය යන ෙචනය හා සබඳකමක් දකේතැයි 
සතියි හැක. තාදෘශ් (තද+්දෘෂ්) යන ෙචනවයන් බිඳී ආ වහයින් 
එහ ිවතර්ැම ‘එබඳු’, ‘එවසේූ’, ‘එවහෙු’ යනුය.ි අප මනුෙිරයා හා 
සම්බනධ කරන කසිෙික් සමග මනුෙිරයා තමා හඳුනා වනාගනී. 
එවහත ්බැලූ බැලම්ට එවස ්හඳුනාගන්නා බෙක - අනනයතාෙක - 
වසය්ාෙක ්වපවන්. ඒ අනෙු ඔහ ු ‘එබඳු’ (තාදිවසා) නමතු ් ‘එයින් 
නපින්’ (තමමවයා) වනාවම. මනුෙිරයාවග් සථ්ිර බෙට, අකමපය 
බෙට, වහත්ෙු වමය විය හැක. 

 සසඳනන්: කාළකාරාම ස.ු අං.න.ි 2-50 (බ.ුජ.තරි. 19) 

45  අං.නි. 1-270 (බ.ුජ.තරි. 18) 
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46  ස.ුනි. ගා. 919, 920 (බ.ුජ.තරි. 25) 

47  නවිදදසය ‘මනතා’ යන්න පඤඤාෙට පයයාය පදයක් වලස දක්ෙයි 
(‘මනතා ෙුචචත ිපඤඤා’ - 474 බ.ුජ.තරි. 33). එවහත ්පරාථමමික අථමමය 
(P.T.S. ශද ද වකෝෂවය ්දකේා ඇති පරිදි) (සං. මනතෘ) ‘සතින්නා’ 
වලස ගත හැකයි. වම් ෙචනය වයවදන වබාවහෝ සන්දභයෙලද එය 
‘පඤඤා’ යන දවිතීයකි අථමමවයන ්ගත හැක ිනමතු ්වමකී සන්දභයය 
තළු ‘සතිනන්ා’ යන පරාථමමික අථමමයම ෙඩා ගැළවපය.ි  

 බලනන්: Buddhist Psychology of Perception p.5;  අං.න.ි 4-432 
(බ.ුජ.තරි. 21), වහම්ෙත ස.ු සු.නි. ගා.159 (බ.ුජ.තරි. 25) 

48  Buddhist Psychology of Perception p.8 

49  යසසනි්රයිානි භාවිතාන ි- අජඣතතං බහිදධා ච සබබවලාවක 
 නබිබිජඣ ඉමං පරඤචවලාකං - කාලං කංඛත ි භාවිවතා ස දවනතා. 

  - ගා. 519 

 නනිහාය සබබපාපකාන ි- අජඣතතං බහිදධා ච සබබවලාවක 
 වදෙමනුවසසසු කපපිවයසු - කපපවනනත ිතමාහු නහාතවකාත ි 

  - ගා. 524 

 දුභයාන ිවිවචයය පණයඩරාන ි- අජඣතතං බහිදධා ච සුදමයපවඤඤා 
 කණයහ සුකකං උපාතෙිවතතා - පණයඩිවතා තාදි පෙුචචවත තථමතතා 

  - ගා. 529 

 අසතඤච සතඤච ඤත්වා ධමමං - අජඣතතං බහිදධා ච සබබවලාවක 
 වදෙමනුවසසස ුපූජිවයා වසා - සඞගැං ජාලැං අතිචච වසා මුනි 

  - ගා. 530 

 යසසසසු ලුතාන ිඛනධනානි - අජඣතතං බහිදධා ච සඞගමූලං 
 සබබසඞගමූලබනධනා පමුවතතා - ආජානවියා තාදි පෙුචචවත තථමතතා 

  - ගා. 535 

50  ‘නාහං භිකඛවෙ වලාවකන විොනමි, වලාවකා ච මයා විෙදති’  
   - පුපඵ ස.ු සං.න.ි 3-238 (බ.ුජ.තරි.15)  

51  පහනීමානසස න සනත ිගන්ථමා 
 විධපුිතා මානගනථමාසස සවබබ 
 සවීතිෙවතතා  මඤඤනං සවුමවධා 
 අහං ොනමීති පි  වසා ෙවදයය 
 මමං ෙදනතතීපිි වසා ෙවදයය 
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 වලාවක සමඤඤං කසුවලා විදිත්වා 
 වොහාරමවතතන වසා වොහවරයය   
   - සං.න.ි1-28 (බ.ුජ.තරි.13) 

 ‘මානය පරහීන කළහටු ගැට නැත. ඔහවුග ් මානගැට සියල්ල 
පඹිහරින ලදී. මඤඤනා ඉකම්ෙූ ඒ නෙුණයැතත්ා ‘මම කියමි’යි 
කයින්වනද් ‘මට කයිති’ය ි කයිනව්න්ද, වලෝක සමමුතිය 
දකෂ්වයකේ දැන, ෙයෙහාර මාතරයක් ෙශවයන් ෙයෙහාර 
කරනව්නය්.’ 

52  උපවයාහ ිධවමමස ුඋවපත ිොදං 
 අනපුයං වකන කථමං ෙවදයය 
 අතතං නරිතතං න හ ිතසස අත්ථථි 
 අවධාසි වසා දිටඨිමිවධෙ සබබා  
   - දුටඨටඨක ස.ු සු.න.ි ගා.791 (බ.ුජ.තරි.25) 

 ‘තණයහා ෙශවයන් ළංෙනන්ා ධමමයන ් පිළබිඳ ොදයට එළවඹයි. 
එවස ් ළං වනාෙනව්න ් කමුකින ් වකවස් නම් කයින්වනද්? ඔහුට 
අලල්ාගත් වදයක්ෙත් විසකිළ වදයක්ෙත් නැත. ඔහ ුවමහදිීම සියලු 
දෘෂටි පිඹ හැරිවය ්වෙයි.’ 

53  න කපපයනත ි න පුවරකඛවරානති 
 අචචනත සුදධීත ින වත ෙදනති 
 ආානන ගන්ථමං ගථිතං විසජජ 
 ආසං න කුබබනත ි කහුඤිචි වලාවක 
   - සදුධටඨක සුතරය. ස.ුනි. ගා. 798 (බ.ුජ.තරි.25) 

 ‘ඔෙහු ුදෘෂටි පරකලපනය වනාකරත.් දෘෂටි වපරටු කර වනාගනිත්. 
වමය අතයනත ශුදමයයකැය ි ඔෙහු ු වනාකයිත.් ගැට ගැසුන 
ඇදගැනීම් ගැටය හැරදමා වලාෙ වකාතැනකෙත ් ආශාෙක් 
වනාකරත්.’ 

54  දිටඨි, දිටඨි සමදුය, දිටඨි නවිරාධ, දිටඨි නවිරාධගාමිනී පටිපාන - 
අං.නි. 4-380 (බ.ුජ.තරි.21) 

55  ම.න.ි 1-336 (බ.ුජ.තරි.10) 

56  ‘ඉමවඤච තුවමහ භකිඛවෙ දිටඨීං එෙං පරිසුදධං එෙං පරිවයාානතං 
අලලවීයථම වකලාවයථම ධනාවයථම මමාවයථම අපින ු  තුවමහ 
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භකිඛවෙ කුලලූපමං ධමමං වදසතිං ආජාවනයයාථම නිතථමරණයතථමාය 
වනා ගහණයත්ථායාති.’  ‘වනා වහතං භවනත.’ 

 “මහවණයනි, ඉදින ්නඹුලා වමවස ්පරිශුදධෙූ පයයොනතෙූ දෘෂටිවයහි 
ඇවලනන්හ ුනම්, එහ ි වලාල් ෙනන්හු නම් එය ධනයක් වකාට 
ගන්නාහ ුනම්, මවග ්යය ිකයින්නහ ුනම්, නුඹලා එතරවීම පිණිස 
මිස ගරහණයය කරිීම සඳහා වනාෙන පහරුකට උපමා වකාට ධමමය 
වදශ්නා කරන ලදැය ි වතර්ැම්ගත් බෙ කෙි හැකදි?” “නැතමය 
සේාමීන.ි” 

57  ‘දිටඨිඤච අනපුගමම සලීො - දසසවනන සමපවනනා’  
   - වමතත සු. ස.ුන.ි ගා.152 (බ.ුජ.තරි. 25) 

 ‘සලිේත ්ෙූවය ්දෘෂටියට වනාපැමිණය දශයනවයන ්යකුත් ෙූවය්.’ 

58  ම.න.ි 1-342 (බ.ුජ.තරි. 10) 

59  උළාරං ෙත වම මාතා - පවතාදං සමෙසසරි 
 පරමතථම සංහතිා ගාථමා - යථමා පි අනකුමපකිා  
   - වථමරී ගා. 210 (බ.ුජ.තරි. 28) 

 ‘මාවග ් මෙ අනකුම්පා ඇතත්යික වලසනි් පරමාර්ථම සංහිතෙූ 
ගාථමාෙකනි ්උානර වකවිටකම්ය මා මතව්තහ ිවහලූවය.්’ 

60  ම.අ. 1-124 (වහ.්ම.ූ) 

61 චලුල් 2-100 (බ.ුජ.තරි. 5(2)) 

62  ස.පා. 897 (වහ.්ම.ූ) 

63    විනය චලුල්ෙගගවයහ ිඑන වම් වදදය නූතන විද්ෙතුන් 
විසනි ්විවිධාකාරවයන ්විෙරණයය කර ඇත. විනය පිටකවය් ඉංගරිසි 
පරිෙතයනවයද්ී (Vin. Texts S.B.E XX p. 150fn) රීස ්වඩ්විඩ්ස් හා 
ාලඩ්න්බර්ග ් මහතනු ් ‘ඡන්දවසා ආවරාවපම’ යන ෙචන මූලික 
සංසකෘත භාෂාෙ ගැන සඳහනක ්වලස ගනිමින් එහලිා බදුුවගාස් 
හමිියනව්ග ්මතයට එකඟ වෙත.ි (‘ඡන්දවසා ආවරාවපමාත ිවෙදං 
විය සකකත භාසාය ොචනා මගගං ආවරාවපම’ - ස.පා. 897). 
එවහත ් ඔෙනු ් ‘ඡන්දවසා’ යන ෙචනය පරිෙතයනය කරන්වන් 
‘සංසකෘත ශ්වලෝක’ යන අදහස වදමින.ි බදුුරදුන ් භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ාට අනදුැන ොනළ බෙ කයිැවෙන ‘සකාය නරිැතතියා’ 
යන ෙචන වතර්ීවම්දී ඔෙනු ් ෙඩාත ් පැහැදිලෙි අටෙුා මඟින් 
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ඉෙතේූ බෙ වපවන්. එනම් ‘මහවණයන,ි මම නඹුලාට ර් ද
ර්යේද ේ දභාෂාදවයේ බදුධ ෙචනය ඉවගනීම අනදුනිමි.’ 

   ඔලඩ්නබ්ර්ග ්මහතාද වම් වදදවයන ්හැමවදනාටම තම 
තමන්වග ් බසනි් බුදධ ෙචනය හැදෑරීමට අනමුතයි ලැවබතැයි 
පිළගින්නා නමුදු ඒ වදදවය ්තතිහාසකිත්වය ගැන සැක කරමින් 
වමවස ්පෙසයි. ‘වමෙැන ිඅනදුැන්මක් බදුුරදුන්වගන් පරකාශවී යයි 
වම් කථමාෙ අනෙු විශේාස කරිීම අසරීැය.’ 

