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නෙමොතසස් භගවෙතො අරහෙතො සම්මා සම්බුද්ධසස් 

ශද්ධාබුද්ධිසම්පන්න කාරුණික පින්වතුනි, ෙම් පින්වත් සියලුෙදනා 
දැන්  ෙම්  ෙමොෙහොෙත්  සුදානම්  ෙවන්ෙන්  ෙලොව්තුරා  අමාමෑණී 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ  සකල  සත්වයන්  ෙකෙරහි  අනුකම්පාෙවන් 
ෙද්ශනා කළ සද්ධර්මෙයන් බිඳක් ශවනය කරන්නයි.  විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ෙද්ශනාව තුළ හැම ෙදනාම ෙබොෙහෝම ඕනෑකමින්, හිෙත් හිෙත් 
ෙනොෙයක්  විතර්ක  ෙගොඩනගා  ගන්ෙන්  නැතුව, සිත ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් අරමුණුවල දුවන්නට ෙනොදී, ෙම් ෙද්ශනාව ඔස්ෙසේ ම 
මනස ෙයොමු කරන්නට ඕෙන්. ෙහොඳින් ධර්මය ශවනය කරන්නට 
ඕෙන්.  

ෙම් ඇෙහන වචන ඇෙහන ෙකොට තමන්ට ෙත්ෙරන අදහස ්වලට 
දහම් කරුණුවත් විමසන්නට යන්ෙන් නැතුව, ෙම් ෙපන්නන ෙද් 
ෙමොකක්ද, ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා පශ්නාර්ථ ස්වරූපෙයන් 
ෙහොඳට ෙම් ෙද්ශනාවට නැඹුරුෙවලා ශවනය කරන්න කියන අදහස 
මුලින්ම මතක් කරනවා. 

පින්වතුනි, බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා “මහෙණනි, ෙම් 
චතුරාර්යසත ය ධර්මය නැමැති එකම ධර්මය අවෙබෝධ ෙනොවීම 
නිසා, අවෙබෝධ කර ෙනොගැනීම නිසා - ෙම් සත්ව වර්ගයා මීයන් 
විසින් කපා අවුල් කරන ලද ෙරදි වියන්නන්ෙග් නූල් කැටියක් වෙග් 
අවුල් කරෙගන, ඒ වෙග්ම එකට ෙගතුණු කුරුලු කූඩුවක් වෙග් 
ෙගතිලා, ඒ වෙග්ම පැටලුණු පඹගාලක් වෙග් පටලවාෙගන, අපාය 
සංඛ ාත දුක් සහගත සසර ෙනොඉක්මවනවා කියලා.  

ඒ වෙග්ම, ෙම් චතුරාර්යසත ය ධර්මය නැමැති එකම ධර්මය 
අවෙබෝධ කර ෙනොගැනීම නිසා ෙම් දීර්ඝ සංසාෙර් එනෙකොට අපි 
හැම ෙකෙනක්ම මව් මළ දුකට අඬපු කඳු  සතර මහා සාගරෙය් 
ජලයට වැඩියි. පියා මළ දුකට, සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයෝ මළ දුකට, 
ඥාති හිෛතශීන් මළ දුකට අඬපු කඳු  සතර මහා සාගරෙය් ජලයට 
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වැඩියි කියලා ෙපන්නුවා. යම් ෙහයකින් අපිට ෙම් චතුරාර්යසත ය 
ධර්මය ෙත්රුම් ගන්න පු වන් වුෙණොත් ෙම් සියලුම සංසාර දුක 
නිමා කරගන්නට පු වන්. 

එක්තරා අවස්ථාවකදි බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ මුං ඇට හතක් පමණ 
කුඩා ගල් කැට හතක් අරෙගන භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, 
“මහෙණනි, ෙම් ෙපෙනන හිමාල පර්වතයද ෙලොකු, ෙම් මුං ඇට 
සතක් පමණ වන ගල් කැට හතද”? “ස්වාමීනි භාග වතුන්වහන්ස, 
මුං ඇට සතක් පමණ වන ෙම් ගල් කැට හත ඉතාමත් කුඩායි, ෙම් 
ෙපෙනන හිමාල පර්වතය අති විශාලයි, ඒ පර්වතෙය් ගණනකටද 
යන්ෙන් නැහැ”. “මහෙණනි, ඒ වෙග් දිට්ඨි සම්පන්න ෙවච්ච, 
චතුරාර්යසත ය  වැටහිච්ච, අවෙබෝධ ෙවච්ච ෙකනාෙග ඉතිරිෙවච්ච 
දුක හරියට ෙමන්න ෙම් මුං ඇට හතක් පමණ වූ ගල් කැට හත 
වෙග්. එයාෙග් ෙගවිච්ච දුක ම හරියට ෙම් හිමාල පර්වතය වෙග්” 
කියලා ෙපන්නුවා.  

එතෙකොට එෙහනම් ෙම් චතුරාර්යසත ය ධර්මය ෙත්රුම් කර 
ගැනීම නිසා ෙම් සංසාර දුෙකන් අතමිෙදන්න පුළුවන් බව 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් 
ෙපන්නුවා.  ආපහු තැනකදි ෙපන්නනවා, “මහෙණනි, යම් කිසි 
ෙකෙනක් ඔබට කිව්ෙවොත් නුඹට මම උෙද්ටත් අඩයටි පහරවල් 
සියයකින් පහර ෙදනවා, දවල්ටත් අඩයටි පහරවල් සියයකින් පහර 
ෙදනවා, හවසටත් අඩයටි පහරවල් සියයකින් පහර ෙදනවා. 
දවසකට ෙම් වෙග් පහරවල් තුන්සියයක් කකා, අවුරුදු සියයක් 
ජීවත් වුෙණොත් නුඹට චතුරාර්යසත ය  අවෙබෝධ කරවනවා, 
අවෙබෝධ ෙවනවා කියලා කිව්ෙවොත් වහා කැමති ෙවන්න, ෙබොෙහෝ 
ශීඝෙයන් කැමති ෙවන්න , ඉක්මනට කැමති ෙවන්න” කියලා. ඇයි, 
අවුරුදු සියයකින් හරි පස්ෙසේ චතුරාර්යසත ය අවෙබෝධ වුෙණොත් 
ෙම්  සසර  ඉවරයි. දවසට  තුන්සීය  ගාෙන්  අවුරුදු  සියයක්  පුරාවට 
ගුටිකන්න  ෙවන  පහරවල්  ගණන  ගණන්  කරන්න  පුළුවන්. 
චතුරාර්යසත ය ධර්මය  අවෙබෝධ  ෙනොවී  සසර  හිටිෙයොත්  ගුටි 
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කන්න ෙවන, වදින පහරවල් ගණන ගණන් කරන්න බැහැ කියලා 
තථාගතයන් වහන්ෙසේ ෙපන්නුවා.  

ඒ නිසා  ෙම්  ධර්මයන්ෙග්  වටිනාකම  ෙත්රුම්  ගන්නට  ඕෙන්. ෙම් 
ධර්මය  ෙමොන  තරම්  වටිනවා  ඇද්ද?  ෙම්  ධර්මය  ඇෙහන  ෙකොට 
ඉස්සර  රජවරු  රජකම්  අත්හැරියා, සිටුවරු සිටුකම් අත්හැරියා, 
ඇමතිවරු ඇමතිකම් අත්හැරියා, මහා ධනපතිෙයෝ ධන ධාන , නෑදෑ 
පිරිස ් ඔක්ෙකොම අත්හැරියා. ෙමොකද සංසාෙරන් එෙතර කරවන, 
දුෙකන් එෙතර කරවන සද්ධර්මය අෙනක් හැම ෙද්කටම වඩා වටින 
නිසා. ඉතින් මම ෙම් මතක් කෙළේ ෙම් වටපිටාව, ෙම් සද්ධර්මය 
ෙබොෙහෝම ඕෙන්කමින් ශවනය කිරීෙම් වටිනාකම.  

අපි දහම් කරුණු ටිකක් කතා කරමු. එවං තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං 
යථාභූතං ඤාණදසස්නං  සුවිසුද්ධං අෙහොසි - බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනා කරනවා -  

ෙම් වට්ට තුනක් , කම තුනක්, ආකාර තුනක් තිෙයනවා.  

ඒ තුන ධර්මතා හතරකින් වර නැගිලා, ෙදොෙළොස් ආකාරයක් 
ෙවච්ච දවසට, ෙදොෙළොස් ආකාරය පිරුණු දවසට - කළ යුත්ත 
කළ, සියලුම ආසව ධර්මයන් දුරු කළ, ක්ෂීණාසව වූ ෙච්ෙතෝ 
විමුක්ති, පඥා විමුක්ති තමන්ම සාක්ෂාත් කළ මහරහතන් 
වහන්ෙසේනමක් ෙවනවා කියලා ෙපන්නුවා.  

සියලුම සංසාර දුක අවසන් කළ ෙකෙනක් ෙවනවා කියලා 
ෙපන්නුවා.  

ඒෙක මුලින්ම ෙපන්නුවා ෙමොකක්ද, ‘සත ය ඥානය’ කියලා එකක් 
තිෙයයි. ෙමන්න ෙම් සත ය ඥානය මුලින්ම ඇති කරගන්න ඕෙන්. 
ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’න්ති ෙම භික්ඛෙව පුබ්ෙබ අනනුසස්ුෙතසු 
ධම්ෙමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤඤ්ා උදපාදි, විජ්ජා 
උදපාදි, ආෙලොෙකො උදපාදි -  
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‘ෙමන්න ෙම්ක දුක යි’ කියලා ෙපර ෙනොඇසූ විරූ දහම් ඇසක් 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේට පහළ වුණා කියලා ෙපන්නුවා.  

ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චන්ති - ෙමන්න ෙම්ක දුක්ඛ 
සමුදයාර්යසත යයි කියලා සමුදය ඉස්ෙසල්ලා ෙත්රුම් ගත්තා. 

ඉදං දුක්ඛනිෙරොධං අරියසච්ච්න්ති - ෙමන්න ෙම්ක දුක්ඛ 
නිෙරෝධ ආර්යසත යයි කියලා ඉස්ෙසල්ලා සත ය ෙත්රුම් 
ගත්තා.  

ෙමන්න ෙම්ක දුක්ඛ නිෙරොධ ගාමිනි පටිපදා ආර්යසත යයි 
කියලා පතිපදාව නිවැරදිව ඉස්ෙසල්ලා ෙතෝරගත්තා. 

* ‘දුෙක් ඇත්ත ඇතිහැටිය, සමුදෙය් ඇත්ත ඇතිහැටිය, නිෙරෝධෙය් 
ඇත්ත ඇතිහැටිය, මාර්ගෙය් ඇත්ත ඇතිහැටිය දකින ටිකට’, දැකපු 
ටිකට කිව්වා සත ය ඥානය කියලා.  

* ඊට පස්ෙසයි කරන්න වැඩක් හම්බෙවන්ෙන්. එෙහනම් ‘ෙම් දුක 
පිරිසිඳ දත යුතුයි, සමුදය පහානය කළ යුතුයි, නිෙරෝධය සාක්ෂාත් 
කළ යුතුයි, මග වැඩිය යුතුයි’ කියලා - ‘ෙම් ටික කළ යුතුයි දැන්’ 
කියන නුවණක් එනවා. 

* යම් කිසි ෙකෙනකුට ‘දුක පිරිසිඳ දැකලා ඉවරයි, සමුදය දුරු කළා, 
නිෙරෝධය සාක්ෂාත් වුණා, මග වැඩිලා ඉවරයි’ කියලා කෘත ඥානය 
- කරලා ඉවරයි කියන නුවණ පහළ වුණහම එයා ෙම් ශාසනෙය් 
‘කළ යුත්ත කළ’ ෙකෙනක් බවට පත්ෙවනවා, මත්ෙත් කළ 
යුත්තක් නෑ කියන තැනට පත්ෙවනවා. 

- - - - - - - - - - 

ෙහොඳයි, අපි ෙමතැනදි බලමු බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ 
ඉදං දුක්ඛං අරිය සච්චන්ති - ‘ෙම් දුකයි’ කියලා පැහැදිලි කරපු 
ධර්මතා ටික ඉස්ෙසල්ලා ෙත්රුම්ගන්න ඕෙන්. ෙම් දුකයි කියලා 
පැහැදිලි කළ ධර්මතා ටික ෙත්රුම් කර ගන්න ඕෙන්.  
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එතෙකොට,  

‘ෙම් දුක - සත්ව ෙනොවන, පුද්ගල ෙනොවන, ආත්ම ෙනොවන, 
අනාත්ම වූ ධර්මතාවයක් ය’  කියන  ‘හැඟීම,  අවෙබෝධය’ 
මුලින්ම අපිට ලැෙබන්න ඕෙන්.  

ඒ  දුක  පිරිසිඳ  දකින  ෙකොට,  ‘දුකයි  කියන  නුවණ’  ඇතිෙවන 
ෙකොට, දුක්ෙඛ ඥානය ඇතිෙවන ෙකොට, සමුදය ගැන වැටහීමක් 
එනවා. ‘ෙමන්න ෙම්කයි සමුදය’ කියන දැක්ම තමන් තුළ ඇති 
කරගන්නට ඕෙන්.  

මම එතැනදි දුක්ඛ සත ය ෙහොඳට පැහැදිලි කරන්නම්. අපි කියමු - 

‘ඇහැ,  රූපය,  චක්ඛු  විඤ්ඤාණය’,  ‘කන,  ශබ්දය,  ෙසෝත 
විඤ්ඤාණය’ - නැත්නම් ෙමන්න ෙම් සක්න්ධ ටික තමයි දුක්ඛ 
සත ය කියලා කියන්ෙන්. 

ෙම් දුක්ඛ සත ය  - ෙකෙනක් ෙනෙවයි, පුද්ගලෙයක් ෙනෙවයි 
සත්වෙයක්  ෙනෙවයි.  ‘ෙහේතු  පත ෙයන්  හට  ගත්ත, අනාත්ම’ 
ධර්මතා ටිකක්.  

ඒකට මම පින්වතුන්ට උපමාවක් ෙදන්නම්, උපමාවක් කරන්නම්.  

අපි ගෙඩොල්, වැලි, සිෙමන්ති, වතුර වෙග් ෙදයක් අරෙගන 
තාප්පයක් බඳිනවා, නැත්නම් බිත්තියක් හදනවා. හදලා, ඒ වැලි 
සිෙමන්තිම අනලා, ඒක කපරාදුත් කරලා, ෙහොඳට සුදත් මදිනවා.  

ඔන්න ෙහොඳට බලන්න බිත්තිෙය් අන්තර්ගතය ෙමොකක්ද කියලා.  

අපිට ෙහොඳට ෙත්ෙරනවා - සත්ව ෙනොවුණු, පුද්ගල ෙනොවුණු, 
අනාත්ම වූ, ‘බිත්තිය ෙනොවන’ ෙකොටස ්ටිකක් එකතු ෙවලා තමයි 
බිත්තිය හැදුෙණ්.  මම ෙම් උපමාවක් කියන්ෙන්.  

ඊට පස්ෙසේ ‘අපිම’ එක්තරා පුද්ගලෙයකුට සල්ලි දීලා, කෙඩ්ට 
ගිහිල්ලා ෙග්න්න කියනවා තීන්ත ටිකකුයි, පින්සලකුයි. ෙගනල්ලා 
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සිත්තෙරකුට කියනවා ෙම් බිත්තිෙය් අඳින්න රූපයක්. කාෙග් 
රූපයක්ද අඳින්ෙන් අපි, අපි අඳිමු මෙහේෂ් මත්තයාෙග රූෙප. අපි 
කියනවා ‘මෙහේෂ යහම්පත් මැතිතුමා කියලා ෙලෝකයා හඳුනන 
විදිෙහේ’ චිතයක් අඳින්න කියලා.  බිත්තිෙය් අඳින්න බැරිද එෙහම 
චිතයක් - පුළුවන්. ෙහොඳටම බලන්න -  

• බිත්තිය, ‘ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති වලින් නිර්මාණය ෙවච්ච 
බිත්තිය’ ඇසුරු කරෙගන චිතයක් තිෙයනවා.  

• දැන් ෙම් රූප ටික හඳුන්වනවා - චත්තාෙරො ච මහාභූතා 
චතුන්නඤච් මහාභූතානං උපාදාය රූපං කියලා.  

• බිත්තියට තමයි චත්තෙරො ච මහාභූතා කියලා කිව්ෙව්, සතර 
මහා භූතයි කියලා කිව්ෙව්, ‘ෙම්  චිත ය  දරාෙගන  ඉන්න 
බිත්තියට’. 

• මහාභූතානං උපාදාය රූපං කියලා කිව්ෙව් ෙම් මහාභූතයන් ටික 
ඇසුරු  කරෙගන  තිෙයන, ‘බිත්තිය ඇසුරු  කරෙගන’  පවතින 
රූපයට තමයි කිව්ෙව් - චිතය කියලා.  

• චිතයට බිත්තිය නැතුව  ජීවත්  ෙවන්න බැහැ. ඒකයි,  එයා හැම 
ෙවලාෙවම පරෙපෝෂිතෙයක්. අනුන්ෙගන් යැෙපන්ෙන්. බිත්තිය 
ඇසුරු කරෙගන ම යි ෙම් උපාදාය රූප ටික, උපාදාය - ෙම් චිතය 
පවතින්ෙන්. බිත්තිය කියන ටික චිතය නැතුව තිෙයන්න පුළුවන්. 

• නමුත් චිත යට කවදාවත් බිත්තිය නැතුව ඉන්න බැහැ. 

ෙම් විදිහට විස්තර කෙළේ - ෙම් චිතය අයිති බිත්තියටයි.  

ෙම්  චිතය  පතිතෙවලා  තිෙයන්ෙන්,  පිහිටලා  තිෙයන්ෙන්,  චිතය 
දරාෙගන ඉන්ෙන් බිත්තියයි.  

ඊට එහා ෙම් චිතයට  - ‘අයිතිකාරෙයක්’ ෙහෝ ෙම් චිතයට 
‘පැවැත්මක්’ ෙහෝ ‘පවත්වන්න පුළුවන්කමක් ෙහෝ නෑ’. 
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ඔන්න  ‘ඒ බිත්තියයි, බිත්තිෙය් ඇඳපු චිතය යි’ දකිනෙකොටම  - අපි 
කාටත්  සිහිෙවයි ෙන්   ‘අහවල්  මහත්තයා  ෙන්ද’  කියලා  හිෙතයි 
ෙන්ද?  හිෙතයිද, නැද්ද - හිෙතනවා. 

දැන් ෙහොඳට බලන්න   ‘අපිට පුද්ගලෙයක්,  ෙකෙනක් කියලා සිහි 
ෙවච්ච  තැන’ ඇත්තටම හම්බෙවච්ච ස්කන්ධ ටික - රූපෙය් 
ස්වභාවය සත්ව පුද්ගල ආත්ම භාවෙයන් ෙතොර, අනාත්ම වූ, 
ෙකෙනක් ෙදයක් ෙනොවන අනාත්ම වූ මහාභූත සහ උපාදාය වූ 
රූපයක් විතරයි ෙන්ද.  

චිතයටයි උපාදාය රූපය කිව්ෙව්. බිත්තියටයි මහා භූත කියලා 
කිව්ෙව්.  

බිත්තියවත් ෙකෙනක්ද - නෑ. බිත්තිය ඇසුරු කරෙගන පවතින 
චිතය ෙකෙනක්ද - නෑ.  

