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පමරිුමදුමධර්ාමදා්යඩම 

නයශමිලන ේ නෙදාහැරීම ප්ිණිස  ි

ප්රථම මුද්රණය  - 2014 ජලූි 

දෙවැනි මුද්රණය  - 2014 සැප්්තැම්බර් 

 

දමම දප්ොදතහි අන්තර්ජොල සංස්කරණය  හො දමම දේශනො 
මොලොදේ ප්ටිගත කරන ලෙ දේශනො ශරවණය  සහහො ප්ිිසදසන්න 

 

 

නප්ශත ප්ළිෙිඳ විමසීම් 

්මල්කමාග 
595/5 දරොමිද ල් මොවත, ප්නොදගොඩ, දහෝමොගම 

 

 

 

මුද්රණ  

කඩද මටිමපරම් ක්ර්ුක 

17/2, ප්ැඟරිිවත්ත ප්ොර, ගංදගොඩිසල, නදුග්දගොඩ. 

දුරකථන 011 4 870 333  



ඒ භාග්යවත්  රහත  ් ම්මාා ම්ම දුුරහාාන්  වතත් ේම   
්ාම කාහ ේේවතා! 

ප්රසතත්ානාාන 
සම්මොදිට්ඨි සූතර  රර්මදස්නොිපප්ති ශොරිප්ුතර මහදතරැන් ිසසින් 

වදාළ මජ්ක්ධිම නිකොද ් නව වන සූතර  ි. දමහි කම්මප්ථ වොර  මුල් 
දකොට ආසව වොර  අන්තදකොට ඇති දසොදළොස් වොරද කි. ශොශ්වත 
උච්දේදාදී අන්ත නට දනො ප්ැමිණය ඍජු භොව ට එළඹ සේරර්මද හි 
දනො දසල්දවන ප්රසොෙද න් සදසෝවොන් ලල    ුක්ත වනු කැමත්තන් 
හට දමම සූතරද ් එක් වොර කින් දහෝ ලැිය  හැකි ප්රද ෝජන  
අප්රමොණය .  

 දථෝක්ත ප්රඥාවව ප්ිිසස මොර්ග  ිසවරණය  වන දමම අප්ූර්ව 
සූතර  ප්ිළිබහ ස්වකී  ිසචක්ෂණය බුේිප ප්රභොව වහල් දකොට ප්ූජනී  
මොන්කඩවල සුෙස්සන ස්වොමීන් වහන්දස් ිසසින් ප්වත්වන්නට ද දුන 
රර්ම දේශනො මොලොව මුද්රිත මොරයද න් ප්ළ කිීමමකි දම්. දේශක 
ස්වොමීන් වහන්දස් ිසසින් දබොදහෝ කොල ක් තරිප්ිටක රර්ම  
අරය නද න් හො ප්රොද ෝගිකත්වද න් ලබන ලෙ අවදබෝර ඥාවන  
දමබඳු අප්ූර්ව රර්ම ිසවරණය මතු වීමට දහ්තු වූවො ිස   ුතු  . 
බුදුවෙන්හි මතුප්ිට ප්මණයක් දනො ෙක්වො එහි ඇතුළොන්ත  ිසවරණය  
වන දමබඳු දේශනො සිදු කිීමම දවනුදවන් ස්වොමීන් වහන්දස්ට 
රර්මොභිලොශී කොදග්ත් ආශිංසන  හිමි ිස   ුතු  . දබෞේර ෙර්ශන  
තුල බහුලව ද දෙන, එදහත් වර්තමොනද ් දබොදහෝ ිසට වරෙවො 
භොිසතො වන දබෞේර සංකල්ප් දබොදහොම ක් සරල උදාහරණය 
අනුසොරද න් ිසස්තර දකදරන දමම දේශනො මොලොව 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ  අවදබෝර ට ෙ මහත් රැකුලක් වන දනොඅනුමොන . 

බුදුරජොණයන් වහන්දස් ිසසින් අවදබෝර දකොට දේශනො කළ 
රර්ම  අර්ථ වශද න්, රර්ම වශද න් හො ප්රතිදේෙ වශද න් ගම්භීර 
වූවකි. එදස්ම එ  දැක්ම හො අවදබෝර  දුෂ්කර , ශොන්ත, ප්රණීත වූ 
එ  තර්ක බුේිපද න් ලඟොිස  දනොහැකි වූ නිප්ුණය, ප්ණය්ඩිතදේෙනී  
වූවකි. කොමද හි ඇලුණයු ජන ො ිසසින් එ  අවදබෝර කිීමම ප්හසු 
දනොදේ. දමහි ිසවරණය  වන රර්මොර්ථ බුදුසමද හි ගම්භීර ස්ථොන 
ස්ප්ර්ශ කරන දහ ින් ප්හසුදවන් දත්රැම් ගැනීම දුෂ්කර ිස  හැකි 
වුවෙ සිහි බුේිපද න් කිහිප් ිසටක් දහෝ ප්රිශීලනද න් ප්රමොණයොත්මක 



අවදබෝර ක් ලැිය  හැකි  . ඒ සමගොමීව සමථ කමටහනකින් සිත 
වැඩීම ෙ රර්මොවදබෝර ට රැකුලක් දේ  ැ ි සිතමු. 

 තවෙ දේශනො ිසලොශද ් එන හඬ හැසුරැම් කි වීදම් දී හමු 
දනොවන බැිසන් ඇතිවන ගැට ළු සහගත දකොටස් අප් ිසසින් අර්ථ  
දනොදවනස් වන දස් සංදශෝරන  කිීමමට උත්සොහ දගන ඇත. සිදුවී 
ඇති  ම්කිසි ප්රමොෙ දෙෝෂ ක් ඇදතොත් ප්ටිගත කරන ලෙ දේශනොව 
සමග සසඳා කොරැිසකව අප් දවත ෙන්වන දමන් ඉල්ලො සිටිමු. ආ යය 
අෂ්ටොංගික මොර්ගද ් ප්රථම අංග  වන සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම 
එහි ඉතිරි අංග ප්රිප්ූර්ණය කර ගැනීමට අතයවශය බැිසන් ප්රදේසදමන් 
කි වො දත්රැම් ගන්නට උත්සොහ කරන දමන් කොරැිසකව ඉල්ලො 
සිටිමු. 

අවසොන වශද න් දමම උතුම් රර්ම ගරන්ථ  ප්ිළිද ල කිීමමට 
 ත්න දැරූ සැමටත් දේශක ොනන් වහන්දස්ටත් සදේවක දලෝක ොටත් 
නිදුක් නිදරෝගී භොව  හො නිර්වොණයොවදබෝර  දේව ි ප්රොර්ථනො කරමු. 

දම ට, 
රර්මකොමී, 
ජනක ප්රදීප්්. 

path.nirvana@gmail.com 

්මල්කමාග 

 

දින . 2014-07-07 
දහෝමොගම දී. 
 

 

  



ඒ භාග්යවත්  රහත  ් ම්මාා ම්ම දුුරහාාන්  වතත් ේම   
්ාම කාහ ේේවතා! 

ප්ුණ්යාාුදමනාාාන 
තිදලෝගුරැ සම්මො සම්බුදුරජොණයන් වහන්දස්ලො දලොව ප්හළ 

වන්දන් කල්ප් ගණයනොවකිනි. බුේදරෝත්ප්ොෙ කොල ක් මිනිසත් බවත් 
කලයොණය මිතර සම්ප්ත්ති ක් ලැීමමත් දුර්ලභ . එදමන්ම නිවන් මඟ 
ප්හදා දෙන, නිවන් මගට ද ොමු කරවන ප්ිංවත් කලයොණය මිතර න් 
වහන්දස්ලො ප්හළ වීම ෙ දුර්ලභ . 

ඇස් ඇත්දතෝ ෙකිත්වො  ි අඳුදර් සිටින්නන් හට ප්හනක් 
ෙල්වන්නොක් දස්, වැරදි අර්ථකථන නිසො මංමුලො වූ ලොංකික 
දබෞේර න්ට තරිප්ිටක දප්ළ ෙහදම් නිවැරදි අර්ථ සරල උදාහරණය මගින් 
ප්ැහැදිලි කරමින් රර්ම චකර  ප්වත්වන අප්දග් අතිප්ූජනී  කලයොණය 
මිතර මොන්කඩවල සුෙස්සන ස්වොමීන් වහන්දස්දග් සම්මොදිට්ඨි සූතර  
ඇසුරින් ප්වත්වන්නට ද දුණයො වූ රර්ම දේශනො මොලොව මුද්රිත 
මොරයද න් රර්ම දාන ක් දලසින් ඔබ අතට ප්ත් කරන්නට ලැීමම 
ඉමහත් සතුටකි. 

දමම රර්ම දාන  දහ්තු දකොට දගන ජනිත වන්නො වූ සි ලු 
කුසල් ප්ූජය ප්ොෙ මොන්කඩවල සුෙස්සන ස්වොමීන් වහන්දස්ට 
අනුදමෝෙන් කරමු. දමප්ින් බදලන් ඔබ වහන්දස්ට සම්බුේර ශොසනද ් 
චිරස්ථිති  උදෙසො සිදු කරන්නො වූ ශොසනික දමදහවර ඉදිරි ට කර 
දගන  ොමට අවශය ශක්ති  ෛරර්  සහ නිදුක් නිදරෝගී භොව  ෙ 
දමම භවද ් දීම අමො මහ නිවන් සුව  ලැදේවො ි ෙ ප්රොර්ථනො කරමු. 

එදමන්ම සම්මොදිට්ඨි සූතරද ් එක් එක් දකොටස් 
ස්වකැමැත්දතන් ම ප්රිගණයක අකුරැ සකසො දුන් ප්හත නම් සහහන් 
කලයොණය මිතර න්ට ෙ, 

 දිල්රැක්ෂි වීරරත්න මැතිනි  - ජරොමරණය, භව, දේෙනො, 
ආහොර, ආසව 

 සුදච්තනො දකොඩිතුවක්කු මැතිනි  - උප්ොදාන, ිසඥාවන 

 කසුන් අභ ධීර මහතො - කම්මප්ථ 

 න නො මැිසදක් මැතිනි  - සච්ච 

 චතුරංග වීරසිංහ මහත්මො - තණය්හො 



 සමීර න නජිත් මහත්මො හො එම මැතිනි  - සළො තන 
 
ඉතිරි දකොටස් දබොදහෝ ශරේරොදවන් සකසො දුන් ජීදේන්ද්ර බණය්ඩොර 

මහතොට ෙ, මුල් දප්රවෙන ලි ො දුන් ප්ූජය දකොත්මදල් කුමොර කස්සප් 
හිමි න්ට ෙ, ප්ොළි වචන ඇතුළු දබොදහෝ වැරදි නිවැරදි කර දුන් 
දප්්රොදෙිසද ් චන්ද්රොනි රර්මප්රි  මැතිනි  ඇතුළු ප්ිරිසට ෙ, ඒ සහහො 
සම්බන්ධීකරණය  සිදු කළ අදේසිංහ දල්කම් මහතොට ෙ, ප්ිටකවර  
දබොදහෝ ශරේරොදවන් සකසො දුන් තනූජ මොලිම්බඩ මහතොට ෙ, දසෝදුප්ත් 
බැලීදමන් සහ  දැක්වූ සුදන්තරො වීරදස්කර මහත්මි , අරැණය ලක්මොල් 
මහතො, ප්ි සීලි කටුගම්දප්ොල මැතිනි , ගුණයදාස ලි නදග් මහත්මො, 
මදහ්ෂිකො ලි නදග් මැතිනි , ජනිත කරැණයොරත්න මහත්මො  න සි ලු 
දෙනොට ෙ, දමම දප්ොදතහි මුද්රණය කට ුතු කර දුන් දකොලිටි ප්රින්ටර්ස් 
මුද්රණයොලද ් කොර්  මණය්ඩල ට ෙ, දමම දප්ොත ප්ිරිසිදු රර්ම දාන ක් 
දලස ඔබ දවත දනොමිලද ් ම ලබො දීමට මුද්රණය බරප්ැන දැීමදමන් 
දා ක වූ සි ලු කලයොණය මිතර ප්ින්වතුන්ට ෙ, තවත් නන් අ ුරින් උප්කොර 
කළ සි ලු දෙනොට ෙ නිදුක් නිදරෝගී චිර ජීවන ට සහ දම් භවද ් දීම 
අමො මහ නිවන් සුව  සොක්ෂොත් කර ගැනීමට දමම රර්ම දානම  
කුසල  දහ්තු වොසනො දේවො! 

 
දතරැවන් සරණය ි 

්මල්කමාග 

fb.com/path.nirvana 

sudassana.org 
 

 

  



 

 

 

 

 

“්ාතං භික්ඛේවත! ර්ඤං ධක ්මාමපි මා ද්පසමාමි, ේේ 
ර්දප්පන්්ා වතා කාමධා ්මාා ්ප්පජ්ාන්්ි, ්ප්පන්්ා වතා කාමධා 
්මාා භේෙයාභාවතාෙ ේවතපද්ධාෙ මංවතත්න්්ි. යථ ෙදෙිභං භික්ඛේවත 
මමාාදිට්ඨි. යථ මමාාදිට්ඨිකසම භික්ඛේවත! ර ද්ප්පන්්ා ේකවත කාමධා 
්මාා ්ප්පජ්ාන්්ි, ්ප්පන්්ා ක කාමධා ්මාා භේෙයාභාවතාෙ 

ේවතපද් ධාෙ මංවතත්න්්”ි 

 

“ාිකේම,මුම්ාදමදිට්ඨියමපාෙම්ූප්ක්දමලූමඩුු  මධර්ාය්කමඉපදීා්ම
කිකතමුල්ක් දමලූම ,මඋප්කමඩුු  මධර්ාය්කමලැඩීා්මකිකතුමල්ක් දමලූම ම
අ්කමධර්ායඩකමක්දම ්මි.මාිකේම,මුම්ාදමදිට්ඨිඩයදමි්ම්ූප්කම
ඩුු  කයෝම මඋප ්දි,මඋප්කමඩුු කයෝම මලැකව්ක් දිදමය” 
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කාම්මප්ථ වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේදා ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා රකාමධ්ක පාා්ා්ි. යථ 
රකූමධාූධ්ක පාා්ා්ි. යථ කූමධ්ක පාා්ා්ි. යථ කූමධාූධ්ක 
පාා්ා්ි. යථ ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි. යථ 
්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා 
ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි. 
දම් ප්ින්වත් සි ලු දෙනො දැන් දම් සූදානම් වන්දන් දලොේතුරො 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප් දකදරහි කරැණයොදවන් සසර දුක් ගිනි නිවීම 
සහහො දේශනො කළ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට. ඒ නිසො දම් 
ප්ින්වත් සි ලු දෙනො ම තම තමන්දග් සිත් දනොද ක් අරමුණයු වල 
දුවන්නට දනො දී දබොදහෝම උවමනොදවන්, අදන් දම් දේශනොව තුළ 
දීම දම් උතුම් සේරර්ම  අවදබෝර කර ගන්න හැකි දේවො, කි න 
කළණය සිත් ඇති ව දබොදහෝ ශරද්ධොදවන්  ුක්තව දම් දප්ොත කි වීම 
කළ  ුතු ි. 

දම් සූතර  අරබ ො රර්ම දේශනො 16 ක් ඉදිරි ට කරන්න 
බලොදප්ොදරොත්තු දවනවො. දම් අවස්ථොදේ දී මට දප්ොඩ්ඩක් මතක් 
කරන්නට සිතුණයො, දම් රර්ම  කි වීදම් දී, දහොඳින් අවරොනද න් 
 ුතුව සිත ද ොමු කරලො ඒ රර්ම  කි වීදම් තිද න වටිනොකම ගැන. 
ප්ින්වතුනි, දම් අප්ි හැම දෙදනක් ම ඉමක් දකොනක්, ප්රක් දතරක් 
දනොමැති අනවරොගර සංසොරද ් ඒ දම් අත දුවප්ු සැරිසරප්ු අ . 
ප්ින්වතුනි, බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, දම් දීර්ඝ 
සංසොරද ් දී අප් හැම දකදනක් ම අනන්ත අප්රමොණය ව මහො දුක් 
දගොඩක් ිසහප්ු අ . ප්ින්වතුනි, බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, 
දම් දීර්ඝ සංසොරද ්  න ගමදන් දී තමන්දග් ආෙරණී  මේ මළ දුකට 
අඬප්ු කඳුළු එකතු කදළොත් එ  සතර මහො සොගරද ් ජල ට වැඩි ි. 
ඒ වදග්ම දුව ප්ුතො, සදහෝෙර සදහෝෙරි  මැරැණයු දවලොදේ හැඬූ කඳුළු 
සතර මහො සොගරද ් ජල ට වඩො වැඩි ි කි ලො. ඒ වදග්ම තිරිසන් 
ආත්මවල ඉප්දුණයු වොරවල දී තමන් මරණය ට ප්ත් දවන දකොට, දබලි 
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කැප්ුම් කොලො, ගලො දගන ගි  දල් එකතු කරන්න ප්ුළුවන් නම් සතර 
මහො සොගරද ් ජල ට වැඩි ි කි ලො දප්න්නුවො. ප්ින්වතුනි, දම් වදග් 
දීර්ඝ සංසොරද ් දී අප්ි දබොදහෝ දුක් ිසන්ෙ අ . නමුත් දම් සංසොර 
ගමන තොමත් අප්ි කිසිදවකුටත් නිමො කර ගන්න බැරි වුනො. ඒ සංසොර 
ගමන අප්ට නිමො කර ගන්න බැරි වූදේ ප්ින්වතුනි, දම් සේරර්ම  
දබොදහෝම ශරද්ධොදවන් දනො අසප්ු, දනො කි වප්ු නිසො.  

ප්ින්වතුනි, අතීතද ් දී බුදුරජොණයන් වහන්දස්ලො දලෝදක් ඕනූ 
තරම් ප්හළ දවන්නට ඇති. ඒ භොගයවත් බුදුරජොණයන් වහන්දස්ලො 
දලෝක ො දකදරහි අනුකම්ප්ොදවන් සසර දුක් ගිනි නිවන රර්ම  ඕනූ 
තරම් දේශනො කරන්නට ඇති. ඇස් නැත්දතෝ වදග්, කන් නැත්දතෝ 
වදග් අප්ි ඒ රර්ම  දනො අසප්ු නිසො, දනො බලප්ු නිසො තොම දම් දුක් 
සහගත සසදර් අප්ි ඒ දම් අත දුවනවො, සැරිසරනවො. ඒ නිසො අෙ 
ෙවදස් දී දම් ප්ින්වතුන්, දබොදහෝම ශරද්ධොදවන්, උවමනොදවන් දම් ෙහම 
අවදබෝර කර ගන්නට උත්සොහ කරන්න ඕනූ. ඒ ඒ දම් අත දුවන 
සංසොරද ් දම් තරම් කොල ක් ආප්ු දම් ගමන නිමො කර ගන්න අෙ 
ෙවදස් දම් ප්ින්වතුන් දබොදහෝ උත්සොහවත් වන්න ඕනූ. සසරට 
වැටුණයු ෙවසට, දුකට වැටුණයු ෙවසට අප්ව දේරො ගන්න කිසිදවක් 
එන්දන් නූ කි න ටිකත් මතක තබොදගන දම් මනුස්ස ජීිසත ත්, 
බුේදරෝත්ප්ොෙ කොල ත්, සේරර්ම  තිද න වටප්ිටොවක් තිද න දම් 
දමොදහොදත් දම් ජීිසතද ් දකොදහොම හරි දම් ෙහම අවදබෝර කර 
ගන්න උත්සොහවත් දවන්න ඕනූ. ඒ රර්ම  අවදබෝර කර ගන්නට 
ප්ුළුවන් වටිනො ප්රි ො ක් තම ි අෙ ෙවදස් දී මම දම් දේශනොව සහහො 
මොතෘකො කදළ්.  

දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස්ලො දලෝක ට ප්හළ වූදේ දම් 
දලෝකද ් දුක් ිසඳින සත්ව න්දග් දුක දැකලො අනුකම්ප්ොදවන් දුකින් ඒ 
අ  එදතර කළ  ුතු ි කි න අෙහසින්. බුදුරජොණයන් වහන්දස් දැක්කො 
දම් දලෝක ො ජීවත් වන කරම  වැරදි ි. දම් දලෝක ො ජීවත් වන 
කරම ට දකදලස් ඇතිදවලො කර්ම ැස් දවලො ආප්සු ජරො මරණය දුකට 
ප්ත් දවනවො. ඉතින් දකදලස් ඇති දනො දවන කර්ම ැස් දනො දවන 
ිසදිහට ජීවත් දවන්න කරම ක් සොදා දීමට ි බුදුරජොණයන් වහන්දස්ලො 
ප්හළ වූදේ. බුදුරජොණයන් වහන්දස්දග් දේශනොව වූදේ දලෝක ොදග් 
දැකීම වැරදි ි දලෝක ො දලෝක  දෙස බලන කරම  වැරදි ි. දම් කරමද ් 
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වැැේෙ නිස ි දකදලස් ඇතිදවන්දන, කර්ම ැස් දවන්දන, ජරො 
මරණය දුකට නැවත නැවතත් ප්ැමිදණයන්න සිේර දවන්දන. ඒ නිසො 
 ම් දකදනකුට ප්ුළුවන් නම් දැකීම නිවැරදි කර ගන්න, අන්න එ ොට 
ජරො මරණය දුක නැති කරලො සංසොර දුක නැති කරලො උතුම් වූ නිර්වොණය 
සම්ප්ත්ති  සොක්ෂොත් කර ගන්න ප්ුළුවන් බව ි රර්මද ් සහහන් 
වන්දන්. 

බුදුරජොණයන් වහන්දස්ලොදග් බලොදප්ොදරොත්තුව වූදේ දලෝක ට 
නිවැරදි ඇසක් ලබො දෙන්න. එම ඇස බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප්ට 
ලබොගන්න කීදේ දමොන ආකොර ට ෙ? දකොදහොම ෙ? කි න එක 
ප්ැහැදිලි කරලො දෙන්න ප්හසු කරවන සූතර ක් මම මොතෘකො කර 
ගත්දත්. දමම සූතර ප්ොය  මම දේශනො කදළ් මජ්ක්ධිම නිකොද ් 
මූලප්ණය්ණයොසකද ් සම්මො දිට්ඨි සූතර  ඇසුදරන්. ඉදිරි ට මො 
බලොදප්ොදරොත්තු දවනවො සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීමට ශරොවක කු 
තුළ තිිය   ුතු කොරණයො 16ක් දප්න්වන්න. එ ින් ප්ළදවනි වොර ට 
කි නවො කම්මප්ථ වොර  කි ලො. ඒ කම්මප්ථ වොර  තම ි මම අෙ 
මොතෘකො කදළ්.  

 දම් දේශනොව බුදුරජොණයන් වහන්දස් සැවැත් නුවර 
දජ්තවනොරොමද ් වැඩ වසන කොලද ් සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් 
භික්ෂූන් වහන්දස්ලො උදෙසො කළ දේශනොවක්. සැරි ුත් මහ රහතන් 
වහන්දස් “ඇවැත්නි මහදණයනි” කි ලො භික්ෂූන් වහන්දස් 
ආමන්තරණය  කළො. භික්ෂූන් වහන්දස්ලොත් “ඇවැත්නි සොරිප්ුතර න් 
වහන්ස” කි ලො ප්ිළිතුරැ දුන්නො. 

එිසට සොරිප්ුතර න් වහන්දස් කි නවො “ඇවැත්නි සම්මො දිට්ඨි 
සම්මො දිට්ඨි   ැ ි කි නවො දකොප්මණයකින් ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මො දිට්ඨි ඇත්දතක් දවනවො ෙ? එ ො රර්මද ් දනො දසල්දවන 
ප්ැහැදීමකින්  ුක්ත ි. සේරර්ම ට ආප්ු දකදනක් කි ලො කි න්න 
ප්ුළුවන් ෙ?” කි ලො. එිසට භික්ෂූන් වහන්දස්ලො කි නවො “ඇවැත්නි 
සොරිප්ුතර න් වහන්ස ඔබ වහන්දස් අිය ස දී දම් වදග් රර්ම කථොවක 
අර්ථ  දත්රැම් ගන්නට අප්ි ඉතො දුරක ඉහලො වුනත් එනවො, දම් 
රර්මද ් අර්ථ  ඔබ වහන්දස්ට ම වැටදහ්වො. සොරිප්ුතර න් 
වහන්දස්දගන් අහලො භික්ෂූන් රොරණය  කර ගන්නවො” කි ලො 
සොරිප්ුතර න් වහන්දස්දගන් ඉල්ලීමක් කළො. ඒ දවලොදව සැරි ුත් මහ 
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රහතන් වහන්දස් දම් ිසදි ට සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිළිබහ 
ප්වතින ප්ළදවනි කම්මප්ථ වොර  දේශනො කරනවො. දමහි දී තවත් 
එක් කොරණයොවක් මතක් කළ  ුතු ි. සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම 
ප්ිළිබහ කොරණය 16ක් දේශනො කරනවො. නමුත් සම්මො දිටිඨී 16 ක් 
දනොදේ. නිවැරදි දැකීම ඇති කර ගැනීමට කරම 16ක්. එක ම වැවකට 
බහින දතොටුදප්ොළවල් 16ක් වදග් දෙ ක්. වැේ 16ක් දනොදව ි 
දතොටුදප්ොළවල් 16ක්. 

 සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො “ඇවැත්නි 
 ම් කදලක ආ යයශරොවක දතදම් අකුසල  කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො 
නම්, අකුසල මූල  කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, කුසල  කුමක් ෙ 
කි ලො ෙන්නවො නම්, කුසල මූල  කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, 
දමප්මණයකින් ම ආ යයශරොවක දතදම් සම්මොදිට්ඨි ඇත්දතක් දවනවො, 
ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් වුනො, රර්මද ් දනො දසල්දවන 
ප්ැහැදීමකින්  ුක්ත වුන, දම් රර්ම ට ආප්ු දකදනක් කි ලො කි න්න 
ප්ුළුවන්” කි ලො. ඒ කි න්දන් ‘ ම් කිසි දකදනක් අකුසල ත්, අකුසල 
මූල ත්, කුසල ත්, කුසල මූල ත්, කි න දම් රර්ම දත්රැම් ගත්තො 
නම් එ ොදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත්දවනවො  න්න’  ි එ ින් 
දප්න්වන්දන්.  

ඉන් ප්සු සොරිප්ුතර න් වහන්දස් ිසස්තර කරනවො, “ඇවැත්නි 
අකුසල  කි න්දන් කුමක් ෙ අකුසල මූල  කි න්දන් කුමක් ෙ කුසල  
කි න්දන් කුමක් ෙ කුසල මූල  කි න්දන් කුමක් ෙ?” කි ලො ප්රශ්න 
කරලො දමදස් ිසස්තර කරනවො. සතුන් මැීමමක් තිද නවො නම් ඒක 
අකුසල්, දනො දුන් දේ ගැනීමක් තිද නවො නම් දසොර සිතින් ඒක 
අකුසල ක්, කොමද ් වරෙවො හැසිීමමක් තිද නවො නම් ඒක 
අකුසල ක්. දබොරැ කි නවො නම්, දක්ලොම් කි නවො නම්, ප්රැෂ වචන, 
හිස් වචන කි නවො නම්, ඒක අකුසල ක්. මුලින් ක ින් කරන වැරදි 
3 ක් සහහන් කළො. සතුන් මැීමම, දසොරකම් කිීමම, කොමද ් වරෙවො 
හැසිීමම,  න තුන. ඉන් ප්සු දබොරැ කීම, දක්ලොම් කීම, ප්රැෂ වචන 
කීම, හිස් වචන කීම, කි ලො වචනද න් කරන වැරදි හතරක් සහහන් 
කළො. ඊට ප්සුව අභිරයොව අකුසල ක් - අභිරයොව කීදේ දැඩි දලෝභ  
- වයොප්ොෙ  අකුසලක්, තරහව, අකමැත්ත, නැසීදම් කල්ප්නොව, කි න 
එක සිදත් ඇති වන අකුසල ක්. මිථයොෙෘෂ්ටි  අකුසල ක් කි ලො 
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දමන්න දම් කොරණයො 10 ක්, ෙස අකුසල ක් දප්න්නුවො.  ම් දකදනක් 
දම  ෙන්නවො නම් අකුසල  දැන ගත්තො කි ලො කි නවො.  

 ඉන් ප්සු දලෝභ ේදේශ දමෝහ කි න තුන දප්න්වුවො අකුසල 
මූල  ිසදි ට. දමතන දී අප්ි ටිකක් දැන ගනිමු රකාමධ්ක පාා්ා්ි 
කි න කොරණයොව. අකුසල  දැන ගන්නවො කි න ිසට දකොදහොමෙ අප්ි 
අකුසල  දැන ගන්දන්? කොරණයො 10 ක් දප්න්නුවො - ක ින් කරන වැරදි 
3ක්, වචනද න් කරන වැරදි 4ක්, සහ සිතින් කරන වැරදි 3ක්. දම් ෙස 
කර්මප්ථද ් දී කර්ම  දෙකට දබෙනවො දච්තනො කර්ම සහ ෛචතසික 
කර්ම කි ලො. අභිරයො, වයොප්ොෙ, මිථයොෙෘෂ්ටි, වලට කි නවො ෛචතසික 
කර්ම කි ලො - සිදත් ම ද දෙන අකුසල කර්ම. ක ින් කරන වැරදි 
තුනටත්, වචනද න් කරන වැරදි හතරටත්, කි නවො දච්තනො කර්ම 
කි ලො. දම්වො සිත උප්කොරද න් කද න් දකදරනවො, සිත 
උප්කොරද න් වචනද න් දකදරනවො. සිදත් අභිරයොව කි න දැඩි 
දලෝභ  ඇති වූ ිසට ඒ නිසො අන්සතු දේ ගන්නවො, කොමද ් වරෙවො 
හැසිදරනවො, කි න වැරදි දෙකත්, වචනද න් දබොරැ කි නවො කි න 
කොරණය ත් දවනවො. වයොප්ොෙ  කි න ෛචතසික  නිසො කද න් 
ප්රොණයඝොත ත්, වචනද න් දක්ලොම් කීම හො ප්රැෂ වචන කීම  න 
අකුසලත් සිේර දවනවො. ඉන් ප්සු සිදත් ද දෙන මිච්ඡොදිට්ඨි කි න 
අකුසල ෛචතසික කර්ම  නිසො හිස් වචන කථො කිීමම සිේර දවනවො.  

ඒ නිසො  ම් කිසි දකදනකුදග් ක  වචන දෙක වරදින්දන් 
හිත වැරදුදනොත්. හිතක අභිරයො, වයොප්ොෙ, මිච්ඡොදිට්ඨි, කි න මොනසික 
මට්ටමක් නම් තිද න්දන්, එබඳු අකුසල වලින් ගරහණය  වුන මනසක් 
නම් ති න්දන්, ඔහුදග් ක ින් වචනද න් දවන්දන් අකුසල්. 
එතදකොට ක  වචන දෙදක් වරෙට මුල් දවනවො සිත. රකාමධ්ක 
පාා්ා්ි කි න ිසට ෙන්නවො සිදත් ද දෙන අකුසල් තිද නවො, 
සිතින් කරන අකුසල් තිද නවො. ‘සිතින් කරන අකුසල් ඇතිදවන්දන් 
සිදත් අකුසල ස්වභොව  නිසො’ බවත් ෙන්නවො. තවදුරටත් එ ො ෙන්නවො 
අකුසල කර්ම ක් සිදු වුදනොත් එ ට ලැදබන ිසප්ොක  මිහිරි වූ 
ස්වභොවද ් එකක් නම් දවන්දන් නැහැ. එ ට ලැදබන්දන් අමිහිරි වූ 
ිසප්ොක ක් බවත් ෙන්නවො. අකුසල කර්ම ට ිසප්ොක  දුක බවත් 
ෙන්නවො. අකුසල  දුකට දහ්තුවක්, දුක්ඛ සමුෙ  බවත් ෙන්නවො.  ම් 



6 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

දකදනකුට දමදලොව දේවො ප්රදලොව දේවො  ම් දුකක් තිද නවො 
නම් එ  ඇතිවී තිදබන්දන් අකුසල  මුල් දවලො. 

රකාමධාූධ්ක පාා්ා්ි - අකුසල මූල  ඇති වන සැටිත් ඔහු 
ෙන්නවො. ඒ කි න්දන් දලෝභ, ේදේශ, දමෝහ අකුසල මූල  ඇති 
වන්දන් දකොදහොමෙ? ඇසට ප්රි  මනොප් රූප් ක් හමු දවනවො නම් 
එ  රස ිසඳීම නිසො දලෝභ  කි න ක්දල්ශ  ඇතිදවනවො. ඇසට අප්රි  
රූප් ක් හමු දවනවො නම් එම රූප් ට අනුව දමදනහි කරන ිසට 
ේදේෂ  නැත්නම් අකමැත්ත කි න කොරණයොව ඇතිදවනවො. උදප්්ක්ෂො 
දේෙනොවට දහ්තු වන ස්ප්ර්ශ  නිසො උදප්්ක්ෂො දේෙනොවක් 
ඇතිදවනවො. උදප්්ක්ෂො සහගත රූප් ක් හමු වූ ිසට දමෝහ  නැමති 
ක්දල්ශ  ඇතිදවනවො. ඇස මුල් කර දගන සැප්, දුක්, උදප්්ක්ෂො කි න 
තුන් මොනසික මට්ටම තුළ දලෝභ ේදේශ දමෝහ ඇතිදවනවො. කනට 
ශේෙ ක් ගැදටන ිසටත්, ශේෙ  ප්රි මනොප් වූ එකක් නම් ඒදක 
දලෝභ ත්, අමනොප් අප්රි  දෙ ක් නම් ේදේශ ත්, අප්රි  අමනොප් දහෝ 
ප්රි  මනොප් දහෝ නැත්නම්, උදප්්ක්ෂො සහගත නම් දමෝහ ත් 
ඇතිදවනවො. ඇස කන නොස  දිව ශීමර  මනස කි න ආ තන හද ් 
සැප් දුක් උදප්්ක්ෂො කි න අරමුණයු නොනත්ව  මත දලෝභ ේදේශ දමෝහ 
දකදලස් අප් තුළ ඇතිදවනවො. දම  මුල් කර දගන ි අභිරයො 
වයොප්ොෙ මිච්ඡොදිට්ඨි කි න අකුසල කර්ම සිත තුළ සැකසුදණය්. 
මොනසික මට්ටම අකුසල සහගත නිස ි ක  වචන දෙක වැරදුදණය්.  

 ක ින් කරන වැරදි තුනත්, වචනද න් කරන වැරදි හතරත්, 
සිතින් කරන වැරදි තුනත්, දම්වො කර්මප්ථ කර්ම ගණය ට වැදටනවො. 
දම් දවලොදේ ප්රශ්න ක් ඇතිදවන්න ප්ුළුවන්, ‘දලෝභ ේදේශ දමෝහ 
කර්ම දනොදේ ෙ?’ කි ලො. හැම ිසටම ිසප්ොක වූ දේ අප් හමුවට 
ප්ැමිදණයන ිසට ිසප්ොක වූ දේ නිසො ඇත්ත ඇති සැටිද න් දනො ෙකින 
ිසට දලෝභ ේදේශ දමෝහ ඇතිදවනවො. දම් ිසප්ොක වූ දේ සැප් සහගත 
නම්, ඇත්ත දනො ෙකින ිසට දලෝභ  ඇතිදවනවො. ිසප්ොක  දුක් සහගත 
නම්, ඇත්ත ඇති සැටිද න් දනො ෙකින ිසට ේදේශ  ඇති දවනවො. 
ිසප්ොක  උදප්්ක්ෂො සහගත නම් ඇත්ත ඇති සැටිද න් දනො ෙකින 
ිසට දමෝහ  ඇතිදවනවො. එතදකොට දලෝභ ේදේශ දමෝහ තිද න්දන 
රූප් ශේෙ ගන්ර රස ස්ප්ර්ශ රම්ම කි න බොහිර අරමුණයු අප්ට හමු 
වන ිසට ිසප්ොකද ් ඇත්ත ඇති සැටිද න් දනො ෙකින අවස්ථොදේ දී ි. 
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‘දලෝභ ේදේශ දමෝහ නිසො අකුසල කර්ම  මනස තුළ ඉප්දිලො සිත 
ක  වචන  කරි ොත්මක දවනවො’ කි න එක ෙකින්න ඕන. දම  ඉතො 
තීක්ෂණය ව ෙකින්න ඕන දෙ ක් නැතිනම් අප්ට ප්රශ්න ක් ඇතිදව ි 
‘දලෝභ ේදේශ දමෝහ කි නවො, ආද ත් අභිරයො වයොප්ොෙ මිච්ඡොදිට්ඨිත් 
කි නවො, දම් දෙක ම මනස ි දන්ෙ?’ කි ලො. මනස වුනත් අරමුණයු 
නොනත්ව ක් තිද නවො. මුලින් ම අප්ට හමු වන්දන් නූ කර්ම, මුලින් 
ම අප්ට හම ුවන්දන් දලෝභ ේදේශ දමෝහ. ඇස තිද න තැන, රූප්  
තිද න තැන, චක්ඛු ිසඥාවන  තිද න තැන, ිසප්ොක රර්මතො ටිකක් 
ඇසුරැ දවන්දන. දම  තුළ දකදලස් වත්, අනුවණය අකුසල් වත් 
නැහැ. ඇසත් රූප් ක් චක්ඛු ිසඥාවන ත් හමු වන තැන වටප්ිටොව සැප් 
සහගත නම් ඒ වටප්ිටොව රර්ම  ප්ිරිසිහ දනො ෙකින ිසට දලෝභ  
ඇතිදවනවො. ඒ දලෝභ  නිසො සිදත් ඇති වන ක්දල්ශ ක් අභිරයොව. 
රූප් ක් දප්දනනවො, එ  දුක් සහගත ි, එහි තිදබන රර්මතො ප්ිරිසිහ 
දනො ෙකින ිසට එතන ඇති වන ක්දල්ශ  වයොප්ොෙ . රූප් ක් 
දප්දනනවො, එ  උදප්්ක්ෂො සහගත ි, එම උදප්්ක්ෂො සහගත අරමුණය 
ප්ිරිසිහ දනො ෙකින ිසට එතන ඇති වන ක්දල්ශ  මිච්ඡොදිට්ඨි.  

 හැම දවලොදව ම දලෝභ ේදේශ දමෝහ කි න රර්මතො තුන 
ෙකින්න - ඇසට රූප් දප්්න, කනට ශේෙ ඇදසන, නොස ට ගහ සුවහ 
දැදනන, දිවට රස, ක ට ස්ප්ර්ශ, සිතට අරමුණයු, ලැදබන අවස්ථො වල 
තම ි දලෝභ ේදේශ දමෝහ ඇතිදවන්දන්. අභිරයො වයොප්ොෙ මිච්ඡොදිට්ඨි 
කි න තුන තමන් තුළ ම ඉප්දිලො මනස තුළ ම හැදිලො වැඩිලො මනස 
තුළ දහෝ ප්වතිනවො, නැතිනම් මනදස් උප්කොරද න් නැවත ක  
වචනද න් කරනවො. එතදකොට රකාමධ්ක පාා්ා්ිඅ රකාමධාූධ්ක 
පාා්ා්ි කි න ිසට ෙන්නවො අකුසල  දුකට දහ්තුවක්. ඒ දහ්තුව ෙ 
හිදත් උප්කොරද න් ක  වචන දෙදකන් කරන රර්ම කුත් තිද නවො, 
සිදත් ද දෙන රර්ම කුත් තිද නවො. අකුසල ත් ෙන්නවො දහොහට, 
අකුසල මූල ත් ෙන්නවො. ඇස කන නොස  දිව ශීමර  මනස කි න 
ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  ඇසුරැ කරන ිසට, ආ තන හ  තුළ සැප් දුක් 
උදප්්ක්ෂො සහගත අරමුණයු දප්දනන ිසට, ඒවො දකදරහි නුවිසන් දනො 
බලන නිසො ඒ රර්ම න් දකදරහි හොත්ප්ස සිත බැඳී ප්වතින නිසො, 
දලෝභ ේදේශ දමෝහ එනවො කි ලො එ ො ෙන්නවො. එතදකොට 
අකුසල ත්, අකුසල මූල ත් ඇතිදවන්දන් දමදහම ි කි ලො 
ආ යයශරොවක දතදම් ෙන්නවො.  
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ඉන් ප්සු දප්න්වනවො කාමධ්ක පාා්ා්ිඅ කාමධාූධ්ක 
පාා්ා්ි - කුසල ත් ෙන්නවො, කුසල මූල ත් ෙන්නවො. කුසල  කි ලො 
කි න්දන් කුමක් ෙ? ක ින් කරන වැරදි තුනකින් වළකිනවො. එනම් 
සතුන් මරන්දන් නැත්නම්, දසොරකම් කරන්දන් නැත්නම්, කොමද ් 
වරෙවො හැසිදරන්දන් නැත්නම් කුසල්.  ම් දකදනක් දබොරැ 
කි න්දන නැත්නම්, දක්ලොම් ප්රැෂ වචන හිස් වචන කි න්දන 
නැත්නම්, වචනද න් කරන වැරදි හතදරන් වළකිනවො නම්, ඒක 
කුසල ක්.  ම් කිසි දකදනකුදග් මනදස් අනභිරයො නැතදහොත් 
අභිරයො නැති බව, අවයොප්ොෙ නැතදහොත් වයොප්ොෙ නැති බව, 
නැතදහොත් තරහව නැසීදම් කල්ප්නොව නැති බව, තිදබනවො නම් ඒක 
කුසල ක්. සම්මොදිට්ඨි නැතදහොත් නිවැරදි දැකීමක් තිදබනවො නම් ඒක 
කුසල ක් කි ලො දප්න්වනවො. දමදලස දම් කුසල කර්ම ෙහ ට 
කි නවො ෙස කුසල කර්ම ප්ථ  කි ලො. දම් කුසල කර්ම  ෙ දෙකට 
දබදෙනවො, දච්තනො කර්ම සහ ෛචතසික කර්ම කි ලො.  ම් 
දකදනකුදග් සිදත් අනභිරයො දහවත් දැඩි දලෝභ  නැති බව 
ද දෙනවො නම් ඒක සිදත් ද දෙන කුසල ස්වභොව ක්. නැසීදම් 
කල්ප්නොවක් නැත්නම් එ ත් කුසල් ස්වභොව ක්. දමදලස  ම් 
දකදනකුදග් මොනසික මට්ටම සකස් දවලො තිද න්දන් කුසලද ් නම් 
එ ින් ඇතිදවන්දන් ක ින් නිවැරදි බවත් වචනද න් නිවැරදි බවත්. 
ක ින් වචනද න් කරන වැරදි දකදරන්දන නැහැ. දලෝභ  නැති 
වන ිසට දලෝභද න් කරන වැරදි දකදරන්දන නැහැ. දමෝහ  නැති 
දවන ිසට දමෝහද න් කරන වැරදි දකදරන්දන නැහැ.  

 එතදකොට කාමධ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ක ින් කරන වැරදි 
තුන නැති බව, වචනද න් කරන වැරදි හතර නැති බව, සිතින් කරන 
වැරදි තුන නැති බව, කුසල් කි ලො එ ො ෙන්නවො. කුසල  ෙ දච්තනො 
කර්ම, ෛචතසික කර්ම, කි ලො රර්මතො දෙක ි. සිදත් කුසල් ද දීම 
නිසො ක  වචන  දෙක උප්කොරද න් කුසල් දවන්දන් කි ලො 
ෙන්නවො. දමදලොව දේවො, ප්රදලොව දේවො  ම් සැප් ක් සැනසිල්ලක් 
දහෝ නිදුක් බවක් තිද නවො නම් එ ට දහ්තුව කුසල   ි. එතදකොට 
සැප් සැනසිල්ල කි ේදී අනුකරමද න් දබදිලො නිවනට සොදප්්ක්ෂව 
දලෝදක තුළ සැප් සැනසිල්ල  ම් මට්ටමක තිද නවො. නමුත්  ථොර්ථ 
වශද න් අජරොමර නිවන ම ෙකිනවො සැප් සැනසිල්ල හැටි ට. ඒ 
අජරොමර සැප් ට දහ්තුව කුසල  හැටි ට ෙකිනවො. කාමධාූධ්ක 
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පාා්ා්ි - දම් නිවනට දහ්තු වූ, නිවනට මග වූ, සැප් ට දහ්තු වූ, 
සැප් ට මග වූ, කුසල  ඇති කර ගන්දන් දකොදහොමෙ කි ලො 
ෙකිනවො, ඒ කුසල මුල් නිස ි කුසල  ඇතිදවන්දන කි ලො. කුසල ට 
දහ්තුව ෙකිනවො කුසල මූල  හැටි ට, කුසල  නිස ි ජරො මරණය නැති 
වන්දන්. එතදකොට දුක්ඛ නිදරෝර ත්, ඒකට තිද න මගත් කි න 
කොරණයො දෙක කම්මප්ථ වොර  තුළ තිද නවො - චතුරො යය සතය  
අවදබෝර වීමට තව කරම ක්.  

කුසල මූල  සකුසල  ඇතිදවන්න දහ්තුව  කි ලො කි න්දන් 
කුමක් ෙ? අදලෝභ අේදේශ අදමෝහ කි න රර්මතො තුන. ඒවො ෙකින්න 
බොහිර රර්මතො ඇසුදරන් - ඇසට රූප් ක් දප්දනන අවස්ථොවක එම 
රූප්  ප්රි  ි මනොප් ි නම් එම ප්රි  වූ මනොප් වූ රූප්  ප්ිළිබහ නුවණයක් 
ඇති කර ගන්න ප්ුළුවන් නම් එතදකොට ඇතිදවනවො අදලෝභ . 
එතදකොට ඇසට හමු දවනවො අප්රි  අමනොප් රූප් ක්, එම අප්රි  
අමනොප් බව ඇති කර දනො දගන ඉන්න ප්ුළුවන් නම් අප්ට 
ඇතිදවනවො අේදේශ . ඇසට දප්දනන රූප්  උදප්්ක්ෂො සහගත ි, 
එහි ඇත්ත ඇති සැටිද න් ෙකින්න ප්ුළුවන් නම් අප්ට ඇතිදවනවො 
අදමෝහ . දමදලස ඇසට සැප් දුක් උදප්්ක්ෂො කි න තුන් ප්රදභ්ෙද න් 
 ුත් රූප් ක් හමු වන ිසට ඒ රර්මතො ප්ිරිසිහ දනො දැකීම නිසො අප්ට 
දලෝභ ේදේශ දමෝහ ඇති වුනො. එනිසො අකුසල කර්ම ඇතිවුනො, ඒ 
නිසො දුකට ප්ත් වුනො. දැන් අප්ට තිද න්දන් ඇසට රූප් ක් හමු වන 
අවස්ථොදේ දී ඇසට හමු වන රූප්  අරබ ො ද ෝනිදසෝමනසිකොර  
ප්වත්වන්නට, සිහි නුවණය ප්වත්වන්නට. ඇසට දප්දනන රූප්ද ් සැප් 
දුක් උදප්්ක්ෂො තුන් අරමුණයු එේදී සැප්ද ් දී සතුටු දවන්න  න්දන් 
නැතිව, දුදක් දී ගැදටන්න  න්දන් නැතිව, ඇත්ත ඇති සැටිද න් 
දැකලො උදප්්ක්ෂො දවන්න ඕන. නිකම්ම උදප්්ක්ෂො දවලො මදි. ඇ ි එම 
උදප්්ක්ෂො සහගත බදේ දමෝහ  තිද නවො. එනිසො ඇත්ත ඇති 
සැටිද න් දැකලො උදප්්ක්ෂො දවන්න ඕන. එිසට එහි දලෝභ ේදේශ 
දමෝහ නැහැ.  

 කනින් ශේෙ අහලො අහන අරමුදණය් දනො ඇලී දනො ගැටී 
ඇත්ත ඇති සැටිද න් දැකලො උදප්්ක්ෂො දවන්න ප්ුළුවන් නම් දලෝභ 
ේදේශ දමෝහ නැහැ. දම් ිසදි ට ඇසට රූප් ක්, කනට ශේෙ ක්, 
නොස ට ගහ සුවහත්, දිවට රසත්, ශීමර ට ස්ප්ර්ශ ත්, මනසට රර්ම 



10 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

ආරම්මණයත්, කි ලො බොහිර අරමුණයු අප්ට හමු වන ිසට සිහි නුවණය 
ද ොෙලො දලෝභ ේදේශ දමෝහ  න රර්මතො තුන ඉප්දෙන ගති  
නවතන්න ඕන. දමම අකුසල මූල න් නැවැත්තුදවොත්, එනම් අදලෝභ 
අේදේශ අදමෝහ කි න කුසල මූල න් උප්දින ිසදි ට ආ තන හ  
ප්රිහරණය  කදළොත්, ඉදේටම එ ොදග් මනස තුළ ෛචතසික කර්ම 
හිටින්දන් නැහැ. එනම් අභිරයො වයොප්ොෙ මිච්ඡොදිට්ඨි ඇතිදවන්දන් 
නැහැ. එනිසො ක ින් කරන වැරදි නැහැ. එනිසො ඉදේම දුකට  න 
දහ්තු ටික නැහැ. ඉදේම ි සැප් තිද න්දන. කුසල කර්ම ෙකින්න ඕන 
තමන් තුලින් උප්දින රර්මතො හැටි ට. අදලෝභ අේදේශ අදමෝහ කි න 
රර්මතො තුන තිද න්දන ිසප්ොක එනම් රූප් ශේෙ ගන්ර රස ස්ප්ර්ශ 
රම්ම අප්ට හමු දවන ිසට, බොහිර අරමුණයු ප්ැත්ත ද ොමු වී ිසනිශ්ච  
දනො ගැනීම තුළ ි. අදලෝභ අේදේශ අදමෝහ රර්මතො ඇති කර 
ගැනීමට ඒ ිසප්ොක තමොදග් සන්තොනද න් තමො තුලින් ඉප්දෙන බව 
ෙත  ුතු ි. අනභිරයො අවයොප්ොෙ සම්මොදිට්ඨි  න කුසල රර්මතො ඇති 
කර ගන්නට නම් අදලෝභ අේදේශ අදමෝහ කි න කුසල මූල ඇති කර 
ගන්න ඕන.  

අප්ට දමහි දී හමු දවනවො, දුක ි, දුකට දහ්තුව ි, දුක නැති 
බව ි, දුක නැති බවට තිද න දහ්තු ටික ි. ඒ නිස ි අකුසල ත්, 
අකුසල මූල ත්, කුසල ත් කුසල මූල ත්, දැක්දකොත් සම්මොදිට්ඨි  
ඇතිදවනවො කි න්දන්, දසෝතොප්න්න ප්ුේගලද ක් වුනො කි න්දන්. 
දවන දමොකුත් දනොදේ චතුරො යය සතය  අවදබෝර දවනවො. චතුරො යය 
සතය  අවදබෝර වීම ි කම්මප්ථ වොර  තුළ තිද න්දන. ඇස කන 
නොස  දිව ශීමර  මනස  න ආ තන හ ට අරමුණයු හමු වන ිසට එම 
අරමුණයු අරබ ො දලෝභ ේදේශ දමෝහ ඇති වන ිසදි ට කට ුතු කළ 
ිසට අකුසල මූල  ඇතිදවනවො. එනිසො සිත වරදිනවො. ඉන් ප්සු ක  
වචන දෙක වරදිනවො. අකුසල  ප්ිදරනවො. එම අකුසල  නිසො සතර 
අප්ොද ් දුක් ිසඳින්නට දවනවො. දුක් ඇතිදවනවො. දම  දුක ි දුක්ඛ 
සමුෙ  ි. ඇසට රූප් ක් හමුවන ිසට අදලෝභ අේදේශ අදමෝහ කි න 
කුසල මූල ඇති කර ගන්න ප්ුළුවන් නම් ඒ තුලින් සිදත් අනභිරයො 
අවයොප්ොෙ සම්මොදිට්ඨි කි න කුසල රර්මතො ඇතිදවනවො. එනිසො ක  
වචනද න් වැරදි දවන්දන නැහැ. එනිසො අප්ට අජරොමර නිවන කරො 
 න්න ප්ුළුවන්. නිදුක් බවක් ලැදබනවො, නිදුක් බවක් ලැදබනවො අප්ට 
කුසල  නිසො. කුසල  ලැදබනවො කුසල මූල  නිසො.  
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දමන්න දම් කොරණයොව අප්ට ජීිසතද න් දැන ගන්න ප්ුළුවන් 
නම්, දම් කොරණය  දැන දගන ඇස කන නොස  දිව ශීමර  මනස 
ප්රිහරණය  කරන්න ප්ුළුවන් නම් ඒකොන්තද න් ම එ ොට සම්මොදිට්ඨි  
තිද නවො. ඇස කි න කොරණයොව ප්ිරිහීම ප්ිිසස දහෝ වැඩීම ප්ිිසස 
ප්වතින එකක් දනොදේ. රූප්  කි න කොරණයොව ප්ිරිහීම ප්ිිසස දහෝ 
වැඩීම ප්ිිසස ප්වතින එකක් දනොදේ. ඇස හො රූප්  නිසො ප්වතින 
චක්ඛු ිසඥාවන  ප්ිරිහීම ප්ිිසස දහෝ වැඩීම ප්ිිසස ප්වතින එකක් 
දනොදේ. දම් රර්මතො කුසල සහගත දහෝ අකුසල සහගත දනොදේ. 
දකදනකුට දම් රර්මතො අරබ ො අකුසල ස්වභොව ක් ඇති කර දගන 
දුකට  න්නත් ප්ුළුවන්, කුසල ස්වභොව ක් ඇති කර දගන දුක් නැති 
තැනට  න්නත් ප්ුළුවන්. ඒ නිසො දම් ආ තන හ ට අරමුණයු හමු වන 
අවස්ථොවට අනුව ි තිද න්දන් ‘තමන් ආද ත් ජරො මරණය දුකට 
 නවො ෙ? අජරොමර නිවනට  නවො ෙ?’ කි න කොරණයොව. අන්න ඒ 
කොරණයොව එ ොට ප්ැහැදිලි දවනවො. එ ො ෙන්නවො ඇසට දප්දනන 
රූප්ද ් දලෝභ ේදේශ දමෝහ ඇතිවුදනොත් කුමන කරම කට වත් සිදත් 
දැඩි දලෝභ  ේදේශ  මිච්ඡොදිට්ඨි  කි න එක නවතන්න බැහැ කි ලො. 
එිසට ක  වචන දෙදක් වැැේෙ නවත්වන්න බැහැ කි ලො එ ො 
ෙන්නවො. ඇස ඉදිරිප්ිටට  මක් එන ිසට ෙකිනවො නම් ඒකට කැමති 
වුදනොත් දුකට දන්ෙ කැමති වන්දන් කි ලො - ඒ අරමුදණය් දුක නැහැ 
නමුත් ප්රි ො  ප්ිහිටල තිද නවො දුක ෙක්වො ම - ඒ අරමුණයට කැමති 
වුදනොත් සිදත් අභිරයො, දැඩිදලෝභ  ප්ිහිටනවො. දැඩිදලෝභ  
ප්ිහිටිද ොත්, ක  වචන දෙදක් වැැේෙ වුදනොත්, කර්ම ැස් දවනවො, 
ජරො මරණය දුක එනවො ම ි කි ලො ෙන්නවො. එතදකොට ඇසට දප්දනන 
දෙ ට දලෝභ  නැති වුදනොත්, ේදේශ  නැති වුදනොත්, දමෝහ  නැති 
වුදනොත්, මනස තුළ අභිරයො වයොප්ොෙ මිච්ඡොදිට්ඨි කි න තුන නැහැ. 
එිසට ක  වචන දෙදකන් වන වැැේෙ ප්ිහිටන්දන් නැහැ. එනිසො දුක 
ඇති වන්දන් නැහැ කි ලොත් ෙන්නවො.  

 ශරැතවත් ආ යයශරොවක දතදම් ඇස වත් රූප්  වත් චක්ඛු 
ිසඥාවන  වත් තමන්ට  හප්ත ප්ිිසස ප්වතින දෙ ක් කි ලො ෙකින්දන් 
නැහැ. දම  අ හප්ත ප්ිිසස ප්වතින දෙ ක් කි ලො එ ො ෙන්නවො. 
දම් ටික ප්රිහරණය  කරන ිසට තමන් ප්වත්වන මොනසික මට්ටම මත ි 
ප්ිරිහීම ෙ දි ුණයුව ෙ කි න එක තීරණය  දවන්දන්. ඇසට රූප් ක් 
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දප්දනන ිසට එ  සැප් දුක් උදප්්ක්ෂො දවන්න ප්ුළුවන්, එනිසො එ  
ප්ිරිසිහ ෙකින්න උත්සොහවත් දවනවො.  

දම් ඇස රූප්  චක්ඛු ිසඥාවන  කි න එදක් ඇදලන්දන 
නැතිව ගැදටන්දන නැතිව ඇත්ත ඇති සැටිද න් දැකලො උදප්්ක්ෂො 
දවන්දන් දකොදහොමෙ? දම ට උප්මොවක් කි න්නම්. අප්ට  ම් කිසි 
වස්තුවක් දප්දනනවො කි න සිේිප  ගත්දතොත් එ  අප්ට 
දප්දනන්දන් රූප් දේෙනො සංඥාව සංඛොර ිසඥාවන කි න ස්කන්ර ප්හක 
උප්කොරද න්. ප්රතය ටික නැති දවන ිසට ඒ ස්කන්ර ටික නැති දවලො 
 නවො. එතදකොට දප්දනන දේ දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ 
නැතිව නැති දවනවො. දම් කොරණය  අප්ි ටික ටික හරි භොිසතො කරන්න 
ඕන. අප්ි දත් දකෝප්්ප් ක් ගත්දතොත්, දත් දනොවන දේවල් ටිකක් - 
සීනි, දත් දකොල, ඉඟුරැ, උණයු වතුර ටිකක් - එකට එකතු කරන ිසට 
දප්ර දනො තිීමම ි දත් එකක් හැදෙන්දන. කලින් හැදෙන්දන 
ඉස්දසල්ලො දත් එකක් තිබුනත් දනොදේ. හැදීදමන් ප්සුව දත් එකක් 
තිද නවොත් දනොදේ. දත් දනොවන දේවල් රොශි ක් එකට එකතු කරලො 
දත් කි න එක හැදුදණය්. ඒ නිසො දැන් දත් කි ලො අප්ට ලැබුදණය් 
රර්මතො රොශි ක එකතුවක් ප්මණය ි.  

ඒවදග් අප්ට රූප් ක් දප්දනන ිසට දම් වර්තමොනද ් රූප් ක් 
දේෙනො සංඥාව සංඛොර ිසඥාවන කි න ස්කන්ර ප්ංචක ට එකතු වූ නිස ි 
අප්ට  ම් වස්තුවක් දප්දනන්දන්. එතදකොට අප්ට දප්්නවො කි ලො 
කි න එකට එක රර්මතොව ක් බලන්න බැහැ. දම් ස්කන්ර ප්ංචකද ් 
ප්ැවැත්ම තම ි අප්ට දප්දනනවො කි න රර්මතොව . එතදකොට 
රූප්ද න් දකදරන්න ඕන කෘතය ටික රූප්ද න් දකදරන නිසො, 
දේෙනොදවන් දකදරන්න ඕන කෘතය ටික දේෙනොදවන් දකදරන 
නිසො, සංඥාවදවන් දකදරන්න ඕන කෘතය ටික සංඥාවදවන් දකදරන 
නිසො, සංඛොරද න් දකදරන්න ඕන කෘතය ටික සංඛොරද න් දකදරන 
නිසො, ිසඥාවනද න් දකදරන්න ඕන කෘතය ටික ිසඥාවනද න් දකදරන 
නිස ි අප්ට දම් දප්්න්දන්. දප්්නවො කි න සිේිප  ප්රතය ටිකක් දහ්තු 
ටිකක් එක් වීම නිසො ඇතිදවලො. ඒ ප්රතය නැති දවන ිසට ‘දප්දනන 
දේ’ නැති දවනවො. දප්දනන දේ ‘දැන ගන්න’ ිසට හැම දවලොදව ම 
දත්රැම් ගන්න එ  මොනසික ව උප්දින රර්ම ක්. ‘දප්දනන දේ’ සහ 
‘දැන ගන්න දේ’ දලස දෙකට දබදා දගන දත්රැම් ගත්දතොත් දම් 
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දලෝභ ේදේශ දමෝහ ප්වතින්දන් නැහැ. දප්දනනවො කි න මට්ටම 
චක්ඛු ිසඥාවන  කි න අවස්ථොව ි. දැනගන්නවො කි න මට්ටම මදනෝ 
ිසඥාවන  කි න අවස්ථොව.  

එතදකොට අප්ි දම් රර්මතො දෙක දෙකක් හැටි ට ගත්දතොත් 
සහ දප්දනන දේ කි ලො දැන ගන්දන් අදප්් මනදසන් කි ලො දත්රැම් 
ගත්දතොත්, අප්ි දැන ගන්දන් දප්දනන දේ දනොදේ කි ලො නුවණය 
එනවො. එක ම වස්තුවක් අප්ි ඉස්සරහ තිබුනත් දවනස් භොෂො ෙන්න 
තුන් දෙදනක් ඒ වස්තුව දැන ගන්දන් තුන් ිසදි කට. දප්දනන්දන් 
එක ම ිසදි කට, දැනගන්දන් තම තමන්දග් භොෂොදවන්. ඒ ඒ අ දග් 
මනස හුරැ කරප්ු ිසදි ට ි දැදනන්දන්. දම්දකන් දත්රැම් ගන්න 
දප්දනන දේ අනිකක්, දැනගන්න දේ අනිකක්. දම් දෙක දෙකක් 
හැටි ට දබෙලො දත්රැම් ගත්දතොත් අප්ි දැනගන්න දේ සහ දප්දනන 
දේ ගැන ඇදලන්දන නැතිව ඉන්නවො. අවදබෝර  උෙේ කර දගන 
දප්දනන දෙ ට බැදහන්දන නැතිව ඉන්නවො, ැවදටන්දන් නැතිව 
ඉන්නවො, ‘දප්දනන දේ අනිකක්, දැන ගන්න දේ අනිකක්’ කි න 
කොරණයොව අවදබෝර උදනොත්. අෙ අප්ට දප්දනන දේ නිසො දනොදේ 
ඇලීම් ගැටීම් ඇතිදවලො තිද න්දන්, දප්දනන දේ අරබ ො දැන ගන්න 
එදක් වැැේෙ නිස ි. ‘දප්දනන දේ’ ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්න ි ප්රතයද න් 
උප්න් දෙ ක්. එබඳු ප්රතයද න් උප්න් දේ ප්රතය නැති දවන ිසටම 
නැති දවනවො. ඒ අරබ ො අදප්් මනස තුලින් උප්දින රර්මතොව  ි 
‘දැන ගන්දන්’ කි න නුවණය අප්ට තිද න්න ඕන.  

දම් ිසදි ට ඇදසන දේ අරබ ොත්, කනට ඇදසන දේ අනිකක්, 
දැන ගන්න දේ අනිකක්, නොස ට දැදනන ගන්ර  අනිකක්, දැන ගන්න 
දේ අනිකක් ආදී වශද න් ආ තන ට දප්දනන දෙ ට දැන ගන්න 
දේ බැදහන්න දෙන්න එප්ො. උදාහරණය ක් ිසදි ට අප් ඉදිරිද ් ප්ුටුවක් 
තිද නවො කි ලො හිතමු. ඇස ඉදිරිප්ිට තිද න වස්තුව අනිකක්, ‘ප්ුටුව 
කි ලො හිතන දෙ ’ අනිකක්. දමම වස්තුව ඉංගරීසි භොෂොව කතො කරන 
දකදනක් දැක්දකොත් කි න්දන් ‘දච ො’ කි ලො. සිංහල දකදනක් 
හිටිද ොත් එ ො දැන ගන්දන් ‘ප්ුටුව’ කි ලො. දම් උප්මොදවන් දත්රැම් 
ගන්න දප්දනන මට්ටම එකක්, දැන ගන්න මට්ටම දවනත් එකක් 
කි ලො. එදහම වූදේ ‘දැන ගන්න දේ’, දප්දනන දෙ ට අ ිති නැති 
නිසො. දමන්න දම් අවස්ථො දෙක අප්ට නුවිසන් ෙකින්න ප්ුළුවන් 
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වුදනොත් ‘දප්දනන දෙ ට’ ඇදලන්දන ගැදටන්දන ැවදටන්දන 
නැතිව ඉන්න ප්ුළුවන්. ඇදසන දෙ ට ඇදලන්දන් ගැදටන්දන 
ැවදටන්දන් නැතිව ඉන්න ප්ුළුවන්. දමම ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  ම 
දලෝභ ේදේශ දමෝහ දකදලස් ඇති දනොවන ිසදි ට ප්රිහරණය  
කරන්න ප්ුළුවන්, ඇත්ත ඇති සැටිද න් ෙකින්න ප්ුළුවන්. දම් ිසදි ට 
 ම් දකදනක් ඇසට රූප් ක් හමු වන ිසට රූප් ක් හමු දවනවො, ඊට 
ප්සුව ඒ රූප්  දැන ගන්නවො කි ලො ෙකින්න. එප්මණයකින් ම එ ො 
ඇදස් බැඳිලො නැහැ ඇලිලො නැහැ ැවටිලො නැහැ. කනට ශේෙ ක් 
ඇදසන දකොට, ‘ඇදසනවො කි ලො කි න්දන් දමන්න දම් අවස්ථොව, 
ඇදසන ශේෙ  දැන ගන්නවො කි ලො කි න්දන් දමන්න දම් අවස්ථොව’ 
කි ලො දෙකට දබෙලො දැන ගන්න.  

දමදස්  ම් දකදනක් ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  ගැන නුවිසන් 
ද ෝනිදසෝමනසිකොර  ඇති කර ගත්දතොත්, ඒ දහ්තුදවන් දලෝභ 
ේදේශ දමෝහ කි න දකදලස් ැස් දවන්දන නැහැ. අදලෝභ අේදේශ 
අදමෝහ කි න කුසල් ැස් දවනවො. දමම කුසල  තුලින් සංසොර දුක 
නැති කර ගන්න ප්ුළුවන්. අන්න ඒවදග් කරම ක් තිද න නිස ි 
සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කදළ් ‘ ම් දකදනක් කුසල ත් 
කුසල මූල ත් ෙන්නවො නම්, අකුසල ත් අකුසල මූල ත් ෙන්නවො නම්, 
දම  සම්මොදිට්ඨි දවනවො. ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් වුනො. රර්මද ් 
ගුණය ගැන ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත ි. දමොහු සේරර්ම ට ආප්ු දකදනක් 
දවනවො කි ලො කි න්න ප්ුළුවන්’ කි ලො.  

දම් සම්මොදිට්ඨි සූතරද ් ප්ළමුවන කම්මප්ථ වොර  අෙ මම 
ිසස්තර කරො දම් උතුම් දේශනොව සි ලු දෙනොට ම නිවන් සුව ප්ිිසස 
දහ්තු දේවො කි න අෙහස ඇති කර ගන්න ඕන. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

කාම්මප්ථ වශර  යමිශ වි .



 

ආහශර වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ආතාහ්ක පාා්ා්ි, 
ආතාහමාදභේක පාා්ා්ි, ආතාහ්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ආතාහ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ  

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් සූදානම් දවන්දන් දලොේතුරො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් අප් දකදරහි අනුකම්ප්ොදවන් දේශනො කළ සේරර්මද න් 
ියහක් ඉදගන ගන්න. ඒ නිසො හැම දෙනො ම දබොදහොම ශරද්ධොදවන්, 
දබොදහොම උවමනොදවන් දම් දමොදහොදත් දී දම් රර්ම  කි වන්නට 
ඕනූ. 

කම්මප්ථ වොර ට ප්සුව ඒ භික්ෂූන් වහන්දස්ලො සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස්දගන් අහනවො “ඇවැත්නි, සොරිප්ුත්ත ස්ථිසර න් 
වහන්ස, ශරොවක න්දග් සම්මොදිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස, රර්මද ් 
දනො දසල්දවන ප්ැහැදීමකින්  ුක්ත වීම ප්ිිසස ප්වතින තව කරම ක්, 
ප්රි ො ක් තිද නවො ෙ?” කි ලො. ඒ අවස්ථොදේ දී “ඇවැත්නි, තව 
කරම ක් තිද නවො” කි ලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො 
කරනවො ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ආතාහ්ක පාා්ා්ි - 
“ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් ආ යයශරොවක දතදම් ආහොර  කුමක් ෙ? 
කි ලො ෙන්නවො නම්, ආතාහමාදභේක පාා්ා්ි - ආහොරද ් ඇතිවීම 
කුමක් ෙ? කි ලො ෙන්නවො නම්, ආතාහ්ිේහා්්ක පාා්ා්ි - ආහොර 
නිදරෝර  කුමක් ෙ? කි ලො ෙන්නවො නම්, ආතාහ්ිේහා්ග්ාමි්ි 
පටිපභ්ක පාා්ා්ි - ආහොර  නැති කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ? කි ලො 
ෙන්නවො නම්, ඇවැත්නි දමප්මණයකින් ම ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මොදිට්ඨි  ඇත්දතක් දවනවො, ඔහුදග් දැකීම ඍජු බවට ප්ත් 
දවනවො, රර්මද ් දනො දසල්දවන ප්ැහැදීමකින්  ුක්ත වූ දම් 
සේරර්ම ට ආප්ු දකදනක් කි ලො කි න්නට ප්ුළුවන් කි ලො සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො.  
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ඊට ප්ස්දස් සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම ප්රශ්න ක් 
අහනවො, “ඇවැත්නි, ආහොර  කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ, ආහොරද ් 
ඇතිවීම දකොදහොමෙ, ආහොර  නැති දවන්දන් දකොදහොමෙ, ආහොර  
නැති කරන මග කුමක් ෙ?” කි ලො. එතදකොට සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් දේශනො කරනවො ක් ්ාේහා ේා භික ඛේවත ආතාහා - 
ඇවැත්නි ආහොර වර්ග හතරක් තිද නවො - භූ්ා්ං වතා මත්ා්ං 
ි්ිො මමභේවතම්ං වතා ර්ද්ග්තාෙ - ඉප්දුණයු සත්ව න්දග් ප්ැවැත්ම 
ප්ිිසසත්, ඉප්දීමක් දහො න සත්ව න්ට අනුගරහ  ප්ිිසසත් ප්වතින 
ආහොර වර්ග හතරක් තිද නවො කි ලො දප්න්වනවො - කුළිංකාේහා 
ආතාේහා ඔළාරිේකා වතා මදඛදේාා වතා - රළු දේවො, සි ුම් දේවො 
කබලිංකොරොහොර ත්, ඒ වදග්ම දෙදවනි ස්ප්ර්ශ ආහොර ත්, තුන්දවනි 
මදනෝසංදච්තනො ආහොර ත්, හතරදවනි ිසඥාවන ආහොර ත් කි න දම් 
ආහොර වර්ග සතර.  

එතදකොට දමතැන දී අප්ි දම් ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
සතර ආහොර  ප්ිරිසිහ ෙකින්නට ඕනූ. දම් සතර ආහොර  සතර 
ආහොර  හැටි ට ප්ිරිසිහ දනො ෙකින ිසට, දනො දැක්දකොත් ආහොර 
සමුෙ  වූ තණය්හොව ඇතිදවන හැටිත් අප්ි ෙකින්නට ඕනූ. එතදකොට 
 ම්කිසි දවලොවක දී සතර ආහොර , ආහොර  හැටි ට ප්ිරිසිහ 
දැක්දකොත්, ඒ ආහොරද ් තිද න තණය්හොව නැති දවන හැටිත් අප්ි 
ෙකින්න ඕනූ. ඒ ිසදි ට ආහොර  ප්ිරිසිහ දැකලො ආහොර  දකදරහි 
තණය්හොව නැති කරලො, ආහොර  නිරැේර දවන ිසදි ට ප්ිළිප්ැදීම ම 
මග ි කි ලොත් අප් ිදැන ගන්න ඕනූ. ඒ රර්ම  සම්බන්රව නුවණය ඇති 
දවන්නට අප්ි දම් රර්මද ් අර්ථ  ටිකක් නුවිසන් ගදේෂණය  කරලො 
බලමු. 

 ආතාහ්ක පාා්ා්ි මුල් දකොටස අප්ට තිද න්දන් ආහොර  
කි න්දන් කුමක් ෙ? කි ලො දැන ගන්නට ඕනූ. එතදකොට ආහොර  අප්ි 
දැන ගන්දන් දකොදහොමෙ කි න කොරණයොව තිද නවො, එතන දී 
කුළිංකාේහා ආතාේහා - කබලිංකොරොහොර  දැන ගන්න ඕනූ. 
ිසදශ්ෂද න් ආහොර  කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ, ආහොර  කි න 
වචනද ් අර්ථ  කුමක් ෙ? කි ලො දත්රැම් ගන්න ඕනූ. ආතාහ්්ි 
ආතාේහා - ලල ක් දගන එන නිසො ආහොර ි කි ලො කි නවො. ආතාහ් 
කි න්දන් දගන එනවො. එතදකොට කබලිංකොරොහොර ට ආහොර  
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කි ලො කි න්දන් ඇ ි? ඔාඨඨාකං හකපකධාපං ආතාහ්්ි ආතාේහා 
- ඕජොව අට දවනි දකොට ඇති රූප් කලොප් හැදෙන නිසො ආහොර  
කි නවො. එතදකොට දම් ආහොර  දැන ගන්නවො කි න කොරණයොදේ දී 
ිසදශ්ෂ නුවණයක් අප්ට ද දෙන්නට ඕනූ. ආහොර  කි න ිසට අප්ි 
ෙන්නවො බත්, ප්ොන්, කේප්ි, මුංඇට වදග් කන දබොන ආහොර වර්ග. 
අතින් කඩලො ගිලින්න ප්ුළුවන්, ඒ වදග්ම කිරි වදග් දි ර වර්ග දවන්න 
ප්ුළුවන්, දම් වදග් කන දබොන ආහොර  කබලිංකොරොහොර  ි. අප්ි ඒ 
ටික නම් ෙන්නවො නමුත් දමදහම දැන ගත්ත ප්මිසන් දම් ශොසනද ් 
අප්ි ආහොර  ෙන්නවො කි ලො කි න්දන් නැහැ. ආතාහ්ක පාා්ා්ි 
කි න ිසට ආහොර  කි න එක හොත්ප්ස දැන ගන්න ඕනූ. එතදකොට 
ආහොරද ් ස්වභොව , ආහොරද ් ලක්ෂණය  දැන ගන්න ඕනූ.  

කුමක් ෙ ආහොර  කි ලො අප්ට දැන ගන්න තිද න්දන්? කන 
දබොන දේවල් නම් ආහොර  කි ලො අප්ි කවුරැත් ෙන්නවො. නමුත් 
ආහොරද ් එක දකොටසකට අප්ි ආහොර  කි ලො කීවොට, ආහොරද ් 
තවත් දකොටසකට ඒ ආහොර ට ම අප්ි ‘මම’ කි ලො, ඒ ආහොර ට ම 
අප්ි ‘මදග්’ කි ලො කි නවො, අප්ි ඒ ටික ෙන්දන් නැහැ. අප්ි ඒ ගැන 
ටිකක් බලමු. ආහොර   ම් තොක් දුරට ප්රදභ්ෙ දවලො තිද නවො නම් ඒ 
සි ල්ල ප්ිරිසිහ ෙකින එකට ි කි න්දන් ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි ලො. 
එතදකොට දකොදහොමෙ අප්ි ආහොර  ප්ිරිසිහ ෙකින්දන්? දම් ශීමර  
දෙස බලන්න, දකස්, දලොම්, නි , ෙත්, සම්, මස්, නහර, ඇට, ඇටමිදුලු 
කි න දම් කුණයප් දකොටස් 32කින් හැදුණයු දම් ශීමර  බලන්න, දම් 
ශීමරද ් ප්ැවැත්ම දවන්දන් කන දබොන ආහොර  නිස ි. දම් කන 
දබොන බත්, ප්ොන්, කේප්ි, මුංඇට වදග් දේවල් දෙස බලන්න, ඒවො 
අනොත්ම ි. අනොත්ම වූ ඒ ආහොරද ් දහ්තුදවන් හැදෙන ලල ක් තම ි 
දම් රූප්  කි න එක. දම් රූප්  ආහොරද න්  ුක්ත වූ, ආහොරද න් 
හැදුණයු එකක් කි න්න තිද න සොක්ෂි  තම ි අප්ි දම් රූප්  මම, 
මදග් කි ලො කීවොට, කන්න දබොන්න දුන්දන් නැත්නම්, ආහොරප්ොන 
එදහම දෙන්න බැරි වුදනොත් දම් රූප්  ප්වත්වො ගන්න බැහැ. ඉතින් 
දම් රූප්  ආහොරද න් හැදෙන්දන් නැතිව මදග් එකක් වුනො නම්, 
මම දහෝ වුනො නම් ආහොර  නැතිවත් අප්ට ප්වත්වො ගන්න ප්ුළුවන් 
දවන්න ඕනූ. නමුත් දම් රූප්  මම ක ිලො, මදග් කි ලො අප්ි හිතො 
දගන හිටි ට ආහොර  නිසොම නම් ප්වතින්දන්, ආහොර  දෙන්න බැරි 
වුදනොත් ඒක ක්ෂ  දවලො, නැති දවලො  නවො නම් එදහනම් දම් 
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රූප්  ආහොරද න් හැදුණයු එකක් මිසක්, ආහොරද ් ම තවත් ප්ැත්තක් 
මිසක් දම්වො මම දහෝ මදග් දහෝ දනොදේ.  

අප්ි දම් ිසදි ට ගත්දතොත්, අප්ි දම් ශීමරද ් අතප්  කි ලො 
කීවොට, අදප්් දම් අතක් හරි කකුලක් හරි දකොටිද ක් හරි සිංහද ක් 
හරි කඩො දගන කූදවොත්, ඒ දකොටි ොදග්, ඒ සිංහ ොදග් ඇදඟ් අත් 
කූලි, කකුල් කූලි හැදෙන්දන් නැහැ. ඒ සිංහ ොදග් ඇදඟ් තිද න 
සම්, මස්, දල්, නහර හැදෙන්න ආහොර ක් දවලො දම්ක. දැන් දම් 
ශීමර  අප්ි ශීමර  හැටි ට දැක්කොට තව දකදනකුට සොදප්්ක්ෂව අප්ි 
‘මම’ කි න ශීමර  කබලිංකොරොහොර ක්. දකොටිද ක් දහෝ සිංහද ක් 
ගත්දතොත් එ ොට දම්ක ආහොර ක්. ඒ වදග්ම අප්ි තව මුදවක්, ඌදරක් 
ගත්දතොත්, මනුෂය න් ඒ සත්ව න්දග් මස් ආහොර ට ගන්නවො. ඒ 
කි න්දන් ඒ කබලිංකොරොහොර ක්. එතදකොට ආතාහ්ක පාා්ා්ි 
කි න ිසට ආහොරද ් ස්වභොව  දහොහට දැන ගන්න ඕනූ. අප්ි ආහොර  
ප්ිරිසිහ ෙකින්දන් නැහැ. අෙ අප්ි ෙකින්දන් දගවල් දදාරවල්,  ොන 
වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූෙරැදවෝ කි ලො. ආහොර , ආහොර  
ිසදි ට හඳුනන්න ඕනූ. සතර මහො රොතූන්දගන් හැදුණයු ප්යිස, ආදප්ෝ, 
දත්දජෝ, වොද ෝ, වර්ණය, ගන්ර, රස, ඕජො කි න ශුේරොෂ්යක මට්ටදම් 
රූප්කලොප් වලින් හැදුණයු දෙ ට කි නවො ආහොර  කි ලො. ඒ සතර 
මහො රොතුදවන් හැදුණයු රූප්   ම් තොක් ප්වතී ෙ, ඒ ඔක්දකොම 
කබලිංකොරොහොර . එතදකොට එ  සිසඥාවනක දේවො, අිසඥාවනක දේවො, 
සදච්තනික දේවො, අදච්තනික දේවො. ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට, 
ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො ආහොර  ෙන්නවො කි න ිසට, එ ොට දම් කන 
දබොන බත් ප්ොන් කූලි ටිකක් ිසතරක් එදහම අරමුණයු දවනවො දනොදේ. 
දම් ටිකත් බොහිර ආහොර , ඒ නිසො හැදෙන දකස්, දලොම්, නි , ෙත්, 
සම්, මස්, නහර තිද නවො නම්, අප්ි ‘මම මම’ ක ිලො හිතන රූප් ක් 
තිද නවො නම්, මදග් දුව, ප්ුතො කි ලො හිතන රූප් ක් තිද නවො නම් 
දම් සි ල්ල ආහොර ි දන්ෙ, කබලිංකොරොහොරද ් ප්රතිලල ක් දන්ෙ, දම් 
කබලිංකොරොහොර  දන්ෙ කි ලො දහොහට කබලිංකොරොහොර  ෙකිනවො. 
එ ො බොහිර වස්තු තුළත්, ආරයොත්මික ශීමරද ්ත් සතර මහො රොතුදවන් 
හැදෙන රූප්  දහොහට හඳුනො ගන්නවො දම් කබලිංකොරොහොර  
හැටි ට.  
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ඒ ිසතරක් දනොදේ, ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් 
කබලිංකොරොහොර  එ ො තවත් කරම කින් දැන ගන්නවො, දකදස් ෙ? කන 
දබොන ආහොරද න් තම ි දම් ශීමරද ් සම්, මස්, දල්, නහර, ඇට, 
ඇටමිදුලු හැදෙන්දන්. දම් ආරයොත්මික සිසඥාවනක රූප්  හැදෙනවො, 
කබලිංකොරොහොර  හැදෙනවො. ඒ නිසො කන දබොන ආහොර  වුනත් 
ගන්දන් දබොදහෝම සිහිද න්, නුවිසන් දිිස ප්ැවැත්මට උප්කොර ප්ිිසස. 
කබලිංකොරොහොර  ප්ුතර මොංශ සංඥාවදවන් ෙත  ුතු ි කි ලො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දප්න්වනවො. කුමක් නිසො ෙ? කන දබොන ආහොර  නිසො දම් 
ශීමරද ් ඕජොව අටදවනි දකොට ඇති රූප්කලොප් නම් හැදෙන්දන්, ඒ 
රූප්  ඇසුරැ කර දගන, රූප්  ප්වතිනවො කි ලො කි න්දන් රූප්  
නිසො සීත, උෂ්ණය, මැසි, මදුරැ, අේසුළං ආදී දනොද ක් දුක් ප්ීඩො 
උප්දිනවො නම්, දනොද ක් දලඩ දරෝග හැදෙනවො නම්, දම් රූප්ද ් 
ඉප්දීම කි ලො කි න්දන් දලඩ දරෝග වල ඉප්දීමක්, දුදක් ඉප්දීමක්, 
දුදක් ප්හළ වීමක් කි ලො ෙකිනවො. එතදකොට එ ො දම් කන දබොන 
ආහොර  නිසො දුක් වූ රූප්  හදා ගන්දන් දුක් ිසඳින්න දනොදේ. දුදකන් 
මිදීදම් නුවණය වර්රන  කර ගැනීම ප්ිිසස, දුදකන් මිදීමට උප්කොීම 
ප්ිිසස ආහොර  ගන්දන්. ඒ නිස ි දම් ආහොර  ගන්දන් කරීඩො 
කරන්නට දනොදේ, මෙ වැඩීම ප්ිිසස දනොදේ, අලංකොර  ප්ිිසස, 
සැරසීම ප්ිිසස, ලස්සන කිීමම ප්ිිසස එදහම දනොදේ. දම් ශොසන 
බරහ්මචරි ොව ප්ුරන්න, දම් සේරර්ම  අවදබෝර කර ගන්න, සේරර්ම  
අවදබෝර ට උප්කොීම ප්ිිසස දම් ආහොර ගන්දන් කි ලො ප්රතයදේක්ෂො 
කරලො, නුවිසන් බලලො ආහොර  ගන්දන්. කුමක් නිසො ෙ? ශරැතවත් 
ආ යයශරොවක ො එප්මණයකට ෙන්නවො කන දබොන ආහොර  නිසො 
හැදෙන්දන් දුක් වූ රූප්  මිසක් මොව සතමොව  දනොදේ, තව 
ප්ුේගලද ක් දනොදේ කි න එක ෙන්නවො. ඒ නිසො කන දබොන 
ආහොර  ප්ුතර මොංශ සංඥාවදවන් දැන ගන්නත් ඕනූ.  

