
භාග�ව�� වහ�ෙස� ශාක� ජනපදෙය� ක�ල වස්� �වර �ෙ��ධාරාමෙය� වැඩ වසන සමෙ�භාග�ව�� වහ�ෙස� ශාක� ජනපදෙය� ක�ල වස්� �වර �ෙ��ධාරාමෙය� වැඩ වසන සමෙ�

එ� �න� ෙපරව� කාලෙ� ��� ෙපරවා ක�ල වස්� �වරට �� ��ස වැ� ෙස�ක. ප�බ�එ� �න� ෙපරව� කාලෙ� ��� ෙපරවා ක�ල වස්� �වරට �� ��ස වැ� ෙස�ක. ප�බ�

සමෙය� �වා �හරණය සඳහා මහා වනයට ��ස ත�ණ ෙ��ව වෘ�ෂය� �ල වැඩ ��යහ. සමෙය� �වා �හරණය සඳහා මහා වනයට ��ස ත�ණ ෙ��ව වෘ�ෂය� �ල වැඩ ��යහ. 
ද�ඩපා� න� ශාක� රජ�මා ජ�ඝා�හාරය ��ස (ෙක�ඩා �ඩාව �� ��ම ��ස) ඔබෙම�බද�ඩපා� න� ශාක� රජ�මා ජ�ඝා�හාරය ��ස (ෙක�ඩා �ඩාව �� ��ම ��ස) ඔබෙම�බ

ස�ම� කර�ෙ� භාග�ව�� වහ�ෙස� වැඩ�� ස්ථානයට පැ��ෙ�ය. පැ�ණ භාග�ව��ස�ම� කර�ෙ� භාග�ව�� වහ�ෙස� වැඩ�� ස්ථානයට පැ��ෙ�ය. පැ�ණ භාග�ව��

වහ�ෙස� සමඟ සා�� ��සඳෙර� ෙය� තමාෙ� අෙත� ��� ද�ඩ තමා ඉ��ෙය� ��වා එමවහ�ෙස� සමඟ සා�� ��සඳෙර� ෙය� තමාෙ� අෙත� ��� ද�ඩ තමා ඉ��ෙය� ��වා එම

ද�ඩ ��ෙන� ෙදඅ� තබා තම බා�ෙ� ඉහළ ෙක�ටස �කෙට� හපා �ටග�ෙ�ය. ඉ�ප� ෙමමද�ඩ ��ෙන� ෙදඅ� තබා තම බා�ෙ� ඉහළ ෙක�ටස �කෙට� හපා �ටග�ෙ�ය. ඉ�ප� ෙමම

�ශ්නය ඇ�ෙ�ය.�ශ්නය ඇ�ෙ�ය.

“�මණ ෙතෙ� කවර දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත�ද ?  කවර� �කාශ කරෙ� ද ?”“�මණ ෙතෙ� කවර දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත�ද ?  කවර� �කාශ කරෙ� ද ?”

“ඇවැ��, ෙද�ය� ස�ත ම�� ස�ත බ�� ස�ත ෙද� ���� ස�ත �ජාෙව� ය� බ� දෘෂ්�ය�“ඇවැ��, ෙද�ය� ස�ත ම�� ස�ත බ�� ස�ත ෙද� ���� ස�ත �ජාෙව� ය� බ� දෘෂ්�ය�

ඇ�ෙත� ෙල�කෙය� ��ෙව� හා� �වාද ෙන�ෙක�ට �� ද, ය� ෙහ��ව� �සා කාමය�ෙග�ඇ�ෙත� ෙල�කෙය� ��ෙව� හා� �වාද ෙන�ෙක�ට �� ද, ය� ෙහ��ව� �සා කාමය�ෙග�

�සං��ත ෙක�ට �හරණ කරණ, ����ඡා ර�ත �ඳනා ලද ��ස් ඇ� �� මහ� � භවෙය� පහ ��සං��ත ෙක�ට �හරණ කරණ, ����ඡා ර�ත �ඳනා ලද ��ස් ඇ� �� මහ� � භවෙය� පහ �
තෘෂ්ණා ඇ�, ඒ �ණා�ව �ාහ්මණයා ෙවත �ෙ�ශ සඤ්ඤාෙව� අ�ශසනය ෙන�කර�නා� ද මමතෘෂ්ණා ඇ�, ඒ �ණා�ව �ාහ්මණයා ෙවත �ෙ�ශ සඤ්ඤාෙව� අ�ශසනය ෙන�කර�නා� ද මම

එබ� දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත�. එබ� �කාශ කර�ෙන� �” යැ� �� ���� �� ෙස�ක.එබ� දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත�. එබ� �කාශ කර�ෙන� �” යැ� �� ���� �� ෙස�ක.

ෙමෙස� වදාළ ක�� ද�ඩපා� ශාක�යා �ස සලා �ව ෙන� නළවා �� �න� ඇ� නළ� ��ය�ෙමෙස� වදාළ ක�� ද�ඩපා� ශාක�යා �ස සලා �ව ෙන� නළවා �� �න� ඇ� නළ� ��ය�

නළලත නංවාෙගන  තමාෙ� ද�ඩ ෙගන එතැ�� �ට�ව �ෙ�ය.නළලත නංවාෙගන  තමාෙ� ද�ඩ ෙගන එතැ�� �ට�ව �ෙ�ය.



ඉ��� සවස් භාගයෙය� � භාග�ව�� වහ�ෙස� සවස් කාලෙය� සමාප��ෙය� නැ�ටඉ��� සවස් භාගයෙය� � භාග�ව�� වහ�ෙස� සවස් කාලෙය� සමාප��ෙය� නැ�ට

�ෙ��ධාරමය ෙවත එළැ� ෙස�ක. එලඹ තම� වහ�ෙස� ෙවත පණවන ලද ආසනෙය� වැඩ ��හ.�ෙ��ධාරමය ෙවත එළැ� ෙස�ක. එලඹ තම� වහ�ෙස� ෙවත පණවන ලද ආසනෙය� වැඩ ��හ.
ඉ�ප� ද�ඩපා� ශාක�යා සමඟ තම�වහ�ෙස� කරනා ලද සංවාදය සඟ ��සට සැළ කෙ�ය.ඉ�ප� ද�ඩපා� ශාක�යා සමඟ තම�වහ�ෙස� කරනා ලද සංවාදය සඟ ��සට සැළ කෙ�ය.
ෙමෙස� සැළ කරන ලද ක�� එ� වැඩ�� එ�තරා ���ව� “ඇවැ��, ෙද�ය� ස�ත ම�� ස�තෙමෙස� සැළ කරන ලද ක�� එ� වැඩ�� එ�තරා ���ව� “ඇවැ��, ෙද�ය� ස�ත ම�� ස�ත

බ�� ස�ත ෙද� ���� ස�ත �ජාෙව� ය� බ� දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත� ෙල�කෙය� ��ෙව� හා�බ�� ස�ත ෙද� ���� ස�ත �ජාෙව� ය� බ� දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත� ෙල�කෙය� ��ෙව� හා�

�වාද ෙන�ෙක�ට �� ද, ය� ෙහ��ව� �සා කාමය�ෙග� �සං��ත ෙක�ට �හරණ කරණ,�වාද ෙන�ෙක�ට �� ද, ය� ෙහ��ව� �සා කාමය�ෙග� �සං��ත ෙක�ට �හරණ කරණ,
����ඡා ර�ත �ඳනා ලද ��ස් ඇ� �� මහ� � භවෙය� පහ � තෘෂ්ණා ඇ�, ඒ �ණා�ව����ඡා ර�ත �ඳනා ලද ��ස් ඇ� �� මහ� � භවෙය� පහ � තෘෂ්ණා ඇ�, ඒ �ණා�ව

�ාහ්මණයා ෙවත �ෙ�ශ සඤ්ඤාෙව� අ�ශසනය ෙන�කර�නා� ද මම එබ� දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත�.�ාහ්මණයා ෙවත �ෙ�ශ සඤ්ඤාෙව� අ�ශසනය ෙන�කර�නා� ද මම එබ� දෘෂ්�ය� ඇ�ෙත�.
එබ� �කාශ කර�ෙන� �” ය�ෙව� ��රජාණ� වහ�ෙස�ෙ� ���� ��බඳව තව�ර�එබ� �කාශ කර�ෙන� �” ය�ෙව� ��රජාණ� වහ�ෙස�ෙ� ���� ��බඳව තව�ර�

�ම�ෙ�ය.�ම�ෙ�ය.