එෙහනම් ‘එබඳු වූ බිත්තියත්, චිතයත් නිසා’ – ‘ෙකෙනක් කියන 
අදහස’ මට ඇති වුණා.  

දැන් ඔය පින්වතුන් සුදුසුයි ද කියලා බලන්න - මෙහේෂ් මහතා 
කියලා, ‘ෙකනා කියන අදහසින් චිතය අතගාන්න ෙහෝ බිත්තිය 
අතගාන්න සුදුසුද’ කියලා බලන්න. ෙම් මෙහේෂ් මහත්තයා ෙන් 
කියලා අතගාන්න සුදුසුද? ෙම් මෙහේෂ් මහත්තයාෙග කෑලි ෙන් 
කියලා ‘බිත්තිෙය් කෑලි අතගාන්න සුදුසුද?  

ඇයි සුදුසු නැත්ෙත්? අපි ඒක දැක්කා ෙහොඳට - ෙවන ෙවනම 
ෙකොටස ් වලින් නිර්මාණය ෙවච්ච හැඩ සටහනක් විතරයි. 
‘හැෙඩ් දකිනෙකොටම, ෙකනා කියන අදහස යි’ අපිට ආෙව්.  

ෙහොඳයි, අපි පැත්තකට ගිහිල්ලත් ‘මෙහේෂ් මහත්තයා, යහම්පත් 
මහත්තයා’ කියලා අපිට සිහි කරන්න බැරිද, පුළුවන්.  

අපි සිහිකරන ෙකොටත්, අපි ‘සිහිකරපු තැන තිෙයන ඇත්ත’ 
ෙමොකක්ද?  -  ‘මහාභූත සහ උපාදාය රූපය’ ෙන්ද?  
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අපි ‘බාහිර’ යහම්පත් මහත්තයා, මෙහේෂ් මහත්තයා කියලා ‘බාහිර 
ෙකෙනක්’ සිහිකර කර ඉන්න සුදුසුයි ද කියලා බලන්න.  

අර අනාත්ම වූ මහාභූත සහ උපාදාය රූප තිෙයන තැනක, 
‘ෙකෙනක් ඉන්නවා’ කියකියා සිහිකර කර ඉන්න සුදුසුයි ද?  

ෙම් උපමාෙවන් මම කියන්ෙන්. ෙත්රුණා ෙන්ද. 

• ඇස ් ඉදිරිපිටට ආපු ‘බිත්තියටත්, බිත්තිෙය් ඇඳපු 
චිතයටත්’ තමයි  -  දුක්ඛ සත ය කියලා කිව්ෙව්.  

• ‘ඒ ෙදන්නා නිසා’ ‘මනෙසේ ෙගොඩනැගිච්ච’ යහම්පත් 
මහත්තයා මෙහේෂ් මත්තයා කියන ‘හැඟීම් ෙගොන්නට, 
නිමිත්තට යි - තණ්හාව කියලා කිව්ෙව්’. 

ෙම් නිමිත්ත ම යි තණ්හාව. 

• ඇයි ඒ? ඔය පින්වතුන්ට ‘යම් ඕනෑ එපාකම් ඇති කරන්ෙන් 
ෙම් නිමිත්ෙතන්’.  

ෙම් ‘නිමිත්ත’ මරණාසන්න ෙමොෙහොෙත් සිහිවුෙණොත් - ‘මෙහේෂ් 
මහත්තයාට කැමැත්ත’ ඇතිෙවයි. මෙහේෂ් මහත්තයා 
‘හම්බෙවන්න යන්න පුළුවන්’ කියලා ඔය පින්වතුන් තුළ - 
නන්දිරාගය, කැමැත්ත, ආශාව, ආදරය කියන නිමිත්ත 
පවත්වන්ෙන් ෙම් නිමිත්ෙතන්, ෙම් ෙකෙල්සෙයන් ෙන්ද?  

එතෙකොට ෙම් නිමිත්තට යි - අපි ‘ඇහැට දැකපු සටහන  
බඳුමයි’  ෙම් ‘නිමිත්ත’. 

නමුත් ෙහොඳට ෙත්රුම් ගන්න, ෙම්ක ඉතාමත් සියුම්.  

ෙම් අපි සිහි කරද්දිත් - ‘දැකපු ෙද්’ සිහි කරනවා ෙනෙමයි.  

බිත්තිය  මෙග්  හිෙත්  තිෙයයි ද,  බිත්තිෙය්  ඇඳපු  චිතය 
ෙහෝ ඔසවලා ගත්තාද හිතට?  නැහැ. 
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‘ඒ බිත්තියට, ඒ චිතයට බැඳිලා’  - ‘ෙකෙනක්ය’ කියලා බලපු, 
උපදාන  ෙවච්ච  එෙක්  ෙදෝෙස  තමයි,  ‘අයින්  ෙවනෙකොට  ඒ 
වෙග්ම ෙමෙහම නිමිත්තක් හිටියා’  -  ‘පුද්ගල භාවෙයන්’  

ෙම් නිමිත්ත තමයි - සමුදය සත ය. 

ඔය පින්වතුන්ට දුක් වූ ‘ආයතන ටික නැවත නැවත උපද්දන්න’ 
මුල් ෙවන්ෙන් - ‘ෙමන්න ෙම් නිමිත්ත’.  

නැවත  නැවත  උපද්දන්න,  සිහි  ෙවන්ෙන්,  උදව්  ෙවන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් නිමිත්ත. 

යහම්පත් මහත්තයා, මෙහේෂ් මහත්තයා කියලා - ‘හිතට, හිෙත් 
ඇති ෙවච්ච නිමිත්ත’ සිහි කරන්න පුළුවන්.  

නමුත් සිහි කරද්දිත්, ‘නිමිත්ත ආපු තැන’ දිහාව බලන්න, 
‘අනාත්මයි’ ෙන්ද. 

- - - - - - - - - - 

ඒ උපමාව ෙමොෙහොතකට ෙපොඩ්ඩකට පැත්තකින් තබන්න.  

* අපි ‘ඇත්තටම ෙකෙනක් ඉන්නවා’ කියලා යහම්පත් මහත්තයා, 
මෙහේෂ් මහත්තයා කියන අරමුණට යමු. ඒ රූපය, අර බිත්තිය 
නිර්මාණය වුෙණ් ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති වෙග්, ‘බිත්තිය ෙනොවන’ 
ෙකොටස් වලින් වෙග් - මෙහේෂ් මහත්තයා, යහම්පත් මහත්තයා 
කියලා ‘ඇත්තටම දකිනවා කියන තැනක තිෙයන රූපයට’ 
සැබෑවටම මනස අරෙගන යන්න.  

ඉමෙමව කායං යථාඨිතං යථාපණිහිතං ධාතුෙසො පච්චෙවක්ඛති - 
ෙම් කය යම් ෙසේ පවතීද, යම් ෙසේ පිහිටා පවතී ද, එෙසේ ඇත්ත 
ඇතිහැටිය ෙමෙනහි කරනවා.  

අත්ථි ඉමසම්ිං කාෙය පඨවිධාතු, ආෙපොධාතු, ෙතෙජොධාතු, 
වාෙයොධාතු,  ෙම් කය - පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ කියන 
ධර්මතා හතෙරන් නිර්මිත ෙවලා තිෙයන්ෙන්.  
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තවත් ඒක විශ්ෙල්ෂණය කෙළොත් ෙකස්, ෙලොම්, නිය, දත්, සම්, 
මස් කියන පඨවි ෙකොටස් විස්සක් තිෙයයි.  

ෙහොඳට විවර කරලා, විවෘත කරලා බලන්න - පඨවි ධාතුවට 
අයිති ෙකස ්කියන ටික පුද්ගලෙයක් සත්වෙයක් ද?  

පඨවි ධාතුවට අයිති ෙලොම් කියන එක අපි හිතන විදිෙහේ 
පුද්ගලෙයක් ෙහෝ සත්වෙයක් ද? පඨවි ධාතුවට අයිති නිය, දත්, 
සම, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුළු එකින් එක, එකින් එක, එකින් 
එක බැලුවහම පඨවි ෙකොටස් විස්සක් හම්බවුණා.  

තවත් ෙම්ක විමර්ශණය කරනෙකොට - පිත, ෙසම, සැරව කියලා 
ගලන, වැගිෙරන, බැෙඳන ස්වභාවෙයන් යුක්ත ආෙපෝ ෙකොටස් 
ෙදොළහකුත් මතුෙවලා ආවා.  

තවත් නුවණින් විමර්ශනය කරනෙකොට - දවන, තවන, දිරවන, 
පැසවන ස්වභාවෙයන් යුක්ත උෂ්ණ ස්වභාව හතරකුත් ෙම් 
රූපය තුළ තිෙයයි.  

තවත් බැලුවහම - හමන, පිම්ෙබන, හැකිෙලන, ෙසලෙවන 
ස්වභාවෙයන් යුක්ත වාෙයෝ ෙකොටස් ස්වභාව හතරකුත් තිෙයයි.  

අර බිත්තිය ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති කියන ටිෙකන් නිර්මාණය කළා 
වෙග්, ෙම් කය අහස අවුරාෙගන රාශි ෙවච්ච ෙම් රූප මිටිය - ෙකස්, 
ෙලොම්, නිය, දත්, මස් ආදී කුණප ෙකොටස් තිස්ෙදකයි, ෙනොෙපෙනන 
කුණප බෙවන් ෙපෙනන්ෙන් නැති ෙත්ෙජෝ කියන ෙකොටස් දහයයි 
ෙකොටස් හතලිස්ෙදකකින් නිර්මාණය ෙවලා අවකාශෙය් රාශි ෙවලා 
තිෙයනවා. ඒ ටිකට කිව්වා - අර බිත්තිය වෙග්, මහාභූතයි කියලා. 

ඒ  ටික  ඇසුරු  කරෙගන,  ඒ  ටික  බදාෙගන,  ඒ  ටික  පිහිටාෙගන 
පවතිනවා  හැඩ  සටහනක්  වෙග්  වර්ණ  සටහනක්  - ඒකට  කිව්වා 
උපාදාය රූපයක් කියලා.  

බිත්තිෙය් ඇඳපු  චිතය  වෙග් , කුණප  ෙකොටස්  ටික  අහුරාෙගන, 
කුණප ෙකොටස් ටික බදාෙගන, කුණප ෙකොටස ්ටික හා බැඳිලා 
මහාභූතයන් අත ෙනොහැරම -  
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‘අවිද ා,  කර්ම,  තණ්හා  කියන  සිත්තරා’  විසින්  හදපු 
‘හැඩතලයක්’ තිෙයයි.  
දැන් ෙම් හැඩතලය  පතිත  ෙවලා තිබුණු  ෙකොටස් ටික  දිහා 
ඔය පින්වතුන් ෙහොඳට බැලුවා ෙන්ද?  දැක්කා ෙන්ද? 

‘ෙම්  හැඩතලය  පතිත  ෙවලා  තිෙයන’  ෙකොටස ් ටිෙක්  - සත්ව 
ෙහෝ පුද්ගල ෙහෝ සත්වපුද්ගල ආත්මභාවෙයන් යුක්ත ෙකොටස් ද 
තිබුෙණ්? නැහැ.  

අර බිත්තිෙය් ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති වෙග්,  

එබඳු ම වූ, අනාත්ම වූ, අවිඤඤ්ාණක ෙකොටස ්ටිකක් තමයි ෙම් 
කුණප ෙකොටස ්ටිෙක් තිබුෙණ්.  

ඒ ටික ‘ඇසුරු කරෙගන දැන් ෙම් හැඩසටහන’ චිතෙය් තිෙයයි.  

බලන්න ෙවනසක් තිෙයනවාද -  

• ‘බිත්තිය යි, බිත්තිෙය් ඇඳපු චිතෙය් යි’,  
• ‘කන  ෙබොන  ආහාරෙයන්  හැදුණු  කුණප  ෙකොටස්  ටික 

නැමැති  බිත්තියයි,  ඒ  තුළ ඇඳිලා  තිෙයන  චිතයයි’  අතර 
ෙවනස් කමක් තිෙයනවාද කියලා විමසන්න ෙදකම.  
 බිත්තියට සතරමහාධාතුව කිව්වා, ඇඳි චිතයට උපාදායයි 
කිව්වා, චිතය කිව්වා.  

 අපි ‘ඇත්තම පුද්ගලයා’ කියලා ෙමච්චර කාලයක් හිතපු 
තැන තිබුණු රූපයට - ආහාරෙයන් හැදුණු කුණප 
ෙකොටස ්ටිකට බිත්තිය වෙග්, මහාභූතයි කිව්වා.  

 ඒ බිත්තිය ඇසුරු කරෙගන පවතින චිතය බඳු ‘කුණුප 
ෙකොටස ් ටික ඇසුරු කරෙගන පවතින’ – ‘ෙම් හැඩ 
සටහනට, චිතයට’ උපාදාය රූපය කියලා කිව්වා.   

ෙදකම සමානයි. 

ඒ රූපය ගැෙටන ෙකොටම, අර බිත්තිෙය් දකිනෙකොටම යහම්පත් 
මහත්තයා, මෙහේෂ් මහත්තයා කියලා ගතියක් මනෙසේ නැගිට්ටා 
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නම්, ‘ෙම් කුණප ෙකොටස ් ටිකයි, උපාදාය රූපයයි’ ඇහැට 
ගැෙටනෙකොට ම - මනෙසේ තිෙයන අර පුද්ගල සංඥාව, නැත්නම් 
අර හැකියාව අවදිෙවනවා.  

දුක්ඛ සත ය - ෙම් රූපය සත්ව පුද්ගල ආත්මභාවෙයන් 
ෙතොරයි. ෙම් උපාදාය රූපය සත්ව පුද්ගල ආත්මභාවෙයන් 
ෙතොරයි.  

ඒ ටික අයිති දුක්ඛ සත යට. 

‘ඒ ෙදන්නා නිසා’ යහම්පත් මහත්තයා, මෙහේෂ් මහත්තයා 
කියලා ‘මනෙසේ ඇති කරගත්ත ෙමන්න ෙම් හැඟීමට’ 
කියනවා - සමුදය සත ය කියලා.  

තව දුරටත් අපි විමර්ශණය කෙළොත් - කුණප ෙකොටස් ටික බිත්තිෙය් 
විතරක් ෙනෙවයි. පත්තර කඩදාසියක තීන්ත ටිකකින් ෙම් චිතය බඳු 
චිතයක් තිබුෙණොත් ඇඳලා, ෙම් මෙහේෂ් මහත්තයා, යහම්පත් 
මහත්තයා ෙන් කියන හැඟීම මනෙසේ එයි. වීඩිෙයෝ පටයක යම් 
ෙවලාවක ෙම් හැඩ සටහන තිබුෙණොත් මෙහේෂ් මහත්තයා, යහම්පත් 
මහත්තයා කියන හැඟීම එයි.  

ෙහොඳට බලන්න පින්වතුනි, හැම තැනකින්ම නැගිට්ට ෙකෙල්සයක 
ෙනෙමයිද කියලා, හම්බෙවච්ච පුද්ගලභාවයක ෙනෙවයිද කියලා. 
ෙම් තුළ ජීවි අජීවි ‘පුද්ගලෙයක්’ එක තැනකවත් හිටියද කියලා 
බලන්න.  

‘කුණප ෙකොටස් තිස්ෙදකක් තිෙයන තැනක පිහිටලා තිෙයන වර්ණ 
සටහනක්’ හම්බවුණා. ‘ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති කියන පිහිටලා 
තිෙයන තැනක වර්ණ සටහනක්’ හම්බවුණා. ඒ වෙග්ම ‘පිදුරු 
ෙකමිකල් ආදිෙයන් කළ කඩදාසියක් තිෙයන තැනක වර්ණ 
සටහනක්’ හම්බවුණා. ඒ වෙග්ම වීඩිෙයෝ පටයක තිෙයන වර්ණ 
සටහනක් හම්බවුණා. – ‘හැම තැනකදිම සිහි ෙවච්ච, දැනිච්ච, 
හැඟිච්ච මානසික සව්භාවය’ එකයි.  
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ඒ ඕෙන්ම තැනකදි, ෙම් මනුස්සයා ෙහොඳ නෑ, ෙම් මනුස්සයා 
නරකයි, මරන්න කපන්න ඕෙන්, ෙකොටන්න ඕෙන් කියලා 
හිතුෙවොත් - සත්වෙයක් නැසීමට හිතපු පාණඝාත අකුසලය ෙවයි. 

පත්තර කඩදාසිය දිහා බලලා වුණත් පුළුවන්, ෙම් මෙහේෂ් මහත්තයා, 
යහම්පත් මහත්තයා හරිම ෙහොඳ සත්පුරුෂෙයක්, හරියට ශාසනයට 
උපකාරයි, පින් කරන ෙකෙනක්, ෙහොඳ සාධු පුද්ගලෙයක් හැටියට 
හිතුෙවොත් කුසල් සිද්ධෙවයි. ‘පත්තර කඩදාසිය දිහා බලලා වුණත්’ 
පශ්නයක් නැහැ. ඒකයි,  

ෙමන්න ෙම් ටිකට තමයි - අවිද ා පත ෙයන් හට ගත්ත  
සංස්කාර කියලා කියන්ෙන්.  

ෙමන්න  ෙම්  හිෙත්  තිෙයන  නිමිත්තට,  කර්ම  නිමිත්තට, 
ෙකෙලස ්නිමිත්තට - ෙම්ක තමයි දුක්ඛ සමුදය සත ය.  

‘ෙම් සමුදය ඇතිකරපු අනාත්ම වූ සක්න්ධ ටික’ ෙහොඳට දැක්කා 
ඉදං  දුක්ඛන්ති  - ෙම්  ‘දුක්  වූ  ස්කන්ධ  ටික යි’ කියලා ‘සත්ව 
පුද්ගල ආත්මභාවෙයන් ෙතොර දුක’ ෙහොඳට පිරිසිඳ දැක්කා.  

‘ඒ නිසා මනස තුළ ඇති ෙවච්ච ෙම් පපංච ටික , ෙකෙලස ්ටික’ 
දැක්කා ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චන්ති කියලා - ෙමන්න 
ෙම්කයි දුක ඇති කරවන ෙහේතුව.  

* දැන් මෙහේෂ් මහත්තයා ෙලඩ වුණා ෙන්ද - ඔය රූපය, ‘ඔය 
නිමිත්තයි’ ඔය පින්වතුන්ට ජරා මරණ දුක ෙගනත් ෙදන්ෙන්.  

ඇස් ඉදිරිපිටට වර්ණ සටහනක් එනෙකොටම, මෙහේෂ් මහත්තයා 
මැරිලා ෙන්ද සිහිකර ගන්ෙනත් ඕෙකන්. මෙහේෂ් මහත්තයා ෙලඩ 
ෙවලා ෙන්ද කියන එක සිහිෙවන්ෙනත් ඕෙකන්. මෙහේෂ් මහත්තයා 
කරදරයක වැටිලා කියලා සිහි ෙවන්ෙනත් ඕෙකන්. මෙහේෂ් 
මහත්තයාට හරි ලාභයක් ෙවලා කියලා සිහිකර ගන්ෙනත් ඕෙකන්.  
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‘ලාභ, අලාභ, යස, අයස, නින්දා, පශංසා, සැප, දුක්’ කියන 
ධර්මතා අටම නිර්මාණය කරලා තිෙයන්ෙන් මනස තුළ උපදින 
ෙම් නිමිත්ෙතන් ෙනෙමයිද කියලා බලන්න. ෙම්ක සමුදය 
සත ය.  

