
 

 

අන්තර් භලය 

නා උයනන් අරියධම්ම හිමියන් නඳෂ දශනමහි ඇතුෂත් බුද්ධ නද්ශිත ධර්ම විනය අටුලා ටීකා වහිතල මැනවින් 

ශදාරා දිගු කක් බවුන් ලැඩීනමන් ද ආධ්යාත්මික අත්දැකීම් ද ඇති මශ නතර නමකි. කර්මය ශා කර්ම විඳාක, 

අඳාය, නදව්නොල ශා බඹනොල, මරණය ශා පුනර්භලය, අන්තරාභලය ශා මනනෝකාය ආදී වංකල්ඳ පිළිබ 

උන්ලශන්නවේ ඳැලැස අදශව ්“නනොනඳනනන නොල වැබෑ තතු” නමින් “ආනෝනකෝ උදඳාදි” වමග ඔබට පුදමු. 

ඳ්්ර්නය - නකනනකු මරණයට ඳත්වලාට ඳසු ඔහුට ඉඳදීමට සුදුසු ව්ථානයක් වකව් වී නනොතිබුනණොත් 

ඉඳදීමට තැනක් නවොයමින් අශනවේ ශැසිනරන බලත්, එය අන්තර්භලය බලත්, ඇතැම් බහු්්රැත ව්ලාමීන් 

ලශන්නවේා ඳලා ඳ්්රකා කර තිනබනලා. නමොන තරම් ඳ්්රසිද්ධ වි්ල කීර්තියට ඳත් උගනතක් කීලත් 
නකොඳමණ නඳොත් ලියා තිබුණත් නම් මතය තථාගත ධර්මයට නකොච්චර වමීඳද යන්න ධර්මය ගනව්ණය කරන 

උදවිය බුද්ධිමත්ල සිතා බැලිය යුතුයි. අන්තරාභල මතය නිවා මං මුා ව සියලු නදනානේ යශඳත පිණිව 

අන්තර්භලය පිළිබ විමසීනම්දී නාඋයනන් අරියධම්ම නාහිමිඳාණන් ලශන්නවේ දුන් 

පිළිතුර නමනවේයි. 

පිළිතුර - ඇත්ත ලනයන් ඒක අලුත් ඳ්්ර්නයක් නනොනව්. අවුරුදු 2300 කට ඉව්වර 

ඳ්්ර්නයක්. ඒකට දිග ඉතිශාවයක් තිනයනලා. වර්ලඥ ඳරිනිර්ලාණනයන් අවුරුදු 100 ක් ගිය 

තැන ලජ්ජිපුත්තක භික්ෂූන් ලශන්නවේා දවලව්තුලක් ඳනලා ගත්තනන්. ඒ නිමිත්නතන් 

නදලැනි වංගායනාල කෂා. ඒනකදි අජ්ජි භික්ෂුන් ලශන්නවේා දවදශවක් ාවනනයන් ඉලත් 

කෂා. ඒ ඉලත් කෂ ලජ්ජිපුත්තක භික්ෂූන් නලනම නිකායක් පිහිටුලා ගත්තා. මශාවංගීති නමින් 

වංගායනාලක් ද ඳැලැත්වලා. විා පිරිව් ශදාගත්තා. ඳරිනිර්ලාණනයන් අවුරුදු 200 පිනරන 

කාය ලන විට ධර්මානෝක යුගයට ආවන්න කානේ ඒනගොල්න්නේ නිකාය 17 ක් 

ඇතිවුණා. එතන තිබුණා “පුබ්බ නවේලිය” වශ “වම්මිතිය” කිය නිකාය 2 ක්. ඔය නකොටව ්

නදක තමා නම් මනුනොල උඳදින්නන්ට අන්තරාභලයක් තිනබ්ය කියා මිත්යා දෘ්ඨියක් ඇතිනකනෂේ. 

අන්තරාභවික නදන්නනක් 

ඒ ඇත්තන්නේ තීරණය නදව්නොලට වතර අඳායට යන අය නකළින්ම යනලා. ඒ ඇත්තන්ට අන්තරාභලයක් නෑ. 
එනශත් මනුනොල උඳදින්න ඉන්න උදවිය සුදුසු මවුපියන් ැනබනතුරු අශනවේ රඳයක් නැතිල නාමකය 

ඳමණක් එක තැනක නනොසිට ශීඝ්්රනයන් ඇවිදිමින් දින ශතක් ඊටත් ලැඩිය කායක් ඳලතිනලා. ඒ 

අන්තරාභවික නදන්නනක් ශමුවුනාම කතා කරනලා. ගන්ධය ආඝ්්රාණය කරනලා. සුදුසු මවුපිනයෝ නදන්නනක් 