දම් ප්ුතර මොංශ සංඥාවව සහහො රර්මද ් දහොහ උප්මොවක් 
තිද නවො, එක් අම්මො දකදනකු හො තොත්තො දකදනක් කිසි ම් දීර්ඝ 
මොර්ග කට අවතීර්ණය දවලො ගමනක්  නවො කොන්තොර ක් මැේදේ 
තමන්දග් ප්රි  වූ මනොප් වූ එකම ෙරැවො සමග. දමදහම කොන්තොරද ් 
මගක්  න ිසට තමන් දගනො මොර්දගෝප්කරණය සි ල්ල ඉවර දවනවො. 
ඒ දවලොදේ දී දම් දෙන්නො කථො කරනවො අප්ි දගනො කූම ීමම සි ල්ල 
ඉවර ි, නමුත් දම් කොන්තොරද ් මග දගවන්නට තව හරි ටම අඩක් 
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තිද නවො. දැන් අප්ි තුන් දෙනො ම කොන්තොරද ් මැෙ මැරිලො  නවො. 
නමුත් අදප්් ප්රි  වූ මනොප් වූ එකම ෙරැවො මරො දගන මස් ටික අප්ට 
කන්න ප්ුළුවන් නම් අප්ට දම් කොන්තොරද න් එදතර දවන්නට 
ප්ුළුවන්, නැත්නම් අප්ි තුන් දෙනො ම මැදරනවො කි ලො. ඉතින් ප්සුව 
දම් අම්ම ි තොත්ත ි තමන්දග් ප්රි  වූ ෙරැවොදග් මස් කමින්, තමන් ම 
ප්ප්ුදේ අත් ගසමින් අඬමින්, ‘අදප්් ප්රි  වූ මනොප් ව ූඑකම ෙරැවො දකෝ’ 
කි ලො අඬමින් දම් කොන්තොර  එදතර දවනවො. දම් උප්මොදවන් 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ් “මහදණයනි, ඒ අම්ම ි තොත්ත ි 
තමන්දග් ප්ුතො ව ආහොර ට ගත්දත් කරීඩො කිීමම ප්ිිසස ෙ, මෙ වැඩීම 
ප්ිිසස ෙ, අලංකොර  ප්ිිසස ෙ, සතුටු වීම ප්ිිසස ෙ? - නැහැ එකක් වත් 
දනොදේ, දම් කොන්තොර මොර්ග  තරණය  කර ගැනීම සහහො ම ි. ඒ 
වදග් දම් සේරර්ම  අවදබෝර කර ගන්න උත්සොහවත් දවන දකනො 
කබලිංකොරොහොර  ඒ වදග් ෙත  ුතු ි” කි ලො දප්න්වනවො. කන දබොන 
ආහොර  ගන්දන් දම් දුක් සහගත සසදරන් එදතර වීම ප්ිිසස ම, දම් 
බරහ්මචරි ොව ප්ුරො ගැනීම ප්ිිසස ම, දම් ජීිසතද ් ප්ැවැත්ම සහහො. 
දමොකෙ නැතිනම් දුක් ිසඳින්න දුක උප්ෙවො දගන ලලක් නැහැ කි න 
අර්ථ කු ි ඒදකන් දප්න්වන්දන්.  

එතදකොට ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට එ ො ආහොරද ් 
කබලිංකොරොහොර  ගැන නුවණය ඇති කර ගන්නවො, කබලිංකොරොහොර  
කි ලො කි න්දන් ඕජොව අටදවනි දකොට ඇති රූප් කලොප් දගනත් 
දෙන දහ්තුවක්, ඒ දහ්තුදවන් හට ගන්න ලල  තම ි දම් සිසඥාවනක 
රූප් .  ම් තැනක ගත් ිසට ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ප්යිස, 
ආදප්ෝ, දත්දජෝ, වොද ෝ කි න සතර මහො රොතුදවන් හැදුණයු හැම 
රූප් ක් ම ෙන්නවො දමන්න දම්ක ආහොර  ි කි ලො. එතදකොට ඒ 
ආහොර  ෙ ෙන්නවො දම් කන දබොන ආහොරද න් හැදුණයු දහ්තුව, ඒ 
නිසො හට ගත්ත ලල  තම ි දම් සිසඥාවනක රූප් . එදහනම් ආහොර  
කි න එක දම් තොක් දුරට ප්රොවර්තන  දවනවො. ආරයොත්මික බොහිර 
වශද න් දම් රර්මතො දෙක ම දහොහට එ ො ෙකිනවො. එතදකොට 
දමන්න දම් ිසදි ට කබලිංකොරොහොර  අප්ි දැන ගන්න ඕනූ. 

ඊට ප්ස්දස්අ ුර්ිේො ඵේසමා - ස්ප්ර්ශ ආහොර  කි න එක. 
ස්ප්ර්ශ ට ආහොර  කි ලො කි න්දන්, ස්ප්ර්ශ නමැති ආහොර  නිසො 
දේෙනො සංඥාව නමැති ලල  දගන එන නිසො. ස්ප්ර්ශ  වුදනොත් 
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දේෙනො සංඥාව කි න ෛචතසික රර්ම ඇතිදවනවො ම ි. ඒ දේෙනො 
සංඥාව කි න ෛචතසික රර්ම දගනත් දෙන නිසො, දගන එන නිසො 
ස්ප්ර්ශ ට, ආහොර ක් කි ලො කි නවො. එතදකොට දම් ස්ප්ර්ශ ආහොර  
දකදස් ෙත  ුතු ි ෙ? බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො හම 
නැති එළදෙනක් වදග් ෙකින්න කි ලො. සම්ප්ූර්ණය ශීමරද ් හම නැති 
එළදෙනක් ඉන්නවො නම්, දම් එළදෙන වතුරකට බැස්දසොත් වතුදර් 
ඉන්න මොලු වදග් සත්තු දකොටනවො. ඒ නිසො දුකට ප්ත්දවනවො. 
ගහකට දහ්ත්තු වුදනොත් ඒ ගදහ් ඉන්න දේද ෝ දහෝ කූඹි දහෝ එවැනි 
සත්තු කනවො. ඒ නිසො දුකට ප්ත්දවනවො. දම් එළදෙන දප්ොදළොව 
ඇසුරැ කර දගන ඉන්නවො නම්, දප්ොදළොදේ නිදා දගන එදහම 
හිටිද ොත්, ියම ඉන්න කඩි දහෝ කූඹි දහෝ  ම්  ම් සත්තු කනවො. ඒ 
දහ්තුදවන් දුකට ප්ත්දවනවො. ඉතින් ජලද ත් නැතිව, කිසි ම් 
දෙ කට දහ්ත්තු දනො වී, දප්ොදළොදේ ඉන්දනත් නැතිව අහස ඇසුරැ 
කර දගන හිටිද ොත් - ප්ිට්ටනි කට වදග් ගිහිල්ලො හිට දගන 
හිටිද ොත් අහස ඇසුරැ කර දගන ඉන්න කප්ුදටෝ, ගිජුලිහිිසද ෝ වදග් 
සත්තු දකොටනවො. දම් හම නැති එළදෙන  ම්  ම් තැනකට ගිද ොත් 
ඒ නිසො සුව ක් දසොම්නසක් ලබන්දන් නැහැ, දුකක් දදාම්නසක් ම 
ලබනවො. අන්න ඒ වදග් මහදණයනි ෙත  ුතු ි දම් ස්ප්ර්ශ ආහොර  
කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කලො. ආතාහ්ක පාා්ා්ි 
කි න ිසට, ආහොර  ෙන්නවො කි න ිසට ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො 
ෙන්නවො දම් ස්ප්ර්ශ  කි න එක ආහොර ක්. කුමක් නිසො ෙ ආහොර ක් 
කි ලො කි න්දන්? ලල ක් දගන එන නිසො ස්ප්ර්ශ ට කි නවො 
ආහොර ක් කි ලො. ඒ ආහොරද න් හට ගන්න ලල  තම ි දේෙනො 
සංඥාව.  

එතදකොට ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ස්ප්ර්ශ ආහොර  
ෙන්නවො. දකදස්ෙ?  ම් තැනක ඇස තිබුදනොත්, රූප්  තිද නවො නම් 
චක්ඛු ිසඥාවන  උප්දිනවො. දම්කට කි නවො චක්ඛු සම්ලස්ස  කි ලො. 
ඒ චක්ඛු සම්ලස්ස  කි න්දන් ස්ප්ර්ශ . ඒ චක්ඛු සම්ලස්ස  ඇති 
වුදනොත්, චක්ඛු සම්ලස්ස නිසො දේෙනො, රූප් සංඥාව කි න රර්මතො 
ප්හළ දවනවො ම ි. ඒ නිසො දම් චක්ඛු සම්ලස්ස ට කි නවො 
ආහොර ක් කි ලො - දේෙනො සංඥාව දගනත් දෙන නිසො. ඒ වදග්ම 
දසෝත සම්ලස්ස, ඝොණය සම්ලස්ස, ජිේහො සම්ලස්ස, කො  සම්ලස්ස, 
මදනෝ ිසඥාවන සම්ලස්ස කි ලො දම් ස්ප්ර්ශ ආ තන හ ක් තිද නවො. 
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දම් ස්ප්ර්ශ න්ට කි නවො ලස්ස ආහොර  කි ලො. එතදකොට දම් ලස්ස 
ආහොර  දකොදහොම ෙත  ුතු ි ෙ? හම නැති එළදෙනක් වදග්. හම 
නැති එළදෙන  ම්  ම් තැනක දහ්ත්තු වුදනොත් දුකක් එනවො වදග් 
දම් ස්ප්ර්ශ ආහොර  එදහම ෙකින්න කි ලො  ි කීදේ. චක්ඛු 
සම්ලස්සද න් ඇසට  ම් රූප් ක් ස්ප්ර්ශ වුදනොත් ඒ රූප්  ප්රි  වූ, 
මනොප් වූ එකක් නම් ඒ ප්රි  වූ, මනොප් වූ රූප්  අනිතය දවන නිසො 
දුක එනවො. චක්ඛු සම්ලස්සද න් ඉප්දුණයු රූප්  දුක් සහගත එකක් 
නම් දුක් සහගත රූප් ස්ප්ර්ශ  දුක ම ි. උදප්්ක්ෂො සහගත ි නම් චක්ඛු 
සම්ලස්සද න් ඉප්දුණයු ස්ප්ර්ශ , ඒ උදප්්ක්ෂො සහගත ස්ප්ර්ශ  නිසො 
ඉප්දුණයු උදප්්ක්ෂො සහගත දේෙනොව ිසප්රිණයොම දවනවො. ිසප්රිණයොම 
වීම දුක ි. සැප් දේෙනොව නැති බවත් දුක ි, දුක් දේෙනොව දුක ම ි, 
උදප්්ක්ෂො දේෙනොවත් දුක ි කි ලො  ථො ස්වභොව ට අනුව බැලුදවොත් 
තුන් දේෙනොව ම අප්ට දගනල්ලො තිද න්දන් දුකක්. ෙභ ්ිචකං ්ං 
ුරක්ඛං -  මක් අනිතය ි නම් එ ම දුක ි කි න ප්රි ො  ි දම්. දමතන 
දී අදප්් මනස රළු නිසො අප්ට  මක් ිසප්රිණයොම දවන ස්වභොව  ම 
දුක ි කි න මට්ටම අෙ දත්දරන්දන් නැතිකම තිද න්දන්. නමුත් දම් 
සිත තව ටිකක් වැඩුදනොත්, දකදලස් රර්ම දුරැ වුදනොත්, හැම 
ස්ප්ර්ශ ක් ම දුක ි දන්ෙ කි න කොරණයොව අප්ට දහොහට දත්දරනවො. 
එතදකොට ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ස්ප්ර්ශ ආහොර  කි න 
එකත් දහොහට ෙන්නවො. ඒ ස්ප්ර්ශ ආහොර  කි න්දන් හම නැති 
එළදෙනක් වදග් කි ලොත් දහොහට ෙන්නවො. 

ඊට ප්ස්දස් ාේ්ෝමංේේ්්ා ආහොර . මදනෝසංදච්තනො 
ආහොර  කි ලො කි න්දන් අප්ි ෙකින දෙ , අහන දෙ  සදම් ස්ප්ර්ශ 
ආ තන හ ට හමුවන ඕනූම දෙ ක්  අරබ ො හිතන ටිකට - 
දච්තනොවට. එතදකොට දම් මදනෝසංදච්තනො ආහොරද ් ස්වභොව  
තම ි කුමක් ෙ? තරිිසර තණය්හොව දගනත් දෙනවො. කොම තණය්හො, භව 
තණය්හො, ිසභව තණය්හො කි න තුන් ආකොර තණය්හොව ඇති කරවනවො. 
දම් තණය්හොව ඇති කරවන එක තම ි දච්තනොදේ ලක්ෂණය . 
එතදකොට හකප මංේේ්්ා, ශබ්භ මංේේ්්ා, ග්් ් මංේේ්්ා, හම 
මංේේ්්ා, ේපාට්ඨබ්ු මංේේ්්ා, ්්මා මංේේ්්ා කි ලො 
ප්වතිනවො දච්තනො ටිකක්. එතදකොට දම් දච්තනො ටික ම ෙත  ුතු ි 
මදනෝසංදච්තනො ආහොර  හැටි ට. දම් මදනෝසංදච්තනො ආහොර ට 
ආහොර ක් කි ලො කි න්දන් ඇ ි? මදනෝසංදච්තනො ආහොර  නිසො 
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තරිිසර භව  දගනත් දෙනවො. තණය්හොව උප්කොරද න් තුන් ආකොර 
භව  දගනත් දෙනවො. තරිිසර භව  සකස් කරනවො. එතදකොට දම් 
තරිිසර භව  නමැති ලල  දගන දෙන නිසො, දගන එන නිසො 
මදනෝසංදච්තනො ආහොර ට ආහොර ක් කි නවො. මදනෝසංදච්තනො 
ආහොර  නිසො තරිිසර භව  ලැදබනවො. 

ඊට ප්ස්දස් හතරදවනි කොරණයොව හැටි ට දප්න්නුව ිසඥාවන 
ආහොර . ිසඥාවන  කි ලො කි න්දන් දමොකක්ෙ? ිසඥාවන  කි ලො 
කි න්දන් දම් ිසජොනන ලක්ෂණය ට. දම් ිසඥාවන  ආහොර දවන්දන් 
කුමකට ෙ? නැවත ප්රතිසන්ිප නොමරූප් දෙකට. ිසඥාවන  නමැති ආහොර  
නැත්නම් ප්රතය නිසො හට ගන්න ලල  තම ි නැවත නොමරූප් දෙක. 
දම් නොමරූප් දෙක දගනත් දෙන නිසො ිසඥාවන ට ආහොර ක් කි ලො 
කි නවො. එතදකොට දමතන දී සතර ආහොර  ඔවුදනොවුන්ට උප්කොීම 
ව ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ොෙව, ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්නව ප්වතින රර්මතොව ක් 
හැටි ට ෙකින්න ඕනූ. කබලිංකොරොහොර  ස්ප්ර්ශ ආහොර ට ආහොර ක් 
දවනවො නමුත් ඍජුව ම දනොදේ. කබලිංකොරොහොර  නිසො දම් ශීමරද ් 
රූප්කලොප් හැදෙනවො. රූප්කලොප් හැදෙන ිසට ඇස, කන, දිව, නොස , 
ශීමර  කි න ආ තන ටික හැදෙනවො. කබලිංකොරොහොර  නිසො 
සළො තන හැදෙනවො. සළො තන නිසො ස්ප්ර්ශ  - අතර මැදිද කුත් 
සමග. ඒ නිසො කබලිංකොරොහොර  ස්ප්ර්ශ ආහොර ට ආහොර ක් 
දවනවො. ස්ප්ර්ශ ආහොර  නිසො දේෙනො සංඥාව හැදෙනවො. දේෙනො 
සංඥාව නිසො මදනෝසංදච්තනො දවනවො. ස්ප්ර්ශ ආහොර  
මදනෝසංදච්තනො ආහොර ට ආහොර ක් කි ලො ක ිනවො. නමුත් අතර 
මැදිද කුත් සහිත ව - දේෙනො සංඥාව. මදනෝසංදච්තනො ආහොර  නිසො 
තරිිසර භව  හැදෙනවො. තරිිසර භව  නිසො ප්රතිසන්ිප ිසඥාවන  - ජොති  
ඇතිදවනවො. මදනෝසංදච්තනො ආහොර  ිසඥාවන ආහොර ට ආහොර ක් 
කි ලො කි නවො. නමුත් අතර මැදිද කුත් සහිත ව, දම් තුන් භව . 
එතදකොට මදනෝසංදච්තනො ආහොර  නිසො තුන් භව  ඇතිදවනවො. 
ඒ නිසො ප්රතිසන්ිප සිත. නැවත ිසඥාවන ආහොර  කබලිංකොරොහොර ට 
ආහොර ක් කි නවො. ිසඥාවන  නිසො නොමරූප් දවනවො. නොමරූප් හැදුන 
ිසට නැවතත් කන්න දබොන්න දෙන්න දවනවො. එතදකොට ිසඥාවන 
ආහොර  කබලිංකොරොහොර ට ආහොර ක් දවනවො. ඒ දම් නොමරූප් 
දෙදක් උෙේව ඇතිව. 
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එතදකොට දම් ිසදි ට දහොහට ආහොර චකර  ෙකින්න ඕනූ. 
කබලිංකොරොහොර  ස්ප්ර්ශ ආහොර ට ආහොර ක්, අතර මැදිද ක් 
ඉන්නවො, දකළින්ම දවන්දන් නැහැ. කබලිංකොරොහොරද න් ආ තන 
හැදෙනවො. ඒ ආ තන හැදිලො ස්ප්ර්ශ  දවනවො. ස්ප්ර්ශ ආහොර  
මදනෝසංදච්තනො ආහොර ට ආහොර ක්, දකළින්ම දවන්දන් නැහැ, 
අතර මැදිද ක් ඉන්නවො - දේෙනො සංඥාව. මදනෝසංදච්තනො ආහොර  
ිසඥාවන ආහොර ට ආහොර ක්. ඒක දකළින්ම දවන්දන් නැහැ, අතර 
මැදිද ක් ඉන්නවො - තුන් භව . නැවත ිසඥාවන ආහොර 
කබලිංකොරොහොර ට ආහොර ක් - දකළින්ම ඇති දවන්දන් නැහැ. 
නොමරූප් අතර මැදි ි කි ලො දමන්න දම් වදග් චකර ක් තිද නවො 
දම් ටික ෙන්නවො ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි ලො ක ින ිසට. ඒ කි න්දන් 
ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දකදනක් උප්දිනවො දනොදේ, 
ප්ුේගලද ක් උප්දිනවො දනොදේ, දම් සසර ප්ැවැත්ම කි ලො කි න්දන් 
සතර ආහොරද ් ප්ැවැත්ම දන්ෙ? ප්රතිසන්ිප ිසඥාවන  ප්ැමිිස නිසො දම් 
නොමරූප් කි න රර්මතො දෙක හැදුණයො. නොමරූප් කි න රර්මතො දෙක 
නිසො කනදබොන ආහොර දෙන්න වුනො. ඒ ආහොර  නිසො ඇස, කන, 
දිව, නොස , ශීමර  කි න දම් ආ තන හැදුණයො. ඒ ආ තන නිසො දම් 
ස්ප්ර්ශ  වුනො. ස්ප්ර්ශ  නිසො දේෙනො සංඥාව ඇතිවුනො. ඒ දේෙනො 
සංඥාව නිසො දම් වදග් තුන් භව  ඇතිවුනො. තුන් භව  නිසො නැවතත් 
දම් ිසඥාවන  හට ගත්තො කි ලො දම් වදග් සතර ආහොරද ් චකර ක් 
ෙකිනවො.  

මදනෝසංදච්තනො ආහොර  කි න මට්ටම තම ි අප්ි කර්ම 
කි ලො කි න්දන්. ිසඥාවන ආහොර කි න මට්ටම තම ි අප්ි ප්රතිසන්ිප , 
ඉප්දීම කි ලො කි න්දන්. ිසඥාවන ආහොර  නිසො ඇතිදවන නොමරූප් 
දෙක තම ි ෙරැවො හැදුණයො, දකදනක් හැදුණයො, මනුෂයද ක් හැදුණයො 
කි ලො අප්ි කථො කරන තැන. ඒ නිසො කනදබොන ආහොර දෙන්න දවන 
ටිකට තම ි අප්ි ‘මම කනවො, මම දබොනවො’ කි ලො දම් කි න්දන්. ඒ 
කනදබොන ආහොර  නිසො රූප් කලොප් ඇතිදවන ිසට නොමරූප් දෙදක් 
වර්රන  වන සිේිප ට තම ි අප්ි ‘ෙරැවො දලොකු දවනවො’ කි ලො 
කි න්දන්. නැතිනම් දම් ඇස, කන, දිව, නොස , ශීමර  කි න දම් 
සළො තන වල වර්රන . ආරයොත්මික ආ තන, ඇස, කන, දිව, නොස , 
ශීමර  කි න දම් ටික හැදුදනොත් බොහිර රූප්, ශේෙ, ගන්ර, රස, ස්ප්ර්ශ 
ගැදටනවො ම ි. ගැටුණය ිසට නැවත දේෙනොව ඇතිදවනවො ම ි. ඒක 
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ඇති වුදනොත් දම්කට නැවත හිතනවො ම ි. හිතුදවොත් නැවතත් කර්ම 
ිසඥාවන  ප්ිහිටනවො. දම් කර්ම ිසඥාවන  ප්ිහිටුදවොත් නැවත ප්රතිසන්ිප  
එනවො කි ලො දමන්න දම් ආහොරද ් චකර ක් තදි නවො. දම් ආහොර 
චකර ට ‘සත්ව ො, ප්ුේගල ො’ කි ලො අප් ිකථො කරන්නට ඉදගන දගන 
තිද නවො.  

එතදකොට ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට සත්ව 
ප්ුේගලභොවද න් දතොර  ථොර්ථවොදී ව ප්වතින දම් සතර ආහොර  
දහොහට ෙකින්න ඕනූ. දකොදහොමෙ? භූ්ා්ං වතා මත්ා්ං ි්ිො 
මමභේවතම්ං වතා ර්ද්ග්තාෙ -  ම්කිසි දකදනක් ඉප්දෙනවො කි ලො 
කි නවො නම්, ඉප්දිලො ජීවත් දවනවො කි ලො කි නවො නම්, එදහම 
නැත්නම්  ම්කිසි දකදනක් උප්දි ි කි ලො හිතනවො නම්, උප්දිනවො 
නම්, ඒ උප්දින දකනොට උප්කොීම ව ප්වතින ආහොර වර්ග හතරක්. 
දමොකෙ අප්ි දකදනක් උප්න්නො, දකදනක් උප්දිනවො කි න තැනක 
ප්ැවැත්ම සිේරදවලො තිද න්දන් දම් රර්මතො හතර හරහො ි, දම් සතර 
ආහොර  තුළ ි කි න රර්මතොව ක් තිද නවො. එතදකොට ආතාහ්ක 
පාා්ා්ි කි න දම් ප්රි ොද ් දී දම් සත්ව, ප්ුේගලභොවද න් දතොර 
සතර ආහොර  ෙකිනවො. එතන දී කොල දේලො මදි නිසො මම උප්මො 
දෙකක් අතහැරි ො - මදනෝසංදච්තනො ආහොර  ගිනි අඟුරැ වලක් 
වදග ි කි ලො, ිසඥාවන ආහොර ෙවස ප්ුරො ගුටි කන දහොදරක් වදග ි 
කි ලො දම් සතර ආහොර  දවන දවනම ප්ිරිසිහ ෙකින්න උප්මො 
හතරකුත් තිද නවො සෙවස ප්ුරො ගුටි කන දහොරොදග් උප්මොව සහහො 
‘ිසඤ්ඤාණය වොර ’ බලන්න . ඒ උප්මො හතදරන් ෙ දප්න්වන්දන් 
ප්ුේගලද ක් දනොදේ සත්වද ක් දනොදේ, සතර ආහොර ක් තම ි දම් 
හැම තැනක ම ප්ැවැත්ම තිද න්දන්. ඒ සතර ආහොර  ෙ  හප්ත් 
එකක් නම් දනොදේ. ඒ සතර ආහොර  කි ලො කි න්දන් දුකට තව 
නමකු ි කි ලො දප්න්වන්නට ි ඒ උප්මො හතර ද ොදා ගන්දන්. 
එතදකොට ඒ අනුසොරද න්, ඒ ිසදි ට දහොහට දත්රැම් ගන්න ඕනූ, 
දහොහට බලො ගන්න ඕනූ දම් සතර ආහොර  ගැන. 

ඔන්න ඔ  ටික  ම් මට්ටමකට ඔ  ිසදි ට ෙන්නවො නම් 
ශරැතවත් ආ යයශරොවක ොට සත්වද ක් දනො වූ, ප්ුේගලද ක් දනො වූ, 
සත්ව ප්ුේගලභොවද න් දතොර සතර ආහොර ක ප්ැවැත්මක් තම ි 
ලැදබන්දන්. එ ො ෙන්නවො දම් සතර ආහොර  ගැන  ම්කිසි දකදනක් 
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ෙන්දන් නැත්නම්, සතර ආහොර  ගැන නුවණය නැති දවන දකොට, 
සතර ආහොර  ප්ිරිසිහ දනො ෙකින ිසට එ ොට ‘දම් මම, දම් දුව, ප්ුතො, 
අම්මො, තොත්තො, දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්’ කි ලො  ි 
දප්දනන්දන්. එදහම දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම් කි ලො 
අප්ි අරමුණයු ගත්තොට, අප් ිදැක්කොට, අප්ි දනො ෙන්නවො වුනොට  ථොර්ථ 
වශද න් දමතන තිියලො තිද න්දන් සතර ආහොර ක්. සතර ආහොර  
තිද න තැන අප්ි ‘දුව, ප්ුතො, අම්මො, තොත්තො, දගවල් දදාරවල්,  ොන 
වොහන, ඉඩකඩම්, මම මදග්’ කි ලො දැකලො අප්ි තණය්හො කරනවො. දැන් 
දම් සතර ආහොර ට ි තණය්හො කරලො තිද න්දන්. දම් තණය්හොව 
දහ්තුදවන් ඇතිදවන්දන් නැවත සතර ආහොර  ම ි. ඒ නිස ි 
ආතාහ්ක පාා්ා්ි, ආතාහමාදභේක පාා්ා්ි - ආහොර ත් 
ෙන්නවො, ආහොර සමුෙ ත් ෙන්නවො. දම් රූප්  කි න්දන් 
කබලිංකොරොහොර ට, කබලිංකොරොහොරද න් හැදිලො තිද න්දන්. 
දහොහට නුවණය දගන  න්න, රූප්  කබලිංකොරොහොර  කි න ිසට ඒක 
නුවිසන් ෙත  ුතු ි. අප්ට මසැසට දප්දනන්දන් නැහැ. ඒක නුවිසන් 
දැන ගන්න කරම ක් තම ි මම කීදේ අදප්් ශීමරද ් අතක් ප් ක් කඩො 
දගන දකොටිද ක්, කිඹුදලක් කූදවොත් ඒ සතොදග් ශීමරද ් අත් කූලි, 
කකුල් කූලි හැදෙන්දන් නැහැ. ඒ සතොට සොදප්්ක්ෂව දම් රූප්  
දකළින්ම කබලිංකොරොහොර  ම ි. ඔවුදනොවුන්ට සොදප්්ක්ෂව ෙත  ුතු ි. 
එතදකොට දැනුත් දම් කබලිංකොරොහොර  තිද න්දන්. දම් 
කබලිංකොරොහොර  නිසො හට ගත්ත රූප් කලොප් තිද න්දන්. දම්ක ෙ 
තව දකදනකුට සොදප්්ක්ෂව කබලිංකොරොහොර ක් මිසක් දම්ක මම 
දනොදේ, මදග් දනොදේ කි ලො අප්ි දනො ෙන්නො කම දහ්තු දවනවො 
දම් රූප්  ‘මම’ කි ලො ෙකින්න. 

දැන් දම් රූප්  මම කි ලො ෙකින නිසො අප්ි දම් රූප් ට ආසො 
කරනවො, කැමති දවනවො. දහොහට  ථොර්ථද න් බලන්න, අප්ි දම් 
රූප්  මම කි ලො, දම් රූප්  මදග් කි ලො ආසො කළොට, බැඳුණයොට අප්ි 
ආසො කරලො, බැඳිලො තිද න්දන් කබලිංකොරොහොර ට. ඒ වදග් ම ි 
කනදබොන ආහොර  නිසො හැදෙන රූප් ක් තිද න්දන්. ඒ කනදබොන 
ආහොර  ෙන්දනත් නැහැ, කනදබොන ආහොරද න් හැදුණයු රූප්  
ෙන්දනත් නැහැ. ඒ ආහොර  ප්ිරිසිහ දනො ෙකින ිසට අප්ි ඒ රූප්  
ෙකිනවො ෙරැවො, ඥාවතීන් කි ලො. දැන් අප්ි ෙරැවොට කැමති ි. අප්ි 
ආහොර ට තණය්හොවක් නැහැ. ෙරැවොට කැමති ි. දගවල් දදාරවල්,  ොන 
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වොහන වලට කැමති ි. අන්තිමට අප්ි දම් දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, 
දූෙරැදවෝ කි ලො තණය්හො කරලො තිද න්දන් කබලිංකොරොහොර ට ම ි.  

අප්ි ෙරැදවෝ ප්රොර්ථනො කරනවො. ‘අදන් මට දමදහම ෙරැදවක්, 
 ොළුදවක්, ස්වොමිප්ුරැෂද ක්, ියරිහක් ලැදේවො’ කි ලො. අප්ි ප්රොර්ථනො 
කරන රූප්  හැදිලො තිද න්දන් කනදබොන ආහොරද න්. කනදබොන 
ආහොරද න් හැදුණයු රූප්  බලො දගන ි අප්ි ‘දම් ෙරැවො මට ම නැවත 
ලැදේවො’ කි ලො ප්රොර්ථනො කරන්දන්. ඒ ප්රොර්ථනො කරන්දන් කැමති 
නිසො. කැමති නිසො දමොකෙ දවන්දන්? නැවත අප්ට කනදබොන 
ආහොරද න් හැදෙන මට්ටදම් රූප් ක් ම ි හැදෙන්දන්. නැවත කොම 
භවද ් ම ි අප්ි උප්දින්දන්. ඇ ි අප්ි ප්රොර්ථනො කරන රූප්  ලැදබන්න 
ප්ුළුවන් කමක් නැහැ රූප්ී දහෝ අරූප්ී බරහ්ම දලෝක වල. දමොකෙ 
කනදබොන ආහොරද න් හැදුණයු රූප් ක් බලො දගන ි අප්ි ප්රොර්ථනො 
කරලො තිද න්දන්. කනදබොන ආහොරද න් හැදුණයු රූප්  තිද න 
තැනක, කනදබොන ආහොරද න් හැදුණයු රූප් ට ි දම් තණය්හො 
කරන්දන්, කැමති දවන්දන් කි ලො ඇත්ත අප්ි ෙන්දන් නැහැ, ඇත්ත 
වැහිලො. අදන් මදග් දුව, ප්ුතො කි ලො උඩින්  න නීවරණය රර්ම ක 
වැස්ම තුළ ඉහ දගන අප්ි ප්රොර්ථනො කරන්දන්. අප්ි ප්රොර්ථනො කළොට 
 ටින් ලැදබන්න දවන්දන් කනදබොන ආහොර ම ි. අප්ට ලැදබන්න 
දවන්දන් බත්, ප්ොන්, කේප්ි, මුංඇට කි න දම් දේවල් වලින් හැදෙන, 
දම් දේවල් වලින් වැදඩන්න ප්ුළුවන් මට්ටදම් රූප් ක්. එබඳු මට්ටදම් 
රූප් ක් සආහොර ක්  ඇසුරැ කරන්න බැහැ ඊට සි ුම් දහෝ දගොදරෝසු 
මට්ටදම් රූප් ක් හැදිලො. එදහනම් ආරයොත්මික ව මට ලැදබන්දනත් 
ඒ රූප්  ප්රිහරණය  කරන්න ප්ුළුවන් ඒ මට්ටදම් රූප් ක් ම ි. ඒ 
කි න්දන් තමන් කි න තැන ිසඥාවන  ප්ිහිටන්දන්, ිසඥාවන  බැස 
ගන්දන් කබලිංකොරොහොරද න්  ුක්ත රූප් ක් හැදෙන මට්ටමක ි. ඒ 
රූප් ට දගෝචර දවන්දනත් කබලිංකොරොහොරද න්  ැදප්න මට්ටදම් 
රූප් ක් ම ි. 

එතදකොට දමතන දී ආහොර ට දහ්තුව තණය්හොව ි කි න 
කොරණයොව ඔ  ප්රි ොද න් දම් ප්ින්වතුන් දැන ගන්න ඕනූ. ආතාහ්ක 
පාා්ා්ි කි න එක නැති වූ නිසො, එනම් දම් ආහොර  ප්ිරිසිහ දනො 
දැක්ක නිසො අදන් දමප්මණය කොල ක් මට ආහොර  දප්නුදණය් ෙරැවො 
හැටි ට දන්ෙ, දගෙර හැටි ට දන්ෙ, දම් ‘මම’ හැටි ට දන්ෙ? 
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දමදහම දප්නුණයු නිස ි අප්ි ‘දම් මදග් ෙරැවො මට ලැදේවො, මට ම 
දමදහම ඉප්දෙන්න ලැදේවො’ කි ලො ප්රොර්ථනො කදළ්. ඒ ප්රොර්ථනො 
කළ නිස ි අප්ි නැවත උප්න්දන්. දම් උප්න්නො කි ලො කි න්දන් ඒ 
ප්රොර්ථනොව නිසො නැවත අප්ට ලැියලො තිද න්දන් දම් සතර ආහොර  
දන්ෙ, ආහොර  දනො ෙන්නො කමින් තණය්හොව නිසො සතර ආහොර  දන්ෙ 
මම නැවත උප්ෙවො දගන තිද න්දන් කි ලො දම් ශරැතවත් 
ආ යයශරොවක ො ෙකිනවො. එතදකොට එ ො ෙකිනවො සතර ආහොර  ප්ිරිසිහ 
දනො දැක, තණය්හො කරලො සතර ආහොර  උප්ෙවො ගත්තො කි ලො, මම 
උප්ෙවො දගන තිද න්දන් දවන කිසිවක් දනොදේ, දුක දන්ෙ, ජරො 
මරණය දසෝක ප්රිදේව දුක් දදාම්නස් උප්දින රූප් ක් දන්ෙ මම උප්ෙවො 
දගන තිද න්දන් කි ලො දහොහට ඒ ටිකත් ෙකිනවො දම් ආතාහ්ක 
පාා්ා්ි කි න දකොටදස් දී. 

එතදකොට දම් කොරණයොව දහොහට එ ො ෙන්නවො ආහොර ත් ෙනී 
ෙ, ආහොර සමුෙ ත් ෙනී ෙ කි න කොරණයොදේ දී. ආහොර සමුෙ  කි න 
ිසට දම් තණය්හොව ආහොර  ඇති කරන දහ්තුව ි කි ලො ෙන්නවො. 
ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො ඊට ප්ස්දස් ෙන්නවො, තණය්හොදේ නැති 
කිීමදමන් ආහොර  නැති දවනවො කි ලො. එතදකොට  ම් දවලොවක දී 
කබලිංකොරොහොර ට තණය්හොව නැති වුදනොත්, ස්ප්ර්ශ ආහොර ට, 
මදනෝසංදච්තනො ආහොර ට, ිසඥාවන ආහොර ට තණය්හොව නැති 
වුදනොත්, නැවත දම් සතර ආහොර  නැහැ කි ලොත් ෙන්නවො. ඒ 
කි න්දන් අප්ි දම් ආහොර   ි කි ලො ප්ිරිසිහ දැක්දකොත්, අදන් දම් 
ආහොර  ෙරැවො හැටි ට දැකලො මට ලැදේවො කි ලො ප්රොර්ථනො කදළොත් 
මට නැවත ෙරැවො ලැදබනවො කි ලො ලැදබන්දන් කබලිංකොරොහොර  
ම දන්ෙ, ඒ කි න්දන් දුක ම දන්ෙ ලැදබන්දන් කි ලො ප්ිරිසිහ 
දැක්දකොත්, අන්න එතදකොට දම ොට තණය්හොව නැහැ. ඒ කි න්දන් 
ෙරැවො හැටි ට ිසප්රිත දැකීම නැහැ, ඒ නිසො ඒක ප්රොර්ථනො කරන්දන් 
නැහැ. එතදකොට ඒ ප්රොර්ථනොව නැති දවන ිසට ඒ වදග් ලැීමමක් 
නැවත ලැදබන්දන් නැහැ. ඒ නිසො  ම් දවලොවක දී දම් 
කබලිංකොරොහොර , ලස්ස ආහොර , මදනෝසංදච්තනො ආහොර , ිසඥාවන 
ආහොර  කි න සතර ආහොරද ් තණය්හොව නැති වුදනොත්, තණය්හොව 
දුරැ කර ගන්න ප්ුළුවන් වුදනොත්, නැවත ආහොර  ඇතිදවන්දන් 
නැහැ. දම් ආහොර නිදරෝර ට දහ්තුව එ  ි කි ලො දප්න්වනවො.  
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එතදකොට අප්ි මුලින් කබලිංකොරොහොර  මතක් කළො වදග්ම 
ස්ප්ර්ශ ආහොර , මදනෝසංදච්තනො ආහොර , ිසඥාවන ආහොර  කි න 
තුන් ආහොරද ් තණය්හොව ඇතිදවන හැටි ඔ  ප්රි ොද න් ම ෙත  ුතු ි. 
ඒ කි න්දන් අප්ට ‘ප්රි  වූ, මනොප් වූ දෙ ක් දැක්ක ිසට, මලක් දුටු ිසට 
සැප් ක් ලැදබනවො, කූමක් කූව ිසට සැප් ක් ලැදබනවො’ කි න 
තැනකින් ඒ සැප් දේෙනොව, දම් ස්ප්ර්ශ  නිසො ඇතිදවන දෙද හි 
තණය්හොව වැහිලො තිද නවො මිසක්, ‘දම් ස්ප්ර්ශ ආහොර  නිසො ඉප්දුණයු 
ලල ක් දේෙනොව කි න්දන්’ කි න තැනකින් අරමුණයු දවන්දන් 
නැහැ. දම් වදග් සතර ආහොර  ම ෙකින්න. එතදකොට දම් සතර 
ආහොර  ප්ිරිසිහ දනො දැකීම නිසො සත්ව ප්ුේගලභොවද න් දැකලො, ඒ 
සත්ව ප්ුේගලභොවද ් බැඳීම තම ි නැවත ආහොර  ඇතිදවන්න 
දහ්තුව, තණය්හොව හැටි ට ෙකින්න.  ම් දවලොවක දී ආහොර , ආහොර  
හැටි ට දැක්දකොත්, දම් දුව, ප්ුතො, දගවල් දදාරවල්, දම් මම, මදග් 
කි ලො උඩින්  න ස්වභොව  අරමුණයු දනො දකොට  ථො ස්වභොවද න් 
දැක්දකොත් දම් දලෝක ොට ඇතිදවන ිසදිද ් කබලිංකොරොහොර රූප්  
තිද න තැනක ෙරැවො කි න සංද ෝජන  එ ොට එන්දන් නැහැ. 
කබලිංකොරොහොර රූප්  බලො දගන දලෝක ො ෙරැදවක් හුරතල් කරන 
ිසට, දලෝක ො ඥාවතීන්, හිෛතෂීන් ඇසුරැ කරන ිසට, ආෙර , ස්දන්හ , 
ඇලීම, ගැටීම කි න ක්දල්ශ න් ප්වත්වන දකොට, දම ො කනදබොන 
ආහොරද න්  ුක්ත රූප්  ප්ිරිසිහ දැකලො, ඒ දලෝක ොදග් මට්ටදම් 
ඇලීම, ආසොව, ආෙර , ස්දන්හ , ඕනූ කම කි න දම් රර්මතො ටික 
දුරැ කරනවො. ඒකට තම ි තණය්හොව නැති කරනවො කි ලො කීදේ. දම් 
තණය්හොව නැති කිීමම නිසො නැවත එබඳු දුක් වූ කනදබොන ආහොරද ් 
ලැීමමක් දවන්දන් නැහැ.  

ඒ වදග්ම ස්ප්ර්ශ ආහොර, ිසඥාවන ආහොර, මදනෝසංදච්තනො 
ආහොර කි න රර්මතො ෙ ප්ිරිසිහ ෙකිනවො. ඒ රර්මතො හතර ප්ිරිසිහ 
දැකීම නිසො, ඒ රර්මතො හතර ප්ිරිසිහ බලන්නට නුවණය දමදහ  වීම 
නිසො දම ොට ඒ රර්මතො හතදර් තිද න තණය්හොව ෙ නැති දවනවො. 
දමොකෙ ස්ප්ර්ශ ආහොර  කි න එක එ ො ප්ිරිසිහ දැක්දකොත් හම නැති 
එළදෙනක් වදග් - ‘ලස්සන චිතරප්ටි ක් තිද නවො බලන්න  මු, දහොහ 
සංගීත සන්ෙර්ශන ක් තිද නවො අහන්න  මු’ කි ලො දම් වදග් උඩින් 
ඇතිදවන ක්දල්ශ ඇතිදවන්දන් නැහැ. එදහම නැත්නම් ‘මට දම් 
වදග්ම රූප් ක් ලැදේවො, දම් වදග්ම ශේෙ ක් ලැදේවො’ කි ලො 
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ප්රොර්ථනො කරන්දන් නැහැ. ඇ ි ෙන්නවො දමතන තිද න්දන් ස්ප්ර්ශ 
ආහොර  ි කි ලො. එදහනම් මම ප්රොර්ථනො කරන්දන් දම් ස්ප්ර්ශ 
ආහොර  ි. ස්ප්ර්ශ ආහොර  ප්රොර්ථනො කළො කරන්දන් දුක ප්රොර්ථනො 
කළො. දමොකෙ ස්ප්ර්ශ ආහොර  හම නැති එළදෙනක් වදග් කි ලො එ ො 
ෙන්නවො. ඒ වදග්ම මදනෝසංදච්තනො ආහොර , ිසඥාවන ආහොර කි න 
දම් සතර ආහොර  ම එ ො ෙන්නවො ආහොර , ආහොර  හැටි ට. ඒ 
ආහොර  හැටි ට දැන දගන දම් ‘මම  මක ්ිසඳිනවො, තව දකදනක් 
ිසඳිනවො’ දනොදේ, දම් ස්ප්ර්ශ ආහොර  නිස ි, ‘මම  මක් කල්ප්නො 
කරනවො, තව දකදනක් කල්ප්නො කරනවො, මම දමදහම හිතනවො, තව 
දකදනක් දමදහම හිතනවො’ දනොදේ දම් මදනෝසංදච්තනො ආහොර 
දන්ෙ, ගිනි අඟුරැ වලක් වදග ි කි ලො ෙකිනවො.  

‘මම දැන ගන්නවො, තව දකදනක් දැන ගන්නවො’ දනොදේ - දම් 
තම ි ිසඥාවන ආහොර . දම් තම ි සිත කි ලො කි න්දන්. දම්ක 
ප්රතයද න් ඉප්දුණයු එකක් කි ලො දම් ආහොර  ප්ිරිසිහ ෙකිනවො. දැකලො 
ඒ රර්මතො ටික ආහොර , ආහොර  හැටි ට - ආහොර  කි න ිසට මම 
මුලින් මතක් කළො කබලිංකොරොහොර  ස්ප්ර්ශ ආහොර ට ආහොර ක් 
දවන හැටි. ස්ප්ර්ශ ආහොර  මදනෝසංදච්තනො ආහොර ට ආහොර ක්, 
මදනෝසංදච්තනො ආහොර  ිසඥාවන ආහොර ට ආහොර ක්, ිසඥාවන 
ආහොර  නැවත කබලිංකොරොහොර ට ආහොර ක් දවනවො කි න දම් 
ආහොර ප්රි ො  නුවිසන් ෙත  ුතු ි. දම් ආහොර  ආහොර ට උප්කොීම 
දවමින් ප්වතින ප්ැවැත්මකට ි ජීිසත  කි න්දන්, සසර කි න්දන් 
කි ලො දහොහට ෙකිනවො. දම් ිසදි ට දැක්කො නම් එ ො ෙන්නවො දම් 
සතර ආහොරද ් ම තණය්හොව හිටින්දන් නැහැ කි ලො. අන්න ඒ ිසදි ට 
සතර ආහොරද ් ම තණය්හොව නැති වුදනොත් දම් සතර ආහොරද ් 
ප්ැවැත්ම නතර දවනවො.  

ප්ින්වතුනි සතර ආහොරද ් ප්ැවැත්ම නතර දවනවො කි ලො 
කි න්දන් දවන කිසිවක් දනොදේ, ාහා ාහන ේමාක පරිේභවත ුරක්ඛ 
ේොා්ම මදපාොමා කි න දුදක් නතර වීමක්. සතර ආහොරද ් ප්ැවැත්ම 
කි ලො කි න්දන් දවන කුමක් වත් දනොදේ, දුදක් ප්ැවැත්මක්. 
ප්ින්වතුනි කබලිංකොරොහොර  හැදෙනවො කි ලො කි න්දන් අෙ අප්ි ‘මම 
මදග්’ කි ලො හිතො දගන ඉන්න දමන්න දම් ක  හැදෙනවො කි න 
එක. ඒ කනදබොන ආහොරද න් හැදුණයු කබලිංකොරොහොර  කි න 
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තැනක දමබඳු රූප් ක් හැදෙනවො ම ි. දම් වදග් රූප් ක් හැදුණය ිසට 
ඒ රූප්  දිරන එක, දලඩ දවන එක නතර කරන්නට බැහැ. ඒ රූප්  
මැදරන එක නතර කරන්නට බැහැ. සීතදලන්, උෂ්දණයන්, මැසි මදුරැ, 
අේ සුළං වලින් එන ස්ප්ර්ශ  නතර කරන්නට බැහැ. ඒ වදග් 
දනොද ක් ප්ීඩො, දුක්, දදාම්නස් එන එක නතර කරන්නට ප්ුළුවන් කමක් 
නැහැ. බඩගින්න, ප්ිප්ොස  ඇතිදවන එක නතර කරන්නට බැහැ. 
කබලිංකොරොහොර ට තණය්හො කිීමදම් ිසප්ොක ටිකක් ප්ින්වතුනි දම් රූප් . 
දම් රූප්  කි න්දන් මම දනොදේ. දම් රූප්  අප්ට ලැබුණයු සොප් ක් 
වදග ි. දම් රූප්  අප්ට හතුදරක් ිසසින් දගනත් දුන්න දෙ ක් වදග ි. 
දම් රූප්  ලැීමම කි න්දන් දුකක ලැීමමක්.  

ඒ වදග්ම ස්ප්ර්ශ ආහොර  කි ලො කි න්දන් ස්ප්ර්ශ වුදනොත් 
දේෙනො, සංඥාව දගනත් දෙනවො. දම් දේෙනො, සංඥාව කි න්දන් ඒ 
ස්ප්ර්ශ නිසො අප්ට සැප් ක් එදහම ලැදබන්දන් නැහැ. දුකක් 
ලැදබන්දන්. එතදකොට දම් සතර ආහොර  ම දුකක්. දම් සතර 
ආහොරද ් ප්ැවැත්ම කි ලො කි න්දන් ප්ින්වතුනි දවන කිසිවක 
ප්ැවැත්ම දනොදේ, දුදක් ප්ැවැත්ම. සතර ආහොරද ් නතර වීමක් 
තිද නවො නම් දවන කිසිවක නතර වීම දනොදේ, දුදක් නතර වීම. 
දමන්න දම් ටික ෙන්නවො ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො. ආතාහ්ක 
පාා්ා්ි කි න ිසට ආහොර ත් ෙන්නවො, ආතාහමාදභේක පාා්ා්ි 
කි න ිසට ආහොර  දනො දැන ෙරැ මුනුබුදරෝ හැටි ට දැක්දකොත් 
තණය්හොව ඇතිදවනවො කි ලොත් ෙන්නවො. ආහොර , ආහොර  හැටි ට 
දැක්කො නම් තණය්හොව නැති දවනවො, දම් තණය්හොව නැති වුදනොත් 
තම ි සතර ආහොරද ් නැවැත්ම දවන්දන් කි ලොත් ෙකිනවො.  

ඊට ප්ස්දස් ආතාහ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපො සආහොර  නිරැේර 
කරන ප්රතිප්දාව  සම්මො දිට්ඨි කි ලො ෙකිනවො. සම්මො දිට්ඨි කි ලො කීදේ 
කුමක් ෙ? නිවැරදි දැකීම. නිවැරදි දැකීම කි ලො කි න්දන් ප්ින්වතුනි 
එදහනම් දම් දලෝක ො ෙකින දෙ ට වඩො ඔේදබන්, දලෝක ො ෙකින 
දැක්මට වඩො ිසදශ්ෂ කින්, ිසශිෂ්ට ව ෙකින්නට ඕනූ. ඒ සම්මො දිට්ඨි ට 
අප්ි තව ප්රි ො කින් කි නවො ිසෙර්ශනො කරනවො කි ලො. ිසශිෂ්ට 
දැක්මක් කි ලො. දලෝක ො ෙකින දෙ ට වඩො නුවිසන් ෙකිනවො. 
ිසදශ්ෂද න් ෙකිනවො. දලෝක  සත්වද ක් හැටි ට, ප්ුේගලද ක් 
හැටි ට ෙකින තැන, දලෝක ො ෙරැවො හැටි ට ෙකින තැන, දලෝක ො 
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ඥාවතිද ක් හැටි ට, හිෛතෂී දකදනක් හැටි ට ෙකින තැන, දලෝක ො 
තමන් කි ලො ෙකින තැන, මම කි ලො ෙකින තැන තිද න ඒ අරමුදණය් 
නුවණය දගන  නවො දලෝක ො ෙකින මට්ටමට ඔේදබන්. සිහි  දගන 
 නවො දලෝක ො ෙකින මට්ටමට ඔේදබන්. දහොහට බලනවො නුවිසන් 
දමදනහි කරලො, නුවණය ද ොමු කරලො, මම කි ලො දලෝක ො ඇසුරැ 
කරන රූප්  දහොහට බලනවො කනදබොන ආහොර  නිසො, බත්, ප්ොන්, 
කේප්ි, මුංඇට නිසො දන්ෙ දම් රූප්  හැදෙන්දන්. ඉතින් දම් රූප්  
මම නම්, දම් රූප්  මදග් නම්, දම් රූප් ට කන්න දබොන්න දනො දී 
වුනත් ති ො ගන්න ප්ුළුවන් දවන්න ඕනූ දන්ෙ? නමුත් කනදබොන 
ආහොර  නිසොම නම් හැදෙන්දන්, බැරි දවලො හරි ෙවස් 5-6ක් කන්න 
දබොන්න කිසිවක් දී ගන්න බැරි වුදනොත්, වතුර ටිකක් වත් දී ගන්න 
බැරි වුදනොත්, මැරිලො  නවො. නැගිටින්න වත් බැහැ. දම් ක  
සම්ප්ූර්ණයද න්ම දි  දවලො ම  නවො.  

එදහනම් දම් ආහොරද න් ම හැදුණයු රූප් ක් දන්ෙ, දම්ක මම 
දනොදේ දම්ක ආහොර  දන්ෙ කි ලො දහොහට සම්මර්ශන  කරලො 
බලනවො. තව ටිකක් උප්මොවකුත් අර දගන බලනවො. අදන් දම් 
ශීමරද ් දම් ඇඟිල්ලක් දහෝ අතක් ප් ක් දකොටිද ක් දහෝ කිඹුදලක් 
කඩො දගන කූදවොත්, දහොහට නුවිසන් දහමින් දහමින් හිතන්න - 
අදන් එතදකොට ඒ දකොටි ොදග් ඇදඟ් ඇඟිලි කූලි, අත් කූලි 
තිද න්න බැහැ දන්ෙ. ඒ සතොදග් ශීමරද ්, ඒ සතොට ආදේිසක වූ 
සම්, මස්, දල්, නහර දන්ෙ හැදෙන්දන්. එදහනම් මම වූ තැන, මදග් 
වූ තැන තව දකදනකුදග් ශීමර දකොටස් හැදෙන්න බැහැ. ඒ ශීමර  
හැදුදණය්, ඒ ශීමර  හෙන්න ප්ුළුවන් ආහොර ගති  දම් ශීමරද ් තිබුණය 
නිසො දන්ෙ, අදන් එදහනම් දම් කබලිංකොරොහොර  දන්ෙ කි ලො 
දහොහට දම් වදග් හිතනවො. එදහනම් දම් රූප් ට මම කැමති ි කි ලො 
කි න්දන් දම් කබලිංකොරොහොර ට කැමති ි දන්ෙ? අදන් 
කබලිංකොරොහොර ට කැමති තොක් දමච්චර කල් මම කි ලො හිතො දගන 
හිටි ොට, මදග් කි ලො හිතො දගන හිටි ොට, දම් කැමති දවලො 
තිද න්දන් කබලිංකොරොහොර ට දන්ෙ? අදන් කබලිංකොරොහොර ට 
කැමති දවන තොක් මම කි ලො අප්ි ප්රොර්ථනො කළ ිසට ඒ ිසදිද ් ම 
රූප් ක් අප්ට ලැදබනවො. එදහනම් කබලිංකොරොහොර ට කැමති දවලො, 
කබලිංකොරොහොර  ප්රොර්ථනො කරන තොක් අප්ට කබලිංකොරොහොර  ම 
දන්ෙ ලැදබන්දන්. ඒ කි න්දන් දම් වදග්ම ආද ත් රූප් ක් හම්බ 
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දවනවො දන්ෙ? දහොහට දම් ිසදි ට බලනවො. ඒ කි න්දන් නැවතත් 
දම් ිසදි ට දුක් ිසඳින්න ප්ුළුවන් ප්රිසර ක් දන්ෙ දම් ප්රොර්ථනො 
කරන්දන් කි ලො දමන්න දම් වදග් දම් ඉස්දසල්ලො සම්මර්ශන  කළ 
ආහොර ත්, ආහොරද ් ඇතිවීමත්, නැතිවීමත් කි න රර්මතො තුන අප්ි 
 ම් ිසදි කට දැක්කො නම් ඒ රර්මතො තුන ම නැවත නැවත 
ප්ර්ද ්ෂණය ට ලක් කරනවො, නුවිසන් දමදනහි කරනවො, ඒ දමදනහි 
කරන ිසට ම හතරදවනි කොරණයොව ඉප්දිලො තිද නවො. කුමක් ෙ? 
මොර්ග . මොර්ග   තම ි ආහොර ත් ෙන්නවො, ආහොරද ් ඇතිවීමත් 
ෙන්නවො, ආහොරද ් නැතිවීමත් ෙන්නවො. ඒ ිසදි ට බලන එක ම 
ආහොර  නැති කරන ප්රතිප්දාව/මොර්ග .  

ආතාහ්ක පාා්ා්ි කි ලො දම ො ආහොර  ෙන්නවො කි න 
එක කරන ිසට ම සමුෙ  අත හැරිලො. ඒ කි න්දන් දැන් දුව, ප්ුතො 
හැටි ට, දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන හැටි ට ෙකින්දන් නැහැ. දැන් 
ෙකින්දන් ආහොර  හැටි ට. ඒ ආහොර  හැටි ට ෙකින ිසට, දුව, ප්ුතො 
කි ලො දනො ෙකින ිසට, දුදක් කලකිදරනවො. ප්රොර්ථනො කරන්දන් 
නැහැ. දහොහට දප්දනනවො දම් ‘ආප්හු ආහොර  ම ලැදේවො, 
කනදබොන ආහොර  ම ලැදේවො, මට කන්න දබොන්න ලැදේවො’ කි ලො 
දන්ෙ ප්රොර්ථනො කරන්දන්. අදන් කන්න දබොන්න ලැදබන තොක්, 
කන්න දබොන්න ප්රිහරණය  කරන්න ප්ුළුවන් මට්ටදම් ක ක් ලබො 
ගන්න දවනවො, ඒ කි න්දන් දුක ලබො ගන්න දවනවො දන්ෙ කි න 
නුවණය තිද නවො. දම් වදග් දම් උප්මොවන් අනුසොරද න් ෙකින්න 
සතර ආහොර  ම. ඉතින් සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කදළ් 
ඒ නිස ි, “ ම් කිසි දකදනක් ආහොර ත් ෙන්නවො නම්, ආහොර 
සමුෙ ත් ෙන්නවො නම්, ආහොර නිදරෝර ත් ෙන්නවො නම්, ආහොර 
නිදරෝරගොමිනී ප්ටිප්දාවත් ෙන්නවො නම්, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි - ඇවැත්නි, දමප්මණයකින් ම 
ආ යයශරොවක ොට සම්මො දිට්ඨි  ඇති දවනවො. එ ොදග් දැකීම නිවැරදි ි” 
කි ලො. ආහොර  වූ තැන ආහොර  ිසදි ට ෙකිනවො. එ ොදග් දැකීම 
නිවැරදි ි. අප්ට තම ි දැකීම වැරදිලො තිද න්දන්. ආහොර  වූ තැන 
ෙකින්දන් නැහැ අප්ි ආහොර  හැටි ට. ආහොර  වූ තැන අප්ි ෙකින්දන් 
‘මම, මදග් දුව, මදග් ප්ුතො, අම්මො, තොත්තො, ඥාවති ො, හිෛතෂි ො, දම් 
ගහක්, දගෙරක්’ කි ලො වැරදි ිසදි ට. ආහොර , ආහොර  හැටි ට 
දැක්දකොත් අප්ට සම්මො දිට්ඨි  ඇතිදවනවො.  



34 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

ඒ නිස ි සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කදළ් ආහොර , 
ආහොර  ිසදි ට ෙන්නවො නම්, ආහොරද ් ඇතිවීම ගැන ෙන්නවො නම්, 
ආහොරද ් නැති වීම ගැන ෙන්නවො නම්, නැති කරන මග ෙන්නවො 
නම් දමප්මණයකින් ඔහුදග් දැකීම නිවැරදි ි, ඔහුදග් දැකීම ඍජු බවටත් 
ප්ත්දවනවො. ඇෙ නැහැ. ඊට ප්ස්දස් ්ේමා රේවතචකප්පමාේභ් 
මාන්්ාග්ේ්ා - දම් සේරර්මද ් දනො දසල්දවන ප්ැහැදීදමන් 
 ුක්ත ි. ‘අදන් බුදුරජොණයන් වහන්දන් දමොන තරම් ඇත්තක් ෙ කි ලො 
තිද න්දන්, දම් ප්රි ො , දම් දප්න්වන රර්ම  දමොන තරම් ඇත්තක් 
ෙ, අදන් දම් ෙහම අනුව ප්ිළිප්දින ලෙ ජීිසත  දමොන තරම් සතය ක් 
අනුව ගි  ජීිසත ක් ෙ?’ කි ලො තුණයුරැවන් දකදරහි ප්ැහැදීම 
ඇතිදවනවො. දම් ිසදි ට රර්මද ් ගුණය දැන ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත 
දකදනක් දවනවො. ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි - දම් සේරර්ම ටත් ආප්ු 
දකදනක් කි නවො. දැන් දලෝක ොට අ ිති නැහැ. ඒ කි න්දන් දවන 
කිසිවක් දනොදේ, ිසප්රිත ඇස් දෙකක් තිද න දලෝක  තුළ ආහොර , 
ආහොර  හැටි ට ෙකින්න බැරි ව, ආහොර  සත්ව ප්ුේගල භොවද න් 
ෙකින දලෝක  තුළ දම ො ඉන්නවො, නමුත් දම ොදග් ඇස් දෙක 
දහොහට දප්දනනවො. ආහොර , ආහොර  හැටි ටත් ෙකිනවො, ඒ ආහොර  
තුළ සත්ව ප්ුේගල කූලි හැදෙන්දන් නැහැ, අනොත්ම දහ්තුවකින් 
ආත්මී  කූලි හැදෙන්දන් නැහැ කි න එක දහොහට ෙන්නවො. ඇස් 
දනො දප්දනන දලෝක  තුළ ඇස් ඇතුව වොස  කරන්නට ප්ුළුවන් 
තත්ව ට ප්ත්දවනවො. ඒ නිසො එ ොට කි නවො ආග්ේ්ා ඉාං 
මද්්මාං’්ි - ප්ෘථග්ජනභොව  ඉක්මවො සිටි ආ යය භූමි ට ප්ැමිිස 
දකදනක් කි ලො. දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් බවට ප්ත්දවනවො. 
දලෝක  තුළ ම ඉන්නවො දලෝක ට එකතු නැතිව. දමන්න දම් 
තත්ව ට ප්ත් දවන්න ප්ුළුවන් ඥාවන ෙර්ශන ක් ලැදබනවො දම් 
සම්මොදිට්ඨි සූතරද ් සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ ආහොර 
ප්රි ො  හරි ට අප්ි ගදේෂණය  කදළොත්. ඒ ිසදි ට දම් දෙදවනි ෙහම් 
ප්රි ො  සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළො. ඒක අහ දගන 
හිටප්ු භික්ෂූන් වහන්දස්ලො දබොදහෝම සතුටට ප්ත් වුනො. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

ආහශර වශර  යමිශ වි .



 

සච්ච වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ුරක්ඛ්ක පාා්ා්ි, 
ුරක්ඛමාදභේක පාා්ා්ි, ුරක්ඛ්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ුරක්ඛ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් සූදානම් දවන්දන දලොේතුරො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් මහො කරැණයොදවන් දම් දලෝක සත්ව ො දුකින් එදතර කර 
වන්න ඕනූ කි න කරැණයො බර සිත් ඇතිව අනුකම්ප්ොදවන් දේශනො 
කළ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට ි. ඒ නිසො හැම දෙනො ම 
දම් දමොදහොදත දී දබොදහොම සන්සුන් මනසක් හදා දගන තුණයුරැවන් 
දකදරහි සැදැහැ සිත් දප්රදැරි කර දගන දම් දේශනොව කි වන්නට 
ඕනූ.  

දම ට දප්ර ප්ළමු වන කම්මප්ථ වොර , ඒ වදග්ම දෙවන 
ආහොර වොර  කළො. ඒ සූතරද ් සහහන් වන සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර 
ගැනීම ප්ිිසස ප්වතින තුන්දවනි කරැණය සච්ච වොර  ි අෙ අප්ට 
දේශනො කරන්නට ද දිලො තිද න්දන්. - දප් - සඒ භික්ෂූන් වහන්දස්ලො 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස්දග් කලින් ප්රි ො ට සතුටු දවලො, 
සතුටින් අනුදමෝෙන් දවලො, උන්වහන්දස්දගන් නැවතත් ප්රශ්න ක් 
අහනවො “ඇවැත්නි, සොරිප්ුත්ත ස්ථිසර න් වහන්ස, ශරොවක න්දග් 
සම්මොදිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස, රර්මද ් දනො දසල්දවන 
ප්ැහැදීමකින්  ුක්ත වීම ප්ිිසස ප්වතින තව කරම ක්, ප්රි ො ක් 
තිද නවො ෙ?” කි ලො.  

සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො “ඇවැත්නි, 
 ම් කදලක ප්ටන් ආ යයශරොවක දතදම් ුරක ඛඤ ක පාා්ා් දුක 
ෙන්නවො නම්, ුරක ඛමාදභෙඤ ක පාා්ා් දුදකහි ඇතිවීම ෙන්නවො 
නම්, ුරක ඛ්ිේහා්ඤ ක පාා්ා් දුක් නැති වීම දුක්ඛ නිදරෝර  
ෙන්නවො නම්, ුරක ඛ්ිේහා්ග්ාමිණී පටිපභඤ ක පාා්ා් දුක් නැති 
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කිීමම ප්ිිසස ප්වතින ප්රතිප්දාව ෙන්නවො නම් ඇවැත්නි, දමප්මණයකිනුත් 
ආ යයශරොවක දතදම් සම්මො දිට්ඨි ඇත්දතක් දවනවො. ඇවැත්නි, 
දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් නිවැරදි දැකීම ඇති දකදනක් 
කි ලො කි න්න ප්ුළුවන්. ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් වුණයො කි ලො 
කි න්නටත් ප්ුළුවන්. රර්මද ් දනො දසල්දවන ප්ැහැදීදමන්  ුක්තව 
සේරර්ම ට ආව දකදනක් කි ලො කි න්නටත් ප්ුළුවන්  ” කි ලො.  

ඒ කි න්දන් දුක  ම් කිසි දකදනක් දැක්දකොත්, දුක ඇතිදවන 
දහ්තුවත් දැන ගත්දතොත්, දුක නැති දවන හැටිත් දැන ගත්දතොත්, නැති 
කරන මගත් දැන ගත්දතොත් ඔහු දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් දවනවො. 
ෙර්ශන භූමි ට ප්ත් වූ ප්ුේගලද ක් දවනවො කි න එක.  

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම ආප්සු අහනවො 
“ඇවැත්නි, දුක කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ?” මුලින් කීවො දුක ෙන්නවො 
නම් ආ යයශරොවකද කු කි ලො. එතදකොට ආ යයශරොවක ො දුක ෙන්නවො 
කි ලො කි න්දන්, ආ යයශරොවක ොට දුක ප්ිළිබහ දකොදහොම 
අවදබෝර ක්, දකොදහොම දැනීමක්, දකොදහොම දැක්මක් ලැබුදනොත් ෙ? 
ඊට ප්සුව දප්න්වනවො ාා්ිපි ුරක්ඛා, ාහාපි ුරක්ඛා, වතයාධිපිපි ුරක්ඛා, 
ාහනමපි ුරක්ඛං, රප්පිේෙති මමපේොේග්ා ුරේක්ඛා, පිේෙති විප්පේොේග්ා 
ුරේක්ඛා, ෙමපිචකං ්ධභ්ි ්මපි ුරක්ඛං, මංඛිේත්් 
ප්කූපෝක්ඛ් ්ා ුරක්ඛා.  

එතදකොට දහොහට බලන්න දමතැන දී ඉප්දීම දුකක්, ඒ වදග්ම 
ව සට  ූම දුකක්, දලඩ වීමත් දුකක්, මරණය ත් දුකක්, අප්රි  න් හො 
එක් වීමත් දුකක්, ප්රි  න්දගන් දවන් වීමත් දුකක්, කැමති දේ දනො 
ලැීමමත් දුකක්. දම් සි ල්ල ම දුක් ටික එකට එකතු කරලො, දකටි 
කරලො, කැටි කරලො, දකටිද න් කි නවො නම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  
ම දුක ි.  

එතදකොට  ම් කිසි දකදනක් දම් දුක දැක්කො, දුක ෙන්නවො 
කි ලො කි නවො නම් දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  ම දුකක් කි න එක 
දැක්කො දවන්නට ඕනූ. අර කලින් ිසස්තර කළ සි ලුම දුදක් ිසස්තර  
ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  කි න තැනින් ෙකින්න ඕනූ. අන්න ඒ ිසදි ට 
දුටු ිසට ි, ඒ ිසදි ට ෙන්නවො නම් තම ි ුරක ේේ ඥා්ං තිද නවො 
කි ලො කි න්දන්. දුක ප්ිළිබහ දැකීම තිද නවො කි ලො කි න්දන්.  
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එතදකොට දුදකහි ඇතිවීම කුමක් ෙ? දප්න්වනවො, දම් දුක ඇති 
වීමට දහ්තුව තම ි තණය්හොව. එතදකොට දුක නැති බව, දුදක් නැති 
වීම කුමක් ෙ? තණය්හොව දග් නැති වීදමන්, තණය්හොව දග් නැති 
කිීමදමන්, දුක නැති දවනවො කි ලො දප්න්වනවො.  

එතදකොට දුක නැති කරන මග කුමක් ෙ? කි ලො අහලො සැරි ුත් 
මහ රහතන් වහන්දස් ිසස්තර කරනවො රෙේාවත රරිේො රට්ඨංග්ිේකෝ 
ාග් ේග්ා ුරක ඛ ්ිේහා් ග්ාමිණී පටිපො. දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  
ම දුක් නැති කිීමදම් ප්රතිප්දාව ි කි ලො. එතදකොට ශරැතවත් 
ආ යයශරොවක ොදග් සම්මො දිට්ඨි  ඇති දවන්නට නම්, නිවැරදි දැකීම 
ඇති වුනො කි ලො කි න්නට නම්, එ ො දුක දුටුව, දුකට දහ්තුව දුටුව, 
දුදක් නැති බව දුටුව හො දුක නැති කරන මග දුටුව දකදනකු දවන්නට 
ඕනූ.  

එතදකොට දුක දැක්කො කි න ිසට, දුක ෙන්නවො කි න ිසට 
ප්ින්වතුනි, දම් සොමොනය දලෝක ො ෙකින දෙ ට වඩො ඔේදබන් 
 ථොර්ථවොදීව ෙකින්න ඕනූ. දමොකෙ දම් ෙර්ශන  දුටුවො ම 
දසෝතොප්න්න ප්ුේගලද ක් බවට ප්ත් දවනවො. දලෝක ොත් ඉප්දීම 
කි න කොරණයොව ෙන්නවො. ඒ වදග්ම ව සට  නවො දුකක් කි න එක 
ෙන්නවො දලෝකද ්. දලඩ වීම දුකක් කි ලො ෙන්නවො. ඒ වදග්ම 
මරණය ට ප්ත්වීම දුකක් කි ලො ෙන්නවො. තමන් අකමැති අ , අකමැති 
දේවල් ලැීමම දුකක් කි ලො ෙන්නවො. ප්රි  දේවල් වලින් දවන් වීමට 
සිදුවීම දුකක් කි ලො දලෝක ො ෙන්නවො. නමුත් ඒ ෙන්න දෙ ට දම් 
ශොසනද ් කි න්දන නූ ුරක ේේ ඥා්ං කි ලො. ඒ මට්ටදම්, දලෝක ො 
දුක කි ලො ෙන්න මට්ටදම් දකනොට ි බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දප්න්නුදේ ුරක ේේ රඥා්ං කි ලො. එනම් දලෝක ො දුක ෙන්දන් නූ, 
දලෝක ො දුක ෙකින්දන් නූ කි ලො.  

අිසෙයොව කි ලො කි න්දන් ුරක ේේ රඥා්ං, ුරක ඛ මාදභේෙ  
රඥා්ං, ුරක ඛ ්ිේහා්ේෙ  රඥා්ං, ුරක ඛ ්ිේහා් ග්ාමිණී පටිපොෙ 
රඥා්ං. අිසෙයොව කි ලො කි න්දන්, දුක ෙන්දනත් නූ. දුක ඇතිදවන 
දහ්තුව ෙන්දනත් නූ. දුක නැති වීම ෙන්දනත් නූ. නැති කරන මග 
ෙන්දනත් නූ.  

එතදකොට සම්මො දිට්ඨි කි ලො කි න්දන් සම්ප්ූර්ණය අදනත් 
ප්ැත්ත. එ ො දුක ෙන්නවො. දුක ඇති වීම ෙන්නවො. නැති වීම ෙන්නවො. 
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නැති කරන මග ෙන්නවො. එතදකොට දැන් දමතන දී බලන්නට ඕනූ 
අප්ි, දුක ෙන්නවො කි න ිසට දකොදහොම ෙ අප්ි දුක දැන ගන්දන්, දැක 
ගන්දන් කි න කොරණයොව. දමොකෙ දම් චතුරො යය සතය  රර්මද ් දී 
රර්මතො හතරක් හැටි ට ිසස්තර කළො ට, දබෙලො දැක්වූවො ට ප්ින්වතුනි, 
දමතන රර්මතො හතර එක රර්ම ක් තුළ ි තිද න්දන්. දුක කි න 
එක ප්ිරිසිහ ෙකින්න ප්ුළුවන් නම් චතුරො යය සතය  ම අවදබෝර 
දවනවො. සමුෙ  ප්රහොණය  කරන්න ප්ුළුවන් නම් චතුරො යය සතය  ම 
අවදබෝර දවනවො. නිදරෝර  සොක්ෂොත් කරන්න ප්ළුුවන් නම් චතුරො යය 
සතය  ම අවදබෝර දවනවො. මග වඩන්ට ප්ුළුවන් නම් චතුරො යය 
සතය  ම අවදබෝර දවනවො කි ලො ප්රි ො ක් තිද නවො, කරම ක් 
තිද නවො.  

ඒ කි න්දන්  ම් කිසි දවලොවක දී දුක, දුක හැටි ට දනො 
ෙන්න නිසො, දුක ප්ිරිසිහ දනො ෙන්න ිසට තණය්හොව ඇති දවනවො. 
තණය්හොව ඇතිදවන ිසට තණය්හො නිදරෝර  වූ නිවන එතන නූ. නිවන 
නැත්නම් මොර්ග  නූ. දුක කි න එක දනො ෙන්නවො දවන ිසට 
අදනකුත් රර්මතො තුන ඉදේම ි ලැියලො නැත්දත්. එතදකොට  ම් 
තැනක ුරක ේේ ඥා්ං දුක ප්ිළිබහ නුවණයක් ඇති දවන ිසට, දුක ි 
කි ලො නුවණයක් එන ිසට, තණය්හොව ඉදේම ි නැති දවන්දන්. තණය්හොව 
කි න එක නැති වීම ම ි නිදරෝර . දෙවන සමුෙ  සතය  වූ තණය්හොව 
නැති කිීමම ම ි තුන්දවනි නිදරෝර සතය  ඇති වීම. ඒ නිදරෝර  ට 
අනුව කට ුතු කිීමම ම ි මග.  

එතදකොට දම් දුක ප්ිරිසිහ ෙකිනවො කි න කොරණයොව මත සම්මො 
දිට්ඨි  ඇතිවීමත්, දුක ප්ිරිසිහ දනො ෙකිනවො කි න කොරණයොව මත 
සම්මො දිට්ඨි  නැති වීමත්, මිථයො ෙෘෂ්ඨිද ් ඇති වීමත් කි න කොරණයො 
දෙක ප්ෙනම් දවලො තිද නවො. අප්ි ඒ ගැන ටිකක් සම්මර්ශණය  කරලො 
බලමු. ඕකට අප්ට උප්කොීම වූ, ෙකින්න ප්ුළුවන් සූතර ක් තිද නවො. 
ඒකත් අප්ි දම්කට සම්බන්ර කරලො ටිකක් ගදේෂණය  කරමු.  

අංගුත්තර නිකොද ් අලේභනී  කි ලො සූතර ක් තිද නවො. ඒ 
සූතරද ් දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වනවො, දම් පඤ චිාා්ි 
භික ඛේවත රධබ්භ්ෝි ඨා්ා්ි කි ලො. දම් අලේභනී  රර්මතො 
ප්හක් තිද නවො දලෝකද ්, කුමක් ෙ? ජරො රර්ම, වයොිප රර්ම, මරණය 
රර්ම, නැදසන රර්ම, වැනදසන රර්ම කි ලො. දමන්න දම් රර්මතො 
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ප්හ ශරැතවත් ආ යයශරොවක ොටත් උප්දිනවො. අශරැතවත් ප්ෘථග්ජන ොටත් 
උප්දිනවො. එතදකොට දම් රර්මතො ප්දහ් දී ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො 
අඬන්දන් නූ. ිසලොප් දෙන්දන් නූ. දබොදහෝම සිහි නුවිසන් උදප්්ක්ෂො 
සහගත ව ඉන්නවො. අශරැතවත් ප්ෘථග්ජන ො දමොකෙ කරන්දන් දම් 
රර්මතො ප්දහ් දී අඬනවො, ිසලොප් දෙනවො, දශෝක කරනවො, ප්ප්ුදේ අත් 
ගහ ගහො අඬනවො කි ලො දප්න්වනවො.  

එතදකොට දහොහට බලන්න ජරො රර්ම, වයොිප රර්ම, මරණය 
රර්ම, නැදසන රර්ම, ිසනොශ දවන රර්ම කීදේ දම් දුකට නමක්. 
දුදකහි දී, දුක අිය ස දී දලෝක ො අඬනවො. ිසලොප් දෙනවො, දශෝක 
කරනවො, ප්ප්ුදේ අත් ගහ ගහො අඬනවො. ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො ඒ 
දුදකහි දී අඬන්දනත් නූ. ිසලොප් දෙන්දනත් නූ. දශෝක කරන්දනත් 
නූ. ප්ප්ුදේ අත් ගහ ගහො අඬන්දනත් නූ. උදප්්ක්ෂොදවන්  ුක්තව 
වොස  කරනවො. දම ට දහ්තුව කුමක් ෙ? දම් චතුරො යය සතය  
අවදබෝර වීම සහ අවදබෝර දනො වීම කි න රර්මතො දෙක.  

එතදකොට අප්ි දම් චතුරො යය සතය  අදප්් ජීිසතද න් 
ෙකින්දන් දකොදහොම ෙ කි ලො අප්ි ඉදගන ගන්නට ඕනූ. අප්ට ුරක ේේ 
ඥා්ං කි න ිසට  ම්තොක් දුක් වූ රර්ම න් ඇත් ෙ, ඒ දුක් වූ රර්මද ෝ 
දම් දම් රර්ම  දුක ි කි න නුවණය එන්නට ඕනූ. ඒදක දී අප්ි දම් 
ිසදිහට දප්ොඩ්ඩක් බලමු.  

අෙ ෙවදස් දී දම් දලෝක  තුළ අප්ට හම්බ දවනවො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දේශනො කළො මංඛි් ේ්් පඤ කදපාෝක ඛ් ්ා ුරක ඛා 
කි ලො - දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  කි න රර්මතොව . ඒ රර්මතොව  
ිසස්තර වශද න් කදළොත්, කොමොවචර සි ලුම රර්මතො ටික දම් ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර  ට අ ත්. රූප්ොවචර, රූප්ී බරහ්ම දලෝකද ් තිදබන 
සි ලුම රර්මතො ටික දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  ට අ ත්. අරූප්ී බරහ්ම 
දලෝකද ් තිදබන සි ලුම රර්මතො ටික ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  ට අ ත්. 
දම් පඤ කදපාෝක ඛ් ්ා ුරක ඛා කි ප් ු කොරණයොව, දුක්ඛ සතය  
ෙකින්න ඕනූ. කොම දලෝක, රූප් දලෝක, අරූප් දලෝක කි න තුන් 
භූමි  ම ෙකින්න දුක්ඛ සතය  හැටි ට. තව ප්ැත්තකින් ගත්දතොත් 
ඇස, කන, නොස , දිව, ශීමර , මනස, රූප්, ශේෙ, ගන්ර, රස, 
දප්ොට්යේබ, රම්ම කි න දම් දදාදළොස් ආ තන  ෙකින්න දම් දුක්ඛ 
සතය  හැටි ට. තව ප්ැත්තකින් ගත්දතොත් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර , 
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දදාදළොස් ආ තන, එදහමත් නැතිනම් අටදළොස් රොතුව කි න රොතූන් 
ෙහඅටක් දප්න්වලො තිද නවො. චක්ඛු රොතු, රූප් රොතු, චක්ඛු ිසඤ්ඤාණය 
රොතු කි ලො. දමන්න දම් රර්මතො ෙකින්න ඕනූ දුක්ඛ සතය  හැටි ට.  

ඇ ි එදහම කි න්දන්? බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වනවො 
ආදිත්ත ප්රි ො  සූතරද ් දී, “මහදණයනි, ඇස ඇිසල ගන්නො ලදී. 
කුමකින් ඇිසල ගන්නො ලදී ෙ? ජොතිද න් ඇිසල ගන්නො ලදී. ජරොදවන් 
ඇිසල ගන්නො ලදී. වයොිපද න් ඇිසල ගන්නො ලදී. දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ 
දෙෝමනස්ස උප්ො ොස  න්දගන් ඇිසල ගන්නො ලදී. රොගද න්, 
ේදේෂද න්, දමෝහද න් ඇිසල ගන්නො ලදී. රූප් ත් ඇිසල ගන්නො 
ලදී. කණයත් - ශේෙ ත් ඇිසල ගන්නො ලදී. නොස ත් - ගන්ර ත්, දිවත් 
- රසත්, ක ත් - ස්ප්ර්ශ ත්, මනසත් - රර්මොරම්මණයත් ඇිසල ගන්නො 
ලදී” කි ලො, දම් රර්මතො ටික දප්න්වනවො දම් දුදකන් ඇිසල ගන්නො 
ලෙ දේවල් කි ලො.  

එදහනම් දුක්ඛ සතය  අවදබෝර දවන ිසට,  ම් කිසි 
දකදනකුට ුරක ේේ ඥා්ං කි න ිසට ලැදබන්න ඕනූ, ‘කොම භූමි  ෙ, 
රූප් භූමි  ෙ, අරූප් භූමි  ෙ කි න දම් තුන් භූමි  ම දුක ි දන්ෙ?’ 
කි න නුවණයක්. ඒ වදග්ම දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  ම දුකක් දන්ෙ, 
දදාදළොස් ආ තන ම දුකක් දන්ෙ, අටදළොස් රොතුව ම දුකක් දන්ෙ 
කි න නුවණය තිද න්නට ඕනූ. දමන්න දම් ිසදි ට නුවණය තිබුදනොත් 
තම ි, තණය්හොව ද දෙන්න එකම තැනක්වත් නැත්දත්. තණය්හොව නැති 
දවන්දන්. දුක දනො ෙන්නවො වුදනොත්, දුක දනො ෙකිනවො වුදනොත් 
දකළින්ම තණය්හොව ඇති දවනවො. එතදකොට දුක දැන ගත්දතොත්, දුක 
දැක්දකොත් තණය්හොව නැති දවනවො. දමතැන දී අප්ි දුක ප්ිරිසිහ ෙකින 
එක, දුක ප්ිරිසිහ දනො දුටු ිසට තණය්හොව ඇති දවන හැටි ගැන දප්ොඩි 
උප්මොවකින් බලමු. දම් උප්මොව ඉස්සර දවලො දහොහට දත්රැම් ගන්න 
ඕනූ. දම් උප්මොවට දහොහට නුවණය අර දගන  න්න.  

දම් ප්ින්වතුන් ෙන්නවො, දැකලො ඇති ප්ළඟැටිද ෝ වදග් සත්තු. 
දැන් දම් ප්ළඟැටි ො වදග් සදතක් ගත්දතොත් බලන්න, දම් ප්ළඟැටි ො 
ප්හනට දබොදහොම කැමති ි. ප්හන් දැල්ලට දගොඩක් කැමති ි. ප්හන් 
දැල්ලට ආස ි. නමුත්, දම් ප්ළඟැටි ො කිසි දිනක කැමති නූ දුකට. 
ප්ළඟැටි ො කැමති නූ ප්ිච්දචන්න. ප්ළඟැටි ො කැමති නූ ප්ිච්චිලො 
එන දුකට. නමුත් ප්හන් දැල්ලට කැමති ි. දැන් තමන් කැමති දේ ලබො 
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ගන්නවො කි න්දන් ප්හන් දැල්ලට ප්නිනවො. ප්නින ිසට ප්ිච්දචනවො. 
දුක එනවො. දමතැන දී ප්ළඟැටි ො කැමති නූ ප්ිච්දචනවොට දුක 
එනවොට. ඒ ටික එ ොට දනො ලැදබන්නත් ඕනූ. ප්හන් දැල්ල 
ලැදබන්නත් ඕනූ. ප්හන් දැල්ලට කැමති ි. දුකට අකමැති ි. ඉතින් 
ප්හන් දැල්ල ලබො ගන්නත් ඕනූ. දනො ප්ිච්චි ඉන්නත් ඕනූ. දම්ක 
කරන්න ප්ුළුවන් දෙ ක් ෙ කි ලො බලන්න ප්ින්වතුනි?  

කිසි දිනක ලැදබන දෙ ක් ෙ කි ලො බලන්න. කිසි දිනක දම් 
රර්මතොව ලබො ගන්න ප්ුළුවන් කමක් නූ. ප්හන් දැල්ලට කැමති ි නම්, 
ආසො කරනවො නම්, තමන් කැමති දේ, ආසො කරන දේ එ ො ලබො 
ගන්න ඕනූ. ලබො ගන්නවො. හැබැ ි ප්ිච්දචන්නත් බූ කි න රර්මතොව 
තුළ දී දම්ක දවන්දන් නූ. ඕදන් නම් කරම දෙකක් තිද නවො. කුමක් 
ෙ? එකක් තම ි, ප්හන් දැල්ල ගන්න ප්ුළුවන්. ප්හන් දැල්ලට ප්නින්න 
ප්ුළුවන්. තමන් කැමති දේ උරැම කර ගන්න ප්ුළුවන්. හැබැ ි ප්ිච්දචන 
එකට, දුක එන එකටත් කැමති දවන්න ඕනූ. ප්ිච්චිලො, දුක එන ිසදිහට 
ඕනූ නම්, ප්හන් දැල්ල ගන්න ප්ුළුවන් කරම ක් තිද නවො. ඒක එක 
කරම ක්.  