* නිෙරෝධය කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද - සමුදය දුරු කිරීම 
නිෙරෝධයයි.  

ඇස ්ඉදිරිපිටට රූපය ගැෙටන ෙකොට,  

මෙග් මනෙසේ උපදින්ෙන් නැතිනම් ‘පුද්ගලභාවයක්’,  

මෙග් මනෙසේ උපදින්ෙන් නැත්නම් ‘සත්ව සංඥාවක්’,  

මෙග් මනෙසේ උපදින්ෙන් නැත්නම් ‘දව ය කාරණාවක්’,  

රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ ඇතිවන නිමිති මෙග් මනෙසේ උපදින්ෙන් 
නැත්නම්,  

‘ෙමන්න ෙම් සමුදය දුරු ෙවච්චකමට යි’ නිෙරෝධය කියලා 
කියන්ෙන්.  

ජරා මරණයට යන්න, ජරා මරණ දුක් විඳින්න ‘පුද්ගලෙයක් 
උපන්ෙන් නැත්නම්’, ෙකෙනක් හැදුෙණ් නැත්නම් - මම 
ෙකොෙහොමද දුක් විඳින්ෙන්? ෙකොෙහන්ද දුක එන්ෙන්?  

දුක්ඛ නිෙරෝධ සත ය දන්නවා. රාගක්ඛෙයො ෙදොසක්ඛෙයො 
ෙමොහක්ඛෙයො නිබ්බානං. 

මෙහේෂ් මහත්තයා ෙහොඳයි කියන කමින් ෙහෝ ‘නිමිති උපදින්ෙන් 
නැත්නම්’, මෙහේෂ් මහත්තයා නරකයි මහ නරක ෙකෙනක් කියලා 
ද්ෙව්ෂ සහගතවත් ෙම් නිමිත්ත එන්න පුළුවන්. මෙහේෂ් මහත්තයා 
හරිම ෙහොඳ ෙකෙනක්ෙන් කියලාත් මෙහේෂ් මහත්තය සිහි ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙහොඳයි නරකයි ෙදකම නෑ, ෙකනා ඉන්නවාෙන් කියන 
තැනකින් නිමිත්ත එන්නත් පුළුවන්. 

නිමිත්ත එක්ක තිෙයන්ෙන් ‘රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ’ ගුළියක් 
ෙනෙමයිද කියලා බලන්න. 
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‘රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ’ කියන එක අහෙසේ වෙග් තැනක නිකම් නෑ. 
එයා වැඩක් කරනවා. රාගය තිෙයන්ෙන් ෙම් ෙකනාටයි, ද්ෙව්ෂය 
ෙම් ෙකනාටයි, ෙමෝහය ෙම් ෙකනා කියන කමටයි.  

‘රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ’ කියලා කිව්ෙව් -  

අර අනාත්ම ස්කන්ධ ටික ගැෙටන ෙකොටම මනෙසේ 
උපදින ‘ෙම් නිමිත්තට’.  

‘රාගක්ඛෙයො ෙදොසක්ඛෙයො ෙමොහක්ඛෙයො නිබ්බානං’ කියලා 
කියන ෙකොට නිකම්ම අපි දන්නා වූ අම්මලා, තාත්තලා, දුවලා, 
පුතාලා ‘ෙමෙහ ඉද්දි’ – ‘ඒ අයට රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ නැතිව 
ඉන්නවා ෙනෙවයි’.  

ඇස් ඉදිරිපිටට බිත්තියයි, බිත්තිෙය් ඇඳපු චිතයයි හම්බෙවන ෙකොට 
- සිහි ෙවන්ෙන් නැත්නම් මෙග් මනෙසේ ‘කැමත්ෙතන් යුක්ත’ 
යහම්පත් මහත්තෙයක්, ‘නරක කරපු’ යහම්පත් මහත්තෙයක්, 
‘ෙහොඳයි නරකයි ෙදකම නෑ, ෙම් අහවලා යි’ කියන තැනකින් ෙහෝ 
‘ෙකෙනක්’ උපන්ෙන් නැත්නම්, ‘ෙකෙනක් අරභයා දුක් විඳින්න’ 
පුළුවන් ෙහේතුවක් තිෙයයිද මට.  

‘සමුදය දුරු කිරීම නිෙරෝධය යි’ කියලා දැන ගත්තා, ෙම් 
නිෙරෝධයයි කියන නුවන දැන ගත්තා.  

*  ඊට පස්ෙසේ මාර්ගය. 

එෙහනම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕෙන්, ‘දුක පිරිසිඳ දැකලා, සමුදය දුරු 
කරලා, අජරාමර නිවන සාක්ෂාත්ෙවන විදිහට වැඩ කටයුතු කරගත 
යුතු යි’ කියන දැක්මක් ආවා - සම්මාදිඨිය, නැත්නම් දැක්ම.  

නිවන් දකින්න බණ භාවනා කරන්න ආපු කමය ෙහොඳට හදා ගන්න 
ෙමන්න ෙමතැනමයි අවශ  යතුර. ෙමතැනම ම යි අවශ  යතුර.  

* විෙෂේශ කාරණාවක් මම ෙපන්නන්නම්, නිවන් දකින්න භාවනා 
කරනවා කියලා ආෙව් ෙමොකක්ද කියන එක දකින්න. 
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දුක පිරිසිඳ දැකලා, සමුදය දුරු කටයුතු යි. මට ඕෙන් විදිහට 
තණ්හාව නැති කරන්න බැහැ.  

• දුක පිරිසිඳ දැකලා,  
• සමුදය දුරු කරලා,  
• නිෙරෝධය සාක්ෂාත් කළ යුතුයි - කියලා ෙමන්න 

ෙම්කයි සම්මාදිට්ඨිය කියලා දැක්කා.  

ඉස්ෙසල්ලාම සත ය ඥානය.  

ඊට පස්ෙසේ කෘත  ඥානය. කළ යුතු වැඩ සටහනක් එනවා. ඔන්න 
ෙම් සත ය දැනගත්තාට පස්ෙසේ මාර්ගය වඩන්න හම්බෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, භාවනා කරන්න හම්බෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
බලන්න. දුක පිරිසිඳ දත යුතුයි, සමුදය දුරු කටයුතුයි. නිෙරෝධය 
සාක්ෂාත් කළ යුතුයි. ෙම් විදිහට කරන එක වැඩිය යුතුයි, මඟ වැඩිය 
යුතුයි. ෙත්ෙරනවා ෙන්ද?  

මම කියන එක ෙම්ක ගැඹුරු ෙවන්න පුළුවන්. මම සරලව කියලා 
ෙදන්නම්.  

එතෙකොට හැම ෙවලාෙව්ම සමුදය, නැත්නම් තණ්හාව දුරු කරන්න 
තිෙයන්ෙන්, ෙකෙල්සය අයින් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
උත්තරය ආවා ෙන්ද? ෙකොෙහොමද ආෙව්?  

‘දුක’ පිරිසිඳ දැකීම තුළින් සමුදය දුරු ෙවන්නට ඕෙන්’ 
කියන උත්තරයක් ආෙව්.  

එෙහනම් අපිට ආපු උත්තරය ෙමොකක්ද? සම්මාදිට්ඨිය, 
චතුරාර්යසත ෙය්දී - ඇත්ත ඇතිහැටිය ‘විපරීත ෙනොවී’ බලන එක.  

• ඒ කිව්ෙව්, සම්මාදිට්ඨිෙයන් මග වඩන ෙකොට සම්මාදිට්ඨියට 
හසු ෙවන්න ඕෙන් - ‘දුක් වූ ස්කන්ධ ටික නිසා’ තමන් තුළ 
‘පුද්ගලභාවයක්, ෙකෙල්සයක් ඇතිෙවලා තිෙයනවා’ කියන 
එක ෙත්ෙරන්න ඕෙන්.  
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• ‘ෙම් ෙකෙල්සය දුරු කරන්න තිෙයන්ෙන්’, නූපදවන්න 
තිෙයන්ෙන්, නැති කරන්න තිෙයන්ෙන් - ‘දුක පිරිසිඳ දැකලා 
යි’ කියන නුවණ තිෙයන්න ඕෙන්.  

ඒෙකන් මම මතක් කෙළේ - පින්වතුන්ට තනියම ෙගදර ඉන්නෙකොට 
ෙකෙනක්ව සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. සිහිපත් කරන ෙකොටම 
ෙවනදා වෙග් පිහිටක් පිළිසරණක් නැති අනාථ ෙවච්ච් මනසක් 
යම්ෙසේද, එෙසේ සිතුවිලි සිතමින් නිමිත්ත තුළ යන්න එපා. ක්ෂණිකව 
චතුරාර්යසත ය සිහිපත් කර ගන්න. නාථව, සරණක්ව වාසය 
කරන්න. 

අපි කියමු, ඔය පින්වතුන් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා මෙහේෂ, නැත්නම් 
යහම්පත් කියලා ෙම් නිමිත්ත සිහිෙවනෙකොට, සිහි කරගන්නෙකොට 
ෙවනදා වෙග් ෙම් නිමිත්ත සිහි කරෙගන - “අෙන් එයා හරි ෙහොඳයි, 
අපිට බණ ටිකකුත් අහන්න සැලැස්සුවා ෙන්” කියලා ෙම් වෙග් 
‘ෙමෝහය, ෙලෝභය තුළ සිතුවිලි ෙගොන්නක් අරෙගන යන්න එපා. 
බණ අහන්න ගියා, අපට ෙත් එකක්වත් දුන්ෙන් නැහැ, හරියට 
සැලකුෙවත් නැහැ කියලා ද්ෙව්ෂයක් ඇති කරගන්න හිතන්ෙන්ත් 
නැතුව,   

ෙමන්න ෙම් - හිතට නිමිත්ත සිහිෙවනෙකොට ම ඔය පින්වතුන්ට 
චතුරාර්යසත ය ෙපෙනන්න ඕෙන්.  

• මට ෙම් ‘නිමිත්තක් සිහි කරගන්න පුළුවන් ෙකනා’ කියලා 
හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙව් ෙම්ක සමුදය සත ය කියලා. ෙම් නිමිත්ත 
ඇත්තටම සිහි කරන්න ගන්න මට මනෙසේ ෙමෙහම 
හැකියාවක් ඇති කරපු, ‘ඇත්තටම එතැන තිබුණු රූපය’ 
කියලා බාහිරයටයි යන්ෙන්.  

‘ෙම් මනස තුළ ඇතිෙවච්ච නිමිත්ත විදර්ශනා කරන්ෙන් 
නෑ’. 
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• දුක පිරිසිඳ දැකලා ෙන් ෙම් සමුදය දුරු කරන්න තිෙයන්ෙන්. 
මෙහේෂ් මහත්තයා, යහම්පත් මහත්තයා කියලා සිහි 
ෙවනෙකොට ම,  

‘ෙම් සිහි කරන්න පුළුවන් නිමිත්ත ඇති කරපු’ ‘ඇහැ, 
රූපය, චක්ඛු විඤ්ඤාණය’ දැන් ‘නිරුද්ධ ෙවලා 
ෙබොෙහෝ කල් ෙන්ද’ කියලා බලන්න. 

ඔය පින්වතුන්ට එෙහම ‘නිෙරෝධයට තියලා බලන්න’ තවම හයිය 
නැත්නම්,  

‘සලායතන නිෙරෝධයට’ තියලා ෙම් නිමිත්ත අතහරින්න 
හයිය නැත්නම්,  

• ඇත්තටම මම යහම්පත් මහත්මා, මෙහේෂ් මහත්මා කියලා සිහි 
කරද්දිත් - කනෙබොන ආහාරෙයන් හැදුණු ෙකස් ෙලොම් නිය 
දත් මස් ආදී කුණප ෙකොටස් ටිකක් තිෙයන තැනක, පිහිටලා 
තිබුණ වර්ණ සටහන ඇස් ඉදිරිපිටට එනෙකොට, ෙමන්න ෙම් 
නිමිත්ත හදාගත්තා, සිහි කරගත්තා ෙන්ද” කියලා බලන්න. 

අතීතෙය්දිවත් බණ අහලා ගිහිල්ලා ආපහු හැරිලා බලනෙකොට - 
‘මෙහේෂ් මහත්තයා, පුද්ගලයා’ ඉතිරිෙවලා නැති ෙවන්න ඕෙන්. 
‘වැල්ෙල් ඇවිදින අඩි සටහන් හිටින්ෙන් නැති විදිහට’.  

අඩි සටහන් තිබුෙණොත් මාරයාට එන්න පුළුවන්. අඩි සටහන් 
තිබුෙණොත් තව ෙකෙනකුට ඔය පින්වතුන් ගිය තැන් 
ෙහොයාෙගන එන්න පුළුවන්.  

ඔය පින්වතුන් ආපහු හැරිලා බලන්න අතීතය පිරිසිදු කරන්න, 
මකලා දාන්න.  

ඉස්සරහට ගියා, පිටුපස්සට හැෙරන ෙකොට අඩි සටහන් තිබ්බා 
මකලා දාන්න. තව ෙකෙනකුටත් එන්න බැරි ෙවන්න.  

මෙහේෂ් මහත්තයා කියලා සිහිෙවනවා, සිහිෙවන ෙකොට 
‘සිහිෙවන තැන ෙනෙමයි’,  
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‘ආපසස්ට හැරිලා’ – ‘අඩි හිටපු එකයි හදන්න ඕෙන්’.       
‘පා සටහන් හිටින එකයි හදන්න ඕෙන්’.  

“ෙකෙනක් එෙහ හිටියා ෙන්” කියන ෙමෝඩකම අයින් කරන්න.  

ඇත්තටම මට ෙමෙහම ‘ෙකෙනක්’ කියලා සිහි කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙයද්දිත්, සිහි කරද්දිත් -  

‘ෙම් වෙග් සිහි කරන්න පුළුවන් නිමිත්ත හදාගත්ත තැන 
රූපයක් තිබුණා නම්’, කන ෙබොන ආහාරෙයන් හැදුණු කුණප 
ෙකොටස් ටිකක් තිබුණා.  

‘ඒ ටික ඇසුරු කරෙගන තිබුණු වර්ණ සටහන’ ඇස් ඉදිරිපිටට 
එද්දි - “මම ම යි ෙම් පුද්ගලයා, ෙකනා කියලා හැඟීම ඇති 
කරගත්ෙත්” කියලා දකිනවා.  

අතීතෙය් ද - ‘අනාත්ම සක්න්ධ ටික නිසා තමා තුළ ෙකනා සිහි 
ෙවලා’ මිසක, ‘ෙකනා ඉන්නවා’ කියලා සිහිෙවන්ෙන් නෑ, 
ආපහු හැරිලා බලන ෙකොට.  

අඩි මකලා තිෙයන්ෙන්.  

සිහි කරලා, යහම්පත් මහත්තයා බලන්න යන්න ඕෙන් කියලා 
හිතනෙකොට ම ෙවනදා වෙග් යනවා ෙනෙමයි.  

බලන්න කියලා ගියහමත්,  

කන ෙබොන ආහාරෙයන් හැදුණු ෙකස් ෙලොම් නිය දත් හම් මස ්
ආදි කුණප ෙකොටස් ටිකකින් යුක්ත තැනක,  

වර්ණ සටහනක් ඇස් ඉදිරිපිටට එන ෙකොට - “ෙම් දැන් ෙකනා 
කියන හැගීම ම මා තුළ ෙයෙදනවා ෙන්ද, තමාම සිහි 
කරගන්නවා ෙන්ද” කියන ටික දකිනවා.  

ගිහිල්ලාවත් හම්බෙවන්න බැහැ, ඉදිරිෙයන්වත් පාරවල් 
තියන්ෙන් නෑ. ෙපර පසු අඩි සටහන්, පා සටහන් යන්න තැන් 
ෙමොකුත් ඉතුරු කරන්ෙන් නැහැ.  
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කුරුල්ලන්ෙග් පා සටහන් ආකාෙසේ නැහැ වෙග්,  

අරිහත් මාර්ගෙය් ගමන් කරන ෙකනාෙග් පා සටහන් 
ඉතිරිෙවන්ෙන් නැහැ. පා සටහන් තියන්ෙන් නෑ.  

එයා සිහි කරනවා. ‘සිහිකරලා යන්න හදනෙකොටත්’ දකින්ෙන් 
ෙමොකක්ද - ‘මම හිතන විදිෙහේ, දකින විදිෙහේ, සිහිකරන විදිෙහේ 
ෙකෙනක්’ මට කවදාවත් බාහිරෙයන් දකින්න බැහැ.  

ගියහම, ‘ෙමන්න ෙමෙහම ඇත්තක් තිෙයන තැනක, ෙම් වෙග් 
වර්ණ සටහනක් ඇස් ඉදිරිපිටට එයි. එතෙකොට පුද්ගලයා ෙකනා 
ෙකනා කියන හැඟීම මෙග් මනෙසේ ෙන් ඇතිෙවන්ෙන්’ කියලා 
බලන්න.  

බැලුවට හිත පිලිගන්ෙන් නැත්නම්, තමන් ම තමන්ට ෙටොක්කක් 
ඇණලා ෙපන්නන්න. ෙකොෙහොමද, එෙහනම් ගෙඩොල් වැලි 
සිෙමන්ති තිෙයන තැනක, බිත්තිය ඇසුරු කරෙගන ෙම් සටහන 
බලන්න කියලා ගියහම ‘යහම්පත් මහත්තයා’ කියලා හිෙතන්ෙන්? 
ගෙඩොල් ඇතුෙළේ ෙකනා ඉන්න හින්ද ද, චිතය ඇතුෙළේ ෙකනා 
ඉන්න හින්ද ද කියලා අහන්න තමන්ෙගන්.  

එෙහනම් ‘ෙම් ෙකස ් ෙලොම් නිය දත් ඇතුෙළ ෙකනා ඉන්න 
හින්ද ද, නැත්නම් ඒ වර්ණ සටහන ෙකනා හින්ද ද’ - මට 
‘ෙකනා’ කියලා හිෙතන්ෙන්.  

‘එෙහම නම් ඉතින් බිත්තිෙය් තිෙයන සටහනත් ෙකෙනක් 
ෙවන්න ඕෙන්, ඇයි මට ෙකනා කියලා හිෙතනවා ෙන්’ කියලා - 
තමන් තමන් එක්ක තර්ක කරන්න, විතර්ක කරන්න, තර්ක 
විතර්ක කරන්න.  

කරලා ෙපන්නන්න “නුඹ ෙමෝඩ ෙවන්න එපා” කියන එක.  

ෙම් විදිහට ඔය පින්වතුන් ෙදපැත්තට, ‘ෙකෙලස ් බර වැඩි නිසා’ 
ෙදපැත්තට ටිකක් තර්ක විතර්ක කරන්න ෙවනවා.  
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ෙමයා ආපහු ෙමොනවා හරි ෙදයක් සිහිෙවනෙකොට, ‘සිහිෙවන එක’ 
අල්ලා ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක සිතුවිල්ලක්, ෙම්ක විතර්කයක්, හිෙත් 
හට ගත්ෙත්, ෙම්ක අනිත යි, නැතිෙවනවා - එෙහම බලන්ෙන් 
නැහැ.  