දැක්ක ගමන් ඳටිවන්ධි ගන්නලා. ඕකයි ඒ ඇත්තන්නේ පිළිගැනීම. ඒ ලන විට තුන්ලන ධර්ම වංගායනාල 

ආරම්භ වුණා. තුන්ලන ධර්ම වංගායනාල ලන විට බුද්ධ ලර්නයන් අවුරුදු 235 ක් පිරිා. එතැනදී ඳ්්ර්න 

රාශියක් විවඳුණා. බුදුරජාණන් ලශන්නවේ නදස මාතෘකා අනුල ඳ්්ර්න විව්වජ්ජන (විවඳුම්) නද්නාලක් 

කතාලත්ථු ඳ්්රකරණය නමින් වංග්්රශ වුණා. ඒකට නම් අන්තරාභල ලාදය ඇතුෂත් වුණා. “අත්ථි 

අන්තරාභනලෝති” කියයි ලාදය ආරම්භ වුනේ. නම් අලව්ථානව් නමොේගලීපුත්ත තිව්ව මශරශතන් ලශන්නවේ 

නබොනශොම ව්වනට අන්තරාභල ඳ්්ර්නය නත්රුලා. 

නමොේගලීපුත්ත තිව්ව නතරණුනලෝ විමසුලා අන්තරාභලයක් තිනයනලාද? 

 
නා උයනන්  
අරියධම්ම හිමි 



පිළිතුර – ඔව් 

නමොේගලී – ඒක කාම භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – රඳ භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – අරඳ භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 
නමොේගලී – අරඳ භලනේද ඒ නදක අතනර්ද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – එනශනම් ඒක වංඥා භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – අවඥා භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – ඒක නලෝකාර භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – චතුනලෝකාර භලනයද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – ඒ තුන අතනරද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – එවිට අන්තරා භලය ඉඳදීමක් තිනයනලද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – චුතවීමක් තිනයනලද? 

පිළිතුර – නෑ 

නමොේගලී – එනශනම් නමොකද අන්තරා භලයක් තිනයනල කියන්නන? 

පිළිතුර – බුදුරජාණන් ලශන්නවේ නද්නා කෂානන් අන්තරා ඳරිනිබ්බායි කියා. ඒ නිවා අන්තරාභලයක් 

තිනයනලා. 

එතැනදී නමොේගලීපුත්ත තිව්ව රශතන් ලශන්නවේ අශනලා උඳශච්ච ඳරිනිබ්බායි කියත් බුදුරජාණන් ලශන්නවේ 
නද්නා කෂානන්. ඒ ලනේම අවංකාර ඳරිනිබ්බායි, වවංකාර ඳරිනිබ්බායි කියත් නද්නා කෂානන්. එවිට 

උඳශච්ච භලයකුත් තිනයනලද? අවංකාර භලයකුත් තිනයනලද? වවංකාර භලයකුත් තිනයනලද? කිය. 

ව්ලාමීන් ලශන්ව, ඉශත කී වතර නදනා තල ටිකක් ඳැශැදිලි කනෂොත්... 

අන්තරා ඳරිනිබ්බායි 
උඳශච්ච ඳරිනිබ්බායි 

අවංකාර ඳරිනිබ්බායි 

වවංකාර ඳරිනිබ්බායි කිය බඹනොල අනාගාමීන් ලශන්නවේා නකොටව ්ශතරක් ඉන්නලා. අවිශ බඹ තනේ 

ආයු මශාකල්ඳ 1000 යි. ඉන් 500 ක් ඉලර නලන්න ඉව්වර රශත් නලනලා නම් ඔහු අන්තරා ඳරිනිබ්බායි නව 

ශඳුන්ලනලා. 500 ට ඳසු රශත් නලනලා නම් උඳශච්ච ඳරිනිබ්බායි නවයි ශඳුන්ලන්නන්. උත්වාශ නනොනගන 

රශත් නලනලා නම් අවංකාර ඳරිනිබ්බායි. උත්වාශ නගන රශත් නලනලා නම් වවංකාර ඳරිනිබ්බායි නව ද 

ශඳුන්ලනලා. නමනවේ තුන්නලනි ධර්ම වංගායනානව්දී නමොේගලීපුත්ත තිව්ව නතරණුනලෝ විනි්චය 

කරනලා අන්තරාභලයක් නැශැ කිය. 

