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පරසධාවනනවන 
ඒ අනුත්තර සම්මොසම්බුදුරජොණයන් වණහන්ගස්ග ් ශ්රී මුෙග න්  ලො   
සත්වණ ින්ග ් ජරො, මරණය, ගශෝක  දී ගරෝ  න් දිවණ ඔසුවණක් බඳු වණූ ඒ ශ්රී 
ස ්ධර්මග ් අරුත් කොලග ් වණුලිතලොගවණන් වණුසී  ොම් ගනොදී නුවණත 
ගලෝක ් ිසවණර කර ගප්නව්ණන අප්ග ් අතිප්ූජනී  කලයොණය මිතර මොන්කඩවණල 
සු ස්සන ස්වණොමීන් වණහන්ගස් ිසසින් 2016 වණසර තුළ දී ප්ුවණුත්වණූ ධර්ම ග ්ශනො 
තුනක එකතුවණක ් උනව්ණහන්ගස්ග ් අවණසර  මත ගමගස් මදු්රිත මොධයග න් 
ධර්ම දාන ක් ගලස ඔබ අත් ප්ත් කරන්න් ලුබීම ඉමහත් සතු්කි.  

ගමම ධර්ම දාන  ගහ්තු ගකෝ ග න ජනිත වණනන්ො වණූ කුසල් බලග න් 
සත්ප්ුරුෂ වණු් ප්වණත්වණනන්ො වණූ ප්ූජය ප්ො  මොන්කඩවණල සු ස්සන ස්වණොමීන් 
වණහන්ගස්් සම්බු ්ධ ශොසනග ් චිරස්ිති  උග සො සිදු කරන්නො වණූ ශොසනික 
ගමගහවණර ඉදිරි ් කර ග න  ොම් අවණශය ශක්ති  ෛධර්  සහ නිදුක් 
නිගරෝ ී භොවණ  ගනො අඩවුණ ලුගේවණො ි ප්තම.ු ගමම ප්සු්ථක  සකස් කිරීම් 
ප්රි ණයක අකුරු සුකසමී, ගසෝදුප්ත් බුලීම, ප්ි්කවණර  සුදීම  දී වණූ 
ගනොග ක් අ ුරින් දා ක වණ ූදිල්රුක්ෂි, වණසන්තො, අමරතුං ,   ොනන ්, තනූජ, 
සමිරු,  ුණයදාස හො ප්ි සීලි  න ප්ින්වණතනු් ඇතුළු ස ිලු ග නෝ  , එ  මදු්රණය  
හො ගබදා හුරීම් උ ේ කළ සි ලු ග නෝ  , ගමහි මුද්රණය බරප්ුන  රමින් එ  
ගනොමිලග ් ම ඔබ අත් ප්ත් කළ ප්ින්වණතුන්්  , ගම  කි වණන ඔබ අප් සි ලු 
ග නෝ  , වණහ වණහො  ර්ශන ිසශ ු්ි  ඇති කර  ුනීම් ගම් ධර්ම දානම  
කුසල  උප්නිිඃශර  ගේවණො.  

ග ්ශනො ිසලොසග ් එන හඬ හුසිරුම් කි වීගම් දී හමු ගනොවණන බුිසන් ඇති 
ිස  හුකි  ු් ළු සහ ත ස්ථොන අප් ිසසනි් අර්ථ  ගනො ගවණනස් වණන ගස් 
සංගශෝධන  කිරීම් උත්සොහ ග න ඇත. සිදුවී ඇති  ම්කිසි ප්රමො  ග ෝෂ ක් 
ඇගතොත් ප්ටි ත කරන ල  ග ්ශනොවණ සම  සසඳා කොරුණිකවණ අප් ගවණත 
 න්වණන ගමන් ඉල්ලො සිටිමු. 

වණචනග ් ප්රිසමොප්්ත අර්ථග න් ම උතුම් රත්න ක් බඳු ගමම ප්ුස්ථක  ඉතො 
ඕනෑ කමින් හො අවණධොනග න්  ුතුවණ කිහපි් වණරක් ගහෝ කි වණො අවණගබෝධ කර 
 න්නො ගලසත්, එ ින් ගනො නුවණතී එ  ප්රොග ෝ ිකවණ අත්හදා බලො ධර්මග ් 
සන්දිට්ඨික  ුණය  තමො තළුින ්ම අත් කින ගලසත් අවණසන් වණශග න ්ඉල්ලො 
සිටිමු. 

ධම්මහදය ග්රන්ථ ්රකාශන  කාිටුව   
2016-08-04 ගහෝමො ම දී 

 



 

 

“ප්ථවීසමං, රොහුල, භොවණනං භොගවණහි .ප්ථවීසමඤ්හි ගත, රොහුල, භොවණනං 
භොවණ ගතො උප්්ප්න්නො මනොප්ොමනොප්ො ඵස්සො චිත්තං න ප්රි ොදා  

ඨස්සන්ති  .ගස යථොප්ි , රොහුල, ප්ථිස ො සුචිම්ප්ි නික්ිප්න්ති, අසුචිම්ප්ි 
නික්ිප්න්ති,  ූථ තම්ප්ි නකි්ිප්න්ති, මුත්ත තම්ප්ි නකි්ිප්න්ති, 

ගෙළ තම්ප්ි නික්ිප්න්ති, ප්ුේබ තම්ප්ි නකි්ිප්න්ති, ගලොහිත තම්ප්ි 
නික්ිප්න්ති, න ච ගතන ප්ථවී අට්ඨී ති වණො හරො ති වණො ජි ුච්ඡති වණො; 

එවණගමවණ ගෙො ත්වණං, රොහුල, ප්ථවීසමං භොවණනං භොගවණහි  .ප්ථවීසමඤ්හි ගත , 
රොහුල, භොවණනං භොවණ ගතො උප්්ප්නන්ො මනොප්ොමනොප්ො ඵස්සො චිත්තං න 

ප්රි ොදා  ඨස්සන්ති.” 

“රාහුල, ප ාප ාව හා සමප ාට භාවනාව වඩව. ප ාප ාව හා 
සමප ාට භාවනාව වඩනන්ාව ූඔබට උ න ්මනා  අමනා  

ස ්ර්ශප ෝ  ුසල්සිත විනාශප ාට පනාසටිිත.් රාහුල,  මපස ්
ප ාප ාපවහි  ිරිසදිු පෙ ෙ ෙමත්, අ රිිසදිු පෙ ෙ ෙමත්, මතුරෙ 

ෙමත්, ප ලෙ පහ ත්, සැරවෙ ෙමත්, පලපහෙ ෙමත්, එ ින ්
ප ාප ාව අ රි  පහෝ පනා ර .ි  ි ි ුල ්පහෝ පනා ර .ි රාහුල 
එ රිෙප්ෙන්ම පතා  ප ාප ාව හා සමප ාට භාවනාව වඩව්. 

ප ාප ාව හා සමප ාට භාවනාව වඩනන්ාව ූඔබට උ න් මනා  
අමනා  ස ්ර්ශප ෝ  ුසල් සති විනාශප ාට පනාසටිිත.්” 

මහො රොහුගලොවණො  සූතර , මජ්ක්ධිම නකිො 1 
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දර්නය විනුද්ි  ප්ිණිස1 

නපමාතසස් භගවපතා අරහපතා සමමා සමබෙුධ්සස් 

“කිත්තාවතා නු ඛ ා ආවුඛසා භික් ුඛනා දස්සනං සුවිසුද්ධං ඛ ාතී”ති? 

සදා ප්ූජනී , වණන් නී , මහො සඞ්ඝරත්නග න් අවණසර ි. ප්ින්වණත් 
සිල්මෑණිවණරු වණරප්රමුෙ ශර ්ධොබු ්ිසම්ප්න්න කොරුණික ප්ින්වණතුනි. ගම් 
ප්ින්වණත් හුමග නොම දැන් ගම් ගමොගහොගත් සූදානම් ගවණන්ගන් ගලොවණුතුරො 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් අප් ගකගරහි අනුකම්ප්ොගවණන් ග ්ශනො කළ 
ස ්ධර්මග න් බිහක් ශරවණණය  කරන්න්  ි. ඒ නිසො හුම ග නොම 
ඉතොමත් ඕනෑකමින් ගම් ග ්ශනොවණ ශරවණණය  කරන්න් කි ලො මතක් 
කරනවණො.  

ප්ින්වණතුනි, අතීතග ්දී ඕනෑ තරම් ගලොවණුතුරො සම්මො සම්බුදුරජොණයන් 
වණහන්ගස්ලො ගම් ගලෝක ධොතුගේ ප්හළ වණුණයො, ප්හළගවණන්න් ඇති. ඒ 
කොලවණල, අප්ිත් මනුෂය ින් ගවණලොත් ඉන්න ඇති. අගන් මනුෂය ින් 
ගවණලො හිටි ත්, කවණුරු ගහෝ ගලෝක  මුේවණො ගකරුවණො කි න අ හස් 
ඇති, මිථයො ්ෂ්ටික ප්වණුලක ඉප්දිලො, මිථයො ්ෂ්ටි ගවණලො ඉන්න ඇති. ඒ 
හින් ත් ඒ සු ත න්වණහන්ගස්ලො අප්ි ඇසුරු කගළ් නෑ, ඒ ධර්ම  ඇසුරු 
කගළ් නෑ. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගලෝකග ් ප්හළවණුණයො, අප්ිත් මනුෂය ින් 
ගවණලො හිටි ො. අගන් ඒත් ස ්ධර්ම  ඇගහන්ගන් නුති, ඉතොමත් 
ම්ගල්ච්ඡ  ති ප්ුවණුතුම් ඇති, ඉතොමත් දුර ප්රොන්ත ප්රග ්ශ ක අප්ි ඉන්න 
ඇති. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගලෝකග ් ප්හළවණුණයො, අප්ිත් මනුෂය ින් 
ගවණලො හිටි ො. නමුත් අගප්් ඇස් ගප්ගනන්න් නුතුවණ ඇති. කන් 
ඇගහන්න් නුතුවණ ඇති. හඟවණො කි න අර්ථ ක් ගත්රුම් න්න් තරම් 
ඥාන සම්ප්ත්ති ක් නුති මන් බු ්ික ගවණලො ඉන්න් ඇති. ඒනිසො අප්් 
ගම් ස ්ධර්ම  අවණගබෝධ කර න්න බුරිවණුණයො.  

ප්ින්වණතුනි, ඉන්ද්රි  අං ිසකල ගනොවණූ, ඉතොමත් තීෂණය ප්රඥාවණක් තිග න, 
හඟවණො කි න අර්ථ ක් ගත්රුම් න්න් ප්ුළුවණන්, ඥාන සම්ප්ත්ති ක් ඇති 
මනුෂය ින් ගවණලො අප්ි ගලෝකග ් ඕනෑතරම් ඉප්දිලො ඇති. අගන් ඒ 
කොලග ් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගලෝකග ් නෑ. ධර්ම  ගලෝකග ් නුහු. 
තවණත් කොල ක බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගලෝකග ් ප්හළගවණලො, අගන් අප්ි 
තිරිසන්  ත්මභොවණ ක් ලබලො. නුත්නම් ගප්ර්ත ගලෝකග ් ගප්ර්තග ක් 

                               
1 2016-06-12 දින රත්නපුර පැවති ධර්ම දේශනය 



2 ෙර්ශන විශුේි    ිණිස  

ගවණලො දුක් ිසඳිනවණො. නුත්නම් කළ අකුසල ක් අප්ොග ් කල්ප්  ණයනක් 
ප්ුගසන ඇත්තන් ගවණලො. එගහමත් නුත්නම් අසංඥ තල  වණග ් 
දීඝඝො ුෂ්ක ග ්වණ කුල ක ඉප්දිලො. එගහම නුතිනම් අරෑප්ී බරහ්ම තල ක 
ඉප්දිලො.  

ගම් කුමන ගහෝ කරුණයක් එගහගමගහ වීගමන් අප්් ස ්ධර්මග ් 
අවණගබෝධ  ලුබුගණය් නෑ. ලබො න්න් ඉඩ ලුබුගණය් නෑ. හුමදාම 
ෂණයග ් සම්ප්ත්ති ක් අප්් ලුබුගණය් නෑ. ඕක් කි නවණො අෂ්් 
දුෂ්ඨෂණය  කි ලො.  

ගප්ර කළ කුසල ක්  ගකොගහ , බු ්ගධෝත්ප්ො  කොල ක් තිග න, 
ස ්ධර්ම ත් තිග න වණ්ප්ි්ොවණකුත් ලුබුණයො. මනුෂයග කුත් වණුණයො,  මක් 
හඟවණො කි න අර්ථ ක් ගත්රුම්  න්න ප්ුළුවණන් මට්ඨ්මකුත් ලුබුනො. 
ගමන්න ගම්ක් කි නවණො ප්ින්වණතුනි, ෂණයසම්ප්ත්ති  කි ලො.  

ගම් ප්ින්වණතුන් ගම් ප්ින්වණතුන්ග ් ජීිසතග ් ගබොගහෝ වණටිනො බොහිර ග ්වණල් 
 කිනවණො. ඉඩකඩම්,  ොනවණොහන, ග වණල්ගදාරවණල්, දූ  රුගවණෝ. නමුත් ඒ 
හුම ග ්ක් ම වණඩො වටිනා ම ඛද් තමයි පින්වතුනි ඛේ ක්ෂණසසේපත්තිය  
ඉතින් ඒ තරම් ලොභ ක් ජීිසත ් ලබො න්න තරම් වණොසනොගවණච්ච ගම් 
ප්ින්වණතුන්් ගම් ස ්ධර්මග ් අවණගබෝධ  ලබො න්න එක අප්හසු නෑ, 
ප්ුළුවණන්. ඒ හින්දා හුමග නොම ගම් ධර්ම  අවණගබෝධකර න්න 
උත්සොහවණත් ගවණන්න් ඕගන්.  

ප්ින්වණතුනි, ගම් ෂණයසම්ප්ත්ති  වණර වණොග න දුක් ප්ත්ගවණච්ච අ  
ගලෝකග ් හරි ් ඉන්නවණො.  වණසක් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ඉන්න 
කොලග ් මු ලන් මහරහතන්වණහන්ගස් ි, ලක්ෙණය මහරහතන්වණහන්ගස් ි, 
 ිජ්ක්ධඣකූ් ප්ර්වණතග ් උඩ ඉහන් ප්හල් බහිනවණො. බහින ගකෝ මු ලන් 
මහරහතන් වණහන්ගස් සිනහ ප්හළකරනවණො සංගේ  කින්. ලක්ෙණය 
මහරහතන්වණහන්ගස් අහනවණො, “ඔබවණහන්ගස් සිනහ ප්හළකරන්න 
ගහ්තුවණ ගමොකක් ” කි ලො. මු ලන් මහරහතන්වණහන්ගස් ප්රකොශ 
කරනවණො, ග ්ශනො කරනවණො, “ඇවණුත්නි ගම් කොරණයොවණ දැන් මග න් 
අහන්න් එප්ො. ප්ිණය්ඩප්ොතග ්  ිහිල්ලො  වණෝ ප්ස්ගස් භො යවණතුන් 
වණහන්ගස් වණන් නො කරන්න  ි හම භො යවණතුන් වණහන්ගස් ළඟදී 
අහන්න” කි ලො.  

ඉතින් ප්ිණය්ඩප්ොතග ්  ිහිල්ලො හවණස භො යවණතුන් වණහන්ගස් වණන් නො 
කරන්න  ි හම ලක්ෙණය හොමුදුරුගවණෝ මු ලන් මහරහතන් 
වණහන්ගස්ග න් අහනවණො, “ඇවණුත්නි ගමො ් ල්ලොනග නි, උ ෑසන 
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ප්ිණය්ඩප්ොතග ්  න්න  ිජ්ක්ධඣකූ් ප්ර්වණතග න් බහින ගකෝ ඔබ 
වණහන්ගස් සිනහ ප්හළ කළො. ඒක් ගහ්තුවණ ගමොකක්  ”? කි ලො. ඒ 
ගවණලොගේදී මු ලන් මහරහතන්වණහන්ගස් භො යවණතුන්වණහන්ගස්් 
වණන් නො කරලො කි නවණො, “භො යවණතුන්වණහන්ස, මම  ිජ්ක්ධඣකූ් 
ප්ර්වණතග න් බහින ගකෝ මම දිවණුසින් දැක්කො, අහගස් ප්ිඹුරු 
ගප්ර්තග ක් ඉන්නවණො. ගම් ගප්ර්ත ොග ් ිසශොලව  දි  ග ොදුන් සී ක්. 
වණලි   ප්ුත්ගතන් ඇිසගලන  ින්න ගම් සතොවණ ප්ුච්චොග න ඔළුගවණන් 
අවණසන් ගවණනවණො. ඔළුවණ ප්ුත්ගතන් ඇිසගලන  ින්න ප්ුච්චොග න 
වණලිග න් අවණසන් ගවණනවණො. ග ප්ුත්ගතන්ම ඇිසගලන  ින්න 
ප්ුච්චොග න මුදින් අවණසන් ගවණනවණො. මුදින් හ් න්න  ින්න 
ග ප්ුත්තම ප්ුච්චොග න ග ප්ුත්ගතන් අවණසන් ගවණනවණො. ගම් සතො 
ඉතොමත් දුක්ිතවණ ක්ර වණූ, ක්ුක වණූ, ති ුණයු වණූ ගේ නොවණන් ිසඳිනවණො. 
භො යවණතුන්වණහන්ස, ගමබඳු වණූ අ ්භූත සත්වග ක් මම දැක්කො” කි ලො 
ප්රකොශ කළො. 

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ප්රකොශ කරනවණො, “ගමො ් ල්ලොනග නි, මම ඔ  
කි න සතොවණ දැක්ගක් එදා සම්බු ්ධව ් ප්ත්ගවණලො ඉන්න ගකෝ 
ගබෝිමණය්ඩලග ්දි ම  ි. නමුත් මම ගලෝක ් ප්රකොශ කගළ් නුහු. මම 
ප්රකොශ කළො නම් ගලෝක ො මග ් වණචන  ිසශ්වණොස කරන්ගන් නුහු. 
මග ් වණචන  ගකගනක් ිසශ්වණොස ගනොකගළොත් එ ෝ ගබොගහෝ කොල ක් 
අනර්ථ  ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. අවණුඩ ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. අහිත ප්ිණිස 
ප්වණතිනවණො. ඒ ගලෝක ෝ අනර්ථ ක්, අවණුඩක්, අහිතක් ගනොගේවණො 
කි න අ හසින් මම ඕක ප්රකොශ කගළ් නෑ. නමුත් දැන් ට් සොෂි 
වණශග න් ඇස් ඇති ශරොවණකග ොත් ඉන්න නිසො මම ප්රකොශ කරනවණො 
ගමො ් ල්ලොනග නි, ගම් සත්ව ො කොශයප් බුදුරජොණයන් වණහන්ගස්ග ් 
කොලග ් මහො අකුසල ක් කළ සත්වග ක්” ක ිලො ගලොකු කතොවණක් 
තිග නවණො. (ඒක කි න්න  ිග ෝතින් දැන් බණය අහන්න ගවණන්ගන් නෑ, 
කතොවණක් ග ්ශනො කළො ගවණනවණො.)  

ප්ින්වණතුනි, ෂණයසම්ප්ත්ති  වණුරදීම නිසො අකුසල ධර්ම කරලො ගමබඳු 
වණූ  ත්මභොවණ ලබොග න අනන්තවණත් අප්ි දුක් ප්ත්ගවණලො ඇති, දුක් 
ිසහලො ඇති. ඒ වණග ්ම ගම් අනන්ත අප්රිමොන සංසොරග ් අප්ි හුම 

ගකගනක්ම ඉප්ග මින් මුගරමින්, මුගරමින් ඉප්ග මින් අම්මො, තොත්තො, 
සගහෝ ර සගහෝ රි න් මුගරනගකෝ අප්ි අඬනවණො. අප්ි මුගරනගකෝ 
ඒ අ  අඬනවණො. ගම් ිසදි ්, ඔවණුගනොවණුන්් හුවණමොරුවණ් හඬො නිමින්, 
හඬමින් ගම් සසර  වණො මිසක, අප්වණ එගතර කරන්න ග මේප්ි න්වණත්, 
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ග මේප්ි න් එගතර කරන්න අප්ිවණත් දැනග න හිටිග ් නෑ ගම් දුක් 
ග ොගඩන්.  

එබඳු වණූ සසර තොමත් අප්ි ළඟ එගහමම  ි. මම සසර ස්වණභොවණ  ඉඩ 
ලුගබන හුම ගවණලොවණක ම මතක් කරලො තිග නවණො. ඒ බවණත් සිහිප්ත් 
කරග න, ගමබඳු වණූ සසර දුගකන් එගතර ගවණන්න්  ි ගම් ස ්ධර්ම  
තිග න්ගන්. අගන් ස ්ධර්ම  අවණගබෝධ වණුගණයොත් ගම් සසර දුක 
නිමොකර න්න ප්ුළුවණන් ගන්  කි න කලණය සිත් ඇතුවණ හුම ග නොම 
බණය අහන්න් ඕගන.  

ඒ වණොග ්ම ගම් අනන්ත සංසොරග ් ිසන්  දුක්, අනො තග ් ලුගබන්න්, 
ිසඳින්න් ගවණන දුක් තිග නවණො නම් ඒකත් ප්ුත්තකින් තබන්න. තම 
තමන් හුම ග නොම, තම තමන්ග ් ජීිසත ප්ුත්ත් නුඹුරුගවණලො, 
ගමොගහොතක් සිහිකරලො,  වණර්ජනො කරලො බලන්න, අප්ි හුගමෝම ජීවණත් 
ගවණනවණො කි ලො කරන්ගන් ගමොකක්   කි ලො. බොහගිරන් බුලුවණහම නම්, 
අප්් ජීවණත් ගවණනවණො කි ලො අප්ි කරන්ගන් ග ොිසතුන්බත් කරනවණො, 
ෛවණ ය ප්රතිකර්ම ක් කරනවණො,  ණිත උ න්වණන  මක් කරනවණො, ගම් 
වණග ් වණුඩක් ුතු කරනවණො කි ලො ගප්ගන ි.  

නමුත් අප්ි හුම ග ගනක්ම කි න කරන ගම් ග ්වණල්වණල් ඔේගබන් 
ප්වණතින  ථොර්ථ  සිහිකරලො බලන්න, ගමච්චර ග ්වණල් අප්ි ගම් කළො 
නම්, කරනවණො නම්, ගම් කුමක් සහහො  කි ලො. එගහම සිහිප්ත් කගළොත් 
අප්් ගත්ගර ි, අප්ි හුමග ගනක්ම ගම් කරන්ගන් දුක අගප්් ජීිසතග න් 
අවණසන් කර න්න් එක එක කරම උප්ො  න් ග ො මින් ඉන්නවණො. සුප් 
සතු් ග ක අගප්් ජීිසත ් ළඟො කර න්න් උත්සොහවණත් ගවණමින් 
ඉන්නවණො. ගකටිග න් කිේගවණොත් අප්ි ගම් ජීවණත් ගවණනවණො කි ලො 
උත්සොහවණත් ගවණන්ගන් දුක නුතුවණ සුප්ග න් ඉන්න කරම ක් 
ගසො න්ගන්. ගම් බඩුමුට්ඨ්ු එකතු කරන්ගන්ත්, ද්රවණය කොරණයො එකතු 
කරන්ගන්ත්, ප්ිරිස් වණ්ප්ි්ොවණ එකතු කර න්ගන්ත් තමන්් දුක එ ි 
කි ලො, දුක නුතුවණ ඉන්න සුරෂිතභොවණ ක් ගසො න්ගන්.  

ප්ින්වණතුනි, ඉස්ගකෝගල්  න ගමොන්ටිගසෝරි ් භොරග න ගනො රුගවණක් 
තුළත් තිග න්ගන ඔ  කරි ොවණ ි. ඇ ි ගම්  රුවණො ඉස්ගකෝගල්  වණන්ගන්? 
ගහොහ්  මක් උ න්වණන්න ි. ගහොහ්  මක් ඉග න න්ගන් ඇ ි? 
එතගකෝ ගහොහ රෂොවණක් කරන්න ප්ුළුවණන් ගන්. ගහොහ රෂොවණක් 
කරන්ගන් ගමොක් ? එතගකෝ ගහොහ මිලමු ලක් හරිහම්බ කර න්න 
ප්ුළුවණන්. ගහොහ් මිලමු ලක් හරිහම්බ කරන්ගන් ගමොක් ? එතගකෝ 
ගහොහ් ග  ක් ගදාරක් හදාග න, දුකක් නුතුවණ ඉන්න ප්ුළුවණන්. නමුත් 
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ඒ  රුවණො ගනො න්නවණො ඇති, ගනො න්නො කොගලදි ප්වණො ජීිසත  
වණු කරලො තිග න්ගන් නිදුක් බවණ සහහො ි. දුක නුතිකරන්න එක 
කරගමෝප්ො ක්, මො ඝ ක් හුටි ් ි.  

අනන්ත සංසොරග ් හුමදාමත් කගළත් දුක ජීිසතග න් අවණසන් 
කරන්න්, අ ින් කරන්න් ගවණගහසිච්ච එක  ි. සුප් සතු් ග ක 
ජීිසත ් ළඟොකර න්න උත්සොහවණත් ගවණච්ච එක ි. හුමදාමත් සසගරදීම 
වණග ් අ   වණගසදිත්, ගම් ජීිසතග ත් ඔ  ටිකම  ි අප් ි කරන්ගන්. 
සසගරදිත්, තවණමත් අප්ි හුගමෝ් ම බුරිගවණලො තිග න්ගනත් ඔ  
ටිකම ි.  

ඒක් ගහ්තුවණක් තිග නවණො ප්ින්වණතුනි. දුක අඛප් ජීවිතඛයන් අයින් 
කරන්නට  දන අපි, දුක අඛප් ජීවිතයට ඇතුල්ඛවලා තිඛයන්ඛන්, 
ඇතිඛවලා තිඛයන්ඛන් ඛකාඛ ාමද කියලා ඛ ායලා ඛනඛවයි දුක 
නැතිකරන්න  දන්ඛන්  සැප සතුට ගන්න  දන අපි, සැප සතුට එන 
ඛ ්තුව, මාවත ඛමාකක්ද කියලා ඛ ායලා ඛනඛවයි ඒකට පිළිපන්ඛන්  
සුප්  න්න් කි ලො ගමොනවණො හරි ග  ක් කරනවණො; දුක නුති කරන්න් 
කි ලො ගමොනවණො හරි ග  ක් කරනවණො. ගමොනවණොම හරි ග  ක් කරලො 
ගලෝක  තුළ සුප් තිග  ි නම්, ගමොනවණො හරි ග  ක් කරලො ගලෝක  
තුළ දුක නුති නුතිගවණනවණො නම්, නුතිකරන්න ප්ුළුවණන් නම්, අබු්ක් 
ප්මණය තුනක්වණත් දුක නුතුවණ සුගප්න් ඉන්න් ප්ුළුවණන් තුනක් 
ගලෝකග ් තිබුණයො නම්, ගලොේතුරො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ලො ගලෝකග ් 
ප්හළගවණන්ගන් නුහු. ‘ඛලෝකය තුළ’ දුක නැතුව ඉන්න අබැටක් 
පමණසවත් තැනක් නැති  ින්දයි බුදුරජාණසන්ව න්ඛස්ලා ඛලෝකඛය් 
ප ළඛවන්ඛන්   

එතගකෝ ඇත්ත්ම ගලෝකග ් දුක ිසතර  තිග න්ගන්? සුප් නුත් ? 
සුප් කි ලො ග  ක් ගලෝකග ් නුත් ? ගහොහ ි අප්ි ගමගහම බලමු: 
ගකගනකු්  රුණයුම කුෂ්් ක් හුග නවණො, කඩුගේ න් කි ලො 
කි න්ගන්.  රුණයු කුෂ්් ක් හුග නවණො. හුදුණයහම ඔ  කුෂ්්  කසන 
ගකෝ, කසන ගවණලොවණ් කුෂ්්  කුසුගවණොත් සුප්ක් දැගනනවණො  නුත් ? 
දැගනනවණො. ගම් ප්ින්වණතුන් ප්ුත්තක ඉන්න ගකෝ බලොග න හිටිග ොත්, 
“අගන් ගම් වණග ් කුෂ්් ක් හුදිලො, ඒක කසලො එන සුප්  ම් 
ලුගබනවණො නම් ගකොච්චර ගහොහ ” කි ලො හිගතනවණො ? සුප් ි නම්, 
ඇ ි ඒක හිගතන්ගන් නුත්ගත්? නමුත් ගම් ප්ින්වණතුන්් ගප්ගනනවණො 
ගම්ක සුප්ක් වණුණයෝ  ස්වණො   ටිකක් වණුණයෝ,  දීනවණ ගබොගහෝ  ි 
කි ලො.  
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අප්ි අ  සුප් ි කි ලො හිතන, සුප් ි කි ලො  කින කොමග ෝ, නික්ඛල්ශී 
මනසට ඛපනුඛණස් කුෂ්ට ඛරෝගිඛයක් කුෂ්ටයක් කසනවා වාඛගයි 
කි ලො. ඒ සුප්  තුළ තිග න  ස්වණො   වණග ්  දීනවණ ට්ත් වණඩො 
ගබොගහෝ ි කි ලො.  ම් ධර්ම ක  ස්වණො   ටික ි නම්,  දීනවණ 
ගබොගහෝ ි නම්, ඒ සුප් ්   යඝ ිසනග ් සුප් ක් කි න්ගන් නුහු.  

ඒ නිසො බු ්ධොදී උත්තමග ෝ දැක්කො ගලෝක ෝ සුප්ක් තිග න්ගන් කුෂ්් 
ගරෝ ි ො ිසඳින සුප් වණොග ් දුක මත ප්හිි්ලො ි. දුක තිග න්ගන්ත් දුක 
මත ප්ිහි්ලො ි. ඒ හින්  ි ගලොේතුරො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගලෝක ො 
ිසඳින සුප් ් සුප් ි කිේගේ නුහු. ‘ඛලෝකයා විඳින සැපටයි, දුකටයි’ 
ඛදකටම නිර්වචනය කඛළ් තථාගතයන්ව න්ඛස් ‘දුක් ’ කියන නමින්   

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් දැක්කො ගම් සුප් -  ම් සුප්ක්, සුප්ක් හුටි ් 
ගප්නුණයෝ ඒ තුළ මහො  දීනවණ ක් තිග නවණො නම්, ඒ සුප්  දුකකින් 
අවණසන් ගවණනවණො නම්, නුවණණයුත්ගතෝ ඒ සුප් ් සුප්ක් කි න්ගන් නෑ 
කි ලො. අගන් ගම් ගලෝක ො දුක් ිසඳින  මන් දුගක් ම තවණ එක්තරො 
ප්ුතිකඩක් සුප් ි කි ලො  කිනවණො - දුගක් සුප් ක්, සුප් හඳුනන්ගන් 
නුතුවණ. ගම් ගලෝක ෝ දුක කි ලො ග නවණො නම් - දුක ඇතිවණන හුටි 
කි ලො දීලො, නි ම ිසදි ් ම දුක නුති තුන ගප්න්නලො, ට්  න 
මොවණතත් ගප්න්නන්න ප්ුළුවණන් නම් ගකොච්චර වණටිනවණො  කි ලො 
ගලෝක ොග ් දුක දැකලො උප්න් මහො කරුණයොගවණන් ම  ි ගබෝිසම්භොර 
ධර්ම ප්ිරුගේ.  

ප්ින්වණතුනි, ගම් බණය අහන ඔබත්, බණය කි න මමත් ගවණනුගවණන්ම ි 
සොරඅසංෙයකල්ප්ලෂ ක් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගබෝසත් කොලග ් දුක් 
ිසන්ග ්. දුක් ිසහලො, ගම් බණය කි න බණය අහන ඔබවණත් මොවණත් සුබෑවණ් 
ම දුගකන් - සුප් හුටි ් ගප්නී හිටින ඡො ොවණක ගනගවණ ි - සුබෑවණ්ම 
ප්වණතින සුප් ක ප්ිහි්වණන්න, සුබෑවණ් ම දුගකන්  ුලගවණන්න මොවණතක් 
ගහො ලො ග න්න ි ප්ොරමී ම් ප්ිරුගේ. මොවණතක් ගහො ලො දුන්නො. 

ඉතින් ඒ බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගම් දුක, ගම් දුක ඇතිගවණච්ච ගහ්තුවණ 
කි ලො ප්ුහුදිලිවණ කි ොදුන්නො. ගම් ගහ්තුවණ නුතිවණුණයහම ගම් දුක 
නුතිගවණනවණො කි ලත් කි ොදුන්නො. ගම් ට්  න මොවණත ි කි ලොත් 
ගප්න්නුවණො.  

ඒත් ප්ින්වණතුනි, ඒ බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් අගප්් ශොස්ත්න් වණහන්ගස්, අප්ි 
ශරොවණකග ෝ කි න වණචන ටිකත් කි නවණො. කිේවණෝ ඒක වණචන ටිකක් 
ිසතර ි. අගප්් ජීිසතග ් තිග න දුක්වණල් අප්ි තනි තනිවණම 
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ගවණගහගසනවණො, උත්සොහවණත් ගවණනවණො, ඒවණො  ලවණො න්න, මු වණො න්න. 
අගප්් ශොස්ත්න්වණහන්ගස්  ුන ිසශ්වණොස ක් නුති බවණ එප්මණයකින් ම 
අප්් ඔප්්ප්ු ගවණනවණො. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් “අර ං සේමාසේබුද්ධයි” 
කි ලො වණන් නො කළෝ, බුදු ුණය කි න ගකෝ ඇඬුවණෝ, ගම් 
ප්ින්වණතුන්ග ් ජීිසත ් දුක එනගකෝ ගප්ෞ ් ලික කරගමෝප්ො  න් 
ප්ින්වණතුන් ගහො නවණො කි න්ගන්, ඒ ශොස්ත්න්වණහන්ගස්  ුන ිසශ්වණොස 
නුහු. “ගම් ගලගේ් ගබගහත්” කි ලො දුන්නහම ඒ ගබගහත් 
ගබොන්ගන් නුත්ගත් ඒ ගවණදා  ුන, ෛවණ යවණර ො  ුන ිසශ්වණොස නුති 
හින්දා  ි.  

ගම් ප්ින්වණතුන්් සමහරිස් තිග න්ගන් ගමගහම මත ක්: “හොමුදුරුගවණෝ 
නම් බණය කි  ි. බුදුරජොණයන්වණහන්ගසත් ධර්ම ග ්ශනො කරලො 
තිග නවණො. නමුත් අප්ි ගන්  න්ගන අගප්් ප්රශ්න  ුන, අප්ි  ොවණ තිග න 
න තුරුස්  ුන, අප්ි  ොවණ තිග න ගරෝ ප්ීඩො  ුන,  රුවණන්ග ් 
ඉග ණීගම් තිග න ප්රශ්න  ුන, කන්න ගබොන්න ග න්න තිග න 
ග ්වණල්  ුන,  ර්ික ප්රශ්න  ුන, ඕවණො ිසසහන්න කවණුරුවණත් එන්ගන් 
නුහු ගන්” කි ලො හිගත ි. 

ඛේ පින්වතුන්  ිතනවාද ඛේ පින්වතුන් ගාව තිඛයන දුක් ටික 
අත ැරලයි බුදුරජාණසන්ව න්ඛස් දුක්  සතයය පැඛන්ඛ් කියලා? ගම් 
ප්ින්වණතුන්  ොවණ තිග න දුක්වණලින් බොහිර ග  ක්   බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් 
ගප්න්නන දුක්ෙ සතය . බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්නොප්ු දුක්ෙ 
සතය ් වණඩො වණුඩිතර වණූ දුක් ටිකක් ගම් ප්ින්වණතුන්් තිග  ි  ?  

ප්ින්වණතුනි, ඔ  ප්රශ්න ටික්  ි උත්තර දුන්ගන් බුදුරජොණයන් වණහන්ගස්. 
ඔ  ප්ොර්වණත් බහින්න බුරි තරම් ණය ගවණලො ජීිසතග ් හිරගවණලො 
තිග න ප්රශ්න ටික ලිහො න්න තම ි. අප්ි ගනොහිතූ ිසදි ්  ි ගම් ප්රශ්න 
ලිගහන්ගන්. නමුත් අප්් ිසශ්වණොස ක් නුතිකමක් ගම්ගක් තිග න්ගන්. 
දැක්මක් තුළ නුතිකම ි තිග න්ගන්. ගමොක , ඔය පරශ්න අද අපට 
නිර්මාණසය වී ඇත්ඛත් ඛේ ‘දැක්මක් තුළ නැතිකම’ තුළින්  ඒ ප්රශ්න 
ලිගහනවණො.  

ඉතින් ගමගතන්දි මම මතක් කගළ්, සසර දුක ප්ුත්තකින් තබන්න. 
ඉප්දිලො තිග න දුක, ගම් දුක නුතිකරන්න ගමොනවණො හරි ග  ක් 
ගලෝක ො කරනවණො. නමුත් ගමොනවණො හරි ග  ක් කරන්න ගනගවණ ි, දුක 
නුති කරන්න ගමොකක්   කළ  ුත්ගත් කි න කොරණයොවණ ගහො ලො ඒක 
කරන්න කි න කොරණයොවණ මතක් කරනවණො.  
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ප්ින්වණතුනි ජීවණත්වණ ඉන්නකල් ප්ුළුවණන් තරම් දුක් ිසහලො, මරණින් ප්ස්ගස් 
ලුගබන ිසමුක්තිග න් ඵලක් තිග  ි  ? කේ   න්ගන් අප්ි නිවණන්  කි ි 
  නු ්  කි ලො? අප්ි කෝ   ිසශ්වණොස මරණින් ප්ස්ගස් ලුගබන 
ිසමුක්ති ක්? ගම් ශොසන ත්, අනය ශොසනවණලත් ගවණනසකුත් නෑ ගන් 
එගහනම්, ජීවණත්වණ ඉන්නකල් දුක් ිසහලො මරණින් ප්ස්ගස් ිසමුක්ති ක්, 
සුනසිල්ලක් ප්නවණනවණො නම්. දුක තිග න ගවණලොගවණදී දුක උප්දින 
තුනකින් ගනගවණ ි   නිදුක් බවණ ඕගන, ඒ දුක නූප්දින්න ඕගන, දුක 
නුතුවණ ඉන්න ඕගන? බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ග ් ධර්ම  සාන්ිට්ඨික  ි, 
ගමගලොවණ ම ිසප්ොක තිග න එකක්.  

 වණසක් අගප්් ිසහොරස්ථොනග ් කිසි ම් වණුඩක් කළො කණය්ඩො මක්. මම 
 වණස ප්ුරොවණ් ම ඒ වණුඩ ක් ුතු කරන අ ්, ගමගහම කරන්න, 
ගමගහම කරන්න කි මින් ප්න්සල හ න වණුඩක් ුතු  ුන කි ොදුන්නො. 
 වණල් කොලග ් ම භොවණනොවණක් කරන්න බුරිවණුණයො. ට් ප්ස්ගස් රෑ ටිකක් 
භොවණනො කරන්න කි ලො ඉහ ත්තහම, ම් හරි අප්ූරු කල්ප්නොවණක් 
ඇතිවණුණයො. මම  වණස ප්ුරොවණ්ම ප්රගලොවණ්  මක් කර ත්තො, දැන් මම 
ම්  මක් කර න්න ඕනු ි කි ලො හිතුණයො. මම උග ් ඉහන් සවණස් 
ගවණනකල් ම  මක් කළො නම් කගළ් ප්රගලොවණ් ි. ිසහොර  හුදුවණො නම්, 
ප්න්සල හුදුවණො නම්, හ න්න  ම්  ම් ග ් කිේවණො නම්, ඒගකන් ජනිත 
ගවණච්ච කුසල , ඒ කුසලග ් ිසප්ොක ම් ලුගබන්ගන් ප්රගලොවණ දී  ි. 
නමුත් මම බණය භොවණනො කළො නම් ම් ගමගලොවණ දීම, ගම් දැන්, මග ් 
හිගත් ඇතිවණන රො   ින්න,  ්ගේශ  ින්න, ගමෝහ  ින්න කි න දුගකන් 
මිග නවණො.  

එතගකෝ මම බණය භොවණනො කරනවණො කි ලො කි න්ගන් ‘ම් ගම් 
ජීිසත ්  මක් කර න්නවණො කි න එක ගන් ?’ කි ලො හිතුණයො. ගම් 
කරන ග  ින් මග ් හිගත් ගකගලස් සන්සිඳිලො, සුනසිල්ල ලුගබනවණො 
නම්, මරණින් ප්ස්ගස් ගනගවණ ි. ගම් කරන ග  ින් සුනසිල්ල 
ලුගබන්ගන් ගකො ි ගවණලොවණ්  ? කවණදා  ? ගම් ජීිසතග ් තුළ දී ම  ි. ඒ 
නිසො ගම් ප්ින්වණතුන් බණය භොවණනො කළහම ඒක ගම් ජීිසත ් ම  ි, ගම් 
ප්ින්වණතුන් ප්ිනක්  හමක් කගළොත් ඒක ප්රගලොවණ සහහො ි කි න 
කොරණයොවණ  කින්න. නි ම ඇත්ත ඒක ි.  

ඉතින් මම ගම් ටික මතක් කගළ්, ගම්  හගම් වණටිනොකම කි න්න. 
ගමච්චර වණ්ප්ි්ොවණක දුක නුතිකරන්න කි ලො අප්ි ගමොනවණො හරි කළො. 
දුක නුතිවණුගණය් නෑ. නමුත් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කළ ගම් 
ධර්මග න් අගප්් දුක නුතිකර න්න ප්ුළුවණන්.  
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මම ඉස්ගසල්ලො කිේගේ ගම් ප්ින්වණතුන්ග  හිගත් ග වණල් ගදාරවණල් දූ 
 රුවණන්ග ් ප්රශ්න  ු්ළු - අප්ි ගමගහම කිේගවණොත්:  ම් කිසි 
ගකගනක්ග ්  රුගවණොත් මුරිලො, ස්වණොමි ොත් මුරිලො, අම්මො තොත්තොත් 
මුරිලො, සගහෝ රග කුත් මුරුණයහම එන දුක   වණුඩි, ගම් ප්ින්වණතුන්ග ් 
ණය තුරුස් ටිගක් තිග න දුක   වණුඩි? අර දුක වණුඩි ි ගන් ? ඒ දුගකන් 
 ශම ක්වණත් එනවණො  ප්ින්වණතුන්ග ් ණය තුරුස් ගහෝ  රුවණෝ කන්න 
ගබොන්න නෑ ගහෝ නුත්නම් අඳින්න් ඇඳුමක් නුති එක ගහෝ රෂොවණක් 
නුති එගක් දුක අර දුගක් දාගහන් ප්ං ුවණක්වණත් එනවණො ?  

අර තරේ දුකක් විඳපු අේමා ඛකඛනක් පින්වතුනි, පටාචාරාව  ඒ අේමත් 
ඛේ ධර්මඛයන් සුවපත් වුණසා නේ ඛේ පින්වතුන්ඛග් ඛේ පරශ්නය සුවපත් 
ඛනාවී තිඛයයි ද? ඒ හින්දා ධර්ම  ගකගරහි ිසශ්වණොස ක් ඇතිකරග න 
හුම ග නොම ගබොගහොම ශර ්ධොගවණන් ගම් ධර්ම  අවණගබෝධ කර න්න් 
ක් ුතු කරන්න කි න එක මතක් කරනවණො.  

ගමතුන ඉහලො මම ගම් ප්ින්වණතුන්් ඉතොමත් වණටිනො, ලබොප්ු මනුෂය 
ජීිසත  හිස් ගනොගවණන, ගම් අගප්් ජීිසතග න් අප්ි ප්රග ෝජන ක්  ත්තො, 
වණුඩක්  ත්තො, කි න දැක්ම ඇතිගවණන ධර්ම ප්රි ො ක් ග ්ශනො කරනවණො.  

හුබු ි ගම් ධර්ම  ඉතොමත් සි ුම්. මම ගප්න්නන්න හ න ගම් කරුණය 
 ුඹුර්ත් වණඩො සි ුම් බවණක් තිග න්ගන්.  ුඹුරු ි, සි ුම්.  ුඹුරු වණග ්ම 
ඉතොමත් සි ුම්. ඒ නිසො ඉතොමත් ගහොඳින් අහන්න ඕගන්. හිගත් හිගත් 
එක එක ිසතර්ක උප් ් වණන්න එප්ො. එක එක කල්ප්නො කරන්න එප්ො. 
ගකටිග න් කි නවණො නම් ගමන්න ගම් කොරණයොවණ තුළ ප්රධොන ගකෝ 
හිතන්න. ගම් වණචන ඇගහන ගකෝ ඒක තමන්  ොවණ තිග න 
ධර්ම ක්වණත්  ලප්න්න  න්න එප්ො. ගම් ප්ින්වණතුන් ප්රශ්න ක් හදාග න 
මම අහන ග  ින්, ඇගහන වණචන උ ේකරග න  හම් කරුණයුවණල් 
 ලප්න ගකෝ, ප්රශ්න ිසසහන්න හ න ගකෝ ඒ ප්රශ්න ් ලුගබන 
උත්තර ටික ඉදිරිග දි කි ගවණනවණො. නමුත් ගම් ප්ින්වණතුන්් ගබොගහෝ 
ප්රග ්ශ ක් අතහුගරනවණො. ප්රශ්න අහන්න ග ්ශනොවණ අවණසොනග ් දී එක් 
එකතු කරලො. එතගකෝ උත්තර ලුගබ ි ගනොගත්රුගණයොත්.  

එගතක් ගනොග ක් ගනොග ක් ග ් නිශරිත ිසතර්ක උප් වණන්ගන් නුතුවණ - 
ඒ ිසතරක් ගනගවණ ි, ධර්මග ් ගේශග න් එන ිසතකඝ ක්වණත් 
උප් ් වණන්ගන් නුතුවණ, ගම් මම  මක් ගප්න්නන්න හ න ගකෝ ඒක 
ගනොගත්රුණයො නම්, ගකොගහොම   එගහනම් ගම් වණචන  ගවණන්ගන් 
කි ලො දැන්මම අර්ථ ගහො න්න  න්න එප්ො. ගහොහ් ප්ිරිසිදු මනසකින්, 
හිත් එකඟවණම, ප් ග න් ප්  , ගම් ස්වණොමීන්වණහන්ගස් කි න්ගන් 
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ගමොකක්   කි ලො නුවණුම් බවණකින්ම අහග න ඉන්න. ගමතුන ග ොඩොක් 
භොවණනො කළ අ  ඇති. ගම් ප්ින්වණතුන්  න්නො ග ් හරි ඇති, හරි කි ලො 
 න්නවණොත් ඇති. ඒ නිසො ගමොකුත් ප්රප්ංච ක් ඕගන් නෑ. නමුත් ගම් 
ග ්ශනොවණ ගහොහ් අහග න ඉන්න. අහග න ඉහලො අන්තිම් ප්රශ්න ක් 
තිබුගණයොත් අන්තිම් ම, ග ්ශනොවණ අවණසන් වණුණයෝ ප්ස්ගස්  ලප්න්න 
තමන් ඉග න ත්ත, දැන ත්ත ග ්්. “මම  න්නො ග ් ගම ින් ගප්න්නන 
ග ්්  ුලගප්නවණො  , ගම් ගප්න්වණන ග ්  න්නො ග ්්  ුලගප්නවණො  , 
ගම්ගකන් සොධොරණය ිස  ුත්ගත් ගකො ි එක ” කි ලො ගම් ප්ින්වණතුන්් 
බලන්න ප්ුළුවණන් තුනක් එ ි. ඒ නිසො මුලින් ම මතක් කරන ග ් තම ි 
ඉතොමත් ගහොඳින් ධර්ම  අහන්න කි ලො.  

ගම්ක ඉතොමත් ගහොඳින් අහන්න කි ලො නුවණත නුවණත කි න්ගන් 
ප්ින්වණතුනි, ගම් ධර්මග ් ඇති  ුඹුරු ස්වණභොවණ  නිසො  ි. අගප්් මනස් 
ගමබඳු වණචන, ගමබඳු  හම් හුරු නුහු, ප්ුරුදු නුහු. ප්ින්වණතුනි 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් සම්මොසම්බු ්ධව ් ප්ත්ගවණච්ච ගවණලොගේ දී 
උන්වණහන්ගස්් ගලෝක ත්, තමන්් අවණගබෝධ ගවණච්ච ධර්ම ත් ග ක දිහො 
බලන ගකෝ හිතුණයොලු “මම ගම් අවණගබෝධ කර ත්ත ධර්ම  ඉතොමත් 
 ුඹුරු ි. ගම් කොම  වණළහන අනුභවණ කරන ගලෝක ෝ මම කි න ග ් 
ගත්ගරන්ගන් නුහු. ගත්රුම් න්න බුහු. ගම් ගලෝක ෝ බණය කි න්න 
 ිග ොත් ම් මහත් ගවණගහසක් ිසතර ි ගවණන්ගන්. ඒ නිසො මම බණය 
ගනොකි ො ඉන්ගන් නම් මුනවණ ි” කි ලො. ඒ ගවණලොගවණදි බරහ්මගලෝකග ් 
ඉන්න බරහ්ම ෝ, සහම්ප්තී බරහ්ම ෝ, බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ග ් චිත්ත 
ප්රිිසතර්ක  ගත්රුණයො. එ ො කල්ප්නො කරනවණො “ ම් 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් නමක් සම්මොසම්බු ්ධව ් ප්ත්ගවණලො ධර්ම 
ග ්ශනො ගනොකගළොත්, ගම් කල්ප් ම නුගසනවණො ඒ ගමොගහොගත්. ගම් 
ගලෝක ධොතුවණම ිසනොශ ගවණනවණො. මම භො යවණතුන්වණහන්ගස්්  රොධනො 
කරන්න ඕගන්” කි ලො ඇිසල්ලො, “ස්වණොමීනි භො යවණතුන්වණහන්ස, 
භො යවණතුන්වණහන්ගස් අවණගබෝධ කර ත්ත ධර්ම  ගත්රුම්  න්න් 
ප්ුළුවණන් අ ත් ගලෝකග ් ඉන්නවණො. ඒ නිසො ගලෝක ෝ අනුකම්ප්ොගවණන් 
ධර්ම ග ්ශනො කරන්න්” කි ලො  රොධනො කළො. 

ඒ ගවණලොගවණදි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් බුද්ධඥානග න් ගලෝක  බලනගකෝ 
දැක්කො, මහත් වණූ ගකගලස් ඇති, අල්ප් වණූ ගකගලස් ඇති සත්ව ින් 
ඉන්නවණො. ගම් ධර්ම  ගත්රුම් න්න ප්ුළුවණන් අ ත් ඉන්නවණො කි ලො 
දැක්කො. දැකලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ප්රකොශ කරනවණො, “මම ගමතුන 



 මාන ්ඩවල සුෙස්සන හමිි 11 

ඉහලො ගම්  හම් ගබර  වණ නවණො. සුදැහු ඇත්ගතෝ කන් ග ොමත්වණො” 
කි ලො වණදාරළො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ධර්ම ග ්ශනො කිරීම ප්්න් ත්තො. 

හුබු ි හුගමෝ්ම ගනගවණ ි බණය කිේගේ, ගම්ක ගත්රුම් න්න ප්ුළුවණන් 
කි න ප්ිරිසක් හින්දා  ි. ඒ නිසො ඒ තථො ත න්වණහන්ගස්ග ් ප්ණිිසඩ  
මම දැන් අ ත් ගමතුන දී කි නවණො. සුදැහු ඇත්ගතෝ කන් ග ොමත්වණො. 
ඉතින් ගම්ක ප්ුළුවණන් නම්, හුකි ොවණ තිග නවණො නම්,  ෂ නම්, තමන් 
අවණගබෝධ කර න්න උත්සොහවණත් ගවණන්න කි න එක මතක් කරනවණො. 

කා ිංසවකකාශ්ම සූත්රය 
ප්ින්වණතුනි, බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් සුවණුත්නුවණර ගජ්ක්ධතවණනොරොමග ් 
වණුඩඉන්න කොලග ් එක්තරො භිෂූන්වණහන්ගස් නමක් ප්රශ්න ක් 
ඇතිවණුණයො. ඇතිගවණලො ගම් භිෂූන්වණහන්ගස් තවණත් භිෂූන්වණහන්ගස් 
නමක් ලඟ්  ිහිල්ලො ගමගහම අහනවණො, “කිත්තාවතානු ඛ ා ආවුඛසා 
භික් ුඛනා දස්සනං සුවිසුද්ධං ඛ ාතී’ති”? මම මොත්කො කගළ්ත් ඒක. 
“ඇවණුත්නි ගම් ශොසනග ් භිෂුවණකග ්  ශඝන ිසසු ්ි  ගකොප්මණයකින් 
ගවණනවණො ”? කි ලො ඇහුවණො.  

මම අ  සූතර ක් ඇසුරු කරග න ධර්ම ග ්ශනො කරන්ගන්. තරිප්ි්ක 
ධර්මග ්, සං ුක්ත නිකොග ්, හතරගවණනි කොණය්ඩග ්, කිංසුගකෝප්ම සූතර  
 ි2. ගම් කිංසුගකෝප්ම සූතරග ් තම ි ඒ අර්ථ  තිග න්ගන්.  

කුමක්    ර්ශන ිසසු ්ි  කි ලො කි න්ගන්? දර්ශන විසුද්ිය කියලා 
කියන්ඛන් දැකීම පිරිසිදු ඛවනවා, දැකීම නිවැරි ඛවනවා  ඔතැනට තමයි 
අපි ඛසෝවාන් කියලා කියන්ඛන්  ිට්ඨිසේපන්නයි කියලා කියන්ඛන්   

ගම්  ශඝන ිසශු ්ි ් තවණ නමක් තම ි දිට්ඨිසම්ප්න්න ි කි න එක. 
ගසෝතොප්න්න වණුණයො කි න්ගන්. “ඇවණුත්නි, ගකොප්මණයකින් භිෂුවණ 
ගසෝතොප්න්නග ක් ගවණ ි  ?” කි ලො ඇහුවණො වණග  ි තම ි ගම් 
ගකොප්මණයකින් භිෂුවණ්  ශඝන ිසශු ්ි  ගවණනවණො  ?” කි ලො අහප්ු එකත්. 

අප් ොවණත් සමහරිස් තිග න්න ප්ුළුවණන්, මම “ගසෝවණොන් ගවණලො” කි ලො 
හිගතන්න ප්ුළුවණන්, නුත්නම් “ගසෝවණොන් වණුණයහම ගකොගහොම   
දැන න්ගන්” කි ලො හිගතන්න ප්ුළුවණන්. “ගසෝවණොන් ගවණනවණො කි ලො 
කි න්ගන් ගමොකක්  ” කි ලො ගම් ප්ින්වණතුන්් හිගතන්න ප්ුළුවණන්. 
“ගසෝවණොන් ගවණන්ගන් ගකොගහොම  ” කි ලො හිගතන්න ප්ුළුවණන්. “එගහම 
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වණුණයහම අප්් ගත්ගරනවණො  , අප්ි  න්නවණො  , අප්ි දැන න්ගන් ගකොගහොම 
 ” කි ලො හිගතන්න ප්ුළුවණන්.  

දැන් ගම් ප්රි ො  ගත්රුම්  ත්හම ගම් ප්ින්වණතුන්්ත් ප්ුළුවණන් “මම 
ගසෝවණොන්  , නු ්  ? එගහනම් ගසෝවණොන් ගවණන්ගන් ගමගහම ි” කි ලො 
හිතන්න. ඒ කි න්ගන්, “ම්ත්  ර්ශන ිසශු ්ි ක් තිග නවණො එගහනම්” 
කි ලො ගම් ප්ින්වණතුන්් ගත්ගරනවණො.  

ගම් ටික ඇහුවණහම “මම ඛබාඛ ෝ ඛද් දන්නවා  ඛබාඛ ෝ ගැඹුරැ 
කරැණසුත් දන්නවා  ඛබාඛ ෝ වචනත් දන්නවා  නමුත් ඛේ ඛපන්නන 
විිඛය් දශශන විශුද්ියක් නේ මට තවම න ” කියලා තමන්ට ම තමන්ව 
පරතයක්ෂ ඛවයි  තිඛයනවා නේ තිඛයන බවත් පරතයක්ෂ ඛවයි   

ඉතින් ගම් ස්වණොමීන්වණහන්ගස්  ිහිල්ලො අර ස්වණොමීන්වණහන්ගස්ග න් 
අහනවණො, “කිත්තාවතානු ඛ ා ආවුඛසා භික් ුඛනා දස්සනං විසුද්ිං 
ඛ ාති?” “ඇවණුත්නි, ගකොප්මණයකින් භිෂුවණකග ්  ශඝන ිසශු ්ි  
ගවණනවණො ?” කි ලො ඇහුවණො. අර ස්වණොමීන්වණහන්ගස් ප්රකොශ කරනවණො, “ ම් 
ගවණලොවණක දී භිෂුවණ ඛේ ස්පශශ ආයතන  යත්, ස්පශශ ආයතන  ඛය් 
ඇතිවීමත්, නැතිවීමත් දන්නවා නේ, දකිනවා නේ, ඛමපමණසකින් ම 
දශශන විශුද්ියි කි ලො ප්රකොශ කළො.  

ගම් දුන්න උත්තරග න් ගම් හොමුදුරුගවණෝ සෑහීම් ප්ත්වණුගණය් නෑ, සතු්ු 
වණුගණය් නෑ. සෑහීම් ප්ත් ගනොවී, සතු්ු ගනොවී, තවණත් භිෂූන් 
වණහන්ගස්නමක් ළඟ්  ි ො.  ිහිල්ලො ඒ ස්වණොමීන්වණහන්ගස්ග නුත් 
අහනවණො, “ඇවණුත්නි ගම් ශොසනග ් භිෂුවණකග ්  ශඝන ිසශු ්ි  
ගකොප්මණයකින් ගවණනවණො ?” ඒ ස්වණොමීන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරනවණො, 
“ ම්කිසි ගවණලොවණක ගම් භිෂුවණ පඤ්චඋපාදානස්කන්ධයත්, 
පඤ්චඋපාදානස්කන්ධඛය් ඇතිවීමත්, නැතිවීමත් දන්නවා නේ, දකිනවා 
නේ, දශශන විශුද්ියි, එයාඛග් දැකීම පිරිසිදු යි” කි ලො ප්රකොශ කළො. 

ඒ ප්ුන ිසසඳීගමනුත් සතු්ු වණුගණය් නෑ, ගම් හොමුදුරුගවණෝ. සතු්ු ගනොවී, 
තවණත් භිෂූන්වණහන්ගස්නමක් ළඟ්  ි ො.  ිහිල්ලො අහනවණො, “ඇවණුත්නි 
ගම් ශොසනග ් භිෂුවණකග ්  ශඝන ිසශු ්ි  ගකොප්මණයකින් ගේ ?” ඒ 
හොමුදුරුගවණෝ ප්රකොශ කරනවණො, “ ම් ගවණලොවණකදී  ම් ගකගනක් 
සතරම ාධාතුවත්, සතරම ාධාතුඛ් ඇතිවීමත්, නැතිවීමත් දන්නවා 
නේ, දකිනවා නේ, ඛමපමණසකින් ම දශශන විශුද්ියි කි ලො කි න්න් 
ප්ුළුවණන්, දිට්ඨිසම්ප්න්න ි කි ලො කි න්න ප්ුළුවණන්.”  
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අගන් ඒ ප්ුන ිසසඳීගමන් සතු්ු වණුගණයත් නෑ ගම් ස්වණොමීන්වණහන්ගස්. 
සතු්ු ගනොවී, තවණත් ස්වණොමීන්වණහන්ගස්නමක් ළඟ්  ි ො.  ිහිල්ලො ඒ 
ස්වණොමීන්වණහන්ගස්ග නුත් අහනවණො, “ඇවණුත්නි, ගම් ශොසනග ් 
භිෂුවණකග ්  ශඝන ිසශු ්ි  ගකොතුනකින් ගවණනවණො  , ගකොප්මණයකින් 
ගවණනවණො  ?” කි ලො අහනවණො. ඒ ස්වණොමීන්වණහන්ගස් ප්රකොශ කරනවණො, “යං 
කිඤ්ි සමුදයධේමං සබ්බං තං නිඛරාධධේමං - සමුදය ස්වභාව ඛකාට 
ඇති යමක් තිඛයනවා නේ ඒ සියල්ල නිඛරෝධවන ස්වභාවඛයන් 
යුක්තයි කියලා දැක්ඛකාත් දශශන විශුද්ියි ”  

ඒ උත්තර ් සතු්ු වණුගණයත් නෑ. සතු්ු ගනොවී, ගම් භිෂූන්වණහන්ගස් 
 ි ො භො යවණතුන්වණහන්ගස් ළඟ්.  ිහිල්ලො භො යවණතුන්වණහන්ගස්් 
කි නවණො, “ස්වණොමීනි, භො යවණතුන්වණහන්ස, ම් ප්රශ්න ක් ඇතිවණුණයො 
ගකොප්මණයකින් භිෂුවණකග ්  ශඝන ිසශු ්ි  ගවණනවණො  කි ලො. ඒ ප්රශ්න  
ඇතිගවණලො මම එක්තරො ස්වණොමීන්වණහන්ගස් නමක් ළඟ්  ි හම, ඒ 
ස්වණොමීන්වණහන්ගස් ම් ගම් ිසදි ් උත්තර දුන්නො. එතුනින් සතු්ු ගනොවී 
මම ගවණන තුනක්  ි හම ඒ ස්වණොමීන්වණහන්ගස් ගමගහම ප්රකොශ කළො. 
එතුනින් සතු්ු ගනොවී ගවණන තුනක්  ි හම ගම් ිසදි ් ප්රකොශ කළො. 
එතුනින් සතු්ු ගනො වී ගවණන තුනක්  ි හම ගමගහම ප්රකොශ කළො. 
ස්වණොමීනි, ගකප්මණයකින්  ශඝන ිසශු ්ි  ගවණනවණො  , ගම් කවණුරු ප්රකොශ 
කරප්ු ග ්   හරි” කි ලො ඇහුවණො.  

ඒ ගවණලොගවණදි භො යවණතුන්වණහන්ගස් ඒ භිෂුවණ් උප්මොවණක් ප්රකොශ 
කරනවණො අර ස්වණොමීන්වණහන්ගස්ලො තම තමන්ග ්  ශඝන ිසශු ්ි   ුන 
ගප්න්නප්ු ග ් ගත්රුම් න්න. ඒ උප්මොවණ තම ි, කිංසුඛකාපමාව. කිංසුක 
කි න්ගන් කෑල  හ  ි. කෑල  හ් උප්මො කරලො ගප්න්නනවණො, මහණය, 
කෑල  හ කි න එක ගනො  න්න, ගනො දු ු් එක්තරො ප්ු ් ලග ක්, කෑල 
 හ කි ලො අහලො තිග නවණො, කෑල  හ දැකලො නෑ. කෑල  හ දැකලො 
නුති එක්තරො ප්ුරුෂග ක්, කෑල  හක් දැක්කො කි න ප්ු ් ලග ක් 
ග න්නලො අහනවණො, “ඔබ කෑල  ස් දැකලො තිග  ි  ”? “ඔේ”. “කෑල හ 
කි න්ගන් ගමොන වණග ් එකක්  ”? ගම ො කි නවණො, “ඒක දා  ි  කනුවණක් 
වණග  ි” කි ලො. ඒ කි නග්න් ප්ිච්චිලො කළු ප්ෝ අඟුරු ගකෝ ක් වණග ් 
එකක් තම ි කෑල  හ කි ලො කිේවණො.  

ගම ො දුන්නු උත්තර ් සතු්ු වණුගණය් නෑ. සතු්ු ගනොවී කෑල  හ දැකලො 
තිග නවණො කි න තවණ ප්ු ් ලග ක් ග න්නුවණො. ග න්නුවණහම, “ඔබ කෑල 
 ස් දැකලො තිග  ි ”? “ඔේ”. “ගමොන වණග ්  කෑල  හ කි න්ගන්”? 
“රතුප්ෝ්, හරි ් මස් වණුදැල්ලක් වණග ් එකක් තම ි කෑල  හ කි ලො 
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කි න්ගන්. රතුප්ෝ මස් වණුදැල්ලක් වණග ් ගප්ොතු තිග න,  හක් ි කෑල 
 හ කි ලො කි න්ගන්” කි ලො කිේවණො.  

ඒ උත්තරග න් සතු්ු වණුගණයත් නෑ ගම ො. සතු්ු ගවණන්ගන් නුතුවණ කෑල 
 හ දැකලො තිග නවණො කි න තවණ ගකගනක් ග න්නුවණො. “ඔබ කෑල  ස් 
දැකලො තිග  ි  ?” “ඔේ”. “කෑල  හ කි න්ගන් ගමොන වණග ් එකක්  ?” 
“කෑල  හ කි ලො කි නග්න් ප්ුසුණයු කරල් ඇති,  ුලිසච්ච ගප්ොතු ඇති, 
මහරි  හක් වණග ් එකක් ි” කි ලො ගප්න්නුවණො. 

ඒගකන් සතු්ු වණුගණයත් නුහු. කෑල  හ දැකලො තිග නවණො කි න තවණ 
ගකගනක් ග න්නුවණො. ග න්නලො, “ඔබ කෑල  ස් දැකලො තිග  ි  ?” 
කි ලො ඇහුවණො. “ඔේ දැකලො තිග නවණො”. “කෑල  හ කි න්ගන් ගමොන 
වණග ්  ?” “අතු ප්තර ිසහිදී  ි , ඉතො මහත් වණූ ඝන් වණුඩුණයු, නු   හක් 
වණග ් එකක් ි කෑල  හ කි ලො කි න්ගන්” කි ලො උත්තර දුන්නො.  

“මහණය, අර කෑල  හ ගමොන වණග ්  කි ලො අහන ගකෝ, එක 
එක්ගකනො උත්තර ග න ගකෝ, කෑල  හ එබඳුම ම  ි. තමන් තමන් 
දැක්ක ප්රිදි ිසස්තර කළො” කි ලො බුදුහොමුදුරුගවණෝ ගප්න්නනවණො.  

ගමොක  ගම් ගවණලො තිග න්ගන්? කුලෑවණක් කප්ලො එක්තරො 
මනුස්සග ක් නවණදැලි ගහ්නක් කරනවණො. ඔ  ගහ්ගන් තිග න  ස් කප්න 
ගකෝ ඔ  අතගර් කෑල  හකුත් තිබිලො කුප්ිලො. ඉතින් ගහ්න්  ිනි 
ති න ගකෝ අර කඳු  ොලො තිබුණයු, අතු කුඩිලො තිබුණයු, කෑල  හත් 
අර  ිනි ග ොඩ් ම අහගුවණලො ප්ිච්චිලො කනුවණක් වණග ් තම ි  ිනි ත්ත 
ගහ්ගන් තිබුගණය්. ඔ  ගහ්ගන් ඇිසදින්න  නගකෝ ගම්ක ගප්න්නලො, 
ගම්ක ගමොකක්   කි ලො ඇහුවණහම, “හො ඔ  කෑල  හක්” කි ලො තම ි 
කිේගේ. ඉතින් ගම ො දැන් දැන ත්ගත් ගකොගහොම   අර කෑල  හ 
කි න්ගන් ප්ිච්චිච්ච කනුවණක් වණග ් එකක් කි ලො තමන් දැකප්ු ග ් 
අර ෝ කිේවණො. ප්සු කොලග ් දී වණුස්ස වණහින ගකෝ,  ් මුල් ගහොහ් 
තිග න හින්දා, ගප්ොගළොගේ ඕජො සොර  උරොග න, ගම්ක  ළු දාලො, අතු 
රිකිලි දාලො, වණගට්ඨ් අලුත් ගප්ොතු ඇිසල්ලො, නො  හක ප්ෝ  ළු ගප්ොතු 
තිග න කොලග ් දී ගකගනක් ගමගහ ඇිසදින්න  න ගකෝ, “ගමොකක්  
ගම්  හ”? “  ඕක කෑල  හක්” කිේවණො. දැන් එ ොග ් කෑල  ගහ් දැක්ම 
එබඳු ි. එ ො, එ ො දැකප්ු ිසදි ් කිේවණො. ටික කොල ක්  නගකෝ ගම් 
 හ ගහොහ් ගලොකුගවණලො කරලුත් හුදිලො, වණගට්ඨ  ුලගවණන මට්ඨ්ගම් 
ගප්ොතුත් හුදිච්චි  හ  කින ගකෝ, “ගම්  හ ගමොකක්  ” කි ලො 
ඇහුවණහම “ඕක් කි න්ගන් කෑල” කිේවණහම, ඒක දැකප්ු ගකනො ඇිසල්ලො 
කිේවණො, “කෑල  හ ගමබඳු ි”. අවණුරුදු  ොනක්  ි ෝ ප්ස්ගස් ගම් කෑල 
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 හ  කින ගකෝ, “ගමොකක්   ගම්  හ”? “කෑල”. එ ො කිේවණො ගම්ක 
නු   හක් වණග ් එකක්. ගකනො ගකනො, හතර ග නො ගබොරු කිේවණො ? 
නෑ, තමන් දැකප්ු ග ් කිේවණො. එ ොග ් දැක්ම  ම් බඳු , කෑල  හ 
එසමග හි එබඳුම ම  ි. 

ඒ වණග ්, “මහණය, ගකනො ගකනො ගම් ධර්ම  දැක්ක ප්රිදි  ශඝන ිසශු ්ි  
කිේවණො. එ ො දැකප්ු ප්රි ො   ම් ගස් , ධර්ම  එබඳුම ම  ි. ඒ නිසො ගම් 
කවණුරුවණත් ගබොරුවණක් කිේගේ නෑ. ඔක්ගකෝම කිේගේ තමන් දැකප්ු 
නයොග ් ප්ිහි්ලො, ප්රි ොග ් ප්ිහි්ලො, ඒ ධර්මතොවණ  ම  ි,  ශඝන ිසශු ්ි  
තම තමන් ලබො ත්ත  කොර  ි ඒ කිේගේ. ඒක ි ගවණනස” කි ලො.  

ගකනො ගකනො ගසෝවණොන්ගවණන, නුත්නම් දිට්ඨිසම්ප්න්න ගවණන, මො ඝ  
උප් වණො න්න, එක එක නයො  න් තිග න්ගන්. හුබු ි මො ඝග ් 
ගබොගහෝ නයො  නුහු. මො ඝ ් එන්න කරම තිග  ි ඔ  වණග ්. 

 ග්ර උ්මශ  

ගම් ටික ගප්න්නලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් උප්මොවණකුත් ග ්ශනො කරනවණො 
(ප්ි්කවණරග ් රෑ ස්හන). “මහගණයනි, එක්තරො රගජකු් ප්රොන්ත 
ප්රග ්ශ ක න ර ක් තිග නවණො. ප්රොන්ත න ර ක් තිග නවණො. ගම් 
න රග ් තිග නවණො, ගදාර්ු හ ක් සහිත මහො ප්රොකොර ක්, තොප්්ප් ක්. 
වණගට්ඨ් දි  අ ල්වණලින්  රෂො කරලො,  රෂක අට්ඨ්ොල හි්වණප්ු ගදාර්ු 
හ ක් තිග න ප්රොකොර ක් තිග නවණො. ඔ  ප්රොකොරග ් ගදාර්ු හග ්  ෂ, 
වණයක්ත, ප්ණය්ඩිත ගදාර්ුප්ොලග කුත් ඉන්නවණො. රජ ් මිතුරු,  න්නො 
හඳුනන අ  ඇතුල් කරන්න්, සතුරු වණූ, ගනො න්නො, ගනොහඳුනන අ  
බුහුර කරන  ෂ, වණයක්ත, ප්ණය්ඩිත ගදාර්ුප්ොලග කුත් ඉන්නවණො. ඔ  
රගට්ඨ රජ්ක්ධජුරුගවණෝ න ර  මු ්ග ් තිග න හතරමංහන්දි ක කරප්ු 
ග  ක් ඇතුගල් තම ි ඉන්ගන්.  

ඔ  කොලග ් දී උතුරු දිසොගේ ඉහලො, ඉතොමත් ගේ ග න්  මන්  න්න 
ප්ුළුවණන් ප්ණිිසඩකරුගවණෝ (ශීඝරදූත) ග න්ගනක් ප්ණිිසඩ ක් අරග න 
එනවණො. ගදාර්ුවණ ළඟ් ඇිසල්ලො, ගදාර ු්ප්ොල ොග න් අහනවණො “ගම් 
න රග ් න රහිමි ො ගකොහි ?” කි ලො. ට් ප්ස්ගස් කි නවණො 
න රහිමි ො මු  සිවණුමංසගල් ඉන්නවණො කි ලො. හතරමංසන්ි ක කළ 
ග  ක් ඇතුගළ් ඉන්ගන්. ගම් ශීඝරදූත  ුවණල ගදාර ු්ප්ොල ොග න් අහලො, 
තමන් ග න  ප්ණිිසඩ  ‘වණූ  කොරග න්, වණූ ග ් වණූ  කොරග න්’ 
ප්ණිිසඩ  න රහිමි ෝ ප්වණරලො දීලො   ම ින්ම  ප්හු  නවණො.  



16 ෙර්ශන විශුේි    ිණිස  

 කුණයු දිසොගේ ඉහලොත් ශීඝරදූත  ුවණලක් එනවණො, ශීඝර  මන් ඇති 
ප්ණිිසඩකරුගවණෝ ග න්ගනක්. ගදාර්ුප්ොල ොග න් අහනවණො න රහිමි ො 
ගකොහි ? න රහිමි ො ගම් සිවණුමංසගල් ඉන්නවණො. න රහිමි ෝ ‘වණූ ප්රිදි’ 
වණචන  ප්වණරලො දීලො,   ම ින් ම  නවණො. නුග නහිර දිසොගවණන්, බ්හිර 
දිසොගවණනුත් ප්ණිිසඩකරුගවණෝ එනවණො. ගදාර්ුප්ොල ොග න් අහලො, ග න  
කරුණය න රහිමි ෝ ප්වණරලො දීලො,   ම ින් ම  නවණො.  

මහගණයනි, අර්ථ  හඟවණො, අර්ථ  ප්රකොශ කිරීම ප්ිණිස මම ගම් 
උප්මොවණක් කළො කි ලො - “මහගණයනි,  රෂක දි  අ ල්  රෂක 
අට්ඨ්ොල සහිත තොප්්ප්ග ් ගදාර්ු හ  වණග ් තම ි, ගම් ඇ ැ, කන, ිව, 
නාසය, ශරීරය, මනස කි න ගම්   තන හ . මහගණයනි, ගම් න ර  
කි ලො කිේගේ තම තමන්ග ් ශරීර ් නමක්. ග මේප්ි න්ග ් ගල් 
ධොතුගවණන් හුදුණයු, කෑම්බීම්  දිග න්, කවණන්න, ගප්ොවණන්න, නොවණන්න, 
අන්හවණන්න, ප්ලහවණන්න කි ලො ගප්ෝෂණය  කරන්න ගවණන, ගම් ශරීරයට 
නමක් තම ි ගම් න ර .”  රෂක දි  අ ල්, අට්ඨ්ොල කි ලො 
කි න්ගන් ගදාර්ු වණලින් හුගරන්න ගවණන තුනකින් ගම්ක් ප්ණිිසඩ 
ග න  න්න බුහු, ඇතුල්ගවණන්න බුහු කි න එක ි ගම්ගකන් 
කි න්ගන්.  රෂක දි  අ ල් තිග නවණො, අට්ඨ්ොල තිග නවණො කිේගේ 
ගම් තොප්්ප්ග න් න ර ් ඇතුල්ගවණන්න ගවණන තුනක් නෑ, ගම් 
ගදාර්ුවණලින් හුගරන්න. ගදාර්ු හ  වණග ් තම ි, ගමොකක්  , ඇහු, කන, 
දිවණ, නොස , ශරීර , මනස.  