‘‘‘‘යෙත��දානංයෙත��දානං,,  �� ��� �,,  ��සං පපඤ් චසඤ් ඤාස� ඛා ස�දාචර� �. එ� ථ ෙච න� � අ�න� �ත� බං��සං පපඤ් චසඤ් ඤාස� ඛා ස�දාචර� �. එ� ථ ෙච න� � අ�න� �ත� බං
අ�ව�ත� බං අ� ෙඣ��ත� බං. එෙසව� ෙත� රාගා�සයානංඅ�ව�ත� බං අ� ෙඣ��ත� බං. එෙසව� ෙත� රාගා�සයානං,,  එෙසව� ෙත�එෙසව� ෙත�
ප�ඝා�සයානංප�ඝා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� �� ඨා�සයානංඑෙසව� ෙත� �� ඨා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� ���� ඡා�සයානංඑෙසව� ෙත� ���� ඡා�සයානං,,  එෙසව� ෙත�එෙසව� ෙත�
මානා�සයානංමානා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� භවරාගා�සයානංඑෙසව� ෙත� භවරාගා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� අ�� ජා�සයානංඑෙසව� ෙත� අ�� ජා�සයානං,,  එෙසව� ෙත�එෙසව� ෙත�
ද� ඩාදාන-ස� ථාදාන-කලහ-�� ගහ-�වාද-�වං�වං-ෙප�ඤ් ඤ-�සාවාදානං. එ� ෙථෙත පාපකාද� ඩාදාන-ස� ථාදාන-කලහ-�� ගහ-�වාද-�වං�වං-ෙප�ඤ් ඤ-�සාවාදානං. එ� ෙථෙත පාපකා
අ�සලා ධ� මා අප�ෙසසා ��� ඣ� �අ�සලා ධ� මා අප�ෙසසා ��� ඣ� �”�”�

““මහණ, ය� ෙහ��ව� �සා ��ෂයා �ළ තෘෂ්ණා දෘෂ්� ස�ඛ�ාත �පඤ්ච ෙක��ඨාශෙය� පව�ව�මහණ, ය� ෙහ��ව� �සා ��ෂයා �ළ තෘෂ්ණා දෘෂ්� ස�ඛ�ාත �පඤ්ච ෙක��ඨාශෙය� පව�ව�

ද, ඉ�� ඒ ෙද�ෙළ�ස් ආයතන සංඛ�ාත ෙහ���� මමය මාෙ�ය යැ� අ�න�දනය කළ ��ත�,ද, ඉ�� ඒ ෙද�ෙළ�ස් ආයතන සංඛ�ාත ෙහ���� මමය මාෙ�ය යැ� අ�න�දනය කළ ��ත�,
මමය මාෙ�ය යැ� �ව ��ක�, මමය මාෙ�ය යැ� බැසගත ��ත� නැ�න� ෙමයම රාගමමය මාෙ�ය යැ� �ව ��ක�, මමය මාෙ�ය යැ� බැසගත ��ත� නැ�න� ෙමයම රාග

අ�සශය�ෙ� ෙකළවරය ෙමයම අ�ද�ා අ�ශය�ෙ� ෙකළවරය, ෙමයම ද� ගැ�ම, සැ� ගැ�ම,අ�සශය�ෙ� ෙකළවරය ෙමයම අ�ද�ා අ�ශය�ෙ� ෙකළවරය, ෙමයම ද� ගැ�ම, සැ� ගැ�ම,
කලහ, ��හ, ���ධ කථා, �ඹ �ඹ යැ� �ම, ���  බස් �ම, �සාබස් �ම යන ෙ�වාට ෙහ�� �කලහ, ��හ, ���ධ කථා, �ඹ �ඹ යැ� �ම, ���  බස් �ම, �සාබස් �ම යන ෙ�වාට ෙහ�� �
ෙ�තනාව�ෙ� ෙකළවර  ෙව�. ෙම�ම ලාමක � අ�ශල ධ�මෙය� �රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධෙ�තනාව�ෙ� ෙකළවර  ෙව�. ෙම�ම ලාමක � අ�ශල ධ�මෙය� �රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ

ෙව�.ෙව�.””

ෙමෙස� වදාළ ��රජාණ� වහ�ෙස� �නස්ෙන� නැ� �හාරයට වැ�යහ.ෙමෙස� වදාළ ��රජාණ� වහ�ෙස� �නස්ෙන� නැ� �හාරයට වැ�යහ.

�පඤ්ච ය� �ම�ද?

�පඤ්ච පදය ��වචනය කර�ෙ��පඤ්ච පදය ��වචනය කර�ෙ�

�මාද ෙකෙර� ස�ව ස�තානය� සංසාරෙය� �ස්තාරය ෙකෙර��� (��� ෙකෙර� ) �පඤ්ච�මාද ෙකෙර� ස�ව ස�තානය� සංසාරෙය� �ස්තාරය ෙකෙර��� (��� ෙකෙර� ) �පඤ්ච

න�.න�.

((පපඤ් ෙච� � ස� තස� තානං සංසාෙර �� ථාෙර� ��පපඤ් ෙච� � ස� තස� තානං සංසාෙර �� ථාෙර� ��පපඤ් චං, මහාපදාන�� තව� ණනා –පපඤ් චං, මහාපදාන�� තව� ණනා –
මහාව� ග�කාමහාව� ග�කා). �පඤ්ච යන වචනය �භව ව�ෙ� ප� ධා�ෙව�. එම ධා�ෙව� ��� ��ම�,). �පඤ්ච යන වචනය �භව ව�ෙ� ප� ධා�ෙව�. එම ධා�ෙව� ��� ��ම�,



�ස්තාර ��ම� අදහස් ෙ�.�ස්තාර ��ම� අදහස් ෙ�.

පරමා�ථ වශෙය� �පඤ්ච යටතට ගැෙන�ෙ� ත�හා, ���.පරමා�ථ වශෙය� �පඤ්ච යටතට ගැෙන�ෙ� ත�හා, ���.

(පපඤ් චසඤ් ඤා� ත� හා�� �පපඤ් චස� ප�� තා සඤ් ඤා-ම��ම�කාය�ඨකථා-(පපඤ් චසඤ් ඤා� ත� හා�� �පපඤ් චස� ප�� තා සඤ් ඤා-ම��ම�කාය�ඨකථා-
ම��� �ක�� තව� ණනා)ම��� �ක�� තව� ණනා)

අවෙශ�ෂ අ�සල ධ�මය� සහ �සල ධ�මය� �සා සසර �� ව�ෙ� න�� ච�රා�ය සත�යඅවෙශ�ෂ අ�සල ධ�මය� සහ �සල ධ�මය� �සා සසර �� ව�ෙ� න�� ච�රා�ය සත�ය

ෙ�ශනාෙ� � �ක ඇ� ��මට �ධාන ෙහ��ව ෙලස ත�හාව ද�ව�.ෙ�ශනාෙ� � �ක ඇ� ��මට �ධාන ෙහ��ව ෙලස ත�හාව ද�ව�.