සිත වැරිවැරීම 

අන්තරාභලයක් පිළිබ කවුරු නමොන නද් කීලත් අඳ දැන් ඥානලන්ත නබෞද්ධනයෝ ශැටියට නමනශම හිතන්න 

ලටිනලා. දැන් ඒ අය තියනලා කියන අන්තරාභලනේදී රඳ කයක් නෑ. සිත ඳමණක් අශනවේ වැරිවරනලා. ඒ ලනේ 

තලත් අන්තරාභවිකනයක් ශමුවුණාම කතා කරනලා. රඳකයක් නැතිල කතා කරන්න පුළුලන් ද? එවිට රඳයක් 

නැශැ කියන එක නබොරු නලනලා. කතා කරන්න බෑනන් නාම කනයන්. ගන්ධය ආඝ්්රාණය කරනලලු. ගන්ධය 

ආඝ්්රාණය කරන්න රඳ කයක් එඳායැ. එවිට ඒකත් නබොරුලක්. ඊෂඟට දිලැවට නේනල කියනල මනුව්ව 

නෝනක දිලැව ්ඇති අයට ඒ අය නේනලලු. දිලැවට ලත් නේන්නන් නෑ නාමකය. දැන් අරඳ නෝනක ඉන්න 

ඇත්නතෝ දිලැවට නේන්නන් නෑ. රඳ කයක් තිබිය යුතුයි දිලැසින් බන්න. ඒලාත් එවිට වම්පූර්ණනයන් නබොරු. 



ඊෂඟට ඒ අන්තරාභවිකයා බා ඉන්නලලු නශො මවුපිය නදනදනනක් ෂඟට එන්න. එනශම බන්න පුළුලන් නම් 

දුේඳත් නගදරක උඳදින්නන් නෑ නන්ද? අංග විකල උඳදින්නන් නෑ නන්ද? ඳශත් කුයක උඳදින්නන් නෑ නන්ද? 

තමන් කැමැති විදියට ධනලත්ල කුලත්ල ලාවනාලන්තල උඳදින්න ඕන. එවිට නම් නෝනක ඉන්න බෑ දුේඳත් 

අය අන්ධ, නගොළු, බිහිරි නලා උඳදින්න බෑ. නමනවේ නුලණින් සිතීනම්දී සුදුසු මව්පිය නදනදනනක් ැනබනතුරු 

බා සිටීම නබොරුලක් බල අඳ පිළිගත යුතුයි. 

ඳ්්ර්නය – තිේනං න ෝඳන භික් නල වන්නිඳාතා ගබ්භව්වා ලක්කන්ති නශෝති. ඉධ මාතා පිතනරෝ 
වන්නිඳතිතා නශොන්ති. මාතාච අතුනී නශෝතී. ගන්ධබ්නබෝ ච ඳච්චුඳට්ඨිනතො නශෝති 

මවු කුවක දරුනලකු ශටගැනීමට කරුණු තුනක් වම්පූර්ණ විය යුතු බල නමනවේ මජ්•ම නිකානේ මශා තේශා 

වං ය සත්්රනේ වශන් නලනලා. නමහි වශන් ගන්ධබ්බයා යනු අන්තරාභවිකයා බල ඇතමුන්නේ අදශවයි. 

ධර්මානුකල නම් ගන්ධබ්බ යන ලචනය නතෝරා ගන්නන් නකොනශොමද? වත්ය ලනයන් ම ගන්ධබ්බ යනු 

උඳතක් නවොයමින් අශනවේ වැරිවරන අන්තරාභවිකනයක්ද? 

ගන්ධබ්බ අරුත 

පිළිතුර - නම් ගන්ධබ්බ කියන ලචනනේ ලචනාර්ථය ගන්තබ්නබෝති ගන්ධබ්නබෝ කියයි විග්්රශ නලන්නන. 

නමතැන ගන්ධයක් ආඝ්්රාණය කරන අය ගැන නනනමයි ශඳුන්ලන්නන. චුතියට අනතුරුල ඳටිවන්ධිය ගැනීමට 

සුදුසු පුද්ගනයකුයි ගන්ධබ්බ කියන්නන. දැන් ජීලත්ල සිටින අඳ වැම නදනාමත් ගන්ධබ්බ කියන ලචනනයන් 

භාවිතා කෂ ශැකියි.  

රශතන් ලශන්නවේ ශැර නවෝලාන් වකදාගාමී අනාගාමීන් ලශන්නවේාත් අනනක් ඳෘථේජන වත්ත්ලනයෝත් නැලත 

උත්ඳත්තිය බන බැවින් ගන්ධබ්බ නම් නලනලා. උත්ඳත්ති ලනයන් තලත් භලයකට යා යුතු පුද්ගයා කියන 

එකයි ගන්ධබ්බ කියන ලචනනේ නත්රුම. එනශම නැතිල මරණයට ඳත් වී අශනවේ ඳානලමින් ඉඳදීමට සුදුසු 

මව්පිය නදන්නනක් නවොයන අන්තරාභවිකනයකු නනොනලයි. 