“ගම් ගදාර්ුගේ ඉන්නවණො,  න්නො හඳුනන අ  ඇතුල් කරන, ගනො න්නො 
ගනොහඳුනන අ  බුහුර කරන,  ෂ, වණයක්ත, පණස්ිත ඛදාරටුපාලඛයෝ 
කි ලො කිේගේ මහගණයනි සි ියට නමක්. ශීඝ්රදූතත යුවල කි ලො කිේගේ, 
ගේ වණත්  මන් ඇති ප්ණිිසඩකරුගවණෝ ග න්නො කි ලො කිේගේ, සමථ 
විදර්ශනාවන්ට නමක්. මැද සි්මංසල කි ලො කිේගේ ප්ඨිස,  ගප්ෝ, 
ගත්ගජෝ, වණොග ෝ කි න සතරම ාධාතුවට නමක්. සිේමංසගල් ඉන්න 
නගර ිමියා කි ලො කිේගේ විඤ්ාණසයට නමක්. ‘තත් වූ පරිි’ වචනය 
කි ලො කිේගේ නිවනට නමක්. පැමිණි මාර්ගය කි ලො කිේගේ 
ආයයශඅෂ්ටාංගික මාර්ගයට නමක්” කි ලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො 
කරනවණො. ගම් උප්මොවණ් උප්ගම ය අගප්් ජීිසතග න් -  

අරමුණසු දකින ඛකාට සමථ විදශශනා කියන ධර්මතා ඛදක උද් 
කරඛගන, සි ිය නමැති ඛදාරටුපාලයා  ර ා ඛපඛනන අරමුඛණස් 
ඇත්ත ඇති ැටියට නගර ිමියාට පණිවිඩය පවරලා ඛදන ඛකාට 
නිවණගන් ප්ණිිසඩ  ි ප්වණරලො ග න්ගන්.  
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ඛපඛනන ඛද් තුළ විදශශනා කරනවා නේ, දකිනවා නේ, ‘වූ පරිි’ 
ඛපන්නනවා නේ ඛේකයි ආයයශඅෂ්ටාංගික මාගශය කියන්ඛන් කි ලො 
ඉතොම  ුඹුරු අර්ථ ක් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්වණො වණදාළො.  

ගමන්න ගම් ටික හරි ් අප්ි ගත්රුම්  න්න ඕගන. ප්ින්වණතුනි, අ  අප්ි 
ගම් ටික අගප්් ජීිසතග න් බුලුගවණොත්, එක්තරො රජ ගකගනකු් ප්රොන්ත 
ප්රග ්ශ ක න ර ක් තිග  ි. ගදාර්ු හ කුත් තිග නවණො. ඒගකත් අට්ඨ්ොල 
එගහම තිග නවණො. හුබු ි ඔ  ගදාර්ුවණල අ   වණගසදි ඉන්ගන් අ ෂ, 
අවණයක්ත, ගමෝඩ ගදාර ු්ප්ොලග ක් තම ි අප්ි ති ලො තිග න්ගන් - අසිහි  
නමුති ගදාර ු්ප්ොලග ක්. ගම ො හිෛතශී අ  ිසතරක්  න්න, අහිෛතශී 
අ  අ ින් කරන්න  න්ගන් නෑ. එන්ගන් කවණු , එන්ගන් ගකොච්චර  , 
ඔක්ගකෝම ඇතුල්කර  න්නවණො ඇස් ඉදිරිප්ි්් එන. ඇතුළ්, 
න රහිමි ෝ ප්වණරලො ග න්න ඕගන් ගමන්න ගම් ිසදි ් ි ප්ණිිසගේ - 
එගහම  න්ගන් නෑ. ‘වණූ ප්රිදි’ ි ගප්න්නන්න ඕගන - එගහම  න්ගන් 
නෑ.  

එතගකෝ ඉස්ගසල්ලොම ගදාර්ුගේ ති ොග න ඉන්ගන් අවණයක්ත, අ ෂ, 
ගමෝඩ ග ර්ුප්ොලග ක්. ශීඝර  මන් ඇති දූත  ුවණලක් ගනගවණ ි 
තිග න්ගන්. මන්  වණූ  මන් ඇති දූත  ුවණලක් තම ි ඉන්ගන්. ඒ දූත  ුවණල 
අිසජ්ක්ධජො, භවණතණය්හො කි න දූත  ුවණල ි අ  අප්් ඉන්ගන්. ගම් දූත  ුවණල 
ගදාර්ුවණ ලඟ් ඇිසල්ලො න රහිමි ෝ වණචන  ප්වණරලො ග න්ගන් ‘වණූ 
ප්රිදි’ ගනගවණ ි, ගනො වණූ ග  ක්.  

අප්ි ගකටිග න් ගත්ගරන ිසදි ්  නිමු -  

පඨවි, ආඛපෝ, ඛත්ඛජෝ, වාඛයෝ කියන සතරම ාධාතුව ඇසුරැ 
කරඛගන තිඛයන මඛනෝ විඤ්ාණසයට තමයි සි්මංසඛල් 
නගර ිමියා කි ලො කිේගේ.  

යමක් ඛපඛනන ඛකාට ඛපඛනන ඛද් දැනගන්න කමට තමයි 
නගර ිමියාට වචනය පවරලා ඛදනවා කි ලො කි න්ගන්.  

අ  අප්ි වණචන  ප්වණරලො ග න්ගන් ‘වණූ ිසදි ්’ ගනගවණ ි ගනොවණූ ග  ින්. 
අ  අප්ි වණචන  ප්වණරන්ගන් - ගප්ගනන ග ් තුළ ‘චක් ුං අනත්තා, ර පං 
අනත්තා’ කි ලො අනොත්ම  බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කළෝ - 
“සත්ව ින් ඉන්නවණො, ප්ු ් ල ින් ඉන්නවණො,  ත්මී  වණූ ග ්වණල් 
තිග නවණො,  ත්මී  වණූ ග ්වණල් ඉන්නවණො” කි න ප්ණිිසඩ  ගනගවණ ි   
බලන්න ප්වණරලො ග න්ගන්.  
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ඇහු් ගප්ගනන ග ්් න රහිමි ෝ වණචන  අප්ි අ  ප්වණරලො 
ග න්ගන් - ඇහු් ගප්ගනන ගකෝ ම සත්වග ක් ප්ු ් ලග ක් 
ඉන්නවණො කි න ප්ණිිසඩ  ගනගවණ ි  ?  

ඒ කි න්ගන් අිසජ්ක්ධජො, භවණතණය්හො කි න දූත  ුවණල අවණයක්ත 
ගදාර්ුප්ොල ො හරහො ගනොවණූ ග  ක් තම ි ප්වණරලො ග න්ගන්.  ත්මී  
ග  ක්, සුප්වණත් ග  ක්.  

ගමොනවණො   සුප්වණත් ග ්?  

ගම් ප්ින්වණතුන්් කිේගවණොත් කවණුරුහරි, “එක තුනක දිවණ ිනක් තිග නවණො. 
ඒ දිවණ ිගන් චිතරප්ටි ගප්න්නනවණො, සිනමො ශොලොවණල් තිග නවණො, සං ීත 
සන් ශඝන තිග නවණො, කෑම බීම ඕගන තරම්. ප්ලතුරු  , කුිසලි  , එක 
එක ිසදිග ්  හොර ප්ොන, සුවණප්හසු වණොහන, කරීඩො උත්සවණ, උ යොන, 
අලංකොර මල්වණතු” කි ලො කිේගවණොත්  න්න හිගතන්ගන් නු ් ? 
හිගතනවණො.  

ගම් ගදාර්ුවණ් එහො ප්ුත්ගත් ගම් ප්ින්වණතුන්් ගප්ගනන ග ් ගම් 
ප්ින්වණතුන් ප්වණරලො ග න්ගන්, “ග වණල් තිග නවණො, මිනිස්සු ඉන්නවණො, 
වණොහන තිග නවණො, උ යොන තිග නවණො, ම ුල් ග වණල් තිග නවණො, ර්වණල් 
තිග නවණො,” ඕවණො ගනගවණ ි  ප්වණරලො ග න්ගන්? දැක්කහම ඉන්න බෑ 
දුවණන්න, ගහො ොග න දුවණන්න හිගතන ප්ණිිසඩ ගනගවණ ි  ප්වණරලො 
ග න්ගන් කි ලො බලන්න. සුප් වණූ ග ්වණල් තම ි ප්වණරලො ග න්ගන්. දුක 
කි න එකක් ගප්න්නනවණො  බලන්න. තිග න්ගන් ගමොනවණො  ? “සං ීත 
සන් ශඝන තිග නවණො, චිතරප්් තිග නවණො, වීඩිග ෝ තිග නවණො, ීවවීීව ප්් 
තිග නවණො, ගමගහම ගමගහම චිතරප්් තිග නවණො” - ඇහුවණහම 
ගහො ොග න දුවණන්න හිගතන ිසදිග ් ප්ණිිසඩ ටිකක් තම ි ප්වණරලො 
ග න්ගන්. බලන්න නු ්  කි ලො.  

ට් ප්ස්ගස් නිතය වණූ ග  ක් තම ි ප්වණරලො ග න්ගන්. “ කින්න 
ඉස්ගසල්ලොත් ගමබඳු ගමබඳු ග ් තිග නවණො, තිග න ග ්වණල් ම  ි 
ගප්ගනන්ගන්, ගප්ගනන ග ්වණල් තිග නවණො” කි න ප්ණිිසඩ  ි අරග න 
ග න්ගන්. ඇගහන කන්ත් එගහම  ි. ගමබඳු ගමබඳු සං ීත තිග නවණො, 
ගමබඳු ගමබඳු ශේ  තිග නවණො.  

ආයතන  ඛයන්ම  ේබඛවන පණිවිඩය නිතය වූ, සැප වූ, ආත්ම 
වූ, ශුභ වූ විස්තර ටිකක් තමයි නගර ිමියාට පවරලා ඛදන්ඛන්  ඇ ි 
ඒ? න රහිමි ොවණ න රග ් ප්රොකොරග ් ගම් ගදාර්ුවණලින් එළි ් 
 න්න ි.  
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ඇ ැට ඇතුල් පැත්ඛත් තමයි නගරය තිඛයන්ඛන්  ඛේ තමයි 
ඛදාරටුව  ඛදාරටුඛවන් එ ා පැත්ඛත් තමයි ර ප තිඛයන්ඛන්   

ගම් දූත  ුවණල ප්ණිිසඩ  ග ගනන්ගන් ඇගහන් එළි ් න රහිමි ො 
 න්න ිසදි ් ි.  ත්තහම ගම් ප්ින්වණතුන් ඉන්ගන් න රග න් එප්ි්. 
රජ්ක්ධජුරුගවණෝ හුම ගවණලොගේම න රග න් එප්ි්. ර පඛය් තමයි 
 ැසිඛරන්ඛන්  

එතගකෝ ගම් ග ගනන්ගන් - සතුරන්ග න් ප්ණිිසඩකරුගවණක් 
ඇිසල්ලො තිග න්ගන්. ‘අගප්්’ ගදාර්ුප්ොල ො හඳුනන්ගන් නෑ ගම් 
සතුරන්ග ් ප්ණිිසඩකරුගවණක් කි ලො. එ ො ගකලින්ම අගප්් 
රජ්ක්ධජුරුවණන්  ොවණ් එවණනවණො.  

රජ්ක්ධජුරුවණන් ගම් ප්ණයිසගේ අහ ත්තහම රජ්ක්ධජුරුවණන්්ත් ඉන්න  සනග ් 
ඉන්න බුහු, ඉතින් දුවණන්නම තම ි හිගතන්ගන්. රජ්ක්ධජුරුගවණෝ 
න රග න් එහෝ දුවණනවණො.  ි ෝ ප්ස්ගස් ගමොක  ගවණන්ගන්? 
රජ්ක්ධජුරුවණන්් කඩු ප්හරවණල්, කිනිසි ප්හරවණල්, ප්ිහි ප්හරවණල්,   ුධ 
ප්හරවණල් තම ි වණදින්ගන්. අන්තිම් මේ මළ දුක, ප්ි ො මළ දුක, 
සගහෝ ර ො, සගහෝ රී, ඥාතිහිෛතශීන්, ණය තුරුස්, ප්රශ්න  ු්ළු, නින්දා, 
අප්හොස තම ි ගම් ප්ින්වණතුන්ග ්  ්වණොර හරහො ිසඳින්න ගවණන්ගන්.  

නගර ිමියා නගරඛයන් පිටට ගත්ත එකටයි ඛේ දුක් ටික 
ප්ින්වණතුන්ග ් ජීිසතග ් තිග න්ගන්.  

දුක් ගහ්තුවණ අගප්් ජීිසගත් ම ි තිග න්ගන්.  

දැන් අප්ි ගම්ක නිර්මොණය  කර න්න ඕගන් ඛවනස්ව.  

 ඉස්ගසල්ලො දක්ෂ, වයක්ත, පණස්ිත ඛදාරටුපාලඛයක් තබාගන්න 
ඕඛන්. ගවණන ගමොකුත් කරන්න ග  ක් නෑ. ගම් න රග ් න රහිමි ො 
ඉන්නවණො. ගම ො න රග න් එළි ්  ිහිල්ලො සතුරෝ හසු ගනොගවණන 
ිසදි ් වණ බලො න්න් ඕගන්.  ෂ, වණයක්ත, ප්ණය්ඩිත 
ගදාර්ුප්ොලග ක් ති ො න්න ඕගන්.  

 ඛගඛනන පණිවිඩකරැඛවෝ ඛබාරැවක් ඛනාකියා ‘තත් වූ පරිි’ 
නගරඛය් තාප්පඛයන් එ ා පැත්ඛත් පවතින සැබ ම විස්තරය 
නගර ිමියාට කියන අය ඛවන්නට ඕඛන්, ගම් එලි ්  න්න 
හිගතන්ගන් නුති ිසදිග ් ිසස්තර ක් ග න අ  ගවණන්න් ඕගන්. 
සමථ ිස ර්ශනො අත්දැකීම.  
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 ඒක ගවණන්න නම් ප්ින්වණතුනි, ‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග න්න ඕගන. 
සමථ විදර්ශනා කියන පණිවිඩකරැවා ‘වූ පරිි’ වචනය පවරලා 
ඛදනවා   

 එතගකෝ ඛේ ආයතන  යට බැසගන්ඛන් නැ ැ,  න්ගන් නෑ.  

‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග න්න නම් ‘වණූ ප්රිදි’ දැනග න තිග න්න 
ඕගන ගන් ?  

ස ්ශශ ය තන හ  අනිතය පෙ  ්  දු  ්පෙ  ්  අනාත්ම පෙ  ්  
අශුභ පෙ  ්. ස ්ශශ ය තන හ   ි නප්න ්ාාත ි  ාරාව  වයාි   
මරණ   පශෝ    රිපේව  දු ඛ්  පොමනසස්  උ ා ාස  රාග  ේපව්ශ  

පමෝහ සව්භාව ප ාට ඇත ිධර්ම  ්   ි න ‘තත ්ව ූ රිදි’ ව ූ
 ණිවිඩ   වරලා පෙන්නට ඕපන.  

එගහම දුන්ගනොත් තම ි න රහිමි ො ප්ි්ත්  න්ගන් නුත්ගත්.  

 ඒ ‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  කි ලො කි න්ගන් නිවණන් නමක්.  

   ම ින්ම  න්න් ඕගන්. ඇහු් ගප්ගනන ග ් ඇහු් ගප්ගනන 
ග  ින් ම අවණසන් ගවණන්න් ඕගන්.  

අ  අප්ි ‘  ම ින්’ ගනගවණ ි, අනිත් ප්ුත්ගතන්  න්ගන්. ඇහු් 
ගප්නුගණයොත් කගනන් තම ි ප්ි්ගවණන්ගන්. කන් ඇහුගණයොත්, ඇගහන් 
තම ි ප්ි්ගවණන්ගන්. ඒ කි න්ගන් ගම් ගප්ගනන ග ් ශේ   ි 
ඇගහන්ගන්. ඇගහන ශේ   ි ගප්ගනන්ගන්, කි ලො ප්්න් න්ගන් 
එකකින්, අවණසන් ගවණන්ගන් අතනින්. ගප්ගනන ග  ින් ම අවණසන් 
ගවණන්න් ඕගන්.  

ප්ින්වණතුනි,  ෂ, වණයක්ත, පණස්ිත ඛදාරටුපාලඛයක්  දාඛගන, ශීඝ්රදූතත 
යුවලක් නිර්මාණසය කරලා, ’වූ පරිි’ වචනය පවරලා ඛදන්න නේ, 
එයා දශශන විශුද්ියක් තිඛයන ඛකඛනක් ඛවන්නට ඕඛන්  එ ො 
දිට්ඨිසම්ප්න්න ගකගනක් ගවණන්න් ඕගන්. නැත්නේ ඛේ ආයතන 
 ය  ර ා ආයයශඅෂට්ාංගික මාර්ගය වැඛඩන්ඛන් න   
  යඝඅෂ්්ොං ික මොර්   හදා ත්ත ගකගනක් ගවණන්න් ඕගන්.  

ඒක ි ිට්ඨිසේපන්න ඛකනාටයි ඛේ නිවන කියන වචනය, ‘වූ පරිි’ 
වචනය පවරලා ඛදන්න පුළුවන්   

හිඟන්ගනක් හරි කවණුරු හරි අගප්් ග  ර්  ගවණොත් එ ෝ අප්්  මක් 
ග න්න ප්ුළුවණන් ගවණන්ගන් අප්ි අගත්  මක ්තිබුගණයොත් ගන් ? නුත්නම් 
ග න්න ප්ුළුවණන් ? ‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග න්න, ‘වණූ ප්රිදි’  මක් 
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තමන්  ොවණ තිග නවණො  කි ලො බලන්න. න රහිමි ෝ ‘වණූ ප්රිදි’ ප්වණරලො 
ග න්න, ‘වණූ ප්රිදි’  මක් තිග නවණො  කි ලො බලන්න. තිග නවණො නම් 
ඒක ප්වණරලො ග නවණො. නුති හින්දා තම ි ‘අප් ිොවණ ඉන්න ගකනො’ 
ඇතුල්ගවණන්ගන්.  

ප්ින්වණතුනි, ‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග න්න නම් ගම් ප්ින්වණතුන්් 
 ර්ශන ිසශු ්ි ක් තිග න්න ඕගන.  ර්ශන ිසශු ්ි   ුන අහ ත්ත 
නුවණණයක් තිග න්න ඕගන. කලයොණය මිතර ඇසුගරන්, ස ්ධර්ම 
ශරවණණයග න්  ර්ශන ිසශු ්ි   ුන අහ න්න් ඕගන්. අහ ත්ත  ර්ශන 
ිසශු ්ි ් අනුවණ ි ගම් ප්ින්වණතුන් න රහිමි ෝ ඒ ප්ණිිසඩ  ප්වණරලො 
ග න්ගන්. එතගකෝ ි   යඝඅෂ්්ොං ික මොර්   නිර්මොණය  ගවණන්ගන්.  

ගකොගහොම   ර්ශන ිසශු ්ි  අප්ි  ොවණ ඇතිකර  න්ගන්?  

ගම් ප්ින්වණතුන්් ගත්ගර ි නම් ස්පශශ ආයතන ඛ ෝ ආයතන  ඛය් 
ඇතිවීමත් නැතිවීමත් දකිනවා නේ, ඔන්න ‘වූ පරිි’ පවරලා ඛදන්න 
පුළුවන්   

ඔය වචනය දැනගන්න එක ඛනඛවයි, ජීවිතඛයන් දැකගන්නට ඕඛන්  
ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධග ් උ   වණු , සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීම හො 
නුතිවීම කුමන ගහෝ තුනකින් දැන ත  ුතු ි. 

දර්න  විනදුධිය  
දැන් මම ගම් ප්ින්වණතුන්් කි ලො ග න්න හ න්ගන්  ර්ශන ිසශු ්ි  
ඇතිකර න්ගන් ගකොගහොම   කි න එක  ි.  ර්ශන ිසශු ්ි  
ඇතිකර න්න හුටි කිේවණහම, ගම් ප්ින්වණතුන්් දැනුමක් එනවණො. එදා ඉහලො 
ඒ දැන ත්ත ිසදි ් ‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග න්න න රහිමි ෝ. ගම් 
ප්ින්වණතුන්   යඝඅෂ්්ොං ික මොර්   වණඩමින් ජීවණත් ගවණනවණො. ගම්ක් 
කුගල්  න්න ඕගන නෑ භොවණනො කරන්න. එක තුනක ඉහග න ඉන්න 
ගකෝ කරන එකක් ගහෝ හිස් බවණක් ගහෝ, අරමුණයු බිඳි බිඳී  න එකක් 
ගහෝ, අරමුණයු නුතිගවණන එකක් ගහෝ ගනගවණ ි කි න්ගන්. ‘වණූ ග ් වණූ 
ිසදි ්’  කින එක්  ි.  

ම් හිගතනවණො ගම් ප්ින්වණතුන්් සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ 
ඇතිවීමත් නුතිවීමත් ගත්රුම් න්න් ප්හසු ි කි ලො. 
සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත් නුතිවීමත් 
කි ොදුන්නහම ප්ින්වණතුන්්, ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධග ් ඇතිවීමත් නුතිවීමත් 
ගවණන්ගන් ගමගහම ගන් , ස්ප්ශඝ   තන න්ග ් ඇතිවීමත් නුතිවීමත් 
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ගවණන්ගන් ගමගහම ගන් , සමු   ස්වණභොවණගකෝ ඇති කිේවණහම සමු   
කි න්ගන් ගම් ධර්මතො ටික් ගන් , නිරු ්ධ ගවණනවණො කි ලො කි න්ගන් 
ගම් ධර්ම නිරු ්ධ ගවණනගකෝ ගන්  කි න උත්තරග ් අර්ථ  එක ි, 
වණචන ිසතරක් ගවණනස් කි ලො නුවණණයක් එ ි.  

අපි දැන් බලන්න  දන්ඛන් සතරම ාධාතුවත්, සතරම ාධාතුඛ් 
ඇතිවීමත් නැතිවීමත් කියන ටිකයි  දැන් අප්ි බලන්න හ න්ගන් 
ගකගනක්  ර්ශන ිසශු ්ි ් ප්ත්ගවණන හුටි  ි. එතගකෝ තම ි ‘වණූ ප්රිදි’ 
වණචන  ප්වණරලො ග න්න ප්ුළුවණන්.  

සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත් නුතිවීමත් - ගමන්න 
ගම් කි න්න හ න  ශඝන  ඉතොමත් සි ුම්, ඉතොමත්  ුඹුරු  ි. තර්ක 
ිසතර්ක ත ප්රඥාවණකින්  රහණය  කළ  ුතු ි. ඒ නිසො ගහොහ අවණදි බවණකින්, 
ගහොහ උවණමනොවණකින් ගම් ටික අහන්න.  

ඇහුවණහම ගම් ප්ින්වණතුන්් ඇත්ත් ම  මක් ගත්ගර ි ගම්ක ඇත්ත   
කි න එක. ගම් ගකගනක් දිට්ඨිසම්ප්න්න ගවණන්ගන් ගමගහම ි කි න 
උත්තර  එතගකෝ තිග න්ගන්. ගසෝවණොන් ගවණන්න ඉක්මන් ඕගන නම් 
ගහොහ් අහන්න ගවණ ි. හුබු ි මම කි න්ගන් නුහු ගසෝවණොන් කි ලො, 
ගම් ප්ින්වණතුන් තම ි  න්ගන් ගසෝවණොන් වණුණයො  කි ලො එතගකෝ.  

සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත් නුතිවීමත් තම ි දැන් 
අප්ි කි න්න හ න්ගන්.  

සතරම ාධාතුඛ් ඇතිවීමට ඛ ්තු ප ක් තිඛයනවා  නැතිවීමට 
ඛ ්තු ප ක් තිඛයනවා   

ඛේ පංචඋපාදානස්කන්ධඛය් උදයවයය ානනයම තමයි   

ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ  ඇතිගවණන්න ගහ්තු ප්හක් තිග නවණො, නුතිගවණන්න 
ගහ්තු ප්හක් තිග නවණො කි ලො අහලො තිග නවණො ගන් ?  

අවිදයා, කර්ම, තණස් ා, ආ ාර, නිබ්බත්ති ලක්ෂණස ඛනාදැකීම කියන 
ධර්මතා ප  නිසා ර පය ඇතිඛවනවා   

ඒ වණග ්ම ි, ඛ්දනා, සංාන, සං ාර, විඤ්ාණස කියන ස්කන්ධ ටිකත් 
ඔය ප  නිසා ඇතිඛවනවා   

අිස යොවණ නුතිවණුගණයොත්, කර්ම නුතිවණුගණයොත්, තණය්හොවණ 
නුතිවණුගණයොත්,  හොර නුතිවණුගණයොත්, ‘ගම් නිසො හ් න්නවණො ගන් ’ 
කි ලො ඉප්දීම  න්නවණො නම් - ගම් ස්කන්ධ ප්හ නුතිගවණනවණො.  
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ඇතිවීම් ිසසිප්හ ි, නුතිවීම් ිසසිප්හ ි සමප්ණයස් ලෂණය ක් 
තිග න්ගන්.3 

ඒ වණග ් සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීම්ත් ධර්මතො ප්හක් තිග නවණො. 
අිස යො ප්රතයග න්, කර්ම ප්රතයග න්, තණය්හො ප්රතයග න්,  හොර 
ප්රතයග න්, නිේබත්ති ලෂණය ගනොදැකීම කි න ප්රතයග න්, ගහ්තුගවණන්.  

සතරම ාධාතුව ඇතිඛවන්ඛන් -  

 අිස යොවණ නිසො,  

 කර්ම  නිසො,  

 තණය්හොවණ නිසො,  

  හොර නිසො,  

 ‘ගම් අිස යො, කර්ම, තණය්හො, කි න ගහ්තු ටික නසිො ගන්  
රෑප්  ඇතිගවණන්ගන්’ ක ින එක ගනො න්නො කමත්4 නුවණත 
රෑප්  හදා න්න ගහ්තුවණක්  

කි න ගම් ධර්මතො ප්හ නිස ි සතරමහොධොතු රෑප්  හුග න්ගන්.  

අවිදයාව නැතිවුඛණසාත්, කර්මය ඛ ෝ නැතිවුඛණසාත්, තණස් ාව ඛ ෝ 
නැතිවුඛණසාත්, ආ ාර ඛ ෝ නැතිවුඛණසාත්, ‘ඛමඛ ම ඛන්ද ර පය 
 දාගන්ඛන්’ කියන එක දන්නවා නේ - ර පය නැතිඛවනවා   

ඔන්න ඕක් ි සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත්, 
නුතිවීමත් කි ලො කි න්ගන්. ගත්රුණයො ? ඔ  ටික ගත්ගරනවණො නම් 
දිට්ඨිසම්ප්න්න  ි.  

දැන් ගම් ටික ගත්රුණයො කි ලො ගම් ප්ින්වණතුන්් ධර්ම  ගත්රුගණය් නෑ. 
ඔ  ගප්ළ කිේගේ මම. ඕක් කි න්ගන් නෑ, ස්කන්ධ න්ග ් උ   වණු  
 න්නවණො කි ලො. ස්කන්ධ න්ග ් උ   වණු   න්න ගප්ළ  හම  න්නවණො. 
එච්චර ි ඔගතන්් තිග න්ගන්.  

ස්කන්ධ න්ග ් උ   වණු   න්නවණො නම් ප්ින්වණතුන්ග ් ජීිසතග න් 
ප්ින්වණතුන්  කින්න ඕගන. ඔ  වණචන ටික දැන ත්තො කි ලො 
ස්කන්ධ න්ග ් උ   වණු   න්නවණො කි ලො හිතන්න එප්ො. ස්කන්ධ න්ග ් 
උ   වණු   න්නො ගප්ළ  හම  න්නවණො, ඔ  වණචන ටික  න්නවණො නම්. 
ප්ින්වණතුන් ජීිසතග න්  කින්න ඕගන ගමන්න ගම්ක ගන්  කි ලො.  

                               
3 රූපය - ඇතිවීමට 5 යි, නැතිවීමට 5 යි. දේදනාව - ඇතිවීමට 5 යි, නැතිවීමට 5 යි. ..... ආදී වශදයන් 
4 නිබ්බත්ති ලක්ෂණ  දනාදැීම 
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එතගකෝ උත්තර  එනවණො - ‘න රහිමි ෝ නිවණුරදිවණ ප්ණිිසඩ  
ගතෝරලො ග න්න ඕගන උත්තර ’ එනවණො.  

අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත, අප්පණි ිත කියන ඛේඛතෝ විමුක්තිය මතුඛවනවා 
ස්පශශ ආයතන  ඛය්, ගම් උත්තගර් එනගකෝ.  

නිවණගන් ප්ණිිසඩ  ලුගබන්ගන් - ඒ නුවණණය අනිතයයි කි න තුනින් 
බුලුගවණොත් අනිමිත්ත ඛේඛතෝ විමුක්තිය එළඹ සිටිනවණො.  

දුකයි කි න තුන දැක්ගකොත් අප්පණි ිත ඛේඛතෝ විමුක්තිය එළඹ 
සිටිනවණො.  

අනාත්මයි කි ලො බුලුගවණොත් සුඤ්ඤත ඛේඛතෝ විමුක්තිය එළඹ 
සිටිනවණො.  

අනිතය-දුක්ෙ-අනොත්ම කි න තරිලෂණය ් අනිමිත්ත, අප්්ප්ණිහිත, 
සුඤ්ඤත කි න තුන් ිසගමෝෂ  නිර්මොණය  ගවණනවණො.  

ඒක ි නිවණගන් ප්ණිිසඩ  කි ලො කිේගේ. ඒ ිසගමෝෂ  නිසො 
ලුගබන්ගන් නිවණන  ි.  

ගම් ස්කන්ධ න්ග ් උ  -වණු  බුලුගවණොත් සතරමහොධොතුවණත්, 
සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත්, නුතිවීමත් ගම් ප්ින්වණතුන් දැක්ගකොත් - 
ස්ප්ශඝ   තන හග ් ගකගනකු් අනිමිත්ත ස්වණභොවණ  වණු්ගහ ි, 
ගකගනකු් සුඤ්ඤත ස්වණභොවණ  වණු්ගහ ි, ගකගනකු් අනොත්ම 
ස්වණභොවණ  වණු්ගහ ි. ඒ අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත, අප්්ප්ණිහිත ස්වණභොවණ ් ි 
ගච්ගතෝිසමුක්ති කි ලො කිේගේ.  

 ඛේඛතෝවිමුක්තිය කුමකට ද? නිවනට   

 නිවණන්  කින්න ගවණන කරම ක් නෑ, ඉස්ගසල්ලොම තිග න්ගන් 
සුඤ්ඤත ිසගමෝෂ ක් ප්ුමිණීම ි.  

 සුඤ්ඤත විඛමාක්ෂය නිසා නිවන   

 ආයයශඅෂ්ටාංගික මාර්ගය තිඛයන්ඛන් සුඤ්ඤත විඛමාක්ෂය 
බලාඛගන   

ඒක ි ගම් කි න එගක් අර්ථ .  

්වුවකේ උ්මශ  
දැන් මම ගප්න්නන්න හ න්ගන් සතරම ාධාතුඛ් ඇතිවීම නැතිවීම - 
නිවඛන් පණිවිඩය ලැඛබන ඛතක් ම   
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ඛේක  රියට දැක්ඛකාත් ස්පශශ ආයතන  ඛය් සුඤ්ඤතාවය පින්වතුන්ට 
අත්විඳින්න පුළුවන්  දකින්න පුළුවන් ඛේ දැන්   

මම ගම් ප්ින්වණතුන්් උප්මොවණක් ගප්න්නන්නම්. උප්මොවණක් කිේගවණොත් 
තම ි ටිකක්වණත් බරසොරකම අඩුකර න්න ප්ුළුවණන් ගවණන්ගන්.  

මම බණය කි න ගම් ධර්මොසන  හුදිලො තිග න්ගන් ප්ඨිස,  ගප්ෝ, 
ගත්ගජෝ, වණොග ෝ කි න සතරමහොධොතුගවණන්. දැන් ගම් ධර්මොසන  ම අප්ි 
 නිමු සතරමහොධොතුවණ ප්ිරිසිහ  කින්න. සතරමහොධොතුවණ අිස යො, කර්ම, 
තණය්හො,  හොර, නිේබත්ති ලෂණය ගනොදැකීම කි න ධර්මතො ප්හකින් 
හුග නවණො ගන්.  

දැන් උප්මොවණක්, ගම් උප්මොගේ ඉස්ගසල්ලො ගහොහ්  ෂගවණන්න. එක්තරො 
වණඩු මහත්මග කු් ඕනෑ ගවණනවණො ප්ු්ුවණක්, ධර්මොසන ක් හ න්න. 
හුබු ි ගලෝකග ් ගකොගහ්වණත් එගහම එකක් නිර්මොණය  ගවණලො නෑ. 
හ න්න ඉස්සරගවණලො ගම ො  ිඛතන් හදා න්නවණො රෑප් ක්. හිගතන් 
හදා න්න රෑප්  නම්කරනවණො ‘ප්ු්ුවණ’ කි ලො. ඒ හිගත් රෑප්  සුලසුම් 
කරනවණො, සකස් කරනවණො හිත ඇතුගළ්, ගම් රෑප්  මම හ න්ගන් ගමන්න 
ගමගහම  ි, ප්ු්ු ඇන් ් ගමන්න ගම් ිසදිග ් ලි වණුලක් මල්වණුලක් 
දානවණො, ප්ු්ුගේ කකුල් ටික ගම් ගම් ිසදි ් හ නවණො, අත් ග ක තිග න 
ඇඳි ග ක ගම් ගම් ිසදි ් හ නවණො කි ලො ඉස්ගසල්ලො හිගත් සුලසුමක්, 
හිගත් රෑප් ක් හ නවණො ගන් ? දැන් ගමගහ් ගකොගහ්වණත් රෑප් නෑ. 
ඉස්ගසල්ලො හිගත් සුලුස්මක්, රෑප් ක් හ නවණො.  

ගම් ‘ ිඛත්  දන ර පයටයි’ ප්ින්වණතුනි කර්මය කි ලො කිේගේ, 
සං ාර කි ලො කිේගේ.  

ර පං ර පත්ථාය සඛත තං අභිසඛතකඛරාන්තිති සඛත ාඛරා5 - රෑප්  
ප්ිණිස රෑප් ක් ප්ිළිග ළ කරලො සකස් කර න්න එක් ි සං ාර 
කි ලො කිේගේ.  

ර පං ර පත්ථාය - බොහිර සතරමහොධොතු රෑප් ක් හුදීම ප්ිණිස හිගත් 
රෑප් ක් ප්ිළිග ළ කරලො සකස් කර න්නවණො.  

ඒ ‘ ිඛත්’ ර පයක් පිළිඛයළ කරලා, සකස් කරලා  ිඛත්  දාගන්න 
ර පයටයි - ‘සං ාර’ කියලා කි්ඛ්   

                               
5 ෙජ්ක්ධජනී  සූතර  - pitaka.lk/231094 

http://pitaka.lk/231094
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ඒක ි ර පං ර පත්ථාය  රෑප්  ප්ිණිස රෑප් ක් ප්ිළිග ළ කරලො සකස් 
කරලො - අභිසඛතකඛරාන්තිති සඛත ාඛරා.  

දැන් ගම් හිගත් රෑප්  හුදීම ප්ිණිස හිගත් රෑප් ක් ප්ිළිග ළ කරලො සකස් 
කර ත්තො. ගම් රෑප් ් ි සංෙොර කි ලො කිේගේ.  

දැන් ගම් ‘හිගත් සංෙොර ගවණච්ච, රොශි ගවණච්ච’ රෑප් ්ත් ප්රතය ක් 
තිග න්න එප්ු ි.  

ගම් රෑප්  තිග න්ගන් අිස යොවණ කි න ප්රතය  නිස ි ගම් සංෙොර 
කි න රෑප්  තිග න්ගන්.  

ගම් රෑප්  කුමක් ප්රතය කරග න  තිග න්ගන්? දැන් හිගත් තිග න 
ප්ු්ුවණ කි න රෑප්  - අවිදයා පරතයඛයන් තමයි ඛේ ිත්තජ ර පය 
ඉපිලා තිඛයන්ඛන්, ප්ු්ුවණ කි න රෑප් .  

ඕගක් තම ි ඔක්ගකොම හුඩ ටික තිග න්ගන්. ගත්ගරනවණො  ? ලි වණුලක් 
දාන්න ඕගන, කකුල් දාන්න ඕගන, ඇන් ක් දාන්න ඕගන කි ලො 
මගනෝමග ් තම ි ගම් රෑප්  තිග න්ගන්. - අවිදයාව, කර්ම   

ගම් ප්ු්ුවණ ලබො න්න,  දාගන්න උවමනාවත් තිග  ි දැන් - 
තණය්හොවණක්  - අවිදයා, කර්ම, තණස් ා   

ඔ  ටික හින්දා වණඩු මහත්ම ො ගමොක  කරන්ගන්, අඬු, මිටි, නි න්, 
කි ත් ටිකක් අරග න කුගල්්  නවණො.  ිහිල්ලො  හක් කප්නවණො.  හ 
කි න එක දිහො බලන්න, ගප්ොළගේ තිග න ඕජො සොර  නුතුවණ, ප්ඨිස 
ධොතුවණ නුතුවණ,  හ හුග නවණො  ?  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, වණොග ෝ, ප්ඨිස කි න 
ගම් ධොතු හතර නුතුවණ ගම් වණ්ෂ ක ප්ුවණුත්මක් ගවණනවණො  ?  

සතරම ාධාතුඛ් ඕජා සාරය තමයි ඛේ රාශිඛවලා තිඛයන්ඛන් 
අවකාශ ධාතුඛ්   

ඔ   හ කප්ලො, ඉරලො - දැන් ගම් සතරමහොධොතුගේ කෑලි ටික - සිඛත් 
තිඛයන  ැඛේ බලාඛගන සතරම ාධාතුව අවකාශ ධාතුව තුළ රාශි 
කරනවා  සිගත් තිග න හුගේ බලොග න, අර ලී කෑලි, ලෑලි කෑලි 
කි න්ගන් ඛමඛ ් (බා ිර) පුටුවක්  දනවා ඛනඛවයි   

ගහොහ් බලන්න. ප්රප්ංච ගනොගකෝ, ගකගලස් උප් වණන්ගන් නුතුවණ, 
ගහොහ් බලන්න.  

බොහිර තිග න්ගන් ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, වණොග ෝ, අවණකොශ කි න 
පංචම ාභූත ටික විතරයි   
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 හ කි න තුනක තිබුණයු අන්තර් ත  - ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, 
වණොග ෝ කි න ධොතු හතරත්, අවණකොශ ධොතුවණත් තිග න්ගන්.  

 ිඛත් තිඛයනවා අවිදයා පරතයඛයන් උපද්දපු ප්ු්ුවණ වණූ කර්ම නිමිත්ත  
ඕක හදා න්න ඕගනකමත් තිග නවණො.  

අිස යො, කර්ම, තණය්හො කි න ගම් නිමිත්ත නිසො, සතරමහොධොතුවණ 
අවණකොශ ධොතුවණ තුළ රොශි කරනවණො - හිගත් තිග න හුගේ්.  

ඒක ි එක තුනක් ගහෝ වණුරදුගණයොත් ‘  ගමතන වණුරදුණයො’ කි ලො 
 ප්හු හ නවණො. දැන් හරි වණුරැ ්  බලන්නත් මනින්න එකක් තිග න්න 
ඕගන ගන් ? ඛ ාඳට ඛත්ඛරනවා ඛන්ද ඛේ යමකට මැන මැනයි 
කරන්ඛන් කියන එක? හිගත් තිග න සුලුස්ම් අනුවණ ප්ිහි්ලො 
නුත්නම් ගම් රෑප්  වණුරදි ි.  

අන්තිම් අිස යො, කර්ම, තණය්හො කි න කොරණයො ටික නිසො 
සතරමහොධොතුවණ අවණකොශ ධොතුගේ රොශි ගවණනවණො ගම් ිසදි ්.  

ඔනන් අවිෙයාව නසිා   ර්ම  නසිා  තණ්හාව නිසා  යහාර නසිා - 
 ඨවි, යප ෝ, පතප්ාෝ, වාප ෝ  ි න සතරමහාධාතුවම යහාර 

 රපගන  සතරමහාධාතු රූ   රාශි වණුා. පම හැපේට හැදුණා.  

අිස යො, කර්ම, තණය්හො කි න ධර්මතො ටික නිසො අවණකොශ ධොතුගේ 
සතරමහොධොතුවණ රොශි වණුණයහම, රාශි ඛවේච ඛේ ර පය දකින ඛකාට 
ඛේක  දන්න ඛ ්තුඛවේච ගති ටික ආප ු මනඛස් ඛයඛදනවා - ප්ු්ුවණ 
කි ලො.  

ප්ු්ුවණ කි ලො - අිස යොගවණන් හ් ත්ත ප්ු්ුවණ කි න නිමිත්තත්, ඒ 
නිමිත්ත හදා න්න තිග න ඕනෑකමත් නිසො සතරමහොධොතු ටික - හිගත් 
තිග න සුලුස්ම් අනුවණ සතරමහොධොතු ටික ි රොශි කගළ්.  

රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතුවණ  කින ගකෝ, ගම්ක හ න්න ගහ්තු 
ගවණච්ච අිස යො, සංෙොර, තණය්හො, උප්ොදාන, භවණ කි න, නැත්නේ 
අවිදයා, කර්ම, තණස් ා කියන ගති ටික,  ැිේච ර පය බලාඛගන 
ඛයඛදන ඛකාට - ‘ආ පුටුව’ කියලා ‘තමන්ට ම’ මතක් ඛවනවා.  

හිගත් තිග න ප්ු්ුවණ කි න ිසස්තර ටික, ඕනෑකම මත 
සතරමහොධොතුවණ රොශි කගළ්.  

සතරමහොධොතු රෑප්   කින ගකෝම  ප්හු ‘ගම් රෑප්  ප්ු්ුවණ ි’ 
කි න  ති  ‘තමන් තුළ ම’ ග දුණයො.  



28 ෙර්ශන විශුේි    ිණිස  

ඒක ි “අිස යො, කර්ම, තණය්හො,  හොර න්ග න් ගන්  ගම්ක 
හුදුගණය්” කි න එක ගනො න්නොකම මුල් වණුණයො -  ප්හු ගප්ගනන 
ගකෝම හදා ත්තු ටික සිහිවණුණයො. ඒක ි ‘නිබ්බත්ති ලක්ෂණස ඛනා 
දැකීම’ කියන කාරණසාඛවන් ආප ු  දාගත්තු ටිකම සි ිවුණසා   

හිගත් තිග න ගකගලස් නිසො සතරමහොධොතුවණ රොශි කරග න, රොශි 
කර ත්ත සතරමහොධොතුවණ  කින ගකෝ - මනඛස් තිඛයන කර්ම 
ඛකඛලස් ටිකම ආප  ු ඛයදුණසා  සතරම ාධාතුව ඛපඛනන්ඛන් 
නැතිවුණසා.  

අන්තිම් ප්්ප්ණයුවණෝ ගවණච්ච ග ්  ි අප්් ගවණලො තිග න්ගන්. 
ප්්ප්ණයුවණෝ ගමොක  වණුගණය්? ප්ින්වණතුනි ප්්ප්ණයුවණො කි ලො කි න්ගන් 
ප්්ගරදි හ න්න නූල්  න්න ඔ  මල්ගබරි  ස්වණල හ න ප්ණයුගවණෝ 
වණ ඝ ක්. ප්ි්ර්වණල අක්කර සි   ණයන් ඒ සතුන් ගබෝ කරලො ප්්ගරදි, 
ප්්නූල්  න්න වණයොප්්ති තිග නවණො. ඒ මල්ගබරි  ස්වණල ප්්ප්ණයුවණන් 
හුදුවණහම, ඒ ප්්ප්ණයුවණො ගලොකුවණුණයහම, ප්්ප්ණයුගවණෝ ඒ  ගහ්ම ගකොල 
 ොගන්, ඉති  ොගන් ගකෝෂ හදා න්නවණො. ගම් අප්් ප්්ගරදි ග න්න නම් 
ගනගවණ ි. ඌ සමනලග ක් ගවණන්න ි ඌ ගකෝෂ  හදා න්ගන්. 
“මිනිස්සුන්් ප්්ගරදි ග න්න ඕගන්” කි ලො ගනගවණ ි. අගන් 
සමනලග ක් ගවණන්න ගම් අහිංසක සතො ගකෝෂ ක් බුහ න්නවණො. 
ගකෝෂග ් ග ප්ුත්තත් වණහලො, ඒක ඇතුළ් ගවණලො ඉන්නවණො. කොල ක් 
ඉන්න ගකෝ ප්ණයුවණො ටික ටික සමනලග ක් ගවණලො ගකෝෂ  බිහග න 
එළි ්  නවණො. ඉතින් තමන් ම බුහප්ු ගකෝෂ  නිසො ප්්ප්ණයුවණෝ 
තමන්් ම මුගරන්න ගවණනවණො. ගමොක , සමනලග ක් ගවණන අ හසින් 
ප්්ප්ණයුවණො ගකෝෂ ක් බුහ ත්ත් ප්්ප්ණයුවණො ගකෝෂ  බුහ ත්තහම 
මනුෂය ින් කරන්ගන් අර ගකෝෂ ටික කඩලො, තම්බනවණො. තුම්බුවණහම 
අර ගකෝෂග ් තිග න නූල් ටික කුගඩන්ගන් නුහු. දි ් නූල වණග ් 
එනවණො. ඒ නූල් අරග න තම ි ප්්ගරදි මහන්ගන්. (ඒක ි 
භිෂූන්වණහන්ගස්ලෝ ප්්ගරදි තහනම්.) ගකොගහොම හරි අන්තිම කතොවණ, 
ප්්ප්ණයුවණෝ මුගරන්න වණුගණය් ඌම බඳින ගකෝෂ  නිස ි.  

ඒ හින්දා ප්ින්වණතුන්  න්නවණො  ධර්මඛය් සං ාරයට අර්ථ දක්වන්ඛන් 
පටපණසුවා වඛගයි කියලා උපමා කරලා යි  ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො ග ් 
අං වණල් උප්මො ති නවණො. අිස යොවණ් අන්ධග ක් වණග  ි. සංෙොර ් 
ප්්ප්ණයුගවණක් වණග  ි. ප්්ප්ණයු උප්මොවණ - අපිම  දාගත්ත සං ාරඛය් 
අපිම පැටඛලන නිසා   

හිගත් හදා ත්තො අිස යො ප්රතයග න් ප්ු්ුවණ වණූ සංෙොර ක්.  
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සං ාර නිමිත්තටයි නේ කඛළ් පුටුව කියලා   

ඒක් ි නුවණත නුවණත සිතුිසලි ප්හළකරලො සංෙොර , ඒක ි 
ආයූ නා සං ාරා   

ඛේ නිමිත්ත ආයූ නය කරනවා  රැස්කරවනවා   

ගම්ක් ලි වණුලක් දාන්න ඕගන. ගම්ක බුරුගතන් හ න්න ඕගන. 
ගත්ක්ගකන් හ න්න ඕගන. හුදුවණහම ගමච්චරක් වණටින එකක් ගවණනවණො. 
ිසස්තර අනන්ත ි අප්රිමොන ි ගම් සංෙොර නිමිත්ත හරහො රැස්ගවණන. 
  ූහන  ගවණන්න ප්ුළුවණන්. රැස්කරනවණො ගම් වණ්ො, ප්ු්ුවණ කි න නිමිත්ත 
මත. ආයූ නා සං ාරා, නිකාන්ති තණස් ා. ගම්ක හදා න්න ඕනෑකම. 
ගම් නිමිත්ත් කුමුති ි ට් ප්ස්ගස්, ප්ු්ුවණ හදා න්න.  

දැන් බලන්න, කලින්ම ි ප්ු්ුවණ නිර්මොණය  ගවණලො තිග න්ගන්. ඒක ි 
ප්ු්ුවණ නම් කගළ්. සතරම ාධාතුව තුළ ඛලෝකඛය් දැන් ඛමඛ ම එකක් 
නිර්මාණසය ඛවලා ම නැ ැ  සතරම ාධාතුඛ් ඛේ  ිඛත් තිඛයන  ැඩය 
බඳු  ැඩයක් ඛකාඛ ්වත් න  තවම  අිස යොගවණන් හ් ත්ත හිගත් 
තිග නවණො නිමිත්තක්. ඒ නිමිත්ත් ි ‘ප්ු්ුවණ’ කිේගේ.  

ඒ නිමිත්ත ි හුඩ කගළ් ගනොග ක් ගනොග ක් සිතුිසලි වණලින් 
රැස්කරලො,   ූහන  කරලො. ආයූ නා සං ාරා   
ඒ නිමිත්ත් ි හදා න්න ඕනෑකම තිබුගණය් - අිස යො, කර්ම, තණය්හො.  

ඔ  ටික නිසො  හක් කප්ලො ලී  ත්තො කි න තුන ප්ඨිස,  ගප්ෝ, 
ගත්ගජෝ, වණොග ෝ, අවණකොශ කි න ප්ඤ්චමහොභූත ටික තිග නවණො.  

ගම් අවණකොශ ධොතුවණ තුළ සතරමහොධොතුවණ රොශි කරනවණො හිගත් තිග න 
හුඩ ටික්.  

ඔන්න ගම් සතරමහොධොතු රෑප්  ගම් ිසදි ් නිර්මොණය  වණුණයො, රෑප්  
හුදුණයො.  

අවිදයා පරතයඛයන්, කර්ම පරතයඛයන්, තණස් ා පරතයඛයන්, ආ ාර 
පරතයඛයන් සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීම වණුණයො.  

ඇතිගවණච්ච සතරමහොධොතු රෑප්  බලන ගකෝ එ ොග ් මනගස් ම ඒ 
 ති ටික, හ න්න ගහ්තු ගවණච්ච  ති ටික  ප්හු ග ග නවණො. අගන් 
ප්්ප්ණයුවණෝ ගවණච්ච ග ් ගවණනවණො -  

තමන්ග ්ම සංෙොරග න් හ ප්ු රෑප්  බලොග න ඒ සංෙොර ම 
නුවණත මනගස් ග ග න ගකෝ, එ ො හිතොග න ඉන්ගන් - ‘ඛේ 
ර පය පුටුවයි’ කි ලො.  
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අන්තිම් සතරම ාධාතුව ඛපඛනන්ඛන් න , ‘පුටුව’යි කියලා 
සතරම ාධාතුඛ් බැඛඳනවා   

සතරමහොධොතුවණ ගවණනස් ගවණන ගකෝ ප්ු්ුවණ කුඩුණයො, ප්ු්ුවණ බින්දා, 
ප්ු්ුවණ ගහොරු ග නිච්චො කි ලො අඬනවණො, ිසලොප් ග නවණො, කෑ 
 හනවණො, දුක් ගවණනවණො.  

ප්්ප්ණයුවණො ප්්ප්ණයුවණොග ් ගකෝෂ  නිසො ිසනොශ වණුණයො වණග ් අයසාව මලං 
සමුට්ඨිතං - තතුට්ඨඨාය තඛමව  ාදති, එවං අතිඛධානචාරිනං, සානි 
කේමානි නයන්ති දුග්ගතිං6 -  කඩග න් නු ුණයු මගල් ඒ  කඩ ම 
කොලො ිසනොශ කරනවණො, ගවණන  කඩ ක් කන්ගන් නෑ. ඒ වණග ් නුවණණය 
නුති ගකනො උප් වණන ල  ගකගලස් මගලන් එ ොම ප්ිච්ගචනවණො. එ ො 
හදා ත්ත ප්ු්ුගවණන් එ ොම දුක් ගවණනවණො.  

අන්තිම් සතරමහොධොතුවණ ිසප්රිණයොම ගවණන ගකෝ එ ෝ ගප්ගනන්ගන් 
ප්ු්ුවණ කුඩුණයො, ප්ු්ුවණ නුසුණයො, ප්ු්ුවණ ිසනොශවණුණයො කි ලො.  

සතරමහොධොතුවණ තුළ - ඛද්වල් කාරණසා සත්වයින් පුද්ගලයින් නැති 
සුඤ්ඤතාවයක් තිඛයනවා සතරම ාධාතුඛ්   

නමුත් ඒ සුඤ්ඤතොවණ  එ ෝ ගප්ගනන්ගන් නෑ.  

ද්රවණය කොරණයො - සතු්ු ගවණන්න ප්ුළුවණන්, ඇගලන්න ප්ුළුවණන් රෑප් ක්, 
ප්ු්ුවණක් තම ි එ ෝ හම්බගවණන්ගන්,  කින්ගන්.  

මනගස් ඡො ොවණ සතරමහොධොතුවණ මත ප්තිත ගවණලො.  

ගම්ක ගබොගහෝම සි ුම් සි ්ි ක්. ගහොහ් බලන්න.  

අන්තිම් ඛේ ර පය ි ා පින්වතුන් බලාඛගන ඉන්ඛන් ‘පුටුව’ කි ලො.  

 ම් වණඩුගවණක්ග ් හිගත් තිග න අිස යො, කර්ම, තණය්හො කි න කොරණයො 
ටික නිසො ගම් රෑප්  රොශි වණුණයො. රොශි ගවණච්ච රෑප්   කින එ ොග ් 
මනගස්  ප්හු ගම්  ති ටික ග දුණයො. එ ො ගම්ක ගලෝක ් හඳුන්වණලො 
දුන්නො, එ ොග ් අිස යොවණ නිසො ගම්ක ප්ු්ුවණ කිේවණො. සතරමහොධොතුවණ 
දැක්ගක් නෑ. ‘අනුන් ගහෝ කර්ම රැස් කරවණනවණො’ කි ලො කි න්ගන් ඒ 
හින්දා. දැන් අගන් ගම් රෑප්   කින ගකෝ අප්ි  ොවණත් ප්ු්ුවණ කි ලො ගම් 
නිමිත්තක් හදාග න අප්ි තිග න්ගන්.  
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දැන් ගහොහ් බලන්න ඇස් ග ක ඇරලො, ගහොහ් ‘වණූ ප්රිදි’ බලන්න ගම් 
රෑප් , ඉහග න ඉන්න ගම් ධර්මාසනය කි න රෑප් ,  ම්  වණසක 
වඩුඛවක් ඛග් අවිදයාඛවන්  ටගත්ත නිමිත්තකට තණස් ා කරපු නිසා 
අවකාශ ධාතුඛ් රාශිඛවේච සතරම ාධාතු ටික ඛන්ද? ගම් ටික  කින 
ගකෝ  ප්හු ප්ු්ුවණ කි න එක මනගස් ග ග නවණො. දැන් අප්ි හුදුගේ 
නුතිවණුණයෝ ගම් රෑප්   කින ගකෝ අර ඛකනාඛග් අවිදයා-සං ාරයම 
අපි අරඛගන  ගම් නිමිත්ත හිත් අරග න හිගත් ගම්ක අප්ි සකස් කර 
 න්නවණො, ප්ිළිග ළ කර  න්නවණො, ගම්ක් තම ි ප්ු්ුවණ කි න්ගන්, 
සතරමහොධොතු ි කි ලො.  

ඒ ධර්මතො ප්හ උ වණු කරග න සතරමහොධොතුවණ දිහො බලන්ගන්, බලන 
ගකෝ ‘අප්ි සිහි කරලො බලප්ු ටිකම ගප්ගනන ගකෝ,  ප්හු මනගස් 
ග ග න ගකෝ’ දැන් අප්්ත් ගප්ගනන්ගන් නුතිගවණලො. අර වණඩු 
මහත්ත ොග ් තිබුණයු අන්ධ ඇස් ග ක දැන් අගප්්  ොවණ්ත් එනවණො. ගම්ක 
ගබෝගවණන ගලඩක්. අන්තිම් ඔක්ගකෝ්ම ගම් ගලගේ ප්ුතිරිලො  ිහිල්ලො 
දැන් සතරම ාධාතුව ඛපඛනන්ඛන් නැ ැ කාටවත්   ථොභූත ඥාන 
 ශඝන  නෑ.  

ගකගනක් සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත්, නුතිවීමත් 
 න්නවණො නම් - දැන් බලන්න අිස යොවණ ගහෝ ගනොතිබුණයො නම් ගම් වණොග ් 
චිත්තජ රෑප් ක් වණඩු මහත්ම ො උප් වණො  න්ගන් නෑ. ගමබඳු චිත්තජ 
රෑප් ක් හිගත් හදා ගනො ත්ගත් නම්, එබඳු චිත්තජ රෑප් ක් ගනොවණුගණය් 
නම් සතරමහොධොතුගේ ගමබඳු හුඩ ක් රොශි ගවණන්ගන් නෑ. හිගත් ගමබඳු 
රෑප් ක් හදා  ත්තත් ගම්ක හ න්න ඕනෑකම ගනොතිබුණයො නම්, ඒත් 
සතරමහොධොතු රෑප් ක් ගම් අවණකොශ ධොතුගේ රොශි ගවණන්ගන් නුහු.  

හිගත් ප්ු්ුවණ කි න නිමිත්තක් හදාග න ඛමබඳු ර පයක් ඕඛන වුණසත්, 
බා ිර සතරම ාධාතුව - ආ ාර පරතයය ඛනාවුඛණස් නේ ඛේ වඛග් 
ර පයක් අවකාශ ධාතුඛ් න    

අිස යොවණ ගහෝ නුතිවණුගණයොත්, කර්ම  ගහෝ නුතිවණුගණයොත්, තණය්හොවණ 
ගහෝ නුතිවණුගණයොත්,  හොර ගහෝ නුතිවණුගණයොත්, ගම් වණොග ් රෑප් 
හුග න්ගන් නෑ. ඕක මම උප්මොවණ්  ි කිේගේ.  

උ්කමයය 
උප්ගම ය කි ලො කි න්ගන් ගම් ප්ින්වණතුන් හුගමෝ් ම - මම ගම් වණග ් 
උප්මො  න්ගන් අප්ි කෝත් ජීිසත ් සමීප්ම නිසො  ි. නිවණන් 
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සොගප්්ෂවණ සමීප්ම අරමුණය තම ි ගලොකුම බුම්ම නිසො. ගවණන ග  ක් 
හින්දා ගනගවණ ි - ගම් ප්ින්වණතුන් හුගමෝ්ම අම්මො ගකගනක් ඇති ගන්. 
දැන් ගහොහ් සිහිප්ත් කර න්න, ‘අම්මො’ කි ලො කි න ගකෝ, සිහිප්ත් 
ගවණනගකෝ, ගම් වණඩු මහත්ත ො ‘ප්ු්ුවණ’ කි ලො සිහිප්ත් කර ත්තො 
වණග  ි ගම් ප්ින්වණතුන්ග ් මනඛස් තිඛයන කර්ම නිමිත්ත ිත්තජ 
ර පයක්   

ර පං ර පත්ථාය සඛත තං අභිසඛතකඛරාන්තිති සඛත ාඛරා - රෑප්  
ප්ිණිස සකස් කරලො ප්ිළිග ළ කර  ත්ත රෑප් ක් තම ි දැන් ගම් 
අම්මො කි න රෑප් , හිගත් තිග න.  

ඔය ර පයටත් පරතයයක් තිග න්න ඕගන. ගම්ක් අිස යොවණ ප්රතය  ි. 
අවිදයා පරතයඛයන්  ටගත්ත සං ාර නිමිත්තක්  ගම් නිමිත්ත් තම ි 
ගම් ප්ින්වණතුන් අම්මො කි ලො නම් කගළ්. හිගත් තිග න්ගන්.  

ඛේ නිමිත්ත එක්කයි ඛේ පින්වතුන් ගනුඛදනු කරන්ඛන්. අම්මෝ 
තිග න   ගර්, ගසගනහස, අම්මො ගහොහ ි.  

ඛේ නිමිත්ත ආයූ නය කරන්න පුළුවන්  රැස්කරන්න පුළුවන්  
අම්මොග ් නම, ඛේ  ිඛත ්තිඛයන ර පය ි ා බලාඛගන ප්ින්වණතුන් 
බුහලො තිග න්ගන් - මග ් අම්මොග ් නම ගම්ක ි, වණොස ම 
ගමගහම ි, අම්මොග ්  ම්ප්ළොත් ගමගහම ි, අම්මෝ ගමච්චර 
නෑ ෑග ෝ ඉන්නවණො, ගම් ගම් ිසදිග ් හුකි ොවණන් තිග නවණො, අම්මො 
ම් කන්න දුන්නො, ගබොන්න දුන්නො, නෑේවණො, ඇන්ඳුවණො, ප්ුලුන්ඳුවණො 
 ම්තොක් - ඒක ි ගම්ක   ූහන ලෂණයග න්  ුක්ත ි. රැස් කරන්න 
ප්ුළුවණන් ගම් වණ්ො, ගබොගහෝ ග ්. සකස් කරන්න ප්ුළුවණන් ගම්ක 
ගහොහ්, ිසස්තර ඇතුල් කරන්න ප්ුළුවණන් කි ලො ගබොගහොම 
ගසගනහස   ගර් කි න කමත් තිග  ි - අිස යො, කර්ම, තණය්හො.  

ගම් නිමිත්ත නිසො අම්මො බලන්න ඕගන්කම ගසගනහසත් එක්ක 
ඇතිගවණනවණො. ට් ප්ස්ගස් ගම් ප්ින්වණතුන් ගමොක  කරන්ගන්, අම්මො 
බලන්න  නවණො කි ලො කරන්ගන්? ගම් තමන් කුමුති ගවණච්ච නිමිත්ත, 
කුමුති ගවණච්ච ගම් හුඩ  තිග න ිසදි ් අවණකොශ ධොතුගේ රොශි ගවණලො 
තිග න රෑප් ගහො ොග න  නවණො.  

අවිදයා, කර්ම, තණස් ා කියන ඛ ්තු ටික උද් කරඛගන අවකාශ 
ධාතුඛ් ඔය  ැඛේට රාශි ඛවේච ර ප මිටියක්  ේබඛවන තාක් 
යනවා   
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ගම් ප්ින්වණතුන්් ගම් කර්ම ් ිසප්ොක කි ලො කි න්ගන් - පඤ්ච 
විඤ්ාණසය විපාකයි කියලා කියන්ඛන්, ඔන්න ඛේ  ැඛේට 
රාශිඛවේච සතරම ාධාතු ර පය ඛපඛනනවා  ගප්ගනන ගකෝ ගම් 
රෑප්  හ න්න් ගහ්තු ගවණච්ච  ති ටික  ප්හු මනගස් ග ග නවණො.  

අිස යොගවණන් අම්මො කි ප්ු ිසස්තර ටික ි, ඒ ගසගනහස   ර  
කි න  ති ටික ි  ප්හු මනගස් ග ග නවණො. ගම් ප්ින්වණතුන් 
හිතන්ගන් ‘අම්මො බලන්න  වණො, දැන් අම්මො දැක්කො’ කි ලො. 
ඇත්ත්ම ති න සතරමහොධොතුවණ ගප්ගනන්ගන් නුහු.  

ප්්ප්ණයුවණො ඌ බුහ ත් ගකෝෂ  නිසො මුරුණයො වණග ් අප්ි, අප්ි 
ඇතිකර ත් සංෙොර  නිසො ඇ වණුටිලො. දැන් කනගබොන  හොරග න් 
හුදුණයු ප්ඨිස ගකෝස් ිසස්සක් ප්ින්වණතුනි, ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත්, 
සම්, මස්, නහර කි න්ගන්. ප්ඨිස ටික ගප්ගනන්ගන් නෑ - අම්මොග ් 
ගකස්, අම්මොග ් ගලොම්, අම්මොග ් නි , අම්මොග ්  ත්, අම්මොග ් 
හම, අම්මොග ් මස් ක ිලො අගප්් සං ාරඛයන් ඛේ ටික අපි 
පරාමර්ශණසය කරනවා  ගම්ක් තණස් ා පරාමාස, ිට්ඨි පරාමාස 
කි ලො කි නවණො.  

එතුන කනගබොන  හොරග න් හුදුණයු  ගප්ෝ ගකෝස් 12කින්  ුක්ත 
රෑප්  ි ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ගේ. ප්ිත, ගසම, සුරවණ, ගල්,  හඩි , කඳුලු, 
ගම් , ගතල් ගමගහම කි න ටික ි ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ගේ. එනගකෝම 
ගම්ක හදා න්න ගහ්තුගවණච්ච  ති ටික ි මනගස් ග දුගණය්. හිගතන්ගන් 
අම්මො දැක්කො කි ලො.  

ඛේ ආඛපෝ ධාතුව ඛේ අඛප් මනඛස් තිඛයන දෘෂ්ිඛයන් පරාමර්ශණසය 
කරනවා “ප්ිත අම්මොග ්, ගසම අම්මොග ්, ගසෝු ටික අම්මොග ්, කඳුළු 
අම්මොග ්, මූතරො ටික අම්මොග ්, ගල් අම්මො”ග ් කි ලො. ගප්ගනන්ගන් 
නුහු සතරමහොධොතුවණ.  

නමුත් ගහොහ් බුලුගවණොත් -  

ිට්ඨිසේපන්නයා කවදාවත් ‘සතරම ාධාතුඛ් අේමා’ දකින්ඛන් 
නැ ැ  ‘අේමාඛග් සතරම ාධාතුව’ දකින්ඛන් නැ ැ   

එ ො  කිනවණො අිසජ්ක්ධජොප්ච්ච ො සඞ්ෙොරො, සඞ්ෙොරප්ච්ච ො 
ිසඤ්ාණයං කි ලො ඛේ පටිේචසමුප්පාදයක්   
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සිගත් මුලින්ම අම්මො සිහි කරග න, අම්මො ගසො න්න ඕගන් කි ලො 
තණය්හොවණ ඇතිකර ත්ත තුන් තම ි අවිජ්ජාපේචයා සඛත ාරා 
කි ලො කිේගේ.  

ඒ හින්දා අවණකොශ ධොතුගේ ගම් හුගේ් රොශි ගවණච්ච රෑප් නිමිත්ත 
ගහො ොග න  නගකෝ ඇස් ඉිරිපිටට සතරම ාධාතු ර පය ආවා  
ඒ ටිකට තමයි විඤ්ාණස, නාමර ප, සළායතන, ඵස්ස, ඛ්දනා 
කි ලො කිේගේ. විපාක ධර්මතා ටික, ස්කන්ධ ටික, ආ ාර පරතයය -
ගප්ගනනවණො.  

ඛපඛනන ඛකාටම,  දන්න උද්ඛවේච අවිදයා, සං ාර, තණස් ා, 
උපාදාන කියන ගති ටික ආප ු මනඛස් ඛයඛදනවා  ස්කන්ධ 
ප්ඤ්චක ් ග ප්ුත්ගතන් ගම් මනගස් තිග න කර්ම ගකගලස් ටික 
ග දිලො.  

හදා ත්ත සතරමහොධොතුගේ මනගස් කර්ම ගකගලස් ග ග න ගකෝ 
හරි ් ගප්ගනන්ගන් අම්මො බලන්න  වණො, අම්මො ගප්නුණයො වණග  ි 
දැන්.  

දිට්ඨිසම්ප්න්න ො ගම්ක  න්නවණො. එ ො සතරමහොධොතුගේ අම්මො 
 කින්ගන් නුහු.  

මූල ප්රි ො  සූතර 7 කි ලො අහලො තිග නවණො ගන් ? මූල ප්රි ො  සූතරග ් 
ඔන්න ඕක ි කි න්ගන්. ප්ඨිස  ප්ඨිස  හුටි ්  කිනවණො. ප්ඨිසග ් 
තමන් ඉන්නවණො කි ලො හිතනවණො.  ගප්ෝගේ තමන් ඉන්නවණො කි ලො 
හිතනවණො. මඤ්ඤණයො කරනවණො කි ලො කි න්ගන්. දැන් ගම් 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො   ගනො න්න නිසො, ස්කන්ධ න්ග ් උ   වණු  
ගනො න්න නිසො, සතරමහොධොතුගේ තමන් ඉන්නවණො කි ලො මඤ්ඤණයො 
කරනවණො. තමන්ග ් අ  ඉන්නවණො කි ලො මඤ්ඤණයො කරනවණො.  

දැන් ප්්ප්ණයුවණො ඌ ඇතිකර ත්ත ගකෝෂග න් මුගරන්න වණුණයො වණග ්, 
අප්ි ඇතිකර ත්ත සංෙොරග න් අප්් දුක් ිසඳින්න ගවණනවණො. හිගත් 
තිග න, හිගතන් ම අම්මො කි න අිස යොගවණන් කර්ම නිමිත්තක් 
උප් ් ලො, අම්මො කි ලො ඒක නම් කරලො, ගසගනහස   ර  කි න  ති 
ටිකත් හදාග න, ඒ හින්දා ඒ හුගේ් රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතුවණ 
ගහො න්න  ිහිල්ලො, ඒක් ිසප්ොක හුටි ් හම්බගවණන ගකෝ -  
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හම්බගවණච්ච විපාක තුන තිග න්ගන් කනඛබාන ආ ාරඛයන් 
 ැදුණසු ර පය, ස්පශශ පරතයඛයන්  ටගත්ත ඛ්දනා, සංාන   

ඒ නාම ර ප ඛදක නිසා දැනගන්න චක් ු විඤ්ාණසය -  හොර 
ප්රතයග න්, අප්් ගප්ගනනවණො කි න තුන.   

ඔ  ටික ගවණනගකෝ ම ඔ  ටික හ න්න ගහ්තු ගවණච්ච අම්මො කි ලො 
තිබුණයු ිසස්තර ටිකත් එක්ක නිමිත්ත  ප්හ ුමනගස් ග ග නවණො. ගම් 
ටික ගනො න්න ගකෝ සතරමහොධොතුවණ අම්මො කි ලො රැවණටිලො 
කනගබොන  හොරග න්  ුක්ත රෑප්  ිසප්රිණයොම ගවණන  ොගන්, මේ 
මළ දුක් අඬප්ු කඳුළු සතර මහො සො රග ් ජල ් වණුඩි ි.  

ඒක ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කගළ් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො    න්නො වණූ 
ශරුතවණත්   යඝ ශරොවණකග ක් ඇගරන්න ගලෝක ො මග ් වණචන  ිසශ්වණොස 
කරන්ගන් නෑ කි ලො, අිස යොවණ එච්චර  ුඹුරු ි. අිස යොවණ එච්චර දුර ි.  

දැන් ඛේ සතරම ාධාතු ර පය ඛවනස් ඛවන ගාඛන්, විපරිණසාම ඛවන 
ගාඛන්, අපට ඛපඛනන්ඛන් අේමා මළා, අේමා ඛලඩවුණසා, අේමා 
වයසට ගියා, අේමාට දුකක් කරදරයක් ඇතිවුණසා කියලයි  අඬනවා, 
ඛශෝක කරනවා, විලාප ඛදනවා  

ගකගනක්,  

අිස යො, කර්ම, තණය්හොගවණන් උප් ් ප්ු ගම් සතරමහොධොතු රෑප්  ි 
කි ලො දැක්ගකොත්,  

සතරමහොධොතු රෑප්   කින ගකෝම ඒක ගහො න්න උ ේ ගවණච්ච 
 ති ටික මනගස් ග දුණයො ගන්  කි ලො දැක්ගකොත්,  

ගම් රෑප්  ප්රප්ංච කරන්ගන් නෑ. ගම් රෑප්ග ්,  සතරමහොධොතුගේ 
අම්මො  කින්ගන් නෑ.  

‘මම’  මැත්    ිටත්ධත් 
ඒකත් ප්ුත්තකින් තබන්නගකෝ. අප්ි තවණත් ගමගහම එකක් කරමුගකෝ. 
ඕගන නම් ඇස් ග ක වණහ න්නගකෝ. වණහග න තමන්වණ 
සිහිකරන්නගකෝ. දැන් ඇස් ග ක වණහලො හින්දා ඇහු ගප්ගනන්ගන් නෑ. 
ඒ හින්දා රෑප් නෑ. චක්ෙු ිසඤ්ාණය ත් එතුන නෑ. චක්ෙු සම්ඵස්සග න් 
උප්න්න ගේ නොවණක්, රෑප් සංඥාවණකුත් නෑ. නමුත් දැන් හිගත් ම් මොවණ 
සිහිකරන්න ප්ුළුවණන්.  
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දැන් ගහොහ් තීරණය  කරන්න, තුලන  කරන්න, නුවණණින් බලන්න - 
එගහනම් ගම් මොවණ සිහිකර න්න ප්ුළුවණන් නම්,  

සිහිකරන ගකෝ හිත් ගප්ගනන ගමන්න ගම් ‘මම’ කි න,  ිතට 
ඛපඛනන ඛේ ගතියට ඛන්ද අවිජ්ජාපේචයා සඛත ාරා කියලා 
කි්ඛ්   

ගම් සංෙොර ් ආයූ නා කි ලො කිේගේ, රැස්කරන ස්වණභොවණග න් 
 ුක්ත ි කි ලො, “ගම් මග ් නම , ගම් මග ් වණොස ම , මග ්  ම , 
ම් ගමච්චර ගමගහම ගමගහම ග ්වණල් තිග නවණො ” කි ලො, ගම් 
නිමිත්ත වණ්ො, මො වණ්ො, ම් ිසස්තර එකතු කර  න්න ප්ුළුවණන්.  

ඔන්න දැන් ගම් නිමිත්ත ි ප්ින්වණතුනි ‘මම’ - අිස යොවණ, කර්ම . ඔ  
නිමිත්ත බලොග න ි, මග ් ජීිසත ් තිග න  ශොවණ කි න එක, 
ජීවිතාශාව තිඛයන්ඛන් ඔය නිමිත්ත එක්කයි  අිස යො, සංෙොර, තණය්හො  
උප්ොදාන ත් තිග නවණො. ගම් ‘මම’ ම  ි - අත්තවාද උපාදානය   

ගම් ටික නිසො, ගම් හිගත් තිග න හුඩ ් ප්ින්වණතුනි, ගම් ක  
ප්ිහි්නවණො, ක  හුග නවණො. අප්ි කි මු ෆ ිබර්  ්ලොස් වණලින් හරි, 
ප්්ලොස්ටික් වණලින් හරි අච්චුවණක් හ ලො ඒක් ප්්ලොස්්ර් ඔෆ් ප්ුරිස් හරි, 
මුටි හරි එබුගවණොත්, අර අච්චුගේ හුඩ   න්නවණො ගන් මුටි ටික, ගන් ?  

ඒ වණග ් හිගත් තිග නවණො ගන් දැන් මම ම කි න හුඟීමක්. 
අිස යොගවණන් හ් ත්ත ගමන්න ගම් කර්ම නිමිත්ගත් ‘මම කි න 
හුඟීම’ තිග නවණො.  

ඔය ‘මම කියන  ැඟීම’ තමයි අවිදයා, කර්ම කියලා කි්ඛ්   

ඕක තුළ තම ි තණය්හොවණ කි න කොරණයොවණ තිග න්ගන්, තණය්හො, 
උප්ොදාන තිග න්ගන්.  