(ත� ථ කතමං �� ඛස�දයං අ�යස� චං? යායං ත� හා ෙප�ෙන�භ�කා න� �රාගසහගතා(ත� ථ කතමං �� ඛස�දයං අ�යස� චං? යායං ත� හා ෙප�ෙන�භ�කා න� �රාගසහගතා
ත�ත�ා�න� ��, ෙසය��දං – කාමත� හා, භවත� හා, �භවත� හා. – �භ� ග�කරණය-ත�ත�ා�න� ��, ෙසය��දං – කාමත� හා, භවත� හා, �භවත� හා. – �භ� ග�කරණය-
ස� ච�භ� ගය)ස� ච�භ� ගය)  එෙම�ම ෙමම ��ෙ�� ත�හා සහගත ��ෙත��පාදෙ� ෙයෙදන ත�හා,���එෙම�ම ෙමම ��ෙ�� ත�හා සහගත ��ෙත��පාදෙ� ෙයෙදන ත�හා,���

�පඤ්ච ෙලස ද�ව�. ත�හා,��� �සා සසර �� ෙ�. ඒ ත�හා, ��� �සා �ස් කරන �සල�පඤ්ච ෙලස ද�ව�. ත�හා,��� �සා සසර �� ෙ�. ඒ ත�හා, ��� �සා �ස් කරන �සල

අ�සල �සාය.අ�සල �සාය.

උදාන�ඨකථාෙව� රාගය, �ෙ�ෂය, ෙම�හය, ත�හාව, �� �ය, මානය �පඤ්ව ෙලසඋදාන�ඨකථාෙව� රාගය, �ෙ�ෂය, ෙම�හය, ත�හාව, �� �ය, මානය �පඤ්ව ෙලස

ද�ව�.ද�ව�.  (රාෙග� පපඤ් ෙච�, ෙද�ෙස� පපඤ් ෙච�, ෙම�ෙහ� පපඤ් ෙච�, ත� හා පපඤ් ෙච�, �� �(රාෙග� පපඤ් ෙච�, ෙද�ෙස� පපඤ් ෙච�, ෙම�ෙහ� පපඤ් ෙච�, ත� හා පපඤ් ෙච�, �� �
පපඤ් ෙච�, මාෙන� පපඤ් ෙච� – උදාන�ඨකථා- පපඤ් චඛය�� තව� ණනා)පපඤ් ෙච�, මාෙන� පපඤ් ෙච� – උදාන�ඨකථා- පපඤ් චඛය�� තව� ණනා)

තවද ඒ ඒ �පඤ්චය ඇ��මට ��� තද එ� දැ�ෙ�. රාග �පඤ්චයට �භසඤ් ඤාව ��� ත ෙ�,තවද ඒ ඒ �පඤ්චය ඇ��මට ��� තද එ� දැ�ෙ�. රාග �පඤ්චයට �භසඤ් ඤාව ��� ත ෙ�,
�ෙ�ෂ �පඤ්චයට ආඝාතවස්� ��� ත ෙ�, ෙම�හ �පඤ්චයට ආ�වෙය� ��� ත ෙ�, ත� හා�ෙ�ෂ �පඤ්චයට ආඝාතවස්� ��� ත ෙ�, ෙම�හ �පඤ්චයට ආ�වෙය� ��� ත ෙ�, ත� හා

�පඤ්චයට ෙවදනාව ��� ත ෙ�, �� � �පඤ්චයට සඤ් ඤාව ��� ත ෙ�, මාන �පඤ්චයට �ත�කය�පඤ්චයට ෙවදනාව ��� ත ෙ�, �� � �පඤ්චයට සඤ් ඤාව ��� ත ෙ�, මාන �පඤ්චයට �ත�කය

��� ත ෙ���� ත ෙ�..(රාගපපඤ් චස් ස �භසඤ් ඤා ��� තං(රාගපපඤ් චස් ස �භසඤ් ඤා ��� තං, ෙද�සපපඤ් චස් ස ආඝාතව� �, ෙම�හපපඤ් චස් ස, ෙද�සපපඤ් චස් ස ආඝාතව� �, ෙම�හපපඤ් චස් ස
ආසවා, ත� හාපපඤ් චස් ස ෙවදනා, �� �පපඤ් චස් ස සඤ් ඤා, මානපපඤ් චස් ස �ත� ෙක� ��� තං)ආසවා, ත� හාපපඤ් චස් ස ෙවදනා, �� �පපඤ් චස් ස සඤ් ඤා, මානපපඤ් චස් ස �ත� ෙක� ��� තං)

���ත ය� �ම� ද ?

���ත���ත  යන පදය ��ටක පා�ෙය� ෙන�ෙය� අ�ථවල ෙයෙ�.යන පදය ��ටක පා�ෙය� ෙන�ෙය� අ�ථවල ෙයෙ�.

1. �ත�ය අ�ථෙය� ‘‘ස��� තා, �� ඛෙව, උ� ප� ජ� � පාපකා අ�සලා ධ� මා, ෙන� අ��� තා’’�
එ� ථ ��� ත� � ප� චයස් ස නාමං. – “ස��� තා, �� ඛෙව, උ� ප� ජ� � පාපකා අ�සලා
ධ� මා, ෙන� අ��� තා” යන ෙම� ���තං ය� �ත�ය අ�ථය�ට නාමය�. 

‘‘‘‘ස��� තා� සකාරණා. ��යා��� එෙසව නෙය�. �දානං ෙහ� ස� ඛාෙර� ප� චෙය� �ප� �ස��� තා� සකාරණා. ��යා��� එෙසව නෙය�. �දානං ෙහ� ස� ඛාෙර� ප� චෙය� �ප� �
ස� බා�� � එතා� කාරණෙවවචනාෙනව.ස� බා�� � එතා� කාරණෙවවචනාෙනව.’’’’  (ස��� තව� ගව� ණනා) – ස��� තා ය�(ස��� තව� ගව� ණනා) – ස��� තා ය�



කාරණා ස�තය ය�න�.කාරණා ස�තය ය�න�.  “ෙදවැ�න ආ�ෙය�ද එම �මයමය. �දානං ෙහ� ස� ඛාෙර� ප� චෙය�“ෙදවැ�න ආ�ෙය�ද එම �මයමය. �දානං ෙහ� ස� ඛාෙර� ප� චෙය�

�පං” යන ඒ �ය�ලම වනා� කාරණය ය�නට ප�යාය වචනෙය�මය.�පං” යන ඒ �ය�ලම වනා� කාරණය ය�නට ප�යාය වචනෙය�මය.

2. ‘‘අ��� තම��� ෙතන, �� ඛෙව, �� �නා පඤ් ච ��� තා� කාෙලන කාලං
මන�කාත� බා�’’� (ම. �. 1.216) එ� ථ කාරණස් ස. “මහෙණ�, �ද�ශනාවට පාදක� සමා�ය
වඩ�නා� ���ව ��� ක�� කළ ක�� පස� ෙමෙන� කළ ��තා�ය.”  යන ෙම� කාරණය
යන අ�ථය �යන ල�.

 ෙය� ඵලං නාම යථා උ� ප� ජන� ඨාෙන පක� �යමානං �ය ෙහ��, තා� ��� තා�. ෙතනාහ ෙය� ඵලං නාම යථා උ� ප� ජන� ඨාෙන පක� �යමානං �ය ෙහ��, තා� ��� තා�. ෙතනාහ

‘‘කාරණා�’’� (�ලප�ණාස �කා – �ත� කස� ඨාන�� තව� ණනා) ‘‘කාරණා�’’� (�ලප�ණාස �කා – �ත� කස� ඨාන�� තව� ණනා) ය� �ත�ය� කරණය� �ත�ය� කරණ

ෙක�ට උපදනා ඵලය න�, ය�ෙස� උපදනා ස්ථානෙය� ��ෙයළ කළ ෙදය� ෙම� ෙව�. ඒෙක�ට උපදනා ඵලය න�, ය�ෙස� උපදනා ස්ථානෙය� ��ෙයළ කළ ෙදය� ෙම� ෙව�. ඒ
���තෙය�ය. එබැ�� “කාරණා” යැ� අ�ථකථාෙව� �ෙ�ය.���තෙය�ය. එබැ�� “කාරණා” යැ� අ�ථකථාෙව� �ෙ�ය.

3. ‘‘ෙස� තං ��� තං ආෙසව� භාෙව�’’� (අ. �. 9.35) එ� ථ සමා�ස් ස. – “ෙස� තං ��� තං
ආෙසව� භාෙව�” යන ෙම� සමා�යට ���ත යැ� �ය� ලැෙ�.