ෙම් විතර්කය එයා දන්නවා ‘බාහිර භවය’ පිරිසිඳ ෙනොදන්නාකම 
නිසා, ‘ආයතන ටික’ පිරිසිඳ ෙනොදන්නා අවිද ාව නිසා නම් 
හැදුෙණ් - අවිජ්ජා නිෙරොෙධො සංඛාර නිෙරොධා, අවිද ාව නිරුද්ධ 
වුෙණොත් සංඛාර නිරුද්ධ ෙවනවා.  

ඒ කියන්ෙන් ෙමෙහම ඉන්න ඔය පින්වතුන්ට බාහිර අම්මා, 
තාත්තා, දුවා, පුතා, අයියා, අක්කා කියලා භවය හැදිලා තිෙයන 
හින්දා, ‘ෙගොඩ අය ෙමෙහම ඉන්න හින්ද යි’ ෙමතැන ඉඳන් ඉන්න 
අය ගැන ෙතොරෙතෝංචියක් නැතුව හිෙතනවා. හිතනවා ෙනෙමයි 
හිෙතනවා.  

ඔය හිෙතන්ෙන් අවිද ා පත ෙයන් . එතෙකොට - 

‘හිෙතන ෙද් අවිද ාව නිසා නම්’ හිෙතන්ෙන්, ‘හිෙතන එක 
නැති කළා කියලා’ - අවිද ාව නැති ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මම කියන්ෙන් යම් අච්චුවක් නිසා ෙකොකිසක් හැදුෙවොත්, ෙකොකිස 
කෑවා කියලා අච්චුව කෑවා ෙවනවා ද?  

ආයතන පිරිසිඳ ෙනොදන්නා කම නිසා යහම්පත් මහත්තයා 
කියලා මට හිතුණා නම්, ඒ හිතන නිමිත්ත - ෙම් යහම්පත් 
මහත්තයා ෙනෙමයි ෙන්, ෙකෙනක් ෙනෙමයි ෙන්, ෙම්ක 
සංඥාවක් ෙන්, ස්පර්ශයකින් උපන්න ෙදයක් ෙන්, සිතුවිල්ලක් 
ෙන් කියලා ෙම්ෙක අනිත ය බැලුවා කියලා අවිද ාව නැති 
වුණා ෙවනවාද?  

ඒ සිතුවිලිවල රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ එන්ෙන් නැති ෙවයි. තාවකාලිකව 
තැන්පත්කමක්, සන්සිඳියාවක් අවසථ්ාවට ඇති ෙවයි. තාවකාලික 
ෙකෙලසුන්ෙගන් මිදීමක් ෙපෙනයි. ආෙයත් ටිකකින් අමතක 
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ෙවච්ච ගමන් ‘බාහිර’ ෙකනා ඉන්නවා කියන තැනක පිහිටලා 
මනස ආයිත් හිතන්න ගන්නවා. ‘හිෙතන්න’ ගන්නවා.  

ඒ නිසා, දුක පිරිසිඳ දැකලා සමුදය දුරු කළ යුතුයි කියලා කියන්ෙන්, 
ෙකෙනක් කියලා සිහිෙවනෙකොට ම, ෙම් පපංච නිමිත්ත ආපු ෙහේතු 
ටිකට යන්න.  යහම්පත් මහත්තයා කියලා හිෙතන ෙකොටම මම 
බලන්ෙන් - 

මම ෙමෙහම හිතද්දිත් එතැන තිෙයන්ෙන් ගෙඩොල්, වැලි, 
සිෙමන්තිෙයන් කළ බිත්තිෙය් ඇඳපු චිතයක් ෙන්ද, එෙහම 
තිෙයන තැනක මම ෙමෙහම හිතන එක හරිද, මම ෙම් හිතන 
එක සුදුසුද? කියලායි බලන්ෙන්.  

බලනෙකොට ෙමෝඩකම චුට්ටක් අහුෙවනවා. ෙමෝඩකම චුට්ටක් 
අහුෙවනවා.  

ෙම් සිතුවිල්ල ෙකෙනක් ෙදයක් නෑ, පුද්ගලෙයක් නෑ, සත්වෙයක් 
නෑ කියලා බලන්ෙන් නෑ. බැලුවට අවිද ාව එෙහම්මම. අවිද ාව 
ඉතුරු ෙවනවා.  

ඒ හින්දා එතැනින් ෙනෙවයි යන්ෙන්. එෙහන් යන්න බැහැ.  

හැම ෙවලාෙවම භව පච්චයා ජාති -  
‘භවය’ තිෙයන හින්දයි, ‘ෙමෙහ ෙකෙනක් ඉන්නවා’ කියන 
කම හින්දයි ෙම් හිෙතන්ෙන්. 

භව නිෙරොෙධො ජාති නිෙරොධා, ෙම් ඉපදීම නතර ෙවන්න නම්, 
‘තිෙයනවා, ඉන්නවා කියන ෙම් භවය’ නතර ෙවන්නට ඕෙන්.  

එෙහනම් හැම ෙවලාෙවම ෙපළ දහම ෙනොඉක්මවා ගන්න. දුක 
පිරිසිඳ දැකලා යි, සමුදය දුරු කරලා යි, නිෙරෝධය සාක්ෂාත් කර 
ගත යුත්ෙත්.  

ෙම් විදිහට නම් මග වඩන්න තිෙයන්ෙන්, මම කළ යුත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද -  

‘දුක් වු සක්න්ධ ටික’ පිරිසිඳ දකින්න ඕෙන්.  
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ඒ කියන්ෙන් ෙමතැන ඉඳන් මට අම්මා සිහි කරන්න පුළුවන්. මම 
අම්මා සිහි කරනවා. කිසි අඩුවක් නැතුව, අඟපසඟ වලින් යුක්ත, 
පුද්ගලභාවෙයන් යුක්ත, සත්ව භාවයකින් යුක්ත හැඟීම් ටිකකුත් 
එක්ක, කියාකාරකම් ටිකකුත් එක්ක , වර්ණ සම්පන්න වූ, 
ශබ්දෙයන් යුක්ත වූ, ගන්ධෙයන්, රසෙයන්, ස්පර්ශෙයන් යුක්ත වූ 
ආත්මභාව පටිලාභයක් මනෙසේ මට සිහිපත් කර ගන්න පුළුවන් - 
මෙග් අම්මා කියලා. ඒක මනෙසේ හැකියාව.  

මම බලන්න ඕෙන් ෙමෙහම සිහිපත් කරනෙකොට ම, මම හිතන 
සිතුවිල්ල සාධාරණද, සත යද කියන එක.  

ඒ කියන්ෙන් මම සිහිකරන ෙකොටම ෙවනදාට මට ‘අම්මා’  
සිහිකරන්නත් පුළුවන්, ඒෙක වැරැද්දක් ෙපන්නන්න කවුරුවත් 
හිටිෙය් නැහැ. සිහි කරලා මට ‘අම්මා බලන්න යන්නත්’ පුළුවන්, 
ඒක වැරදියි කියලා ෙපන්නන්න කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. බලන්න 
ගියහම ‘අම්මා ෙපෙනනවා’ කියන තැනකින් ඉන්ෙන්. ඒෙකත් 
ඇත්ත ෙපන්නන්න කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. වැරැද්දක් දැක්ෙකත් 
නැහැ. බලලා ආවට පස්ෙසේ - ‘මම අද ෙගදර ගිහිල්ලා අම්මව 
දැකලා යි ආෙව්’ කියලාත් කිව්වා.  

අම්මාව සිහි කරලා, අම්මාව බලන්න ගිහිල්ලා, අම්මාව හම්බෙවලා, 
ආපහු ඇවිල්ලා අම්මව සිහි කරන්න පුළුවන් කියලා ‘සම්පූර්ණ 
අවිද ාව තුළ චකයක් ම ගිහිල්ලා’ මම ඉතින් කියනවා - ටිකක් 
මහන්සියි මට, මම ටිකක් භාවනා කරන්නත් ඕෙන් කියලා.  

ඉතින් පැත්තකට ගිහිල්ලා භාවනාත් කරනවා. ෙහොඳට පර්යංකය 
බැඳෙගන, සති නිමිත්ෙත් හිත තියාෙගන, එන එන නිමිතිවල නාම 
රූප වශෙයන් බලනවා, කුණප ෙකොටස් කඩනවා, චිත්ත වීථි 
බලනවා. එතෙකොට සංඥාවක් කියලා බලනවා, ෙම් සිෙත් උපන්ෙන් 
කියලා බලනවා.  

ආෙයත් නැගිටලා ඉවර ෙවච්ච ගමන්, නැත්නම් බාහිෙර් ගැන 
හිතන්න හදන ෙකොට කිසි ෙදෝෂයක් වැරැද්දක් ෙපෙනන්ෙන් 
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නැහැ. ඕෙන් තරම් ෙකෙලස්වලට යන්න පුළුවන්. කිසිම පිහිටක් 
නැහැ ෙම් මනසට. කිසිම සරණක් නැහැ ෙම් මනසට.  

ධර්මය ෙනොදන්නා අශැතවත් පෘතග්ජනයාට, ෙලෝකයාටත් මනෙසේ 
පිහිටක් පිළිසරණක් නැතිව ඔෙහේ සිතුවිලි වැල් හිතන්න පුළුවන් 
වෙග්, මටත් පුළුවන් හිතන්න. හැබැයි මම ෙහොඳට භාවනා කරන 
ෙකෙනක්. පැය ගණනක් භාවනා කරලා නැගිට්ටා විතරයි. නැගිටලා 
අම්මා ගැන හිතන්න පුළුවන්, “ආ කිසි පශ්නයක් නැහැ” හිතනවා.  
අම්මා ගැන හිතලා, “අෙන් අම්මා අද රෑට කෑවද දන්ෙන්ත් නෑ, 
කියලා අම්මා අසනීප ෙවලා හිටිෙය්” කියලා අෙන් දුක් විඳින්නත් 
පුළුවන් මට ෙහොඳට. ආපහු සිහිකරලා “කමක් නැහැ, ෙහට උෙද්ම 
බලන්න යනවා” කියලා හිත හදාෙගන, උෙද්ම නැගිටලා යන්නත් 
පුළුවන්. ගිහිල්ලා එදාටත් බලලා එන්නත් පුළුවන්. ඇවිල්ලා එදාටත් 
භාවනා කරයි.  

ෙම් භාවනාෙව් පතිඵලයක් ෙවලා තිෙයනවා ද, භාවනා කෙළේ 
ෙමොකටද කියලා බලන්න. ෙම් වැරැද්ද ෙනෙමයි ද හැෙදන්න 
ඕෙන් කියලා බලන්න.  

චතුරාර්යසත ය අවෙබෝධ ෙවච්ච ෙකෙනකුට ෙම් වැරැද්ද 
කරන්න බැහැ, දුක් විඳින්න බැහැ.  

ඒ කියන්ෙන් දැන් අම්මා සිහිකරන්න පුළුවන් හැකියාව, හිෙත් 
තිෙයන හැකියාව, අම්මා කියලා සිහි කරනෙකොටම ටක්ගාලා දුක 
පිරිසිඳ දකිනවා එයා - “මම අම්මා සිහි කරද්දි, අම්මා සිහිකරලා 
බලන්න කියලා ගිෙයොත්, ඇත්තටම එතැන ෙවන්ෙන් - 
සතිපට්ඨානයට නුවණයි - කන ෙබොන ආහාරෙයන් හැදුණු ෙකස් 
ෙලොම් නිය දත් මස් ආදී කුණප ෙකොටස් ටිකකින් පිහිටලා තිෙයන 
තැනක තිෙයන වර්ණ සටහන, චිතය ඇස් ඉදිරිපිටට එන ෙකොටම 
ෙම් දැන් තිෙයන ගතිය මනෙසේ සිහිෙවනවා ෙන්ද?  

දැන් ෙමෙහම ඉඳලා මට කලින්ම නුවණයි “ගියහම මට අම්මා 
හම්බෙවනවා ෙනෙමයි, අනාත්ම සක්න්ධ ටික ඇස ් ඉදිරිපිටට 
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එනෙකොටම ෙම් ආත්ම සංඥාව සිහි කරගන්නවා ෙන්ද” කියලා 
ඇත්ත ඇතිහැටිය දකිනවා.  

ෙමෙහ ඉඳලා ‘ඉන්න ෙකෙනක් ගැන සිහිකරලා දුක් විඳින්න 
තරම්’ ෙමෝඩ නැහැ. මෙග් මනෙසේ යි ෙම් හැඟීම තිෙයන්ෙන්. 

“එෙහනම්  ඊෙය  අම්මව  දැක්ෙක  මම”  කියන  තැනට  ගිෙයොත්-  
“එෙහනම් ඊෙය ද ෙවලා තිෙයන්ෙන් ඕක ෙන්. අනාත්ම වූ ෙකස් 
ෙලොම් නිය  දත් මස් කියන කුණප ෙකොටස් ටිකක් තිෙයන තැනක 
පිහිටි වර්ණ සටහනක් ඇස් ඉදිරිපිටට එන ෙකොට, ෙම් මෙග් අම්මා 
කියන  හැඟීම්  ටික,  ගති  ටික  මනෙසේ  ඉපදිලා  ෙන්ද”  කියලා  සිහි 
ගන්නනවා.  

* ‘මම පැයක් භාවනා’ කළා කියලා කිව්ෙව් -  

‘උපදින උපදින විතර්ක ටික’ ෙම් විදිහට ෙදපැත්තට තිය තියා 
විදර්ශනා  කළ  නිසා,  මම  නැගිටින  ෙකොටම  මට  ෙම්  නුවණ 
පිහිටනවා. ෙම් සරණ එනවා මට.  

මට ෙගදර, අම්මා කියලා සිහි ෙවනෙකොට -  

මම භාවනා කර කර හිටිෙයත්, කෙළත්, එක තැනක ඉඳෙගන 
මනෙසේ උපදින උපදින විතර්කයන්ට ෙදපැත්ත ෙපන්න ෙපන්නා 
හිටිෙය්.  

භාවනා කරනවා කියලා  මම  ෙම්  සිතුවිලිවලට  ෙමොකුත් කෙළේ 
නැහැ.  

• “උඹ සිහි කරද්දි ෙකෙනක්, බලපන්ෙකො ඇත්ත” කියලා 
‘ෙදපැත්ත ෙපන්නන එක තමයි කර කර හිටිෙය්’ - භාවනා 
කරනවා කියලා,  සති නිමිත්ෙත් හිත තියාෙගන. 

• නැගිට්ටහමත්, සිහිෙවන ෙකොට අර භාවනා කරපු අරමුණමයි 
එයාෙග මනසට පිහිටලා තිෙයන්ෙන්. ‘ෙකොෙහොමද මම 
බලන්න යන්ෙන්, එතෙකොට ෙමෙහම ඇත්තක් ෙන් 
ෙපෙනන්ෙන්’ කියන තැනකින් පිහිටලා තිෙයන්ෙන්.  
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• එෙහම කාලයක් කරන්න. - ‘බාහිර’ ඉන්නවා තිෙයනවා, 
ඉන්නවා තිෙයනවා කියන ෙවනුවට විශාල ෙවනසක් තිෙයයි.  

• ෙම් ආයතන ටිකම ශුන යයි, ශුන යතාවයක් ෙපෙනයි.  
• සත්ව පුද්ගල ආත්ම භාවෙයන් ශූන යයි. තමන්ෙග් මනස තුළ 

රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ කියන නිමිති ටිකක් ඇතිෙවලා කියන ටික 
ෙපෙනයි.  

• එෙහනම් මම ෙකොෙහොමද “බාහිරෙය් ඉන්න පුද්ගලෙයක්, 
ෙකෙනක් ගැන හිතන්ෙන්” කියන එක ‘තමන්ෙගන් තමන්ට 
අහන්න තැන දක්වා ම’, පශ්න කරන තැන දක්වා ම අරෙගන 
එනවා.  

• මම ෙමෝඩද?  
‘ගෙඩොල්, වැලි, සිෙමන්ති දිහා බලාෙගන’ - මව් මළ දුක 
විඳින්න තරම් මම ෙමෝඩද?  
‘ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්තිෙයන් හැදුණු බිත්තිය ඇසුරු 
කරෙගන තිෙයන චිතය දිහා බලාෙගන’ - මව් ෙලඩ ෙවච්ච 
දුක විඳින්න තරම් මම ෙමෝඩද?  

ෙමොකද - සමානයි.  
එෙහනම් කුණප ෙකොටස ් ටිකක් ඇසුරු කරෙගන තිෙයන 
වර්ණ සටහන දිහා බලාෙගන - මව් මළ දුක විඳින්න තරම් 
ෙමෝඩද, පියා මළ දුක විඳින්න තරම් මම ෙමෝඩද? කියලා 
උත්තරයක් එයි. 

ෙයෝනිෙසෝමනසිකාරය කියලා ඕකට කියන්ෙන්. ඔෙහොම 
කරනෙකොට, කරනෙකොට -  

• ‘බාහිරෙය් ඉන්නවා, තිෙයනවා කියන හැඟීම’ ටික ටික ටික ටික 
අඩුෙවනවා.  

• අඩුෙවන්න, අඩුෙවන්න - ෙමෙහ ‘සිතුවිලි ෙතොරෙතෝංචියක් 
නැතුව, ෙකළවරක් නැතුව, එක එක්ෙකනා ගැන සිහි ෙවමින්, 
සිහි කරමින් උපදින ෙමන්න ෙම් මනෙසේ ගතිය’ ටිකටික අඩු 
ෙවනවා. ටිකටික, ටිකටික අඩු ෙවනවා.  
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ෙමෙහ අඩුෙවන්න අඩුෙවන්න, දුක ෙහොඳට පිරිසිඳ දකිනවා. 
දුක පිරිසිඳ දකින්න, දකින්න සමුදය දුරුෙවනවා.  

• ෙම් විදිහට කරනෙකොට  
‘ෙම් හිෙතන කම’ – ‘තමන් තුළම සංසිඳීමකට 
පත්ෙවනවා’.  

• හිත කය ෙදක පිනා ගිය අතිශය පෙබෝධමත් තැනකට එනවා . 
•  “අෙන්, අවිද ාව නමැති ෙකෝෂෙයන් එළියට එන්න පුළුවන් 

වුණා ෙන්ද” කියලා.  

එයා දකිනවා මුළු ෙලෝෙකම ෙම් අවිද ාව තුළ ෙන්ද ඉන්ෙන්.  

 තමන්ෙග් ‘මනස තුළ ෙකෙනක්ව සිහිකර ගන්නවා’.  
 ෙම්ක හිෙත් පවතින ‘සමුදය සත ය, රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ 
ෙකෙලස ්ගුලිය’ කියලා ෙපන්නන්ෙන් නෑ.  

 ඒ හින්දා ෙම් ෙකෙලස ්ටික උදවු කරෙගන ‘බලන්න යනවා 
කියන’  -  ‘දුක් වු සක්න්ධ ටික උපදවා ගන්නවා’.  

 ආෙයත් දුක්ෙඛ  අඤඤ්ාණං, දුක් වූ ස්කන්ධ ටික පිරිසිඳ 
ෙනොදන්නා කම නිසා ෙම් ෙකෙලස් ගුලියම මතු කරගන්නවා, 
සමුදය සත ය ඇතිකර ගන්නවා.  

 ආෙයත් සමුදය සත ය උදව් කරෙගන දුක් වූ සක්න්ධ ටික හදා 
ගන්නවා.  