ඔන්න ඔ   ති ් ප්රසො  ටික ඔ  ිසදි ්ම ප්ිහි්නවණො. 
සතරමහොධොතු රෑප්ග ් ප්රසො  ටික ප්ිහි්නවණො.  

ඔන්න සිසඤ්ාණයක ප්රසො  ් ගම් රෑප්   ුග්න ගකෝ, අර හිගත් 
තිග න හුගේ් සමොනවණ  හොර න්ග න් රොශිගවණච්ච 
සතරමහොධොතු රෑප්   කින ගකෝ - ආප ු අර  ිඛත් තිබුණසු ‘මම’ 
කියන ගති ටිකම ආඛයත්  ිඛත් ඛයඛදනවා  ඛයඛදන ඛකාට - ඛේ 
ර පය අවිදයා, කර්ම, තණස් ාඛවන් උපන්නා  ර පය  ැදුණසා   
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‘හුදුණයු රෑප්  බලොග න, රෑප්  හ න්න ගහ්තු ගවණච්ච  ති ටිකම 
 ප්හු ග දුණයො ගන් ’ කි ලො ගනො කින ගකෝ ගම් ප්ින්වණතුන් 
හිතොග න ඉන්ගන් ‘ගම් රෑප්  මම’ කි ලො  ි. 

අර රෑප්  ‘අම්මො’ කි ලො දැක්කො වණග ්, වණඩුවණො සතරමහොධොතුවණ ‘ප්ු්ුවණ’ 
කි ලො දැක්කො වණග ්, ගම් ප්ින්වණතුන් ‘මම’ කි ලො  කිනවණො.  

ගකගනක් සතරමහොධොතුගේ අම්මො තොත්තො දුවණො ප්ුතො  කිනවණො නම්, 
සතරමහොධොතුගේ තමන් ගහෝ තමන්ග ්  ත්ම   කිනවණො නම්, 
සතරමහොධොතුගේ ග වණල් ගදාරවණල් ඉඩකඩම් ප්ු්ු භොණය්ඩ  කිනවණො නම් 
- ඒගක් රැවණග්න එක ගවණන්න ප්ුළුවණන් - ගම්ක හුග න හුටිවණත්  න්ගන් 
නුත්නම්, හුදුණය හුටිවණත්  න්ගන් නුත්නම්, දිට්ඨිසම්ප්න්නග ක් නම් 
ගනගවණ ි.  

සතරමහොධොතුගේ රෑප් - ගලෝක ෝ අම්මො වණුගණය් ගකොගහොම  කි ලො - 
හුදිච්ච හුටි  න්නවණො දිට්ඨිසම්ප්න්න ො. නමුත් තවණ රැවණග්න්න ප්ුළුවණන්. 
ආශරව වැි නිසා, ඛේක දැනඛගන  ිටියත් ‘අේමා, අේමා’ කයිලා 
රැවඛටන්න පුළුවන්  නමුත් සිහි කගළොත්, වණුගණය් ගම් රෑප්  අම්මො 
කි ලො මනගස් තිග න  ති ටික නිසො හදා ත්ත සතරමහොධොතු රෑප් , 
රෑප්   කින ගකෝ මනගස්  ප්හු  ති ටික ග ග නවණො ගන්  කි ලො 
සතරමහොධොතුගේ අනොත්ම  ගහොහ්  කිනවණො.  

දිට්ඨිසම න්න ා  ිස ිම සංස ්ාර  ් යත්ම වශප න ්ගනප්න ්නම 
ඊට පහ්තු නූ   රතය  නූ.  

ගහොහ් මතක ති ො න්න ගසෝතොප්න්න ප්ු ් ල ොග ් ලෂණය : ස්ප්ශඝ 
  තන හග ්  ත්ම කිසිවණක්  ත්ගත් නෑ, අනොත්ම ම  ි.  

දිට්ඨිසම්ප්න්න ො ගම් කිසි ම් සංස්කොර ක් නිතය වණශග න්  න්ගන් 
නම්, ට් ගහ්තු නෑ, ප්රතය නෑ. එ ො කවණදාවණත් “අම්මො ගකගනක් ඉන්නවණො, 
ඉන්න අම්මො හම්බගවණනවණො, හම්බගවණච්ච අම්මො ඉන්නවණො” කි ලො 
 කින්ගන් නෑ කවණදාවණත්.  

ඛමය ඇති කල් ි ඛමය ඛවයි, ඛමය නැති කල් ි ඛමය ඛනාඛවයි: 
අේමා  ේබඛවන  ැටිත් දන්නවා, අේමා  ේබ ඛනාඛවන  ැටිත් 
දන්නවා   

ප්ු්ුවණ හුග න හුටිත්  න්නවණො, ප්ු්ුවණ ගනොහුග න හුටිත්  න්නවණො. 
ගකගනක් අිස යො, කර්ම, තණය්හො,  හොර න්ග න් ගම් රෑප්  හුදුවණො. 
ප්ු්ුවණ කි න  ති ටික් සතරමහොධොතුවණ රොශි කළො. සතරමහොධොතු රෑප්  
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 කින ගකෝ  ප්හු ගම් ප්ු්ුවණ කි න  ති ටික ග ග නවණො කි ලො 
 න්නවණො නම්, එ ො ගමගහ් ප්ු්ුවණ හ නවණො කි ලො ප්ු්ුවණ හ න්ගන් නෑ.  

අවකාශ ධාතුඛ් ඛේ  ැඛේට සතරම ාධාතුව රාශි කරයි, 
සතරම ාධාතුවයි රාශි ඛවන්ඛන් කියන නුවණසකින්   

එදාට ඛේ සතරම ාධාතුව කැඩුණසාට පුටුවකින් දුක් විඳින්ඛන් න  
එයා, නුවණස නිසා   

සතරමහොධොතුගේ ගම් අිස යො, කර්ම, තණය්හො නිසො සතරමහොධොතුවණ 
ග ග නවණො, හුග නවණො; සතරමහොධොතු රෑප්   කින ගකෝ අම්මො කි න 
 ති  ග දුණයො කි ලො  න්නො නිසො එ ො  

‘ඛේ සතරම ාධාතු ර පය - අේමා ඉන්නවා’ කියලා පරපංච 
කරන්ඛන් නැ ැ   

ආශරව නිසා රැවටිලා බලන්න පුළුවන්, නමුත් සි ි කඛළාත් අේමා 
 ැිේච  ැටි ඛනාදන්නවා ඛනඛවයි   

මම කි න ධර්ම  ග ොඩොක්  ුඹුරු ි - ඔ  නුවණණය තිග  ි නම් බ  
නුතුවණ මම දිට්ඨිසම්ප්න්න ි කි ලො කි ො නන්. චුට්ඨ්ක්වණත් බ  
ගවණන්නත් එප්ො. ගම් ප්ින්වණතුන්් ඒ නුවණණය නුත්නම්, ගත්රුගණය් 
නුත්නම් ගම් ප්ින්වණතුන් හිස් බවණ දැක්කො කි ලො, ගම් ශොසනග ් - හිස් 
බවණ දැක්කො කි ලො, ශූනයතොවණ  දැක්කො කි ලො මො ඝඵල ලබන්ගන් නුහු, 
ඛේක පරානඛවන් අවඛබෝධ කළයුත්තක්   

 සතරමහොධොතුගේ අම්මො තොත්තො දුවණො ප්ුතො  කින්ගන් නුතුවණ, 
අනොත්ම ි කි ලො ගකගනකු්  කින්න ප්ුළුවණන් නම්, ශුනයත 
ිසගමෝක්ෂ  කි නවණො ඒක්.  

 සතරමහොධොතුගේ අම්මො, තොත්තො, දුවණො, ප්ුතො, ප්ු්ු, ගම්ස කි න 
කිසිම නිමිත්තක් නුත්නම් අනිමිත්තයි   

 සතරමහොධොතුගේ අම්මො කි ලො, සතරමහොධොතුවණ ප්රොර්ථනො 
කරන්ගන් නුත්නම්, ප්ු්ුවණක් ලුගේවණො කි ලො, රත්තරන් 
ලුගේවණො කි ලො, රිදී ලුගේවණො කි ලො කුමුත්ගතන් 
සතරමහොධොතුවණ එකතු කරන්ගන් නුත්නම් ගකගනක් 
අප්පණි ිතයි   

 ඛේ ‘දර්ශනය’ නිසයි සතරම ාධාතුඛ් එයා ඛනාඇඛලන්ඛන්, 
මිඛදන්ඛන්   
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සතරමහොධොතුවණ එක්ක  නුග නු තිග න්ගන් රො ,  ්ගේශ, ගමෝහ කි න 
මනස් ි.  

රො   අසුඤ්ඤකර ි,  ්ගේශ  අසුඤ්ඤකර ි, ගමෝහ  
අසුඤ්ඤකර ි.  

රො   නිමිත්තක්,  ්ගේශ  නිමිත්තක්, ගමෝහ  නිමිත්තක්.  

රො   ප්රොර්ථනො කරන ධර්ම ක්,  ්ගේශ  ප්රොර්ථනො කරන ධර්ම ක්, 
ගමෝහ  ප්රොර්ථනො කරන ධර්ම ක්.  

රො   තිග න තුන අසුඤ්ඤ ි,  ්ගේශ  තිග න තුන අසුඤ්ඤ ි, 
ගමෝහ  තිග න තුන අසුඤ්ඤ ි.  

රො - ්ගේශ-ගමෝහ තිග  ි නම් සතරමහොධොතුගේ නිමිති තිග  ි. 
සතරමහොධොතුගේ සත්වග ෝ ප්ු ් ලග ෝ ද්රවණය කොරණයො තිග  ි. 
රො - ්ගේශ-ගමෝහ තිග  ි නම් සතරමහොධොතුගේ ප්රොර්ථනො කරන්න 
ගබොගහෝ වණස්තු තිග  ි.  

අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත, අප්පණි ිත කියලා කියන්ඛන් පටිේචසමුප්පාදය 
දන්නා වූ, දක්නා වූ මනස නිසා, ස්කන්ධයන්ඛග් උදය-වැය දන්නා වූ 
මනස නිසා, නිඛදාස් වූ, ආයයශ වූ, ඛමාඛනාවට දුක් ඛගවීම පිණිස 
පවතින ස්කන්ධයන්ඛග් උදය-වැය දන්නාකම නිසා -  

 සතරමහොධොතුගේ කිසිම නිමිත්තක්  කින්ගන් නෑ, අනිමිත්ත ි.  

 සතරමහොධොතුගේ සත්ව-ප්ු ් ල- ත්මී  වණූ ධර්ම ක්  කින්ගන් 
නෑ, ශූනය ි.  

 සතරමහොධොතුගේ සතු්ු ිස   ුතු, ප්රොර්ථනො ක් ුතු කිසිවණක් 
 කින්ගන් නෑ. අප්්ප්ණිහිත  ි. 

ඔය තුන් විඛමෝක්ෂය කුමකට ද? ඔය ඛනා ඇලීම කුමකට ද? නිවනට   

ඔන්න ඔ  මට්ඨ්ම් ප්ත්ගවණච්ච  වණස් නිරො ොසග න්ම,  ටගත්ත ඛද් 
නිරැද්ධ ඛවනවා කි න එක ගප්ගනනවණො. කණය්ණයොඩි  ඉස්සරහ්  න 
ගකෝ දැකප්ු ඡො ොවණ ප්ුත්තක්  ි හම ඉතුරු නුතුවණම නුතිගවණනවණො 
කි ලො ගම් ප්ින්වණතුන්් ගප්ගනනවණො ගන් ? ගප්ගනනවණො.  

ඒ ිසදි ්ම ඛේ සතරම ාධාතුව පිරිසිඳ දකින මට්ඨටමට ආවා කියලා 
කියන්ඛන් ර ත් වුණසා   
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එයා ජීවත් ඛවන්ඛන් ඛේ තුන් විඛමෝක්ෂ වලින් එක් විඛමෝක්ෂයක් 
එක්ක ගනුඛදනු කරමින්, සතරම ාධාතුඛ්  ඒ හින්දා ඇලිලො නෑ 
සතරමහොධොතුගේ. බුඳිලො නෑ සතරමහොධොතුගේ. මිදිලො ප්වණතින්ගන් 
මනස.  

ඛපඛනන ඛද් තුළ තමන් න , තමන් එක්ක ඛපඛනන ඛද් න   ඒ 
හින්දා එ ො ගමගලොවණ් අ ිති ගකගනකුත් ගනගවණ ි. එ ො ප්රගලොවණ් 
අ ිති ගකගනකුත් ගනගවණ ි. එයා ඛමඛලාව පරඛලාව ඛදකටම 
අයිති ඛකඛනකුත් ඛනඛවයි   

එ ො ගමගලොවණ දුක් ිසහග න ඉන්න ගකගනකුත් ගනගවණ ි. එ ො 
ප්රගලොවණ දුක් හිමිකොරග කුත් ගනගවණ ි. එ ො ගමගලොවණ ප්රගලොවණ 
ග අතර උභ  අර්ථග ් දුක් ිසඳින ගකගනකුත් ගනගවණ ි.  

ගම් ිසදිග ් මනසකින් ඉන්ගන්.  

ඒ හින්දා, අරමුඛණසන් අ කට යන ඛකාට ම දැකපු ඛද් නිරැද්ධයි 
කි ලො - කණය්ණයොඩිග ් ඉතුරු නුතුවණම නුතිවණුණයො වණග ්ම - නිරැද්ධ 
බව, අතීත ඇ ැ නිරැද්ධයි  ර පය නිරැද්ධයි, චක් ු විඤ්ාණසය 
නිරැද්ධයි කියන එක එළඹ සිටිනවා   

නිගරෝධ සංඥාවණ එළඹ සිටිනවණො.  

එක්ගකෝ ගලෝක  ඇසුරු කරන ගකෝ සුඤ්ඤතොවණග න් ඇසුරු 
කරනවණො. අනික් ගවණලොවණ් නිගරෝධ සංඥාගවණන් වණුඩ ඉන්නවණො.  

෴ 

ගමන්න ගම් තුන්  න  රම්භ ් - ස්කන්ධ න්ග ් උ   වණු  
 න්නවණො නම් එ ෝ කි නවණො  

අමතං ද්වාරං ආ ේච - නිවන් ඛදාඛර්  ැපිලා  ිටින ඛකඛනක් 
කි ලො කි නවණො එ ෝ.  

ඛසඛ න ාඛණසන සමන්නාගඛතා ඉතිපි - එ ෝ ඛස්  ානනයකින් 
යුක්තයි මම, ගස්ෙ ධර්මතොවණ කින්  ුක්ත ි මම කි ලො තමන්වණ 
තමන්් බ  නුතුවණ කි න්න ප්ුළුවණන්. කුමක් නිසො ? 
සතරමහොධොතුවණත්, සතරමහොධොතුගේ ඇතිවීමත් නුතිවීමත්  න්නො 
නිසො.  
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එබඳු ගකගනකු් ප්ුළුවණන් ඇස් ඉදිරිප්ි්් එනගකෝ න රහිමි ෝ 
‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග න්න. ‘සත්වග ෝ ප්ු ් ලග ෝ ඉන්නවණො’ 
කි ලො ප්වණරලො ග න්ගන් නුහු.  

ගම් ප්ින්වණතුන්  න්නවණො ගම් රෑප්, ඔ  සන්තොනග ් තිග න අිස යොගවණන් 
හ් ත්ත, ‘මම’ කි න කර්ම නිමිත්ත් අනුවණ තණය්හො උප්ොදාන ගවණච්ච 
නිසො ඔ  හිගත් තිග න චිත්ත ෛචතසික ටිගක් හුගේ් ි ඔ  රෑප්  
හුඩගවණලො තිග න්ගන්. ඒ රෑප්   කින ගකෝ ඔ   ති ටික ‘මග ්’ 
කි ලො, ‘මම’ කි ලො  ප්හු මනගස් ග දිලො. එඛ මයි ඔතන 
සතරම ාධාතුඛ් මාව දකින්ඛන්   

හිගත් තිග නවණො ගමන්න ගම් හුඩවණල් ි ස්තරීන් කි න්ගන්, ගම් 
හුඩවණල් ි ප්ුරුෂග ෝ කි න්ගන්, ගම් හුඩවණල් ි මනුෂයග ෝ 
කි න්ගන් කි ලො මනගස් නිමිති ටිකක්.  

 ඒ නිමිති ටික් මග ් ප්රසො  ටික සිසඤ්ාණයක ගවණනවණො.  

 සිසඤ්ාණයක ප්රසො වණල් රෑප්  ුග්න ගකෝම, ඇස් ඉදිරිප්ි්් 
රෑප් හම්බගවණන ගකෝ අර මනඛස් තිඛයන සත්වඛයෝ, 
පුද්ගලඛයෝ, ස්තරීන්, පුරැෂයින් කියන ගති ටික නැගිටලා 
ඇවිල්ලා ඛමඛ න්.  

 ඔගහොම ි ම් තවණ සත්වග ක් ගප්නිලො තිග න්ගන්, 
සතරමහොධොතුගේ ප්ු ් ලග ෝ ගප්නිලො තිග න්ගන්.  

අන්තිම්  හොර ප්රතයග න් හ් ත්ත ස්කන්ධ ටික  හොර නිරු ්ධග න් 
නිරු ්ධ ගවණනවණො. ප්රතය නිසො හ් ත්ත ස්කන්ධ ටික ප්රතය නිරු ්ධග න් 
නිරු ්ධ ගවණනවණො.  හොර ප්රතයග න් හ් ත්ත ස්කන්ධ ටික මු  
ති ොග න, ග ප්ුත්ගත් ස්කන්ධ ටික ගකගලස් ටිකකින් උප් ් වණලො. 
උප් ් ප්ු ගකගලස් ටිගකන් අනොත්ම වණූ ස්කන්ධ ටික උප් ් වණලො, උප්න් 
අනොත්ම ස්කන්ධ ටික අරභ ො  ග ත් ගකගලස් ටික මනගස් 
ග දුණයහම, අනොත්ම  වණුහිලො  ත්මී වණ ි අප්ි ජීවණත්ගවණලො ඉන්ගන්.  

ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො ග න් කරන්ගන් ගම් මු  ඇත්ත ගප්න්නලො ග ප්ුත්ත 
ප්ිරිසිදු කරන එක ි. ඛසා උභන්ඛත විිවාන, මජ්ඛම මන්තා න 
ලිප්පති8 - අන්ත ග ක දැකලො මු  තුවණගරන්ගන් නුතුවණ ඉන්න.  

මනගස් තිග න  ති ටික් ි, ප්ු්ුවණ කි න  ති ටික් ි 
සතරමහොධොතුවණ රොශි වණුගණය්, රොශිගවණච්ච සතරමහොධොතුවණ දැකප්ු 

                               
8 දමත්යයප්හ  ූත්රය - pitaka.lk/31157 

http://pitaka.lk/31157
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නිස ි ප්ු්ුවණ කි න  ති ටික හුදුගණය් - කි ලො දැකප්ු නිසො මැද 
සතරම ාධාතුඛ් ජීවත්ඛවනවා ඇඛලන්ඛන් නැතුව  
ආයයශඅෂ්ටාංගික මාගශය   

‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරො ග න්න  ිග ොත්, අප්්ප්ණිහිත ධර්මතොවණ . 
‘ප්ු්ුවණ’ ගනො කින ගකෝ අප්්ප්ණිහිත ි. පරාර්ථනා කරන්න, 
කැමැතිඛවන්න ‘වස්තුවක්’ ඛේඛක් න   අප්පණි ිත - ශූනයතාවය 
ඛේ අරමුඛණස් නිර්මාණසය වුණසා   

අන්ත ග ක අතහුරලො, මු  තුවණගරන්ගන් නුතුවණ ඉන්නවණො කි ලො 
  යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  නිර්මොණය  වණුණයො.  

න රහිමි ෝ ප්වණරලොදුන්න ප්ණිිසඩ  ඒක ි.   ම ින් ම  ප්හු 
 නවණො කි ලො කිේගේ. 

්ටිච්චසමව්ධ්ශදය 
ගම්  ර්ශන  - මම කතො කරන ග ් මම කිේවණො, ටිකක්  ුඹුරු ි. 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්්ත් ගත්රුණයොලු ගම් ධර්ම  හරිම  ුඹුරු ි කි ලො. 
අගප්් මනස තීෂණය නෑ,  ුඹුරු නෑ. ගමෝඩ ි. අනන්ත සංසොරග ් 
ඉප්ග මින් මුගරමින්, මුගරමින් ඉප්ග න්ගන් නෑ අප්ි ගමෝඩ ගනොවණුණයො 
නම් - ගමෝඩ මනසක් නිස ි අප්ි  ගේ. ගමෝඩ මනස් ගත්ගරන 
 ර්ශන ක් වණුණයො නම් ඒ  ර්ශන ත් ගමෝඩ ගවණන්ගන් නු ් ? එගහනම් 
අප්ි ගමෝඩ ි නම්, ගමෝඩ මනස් ගත්ගරන ිසදිග න් ලස්සන් මල් ගප්ති 
වණග ් වණගට්ඨ් ති ලො ගමොනවණො හරි ග  ක් ම්ත් කි න්න ප්ුළුවණන්. 
කතොවණක් කි ලො, ිසස්තර ක්. ගම් ප්ින්වණතුන්් ගත්ගර ි. හුබු ි 
ප්ින්වණතුන්ග ් ගමෝඩකම නම් ගහ්දිලො නෑ. එගහම ම  ි. අප්ි ගමෝඩ ි 
නම්, අප්් ඒක අප්හසුවණකින් ගතොරවණ ගත්ගරනවණො නම්, ඒ ධර්ම ත් 
ගමෝඩ ි. ඒ ගත්රුණය ධර්ම ත් ගමෝඩ ි.  

නමුත් සුබෑවණ්ම  ොම්භීර චරිත ක් නම්, ධර්ම ක් නම්, ගමෝඩ අප්් 
ගප්ගනන්ගන් නෑ. ගප්ොේඩක් එබිලො බලන්න ඕගන මට්ඨ්මක තිග න්න 
ගවණනවණොම ි ඒක. ඒක ි ඒක ගමෝඩ ගලෝක  තුළ ග ෞරවණොර්ථග න් 
වණුජගඹන්ගන්, ඒ ධර්ම . ගමෝඩ ඔක්ගකෝ්ම තලන්න බෑ, ඒක ිසනොශ 
කරන්න බෑ, ගප්ගනන්ගන් නෑ. ගමෝඩ මනසක් තිග න ගකනෝ 
ගප්ොේඩක් එබිලො බලන ප්රමොණයග න් තිග න්ගන් ඒක. ගම්ක අරග න 
ගමෝඩකම් කරන්න බුරිගවණන ිසදි ් ි තිග න්ගන්. බලන ගකෝම, 
අත්  න්න ගකෝම, ගමෝඩකම ග ගවණන ිසදි ් ි තිග න්ගන්. එ ොග ් 
ගමෝඩ චරිත ග ් ග ගවණන ගකෝස් ටිකක් තිග නවණො. 
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ඒ හින්දා අගප්් ගමෝඩකගම්  ම් ප්රමොණය ක් ගහෝදාග නම ි ගම්  ර්ශන  
එන්ගන්. ඒක ි එ ො කවණදාවණත්ම ගලෝක  තුළ ජීවණත්වණුණයත් මවණු මරන්ගන් 
නෑ, ප්ි ො මරන්ගන් නෑ, රහතන් වණහන්ගස්ලො මරන්ගන් නෑ, බුදුරජොණයන් 
වණහන්ගස්ග ් ඇගඟ් ගල් ගසොලවණන්ගන් නෑ, ඒ වණොග ්ම සංඝ ගභ්   
කරන්ගන් නෑ, ිසමුක්ති  ප්ිණිස ගවණන ශොස්ත්න්වණහන්ගස්ලොවණ අ හන්න 
 න්ගන් නෑ කි න කොරණයොගේදී ඒ ජිිසත  ටිකක්  ොම්භීර ි. ඒ ජීිසත  
ටිකක්  ඩම්බර ි. ඒ ජීිසත  ටිකක් ගශර්ෂ්ඨ ි. ගමොනවණො හරි 
සංකල්ප් කින් හිස් බවණක් තුළ ඉන්නවණො ගනගවණ ි. හිස් බවණක් තුළ ඉන්න 
ජීිසත ත් හිස්.  

ඇහු් ගප්ගනන රෑප්ග ් ඇත්ත  න්ගන් නුතුවණ සුඤ්ඤතොවණ ක, 
හිස්බවණක, නිහඬබවණක ඉන්නවණො නම්, ඒක ඒ තරම් අමොරු නෑ - කිසිම 
ග  ක් ගනොගත්ගරන සුඤ්ඤතොවණ ක් උප් වණො න්නවණො කි න එක.  

ගම් ඉදිරිග න් තිග න ගකෝප්්ප්  - ‘ගකෝප්්ගප්, ගකෝප්්ගප්, ගකෝප්්ගප්, 
ගකොප්්ගප්’ කි ලො හිත සමොි කගළොත් ගහොහ් - ම් ඇහු්  මක් 
ගප්නුණයහම අහක්  ි හමත් ‘ගප්නුණයු ග ් නෑ’ කි ලො ගප්ගන ි ම්. 
නමුත් ඒ ගම් තණය්හොවණග ් ක්ෂ  බගවණන් ලුගබන නිවීම ගනගවණ ි. 
සමොි  නිසො ඇතිගවණන ත ං  නිගරෝධ ක් තිග නවණො. ඒක ි සමහර 
 චො යඝවණරු නිවණන කි ලො රැවණග්නවණො සමොි ්ත්.  

ඒ කි න්ගන්, ඇ ැ ර පය චක් ු විඤ්ාණසයට ඛපනිලා අ කට ගිය ම 
නැති බව තමයි, එළඹ සිටින නිඛරෝධය දකින බව තමයි නිවන   

හුබු ි සමොි ්ත් ඕක ගවණනවණො. ගවණනසක් ගහො ො න්න තිග න්ගන් 
ගමොකක් ?  

ඇ ැට ඛපඛනන ඛකාට - ඛපඛනන අවස්ථාඛ් අනිමිත්ත, 
සුඤ්ඤත, අප්පණි ිත බවකින් ඉඳලා, ඒ ඉන්නකම නිසා ඇ ැ, 
ර පය, චක් ු විඤ්ාණසඛය් නිඛරෝධය ඛපනුණසා නේ තමයි නිවන   

ගප්ගනන ගවණලොගේදි සත්වග ෝ ගප්නිලො, ප්ු ් ලග ෝ ගප්නිලො 
 ත්මී  වණූ සතරමහොධොතුවණක් තුළ වණොස  කර ්දී, අහක්  න ගකෝ 
ඇහු රෑප් චක්ෙු ිසඤ්ාණය  නුති බවණ ගත්ගරනවණො නම්, ඒ ගත්රුම් 
 ුනීම තිග න්ගන් සමොි ක් මත ි. අිස යොවණ හුඟිසලො ති නවණො. 
දුක ප්ිරිසිහ දැකලො නෑ. ධොතුවණ ප්ිරිසිහ දැකලො නෑ.  

ඒක ි ගම්ගක් ගවණනස. ඒක ගහොහ් ගත්රුම්  න්න. ගලෝක ් 
නුතිවණුගණයත් ඔන්න ඔ  ඥාන  ර්ශන . ඒක ි, දිට්ඨිසම්ප්න්න ො 
රැවණග්න්ගන් නෑ. එ ෝ ගත්ගරනවණො.  
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ගහොහ්  කින්න ගම් ප්ින්වණතුන් -  

ආයයශඅෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන ඛකාට ඵලය  ැටියට  ේබඛවන්ඛන් 
න  නිවන  ඵලය  ැටියට  ේබඛවන්ඛන් අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත, 
අප්පණි ිත කියන ඛේඛතෝ විමුක්තිය  අනිමිත්ත ගච්ගතෝ ිසමුක්ති .  

තස්ගසවණ ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තො භොිසතත්තො 
ිසප්ොකං - සුඤ්ඤත, අප්්ප්ණිහිත කි ලො මො ඝොං  ටිකක් තිග න්ගන්. 
මො ඝ  ඵල ්.  

තස්ඛසව ඛලාකුත්තරස්ස කුසලස්ස කේමස්ස කතත්තා භාවිතත්තා 
විපාකං සුඤ්ඤතං - ගහොහ් ගප්න්නනවණො ප්ි්කග ්. මාගශ සිතයි, 
ඵල සිතයි ඛදකම අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත, අප්පණි ිත කියන 
ධර්මතාවය බලාඛගන තිඛයන්ඛන්  ගච්ගතෝ ිසමුක්ති .  

ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  කුමක්  ? නිවණන්.  

ගමන්න ගම් ගවණනස හඳුනො  න්න.  

ඉතින් ගමන්න ගම් වණග ්  ුඹුරු  ර්ශන ක් තිග න්ගන්. තවණ කරුණයු 
කොරණයො කි න්න  ිග ොත් කි න්න ප්ුළුවණනි. නමුත් අප්ි මතක 
තබො න්න් ඕගන්, ගකටිග න් කිේගවණොත් - 

මනගස් තිග න  ති ටික නිසො ස්ප්ශඝ   තන හ  උප් ් ලො,  

උප් ්දාප්ු ස්ප්ශඝ   තන හ  නිසො නුවණත මගනෝ ිසඤ්ාණය  කර්ම 
ගකගලස් ඇතිකර  න්නවණො.  

ඒ ඇතිකර  න්න කර්ම ගකගලස් නුවණත ස්ප්ශඝ   තන හ  
හ න්න් ගහ්තු ගවණනවණො.  

ඛේකයි පටිේචසමුප්පාදඛයන් කියන්ඛන්   

 අිසජ්ක්ධජොප්ච්ච ො සංෙොරො කි ලො මනගස් තිග න කර්ම ගකගලස්  ති 
ටික ගප්න්නුවණො.  

 ඒ නිසො ස්ප්ශඝ   තන හ  හුග න හුටි ගප්න්නුවණො.  

 ස්ප්ශඝ   තන හ  නිසො හ න්න උ ේගවණච්ච  ති ටිකම  ප්හු 
ග දුණයහම, ගම්  ති ටිගකන් නුවණත ස්ප්ශඝ   තන හ  හ නවණො.  

ගම්ක් ි ප්ින්වණතුනි සංසාරය කි න්ගන්. ගම්ක් ි චකර  කි න්ගන්.  

ගම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො    න්න ගකනො ප්ූර්වණොන්ත ් ගහෝ දුවණන්ගන් නෑ. 
අප්රොන්ත ් ගහෝ දුවණන්ගන් නෑ. ප්ූර්වණ-අප්රොන්ත ් දුවණන්ගන් නෑ. මම 
හිටි ො ? හිටි ො නම් ගකොගහ් ඉන්න ඇ ් ? ගකොගහොම ඉන්න ඇ ් ? 
කවණුරු ගවණලො කවණුරු ගවණන්න ඇ ් ? කි ලො ගම ො ප්රප්ංච න න්ගන් නෑ. 
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අප්ි මුගර ි  ? මුරිලො උප්  ි ? උප්දිනවණො නම් ගකොගහ් උප්දි ි ? 
ගකොගහොම උප්දි ි ? ගමොගකක් ගවණලො ගමොගකක් උප්දි ි ? කි ලො 
ප්රප්ංච න න්ගන් නෑ.  

එ ො  න්නවණො,  

අ  ගම් ධර්මතො ප්හ තිබුගණයොත් ගම් ස්ප්ශඝ   තන හ  උප්දි ි.  

ස්ප්ශඝ   තන හ  උප්දින ගකෝම උප් ් න්න ගහ්තුගවණච්ච  ති 
ටික ග ග  ි.  

ඒ  ති ටික නුවණත ස්ප්ශඝ   තන ක් හ න්න උප්කොර ි.  

සතරම ාධාතු ර පය  දන්න ඛ ්තු ඛවේච උ ේගවණන ප්ුත්ගත් 
අවිදයා, සං ාර, තණස් ා, උපාදාන කියන ගති ටික - කර්ම භවය 
කියලා කියනවා  නුත්නම් ර ප සමුදය කි ලො කි නවණො.  

නුත්නම් කර්ම භවණ  - අිස යො, සංෙොර කි න ප්ුත්ගතන් ගප්ගන ි 
ඔ  ධර්මතො ප්හ.  

ඔය ප  නිසා ස්පශශ ආයතන  ය උපින එකට තමයි විඤ්ාණස, 
නාමර ප, සලායතන, ඵස්ස, ඛ්දනා කියලා කි්ඛ්   

උපන්න ධර්මතා බලාඛගන ආප ු උපදවන්න ඛ ්තු ඛවේච ධර්මතා 
ප  ඛයඛදනවා  ඒත් අවිදයා, සං ාර, තණස් ා, උපාදාන, භවය   

ගම්ගක් මුල් ප්හ් තණය්හො, උප්ොදාන ගලොප්් කරලො අිස යො, සංෙොර 
කි න තුනින් කගළ් ‘දැන් රෑප් ක් උප් ් වණනවණො’ කි න ක්තය  ි 
ගම්ගකන් කරන්ගන් කි න එක ි කි න්ගන්.  

උප්න් රෑප්  බලොග න ගම් ධර්මතො ප්හ ග ග  ්දී - අිස යො, 
සංෙොර  ගලොප්්කරලො තණය්හො, උප්ොදාන, භවණ ි කි න ග  කින් 
කි න්ගන් ‘උප්න්න රෑප්  බලොග න ි ගම්ක ග ග න්ගන්’ කි ලො 
කි නවණො.  

උප්න්න ධර්මතොවණ  බලොග න ග ග න ටිකම තවණ රෑප් ක් 
හ න්න උප්කොර ගවණන ගකෝ ගම් ධර්මතො ප්ගහන් උඩ අං  ටිගකන් 
නම් කරනවණො.  

ඒක ි ගම් ගවණලො තිග න්ගන්. එකම ධර්මතො ප්හ - රෑප්  හ න්නත්, 
හුදුණයු රෑප්  බලොග නත් ග දිලො තිග න්ගන්.  

ඒක ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො   ගප්ළ් ති න්න එප්ො. ප්ින්වණතුන්ග ් ජීිසතග න් 
බලන්න -  
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අම්මො කි ලො දැන් සිහි කරන ගකෝ ගම් අිස යො සංෙොර ටික  කින්න 
අම්මො කි ලො කර්ම නමිිත්තක් දැන් තිග  ි. ඔ  හින්දා අවණකොශ 
ධොතුගේ ඔ  හුඩ ් රොශි ගවණච්ච රෑප්  ගහො ොග න  නවණො, 
හම්බගවණනවණො කි ලො කි න්ගන් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො ග ් ිසඤ්ාණය, 
නොමරෑප්, සළො තන, ඵස්ස, ගේ නො කි ලො ගම් ිසප්ොක ටිකක් 
හම්බගවණනවණො.  

හම්බගවණන ගකෝ ගහො ොග න  ි  ඔ  අිස යො සංෙොර කි ලො 
අම්මො කි ප් ු ති ටිකම සතරමහො ධොතු - නුත්නම් අනොත්ම ස්කන්ධ 
ටික බලොග න මනගස් ග ග නවණො. ඒ ටික් ි තණය්හො, උප්ොදාන, භවණ 
කි ලො කිේගේ.  

ඔ  ටික ගනො න්නොකම නිසො අප්ි් අන්තිම් ජොති, ජරො, මරණය -  

ගම් සි ්ි  ගමගහම ගවණන ගකෝ, වණුගණයොත්, අර ර පය බලාඛගන 
අේමා කියන ගති ටික, තණස් ා, උපාදානය ඛයදුඛණසාත්, ප්ින්වණතුන් 
මිදිලො නුහු ජොති, ජරො, මරණය, ගසෝක, ප්රිග ්වණ, දුක්ෙ 
ග ෝමනස්ස න්ග න්. මේ මළ දුක, ප්ි ො මළ දුක, සගහෝ ර ො 
සගහෝ රි  මළ දුක ිසඳින්න ගවණනවණො. අේමා ඛලඩඛවේච 
ම ළුඛවේච දුක විඳින්න ඛවනවා   

අිස යො කර්ම නිරු ්ධ වණුගණයොත් -  

අම්මො කි ලො සිහි කරන්න ප්ුළුවණන්. ගම් සිහිකරන එක මග ් කර්ම 
නිමිත්ත ගන් ,  

ගම් ටික සිහි කරග න  නගකෝ ගම් ිසඤ්ාණය, නොමරෑප්, 
සළො තන, ඵස්ස, ගේ නො කි න ධර්මතො ප්හ උප්දිනවණො. උප්දින 
ධර්මතො ප්හ  කින ගකෝ ගම් ධර්මතො ප්හම මනගස් ග ග නවණො 
ගන්  කි ලො  කින ගකෝ -  

ප්ින්වණතුන්් ‘පංච උපාදානස්කන්ධය’ ඉපඛදන්ඛන් නැ ැ   

ගම් සතරම ාධාතු ර පය අේමා කියනකම ඉපිලා නැ ැ   

එතගකෝ අම්මො  ගවණනුගවණන් අඬන්න වණුළගප්න්න තිග න දුක 
ඉප්දිලො නුහු. එවණගමතස්ස ගකවණලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නිගරොගධො 
ගහොති.  

ඛේ පටිේචසමුප්පාදය ඛේ විි ට ඛනාදැක්ඛකාත් පංචඋපාදානස්කන්ධ 
දුක උපිනවා  ‘අර රෑප්  අම්මො’ කි න කම උප්දිනවණො.  

එතගකෝ ප්ින්වණතුන් ජොති, ජරො, මරණය, ගසෝක, ප්රිග ්වණ, දුක්ෙ 
ග ෝමනස්ස උප්ො ොසො සම්භවණන්ති - දුක් උප් වණො  ත්ගතක් ගවණනවණො.  
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ගම් සි ්ි , ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො    න්නවණො නම් අිස යොවණ නිරු ්ධ වණුගණයොත් 
- ඛේ විියට ඛවනවා කියලා දන්නාකම විදයාව - එතඛකාට ම 
පංචඋපාදානස්කන්ධය ඉපිලා නැ ැ.  

ගම් දුක හදා න්න හුටි, දුක නිරු ්ධ ගවණන හුටි ගප්න්නුගේ.  

සතරමහො ධොතුවණ තිග න තුනක අම්මො දැකලො දුක් ිසඳින හුටි 
නිර්මොණය  වණුගණය් ම් මනගස් උප්දින ධර්මතො ප්හක් නිසො, හ් න්න 
ස්කන්ධ ප්හක් බලොග න, මනගස් උප්න් ධර්මතො ප්හම ග දුණයහම ඒ 
බවණ ගනො න්නොකම නිසො, ගම් අනොත්ම වණූ රෑප්  ගකගනක්, ප්ු ් ලග ක් 
කි ලො හදා ත්ත වණර ් - හදා ත්තො කි ලො කිේගේ “දුක ගන්  
හදා ත්ගත්, හදා ත්ත වණර ් ි දුක උප්න්ගන්” කි ලො  කින්න. “ගලෝක  
දුක් ිසඳින්ගන් ගමන්න ගම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො  සි ්ිග න්” කි ලො  කින්න.  

ගම් ටික  න්නවණො නම්,  කිනවණො නම්, ඒ ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො    න්නො, 
 කිනො කම ම අවිදයානිඛරාඛධා සං ාරනිඛරාධා කි ලො මුළු 
සි ්ධොන්ත ම නිරු ්ධ ගවණන්න් ගහ්තුගවණනවණො.  

එතගකෝ ගහොහ් නුවණණින්  හොර ප්රතයග න් ස්කන්ධ ටික උප්දිනවණො, 
උප්න් ස්කන්ධග ෝ  කින ගකෝ ගම් ටික ග ග නවණො කි න කොරණයොවණ 
 කින ගකෝ අර රෑප්  එ ෝ ඉප්දිලො නුහු, ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ - 
රෑප්  - අම්මො කි න ස්කන්ධ ටික ඉප්දිලො නුහු, දුක්ෙ සතය  ඉප්දිලො 
නුහු එ ෝ.  

දුක්  සතයය දකින්න එපා පංචඋපාදානස්කන්ධඛය් ස්කන්ධ ටිඛක් වත්, 
ඛකඛලස් ටිඛක් වත්  ඔය ඛදකම නිසා උත්තරය තමයි 
පංචඋපාදානස්කන්ධ දුක උපදවා ගැනීම  ා විීමම   

ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො    න්නවණො නම් ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ දුක ඉප්දිලො නුහු. 
ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ  ගනො  න්නවණො නම්, ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො   ගනො 
 න්නවණො නම්, ගනො  කිනවණො නම් ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ දුක ඉප්දිලො.  

ගම් තුන් කොගලන්, ගකොට්ඨඨොස හතරකින් ග දුණයහම ඒ බවණ 
ගනො කිනගකෝ අර රෑප්  අම්මො ගවණච්ච තුනකින් තම ි දුක 
නිර්මොණය  ගවණලො තිග න්ගන්.  

අං  12 තුන් කොලග න් - දැන් අම්මො කි ලො හිතනවණො මගනෝමග න්. 
බලන්න  නවණො - ිසප්ොක. ගප්ගනන ගකෝ  ප්හු ග ග නවණො. එගහම 
වණුණයහම නිර්මොණය  ගවණලො ඇති - අම්මො.  
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එතගකෝ දුක ඉපිේච  ැටි තුන් කාලයකින්, ඛකාට්ඨඨාස  තරකින්, 
ආකාර විස්සකින් දකින්න ‘මනඛස්’   

ඔන්න ඔ  ටික  කිනවණො නම් භ  නුතුවණ තමන් දිට්ඨිසම්ප්න්න ි කි ලො 
කි න්න. ඒක් ප්රශ්න ක් නුහු. ඒක ඇත්ත. එතගකෝ එ ො ස්ප්ර්ශ 
  තන හග ් කිසිවණක් තමන්  කින්ගන් නුහු. තමන්ග ් කිසිවණක් 
 කින්ගන් නුහු. කිසිවණක් තමන්ග ්  ත්ම  හුටි ්  කින්ගන් නුහු. 
ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හග ් කිසිම කරි ොකොරකමක්  කින්ගන් නුහු. ගම් 
ස්ප්ර්ශ   තන හග ් එ ො හුසිගරන්ගන් නුහු. ස්ප්ර්ශ   තන හග ් 
ජීවණත්ගවණන්ගන් නුහු.  

සතරම ාධාතුව එයා දකින්ඛන් “ඛනතං මම ඛනඛසා මස්මි න 
ඛමඛසා අත්තා’ති - මම ඛනඛවයි, මඛග් ඛනඛවයි, මඛග් ආත්මය 
ඛනඛවයි” කියලා    

ප්ින්වණතුනි, මුළු ගලෝකම  ජීවණත්ගවණන්ගන් ස්ප්ර්ශ   තන හග ්. ස්ප්ර්ශ 
  තන හග ් ජීවණත්ගවණන තොක් දුගක් ජීවණත් ගවණන්ගන්. ස්ප්ර්ශ   තන 
හග ් අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත, අප්්ප්ණිහිත කි න ගච්ගතෝ මට්ඨ්මක් ඇතුවණ 
ජීවණත්ගවණන තුන් ි රහතන්වණහන්ගස් කි ලො කිේගේ.  

ඛලෝකයට අයිති නැ ැ ඒ දර්ශනය, ඛලෝඛකෝත්තරයි   

විමුක්ත මනසක් ඛලෝකය තුළ  සුඤ්ඤත වි රනයක් ඛලෝකය තුළ   

ගලෝක  හුදුවණ ස්පර්ශ ආයතන  ඛය්ම  ැිලා වැිලා, ස්පර්ශ 
ආයතන  ඛය්ම ජීවත්ඛවනවා, ස්පර්ශ ආයතන  ඛයන් මිිලා, 
ඛලෝකයාඛගන් මිිලා   

ගමන්න ගම් වණග ් අර්ථ කු ි ප්ින්වණතුනි නිවණන් ම  කි ලො කි න්ගන්. 
ඒක ගබොගහෝම ග ෞරවණනී ,  ොම්භීර අර්ථ ක්. ගබොරුවණ් චූටි තුනක 
සි ්ි ක් ගනගවණ ි.  

  ූකදය  ූ ්රිදි 
බලන්න, රෑප් කලොප් කඩලො කඩලො, බිහලො බිහලො ගම් ඥාන  ර්ශන  
ලුබි  හුකි  කි ලො. අිස යො, කර්ම, තණය්හොගවණන් ගම් රෑප්  හ් ත්තො 
කි ලො ප්ින්වණතුන්්  කින්න රෑප් ක් තිග න්න ඕගන් ගන් ? දැන් ප්ු්ුවණ 
කි ලො ග  ක් නුහු, කඩලො කඩලො කඩලො රෑප් කලොප් බුලුවණහම 
අිස යො, කර්ම, තණය්හොගවණන් හුදුණයු රෑප්  ගමොකක්  ? රෑප් කලොප් 
කඩලො කඩලො බුලුගවණොත් නිවණන්  කිනවණො, නිවණන් ළංගවණනවණො නම් 
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ගනගවණ ි, නිවණගනන් තවණ දුර්  නවණො කි ලො දැන න්න. ඒක ි ඒක 
උච්ගේ  වණො  ් ප්ුගනේගේ.  

කඩලො කඩලො කඩලො නුත්නම්, නුහු කිේගවණොත් ඒක උච්ගේ  වණො  . 
මනගස් තිග න අිස යො, කර්ම, තණය්හො කි න නිමිති ටික නිසො ගමන්න 
ගම් සතරමහොධොතු රෑප්  රොශි කර ත්තො. ඒ රෑප්   කින ගකෝ මනගස් 
 ප්හු ගකගලස් ටික ග දුණයො ගන්  කි න උත්තර  හම්බගවණ ි   ට් 
ඉස්ගසල්ලො රෑප්  කඩලො කඩලො - රෑප් ක් නුහු කි න තුන් 
දැම්ගමොත්? ප්ුළුවණන්  නිවණන්  කින්න? ගකොගහොම  බලන්ගන් එතගකෝ? 
රෑප් කලොප් ගේ ග න් බිඳි බිඳී, බිඳි බිඳී  නවණො නම්, අිස යො, කර්ම, 
තණය්හො,  හොරග න් හ් ත්ත සතරමහොධොතු රෑප් ක් අවණගබෝධ 
කර න්ගන් ගකොගහොම  ?  

තවණ  මක් හ න්න එප්ො. රෑප් කලොප් බිඳි බිඳී  න්නො වණූ රෑප් ක්  කින්න 
හ න්න එප්ො. ‘වණූ ග   වණූ ිසදිහ්’ ගප්න්නන්න.  

ගම් රෑප්  ගප්ගනනවණො, ගප්ගනන රෑප්  ගම් ිසදිහ් අවණකොශ ධොතුවණ 
තුළ හුදුගණය් ගකොගහොම  කි න එක ගප්න්නන්න.  

ඒ රෑප්  ගප්ගනන ගකෝ තමන්ග ් මනගස් ඇතිගවණන  ති ටික 
අවණගබෝධ කර න්න. තවණ  මක් ගම්ක් කරන්න, තවණ  මක් එකතු 
කරන්න හ න්න එප්ො.  

සම්මොදිට්ඨි  කි න්ගන් ‘වණූ ග   වණූ හුටි ්’ බලනවණො මිසක හ ලො 
බලනවණො කි න එකක් ගනගවණ ි. ගම්ගක් රෑප් කලොප් බිඳි බිඳී  නවණො 
නම් ගප්ගනන්ගන් නුහු, ප්ින්වණතුන්  දලයි බලන්ඛන්. කඩලො කඩලො 
බිහලො නම් බලන්ගන් ගප්ගනන ග   බලනවණො ගනගවණ ි, ප්ින්වණතුන් 
කඩලො කඩලො බිහලො බිහලො බලන එකක්  දලයි බලන්ඛන්.  

වණූ ග   බලනවණො නම් ප්වණතින ග   හුදුණය හුටි, හුග න හුටි බලන්න. 
ඒක ි ‘වණූ ප්රිදි’ වණචන  ප්වණරලො ග නවණො කි න්ගන්. හ ලො එකක් 
ගප්න්නන එක ගනගවණ ි. ඒ ගනොවණූ ග  ක් ගප්න්නන්ගන්. දැන් එගහම 
එකක් නුහු, න රහිමි ෝ ගප්න්නනවණො කඩලො කඩලො බලලො රෑප් 
කලොප් ටිකක් තිග න්ගන්, ඇතිගවණලො නුතිගවණනවණො කි ලො - හ ලො ි 
ගප්න්නුගේ න රහිමි ෝ.  

ප්ින්වණතුන් ‘වණූ ග   වණූ ිසදිහ්’ ගප්න්නුගවණොත් අිස යො, කර්ම, තණය්හො 
 හොර කි න ටිගකන් ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ප්ු සතරමහොධොතු රෑප් , උප්ොදා  
රෑප්   කින ගකෝ මනස තුළ ගමගහම ප්රප්ංච ටිකක් ග දුණයො කි ලො 
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- ‘වණූ ග   වණූ ිසදිහ්’ න රහිමි ෝ අල්ලලො ග න්න. ඒක ගන් අවණශය 
ගවණන්ගන් ගන් ?  

ඒ නිසො සම්මොදිට්ඨි කි ලො කි න්ගන් යමක්  දලා බැලීම ඛනඛවයි 
පවතින ඛදයක ඇත්ත දැකීම. සතය අවණගබෝධ ක් තිග නවණො කි න්ගන් 
තිග න ග   ති න ිසදි ් බලනවණො මිසක නිර්මොණය  කරලො බලන 
එක ගනගවණ ි. බණය භොවණනො කරනවණො කි ලො තවණ නිවණනක් හදාග න 
නිවණන්  කින්න හ න්න එප්ො. තිග න ග   අවණගබෝධ කර න්න. 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්වණත් කගළ් නුහු. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්වණත් 
ගනොකළ ග  කින් අප්ි අවණගබෝධ කර න්න ි හ න්ගන්. ඒ නිසො 
ඉස්ගසල්ලොම හුම ග  ක්ම කලින් බලන්න “නිවණන්  කින්න ගමොනවණො 
හරි ග  ක් කරන්න ගනගවණ ි, කුමක්  නිවණන්  කින්න කරන්න ඕගන්?” 
කි ලො.  

ගමන්න ගම් ධර්මතො ටික ගත්රුම්  ත්තහම ප්ින්වණතුන්් 
ඒකොන්තග න්ම ගම් ජීිසතග ් ම “ගම් සතරමහොධොතුවණ මමත් ගනගවණ ි, 
මග ත් ගනගවණ ි, මග ්  ත්ම ත් ගනගවණ ි” කි ලො ඇත්ත ඇතිහුටිග ් 
 කින්න ප්ුළුවණන්.  

පඨවිං පඨවිඛතා ඤවා පඨවිස්මිං නිබ්්න්දති නිබ්්න්දං විරජ්ජති 
විරාගා විමුේචති විමුත්තස්මිං විමුත්තමීති ාණසං ඛ ාති - 
සතරමහොධොතුවණ සතරමහොධොතුවණ හුටි ් දැකප්ු  වණස් 
සතරමහොධොතුගේ කලකිගරනවණො, කලකිගරන ගකෝ ගනොඇගලනවණො, 
ගනොඇගලන ගකෝ සතරමහොධොතුවණ  කින ගකෝ මනගස් ඇතිගවණන 
 ති ටිගකන් මිග නවණො. මිදුණයහම මිදුණයො කි න නුවණණය එනවණො. 
ශුනයතොවණග ් එළඹ සිටිනවණො. ඒක් කි නවණො ඛසෝපිඛසස නිේබොන 
කි ලො.  

හ් න්න හුම   තන ක්ම නිරු ්ධ ගවණන බවණ  කින්න ඕගන් 
නුහු, ගවණනවණො. ඒ තුන් මනස හ ලො තිග න්ගන්.  

ඒක ි අරමුණයු ගකෝටි ක් ඇසුරු කළත් ප්රශ්න ක් නුහු. එක 
ගවණලොවණක් වණුහි වණතුර වණුහි බිඳු ගකෝටි ප්රගකෝටි  ණයනක්  කි ි නම් 
ගකෝටි ප්රගකෝටි  ණයගන්ම උ  වණු   කිනවණො එක ක්ෂණයග න් එ ො. 
බලන්ගන් නුහු, ගප්ගනනවණො. ඒ තුන් මනස හ ලො තිග න්ගන්.  

 ිසවි ් අරමුණු පනාර පෙන මනස ු  ිහැදුපව් ඒ. යසරව නප්ගන් 
ප පලසනුප්ගන් මනස මිදුණා  ි නප්න.් ඒ මනපස ්ඉනන් එ  

විතර  ිතපි නප්න්. ඇතපිවන හැම පෙ  ්ම නැතපිවනවා  ි න 
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එ  ධර්මතාව  ් පවලා ජීවිතප .් “නැතවිණුා පනේ  නැතිවුණා 
පනේ”  ි   ි ා බලනන් ඕපන ්නැහැ. බලන්න පවනප්න ්

පනාප පනන නසිා ි. ගනන් පවනප්න ්නැත ිනසිා .ි තපි නවා නම 
ගන්න ඕපන ්නැහැ. නපිරෝධ සංඥාපවන ්ජීවතප්වනවා. 

ශුනයතාවප න ්ජීවතප්වනවා.  

අන්තිම් ගම්   තන ටිගක්   ු සන්තති  ඉවණරගවණන ගකෝ,   තන 
ටික දිරලො  නගකෝ, ජීිසත ඉන්ද්රි  සි ගහන  වණස්,   ු සංස්කොර  
සිඳුණයහම ගම් ස්කන්ධ ටිකත් ග ිසලො බිඳිලො  නවණො. එතගකෝ කි නවණො 
අනුප්දිගසස ප්රිනිර්වණොන  කි ලො. ජීිසත ඉන්ද්රි  නිසො එන දුගකන්   
මිදුණයො. නිබ්බන්ති ධීරා යථායං පදීඛපා - ඒ ධීර න් වණහන්ගස් ප්හනක් 
නිවණුණයො වණග ් නිගවණනවණො.  

ඒ ටිගකන්  මිග න්ගන් ස්ප්ර්ශ   තන හග න්. ඉස්ගසල්ලො අනුපාදා 
ප්රිනිර්වණොන ් ප්ත්ගවණන්න.  

ස්ප්ර්ශ   තන හග ් කිසිවණක් උප්ොදාන වණශග න් ගනොග න මිග න්න. 
ස්ප්ර්ශ   තන හග ් කිසිවණක් උප්ොදාන වණශග න්  න්න එප්ො. “ඇහු 
මම, රෑප්  මම, චක්ෙු ිසඤ්ාණය  මම, කන මම, ශේ   මම, මග ් 
අම්මොග ්, තොත්තොග ්, දුවණ ප්ුතො” කි ලො ස්ප්ර්ශ   තන හග ් කිසිවණක් 
 න්න එප්ො.  

මනගස් තිග න ගකගලස් නිසො අනොත්ම ස්කන්ධ ටික ඉප්දිලො, ස්කන්ධ 
ටික  කින ගකෝ මනගස් ඒ  ති  ග ග නවණො. සතරම ාධාතුවත් එක්ක 
සිතුවිලි ඛගාඩක පැවැත්මක් ඛේ ඛලෝකය කියලා තිඛයන්ඛන්   

බුදුහොමුදුරුගවණෝ ග ්ශනො කරන්ගන් ඡ ධාතු අයං පුරිසපුග්ගඛලා - ප්ුරිස 
ප්ු ් ල ො කි න තුනක මහගණයනි ස  ධොතුවණක් තිග න්ගන්. ප්ඨිස 
ධොතු,  ගප්ෝ ධොතු, ගත්ගජෝ ධොතු, වණොග ෝ ධොතු,  කොශ ධොතු, ිසඤ්ාණය 
ධොතු - එච්චර ි ප්ුරුෂ ො කි න තුනක තිග න්ගන්.  

සතරමහොධොතුවණ තිග න තුනක ගකගලස් ටිකකින් සතරමහොධොතුවණ 
උප් ් ලො, උප්න්න සතරමහොධොතුවණ දිහො චිත්ත ෛචතසික ටිකක් 
ග දිලො. ඔන්න ඔ  තුන ඉන්නවණො. ස්ප්ර්ශ   ත  හ  උප්ොදාන 
වණශග න් ගනොග න මිදුණයො. අනුප්ොදා ප්රිනිර්වණොන . අනුප්ොදා 
ප්රිනිර්වණොන  - උප්ොදාන වණශග න් ගනොග න මිදුණයො. ස්ප්ර්ශ   ත  
හ  උප්ොදාන වණශග න් ගනොග න ගකගලසුන්ග න්  සරවණ න්ග න් හිත 
මු වණො  ත්තො.  
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ට ොවණ් අනුපිඛසස, උප්දිගශ්ෂ ක්වණත් නුහු, ස්කන්ධ උප්දි ත් 
අතහුරි ො, උප්දි ගශ්ෂ ක්වණත් නුහු, ප්හනක් වණග ් නිවණුණයො.  

අන්න ඒ තුන් ප්ත්ගවණලො ගම් ජීිසතග ් දී ම නිවීම, මිදීම හදා න්න 
කි ලො මතක් කරනවණො. නිගවණන්න, මිග න්න කි ලො  ිහිල්ලො තවණ ිසදිහක 
ඇලීමක් බුඳීමක් ඇති කර න්න තවණ  මක් කරන්න  න්න එප්ො. 
තමන්වණ  හප්ගත් ග ො වණො  න්න, නිසි තුන් දා න්න තමන් ම 
 ෂගවණන්න කි න කොරණයොවණ මතක් කරනවණො. අනුන්ග ් වණුරදීමකින් 
ගහෝ තමන්ග ් වණුරදීමකින් ගහෝ වණොහන ක හුප්්ප්ුගනොත් මුගරන්න 
ගවණන්ගන් අප්ි්. ම් වණුරදීමකින් ගේවණො, අනිත් ගකනො කි න ග   
වණුරදීමකින් ගේවණො, වණුරදුගනොත් සසර් වණුග්න්න ගවණන්ගන් ම්, 
තමන්්. ඒ බවණ මතක ති ොග න හුමග නොම ක් ුතු කරන්න කි න 
කොරණයොවණ මතක් කරනවණො.  

හුම ග නෝම ගතරුවණන් සරණය ි. 

සාදු ! සාදු !! සාදු !!! 

දර්නය විනදු්ි  ප්ණිිස යිමශ වි . 

෴ 
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නපමාතසස් භගවපතා අරහපතා සමමා සමබෙුධ්සස් 

සදා ප්ූජනී  වණන් නී  මහො සංඝරත්නග න් අවණසර ි, ශර ්ධොබු ්ි 
සම්ප්න්න කොරුණික ප්ින්වණතුනි, ගම් ප්ින්වණත් සි ලුග නොම අ   වණගස් 
ගම් ගස්නොසන ්  ගේ ග වණල් ගදාරවණල්වණල ගනොග ක් වණුඩක් ුතු 
නුති හින්දා ගනගවණ ි. ඒ ග ්වණල් තිබුණයත් ගම් ඉමක් ගකොනක් ප්රක් 
ගතරක් නුති අනවණරො ර වණූ සංසොර දුකින් අතමිදී න්න් ඕගන් කි න 
කළණය සිත් ඇතුවණ, බු ්ධ, ධර්ම, සංඝ  න තරිිසධ රත්නග ් ප්ිහි් 
ප්ිළිසරණය තුන් කරග න, සුඟගවණන තුන් කරග න, ඒ ස ්ධර්ම  
අහලො ඒ තුළින් ලුගබන අවණගබෝධග න් ගම් සසර  මන නිමො 
කර න්න ඕගන් කි න සිත් ඇතුවණ. ඉතින් ගම් ප්ින්වණතුන් ගබොගහෝම 
ශර ්ධොගවණන් ගම් ප්ුමිණි  මන සොර්ථක කර න්න අ   වණගස් දී 
හුමග නොම ගවණනදා් වණඩො ගබොගහෝම උවණමනොවණක්, ගහොහ නුවණණයක්, 
ගහොහ සිහි ක්  වණස ප්ුරොවණ්ම ග ො න්න් ඕගන්. ගමොනවණො හරි ග ්වණල් 
ප්ුත්තක් ගවණලො ඉහග න හිත හිතො ඉන්ගන් නුතිවණ, කි  කි ො ඉන්ගන් 
නුතිවණ, ප්ුළුවණන් තරම් ඇසූ ප්රිදි දැරෑ ප්රිදි, තමන් හු කලො ගවණලො ඒක 
ප්ර ුණය කරන්න්ත් උත්සොහවණත් ගවණන්න් ඕගන්.  

ප්ින්වණතුනි අ   වණගස් දී සතය   ගේෂී මනසක්, නුත්නම් ජීිසත 
අවණගබෝධ ක් ලුගබන සුබෑම ග ්, ‘සුබෑම  හම ගමොකක්  සතයම වණූ 
ග ් ගමොකක් ’ කි ලො ගහො න ගකගනකු් උප්කොරී ගවණන සූතර ක් මම 
කි ලො ග න්න හ න්ගන්. කවණුරුත්  න්නවණො කොලොමවණරුන්් 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනොගකෝ වණදාළ සූතර . ඉතින් ඒ සූතරග ් 
තිග න කරුණයුත් ගබොගහෝ ගස ින්ම  ුඹුරු ි,  ුඹුරු ස්වණභොවණග න් 
 ුක්ත ි. ගසලගවණන මනසකින්, චලන  ගවණන මනසකින්, ගනොග ක් 
ගනොග ක් අරමුණයු ඔස්ගස් දුවණන සිතක් ගම් ගප්න්නන කරුණයු 
ගත්රුම් න්න ප්හසු ගවණන්ගන් නුහු. නමුත් ගහොහ අවණධොන ක්, ගහොහ 
උවණමනොවණක් තිග න, ඉතොමත් ඕනෑකමින් ස ්ධර්ම  ගකගරහි   ර 
ග ෞරවණ  උප් වණොග න බණය අහන ගකනෝ ගම් කොරණයොවණ ගත්රුම් 
 න්න් බුරිත් නුහු.  

ප්ින්වණතුනි, ධර්ම  අවණගබෝධ කර ත්ත අතීත උත්තමග ෝ දිහො 
බලනගකෝ හත් හුිසදිරි වණ ගස් ප්ුංචි  රුගවණෝ ඉහලො තිග නවණො. ප්මණය 
                               
1 2016-06-19 දපාද ාන් දපාදහ ාය දේශනය - ලබුදනෝරුව 
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කරන්න් බුරි තරම්  ුඹුරක් නම් ඒ අ ් ගම්ක ගත්රුම්  න්න බුරි 
ගවණනවණො. ඒ වණග ්ම අවණුරුදු එකසි ිසසි වණ ස්  ි  ඉතොමත් වණග ෝවණ් ්ධ 
ස්වණභොවණ ් ප්ත්ගවණච්ච අ ත් ගම් ධර්ම  අවණගබෝධ කරග න තිග නවණො. 
ශරීර  ඒ තරම් දුර්වණල ස්වණභොවණ ් ප්ත්ගවණච්ච අ  තුළත්  රහණය  
කරන්න, ධොරණය  කරන්න ප්ුළුවණන් මට්ඨ්මක ි තිබිලො තිග න්ගන්, 
ධර්ම  තිග න්ගන්.  

ඉතින් ගමතුනදී ධර්ම  අවණගබෝධවීම සහ ගනොවීම කි න කොරණයවණ් 
ඍජුවණම බලප්ොනවණො අගප්් ට් ඇති උවණමනොවණ සහ නුවණමනොවණ. අප්ි 
ගහොහ් උවණමනොගවණන් ගම් ධර්ම  ශරවණණය  කරනවණො නම් අප්ි කෝත් 
ගප්ගනන මට්ඨ්මකු ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්වණො වණදාගළ්. 
ගනොගප්ගනන මට්ඨ්මක් ගනගවණ ි. ඇදැහීගමන් ිසශ්වණොසග න්  න්න 
මට්ඨ්මක් ගනගවණ ි. ඒ නිසො හුමග නොම ගබොගහෝම ගහොඳින් ධර්ම  
ශරවණණය  කරන්න කි ලො මතක් කරනවණො.  

ප්ින්වණතුනි, ගම් ධර්ම  ගත්රුම් න්න බුරිගවණච්ච නිසො “අරියස්ස 
භික් ඛව සීලස්ස අනනුඛබාධා අප්පටිඛවධා එවමිදං දීඝ්මද්ධානං 
සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්ඛචව තුේ ාකඤ්ච - මහගණයනි,   යඝ වණූ 
සීල ,   යඝ වණූ සමොි ,   යඝ වණූ ප්රඥාවණ,   යඝ වණූ ිසමුක්ති  අවණගබෝධ 
කර ත්ගත් නුති නිසො, ප්රතිගේධ ගනොකළ නිසො, නුඹලොත් මමත් 
ගබොගහෝ කොල ක් සසර ඇිස ්දා, සුරිසුරුවණො” කි ලො ගප්න්නනවණො. 
ප්ින්වණතුනි, බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්  වණසක් භිෂූන්වණහන්ගස්ලෝ 
ගප්න්නනවණො “මහගණයනි නුඹලෝ ගම් ගේප්ුල්ල ප්ර්වණත  ගප්ගනනවණො ” 
කි ලො. ගේප්ුල්ල කි න්ගන් ඉතොමත් ිසශොල ප්ර්වණත ක්. “මහගණයනි 
එකම එක කල්ප් ක් තුළ ඒ ගම් අත දුවණන සුරිසරන සත්වණග ෝ, එක 
කල්ප් ක් තුළ ඉප්දුණයු ගවණලොගේ දී ඒ ඒ ජීිසතවණල තමන්් උරුමගවණච්ච 
ඇ්සුකිලි එකතු කරන්න ප්ුළුවණන් නම්, ග ොඩ හන්න ප්ුළුවණන් නම්, 
එකතු කගළොත්, ග ොඩ  ුහුගවණොත්, ඒවණො ගනොනුසී ප්ුවණතුගනොත්, 
මහගණයනි ගම් ගේප්ුල්ල ප්ර්වණත ් වණඩො මහත් වණූ ිසශොල ඇ් ග ොඩක් 
එක කල්ප් ක් තුළ එක සත්වණග ක් අත්ිසහ න්නවණො” කි ලො 
ගප්න්නනවණො. ඉතින් අප්ි ත්ෂ්ණයොගවණන් ‘මම, මග ්’ කි ලො අවණුරුදු 50ක 
60ක ගම් ඇ්සුකිලි උරුම කර ත්තෝ, මුළු ජීිසත ම ගම්ක ි කි ලො 
හිතුවණෝ ප්ින්වණතුනි ගම් ජීිසත  ිසතරක් ගනගවණ ි,  ප්හු ගම් ශරීර කූඩුවණ 
අතහරිනවණො, කම් වණූ ප්රිදි  ප්හු තවණ ගම් වණග ්ම අස්ිප්ඤ්ජර ක් උරුම 
කර න්නවණො.  
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ඉතින් ගම් වණග ් සසර ගබොගහෝ කොල ක් අප්ි හුම ගකගනක්ම දුක් 
ිසන්දා. එබඳු වණූ දුක්සහ ත සසගරන් එගතර ගවණන්න ප්ුළුවණන් වණ්ප්ි්ොවණක් 
අ  ලුබිලො තිග නවණො බු ්ගධෝත්ප්ො  කොල , මනුෂය  ජීිසත , ස ්ධර්ම  
තිග න වණ්ප්ි්ොවණ. ඉතින් ගම් ගවණලොගේ දී ප්ිනකින්, කුසල කින් 
ලුගබන්න ඕගන් සි ලුම වණ්ප්ි්ොවණ අප්ි් ලුබිලො තිග නවණො. දැන් 
ඉතුරුගවණලො තිග න්ගන් ප්රඥාවණ, වී යඝ වණග ් ධර්මතොවණග න් සොක්ෂොත් 
කර න්න ටික ිසතර ි.  

හුමගවණලොගේම කුසලය, පින කියන එක නිවන්මගට උපකාර ඛවන්ඛන් 
ඉන්රිය අංගවිකල ඛනාවූ,  ඟවා කියන අරැත් ඛත්රැේගන්න පුළුවන් 
මනුෂයය ආත්මභාවයක් ලබාඛදන්න  ඒ වණග ්ම බු ්ගධෝත්ප්ො  කොල ක, 
ස ්ධර්ම  තිග න, කලයොණය මිතර ඇසුර තිග න වණ්ප්ි්ොවණක් 
ලබොග න්න. දානොදී කුසල ධර්ම ක් කරලො ගම් කුසල  අප්් නිවණන 
ප්ිණිසම ගහ්තුගේවණො කි ලො ප්රොර්ථනො කගළොත්, ඒ  මිස කුසල කින් 
නිවණන්මග ් මුල් ප්ඩිගප්ල ටික සකස් කරලො ග නවණො. මනුෂය  
 ත්මභොවණ , බු ්ගධෝත්ප්ො  කොල , ස ්ධර්ම  තිග න වණ්ප්ි්ොවණ 
ලුගබනවණො. ඒ ටික ලබාගත්ත ඛකනාට ආප ු අවශය ඛවන්ඛන් කුසල 
ධර්ම කරමින් පරාර්ථනා කරන එක ඛනඛවයි  ව  ව ාම ‘වීරිඛයන දුක් ං 
අේඛචති’ - වීයයශඛයන් දුක ඛගවාගන්නට ඕඛන්  ගබොගහෝ වී යඝ 
කරන්න් ඕගන්. ඒ වණග ්ම ගහොහ ඥාන ශක්ති ක් ඇති කර න්න් 
ඕගන්. පඤ්ාය පරිසුජ්මති - ප්රඥාගවණන් තමන් ප්ිරිසිදු ගවණන්න් ඕගන්. 
ඒ ටික උත්සොහ  වී යඝ  මත ි තිග න්ගන්.  

ඉතින් ඒ නිසො මම ගම් ගප්න්නන්න හ න සූතර  හුමග නොම ගබොගහෝම 
ගහොඳින් ඉස්ගසල්ලො ශරවණණය  කරන්න. ට්ප්ස්ගස් ගම්ගක් තිග න අර්ථ 
කරුණයු මම කි ලො ග න්නම්.  

ප්ින්වණතුනි, ගම් සූතර  අඞ් ුත්තර නිකොග ් තික නිප්ොතග ් කොලොමවණරුන් 
උග සො ග ්ශනො කළ සූතර . එක් කගලක භො යවණත් 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ඉතො මහත් භිෂු සංඝ ො ප්ිරිවණරොග න ගකොගසොල් 
ර් සුරිසරන ගකෝ කොලොමවණරුන්ග ් ගක්සප්ුත්තක කි න නි ම් ම් 
වණුඩි ො. ගක්සප්ුත්තක නි ම් ම් වණුසිග ෝ, “ප්ින්වණත්නි ශොකයප්ුතර වණූ, 
ශොකය කුලග න් නික්ම ප්ුිසදි වණූ ශරමණය  භවණත් ග ෞතමග ෝ 
ගක්සප්ුත්තක  ම් වණුඩලො තිග නවණො. ඒ භො යවණතුන් වණහන්ගස් අරිහත්, 
සමයක් සම්බු ්ධ ි, ිස යොචරණය සම්ප්න්න ි, සු ත ි කි ලො ගම් වණග ් 
මහො කීර්ති ශේ  ක් උස්වණ ප්ුනනු ලො තිග නවණො. එබඳු වණූ රහතුන්ග ් 
දැකීම මනොම ි” කි ලො කට්ඨටි  කතො වණුණයො. කතොගවණලො ඒ ගක්සප්ුත්ත 
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නි ම් ම් වණුසි කොලොමවණරු භො යවණතුන්වණහන්ගස් කරො එළිය ො. 
භො යවණතුන්වණහන්ගස් ඉන්න තුන්  ි ො.  ිහිල්ලො ඇතුම් ගකගනක් 
භො යවණතුන්වණහන්ගස් වණුහ එකත්ප්ගසක හිටි ො. ඇතුම් ගකගනක් 
භො යවණතුන්වණහන්ගස් සම  සතු්ු වණුණයො. සතු්ුගවණන්න් නිසි කතො 
කරලො එකප්ුත්තක ඉහ ත්තො. ඇතුම් ගකගනක් භො යවණතුන්වණහන්ගස්් 
ග ස් ඇඟිලි බුහග න එකත්ප්ගසක හිටි ො. ඇතුම් ගකගනක් 
නම්ග ොත් අස්සවණො එකත්ප්ගසක ඉහ ත්තො - ස්වණොමිනි, මග ් නම 
ගමන්න ගම්ක ි කි ලො ඒ ිසදිහ් තමන්ග ් නම් කි ලො ඉහ ත්තො. 
ඇතුම් ගකගනක් ත්ෂ්නිම්භූතවණ, ඒ කි න්ගන් නිහඬවණම ඇිසල්ලො 
ඉහ ත්තො.  

එකත්ප්ගසක හුන් ගක්සප්ුත්ත නි ම් ම් වණුසි කොලොමවණරු 
භො යවණතුන්වණහන්ගස්් ගමන්න ගමගහම කි නවණො. “වණහන්ස, 
ගක්සප්ුත්ත ් එන ඇතුම් මහණය බමුණයු ගකගනක් ඇත. ගම් 
ගක්සප්ුත්ත කි න නි ම් ම් එක එක ිසදිගහ් ප්ුිස ්ග ෝ එනවණො. ඔේහු 
ස්වණකී  ලේි ම කි ති - තමන්ග ් අ හසම කි නවණො. ඛමරමාඛග් 
ලබ්ිය ඝ්ටා ඛබඛණසති - ඒ කි න්ගන් අනිත් අ ග ් අ හස් වණල් 
ප්්හුනිවණ කතො කරනවණො. අනිත් අ ග ්  ර්ශන ගබොගහොම ගහළො 
 කිනවණො. බුහුර කරනවණො. වණහන්ස, අනය වණූ  ඇතුම් මහණය බමුණයු 
ගකගනක් ගක්සප්ුත්ත ් එ ි. එ ො  ි ෝ ප්ස්ගස් තවණත් එක්ගකගනක් 
එනවණො. ඔහු  තමන්ග ්  ්ෂ්ටි ම කි නවණො. ඒකම ප්වණසනවණො. අනිත් 
අ ග ් අ හස් ගබොගහොම ගහළො කිනවණො, බුහුර කරනවණො. වණහන්ස, ඒ 
අප්් ගම් භවණත් මහණය බමුණයන් අතරින් කවණගරක් නම් සතය  කි ො ? 
කවණගරක් මුසො ගබගණය ි දැ ි සුක ඇතිගේම ි, ිසචිකිච්ඡො ඇතිගේම ි”.  