4. ‘‘යං ��� තං ආග� ම යං ��� තං මන�කෙර�ෙත� අන� තරා ආසවානං ඛෙය� ෙහ��’’� (අ. �.
6.27) එ� ථ �පස් සනාය. ඉධ පන රාග� ඨා�ෙය� ඉ� ඨාර� මණධ� ෙම� ‘‘�භ��� ත’’� �
අ�� ෙපෙත� – ‘‘යං ��� තං ආග� ම යං ��� තං මන�කෙර�ෙත� අන� තරා ආසවානං ඛෙය�
ෙහ��” යන ෙම� �පස්සනාව සඳහා �යන ල�. ෙම� වනා� රාගය�ට ෙහ�� වන ඉෂ්ඨාර�මණ
ධ�මය “�භනා��තං” යැ� අදහස් කරන ල�.

ආයතන ය�ෙන� අ�ථය

ඉහත �පඤ්ච ඇ� �මට ෙහ��ව ෙලස ��රජාණ� වහ�ෙස� අදහස් කර�ෙ� ෙද�ෙළ�ස්ඉහත �පඤ්ච ඇ� �මට ෙහ��ව ෙලස ��රජාණ� වහ�ෙස� අදහස් කර�ෙ� ෙද�ෙළ�ස්

ආයතනෙය�ය. ආයතන ෙද�ෙළ�ස�. එන� ච�ඛායතනය, �පායතනය, ෙස�තායතනය,ආයතනෙය�ය. ආයතන ෙද�ෙළ�ස�. එන� ච�ඛායතනය, �පායතනය, ෙස�තායතනය,
ස�දායතනය, ඝාණායතනය, ග�ධායතනය, ��හායතනය, රසායතනය, කායායතනය,ස�දායතනය, ඝාණායතනය, ග�ධායතනය, ��හායතනය, රසායතනය, කායායතනය,
ෙප��ඨ�බායතනය, මනායතනය සහ ධ�මායතනය�.ෙප��ඨ�බායතනය, මනායතනය සහ ධ�මායතනය�.

ච��රා� ෙ� ෙද�ෙළ�ස �ම� ෙහ�� ආයතන න� ෙ�ද?  ආකාර ��පය�� ෙමම පදය �ස්තරච��රා� ෙ� ෙද�ෙළ�ස �ම� ෙහ�� ආයතන න� ෙ�ද?  ආකාර ��පය�� ෙමම පදය �ස්තර

ෙකෙ�.ෙකෙ�.

“ආයතනෙත�” – ච�� �පා�� ෙකෙර� ඒ ඒ �වාරාල�බණෙය� හටග�නා � ��ත

ෛචත�ක ධ�මෙය� තම තමාෙ� අ�භවනා� කෘත�ෙය� හටග���� නැ�����

ගැෙට��� උ�සාහෙකෙර��� ආයතන න� ෙව� �යන ල�.   (ච���පා�� �



තංතං�වාරාර�මණා ��තෙචත�කා ධ�මා ෙයන ෙයන අ�භවනා�නා ��ෙචන ආයත��

උ�ඨහ�� ඝ�ෙට�� වායම��� ��තං ෙහ��.)

“ආයානං තනනෙත�” – ආය න� �ස් ��ම�. ආයස�ඛ�ාත � ඒ ඒ ��ත ෛචත�ක ධ�මය�

ච��රා� ෙද�ෙළ�ස් ධ�මෙය� �� �ස්තර ෙකෙර��� �කට ෙකෙර��� ඔ�� ආයතෙය� න�

ෙව�. (ෙත ච පන ආය�ෙත ධ�ෙම එතා� තෙන��� ��ථාෙර��� ��තං ෙහ��.)

“ආයතස්සච නයනෙත�” – අනවරා� සංසාරෙය� පව��නා � අ�ශ�� �� � සංසාර ��ඛය

ය� තා� ෙන�නව�ෙ� ෙ�ද ඒ තා� ක� ෙගන යන අ�ථෙය� ෙ� ෙද�ෙළ�ස් ධ�මය ආයතන

න� ෙව� �යන ල�. (ඉදඤ්ච අනමත�ෙග සංසාෙර පව�තං අ�ව ආයතං සංසාර��ඛං යාව න
�ව�ත� තාව නය�ෙතව, පව�තය��� ��තං ෙහ��.)

තවද (1) �වාසා�ථෙය�ද (2) ආකරා�ථෙය�ද (3) සෙම�සරණ�ථෙය�ද (4)තවද (1) �වාසා�ථෙය�ද (2) ආකරා�ථෙය�ද (3) සෙම�සරණ�ථෙය�ද (4)
සංජා�ෙ�ශා�ථෙය�ද (5) කාරණා�ථෙය�දැ� යන පඤ්ච අ�ථය�� ආයතන න� වන බව දතසංජා�ෙ�ශා�ථෙය�ද (5) කාරණා�ථෙය�දැ� යන පඤ්ච අ�ථය�� ආයතන න� වන බව දත

���. ෙල�කෙය� ඉස්සරායතනය වා�ෙ�වායතනය යනා�ෙය� ඒ ඒ ෙද�ය�ෙ� වාසස්ථානය���. ෙල�කෙය� ඉස්සරායතනය වා�ෙ�වායතනය යනා�ෙය� ඒ ඒ ෙද�ය�ෙ� වාසස්ථානය

ආයතන ය� �යන ල�. ස්ව�ණායතනය රජතායනය යනා�ෙය� ර� �� ආ��ෙ� උප�න ස්ථානයආයතන ය� �යන ල�. ස්ව�ණායතනය රජතායනය යනා�ෙය� ර� �� ආ��ෙ� උප�න ස්ථානය

ෙහව� ආකරා�ථය ආයතන ය� �යන ල�. ෙ� උදාහරණ �වයම ෙල�කෙය� ව�වහාර මා�ය�.ෙහව� ආකරා�ථය ආයතන ය� �යන ල�. ෙ� උදාහරණ �වයම ෙල�කෙය� ව�වහාර මා�ය�.
සාසනෙය� වනා� “ම ෙන�රෙ� ආයතෙ� ෙස�ව�� නං �හ�ගමා” යනා�ෙය� සෙම�සරණා�ථය ඒසාසනෙය� වනා� “ම ෙන�රෙ� ආයතෙ� ෙස�ව�� නං �හ�ගමා” යනා�ෙය� සෙම�සරණා�ථය ඒ
ඒ ��� අ�� බැස ග�නා ස්ථානය ආයතන ය� �යන ල�. “ද��ණපෙථ���නං ආයතනං”ඒ ��� අ�� බැස ග�නා ස්ථානය ආයතන ය� �යන ල�. “ද��ණපෙථ���නං ආයතනං”
යනා�ෙය� සංජාත ෙ�ශය ආයතන ය� �යන ල�. “ත� තෙ��ව ස��භ�බතං පා�ණා� ස� ස�යනා�ෙය� සංජාත ෙ�ශය ආයතන ය� �යන ල�. “ත� තෙ��ව ස��භ�බතං පා�ණා� ස� ස�

ආයතෙ�” යනා�ෙය� කාරණෙය� ආයතන ශ�දය පව�ෙ��. ෙ� පඤ්චා�ථයම ච��රා�ආයතෙ�” යනා�ෙය� කාරණෙය� ආයතන ශ�දය පව�ෙ��. ෙ� පඤ්චා�ථයම ච��රා�

ෙද�ෙළ�ෙස� ෙයෙද�ෙ��.ෙද�ෙළ�ෙස� ෙයෙද�ෙ��.

ඒ ෙකෙස�ද ය�,ඒ ෙකෙස�ද ය�,

1. “ආයත�� �වස�� එ�ථ ��තෙචත�කාධ�මා තදාය�ත���තායා� ආයතනා�” යන
��වචනයට අ�ව ඒ ච�� �පා�� ෙකෙර� ��ත ෛචත�ක ධ�මෙය� ආය�තව පැව�ෙම�
ඔ�� ��ය ෙක�ට ෙගන වාසයකර���, උප���� ආයතන න� ෙව�. ෙමෙස� ච��රා��
��ත ෛචත�ක ධ�මය�ට �වාසස්ථාන වන ෙහ�� ආයතන න� ෙව�.