තව කරම ක් තිද නවො. ප්ිච්දචන එක එප්ො නම්, දුක එන එක 
එප්ො නම්, ප්හන් දැල්ලට ප්නින්දන් නැතිව ඉන්න ඕනූ. ප්හන් දැල්ල 
ම අත හරින්න ඕනූ. ප්හන් දැල්ලට ප්ැනලො, ප්හන් දැල්ලත් ගනිමින්, 
නමුත් දනො ප්ිච්චි ඉන්නවො කි ලො නයො ක් නූ. එදහම කරම ක් නූ. 
ඒක කිසි දිනක ලැදබන්දන් නූ. එතදකොට දමන්න දම් ප්ළඟැටි ොදග් 
උප්මොව දෙස බලන්න. කිසි දිනක දනො ලැදබන දෙ ක් ලබො ගන්න ි 
ප්ළඟැටි ො හෙන්දන්. ප්හන් දැල්ලත් ඕනූ. දුක දනො දවන්නත් ඕනූ. 
ප්ළඟැටි ො දනො දවන දෙ ක් කරන්න හෙන දමෝඩ දකදනක් කි ලො 
ඒ සතො ෙන්දන් නූ. ඒක ෙන්දන් භව  ටිකක් උසස් වුන අප්ි  ි. දම්ක 
කිසි දිනක ලැදබන්දන් නැති දෙ ක් දන්ෙ. කරන්න බැරි දෙ ක් දන්ෙ. 
දවන්දන් නැති දෙ ක් දන්ෙ කි ලො.  

නමුත් ප්ින්වතුනි, ඒ ප්ළඟැටි ො, නුවණය නැති තිරිසන් ගත සතො 
ඒ මට්ටමට ප්ැවතිලො එදහම  මක් කරන ිසට අප්ි ෙන්දන් නැතිව 
ුරක ේේ රඥා්ංඅ ුරක ඛ මාදභේෙ  රඥා්ං කි න ක්දල්ශද න් වැහිලො, 
ප්ළඟැටි ො කරන දෙ  ම අප්ිත් කරනවො. අප්ි දමෝඩ ි කි ලො අප්ි 
ෙන්දන නූ. ඒ කි න්දන් දම් ප්ින්වතුන් දහොහට බලන්න, ඔබලො 
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ෙරැවන්ට කැමති ි. ෙරැදවෝ ඔබලොට ඕනූ. දගවල් දදාරවල් වලට 
කැමති ි. දගවල් දදාරවල් ඔබලොට ඕනූ.  ොනවොහන වලට කැමති ි. 
ඒවො ඔබලොට ඕනූ. රන් රිදී මුතු මැිසක් ඉඩකඩම් ඕනූ. දෙමේප්ිද ෝ, 
සදහෝෙරද ෝ, ඥාවතීන්, හෛිතෂීන් ඔබලොට ඕනූ. හැබැ ි, ඔබලො කැමති 
නැහැ දලඩ දවනවොට, මැදරනවොට, මහලු දවනවොට, අප්ි ර  න් හො 
එක් දවනවොට, ප්ි ර  න්දගන් දවන් දවනවොට. දුක දනො එන්නටත් 
ඕනූ. දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම් ආදි ත් ඕනූ.  

දැන් දහොහට බලන්න, ඔබලො ෙරැවො කි ලො ෙකින තැන රූප්  
ගැන බලන්න. ඒ රූප්  දිරන එකක් ෙ නැේෙ? ඒ රූප්ද ් කරම 
කරමද න්, අනුකරමද න් වැඩිලො, ගහක් දිරලො  නවො වදග් ගහක 
තිද න දකොල ක් ඉදිලො, දේළිලො, ියමට වැදටන ස්වභොව ට ටික ටික 
ප්ත් දවනවො වදග්, මනුස්ස ො කි ලො අප්ි කතො කරන, ෙරැවො කි ලො 
අප්ි කතො කරන, ප්ුේගල ො කි ලො අප් ිකතො කරන, දගවල් දදාරවල් 
කි ලො අප්ි කතො කරන දම් රූප් දෙස බලන්න. දම් රූප් දිරන්දන් 
නැේෙ? ඒ රූප්  දිරනවො. දම් රූප් ට දලඩ හැදෙන්න බැරි ෙ? ඒ 
රූප් ටත් දලඩ හැදෙනවො. දම් රූප්  මැදරන්න බැරි ෙ? ඒ රූප්  
මැදරනවො. අප්ි ර  අමනොප් රූප් ලැදබන්න බැරි ෙ? අප්ි ර  අමනොප් රූප් 
ලැදබනවො. ප්රි  වූ, මනොප් වූ රූප් දනො ප්වතින බව දවන්න බැරි ෙ? 
ප්රි  වූ, මනොප් වූ රූප් දනො ප්වතින බව දවන්න ප්ුළුවන්. දැන් අප්ි 
දිරන රූප් , දලඩ වන රූප් , මැදරන රූප්  තිද න තැනක ඒ 
රූප් ටත් කැමති ි, ඒ රූප් ත් අප්ට ඕනූ. හැබැ ි ඒ රූප්  දිරන්නත් 
බූ. රූප්  දලඩ දවන්නත් බූ. ඒ රූප්  මැදරන්නත් බූ. බලන්න, දම් 
කරම  තුළ ලැදබනවො ෙ කි ලො අප්ට? අප්ට ෙරැවොත් ඕනූ හැබැ ි 
ෙරැවො ව සට  නවොට කැමති නූ. දිරනවොට කැමති නූ. ඒ ෙරැවො 
දලඩ දවනවොට කැමති නූ. ෙරැවො මැදරනවොට කැමති නූ. ෙරැවො 
දලඩ දවන්න බූ. මැදරන්න බූ. ඒවො දනො දවන්නත් ඕනූ. ෙරැවොත් 
ඕනූ. දම් කොරණයොව කිසි දිනක ලැදබන්දන් නූ.  

ඒ නිස ි ප්ින්වතුනි, බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ්, ේො 
කාාං කාේා්ිඅ ේමා ුරක ඛං කාේා්ි. යථ ේො ුරක ඛං කාේා්ිඅ ේමා කාාං 
කාේා්ි.  දමක් කොම ට කැමති නම් එ ො දුකට කැමති දකදනක්. 
 දමක් දුකට කැමති දකදනක් නම් එ ො කොම ට කැමති දකදනක්. 
ප්ළඟැටි ො ප්හනට කැමති නම්, එ ො ප්ිච්දචන බවට කැමති දකදනක්. 
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 දමක් ප්ිච්දචන්න කැමති නම් එ ො ප්හන් දැල්ලට කැමති දකදනක්. 
ප්හදනන් දැල්ල ලබො දගන දනො ප්ිච්චි ඉන්න කරම ක් නැති නිසො.  

ඒ වදග්  ම් කිසි දකදනක් දම් කොමොවචර මට්ටදම් තිද න 
කුමන දහෝ රූප් ක් දහෝ දේෙනොවක් දහෝ සංඥාවවක් දහෝ සංඛොර ක් 
දහෝ ිසඤ්ඤාණය ක් දහෝ කි න දම් කුමන දහෝ ස්කන්ර කට, රූප් කට 
දහෝ දේෙනොවකට දහෝ කැමති නම් එ ො දුකට ි කැමති. නොම රර්ම 
අප්ට ටිකක් අප්රකට ි. කොම භූමිද ් දී රූප්  දගොඩක් ප්රකට ි. අප්ි 
කි මු, ෙරැවො, දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් 
කි ලො හිතනවො නම්, ඒ රූප් ට අප්ි කැමති ි නම්, අප්ි දනො ෙන්නවො 
වුනොට අප්ි කැමති දවලො තිද න්දන් දුකට.  දමක් දුකට කැමති නම්, 
එ ො රූප් ට කැමති ි. ේො හකපං කාේා්ිඅ ේමා ුරක ඛං කාේා්ි. යථ ේො 
ුරක ඛං කාේා්ිඅ ේමා හකපං කාේා්ි. බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො 
කරනවො,  දමක් රූප් ට කැමති නම්, එ ො දුකට කැමති දකදනක්. 
 දමක් දුකට කැමති නම්, එ ො රූප් ට කැමති දකදනක්.  

දමතැන දී අප්ට තිද න්දන් ුරක ේේ රඥා්ං, දුක ෙන්දන් නූ. 
දම් රූප්  කි න්දන් දලඩ දවන ස්වභොවද න්  ුක්ත එකක්. ජරොවට 
 න ස්වභොවද න්  ුක්ත එකක්. මරණය ට  න ස්වභොවද න්  ුක්ත 
එකක් කි ලො අප්ි ෙන්දන් නූ. අප්ි ඒ දුක් වූ රූප් , දුක් වූ රූප් ක් 
දලස ෙකින්දන් නූ. දුක් වූ දේෙනො සංඥාව සංඛොර ිසඤ්ඤාණය , දුක් වූ 
දේෙනො සංඥාව සංඛොර ිසඤ්ඤාණය  කි ලො අප්ි ෙකින්දන් නූ. ෙන්දන් 
නූ. ඒ දුක දනො ෙකින ිසට, අප්ිට දප්දනන්දන දකොදහොම ෙ, දම් දුව, 
දම් ප්ුතො, දම් අම්මො, දම් තොත්තො, දම් සදහෝෙර ො, දම් ඥාවතීන්, දම් 
රන් රිදී මුතු මැිසක් කි ලො ි. අප්ි ඒ ිසදිහට උඩින්  න දැක්මක් ඇතිව, 
ඒ දේවල්වලට කැමති වුදනොත්, කැමති දවන ිසට  ථොර්ථ  
තිද න්දන් කුමක් ෙ, අප්ි දුකට ි කැමති දවලො තිද න්දන්. අප්ි 
දුකට ි ආසො කරලො තිද න්දන්.  

ඒක නුවිසන් ෙකින්න ඕනූ මිසක් ඍජුව අප්ට දප්දනන්දන් 
නූ. අප්ට දප්දනන්දන් අප්ි ෙරැවොට ආෙදර ි කි ලො. අප්ි දගවල් 
දදාරවල් වලට ආස ි කි ලො. දුවට ප්ුතොට ආෙදර ි කි ලො ි අප්ට 
දප්දනන්දන්, අප්ි හිතන්දන්. නමුත් අප්ි එදහම හිතන තැනක තිද න 
රූප්  දිරන එකක් නම් අප්ි ෙරැවො කි ලො බැඳිලො තිද න්දන් දිරන 
රූප් ට. ෙරැවො කි ලො ආසො කරලො තිද න්දන් දිරන රූප් ට. 



44 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

එදහනම් එතැන මම ආසො කරලො තිද න්දන් කුමකට ෙ? ජරො 
රර්ම ට. ඒ අප්ි ෙරැවො කි න තැන රූප්  දලඩ දවනවො නම්, ඒ 
දලඩ දවන රූප්ද න්  ුක්ත, ඒ රූප් ට නම් අප්ි ආසො කරන්දන්, අප්ි 
ආසො කරන්දන් දලඩ වීමට. අප්ි ෙරැවො කි ලො ෙකින තැන රූප්  
මැදරනවො නම්, අප්ි එදහනම් ෙරැදවකුට දනොදේ ආසො කරලො 
තිද න්දන් මරණය ට.  

එතැන දී ප්ින්වතුනි, දකටිද න් මතක් කදළොත් අප්ි දගවල් 
දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි ලො දම් දලෝක  මවො 
දගන, තව ප්ැත්තකින් ගත් ිසට ‘මම’  ි කි ලො ආරයොත්මික ව දහෝ 
ෙකින රූප් ක් තිද නවො නම්, දම් රූප්ද ්  ථොර්ථ  තම ි දිරන බව 
ස්වභොව දකොට ඇති, දලඩ වීම ස්වභොව දකොට ඇති, මරණය  ස්වභොව 
දකොට ඇති රර්මතො ටිකක් තිද න බව. දම්වො දහ්තූන්දගන් හට ගත් 
ඒවො. දහ්තු නැති දවන ිසට නැති දවනවො. ිසප්රිණයොම ස්වභොවද න් 
 ුක්ත ි. අප්ි ඒ ස්වභොව  දනො ෙන්නවො වුදනොත්, දනො ෙකිනවො 
වුදනොත්, දුක දනො ෙන්නවො දනො ෙකින ිසට අප්ට දප්දනන්දන් 
දූෙරැදවෝ හැටි ට. දූෙරැදවෝ හැටි ට ෙකින ිසට අප්ට දුක දප්දනන්දන් 
නූ. එතදකොට දමොකෙ දවන්දන් අප්ට, ුරක ේේ රඥා්ං දවන ිසට දුක්ඛ 
සමුෙ  ඇති දවනවො.  

දම් ජරො රර්ම, වයොිප රර්ම, මරණය රර්ම කි ලො දනො ෙකින 
ිසට තණය්හොව ඇති දවනවො. තණය්හොව කි න්දන් නිකම්ම තණය්හොව 
දනොදේ. ෙරැවොට කැමති ි, දගවල් දදාරවල් වලට කැමති ි. රන්මසු 
මිල මුෙල්වලට කැමති ි කි න මට්ටමට හිත බැඳිලො. ඒදකන් අප්ි 
ආප්සු ප්රොර්ථනො කරනවො දම් වදග් ෙරැදවෝ මට ලැදේවො. දගවල් 
දදාරවල් මට ලැදේවො. දම් වදග් මිල මුෙල් මට ලැදේවො කි ලො. අප්ි 
ප්රොර්ථනො කළො ම, අප්ි ප්රොර්ථනො කරප්ු දෙ ට අනුව අප්ට ආප්සු 
ලැදබනවො. ලැබුදනොත් ලැදබන්දන් දමොනවො ෙ? නැවතත් දුක ම ි. 
නැවතත් අප්ට දිරන රූප් ක් ම ලැදබ ි. ආද ත් දලඩ දවන රූප් ක් 
ම ලැදබ ි. ආප්සු මැදරන රූප් ක් ම ලැදබ ි, අප්ි ප්රොර්ථනො කළ 
නිසො.  

එතදකොට දුක දනො ෙන්න නිසො තණය්හොව ඇති දවනවො. 
තණය්හොව නිසො නැවත දුක ඇති දවනවො. ආප්හු ඒ තණය්හො කරප්ු නිසො 
අප්ට ලැබුණයු රූප්, දේෙනො, සංඥාව, සංඛොර, ිසඤ්ඤාණය කි න ස්කන්ර 
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ටික ජරොවට  න, දලඩ දවන මැදරන ස්වභොවද න්  ුක්ත ි. ඒ බව 
දනො ෙන්නො නිසො ආද ත් ඒකට කැමති දවනවො. තණය්හො කරනවො. 
අදන් දමදහම දේවල් මට ලැදේවො කි ලො ප්රොර්ථනො කරනවො. ආප්හු 
එදහම දෙ ක් ලැදබනවො. දම් ිසදිහට දුක ි, දුක්ඛ සමුෙ  ි කි ලො 
රර්මතො දෙකක් තිද නවො. දම් රර්මතො දෙකට කි නවො දලෝක  
කි ලො. පඤ කදපාෝක ඛ් ්ා ුරක ඛා කි ලො කීදේ දලෝක ට. ඒ ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර  ප්ිරිසිහ දනො දැකීම නිසො ඇති කර ගන්නො තණය්හොවට 
කි නවො දුක්ඛ සමුෙ  කි ලො. දුක්ඛ සමුෙ  කි ලො කීදේ දුක ඇති 
වීමට දහ්තුව. ඒ දහ්තුදවන් ඇති දවන්දන් කුමක් ෙ? ආප්සු දලෝක . 
ආප්සු ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර .  

දහොහට අප්ි මතක ති ො ගන්න ඕනූ දුක ප්ිරිසිහ දනො ෙකිනවො 
කි න ිසට දුක වැරදි ිසදිහට ි ෙකින්දන්. දම් රූප් , ජොති  ජරොව 
වයොිප  මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් දන්ෙ කි ලො අප්ි දනො 
ෙකින ිසට, අප්ට ඒක දප්දනන්දන් දකදනක් හැටි ට, ෙරැදවක් 
හැටි ට. රූප්  ජොති  ජරොව වයොිප  මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්ම ක් දන්ෙ කි ලො දනො ෙකින ිසට, අප්ට දප්දනන්දන් 
සදහෝෙරද ක් හැටි ට, ඥාවතිද ක් හැටි ට, තව  ොළුදවක් හැටි ට. 
දම් රූප් , ජොති , ජරොව, වයොිප , මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්ම ක් දන්ෙ කි ලො දනො ෙකින ිසට ඒ රූප්  අප්ට දප්දනන්දන් 
රන් රිදී, මුතු මැිසක් ිසදි ට. දහොහට ඒ බව මතක තිද න්න ඕනූ. 
එතදකොට රන් රිදී, මුතු මැිසක් හැටි ට, දූ ෙරැදවෝ හැටි ට, සදහෝෙර 
ඥාවති හිෛතෂීන් ෙකින ිසට තණය්හොව ඇති දවනවො. තණය්හොදවන් ඒ 
දේවල් ප්රොර්ථනො කරනවො. ප්රොර්ථනො කරන ිසට ආප්සු ලැදබනවො. 
ආප්සු ලැදබන්දන් දුක. එතදකොට දම් ිසදිහට දුක දනො ෙන්නො කම 
නිසො තණය්හොව ඇති දවනවො.  

දහොහට මතක ති ො ගන්න ඕනූ, ආප්සු මතක් කරනවො, 
තණය්හොව ඇති දවනවො කි න ිසට, නිකම් දනොදේ දුක දනො ෙකින 
ිසට දවන ිසදි කට ෙකිනවො. ඒ දවන ිසදි කට දැකීම තුළ ි අප්ි දැන් 
ඇදලන්දන්, බැදහන්දන්. එතදකොට ආප්සු දුක ම උප්දිනවො. දමන්න 
දම් දුක කි න කොරණයොවත්, ඒ දුක දනො ෙකින ිසට, සත්ව ප්ුේගල 
භොවද න්, වටිනොකමින්  ුක්තව දලෝක  දැකලො, තණය්හොව ඇති 
දවනවො කි ලො  ම් කිසි දකදනකුට, දුකත්, දුක ඇති දවන හැටිත් 
ගැන ෙකින්න ප්ුළුවන් නම්, දැක ගන්න ප්ුළුවන් නම්, ඒක සම්මො 
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දිට්ඨි ක්. ඒකත් නිවැරදි දැකීමක්. එ ො නිවැරදි ව, දුක් වූ දේ දුක ි 
කි ලො ෙන්නවො, ෙකිනවො. ඒ දුක දැක ගන්න බැරි වුදනොත් එ ොට 
දප්දනන්දන් මනුස්සද ක් දලසට, ප්ුේගලද ක් දලසට, වටිනො 
දෙ ක් දලසට ි. එදහම වුදනොත් තණය්හොව ඇති දවලො ඒක ප්රොර්ථනො 
කරනවො, ආප්සු දම් දුක ලැදබනවො, දමදහම දන්ෙ කි ලො ආප්සු දුක 
ඇති දවන හැටිත් ෙකිනවො. ඔන්න එතදකොට දුක ි, දුක්ඛ සමුෙ  ි 
දෙක එ ො ෙකිනවො.  

එ ො ඊට ප්සුව දුක්ඛ නිදරෝර ත් ෙන්නවො. දුක්ඛ නිදරෝර  
ෙන්නවො කි න්දන්, දලෝක ො සත්ව ප්ුේගල භොවද න්, දලෝක ො 
වටිනොකමින් ඇසුරැ කරන, දම් ස්කන්ර ටික, ජොති  ස්වභොව දකොට, 
ජරොව ස්වභොව දකොට, වයොිප  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම දන්ෙ කි ලො 
ප්ිරිසිහ දැක්දකොත්, එ ොට තණය්හොව හිදතන්දන් නූ. තණය්හොව ඇති 
දවන්දන් නූ. තණය්හොව ඇති දවන්දන් නූ කි න්දන් වැරදි ිසදිහට 
ෙකින්දන් නූ. ඒ ස්කන්ර ටික ප්ුේගලද ක් දලසට, දකදනක් දලසට, 
දෙ ක් දලසට එ ො ෙකින්දන් නූ. ඒක ෙකින්දන් දුක දලසට. දුක 
දලස ෙකින ිසට, දුක් වූ ස්කන්ර  දුක දලස ෙකින ිසට, ඒ දුක් වූ 
ස්කන්ර  ෙරැදවක් දලස ෙකින්දන් නූ, ඥාවතිද ක් හිෛතෂිද ක් දලස 
ෙකින්දන් නූ. කන දබොන ආහොරද න් හැදෙන රූප්  දකදනක් 
කි ලො ෙකින්දන් නූ. ස්ප්ර්ශද න් හැදෙන දේෙනො සංඥාව සංඛොර 
දකදනක් කි ලො ෙකින්දන් නූ. නොම රූප් ප්රතයද න් හට ගත්ත 
ිසඤ්ඤාණය  දකදනක් කි ලො ෙකින්දන් නූ. දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  
ප්ිරිසිහ ෙකිනවො. ඒවො ප්රතයද න් හට ගත්තො කි ලො ෙකිනවො. දම් 
ප්රතය නැති දවන ිසට නැති දවනවො කි ලො ෙකිනවො.  

දම් ිසදිහට ෙකින ිසට දම් දුක් වූ ස්කන්ර ටිකක් ිසතර ි කි ලො 
ෙකිනවො. ප්ුේගලද ක් හැටි ට දනො ෙකිනවො. ඒ ිසදිහට ෙකින ිසට 
තණය්හොව නැති දවනවො. තණය්හොව නැති දවනවො කි න්දන්, අදන් 
දමබඳු දකනොව මට ලැදේවො කි ලො දමදහම ප්රොර්ථනො කරන්න 
අවශය දවන්දන් නූ. ප්රොර්ථනොවක් කරන්දන් නූ. එතදකොට තණය්හොව 
නැති දවනවො. තණය්හොව නැති වුදනොත් දමොකෙ දවන්දන්, මතු ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර ක් ඇති දවන්දන් නූ. දලෝක ො ප්රොර්ථනො කරන 
දලෝකද ්  ම් කිසි දෙ ක් දම ො ප්රොර්ථනො කරන්දන් නූ. දමොකෙ, 
දලෝක ො ප්රොර්ථනොදවන් ලබො ගත්තො නම්, ලබො ගත්දත් දුක ි කි ලො 
දප්දනන ිසට, දුක ලබො ගන්න, දුක් ිසඳින්න තරම් දම ො දමෝඩ 
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දවන්දන් නූ. ඒ නිසො ප්රොර්ථනො සංසිදහනවො සඅප්්ප්ිසහිත . දම ොදග් 
තණය්හොව නැති දවනවො. තණය්හොව අඩු දවන ිසට දුක නැති දවනවො 
කි ලො කීදේ ඒ නිස ි.  

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් ආද ත් දප්න්වනවො, 
රෙේාවත රරිේො රට්ඨඞ්ග්ිේකා ාග් ේග්ා, ුරක ඛ්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො. 
දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම, දුක නැති කිීමදම් ප්රතිප්දාව ි කි ලො. 
ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  දප්න්වන්දන් කුමක් ෙ, සම්මො දිට්ඨි, සම්මො 
සංකප්්ප්, ... කි ලො. දමතැන දී දහොහට නුවිසන් ආප්සු ෙකින්න ඕනූ, 
කුමක් ෙ දම් සම්මො දිට්ඨි  කි ලො.  

ඒ කි න්දන් දැන් අප්ි මුලින් දැක්කො දුක ප්ිරිසිහ දනො ෙකින 
නිස ි, දකදලස් ඇති දවලො තිද න්දන්, තණය්හොව ඇති වූදේ. ඒ 
තණය්හොව ඇති නිස ි ආප්සු දුක ඇති වූදේ කි ලො දැක්කො නම්, දුක 
ප්ිරිසිහ දැක්දකොත් තණය්හොව නැති දවනවො. තණය්හොව නැති වුදනොත් 
දුක, දුක් වූ ස්කන්ර  නැවත ඇති දවන්දන් නූ කි ලො දුක්ඛ 
නිදරෝර ත් දැක්කො. ඒ කි න්දන් දුක ප්ිරිසිහ දනො දැකීදමන්, තණය්හොව 
ඇති දවලො, සසර ඇති දවන හැටිත්, දුක ප්ිරිසිහ දැකීදමන්, තණය්හොව 
නැති දවලො නිවන ලැදබන හැටිත් කි න රර්මතො දෙක ගැන නුවණය 
ආවො, අර මුල් රර්මතො තුන ගදේෂණය  කිීමදමන්. දැන් මොර්ග  දලස 
ලැදබන්දන් ඒ දැකීම ම මුල් කර දගන දැන් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර , 
දුකක් දලස ප්ිරිසිහ ෙකින්න නුවිසන් බැලීම ි, ඒ සහහො උත්සොහවත් 
වීම ි.  

සම්මො දිට්ඨි  කි න ිසට, දම ො දලෝදකෝත්තර සම්මො දිට්ඨි  
සහහො දමොකෙ කරන්දන්? ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම , ජොති  
ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් දලස ප්ිරිසිහ ෙකින්න උත්සොහවත් 
දවනවො. ජරොව ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම , ජරොව ස්වභොව දකොට 
ඇති රර්ම ක් දලස බලන්න, උත්සොහවත් දවනවො. ිසදශ්ෂද න් දම් 
ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  ප්ිරිසිහ ෙකින්න උත්සොහවන්ත දවන එකට 
කි නවො, මොර්ග  වඩනවො කි ලො.  

දැන් ඔන්න එ ො රූප්  දහොහට ගන්නවො. රූප්  අර දගන ඒ 
රූප්  දහොහට සම්මර්ශන  කරනවො. රූප්  ගදේශණය  කරනවො. 
කුමක් ෙ? ප්ංච උප්ොදානස්කන්රද ් රූප්  කි ලො කී ිසට ක් ්ාේහාක 
ාතා භූ්ා, ක්ා් ්ංක ාතා භූ්ා්ං ්පාොෙ හකපං. සතර මහො 
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රොතුවත්, සතර මහො රොතුව නිසො ප්වතිනො වූ උප්ොදා  රූප්ත් කි න 
දම් වචන ඉදගන ගන්නවො. ඉදගන දගන සතර මහො රොතුව 
කි න්දන් කුමක් ෙ, දහොහට ගදේෂණය  කරනවො. ප්යිස රොතු, ආදප්ෝ 
රොතු, දත්දජෝ රොතු, වොද ෝ රොතු. දම් ප්යිස රොතුව කි ලො කි න්දන් 
තෙ, කර්කෂ, රළු ස්වභොව ට. ආදප්ෝ රොතු කි න්දන් ගලන, වැගිදරන, 
බැදහන ස්වභොව ට. දත්දජෝ රොතු කි ලො කි න්දන් ෙවන තවන, 
දිරවන ප්ැසවන ස්වභොව ට. වොද ෝ රොතු කි ලො කි න්දන් හමන, 
ප්ිම්දබන, හැකිදළන ස්වභොව ට. දහොහට දම් සතර මහො රොතුව 
නිශ්ච  කරනවො, ිසනිශ්ච  කරනවො. දම් රොතුව, තෙ ගති , 
ප්ුේගලද ක් දහෝ ප්ුේගලද කුදග් දකොටසක් දහෝ එදහම දනොදේ. 
රර්මතොව ක්. ආදප්ෝ රොතු, වොද ෝ රොතු, දත්දජෝ රොතු කි ලො 
කි න්දන් ප්ුේගලද ක් දහෝ ප්ුේගලද කුදග් දකොටස් එදහම දනොදේ, 
ස්වභොව ෙහමක්. දහොහට දම් වදග් ඒ රූප්ද ් තිද න අනොත්ම 
ස්වභොව  බලනවො.  

එතදකොට ්පාොෙ හකපං කි න ිසට ඇසට දප්දනන වර්ණය 
රූප් , කනට ඇදසන ශේෙ , නොස ට දැදනන ගන්ර , දිවට දැදනන 
රස  ආදි . ක ට දැදනන ස්ප්ර්ශ  ගන්දන් නැහැ, දප්ොට්යේබ , ඒක 
මහො භූත නිසො. එතදකොට උප්ොදා  කි න ිසට බොහිර ප්ැත්දතන් 
රූප්  ි, ශේෙ  ි, ගන්ර  ි, රස  ි ගන්නවො. ආරයොත්මික ප්ැත්දතන් 
ගත් ිසට ඇස, කන, නොස , දිව, ශීමර . උප්ොදා  ි කි ලො කි න්දන් 
මහො භූත නිසො ිසෙයමොන ි. ඒ කි න්දන් සතර මහො භූත නිසො ප්වතින 
රූප් කි ලො ෙකිනවො. දමන්න දමතැන දී සතර මහො රොතුව අනොත්ම ි 
නම්, ඒ සතර මහො රොතුව මුල් කොරණයොව කර දගන, දහ්තුව කර දගන, 
ප්රතය  කර දගන ඒ සතර මහො රොතුව නිසො ප්වතින රූප් , 
ප්ුේගලද කුදග් දවන්දන් නූ, දකදනකුදග් දවන්දන් නූ. ඒක 
අනොත්ම ි කි න නුවණය ඉදේම ප්වතිනවො.  

ඊට ප්සුව දම් වදග් රූප්  ගැන දහොහට බලලො, ඊට ප්සුව 
බලනවො රූප්  කි ලො කි න්දන් කන දබොන ආහොර  නිසො හැදෙන 
රර්මතොව ක් දන්ෙ කන දබොන ආහොර  නිස ි දම් රූප්  හැදෙන්දන් 
කි ලො - ඉ්ි හකපම ම මාදභේො. ඊට ප්සුව ආහොර  නැති දවන ිසට 
දම් රූප්  නැති දවනවො දන්ෙ කි ලො දහොහට බලනවො - ඉ්ි හකපම ම 
ර් දඞ්ග්ේාා. දමදහම බලන ිසට එ ොට දත්දරනවො දම් රූප්  
සත්වද ක් දනොදේ, රූප්  කි න එක ප්ුේගලද ක් දනොදේ. රූප්  
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කි න එක සතර මහො රොතුවත්, ඒ නිසො ප්වතිනො උප්ොදා  රූප්ත්, 
කි න නුවණය එනවො. ඒ ිසදිහට බලන ිසට දප්දනනවො, දම් රූප්  
හැදෙන්දන් ආහොර  නිස ි. ආහොර නැති දවන ිසට නැති දවනවො. 
දම් රූප්  දහ්තු ප්රතය  ි කි න නුවණය එනවො. ප්රතය නිසො හට ගත්ත 
දේ, ප්රතය නැති දවන ිසට නැති දවනවො කි න නුවණය එනවො.  

දමන්න දම් ිසදිහට බලන ිසට එ ොට දප්්නවො, රූප්  කි න 
එක දහ්තූන්දගන් හට ගත්ත දෙ ක්. දහ්තූන් නැති දවන ිසට නැති 
දවනවො. එදහනම් ප්ුේගලද ක් දනොදේ. දම් රූප්  දහ්තූන්දගන් හට 
ගන්න නිසො ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක්. දහ්තු නැති දවන 
ිසට, නැති දවන නිසො මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතොව ක්. ඒ 
දහ්තු දවනස් දවන ිසට, ිසප්රිණයොම දවන ිසට දම් රූප්  දිරනවො, 
දවනස් දවනවො. එදහනම් ජරොව ස්වභොව  දකොට ඇති රර්ම ක්. ඒ 
රූප්  හට ගත්ත ප්රතය ට දවනත් ප්රතය  ද දෙන ිසට දම් රූප් , 
දවනස් දවනවො. එතදකොට අප්ි දලඩ දවනවො කි ලො කි නවො. 
එදහනම් දම  ජරොව, වයොිප  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක්. දහොහට 
ෙකිනවො. ප්ුේගලද ක් දලඩ දවනවො දනොදේ. ප්ුේගලද ක් මහලු 
දවනවො දනොදේ. ප්ුේගලද ක් මරණය ට ප්ත් දවනවො දනොදේ. එ ො 
ුරක ේේ ඥා්ං කි න ිසට, දහොහට දුක ගැන සම්මර්ශන  කරනවො. දුක් 
වූ රූප් , දුක් වූ ස්කන්ර ක ප්ැවැත්මක් ෙකිනවො. සත්ව දනො වූ, ප්ුේගල 
දනො වූ දහ්තු ප්රතයද න් හට ගත්ත, ජොති  ස්වභොව, ජරොව ස්වභොව, 
වයොිප  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් දන්ෙ කි ලො දහොහට රූප්  
ෙකිනවො. දමන්න දම් ිසදිහට දුක ප්ිරිසිහ ෙකිනවො. ුරක ේේ ඥා්ං කි න 
තැනට ම  නවො.  

ඊට ප්සුව දේෙනොවත් ෙකිනවො. ස්ප්ර්ශ  නිසො  ම් දේෙනොවක් 
හට ගන්නවො නම්, ඒ ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසටම ඒ ිසඳීම නැති 
දවනවො. ස්ප්ර්ශ  නිසොම  ම් අරමුණයක් හඳුනන්නට ප්ුළුවන් නම්, 
ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසට ම ඒ හැඳිනීම නැති දවනවො. ස්ප්ර්ශ  නිසොම 
 ම් අරමුණයක් ගැන හිතනවො නම්, ස්ප්ර්ශ  නැති වීදමන් ඒ හිතීම 
නැති දවනවො කි ලො, ිසඳින බව, හඳුනන බව, කල්ප්නො කරන බව 
කි න රර්මතොව ක් තිද නවො නම්, ඒ රර්ම  ෙ දහ්තූන්දගන් හට 
ගත්ත එකක්. දහ්තු නැති වුදනොත් නැති දවනවො කි න නුවණය එනවො.  
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ඊට ප්සුව  ම් අරමුණයක් දහෝ රූප් ක් දප්දනන බව දැන 
ගන්නවො නම්, ඇදහන බව දැන ගන්නවො නම්, දම් දැන ගන්නවො කි න 
එක තම ි ිසඤ්ඤාණය . ඒ හිතන දකදනක් එදහම දනොදේ. ඒ දැන 
ගැනීමට දහ්තු වුණයු රර්මතො ටික සම්ප්ූර්ණය වූ නිසො දම් දැන ගන්නො 
බව සිේර වුනො. එ ට තිද න දහ්තු ටික නැති වුදනොත් නැති දවනවො 
කි න නුවණය එනවො. දම් ිසදිහට ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  දහොහට 
ිසසිරවනවො. දම් ස්කන්ර ප්ංචක  දහොහට තීරණය  කරනවො. තීරණය  
කරලො, ිසසුරැවො, දහොහට හොරලො, අවුස්සලො බලනවො, ප්රතය , ප්රතය 
සම්ප්න්න බව, දහ්තුව, දහ්තුලල ෙහම දහොහට බලලො තීරණය  
කරනවො, දම් ස්කන්ර ප්ංචක  ම එදහනම් දිරන ස්වභොවද න්, දවනස් 
වන ස්වභොවද න්, දලඩ දවන ස්වභොවද න්  ුක්ත ි දන්ෙ කි ලො.  

ඊට ප්සුව ඒ එක රූප් ක් ගැන බලප්ු ිසදිහට ම, තමන් කි න 
රූප් ත්, දුව කි න රූප් ත්, ප්ුතො කි න රූප් ත්, සදහෝෙර ො, 
සදහෝෙීම, ඥාවතීන්, හිෛතෂීන් කි න රූප් ත්, දම් සි ලුම රූප් ටික 
අරබ ො නුවණය අර දගන එනවො. දම් හැම තැන ම තිද න රූප් 
දමදහම ඒවො, දන්ෙ? එදහනම් දම් හැම තැන ම තිද න්දන් දුව ප්ුතො 
කවුරැවත් ඉන්නවො දනොදේ. දම් දුක්ඛ සතය දන්ෙ ප්වතින්දන්, 
දහොහට නුවණය අර දගන  නවො.  ම් ආරයොත්මික රර්ම න් දකදරහි, 
තමන්ට සිහි නුවණය ඇති දවනවො නම්, ඇස, කන, දිව, නොස , ශීමර  
තිද නවො කි ලො, තමන් ඉන්නවො කි ලො හැඟීමක් දත්දරනවො නම් 
තමන්ට, ඒකත් ෙන්නවො, එතැන ෙ දම් ආහොරද න් හට ගත්ත, කන 
දබොන ආහොර  නිසො ප්වතින, දුක් වූ ස්කන්ර ක ප්ැවැත්මක් දන්ෙ, 
දම් මම දනොදේ දන්ෙ, කි න නුවණය එනවො.  

දමන්න දම් ිසදිහට බලන ිසට, ුරක ේේ ඥා්ං ඇති දවනවො. 
එතදකොට ප්ුේගලද ක් හැටි ට දප්නීම නිසො ඇති දවන තණය්හොව 
දමතැන ැදහන්දන් නූ. දමොකෙ ප්ුේගලද ක් දලස දප්දනන්දන් 
නැති නිසො. දමන්න දම් වදග් දුක්ඛ නිදරෝර ගොමිණී ප්ටිප්දා කි ලො 
කි න්දන්, දමන්න දම් ිසදිහට, තණය්හොව ඇති දනොවන ිසදිහට 
 ථොර්ථද න් රූප්  ගැන නිතරම හිතින් ිසමසීම. දේෙනොව ගැන 
හිතින් ිසමසීම. සංඥාවව ගැන හිතින් ිසමසීම. සංඛොර ගැන හිතින් 
ිසමසීම. ිසඤ්ඤාණය  ගැන හිතින් ිසමසීම.  
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දුක ප්ිරිසිහ ෙකිනවො. එතදකොට දුක ප්ිරිසිහ ෙකින ිසට, දුක ි 
කි න නුවණය එන ිසට, එතැන සත්ව ප්ුේගලද ක් හැටි ට, දුවක් 
ප්ුදතක් හැටි ට, රන්මසු මිල මුෙල් හැටි ට දප්දනන්දන් නූ. 
එතදකොට රන්මසු වලට, දූෙරැවන්ට තිද න තණය්හොව එතැන 
ද දෙන්දන් නූ. තණය්හොව නැති වුදනොත් දම් දුක් වූ ස්කන්ර න්දග් 
ප්ැවැත්ම එතැනින් ම ඉවර දවනවො.  ම් කිසි දකදනකුට දමන්න දම් 
වදග් දුක කි න එක ප්ිරිසිහ ෙකින්න ප්ුළුවන් වුදනොත්, දුක ඇති වීදම් 
දහ්තුව කි න එක ප්ිරිසිහ ෙකින්න ප්ුළුවන් වුදනොත්, දුක නැති වීම 
කි න කොරණයොව ප්ිරිසිහ ෙකින්න ප්ුළුවන් වුදනොත්, නැති කරන මග, 
ඒ කි න්දන් දමන්න දම් ිසදි ට හිතුවො ම ි, දම් ිසදි ට බැලුවො ම ි, 
දුක නැති වීම ප්ිිසස ප්වතින්දන් කි ලො මගක් ෙකින්න ප්ුළුවන් 
වුදනොත්, දමන්න දම්කට කි නවො සම්මො දිට්ඨි කි ලො.  

ඒ නිස ි සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කදළ්, 
“ුරක්ඛ්ක පාා්ා්ි, ුරක්ඛමාදභේක පාා්ා්ි, ුරක්ඛ්ිේහා්්ක 
පාා්ා්ි, ුරක්ඛ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි” කි ලො. දුක ෙන්නවො නම්, 
දුක ඇති වීම ෙන්නවො නම්, දුක නැති වීම ෙන්නවො නම්, දුක නැති 
කරන මග ෙන්නවො නම්, දමප්මණයකින් ආ යයශරොවක දතදම් නිවැරදි 
දැකුම් ඇත්දතක් දවනවො කි න කොරණයොව. ආප්සු මම ඒක මතක් 
කරනවො, දුක ෙන්නවො කි න ිසට, දම් දලෝදක් ෙකින මට්ටදමන් 
එදහම ෙකින්න බැහැ. එ ොට තුන් භූමිද ්, තුන් භූමි  ඇතුදළ්, කොම 
භූමි , රූප් භූමි , අරූප් භූමි  ඇතුදළ්, එකදු රර්මතොව ක් වත් 
දප්දනන්න බැහැ දුක්ඛ සතයද න් දතොර. කොම භූමි , රූප් භූමි , 
අරූප් භූමි  කි න තුන් භූමි  ඇතුදළ් ප්වතින හැම රර්මතොව ක්ම 
ෙකින්න ඕනූ, කුමක් ෙ, දුක්ඛ සතය  හැටි ට ෙකින්න ඕනූ. දහොහට 
නුවිසන් දමදනහි කරන්නට ඕනූ. නුවිසන් දමදනහි කරන්න දම් 
ප්ින්වතුන්ට මම දප්ොඩි උප්මොවක් කි න්නම්, දප්ොඩි කතොවකුත් එක්ක. 
ඒක නුවිසන් දැකි   ුතු ි.  

එක්තරො ෙවසක් අදප්් උප්ොසක මහත්මද ක් එක්ක, වැසි 
කොල ක, මම වොහදන්කින් ගමනක් ගි ො, දම් අනුරොරප්ුදර් ප්ැත්දත්. 
 න ිසට වැසි කොලද ් නිසො, ප්ොර අ ිදන් තිබුණයු ිසශොල ඇලක් 
උතුරලො, හරිම ලස්සනට වතුර ප්ිරිලො, ඒ ඇදල් කට මට්ටමට ම ප්ිරිලො, 
ප්ොදර් ගූවී දනො ගූවී වතුර ප්ිරිලො, හරිම ලස්සනට වතුර ප්ොරක් ගලො 
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දගන  නවො. මම එක්ක ගි  අදප්් උප්ොසක මහත්ම ො කි නවො, 
“අදන් ස්වොමීන් වහන්ස, අදප්් දස්නොසන  මැේදෙනුත් දම් වදග් 
ඇලක්  නවො නම් දකො ි තරම් දහොහ ෙ, අදන් අප්ටත් දමදහම 
ඇලක් තිද නවො නම් හරිම වටිනවො දන්ෙ” කි ලො. ඒ දවලොදේ දී 
මම කිවුවො, “අදන් එප්ො උප්ොසක මහත්මද ෝ, අප්ට දම් වදග් ඇලක් 
නැති වුනොට කමක් නූ” කි ලො. දමොකෙ මම එදහම කීදේ? මම කීවො 
“උප්ොසක මහත්ම ො, දම් ඇල වැසි කොලද ් දී ප්ිරිලො උතුරලො  නවො, 
නමුත් අදගෝස්තු කොදල් දවන ිසට හිඳිලො වතුර ියන්දුවක් වත් නැහැ 
කි ලො. එතදකොට අප්ි දම් ඇල දැකලො, අදන් අප්ට දම් වදග් ඇලක් 
තිද නවො නම් කි ලො ප්රොර්ථනො කදළොත්, අප්ටත් ලැදබන්දන් වැසි 
කොලද ් දී වතුර තිද න, අදගෝස්තු කොල ට වතුර නැති ඇලක්. ඉතින් 
ලැදබනවො නම්, අදගෝස්තු, ඒ කි න්දන් ප්ො න කොල ට ි, වැසි 
කොල ට ි දෙකට ම වතුර තිද න ඇලක් නම් දහොහ ි. හැබැ ි දම් 
වදග් ඇලක් නම් එප්ො” කි ලො කීවො.  

ඉතින් දමතැන දී බලන්න, දලෝක ො ෙකින දේ තුළින් ිසතර ි 
තීරණය  කරන්දන්. ඒ කි න්දන් දැන් දබොදහොම ලස්සනට දෙදගොඩ 
තලො ඇදල් වතුර ගලො දගන  න දවලොව. ඒ දවලොදේ දප්දනන 
දෙ ට බැඳිලො, නුවිසන් ඉදිරි  ගැන, නුවිසන් ඒදක් ප්ැවැත්ම ගැන 
හිතන්දන් නැහැ. ඒ ලැබුණය දවලොදේ දී බැදහනවො. බැඳිලො කි නවො, 
අදන් අප්ටත් දමදහම එකක් තිද නවො නම් කි ලො. දැන් ඒ ඇදල් 
වතුර ප්ිරිලො ඒ දමොදහොතට ලස්සන ි තම ි. ඒ ඇදල් ස්වභොව  අප්ි 
නුවිසන් තීරණය  කරන්න ඕනූ. දැන් ඔ  ිසදිහට තිබුණයොට, ඔ  ඇල 
වැස්ස අඩු දවනවොත් සමගම, වැසි කොල  අඩු දවනවොත් සමගම ටික 
ටික, ටික ටික හිඳිලො වැසි කොල  ඉවර වූ ිසට, ප්ො න කොල  ආ ිසට, 
වතුර ියන්දුවක් වත් නැති දේළිච්ච ඇල ප්ොරක් ිසතරක් දවනවො. ඒක 
තම ි ඒදක් ඇත්ත. එතදකොට දම් වදග් ඇලක් ලැදේවො කි ලො 
ප්රොර්ථනො කළො ම අප්ට ලැදබන ඒ ඇදල්ත් වතුර වැසි කොල ට ිසතර ි 
තිද න්දන්. ප්ො න කොල ට නැති දවනවො. නමුත් ඒ බව ප්රොර්ථනො 
කරන්න ප්ළමු නුවිසන් අප්ි ෙකින්න ඕනූ. අප්ි එදහම නුවණය 
දනොදගන න නිස ි අප්ට දකදලස් ඇති දවන්දන්.  

තරැණය රූප් ක් දැකලො, අදන් දමදහම රූප් ක් ලැදේවො 
කි ලො අප්ි ප්රොර්ථනො කරනවො. අර ඇල වදග්. නමුත් දහොහට බලන්න. 
කරමොනුකූල ව  න ිසට දම් රූප්  දිරනවො නම්, දම් රූප්  දලඩ 
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දවනවො නම්, දම් රූප්  මහලු දවනවො නම්, දම් රූප්  මරණය ට ප්ත් 
දවනවො නම්, දප්දනන දමොදහොදත් ලස්සනට තිබුණයොට, අප්ි ප්රොර්ථනො 
කදළ් දමදහම රූප් ක් ලැදේවො කි ලො නම්, මට ලැදබන්දන් 
අනිවොර් ද න් ම දලඩ දවන, අනිවොර් ද න් මහලු දවන, 
අනිවොර් ද න් මරණය ට ප්ත් වන රූප් ක් ම ි. කැමැත්දතන් 
දමදහම රූප් ක් මට ලැදේවො කි ලො අප්ි ප්රොර්ථනො කරේදී, ප්රොර්ථනො 
කරන ිසට, අන්තිමට අප්ි දනො ෙන්නවො වුනොට, දම් ප්රොර්ථනො කරලො 
අර දගන තිද න්දන් කුමක් ෙ? දලඩ වීම, මහලු බව, මරණය  කි න 
දුක දන්ෙ? දුක  ම්කිසි දකදනක් ප්රොර්ථනො කරනවො නම්, දුක ප්රොර්ථනො 
කරලො, දුක ඉල්ලනවො නම්, දුක ලබො ගන්න උත්සොහවත් දවනවො නම් 
ප්ින්වතුනි, එ ො දුදකන් කිසි දිනක මිදෙ ි ෙ? එ ො දුක අනුව ම  න 
දකදනක් දවනවො මිසක්, එ ො දුදකන් කිසි දිනක මිදෙන්දන් නූදන්. 
දම් දලෝක ො දුදකන් මිදෙන්දන් නැත්දත්, ුරක ේේ රඥා්ං, දුක 
ෙන්දන් නූ.  

අර ඇල ෙකින ිසට ඒ ඇදල්, ඇල ගැන අඥාවන කමක් 
තිද නවො, ඇදල්  ථො ස්වභොව  ගැන ෙන්දන් නූ. දප්්න්න වතුර 
ප්ිරිලො තිබුණය, වතුර ප්ිරිලො තිබුණයු ප්මිසන් ප්රොර්ථනො කළො. අඥාවනං 
කි ලො කි න්දන්, ඊළඟට දම් ඇලට දවන්දන් දමන්න දම්ක ි කි ලො 
ෙන්දන් නූ. එතදකොට ඒ ඇල ගැන නුවණයක් තිද නවො නම්, එ ො 
ෙන්නවො දැන් වතුර ප්ිරිලො දමදහම තිද න්න ප්ුළුවන්. නමුත් දම් ඇල 
දමදහම දමදහම දවන්න ප්ුළුවන් එකක්. ඒ නිසො ප්රොර්ථනො කරන්න 
සුදුසු නැහැ. ඒ වදග් රූප් ක් ඇස් හමුවට එන ිසට ප්රොර්ථනො කරන්න 
ඉස්සර දවලො, ඒ රූප්  ලැදබන්න කි ලො ඉල්ලන්න ඉස්සර දවලො, 
ඒකට කැමති දවන්න ඉස්සර දවලො, ඒ රූප්  ගැන දමදනහි කරලො 
බලන්න නුවිසන්. අන්න එදහම දමදනහි කරන ිසට ඔබලොට ුරක ේේ 
ඥා්ං ඉදේම මතු දවනවො. එදහම වුදනොත් දම් තණය්හොව කි න 
කොරණයොව ැදහන්දන් නූ, හිටින්දන් නූ, නැති දවනවො. ඒ තණය්හොව 
නැති වුදනොත් දම් ජරො මරණය දුක ි ඔබලොට නැති දවන්දන්. දුක් වූ 
ස්කන්ර  ි ඔබලො ප්රොර්ථනො දනො කදළ්. ඔබලො දුක ප්රොර්ථනො දනො 
කරන ිසට, දුක දනො ඉල්ලන ිසට, දුකට කැමති දනො දවන ිසට, ඔබලො 
දුකින් මිදෙනවො. අප්ි දමච්චර කල් දුකින් දනො මිදුදණය්, දුදක් ඇලුදණය්, 
දුකට බැඳුදණය්, දුකට කැමති නිසො, දුක ප්රොර්ථනො කළ නිසො, දුක ඉල්ලූ 
නිස ි.  
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එතදකොට  ම්කිසි දකදනක් දුක් වූ දේ දුක ි ක ිලො ෙකිනවො. 
දුක ෙකින ිසට, දහොහට ෙකින්න ඕනූ, මසැසට දප්දනන දෙ ට එකතු 
දනො වී, නුවණය අර දගන  න්න. අර වතුර ප්ිරැණයු ඇල ි ඇසට 
දප්නුදණය්. නමුත් ඒ ඇදල් ඉදිරි ගති  ඇසට දප්දනන්දන් නූ, නමුත් 
ක්ෂිසකව නුවණය අර දගන ගි ො.  

ඒ වදග් ඔබලොදග් ඇස් ඉදිරිප්ිටට රූප් ක් ලැදබන ිසට, 
ලැදබන රූප්ද ් ඇදලන්න ඉස්සර දවලො, බැදහන්න ඉස්සර දවලො, 
ගැදටන්න ඉස්සර දවලො, ඒ රූප්  අරබ ො, ඇසට දප්දනන දේ 
අරබ ො, නුවණය අර දගන  න්න. දම් අෙ ෙන්න දකදලස් ඇති දවන 
ිසදිහට දනොදේ, දුව ප්ුතො, දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, 
මිල මුෙල්, රන්මසු කි ලො දනොදේ,  ථො ස්වභොව  නුවිසන් ෙකින්න. 
 ථො ස්වභොව  තම ි දම් දප්දනනවො කි න තැන අප්ට දප්දනන්දන් 
රූප්, දේෙනො, සංඥාව, සංඛොර, ිසඤ්ඤාණය කි න ස්කන්ර ප්ංචක ක් 
නිස ි. ඒ කි න්දන්  මක් දප්දනනවො කි න තැන තිද න්දන් ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර ක්. ඇදහනවො කි න තැන තිද න්දන් ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර ක්. ඒ කි න්දන් දම් හැම තැනක ම තිද න්දන් 
ජොති , ජරොව, වයොිප , මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම.  

ඇසට දප්දනන දෙ ට බැදහන්න ඉස්සර දවලො, ඇසට 
දප්දනේදී ම නුවණය අර දගන  න්න. කණයට ඇදහන දෙ ට 
බැදහන්න ඉස්සර දවලො, කණයට ඇදහේදී ම ඒ අරබ ො නුවණය අර 
දගන  න්න. නොස ට, දිවට, ශීමර ට, මනසට  ම් අරමුණයු එේදී, 
ලැදබේදී ඒ අරබ ො නුවණය අර දගන  න්න. නුවිසන් තීරණය  
කරන්න ප්වතින ඇත්ත. එතදකොට ඔබලොට මතු දවලො එ ි  ථොර්ථ . 
දුක් වූ දේ දුක බව, දවනස් දවන දේ දවනස් දවන දේ හැටි ට, 
ිසප්රිණයොම වන දේ ිසප්රිණයොම වන බව, එදාට ඔබලොට ුරක ේේ ඥා්ං, 
දම් තුන් භූමිද  ම ප්ුේගලද ක් දකදනක් ෙකින්දන් නූ, තමන්ව 
ෙකින්දන් නූ, අනුන්ව ෙකින්දන් නූ. රන් මසුරන්, මිල මුෙල් ෙකින්දන් 
නූ. ඔබලො ෙකි ි තුන් භූමිද ්, හැම රර්මතොව ක් ම දුක දන්ෙ කි ලො.  

අන්න එදාට ඒ ිසදිහට දැක්දකොත් ුරක ේේ ඥා්ං. දලෝක  තුළ, 
කොම, රූප්, අරූප් කි න තුන් භව  තුළ දුකින් දතොර, අල්ලන්න කිසිම 
දෙ ක් නැති බව දත්දරන්න ඕනූ ුරක ේේ ඥා්ං කි න නුවණයට. 
ආද ් දලඩ දවනවො, මහලු දවනවො කි න චුට්ටක් දනොදේ, හැම 
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රූප් ක් ම, හැම දේෙනොවක් ම, සංඥාවවක් ම, සංඛොර ක් ම දුක හැටි ට 
දප්දනන්න ඕනූ. අන්න ඒ ිසදිහට දුටු ිසට කොම භූමිද ් ඉප්දීම ප්ිිසස 
ප්වතින තණය්හොව නූ, රූප් භූමිද ් ඉප්දීම ප්ිිසස ප්වතින තණය්හොව 
නූ, අරූප් භූමිද ් ඉප්දීම ප්ිිසස ප්වතින තණය්හොව හිටින්දන් නූ.  

දම් තණය්හොව නැති වීමට කි නවො, තණය්හොදේ නිදරෝර ට 
කි නවො නිවන කි ලො. කුමක් ෙ නිවන කි න්දන්? දමොකුත් දනොදේ, 
නිවන කි ලො කි න්දන්, ජොති ජරො මරණය, දුක එන ස්කන්ර නූප්දිනවො. 
ඒ කි න්දන් ජොති  නූප්දිනවො, ජරොව නූප්දිනවො, මරණය  නූප්දිනවො, 
දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස නූප්දිනවො. එතදකොට දුක 
දනො හටගැනීම ි නිවන, දුදක් නිදරෝර  ි නිවන.  

මොර්ග  කි ලො කි න්දන්, ඒ දුක දුටු ිසට තණය්හොව නැති දවලො 
දම් නිදරෝර  සොක්ෂොත් දවනවො කි ලො ෙන්න නුවණය තිද නවො. ඒ 
නුවණය ඇති දවන ිසදිහට දමන්න දම් වදග් ප්ුේගලභොව ට මුණය 
ගැදසන දේ තුළ  ථොර්ථ ට මනස අරදගන  න්න ඕනූ කි න 
නුවණයත් තිද නවො. දමන්න දම් රර්මතො හතර ගැන ඇති අවදබෝර  
දකදනකුට තිබුණයො ම, දමන්න දම්කට කි නවො, සැරි ුත් මහ රහතන් 
වහන්දස් “දමප්මණයකින් ම ආ යයශරොවක දතදම් නිවැරදි දැකුම් 
ඇත්දතක් දවනවො” කි ලො. නිවැරදිව ෙකින්දන් එ  ි. සත්වද ක් 
ප්ුේගලද ක් නැතිව දුක් වූ දේ, දුක දලසට ම ෙකිනවො. දමන්න දම් 
වදග් දැක්මට කි නවො, එ ොදග් දැකීම නිවැරදි ි කි ලො. දැකීම ඍජු 
බවට ප්ත් වුනො කි නවො. රර්මද ් දනො දසල්දවන ප්ැහැදීදමන් 
 ුක්ත ි, දම් දප්න්වන ෙහම් කරැණය දමොන තරම් ඇත්තක් ෙ කි ලො 
එ ොට දහොහට දත්දරනවො. අදන් දම් වදග් ෙර්ශන ක් දේශනො කළ, 
දම් ප්ුේගලභොවද න් ඔේබට ගි  ඇත්ත දේශනො කළ ශොස්තෲන් 
වහන්දස්, ඒකොන්තද න් සම්මො සම්බුේර ි දන්ෙ කි ලො දහොහට 
එ ොට දතරැවන් දකදරහි ශරද්ධොව ඇති දවනවො. බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දකදරහි ශරද්ධොව ඇති දවනවො. දම් ප්රතිප්දාදේ හැසිරැණය මහො සංඝ 
රත්න  අතීතද ් දීත් නිවැරදි මඟක ගමන් කළො දන්ෙ කි ලො මහො 
සංඝ රත්න  ප්ිළිබහ ව ශරද්ධොව ඇති දවනවො.  

ඒ නිස ි තුණයුරැවන් දකදරහි දනො දසල්දවන ප්ැහැදීදමන් 
 ුක්ත ි කි න්දන්. එ ො තමන් දම් ප්ෘථග්ජන දලෝක  අතරින්, ඒ 
ප්ෘථග්ජන භොව  ඉක්මවො සිටි  දකදනක් කි ලො ෙකිනවො. දමොකෙ 
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දලෝක ො දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් දැකලො, 
සතුටු දවලො, ඒවො ප්රොර්ථනො කරලො, ඒ තුළ ම හැසිදරන ිසට, ඒ දගවල් 
දදාරවල්, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි ලො දලෝක ො ෙකින දෙ ට ඔේදබන් 
ප්වතින්දන් දුක් වූ ස්කන්ර මොතර ක් දන්ෙ කි ලො, දලෝක ො ෙකින 
දෙ ට ඔේදබන් ප්වතින  ථොභූත ඥාවන ක හැම ිසටම එ ොදග් මනස 
ප්ිහිටලො ප්වතිනවො. දලෝක ොදග් මට්ටදම් තණය්හොව දම ොදග් හිදත් 
ැදහන්දන් නූ. ඒ නිසො එ ො ප්ෘථග්ජන භූමි  ඉක්මවො සිටි ො කි ලො 
කි නවො. ඉතින් සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දම් ‘සච්ච වොර ’ 
දේශනො කළො ඒ ිසදිහට.  

“දුකත්, දුක ඇති වීමත්, නැති වීමත්, දුක නැති කරන මගත් 
කි න හතර ෙන්නවො නම් ඇවැත්නි, දමප්මණයකින් ම ආ යයශරොවක ො 
සම්මො දිට්ඨි  ි” කි ලො සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දග් ඒ 
දේශනොවට එතන සිටි ස්වොමීන් වහන්දස්ලො දබොදහොම සතුටු වුනො. 
සතුටු දවලො, දබොදහෝම සතුටින් ඒ දේශනොව අනුදමෝෙන් වුනො. ඒ 
සම්මො දිට්ඨි සූතරද ් තව ඉදිරි ට තිදබන කොරණයො ගැන අප්ට හැකි 
ප්මිසන් ඉදිරිද ් දී දේශනො කරන්නට බලොදප්ොදරොත්තු දවනවො. අෙ 
ෙවදස් දී දම් සච්ච වොර  අනුව දේශනො කළ දම් සේරර්ම  ප්රිශීලන  
තුලින් ජනිත වූ කුසල න් දලෝක ත්, සම්බුේර ශොසන ත් ආරක්ෂො 
කරන්නො වූ ෙ ශොසනමොමක, ඉෂ්ට කොරක, සි ලු දෙිසද ෝ දම් ප්ින් 
අනුදමෝෙන් දවත්වො. දෙිස න්දග් දිවය ඉසුරැ වැඩි දි ුණයු කර ගනිමින්, 
දෙිසද ෝ ප්තන දබෝිප කින් උතුම් නිවනින් සැනදසත්වො කි න සිත් 
ඇතිව, අප්ි දෙිස න්ට ප්ින් අනුදමෝෙන් කරමු. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

 සච්ච වශර  යමිශ වි .



 

ජරශමරණ වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ාහාාහන්ක පාා්ා්ි, 
ාහාාහනමාදභේක පාා්ා්ි, ාහාාහන්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ාහාාහන්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් දමොදහොදත් දී සූදානම් දවන්දන් සසර දුක්ගිනි 
නිවීම ප්ිිසස දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප් දකදරහි 
අනුකම්ප්ොදවන් දේශනො කළ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්න. ඒ 
නිසො හැම දෙනො ම දම් දමොදහොදත් දී ඔ  ක  නිසලව තිද නවො 
වදග්, හිතත් නිසල කර දගන, දනොද ක් අරමුණයු වල සිත දුවන්නට 
දනො දී, දබොදහොම ශරද්ධොදවන් දම් රර්ම  අවදබෝර කර ගන්න ඕනූ 
කි න කලණය සිත් ඇතිව දම් දමොදහොදත් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ.  

අෙ අප්ට ලැියලො තිද න්දන් ප්ස් දවනි කරම , ජරොමරණය වොර  

කි ලො කි නවො. සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො 
“ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ාහාාහන්ක පාා්ා්ි. යථ. යථ. යථ -  ම් 
කදලක ප්ටන් ආ යයශරොවක දතදම් ජරොමරණය  ෙන්නවො නම්, 
ජරොමරණයද ් ඇතිවීමත් ෙන්නවො නම්, ජරොමරණයද ් නැති තැන දහෝ 
නැති වීම ෙන්නවො නම්, ජරොමරණය නැති කරන, නිරැේර කරන 
ප්රතිප්දාවත් ෙන්නවො නම්, දමන්න දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් 
මනො දැකුම් ඇත්දතක් දවනවො, ඔහු දැකීම ඇෙ නැති, ඍජු බවට ප්ත් 
වූ අද ක් දවනවො, රර්මද ් ගුණය දැන දනො දසල්දවන ප්ැහැදීමකින් 
 ුක්ත වූ අද ක් දවනවො. ඒ වදග්ම දම් සේරර්ම ට ආප්ු දකදනක් 
දවනවො” කි ලො මතක් කළො. ඒ කි න්දන් දිට්ඨි සම්ප්න්න 
ප්ුේගලද ක් දවන්න ප්ුළුවන් තව කරම ක් දේශනො කළො.  

එදහම දප්න්නලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම නැවතත් 
අහනවො, “ඇවැත්නි ජරොමරණය කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ? කුමක් ෙ 
ජරොමරණයද ් ඇතිවීම, ජරොමරණයද ් නැති වීම කුමක් ෙ? ජරොමරණය 
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නැති කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ?” කි ලො. ඊට ප්සුව දප්න්නනවො ජරොව 
කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ? - ො ේ්මං ේ්මං මත්ා්ං ්මති ්මති 
මත්්ිකාේෙ ාහා රණහන්ා ඛ්ඩිචකං පාධිචකං වතධිත්ක්ා - කි ලො 
ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ව නිකො න්හි ජරොවට  න බවක්, දිරන 
බවක් තිද නවො නම් ඒ වදග්ම ෙත් හැදලන බවක්, හම ැළි වැදටන 
බවක් තිද නවො නම් දමන්න දම් වදග් දිරන ස්වභොව ක් තිද නවො 
නම් දමන්න දම  ි ජරොව කි ලො දප්න්නනවො.  

ඊට ප්සුව ඇවැත්නි මරණය  කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො අහලො 
“ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ව නිකො න්හි ඒ සත්ව න්දග් චුත වීමක් 
තිද නවො නම්, ස්කන්ර න්දග් ියඳීමක් තිද නවො නම්, දම් රූප් වලින් 
නික්මීමක් තිද නවො නම්, දම  ි මරණය ” කි ලොත් දප්න්නුවො. 
එදහම දප්න්නලො - ාා්ි මාදභේො ාහාාහන මාදභේො - ඉප්දීම 
නිස ි ජරොමරණය තිද න්දන්, ජරොමරණය කි න එක ඉප්දීම නමැති 
දහ්තුවක ලල ක් හැටි ට දප්න්නුවො.  ම් තැනක ජරොමරණය 
ලැදබන්දන් නැහැ ඉප්දීම නැත්නම් - ාා්ි ්ිේහාේ්ා ාහාාහන 
්ිේහාේ්ා කි ලොත් දප්න්නුවො. ඊට ප්සුව දම් ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  
ම ජරොමරණය නැති කරන මග ි, ප්රතිප්දාව ි කි ලොත් දප්න්නුවො.  

දම් කොරණයො හතර ප්ිළිබහ ප්ින්වතුනි, සොමොනය දලෝකද ් 
මට්ටමට දම් ශොසනද න් බැහැර අ  වුනත් ෙන්නවො ජරොව කි න්දන් 
දිරන බව, ව සට  න එක කි ලො. ඒ වදග්ම මරණය  කි ලො 
කි න්දන් දම් රූප්ද න් ිසඥාවන  බැහැර දවන එක, ිසඥාවන  නිරැේර 
දවන එක, දම් සිත නිරැේර දවන එක මරණය  කි ලො කවුරැත් 
ෙන්නවො. ඉප්දුණය ිසට ි දම් ජරොමරණය ට ප්ත් දවන්දන් කි න එක 
සොමොනය අ ට, දලෝක ොට දප්දනනවො, දත්දරනවො. ඉප්දීම නැති 
වුදනොත් ජරොමරණය  නැහැ කි න එකත් දප්දනනවො. දමතන දී දම් 
ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  දගොඩනැදගන ිසදි ට ජරොමරණය දැන ගන්නට 
ඕනූ. ජරොමරණයද ් ඇතිවීම නැති වීම දැන ගන්නට ඕනූ. එදහම 
වුදනොත් තම ි ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  දගොඩනැදගන්දන්. ඒ 
කි න්දන් සොමොනය දලෝක ො ෙකින දෙ ට වඩො, ෙකින ඇසට වඩො 
ිසදශ්ෂ වූ නුවණයකින්, ිසදශ්ෂ වූ රර්මතොව කින් දම් රර්මතො ටික අප්ි 
ෙකින්න ඕනූ, අප්ට අවදබෝර දවන්නට ඕනූ. කුමක් නිසො ෙ, දම් 
රර්මතො හතර දත්රැදනොත්, දම් රර්මතො හතර අවදබෝර වුදනොත්, 
දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් දවනවො. දිට්ඨි සම්ප්න්න කි ලො 
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කි න්දන් ෙර්ශන භූමි ට ප්ත් වූ, දසෝවොන් ලල ට ප්ත් වූ දකදනක් 
දවනවො. දකොච්චර ප්රමොෙ වුනත් භවද ් හත් වතොවකට වඩො 
උප්දින්දන් නැති තරම් තැනකට ප්ත්දවනවො.  

එදහනම් දම් තුළ දබොදහොම වටිනො රර්ම ක් තිද න්නට 
ඕනූ. අප්ි ඒ රර්ම  ටිකක් මතු කරලො දත්රැම් කර ගන්නට දම් ෙහම් 
කරැණයු ම නුවිසන් අර්ථ  ප්ීමක්ෂො කරලො බලමු. එතැන දී මුලින් ම 
දප්න්නනවො ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි ලො. පාා්ා්ි කි න්දන් 
නුවිසන් ෙන්නවො කි න එක. ප්ින්වතුනි දකොදහොමෙ අප්ි ජරොමරණය 
දැන ගන්දන්? ජරොමරණය දැන ගන්නවො කි න ිසට දම් මහලු දවන බව, 
දම් මරණය  කි න කොරණයොවකින් ිසතරක් දනොදේ, ප්ින්වතුනි අප්ට 
ජරොමරණය දැන ගත්තො කි න්නට නම් දම් ජරොව ි, දම් මරණය  ි, දම් 
ජරොමරණය දමන්න දම්වො  ි කි ලො සි ලු ජරොමරණය වූ රර්ම 
දත්දරන්න ඕනූ. ජරොමරණය වූ දේ  ම්තොක් ෙ, ඒ තොක් අප්ට නුවණය 
එන්නට ඕනූ. දමන්න දම් කොරණයොවත් ජරොමරණය ි, දම් කොරණයොවත් 
ජරොමරණය ි කි ලො. ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි න්දන් ජරොමරණය  
කි න එක අහදස් ප්වතින්දන් නැහැ. ජරොමරණය   මක නම් 
ප්වතින්දන්,  මක් නම් දිරන්දන්,  මක් නම් මැදරන්දන්, ඒ දිරන, ඒ 
මැදරන ඔක්දකොම ටික දැන ගත් ිසට ි ජරොමරණය ෙන්නවො වන්දන්.  

එතදකොට දම් ජරොමරණය කි න කොරණයොදේ දී අප්ට කොරණයො 
දෙකක් දත්රැම් ගන්නට ඕනූ. ිසදශ්ෂද න්ම දම් සූතරද ් දප්න්වූ 
ප්රිදි, ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ව නිකො න්හි ජරොමරණය ක් 
දප්න්නුවො. ඒ වදග්ම අප්ට අභිරර්මද ් ිසභංග ප්රකරණය  වැනි 
ප්රකරණය වලදී - ේ්මං ේ්මං ්ාාා්ං - ඒ ඒ රර්ම න්දග් දිරන 
බවක්, ඒ ඒ රර්ම න්දග් චුත වන මැදරන බවකුත් දප්න්නනවො. ඒ 
කි න්දන් දම් ජරොමරණය  කි න රර්මතො දෙක අප්ට ආකොර දෙකකින් 
හම්බ දවනවො, ඒ ඒ සත්ව න්දග් හො ඒ ඒ රර්ම න්දග් ජරොමරණය ක් 
හම්බ දවනවො. දමතන දී අප්ි දම් ජරොමරණය  කි න රර්මතො දෙක 
ගැන අවදබෝර ක් ඇති කර ගන්න ඕනූ. දමොකෙ දම් ජරොමරණය  
ගැන අවදබෝර  ඇති කර ගත් ිසට එ ොදග් සම්මොදිට්ඨි  සම්ප්ූර්ණය 
දවලො තිද න්න ඕනූ. ඒ කි න්දන් සම්මොදිට්ඨිද න් දකදරන්න 
ඕනූ දලෝකද ් කිසිම දෙ ක දනො ඇදලන මනසක් අප්ි හෙලො 
තිද න්න ඕනූ. ්ක කි්චි ේධාේක ්පාදිට්ේි - දලෝකද ් කිසිම 
දෙ ක් උප්ොදාන වශද න් දනො ගන්න මනසක් හම්බ දවන්නට ඕනූ. 
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දමොකෙ ඒ තරම් එ ොට ජරොමරණය ප්ිරිසිහ ෙන්න නුවණයක් ඇතිදවලො. 
දම් ජරොමරණය ප්රි ොද න් ඒ තරම් වටප්ිටොවක අවදබෝර ක් එ ොට 
ලැියලො තිද නවො. එදහනම් දලෝකද ් කිසිවක් උප්ොදාන  දනො කරන 
මට්ටමට ම අප්ි ජරොමරණය අවදබෝර කර ගන්න ඕනූ.  

ඒක කර ගන්දන් දකොදහොමෙ කි න එක අප්ි ටිකක් 
සම්මර්ශන  කරලො බලමු. මජ්ක්ධිම නිකොද ් තිද න බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දේශනො කළ සූතර ක් අරි ප්ර්ද ්ෂණය සූතර . ඒ 
අරි ප්ර්ද ්ෂණය සූතරද ් දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො දම් 
දලෝකද ් සත්වද ෝ තමන් ජොති  ස්වභොව දකොට ඇතිව සිටිමින්, 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මද ෝ ම දහො නවො. තමන් ජරොව 
ස්වභොව දකොට ඇතිව සිටිමින්, ජරොව ස්වභොව දකොට ඇති රර්මද ෝ 
ම දහො නවො. තමන් මරණය  ස්වභොව දකොට ඇත්දතක්ව සිට දගන, 
මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මද ෝ ම දහො නවො. ඒ වදග්ම තමන් 
දලඩ දවන්දනක්ව සිට දගන දලඩ දවන දෙ ක් ම දහො නවො. 
තමන් දශෝක කරන, වැලදප්න ස්වභොවද ් දකදනක්ව සිට දගන 
දශෝක කරන, වැලදප්න දේවල් ම දහො නවො කි ලො.  

තමො ජොති ස්වභොව  ඇති දකදනකු ව සිටිමින්, ජොති  
ස්වභොව  දකොට ඇති දේවල් ම දහො නවො. දමොනවෙ ඉප්දීම සජොති   
ස්වභොව  දකොට ඇති දේවල්? ප්ුත්තු, ියරිහ, කම්කරැදවෝ, ඇත්තු, 
අශ්වද ෝ, ගවද ෝ, ඒ වදග්ම රන්, රිදී, මුතු, මැිසක් කි න දමන්න 
දම් අප්ි දභෞතිකව උප්දභෝග ප්රිදභෝග සම්ප්ත් කි ලො ළංකර දගන 
ඉන්න දම් දේවල් දප්න්නනවො, දම්වො ජොති  ස්වභොව  දකොට ඇති 
රර්මද ෝ. අප්ිත් දලෝක ොත් ඉප්දීම ස්වභොව  දකොට ඇත්තන්ව සිට 
දගන, ඒ ඉප්දීම ස්වභොව  දකොට ඇති දේවල් ම ි දහො න්දන් කි ලො 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්නනවො.  

ඒ වදග්ම බුදුරජොණයන් වහන්දස් නැවතත් මතක් කරනවො, 
තමන් ජරොවට  න්දනක්ව සිට දගන ජරොවට  න දේවල් දහො නවො. 
දමොනවො ෙ ජරොවට  න දේවල්? ප්ුතර භොර් ොදවෝ, ඒ වදග්ම අශ්වද ෝ, 
ගවද ෝ, එළුදවෝ දම් වදග් දේවල්. ඒ වදග්ම දනොද ක් ඉඩකඩම්, මිල 
මුෙල් දම් දේවල් තම ි ජරොවට  න දේවල්. අප්ිත් දලෝක ොත් මහලු 
දවන, ජරොවට ප්ත් දවන ස්වභොවද න් සිට දගන, දිරන, ජරොවට 
 න්න ප්ුළුවන් දේවල් ම ි දහො න්දන්. ඊට ප්සුව තමන් දලඩ 
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දවන්දනක්ව, තමන් මැදරන්දනක්ව, තමන් දශෝක කරන්දනක්ව සිට 
දගන, දලඩ දවන, මැදරන, දශෝක කරන දේවල් දහො න්දන් කි ලො 
දප්න්නනවො. දමොනවෙ දලඩ දවන, මැදරන, දශෝක කරන දේවල්? 
ප්ුතර භොර් ොදවෝ, ඒ වදග්ම ඇත්, අස්, ගව ආදී ප්රොණීන්, ඒ වදග්ම රන්, 
රිදී, මුතු, මැිසක් ආදී දේප්ල වස්තුව - දම් වදග් දේවල් තම ි දලඩ 
දවන, මැදරන, දශෝක කරන රර්මද ෝ කි ලො දප්න්නනවො.  

දප්න්නලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො 
“බුේරත්ව ට දප්ර දබෝිපසත්ව කොලද ් දී තමන්වහන්දස්ත් ජරොව 
ස්වභොව  දකොට ඇත්දතක්ව සිටි දගන ජරොවට  න දේවල් ම 
දසවුවො. මරණය  ස්වභොව  දකොට ඇත්දතක්ව සිටිමින් මරණය  
ස්වභොව  දකොට ඇති දේවල් ම දසවුවො. එදහම දහො න 
දබෝසතොනන් වහන්දස්ට ෙවසක් නුවිසන් හිතුණයො ලූ මම ජරොව 
ස්වභොව  දකොට ඇත්දතක්ව සිටිමින් ජරොවට  න දේවල් ම දන්ෙ 
දහො න්දන්, මරණය ට ප්ත්දවන්දනක්ව සිටිමින් මරණය ට  න දේවල් 
ම දන්ෙ දහො න්දන්? ඒක මට සුදුසු නැහැ. මම ඉප්දීම ස්වභොව  
දකොට ඇත්දතක්ව සිටිමින් දනො ඉප්දීමක් දහො නවො නම්, ජරොවට 
 න්දනක්ව සිටිමින් අජර බවක් දහො නවො නම්, මරණය ට 
ප්ත්දවන්දනක්ව සිටිමින් අමර බවක් දහො නවො නම් ඒක තමො සුදුසු”.  

ඒ කි න්දන් තමන් ජරොමරණය ට ප්ත්දවන්දනක්ව සිටිමින් 
ජරොමරණය ට ප්ත් දවන දේවල් දහවීම උතුම් නැහැ. ඒ නිසො මම 
ජරොමරණය ට ප්ත්දවන්දනක්ව සිටිමින් අජරොමර  මක් දහො න්නට 
ඕනූ. ජරොමරණය නැති තැනක් තිද නවො නම්, නැති  මක් තිද නවො 
නම් ඒක දහො න්නට ඕනූ කි ලො හිතුණයො ලූ. එදහම සිතලො ි “මම 
ගිහි දගෙරින් ඇිසල්ලො කසො වස්තර ක් ඇහ දගන දම් කිංකාමධ ග්ේේමි, 
කිංමචක ග්ේවතමි කි න - කුසල  කුමක් ෙ, සතය  කුමක් ෙ කි ලො 
දහො න්න ප්ටන් ගත්දත්” කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්නනවො. 

දම් සූතර  දකටි කරලො මට එක කොරණයොවක් දප්න්වන්නට ි 
උවමනො වුදන්. ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි න ිසට බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දහොහට දප්න්වනවො ජරොමරණය රර්මද ෝ දමොනවො ෙ කි ලො. 
දම් සි ල්ල ම ජරොමරණය ි කි ලො දැන ගන්නට ඕනූ. ප්ුතර භොර් ොදවෝ, 
දේප්ල වස්තුව, හරකොබොන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් දම්වො සි ල්ල දිරන 
දේවල්. එතදකොට මරණය රර්මද ෝ කි න්දන් දමොනවො ෙ? ප්ුතර 
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භොර් ොදවෝ, දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් දම්වො 
සි ල්ල නැති දවන දේවල්. මැදරන දේවල්. එතදකොට දම් සි ල්ල 
ජරොමරණය රර්මද ෝ කි න එකට සොක්ෂි ක් හැටි ට ි මම ඒ සූතරද න් 
ටිකක් දප්න්නුදේ. 

නමුත් දමතන දී ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි ලො දප්න්නුදේ 
ජරොමරණය  කි න එක නුවිසන් අප්ි ෙකින්න ඕනූ, දැන ගන්නට ඕනූ. 
ජරොමරණය වූ රර්මද ෝ ජරොමරණය  හැටි ට දනො ෙන්නො කම නිස ි 
ප්ින්වතුනි අප්ි දම් දලෝක ට ඇදලන්දන්. අප්ි ආසො කරලො 
තිද න්දන්, අප්ි ඇලිලො තිද න්දන් ජරොමරණය ට දන්ෙ, ජරොමරණය ට 
ඇදලන තොක්, කැමති දවන තොක් ජරොමරණය  ම ලැදබනවො මිසක් 
ජරොමරණයද න් මිදෙන්දන් නැහැ දන්ෙ කි ලො ඇත්ත ඇති හැටිද ් 
 ම් ෙවසක දැක්දකොත් තම ි ප්ින්වතුනි අප්ි දම් ජරොමරණය රර්ම න්දග් 
කලකිරිලො, දනො ඇලිලො, මිදෙන්දන්. ඉතින් දම් ාහාාහන්ක 
පාා්ා්ි කි න රර්මතොව  අප්ට වැටහුදනොත් දම් තරම් දුරකට 
මිදෙන්න ඕනූ.  

ඒකට මම තව දප්ොඩි උප්මොවක් ගන්නවො. දම් උප්මොව 
අනුසොරද න් දම් ප්ින්වතුන් දම් රර්මද ් අර්ථ  දත්රැම් ගන්නට 
උත්සොහවත් දවන්න. ප්ින්වතුනි, දම් ප්ින්වතුන් දැකලො ඇති 
ප්ළඟැටිද ෝ වදග් සත්තු. දම් ප්ළඟැටි ො වදග් සදතක් දෙස බලන්න. 
ඒ සතො ප්හන් දැල්ලට හුඟක් කැමති ි. එතදකොට තමන් ප්හන් දැල්ලට 
ආස ි, කැමති ි, දම් ප්හන් දැල්ල තමන්ට ලබොගන්නත් ඕනූ. නමුත් 
දහොහට බලන්න ඒ සතො ෙ කැමති නැහැ ප්ිච්දචනවොට, දුක එනවොට. 
ප්ළඟැටි ො ිසතරක් දනොදේ, දලෝකද ් කිසිම දකදනක් කැමති නැහැ 
ප්ින්වතුනි දුකට. හැදමෝම දුකට අකමැති ි. එතදකොට දම් ප්ළඟැටි ො 
දමොකෙ කරන්දන්, ප්හන ්දැල්ලට ආස ි, කැමති ි, ප්හන් දැල්ල එ ොට 
ඕනූ. නමුත් දුකට අකමැති ි. ප්ිච්දචනවොට අකමැති ි. දැන් දහොහට 
බලන්න ප්ින්වතුනි දම් කොරණයොව ලබන්න ප්ුළුවන් ෙ කි ලො. දලෝකද ් 
ප්ිච්දචන්දන් නැතිව ප්හන් දැල්ලට ප්ැනලො ඉන්න ප්ුළුවන් ෙ කි ලො 
දම් ප්ින්වතුන් ම දහොහට හිතලො බලන්න. ප්හන් දැල්ලට ප්ැන්දනොත් 
ප්ිච්දචනවො ම ි. නමුත් දම් සතොදග් අෙහස දෙස බලන්න, ප්හන් දැල්ල 
ඕනූ ප්හන් දැල්ලට කැමති ි, හැබැ ි ප්ිච්දචන්න බැහැ. දුක එන්න 
බැහැ, දුකට කැමතිත් නැහැ. දම් සතොදග් අෙහස, බලොදප්ොදරොත්තුව 
කිසි දිනක ඉෂ්ට දව ි ෙ කි ලො බලන්න. නමුත් ඒ සතො දනො ලැදබන 
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දෙ ක්, දනො දවන දෙ ක් ප්රොර්ථනො කරන්දන් දන්ෙ කි ලො එ ො 
ෙන්දන් නැහැ. ඒ සතො දමෝඩ ි කි ලො ඒ සතො ෙන්දන් නැහැ. කිසි 
දිනක දනො ලැදබන දෙ ක් දන්ෙ දම් ප්රොර්ථනො කරන්දන් කි ලො 
ිසරොගී මනසකින් ප්ැත්තකට දවලො ඉන්න බුද්ධිද න් උසස් වූ අප් ි 
ෙන්දන්.  

දම් උප්මොව මතක ති ො ගන්න, ඒ ප්ළඟැටි ො නුවණය නැතිකම 
නිසො එ ො කරන්දන් කුමක් ෙ, ප්හන් දැල්ලට ප්ැනලො තණය්හොව නිසො 
කැමති දේ ගන්නවො. කැමති දේ ගන්නවො කි ලො කි න්දන් 
ප්ිච්දචනවො. දුක එනවො. දුකට දහ්තුව තණය්හොව ි කි ලො කි න්දන් 
ඔ  අර්ථද න්. දහොහට බලන්න තමන්ට ඕනූ නම් ප්හන් දැල්ල ගන්න 
ප්ුළුවන් කරම ක් තිද නවො. හැබැ ි එ ො ප්ිච්දචන බවට, දුක එන 
බවටත් කැමති දවන්න ඕනූ. දුක එන එක දනොමිදල් ලැදබනවො. 
ප්ිච්චිලො දුක එන්දන් නැති ිසදි ට ප්හන් දැල්ල ඇසුරැ කරන්න කරම ක් 
නැහැ. තව කරම ක් තිද නවො ප්ිච්දචන බව එප්ො නම්, දුක එන බව 
එප්ො නම්, ප්හන් දැල්ලට දනො ප්ැන ඉන්න ඕනූ. ප්හන් දැල්ලට තිද න 
තණය්හොව අ ින් කරන්න ඕනූ. අතහරින්න ඕනූ. ඔ  කරම දෙක මිසක්, 
ප්හන් දැල්ලත් ලබො ගන්නවො නමුත් දනො ප්ිච්චී ඉන්නවො, දුක දනො 
එන ිසදි ටත් ඉන්නවො කි ලො කරම ක් නැහැ.  