ඉතින් එක එක්ගකනො ගම් ගක්සප්ුත්ත  ම් ඇිසල්ලො තමන්ග ් මත ම 
කි නවණො, අනිත් එක වණුරදි ි කි නවණො, අනිත් ඒවණො ගහළො කිනවණො. එ ො 
 ි හම තවණ ගකගනක් එනවණො, එ ොග ් අ හස,  ්ෂ්ටි ම එ ො කි නවණො, 
ඒකම හරි කි නවණො, අනිත් ඒවණො ගහළො කිනවණො, බුහුර කරනවණො. ඉතින් 
ගමගහම ගනොග ක් ිසග්ක ගම් ගක්සප්ුත්ත  ම් ඇිසල්ලො ශරමණය 
බරොහ්මණයග ෝ එක එක  ්ෂ්ටි, එක එක අ හස් ප්රකොශ කරනවණො. එන එන 
ගකනො අනිත් ගකනොග ් ග   වණුරදි ි කි නවණො, තමන්ග ් එක හරි ි 
කි නවණො. ඉතින් ඒ අ ් හිගතනවණොලු ඇත්ත්ම ගම් අ  අතරින් කවණු  
සතය  කි න්ගන්, කවණු  ගබොරු කි න්ගන් කි ලො. අප්ි් ගම්ක 
ගත්රුම් න්න බුහු ගන් කි ලො හිතුණයොලු.  
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මම අ   වණගස් දී ගම් ටික මතක් කරන්න ගහ්තුවණ එදා්ත් වණඩො ගම් 
ප්රශ්න  අ   වණගස් ටිකක් උ ර තත්වණග ් තිග න්ගන්. ගමොකක් නිසො ? 
එදා නම් එක එක ලේි, එක එක  ්ෂ්ටි තිග න ගවණනත් ගවණනත් 
ශොස්තෲවණරුන්ග ් ප්ිරිස, අනු ොමිකග ෝ තම ි ගම් වණග ් අ හස් ප්රකොශ 
කගළ්. අ  එක එක අ හස්, එක එක  ්ෂ්ටි තිග න එක එක 
ශොස්තෲවණරුන්ග ් අනු ොමික න්ග ්  ්ෂ්ටි අ හස් තිග නවණො වණග ්ම, 
ගම් ශොසන  තුළත් බණය අහන කට්ඨටි ් හරි ප්රශ්න ක් එක්ගකගනක් 
එකක් කි නවණො, තවණ එක්ගකගනක් තවණ එකක් කි නවණො, අන්තිම් 
ධර්ම  අහන අ ් කවණුරු කි න එක  හරි ි කි ලො ප්රශ්න ක් 
ඇතිගවණනවණො. බණය භොවණනො කරන්න  ි හම ගම් ිසදිහ් ිස ර්ශනො 
කරන්න, ගම් ිසදිහ් නොමරෑප් බලන්න, ගම් ිසදිහ් උ  වණු  බලන්න, 
නුත්නම් මොර්    ුන වණුණයත්, භොවණනො කරම  ුන වණුණයත්,  ර්ශන   ුන 
වණුණයත්, අ හස්  ුන වණුණයත් එක එක්ගකනො එක එක ිසදිහ් කි නවණො. 
කි නගකෝ ගකො ි ගකනො කි න එක  සුබෑවණ, ගකො ි එක  ගබොරුවණ 
කි ලො හරි ් ිසනිශ්ච  කර න්න බුරි ප්ිරිස් ග ොඩොක් ඉන්නවණො. 

ඉතින් ඒ ගවණලොගේ දී බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ප්රකොශ කරනවණො 
“කොලොමග නි, ගතොප් ිසසින් සුක කරන්න් නිසි ම  ි. ගම් කොරණයොවණ 
ගම් ිසදිහ් වණුණයහම සුක කරන්න සුදුසු ම  ි. සුක කරන්න නිසි තුනම 
ගතොප්් සුක  උප්න්නො. සුක කරන්න සුදුසුම තුන තම ි සුක  
උප්න්ගන්. කොලොමග නි, ගතප්ි එේ, අනුශරවණ කථොග නුදු ගනො ණයුවණ”. ඒ 
කි න්ගන් සතය  ගහො න ගකගනකු් ගප්න්නනවණො ගමන්න ගම් 
ප්රධොන කොරණයො  හ . ගමන්න ගම් කොරණයො  හග න් එකක්වණත් 
අනු තවණ  මක් එකඟගවණන්න එප්ො,  මක් ප්ිළි න්න එප්ො කි නවණො.  

 ප්ළගවණනි එක තම ි අනුශරව කථාඛයන් ඛනාගණසුව. ඒ කි න්ගන් 
ඇසීම් මොතර කින්  න්න එප්ො කි ලො කි නවණො. ඇසීම් මොතර  
කි න්ගන් ගමොකක් ? ගකගනකුග ් ක්හඬ මිහිරි නම්, ලස්සණය නම්, 
ප්රි  ස්වණභොවණග න්  ුක්ත නම්, ගහොහ් කරමොනුකූලවණ ස්වණරවණයංජන 
ශේ  කරනවණො නම්, ගම් නිසො ප්ුහුදීමක් ඇති කර න්නවණො නම් 
ඒකත් අනුශරවණ ක්.  

 එගහම නුති නම් වයංජනඡායාඛවන් අර්ථ  න්නවණො නම්, වණචන  
ඇසුනු ප්මණයකින් - “ , එගහනම් ගම්ක තම ි අර්ථ ” කි ලො 
 න්නවණො නම් ඒකත් අනුශරවණ ක්. අප්ි කි මු අත්ථි භික් ඛව අත්ථ ිතාය 
පටිපන්ඛනා පුග්ගඛලා - මහගණයනි,  ත්ම සුවණ  ප්ිණිස ප්ිළිප්න්න 
ප්ු ් ලග ක් ඉන්නවණො කි ලො කිේගවණොත් - “ ,  ත්ම සුවණ  ප්ිණිස 
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ප්ිළිප්න්න ප්ු ් ලග ක් ඉන්නවණො කි ලො - එගහනම්  ත්ම ක් 
තිග නවණො තම ි” කි ලො ඒ වණග ් ප් වණයංජන මොතර කින් අර්ථ 
 න්නවණො නම්, ඇසීම් මොතර කින් අර්ථ  න්නවණො නම්, ගමන්න ගම්ක් 
කි නවණො අනුශරවණග න් ප්ිළි න්නවණො කි ලො, අ හනවණො කි ලො.  

 ටළඟ් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරනවණො ප්රම්ප්රො 
කතොගවණනුත්  න්න එප්ො - මා පරේපරාය - අප්ි ගබෞ ්ධ නිසො ගම් 
කරුණයු අප්ි ප්ිළි ත  ුත ුි කි ලො ප්ිළි න්න එප්ො කි නවණො. එගහම 
නුතිනම් අප්ි කගතෝලික නිසො, අප්ි මුස්ලිම් නිසො, අප්ි හින්දු නිසො, 
අප්ි ගබෞ ්ධ නිසො අප්ි ගම්ක ප්ිළි ත  ුතු ි කි න තුනකින් සතය 
ගහො න ගකගනකු් එප්මණයකින් ප්ිළි න්න එප්ො කි නවණො. 
එප්මණයකින් ඇදැහීම්, ප්ුහුදීම් ප්ත්ගවණන්න එප්ො කි නවණො.  

 ට ොවණ් කි නවණො මා ඉතිකිරාය - ගම  ගමගස් ිස  හුකි ි කි ලො, 
ගම්ක ගමගහම ගවණන්න ප්ුළුවණන් කි ලො අනුමොන ් ප්ිළි න්නත් 
එප්ො කි නවණො.  

 මා පිටකසේපදාඛනන - ප්ි්කග ් තිබුණයෝ, බුදුහොමුදුරුගවණෝ ග ්ශනො 
කළ තරිප්ි්කග ් ගමගහම තිග නවණො ගන් කි ලො එගහම ප්ිළි න්නත් 
එප්ො කි නවණො. එගහම නුත්නම් බ ිබලග ් ගමගහම තිග නවණො ගන්, 
කුරොනග ් ගමගහම තිග නවණො ගන්, භ වණත්  ීතග ් ගමගහම 
තිග නවණො ගන් කි ලො ඒ ඒ ගකනෝ අ ිති ගප්ොතප්ගත් තිබුණයෝ 
ඒක ප්ිළි න්න එප්ො කි න එක ි මා පිටකසේපදාඛනන කි ලො 
කි න්ගන්. ඒගකන් කි න්ගන් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කළ 
ධර්ම  වණූ තරිප්ි්කග ් තිග න ග    ුන ිසතරක් ගනගවණ ි, සතය ක් 
ගහො න ගකනෝ ඒ ඒ තමන්ග ්   ගම් තිග න ගප්ොත ප්ගත් තිබුණයු 
ප්මණයකින් ඒක ප්ිළි න්න් එප්ො කි නවණො.  

 මා තක්කඛ තු - තර්කොනුකූලවණ කරුණයුකොරණයො ගප්න්නුවණො කි ලොත් 
ප්ිළි න්න් එප්ො කි නවණො.  

 මා නයඛ තු - නයො ්  ුලප්ුණයෝ,  ම් නයො කින් ගප්න්නුවණෝ 
එගහමත්  න්න එප්ො කි නවණො.  

 මා ආකාරපරිවිතක්ඛකා -  කොර ප්රිිසතර්කග න්  න්නත් එප්ො 
කි නවණො. ගමොකක්   කොර ප්රිිසතර්ක  කි ලො කි න්ගන්? ඒ 
කි න්ගන් “ගම් ිසදිහ් බලනගකෝ ගම් කොරණය  ගම් ිසදිහ් ගහොහ් 
 ුලගප්නවණො තම ි, ගම්ක එගහනම් හරි තම ි” කි ලො ගනොග ක් 
 කොර ් ිසතර්කන  කරලො  න්න එක.  
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මම ඒක් උප්මොවණක් ක ින්ගන්, සමහර තුන්වණල ධර්ම   ුන අර්ථ 
ගප්න්නන තුන් මම දැකලො තිග නවණො, මඞ් ල සූතරග ් කි න  ොථොවණල 
අර්ථ ගප්න්නනවණො මම අහලො තිග නවණො, “අඛසවනා ච බාලානං, 
පණස්ිතානඤ්ච ඛසවනා, පූජා ච පූජනීයානං, එතං මඛතගලමුත්තමං - 
බොලග ෝ ඇසුරු කරන්න එප්ො, ප්ණය්ඩිතග ෝ ගස්වණන  කරන්න”. 
එතගකෝ දැන් ඒගක් ගප්න්නනවණො “බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් තමන් තුළින් 
සි ල්ල බලන්න කි ලො තිග න්ගන් බොහිර බොලග ෝ, බොහිර ප්ණය්ඩිතග ෝ 
බලන්න එප්ො, බොල කි ලො කි න්ගන් රො   ්ගේෂ ගමෝහ, ප්ණය්ඩිත 
කි ලො කි න්ගන් අගලෝභ අ ්ගේෂ අගමෝහ. බොල ො ඇසුරු කරන්න 
එප්ො කි ලො කිේගේ රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ ඇසුරු කරන්න එප්ො, 
ප්ණය්ඩිත ො ඇසුරු කරන්න කි න්ගන් අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ ඇසුරු 
කරන්න කි ලො කි නවණො”. ඔ  වණග ් කොරණයො ගප්න්නුවණො නම් ගමගහම 
බලන ගකෝ ගම්ක හරි තම ි ගන් , ගම්ක ගමොන තරම් ඇත්ත  කි ලො 
නුවණත නුවණත  කොර ප්රිිසතර්කන  කරලො ප්ිළි න්නවණො. ඕක් තම ි 
 කොර ප්රිිසතර්කන  කි ලො කි න්ගන්. දැන් ඔ  ප්ින්වණතුන්්ත් 
හිගතනවණො ගන් ඇත්ත තම ි කි ලො ගන් ? නමුත් ඒක ගනගම ි ඇත්ත.  

ට ොවණ් බලන්න ඕගන් අප්ි ඒගක් ‘ගලෝභ  ්ගේෂ ගමෝහ බොල ි, අගලෝභ 
අ ්ගේෂ අගමෝහ ප්ණය්ඩිත ි’ කි න දැනුම අප්් එන්න උ ේ කගළ් කවණු ? 
ඒ ග ගක් බොල ප්ණය්ඩිතකම ගත්රුගණය් ගමොගකන් ? කවණුරු නිසො ? 
බොහිර බොල ප්ණය්ඩිත ප්රගභ්  ක් ගනොවණුගණය් නම්, ිසතර්ක වණලින් නම් 
බොල ප්ණය්ඩිතකමක්  කින්ගන්, ගම් ධර්මග ෝ බොල ි, ගම් ධර්මග ෝ 
ප්ණය්ඩිත ි කි න දැනුම අප්ි් ඉප්ග නගකෝ  වණො ? තිබුණයො ? ඒ නිසො 
අප්ි බුලූ ප්මණයකින්  ත්ගතොත් අප්ි් සතය කි න එක සුඟගවණනවණො - 
 කොර ප්රිිසතර්කන  කි ලො කි න්ගන් ගම් වණග ් ගනොග ක් ිසදිග ් 
ිසතර්කන  කරලො ‘ගම්ක නම් හරි තම ි’ කි ලො එගහම  න්නත් එප්ො 
කි නවණො.  

 මා ිට්ඨිනිජ්මානක් න්ති - ඒ කි න්ගන් තමන් හිතොග න ඉන්න 
ිසදිහ්, දැනග න ඉන්න ිසදිහ් ගම්ක හරි ්ම හරි නවණො ගන් , 
 ුලගප්නවණො ගන්  ගම් ගප්න්නන එක, මම ගමච්චර කොල ක් 
හිතොග න හිටිග ් ගම් ිසදිහ්, ඒ ිසදිහ්ම කි නවණො, ඒ ිසදිහ්ම හරි 
කි ලො තමන්ග ්  ්ෂ්ටි ්  ුලගප්න නිසො තමන් හිතොග න ඉන්න 
කොරණයොවණ්  ුලගප්න නිසො, අ හස්  ුලගප්න නිසො  න්නත් එප්ො 
කි ලො කි නවණො. 



60  ාලාම සූතර   

 මා භබ්බර පතාය - ගම් කි න ගකනො, කි න හොමුදුරුගවණෝ ගහොහ් 
ඉග නග න තිග නවණො, ඒ හින්දා ගම ො කි න එක හරි ගවණන්න 
ප්ුළුවණන්. නුත්නම් ගහොහ ග ්හ ලෂණය ක් තිග න ගම් වණග ් 
ගකගනකු් නම් ගම්ක කි න්න ප්ුළුවණන්. එතගකෝ ගම ො 
ප්ුිස ්ග ක්, නුත්නම් ගහොහ සිල්වණත් ගකගනක්, ඒ නිසො ගම්ක 
ගම ෝ කි න්න ප්ුළුවණන් කි ලො භවණය වණූ රෑප්ග න් මුනලොත්  න්න 
එප්ො කි නවණො.  

 මා සමඛණසා ඛනා ගර ති - ගම් ශරමණය න්වණහන්ගස් අගප්් 
 ුරුවණරග ක් වණග ්, ගම් ශරමණය න්වණහන්ගස් අගප්්  ුරුවණරග ක්, ඒ 
නිසො අප්ි ගම් වණචන   ත ුතු ි කි ලො එගහම  න්නත් එප්ො 
කි නවණො.  

එතගකෝ ගමන්න ගම් කොරණයො ටික ගප්න්නලො, දැන් ඔ  කොරණයො 
ටිගකන්  ත්ගතොත් බලන්න, අ   වණගස් අප්ි ධර්ම  අහන්ගන් ගබොගහෝ 
ගවණලොවණ් ඔ  කොරණයො 10න් ගමොකක් ගහෝ එකක් ඇතුගල් ගන්?  

ඔය කාරණසා 10න් ඛපන්නනවා ඛේ එකකින්වත් තමන්ට සතයය 
අවඛබෝධ ඛවන්ඛන් නැ ැ කියන එක  එතඛකාට ඔය පින්වතුන් 
අනුන්ඛග් යමක් දකින්ඛන්  බා ිර යමක් දකින්ඛන්  බා ිර විශ්වාසයක් 
තිඛයන්ඛන්  ඛේ කාරණසා 10 අත ැරිඛයාත් තමයි,  රියටම සතයය 
ඛසායන ඛකඛනකුට සැබ ම ස්වභාවය  ේබඛවන්ඛන්  මම ඉදිරිග ් දී 
මතක් කරලො ග න්නම් ඒවණො. 

එතගකෝ ගම් ටික ගප්න්නලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරනවණො 
“යදා තුේඛ  කාලාමා, අත්තනාව ජාඛනයයාථ - කොලොමවණරුනි,  ම් 
කගලක තමෝම දැන න්න ප්ුළුවණන් නම්, ඉඛම ධේමා අකුසලා, ඉඛම 
ධේමා සාවජ්ජා, ඉඛම ධේමා විඤ්ුගර ිතා, ඉඛම ධේමා සමත්තා 
සමාින්නා අ ිතාය දුක් ාය සංවත්තන්තී’ති, අථ තුේඛ  කාලාමා, 
පජඛ යයාථ - කොලොමවණරුනි,  ම් ගවණලොවණක තමන්ම දැන ත  ුතු ි ගම් 
ධර්ම  කුසල්, ගම් ධර්ම  වණර  සහිත ි, ගම් ධර්ම  හොත්ප්ස  න්ගන් 
අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණතිනවණො කි ලො තමන්්ම 
තමන්වණ ගත්රුම් න්න ප්ුළුවණන් ගවණන්න ඕගන්”.2  

“තං කිං මඤ්ඤථ කාලාමා - කොලොමග නි, නුඹලො කුමක් සිත ි ? 
ඛලාඛභා පුරිසස්ස අජ්මත්තං උප්පජ්ජමාඛනා උප්පජ්ජති  ිතාය වා 

                               
2 කාලාම ූත්රය - pitaka.lk/28165 

http://pitaka.lk/28165
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අ ිතාය වා’ති?” - “අ ිතාය භන්ඛත”. “කොලොමග නි, නුඹලො කුමක් 
සිතනවණො ? ගලෝභ  කි න ධර්මතොවණ  ප්ුරුෂ ොග ්  ධයොත්ම  තුළ 
උප්න් කල්හි ඒක ඒ ප්ු ් ල ෝ හිත ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො 
 ?” “ස්වණොමීනි, අහිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො”. “කොලොමග නි, ගලෝභී වණූ 
ප්ු ් ලග ක් ගලෝභග න් මඩනො ලදුග ් හොත්ප්ස  න්නො ල  සිත් 
ඇතිග ්  මක් ඔහු් ගබොගහෝ කලක් අවණුඩ ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ගේ නම් 
එබඳු වණූ කරි ොවණන් කරනවණො” - ඒ කි න්ගන් ගලෝභ සිතින්  ුක්ත ගකනො, 
ගලෝභ සිතින් මඩන ල  සිත් ඇති ගකනො තමන්් ගබොගහෝ කොල ක් 
අවණුඩ ප්ිණිස ප්වණති ි නම් එබඳු වණූ  කොර ් සතුන් මරනවණො, ගහොරකම් 
කරනවණො, කොමග ් වණර වණො හුසිගරනවණො, මුසො කි නවණො - ගමන්න ගම් 
වණග ් අනිත් අ වණත් ඒවණෝ සමො න් කරවණනවණො කි න කොරණයොවණ ගවණනවණො. 
ගලෝභ  කි න ධර්මතොවණ  ප්ුරුෂග ක්ග ් සන්තොන  තුළ උප්න්නහම 
හොත්ප්ස ගලෝභ  කි න ධර්මතොවණ  ප්ු ් ල ො තුළ ග දුණයහම ගම් 
ිසදිහ් ප්ංච දුශ්චරිත  කරනවණො, අනිත් අ වණත් ඒගක් සමො න් 
කරවණනවණො.  

“කොලොමවණරුනි, නුඹ කුමක් සිත ි ?  ්ගේෂ  ප්ුරුෂ ොග ් සිගත් උප්න් 
කල්හි ලොභ  ප්ිණිස, වණුඩ ප්ිණිස ප්වණති ි  , අවණුඩ ප්ිණිස ප්වණති ි  ?” 
“ස්වණොමීනි, අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස ප්වණති ි”. “කොලොමග නි, දුෂ්් වණූ 
ප්ු ් ල ොග ්  ්ගේශග න් මඩනො ල  සිත් ඇත්ගත් ඔහු්  මක් ගබොගහෝ 
කොල ක් අවණුඩ ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණති ි නම් එබඳු වණූ සතුන් මුරීම, 
ගහොරකම් කිරීම, කොමග ් වණර වණො හුසිරීම, ගබොරු කීම  දී අකුසල 
ධර්ම කරනවණො”.  

“ඒ වණග ්ම කොලොමග නි, ගමෝහ  කි න ධර්මතොවණ  හිත ප්ිණිස, අහිත 
ප්ිණිස ප්වණතිනවණො ”? “ස්වණොමීනි, අහිත ප්ිණිස”. “ ම් ප්ු ් ලග ක් තුළ 
ගමෝහ  කි න ධර්මතොවණ  උප්න්ගන් නම්, හොත්ප්ස ගමෝහ සිතින් 
 න්නො ල ්ග ් නම්, ඒ ගහ්තුගවණන් එ ෝ ගබොගහෝ කලක් අවණුඩ ප්ිණිස, 
අහිත ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණතින අකුසල ධර්ම කරනවණො. ගහොරකම් 
කරනවණො, සත්තු මරනවණො, කොමග ් වණර වණො හුසිගරනවණො, ගබොරු 
කි නවණො. කොලොමග නි, ඒ කුමක ්සිතවණු ? ගම් හම කුසල් ගහෝ ගවණත්  
අකුසල් ගහෝ ගවණත් ”? “වණහන්ස අකුසල්”. “සොවණ ය ගහෝ ගවණත්  අනවණ ය 
ගහෝ ගවණත් ”? “වණහන්ස සොවණ ය ි”. “නුවණණයුත්තන් ිසසින්  රහන ල ් ක් 
ගවණ ි , ගනො රහන ල ් ක් ගවණ ි ”? “නුවණණයුත්තන් ිසසින්  රහන 
ල ් ක් ගවණ ි”. “සමො න් ගකෝ, ප්ිරිප්ුන් ගකෝ  න්නො ල ්ග ් අවණුඩ 
ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණති ි  ගනොගහොත් ගනොප්වණති ි ? ගමහි ලො ගතොප්් 
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ගකගස් අ හස් ගේ ”? “වණහන්ස, ප්ිරිප්ුන් ගකෝ  න්නො ල ්ග ්, සමො න් 
ගකෝ  න්නො ල ්ග ් අවණුඩ ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණති ි. ගමහි ලො අප්් 
අ හස් ගේ”.  

ගම් ිසදිහ් ගප්න්නලො, “ඒ නිසො කොලොමවණරුනි නුඹලො අනුශරවණග න් 
 න්නත් එප්ො, ඒ වණග ්ම ප්රම්ප්රොගවණන්  වණෝ  න්නත් එප්ො, ගමගහම 
ගවණන්න ඇති කි ලො  න්නත් එප්ො, ප්ි්කග ් තිබුණයෝ  න්නත් එප්ො, 
තර්ක ්  ුලප්ුණයෝ, නයො ්  ුලප්ුණයෝ, ගනොග ක්  කොර ් සිතීම 
නිසො ගහෝ  න්න එප්ො, තමන්ග ්  ්ෂ්ටි ්  ුලගප්නවණෝ  න්න එප්ො, 
ප්රතිරෑප්  දිහො බලලො ප්ිළි න්න් එප්ො, ගම් හොමුදුරුගවණෝ නුත්නම් ගම් 
ගකනො අප්ග ්  ුරුවණර ො කි ලො  න්න එප්ො,  

ගමන්න ගම් වණග ් - “තමා තුළ විදයමාන වූ අර්ථය දැකලා, තමන්ටම 
තමන්ව ඛත්රැේගන්න පුළුවන් මට්ඨටමක පි ිටා සිටිය යුතුයි, ගත යුතුයි” 
කි ලො ගප්න්නනවණො.  

ට්ප්ස්ගස් ඒ ිසදිහ්ම බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරනවණො 
කොලොමවණරුන්්, “කොලොම නි නුඹලො කුමක් සිත ි ? අගලෝභ  කි න 
ධර්මතොවණ  ප්ුරුෂ ප්ු ් ල ොග ් සන්තොනග ් උප්න් කල්හි ඔහු් හිත 
ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස ප්වණති ි ”? “හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො”. “අගලෝභග න් 
 ුක්ත ප්ු ් ල ො, හොත්ප්ස අගලෝභ ස්වණභොවණ කින්  ුක්ත මනසක් ඇති 
ගකනො ඒ අගලෝභ ස්වණභොවණ  ගහ්තුගවණන් සත්තු මුරීම ගහෝ ගහොරකම් 
කිරීම ගහෝ කොමග ් වණර වණො හුසිරීම ගහෝ ගබොරු කීම ගහෝ කි න 
ධර්මතොවණ  කරනවණො ” කි ලො අහනවණො. “තමන්්  මක් කිරීම නිසො 
ගබොගහෝ කොල ක් අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණති ි නම් 
එබඳු වණූ ග  ක් කරනවණො ?” කි ලො අහනවණො. “නුහු” කි නවණො.  

එතගකෝ ගම් ස්වණභොවණ  දීර්ඝ නිසො ගමගහම ගම් ඔක්ගකෝම  න්න. 

“ගම්  අගලෝභ ත්, අ ්ගේෂ ත්, අගමෝහ ත් කි න ගම් ධර්මතො හිත 
ප්ිණිස ප්වණතිනවණො කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන්් හිගතනවණො , අහිත ප්ිණිස 
ප්වණතිනවණො කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන්් හිගතනවණො ?” කි ලො අහනවණො. ඔ  
ප්ින්වණතුන්් ගකොගහොම  හිගතන්ගන්? හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. එතගකෝ 
ඒ අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න ධර්මග ෝ හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො 
නම් ඒ ධර්ම   න්නො ල ්ග ්, හොත්ප්ස  න්නො ල ්ග ් ඒ ගහ්තුගවණන් 
තමන්් ගබොගහෝ කොල ක් අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස ප්වණතින අකුසල 
කර්ම ගකගර ි  කි ලො අහනවණො. ගකගරන්ගන් නුහු. ඒ ගහ්තුගවණන් 
තමන්් අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස ප්වණතින අකුසල කර්ම ගකගරන්ගන් 
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නුහු. එතගකෝ ගම් ධර්මග ෝ කුසල් , අකුසල්  කි ලො අහනවණො. 
කුසල්. ගම් ධර්මග ෝ අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න ධර්මග ෝ වණුරදි 
සහිත , වණුරදි රහිත  කි ලො අහනවණො. වණුරදි රහිත ි, නිවණුරදි ි. 
නුවණණයුත්තන් ිසසින් ප්රශංසො කරනවණො ,  රහනවණො  කි ලො අහනවණො. 
ප්රශංසො කරනවණො කි නවණො. එතගකෝ ගම් අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ 
කි න ධර්මග ෝ සමො න් ගවණන්ගන්, හොත්ප්ස  න්ගන් ඒගකන් තමන්් 
සුප් ක් එනවණො , දුකක් එනවණො  කි ලො අහනවණො. සුප් ක් එනවණො 
කි ලො කි නවණො.  

ගමන්න ගම් ිසදිහ් තමන් ගකගරහිම තමන්වණ දැකලො  ත  ුතු ි 
කි ලො  ප්හු අර කොරණයො  හ  ගප්න්නනවණො ගමන්න ගම් කොරණයො 
 හග න්  න්ගන් නුතිවණ ගම් ධර්මග ෝ කුසල්, ගම් ධර්මග ෝ 
අකුසල්, ගම් ධර්මග ෝ වණුරදි සහිත ි, ගම් ධර්මග ෝ නිවණුරදි ි, ගම් 
ධර්මග ෝ සත්ප්ුරුෂ ින්  රහන ල ් ක්, ගම් ධර්මග ෝ ගනො රහන 
ල ් ක් කි ලො තමන් තුළින්ම තමන්  කින්න ප්ුළුවණන් මට්ඨ්ම් 
ප්ුමිණි   ුතු ි කි නවණො. 

ගම් ිසදිහ්  ම්කිසි ගකගනක් තමන්ම - අකුසල ධර්ම ගම්වණො කි ලො 
දැනග න, ගම් ධර්මග ෝ අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කුසල ධර්මග ෝ 
කි ලො දැනග න, අකුසල ධර්මග ෝ තමන්් අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස 
ප්වණතිනවණො කි ලො දැනග න ඒක දුරු කරලො, අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ 
කි න ධර්මග ෝ කුසල්. ඒක සමො න් වීම  හප්ත්, තමන්්ත්  හප්ත් 
අනිත් අ ්ත්  හප්ත් කි ලො දැකලො ඒක සමො න්වණ  ම්කිසි ගකගනක් 
ඉන්නවණො නම් එ ො දිට්ඨඨධම්මවණ - එවං විසුද්ධිත්ඛතා  තස්ස ිට්ඨඛඨව 
ධේඛම චත්තාඛරා අස්සාසා අිගතා ඛ ාන්ති  ගමගලොවණදීම සතර 
 ශ්වණොසග ෝ (සුනසිලි) උප් වණො  ත්තො ගවණනවණො කි ලො කි නවණො.  

මම ගම්ක ඔක්ගකෝම ගකටි කරලො කුටි කරලො  ප්හු කි න්නම්. එ ො 
ගමොගලොවණ වණශග න්ම සතර  කොර සුනසිල්ලක් උප් වණො  ත්ත 
ගකගනක්  න  ණය ්  නවණො කි ලො ග ්ශනො කරනවණො.  

ගමොකක්  සතර  කොර සුනසිල්ල?  

1. ඉතින් ප්රගලොවණක් තිග නවණො නම්, කුසල අකුසල කර්ම න්ග ් 
ිසප්ොක කුත් තිග  ි නම්, ඒකොන්තග න් අකුසල ධර්ම දුරු කරලො 
කුසල ධර්ම න්ග න්  ුක්ත ම් මර ණින් ප්ස්ගස් ඒකොන්තග න් 
සු ති ක්ම ලුගබනවණො කි ලො තමන්් ප්ළගවණනි  ශ්වණොස , 
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නුත්නම් සුනසිලි සුසුමක් ගහලන්න ප්ුළුවණන්, සුනසිල්ලක් ඇති 
කර න්න ප්ුළුවණන්.  

2. ග ගවණනි එක තම ි ඉතින් ප්රගලොවණක් නුත්නම්, කුසල අකුසල 
කර්ම න්ග ් ිසප්ොක ක් නුත්නම්, ගමොගලොවණම අෛවණරී වණූ, වණයොප්ො  
සිත් නුති, නිගරෝ ී වණූ, සුප් වණූ  ත්මභොවණ ක් ම් තිග නවණො කි ලො 
අකුසල ධර්ම දුරු කරලො කුසල ධර්ම ගහ්තුගවණන් තමන්් 
සුනසිලිදා ක  ත්මභොවණ ක්, ජීිසත ක් තිග නවණො කි ලො එ ෝ 
සතු්ු ගවණන්න ප්ුළුවණන් ග ගවණනි අශ්වණොසග න්, ග ගවණනි 
සුනසිල්ගලන්.  

3. තුන්ගවණනි එක - කරඛතා කරීයති පාපං - ඒ කි න්ගන්  ම්කිසි 
ගකගනක්  මක් කරන ගකනෝ කරීයති පාපං - පාපං කි න්ගන් 
නරක ක් කි න අ හසින්. නරක ග  ක් කරන්න බුහු ගන් ගලෝභ, 
 ්ගේෂ, ගමෝහ කි න කි න ප්ොප් ග  ක් නුතිවණ. එතගකෝ  මක් 
කරන ගකනෝ  ගමක් ප්ොප් ක් කර ි නම්, ඒ කි න්ගන් ගහොහ 
ග  ක් කරන ගකෝ ගහොහ ග  ක් කරන ගකනෝ ප්ොප් කර්ම නරක 
ග ්වණල් කරනවණො - ගකගනක්  න් ග නවණො, සිල් රකිනවණො, භොවණනො 
කරන ගකෝ ඒ අ ් ගදාස් කි නවණො,  හනවණො, බණිනවණො වණග ් 
අකුසල කර්ම කරන ගලෝක ක් තිග  ි නම්, එගහම නුත්නම් නරක 
ග  ක් කරන ගකනෝ නරක ග  ක් කරනවණො. ගමොකක්  නරක 
ග  ක් කරන ගකනෝ නරක ග  ක් කරනවණො කි න්ගන් - 
 ුහුගවණොත්  හප්ු ගකනෝ  හනවණො, බුණය්ගනොත් බුණයප්ු ගකනෝ 
බණිනවණො, තමන්් වණුරැ ් ක් ගකරුගවණොත් වණුරදි කරප්ු ගකනෝ 
නුවණත තමුනුත් ඒ වණග ්ම අකුසල ප්රතිකරි ොවණක්  ක්වණනවණො නම් 
ගමන්න ගම් වණග ් ගහොහ ගහෝ නරක ගහෝ කරන ගකනෝ නරගකන් 
 මක් කරන ගලෝක ක් තිග නවණො නම් එබඳු වණූ ධර්ම ක් මග න් 
ගවණන්ගන් නුහු. මම කිසිම ගකගනකු් නරකක් හිතන ගකගනක් 
ගනගවණ ි කි ලො තමන්් තමන්ග ් ප්ිරිසිදු මනස දැකලො සුහුල්ලුවණක් 
ඇති ගවණනවණො.  

4. ට්ප්ස්ගස් කරඛතා න කරීයති - එතගකෝ ගහොහ ග  ක් කරන 
ගකනෝ නරකක් ගනොකරන ගකගනක් ගලෝකග ් ඉන්නවණො නම්, 
දානොදී කුසල ධර්ම ගහෝ කුමන ග  ක් කරන ගකෝ එ ෝ සමොජග ් 
අ  බණින්ගන් නුහු. නරක ග  ක් කරන ගකෝ අර කිේවණො වණග ් 
ගකගනක්  ුහුගවණොත්,  ුහුවණත් ගකනෝ  හන්න  න්ගන් නුහු. 
බුණය්ගනොත් බුණය්න ගකනෝ බණින්න  න්ගන් නුහු කි න චරිත 
ගලෝකග ් තිග නවණො නම්, එබඳු වණූ ධර්මතොවණ ක් මම  ොවණ තිග නවණො. 
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ගහොහ නරක කරන ගකනෝ නරකක් ගනොකරන ගලෝකග ් තිග  ි 
නම්, ගහොහ නරක කරන ගකනෝ ගහොහක් කරන ගලෝකග ් තිග  ි 
නම්, ඒ ධර්මතො ග කම මම  ොවණ තිග නවණො කි ලො ග ප්සින්ම 
ිසසු ්ධ වණූ තමොවණ දැකලො තමන්් තමන් තුළ සුවණ ක් ගසොම්නසක් 
උප්දිනවණො. ගම් හතරගවණනි අස්වණොස  ි කි ලො ගප්න්නුවණො. 

෴ 

දැන් මම ගම් ටික අර්ථ  අරග න කි න්නම්.  

එතගකෝ එදා බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගකොගසොල් ර් සුරිසරන ගකෝ 
කොලොමවණරුන්ග ් ගකසප්ුත්තක කි න නි ම්  ම් වණුඩි ො. ඒ ගවණලොගේ 
දී බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් මහත් භිෂු සංඝ ො සම  ගකසප්ුත්තක  ොම ් 
 ප්ු ගවණලොගේ දී කොලොමවණරු - “ගබොගහෝ ගස ින් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් 
අරහං සම්මො සම්බු ්ධ ි ිසජ්ක්ධජොචරණයසම්ප්න්න ි සු ත ි කි ලො ඒ 
වණග ්ම  ෂ ි, වණයක්ත ි, ප්ණය්ඩිත ි, ධර්මධර ි කි ලො ගම් වණග ් මහො 
කීර්ති ශේ  ක් අහන්න් ලුබුණයො, එබඳු වණූ රහතුන්ග ් දැකීම මනොම  ි” 
කි ලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් බුහු  කින්න්  ි ො.  

 ිහිල්ලො ඒ අ  වණන් නො කරලො එකත්ප්ගසක ඉහ න්න ගකෝ ඒ 
කොලොමවණරු බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ග න් ප්රශ්න ක් ඇහුේවණො - “ස්වණොමීනි, 
භො යවණතුන්වණහන්ස, ගම් ගක්සප්ුත්තකොවණ් ගබොගහෝ ශරමණය 
බරොහ්මණයග ෝ ධර්ම ප්රචොර  සහහො එනවණො. ධර්ම  කි ලො ග න්න 
ගබොගහෝ අ  එනවණො. ඇිසල්ලො ඒ එන එන ගකනො තමන්ග ් අ හසම, 
තමන්ග ්  ්ෂ්ටි ම ප්රකොශ කරනවණො, අනිත් අ ග ් අ හස, අනිත් අ ග ් 
 ්ෂ්ටි බුහුර කරනවණො, ඒවණො ගහලො කිනවණො, ඒවණෝ ප්හර  හනවණො, ඒවණො 
තුච්ඡ හිස් බවණ් ප්ත්කරනවණො, තමන්ග ් අ හසම උසස්වණ තබනවණො. 
ට ොවණ් ගකගනක්  වණහම එ ත් එගහම ි, අර ඉස්ගසල්ලො ගකනොග ් 
අ හසු ි ඒ  ්ෂ්ටි ි ඔක්ගකෝම හීන කරනවණො, තුච්ඡභොවණ ් ප්ත් කරනවණො, 
තමන්ග ් අ හසම කි නවණො. එතගකෝ අප්ි් හුම ගවණලොගේම ප්රශ්න ක් 
අප්ි ගකො ි ගකනොග ් ග    සතය ි කි ලො  න්ගන්, කවණු  ගබොරු 
කි න්ගන්, ගකො ි  ර්ශන   හරි, කවණුරු කි න එක  හරි, ගකො ි එක  
වණුරදි කි ලො අප්ි් ප්රශ්න ක් ඇතිවණුණයො. අප්ි් සුක ක් තිග නවණො, 
ිසචිකිච්ඡොවණක් තිග නවණො” කි ලො.  

ඒ ගවණලොගේ දී භො යවණතුන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරනවණො “කොලොමග නි, 
ගතොප්ග ් ිසචිකිච්ඡොවණ සොධොරණය ි, ිසචිකිච්ඡොවණ කරන්න ඕගන් තුනම 
ිසචිකිච්ඡොවණ, සුක කරන්න ඕගන් තුනම සුක කරනවණො”. එගහම 
ගප්න්නලො කරුණයු 10ක් ගප්න්නනවණො - ඇසූ ප්මණයකින්  න්න් එප්ො, 
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ප්රම්ප්රොගවණන්  වණෝ  න්න් එප්ො, තරිප්ි්කග ් තිබුණයෝ  න්න් එප්ො, 
නයො ් තිබුණයෝ  න්න් එප්ො, තර්ක ්  ුලප්ුණයෝ  න්න් එප්ො, 
 කොර ප්රිිසතර්කග න් ගමගස් ිස  හුකි ි කි ලො  න්න් එප්ො. කරුණයු 
කොරණයො හිගතන් තර්ක කරලො තර්ක කරලො  න්න් එප්ො කි ලො.  

ගම් ිසදිහ් කරුණයු කොරණයො ගප්න්නලො ගම් කොරණයො 10න් එකක්වණත් 
තමන්් හම්බවණුණයෝ - ඒ කි න්ගන්  ම්කිසි ඛකඛනකුට ඛලෝකඛය් 
‘අනුන්ඛග් යමක්’  ේබඛවන්න තිඛයන වටපිටාව ඔය  ඔ  කොරණයො 
10න් එකක් ගහෝ අනු තවණ  ම්කිසි ගකගනක්  මක් ිසශ්වණොස කගළොත්, 
දැක්ගකොත්, එ ො කවණදාවණත් ගම් ධර්ම  තමන් තුළින්  කින්ගන් නුහු. 
එ ො  කින්ගන් අනුන්ග ්  ර්ශන ක්, අනුන්ග ් ග  ක්. අනුන්ඛග් 
දර්ශනයක්, අනුන්ඛග් ඛදයක් දකිනතාක් විිකිේඡාව කියන එක 
නැතිකරන්න බැ ැ   

ගකගනක් කි නවණො ඔ  අ  බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ග ් ධර්ම  
ඉග න න්න තොක්, බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ග ් ධර්ම  දැන න්න තොක්, 
ඔ  අ ් සුක  නුතිකරන්න බුහු. ඇ ි ඒ? ඔ  අ  අනුන්ග ් 
ධර්ම ක්  කින්ගන්. ඒක ි ම් ගම් ළඟදීත් ම් එක මහත්තග ක් කතො 
කරලො ඇහුවණො සුදු ජොතික ස්වණොමින්වණහන්ගස් නමක් හරි ් අභිධර්ම  
බුහුර කරනවණො, ප්ිළි න්ගන් නුහු කි ලො. ඉතින් ඒ 
ස්වණොමින්වණහන්ගස්් කි න්න ඕගන් ගමොකක්  කි න කරුණය මග න් 
ඇහුේවණො. මම කිේගේ එක ග   ි. අභිධර්ම  හරි ගහෝ වණුරදි ි කි ලො 
අප්ි කි න්ගන් ගකොගහොම ? අභිධර්ම  කි න එක හරි කි ලො කි න්න 
හරි, අභිධර්ම  වණුරදි ි කි ලො හරි කි න්න අප්ි් මිම්මක් තිග න්න 
ඕගන් ගන්? අප්ි ඒගක් ප්රගතර් ඉග නග න තිග නවණො ? එගහම 
නුත්නම් ඒක කුමන තුනක, කුමන ගකගනකු් කවණදා කි ප්ු ධර්ම ක් 
කි ලො අප්ි  න්නවණො ? අනුන්ග ් ග  ක් තමන්් වණුරදි ි ගහෝ නිවණුරදි ි 
කි න්න බුහු. ගකගනක් “බ ිබල  වණුරදි ි” කි ලො කි නවණො නම්, 
එගහම කි න එක වණුරදි ි කි ල ි මම කි න්ගන්. “බ ිබල  හරි ි” 
කි ලො කි නවණො නම් ඒකත් වණුරදි ි කි ලො කි න්ගන්. 
ග ිස න්වණහන්ගස්  ුන ගහෝ බ ිබල   ුන හරි ගහෝ වණුරදි ි කි න්න 
ම් තිග න හුකි ොවණ ගමොකක් ? “මුස්ලිම්වණරුන්ග ් කුරොන  හරි ි” 
කි ලො ගකගනක් කි නවණො නම් මම කි න්ගන් ඒක වණුරදි ි කි ලො. 
වණුරදි ි කි නවණො නම් ඒකත් වණුරදි ි කි ලො. ගකගනකුග ්  ර්ශන ක් 
මම ගකොගහොම  හරි වණුරදි කි ලො කි න්ගන්?  
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බුදුහොමුදුරුවණන්ග ් ධර්ම ත් එගහම ි. ගකගනක් බුදුහොමුදුරුවණන්ග ් 
ධර්ම  හරි ි කි ලො කි නවණො නම් ඒක වණුරදි ි. වණුරදි ි කි ලො කි නවණො 
නම් ඒකත් වණුරදි ි. මම ගකොගහොම  තවණ ගකගනකුග ් අ හසක් හරි 
ගහෝ වණුරදි ි කි න්ගන්. නමුත් ඒ කියන කාරණසාව මා තුළට ආඛද්ශ 
කරලා බලන ඛකාට මා තුළ ඒක ඛපඛනයි නේ - බ ිබලග ් ගප්න්නන 
කොරණයොවණ මො තුළ්  ග ්ශ කරලො බලන ගකෝ මො තුළ ඒක ිස යමොන 
නුත්නම් ම් ඒක ප්ිළි න්න බුහු.  ග ්ශ කරන ගකෝ මො තුළ ඒ 
ධර්මතොවණ  ග ග  ි නම් ම් ඒක ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන්. කුරොනග ් තිග න 
ධර්මතොවණ  මො තුළ් ග ො න ගකෝ ඒක මො තුළනි් ම්  කින්න බුරි 
නම්? - ඒක ි. ප්ි්කග න් ප්ිළි න්ගන් නුහු, ප්රම්ප්රොගවණන් 
ප්ිළි න්ගන් නුහු, ගම්ක ගමගහම ගවණන්න ඇති කි ලො ප්ිළි න්ගන් 
නුහු,  කොර ප්රිිසතර්කග න් ප්ිළි න්ගන් නුහු. එතගකෝ අනුන්ඛග් 
ඛදයක් පිළිගන්න ක්ඛෂ්තරයයි ඒ අත ැඛරන්ඛන්   

එතගකෝ කුරොනග ් තිග න ධර්මතොවණ  කි න ගකෝ ඒගක් තිග න 
කොරණයො මග ් ජීිසතග න් ම් ගප්ගනන්ගන් නුහු. ඒ හින්දා ම් 
ප්ිළි න්න බුහු. ම් ගප්ගනන්ගන් නුති ග   ගනොප්ිළි න්න ම් 
අ ිති ක් තිග නවණො. බුදු ාමුදුරැඛවෝ ඛද්ශනා කරලා තිඛයනවා නේ 
ඒක මා තුළට ආඛද්ශ කරලා බලන ඛකාට මා තුළින් ඒක ඛයඛදනවා 
නේ මට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්  ඒකත් ඛයඛදන්ඛන් නැත්නේ, මා 
තුළින් දකින්න බැරි නේ මට ඒක පිළිගන්න බැ ැ   

එතගකෝ මම දැන් කිේගවණොත් රුවණන්වණුලිසෑ ත්, ශ්රී මහො ගබෝි ත් 
ග කම එකම මළුගේ තිග න්ගන් කි ලො කිේගවණොත් ඔ  ප්ින්වණතුන්් 
ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන්  බුරි ? ප්ිළි න්න බුහු. ඇ ි ප්ිළි න්න බුරි? - 
අනුන්ග ් ග  ක් අප්ි් කවණදාවණත් ප්ිළි න්න බුහු. මම ඒක කිේගේ 
ගමොක්  කිේගවණොත් දැන් - ඒක ි  කොර ප්රිිසතර්කග න් ප්ිළි න්න එප්ො 
කි ලො කි න්ගන්. ඔ  ප්ින්වණතුන්, ඔ  ප්ින්වණතුන්් තිග න ග   ගන් 
 ළප්ලො කි න්ගන්. නමුත් මම කිේගේ මගනෝම  රෑප් කින් - “ගම් මළු 
ග කම එක තුනක ති ොග න මම හිගතන් වණන් නො කරනවණො” කි න 
තුනක අ හසක් ඇති කරග න මම මගනෝම  රෑප්  බලොග න නම් 
කිේගේ ඔ  ප්ින්වණතුන් ගකොගහොම  ඒක වණුරදි ි කි න්ගන්? ම් ඒක 
හරි ගන්. ඔ  ප්ින්වණතුන්් ගනො ුළගප්නවණො ගවණන්න ප්ුළුවණන්.  

ඒක ි අනුන්ග ් ග  ක් නම් අප්ි් කවණදාවණත් හරි ගහෝ වණුරදි ි කි න්න 
බුහු. මග ් ග  ් ඔ  ප්ින්වණතුන්් ප්ුළුවණන්  හරි ගහෝ වණුරදි ි කි න්න? 
මම ඒක කි න්ගන් ගමොන තුනක හිතොග න , ගමොන අ හසකින්  
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කි ලො  න්නවණො ? ඒ වණග ් කිසිම ගවණලොවණක අනුන්ග ්  ර්ශන ක් හරි 
කි න්ගන් ගහෝ වණුරදි ි කි න්න බුහු. ඒ හින්දා කිතු හම වණුරදි ි ගහෝ 
හරි ි කි න්න  න්න එප්ො. මුස්ලිම් හම හරි ි ගහෝ වණුරදි ි කි න්න 
 න්න එප්ො. භ වණත්  ීතොවණ හරි ගහෝ වණුරදි ි කි න්න  න්න එප්ො. 
බුදු හම හරි ගහෝ වණුරදි ි කි න්න  න්න එප්ො.  

ඒ කියන කාරණසාවන් ගත්ත ම තමන් තුළට ආඛද්ශ කරන ඛකාට ඛේ 
ධර්මතාවය මා තුළ විදයමානයි, ගම් කි න කොරණයොගවණන් මග ් 
ජීිසත  ගප්ගනනවණො, ස්වාක් ාඛතා භගවතා ධේඛමා - 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් මනො ගකෝ ගම් ධර්ම  කි ලො තිග නවණො 
කි ලො තමන්ට ඒක පැ ැිලි නිසා තමන්ට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්  
අන්න ඒ මට්ඨ්ම් ප්ත්ගවණච්ච මනසක් ි සතය  අවණගබෝධ කර න්න 
ප්ුළුවණන්.  

ඒක් අප්ි කොලොම සූතර ම  නිමු. ඒගක් ගප්න්නනවණො ගලෝභ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ කි න ධර්මතොවණ  ගකගනකු් හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො , අහිත 
ප්ිණිස ප්වණතිනවණො  කි ලො අනුමොන ් තමන් තමන් තුළින්ම දැන න්න 
ඕගන්. ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න ධර්මතොවණ  හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො , 
අහිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො  ඔ  ප්ින්වණතුන්්? අහිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. 
අගප්් සන්තොනග ්, ගකනොග ් මනස තුළ ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න 
ධර්මතොවණ  උප්න්ගනොත්  ම් ගවණලොවණක දී, ඒ ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ 
කි න ධර්මතොවණ  උප් වණො  ත්ගතොත්, හොත්ප්ස දැඩි ගකෝ  ත්ගතොත් - 
ඒ ගහ්තුවණ නිසො ගහොරකම් කරනවණො, සත්තු මරනවණො, කොමග ් වණර වණො 
හුසිගරනවණො, ගබොරු කි නවණො  දී අකුසල ධර්ම ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ 
ගහ්තුගවණන් ගවණන්න ප්ුළුවණන්  නුත් ? ගවණන්න ප්ුළුවණන්. ඒ ධර්මග ෝ 
ගබොගහෝ කොල ක් තමන්් හිත ප්ිණිස, සුප් ප්ිණිස, වණුඩ ප්ිණිස 
ප්වණතිනවණො , අවණුඩ ප්ිණිස ප්වණතිනවණො ? අවණුඩ ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. 
එගහනම් ඒ ධර්මග ෝ දුරුගකෝ  ුතු , තබො  ත  ුතු ? දුරුගකෝ  ත 
 ුතු ි. ඒ ධර්මග ෝ කුසල් , අකුසල් ? අකුසල්. ඒ ධර්මග ෝ වණුරදි , 
නිවණුරදි ? වණුරදි ි. නුවණණයුත්තන් ිසසින් ප්රශංසො කරනවණො ,  රහනවණො ? 
 රහනවණො. ඒ ධර්මග ෝ දුරුගකෝ  ුතු , නුත් ? දුරුගකෝ  ුතු ි.  

එගහනම් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න ධර්මතො ටික දුරුගකෝ  ුතු ි 
කි න උත්තර   ත්තො.  

අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ - ගලෝභ නුතිකම,  ්ගේෂ නුතිකම, ගමෝහ 
නුතිකම කි න ගම් ධර්මග ෝ තමන්් හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො , අහිත 
ප්ිණිස ප්වණතිනවණො  ? හිත ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ 
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කි න ධර්මතොවණ න්, කුසල මූල න් ගකගනක්ග ් සන්තොනග ් 
තිබුගණයොත්, උප් වණො  ත්ගතොත්, ඒ ගහ්තුගවණන්, අගලෝභ ස්වණභොවණ 
ගහ්තුගවණන්, අ ්ගේෂ ස්වණභොවණ ගහ්තුගවණන්, අගමෝහ ස්වණභොවණ ගහ්තුගවණන් 
ගහොරකම් කරනවණො, සත්තු මරනවණො, කොමග ් වණර වණො හුසිගරනවණො, 
ගබොරු කි නවණො, රහගමර ප්ොන  කරනවණො, අනිත් අ  දුක් ප්ත්කරනවණො 
කි න කොරණයො ගවණනවණො ? නුහු. අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න 
ගහ්තුගවණන් තමන්් ගබොගහෝ කොල ක් අහිත ප්ිණිස, අවණුඩ ප්ිණිස, දුක් 
ප්ිණිස ප්වණති ි නම්, එබඳු වණූ ගම් අකුසල කර්ම ගකගරන්ගන් නුහු. 
එගහනම් ඒ අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ තමන්ග ් සන්තොනග ් උප් වණො 
 ත  ුතු , නුත් ? උප් වණො  ත  ුතු ි. ඒ ධර්මග ෝ කුසල් , අකුසල් ? 
කුසල්. වණුරදි සහිත , නිවණුරදි ? වණුරදි රහිත ි, නිවණුරදි ි. නුවණණයුත්තන් 
ිසසින්  රහනවණො , ප්රශංසො කරනවණො ? ප්රශංසො කරනවණො.  

එගහනම් දැන් උත්තර ග ක ි  ගේ. ගමොකක් ?  

ගම් කොරණයො  හග න් එකක්වණත් ප්ි්කග ් තිබුණයෝවණත්, ගකගනක් 
කිේවණෝවණත්,  ුරුවණරග ක් කිේවණෝවණත්, කිසිම ග  ක් එගහම කි ලො 
නතරගවණන්න එප්ො. තමන් තුළ ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න 
ධර්මතොවණග ෝ උප්න්ගනොත්, තබො  ත්ගතොත් ඒක තමන්්, අනුන්් 
අවණුඩ ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණතිනවණො, ඒක නුවණණයුත්තන් 
ිසසින්  රහන ල ් ක්, වණුරදි සහිත එකක්, ඒක දුරුගකෝ  ුත්තක් 
කි න උත්තර ටික තමන්්  වණො.  

අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න ටික කුසල්, හති ප්ිණිස ප්වණතිනවණො. 
ඒ කුසල ධර්මග ෝ උප්න්ගන් තමන්්ත්, අනුන්්ත් අවණුඩ ප්ිණිස, 
අහිත ප්ිණිස, දුක් ප්ිණිස ප්වණතින ධර්මග ෝ ගවණන්ගන් නුහු. ඒගකන් 
තමන්්ත්, අනුන්්ත් ගබොගහෝ කොල ක් හිත ප්ිණිස,  හප්ත ප්ිණිස 
ප්වණතින ධර්මග ෝ ගවණන්ගන්. ඒක කුසල්, නිවණුරදි ි, තමන් තුළ උප් වණො 
 ත ුතු ි කි න උත්තර ක්  වණො ගන්. 

දැන් ශොස්ත්වණරග ක් ගහො න්න ඔ  ප්ින්වණතුන් ට්ප්ස්ගස් තමන් තුළ 
රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ - ගමන්න ගම්ක ි රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ තමන් තුළ 
උප්දිනවණො, තමන් තුළ ප්වණතිනවණො කි ලො කි න්ගන්. ඒ රො ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ උප්දින්ගන් නුත්ගත්, ප්වණතින්ගන් නුත්ගත් ගමන්න ගම් ිසදිහ් ි 
කි ලො තමන් තුළම උප්දින  ති ටික ගප්න්නන ශොස්ත්වණරග ක් 
ගහො ො න්න. එතගකෝ ඒ අහ ත්තහම ඔ  ප්ින්වණතුන්් අන්තිමට 
තමන්ඛග්ම චරිතයයි කියලා ඛදන්ඛන් මිසක,  
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තමන් තුළම ප්වණතින -  

ගමන්න ගම්ක ි ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි ලො කි න්ගන්. ගමන්න 
ගමගහම ි ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ න්ග ් ප්ුවණුත්ම ගවණන්ගන්,  

ගමන්න ගම් ධර්ම න්් ි අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි ලො 
කි න්ගන්. ගමන්න ගම් ිසදිහ් ි ගම් අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ 
ධර්ම න්ග ් ප්ුවණුත්ම ගවණන්ගන් කි ලො, 

‘තමන් තුළ වූ තමන් තුළ විදයමානවන’ කුසල ධර්මයන්ඛග් පැවැත්ම 
ස  අකුසල ධර්මයන්ඛග් ඛනාපැවැත්ම කි ලො ග  ි නම් ගකගනක්, 
එතගකෝ ඒ බවණ ඔ  ඔ  ප්ින්වණතුන්්ම ගප්ගනනවණො.  

එතඛකාට ඛමන්න ඛේ කාරණසාව සතයයි කියලා ගත්ත  ැකි ඛමාකද 
ඒ ඛවලාඛ් දී ඔය ඔය පින්වතුන් තව කාඛගවත් අද සක් ඛනඛවයි 
පිළිගන්ඛන්  තමන්ව තමන් තුළ දකිමින් ම යි   

ඒ නිසො අප්ි දැන් ඉස්ගසල්ලො ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න ධර්ම ක් 
තිග  ි නම් අහිත ප්ිණිස, අවණුඩ ප්ිණිස,  ම් ධර්ම ක් ඉප්දීම නිසො 
ප්ංච දුශ්චරිත  ගවණ ි නම්, තමන්්ත් අනුන්්ත් අවණුඩ ප්ිණිස ප්වණති ි 
නම්, නුවණණයුත්තන් ිසසින්  රහො කරන, වණුරදි සහිත වණූ, දුරු ගකෝ  ුතු 
ඒ ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න  ති ටික අප්ි ඉස්ගසල්ලොම ගත්රුම් 
 නිමු. ට්ප්ස්ගස් ගමන්න ගම් ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න  ති ටික 
එගහනම් - පජ ත - අප්ි දුරුක්  ුතු ි.  

ඒ ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න ධර්මතො දුරු කළහම අප්ි් උප්දින 
ධර්මතොවණ ක් තිග නවණො අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ. ගමන්න ගම් ගලෝභ, 
 ්ගේෂ, ගමෝහ කි න එක හඳුනොග න ඒක දුරුකරන්න ගවණගහසිලො දුරු 
කරග න, අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න ධර්මතොවණ  හඳුනොග න 
ඒක උප් වණො න්න ගවණගහසිලො උප් වණො ත්ත ප්ු ් ල ෝ, දිට්ඨඨධම්මවණ 
හතරොකොර සුනසිල්ලක් තිග නවණො එ ොග ් ජීිසත ්. ගම් ගලෝකග ් 
ඔක්ගකෝමලො ගහො න්ගන් සුනසිල්ගලන් ඉන්න. දුක නුතිවණ ඉන්න 
තුනක්.  

ගමන්න ගම් කොරණයො ග ක ගත්රුම් අරග න වණුරැ ්  අ ින් කරලො 
නිවණුරැ ්  තුළ ජීිසත  ප්ිහි්වණො ත්ත ගකනෝ දිට්ඨඨධම්මවණ හම්බගවණනවණො 
සුනසිලි හතරක්. ඒකත් අප්ි ප්ස්ගස් කතො කරමු. දැන් වණුරැ ්  නිවණුරැ ්  
කි න එක අප්ි ගහො ො මු ඉස්ගසල්ලො.  
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  ිටත්  
ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න ගකෝ ගම්ගක් ගප්න්නුවණො ගලෝභ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ කි න ධර්මග ෝ ‘තමන් තුළ උප්න්ගන් උප් වණො න්ගන් හොත්ප්ස 
මඩනොල  සිතින්  ුක්තවණ  න්ගන්’ කි න වණචන ක්.  

දැන් ගම් ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ න්ග ් ඉප්දීම සහ ප්ුවණුත්ම  ුන අප්ි 
ගප්ොේඩක් කතො කරලො බලමු. අප්ි් ඛලෝභය කියන එක උපින්ඛන් 
ඛකාඛ ද, පවතින්ඛන් ඛකාඛ ද? තණස් ාව කියන එක උපින්න 
පුළුවන් ඛකාඛ ද, පවතින්න පුළුවන් ඛකාඛ ද?  

චක් ුං ඛලාඛක පියර පං සාතර පං එත්ඛථසා තණස් ා උප්පජ්ජමානා 
උප්පජ්ජති එත්ථ නිවිසමානා නිවීසති  ර පං ඛලාඛක පියර පං 
සාතර පං එත්ඛථසා තණස් ා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති එත්ථ 
නිවිසමානා නිවීසති  චක් ු විඤ්ාණස ඛලාඛක පියර පං සාතර පං 
එත්ඛථසා තණස් ා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති එත්ථ නිවිසමානා නිවීසති3 
- 

 ඇහු, රෑප්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය , චක්ෙු සම්ප්ස්ස   දී ගමන්න ගම් 
ධර්මතො නිසො තණය්හොවණ උප්දිනවණො. තණය්හොවණ ප්වණතින්ගනත් ඒ හින්දා.  

 එතගකෝ, අප්ි් ඇහු, රෑප්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය   දී ධර්මතො ප්ිරිසිහ 
දැක්ගකොත් තණය්හොවණ උප්දින්න හො තණය්හොවණ් ප්වණතින්න ගහ්තු නුහු.  

 තවණ ප්ුත්තකින්  ත්තහම ඇහු, කන, දිවණ, නොස , ශරීර , මනස 
කි න ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  බලොග න තම ි ගලෝභ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ ඉප්දිලො තිග න්ගන්. ඒ අනුවණ තම ි ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ 
ප්වණතින්ගන්.  

 එතගකෝ ඛේ ස්පර්ශ ආයතන  ය පිරිසිඳ දැකීඛමන් ඔ  ප්ින්වණතුන්් 
උප්න් ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ දුරු කරන්නත්, නූප්න් ගලෝභ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ නූප් වණන්නත් ප්ුළුවණන්කම හම්බගවණනවණො.  

එතගකෝ ගමන්න ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  - අප්ි කලින් කතො කළො 
මහො සලො තනික සූතර 4 - ඇ ැ ඛනාදන්ඛන්, ර පය, ඛනාදන්ඛන්, 
චක් ු විඤ්ාණසය ඛනාදන්ඛන් දුක් ක්ෂය කරන්න අභවයයයි කි ලො.  

                               
3 මහ ා  තිපට්ඨාන ූත්රය,  මුදය ච්චනිේදදද ා - pitaka.lk/161814/400 
4 pitaka.lk/20147 

http://pitaka.lk/161814/400
http://pitaka.lk/20147
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එතගකෝ හුම ගවණලොගේම අප්ි වණචන ් ‘ඛේවා  ිත යි’ කියලා කි්වාට 
අපිට පි ිටා  ිටින්නට බැරි ඒ ඇ ැ, ර පය - නැත්නේ ඛේ ඛකඛල්සය 
ඛයඛදන වස්තුව ගැන නුවණස නැති නිසායි  මම ගමතන ඉහලො කි ලො 
ග න්න හ න කොරණයොවණන් ගබොගහෝම සි ුම්. ගමන්න ගම් ටික ඉතොමත් 
උවණමනොගවණන් අහන්න කි ලො මතක් කරනවණො.  

 ඇහු, රෑප්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය  කි න ධර්මතො ටික වණු ගවණලො, ග දිලො 
අප්ි් ඇස් ඉදිරිප්ි්් හම්බගවණන්ගන් වර්ණස සට නක්, ර පයක්   

 එතගකෝ ඒ ර පය ඛ ්තුපරතයයි, ඒ ගප්ගනන රෑප් .  

 ඇහුත් රෑප් ත්  ු්ුණයු නිසො හිත උප්න්න නිසො ගම් රෑප්  
ගප්ගනනවණො.  

 ඇ ැත් ර පයත් ඛදක ඛවන්ඛවන ඛකාටම ඒ ර පය ඛපඛනන එක 
නැතිඛවනවා   

 එතගකෝ අප්ි් ඊගාව ඛමාඛ ාඛත් දී ඒ ‘දැකපු ඛදය’ නැතිවුණසාට, 
ඒ ‘නිමිත්ත’ අරඛගන ට ොවණ ගමොගහොගත් හිගත් උප්දින නිමිත්ත 
ගහොහ් සිහිප්ත් කර න්නවණො.  

ඕක් ගහොහ උප්මොවණක්  න්නම ගවණනවණො. ‘අම්මො’ කි න රෑප් නිමිත්ත 
 නිමුගකො අප්ි. ඉස්ගසල්ලොම ඇස් ඉදිරිප්ි්් අප්ි් රෑප් ක් 
හම්බවණුණයහම අප්ි රෑප් ස්හන දැක්කො. දැන් ඇහු නුහු, රෑප් නුහු, 
චක්ෙු ිසඤ්ාණය  නුහු. අප්ි් හිගතන් දැන් සිහිකරන්න ප්ුළුවණන් තමන්් 
තමන්ග ් ‘අම්මො’ ගහෝ නුත්තම් ‘ රුවණො’ ගහෝ.  

අප්ි ඒකත් ප්ුත්තකින් දාලො ඛගදර  නිමුගකො. දැන් උග ් ග  ර ඉහන් 
නම්  ගේ,  

 දැන් ඒ ග  ර  කින ඇහු නුහු. ග ් ගප්ගනන රෑප්ො තන  නුහු. 
ඒ අරමුණය  කින චක්ෙු ිසඤ්ාණය  නුහු.  

 දැන් ගහොහ් ඛගය කියන අද ස, නිමිත්ත, සට න සිහිකරන්න 
බලන්න. සිහිකළහම ඔන්න අවිජ්ජා පේචයා සං ාරා   

 දැන් ගම් සංෙොර  ඇතුගල් - ගම් සංෙොර  ආයූ නඛයන්  ුක්ත ි. ඒ 
කියන්ඛන් ඛබාඛ ෝ  ඛද් රැස්කරන්න පුළුවන්   

 ඔතන තිග නවණො - දැන් අිස යොවණ කිේගේ ගමෝහ . ඛමෝ ඛයන් 
යුක්තයි ඛේ  ටගත්ත ඛගය කියන ිත්තජ ර පය, නිමිත්ත.  

 දැන් ඔ  චිත්තජ රෑප් ත් එක්ක තම ි - ඔ  ප්ින්වණතුන් ග  ර් 
කුමුති ි කි ලො ග   ර  ුන  ම්තොක් ඛසඛන ස, ආදරය කියන 
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කාරණසා ටිකක් තිඛයයි නේ ඔන්න ඔය නිමිත්තටයි බඳින්ඛන්  ග ් 
සිහි කරන ගකෝම අගන් ගහොරුවණත්  වණො   න්ගන් නුහු, ග ් 
කුඩුවණො   න්ගන් නුහු, කඩ ි   න්ගන් නුහු කි ලො ගදාම්නස් 
සහ ත සිතුිසලිත් ඔතන ඇතිගවණන්න ප්ුළුවණන්. දැන්  ්ගේෂ .  

 අිස යොවණ - ඇත්ත ගනො න්නොකම - ඇහු, රෑප්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය  
නිගරෝධග න් - නුත්නම් ප්වණතින, ‘වූ ඛදය වූ විි ට’ ඛනාදන්නාකම 
තමයි ඛමෝ ය  ඒ ඛමෝ ඛය් පරතිඵලයක් තමයි  ටගත්ත ඛේ ‘ඛගය’ 
කියන නිමිත්ත  ඔ  ප්ින්වණතුන්ග ් මනගස් ගමෝහ ස්වණභොවණ  
සනි්ුහන් කරන ගමෝහග ් සංගක්ත  තම ි දැන් ගම් ගවණලො ගේ 
උප්න්න ‘ග   කි න නිමිත්ත’.  

 ග   සිහිකරන ගකෝ කුමුත්තක්,  සොවණක්, ඕන කමක්, මග ් 
කි න හුඟීමක් තිග  ි නම් ඒක ඛලෝභය   

 ඔ  ග   දිහො බලොග න ග   ගහොරු කඩන්න ප්ුළුවණන්, ග   
ිසනොශ ගවණන්න ප්ුළුවණන් කි න කොරණයො ටික නිසො ඇතිගවණන  ැඟීමක් 
තිඛයයි නේ ඛදාේනස් ස ගත, ඒක ද්ඛ්ෂය   

 ඔන්න දැන් ඔ  ග   කි න අ හසත්, අද ස වටාපිටාඛ් තිඛයන 
කැමැත්ත අකැමැත්ත කියන ටිකට තමයි ඛලෝභ, ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ  
කි ලො කි න්ගන්.  

 ඔ  ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ උප්දින්ගන්, ඔ  ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ 
ප්වණතින්ගන් ඔය  ිඛත් ඇති නිමිත්ත ඔ  ප්ින්වණතුන් ඇ ැට, ර පයට, 
චක් ු විඤ්ාණසයට බඳිනතාක් විතරයි   

ඔ  හිපත ්ඇතපිවන නිමිතත්  රිිපහන්පන ්නැහැ  නැතපිවනප්න ්
නැහැ  නැතපිවනන් පෙනප්න ්නැහැ  නැත ි රනන් බැහැ ඔ  
නමිිතත් ඇහැට අ ිති  ි රූ  ට අ ිති  ි චක්ඛු විඤ්ායණ ට 

අ ිති  ි ි ලා හතින තා ්. 

ඒක ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්නුගේ  මක් ගලෝකග ් ප්රි  ස්වණභොවණ , 
මධුර ස්වණභොවණ  ඇත් , ඒ ඇහු නිසො ගම් ගලෝභ  ප්වණතිනවණො, ඇහු 
නිසො ගම් ගලෝභ  උප්දිනවණො කි න කොරණයොවණ.  

 දැන් ඔගහොම ‘හිගත්  ති ක්, හිගත්  ි ගම් ග   කි න නිමිත්ත’ 
කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන්් ගප්ගනන්ගන් නුහු. ගත්ගරන්ගන් නුහු.  

 ඔ  ප්ින්වණතුන්් හිගතන්ගන් ඔ  නිමිත්ත උප්දින ගකෝම ගකොගහ ? 
බොහිර භවණ  මුගවණනවණො - ‘බොහිර තිග න ග   ි සිහිවණුගණය්’ කි ලො.  
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 ඒක ි ගම් ප්ුත්ගතන් නතර කරන්න බුහු. 

 ට්ප්ස්ගස් බලන්න  ි හම ගම් කර්ම ් ිසප්ොක ක් හුටි ්, ිසප්ොක 
ිසඳින්න ප්ුළුවණන් ිසදිහ් ධොතුවණ සුකගසනවණො. ඇහුත්, රෑප් ත් 
තිග න තුනක චක්ෙු ිසඤ්ාණය  උප්න්නහම ස්ප්ර්ශ  නිසො 
සංඥාවණක් උප්දිනවණො.  

තවණ ප්ුත්තකින්  ත්ගතොත්, අප්ි ගම්ක රෑප්ග න්  ත්ගතොත්,  

 දැන් ඔ  ප්ින්වණතුන් ඛගදර යනවා කි ලො කරන්ගන් - ඔය  ිඛත් 
තිඛයන  ැඩයට අවකාශ ධාතුඛ් රාශිඛවේච පඨවි, ආඛපෝ, ඛත්ඛජෝ, 
වාඛයෝ කියන සතරම ාධාතුව තිඛයන තැන තමයි ඛ ායාඛගන 
යන්ඛන්   

 ඒ ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, වණොග ෝ කි න අවණකොශ ධොතුවණ තුළ 
රොශිගවණච්ච සතරම ාධාතු  ැඩය දකින ඛකාටම - දැන් ‘ඛමතන ඛගය 
කියලා  ිතාගත්ත නිමිත්තයි, ඒ නිමිත්තට බැඳපු විස්තර ටිකයි’ 
ක්ෂණිකවම ඔ  ප්ින්වණතුන්් ග ග නවණො.  

 එතගකෝ ඔ  ප්ින්වණතුන්් ආප ු ඛපඛනන්ඛන් - ඛේ ‘ ිඛත් තිඛයන 
ගති ටික ධාතුඛවන්’   

 එතගකෝ ගම් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න  ති ටික හුමදාම අනොත්ම 
වණූ ස්කන්ධ ටික් බහොලලො, ස්කන්ධ ටික එක්ක අිස යොගවණන් ග ොතවණලො 
තම ි අප්ි මනගස් ප්වණත්වණලො තිග න්ගන්.  

දැන් ‘අම්මො’ කි න කොරණයොවණත්  න්න - ගකනො ගකනෝ අම්මො ඉන්න 
ප්ුළුවණන්, තමන්ග ් අම්මො නුතිගවණන්න ප්ුළුවණන්. එතුන  ‘ඉන්නවණො’ සහ 
‘නුතිගවණනවණො’ කි න කොරණයොගේ ගවණනසත් අප්ි බලමු.  

o ‘අම්මො’ කි ලො සිහිකරන ගකෝ අප්ි් ඒ චිත්තජ රෑප් , ඒ නිමිත්ත, 
ස්හන අප්ි් ගහොහ් උප් වණො න්න ප්ුළුවණන් හිගතන්. ඒ 
උප් වණො න්න ගකෝ ඒ අිස යො ප්රතයග න් උප්න්න කර්ම නිමිත්ත.  

o ඒ නිමිත්තම ගප්නී හිටිනවණො අිස යොගේ සංගක්ත ක්, නුත්නම් 
ගමෝහග ් සංගක්ත  තම ි ගමගහම නිමිත්තක ් හම්බගවණන බවණ. 
ඔඛ ාම ‘නිමිත්තක්’ උපන්ඛනාත් දකින්න ඛේ ඛමෝ ය උපන්නා 
කියලා   

o ඒ නිමිත්ත සිහි කරන ගකෝ, ‘අගන් මග ් අම්මො’ කි ලො අම්මො 
 ුන  ම්තොක් ගසගනහස   ර  කි න  ති ටිකක් ග ග  ි නම් 
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ඒක ගමොකක් ? ගලෝභ . එතගකෝ අම්මො  ුන අමනොප්කමක් 
ග ග  ි නම් ඒක  ්ගේෂ .  

o ඔන්න දැන් හිගත්  ි ගම් ඔක්ගකෝම, අම්මො ඉන්ගන්. නිමිත්තක් 
තිග න්ගන්.  

o එතගකෝ දැන් අම්මො කි න ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ තම ි දැන් ගම් 
මනගස් තිග න නිමිති ටික.  

o අම්මො බලන්න ඕගන් කි න කොරණයොවණ නිසො, ඒ නිමිත්ත් තිග න 
කුමුත්ත නිසො, අප්ි බලන්න  නවණො කි ලො කි න්ගන් ධොතුවණ 
හදා න්නවණො, භවණ  හදා න්නවණො කි න එක. ඒ කරන්ගන්  

 අගප්් හිගත් තිග න, අප ිකැමති  ැඩඛය් නිමිත්තට ගැලඛපන ර ප 
ඛ ායනවා අවකාශ ධාතුඛ්   

 එතගකෝ අවණකොශ ධොතුගේ ගම් ිසදිගහ් උප්ොදා  රෑප් ක් නිර්මොණය  
කරන්න ප්ුළුවණන් ිසදිහ් රොශිගවණච්ච සතරමහොධොතුවණ ි ඔ  
ගහො න්ගන්.  

 අප්ි හිතොග න ඉන්න,  ිඛත් තිඛයන විි ට වර්ණස සට නක් 
නිර්මාණසය කරන්න පුළුවන්, නිර්මාණසය ඛවලා තිඛයන අවකාශ 
ධාතුව තුළ රාශිඛවලා තිඛයන සතරම ාධාතුවයි අප්ි ගහො ොග න 
 න්ගන්.  

 ගහො ොග න  ි හම ඇස් ඉදිරිප්ි්් අවණකොශ ධොතුවණ තුළ රොශිගවණච්ච 
සතරමහොධොතුවණ .....,  

 තවණ ප්ුත්තකින්  ත්තහම, කනගබොන  හොර - බත්, ප්ොන්, කේප්ි, 
මුංඇ් කි න ගම්  හොරග න් හුදුණයු, ගකස්, ගලොම්, නි , ත්, සම්, 
මස්, නහර  දී කුණයප් ගකෝස් ටිකකින් අහුරොග න තිග න තුනක 
ගප්ගනන ගමන්න ගම් වණර්ණය ස්හන ඇස් ඉදිරිප්ි්් එන්ගන්.  