   අවනක ්අතට, අපට නම් ෙැටවහන්වන ්වම් අනුදැන්ම 
බදුුරදුන ් භාෂා පිළබිඳෙ දැකේූ ආකලප්ය හා හැම අතින්ම 
සැස වඳන බෙය.ි  

   වගගර් මහතාද ‘ඡනද්ස්’ යනව්නන ්සංසකෘත භාෂාෙ 
වහෝ සංසකෘත ශ්වලෝක අදහස ්වකවරතැය ිපිළගිනිමින් බදුුවගාස් 
හමිියන ් ‘සකාය නරිැතතයිා’ යනන්ට දුන් අමතු ු අන්දවම් අථමම 
කථමනය සම්පූණයයවයන්ම අනමුත කරය.ි ඒ මහතා තෙ දුරටත ්වම් 
අනෙු නගිමනය කරනව්න් බදුුරදුන ් ජීෙමාන කලහ් ි පො බුදධ 
ෙචනය එහ ි අනතගයතය ෙශවයන් වමන්ම එහ ි බාහිර 
සෙරෑපවයන්ද වෙනස ් වනාවකාට තබාගැනමීට පරබල 
පරෙණයතාෙක ් තුබ ූ බෙත ් එයට වම් වදදවයන ් අනබුල ලැවබන 
බෙතය්. ඒ මහතා වමවස්ද පෙසයි. ‘ඒ භකි්ෂූන ් වදනම වමන්ම 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්සද් ඒ ඒ තනහ්ිදී ඒ ඒ භාෂාෙලනි ් දහම් 
වදසමීට සිතනට් ඇතැයි විශේාස කළ වනාහැකයි.’ 

   වහෝනර් මහතම්ියද ඡන්දස යනව්නන ්සංසකෘත භාෂාෙ 
අදහස ් වකවරතැය ි පිළගිනන්ා අතර භකිෂ්ූන ් ෙහන්වස්ලා 
වදනමවග ් බලාවපාවරාතත්ෙු බුදධෙචනය ඡනද්සට නැගීම යයි 
අදහස් කරය.ි පරසතුත වදදවයහ ි ‘සකාය නරිැතතයිා’ යන්න 
වදෙැන ි ෙර සඳහන් වීවම්දී එයනි ් අදහස ් වකවරන්වන් 
බදුුරදුන්වගම් භාෂාෙ ෙන මාගධී භාෂාෙ යය ි බදුුවගාස් හිමියන් 
ඉදිරිපත ්කරන මතය වහෝනර් මහතම්ිය තෙත ්පටලොවගන ඇති 
බෙ භකිෂ්ූන ්ෙහනව්සල්ා වදනමවග ්ඉලල්මී ඉංගරීසයිට නඟා ඇති 
ආකාරවයන් ගමයවම. ‘සේාමීනි, දැන් වනාවයක් නම් ඇති 
වනාවයක් වගෝතරෙලින්, ජාතෙිලනි්, කලුෙලනි ් නකිම් පැවිදිෙූ 
භකිෂ්ූහ ු උයේවහයේදසේද ේර් භාෂාවෙන ් ඉවගනවීමන් බුදධෙචනය 
දූෂණයය කරත.්’ පරශ්නය අෙුවලන ්අෙුලට වගාස ්ඇත ිබෙ වමයින් 
වපවන්. 
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   යවමළු-වතකුළ වදනමවග ් වච්තනාෙ ෙනට් ඇත්වත් 

පරාවදශ්ීය ෙයෙහාර විමය හා උච්චාරණය වදෝෂආදිවයන් බදුධ්ෙචනය 
දූෂණයය වීම ෙැළැකව්ීමය.ි එවස් නම් බුදධ ෙචනය සංසකෘත 
භාෂාෙට නැඟීම එයට පිළයිම විය වනාහැකයි. වම් භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ා වදනමට භාෂාෙයෙහාරවය් නවිානස් බෙ, මටසලිටිි බෙ 
ගැන සමීාන්තකි උදව්යෝගයක් තබුබූෙ උනේහනව්සල්ා පිළිබඳෙ 
වයාාන ඇත ි ‘කලයාණයොචා කලයාණයොකකරණයා’ යන විවශ්ෂණය 
පද වදවකන් හැ වඟ්. එබැවින ් උනේහනව්සල්ා බුදධෙචනය 
ඡනද්සට නැඟීවමන් ෙෘතතය හා උච්චාරණය විමය තළුනි් යම් 
පාලනයක් කරිීමට අදහස ්කරනට් ඇත. වමය වෙදික ගරනථ්මෙල 
වමන් බුදධ ෙචනයටද බාහරි සේරෑපය අතනි ්යම් දැඩි උච්චාරණය 
විමය සහති ගතඪ බෙක ්ගැනව්ීවම් පරයතන්යක් විය හැකයි. 

64  වම් සියලල් පාතරය හඳුනේන විවිධ පරාවදශ්ීය ෙයෙහාරය. 

65  වම් සනද්භයය තළු ‘අභජිානාති’ සහ ‘පරිජානාති’ යන වදපදවයහි 
අථමම විවිධතෙය වතර්ැම්ගැනමීට මැඳුම් සඟිවය ් මහාවෙදලල 
සතූරවයහ ි ‘පඤඤා’ ‘විඤඤාණය’ යන පද වදකට දී ඇත ි නෙිමචන 
ගැන අෙධානය වයාම ුකරිීම මැනවි. 

 ‘යා චාෙුවසා පඤඤා යඤච විඤඤාණයං ඉවමසං ධමමානං 
සංසටඨානං වනා විසංසටඨානං පඤඤා භාවෙතබබා විඤඤාණයං 
පරිවඤඤයයං, ඉදං වනසං නානාකරණයං.’ 

   - ම.න.ි 1-686 (බ.ුජ.තරි. 10) 

 ‘ඇෙැතන්,ි පඤඤා යය ි යමක ් වමද විඤඤාණය යය ි යමක ් වමද 
එකවිනක සම්බනධ්ෙූ අසම්බනධ් වනාෙූ වම් ධමම අතුවරන් 
පඤඤාෙ ෙැඩිය යුතයු. විඤඤාණයය පිරිසඳි දත යතුයු. වම් වදක 
අතර වෙනස වමයය.ි’ 

66    උපනෂිද් ආතමොද සම්පරානය වම් විභක්ත ි රටාෙ 
වකවතක ් දැඩිෙ ගරහණයය කවළද් යන්න බෘහානරණයයක 
උපනෂිදවයහ ි (3.7.3) එන වම් රටාෙට අනෙු අමරණීය ෙූ 
අනත්ර්ලනී ආතමයක සතත්ාෙ අෙධාරණයය කරිීමට සංගෘහීතෙූ 
සංකලප් වලඛ්නවයන් පැහැදිල ිවෙයි. 

 ‘යඃ පෘථිෙයාං තෂිඨන ් පෘථිෙයා අනතරඃ යං පෘථිවී න වෙද් 
යසයපෘථිවී ශරීරම්. යඃ පෘථිවිං අනතවරා යමයත ි එස ත 
ආතමානතයයාමෘතඃ’ 
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   යවමක් පෘථිවිවයහ ි සටිිවය් නමතු් පෘථිවිවයහි 

ඇතළුතද්, පෘථිවිය යවමක් ගැන වනාදනීද, යමකවුග් ශරීරය 
පෘථිවිය වමද, යවමක් ඇතළුතින ්පෘථිවිය පාලනය කරනව්නද්, ඒ 
නඹුවග ්ආතම්යය.ි ඇතළුත අමෘතෙූ පාලකයාය.ි’ 

   වම් වලඛ්නවයහ ි එන අවනක ් සංකලප් නම්: ජලය, 
ගනින්, ොතය, දිෙයවලෝකය, සයූය්යයා, දිශා, චන්්රයා, තාරකා, 
අෙකාශය, අන්ධකාරය, ආවලෝකය, පරාණීන්, ආශ්ොස, පරශ්ොස, 
ෙචනය, ඇස, කණය, මන, සම, බුදමයය, ජනන න්්රයි. 

   මලූපරියාය සතූරවයහ ි එන වබාවහෝ දුරට වම් හා 
සමානත්රෙ යන සංකලප් වලඛ්නය විවශ්ෂවයනම් උපනිෂද් 
දශයනයට බදුුරදුන ් එලල් කළ අභවියෝගයක ් නම්, වදශ්නාෙ 
ඇසවීමන් ඒ භකිෂ්ූන ් ෙහනව්සල්ා පනස්ිය නම තුළ ඇතිෙූ 
කම්පනය ෙඩාත ්වතර්ැම් ගතහැකයි. 

   වම් සමානත්ර බෙ වකවරහ ි අපවග ් අෙධානය වයාමු 
කරෙන ලදව්ද ්අතපිූජය ොණයවපානකි මාහමිිපාණයන ්විසනි.ි 

 බලනන්: සාරැපප පටිපාන ස.ු සං.නි. 4-44 (බ.ුජ.තරි. 16) 

67  බලනන්: අමතාරමමණයකථමා, කථමාෙතථමු 2-456 (බ.ුජ.තරි. 45) 

68  වකවස ් වෙතත ් මහානිවදදසය ‘රාගරතතා’ යන්න 
පඤචකාමගණුයවයහ ි ඇලුන ු අය යනුවෙන ් වතර්ැම් කරන අතර 
‘විරාග රතතා’ යන්න ‘රෑප අරෑප සමාපතතෙිලට ඇලුම් කරන 
අය’ හැටියට වතර්ැම් කරය.ි 

   - මහා නිවදදසය - 140 පිට (බ.ුජ.තරි. 33) 

 බලනන්: ඛජජනයී සු. සං.නි. 3-154 (බ.ුජ.තරි. 15) 

69  චලූ තණයහා සංඛය ස.ු ම.න.ි 1-598 (බ.ුජ.තරි. 10) 

70  පයයාය පද 33ක් සංයතු් සඟිවය් අසංඛත සංයුතතවය් එයි. 
‘නිබබාන’ ඉන ්එකක.ි 

   - සං.න.ි 4-656-666 (බ.ුජ.තරි. 16) 

71  ‘එෙං විමුතතචිතතං වඛා භිකඛවෙ භිකඛංු සඉන්දා වදො සබරහමකා 
සපජාපතකිා අවනෙසං නාමයගචඡනත.ි ‘ඉදං නිසසතිං තථමාගතසස 
විඤඤාණයනති. තං කිසස වහත?ු දිවටඨොහං භිකඛවෙ ධවමම 
තථමාගතං අනනවුෙවජජාති ොනමි.’ 
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   - අලගදදුපම ස.ු ම.නි. 1-348 (බ.ුජ.තරි. 10)  

 ‘මහවණයන,ි වමවස ්විමුකත්ෙූ සති ්ඇත ිභකි්ෂුෙ ගැන ඉන්්ර, බරහම 
පජාපත ිඇතළුු වදවිවයෝ ‘වම් තථමාගතෙරයාවග ්විඤඤාණයය වමය 
ඇසරුැ වකාට ඇතැ’ය ිවසායනන්ාහ ුවසායාගත වනාහැක ිවෙත්. 
ඒ මක්නසිාද යත ් මහවණයනි, දිට ු දැමිවයහමි තථමාගතෙරයා 
වතර්ැම්ගත වනාහැකව්කකැය ිකයිමි. 