 දුක් වු සක්න්ධ ටික පිරිසිඳ ෙනොදන්නා කම නිසා සමුදය 
හදාගන්නවා.  

 ෙම් සමුදය සත ෙයන් දුක් වු ස්කන්ධ ටික පිරිසිඳ දක්වනවා. 
දුක පිරිසිඳ ෙනොදන්නා අවිද ාව නිසා ආෙයත් සමුදය හදනවා.  

 ආෙයත් සමුදය සත ෙයන් දුක් වූ ස්කන්ධ ටික හැෙදනවා.  
 ෙම් චකය ෙකළවරක් නැහැ.  

‘ෙලෝකය’ කියලා කියන්ෙන් ‘දුක්ඛ සත යට යි, සමුදය 
සත යට යි’ ෙන්ද කියලා ෙපෙනයි.  
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අම්මා කියලා මට හිෙතන ටික සමුදය සත ය. ෙම්ක 
ෙකොච්චරකට උපකාරද,  

බලන්න යනවා කියලා කරන්ෙන් -  

• සිෙත් තිෙයන ඒ නාම ධර්ම අරමුණු කරලා,  
• සිත ෙම් කයට බහාලා, ආයතන ටික හදා ගන්න එක.  

ආයතන ටික හදන ෙකොට, ‘අම්මා දැක්කා ෙනෙවයි’, අනාත්ම 
වූ ආයතන ටිකක් ආපහු හැෙදනවා.  

හැෙදන ෙකොටම, දුක පිරිසිඳ ෙනොදන්නා කම නිසා ආයතනවල 
ඇත්ත ෙනොදකින ෙකොටම, ආෙයත් ෙම් ෙකෙලස ්ගුලිය, පපංච 
ටික මනෙසේ ෙයෙදනවා.  

ආෙයත් දුක පිරිසිඳ ෙනොදන්නා කම නිසා සමුදය සත ය. ආෙයත් 
සමුදය නිසා ෙමොකද ෙවන්ෙන්, තණ්හාව නිසා දුක හට ගන්නවා 
කියලා කියන්ෙන් - ෙම් ෙකෙල්සය මුල් කරෙගන ආෙයත් සක්න්ධ 
ටික හදාගන්නවා.  

ආෙයත් ස්කන්ධ ටික පිරිසිඳ ෙනොදන්නා කම නිසා - ඒ කියන්ෙන් 
‘අම්මා කියන හැඟීම මුල් කාරණාව ෙවන්ෙන්’ ෙමොෙක්ටද මට, 
ආෙය බලන්න යනවා කියන්ෙන් ඇහැ හදාගන්න, රූපය හදාගන්න, 
චක්ඛු විඤඤ්ාණය උපදවා ගන්නයි උදවුෙවලා තිෙයන්ෙන්. දුක් වු 
සක්න්ධ ටික හදාගත්තා. ඔන්න ‘බලන්න ගියා’ කියන්ෙන් ‘ඇහැ, 
රූප, චක්ඛු විඤ්ඤාණය උපන්නා’.  

අෙන් ෙපෙනනවා කියන්ෙන් - මහාභූත සහ වර්ණ සටහනක් 
තිෙයන තැනක් ෙන්ද ෙමතැන.  

එෙහනම් ෙම් ෙකෙලස ් ටික මනෙසේ ෙන්ද ඇතිෙවලා 
තිෙයන්ෙන් කියලා දුකයි, සමුදයයි ෙදක ආෙයත් ෙත්රුම් 
ගන්නවා.  

ඒ ෙනොදන්නා කම නිසා, දුක් වු ස්කන්ධ ටික ෙනොදන්නා කම 
නිසා ආෙයත් “ආ ෙම් අම්මා එක්කයි කතා කරන්ෙන්” කියන  
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හැඟීම මනෙසේ උපදිනවා. ඔන්න අවිද ාව නිසා ආෙයත් 
ෙකෙල්ෙසේ.  

ආෙයත් ෙකෙල්ෙසේ ෙමොකටද තිෙයන්ෙන්? ඊගාව දවෙසත් 
අම්මා බලන්න පුළුවන් ආයතන ටික හදන්න.  

ෙම්ක ෙනෙමයිද මුළු ෙලෝෙකම කරන්ෙන් කියලා බලන්න.  

එතෙකොට චතුරාර්යසත ය අවෙබෝධ වුෙණොත් - අවිද ාව නිසයි 
ආසව . ‘ෙපර ආයතන ටික පිරිසිඳ ෙනොදැක්ක නිසයි දැන් මට අම්මා 
තාත්තා කියලා සිහි කරන්න පුළුවන් කම’ ඇවිල්ලා තිෙයයි. දැන් 
ෙම් තණ්හාව නැති කරන්න කියලා කිව්ෙව් -  

ෙම් ‘තණ්හාව කියන නිමිත්ත’ අද මම නැති කෙළොත්, දුක 
පිරිසිඳ දැකලා තණ්හාව දුරු කෙළොත්, ආපහු දුක් වූ සක්න්ධ ටික 
හදන්න යන්ෙන් නෑ.  

ඒ කියන්ෙන් අම්මා කියලා සිහි ෙවනෙකොටම - මම සිහිපත් 
කරගන්නවා ෙමතැන තිෙයන සැබෑම ඇත්ත. ෙමොකක්ද -  

මම අම්මා කියලා සිහිකර ගනිද්දිත් එතැන තිෙයන්ෙන් අනාත්ම 
වූ, සත්ව පුද්ගල ෙනොවන මහාභූත සහ උපාදාය රූපයක් ෙන්ද,  

බලන්න කියලා ගියහමත් අනාත්ම වු සත්ව පුද්ගල ෙනොවන 
මහාභූත රූපයක් ඇස ්හමුවට එයි ෙන්ද කියලා යි බලන්ෙන්.  

ෙමෙහම ෙදපැත්තට හැම ෙවලාෙවම  

ෙම් ‘මනෙසේ තිෙයන නිමිත්ත’ අයින් කරන්න 
‘භවය’ විදර්ශනා කරන්න.  

භවය කියලා කියන්ෙන් - පුබ්බන්ෙත ඤාණයට, අපරන්ෙත 
ඤාණයට, පුබ්බන්තාපරන්ෙත ඤාණයට යන්න.  

ෙම් නිමිත්තට ඇති ෙවන්න ෙහේතුව ෙපර පැත්තට යන්න. 
ෙමෙහම මට නිමිත්තක් හදාගන්න පුළුවන්කමක් මනෙසේ 
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තිබුණට, ෙම් නිමිත්ත හදා ගත්ත තැනක තිෙයන සැබෑම ඇත්ත 
බලන්න.  

ඒ හම්බෙවච්ච ඇෙහේ ඇත්ත බලන්න, ඒ රූපෙය් ඇත්ත 
බලන්න, ඒ ෙදන්නා නිසා එෙහනම් ෙම් ගතියයි එදත් සිහිෙවලා 
තිෙයන්ෙන් කියන එක ආෙවොත් - ‘බලන්න යන පැත්ත’ 
බලන්න.  

මම සිහි කරන්න  කියලා ගියහමත් ෙමෙහම ඇත්තක් 
හම්බෙවනෙකොට ෙම් ගතියම සිහි කරයි කියන ටික විතරක් 
උඩට යටට ෙපරල ෙපරලා ඉන්න.  

ෙමොකූත් ඕෙන නෑ මහ විශාල දහම් කරුණු, ෙපෙනන ෙද් 
අල්ලන්න බැහැ, අල්ලන ෙද් ෙපෙනන්ෙන් නෑ, නැත්නම් ෙම් 
ෙමොකුත් මහා ගැඹුරකට ඕෙන නෑ. හැබැයි ඔය කරන ෙද් තුළ 
දක්ෂෙයක් ෙවන්න.  

යම් තාක් මහ මුහුද අනුකමෙයන් , අනුපූර්ව, ටිෙකන් ටික ගැඹුරු 
ෙවලා තිෙයනවා වෙග්, ෙම් සද්ධර්මය මහ විශාල ගැඹුරක් තිෙයයි. 
අනුකමෙයන් ඔය පින්වතුන්ව අරෙගන යයි.  

- - - - - - - - - - 

ඉතින් ෙම් චතුරාර්යසත ය අවෙබෝධ ෙනොවුණු නිසා, අවෙබෝධ කර 
ෙනොගැනීම නිසයි අපි ෙම් සසර හැමදාම ඇවිද්ෙද්, දුක් වින්ෙද් 
කියලා ෙපන්නුෙව් අෙප් මනෙසේ ඇති වැරැද්ද හදාගන්න හම්බවුෙණ් 
නැහැ.  

බුදුහාමුදුරුෙවෝ ෙලෝෙක පහළ වුණත්, නැතත් ෙලෝකෙය් හැමදාම 
පැවතුණු, පවතින ඇත්තක් තමයි -  

ඇස ්ඉදිරිපිටට ආෙව් ගෙඩොල් වැලි වලින් හැදුණු බිත්තිය සහ ඒ 
තුළ ඇඳපු චිත ය කියන මට්ටෙම් රූප ටිකකුයි, ඒ නිසා පුද්ගල 
සත්ව සංඥා තමන්ෙග් මනෙසේ යි ෙයදුෙණ් කියන එක 
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බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ පහළ වුණත් නැතත් හැමදාම ෙවච්ච 
ඇත්තමයි.  

නමුත් ඒ සිද්ධිය ෙවන තැනට, සිද්ධිය ෙපෙනන්ෙන් නැතුව 
තිෙයන්ෙන්. 

ෙලෝකයා ‘අනාත්ම වූ ආයතන ටික නිසා තමන්ෙග් මනෙසේ 
ඇතිෙවන ෙම් ෙකෙලස් ටික’ හඳුනාගන්ෙන් නැතුව, ‘බිත්තිය 
අතගානවා ෙකනා කියලා’. බිත්තියට පැනලා ඉන්ෙන්, 
පළඟæටිෙයෝ වෙග්. දුක උපද්දවාෙගන, දුකට පැනලා ෙම් 
ඉන්ෙන්.  

බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙලෝෙක පහළ වුෙණ් ෙම් කරන වැරැද්ද 
ෙපන්නන්නයි. සුදුසු ද කියලා බලන්න.  

ඇහැ අනාත්මයි නම්, රූපය අනාත්මයි නම් - මම ෙහෝ මෙග් 
ෙහෝ මෙග් ආත්මය වශෙයන් දකින්න සුදුසු ද ෙම් රූපය කියලා 
අහනවා.  

ෙකස් ෙලොම් නිය දත් හම් මස් කියන කුණප ෙකොටස් ටිකක් 
පිහිටලා තිෙයන තැනක පිහිටි වර්ණ සටහන දකින ෙකොටම, 
මම කියන හැඟීම මනෙසේ ඇති වන්ෙන් නම්, සුදුසුද මම කියන 
හැඟීෙමන් ෙම් රූපය අත ගාන්න? සුදුසුද ‘මෙග් අත’ 
අතගාන්න? සුදුසුද ‘ෙම් කය මම’ කියලා ෙමෙහ පිරිමදින්න?  

ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්තිෙයන් කළ බිත්තිෙය් චිතයක් ඇන්දහම, ‘ෙම් 
මම’ කියන හැඟීම ඔය පින්වතුන්ට ඇතිවුෙණොත් - ‘ෙම් මම’ කියලා 
අතගාන්න සුදුසුද ගෙඩොල් වැලි කළ බිත්තිය, නැත්නම් චිතය 
අතගාන්න සුදුසුද? ෙම් හැඟීම තිෙයන ෙකොට පත්තර කඩදාසියක 
‘ෙම් මමෙන්’ කියන හැඟිම එයි, තමන්ව අතගාන්න සුදුසුද?  

එෙහම නුසුදුසුයි නම්, ‘ෙම් ෙපෙනන අරමුණත්’ නුසුදුසු 
ෙනෙවයිද? එතෙකොට,  

“මහෙණනි, ඇහැ අනාත්මයි, රූපය අනාත්මයි, චක්ඛු 
විඤඤ්ාණය අනාත්මයි නම් - මම මෙග් ආත්මය වශෙයන් 
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දකින්න සුදුසුද” කියලා අහනවා ෙන්ද බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ? 
ඇයි ෙමෙහම අහන්ෙන්?  

• ඇහැ නිත යද අනිත යද?  
• රූපය නිත යද අනිත යද?  
• චක්ඛු විඤ්ඤාණය නිත යද, අනිත යද? අනිච්චං භන්ෙත  
• යමක් අනිත යි නම් ඒක දුකද, සැපද?  -  දුකයි.  
• යමක් දුකයි නම් ඒක මම ෙහෝ මෙග් ෙහෝ මෙග් ආත්මය 

කියලා දකින්න සුදුසුද?  

ඒ නිසා ෙමබඳු අනාත්ම ධර්මයක් නිසා පපංච ටිකක් නම් ආෙව්, ෙම් 
පපංචයන්ෙගන් ෙම්ක පිරිමදින්න සුදුසුද කියලා අහන්ෙන්.  සුදුසුද 
කියලා අහනවා. බලන්න අහන වචනය.  

‘අනාත්ම වූ බිත්තිය නිසා’ මෙග් ‘මනෙසේ පපංචයක් නම් 
ඇතිවුෙණ්’ ෙකෙනක් පුද්ගලෙයක් කියලා’, අහනවා - ෙකනා 
පුද්ගලයා කියලා බිත්තිය අත ගාන්න සුදුසුද කියලා. ෙකනා 
පුද්ගලයා කියලා බිත්තිය දකින්න සුදුසුද කියලා අහනවා.  

එෙහනම් ෙම් ස්පර්ශ ආයතන හය ම නිසා ‘මෙග් රූපය, මෙග් 
ශබ්දය, මෙග් ගන්ධය, මෙග් රසය, මෙග් ස්පර්ශය, මෙග් 
සිතුවිලි’ කියලා හය නිසාම සිහි ෙවනවා නම්, ඔය ගතිෙයන් 
ආයතන හය පිරිමදින්න සුදුසුද?  

ෙම් දුක් වූ සප්ර්ශ ආයතන හය දුක්ඛ සත ය නම්,  

ඒ නිසා ඇති ෙවච්ච මාන්නය, ෙකෙල්සය, මම මෙග් කියන 
පපංච  ටික මනෙසේ ඇති ෙවච්ච ෙකෙලස ්ටික නම්,  

ෙම් ෙකෙලස ්ටිෙකන් ෙම් ස්කන්ධ ටික පිරිමදින්න සුදුසුද 
කියලා අහනවා. 

ෙම් ආයතන එකක්වත් තමන් ද, තමන්ෙග් ද, තමන්ෙග් ආත්මය ද - 
අනාත්මයි.  
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අනාත්ම වූ ආයතන ටික නිසා තමන්ෙග් මනෙසේ පපංච 
ඇතිෙවන්න පුළුවන් , මම කියන හැඟීම ඇතිෙවන්න පුළුවන්.  

ඒ ඇතිෙවන්ෙන් ආයතන ටික පිරිසිඳ ෙනොදැක්ක නිසයි.  

මම කියන හැඟීම ඇතිෙවනෙකොට ඇතිෙවච්ච ෙහේතුවට යන්න.  

බල්ෙලකුට, මම ෙවනදටත් කියලා තිෙයනවා ගලකින් ගැහුවහම 
බල්ලා ගල හපා කනවලු. සිංහයකුට ගලකින් ගැහුවහම ගල ආෙව් 
ෙකොෙහන්ද කියලා බලනවලු. ඒ වෙග් ධර්මය ෙනොදන්නා අශැතවත් 
පෘතග්ජනයාට, බල්ලාට ගලකින් ගැහුවා වෙග් හිෙත් නිමිත්තක් 
උපදිනෙකොට නිමිත්ත අල්ලා ගන්නවා.  

* දරුවා කියලා සිහිවුෙණොත්, ඒක ටක් ගාලා අල්ලගත්තා, “අෙන් 
දරුවා කෑවද දන්ෙන නෑ, බිව්වද දන්ෙන නෑ කියලා, එක්ෙකො ෙලඩ 
වුණා, මෙග් දරුවා ෙහොඳයි, විභාග පාස් වුණා, පළෙවනියා වුණා, 
සතුටුයි. එෙහම නැත්නම්  දරුවා කියන තැන ෙලෝභයි. ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ.  

* එෙහම නැතිනම් තව ෙකෙනක් ෙම්ක අනිත යි ෙන් , ෙම්ක දුකයි 
ෙන්, ෙම්ක අනාත්මයි ෙන්, ෙම්ක විතර්කයක් ෙන්, ෙම්ක 
සිතුවිල්ලක් ෙන් කියලා අල්ලගන්නවා.  

ෙදන්නම හපා කාලා තිෙයන්ෙන් ගල. ෙදකම එකයි.  

මම කියන්ෙන්, දුක උපන්ෙනොත් ගිනි ෙගොඩක් ඇතුෙළ ඉන්න 
ෙකනා ෙනොපිච්චි ඉන්න උත්සාහවත් වුණත්, උත්සාහවත් 
ෙනොවුණත්, ෙදන්නම පිච්ෙචනවා කියලා. ගිනි ෙගොඩක් ඇතුෙළ 
නම් ඉන්ෙන් - එහාට ෙමහාට පැන පැන, එහාට ෙමහාට පැන පැන 
ෙකෙනක් ෙනොපිච්ෙචන්න උත්සාහවත් ෙවනවා. පිච්ෙචනවද 
නැද්ද? පිච්ෙචනවා. කිසිම උත්සාහයක් නැහැ, අත් ෙදක බැඳෙගන 
හිටිෙයොත්, ඒත් පිච්ෙචනවා. 

ෙම්  නිමිත්ත  භවෙය්  තියාෙගන,  ෙමෙහ  අම්මා,  තාත්තා  ඉන්නවා 
කියන අදහසින්, දරුවා සිහි කරගන්නවා. කිසීම උත්සාහයක් නැතුව 
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අත්ෙදක බැඳෙගන ඉන්නවා වෙග් තමයි - ‘නිමිත්තට අනුගතව’ හිත 
හිතා  යනවා  ‘දරුවා  ෙමෙහමයි,  ෙමෙහමයි’  කිය  කියා, ඒත් 
පිච්ෙචනවා, එයා ජරා මරණ දුක් විඳිනවා.  

ගිනිෙගොඩ  ඇතුෙළ  එහාට  ෙමහාට  පැන  පැන  ඉන්නවා,  ඒත් 
‘ගිනිෙගොඩ ඇතුෙළ’ වෙග්, ෙම්ක නිමිත්තක් ෙන්, ෙම්ක විතර්කයක් 
ෙන්, මෙනෝ  සම්ඵස්සෙයන්  හට  ගත්ත  එකක්ෙන්,  ස්පර්ශය නැති 
ෙවනෙකොට  නැතිෙවනවා  ‐ දැන්  ෙනොපිච්චී  ඉන්න  උත්සාහවත් 
ෙවනවා, හැබැයි ‘අවිද ාව ඇතුෙළ’ තවම, ගිනිෙගොඩ ඇතුෙළ. එයත් 
පිච්ෙචනවා.  

තවම  අම්මා,  තාත්තා  ‘ඉන්නවා  තිෙයනවා  කියන  තැනක  දුක් 
විඳින්න තිෙයන’ දුක එෙහමමයි, ෙම්ක බැලුවට.  

ඇයි, ‘අවිද ාව නිසා හට ගත්ත ෙද් ඇතුෙළ’ බැලුවා කියලා 
‘අවිද ා පත ෙයන් හට ගත්ත සංසක්ාරය තුළ’ අවිද ාව නැති 
කරන්න පුළුවන් කියලා හිෙතයි ද? 