 එනගකෝම, ඒ රෑප්  ගප්ගනන්නත් කලින් දැන් අප්ි් අම්මො කි න 
ිසස්තර ටික මනගස් තිග නවණො ගන්. ඔන්න ඔය විස්තර ටික ආප ු 
අඛප් මනඛස් ඛයඛදනවා   

 එතගකෝ දැන් අප්ි  න්ගන් නුත්නම් - ‘රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න 
ගම් කර්ම’ ටික ගහ්තු වණුණයො ‘විඤ්ාණස, නාමර ප, සළායතන, ඵස්ස, 
ඛ්දනා කියන ඛේ විපාක ස්කන්ධ’ ටික උපද්දවන්න   

 ඒ ිසප්ොක ටික උප්දින ගකෝම - ‘ආප ු ඛේ කර්ම ඛකඛලස් ටික 
මඛග් මනඛස් ඛයිලා’ කි ලො අප්ි  න්ගන් නුහු.  
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 දන්ඛන් නැති වුණස ම අපි අඛප් ‘ ිඛත් තිඛයන ගති ටික දකිනවා 
අන්න අර සතරම ාධාතුඛවන්’  අප්ි් ගප්ගනන්ගන් හිගත් තිග න 
 ති ටික සතරමහොධොතුගවණන්. සතරමහොධොතුවණ් හිගත් තිග න  ති 
ටික බුහලො තිග න තොක් සිගත් ගම්  ති හි ගහන්ගන් නුහු.  

  සරවණෂ  ගවණන්ගන් නුහු කි ලො කි න්ගන්, ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ 
දුරුගවණන්ගන් නුහු කි ලො කි න්ගන්, අගප්් සිගත් තිග න  ති 
සතරමහොධොතුවණ් බහොලො, සතරමහොධොතුවණ නිසා අගප්්  ති උප් ් වණො 
 න්නවණො නම් -  

අඛප් මනඛස් තිඛයන ගතිය සතරම ාධාතුවට විකාශනය කරලා, 
පරක්ඛෂ්පනය කරලා (projection) එතැනින් ඛබදලා ගන්න එක, 

පරාවර්තනය (reflection) තමයි ආප ු මනසට ගන්ඛන්. 

එතගකෝ ගහොහ් නුවණණයක් තිග නවණො නම් බලන්න දැන් අප්ි් ගම් 
දැනුත් අගප්් මනස තුළ හිත් සිහිකර න්න ප්ුළුවණන් අගප්් අම්මො, 
නුත්නම් මග ් ප්ුතො, මග ්  රුවණො හිත් සිහිකර න්න ප්ුළුවණන්.  

ඒ හිගත් තිග න චිත්තජ රෑප් ් ඒ නිමිත්ත අනුවණ ගම් මග ්  රුවණො, 
මග ් අම්මො කි න හුඟීමත් එක්ක තම ි ිසස්තර ටික අප්ි 
සම්ප්ූර්ණයග න් හිගත් තිග න නිමිත්ත් බුහලො තිග න්ගන්. ඛලෝභ, 
ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ  කියලා කියන්ඛන් ඛේ  ිඛත් තිඛයන,  ිතට සි ි කරන්න 
පුළුවන් ඛමන්න ඛේ කර්ම නිමිත්ත මට්ඨටමට   

අප්ි හිතොග න ඉන්න  රුවණො බලන්න කි ලො  ිග ොත්, නුත්නම් අම්මො 
බලන්න කි ලො  ිග ොත්, අප්ි කරන්ගන් ගමොකක් ? කනගබොන 
 හොරග න් හුදුණයු ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත්, සම්, මස්, නහර කි න 
කුණයප් ගකෝස් ටිකකින්  ුක්ත රෑප් ක් තම ි ඇස් ඉදිරිප්ි්් 
හම්බගවණන්ගන්. හම්බගවණන ගකෝම අප්ි්  රුවණො කි ලො සිහි කරන්න 
ප්ුළුවණන්. ඛේ දැන් මනඛස් තිඛයන ගතිය අර ර පය දකින ඛකාටම ආප ු 
මනඛස් ඛයඛදනවා   

 එතගකෝ බලන්න ගහොහ්, අප්ි කිසිම  වණසක ඇසුරු කරලො 
තිග නවණො , ඇසුරු කරන්න ප්ුළුවණන් වණුණයො  කි ලො ‘බොහිර රෑප් ක් 
නිසො’  රුගවණක් ගහෝ අම්මො ගකගනක්? අප් ි ගම් රෑප් ටික උ ේ 
කරග න තමන්ග ් මනගස් තිග න කර්ම ගකගලස් ටික උප් ් ලො 
ප්වණත්වණලො ති න කොරණයොවණ ිසතරක් ගනගවණ ි  කරලො තිග න්ගන් 
කි ලො බලන්න.  
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 ඔන්න ඔය ටික යේකිසි ඛකඛනක් දැක්ඛකාත් ඛේ සතරම ාධාතුඛ් 
කලකිඛරනවා   

එ ො  කිනවණො සතරමහොධොතුවණ හරි ් ිසසකුරු සර්ප්ග ක් වණග  ි 
කි ලො. අගප්් මනගස් තිග න කර්ම  ති , ගකගලස්  ති  උප් ් වණන්න, 
ප්වණත්වණන්න උප්කොර කරලො තිග නවණො මිසක ස්ප්ර්ශ   තන, ට් වණඩො 
 ම් කිසිවණක් කරලො නුහු.  

ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  අප්් කරලො තිග න එකම ග   තම ි 
ගමොකක් ? අගප්් මනගස් තිග න කර්ම සහ ගකගලස් ටික උප් ් වණන්න, 
ප්වණත්වණන්න උප්කොර කරලො තිග නවණො. එච්චර ි කරලො තිග න්ගන්.  

අ  අප්ි හිතොග න ඉන්ගන් අප්ි් ජීවණත්ගවණන්න ප්ුළුවණන්, අගප්් ජීිසත ් 
වණොසනොවණ ග නත් ග න, සුනසිල්ල ග නත් ග න වණස්තු ටික 
තිග න්ගන් ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හග ් කි ලො ගන්. අම්මො තොත්තො, දුවණො 
ප්ුතො, රන්රිදී, මුතුමුණික් ඕවණො ඔක්ගකෝම තිග න්ගන් ස්ප්ර්ශ   තන 
හග ් කි ල ි අප්ි හිතොග න ඉන්ගන්.  

නමුත් ස්පර්ශ ආයතන  ය කියලා කියන්ඛන් ඛමාකක්ද? යථාර්ථ 
වශඛයන් ගත්ත ම අපි ගාව තිඛයන ඛකඛලස් ටික උපද්දවන්න  ා 
පවත්වන්න උපාකාර ඛවේච එකම ඛදය   

ඒක ි  සිිසගසෝප්ම සූතරග ් ගප්න්නන්ගන් ගලෝක ො සර්ප්ග ෝ 
හතරග නො  භරණය ගකෝ ි ඉන්ගන්. ඛේ මඛග් දුවා පුතා, අේමා 
තාත්තා, අයියා අක්කා, නංගි මල්ලි, ඛේ මම කියලා  නමුත් ඉන්ඛන් 
සර්පඛයෝ  තරඛදඛනක් ඛමතැන  විෂඛඝ්ෝර සර්පඛයෝ  තරඛදඛනක්  

ඉතින්  ම් ගවණලොවණක ඔ  ප්ින්වණතුන්් ප්ුළුවණන් වණුගණයොත් ගවණනදා් 
ගමොනවණොම හරි ග  ක් හිගතන් හිතලො, හිගතන් ගමොනවණො හරි චිත්තජ 
රෑප් ක් උප් ් ලො නුවණත නුවණත ඇලීම්  ුීම් හිතන ගකෝ,  

දැන් ඒ චිතත්ා රූ  ම  ඒ නිමිතත්ම ඔ   නි්වතුනට් හඳුනාගන්න 
 ුළුවන ්නම - පම  තම  ිපම රාග  ෙප්ව්ෂ  පමෝහ  ි ලා  ිව්පව්. 
පම ධර්මප ෝ උ න්න  ල්හි තම ි තමන්ට අවැඩ  ණිිස  වතනිවා 

 ි ලා  ිව්පව්. 

ගම් ධර්මග ෝ තිග න ගකෝ තම ි ගහොරකම් කිරීම, සත්තු මුරීම, 
කොමග ් වණර වණො හුසිරීම, ගබොරු කීම කි න අකුසල ධර්ම ගවණන්ගන්. 
ගම් ධර්ම න්ග න්  ුක්ත මනස ි වණුරදි සහිත. ගම් ධර්ම න්ග න් 
 ුක්ත මනස ි නුවණණයුත්තන් ිසසින්  ර්හො කරන ල ්ග ් කි ලො තමන්් 
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ගහොහ් තීරණය  කරන්න ප්ුළුවණන්. ගමන්න ගම් ධර්මතො ටික ි මම දුරු 
කළ  ුත්ගත් කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන්් තීරණය  කරන්න ප්ුළුවණන්. 

 ට්ප්ස්ගස් ඔ  ප්ින්වණතුන්  න්නවණො - ගම් හිගත් තිග න නිමිත්ත - 
ග  ර ගේවණො, අම්මො ගේවණො,  රුවණො ගේවණො, මම ගමගහම සිහි 
කරග න ඒක බලන්න කි ලො  ිග ොත් “මග ් ඇස් ඉදිරිප්ි්් නම් 
ග වණල් හම්බගවණන්ගන් නුහු,  රුගවණෝ හම්බගවණන්ගන් නුහු, 
අම්මලො හම්බගවණන්ගන් නුහු. අවණකොශ ධොතුවණ අහුරොග න එක එක 
හුඩ ් රොශි ගවණලො තිග න සතරමහොධොතු රෑප් තිග න්ගන්. එබඳු 
රෑප් ඇස් ඉදිරිප්ි්් එනගකෝ ගම් සිගත් තිග න ගමබඳු වණූ  ති ටික 
 ප්හු සිගත් ග ග නවණො ගන් ” කි ලො - ඔගහොම සම්මර්ශන  
කරනවණො, ඔගහොම ිස ර්ශනො කරනවණො.  

 ගමගහම කරන ගකෝ කරන ගකෝ ඔ  ප්ින්වණතුන්් එක කොරණයොවණක් 
ගවණනවණො.  
 ‘ගම්  රුවණො’ කි ලො හිගත් සිහි කරලො බොහිර ්  න්න බුහු.  
 බොහිර තිග න්ගන් ගමොකක් ?  හොර ප්රතයග න් හ් ත්ත 

සතරමහොධොතු රෑ ප්  කි ලො ගප්ගනනවණො.  
  කින ගකෝම ගම්  ති  ි සිහිගවණන්ගන් කි ලො ගත්ගරනවණො.  
 එගහම ගත්ගරන ගකෝ ගමගහ් ඉහන් හිතන්න හ න ගකෝ ගම් 

හිතන්න කි ලො සිහි කරන තමන්ග ්ම මනස එ ෝ ගත්ගරනවණො.  
  න්න බුහු ධොතුවණ ප්රක් ි,  
 සි ි කරන්න බැ ැ තමන්ඛග් අවිදයා සේඵස්සඛයන් උපන්න 

සං ාරයම පරකටයි   

 එතගකෝ -  
 ගම් මනගසන් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ හඳුනො න්නකම උප්කොර ි 

ස්ප්ර්ශ   තන හ  නූප් වණන්න.  
 ස්ප්ර්ශ   තන හග ් ඇත්ත ඇතිහුටිග ් දැකීම උප්කොර ි 

එ ෝ අිස යො නිගරෝධග න් සංෙොර නිමිත්ත නිරු ්ධ ගවණන්න. 

 ගම් ිසදිහ්  ම්කිසි ගකගනක් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ ටික හඳුනොග න, 
ඒක දුරු කරන්න උත්සොහවණත් ගවණ ි නම් - ඒක ි රාගක් ඛයා 
ඛදාසක් ඛයා ඛමා ක් ඛයා නිබ්බානං - රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ න්ග ් 
ෂ  බවණ ි නිවණන කි ලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්නුගේ.  

 ඔ  ප්ින්වණතුන්් ගම් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ න්ග න්  ුක්ත නිමිති ටික 
සම්ප්ූර්ණයම නුති වණුගණයොත්, 
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 ස්ප්ර්ශ   තන හග ් සුබෑම ස්වණභොවණ  වණූ ශුනයතොවණ  ිසතර ි 
ඉතුරු ගවණන්ගන්.  

 සතරමහොධොතූන්ග ් ඇත්ත ඇතිහුටිග ් ප්වණතින ස්වණභොවණ  ිසතර ි 
ඉතුරු ගවණන්ගන්.  

 අනිමිත්ත බවණ, අප්්ප්ණිහිත බවණම ිසතර ි ඉතුරු ගවණන්ගන්. 

ඒ නිසො හුමගවණලොගේම තමන්  ත  ුතු ි ගම් රාග, ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ  කියන 
කාරණසා ටික ‘ඛ ්තු’ යි කි න එක. රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න කොරණයො 
ටික තමන්ග ් මනගස ි තිග න්ගන් කි න කොරණයොවණ. ගම් ටික දුරු 
කරන්න ඕගන් කි න කොරණයොවණ.  

එතගකෝ ගම් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න ධර්මතො දුරු කළහම උප්දින, 
ප්ිහි්න මට්ඨ්ම තම ි අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න මොනසික 
මට්ඨ්ම.  

ඒ අපලෝභ පහ්තුපවන්  අේපව්ෂ පහ්තුපවන ් අපමෝහ පහ්තුපවන ්පම 
ස ්ර්ශ ය තන හප  ් ිසවි ් ස ්ර්ශ  රනන්  නප්න ්නැහැ. 

පම ස ්ර්ශ ය තන හප  ්තමන්ව ෙ ිනප්න ්නැහැ. 

තමන ්ස ්ර්ශ ය තන හප  ්ෙ ිනප්න ්නැහැ. 

්වුවකේ උ්මශ  
ගම්ක ගත්ගරන්ගන් නුත්නම් අප්ි කතො කරමු ප්ු්ුවණක් හ ප්ු වණඩුවණො  ුන. 
 ම්කිසි වණඩු මහත්තග ක් ඉස්ගසල්ලොම තමන්ග ් මනගස් චිත්තජ 
රෑප් ක් හදා න්නවණො, ප්ු්ුවණක් හිගත් හදා න්නවණො. ගමන්න ගම් ටික 
ගහොහ්  න්න ඉස්ගසල්ලො ටික ගත්රුගණය් නුත්නම්.  

වණඩු මහත්තග ක් ගමොක  කරන්ගන්? ඉස්ඛසල්ලාම තමන්ඛග්  ිඛත් 
නිමිත්තක්  දාගන්නවා, ිත්තජ ර පයක් උපද්දවා ගන්නවා  
උපදවාඛගන ඒකට නේ කරනවා පුටුව කියලා   

දැන් ප්ු්ුවණක් හ න්න ඕගන්. දැන් බොහිර ගභෞතික ගලෝකග ් එගහම 
ග  ක් නිර්මොන  ගවණලොම නුහු කි න්නගකො. එතගකෝ එ ො හිගත්ම 
සුලසුම් කරනවණො - “මම හ න ප්ු්ුවණ් ඇන්  ගමන්න ගම් ිසදිහ් 

ලි වණුලක් දාලො, ගමන්න ගම් ිසදිහ් සිංහ මූණයක් දාලො හ නවණො” කි ලො. 
ට්ප්ස්ගස් ප්ු්ුගේ කකුල් වණල් ගමන්න ගම් වණග ් හුඩතල කුත් දානවණො. 
ගහ්ත්තුගවණන ඇන් ් ගම් වණග ් ර්ොවණකුන් හ නවණො කි ලො හිගත් 
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ගහොහ් ඉස්ගසල්ලො සුලසුම් කරලො නිමිත්තක් හදා න්නවණො. ඔන්න ඔ  
නිමිත්ත මට්ඨ්ම් තම ි ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි ලො තවණ ප්ුත්තකින් 
කිේගේ.  

දැන් ගම් හදා ත්ත කර්ම නිමිත්තට -  ිඛත්  දාගත්ත නිමිත්තට නේ කළා 
පුටුව කි ලො. දැන් ඔන්න ප්ු්ුවණ, නුත්නම් මනගස් රෑප් ක් හදා ත්තො 
ඉස්සරගවණලො. ඔ  රෑප් ත් එක්ක තම ි ගලෝභ,  ්ගේෂ, ගමෝහ කි න 
 ති ටික ඔක්ගකෝම තිග න්ගන්.  

දැන් ගම් රෑප්  හදා න්න තිග න ඕගන්කම් - ඒ කි න්ගන් ඒ නිමිත්ත 
එක්ක තිඛයන්ඛන් ඛලෝභ, ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ යන්ඛග් කරියාකාරිත්වයක්ම යි  
ගම ො ගමොක  කරන්ගන් කි තක්, අඬු මිටි ටිකක් අරග න කුල ් 
 නවණො. දැන් ඔ  හිගත් තිග න හුඩ  ගකොගහ්වණත් නිර්මොන  ගවණලො 
නුහු සතරමහොධොතුගේ තවණම. කුල ්  ිහිල්ලො  හක් කප්නවණො.  

දැන්  හ කි න්ගන් ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, වණොග ෝ කි න 
සතරමහොධොතුගවණන්  ුක්ත ධර්ම ක්. ගප්ොගළොගේ ප්ඨිස ස්වණභොවණ , 
නුත්නම් ප්ස් නුතිවණ  හක් හුග නවණො ? නුහු. දි  නුතිවණ  හක් 
හුග න්ගන් නුහු. අවණශය ප්රමොණය ් උෂ්ණයත්වණ  නුත්නම් හුග න්ගන් 
නුහු. අවණශය ිසදි ් වණොත  නුත්නම් හුග න්ගන් නුහු. 

එතගකෝ ගම් ඕජො සොර  උරො න්නවණො කි ලො කි න්ගන් ගප්ොගළොගේ 
සතරමහොධොතූන්ග ් ඕජො  ුණය  තම ි ගම්  හක්ත් උරොග න 
හුග න්ගන්. එතගකෝ ගම් සතරමහොධොතුගවණන්  ුක්ත රෑප් ක් තම ි 
 හ කි ලො කි න්ගන්.  

දැන් ගම් වණඩු මහත්ත ො  ිඛත්  දාගත්ත පුටුවකුයි, පුටු සැලැස්මකුයි 
ඇතුව, ඒක  දාගන්න තිඛයන ඕන කමත් නිසා - ඒ කියන්ඛන් රාග, 
ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ  කියන තුනම ඕඛක් තිඛයනවා   

එතගකෝ ඔ  ටික නිසො කි ත් අඬු මිටි ග නිහිල්ලො  හක් කප්ලො, 
කෑලි කෑලි වණල් ඉරලො -  

‘ ිඛත් තිඛයන  ැඩය’ බලාඛගන,  ැඩය එනකේ ම අවකාශ 
ධාතුඛ් රාශි කරනවා   

දැන් ගම ො ප්ු්ුවණක් හ නවණො ගනගවණ ි, ඛේ සතරම ාධාතුව අවකාශ 
ධාතුව තුළ රාශි කරනවා   

දැන් ග  කියන එඛක් තිඛයන්ඛන් පඨවි, ආඛපෝ, ඛත්ඛජෝ, වාඛයෝ කියන 
සතරම ාධාතු කෑලි ගන්. ඒ සතරමහොධොතුවණ හිගත් තිග න හුඩ  
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බලොග න අවණකොශ ධොතුගේ හිගත් තිග න හුඩ ් ති නවණො. 
ගකොතුනක හරි වණුරදුගනොත්  ප්හු ඒක මකනවණො. දැන් ‘වණුරදි ි’ 
කි න්න ගම ෝ මිම්මක් තිග න්න එප්ු ි. ගමොක  අර හිගත් තිග න 
රෑප් ස්හන බලොග න තම ි,  ලප්ලො තම ි ගම් හ න්ගන්.  

ඔන්න හිගත් තිග න ස්හන හරි ්ම හ ලො ඉවණර ගවණනගකෝ -  

දැන් හිගත් තිග න ප්ු්ුවණ සතරමහොධොතුගවණන් නිර්මොණය  කරලො 
ඉවණර ගවණනගකෝම ගමොක  ගවණන්ගන්,  

නිර්මොණය  ගවණච්ච සතරමහොධොතු රෑප්  බලොග න හ න්න 
උප්කොරීගවණච්ච  ති ටිකම  ප්හු මනගස් ග ග නවණො.  

එතගකෝ දැන් මනඛස් තිඛයන කර්ම ඛකඛලස් ගති ටික නිසා 
සතරම ාධාතු ර පය  දලා,  ැදුණසු සතරම ාධාතු ර පය නිසා ඛේ 
මනඛස් තිඛයන ඛකඛලස් කර්ම ගති ටික ආප ු මනඛස්ම ඛයදුණසා   

දැන් හිගත් තිග න  ති ් හ ප්ු රෑප්  බලොග න රෑප්  හ න්න 
උ ේගවණච්ච  ති ටිකම මනගස් ග දුණයො කි න එක ඛනාදකින 
ඛකාට ඛලෝකයා දකින්ඛන් ගමොකක් ? ‘ඛමන්න ඛේ සතරම ාධාතු 
ර පය පුටුවයි’ කියලා   

‘අව ාශ ධාතුපව් රාශිපවලා තපි න සතරමහාධාතු’  ූලි ටි  
පවනස්පවන ගාපන ් වි රිණාමපවන ගාපන ්අඬනවා  වැ ප නවා  

පශෝ   රනවා  දු ්පවනවා. පමා  ් නසිාෙ? ‘ ුටවු ට’ යසා 
 රලා  ‘ ුටවු ට’ බැඳිලා.  

දැන් ප්ු්ුවණ ි කි න දැක්ම තිග නවණො. නමුත් ගහොහ් බලන්න, මනගස් 
තිබුණයු ප්ු්ුවණ කි න  ති ටික නිසො රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතුවණත්, ඒ 
සතරමහොධොතු රෑප්  බලොග න මනගස්ම ඇතිගවණච්ච  ති ටිකක් තම ි 
‘ප්ු්ුවණ’.  

එතගකෝ අප්ි ගම් ඇත්ත ගනො කින තොක් ප්ු්ුවණක් එක්ක සුප්දුක් ිසඳින 
එක නතර කරන්න බුහු. ගම් මුළු ගලෝක ක්ම සතරමහොධොතුගේ ප්ු්ු 
වණලින් සතු්ු ගවණනවණො, දුක් ගවණනවණො.  

ඔය විි ටමයි ඛේ සතරම ාධාතුඛ් අපි අේමා තාත්තා, දුවා පුතා 
දකින්ඛන්   

කනඛබාන ආ ාරඛයන්  ැදුණසු සතරම ාධාතුඛ් ගම් ගලෝක ෝ 
ඛද්වල්, කාරණසා ලැඛබන්ඛන් අම්මො තොත්තො, දුවණො ප්ුතො, නෑ ෑග ෝ 
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සතරමහොධොතුගේ ඉන්ගන්, සතරමහො ධොතුගේ තමන්ව දකින්ඛන් 
ඛමන්න ඛේ වැරැද්ද නිසායි   

ඔ  වණුරැ ්  ගලහො ත්ගත් නුතිවණ, ඔ  වණුරැ ්  ගලහො න්න බුරිවණ 
අනන්ත අප්රිමොණය සංසොර ක අප්ි දුක් ිසඳිනවණො.  

ඔ  ප්ින්වණතුන්් බණය අහන්න හම්බවණුගණයොත්, බුදුහොමුදුරුවණන්ග ් 
බණයවණත්, තවණ කොග ්වණත් බණය ගනගවණ ි, ‘ඔ  ප්ින්වණතුන්් ගවණලො තිග න 
ග ්’ අහ න්න.  

තවණ ප්ුත්තකින් බුලුගවණොත් සොත්තර ක් අහන්න  ි ො වණග  ි. තමන්් 
ගවණලො තිග න ග ් ගමන්න ගම්ක ි කි ලො කවණුරුහරි ගප්න්නනවණො නම්, 
ගම්ක ම් ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන්.  

දැන් මම ගමගහම කිේගවණොත් - වණඩුවණො කිසිම ගවණලොවණක ප්ු්ුවණක් හුදුගේ 
නුහු, නමුත්  

 එ ෝ ප්ු්ුවණකින් දුක එන හුටි, දුක් ිසඳින හුටි හො 
 එ ො ප්ු්ුවණකින් දුක් ිසඳින ඒ දුක හුදුණයු හුටි හො 
 එ ොග ් ප්ු්ුවණකින් දුක් ිසඳින දුක නුතිගවණන හුටි ි මම ගම් 

කි න්ගන්.  

හුම ගවණලොගේම ‘හිගත් චිත්තජ රෑප් ක්, නිමිත්තක් හදාග න, නිමිත්ත් 
ප්ු්ුවණ කි ලො සිහිප්ත් කරලො’, ඒ  ති ් සතරමහොධොතුවණ රොශි කරලො, 
රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතුවණ  ප්හු මනගස් ග ග නවණො. ඛේ සිද්ිය 
ඛනාදන්නාකම නිසා එ ෝ - 

 අර සතරම ාධාතුව (ර පය) පුටුව කියලා නිර්මාණසය වුණසා  අන්න 
එ ෝ ‘දුක් වණූ රෑප්ස්කන්ධ ’ උප්න්නො. ර ප උපාදානස්කන්ධය 
උප්න්නො. ප්ු්ුවණ වණූ, උප්ොදාන ් හිත වණූ, උප්ොදානග න්  න්නො ල  
රෑප්ස්කන්ධ  ග දුණයො. රෑප් උප්ොදානස්කන්ධ  - ප්ු්ුවණ.  

 එ ො ප්ු්ුවණ කුඩිච්ච නිසො, ප්ු්ුවණ දිරච්ච නිසො, ප්ු්ුවණ ගහොරු ත්ත 
නිසො, පුටුවක් නිසා විඳින්න තිඛයන දුක් ටික විඳිනවා   

 දුකට ඛ ්තුව ගමොකක් ? ඛේ පටිේචසමුප්පාදය දන්ඛන් නැ ැ  
“අිස යොගවණන් හ් ත්ත කර්ම නිමිත්ත් ි ප්ු්ුවණ කි ලො බුන්ග ්. ඒ 
හිගත් තිග න නිමිත්ත දිහො බලොග න සතරමහොධොතුවණ අවණකොශ 
ධොතුවණ තුළ රොශි කළො. ඒ රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතුවණ  කිනගකෝ 
ඒක හ න්න උ ේගවණච්ච  ති ටිකම මො තුළ ග දුණයො” කි ලො ඇත්ත 
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ඇතිහුටිග ් ගනො න්නොකම ි, ඛනාදන්නාකම නිසා ඛ ්තුඛවන ඛේ 
කර්ම  ඛකඛලස් කියන ගති ටිකමයි ඛේ දුකට ඛ ්තුවත් එ ෝ.  

 ගම් දුක් ටික, ප්ු්ුවණ කි න දුක එ ෝ නුතිගවණනවණො නම් 
නුතිගවණන්ගන් ගකොගහොම ?  

පම අවිෙයා   ර්ම  තණ්හා  ි න   ුටවු  ි න හිපත ්නමිිතත් නසිා 
සතරමහාධාතුව අව ාශ ධාතුව තු  රාශි වුණා.  

රාශි පවච්ච සතරමහාධාතුව ෙ ින ප ාට පම ගත ිටි  මපග් 
මනපසම් ප පෙනවා පන්ෙ  ි ලා දැ ් ා නම  එ ාට බාහිර 

 ුටවු ින ් බාහිර සතරමහාධාතුපව්  ුටවු ් නසිා විඳින දුප න ්
මිපෙ .ි  

හැබැ  ිඇ ප  ්හැ ුපණාත ්සැ දු ් ලැපබ .ි ඒ  ටුවු ් ඇ ප  ්
හැ ීම නසිා දු ් විඳින  සැ  විඳින එ  ් නම පනපව ි. ධාතු 

මාතර  ් ධාතු මාතර   ස ්ර්ශීමම නසිා පම සැ  විඳිනවා  ි න  
දු  එනවා  ි න තැන ට එ .ි  

ඒක් තම ි ඛසෝපිඛසස නිබ්බාන කි ලො කි න්ගන්. 

ඒ වණග ් එතගකෝ එ ෝ ගප්ගනනවණො මේ මළ දුක් අඬප්ු කඳුළු 
සතරමහො සො රග ් ජල ් වණුඩි ි, ප්ි ො මළ දුක් අඬප්ු කඳුළු 
සතරමහො සො රග ් ජල ් වණුඩි ි කි ලො ගප්න්නලො, මහගණයනි, 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො    න්නො වණූ ශරුතවණත්   යඝ ශරොවණකග ක් හුගරන්න 
ගවණන කවණුරුවණත් ගම් වණචන  ප්ිළි න්ගන් නුහු කි ලො කිේගේ.  

ගම් ගලෝක ෝ ගවණලො තිග න්ගන් ගමොකක්  කි න එක එ ෝ 
ගප්ගනනවණො.  

දැන් අර වණඩුවණො ප්ු්ුවණක් හිගත් හදා ත්ත වණග ්, දැන් ඔ  ප්ින්වණතුන්් 
ගමතුන ඉහන් සිහි කරන්න ප්ුළුවණන් ග  ර. ග  ර සිහි කරලො, ගම් 
ග  ර කි න හුඟීම ඇතිකරග න, ග  ර බලන්න ඕගන් කුමුත්ත 
ඇතිකරග න ග  ර බලන්න  නවණො කි ලො හිතොග න  නගකෝ 
ගවණන්ගන් අර වණඩුවණො  ස් කප්ලො අවණකොශ ධොතුගේ සතරමහොධොතුවණ තුළ 
රොශි කළො වණග ්,  

තමන්  ිතාඛගන ඉන්න  ැඩයට අවකාශ ධාතුව තුළ 
සතරම ාධාතුව රාශි ඛවලා තිඛයන ර ප මිටිය  ේබඛවන තාක් 
යනවා   
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ගම් කර්ම ් ිසප්ොක කි ලො කි න්ගන් ගම් හිගත් තිග න හුඩ ් 
සමොනවණ අවණකොශ ධොතුවණ තුළ රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතු මිටි  
හම්බගවණනවණො.  

හම්බගවණන ගකෝම වණඩුවණො අර රෑප්  හුදුවණො වණග ්, ගම් දැන් ග  ර 
කි න  ති ටිකම ගප්ගනන ගකෝම ග ග නවණො.  

නමුත් ගම්ක ගනො න්නොකම නිසො ඔ  ප්ින්වණතුන් ‘සතරමහොධොතුගේ 
ග    කිනවණො’. ග   ගහොරු කුඩුගවණොත්, ග   ප්ිච්චුගනොත්, ග   
නුතිවණුගණයොත්, ග   ිසනොශවීම නිසො ඔ  ප්ින්වණතුන් දුක් ගවණනවණො. ග   
ගහොහ් ලස්සණය කරලො, ග   සරසලො, ග   ප්ිරිසිදු කරලො ඔ  
ප්ින්වණතුන් සතු්ු ගවණනවණො.  

ඒක ි ග  කින් සතු්ුගවණන තොක්, ග  කින් දුක් ිසඳින තොක් 

 ඔ  ප්ින්වණතුන් ග  රින් සතු්ු ගවණනවණො නම් ඛලෝභය,  

 ග  රිකින් දුක් ිසඳිනවණො නම් ද්ඛ්ෂය,  

 ‘ග  ර’ කි න එක ඛමෝ ය   

 අන්තිම් ඛේ ඛලෝභ, ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ   ිඛත් තිඛයන ගති ටික 
පවතින්ඛන් ඛ ෝ උපින්ඛන් සතරම ාධාතුව ඇසුරැ කරඛගන   

ට්ප්ස්ගස් ඔ  ිසදිහ්ම ි වණඩු මහත්ත ො ඉස්ගසල්ලොම හිගත් ප්ු්ුවණක් 
හුදුවණො වණග ් තම ි දැන් ඔ  ප්ින්වණතුන්් ගමතුන ඉහලො ‘ රුවණො’ කි න 
එක සිහි කර න්න ප්ුළුවණන්. තවණම නිර්මොණය  ගවණලොවණත් නුහු, කුගල් 
 ස් ටික ිසතර ි තිග න්ගන්, වණඩු මහත්ත ොග ් අගත් අඬු මිටි නි න් 
ටික ිසතර ි තිග න්ගන්. එගහම කුගල්  ස් ටික තිග  ්දී, අගත් අඬු 
මිටි ටික තිග  ්දී, හිගත් හුදිලො දැන් කලින්ම ප්ු්ුවණක් - ඒ කි න්ගන් 
නිමිත්තක් තිග නවණො අිස යො ප්රතයග න් හ් ත්ත චිත්තජ රෑප් ක්, 
නිමිත්තක්.  

ඒක ි ඉස්ගසල්ලොම අවිදයා සං ාර කියලා ඉස්ඛසල්ලා නිමිත්තට 
නේ කරන්ඛන්  තවම ධාතූන්ඛගන් නිර්මාණසය ඛවලා නැ ැ   

හිගත් තිග න නිමිත්ත් ි නම් කගළ් ප්ු්ුවණ කි ලො.  

ඒක් ි ගනොග ක් ගනොග ක් ිසදිග ් ිසතර්ක න්ග න් ගම් නිමිත්ත 
සුරසුගේ.  

ඒක ි ර පං ර පත්ථාය සඛත තං අභිසඛතකඛරාන්තිති සඛත ාඛරා - 
රෑප්  හුදීම ප්ිණිස රෑප් ක් හිගත් ප්ළිිග ල කරලො සකස් කර ත්ත 



 මාන ්ඩවල සුෙස්සන හමිි 85 

එක් ි සංෙොර කි ලො කිේගේ. ර පං ර පත්ථාය - රෑප්  ප්ිණිස 
රෑප් ක් ප්ිළිග ල කරලො සකස් කර න්නවණො. ඔ  සංෙොර. සංෙොර 
නිමිත්ත.  

ට් ප්ස්ගස ි හිගත් තිග න හුඩ ්, අඬු මිටි  ස්ගකොලන් තිග න 
තුනක හිගත් තිග න හුඩ ් අලුගතනු ි නිර්මොණය  කගළ් ප්ු්ුවණ.  

ඒ වණග ් ඔ  ප්ින්වණතුන් ගනො න්නවණො වණුණයෝ දැන් අේමා කි ලො ඔ  
ප්ින්වණතුන් සිහිකරන ගකෝත්, ධොතුවණ තුළ ඔ  ප්ින්වණතුන්් ඛේ විියට 
ර පයක් නිර්මාණසය ඛවලා නැ ැ  ඔගහොම ග න්න ප්ුළුවණන්, ඔය විිඛය් 
ර පයක්  දන්න පුළුවන් ධාතුව විතරයි තිඛයන්ඛන්  අර වණඩුවණොග ් හිගත් 
තිග න හුඩ  හ ලො ග න්න ප්ුළුවණන්, රෑප් ක් හ ලො ග න්න ප්ුළුවණන් 
සතරමහොධොතුවණ ිසතර ි තිග න්ගන්  හක් හුටි ්.  

ඒ වණග ් ගමතුන අම්මො කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන් හතින ගකෝ ඒ ිත්තජ 
ර පය අම්මෝ තිග න   ර , ගසගනහස කි න ගම් ටික ඔක්ගකෝම 
අවිජ්ජා පේචයා සං ාරා - ගම් මනගසන් ඇති කර න්න ධර්මතො ටික.  

 බලන්න  නවණො කි ලො කි න්ගන් ඔ  ප්ින්වණතුන් ටිගකන් ටික, කරම 
කරමග න් ඇහු හදා න්නවණො, රෑප් හදා න්නවණො. 

 ඒ කි න්ගන් සතරමහොධොතුවණ අවණකොශ ධොතුවණ තුළ රොශිගවණච්ච එක 
එක හුඩ තිග නවණො. ‘එබඳු  ැඩයක් ගාවට විතරයි’ යන්ඛන්   

 ‘ ි හම, ඇගහන් වණර්ණය ස්හනක් හ ලො’ - ‘අවණස්ථොවණ්’ තම ි 
තමන්් ‘ගම් හුඩස්හන ගප්න්නන්ගන්’. ඒ වණර්ණය රෑප් වණත් 
‘තිග න එකක් ගනගවණ ි’.  

මම  මැත්  සිංඛශරය 
ප්ින්වණතුන් තමන්ග ් මු ුණස දැන් ඉඳලාම සි ිකර ගත්ඛතාත් - ගම්ක 
තම ි කර්ම නිමිත්ත   

“මුහුණය බලන්න  න්න ඕගන්” කි න ඕඛන්කමක් ඇතිඛවයි නේ - 
අවිදයා, කර්ම, තණස් ා   

හුබු ි මුහුණය බලන්න තමන්ග ් රෑප් ක් නිර්මොණය  ගවණලො නුහු. 
නිර්මොණය  කරන්න ධොතුවණ ිසතර ි තිග න්ගන්.  

එතගකෝ කණය්ණය්ඩි   ොවණ්  ි හම ගම් ටික් විපාක වූ ර පයක් 
 දාගන්නවා ඔ  ප්ින්වණතුන්. ගම් හිගත් තිග න කොරණයො ටික් ධොතුවණ 
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හදා න්නවණො. කණය්ණයොඩිග ් රෑප් ක ්‘ඒ ගවණලොගවණම’ හදා න්නවණො - වණර්ණය 
ස්හන.  

හදාග න ඒක තම ි ඔ  ප්ින්වණතුන් ප්රිහරණය  කරන්ගන්. ඒ වර්ණස 
සට න දකින ඛකාටම ‘ඛේ මම’ කියන ගති ටික ආප ු ඛයඛදනවා   

ඒ ිසදිහ්ම ි ‘අේමා’ කි ලො අප්ි හිතොග න  න ගකෝම,  

 අවණස්ථොවණ් ඇහු, රෑප්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය  කි න ගම් ප්රසො  ටික 
හුග නවණො. වණර්ණය ස්හනක් ඇස් ඉදිරිප්ි්් එනවණො.  

 ඒක  කින ගකෝම අම්මො කි න ගම්  ති ටික අගප්් මනගස් 
ග ග නවණො. 

දැන් රෑප්ග ් ඇතිගවණන නුතිගවණන එක ප්ුත්තකින් තබන්න. ‘ප්වණතින 
රෑප්ග ් අනොත්ම ස්වණභොවණ ’  කින්නගකො ඉස්ගසල්ලො.  

 ඒ කි න්ගන් ‘අම්මො’ කි න අ හස මම සිහිකරන ගකෝ, සිහි 
කරන්න ප්ුළුවණන් ගවණනගකෝ, ගවණනදා වණග ් “බොහිර අම්මොවණ සිහිවණුණයො, 
ඉන්න අම්මො  ුන සිහි කර කර ඉන්නවණො” කි ලො බා ිරයට යන්ඛන් 
නැතිව “ගම් තම ි මඛග්  ිඛත් තිඛයන කර්ම නිමිත්ත කි න එක - 
රාග, ද්ඛ්ෂ, ඛමෝ  ඛන්ද?” කි න කොරණයොවණ ගහොහ් සිහිප්ත් 
කර න්න.  

 අම්මො බලන්න කි ලො  ිග ොත් ගවණන්ගන් කනගබොන  හොරග න් 
හුදුණයු ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත්, සම්, මස්, නහරග න්  ුක්ත කුණයප් 
ගකෝස් ටිකක් තිග න රෑප්  ඇස් ඉදිරිප්ි්් එ ි. එතගකෝ ම ගම් 
 ති ටිකම  ප්හු සිහිගවණනවණො ගන්  කි ලො තමන් බලන්න.  

 ඔ  ටික ගනො න්නොකම නිසො ගන්  සතරමහොධොතුගේ ම් අම්මො 
ගප්ගනන්ගන්. සතරම ාධාතුව විපරිණසාම ඛවනඛකාට මව මළ දුක් 
විඳින්න වුඛණස් ඛේ අවිදයාව නිසා ඛන්ද කි න කොරණයොවණ තමන් 
ගහොහ් තීරණය  කරන්න.  

තවණ ප්ුත්තකින් තමන්් ගහොහ් තර්කොනුකූලවණ හිතන්න ප්ුළුවණන් -  

ම් දැන් අම්මො කි ලො හිගත් ගමගහම  ති ටිකක්, නිමිත්තක් 
තිග නවණො. සතරමහොධොතුවණ තුළ ඍතු ප්රතයග න් රොශි ගවණච්ච 
රෑප් ක් ගහෝ ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ගවණොත් - අපි කියමු පත්තර 
කඩදාසියක ඛ ෝ වීිඛයෝ පටයක ඛ ෝ ඔය  ැඩය දැක්ඛකාත් - ඒත් 
අම්මො කි න අ හස එන්ගන්. 
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එගහනම් ඒගකන් ගත්ගරනවණො ගම් රෑප්  කින්න කලින් මග ් 
මනගස් තිබුණය මිම්මක් තිග නවණො නම්,  

රූ  හමබපවන පවලාවට  සතරමහාධාතු සහ උ ාො  රූ  
තපි නප්න.් ඒ රූ  හමබපවන පවලාවට ඒ නමිිතත් මපග් මනපස ්

ය හු ප පෙනවා පනේ? 

කි න එක තමන්් ගහොහ් තහවණුරු කර න්න ප්ුළුවණන්. ඒක ි - ප්ත්තර 
කඩදාසි ක්, වීඩිග ෝ ප්් ක්, වණතුරක ඡො ොවණක් දැක්කත් ම් ගම් හුඟීම් 
එන්ගන්. 

එතගකෝ ගම් ශරීර  ‘තමන් (මම)’ වණුගණය් ගකොගහොම  කි න එකත් 
තමන්් ගත්ගරනවණො.  

හුගමෝ්ම හිත ඇතුගළ් මොවණ සිහි කර න්න ප්ුළුවණන් නම්, ‘ඛේ මම’ 
කියලා  ිතාඛගන ඉන්න  ැඟීම  කිනවණො එ ො අිස යො සංෙොර ටිකක්, 
අවිදයා පරතයඛයන්  ටගත්ත කර්ම නිමිත්තක් කි න එක  කිනවණො. 
ගම්ක් ි ගම් මම කි න හුඟීමත් එක්ක ගසගනහස,   ර , කුමුත්ත 
කි න  ති ටික තිග න්ගන් කි ලො  කිනවණො.  

ඇස් ඇරලො බලන ගකෝ ඇස් ඉදිරිප්ි්් මහොභූත න් නිසො ප්වණතින 
ගම් රෑප්  හම්බගවණන ගකෝම ‘ගම් මම’ කි න  ති ටික  ප්හු 
ගේ ග න් මනගස් ග දිලො.  

ඇහුත්, රෑප් ත්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය ත් කි න ටික ගප්ගනනවණෝ - 
ගප්ගනන ග  ් ගප්ර ප්සු මනගස් ‘මම’ කි න හුඟීම ග දිලො 
හින්දා, ඛපඛනන ඛදය උපදවන්නත් කලින් ‘මම’ කියන නිමිත්ත 
මනඛස් ඛයිලා  ‘ඒ නිසා ඛපඛනන බව  දාගත්තා’   

ගප්ගනන ගකෝම ‘මම’ කි න නිමිත්ත ම් සිහි වණුණයහම - අප්ි් 
ගත්ගරන්ගන් හරි ් ගප්ගනන ග  , ‘ගප්ගනන රෑප්  මම’ වණග ්.  

නමුත් ගමන්න ගම් ිස යොවණ ගතෝර ත්තහම එ ෝ ප්ුළුවණන් - 

 ගකගනකුග ් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ මනගස් ඇතිගවණන්ගන් ගමන්න 
ගමගහම ි ගන් ?  

 ඒ රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ ගත්රුම්  න්ගන් නුතිවණ ඒ රො ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ න්ග න් ස්ප්ර්ශ   තන හ  උප් ් ලො, උප් ් ප්ු ස්ප්ර්ශ 
  තන හ  නිසො නුවණත මනගස් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ ප්වණතින එක් 
තම ි ගලෝක  කි ලො කි න්ගන්.  
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 ගමතුන තම ි ජොති, ජරො, මරණය, ගසෝක, ප්රිග ්වණ, දුක්ෙ, ග ෝමනස්ස, 
උප්ො ොස කි ලො කි ප්ු දුක්  සතයය තිග න්ගන්.  

 ඔ  දුක ඇතුගළ්ම තම ි දුක්  සමුදය සතයය තිග න්ගන්.  

 දුක ිසඳින සි ්ි  තුළම ි දුක ඇති කිරීගම් ර්ොවණ තිග න්ගන්.  

 ඒ සි ්ි  ලිහීගම් ම  ි නිගරෝධ  තිග න්ගන්.  

 දුගකන් ගවණන් කරන්න බුහු සමු  , සමු ග න් ගවණන්කරන්න බුහු 
නිගරෝධ . එක්ම තිග න්ගන්. 

්රත්යකාධ  ව කධ ධය 
එතගකෝ ඔන්න ඔ  ටික ගකගනක් කි ලො දුන්ගනොත්, ඔ  ප්ින්වණතුන්් 
බණය අහන්න හම්බවණුගණයොත් කොග න් හරි තමන්්ම තමොවණ  කින 
ිසදිහ්, එතගකෝ ඔ  ප්නි්වණතුන් - ‘ගම්ක ම් ප්ිළ ින්න ප්ුළුවණන්’ කි ලො 
කි න්න. 

ඔන්න ඔ  ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන් මට්ඨ්ම්, අහන ග   තමො තුළින්  කින 
මට්ඨ්ම් එනගකෝ ඔ  ප්ින්වණතුන්් අතහරින්න ගවණනවණො අර 
කොලොමවණරුන්් කි ප්ු කොරණයො  හ ම. එතගකෝ ඔ  ප්ින්වණතුන් 
ප්ිළි න්ගන් බුදුහොමුදුරුගවණෝ කිේවණෝවණත් ගනගවණ ි, ප්ි්කග ් 
තිග නවණෝවණත් ගනගවණ ි, ගමගහම ගවණන්න ඇති කි ලොවණත් ගනගවණ ි.  

තමන්් දුක  ප්ු හුටි, දුක් ිසඳින හුටි, දුක නිරු ්ධගවණන හුටි ි 
කි න්ගන්. එතඛකාට තමන් ඛකඛර ි ලා ම දකිනවා  දකින්න  
දැකලා විශ්වාස කරන්න  පරතයක්ෂඛයන් දකින්න  

එතගකෝ භොවණනොවණක් වණුණයත්, ධර්ම ක් වණුණයත්, කවණුරුහරි හොමුදුරුනමක් 
නම් කි න්ගන්, හොමුදුරුනමකග ් එකක් නම්, ඒක  න්න  ිග ොත් ඔ  
ප්ින්වණතුන්් ගවණන්ගන් අනුන්ග ්  ර්ශන ක්  න්න. ගම් කි න 
ග ්ශනොවණ, කරන ග   හරි  වණුරදි  කි ලො බලො න්න ගහොහම මිම්ම 
තම ි ගමොකක් ? - තමන්වණ.  

ගම් දැන් සොත්තර ක් කි නවණො වණග ් ග  ක් කි න්ගන්. බුදුහොමුදුරුගවණෝ 
කි ලො දුන්ගන් “නුඹලෝ දුක  ගේ ගමගහම ි” කි ල ි. “දුක 
නුතිගවණනවණො නම් නුතිගවණන්ගන් ගමන්න ගම් ිසදි ්ම ි” කි න 
කොරණයොවණ දීලො තිග න්ගන්. ඒක තම ි ගප්න්නන්ගන්. තමන් බලන්න 
ඇත්ත  ගබොරු  කි ලො. ඇත්ත ි කි ලො ගප්ගනනවණො නම් ම් ගම්ක 
ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන්. ස්වාක් ාඛතා භගවතා ධේඛමා - ගම්ක 
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බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් මනොගකෝ ග ්ශනො කරලො තිග නවණො. හරි ්ම 
ග ්ශනො කරලො තිග නවණො. මග ් ජීිසතග ් ම් ගවණලො තිග න, මග ් 
කතොවණ හරි ්ම කි ලො තිග න්ගන්.  

දැන් ඔ  ප්ින්වණතුන් ග  ර ඉහන්  වණො නම් සොත්තරකොරග ක්  ොවණ් 
 ි හම සොත්තරකොර ො ග  ර ිසස්තර ටික කිේගවණොත් ගත්ගරනවණො ගන් ? 
හරි ්ම කි ලො තිග නවණො, සොත්තර  හරි ්ම කිේවණො කි ලො 
කි න්ගන්. ඒ වණග ් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ත් ඔ  ප්ින්වණතුන්ග ් ජීිසත ් 
දුක  ප්ු හුටි සහ දුක නුතිගවණන හුටි සොත්තර ක් කි නවණො. බලන්න 
ගම් සොත්තර  හරි , වණුරදි ? කි ලො. අන්න එගහම කි නවණො නම් ඒ 
ධර්ම  ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන්. ඒ ග ්ශනොවණ ප්ිළි න්න ප්ුළුවණන්. ඒ දුක් නුති 
කිරීම සහහො  මක් කළ  ුතු ි කි ලො ප්නවණනවණො නම් ඒක ප්ිළි න්න 
ප්ුළුවණන්. අන්න ඒ ිසදිහ් ි සතය  ගේෂී මනසකින් ක් ුතු කළ  ුත්ගත් 
කි න එක ි කොලොමවණරුන්් කිේගේ.  

ඉතින් අ  ම් ගම් සූතර  කි න්ගන් සිදුවණුගන් අනිත් අනිත්  ර්ශන, 
  ම් ප්ුත්තකින් තුගේවණො, අප්ි අ  බුදු හම ි කි ලො එක එක්ගකනො 
එක එක අ හස් කි නවණො. එක එක කරම කි නවණො. අප්ිත් එක එක අ හස්, 
එක එක කරම අහනවණො. ප්ස්ගස් ගකො ි එක  හරි කි ලො හිගතනවණො.  

ඔ  ප්ින්වණතුන් - ගකො ි ගකනො කි න ග    හරි, කවුරැ කියන ඛදයද 
 රි කියන කාරණසාව තීරණසය කරන්න තමා තුළින්  ඒක ි බුදු හම 
ගප්න්නන්ගන් තමො තුළින් දැක්ක  ුතු ි කි ලො. ගන් ? තමන් තුළින් 
දැක්ක  ුතු ි කි ලො කි න්ගන් සොත්තර ක් වණග ් ම  ි, තමන්් දුක  ප්ු 
හුටි ි, දුක නුතිගවණන හුටි ි කි න්ගන් වණචන ක්  ොගන් කි න 
කොරණයොවණ ගත්ගරන්න ඕගන්.  

අන්තිම් බණය අහනගකෝ ගත්ගරන්න ඕගන් ගකනො ගකනෝ, ගම් 
කි න්ගන් ම් ගන්, ගම් කි න්ගන් මො  ුන ගන්. හුගමෝ්ම 
එක්ගකනෝ ි බණය කි ලො තිග න්ගන්. ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ දුක 
ඇතිගවණන හො නුතිගවණන හුටි නම් කි ලො තිග න්ගන් එගහනම් 
ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ ක් ි බණය කි ලො තිග න්ගන්. දාහක් ප්ිරිසක් 
බණය කි ලො නුහු. ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධ දුක ඇතිගවණන හො නුතිගවණන 
හුටි ිසතර ි කි ලො තිග න්ගන්. ඒ කි න්ගන් ගකනො ගකනෝ ිසතර ි 
බණය කි ලො තිග න්ගන්. එක්ගකගනකු් ි ගම් ග ්ශනොවණ තිග න්ගන්. 

සබ්කබ් සිංඛශරශ 
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ඔ  ප්ින්වණතුන්් මේ මළ දුක එන්ගන් ගකොගහොම , ප්ි ො මළ දුක එන්ගන් 
ගකොගහොම , සගහෝ ර ො මළ දුක එන්ගන් ගකොගහොම , සගහෝ රි  මළ 
දුක එන්ගන් ගකොගහොම , ග වණල්ගදාරවණල් නුතිගවණච්ච දුක එන්ගන් 
ගකොගහොම , ප්ු්ු බඩුමුට්ඨ්ු කුඩිච්ච දුක එන්ගන් ගකොගහොම , රන්රිදී 
මුතුමුණික් නුතිගවණච්ච දුක එන්ගන් ගකොගහොම  කි න එක තම ි ඔ  
කි න්ගන් අන්තිම්.  

එතගකෝ ඒ දුකත් ගප්න්නලො, දුක් ගහ්තු ටිකත් ගප්න්නලො ගම් ගහ්තු 
ටික නුතිවණුගණයොත් ගම් දුක නුතිගවණනවණො කි ලොත් ගප්න්නලො, ඒක් 
සම්මොදිට්ඨි  - ඇත්ත ඇතිහුටිග ්  කින්න ිසතරම ි තිග න්ගන්.  

සේමාිට්ඨිය කියලා තව යමක් නිර්මාණසය කරන්න කියනවා ඛනඛවයි  
‘වූ ඛදය වූ විියට’ දකිනවා මිසක - වණූ ග  ් තවණ  මක් එකතු කරලො 
 කින්න කි න එක ගනගවණ ි.  

රෑප්  කඩලො කඩලො, බිහලො බලලො ඉවණරගවණලො ඇත්ත බලන්න  නවණො 
නම් අප්ි තිග න ග  ්  මක් තවණ අප්ි මගනෝමග න් නිර්මොණය  
කරලො ි කරන්ගන්.  

එගහම ගනගවණ ි. අප්ි් තිග න්ගන් ගමොකක් ? ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ගේ 
බිත්තිග ් තිග න චිතර . එතගකෝ ඔ  චිතර   ොවණ්  න්න 
ඉස්ගසල්ලොත් ම් හුඟීමක් තිබුණයො “ගම් මග ් අම්මො, අම්මොග ් 
හුඩරුවණ ගමගහම ි, අම්මොග ් නම ගමගහම ි, වණොස ම ගමගහම ි” 
කි න අ හසත් මග ් මනගස් තිබුණයො. “ඒ අම්මො බලන්න  න්න ඕගන්” 
කි න අ හසින්, අම්මොග ් රෑප්  බලන්න  න්න ඕගන් කි න අ හසින් 
තම ි චිතර   ොවණ්  ිග ්. ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ගේ මහොභූත න්ග ් වණර්ණය 
ස්හනක්. චිතර   කින ගකෝම ඒ චිතර   ොවණ්  න්න ඉස්ගසල්ලො 
කලින් මනගස් තිබුණයු  ති ටිකම චිතර   කින ගකෝම  ප්හු 
සිහිගවණනවණො. එතගකෝ - 

මග ් මනගස් ග ප්ුත්තක ගප්ගනන ග  ් සම ොමීවණ, ගප්ගනන 
ග  ් ඉස්සර ගවණලොත්, ගප්ගනන ග  ින් ප්ස්ගස්ත් මග ් මනගස් 
තිග න ස්වණභොවණ  ගනොහඳුනනකම නිසො මනඛස් ගති ටිකට මම ම 
රැවඛටනවා - ‘ර පය අේමාඛගයි’ කියලා   

එතගකෝ නුවණසක් තිඛයන ඛකනාට පැත්තකට ගි ිල්ලා දරැවා ගැන, 
ඛගවල් ගැන  ිත  ිතා ඉන්න බැ ැ  හිතන්න බුහු. ගමොක  -  
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 මම ගමගහම හිතුගවණොත්, හිතන ගකෝ හිතන බවණත් තිග න්ගන් 
මග ් මනගස ි.  

 මග ් මනඛස් උපන්න ිත්තජ ර පයක්  ස්පර්ශ පරතයඛයන් 
උපන්න ඛදයක්   

 ගම් තිග න ග   බලන්න ගහෝ තිග න ගකනො බලන්න කි ලො 
 ි හම ගවණන්ගන් අවණකොශ ධොතුවණ අහුරොග න රොශිගවණලො තිග න 
සතරමහොධොතු රෑප්  ස්ප්ර්ශ   තන හ  ඉදිරි ් එ ි. එනගකෝ 
ගම්  ති ටික  ප්හ ු මනගස් ග ග නවණො කි ලො -ගමගහ් 
ඉහග නත් එ ො  කින්ගන් අනොත්ම වණූ ශුනයතොවණග න්  ුක්ත 
  තන ටිකත්,   තන  කින ගකෝ ගම්  ති  ම් සිහිගවණනවණො 
කි ලො කි න ඇත්තක් මිසක, ‘ගම්  තිග න් හිත හිතො දුක්ගවණන්න 
ප්ුළුවණන් ගකගනක් එගහ් ඉන්නවණො’  කින්ගන් නුහු එ ො. ගම් 
 තිග න් හිත හිතො දුක් ිසඳින්න ප්ුළුවණන් ද්රවණය ක් ‘බොහිරග ්’ 
 කින්ගන් නුහු.  
1. ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හග ්ම  කින්ගන් ශුනයතොවණ ක්.  
2. ස්ප්ර්ශ   තන හග ්  කින්ගන් අනිමිත්ත ස්වණභොවණ ක්.  
3. ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හග ් ප්රොර්ථනො කළ තුු කිසිවණක් 

 කින්ගන් නුහු.  

එ ා සි ලු සංස් ාර න්පග් අනතිය  ෙ ිනවා. ස ිලු සංස ්ාර න ්
දු  ්බව ෙ ිනවා.  

සි ලු සංස්කොර න්ග ් අනිතය , සි ලු සංස්කොර න්ග ් දුක 
ගමොකක් ?  

ධොතුවණ උප් වණො න්න උප්කොරී ගවණච්ච ග වණල් ගදාරවණල්, අම්මො 
තොත්තො, දුවණො ප්ුතො, ඉරහහ,  ස්ගකොලන් කි ලො  ම්තොක් නිමිති 
මනගස් තිග  ි නම්,  ම් සංස්කොර නිමිති ටිකක් නිසො ධොතුවණ 
උප් වණො  නි ි නම් -  

අන්න ඒ ධාතුව සකස් කරගන්න උපකාරීඛවන ඛමන්න ඛේ 
අවිදයා පරතයඛයන්  ටගත්ත සංස්කාර නිමිති ටිකට තමයි 
‘සබ්ඛබ සඛත ාරා අනිේචාති’ කි ලො කිේගේ. ‘සබ්ඛබ සඛත ාරා 
දුක් ාති’5 කි ලො කිේගේ.  

                               
5 ධම්මපදය, මාර්ග වර්ගය - pitaka.lk/38290 
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ගම් සි ලු සංස්කොරග ෝ අනිතය ි, ගම් සි ලු සංස්කොරග ෝ 
දුක ි.  

හැබැ  ිස ිලු ධර්මප ෝ අනාත්ම ි  ි න ප ාට පම සංස ්ාර ි  
සංස ්ාර නප්ගන් උ ෙවන ය තන ටි   ිඔ ්ප ෝම අ ති ි ිධමමා 

 ි න ප ාට.  

නමුත් “අනිේචා වත සඛත ාරා, උප්පාදවයධේමිඛනා, උප්පජ්ිවා 
නිරැජ්මන්ති ඛතසං වුපසඛමා සුඛ ා”6 කි ලො කේිගේ - ගම් මනඛස් 
තිඛයන ග වණල් ගදාරවණල්,  ොනවණොහන, ඉඩකඩම්, මිලමු ල් වණල් ි. ඒක ි 
ගම් සංස්කොරග ෝ සන්සිඳීම ි සුප්.  

ඉතින් ගම් සියලු සංස්කාරඛයෝ කියන වචනඛයන් බා ිර ඛභෞතික 
ස්පර්ශ ආයතන  යත් කි්ඛවාත් ඕවත් සංසිඳවලා තමයි අපිට සැප 
විඳින්න ඛවන්ඛන්  එඛ ම එකක් නැ ැ, කරන්නත් බැ ැ   

එතගකෝ ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  උප් ් වණන්න ගහ්තුගවණච්ච මනගස් 
තිග න නිමිති ටික ි සංස්කොර. එතුන ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධග ් උ   
වණු  තිග න්ගන් ඇත්ත්ම අිස යො, තණය්හො, කර්ම,  හොර කි න 
ප්රි ොග න්. නමුත් මම ඔ  ප්ින්වණතුන්් ිසස්තර කරන්ගන් අිස යො, 
කර්ම, තණය්හො,  හොර කි න ටිකකින්.  

ඒක් ගහ්තුවණක් තිග  ි. මම එගහම ිසස්තර කරන්ගන් 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො   බලොග න. ගවණනසක් නුහු, ඒක්  න්න  ු්ළුවණක් 
නුහු.  

ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධග ් උ   අිස යො, තණය්හො, කර්ම,  හොර කි න 
 ති ටික සහ නිේබත්ති ලෂණය ගනොදැකීම කි න ධර්මතො 
ප්ගහන්ම ි රෑප්  ඉප්දිලො තිග න්ගන්.  

ඒක් මුල්ගවණන්ගන් ගමොකක් ? අිස යොවණ නිසොත් කර්ම නිමිති 
උප්දිනවණො, තණය්හොවණ නිසොත් කර්ම නිමිති උප්දිනවණො. කර්ම  
බලොග න ි  හොර  ග ග න්ගන් කි න ධර්මතොවණ  ි එතුන දී 
මතක් කරන්ගන්.  

නමුත් ඒක ස්කන්ධ ටික උප් ් න ගකෝ උප් ් න ප්ිළිගවණල තම ි 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො ග ් ගප්න්නන්ගන්. අිස යො, සංෙොර, තණය්හො, 
උප්ොදාන, භවණ කි ලො. අිස යොගවණන් කර්ම නිමිත්තක් හදාග න කර්ම 
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නිමිත්ත අරභ ො නිකොන්ති (සි ුම් ත්ෂ්ණයොවණ) ෂණය  ග ග නවණො. 
තණය්හොවණ ග ග නවණො. තණය්හොවණ උප්ොදාන ගවණච්ච නිසො ි ගහො ොග න 
 නවණො කි න එක ගවණන්ගන්. 

෴ 

එතගකෝ ම් ගමතුන දී මතක් කරන්න ප්ුළුවණන්කම තිග න්ගන් 
කොලොමවණරුන්් කිේවණො වණග ් තමන් තුළ ගප්න්නන ධර්මතොවණ  තමන් 
තුළින්ම දැකලො සෑහීමක් ප්ත්ගවණන්න. කිසිම ගවණලොවණක කිසිම හොමුදුරු 
ගකගනකුග ් ග ්ශනොවණකින් සතු්ු ගවණන්න එප්ො කි ල ි මම කි න්ගන්. 
ගම්ක ගමගහම ගවණන්න ප්ුළුවණන්, නුත්නම් ගම් හොමුදුරුගවණෝ අප්ි් 
උ න්නන  ුරු හොමුදුරුගවණෝ ි කි ලො සතු්ු ගවණන්න එප්ො. 
බුදුහොමුදුරුවණන්ග ් ධර්ම ක්වණත් අහන්න එප්ො කි ලො කිේවණහම ඉතින් 
තවණ ගකගනක්  ුන කවණර කතො  ගන් ?  

ඒගකන් කිේගේ ගමොකක්  මම අර්ථ වණශග න්? ඒ කි න ග   තුළින් 
තමන්ග ් ජීිසත ් දුක එන්ගන් ගමගහම ි, තමන්ග ් ජීිසතග ් දුක 
නුතිගවණන්ගන් ගමගහම ි කි ලො තමන්වණ දැකලො තිග න්න ඕගන්. 
එතගකෝ තම ි ධර්ම  දැක්කො ගවණන්ගන්. එගහම දැක්ගකොත් තම ි 
තමන් තමන්වණ හදා න්ගන්.  

ඔ   ප්ින්වණතුන් අනුන්ග ්  ර්ශන ක ගමොන තරම් තීක්ෂණයවණ ග දුණයත් 
තමොවණ ගප්ගනනවණො  කි ලො බලන්න. බුදුහොමුදුරුගවණෝ ග ්ශනො කළ 
අභිධර්මග ් ඔ   ප්ින්වණතුන් ග ොඩොක්  ක්ෂ ගවණ ි. නමුත් අභිධර්මග ් 
 ක්ෂ ගවණච්ච ප්ු ් ල ො, ගහොහ්  ක්ෂ අ  ඔ  ඉන්නවණො ගන් ගමතුන. 
ඒ ‘ප්ු ් ල ොග ්’ ගන් ප්රශ්ගන් තිග න්ගන්. තවණ ගහොහ්  මක් 
ඉග න ත්ත ගකගනක් නිර්මොණය  ගවණලො එගහම වණුණයහම.  

නමුත් අවණශය ගවණන්ගන් ගම් දැනුගමන්, ගම් ඉග නුගමන් ‘ගකනො, 
ප්ු ් ල ො’ දුරු කරන්න. රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ දුරු කරන්න. “ගකනො, 
ප්ු ් ල ො, සත්වණ ො ප්ු ් ල ො” කි න තුනක රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ න්ග ් 
එකතුවණ කි න එක  කින්න. ඒක ි රාගක් ඛයා ඛදාසක් ඛයා 
ඛමා ක් ඛයා නිබ්බානං7 කි ලො කිේගේ.  

රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ දුරු වණුගණයොත් ඔ  ප්ින්වණතුන්් ඉතුරුගවණන්ගන් 
ගමොකක් ?  
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ස්පර්ශ ආයතය  ය ආ ාර පරතයඛයන් හ් න්නවණො.  

ර පය කනඛබාන ආ ාරඛයන් හ් න්නවණො.  

ඛ්දනා, සංාන, සං ාර ස්පර්ශ පරතයඛයන් හ් න්නවණො.  

ඒ විඤ්ාණසය නාමර ප පරතයඛයන් හ් න්නවණො.  

ආ ාර පරතයඛයන්  ටඛගන ආ ාර නිඛරෝධඛයන් නිරැද්ධ ඛවනවා  
ගප්ර-ප්සු මනස - ‘ප්ු ් ල ො’ ගවණනුවණ් නුවණණය.  හොර ප්රතයග න් 
හ්ග න ගම් ස්කන්ධ ටික  හොර නිගරෝධග න් නිරු ්ධ ගවණනවණො කි න 
නුවණණයත්, ස්කන්ධ ටිකත් ිසතර ි. එච්චර ි.  

ගප්ර-ප්සු මනගස් කොමගලෝක මට්ඨ්ගම් සංග ෝජන ක් නුහු. 
රෑප්ගලෝක මට්ඨ්ගම් සංග ෝජන ක් නුහු, රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ නුහු 
ගප්ර-ප්සු මනගස්. අරෑප්ගලෝක මට්ඨ්ගම් සංග ෝජන ක්, රො ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ නුහු ස්ප්ර්ශ   ත  හ ් සම ොමීවණ ගප්ර-ප්සු මනගස්.  

‘වූ ඛදය වූ විියටම’ දන්නා වූ, දක්නා වූ නුවණස් කි නවණො 
සේමාිට්ඨි  ඒ සම්මොදිට්ඨි  ග දිච්ච භූමි  හඳුන්වණනවණො 
අප්රි ොප්න්න කි ලො.  

ස්ප්ර්ශ   ත  හ   හොර ප්රතයග න් හ්ග න  හොර නිගරෝධග න් 
නිරු ්ධ ගවණනවණො. ප්රතය නිසො හ් ත්ත ස්කන්ධග ෝ ප්රතය නිගරෝධග න් 
නිරු ්ධ ගවණනවණො.  

ධර්මතොවණ , ‘වණූ ග   වණූ ිසදි ්ම’  න්නො නුවණණයක් නිසො ස්කන්ධ ටික 
උප් ් නවණො.  

උප් ් ප්ු ස්කන්ධ ටික නිසො ස්කන්ධග ෝ ඇතිගවණච්ච නුතිගවණච්ච හුටි 
 න්නො නුවණණය ග ග නවණො.  

අ , ගකගලස් ටික නිසො ස්කන්ධ ටික උප් ් ලො, උප් ් ප්ු ස්කන්ධ ටික 
බලන ගකෝම ඛකඛලස් ටික ග දුණයහම ‘මම’ ඉන්නවණො - ගම් ස්ප්ර්ශ 
  ත  හග ් ‘අම්මො තොත්තො, දුවණො ප්ුතො’ හම්බගවණනවණො ඔ  ප්ින්වණතුන්්.  

 ස්ප්ර්ශ   ත  හග ් ඇතිගවණන හුටි  ුන නුවණණින් ස්ප්ර්ශ 
  ත  හ  ඉප්ු ්දුවණහම, 

 උප් ් ප්ු   තන ටික බලොග නත්   තන ඉප්දුගණය් ගමගහම ි 
කි න නුවණණය ග දුණයහම,  



 මාන ්ඩවල සුෙස්සන හමිි 95 

 ඔ  ප්ින්වණතුන්් සත්ව පුද්ගල ආත්ම වූ කිසිවක් ඛේ ස්පර්ශ 
ආයතය  ඛය්  ේබඛවන්ඛන් නැ ැ   

  හොර ප්රතයග න් හ් ත්ත ස්කන්ධග ෝ  හොර නිගරෝධග න් 
නිරු ්ධ ගවණනවණො කි න නුවණණය හම්බගවණ ි.  

- ඒ නුවණස් කි නවණො අපරියාපන්න ි.  
- ස්කන්ධ ටික් කි නවණො පංචස්කන්ධය කි ලො. ප්ංචස්කන්ධ ක් 

නුවණණින් ප්රිහරන  කරනවණො කි ලො.  
- එතගකෝ කි න්ගන් රහතන්වණහන්ගස් කි ලො. 

දැන් නම් කරන්ගන් ‘මම’ කි ලො, නුත්නම් මනුස්සග ක් ගම් මට්ඨ්ගම්, 
නුත්නම් ග ිසග ක්, නුත්නම් බරහ්මග ක් ක ිලො. එතගකෝ ස්ප්ර්ශ 
  ත  හ ් කි නවණො විඤ්ාණසචරියා කි ලො.  

ස්ප්ර්ශ   ත  හ  උප් වණන්න ගප්ර ඇතිගවණන රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ 
සහ ඉප්ු ්දුවණ් ප්ස්ගස් මනගස් ඇතිගවණන රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ -  

 ඔ  ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො ග ් අවිදයා සං ාර කියලා විස්තර කරලා 
තිඛයන තැන තණස් ා උපාදාන ඛයඛදනවා.  

 නමුත් අවිදයා සං ාර කියලා කියන්ඛන් ස්පර්ශ ආයතය  ය 
උපද්දන්න ඛපර අවස්ථාව   

 ඊළඟට තණස් ා උපාදාන කියලා ඛපන්නන්ඛන් ස්පර්ශ ආයතන  ය 
ඉපදවීඛමන් පසු අවස්ථාව   

ිසප්ොක ස්ප්ර්ශ   තන හ ් ග ප්ුත්ගතන් ගප්න්නන්ගන් මනගස් 
කර්ම ගකගලස්  ති ටික.  

1. ඔ  කර්ම ගකගලස්  ති ටික් කි නවණො අඤ්ාණයචරි ො කි ලො.  
2. ස්ප්ර්ශ   තන හ ් කි නවණො ිසඤ්ාණයචරි ො කි ලො.  
3. ස්ප්ර්ශ   ත  හ  අරභ ො ග ප්ුත්ගත් නුවණණය ග ග න එක් 

කි නවණො ාණයචරි ො කි ලො.  

ිසඤ්ාණයචරි ො, අඤ්ාණයචරි ො, ාණයචරි ො කි ලො කි නවණො.  

එතගකෝ ගමතුන දී ඒ ාණයචරි ො ගේ තිග නවණො ප්රගභ් . ගලෞකික, 
ගලෝගකෝත්තර කුසල් ාණයචරි ො.  

ගලෝක  කි ලො කි න්ගන් මගනෝ ිසඤ්ාණයග ් ඇතිගවණන  ති ටික 
චක්ෙු, ගසෝත, ඝොණය, ජිේහො, කො , මන කි න සප්්ර්ශ   ත  හග න් 
 කිනකම් ි ගලෝක  කි ලො කි න්ගන්.  
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 ම්කිසි ගකගනකු් මනඛස් ඇතිඛවන කිසිම ගතියක් ස්පර්ශ ආයතය 
 ඛය් ඛනාදකියි නේ, ස්පර්ශ ආයතය  ඛය් කිසිවක් මඛනෝ 
විඤ්ාණසඛය් ඛනාදකියි නේ, එයා ඛලෝකඛයන් මිිේච ඛකඛනක්  න ච 
කිඤ්ි ඛලාඛක උපාියති - ගලෝකග ් කිසිවණක් උප්ොදාන වණශග න් 
 ත්ගත් නුහු. 

විදයශ  සහ වවිදයශ  
ඉතින් ඔ  ප්ින්වණතුන් මහො සළො තනික සූතර  ගහොහ් බලන්න මජ්ක්ධිම 
නිකොග ්8. ගමතුන දී ‘ඇහු, රෑප්, චක්ෙු ිසඤ්ාණය  ප්ිරිසිහ 
ගනො න්නහු්, ගනො ක්නහු් දුක් ක්ෂ  කරන්න අභවණය ි (කළ 
ගනොහුකි ි) කි ලො මම කි මි’ කි ලො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො 
කරන්ගන් ඒ නිසො ි.  

ඒ කි න්ගන්  ිඛත් තිඛයන ඛේ ගති ටික කවදාවත් ඔය පින්වතුන්ට ක්ෂය 
ඛවන්ඛන් නැ ැ ස්පර්ශ ආයතය  යට ගැටග න තාක්   

 ගමතුන ඉහලො ඔ ග ොල්ලන්් - හිතන්ගන් මම බොහිර ග  ර  ුන ි 
කි ලො හිතන්න ප්ුළුවණන් තොක් හිතන එක නතර ගවණන්ගන් නුහු.  

 ට්ප්ස්ගස් ගප්ගනන ගකෝම, රෑප්  හම්බගවණන ගකෝම, මනගස් 
ගම් තිග න, ගම් නු ිටින  ති ටික ගම් ගප්ගනන ග  ් අ ිති ි 
කි ලො හිතන තොක්,  ප්හු ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො ගප්ගනන ග   හිතන 
ගමෝඩකම නුතිගවණන්ගන් නුහු.  

 ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො ‘ගප්ගනන ග   තිග නවණො’ කි ලො රැවණග්නවණො.  

 ගප්ගනන ගකෝ ‘සිහිකරප්ු ග   ගප්නුණයො’ කි ලො රැවණග්නවණො.  
අිවණචන සම්ඵස්ස  උප්කොර ි ප්ටිඝ සම්ඵස්ස  උප් වණන්න. ප්ටිඝ 
සම්ඵස්ස  උප්කොර ි අිවණචන සම්ඵස්ස  උප් වණන්න.  
දැන් ග  ර කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන් ගමතුන ඉහන් සිහි කරන මට්ඨ්ම් 
කි නවණො අිවණචන සම්ඵස්ස . ඕක උප්කොර ි ප්ටිඝ සම්ඵස්ස  
ඇතිකරන්න. ඒ කි න්ගන් චක්ෙු සම්ඵස්සො තන  ඇතිකරන්න 
උප්කොර ි.  
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චක්ෙු සම්ඵස්සො තන  කි න්ගන් ප්ටිඝ සම්ඵස්ස ්. ඒක උප්කොර ි 
අිවණචන සම්ඵස්ස  ඇතිකරන්න -  ප්හු ග  ර  ුන හිත හිතො ඉන්න 
මනස ඇතිකරවණන්න.  

නොමක  උප්කොර ි රෑප්ක ්, රෑප්ක  උප්කොර ි නොමක ්.  

ගම් නොමක  රෑප්ක ්ත්, රෑප්ක  නොමක ්ත් ක ින ගම් ග ප්ුත්ගත් 
ප්ුවණුත්ම් නොමරෑප් ග ගක් ප්ුවණුත්ම කි ලො කි නවණො, ගලෝගක් කි ලො 
කි නවණො. ගමප්මණයකින් උප්න්නො, දිරනවණො, මුගරනවණො කි න 
කොරණයොවණ්  නවණො. ඛේක තමයි ඛලෝකය කියලා කියන්ඛන්  

නමුත් ගම් මුළු ජීිසත කොගලම ිස  ම් කරලො හරි, වණු  කරලො හරි 
ගමන්න ගම් කොරණයොවණ ගත්රුම්  න්න උත්සොහවණත් ගවණන්න. අනන්ත 
සංසොරග ් අප්ි් බුරි වණුගණය්ම ඒක. බලන ගකෝ මහො  ුඹුරු ග  ක් 
ගනගවණ ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගම් ග ්ශනො කරන්ගන්.  