72  බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වම් සමාමයය ‘අඤඤාඵල’ 
(පරතයක්ෂාෙවබෝධය ඵලය වකාට ඇත)ි අං.න.ි 5-496 (බ.ුජ.තරි. 22) 
නමින්ද ‘ආනනතරික’ (අතරක ් නැතෙිම ලැවබන) රතන ස.ු නි. 
ගා. 228 (බ.ුජ.තරි. 25) නමින්ද හැඳිනේූහ. අටුොෙනහ් ිවබාවහෝ විට 
වමය අරහතතඵල සමාමය යනුවෙන ්හඳුනේා ඇත. 

 සසඳනන්: ‘සමාමයනා වතන සවමා න විජජති’ - ඒ හා සමාන 
සමාමයයක් නැත.  

   - රතන ස.ු සු.නි. ගාථමා 228 

 බලනන්: එම ගා. 227 

73 වයසං සනනචිවයා නතථි - වය පරිඤඤාත වභාජනා 
 සඤුඤවතා අනමිිවතතා ච - විවමාවකඛා වයස වගාචවරා 
 ආවකාවසෙ සකුනතානං - ගත ිවතසං දුරනනයා 
   - ධ.ප. ගා. 92 අරහනතෙගග ඛු.නි. 1-44 (බ.ුජ.තරි. 24) 

 ‘යම් වකනකනුට් රැස ් කරිීමක් නැදද්, යම් වකනකු වභෝජනය 
පිරිසඳි දැන ඇදද්, සඤුඤත සහ අනමිිතත විවමෝකෂ්ය යම් 
වකනකනුව්ග ් වගාදුරැ බිමද, අහවස ් කරුැල්ලන ් ගයි මග වමන් 
ඔෙනු ්ගයි මගද වසායාගත වනාහැකයි.’ 

 අටෙුාෙ ‘ගති’ යන ෙචනය වතර්ැම් කරනව්න ් නැෙත ඉපදිය 
හැකතිැන ්නම් කරිීවමනි. එවහත ් ‘ගති’ යන්වනන ්අෙශයවයන්ම 
උපදින තැන අදහස ්වනාවකවරය.ි වමහිදී කියැවෙනව්න ්වබාවහෝ 
වදනා සතින පරිදි රහතන් ෙහනව්සල්ාවග් මරණින ්මත ුතත්තෙය 
වනාවම. වමහ ි අදහස රහතන ් ෙහනව්ස්ලාවග ් වගාදුරැ බිම 
(වගාචර) ෙන සුඤඤත, අනමිිතත විවමෝක්ෂය.ි රහතන් 
ෙහනව්සල්ාවග ් වම් අසාමානය ‘මවනාගතයි’ උපමා 
විෂයාතකිරානතය. 
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 වම් වලෝවකෝතතර සති පිළබිඳෙ අංක 93, 179, 180 යන ධමමපද 

ගාථමාෙලද සඳහන් වම. 

74  අං.නි. 5-494, අං.න.ි 6-14, 16, 598~602, 666~674   

75 වම් වදදෙල ‘සඤඤී’ (සඤඤාෙ ඇත)ි ඣායති (ධයාන ෙඩයි) 
මනසකිවරාත ි (වමවනහ ි කරය)ි යන ෙචන වබාවහෝ දුරට 
සමානාථමමෙතේ වයදී ඇත. 

76 සසඳනන්:  
‘අවිතකක සමාමය’ - සභුතත ිස.ු උානන, ඛු.නි. 1-272 (බ.ුජ.තරි. 24) 
‘අවිතකක ඣායී’ - සං.න.ි 1-230 (බ.ුජ.තරි. 13) 
‘අවිතකකං සමාපවනනා’ - සාරිපුතත වථමර ගාථමා වථමර. 230 
(බ.ුජ.තරි. 28) 
‘ඣායත ිඅනපුාානවනා’ - භදදිය වථමර ගාථමා වථමර. 208 (බ.ුජ.තරි. 28) 
‘යසය විතකකා විධපූිතා’ - උරග ස.ු සු.නි. ගා.7 (බ.ුජ.තරි. 25) 

77   
i. ‘ඉදං දුකඛං අරියසචචනත ිවම භිකඛවෙ පුවබබ අනනුසසවුතසු 
ධවමමස ු චකඛංු උදපාදි ඤාණයං උදපාදි පඤඤා උදපාදි විජජා 
උදපාදි ආවලාවකා උදපාදි.’ 

    - සං.න.ි 5(2) - 272 (බ.ුජ.තරි. 17 (2)) 

  ‘වම් දුකඛ ආයය්ය සතයයය ියනුවෙන ්මහවණයන,ි මා හට වපර 
වනාඇසවූිරෑ ධමමයන ් පිළබිඳෙ ඇස පහළවිය, ඤාණයය පහළ 
විය, පරනෙ පහළ විය, විදයාෙ පහළ විය. ආදයෝි ක දපහෙ දික.’ 

ii. ‘ඔභාසජාතං ඵලගං චිතතං’ 
   - නන්දිය වථමරගාථමා, වථමර. 12 (බ.ුජ.තරි. 28) 

  ‘ආවලෝකෙතේූ ඵලයට ගයි සති’ 

78  ‘විරාග’ යන පදවයහ ි ‘මැකයීාම’, ‘පාට වසද්ීයාම’ යන අරැත්ද 
ඇත. බලනන්: 

i. ධාතවුිභංග සු. ම.න.ි 3-500-502 (බ.ුජ.තරි. 12) 
ii. සං.න.ි 1-418 (බ.ුජ.තරි. 13) 
iii. සං.න.ි 3-48 (බ.ුජ.තරි. 15) 
iv. ඉත.ි ඛු.නි. 1 - 396 (බ.ුජ.තරි. 24) 

 

79    
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i. ‘චතවසසා ඉමා භකිඛවෙ පභා. කතමා චතවසසා? ‘චන්දපපභා, 
සරුියපපභා, අගගපිපභා, පඤඤපපභා - ඉමා වඛා භිකඛවෙ 
චතවසසා පභා, එතදගගං භිකඛවෙ ඉමාසං චතසසනනං 
පභානං යදිදං පඤඤපපභා.’ 

 ‘මහවණයන ිවම් පරභා සතරක ්ඇත. කෙර සතරකද්, චන්්රපරභාෙ, 
සයූයපරභාෙ, අගන්ිපරභාෙ, පරනපරභාෙ. වම්ය මහවණයනි පරභා 
සතර. මහවණයන ි වම් පරභා සතවරන් වමයම අගරය. එනම් 
පරනපරභාෙ.’ 

   - පභා ස.ු අං.නි. 2-268 (බ.ුජ.තරි. 19) 

ii. ‘නතථි පඤඤාසමා ආභා.’ 
  ‘පරනෙ හා සමාන ආවලෝකයක් නැත.’ 
   - නතථි පුතත සු. සං.න.ි 1-12 (බ.ුජ.තරි. 13) 
80  සසඳනන්: 

i. අං.නි. 1-420 (බ.ුජ.තරි. 18) 
ii. සං.න.ි 2-64 (බ.ුජ.තරි. 13) 
iii. ස.ුනි. ගා. 1041 (බ.ුජ.තරි. 25) 

81  ‘කත්ථ නවුඛා ඉවම චතතාවරා මහාභතතා අපරිවසසා ය රුජඣය , 
වසයයථිදං පඨවි ධාත,ු අවපා ධාත,ු වතවජා ධාත,ු ොවයා ධාතතති.’       

82 ‘අනදිසස්න’ යන ෙචනවයහි වම් සවුිවශ්ෂ අථමමය සඳහා බලන්න 
කකචපූම ස.ු ම.න.ි 1-320 (බ.ුජ.තරි. 10): 

 ‘අයං හ ි භවනත ආකාවසා අරෑපී අනදිසසවනා තත්ථ න සකුරං 
රෑපං ලඛිිතංු රෑප පාතභුාෙං කාතංු.’ 

 ‘සේාමීන,ි වම් අහස අරෑපයී. යමක ්විදහා වනාදකේන්වනය්. එහි 
රෑප ඇඳීම, රූප දපහෙ දි  රීර් පහසවුෙන ්කළ හැකක්ක ්වනාවම.’ 

 ‘නදිසසන’ යන්වනහ ි සාමානය අථමමය ෙන ‘ය  ර්ණයක’ද 
වනාපැහැදිල ිවදයක් පැහැදිල ිකරිීමට වදන ුලබනන්ක.ි 

 බලනන්: අං.නි. 6-110: 

 ‘.... උමමා පුපඵං නීලං නලීෙණයණයං නලීනදිසසනං නලීනභිාසං ...’ 

 ‘.... නිලේූ, නලී ෙණයයෙූ , නලී නදිශයනෙූ, නවිලන ්දිවලන්නාෙූ දිය 
වබරලයි මල.’                    
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83  සෙමතර ෙයාපී විනවිිද යන සෙභාෙය නසිාම දෘෂටියක් වනාෙන, 

දශයනයක්ම ෙන පරන පරභාෙ අදහස් කැවරය.ි 

 පරභාසෙර සතික ් ගැන අංගුතතර නකිාවය ් ඒකක නපිාතවය් 
සඳහන් වෙය.ි 

 ‘පභසසරමිදං භිකඛවෙ චිතතං. තඤච වඛා ආගනතවුකහි 
උපකකවිලවසහ ි උපකකලිටිඨං. තං අසසතුො පුථමුජජවනා 
යථමාභතතං නපපජානාති. තසමා අසසුතෙවතා පුථමුජජනසස 
චිතතභාෙනා නත්ථීත ි ොනමි. පභසසරමිදං භිකඛවෙ චිතතං තඤච 
වඛා ආගනතවුකහ ි උපකකවිලවසහ ි විපපමුතතං. තං සුතො 
අරියසාෙවකා යථමාභතතං පජානාති. තසමා සතුෙවතා 
අරියසාෙකසස චිතතභාෙනා අත්ථීත ිොනමි.’ 

   - අං.න.ි 1-20 (බ.ුජ.තරි. 18) 

 ‘මහවණයන,ි වම් සිත පරභාසේරය. එවහත ් එය ආගන්තුක 
උපකව්ල්ශෙලනි ් කලිටිිවී ඇත. වම් බෙ අශරැතෙත ් පෘථමග්ජනයා 
තත ු ඇත ි පරිදි වනාදනයිි. එබැවින ් අශරැතෙත ් පෘථමගජ්නයාට  
චිතත භාෙනාෙක ්නැතැය ිකයිමි.’ 

 ‘මහවණයන,ි වම් සති ප් රභාසේරය. එය ආගන්තුක 
උපකව්ල්ශෙලනි ් මිදී ඇත. වම් බෙ ශරැතෙත ් ආයයශරාෙකයා තතු 
ඇත ිපරිදි දනයිි. එනසිා ශරැතෙත ්ආයයශරාෙකයාට චිතතභාෙනාෙක් 
ඇතැය ිකයිමි.’ 