ඔ  උප්මොව මම කදළ් අප්ි දනො ෙන්න, අප්ි දනො ෙකින, 
එදහත් අදප්් ජීිසත වල ප්වතින ඇත්තක් දප්න්නන්න. ප්ින්වතුනි, 
අදප්් ජීිසත දෙස දහොහට බලන්න. ප්ළඟැටි ො දෙස ප්ැත්තකට දවලො 
බලන ිසට කිසි දිනක දනො ලැදබන දෙ ක් ප්රොර්ථනො කරන ඒ සතො 
දුදකන් මිදෙන්දන් නැහැ, දනො ලැදබන දෙ  ම ලබොගන්න 
උත්සොහවත් දවලො දුකට ම ප්ත්දවනවො ිසතර ි කි න කොරණයොව අප්ට 
දත්දරනවො. ඒත් ඒ සතො කරන දෙ  ම නිහඬ මනසකින් අප්ිත් 
කරනවො, ඒක අප්ට දප්දනන්දන් නැහැ. ඒ උප්මොව උප්දම් ක් 
වශද න් අදප්් ජීිසත ට සම්බන්ර කරලො අප්ි ටිකක් බලමු. ප්ින්වතුනි, 
ප්ළඟැටි ො ප්හන් දැල්ලට කැමති ි වදග්, දම් ප්ින්වතුන් දහොහට 
බලන්න, අප්ි කවුරැත් තමන්දග් දූෙරැවන්ට කැමති ි. දෙමොප්ි , 
සදහෝෙර, ඥාවති හිෛතෂීන්ට කැමති ි දන්ෙ? අවංකව තමන් තමන් 
දෙස දමදනහි කරලො බලන්න. ඒ වදග්ම තමන්දග් දගවල් දදාරවල්, 
 ොනවොහන වලට කැමති ි. ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් වලට කැමති ි දන්ෙ 
කි ලො දහොහට බලන්න. ප්ළඟැටි ො ප්හන් දැල්ලට කැමති ි වදග් අප්ි 
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දූෙරැවන්ට කැමති ි. හැබැ ි අප්ි ඒ දූෙරැදවෝ දලඩ දවනවොට කැමති 
නැහැ. මැදරනවොට, මහලු දවනවොට කැමති නැහැ. අප්ි දූෙරැදවෝ 
කි ලො බැලුවොට, දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන ඉඩකඩම් කි ලො 
බැලුවොට, ප්ින්වතුනි එතන රූප් ක් තිද නවො නම් ඒ රූප්  
දහ්තූන්දගන් හට ගත්ත, අනිතය දවන, දවනස් දවන රූප් ක් දන් 
ෙ? එතන  ම් දේෙනොවක් තිද නවො නම්, අරමුණයු හඳුනන බවක් 
තිද නවො නම්, අරමුණයු හිතන, කල්ප්නො කරන ගති ක් තිද නවො 
නම්, අරමුණයු දැන ගන්න සිතක් තිද නවො නම් දම් සි ල්ල 
දහ්තූන්දගන් හට ගත්ත, දහ්තු නැති දවන ිසට නැති දවන, දවනස් 
දවන රර්මතො. ඒ දහ්තූන්දගන් හට ගත්ත, දහ්තු දවනස් දවන ිසට 
දවනස් දවන රර්මතොව ක්ව ප්වතින තැනකට ි අප්ි ෙරැවො කි ලො 
ෙකින්දන්.  

අප්ට ෙරැවො ඕනූ, ෙරැවන්ට කැමති ි. දගවල් දදාරවල් වලට 
කැමති ි.  ොනවොහන, ඉඩකඩම් වලට අප්ි කැමති ි. හැබැ ි අප්ි දුකට 
අකමැති ි. අදප්් ෙරැදවෝ, අදප්් දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන, 
ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් දම්වො දිරන්න බැහැ, දම්වො දලඩ දවන්න බැහැ, 
දම්වො මැදරන්න බැහැ. ෙරැදවොත් ඕනූ, නමුත් ඒ අ  මැදරනවොට, 
දලඩ දවනවොට, මහලු දවනවොට අප්ි කැමති නැහැ. ඒ ිසතරක් 
දනොදේ, තමන් කි න දම් රූප් ට අප්ි කැමති ි. දම් රූප්  හැබැ ි 
දිරනවොට, මැදරනවොට, දලඩ දවනවොට අප්ි අකමැති ි. දහොහට 
බලන්න දම් කොරණයොව දෙස, ප්ළඟැටි ො කරප්ු දේ ම දනොදේ ෙ 
ප්ින්වතුනි අප්ි කරන්දන්? ප්හන් දැල්ලට කැමති ි නමුත් ප්ිච්දචනවොට 
අකමැති ි. නමුත් කිසි දිනක ලබන්න බැරි දෙ කු ි දම් ලබොගන්න 
හෙන්දන් කි න කොරණයොව එ ො ෙන්දන් නැහැ. අප්ි දූෙරැවන්ට 
කැමති ි. දගවල් දදාරවල් වලට කැමති ි නමුත් දුකට අකමැති ි. කිසි 
දිනක ලබොගන්න බැරි දෙ ක් ලබොගන්න දන්ෙ අප්ි දම් කැමති දවලො 
තිද න්දන් කි ලො අප්ි අප්ි ගැන ෙන්දන් නැහැ.  

දමතැන දීත් කරම දෙකක් තිද නවො ප්ින්වතුනි. දූෙරැවන්ට 
කැමති දවන්න ප්ුළුවන්. දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම් වලට 
කැමති දවන්න ප්ුළුවන්. ඒවො ලබොගන්න ප්ුළුවන්. හැබැ ි ඒවො දිරලො, 
ඒවො නැති දවලො, කැඩිලො ියඳිලො, ිසනොශ දවලො එන දුක දනොමිදල් 
ලැදබනවො, නිරො ොසද න් ලැදබනවො. ඒවො ලබොගන්නත් ඕනූ දුක 
නැතිව ඉන්නත් ඕනූ කි න රර්මතොව  ලැදබන්දන් නැහැ. ඕනූ නම් 
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දම්වො ලබොගන්න ප්ුළුවන් දුකටත් කැමති දවන්න ඕනූ. ප්ළඟැටි ොට 
ඕනූ නම් ප්හන් දැල්ල ලබොගන්න ප්ුළුවන්, ප්ිච්දචන බවටත් එ ො 
කැමති දවන්න ඕනූ.  

තව කරම ක් තිද නවො - ප්ිච්දචන බව එප්ො නම්, ප්හන් දැල්ල 
ම එප්ො කි ලො ප්ළඟැටි ොට අ ින් දවන්න ප්ුළුවන් වදග් ෙරැදවෝ දලඩ 
දවලො, මහලු දවලො, ජරොවට ප්ත් දවලො, මැරිලො - දම් වදග් එන දුක 
එප්ො නම්, ඒ දුක දහොහ නැත්නම් ෙරැදවෝ, දගවල් දදාරවල්, 
 ොනවොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි න දම් හැම දෙ කට ම තිද න 
තණය්හොව අ ින් කර ගන්න දවනවො. දම ින් මිදෙන්න දවනවො. 
දම්වොද ් උරැමද න් අ ින් දවන්න දවනවො. එතදකොට එදහම 
වුදනොත් එ ොට ප්ුළුවන් දුක කි න එක අ ින් කරන්න, ජරොමරණය 
කි න දුදකන් අ ින් දවන්න. මුලින් මතක් කළො වදග් දගවල් දදාරවල් 
ඕනූ නමුත් දුක නැතිව ඉන්නවො කි න එක ලැදබන්දන් නැහැ. ඒ 
බව දම් උප්මොදවන් දහොහට බලො ගන්න.  

දමතන දී අප්ට කොරණයොවක් දත්රැම් කර ගන්න ඕනූ. 
ප්ළඟැටි ොදග් උප්මොදවන් ම ගත්දතොත් - ප්හන් දැල්ල කි ලො 
දප්නුණයට, දිලිසී දිලිසී තිබුණයොට ප්ින්වතුනි එතන තිද න්දන් ප්ිච්දචන 
ගති , ප්ිච්දචන බව, දුක තිද න්දන්. ප්ළඟැටි ො දනො දැක්කොට 
ප්ළඟැටි ො කැමති දවලො තිද න්දන් දුකට. ප්ළඟැටි ො ප්හන් දැල්ලට 
කැමති ි නමුත් දුකට කැමති නැහැ. එ ො දනො දැක්කොට, එ ො කැමති 
නැති වුනොට, එ ො කැමති දවලො තිද න්දන් ප්හන් දැල්ලට දනොදේ 
දුකට. දමොකෙ දුදකන් ප්හන් දැල්ල දවන් කරන්න බැරි නම්, ප්ිච්දචන 
බිසන් ප්හන් දැල්ල දවන් කරන්න බැරි නම්, ප්හන් දැල්දලන් ප්ිච්දචන 
ගති  දවන් කරන්න බැරි නම්, ප්හන් දැල්ලට කැමති වුනො නම් එ ො 
කැමති දවලො තිද න්දන් ප්ිච්දචන බවට. ප්ිච්දචන බවට කැමති වුනො 
නම් එ ො කැමති දවලො තිද න්දන් දුකට. ඒ වදග් ෙරැවො කි ලො 
ෙකින තැන ජරොමරණය  දවන් කරන්න බැරි නම්, ජරොමරණය  කි න 
තැන ෙරැවොදගන් දවන් කරන්න බැරි නම්, දේප්ල, වස්තුව, හරකොබොන 
කි ලො අප්ි ෙකින දෙ  දිරන බිසන්, මැදරන බිසන් දවන් කරන්න බැරි 
නම්, දිරන බව, මැදරන බව කි න රර්මතො දෙක දේප්ල, වස්තුව, 
හරකොබොන, ඉඩකඩම් කි න දෙ ින් දවන් කරන්න බැරි නම්, අප්ි 
දගවල් දදාරවල් කි ලො තණය්හො කළොට අප්ි ෙන්දන් නැහැ අප්ි තණය්හො 
කරලො තිද න්දන් ජරොමරණය ට. ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
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ප්ින්වතුනි දලෝක ො දගවල් දදාරවල් වලට ි තණය්හො කරන්දන් කි ලො 
ෙකින ිසට, ආ යයශරොවක ොදග් නුවණය  නවො දගවල් දදාරවල් වලට 
තණය්හො කරනවො කි ලො තණය්හො කරලො තිද න්දන් ඒ එක්ක ම 
ප්වතින ජරොමරණය න්ටත් දන්ෙ කි ලො. 

දමන්න දම් දැක්ම ආවො නම් ාහාාහන්ක පාා්ා්ි එ ො 
ජරොමරණය  ෙන්නවො. ජරොමරණය වූ දෙ  ජරොමරණය ි කි ලො ෙන්නවො. 
ප්ළඟැටි ො දුක ෙන්දන් නැහැ, ප්හන් දැල්ල කි ො ි ෙකින්දන්. ඒ වදග් 
අප්ි ජරොමරණය ෙන්දන් නැහැ. අප්ි ෙන්දන් ෙරැදවෝ, දගවල් දදාරවල්, 
ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි ො ි. ඒ නිස ි තණය්හොව අප්ට තිද න්දන්.  ම් 
දවලොවක ප්ින්වතුනි ජරොමරණය වූ දේ ජරොමරණය ි කි ලො ෙන්න නුවණය 
අප්ට ආදවොත්, අප්ි කලකිදරනවො. ප්ළඟැටි ොට නුවණය ආදවොත් දම්ක 
දමදහම දප්නුණයට ආදලෝකමත්ව දිලිදසන ිසදි ට, දම්ක ප්ිච්දචන 
දෙ ක්, දුක එන දෙ ක් කි ලො දැක්කො නම්, දම්ක දුක කි ලො දැක්කො 
නම්, ප්නින්දන් නැහැ. ඒ නිස ි බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ් 
ේො කාාං කාේා්ි ේමා ුරක්ඛං කාේා්ි, ේො ුරක්ඛං කාේා්ි ේමා 
කාාං කාේා්ි -  දමක් කොම ට කැමති ි නම් එ ො දුකට කැමති ි, 
 දමක් දුකට කැමති නම් එ ො කොම ට කැමති ි ක ිලො. කොම  කි ලො 
කීදේ වස්තු කොම, ක්දල්ශ කොම කි ලො දෙක ි. වස්තු කොම  කි ලො 
කීදේ දේප්ල, වස්තුව, හරකබොන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූෙරැදවෝ 
කි ලො අප්ට හමු දවන දම් වස්තු. බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො 
කරනවො කොම  කි ලො කි න්දන් දුකට තව නමක්, දුක කි ලො 
කි න්දන් කොම ට තව නමක්. දවන දමොකුත් දනොදේ ඔ  අර්ථද න්. 
දේප්ල, වස්තුව, හරකබොන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූෙරැදවෝ කි ලො 
ෙකින තැන ප්ින්වතුනි ජරොමරණයද න් දවන් කරන්න බැරි නම්, 
ජරොමරණය එ ින් දවන් කරන්න බැරි නම් අප්ි දනො ෙන්නවො වුනොට, 
අප්ි දනො ෙකිනවො වුනොට, අප්ි දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම්, 
මිල මුෙල්, දූෙරැදවෝ කි ලො ඒවොට කැමති දවන දකොට,  ටින්  න 
රර්මතොව ක් තිද නවො, ඇත්තක් තිද නවො අප්ි දනො දැක්කොට. අප්ි 
කැමති දවලො තිද න්දන්, අදප්් හිත ඇලිලො තිද න්දන්, අදප්් හිත 
බැඳිලො තිද න්දන් ජරොමරණයද ් කි න එක.  

දලෝක ට හැම දවලොදේ ම ඇත්ත ඇති හැටි  ෙකින නුවණය 
නැහැ. ජරොමරණය  ගැන නුවණය නැහැ. ාහාාහන්ක පාා්ා්ි 
නැහැ. ජරොමරණය අඥාවන බවක් තිද න්දන්. ජරොමරණය දනො ෙන්නො 
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බවක් දලෝක ට තිද න්දන්. ඒ නිස ි දලෝක ට ෙරැදවෝ, දගවල් 
දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම් කි ලො දප්දනනවො මිසක් දම් 
ජරොමරණය දප්දනන්දන් නැහැ. නමුත් ආ යයශරොවක ොදග් දැක්ම 
දලෝක ොදග් දැක්ම ඉක්මවො  නවො. දලෝක ො දූෙරැදවෝ, දගවල් 
දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි ලො ෙකින තැන, 
ආ යයශරොවක ො හුරැ දවනවො නුවණය අර දගන  න්න දම  ෙ 
ජරොමරණය රර්ම ක් දන්ෙ කි ලො.  

එතදකොට දම් ජරොමරණය රර්ම දකොච්චරක් දුරට ිසෙයමොන ෙ, 
දකොච්චරක් දුරට ප්ැතිරිලො තිද නවො ෙ?- ප්ින්වතුනි කොම දලෝක , 
රූප් දලෝක , අරූප් දලෝක  කි ලො දම් තුන් දලෝක  ඇතුදළ්, භව  
ඇතුදළ් තිද න හැම දෙ ක් ම ජරොමරණය රර්මද ෝ. එදහනම් දම් 
තුන් භවද ් ජරොමරණයද න් මිදුණයු, ජරොමරණය ට ප්ත් දනො වී ප්වතින 
කිසිම දෙ ක් නැහැ. එදහනම් ශරැතවත් ආ යයශරොවක ොට 
ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ජරොමරණය  ෙන්නවො කි න ිසට 
දවන කිසිවක් දනොදේ දප්දනන්න ඕනූ, තුන් දලෝක  ම දප්දනන්න 
ඕනූ - මනුෂය දලෝක  ිසතරක් දනොදේ, දිවය දලෝක  කීවත් 
ජරොමරණය රර්ම ක්දන්. බරහ්ම දලෝක  කීවත් ජරොමරණය රර්ම ක්දන් 
කි ලො. ඒ නිස ි භවද ් උසස් තැනකට වත් ශරැතවත් 
ආ යයශරොවක ොදග් හිත ැදහන්දන් නැහැ, හිත ඇදලන්දන් නැහැ, 
දමොකෙ එ ො ජරොමරණය  ෙන්නවො. ජරොමරණය වූ දෙ  ජරොමරණය වූ 
ිසදි ට ෙන්න නිසො. එ ො දම් තුන් භව  ම ෙන්නවො එකම ගිනි ගත්ත 
 කඩ වැටක් වදග් ජරොමරණය රර්මතොවද න් දනොඇිසලුණයු  තැනක් 
නැහැ, මුළු තුන් භූමි ට ම ප්රි ො  නමක් කීදවොත් ජරොමරණය රර්ම  ි 
කි ලො කි න්න සුදුසු ි කි න තැනකට එ ොට නුවණය එනවො.  

ප්ින්වතුනි,  ම් ෙවසක දී අප්ටත් දම් ජරොමරණය වූ දෙ  
ජරොමරණය ිසදි ට ම ෙකින්න ප්ුළුවන් නුවණයක් ආදවොත්, එදාට අප්ට 
දම් දුක් සහගත සසදරන් එදතර වීමට මග ප්ූදෙනවො. දම් අනවරොගර 
වූ සංසොරද ් අප්ි ආවො නම් දමච්චර කොල ක් අප්ි ආදේ ජරොමරණය 
කි න රර්මතො දෙක හඳුනන්දන් නැති හින්දා. ජරොමරණය කි න 
රර්මතො දෙක දත්රැම් දනො ගත්ත නිසො, ජරොමරණය දෙක අවදබෝර 
කර දනො ගත්ත නිස ි ප්ින්වතුනි අප්ි ජරොමරණය  සමග  න්දන්. ඒ 
නිසො දම් දේශනොව දහොඳින් අහලො දම් ප්ින්වතුන් දහොහට කොරණයොවක් 
දත්රැම් ගන්න ඕනූ. දේප්ල, වස්තුව, හරකබොන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, 
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දූෙරැදවෝ හැටි ට අප්ට දප්නී හිටි ොට ඒවො අදප්් හිත වංචො කරලො, 
රවට්ටලො ජරොමරණය න්ට ඇෙලො ගන්න ඉන්න මොර ො හැටි ට 
ෙකින්න ඕනූ. ඒ නිස ි රොර කි න භික්ෂූන් වහන්දස් බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් ළඟට ගිහිල්ලො “ස්වොමීනි මොර ො කි ලො කි නවො, මොර ො 
කි ලො කි නවො දකොප්මණයකින් මොර ො ෙ?” කි ො ඇසූ ිසට බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දේශනො කරන්දන් “රොර දම් රූප්  මොර ො, දේෙනොව, 
සංඥාවව, සංඛොර, ිසඥාවන මොර ො. ඇස මොර ො, රූප්  මොර ො, කන 
මොර ො, ශේෙ  මොර ො” කි ලො. දවන දමොකුත් දනොදේ, ජරොමරණය වූ 
දේ ජරොමරණය ස්වභොව  දප්න්වන්දන් නැතිව ප්රි මනොප් ෙරැදවක්, 
මුනුබුදරක්, දග ක් දදාරක්,  ොනවොහන ක්, ඉඩමක් හැටි ට දප්නී 
හිටලො අදප්් හිත අලවලො, අදප්් හිත බහවලො නැවත ජරොමරණය ට 
ඇෙලො ගන්න ඉන්න මොරද ෝ ටිකක් වදග් ි. දනොද ක් දේශ න් මවො 
දගන ඇිසල්ලො අප්ව රවට්ටලො සසර දුකට දාන්න ආව මොරද ෝ තම ි 
ප්ින්වතුනි දම් ස්කන්ර කි ලො කි න්දන්. ස්කන්ර මොර කි ලො 
කි න්දනත් ඒ නිස ි. 

එතදකොට ාහාාහන්ක පාා්ා්ි කි න ිසට සත්ව න්දගත්, 
ඒ රර්ම න්දගත් දිරන බව, මැදරන බව මුල් කොරණයොව කර දගන 
තුන් භූමි  ම දප්දනන්නට ඕනූ ජරොමරණය රර්ම න් හැටි ට. 
ජරොමරණය  ප්ිළිබහ නුවණය ආවො නම් ජරොමරණයද න් දනො මිදුණයු 
එකම තැනක් වත් තුන් භූමිද න් දම් ප්ින්වතුන්ට ෙකින්න බැරි 
දවන්න ඕනූ. හැම තැනක් ම ජරොමරණය ි කි න ටික දප්දනන්න 
ඕනූ. ඊට ප්සුව ඒ ජරොමරණය  ෙ ප්ින්වතුනි ප්ුේගලද කුදග් එදහම 
දනොදේ, ඒ ජරොමරණය  දකදනකුදග් දනොදේ. දම් ජරොමරණය 
දහ්තුප්රතය ි. ජරොමරණය  කි න එක දහ්තූන්දගන් හට ගත්ත එකක්. 
කුමක් ෙ දහ්තුව? ජොති , ඇතිදවන, ඉප්දෙන ස්වභොව  ි ජරොමරණයට 
දහ්තුව. ඇතිවූ දෙ  තුළ ි ජරොමරණය  තිද න්දන්. එතදකොට අෙ දම් 
ජරොමරණය රර්මද ෝ ඇතිවීම ම ි ජරොමරණය රර්ම න්දග් ප්ැවතීමට 
දහ්තුව. ඒ කි න්දන් දම් දහ්තූන්දගන් සකස් දවන දම් දලෝක  
ඇතිවුනො නම්, ස්කන්ර, රොතු, ආ තන  ප්හළ වුනො නම්, ඒ  මක් 
දහ්තූන්දගන් හට ගනී නම්, උප්දි ි නම්, ඒ ඇතිදවන හැම දෙ ක් ම 
ජරොවට, මරණය ට  න ස්වභොවද න්  ුක්ත ි.  

එතදකොට ජරොමරණය නැත්දත් දකොතැන ෙ? ජොති  නැත්නම්, 
ඉප්දීම නැත්නම්. දමතන දී ප්ින්වතුනි දහොහ කොරණයොවක් තිද නවො 
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ටිකක් දත්රැම් ගන්න. ඉප්දීම නැති වුදනොත් ජරොමරණය නැති දවනවො. 
එතදකොට ජොති  තිබුදනොත්, ඉප්දීම තිබුදනොත් ජරොමරණය එනවො. 
එතදකොට අප්ි ෙන්නවො තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ල්ල ජරොමරණය 
රර්මද ෝ නම්, තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්මද ෝ ජොති රර්මද ෝ, 
ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්මද ෝ. ඒ ඉප්දීම නමැති දහ්තුව නිස ි 
ජරොමරණය ට ප්ත් දවන්දන්. ඉප්දීම නැති වුදනොත්, ජොති  නැති 
වුදනොත්, ජරොමරණය නැහැ. එදහනම් දහොහට උත්තර ක් එන්න ඕනූ. 
කුමක ඉප්දීම ෙ නැති දවන්න ඕනූ, කුමක ජොති  ෙ නැති දවන්න 
ඕනූ? - තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්මද ෝ නම් ජරොමරණය, ඒ 
රර්ම න්දග් ඇති වූ කම නිසො නම් ඒ රර්මද ් දිරන මැදරන බවට 
ප්ත් වූදේ, තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්මද ෝ නිරැේර දවන්න 
සඇති දනොවන ස්වභොව ට ප්ත්වන්න  ඕනූ - ාා්ි ්ිේහාේ්ා 
ාහාාහන ්ිේහා්ා. ජොති නිදරෝර  කි න තැන ිසදශ්ෂ වචන කින් 
අප්ට කථො කරන්නට දවනවො.  

ඇතිවූ දෙ ක නැති වීමකුත්, ඇතිදවන බව නැති වීමකුත් 
කි ලො රර්මතො දෙකක් තිද නවො. ඇතිවූ දෙ ක නැති වීමට කි නවො 
මරණය  කි ලො. ඇතිවුදනොත් දෙ ක් නැති දවනවො ම ි. ඉප්දුදනොත් 
මැදරනවො ම ි. දම් ඇතිවූ දෙ ක නැති බව, නැති වීම දනොදේ 
ජරොමරණය නිදරෝර . ජරොමරණය නිදරෝර  කි ලො කීදේ අජරොමර බව. 
ඇතිවූ දෙ ක නැති වීම දනොදේ නිවන, අජරොමර බව, ජොති නිදරෝර  
කි ලො කි න්දන්. ඇතිවූ දෙ ක නැති වීම දලෝකද ් ඕනූම 
දකදනකුට බලන්න ප්ුළුවන්, ෙකින්න ප්ුළුවන්. අප්ි උදාහරණය ක් 
හැටි ට ගහක් වදග් දෙ ක් ගමු. දම් ගහ අර දගන දම් ගහ කූලි 
කූලි වලට කප්ලො තව සි ුම් දකොටස් වලටත් කප්ලො ප්ුච්චලො, අළු 
ටික අර දගන අළු ටිකත් හුළදඟ් ප්ො කරලො අරින්න ප්ුළුවන්. දැන් ගහ 
නැහැ- ඇතිවූ එක නැති වුනො. ඉප්දිච්ච දකනො මැදරනවො. ඇතිවූ දෙ  
නැති දවන බව නිවන නම් ඉප්දිච්ච දකනො මැදරන එක නිවන නම්, 
අප්ි හැදමෝම ඉදේම නිවන් ෙකිනවො, ඇ ි අප්ි මැදරනවො දන්ෙ කවදා 
හරි. නමුත් ඇතිදවන එක නැති දවන එක නිවන දනොදේ. දම්ක 
ප්ටලවො ගන්න එප්ො. ඇතිදවන එක නැති දවන බව බලන්න 
දලෝකද ් කොටත් ප්ුළුවන්. දග ක් දදාරක් හරි ඇති වුනො නම් ඒක 
කඩලො ියහලො නැති බව බලන්න ප්ුළුවන්. ඕනූම දෙ ක දමොන ිසදි ට 
හරි ඇතිවීම නැතිවීම බලන්න ප්ුළුවන්. ඇතිවීමත් නැතිවීමත් දෙක ම 
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සංඛත ි. ඇති බවට සොදප්්ක්ෂ ි දැන් නැති බව. ඇතිවූ නිස ි දැන් නැති 
බව. ඇති බව ප්රතය කර දගන ි නැති බව.  

එතදකොට දම් ඇති බව හො නැති බව කි න දෙක ම දලෝක  
තුළ සංඛත ි. දමතන ාා්ි ්ිේහාේ්ා කි ලො කීදේ ඉප්දීම නැති 
දවනවො නම් ජරොමරණය නැති දවනවො කි ලො, එතැන දී ඇති බවක 
නැති වීම දනොදේ, ඇතිදවන බව නැති දවන්නට ඕනූ. ඕකට 
කි නවො ‘ර්ද් පාභෙ’ කි ලො, නූප්දින තත්ව කට ප්ත්වීම කි ලො. අප්ි 
මුලින් කථො කළො ඇතිවූ දෙ ක් තිද නවො නම් එ  කප්ලො දකොටලො 
ිසනොශ කරලො නැති බව බලන්න ප්ුළුවන් කි ලො. ඒක ඇතිවූ දෙ ක 
නැති වීම. තව කරම ක් තිද නවො ගහ කි න එක හැදෙන්න  ම් 
ීමජ ක් දහ්තු නම්, ඒ ීමජ  අප්ි ිසනොශ කදළොත්, ගහ කි න එක නැති 
වුනො දනොදේ, ගහ කි න එක නූප්දින තත්ව ට ප්ත් වුනො. ඉප්දුණය 
ගහක නැතිවීමත්, ගදහ් ඉප්දීම නැති කිීමමත් කි න්දන් දවනස් 
රර්මතො දෙකක්. එතදකොට ජොති  නිස ි ජරොමරණය, ජරොමරණය එප්ො 
නම් ජොති  නැති කරන්න ඕනූ, ඉප්දීම නැති කරන්න ඕනූ. ාා්ි 
්ිේහාේ්ා ාහා ාහන ේමාක පරිේභවත ුරක්ඛ ේොා්මමූපාොමා 
්ිහුජ්ඣන්්ි. එතදකොට ජොති නිදරෝර  කි න එකට තව වචන ක් 
තම ි ප්ින්වතුනි අනුත්ප්ොෙ . දනොහටගැන්ම. ඇතිවූ දෙ ක නැති 
බවත්, ඇතිදවන බව නැතිවීමත් කි න රර්මතො දෙදක් දලොකු 
දවනසක් තිද නවො. ඇතිදවන බව නැති දවන එකට තම ි 
කි න්දන් දනොහටගැන්ම කි ලො. අනුත්ප්ොෙ  කි ලො. අසංඛත  
කි ලො. සකස් දනො දවනවො. දනො හැදෙනවො.  

එතදකොට දම් ඉප්දීම නැති දවන්නට ඕනූ. ප්ින්වතුනි, 
ජරොමරණයත් දැන දගන, දම් ජරොමරණය කි න රර්මතො දෙක ඇති වූදේ 
ඇතිවීම සජොති   මුල් කොරණයොව කර දගන ි, ඉප්දීම මුල් කොරණයොව කර 
දගන ි. කුමක ඉප්දීම ෙ? තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලු රර්මතො ටික 
නම් ජරොමරණය, තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලු රර්ම න්දග් ඉප්දීම ම ි. 
ආද ් ඒදක් දී කුසල වශද න් දහෝ අකුසල වශද න් දහෝ කරි ො 
වශද න් දහෝ ිසප්ොක වශද න් දහෝ කි ලො නැවත දබෙන්න දෙ ක් 
නැහැ, තුන් භූමි  ඇතුදළ් තිද න සි ලුම රර්මතො. කොම භූමි , රූප් 
භූමි , අරූප් භූමි  කි න තුන් භූමි  ඇතුදළ් තිද න සි ලුම රර්මතො 
ජරොමරණය ි නම්, ඒ සි ලුම රර්මතො ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්මද ෝ. ඒ සි ලුම රර්මද ෝ නිරැේර වුනො ම ි ඒ ජොති නිදරෝර  
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කි ලො කීදේ, ඒ සි ලුම රර්මද ෝ දනො හට ගන්න තත්ව ට ප්ත් වුනො 
ම ි අජරොමර. එදහනම් අජරොමර බව කි ලො කීදේ ාා්ි ්ිේහාේ්ා 
ාහාාහන ්ිේහා්ා කි ලො කීදේ නිවනට නමක්. ඉප්දීම නැති 
වුදනොත් ජරොමරණය නැහැ. ඉප්දීම නැති දවනවො කි න ිසට අප්ි 
මරිසන් ප්සුව නූප්දින තත්ව  කි න එකක් බලන්න එප්ො. අප්ි දැන් 
දැක්කො ‘අප්ි කි න තැන’ කි ලො දකොටු කර ගන්දන් නැතිව, සිසඥාවනක 
දම් කද ත්, බොහිර සි ලුම රර්මත් අර ප්ළඟැටි ොදග් උප්මොදවන් 
ජරොමරණය ි කි ලො දැක්කො. එදහනම් ‘අප්ි කි න තැන’ ඉහලො බොහිර 
සි ලුම රර්ම ජොති ස්වභොව දකොට, ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ි 
කි න එකට ඒක සොක්ෂි ක්, ඇ ි, ජරොමරණයට දහ්තුව ජොති  නිසො. 
එදහනම් ජරොමරණය නිදරෝර කරන්න තිද න්දන් ජොති නිදරෝරද න් 
නම්, ඒ කි න්දන් ‘තමන් කි න තැන’ ඉහලො දම් තුන් භූමි  අනුව 
ගි  සි ලුම රර්ම නූප්දින ස්වභොව ට ප්ත් කළ ෙවසට ි, ප්ත් කළ 
ිසට ි ජරොමරණය නිරැේර දවන්දන්.  

දහොහට මතක ති ො ගන්න නිවන කි න ිසට දවන දමොකුත් 
ෙකින්න එප්ො, ජරොමරණය නිදරෝර  ෙකින්න, ජරොමරණය නිදරෝර ට තව 
නමක් තම ි අජර අමර කි න දෙක. අජර කි න්දන් ජරොව නැහැ. 
අමර කි ලො කි න්දන් මරණය  නැහැ. අජරඅමර කි ලො කි න්දන් 
ජරොමරණය නැහැ කි න එක. අජරඅමර කි න්දන් නිවනට. එතන 
ජරොමරණය නැහැ. එදහනම් අජරොමර බව, නිවන කි ලො කීදේ, තුන් 
භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්ම මතු නූප්දින ස්වභොව ට ප්ත් කරන්න 
ප්ුළුවන් නම්  ම්කිසි දකදනකුට, එ ො අජරොමර බව සොක්ෂොත් කර 
ගත්ත දකදනක් දවනවො. නිදරෝර , නිවීම සොක්ෂොත් කළ දකදනක් 
දවනවො. එතදකොට දම් තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්ම න්දග් 
ඉප්දීම නැති කරන්න ඕනූ. ඒ නිස ි රහත් වුනො කි ලො කි න්දන්. 
“ඛී්ා ාා්ි - ඉප්දීම නැති කළො. ජොති  ක්ෂ  කළො. නැවතත් කළ 
 ුත්තක් නැහැ” කි න තැනට එළඹ සිටින්නට ඕනූ.  

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො - 
රෙේාවත රරිේො ර ඨංග්ිේකා ාේග්ග්ා ාහාාහන්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො 
- දම් ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  ම ි ජරොමරණය නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව 
කි ලො දප්න්නුවො. ජරොමරණය කි න එක දැක්කො නම්, ජරොමරණයද ් 
ඇතිවීම ජොතිද ් ඇතිවීම ි කි ලො දැක්කො නම්, ජොති නිදරෝරද න් 
ජරොමරණය නිදරෝර ි කි ලො දැක්කො නම්, ඉන් ප්සු එ ොට ජරොමරණය 
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නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව හම්බ දවනවො. දමොකෙ දමන්න දමදහම 
රර්මතොව ක් තිද නවො. ජරොමරණය ටික හම්බ වූදේ ජොති  නිස ි. දම් 
ජොති  ඇති වූදේ භව  නිසො. භව  ඇති වූදේ උප්ොදාන  නිසො. 
උප්ොදාන  ඇති වූදේ තණය්හොව නිසො කි න කොරණයොවක් තිද නවො. 
අප්ි දගවල් දදාරවල්,  ොනවොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් වලට තණය්හො 
කළ ිසට ඒ තණය්හොව නමැති ක්දල්ශ  මුල් කොරණයොව කර දගන ි තුන් 
භූමිද ් ම උප්දින්දන්. එදහම වුනො ම ි ජරොමරණය ඇතිදවන්දන්. අප්ට 
ජරොමරණය නැති දවන්න නම් ජොති  නැති දවන්න ඕනූ. ජොති  නැති 
දවන්න නම් දම් දලෝභ, ේදේශ, දමෝහ - දම් තණය්හොව නැති දවන්න 
ඕනූ. තණය්හොව නැති වුදනොත් ජොති  නැති දවනවො. දමොකෙ තණය්හොව 
නැති වුදනොත් උප්ොදාන නැහැ. උප්ොදාන නැති වුදනොත් භව  නැහැ. 
භව  නැති වුදනොත් ජොති  නැහැ. එදහම වුදනොත් ජරොමරණය නැහැ. 
ඒ ප්ිළිදවල එන නිස ි, තිද න නිස ි දනො කිේවොට මොර්ග  
ප්නවන්දන්, ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  ජරොමරණය නැති කරන මග ි 
කි ලො. 

ඒ කි න්දන් ආ යයෂට්ොංගික මොගයද ් ද දෙන්න ඕනූ 
තණය්හොව කි න එක දනො වැදඩන, දනො ප්වතින ිසදි ට. ඒදක් දී දම් 
දේශනොව ඇසුව ිසට දම් ප්ින්වතුන්ට සසර දගවො ගන්න භොවනො 
කරම කුත් ලැදබන්න ඕනූ. දැන් ඔබලොට සම්මො දිට්ඨි ක් ලැියලො 
තිද නවො, ඒ සම්මො දිට්ඨි  නැවත නැවත දමදනහි කිීමම ම ි, ඊට 
අනුව නැවත නැවතත් බැලීම ම ි ඔබට මොර්ග  දවන්දන්. දම් 
ජරොමරණය ප්රි ොද න් දලෝක  ෙකින්න එක ඇසක්, එක කරම ක් 
දුන්නො. දැන් ජරොමරණය නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව උප්දින්න ඕනූ දම් 
ඇසුව බණය ටිදකන්. මම ඒක ප්ැහැදිලි කරලො දෙන්නම්. දමප්මණය 
කොල ක් දේප්ල වස්තුව, හරකබොන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූෙරැදවෝ 
කි ලො අප්ි දැක්කො නම්, බැලුවො නම් අප්ි දනො දැක්කොට, දනො ෙන්නවො 
වුනොට එතන තිියලො තිද න්දන් ජරොමරණය ි කි න කොරණයොව අප්ි 
දප්න්නුවො. දැන් ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො දමොකෙ කරන්දන්, දවනදා 
වදග් දම් රර්ම  අහලො නැති කොලද ්, අවදබෝර දනො වූ කොලද ් 
වදග් දනොදේ, බණය ඇසුව ෙවදස් ඉහලො දවනදා කරම ට වඩො මනස 
හසුරැවන ිසලොස  ටිකක් දවනස් කර ගන්නවො.  

ඒ කි න්දන් එක තැනක ඇස් දෙක වහ දගන ඉන්න දකොට 
භොවනො කරනවො කි ලො, එදහම තැනක් ිසතරක් ම දනොදේ 
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බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ්. සම්මො දිට්ඨි  කි ලො කි න්දන් 
ජීිසතද ් හැම තැනක් ප්ුරොම ිසහිදිලො, ප්ැතිරිලො  න්න ඕනූ මට්ටමක්. 
ඒ කි න්දන් ිසෂම දලෝකද ් සමව හැසිදරන්නත් ඕනූ. අප්ි කි මු 
දවනදාට වදග් දූෙරැදවෝ ළඟට එනවො නම්, කථොබහ කරනවො නම් 
‘අදන් ප්ුදත්, අදන් දුදේ’ කි ලො සොමොනය ිසදිහට ඒ අ ට කථො 
කරනවො. නමුත්  ටින් නුවණය අර දගන  නවො “දම  ෙ ජරොමරණය 
රර්ම ක් දන්ෙ, අදන් දම් රූප් ත් දිරනවො දන්ෙ, මරණය ට 
ප්ත්දවනවො දන්ෙ, මම දම් ෙරැවො කි ලො ජරොමරණය දන්ෙ අතප්ත 
ගොන්දන්, දම් ජරොමරණයට දන්ෙ උප්ස්ථොන කරන්දන්” කි ලො 
නුවිසන් හිතනවො. ඒක කවුරැවත් ෙන්දන් නැහැ. ෙරැවො ළඟට එන 
ිසට “දමොන ෙරැදවක් ෙ දම් ජරොමරණයදන්” කි ලො එදහම එළවන්දන් 
නැහැ. දම් ෙහම තුළ දබොදහෝම බුද්ධිමත්ව නුවිසන් කට ුතු කරන්න 
ඕනූ. ඒ අ ටත් රිදෙන්දන් නැතිව, දවදහසකුත් නැතිව, උප්ො ශීලීව 
- “ඇ ි මදග් ප්ුතො දමොනවො ෙ ඕනූ, දම් ටික කන්න” කි ලො කූම 
ටිකත් කවනවො. නුවිසන් හිතනවො “දම් රූප් ත් දිරනවො දන්ෙ, දම් 
රූප් ත් මැදරනවො දන්ෙ, දම් ජරොමරණය ට උප්ස්ථොන කරනවො 
දන්ෙ?” දකොස්සක් ඉෙළක් වදග් බඩුමුට්ටුවක් අතට අහු දවන දකොට, 
“දම  ෙ ජරොමරණය රර්මද ෝ දන්ෙ?” දේප්ල වස්තුව දෙස බලන ිසට 
“දම  ෙ ජරොමරණය රර්මද ෝ දන්ෙ?” රන්රිදී මුතු මැිසක් දෙස බලන 
ිසට “දම් රන්රිදී මුතු මැිසක් හැටි ට දප්දනන්දනත් ජරොමරණය දන්ෙ? 
දම්කට තණය්හො කදළොත් මොව දනො මිදෙන්දන් ජරොමරණයද න් දන්ෙ?” 
කි ලො ජරොමරණය  අර්ථ දෙකකින් 

1. දම්කට තණය්හො කළො ම තණය්හො කරප්ු නිසො නැවත ප්රතිසන්ිප 
වශද න් ප්ැමිිසලො තමන්ව ජරොමරණයට ප්ත් කරන නිසොත් දම්වො 
ජරොමරණය. 

2. ඒ වස්තුව දිරන ස්වභොවද න්, මැදරන ස්වභොවද න්  ුක්ත 
නිසොත් ජරොමරණය.  

ජරොමරණය වූ ෙ, ජරොමරණය දවන ෙ රර්මද ෝ හැටි ට හැම දවලොදේ 
ම සිහි කර ගන්න උත්සොහවත් දවන්න ඕනූ. නැවත අමතක දවලො 
දවනදා වදග් දූෙරැදවෝ, දගවල් දදාරවල්, හට්ටිමුට්ටි කි න තැනින් 
කල්ප්නො වුදනොත් නැවතත් මතක් කරලො ගන්නවො ‘නැහැ, දමතන 
තිද න්දන් දමදහම දෙ ක් දන්ෙ’, දලෝක  බලන, දලෝක  ෙකින 
මට්ටමට වඩො ටික ටික දවනස් කර ගන්න එ ො උත්සොහවත් දවනවො 



74 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

ජරොමරණය රර්මද ෝ ජරොමරණය රර්මද ෝ ි කි ලො බලො ගන්න 
උත්සොහවත් දවනවො.  

දම් ිසදි ට නුවණය අර දගන  න ිසට දවනදා වදග් රන්රිදී මුතු 
මැිසක් කි ලො වටිනොකම හොත්ප්ස හිත අල්ල දගන හිටින්දන් නැහැ. 
දම් ෙරැවො ම ි කි ලො හොත්ප්ස ඇත්ත දවලො හිත අල්ල දගන 
හිටින්දන් නැහැ. දම්වො ින් තමන්ටත් රිදීමක් නැතිව, අනුන්ටත් 
රිදීමක් නැතිව ආසොව ටික ටික අඩු දවලො, දබොදහෝම නිරොමිස ිසරොගී 
මනසක් හැදෙන තැන ෙක්වො ම තමන්ව අර දගන එනවො. ඒ වදග් 
දමදහම දම් ඥාවන ෙර්ශන  මුල් කරදගන තණය්හොව නැති දවන 
තැනට ප්ත් දවන්න ප්ුළුවන්. තණය්හොව නැති වුනො ම ආශරව න්දගන්, 
නීවරණය න්දගන්, දකදලසුන්දගන්ෙ, ඒ ආශරව නීවරණය, දකදලස් 
එක්ක ගි  සි ලුම ස්කන්ර න්දගන්ෙ අදප්් මනස මිදෙනවො. මිදුණයො ම 
තුන් භවද න් ම අදප්් මනස මිදෙනවො. තවදුරටත් කළ  ුත්තක් 
නැතැ ි කි න තැනට එනවො. දම් නිවන සොක්ෂොත් කළො දවනවො. දම් 
ජරොමරණය නිදරෝර  සොක්ෂොත් කරන්න තිද න ප්රි ො ක් තම ි දම් 
‘ජරොමරණය ප්රි ො ’. ඒක ම සම්මො දිට්ඨි ට ගන්න, හැම දෙ ක් දෙස 
ම ජරොමරණය රර්ම ක් දෙස බලන ිසදි ට නුවණය අර දගන  න්න. 
දම්ක දම් ිසදි ට කදළොත් දනොදබෝ කලකින් දම් ප්ින්වතුන්ට 
ිසදශ්ෂණය කට ප්ත් දවන්න ප්ුළුවන්. දම් දුක් සහගත සසරින් 
අත්මිදිලො, දම් ජරොමරණය දුදකන් එදතර වන්නට වීරි  වඩන දම් 
අහිංසක දලෝක ට දම් දේශනොව දහ්තු උප්නිිඃශර  දේවො, ඒ සහහො 
තුටු ප්ඬුරක් ම දේවො කි මින් දම් දේශනොව අවසන් කරනවො. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

 ජරශමරණ වශර  යමිශ වි .



 

ජශති වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ාා්ි්ක පාා්ා්ි, 
ාා්ිමාදභේක පාා්ා්ි, ාා්ි්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ාා්ි්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට් ි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී, ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් දමොදහොදත් දී සූදානම් දවන්දන් දලොේතුරො 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප්ි දකදරහි අනුකම්ප්ොදවන් දේශනො කළ 
සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට. ඒ නිසො හැමදෙනො ම තමන්දග් 
සිත දනොද ක් අරමුණයුවලට  න්න දනො දී දබොදහෝම උවමනොදවන් 
තුණයුරැවන් දකදරහි සිදත් ප්ැහැදීම ශරද්ධොව ඇති කර දගන දම් 
දමොදහොදත් දී දම් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ.  

අෙ අප්ට ලැියලො තිද න්දන් ප්ස් දවනි කරම , ජොති වොර  
කි ලො කි නවො. - දප් - සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො 
කරනවො, “ඇවැත්නි,  ම් කිසි දකදනක් ‘ාා්ි්ක පාා්ා්ි’, ජොති  
කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, ‘ාා්ිමාදභේක පාා්ා්ි’, 
ජොතිද ් ඇති වන හැටි කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, 
‘ාා්ි්ිේහා්්ක පාා්ා්ි’, ජොති  නැති බව, නැති තැන, නැති කිීමම 
ෙන්නවො නම්, ‘ාා්ි්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි’, ජොති  
නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව, මොර්ග  ෙන්නවො නම්, දමප්මණයකින් ම 
ආ යයශරොවක දතදම් මනො දැකුම් ඇත්දතක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම ඍජු 
බවට ප්ත් දවනවො. රර්මද ් ගුණය දැන ප්ැහැදීමකින්  ුක්ත දවන, දනො 
දසල්දවන ශරද්ධොදවන්  ුක්ත වන, ප්ෘථග්ජන භූමි  ඉක්මවො සිටි, දම් 
ආ යය භූමි ට ප්ැමිිස ප්ුේගලද ක් කි ලො කි න්නත් ප්ුළුවන්” කි ලො 
දේශනො කරනවො.  

ඒ කි න්දන් ඉප්දීම කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො අප්ට අවදබෝර 
වුදනොත්, ඉප්දීම ඇති දවන දහ්තුවත්, ඒ දහ්තුදේ නැති වීදමන් 
ඉප්දීම නැති කරන්නට ප්ුළුවන් බවත් අප්ට දත්රැදනොත්, ඒ වදග්ම 
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ඉප්දීම නැති කර ගන්න ප්ුළුවන් මොර්ග ත් අප්ට දත්රැම් කර ගන්න 
ප්ුළුවන් නම්, දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක්, මොර්ගස්ථ ප්ුේගලද ක් බවට 
ප්ත් දවනවො. එදහනම් එබඳු සසර දුක්ගිනි නිවීම ප්ිිසස ප්වතින, දම් 
මොර්ග ෙෘෂ්ටි  ප්හළ කර ගැනීම ප්ිිසස ප්වතින ෙහම් ප්රි ොද ් දම් 
කරම  ගැනත් අප්ි ටිකක් නුවිසන් සම්මර්ශන  කරලො, ිසමර්ශන  
කරලො බලමු. 

සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ආප්හු ප්රශ්න ක් අහනවො, 
“ඇවැත්නි, ජොති  කි න්දන් කුමක් ෙ? ඇවැත්නි, ජොති  ඇති දවන්න 
දහ්තුව, ජොති ට දහ්තුව කුමක් ෙ? ඇවැත්නි ජොති , නැතිනම් ඉප්දීම 
නැති දවන්දන් කුමන දහ්තුව නැති වීදමන් ෙ? ජොති , නැත්නම් 
ඉප්දීම නැති කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ?” කි ලො. සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් ම ඒ ප්රශ්න ට උත්තර දෙනවො “ඇවැත්නි ජොති  කි ලො 
කි න්දන්, ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ත්ව නිකො  වල ඒ 
සත්ව න්දග් ඉප්දීමක් තිද නවො නම්, මනොව ඉප්දීමක් තිද නවො නම්, 
මේ කුසට බැස ගන්න බවක් තිද නවො නම්, දම් ආ තන වල ප්හළ 
වීමක්, ස්කන්ර හට ගැනීමක් තිද නවො නම්, දමන්න දම්කට කි නවො 
ජොති ” කි ලො.  

ඊට ප්ස්දස් ජොති සමුෙ  කි න්දන් කුමක් ෙ? ‘භවත පේකො 
ාා්ි’, භව  ි දම් ඉප්දීමට දහ්තුව කි ලො සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් දප්න්වො වදාළො. ‘භවත්ිේහා්ා ාා්ි්ිේහාේ්ා’ භව  
නැත්නම්, ජොති  නැති දවනවො කි ලොත්, සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් දේශනො කළො. ‘රෙේාවත රරිේො රට්ඨඞ්ග්ිේකා ාග් ේග්ා 
ාා්ි්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො’, දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම ජොති  
නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව ි කි ලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් 
දේශනො කළො. දැන් දමන්න දම් කොරණයො ගැන අප්ි ටිකක් නුවිසන් 
බලමු. අදප්් නුවණය දම් රර්ම න් දකදරහි අර දගන  මු. ‘ාා්ි්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට ජොති  ගැන ෙන්නවො නම්, ප්ජොනොති කි න්දන් 
නුවිසන් ෙන්නවො නම්, ඉප්දීම ගැන නුවිසන් ෙන්නවො නම්, එතදකොට 
ඉප්දීම ගැන නුවිසන් දැන ගන්න ිසට අප්ට ඒ තුළ කරැණයු රොශි ක් 
දැන ගන්නට තිද නවො. ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ව නිකො වල 
ඉප්දීමක් ගැන සහහන් කළො. එතදකොට ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ව 
නිකො වල ඉප්දීමක් තිද නවො නම්, ඒ ඉප්දීම ි ජොති  කි න්දන් 
කි න රර්මතොව  අප්ට දප්න්වුවො.  
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එතදකොට ප්ින්වතුනි, දමතැන දී ඒ ඒ සත්ව න්දග්, ඒ ඒ සත්ව 
නිකො වල ජොති  කි න රර්මතොව  කරම දෙකකින් ප්නවන්නට 
ප්ුළුවන්. එක්ෂිසක වශද න් සහ සන්තති වශද න්. තව ප්ැත්තකින් 
ගත්තම ප්රවෘත්ති වශද න් සහ ප්රතිසන්ිප වශද න්. ඒ වදග්ම අභිරර්ම 
ප්ිටකද ් රම්මසංගිසප්රකරණය  වැනි ප්රකරණයවල තව තව 
දප්න්වනවො ‘ේ් මං ේ් මං ්්මාා්ං ාා්ි මංාා්ි රභි්ිබ්ු් ්ි’, ඒ 
ඒ රර්ම න්දග් ජොති කුත්, ඒ ඒ රර්ම න්දග් හට ගැනීමකුත්, ඒ ඒ 
රර්ම න්දග් ප්හළ වීමකතු් තිද නවො. එතදකොට දමන්න දම් දෙක ම 
ජොති  කි න කොරණයොව ඇති දවන්නට, ජොති  කි න කොරණයොව 
ප්වතින්නට දහ්තු කොරණයොවන් දවනවො.  

1. ඒ ඒ රර්ම න්දග් ජොති , ඒ ඒ රර්ම න්දග් හට ගැනීම දනො 
ෙන්න ිසට දකදලස් ඇති දවනවො, ඒ ඒ රර්ම න් දකදරහි රොග 
ේදේශ දමෝහ ඇති දවනවො. ඒ රොග ේදේශ දමෝහ ඇති වීම අප්ට 
දහ්තු දවනවො, ඒ ඒ සත්ව නිකො වල හට ගැනීමට, ඇති වීමට.  

2. ඒ ඒ සත්ත්ව නිකො වල හට ගැනීම, ඇති වීම දනො ෙන්නො කම 
දහ්තු දවනවො ඒ ඒ රර්මතොව න්දග් හට ගැනීමට.  

ඒනිසො දම් ජොති  නැති කරන ප්රතිප්දාව අප්ට මතු දවන්දන් 
ජොති නිදරෝර  කරන කරම අප්ට ප්හළ දවන්දන්, ජොති  ප්ිළිබහ 
අවදබෝර  ඇති වූ ිසට ි. ඇති කර ගත් ිසට ි. ඒ නිසො අප්ි දහොහට 
දත්රැම් කර ගන්න ඕනූ, ජොති  කි න ිසට, ‘ාා්ි්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට, ඉප්දීම ෙන්නවො කි න ිසට, ඉප්දීම කි න්දන් කුමක් ෙ 
කි න කොරණයොව. ප්ුේගලද කුදග් නැත්නම් සත්වද කුදග් ඉප්දීම 
දලෝදක් කවුරැත් ෙන්නවො. එදහම ෙන්න ප්මිසන් ජොති  ගැන 
ෙන්නවො දනොදේ. ජොති  ගැන ෙන්නවො කි න්න නම් ඉප්දීම කි න 
රර්මතොව  ෙන්නවො, දමොන දමොන වදග් ඉප්දීම ෙ, දමොන දමොන 
තැන්වල ඉප්දීම ෙ කි න කොරණයොවත් දත්දරන්නට ඕනූ. ඉප්දීම 
ස්වොභොව දකොට ඇති රර්මතො දමොනවො ෙ, ඒ ඉප්දීම ස්වභොව දකොට 
ඇති රර්මතො  ම්තොක් ෙ, ඒ තොක්, ඒ රර්ම න් දකදරහි නුවණය ඇතිවූ 
ිසට ි, දමන්න දම් ඔක්දකොම රර්මතො ජොති  ස්වොභොව දකොට ඇති 
රර්ම ි කි න කොරණයොව අප්ට දත්දරන්දන්. එතදකොට එදාට ි අප්ිට ඒ 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න්දග් ආදීනව ෙකින්න ප්ුළුවන් කම 
ලැදබන්දන්. ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න්දග් ආදීනව දැකලො, 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න්දග් දනො ඇදලන්නට 
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අවදබෝර ක් ඇති දවන්දන්. එතදකොට ඒ ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්ම න්දග් දනො ඇලීම නිසො තණය්හොව දුරැ කිීමම නිසො, ජොති 
නිදරෝර  සොක්ෂොත් කර ගන්නට ප්ුළුවන්.  

එදහනම් අප්ට මුලින් ම හමු දවනවො, මුලින් ම ලැදබනවො, 
‘ාා්ි්ක පාා්ා්ි’ කි න කොරණයොව, ජොති  දැන ගන්නට ඕනූ කි න 
රර්මතොව  අප්ට ලැදබනවො. අප්ි දප්ොඩ්ඩක් ඒ ජොති  කි න කොරණයොව 
නුවිසන් බලමු. ඒ ජොති  කි න කොරණයොව සත්ව වශද න්, ප්ුේගල 
වශද න් අප්ි ගත්තහම, මම මතක් කළො, ජොති  කි න කොරණයොව 
දෙආකොර කින් ෙත  ුතු ි. කුමක් ෙ දෙ ොකොර ? එක්ෂිසක ජොති ක් 
තිද නවො. සන්තති ජොති ක් තිද නවො. කුමක ජොති  ෙ? ඒ ඒ ස්කන්ර 
වල, ඒ ඒ ආ තන වල. දමතැන දී දැන් ඉහත සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් මොතෘකො කළ ඒ රර්මද ් අර්ථ  ටිකක් දමදනහි කරලො ම 
දමතැනට සම්බන්ර කර ගනිමු.  

‘ාා්ිඅ මංාා්ි, ඔක ක් ්ි, රභි්ිබ්ු් ්ි’ දමතැන ාා්ි කි න 
ිසට ෙකින්න ඕනූ,  ම්කිසි සත්වද ක්,  ම්කිසි ප්ුේගලද ක් මේ කුසට 
ප්රතිසන්ිප ගන්න අවස්ථොව. ඊට ප්ස්දස් මංාා්ි කි ලො කි න්දන් 
මනොව හට ගන්නවො, ඒ කි න්දන් මේ කුදසන් ියහි දවනවො. අතප් , 
ශීමර අතප්  සහිත ව, ඇස් කන් සහිත ව මේ කුදසන් ියහි වන 
අවස්ථොවට කි නවො සංජොති කි ලො. මේ කුසක, ීමජ කළල ක 
ප්රතිසන්ිප වශද න් බැස ගන්න අවස්ථොවට කි නවො ජොති කි ලො. මේ 
කුසකින් ියහි වන අවස්ථොවට කි නවො සංජොති කි ලො. ඒ වදග්ම 
ඔක ක් ්ි, ඒ ඒ සත්ව නිකො වල සත්ව න් මේ කුසට බැස ගන්න 
බවක් තිද නවො නම්. සත්ව ො රභි්ිබ්ු් ්ි කි න ිසට ප්හළ දවනවො. 
දමොකෙ දම් ජොති වොර  ගත්තම, මනුෂය න්ට ප්මණයක් දනොදේ, තුන් 
භූමිද ් ම ඉන්න සත්ව ින් අ ිති ි. දැන් දෙිසද ෝ වදග්, බරහ්මද ෝ 
වදග් අ  ප්හළ දවනවො - රභි්ිබ්ු් ්ි. ඊට ප්ස්දස් එතැනින් ඒ 
ඔක්දකොම සම්ප්ිණය්ඩන  කරලො ප්රමොර්ථ වශද න් දප්න්වනවො. 
‘ඛ් ්ා්ං පා්ාභාේවතා ආේ්ා්ං පටිධාේභා’, සත්වද ක් ඉප්දුණයො, 
ප්ුේගලද ක් ඉප්දුණයො කි ලො අප්ි හිතුවොට ඒ මේ කුසක දහෝ, මේ 
කුසින් දහෝ ියහි වුදන් ප්ුේගලද ක් එදහම දනොදේ. දකදනක් එදහම 
දනොදේ. කුමක් ෙ? ස්කන්ර න්දග් ප්හළ වීමක්, ආ තන න්දග් ප්හළ 
වීමක් තිද න්දන් කි න තැනට අර දගන එනවො.  
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එතදකොට ඒ වචන ටිදක් අර්ථ  ඒ ිසදිහට දත්රැම් කර දගන 
ඊට ප්ස්දස්, ඒ ‘ජොති සංජොති ඔක්කන්ති’ කි ලො දප්න්වලො ප්රමොර්ථ 
රර්ම  අරමුණයු කරමින් ‘ඛ් ්ා්ං පා්ාභාේවතා ආේ්ා්ං 
පටිධාේභා’ කි ලො සත්ව ප්ුේගල භොවද න් දතොර ස්කන්ර න්දග් 
ප්හළ වීමකු ි, ආ තන න්දග් ප්හළ වීමකු ි දමතැන තිද න්දන් 
කි න කොරණයොව දප්න්වනවො. දලෝක ො ප්ුේගල භොව ක් ඇති කර 
දගන සිටි ොට, ඇති කර දගන තිබුණයොට, දමතැන ස්කන්ර න්දග් 
ප්හළ වීමක්, ආ තන න්දග් ප්හළ වීමක ් තිද න්දන්. ඒ 
ස්කන්ර න්දග් ප්හළ වීම, ආ තන න්දග් ප්හළ වීම ි එක්ෂිසක 
වශද න් සහ සන්තති වශද න් දෙ ොකොර කින් ප්වතින්දන්. දම් 
ප්ින්වතුන්ට, ඒ ජොති  ප්ිළිබහ ව දත්රැම් කර ගැනීම ප්ිිසස ප්වතින 
උප්මොවකුත් මම ඉදිරිද ් දී ඉදිරිප්ත් කරනවො.  

ඒ වදග්ම තව ප්ැත්තකින් ගත්තම, දම් ප්ින්වතුන් තව 
කොරණයොවක් දහොහට මතක ති ො ගන්නට ඕනූ. අදප්් ජීිසතද න් 
ගත්තම, ජොති  කි ලො කි න්දන් ිසප්ොක කි න ටික කි ලො දහොහට 
මතක ති ො ගන්නට ඕනූ. අප්ි ෙන්නවො කොමොවචර ිසප්ොක කි ලො සිත් 
වග ක් තිද නවො. ඒ වදග්ම රූප්ොවචර ිසප්ොක හො අරූප්ොවචර ිසප්ොක 
කි ලො තිද නවො. දමන්න දම් තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම ිසප්ොක 
ටිකත්, කරි ො රර්මත්, කරි ො සිත් ටිකත් ෙකින්න ඕනූ, ජොති  කි න 
තැනට. එතදකොට ජොති  කි න කොරණයොවට තව ප්රි ො  නමක් තම ි 
දම් ිසප්ොක කි න සිත්, ිසප්ොක කි න මට්ටම. එතදකොට දම් ිසප්ොක 
කි න මට්ටමට ි ජොති  කි ලො කි න්දන්. ඒ ප්ිළිබහ අවදබෝර ක් 
ලබොගැනීමට මම දබොදහොම සරල උප්මොවක් දම් ප්ින්වතුන්ට 
දප්න්වන්නම්.  

දම් ප්ින්වතුන් දප්ොඩ්ඩක් සිහිප්ත් කරලො බලන්න, අප්ි කි මු 
ගස්ලබු ඇට ක් ගත්දතොත්, ඒ ගස්ලබු ඇට ට කි නවො දහ්තුවක් 
කි ලො, ීමජ ක් කි ලො. ඒ දහ්තුව නිසො, ඒ ීමජ  නිසො, ප්ින්වතුනි, 
ගස්ලබු ගසක් හට ගන්න ප්ුළුවන්. ඊට ප්ස්දස් දම් ගස්ලබු ගස ඇති 
වුනොම, ප්රොගණය , දප්ෝෂණය  හො අවට දහ්තූන්දග් උප්කොර  
ලබොදගන, ඒ වදග්ම සතර මහො රොතූන්දග් උප්කොර  ලබොදගන ඒ 
ගදහ් ගස්ලබු දගඩි හැදෙන්නත් ප්ුළුවන්. එතදකොට දම් ගස්ලබු 
ගසටත්, දගඩිවලටත් දෙකට ම කි න්න ප්ුළුවන් ලල ක් කි ලො. දෙක 
ම ලල ක්. දමතැන දි දහොහට එක කොරණයොවක් බලන්න, ගස්ලබු ඇට  
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ීමජ ක්, දහ්තුවක්. ඒ දහත්ුව නිසො හට ගත්ත ලල  කුමක ්ෙ? ගස්ලබු 
ගස ෙ, ගස්ලබු දගඩි  ෙ? ප්ින්වතුනි, දහ්තුව නිසො හට ගත්ත ලල  
ගස්ලබු දගඩි  දවන්දන් නූ. දමොකෙ එදහනම් දකළින්ම ගස්ලබු 
ඇට කින් ගස්ලබු දගඩි  හැදෙන්න ඕනූ. නමුත් දහ්තුව නිසො, 
ගස්ලබු ඇට  නැමති ීමජ  නිසො, දහ්තුව නිසො හට ගත්ත ලල  තම ි, 
කුමක් ෙ, ගස්ලබු ගස. දහොහට මතක තබො ගන්න ඕනූ, දම් ගස්ලබු 
ඇට  නැමති ීමජ  නිසො, දහ්තුව නිසො ගස්ලබු ගසක් ඇති දවනවො. 
ඊට ප්ස්දස් වට ප්ිදට් උප්කොර ත් ඇතිව ඒ ගදස් ගස්ලබු දගඩි  
හැදෙනවො. ඊට ප්ස්දස් ඒ දගඩි  තුළ තිදබනවො, ආප්සු ගස්ලබු ගසක් 
හෙන්න තිද න දහ්තු ටික. ගස්ලබු ඇට , නැත්නම් ීමජ  නිසො 
හැදුණයු ගසක් තිද නවො නම්, ඒ ගසට ප්ුළුවන් කමක් නැහැ දමොන 
ිසදි කට වත් නැවත ගසක් හෙන්න ීමජ ඇති කරන්න. ඒ ගසට බැහැ 
තව ගසක්, ඒ වදග් ප්රම්ප්රොවක් ඉදිරි ට දගන  න්න. ඒ ගදහ් 
හැදෙන දගඩි ඇතුදළ ි, නැවත ප්රම්ප්රොව දගන  න්න ප්ුළුවන් ීමජ 
තිද න්දන්.  

එතදකොට දමන්න දම් උප්මොව වදග්, අදප්් ජීිසත තුළත් 
තිද නවො රර්මතොව ක්. ගස්ලබු ඇට  නැත්නම් ඒ ීමජ  වදග් හිතො 
ගන්න ප්ුරොණය කර්ම . ඒ ප්ුරොණය කර්මද න් හට ගත්ත ිසප්ොක  
ෙකින්න දම් ප්රතිසන්ිප නොමරූප් දෙක. අදප්් සිසඥාවනක ක  ෙකින්න 
හරි ට ගස්ලබු ගස වදග්. තව ප්ැත්තකින් ගත්දතොත් ඇස ි, ඇදස් 
ඇතුල් ප්ැත්ත ි, කන ි, කදන් ඇතුල් ප්ැත්ත ි, නොස  ි, නොසද න් 
ඇතුල් ප්ැත්ත ි සඅභයන්තර ප්ැත්ත  දිව ි, දිදේ ඇතුල් ප්ැත්ත ි. ක  ි, 
කද න් ඇතුල් ප්ැත්ත ි, දමන්න දම් ටික හරි ට ගස්ලබු ගස වදග් ි. 
දම්කට කි නවො ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක නැතිනම් දප්ර කර්මද න් හට ගත්ත 
ටික කි ලො. දැන් දමන්න දම් ටිකට දමොන ිසදි කට වත් හැකි ොවක් 
නැහැ නැවත ප්රතිසන්ිප ක් ලබො දෙන්න. අර ගස්ලබු ගසට හැකි ොවක් 
නැහැ වදග් නැවත ගසක් ඇති කරන්න. ඒ ප්ුරොණය දහ්තුදවන්, 
නැත්නම් ගස්ලබු ඇටද න් හට ගත්ත ගහ නමැති ලල  එප්මණයකින් 
ඉවර ි. ඒ වදග් ප්ුරොණය කර්මද ් ලල  දම් ක  හෙන එදකන් ඉවර ි. 
ඊට ප්ස්දස් වටප්ිටොදේ තිද න උප්කොර  ඇතිව ඒදක් දගඩි 
හැදෙනවො වදග් ෙකින්න ඕනූ දම් ප්රතිසන්ිප නොමරූප් දෙක උෙේ කර 
දගන ප්හළ දවන ප්රවෘත්ති ිසප්ොක.  
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අප්ි ඒක සරල ිසදිහට ආප්හු මතක් කදළොත්, ගස්ලබු ඇට කට 
හැදුණයො ගස්ලබු ගසක්, ගස්ලබු ගදහ් දගඩි හැදුණයො. ගස්ලබු ගස 
ෙකින්න ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක වශද න් අප්ට ලැදබන ටික වදග්. ඒ 
කි න්දන් ගස්ලබු ඇට ට ලැබුණයු ිසප්ොකද ් ලල  තම ි ගස්ලබු ගස. 
ගස්ලබු ගස කි න එක දහ්තු කර දගන, තව වටප්ිටොවත් ඊට දහ්තු 
කර දගන හැදුණයු ලල ක් තම ි දගඩි. ඒක අදප්් ජීිසත ට ගත්තම 
ගස්ලබු ගස වදග් ෙකින්න ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක . ගස්ලබු දගඩි වදග් 
ෙකින්න ප්රවෘත්ති ිසප්ොක . ඒකට තව නමක් ගත්දතොත්, ගස්ලබු ගස 
වදග් ෙකින්න සන්තති වශද න් ඉප්දීම. ගස්ලබු දගඩි වදග් ෙකින්න 
එක්ෂිසක වශද න් ස්කන්ර න්දග් ඉප්දීම. ඒදක දී සන්තති වශද න් 
කි න්දනත්, ප්රතිසන්ිප වශද න් කි න්දනත් එක ි. එක්ෂිසක වශද න් 
කි ලො කි න්දනත්, අර ප්රවෘත්ති ිසප්ොක කි ලො කි න්දනත් එක ි. 
ප්රවෘත්ති ිසප්ොකත්, එක්ෂිසක ිසප්ොකත් කි ලො කි නවො එක 
දකොටසකට. සන්තති ිසප්ොක, සන්තති ඉප්දීම, නැතිනම් ප්රතිසන්ිප 
ිසප්ොක කි ලො තව දකොටසකට කි නවො. එතදකොට ගස්ලබු ඇට ට 
හැදුණයු ගස වදග් දප්ර කර්ම ට හැදුණයු දම් ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක . 
ප්රතිසන්ිප නොමරූප් දෙක, ඒක ගස්ලබු ගස වදග්. ඊට ප්ස්දස් ඒ 
ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක  ඇති වුනොට ප්ස්දස් එක්ෂිසක ිසප්ොක, ප්රවෘත්ති 
ිසප්ොක කි ලො ටිකක් තිද නවො, ප්ැවැත්ම තුළ තිද න ිසප්ොක, ඒකට 
කි නවො චක්ඛු ිසඥාවන, දසෝත ිසඥාවන, ඝොණය ිසඥාවන, ජිේහො ිසඥාවන, කො  
ිසඥාවන, මදනෝ ිසඥාවන කි ලො, ඒ ඒ අරමුණයු ෙකින්න ිසප්ොක සිත් 
උප්දිනවො. දම් එක්ෂිසක ජොති , නැත්නම් ප්රවෘත්ති ිසප්ොක. දමන්න 
දම් ටික හරි ට අර ගස්ලබු ගදහ් හැදෙන දගඩි ටික වදග්. ගස්ලබු 
ගස වදග ි කීදේ අප්ට දම් ක  උරැම වූ එක, ක  සිසඥාවනක වූ එක.  

එතදකොට ගස්ලබු ගසක් තිබුණයු ප්මිසන් ප්ින්වතුනි, දගඩි 
හැදෙන්දන් නූ. දහොහට ඒක බලන්නට ඕනූ. ගස්ලබු ගසක් තිබුණයු 
ප්මිසන් දගඩි හැදෙන්දන් නූ. වටප්ිටොදේ සෘතු බලප්ූම තිද න්නට 
ඕනූ. ප්රොගණය , දප්ෝෂණය  තිද න්නට ඕනූ. සතර මහො රොතූන්දග් 
අනුගරහ , ආහොරද ් අනුගරහ  තිද න්නට ඕනූ. දම් ටිකත් උෙේ කර 
දගන ප්ුරොණය ීමජද න් හැදුණයු ගසත් උෙේ කර දගන ි දගඩි 
හැදෙන්දන්. ඒ දගඩි ඇතුදළ් හැම දවලොදව ම නැවත ප්රම්ප්රොවක් 
දගන  න්න ප්ුළුවන් ීමජ තිද නවො. බැරි දවලො ගස්ලබු ගසක දගඩි 
හැදුදණය් නැත්නම් දගඩි ටික නැති වුදනොත් දමොකෙ දවන්දන්? ප්ුරොණය 
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ීමජ ට හැදුණයු ඒ ගස ආ ුෂ තිද න කම් තිියලො ඒදක ආ ුෂ ඉවර 
දවන ිසට ඉවර දවනවො. ඒ ප්රම්ප්රොවත් ඉවර දවනවො. නමුත් දම් 
ීමජ හෙන නිසො වර්තමොන ිසප්ොක ක් ඇති දවනවො. ඒ ප්රම්ප්රොව 
දිගින් දිගට  නවො. ඒ වදග් ප්ුරොණය කර්ම ට හට ගත්ත ිසප්ොකද න් 
දම් ක  හැදෙනවො. දම් ක  උෙේ කර දගන, ඒ වදග්ම වටප්ිටොවත් 
උෙේ කර දගන, අද ෝනිදසෝමනසිකොර , අිසෙයොව, ආශරව වදග් 
ක්දල්ශ රර්මත් උෙේ කර දගන, දම් ප්රතිසන්ිප නොමරූප් දෙකත් උෙේ 
කර දගන, අප්ට ප්රවෘත්ති ිසප්ොක, වර්තමොන ිසප්ොක ලැදබනවො - චක්ඛු 
ිසඥාවන , දසෝත ිසඥාවන , ඝොණය ිසඥාවන , ජිේහො ිසඥාවන , කො  ිසඥාවන , 
මදනෝ ිසඥාවන  කි ලො. දමන්න දම් ිසප්ොක ටික තම ි අප්ට කර්ම 
වලට දහ්තුවන්දන්. අර ගස්ලබු දගඩි  ඇතුදළ් ි ඇට තිද න්දන් 
වදග්, චක්ඛු ිසඥාවන  ඉප්දුදනොත් චක්ඛු ිසඥාවන  ඉප්ිෙ නිරැේර දවන 
ිසට ම්මපටිේඡ් කි න සිත, ඊට ප්සුව ම් ්හන කි න හිත ඊට 
ප්ස්දස් ේවතා් දප් කි න සිත, ඊට ප්ස්දස් ාවත් . ‘ජවන්’ කි ලො 
කි න්දන් කර්ම . චක්ඛු ිසඥාවන  ඉප්දුණයො නම් ඒ චිත්ත වීථිද ් 
දකළවර අප්ට කර්ම. දසෝත ිසඥාවන  ඉප්දුණය ිසට ඒ චිත්ත වීථිද ් 
දකළවර කර්ම. එතදකොට අර ගස්ලබු දගඩි  ඇතුදළ් අර ප්රම්ප්රොව 
දගන  න ීමජ තිද නවො වදග්, දම් ප්රවෘත්ති ිසප්ොකවල තිද න 
දෙෝෂ  තම ි, දම් ප්රවෘත්ති ිසප්ොක  ඇති වුනොට ප්ස්දස් අවසන් 
වන්දන් කර්ම කි න මට්ටම නිප්ෙවලො.  

එතදකොට දමතැන දී ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් 
ප්ින්වතුන්ට කොරණයො දෙකක් දත්රැම්  න්නට ඕනූ. ජොති  කි න්දන් 
ඇති වීම. ඇති වීම තිද නවො, එක්ෂිසකව සහ සන්තති වශද න්. තව 
ප්ැත්තකින් ගත්දතොත් ප්රවෘත්ති සහ ප්රතිසන්ිප වශද න්. ඒදක දී අර 
ගස්ලබු ගස සහ දගඩි  වදග්. එතදකොට අප්ි දැන් දමතැන දී දත්රැම් 
කර ගන්නට ඕනූ, ඒ ගස්ලබු ගස වදග් ප්රතිසන්ිප නොමරූප් දෙක 
සන්තති වශද න් ප්හළ වූ එදක් දෙෝෂ ක් නැහැ. නමුත් ඒ උෙේ කර 
දගන ඇතිවන එක්ෂිසක ිසප්ොකද න් මිදෙන්නට අප්ි උත්සොහවත් 
දවන්නට ඕනූ. කුමක් ෙ එක්ෂිසක ිසප්ොකවල තිද න දෙෝෂ ? ගස්ලබු 
දගඩිද ් අප්ට දෙෝෂ ක් නැහැ. නමුත් ගස්ලබු දගඩි හැදුදනොත් ඒක 
ඇතුදළ් ඇට තිද න එක නතර කරන්න බැහැ. ඇට තිබුදනොත් නැවත 
දම් ගස්ලබු ගස හැදෙනවො. දම් ප්රම්ප්රොව ඉදිරි ට  නවො කි න 
කොරණයොව නතර කරන්න බැහැ.  
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එතදකොට ප්ින්වතුනි, දමන්න දම් ජොති  ප්ිළිබහ ව දප්න්වන 
දකොට, ජොති  කි න අවස්ථොදේ ප්රතිසන්ිප අවස්ථොව දමන්න දම් 
ටික ි, එක්ෂිසක කි න්දන් දම් ටික ි. දමන්න දම් එක්ෂිසක ජොති , 
නැත්නම් ස්කන්ර න්දග් ඉප්දීම නතර දනොවුදනොත්, දම් එක්ෂිසක 
ස්කන්ර න්දග් හට ගැනීම නතර දනොවුදනොත් සන්තති ජොති  නතර 
දවන්දන් නූ. සන්තති ජොති  නතර දනොවුදනොත් එක්ෂිසක 
ස්කන්ර න්දග් ජොති  හට ගැනීම නතර දවන්දන් නූ. ඒ නිසො අප්ට 
එක්ෂිසක ස්කන්ර න්දග් ඉප්දීම නතර වූ ෙවසට ි සන්තති වශද න් 
ඉප්දීම නතර දවන්දන්. සන්තති වශද න් ඉප්දීමත් නැති වූ ෙවසට ි 
එක්ෂිසක වශද න් ස්කන්ර න්දග් ඉප්දීමත් නැත්දත්. එතදකොට 
එ ිනුත් අප්ට ඉස්සර දවලො එක්ෂිසක වශද න් ඉප්දීම නතර කරන 
තැනට  න්නට ඕනූ. එ ින් මිදෙන මට්ටමකට අදප්් මනස ගන්නට 
ඕනූ. එදහම ගන්නට නම් දහොහට ‘ජොති ’ ක ින එක දත්රැම් කර 
ගන්නට ඕනූ.  

ජොති  කි න කොරණයොව දත්රැම් කර ගන්නට තව ලක්ෂණය ක් 
තිද නවො, කුමක් ෙ, ‘්් ථි ාා්ම ම රාහනං’, ඉප්දුණයු දකනොට දනො 
මැීමමක් නූ.  ම් තැනක ඉප්දුණයො නම් ඉප්දුණයු දකනො මැදරනවො. 
එතදකොට ජරොව, මරණය  කි න රර්මතො දෙක දෙස බලලො අප්ට 
දත්රැම් කර ගන්නට ප්ුළුවන් ජොති  කි න කොරණයොව, හට ගන්න 
දේවල්. එතදකොට දම් ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතො දකොදතක් 
දුරට තිද නවො ෙ, ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතො දකොදතක් දුරට 
තිද නවො ෙ? මම මුලනි් මතක් කළො ඉප්දීම කි න කොරණයොව තව 
ිසෙයමොන දවනවො ඒ ඒ රර්ම න්දග් ඉප්දීමකුත් තිද නවො, ඒ ඒ සත්ව 
නිකො ක ඉප්දීමකුත් තිද නවො කි ලො. ඒ ඒ රර්ම න්දග් ඉප්දීමක් 
කි න කොරණයොව දනො දත්රැදනොත්, ඒ ඒ සත්ව න්දග් ඉප්දීම 
වළක්වන්න බූ. ඒ ඒ සත්ව න්දග් ඉප්දීම නතර දනොවුදනොත්, ඒ ඒ 
රර්ම න්දග් ඉප්දීම නතර කරන්නත් බැහැ කි න එක මතක් කළො.  

එදහනම් ‘ාා්ි්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට, ජොති  ස්වභොව 
දකොට ඇති රර්මතො සි ල්ල දප්්න්න ඕනූ, දමන්න දම්වො ි ජොති  
ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම කි ලො. ඊට ප්ස්දස් ජොති  ඇති වුනොම 
ජරොමරණය ලැදබනවො දන්ෙ, ඒ ජොතිද ් දමන්න දමදහම ආදීනව ක් 
තිද නවො දන්ෙ කි න නුවණයත් එන්නට ඕනූ. ඔන්න ඔ  ටික සි ල්ල 
ලැබුණයො ම ි ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න නුවණය එන්දන්. ජොති  ගැන 
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ෙන්න ිසට නිකම්ම ෙන්නවො දනොදේ - ඉප්දීම කි ලො කි න්දන් 
දමන්න දම් දම් දේවල්, දම් දේවල් දමදහම ප්හළ වීම, හට ගැනීම, 
ඉප්දීම කි න නුවණයත් ඕනූ. ඒ වදග්ම දම් ඉප්දුණය දේ තුළ, ඉප්දීම 
කි න එක ඇති වුනොම, දමන්න දම් වදග් දෙෝෂ ක් ඒ තුළ තිද නවො 
දන්ෙ කි න කොරණයොවත් දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. දම් දෙෝෂ  නැති 
දවන්නට නම් දම් ඉප්දීම සජොති   නැති කරන්න ඕනූ කි න 
කොරණයොවත් දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. දම් කොරණයො සි ල්ල 
සම්බන්ර ි ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න කොරණයොවට.  

දමොකෙ අප්ි ෙන්නවො ජොති  කි න එක ප්ිරිසිහ ෙත  ුතු ි. 
ප්රිඤ්දඤ ය රර්ම ක්. දම් ප්රිඤ්දඤ ය රර්ම  තිද නවො කරම 
තුනකට, ඤා් පරිඤ ඤා, පතා් පරිඤ ඤා, ්හන පරිඤ ඤා කි ලො. 
ඤාත ප්රිඤ්ඤා කි න ිසට අප්ි ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම, ජොති  
ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ි කි ලො දැන ගන්නත් ඕනූ. ප්හොන 
ප්රිඤ්ඤා කි න ිසට, දම් ජොති  අරබ ො තිද න, දමන්න දම් දම් 
දකදළස් රර්ම තිද නවො, දම්වො දුරැ කරන්න ඕනූ කි ොත් දැන 
ගන්නට ඕනූ. තීරණය ප්රිඤ්ඤා කි න ිසට, ඒ සහහො දම් ජොති රර්ම  
දමන්න දම් ිසදිහට තීරණය  කරන්නට ඕනූ, දැන ගන්නට ඕනූ කි න 
නුවණයත් එන්නට ඕනූ.  

ඒ නිසො දම් දේශනොව ඇසුදරන් දකටි කරලො, සම්ප්ිණය්ඩන  
කරලො ජොති  ගැන ආප්හු මතක් කළ ිසට, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්මතො සි ල්ල සසිසඥාවනක අිසඥාවනක වශද න් හො එක්ෂිසක සන්තති 
වශද න් තිද න සි ලුම ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතො , දම්වො 
ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ි කි න නුවණය ඕනූ. තවදුරටත් දම් 
උප්දින රර්ම න්දග් දමන්න දම් වදග් දෙෝෂ ක් තිද නවො දන්ෙ 
කි න නුවණයත් දම් ප්ින්වතුන්ට ලැදබන්නට ඕනූ. අන්න ඒ ටික 
ලැබුණය ිසට තම ි ප්ින්වතුනි, ජොති  ගැන ෙන්නවො කි න්දන්. එදාට 
අප්ි ජොති  ගැන කලකිදරනවො. ඇ ි? දම් දම් දේවල් ඔක්දකොම ඉප්දීම 
ස්වභොව ි. ඒ ඉප්දුණයු ස්වභොවද න්  ුක්ත සි ල්ල දමදහම දවනවො 
කි න නුවණය තිද න නිසො.  

අප්ි ඒදක දී බලමු, තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම ිසප්ොක ටික, 
ජොති  කි ලො දප්න්නුවො. දැන් දහොහට බලන්න තුන් භූමි  අනුව ගි  
සි ලුම ිසප්ොක කි න ිසට ප්රතිසන්ිප වශද න්, එක්ෂිසක වශද න් 
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තිද න ිසප්ොක ඔක්දකොම අහු දවනවො. ඒ කි න්දන් ඇසත් අහු 
දවනවො සඇස ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක කින් ලැබුණයු දෙ ක් . ඇස උෙේ කර 
දගන එක්ෂිසකව ප්හළ දවනවො චක්ඛු ිසඥාවන . ඒ චක්ඛු ිසඥාවන ට 
අහු දවනවො රූප්. එතදකොට රූප්  ගැන දැන ගත්දතොත් ඒකත් අප්ට 
ිසප්ොක ක්. ඇස ගැන, ඇදස් ප්හළ වීමත් ිසප්ොක ක්. කදන් ප්හළ වීම 
ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක ක්. ඒ කන උෙේ කර දගන ප්හළ දවන දසෝත 
ිසඥාවන  ප්රවෘත්ති ිසප්ොක ක්, එක්ෂිසක ිසප්ොක ක්. එ ින් අප්ට හඳුනො 
ගන්න දවන්දන් ශේෙ . එදහනම් තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම 
රර්මතො ටික, අප්ට ලැදබනවො ිසප්ොක ි කි ලො, ඇ ි රූප් ශේෙ ගන්ර 
රස දප්ොට්යේබ රම්ම කි න දම් රර්මතො හ  අප්ට ලැදබනවො 
එක්ෂිසක ිසප්ොක නිසො, ඇස කණය දිව නොස  ශීමර  මනස කි න 
රර්මතො හ  ලැදබනවො ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක  නිසො. දැන් දම් දදාදළොස් 
ආ තනද න් දතොර, අටදළොස් රොතුදවන් දතොර, ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්රද න් දතොර  මක් දලෝකද ් නැහැ. ඒ කි න්දන් තව 
ප්ැත්තකින් ගත් ිසට, ‘ේ්ම ්ා්  ේධෝකෙ ා ාා්ිෙ ම වතභාවත ේකා  ඇ්ි 
්ර්ා’  ි කි න කොරණයොව දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ.  