ඇත්ත්ම ඕගන් ගකගනකු් තර්කිසතර්ක කරලො හිතො න්න ප්ුළුවණන් 
මට්ඨ්මක්.  

මම හුමගවණගල්ම කි න්ගන් දැන් ඇස් ග ක වණහ න්න. ඇස් ග ක 
වණහ ත්ගතොත් දැන් ඇස් වණුහිලො. ඒ හින්දා රෑප් ගප්ගනන්ගන් නුහු. 
චක්ෙු ිසඤ්ාණයත් නුහු. දැන් සිහිකරන්න තමන්වණ ‘මම’ කි ලො. 
ගහොහ් සිහිකරන්න ප්ුළුවණන්. ගම් මම කි න ගකෝ මග ් මුහුණය, 
අතප් , ක් කි න  ති ටික ඔක්ගකෝම සිහිගවණනවණො ගන්? හරි, 
සිහිගවණනවණො.  

එතගකෝ දැන් ගම්  ති ටික නිසො ‘බලන්න ඕගන්’ කි න ගච්තනොවණ 
නිසො ි අප්ි ඇස් අරින්ගන්.  

ඇස් අරින ගකෝ ගම් රෑප්  ගප්ගනනවණො. ගප්ගනනගකෝ වණුගණය් 
ගමොකක් ? අර ඇස් වණහග න තිබුණයු ගවණලොගේ තිබුණයු  ති ටික 
 ප්හු සිහිගවණච්ච එක.  

ඔ  ටික ගනො න්න ගකෝ අප්ි හිතොග න ඉන්ගන් ගම් කනගබොන 
 හොරග න් හුදුණයු ගම් රෑප්  ‘මම’ කි ලො.  

නුවණසක් තිඛයන ඛකනාට ඛේ ර පය දකින ඛකාට මනඛස්ම 
තිඛයන ගති ටික සි ිවුණසා මිසක ර පය මම වුණසා ඛනඛවයි ඛන්ද 
කියන එක ඛත්ඛරනවා   
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ගමොක  එ ො  න්නවණො ඇත්ත්ම ගම් හුඩ  ප්ත්තර කඩදාසි ක 
තිබුණයත් මම කි න අ හස සිහිගවණනවණො ගන්. ගම් මග ්ම ප්ින්තූර  
කි න එක එ ි ගන්. වීඩිග ෝ ප්ටි ක තිබුණයත් ගම් මම කි න අ හස 
එනවණො ගන්.  

එතගකෝ ගහොහ් ගත්ගරනවණො හිගත් තිග න  ති  හුම ගවණලොගේම 
නුවණතම හිගත් ග දිලො තිග නවණො මිසක ‘රෑප්  මම හින්දා රෑප්  
මම ගවණලො ගනගවණ ි ගන් ’ කි න එක එ ෝ ගත්ගරනවණො, ඒ  ුන 
සුක නුහු. 

ගමන්න ගම් ිසදිහ් ඉස්ගසල්ලො අනුමොන ් දුකත්, දුක ඇතිගවණච්ච 
හුටිත් - එතගකෝ ඔ  ප්ින්වණතුන්් ගත්ගරන්න ඕගන් ගකටිග න් 
 ත්තහම “අ  ස්ප්ර්ශ   ත  හග ් ගම් ගවණන ගකෝ අම්මො තොත්තො, 
දුවණො ප්ුතො,  ොනවණොහන, ග වණල්ගදාරවණල් තිග නවණො, ඉන්නවණො කි ලො 
 ති ක් නිර්මොණය  ගවණලො තිග  ි” නම් ඔ  තම ි දුක නිර්මොණය  
ගවණලො තිග නවණො කි න එක. මේ මළ දුක, ප්ි ො මළ දුක, සගහෝ ර ො 
සගහෝ රි , ඥාති හිෛතශීන් ගකොච්චර තිග  ි ?  

ඔ  දුක ඇතිවණුගණය් ගකොගහොම ? අවිජ්ජා පේචයා සං ාරා කි ලො ගම් 
අිස යොගවණන් හ් ත්ත මනගස් තිග න නිමිත්ත නිසො   තන ටික 
උප් ් ලො, උප් ් ප්ු   තන ටික මනගස් ග ග න ගකෝ ‘ගම් සි ්ි ’ 
ගනො න්නොකම නිසො, ගනො න්නොකමින් ඇතිගවණන ගම් සංෙොර නිමිත්ත 
මුල් කරග න ි දුක තිග න්ගන්. අිස යොවණ එක්ක හුප්ිල ි තිග න්ගන්. 
අිස යොවණ මත ි තිග න්ගන්.  

විදයාව, අවිදයාව කියන කාරණසා ඛදක මත මුළු චකරයම ඛවනස් 
ඛවනවා   

අිස යොවණ නුතිවණුණයො, ිස යොවණ උප්න්නො කි න්ගන් මනගස් තිග න 
 ති ටික නිසො සතරමහොධොතුවණ උප් ් ලො, උප් ් ප්ු සතරමහොධොතුවණ 
 කින ගකෝම ගම් ගකගලස් කර්ම කි න  ති ටික මනගස් ග දුණයො 
ගන්  - කි ලො ඔච්චර ි  කින්න ඕගන්. එප්මණයකින්ම බොහිර 
සත්වණග ෝ ප්ු ් ලග ෝ ඉන්නවණො කි න සංෙොර නිමිත්ත නුහු.  

 සරවණ මත එනවණො, නමුත් සිහිවණුගණයොත් එ ෝ සුක ක් නුහු 
එතුන.  

එතගකෝ එ ො  න්නවණො ගම් සම්මොදිට්ඨි ම භොිසතො කරලො ගම් 
කර්ම සිත ග වණො දැමි   ුතු ි කි ලො.  
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ඔන්න ඔ  ටික ි අප්ි  කින්න ඕගන්.  

ඒක ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් නුවණත නුවණතත් ගබොගහෝ සූතර වණල - ඇ ැ 
නිතයද, අනිතයද, ඇ ැ දුකද සැපද, ඇ ැ ආත්මද අනාත්මද, ර පය, 
චක් ු විඤ්ාණසය     ඕවණො නුවණත නුවණත කි න්ගන් ගමොක ?  

එගහනම් ඒවණො තිඛයනවා වඛග් දැඛනන්ඛන් මනසට ඛන්ද? ඒවා 
සැපයි කියලා දැඛනන්ඛන් මනසට ඛන්ද? ඒවා ‘මඛග්’ වඛග් 
දැඛනන්ඛන් මනසට ඛන්ද? ඛේ නිසා උපද්දපු ඛදය බලාඛගන 
මනඛස් ඛේ ගතිය ඛයිලා ඛන්ද කියන කාරණසාව ඛපන්නන්න  

෴ 

ඉතින් ඔ  ටික අප්ි ගත්රුම්  න්ගන් නුතිවණ අප්ි ගකොච්චර  මක් 
ඇහුවණත් වණුඩක් නුහු අන්තිම්. මුලින්ම ඒක ි  ර්ශනග න් ප්හක් ුතු 
ගකගලස් කි ලො කි න්ගන් ගම්  ර්ශන  ඉස්ගසල්ලො දැන න්න ඕගන්. 
නුත්නම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො ග න් කි න්ගන් දුක ඇතිවීම නුතිවීම, 
නුතිකරන ම  - ගමන්න ගම් ටික කි ලො ග න එක. එගහම නුත්නම් 
ප්ංචඋප්ොදානස්කන්ධග ් උ   වණු  කිේවණත්, චතුරො යඝසතය කිේවණත්, 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ො   කිේවණත්, ගම් ඔක්ගකෝම තිග න්ගන් එකම තුනක්, 
වණචන ටිකක් ිසතර ි ගවණනස්.  

එතප ාට පම විදිහට ස් න්ධ නප්ග් උෙ  වැ  දැ ප් ාත ්ඔ  
 ිනව්තුනට් ස ්ර්ශ ය තන හප  ්තමනප්ග්  ිසිම පෙ  ් 

හමබපවනප්න ්නැහැ. ස ්ර්ශ ය තන හප  ්තමනව් ෙ ිනප්නත් 
නැහැ  තමනප්ග්  ිසවි ් ෙ ිනප්නත් නැහැ. තමනප්ග් යතම්  ් 

ෙ නිප්නත් නැහැ.  

ඛනතං මම ඛනඛසා මස්මි න ඛමඛසා අත්තා’ති  එවඛමතං යථාභූතං 
සේමප්පඤ්ායදට්ඨඨබ්බං - ගමන්න ගමගස් ඇත්ත ඇති හුටිග ් 
නුවණණින්  ත  ුතු ි.  

එතගකෝ එ ො  න්නවණො ස්ප්ර්ශ   තන හග ් මොවණ හම්බවණුගණය්, මග ් 
අ  හම්බවණුගණය්, මග ්  ත්ම  හම්බවණුගණය් ගකොගහොම  කි න එකත් 
එ ො  න්නවණො. මනගස් තිග න  සරවණ කර්ම කි න  ති ටිගකන්   තන 
ටික උප් ් ලො, උප් ් ප්ු   තන ටික බලොග න මනගස් ග දුණයො. ඒක 
ගනො න්නොකම නිසො හිතො න්න  ්ෂ්ටි ක් ිසතර ි. අිස යො ප්රතයග න් 
හ් ත්ත අ හසක් ිසතර ි. එ   කර්ම ගකගලස් නිසො උප් ් ප්ු   තන 
හග ් තමන් හිටිග ් නුහු ම  ි.  
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අිස යොවණ ිසතර ි අන්තිම්  කින්ගන් එ ො.  

ඛේ වැරැද්ද ඇතිඛවන්න තිඛයන එකම සිද්ිය  ැටියට දකින්ඛන් 
අවිදයාව විතරයි  වැරැද්ද ඛල ාගන්න තිඛයන එකම තැන විතරයි 
දකින්ඛන් - ඛමාකක්ද? සේමාිට්ඨිය විතරයි   

ගවණන ගමොකුත්  කින්ගන් නුහු.  ග ් ට්ප්ස්ගස් ස්කන්ධ වණල් 
ගමොකුත් කරන්න  න්ගනත් නුහු, කඩන්න  න්ගනත් නුහු, බිඳින්න 
 න්ගනත් නුහු, ගකගලස් වණල් ගමොකුත් කරන්න  න්ගනත් නුහු, 
නවණත්තන්න  න්ගනත් නුහු, කඩන්න  න්ගනත් නුහු, සිතුිසලි 
බගලන් හිරකරන්න  න්ගනත් නුහු, ගනොහිතො ඉන්න  න්ගනත් 
නුහු. ‘ගවණච්ච ග  , ගවණන ග  , වණූ ග   වණූ ිසදිහ්’  කිනවණො - 
සම්මොදිට්ඨි .  

තවණ  මක් කරන්න කි න එක ගනගවණ ි ගම්ගකන් කි න්ගන් 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්, නිවණුරදිවණ  කින්න කි න එක. ම් ගම් 
සතරමහොධොතුගේ ගප්ොතක් හම්බවණුගණය් ගකොගහොම  කි න එක ි 
කි න්ගන්.  

‘ගප්ොත තිග නවණො’ කිේගවණොත් සොස්වණත  ්ෂ්ටි , ‘ගප්ොත නුහු’ කිේගවණොත් 
උච්ගේ   ්ෂ්ටි . ‘ගප්ොත තිග න්න ප්ුළුවණන්, නුතිගවණන්නත් ප්ුළුවණන්’ 
කිේගවණොත් සොස්වණත උච්ගේ   ්ෂ්ටි . ‘ගප්ොත නුතිගවණන්නත් ප්ුළුවණන් 
තිග න්නත් ප්ුළුවණන්’ කිේගවණොත් උච්ගේ  සොස්වණත  ්ෂ්ටි .  

ඇ ි එගහම වණුගණය්? ‘ගප්ොත කි න එක නිමිත්තක්’ නිසො.  

ඇත කියන්නත්, නැත කියන්නත්, ඇත නැත කියන්නත් මුල් වුඛණස් 
ඛපාත නේ - ‘ඛේ සතරම ාධාතුව ඛපාත’ කියන දර්ශනයට 
ආඛවාත් ඛමාන විි ට කටයුතු කළත් වැරියි.  

අන්තිම් ගම් එකක්වණත් නුතිවණ එඛත ඛත උඛභා අන්ඛත අනුපගේම 
මජ්ඛමන තථාගඛතා අභිසේබුද්ධා9 කි ලො අවිජ්ජාපේචයා සඛත ාරා, 
සඛත ාරපේචයා විඤ්ාණසං කි ලො ගම්ක තම ි කි න්න තිග න්ගන්.  

අවිදයාඛවන් ඔන්න නිමිත්තක්  දාඛගන,  

ඒක් ගප්ොත කි ලො නම් කරලො - ඒ හින්දා අප්ි ඇහු, රෑප්, චක්ෙු 
ිසඤ්ාණය  කි න ස්ප්ර්ශග න් ගම් රෑප් නිමිත්ත උප් වණො  න්නවණො.  
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උප් වණො  න්න ගකෝම, ගප්ොත කි න අ හස මනගස් ග ග නවණො.  

ගම් ටික ගනො න්නොකම තිග න ගකනෝ ‘ගම් රෑප්  ගප්ොත 
ගවණනවණො’ කි ලො ගලෝකග ් ගප්ොත හුග න හුටිත් කි නවණො.  

අවිජ්ජා නිඛරාඛධා සඛත ාර නිඛරාධා කි ලො - අිස යොවණ නුත්නම්,  

ඒ කි න්ගන් එ ො  න්නවණො නම් ගම් හිගත් තිග න  ති ටිගකන් 
සතරමහොධොතුවණ උප් ් ලො ඒක  කින ගකෝ ගම්  ති ටික 
ග ග නවණො කි ලො නුවණණය තිබුගණයොත් - විදයාව   

ඒ නිසා ඛපාත කියන සං ාරයක් උපද්දන ගතිය මනඛස් නැ ැ  ඒ 
 ින්දා ඛපාත බලන්න ඕඛන්, ඛපාත ඛ ායන්න ඕඛන් කියන 
අද සින් ආයතන උපද්දන්ඛන් නැ ැ   

ඒ හින්දා ‘ගප්ොත බලන්න’ කි න අ හසින්   තන උප් ් න්න  ි  
ස්ප්ර්ශ   තන  උප්දින්ගන් නුහු. ඒ නොමරෑප්, ඒ   තන , ඒ 
 ර්ශන  ගමොකුත් නුහු.  

 ප්හු ගප්ොතක් තණය්හො උප්ොදාන වණශග න් මනගස් ග ග න  ති  
ඒගක් නුහු එ ෝ.  

ඛේ චකරයම නතරඛවනවා  

එතගකෝ අන්තිම් - ඛලෝකය ඇති බව ඛ ෝ නැති බව ගැන කියන්න 
ඛවන්ඛන් පටිේචසමුප්පාදඛයන්   

නුහු කි ලො කි න්න බුහු අවිදයාව ඛයදුඛණසාත් ස්ප්ර්ශ   තන 
හග ් අම්මො තොත්තො, දුවණො ප්ුතො, ග වණල් ගදාරවණල්,  ොනවණොහන, 
ඉඩකඩම් තිඛයන නිසා ‘නැ ැ’ කියන්ඛන් නැ ැ - අවිජ්ජා පේචයා.  

අවිජ්ජා  නිඛරාඛධා සඛත ාර නිඛරාධා කි ලො අිස යොවණ නිගරෝධ 
වණුගණයොත් එගහම ධර්මතොවණ ක් හම්බගවණන්ගන් නුහු. අනාත්මයි, 
ශුනයතාවයක් තිඛයන්ඛන් නිසා ‘තිඛයනවා’ කියන්ඛන් නැ ැ   

ඉතින් ගමන්න ගම් කොරණයො ග ක ගත්රුම්  න්න.  

මම ගම් නුවණත නුවණත එක එක ප්රි ො න් වණලින් - ගම් කොලොම 
සූතරග නුත් කි න්ගන් මනගස් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ හඳුනොග න 

රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ නිසො නම්  ම්තොක් කර්ම, දුක් ිසඳින කොරණයො අවණුඩ 

ප්ිණිස, අහිත ප්ිණිස ප්වණතින්ගන්, ඒ රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ දුරු කරන්න. 
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එතගකෝ අගලෝභ, අ ්ගේශ, අගමෝහ කි න  ති කුසල් නම් ඒක උප් වණො 
 න්න.  

තවණ ප්ුත්තකින් නිවණන්  නකල් ම ප්ණිිසඩ  කි ලො තිග නවණො. 
ගමොක  අගලෝභ, අ ්ගේශ, අගමෝහ කි න ධර්මතො ඉප්දුගනොත් 
රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ සම්ප්ූර්ණය දුරු වණුගණයොත්, ඒ කි න්ගන් රො ,  ්ගේෂ, 
ගමෝහ හඳුනො ුනීම කරමකරමග න් කරමකරමග න් උඩ් වණුගඩන ගකෝ, 
ස්පර්ශ ආයතන  ය උපදවන්න ස්පර්ශ ආයතන  ය ගැන යේතාක් 
දැනුමක් තමන්ට තිඛයයි නේ, ඒ තාක ්තමන්ඛග් මනඛස් රාග, ද්ඛ්ෂ, 
ඛමෝ යි කි ලො කි නවණො.  

ස්ප්ර්ශ   තන හ   ුන  ම්තොක් දැනුමක් තමන්් තිග  ි නම්, 
තමන්ග ් දැනුම ස්ප්ර්ශ   තන හ  හො සමොන ගවණ ි නම්, ඒ තොක් 
ප්රප්ංච. යාවතා ඵස්සායතනානං ගති තාවතා පපඤ්චස්ස ගති, යාවතා 
පපඤ්චස්ස ගති තාවතා ඵස්සායතනානං ගති.10  

ඔ  ප්ින්වණතුන්ග ් මනගස් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ හඳුනො න්න ප්ුළුවණන් 
ස්ප්ර්ශ   තන හග ් තිග න බඩුමුට්ඨ්ු ගප්න්නලො ඇති. ස්ප්ර්ශ 
  තන හග ්  ම්තොක් බඩුමුට්ඨ්ු ගප්න්න ි නම් ඒ තොක් මනගස් 
රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ ි කි ලො හඳුනො න්න.  

මනගස් තිග න රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ හඳුනො න්න තිග න ලක්ෂණය ක් 
තම ි ගමොකක්  - ස්ප්ර්ශ   තන හග ් ග වණල් ගදාරවණල්,  ොනවණොහන, 
ඉඩකඩම්, බඩුමුට්ඨ්ු ගප්න්නලො ඇති. එගහ් බඩුමුට්ඨ්ු  ම්තොක් ගප්ගන ි 
නම් ඒ තොක් රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ න්ග ්  ති   කින්න.  

රාගක් ඛයා ඛදාසක් ඛයා ඛමා ක් ඛයෝ නිබ්බානං කි ලො කිේගේ 
ගමොකක් ? ස්ප්ර්ශ   තන හග ්  තිග ් බඩුමුට්ඨ්ු ග වණල්ගදාරවණල් 
නුහු. තමන්් දැගනන ඒ තමන්ග ් මනගස්  ති ටික නුහු ස්ප්ර්ශ 
  තන හග ් ගප්ගනන්ගන්. එච්චර ි. නුවණණය ි වණූ ග   වණූ ිසදිහ්. 
ස්ප්ර්ශ   තන හ ක් උප්දින ගකෝ එතුන තිග න ග   තිග න 
 කොර ක්ම නුවණණය ි.  ග ් හ ලො, හ ප්ු  කොර ක් ගනගවණ ි. 
හ ලො කඩප්ු  කොර ක් ගනගවණ ි, තිග න තිග න  කොර ක්ම 
නුවණණය ි.  

ඔන්න ඔ  ිසදිහ් ගප්ොේඩක් බලන්න කි න එක මතක් කරනවණො.  

                               
10 ඡ ඵස්සො තන සූතර  - pitaka.lk/29274 

http://pitaka.lk/29274
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වනධ යශකග්ධ උ්මශ  
අර උප්මොවණක් කි න්ගන්, අශ්වණග ෝ ගේලිච්ච තණයගකොළ කන්ගන් 
නුහුලු, කන්න ගහොර ි. ඉතින් ඔ  ප්ි් ර්වණල්වණල ශීත කොගල් ගමොක  
ගවණන්ගන්, තණයගකොළ ඔක්ගකොම මුගරනවණලු, ගේගලනවණො ලු. 
තණයගකොළ කප්ලො ගරෝල් බුහලො ති නවණො. එතගකෝ හුඟක් ගවණලොවණ් 
කරනවණො කි නවණො, ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි ක් දානවණලු අශ්වණ න්්. 
තණයගකොළ ටික දාලො, ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි ක් දැම්මහම ඌ අර ිස ළි 
තණයගකොළ කනවණලු. රහ ගප්ොේඩක් ගවණනස් ඇති. ඒත් ඒ ිස ළි 
තණයගකොළ කනවණො, අමු තණයගකොළ කි ලො හිතොග න.  

ඒ වණග ් අනොත්ම ි රෑගප්්.  ත්ම සංඥාවණ නුමති කණය්නොඩි  ප්ුළහග න 
දැන් ගම් රෑප්  දිහො බුලුවණහම, ගහොහ් ගකගනක්වණ ඇසුරු කරන්න 
ප්ුළුවණන් ඔ  ප්ින්වණතුන්්. ‘ගම් මනුස්ස ො දිහො බලනවණො’ කි න අ හසින් 
බලන්ගන්. හුබු ි ගප්ගනන තුන තිග න්ගන් ගමොකක් ? ගේලිච්ච 
ප්ිදුරු වණග ්, අනොත්ම වණූ සතරමහොධොතු රෑප් .  ප්හු දැන න්ගනත් 
ගමොකක් ?  ත්මී  අර්ථග න්. අශ්වණ ො බුලුවණ ග ් එප්ො ු ගප්්න්න. 
අශ්වණ ො ප්ිදුරු දිහො බලන්ගන් ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩිග න් නිසො, ඌ් 
ගප්්න්ගනත් ගකොල ප්ෝ ග ්. එතගකෝ ගකොල ප්ෝ ග  ක් දිහො, ගකොල 
ප්ෝ ග  ින් බලප්ු නිසො, ගකොල ප්ෝ ග ්ම ගප්්නවණො. කවණදාවණත් ඌ් 
ගප්්න්ගන නෑ ගේලිච්චො - සුබෑ තත්ත්වණ .  

ඒ වණග ් අප්ිත් අත්ම සංඥාගවණන් - අර හිගත් තිග න  ති ටික් අප්ිම 
හ ප්ු මුටි ටික දිහො මිනිස් රෑප්  කි ලො බුලුවණො. මිනිස් රෑප් ක්ම 
ගප්නුණයො. ගප්නුගණය් නෑ කවණදාවණත් තිග න ප්ඨිස ධොතුවණ.  

එතගකෝ අශ්වණ ො අමු තණයගකොළ කනවණො වණග ්, අප්ිත් ඉතින් ප්ඨිස 
ධොතුගේ තවණ මිනිස්සු එක්ක, ප්ු ් ලග ෝ එක්ක, අම්මලො තොත්තලො එක්ක 
ඉන්නවණො. එතඛකාට අපිත් සතරම ාධාතුඛ් ඛගවල් ඛදාරවල්  දාඛගන 
ඉන්නවා, ඛකඛලස් ටිකට පින් සිද්ධඛවන්න  ඛගයක් ඛදාරක් ඇතුව, 
න ද ඛයෝ ඇතුව ඉන්නවා අද අපි ඛකඛලස් වලට පින් සිද්ධඛවන්න.  

ඉතින් සම්මොදිට්ඨි කිේගේ ගමොකක් ? අශ්වණ ො අමු තණයගකොළ කන 
හුටිත්  න්නවණො නම්, අශ්වණ ෝ අමු තණයගකොළ කන්ගන් ගමොකක් නිසො  
කි න එකත් ගත්ගරනවණො නම්, තිග න්ගන් ගේලිච්ච ප්ිදුරු, ගේලිච්ච 
ප්ිදුරු තිග න තුනක, එ ො ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි ක් දාග න, ිස ළි 
එක ගකොල ප්ෝ කරග න අනුභවණ කරනවණො. ඒක එ ොග ් ගලෝගක් 
ිසප්ොගක්. එ ො දැන් අමු තණයගකොළ කොලො සුප් දුක් ිසඳිනවණො. ඒක එ ොග ් 
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ගලෝගක්. තවණ අශ්වණග කු් ගවණන ප්ෝක් දාන්න ප්ුළුවණන් නම්, එ ො 
කන්ගන් ගවණන ප්ෝක තණයගකොළ.  

ඒ වණග ්, ඒක ි දැන් ගම්, එකම රෑප් , මම ගම්ක් ගකෝප්්ගප්් කි ලො 
අ හසින් ප්රිහරණය  කරනවණො. ගවණන ජොති ක ගකගනක් ගවණන 
භොෂොවණකින් ගම්ක ප්රිහරණය  කරනවණො. තවණ ගකගනක් තවණ භොෂොවණකින් 
අරග න ප්රිහරණය  කරනවණො. එ ෝ ගම්ක ගකෝප්්ගප්් ගනගවණ ි. ඔ  
වණග ් අන්තිම්, අප්ි එක්ගකගනක්වණත් ඇත්ත  ුන හිතන්ගන් නෑ. 
අශ්වණ ොග ් කණය්නොඩිග ් තිග න ප්ොටින් ප්ිදුරු ග ොඩවණල් සී ක් දිහො 
බුලුගවණොත් - නුත්නම් අප්ි කි මුගකෝ ගම් ප්ිදුරු ග ොඩ දිහො ගකොල 
ප්ොටින් බුලුවණො, රතු ප්ෝ කණය්නොඩි ක් දාග න ඉතුරු ප්ිදුරු ග ොඩ දිහො 
බුලුවණො. ප්ෝවණල්  හ කින් ිසතර ප්ිදුරු ග ොඩවණල්  හ ක් බුලුගවණොත්, 
ප්ුත්තක්  නගකෝ ප්ෝ ප්ෝ ප්ිදුරු ග ොඩවණල් තිග න ගලෝක ක් 
හම්බ ගවණ ි ඒ අශ්වණ ෝ. හරි ලස්සන ි ගලෝගක්. ප්ෝ ප්ෝ ි. ඇ ි? 
නමුත්, ඒකත්වණ කින් තිබුණයු ප්ිදුරු වණල සුබෑම ප්ෝ ගප්නුගණය් නෑ.  

ඒ වඛග් - එක්ම සතරම ාධාතුව, මනඛස් තිඛයන දෘෂ්ටි සීයකින් අපි 
බැලුඛවාත්, මට සීයක් ඛද්වල් ඛභෞතිකය තුළ  ේබඛවයි  ගම්ක මග ් 
ගලෝගක්. මග ් ිසප්ොගක්. මග ් කර්ගම්.  

නමතු්, ඒ   ිබුදුරාාණනව්හන්පස ්පේශනා  රනප්න්, “මහපණනි, 
 ඳු  ල්ලම  විවර   ර්වත   ර ාත පමපනහි පනාප ාට එ ්ම  ඨවි 

සංඥාව  හති තබන්න, එ ්ම  ඨවි සංඥාව වඩනන්”  ි ලා. ඒ 
 ුළුවන් ම තපි නප්න ්ඔපහාම.  

එතගකෝ ගමන්න ගම්, අශ්වණ ෝ තණයගකොළ කන්න ගකොල ප්ෝ 
කණය්නොඩි දාප්ු ග ් ි අප්් ගවණලො තිග න්ගන් කි න කොරණයොවණ මතක 
තබො න්න. අශ්වණ ො ගකොල ප්ෝ ක ්දීත්, තණයගකොළ ගේලිලො කි න එක 
මතක තබො න්න.  

ඒ වණග ් අප්ි ගකගලස් නුමති කණය්නොඩි ක්,  ත්ම  ්ෂ්ටි  නුමති 
කණය්නොඩි ක් දාග න අනොත්ම රෑප් ප්රිහරණය  කරන ගකෝ  ත්ම 
සංඥාගවණන් රෑප්ග ් ඇත්ත අනොත්ම ි කි න එක ගත්රුම්  න්න. ඒක ි 
ගම් ගප්න්නන්ගන් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්.  

එතගකෝ ඔ  සි ්ි  දැක්ගකොත්, අඛප් මනඛස් තිඛයන ගතියම, පඨවි 
ධාතුව මත පතිත ඛවලා ආප ු මනඛස් තිඛයන ගතියමයි දැන ගත්ඛත් 
කියලා ඔය පින්වතුන්ට  ේබ වුඛණසාත්, පැත්තකට ගි ිල්ලා ඔය 
පින්වතුන්ට දරැවා ගැන, අේමා ගැන, තාත්තා ගැන  ිතන්න බ   මම 
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මඛග් මනසමයි තලුමරන්ඛන් කියලා ඛත්ඛරනවා  ‘බොහිර තිග න්ගන් 
සතරමහොධොතුවණ ි’ කි න නුවණණයක් හම්බගවණ ි.  

ඔන්න ඔ  ටික  කින්න ප්ුළුවණන් නම්, ඕක් කි නවණො සම්මොදිට්ඨි. 

දිට්ඨියු ව වග්රහ ් ිස 
නමුත් ඔය සේමාිට්ඨිය දැනගත්තට, ඔය ඇත්ත දකින මට්ඨටමට ගන්න 
ඕඛන.  

පඤ්ච ි, භික් ඛව, අඛතඛග ි අනුග්ග ිතා සේමාිට්ඨි 
ඛචඛතාවිමුත්තිඵලා ච ඛ ාති ඛචඛතාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, 
පඤ්ාවිමුත්තිඵලා ච ඛ ාති පඤ්ාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච11 

ඔ  සම්මොදිට්ඨි ් තවණ එකතු වණුගණයොත් කොරණයො ප්හක්, ඒ කොරණයො 
ප්හකින් අනු රහ  ලබන ගමන්න ගම් සම්මොදිට්ඨි , ගම් දැක්ම ඔ  
ප්ින්වණතුන්් ගච්ගතෝ ිසමුක්ති , ප්රඥා ිසමුක්ති  කි න ගමන්න ගම් 
ග  ොකොර ිසමුක්ති  ගම් ජීිසතග ්දීම ලබො ග නවණො, අරහත් ඵල ගච්ගතෝ 
ිසමුක්ති , ප්රඥා ිසමුක්ති  ගම් ජීිසතග ්දීම ලබො ග නවණො කි න එක ි ඒ 
සූතරග න් කි න්ගන්.  

ඔ  සම්මොදිට්ඨි ් අනු රහ   ක්වණන අං  ප්හක් ගමොකක් ? ප්ළගවණනි 
එක සීලය. සීල  කිේවණහම, සීල  ප්රධොන වණශග න් ගකෝස් හතරක් 
ගබ නවණො, ප්රොතිගමෝක්ෂ සංවණර සීල , ඉන්ද්රි  සංවණර සීල ,  ජීවණ 
ප්ොරිශු ්ධ සීල , ප්රතය සංනිශරිත සීල  කි ලො.  

ඒ කි න්ගන්, ප්න්සිල්,  ජීවණ අෂ්ඨමක සීල , උගප්ෝසථ අෂ්්ොං  සීල  
වණග ් තමන්් නිතය වණශග න් ප්ිහි්ො හිටින්න සීල කුත් සමො න් 
ගවණනවණො. ඒ ටිගකන් රළු වණශග න් ක  වණචන  ග ගක් අසංවණරකම අඩු 
කරනවණො.  

ට් අමතරවණ ඉන්ද්රි  සංවණර කර න්න් ඕගන.  ම් රෑප් ක්  කින ගකෝ 
රො ,  ්ගේෂ, ගමෝහ උප්දින රෑප් ප්ුළුවණන් තරම් අඩු කරලො,  ම් රෑප් ක් 
 කින ගකෝ අගලෝභ, අ ්ගේෂ, අගමෝහ කි න කුසල් ඇතිගේ නම් එබඳු 
ිසදිග ් රෑප් ිසතරක් බලනවණො. ගම් ිසදි ්   තන හග ් සංවණර භොවණ ක් 
ඇති කර  න්නවණො. ගම්ක් කි නවණො ඉන්ද්රි  සංවණර සීල  කි ලො.  
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ප්රතය සංනිිඃශරිත සීල  කි න්ගන්, චීවණර, ප්ිණය්ඩප්ොත, ගස්නොසන, 
 ිලන්ප්ස කි න ගම් ධර්ම න්ග ් ප්මණය දැනග න ප්රිහරණය  කරනවණො. 
 හොරප්ොන ගේවණො, ඇඳුම් ප්ුළඳුම් වණුණයත් - ගම්ගකන් අප්ි අඳිනවණො කි න 
එගකන් කරන්ගන් ඇත්ත්ම ගමන්න ගම් කොරණයොවණ ගන්  කි ලො 
නුවණණින් බලන්න.  

කනගබොන  හොර  වණුණයත් - ගම්  හොර  බලන ගකෝ තමන්් නුවණණය 
ගහොහ් වණුගඩන්න, ගම් ක  ඇත්ත් ගමොන තරම් අනොත්ම  කි න 
එක කොල ක්  න ගකෝ ඔප්්ප්ුගවණලො ගප්්නවණො. ඇ ි, බත් ප්ොන් කේප්ි 
මුං ඇ් කි න සත්වණ ප්ු ් ල ගනොවණන කෑලි, ඒවණො කොලො ගම්  ත්ම 
ගකෝස් හුග න්ගන් නෑ ගන්  කි ලො නුවණණය එනවණො ගහොහ්.  

ප්රතය සංනිශරිත සීල  කි න්ගන් සිේප්ස  නුවණණින් බලලො ප්රිහරණය  
කරන්න.  

 ජීවණ ප්ොරිශු ්ධ සීල  කි න්ගන් රළු වණශග න්  ත්තහම, ගනොක් ුතු 
ගවණළඳාම් ප්ගහන් දුරුගවණලො ක් ුතු කරන එක. එතගකෝ තවණ 
ප්ුත්තකින්  ත්තහම,  ජීවණ ප්ොරිශු ්ධ සීල  කි ලො කි න්ගන්  ම් 
 කොර ක, බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගමන්න ගම්  කොරග ් දිිස ප්ුවණුත්ම 
අප්ිරිසිදු ි කි ලො ගප්න්නුවණො නම්, ඒ අප්ිරිසිදු  ජීවණග න් ගවණන්ගවණලො 
ජීවණත් වීගමන් ප්ොරිශු ්ධ වීම  ජීවණ ප්ොරිශු ්ධ සීල  ි. ගමොක  එගහම 
ගප්න්නන්ගන්,  හම් මග ් මට්ඨ්ම් ගම් සීල   ුඹුර්  න නිසො. දැන් 
උප්සම්ප්දා ස්වණොමීන්වණහන්ගස් නමක් ඔ  වණග ් තුනකින් ගනගවණ ි, ඒ 
ප්ුිසදි ජීිසත ් අදාළවණ ගවණන කුමන  කොර ක ක්තය ක් කළත්, ඒක 
 ජීවණ ප්ොරිශු ්ධ සීල  කි න තුන් ිසරු ්ධ ි වණග ් තුනකින්  ජීවණ 
ප්ොරිශු ්ධ සීල  කිලු්ු ගවණනවණො වණග ් තුනක් එනවණො. ඒ හින්දා ගම් 
 ජීවණ ප්ොරිශු ්ධ සීල  කි න ගමන්න ගම් සීල  ප්ුළුවණන් ප්මණයකින් 
රකින්න. එගහම ගම් සම්මොදිට්ඨි  වණර්ධන  ගවණන්න ඒක අනු රොහ ි.  

ට් ප්ස්ගස් ශරැත - දැනුමක්. ගහොහ් අහලො, අහන ග ් ගහොහ් හිගත් 
 රො න්නො  ති . නුවණත නුවණත, නුවණත නුවණත බණය අහනකම, ධර්ම 
ශරවණණය . ධර්ම ශරවණණය  කරලො ඒ කරුණයු හිගත් ධොරණය  කර න්නකමත් 
ගම් සම්මොදිට්ඨි ් අනු රොහ ි.  

සිල්වණත් කමත් ගම් ඉග න  ත්ත, දැන  ත්ත  ර්ශන ් උප්කොර ි. 
ධර්ම  අහලො ටික ටික ධොරණය  කර  න්නො බවණත්, ඔ  සම්මොදිට්ඨි ් 
උප්කොර ි. ටිගකන් ටික ගකනො ගකනො එකතු ගවණලො ඇසූ ප්රිදි දැරෑ ප්රිදි 
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සොකච්ජො කරනවණො නම්, ගම් සාකේජාවත්, ධර්ම කරුණයු කතො කිරීමත්, 
සම්මොදිට්ඨි ් අනු රොහ ි.  

ට් ප්ස්ගස් ඉඩ ලුගබන හුම ගවණලොවණකම චිත්ත සමථ  ඇතිගවණන 
ගලස සමථ නිමිත්තක් ඇසුරු කරනවණො නම්, ගම්කත් සම්මොදිට්ඨි ් 
අනු රොහ ි. 

ඒ වණග ්ම විදර්ශනා කරනවණො නම් - විදර්ශනා කරනවා කියන්ඛන්, ‘වූ 
ඛද් වූ විියට’ බලන එක   

  ූකදධ  ූ ්රිදි 
ිස ර්ශනො කරනවණො කි න්ගන්, ‘වණූ ග ් වණූ ිසදි ්’ බලන එක. ගනොවණූ 
ග  ක්, නුති ග  ක් ඇති හුටි ් උප් ් වණලො බලන එක් ිස ර්ශනොවණ 
කි ලො කි නවණ ? නෑ.  

අප්ි දැක්කො, “මනගස් තිග න අිස යො කර්ම තණය්හො කි න  ති ටික 
නිසො - වණඩුවණොග ් හිගත් තිග න  ති ටික් සතරමහොධොතු රෑප්  
අවණකොශ ධොතුවණ තුළ රොශි කළො. ගම් රොශි කරප්ු ප්ු්ුවණ  කින ගකෝම 
 ප්හු ගකගලස් ටික මනගස් ග දුණයො” කි ලො අප්ි ිස ර්ශනො කගළොත්, 
එ ෝ ගත්ගරනවණො - ‘මනගස් තිග න ගකගලස් කර්ම ටික නිසො 
අනොත්ම වණූ රෑප් ක් ඉප්දුණයො, ඒ රෑප්  නිසො මනගස්ම ගකගලස් කර්ම 
ටික  ප්හු ග දුණයො’ කි ලො දැක්කම - “එඛ නේ ඛේ මනඛස් තිඛයන 
ඛේ නිමිති ටික ඛන්ද ඛේ ඛකඛලස් කියලා කියන්ඛන්, කර්ම කියලා 
කියන්ඛන්, මම ඛේ ර පඛය් ඇත්ත බලලා බලලා ඛේ නිමිති ටික 
මනඛසන් අයින් කළ යුතුයි” කි ලො උත්තර ක් එනවණො.  

ගහොහ ි, අප්ි ඉස්ගසල්ලොම රෑප්  කඩලො කඩලො කඩලො කඩලො කුඩු 
කරලො රෑප් කලොප් වණල්ත් බලලො, ‘රෑප්  නෑ’ කි ලො බුලුගවණොත්, මම 
දැන් මනගස් තිග න  ති ටික ගකගලස් කි ලො හඳුනො න්ගන් කුමක් 
සොගප්්ක්ෂවණ ?  

දැන්, රෑප්ග ් ඇත්ත දැක්ගකොත් ගන් ‘මග ් මනගස් තිග න්ගන් 
ගකගලස්’ කි ලො අහුගවණන්ගන්. දැන් ‘ගම් අිස යො කර්ම තණය්හොගවණන් 
හ් ත්ත රෑප් ’ කි ලො මම ගමොකක්  ගප්න්නන්ගන්? ඇ ි, රෑප් 
කලොප් ක්වණත් ගප්්න්න නෑගන්. රෑප් කලොප් ක් කි න තුනින්වණත් ඉතුරු 
කරන්න බෑගන්. ඒකත් කඩලො බලනවණොගන්. ම් ප්ිරිසිහ  කින්න 
දුක්ෙස්කන්ධ ක් හම්බගේිස  එගහම බුලුගවණොත්?  
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අනිත් එක අප්ි රෑප් කලොප් කලොප් කඩලො කඩලො හරි බිහලො බිහලො හරි 
බලනවණො නම්, ‘වණූ ග ්’ බලන්න ඕගන්. ගම් නුති ග  ක් ඇතිහුටි ් 
උප් ් වණොග න ි බලන්ගන්. නමුත් බුදුරජාණසන්ව න්ඛස් ඛද්ශනා කඛළ් 
සේමාිට්ඨිය - ‘වූ ඛදය වූ විියට’ බලන්න   

දැන් ගම් ගලෝක ො ප්ු්ුවණ කි ලො ප්රිහරණය  කරන රෑප් , එ ින් ඔේගේ 
රෑප් කලොප් තිග නවණො ගවණන්න ප්ුළුවණන්, ඒවණත් ිසප්රිණයොම ගවණනවණො 
ගවණන්න ප්ුළුවණන්. දැන් අප්් අවණශය ගකොගහොම හරි රෑප් කඩො ග න 
 ෑම ගනගවණ ි. අගප්් මනගස් තිග න කර්ම ගකගලස් කි න  ති ටික 
ස්කන්ධ න්ග න් ගවණන් කරලො දැන  න්න. දැන දැක ගම් කර්ම ගකගලස් 
ටික ක්ෂ  කිරීම ප්ිණිස, කර්මක්ෂ  කිරීම ප්ණිිස ප්රතිප්දාවණක් ප්ුරො 
 න්න ි ට් ප්ස්ගස් ඕගන අප්්.  

එතගකෝ දැන් අප්ි ප්ු්ුවණ කි න රෑප් ,  න්නවණො මනගස් තිග න අිස යො 
කර්ම තණය්හො කි න  ති ටිකක් නිසො රොශි ගවණච්ච සතරමහොධොතු රෑප් . 
අප්් බලන්න තුනක් තිග නවණො. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්නලො 
තිග නවණොගන් මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ි කි ලො. එතගකෝ මහොභූත 
කි ලො එකකුත් නෑ, උප්ොදා  රෑප් ි කි ලො එකකුත් නෑ කි ලො කි න්ගන් 
අප්් සර්වණඥතො ඥාන ්ත් වණඩො එහො දැනුමක් තිග නවණො කි ල ? රෑප් 
කි ලත් එකක් නෑ, රෑප්  නුති ගවණලො  නවණො, කුඩි කුීව බිඳි බිඳී  නවණො 
කි ලො අප්ි සමහරිස් ගකගනක්  කිනවණො. එතගකෝ ඒ සම්මොදිට්ඨි  
ගනගවණ ි, නුති ග  ක් ඇති හුටි ් උප් ් වණොග න බලනවණො. ඒ අගප්් 
 ්ෂ්ටි ක්. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කගළ් ගලෝක ෝ සුප් දුක් 
ිසඳින්න ප්ුළුවණන් මට්ඨ්ම.  

බල්ේ එකක් දාලො තිග නවණො නම්, ඔ  බල්ේ එක තත්ප්ගර්් හු් 
වණතොවණක් නිගවණනවණො, හු් වණතොවණක් ප්ත්තු ගවණනවණො. නිගවණන ප්ත්තුගවණන 
ගේ   වණුඩි ි. නමුත් මම ගප්ොත බලන්ගන් බල්ේ එගක් එළිග න් නම්, 
 ගලෝකග න් නම්, ම් ගම් නිගවණන ප්ත්තුගවණන සි ්ි  වණුඩක් නුහු. 
ම් තිග න්ගන් - “ගම්  ගලෝක  නුති වණුගණයොත් ගකොගහොම , ගම් 
 ගලෝක  ඇති වණුගණයොත් ගකොගහොම ?” කි න තුනක ප්රශ්න කින් 
ිසතර ි ම් සම්බන්ධ. ගම්  ගලෝක  නුති ගවණන්ගන් ගම් ස්ිසච් එක 
ඕෆ් කගළොත්, එතගකෝ ගම් ස්ිසච් එක දැම්මම  ගලෝක  ඇති ගවණනවණො 
කි න තුනකින් ිසතර ි මග ් ජීිසත ් ප්රශ්ගන් තිග න්ගන්. බල්ේ එක 
හු් වණතොවණක් නිගවණනවණො ප්ත්තු ගවණනවණො කි න තුන බුලීම නිසොවණත්, 
ගනොබුලීම නිසොවණත් මම ගම් ගප්ොත කි වණන එක් ප්රශ්න ක් ගවණන්ගන් 
නෑ.  
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ගම් ගප්ොත කි වණන එක - ම් මු දී ගප්ොත කි වණන එක බුරිගවණන්ගනත් 
නෑ, ප්ුළුවණන් ගවණන්ගනත් නෑ, තත්ප්ගර්් හු් වණතොවණක් නිවීම නිසොවණත් 
ප්ත්තු වීම නිසොවණත්. එගහනම් මම ගම් ගප්ොත කි වණන එක ප්වණත්වණන්න 
ගහෝ ගනොප්වණත්වණනවණො කි න කොරණයො ග ගකන් එකක්වණත් සම්බන්ධ 
නෑ හු් වණතොවණක් බල්ේ එක නිගවණනවණො  ප්ත්තුගවණනවණ  කි න එක. මම 
ඒක ගහො න්න  නවණො කි න්ගන්, මො  ොවණ නුති ගකගල්ස ක් මම ඇති 
කරන්න  නවණො. ම් බුඳීම, ප්රශ්ගන් තිග න්ගන්, ගම් ගකොගල් ම් 
කි වණො  න්න බෑ ගම් එළි  නුති වණුගණයොත්. ගම් එළි  තිබුගණයොත් 
කි වණන්න ප්ුළුවණන්. එගහනම් මම ගම් ගප්ොත කි වණන එක් ප්රශ්ගන් 
බුඳිලො තිග න්ගන් මම ගම්  ගලෝකග ් මට්ඨ්ගමන් නම්, ‘ගම් 
 ගලෝක  ඇති ගවණන්ගන් ගකොගහොම  නුති ගවණන්ගන් ගකොගහොම ’ 
කි ලො ිසතර ි මම බුලි   ුත්ගත්.  

ඒ වණග ් “ම් ප්ු්ුවණකින් දුක එන්න ගහ්තුවණ ගකොගහොම , නුති ගවණන්න 
ගහ්තුවණ ගමොකක් ? අම්මො මුරුණයු දුක ඇති වණුගණය් ගකොගහොම , නුති 
ගවණන්ගන් ගකොගහොම ? තොත්තො මුරුණයු දුක ම් ඇති ගවණන්ගන් 
ගකොගහොම , නුති ගවණන්ගන් ගකොගහොම ?” දුකත්, දුගක් ඇති වීමත්, 
නුති වීමත් බලො ත්තහම ගහොහ්ම ඇති. ම් අවණශය නුහු මග ් 
ප්රශ්න ් අදාළ ගනොවණන ග ්වණල් ග ොඩ හ න්න, මම නුති ප්රශ්න ඇති 
කර  න්නවණො.  

ඒ නිසො ගමොක  සමහර ිස්ක, සමහර අ  ගම්ක  ගේෂණය  කරන්න 
 ි හම, දැන් ඔ  මම සමහර උප්මො දීලො තිග නවණො, අගප්් ගකගලස් අඩු 
කර  ුනීම ප්ිණිස මිසක, ගභෞතික වණස්තූන් ඕගනවණ් වණඩො අල්ලොග න 
 න්න ගනගවණ ි. “වණුලි කු් තිග න තුනක වණුලි ග ොඩක් 
ගප්ගනනවණො” කි න තුනකින් මම කි ලො දුන්ගන් අප්ි් ‘ගප්ගනන ග ් 
ගප්ර ගනොතිබීම හ්ග න ඉතුරු නුතිවණ නුති ගවණනවණො’ කි න සි ්ි  
කි න්න.  ධයොත්මික ප්ුත්ත් මනස  න්න උප්කොරී ප්ිණිස ඒ  ුන 
කතො කළො මිසක, ‘ඒක නෑ’ කි න තුනකින් උච්ගජ්ක්ධ  වණො  ් වණුග්න්න 
ගහෝ ඒක ප්හුරු ොන්න ගනගවණ ි. ඒ වණග ්, අප්ි ගහොහ් ගත්රුම්  න්න 
ඕගන  ම්  හම් කරුණයක් සම්මර්ශන  කර ්දී අප්් අදාළ සීමොවණ තුළ 
ඉහලො අගප්් ප්රශ්ගන් ලිහො  න්න ිසතරම ි එක කරන්ගන් කි ලො.  

එතගකෝ සිල්වණත් බවණ තිග නවණො නම්, බහුශරුත බවණ තිග නවණො නම්, 
ධර්ම සොකච්ජොවණ තිග නවණො නම්, සමථ ක හිත ප්ිහි්ුවණො න්නවණො නම්, 
ිස ර්ශනො කරනවණො නම් ගමන්න ගම් සම්මොදිට්ඨි ් අනු රහ ප්ිණිස 
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ප්වණතිනවණො. ඒගකන් ිස ර්ශනො කි න එක හුම ගවණලොගවණම තමන්් 
ගලෝක ො  කින අරමුගණය් ඇත්ත ඇතිහුටිග ්  කින්න ඕගන.   

්ඨවිය  ූ ්රිදි 
ඒක ි පඨවිං පඨවිඛතෝ ඤත්වා පඨවිස්මිං නිබ්්න්දති, නිබ්්න්දං 
විරජ්ජති, විරාගා විමුේචති, විමුත්තස්ස විමුත්තමීති පජානාති - ගම් 
ප්ඨිස , ප්ඨිස  හුටි ් දැක්කහම ප්ඨිස  ගකගරහි කලකිගරනවණො, 
කලකිගරනගකෝ ගනොඇගලනවණො. ගනොඇගලනගකෝ මිග නවණො, 
මිදුණයහම මිදුණයො කි න නුවණණය එනවණො.  

එතගකෝ ගමන්න ගමතනදී ස්ප්ර්ශ   තන හ  අනොත්ම ි කි න 
 ති ත් - ඒ කි න්ගන් ප්දිුරු ටික ඔක්ගකොම ගේලිලො කි න  ති ත් - 
 ත්ම සංඥාගවණන් අනොත්ම රෑප්  දිහො බුලුවණහම - ඒත් රෑප්  
අනොත්මම ි - රෑප්   කින ගකෝ  ග ත්  ත්ම සංඥාවණ සිහිගවණලො, 
අගන් ගම් සි ්ි  ගනො න්නො ම් ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො මග ්  ත්ම 
සංඥාවණම තලුමරමර ඉන්නවණො, බොහිර රෑප්   ත්ම හුටි ්.  

ප්ිදුරු ටික ගේලිලො, අශ්වණ ො ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි කින් ගම් දිහො 
බුලුගේ, බලලො ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි  අත්දැකීම ඇතුවණම ි අහක් 
 ිග ්. ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ ටිකක් දිහො 
තණය්හොගවණන් හිත හිතො ඉන්නවණො, මම ගහ්ත්  ිහිල්ලො ගම් ගකොල ප්ෝ 
තණයගකොළ ටික කනවණො කි ලො හිත හිතො ඉන්නවණො දැන් අශ්වණ ො. අශ්වණ ො 
ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො හිත ්දීත් ප්ිදුරු ගේලිලො. එගහම හිතොග න ගකොල 
ප්ෝ ප්ිදුරු මිටි  සිහි කරලො ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ කන්න ි ගහ් 
 වණගස්   න්ගන්.  ි හම  ග ත් ඇස් ඉදිරිප්ි්් එන්ගන් ගේලිච්ච 
ප්ිදුරු. එදා්ත් කණය්නොඩි  හරහොම ි ගප්ගනන්ගන්.  ප්හු ගකොල ප්ෝ 
තණයගකොළ ි කන්ගන්. ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො සිහි කරන්ගනත් ගකොල 
ප්ෝම ි. ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ කන්න ඕගන  සොගවණන්  ප්හු - ගම් 
ජීිසගත් බුරි නම් ගවණන තුනක්  ි ත්, එදා්ත් හුග න්ගන් හම්බ 
ගවණන්ගන් ප්ිදුරු.  ග ත් ප්ිදුරු  හ ගනො න්නොකම නිසො ගකොල ප්ෝ 
තණයගකොළ වණල් තණය්හොවණ ි.  

ගම් අශ්වණ ෝ ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ ටික නිසො ගබොගහෝම කොල ක් 
ගම් ක්ගෂ්තරග ් කන්න ප්ුළුවණන්.  ම්  වණසකදී ගම ෝ ගත්රුගණයොත් 
“ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි  දාග න බලප්ු නිසො ගේලිච්ච ප්ිදුරු ම් 
ගප්නුගණය් ගකොල ප්ෝ වණග ් කි ලො ගත්රිලො ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො ගකොල 
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ප්ෝ තණයගකොළ සිහි කරන ගකෝ - මම ගමොන තරම් වණුරදි , මම 
ගමගහම සිහි කර ්දීත් එතන තිග න්ගන් ගේලිච්ච තණයගකොළ, මම 
බලන්න කි ලො  ි ොමත්, ගේලිච්ච තණයගකොළ ඇස් ඉදිරිප්ි්් 
එනගකෝ, ගම් කණය්නොඩිග න් බලන ගකෝ ම් ගකොල ප්ෝ් 
ගප්ගන ි ගන් ?” කි ලො බලනවණො නම්, ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ අරභ ො 
බොහිර තිග න ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ  ුන හිතන්න තිග න ගමෝඩකම 
මුගකනවණො. ගත්රුණයො  මම ගම් කි ප්ු උප්මොවණ. 

ඒ වණග ් අශ්වණ ෝ ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි  වණග ් තම ි දැන් ම් බොහිර 
අම්මො ඉන්නවණො, දුවණ ඉන්නවණො, ප්ුතො ඉන්නවණො,  රුවණො ඉන්නවණො කි න 
 ත්ම කණය්නොඩි ,  ත්ම සංඥාවණ, ප්රප්ංච සංඥාවණ. ඕක සිහි කරලො 
බලන්න කි ලො  ි හමත්, ගේලිච්ච ප්ිදුරු ඇස් ඉදිරිප්ි්් එනවණො වණග ් 
අනොත්ම රෑප් ක් තම ි, කන ගබොන  හොරග න් හුදුණයු ගකස් ගලොම් 
නි   ත් හම් මස් නහර වණලින් අනොත්ම රෑප් ක් ඇස් ඉදිරිප්ි්් එන්ගන්. 
ගප්ගනනවණත් එක්කම මගනෝමග න්  ප්හු මම සිහිකර  න්ගන් - 
අශ්වණ ො ගකොල ප්ෝ කණය්නොඩි  හරහො දැක්කො වණග ්, ගම් අම්මො දැක්කො, 
දුවණ දැක්කො, ප්ුතො දැක්කො කි ලො මග ්  ත්ම සංඥාවණම නම් මම සිහි කර 
 න්ගන් - ට් ප්ස්ගස් ප්ුත්තක් ඇිසල්ලත් මම අම්මො බලල ි  ගේ, 
 රුවණො එක්ක කතො කරල ි  ගේ, අහවණල් ගකනො එක්ක කතො කරල ි 
 ගේ කි ලො මම ගකගනක්  ුන, ප්ුත්තක්  ිහිල්ලො බොහිර ගකගනක් 
 ුන හිත ්දීත්, ඒ වණස්තුවණ අනොත්ම ි.  

ඔන්න ඔ  ටික අප්ි් හිතන්න ප්ුළුවණන් නම්, ිස ර්ශනො කි ලො කි න්ගන් 
ඔන්න ඕක්. අශ්වණ ෝ  ම්  වණසක හිතන්න බුරි වණුගණයොත්, ප්ුත්තක් 
 ිහිල්ලො ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ, ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ  ුන හිතන 
ගකෝත් තණයගකොළ ගේලිලො කි ලො නුවණණයක්  ගවණොත් - එදා් බොහිර 
තිග න ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ  ුන හිතන එක් එ ො ලුජ්ක්ධජො 
ගවණනවණො, ගමොන තරම් ගමෝඩ කමක්  කි ලො.  

ඒ වණග ්, ගකගනකු් ස්ප්ර්ශ   තන හ ම අනොත්ම ි කි ලො 
ගත්රුගණයොත්, තණයගකොළ ගේලිලො වණග ්,  ත්ම සංඥාවණ සිහි කරලො 
 ිහිල්ලො අනොත්ම රෑප්  හම්බ ගවණනගකෝ  ප්හු  ත්ම සංඥාවණ සිහි 
කරග න  වණත් - අගන් මම ගමගහම අම්මො, තොත්තො දුවණ ප්ුතො කි ලො 
සිහි කර ්දිත් ඒ රෑප් කනගබොන  හොරග න් හුදිලො තිග න ගකස්, 
ගලොම්, නි ,  ත්, හම්, මස්, නහර  දී කුණයප් ගකෝස් වණලින්  ුක්ත 
අනොත්ම වණූ රෑප් ක් ගන්  කි ලො බලන්න බලන්න, ඒක අවණගබෝධ 
ගවණන්න ගවණන්න, බොහිර අම්මො, තොත්තො, දුවණො, ප්ුතො, අ ි ො, අක්කො 
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කි ලො ඒ අ   ුන හිතන්න හිතන සිතුිසලි, ප්රප්ංච සංඥාවණන් එගහමම 
උප්දින එක අඩුගවණනවණො.  

ඇ ි, ගමොන තරම් ගමෝඩ ? අනාත්මයි නේ, ආත්මයි කිය කියා  ිතනවා 
කියන එක ඛමෝඩයි කියන ඛේ - අවිජ්ජා නිඛරාඛධා සං ාර නිඛරාධා - 
අවිදයාව අඩු ඛවන ඛකාට  ිතීේ කීේ කිරීේ ඉඛබ්ම අඩු ඛවයි  (බගලන්) 
නැවැත්තුවට  රි යන්ඛන් න , අවිදයාව අඩු වීම නිසා  ිතීේ කීේ කිරීේ 
නැති ඛවන්න ඕඛන   

අශ්වණ ෝ බොහිර ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ කන එක  ුන හිතන එක 
නතර ගවණන්න ඕගන. අතීතග ්දී වණුගණයත්, අනො තග ්දී ගවණන්ගනත්, 
වණර්තමොනග ් ප්වණතින්ගන්ත් ඒ ගේලිච්ච බවණ ි, ගේලිච්ච තණයගකොළ ි 
තිග න්ගන් කි න එක ගප්ගනන්න ඕගන්. ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ 
කෑවණත්, ‘ගකොල ප්ෝ තණයගකොළ කන්න  න්න ප්ුළුවණන්’ කි ලො හිගතන 
හුම ිස්ම ගම ෝ ‘ගවණන්ගන් ඇත්ත ගම්ක ි, වණුගණයත් ගමගහම ි, 
ගවණන්ගනත් ගමගහම ි’ කි ලො ගප්ගනන්න ඕගන්. එගහනම් මම, අම්මො 
දැක්කො  රුවණො දැක්කො කි න අතීතග ්දීත් අම්මො බලන්න  න්න ඕගන, 
 රුවණො බලන්න  න්න ඕගන කි න අනො ත ් හිත ්දීත්, ග ප්ුත්ත 
හිතන්න ඕගන, ම් ගවණන්ගන්ත් ගම්ක ි කි ලො.  

ඔය අස්ව කතාව ප සුයි, මතක තියාගන්නඛකෝ  ඒ විියටමයි තමන්ට 
ඛවන්ඛන් කියලා දකින්න   

ඔන්න ඔ  සම්මොදිට්ඨි . ඒ ිසදි ් ගමගනහි කරන එක තම ි ිස ර්ශනො 
කි න්ගන්. 

සමථ  ඕගන ගවණන්ගන් ගමොකක් නිසො ? හිගතන්  මක් සිහි කරලො - 
‘ගම් අම්මො ගන් , ගම්ක මග ් මනගස් තිග න ිසතර්ක ක් ගන් ?’ 
කි ලො ඔ  ප්ින්වණතුන්් හිතන්න බෑ. එක සිතුිසල්ලක් උප්දින ගකෝ 
සිතුිසලි දාහකින් ඔ  ප්ින්වණතුන්  ්කරග න ඉවණර ි. හිගත් හිගත් 
කතොකරන ිසතර්ක වණුඩි ි. ඒ හින්දා සමථ කම්හනකින් හිත සමොි කර 
 න්න. සමොි කරග න ිස ර්ශනො කරන්න.  

ඒ වණග ්ම සීලයකින් යුක්ත ඛවන්න, ඛ ාඳට අ ලා ඒවා ධාරණසය 
කරඛගන කලින් කල ධර්ම සාකේජා කරන්න, සමථ නිමිත්තකුත් ඇසුරැ 
කරන්න, අරමුණසු විදර්ශනා කරන්න   

ගමන්න ගම් ධර්මතො ප්ගහන්  ුක්තවණ මුහුකුරණය සම්මොදිට්ඨි , ඔ  
ඇත්ත ඇති හුටිග ් දැකීම ‘තිග න ප්ිදුරු ිස ළි ි, ඒක ගකොල ප්ෝ 
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ිසදි ් ගකගනක් ප්රිහරණය  කරන්ගන් ගමගහම ි, ගම් කණය්නොඩි  
නුතුවණ ගම් නුවණණයකින් ගම්ක  කින්න ප්ුළුවණන්’ කි ලො දැක්ගකොත් ඔන්න 
ඕක සම්මොදිට්ඨි .  

විමවකාධත් ය 
ඔන්න ඔ  ිසදි ්  ිග ොත් ගමොක  ගවණන්ගන්, ඔ  සම්මොදිට්ඨිග න් 
ඛචඛතා විමුක්ති ඵල ඛ ාති ඛචඛතා විමුක්ති ඵල ආනිසංසා -  

ගම් සම්මොදිට්ඨි  ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  ඵල  ගකෝ ප්වණතිනවණො. ගම් 
සම්මොදිට්ඨිග ් ගකළවණර තම ි, එ ෝ අනිමිත්ත, ශුනයත, 
අප්්ප්ණිහිත කි න ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  ි නිර්මොණය  කරලො ග න්ගන්.  

අනිමිත්ත - ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හග ් කිසිම නිමිත්තක් නෑ. රො , 
 ්ගේෂ, ගමෝහ කිසිම නිමිත්තක් ඉතුරු කරන්ගන් නෑ. ගම් ස්ප්ර්ශ 
  තන හග ් ප්රොර්ථනො ක් ුතු බඩු මුට්ඨ්ු රන් රිදී මුතු මුණික් කිසිවණක් 
ඉතුරු කරන්ගන් නෑ එ ො. ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හග ් සත්වණ ප්ු ් ල 
 ත්මී  වණූ කිසිවණක් ඉතුරු කරන්ගන් නෑ, ශුනය ි. අනිමිත්ත, ශුනයත, 
අප්පණි ිත කියන ඛමන්න ඛේ ඛේඛතෝ විමුක්තිය ඵලය ඛකාට 
පවතිනවා  ඛේ සේමාිට්ඨිඛය් ආනිසංසය, ඒකාන්තඛයන් ඛේ ඛේඛතෝ 
විමුක්තියයි ආනිසංසය   

ඒ වඛග්ම පරාන විමුක්තිය ඵලය ඛකාට, පරාන විමුක්තිය ආනිසංසය ඛකාට 
පවතිනවා.  

ගච්ගතෝ ිසමුක්ති, ප්රඥා ිසමුක්ති ගවණනස ගමොකක් ? කුමක්  ගච්ගතෝ 
ිසමුක්ති, ප්රඥා ිසමුක්ති කි ලො කි න්ගන්? ඛේඛතෝ විමුක්තිය කියන්ඛන් 
 ිඛත් මිදීමට  පරාන විමුක්ති කියන්ඛන් නුවණින් මිදීමට, ඛකඛලසුන්ඛගන් 
මිදීමට   

නුවණර, මොතගල්,  ඹුල්ල, අනුරොධප්ුගර් කි ලො ස්ථොන හතරක් තිග නවණො 
කි ලො හිතමුගකෝ අප්ි. ගකගනක් නුවණර ඉහලො මොතගල්්  වණහම, දැන් 
එ ො නුවණරින් මිදිලො මොතගල් ඉන්ගන්. හුබු ි දැන් මොතගල් තිග න 
අරමුණයු වණල් රැවණග්න්න ප්ුළුවණන්, ඇලිලො බුඳිලො ඉන්න ප්ුළුවණන්. 
ගකගනක් මොතගල් ඉහලො  ඹුල්ල්  ි ො. දැන් එ ො මොතගලන් මිදිලො 
 ඹුල්ල කි න අරමුණයු වණල රැවණටිලො ඇලිලො බුඳිලො ඉන්න ප්ුළුවණන්. 
ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  හුම ගවණලොගවණම, නුවණර ඉහන් මොතගල්්  වණො, 
මොතගල් ඉහන්  ඹුල්ල්  ි ො,  ඹුල්ගල් ඉහන් අනුරොධප්ුගර්්  නවණො 
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වණග ් තම ි ඛේඛතෝ විමුක්ති, ඒ ඒ ස්ථාන ප ු කරලා යනවා  කොම 
මට්ඨ්ම ඉක්මවණලො රෑප්ොවණචර ධයොන මට්ඨ්ම අරග න ග නවණො නම් 
ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  ි. රෑප්ොවණචර ධයොන  ඉක්මවණලො අරෑප්ොවණචර මට්ඨට්ඨම් 
අරග න ග නවණො නම් ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  ි. ගම් වණග ්, සිඛත් මිදීම, ඛේ 
මට්ඨටඛමන් සිත මුදවලා ඛදනවා  ඛේක තමයි ඛේඛතෝ විමුක්තිඛය් 
ලක්ෂණසය   

පරාන විමුක්තිය කි න්ගන් ත නුරෑප් ධර්මයන්ඛගන් මුදවලා ඛදනවා  ඒ 
ඒ තැන් වල නුවණසයි  ඒ කි න්ගන්, නුවණරින් මිදිලො මොතගල්්  ප්ු 
ගකනො, දැන් ගච්ගතෝ ිසමුක්ති  නිසො අතනින් මිදිලො එ ො. නුවණරින් මිදිලො 
ගමතන ඉන්නවණො. හුබු ි දැන් මොතගල් තිග න ධර්ම න්ග න් 
අහුගවණලො බුඳිලො ඉන්න ප්ුළුවණන්ගන්. ප්රඥා ිසමුක්තිග න් ගමොක  
කරන්ගන්, මොතගල් ධර්ම න්ග ් ඇත්ත ඇතිහුටිග ් දැකලො ගමතන 
අල්ල න්න ග න්ගන් නෑ. ට් ප්ස්ගස් ගම ො ගමතනින්  ඹුල්ල් 
 නගකෝ, දැන් නුවණරින් මොතගලන් ග ගකන්ම මිදිලො, දැන්  ඹුල්ගල් 
ඉන්ගන්.  ඹුල්ගල් ඉන්න ධර්ම න්ග ් බුඳිලො ඉන්න ප්ුළුවණන්. පරාන 
විමුක්තිඛයන් ඛමාකක්ද ඛපන්නන්ඛන්, එතන තිඛයන ධර්මයන් 
අල්ලන්න ඛදන්ඛන් න    

ඛේඛතෝ විමුක්තිය පරාන විමුක්තියට උපකාරයි  පරාන විමුක්තිය 
ඛේඛතෝ විමුක්තියට උපකාරයි   

ඒ වණග ් කොම මට්ඨ්ගමන් අ ින් කරලො රෑප් මට්ඨ්ම්, රෑප් භවණ 
මට්ඨ්ම ලබො ග නවණො ගච්ගතෝ ිසමුක්තිග න්. රෑප් භවණ මට්ඨ්ගම් 
ගනොරැවණග්නවණො ප්රඥා ිසමුක්තිග න්. රෑප් භවණ මට්ඨ්ම අ ින් කරලො 
අරෑප් භවණ මට්ඨ්ම් ලබො ග නවණො ගච්ගතෝ ිසමුක්තිග න්. අරෑප් භවණ 
මට්ඨ්ගම් ගනොරැවණග්නවණො ප්රඥා ිසමුක්තිග න්.  

ඒ වණග ් තුන් භූමි ම මු වණලො, ඇත්ත ඇතිහුටිග ් ගප්න්නන තුන 
ප්ුමිණය වණොස  කරන ඉඩ සකස් කරලො ග නවණො, ගච්ගතෝ ිසමුක්තිග න්. 
අනිමිත්ත බවණ, ශුනයත බවණ, අප්්ප්ණිහිත බවණ.  

ගම් ධර්ම න්ග න් ගම් නිමිත්තන්ග න් අනිමිත්ත ි, ශුනයත ි, 
අප්්ප්ණිහිත ි. අනිමිත්ත, ශුනයත, අප්්ප්ණිහිත ධර්ම න්ග ් ඇත්ත 
ගප්න්නනවණො ගමතනදී ප්රඥා ිසමුක්තිග න්.  

ඒ පරාන විමුක්තිය තිඛයන නිසාමයි ඛේ ඛේඛතෝ විමුක්තිය අඛකෝපය, 
ඛවනස් ඛවන්ඛන් නැත්ඛත්   
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එතගකෝ ගම් ගච්ගතෝ ිසමුක්ති ප්රඥා ිසමුක්ති ග ක ග දුණයහම 
ස්ප්ර්ශ   තන හ  සම්ප්ූර්ණයම, - ස්ප්ර්ශ   තන හ  තුළ සත්වණ 
ප්ු ් ල  ත්ම භොවණ  ගහෝ ද්රවණය කොරණයො කිසිවණක් ගම ො  කින්ගන් 
නෑ.  

එතගකෝ තම ි පුරාණස කර්මයට  ට ගත්ත විපාකය පරි රණසය 
කරනවා, නැවත භවයක්  දන්න නැවත නාම-ර ප ඛදක  දන්න, 
මනඛස් තිඛයන කර්ම ඛකඛලස් ගති ටික ඛනා ටගන්න තත්ත්වයට 
පත් කරලා   

ගම් තුන්, ගම් ගච්ගතෝ ිසමුක්ති කි න තුන් කි නවණො, 
රහතන්වණහන්ගස් කි ලො.  

ඔන්න ඔ  ිසදි ් අනිමිත්ත, ශුනයත, අප්්ප්ණිහිත කි න ගච්ගතෝ 
ිසමුක්ති  ලඟො කර  ත්තහම, ලබො  ත්තහම සොක්ෂොත් ගවණනවණො ගම් 
ටික. මතු ගම් වණග ් ස්ප්ර්ශ   තනග ෝ උප්දින්න තිග න ගහ්තුවණ නුති 
කරලො, ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  මතු නූප්දින ස්වණභොවණ ් ප්ත් කරලො. 
දැන් හ් ත්ත ස්ප්ර්ශ   තන ක් තිග නවණො නම්  හොර නිරු ්ධ ගවණන 
ගකෝ  හොර ප්රතයග න් හ්  ත්ත ඒ ධර්මග ෝ  හොර නිරු ්ධග න් 
නිරු ්ධ ි කි ලො නුවණණයත් හම්බගවණනවණො.  

අතීතය සි ි කඛළාත් ඇ ැ, ර ප, චක් ු විඤ්ාණසය නිරැද්ධයි 
කියන නුවණස  ේබ ඛවනවා  අනාගතය සි ි කඛළාත්, ඇ ැ ර ප 
චක් ු විඤ්ාණසඛය් ශුනයතාවය  ේබ ඛවනවා, ජීවත්ව ඉද්දී.  

නිඛරෝධ සංානඛවන් ස  ශුනයතාවඛයන් ජීවත් ඛවනවා   

එතගකෝ ගමන්න ගම් සම්මොදිට්ඨි  කි න එක ටිකක්  ුඹුරු ි,  ුඹුරු 
ස්වණභොවණග න්  ුක්ත ි. ගමන්න ගම් සම්මොදිට්ඨි ් සීල ත්, ධර්ම 
ශරවණණය ත්, ධර්ම සොකච්ජොවණත්, සමථ, ිසප්ස්සනො කි න කොරණයො ප්ගහත් 
උප්කොර  ඕගන්. 

ඔ  ප්ින්වණතුන් අ  ගනොගත්රුණයො නම්, ගනොවණු්හුණයො නම්, ගම් 
අහ ත්ත ග ් තවණ ඔ  ප්ින්වණතුන්් ප්ුහුදිලි ගවණන්න තිග න මොධය 
ටිකක් ඔ . අ  ගනොගත්රිච්ච ගම් කොරණයොවණ, ගනොවණු්හුණයු ගම් 
කොරණයොවණ නුවණත නුවණත ප්ුහුදිලිගවණන්න, සීල ක ප්ිහි්ලො ධර්ම 
ශරවණණය  කරමින්, ධර්ම සොකච්ජො කරමින් සමථ  උ ේ කරග න 
ිස ර්ශනො කරනවණො නම්, ගමන්න ගම් හරහො ගම් සම්මොදිට්ඨි  මහත් 
බවණ් ිසප්ුල බවණ්, වණුීවම්  නවණො. ඒ මහත් බවණ් ිසප්ුල බවණ්, වණුීවම් 
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 ි  සම්මොදිට්ඨි  ගච්ගතෝ ිසමුක්ති, ප්රඥා ිසමුක්ති කි න ිසමුක්ති ලබො 
ග නවණො. ගකගලසුන්ග න් මිදුණයො - මිදුණයො කි න නුවණණයක් ප්හළ 
ගවණනවණො.  

ඉතින් ගම් ග ්ශනොවණ ටිකක්  ුඹුරු ි,  ුඹුරු ස්වණභොවණග න්  ුක්ත ි. 
නමුත්  ුඹුරු වණුණයත්, ගම්ක  ුඹුරු ි කි ලො අතහරින්න එප්ො. අනන්ත 
සංසොගර් අප්ි හුමග නොම ඒ ගම් අත දිේගේ සුරිසුරුගේ ගම් වණග ් 
ධර්ම න් හුරු ගනොකළ නිසො, ප්ුරුදු ගනොකළ නිසො ි.  

ඉතින් තමන්ග ් නිවීම තමන්ග ් හිගත් තිග න්ගන්. ගම් ජීිසතග ්ම හදා 
 න්න ප්ුළුවණන්. ඒ සහහො ගම් ග ්ශනොවණ ගහ්තු උප්නිිඃශර ම ගේවණො.  

හුම ග නෝම ගතරුවණන් සරණය ි. 

සාදු ! සාදු !! සාදු !!! 

කාශලශම සතූර  යිමශ වි . 

෴ 
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නපමාතසස් භගවපතා අරහපතා සමමා සමබෙුධ්සස් 

එකායඛනා අයං භික් ඛව මග්ඛගා සත්තානං විසුද්ියා 
ඛසාකපරිද්දවානං සමතික්කමාය, දුක් ඛදාමනස්සානං අත්ථංගමාය, 
ායස්ස අිගමාය, නිබ්බානස්ස සේිකිරියාය යිදං චත්තාඛරා 
සතිපට්ඨඨානා’ති2   

සදා ප්ූජනී  වණන් නී  මහො සංඝරත්නග න් අවණසර ි. ප්ින්වණත් 
සිල්මෑණිවණරුන් ප්රමුෙ ශර ්ධො බු ්ි සම්ප්න්න කොරුණික ප්ින්වණතුනි,  

ගම් ප්ින්වණත් හුමග නොම දැන් සූදානම් ගවණන්ගන් සසර දුක් ිනි නිවීම 
ප්ිණිස ගලොේතුරො බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් අප් ගකගරහි අනුකම්ප්ොගවණන් 
ග ්ශනො කළ ස ්ධර්මග න් බිහක් ශරවණණය  කරන්න ි. ඒනිසො 
හුමගකනොම ක  එක තුනක තිග නවණො වණග ්ම සිතත් එක්තුන් 
කරග න, ගනොග ක් ගනොග ක් අරමුණයුවණල සිත දුවණන්න් ගනොදී 
ගබොගහෝම ගහොඳින් ගබොගහෝම උවණමනොගවණන් ගම් ගමොගහොගතදී ගම් 
ග ්ශනොවණ ශරවණණය  කරන්න ඕගන.  