84  මලු ් පරශ්නවයහි එන ‘නරිැජඣති’ යන කරියාපදය වෙනුෙට 
බදුුනේහනව්ස ්‘උපරැජඣති’ යන කරියාපදය වයාදති. එබැවින් වම් 
පද වදවකහ ිඅථමම විවභ්දනය කළයතුෙු ඇත. නරිැජඣත ියන්වනන් 
පූණයයනවිරෝධය (සඤඤාවමදයති නවිරෝධවයහ ි වමන්) අදහස් 
වකවරන අතර උපරැජඣත ි යන්වනන ් ‘ෙළකේාලමීක්’ 
‘කපාහැරීමක්’ හැ වඟන බෙ කෙි හැකයි. එවස ් ගතව්ිට රහතන් 
ෙහනව්සව්ග ්ධයාන සවිතහි මහා භතත ධමම පරතිෂඨාෙක ්වනාලබයි 
(න ගාධත)ි යන පරකාශය සමග වම් ෙචන මැනවින ්ගැලවපය.ි  

 උපරැජඣති යන්නට වම් ඉදිරිපත ් කළ අථමමයට සාධකයක් මහා 
සචචක සතූරවයහ ිඑය.ි 

 ‘වසා වඛා අහං අගගවිෙසසන මුඛවතාච නාසවතාච 
අසසාසපසසාවස උපරැනමයං.’ 
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   - ම.න.ි 1-576 (බ.ුජ.තරි. 10) 

 ‘අගගවිෙසසන මම මඛුවයනද් නාසවයන්ද ආශ්ොස පරශ්ොස 
ෙළකේා ලමීි.’ 

85   අං.න.ි 2-50 (බ.ුජ.තරි. 19) 

86  නවිබබමයකා පඤඤා, පඤඤාපටිවෙධ, අඤඤාපටිවෙධ  
 (පටි + √ ෙය්ව  - සදිුරැ කරිීම) 

87 වමයනි ්කාම-රෑප-අරෑප භෙයන ්හැ වඟන වස ්ගත හැක. 

88  න සඤඤී අසස, සඤඤ ීච පන අසස. 

89  න මනසකිවරයය, මනසචි පන කවරයය. 

90  න ඣායත,ි ඣායත ිච පන. 

91   
i. ‘යසස ජාලිනී විසතතකිා - තණයහා නතථි කහුිඤචි වනතවෙ  

  තං බුදධමනනතවගාචරං - අපදං වකනපවදන වනසසථම.’ 
   - ධ.ප. බුදධෙගග ගා. 180 - ඛ.ුන.ි 1 (බ.ුජ.තරි. 24) 

‘යමකටු වකාතැනකටෙත ් ඇදවගන යාමට තණයහා නමැති 
ඇවලනසලුු දැල නැදද්, වකළෙරක ්නැත ිවගාදුරැ බිමක් ඇති 
ගයිමඟක ්නැත ිඒ බදුුෙරයා කෙර මගකනි ්වගනයන්වනහදි?’ 

ii. ‘දුදදසං අනනතං* නාම - න හ ිසචචං සදුසසනං  
  පටිවිදධා තණයහා ජානවතා - පසසවතා නත්ථථි කඤිචනං’ 
   - උාන. ඛ.ුන.ි290 (බ.ුජ.තරි. 24) 

‘අනනතය දුදයශය. සතයය දැකමී පහස ුනැත. තණයහාෙ විනිවිද 
දකන්ා ලදී. දන්නහටු දකනින්හටු ‘කසිෙික ් නැත’ යන දැක්ම 
වෙය.ි’ 

   * අටෙුාෙ වම් පාඨානත්රය පිළගිනී. ‘අනතං’ යන 
පාඨයද වයදී ඇත.  

92  ‘යා වචෙ වඛා පන අජඣතතකිා පඨවිධාත ු යා ච බාහරිා 
පඨවිධාතු, පඨවිධාතවුරවෙසා ......’ 

   - මහා හත්ථථිපවානපම සු. ම.න.ි 1-450 (බ.ුජ.තරි. 10) 
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 ‘ඇතළුත යම් පඨවිධාතෙුක ්වමද, බැහැර යම් පඨවිධාතෙුක ්වමද, 
ඒ වම් පඨවිධාතෙුමය.ි’ 

93  බදුුවගාස් හමිිවයෝ ‘නරිැජඣති’ සහ ‘උපරැජඣති’ යන වදවකහි 
අථමම විවශ්ෂයක ්වනාදකතිි. එවහයින ්උනේහනව්ස ් ‘උපරැජඣතීති 
නරිැජඣති’ යනුවෙන ් විෙරණයය කරති (උපරැජඣති යනු 
නරිැජඣතමිය). 

 බලනන්: අංක 84 සටහන 

94  වම් වලඛ්නය මලූපරියාය සතූරවයහ ි එන වලඛ්නයට සමාන බෙ 
සැලකයි යතුයු.  

 වමහ ි ‘පඨවිතත’ - ‘ආපතත’ යනාදී පදෙලින ් කයිැවෙන ගුණයය 
(‘ත්වය’) මලූපරියාය සූතරවයහ ි එන පරථමම මඤඤනා විමයය ෙන 
‘පඨවිං මඤඤති’ (‘පෘථිවිය යය ිහඟියි’) සහිගිනේය.ි  

95  ‘සබබවතා පභාසමපනනං’ – ‘සබබවතා පභං’ යන වම් සමාස 
පදය තළුනි ් තුලනාථමමයක් මතකුරගන්නා වම් විගරහය 
වනාගැලවපය.ි 

96  පඨම නිබබාන ස.ු උාන. ඛු.නි. 1-290 (බ.ුජ.තරි. 24) 

97  තතයි නිබබාන ස.ු උාන. ඛු.නි. 1-292; අජාත ස.ු ඉත.ි ඛු.නි. 2-366 
(බ.ුජ.තරි. 24) 

98  ‘සංඛත’ යනව්නන් ‘සකස් කළ, එකර්ැස් කර තනාගත්’ යන අරැත් 
ලැවද . අනත්මි පරිච්වදදවයන ් ගත් කල වම් සකස් කිරීම 
කරනව්න ්ර්යසක . ආතම සම්වමෝහනවයන් උසගිැනේුන වච්තනා 
තළුනි ්වම් ‘සකස් කරිීම’ සදිුවම (අභසිංඛතං, අභසිවඤචතයිතං). 
රහතන ්ෙහනව්ස් වම් සකස ්කරිීවම්, එකර්ැස ්කරිීවම් පරෙණයතාෙ 
මළුුමනිනම් සනස්ඳිුෙත ි (සබබ සංඛාර සමථම). වමහලිා සකස් 
කරනන්ා, තනනන්ා මනසම බැවින ් ‘කළ වදය’ (කතං) ි ෙ ද
හුටිකපර් විනවිිද දැකව්මන් එය ‘දයාි ෙ’වම (‘අකතං’). සකස් 
කළ වදය (සංඛතං) සි සේ ද ි ෙ ද හුටිකපර් විනවිිද දැකවීමන් 
වනාසකසක්ළ (අසංඛතං) වෙය.ි අමතුවුෙන් එකර්ැසක්රගැනීමක්, 
සකස ්කරිීමක් නැති තැන විසරියාමක් බිඳෙැම මක් නැත. ඒ තුළින් 
රහතන ්ෙහනව්ස ්‘අසංඛත ධාතු’ නම්ෙූ අමෘතත්වය (අමතං) පසක් 
වකාට ෙැඩ වෙවසති. 
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 සසඳනන්: ‘සංඛාරානං ඛයං ඤත්වා - අි ඤඤූස  බරාහමණය’  
   - ධ.ප. ගා. 383 බරාහමණයෙගග ඛ.ුනි.1-118 (බ.ුජ.තරි. 24) 

 ‘සංසක්ාරයන්වග ් කෂ්යවීම දැන, බරාහමණයය, ඔබ ‘අි ක ද
 යේදයි ේ’ ෙනන්. 

99  සසඳනන්: ‘කොන නම් මම, යම් ආයතනයකට දැන ්ආයයවයෝ එළඹ 
ොසය කරතද්, ඒ ආයතනයට (තානයතනං) එළඹ ොසය 
කරනව්නම්’ද යනවුෙන ් අනුතතර විවමෝක්ෂයන් පිළබිඳ 
බලාවපාවරාතත්ෙුක ්ඇති කරගන්නාෙූ ඔහුට ඒ බලාවපාවරාත්තුෙ 
නසිා වානම්නසක ්හටගනී.....’ 

   - සළායතන විභංග ස.ු ම.න.ි 3-462 (බ.ුජ.තරි. 12) 

100  සසඳනන්: ධ.ප. අරහනතෙගග ගා. 92 ඛ.ුනි. 1-44 (බ.ුජ.තරි. 24)  
  පටි. 1-490 (බ.ුජ.තරි. 35) 

101  සං.න.ි 4-122 (බ.ුජ.තරි. 16) 

102 පරසතතු උානන වදද වදකින ්එකකනිේත ්සඤඤා වෙදයිත නිවරාධ 
සමාපතතයි අදහස ් කැවරන බෙක ්  වනාවපවන්. එවහත් ඒ 
සමාපතතයි හා අඤඤාඵල සමාමයය අතර යම් සබඳතාෙකද් ඇත. 
සඤඤා වෙදයති නවිරාධ සමාපතතවියහදිී සඤඤාෙ වකාවහත්ම 
වනාමැති බැවින ් මලු ් වදදවයහ ි එන නාසතයථමමෙත ් පදමාලාෙ 
අනචුිතය. එනමතු ්ඒ සමෙත අඤඤාඵල සමාමයයට අානළ ෙන්වන් 
එය පරනවෙන ්වකවරන නිසසරණයයට පරසතාෙනාෙක ්ෙන බැවිනි. 
වම් බෙ පහත සඳහන් උදධෘත පාඨවයන ්පැහැදිල ිෙනු ඇත. 

  ‘සඤඤාවෙදයති නවිරාධ සමාපතතියා ෙුටඨිතං වඛා ආෙුවසා 
විසාඛ භිකඛංු තවයා ඵසසා ඵසුනති: සඤුඤවතා ඵවසසා  
අනමිිවතතා  ඵවසසා අපපණිහවිතා ඵවසසා ති.’ 

    - චලූ වෙදලල ස.ු ම.නි. 1-710 (බ.ුජ.තරි. 10) 

 ‘ඇෙැතන්ි විසාඛවයන,ි සඤඤා වෙදයති නවිරාධ සමාපතතිවයන් 
නැඟී සටිි භකි්ෂුෙට සප්ශය තනුක ් සප්ශය වම. සුඤඤත ස්පශයය, 
අනමිිතත සප්ශයය, අපපණිහිත සප්ශයය.’ 

103 ‘......... සඤඤා වරාවගා, සඤඤා ගවණයඩා, සඤඤා සලලං, 
අසඤඤා සවමමාවහා, එතං සනතං, එතං පණීතං, යදිදං 
වනෙසඤඤානාසඤඤනත.ි’ 

     - පඤචතතය ස.ු ම.නි. 3-34 (බ.ුජ.තරි. 12) 
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‘සඤඤාෙ වරෝගයක.ි සඤඤාෙ ගඩෙුක.ි සඤඤාෙ උලක.ි සඤඤාෙ 
නැති බෙ මළුාෙක.ි වමය ශානතය. වමය පරණීතය. එනම් සඤඤාෙ 
ඇතති ්නැත ිනැතති ්නැත ිබෙ.’  

104 ‘...... කාමානං එතං නසිසරණයං යදිදං වනකඛමමං, රෑපානං එතං 
නසිසරණයං යදිදං ආරැපපං,  යං වඛා පන කිඤචි භතතං සංඛතං 
පටිචචසමපුපනනං, නවිරාවධා තසස නිසසරණයං. ඉමා වඛා 
භකිඛවෙ තිවසසා නසිසරණියා ධාතුවයා.’ 