දම් ප්ින්වතුන්ට, දම් දප්න්නූ ප්රි ො  ගැඹුරැ දවන්න ප්ුළුවන්. 
නමුත් දත්රැම් කර ගන්නට ප්ුළුවන් දවන්නට ඇති කි ලො මම 
සිතනවො. තුන් භූමි  ම ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ි කි ලො 
අප්ට තීරණය ක් ආදේ කුමක් නිසො ෙ, ආරයොත්මික ආ තන ගත්තො 
නම් ඇස කණය දිව නොස  ශීමර  මනස කි න දම් රර්මතො, ප්රතිසන්ිප 
ිසප්ොක  නිසො උරැම වූ ටිකක්. ප්රතිසන්ිප  කි න්දන් ජොති ක්. 
ජොතිද න් උරැම වූ ටික තම ි ඒ. රූප් ශේෙ ගන්ර රස දප්ොට්යේබ 
රම්ම කි න දම් ටික එක්ෂිසකව ිසප්ොක සිටින නිස ි අප්ට ලැබුදණය්. 
එක්ෂිසක ිසප්ොක කි ලො කි න්දන්ත් ිසප්ොක ටිකක්, ජොති ක්.  

එමොනම් භග ප්රොතතතත  භග ිපප්ො  භග සො භග ප්රත ස් ධි භග ිපප් ො , නැතතනම් භග එක්ෂ ණික   භග
ජොත ය  භගසො භගසනතතත  භගජ ොත ය  භග  ය න භගමෙම ත, සම්ප් ණතඩනය  භගත ය   භගප් නතොතු න , තු නත  භග
මලෝ ය  භගහප්ට භගලැබී . භගම ම් භගම ලෝ ය  භගත ැන භගම ොනොො භගොරි  භගදැ න ු ත භගත මයනොො භගනම්, 
ලැම නො ො භග නම් භග මම් භග ස ය ලතල  භග   භග ප්ොළ භග ොූ භග මෙතොලත, ඉප්දී  භග සතොවො ො භග ම ොට භග ඇ ත  භග
මෙතොලත. භග 

ප්ින්වතුනි, ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති දේවල් කි න ිසට, 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති දේවල් කි න ිසට, දම් ප්ින්වතුන්ට නුවණය 
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 න්නට ඕනූ, ඇසත්, ඇදසන් ෙකින සි ලුම රූප්ත්, කණයත්, කදණයන් 
අහන සි ලුම ශේෙත්, නොස ත්, නොසද න් දැන ගන්න සි ලුම 
ගන්රත්, දිවත්, දිදවන් දැන ගන්න සි ලුම රස ත්, ක ත්, කද න් දැන 
ගන්න සි ලුම දප්ොට්යේබ ත්, මනසත්, මනසින් දැන ගන්න සි ලුම 
රර්මතොත්. ප්ින්වතුනි, දම ින් දතොර දවන දලෝක ක් නැහැ. දම ින් 
දතොර දවන ප්ැවැත්මක් නැහැ. එදහනම් දම් සි ල්ල ම ජොති  නම්, 
ඒ කි න්දන් තුන් දලෝක  ම ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ි. 
ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න ිසට මුළු තුන් දලෝක  ම ජොති  ස්වභොව 
දකොට ඇති රර්ම ි කි න නුවණය එන්න ඕනූ. ඒ ටිකත් අ ිති ි 
ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න එකට.  

ඒ ිසතරක් දනොදේ, ඊට ප්ස්දස් ‘්් ථි ාා්ම ම රාහනං’, 
ඉප්දුණයු දකනොට දනො මැීමමක් නැහැ. උප්න් දකනො මැදරනවො. 
ජොතිද ් තිද න ආදීනව  කුමක් ෙ, ජරො මරණය ප්හළ කරනවො.  ම් 
තැනක ඉප්දීමක් තිබුදනොත් ප්ින්වතුනි, ඉප්දුණයු දෙ ක නැති වීම, 
දවනස් වීම ිසෙයමොන ි, දප්දනනවො. ප්ින්වතුනි, ජොති  කි න එක 
තිද නවො නම් ජරොව මරණය  කි න රර්මතො දෙක නැති කරන්න 
ප්ුළුවන් කමක් නැහැ. ජොති ට ප්රි ො  නමක් ප්ින්වතුනි, ජරො මරණය 
කි න එක. ජරො මරණය කි න රර්මතො ලැබුණයො නම් ලැදබන්දන් 
ජොති  නිස ි. එදහනම් දම් ජොති  කි න එකට තව ප්රි ො  නමක්, 
ජරොමරණය. ජරොමරණය ට තව ප්රි ො  නමක් ජොති . එදහනම් ජොති  
ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න්, දමන්න දම් දම් දේවල් කි ලො තුන් 
භූමි  ම අසු වුනො නම්, තුන් භූමි  ම ජරොමරණය රර්ම දන්ෙ කි න 
නුවණයත් ඔබලොට ඒ සමග ම ඇිසල්ලො. එතදකොට ජොතිද ් ආදීනව  
කුමක් ෙ ජරොමරණය  ි. අන්න ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ජොතිද ් 
ආදීනව ටිකත් දප්දනන්න ඕනූ.  

එදහනම්  ම්කිසි දකදනක් ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති 
දෙ කට ආශො කළො නම්, එ ො ජරොව ස්වභොව දකොට ඇති, මරණය  
ස්වභොව දකොට ඇති දෙ කටත් ආශො කළො දන්ෙ කි න නුවණය 
තිද න්න ඕනූ. අන්න එදහම ෙන්න දකොට, ෙකින ිසට දම් ශරැතවත් 
ආ යයශරොවක ො ෙන්නවො දම් දලෝකද ් ජරො මරණයද න් දනොප්හළ 
තැනක් නැත්නම්, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති සි ලු දෙ ක් ම, ජරො 
මරණය ස්වභොව දකොට ප්වතිනවො නම්, දම් ජොති  කි න කොරණයොව 
ලබන්නට සුදුසු දෙ ක් දනොදේ. දම් ජොති  කි න කොරණයොව සතුටු 
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දවන්න සුදුසු දෙ ක් දනොදේ. දම් රර්ම න්දග් ප්හළ වීම කි ලො 
කි න්දන්, ජොතිද ් ප්හළ වීම, නැත්නම් ජොති  වුනො කි ලො 
කි න්දන්, ඉප්දීම වුනො කි ලො කි න්දන් ජරො මරණයද ් ප්හළ වීම.  

බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො ‘මහදණයනි, ඉප්දීම 
කි ලො කි න්දන් දරෝග න්දග් ප්හළ වීම. ඒ වදග්ම ජරොදේ ප්හළ 
වීම. මරණයද ් ප්හළ වීම ි’ කි ලො. එතදකොට ඔබලොට ‘ාා්ි්ක 
පාා්ා්ි’ කි න නුවණය ප්ැතිරිලො, ිසහිදිලො ගිද ොත්, ජොති  ස්වභොව 
දකොට ඇති රර්ම කි ලො තුන් භූමිද ් තිද න රර්ම සි ල්ල ම 
ලැදබනවො. ඒ තුන් භූමිද ් ලැබුණයු රර්ම එකක් වත් සතුටු දවන්න 
සුදුසු, ඇදලන්න සුදුසු, මදග් කි ලො ගන්න සුදුසු දේවල් දනොදේ, 
සි ල්ල ම ජරො වයොිප මරණය න් තැවරැණයු දේවල්. ජරො වයොිප මරණය 
රර්ම න්දගන්  ුක්ත දේවල්. එදහනම් දම් රර්ම න්, මදග් කි ලො 
ගන්න දහෝ කි න්න සුදුසු දේවල් දනොදේ කි න නුවණය ප්හළ 
දවනවො. සත්ව භොවද න්, ප්ුේගල භොවද න් දතොර දමන්න දම් 
ජරොමරණය කි න රර්මතොව  එ ොට නුවණයට දත්දරනවො. තුන් භූමි  
අනුව ගි  රර්මත්, ඒ අනුව ගි  ආදීනව ටිකත් දත්දරනවො.  

ඔන්න ඔ  තරම් ප්රොස කට අදප්් නුවණය  න්නට ඕනූ 
‘ාා්ි්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට. එදහම නැතිව ඒ ඒ සත්ව ින් 
ඉප්දෙනවො, ඒ ඒ සත්ව ින්දග් ඉප්දීම ගැන කථො කරන ප්මිසන් 
ජොති  ගැන ෙන්නවො කි න්දන් නූ. නැත්නම් කුමන දහෝ 
රර්මතොව ක ඇති වූ බව ෙන්නවො කි න ප්මිසන් ජොති  ෙන්නවො 
කි න්දන් නූ.  ම් තොක් ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ඇත්ෙ, ඒ 
තොක් ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ි කි න නුවණය තිබුණයො ම ි, 
ජොති  ෙන්නවො කි න නුවණය එන්දන්. ඔන්න ඔ  ිසදිහට ජොති  ගැන 
නුවණය ඇති වන්නට ඕනූ. එක්ෂිසක, ප්රතිසන්ිප වශද න් ඇති වන 
සූම ිසප්ොක ක් ම ජොති  බව මතක තිද න්නට ඕනූ. ඒ හරහො තුන් 
භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්මතො ටික ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්ම ි කි න එක ලැදබන්නට ඕනූ. එතදකොට දමන්න දම් ටික 
ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න ඒ දේශනොදේ අර්ථ  වශද න් ඇතුළට 
අනුගත දවලො තිද නවො.  

එතදකොට සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, 
‘ජොති ට දහ්තුවක් තිද නවො’. ජොති ට දහ්තුව කුමක් ෙ? භව . භව  
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නිරැේර වුදනොත් ජොති  නිරැේර දවනවො කි න කොරණයොව සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො. දම් ආ යය අෂ්ටොංගික 
මොර්ග  ි, ජොති  නිරැේර කරන මග කි න කොරණයොව දප්න්වනවො. 
දම් ‘ජොති වොර ’ සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස ප්වතින 
ප්රි ො ක් කි ලො කි න්දන් ප්ින්වතුනි, දම් ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්ම න් ප්ිළිබහ අවදබෝර  ඇති වූ ිසට ජොතිද න් මිදෙන්නට ප්ුළුවන්. 
එනම් ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම  අවදබෝර දනොවූ ිසට, ‘දම් 
දම් දේවල් ඔක්දකොම ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම. ඒක ෙ 
දකදනකුදග් ජොති ක් දනොදේ, ප්ුේගලද කුදග් ජොති ක් දනොදේ, 
ජොති  දහ්තු ප්රතය රර්මතොව ක්. භව  නිස ි දම් ජොති  ඇති දවලො 
තිද න්දන්. ඒ හට ගත්ත ජොති  වූ දේවල් ජරොමරණයද න්  ුක්ත ි’ 
කි න දම් නුවණය නැති දවන දකොට, රොග ේදේශ දමෝහ කි න 
දකදලස් ඇති දවනවො. ඒ රොග ේදේශ දමෝහ කි න දකදලස්වලට 
කි නවො කර්ම කි ලො. ඒකට තම ි ප්ින්වතුනි කි න්දන් ‘කර්ම භව ’ 
ඇති දවනවො කි ලො. ඒ කර්මභව  තම ි ප්රතිසන්ිප භව  හෙන්දන්. 
භව  කි න වොරද ් දී අප්ට ඒ ගැන දැන ගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් දම් 
ප්රි ො  දැන ගන්න, ජොති  දනො ෙන්න ිසට භව  ඇති දවනවො. භව  
ඇති වූ ිසට, භව  නිසො නැවත ජොති  ඇති දවනවො. ජොති  ප්ිළිබහ 
නුවණය ඇති වූ ිසට කුමක් ෙ දවන්දන්? ජොති  ගැන කලකිරිලො, 
ජොතිද ් ආදීනව ගැන කලකිරිලො, ජොතිද ් දනො ඇදලන ිසට, ජොති  
වූ රර්ම ප්ිළිබහ ිසරොගී මනසක් ඇති දවන දකොට, රොග ේදේශ දමෝහ 
දුරැ දවනවො. ඒ කි න්දන් භව  දුරැ දවනවො. භව  දුරැ දවන ිසට 
ජොති නිදරෝර ත් දවනවො.  

එදහනම් දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ගද ් සම්මො දිට්ඨි  
කි න්දන් දම් ප්රි ො  ම නුවණයට ඇති කර ගන්නට ඕනූ. දමොකක් 
ෙ? ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතො, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්මතො ි කි න නුවණය අරදගන  න්නට ප්ුළුවන් කම දම් ප්ින්වතුන්ට 
තිද න්නට ඕනූ. ඒ කි න්දන් දම් තරම් කොල ක් අප්ි දැක්දක් දගවල් 
දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූ ෙරැදවෝ කි ලො  ි. 
එදහම ෙකින නිස ි ඒ තුළ අප්ට ඇදලන ගැදටන බව ඇති දවන්දන්. 
ඇලීම් ගැටීම් දෙක ඇති දවන්දන් ඇත්ත දනො ෙන්නො කම නිසො. 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතො, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්මතො කි ලො ෙන්දන් නූ. ඒක ම ි දමෝහ . දමන්න දම් රොග ේදේශ 



 ජ්දතමමලදරය 89 

දමෝහද ් ප්ැවැත්ම තම ි ප්ින්වතුනි, අප්ි දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, 
ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් ඇසුරැ කරනවො, ප්වතිනවො, ප්වත්වනවො කි ලො 
කි න්දන්. දම් දලෝක  ප්වත්ිසම ම රොග ේදේශ දමෝහද ් කෘතය ක්, 
කට ුත්තක්. එතදකොට ඒ රොග ේදේශ දමෝහද ් ප්ැවැත්ම කි ලො 
කි න්දන් ඉදේම දම් භව  කි න කොරණයොව හැදිලො. භව  හැදුදනොත් 
නැවත ජොති  දවනවො ම ි.  

එදහනම් දැන් දම් ප්ිළිබහ ව අප්ට දත්රැණයො ම,  ම් දවලොවක 
භව  නැත්නම් ජොති  නූ. ජොති  නිදරෝර දවනවො. එදහනම් භව  
නිරැේර කරන්නට නම් ජොති වූ රර්ම , ජොති වූ රර්ම  දලසට 
නුවිසන් ෙකින්නට ඕනූ. ඒක ආප්හු දම් ප්ින්වතුන්ට මතක් කරනවො 
නම්, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න්, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති 
බවට දනො ෙකින ිසට අප්ට දප්දනන්දන් දගවල් දදාරවල්,  ොන 
වොහන, ඉඩකඩම් හැටි ට, සත්ව ප්ුේගල ආත්ම භොව ක් දලසට ි 
දප්දනන්දන්. එදහම දප්දනන ිසට රොග ේදේශ දමෝහ දකදලස් ැස් 
දවනවො. ඒ දකදලස් ඇති වීමට ි භව  සැකදසනවො කි ලො 
කි න්දන්. භව  ඇති වුදනොත් නැවත ජොති  ඇති දවනවො. ජොති  
ඇති වූ ිසට ආප්සු අර ජරො මරණය දුකට ප්ත්දවනවො.  ම් දවලොවක 
දුව ප්ුතො, දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන කි ලො මුණය ගැදසන තැන, 
‘දමතැන ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් දන්ෙ? ඒ ජොති , ඉප්දීම 
ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න්දග් දම් දම් ආදීනව තිද නවො දන්ෙ? 
එදහනම් දමදහම ආදීනව තිද න රර්ම ක් දන්ෙ අප්ි දම් ප්රිහරණය  
කරන්දන්’ කි ලො ඒ සූම දෙ ක් දෙස ම අප්ට නුවණය අර දගන 
 න්නට ප්ුළුවන් නම්, ‘දුව ප්ුතො, අම්මො තොත්තො, දගවල් දදාරවල්,  ොන 
වොහන’ කි ලො ඒවො දවන දවනම බලලො දකදලස් ඇති කර ගත්ත, 
ඒ මිම්ම, ඒ මො ිම අප්ට අත හැදරනවො. එ ින් ටික ටික හිත මිදෙනවො. 
එ ින් ටික ටික හිත මිදෙන දකොට, අප්ට දම් කර්මභව  තම ි ටික 
ටික ක්ෂ  දවන්දන්. එදහම වුදනොත් ජොති නිදරෝර  අප්ට ප්හළ 
දවනවො.  

ඔන්න දැන් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  කි ලො එ ොට ලැබුදණය් 
කුමක් ෙ, ාා්ි්ක පාා්ා්ි කි න්දන් දම් ජොති  ස්වභොව දකොට 
ඇති රර්මතො ටික තිද න්දන්. දම් ටික දනො දැක්ක නිස ි භව  ඇති 
වූදේ, භව  නිස ි දම් ජොති  ඇති වූදේ කි ලො එ ො ෙන්නවො. ‘ජොති  
ස්වභොව  දකොට ඇති රර්ම, ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම  



90 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

දලසට බලන්න ප්ුළුවන් නම් භව  හිටින්දන් නූ. භව  හිටිද ් 
නැත්නම් ආප්හු ජොති  නූ’ කි න කොරණයොවත් ෙන්නවො. ෙන්න නිසො 
‘ජොති නිදරෝර ගොමිණී ප්ටිප්දාව’ දලස එ ො දම් ප්රි ො  දතෝරො 
ගන්නවො, කුමක් ෙ? දගවල් දදාරවල් වල දනොද ක් වැඩ කට ුතු 
කොරණයො කරේදීත්, ඒ වදග්ම දනොද ක් ැකී රක්ෂො කරන ිසටත්, දවන 
දා වදග් දලෝක ො ෙකින මට්ටමින් ම දැකලො ඒ ිසදිහට අරමුණයු ගන්දන් 
නැතිව, දම් හැම දෙ ක ම නුවණය දගන  න්න එ ො උත්සොහවත් 
දවනවො.  

දමොකෙ බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො ‘්ණිාා්ි, 
භික ඛේේ, මඞ්ඛ්ම ම මඞ්ඛ් ධක ඛනා්ි’, මහදණයනි, දම් 
සංඛත න්දග්, සංඛත ලක්ෂණය තුනක් තිද නවො. සකස් වූ, ඉප්දීම 
ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න් හඳුනො ගන්න ලක්ෂණය තුනක් තිද නවො. 
දමොනවො ෙ, ්ප පාේභෝ පඤ ඤාේ, වතේෙෝ පඤ ඤාේ, ි්ම ම 
රඤ ඤද  ්්ං පඤ ඤාේ. ඉප්දීම දප්දනනවො, නැසීම දප්දනනවො, 
සිටි ොහුදග් දවනස් වීම දප්දනනවො - දම්වො තම ි සංඛතද ් ලක්ෂණය.  

දමන්න දම් රර්මතො තුන දෙස බලලො එ ො හඳුනො ගන්නවො, 
දම්වො ජොති රර්ම  ි කි ලො. ඒ කි න්දන්, අප්ි දගවල් දදාරවල්,  ොන 
වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් දම්වො ප්රිහරණය  කරන ිසට ටික ටික හරි 
නුවිසන් බලනවො ‘අදන් දම් ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් 
දන්ෙ? දම්ක ප්රතයද න් හට ගත්ත දෙ ක් දන්ෙ? දහ්තූන්දගන් හට 
ගත්ත දෙ ක් දන්ෙ? දම් හට ගත්ත රර්ම  කවර දා දහෝ දිරන 
ස්වභොවද න්, මරණය ස්වභොවද න්  ුක්ත ි දන්ෙ? එදහනම් මම දම් 
ෙරැවො කි ලො දැක්කොට, හිතුවොට දම් දිරන දෙ කට, මැදරන දෙ කට 
දන්ෙ දම් ආශො කරන්දන්, බැඳිලො තිද න්දන්, ඒ වදග්ම ඉප්දීම 
ස්වභොව දකොට ඇති දෙ කට දන්ෙ දම් බැඳිලො තිද න්දන්’ කි ලො 
නුවිසන් හිතනවො. ඒ වදග්ම රන් රිදී, මිල මුෙල් කි ලො අප්ට ලැදබන 
තැනක වුනත්, අප්ි ටිකක් නුවිසන් හිතනවො, දම් ජොති  ස්වභොව 
දකොට ඇති, ජරොව ස්වභොව දකොට ඇති, මරණය  ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්මතො දන්ෙ කි ලො. දමොකෙ දමදහම හිතන දකොට, කලින් වදග් 
අර වටිනොකම එදහම ම හිතට අහු දවන්දන් නැහැ. කලින් වදග් 
ෙරැවො ම ි කි න මට්ටම හිතට කො වැදිලො හිටින්දන් නූ. “දම්ක 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක්. ප්ුේගලද කුදග් ඉප්දීමක් 
දනොදේ. දකදනකුදග් ඉප්දීමක් දනොදේ. දකදනක් ඉන්නවො දනොදේ. 
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දම් ‘භවත පේකො ාා්ි’. රොග ේදේශ දමෝහ කර්ම, දකදලස් ැස් වූ 
නිසො එ ින් හට ගත්ත ලල ක් දම්. එතදකොට ඒ ලල ට ආදීනව ක් 
තිද නවො. ජරො මරණයද න්  ුක්ත ි දම්ක” ක ිලො, දමන්න දම් 
ජොති  ි කි ලො දැකප්ු ටික නුවිසන් සම්මර්ශන  කරනවො. අන්න ඒ 
ටික සම්මර්ශන  කරන ිසට “ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම, ජොති  
ස්වභොව දකොට ි, ඒ ජොති  ස්වොභොව වූ රර්ම න්දග් දම් දම් ලක්ෂණය  
තිද නවො දන්ෙ? එදහනම් දම් වස්තුදවත් දම් ලක්ෂණය  තිද නවො 
දන්ෙ? දම් ප්ුේගල ොදග්ත් දම් ලක්ෂණය  තිද නවො දන්ෙ? දම් තමන් 
කි ලො අප්ි හිතො දගන ඉන්න දම් කද ත් දම් ලක්ෂණය  තිද නවො 
දන්ෙ? අදන් දම් ජොති , ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති, ඒ කි න්දන් 
ජරො මරණය ට නි ත වූ, ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් දන්ෙ 
දම් ප්රිහරණය  කරන්දන්. අදන් දම් ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්මතොව ට දන්ෙ එදහනම් දම් තණය්හො කරලො තිද න්දන්. දමතැන 
ප්ුේගලද කුට දනොදේ තණය්හො කරලො තිද න්දන් එදහනම්. ඉප්දීමට 
දන්ෙ දම් තණය්හො කරලො තිද න්දන්” කි ලො දත්දරනවො. 

අප්ි කි මු දම් රූප්  ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම ක් 
නම්, එ ො ෙන්නවො දම් රූප් ට කැමති වුනො කි ලො කි න්දන්, එ ො 
ඉප්දීමට කැමති ි. ප්ුේගලද කුට දනොදේ එදහනම් දම් කැමති, 
දමතැන ප්ුේගලද ක් නූ, ඉප්දීම කි ලො රර්මතොව ක් නම් තිබුදණය්, 
එදහම රර්මතොව ක් තිද න තැනට කැමති වූ ිසට අප්ි කැමති දවලො 
තිද න්දන් ඒ රර්මතොව ට. දැන් දම් තුන් භූමි  අනුව ගි  රර්මතො 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති රර්ම න් නම්, දම් තුන් භූමි  අනුව ගි  
කුමන දහෝ දෙ කට අප්ි කැමති ි කි ලො කි න්දන්, අප්ි ජොති ට 
කැමති ි කි න එක, ඉප්දීමට කැමති ි කි න එක. ප්ින්වතුනි, අප්ි 
ඉප්දීමට කැමති තොක් අප්ි ඉප්දෙනවො මිසක්, ඉප්දීමට කැමති තොක් 
දනො ඉප්දීම ලැදබන්දන් නැහැ. ඒ කි න්දන් ඉප්දීමට කැමති තොක් 
ඒ කැමැත්ත නිසො, කැමැත්ත අනුව අප්ි ඉප්දෙනවො. ඉප්දුණයො ම ජරො 
මරණය ලැදබනවො. ඒ අනුව තව ප්ැත්තකින් ගත් ිසට ඉප්දීමට කැමති ි 
කි ලො කි න්දන් ජරො මරණය ට කැමති ි. ඒ තොක් ජරො මරණයද න් 
මිදෙන්දන් නැහැ. අප්ි ෙන්දන් නැහැ ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති 
දෙ කට කැමති දවනවො කි ලො කි න්දන් ඉප්දීමට කැමති දවනවො 
දන්ෙ කි න නුවණය අප්ට නැහැ. දම් ප්ින්වතුන් දහොහට ෙකින්න දම් 
කොරණයොව, මම ෙරැවන්ට කැමති දවන තොක් මම කැමති දවලො 
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ඉප්දීමට. දමොකෙ ඉප්දීම ස්වභොව දකොට ඇති රර්මතො තිද න තැනට 
කැමති වුනො කි ලො කි න්දන් ඉප්දීමට කැමති ි. එතදකොට ඒ වදග් 
සිසඥාවනක, අිසඥාවනක, තුන් භූමි  අනුව ගි  ඔක්දකොම රර්මතො ඉප්දීම 
ස්වභොව දකොට ඇති නම්, කුමන දහෝ රර්මතොව කට කැමති වුදනොත්, 
ඉප්දීමට කැමති දවනවො. ඉප්දීමට කැමති වුදනොත්, ඉප්දෙන්දන් 
නැතිව ඉන්දන් නැහැ.  

ඒ නිසො දහොහට මතක ති ො ගන්න ඕනූ, ‘ාා්ි්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට, ජොති  ෙන්නවො කි න ිසට, ‘දම්වො ජොති ස්වභොව  ි, ජොති 
ස්වභොව ට අප්ි කැමති දවනවො කි න්දන් ඉප්දීමට කැමති ි. ඉප්දීමට 
කැමති තොක් අප්ි ඉප්දෙනවො. ඒ තොක් ජරො මරණයද න් මිදෙන්දන් නූ’ 
කි ලො දම් ජොතිද ් ලැීමම දුදක් ලැීමම ි කි න තැන ෙක්වො ම නුවණය 
 න්නට ඕනූ. දම් ප්රි ො  ඔබලො නුවිසන් හිතන්නට ඕනූ. දමන්න 
දමදහම හිතන ිසට සත්ව ප්ුේගල භොව  දුරැ දවලො, රොග ේදේශ දමෝහ 
ක්ෂ  දවලො, භව  දුරැ දවලො, ජොති නිදරෝර ක් ඔබලොට සොක්ෂොත් 
කර ගන්නට ප්ුළුවන්. ිසදශ්ෂ කොරණය  තම ි, ජොති  ස්වභොව දකොට 
ඇති රර්මතොව කට කැමති වුනො කි න්දන් ජොති ට කැමති වුනො 
දන්ෙ? තෘෂ්ණයොව නැමති වඩුවො ි දග් හෙන්දන්. කැමැත්දත් දලසට 
ලැදබනවො කි න කොරණයොව මතක ති ො ගන්නට ඕනූ. අප්ි කැමති 
ිසදිහට ෙන් දුන්දනොත් ඒ ිසදිහට අප්ට ලැදබනවො. අප්ි කැමති ිසදිහට 
කදළොත් ඒ කැමති දේ අප්ට ලැදබනවො කි න රර්ම නි ොම ක් 
තිද නවො. ‘ොදිට්මං වතපේ්  බීාං, ්ාදිට්මං තහේ්  ඵධං’.  ම්  ම් 
ආකොර ට ීමජ වැප්ිරැවො නම්, ඒ ඒ ආකොර ට ලල ලැදබනවො. ඒ නිසො 
ජොති  ස්වභොව දකොට ඇති දෙ කට කැමති වූ ිසට, ජොති  ස්වභොව 
දකොට ඇති දෙ ක් ම ලැදබනවො. ඒ බවත් දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ.  

ඉතින් දමන්න දම් රර්මතොව  දත්රැම් දගන දම් දුක් සහගත 
සසරින් මිදීම ප්ිිසස දම් සූම දෙනොම ටික ටික දහෝ උත්සොහවත් 
දවත්වො. ඒ සහහො දම් දේශනොව දහ්තු උප්නිිඃශර  දවත්වො කි න 
අෙහසින් හැම දෙනො ම දම් දේශනොව අනුදමෝෙන් දවන්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

ජශති වශර  යමිශ වි .



 

භව වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා භවත්ක පාා්ා්ි, 
භවතමාදභේක පාා්ා්ි, භවත්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, භවත්ිේහා්ග්ාමි්ි 
පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා 
මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා රේවතචකප්පමාේභ් 
මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ  

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් සූදානම් දවන්දන් දලොේතුරො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දම් දලෝක සත්ව ො දකදරහි මහො කරැණයොදවන් දම් සත්ව ො 
සසර දුකින් එදතර කරවන්නට ඕනූ කි න අෙහසින් දලෝක ට 
දේශනො කළ සේරර්මද න් ියහක් කි වන්න. ඒ නිසො හැම දෙනො ම 
දබොදහොම ශරද්ධොදවන් දම් දමොදහොදත් දී දම් දේශනොව ඉදගන 
ගන්නට ඕනූ. ඒ වදග්ම කි වන ඒ රර්මද හි අඩංගු ෙහම් කරැණයු 
තමන්දග් සිත්වල රොරණය  කර ගන්නත් උත්සොහවත් දවන්නට ඕනූ. 
ඊට අනුව කලින් කල නුවිසන් දමදනහි කරන්නටත් ඕනූ. දමන්න 
දම් වදග් රර්ම  අහලො රොරණය  කර දගන ඊට අනුව කලින් කල 
නුවිසන් දමදනහි කදළොත් තම ි අප්ට දම් රර්මද ් අර්ථ  අවදබෝර 
කර ගන්න ප්ුළුවන් කම ලැදබන්දන්. නුවිසන් දමදනහි කරන්න නම් 
සිත්වල රර්ම  රොරණය  දවන්නට ඕනූ. රර්ම  රොරණය  දවන්නට 
නම් දබොදහෝම ශරද්ධොදවන්, උවමනොදවන් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ. ඒ 
නිසො දම් දමොදහොදත් දී දහොහට දම් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ 
දබොදහොම ආෙරද න්, දගෞරවද න්. 

අෙ තිද න්දන් සම්මොදිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ භව  ප්ිළිබහ වූ හ  දවනි කරම . 
- දප් - සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් භික්ෂූන් වහන්දස්ලොට දම් 
ආකොර ට දේශනො දකොට වදාළො “ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් 
ආ යයශරොවක දතදම් භවත්ක පාා්ා්ි - භව  කි න්දන් කුමක් ෙ 
කි ලො ෙන්නවො නම්, භවතමාදභේක පාා්ා්ි - භවද ් ඇතිවීම කුමක් 
ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, භවත්ිේහා්්ක පාා්ා්ි - භවද ් නැතිවීම, 
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නැති තැන කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, භවත්ිේහා්ග්ාමි්ි 
පටිපභ්ක පාා්ා්ි - භව  නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ කි ලො 
ෙන්නවො නම්, ඇවැත්නි දමන්න දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් 
මනො දැකුම් ඇත්දතක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම ඇෙ නැති, ඍජු බවට 
ප්ත් වූ අද ක් දවනවො. ඒ වදග්ම රර්මද ් ගුණය දැන ප්ැහැදීමකින් 
 ුක්ත, දනො දසල්දවන ශරද්ධොදවන්  ුක්ත වූ, දම් ශොසන ට ආප්ු 
දකදනක් කි ලො කි න්නට සුදුසු ි කි ලො දප්න්නුවො. ඒ ිසදි ට 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දම් භව වොර  මොතෘකො කරලො ඒක 
නැවතත් ිසස්තර කරන්නට ප්ටන් ගත්තො.  

ඉතින් දමතන දී අප්ි දවනදා මතක් කරනවො වදග් අෙත් මතක් 
කළ  ුතු ි  ම්කිසි දකදනක් භව  කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො දැන 
දගන, භවද ් ඇතිවීමත් නැතිවීමත්, භව  නැති කරන මොර්ග ත් දැන 
ගත්දතොත් දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් දවනවො, ෙර්ශන භූමි ට ප්ත් 
දවන්න ප්ුළුවන්. ඒ නිසො දම් භව  කි න්දන් කුමක් ෙ කි න 
කොරණයොව අප්ි දත්රැම් ගන්නට ඕනූ. අප්ි සොමොනයද න් කථො 
කදළොත්, දබොදහෝ රර්ම කරැණයු වල අර්ථ   ම්  ම් මට්ටමක දහෝ 
අදප්් දෙ කින් අප්ි ෙකිනවො. තණය්හොව කි ලො කීදවොත් අප්ට ජීිසතද ් 
අනුරැවක් දහෝ හිතො ගන්න ප්ුළුවන්. ේදේශ  කි ලො කීවහම දමන්න 
දම් ස්වභොව  ි කි ලො ටිකක් වත් දත්දරනවො. දමෝහ  කීවහම 
දමන්න දම් ආකොර ි කි ලො ටිකක්වත් දත්දරනවො. නමුත් භව  
කි ලො කිේවහොම ඒක දබොදහෝ දෙදනක් සොමොනය මට්ටදමන් ෙකිනවො 
මිසක් එහි නි ම අර්ථ  ෙකින්දන් නැහැ. දහොහට මතක තබො ගන්න 
ඕනූ ප්ින්වතුනි ර් ද, ්්මා කි න රර්මතො දෙකක් තිද නවො. ර් ද 
ා්ඤාෙ ්මා ා්ඤාෙ ්මාා්ද්මා පටිපේන්්ා ේතා්ි. අර්ථ  දැන 
දගන, රර්ම  දැන දගන, රම්මොනුරම්ම ප්රතිප්ත්තිද ් හැසිදරන්නට 
ඕනූ. රර්ම  කි න එක දැන ගත්තොට ප්ින්වතුනි අප්ට ප්රතිප්දාවක් 
ලැදබන්දන් නැහැ. ඒදක් අර්ථ  දැන ගන්නත් ඕනූ. අර්ථ  දැන ගත් 
ිසට ි ජීිසතද න් හැසිදරන්නට ප්ුළුවන්.  

රම්ම කි ලො කි න්දන් ප්ින්වතුනි දප්ළ ෙහමට. භව  කි ලො 
කි න්දන් කුමක් ෙ, භවද ් ඇතිවීම කුමක් ෙ, නැති වීම කුමක් ෙ, නැති 
කරන මොර්ග  කුමක් ෙ කි ලො දප්දළ් තිද න වචන ටික, නැත්නම් 
ඒ කොරණයො ටික මතක් කදළොත් ඒකට කි නවො භව  ෙන්නවො කි ලො 
දනොදේ, භව  ප්ිළිබහ තිද න දප්ළ ෙහම ෙන්නවො කි ලො. රර්ම  
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ෙන්නවො කි ලො. ඒ රර්මද ් තිද න අර්ථ  ෙන්නවො කි ලො කි න්දන් 
- ර් ද ා්ඤාෙ - අදප්් ජීිසතද ් දමන්න දමදහම දම් මොනසික 
මට්ටම තිද න දකොට ි භව  කි ලො කි න්දන්, කි ලො ජීිසතද න් 
ෙකින ිසට ි. දමන්න දම් අවස්ථොව ි, දමන්න දම් ිසදිද ් මොනසික 
මට්ටමක හැසිදරන ිසට, දමන්න දම් ආකොර කට අප්ි ජීවත් දවන 
ිසට ි භව  කි ලො කි න්දන්, භව  කි න එක දගොඩනැදගන්දන්, 
භව  කි න එක ප්වතින්දන් කි ලො ජීිසතද න් ෙකින්න ඕනූ. දම්කට 
කි නවො අර්ථ  කි ලො.  

එතදකොට දම් රර්මද ් තිද න අර්ථ  ජීිසතද න් දුටු ිසට ි, 
දම් භව  කි න එක හඳුනො ගත් ිසට ි එ ොට ප්ුළුවන් භව නිදරෝර  
ප්ිිසස හැසිදරන්න. භවද ් දෙෝෂ ක් තිද නවො, භව  තිබුදනොත් 
ජොති  ඇතිදවනවො ම ි, ජොති  ඇති වුදනොත් ජරො මරණය දසෝක 
ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස ඇතිදවනවො ම ි. එදහනම් දසෝක 
ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස නැති කරන්න බැහැ ජොති  නැති 
දනොකර. ජොති  කි න එක නැති කරන්න ප්ුළුවන් කමක් නැහැ භව  
නැති දනොකර. එදහනම් දම් භව  ප්ිළිබහ ව අවදබෝර  අප්ි 
අනිවොර් ද න් ම ඇති කර ගන්න ඕනූ අදප්් ජීිසතද න්. 

ඉතින් ඒක දමන්න දම් ආකොරද ් දෙ ක් දවන්න ඇති කි ලො 
අරමුණයු දවන එදකන් දනොදේ. අදප්් ජීිසතද න් ෙකින මට්ටමට 
ගන්නට ඕනූ. ඒ නිසො දම් භව  ප්ිළිබහ දේශනො වොරද ් දී අප්ි 
ප්ුළුවන් තරම් දබොදහෝම උවමනොදවන් කි වලො දම් භව  කි න එක 
ජීිසතද න් හඳුනො ගන්න උත්සොහවත් දවන්නට ඕනූ. දමොකෙ තව 
ප්රි ො ක් තිද නවො ‘භවත ්ිේහෝ්ෙ ්ිවත්ෙි’ කි ලො. සං ුක්ත 
නිකොද ් ‘දකෝසම්ිය ’ වදග් සූතර වල දී දප්න්වනවො භව නිදරෝර  
නිවන  ි කි න තැනකින්. දමොකෙ භව  තිද න තැන නිවන නැහැ, 
නිවන කි න රර්මතොව  ඇති තැන භව  නැහැ. භව නිදරෝර  ම 
නිවන  ි. ඒ නිසො භව නිදරෝර ක් සහහො  න්නට නම් භව  කි න 
කොරණයොව අප්ි දහොහට දත්රැම් ගන්න ඕනූ. ඒ සහහො අප්ි දම් ෙහම් 
ප්රි ො  නුවිසන් තව ටිකක් ගැඹුරට සම්මර්ශන  කරලො බලමු.  

සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් භව  ප්ිළිබහ දේශනො කළ 
වොරද ් දී මොතෘකොව වශද න් ඒ ප්රි ො  මතක් කරලො ඉන් ප්සුව 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ප්රශ්න කරනවො. ඇවැත්නි, භව  කි ලො 
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කි න්දන් කුමක් ෙ, භව  ඇතිදවන්දන් දකොදහොමෙ, භව  නැති 
දවන්දන් දකොදහොමෙ, භව  නැති කරන මග, නැත්නම් ප්රතිප්දාව 
කුමක් ෙ? කි ලො. ඉන් ප්සුව සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දප්න්වනවො 
“්ේො ේා භික්ඛේවත භවතා - මහදණයනි, දම් භව  තුන් ආකොර  ි - 
කොම භව , රූප් භව , අරූප් භව . ්පාෝ පේකො භවත - දම් භව  
ඇතිවීමට දහ්තුව කුමක් ෙ - උප්ොදාන   ි. භව නිදරෝර ට දහ්තුව 
කුමක් ෙ - ්පාෝ ්ිේහා්ා භවත ්ිේහාේ්ා - උප්ොදාන  නැති කළ 
ිසට භව  කි න කොරණයොව නැති කරන්න ප්ුළුවන්. රෙේාවත රරිේො 
රඨඨංග්ිේකා ාේ්ග්ා භවත්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො - දම් ආ යයෂ්ටොංගික 
මොර්ග  ම භව  නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව ි” කි ලො. 

එතදකොට භව  කි න්දන් දම් තුන් භව  ි, භව ට දහ්තුව 
උප්ොදාන   ි, උප්ොදාන  නැති කිීමදමන් භව  නැති කරන්න ප්ුළුවන්, 
භව නිදරෝර ක් සොක්ෂොත් කර ගන්න ප්ුළුවන්. දම් ආ යයෂ්ටොංගික 
මොර්ග  ම භව  නැති කරන මග ි කි ලො දප්න්නුවො. එතදකොට 
ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  වඩන ිසට උප්ොදාන  නැති දවනවො. උප්ොදාන  
නැති වීදමන් භව  නිරැේර දවනවො. භව  ප්ිළිබහ අවදබෝර  ෙ ඒ 
ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග ට නැවත හසු දවලො, ද ොමු දවලො තිද න්නට 
ඕනූ. ඒ නිසො අප්ි දම් භවත්ක පාා්ා්ි කි න රර්මතොව  නුවිසන් 
බලමු. කොම භව , රූප් භව , අරූප් භව  කි න්දන් කුමක් ෙ ක ිලො 
නුවිසන් දැනගන්න බලමු. සොමොනය මට්ටදම් දී, සොමොනය ිසදි ට 
දලෝකද ් ජීවත් වන අ ත්, දම් ශොසනද න් බැහැර දකදනකුත් දම් 
කොම භව , රූප් භව , අරූප් භව  කි න වචන අහලො ඇති, ෙන්නවො 
ඇති. නමුත් දමතන දී දම් භව  කි න කොරණයොව මීට වඩො ටිකක් 
ගැඹුරැ අර්ථ කට, ගැඹුරැ ස්වභොව කට  නවො - ගැඹුරැ අර්ථ කින්, 
ගැඹුරැ ස්වභොව කින් අවදබෝර කර ගන්න ඕනූ.  

ප්ළමු දවන් අප්ි භව  කි න රර්මතොව  දමොන තරම් දුරට, 
දමොන තරම් ආකොර කට ප්වතිනවො ෙ, ප්රකොශ දවනවො ෙ කි න 
කොරණයොව බලන්නට ඕනූ. සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ 
දම් කොම භව , රූප් භව , අරූප් භව  කි න තුන් භව ට තව 
ප්රි ො  නොම න් තිද නවො. දවනත් ආකොරද ් නම් තිද නවො. දම් 
තුන් භව  ම හඳුන්වන්න දවන කරම තිද නවො. දවන දවන කරම 
වලිනුත් දම් තුන් භව  ම අන් ආකොර කින් හඳුන්වනවො. එතැන දී 
භව  හඳුනන්න තව එක ප්රි ො ක් තම ි මංඥා භවතෙ, රමංඥ භවතෙ, 
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ේ්වතමංඥා්ාමංඥා භවතෙ කි ලො. දම් භව  නැවතත් හඳුන්වනවො 
ඒකේවතෝකාහ භවතෙ, ක්ාේවතෝකාහ භවතෙ, පංකේවතෝකාහ භවතෙ කි ලො. දම් 
කුමන ආකොර කට භව  ගැන හැඳින්වුවත් දම් තුන් භව  ම ි 
ප්නවලො තිද න්දන්.  

ඊට ප්සුව දම් කොම භව , රූප් භව , අරූප් භව  කි න තුන් 
භව  නැවතත් කොරණයො දෙකකට දබදෙනවො, කර්ම භව , උප්්ප්ත්ති 
භව  කි ලො. කොම භව  ගත් ිසට, කර්ම භව  සහ උප්්ප්ත්ති භව  
කි ලොත්, රූප් භවද ් කර්ම භව  සහ උප්්ප්ත්ති භව  කි ලොත්, අරූප් 
භවද ් කර්ම භව  සහ උප්්ප්ත්ති භව  කි ලොත් භව  දකොටස් 
දෙකකට දබදෙනවො. භවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් රර්මතො දෙක 
ම දැන ගන්නට ඕනූ, දෙක ම ඒ ඒ අවස්ථොවට අදප්් ජීිසතද න් දැන 
ගන්නට ඕනූ. එතදකොට ි අප්ි දම් භවද ් ඉන්නවො දන්ෙ කි න 
කොරණයොව ෙන්දන්. ‘සසදර් ඉන්නවො, භවද ් ඉන්නවො, භවද ් 
සැරිසරනවො, භවද ්  නවො’ කි ලො අප්ි හැදමෝම කි නවො. නමුත් අප්ි 
සැරිසරන භව  කුමක් ෙ, ඇිසදින භව  කුමක් ෙ කි ලො නිවැරදිව 
දනොෙන්නකම ම භවද න් භව ට  න්න දහ්තු දවනවො.  

ප්ින්වතුනි, අෙ ෙවදස් භව  කි න එක අදප්් ජීිසතද න් හඳුනො 
ගත් ිසට ි අප්ට භවද න් මිදෙන්න ප්ුළුවන් කම තිද න්දන්. අප්ි ළඟ 
භව  කි ලො එකක් අෙ නැතිනම් අනොගතද ් නම් තිද න්දන් ඒ 
භවද න් අෙ අප්ට මිදෙන්න බැහැ. භව  කි න එක අතීතද ් එකක් 
නම්, නිරැේර වූ එකක් නම් ඒදකන් මිදෙන්න බැහැ. නමුත් භව  
කි න එක දම් දැන් අප් තුළ හඳුනො ගන්න ප්ුළුවන් මට්ටමකින් තිද න 
නිස ි ඒක හඳුනො දගන, අවදබෝර කර දගන, ඒ මට්ටදමන් අප්ට 
මිදෙන්න ප්ුළුවන් කම තිද න්දන්. සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් 
දේශනො කළ දම් තුන් භව  ිසස්තර වශද න්, අර්ථ වශද න් 
දප්න්නනවො - භ විේ්් භේවතා - භව  කි න එක දෙ ොකොර ි - ක්මා 
භේවතා, ්ප ප් ්ි භේවතා කි ලො - කර්ම භව  සහ උප්්ප්ත්ති භව .  

කර්ම භව  කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ? පදඤ ඤාභිමංඛාහ, 
රපදඤ ඤාභිමංඛාහ, ආේ්ඤ ාාභිමංඛාහ නම් දම් තුන් සංඛොර ට 
කි නවො කර්ම භව  කි ලො. පදඤ ඤාභිමංඛාහ කි න ිසට දහොහට 
ෙකින්න ඕනූ කොමොවචර - කොම භූමිද ් තිද න සි ලුම කුසල 
රර්මද ෝ. රූප් භූමි  අනුව තිද න සි ලුම කුසල රර්මද ෝත් අ ිති 
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දවනවො පදඤ ඤාභිමංඛාහෙ , ප්ින් වලට. එතදකොට අකුසල රර්මද ෝ 
රපදඤ ඤාභිමංඛාහ. අරූප් භව  කි න ිසට ආේ්ඤ ාාභිමංඛාහ. දම් 
තරිිසර සංඛොර ට කි නවො කර්ම භව  කි ලො. තව ප්ැත්තකින් ගත් 
ිසට භවගොමී සි ලුම කර්ම කි න එක කර්ම භව  ි කි ලො දම් 
ප්ින්වතුන් දත්රැම් ගන්න ඕනූ. ඒ කර්ම භව  කොම භවද ත්, රූප් 
භවද ත්, අරූප් භවද ත් තිද නවො කි ලො අප්ි මතක් කදළ් ඒ නිස ි. 
කොම භූමිද ් උප්්ප්ත්ති  ප්ිිසස ප්වතින කර්ම දහවත් කොම භවද ් 
කර්ම ප්ැත්ත, කර්ම භව  ි. ඒ කර්ම නිසො කොම දලෝකද ් උප්දිනවො 
නම් කොම භවද ් උප්්ප්ත්ති ප්ැත්ත. එතදකොට රූප්ොවචර කුසල 
කර්ම ක් තිද නවො නම් ඒ රූප් භවද ් කර්ම භව . ඒ රූප්ොවචර 
කර්ම  නිසො ිසප්ොක ලැදබන බවක් තිද නවො නම් ඒක උප්්ප්ත්ති 
භව . ඒ වදග්ම අරූප්ොවචර භූමිද ් ඉප්දීම සහහො  ම් කර්ම ක් 
තිද නවො නම් ඒක අරූප් භවද ් කර්ම භව . ඒ කර්ම න්ට අරූප් 
භවද ් උප්්ප්ත්ති ක්, නැතිනම් ිසප්ොක ක් ප්හළ දව ි නම්, ිසප්ොක ක් 
උප්දි ි නම්, අරූප් භවද ් උප්්ප්ත්ති භව .  

දමතන දී අප්ි ෙකින්න ඕනූ සි ලුම භවගොමී කර්ම ගත් ිසට 
දම්ක කර්ම භව  ි කි න එක. එතැන දී කර්ම භව  කි න එක 
ප්ින්වතුනි වචන කින් දැක්කොට මදි. අප්ි අදප්් ජීිසතද න් දැන ගන්නට 
ඕනූ - භව  කි ලො කි න්දන් දමන්න දම් ටික නිස ි, දම් මට්ටම ි 
කි ලො. දම් ප්ින්වතුන් දමදහම බලන්න, දමදහම ෙකින්න - අප්ි 
 ම්කිසි අරමුණයක් ඇදසන් දැකලො ප්ැත්තකට ගි  ිසට දැකප්ු දෙ  
නිරැේර දනො වී ඇති බවට අදප්් මනදස් නැවත හැප්ී සිටින, දප්නී 
සිටින ගති  ෙකින්න කර්ම භව  හැටි ට. ප්ින්වතුනි භව  කි ලො 
කි න්දන් හැම දවලොදේ ම ඇති බවට හම්බ දවන මොනසික මට්ටම. 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො රූප්, දේෙනො, සංඥාව, සංඛොර, 
ිසඥාවන කි න දම් ස්කන්රද ෝ අනිතය හැටි ට, ප්රතයද න් උප්දින 
දෙ ක්, ප්රතය  නිරැේර දවන ිසට නිරැේර දවන දෙ ක් කි ලො. ඒ 
හැම දෙ ක් ම, නැතිනම් දම් ෙකින, අහන, දැදනන, දැනගන්න හැම 
අරමුණයක් ම දහ්තූන්දගන් හටගන්දන්, ප්රතය කින් හටගන්දන්, 
දහ්තුව නිරැේර දවන දකොට, ප්රතය  නිරැේර දවන ිසට නිරැේර 
දවනවො. නිරැේර වුනොට ප්ින්වතුනි, බලන්න අදප්් මනසට ඒ නිරැේර 
වූ, නැති වූ දේවල් නැති බවක එළඹ සිටිනවො ෙ කි ලො? ඒ හැම දෙ ක් 



 භලමලදරය 99 

ම ඇති බවට හමු දවන දම් මොනසික මට්ටම ෙකින්න කර්ම භව  
කි ලො.  

එතදකොට අප්ි කි මු අතීත  කි න දෙ  නිරැේර  ි. දකනො 
දකනොට සිහි කර ගන්න ප්ුළුවන් නම්, තමන්දග් ප්ුංචි කොල  ඒවො 
නිරැේර  ි. එතදකොට කි ප්ු, කරප්ු දේවල් දම්වො සි ල්ල ම නිරැේර 
දවලො. හට දගන නැති වූ රර්මතො. නමුත් දභෞතික දලෝකද ් ඒ 
ස්කන්රද ෝ ඉප්ිෙ නිරැේර වුනොට, ප්ින්වතුනි අදප්් මනස තුළ දලෝක  
දගොඩ නැගුණයු බවක් තිද නවො දන්ෙ? අදප්් මනස තුළ ඒ කළ දේවල්, 
කි ප්ු දේවල් ඇති බවට හම්බ වූ බවක් අෙ ප්වතිනවො දන්ෙ? දම් 
කොරණයොව දත්රැම් ගන්න කර්ම භව  කි ලො. අප්ි ඕක සොමොනය 
මට්ටදම් දී හිතන්න හුරැ දවලො තිද නවො දම්ක තම ි ‘මතක ’ 
කි ලො කි න්දන්, දම්ක ස්වොභොිසක දෙ ක් හැටි ට. නමුත් ඒ මතක  
කි න එක අප්ට අවස්ථොවට නුවිසන්  ුක්තව, දකදලස් ඇති 
දනොදවන ිසදි ට ඇසුරැ කර ගන්න ප්ුළුවන්, මතක ්කර ගන්න ප්ුළුවන් 
කරම කුත් තිද නවො. දකදලස් මිශරිත ව, දකදලස් සහගත ව ඇති 
බවට හම්බ දවන මතක  ප්ින්වතුනි දමන්න දම් කර්ම භව  ි. නුවණය 
දනො ද දී ජීිසතද න් ඇති බවට හම්බ දවන මට්ටම හැම දවලොදේ 
ම ෙකින්න කර්ම භව  කි ලො.  

අප්ි  ම් රූප් ක් බලලො ඉවතට ගි  ිසට අහවල් තැන දමන්න 
දමදහම දෙ ක් තිද නවො කි ලො එළඹ සිටිනවො නම් ඒක ෙකින්න 
කර්ම භව  කි ලො. තව ප්ැත්තකින් ගත් ිසට දකොතැනක හරි ඇස් 
දෙක වහ දගන සිට දගන ඉන්න ිසට හිදතන් වටප්ිටොව බලන්න. 
ඔබට හිදතන්දන් දම් තිද න වටප්ිටොව ම හිතට දප්දනනවො 
කි ලො ි. දම් වටප්ිටොව ම දත්දරනවො කි ලො ි. නමුත් ප්ින්වතුනි, දම් 
තිද න වටප්ිටොව ම දප්දනනවො, දැදනනවො දනොදේ. එදහම 
වටප්ිටොවක ි ඉන්දන් කි ලො අදප්් මනස තුළ සි ුම්ව උප්ේෙන 
ිසතර්ක න් අදප්් මනදස් ම හැප්ිලො තිද න ගති  ි ඔ  දප්දනන්දන්. 
ඇස් දෙක වහ දගන වටප්ිටොව බලන ිසට, වටප්ිටොව තිද නවො කි ලො 
හිතට අහු දවන ගති  ෙකින්න කර්ම භව  හැටි ට. ඔබට ප්ැත්තකට 
දවලො බොහිර දභෞතික මුළු දලෝක ක් ම සිහි කරනවො කි ලො  ම් 
තොක් නගර න්, රටවල්, මුළු දලෝක ක් ම හිදතන් සිහි කරන්න 
ප්ුළුවන් නම් ඔබ දම් කදළ් දේගද න් තමන්දග් මනස ම ආවර්ජනො 
කර දගන ගි  එක. බුදුරජොණයන් වහන්දස් ඕකට කි නවො ේේ්්ා 
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භේවතා - දම් භව  හැටි ට තිද න්දන් දච්තනොව, කර්ම . අදප්් හිදත් 
දේගද න් උප්දින දච්තනො දප්ළක් තම ි ප්ින්වතුනි ඇති බවට එක 
දිගට දප්ළක් හැටි ට හම්බ දවන්දන්. ඒ නිස ි කර්ම භව ට නම් 
කරන්න දවන්දන් ‘දච්තනො භව ’ කි ලො.  

එතදකොට කර්ම භව  කි න එක දහොහට හඳුනො ගන්න  ම් 
 ම් දේවල්,  ම්  ම් ප්ෙු්ගලද ෝ අරබ ො ඇති බවට හම්බ දවන 
මතක . හට දගන නිරැේර දවන, හට දගන නිරැේර වූ ප්ටිච්ච 
සමුප්්ප්න්න වූ රර්මතොව ක් තිද න තැනක ඇත්ත දැකලො නුවිසන් 
අප්ට මතක් කර ගන්න බැරි නැහැ, සිහි  ඇතිව මතක් කර ගන්න 
ප්ුළුවන්. ඒ මතක  ප්ින්වතුනි සිහි  නමැති, සති  නමැති 
ෛචතසිකද ් හැකි ොවක් මිසක් ඒක භව  දනොදේ. නමුත් සති  
නමැති ෛචතසිකද ් නුවණය දනො ද දී, හැම දවලොදේ ම ඇති බවට 
මනදස් හැප්ිලො සිටින දලෝක ක් තිද නවො නම්, තව ිසදි කට 
කිේදවොත් ඉහදගන, හිටදගන, නිදාදගන, ඇිසදින හතර ඉරි ේව ම 
ප්රිහරණය  කරන ඇස, කන, නොස , දිව, ක , මනස කි ලො  මක් 
ලැදබනවො නම්, තමන්ට තමන් කි ලො සිහිප්ත් කර ගන්න ප්ුළුවන් 
කමක් ලැදබනවො නම්, එක තැනක ඉහලො ඇස් දෙක වහලො තමන්ව 
සිහි කර ගන්න ිසට තමන්ව දප්දනන ගති ක් තිද නවො නම්, දම් 
ටික සි ල්ල ෙකින්න මනස තුළ ම ප්හළ දවලො, මනස තුළ ම හැදප්න 
සි ුම් ිසතර්ක. ඔ  ටිකට  ි කි න්දන් කර්ම භව  කි ලො. 

දම් කර්ම භව  හැම දවලොදේ ම තිද න්දන් ප්ින්වතුනි 
උප්්ප්ත්ති භව  ඇති කිීමම ප්ිිසස. දැන් අප්ි කර්ම භව  කි න එක 
දත්රැම් කර ගත්තො. කර්ම භව  කි න ිසට අදප්් ජීිසතද න් දැන් 
ෙකින කොමොවචර මට්ටම ි දප්න්නුදේ. රූප්ොවචර මට්ටම දවන ිසට 
දම් අදප්් වදග් කොමොවචර මට්ටදමන් දගවල් දදාරවල් තිද නවො 
කි න දම් මොනසික මට්ටම හිටින්දන් නැහැ. වටප්ිටොව හිටින්දන් 
නැහැ. අෙ අප්ි ඇස් දෙක වහ දගන ඉහ ගත් ිසට දගෙර හතර වදට් 
ියත්ති, ඇහ, ප්ුටු, දම්ස තිද නවො කි ලො අදප්් මනසට දප්දනන 
මට්ටම තම ි කොම භව  කි ලො කි න්දන්. හිත දහොහට සමොිප වූ ිසට, 
ඉදේම ඔ  මට්ටම අත හැදරනවො. ඒ කි න්දන් කොම භව මට්ටම 
අදප්් මනදස් නැහැ. එතදකොට රූප්ොවචර ප්රථම, ේිසතී , තෘතී , 
චතුර්ථ කි න දම් රයොන මට්ටම් උප්දිනවො. ඒ රයොන ඇසින් ෙකින, 
රයොන සිතට හසු දවන නිමිති ඇති බවට ඊට ප්සුව අදප්් මනස තුළ 
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හැප්ිලො ප්වතිනවො. දම් කොම භූමිද ් ඉන්න ිසට ඇහ, ප්ුටු, දම්ස ඇති 
බවට මනසට හම්බ දවනවො වදග්ම, රයොන  ලබොගත් ිසට දම් ඇහ, 
ප්ුටු, දම්ස හම්බ දවන්දන් නැහැ. ඉතො සි ුම් ඒ රයොන ඇසින්, රයොන 
සිතට වැටහුණයු රර්මතො තිද නවො නම්, රූප් තිද නවො නම් ඒවො ඇති 
බවට අදප්් මනස තුළ හැප්ිලො ප්වතිනවො. ඒක තම ි රූප්ොවචර කර්ම 
භව  කි ලො කි න්දන්.  

ඊට ප්සුව අරූප්ොවචර මට්ටදම් ආකාමා්ඤ කාේ්, 
විඤ ඤානඤ කාේ්, ආකිඤ කඤ ඤාේ් සමොප්ත්ති උප්ෙවො ගත් 
දකනොට බොහිර අවකොශ ක් ඇති හැටි ට, බොහිර ිසඥාවනද න් ෙත  ුතු 
රර්ම ක් ඇති හැටි ට තමන්දග් මනසට වැටදහන ගති ක් තිද නවො 
නම්, තමන්දග් මනදසන් ම අහස සිහි කර ගන්න ප්ුළුවන් කමක් 
තිද නවො නම්, දම් ප්ුළුවන් කම, හැකි ොව එ ොට අරූප් භවද ් කර්ම 
භව . හැම දවලොදේ ම කර්ම භවද ් ලක්ෂණය  තම ි ප්ින්වතුනි 
බොහිර ආ තන ට තමන්දග් මනස ද ොමු කරලො ඇති. අෙ දමදහම 
ඉහදගන ඈත සිටින අම්මො, තොත්තො, දුවො ප්ුතො අප්ට සිහි කරන්න 
ප්ුළුවන් නම්, සිහි කරනවො නම්, ඒ සිහි කළො ක ිලො අප්ි කදළ් භව  
සිහි කර ගන්න එක. මම දම් ටික වැඩි වශද න් ිසස්තර කදළ් දම් 
ස්වභොව  ි ප්ින්වතුනි අප්ි වැඩිද න් ම දත්රැම් කර ගන්න ඕනූ, දැන 
ගන්න ඕනූ, අවදබෝර කර ගන්න ඕනූ.  

දම් භව ට ැවටිලො තම ි අප්ි ‘තිද නවො, තිද න දෙ කට 
ැවදටනවො’ කි ලො උප්්ප්ත්ති වශද න්  න්දන්. අෙ ෙවදස් දී ෙරැවො, 
දගවල් දදාරවල් කි ලො අප්ට සිහි කර ගන්න ප්ුළුවන් නම් දම් අදප්් 
සිත ම අප්ි සිහි කර ගන්නවො. අදප්් දච්තනොව ම අවදි කර ගන්නවො. 
අදප්් කර්ම භව  ඇති කර ගත්තො. අප්ි කර්ම භව  ම සිහි කර 
ගන්නවො. නමුත් දම්ක දන්ෙ කර්ම භව  කි ලො කි න්දන්, දම්ක 
දච්තනොව දන්ෙ, දම්ක මනස තුළින් ම උප්ෙවන ලෙ එකක් දන්ෙ 
කි ලො දනො ෙන්නො කම නිසො අප්ව උප්්ප්ත්ති භව ට ප්මුණයුවන්න 
තිද න දහ්තුව උප්දිනවො. ඒ කි න්දන් බොහිරද න් ම දුව, ප්ුතො මතක් 
වුනො කි න අෙහසට ඇිසල්ලො සඒකට කර්ම  කි ලො කි න්දන්  ඊට 
ප්සුව ඒ දච්තනොව ම මුල් කර දගන, ඒ භව  වූ ඒ ෙරැවො කි ලො සිහි 
කර ගත්ත දච්තනොව ම මුල් කර දගන ඒ දෙ  ගන්න දහෝ බලන්න 
දහෝ ෙකින්න දහෝ  න ිසදි ට සිත, ක , වචන  කරි ොවට නංවනවො. 
ඒ ගි  ිසට හම්බ දවන මට්ටම තම ි අප්ට ිසප්ොක , උප්්ප්ත්ති භව  
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කි ලො කි න්දන්. ඒ ෙරැවො නැත්නම් දග් දදාර නැවත හම්බ දවන 
මට්ටමට අප්ව ප්මුණයුවන්න උප්කොර වූ මොනසික මට්ටම තම ි කර්ම 
භව .  

භවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට තුන් භව  ෙන්නවො. තුන් භවද ් 
කර්ම භව  කි න්දන් දම් ටික ි කි ලොත් ජීිසතද න් ෙන්නවො. දැන් 
අප්ි තුන් භූමිද ් කර්ම භව  ප්ැත්ත ි කථො කදළ්. භව  තුන් ආකොර ි. 
තුන් ආකොර භව  කර්ම භව , උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො ප්රදභ්ෙ වශද න් 
දෙකට දබෙලො කර්ම භව  ප්ැත්ත තම ි අප්ි කථො කදළ්. තුන් භූමිද ් 
ම තිද නවො උප්්ප්ත්ති භව . කොම භූමිද ් උප්්ප්ත්ති භව , රූප් 
භූමිද ් උප්්ප්ත්ති භව , අරූප් භූමිද ් උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො. හැම 
දවලොදේ ම දහොහට මතක ති ො ගන්න ඕනූ උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො 
කි න්දන් ිසප්ොක සිත් ප්හළ වන මට්ටමක්. ඒක ක්ෂිසක දවන්න 
ප්ුළුවන්, ප්රතිසන්ිප වශද න් දවන්න ප්ුළුවන්, ිසප්ොක මට්ටමට තම ි 
උප්්ප්ත්ති  කි ලො හැම දවලොදේ ම කි න්දන්, උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො 
කි න්දන්.  

 ම් දවලොවක දී ඇස, රූප් ගැටිලො චක්ඛු ිසඥාවන  ඉප්දිලො. ඒ 
කි න්දන් ඇදසන් රූප් බලන මට්ටදම් දී ඔබලො ඉප්දිලො. කොම භවද ් 
උප්්ප්ත්ති භව  දම්ක.  ම් දවලොවක දී කනට ශේෙ  ගැටිලො දසෝත 
ිසඥාවන  ඉප්දුණයො නම්, කන ඉප්දුණයො නම්, ඔබලො ඉප්දිලො. ඝොණය 
ිසඥාවන  ඉප්දුණයො නම්, ගහ සුවහ දත්රැණයො කි ලො කි න්දන් උප්්ප්ත්ති 
භව . රස දැනුණයො නම් රස දත්රැණයො කි ලො කි න්දන් උප්්ප්ත්ති 
භව . ක ට  මක් ගැටුණයො නම් ගැදටන දමොදහොත දම් උප්්ප්ත්ති 
භව . ඒ වදග්ම මදනෝමද න් සිහි කරලො ප්රතිසන්ිප වශද න් 
ප්ැමිදණයන ිසට දම් උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො ෙකින්න ඕනූ. ඒ වදග්ම 
මදනෝ ිසඥාවන මට්ටදම් දී ිසප්ොක සිත් ෙකින්න උප්්ප්ත්ති භව  හැටි ට. 
දම් කොම භූමිද ් උප්්ප්ත්ති භව . ඇදසන් රූප් ක් ෙකින අවස්ථොව 
උප්්ප්ත්ති භව . වර්තමොන ක ශේෙ, ගන්ර, රස, ස්ප්ර්ශ හම්බ දවන 
අවස්ථොව උප්්ප්ත්ති භව .  

එතදකොට කොම භවද ් කර්ම භව  කි ලො කීදේ රූප්  ප්ිළිබහ 
ව හිදත් ඇති මතක ප්ැත්ත, දැනුම ප්ැත්ත කර්ම භව . ඒ දැන ගත්ත 
දෙ , මතක ති ො ගත්ත දෙ  දහො ො දගන ගිහිල්ලො හම්බ දවන 
අවස්ථොව උප්්ප්ත්ති භව . දහොහට මතක ති ො ගන්න අප්ි භවද ් 
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සැරිසරන්දන් දමන්න දමදහම ි කි ලො. කර්ම භවද ් ඉහලො 
උප්්ප්ත්ති භව ට  නවො, උප්්ප්ත්ති භවද න් නැවත කර්ම භව  
සැකදසනවො. ඒ කි න්දන් රූප් ක් තිද නවො කි න එක තම ි අදප්් 
කර්ම භව , මොනසික මට්ටම. ඒ රූප් ක් තිද නවො කි න මොනසික 
මට්ටම උෙේ දවනවො රූප්  ෙකිනවො කි න මට්ටම උප්ෙවන්න, 
උප්්ප්ත්ති භව  ඇති කරන්න. ඊට ප්සුව උප්්ප්ත්ති භව  දහ්තුදවන් 
කර්ම භව  ඇති කරන්න කි ලො කි න්දන් දැකප්ු රූප්  දහ්තු ි 
නැවත දැකප්ු දමදහම එකක් තිද නවො කි න මොනසික මට්ටම ඇති 
කරන්න. ආද ත් කර්ම භව  ඇති කරනවො. අප්ි දම් භවද ් තම ි 
සැරිසරන්දන්. භව  තම ි හදා ගන්දන්. කර්ම භවද න් උප්්ප්ත්ති 
භව ට, උප්්ප්ත්ති භවද න් කර්ම භව ට.  

එතදකොට භවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට අප්ි ඉන්දන් භව  තුළ 
දන්ෙ කි ලො ඔබට දත්දරන්න ඕනූ. දම් දලෝකද ් ඔබ භවද න් 
මිදිලො ඉන්න, භව නිදරෝර කරලො ඉන්න කිසිම දවලොවක් නැහැ. 
දලෝක ො ඇදසන් රූප් බැලුවත්, එදහම නැත්නම් කුසල අකුසල කර්ම 
ැස් දකරැවත් ඒ හැම දවලොවක ම භව  තුළ ම ි ඉන්දන්. ඒ භව  
තුළ ඉන්දන් දකොදහොමෙ - ඔන්න ඔ  අර්ථද න්. කුසල අකුසල කර්ම 
කි ලො කීදේ දවන කිසිවක් දනොදේ, අප්ි කි මු රැවන්වැලි සූ , ශ්රී 
මහො දබෝධීන් වහන්දස් ආදී කුසල් සිත් අප්ට හිතට නගො ගන්න 
ප්ුළුවන් නම් දම්කට කි නවො කර්ම භව  කි ලො. ඊට ප්සුව රැවන්වැලි 
සූ , ශ්රී මහො දබෝධීන් වහන්දස් වන්ෙනො කරන්න ඕනූ කි ලො හිතිලො 
අප්ි ඒ හිතට අනුව කි නවො, කරනවො,  නවො. ඔ  ටික ඔක්දකොම 
අ ිති ි කර්ම භව ට. ගි  ිසට රැවන්වැලි සූ  තිද නවො. චක්ඛු 
ිසඥාවන  උප්දිනවො. ශ්රී මහො දබෝධීන් වහන්දස් දප්දනනවො. ඔන්න 
කුසල කර්ම  කළොට ිසප්ොක ක්. ප්රවෘත්ති ිසප්ොක ක්. ඕකට තව 
ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක කුත් තිද නවො. ඔ  ප්රවෘත්ති ිසප්ොක .  

කාමධසම කමාසම ක්ත්ා ්පචි්ත්ා විපාකං කක්ඛද 
වි්ඤානං ්ප්පන්්ං ේතා්ි - කුසල කර්ම  කළ නිසො, ැස් කළ නිසො 
චක්ඛු ිසඥාවන  උප්දිනවො කි ලො කීදේ, දැන් ඔබ දමදහම කුසල 
කර්ම ක් කළ නිසො ඒදක් ිසප්ොක  තම ි චක්ඛු ිසඥාවන  උප්දිනවො. 
එතදකොට ඒක ප්රවෘත්ති සක්ෂිසක  ිසප්ොක ක්. ඒ කි න්දන් කොම 
භූමිද ් උප්්ප්ත්ති භව . ඊට ප්සුව කොම භූමිද ් උප්්ප්ත්ති භව  
ප්රතිසන්ිප වශද නුත් තිද නවො. දම්ක ප්රදභ්ෙ සහිතව නුවිසන් 
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ෙකින්න ඕනූ. දම් ටික ඔක්දකොම එකතු කරලො තම ි භවත්ක 
පාා්ා්ි කි න ිසට භව  ගැන දහොහට එ ො ෙන්න දකදනක් 
දවනවො.  

ඒ ිසදි ට  ම් වස්තූන් ඇති බවට මනදස් හැප්ිලො හිටින මට්ටම 
ෙකින්න කර්ම භව  කි ලො, ඒක ජීිසතද න් අත් ිසඳින ප්ංච ිසඥාවන  
ෙකින්න උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො. එතදකොට ප්රතිසන්ිප වශද න් මදනෝ 
ිසඥාවන ොදග් ප්ැමිණීම ෙකින්න උප්්ප්ත්ති භව  හැටි ට. ිසප්ොක වූ 
මදනෝ ිසඥාවන මට්ටදම් සිත් ෙකින්න උප්්ප්ත්ති භව  හැටි ට. 
එතදකොට කොම භව  කි න්දන් දම් උප්්ප්ත්ති, කර්ම වශද න් 
දෙ ොකොරද න් ප්ිහිටි දම් මට්ටම ි කි ලො ෙන්නවො. එ ොට ‘භව  
කි න කොරණයොව තුළ ම අප්ි හැසුරැනො මිසක් කිසි දිනක භවද න් අප්ි 
මිදිලො හිටිද ් නැහැ, මිදිලො ඉන්න ප්ුළුවන් කමක් නැහැ’ කි න නුවණය 
එනවො. දැන් එ ො භව  කි ලො කිසි දිනක දනො දැක්ක ප්රොර්ථනො 
අර්ථ කින් ෙකින්දන් නූ. ශරැතවත් ආ යයශරොවක ො ‘අදන් අප්ි භවද න් 
භව ට සැරිසර ි දන්ෙ’ කි ලො කවදාවත් දනො දැක්ක, දනො ෙන්න, 
දනොදුටුිසරූ අනොගත සිහින ක් වූ භව ක ඉන්දන් නැහැ. දම් දැන්, 
වර්තමොනද ්දීම ජීිසත  කි ලො කි න්දන් දම් භව  තුළ සැරිසරන 
බව කි ලො එ ො ෙන්නවො. භවද න් මිදුණයො නම් ප්ින්වතුනි, භව 
නිදරෝර  නිවන නිසො එදහම නම් අප්ි නිවදන් ඉන්න ඕනූ. අප්ි 
නිවන් දැක්දක් නූ කි ලො කි න්දන් හැම දවලොදේ ම භවද ්, භව  
තුළ ම ි ඉන්දන් නිසො.  

රූප් භව  දමන්න දම් ිසදි ට ෙකින්න. මම කොම භූමි  කි ප්ු 
කර්ම මට්ටමත්, ිසප්ොක මට්ටමත් වදග් රූප්ොවචර මට්ටදමත් රයොන 
උප්ෙවො ගන්න උත්සොහවත් දවන මට්ටම ෙකින්න රූප්ොවචර කර්ම 
භව . රූප් භවද ් ඉප්දුණය රයොන  ප්රවෘත්ති වශද න්, ප්රතිසන්ිප 
වශද න් දෙ ොකොර ි. ප්රථම, ේිසතී , තෘතී , චතුර්ථ රයොන උප්ෙවො 
ගත් ිසට ප්රවෘත්ති ිසප්ොක ක්. ඊට ප්සුව ප්රතිසන්ිප වශද න් ඒ බරහ්ම 
දලෝකද ් උප්න් ිසට ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක ක්. ඒ දෙක ම උප්්ප්ත්ති භව . 
එතදකොට අප්ි ෙන්නවො අරූප් භවද ් දීත් ඔ  ිසදි ට ම ි. කර්ම 
භව  ි, උප්්ප්ත්ති භව  ි කි න රර්මතො දෙක දම් ිසදි ට ජීිසතද න් 
දැන ගන්නවො තුන් භූමි  හරහො. දවන දකොදහ්වත් තිද න එකකින් 
දනොදේ, තමන්දග් ජීිසත  ම ෙකිනවො.  
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ඒ ිසතරක් දනොදේ භවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට තව 
කොරණයොවක් එ ොට දප්දනන්න ඕනූ. භව  තිබුදනොත් ඒ කි න්දන් 
කර්ම භව  තිබුදනොත් ජොති  දවනවො ම ි, උප්්ප්ත්ති  ඇති දවනවො 
ම ි, උප්්ප්ත්ති භව  ලැදබනවො ම ි. උප්්ප්ත්ති භව ට තව නමක් 
තම ි ජොති  කි ලො කි න්දන්. එතදකොට කර්ම භව  තිබුදනොත් 
උප්්ප්ත්ති භව  ලැදබනවො ම ි. උප්්ප්ත්ති  දවනවො ම ි. එදහනම් 
භව  කි ලො කි න්දන් ජරොමරණය ට තව නමක් දන්ෙ කි න නුවණය 
ලැදබන්නට ඕනූ. භව  කි ලො කි න්දන් ජොති ට තව නමක් දන්ෙ, 
ජරොමරණය ට තව නමක් දන්ෙ, කි න නුවණය ඔබට ලැදබන්නට ඕනූ. 
භවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට අප්ි හිදතන් හිතුවත්, ඇදසන් දුටුවත්, 
ෙකින දෙ  හිදතන් හිතුවත්, ෙකින දෙ  ඇදසන් දුටුවොත්, දැකප්ු දෙ  
හිදතන් හිතුවත් අප්ි ඉන්දන් භව  තුළ ි, ඒ කි න්දන් ජරොමරණය 
තුළ ි කි ලො ෙකින්න ඕනූ.  

දම් ිසදි ට ෙකින ිසට භවද ් කලකිදරනවො. කුමක් නිසො ෙ? 
භව  කි ලො අප්ි කීවො ෙකින මට්ටම ිසප්ොක ි, ඒක දැකලො මනස තුළ 
ඇති කර ගන්නවො දලෝක . ඒක කර්ම භව . මනස තුළ තිද න කර්ම 
භව  උප්ද ෝගී කර දගන නැවත බොහිරද න් ෙකින මට්ටම උප්්ප්ත්ති 
භව . උප්්ප්ත්ති භවද න් කර්ම භව ට, කර්ම භවද න් උප්්ප්ත්ති 
භව ට දම් චකර ක් හැටි ට කැරදකන එකට කි නවො සංසොර චකර , 
භවද ් ගමන් කරනවො, භවද න් භව ට  නවො කි ලො. ඇදසන් 
බලලො ඉවර දවන ිසට කදණයන්, කදණයන් අහලො ඉවර දවන ිසට 
නොසද ්, ඊට ප්සුව දිදවන්, ශීමරද න්. ඔන්න ඔ  චකර  තිද න්දන්. 
ප්ින්වතුනි අප්ි ඉප්දිලො මැරැණයො, මැරිලො ඉප්දුණයො, ජීවත් දවනවො කි න 
තැනක නතර දවලො නැහැ. දම් චකර ක් තිද න්දන් කරත්ත දරෝෙ ක් 
කරකැදවනවො වදග්. ඔ  සිේිප ට කි නවො භව  කි ලො.  

දම් භවද ් සැරිසරන ිසට ලැදබන්දන් පිේෙති විප්පේොග් 
ුරක්ඛ, රප්පිේෙති මමපේොග් ුරක්ඛ, දෙමේප්ි න්, සදහෝෙරද ෝ, දූෙරැදවෝ, 
ඥාවති හිෛතෂීන් මැරිලො කූ ගහන්න, අඬන්න, ිසලොප් දෙන්න දවන 
දුක, දනොද ක් දලඩ දරෝග ආදි . දමන්න දම්වො තම ි දම් 
ආ තන න් හරහො මොරැදවවී, මොරැදවවී ඉන්න අප්ට ලැදබන්දන්. 
ඕක හුඟක් ඈතට ෙමන්න එප්ො. දම් ප්ින්වතුන්දග් ජීිසත දෙස බලන්න. 
ඔබ ජීිසතද න් ගත් ිසට දප්ර කර්මද න් දම් භවද ් ඉප්දුණයො කි න 
එක හිතන්න. ඒ ඉප්දුණයො කි න ිසට, භව  කි න ිසට දහොහට බලන්න 
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අප්ි ජීවත් වුනො කි ලො කදළ් කුමක් ෙ කි ලො. දප්දනන, ඇදහන 
බොහිර තිද න  මක් මතක ති ො දගන, මතක තිද න දෙ  දහො ො 
දගන ගිහිල්ලො ඒක බලනවො, අහනවො. නැවත බලප්ු, අහප්ු දෙ  මතක 
ති ො ගන්නවො. නැවතත් මතක ති ො ගත්ත දෙ  දහො නවො. 
ඇදසනු ි, කදනනු ි, නොසද නු ි, දිදවනු ි, ශීමරද නු ි, 
මනදසනු ි ඔ  වදග් කරි ො දාම ක් සිේර වුදන්. ඔදහොම සිේර දවන 
තැනක ඒ සිේිප ට අමතරව කඩු ප්ොරවල් ඇනුණයු දුක, ප්ිහි  ප්ොරවල් 
ඇනුණයු දුක, දහොරි කුෂ්ට, ෙෙ වලින් ිසන්ෙ දුක, ප්ිළිකො දලඩ දරෝග 
හැදෙන දුක, ඒ වදග්ම ප්රි මනොප් අ දගන් දවන් වීම්, ිසද ෝ වීම්, 
මරණය දුක, මහලු බදේ දුක වදග් දවනම දුක් ටිකකුත් අප්ට එකතු 
දවලො දන්ෙ බලන්න.  

දම් චකරද ්  න ිසට අප්ි දහොහට ෙන්නවො දමදහම 
කොරණයොවක්. දැන් චිතරප්ටි ක් වදග් දෙ ක් බලන ිසට ප්ිටුප්සින් 
ආදලෝක රොරොවක් හරහො දේගද න් එක ම ිසදිද ් චිතර තිද න 
‘දනගටිේ’ සදස් ො ප්ටල  රොශි ක්  නවො.  න ිසට තිර  තුළ වැටිලො 
තිද නවො හිට දගන ඉන්න මනුස්සද ක් වදග්. ඒ වදග් දම් සිත්, 
‘බොහිර දෙ ක් තිද නවො කි ලො සිහි කරලො එදහට  න දකොටත් 
තිද න එක ෙකිනවො, දැකප්ු එක තිද නවො’ කි ලො දමදහම චකරද ් 
කැරකී කැරකී ඉන්න ිසට අප්ට ජීිසත ට ඉතුරැ දවලො තිද නවො, 
ලැියලො තිද නවො ජරො, මරණය, දසෝක, ප්රිදෙව, දුක්ඛ, දදාමනස්ස, 
උප්ො ොස කි න ටිකත්. ගිනි දප්දනල්ලක් දේගද න් කැරදකන ිසට 
වළල්ලක් කි න එකක් නිර්මොණය  දවලො තිද නවො වදග්, දම් භව  
කි ලො කි න්දන් ජරො මරණය දුක නිර්මොණය  කරලො, ජීිසතද න් 
දහොහට ිසඳින්න ප්ුළුවන්, කූ ගසමින් අඬන්න ප්ුළුවන්, ිසලොප් දෙන්න 
ප්ුළුවන් ිසදි ට ජරො මරණය ටික නිර්මොණය  කරලො දම් තිද න්දන්. 
ේා් ් ේ්ම භවතෙ ්ිමා තො ේග්්ෙි රපි ාහා ාහන කිේ ටික 
විඳි් ේ් .  

එතදකොට භවත්ක පාා්ා්ි කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්න 
ිසට ප්ින්වතුනි, ඔබට දම් අවදබෝර  ලැදබන්න ඕනූ. භව  කි ලො 
කි න්දන් දමන්න දම් කොරණයොව කි ලො ජීිසතද න් ෙකින්න ඕනූ. 
එදහම දැකප්ු ෙවසට ි ප්ින්වතුනි අප්ි දම් භවද ් කලකිදරන්දන්. අප්ි 
දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූ ෙරැදවෝ කි ලො 
දලෝක  මවො දගන ඉන්න තැනක, දම් ප්රතයද න් හට ගත්ත, 
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දහ්තූන්දගන් හට ගත්ත භව  දන්ෙ ප්වතින්දන්, භව  තුළ දන්ෙ 
සැරිසරන්දන්, දම් භව ට දන්ෙ තණය්හො කදළ් කි ලො දත්රැම් කර 
ගන්නට ඕනූ. අප්ි රූප්, ශේෙ, ගන්ර, රස, දප්ොට්යේබ කි න දම් 
දමොනවො හරි උප්්ප්ත්ති භවද ් කුමකට හරි කැමති නම් - කැමැත්තට 
කි නවො කර්ම භව  කි ලො - කැමති වුදන් උප්්ප්ත්ති භව ට. 
එතදකොට අන්තිමට භව ට කැමති අප්ට භව නිදරෝර ක් ලැදබ ි ෙ 
කි ලො බලන්න. භව  තුළ ම ි ඉන්දන්.  

එතදකොට සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ භවත්ක 
පාා්ා්ි කි න රර්මතොව , ඒ ප්රි ො  අප්ට දත්රැදනොත්, හරි ට 
අවදබෝර වුදනොත් ප්ින්වතුනි දම් තරම් ප්රදේශ ක්, දම් තරම් 
වප්සරි ක් අප්ට අවදබෝර දවන්නට ඕනූ. ඒ කි න්දන් කොම භූමි , 
රූප් භූමි , අරූප් භූමි  කි න තුන් භූමි  ම දම් භව  ි, දම් තුළ 
සැරිසරන බව ි භව  කි න්දන් කි ලො තමන්දග් ආ තන ටික හරහො 
භව  තමන්ට හම්බ දවනවො. ඇස, කන, නොස , දිව, ක , මනස 
හරහො සැරිසරන බව ි දම් භව  කි න කොරණයොව හම්බ දවනවො. 
එදහම සැරිසැීමම තුළ ඉප්දිලො තිද න අර්ථ  තම ි අප්ට දුක. අර 
ගිනි දප්දනල්ල කරකවන ිසට හම්බ වුදන් වළල්ලක් වදග්, සිත් ඒ 
ප්ැත්තට දම් ප්ැත්තට මොරැදවන් මොරැවට අරමුණයු ෙකිමින් - සිහි 
කරමින්, සිහි කරමින් - ෙකිමින්, අසමින් - සිහි කරමින්, සිහි කරමින් - 
අසමින්, දම් ගත කරන චකර ට හම්බ දවන ටික තම ි අඬන්න, ිසලොප් 
දෙන්න, කූ ගහන්න ප්ළුුවන් මට්ටදම් දුක. එදහනම් භව  කි ලො 
කි න්දන් දුක දන්ෙ, දම් දුක කිසි දිනක නැති කරන්න බැහැ භව  
ඇති තොක්. භවද ් සැරිසරනවො කි ලො කි න්දන් දුදක් සැරිසරනවො. 
භව  කි ලො කි න්දන් දුකට තව නමක් දන්ෙ කි න කොරණයොව 
දත්රැම් ගන්න ඕනූ. භවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් දුකට කි න 
තව නමක් දන්ෙ කි න නුවණය ලැදබන්නට ඕනූ. දම් ිසදි ට දුටු ිසට 
භව  ගැන ෙන්නවො.  