ඳ්්ර්නය – ආටානාටිය පිරිනත් අඳ අවා තිනබනලා ගන්ධබ්නබෝලා, ගන්ධබ්බීලා, ගන්ධබ්බ නඳෝතනකෝලා, 

ගන්ධබ්බ නඳෝතිකාලා කියා නද්නා කරනලා. එතැන කියනලන ගන්ධබ්බයා කවුද? 

පිළිතුර - එතැන ගන්ධබ්බ නශලත් ගාන්ධර්ල කියන්නන වීණා ලාදනය කරන දිව්ය පිරිව. ඒක නද්ල 

නකොට්ඨාවයක්. චාතුර් මශාරාජික කියන දිව්ය නෝකයට අයිති දිව්ය පිරිවක්. එනශම නැතිල ගන්ධය ආඝ්්රණය 

කරන අන්තරා භල වත්ත්ලනයො නනනමයි. එනවේ අන්තරා භවිකනයො ඉන්නලා නම් ඒ අය අඹු දරුනලොත් වහිත 

පිරිවක් නලන්න ඕනනන. 

ඳ්්ර්නය – කරණීය නමත්ත සත්්රනේ එන වම්භනලසීලා යන්න අන්තරාභල අලව්ථාල ශැටියට ධර්මය උගත් 

බහු්්රැත භික්ෂූන් ලශන්නවේා ඳලා ඳ්්රකා කරනල, අඳ අවා තිනබනලා එහි වත්යතාලයක් තිනබ්ද? 

පිළිතුර - වම්භනව්සී කිය කරණීය නමත්ත සත්්රනේ කියන්නන් භූතාලා වම්භනව්සීලා කියන ඳද නදනක් 

ඒකාබද්ධ කමක්. භූතා කියන්නන වකාංග ඳරිපූර්ණල ඳශෂ ව සියලු වත්ත්ල නකොට්ඨාවලට නමක්. 

ඕඳඳාතික වත්ත්ලනයෝ වකාංග වම්පූර්ණල හිටි ශැටිනේ ඳශෂ නලනලා. ඒ ඇත්නතො භූතා, වංනවේදජ 

වත්ත්ලනයෝ යම් නතත ඇති ව්ථානනයක ඳශෂ නලා නමනොල එළිය දකිනලා. එවිට ඒ ඇත්නතො භූතා. මවුකුනවේ 

උඳදින වත්ත්ලනයෝ මවු කුසින් බිහිවුණා නම් එවිට භූතා. බිජුලටින් බිහිනලන (අේඩජ) වත්ත්ලනයෝ බිජුලටින් 

එළියට ඳැමිණි විට භූතා. ඒ ශැර “වම්භනව්සි” කියන්නන් මවුකුනවේ උඳදින වත්ලනයෝ මවුකුනවේ සිටින තුරුම 

වම්භනව්සී ඉඳනදමින් ඉන්නලා කියන නත්රුමයි එතන තිනයන්නන. ඳටිවන්ධි ගත්ත එනශත් ඉඳදීම 

අවම්පූර්ණයි. 

ඉතිරි නකොටව බන වතිනේ 

වාකච්ඡා නකනෂේ - නව්නදණිනේ නන්දසී හිමි  

Web link 

http://www.dinamina.lk/2009/02/04/_art.asp?fn=a0902043 

http://www.dinamina.lk/2009/02/04/_art.asp?fn=a0902043


 
 

 

 

අන්තර් භලය 

නම් ලිපිනේ මුල් නකොටව ඳසුගිය වතිනේ ඳෂ විය 

නා උයනන් අරියධම්ම හිමියන් නඳෂ දශනමහි ඇතුෂත් බුද්ධ නද්ශිත ධර්ම විනය අටුලා ටීකා වහිතල මැනවින් 

ශදාරා දිගු කක් බවුන් ලැඩීනමන් ද ආධ්යාත්මික අත්දැකීම් ද ඇති මශ නතර නමකි. කර්මය ශා කර්ම විඳාක, 

අඳාය, නදව්නොල ශා බඹනොල, මරණය ශා පුනර්භලය, අන්තරාභලය ශා මනනෝකාය ආදී වංකල්ඳ පිළිබ 

උන්ලශන්නවේ ඳැලැස අදශව ්“නනොනඳනනන නොල වැබෑ තතු” නමින් “ආනෝනකෝ උදඳාදි” වමග ඔබට පුදමු. 