    - ඉත.ි ඛු.න.ි 1-402 (බ.ුජ.තරි. 24) 

‘කාමයනව්ගන ්නකි්මීම වමයයි, එනම් වනකඛමමය. රෑපයන්වගන් 
නකිම්ීම වමයයි. එනම් ආරැපපය. යම් කසිෙික ් හටවගන ඇද්ද 
සකසව්ී ඇද්ද පටිචචසමපුපනන්ද (පරතයයන්වගන් හටවගන ඇද්ද) 
නවිරෝධය එයනි් නකිම්ීමයි.’  

105  එවකාවළාස ්විමයයක ්අටඨකනාගර සතූරවය් සඳහන් වම. 
    - ම.න.ි 2-26 (බ.ුජ.තරි. 11),  අං.නි. 6-654 

  මැඳුම් සඟිවය ්ආවනඤජසපපාය සතූරයද බලනන්. 
    - ම.න.ි 3-82~89 (බ.ුජ.තරි. 12) 

106  අං.නි. 5-490 (බ.ුජ.තරි. 22) 

107  වම් උපමාෙ බදුුවගාස් හමිියන් විශුදමයමාගයවයහ ි(505 පිටෙු වහ්.මු.) 
වයාානවගන ඇති නමදුු එහ ිනයිම අථමමය මතවුී නැත ිබෙ වපවන්.  

අනාගාමී පුදග්ලයාවග ් සයිමු් ඇලම් පිළබිඳ නදිශයනයක් වඛමක 
සතූරවයහ ිඑය.ි  

    - සං.න.ි 3-218 (බ.ුජ.තරි. 15) 

108  ම.න.ි 3-88 (බ.ුජ.තරි. 12) 

109  ‘අවපපෙ නාම ඉමසස වකෙලසස දුකඛකඛන්ධසස අනතකරිියා 
පඤඤාවයථම’  

     - ජීවිකා ස.ු ඉත.ි ඛ.ුන.ි 1-440 (බ.ුජ.තරි. 24) 

110  ‘නාඤඤතර සබබනිසසගගා - වසාත්ථථිං පසසාමි පාණිනං.’  
    -  සං.න.ි 1-102 (බ.ුජ.තරි. 13) 

  සයිලල් අතහැරීවමන් මිස පරාණීන්ට වසතක ්වනාදකමිි. 
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111  නළකලාප සු. සං.න.ි 2-180 (බ.ුජ.තරි. 14) 

112  මහා පානන ස.ු දී.න.ි 2-48 (බ.ුජ.තරි. 8) 

113  මහා නිානන සු. දී.නි. 2-94 (බ.ුජ.තරි. 8) 

114 අටෙුාෙ වම් වදදවයහි එන මූලපදෙලට වකටි අරැත ්වදන නමුත් 
  ඒොවය ්ගැඹරුැ අථමම එළදිැකව්ීමට උත්සාහ වනාකරය.ි 

  වකවස ් වෙතත ් ම .ඩද . සහ ස.ීඒ.එfප්. රීස ් වඩ්විඩ්ස් යෙුළ දී  
  නකිාය ඉංගරීස ිපරිෙතයනවය්දි වම් වදදවයහ ිෙැදගතක්ම ගැන යම් 
  හැඟීමක් ඇතෙි වමවස ්පළකරති: 

  ‘වම් කඩුා වදදය තළු නතුන මවනෝ විදයාවම විශාල වකාටසක් 
  බීජ සේරෑපවයන් ගැද ෙ ඇත.’ 

115  කාම, භෙ, දිටඨි, අවිජජා. 

116  ‘විසංඛාරගතං චිතතං - තණයහානං ඛයමජඣගා’ 
    - ජරාෙගග - ධ.ප. ගා. 154 ඛ.ුන.ි 1-64 (බ.ුජ.තරි. 24) 

  ‘සති විසංසක්ාර තත්ත්වයට ගවියය්. තණයහාෙනව්ග ් කෂයවීමට 
  පැමිණිවයමි.’ 

117  පහාස ිසංඛං - නච මානමජඣගා 
අවචඡචඡි තණයහං - ඉධ නාමරෑවප 
තං ඡිනනගන්ථමං - අන ිං නරිාසං 
පරිවයසමානා - නාජඣගමංු 
වදො මනුසසා ඉධ ො හරුං ො 
සවගගස ුො සබබ නවිෙසවනසු 
  - සං.න.ි 1-22 (බ.ුජ.තරි. 13) 

‘ගණිීම හැරදැමීය. මානයට වනාගිවයය්. වමහ ි නාමරෑපවයහි 
තණයහාෙ කපා හැරිවයය්. ගැට සඳිලූ, නවිානස්ෙූ, ආශාෙ නැති ඔහුෙ 
වදවිවයෝද, මනෂුයවයෝද වමහ ි වහෝ වමයනි ් බැහැර වහෝ 
සේගයයන්හ ි වහෝ සයිලු නවිමසයනහ්ි වහෝ වසායන්නාහු 
වසායාගත වනාහැකි වෙත්.’  

118  කවුතා සරා නෙිතතනති - කත්ථ ෙටටං න ෙටටති 
කත්ථ නාමඤච රෑපඤච - අවසසං උපරැජඣති 
යත්ථ ආවපාච පඨවී - වතවජා ොවයා න ගාධති 
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අවතා සරා නෙිතතනත ි- එත්ථ ෙටටං න ෙටටති 
එත්ථ නාමඤච රෑපඤච - අවසසං උපරැජඣති 
  - සර.ස.ු සං.න.ි 1-30 (බ.ුජ.තරි. 13) 

‘වකාතැනින ් දියෙැල ් නෙතදී? වකාතැනක දියසුළිය 
වනාකරකැවමද? නාමයත ් රෑපයත ් වකාතැනක නරිෙවශ්ෂෙ 
ෙළකේාලන ුලැවද ද?’ 

‘යම් තැවනක ජලය, වපාවළාෙ, ගිනන් හා ොයෙු පිහමි මක් 
වනාලබයදි වමතැනනිය් දියෙැල ්නෙතිනවුය්. වමතැනය දියසුළිය 
වනාකරකැවෙනවුය.් වමතැනය නාමයත ් රෑපයත ් නරිෙවශ්ෂෙ 
ෙළකේාලන ුලැවබනවුය්.’ 

සසඳනන්:  

i. උාන. දුතයි භදදිය ස.ු  ඛු.නි. 1-278 (බ.ුජ.තරි. 24) 
ii. ධ.ප. ගා. 25          - එම - 
iii. ම.න.ි 3-508 (බ.ුජ.තරි. 12) 

119   ‘වයහ ිආනන්ද ආකාවරහ ිවයහ ිලිවඞගහ ිවයහ ිනමිිවතතහි නාම 
කායසස පඤඤතති වහාති, වතසු ආකාවරස ු වතසු ලිවඞගසු 
වතස ු නමිිවතතස ු වතස ු උවදදවසස ු අසත,ි අපි නු වඛා රෑප 
කාවය අමයෙචන සමඵවසසා පඤඤාවයථමාත.ි වනාවහතං භවනත. 
වයහ ිආනන්ද ආකාවරහි .... රෑපකායසස පඤඤතත ිවහාති. වතසු 
ආකාවරස ු ........ අසත ි අපි නු වඛා නාමකාවය පටි සමඵවසසා 
පඤඤවයථමාත.ි වනා වහතං භවනත. වයහ ිආනන්ද ආකාවරහ ි...... 
නාමකායසසච රෑපකායසසච පඤඤතත ිවහාති, වතස ුආකාවරසු 
....... අසත.ි අපි නු වඛා අමයෙචන සමඵවසසාො පටි සමඵවසසාො 
පඤඤවයථමාති. වනා වහතං භවනත. 

     - මහා නාිනන සු. දී.න.ි 2-90-92 (බ.ුජ.තරි. 8) 

‘ආනන්දය යම් ආකාරෙලනි්, යම් ලකණුයෙුලනි්, යම් නමිිතිෙලින්, 
යම් මාතෘකාෙලනි්, නාමකායයාවග ්පැණයවීමක ්වමද, ඒ ආකාර, ඒ 
ලකණුයු, ඒ නමිිති, ඒ මාතෘකා නැති කලහ් ිරෑපකායවයහ ිඅමයෙචන 
සමඵසසයක් පැණයවිය හැකදි? නැතමය සේාමීන.ි ආනන්දය, යම් 
ආකාරෙලනි්, යම් ලකණුයෙුලනි,් යම් නමිිතෙිලනි්, යම් 
මාතෘකාෙලනි්, රෑපකායයාවග් පැණයවීමක ් වමද, ඒ ආකාර ඒ 
ලකණුය ු ඒ නමිිත,ි ඒ මාතෘකා නැතකිලහ් ි නාමකායවයහි 
පටි සමඵසසයක් පැණයවිය හැකදි? නැතමය සේාමීන.ි ආනන්ද යම් 
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ආකාරෙලනි්, යම් ලකණුයුෙලනි,් යම් නමිිතෙිලනි්, යම් 
මාතෘකාෙලනි ්නාමකායයාවග ්හා රෑපකායයාවග ්පැණයවීම වමද, 
ඒ ආකාර, ඒ ලකණුය,ු ඒ නමිිත,ි ඒ මාතෘකා නැත ිකලහ්ි අමයෙචන 
සමඵසසයක් වහෝ පටි සමඵසසයක් වහෝ පැණයවිය හැකෙිනව්න්ද? 
නැතමය සේාමීනි.’ 

120  ‘වෙදනා, සඤඤා, වචතනා, ඵවසසා, මනසකිාවරා ඉදං 
ෙුචචතාෙුවසා නාමං. චතතාරිච මහාභතතාන ි චතුනනඤච 
මහාභතුානං උපාානය රෑපං ඉදං ෙුචචතාෙුවසා  රෑපං.’ 

    - සමමාදිටඨි ස.ු ම.නි. 1-126 (බ.ුජ.තරි. 10) 

‘වමදනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර. වම්ය ඇෙැත්නි 
නාමයය ි කයිනු ලබනව්න්. සතර මහා භුතයන් හා සතරමහා 
භතතයන් නසිා පෙතින රෑපය. වම්ය ඇෙැත්නි රෑපය.’ 

121 ‘ආසෙ සමදුයා අවිජජා සමදුවයා, ආසෙ නවිරාධා අවිජජා 
නවිරාවධා’ 

    - සම්මාදිටඨි ස.ු ම.නි.1-130 (බ.ුජ.තරි. 10) 

  ‘ආශරෙ හටගැනවීමන් අවිදයාවම හටගැනම් වම. ආශරෙ  
  නවිරෝධවයන ්අවිදයාවම නවිරෝධය වම.’ 

122  මැදුම් සඟිවය ්සන්දක සූතරවය ්එන උපමාෙක.ි 
    - ම.න.ි 2-238 (බ.ුජ.තරි.. 11) 

123  ානෑම සලකණුයක ් වහෝ සංවකත්යක්. භාෂාමය ෙෙූකම් වනාවම. 
  අනසුය මාතරය ෙුෙ පරමාණයෙතය්. 

  බලනන්: සං.නි. 2-104 (බ.ුජ.තරි. 14) 

124  සංයතු් සඟිවයහ ිඑන චිතරකාරයාවග ්උපමාෙ හා සසඳනන්.  