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළො ්පාෝ 
පේකො භේවතා. ප්ින්වතුනි, අරමුණයු දැඩිව ගන්න ස්වභොව ට ි 
උප්ොදාන  කි ලො කි න්දන්. එතදකොට දම් දලෝකද ් ෙකින, අහන, 
දැදනන, දැන ගන්න දේවල් අප්ි දැඩිව ගන්න ස්වභොව  නිස ි අප්ට 
කර්ම භව  උප්දින්දන්. ඒ නිස ි උප්්ප්ත්ති භව . නැවත උප්්ප්ත්ති 
භවද ් අරමුණයු දැඩිව ගන්න ස්වභොව  නිස ි නැවත කර්ම භව , ඒ 
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නිස ි නැවත උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො දම් දැඩිව ගන්න ස්වභොව  
උප්ොදාන  නිස ි ප්ින්වතුනි දම් භව . අප්ට දමදහම බොහිර දේවල් 
ඇති බවට සිදත් සිදතන්දන් බොහිර දේවල් තිද න නිසො දනොදේ.  

මොොඳ ට භග  ත  භග ත ය ො භග ත නතන භග ඕනෑ භග ප් නතොතනු , භග හප්  භග ො තො භග මතන භග ඉ නත ම නත  භග
 ොො ත භග මවෞත   භග මෙතොලත, ඥාතනීත භග ො තතෂනීත භග ඉනතන  භග  ොට  භග හප්ට භග ො මතත භග දැ නු   ත, 
 ත ය  ත භග ත මයනතමනත භග එමො  භග හය  භග ඉනතන භග ො නතෙය   භග   යලො. භග එමො  භග හය  භග ඉ නත න  භග
ො නතෙ භගමනොමේ භගප් නතොතනු  භගහප් ට භගම මො  භග ත ය  ත භගත මයනතමනත. භගඋප්ොදානය  භගන ස ය   භග
- භග උප්ොදාන භගප්ච්චය ො භගව මොො . 

දමොකෙ දැන් අප්ි කැඩප්තකට එබුදනොත් අදප්් ඡො ොව 
දප්දනනවො අප්ට. අප්ි ප්ැත්තකට ගි  ිසට අප්ට දප්නුණයු ඡො ොව 
කැඩප්දත් තිද නවො කි ලො කි නවො ෙ? ඒක අදප්් හිදත් හැප්ිලො 
හිටිනවො ෙ දැකප්ු දෙ  තිද නවො කි ලො? ඒක නැහැ. ඇ ි ඒ ඇදසන් 
ඡො ොවක් දන්ෙ දැක්දක්. කැඩප්තට අදප්් ඡො ොව වැටිලො තිද නවො. 
අප්ි අහකට  න ිසට ම දැකප්ු එක දැන් එතන නැහැ, වීදුරැව ිසතර ි 
තිද න්දන් කි ලො අවදබෝර ක් තිද නවො. නමුත් බොහිර දවනත් 
දෙ ක් දැකලො අප්ි අහකට ගි  ප්සුත් ඒ දැකප්ු දෙ  එතන තිද නවො 
කි ලො හිදතනවො. එකක් දනො හිටින්නත්, එකක් තිද නවො කි ලො 
හිදත් හැප්ිලො හිටින්නත් දහ්තුව කුමක් ෙ? ඒක තම ි ප්ින්වතුනි 
කැඩප්ත දෙස බලන ිසට අප්ි ෙකින්දන්, අප්ි බලන්දන් දම්ක ඡො ොවක් 
කි න මට්ටමින්, ඇත්තක් දනොදේ කි න මට්ටමින්. නමුත් ඇදසන් 
ෙකින රූප් ට අප්ි සම්බන්ර දවන්දන්, කදණයන් අහන ශේෙ ට අප්ි 
සම්බන්ර දවන්දන් දම්ක ඇත්ත ම ි කි න තැනකින්. ඒ ඇ් ් වතූ 
ාට් ාෙි ්පාෝෙ කිෙධා කිේ ේ් . දැඩිව ගත්ත එක. අප්ට උප්ොදාන 
ප්රි ොද ් දී ඒක ඉදගන ගන්නට ප්ුළුවන්. එතදකොට ඒ බොහිර දභෞතික 
වස්තූන් දහෝ එදහම ප්ුේගලද ෝ, දේවල් තිද න නිසො දනොදේ, බොහිර 
දේවල් ඇති බවට හිදත් හැප්ිලො ප්වතින්දන් උප්ොදාන  නිස ි. ෙකින, 
අහන දවලොවට අරමුණයු දැඩිව ගන්න ස්වභොව  නිස ි.  

්පාෝ ්ිේහාේ්ා භවත ්ිේහා්ා - ෙකින, අහන දවලොවට ඒ 
අරමුණයු දැඩිව ගන්දන් නැත්නම්, ඒ ෙකින අහන දේවල් අරබ ො, 
උප්්ප්ත්ති භව  අරබ ො අදප්් නුවණය අර දගන ගිද ොත්, නැතිනම් 
කර්ම භව  දහෝ උප්්ප්ත්ති භව  දහෝ කි න රර්මතො දෙක අරබ ො 
අප්ට භව , භව  හැටි ට ෙකින්න ප්ුළුවන් කමක් තිබුදනොත්, 
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උප්ොදාන  හිටින්දන් නැහැ. උප්ොදාන  නැත්නම් භව  නැහැ. ඒ 
කි න්දන් දම් දැකප්ු දෙ  දැකීදමන් ප්සුව නිරැේර දවනවො කි න 
මට්ටම මනදස් එළඹ සිටිනවො මිසක් දැකප්ු දෙ  ඇති බවට මනදස් 
ැඳිලො, හැප්ිලො හිටින්දන් නැති තත්ව ට ප්ත්දවනවො.  

එතදකොට උප්ොදාන නිදරෝර  භව නිදරෝර  ි. උප්ොදාන නැති 
කළ ිසට භව  නැති කළො දවනවො. එතදකොට ප්ින්වතුනි, දම් 
උප්ොදාන  නැති කරලො, භව  නැති කරනවො කි ලො කි න්දන් නිවනට 
තව නමක්. භව නිදරෝර  නිවන ි. භවත ්ිේහාේ්ා ාා්ි ාහා ාහන 
ේමාක පරිේභවත ුරක්ඛ ේොා්සමදපාොමා ්ිහුජ්ඣන්්ි - නිරැේර 
දවනවො. රෙේාවත රරිේො රඨඨංග්ිේකා ාේ්ග්ා භවත්ිේහා්ග්ාමි් 
පටිපො - දම් ආ යයෂ්ටොංගික මොර්ග  භව නිදරෝර ගොමිණී ප්ටිප්දාව  ි 
- එහි තිද නවො සම්මො දිට්ඨි . සම්මො දිට්ඨිද ් දී දම් දගවල් දදාරවල්, 
 ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්, දූ ෙරැදවෝ එදහම දනොදේ, දම් 
භව  ි කි න එක දත්රැම්  න්න ඕනූ. දත්රැම් දගන ඒ භව  ගැන 
ම දමදනහි කරලො, භව  ගැන ම බලන ිසට රොග, ේදේශ, දමෝහ දුරැ 
දවනවො. උප්ොදාන  දුරැ දවනවො. උප්ොදාන  දුරැ වීදමන් භව  නැති 
දවලො භව නිදරෝර  සොක්ෂොත් කර ගන්න ප්ුළුවන්. භව නිදරෝර  වූ 
අජරොමර ස්වභොව , භව නිදරෝර  වූ නිවන සොක්ෂොත් කර දගන 
අජරොමර බවට ප්ත් දවලො දම් සි ලු දුදකන් මිදෙන්න ප්ුළුවන් කම 
දම් ප්ින්වතුන්ට ලැදේවො. ඒ සහහො දම් දේශනොව දහ්තු උප්නිිඃශර  
දේවො කි ලො සොදු නොෙ ක් ප්වත්වන්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

 භව වශර  යමිශ වි .



 

උප්ශදාය වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා ්පාෝ්ක පාා්ා්ි. යථ 
්පාෝමාදභේක පාා්ා්ි. යථ ්පාෝ්ිේහා්්ක පාා්ා්ි. යථ 
්පාෝ්ිේහා්ග්ාමි් පටිපභ්ක පාා්ා්ි. යථ ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි. යථ ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දැන් දම් සූදානම් දවන්දන දලොේතුරො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් අප් දකදර් අනුකම්ප්ොදවන් දේශනො කළ සේරර්මද න් 
ියහක් ඉදගන ගන්නට ි.  

අෙ තිද න්දන් සම්මොදිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ උප්ොදාන  ප්ිළිබහ වූ සත්වැනි කරම . 
- දප් - සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො “ෙේදා ේඛා 
ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා. යථ. යථ. යථ ඇවැත්නි  ම් කදලක ආ යයශරොවක දතදම් 
උප්ොදාන  කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, උප්දානද ් ඇතිවීම 
කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, උප්දානද ් නැති කිීමම කුමක් ෙ කි ලො 
ෙන්නවො නම්, උප්ොදාන  නැති කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො 
නම්, දමන්න දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් මනො දැකුම් 
ඇත්දතක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් දවනවො. ගුණය දැන 
රර්මද ් ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත දකදනක්, දම් ශොසන ට ආප්ු දකදනක් 
කි ලො කි න්න ප්ුළුවන්” කි ලො දේශනො කළො. 

එතදකොට ඒ සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස සැරි ුත් 
මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කරන ‘හත්දවනි ප්රි ො   ි’ දම් 
‘උප්ොදාන’ වොර . එතදකොට එතැන දී සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් 
ම ඒ භික්ෂූන් වහන්දස්ලොදගන් ප්රශ්න ක් අහනවො, “ඇවැත්නි, 
උප්ොදාන  කි න්දන කුමක් ෙ? උප්ොදාන සමුෙ  කුමක් ෙ? උප්ොදාන 
නිදරෝර  කි න්දන කුමකට ෙ? ඒවදග් ම උප්ොදාන  නැති කරන 
ප්රතිප්දාව කි න්දන් කුමක් ෙ?” කි ලො. ප්රශ්න අහලො දම් රර්ම න් අර්ථ 
ිසවරණය  කරන අෙහසින් ඒවොට තමන් වහන්දස් ම ප්ිළිතුරැ 



 උපදදා්මලදරය 111 

සප් නවො. “ඇවැත්නි, දම් උප්ොදාන  හතර ආකොර ි. කොම උප්ොදාන , 
දිට්ඨි උප්ොදාන , අත්තවොෙ උප්ොදාන , සීලේබත උප්ොදාන . දම් 
තණය්හොව නිසො උප්ොදාන  ඇති දවනවො. උප්ොදාන  ඇති දවන්න 
දහ්තුව ප්රතය තම ි තණය්හොව. තණය්හොව නැති කිීමදමන් උප්ොදාන  
නැති දවනවො. නැති කරන්න ප්ුළුවන්. රෙේාවත රරිේො රට්ඨංග්ිේකා 
ාග් ේග්ා ්පාෝ ි්ේහා්ග්ාමි්ි පටිපො - දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  
ම උප්ොදාන  නැති කරන ප්රතිප්දාව ි.” කි ලො දේශනො කළො.  

එතදකොට දමතැන දී ‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට 
උප්ොදාන  ෙන්නවො නම්, උප්ොදාන  කි න එක දමොන වදග් දෙ ක් ෙ? 
කි න කොරණයොව අප්ි ෙකින තත්ත්ව ට ප්ත් දවන්න ඕන. ඒ වදග්ම 
උප්ොදාන  ඇති දවන්දන් දමන්න දම් දහ්තුව නිස ි කි න කොරණයොව 
අප්ි දත්රැම් ගන්නත් ඕන. දමන්න දම් දහ්තුව නැති වුන ිසට 
උප්ොදාන  නැති දවනවො කි න කොරණයොව අප්ි අවදබෝර කර ගන්නත් 
ඕන. දමන්න දම් ප්රතිප්දාව ි උප්ොදාන  නැති කරන්දන් කි න 
කොරණයොව දැන ගන්න ඕන. දම් හතර දත්රැම් ගත් ිසට ‘දිට්ඨි 
සම්ප්න්න’, ෙර්ශන භූමි ට ප්ත් වූ ප්ුේගලද ක් දවනවො. එතදකොට 
ෙර්ශන භූමි ට ප්ත් වූ ප්ුේගලද ක් කි න ිසට දම් ශොසනද ් නිසැක 
බවට ප්ත් වූ ිසශොරෙ බවට ප්ත් වූ දකදනක්. එතදකොට එදහම නම් 
අප්ි සොමොනයද න් ෙන්න ෙකින මට්ටමට වඩො දම් තුළ දබොදහෝ 
වටිනො ෙහම් කරැණයු අර්ථ ක් ගැේ දවලො තිද න්නට ඕන. ඒ බව 
අප්ට හැකි ප්මිසන් අප්ි ටිකක් දත්රැම් ගන්නට උත්සොහවත් දවමු. 

ිසදශ්ෂද න්ම ‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ - උප්ොදාන  ෙන්නවො 
නම් කි න ිසට දකොදහොම ෙන්නවො නම් ෙ ෙන්නවො කි ලො කි න්දන 
කි න කොරණයොව අප්ි ටිකක් දත්රැම් ගන්නට ඕන. එතදකොට එතැන 
දී කොම උප්ොදාන, දිට්ඨි උප්ොදාන, අත්තවොෙ උප්ොදාන, සීලේබත උප්ොදාන 
කි න රර්මතො හතරක් තිද නවො. එතදකොට කොම උප්ොදාන  කි න 
ිසට ප්ින්වතුනි, දමතැන දී අප්ි දත්රැම් ගන්නට ඕදන ‘කැමති දවන’ 
අර්ථද න් කොම උප්ොදාන   ි. ඒකට රර්මද ් සහහන් දවනවො ‘දම් 
තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්මතො කැමති දවන අර්ථද න් කොම’ 
 ි කි ලො. ‘ඒ තුන් භූමි  අනුව ගි  කුමන දහෝ රර්ම ක් අල්ලො දගන 
ඉන්නවො නම්, ඇසුරැ කර දගන ඉන්නවො නම් ඒ සි ල්ල කොම 
උප්ොදාන ි’  න ගණය ට  නවො. එතදකොට ිසදශ්ෂද න්ම 
ප්ටිසම්භිදාමග්ග  වදග් දප්ොත්වල සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දම් 
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සතර උප්ොදාන  ගැන දහොහට ිසස්තර කරලො තිද නවො. එතැන දී 
කොම  කි න කොරණයොව දප්න්වනවො, ‘තුන් භූමි  අනුව ගි  කොමොවචර 
වූ ෙ, රූප්ොවචර වූ ෙ, අරූප්ොවචර වූ ෙ සි ලුම රර්ම, සි ලුම ස්කන්ර 
කැමති වන අර්ථද න් කොම ි’. එතදකොට ඒ ස්කන්ර දැඩිව ගන්න එකට 
කි නවො ‘කොම උප්ොදාන ’ කි ලො. එතදකොට උප්-ආදාන කි ලො 
කි නවො ‘ළඟට ගන්නවො, තමන්දග් කි ලො ගන්නවො, දැඩිව ගන්නවො’ 
කි න අර්ථද න් උප්ොදාන ි කි ලො කි නවො. ඒක අප්ි ජීිසතද න් 
හඳුනො ගන්න බලමු. 

අප්ි දබොදහෝ දුරට අෙහස් කරන්දන්  ම් කිසි වස්තුවක් අරබ ො 
අදප්් හිදත් ඇති වන කැමති ගති  තම ි කොම  කි ලො. ඒ කොරණයොවත් 
කොම  කි න කොරණයොවට ඇතුළත් තමො. නමුත් දම් කොම උප්ොදාන  
කි න කොරණයොව ඊට වඩො ටිකක් ගැඹුරට  න රර්මතොව ක්. දමොකෙ 
අරිහත්ව  ෙක්වො ම දනො සිඳී ප්වතින එක ම උප්ොදාන  කොම උප්ොදාන 
  ි. දම් සතර උප්ොදාන වලින් - කොම උප්ොදාන , දිට්ඨි උප්ොදාන , 
අත්තවොෙ උප්ොදාන , සීලේබත උප්ොදාන කි න දම් හතදරන් - දිට්ඨි 
උප්ොදාන, අත්තවොෙ උප්ොදාන, සීලේබත උප්ොදාන කි න දම් තුන් උප්ොදාන 
දිට්ඨි සම්ප්න්න බදේ දී, දසෝවොන් මොර්ගද න් අවසන් කරන්න 
ප්ුළුවන්. එතදකොට දසෝවොන් ලල ට ප්ත් දවන ිසට දම් තුන් උප්ොදාන  
අත හැදරනවො. නමුත් කොම උප්ොදාන  ප්ින්වතුනි, අරිහත්ව  ෙක්වො ම 
තිද නවො. ඒ නිසො දම් සතර උප්ොදාන වලින් ම මිදුණයො කි ලො 
කි න්දන් ‘රහතන් වහන්දස්ලොට’ ිසතර ි. ඒ නිස ි දම් කොම 
උප්ොදාන  කි න ිසට ‘තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම ස්කන්ර කැමති 
වන අර්ථද න් අල්ල ගන්න අර්ථද න් කොම ි’ කි ලො දප්න්වන්දන්. 
තව ප්ැත්තකින් ගත් ිසට  ම් කොම රොග ක්, කොමච්ඡන්ෙ ක්, කොම 
ස්දන්හ ක් තිද නවො දම් කොම උප්ොදාන   ි කි ලො ෙකින්න. කොම  
ප්ිළිබහ  ම් කැමැත්තක් තිද නවො නම් කොම සංකල්ප්නොවක් 
තිද නවො නම් කොම ස්දන්හ ක් තිද නවො නම් දමන්න දම් ටික 
තම ි කොම උප්ොදාන  කි ලො කි න්දන්. එතදකොට ඒ කොම 
උප්ොදානද න් උප්ොදාන  දවලො තිද න්දන කුමක් ෙ? දම් තුන් භූමි  
අනුව ගි  සි ලුම රර්මතො ටික ෙකින්න ඕන කොම උප්ොදාන  කි න 
තැන. 

එතදකොට දිට්ඨි උප්ොදාන  කි ලො කි න්දන් ‘දිට්ඨි ’ උප්ොදාන  
කරනවො. දකොදහොමෙ දිට්ඨි  උප්ොදාන කරන්දන්, ‘දමදලොවක් නැත. 
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දමදලොව ඉහන් ප්රදලොව  න දකදනක් නැත. ප්රදලොව ඉහන් 
දමදලොව එන දකදනකුත් නැත. මහො  ොග වල ිසප්ොක නැත. කුඩො 
 ොග වල ිසප්ොක නැත, ෙන් දීදම් ලල ක් නැහැ’ වදග් දේවල්. ඒ 
වදග්ම ‘කුසල කර්ම වල ිසදශ්ෂ දවනසක් නැහැ, අකුසල කර්ම වල 
ිසදශ්ෂ දවනසක් නැහැ, මවට උප්කොර කළොට ප්නි් සිේර දවන කුසල 
රර්ම ක් කි ලො ිසදශ්ෂද න් නැහැ, ප්ි ොට උප්කොර කළො කි ලො 
ිසදශ්ෂ දවනසක් නැහැ, ඒ වදග්ම දමදලොවක් ප්රදලොවක් දැන දගන 
දලෝක ට රර්ම  දේශනො කරන ශරමණය බරොහ්මණයද ෝ නැහැ, 
ඕප්ප්ොතික සත්වද ෝ නූ’ කි ලො දමන්න දම් වදග් දලෝකද ් නි ත 
මිථයො ෙෘෂ්ටි තිද නවො. නි ත ි කි ලො කි න්දන් දමතැන දී සතර 
අප්ො ට නි ත ි දම් වදග් ෙෘෂ්ටිද න්  ුක්ත දකනො. දමන්න දම් 
වදග් ෙෘෂ්ටි ක් දැඩිව ගන්නවො නම් ෙෘෂ්ටි කින් ඉන්නවො නම් දම්කට 
කි නවො ‘දිට්ඨි උප්ොදාන ’ කි ලො. එතදකොට ඒ කොරණයොව ගත  ුතු ි 
දිට්ඨි උප්ොදාන  හැටි ට. 

ඊට ප්සුව අත්තවොෙ උප්ොදාන  කි ලො කි න්දන් ‘රූප්  ආත්ම 
වශද න්’ ෙකිනවො. එතන දී අප්ි ෙත  ුතු ි අත්තවොෙ උප්ොදාන  කි ලො 
කි න ිසට ිසසි ආකොර සක්කො  සසත්කො   දිට්ඨි  මතු දවනවො. ඒ ිසසි 
ආකොර සක්කො  දිට්ඨි  කි ලො කි න්දන් ‘රූප්  අරබ ො ෙෘෂ්ටි 
හතරක්’ ඇතිදවනවො. ‘රූප්  ආත්ම  වශද න් ෙකිනවො, රූප්ද හි 
ආත්ම  වශද න් ෙකිනවො, රූප්  නිසො ආත්ම  ප්වතිනවො කි ලො 
ෙකිනවො, ආත්ම  නිසො රූප්  ප්වතිනවො කි ලො ෙකිනවො’. දම් වදග් 
රූප්  අරබ ො ආත්ම ෙෘෂ්ටි හතරක් ඇතිදවනවො. ඒ වදග්ම දේෙනො, 
සංඥාව, සංඛොර, ිසඥාවන කි න රර්මතො අරබ ොත් දම් වදග් ෙෘෂ්ටි හතර 
බැගින් ඇතිදවනවො. ඒ හතර දම් ස්කන්ර ප්දහන් වැඩි වූ ිසට ිසස්ස ි. 
දමන්න දම් ිසසි ආකොර සක්කො  දිට්ඨි ට කි නවො ‘අත්තවොෙ 
උප්ොදාන ’ කි ලො. එතදකොට දම් ස්කන්ර වල ආත්ම ක් ෙකින ෙෘෂ්ඨි , 
සත්ත්වද ක් දහෝ ප්ුේගලද ක් දහෝ ආත්ම ක් තිද නවො කි ලො ෙකින 
දම් ෙෘෂ්ඨි ට කි නවො ‘අත්තවොෙ උප්ොදාන ’ කි ලො. 

එතදකොට ‘සීලේබත උප්ොදාන ’ කි ලො කි න්දන් ‘සිල් වෘත 
කරම’ උප්ොදාන  කරනවො. ඒක දබොදහෝ දුරට ද දෙන්දන් දම් 
ශොසනද න් බැහැරව. දම් ශොසනද න් බැහැර තිද න ඔක්දකොම 
සීලේබත උප්ොදානද න්  ුක්ත ි කි ො දනො ගත  ුතු ි. සීලේබත 
උප්ොදානද න්  ුක්තව  මක් ද දෙනවො නම් ද දෙන්දන් දම් 
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ශොසනද න් බැහැරව ි. ඒ කි න්දන් බුදුරජොණයන් වහන්දස්දග් 
කොලද ් දී  ම් කිසි ිසමුකත්ි ක් ිසශුේිප ක් බලොදප්ොදරොත්තුදවන් වෘත 
සමොදාන ක් තිබුණයො. “දම් සීලද න් දම් වෘතද න් මට ප්ිරිසිදු දවන්න 
ප්ුළුවන්, දම් සීලද න් දම් වෘතද න් මට මිදෙන්න ප්ුළුවන්, දුකින් 
එදතර දවන්ට ප්ුළුවන්” කි ලො දනොද ක් වෘත සමොෙන් දවනවො. 
අජවෘත කි ලො එළුදවෝ වදග් ඉන්නවො. දගෝවෘත කි ලො හරක් වදග් 
ඉන්නවො. සුනඛවෘත කි ලො සුනඛද ෝ වදග්. ඒ වදග්ම කුක්කුරවෘත 
කි ලොත් තිද නවො. එතදකොට දමන්න දම් වදග් දනොද ක් සතුන්දග් 
ිසදි ට ජීවත් දවන ඒ ඒ වෘත සමොදාන තිබුණයො. ඒ ඒ වෘත වලින් 
ිසශුේිප ක් බලොදප්ොදරොත්තුදවන්. දමන්න දම් මට්ටමට කි නවො 
‘සීලේබත උප්ොදාන ’ කි ලො. 

එතදකොට දමන්න දම් හතර - කොම උප්ොදාන, දිට්ඨි උප්ොදාන, 
අත්තවොෙ උප්ොදාන, සීලේබත උප්ොදාන කි න ඒවො - අප්ි ෙත  ුතු ි, 
දම්වො හරි ට  මක් අල්ල ගන්න තිද න දරේෙක් වදග්. අප්ි කි මු 
රත් වූ  මක් අල්ල ගන්න අප්ට අතින් අල්ලන්න බැරි නම් අප්ි ඒ රත් 
වූ දේ අල්ලන්න  ම් කිසි දරදි කූල්ලක් ගන්නවො. එතදකොට දමන්න 
දම් දරදි කූල්දලන් තමො අර රත් වූ දේ අල්ල ගන්දන්. ඒ වදග් රූප්, 
දේෙනො, සංඥාව, සංඛොර, ිසඥාවන කි න දම් උප්ොදානී  රර්මතො ටික හැම 
දවලොදව ම අල්ල ගන්දන් ඔන්න ඔ  කි න කරම හතරට.  

තුන් භූමි  අනුව ගි  කුමන දහෝ ස්කන්ර ක් අල්ල දගන 
ඉන්න ිසට ඒකට කි නවො අල්ල ගත්ත අර්ථද න්, එ  හසු කර දගන 
ඉන්න අර්ථද න්, අත දනො හරින අර්ථද න් කොම ි කි ලො. එතදකොට 
දමතැන දී ෙකින්න ඕන කොම ි කි න ිසට සමහර ිසටක අප්ි අල්ල 
දගන ඉන්න අරමුණයු උදප්්ක්ෂො සහගත දවන්නත් ප්ුළුවන්. ඒදක අමුතු 
ප්රි  මනොප් බවක් රසවත් බවක් සතුටු බවක් නැහැ. නමුත් ඒක ඇසුරැ 
කරදගන ඉන්න ඒ ස්කන්ර  අල්ල දගන ඉන්න බවකින් ෙත  ුතු ි 
කොම ි කි ලො. එතදකොට දම් ස්කන්ර ටික, උප්ොදානී  රර්ම, ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර , අල්ල ගන්න තිද න එක කරම ක් තම ි, කුමක් ෙ 
දම් ‘කොම ’ ක ින එක. කැමති දවන අර්ථද න් අල්ලො ගන්න 
අර්ථද න් නැමී ප්වතින ‘රජ්ේඣාමාෙ ්ිට්ඨ්ි’- බැස දගන සිටින 
අර්ථද න්.  
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ඊට ප්ස්දස දම් ස්කන්ර රත් වූ  මක් අල්ලන්න තිද න දරදි 
කූල්ලක් වදග්, අල්ල ගන්න, ඇසුරැ කරන්න තිද න තව කරම ක් 
තම ි කුමක් ෙ? ‘දිට්ඨි උප්ොදාන ’. ඊට ප්ස්දස දම් ස්කන්ර අල්ල ගන්න 
තිද න තව කරම ක් තම ි, කුමක් ෙ? ‘අත්තවොෙ උප්ොදාන ’. දම් 
ස්කන්ර අල්ල ගන්න තිද න තව කරම ක් තම ි, කුමක් ෙ? ‘සීලේබත 
උප්ොදාන ’. 

දම් සතර උප්ොදානද න් උප්ොදානී  රර්මතො හැම දවලොදේ ම 
අල්ල ගන්නවො. තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්මතො, කොම භූමි , 
රූප් භූමි , අරූප් භූමි  කි න දම් සි ලුම රර්මතො ටික උප්ොදානී  
රර්ම සඋප්ොදාන ට හිත වූ රර්ම . ඒ කි න්දන් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර . 
එතදකොට ඒ උප්ොදාන ට හිත වූ රර්ම තමොට දහෝ දවනත් 
ප්ුේගලද කුට හසු දවන්දන දමන්න දම් රර්මතො හතර හරහො. 
එතදකොට උප්ොදාන  කි න එක හැම දවලොදව ම ද දිලො තිද න්දන 
උප්ොදානී  රර්ම අරබ ො.  

දහොහට බලන්න ‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ කි ලො කි න ිසට 
උප්ොදාන  ෙන්නවො නම් අප්ි උප්ොදාන කරන්දන්, උප්ොදාන දවලො 
තිද න්දන දුක කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්නට ඕන. ජොති  
ස්වභොව , ජරොව ස්වභොව , වයොිප  ස්වභොව , මරණය  ස්වභොව  
දකොට ඇති රර්මතොව  ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර . ඒ ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර ට අප්ි උප්ොදාන  දවනවො. ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර ට ි 
උප්ොදාන  දවන්දන. එතදකොට දම් සතර උප්ොදාන  දම් ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර අල්ලො ගැනීමට තිද න අර දැලි දරදි ටිකක් වදග් 
කි ලො ෙත  ුතු ි. රත් වූ  මක් අල්ලන්න තිද න දරේෙක්  ම් ප්රිදි 
ෙ ඒ වදග්ම ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  අල්ල ගන්න තිද න රර්මතො 
හතරක් තම ි දම් උප්ොදාන . උප්ොදාන  ඇති තොක් දුක උප්ොදාන  
දවනවො ම ි. එතදකොට දම් ස්කන්ර හසු දවනවො ම ි. හසු දවන තොක්, 
දුක අල්ලො ගන්න තොක්, දුක ඇසුරැ කරන තොක් අප්ි දුදකන් මිදෙන්දන 
නූ. දුදකන්  ුක්ත දවන්න දවනවො.  

දම් උප්ොදාන  කි න ිසට අප්ි අල්ල දගන ඉන්දන ඇසුරැ කර 
දගන ඉන්දන දමොන ිසදි කට ෙ කි න කොරණයොවත් ිසදශ්ෂද න්ම 
දැන ගන්න ඕන. උප්ොදාන  කි ලො කි න ිසට අප්ට දබොදහෝ දුරට 
අෙහසක් තිද නවො දම් අප්ට ඇසට දප්දනන දේවල් වලට අප්ි ටිකක් 
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වැඩිප්ුර කැමති දවන ගති  ි උප්ොදාන , කනට ඇදහන ශේෙ වලට 
වැඩිප්ුර ඇති කැමැත්ත ි උප්ොදාන  කි ලො. නමුත් ප්ින්වතුනි, ඒ 
වැඩිප්ුර ඇති කැමැත්ත කි න තැනකින් දනො ගත  ුතු ි. උප්ොදාන  
කි න්දන දැඩිව ගන්න කම. උප්ොදාන  ෙත  ුතු ි ‘අත දනො හැර සිටින’ 
අර්ථද න්. ඒ නිස ි අප්ට ප්රි  අරමුණයක් දේවො, අප්රි  අරමුණයක් දේවො, 
කුමන අරමුණයක් වුනත් උප්ොදානද න් දතොර ව හට ගන්දන නූ. සතර 
උප්ොදාන  තුළ ම ි තිද න්දන. ඒකට දම් උප්ොදාන  කි න කොරණයොව 
දත්රැම් ගන්න මං දම් ප්ින්වතුන්ට දප්ොඩි උප්මොවක් මතක් කරන්නම්. 

අප්ි කි මු හදිස්සිද ් අප්ට නැවක නැගලො මුහුදෙන් එප්ිට ඈත 
ිසදේශ ගමනක්  න්නට වුනො. දැන් දම් නැවක නැගලො අප්ි  න ිසට 
හදිස්සිද ් දම් නැව කුණයොටුවකට හසු දවලො, ගල් ප්ර ක හැප්ිලො 
මුහුදුබත් වුනො. ඔන්න දැන් නැව කූලි වලට කැඩිලො නැදේ කූලිත් 
එක්ක අප්ි මුහුෙට වැටුණයො. දැන් දහොහට බලන්න ඒ දවලොදව දී 
මැදරන්න කවුරැත් කැමති නූ. දකොදහොම හරි ජීවත් දවන්න ි 
බලන්දන. ජීවත් දවන්න කරම ක් තම ි දහො නද්න. ඒ දවලොදව දී 
අප්ි දමොකෙ කරන්දන? අර මුහුෙට වැටිල මැදරනවොට බද ් දකොට 
කූල්ලක හරි, ලී කූල්ලක හරි, රබර් කූල්ලක හරි එල්ලිලො ඉන්න 
උත්සොහවත් දවනවො. ඔන්න දැන් බලන්න. දකොට කූල්ලක් හරි ලී 
කූල්ලක් හරි රබර් කූල්ලක් හරි අප්ි අල්ලො ගත්දතොත්, අල්ල දගන 
ඉන්න තොක් අප්ි මුහුෙට වැදට ි ෙ?  මක් අල්ල දගන ඉන්න තොක් 
ඇසුරැ කර දගන ඉන්න තොක් අප් ව මුහුෙට වැදටන්දන් නූ.  මක් 
අල්ලො දනො ගත්දතොත්,  ම් දකොට කූල්ලක් වත්, ලී කූල්ලක් වත්, 
රබර් කූල්ලක් වත් අල්ලො ගන්න බැරි වුදනොත් අල්ලො දනො ගත්දතොත් 
ප්ින්වතුනි, අර ප්ුේගල ො ඒකොන්තද න් ම මුහුෙට වැදටනවො වදග්, ඒ 
උප්මොව වදග්, දම් කොම භූමි , රූප් භූමි , අරූප් භූමි  කි න තුන් 
භූමිද ් එක ම ස්කන්ර ක් වත් හසු දනො වුදනොත් අප්ි දකළින්ම 
වැදටනවො නිවනට. නිවන් ෙකිනවො ම ි. නමුත් අර ලී කූල්ලක් හරි 
දකොට කූල්ලක් හරි අල්ල දගන ඉන්න තොක් මුහුෙට වැදටන්දන නූ 
වදග් අප්ි තුන් භූමි  අනුව ගි  කුමන දහෝ ස්කන්ර ක් අල්ල දගන 
ඉන්න තොක් ඇසුරැ කර දගන ඉන්න තොක් අප්ි ව වැදටන්දන නූ 
නිවනට. එතදකොට අප්ි දලෝදක තුළ ි ඉන්දන.  

දමතැන දී දමන්න දම් අර්ථද න් දහොහට බලන්න ඕන 
උප්ොදාන  කි න එක. දැන් ලී කූල්ලක්, රබර් කූල්ලක්, දකොට කූල්ලක් 
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ප්ො දවලො ළඟට ආ ිසට දම්දක එල්ලුනො, එල්ලිලො ඉන්නවො, දැඩිව 
අල්ල දගන ඉන්දන. කුමක් නිසො ෙ දම් වැදටන්න දනො දී මුහුෙට 
වැදටන්න දනො දී දැඩිව අල්ල දගන ඉන්නවො. දැන් දම් අල්ල දගන 
ඉන්න ිසට දමතන දහොහට බලන්න, එ ො අල්ල දගන ඉන්දන ලී 
කූල්ලට තිද න තණය්හොව නිසොෙ කි ලො. සමහර ිසදටක ප්ො දවලො 
ආදේ ප්ණයුදවෝ ගහප්ු අසූචි ප්ිරැණයු දකොට කූල්ලක්. දැන් කවුෙ කැමති 
ප්ණයුදවෝ ගහප්ු අසූචි ප්ිරැණයු දකොට කූල්ලකට. කිසිදවක් ආසො 
කරනවො ෙ? කැමති ෙ? කිසිම දකදනක් කැමති නූ. නමුත් මුහුෙට 
වැදටනවොට බද ් මැදරනවොට බද ් දම්ක අල්ල ගත්දත් නැේෙ? දැන් 
දම්ක අල්ලො ගැනීමක් දනොදේ ෙ? දැඩිව ගැනීමක් දනොදේ ෙ? ඒ 
වස්තුව දකදර් තණය්හොව නැති දවන්ට ප්ුළුවන්. නමුත් දමන්න 
දමතැන දී තම ි දබොදහෝම වටින රර්මතො ටිකක් අප්ට හම්බ 
දවන්දන. 

එතදකොට දහොහට බලන්ට ඕදන තමන් ඉදිරි ට ආප්ු දේ 
අල්ලන්දන ඒ වස්තුවට තිද න කැමැත්ත නිසො දනොදේ. ලී කූල්ල 
ඕන හින්ෙ දනොදේ. දකොට කූල්ල ඕන හින්ෙ දනොදේ. රබර් කූල්ල 
ඕන හින්ෙ දනොදේ. ඒවට කැමැත්තක් නූ. එතදකොට දමතැන දී ලී 
කූල්ල, දකොට කූල්ල, රබර් කූල්ල අල්ල දගන ඉන්නවො. අල්ල දගන 
ඉන්න තොක් දැන් දහොහට හසු දවලො, තෙට හසු දවලො, රළුව හසු 
දවලො. හසු දවලො කි න්දන තමන්දග ප්ැවැත්ම ම ඒ තුළ ි 
තිද න්දන්. එතදකොට මුහුෙට දනො වැටි ඉන්න ප්ුළුවන් එ ොට. ඔන්න 
දැන් උප්ොදානව ඉන්නවො. ලී කූල්ලක් හරි, දකොට කූල්ලක් හරි, රබර් 
කූල්ලක් හරි උප්ොදානව ඉන්න තොක් ඇසුරැ කර දගන ඉන්න තොක් 
අල්ලො දගන ඉන්න තොක් මුහුෙට වැදටන්දන නූ.  

එතදකොට උප්ොදාන  කි න එක ඔන්න ඔ  අර්ථද න් ෙකින්න 
හුරැ දවන්නට ඕන. දම් හිදතන් අප්ි  මකට කැමති දවනවො කි ලො 
ෙකින්න එප්ො. ේ්ම ්පාෝෙ කිේ රධ ධ ග්ු්ා ඇමදහු කහ් 
රර්දෙකි් , වතාමෙ කහ් රර්දෙකි් , ර් ේ්ා තුහ රණවත්  ේවත්වතා 
කිේ රර්දේේ  භ් ෙද්ාෙි. යථ ධ්ේකා  ඒ වතේග් අ රපි ඒ ේකා  කකධ ධ, 
ධ කකධ ධ රධ ධ ග්් ් වතේග් අ කාාාවතකහ වතූ හකපාවතකහ වතූ රහකපාවතකහ වතූ 
කාා් ේතෝ ම කන්්ෙක  රධ ධ ග්ු්ාෙි ්පාෝෙ කිේ ේ් . යථ එතදකොට 
ඒ හම්බ දවන ස්කන්ර , ඇස් ඉදිරිප්ිටට එන රූප් , අප්රි  අමනොප් 
එකක් දවන්න ප්ුළුවන්. අප්ි දුටුවො ප්ො දවලො ආප්ු දකොට  අසූචි සහිත 
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ප්ණයුදවෝ ගහප්ු දකොට කූල්ලක්. නමුත් අප්ි ඒක අල්ල ගත්තො 
වැදටන්න දනො දී. ඒ වදග් තමන්දග් ඇස් ඉදිරිප්ිටට එන අරමුණය 
අමනොප් එකක් දවන්නත් ප්ුළුවන්, මනොප් එකක් දවන්නත් ප්ුළුවන්, 
අමනොප් මනොප් දනො වූ උදප්්ක්ෂො සහගත එකක් දවන්නත් ප්ුළුවන්. ඒ 
වදග් දම් ආ තන හ  ම ඉදිරිප්ිටට එන අරමුණයු එදහම ි.  

එතදකොට ඒ තුන් භූමි  අනුව ගි  ඒ කොමොවචර වූ රූප්ොවචර 
වූ අරූප්ොවචර වූ දම් සි ලුම ස්කන්ර ටික ගන්න, දම්වො කැමති වන 
අර්ථද න් අත දනො හරින අර්ථද න් කොම ි කි ලො මම කලින් මතක් 
කළො. දමන්න දම් ස්කන්ර ඇසුරැ කර දගන ඉන්න තොක් ප්ින්වතුනි, 
අප්ව නිවනට වැදටන්දන නූ. නිවනට ද ොමු දවන්දන නූ. 
එතදකොට  ම්කිසි දවලොවක අර ප්ුේගල ොට ලී කූල්ලක් හරි දකොට 
කූල්ලක් හරි රබර් කූල්ලක් හරි අල්ල ගන්න බැරි වුදනොත් උප්ොදාන 
දනො වුදනොත් ඒකොන්තද න් ම මුහුෙට වැදටනවො වදග් තුන් භූමි  
අනුව ගි  එක ම ස්කන්ර ක් වත් හසු දනො වුදනොත් ඒකොන්තද න් 
ම එ ො නිවනට වැදටනවො ම ි. නිවනට ප්ත් දවනවො ම ි. එතදකොට 
දම් උප්මොව අනුසොරද න් දමතැන දී උප්ොදාන  කි න ිසට ‘අත දනො 
හැර’ ඉන්න අර්ථද න් අප්ි ෙත  ුතු ි. 

එතදකොට උප්ොදාන  දවලො තිද න්දන උප්ොදානී  රර්ම ටික. 
උප්ොදාන  වූ ිසට උප්ොදානී  රර්ම හසු කර ගත්ත කි ලො කි න්දන 
ඔන්න ඔ  ‘අත දනො හරිනවො’ කි න අර්ථද න් ෙකින්න ඕන. 
උප්ොදානී  රර්ම උප්ොදාන  කරන රර්මතො හතර ෙකින්න ඕන හරි ට 
රත් වූ  මක් අල්ලන දරදි කූල්ලක් වදග්. දරදි කූල්ලකින් රත් වූ 
 මක් අල්ල ගත් ිසට ඒ දෙ  අල්ල දගන ඉන්නවො, ඇසුරැ කර දගන 
ඉන්නවො. එතදකොට ඔන්න උප්ොදානව ඉන්නවො කි නවො. 

දමන්න දම් ිසදි ට ‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට තුන් 
භූමි  අල්ල දගන ඉන්නවො ඇසුරැ කර දගන ඉන්නවො වදග් ෙකින්න 
ඕන. දම් ප්ින්වතුන් තුන් භූමි  කි න ිසට ෙකින්න ජොති, ජරො, වයොිප, 
මරණය, දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස ස්වභොව දකොට ඇති 
රර්ම න්. එදහනම් දම් උප්ොදාන  කි න එක දුක තුරැලු කර දගන 
ඉන්න අර්ථද න්, දුක දැඩිව ගන්නො වූ අර්ථද න්, දුදකන් බැහැර 
දනොවන අර්ථ කින් ෙකින්න ඕන. එතදකොට දම් ප්ින්වතුන් ෙකින්න 
ඕන උප්ොදානද න් දනො මිදුණයො කි ලො කි න්දන්, උප්ොදාන  දුරැ දනො 
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කළො කි ලො කි න්දන් දුදකන් දනො මිදුණයො, දුක දුරැ දනො කළො කි න 
කොරණයොව. 

එතදකොට දම් ‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ කි න රර්ම  දත්රැම් 
ගත්දතොත් දම් ප්ින්වතුන්ට දුක්ඛ සතය  අවදබෝර දවන්ට ඕන. 
උප්ොදාන  කි ලො කි න්දන් ක්දල්ශ ක්. ඒ ක්දල්ශ  තිබුදනොත් අප්ි 
ව හසු දවලො තිද න්දන් දුකට දන්ෙ? දම් දහ්තුදවන් දුක ඇති 
කරවලො තිද න්දන් දන්ෙ? කි න කොරණයොව ෙකින්න. උප්ොදාන  නිසො 
භව ත්, භව  නිසො ජොති ත්, ජොති  නිසො ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව 
දුක් දදාම්නසුත් ඇතිදවනවො ෙකින්න. එතදකොට ‘්පාෝ්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට දැන ගන්නට ඕන තුන් භූමි  අනුව ගි  කුමන 
දහෝ රර්ම ක් - අර වතුරට වැටුණය මිනිහො අල්ල ගත් ිසට වතුරට 
වැදටන් නැතිව ඉන්නවො වදග් - අල්ලො දගන හිටිද ොත් නිවනට 
වැදටන්දන නූ, නිවනට  න්න ලැදබන්දන නූ. එතදකොට ඒ අල්ලො 
දගන ඉන්න එක ෙකින්න උප්ොදාන  බව. උප්ොදාන  වුදනොත් ෙකින්න 
ඒකොන්තද න් දම් කර්ම භව  හො උප්්ප්ත්ති භව  කි න දෙ 
ආකොර කින් භව  සැකදසනවො ම ි. භව  හැදුදනොත් ඉප්දීම කි න 
කොරණයොව දවනවො ම ි. ඉප්දුදනොත් ජරො, මරණය, දසෝක ප්රිදේව, දුක් 
දදාම්නස් ඇතිදවනවො ම ි. ‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ජරො 
මරණය ට කි න තව නමක් දන්ෙ උප්ොදාන  කි න නුවණය එන්නට 
ඕන. කුමක් නිසො ෙ උප්ොදාන  කි න කොරණය  දුරැ දනො කර ජරො 
මරණයද න් මිදෙන්න බැහැ දන්ෙ කි න නුවණයක් එන්න ඕන. 
‘්පාෝ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දම් ප්රතයද න් හට ගත්ත තුන් 
භූමි  අනුව ගි  කිසිදු රර්ම ක් අල්ල ගන්න සුදුසු ි දහොහ ි කි ලො 
දප්්න්න බූ. කුමක් නිසො ෙ අල්ල ගත්දතොත් අල්ලො ගත්දත් දුකක් 
කි න නුවණය එන්න ඕන. ඔන්න ඔ  ෙක්වො ෙකින්න ඕන ‘්පාෝ්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට. 

‘්න තා මාදභො ් පාෝ මාදභේො’ උප්ොදාන  කි න කොරණයොව 
ඇතිදවලො තිද න්දන තණය්හොව නිස ි කි නවො. දැන් අප්ි දැක්කො 
වතුරට වැටුණයු දකනො ලී කූල්ලක් හරි දකොට කූල්ලක් හරි අල්ලො 
ගත්ත නම් අල්ලො ගත්දත් ලී කූල්ලට දකොට කූල්ලට තිද න 
තණය්හොදව ෙ? නූ. එදහනම් කුමකට තිද න තණය්හොදවන් ෙ? ජීිසත 
ආසොව නිසො දනොදේ ෙ? මැදරන්න තිද න අකමැත්ත තණය්හොව 
දනොදේ ෙ? මැදරනවොට බද ් දනොදේ ෙ? දම් නන්දිරොග , ජීිසත 
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ආසොව, තණය්හොව, ආරයොත්මික රර්ම දකදර් තිද න තණය්හොව නිස ි 
බොහිර වස්තු අල්ලන්දන. අප්ි හිතො දගන ඉන්දන උප්ොදාන  කි න 
ිසට බොහිර වස්තුවලට තිද න කැමැත්ත නිස ි අප්ි බොහිර වස්තු 
අල්ලන්දන කි ලො. ඇසට දප්්න දෙ ට තිද න කැමැත්ත නිස ි 
ඇසට දප්්න දේ අප්ි අල්ලන්දන කි ලො. එදහම නූ ප්ින්වතුනි. 
තණය්හොව කි න ිසට ෙකින්න තම තමන් දකදරහි, තම තමන්දග් 
ජීිසත ට, තම තමන්දග් ප්ැවැත්මට, තිද න කැමැත්ත තිද න්දන. 
අප්ි කවුරැත් දලෝදක මැදරන්න කැමති නූ. අප්ි කවුරැත් දලෝදක දුක් 
ිසඳින්න කැමති නූ. අප්ි කැමති සැප් ිසඳින්න. අප්ි කවුරැත් කැමති 
ජීවත් දවන්න. අප්ි දුක එනවොට තිද න අකැමැත්ත, අප්ි මැදරනවොට 
තිද න අකමැත්ත, ඒ කි න්දන සැප් ිසඳින්න තිද න කැමැත්ත, 
ජීවත් දවන්න තිද න කැමැත්ත තම ි ‘තණය්හොව’. ඒ ආරයොත්මිකව 
තමො තුළ ජීවත් දවන්න තිද න කැමැත්ත, සැප් ිසඳින්න තිද න 
කැමැත්ත ෙකින්න බොහිර දේවල් අල්ලන ගති  තුලින්. ‘්න තා 
පේකො ්පාෝං’ කි න ිසට අන්න ඒ අර්ථ  ෙකින්න ඕන. 

එතදකොට අර ලී කූල්ල, දකොට කූල්ල, අල්ල ගන්න දේ 
දමොන ිසදි ට තිබුණයත් ප්රශ්න ක් නූ. රධ ධ ග්් ් ේභ  පරිෝාප 
ේවත්  ්  පදළුවත් අ රපරිෙ රා්ාප ේවත්  ්  පදළුවත් . යථ පරිෝාප භ රපරිෙ 
රා්ාප භ ්ු්ි ්ේප ක්ෂා මතග්් ේවත් ්්  පදළුවත් . යථ රධ ධා ග්් ්වතා 
කිේ ධක  ඒක ු ා්ාවතක  ් ක. යථ පරශ ්ෙක  ්ක. යථ ේාාකභ රධ ධා ග්් ් අ 
්පාෝෙ අ පර්ය ේවත් ේත ්ාවත ්ිේේ ේ් ඒ වතම ්ාේවත ේ්ාවත් 
්ිමා. යථ දමන්න දම් කොරණයොව ගැන දහොහට අෙහසක් ඇති කර ගන්න 
ඕන. දහොහ දැක්මක් ඇති කර ගන්නට ඕන. අර ළඟට ප්ො දවලො එන 
දකොට කූල්ල දහෝ ලී කූල්ල ලස්සන එකක් වුනත් කමක් නූ. කැත 
එකක් වුනත් කමක් නූ. දමොන දෙ ක් වුනත් ප්රශ්න ක් නූ. ඇ ි ඒක 
අල්ල ගන්න දහ්තුව ජීිසත  නැති දව ි කි ලො තිද න බ , ජීිසත 
ආසොව නිසො. එතදකොට තණය්හොව නිසො උප්ොදාන  ඇති දවනවො කි න 
ිසට අන්න ඒ අර්ථද න් ෙකින්න ඕන. ඒ කොරණයොදවන් කි නවො බොහිර 
තිද න වස්තුවලට දනොදේ, වස්තුවල ලක්ෂණය ිසනිශ්ච  කරලොත් 
දනොදේ දම් උප්ොදාන  ද දෙන්දන කි ලො. එතදකොට ප්රි මනොප් 
දේකට ිසතරක් උප්ොදාන  ෙකින්න එප්ො. අප්රි  අමනොප් දේ වුනත්, 
උදප්්ක්ෂො සහගත දේ වුනත් උප්ොදාන  කර ගන්න තිද න ඉඩ දහ්තුව 
තිද න නිසො දමහි උප්ොදාන  තිද නවො ම ි. 
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එතදකොට ‘්න තා ්ිේහෝේ්ෝ ්පාෝ ්ිේහෝ්ා’ කීදේ, දැන් 
අර වතුරට වැටුණයු දකනොට මරණය බ ක් දහෝ ජීවත් දවන්න කි ලො 
අශොවක් නැත්නම්  මක් අල්ල ගන්න උත්සොහවත් දවන්දන නූ. අල්ල 
ගත්තත් එක ි, නැතත් එක ි. එතදකොට එ ො කිසිම දෙ ක් අල්ලො 
දනො ගත්දතොත් අත හැදරනවො, වතුරට වැදටනවො වදග් දම් 
ආරයොත්මිකව, තමන් තුළ, ජීවත් දවන්න තිද න කැමැත්ත, තමන්ට 
සැප් ිසඳින්න තිද න කැමැත්ත, අප්ි තුළ නැති වුදනොත් ප්ින්වතුනි, 
අප්ි බොහිර දේවල් අල්ල ගන්දන නූ. තමන් කි න මිම්ම නැති වුදනොත් 
අප්ි බොහිර දේවල් උප්ොදාන  කරන්දන නූ. උප්ොදාන රහිත දකනො 
උප්ොදාන නැති කළ දකනො දම් ජීිසතද ් දීම ප්ිරිනිදවනවො ම ි.  

එතදකොට දමතැන දී තණය්හොව නැති කළ ිසට උප්ොදාන  නැති 
දවනවො කි න්දන්,  ම්කිසි ිසදි කින්  ම්කිසි තැනක දී රූප්, දේෙනො, 
සංඥාව, සංඛොර, ිසඥාවන කි න දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  සඋප්ොදානී  
රර්ම, අරයොත්මික බොහිර වස්තු  උප්ොදාන කර දනො ගන්න නම්, දැඩිව 
අල්ලො දගන දනො සිටින්න නම්, අප්ට තණය්හොව කි න කොරණයොව නැති 
දවන්නට ඕන. එතදකොට තණය්හොව නැති වුදනොත් උප්ොදාන  නැති 
දවනවො. උප්ොදාන  නැති වුදනොත් භව  නැති දවනවො. භව  නැති 
වුදනොත් ජොති  නූ. ජොති  නැති වුදනොත් ජරො, මරණය, දසෝක, 
ප්රිදේව, දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස නිරැේර දවනවො, නිවනට නමක්. 
දම් තණය්හො නිදරෝර  නිවන  ි කි ලො දප්න්නුදේ ඒ නිසො. තණය්හොව 
නැති වුදනොත් උප්ොදාන  නැති දවලො ජරො, මරණය දුක නැති දවන 
නිසො.  

දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම ෙත  ුතු ි ‘්පාෝ 
්ිේහෝ්ග්ාමි් පටිපො’ - උප්ොදාන  නැති කරන ප්රතිප්දාව හැටි ට. ඒ 
කි න්දන සම්මො දිට්ඨි, සම්මො සංකප්්ප්, සම්මො වොචො, සම්මො 
කම්මන්ත, සම්මො ආජීව, සම්මො වො ොම, සම්මො සති, සම්මො සමොිප. 
එතදකොට දම් අංග අටකින්  ුක්ත මොර්ග  ෙකින්න ඕන උප්ොදාන  
නැති කරන ප්රතිප්දාව දලස. 

සම්මො දිට්ඨි කීදේ කුමක් ෙ? දමතැන දී ඇත්ත ඇති හැටි ට 
ෙකින්න ඕන. දම් ඇත්ත ඇති හැටිද  ෙකින කරම  ඒ ඒ තැන් වල දී 
ඒ ඒ ආකොර ට ිසස්තර කරන්න ප්ුළුවන් ඒ ඒ ප්රි ො න් වලින්. එකම 
තැනක් දනොද ක් කරම වලින්, ප්ැති වලින් ිසස්තර කරන්න ප්ුළුවන් 
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වදග්. එතදකොට දමතැන දී ‘සම්මො දිට්ඨි ’ කීදේ, ඇත්ත ඇති හැටිද  
ෙකින්න කීදේ, කුමක් ෙ? අප්ට ප්ුළුවන් නම් අනිතය දවන දේ අනිතය ි 
කි ලො ෙකින්න, දුක් දේ දුක ි කි ලො ෙකින්න, අනොත්ම දේ අනොත්ම ි 
කි ලො ෙකින්න, දමන්න දම්කට අප්ි කි නවො සම්මො දිට්ඨි  කි ලො. 
ඇත්ත ඇති හැටිද  අප්ට දකො ි දවලොවක හරි ෙකින්න ප්ුළුවන් 
වුදනොත් ඇත්ත ෙකින ිසට තණය්හොව නැති දවනවො. තණය්හොව නැති 
වුදනොත් උප්ොදාන  නැති දවනවො. උප්ොදාන  නැති වුදනොත් භව  
නැති දවනවො.  

එතදකොට තණය්හොව ඇතිදවන්දන කුමකට ෙ? තණය්හොව ඇති 
දවන්දන දකොදහොමෙ? අප්ි කි මු අප්ට  ම් කිසි දෙ ක් දුටුවොට 
ප්ස්දස දැකප්ු දේ ඇති බවට අදප්් මනස තුළ නිතය බවක් තිද නවො 
නම්, අප්ි ඇදසන්  ම්කිසි දෙ ක් දුටුවො ම අප්ට හිදතන්දන අප්ි 
ෙකින්න දප්රත් තිබුණයො, දුටුවොට ප්ස්දසත් තිද නවො කි ලො නම්, 
එතදකොට එතන තිද නවො ප්ින්වතුනි නිතය බවක්. එතදකොට නිතය 
දවන දේ අප්ට ිසඳින්න ප්ුළුවන් ඉන්න තොක්. එතදකොට අප්ට 
තිද නවො සැප් ක්. නිතය වූ සැප් වූ දේ මම, මදග් කි ලො ගන්න බව 
ද දෙන්දන නිතැතින් ම ි. එතදකොට එතන තිද නවො ආත්ම බවක්. 
ප්ින්වතුනි, නිතය, සුඛ, ආත්ම කි න දමන්න දම් දැක්ම ඇති තොක් 
තණය්හොව ඇති දවනවො. එතදකොට අප්ට ප්ුළුවන් නම් අනිතය ි, දුක ි, 
අනොත්ම ි කි ලො ෙකින්ට, අනිතය වූ දුක් වූ අනොත්ම වූ ස්වභොවද න් 
අප්ට ෙකින්ට ප්ුළුවන් වුදනොත්, ප්ින්වතුනි දමන්න දම්කට කි නවො 
‘සම්මො දිට්ඨි ’ කි ලො. එතදකොට දමන්න දම් තණය්හොව නැති 
දවනවො.  

කුමක් ෙ අප්ි දම් අනිතය ි, දුක ි, අනොත්ම ි කි ලො ෙකින්දන? 
ඇදසන් ෙකින හැම රූප් ක් ම, එතදකොට කනට ඇදහන හැම 
ශේෙ ක් ම, නොස ට දැදනන හැම ගන්ර ක් ම, දිවට දැදනන හැම 
රස ක් ම, ක ට දැදනන හැම ස්ප්ර්ශ ක් ම, මනසට දැදනන හැම 
රම්මොරම්මණය ක් ම, අප්ි අනිතය හැටි ට, දුක් හැටි ට, අනොත්ම 
හැටි ට ෙකින්ට ඕන. එතදකොට දමතැන දී ඇස ගැන, සිත ගැන, 
චක්ඛු ිසඥාවන  ගැන, චක්ඛු සම්ලස්ස  ගැන, ිසදශ්ෂද න් ිසස්තර 
කරන්න ඕන නැති බව දම් ප්ින්වතුන් නුවිසන් ෙකින්ට ඕන. දම්ක 
දකටි ප්රි ො ක්. දමොකෙ ඇසත් වැ  දවලො, චක්ඛු ිසඥාවන ත් වැ  
දවලො, ඒ නිසො උප්දින දේෙනො, සංඥාව, දච්තනොත් වැ  දවල ි, අප්ට 
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රූප්  කි ලො එකක් හම්බ දවන්දන. දම් ප්ින්වතුන් දහොහට බලන්න, 
දම් ඇදසන් ඔබලොට කරන්න ප්ුළුවන් රූප් ෙකිනවො කි න දෙ  මිසක්, 
ඒ රූප් ෙකිනවො කි න කොරණයොවට ඇස කි න එක වැ  දවලො චක්ඛු 
ිසඥාවන  කි න එක වැ  දවලො චක්ඛු සම්ලස්ස  එ ින් උප්න් දේෙනො, 
සංඥාව, දච්තනො වැ  දවලො රූප් ක් දප්්නවො මිසක්, රූප් කින් දතොර 
ව ඔබලොට දවනම ඇසකුත්, චක්ඛු ිසඥාවන කුත් ඒ දේෙනො, සංඥාව, 
දච්තනොත් හම්බ දවන්දන නූ. 

එතදකොට අප්ි ඒ ස්කන්ර ටික වැ  දවලො දප්දනන දම් රූප්  
නිතය දලස ගත්දතොත් ප්ින්වතුනි, එතදකොට අප්ට ඇසත් නිතය ි, 
චක්ඛු ිසඥාවන ත් නිතය ි, චක්ඛු සම්ලස්ස ත් නිතය ි, චක්ඛු 
සම්ලස්සද න් ඇතිවුන දේෙනො සංඥාවත් නිතය ි.  ම් දවලොවක ඇසට 
දප්්න රූප්  අනිතය වුදනොත් ඒ දවලොදව දී අප්ට ඇසත් අනිතය ි, 
චක්ඛු ිසඥාවන ත් අනිතය ි, චක්ඛු සම්ලස්ස ත් අනිතය ි, චක්ඛු 
සම්ලස්සද න් ඉප්දුණය දේෙනො, සංඥාව, දච්තනො තිද නවො නම් ඒ 
රර්ම නුත් අනිතය ි. ඒ වදග්ම අප්ට කනත් දසෝත ිසඥාවන ත් දසෝත 
සම්ලස්සද න් ඉප්දුණයු දේෙනො, සංඥාව, දච්තනො කි න දම් රර්මතොත් 
ඔක්දකොම වැ  දවලො බොහිර ශේෙ  කි ලො රූප් ක් තම ි හම්බ 
දවන්දන. එතදකොට දම් ශේෙ  කි න කොරණයොව නිතය දවන ිසට 
ප්ින්වතුනි අප්ට කනත්, දසෝත ිසඥාවන ත්, දසෝත සම්ලස්සද න් 
ඉප්දුණයු දේෙනො, සංඥාව, දච්තනො කි න ස්කන්රත් නිතය ි.  ම් 
දවලොවක ඇදහන ශේෙ  කි න එදක් අනිතය  අප්ට ෙකින්න 
ප්ුළුවන් නම් ඒ සමග අප්ට කනත්, දසෝත ිසඥාවන ත් කි න දම් 
රර්ම න්දග් අනිතයතොව ත් එළඹ සිටිනවො. දමතැන දී දම් අනිතය ි 
කි න ිසට දම් ප්ුේගල භොවද න් එදහම නිතය බව තුළ අනිතය ක් 
බලනවො එදහම දනොදේ.  

දම් කොරණයොව ටිකක් ිසදශ්ෂද න් දත්රැම් ගන්නට ඕන. නිතය 
බව තුළ අනිතය  බලන සිේිප  දනොදේ දම් කීදේ. රපි ති්ා ේග්් 
ඉ් ේ් රප  ේම හකපෙක  ේපේ්්වතා ්්ම රප  ේපේ්් ් ේපහ්  
ඒ හකපෙ ්ිුදනා ුර දවතා  පම ේම්  ඒ හකපෙ ්ිේේවතා කිෙධා. යථ ුාතිහ 
වත ්ිේේ හකපෙ රපි ඇේම්  භකි්වතාඅ රපි ඇම රතක  රහ ේග්් 
ේ වි  හකපෙ ේප ් ් ්ු්ි ේවතධා ේවතාඅ ්ාද්  ඒක ධ්් 
්ිේේවතා කිෙධා. යථ ඒ කි න්දන  ම් වස්තුවක් බලන්න දප්රත් එදහම 
රූප් ක් තිබුණයො, බලො අවසන් වූ ප්සුත් රූප් ක් තිද නවො කි න 
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නිතය බවක ඉහ දගන ‘අදන් ඉතින් දම් රූප්  නැති දවලො  නවො 
දන්ෙ? රූප්  අනිතය ි දන්ෙ? වැ  දවනවො දන්ෙ?’ කි ලො හිතනවො. 
දම් වදග් නිතය බව තුළ සිට දගන බලන අනිතය බවට, අනිතය 
මනසිකොර ට, සජ්ඣො නොවට කි න්දන් නූ අනිතය  ෙකිනවො 
කි ලො, සම්මො දිට්ඨි  කි ලො. ඒකට තණය්හොව නැති දවන්දන් නූ. 
ඇ ි ඇති බවක් තිද නවො. නැති බවක වචන කතො කළොට, නැති 
බවක අෙහසක් තිබුනොට, ඇති බව නැති දවලො නූ. එතදකොට ඇති 
බව කි න එක නැති දවන්න ම ඕන තණය්හොව නැති දවන්න නම්. 
ඉදිරිද ් දී තිද න ෙහම් ප්රි ො න් තුළ දී මම ඒ ප්ිළිබහ ව, ආ තන 
වල ලක්ෂණය ගැන ිසස්තර කරන්න බලොදප්ොදරොත්තු දවනවො.  

එතදකොට දමතැන දී දම් ප්ින්වතුන් දත්රැම් ගන්නට ඕන දම් 
තණය්හොව  ම් කදලක දී අප්ට නැති වුදනොත්, අප්ට ෙකින දේ දැකීදමන් 
ප්ස්දස නිරැේර වුනො කි ලො දප්්න්න ඕන. අහන දේ ඇහීදමන් ප්ස්දස 
නිරැේර දවන්නට ඕන. ගහ සුවහ දැන ගන්න ිසට ඒ දැන ගන්න දේ 
දැන ගැනීදමන් ප්සුව නිරැේර දවන්නට ඕන. දමන්න දම් වදග් හට 
ගත්ත දේ නැති දවනවො කි න මොනසික මට්ටමක් අප්ි තුළ තිබුදනොත්, 
අප්ි තුළ ද දුදනොත් තම ි ප්ින්වතුනි, අප්ට ප්ුළුවන් කම තිද න්දන 
දමන්න දම් තණය්හොව නැති කරන්න. අන්න ඒ ආරයොත්මික තණය්හොව 
නැති වුදනොත්, බොහිරව  මක් උප්ොදාන  කරන ගති  නැතිව  නවො. 
ඇසට එප්ිටින් අප්ට දප්දනන ඇදහන දේවල් අප්ි අල්ලො ගන්දන් 
ඇසුරැ කරන්දන් ප්ින්වතුනි, බොහිර තිද න දහ්තුවක් නිසො දනොදේ, 
ආරයොත්මික දහ්තුවක් නිස ි. ඒ බව දප්න්වන්නට ඕන නිස ි 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් තණය්හොව නිස ි උප්ොදාන , තණය්හොව නැති 
කදළොත් උප්ොදාන  නැති දවනවො කි න එක දප්න්වලො දමන්න දම් 
උප්ොදාන  නැති කරන්න තිද න ප්රතිප්දාව ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ි 
කි ලො දප්න්නුදේ.  

දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  වඩන ිසට අනිතය, දුක්ඛ, 
අනොත්ම කි න දම් තරිලක්ෂණය ට කි නවො ‘ිසමුක්ති මුඛ’ කි ලො. 
දලෝක  අනිතය දෙ ක්, දුක් දෙ ක්, අනොත්ම දෙ ක්, කි ලො ෙකින්න 
ප්ුළුවන් වුදනොත් තණය්හොව නැති දවනවො. තණය්හොව නැති වුදනොත් 
උප්ොදාන  නැති දවනවො. උප්ොදාන  නැති වුදනොත් භව  නැති 
දවනවො. එතදකොට දම් ‘්පාෝ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට එ ො ප්රතිප්දාව එක කරම ක් දැන ගන්නට ඕන - දමන්න දම් 
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ආ තන වලට හමු දවන අරමුණයු දමන්න දම් ිසදි ට බලන්න ප්ුළුවන් 
නම් තණය්හොව නැති දවනවො. තණය්හොව නැති දවලො දම් උප්ොදාන  
නැති කරන්න ප්ුළුවන් කි න එක ෙකිනවො නම් අන්න පටිපභ්ක 
පාා්ා්ි. දැන් දම් හතර ෙන්නවො නම් දම්කට කි නවො, ‘එ ො 
උප්ොදාන  ෙන්නවො, උප්ොදාන සමුෙ  ෙන්නවො, උප්ොදාන නිදරෝර  
ෙන්නවො, උප්ොදාන නිදරෝරගොමිනී ප්ටිප්දාව ෙන්නවො’ කි ලො. දැන් ඒ 
ප්රතිප්දාව අනුව හැසිරිලො තණය්හොව නැති කරලො, තණය්හොදවන් 
උප්ොදාන  නැති කරලො, උප්ොදානද න් භව  නැති කරලො ජොති, ජරො, 
මරණය දුකින් මිදී ගන්න ප්ුළුවන්. 

දම් ජරො, මරණය දුදකන් මිදීම සහහො දමන්න දම් වදග් 
ප්රි ො ක් තිද නවො කි ලො සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් එදා භික්ෂූන් 
වහන්දස්ලොට මතක් කළො. ඒ ටික දේශනො කරලො සැරි ුත් මහ රහතන් 
වහන්දස් දේශනො කරනවො “ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ධවතං 
්පාෝ්ක පාා්ා්ි, ධවතං ්පාෝමාදභේක පාා්ා්ි, ධවතං 
්පාෝ්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, ධවතං ්පාෝ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක 
පාා්ා්ි, ේමා මබ්ුේමා හාග්ා්දමෙං පතාෙ පටිනා්දමෙං 
පටිවිේ්ාේභත්වා, රමමී්ි දිට් ිාා්ා්දමෙං මාූත්ිත්වා, රවිජ්ාං පතාෙ 
විජ්ාං ් ප්පාේභත්වා දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා ේතා්ි”. “ඇවැත්නි, 
 ම් කදලක ප්ටන් ආ යයශරොවක දතදම් දමන්න දම් ිසදි ට උප්ොදාන  
කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, උප්ොදාන  ඇතිවීමත් ෙන්නවො නම්, 
උප්ොදාන  නැතිවීමත් ෙන්නවො නම්, උප්ොදාන  නැති කරන ප්රතිප්දාවත් 
ෙන්නවො නම්, ඇවැත්නි, ේමා මබ්ුේමා හාග්ා්දමෙං පතාෙ - එ ො 
සි ලුම ආකොරද න් රොගොනුස  දුරැ කරලො. පටිනා්දමෙං 
පටිවිේ්ාේභත්වා - ප්ටිඝොනුස  නැති කරලො දාලො. රමමී්ි 
දිට් ිාා්ා්දමෙං මාූත්ිත්වා - ‘මම දවමි’  ි කි න දැකීම හො මොන  
සම්ප්ූර්ණයද න් ම නසලො. රවිජ්ාං පතාෙ විජ්ාං ් ප්පාේභත්වා - අිසෙයොව 
දුරැ කරලො ිසෙයොව උප්ෙවො දගන දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා 
ේතා්ි. දම් ජීිසතද ් ම දම් දුක නැති කර ගන්නවො” කි ලො සැරි ුත් 
මහ රහතන් වහන්දස් එදා භික්ෂූන් වහන්දස්ලොට දම් ‘උප්ොදාන ප්රි ො ’ 
දේශනො කළො. ඒ දේශනොව අසො එදා භික්ෂූන් වහන්දස්ලො දබොදහෝම 
සතුටු වුනො.  

ඉතින් දම් දේශනොදේ දී ප්ින්වතුනි, අප්ිත් දම් කොරණයොවල  ම් 
මට්ටමක ඉඟි ක් ිසතර ි මතක් කරන්දන්. දම් උප්ොදාන  කි න ිසට 
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දමන්න දම් වදග් රර්මතො ටිකක් හරහො, දම් වදග් ඇතුල් ප්ැත්තට, ඒ 
කි න්දන් උප්ොදාන  ඇති දවන්න දහ්තුව බොහිර ව දනොදේ 
ආරයොත්මික ව ෙකින්න අප්ි ෙක්ෂ දවන්නට ඕන. උප්ොදාන ට දහ්තුව 
උප්ොදාන  දවන තැන ම හැටි ට ෙකින්න එප්ො දවනම ෙකින්න කි ලො 
ඉඟි ක් මම කරනවො. ඒ වදග්ම අප්ට බොහිර  මක් උප්ොදාන වුනො නම් 
‘උප්ොදාන නිදරෝර ’ කි න ිසට ඒදකන් මිදෙන්න කරන්න ඕන 
ආරයොත්මික  මක් කි න කොරණයොව දප්න්වනවො. එදිදනදා ජීිසත  තුළ 
එක තැනක ඉහ දගන ඉන්න ිසට ප්මණයක් දනොදේ, දම් ආ තන 
ඇසුරැ කරන ිසට ආ තන හරහො ජීිසත  ජීවත් කරන ගමන් ඇත්ත 
ෙකින මට්ටමක් තුළ ි තණය්හොව නැති කරන්න ප්ුළුවන් දවන්දන 
කි න එක ි මම දප්න්වන්න උත්සොහ කදළ්. 

එතදකොට දම් තුළින් මීට වඩො කොරණයො තිද නවො අප්ට 
ඉදගන ගන්න. දම් හරහො රර්ම  ඉදගන ගන්න දම් ප්ින්වතුන් ටිකක් 
නුවණය දමදහ  වන්න ඕන, උත්සොහවත් දවන්න ඕන. කොල දේලොව 
හැටි ට දම් දකටිද න් ප්ැවසුවොට මීට වඩො දගොඩක් අර්ථොන්ිසත 
ිසශොල වටප්ිටොවක් අප්ට තව දැන ගන්නට තිද න බව දම් ප්ින්වතුන් 
ෙකින්න ඕන. ඉතින් දමන්න දම් ප්රි ො  ඉදගන ගත් ිසට දිට්ඨි 
සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් දවනවො කීදේ තුන් දලෝදක ම තුන් භූමිද  ම 
දනො ඇදලන මනසක් හදා දගන, දම් තුන් භූමි  ම උප්ොදාන දනො කර, 
අනුප්ොදා ප්රිනිර්වොණයද න් ප්ිරිනිවන් ප්ොලො සක්දල්ශ ප්රිනිර්වොණය ක් 
කරලො , ඊට ප්සුව සි ලුම ස්කන්ර බහො තැීමම් වශද න් අනුප්දිදශ්ෂ 
ප්රිනිර්වොණය රොතුදවන් ප්ිරිනිවන් වැඩලො, සි ලුම දුක අවසන් කරන්න 
ප්ුළුවන් කම දම් ෙහම් ප්රි ො  තුළ තිද නවො. දම් උප්ොදාන  ප්ිළිබහ 
ෙහම් අවදබෝර  අනුප්ොදා ප්රිනිර්වොණයද න් ප්ිරිනිවීම ප්ිිසස ම දහ්තු 
දේවො කි ලො හිතො දගන හැම දෙනො ම සොරු නොෙ ක් ප්වත්වන්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

උප්ශදාය වශර  යමිශ වි .



 

තණේහශ වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේදා ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා ්්ත්ක පාා්ා්ි. යථ 
්්තාමාදභේක පාා්ා්ි. යථ ්්තා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි. යථ 
්්තා්ිේහා්ග්ාමි් පටිපභ්ක පාා්ා්ි. යථ ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි. යථ ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, දම් 
ප්ින්වත් ප්ිරිස දැන් දම් සූදානම් දවන්දන් මජ්ක්ධිම නිකොද ් 
මූලප්ණය්ණයොසකද ් සම්මො දිට්ඨි සූතර  ආශරිතව කරන දම් සසර දුක් 
ගිනි නිවීමට දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වප්ු රර්මද න් 
ියහක් ඉදගන ගන්න. ඒ නිසො සි ලු දෙනොම ඔ  ක  නිසල ව 
තිද නවො වදග් හිතත් නිසල කර දගන දනොද ක් අරමුණයු වල හිත 
දුවන්නට දනො දී දබොදහොම ශරද්ධොදවන් දම් දේශනොව කි වන්න.  

අෙ ෙවදස දී සම්මො දිට්ඨි සූතරද ්, ශරොවක න්දග් සම්මො දිට්ඨි  
ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කළ 
අටදවනි ප්රි ො  නැත්නම් අට දවනි කරම  වූ තණය්හො වොර  ගැන ි 
අප්ට අවදබෝර කර ගන්න තිද න්දන්. - දප් - සැරි ුත් මහ රහතන් 
වහන්දස් භික්ෂූන් වහන්දස්ලොට දේශනො කරනවො “ෙේදා ේඛා 
ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා ්්ත්ක පාා්ා්ි - ඇවැත්නි,  ම් කදලක 
ආ යයශරොවක දතදම් තණය්හොව කුමක් ෙ ක ිලො ෙන්නවො නම්, 
්්තාමාදභේක පාා්ා්ි, තණය්හොදේ ඇති වීම කුමක් ෙ කි ලො 
ෙන්නවො නම්, ්්තා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, තණය්හො නිදරෝර  කුමක් 
ෙ කි ලොත් ෙන්නවො නම්, ්්තා්ිේහා්ග්ාමි් පටිපභ්ක පාා්ා්ි, 
තණය්හොව නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම් 
දමන්න දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් මනො දැකුම් ඇත්දතක් 
දවනවො. ඔහුදග් දැකීම ඇෙ නැති, ප්ළුදු නැති, සෘජු බවට ගි  එකක් 
දවනවො. දම් රර්මද ් අර්ථ , ගුණය  දැන දගන ප්ැහැදුණය දකදනක් 
දවනවො. ඒ වදග්ම දම් සේරර්ම ට ආප්ු, ආ යය භූමි ට ආප්ු දකදනක් 
කි ලො කි න්නත් ප්ුළුවන්” කි ලො දප්න්නුවො. ඒ කි න්දන් ෙර්ශන 
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සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක්, දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් බවට ප්ත් 
දවනවො තණය්හොව කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්. 
එතදකොට තණය්හොව කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ කි න කොරණයොව, 
තණය්හොව ඇතිදවන්දන් දකොදහොමෙ කි න කොරණයොව, තණය්හොව නැති 
දවන්දන් දකොදහොමෙ කි න කොරණයොව ගැනත් අප්ි දප්ොඩ්ඩක් 
සම්මර්ශන  කරලො බලමු. 

්්ත්ක පාා්ා්ි කි ලො දප්න්නලො සැරි ුත් මහ රහතන් 
වහන්දස් ම ආප්හු ප්රශ්න ක් අහනවො, “ඇවැත්නි තණය්හොව කි ලො 
කි න්දන් කුමකට ෙ?, තණය්හොවට නිරොන  වූ, තණය්හොව ඇතිවුන දහ්තු 
කොරණයොව කුමක් ෙ?, තණය්හොව නැති දවන්දන් කුමන රර්ම ක් නැති 
වීදමන් ෙ?, තණය්හොව නැති කරන්න  ප්ුළුවන් මොර්ග  කුමක් ෙ?” කි ලො. 
සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් ම ඒ ප්රශ්න ට ප්ිළිතුරැ වශද න්, 
“ඡෙිේා, ආවතදේමා, ් න තාකාො” කි ලො. “දම් තණය්හොව දකොටස් හ ක් 
තිද නවො. කුමක් ෙ? රූප් තණය්හො, ශේෙ තණය්හො, ගන්ර තණය්හො, රස 
තණය්හො, දප්ොට්යේබ තණය්හො, රම්ම තණය්හො. දමන්න දම් හ  ආකොර 
තණය්හොවට තම ි තණය්හොව කි ලො කි න්දන් කි ලො” දප්න්නුවො. ඊට 
ප්සුව, “ේවතභ්ාමාදභො ්න තාමාදභේො, එතදකොට දේෙනො 
දහ්තුදවන් තණය්හොව ඇතිදවනවො. ේවතභ්ා්ිේහා්ා ් න තා්ිේහාේ්ා, 
දේෙනොදේ නැති වීදමන් තණය්හොව නැති දවනවො. රෙේාවත රරිේො 
රට්ඨඞ්ග්ිේකා ාග් ේග්ා ්න තා්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො, දම් ආ යය 
අෂ්ටොංගික මොර්ග  තණය්හොව නැති කරන ප්රතිප්දාව ි” කි ලො සැරි ුත් 
මහ රහතන් වහන්දස් එදා දේශනො කළො.  

එතදකොට ප්ින්වතුනි, ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට තණය්හොව 
ෙන්නවො නම් දකොදහොමෙ ප්ින්වතුනි අප්ි තණය්හොව දැන ගන්දන්? ඒක 
දමොනවොදග් එකක් ෙ? ප්ින්වතුනි අප්ට තණය්හොව කි න ිසට දබොදහෝ 
දුරට හිදතන්දන් අදප්් හිදත්  ම්  ම් දේවලට තිද න කැමැත්ත 
කි ලො. ඒ කැමැත්ත තම ි. නමුත් දමතන දී අප්ි තණය්හොව කි න ිසට 
තණය්හොව දැන ගන්න  ඕන ප්ළමු දවන් ම ප්රදභ්ෙ වශද න්. තණය්හොව 
කි න එක මුලින් ම දෙකට දබදෙනවො ප්ින්වතුනි, මාදොකාහ තණය්හොව 
සහ වතට් ාූධික තණය්හොව කි ලො. සමුදාචොර තණය්හොව කි න්දන් දම් 
ආ තන වල හැසිීමම් වශද න් ප්වතින තණය්හොවට. ඒ සමුදාචොර 
තණය්හොව තම ි ප්ින්වතුනි රූප් තණය්හො, ශේෙ තණය්හො, ගන්ර තණය්හො, 
රස තණය්හො, දප්ොට්යේබ තණය්හො, රම්ම තණය්හො කි ලො නම් කදළ්. දම් 
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සමුදාචොර තණය්හොව ප්ැවතුණය ිසට, සමුදාචොර තණය්හොව නිසො ප්ින්වතුනි 
වට්යමූලික තණය්හොව ඇතිදවනවො. වට්ටමූලික තණය්හොව කි ලො 
කි න්දන් සංසොර වට්ට  සහහො, සසර ඉප්දීම සහහො මුල් වන 
තණය්හොව ි. ඒ තණය්හොවට කි නවො කොම තණය්හො, භව තණය්හො, ිසභව 
තණය්හො කි ලො.  

එතදකොට ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට මුලින් ම දම් 
තණය්හොදේ ප්රදභ්ෙ දෙක ෙකින්න ඕන. රූප් තණය්හො, ශේෙ තණය්හො, 
ගන්ර තණය්හො, රස තණය්හො, දප්ොට්යේබ තණය්හො කි න කොරණයොව හො 
ඒ තණය්හොව අනුසොරද න් දම් සසර ප්රතිසන්ිප වශද න් ප්මුණයු වන 
තණය්හොව හෙනවො. ඒ තණය්හොව නිස ි ප්ින්වතුනි උප්ොදාන  කි න 
රර්මතොව. උප්ොදාන  නිස ි භව , භව  නිස ි ජොති . එතදකොට 
ජොති  නිසො ජරො මරණය, දශෝක ප්රිදේව, දුක්ඛ දෙෝමනස්ස 
ඇතිදවනවො. තණය්හොව කි ලො කි න්දන් ජරො මරණය දුක ඇති කරවන 
රර්ම ක් කි ලො ෙන්නවො නම්, තණය්හොව ගැන ඔන්න ටිකක් ෙන්නවො. 
්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට තණය්හොව කි ලො කි න්දන් දුකට 
 න්න තිද න කරම  ි, දුක ඇති කරවන දහ්තුව ි කි ලො ෙකින්න.  

ඒ වදග්ම තණය්හොදේ ලක්ෂණය ටිකත් අප්ි දැන ගන්න ඕන. 
දහොහට ෙකින්න දම් දකදලස් කි න රර්මතොව  - අිසෙයො, කර්ම, 
තණය්හො, උප්ොදාන කි න දම් දනොද ක් දකදලස් - ප්ින්වතුනි, දම් 
දකදලස් ිසතරක් අදප්් ජීිසත ට හම්බ දවන්දන් නූ. ඒ දකදලස් 
ද දිල දකදරන කට ුතු ි අදප්් ජීිසත ට හම්බ දවන්දන්. ඒ ක්දල්ශ  
හඳුනො ගන්න දවන්දන් ක්දල්ශ  කරන කට ුතු වලින්. තණය්හොවත් 
එදහම ි ප්ින්වතුනි. ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට තණය්හොව කි න 
එක, අප්ි හිතන ිසදිද ්  මකට කැමති දවනවො කි න ගතිද න් 
ිසතරක් ෙකින්න බැහැ. ඊටත් වඩො මුළු ජීිසත  ප්ුරොම හරි ට අතරක් 
නැතිව ප්ැතිර තිද න වතුර වලක් වදග්, ජීිසත  ප්ුරොම අතරක් නැතිව 
හැම අරමුණයක ම ප්ැතිර තිද න රර්මතොව ක් ප්ින්වතුනි දම් 
තණය්හොව. එතදකොට ඒ තණය්හොදවන් දකදරන කට ුතු දෙස බලල 
තම ි අප්ට තණය්හොව ගැන අනුමොන දැක්මක්, නුවිසන් දැක්මක් ඇති 
කර ගන්න දවන්දන්, අවදබෝර කරන්න ප්ුළුවන් දවන්දන්. දමොකෙ 
තණය්හොව කිසිම දවලොවක තණය්හොදේ සොමොනය ස්වභොවද න් 
ප්වතින්දන නූ. තණය්හොව හැම දවලොදව ම  මක් අල්ලනවො කි න, 
උප්ොදාන කරවනවො කි න ගතිද න් ිසෙයමොන ි. එතදකොට ඒ අල්ලො 
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ගන්නවො, උප්ොදාන කරනවො කි න ලක්ෂණයද න් තම ි අප්ට තණය්හොව 
කි න කොරණයොව දැන ගන්න දවන්දන්. ඒ කි න්දන් තණය්හොව කි න 
ිසට, දම ො සතණය්හොව  ඉන්න නිසො දන්ෙ දම් රර්ම  ද දෙන්දන් 
කි ලො දත්රැම් කර ගන්න ඕන.  