නමනොල එළිය දකින විට භූතා නලන්නන. ඊෂඟට බිජුලටින් (අේඩජ) ශටගන්න වත්ලනයෝ බිජුලටින් එළියට 
එනකම්ම මව්කුනවේ ඉඳදිා බිජුලට බිහිවී බිජුලටින් නික්නමන තුරුම වම්භනව්සී ඔන්න ඔය විදිශටයි වම්භනව්සී 

කියන ලචනය ධර්මනේ විග්්රශ නලන්නන. ඉඳදීම නිමා කෂ වත්ත්ලනයෝ භූතා ඉඳනදමින් සිටින වත්ත්ලනයෝ් 

වම්භනව්සී. 

ඳ්්ර්නය – ති්්රපිටකයට අයත් ඳාරාජිකා ඳාලිනේ වශන් නලනල මුගන් මශරශතන් ලශන්නවේ අශනවහි 

ශැසිනරන භූත ආත්ම සියැසින් දුටු බල. අන්තරාභලය වනාථ කිරීමට වමශරු නමබඳු නද් වාධක කර ගන්නල. අපි 

ඒ පිළිබ අඳ නාහිමියන් ලශන්නවේනගන් විමසුලා. එයට උන්ලශන්නවේ දුන් පිළිතුර. 

පිළිතුර - බුදුරජාණන් ලශන්නවේනේ නද්නානව් තිනයනලා උේඳත්ති වතර ආකාරයක් පිළිබල. අේඩජ, 

ජාබුජ, වංනවේදජ වශ ඕඳඳාතික, බිත්තරලලින් උඳදින වත්ත්ලනයෝ අේඩජ මවුකුසින් බිහිනලන ක්ෂිරඳායි 

වත්ත්ලනයෝ ජාබුජ, අකුව නශේතුනලන් නතත් ඇති කුණු කව ආදිනයන් උඳදින්නන් වංනවේදජ, කුව 
නශේතුනලන් නනළුම් මල් ආදිනේ ඳශෂනලන වමශර මනුව්වනයො ඉන්නල ඒ නගොල්නොත් වංනවේදජ වකාංග 

වම්පූර්ණල දිව්ය නෝකල නදවිලරු, බ්්රශ්මනයො, නරකාදිනය නිරිවත්තු, නඳ්්ර්තනයෝ, අසුර නොල අසුරනයො, 

නම් අය ඔක්කම ඕඳඳාතිකයි. එයින් නව්මානික කිය නඳ්්ර්ත නකොට්ඨාවයක් ඉන්නලා.  

ඒ අය ඇතැම් විට නම් වතර ආකාරනයන් මත් උඳදිනල. මුගන් මශරශතන් ලශන්නවේ දුටු විර 

නකොට්ඨාව ඔක්නකොම නඳ්්ර්තනෝනක උඳන් අය. ඒ අය නකළින්ම ඕඳඳාතිකයි. ඕඳඳාතික 

නිවා උඳතින්ම ඒ ඇත්තන්ටම අලය් අලයල ඇතිල ඳශෂ වුණා. අශනවේ ශැසිනරන්නන වෘද්ධි 

බනයන් නනනලයි. ඒකට කියන්නන කර්මවිඳාකජවෘද්ධිය කිය. 

ඳ්්ර්නය – මව් කුවක දරුලකු පිළිසි ගැනීමට ව්තී්්ර පුරු නදනදනනකුනේ එක්වීමක් 

අල්යයි. නමුත් ඕඳඳාතික උත්ඳත්තිනේදී එබඳු නදයක් නෑ. එවිට වත්ත්ලනයකු ශටගන්නා 

ආකාරය පිළිබ ගැටලුලක් ඇතිනලනලා. ඒ පිළිබල ගරු ව්ලාමීන් ලශන්ව තල ටිකක් 

ඳැශැදිලි කනෂොත්? 

පිළිතුර - නම්ක කර්ම නියාමයක්. කර්මය කාටලත් ඳානය කරන්න බෑ. යම්කිසි විදියකින් සිතුලා නම් මම 

මනුනොල උඳදින විට ඕඳඳාතිකල ඉඳනද්ලා කිය ඊට සුදුසු කුවල් උත්වන්නල තිබුණා නම් මනලක් පිනයක් 

නැතිල නදලඟනක් දිව්ය කුමාරනයක් ලනේ හිටි ශැටිනේ ඳශෂ නලනලා. අනේ බුදුරජාණන් ලශන්නවේනේ කානේ 

හිටියා එබඳු නදන්නනක්. අම්බඳාලි වශ චිඤ්චිමානවිකාල. අම්බඳාලි උඳන්නන විාා මශනුලර අඹ ලනනේ. ඒ 

නිවයි අම්බඳාලි කියන නම් වුනේ. නදලඟනක් ලනේ රීර වම්ඳත්තියක් පිහිටියා.  