එතෙකොට හැම ෙවලාෙවම ෙමයා කළ යුත්ෙත් ෙමොකක්ද?  

ගිනිෙගොඩ ඇතුෙළ උත්සාහවත් වුණත්, ෙනොවුණත් ෙදකම 
පිච්ෙචනවා වෙග්, අවිද ා ප ත ෙයන් හට ගත්ත ෙද් තුළ 
උත්සාහවත් ෙවන්ෙන් නෑ.  

කතං නු ත්වං, මාරිස, ඔඝමතරීති - එක ෙදවිෙයක් ඇවිල්ලා අහනවා 
“ඔබවහන්ෙසේ ෙකොෙහොමද ඕඝය තරණය කෙළේ” කියලා. “මම 
පිහිටා ද ෙනොසිටිමින්, වෑයම් ද ෙනොකරමින් ඕඝය තරණය කළා” 
කියනවා.  

ජලයකට වැටුණු ෙකෙනක්, ගැඹුරු වතුරකට වැටුණු ෙකෙනක් 
ගිෙලන්ෙන් නැතුව ඉන්න නම් ෙමොකක් කළ යුතුද? අත් ගගහා 
වෑයම් කර කර ඉන්න ෙවනවා ෙන්ද? වෑයම් කර කර හිටිෙයොත් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? උඩ ඉලිප්පිලා ඉන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක දුක් 
සහිතයි, ෙවෙහස සහිතයි, ෙබොෙහොම සැෙපන් නම් ඉන්නවා 
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ෙනෙවයි. ඒත් යට යනවා. බැරිෙවලා වෑයම් ෙනොකෙළොත් ඒත් 
මැෙරනවා.  

ෙකෙනක් උත්සාහවත් ෙවලා, ෙවලා, ෙවලා, ෙවලා ගිලිලා 
මැෙරනවා. ෙකෙනක් උත්සාහවත් ෙනොවී ගිලිලා මැෙරනවා.  

ඒ හින්දා උත්සාහවත් ෙවන්ෙන්ත් නැතුව, උත්සාහවත් 
ෙනොෙවන්ෙන්ත් නැතුව - උත්සාහවත් වීෙමත් ෙදොස් දැක්කා, 
උත්සාහවත් ෙනොවීෙමත් ෙදොස් දැක්කා. දැකලා උත්සාහවත් 
ෙවන්ෙන්ත් නැතුව, ෙනොෙවන්ෙන්ත් නැතුව ඕඝය තරණය කළා 
කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා.  

ෙම් ඇතිෙවන නිමිත්තට ෙකෙනක් ෙම් ඕඝයට රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ 
කියන - කාම ඕඝ, භව ඕඝ, දිට්ඨි ඕඝ, අවිද ා ඕඝ කියන ෙම් ඕඝ 
ටික තමයි මනෙසේ තිෙයන්ෙන්.  

* ෙකෙනක් ෙමොකද කරන්ෙන් - ‘වෑයම් ෙනොකර ඉන්නවා’ 
කියලා කියන්ෙන් ෙම්ෙකන් මිෙදන්න වෑයම් කරන්ෙන් නෑ. දුව, 
පුතා, අම්මා, තාත්තා කියලා සිහිෙවනෙකොට, ‘ඒක ඇත්තමයි’ 
කියලා ඔෙහේ ‘ඒකට අනුගතව ඉන්නවා’. ඒ නිසා වෑයම් ෙනොකර 
ඉන්න නිසා ඒෙකම ගිෙලනවා. එයා ඔන්න ගිෙලනවා.  

* ෙකෙනක් වෑයම් කරනවා ‘ඕඝය තුළ’ - ෙම්, හිතට පහළෙවන 
කාම ඕඝ, භව ඕඝ, දිට්ඨි ඕඝ, අවිද ා ඕඝ කියන ගති ටික. ෙම්ක 
අනිත යයි ෙන්, ෙම්ක නිමිත්තක් ෙන්, ෙම්ක සංඥාවක් ෙන්, 
ෙම්ක විතර්කයක් ෙන්, සප්ර්ශකින් ෙන් හට ගත්ෙත් -  

ෙම් විදිහට විතර්ක පහළ කර කර ඉන්නවා. ෙමොකද ෙම්, 
ඒත් ඕඝය ඇතුෙළ, වෑයම් කරනවා.  
ඒකද ෙවෙහසිලා, ෙවෙහසිලා, ඒත් ජරා මරණ දුකට 
පත්ෙවනවා. අවිද ාව හිෙඳන්ෙන් නෑ.  

බුදුහාමුදුරුෙවෝ දැක්කා ‘ෙම් ඕඝයට’ - වෑයම් කරලා ෙහෝ වෑයම් 
ෙනොකිරීෙමන් ෙවෙහසටම පත්ෙවනවා මිසක, වෑයම් කිරීම ෙහෝ 
ෙනොකිරීම ෙනෙවයි තිෙයන්ෙන්.  
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ඒ නිසා වෑයම් කරන්ෙන්ත් නැතුව, ෙනොකරන්ෙන්ත් නැතුව 
ඕඝය තරණය කළා කියලා කිව්ෙව් - ‘ෙම් සඳහා’ කිසියම් 
‘පතිචාරයක් දැක්වූෙය් නෑ’.   

ෙම්ක එන ෙකොටම අතහැරලා ගියා - ෙකොහාට ද, දුක පිරිසිඳ 
දකින තැනට, අවිද ාව දුරුකරන තැනට.  

දරුවා කියලා, ෙගදර කියලා, අම්මා කියලා, තාත්තා කියලා -
කාම ඕඝය.  

අරෙහ අෙප් ෙග් තිෙයනවා, ෙම් ෙකොහුවල නගරය අරෙහ, 
අනුරාධපුරය අරෙහ කියලා, ෙමෙහ කුරුණෑගල කියලා, ෙමෙහ 
නුවර කියලා ‘බාහිර’ නියම් ගම් නගර පිටින් ෙපන්වනවා - 
භවය. භව ඕඝය.  

පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා, සත්වෙයෝ ඉන්නවා - දිට්ඨි ඕඝ.  

ෙම්ෙක ඇත්ත ෙනොදන්නා කම - අවිද ා ඕඝ.  

ෙම් ටික ඔක්ෙකොම මනෙසේ.  

කටිටිය, මුළු ෙලෝෙකම ෙම් ඕඝය ඇතුෙළ. ෙකොටසක් වෑයම් 
කරනවා, ෙකොටසක් වෑයම් ෙනොකරනවා. වෑයම් ෙනොකරන ෙකනා 
පෘතග්ජනයි කියනවා. වෑයම් කරන ෙකනා බණ භාවනා කරනවා 
කියනවා. ෙදන්නම ඕඝය ඇතුෙළ.  

ඕඝය ඇතුෙළ වෑයම් කරන ෙකනා යි, ෙනොකරන ෙකනා යි 
ෙදන්නෙග්ම ෙදොස් දැකපු නිසා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ, වෑයම් ද 
ෙනොකරමින්, පිහිටා ද ෙනොසිටිමින් ඕඝය තරණය කළා.  

ෙම් ඕඝය හදන්න ගිෙය් නැහැ. ‘ඕඝය ඇතිෙවච්ච 
ෙහේතුවටයි ගිෙය්’.  

සිංහෙයකුට ගලක් ගැහුවහම ගල ආපු පැත්තට ගියා වෙග් - 
සිංහෙයකුට ගලක් ගැහුවහම ‘ගල ආෙව ෙකොෙහන්ද’ කියලා 
බලනවලු. ඕඝය හට ගත්ෙතොත්, දරුවා, ෙගදර කියන අදහස ඇති 
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වුණහම ඒක නැති කරන්න වෑයම් කරන්ෙන්ත් නැහැ, ඒක ඇති 
කරෙගන රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ, ඒකට අනුගත ෙවලා යන්ෙන්ත් නෑ.  

පිහිටා හිටින්ෙන්ත් නෑ, වෑයම් කරන්ෙන්ත් නෑ. සිහි 
ෙවනෙකොටම කෙළේ ෙමොකක්ද - ඕඝය තරණය කළා,  

ටක් ගාලා ඕඝය අතහැරියා, ගියා අනික් පැත්තට - ‘භවයට’.  

ඒ කියන්ෙන්, දරුවා කියලා සිහිෙවනෙකොට -  

‘බලන්න කියලා ගිෙයොත්’ ෙමන්න ෙම් වෙග් ඇත්තක් ඇස ්
ඉදිරිපිටට එයි ෙන්ද? එදාටත් ෙම් ඕඝය, ෙම් ගතිය මනෙසේ 
ෙයෙදයි ෙන්ද?  

ගියා අනිත් පැත්තට, අතීතයට. ඇත්තටම ‘ෙකනා’ කියලා 
හම්බෙවච්ච, ‘දරුවා’ කියලා සිහිකරගන්න පුළුවන් ෙම් 
හැකියාව ආපු සැබෑම තැන තිබුෙණ් -  

* ‘ෙමෙහම ෙමෙහම රූපයක්’.  
* ඒ රූපය ‘ඇසුරුකරෙගන තිබුණු චිතය’ දකින ෙකොට  
* ‘මනෙසේ’ ෙන්ද ෙම් ‘ගතිය’ හට ගත්ෙත් කියලා 
දැක්කා.  

එතෙකොට ෙමයා ඕඝය තුළ පිහිටලා ෙහෝ වෑයම් කරලා 
තිෙයයිද?  

කාට හරි පුළුවන් නම් ඕඝය තුළ පිහිටා ද ෙනොසිටමින්, වෑයම් ද 
ෙනොකරමින් ජීවත් ෙවන්න -  

එයා ෙනොෙබෝ දිනකින් ආසවක්ෂය කරගන්නවා.  

සද්ධර්මය දන්නා වූ ශැතවත් ආර්ය ශාවකෙයක් ඇෙරන්න, 
කිසිම ෙකෙනකුට පිහිටලා ඉඳිමින් ෙහෝ වෑයම් කරමින් ඕඝය 
තරණය කරන්න බැහැ කියන එක ෙහොඳට මතක තබාගන්න.  

ඕඝය තුළ ඉඳෙගන වෑයම් කරන ෙකනාත්, ඕඝය තුළ පිහිටා ඉන්න 
ෙකනාත් ෙදන්නම ඕඝය තුළම ගිලිලා මැෙරනවා මිසක ඕඝය 
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තරණය කරන්ෙන් නැහැ. ඕඝය තරණය කරන ෙකනා ඕඝය තුළ 
වෑයම් ද ෙනොකරමින්, පිහිටා ද ෙනොසිටිමින් විය යුතුයි.  

මනස තුළ එක තැනක ඉන්නෙකොට ෙතොරෙතෝංචියක් නැතුව - 
දුව, පුතා, ෙගවල්ෙදොරවල්, රන්රිදී, මුතුමැණික් කියලා ගම් 
නියම්ගම් රටවල්පිටින් ෙගොඩනගලා ෙපන්නන ‘මෙනෝමය චිත’ 
ටිකත් එක්ක තිෙයන ‘නිමිති’ ටිකට තමයි - ‘කාම ඕඝ, භව ඕඝ, 
දිට්ඨි ඕඝ, අවිද ා ඕඝ’ කියන ෙමන්න ෙම් ටික කිව්ෙව්.  

ඔය ටික ඇතුෙළ ෙමොන විදිහටවත් වෑයම් කරන්නත් එපා, 
අනිත ය බලමින්, දුක් බලමින්, අනාත්මයට බලමින් ඉන්නත් 
එපා.  

වෑයම් ෙනොකරමින් ඉන්නත් එපා - ඒ කියන්ෙන් ඒකට 
අනුගතව රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ ඇතිකරෙගන ඔෙහේ ඉන්න එකට 
තමයි වෑයම් ෙනොකරනවා කියලා කිව්ෙව්.  

වෑයම් කළත් ෙනොකළත් ෙදන්නම එක තැනයි.  

ෙම් ශාසනයටම ෙමච්චර කාලයක් වුෙණ්ත් ඒ ටිකමයි. ඒ නිසා 
මතක් කරනවා ඕඝ තරණ සූතය අද -  

• ඔබ යන්න ඕඝ තරණය සඳහා.  
• ෙම් ඕඝය තුළ වෑයම් ද ෙනොකරමින්, පිහිටාද ෙනොසිටිමින් 

ඕඝය තරණය කරලා සංසාර දුක අවසන් කරගන්න කියන 
එක මතක් කරනවා.  

ඒ සඳහා ෙම් ෙද්ශනාව ඔබ සැමට ෙහේතු උපනිශය ම ෙව්වා .  

- - - - - - - - - - 

මම ෙද්ශනා කළ කරුණු අනුමාෙනට හරි ෙත්රුණාද?  

පශ්නය -  පැහැදිලි නැහැ 

පිළිතුර - ඇත්තටම ස්පර්ශ ආයතන හෙය්ම ආයතනයන් 
ඔවුෙනොවුන්ට ෙවනස් බවක් තිබුණාට, ෙපෙනන ඇහැයි, රූපයටයි 
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වඩා ෙවනස් කනයි, ශබ්දයයි. ඒ ෙදන්නාටම වඩා ෙවනස් නාසයයි, 
ගන්ධයයි. ඒ ෙදන්නාටම වඩා ෙවනස් දිවයි, රසයයි. ඒ ෙදන්නාටම 
වඩා ෙවනස් කයයි, ෙපොට්ඨබ්බයයි.  

ෙම් ඔවුෙනොවුන්ෙග් ක්ෙෂේතෙය් අෙනක් ෙකෙනක් ෙනොවිඳියි, 
ඔවුෙනොවුන්ට පමණක් සීමා ෙවයි - ෙම්ක තමයි ඒෙක ඇත්ත .  

නමුත් ෙම් ‘ආයතන හයම ගැට ගහන නිමිත්ත එකයි’. 

එකම කමයයි විදර්ශනා කරන්න තිෙයන්ෙන්  සප්ර්ශ ආයතන 
හයටම -  

• අපි ඇෙහන් දැකලා,  
• දකින තැනක මහාභූත ටිකයි, වර්ණ සටහනයි දකින 

ෙකොටම,  
• ෙම් හැෙඩ්ම, මනෙසේ ෙම් විදිහටම ෙම් හැෙඩ්ම ෙම් 

ෙමොෙහොෙතදි සිහිකරෙගන,  
• ෙම් පසන්න මහත්තයා කියන ජීවී කෙමනුත් එක්ක මනෙසේ 

ෙම් ෙයදිලා තිෙයන්ෙන්.  

ඔන්න නිමිත්ත.  

මා ගාව ‘සිහි ෙවච්ච ෙම් නිමිත්ත ම’ ඇසුරු කරෙගන,  

‘ෙම් නිමිත්ත ම බලාෙගන’ - මම ෙම් හිතනවා, 
කියනවා මිසක,  

‘ෙමෙහ (බාහිර) තිෙයන කිසි ෙදයක් අරභයා’ හිතනවා, 
කියනවා ෙනෙමයි.  

ෙච්තනාවයි කර්මය - ෙචතනාහං භික්ඛෙව කම්මං වදාමි 
ෙචතයිත්වා කම්මං කෙරොති කාෙයන වාචාය මනසා 
“මහෙණනි, මම ෙච්තනාව කර්මයයි කියලා කියනවා, සිතින්ම 
හිතලයි - හිතන්ෙන්ත්, කියන්ෙන්ත්, කරන්ෙන්ත්”.  

රූප පච්චයා සංඛාරා කියලා ෙකොෙහේවත් තිෙයයිද, නෑ.  
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ෙම් ෙපෙනන ෙකොටම, ෙම් ෙපනීමත් එක්කම ඇහැට ගැෙටන 
ෙකොටම -  

‘ආසව’ කියලා කියන්ෙන් ෙම් විදිහටම , ෙම් හැෙඩ්ම 
ක්ෂණිකව සිහිපත් කරනවා.  

ඒකයි, ඒකට පත්තර කඩදාසිය වුණත් ඇති, දැක්ක ගමන්ම 
ටක්ගාලා ඒ හැෙඩ්ටම හිෙත් - ‘පුද්ගලෙයක් වූ’ ෙම් හැෙඩ් සිහි 
කරගන්නවා පසන්න මහත්තයා කියලා.  ‘ඒ හිෙත් ඇති’ පසන්න 
මහත්තයා එක්කයි මම හිතන්ෙන් , කියන්ෙන්, කරන්ෙන්.  

ඔන්න දැන් නැගිට්ටා නිමිත්ත.  

ඊට පස්ෙසේ රූප වල නානත්වය වෙග්ම, ශබ්ද වල නානත්වයකුත් 
තිෙයයි. ‘ශබ්දෙය් හැඩ සටහනට ෙමන්න ෙම් ශබ්දය පසන්න 
මහත්තයාෙගයි’ කියලා බැඳලා තිෙයයි. ෙම් රූපය වෙග්, කනට 
ශබ්දය ඇෙහන ෙකොටම, ක්ෂණිකව අපි සිහිපත් කරෙගන අෙප් 
මනෙසේ නැගිටින්ෙන් ෙමොකක්ද?  -  අර නිමිත්ත.  

ඒකයි ඔය පින්වතුන් දන්න ෙකනාෙග කටහඬ, ඒ කටහඬින්ම 
එන්ෙන්. ෙමොකද ඒ?  

ඒ රූපවල නානත්වය වෙග්ම, ශබ්ද වලත් හැඩ සටහන් 
තිෙයනවා - හිතට ශබ්ද සංඥා.  

ඒවා අරභයා ෙම් නිමිත්තමයි බැඳලා තිෙයන්ෙන්.  

දැන් ෙම් ශබ්දය අරභයා පසන්න මහත්තයාෙග් රූපය ඔය රූපයට 
බැඳපු විස්තර ටිකමයි, ෙම් පසන්න මහත්තයාෙග් හඬ, පසන්න 
මහත්තයා ළඟින් ගිෙයොත් ෙමන්න ෙමෙහම ගඳක් එන්ෙන් 
කියලාත් අපි ඒකටත් නිමිත්තක් බඳියි. එෙහම හිතන්න එපා, අපිට 
ෙම්ක පැහැදිලි කරගන්න. ෙම් විදිහට නම් උයලා ෙදන්න 
පුළුවන්කම තිෙයන්ෙන් පසන්න මහත්තයාටමයි කියලා රසය 
හම්බෙවන ෙකොටම එන්ෙන්ත් - ෙම් රසය දැෙනන්න විතරයි ඕෙන්, 
ඔෙහොම කවල තිබුෙණොත් - රසය දැෙනන ෙකොටම අෙප් අම්මා 
උයපු රස කෑම වෙග් කියලා අපි සිහිකර ගන්ෙන්. රස එනෙකොටම 
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ෙම් පසන්න මහත්තයා උයපු ෙහොද්දක් වෙග් හදපු එකක් වෙග් 
කියලා රසෙයනුත් එන්ෙන් ෙම් නිමිත්තමයි. කයට ගැෙටන 
ෙකොටම දැන් ෙම් පසන්න මහත්තයා ඇෙඟ් හැප්පිලයි ඉන්ෙන්, 
මෙග් ඇෙඟ් හැප්පීෙගනයි ඉන්ෙන් කියලා සිහි කරෙගන 
තිෙයන්ෙන්. ෙම් කයයි ෙපොට්ඨබ්බයයි ගැටුෙණ්, ෙම් ‘නැගිටින 
නිමිත්ත එකම යි’.  