2. ච��රා�� ෙකෙර� ඒ ��ත ෛචත�ක ධ�මෙය� ආ��ණව (ගැව�ෙගන) පව�නා ෙහ�� ඒ
��ත ෛචත�ක ධ�මය�ට ච��රා�� ආකරය� වැ� ෙහ�� ආකරා�ථෙය�ද ආයතන න�
ෙව� .

3. ඒ ඒ ආයතනෙය� වස්��වාරාල�බණ වශෙය�සෙම�සරණය වන ෙහ�� ෙහව� බැස ග�නා
අ�ථෙය� ච��රා�� ඒ ��ත ෛචත�ක ධ�මය�ෙ� බැස ගැ�මට ස්ථානය� බ� ෙහ��
ආයතන න� ෙව�.

4. ඒ ��ය �ත�ය ආල�බන �ත�භාවෙය� ඒ ඒ ආයතනෙය�ම උපදනා ෙහ�� ච��රා�� ඒ
��ත ෛචත�ක ධ�මය�ෙ�සංජා� ෙ�ශා�ථෙය� ආයතන න� ෙව�.



5. ඒ ච���පා��ෙ� අභාවෙය� ��ත ෛචත�ක ධ�මය�ෙ� හටගැ�ම� නැ� ෙහ��
ච��රා�� ඒ ��ත ෛචත�ක ධ�මය�ෙ� හටගැ�මට කාරණ (ෙහ��) වන අ�ථෙය� ආයතන
න� ෙව�.

ෙමෙස� �වාසා�ථය, ආකරා�ථය, සෙම�සරණ�ථය, සංජා�ෙ�ශා�ථය, කාරණ�ථය යනෙමෙස� �වාසා�ථය, ආකරා�ථය, සෙම�සරණ�ථය, සංජා�ෙ�ශා�ථය, කාරණ�ථය යන

පඤ්ච�කාර අ�ථය�� ආයතන න� වන බව දත ���. එෙහ�� යෙථ��තා�ථෙය� “පඤ්ච�කාර අ�ථය�� ආයතන න� වන බව දත ���. එෙහ�� යෙථ��තා�ථෙය� “ච��ච තංච��ච තං
ආයතනඤ්චා� ච�ඛායතනංආයතනඤ්චා� ච�ඛායතනං” යන සමාස ��හ වශෙය� ච���සාද �ෙ�� ෙහ�මය, ආයතන �ෙ��” යන සමාස ��හ වශෙය� ච���සාද �ෙ�� ෙහ�මය, ආයතන �ෙ��

ෙහ�ම��. ච�ඛායතන න� ෙව�. ෙස� එෙක�ෙළ�ස් ආයතනය��ද ෙමම න�� අ�ථ දත ��ෙ�ය.ෙහ�ම��. ච�ඛායතන න� ෙව�. ෙස� එෙක�ෙළ�ස් ආයතනය��ද ෙමම න�� අ�ථ දත ��ෙ�ය.

ඉහත ��ෙය� භාග�ව�� වහ�ෙස� �� ���ෙර� “ඉහත ��ෙය� භාග�ව�� වහ�ෙස� �� ���ෙර� “ෙම� ම ලාමක � අ�සල ධ�මෙය�ෙම� ම ලාමක � අ�සල ධ�මෙය�

�රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ ෙව��රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ ෙව�” යන තැන ‘” යන තැන ‘ෙම�ෙම�’  ය�ෙව� අදහස් කර�ෙ� ෙද�ෙළ�ස්’  ය�ෙව� අදහස් කර�ෙ� ෙද�ෙළ�ස්

ආයතනෙය�ය. ෙකෙළස් උප��ෙ� ෙද�ෙළ�ස් ආයනය�� උප��. ෙමෙස� ය� තැනක ෙකෙළස්ආයතනෙය�ය. ෙකෙළස් උප��ෙ� ෙද�ෙළ�ස් ආයනය�� උප��. ෙමෙස� ය� තැනක ෙකෙළස්

උපදනා ල�ෙ� ද එ�ම ���ධ ෙව�.උපදනා ල�ෙ� ද එ�ම ���ධ ෙව�.

ආයතන ස�ප�ඨාන ��ය ���

ෙම� අ�ථය ස�ප�ඨාන ��ෙය� ��ඛ ස�දය �ස්තරෙය� “ෙම� අ�ථය ස�ප�ඨාන ��ෙය� ��ඛ ස�දය �ස්තරෙය� “මහෙණ�, ඒ ෙ� තෘෂ්ණාව උපදෙ�මහෙණ�, ඒ ෙ� තෘෂ්ණාව උපදෙ�

ෙක�� උප� ද? නැවැත නැවැත පව�ෙ� (��ට�ෙ�) ෙක�� පව� ද? (��ටා ද?) ය�: යෙම�ෙක�� උප� ද? නැවැත නැවැත පව�ෙ� (��ට�ෙ�) ෙක�� පව� ද? (��ටා ද?) ය�: යෙම�

ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙය� ම�ර ස්වභාවෙය� ෙ� ද, ඒ තෘෂ්ණාව පහළ ව�ෙ� ෙම� පහළ ෙව�,ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙය� ම�ර ස්වභාවෙය� ෙ� ද, ඒ තෘෂ්ණාව පහළ ව�ෙ� ෙම� පහළ ෙව�,
��ට�ෙ� ෙම� ��ට�. �ෙම� න� ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙය� ම�ර ස්වභාවෙය� ෙ� ද ය� :��ට�ෙ� ෙම� ��ට�. �ෙම� න� ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙය� ම�ර ස්වභාවෙය� ෙ� ද ය� :
ච��ස (ඇස) ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක. ඒ තෘෂ්ණව උප��ෙ� ෙම� උප�,ච��ස (ඇස) ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක. ඒ තෘෂ්ණව උප��ෙ� ෙම� උප�,
��ට�ෙ� ෙම� ��ට�. ෙ��තය (කන) … �ාණය (නාසය) … �හ්වාව (�ව) … කය … මනස ෙල�වැ��ට�ෙ� ෙම� ��ට�. ෙ��තය (කන) … �ාණය (නාසය) … �හ්වාව (�ව) … කය … මනස ෙල�වැ

�ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක. ඒ තෘෂ්ණාව උප��ෙ� ෙම� උප�, ��ට�ෙ� ෙම� ��ට�.�ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක. ඒ තෘෂ්ණාව උප��ෙ� ෙම� උප�, ��ට�ෙ� ෙම� ��ට�.
�පෙය� … ශ�දෙය� … ග�ධෙය� … රසෙය� …ස්�ෂ්ටව�ෙය� … ධ�මාල�බනෙය� ෙල�වැ �ය�පෙය� … ශ�දෙය� … ග�ධෙය� … රසෙය� …ස්�ෂ්ටව�ෙය� … ධ�මාල�බනෙය� ෙල�වැ �ය

ස්වභාව ය යැ, ම�ර ස්වභාවය යැ. ඒ තෘෂ්ණාව උප��ෙ� ෙම� උප�, ��ට�ෙ� ෙම� ��ට�ස්වභාව ය යැ, ම�ර ස්වභාවය යැ. ඒ තෘෂ්ණාව උප��ෙ� ෙම� උප�, ��ට�ෙ� ෙම� ��ට�““