 
නාඋයනන් 

අරියධම්ම හිමි 



චිඤ්චිමානවිකාල උඳන්නන වැලැත් නුලර සියඹා ගශක් යට. චිඤ්චි කියන්නන සියඹා. සියඹා ගශක් යට 

ඉඳදුන නිවා චිඤ්චිමානවිකාල වුණා. රඳනයන් ඉතා විශි්ට වුණා. ශැනමෝම විලාශ නයෝජනා නගනා නිවා 

විලාශයට යෑමට නනොශැකි වුණා.  

අන්තිනම් ඳරිබ්්රාජිකාලක් ලනේ හිටියා. නිගන්ඨනයො ආ්්රය කර බුදුරජාණන් ලශන්නවේට අඳශාව කර 

අඳායට ගියා. අම්බඳාලි ඳැවිදිල රශත් වුණා. එතුමිය කාය්ඳ බුද්ධ ාවනනේ අවුරුදු විසිදාශක් ඳමණ මශණ දම් 

පුර ඳ්්රාර්ථනාලක් කර තිබුණා. රශත් නලන ආත්නමදී මට ඕඳඳාතික උත්ඳත්තියක් ැනබ්ලා කිය. ආයු 

නකෂලර නදව් නොවින් චුත වී වවර ඳ්්රාර්ථනාල අනුල මව් කුවක නනොඉඳදී ඕඳඳාතිකල ඉඳදුනා. ඒක 

කර්මයක විඳාකයක්. දැන් මවු කුවක උඳදින්නනකුට කාය දවක, භාල දවක, ලත්ථු දවක තුනයිනන්. මව්කුනවේ 

ලැඩිම ලනයන් රඳ කාඳ තුනයි ඳශෂ නලන්නන්. කෂ අලව්ථානව්, ඒ ශැර ඕඳඳාතිකල ඉඳනදන නකොට 

වකාංග ඳරිපූර්ණල ඇව, කන, නාවය, දිල වශ රීරය යන සියල්ම එකලර වම්පූර්ණ නලා ඒ එක්කම තමයි 

චිත්තය ඳශෂ නලන්නන. ඳටිවන්ධියයි රඳකය ඳශෂ වීමයි යන නදකම නඳර ඳසු නනොවී එකලර සිදුනලන්නන. 

ඳ්්ර්නය – ඉඳදීමට නකනනකුට කර්මානුරඳල සුදුසු මව්කුවක් පිළිනයෂ වී නනොතිබ්නබොත් එයාට නමොකද 
නලන්නන්? 

පිළිතුර - ඔය චුති උත්ඳත්ති ගැන. කිසිම වත්ත්ලනයකුට තමන්ට තමන් 

ලගකියන්න බෑ. නශේතුල මරණය වශ උේඳත්තිය කියන්නන කර්මානුකල 

කර්ම නියාමයට අනුල සිදුලන නදයක්. නනොඑනවේම මට නමනශම උඳදින්න 

ඕන නමනශම උඳදින්න ඕන කිය කිසිම නකනනකුට උඳදින්න බෑ. ධ්යාන 

අභඥාාභිනයකුට ශැර, ධ්යානාභිනයකුට නම් මම අශලල් බඹ තයට 

යන්න ඕන කිය හිතාගන්න පුළුලන්. ඒ ශැර නම් නකනව ් ශරිත 

අන්ධබා ඳෘථේජන වත්ත්ලයන්ට මට අශලල් තැන නශොයි 

කිය නතෝරගන්න තරම් ක්තියක් නෑ. අනිත් කාරණය තමයි අපි 

නම් වශන් කරන්නන් මනුව්ව නෝනක් ගැනනන. මනුව්ව නෝකය ඳඤ්ච 

නලෝකාර භලයක්. ඳඤ්ච නලෝකාර භලනයහි ලව්තු රඳයකින් නතොරල සිත 

ඳලතින්නන නැශැ. ලව්තු රඳයක් මතයි සිත් ශටගන්නන් ඳලතින්නන් එනිවා 
අන්තරාභලය වනාථ කිරීමට පිණිව ඉදිරිඳත් කෂ ඉතා නබොෂ ඳ්්ර්නයක් 

ඔය තැනක් නනොතිබ්නබොත් කියන ඳ්්ර්නය. 