ප්ින්වණතුනි, ගම් ඉමක්ගකොණයක් ප්රක්ගතරක් නුති අනවණරො ර වණූ සංසොර 
 මගන් ඉප්ග මින් මුගරමින්, මුගරමින් ඉප්ග මින් අප්ි හුමග නොම 
ගබොගහෝ කොල ක් ඇිසත් තිග නවණො. නමුත් භවණග න් වණුහිලො නිසො ඒ 
අතීත  අප්ි් ගප්ගනන්ගන් නුහු. ගනොගප්නුණයත් ගම් සසර ස්වණභොවණ  
ඒ තරම් සුවණජනක ගනොවණන නිසො, දුක් සහ ත නිසො තම ි ගලොේතුරො 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ලො ගලෝගක ප්හළ ගවණන්ගන්.  

අතීතග දීත් ඒ එකම ශොසන ක්වණත් අප්ි   රග න් ඇසුරු ගනොකළ 
නිසො තවණම ගම් සංසොරග ් සුරිසරමින් ඉන්නවණො. ප්ින්වණතුනි, 
ගනොගප්ගනන අතීත  ප්ුත්තකින් තබන්න. නූප්න්න අනො ත    
ප්ුත්තකින් තබන්න. තමන්ග ් ගම් ජීිසත ් සිහි , නුවණණය ග ොමු කරලො 
බලන්න.  

මහො සො රග ් එක තුනකින් ජල  ග ෝතක් අරග න බිේවණහම අප්ි් 
ගත්ගරනවණො වණතුර ලුණයු රහ ි කි ලො. ඒ එක වණතුර ග ෝත අප්් මිම්මක් 
ගවණනවණො අනන්ත අප්රිමොණය ජල සො ර ම මුන  න්න, මුළුමහත් 
                               
1 2016-02-06 සතිප්ට්ඨඨොන ග ්ශන  - නුවණර 
2 මහ ා  තිපට්ඨාන ූත්රය - pitaka.lk/16180 
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සො රග ්ම ජල  ලුණයු රස බවණ්. නුවණත තවණ තවණ තුන්වණලින් වණතුර 
බීලො බලන්න ඕගන නුහු. ඒ වණග ් නුවණණයක් තිග න ගකගනකු් එක 
ජීිසත ක් ඇති, අනන්ත අප්රිමොණය සංසොර සො ර ම මුන  න්න. ට් 
ප්ස්ගස් අතීත අනො ත කි ලො අමුතුගවණන් හිතන්න ඕගන නුහු.  

ඒ නිසො අ   වණගස් ගම් ජීිසත ් සිහි  නුවණණය ග ොමු කරලො බලන්න. 
ඉප්දුණය හුම ගකගනකු්ම අම්ගමක්, තොත්ගතක් හිටි ො නම් සගහෝ ර 
සගහෝ රිග ෝ, ඥාති හිෛතෂීන් හිටි ො නම්, ඉන්නවණො නම් ඒ ඉන්න බවණ 
ඇත්තක්. මනුෂයග ෝ අප්ි කවණුරුවණත් ඕප්ප්ොතිකවණ ඉප්දුගණය් නුහුගන. 
ඒ හුම ගකගනකුග ්ම ග මේප්ිග ෝ, සගහෝ ර සගහෝ රිග ෝ ඥාති 
හිෛතෂීන් ඉන්නවණො නම් ඒ අ ග න් අප්ි ගවණන්ගවණලො ගහෝ අගප්න් ඒ 
අ  ගවණන්ගවණලො දුක් ිසඳින්න ගවණන  වණසක් එනවණොම ි. එක්ගකො ඇිසල්ලො 
ඇති. එක්ගකො එනවණො. අප්ි උප්දින හුම ජීිසත කම ගම් කතොවණ ගම් 
ිසදි ම ි. ඒ හුම තුනකම ගම් ිසදි ්ම ි අගප්් හිත් ඒ අරමුණයු එක්ක 
බුගහන්ගන්.  

අ  ප්ින්වණතුන් තමන්ග ් අම්ම්, තොත්ත්, සගහෝ ර සගහෝ රි න්්, දුවණො 
 රුවණන්් ගමොන තරම්   ගර්  ? ගමොන තරම් ගසගනහස  ? ඒ අ  
අසනීප් වණුගණයොත්, මුරුගණයොත් දුක දැගනනවණො ගන් ? ප්ින්වණතුනි, උපින 
 ැම තැනකම ඛේ සිත අරමුණසුවල බැඛඳන්ඛන් ඛේ විියටමයි  ඒ නිසා 
ඒ  ැම තැනකින්ම පරිය විප්පඛයෝග දුක් ය එනවාමයි  ග වණුණය 
සසගරත්, ලුගබන්න තිග න සසගරත් හිටිග ොත් ගලෝගක අප්ි් උරුම 
ගවණන්ගන් ඔ  ග ්ම ි කි ලො ගත්රුම්  න්න. ගම් ජීිසත  එක් නි සුනක්. 
එ    ප්ගසකින් තබන්න.  

තමන්ග ් ශරීරස්ථ ස්වණභොවණ  මුල් කොරණයොවණ කරග න ඉප්දුණය  වණගස් 
සි් ගම් ගමොගහොත  ක්වණො ගමොන තරම් දුක් ිසහලො ඇත් ? කො ික දුක් 
වණග ්ම මොනසික දුක්? එගහනම් ඒ හුම ජීිසත කම ගම් ස්වණභොවණ  
උරුම ි. එ   ප්ගසකින් තබන්න.  

ගමගනහි කරලො බලන්න. අප්ි හුම ගකගනක්ම ඉප්දුණයෝ ප්ස්ගස් 
ජීවණත්ගවණනවණො කි ලො කරන්ගන් ගමොකක්  ? ගහොහ් ිසමර්ශන  කගළොත් 
අප්ි් හම්බගවණනවණො උත්තර ග කක්. එකක් තම ි හුම ගකගනක්ම මුළු 
ජීිසත කොල  ප්ුරොවණ්ම කරන්ගන් දුක තමන්ග ් ජීිසතග න් අ ින් 
කර න්න, සුප් සතු් ග ක තමන්ග ් ජීිසගත්් ළං කර න්න උත්සොහ 
කරන එක. හුම ගකගනක්ම ගනොග ක් ිසදි ් උත්සොහවණත් ගවණන්ගන් 
තමන්ග ් ජීිසගත් සුප්වණත් කර න්න. නමුත් අවණොසනොවණන්ත කොරණයොවණ 
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ගලෝගක තුළ හුම ගකගනකුම මුළු ජීිසත කොගල ප්ුරොවණ්ම  මක් සහහො 
උත්සොහවණත් වණුණයො  , ගනොලුබී තිග න්ගනත්, ඒ ටිකම ි.  

නමුත් ගලෝගක තුළ ගමච්චර උත්සොහවණත් ගවණලත් දුක අ ින් කර න්න 
බුරි වණුණයො, සුප් සතු් ග ක ලබො න්න බුරිවණුණයො. නමුත් ඒ ගමෝඩකම 
අතහුගරන්ගන්ත් නුහු. හරි ් අර මල් කොප්ු නරි ො වණග ්. ඒ කතොවණ 
 න්නවණ ?  

එක නරිග ක් බඩ ිනි ගවණලො කෑමක් ගහො ොග න කුගල්ක්  ි ො. 
 නගකෝ ඈත ති ොම දැක්කො රතුප්ෝ මස් වණුදැලි එල්ලිලො තිග න 
 හක්. නරි ් හරිම සතු්ු ි. ඉක්මන් දිේවණො මස් තිග න  හ ළඟ්. 
ළංගවණන ගකෝ දැක්කො  හ උඩ ිසතරක් ගනගවණ ි,  හ  ්ත් මස් වණුදැලි 
තිග නවණො. ඉක්මනින්ම ‘මස් සංඥාගවණන්’ හඳුනො ත්ත අරමුණය හප්ලො 
බුලුවණො. මස් ගනගවණ ි. එතගකෝම  ගහ් තිබුණය එකක් ග කක් වණු්ුණයො. 
වණුග්න ඒවණො හප්ලො බුලුවණො. ඒවණත් මස් ගනගවණ ි. ගමොක්   ගම් නරි ො 
රැවණටිලො තිග න්ගන්? එරබදු මල් ප්ිප්ුණය  හක්. දැන්  හ  ් තිබුණය 
ඒවණො මස් ගනගවණ ි. බලොග න ඉ ්දිම වණු්ුණය ඒවණත් මස් ගනගවණ ි. නමුත් 
ඒ ග ගකන්ම අත්දැකීමක්  න්න බුරිවණුණය ගමෝඩ නරි ො හිතනවණලු “ හ 
 ් තිබුණය ඒවණො මස් ගනොවණුණය්,  ගහන් වණුග්න ඒවණත් මස් ගනොවණුණය්, 
 හ උඩ තිග න ඒවණො නම් මස් තම ි” කි ලො බලොග න ඉන්නවණලු.  

අප්ිත් ඒ නරි ො කළ වණුගේම ි කරන්ගන්. සුප් තිග නවණො කි ලො 
දුවණග න  වණො. නමුත් ග වණුණය අතීත  දිහො බුලුවණහම ජීිසගත් ගලොකු 
සුප්ක් තිබිලො නෑ. සුප් ිසඳින්න උත්සොහවණත් ගවණච්ච බවණක් නම් 
තිග නවණො. නමුත් සුප් ලුබිලො නෑ. දුක අ ින් කර න්න උත්සොහවණත් 
ගවණච්ච බවණක් නම් තිග නවණො. නමුත් දුක අ ින් ගවණලො නෑ.  

 හ  ් තිබුණය ඒවණො මස් ගනගවණ ි වණග ් ග වණුණය අතීතග ් සුප්ක් 
තිබිලො නෑ.  ගහන් වණුග්න ඒවණො මස් ගනගවණ ි වණග ් දැන් 
වණතඝමොන කත් දුක අ ින් කර න්න සුප් ලබො  න්න උත්සොහ වණුණයෝ 
ඒ ග කම ගවණලො නුහු. ග වණුණය අතීත ත්, නිරු ්ධ ගවණමින් ප්වණතින 
වණතඝමොන ත් කි න ග ගක් අත්දැකීමක්  න්න බුරි අප්ි අනො ත ් 
ගනත් අ ොග න ඉන්නවණො, ගහ්  වණගස් නම් සි ලුම ප්රශ්න  ු්ලු නුති 
කරලො දුක නුතිවණ සුගප්න් ඉන්න ප්ුළුවණන් කි ලො. හරි ් අර නරි ො 
 හ  ් තිබුගණය මස් ගනොවණුණය්,  ගහන් වණුග්න ග ් මස් ගනොවණුණය්, 
 හ උඩ තිග න්ගන් නම් මස් කි ලො බලොග න ඉන්නවණො වණග ්.  
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නමුත් අනො ත  කි න ග ්ත් අගප්් ප්  ප්ොමුල්  ප්ු  වණස් ගම් වණග ්ම 
ස්ප්ර්ශ ක්ම ි ගවණන්ගන් කි න කොරණයොවණ අප්ි් හිතො න්න බුරිගවණලො.  

ඉතින් හුමදාම සුප් කි න එක අප්ි් මගනෝම  සංකල්ප් ක් ගවණලො.  

ජීිසගත් සුප් ‘ිසඳින’ අ  කවණුරුවණත් නුහු. ගම් ඔක්ගකොම සුප් 
‘ගහො න’ අ . රෑප්, ශේ ,  න්ධ, රස, ගප්ොට්ඨඨේබ ගම් අරමුණයු 
 ොගන රස්ති ොදු ගේවී, අරමුණයු ගහො  ගහො ො ඇිසදින්ගන් 
ගමොක් ? ජීිසගත් සුප් ගහො නවණො.  

සුප් ගසො න ගකගනක් ිසනො සුප් ිසඳින ගකගනක් ගප්න්නන්න. 
ග වණල්ගදාරවණල් හ න්ගන්,  ොනවණොහන  න්ගන් ගම් එක එක කරම 
උප්ො න් ග ො න්ගන් ගමොක්  ? සුප්වණත් ගවණන්න කරම ගම් 
ගහො න්ගන්. ජීිසගත් සුප් ප්ිරිලො තිග නවණො නම් ගම් වණග ් සුප් ගහො  
ගහො ො  න්න ඕගන  අප්ි්? නෑ ගන් ?  

ගලෝකග ් අප්ි හුම ගකගනක්ම ජීිසගත් ප්ුරොවණ්ම කගළ් සුප් ගහො න 
එක සහ දුක අ ින් කරන්න උත්සොහවණත් ගවණන එක. නමුත් අප්ි කෝවණත් 
ඒක කරන්න බුරි වණුණයො. ඒක් ගහ්තුවණක් තිග නවණො.  

දුක අයින් කරගන්න  දන අපි දුක ඇති ඛවලා තිඛයන ඛ ්තුව 
තිඛයන තැන ඛ ායලා ඛනඛමයි දුක අයින් කරගන්න  දන්ඛන්   

සුප් ගහො න්න උත්සොහවණත් ගවණන අප්ි සුප් ඇතිගවණච්ච ගහ්තුවණ 
ගකොතුන  කි ලො, සුප් ඇති කර න්න ගහ්තුගවණන කොරණයො 
ගමොනවණො  කි ලො ගහො ලො ගනගම ි ඒක කරන්න හ න්ගන්.  

ඔගහ් දුවණන්නන් වණොගල් දුවණන සමොජ ර්ොවණක් එකතු ගවණලො ගලෝක  
අනුකරණය  කරමින් දුක අ ින් කරන්න, සුප් ගහො න්න උත්සොහවණත් 
ගවණනවණො. ඒක් මොවණතක්  න්ගන් නුහු. ප්ින්වණතුනි, හරි ් මොවණතක් 
ගනොදැන, ඉලක්ක ක් නුතිවණ, ඉලක්ක  සප්ුරො  න්න මොවණතක් නුතිවණ 
ප්ොර් බුහුලො  න එක් කි නවණො හිස හුරුණය අගත්  නවණො කි ලො.  

ඒ වණග ් දුක නුති කර න්න අ   වණගස් ගම් ගලෝක ො ක් ුතු කරන 
කරම ත් හරි ් හිස හුරුණය අගත්  නවණො වණග ්. ඉතින් ගම් ගලෝක ොග ් 
දුක නුති කර න්න  න මොවණගත් වණුරැ ්  දැකප්ු නිස ි 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ලො ගලෝකග ් ප්හළ වණුගණය්.  

“අගන් ගම් ගලෝක ො දුක  න්ගන් නෑ, දුක ඇතිගවණන හුටි  න්ගනත් 
නෑ, දුක නුති තුන නුත්නම් සුප් තිග න තුන  න්ගනත් නෑ, ඒ සුප් 
ළඟො කර න්න  න මොවණත  න්ගනත් නෑ. ගමන්න ගම් ටික මම 
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ගලෝගක් ප්හ ලො ග න්න ඕගන්” කි න අ හසින්, මහො 
කරුණයොගවණන්ම ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ලො ගලෝගක ප්හළ ගවණන්ගන්. 
ප්හළ ගවණලො අප්ි් ග ්ශනො කගළ් හුමදාම අප්ි ගහො ප්ු, අප්ි ගහො න 
ප්රශ්න ් ප්ිළිතුරු.  

අපි ඛනාදන්නවා වුණසාට අපි මුළු ජීවිත කාඛලම ඛ ්ඛ් සැප සතුට 
ළඟා කරගන්න, දුක ජීවිඛතන් අයින් කරගන්න   

අන්න ඒ කාරණසාවමයි බුදු ද ඛමන් ඛපන්නන්ඛන්, ඛවන මුකුත්ම 
ඛනඛවයි   

සැප සතුට ඛදක තිඛයන්ඛන් ඛකාතැන ද?  

එතැනට යන්න තිඛයන මඟ ඛමාකක් ද?  

දුක තිඛයන්ඛන් ඛකාතැන ද,  

ඒක අයින් කරන්ඛන් ඛකාඛ ාමද කි න කොරණයොවණ.  

ඒ ධර්මතො හතර ඉලක්ක කර ග න බුදුරජොණයන් වණහන්ගස් ඒ සහහො 
වණන පරතිපදාව ප්නවණනවණො.  

“ම ඛණසනි, ඛේ එකම මගයි  සත්වයන්ඛග් පිරිසිදු බව 
ඇතිඛවන්නත්,  ැඬීේ වැළපීේ ඉක්මවන්නත්, දුක් ඛදාේනස් නැති 
කරන්නත්, මාගශ ඵල ලබන්නත්, නිවන අවඛබෝධ කරන්නත් ඛේ 
සතර සතිපට්ඨඨානය එකම මගයි ”  

දුක අ ින් කරන්නත්, සුප් ලබන්නත් තිග න්ගන් එකම ම  ි කි ලො 
ඒ ම  ගප්න්නුවණො.  

 ම්කිසි ගකගනක් ගම් සතර සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩනවණො නම් එ ො ගබොගහෝ 
ග ් ගබොගහෝ කොරණයො ගනො න්නවණො වණුණයත්, අනුකරමග න් ටිගකන් ටික 
දුක එ ොග ් ජීිසතග න් අ ින් ගවණනවණො. සුප් සතු් සුනසිල්ල ටිගකන් 
ටික ළං ගවණනවණො.  

ඒ නිසො ප්ින්වණතුනි, ගම් ජීිසගත්් ශොන්ති ක්, ගම් ජීිසගත්් රැකවණරණය ක් 
ලබො න්න ඕගන නම් හුම ගකගනක්ම ගම් බුදුහොමුදුරුවණන්ග ් වණචන  
ප්ිළිබහ ිසශ්වණොස  තබො න්න ගවණනවණො. සතිප්ට්ඨඨොන  ිසස්තර කරන්න් 
ගප්ර තවණත් කරුණයක් මතක් කළ  ුතු ි.  

අප්ි ගබොගහ් ිස් තීන්දු තීරණය  න්ගන් අවණුරුදු ප්ණයහක් ගහෝ හු්ක් වණන 
අගප්් ගම් ජීිසගත් දිහො ිසතරක් බලලො. ගම් ජීිසත  ප්ුරොවණ් දුකක් නුතිවණ 
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ඉන්න ප්ුළුවණන් නම් අප්ි සෑහීමක් ප්ත්ගවණනවණො. සතු්ක් තිග නවණො නම් 
සෑහීමක් ප්ත්ගවණනවණො. අප්ි ගවණන ග  ක් ගහො න්ගන් නුහු. අවණශය 
ගවණන්ගන් නුහු. නමුත් ගම් ප්රශ්න  ගම් ජීිසගත් ප්රශ්න ක් ිසතරක් 
ගනගවණ ි.  

අවණුරුදු සී ක් ජීවණත්ගවණන මනුෂයග කු් උග ්් හරි,  වණල්් හරි, රෑ් 
හරි එක  වණසක එක ගේලක් අප්ි කන්න දුන්ගනොත් අප්ි ඒ මනුෂය ොග  
මුළු ජීිසගත්්ම  මක් කළො ගවණනවණ ? නුහු. එක බත් ගේලක් දුන්නො 
ිසතර ි.  

ඒ වණග ් අනවණරො ර වණූ සංසොර ් සොගප්්ක්ෂවණ දුක් කි න මොතර ක්වණත් 
ගනොලබො සුප්ම කි න තුනකින් මුළු ජීිසගත්ම ජීවණත් කළත් අවණුරුදු 
සී ක් ජීවණත්ගවණන ගකගනකු් එක බත් ගේලක් දුන්නො වණග ්. ගම් අවණුරුදු 
ප්ණයගහන් හුග්න් ප්ස්ගස් කවණු  තමන්ග ් ජීිසගත්් රැකවණරණය ක් ලබො 
ග න්ගන්. කවණු  ජීිසගත්් නිදුක් බවණ ලබො ග න්ගන්. එක ජිිසත ක් 
සුප්වණත් වණුණයත් හිතනවණ  අනන්ත සංසොගරම සුප්වණත් ගවණ ි කි ලො. ගම් 
ධර්මග ් වණටිනොකම ගත්ගරන්ගන්, ගත්රුම්  න්න ප්ුළුවණන් ගවණන්ගන් ගම් 
අනවණරො ර වණූ සංසොර ් සොගප්්ක්ෂවණ හිතන ගකගනකු් ි.  

ඒ නිස ි, බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ග ් කොගල රජවණරු රජකම් අතහුරි ො. 
සි්ුවණරු සි්ුකම් අතහුරි ො. මහො ධනවණතුන් ඒ ධන  අතහුරි ො. ඒ 
කුමක් නිසො  ප්ින්වණතුනි, සදාතනික ජරො මරණය දුකින් නි හස්ගවණන ගම් 
ධර්ම  ගනොවණරදීවණො කි න අ හසින්. “ගම් ධර්ම  ම් අතහුගරන්න 
එප්ො, ගම් තොවණකොලික සුප්  නිසො සදාතනික සුප්  ම් ගනොවණරදීවණො” 
කි න අ හසින්.  

හුමග නෝම මතක් කරනවණො “සදාතනික සුප්  ලබොග න ගම් 
ස ්ධර්ම  ම් ගනොවණුරග ්වණො” කි න කළණය සිතින් ගම් ධර්ම ග ්ශනොවණ 
ශරවණණය  කරන්න කි ලො.  

විඤ්ධාණිත්  
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කළො ගම් සතර සතිප්ට්ඨඨොන  ජීිසත ක 
තිග න සි ලු දුක් අ ින් කරන්නත්, ජීිසත ක් අවණශය සි ලු  හප්ත 
ලබොග න්නත් තිග න එකම ම  ි කි ලො. සං ුක්ත නිකොග ් මහො 
වණර් ග ් සළො තන සං ුක්තග ් තිග නවණො විදයා කි ලො සූතර ක්. ඒ 
සූතරග ් සහහන් ගවණනවණො “යේකිසි ඛකඛනකුට සතර සතිපට්ඨඨානය 
වැරදුඛණසාත් එයාට ආයයශඅෂ්ටාංගික මාගශය වැරදුණසා ඛවනවා  සතර 
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සතිප්ට්ඨඨොන  නිවණුරදිවණ වණුඩුගවණොත්   යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  නිවණුරදි 
වණුණයො ගවණනවණො”.  

ඛකඛනකුට ආයයශඅෂ්ටාංගික මාගශය වැරදුඛණසාත් වරින්ඛන් නිවන, 
නැත්නේ සැපය   

එගහනම් සතර සතිප්ට්ඨඨොන  වණුරදුගණයොත් වණරදින්ගන් නිවණන නුත්නම් 
සුප් . ඒ නිසො ඛේ සතර සතිපට්ඨඨානය වඩන  ැටි නිවැරිවම ඛතෝරා 
ගන්නට ඕඛන   

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කළ තවණත් ගහොහ සූතර ග ්ශනොවණක් 
තිග නවණො, මම ඒකත ් ගකටිග න් මතක් කරන්නම්. සතිප්ට්ඨඨොන 
සං ුක්තග ් මක්කට සූතර 3. ගම් සූතරග ් සහහන් ගවණනවණො,  

“මහගණයනි ගම් හිමොල වණනග ් මනුෂය න්ග ්  ොමක් ඒමක් නුති, 
වණඳුරන්ග ්වණත්  ොමක් ඒමක් නුති අතිශ  සුන් ර ප්රග ්ශ තිග නවණො. ඒ 
වණග ්ම මහගණයනි, මනුෂය න්ග ්  ොමක් ඒමක් නුති වණඳුරන්් ප්මණයක් 
 ොම් ඒම් හුකි සීමොවණක් තිග නවණො අතිශ  සිත්කළු.  

හිමොලග ් තවණ ප්රග ්ශ ක් තිග නවණො මනුෂය න්්ත්  ොම් ඒම් හුකි. 
වණඳුරන්්ත්  ොම් ඒම් හුකි. ගමන්න ගම් ප්රග ්ශ ් වණඳුරු මස් 
ගලොබින් එන වණු ්ග ෝ ලෝු වණලින් සකස් කළ ප්රතිමොවණක් එහි තබනවණො. 
මහගණයනි, ගශර්ෂ්ඨ  ති ඇති, උතුම්  ති ඇති වණඳුගරෝ ඉන්නවණො නම් ගම් 
වණඳුගරෝ කල් ඇතුවණම ගම් ලෝුවණල ඇගලන ස්වණභොවණ  ගත්රුම් අරග න 
එතුනින් ඉවණත් ගවණනවණො.  

නමුත් ගලෝල  ති ඇති ත්ෂ්ණයො සහිත  ම් වණඳුරන් සිී නම් ගම් ලෝු 
ප්රතිමොවණ අතින් අල්ලලො බලනවණො. අල්ලන ගකෝම ඒ අත ඇගලනවණො. 
ඒ ඇලුණය අත මු වණො  න්න් අනික් අත ති ලො උත්සොහ කරන ගකෝ 
ඒ අතත් ඇගලනවණො. අත් ග ක මු වණො  න්න් කකුල ති නවණො. ඒ 
කකුලත් ඇගලනවණො. අත් ග ක ි, කකුල ි මු වණො  න්න අනිත් කකුලත් 
ති නවණො. ඒ කකුලත් ඇගලනවණො. අත් ග ක ි කකුල් ග ක ි මු වණො  න්න 
ඔළුවණත් ති ලො උත්සොහ කරන ගකෝ ඔළුවණත් ඇගලනවණො. ප්ස් 
ගප්ොලකින් ගම් ලෝුවණ් ඇලිලො ඉන්න වණඳුරෝ වණඳුරු වණු ්දා ිසසින් ඔහු් 
කුමති ග  ක් කළ හුකි ි”.  

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගම් උප්මො කතොවණ ග ්ශනො කරලො.  
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“මහගණයනි ඒ වණු ්දාග ් ලෝු ප්රතිමොගේ ඇලුණය වණඳුගරක් වණග ් මොර ො 
ිසසින් මවණප්ු ප්ංචකොම ගකෝුවණක් තිග නවණො. ගශර්ෂ්ඨ ප්ණය්ඩිත අ  ඒගක 
ඇගලන්ගන් නුහු. ඒගකන් ඉවණත් ගවණලො  නවණො. නමුත් ගලෝල  ති ඇති 
තණය්හො  ති ඇති සත්වණග ෝ ඉන්නවණො. ඒ අ  ගම් රෑප්, ශේ ,  න්ධ, 
රස, ගප්ොට්ඨඨේබ කි න ගම් ධර්මතො ප්හ් නුඹුරු වණුණයහම ඒගක 
ඇගලනවණො. ප්ස් ගප්ොලින්ම ඇලුණයහම මොර ෝ කුමති ග  ක් කළ 
හුකි ි” කි ලො ග ්ශනො කරනවණො.  

“මහගණයනි, ඒ වණු ්දා් හසුගනොවී ඉන්න ප්ුළුවණන් ක්ගෂ්තර ක් තිග නවණො. 
තමන්ග ් ප්ි ොග න් උරුම වණුණය භූමි ක් තිග නවණො” කි ලො 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගප්න්නනවණො. “ගම් සතර සතිප්ට්ඨඨොන   ම්කිසි 
ගකගනක් වණඩ ි නම් අන්න ඒ ගකනො මොර ් කුමති  මක් කළ හුකි ි 
කි න සීමොගවණන් මිග නවණො”.  

ඒ නිසො  ම්කිසි ගකගනක් සතර සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩ ි නම්, සතර 
සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩන ගකනෝ මොර ො ගප්ගනනවණො. මොර ් ඒ අ වණ 
ගප්ගනන්ගන් නුහු.  ගමක් සතර සතිප්ට්ඨඨොන  ගනොවණඩ ි නම් 
මොර ෝ එ ොවණ ගප්ගනනවණො. එ ෝ මොර ොවණ ගප්ගනන්ගන් නුහු.  

ඒ නිසො සතර සතිප්ට්ඨඨොන  වණුඩි   ුතු ි. සතර සතිපට්ඨඨානය 
කියන්ඛන් ඛමාකක් ද?  

කාය, ඛ්දනා, ිත්ත, ධේම   

1. කග ් ක  අනුවණ බලනවණො ගකගලස් තවණන වණුර ඇතිවණ මනො 
නුවණණින්  ුක්ත වණූ සිහි කින්.  

2. ගේ නොවණන්හි ගේ නොවණ අනුවණ බලමින් වණොස  කරනවණො.  
3. සිත්හි සිත් අනුවණ බලමින් වණොස  කරනවණො.  
4. ධර්ම න්හි ධර්ම  අනුවණ බලමින් වණොස  කරනවණො.  

ගමන්න ගම් ටික හරි ්ම ඉග න න්න. ඉග නග න ජීිසගත් ටික ටික 
හරි ප්ුරුදු කරන්න. ගම් ටික කගළොත් අප්ි සසරින් මිග නවණො. මම ඒක 
කරන හුටි ටිකක් ප්ුහුදිලි කරලො ග න්නම්.  

ඛකාඛ ාමද අපි කඛය් කය අනුව බලන්ඛන්?  

ප්ින්වණතුනි, ට් ගප්ර සහහන් කළ  ුතු ග  ක් තිග නවණො. ගම් සතර 
සතිපට්ඨඨානය වඩන්නට ඛපර අපි දැනඛගන තිඛයන්න ඕඛන ආයයශ 
සේමාිට්ඨිය   



 මාන ්ඩවල සුෙස්සන හමිි 125 

ඇහු්  මක් ගප්ගනනවණො කි න සි ්ි   න්න. ගප්ගනනවණො කි න 
තුන තිග න්ගන් ිසප්ොක ධර්ම ක්. ිසප්ොක නොම රෑප් ග කක්. ඛේ 
ඛපඛනනවා කියන තැන,  

 ඇහු ි රෑප්  ි ග ක - රෑප් .  

 චක්ෙු සම්ඵස්සග න් උප්න්න ගේ නො, සංඥා, ගච්තනො කි න ටික 
- නොම.  

 එතුන සිත, නොම ධර්ම උප් ් නවණො කි න කොරණය ් වණු ගවණලො. 
හිතක ක්තය ක් ගවණන නුහු.  

 ඒ නිසා ‘ඛපඛනනවා කියන සිද්ිය නාම-ර ප’ කියන ගණසයට 
යනවා   

ගප්ගනන ග ් දැන න්නකම ගනගවණ ි, ගම් කි න්ගන්.  

මොස  ණයනක ප්ුංචි ළ රුගවණකු්ත් අරමුණයු ගප්ගනනවණො. නමුත් ගම් 
අහවණලො, අහවණල් ග ් කි ලො ගවණන් කරන්න  න්ගන් නෑ. ිසස්තර මුකුත් 
මනගස් නුහු. ගප්ගනනවණො ිසතර ි. ඒ වණග ් ඛේ අරමුණසු 
ඛපඛනනකමට කියනවා නාම-ර ප ඛදකක් කියලා   

ඇගහනවණො කි න ගකෝ ශේ   ිසතර ි. ිසස්තර ගනොමුතිවණ ශබ්දය 
ඇඛ න මට්ඨටමට කියනවා නාම-ර ප ඛදකක් කි ලො.  

 හ සුවණහ, රස, ස්ප්ර්ශ කි න ටික් කිසිදු ිසස්තර ක් ගනොමුතිවණ, 
අරමුණයු ගප්ගනන, ඇගහන, දැගනන - ිට්ඨඨ, සුත, මුත, විඤ්ාත 
කියන ඛේ ධර්මතා ටික් කි නවණො ‘විපාක නාම-ර ප ඛදකක්’ 
කි ලො.  

ඛේ ධර්මතා අරභයා ඛමානවා ම ඛ ෝ ඛදයක් අපි  ිතනවා නේ, 
කියනවා නේ, කරනවා නේ, ගමන්න ගම්ක් කි නවණො විඤ්ාණසය 
කි ලො.  

ඇ ැට අරමුණසක් ඛපඛනනඛකාට අපි  ිතන, කියන, කරන ඛද් 
ඛපඛනන ර පයට ඛ ෝ ඛපඛනන තැන තිඛයන නාම ධර්මවලට 
ඛ ෝ බැන්ඛදාත්, ගැට ගැ ුඛවාත්, ඛේ ‘විඤ්ාණසය ඛේ නාම-ර ප 
ඛදඛක් පි ිට ලැබුඛවාත්’ 

 - නුවණත කර්ම සකස් ගවණනවණොම ි.  

 - ගම් අරමුගණය් ිසඤ්ාණය  ප්ිහි්නවණොම ි.  
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 ඒ කි න්ගන් ගප්ගනනගකෝ ගප්ගනන ග ්් ම් ගමොනවණො හරි 
ග  ක් හිතන්න ප්ුළුවණන්. නමුත් මම හිතන ග ් ගප්ගනන රෑප් ් 
අ ිති ි කි ලො හිතුගවණොත් මග ් ිසඤ්ාණය  රෑප්ග ් ප්ිහිටි ො 
ගවණනවණො. ඒ නිසො රෑප් ් කි නවණො ිසඤ්ාණයිති ක් කි ලො.  

 මම ගමොනවණො හරි ග  ක් හිතනවණො නම්, හිතන ග ් ගම් ගේ නොවණ් 
අ ිති ි කි ලො හිතුගවණොත්, ගේ නොවණ් බුන්ගදාත් ගම් ිසඤ්ාණය  
ගේ නොගේ ප්ිහිටි ො ගවණනවණො. ඒ නිසො ගේ නොවණ් කි නවණො 
ිසඤ්ාණයිති ක් කි ලො.  

 මම ගමොනවණො හරි ග  ක් හිතනවණො නම්, කි නවණො නම්, කරනවණො නම් 
ඒ හිතන, කි න, කරන ග ් ගප්ගනන ගම් හුඩ ස්හන් - සංඥාවණ් 
- අ ිති ි කි ලො හිතුගවණොත්, බුන්ගදාත් ිසඤ්ාණය  සංඥාගේ 
ප්ිහි්නවණො. ඒ නිසො සංඥාවණ් ිසඤ්ාණයිති ක් කි නවණො.  

 මම හිතන කි න කරන ග ් ගම් රෑප් ් අ ිති ි කි ලො හිතුගවණොත් 
ිසඤ්ාණය  ගම් හිතීම්, කීම්, කිරීම් අරභ ො ප්ිහි්නවණො. ගච්තනොගේ 
ප්ිහි්නවණො. ගච්තනොවණ නුත්නම් සංෙොර  ිසඤ්ාණයිති ක්.  

ර ප, ඛ්දනා, සංාන, සං ාර කි න්ගන් සතර විඤ්ාණසිති කි ලො 
ගප්න්වණනවණො. විඤ්ාණසයට නවාතැන්  තරක්   

ඔ  හතරගප්ොල්  ම් කිසි ගකගනකුග ් ිසඤ්ාණය  
ගනොප්ිහිටිග ොත්, ගම් ිසඤ්ාණය  ගනොප්ිහිටි ො  න  ණය ්  නවණො.  

කර්ම රැස් ගවණන්ගන් නුහු.  

එ ො ගම් තුන් භූමිග න්ම එගතර වණුණය ගකගනක් ගවණනවණො. ගම් 
ගලෝක ෝ අ ිති නුති ගකගනක් ගවණනවණො.  

එයාඛග ගතිය පනවන්න බ   ර පයකින්වත්, ඛ්දනාවකින්වත්, 
සංානවකින්වත්, සං ාරයකින්වත් ඒ විඤ්ාණසඛය් ගතිය පනවන්න 
බැ ැ   

මම ගම් කි න  ර්ශන   ුඹුරු ඇති. නමුත් මම ගප්න්නුගේ ගම් 
සතිපට්ඨඨානඛයන් කරන්ඛන් ඔන්න ඔය පරඛයෝගය   

අප්ි ගමගහම කිේගවණොත් - දැන් ම් ගම් ඉදිරිග න් තිග න අරමුණයු 
ගප්ගනනවණො. ගප්ගනනගකෝ ම ගප්ගනන අරමුගණය් ම් හිගතන්න 
ප්ුළුවණන් ‘ ුණයරත්න මහත්ම ො’ කි ලො. “ගම්  ුණයරත්න මහත්ම ො කි ලො 
ම් හිගතනකම ඉදිරිග න් තිග න රෑප් ් අ ිති ි, රෑප් ක්  ුන ි 
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මම හිතන්ගන්” කි ලො හිතුගවණොත් මග ් ිසඤ්ාණය ් ගම් රෑප්  තුළ 
නවණොතුනක් දුන්නො ගවණනවණො. ිසඤ්ාණය  ප්ිහිටි ො ගවණනවණො.  

එතගකෝ ම් දැනුමක් එනවණො, “ගම් රෑප්   ුණයරත්න මහත්ත ොග  ි” 
කි ලො අරමුණය් දැනුමක් එනවණො ම්. අරමුණින් ඉවණත්  ි ත් නුවණත 
නුවණත “ ුණයරත්න මහත්ම ො,  ුණයරත්න මහත්ම ො” කි ලො සිතට සි ි 
කරගන්න ආ ාරයක් ඛවනවා  ඒක සිහි කරලො ප්රතිසන්ි වණශග නුත් 
 න්න ප්ුළුවණන් ගවණනවණො.  

නමුත් මම  ුණයරත්න මහත්ත ො කි න සිතිවිල්ල සි ි කරන ඛකාට 
ඒක ර පයකට බැන්ඛද් නැත්නේ,  

‘ ුණයරත්න මහත්ත ො’ කි ලො  ිතුවට ඒකට අයිති ර පයක් 
ඛනාතිබුඛණසාත්,  

 ඒ විඤ්ාණසයට පවතින්න බැ ැ   

 සි ි කිරීඛමන් පස්ඛස් එතැනම නිරැද්ධ ඛවනවා   

 ඛකඛනක් නැ ැ   

එතගකෝ ගම් සතිප්ට්ඨඨොනග ්  

1. කො ොනුප්ස්සනොගවණන් කරන්ගන් ිසඤ්ාණය  රෑප් ක ප්ිහි්න්න 
ගනොදී වණළක්වණන එක.  

2. ගේ නොනුප්ස්සනොගවණන් කරන්ගන් ිසඤ්ාණය  ගේ නොගේ 
ිති ක්  න්න ගනොග න එක.  

3. චිත්තොනුප්ස්සනො, ධම්මොනුප්ස්සනො ග ගකන් කරන්ගන් 
ිසඤ්ාණය  සංඥා, සංෙොර න්ග ් ප්ිහි්න්න ගනොදී වණලක්වණන 
එක, ිති ක් ගවණන්න ගනොග න එක.  

 ශරවණ නිසො ම් ‘ගම් රෑප්   කින ගකෝ ම  ුණයරත්න මහත්ත ො කි න 
අ හස ඇතිගවණ ි’.  

ගම් අ හස නුවණත රෑප් ් බුස න්න කලින් රෑප්ග ් ප්තිත ගවණන්න 
කලින් මම නුවණණය අරග න  නවණො සතිප්ට්ඨඨොන ්.  

නුවණණින් කො  තොසති  වණඩනවණො.  

ඒගකන් කරන්ගන් මම හිතන ග ් රෑප්  මත ප්තිත ගවණන්න ගනොග න 
එක.  
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ගම් රෑප්   කි ්දි ‘ ුණයරත්න මහත්ත ො කි ලො හිගතන ගකෝ ම මම 
බලනවණො එතුන තිග න ඇත්ත’.  

“ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත් කි න කුණයප් ගකෝස් ටිකක් තිග න්ගන්, 
කනගබොන  හොරග න් හුදිලො තිග න්ගන්” කි ලො ඇත්ත 
ගප්න්නන්ගන් ගමොක්  ගම් -  

ඛකඛනක් කියන මඛග් ‘ ිඛත් තිඛයන අද ස ර පයට පතිතඛවන්න 
ඛදන්ඛන් නැතිව ඒක වළක්වන එකයි’ ඛේ කරන්ඛන්   

මග ් ිසඤ්ාණය ් රෑප්ග ් ිති ක් ලබො ගනොග න එක ි මම ගම් 
කරන්ගන්. 

බිත්ධත් කයධ උ්මශ  
මම ඒක ප්ින්වණතුන්් ගත්ගරන මට්ඨ්ම් කි න්නම්.  ගඩොල්, වණුලි, 
සිගමන්ති  දී ද්රවණයවණලින් අප්ි බිත්ති ක් හ නවණො. බිත්ති  ගහොහ් 
කප්රොරුත් කරනවණො. දැන් බිත්තිග ් සත්වණග ක් ගහෝ ප්ු ් ලග ක් ගහෝ 
සත්වණ ප්ු ් ල භොවණ ක් තිග නවණ  ? නෑ.  

ට් ප්ස්ගස් අප්ිම කගේ්  ිහිල්ලො ගනොග ක් වණණයඝ සො ම් ටිකක් 
ග ්නවණො. ප්ින්සලකුත් ග ්නවණො. ග නුල්ලො චිතර අඳින්න  න්න 
ගකගනකු් කි නවණො ගම් බිත්තිග ් චිතර ක් අඳින්න කි ලො. 
මනුෂයග කුග ් හුඩ ස්හනක් අඳින්න කි නවණො. දැන් සිත්තරොග ් 
හිගත් තිග නවණො මනුෂයග කුග ් හුගේ ගමගහම ි කි ලො.  

එ ොග  හිගත් තිග න  කොර ් බිත්තිග ් අර සො ම් ටික තවණරනවණො. 
එ ො මනුෂයග කුග ් හුඩ ක් අඳිනවණො ගනගවණ ි. එ ොග  හිගත් තිග න 
හුගේ බලොග න, හුගේ්  ුළගප්න ිසදි ් බිත්තිග ් සො ම් ටික 
අතුල්ලනවණො.  

දැන් එතුන තිග න්ගන්  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක් 
තිග න තුනක වණණයඝ රොශි කින් කළ හුඩ ස්හනක්. ඒ වණසශ ටික 
පුද්ගලඛයක් ද? සත්වඛයක් ද?…නෑ.  

දැන් බිත්තිග ් සහ බිත්තිග ් ඇහප්ු චිතරග ් -  

 ථො ස්වණභොවණ  ගනො න්නො නිසො ඒ දිහො බලනගකෝම මනුෂයග ක් 
කි න අ හස අප්ි් එන්න ප්ුළුවණන්.  

ඕක් තම ි කි න්ගන්  ශරවණ කි ලො.  
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‘මනුෂයයා කියන අද සට’ තමයි ‘කර්ම විඤ්ාණසය’ නුත්නම් 
‘විඤ්ාණසය’ කි ලො කි න්ගන්.  

 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ත් ඒගක ඇහප්ු චිතර ත් 
ඛපඛනනවා කියන්ඛන් චක් ු විඤ්ාණස, චක් ු විඤ්ාණසඛයන් උපන්න 
ඛ්දනා, සංාන, ඛේතනා කියන නාම ධර්ම ටික තිග නවණො.  

ඒ ස්කන්ධ ප්ංචක ම වණු ගවණලො චිතර  ගප්ගනනවණො කි න එක එක 
ප්ුත්තක්. දැන් චිතර  ගප්ගනනවණො.  

ගප්ගනනගකෝම මනුෂයග ක් කි න අ හස අප්ි් ඇතිගවණනවණගන. 
ගමන්න ගම් අ හස ඇතිගවණන ප්ුත්ත් ි අප්ි ිසඤ්ාණය  කි ලො 
කි න්ගන්.  

දැන් මනුෂය ො කි න මග ් මනගස් තිග න අ හස අර බිත්තිග ් 
තිග න චිතර ්  ු් ුහුගවණොත් ‘ඒ චිතර  ි මනුෂය ො’ කි ලො - ම් 
ඔතන තිග න  ගඩොල්, වණුලි ගප්ගනන්ගනත් නෑ, දි  සො ම් ටික 
ගප්ගනන්ගනත් නෑ. ම් ගප්ගනන්ගන් මනුෂයග ක් නුත්නම් 
මනුෂයග ක්ග  චිතර ක්.  

එතගකෝ මග ් ිසඤ්ාණය  රෑප්ග ් ප්ිහිටි ො ගවණනවණො.  

ගම් ගප්ගනන රෑප් ් මග ් ිසඤ්ාණය  බුස ත්තහම අරමුගණය් 
ිසඤ්ාණය  ප්ිහි්නවණො.  

එතඛකාට ඛේ අරමුණස ගැන දැනුමක් එනවා, ඛේ  ැඩය මනුෂයඛයක්ඛග් 
කියලා   

මනුෂය ො කි න ‘අ හස මො  ොවණ’. ‘ඇස් ඉදිරිප්ි්්  ගේ රෑප් ක්, 
චිතර ක්’.  

ගම් ‘අ හස චිතර  මත ප්තිත වණුණයහම’ - ගම් හුඩ  මනුෂයග ක්ග ් 
කි න අ හස ි අප්ි් ඉතුරු ගවණන්ගන.  

අරමුණස පැත්තකට ගියත් මනුෂයයා කියන අද ස අපට සි ි කරන්න 
පුළුවන්  ඔන්න කර්ම විඤ්ාණසය සකස් වණුනො කි ලො කි නවණො.  

දැන් ගම් සතිප්ට්ඨඨොනග න් කරන්ගන් ිසඤ්ාණය ් ිති ක් 
ගනොග නකම. නවණොතුනක් ගනොග නකම.  

 ගඩොල් වණුලි සිගමන්තිග න් කළ බිත්තිග ් චිතර ක් ඇන්දා.  
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චිතර  අඳිනගකෝම ‘මනුෂය ො කි න අ හසත් සිහිවණුණයො, 
සිහිගවණනවණො’.  

මනුෂය ො කි න අ හස නුවණත චිතර  තුළ ප්ිහි්න්න කලින් මම 
සිහිනුවණණය ඉදිරිප්ත් කර  න්නවණො.  

“කාඛය කායානුපස්සී වි රති ආතාපි සේපජාඛනා සතිමා” - ගකගලස් 
තවණන වණුර ඇතිවණ මනො නුවණණින්  ුක්ත වණූ සිහි ක්.  

ගම් ක  ගකගර් තිග න්ගන් නිවණුරදි දැකීමකින්  ුක්ත සිහි ක්.  

සේපජාන කි න්ගන් සම්මොදිට්ඨි ් නමක්. සම්මොදිට්ඨි  කි න්ගන් 
ඇත්ත ඇතිහුටිග ම  කින තුනක්.  

 ගඩොල් වණුලි සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක ඇහප්ු චිතර  සත්වණග ක්, 
ප්ු ් ලග ක් ගනගවණ ි.  ගඩොල් වණුලි සිගමන්තිත් සත්වණග ක්, 
ප්ු ් ලග ක් ගනගවණ ි, ගකගනක් ගනගවණ ි. ඒ නිසො ‘මනුෂය ො’ කි න 
අ හස ඇතිගවණනවණො.  

ඔන්න නාම-ර ප පේචයා විඤ්ාණසං   

ගම් ිසඤ්ාණය ්, දැනුම්, නුවණත රෑප්  තුළ ප්ිහි්ක් ලබො 
ගනොග න අ හසින්,  

මනුෂයග ක් කි ලො හිගතනවණත් එක්කම -  

“න   එතන තිඛයන්ඛන් ඛමඛ ම ඇත්තක්ඛන” කියලා මම 
නුවණින් එතන තිඛයන ඇත්ත ඛපන්නනවා   

“නෑ. එතන තිග න්ගන්  ගඩොල් වණුලි සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක් 
සහ ඒ මත ඇහප්ු චිතර ක් ගන් ?” කි ලො බලනවණො.  

ඒ බලන්ගන් ගමොක්  ? බලනගකෝ මනුෂය ො කි ලො මග ් හිගත් 
ප්වණතින අ හස ඒ රෑප් ් බහොලන්න බුහු. සුසගහන්ගන් නුහු.  

මම හිතන ිසදිග  ගකගනක් ඉන්නවණො ගනගවණ ි කි න එක ඉගේම 
තිග නවණො.  

ගම්  ති ් ඉඩ නුහු එගතන්් බුස න්න. එතන තිග න්ගන් 
ගමගහම ඇත්තක් ගන්  කි ල ි ගප්න්නන්ගන්.  

 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්ති වණලින් කළ බිත්තිග ් චිතර   කින ගකෝ 
ගකනො කි න අ හසක් ඇති ගවණනවණො, මනුෂයග ක් කි න අ හස ඇති 
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ගවණනවණො. මනුෂය ො කි න අ හසින් ඒ රෑප් ් බුහු න්න බෑ, ඒක් 
ඉඩ ති න්ගන් නෑ -  

සතිපට්ඨඨානඛය් කායානුපස්සනාඛවන් ඇත්ත ඛපන්නනවා   

කග ් ඇත්ත ගප්න්නනගකෝ ‘මග ් හිගත් තිග න අ හස රෑප් ් 
බුස න්න ගේ  ’ තම ි ටික ටික අඩුගවණන්ගන්.  

ගමගහම කොල ක් සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩනගකෝ තමන් හිතන, කි න, 
කරන තමන්ග ් ිසඤ්ාණය  රෑප් ් බහින්න තිග න ඉඩ ි නතර 
කරන්ගන්.  

 ම් කොල ක් තිග නවණො ගම් ිසදි ් කරනගකෝ කරනගකෝ 
 ශරවණ  ග ගවණනවණො.  

එතන තිග න්ගන්  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක් 
සහ චිතර ක්  කි න අ හස එන්න එන්න වණුඩි දි ුණයු ගවණනවණො. 
ඇත්ත ගප්ගනනවණො. ඒ ර පය ඛකඛනක් ඛන්ද, ඛකඛනක්ඛග් ඛන්ද 
කියලා බලන ගතිය එන්න එන්න දුබල ඛවනවා   

රෑප්   ගඩොල් බිත්තිග ් ඇඳි චිතර ක්  කි න එක හිතන්ගන් 
නුතිවණ, ගප්ගනන මට්ඨ්ම්ම එනගකෝ ගම් හිතන කි න කරන 
කිසිම ග  ක් ඒ රෑප් ් නුමී ප්වණතිනකමින් උප්දින්ගනම නුති 
 වණසක් එනවණො.  

එදා් කි නවණො රෑප්ග න් මිදුණයො කි ලො.  

රෑප්  අරභ ො ිසඤ්ාණය ් නවණොතුනක් නුහු.  

කොම භවණ ් එන්න තිග න ගහ්තුවණ නුහු.  

තවණ ග ොඩොක් නුවණණය වණුගඩනවණො. මම ගම් සතිප්ට්ඨඨොනග න් ගකගරන 
කොර්   ි ගප්න්නන්ගන්.  

ඒ  ගඩොල්, වණුලි  නොදිග න් කළ බිත්ති  වණග ් ගකස්, ගලොම්, නි , 
 ත්, හම්, මස්, නහර, ඇ් කි න ගම් කුණයප් ගකෝස් තිස් ග කකින් 
කරප්ු බිත්ති ක් තිග න්ගන්. ඒ බිත්ති  ඇසුරු කරග න තිග න වණණයඝ 
ස්හනක් තම ි ගම් තිග න්ගන්. ඔ  ස්හන  කින ගකෝ ම් ඇති 
ගවණනවණො  ුණයරත්න මහත්ත ො කි න අ හස,  ශරවණ මත.  

මග ් අ හස ඒ රෑප්  මත ප්තිත වණුගණයොත් ම් එතන ගකස්, ගලොම්, 
නි ,  ත් ගප්ගනන්ගනත් නුහු. වණණයඝ ස්හන ගප්ගනන්ගනත් නුහු. 
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ගප්ගනන්ගන්  ුණයරත්න මහත්මග ක්ම ි. මනෂුය ො කි න අ හස 
චිතර  මත ප්තිත වණුගණයොත්  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්ති බිත්ති  ගහෝ චිතර  
ගප්ගනන්ගන් නුහුගන. ගකගනක්ගන ගප්ගනන්ගන්. ඒ වණග ් කුණයප් 
ගකෝස්වණලින් හුදුණය ගම් තොප්්ප්  ඇසුරු කර ග න තිග න ගම් හුඩ 
ස්හන  කින ගකෝම මනුෂය ො කි න අ හසක් එනවණො නම්, මග ් 
හිගත් තිග න අ හස මනුෂය ො කි ලො හරි  ුණයරතන් මහත්ත ො කි ලො 
හරි ඒ අ හස රෑප් ක් බුන්ගදාත්, ිසඤ්ාණය ් රෑප්ග ් නවණොතුනක් 
දුන්ගනොත්, ගම් ිසඤ්ාණය  රෑප්ග ් ප්ිහිීම ලුබුගවණොත් ඒ රෑප්  අප්ි් 
ගප්ගනන්ගන් ගම් ිසඤ්ාණයග ්  තිග න්ම ි.  

“ආරේමණසස්ස ඛමතං විඤ්ාණසස්ස ිති” - අරමුගණය් ිසඤ්ාණය  
ප්ිහි්නවණො.  

එතගකෝ මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් කි න, රෑප්ග ් ඇත්ත 
ගප්ගනන්ගන් නුහු. ගප්ගනන්ගන් ‘ ුණයරත්න මහත්ම ො’, නැත්නේ 
පුද්ගලඛයක්, ඛකඛනක් කියලමයි   

ිසඤ්ාණය  ප්ිහිටි හම ගප්ගනන අරමුණය ඉවණත්වණුණයත් ගම් සිත, ගම් 
නොම ධර්ම ප්ුන ප්ුනො හිත හිතො ඉන්නවණො.  

ඕක් තම ි කර්ම රැස්ඛවනවා කි ලො කි න්ගන්. කර්ම විඤ්ාණසය 
කි ලො කි න්ගන්.  

සතිප්ට්ඨඨොනග න් කගළ් ඒ කුණයප් ගකෝස් තිස් ග ක නමුති තොප්්ප්  
උ ේකර ග න ප්ිහිටි ගම් වණණයඝ ස්හන  කින ගකෝ ගකගනක් කි න 
අ හස ඇතිගවණන ගකෝ - මග ් ිසඤ්ාණය  ගකගනක් කි න අ හස 
ගම් රෑප්  මත ප්තිත ගවණන්න ගනොග න කම්, ගම් විඤ්ාණසය ර පයට 
බැසගන්න ඉඩ ඛනාඛදන්න උපායක්  බැසගන්න කලින් නුවණින් 
ක්ෂණිකවම ඛපන්නනවා කඛය් ඇත්ත   

ගම් කො  තොසති  වණඩන්ගන් ගමොක් ? තමන්ග ් ිසඤ්ාණය  ගම් 
අරමුගණය් ප්ිහි්න එක වණලක්වණන්න.  

අරමුගණය් ිසඤ්ාණය  ගනොප්ිහිටි හම ිසඤ්ාණය ් නවණොතුනක් 
නුහු.  

ගකගනක් කි න අ හස ම් උප්න්නො. මට ඛකඛනක් ගැන 
 ිතන්නත් පුළුවන්, කියන්නත් පුළුවන්, කරන්නත් පුළුවන්  නමුත් ඊට 
අයිති ර පයක් නැති වුඛණසාත් මතකය කියලා එකක් ඛගානුඛවයි ද? 
මතක් කරගන්න ර පයක් නැ ැ   
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දැන් ගම් සිහිගවණන එක ගමොනවණො හරි රෑප් ක්  ු්  ුහුගවණොත් 
මතක හිටිනවණොම ි.  

හුම ගවණලොගවණම  ිතන, කියන, කරන පැත්ත කරන්ඛන් 
ඛේතනාඛවන්   

ඒ ඛේතනාවට ර පඛය් නවාතැනක් දුන්ඛනාත් විඤ්ාණසිතියක්  
ර පය ගැන මතකයි. ගේ නොගේ නවණොතුනක් දුන්ගනොත් ගේ නොවණ 
 ුන මතක ි. සංඥාගේ නවණොතුනක් දුන්ගනොත් සංඥාවණ  ුන මතක ි. 
සංෙොරග ් නවණොතුනක් දුන්ගනොත් සංෙොර   ුන මතක ි.  

දැන් බලන්න ගවණනත් භොෂොවණකින් ප්ින්වණතුන් එක්ක කවණුරුහරි කතො 
කගළොත් - ජර්මන් භොෂොගවණන් කි න්නගකො - තමන් ගනො න්නො 
භොෂොවණකින් නම් කතොකගළ් ගත්ගරන්ගන් නුහුගන. ගත්ගරන්ගන් නෑ 
කි ලො කි න්ගන් ගමොකක්  ? ඒ වණචන ඇගහනගකෝ සිහි කර න්න 
රෑප් නුහු.  

භොෂොවණ ගත්ගරනවණො කි න්ගන් සිහි කර න්න රෑප් තිග නවණො. ‘ප්ොන්’ 
කි ලො කිේගවණොත් අප්ි ඔක්ගකෝම ‘ප්ොන් ග ඩි ක්’ මතක් ගවණ ි. ගහොහ ි 
ඉන්දි ොවණ්  ිහිල්ලො ‘ප්ොන්’ කිේගවණොත් - ඒ අ  ‘ප්ොන්’ කි න්ගන් බුලත් 
වණල් - ‘ප්ොන්’ කි න ශේ   ඇගහනගකෝම ගකොළ ක් හිත් මුගවණන 
කට්ඨටි  එක කණය්ඩො මක්, එ ොල් එක භොෂොවණක්. ප්ොන් කි න ශේ   
ඇගහනගකෝ ගවණන රෑප් ක් හිගත් මවණො න්න කට්ඨටි ් කි නවණො 
සිංහල භොෂොවණ  න්න අ  කි ලො. ශබ්දය එකමයි  ඒ එකම ශේ  ් 
ගකගනක් ‘බුලත් ගකොළ ක්’ සිහිප්ත් කර න්නවණො. ගකගනක් ‘ප්ොන් 
ග ඩි ක්’ සිහිප්ත් කර න්නවණො.  

ගම් ශේ  ් ග ඩි ක් සිහි කර න්න ප්ුළුවණන් අ ග  භොෂොවණ එකක්. 
ගකොළ ක් සිහි කර  න්න ප්ුළුවණන් අ ග  භොෂොවණ ගවණන එකක්. භොෂොවණ 
කි න එක තිබිලො තිග න්ගන් වණචන මත  ? සිහි කර න්න රෑප් මත   
කි ලො බලන්න.  

දැන් ‘ගප්ොල්’ කි න වණචන  ඇහුගණයොත් ඉං රීසි භොෂොවණ ිසතරක්  න්න 
ගකගනකු් ‘ගප්ොල් ග ඩි ක්’ සිහිගවණන්ගන් නුහු. නමුත් ‘ගකොකනට්ඨ’ 
(coconut) කි න වණචගන ඇහුගණයොත් එ ො ‘ගප්ොල් ග ඩි ක්’ සිහි කර 

 නි ි. ගකගනකු් ‘ගප්ොල්’ කිේවණත්, ‘ගකොකනට්ඨ’ (coconut) කිේවණත් ඒ 
වණචන ග ක්ම ගප්ොල් ග ඩි ක් සිහිප්ත් කර න්න ප්ුළුවණන් නම් එ ො 
භොෂො ග කක්  න්නවණො. එතගකෝ භාෂාව කියන එක තිඛයන්ඛන් වචන 
මත ද?  ිඛත් තිඛයන ිත්තජ ර පය මත ද?  
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 ිතන, කියන  කරන ඒවා කර්ම ඛවන්ඛන්, කර්ම සකස්වුණසා ඛවන්ඛන් 
ඒ  ිතන, කියන, කරන ඛද්ට ර පයක් ගැට ගැ ුඛණසාත්, ඛ්දනා, සංාන, 
සං ාරය ගැට ගැ ුඛණසාත් විතරයි කි න එක කි න්න ි මම ගම් ටික 
ගප්න්නුගවණ. එගහම ි කර්ම රැස්ගවණන්ගන්.  

෴ 

ගම් සතිපට්ඨඨානය, ආයයශඅෂ්ටාංගික මාගශය කියලා කියන්ඛන් කර්ම 
ක්ෂයඛවන පරතිපදාවක්   

එතගකෝ සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩනවණො කි ලො ගම් කරන්ගන් ගමොකක්   
කි න එක ගත්ගරන්න ඕගන. කො ො තොසතිග න් ගමොකක්  කරන්ගන්? 
ගම් නයො  ඉස්ගසල්ලො ප්ුහුදිලි ගවණන්න ඕගන.  

තමන්ග ් මනගස් තිග න කිසිම මිම්මක් රෑප්  මත ප්තිත ගවණන්න ඉඩ 
ගනොග න එක ි කො  තොසතිග න් කරන්ගන්. කො  තොසති  වණඩලො 
ඉවණරවණුණයහම එ ෝ නුවණණයක් එනවණො,  

රෑප් තිග නවණො නම් මනුෂය රෑප්,  හගකොළ රෑප්, ග ඩි කරල් රෑප් 
නුහු.  

තිග න්ගන් මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ිසතර ි.  

අප්ි හිතන ිසදිගහ මිනිස්සුන්ග ් රෑප්, සත්තුන්ග ් රෑප්,  ස් වණුල්වණල 
රෑප්,  ොන වණොහනවණල රෑප් එගහම නුහු. තිග න්ගන්,  

“චත්තාඛරාච ම ාභූතා චතුන්නඤච ම ාභූතානං උපාදාය ර පං” - 
සතරමහොධොතුවණ සහ උප්ොදා  රෑප් ි.  

 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක (මම ඔ  අරමුණයම 
 න්ගන් ප්ින්වණතුන්් ගහොහ් ප්ුහුදිලි ගවණන්න ඕගන නිසො) දි  සො ම් 
ටිකකින් ඕගන ිසදිග  චිතර අඳින්න ප්ුළුවණන්. අඳින අඳින චිතර ක්  ොගන 
ගම් වණොහන ක්ගන, කොර් එකක්ගන, බස් එකක්ගන, ගලොරි ක්ගන කි න 
අ හස අප්ි් එන්න ප්ුළුවණන්. අප්ි් එගහම අ හස්  වණ් අප්ි් අ හස් 
එන්න උප්කොරී වණුණය චිතර  දිහො, රෑප්  දිහො බලන්න. රෑප්ග ් සුබෑම 
ඇත්ත  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති  සහ ඒ මත ඇඳි 
චිතර  මිසක එතන  ශම කවණත් ගවණනසක් නුහු ගන් ?  

අප්ි් බස් එකක් එක චිතර ක්, කොර් එකක් ගවණන චිතර ක්, 
ගකෝච්චි ක් ගවණන චිතර ක් තිග  ි. නමුත් චිතර  චිතර ම මිසක, 
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බිත්ති  බිත්ති ම මිසක රෑප්ග ් ඇත්ත බිත්ති  ි, චිතර  ි කි න 
ග කින් ඔේබ්  ිහිල්ලො තිග නවණ  කි ලො බලන්න.  

ම් කොර්, බස්, වණෑන් ගප්ගනන්න ප්ුළුවණන්. කොර්, බස්, වණෑන් කි න 
අ හසින් චිතර  දිහො බලන්න ප්ුළුවණන්. බලලො, ම් එගහම ගප්ගනන්න 
ප්ුළුවණන්. කොර් වණූ රෑප්, බස් වණූ රෑප්, ගකෝච්චි වණූ රෑප් ම් ගප්ගනන්න 
ප්ුළුවණන්.  

එබඳු ධර්මතා මඛග් මනඛස් සි ිඛවන නිසා, සි ිඛවන අරමුණින් 
ර ප ි ා බලන නිසා මට ඛපඛනනවා   

නමුත් මග ් ගප්ගනන මිම්ම අතහුරලො රෑප්වණල  ථොර්ත ් 
 ිග ොත්  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක් සහ බිත්තිග ් 
ඇඳි චිතර ක් කි න තුනින් ඔේබ්  නවණ  කි ලො බලන්න.  

ඒ චිතරවණල, කොර් එකක් ගප්ගනන චිතරග ් සහ වණෑන් එකක් ගප්ගනන 
චිතරග ් ගවණනස ගමොකක්  ?  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ 
බිත්ති ක දි සො ම් ටිකක් උ ේ කර ග න චිතර ඇන් හම, චිතර  
චිතර ක්ම මිසක චිතරවණල ගවණනසක් තිග  ි  ?  

ිතරය තුළ  ැඩසට න් අනුව අඛප් මනඛස් ඛවනස්කේ තිග නවණො. 
නමුත් චිතර  චිතර ම ගන් ?  

රෑප්වණල සුබෑම ඇත්ත කුමන රෑප් ක ් හමුවණණුයත්,  ගඩොල් වණුලි 
සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක චිතර ක් තිග නවණො කි න තුන් 
ඔේගබන් ගවණනත්  ථොර්ත ක් තිග නවණ  බලන්න.  

ගම් ගලෝකග ් ම් හම්බගවණන ඕගනම ග  ක් චිතර කින් අඳින්න 
ප්ුළුවණන්.  

ඇන්දා කියලා ිතරය තුළ ඒ ඛද් තිඛයනව ද?  

බස් එකක චිතර ක් ඇන්ගදාත් නු ලො  න්න ප්ුළුවණන් බස් එකක් 
චිතර  තුළ තිග නවණො  ?  

ඒ වණග ් සතිපට්ඨඨානඛය් කායගතාසතිය වැඩුඛවාත් එයාට ඛේ මුළු 
ඛලෝකයම සතරම ාධාතු ස  සතරම ාධාතු නිසා පවත්නා උපාදාය 
ර පයක්, ිතරයක් කියන අද ස එනවා   

චිතර  නිසො තමන්් කොර්, බස්,  ස්වණුල්, මනුෂයග ෝ, සත්වණග ෝ 
ගප්ගනන්න ප්ුළුවණන්. තමන්ඛග් මනඛස් තිඛයන එබඳු අද ස්වලින් ි තරය 
ි ා බැලුව ම, විඤ්ාණසය ර පයක පි ිටිය ම පින්වතුන්ට ර ප ටික 
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 ේබඛවයි  කොර්, බස්, වණෑන්,  හගකොළ වණුල්, මනුෂයග ෝ හම්බගවණ ි. 
සතරමහොධොතු සහ උප්ොදා  රෑප් කි න චිතර හම්බගවණන්ගන් නුතිගවණ ි.  

බොහිගරන් මිනිස්සු, සත්වණග ෝ, ග වණල්ගදාරවණල්,  ොනවණොහන හම්බගවණන 
ගකෝ ප්ින්වණතුන් ගත්රුම්  න්න ගමොකක්  ගම් ගවණලො තිග න්ගන්. 
අගප්් ිසඤ්ාණය  රෑප්  මත ප්ිහි්ලො.  

කර්ම විඤ්ාණසය සකස් ඛවලා කර්ම රැස්කරගත්ත බවට ලක්ෂණසය 
දකින්න පුළුවන් අඛප් ‘සිඛත් ගතිය බා ිඛරන්  ේබඛවයි’   

කොමොවණචර මට්ඨ්ගම් කර්ම ක්ෂ  ගවණනවණො නම් ඒක ගවණන්ගන් 
ගකොගහොම ? මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ි තිග න්ගන් කි න ටික 
ිසතරක් ගේරි ගේරී එනවණො.  

ට් ගමහො ඔක්ගකොම තමන්ග ් මනගස්, ිසඤ්ාණයග ්  ති කි න 
අවණගබෝධ ක් එනවණො.  

මම ගම් කතො කරන ග ් සුබෑවණ්ම  ුඹුරු ි. නමුත් ගම් සතිප්ට්ඨඨොන  
වණුරදුගණයොත්   යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  වණුරදුණයො.   යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  
වණුරදුගණයොත් නිවණන වණුරදුණයො. සතර සතිප්ට්ඨඨොන  ගනොවණුරදුගණයොත් 
  යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  ගනොවණරදිනවණො.   යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  
ගනොවණුරදුගණයොත් නිවණන ගනොවණරදිනවණො.  

සතර සතිප්ට්ඨඨොන  නිවණුරදිවණ වණඩන කරම  ඉග නග න, සතර 
සතිප්ට්ඨඨොන  ිසතරක් වණඩන්න. අනික් කිසිම ග  ක්  ුන සිත් 
මොතර ක්වණත් උප් ් න්න අවණශය නුහු.  

“අගන් අප්ි ඒවණො  න්ගන් නුහුගන. ගකොගහොම  අප්ි අවණගබෝධ 
කර න්ගන්, සමයක්ප්රධොන කි න්ගන් ගමොකක්  ? ඒක වණඩන්ගන් 
ගකොගහොම  ? ස් ්ිප්ො  කි න්ගන් ගමොනවණො  ? ඒක වණඩන්ගන් 
ගකොගහොම  ? ඉන්ද්රි , බල, ගබොජ්ක්ධඣං ,   යඝඅෂ්්ො ික මො ඝ  
කි න්ගන් ගමොනවණො  ? ඒවණො උප් වණො  න්ගන් ගකොගහොම  ? කි  කි ො 
සිත් මොතර ක්වණත් උප් වණො  න්න ඕගන නුහු.  

“නිවණන කි න්ගන් ගමොකක්  ? නිවණන්  කින්ගන් ගකොගහොම  , නිවණන 
හඳුනො න්ගන් ගකොගහොම  ? ඕවණො  ුන සිත් මොතර ක්වණත් උප් වණො න්න 
ඕගන නුහු. ඒ ටික සතිප්ට්ඨඨොන ් අ ිති වණුඩක්. සතිප්ට්ඨඨොනග ් 
ගප්න්නුවණොගන් -  
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“ායස්ස අිගමාය නිබ්බානස්ස සේී කිරියාය” මො ඝඵල ලබන්න 
නිවණන සොක්ෂොත් කරලො ග න්න කි න කොරණයො ටික ගම ො කරලො 
ග නවණො කි න එක.  

ට් ප්ස්ගස් කො ික මොනසික දුක්, හුඬීම් වණුළප්ීම් ඔක්ගකොම ඉවණත් 
කරලො ග නවණො කි න එකත් කිේවණගන. සතිප්ට්ඨඨොන   ුනම ිසතරක් 
නිවණුරදිවණ දැන න්න, වණ බලො  න්න. ගම් දුක අ ින් කරලො සුප් ලබො 
ග නවණො කි න සි ්ි  කරනවණො සතිප්ට්ඨඨොන . සතිප්ට්ඨඨොන  ිසතරක් 
නිවණුරදිවණ ගත්රුම්  න්න.  

කාර්ම කාධ ය වීම 
අප්ි ගම් ග ් කරන්ගන් ගමන්න ගම් අර්ථ  සහහො ි කි න කොරණයොවණ 
ගනොදැන, අවණුරුදු සි   ණයනක් සතිප්ට්ඨඨොන  කි න නම උ ේකරග න 
ගමොනවණො හරි ග  ක් කළො කි ලො ගම්ක වණුගඩන්ගන් නුහු. නුත්නම් 
අප්ි සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩන්ගන් ප්රප්ංච ඇතුගළ.  

ඒ කි න්ගන් - ර පය දකින ඛකාට ‘ඛකඛනක්’ කියන අද ස ඇති 
ඛවලා, ඒ අද සින් ඒ ර පය ි ා බලලා ‘ඛකඛනක් කියන ඛේ ර පය’ 
 ැිලා තිඛයන්ඛන් ඛකස්, ඛලාේ, නිය, දත්, සේ, මස්, න ර වලින් 
කියලා - ‘ඛකඛල්සය ඇතුඛළ’ ඛේ බලන්ඛන් එයා   

 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක චිතර ක් ඇහලො චිතර  
 කින ගකෝ ‘ ුණයරත්න මහත්ත ො’ කි ලො හිතිලො ඒ හිගතන්ම 
 ුණයරත්න මහත්ත ො කි ලො දැකලො. දැන්  ගඩොල්, වණුලි ගප්ගනන්ගනත් 
නුහු, චිතර  ගප්ගනන්ගනත් නුහු. ගම් ‘ ුණයරත්න මහත්ත ො’ කි න 
ගම් රෑප්  හුදිලො තිග න්ගන්  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කි ල ි 
බලන්ගන්. එගහම බුලුගවණොත් හරි ?  

ගම්ක  න්ගන් නුතිවණුණයහම අද අපි සතිපට්ඨඨානය වඩන්ඛන් තමන්ඛග් 
මනඛස් තිඛයන පරපංච ටික ඇතුඛළ, ඛකඛලස් ඇතුඛළ   

නමුත් සතිපට්ඨඨානය වඩන්න ඕඛන ඛකඛලස් ඉවත්ඛවන විියට, 
ඛකඛල්සයට පි ිටන්න ඉඩ ඛනාඛදන්නයි  ඒක ගත්රුම්  න්න ඕගන.  

මම ඒ උප්මොගවණන්  ත්ගත් ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත්, සම්, මස්, නහරින් 
හුදුණය තුනක ප්ිහිටි ගම් ස්හන  කින ගකෝ  ුණයරත්න මහත්ත ො 
කි න අ හස එනවණො. ගම් හුඩ ම  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ 
බිත්ති ක ඇන්ගදාත් ක්ෂණිකවණ  ුණයරත්න මහත්ත ො කි න අ හස එ ි. 
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ඔ  හුගේම ප්ත්තර කඩදාසි ක තිබුණයත් ඒත්  ුණයරත්න මහත්ත ො 
කි න අ හස එ ි. ඔ  හුගේම වීඩිග ෝ ප්ටි ක තිබුණයත් ඒත්  ුණයරත්න 
මහත්ත ො කි න අ හස එ ි. ඔ  හුගේම කණය්නොඩි ක වීදුරුවණක 
තිබුගණයොත් ඒත්  ුණයරත්න මහත්ත ො කි න අ හස එ ි.  

දැන් අප්ි් ඛපනුණසා - එගහනම් “ර ප ටික දකින ඛකාට ඛකඛනක්, 
පුද්ගලඛයක් කියලා සි ිඛවනකම අඛප් මනඛස් ඇති අවිවීමක් විනා 
වස්තුව තුළ තිඛයන ධර්මතාවයක් ඛනඛවයි” කි න එක නුවණණයක් 
තිග න ගකගනකු් ගත්ගරනවණො.  

එගහනම් මග ් ගම් ප්ු ් ලග ක්, ගකගනක් ගවණච්ච  ත්ම සංඥාගවණන් - 
 ුණයරත්න මහත්ත ො කි ලො කි න්ගන් සත්වණ ප්ු ් ල  ත්ම සංඥාගවණන්, 
ගම් රෑප් දිහො බලප්ු නිස ි රෑප්වණල අනොත්ම  ම් වණුහිලො තිග න්ගන්.  

රෑප් න්ග ්  ථොර්ථ  තුළ  ත්ම වණූ කිසිවණක් නුහු.  

 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක ඇඳි චිතර  අනොත්ම ි. ඒ 
චිතර   කින ගකෝ ප්ු ් ලග ක් කි න  ත්ම සංඥාවණක් ම් එනවණො. 
මග ් මනස තුළ තිග න  ත්ම සංඥාගවණන් බුලුවණහම ම්  ත්ම සංඥාවණ 
තුළ වණූ  මක්ම ගප්ගනනවණො මිසක ම් අනොත්ම  ගප්ගනන්ගන් නුහු.  