   සං.න.ි 3-260 (බ.ුජ.තරි. 15) 

125  සං.න.ි 1-222 (බ.ුජ.තරි. 13) 

126  උාන. ඛ.ුන.ි 1-316 (බ.ුජ.තරි. 24) 

127  ‘මහවණයන,ි දෘෂටි වදකකනි් මඩනා ලද සති ්ඇත ිඇතැම් වදවිවයෝ 
හා මනුෂයවයෝ පසුබසති ් (ඔලයීනත)ි, ඇතැවමක් ඉකම්ො දිෙ 
වයත.් (අතධිාෙනත)ි. ඇස් ඇතව්තෝමැ දකති.්’ 

    - ඉත.ි ඛු.න.ි 1-374 (බ.ුජ.තරි. 24) 
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128  සං.න.ි 4-200~201 (බ.ුජ.තරි. 16) 

129  අං.නි. 2-94 (බ.ුජ.තරි. 19) 

130  සං.න.ි 4-88~90 (බ.ුජ.තරි. 16) 

  සසඳනන්: මධපුිණයඩික සු. ම.න.ි 1-282 (බ.ුජ.තරි. 10) 

131 ඉහත සමිදමය සතූරවයම් එෙැන ි නගිමනයක ් ෙැළැකව්ීමට අෙශය 
පියෙර වගන ඇත ි බෙ වපවන්. ඇසත,් රෑපයනුත්, 
චකඛවුිඤඤාණයයත ්යන කරැණය ුතනුට අමතරෙ එහ ිසෙිුෙැන්නක් 
ෙශවයන් චකඛ ුවිඤඤාණයවයන් දත යතුු වද ්ගැනද සඳහන් වම. 

132 ම.නි. 2-246 (බ.ුජ.තරි. 11); ම.න.ි 3-90 (බ.ුජ.තරි. 12) 

133 බලනන්: අපණයණයක ස.ු ම.නි.2-124 (බ.ුජ.තරි. 11) 

134 සං.නි. 1-22 (බ.ුජ.තරි. 13) 

135 ‘නාමං සබබං අ න්ෙභවි - නාමා භවියයා න විජජත.ි  
  නාමසස එක ධමමසස - සවබබෙ ෙසමනෙගත’ 
    - සං.න.ි 1-72 (බ.ුජ.තරි. 13) 

  ‘නාමය සියලල් යටත ් වකාට සටිිවය්ය. නාමයට ෙඩා වදයක් 
  නැත. නාමය නම්ෙූ එකම වදවයහ ි ෙසයට සයිලව්ලෝම ඇදී 
වයත.්’ 

136  සං.න.ි 2-28 (බ.ුජ.තරි. 14) 

137  වහත,ු නිානන, සමදුය, පභෙ, උපනසිා ෙැන ිපදයකින.් 

138     ‘වසයයථමාප ි චිතත ගො ඛීරං, ඛීරමහා දමය, දමයමහා 
නෙනතීං, නෙනතීමහා  සපපි, සපපිමහා, සපපිමවණයඩා, යසමිං 
සමවය ඛීරං වහාත,ි වනෙ තසමිං සමවය දධීත ිසංඛං ගචඡත,ි න 
නෙනතීනත ිසංඛං ගචඡත,ි න සපපතී ි .... න සපපිමවණයඩාත ි .... 
ඛීරවනත්වෙ තසමිං සමවය සංඛං ගචඡත.ි යසමිං සමවය දමය 
වහාති ..... නෙනතීං වහාත ි....... සපප ිවහාති ......... සපපිමවණයඩා 
වහාත ිවනෙ තසමිං සමවය ඛීරනති සංඛං ගචඡත,ි න දධීත ි... න 
නෙනතීනත ි .... න සපපීත ි... සපපිමවණයඩාවත්වෙ තසමිං සමවය 
සංඛං ගචඡත.ි එෙ වමෙ වඛා චිතත යසමිං සමවය ඔළාරිවකා 
අතතපටිලාවභා වහාත,ි වනෙ තසමිං සමවය මවනාමවයා 
අතතපටිලාවභාති සංඛං ගච්ඡති, න අරෑවපා අතතපටිලාවභාති 
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සංඛං ගචඡත.ි ඔළාරිවකා අතතපටිලාවභාවත්වෙ තසමිං සමවය 
සංඛං ගචඡත.ි යසමිං චිතත සමවය මවනාමවයා අතතපටිලාවභා 
වහාත ි .............................  යසමිං චිතත සමවය අරෑවපා 
අතතපටිලාවභා වහාති වනෙ තසමිං සමවය ඔළාරිවකා 
අතතපටිලාවභාති  සංඛං ගච්ඡති. න මවනාමවයා 
අතතපටිලාවභාති සංඛං ගචඡත ි අරෑවපා අතතපටිලාවභාවත්වෙ 
තසමිං සමවය සංඛං ගචඡත.ි 

     ඉමා වඛා චිතත වලාකසමඤඤා වලාකනිරැතතවියා 
වලාකවොහාරා වලාකපඤඤතතවියා යාහ ි තථමාගවතා වොහරති 
අපරාමසනති. 

    - වපාටඨපාද ස.ු දී.න.ි 1-434~436 (බ.ුජ.තරි. 7) 

  ‘යම්වස් චිතත, ගෙවදනවගන් කරිිද, කවිරන් දීකරිිද, දී 
කවිරන් වෙඬරැද, වෙඬරැෙලනි් ගවිතල්ද, ගවිතලින් ගිවතල් 
මණයඩයද ලැවද ද, යම් අෙසථ්මාවෙක කරිි වමද, ඒ අෙසථ්මාවෙහිදී 
කරිි යය ි ගණිීමට වනාවයයි, වෙඬරැ යයි ගණිීමට වනාවයයි. 
ගවිතල් යය ි ගණිීමට වනාවයයි, ගවිතල ් මණයඩ යය ි ගිණීමට 
වනාවයයි. කරිිය යනුවෙනම් ඒ අෙසථ්මාවෙහි ගණිීමට වයය.ි යම් 
අෙසථ්මාවෙක දී කරිි වමද ..... වෙඬරැ වමද ...... ගවිතල් වමද ..... 
ගවිතල ්මණයඩය වමද ඒ අෙසථ්මාවෙහ ිකරිි යය ිගණිීමට වනාවයයි, 
දී කරිි යය ි ගණිීමට වනාවයයි, වෙඬරැ යයි ගණිීමට වනාවයයි, 
ගවිතල ් යය ි ගණිීමට වනාවයයි, ගිවතල ් මණයඩය යනුවෙන්ම 
ගණිීමට යය.ි එවමන්ම චිතත, යම් අෙසථ්මාවෙක ාළාරික ආතම 
පරතලිාභය වමද, ඒ අෙසථ්මාවෙහ ි මවනාමය ආතම පරතලිාභයයි 
ගණිීමට වනාවයය.ි අරෑප ආතම පරතලිාභයයි ගණිීමට වනාවයයි. 
ාළාරික ආතම පරතලිාභයය ියනවුෙනම් ගණිීමට වයය.ි 

  චිතත, වම්ො වලෝක සමමතුයි, වලෝක නරිැකතිය, 
වලෝක ෙයෙහාරය, වලෝක පරඥපතිය. තථමාගත වතම වම්ොයින් 
ෙයෙහාර කරය ි- පරාමශයනය වනාකර.’ 

139  බහධුාතකු ස.ු ම.න.ි 3-198 (බ.ුජ.තරි. 12) 

140 වම් වදදය ඡවනනාොද සූතරවයහිද එය.ි 
     - ම.න.ි 3-542 (බ.ුජ.තරි. 12) 

141  උාන. ඛ.ුන.ි 1-294 (බ.ුජ.තරි. 24) වනතත.ි 98 (බ.ුජ.තරි. 39) 
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142     වම් වදදවයහ ි එන දවිධාකරණය සේරෑප ී පදෙලට 

නශි්චිත අථමම දීමට අටෙුාචාරීහ ුඋත්සාහ දරති. එවහත ්වමහි එන 
පරිදි ‘ආගති-ගති’, ‘චතුතපපාත’ ෙැනි යගුල පද ඇතත් ෙශවයන්ම 
මරණයය හා උපත දකේන පද වනාෙ හුවදක ් ඒ හැඟීම් වදන 
වියකුත් සංකලප් මාතර පමණි. වම් බෙ පහත සඳහන් වදදවයහි 
චතුතපපාත යන පදය ‘ආයතංි ජාත ිජරා මරණය’ (අනාගත උපත හා 
ජරා මරණය) යන්නට පූෙමවහත්ෙු ෙශවයන් දැකව්ීවමන් පැහැදිලි 
වම. 

    ‘යවතාච වඛා භිකඛවෙ වනා වච වචවතත.ි වනාච 
පකවපපත.ි වනාච අනවුසති, ආරමමණයං එතං  න වහාති 
විඤඤාණයසස ඨිතියා. ආරමමවණය අසත ිපතිටඨා විඤඤාණයසස න 
වහාත.ි තදපපතිටඨිවත විඤඤාවණය අවිරෑ වළහ, නති න වහාති, 
නතයිා අසති ආගතිගත ි න වහාති, ආගතගිතයිා අසති 
චතුතපපාවතා න වහාති. චතුතපපාවත අසත ි ආයතිං ජාති 
ජරාමරණයං වසාක පරිවදෙ දුකඛ වානමනසසපුායාසා නරිැජඣනති. 
එෙවමතසස වකෙලසස දුකඛකඛන්ධසස නවිරාවධා වහාත ීති.’ 

    - සං.න.ි 2-104 (බ.ුජ.තරි. 14) 

     ‘එනමතු ් මහවණයන,ි යමකු වච්තනාෙක ් ඇතිකර 
වනාගනීද, පරකලප්නයක් වනාකරයදි, (යමක ු තළු) අනුසයක්ද 
නැදද්, විඤඤාණයවය ් සටිගැනමීට වමය අරමණුයක ් වනාවම. 
අරමණුයක ්නැති කලහ් ි විඤඤාණයවයහි පිහිම මක් වනාමැත. එවස් 
විඤඤාණයය වනාපිහටිා වනාෙැඩුන කලහ්ි, නැඹරුැෙක ්වනාවෙයි. 
නැඹරුැෙක ් නැත ි කලහ්ි ඒර්ි ේ-කාර්ි ේ නැත. ඒමක්-යාමක් නැති 
කලහ් ි චු කි ේ-උේපත කි ේ නැත. චතුයික්-උතප්තතියක් නැති 
කලහ් ිඅනාගතවය් උපතක,් දිරීමක්, මරණයයක,් වශෝක ෙැලපීම් දුක් 
වානම්නස ්උපායාස නරිැදධ වම. වමවස ්වම් තනකිර දුක ්ක වඳහි 
නවිරෝධය වෙයි.’ 

143 ම.නි. 3-264 (බ.ුජ.තරි. 12) 

144 ම.නි. 2-280 (බ.ුජ.තරි. 11) 

145 දී නඛ සතූරයට අනෙු සැරියතු ් මහවතරණයවුෙෝ වම් වදබස අසා 
අර්හත්වයට පැමිණියහ. 

146 The Central Philosophy of Buddhism - T.R.V. Murti 
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147   ‘තවයා වම භිකඛවෙ නරිැතතපිථමා අමයෙචනපථමා පඤඤතතපිථමා 

අසංකිණයණයා අසංකිණයණයපුබබා, න සංකයීනත ි අපපතකිුටඨා 
සමවණයහ ිබරාහමවණයහ ිවිඤඤුහ.ි කතවම තවයා? 