නම් වි්ලනේ ඉන්නන් එක අම්මාද? රජ කුයක නශෝ සිටු කුයක ඉඳදීමට 

සුදුසු පින් ඇති නකනනක් සිතමු. ඉතිං එයාට නම් නෝනක උඳදින්න ඉන්නන් 

එක රජ ඳවුක්ද? එක සිටු ඳවුක් ද? අපි හිතමු අශවට දැම්ම නඳොල්ක් ඕක නකොතැනකට ලැනටයිද කිය 

කියන්න බැශැනන. ඒ ලනේ නමනොවින් චුතවීමත් මතු ඉඳදීමත් එනවේ වනලොත් නමනවේ වනලොත් කියා අපි හිතන 

ආකාරයට නනොල කර්ම නියාමයකට අනුල සිදුලන නදයක්. මිනිව් නොල ඉඳදීමට සුදුසු පින් ඇති අය නමහි නනො 
ඉඳදුනනොත් නදව්නොලක ඕඳඳාතිකල නශෝ චුතියට අනතුරුලම ඉඳදීම තමා නථරලාදී ධර්මයට අනුල වම්බුද්ධ 

නද්නාල අනුල නිවැකලම අපි විසින් පිළිගනු බන්නන්. 

ඳ්්ර්නය – එනශමයි ව්ලාමීන් ලශන්ව, අඳට දැන් ඉතා ඳැශැදිලියි. නම් අන්තරාභලය යනු මිථය්ාලක් 

බල. එනශත් නම් ඔව්නවේ සිතා අතරමං ව නබොනශෝ නදනනකුනේ යශඳත පිණිව තල කරුණක් විමසීමට අලවරයි. 

නථරලාදී නබෞද්ධ නව්නයන් නඳනී සිටින එනශත් නථරලාදී ආකල්ඳ නැති ඇතමුන් අන්තරාභල කථානව්දී කියන 

නදයක් තමයි නකනනකු අන්තරාභලයට ඳත් වුණාම ඔහු අශනවේ ශැසිනරමින් එක තැනක නනොසිට ශීඝ්්ර 

නව්ගනයන් ගමන් කරමින් සිටින බල. ඒ පිළිබලත් ඳැශැදිලි කිරීමක් කනෂොත්? 

පිළිතුර - අපි නම් ජීලත් ලන මනුව්ව නෝනක අනේ සිත ඳලතින්නන ලව්තු රඳයක් ඇසුරු කරනගනයි. දැන් අපි 

මව් කුව පිළිසි ගැනීනම්දී කෂ අලව්ථානලම ශටගන්නා ශදය (ශෘදය) ලව්තු රඳය නිවා තමයි එතැන සිට 

පිහිටන්නන. වම්මුති ලනයන් වත්ත්ලයකුනේ ඳශෂවීම ඳරමාර්ථ ලනයන් ව්කන්ධයන්නේ ඳශෂවීම, එනිවා 

ලව්තු රඳයකින් නතොරල කලදාලත් නව්දනා, වංඥා, වං ාර, විඤ්ඤාණ කියන වතර නාමව්කන්ධය ඳලතින්න 

බැශැ. නකනනක් මරණයට ඳත් නලන විටම ඔහු ඔහුනග ලව්තු රඳය නිරුද්ධ නලා ඉලරයි. ඉන්ඳසු ඔහුට ඇව, 

කණ, නාවය, දිල, රීරය, ශෘදය යන ලව්තු රඳයක් නැතිල සිත ඳමණක් අශනව ගමන් කරන ක්තියක් නැශැ. 

අරඳාලචර බ්්රශ්ම නෝනක බ්්රශ්මයන්ටලත් නාමධර්ම ඳතුරුලන්න බෑ.  



ඒ අය බඹනොල ඉඳදුනාම උඳන් තැනම ඉන්නලා. ඔවුන්ට ඇවිදීමට කථා කිරීමට කිසිනවේත් බෑ. ඇශැට 

නේන්නනත් නෑ. අරඳාලචර බ්්රශ්මයන්ටත් එනවේ නම් නම් අන්ධබා නකනව ්බහු ඳෘථේජන වත්ත්ලනයෝ 

නකොනශොමද අශනව ඳානලවී ඉඳදීමට තැනක් නවොයමින් අශනවේ වැරිවරන්නන්? එනිවා රඳකාය නැතිල නාමකාය 
නශලත් සිත අශනවේ සීඝ්්ර නව්ගනයන් ගමන් කරන බල උමතු අනයකු ශැරුණු නකොට ධර්මය පිළිබල වාමාන්ය 

අලනබෝධයක් ැබ අනයකුටලත් ඳ්්රකා කෂ නනොශැකියි. එය වම්පූර්ණ මිථය්ාලක්. 