මම මග ් මනස තුළ  වණරණය ක් හදාග න ඒ  වණරණය  තුළ ි ගම් 
ජිවණත්ගවණලො තිග න්ගන්. එගහනම් ම් සත්වණග ෝ, ප්ු ් ලග ෝ 
ගප්ගනනවණො නම් මම  ත  ුතු ි, සත්වණග ෝ ප්ු ් ලග ෝ ගප්ගනනවණො 
කි ලො කි න්ගන් මග ් ිසඤ්ාණය  රෑප් මත ප්තිත ගවණලො තිග න්ගන්. 
මම ම හදා ත්ත ක්ගෂ්තර  ි මොවණ ජීවණත් කරවණන්ගන්.  

සතිප්ට්ඨඨොනග න් රෑප් න්ග ් සුබෑම අනොත්ම ස්වණභොවණ  ගප්න්නලො ඒ 
නිසො  ත්ම සංඥාවණක් ප්හළගවණන බවණත් ඒ  ත්ම සංඥාවණ් රෑප්  තුළ 
ඉඩ ගනොදි   ුතු බවණත් ගප්න්නනවණො.  

කො  තොසති  වණඩන හුම ගවණලොවණක දී ම කො ොනුප්ස්සනොගවණන් 
කරනවණො සත්වණ, ප්ු ් ල,  ත්ම වණශග න් ගම් අරමුණයු  කිනගකෝ 
තමන්ග ් මනගස් සිහිගවණන සිහිවීම ඒ රෑප් මත ප්තිත ගවණන්න් ඉඩ 
ගනොග නකම.  

ඔගහොම කොල ක්  නගකෝ රෑප්ග ් ඇත්ත ටික ටික ගප්න්නනවණො.  

ගකගනක්, ප්ු ් ලග ක් කි ලො රෑප් දිහො බලන, රෑප්වණල් නුමී 
ප්වණතින තමන්ග ් ිසඤ්ාණය ් ඉඩ ගනොග නවණො.  
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නුමී ප්වණතින මනස ටික ටික දුබල ගවණනවණො. ඕක් තම ි  ශරවණ 
ක්ෂ  කරනවණො කි ලො කි න්ගන්.  

ගම් ටික ගමගහම කරනගකෝ ඉගේම ි චතුරොර් සතය  අවණගබෝධ 
ගවණන්ගන්. ඒ කි න්ගන් ගම්   යඝඅෂ්්ොං ික මො ඝ  සම්ප්ූර්ණය ගවණනවණො 
සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩනගකෝ.  

රෑප්  තුළ, ඔ  බොහිර රෑප්  වණග ්ම “අජ්මත්තංවා කාඛය 
කායානුපස්සී වි රති” කි ලො කිේගේ  ගඩොල් වණුලි සිගමන්ති වණලින් 
හුදුණය බිත්තිග ් හුගමෝ්ම ‘මම කි ලො හිගතන රෑප් ’ ඇන්ගදාත් - 
බිත්ති   කින ගකෝ ‘ගම් මම’ කි න අ හස එ ි ගන් ?  

‘මග ් අත අත ොනවණො’ කි ලො තමන් බිත්ති  අත ෑගවණොත් හරි නවණ ? 
හරි න්ගන් නෑ. බිත්තිග  චිතර   කින ගකෝ ‘මම කි න අ හස’ එන්න 
ප්ුළුවණන්. ‘මම කි න අ හස’ රෑප්  මත බුස  ත්ගතොත් ‘රෑප්  මම’ 
වණග ් ගප්ගන ි.  

ඒ ‘මම කියන අද සින්’ විඤ්ාණසය ර ප මත බැසගන්න 
ඛනාඛදනකම තමයි “අජ්මත්තංවා කාඛය කායානුපස්සී වි රති” 
කි ලො කි න්ගන්.  

 ධයොත්මික කග ් ක  අනුවණ බලන්න කි ලො කි න්ගන් මම කි න 
හුඟීම ගම් ක ් බුහු න්ගන් නුති ගවණන්න ි.  

බිත්තිග  ඇහප්ු චිතර  වණග ් ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත්, සම්, මස්, නහර 
 දී කුණයප් ගකෝස් ටික ඇසුරු කර ග න ප්වණතින ගම් චිතර   කින 
ගකෝත් මම කි න අ හසක් එ ි. මම කි න අ හස සිගතන්ම සිහිප්ත් 
ගවණ ි. අප්ි දැක්කගන ගම් හුගේ බිත්තිග  තිබුණයත් මම කි න අ හස 
එනවණො. ප්ත්තර කඩදාසි ක තිබුණයත් ගම් මම කි න අ හස එනවණො. 
වීඩිග ෝ ප්ටි ක තිබුණයත් මම කි න අ හස එනවණො. වීදුරු කණය්නොඩි ක 
තිබුණයත් මම කි න අ හස එනවණො. ගම් ක  දැක්කත් මම කි න අ හස 
එනවණො.  

මම කි න අ හස ගම් ක ් බහොලන්න බුරිගවණන්න ි, කො  තොසති  
තිග න්ගන්. කො ොනුප්ස්සනොවණ වණඩනගකෝ ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත්, 
සම්, මස්, නහර කනගබොන  හොරග න් හුදුගණය, කුණයප් ගකෝස් ටිකක් 
තිග න්ගන් කි ලො බලනගකෝ ‘මම කියන අද සට’ ඛේ කඛය් 
නවාතැනක් ඛනාඛදනකම ඛේ ඛවන්ඛන්   
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එගහම බලන්න, බලන්න මම කි න අ හසින් ගම් ක ් නුඹුරු 
ගවණනකම අඩුගවණනවණො.  

“අජ්මත්තංවා කාඛය කායානුපස්සී” කි න ටිගකන් බුලුවණහම 
“ඛනඛසා මස්මි, න ඛමඛසා අත්තාති” මම ගවණමි, මග ්  ත්ම  
කි න ටික නුති ගවණනවණො.  

“බ ිද්ධාවා කාඛය කායානුපස්සී” කි න ටික බුලුවණහම “ඛනතං 
මම” ඒ කි න්ගන් ගම්වණො මග ්, මග ් අම්මො, මග ් තොත්තො, මග ් 
දුවණො, මග ් ප්ුතො, මග ් සගහෝ ර ො කි ලො ඒ ටික නුති ගවණනවණො.  

“අජ්මත්ත බ ිද්ධාවා” කි න ගකෝ මම, මඛග්, මඛග් ආත්මය 
කියන ඛේ තුන් ඛකඛල්සයටයි ඉඩ නැත්ඛත  පරපංච ටිකට ඉඩ 
නැ ැ   

ගමන්න ගම් ිසදි ් කො  තොසති  වණුඩි   ුතු ි. 

කාශම ක  කාය 
ඇත්ත්ම ගම් කොරණයොවණ ටිකක්  ුඹුරු ි,  ුඹුරු ස්වණභොවණග න්  ුක්ත ි.  

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්් ප්වණො හිතුණයලු සම්මො සම්බු ්ධත්වණ ් ප්ත්වණුණයු 
ගමොගහොගත්. “මම ගම් අවණගබෝධ කර ත්ත ධර්ම  අතිශ ින්ම  ුඹුරු ි. 
කොම  වණළහන ගලෝක ෝ මම කි න ග ් වණු්ගහ ි ? ගනොවණු්ගහන 
ගලෝක ් ගම්ක ග ්ශනො කිරීම ම් ගවණගහසක් ිසතරක් ගවණ ි. ඒ නිසො 
මම ගම් ධර්ම  ග ්ශනො ගනොකිරීම වණඩො ගහොහ ි” කි ලො.  

ගම් චිත්ත ප්රිිසතර්ක  දැන ත්ත මහො බරහ්ම ොග ්  රොධනොගවණන් 
ප්ස්ගස් තමන් වණහන්ගස්ත් ගලෝක ො දිහො බලලො, ගලෝකග ් හුගමෝම 
එක වණග ් නුහු. නුවණණය තිග න අ , ගත්රුම්  න්න ප්ුළුවණන් අ ත් 
ඉන්නවණො කි ලො ගත්රුණයෝ ප්ස්ගස් තම ි ධර්ම  ග ්ශනො කරන්න හිත 
නුමුණයො කි න්ගන්.  

සම්මොසම්බුදුරජොණයන් වණහන්ගස්්ත් හිතුණයො නම් ධර්ම   ුඹුරු ි 
කි ලො ඇත්ත්ම ගම්ක  ුඹුරු ස්වණභොවණග න්  ුක්ත ි.  

කොම  කි ලො කි න්ගන් රෑප් න්ග ් ඇත්ත ගනො න්නොකම නිසො වණුරදි 
අ හසක් මනගස් ඇතිගවණනගකෝ තමන්ග ් ඒ වණුරදි අ හස රෑප් ් 
බහොලො ඒ මත ග ොඩනු ුණය ගලෝක ් ි කොම ගලෝක  කි න්ගන්. 
බිත්ති ත්, ඒ මත ඇඳි චිතර ත් කි න ගකෝ කිසිම ද්රවණය කොරණයොවණක් 



 මාන ්ඩවල සුෙස්සන හමිි 141 

නුහු බිත්ති  ි, චිතර  ි ිසතර ි. ඒ මත මල් ගප්ොකුරු, ඇප්ල් ග ඩි 
කි ලො සිහිගවණන ගකෝ, ඒ සිහිගවණන අ හසින් බිත්ති ් සහ චිතර ් 
නුඹුරුගවණලො චිතර  තුළ ඇප්ල්  කිමින්, ගප්්ර  කිමින්, මල් ගප්ොකුරු 
 කිමින් තනො ත්ත ගලෝක ක් තිග නවණො.  

බිත්ති  තුළ එබඳු විිතර අරමුණසු ඛගාඩක් මවා ගත්ත ඛලෝකයටයි 
කාම ඛලෝකය කියන්ඛන්   

“ස්වප්ඛනාපමා කාමා” කි න්ගන් කාමය  ීනයක් වඛගයි  
මඛනෝමඛයන්  දාගත්ත ඛලෝකයක්   

“චත්තොගරොච මහොභූතො චතුන්නඤ්ච මහො භූතොනං උප්ොදා  රෑප්ං” - 
ගම් මුළු ගලෝගකම තිග න්ගන් ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, වණොග ෝ කි න 
සතරමහොධොතුවණ.  

අවණුරුදු ග  හස්  ණයනක් ගප්ර බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් කි ප්ු ගම් 
වණචනම වණතඝමොනග ් ගභෞතික ිස යොගවණත් උ න්වණනවණො.  

අප්ි ඉග න ත්තො ප්දාර්ථ  කි ලො. ප්දාර්ථ  කි න්ගන් ඝන, ද්රවණ, තොප්, 
වණො ු. ගභෞතික වණස්තූන්ග ් ප්දාර්ථ  ඝන, ද්රවණ, තොප්, වණො ු කි න හතර. 
ට් වණඩො අඩු ගහෝ වණුඩි නුහු. එතන ඝන කි ප්ු ග ්් තම ි බුදුරජොණයන් 
වණහන්ගස් ප්ඨිස කි ලො කිේගේ. ද්රවණ කි ප්ු ග ්් තම ි  ගප්ෝ කිේගේ. 
තොප් කි න එක් තම ි එදා ගත්ගජෝ කි ලො කිේගේ. අ  වණො ු කි න 
එක් තම ි එදා වණොග ෝ කි ලො කිේගේ.  

බුදු  හම ප්ර්ග ්ෂණය  කගළොත් ඔප්වණත් ගවණනවණො මිසක ප්ිරිගහන්ගන් 
නුහු. බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් අවණුරුදු ග  හස්  ණයනක් ගප්ර ි ග ්ශනො 
කගළ් අප්ි හිතොග න ඉන්න ිසදිග  ග වණල්ගදාරවණල්,  ොනවණොහන, 
ඉඩකඩම්, මිලමු ල්, රන් රිදී තිග නවණො ගනගවණ ි. ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, 
වණොග ෝ කි න හතර ි තිග න්ගන් කි ලො.  

අ  ිස යොගවණන් කි නවණො ග වණල්ගදාරවණල්,  ොනවණොහන, දූ රුගවණො කි න 
තුනක ප්දාර්ථ  ඝන, ද්රවණ, තොප්, වණො ු කි ලො. ඒකම ි 
බුදුරජොණයන්වණහන්ගස්ත් ග ්ශනො කගළ්. ඒක ි ගම්ගක ඇත්ත.  

කොම ගලෝක  කි න ගකෝ හිතන්න එප්ො අප්ි ගකනො ගකනෝ ජීවණත් 
ගවණන්න ගවණන ගවණනම ගලෝක තිග නවණො කි ලො. ඒ කිේගේ අප්ි 
ඉප්ග න්න කලින් ගමගහ තිග න ගලෝක ක්  ුන කි නවණො ගනගවණ ි. 
 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්තිග ් ඇහප්ු චිතරග ් ඇත්ත තම ි 
-  ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්ති මම උප්මො කගළ් සසම්භොරික ප්ඨිස,  ගප්ෝ, 
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ගත්ගජෝ, වණොග ෝ කි න හතර් - ඒ සතරමහොධොතු රෑප්  ඇසුරු කර 
ග න ප්වණතින චිතර ක් තිග නවණො. මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් කි න ටික 
ිසතර ි ගම් ගලෝගක තිග න්ගන්.  

“පංච ඉඛම භික් ඛව කාම ගුණසා’ මහගණයනි ගම් කොම ුණය ප්හක් 
තිග නවණො. කාමය ඛනඛවයි, කාම ගුණස ප්හක් තගි නවණො. රෑප්, ශේ , 
 න්ධ, රස, ගප්ොට්ඨඨේබ.  

“ඛනඛත කාමා යානා ිතරානි ඛලෝඛක” - ඒ චිතර ටික කොම  ගනගවණ ි. 
  යඝ ිසනග ් ඒවණ් කි න්ගන් නෑ කොම  කි ලො.  

“සංකප්ප රාඛගා පුරිසස්ස කාඛමා” - ප්ුරුෂ ොග ් මනස තුළ ඇතිගවණන 
සංකල්ප්  ි, රො   ි ග ක් ි කොම  කි න්ගන්.  

“තිට්ඨඨන්ති ිතරානි තඛථව ඛලාඛක’ - ගම් ගලෝගක් චිතර ටිකක් 
තිග නවණො4.  

 ගඩොල්, වණුලි, සිගමන්තිග න් කළ බිත්ති ක අඳින්න ප්ුළුවණන් ගන්  ගම් 
ගලෝගක් අප්ි්  කින්න ප්ුළුවණන් ඕගනම චිතර ක්? ප්ුළුවණන්.  

ඇන්ගදාත් චිතර තිග  ි. ඒ චිතර  කිනගකෝ අප්ි් එක එක ග ්වණල් 
හිගතන්න ප්ුළුවණන්. බස් එකක්, කොර් එකක්, මනුස්සග ක්, ඇප්ල් 
ග ඩි ක්, රත්තරන්, රිදී කි ලො චිතර  කිනගකෝ අප්ි් හිගතන්න 
ප්ුළුවණන් ගන් ?  

අඛප්  ිඛත් තිඛයන ගතිය ිතරවල නානත්වය මත ඒ මත බැසගත්තට 
පස්ඛස් ඒ ිතර තුළ ජීවත්ඛවන මනසින්  දාගත්ත ඛලෝඛකටයි කාම 
ඛලෝකය කියලා කියන්ඛන්   

 ාම පලෝ    ි නප්න ්රූ    සැබූම ඇතත් වහපගන 
මපනෝමප න ්හොගතත් සෙි්ි  ්.  

ඒ වණග ් මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ි ගම් ඔක්ගකොම. ඒ ටික  කිනගකෝ 
ගම් මනුෂයග ෝ, ගම් ස්තරීන්, ගම් ප්ුරුෂග ෝ කි ලො ඒ අ හස් ගම් රෑප් 
මත ප්තිත ගවණලො හදා ත්ත ගලෝක  ි කොම ගලෝක  කි න්ගන්.  

අප  ් ාම පලෝ ප න ්වැහිලා තපි නප්න ්පම රූ ප  ්ඇතත්. 
සත ිට්ඨඨානප න ්ප න්නනප්න ්රූ ප  ්ඇතත්. රූ ප  ්ඇතත් 

ප න්නනප ාට  ාම ට ඉඩ නැහැ.  

                               
4 න  න්ති ූත්රය - pitaka.lk/211042 

http://pitaka.lk/211042
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කො ොනුප්ස්සනොගවණන් රෑප්  ප්ිරිසිහ  කිනවණො. කොම භූමිග න් එගතර 
ගවණන්න ප්ුළුවණන්. කොම භූමිග න් එගතර කරන තුන  ක්වණොම 
කො ො තොසති  උ ේ ගවණනවණො.  

කො  තොසතිග න් කරන්ගන් මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් -බිත්ති  සහ 
චිතර  කි න තුන ගප්න්නලො තමන්ග ් මනගස් තිග න කොම  ශරවණ  
ග වණනවණො.  

ගම් අ හස් වණලින් බිත්ති  දිහො චිතර  දිහො ගනොබලො බිත්ති ත්, චිතර ත් 
තිග න තුනක අ හස ඇති ගවණනවණො,  

 අ හස් ජීවණත්ගවණන්න ග න්ගන් නෑ, බිත්ති  මත ගහෝ චිතර  මත.  

 එතගකෝ ගම් අ හස් ටික් ප්වණතින්න තුනක් නුතිවණුණයහම ගම ො 
අතහුගරනවණො. කොම  අතහුගරනවණො. එගහම ි කොම ගලෝකග න් 
මිග න්ගන්.  

 කොම ගලෝකග න් මිග න්න කො  තොසති   ධයොත්මික, බොහිර 
ග  ොකොරග න් බුලි   ුතු ි.  

චිත්රයකාධ ත්ු  ීවවිත්ය 
සතිප්ට්ඨඨොනග ් කො  තොසතිග න් කරන්ගන් ගමන්න ගම් කොර්  ි 
කි න එක ගත්රුම්  න්න. කිසිම ගවණලොවණක ‘හිත ඇතුගළ රෑප් 
සිහිකරග න, රෑප් ඇතුගළ කො  තොසති ’ වණඩන්න  න්න එප්ො.  

තමන්ග ් මනගස් ඇතිගවණන  ති ් ඉඩ ගනොතබො ‘බොහිර භවණ ’ තුළින් 
ිස ර්ශනො කළ  ුතු ි.  

භවණ  තුළින් කිේගේ හිත්  ම් ගකගනක් ගහෝ ග  ක් සිහිප්ත් 
වණුගණයොත්, සි ිපත් ඛවනවාත් එක්කම බා ිර ර පයක්  ිතට 
ඛපඛනයි  අන්න ඒ ර පය ඛ ායාඛගන යන්න බැරිඛවන්න, ර පඛය් 
තිඛයන ඇත්ත ඛපන්නන්න.  

ගමතුන ඉහලො ම්  ොළුගවණක් සිහිප්ත් කරන්න ප්ුළුවණන් නම් ගම් සිහිප්ත් 
කරන සිත් බොහිර එගහම  ොළුගවණෝ නුහු. තිග න්ගන් මහොභූත සහ 
උප්ොදා  රෑප් ි කි න ඇත්ත ගප්න්නලො, ගම් අ හස සිහිප්ත් කරලො 
රෑප්  ගහො ොග න  න්න බුරිගවණන්න. ඒක ි ගම් සහහො කළ ුතු ග ්.  

සවිඤ්ාණසක වස්තු ිස ර්ශනො කරන්න කුණයප් ගකෝස් ිසදි ් 
බලමින් ගහෝ ප්ඨිස,  ගප්ෝ, ගත්ගජෝ, වණොග ෝ සතරමහොධොතු වණශග න් 
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බලමින් තමන්ග ් හිගත් තිග න  ති  ඒ රෑප්  මත ප්තිතගවණන 
එක වණලක්වණන්න.  

අවිඤ්ාණසක වස්තු නම් - ඒ කි න්ගන් අප්ි් සිහිගවණනවණො ගවණන 
ර්ක් නුත්නම් දි  ඇල්ලක්, ඒ සිහිප්ත් ගවණනගකෝ ඒ අරමුගණය 
සතරමහොධොතු සහ උප්ොදා  රෑප් කි න තුන් හිත ති ල ි ගම් 
 ති  නවණත්වණන්ගන්.  

මම ඒක් සරල උප්මොවණක් කි න්නම්. ගම් උප්මොවණ ගහොහ් ගත්රුම් 
 න්න. උප්මොවණ ගත්රුම්  ත්තම උප්ගම්  ප්හසු ි. නුත්නම් උප්ගම්  
ග ොඩොක්  ුඹුරු ගවණ ි.  

ගම් ඉදිරිග න් ගලොකු බිත්ති ක් ගප්ගනනවණො. චිතර අඳින්න  න්න 
ගකගනක් ලවණො බිත්තිග ්  ශම ක්වණත් ඉඩක් ගනොති ො මුළු බිත්ති ම 
වණුගහන්න අප්ි චිතර ක් අඳින්න කි ලො කිේගවණොත්,  ස්, වණුල්, වණොහන, 
මිනිස්සු, න ර, ප්ොරවණල්,  ං ො, ග ොඩනු ිලි  දී සි ල්ලම ඇතුළත් 
ගවණන ිසදි ් චිතර ක් අඳිනවණො. දැන් බිත්ති  වණුහිලො චිතර ්.  

දැන් ඇහින් බුලුගවණොත් චිතර  ගප්ගනනවණො. බිත්ති  ගප්ගනනවණ ? 
ගප්ගනන්ගන් නෑ බිත්ති  වණුහිලො. ගහොහ ි අප් ි අල්ලන්න කි ලො 
අතදැම්ගමොත් චිතර  අහුගවණනවණ ? අහුගවණන්ගන් නෑ. අහුගවණන්ගන් 
බිත්ති . දැන් ගහොහ් බලන්න. ඇහින් බලප්ුවණොම බිත්ති  ගප්ගනන්ගන් 
නෑ, චිතර  ගප්ගනන්ගන්. අතින් ඇල්ලුගවණොත් චිතර  අහුගවණන්ගන් නෑ. 
බිත්ති  අහුගවණන්ගන්.  

දැන් අ ුඛවන ඛද් ඛපඛනන්ඛන් න    

ඛපඛනන ඛද් අ ුඛවන්ඛන් න    

ගහොහ ි. ඔ  බිත්ති  එගහමම බිම ගප්රලලො ඕක උඩ අප්ි ඇිස ්ගදාත් 
කකුල හුගප්න්ගන් බිත්තිග   ? චිතරග    ? බිත්තිග ්.  

දැන් කකුල  ැඛපන තැන ඛපඛනනවද? න   ඛපඛනන්ඛන් ිතරය   

ඛපඛනන තැන ඇවිින්ඛන් න   ඇවිින තැන ඛපඛනන්ඛන් න    

ඕ  තම  ිසැබූම ඇතත්.  

ඒ උප්මොවණ වණග ් උප්ගම්   ත්ගතොත් - ගම් මුළු ප්්තුිස ම, මුළු 
ගප්ොළවණම තොප්්ප් ක් කි ලො හිතො න්න. ඔ  තොප්්ප්  ප්ිගරන්නම, 
වණුගහන්නම සිත්තගරක් සිතුවණමක් ඇන්ගදාත් ඇගහන් බුලුවණහම චිතර  
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ගප්ගන ි. චිතර  ප්තිතගවණලො තිග න තොප්්ප්  ඇගහන් බුලුවණම 
ගප්ගනන්ගන් නුහු.  

ඒ ඕගනම තුනක අත ති ලො බලන්න. අත හුගප් ි තොප්්ප්ග ්, 
නුත්නම් ගප්ොළගේ - ප්ඨිසග ් හුගප් ි. හුබු ි හුගප්න ග ් 
ගප්ගනන්ගන් නෑ. අප්ි දැක්කගන බිත්තිග  උප්මොගවණන්.  

ඒ වණග ්, ඛේ මුළු ඛපාඛළාව ම උද් කර ඛගන ඇඳපු ිතරයක් ඛේ 
තිඛයන්ඛන්   

ගම් චිතර  ඇහු් ගප්ගනනවණො.  

ගම් ගප්ගනන චිතරග  ඕගනම තුනක් අත ති ලො බලන්න. ගම් 
චිතර  ප්තිත ගවණලො තිග න ප්ඨිස  ඇගඟ් හුගප් ි මිසක ගම් 
ගප්ගනන ග ් හුගප්න්ගන් නුහු.  

එගහම වණුගණයොත්, ගම් සතිප්ට්ඨඨොන  වණඩනගකෝ ප්ින්වණතුන්වණ අද්භූත 
ආශ්චර්යමත් තැනකට ග ගන ි. ගමොකක් ?  

 ප්ින්වණතුන් ඇිස ප්ු කිසිම තුනක් ගප්නිලො නුහු,  

 ගප්නුණය කිසිම තුනක ඇිස ලො නුහු කි න තුනක් 
ග ගන ි.  

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරනවණො,  

“ගති ආගති ඇති කල් ි චතුි උත්පත්ති ඛපඛනයි  චුති උත්පත්ති ඇති 
කල් ි ජරා මරණස ඛපඛනයි ”  

මම අහවණල් තුන් ි  ිග ් -  ති  

අහවණල් තුන ඉහල ි එන්ගන් -   ති  

ගති, ආගති තමන්ඛග් මනඛස් ඇති තාක් ඉපදීමක්, මැරීමක් 
 ේබඛවනවා සන්තති වශඛයනුත්, එක් ක්ෂණික වශඛයනුත්   

එතුනින් චුත වණුණයො ගමතුන උප්න්නො, ගමතුනින් චුත වණුණයො එතුන 
උප්න්නො කි න එකක් හම්බගවණ ි.  

චුති උත්පත්ති ඇති තාක් ජරා මරණස ඛපඛනනවා   

ඇිසදින තුන ගප්ගනනතොක්, ගප්ගනන තුනක ඇිසදින්න ප්ුළුවණන් 
තොක් අප්ි්  ති   ති ග ක තිග නවණො.  
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මම කතො කරන ගම්  ර්ශන  ග ොඩොක්  ුඹුරු ි. නමුත් ජීිසගත් කි න 
තුන දුක  ශම මොතර ක්වණත් ඉතුරු ගවණන්ගන් නුහු. “සීතිභූඛතාස්මි 
නිබ්බුඛතා’ - මම නිවණුගණය් ගවණමි, සිසිල් වණූග ් ගවණමි කි න තුන් 
අරග න  නවණො.  

ගම්  ුඹුරු සි ්ි ,  ර්ශන   ුඹුරක් ගකෝ හිතන්න එප්ො. තමන්් 
ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත් කි න ටික හිතන්න ප්ුළුවණන්ගන්. ඒ ගහොහ්ම 
ඇති. එතනින් ප්්න්  න්න.  

බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ගම් ශොසන  ගප්න්නුගේ මහො සො ර ් උප්මො 
කරලො. මහ ස ුර ගමන්න ගමච්චර ි කි ලො මනින්න බුරි තරම් 
 ුඹුරක්  නවණො. හුබු ි ප්්න්  න්ගන් කකුගල ිසලුඹවණත් 
ගතගමන්ගන් නුති ගවණරගළ ඉහලො.  

ඒ වණග ් ගම් ශොසනග ් ප්මණය කරන්න බුරි තරම්  ුඹුරක්  නවණො. 
හුබු ි ඉස්ගසල්ලොම ප්්න්  න්ගන් ගකස්, ගලොම්, නි ,  ත් කි න ටික 
ගමගනහි කරන තුන ඉහලො. එතනින් ප්්න්  න්න. අනුකරමග න් 
අරග න   ි.  

අනුප්ුේබ කිරි ො, අනුප්ුේබ සික්ෙො, අනුප්ුේබ ප්ටිප්දා, අනුප්ූර්වණග න් 
 ුඹුරු ගවණලො තිග න්ගන්. තමන්ඛග් මනඛස් තිඛයන පරපංච ටික තමන් 
කියන කයටත්, බා ිර සත්ව පුද්ගල කියන කයටත් බ ාලන්ඛන් නැතිව 
බලන්න  ඔය විියට බලනවා නේ ඛේක ගැඹුර න    

මම මුලින් ිසස්තර කගළ් මුළු ගප්ොළවණම වණුගහන්න ඇහප්ු චිතර ක් 
වණුගණයොත් චිතර  ගප්ගනනවණො. චිතර  ප්තිත ගවණලො තිග න ගප්ොළවණ 
ගප්ගනන්ගන් නුහු. අිසඤ්ාණයක වණස්තු ිස ර්ශනො කරනගකෝ ඔන්න 
ඔ  ධර්මතොවණ  ගහොහ් මතක තබො න්න.  

‘ගකොළඹ’ කි ලො සිහිගවණනගකෝ මම හිතන ‘ගකොළඹ’ නම් 
හම්බගවණන්ගන් නෑ. මහොභූත මත ප්තිතවණුණය චිතර ක් නම් ඇහු් 
ගප්ගන ි ගන්  කි න තුනකින් මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ි කි න 
තුන් නුවණණය ි. ගකොළඹ කි න අ හස චිතර  මත ප්තිත ගවණන්න 
ග න්ගන් නෑ. ප්්තුිස  ඇසුරු කර ග න තිග න චිතර  ගප්ගනන 
ගකෝ ගකොළඹ කි න අ හස චිතර  මත ප්තිතගවණන්න ග න්ගන් නෑ.  

ලස්සන දි  ඇල්ලක් තිග න ගකෝ ගප්ොළවණ මත ප්තිත වණුණය චිතර  
 කිනගකෝ දි  ඇල්ල කි න අ හස එ ි. ිය ඇල්ල කියන අද ස 
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මුලින් ඉිරිපත් ඛවන්ඛන් න   ඔය අනාත්ම දර්ශනයටත් නුවණස 
එනවා   

නමුත් ඒක ග ෝ ි ෝ  ුඹුර වණුඩි නිසො එගතන්් අනුකරමග න් නුවණණය 
මුහුකුරප්ු  වණස් එතන ටිකක් අල්ලො න්න ප්ුළුවණන්.  

නමුත්  ධුනික ෝ ඒක  ුඹුරු වණුඩි නිස ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් 
අිසඤ්ාණයක වණස්තූන්ග ් කො  තොසති  ගප්න්නන්ගන් නුතිවණ 
සිසඤ්ාණයක වණස්තූන්ග ් ිසතරක් ගප්න්නුගේ.  

“අජ්මත්තංවා කාඛය කායානුපස්සී වි රති, බ ිද්ධාවා කාඛය 
කායානුපස්සී වි රති” කි ලො ගප්න්නුගේ එතන බහි ්ධොවණො කි න 
ගකෝ, “පර සත්තානංවා පරපුග්ගලානංවා” කි න තුනින් ප්ුගනේගේ 
අනිත් ර පත් කායගතාසතියට අයිති නැති නිසා ඛනඛවයි   

ලස්සන දි  ඇල්ලක් ගප්ගනන තුනක මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ි 
කි ලො බලලො තමන්ග ් මනගස්  ති  ට් බහොලන්ගන් නුතිවණ 
ඉන්නවණො කි න කොරණයොවණ් ඉඩ නුහු, අප්හසු ි ගලෝක ෝ. ඇ ි? 
චිතර ක් තුළ වණතුර ප්ොරක් වණු ිගරන්ගන් ගකොගහොම  කි න වණග ් 
තුනකින් ප්රශ්න එනවණො.  

නමුත් සතිප්ට්ඨඨොන  ගහොහ් මුහුකුරණය මට්ඨ්ම්  වණහම එ ෝ ඒක 
ප්රශ්න ක්ම නෑ. එගතන්් නුවණණය එනවණො. ඒ නිසො දැන් සිසඤ්ාණයක 
රෑප් ටිගක් අම්මො, තොත්තො, දුවණො, ප්ුතො, අ ි ො, අක්කො කි ලො නෑ ෑකම් 
සිහිගවණන බොහිර අරමුණයුවණල බලන්න.  ධයොත්මික ගම් ක ත් බලන්න. 
ඒ බලන්ගන් තමන්ග ් මනගස් තිග න ගකගල්ස ් ඉඩ නුතිගවණන්න ි 
කි න නුවණණය ති ො න්න.  

කුණයප් ගකෝස් ටිකක් තිග න තුනක අ ි ො, අකක්ො, දුවණො, ප්ුතො කි න 
අ හස ඇතිගවණන ගකෝ ඒ අ හසින් ඒ රෑප්  දිහො බුලුවණහම ගකස්, 
ගලොම්, නි ,  ත්, හම්, මස් ගප්ගනන්ගනත් නුහු, චිතර  ගප්ගනන්ගනත් 
නුහු. අ ි ො, අක්කොම ි ගප්ගනන්ගන්. ඒ නිස ි සගහෝ ර ො මළ, 
සගහෝ රී මළ දුක ිසඳින්ගන්. ගම් ගකගල්ස  දුරු ගවණන්න ි ගම් 
කො  තොසති  වණඩන්ගන්.  

මම කිේගේ - ම ාභූත ස  උපාදාය ර ප තිඛයන තැනක අඛප් මනස 
තුළ සංකප්ප රාගයක් ඇති වුණසා  සංකප්ප රාගඛයන් ිතරය ි ා බලලා 
 ැදුණස ඛලෝකයටයි කාම ඛලෝකය කියලා කි්ඛ්   
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එතගකෝ ම් හම්බගවණන ගලෝක  (කාම ඛලෝකය) ම ාභූත ටිකටත් 
අයිති නැ ැ  උපාදාය ර පයටත් අයිති නැ ැ  මඛග් මනඛස් තිඛයන 
ඛකඛල්සයට අයිතිත් නැ ැ   

පම පෙන්නා ඒ මත  තති  රවලා හොගතත් පලෝ   ් තපි නප්න ්
මපනෝම  සෙි්ි  ්.  

පම පලෝ   නිරැේධ  රනන්  ුළුවන ්අවිෙයාව නැත ි රිිපමන්.  

ඒ ිසදි ් ි කො  තොසති  වණඩන්ගන්.  

කේද ශ ව්සධස ශ 
ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩ ්දි හුම ගවණලොගවණම තමන්ග ් හිගත් ගම් 
ගේ නොවණ අරභ ො සිගත් උප්දින  ති  ගේ නොවණ් ප්තිත ගනොගවණන්න ි 
ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩන්ගන්.  

ගම් ඛ්දනාවට තිඛයන්න බැ ැ එක එක විිඛය වස්තු දැකලා ඇතිඛවන 
සැප ඛ්දනා, එක එක වස්තු නිසා ඇතිඛවන දුක් ඛ්දනා, එක එක 
වස්තු නිසා ඇතිඛවන උඛප්ක්ෂා ඛ්දනා තිඛයන්න බැ ැ   

ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩන ග ෝ ි ො ගේ නොවණ  ුන නුවණණින් බලනවණො 
ගේ නොවණ අරභ ො තමන්ග ් මනගස් තිග න  ති ප්තිත ගවණන්න ගනොදී.  

ගේ නොනුප්ස්සනොගවණ ගේ නොවණ නවණ  කොර ක් ගප්න්නුවණ් ගේ නො 
නවණ ක් නුහු. ගේ නො හ  ි තිග න්ගන්.  

සුප් ගේ නො, දුක් ගේ නො, උගප්්ක්ෂො ගේ නො කි න තුන ගප්න්නලො 
ගම් ගේ නො තුන සොමිසවණ හො නිරොමිසවණ ලුගබන්න ප්ුළුවණන්.  

ගම් සුප් ගේ නො, දුක් ගේ නො, උගප්්ක්ෂො ගේ නො කි න තුන, කාමය 
නිසා සුප්, දුක්, උගප්ක්ෙො කි ලො ගහෝ ඛනක් ේමය නිසා සුප්, දුක්, 
උගප්ක්ෙො කි ලො ලුගබන්න ප්ුළුවණන්. ඒ හුම තුනකදීම හඳුනො න්න 
කි න එකක් කිේගේ.  

අගප්් ජීිසත ් සුප්, දුක්, උගප්ක්ෙො කොම සහ තවණ ගහෝ ගනක්ෙම්ම 
සහ තවණ ලුගබන්න ප්ුළුවණන්.  

ගේ නොනුප්ස්සනොවණ  ුන නුවණණය තිබුගණයොත් තම ි ගම් තණය්හොවණ 
අතහුගරන්ගන්.  
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“දුන්හිහ දි  ඇල්ල හරි ලස්සන ි. අප්ි ඒක බලන්න  මු” කි ලො 
කට්ඨටි ක් කතො කරන ගකෝ “අප්ි දුන්හිහ දි  ඇල්ල දැකලො සුප් 
ගේ නොවණක් ලබන්න ප්ුළුවණන් කි න අ හස ි තිග න්ගන්.”  

නමුත් ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩන ග ෝ ි ො  කිනවණො - යන්න කලින්ම 
ඛ්දනාව ගැන එයාට නුවණසයි   

“මම දුන්හිහ දි  ඇල්ල බලන්න කි ලො  ිග ොත් ඇ ැට ර පයක් 
ස්පර්ශ ඛවයි  චක් ු සේඵස්සඛයන් ඛ්දනාවක් ඇතිඛවයි  ස්පර්ශය 
නැති ඛවනඛකාට ඛ්දනාව නැති ඛවනවඛන” කි න තුනකින් 
නුවණණය ි.  

දැන් ගම් ක ් සුප් ගහෝ දුක් ගහෝ උගප්්ක්ෂො ගහෝ කුමන ගහෝ 
ගේ නොවණක් දැනුගණයොත් - ගම් ගේ නොවණ ස්ප්ර්ශ  නිසො හ්ග න 
ස්ප්ර්ශ  නුති ගවණනගකෝ නුති ගවණනවණො කි න තුන් නුවණණය ි.  

මග ් අගත ි ගම් ගේ නොවණ, කකුගල ි ගම් ගේ නොවණ කි ලො ගේ නොවණ් 
අත් කකුල් සිහිගවණන ගකෝ, රෑප්  ගකගනක්ග ්, ප්ු ් ලග ක්ග ් 
කි ලො හිතුණයහම ඒ ගකගනක්, ප්ු ් ලග ක් සිතුිසල්ල රෑප් ් 
බුහු න්ගන් නුතිගවණන්න කො ොනුප්ස්සනොවණ වණුඩුවණො වණග ්, “ඛේ 
ඛ්දනාව අඛත්, ඛේ ඛ්දනාව කකුඛල” කියලා ‘අත, කකුල’ කියලා 
 ිතන එක තමයි දැන් විඤ්ාණසය   

ඒ හිගත් තිග න  ති  ගම් ගේ නොවණ් බුස න්න ඉඩ ගනොතබො, 
ගේ නොවණ්  ු් ගනො ුගහන්න තම ි බලන්ගන්.  

‘ ම් ගේ නොවණක් ඇති ගවණනවණො නම් ස්ප්ර්ශ  නිසො. කො  සම්ඵස්ස  
නිසොම ගේ නොවණ ඇති ගවණනවණො. ස්ප්ර්ශ  නුති ගවණනගකෝ ගම් දුක් 
ගේ නොවණ නුති ගවණනවණො ගන් ’ කි ලො බලන්ගන් ඛේ ඛ්දනාව ‘කකුඛල් 
ඛ්දනාවක්’ ඛනාඛවන්න, ඛේ ඛ්දනාව ‘අඛත් ඛ්දනාවක්’ 
ඛනාඛවන්න   

ගම් ගේ නොවණ් ිසඤ්ාණය  ප්ිහිටිග ොත් ගේ නොවණ් අත් තිග  ි. 
ගේ නොවණ් කකුල් තිග  ි. ගේ නොවණ් ඔළුවණ තිග  ි. ගේ නොවණ් බඩ 
තිග  ි. ගේ නොවණ් රෑප්, ශේ ,  න්ධ, රස ස්ප්ර්ශ ඉතුරු ගවණ ි.  

එගහම තිබුගණයොත්  කින්න ගේ නොගේ ිසඤ්ාණය  ප්ිහි්ලො කි ලො.  

ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩන්ගන් ගේ නොවණ් ිසඤ්ාණය  බුස 
ගනො න්න.  
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එගහම වණුගණයොත් ගේ නොවණ ස්ප්ර්ශ  නිසො හ්ග න ස්ප්ර්ශ  නුති 
ගවණනගකෝ නුතිගවණනවණො කි ලො ගප්ගන ි.  

ඒ ගේ නොවණ් ඔළු නුහු. කකුල් නුහු. අතප්  නුහු.  

ගම් ප්ින්වණතුන්් ජීිසගත්  ශ්වණො   ලුගබන්ගන් මිහිරි මිහිරි ග ්වණල් ක ් 
ස්ප්ර්ශ කරන්න ප්ුළුවණන්, අනික් අ ග  ස්ප්ර්ශ න් ිසඳින්න ප්ුළුවණන් 
කි න හුඟීම නිස ිගන, ගන් ? නමුත් මම උප්මොවණක් කි න්නම්. ගහොහ 
ලී කෑල්ලක් අරග න තමන්් කවණුරුහරි  ුහුගවණොත් ලී කෑල්ල ක ් 
 ු්ුණයහම ගේ නොවණක් ඇති ගවණනවණො ගන් ? ඒ දුක් ගේ නොවණ එන්ගන් 
ලී කෑල්ගලන්  ? ලී කුල්ල   ිසඳින්ගන්? ලී කෑල්ල ක ්  ු්ුණය නිසො 
කො  සම්ඵස්සග න් එන ගේ නොවණ ිසඳිනවණො මිසක ප්ින්වණතුන් ලී කෑල්ල 
ිසඳිනවණ ? ලී කෑල්ල ිසහලො තිග නවණො ?  

ගම් දුක් ගේ නොවණ  ගවණ ගම් ලී කෑල්ල  ු්ුණය නිස ි කි ලො ලී කෑල්ල 
 කිනවණො නම් ඒ ගේ නොවණ  ුන වණුරදි දැකීමක් ගනගවණ ි  ?  

ඒ වණග ් ගම් ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩනගකෝ කො සම්ඵස්සජො ගේ නො 
කි ලො ගම් ස්ප්ර්ශ  නිසො ගේ නොවණ  වණො කි ලො  කින්ගන් 
හුමගවණලොගවණම ඛ්දනාව විඤ්ාණසිතියක් වුඛණසාත් ඛ්දනාවට ලී 
ක ල්ල වැදුණස නිසා බවයි ඛපන්නන්ඛන්  බා ිර ඛකඛනක්ඛග ශරීරය 
මෘදුවට ස්පර්ශ වුණස බවයි ඛපන්නන්ඛන්   

නමුත් අනිත් ගකගනක්ග ් ශරීර  අප්ි ිසඳින්ගන් නුහු. ඒ ශරීර  අගප්් 
ශරීරග ් ස්ප්ර්ශ වණුණයහම අගප්් කො  ස්ප්ර්ශ  - ක  දැනිච්ච  කොර ් 
අගප්් ක ම අප්ි ිසහලො තිග නවණො මිසක, දුක් ගේ නොවණ් වණග ්ම සුප් 
ගේ නොවණ ඇතිගවණන ිසදි ්ත් ම්දුවණ් වස්තුවක් අඛප් කඛය් ස්පර්ශ 
වුණස ම අඛප් කයම අප ිවිඳලා තිඛයනවා මිසක බා ිර කයක්, බා ිර 
වස්තුවක් විඳලා න  කි න එක ප්ින්වණතුන්් ප්ුහුදිලි ි ගන් ?  

ජීිසගත් කිසිම  වණසක බොහිර වණස්තුවණක් අප්ි ිසහලො නුහු. නමුත් ගම් 
ගේ නොවණ් ිසඤ්ාණය  එකතු වණුගණයොත්, ිසඤ්ාණය  ගේ නොගේ 
ිති ක් වණුගණයොත් අප්ි් ගප්න්නන්ගන් ගම් ගේ නොවණ එන්ගන් රෑප් 
නිස ි, ශේ  නිස ි,  න්ධ නිස ි, රස නිස ි, ස්ප්ර්ශ නිස ි කි ල ි 
ගප්න්නන්ගන්.  

මහොභූත සහ උප්ොදා  රෑප් ටික් ිසඤ්ාණය  ප්තිත වණුණයහම අප්ි් බොහිර 
රෑප් ගප්න්නනවණො වණග ්, කො  සම්ඵස්සග න් උප්දින ගේ නොවණ් අගප්් 
ිසඤ්ාණය  ප්තිත වණුගණයොත්, ගේ නොගේ ිසඤ්ාණය ිති ක් වණුගණයොත් 
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හඳුනො න්න තිග න සුබෑම ලක්ෂණය  ගේ නොවණ් බොහිර   තන ක් 
 ු් ුහිලො ඇති.  

ඇගහන් බලනගකෝ සුප් ගේ නොවණ  ගේ ගම් මල  කින නිස ි 
කි ල ි හිතන්ගන්.  

ප්ින්වණතුන් හිගතන්ගන් නෑ චක් ු සේඵස්සජා ඛ්දනා කියලා   

මල චක් ු පරසාදයට ගැටිලා, පරසාදය ්ඳුණස ඛ්දනාවයි තමන්ට 
එන්ඛන්   

ලී කෑල්ල ක ්  ුටිලො ක  තුගලන ගේ නොවණ මිසක ලී  ිසන්ග ් නෑ 
වණග ්, රෑප්  ඇහු්  ුටිලො ඇහු තුලුණය එකම ි අප්ි ිසන්ග ් මිසක 
රෑප්  ිසන්ග ් නෑ. නමුත් ප්රප්ංච ක් ගප්න්නන්ගන් ගම් මල  කින 
ගකෝ ි ගම් සුප් ගේ නොවණ, ගම් ප්ු ් ල ො  කිනගකෝ ි ගම් අමනොප් 
ගේ නොවණ, ප්ු ් ල ො  කින ගකෝ ි උගප්්ක්ෂො ගේ නොවණ කි ලො - ගම් 
ගේ නොවණ් බොහිර රෑප් ගහෝ ශේ  ගහෝ  න්ධ ගහෝ රස ගහෝ ස්ප්ර්ශ 
කි න   තන හ   ු්  ුහුගවණොත්  කින්න ගම් ිසඤ්ාණය  
ගේ නොගේ ප්ිහි්ලො කි ලො.  

එගහනම් ඛ්දනානුපස්සනාව වඩන්ඛන් ඛමාකටද? අඛප් විඤ්ාණසය 
ඛේ ඛ්දනාඛව පි ිටන එක වලක්වාගන්න   

ිසඤ්ාණය  ගේ නොගේ ගනොප්ිහිටිග ොත්, ගේ නොවණ් රෑප්, ශේ ,  න්ධ, 
රස, ගප්ොට්ඨඨේබ කි න කිසිම   තන ක්  ු් ගනො ුහුගවණොත්  

ඛ්දනාවට නිමිති නැ ැ   

‘ස්ප්ර්ශ  නිසො ගේ නොවණ හ්ග න ස්ප්ර්ශ  නුති ගවණනගකෝ 
නුති ගවණනවණො’ කි න සි ්ි  ි හම්බගවණන්ගන්.  

අන්න ඒ ිසදි ් ි ගේ නොනුප්ස්සනොවණ වණඩන්ගන්.  

෴ 

ගහොහ ි. දැන් ගම් අනුප්ස්සනො ග ක ගහොහ්ම ප්රමොණයවණත්. මම ඉදිරිග ් 
දී අනිත් ඒවණත් කි ලො ග න්නම්. නමුත් ගම් සතිප්ට්ඨඨොනග දි අප්ි් 
ඕගන ඕගන සතිප්ට්ඨඨොන , කුමති කුමති ගකගනකු්, කුමති කුමති 
තුනකින් අරග න වණුඩි  හුකි ි, වණුඩි   ුතු ි කි න එකක් නුහු.  

ගම් සතිප්ට්ඨඨොන  තිග න්ගන් සතර චරිත ප්රගභ්  ක්.  
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 දුක්ෙො ප්ටිප්දා  න්ධොභිඤ්ා (මන්  ප්රඥා) - තණය්හො චරිත - 
කො ොනුප්ස්සනොවණ. 

 දුක්ෙො ප්ටිප්දා ිප්්ප්ොභිඤ්ා (ති ුණයු ප්රඥා) - දිට්ඨි චරිත -
ගේ නොනුප්ස්සනොවණ.  

ග ගක්ම ප්රතිප්දාවණ දුක් සහිත ි.  

 හිත සමොි කර න්න හරි අමොරු ි ගකගනකු්, නුවණණයත් අඩු ි කි න 
ගකනෝ ි රෑප්  (කො ොනුප්ස්සනොවණ) තිග න්ගන්.  

 හිත සමොි කර න්න හරි අමොරු ි, නුවණණය ටිකක් තීක්ෂණය ි කි න 
ගකනෝ ි ගේ නොවණ (ගේ නොනුප්ස්සනොවණ) තිග න්ගන්.  

අප්ි හුගමෝම ඉන්ගන්, සමොි   න්න අමොරු මට්ඨ්මක ි, කොමොවණචර 
මට්ඨ්ගම්. ඒ හින්දා ගම් කම්හන් ග ක ගහොහ් ගම් මට්ඨ්ම් 
 ුළගප්නවණො.  

෴ 

අර්ථ  ගත්රුම් ගනොග න සතිප්ට්ඨඨොන  ගකොච්චර වණුඩුවණත් වණුඩක් නෑ.  

අප්ි ගම් සතිපට්ඨඨානය වඩනවා කියලා කරන්ඛන් - විපාක නාම ර ප 
ඛදඛක් කර්ම විඤ්ාණසයට පි ිටක් ඛනාඛදන එකයි   

අප  ්විඤ්ායණ  පම නාම-රූ  පෙප ්  හිිට පනාලැබුපවාත ්-  

නාම රූ  නපිරෝධප න ්විඤ්ායණ  නපිරෝධ ි, විඤ්ායණ 
නපිරෝධප න ්නාම රූ  නපිරෝධ  ි ි ලා අනති ් ැතත්ට හැපරනවා.  

ිසප්ොක නොම-රෑප් ග ගක් ප්ිහි් ගනොලුබුගවණොත් ඒ ිසඤ්ාණය  
නුවණත නොම-රෑප් නිගරෝධ ි, සළො තන, ඵස්ස, ගේ නො ගම් ජරො 
මරණය දුකම නිරු ්ධ ගවණලො  නවණො.  

ගම් ප්රි ො   කින්න - ම ා නිදාන සූතරඛය්5 තිග න්ගන් අිස යොවණ  ක්වණො 
ගනගවණ ි, නාම ර ප නිසා විඤ්ාණසය, විඤ්ාණසය නිසා නාම ර ප, 
නාම ර ප නිසා සළායතන    කි ලො ප්රි ො ක් තිග න්ගන්. අන්න ඒ 
ප්රි ොග න්  කින්න.  

ගම් ිසප්ොක නොම රෑප් ග ක. ගම් නොම රෑප් ග ක නිසො තම ි හිතන, 
කි න, කරන මග ් කර්ම ිසඤ්ාණය ් ප්ිහි් තිග න්ගන්. ඒ කර්ම 
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ිසඤ්ාණයග ් ප්ිහි් තිබුණයහම තම ි නුවණත නොම රෑප් ග ක 
හ න්ගන්. ිසඤ්ාණය ප්ච්ච ො නොමරෑප්ං. එගහම වණුණයහම නුවණත 
සළො තන ගවණලො, සළො තන නිසො ස්ප්ර්ශ ගවණලො, තණය්හො, උප්ොදාන, 
භවණ, ජොති, ජරො මරණය දුක එනවණො.  

ගම් ිසප්ොක නොම රෑප් ග ගක් ප්ිහි් ගනොලුබුගවණොත් ගම් ිසඤ්ාණය , 
නොම රෑප් නිගරෝධග න් ිසඤ්ාණය නිගරෝධ ි. ිසඤ්ාණය 
නිගරෝධග න් නොම රෑප්, සළො තන, ඵස්ස, ගේ නො, තණය්හො, 
උප්ොදාන, භවණ, ජොති, ජරො මරණය, ගශෝක ප්රිග ්වණ, දුක්ෙ ග ෝමනස්ස, 
උප්ො ොසො නිරුජ්ක්ධඣන්ති කි න තුන් එනවණො.  

ගම්ක තවණ එක ප්රි ො කින්  කින්න.  ථොර්ත ම ි තිග න්ගන්.  

ගම් ගප්ගනන, ඇගහන,  හ සුවණහ දැගනන, රස ිසඳින, ස්ප්ර්ශ දැගනන, 
ධර්මොරම්මණය හමුගවණන ගම්   තන හග ් කිසිවණක්, කුමන ගහෝ ග  ක් 
තමන්ග ් ිසඤ්ාණය ් නුවණත හසුවණුගණයොත් ිසඤ්ාණය  ප්ිහි්නවණොම ි, 
කර්ම රැස්ගවණනවණොම ි.  

ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  ප්රිහරණය  කගළොත් ජරො මරණය දුක ප්රිහරණය  
කරනවණොම ි. ගම් ස්ප්ර්ශ   තන හ  දා ො  කරග න, උරුම කරග න 
ඉප්දිලො ඒ මතම හුදිලො වණුඩිලො ඒ ස්ප්ර්ශ   තන හග න්ම මිදිලො 
ජීවණත් ගවණනවණො. ස්ප්ර්ශ   තන හ ් එකතු නුතිවණ.  

ගලෝක  තුළම හුදිලො වණුඩිලො - ගලෝක  කිේගේ ස්ප්ර්ශ   තන හ  
- ඒගකම ජීවණත් ගවණනවණො ඒක් එකතු නුතිවණ. ඒ   තන හග ්ම ජීවණත් 
ගවණනවණො සිතීම්, කීම්, කරිීම් කරමින් ඒ එකක්වණත් හිතීම් කීම් කිරිම් 
 ු් හන්ගන් නුතිවණ.  

ිසප්ොක ් ගප්ගනනවණො - ගප්ගනන ග ්් හිතනවණො, කි නවණො, කරනවණො. 
මම ම හිතලො හිතනවණො, කි නවණො, කරනවණො මිසක හිතන කි න කරන 
ග ් ගප්ගනන ග ්්  ු් හන්ගන් නෑ.  

ඇගහනවණො, ඒ අරභ ො හිතනවණො, කි නවණො, කරනවණො. හිතන, කි න, 
කරන ග ් ඇගහන ග ්්  ු් හන්ගන් නෑ. ස්ප්ර්ශ   තන හ  ඇසුරු 
කරග න ි අ  අගප්් ගලෝක  තිග න්ගන්. ස්ප්ර්ශ   තන හ  නිසො 
ස්ප්ර්ශ   තන හ  ඇසුරු කරග නම ගම් ගලෝක  නුසි   ුතු ි.  

උප්මොවණක් කි න්නම්. කතොවණක් තිග නවණො වණෑත්තෑගේ හොමුදුරුගවණෝ 
ග ෝගවණ ඉන්න ගකෝ ගලොකු කොන් ම් කෑලි හතරක බලග න්  කඩ ක් 
අවණකොශග ් තිග න ිසදි ් හ ලො තිග නවණලු. බිත්ති හතගර ිසශොල 
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චුම්බක හතරක් සමොන්තරවණ ති ලො ඒ බලග න් මු  අහගස  කඩ ක් 
තිග නවණො. ගම්ක ග ිස න්ග ්  ශ්චර්  ක් කි ලො හුගමෝම වණන් නො 
කරනවණො. (ම් මතක ිසදි ් වණෑත්තෑගේ හොමුදුරුගවණො තම ි. ඒ  ුන 
ගප්ොේඩක් බලන්න)  

ඉතින් හොමුදුරුගවණොත් එතන්  ි ොලු. හොමුදුරුවණන්් හිතුණයලු ගම්ගක 
ගමොකක් හරි රහසක් ඇති කි ලො. ගම්ක චුම්බක ශක්ති ක් ගවණන්න ඇති 
කි ලො වණ්ොප්ත ඇල්ලුවණලු එක ප්ුත්තක බිත්ති ක්.  කඩ  ‘ඩොං’  ොලො 
වණුදුණයලු බිත්තිග ්. 

මම ඒ කතොවණ  ත්ගත බිත්ති හතගර සමොන්තරවණ තිබුණය චුම්බක හතරක 
ශක්ති  නිසො මු  අහගස  කඩ ක් රැඳිලො තිග නවණො. ගම්  කගඩ 
චුම්බක හතර නිසොම ප්වණතිනවණො. චුම්බක හතර නුතිවණ ප්වණතින්ගන් 
නුහු. නමුත් චුම්බක හතගරන් එකක්වණත් අ ිතිත් නුහු. එකක් 
අ ිතිත් නුහු. ඔක්ගකෝම අ ිතිත් නුහු. චුම්බක නුතිවණත් බුහු. ඒ 
හතරමත් ගනගවණ ි. නමුත් ඒ නිසොම ප්වණතිනවණො.  

ඒ වණග ් අම්මො, තොත්තො, දුවණො, ප්ුතො, අ ි ො, සගහෝ රග ො, ඥාති 
හිෛතෂීන්, ග වණල්ගදාරවණල්,  ොනවණොහන, ඉඩකඩම්, මිලමු ල්  ම්තොක් 
ගලෝක ක් තිග  ි නම් ඔ  ඔක්ගකොම ගලෝගක. හරි ් අර මු   කගඩ 
වණග ්.  

අගප්් ඔ  ගලෝක  චක්ෙු සම්ඵස්ස, ගසෝත සම්ඵස්ස, ඝොන සම්ඵස්ස, 
ජීේහො සම්ඵස්ස, කො  සම්ඵස්ස, මගනෝ සම්ඵස්ස කි න ගම් ස්ප්ර්ශ 
  තන හ ් මුදිගවණලො හ ් සමොන්තරවණ තිග න්ගන්. ගම් 
හග න් එකක්වණත් අගප්් ගලෝගක අ ිති නුහු. හ මත් ගනගවණ ි, 
හග න් එකකුත් ගනගවණ ි ගම් ගලෝගක.  

ඔ  ගලෝකග න් එකක් හරි අතහුරුගණයොත්, ගම්   තන එකක් හරි 
නිරු ්ධ වණුගණයොත් - අර සමතුලිතතොවණ  ගප්ොේඩක් හරි නුතිවණුගණයොත් 
 කගඩ තිග න්ගන් නෑ වණග ් - එක   තන ක් නුතිවණුගණයොත් 
ප්ින්වණතුන්් ගම් ගලෝගක නිරු ්ධ ි.  

ඛේ ඛලෝකය කුමක් ඇසුරැ කරඛගන ද පවතින්ඛන්  “ඡන්න ඛමව 
උපාදාය” - ආයතන  ය ඇසුරැ කරඛගන පවතින්ඛන්   

කුමක් ඉප්දීගමන් ගලෝක  උප්දිනවණ ?   තන හ  ඉප්දීගමන් ගලෝක  
උප්දිනවණො. ගම්   තන හ  ඇසුරු කර ග නම ගලෝක  ප්වණතිනවණො. 
ගම්   තන හ  නුත්නම්, නුත්ගත ගම් ගලෝක .  
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ගමතන තිග න ප්රශ්ගන, අපිට අද තිඛයන ඛේ ඛලෝකය එක 
ආයතනයකවත් නැති  ින්දයි ආයතන ඇසුරැ කළාට අපිව 
පිඛරන්ඛන් නැත්ඛත   

අපි දකින සි ින සැබ  ඛවන්ඛන් නැත්ඛත, අපි  ිතන ඛද් සඵල 
ඛනාඛවන්ඛන් ඒවා ඛේ ආයතන ඇතුඛළ නැති නිසයි   

‘  තන නිසොම මුිසලො’ තිග න ගම් ගලෝක  තුළ අප්ි  ම්  ම් 
ග ්වණල් හිතොග න,   තන තුළ ගලෝගක ගහේවණ් ගනොලුගබන්ගන් 
ඒ තුළ ඒවණො නුති නිස ි.  

හුමදාම අප්ි් හීන ක් ිසතර ි ගම් ගලෝගක, “ස්වණප්්ගනොප්මො කොමො”  

බලන්න මම කි න ග ්.  

අපි  ැඛමෝටම ඉන්නවා “මම” ඛකඛනක්   

රෑප් බලන මම, ශේ  අහන මම,  න්ධ ලබන මම, රස ිසඳින මම, 
ස්ප්ර්ශ ලබන මම, ධම්මොරම්මණය හිතන මම.  

එතගකෝ   තන හ ම කරි ොත්මක කරන්නො වණන “මම” අ ිති 
ගමොන   තන ්  ? ඔ    තන හ  ඇර තවණ   තන ක් 
තිග නවණ ? එගහනම් ගම්   තන හ ම කරි ොත්මක කරන “මම” 
කෝ  අ ිති.  

ඒ තමයි ආයතන  ය නිසාම පවතින “මම”, ඒ “මම” ඛේ ආයතන 
 යට අයිති නැ ැ   

ඔ    තන හ  අ ින් කර න්න ප්ුළුවණන් ගම්   තනවණල තිග න 
සමතුලිතතොවණ  බිඳීගමන්. ඒක කරන්න ප්ුළුවණන් සතිප්ට්ඨඨොන ් ිසතර ි. 

෴ 

මම කතො කරන  ර්ශන  ටිකක්  ුඹුරු ඇති.  

නමුත් ගම් ශොසන  හුමදාම ටිකක් හිතන්න ප්ුළුවණන් ගකනෝ ි. 
“පානවන්තස්සායං ධේඛමා නායං ධේඛමා දුප්පඥස්ස”  

මග ් ගම් ග ්ශනොවණ ග ොඩොක් මධුර නුතිවණ ඇති. ග ොඩොක් සරල නුතිවණ 
ඇති. නමුත් නුවණණයක් තිග න ගකගනකු් ජීිසගත් උඩ් එන්න 
අත්වණුලක් ගම්ක අ  බුරි වණුණයෝ බෑ කි ලො ගම්ක අතහරින්ගන් 
නුත්නම්.  
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අ  ගම් ප්ින්වණතුන්් ගේ ග න් දුවණන්න ප්ුළුවණන්. ගේ ග න් ප්නින්න, 
න්න්න ප්ුළුවණන්. ඕගන ග  ක් කරන්න ප්ුළුවණන්. ඒ මට්ඨ්ම් ප්ින්වණතුන් 
 ගේ ජීිසගත්  ම්  වණසක වණුටි වණුටි නු ි්ලො. අගප්් හුගමෝග ම ජීිසගත් 
ප්ුංචිම අවණදිග ් නු ිටින්න බෑ අප්ි්. ගප්රළිලො හිටිග ්. බඩ ොමින්, 
 ණය ොමින්, වණුටි වණුී නු ිටිමින්, තවණ කොග හරි උ ේගවණන් නු ිටිමින් 
එගහම ි නු ිටින්න ප්ුරුදු වණුගණය්. ධර්මග දිත් එගහම ි කි ලො 
හිතො න්න.  

එක ප්ොර්ම නු ිටින්න බුරිවණුණයො කි ලො ගම්ක ගත්රුගණය් නෑ කි ලො 
කිේවණො කි න්ගන් ප්ුංචි ළම ො අඬනවණො “ම් ජීවණත්ගවණලො වණුඩක් නෑ ම් 
එකප්ොර්ම නු ිටින්න බුහුගන” කි ලො. එගහම මේ කුගසන් බිහිවණුණය 
 මන් ළම ො හිතනවණො වණග ් “අගන් ම් ගත්ගරන්ගන් නෑ, ම් ගම්ක 
බෑ” කි ලො ප්ින්වණතුන් හිතුගවණොත්.  

නමුත් ගම්ක අනුප්ුේබ කිරි ොවණක්, අනුප්ුේබ ප්රතිප්දාවණක්, අනුප්ුේබ 
ශික්ෂොවණක් කි න එක ගප්ගනනවණො අගප්් ජීිසගතන්. අප්ි නු ී සිටි  තුන 
 ක්වණො. ඒක්ත් තිබුණයො අනුප්ුේබ වණු්ක්. ගම් ධර්ම ්ත් එගහම ි.  

සසර දුක එප්ො නම්, සසර දුක අ ින් කරන්න ඕගන නම් ගම්  හම 
 ුඹුරු ි කි ලො ප්ගසකින් තබන්න එප්ො. ගම් බු ්ගධෝත්ප්ො  කොල  
දුර්ලභ ි. මනුෂය ජීිසත  දුර්ලභ ි. සසර දුක් ිනි නිවණන ස ්ධර්ම  
අතිශ ින්ම දුර්ලභ ි. හුමදාම ගම් මට්ඨ්ම අප්ි් ලුගබන්ගන් නෑ.  

ඒ නිසො හුගමෝ්ම මතක් කරනවණො ගම්  තොනු තිකවණ දුවණන සමොජ 
ර්ොවණ් එකතු ගනොවී දුවණන්නන් වණොගල දුවණන්ගනක් ගවණන්ගන් නුතිවණ, 
 ුඹුරු වණුණයත් ගම් ධර්ම  ජීිසගත් ටික ටික හරි ගත්රුම් අරග න 
නුවණණයුත්ගතක් ගවණන්න, බු ්ිමගතක් ගවණන්න උත්සොහවණත් ගවණන්න.  

ගම් ධර්ම  එක්ක හුප්්ප්ුණයො කි ලො, ගම් ධර්ම  අවණගබෝධ කර න්න 
 ු්ුණයො කි ලො ඒක කවණදාවණත් ප්ොඩුවණක් ගවණන්ගන් නුහු. නිවණන්  කින්න 
ගහ්තු සම්ප්ත් තිබුගණයොත් අ  අ  ම  ශරවණ ක්ෂ  කර න්න අප්ි් ප්ුළුවණන් 
ගේිස.  

බුරිවණුගණයොත් ගනොගබෝ කලකින් සසරින් එගතර ගවණන්න ගම ම 
ප්ොරමිතොවණක් ගවණ ි. ඒ නිසො හුගමෝ්ම මතක් කරනවණො එක ග  ක්. මම 
ගම් කතො කරන භොෂොවණ අ   වණගසදි ගනොගත්ගරන භොෂොවණක් ගවණන්න 
ඇති. නමුත් නුවණණයක් තිග න මනුෂයග කු් ගත්රුම්  න්න බුරි 
ග  ක් නම් බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කරන්ගන් නුහු. ගම්ක 
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ගත්රුම්  න්න ප්ුළුවණන් නිස ි බුදුරජොණයන්වණහන්ගස් ග ්ශනො කගළ්. 
ඒගක අනුප්ූර්වණ ප්රතිප්දාවණක් තිග නවණො.  

ඒ නිසො හුමග නොම නුවණත නුවණත ගම් ග ්ශනොවණ අහන්න. ට් අනුවණ 
හිතන්න, ිසතර්කන  කරන්න. ප්ින්වණතුන්් ගනො ුඹුරු ගවණ ි  හම 
ගනොගබෝ කලකින්.  

ගකළවණර්ම ගනො ි ත් ගම් ප්ින්වණතුන්් ගම් ජීිසතග ් දී  ම් මට්ඨ්මක් 
ගහෝ  ශරවණ ක්ෂ  කර න්න වණොසනොවණ ඇති. ඒක ි අවණුරුදු  හස් 
 ණයනක්  ිහිල්ලො ගහෝ ගම් වණග ් අර්ථ ක් මතුගවණන කොගලක, ගම් වණග ් 
ධර්ම ක් තිග න කොගලක ගම් වණග ් බු ්ධ ශොසන  හම්බගවණන කොගලක 
මනුෂයග ක් ගවණලො ඉප්දිලො ගම් ධර්ම  අහන වණ්ප්ි්ොවණක් අප්ි  ගේ 
අප්ි් ප්ින තිග න හින්  ි.  

ඒ නිසො උත්සොහ  නවණත්තන්න එප්ො කි න කොරණයොවණ මතක් කරමින් 
මග ් ග ්ශනොවණ අවණසන් කරනවණො.  

හුම ග නෝම ගතරුවණන් සරණය ි. 

සාදු ! සාදු !! සාදු !!! 

සතපි්ට්ඨශය දදන්ය  යිමශ වි . 

෴



 

ප්සුවදය - ධර්ම දාය  

සබ්බ දානං ධේම දානං ිනාති - සි ලු  න් ප්ර වණො ධර්ම දාන  ජ  නී 

ධර්ම දාන  ප්ිළිබහවණ ධම්ම ප් ්ඨකථොගවණහි ගමගස් සහහන් ගේ. සක්වණල 
 ුබ සි් භවණො ර   ක්වණො අතරක් නුතිවණ බුදු, ප්ගස්බුදු, මහ රහතන් 
වණහන්ගස්ලො වණඩො හිඳුවණො ග න ල  ප්රණීත ප්ිණය්ඩප්ොත දාන ්   වණඩො, 
ප්ොතර ප්ුරවණො ග න ල   ිගතල්  දී ගබගහත් දාන ්   වණඩො, එගස්ම මහො 
ිසහොර න්් සමොන ිසහොර  , ගලෝවණොමහොප්ො  වණුනි ප්රසො  න් ගනොග ක් 
සි  හස්  ණයනින් කරවණො ග න ල  ගස්නොසන දාන ්   වණඩො, අනොථ 
ප්ිණය්ඩික සි්ුතුමො ග ේරම් ගවණගහර සහහො කළ ප්නස් හතර ගකෝටි ක 
ධන ප්රිතයො  ගච්තනොවණ්   වණඩො, බඹගලොවණ තරම් උස් බුදුන් උග සො 
ෛචතය  කරවණනවණෝ   වණඩො  ්ත් ප්ිරිගස ින් සතර ප්   ොථොවණකිනුදු 
අනුගමෝ නො ධර්ම ග ්ශන ක් සිදුගකගර් නම්, ධර්ම දානම  ප්ින්කමක් 
සිදු ගකගර් නම් ඒ ධර්ම දානම  ප්ින්කම ම වණඩො ගශර්ෂ්ඨ ගේ, උතුම් ගේ 
 ු  ි  ක්වණො ඇත. 

එ ් ගහ්තුවණ නම් ඉහත කී සිවණුරු ප්ිදීම ප්ිණය්ඩප්ොත දාන ගසනසුන් 
ඉදිකිරීම්  දී ප්ුණයය කර්ම කරනුග ් ධර්ම  අසො දැන  ත් බුිසනි. ධර්ම  
දැන කි ො  ුනීම් ගනො ලුබුණි නම් බත් හුන් කුදු ගනො ග න බවණ 
ධර්මග ් ගප්න්වණො ඇත. තවණ   රහත් ගබෝිග න් නිවණන් දු්ු ප්ිරිස අතර 
අ තුන්ප්ත් සම්මොදිට්ඨි සුතර    ග ්ශනො කළ ඒ සුරි ුත් මහරහතන් 
වණහන්ගස්් කල්ප් ක් මුළුල්ගලහි වණසින වණර්ෂොගේ දි  බිඳු ප්රමොණය  
කීම් තරම් මහො නුවණණයක් ඇත්ගත්  . ගම් තරම් නුවණණයක් ඇති ඒ 
සුරි ුත් හිමි්   අස්සජි හිමි න්ග න් බණය ප්  ක් දැන  ුනීම් ගනො 
ලුබුණි නම් නිවණන් දැකීම් ගනො හුකි වණන්ගන්  . ගම් ගහ්තුගවණන් ධර්ම 
දානම  ප්ින ම සි ලූ දානම  ප්ින්කම් වණල් වණඩො ගශර්ෂ්ඨ වණන බවණ අ ර 
වණන බවණ තථො ත සම්මො සම්බුදුරජොණයන් වණහන්ගස් සක් ග ිසඳු් 
වණදාරන්න් ග දුගන්  . 

ප්ිරිස් වණල් ධර්ම ග ්ශනො කිරීම කෝත් කළ ගනොහුකි බවණ සුබෑ . 
එගහත් ධර්ම දාන  කෝත් සිදු කළ හුකි ගවණනත් ිසි ගබොගහෝ තිගේ.  

1. ධර්ම ග ්ශනො කිරීම, කරවීම හො ධර්ම ප්ූජො ප්ුවණුත්වීම  
2. ධර්ම  ඉ ුන්වීම හො  හම් ගප්ොත් ප්ත් සඟරො මුද්රණය  කර ගබදා 

හුරීම 
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3. ප්ිරිස් වණල් බණයගප්ොත් කි වීම, අනය න් ශීලග හි  ුණයග හි 
ප්ිහි්ුවීම හො ඔවණුන්වණ ිසිසධ ප්ින්කම් වණල ග  වීම 

4. ධර්ම ශොලො කරවීම,  ධර්මොසන කරවීම, ඉරුදින  හම් ප්ොසල් 
ප්ිහි්ුවීම හො ඒ සහහො ප්හසුකම් සුලසීම 

5.  රුවණන්් ධර්ම  උ න්වණො ධර්ම ග ්ශක න් කරවීම 
6. ධර්ම ග ්ශක භික්ෂූන්් හො ධර්ම  ඉග න  න්නො භික්ෂූන්් අවණශය 

ප්හසුකම් සුලසීම 

ධර්ම දාය ට හතුරැකාම් කාරිීම 

ගනොමිලග ් ග න බණය ගප්ොත් ඥාන ත්, කොල ත්, මහන්සි ත්, ධන ත්, 
ධර්ම  ගවණනුගවණන් ප්රිතයො  කරන, ලොභ ප්රග ෝජන අගප්්ෂොගවණන් 
ගතොරවණූ සත් ප්ුරුෂ සොධු ජනතොවණග න්ම බිහිවණන ගහ ින් ිසගශ්ෂ 
ග ෞරවණග න්  රෂො කළ  ුතු . කි වණො ප්රග ෝජන  ත  ුතු . 
ශර ්ධොගවණන් ගනොමිලග ් ග න  හම් ප්තගප්ොත ලබොග න ගහෝ ප්ිළිග න 
එ  ගනොකි වණො, ඉන් ප්රග ෝජන ගනොග න එ  කි වීම් කුමති 
ගකනකු්   ගනොදී,  රෂො   ගනොගකෝ නොස්ති වී  ොම් ඉඩදීම ඒ 
ධර්ම දාන ් කරන හොනි ක් වණන ගහ ින් ඉන් බරප්තල අකුසල 
කර්ම ක් සිදුගේ. ළම ින් නුළවීම් ගහෝ ළම ින් සතු්ු කිරීම් ඒ 
ගප්ොත් දීගමන් ඒ ළම ින්   අප්ො  ොමී අකුසල් කර  නිති. ධර්ම දාන  
ගහළො කින, ප්හත් ගකෝ, නිශ්ඵල ගකෝ සිතන කි න අ    ඒ 
ගලෞකික ගලෝගකෝත්තර සි ලු සුප්තින් ප්ිරිහී සතර අප්ො ොදී දු ති ් 
වණුග්න බවණ සුලකි   ුතු ි. “ධේම ඛදස්සී පරාභඛවා” ධර්ම ්  ්ගේෂ 
කරන්නො ප්ිරිගහ ි. 

දමම ධර්ම දාය ට සම්බය්ධ වීම 

ගමම ඉතො වණටිනො  හම් ප්ුස්ථකග ්  ම් ප්ි්ප්ත් ප්රමොණය ක් මුද්රණය ිස  ම 
වණූ රු. 60 ක් ප්මණයක් ග වණො ලබොග න උතුම් ධර්ම දාන ක් ගලස ඔබ 
ප්රග ්ශග ් ධර්ම  ගේෂණයග ් ග ග න ප්ින්වණතුන් හ් ගනොමිලග ් ගබදා 
දීම් හුකි ොවණ ඇත. නිවන් මග, 595, ඛරාමිඛයල් මාවත, පනාඛගාඩ, 
ඛ ෝමාගම (190 බස් මොර් ග ්, ප්නොග ොඩ ප්රොකරම ිස යොල  අසලින් 
ප්හල්  න ගරොමිග ල් මොවණගත්, වණම් ඇති ග වණුනි හරස් ප්ොගර් 
ග වණුනි ග  ර) දුරකථන: 0112-752352, ිස යුත් ලිප්ින : 
path.nirvana@gmail.com. ගප්ොගත් ග වණුනි ප්ි්ුගේ ඇති අගනකුත් 
දුරකථන අංක වණලින්  ගප්ොත් ලබො ත හුකි .  

 