   යං භිකඛවෙ රෑපං අතතීං නරිැදධං විපරිණයතං, අවහාසතීි තසස 
සංඛා අවහාසීත ිතසස සමඤඤා අවහාසතී ිතසස පඤඤතති. න 
තසස සංඛා අත්ථථිත ින තසස සංඛා භවිසසතීත.ි 

   යා වෙදනා ....... යා සඤඤා ...... වය සංඛාරා ....... යං විඤඤාණයං 
අතතීං නරිැදධං විපරිණයතං, අවහාසීත ි තසස සංඛා අවහාසීති 
තසස සමඤඤා අවහාසතීි තසස පඤඤතති. න තසස සංඛා 
අත්ථථිත ින තසස සංඛා භවිසසතතීි. 

   යං භිකඛවෙ රෑපං අජාතං අපාතුභතතං, භවිසසතතීි තසස සංඛා 
භවිසසතතී ිතසස සමඤඤා භවිසසතතීි තසස පඤඤතති. න තසස 
සංඛා අත්ථථිති න තසස සංඛා අවහාසතීි. යා වෙදනා ...... යා 
සඤඤා ......වය සංඛාරා ...... යං විඤඤාණයං අජාතං අපාතභුතතං, 
භවිසසතතීි තසස සංඛා භවිසසතතීි තසස සමඤඤා භවිසසතීති 
තසස පඤඤතති. න තසස සංඛා අත්ථථිත ි න තසස සංඛා 
අවහාසතීි. 

   යං භිකඛවෙ රෑපං ජාතං පාතභුතතං, අතථීත ි තසස සංඛා, 
අත්ථථිත ිතසස සමඤඤා, අත්ථථිත ිතසස පඤඤතත.ි න තසස සංඛා 
අවහාසතීි න තසස සංඛා භවිසසතතීි. යා වෙදනා ...... යා සඤඤා 
......වය සංඛාරා ....... යං විඤඤාණයං ජාතං පාතභුතතං, අත්ථථිත ිතසස 
සංඛා, අත්ථථිත ිතසස සමඤඤා අත්ථථිත ිතසස පඤඤතති. න තසස 
සංඛා අවහාසතී ින තසස සංඛා භවිසසතීත.ි’ 

    - නරිැතතපිථම ස.ු සං.නි. 3-122 (බ.ුජ.තරි. 15) 

148  ම.න.ි 1-336 (බ.ුජ.තරි. 10) 

149 අටෙුාෙට අනෙු අරිටඨවග ් තකය නයාය පහත සඳහන් අන්දවම් 
එකකි: 

   ‘වම් ගහිවිගෙල ෙැසවියෝ පසක්ම් සැප විඳිමින්ම වසෝොන්, 
සකානගාමී, අනාගාමී තතත්්ව ලබාගනිති. භික්ෂහූදු ඇසනි් මනාප 
රෑප දකති ි....... කයින ්මනාප සප්ශය විඳිති. මෘදු ඇතරිිල ිවපරවිලි 
පරිවභෝග කරත.ි වම් හැම භික්ෂනූට් ෙම . එවසන්ම් සත්රීනව්ග ්රෑප, 
ශද ද, ගන්ධ, රස, සප්ශය කෙර වහයනි ්වනාෙම ද? වම්ොද ෙම .’ 

 



154 

 

 
    - ම.අ. 2-85 (වහ.්මු.) 

150 ශතනයතා සෙමදෘෂම නං - වපරෝකතා නඃසරණයං ජිවනඃ  
  වය්ෂාැං ත ුශතනයතා දෘෂටිඃ - තානසාධයාන ්බභාෂවිර 
    - මාධයමික කාරිකා XIII - 8 

හැම දෘෂ්ම න්වගන්ම නකිම්ීම ශතනයතාෙ හැටියට බදුුෙරැන් විසින් 
ොනරන ුලැබ ඇත. එනමතු ්යම් වකනකනුට් ශතනයතාෙම දෘෂටියක් 
වමද, ඔෙහු ුඅසාධය යයි කයිනු ලැවද . 

151  ස.ුනි. ගා. 843,844 (බ.ුජ.තරි. 25) 

152  ම.න.ි 1-368 (බ.ුජ.තරි. 10) 

153  සං.න.ි 4-120 (බ.ුජ.තරි. 16) 

154 අනතත ලකඛණය සු. මහා. 1-28 (බ.ුජ.තරි. 3), සං.න.ි 3-114 (බ.ුජ.තරි. 
15) 

155 සඤුඤවතා වලාකං අවෙකඛසස ු- වමා රාජ සාන සවතා  
  අතතානදුිටඨිං ඌහචච - එෙං මචචතුවරා සයිා 
  එෙං වලාකං අවෙකඛනතං - මචචරුාජා න පසසති. 
     - වමා රාජ ස.ු සු.නි. ගා. 1124 (බ.ුජ.තරි. 25) 

  ‘වමා රාජ, හැම කලහ්මි සතමිතේ වලෝකය ශතනය ෙශවයන් දකිෙු. 
ආතමානදුෘෂටිය මලුනිපුුටා දමා වමවස ්මාරයාවගන් එතර ෙූවෙක් 
ෙනව්නය්. වමවස ් වලෝකය වදස බලනන්කුෙ  මෘතයු රාජයා 
වනාදකයිි.’ 

156 ‘......... අථමො පන සමපජානසස අනපුාදිවසසාය නිබබානධාතුයා 
පරිනිබබායනතසස ඉදවඤචෙ චකඛුපපෙතතං පරියාදියති 
අඤඤඤච චකඛුපපෙතතං න උපපජජත ි ඉදවඤචෙ 
වසාතපපෙතතං ..........  ානපපෙතතං ............. ජිෙහාපෙතතං ........ 
කායපපෙතතං ........... මවනාපෙතතං පරියාදියත ි අඤඤඤච 
මවනා පෙතතං න උපපජජති. ඉදං සමපජානසස පෙතත 
පරියාානනං සබබසුඤඤතානං පරමත්ථසුඤඤනත.ි’ 

     - පටි. 2-152 (බ.ුජ.තරි. 35) 

  ‘...... එවසත් ්නැතවහාත ් සමපජඤඤවයන ් යුකතෙ අනපුාදිවසස 
නබිබාන ධාතවුෙන් පිරිනවිෙන්නහවුග ් වම් ඇවසහ ි පැෙැත්ම 
වකළෙර වෙය.ි අවනක ් ඇසක පැෙැතම්ක් නපූදී. වම් කවණයහි 
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පැෙැතම් .......... වම් නැහැවයහ ි පැෙැත්ම ....... වම් දිවෙහි 
පැෙැතම් ....... වම් කවයහ ිපැෙැතම් ........ වම් මනවසහි පැෙැත්ම 
වකළෙර වෙය.ි අන් මනසක පැෙැතම්ක් නපූදී. වම් 
සමපජඤඤවයන ්යකුත්ෙ පැෙැතම් වකළෙර කරිීම නම්ෙූ සියලුම 
ශතන් යතාෙන ්අතවුරන ්පරමාථමමෙූ ශතනයතාෙය.ි’ 

157  වපාටඨපාද ස.ු දී.න.ි 1-418 (බ.ුජ.තරි. 7) 

158  Buddhist Philosophy. p.63 

159  ම.න.ි 2-152 (බ.ුජ.තරි. 11) 

160 බලනන්: ගහුටඨක, දුටඨටඨක, සුදධටඨක, පරමටඨක, පසූර, 
මාගන්දිය, කලහවිොද සූතර. 

161  දී.නි. 1-426 (බ.ුජ.තරි. 7) 

162  ස.ුනි. ගා. 816 (බ.ුජ.තරි. 25) 

163  ස.ුනි. ගා. 849 (බ.ුජ.තරි. 25) 

164  ලාභය සහ අලාභය, යසස සහ අයස, නිනා්නෙ සහ පරශංසාෙ, 
සඛුය සහ දුඃඛය. 

165  බලනන්: පුපඵෙගග ධ.ප. ගා. 58,59 

166  සං.න.ි 4-702 (බ.ුජ.තරි. 16) 

167  ම.න.ි 1-348 (බ.ුජ.තරි. 10); ම.නි. 2-262 (බ.ුජ.තරි. 11) 

168  ම.න.ි 2-262 (බ.ුජ.තරි. 11) 

169  ‘පපඤචසංඛාපහාන’ යන වයදුම ‘රෑපසංඛා විමුවතතා’ සහ ඒ හා 
සමානාථමමෙත ් අවනක ් සක්න්ධ පිළබිඳ පද සමග සසඳන්න. 
‘පපඤච’ ශද දය සමග වයවදන විට ‘සංඛා’ යන ෙචනවයහ ිඅථමමය 
‘ගණිීම’, පරඥපතිය වහෝ ොග් ෙයෙහාරය බෙට වමයද සාධකයකි. 

170  සං.න.ි 4-702 (බ.ුජ.තරි. 16) 

171  බලනන්: වි.ම. 378-380 (වහ.්ම.ු) විභඞ්ග අ. 36-38 (වහ.්ම.ු) 

172  සං.න.ි 4-676~680 (බ.ුජ.තරි. 16) 
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173  යමක සතූරවයද්ී (සං.න.ි 3-188, බ.ුජ.තරි. 15) සැරියතු ් මාහිමිවයෝ 

යමක භකි්ෂුෙවග ් උවචදදොදී මතය දුරලමීට වම් පරශ්වනෝතතර 
විමයයම අනගුමනය කරත.ි  

174 ‘කතවමාච භිකඛවෙ පටිචචසමුපපාවාන? ජාති පචචයා භිකඛවෙ 
ජරාමරණයං උපපාානො තථමාගතානං අනුපපාානො තථමාගතානං 
ඨිතාෙ සා ධාතු ධමමටඨිතතා, ධමමනයිාමතා ඉදපපචචයතා.’ 

    - සං.න.ි 2-40 (බ.ුජ.තරි. 14) 

‘කමුක්ද මහවණයන ිපටිචචසමුපපාදය? මහවණයන,ි ජාති පරතයවයන් 
ජරාමරණයය. තථමාගතෙරැ උපදවන ් වහෝ වමො නපූදවන ් වහෝ 
වමො ඒ ධමමධාතෙු, ඒ ධමමසථිතිතාෙ, ඒ ධමමනියාමතාෙ 
ඉදපරතයතාෙ සටිිවයම්ය.’ 

175 සසඳනන්: ‘......... නරි්ොණය යන්වනහ ි ොචයථමමය අපට වමහිදී 
උපකාරෙත ්වනාවම. එහි අර් ථමය පහනක ්වමන් නවිී යාමය. වම් 
කරියාපදය ආවලෝකයක් නෙිාදැමීම යන ොචයථමමවයන් වයවදන 
නමදුු වම් විෂය ගැන සලකා බලන කල වමය මලූකි අදහස 
වනාවම. වම් අථමමය තෙත ්කරියාපදයක් හා සම්බන්ධ කරිීවමන් නෙය 
සේරෑපයක් ගන්ො ඇත. ‘නරි්-ො’ යන නරිැකතයි අනෙු සන්හුන් 
බෙ, සතටුු වීම, නරිැදධ වීම යන අරැත් දැකව්ිය හැක ි අතර 
‘පරිනරි්ෙෘත’ යන පාරිභාෂික අථමමවයන් ‘නරි්ොණයයට පතේූ’ යන්න 
අදහස ් කැවරයි. වකවස ් වෙතත ් වමයින ් පුදග්ලයාවග ් උවචේදය 
පරකාශ වනාවම.’ 

    - E.J. Thomas, The History of Buddhist Thought, pp.123ff.  