((සා ෙඛ� පෙනසාසා ෙඛ� පෙනසා,,  �� ඛෙව�� ඛෙව,,  ත� හා ක� ථ උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�ත� හා ක� ථ උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�,,  ක� ථ ��සමානාක� ථ ��සමානා
��ස���ස�??  යං ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පංයං ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං,,  එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�,,  එ� ථඑ� ථ
��සමානා ��ස�. ‘‘�ඤ් ච ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං��සමානා ��ස�. ‘‘�ඤ් ච ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං??  ච� � ෙල�ෙක �ය�පංච� � ෙල�ෙක �ය�පං
සාත�පංසාත�පං,,  එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�,,  එ� ථ ��සමානා ��ස�. ෙස�තං ෙල�ෙක…එ� ථ ��සමානා ��ස�. ෙස�තං ෙල�ෙක…
ෙප.… ඝානං ෙල�ෙක… �� හා ෙල�ෙක… කාෙය� ෙල�ෙක… මෙන� ෙල�ෙක �ය�පංෙප.… ඝානං ෙල�ෙක… �� හා ෙල�ෙක… කාෙය� ෙල�ෙක… මෙන� ෙල�ෙක �ය�පං
සාත�පංසාත�පං,,  එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා උ� ප� ජ�,,  එ� ථ ��සමානා ��ස�. �පා … ස� දා …එ� ථ ��සමානා ��ස�. �පා … ස� දා …
ග� ධා … රසා … ෙඵ�� ඨ� බා … ධ� මා ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පංග� ධා … රසා … ෙඵ�� ඨ� බා … ධ� මා ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං,,එ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානාඑ� ෙථසා ත� හා උ� ප� ජමානා
උ� ප� ජ�උ� ප� ජ�,,  එ� ථ ��සමානා ��ස�”එ� ථ ��සමානා ��ස�”))  

ෙලසද, ��ඛ �ෙර�ධය ද�වන ෙක�ටෙස� “ෙලසද, ��ඛ �ෙර�ධය ද�වන ෙක�ටෙස� “ඒ තෘෂ්ණාව ��ණ ව�ෙ� ෙම� ��ණ ෙ�, ���ධඒ තෘෂ්ණාව ��ණ ව�ෙ� ෙම� ��ණ ෙ�, ���ධ

ව�ෙ� ෙම� ���ධෙව�. �ෙම� න� ෙල�වැ �ය ස්වභාව ම�ර ස්වභාව ෙ� ද ය�: ච��ස (ඇස)ව�ෙ� ෙම� ���ධෙව�. �ෙම� න� ෙල�වැ �ය ස්වභාව ම�ර ස්වභාව ෙ� ද ය�: ච��ස (ඇස)
ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක…. ෙ���ය … �ාණය … �හ්වාව … කය … මනසෙල�වැ �ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක…. ෙ���ය … �ාණය … �හ්වාව … කය … මනස



ෙල�වැ �ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක. ඒ තෘෂ්ණාව ��ණ ව�ෙ� ෙම� ��ණ ෙව�, ���ධෙල�වැ �ය ස්වභාවෙයක, ම�ර ස්වභාවෙයක. ඒ තෘෂ්ණාව ��ණ ව�ෙ� ෙම� ��ණ ෙව�, ���ධ

ව�ෙ� ෙම� ���ධ ෙව�.�පෙය� … ශ�දෙය� … ග�ධෙය� … රසෙය� … ස්�ෂ්ටව�ෙය� …ව�ෙ� ෙම� ���ධ ෙව�.�පෙය� … ශ�දෙය� … ග�ධෙය� … රසෙය� … ස්�ෂ්ටව�ෙය� …
ධ�මාල�බනෙය� ෙල�වැ �ය ස්වභාව යැ, ම�ර ස්වභාව යැ, ඒ තෘෂ්ණාව ��ණ ව�ෙ� ෙම� ��ණධ�මාල�බනෙය� ෙල�වැ �ය ස්වභාව යැ, ම�ර ස්වභාව යැ, ඒ තෘෂ්ණාව ��ණ ව�ෙ� ෙම� ��ණ

ෙ�. ���ධ ව�ෙ� ෙම� ���ධ ෙව�.ෙ�. ���ධ ව�ෙ� ෙම� ���ධ ෙව�.““

(�ඤ් ච ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං(�ඤ් ච ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං??  ච� � ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පංච� � ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං,,  එ� ෙථසා ත� හා ප�යමානාඑ� ෙථසා ත� හා ප�යමානා
ප�ය�ප�ය�,,  එ� ථ ��� ඣමානා ��� ඣ�. ෙස�තං … ඝානං … �� හා … කාෙය� … මෙන� ෙල�ෙකඑ� ථ ��� ඣමානා ��� ඣ�. ෙස�තං … ඝානං … �� හා … කාෙය� … මෙන� ෙල�ෙක
�ය�පං සාත�පං�ය�පං සාත�පං,,  එ� ෙථසා ත� හා ප�යමානා ප�ය�එ� ෙථසා ත� හා ප�යමානා ප�ය�,,  එ� ථ ��� ඣමානා ��� ඣ�.�පා …එ� ථ ��� ඣමානා ��� ඣ�.�පා …
ස� දා … ග� ධා … රසා … ෙඵ�� ඨ� බා … ධ� මා ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පංස� දා … ග� ධා … රසා … ෙඵ�� ඨ� බා … ධ� මා ෙල�ෙක �ය�පං සාත�පං,,  එ� ෙථසා ත� හාඑ� ෙථසා ත� හා
ප�යමානා ප�ය�ප�යමානා ප�ය�,,  එ� ථ ��� ඣමානා ��� ඣ�.)එ� ථ ��� ඣමානා ��� ඣ�.)    

යන �මෙය� ෙද�ෙළ�ස් ආයතනය�� උ�ප��යද �ෙර�ධයද වදාරන ල�. ත�හාව ෙද�ෙළ�ස්යන �මෙය� ෙද�ෙළ�ස් ආයතනය�� උ�ප��යද �ෙර�ධයද වදාරන ල�. ත�හාව ෙද�ෙළ�ස්

ආයතනය�� ඉ�ද �වනට පැ�ණ �ෙර�ධ �ෙ� ආයතනය�� නැවත හැ��මකෙ� අභාවආයතනය�� ඉ�ද �වනට පැ�ණ �ෙර�ධ �ෙ� ආයතනය�� නැවත හැ��මකෙ� අභාව

වශෙය� ආයතනය� �ළම ත�හාව ���ධ �ය යැ� වදාරන ල�. ෙමෙස� ෙ� ��ෙය� ද “වශෙය� ආයතනය� �ළම ත�හාව ���ධ �ය යැ� වදාරන ල�. ෙමෙස� ෙ� ��ෙය� ද “ෙම� මෙම� ම
ලාමක � අ�ශල ධ�මෙය� �රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ ෙව�ලාමක � අ�ශල ධ�මෙය� �රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ ෙව�” යන තැන ඒ ෙද�ෙළ�ස ්ආයතනය��ම” යන තැන ඒ ෙද�ෙළ�ස ්ආයතනය��ම

අ�සලය� ���ධ වන බව දත ��ය.  අ�සලය� ���ධ වන බව දත ��ය.  

මහා ක�චායන මහරහත� වහ�ෙස�

��රජාණ� වහ�ෙස� �නස්ෙන� නැ� �හාරයට වැ� ප� ����වහ�ෙස�ලාට ෙමෙස� �� �ය.��රජාණ� වහ�ෙස� �නස්ෙන� නැ� �හාරයට වැ� ප� ����වහ�ෙස�ලාට ෙමෙස� �� �ය.
““ඇවැ��, අපෙ� භාග�ව�� වහ�ෙස� සං�ෙෂ�පෙය� ධ�මය උෙදසා �ස්තර වශෙය� අ�ථ ��හඇවැ��, අපෙ� භාග�ව�� වහ�ෙස� සං�ෙෂ�පෙය� ධ�මය උෙදසා �ස්තර වශෙය� අ�ථ ��හ

ෙන�ෙක�ට �හාරටයට වැ�යහ. භාග�ව�� වහ�ෙස� උෙද� ධ�මය කවෙර� න� අ�ථය �ස්තරෙන�ෙක�ට �හාරටයට වැ�යහ. භාග�ව�� වහ�ෙස� උෙද� ධ�මය කවෙර� න� අ�ථය �ස්තර

වශෙය� ෙබදා ද�ව�ෙ�ද ?වශෙය� ෙබදා ද�ව�ෙ�ද ?” ය�ෙව�.” ය�ෙව�.