තණය්හොවට දප්ොඩි උප්මොවක් බලමු.  ම්කිසි  ුර කහවුරක් 
තිද නවො කි ලො හිතමු. දම්  ුර කහවුරට දනොද ක් දිශො වලින්, 
දනොද ක් ආකොරද න් සතුරැ ආකරමණය එන්න ප්ුළුවන්. එතදකොට 
දනොද ක් සතුරන්දගන් බලප්ූම් දම් කහවුරට ඇතිදවන නිසො දම් 
කහවුර ැක ගන්න ඕන. දම් කහවුර ැක ගැනීදම් උවමනොව  ම්කිසි 
දකදනකුට තිද නවො නම් එ ො දමොකෙ කරන්දන්? දම්කට 
ආරක්ෂොවක් ද ොෙනවො. දහොහට බලන්න, කහවුර ඇතුදළ් සිට කහවුර 
ආරක්ෂො කරන්න බූ. ඒකට කහවුදරන් ප්ිටට ගිහින් ‘සිකි ුරිටි’ දගවල් 
හදා දගන ඒ දගවල් ඇතුදළ් ඉහ දගන තම ි කහවුර රකින්දන්. කහවුර 
රකිනවො කි ලො කරන්න තිද න්දන් කහවුදර් කට ුත්තක් දනොදේ, 
ප්ිටත කට ුත්තක්.  

ඒ කි න්දන් ඈත බලො දගන තම ි ඉන්න දවන්දන්. ඈත 
ඉහල  න එන අ  දෙස දබොදහොම දසෝදිසිද න් ඉන්න දවනවො. 
කවුෙ එන්දන් කි ලො දබොදහොම දසෝදිසිද න් ඉන්න දවනවො. 
වටප්ිදට් දවන්දන් දමොනවො ෙ කි ලො දබොදහොම දසෝදිසිද න් ඉන්න 
දවනවො. දම් කරන හැම එකකින් ම දම් කහවුර ආරක්ෂො කිීමමට 
ද දිල ඉන්න දකනොට ප්ිටත තම ි රකින්න දවලො තිද න්දන්. ප්ිටත 
තම ි දසෝදිසි කරන්දන්. ප්ිටත දසෝදිසි කරන එදකන් කරලො 
තිද න්දන් කහවුර ආරක්ෂො කරන එක මිසක්, ප්ිටතට ගිහින්,  න එන 
ප්ුේගලද ෝ ගැන ප්ීමක්ෂොකොීම වන්දන්, බොහිර අවට භූමි  ගැන 
ප්ීමක්ෂොකොීම වන්දන්, අවට භූමිද ් තිද න ගහ දකොළ ගැන 
ප්ීමක්ෂොකොීම වන්දන් ඒවො ින්  මක් හෙන්න එදහම දනොදේ. ඒවොද ් 
හරි වැැේෙ දහො න්න, වැඩි දි ුණයු කරන්න දනොදේ. ඒ බොහිර දෙස 
ප්ීමක්ෂොකොීම ව ඉන්දන් අභයන්තර  ආරක්ෂො කර ගන්න ඕන නිසො.  

එතදකොට ඇතුළත කහවුර ආරක්ෂො කරන්න ප්ිටතට  න්න 
දවනවො වදග් ප්ින්වතුනි, අදප්් දම් තණය්හොව තම ි හැම දවලොදව ම 
තමන් කැමති ිසදි ට තබො ගන්න උත්සහ කරන්දන්. තණය්හොවට 
නිරොන කොරණයොව දප්න්වනවො ේේභ්ා පේකො ්න තා කි ලො. හැම 
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දවලොදව ම දුක් දේෙනොදවන් ඉවත් දවන්න තිද න කැමැත්ත හො 
සැප් දේෙනොව ලබොගන්න තිද න කැමැත්ත ි අප්ට දැන් තිද න්දන්. 
දම් තමන් තුළ තිද න කැමැත්තට ආහොර ලැදබන්දන් නූ තමන් 
තුළින්. එදහනම් තමන් තුළ තිද න තණය්හොවට තමන් කැමති ිසදි ට 
ප්ැවැත්ම ආරක්ෂො කර ගන්න නම්, අර කහවුදරන් එළි ට ගිහින් 
කහවුර රකින්න දවනවො වදග්, බොහිර දේවල් ආරක්ෂො කරන්න 
දවනවො.  

දහොහට බලන්න අප්ට දගවල් දදාරවල් හෙන්න දවලො 
තිද න්දන්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම් හෙන්න දවලො තිද න්දන්, දූ 
ෙරැදවෝ හෙන්න දවලො තිද න්දන් කුමක් නිසො ෙ? දූ ෙරැවන්ට 
ආෙදර්කට කරනවො දනොදේ, තව දකදනකුට  හප්තට දගවල් 
දදාරවල් හෙනවො දනොදේ. අප්ි හිතන්දන් තව දකදනකුට උප්කොර  
ප්ිිසස දගවල් දදාරවල් හෙනවො, දූ ෙරැවන්ට උප්කොර  ප්ිිසස දූ 
ෙරැවන් හෙනවො, මුනුබුරන්ට උප්කොර  ප්ිිසස මුනුබුරන් හෙනවො, 
දලෝක ට උප්කොර  ප්ිිසස දස්ව ක් කරනවො කි ලො. නමුත් දහොහට 
ෙකින්න, තමන්දග් ආරයොත්මද ් තිද න කැමැත්ත ඉෂ්ට කර ගන්න 
 ි අප්ි බොහිර දේවල් කරලො තිද න්දන්. ඒ කි න්දන් කහවුර රකින 
දකනොට කහවුදරන් ප්ිටත බලො දගන ඉන්න දවනවො වදග්, අප්ි තුළ 
ඇති කැමැත්ත, ආශොව ඉෂ්ට කර ගන්න තම ි ප්ින්වතුනි අප්ි බොහිරට 
ගිහිල්ලො තිද න්දන්.  

අප්ි උප්මොවක් ගත්දතොත්, අප්ට ප්රි මනොප් රූප් ක් බලන්න 
රූප් තණය්හොව තිද න්දන්. නමුත් දම් රූප්  අප්ට ලැදබන්දන් 
රූප්වොහිනී නොලිකොවකින් නම් දැන් අප්ට දම් රූප් දප්ට්ටි  
කැදඩන්දන් නැතිව ප්රිස්සම් කර ගන්න දවනවො. ඒක දුහුිසලි 
වැදෙන්දන් නැතිව ප්ිහින වොර ක් ප්ොසො, ආරක්ෂො කරලො තිද න 
වොර ක් ප්ොසො, දම් බොහිර රූප්වොහිනී  න්තර ක් දේවො, දර්ඩිද ෝ එකක් 
දේවො, ශීතකරණය ක් දේවො ඇ ි දම් කූලි අදප්් දගවල් වලට අවශය? 
ප්ින්වතුනි දම් තණය්හොව නිස ි. දම්ක තිද නවො නම් දම් රූප්  
බලන්න ප්ුළුවන්. රූප් තණය්හොව ඉෂ්ට කර ගන්න ප්ුළුවන් නිසො. ඇ ි 
දම් ‘කැදසට්’ එකකට, ගුවන් ිසදුලි කට වදග් දෙ කට කැමති? ඒ 
කූලි ටික ඕන නූ. නමුත් ඒ කූලි ටික නිසො නම් අප්ට ශේෙ ක් අහල 
සැප් ිසඳින්න ප්ුළුවන් කම තිද න්දන්, එදහනම් ශේෙ  අහල සැප් 
ිසඳින්න ඕන කම ි තිද න්දන්. ඒ නිසො දම් ගුවන් ිසදුලි  න්තර  
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රකින්න ඕන. ක ට මෘදු ප්හසක් ලබො දෙන්න නම්, සිසිල්  මක් ලබො 
දෙන්න නම්, ශීතකරණය  තිද න්දන්. ඒකට දම්ක රකින්න දවලො. 
දම් වදග් අප්ට හිතට සතුටු දවන  මක් ලැදබන්න නම්, හිත සතුටු 
කරන්න නම් ඒ සහහො තම ි දම් ෙරැ මුනුබුදරෝ, දගවල් දදාරවල් 
තිද න්දන්. එතදකොට දහොහට බලන්න, තමන් තුළ තිද න සැප් 
දේෙනොව බලො දගන, ඒ සැප් දේෙනොව ගන්න ඕන කමට කරන දේ 
ෙකින්න තණය්හොව කි ලො.  

දම් මුළු දලෝක  ම තණය්හොවට දාසද ක් කි ලො දප්න්නනවො. 
දම් කොරණයොව දහොහට සිහි කරන්න තණය්හොවට දාසද ක් කි න්දන් 
ඇ ි කි ලො. අප්ි තව උප්මොවකින් ටිකක් සම්මර්ශණය  කරලො බලමු. 
දම් තණය්හොවට දාසද ක් කි න කොරණයොව දත්රැම් ගත්දතොත් තම ි 
ප්ින්වතුනි අදප්් චරිත  ගැන, අදප්් ජීිසත  ගැන අප්ි හරි ට 
කලකිීමමට ප්ත් දවන්දන්.  

 ම් කිසි දගෙරක වැඩකොර කමට දකදනක් ගි ො කි ලො හිතමු. 
දම ොට දගහිමි ප්ුේගල ො කි නවො, ‘ළමද ෝ, කදඩ්ට ගිහින් එන්න’ 
කි ලො. කදඩ්ට ගිහින් එනවො. ආප්ු ගමන් කි නවො, ‘දම් මිදුල අතුගොල 
දාන්න’ කි ලො. ඔන්න මිදුලත් අතුගොනවො. ඒ ගමන් කි නවො, ‘ළමද ෝ, 
දම් දරදි ටික දහෝෙලො දාන්න’ කි ලො. ඒකත් කරනවො. ඒක ඉවර 
දවනවොත් එක්ක කි නවො, ‘ළමද ෝ දම් ටික උෙලු ගොලො දාන්න’. ඒකත් 
කරන ිසට කිදප්න්දන් නැේෙ, තරහ එන්දන් නැේෙ? එතදකොට සමහර 
ිසට ඒ වැඩ ගන්න ස්වොමි ොට බිසන්න ප්ුළුවන්. එක්දකෝ ගහන්න 
ප්ුළුවන්. ‘දම් මනුස්ස ො ප්මණය ෙන්දන් නූ’ කි ලො ඒ වැඩ ගන්න 
දකනො ගැන කලකිදරන්න ප්ුළුවන්. සමහර ිසටක මට දම් රස්සොව 
ඕන නූ කි ලො ෙමල ගහල   ි. සමහර ිසටක ඔ  කි න කි න ිසදි ට 
එක ෙවසක් කර ි. ෙවස් දෙකකුත් කර ි. තුනකුත් කර ි. හතරකුත් 
කර ි. ඊට ප්ස්දස දී ඕක කරන්දන නූ, ඇතිදවනවො. දම් ිසදි ට වැඩ 
කරන තැනක කිසිම දකදනක් ඉඳි ි කි ලො හිතනවො ෙ?  

දම් ප්ින්වතුන් දබොදහොම දහොහට කල්ප්නො කරලො බලන්න, 
එදහම බොහිර දලෝකද ් වැඩකොරද ක් ලවො වැඩ ගන්න හැදුදවොත් 
එ ො ෙවසක් දෙකක් දම් ිසදි ට කි න කි න එක කර ි, ඊට එහො 
කරන්දන් නූ. එ ො ගැන අප්ැහැදීමට ප්ත් දවනවො, ප්ිළිකුලට ප්ත් 
දවනවො, ප්රතික්දෂ්ප් කරන තැනට ප්ත් දවනවො. ඒ රස්සොව එප්ො කි න 
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තැනට ප්ත්දවනවො. කිසි ිසදේක ක් නූ හරිම අප්හසු ි කි ලො සමහර 
ිසට දදාස් කි ලො, බැණයල, සමහර ිසට ප්හර දීල එතැනින් ප්ිට දවන්න 
ප්ුළුවන්. නමුත් ප්ින්වතුනි, දම් තණය්හොවට දාසද ක් කි ලො කි න තැන 
දමන්න  දම් අර්ථද න් ෙකින්න ඕන. බොහිර දාස කම් කරන දකනො 
බොහිර දාස කම් නිසො කලකිදරන්න වුනත් ප්ුළුවන්. නමුත් ප්ින්වතුනි, 
තණය්හොවත් ඔ  වදග්ම  මක් කරනවො, ඒත් කිසි දිනක අප්ි කවුරැත් 
දම ොදග දෙෝෂ  දැකලො නූ, දම ොට කලකිරිලො නූ. දම් තණය්හොදව 
දෙෝෂ  දැකල තණය්හොවට කලකිරැදනොත් එදාට තම ි ප්ින්වතුනි අප්ි දාස 
භොවද න් මිදෙන්දන්. එදතක් දම් ස්වොමි ොට අප්ි වැහ  දගන ඉන්නවො. 
දම් ස්වොමි ොට අප්ි හරි කීකරැ ි. දම ොදග් දෙෝෂ ක් ෙකින්දන් නූ.  

අප්ි උදාහරණය ක් ගත්දතොත් ප්ින්වතුනි ඔදේ ම සිත කි නවො 
‘අදන් දමතන ඉන්න බූ, කම්මැලි ි,  න්නට ඕන අහවල් 
නගර ට/රටට’ කි ලො, දැන් ඔබ  නවො. සමහර ිසට දින ගණයනක් 
උත්සොහවත් දවලො දබොදහොම දවදහස මහන්සිද න් තම ි ප්ින්වතුනි 
ඒ නගර ට  න්දන්. ගිහිල්ලො අනිත් අතට ම හිත කි නවො, ‘අ ිද ෝ, 
දම්දක නම් ඉන්න බැහැ, ආප්සු  න්න ඕන’ කි ලො. ඔන්න කි ප්ු 
ගමන් ම ආප්සු එනවො. ඒ ආප්ු ගමන් ම දැන් හිත කි නවො ‘අහවල් 
රූප්  බැලුදවොත් නම් දහොහ ි’ කි ලො. ඔන්න කි ප්ු එක අරන් 
දෙනවො. ඊට ප්ස්දස කි නවො සිංදුවක් ඇහුදවොත් නම් දහොහ ි. ඊට 
ප්ස්දස ඒක කරන ිසටම දහොහ කූමක් කූදවොත් දහොහ ි. දැන් කූම 
කනවො. ඊට ප්ස්දස අහවල් ස්ප්ර්ශ  ලබන්න තිබුදනොත් දහොහ ි. 
ඔන්න ඒක ලබො දෙනවො. ඊට ප්ස්දස අහවල් දකනො එක්ක දප්ොඩ්ඩක් 
කතො කරන්න ගිද ොත් දහොහ ි. ඔන්න එතනට  නවො. දම් හිත කි න 
කි න එකට වැහ දගන එදහ ි කි න මට්ටදම් අප්ි අහනවො, කරනවො 
මිසක් කිසිදවක් දම ො ගැන කලකිදරන්දන නූ.  

දහොහට බලන්න. දම් හිත ම ිසටක කි නවො අහවල් තැනට 
 න්න කි ලො, අහවල් දේ කරන්න කි ලො. එ ො ම කි නවො දැන් ඔතන 
හිටි  ඇති, දැන් ඔ  දේ කළො ඇති, ඕක නතර කරන්න අහවල් තැනට 
 න්න කි ලො. ආප්හු ඒ ිසදි ට කරනවො. ආප්හු කි නවො නූ කමක් 
නූ, ආප්හු අතන ට  න්න කි ලො. ආද ත් එතන ට  නවො. අර බොහිර 
දකදනක් නම් එක වැඩක් ඉවර කරලො තව වැඩක් කරන ිසටම ඒ 
දහ්තුදවන් ස්වොමි ො ගැන කලකිදරනවො. එ ො ගැන දබොදහොම 
අප්රසොෙ ට ප්ත් දවනවො. නමුත් තමන් ගොව ඉන්න තණය්හො කි න 
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ස්වොමි ො ගැන කවුරැත් කලකිදරන්දන් නූ. තණය්හොව නමැති ස්වොමි ො 
ෙවස තිස්දස් ම තමන්දගන් දාසද කුදගන් වදග් වැඩ ගන්නවො. ඒත් 
කවුරැත් දම්ක ෙන්දන් නූ.  

දහොහට බලන්න ෙරැවන්ට දැන් දමදහම කරන්න කී ිසට ඒ 
ිසදි ට කරනවො. ෙරැවන්දග් සුබ සිේිප  සහහො දමදහම කරන්න කී 
ිසට එදහම කරනවො. දැන් ෙරැවන් ප්ොසලට ැදගන  න්න කී ිසට 
එදහම ැදගන  නවො. දැන් දගෙර දම් දම් ටික හෙන්න කී ිසට ඒ ටික 
හෙනවො. වත්ත දම් ිසදි ට ලස්සනට මල් වැට කප්ලො හෙන්න කී ිසට 
ඒ ිසදි ට හෙනවො. ඉස්සරහ ටික ප්ිරිසිදු කරලො තීන්ත ටිකක් ගොන්න 
කී ිසට ඒ ිසදි ට කරනවො. දැන් දගෙරට වතුර අඩුප්ොඩු ි. වතුර හෙන්න 
කී ිසට ඒ ටික කරනවො. කි න කි න එක කළො මිසක් කිසි දිනක දම් 
ස්වොමි ො ගැන කලකිරිලො තිද නවො ෙ කි ලො බලන්න. දම් වැඩ 
ගන්න ස්වොමි ො දැකලො තිද නවො ෙ බලන්න. නූ. දම් තණය්හොව නමැති 
ස්වොමි ො ි ප්ින්වතුනි දමතන ඉහ දගන අප්ි ව දම් දම් දේවල් වලට 
ද ොමු කරන්දන්. දේෙනොව උප්ෙවො ගන්න ප්ුළුවන් හැම ක්දෂ්තර ක 
ම දම ො ඇිසදිනවො. දේෙනොවට තිද න තණය්හොදවන් අප්ි ව මිරිකලො 
අර දගන හැම තැන ම ජීිසත ට ද ොෙවනවො. ඒත් අදප්් තිද න 
අවොසනොව කි න්දන් ප්ින්වතුනි අප්ි දමදහම ස්වොමිද කුට  ටත් ව 
කීකරැ ව සිටින දගෝලද ෝ කි ලො අප්ි ෙන්දන් නූ. බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් ඒ නිස ි දේශනො කදළ් ‘ාදලු ේධෝකෙ ා ්න තාවත  ොම ෙි’ 
කි ලො.  

්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දහොහට ෙකින්න, අෙ මදග් 
ස්වොමි ො මම දනොදේ, තණය්හොව ි කි ලො. ඔබට ස්වොධීන ප්ැවැත්මක් 
නූ කි න එක ෙකින්න. ඔබ ව දමදහ වන, ජීවත් කරවන, ඔබ හැම 
දෙනොදග් ම ස්වොමි ො තණය්හොව ි කි න තැනකින් ෙකින්න තරම් ඔබ 
ෙක්ෂ දවන්න ඕන. දම් දගවල් දදාරවල් හැදුවො නම් හැදුදේ, දූ ෙරැදවෝ 
හැදුවො නම් හැදුදේ,  ොන වොහන ගත්තො නම් ගත්දත් ඔබදග් 
උවමනොවට දනොදේ, දම් ස්වොමි ොදග් උවමනොවට ි කි න එකත් 
ෙකින්න. ඔබ ස්වොමි ොට උප්ස්ථොන කර දගන ි ඉන්දන් කි න 
කොරණයොවත් ෙකින්න ඕන. ස්වොමි ොට උප්ස්ථොන කරමින් ඉන්දන් නිකං 
නම් දනොදේ. වැහ දගන ඉන්දන්. දප්ොඩ්ඩක් වත් දවනස් දවන්න 
දෙන්දන් නූ, එ ොදග වචන  අකුරට ම ඉෂ්ට කරමින් සුවච කීකරැ 
දගෝල ින් දවලො හැම දෙනො ම ඉන්නවො කි න තැනින් ෙකින්න. 
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්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් තණය්හොදේ ලක්ෂණය  තමො අෙ 
අප්ි ව දම් ිසදි ට හසුරැ වන එක කි ලො ෙකින්න.  

එතදකොට ඒ නිස ි බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ් 
‘තණය්හොවට දාස  ි දලෝක  ම’. දාසද ක් වදග් දම් කට ුතු කරන්දන් 
ස්වොමි ො කි න නිස ි කි ලො දත්රැම් ගන්න ඕන. උදේ වැඩට 
 න්දන්, වැඩ ඇරිල දගෙර එන්දන් එ ො කි න ිසදි ට ි. එ ො කීදවොත් 
වැඩි  ිස ෙම් කරන්න බූ, දමදහම ි ිස ෙම් කරන්දන කි ලො, ඔබලො 
කරන්දන් එදහම ි. එ ො කීදවොත් දම් ටික ඉතුරැ කරන්න ඕන කි ලො, 
ඒ ිසදි ට කරන්දන්. එ ො කීදවොත් දම් ටික වැ  කරන්න කි ලො ඒ 
ිසදි ට ි කරන්දන්. ඒ නිසො ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට අන්න ඒ 
ටික ෙකින්න ඕන. ඒ ස්වොමි ො කි න වැඩ ටික කරන අර්ථ කිනුත් 
දම් තණය්හොව ෙකින්න.  

ඊළඟ කොරණයොව තම ි දම් ස්වොමි ො සූම ිසටම අප්ි ව වැදඩ් 
ද ොෙවන්දන, අර කහවුදරන් ප්ිටත වදග්, තමන්දගන් ප්ිටත දූ 
ෙරැදවෝ, දගවල්  දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල්. දුක් 
දේෙනොව එන ඒවො අ ින් කරන්න, සැප් දේෙනොව එන ඒවො ළං 
කරන්න තම ි ඔබලො ව ද ොෙවලො තිද න්දන්. එතදකොට සූම ිසටම 
දම් බොහිර දලෝක  ැස් කරන ගතිද න් දුක්, අප්රි , අමනොප් දේවල් 
අ ින් කරන ගතිද න් ෙකින්න තණය්හොව. තණය්හොව ඇති තොක් 
ප්ින්වතුනි, තිද න ලක්ෂණය  තම ි දම් දලෝදක අනිතය වූ, දුක් වූ, 
ිසප්රිණයොම වූ, සංඛත වූ දේවල් ැස් කරන ගති  නතර දවන්දන නූ. 
ඒවො එකතු කරන කරම නතර දවන්දන නූ. ප්ින්වතුනි, එතදකොට 
්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දහොහට “දාස ො“ අර්ථද න් ෙකින්න. 
අප්ි දමච්චර වැඩ කළත් දම් ස්වොමි ොදග් ඇති වීමක් නූ. එබඳු 
ස්වොමි ො දකදරහි අදප්් කලකිීමමකුත් නූ. කලකිීමමක් නැති තමන් 
ගැනත්, ඇතිවීමක් නැති ස්වොමි ො ගැනත් දහොහට ඔබලො දත්රැම් 
ගන්න. එදාට කි නවො  ම් මට්ටමකට ්්ත්ක පාා්ා්ි කි ලො.  

ඊට ප්ස්දස, දම් රූප් තණය්හො, ශේෙ තණය්හො, ගන්ර තණය්හො, රස 
තණය්හො, දප්ොට්යේබ තණය්හො කි න දම් තණයහ්ොදව කෘතය  නිසො 
තම ි - දම් තණය්හොව නිසො තම ි, අප්ට ටීවී, කැසට්, දගවල් දදාරවල්, 
 ොන වොහන, ඉඩකඩම් ැස් කරන්න දවලො තිද න්දන් කි ලො 
ෙකින්න. තණය්හොදේ චරිත  ෙකින්න. දගෙර තිද න බඩු මුට්ටු දෙස 
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බලන ිසට ඔබදග් ජීිසතද ් තිද න තණය්හොව ෙකින්න. දම් තණය්හොවට 
උප්කොර රර්මතො ටික. තණය්හොව දප්දනන්දන් ඔ  කොරණයො ටිදකන්. 
ඔබලො හිතනවො ෙ තණය්හොව නැති කරප්ු රහතන් වහන්දස් නමක් 
කැසට්, දඩක්, ටීවී, ශීතකරණය,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් ැස් 
කර දගන ඉඳි ි කි ලො, නූ. දම් කොරණයො ැස් කර දගන ඉන්දන් 
ඇ ි? ේේභ්ා පේකො ්න තා - දේෙනොවට ි තණය්හොව ඇති කරලො 
තිද න්දන්.  ම්  ම් ආකොර ට සැප් දේෙනොව ලැදබනවො නම් ඒ 
දේවල් වලට තණය්හො ි. ඒ දේවල් ැක ගන්නවො. එතදකොට ඔබලොට 
තණය්හොව කි න ිසට  ම් දෙ කට හිදත් තිද න කැමැත්ත කි න 
ගතිද න් ෙකින්න එප්ො. දගෙර බඩු මුට්ටු ටික ඔක්දකොම ෙකින්න 
තමන්දග තණය්හොව හැටි ට. තමන් වදට් තිද න දගවල් දදාරවල්, 
 ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි න දම් දේවල් දෙස බලලො 
තමන්ට වටිනො වස්තු ටිකක් තිද නවො කි ලො දනොදේ, තමන්ට 
දමච්චර වටිනො ෙරැ මුනුබුදරෝ ඉන්නවො කි ලො දනොදේ, තමන්ට 
දමප්මණය තණය්හොදේ ප්රදභ්ෙ තිද නවො කි ලො ෙකින්න. තමන් වටො 
තණය්හොව දම් දම් ආකොරද න් ැස් දවලො කි ලො ෙකින්න. තමන්දග් 
ස්වොමි ො, තණය්හොව නමැති ස්වොමි ො, දම් දේවල් එකතු කරන්න 
කි ලො, ඒ නිසො තමන් ඒ දේවල් එකතු කරලො කි ලො ෙකින්න. 
එතදකොට ඔ  අරමුණයු ප්ොසො තමන්දග් චරිත  තමන්ට දප්දනන්න 
ඕන. ඇ ි තණය්හොදවන්  ුක්ත සසදර ඉන්න තමන්දග් චරිත  ි දහළි 
දවන්දන දම් දේවල් ැස් කර දගන වට කර දගන ඉන්නවො කි න 
එදකන්.  

එතදකොට ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට, තණය්හොව ෙන්නවො 
කි නවො නම්, තණය්හොව නිසො එකතු කරප්ු හැම දෙ ක් ම දප්දනන්න 
ඕන තණය්හොදේ කෘතය ක් දන්ෙ, තණය්හොව කි න රර්මතොව  නිසො 
ැස් වූ දෙ ක් දන්ෙ කි ලො. රූප්වොහිනි ක් ගන්දන කුමකට ෙ 
ප්රි මනොප් රූප් බලන්න. රූප් බලන්න ගත්දත් රූප් තණය්හොව නිසො 
දනොදේ ෙ? එදහනම් රූප් තණය්හොව නමැති ස්වොමි ො කි ප්ු නිසො 
දනොදේ ෙ ඔබ රූප්වොහිනි ක් දගනොදේ. එදහනම් දගෙර 
රූප්වොහිනි ක් තිද නවො කි න්දන් දම් තණය්හොව නිද ෝජන  
කරන්න තිද න සංදක්ත ක් දනොදේ ෙ? ඒ වදග්ම ශේෙ , ගන්ර , 
රස . ඔන්න ඔ  ටික ඔ  ිසදි ට ම ෙකින්න ඕන. එතදකොට තණය්හොව 
හඳුනො ගන්න ප්ුළුවන් තමන් වටො තිද න බඩු මුට්ටු වලින්. ඒ වදග්ම 
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තමන්  මක් කරනවො, ආප්හු බූ කි ලො හිදතනවො, ආප්හු ඒක ම 
කරනවො, ආප්හු බූ කි ලො හිදතනවො. අහවල් තැනට  න්න කි ලො 
තමන්දග් හිත බල කරනවො. ගිහිල්ලො ක්ෂණය කින් ම අදන් දැන් 
දමතන ඉන්න බූ කි ලො ආප්හු එනවො. ආප්හු එතන ඇිසල්ලො තව 
ටිකකින් ආප්හු  න්න කි නවො. දම් වදග් අතරක් නැතිව 
නිරන්තරද න් ඇිසේෙ වනවො. දම් වැඩ ගන්න ස්වභොවද නුත් 
තමන්දග් ස්වොමි ො තමන් හඳුනො ගන්න. දම් ටික දත්රැණයො ම 
්්ත්ක පාා්ා්ි. ඒ ිසතරක් දනොදේ, දම් ස්වොමි ො අන්තිමට 
ඔබලො ද ොෙවලො තිද න්දන් දකොතැනට ෙ? දහොහට බලන්න, දම ො 
දමදහම කරවලො අන්තිමට උප්ොදානී  රර්ම න් උප්ොදාන කරවල  ි 
තිද න්දන්. බලන්න, ඔබලො එකතු කරලො තිද න්දන් රූප් ක් 
දනොදේ ෙ, දේෙනො, සංඥාව, සංඛොර, ිසඥාවන දනොදේ ෙ? දම් ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර  දකදරහි තිද න තණය්හොව ම, උප්ොදාන ි කි ලො 
ෙකින්න.  

එක්තරො අවස්ථොවක මජ්ක්ධිම නිකොද ් ාතා පදන නාා සූතරද ් 
දී ප්ුණය්ණයමො කි න ස්වොමීන් වහන්දස් බුදුරජොණයන් වහන්දස්දගන් 
අහනවො, “ස්වොමීනි, භොගයවතුන් වහන්ස. දම් උප්ොදානස්කන්ර ත්, 
උප්ොදාන ත් දෙකක් ෙ, එකක් ෙ?” කි ලො. එිසට බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දේශනො කරනවො, “ප්ුණය්ණයමො, ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර ත් උප්ොදාන ත් 
එකක් දනොදේ දෙකක්. එතකුදු වුවත් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  දකදරහි 
තිද න තණය්හොව ම උප්ොදාන   ි”. එතදකොට දහොහට ෙකින්න දම් 
රූප්, දේෙනො, සංඥාව, සංඛොර, ිසඥාවන කි න දම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  
දකදරහි තිද න තණය්හොව ම උප්ොදාන   ි. එතදකොට දහොහට ෙකින්න 
දුක එකතු කරන ගතිද න්, දුක ැස් කරන ගතිද න්. ප්ංච 
උප්ොදානස්කන්ර  කි න්දන් සැප් එදහම දනොදේ, දුක දන්ෙ? ජොති, 
ජරො, මරණය, දශෝක, ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස රර්ම න්. 
දම්වො එකතු කරවන ැස් කරවන තමන් වටො ජරො මරණය එකතු කරන 
ලක්ෂණයද න් ෙකින්න තණය්හොව. ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ඒ 
ටිකත් ෙකින්න.  

ඒ ිසතරක් දනොදේ, දම් කොමොවචර වූ, රූප්ොවචර වූ, අරූප්ොවචර 
වූ  ම් රර්මතො ටිකක් තිද නවො නම් ඒ කොමොවචර වූ, රූප්ොවචර වූ, 
අරූප්ොවචර වූ සි ලු රර්මතො තමන්ට හසු දවන්දන, ඒවො අල්ලො දගන 
ඉන්දන තණය්හොව නිස ි. දම් තණය්හොදේ ලක්ෂණය  තම ි ඇසට 
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දප්දනන රූප් අල්ල ගන්න එක. කණයට ඇදහන ශේෙ ඇසුරැ කරන 
එක. නොස ට දැදනන ගන්ර ඇසුරැ කරන එක. දිවට දැදනන රස 
ඇසුරැ කරන එක ඒ තණය්හොදේ කෘතය හැටි ට ෙකින්න. ඇදසන් 
දැකප්ු රූප්  සිහි කරලො ආප්හු රූප්  දසො ො දගන  න්දන, රූප්  
ෙකින ිසට සතුටු වන්දන්, දැකප්ු රූප්  ආප්හු ඇති බවට අප්ි මතක 
තබො ගන්දන්, තණය්හොදේ ඇති දාස බව නිස ි, තණය්හොව නමැති 
ස්වොමි ොදග් හැකි ොවක් බව ෙකින්න.  

තණතොොො භග ත  ුමන ොතත භග ඇම සනත භග දැ පු් භග ත ෑප්ය  භග දැඩිො  භග හලතලො භග ම ත න  භග
ඉනතනොො , භග දැ පු් භග ත ෑප්ය  භග ත  ුණො භග   ය න භග  ොනස   භග  ට් ට  භග එළඹ භග ස ටි නොො. භග ය ම්  භග
ත ෑප්ය  ත භග දැ ලො භග දැ පු් භග ත ෑ ප්ය භග ‘ත මයනොො’ භග   ය න භග  ට් ට ට භග එන භග ිපට භග එතන  භග
ත මයනොො භග ප් නතොතනු , භග ‘ත ෑප් භග තණතොොො භග න සො භග ත ෑප්ය  භග උප් ොදාන භග මොලො ’ භග   ය න භග එ  .  භග
ත ෑප්ය  භග උප්ොදාන භග ොූ භග න සො භග වො ය  භග ප් ො ටලො භග ත මයනොො. භග ඒ භග   ය නතමන භග දැ පු් භග ත ෑප් ය  භග
ත මයනොො භග   ය න භග  ොන ස   භග  ට් ට  භග එළඹ භග ස ටි නොො. භග ව ො ය  භග න සො භග ජොත ය . භග දැ  ප්ු  භග
ත ෑප්ය  භග  ලනතන භග ය නොො. භග ඔය  භග ‘ය ෑ ’ භග  ය   භග හෙ භග ය න භග ිපදියට භග ප්ර ත ස්ධි භග ොෙ මය නු තත  භග
ය නතමනත. භගඒ භගන සො භගජ ොත ය . භගඉනත ප්සු භගජත ො භග ත ණ. භග 

දම් ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට තණය්හොව ෙකින්න, කුමන 
අර්ථ කින් ෙ?, සසර ජරො මරණය දුක ඇති කරවන රර්ම ක් තණය්හොව 
කි න්දන්, ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  හො දගතුණය රර්ම ක් තණය්හොව 
කි න්දන්, ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර  ඇති කරවන රර්ම ක් තණය්හොව 
කි න්දන්, දුකට ප්මුණයු වන රර්ම ක් තණය්හොව කි න්දන්, දුක ඇති 
කරවන දහ්තුවක් තණය්හොව කි න්දන්, කි න කොරණයොව ෙකින්න. 
තණය්හොව  ම් තැනක තිබුදනොත් - තණය්හොව කි න ිසට වචන දනොදේ, 
ඔබ ෙකින්න ඕන දම් දාස බව කර කර ඉන්න එක ි තණය්හොව කීදේ - 
දාස බව කර කර හිටිද ොත්, ජරො මරණය වලින් මිදෙන්දන නූ කි න 
එක ෙකින්න. දැන් හිත කි න කි න දේ කර දගන බණයක්, භොවනොවක් 
ඔබලොට කරන්න  න්න ප්ුළුවන් දව ි ෙ? ආරණයය කට ගිහිල්ල සිල් 
ගන්න කි ලො හිතන්න, ‘අදන් දම් ෙරැවදග වැඩ ටික තිද නවො 
දන්ෙ? දම් රස්සොව දම් ටික කරන්දන් කවුෙ, දම් ටික කරන්න ඕන 
දන්ෙ, ඕකට ගි ො ම දම් දග් හෙන්දන් කවුෙ, දම් ඉඩම බලන්දන් 
කවුෙ?’ ඒ ස්වොමි ොට ිසරැේරව ඔබලොට  න්න ප්ුළුවන් දව ි ෙ? දහොහට 
ෙකින්න. ඔබලො ස්වොමි ොට කීකරැ ව ඉන්නවො කීදේ තණය්හොව. 
තණය්හොව කුමකට දහ්තුවක් කි ලො ෙ අහලො තිද න්දන්, දුකට 
දහ්තුවක්, දුක්ඛ සමුෙ .  
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එදහනම් දම් ප්ින්වතුන් ඔ  ස්වොමි ොට කීකරැ ව ඉන්න එක, 
ඒ කීදේ දම් හිත කි න කි න ිසදි ට ඔ  වැඩ කර කර ඉන්න එක 
දුකට දහ්තුවක්. ඔ  දුක ඇති වන ිසදි ට ඉන්නවො කි න එක. දුක 
නැති කර ගන්න කි ලො හිතො දගන ඔබලො කරලො තිද න්දන් දුක 
ඇති වන ිසදි ට ජීවත් දවලො දනොදේ ෙ කි ලො දහොහට හිතල 
බලන්න. දුක නැති කරන්න කි ලො දගවල් හෙන්න,  ොන වොහන 
ගන්න, ඉඩකඩම් ගන්න, මිල මුෙල් ගන්න, දූ ෙරැදවෝ ඇති කරන්න 
කි ලො කි න්දන් කවුෙ? දුක නැති කර ගන්න කි ලො තණය්හොව නමැති 
ස්වොමි ො ි කි න්දන්. ඒක කරන්න කරන්න බලවත් වූදේ, අනතුරක් 
නැතිව ඉන්දන්, මහො ඉහල තත්ව ක වැජදඹන්දන් කවුෙ කි ලො 
බලන්න, ස්වොමි ො දනොදේ ෙ කි ලො. එතදකොට දම් ස්වොමි ො නිසොම 
නම් දුක එන්දන්, ඒ ස්වොමි ො කි ප්ු දේ කරලො දුක නැති කර ගන්න 
ප්ුළුවන් කි ලො හිතනවො ෙ?  

දම් ප්ින්වතුන් දහොහට ෙකින්න දම් ප්ුේගලභොව  ඉක්මවො 
ප්වතින රර්මතොව  දෙස. තණය්හොව නමැති ස්වොමි ො ඉන්නවො 
කි න්දන් දුකට දහ්තුව තිද නවො. ඒ කි න්දන් දගවල් ටීවී කැසට් 
ශීතකරණය ගන්න කි ලො කි නවො නම්, ඔ  දනොද ක් බඩු එකතු 
කරන්න කි ලො කි නවො නම්, ඒ එකතු කරන්න කි ලො කි න්දන් 
ස්වොමි ො කි ලො ෙකින්න. එදහනම් දම් එකතු කර කර ඉන්න තොක් 
දුදකන් මිදෙන්දන් නැති බවත් ෙකින්න. අහවල් දේ කරන්න, අහවල් 
දේ කරන්න, අහවල් වැදඩ් කරන්න එප්ො, කි ලො ස්වොමි ො කි න 
කි න ිසදි ට කරනවො නම් ෙකින්න, දම් තණය්හොව, දම් ස්වොමි ො. 
එදහම කර කර ඉන්න තොක් දුදකන් මිදෙන්දන් නූ කි ලො ෙකින්න. 
දුකට දහ්තුව තණය්හොව ි කි න ිසට අප්ි දම් ිසදි ට කර කර හිටිද ොත් 
දුදකන් මිදෙන්දන නූ කි න තැන ෙකින්න තරම් ඔබලො දප්ොදහොසත් 
දවන්න ඕන. එතදකොට ඔන්න ඔ  ටික ෙන්නවො නම් ්්ත්ක 
පාා්ා්ි කි ලො දම් ස්වොමි ො දැන ගන්න ප්ුළුවන්. ස්වොමි ො දැන 
ගන්නවො කි න ිසට ස්වොමි ොව දුක්ඛොර්ථද න් ෙකින්න, දම ො ඉන්න 
තොක් දුදකන් හිස් නූ, දුදකන් මිදෙන්දන නූ, ප්ප්ුදව අත් ගසමින් 
ිසලොප් දෙමින් අඬමින් දම් සසර  න්න ප්ුළුවන්, එක්ක දගන  න 
දකදනකු  ි කි ලො ෙකින්න. අෙ අදප්් චරිත  දම් දුකට හිමිකොරද ක් 
වූ චරිත  ි කි ලො ෙකින්න තරම් ඔබලො ෙක්ෂ දවන්න ඕන.  
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ඔන්න ඔ  මට්ටම දැක්දකොත් ඔබලොට ්්ත්ක පාා්ා්ි 
කි න කොරණයොව තිද නවො. තව දම්දක දගොඩක් ිසස්තර ලැදබන්න 
ඕන. දැනට තණය්හොව ෙන්නවො කි න කොරණයොව තිද නවො නම්, ඔ  
මට්ටමට වත් ෙකින්න. තණය්හොව කි න ිසට හිදත්  ම්  ම් වස්තූන්ට 
ඇති වන කැමැත්ත කි න ගතිද න් ෙකින්න එප්ො. අදප්් ජීිසත  ම 
ෙකින්න. එහොට දුවන දමහොට දුවන, එදහ දමදහ දුවන දම් 
ජීිසතද න් ම ෙකින්න දම් තණය්හොව, දම් ස්වොමි ො කි ප්ු වැඩ කට ුතු 
කරන්න ගිහිල්ලො තිද න්දන්. උදේ ඉහන් රෑ වන දතක් එහොට දමහොට 
දුවන්දන් දම් ස්වොමි ොට කීකරැ ව ි. ේ්ම ක ෙද්ා කහ් පදභ ග්ධේෙක  
්කඅ ම වතාමිොෙි ඉ් ේ් . යථ ේා්් ර්ා් ා ්ර්ා්ා ටිකක  ්ිේේ ේ් . යථ 
ාාඅ පදභ ග්ධොඅ ම් වතොඅ කිෙධා රපි ති්ා ේග්් ඉ් ් ්ු් ෙදාර්ද 
වතශේේ  ්්ම ම කන්් ටිකක  තා ේකේධම  ටිකක  ්ිේේ ේ් . යථ ඒ නිස ි 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් හැම ිසටම දේශනො කරන්දන් එකලොව 
සහුෙකලොව  වොස  කරනවො කි න්දන් කුමක් ෙ? දම් තණය්හොව නැතිව 
ඉන්නවො නම්. තණය්හොව තම ි ප්ුරැෂ ොට දෙවැන්නො. තමන්දග් 
තනි ට ඉන්න දෙවැන්නො තම ි තණය්හොව. තණය්හොව එක්ක ඉන්නවො 
නම් කිසිම දවලොවක හුෙකලො දවන්දන් නූ. තනිවම ඉන්දන නූ. 
එකලොව වොස  කරන්දන් නූ. එ ො දෙන්දනක් එක්ක ි ඉන්දන්. ඒ 
කි න්දන තමන්දග ස්වොමි ො එක්ක ි තමන් ඉන්දන්. තමන් 
දකොතැනවත් තනිව එදහ දමදහ  න්දන් නූ. අන්න ඒ අර්ථද නුත් 
ෙකින්න ඕන ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට. 

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, 
ේේභ්ා පේකො ්න තා. එතදකොට දම් තණය්හොව කුමක් අරමුණයු කර 
දගන ෙ ප්වතින්දන්? සූම ිසටම දේෙනොව අරමුණයු කර දගන ි. තමන් 
ව ඒ ඒ තැන් වලට ද ොෙවන්දන්, ඒ ඒ කොරණයො බඩු මුට්ටු ැස් කරවලො 
තමන්දගන් වැඩ ගන්දන් දම් තණය්හොව. එ ො එදහම කරන්දන් ඇ ි? 
ඒ ඒ දේෙනොව බලොදප්ොදරොත්තුදවන්.  ම් සැප් දේෙනොවක් නම් 
එන්දන්, ඒ ඒ දේවල් එකතු කරවනවො. ඒ ඒ තැන්වලට ඔබව  වනවො. 
 ම් තැනක දුක් දේෙනොවක් එ ි නම්, ඒ ඒ බඩු මුට්ටු අ ින් කරවනවො. 
ඒ ඒ තැන්වලට  ොම වළක්වනවො. එතදකොට දහොහට ෙකින්න. සැප් 
දේෙනොවකට තණය්හොදවන් සැප් දේෙනොව ලබොගන්න හෙනවො. දුක් 
දේෙනොදවන් ඉවත් දවන්න තිද න තණය්හොදවන් ඒවො ඉවත් කරන්න 
හෙනවො. ඒ නිස ි ේේභ්ා පේකො ්න තා.  
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දමන්න දම් තණය්හොව නිස ි ඔබලො වටො බඩු මුට්ටු දගොඩ 
ගසලො තිද න්දන්, දගවල් දදාරවල් තට්ටු ගණයන් සොෙවො දගන 
තිද න්දන්. ඔබලොදගන් වැඩ අර දගන ඒ ඒ බඩු මුට්ටු ප්ුරවලො එකතු 
කරවලො. ඔබලො සමහර ිසට හරි ආඩම්බදරන් ඉන්දන් අප්ට දමච්චර 
දේවල් තිද නවො කි ලො. නමුත්  ථොර්ථ  අනුව සලකන ිසට හරි 
ලැජ්ජො හිදතන වැඩක්, ‘දම ොදගන් දමච්චර වැඩ අර දගන ි’ 
කි ලො. වැඩිප්ුර වැඩ ගන්න තරමට, වැඩ කරප්ු තරමට, දත්දරනවො 
දම ො ොම භාවතෙඅ වතතධ  ුවත වතුඩි ේකේ්ක  කි න එක.  

දම් ප්ුේගලද ක් ගැන දනොදේ තමන් ගැන ෙකින්න අෙහසක් 
දම් කි න්දන. දහොහට දැකලො තමන් ගැන කලකිදරන්න මිසක් ආප්හු 
දලෝදක අනුන්දග් ඇෙක් එදහම බලනවො, අල්ලප්ු දගෙර දකනො බඩු 
මුට්ටු දාල ෙ තිද න්දන්, එ ොදග දගොඩක් තණය්හොව ෙ කි ලො 
ප්ුේගලභොවද න් බලන එකක් දනොදේ දම් කි න්දන්. එදහම එකක් 
නූ. එතනත් තමන්. දමතනත් තමන් තම ි. අනික් දකනො ගැන 
බලනවො කීවත් ඒ තමන්දග ස්වොමි ො කරන තව වැඩක් කි ලො 
ෙකින්න. ‘අනික් දකනොත් බඩු මුට්ටු ැස් කර දගන ඉන්දන්, එදහනම් 
ඒ දකනොදගත් දහොහට තණය්හොව’ කි ලො කීදවොත්, ඔ  දැන් තමන්දග් 
ස්වොමි ො ිසඳින්න ගත්ත තව කරම ක්. එකත් තමන් තුළ බව ෙකින්න. 
එප්මණයකින් තමන්දග් ස්වොමි ොට තමන් කීකරැ වැඩි ි කි ලො ෙකින්න. 
එතදකොට දහොහට ෙකින්න ඕන ේේභ්ා පේකො ්න තා කි න ිසට 
දම් දේෙනොදව තිද න ප්රදභ්ෙ මත ි දම් බඩු මුට්ටු එකතු කරලො 
තිද න්දන්. එහොට දමහොට තමන් ව අර දගන ගිහිල්ලො තිද න්දන්.  

ේේභ්ා ්ිේහෝේ්ෝ ්න තා ්ිේහා්ා -  ම් දවලොවක ඔබලොට 
ප්රි මනොප් දේෙනොව නැති දවනවො කි ලො දැනුදනොත්, ඒක ආප්හු 

දහො ො දගන  න්න බැහැ, දප්ර දනො තිීමම හට දගන දම් දේෙනොව 
ඉතිරි නැතිවම නැති දවනවො කි ලො දප්නුදනොත් එිසට ප්ින්වතුනි, 
ඔබලොට දේෙනොව ප්ිළිබහ තණය්හොවක් නූ. එදහම වුදනොත් අර 
දේෙනොව ගන්න, අහවල් දේ ගන්න, එහොට දමහොට  න්න කි ලො 
තණය්හොවට අණය කරන්න ිසදි ක් නූ. එතදකොට ‘දුක් දේෙනොවට දහ්තු 
වූ ස්ප්ර්ශ  නිසො දුක් දේෙනොව හට ගන්නවො, ස්ප්ර්ශ  නැති වන ිසට 
නැති දවනවො, එදස්ම සැප් හො උදප්්ක්ෂො දේෙනොත් හට දගන නැති 
දවනවො’ කි ලො ඔබලොට  ම් දවලොවක දම් දේෙනොදේ නිදරෝර  
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එළඹ සිටිද ොත්, එිසට සැප් දේෙනොවක් හට ගත්තත් ඒක ැස් 
දවන්දන් නූ, උප්ච ට සැස් වීමට   න්දන නූ, එදක් ඇදලන්න බූ, 
තිද නවො දනොදේ අනිතය ි. දුක් දේෙනොවක් හට ගත්තත් ඒදක 
ගැදටන්න බූ, ේදේශ කරන්න බූ, තරහ ගන්න බූ. ගැදටන්න බූ, 
ඇ ි ඒක අනිතය ි කි ලො ෙකිනවො. එිසට නරක දේ අ ින් කරන්නත්, 
දහොහ දේ ගන්නත් කි ලො ජීිසතද න් ආප්හු කරි ොත්මක දවන්න 
ප්ැත්තක් නූ. දමොකෙ සැප්  කි න එක දකොච්චර අනිතය ෙ කි නවො 
නම් ඒක ගන්න අත දාන්න බැරි මට්ටමට ම ෙකිනවො. දුක් දේෙනොව 
දකොච්චර අනිතය ෙ කි න එක දැක්දකොත් ඒදකන් ඉවත් දවන්න අත 
දාන්න බූ, ඉවත් දවන්න හැදරන්න බූ. ඒක අනිතය ි කි න මට්ටමට 
ආදවොත් ඒ සිේිප ට ප්රතිචොර ක් නැති දවනවො. එදහම වුදනොත් තම ි 
දම් ස්වොමි ොදග් චරිත  කි න එක නැති දවන්දන. ස්වොමි ොදග් 
රඟප්ූම නැති දවන්දන්. අන්න ඒ මට්ටමට  ම් කිසි දකදනකුට 
දේෙනොව නිරැේර වුදනොත් තණය්හොව නැති දවනවො.  

දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම තණය්හො නිදරෝර ගොමිණී 
ප්ටිප්දාව  ි කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කළො. එතදකොට 
ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  කි න ිසට සම්මො දිට්ඨි. සම්මො දිට්ඨි ට දම් 
ප්රි ොද ් දී ෙකින්න ඕන තණය්හොව නැති කරන කරම . තණය්හොව නැති 
දවන්දන් දේෙනොව නැති වූ ිසට නම් දේෙනොව නැති කරන ප්රි ො  
 ි දැන් ඔබලොට තණය්හොව නැති කරන්න හම්බ දවන්න ඕන. චක්ඛු 
සම්ලස්ස  නිසො ඒ කි න්දන් ඇසට ප්රි මනොප් රූප් ක් ගැටුණයො ම 
සැප් දේෙනොව උප්දිනවො. අප්රි  අමනොප් රූප් ක් ගැටුණයො ම දුක් 
දේෙනොව උප්දිනවො. උදප්්ක්ෂො රූප් ක් ගැටුණයො ම උදප්්ක්ෂො 
දේෙනොව උප්දිනවො. ඔබලොට ප්ුළුවන් වුදනොත් දම් තුන් දේෙනොදේ ම 
අනිතය  ෙකින්න, දමන්න දම්කට කි නවො සම්මො දිට්ඨි . ඒ වදග්ම 
කණය හරහොත් සැප් දේෙනො, දුක් දේෙනො, උදප්්ක්ෂො දේෙනො කි ලො 
තුන් දේෙනොවක් ඇති දවනවො. නොස  අරබ ොත් සැප්, දුක්, උදප්්ක්ෂො 
ආකොරද න් තුන් ආකොර ි දේෙනොව. ඒ වදග්ම දිව හරහො, ක  හරහො, 
මනස හරහො. එතදකොට දම් තුන් ආකොරද න් ම ඇති වන දේෙනොව 
මුල් කොරණයොව කර දගන ි තණය්හොව ප්ැවතුදණය්.  

 ම්කිසි දකදනකුට ඒ ඒ දේෙනොදේ අනිතය  ෙකින්න ප්ුළුවන් 
නම්, ඒ ඒ දේෙනොදේ ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්න බව ෙකින්න ප්ුළුවන් නම්, 
ඒ ඒ ස්ප්ර්ශ  නමැති ප්රතය නිස ි දේෙනොව හටගන්දන්, ඒ ඒ ප්රතය 
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නැති වන ිසට නැති දවනවො කි ලො ෙකින්න ප්ුළුවන් වුදනොත්, 
දමන්න දම් දැක්මට කි නවො සම්මො දිට්ඨි කි ලො - දමන්න දම් දැක්ම 
සසම්මො දිට්ඨි   ජීිසත  වූ ෙවසට, එළඹ සිටි ෙවසට. ප්රි මනොප් වූ 
දේෙනොව අනිතය ි, අප්රි  අමනොප් දේෙනොව අනිතය ි කි ලො ‘ෙන්න 
මට්ටම’ දනොදේ ප්ින්වතුනි දම් කි න්දන්, ‘ෙකින මට්ටම’ - ෙන්නවො 
සහ ෙකිනවො කි න ිසට දවනස් අර්ථ දෙකක් තිද නවො. ෙන්නවො 
කි න මට්ටදම් දී අසිහි  ි දවන්න ප්ුළුවන්. කලකිදරන්දන නූ. 
ෙකිනවො කි න මට්ටදම් දී අසිහි  කි ලො ද දෙන්දන නූ, 
කලකිදරනවො.  

මම ‘ෙකිනවො’ කි න එක උප්මොවකින් ප්ැහැදිලි කරනවො. දම් 
උප්මොව මතක ති ො ගන්න ‘ෙකිනවො’ කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්න. 
ප්ොදර් දම් ප්ින්වතුන්  න ිසට සදතක් ජරො කරලො අසූචි ටිකක් 
තිබුදනොත්, දැන් බැලූ බැල්මට ඇදසන් ෙකින ිසටම දමතන තිද න්දන 
අසූචි කි ලො දප්දනනවො. ඒ හින්දා බැරි දවලොවත් අසිහි කින් වත් 
ඔ  ටික අර දගන සොක්කුදේ දා ගන්නවො ෙ? දවන්දන නූ. දැන් දම්ක 
ඔබලො හිතල බලලො ෙ? - ‘නූ. දම්ක අසූචි දන්ෙ. දම්ක අසුභ  ි දන්ෙ, 
අසොර ි දන්ෙ’ කි ලො හිතන්න ඕන ෙ? හිතුවත් නැතත් ඒ දෙස බලප්ු 
ප්මිසන් ම දප්දනනවො. ඕන නම් හිතන්න, ‘නූ නූ, දම්ක දහොහ ි, 
දම්ක සුබ  ි, දම්ක හරි  දහොහ අරමුණයක්’ කි ලො හිතන්න. එදහම 
දකොච්චර හිතුවත් ක ත් ප්ස්සට අදිනවො, හිතත් ප්ස්සට අදිනවො දම් 
‘ෙකින මට්ටම’ නිසො. ‘ෙකිනවො’ කි ලො කි න්දන් ඊට අනුව දමදනහි 
කළත්, දනො කළත් දප්දනනවො. ඒ වදග් හැම දේෙනොවක් ම අනිතය 
දවනවො කි න එක ෙකින මට්ටමට ආදවොත් අන්න එදාට අනිතය 
දවන, අනිතය වූ දේෙනොව ගන්න  න්දන නූ. අනිතය වූ සැප් 
දේෙනොව ගන්න  න්දන නූ. අනිතය වූ දුක් දේෙනොව ඉවත් කරන්න 
 න්දන නූ. ඒකට තමන් ප්රතිචොර ක් දැක්වුවත් දනො දැක්වුවත් 
අනිතය ි කි න එක ෙකින මට්ටමට එනවො.  

එතදකොට ඔතනට  න්න තව ප්රතිප්දාවක් තිද නවො, තව 
ිසස්තර කරන්න ඕන - ශීල, සමොිප, ප්රඥාව. මම දම් දේශනො සි ල්ල 
අවසොනද ් දී ඒ සි ල්දල් ම මොර්ග ටික එකට එකතු කරලො මොර්ග  
ගැන ිසස්තර කරන්න බලොදප්ොදරොත්තු දවනවො. දැනට ඒ ඒ 
රර්මතොවද  තිද න ඒ ඒ ප්රි ො න් දත්රැම් කර ගන්න. දම් ඕනූම 
ප්රි ො කින් අන්තිමට එළදඹන්න ඕන සම්මො දිට්ඨි කි ලො. ඒ ඒ 
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ප්රි ො  තම ි අප්ට හසු දවන්න ඕන. නමුත් ඒ සම්මො දිට්ඨි  
ජීිසතද න් ිසදශ්ෂද න් ෙකින්න ඕන කුමන ආකොර කට ෙ කි ලො 
දවනම ම ිසස්තර කරන්න මම බලොදප්ොදරොත්තු දවනවො. දැනට මම 
ඒ ඒ නයොද ් දී අදප්් ජීිසත  තුළ තිද න ඒ ඒ තැන්වලින් හඳුනො 
ගන්න ඕන අදප්් චරිතද ් දනොද ක් ලක්ෂණය ටික ිසතරක් මතක් 
කරනවො. ඒ නිසො දමතන දී ්්ත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් 
ස්වොමි ො හඳුනො ගන්න. ස්වොමි ො දම් ිසදි ට අදප්න් වැඩ ගන්දන් අප්ි 
ව ද ොෙවන්දන් දේෙනොව නිස ි කි ලො දැන ගන්න - දේෙනොව 
දකදරහි තණය්හොව නිස ි කි ලො. ඒ දේෙනොව නිරැේර වුදනොත් 
තණය්හොව නැමති ස්වොමි ොට ප්වතින්න බැහැ. එදහම වුදනොත් අප්ට 
ිසදේකද න් ඉන්න ප්ුළුවන්, වැඩ ගන්දන නූ කි ලො ෙකින්න. එදහම 
වුදනොත් දුක නූ කි ලො ෙකින්න.  

ඊට ප්ස්දස දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  දේෙනොව, තණය්හොව 
නැති කරන මොර්ග  ි කි ලො ෙකින්න. ඒ ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  
ශීල, සමොිප, ප්රඥාව වඩල එක තැනකට ගන්න ඕන කරම ක් තිද නවො. 
ඒ ගන්න කරමද ් දී ඔබලොට දම් ප්රි ොද න් දප්න්වන්දන් කුමක් ෙ? 
හැම දේෙනොවක් ම අනිතය ි කි න එක ෙකින මට්ටමට දග්නවො. අප්ි 
දැන් උප්ොදාන ට දහ්තුව තණය්හොව ි කි ලො තණය්හොව හික්මවන්න දහ්තු 
ටික ෙකින තැනටත් ඇිසල්ලො, තණය්හොව ඇති කරන දහ්තුව වන 
දේෙනොව නැති කරන තැනටත් ඇිසල්ලො - දම් ඔක්දකොම එක ම 
අර්ථ කින් දවනවො. නමුත් දම් දම් ප්රි ොද න් ෙකින්න.  

එතදකොට ඔබලො ‘හැම දේෙනොවක් ම අනිතය ි’ කි ලො ෙකින 
මට්ටමට ප්ැමිිස ිසට දමන්න දම් තණය්හොව නැති දවලො ජරො මරණය 
ටික නැති දවනවො. ඒ ෙකින මට්ටමට තම ි දම් සම්මො දිට්ඨි  කීදේ. 
ඉතිං දමන්න දම් තණය්හොව ප්ිළිබහ ව රර්ම දේශනොව සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම 
තවදුරටත් දේශනො කරනවො, “ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ධවතං 
්්ත්ක පාා්ා්ි, ධවතං ්්තාමාදභේක පාා්ා්ි, ධවතං 
්්තා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, ධවතං ්්තා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක 
පාා්ා්ි, ේමා මබ්ුේමා හාග්ා්දමෙං පතාෙ පටිනා්දමෙං 
පටිවිේ්ාේභත්වා, රමමී්ි දිට් ිාා්ා්දමෙං මාූත්ිත්වා, රවිජ්ාං පතාෙ 
විජ්ාං ්ප්පාේභත්වා දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා ේතා්ි. යථ” කි ලො. 
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“දමදහම  ම් කිසි දකදනක් තණය්හොවත්, තණය්හොදේ 
ඇතිවීමත්, තණය්හොදේ නැතිවීමත්, නැති කරන මගත් දැන ගත්දතොත් 
එ ොට ප්ුළුවන් දවනවො සි ලු ආකොරද න් ම - හාග්ා්දමෙං පතාෙ - 
රොගොනුස  නැති කරලො, - පටිනා්දමෙං පටිවිේ්ාේභත්වා - 
ප්ටිඝොනුස  දුරින් ම දුරැ කරලො දාල, මම දවමි  ි කි න දැකීම හො 
මොන  නසලො, - රවිජ්ාං පතාෙ විජ්ාං ්ප්පාේභත්වා - අිසෙයොව දුරැ 
කරලො, ිසෙයොව උප්ෙවො දගන, - දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා ේතා්ි 
- දම් ජීිසතද ් ම දුක නැති කර ගන්න ප්ුළුවන්, අවසන් කර ගන්න 
ප්ුළුවන්” කි ලො සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කළො. 

දම් ිසදි ට තමන්දග් ස්වොමි ො හඳුනො දගන, ස්වොමි ො දමච්චර 
කල් අදප්න් ගත්ත වැඩ ගැන කලකිරිලො, දම් ස්වොමි ො ගැන 
කලකිරිලො, තවදුරටත් ස්වොමි ොට වැහ දගන කට ුතු කරන්දන නැතිව, 
ස්වොමි ොට දප්ොඩ්ඩක් අකීකරැ දවලො, ස්වොමි ො අකමැති ප්ැත්තක් තමො 
බණය අහනවො, රර්මද ් ද දෙනවො, ශීල සමොිප ප්රඥාව කි න්දන්. 
ස්වොමි ො නසන්න තිද න ප්ැත්ත. නසන්න තිද න ප්ැත්තට ස්වොමි ො 
කිසි දිනක කැමති දවන්දන් නූ. ඒ නිසො ස්වොමි ො අකමැත්දතන් 
වුනත් ස්වොමි ො නසන ප්ැත්තට තමන් ගිහිල්ල, දම් සසර දුක අවසන් 
කර ගන්න කි ලො මතක් කරනවො. ස්වොමි ොදග්  ටදත් ජීවත් වන 
නිස ි, ස්වොමි ොදග් වැඩ කරන නිස ි, ප්ින්වතුනි බණය ෙහමට දලෝදක 
කවුරැත් කැමති නැත්දත්. ස්වොමි ො නැදසන ප්ොරට ද ොමු කරන්න 
ස්වොමි ො කැමති දවන්දන් නැති බව දත්රැම් කර ගන්න. ඔබලො 
ස්වොමි ොට කීකරැ ව  ටත් දවන්න ඕන නම් ඒ ිසදි ට ඉන්න කි ලො 
ෙකින්න, නැති නම් අර ප්ැත්තට  න්න කි ලො ෙකින්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

තණේහශ වශර  යමිශ වි .



 

නේදයශ වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ේවතභ්්ක පාා්ා්ි, 
ේවතභ්ාමාදභේක පාා්ා්ි, ේවතභ්ා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ේවතභ්ා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දැන් දම් සූදානම් දවන්දන් බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දම් දලෝක සත්ව ො දකදරහි මහො කරැණයොදවන් දේශනො කළ ශ්රී 
සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්න. ඒ නිසො හැම දෙනො ම දනොද ක් 
අරමුණයු වල සිත දුවන්නට දනො දී, දබොදහොම ශරද්ධොදවන්, 
උවමනොදවන් දම් දේශනොව කි වන්නට ඕනූ.  

ප්ින්වතුනි, ඒ සම්මොදිට්ඨි සූතරද ් නව දවනි දේෙනො වොර  
තම ි අෙ අප්ට ඉදගන ගන්නට තිදබන්දන්. - දප් - සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො “ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා ේවතභ්්ක පාා්ා්ි, ේවතභ්ාමාදභේක පාා්ා්ි, 
ේවතභ්ා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, ේවතභ්ා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක 
පාා්ා්ි - ඇවැත්නි, දම් ආ යයශරොවක දතදම්  ම් කදලක ප්ටන් 
දේෙනොව කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, ේවතභ්ාමාදභේක 
පාා්ා්ි - දේෙනොදේ ඇතිවීම කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, 
ේවතභ්ා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි - දේෙනොදේ නැති කිීමම ෙන්නවො නම්, 
ේවතභ්ා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි - දේෙනො නැති කරන 
ප්රතිප්දාවත් ෙන්නවො නම්, දමන්න දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මො දිට්ඨි ඇත්දතක් දවනවො, ඒ කි න්දන් නිවැරදි දැකීමකින්  ුක්ත 
දකදනක් දවනවො. ඒ වදග්ම දම් රර්මද ් ගුණය දැන ප්ැහැදීමකින් 
 ුක්ත දකදනක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම ඍජු බවට ප්ත් වුනො දවනවො. 
දම් සේරර්ම ට ආප්ු දකදනක් කි ලො කි න්නත් ප්ුළුවන්” කි ලො.  

දප්න්නලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම “ඇවැත්නි, ක්ාා 
ප්ාවතදේමා ේවතභ්ා, ක්ේාා ේවතභ්ාමාදභේො, ක්ේාා 
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ේවතභ්ා්ිේහාේ්ා - ඇවැත්නි, දේෙනොව කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ, 
දේෙනො සමුෙ  - දේෙනොවන්දග් ඇතිවීම කුමක් ෙ, දේෙනොවන්දග් 
නැති තැන, දේෙනොව නැති දවන්දන් කුමක් කළ ිසට ෙ, දේෙනොව 
නැති කරන මොර්ග  කුමක් ෙ?” කි ලො ප්රශ්න කළො. ප්රශ්න කරලො 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස්ම එ ට උත්තර දෙනවො -“ඡෙිේා 
භික්ඛේවත ේවතභ්ාකාො - ඇවැත්නි දම් දේෙනො දකොටස් හ ක් 
තිද නවො. ඵම මමාදභේො ේවතභ්ාමාදභේො - ස්ප්ර්ශද ් ඇතිවීදමන් 
දේෙනොව ඇති දවනවො. ඵම ම්ිේහාේ්ා ේවතභ්ා්ිේහාේ්ා - දම් 
ස්ප්ර්ශ  නිරැේර දවන ිසට දේෙනොව නිරැේර දවනවො” කි ලො. 

එතදකොට දම් කොරණයොව අප්ි දත්රැම් ගන්න ඕනූ. ේවතභ්්ක 
පාා්ා්ි කි න ිසට, දේෙනොව ෙන්නවො කි න ිසට, දේෙනොව 
කි න්දන් කුමක් ෙ, දමොන වදග් එකක් ෙ, ඒදක් ක්දෂ්තර  කුමක් ෙ, 
එ ො කරන වැදඩ් කුමක් ෙ, එ ොදග් ලක්ෂණය  කුමක් ෙ, එ ො දමොකකින් 
ෙ උප්දින්දන්, එ ො කුමක් ෙ උප්ෙවන්දන් කි න දම් කොරණයො ටික අප්ි 
දැන ගන්නට ඕනූ. අනිත් රර්මතො හැම එකක්මත් ඒ ිසදි ට දැන 
ගන්නට ඕනූ. ඒ කි න්දන් අප්ි ්න ත්ක පාා්ා්ි කීවත්, 
්පාෝ්ක පාා්ා්ි කීවත්, දම් වදග්ම - එ ොදග් ලක්ෂණය  කුමක් 
ෙ, එ ො කරන වැදඩ් කුමක් ෙ, දමොකකින් ෙ එ ො ඇතිදවන්දන්, එ ො 
ඉන්න ිසට කුමක් ෙ කරන්දන් කි න ඔක්දකොම ටික අ ිති දවනවො 
එ ොව දැන ගන්නවො කි න ිසට. ඒ වදග් දේෙනොව කි න ිසටත් නිකම් 
අරමුණයක් ිසඳිනවො වදග ි කි න තැනකින් දැනදගන මදි. එ ොදග් 
 ම්තොක් ෙ දස්ව  තිද න්දන්, එ ොදග් ක්දෂ්තර   ම්තොක් ෙ, එ ොදග් 
ිසෂ   ම්තොක් ෙ, ඒ තොක් දැන ගන්නට ඕනූ. ඒදකන් අප්ට ප්ුළුවන් 
ප්රමොණය  අප්ි ටිකක් ිසමසලො බලමු.  

සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළො ඡෙිේා භික්ඛේවත 
ේවතභ්ාකාො කි ලො. දේෙනො දකොටස් හ ක් තිද නවො. 
කක්ඛදමාඵසමාා ේවතභ්ා, ේමා්මාඵසමාා ේවතභ්ා, නා්මාඵසමාා 
ේවතභ්ා, ජිව්තාමාඵසමාා ේවතභ්ා, කාෙමාඵසමාා ේවතභ්ා, 
ාේ්ාමාඵසමාා ේවතභ්ා. එතදකොට ඇසට රූප් ක්, කණයට ශේෙ ක්, 
නොස ට ගහ සුවහක්, දිවට රසක්, ක ට දප්ොට්යේබ ක්, මනසට 
රම්මොරම්මණය ක් ස්ප්ර්ශ දවන ිසට දේෙනොවක් ඇතිදවනවො. 
ආහමාන හමං වින්භ්ිථි ේවතභ්ා - අරමුණයු වල රස  ිසඳින ලක්ෂණය , 
හිදතන් රස අනුභව කරන ලක්ෂණය  ෙකින්න ඕනූ දේෙනොව හැටි ට. 
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දම් දේෙනොව කි න එක ෛචතසික ක්, සිදත් ඇතිදවන ගති ක්, 
සිදතන් ිසඳින ස්වභොව ක්. ඒ දේෙනොව හැම දවලොදේ ම අරමුණයු 
අනුභව කරනවො තුන් ආකොර කින්. සැප් වශද න් ිසඳිනවො, දුක් 
වශද න් ිසඳිනවො, උදප්්ක්ෂො වශද න් ිසඳිනවො. සැප් දේෙනො, දුක් 
දේෙනො, උදප්්ක්ෂො දේෙනොව කි ලො දේෙනොව තුන් ආකොර  ි කි ලො 
දැන ගන්නත් ඕනූ ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට. 

එතදකොට දම් දේෙනොව උප්්ප්ත්ති ස්ථොන වශද න් 
කක්ඛදමාඵසමාා ේවතභ්ා, ේමා්මාඵසමාා ේවතභ්ා, නා්මාඵසමාා 
ේවතභ්ා, ජිව්තාමාඵසමාා ේවතභ්ා, කාෙමාඵසමාා ේවතභ්ා, 
ාේ්ාමාඵසමාා ේවතභ්ා කි ලො හ  ආකොර  ි කි ලො දැන ගන්නත් 
ඕනූ ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට. දම් තුන් ආකොර දේෙනොව හ  
ආකොර ස්ථොනද න් උප්දින ිසට ෙහඅට ආකොර ක් දවනවො කි ලොත් 
දැන ගන්න ඕනූ. ඒ කි න්දන් කක්ඛදමාඵසමාා ේවතභ්ා සැප් දේෙනො 
දවන්නට ප්ුළුවන්, දුක් දේෙනො දවන්නට ප්ුළුවන්, උදප්්ක්ෂො දේෙනො 
දවන්නට ප්ුළුවන්, තුන් ආකොර ක්. ේමා්මාඵසමාා ේවතභ්ා සැප් 
දේෙනො දවන්නට ප්ුළුවන්, දුක් දේෙනො දවන්නට ප්ුළුවන්, උදප්්ක්ෂො 
දේෙනො දවන්නට ප්ුළුවන්, තුන් ආකොර  ි. එදස්ම නා්මාඵසමාා 
ේවතභ්ා, ජිව්තාමාඵසමාා ේවතභ්ා, කාෙමාඵසමාා ේවතභ්ා, 
ාේ්ාමාඵසමාා ේවතභ්ා කි න දම්වත් තුන් ආකොර, තුන් ආකොර 
දවලො ඔක්දකොම ෙහඅට ි. දමන්න දම් ආකොර න් දැන ගන්නට ඕනූ. 

ඊට ප්සුව එහි තව ප්රදභ්ෙ තිද නවො - ආරයොත්මික, බොහිර 
වශද න් දම් ෙහඅට දෙදකන් වැඩි දවලො තිස්හ ක් දවනවො. අතීත 
දේෙනො, අනොගත දේෙනො, වර්තමොන දේෙනො කි ලො තිස්හ  තුදනන් 
වැඩි කරලො 108ක් දවනවො. දම් වදග් දම් දේෙනොව ඒ ඒ ප්රදභ්ෙ 
දවනවො. ිසදශ්ෂද න් දමතන දී ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් 
තුන් ආකොර දේෙනො උප්්ප්ත්ති ස්ථොන වශද න් හ  ආකොරද න් ෙත 
 ුතු ි. ඊට ප්සුව දම් දේෙනොව ප්ින්වතුනි හැම දවලොදේ ම ඇසට 
ගැදටන රූප් ක් තිද නවො නම්, දම් රූප්  ිසඳින ලක්ෂණයද න් 
ෙකින්න ඕනූ. ගැදටන රූප්  ප්රි මනොප් එකක් වුදනොත් ඒ දේෙනොවට 
කි නවො සැප් දේෙනොව කි ලො. ගැදටන ස්ප්ර්ශ  අප්රි  අමනොප් 
වුදනොත් ඒ දේෙනොවට කි නවො දුක් දේෙනොව කි ලො. ඒ උප්දින 
ස්ප්ර්ශද ෝ උදප්්ක්ෂො සහගත වුදනොත් උප්දින දේෙනොව උදප්්ක්ෂො 
සහගත ි කි නවො. දමතන දී ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
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දේෙනොවත් දේෙනොදේ උප්්ප්ත්ති ත් දැන ගන්න ඕනූ, ඒ වදග්ම එ ො 
කරන දෙ  දැන ගන්නත් ඕනූ, එ ොදග් ක්දෂ්තර  දැන ගන්නත් ඕනූ.  

එතදකොට කක්ඛදමාඵසමාා ේවතභ්ා කි න ිසට උදප්්ක්ෂො 
ස්වභොවද න්  ුක්ත, ප්රි  ස්වභොවද න්  ුක්ත, අප්රි  අමනොප් 
ස්වභොවද න්  ුක්ත ඇසට හම්බ දවන, ඇසට දගෝචර දවන රූප් 
ිසඳින ගති  ෙකින්න. දගෝචර කි ලො කි න්දන් ප්ින්වතුනි දගොදුරැ 
කි න එක. සදතක්ව තව සදතක් දගොදුරැ කර ගන්නවො වදග් - දම් 
රූප් වලට කි නවො දගෝචර දවන රර්ම. අනුභව කරන්න, ිසඳින්න 
හම්බ දවන රර්ම තම ි රූප් කි න්දන්. එතදකොට හම්බ දවන රූප්  
ප්රි මනොප් නම් ඒදකන් ිසඳින්න ප්ුළුවන් සැප් ක්. හම්බ දවන රූප්  
අප්රි  අමනොප් නම් ිසඳින්න ප්ුළුවන් දුකක්. හම්බ දවන රූප්  උදප්්ක්ෂො 
සහගත නම් ඒදකන් ිසඳින්න ප්ුළුවන් උදප්්ක්ෂොවක්. එතදකොට 
දම ොදග් දම් ක්දෂ්තර  ෙත  ුතු ි,  ම් තොක් රූප් ඇසට ගැදටනවො 
නම් දම් තුන් ආකොර දේෙනොව ප්වතිනවො, ප්හළ දවනවො, කි න 
කොරණයොව ෙකින්න ඕනූ. තුන් ආකොර දේෙනොදවන් දතොර රූප් ක් 
බලන්න ප්ුළුවන් කමක් නැහැ, තුන් ආකොරද න් කුමන දහෝ 
ආකොර ක දේෙනොවක් ිසඳිනවො දම් හැම රූප් ක් ෙකින දවලොවක ම 
කි ලො ෙකින්න ඕනූ.  

ඒ වදග්ම හැම ශේෙ ක් ම තුන් ආකොර දේෙනො ිසඳින්න හම්බ 
වූ දගොදුරක් කි ලො ෙකින්න ඕනූ. හැම ගන්ර ක් ම තුන් ආකොර 
දේෙනො ිසඳින්න දගොදුරක් කි ලො ෙකින්න ඕනූ. දම් වදග් දම් සැප්, 
දුක්, උදප්්ක්ෂො කි න තුන් දේෙනොව හැම දවලොදේ ම බොහිර රූප්, 
ශේෙ, ගන්ර, රස, දප්ොට්යේබ, රම්ම කි න දම් අරමුණයු ිසහ ිසහ ඉන්න 
ස්වභොවද න් ෙකින්න. දම්වො අනුභව කර කර ඉන්න ස්වභොව  
ෙකින්න දේෙනොව කි ලො. දම් දකදත් දගො ම් කමින් ඉන්න 
ස්වභොවද න් ෙකින්න දේෙනොව කි ලො. දම්කට කි නවො දකත 
කි ලො, ක්දෂ්තර  කි ලො. එතදකොට දම් දකදත්, දම් ක්දෂ්තරද ් 
දමොනවො ම හරි දෙ ක් අනුභව කරන - හරි ට තෘණය භූමි කට ගි  
ගවද ක් ඒ ප්ිට්ටනිද ් එහො දකළවදර් සිට දමහො දකළවරට 
ප්ිට්ටනි  උලොකමින් ඇිසදිනවො වදග් දම් ඇස, කණය, දිව, නොස , 
ශීමර , මනස කි න ආ තන ටිදක් උෙේව ලබොදගන දම් හිත දමොකෙ 
කරන්දන් හැම දවලොදේ ම රූප්, ශේෙ, ගන්ර, රස, දප්ොට්යේබ, රම්ම 
කි න දම් රර්ම න් ිසහ ිසහ තම ි ඉන්දන්. අප්ි දම් දගොදුරැ කමින් 
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තම ි හැම දවලොදේ ම දම් තැන තැන ඇිසදින්දන්. හැම දවලොදේ 
ම දම් අරමුණයු ිසඳින්න තම ි දහො න්දන්. දම් ිසඳින එකට තම ි 
තණය්හොව තිද න්දන්, ිසඳින එක තම ි දහො ො දගන  න්දන්.  

එතදකොට ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දහොහට ෙකින්න 
ඕනූ දම් දේෙනොව කි න එක දකොතැනකවත් තිද නවො එදහම 
දනොදේ. දේෙනොව කි න එක නැති එකකුත් දනොදේ. දේෙනොව කි න 
එක ස්ප්ර්ශ  නිසො හට ගන්න එකක් කි ලොත් ෙකින්න ඕනූ. ඒ වදග්ම 
දම් දේෙනොව කි න එක නිසො තණය්හොව කි න එක ඇතිදවනවො 
කි ලො ෙකින්නත් ඕනූ. අප්ි එතදකොට දම් දේෙනොව, ඒ ඒ අවස්ථොවට 
ඇතිදවන දේෙනොව දකොදහොමෙ කි ලො ටිකක් නුවිසන් සම්මර්ශන  
කරලො බලමු. අප්ි මතක් කළො ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
දේෙනොව දැන ගන්නට ඕනූ සැප් දේෙනො, දුක් දේෙනො, උදප්්ක්ෂො 
දේෙනො කි ලො. ඒ වදග්ම උප්්ප්ත්ති ස්ථොන වශද න් කක්ඛදමාඵම ම, 
ේමා්මාඵම ම කි ලො ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  ි. සැප් දේෙනො, දුක් 
දේෙනො, උදප්්ක්ෂො දේෙනො වුදන් ආරම්මණය නොනත්වද න්. ඒ 
දේෙනොව ෙ තිද න එකක් එදහම දනොදේ, අවස්ථොවට ස්ප්ර්ශ  නිස ි 
හට ගන්දන්.  

ප්ින්වතුනි, මම ඒකට උප්මොවක් කි න්නම්, දම් 
උප්මොනුසොරද න් ෙකින්න ඕනූ. අප්ි කි මු  ම්කිසි  කඩ කූලි 
දෙකක් එකට ගැටීම නිසො ශේෙ ක් ඇතිදවනවො නම්,  කඩ කූලි 
දෙක එකට ගැදටන්න ඉස්සර දවලො ශේෙ  හිස් අවකොශ රොතුදේ 
දකොතැනකවත් තිබුණයත් දනොදේ,  කඩ කූලි දෙක ගැටුණයොට ප්සුව 
ශේෙ   කඩ කූලි දෙක ඇතුදළ් දහෝ හිස් අවකොශ රොතුව ඇතුදළ් 
දකොදහ්වත් තිද නවත් දනොදේ. දම්  කඩ කූලි දෙක ගැටුණය ිසට 
දප්ර දනො තිීමම ි ශේෙ  කි ලො  මක් ඇතිදවන්දන්. ඒ ගැටිලො ඉවර 
දවන ිසට ඉතුරැ නැතිව ම දම් ශේෙ  කි න එක අත හැදරනවො, 
නිරැේර දවනවො. එතදකොට දම් ශේෙ  දෙස බලන්න, ශේෙ  කි න 
එක තිබුණයො දනොදේ, තිද නවො දනොදේ, දප්ර දනො තිීමම හට දගන 
ඉතුරැ නැතිව ම නැති දවන රර්ම ක්. ඒ උප්මොදවන් දම් දේෙනොව 
කි න එක ෙකින්න ඕනූ, ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දේෙනොව 
කි න එක තිද න එකක් දනොදේ. දේෙනොව කි න එක තිබුණයු එකක් 
දනොදේ. දේෙනොව කි න එක දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ නැති 
වම නැති දවන රර්මතොව ක් කි ලො ෙකින්න ඕනූ.  
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දේෙනොව කි න ිසට එතන දී ෙකින්න ඕනූ චක්ඛු 
සම්ලස්සද න් සස්ප්ර්ශද න්  උප්දින ප්රි මනොප් දේෙනොවක් තිද නවො 
නම්, ඒ ප්රි මනොප් දේෙනොව හැම දවලොදේ දීම ස්ප්ර්ශ  නිසො හට 
ගත්තො කි න කොරණයොව ෙකින්න ඕනූ. ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසට දම් 
දේෙනොව නැති දවනවො කි න කොරණයොව ෙකින්න ඕනූ. එතදකොට 
ස්ප්ර්ශ  කි න එක ඒ අවස්ථොවට ඇතිවූ රර්ම ක් කි න කොරණයොව 
අප්ට දප්දනන්නත් ඕනූ. ඒ කීදේ ඇසත්, රූප් ත්, චක්ඛු ිසඥාවන ත් 
කි න දම් තුන් දෙනො එකට එකතු වූ තැන ස්ප්ර්ශ ක් තිද නවො. දම් 
තුන් දෙනො එකට එකතු වුනො ම දප්ර දනො තිීමම ම ි දම් චක්ඛු 
සම්ලස්සද න් ඉප්දුණයු දේෙනොව  හටගන්දන්. ඒ ඉප්දුණයු දේෙනොව 
සැප් දවන්නට ප්ුළුවන්, දුක් දවන්නට ප්ුළුවන්, උදප්්ක්ෂො සහගත 
දවන්නට ප්ුළුවන්. එතදකොට ඒ දහ්තු තුන් දෙනොදග් එකක් එකක් හරි 
දවන් වුදනොත්, ියඳුදනොත්, ඒ දේෙනොව ඉතුරැ නැතිව ම නැති 
දවනවො. දම් දේෙනොව කි න එක ප්ින්වතුනි, ඇදහ් තිද නවො වත් 
දනොදේ, එදහම නැතිනම් රූප්ද ් තිද නවො වත් දනොදේ. චක්ඛු 
ිසඥාවන  කි ලො හිතක් තිද නවො, ඒ හිදත් තිද නවො වත් දනොදේ, 
අර  කඩ කූලි දෙක ගැටුණය ිසට දප්ර දනො තිීමම හට ගන්නවො වදග් 
එකක්. අර ශේෙ  කි න එක දම්  කඩ කූල්දල් තිබුණයත් දනොදේ, 
අනිත්  කඩ කූල්දල් තිබුණයත් දනොදේ, දම් දෙදක් ම තිබුණයත් 
දනොදේ, දම් දෙක ම නැතිව හිස් අවකොශ රොතුදේ තිබුණයත් දනොදේ. 
නමුත් ශේෙ  කි ලො දෙ ක් නැතුවොත් දනොදේ, දහ්තු ප්රතය  ි. දම් 
 කඩ කූලි ගැදටන ිසට දප්ර ප්සු නැතිව ඒ දමොදහොදත් ම 
ඉප්දෙනවො වදග්, දම් දේෙනොවත් ඇදහ් තිබුණයො දනොදේ, හිදත් 
තිබුණයො දනොදේ, රූප්ද ් තිබුණයො දනොදේ, දම් දහ්තු ටික එකට එකතු 
දවන ිසට දප්ර දනො තිීමම දේෙනොවක් හට ගන්නවො. ඒක චක්ඛු 
සම්ලස්ස ක් නම් ඒ චක්ඛු සම්ලස්ස  ප්රි මනොප් නම් කක්ඛදම්මඵම මාා 
මදඛා ේවතභ්ා කි න එක ඉප්දිලො තිද නවො.  