• සප්ර්ශ ආයතන හයම අනාත්මයි.  
• හෙයන්ම නැගිටලා තිෙයන්ෙන් ෙම් නිමිත්ත එකයි.  
• හය ෙපොෙල්ම විදර්ශනා කරන න ාය එකමයි.  

එකමයි කියලා කිව්ෙව්, ඇහැට බලනෙකොට ෙම් නිමිත්ත ඇතිෙවන 
ෙදපැත්තට යනවා.  

1. බලන්න කියලා ගිෙයොත්, ‘ෙමෙහම ෙමෙහම ෙකොටස් ටිකක් 
තිෙයන තැනක පිහිටි වර්ණ සටහන ඇස් ඉදිරිපිටට එයි, එතෙකොට 
ෙම් සංඥාව සිහි කරගන්නවා ෙන්ද’ කියලා දකින්න. 

 2. ගියහම අතීතෙයදීත් වුෙණ් ෙමෙහම ‘අනාත්ම වු ස්කන්ධ ටිකක් 
ඇස් ඉදිරිපිටට එනෙකොට ෙම් සටහන සිහිපත් කර ගත්තා’ කියන 
තැනකට එන්න.  

* පසන්න මහත්තයා කියලා ශබ්දයක් ඇෙහනෙකොට ‘ෙම් ශබ්ද 
සංඥාව ඇෙහන ෙකොටම ෙම් හැඩය සිහි කරගන්නවා ෙන්ද’ 
කියලායි  දකින්ෙන්. ෙම් හැඩය ශබ්දයට තියන්ෙන් නෑ. ‘ශබ්ද 
සංඥාව ගැෙටන ෙකොටම ෙම් හැඩය සිහිකර ගන්නවා ෙන්’ කියලා 
යි දන්ෙන්.  

* දැන් ගන්ධයට බැඳලා තිෙයන්ෙන් ෙම් ගන්ධය එනෙකොටම ෙම් 
සංඥාව සිහි කරගන්නවා ෙන්ද? තමා තුළම ෙයෙදනවා කියලා 
දකිනවා. ෙම් ‘ෙකනාෙග ගඳ ෙවන්ෙන් නෑ’.  

ෙකනාෙග ශබ්දය ෙවන්න බෑ. ශබ්දය නිසා ෙකනා සිහිෙවලා, 
ගන්ධය නිසා ෙකනා සිහිෙවලා. කයට ෙපොට්ඨබ්බය ගැෙටන 
ෙකොටම අහවල් ෙකනා ඇෙඟ් හැපිලා ඉන්ෙන් කියලා නිමිත්ත 
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සිහි කරගත්තා කියලා යි දකින්ෙන්. ෙම් කයයි ෙපොට්ඨබ්බයයි 
ෙදක ගැටුෙණ්, පුටුව ඇෙඟ් හැප්පිලා කියලා යි සිහි කරෙගන 
තිෙයන්ෙන්. එතෙකොට,  

‘පඨවි ධාතුව, පඨවි ධාතුව එක්ක සප්ර්ශ ෙවච්ච තැනක’, මම 
පුටුවක් අල්ලාෙගන ඉන්නවා.  

‘පුටුව ඇෙඟ් හැප්පුණා’ කියන තැනකින් සිහි කරෙගන හින්දා 
මට ෙම් ස්පර්ශය කාම ෙවලා තිෙයන්ෙන්.  

එතෙකොට මම දැක්ෙකොත් - ‘ධාතු සප්ර්ශය නිසා ෙමබඳු 
සංඥාවක් උපන්නා’ කියන තැනකින් දැක්ෙකොත්,  

පුටුව ඇෙඟ් හැපිලා කියන හැඟීෙමන් යුක්ත පුටුවකුයි අතකුයි 
සමහරවිට සිහිකරෙගන, ෙම් නිමිත්ත සිහිකරෙගන ‘පුටුව ඇෙඟ් 
හැපුණා’ කියලා සිහි ෙවනෙකොට - ෙම් නිමිත්තම මට 
අහුෙවනවා.  

ෙමෙහම ෙවද්දිත් - ෙමතැන තිෙයන්ෙන් ‘ධාතු මාතය  ධාතු 
මාතය එක්ක සප්ර්ශ ෙවලා ෙන්ද’ තිෙයන්ෙන් කියලා දකිනවා 
මිසක , ‘නිමිත්ෙතන්, ධාතුව පරාමර්ශණය කරන්ෙන් නෑ’. 
ෙත්රුණාද කියන ෙද්.  

ඒ විදිහට ආයතන ටික නිසා මනෙසේ උපදින පපංච ටික , 
ෙකෙලස් ටික දකිනවා.  

මනෙසේ උපදින ගතිෙයන්, බාහිර ගතිය තීරණය කරන්ෙන් නෑ.  

ෙම්කට මම කියන්ෙන් one way එකක් කියලා. එක පැත්තක ඉඳන් 
වාහන එනවා, අෙනක් පැත්තට යන්ෙන් නෑ, යන්න බෑ.  

ෙම් නුවණින් - ශුන ත වූ ආයතන ටික නිසා තමා තුළ නිමිති 
උපදිනවා,  

රාග ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ ඇති කරන්න පුළුවන්, සිතීම් කීම් කරන්න 
පුළුවන් හැකියාවන් මනෙසේ උපදිනවා.  
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හැබැයි ඒ මනෙසේ තිෙයන ගති ටිෙකන් ආයතන ටික 
පරාමර්ශණය කරන්ෙන් නෑ.  

එෙහම කෙළොත් කියනවා තණ්හා, දිට්ඨි පරාමර්ශණය කරනවා 
කියලා, තෘෂණ්ාෙවන් දෘෂඨ්ිෙයන් ස්පර්ශ කරනවා කියලා කියනවා. 
දිට්ඨි පරාමාස කියලා කියනවා.  

• ෙම් ‘මෙග් අත’ අතගෑවා නම් - දිට්ඨි පරාමාසයක්.  
• ‘ෙහොඳයි’ කියලා අතගෑවා නම් - තණ්හා පරාමාසයක්.  

බිත්තිය දිහා ෙම් ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති තිෙයන තැනක චිතයක් 
ඇන්දහම, ඒක දකිනෙකොට ෙකනා කියලා, අෙන් මෙහේෂ් මහත්තයා 
කියලා මම අතගෑවා නම් ෙම් ෙමොකක්ද?  

මෙග් දිට්ඨි පරාමාසය. දිට්ඨියක්, මිච්ඡා දිට්ඨියක්, වැරදියි. ෙම් 
ෙකෙල්සයක් ඇසුරු කරන්ෙන් මම. වැරැද්දක් ඇසුරු 
කරන්ෙන්. 

ෙම් ටික නිසා ‘මම කියන හැඟීම’ ආවා නම්, “මෙග් අත අප්පා 
කැක්කුමයි” කියලා අතගෑවා නම් - බිත්තියයි පරාමර්ශණය 
කරලා තිෙයන්ෙන්.  

යථාර්තය - ආපහු යන්න බැහැ.  

ඒකයි ෙම් ආර්යඅෂට්ාංගික මාර්ගය තිෙයන්ෙන් පපංච 
ෙගොඩනගාගන්න බැරි විදිහටමයි .  

එක දවසින් දවස, දවසින් දවස ෙලෙහනවා මිසක, වඩන්න 
වඩන්න තිෙයන පශන් ෙලෙහනවා මිසක, ඇති ෙවන්ෙන් නෑ.  

අද අපි භවනා කෙළොත් අනිත් පශ්න ගැටලු ජීවිතෙය් තිෙයන හින්දා 
යි භාවනා කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ ඒ පශ්න ෙවනුවට බණ භාවනා කරපු 
එක පශ්න ෙවලා. දැන් නාම රූප බැලුවා, ඉතිරි ටික කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? දැන් ෙම් විදිහට බැලුවා, ඉතිරි ටික කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්න එයි.  
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නමුත් ෙම් ටික බලන්න, බලන්න, බලන්න, බලන්න ෙම් ගැටය 
ෙලෙහනවා.  අන්ෙතොජටා බහිජටා ජටාය ජටිතා පජා, තං තං 
ෙගොතම පුච්ඡාමි ෙකො ඉමං විජටෙය ජටන්ති ඇතුළතයි, බාහිරයි ෙම් 
ඔක්ෙකොම ෙකෙලස් ගැට, ආරවුල්. ෙගෝතමයන්වහන්ස, 
නුඹවහන්ෙසේෙගන් විමසනවා ෙම් ගැෙට් ෙලහා ගන්ෙන් කවුද?  

සීෙල පතිට්ඨාය නෙරො සපඤේඤො චිත්තං පඤඤ්ඤච් භාවයං 
ආතාපී නිපෙකො භික්ඛු ෙසො ඉමං විජටෙය ජටන්ති - යම් කිසි නුවණ 
ඇති පුරුෂෙයක් සීලයක පිහිටලා, සමථයත් විදර්ශනාවත් ෙදක 
වඩයි නම්, ෙමන්න ෙමයා ෙම් ෙකෙලස් ගැෙට් ෙලහාගන්නවා.  

සති නිමිත්තක ෙහෝ ආනාපාන සතිය ෙහෝ සිත එකඟ ෙවන 
කමටහනකුත් පුරුදු කරන්න. විදර්ශනාව කියලා ෙම් ෙලෝකයා අද 
කරන ඔය චිත්ත වීථි කියයි, නැත්නම් චිත්තක්ෂණ කියයි, රූප 
කාණ්ඩ කියයි, ඕවා එකක්වත් නිවනට අදාල නැහැ.   

ඔය පින්වතුන් ෙහොඳටම මතක තබා ගන්න එක ෙදයක්, රූපය - 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ සතිපට්ඨාන සූතෙය් ෙපන්නපු 
කායනුපස්සනාෙවන් ඔබ්බට යන්නම එපා. ඒ ෙහොඳටම පමාණවත් 
සීමාවයි බුදුහාමුදුරුෙවෝ ෙපන්නලා තිෙයන්ෙන්. එයිට ෙමහා රූප 
කලාප, රූප කාණ්ඩ, චිත්ත වීථි ෙම් එකක්වත් නිවනට අදාල නැහැ. 
ෙබොෙහෝ ෙද් ඉෙගනගන්න ඕෙන් නම්, මනෙසේ තව ෙගොඩගහගන්න 
ඕෙන් නම් කරන්න.  

නමුත් අපි බුදුහාමුදුරුවන්ට වඩා වැඩිතර නම් නැහැ. බුදුහාමුදුරුෙවෝ 
යම් මට්ටමක් ෙපන්නුවා නම් කායගතා සතිය කියලා, කය ගැන, 
රූපය ගැන අවෙබෝධ ෙවන්න ෙපන්නුවා මිම්මක්. නවසීවථිකය, 
පටිකූලමනසිකාර පබ්බය, ධාතුමනසිකාර පබ්බය, 
සතිසම්පජඤ්ඤය - ෙමන්න ෙම් ටික. එතැනින් එහා ෙමොකුත්ම 
අවශ ය නැහැ. එතැනින් එහා පතිපදාවට උපකාර නැහැ . 
ඉෙගනගන්න පුළුවන්, උපකාර නැහැ. එතෙකොට සතිපට්ඨානෙය් 
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කායානුපසස්නාව ෙපන්නපු සීමාව ෙහොඳටම ඇති. විදර්ශනා 
ඥානයට අරමුණු ෙවන්ෙන් ඒක. 

ඕඝය උපදින ෙකොට ම විදර්ශනා කරනවා, ෙකොෙහොමද - අපි 
පුද්ගලයා සත්වයා කියලා අපට රූපයක් හම්බ්ෙවච්ච් තැනක, 
ෙකෙනක් පුද්ගලෙයක් කියලා හම්බෙවච්ච තැන විදර්ශනා 
කරනවා. සතිපට්ඨානෙය් තිෙයන විදිහට කුණප වශෙයන් ෙහෝ ධාතු 
වශෙයන් බලනවා, ෙපළ දහම ඉක්මවා යන්ෙන් නෑ. ඊට එහා මම 
වැඩිතර නැහැ. තව කවුරුවත් බුදුරජාණන්වහන්ෙසේටත් එහා රූපය 
පිරිසිඳ දක්වලා ෙපන්නන්න තරම්, ෙමොකද ෙමයාට 
සම්මාසම්බුද්ධත්වයටත් එහා ගිය ඥාන දර්ශනයක් තිෙයයිද? 
එෙහම නෑ.  

ඒ ෙපළ දහම ෙනොඉක්මවා - කය ගැන කුණප ෙකොටස ්
වශෙයන්, ධාතු වශෙයන් බැලුවා.  

‘එබඳු තැනක පිහිටි වර්ණ සටහනකු යි’ - ඔන්න ඔය වර්ණ 
සටහන එනවා කියන ටික තමයි සතිපට්ඨානයට අමතරව 
‘ෙලෝෙකෝත්තර මාර්ග ඥාන දර්ශන ඇති කරගන්න තැනට 
උපකාර ෙවන්ෙන්’.  

ෙම් ටික හම්බවුෙණ් අභිධර්මෙයන්.  

අපිට ‘ඇස ් ඉදිරිපිටට හම්බෙවන්ෙන් වර්ණ සටහනක්’ කියන 
ටික. ‘විදර්ශනා කරන්ෙන් ඒක යි මාර්ගය උපදින විදිහට’.  

‘ෙම් විදර්ශනාව තුළ’  -  මාර්ග අංග කුළුගන්වලා තිෙයන්ෙන්.  

බැරිෙවලා ෙම් වර්ණ සටහන බලන්ෙන් නැතුව,  

කුණප ෙකොටස ්ටික විතරක් නම් බැලුෙව්, ධාතු ටික විතරක් නම් 
බැලුෙව් - මාර්ගය උපදින්ෙන් නෑ.  

ඔෙහේ බලබලා, බලබලා ‘ඒෙක ඇතුෙළම’ ඉන්නවා.  
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නමුත් ‘ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති විතරක් නම් බැලුෙව්’ - එෙහ 
තිබුණාට, ‘තමන්ෙග් මනෙසේ ෙකෙලස ්ඇති ෙවච්ච එක, පපංච 
ටික , බාහිර අනාත්ම සව්භාවය ෙත්රුම් ගන්න බැහැ’. ඒ හින්දයි  

• මහාභූතයි, උපාදාය රූපයි කියලා ෙදකම දකින්නයි,  
• බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ‘මාර්ගය උපදින්න ඕෙන් විදිහට යි’ 

ෙම් ටික ෙපන්නුෙව්.  

එතෙකොට,  

අභිධර්මෙයන් මාර්ග ඵල මට්ටෙම් පඥාවට ෙගෝචර ෙවන්ෙන් 
කුණප ෙකොටස ්ටික ෙනෙවයි.  

කුණප ෙකොටස ්ටික බැලුෙව් - ෙම් වර්ණ සටහන ‘පිහිටා සිටින 
අන්තර්ගතය’ හඳුනාගන්නයි.  

ෙම් ‘වර්ණ සටහන පිහිටලා තිෙයන ෙම් තැන’ ෙමච්චර ඇත්ත 
නම් - ‘ෙම් වර්ණ සටහන ෙකෙනක් ෙනෙමයි’ කියන එකට 
සාක්ෂි දරනවා.  

‘බිත්තිය’ කියන එක සාක්ෂි දරනවා - ‘පිහිටලා තිෙයන වර්ණ 
සටහන ෙකෙනක් ෙනෙමයි’ කියන එකට සාක්ෂි දරනවා - 
‘ෙම්ෙක ඇතුෙළ තිෙයන්ෙන් ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති. ෙමෙහම 
තැනකයි පිහිටා හිටින්ෙන්’ කියලා.  

‘ෙපෙනන සටහන’ සාක්ෂි දරනවා - ‘ෙමතැන තිෙයන්ෙන් 
කුණප ෙකොටස් ටිකක්’ කියන ටික.  

අන්න ඒ ටික තමයි ‘විදර්ශනා ඥානයට අයිති’. 

 ‘ෙකෙනක්’ කියලා සිහි ෙවනෙකොටම -  

සතිපට්ඨානයට වායාම, සති, සමාධි කියන ටිකයි ෙම් 
සම්මාදිට්ඨියට උපකාර කර ගන්ෙන්.  

‘මෙග් පුද්ගල හැකියාෙවන් සම්මාදිට්ඨි ඇති කරගන්නවා 
ෙනෙමයි’.  
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මම ‘ෙකෙනක්’ කියන ෙකොටත් ෙමතැන තිෙයන ඇත්ත 
ෙම්කයි කියලා ඇත්ත ෙපන්නන්න උදව් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද -  

වායාම, සති, සමාධි.  
‘සතිපට්ඨානයට නැඹුරු ෙවච්ච නුවණකින්’ තමයි 
‘සම්මාදිට්ඨියට අනුගහය’ අල්ලලා ෙදන්ෙන්.  

මම, පුද්ගලෙයක්, ෙකෙනක් කියන තැනකත් තිෙයන ඇත්ත, 
අනාත්මයි කියන ඇත්ත ෙපන්නන්න ෙමොකද කරන්ෙන්,  

කුණප ෙකොටස් ටික ෙපන්නලා,  

‘එබඳු තැනක් ඇසුරු කරෙගනයි ෙම් වර්ණ සටහන 
තිෙයන්ෙන්’ කියලා ෙපන්නුවහම -  

‘ෙලෝකයා රූපය සත්වෙයක් පුද්ගලෙයක් කියලා දකින 
තැන’ - ෙමයා විශිෂ්ඨව දකිනවා, විෙශේෂණයකින් දකිනවා, 
විවිධාකාරෙයන් දකිනවා.  

විෙශේෂණ දැක්මක් තමයි ෙමොකක්ද - ‘කුණප ෙකොටස ්ටිකක් 
තිෙයන තැනක පිහිටි චිතයක්’ දකිනෙකොට මනෙසේ යි ෙම් 
හැකියාව ඇවිල්ලා තිෙයන්ෙන් කියලා.  

ෙදපැත්තටම බලනවා.  

ෙම් විදර්ශනා ඥානය අවසන් ෙවන්ෙන් ෙමොෙකන්ද?  

‘මම ෙමෙහම යමක් සිහි කරගන්න ෙකොටත්’ -  
‘සිහි කරගන්න උදවුෙවච්ච ආයතනය නිරුද්ධ යි’ 
කියලා ‘නිවනටම හිත තබලා’ , 

‘ෙම් අරමුණු අතහරින්න පුළුවන් හැකියාව’ ෙගන එන 
තැන දක්වාම අරෙගන එනවා.  

එයාමයි ෙම් ගැටලුව ෙලහා ගන්ෙන්. 

- - - - - - - - - - 
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චූටි නැහැ.  

‘අනාත්ම වූ’ ආයතන ටික නිසා ‘ආත්ම සංඥාව උපදවාෙගන’,  

ඒක ෙනොදන්නා අවිද ාෙවන්, ‘බාහිර ෙලෝකය දිහා බලාෙගන 
අඬන වැලෙපන’  - ෙම් ෙමෝඩකම සව්ල්ප නෑ.  

හිතන්න එපා ෙම්ක ෙල්සි සිද්ධියක් කියලා.  

බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ නමක් කල්ප ගණනක් ෙපරුම්පුරලා ආෙව් 
ෙම්ක එච්චරට ෙලෝෙකට අමාරු ෙදයක් හින්දා. ගැඹුරුයි. 
කිව්වටවත් හිත පිලිගන්ෙන් නෑ.  