ඳ්්ර්නය – එනශම අශනවේ ගමන් කරන වත්ත්ල නකොට්ඨාව පිළිබල ධර්මනේ වශන් නලන්නන නැද්ද? 

පිළිතුර - ඕඳඳාතිකල ඉඳදිා අශනවේ ගමන් කරමින් දුක් විඳින වත්ත්ල නකොට්ඨාව ඉන්න බල විනය පිටකනේ 

ඳාරාජීකා ඳාලිනේ වශ සත්්ර පිටකනේ නඳ්්ර්ත ලව්තු නද්නානව් දැක්නලනලා. ඒ සියල්නෝම 

නඳ්්ර්තනෝකයට අයිති අය. එනශම නැතිල ඉඳදීමට සුදුසු තැන් නවොයමින් කය නැති සිත ඳමණක් ඇති අන්තරා 

භවික වත්ත්ලනයො නනනමයි. 

ඳ්්ර්නය – අන්තරාභලය පිළිබ දැඩි මතලාද ඉදිරිඳත් ඇතැම් හිමිලරු කියා තිබුණා තමන් අන්තරාභලය 

පිළිගත්නත් කරුණු කාරණා වහිතල යමක් කීනලොත් එය නකොයි නිකායට, යානයකට අයත් උනත් අඳ පිළිගත 

යුතුයි කිය. අනික මශායානික නිකායක් ව වර්ලාව්තිලාදීන් අතරත් රශතුන් ලශන්නවේා සිටිය කිය කියනලා. 
නම් අදශව ධර්ම විනයට එකඟද? එකඟ නලන්න පුළුලන් වාධක තිනබනලාද? 

පිළිතුර - වම්බුද්ධ ඳරිනිර්ලාණනයන් අවුරුදු සියයක් ගතව ඳසු විාා මශනුලර භික්ෂූන් ලශන්නවේා දව අකැඳ 

ලව්තුලක් ඳනලා ගත්තනන්. ඒ නිමිත්නතනුයි නදලැනි ධර්ම වංගායනාල සිදුවුනේ. නම් නදලැනි ධර්ම 

වංගායනානව්දී දව අකැඳ ලව්තුල විනය විනරෝධී බල තීරණය ව අතර දශදාශක් ඳමණ අජ්ජී භික්ෂූන් 

ාවනනයන් ඉලත් කරනු ැබුලා. එම අජ්ජී භික්ෂූන් නලනත් ඳ්්රනද්යකට නගොව ්තමන් ද වංගායනාලක් කර 

එය “මශාවංගීති” නමින් ශඳුන්ලා තම භික්ෂු පිරිව ද මශා වංගීති නිකාය ලනයන් නම් කෂා. නම් මශා වංගීති 

නිකාය තමා මශායානය බලට ඳත්වුනේ. ලැඩිකල් නනොනගොව ්නම් භික්ෂූන් නිකාය දාශතකට නබදුණා. ඔය 

මශායාන නිකාය දාශතට අයිති නකොටවක් තමයි වර්ලාව්තිලාදීන් කියන්නනත්. 

ඔවුන් නම් මශායාන නිකායලල් පිහිටුලා ගත්නත ාවනය ආරක්ා කරන්නලත් තමන් දුකින් මිනදන්නලත් 

නනනමයි. ජ්ජි සිල්ලත් භික්ෂූන් ලශන්නවේානගන් ඳළිගන්න වශ ාවනය විනා කරන්න. එනිවා ඔව්හු ධර්ම 

විනය ාව්තෘ ාවනය තමන්ට උලමනා විදියට වකව් කරන්න ඳටන් ගත්තා. බුද්ධ ලචන නලනව ්කෂා. බුදු 
වසුනට වතුරුකම් කිරීමත් නථරිය ඳරපුර විනා කිරීමත් එකම බානඳොනරොත්තුල කර ගත් එම මශායානිකයින් 

තුෂ දියුණු ව ශීයක්, වමාධියක්, ඳ්්රඥාලක් නැශැ. ජනපි්්රය වීනම් ක්්රම උඳාය අනුගමනය කරමින් 

මශජනයානගන් ඳැවසුම් බමින් කටයුතු කෂා මිව ඔවුන් නිලන් මඟක් අනුගමනය නකනෂේ නැශැ. 

වාකච්ඡා නකනෂේ -නව්නදණිනේ නන්දසී හිමි  

web link 

http://www.dinamina.lk/2009/02/11/_art.asp?fn=a0902112 

 

 

 

 

 