176  Buddhist Philosophy, pp.65f. 

177  උපසෙී මාණයෙ පචුඡා ස.ුන.ි ගා. 1078-1080 (බ.ුජ.තරි. 25) 

178 උතප්රාසයක් ෙශවයන් දකේාලයි හැකව්ක ් වම් ගාථමා වපළම 
ඇතැම් විදේතනු් මරණින ්මත ුතථමාගතයන් ෙහනව්සව්ග් තත්ත්වය 
අෙයාකත නමතු ්උනේහනව්ස් නරිැදධ වනාවමය යන තම මතය 
සනාථම කරිීමට සාධක කරගනන්ා බෙය. වම් පරකාශය පරසප්ර 
විවරෝධී ෙනව්න ් තථමාගතයන ් ෙහනව්ස්වග් පැෙැතම් කිසියම් 
ආකාරයකින ්තහෙරුැ කරිීවමන් ඔෙුන ්උනේහන්වසව්ග් පැෙැත්ම 
ගැන විෙරණයය කරන බැවින.ි එපමණයක ් වනාෙ වම් සථ්මාෙරය 
අනරුාධ හමිියන් ගත ් සථ්මාෙරයමය. එය පළමෙු අනය 
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තරී්ථමකයනිව්ගද් පසෙු බදුුරජාණයන ් ෙහනව්සව්ගද් ගර්හාෙට ලක් 
ෙූෙක.ි 

  අංක 1079 ගාථමාවෙන් උපසෙී නඟන පරශ්න, ෙච්ඡ නැගත පරශ්න 
ෙලටම සමානය. උපසෙීද වමහිදී නවිීගයි ගිනන් වසායාගැනීමට 
වෙවහවසය.ි 

179  මහා නවිදදස - 382 (බ.ුජ.තරි. 33) 

180  එම - 474  

181  වනතත ි- 60 (වහ.්ම.ු) 

182  දී. අ. 2-516 (වහ්.ම.ු) 

183  ම.අ. 2-61 (වහ්.මු.) 

184  ම.අ. 2-9 (වහ.්ම.ු) 

185  අ.අ. 2-657 (වහ්.ම.ු) 

186  උාන.අ. 248 (වහ.්මු.) 

187  වථමර.අ. 1-496 (වහ.්මු.) 

188  වථමර.අ. 2-71~72 (වහ්.ම.ු) 

189  මා.කා. XVIII - 9 

190  මා.කා. XXIII - 15 

191  ලං.ස.ු III -73 

192  එම - 19 පටි 

193  උාන. ඛ.ුන.ි 1-316 (බ.ුජ.තරි. 24) 

194  මා.උප. III 

195  එම IV 

196  එම V 

197  එම IX 

198  එම X 
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199  එම XI 

200  Buddhist Psychology of Perception, p.9 n.19. 

201  මා. උප. VII 

202  කලහ විොද සු. ස.ුන.ි ගා. 878 (බ.ුජ.තරි. 25) 

203  එම ගා. 866 

204  වහත් ු‘ෙැවලහ’ි තැන තැන අතු ඉත ිඇත ිබැවින ්පරධාන වහ්තතන් 
යටින ්ඉරි ඇඳ ඇත. 

205 අටෙුාෙනට් අනෙු (මහා නිවදදසය හා පරමත්ථවජාතකිා) 878 වෙනි 
ගාථමාවම සඳහන් ෙනව්න ් අරෑප වලෝකෙලට යන මාගයවයහි 
(අරෑපමගග සමඞගී) සටිින වකනක ු ගැනය. ගාථමාවම එන 
නසතයථිෙත ් (නවිෂ්ධ) පද සතර වතර්ැම් කරිීවම්දි ඒ සඳහන 
අරෑප සමාපතතලිාභයිකු පිළබිඳෙ විය හැකිය යන්න නිවදදසවය් 
පරතිවක්ෂ්ප කර ඇත. 

  (..... විභතත සඤඤවිනා ෙුචචනත ි චතුනනං අරෑප සමාපතතීනං 
ලාභ)ී. එය නිවරෝධ සමාපතතයි ගැන සඳහනක ් විය හැකිය 
යන්නත ් ‘වනාපි අසඤඤී’ යනන්ට වදන අථමමකථමනවයන් 
පරතිකෂපිත වම. එබැවින ් වම් සංකට අෙස්ථමාවෙන ් මිදීමට ඇති 
එකම මග හැටියට වපනවීගාස් ඇතව්ත් වම් පරවහල්කිා ස්ෙරෑපී 
පදමාලාවෙන ් කසියිම් අරෑප සමාමයයකට සති නැඹුරැ කරන 
(චිතතං අභනිහීරත ිඅභිනිනනාවමත)ි අරර්ුි දඅවසේථාවි ේ අදහස් 
වකවරතැය ි වතර්ැම් කිරීමය.ි ගාථමාවෙන ් අරෑප සමාපතතියකට 
යම් ඉඟියක් ලැවබතැය ි සතිාගැනීම ඇතැම් විට ගාථමාවෙහි එන 
‘විවභාත ිරෑපං’ යන වයදුම අනෙශය වලස අෙධාරණයය කරිීවමන් 
ෙූෙක ් විය හැකයි. නිවදදසවයහමි සඳහන් ෙන පරිදි 
අරෑපභෙයනහ් ි සදිුෙන රෑපය සමතකිරමණයය කරිීම රෑපය 
ඉකම්වීවම් කරම සතවරන් එකක ්පමණි. එමනිසා ෙඩාත ්සවහ්තුක 
ෙනව්න ් වම් සන්දභයය තුළනි ් අදහස ් කැවරන සමතිකරමණයය 
රහතන ් ෙහන්වසව්ග් අඤොඵල සමාමයයට අානළෙ ූ ඉතාමත්ම 
මලුකි අන්දවම් රෑප සමතකිරමණයය වලස ගැනමීය.ි වම් පරශ්නය 
පිළබිඳෙ තෙදුරටත ්සාධක වහළ ිකරගැනමීට පහත සඳහන් ඉඟි 
ඉෙහල ්ෙන ුඇත.  

i. යත්ථ නාමඤච රෑපංඤච - අවසසං උපරැජඣති  
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පටි ං රෑපසඤඤාච - එත්ථ සා ඡිජජවත ජටා 

 ‘යම් තැවනක නාමයත ් රෑපයත ් පටි ය සහ රෑප 
සඤඤාෙත ්නරිෙවශ්ෂෙ උපවරෝධනය වමද, වමතැනය ඇතුළත 
වෙළුම කපාහරින ුලබනව්න.්’ 

ii. යසස විතකකා විධපිූතා - අජඣතතං සුවිකපපිතා අවසසා  
තං සඞගං අතිචච අරෑපසඤඤ ී- චතුවයාගාතිවගා න ජාතිවමති. 

 ‘යමකවුග ් ඇතළුතින ් මැනවින ් විකලප්නය කරන ලද 
විතර් ක දුමො හරින ලදද, ඒ බැඳීම ඉකම්ො රෑප සඤඤාවෙන් 
මිදී (අ-රූප-සඤඤී මිස ‘අරෑප-සඤඤී දයාදේ) වයෝග සතර 
ඉකම්ෙූ ඔහ ුඋපතකට වනාඑයි.’ 

206 ‘කලාතරුකනි ්‘යකඛ’ යන පදය පුදග්ල ආත්මය හඳුනේන ානශයනික 
පදයක් වලස වයවද්.’ 

    - P.E.D. (P.T.S.) ‘Yakkha’ 7. 

207 අභසිඤඤා නිවරෝධය පිළබිඳ බදුුරදුනව්ග ් වදශ්නාෙ වපාට්ඨපාද 
ආතමොදය ඔසව්ස් වතර්ැම්ගැනමීට තැත් කරිීවම්දී වමෙැනිම 
අෙසථමාෙක ් වපාට්ඨපාද සතූරවයහ ි පැන නඟී. ඔහවුග ් පරයත්නය 
බදුුරදුනව්ග ් වනාදැඩි විවමචනයකට ලකේූ අතර ඔහටු බදුුවගාස් 
හමිියනව්ගන් ඌරකවුග ් උපමාෙකනි ් තයිණුය ු උපහාසයක් එල්ල 
විය. 

    - දී.නි. 1-408 (බ.ුජ.තරි. 7); දී.අ. 1-246 (වහ.්ම.ු) 

  බලනන්: සටහන අංක 178 

208  ස.ුනි. ගා. 880  (බ.ුජ.තරි. 25) 

209  ස.ුනි. ගා. 881 (එම) 

210 සෙමං වහයතද් බරහමායමාතමා බරහම වසා යමාතමා චතුෂ්පාත් 
(මා.උප. II) ‘වම් සයිලල් බරහමමය. වම් ආත්මය බරහමය. ඒ වම් 
ආත්මයට වකාටස ්සතරක.ි 

211  වශව්. VI 6. 

212  එම VI 10. 

213  එම VI 12. 
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214  Dialogues of the Buddha II, S.B.B. III p.312fn.  

215  Psalms of the Early Buddhists, p.343. 

216  The Path of Purification, p.578fn. 17; The Guide, p.60.fn.203-2 

217  Gradual Sayings, IV 155fn.4 

218  Woven Cadences of Early Buddhists, pp.2, 129 

219  Studies in the Origins of Buddhism, p.474fn.  

220  Buddhist Psychology of Perception, pp.4ff 
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7. අනුකරමණිකා 

(වපාත අගට එන සටහන්ෙලටද අානළය.) 

පාලි - සංසකෘත පද යතුර 

අ 

අක්ෂර, 6 
අඤඤාපටිවෙධ, 143 
අඤඤාඵල, 58, 62, 117, 119, 139, 
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විොද, 7, 8, 12, 36, 38, 94, 158 
විසංඛාරගතං, 69, 147 
වෙදනා, 3, 5, 7, 66, 99, 109, 112, 

128, 149, 153 
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කතු හමිියනබ්ග් ්සිංහල කෘත ි
1. උතත්රීතර හදුකලාෙ  
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5. නෙිවන ්නවිීම – වදෙන වෙළුම  
6. නෙිවන ්නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
7. නෙිවන ්නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
8. නෙිවන ්නවිීම –  පසේන වෙළුම   
9. නෙිවන ්නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
10. නෙිවන ්නවිීම –  සතේන වෙළුම   
11. නෙිවන ්නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
12. නෙිවන ්නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
13. නෙිවන ්නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
14. නෙිවන ්නවිීම –  එවකාවළාසේන වෙළුම   
15. නෙිවන ්නවිීම – පුසත්කාල ම්ුරණයය, පරථමම භාගය (1-6 වෙළුම්)   
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19. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 3 වෙළුම  
20. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 4 වෙළුම  
21. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 5 වෙළුම  
22. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 6 වෙළුම  
23. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 7 වෙළුම  
24. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 8 වෙළුම  
25. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 9 වෙළුම  
26. හතික මහමි – 1  
27. හතික මහමි – 2  
28. හතික මහමි – 3  
29. හති තැනීම  
30. පැෙැතම් හා නැෙැතම්  
31. ඇත ිහැටි දැකම්  
32. දිවි කතවර් සැඳෑ අඳූර  
33. කය අනෙු ගයි සහියි  
  



 

 

34. මා-පිය උෙැටන   
35. පරතපිතත් ිපූජාෙ  
36. චලන චිතරය  
37. දිය සළුයි  
38. අබිනිකම්න  
39. බදුු සමය පුදග්ලයා හා සමාජය  
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