නමුත් නුවණක් තිෙයන ෙකනා ෙම්ක කරෙගන යන්න. 
බුදුහාමුදුරුෙවෝ ගැනවත් විශ්වාසයක් තබන්න ඕෙන් නෑ, ඔය 
පින්වතුන්ටම ෙපෙනයි -  

ඇත්තටම ගෙඩොල් වැලි සිෙමන්ති සහ චිතය කියන එක දකින 
ෙකොට, ‘ෙකනා කියන අදහස’ මනෙසේ උපන්නා නම් - මම ‘ෙම් 
අදහසින් ෙම් චිතය පරාමර්ශණය කරන්න සුදුසු නෑ’ කියන එක 
ඔය පින්වතුන්ම ෙත්රුම් ගනියි.  

බුදුහාමුදුරුෙවෝ කිව්ව හින්දා ෙනෙවයි, කරලා බලන්න.  

එෙහනම් ෙම් ෙකස් ෙලොම් නිය දත් හම් මස් කියන කුණප ෙකොටස් 
ටික ඇසුරු කරෙගන තිෙයන වර්ණ සටහන දකින ෙකොට පසන්න 
මහත්තයා කියන හැඟීම එනවා නම්, මම පසන්න මහත්තයා කියලා 
ෙම් අතගාන එක සුදුසු නෑ කියලා ඔය පින්වතුන්ට දකින්න පුළුවන් 
දවසක් එයි. එදාට - ‘පසන්න මහත්තයා’ මට බැන්නාය, ගැහුවාය, 
නින්දා අපහාස කළාය කියන පශ්න ටිෙකන් ඔක්ෙකොම මිෙදයි 
ඉෙබ්ම.  

අද අපි ජීවත් ෙවන්ෙන් අනුන් මත. අපි කවුරුවත් නිවහල් අය 
නැහැ, අපි ඔක්ෙකොම වහල්ලු. අෙප් සැප සතුට ෙදක අපි අනුන්ට 
භාර දීලා තිෙයන්ෙන්. ඒකයි වහල්ලු කියලා කිව්ෙව්.  
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දැන් මම ෙමෙහම හිටියට මාව අඬවන්න පුළුවන් අනිත් අයට. ඒ 
කියන්ෙන් අපි ෙම් රූපායතනය මත යි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ‘ෙමන්න 
නුෙඹ් අම්මා මැරුණා, ෙම් බලපන් කියලා රූපයක් ෙගනත් 
දැම්ෙමොත්’ - අඬන්ෙන් නැති ෙවයිද මම. එතෙකොට ‘ෙමොනවා හරි 
ෙදයක් ෙමෙහ රූපවල කෙළොත්’ - මම සතුටු ෙවන්ෙන් ෙහෝ 
අඬන්ෙන් නැතිෙවයිද? පුළුවන් ෙවයි.  

ඒ වෙග්ම කවුරු හරි මට බැන්ෙනොත් මට හිතට දුක එන්ෙන් නැද්ද? 
එෙහනම් මෙග් හිතට දුක ෙනො එන්න නම් ෙමොකද කරන්න 
ෙවන්ෙන්? කවුරුත් බනින්ෙන් නැතුව ෙහොඳ වචන කිව්ෙවොත් 
ෙහොඳයි. එෙහනම් මෙග් සැප සතුට ෙදක තිෙයන්ෙන් අනුන් මත 
ෙන්. ඉතින් මට වැඳෙගන ඉන්න ෙවනවා ෙලෝෙකට. ඇයි 
චුට්ටක්වත් ඇවිස්සුෙණොත් ෙමොන ෙමොන වචන පිට කරයිද දන්ෙන් 
නෑ, එෙහම කෙළොත් මට දුක එනවා. ඉතින් ෙනො වඳිනා වැඳුම් 
වැඳෙගන ඉන්ෙන් ෙම්. ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නෑ ඔය පින්වතුන්ට. 

ෙමොකද, අපි අනුන් මත ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙකනා ෙකනාට, මම 
කරනවා වෙග්ම ඔය පින්වතුනුත් ෙමහාට, අපි ඔක්ෙකෝම ෙමෙහම 
ඉන්ෙන් ෙකනා ෙකනාට වහල්ලු ෙවලා ඉන්ෙන්.  

නමුත් ‘ෙම් ශබ්දය ඇෙහන ෙකොටම, මට බැන්නා ෙන්ද කියන 
නිමිත්ත උපදවා ගන්ෙන්’ කියලා දැක්ෙකොත්, ශබ්දෙයන් මාව 
ෙහොලවන්න පුළුවන් ෙවයිද? 

‘ඇස් ඉදිරිපිටට එන ෙකොට’ - ‘ෙම් අම්මා මැරුණා කියන නිමිත්ත 
මම උපදවාෙගන’ ෙන්ද තිෙයන්ෙන්, දුක් විඳින්ෙන් කිව්ෙවොත් - 
මාව රූපෙයන් ෙහොලවන්න පුළුවන් ෙවයිද, ෙම් ස්පර්ශ ආයතන 
හෙයන් මාව ෙහොලවන්න පුළුවන් ෙවයිද? බෑ.  

සම්මාදිට්ඨිය ඇති ෙවච්ච රහතන්වහන්ෙසේව හඳුනාගන්න තිෙයන 
ලක්ෂණයක් තිෙයයි. මහා පර්වතයක් සුළඟින් ෙහලෙවන්ෙන් නෑ 
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වෙග්, ෙම් ස්පර්ශ ආයතන හෙයන් ඒ මනස කම්පා කරවන්න බැහැ 
ෙහොඳකට නරකකටවත්.  

රහත් වුණා කියලා කියන්න තිෙයන එකම සාක්ෂිය එච්චරයි. 
ෙහොල්ලන්න බැහැ.  

ෙලෝෙකම ඉන්නවා, ෙම් ෙලෝෙකට එකතු නැතුව.  

ෙම් ෙලෝෙකම ඇසුරු කරනවා, ෙම් ෙලෝෙකට වහල් ෙනොවී.  

ඔන්න ඔය තැනකට යන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි.  

ෙම් මම කතා කරපු ෙද් අඛණ්ඩව පුළුවන් නම් කරන්න. තමන්ෙග්ම 
මනෙසේ යහපත තමන්ට දකින්න පුළුවන්.  ‘බුදුදහම වෙග් එකක්’ 
ෙනෙමයි මම ෙම් කිව්ෙව්. බුදුදහම කිව්ෙව්. ‘සද්ධර්මය වෙග් එකක් 
ෙනෙමයි තව’, සද්ධර්මය කිව්ෙව් ෙම්. ඒක මම කියන්න ඕෙන් 
නැහැ. ඔය පින්වතුන්ම කරලා බලන්න. තමන්ට ෙත්ෙරයි.  

ෙම් ධර්මෙය් තිෙයනවා වටිනා ගති ටිකක්. සන්දිඨිකයි - කල් 
ෙනොයවාම විපාක ෙදනවා, අකාලිකයි - හැම කාලයකටම එකයි 
ෙබොෙහෝ කල් යන්ෙන් නෑ, එහිපසස්ිෙකො - ෙමෙහ එන්න, ෙමෙහේ 
ඇවිල්ලා බලන්න කියලා ඕෙන්ම අන  ආගමික ෙකෙනක් ෙව්වා, 
ෙබෞද්ධ ෙව්වා, අෙබෞද්ධ ෙව්වා, පක්ෂ පන්ති කුළ ආගම් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව බය නැතුව ඕෙන්ම ෙකෙනක් ගාවට ගිහිල්ලා කතා 
කරන්න සුදුසුයි. ෙම් ඇත්ත.  

ෙම්ක කතා කරන ෙකොට චුට්ටක්වත් පැකිෙලන්න එපා. ෙමෙහ 
එන්න, ෙමෙහ ඇවිල්ලා බලන්න කියලා ෙකනාටම ෙපන්නන්න.  

උඹ ෙකොෙහොමද පත්තෙර්කින් උඹව දකින්ෙන්? උඹ 
ෙකොෙහොමද කන්නාඩියකින්, වීදුරුවකින් උඹව දකින්ෙන්? ෙම් 
කය උඹ නම් ෙම්ක කාෙගද?  

එෙහනම් හැබෑම තමන් කවුද, ෙකොතැනද ? අහන්න බය නැතුව.  

බිත්තිය දකින ෙකොටත් යහම්පත් මහත්තයා නම්, කන ෙබොන 
ආහාරෙයන් හැදුණ රූපය දකින ෙකොටත් යහම්පත් මහත්තයා නම්, 
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පත්තර කඩදාසිෙය් දකින ෙකොටත් යහම්පත් මහත්තයා නම්, 
වීඩිෙයෝ පටිෙය් දකින ෙකොටත් යහම්පත් මහත්තයා නම්,  

අහන්න, ‘ෙම් හැබෑම ෙකනාෙග රූපය ෙකෝකද’ කියලා.  

ෙමෙහ එන්න, ෙමෙහ ඇවිල්ලා බලන්න කියලා ෙපන්නන්න 
තරම් සුදුසුයි.  

පච්චත්තං ෙවදි තබ්ෙබො විඤඤ්ුහි - ‘නුවණැත්තා විසින් තමන් 
ෙකෙරහිම උපදවා ගත යුතුයි ෙම් දර්ශනය’ කියන ගුණ ටිකක් 
තිෙයයි.  

ෙබෙහත ෙහොඳයි නම්, පැනෙඩෝල් ටිකට වැන්දත් නැතත්, ඇදහුවත් 
නැතත්, හඳුන්කූරක් පත්තු කළත් නැතත්, ඔලුෙව කැක්කුම 
ෙහොඳෙවයි. ඇදහුෙවොත් විතරයි ෙහොඳ ෙවන්ෙන් කියලා කතාවක් 
නැහැ, එෙහනම් ඒක ෙබෙහත ෙනෙවයි.  

ඉතින් ෙම්කට වැන්දත් නැතත්, හඳුන්කූරු පත්තු කළත් ෙනොකළත්, 
ෙකෙනකුෙග් සන්තානෙය් ෙම්ක උපදවාෙගන බලන්න ෙලෙඩ් 
ෙහොඳ ෙවයිද නැද්ද කියලා.  

නුවණක් තිෙයනවා නම්, තමන්ෙග් දැකීම් පරාසය තුළ ඉඳෙගනම,  
ෙම් ෙද්ශනාව ඇති නුවණක් තිෙයන ෙකනා හරියට ඒ ඔස්ෙසේ ආවා 
නම්, පපංච අඩු මනසක් තිබුණා නම්, නිෙරෝගි මනසක් හැෙදන්න 
ෙම් ෙද්ශනාව පමාණවත් . අෙප් මනෙසේ ආසව වැඩි  නම් ෙම්ක 
ෙපෙනන්ෙන් නෑ, අඩුයි.  

ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුෙවෝ ෙලෝෙක පහළ වුණත් කියන්න 
තිෙයන්ෙන් ඔය ටිකම තමයි. ෙම් ස්පර්ශ ආයතන හය, ස්පර්ශ 
ආයතන හය ගිණි ගත්ත යකඩ වැටක් වෙග් ෙපෙනන දවසක් එයි 
එයාට.  

දුක පිරිසිඳ දැක්කා කියලා කියන්ෙන් - ‘විෂ ෙඝෝර සර්පෙයක්, 
නෙයක් ෙහෝ ෙපොළෙඟක් කියලා දැක්ෙකොත්, විෂ සහිතයි කියලා 
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දැක්ෙකොත්, ඇඟිල්ල ෙහෝ දික් කරනවාද, කකුළ ෙහෝ දික් 
කරනවාද’? ඔය පින්වතුන්,  

ෙම් ස්පර්ශ ආයතන හය දැක්ෙකොත්, ‘ෙම් සප්ර්ශ ආයතන 
හයට නිකමට ෙහෝ නැමුෙණොත්’ -  

‘මනෙසේ ෙම් වෙග්ම නිමිත්තක් හදලා දුක්ඛ 
සමුදය නිර්මාණය කරනවා’.  

ඒ තරම් විෂ ෙඝෝරයි කියලා දැක්ෙකොත් - ෙම් ඇහැට, රූපයට, 
චක්ඛු විඤඤ්ාණයට නැෙමයි කියලා හිතනවාද?  

දුක පිරිසිඳ දැක්ෙකොත්, දුක්ෙඛ ඥානං ආෙවොත් සමුදය දුරු 
ෙවනවා කියලා කියන්ෙන් - ෙමෙහට නැෙමනවා කියන ගතියක් 
එන්ෙන් ම නැහැ. 

ඇයි? ෙම් ෙපෙනනවා කියනකම නිර්මාණය ෙවන්ෙන් -  

‘ෙමෙහම බලපු පමණකින්’ ඇති, ‘ෙම් විදිෙහම බ්ෙලොක් එකක් 
මනෙසේ හදයි’.  

එතෙකොට ෙම් නිමිත්ත තුළ - ජරා මරණ ෙශෝක පරිෙද්ව දුක්ඛ 
ෙදෝමනස්ස උපායාස මහා දුක් කන්දක් තිෙයයි, ෙම් ෙකෙල්සය 
නිසා උරුම ෙවච්ච. ෙම් ටික නිර්මාණය කරන්න සමත් ෙවලා 
තිෙයයි ෙම් ස්කන්ධ ටික.  

එයා දකින්ෙන් - විෂ ෙඝෝර සර්පෙයක් කෑවහම මරණ ෙහෝ 
මරණයට සමාන දුකකට පත් ෙවයි, එක සැරයයි. රූපය උග 
විෂයි , ඇහැ උග විෂයි , චක්ඛු විඤ්ඤාණය උග විෂයි  ‘ඊටත් වඩා’ 
කියලා දකියි. ඇයි ඒ?  

‘ෙමෙහම බලපු පමනකින් ම’ – ‘ෙම් වෙග් නිමිත්තක් 
පිහිටලා’ නම්,  

‘ඇහැ, රූප, චක්ඛු විඤඤ්ාණය නිරුද්ධ ෙවයි’.  
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‘ෙම් නිමිත්ත’ ෙබොෙහෝ කාලයක් ‘මනෙසේ හැප්පි හැප්පී, 
පුද්ගලභාවය ෙලෝෙක පවත්වයි’ ෙන්ද?  

ෙම් දුක පිරිසිඳ දැකපු දවසට දුෙක් කලකිෙරනවා. අථ 
නිබ්බින්දති දුක්ෙඛ - දුෙක් කලකිෙරනවා.  

නිබ්බින්දං විරජ්ජති - කලකිරීම නිසයි ෙනොඇෙලන්ෙන්. 
ෙමෙහට නැඹුරුෙවලා, ෙම්කට ඇලිලා, ෙම්කට බර ෙවලා ජීවත් 
ෙවනවා කියන එක සම්පූර්ණෙයන් නැතිෙවනවා.  

ෙනොඇලීෙමන් මිෙදනවා. ෙම් පැත්ත ෙනොඇෙලන ෙකොටම ෙම් 
ආසව වලින් , ෙකෙලසුන්ෙගන් මනස මිෙදනවා.  

ෙම් ඇස් ඉදිරිපිටට රූප දකිනෙකොට, ‘ඉෙබ්ම’ හිෙත් අම්මා, තාත්තා, 
දුවා, පුතා, ෙගවල් ෙදොරවල් කියන ‘ගති උපදින එක නතර ෙවලා’. 
බිත්තියයි චිතයයි දැක්කා කියලා,  

ෙකෙනක් කියන හැඟීම උපදින එක ‘ෙනොකරනවා’ ෙනෙවයි - 
‘උපදින්ෙන් නැහැ, ඉපදීම නතරෙවලා’.  

‘ආයතන හයම පරිහරණය කරනවා’, ‘විසංයුත්තවම විඳිනවා’.  

තමන් ඒ හා ෙයදුෙණ් නැතුවම, ඇලුෙණ් නැතුව ම, ඒ හා 
බැෙඳන්ෙන් නැතුවම, ෙවන්ෙවලා ම ෙලෝකය ඇසුරු කරනවා.  

ෙමන්න ෙම් වෙග් තැනකටයි එන්න තිෙයන්ෙන්.  

ෙහොඳටම නැවතත් මතක් කරන ෙද් තමයි කරන ෙද් තුළයි, චුටි 
ෙවනසයි තිෙයන්ෙන්. කරන ෙද් තුළයි සම්පුර්ණ නිවන්මග 
වැෙහනවා ද නැද්ද කියන එක තිෙයන්ෙන්.  

ඕඝතරණ සූතය ෙහොඳට මතක තියා ගන්න . ෙහොඳට මතක තියා 
ගන්න,  

භාවනා කරන්න ඉඳගත්තහම හිතට පහළෙවන, සිහිෙවන හැම 
ෙදයක්ම අයිති ෙමොෙක්ටද - ‘ඕඝයට’.  
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බාහිර අම්මා ඉන්නවා, දුව ඉන්නවා, පුතා ඉන්නවා, තාත්තා 
ඉන්නවා කියලා සිහිෙවන එක විතරක් ෙනෙවයි, ෙමෙහම ඇහැ 
වහගත්තම තමන් ඉන්නවා, වටපිටාව තිෙයනවා කියලා 
දැෙනන කම ඉඳලා අයිති, ෙම් ඔක්ෙකොම අයිති ඕඝයට.  

ඕඝ තරණය කියලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  

‘ෙම්ෙක පිහිටා ද ෙනොසිටිමින්, වෑයම් ද ෙනොකරමින්’ - සිහි 
ෙවනෙකොටම යන්න අනිත් පැත්තට.  

ෙමෙහම ඉන්නෙකොට ම,  

‘තමන් ඉන්නවා’ කියලා සිහිෙවන, දැෙනන කම ගත්තහම 
ඒකත් නිමිත්තක් කියලා දන්නවා.  

ෙම් නිමිත්ත ෙම් හිතට දැෙනනකම, ෙම් නිමිත්ත ඇතිකරපු 
ඇහැ, රූපය, චක්ඛු විඤඤ්ාණය නිරුද්ධ ෙවලා ෙබොෙහෝ කල් 
ෙන් කියලා යි බලන්ෙන් එයා.  

මම බලන්න කියලා ගත්තහමත්, ෙකස් ෙලොම් නිය දත් හම් මස් 
කියන කුණප ෙකොටස් ටිකක් තිෙයන තැනක පිහිටි ‘වර්ණ 
සටහනක්’ ඇතිෙවන ෙකොටම, ‘ෙම් දැන් මම ඉන්නවා කියන, 
දැෙනන ෙම් හැඟීම’ එදාට සිහිෙවනවා ෙන්ද කියලා යි 
බලන්ෙන්.  

ෙම් හැඟීම, ‘බාහිර මම ඉන්නවා කියන තැනකින්, බාහිර මාව 
ෙත්ෙරනවා’ කියන තැනකින් පිලිඅරෙගන ඉන්ෙන් නෑ.  

ඒ ඕඝය ඇතුෙළේ වෑයම් ෙනොකරමින් ඉන්නවා, ෙම් මම ෙනෙමයි, 
මම නෑ, අනිත යි වෑයම් කරමින් ඉන්නවා.  

ඒ හින්දා - වෑයම් ද ෙනොකරමින්, පිහිටා ද ෙනොසිටිමින්             
ඕඝය තරණය කරන්න. 

ෙහොඳයි, ෙතරුවන් සරණයි. 