ඉ�ප�ව උ�වහෙස�ලා හට ශාස්තෘ� වහ�ෙස� ��� ව�ණනා කරන ලද �ශංසා කරන ලද මහාඉ�ප�ව උ�වහෙස�ලා හට ශාස්තෘ� වහ�ෙස� ��� ව�ණනා කරන ලද �ශංසා කරන ලද මහා

ක�චායන මහරහත� වහ�ෙස� හට භාග�ව�� වහ�ෙස� ෙක�ෙය� උෙද� ධ�මය �ස්තර ��මටක�චායන මහරහත� වහ�ෙස� හට භාග�ව�� වහ�ෙස� ෙක�ෙය� උෙද� ධ�මය �ස්තර ��මට

හැ� බව ���ය. උ�වහ�ෙස�ලා මහා ක�චායන මහරහත� වහ�ෙස� ෙවත එළඹ ��හැ� බව ���ය. උ�වහ�ෙස�ලා මහා ක�චායන මහරහත� වහ�ෙස� ෙවත එළඹ ��

රජාණ�වහ�ෙස�ෙ� වදාළ  ධ�ම උ�ෙ�ශෙය� අ�ථය �ම�හ.  රජාණ�වහ�ෙස�ෙ� වදාළ  ධ�ම උ�ෙ�ශෙය� අ�ථය �ම�හ.  

ච�ප�ස��දා �ා�ත මහරත� වහ�ෙස� �� �යාණ� වහ�ෙස� වදාල ධ�මය පාඨෙය� අ�ථයච�ප�ස��දා �ා�ත මහරත� වහ�ෙස� �� �යාණ� වහ�ෙස� වදාල ධ�මය පාඨෙය� අ�ථය

මනාව ද�ෙ� න�� ���� වහ�ෙස�ලා �ශ්නය �ම� �ණෙය�ම ���� ෙන���හ. දසමනාව ද�ෙ� න�� ���� වහ�ෙස�ලා �ශ්නය �ම� �ණෙය�ම ���� ෙන���හ. දස

බලධා�� වහ�ෙස�ට ෙග�රව දැ��ම ��ස ෙමෙස� �කාශ කළ ෙස�ක.බලධා�� වහ�ෙස�ට ෙග�රව දැ��ම ��ස ෙමෙස� �කාශ කළ ෙස�ක.

““ෙසය�ථා�, ආ�ෙස�, ��ෙස� සාර��ෙක� සාරගෙව� සාරප�ෙයසනං චරමාෙන� මහෙත�ෙසය�ථා�, ආ�ෙස�, ��ෙස� සාර��ෙක� සාරගෙව� සාරප�ෙයසනං චරමාෙන� මහෙත�
��ඛස්ස ��ඨෙත� සාරවෙත� අ��ක�ෙමව �ලං, අ��ක�ම ඛ�ධං, සාඛාපලාෙස සාරං��ඛස්ස ��ඨෙත� සාරවෙත� අ��ක�ෙමව �ලං, අ��ක�ම ඛ�ධං, සාඛාපලාෙස සාරං
ප�ෙය�ත�බං මඤ්ෙඤය�; එවංස�පද�දං ආයස්ම�තානං ස�ථ� ස����ෙත, තං භගව�තංප�ෙය�ත�බං මඤ්ෙඤය�; එවංස�පද�දං ආයස්ම�තානං ස�ථ� ස����ෙත, තං භගව�තං
අ���වා , අ�ෙහ එතම�ථං ප����ත�බං මඤ්ඤථ. ෙස� හා�ෙස�, භගවා ජානං ජානා�, පස්සංඅ���වා , අ�ෙහ එතම�ථං ප����ත�බං මඤ්ඤථ. ෙස� හා�ෙස�, භගවා ජානං ජානා�, පස්සං



පස්ස�, ච���ෙත� ඤාණ�ෙත� ධ�ම�ෙත� �හ්ම�ෙත�, ව�තා පව�තා, අ�ථස්ස ��ෙනතා,පස්ස�, ච���ෙත� ඤාණ�ෙත� ධ�ම�ෙත� �හ්ම�ෙත�, ව�තා පව�තා, අ�ථස්ස ��ෙනතා,
අමතස්ස දාතා, ධ�මස්සා� තථාගෙත�. ෙස� ෙචව පෙනතස්ස කාෙල� අෙහ��, යං භගව�තංෙයවඅමතස්ස දාතා, ධ�මස්සා� තථාගෙත�. ෙස� ෙචව පෙනතස්ස කාෙල� අෙහ��, යං භගව�තංෙයව
එතම�ථං ප���ෙඡය�ාථ. යථා ෙව� භගවා බ�ාකෙරය� තථා නං ධාෙරය�ාථ”එතම�ථං ප���ෙඡය�ාථ. යථා ෙව� භගවා බ�ාකෙරය� තථා නං ධාෙරය�ාථ”

““ඇවැ��, ය�ෙස� අර�ෙව� �ෙය�ජන ඇ� අර� ෙස�යන අර� ෙස�ය�� ඇ��නා ��ෂෙය� ෙන�ඇවැ��, ය�ෙස� අර�ෙව� �ෙය�ජන ඇ� අර� ෙස�යන අර� ෙස�ය�� ඇ��නා ��ෂෙය� ෙන�

වැ� ��නා හර ඇ� මහ�ෙකක �ල ඉ�ම කඳ ඉ�ම අ� ෙක�ෙළ� අර� ෙස�ය �� ෙක�ටවැ� ��නා හර ඇ� මහ�ෙකක �ල ඉ�ම කඳ ඉ�ම අ� ෙක�ෙළ� අර� ෙස�ය �� ෙක�ට

සලක�ෙ� ද, අ�ෂ්ම�නට ��� හ� � ක�� ඒ භාග�ව�� ඉ�ම අප අ�� ෙ� අ�ථය ����යසලක�ෙ� ද, අ�ෂ්ම�නට ��� හ� � ක�� ඒ භාග�ව�� ඉ�ම අප අ�� ෙ� අ�ථය ����ය

�� යැ� සලක�න� න� ෙ� කාරණය ද එබ� �පැ� ඇ�ෙ� ය. ඇවැ��, ඒ භාග�ව� ෙතෙ��� යැ� සලක�න� න� ෙ� කාරණය ද එබ� �පැ� ඇ�ෙ� ය. ඇවැ��, ඒ භාග�ව� ෙතෙ�

වනා� දත ��ත ද�. දැ�ක ��ත ද�. ච���ත ය, ඥාන�ත ය, ධ�ම�ත ය, �හ්ම�ත ය, (ධ�ම)වනා� දත ��ත ද�. දැ�ක ��ත ද�. ච���ත ය, ඥාන�ත ය, ධ�ම�ත ය, �හ්ම�ත ය, (ධ�ම)
ව�තක ය, �ව�තකය, අ�ථ��ෙනතෘ (අ�ථය ෙගණ ෙද�ෙ�)ය, අ��තදාතෘ ය, ධ�මස්වා� ය,ව�තක ය, �ව�තකය, අ�ථ��ෙනතෘ (අ�ථය ෙගණ ෙද�ෙ�)ය, අ��තදාතෘ ය, ධ�මස්වා� ය,
තථාගත යැ. ය� කෙලක භාග�ව��ෙග� ම ෙ� අ�ථය �����න� න� ෙ� එයට ක�ම ය.තථාගත යැ. ය� කෙලක භාග�ව��ෙග� ම ෙ� අ�ථය �����න� න� ෙ� එයට ක�ම ය.
ය�ෙස� අපෙ� භාග�ව� ෙතෙ� �කාශ කර�ෙ� න�, එෙස� එය දරවා �.ය�ෙස� අපෙ� භාග�ව� ෙතෙ� �කාශ කර�ෙ� න�, එෙස� එය දරවා �.””

නැවත වතාව� සංඝයා ��� අ�ථය ��හ කරෙදන ෙලස ඉ�� කල උ�වහ�ෙස� එ� අ�ථ පැහැ��නැවත වතාව� සංඝයා ��� අ�ථය ��හ කරෙදන ෙලස ඉ�� කල උ�වහ�ෙස� එ� අ�ථ පැහැ��

��ම ඇ�ඹූහ.��ම ඇ�ඹූහ.

‘‘‘‘යෙත��දානංයෙත��දානං,,  �� ��� �,,  ��සං පපඤ් චසඤ් ඤාස� ඛා ස�දාචර� �. එ� ථ ෙච න� � අ�න� �ත� බං��සං පපඤ් චසඤ් ඤාස� ඛා ස�දාචර� �. එ� ථ ෙච න� � අ�න� �ත� බං
අ�ව�ත� බං අ� ෙඣ��ත� බං. එෙසව� ෙත� රාගා�සයානංඅ�ව�ත� බං අ� ෙඣ��ත� බං. එෙසව� ෙත� රාගා�සයානං,,  එෙසව� ෙත�එෙසව� ෙත�
ප�ඝා�සයානංප�ඝා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� �� ඨා�සයානංඑෙසව� ෙත� �� ඨා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� ���� ඡා�සයානංඑෙසව� ෙත� ���� ඡා�සයානං,,  එෙසව� ෙත�එෙසව� ෙත�
මානා�සයානංමානා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� භවරාගා�සයානංඑෙසව� ෙත� භවරාගා�සයානං,,  එෙසව� ෙත� අ�� ජා�සයානංඑෙසව� ෙත� අ�� ජා�සයානං,,  එෙසව� ෙත�එෙසව� ෙත�
ද� ඩාදාන-ස� ථාදාන-කලහ-�� ගහ-�වාද-�වං�වං-ෙප�ඤ් ඤ-�සාවාදානං. එ� ෙථෙත පාපකාද� ඩාදාන-ස� ථාදාන-කලහ-�� ගහ-�වාද-�වං�වං-ෙප�ඤ් ඤ-�සාවාදානං. එ� ෙථෙත පාපකා
අ�සලා ධ� මා අප�ෙසසා ��� ඣ� �අ�සලා ධ� මා අප�ෙසසා ��� ඣ� �”�”�

““මහණ, ය� ෙහ��ව� �සා ��ෂයා තෘෂ්ණා දෘෂ්� ස�ඛ�ාත �පඤ්ච ෙක��ඨාශෙ� පව�ව� ද, ෙ�මහණ, ය� ෙහ��ව� �සා ��ෂයා තෘෂ්ණා දෘෂ්� ස�ඛ�ාත �පඤ්ච ෙක��ඨාශෙ� පව�ව� ද, ෙ�

ෙහ��� නැ� ක�� මමය මාෙ�ය යැ� අ�න�දනය කළ ��ත�, මමය මාෙ�ය යැ� �ව ��ක�,ෙහ��� නැ� ක�� මමය මාෙ�ය යැ� අ�න�දනය කළ ��ත�, මමය මාෙ�ය යැ� �ව ��ක�,
මමය මාෙ�ය යැ� ආල�බණය කළ ��ත� නැ�න� ෙමයම රාග අ�සශය�ෙ� ෙකළවරයමමය මාෙ�ය යැ� ආල�බණය කළ ��ත� නැ�න� ෙමයම රාග අ�සශය�ෙ� ෙකළවරය

ෙමයම අ�ද�ා අ�ශය�ෙ� ෙකළවරය, ෙමයම ද� ගැ�ම, සැ� ගැ�ම, කලහ, ��හ, ���ධ කථා,ෙමයම අ�ද�ා අ�ශය�ෙ� ෙකළවරය, ෙමයම ද� ගැ�ම, සැ� ගැ�ම, කලහ, ��හ, ���ධ කථා,
�ඹ �ඹ යැ� �ම, ���  බස් �ම, �සාබස් �ම යන ෙ�වාට ෙහ�� � ෙ�තනාව�ෙ� ෙකළවර �ඹ �ඹ යැ� �ම, ���  බස් �ම, �සාබස් �ම යන ෙ�වාට ෙහ�� � ෙ�තනාව�ෙ� ෙකළවර 
ෙව�. ෙම�ම ලාමක � අ�ශල ධ�මෙය� �රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ ෙව�ෙව�. ෙම�ම ලාමක � අ�ශල ධ�මෙය� �රවෙශ�ෂෙය�ම ���ධ ෙව�” යැ� භාග�ව��” යැ� භාග�ව��

වහ�ෙස� ��� සං�ෙෂ�පෙය� උෙද� දහ� පාඨෙය� අ�ථය �ස්තර වශෙය� මම ෙමෙස� ද��.වහ�ෙස� ��� සං�ෙෂ�පෙය� උෙද� දහ� පාඨෙය� අ�ථය �ස්තර වශෙය� මම ෙමෙස� ද��.

‘‘ච� �ඤ් චා�ෙස�, ප�� ච �ෙප ච උ� ප� ජ� ච� ��ඤ් ඤාණං, �� ණං ස� ග� ඵස් ෙස�,‘‘ච� �ඤ් චා�ෙස�, ප�� ච �ෙප ච උ� ප� ජ� ච� ��ඤ් ඤාණං, �� ණං ස� ග� ඵස් ෙස�,
ඵස් සප� චයා ෙවදනා, යං ෙවෙද� තං සඤ් ජානා�, යං සඤ් ජානා� තං �ත� ෙක�, යං �ත� ෙක�ඵස් සප� චයා ෙවදනා, යං ෙවෙද� තං සඤ් ජානා�, යං සඤ් ජානා� තං �ත� ෙක�, යං �ත� ෙක�
තං පපඤ් ෙච�, යං පපඤ් ෙච� තෙත��දානං ��සං පපඤ් චසඤ් ඤාස� ඛා ස�දාචර� �තං පපඤ් ෙච�, යං පපඤ් ෙච� තෙත��දානං ��සං පපඤ් චසඤ් ඤාස� ඛා ස�දාචර� �
අ�තානාගතප� �� ප� ෙන� ච� ��ඤ් ෙඤෙය�� �ෙප�”අ�තානාගතප� �� ප� ෙන� ච� ��ඤ් ෙඤෙය�� �ෙප�”

““ඇවැ��, ඇස ද �පය� ද �සා ච����ඥානය උප�. ෙ� �� ෙදනාෙ� එ��ෙම� ස්ප�ශයඇවැ��, ඇස ද �පය� ද �සා ච����ඥානය උප�. ෙ� �� ෙදනාෙ� එ��ෙම� ස්ප�ශය

ෙව�. ස්ප�ශය �සා ෙවදනාව ෙව�. යම� �� ද එය හ�න�. යම� හ�නා ද එය �ත�කණයෙව�. ස්ප�ශය �සා ෙවදනාව ෙව�. යම� �� ද එය හ�න�. යම� හ�නා ද එය �ත�කණය



ෙකෙර�. යම� �ත�කණය ෙකෙ� ද, එය �පඤ්චයට ප��ව�. යම� �පඤ්චයට ප��වා න� ඒෙකෙර�. යම� �ත�කණය ෙකෙ� ද, එය �පඤ්චයට ප��ව�. යම� �පඤ්චයට ප��වා න� ඒ
ච���පා� කාරණෙය� (තෘෂ්ණාදෘෂ්�) �පඤ්චය�ෙග� ��ත සංඥාෙක��ඨාසෙය�ච���පා� කාරණෙය� (තෘෂ්ණාදෘෂ්�) �පඤ්චය�ෙග� ��ත සංඥාෙක��ඨාසෙය�

අ�තානාගතව�තමාන � ඇ�� බලා දත�� � �පෙය� ලා ��ෂයා අ�භවනය ෙකෙර�.අ�තානාගතව�තමාන � ඇ�� බලා දත�� � �පෙය� ලා ��ෂයා අ�භවනය ෙකෙර�.””

�ළඟ ��ෙය� අ� ෙම� �� පාඨය�ෙ� ගැ�� අ�ථ �වරණය, එම තැ�� පරමා�ථ වශෙය��ළඟ ��ෙය� අ� ෙම� �� පාඨය�ෙ� ගැ�� අ�ථ �වරණය, එම තැ�� පරමා�ථ වශෙය�
උප�න �� සහ එම �� ��ත �� �ළ ෙයෙදන අ�� �ස්තර කර�ෙන�.උප�න �� සහ එම �� ��ත �� �ළ ෙයෙදන අ�� �ස්තර කර�ෙන�.