එතදකොට චක්ඛු සම්ලස්සද න් ඉප්දුණයු දේෙනොව දුක් 
දේෙනොවක් නම් ‘ඒ චක්ඛු සම්ලස්ස  නිසො ඉප්දුණයු දුක් දේෙනොව 
ස්ප්ර්ශ  නිස ි ඇති වූදේ, ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසට නැති දවනවො’ 
කි න එක දප්දනන්නට ඕනූ. ඊට ප්සුව ඒ උප්දින දේෙනොව උදප්්ක්ෂො 
සහගත නම්, ‘ඒ උදප්්ක්ෂො සහගත ස්ප්ර්ශ  නිසො දම් දේෙනොව 
ඉප්දුණයො, උදප්්ක්ෂො සහගත ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසට නැති දවනවො’ 
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කි ලො දප්දනන්නට ඕනූ. ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් 
දේෙනොව තිද න එකක් දනොදේ, තිබුණය එකක් දනොදේ, ප්රතය  නිසො, 
දහ්තු නිසො හට දගන නිරැේර දවන එකක් කි න නුවණය ඕනූ. 

තව දුරටත් සතර සතිප්ට්යොනද ් දේෙනොනුප්ස්සනොවට 
දප්න්නන දේෙනොව ස09  නව ආකොර කින් තිද න ප්රි ො  දත්රැම් 
ගන්න ඕනූ. සැප් දේෙනොවක් ිසඳින ිසට සැප් දේෙනොව කි න එක 
ෙන්නවො, දුක් දේෙනොවක් ිසඳින ිසට දුක් දේෙනොව ෙන්නවො, උදප්්ක්ෂො 
දේෙනොවක් ිසඳින ිසට උදප්්ක්ෂො දේෙනොව ගැන නුවණය ි. ඊට ප්සුව ඒ 
දේෙනොව සොමිස ෙ නිරොමිස ෙ කි න එකත් දැන ගන්නට ඕනූ. සොමිස 
නිරොමිස කි ලො කීදේ ප්ංචකොම නිශ රිත දේෙනොවක් ෙ, නැේෙ කි න 
කොරණයොව දැන ගන්නට ඕනූ. එතදකොට ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න 
තැන දී දම් දේෙනොව උප්්ප්ත්ති ස්ථොන වශද න් හ  ආකොර  ි, හ  
ආකොර වූ දේෙනොව ප්රදභ්ෙ වශද න් තුන් ආකොර  ි, ඒක ෙ සොමිස 
නිරොමිස වශද න් දෙකට දබදෙනවො, ඒ දේෙනොව දප්ර දනො තිීමම 
හට ගන්නවො ඉතුරැ නැතිව ම නැති දවනවො කි ලො දත්රැම් ගන්න 
ඕනූ. 

දමතන දී දම් දේෙනොව කි න කොරණයොව ප්ිරිසිහ ෙකින්න ඕනූ 
දකොදහොමෙ? - දමතන දී හැම දවලොදේ ම දම් ස්ප්ර්ශ  නිසො 
දේෙනොව ඇතිදවනවො කි න ලක්ෂණය ට අදප්් සිහි   න්නට ඕනූ. 
දම් ස්ප්ර්ශ  නිසො දේෙනොව ඇතිදවනවො කි න ලක්ෂණය  අප්ට නැති 
වුදනොත් දේෙනොදේ අනිතය  අප්ට දප්දනන්දන් නැහැ. දමොකෙ 
අප්ට අිසෙයොව නිසො දප්දනන්දන්, දේෙනොව එන්දන් රූප්ද න්, 
ශේෙද න්, ගන්රද න් කි ලො ි. නමුත් ස්ප්ර්ශ  නිස ි ිසඳින්දන්. 
ඵම ම පේකො ේවතභ්ා කි න තැනට දහොහට නුවණය  න්නට ඕනූ. 
ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි ලො කි න්දන් ඒ නිසො. දේෙනොව 
ඇතිදවන්නට තිද න දහ්තු මූල ක් තිද නවො නම් ඒ දහ්තු මූල ට 
සිහි  ද ොමු කරන අෙහසිනු ි දම් ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි ලො 
දප්න්නුදේ. දමොකෙ ඒ දේෙනොව ඇතිදවන දහ්තු මූල ට අදප්් නුවණය 
නැති නිස ි ප්ින්වතුනි අප්ට කිසි දිනක දේෙනොදේ අනිතය  
දප්දනන්දන් නැත්දත්. දේෙනොව ගැන කලකිදරන්දන් නැත්දත්. 
 ථොර්ථද න් දේෙනොවක් ිසඳිනවො කි න තැන දමොනවදග්ෙ කි න 
කොරණයොවත් දත්රැම් ගන්න ඕනූ. එතැනට අදප්් සිහි නුවණය ද දුණයු 
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ෙවසට ි දේෙනොදේ අනිතය  දප්දනන්දන්, දේෙනොදේ කලකිදරන්න 
ප්ුළුවන් කම අප්ට ඇතිදවන්දන්. 

මම ඕකට සරළ උප්මොවක් දප්න්වන්නම්. ඒ අනුසොරද න් දම් 
ප්ින්වතුන් අප්ි ජීවත් දවන ිසට දේෙනොවක් ිසඳින ිසට අදප්් තිද න 
මොනසික මට්ටමත්, අිසෙයො සහගත බවත් දත්රැම් ගන්න. ප්ින්වතුනි 
දම  ි උප්මොව - දම් ප්ින්වතුන්ට දබොදහොම රසවත් ආහොර දේලක් 
ලැදබනවො කි ලො හිතමු. ඒදක් තිද නවො කැවුම්, දක්ක්, දකදසල් 
දගඩි, දනොද ක් කැිසලි, ප්ලතුරැ ජොති, බත් වයංජන. දම් ප්ිඟොදන් 
තිදබන මොළු ටිකක්, දනොද ක් රස වයංජන ටිකක් අර දගන එකට 
අනලො දම් ප්ින්වතුන් කදට් ෙමලො හප්නවො. දැන් දහොහට සිහි  ද ොමු 
කරන්න කටට ගත්තොට ප්සුව ගත්ත ගමන් ම කදට් තිද න දේට 
ගරන්ථි  නිසො ඇතිවන දකළ ආහොර සමග මිශර දවනවො. මිශර දවලො ඒ 
එක්කම ආහොර   ම් මට්ටමක් දිරනවො. දිරලො දැන් කදට් දීම දම්ක 
හැදප්න ිසට සම්ප්ූර්ණයද න් දකළත් එක්ක මිශර දවලො, ඇනිලො වමදන් 
දගොඩක් වදග් දවලො. ඕනූ නම් ඒක නැවත එළි ට දැමුදවොත් අප්ට 
ම අප්රි  හිදතනවො. දැන් ප්ිඟොදන් තිද න ආහොර එකට එකතු කරලො 
කටට ෙමලො අප්ි හප්නවො. හප්න ිසට දකළත් එක්ක මිශර දවලො තිද න 
වමන  දගොඩ හැප්ිලො ඒ නිසො  ම් රස ක් දැදනනවො. දහොහට බලන්න 
දැන් කදට් තිද න දකළත් එක්ක මිශර දවලො තිද න ඒ වමදන් ටික 
හප්න දකොට ි දම් රස ක් එන්දන්.  ම් රස ක් දැදනනවො නම් ජිේහො 
ස්ප්ර්ශ  නිස ි රස  එන්දන්. නමුත් අප්ි දම් රස ිසඳිමින් අප්ි ආප්හු 
රස  ගන්න අත ෙමන්දන් බත් ප්ිඟොදන් තිද න මොළු කූල්ලට, 
කරවල කූල්ලට, නැත්නම් අල කූල්ලට. දමොකෙ අප්ි හිතො දගන 
ඉන්දන් දම් රස  එන්දන් දම් දේවල් වලින් කි ලො. ප්ිඟොන දෙස ි 
බලන්දන්. 

ස්ප්ර්ශ  නිස ි දම් දේෙනොව එන්දන්. නමුත් දම් වමන  ටික 
හප්ලො ඇතිදවන දේෙනොව ගැන කිසි දිනක අප්ි කලකිදරන්දන් නැහැ, 
අප්ට එප්ො දවන්දන් නැහැ, දමොකෙ අදප්් සංඥාවව  න්දන් ඇසට 
දප්දනන දෙ ට. ජිේහො ස්ප්ර්ශ  නිසො ඇතිදවන දේෙනොදේ දී අදප්් 
සංද ෝජන  තිද න්දන් ඇදසන් බලන රූප් ට ි. රස තණය්හොව අප්ි 
ඇති කර දගන තිද න්දන් ප්ින්වතුනි දම් ඇසට දප්දනන නිමිති හො 
බැඳිල  ි. එතදකොට හැම දවලොදේ ම නැවත බත් ප්ිඟොනට අප්ි අත 
දාන්දන්, කරවල මොළු කූල්ලට අත දාන්දන්, නැතිනම් ඒ ප්ිඟොදන් 
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තිද න දක්ක් කූල්ලට අත දාන්දන් දම් දේෙනොව සිහි කරලො ි. 
දමොකෙ දම් දප්දනන දෙ ින් තම ි දේෙනොව ආදේ කි ලො. නමුත් 
දමතන දී ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට, දේෙනොව ෙන්නවො කි න 
ිසට, දැන ගන්න ස්ප්ර්ශ  නිසො දමන්න දම් උප්්ප්ත්ති දහ්තුව නිසො 
දේෙනොව ඇතිදවනවො කි ලො. එතදකොට දම් උප්්ප්ත්ති දහ්තුව 
ෙන්දන් නැත්නම් දම් දේෙනොව ආප්හු හෙන්දන් තණය්හොව නිස ි 
කි ලොත් ෙකින්න - නැවත දම් දේෙනොව ගන්න ප්ිඟොනට අත දැමීම 
වන්දන් තණය්හොව නිස ි. වමදන් ටික හැප්ිල ි දම් දේෙනොව එන්දන්, 
නමුත් දප්න්වන්දන් ප්ිඟොදන් තිද න එදකන් රස  එනවො කි ලො 
අිසෙයොව මුල් කරලො. ඒක ගන්න ි ඉන් ප්සුව අත ෙමන්දන්. 

එතදකොට දම් උප්මොව වදග් - උප්මොව තම ි කදට් තිද න 
වමදන් ටික හප්න දකොට ි අප්ට දේෙනොවක් දැදනන්දන්. නමුත් ඒකට 
අදප්් සිහි , නුවණය  න්දන් නැති නිසො දප්දනන අරමුණයට අදප්් 
දමෝඩකම ි, අසිහි  ි අනුවණයකම ි ප්තිත දවන නිසො දම් දේෙනොව 
ඇති වුදන් දප්දනන රූප්ද න් කි ලො අප්ි හිතනවො. එදහම හිතන 
ිසට අප්ට කිසි දිනක දම් දේෙනොදේ අනිතය  දප්දනන්දන් නැහැ. 
අනිතය  දප්දනන්න නම් ඒ ස්ප්ර්ශ  දවන තැන අදප්් සිහි  
තිද න්නට ඕනූ. කදට් තිද න වමදන් ටික හැප්ිලො ඇතිදවන 
දේෙනොව බොහිර ඇසට දප්දනන රූප්ද න් ෙකින මට්ටමක ඉන්න 
තොක් අප්ට දම් දිවට දැදනන දේෙනොව ප්රි මනොප් එකක් වුනත්, අප්රි  
අමනොප් වුනත්, උදප්්ක්ෂො සහගත වුනත් ඒ දේෙනොදේ අනිතය  
දප්දනන්දන් නැහැ. අනිතය  දප්දනන තැනක ෙ අප්ි ඉන්දන් කි ලො 
බලන්න. අදප්් සංද ෝජන  තිද න දිශොව දනොදේ අප්ි බලො දගන 
ඉන්දන් දවන දිසොවක. 

එතදකොට දමතන දී ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න කොරණයොව 
කි න ිසට දමතැනින් දප්න්වනවො ප්ින්වතුනි දේෙනොව උප්දින තැනට 
සිහි  ද ොමු දවන්නට ඕනූ. ඒ ිසදි ට සිහි  ද ොමු කදළොත් තම ි 
අප්ට දම් දේෙනොව අනිතය දෙ ක්, දුක් දෙ ක්, අනොත්ම දෙ ක් 
කි ලො දේෙනොදේ ඇත්ත ඇති හැටි ට ෙකින්න ප්ුළුවන්. ේවතභ්්ක 
පාා්ා්ි කි න ිසට දේෙනොව දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ 
නැතිව ම නැති දවන අනිතය දෙ ක්. ඒ වදග්ම දනොද ක් ප්රතයද න් 
හැදිලො හට ගන්න දේෙනොව තමන් දහෝ අනුන් ිසසින් දනො කරන 
නිසො අනොත්ම වූ දෙ ක්. ඒ වදග්ම දේෙනොව මම දහෝ මදග් දහෝ 
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ආත්ම වශද න් ගන්න බැහැ, දම් දහ්තූන්දගන් හට දගන දහ්තු 
නිදරෝරද න් නිරැේර දවන රර්මතොව ක් කි න එක දත්දරන්නට 
ඕනූ. 

ඔ  මට්ටදම් දැක්මක් ආ ිසට ි ේවතභ්්ක පාා්ා්ි - දේෙනොව 
ෙන්නවො කි ලො කි න්දන්. එදහම දේෙනොව දැන ගන්න නම් අර 
උප්මොදවන් කීවො වදග් හැම ස්ප්ර්ශ කට ම නුවණය අර දගන  න්නට 
ඕනූ. එදහනම් කක්ඛද මාඵම ම පකකො ේවතභ්ා කි ලො කි න ිසට 
දහොහට දම් ප්ින්වතුන් ෙකින්න බොහිර රූප් කින් සැප්දුක් ිසන්දා එදහම 
දනොදේ. ඔබලො සැප්දුක් ිසඳින්දන් කුමක් නිසො ෙ? - ඵම ම පේකො 
ේවතභ්ා - එතදකොට බොහිර රූප්  උප්කොර වුනො හිතට ස්ප්ර්ශ 
දවන්නට - ස්ප්ර්ශ  නිස ි දම් වදග් දේෙනොවක් ඇති වුදන්. 
එදහනම් දම් දේෙනොව කි න එක හැම දවලොදේ ම තමන්දග් හිත 
තුළ උප්දින දෙ ක්. දේෙනොව සිහි කර දගන කිසිම දවලොවක බොහිරට 
 න්න බැරි දවන්නට ඕනූ. ේවතභ්ා පේකො ්න තා - දේෙනොව 
ප්ිරිසිහ දනො දැක්දකොත් තම ි තණය්හොව ඇතිදවන්දන්. අවශය ම 
කොරණයොව තම ි දේෙනොව ප්ිරිසිහ ෙකින්න ඕනූ. දම් දේෙනොව ප්ිරිසිහ 
ෙකින ිසට ඔබට දත්දරන්න ඕනූ බොහිර රූප්  සිසඥාවනක ඇසට 
ස්ප්ර්ශ දවන ිසට දම් ස්ප්ර්ශ  කි න කොරණයොව තමන්දග් සිත තුළ 
උප්දින රර්ම ක්, ඒ ස්ප්ර්ශ  නිසො ඉප්දුණයු දේෙනොව සිත තුළ ඉප්දුණයු 
රර්ම ක්, ෛචතසික ක්. ඒ දේෙනොව බොහිර රූප් ට අ ිති එකක් 
දනොදේ කි න එක. ඒ ිසදි ට දුටුව ිසට ි ේවතභ්්ක පාා්ා්ි 
කි න්දන්. දේෙනොව බොහිර රූප්ද න් ෙකින තොක්, රූප්  අර දගන 
ිසඳින්න ප්ුළුවන් කි ලො හිතන තොක් ඔබ දේෙනොව ෙන්දන් නැහැ.  

ඕකට අප්ි දමදහම උප්මොවක් කදළොත් - ප්ලතුරැ ටිකක් අර 
දගන - මිදි, ගස්ලබු, දකදසල් දගඩි අර දගන එකට එකතු කරලො 
මිශර ීමමක් හෙනවො. දැන් ප්ොන ක් හැදෙනවො, හරි මිහිරි රසක් 
ලැදබනවො. දම් රස  තිද න්දන් දකදසල් දගඩි වල, නැත්නම් මිදි 
වල, නැත්නම් ගස්ලබු වල කි ලො කීදවොත් හරි ෙ කි ලො බලන්න. කිසි 
දිනක ඔ  ීමප්ු රස දකදසල් දගඩි වල වත්, මිදි වල වත්, ගස්ලබු වල 
වත් නැහැ. දහොහට ෙකින්න ඕනූ මිදි ි, ගස්ලබු ි, දකදසල් දගඩි ි 
තුන ම එකතු වූ ිසට ීමමක් හැදෙනවො, නැවත දම් ීමම දකදසල් දගඩි, 
මිදි, ගස්ලබු වලට අ ිති නැහැ. ඒවො දවන දවනම තිද න්දන්. ඒ 
තුන ම එකට එකතු වූ ිසට හැදෙනවො. හැම දවලොදේ ම ආරයොත්මික 
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ප්ැත්තට එන්න ප්ුළුවන්. ආද ් බොහිරට  න්න බැහැ. දම් දහ්තු තුන 
එකට එකතු දවන ිසට දම් වදග් රස ක් ලැදබ ි කි ලො නුවණයක් 
තිබුදනොත් දම් වදග් රස ක් සිහි කරලො කිසි දිනක බොහිරට අත 
ෙමන්න බැරි දවනවො. ඔබලොට දම් ීමප්ු ීමම සිහි කරලො දකදසල් දගඩි 
වලට අත ෙමන්න බැරි දවන්න ඕනූ, නුවණය එන්න ඕනූ. දම් ීමප්ු 
රස  දම්දකනු ි කි ලො, දම් ීමප්ු ප්ොන  සිහි කරලො මිදි වලට අත 
ෙමන්න බැරි දවන්න ඕනූ. දම් රස  දම්දකනු ි කි ලො, දම් ීමප්ු 
රස  සිහි කරලො ගස්ලබු කූල්ලට අත ෙමන්න බැරි දවන්න ඕනූ. 
ඒදක් නැහැ. නමුත් නුවණය තිද නවො නැවත දහ්තුව හැදුදනොත් 
හැදෙනවො. දම් මිදි ි, ගස්ලබු ි, දකදසල් දගඩි ි නැවත එකට මිශර 
කදළොත් දම් වදග් එකක් හැදෙනවො. එතදකොට ඒ හැදෙන එක හැම 
දවලොදේ ම දවනම ෙකින්න දවනවො මිසක් බොහිදරන් ෙකින්න බැහැ. 
හැදිලො ආරයොත්මික ප්ැත්තට එනවො, බොහිරට  න්න බැහැ. 

ඒ වදග් ප්ින්වතුනි ඇස නිසො, රූප්  නිසො, හිත නිසො දම් තුන් 
දෙනො එකට එකතු දවන ිසට ම සැප් දහෝ දුක් දහෝ උදප්්ක්ෂො සහගත 
ිසඳීමක් අප්ට ිසඳින්න ප්ුළුවන් කම තිද නවො. නමුත් දම් දේෙනොව 
ඔබලො රූප්ද ් දහෝ ෙකිනවො නම්, ඇදහ් දහෝ ෙකිනවො නම්, හිදත් 
දහෝ ෙකිනවො නම් අර මිශර ප්ලතුරක් ීමලො ගස්ලබු කූල්ල, මිදි, 
දකදසල් දගඩි ඇල්ලුවො වදග් තම ි. නමුත් අප්ි හිතො දගන ඉන්දන් 
දම් රස  ගස්ලබු, මිදි වල තිද නවො කි ලො. නමුත් දම් මිශර ප්ලතුදර් 
එන රස  කිසි දිනක ගස්ලබු වල වත්, මිදි වල වත් නැහැ. 

ඒ වදග් ඇස නිසො, රූප්  නිසො, චක්ඛු ිසඥාවන  නිසො  ම් 
සැප් ක් ඔබලොට ිසඳින්න හම්බ වුදනොත් ඔ  ආප්ු සැප්  ඒ රූප්ද ් 
එදහම තිද නවො දනොදේ. තමන්දග් මනස තුළ ම ඉප්දිලො නිරැේර 
දවන එකක්. නමුත් ආප්හු ඔබලො රූප්  බලන්න ගි  ිසට ඒ රූප්  
දහොහ හින්දා ිසඳිනවො, රූප්ද න් ිසඳිනවො දනොදේ. ඒ ස්ප්ර්ශ  නිසො - 
ඒ රූප්  හිතට ස්ප්ර්ශ නිසො හිදතන් ඒ වදග් ගති ක් ඇතිදවනවො. 
එතදකොට දහොහට බලන්න දම් දේෙනොව කි ලො කි න්දන් හිදත් ඒ 
ඒ රූප් ඉදිරි ට ගැදටන ිසට අවස්ථොවට ඉප්ිෙ නිරැේර දවන රර්ම ක් 
මිසක්, කිසි දිනක දේෙනොව කි න එක තිද න එකක් දහෝ තිබුණයු 
එකක් දනොදේ. දම් ටික අප්ි දැක්දකොත් දේෙනොදේ නිතය බව නැති 
දවනවො. නමුත් අප්ි දම් දැකප්ු රූප්  සැප් සහගත ි කි ලො හිතො දගන 
හිටිද ොත් දේෙනොදේ අනිතය  දප්දනන්දන් නැහැ, අප්ට 
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දප්දනන්දන් දම් රූප්  ඇති තොක් සැප්  ිසඳින්න ප්ුළුවන් වදග් 
තැනකින්. දම් දේෙනොව දුක් දේෙනොව වුනොට ස්ප්ර්ශ  නිසො හට 
ගන්නවො කි ලො ඒකට ද ොමු දනො වී, ඒ දේෙනොව ආප්ු ආරම්මණය ට 
අප්ි දේෙනොව බැන්දදාත්, ඒ අරමුණය ඇතිතොක් දුක් දේෙනො ිසඳින්න 
දවනවො කි ලො ි හිදතන්දන්. ඒ නිස ි දම් රූප් වලට බ  දවන්දන්, 
අ ින් කරන්න හෙන්දන්.  

අප්ට අර වමදන ටික හප්ලො ඇතිදවන දේෙනොව වුනත් අප්ි ර  
දවන්නත් බැහැ, ප්රි  දවන්නත් බැහැ, ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසට ම 
නැති දවනවො. නමුත් ප්ිඟොදන් තිද න කරිසල කූල්ල දෙස 
බලනදකොට, දක්ක් කූල්ල දෙස බලන ිසට දම් හැම දවලොදේ දීම 
අප්ට දේෙනොව නිතය ි. දමොකෙ “තිත්ත දේෙනොව ආදේ දම් කරිසල 
කූල්දලන් දන්ෙ? සැප් දේෙනොව ආදේ දක්ක් කූල්දලන් දන්ෙ?” 
කි ලො ි අප්ට හිදතන්දන්. ඒ රූප් ෙකින දතක් අප්ට දම් දේෙනොව 
ඕනූ ිසදි කට ගන්න ප්ුළුවන් කි ලො ි හිදතන්දන්. සැප් දේෙනොදේ 
අනිතය  ෙකින්නත්, දැකලො ඇදලන්දන් නැතිව ඉන්නත්, දුක් 
දේෙනොදේ අනිතය  ෙකින්නත්, දැකලො ගැදටන්දන් නැතිව ඉන්නත් 
අප්ට ප්ුළුවන් කම තිද න්දන් දම් ස්ප්ර්ශ  නිසො දම් දේෙනොව 
උප්දිනවො කි ලො දැන ගත් ිසට ි.  

එතදකොට ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දේෙනොව කි න 
එක උප්්ප්ත්ති ආකොරද න් හ  ආකොර  ි කි ලො ෙකින්න ඕනූ, ඒ 
හ  ආකොර දේෙනොව ප්රදභ්ෙ වශද න් තුන් ආකොර ි කි ලො ෙකින්න 
ඕනූ, ඒ තුන් ආකොර දේෙනොව ම ස්ප්ර්ශ ප්රතයද න් හට ගන්නවො 
කි ලො ෙකින්නත් ඕනූ. එදහම ෙකින්න බැරි දවන හැම දවලොවක ම 
ඒ දේෙනොව අරබ ො තණය්හොව ඇතිදවනවො කි ලො ෙකින්න. ඒ 
තණය්හොව ඇතිවුදනොත්, තණය්හොව නිසො උප්ොදාන  ඇතිදවනවො, 
උප්ොදාන වුදනොත් භව  ඇතිදවනවො, භව  ඇතිවුදනොත් ජරො, මරණය, 
දසෝක, ප්රිදේව, දුක් දදාම්නස් ඇති කරනවො. දමදස් ජරොමරණය දුක 
ඇති කරවන රර්ම ක් දේෙනොව කි න්දන් කි ලො ෙකින්න. දේෙනොව 
කි න එකම ප්ින්වතුනි දුකක්. සංඛොර දුක්ඛ, දුක්ඛ දුක්ඛ, ිසප්රිණයොම දුක්ඛ 
කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වනවො. සැප් දේෙනොදේ දනො 
ප්ැවැත්ම දුකක්, උදප්්ක්ෂො දේෙනොදේ ිසප්රිණයොම බව දුකක්, දුක් 
දේෙනොව දුකක් ම ි. එතදකොට දේෙනොව කි ලො කි න්දන් එක 
ප්රි ො කින් දුක ම දන්ෙ කි ලොත් ෙකින්න ඕනූ.  
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ඊට ප්සුව ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් දලෝකද ් හැම 
තැනම තිද න්දන් ප්ින්වතුනි දේෙනොව දෙ ොකොර කින් ිසතර ි 
ිසඳින්න අප්ට. පිේෙති විප්පේොග් ුරක්ඛ, රප්පිේෙති මාපේොග් ුරක්ඛ 
කි න දෙක ිසතර ි. අප්ි  ම් දේෙනොවක් ිසන්දා නම් ප්ින්වතුනි, දහොහට 
බලන්න ඔබලො ප්රි මනොප් දේෙනොවක් කි ලො  ම් දේෙනොවක් ිසන්දා 
නම්, ඒ ප්රි මනොප් දෙ  නැති වූ නිසො ඔබලො දුකට වැටිලො. අප්රි  
අමනොප් දෙ ින්  ම් දේෙනොවක් ිසන්දා නම්, අප්රි  අමනොප් දුක දුකක් 
ම ි. අප්රි  අමනොප් දුදක් ප්ැවැත්ම දුකක්, ප්රි මනොප් දුදක් දනො 
ප්ැවැත්ම දුකක්. අන්තිමට මොරැදවන් මොරැවට දම් දුක ම ිසහලො 
තිද නවො, දුක් වූ අර්ථද න් ම දුක ිසහලො තිද නවො මිසක් දේෙනොව 
කි න ිසට දවන සැප් ක් ිසහලො තිද නවො ෙ කි ලො බලන්න. දම් 
දේෙනොව කි න්දන් නිශ්ප්රි ො කින් ගත් ිසට දුකක් ම ි කි ලො 
දත්දරනවො නම් ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි ලො කි නවො.  

එතදකොට ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න කොරණයොදේ දී අප්ට 
දේෙනොදේ ප්රදභ්ෙ ගත බව දත්දරන්නට ඕනූ, දේෙනොදේ උප්්ප්ත්ති 
ස්ථොන  දප්දනන්නට ඕනූ, දේෙනොව උප්ෙවන රර්මතොව  
දප්දනන්නට ඕනූ, දේෙනොව නිසො අප්ට අත්ිසඳින්න දවලො තිද න 
රර්මතොව  දැන ගන්නට ඕනූ. දේෙනොව කි න්දන් දුකක් ම ි කි න 
කොරණයොව ෙකින්න ඕනූ. දේෙනොවට කැමති දවන, දේෙනොව ිසඳින්නට 
ප්රි  දවන ලක්ෂණය  අත හැදරන්න ඕනූ. කුමක් නිසො ෙ? - සැප් 
දේෙනොව දනො ප්වතින බව දුකක් නම්, දුක් දේෙනොව ප්වතින බව 
දුකක් නම්, දම් දුක උප්ෙවො දගන දුක් ිසඳිනවො දන්ෙ කි න කොරණයොව 
දත්දරන්නට ඕනූ. දම් ිසදි ට ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න කොරණයොව 
ෙකින්න. ිසදශ්ෂද න්ම අවරොන   න්නට ඕනූ දේෙනොව ස්ප්ර්ශ 
ප්රතයද න් හට ගන්නවො කි න තැනට. ස්ප්ර්ශ  කි න ිසට දප්ර 
දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ නැතිව ම නැති දවනවො කි න අර ශේෙ 
උප්මොදවන් ෙකින්න. ඒ වදග්ම දේෙනොව ස්ප්ර්ශ ප්රතයද න් කි ලො 
ෙකිනවො කි න දම් කොරණයොදවන් කි නවො දේෙනොව අරබ ො බොහිර 
ආරම්මණය ට ති න අදප්් සංද ෝජන  අත හැදරන බව. දේෙනොව 
අරබ ො බොහිර ආරම්මණය ට තිද න සංද ෝජන  කි ලො කීදේ අර 
කදට් තිද න වමදන් ටික හප්ලො, ඇදසන් දැකප්ු දක්ක් කූල්ල සිහි 
කර ගන්නවො වදග්, ගැදටන්දන් ක ට නමුත් අප්ි සිහි කර ගන්දන් 
ඇසට දප්දනන දෙ . දම් හම්, මස්, දල්, නහරද න් ප්ිරැණයු 
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දනොද ක් ිසදිද ් අසූචිද න් ප්ිරැණයු අසූචි වූ රූප් ක් ඇදඟ් වදින්දන්. 
ඇසට දප්දනන රූප්  සිහි කරලො ඉවර දවලො දම් “ප්ුේගලද ක් 
ඇදඟ් හැප්්දප්නවො, ප්ුේගලද ක්ව අල්ලනවො” කි ලො ි අප්ි හිතො 
දගන ඉන්දන්.  

මම ඕකට උප්මොවක් කි න්නම් - සමහර ිසටක  ම්කිසි 
දකදනක් නිදා දගන ඉන්න ිසට ඇදහ් අ ිදන් තිද නවො දප්ොඩි  කඩ 
ඇණය ක්. ඔ   කඩ ඇණය  වැළමිදට් වදිනවො. ඒ දවලොවට හීන ක් 
දප්දනනවො බල්දලක් ප්න්න දගන එනවො හප්න්න. දැන් ක ට දමදහ් 
ඇදන් හැප්්දප්න ිසට ම මදනෝම  චිත්ත  දම් කො  ස්ප්ර්ශ ට ගැට 
ගහනවො - දම් රර්මතොව  ද දිලො තිද න්දන් එදහම - බල්ලො 
ඇිසල්ලො හරි ට අත හැප්ුවො වදග්. දැන් දම් ඇණය  හැදප්න්දන් අදප්් 
වැළමිදට්. හීදනන් දප්දනනවො බල්දලක් බුරො දගන ඇිසල්ලො 
හරි ටම අල්ලන්දන් වැළමිට. මදනෝමද න් දප්දනන දෙ  කො  
ස්ප්ර්ශ ට ගැට ගහනවො. මරණයොසන්න දමොදහොදත් දීත් අප්ි කරන්දන් 
ඔ  ටිකම ි. දැන් අප්ි කූගහදගන නැගිටිනවො. නැගිටලො මොව හීදනන් 
බල්දලක් හැප්ුවො කි ලො බලන ිසට ඇත්තටම අතත් රතු දවලො, හීරිලො. 
එතදකොට අප්ි හිතනවො හීදනන් දුටුව එක ඇත්ත දවලො වදග්.  

දම් ස්ප්ර්ශද ් ඇත්ත දනො දැක, ස්ප්ර්ශ  දවන එකක තිියලො 
අප්ි දැන ගන්න මදනෝම  සිේිප  දවන එකක් වුදනොත් කිසි දිනක දම් 
ස්ප්ර්ශ  ෙන්නවො කි න්දන් නැහැ, දම් දේෙනොව ෙන්නවො කි න්දන් 
නැහැ. දැන් කි න්න ප්ුළුවන් ෙ ප්ින්වතුන්ට දම් කො  සම්ලස්සද න් 
ඉප්දුණයු දේෙනොව ෙන්නවො කි ලො? ෙන්දන් නැහැ. තමන්ට දහොහට 
දත්රැම් කර ගන්න ප්ුළුවන් වුදනොත් දම් ඇණයද ් හැප්්ප්ීම නිස ි ක  
තුවොල දවලො තිද න්දන් කි ලො, හීදනන් දැකප්ු එක දවනම එකක්, 
දම් දෙක ම එකට ගැට ගහලො දන්ෙ බල්ලො දමතන කූවො වදග් 
දප්නුදණය් කි ලො දත්රැම් කර ගන්න ප්ුළුවන් නම් එතදකොට ෙන්නවො. 
ඒ වදග් චක්ඛු සම්ලස්සද න් ඉප්දුණයු දේෙනොව එකක්, දප්දනන බොහිර 
රූප්  අදනකක්. දම් දෙක දෙිසදිහක්. ඒ නිසො අප්ට ආප්ු දේෙනොව 
බොහිර රූප්ද න් ෙකින්න එප්ො. ඒවදග් ම ජිේහො ස්ප්ර්ශ  අදනකක්. 
ඇසට දප්දනන එක අදනකක්. දම් ස්ප්ර්ශ  කි න ිසට ආරයොත්මික 
දහ්තුවකින් ෙකින්න. ඵම ම පකකො ේවතභ්ා කි න ිසට තමන් තුළ ම 
දේෙනො ඉප්ිෙ නිරැේර දවන සිේිප කින් ෙකින්න - දේෙනොව බොහිර 
ආ තනද න් දනො දුටුව  ුතු ි.  



160 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

එදහම වුදනොත් ඔබලො සැප් දුක් ගන්න ටීවී, කැසට් එකතු කර 
කර ඉඳි ි ෙ කි ලො බලන්න. තමන් ෙන්නවො ආරයොත්මික හිත 
හදාගත්දතොත් තම ි එදහනම් සැප් ිසඳින්න ප්ුළුවන්. දමොකෙ සැප්  
කි න එක ආරයොත්ම  තුළ ඇතිදවලො නැති වූ එකක් තිද න්දන්. 
දුක කි න එකත් ආරයොත්ම  තුළ ඇතිදවලො නැති වූ එකක් 
තිද න්දන්. තමන් තුළ සැප්දුක් මතු කර ගන්න ඇඟට ගහ ගත්ත 
ඒවො ිසතර ි දම් භොණය්ඩ, බොහිර වස්තූන් කි ලො කි න්දන්. බොහිර ඒ 
ඒ ආ තන වලට හප්්ප් ගන්න හප්්ප් ගන්න, ඒ ඒ ිසදි ට අරයොත්මිකව 
දේෙනො ඉප්දිලො නැති දවනවො. සැප් දේෙනො දහෝ දුක් දේෙනො දහෝ 
උප්ේෙවො ගන්න ප්ුළුවන් කම තමන් තුළ ි තිියලො තිද න්දන්. බොහිර 
දේෙනො තිියලො තිද නවො දනොදේ කි න කොරණයොව දැකප්ු ෙවසට ි 
ඔබ දේෙනොව දහො ො දගන බොහිර ට  න්දන් නැත්දත්. ඒවො තමන් 
තුළ තිද න දේෙනොව මතු කර ගන්න ඇඟට ගහ ගන්න තිද න 
උප්කරණය. එතදකොට තමන්දග් හිත තුළ නම් සැප් ිසඳීදම් දහෝ දුක් 
ිසඳීදම් හැකි ොව තිද න්දන්,  ම්කිසි දකදනකුට එදහම බඩු භොණය්ඩ 
වලින් ගහ දගන ිසහ ගන්දන් නැතිව තමන්ට ප්ුළුවන් දම් හිත දි ුණයු 
කරලො, බඩු භොණය්ඩ ඕනූ නැහැ, දමතන තිද න දේෙනොව උලුප්්ප්ලො, 
සැප් ස්වභොව  උලුප්්ප්ලො අර දගන සැප් ිසඳින්න ප්ුළුවන් දන්ෙ කි න 
දේ අවදබෝර දවනවො. 

ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට අප්ි සැප් දුක් ිසඳිනවො කි ලො 
බොහිර  මක ්ිසන්දා දනොදේ, අප්ිව ම ිසන්දා කි න නුවණය තිද න්නට 
ඕනූ. බොහිර රූප් ක් තමන්ට ගැටිලො දහෝ තමන් තුළ නම් සැප් දුක් 
ිසන්දේ, බොහිර ශේෙ ක් ගැටිලො තමන් තුළ නම් සැප් දුක් ිසන්දේ, 
බොහිර කොරණයො වලින් තමන්දග් ක ට ගහ දගන තමන් තුළ ම සැප් 
උප්ෙවො දගන සැප් ිසහලො මිසක් ඔබ බොහිර තිද න ලී කූලි, දකෝටු 
කූලි ිසහලො තිද නවො ෙ කි ලො බලන්න. තවත් කරම කට කිේදවොත් 
- මහො සොගරද ් දකළවරක් නැතිව රළ ඉප්දිලො නිරැේර දවනවො වදග් 
තමන් තුළ, දම් කද ් දේෙනො ඉප්දිලො නිරැේර දවනවො ෙහස් ගණයන්, 
ලක්ෂ ගණයන්. දම් දේෙනො ිසහ ිසහ, තණය්හොදවන් දේෙනොව උප්ේෙ උප්ේෙ 
ිසඳින එක තම ි අදප්් ලක්ෂණය . ඔ  ටික ෙකින්න අඩි  හිල් වූ කළ ක් 
ප්ුරවනවො වදග් කි ලො. අනිතය දවන දලෝකද ් දේෙනොව උප්ේෙලො 
සැප් ිසඳින්න හෙනවො නම්, සැප් උප්ේෙලො සැප් ති ො ගන්න හෙනවො 
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නම්, ඒක අඩි  හිල් වූ කළ ක් ප්ුරවනවො වදග් දන්ෙ කි ලො ෙකින්න. 
ඔ  ටික දැක්දකොත් ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න තැනට එන්න ප්ුළුවන්. 

එතදකොට දම් ස්ප්ර්ශ  නිසො දේෙනොව ඇතිදවනවො කි ලොත් 
දප්දනන්නට ඕනූ. ේවතභ්්ක පාා්ා්ි කි න ප්රි ොද න් ම 
කි නවො දේෙනො සමුෙ  - ස්ප්ර්ශ  නිසො දේෙනොව ඇතිදවනවො. 
එදහනම් ස්ප්ර්ශ නිදරෝරද න් දේෙනොව නිරැේර දවනවො. දම් 
දේෙනොව ගැන දැන ගත්ත ප්රි ොද න් ම කි නවො ස්ප්ර්ශ 
නිදරෝරද න් දේෙනොව නිරැේර දවනවො කි න කොරණයොවත්.  

එතදකොට රෙේාවත රරිේො රඨඨංග්ිේකා ාේ්ග්ා 
ේවතභ්ා්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො - දම් ආ යය අෂට්ොංගික මොර්ග  ම 
දේෙනොව නැති කරන ප්රතිප්දාව ි කි ලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් 
දේශනො කළො. එතැන දී දප්දනන්නට ඕනූ ඒ ආ යය අෂ්ටොංගික 
මොර්ග  සම්මො දිට්ඨි ට දහ්තු වන ආකොර . සැප් දේෙනොදේ ඇත්ත 
දනො ෙකින ිසට රොගොනුශ  අනුශ  දවනවො. දුක් දේෙනොදේ ඇත්ත 
දනො ෙකින ිසට ප්ටිගොනුශ  අනුශ  දවනවො. උදප්්ක්ෂො දේෙනොදේ 
ඇත්ත දනො ෙකින ිසට අිසෙයො අනුශ  අනුශ  දවනවො. දම් තුන් 
අනුශ  රර්මද ෝ දුරැ දවන ිසදි ට දේෙනොව තමන් තුළ ඉප්ිෙ නිරැේර 
දවනවො කි ලො ෙකිනවො. දම් දේෙනොවට දහ්තු වුදන් දකෝටු කූලි 
ටිකක් කි ලො හිතමු. දම් දකෝටු කූල්දලන් ගහ ගත් ිසට තමන් තුළ 
සැප් දේෙනොව ඉප්ිෙ නිරැේර දවනවො. දැන් අනිත් දකෝටු කූල්දලන් 
ගහ ගන්නවො. දැන් තමන් තුළ දුක් දේෙනොව ඉප්දිලො නිරැේර දවනවො. 
අදනක් දකෝටු කූල්දලන් ගහ ගන්නවො. දැන් උදප්්ක්ෂො දේෙනොව 
ඉප්දිලො නිරැේර දවනවො. එතදකොට දම් දකෝටු කූලි තුදන් සැප් දහෝ 
දුක් දහෝ උදප්්ක්ෂො තිබුණයො දනොදේ, තමන් තුළ දම් දම් දේෙනොව මතු 
කර ගන්න තිද න එකක්. දම් දහ්තුව නැති දවන ිසට නැති දවනවො 
කි ලො දැක්දකොත් සැප් දේෙනොදේ නිතය බවට  න්දන් නැහැ. 
එතදකොට ඒදක් ඇදලන්දන් නැහැ. දුක් දේෙනොදේ නිතය බව 
ඇතිදවන්දන් නැහැ. එතදකොට ඒදක් ගැදටන්දන් නැහැ. උදප්්ක්ෂො 
දේෙනොදේ නිතය බව ඇතිදවන්දන් නැහැ. එතදකොට ඒදක් 
අිසෙයොනුශ  අනුශ  දවන්දන් නැහැ. ැවදටන්දන් නැහැ.  

එතදකොට සැප් දේෙනො, දුක් දේෙනො, උදප්්ක්ෂො දේෙනො කි න 
දම් තුන් දේෙනොව ම අනිතය  වූ, දුක් වූ, අනොත්ම වූ දෙ ක් හැටි ට 
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දැක්දකොත් දමන්න දම් දැකීම නිසො අිසෙයො අනුශ , ප්ටිඝ අනුශ , 
රොගොනුශ  කි න දම් අනුශ  රර්මද ෝ දුරැ දවනවො. එදාට දම් 
දේෙනොව නිරැේර දවනවො. දේෙනොව නිරැේර වුදනොත් තණය්හොව නැති 
දවලො, උප්ොදාන  නැති දවලො, භව  නැති දවලො, ජරොමරණය දුක නැති 
දවනවො. එතදකොට දම් තණය්හොව නැති කරලො දේෙනොදේ කලකිරැණයු 
ෙවසට ි ප්ින්වතුනි දේෙනොදේ අනිතය  දප්දනන්දන්. දේෙනොදේ 
ඇලිලො ඉන්න තොක් දේෙනොදේ අනිතය  දප්දනන්දන් නැහැ. 
දේෙනොව ප්රිඤ්දඤ ය වූ ිසට, දේෙනොදේ ස්වභොව  ප්ිරිසිහ දුටු ිසට, 
දේෙනොදේ හැටි දුටු ිසට දේෙනොදේ කලකිදරනවො, දේෙනොදේ දනො 
ඇදලනවො. එදාට දේෙනොදවන් මිදෙනවො. එතදකොට තණය්හොදවන් 
මිදුණයො, උප්ොදානද න් මිදුණයො, භවද න් මිදුණයො, ජරොමරණයද න් මිදුණයො 
කි න කරැණයට  නවො. ඒ නිසො හැමදෙනො ම දම් දේෙනොව ප්ිළිබහ 
ව දම් ිසදි ටත්, මීට වඩො ෙක්ෂ වූ උප්මො වලිනුත් දැන ගන්නට 
උත්සොහවත් දවන්නට ඕනූ. 

ඉතින් එදා සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ඒ භික්ෂූන් 
වහන්දස්ලොට දම් ිසදි ට දේශනො කරලො ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා ඒවතං ේවතභ්්ක පාා්ා්ි, ඒවතං ේවතභ්ාමාදභේක 
පාා්ා්ි, ඒවතං ේවතභ්ා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, ඒවතං 
ේවතභ්ා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ේමා මබ්ුේමා 
හාග්ා්දමෙං පතාෙ පටිනා්දමෙං පටිවිේ්ාේභත්වා, රමමී්ි 
දිට් ිාා්ා්දමෙං මාූත්ිත්වා, රවිජ්ාං පතාෙ විජ්ාං ්ප්පාේභත්වා 
දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා ේතා්ි කි ලො දප්න්නුවො.  දමක් 
 ම්කිසි ිසදි කට දම් දේෙනොවත්, දේෙනොදේ ඇතිවීමත් නැතිවීමත්, 
නැති කරන මගත් දැන ගත්දතොත් එ ො සි ලුම ආකොරද න් රොග  
නැති කරලො, ප්ටිඝ  නැති කරලො, ‘මම දවමි’  න දැකීම හො මොන  
නැති කරලො, ිසෙයොව උප්ෙවො දගන අිසෙයොව දුරැ කරලො දම් ජීිසතද ් 
ම දුදකන් මිදෙනවො කි ලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො 
කළො. ඒ භික්ෂූන් වහන්දස්ලො ඒ දේශනොවට සතුටු වුනො, අනුදමෝෙන් 
වුනො. හැම දෙනො මත් දම් ප්රි ො  අහලො, නුවිසන් අවදබෝර කර 
දගන සසර දුදකන් එදතර වීම සහහො උත්සොහවත් දවන්නට ඕනූ. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

නේදයශ වශර  යමිශ වි .



 

ඵසේස වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ඵසම්ක පාා්ා්ි, 
ඵසමමාදභේක පාා්ා්ි, ඵසම්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ඵසම්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දැන් සූදානම් දවන්දන් දලොේතුරො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දලෝක සත්ත්ව ො දකදරහි මහො කරැණයොදවන් දේශනො කළ 
සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට ි. දම් නිසො හැම දෙනො ම 
තමන්දග් සිත ක  වචන   න තුන් දදාර සංවර කර දගන, දබොදහෝම 
ශරද්ධොදවන්, දබොදහෝම උවමනොදවන්, දම් දමොදහොදත දී රර්ම  
කි වන්නට ඕනූ.  

ප්ින්වතුනි, අෙ රර්ම දේශනොව සහහො මොතෘකො කදළ් සම්මො 
දිට්ඨි සූතරද ්, සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස ප්වතින ෙහ වන 
ප්රි ො  වූ ස්ප්ර්ශ  ගැන සහහන් වන ෙහම් වොර  ි. - දප් - සැරි ුත් 
මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො “ ම් කදලක ප්ටන් 
ආ යයශරොවක දතදම් දම් ස්ප්ර්ශ  ෙන්නවො නම්, ස්ප්ර්ශ සමුෙ  
ෙන්නවො නම්, ස්ප්ර්ශ නිදරෝර  ෙන්නවො නම්, ස්ප්ර්ශ  නිදරෝර කරන 
ප්රතිප්දාව ෙන්නවො නම්, ඇවැත්නි දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මො දිට්ඨි ඇත්දතක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් වුනො. 
රර්මද ් ගුණය දැන ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත වූ දම් සේරර්ම ට ආව 
දකදනක් කි ලො කි න්ට ප්ුළුවන්” කි ලො. ඒ කි න්දන්  ම් කිසි 
දකදනක් දම් ස්ප්ර්ශ  ගැන, දම් ස්ප්ර්ශ  ඇතිවීම නැති වීම ගැන 
දැන ගත්දතොත්, දැක ගත්දතොත්, දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් බවට ප්ත් 
දවන්නට ප්ුළුවන්. ඒ සහහො ප්වතින රර්මද ් අර්ථ  කුමක් ෙ කි ලො 
අප්ි නුවිසන් සම්මර්ශන  කරලො බලමු.  

ප්ින්වතුනි, සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් ම ප්රශ්න කරනවො 
“ඇවැත්නි, ස්ප්ර්ශ  කි ලො කි න්දන කුමක් ෙ? ස්ප්ර්ශ සමුෙ  කි ලො 
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කි න්දන කුමකට ෙ? ස්ප්ර්ශ නිදරෝර  කුමක් ෙ? ස්ප්ර්ශ  නිදරෝර 
කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ?” ඊට ප්ස්දස සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් 
දේශනො කරනවො, ඡෙිේා ආවතදේමා ඵසමකාො. එතදකොට දම් ස්ප්ර්ශ  
දකොටස් හ ක් තිද නවො. ස්ප්ර්ශ  ප්ිළිබහ කොරණයො හ ක් දප්න්නනව. 
‘කක්ඛද මමඵේසමා, ේමෝ් මමඵේසමා, නාන මමඵේසමා, ජිව්තා 
මමඵේසමා, කාෙ මමඵේසමා, ාේ්ෝ මමඵේසමා’. එතදකොට දම් 
ස්ප්ර්ශ  කුමක් ෙ කි ලො දප්න්වනවො ‘චක්ඛු සම්ලස්ස, දසෝත 
සම්ලස්ස, ඝොණය සම්ලස්ස, ජිේහො සම්ලස්ස, කො  සම්ලස්ස, මදනෝ 
සම්ලස්ස’. මළාේ් පේකො ඵම ම, සළො තන නිසො දම් ස්ප්ර්ශ  
ඇති දවනවො. මළාේ් ්ිේහාේ්ා ඵම ම ්ිේහාේ්ා, දම් සළො තන 
නිරැේර වුදනොත් දම් ස්ප්ර්ශ  නිරැේර දවනවො කි ලො දප්න්වනවො.  

එතදකොට ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට අප්ි ස්ප්ර්ශ  
කි න්දන කුමක් ෙ කි ලො දැන ගන්නට ඕන. ස්ප්ර්ශ ආ තන හ ක් 
තිද නවො. එතදකොට ඒ ිසතරක් දනොදේ දම් දහ්තුව නිස ි ස්ප්ර්ශ  
දවන්දන, ඒ වදග්ම දම් ස්ප්ර්ශ  නැමති දහ්තුව නිසො දම් දම් 
රර්මතො ි උප්දින්දන් ක ිලො, ඒ ස්ප්ර්ශ  ගැන දැන ගන්න ිසට ඒ 
ස්ප්ර්ශද ් දෙප්ැත්තක් දැන ගන්නට ඕදන. ඒ වදග්ම ඒ ස්ප්ර්ශද ් 
 ම් තොක් ගති ක්, ලක්ෂණය ක්,  ම් තොක් ආකොර ක වැටහීමක් 
තිද නවො නම්, ඒ ටිකත් දත්රැම් ගන්න ඕදන. අප්ි එතදකොට දැන් 
දමතැන දී ස්ප්ර්ශ  කි න ිසට අප්ට දැන ගන්නට ඕන දම් ලුසන 
සගැදටන  ලක්ෂණය  ි දම් ස්ප්ර්ශ  කි ලො කි න්දන. දම් ස්ප්ර්ශ  
දකොටස් දෙකකට දබෙන්නට ප්ුළුවන්. ඒ තම ි ‘පටින ම්මඵම ම’ සහ 
‘රධිපිවතක් ම්මඵම ම’ කි ලො. දම් ස්ප්ර්ශද ් දී චක්ඛු සම්ලස්ස, දසෝත 
සම්ලස්ස, ඝොණය සම්ලස්ස, ජිේහො සම්ලස්ස, කො  සම්ලස්ස කි න දම් 
ප්ංච ස්ප්ර්ශ ට කි නවො ‘ප්ටිඝ සම්ලස්ස’ කි ලො - ගැටීදමන් ඇති 
වන ස්ප්ර්ශ . ඊට ප්ස්දස මදනෝ සම්ලස්ස ට කි නවො ‘අිපවචන 
සම්ලස්ස ’ කි ලො. අිපවචන කි න්දන නොම සම්ලස්ස ක් - නොම 
රර්ම න් දග් ස්ප්ර්ශ ක්. එතදකොට දමතැන දී ප්ටිඝ සම්ලස්ස සහ 
අිපවචන සම්ලස්ස  කි න දම් රර්මතො දෙක චක්ඛු සම්ලස්ස, දසෝත 
සම්ලස්ස, ඝොණය සම්ලස්ස, ජිේහො සම්ලස්ස, කො  සම්ලස්ස, මදනෝ 
සම්ලස්ස කි න දමන්න දම් ආ තන හද න් ෙත  ුතු ි.  

එතදකොට ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දම් ස්ප්ර්ශ  ගැන 
අප්ි දහොහට ෙකින්න ඕනූ,  ම් දේලොවක,  ම් තැනක ස්ප්ර්ශ වුදනොත් 
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දමන්න දම් දහ්තු ටික නිස ි ස්ප්ර්ශ  දවන්දන්, දමන්න දම් දහ්තු 
කොරණයො ටික ි, ස්ප්ර්ශ  කි න තැනට එකතු දවලො තිද න්දන. ඒ 
ටික සම්ප්ූර්ණය වූ ිසට ි ස්ප්ර්ශ  කි න කොරණයොව ලැදබන්දන. 
ස්ප්ර්ශ  වුනො කි ලො කි න්දන ිසඳින්ට දවනවො ම ි, දේෙනොවක් ඇති 
කරනවො ම ි කි න කොරණයොව දැන ගන්නට ඕන.  

එතදකොට දමතැන දී ස්ප්ර්ශ , බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො 
කරනවො ‘කක්ඛදං ක පටිචක හකේපක ්ප්පජ්ා්ි කක්ඛදවි්ඤනං, ්ි්නං 
මංග්්ි ඵේසමා’. එතදකොට චක්ඛු සම්ලස්ස  ඇති දවන්දන 
දකොදහොමෙ?, ඇසත්, රූප් ත්, චක්ඛු ිසඥාවන ත්  න දම් තුන් 
දෙනොදග් එකතුවට, තුන් දෙනො එකට එකතු දවන තැනට, තුන් 
දෙනොදග් එකට හට ගන්න බවට කි නවො ස්ප්ර්ශ  කි ලො. ඒවදග් ම 
කනත්, ශේෙ ත්, දසෝත ිසඥාවන ත් කි න දම් රර්මතො තුන එකට 
එකතු වූ ිසට, එකට හමු වුනො නම් කි නවො දසෝත ස්ප්ර්ශ  ි කි ලො. 
එතදකොට දම් රර්මතො තුදන් එකතුව තම ි දසෝත සම්ලස්ස . හැම 
ිසටම දම් ස්ප්ර්ශ  කි න රර්මතොව  එකකින් ලැදබන්දන නූ. දම් 
රර්මතො තුදන් ම එකතුව ෙකින්න ඕදන. එකතු වූ තැන ස්ප්ර්ශ . 
එදස්ම නොස ත්, ගන්ර  ත්, ඝොණය ිසඥාවන ත් නිසො ඝොණය සම්ලස්ස  
උප්දිනවො. එතදකොට ඒ රර්මතො තුදන් එකතුවට කි නවො ඝොණය 
සම්ලස්ස  කි ලො. එතදකොට දිවත්, රසත්, ජිේහො ිසඥාවන ත් කි න දම් 
තුදන් එකතුවට කි නවො ජිේහො සම්ලස්ස  කි ලො. ක ත්, 
දප්ොට්යේබ ත්, කො  ිසඥාවන ත් කි න තුදන් එකතුවට කි නවො කො  
සම්ලස්ස  කි ලො. මනසත්, රර්මොරම්මණයත්, මදනෝ ිසඥාවන ත් කි න 
තුදන් එකතුවට කි නවො මදනෝ සම්ලස්ස  කි ලො.  

එතදකොට දමන්න දම් ස්ප්ර්ශ  කි න කොරණයොව දම් දහ්තු 
කොරණයො තුන් දෙදනක් දග එකතුව ි කි ලො ෙකින්න ඕනූ. එතදකොට 
දම් තුන් දෙනො එකට එකතු දවලො තිද න්දන කුමකට ෙ? දම් තුන් 
දෙනො එකතු වූ ිසට දේෙනොවක් උප්ේෙනවො කි න කොරණයොව දැන 
ගන්නත් ඕනූ. දම් ඵසම්ක පාා්ා්ි කි න ිසට, දම් දහ්තු තුදන් 
එකතුව නිස ි ස්ප්ර්ශ  කි න කොරණයොව ලැදබන්දන, ඒ ස්ප්ර්ශ  
ඉප්දුදනොත් දම් දේෙනොව උප්දිනවො කි න කොරණයොව දැන ගන්නට 
ඕනූ. එතදකොට ඒ ස්ප්ර්ශ  අප්ි දමන්න දම් ආකොරද න් දැන ගන්න 
ඕනූ. බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කළො, ‘මහදණයනි, මම දම් 
ස්ප්ර්ශ  හම නැති එළ දෙනකුට උප්මො කරමි’ කි ලො. ඇ ි හම නැති 
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එළදෙනක් හිටිද ොත්, දම් හම නැති එළදෙන වතුරකට බැස්දසොත්, 
වතුදර් ඉන්න මොළු ආදී සත්තු ඉන්නවො නම් ඒ සත්තු දකොටනවො. ඊට 
ප්සුව දම් එළදෙන ගහකට දහෝ ටැඹකට දහ්ත්තු වුදනොත් ගදහ් ඉන්න 
දේද ෝ දහෝ කඩිද ෝ දහෝ ගදහ් ඉන්න කෘමි සත්තු කනවො. ඉතින් දම් 
එළදෙන ියම දප්ොදළොදේ වදග් දහ්ත්තු දවලො හිටිද ොත්, නිදා 
ගත්දතොත් දප්ොදළොදේ ඉන්න කඩි කූඹි කනවො. දම් එළදෙන කිසිම 
දේකට දහ්ත්තු දනො වී අහස ඇසුරැ කර දගන හිටිද ොත් අහස ඇසුරැ 
කර දගන ඉන්න කප්ුදටෝ ගිජුලිහිිසද ෝ වදග් දකොටනවො. හම නැති 
එළදෙන  ම් තැනකට දහ්ත්තු උදනොත්,  ම් ඉරි ේවල සිටිද ොත්, 
 ම් තැනකට ගිද ොත් එ ින් කිසිම දවලොවක සැප් ක් ලබන්දන් නූ, 
දුකක් ම ලබනවො, දුකක් ම ිසඳිනවො, ප්ීඩොවක් ම ිසඳිනවො වදග්, දම් 
ස්ප්ර්ශ  ඒ වදග් ෙත  ුතු ි කි ලො දප්න්නුම් කරනවො. ඒ හම නැති 
එළදෙන කුමන ඉරි ේවක හැසිරැනත්, කුමන දමොදහොදත්, කුමන 
තැනක ගත කළත් දුකක් ලබනවො මිස, සැප් ක් ලබන්දන් නූ වදග්, 
දම් චක්ඛු සම්ලස්ස, දසෝත සම්ලස්ස ආදී ස්ප්ර්ශ ආ තන හද ් කුමන 
ආ තන කට ස්ප්ර්ශ ක් ඇති වුනත් දුක ම ිසඳිනවො, දුක ම උප්දිනවො 
කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කළො.  

 ම් කදලක ප්ින්වතුනි, දම් ස්ප්ර්ශ  හම නැති එළදෙනක් 
වදග් දන්ෙ කි ලො ප්ිරිසිහ දැකප්ු ෙවසට තම ි දම් සි ලුම සංසොර දුක 
අවසන් දවන්දන්. එදාට තම ි දම් දේෙනොව දකදරහි තිද න 
තණය්හොවක් තිද නවො නම්, තණය්හොව නැති දවලො භව  නැති දවලො, 
ජරො මරණය දුක නැති දවන්දන්. එතදකොට දම් ස්ප්ර්ශ  කි න්දන් 
හම නැති එළදෙනක් වදග ි කි න කොරණයොව දනො ෙකින තොක් ඒ 
දේෙනොව දකදරහි රස ිසහ ගැනීම අනුව බලනවො, තණය්හොව 
වැදඩනවො, උප්ොදාන  වැඩිලො ජරො මරණය දුකට ප්ත් දවන්ට දවනවො. 
එතදකොට ප්ින්වතුනි, දමතන දී ස්ප්ර්ශ  අප්ි දකොදහොමෙ ප්ිරිසිහ 
ෙකින්දන්? ස්ප්ර්ශ  දකොදහොම ෙ අප්ි දැන ගන්දන්? දමන්න දම් 
කොරණයොව ගැන දහොහට දැක ගන්න ඒ සහහො මම දප්ොඩි උප්මොවක් 
කි න්නම්.  

ප්ින්වතුනි, අප්ි කි මු දදාරවල් හ ක් තිද න දග ක් 
තිද නවො. දම් දග ට ඉස්සරහින්, දෙප්ැත්දතන් ප්ිටිප්ස්දසන්, වීදුරැ 
දාප්ු දදාරවල් හ ක් තිද නවො. දම් දදාරවල් හ ක් තිද න දග් මැේදේ, 
එක්තරො ප්ුරැෂද ක් ඉහ දගන වැඩක් කරනවො. අප්ි කි මු, දප්ොතක් 
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බලනවො. එතදකොට දම ො දම් දග් ඇතුදළ් ඉහ දගන දප්ොත 
බලන්දන්, එ ො ම දම් දග් හදා දගන දම් දගෙරට දදාරවලුත් හදා දගන, 
දදාරවල් වලට එ ො ම කැමති වර්ණය කට ම වීදුරැත් දාලො. දැන් දම් 
ිසදි ට දම් ප්ුේගල ො දදාරටු ටික හෙලො දැන් දම් දග් මැේෙට දවලො 
දප්ොතක් බලනවො. ඔන්න දැන් දම් දමොදහොදත් දී බලන්න දම ො 
දප්ොතක් බල බලො ඉන්න හින්දා, මැෙට දවලො, දම් දදාරවල් ගැන කිසිම 
දැනුමක් නූ. දම් දදාරටු එකකට වත් දම ොදග් හිත ද ොමු දවලො නූ. 
දදාරටු ගැන කද න් වත්, හිදතන් වත් සම්බන්ර දවලො නූ, කිසිම 
දැනුමක් නැහැ. දප්ොත ගැන ි අවරොන  තිද න්දන්. ඒ ගෘහ  මැේදේ 
තිද න ප්ුටුවක වොඩි දවලො දප්ොත බල බලො ඉන්නවො. ඉන්න ිසට දම් 
එක දදාරටුවක් ඉස්සරහට  ම් කිසි දකදනක් එනවො. වීදුරැවට එප්ිටින් 
 ම් කිසි දකදනක් ආ ිසට දප්ොත කි වමින් ඉන්න දම ොට දත්දරනවො 
‘කවුෙ ආවො වදග්’ කි ලො. අප්ි වැඩක් කරමින් හිටිද ොත්, ියමට නැමිලො 
වැඩක් කරමින් හිටිද ොත්, ඒ ළඟට කවුරැ හරි ආදවොත් ඉස්දසල්ලො 
අප්ට දත්දරනවො ‘කවුෙ ආවො වදග්’ කි ලො. අප්ි කුමක් ෙ කරන්දන්? 
කර කර හිටප්ු වැදඩ් නතර කරනවො. නතර කරලො ඒ ආවො වදග් 
කි ලො දත්රැණයු ප්ැත්ත බලනවො.  

ඒ වදග් දැන් දම් දදාරටු හ ක් තිද න ගෘහ  මැේදේ දප්ොතක් 
බලමින් ඉන්න මනුස්ස ොට ඒ දදාරටුවක් ඉස්සරහට  ම් කිසි අරමුණයක් 
ආදවොත්,  ම් කිසි දකදනක් ආදවොත් දත්දරනවො  ම් කිසි දකදනක් 
දදාර ලඟට ආවො වදග් කි ලො. ඒ දප්ොත කි ව කි වො හිටප්ු එක නතර 
කරලො දදාර ප්ැත්තට හැරිලො දදාර දෙස බලනවො. බලන ිසට ම ඔන්න 
දදාදරන් එප්ිට ඉන්න දකනො දප්්නවො. ඔන්න දහොහට බලන්න දම් 
ඉන්න දකනො දප්ොත කි වන එක නතර කරලො, දදාර ප්ැත්තට හැරිලො, 
දදාර ප්ැත්ත බලන්නත් ඕනූ. ඔන්න එිසට දදාර ගැන දැනුම ආවො, දදාර 
ගැන ෙන්නවො, දදාරට දම ොදග් ඇස් දෙක ද ොමු වුනො. එිසට ම දදාරට 
එප්ිටින් ඉන්න දකනොත් දප්නුණයො. දැන් දම් තුන් දෙනො - දම ො දදාර 
දෙස බලන්නත් ඕනූ, දදාර දම ොට දප්දනන මට්ටදම් තිද න්නත් 
ඕනූ. එතදකොට දදාදරන් එප්ිට ඉන්න දකනො දප්දනනවො. ඔන්න දැන් 
දම් කොරණයො තුන එක ිසදිහට දප්ළට එකතු වූ ිසට දදාරින් එප්ිටින් 
රූප් ක් දප්නී හිටිනවො. එතදකොට වීදුරැ දදාරත් තිද නවො. දම ො ඒ 
දෙස බැලීමත් තිද නවො. දැන් දදාර දෙස බැලූ ිසට එප්ිටින් ඉන්න 
දකනො දප්්නවො. ඔන්න දැන් රූප් ත් දප්්නවො. ඊට ප්සුව එ ො, ඒ ඉන්න 
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දකනො බලලො ආප්හු තමන් හිටප්ු ිසදි ට දප්ොත කි වනවො. ආද ත් 
ඊළඟ දදාර ඉස්සරහට කවුරැ හරි ප්ැමිිස ිසට, කවුෙ ආවො වදග් කි ලො 
දත්රිලො ආද ත් කරන වැඩ  නතර කරනවො. නතර කරලො කවුෙ 
ආදේ කි ලො, ඒ දත්රැණයු ප්ැත්ත බලනවො. බලන ිසට ඒ දදාරටුව දෙස 
හිත ද ොමු දවන ිසට, ඒ දදාරටුදවන් එප්ිට ඉන්න දකනො දප්්නවො.  

දැන් දහොහට බලන්න දම් ඉන්න දකනො දග් මැෙ ප්ුටුවක් ති ො 
දගන දප්ොත බලන දකනො කරන වැදඩ් නතර කරලො නැගිටලො ගි ො 
දනොදේ. තමන් ඉන්න තැන ඉහ දගන ම ඒ ඒ දදාරටු දෙස බැලුවො 
ිසතර ි. දග් මැේදෙ ඉහ දගන දදාරටුදවන් එහො ප්ැත්ත බලන ිසට 
දදාරටුදවන් එහො ඉන්න දකනො දප්්නවො. ඒ උප්මොව වදග්, දදාරවල් 
හ ක් තිද න දග ක් මැේදෙ ප්ුරැෂද ක් ඉන්නවො වදග් තම ි 
ප්ින්වතුනි, අදප්් දම් භවොංග මට්ටදම් සිත ප්වතින තැන. 
කර්මොනුරූප්ව ප්රතිසන්ිප වශද න් දම් රූප් ට ප්ැමිිස හිතට කි නවො 
භවතාංග් මි් කි ලො. ඒ හිත නිසො දම් ඇස, කන, නොස , දිව, ශීමර  
කි න දම් ටික ප්වතිනවො. දැන් දම් ඇස, කන, නොස , දිව, ශීමර  
කි න්දන් දම් ප්රසොෙ ටිකක්. එතදකොට දම් ප්රසොෙ ටික දැන් හැදිලො 
තිද න්දන. එතදකොට දම් ප්රසොෙ ටික හෙලො දම් හිත භවොංග මට්ටදම් 
ප්වතිනවො, හරි ට දදාරටු හ ක් තිද න දග ක් මැේදෙ දකදනක් 
ඉන්නවො වදග්. දම් ඇස කන නොස  දිව ශීමර  මනස කි න දම් 
දදාරටු හ  වදට්ට තිද නවො, මැෙ භවොංග මට්ටදම් සිත තිද නවො. 
දැන් දදාරටුවට ප්ිටින්  ම්කිසි දකදනක් ආ ිසට, මුලින් ම අර ඇතුදළ 
ඉන්න දකනොට ‘කවුෙ ආව වදග්’ කි ලො දැදනනවො වදග්, දැන් දම් 
චක්ඛු ප්රසොෙ  ඉදිරිප්ිට ට  ම් කිසි රූප් ක් ආ ිසට අර භවොංග මට්ටදම් 
සිතට දැදනනවො ‘කවුෙ ආව වදග්’. ඔන්න ඒ සිදුවීමට, ඒ දැනීමට 
කි නවො භවතාංග් කධ් කි ලො. කරන කට ුත්ත නවත්තනවො, අර 
දප්ොත බල බලො හිටප්ු එක නතර කරනවො. ඒකට කි නවො භවතාංග් 
්පේේේභ කි ලො. භ වතාහාවතජ්ා් - ඒ දදාරටුව ප්ැත්තට හැදරනවො, 
හැරිලො බලනවො. දදාරටුව දෙස බලන ිසට ම දුටුවො දදාරටුදවන් එප්ිට 
ඉන්න දකනො. ඒක චක්ඛු ිසඥාවණය  වදග්. දහොහට බලන්න ඒ චක්ඛු 
ප්රසොෙ  උප්ද ෝගී කර දගන ඉදිරිද න් ආප්ු රූප් නිමිත්තක් භවොංග 
සිතට දැනුණයු ිසට, කරන කට ුත්ත නතර කරලො දදාරටුව ආවර්ජන  
කරලො, අරමුණයු කරලො, දදාරටුවට හිත ද ොමු කරන ිසට ම ඔන්න දැන් 
තම ි ඇස ඉප්දුදණය්. දමොකෙ දදාරටුව ගැන දැනුම ආදේ දැන්.  
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එතැන දී දමදහම කොරණයොවක් ෙකින්න ඕනූ, දම් භවොංග 
මට්ටදම් හිත තිද න ිසට ප්ින්වතුනි, දම් ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  ම 
නැහැ. ඒ දවලොදව දී ඒ මට්ටමට කි නවො භ වතාහ විාදක ්ෙි කි ලො. 
දදාරටු එකක් වත් නූ. අප්ට දත්දරන මට්ටදමන් ගත්දතොත් 
නිර්ිසන්ෙන එන්නතක් දුන්නහම, නිර්ිසන්ෙන  කළ ිසට දම් රූප් 
දප්්නවො, සේෙ ඇදහනවො කි න ඒවො දමොකුත් ෙන්දන් නැහැ. දම් 
ස්ප්ර්ශ ආ තන ඉප්දුණයො කි න කරැණයක් නූ. නමුත් ඒ ප්ුේගල ො 
මැරැදණය් නූ, සිසඥාවනක ි. දම් භවොංග මට්ටදම් හිතත් ෙකින්න අන්න 
ඒ වදග්. එතදකොට දම් ආ තන දමොකුත් නූ. එතන තම ි දම් දප්ොත 
කි ව කි වො ඉන්න මනුස්ස ො වදග්. දම් බොහිර රූප්ොරම්මණය ක් ආ 
ිසට, මුලින් ම භවොංග මට්ටමට ම ි දැදනන්දන්. අර දප්ොත කි ව 
කි වො ඉන්න දකනොට ම ි දැදනන්දන්. එ ො කරන වැදඩ් නතර 
කරනවො. නතර කරලො, එ ො ද ොමු දවනවො දදාරටුව ප්ැත්තට. ඔන්න 
දැන් දදාරටුව ගැන දැනුම ආවො. දදාරටුව හො සිසඥාවනකව බැඳිලො. දදාරටුව 
ගැන දැනුම එන ිසටම, දදාරටුදවන් එහො ඉන්න දකනො දප්්නවො. ඔන්න 
‘්ි්නං මංග්්ි ඵේසමා’ කීදේ දම ො දදාරටුව ට ද ොමු දවන්නත් 
ඕනූ. දදාරටුවට ද ොමු වූ ිසට දදාරටුව දප්්නවො. එතදකොට ම දදාරටුවට 
එහො ඉන්න දකනො ෙකින්න ප්ුළුවන්. ඒ ෙකින හිතට කි නවො චක්ඛු 
ිසඥාවන  කි ලො.  

දැන් දමතැන දී, ‘්ි්නං මංග්්ි ඵේසමා’ කි ලො තුන් 
දෙනොදග් එකතුව කි න ිසට ඇදහ් උප්දින සිතක් දහෝ ඇස ඇතුළු 
චක්ඛු ප්රසොෙ  ඇසුරැ කර දගන සිත් උප්දිනවො කි ලො දනො දැකි  
 ුතු ි. භවොංග මට්ටදම් තිද න සිත එ ොට නිමිත්තක් ආ ිසට එ ො 
නැගිටලො  න්දන් නැහැ. ඒ කරන දේ නතර කරලො එතන ම ඉහ 
දගන දම් චක්ඛු ප්රසොෙ ට සිත ද ොමු කරනවො. ද ොමු කරන ිසට 
ප්රසොෙ  හරහො, ප්රසොෙද න් එප්ිට තිද න දේ දප්දනනවො. දැන් අර 
දග් මැේදේ ඉන්න දකනො ඉන්න තැන ඉහලො නැගිටලො ගිද ් නූ. 
බලන්න දදාර ලඟට නැගිටලො  න්න ඕනූ නූ. ඉන්න තැන ඉහලො 
දදාර ප්ැත්තට හැරිලො දදාර දෙස බැලුවො. දදාර දෙස බලන ිසට දදාරට 
එප්ිටින් ඉන්න දකනො දප්්නවො. ඔන්න තුන් දෙනො ප්ිළිදවලට සකස් 
දවන ිසට කි නවො,  මක් දප්නුණයො කි ලො දම් තුන් දෙනොදග් 
එකතුව. දදාර තිද න්නත් ඕනූ. දදාරට අප්ි ද ොමු දවන්නත් ඕනූ. 
අප්ි ද ොමු වූ ිසට දදාර ට එප්ිටින් ඉන්න දකනො දප්්නවො. දම් තුන් 
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දෙනො එකතු වූ ිසට ඔන්න රූප් ක්, දකදනක් ඉන්නවො කි ලො 
දප්්නවො. ඒ වදග් ප්ින්වතුනි, අප්ට ප්ුළුවන් කම තිද න්න ඕනූ 
දමතැන දී ඒ වදග් ඇස කි න කොරණයොව ට හිත ද ොමු දවන්නත් 
ඕනූ, ඇස කි න කොරණයොවට හිත ද ොමු වූ ිසට ඇසට එප්ිටින් තිද න 
රූප් ත් දප්දනනවො. ඔන්න එතදකොට ස්ප්ර්ශ ක් කි ලො කි නවො. 
චක්ඛු සම්ලස්ස ක්.  

එතදකොට ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ඔන්න ඔ  ිසදිහට 
අප්ට දැන ගන්න ප්ුළුවන් කම තිද න්න ඕනූ. දම් ස්ප්ර්ශ  කීදේ 
කුමකට ෙ? දමන්න දම් ඇසට හිත ද ොමු දවන්න දප්ර ඇස කි න 
එක ඉප්දිලො තිබුණයො කි න්දන් නැහැ. එිසට දම් භවොංග මට්ටදම් හිත 
ප්වතින්දන්. එතැනට රූප් ඡො ොවක් ආ ිසට ඒ අනුසොරද න් එ  
උප්කොීම කර දගන හිත ආ තන න්ට ද ොමු කළො, හිත ආ තන න්ට 
ද ොමු දවන ිසට ි ඇස ඉප්දුදණය් කි ලො ෙකින්න ඕනූ. ඇස  ම් 
දවලොවක ඉප්දුණයො නම්, ඒ දමොදහොදත ම රූප්  දප්්නවො කි න 
කොරණයොවත් ෙකින්න ඕනූ. වීදුරැ දදාර දෙස බැලුව ිසට එප්ිටින් ඉන්න 
දකනො දප්්නවො ම ි. එතදකොට ඇස ඉප්දුණයො කි න්න තිද න 
ලක්ෂණය  තම ි ප්ින්වතුනි, රූප් ක් දප්්න එක. එතදකොට රූප් ක් 
ඉප්දුණයො දප්්නවො කි ලො කි න එදක් ලක්ෂණය  තම ි ඇස ඉප්දුණයො 
කි න එක. එතදකොට ඇස උප්කොර ි රූප්  උප්දින්නට. රූප්  
උප්කොර ි ඇස උප්දින්න. දම් දෙන්නො උප්කොර ි හිත උප්දින්න. 
එතදකොට දමන්න දම් තුන් දෙනොදග් එකතුව ‘්ි්නං මංග්්ි 
ඵේසමෝ’ කි ලො කි න්දන්, දම් අවස්ථො ටික එකට සම්ප්ූර්ණය වූ ිසට ි 
රූප් ක් දප්දනන්දන්, රූප් ක් ගැටුණයො කි න්දන්. ඔන්න දැන් 
කි නවො චක්ඛු සම්ලස්ස  ඉප්දුණයො කි ලො. ඔන්න ඉප්දුදනොත්, ඒ 
ඉප්දුණය චක්ඛු සම්ලස්සද න් සැප් දහෝ දුක් දහෝ උදප්්ක්ෂො සහගත 
දේෙනොවක් ඇති කරනවො ම ි. සැප් දේෙනොව දනො ප්ැවැත්ම දුක ි. 
දුක් දේෙනොව දුක ි. උදප්්ක්ෂො දේෙනොව ිසප්රිණයොම වන නිසො දුක ි. 
එදහනම් ස්ප්ර්ශ  ඉප්දුණයො කි ලො කි න්දන් දුකක් ඉප්දුණයො. ඒ නිස ි 
හම නැති එළදෙනක් වදග් ෙකින්න කීදේ. එදහනම් තමන්ට දහොහට 
දත්දරන්නට ඕනූ ස්ප්ර්ශ ආ තන ක් ඉප්දුණයො කි ලො කි න්දන් හම 
නැති එළදෙනක් වදග් කි න කොරණයොව. එතදකොට ඔ  වදග්ම ඊළඟ 
දදාරටුවටත් - දැන් අර ප්ුේගල ො දදාරටුව දෙස බලලො, ඒ රූප්  බලලො 
ආප්හු දග් මැේෙට දවලො තමන්දග් දප්ොත කි වන්න ගත්තො වදග්, 
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භවොංග මට්ටදම් හිත ප්වතිනවො. එතදකොට දවනත් දදාරටුවකින් 
දකදනක් එනවො. එතදකොට ඒ දදාරටුවටත් ‘කවුෙ ආවො වදග්’ කි ලො 
දත්දරනවො, ඔන්න දප්ොත කි වන එක ටිකක් නතර කරනවො. නතර 
කරලො ඒ දදාරටුව දෙස බලනවො. ඔන්න ඒ දදාරටුවට එප්ිටින් ඉන්න 
දකනො දප්දනනවො.  

එතදකොට දමතැන දී දහොහට බලන්න ඕනූ, දදාරටුව හරහො 
බලන ිසට, දම් දදාරටුදේ තිද න වීදුරැවල වර්ණය ක් තිද නවො නම්, 
නිල් ප්ොට දහෝ රතු ප්ොට, ඒ වර්ණය  හරහො  ි අප්ට ඉදිරිද න් තිද න 
රූප්  දප්දනන්දන්. ඒ වදග් දම් ප්රසොෙ ට ද ොමු දවන ිසට, ප්රසොෙද ් 
තිද නවො නම් රූප් දගෝචර දවන්න ප්ුළුවන් ලක්ෂණය ක්, මට්ටමක්, 
දැන් ඇසට දගෝචර දවන මට්ටම ට කි නවො ‘රූප් රූප්’ සවර්ණය   
කි ලො. දම් ප්රසොෙ ට, දසෝත ප්රසොෙ ට දගෝචර දවන මට්ටමට 
කි නවො ශේෙ  කි ලො. ඝොණය ප්රසොෙ ට දගෝචර දවන මට්ටම ට 
කි නවො ගන්ර කි ලො.  

එතදකොට දැන් ඔන්න අනිත් ප්රසොෙ ට ද ොමු වුනො, හිත ද ොමු 
කළො, ඔන්න එතදකොට දමොකෙ කරන්දන් ශේෙ  කි න එකක් 
ඇදහනවො. දැන් අර ප්ුේගල ො දග් ඇතුදළ් ඉහ දගන, දප්ොත බල බලො 
ඉන්න ිසට අනිත් ේවොර  ඉස්සරහට ‘දකදනක් ආවො වදග්’ දත්රැණයො, 
කරන වැදඩ් නතර දකරැවො. භ වතාහාවතජ්ා් - ඒ දදාරටුවට ආවො කි ලො 
දත්රැණයු ප්ැත්ත බැලුවො. කනට, දසෝත ප්රසොෙ ට තම ි හිත ද ොමු 
කදළ්. ඔන්න ඒ ප්රසොෙ ට එප්ිටින් තිද න රූප්  හමු වුනො - ශේෙ . 
ඒ කි න්දන් ඒ දදාරටුවට එප්ිටින් ඉන්න දකනො දප්නුණයො වදග්. 
එතදකොට දම් වදග් හැම දවලොදව ම දම් දදාරටු හ  දෙස ඔළුව 
උස්සලො බලනවො. එ ින් එප්ිට ඉන්න කට්ටි  දැන ගන්නවො. නැවත 
දප්ොත කි වනවො. නැවත දප්ොත කි ව කි වො ඉහලො කවුරැ හරි ආ 
ිසට ඒ දෙස බලනවො. බලලො ආද ත් දප්ොත කි වනවො. ඔන්න ඔ  
සිේිප  වදග් සිේිප ක් තම ි ප්ින්වතුනි, අදප්් ජීිසතවල තිද න්දන්.  

දම් දදාරටු හ ත්, දදාරටු හ  ගැන දැනුමත්, දදාරටු හ  නිසො 
ඇති වන රූප් බලලො ඇති වන දේෙනොව කි න එකත්, දප්ොත බලන 
දවලොදව දී නැහැ. අර ඒ ඒ දදාරටුවට සිහි  ද ොමු කළ ිසට ි දදාරටුව 
ඉප්දුණයො කි ලො දදාරටුව ගැන දැනුම ආදේ. එතදකොට ි දදාරට එප්ිටින් 
තිද න රූප්  දැක්දක්. එතදකොට ි ඒ ප්ිළිබහ ිසඳින්න ප්ුළුවන් වූදේ. 
ඒ වදග්, දම් භවොංග මට්ටදම් සිත තිද ේදී ප්රසොෙ ටික හෙලො 
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තිද නවො දග ි දදාරටු වදග්. ඒ දවලොදව දී දම් ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  
ඉප්දිලො නැහැ, ප්ින්වතුනි. ඒකට කි නවො භ වතාහ විාදක ්ෙි කි ලො. දම් 
දදාරටු එකක් වත් ඉප්දිලො නැහැ. දමදහම තිද න ිසට, ඒ ඒ ේවොර  
ඉදිරි ට  ම් රූප් ක් ආ ිසට භවොංග මට්ටදම් සිතට දැදනන ිසට, 
සිදතන් කරන වැදඩ් නතර කරලො, ඒ ඒ ේවොර  ප්ැත්තට ද ොමු 
දවනවො. ඔන්න ද ොමු වන ිසට ඒ ේවොර  ඉප්දුණයො කි න්දන් ඒ ද ොමු 
වීමත් එක්ක ම ි. ඊට දමහො, අර නිර්ිසන්ෙන එන්නතක් දුන් ිසට 
ෙන්දන් නූ වදග්, ආ තන ක් ගැන ෙන්දන් නූ - සිහි නැති දවලො 
වදග් තම ි භවොංග මට්ටම. ඒ ආ තන ට හිත ද ොමු කරන ිසට ම, 
එ ින් ඉදිරිද න් තිද න රූප්  දප්්නවො, රූප්  ෙකිනවො. ඒ රූප් ක ්
ෙකින බවට කි නවො ිසඥාවන  කි ලො. දමන්න දම් වදග් දප්ර ප්සු 
නැතිව තුන් දෙනො ම ඒ දමොදහොදත ම ඉප්දුණය බවක් ෙකින්න ඕනූ. 
ඔන්න ඒ ිසදි ට දත්රැණයො ම තම ි ප්ින්වතුනි, දම් ස්ප්ර්ශ  කි න 
එක අප්ට දහොහට දප්දනන්දන්.  

ස්ප්ර්ශ  කි න ිසට, ඒ ඒ අවස්ථොවට හදා ගත් කරැණයු තුනකින් 
අප්ි දම් ස්ප්ර්ශ  ෙකින්න ඕනූ. දමන්න දම් කොරණයො තුනකින් 
ස්ප්ර්ශ  ෙකින ිසට - චක්ඛු සම්ලස්ස, දසෝත සම්ලස්ස, ඝොණය සම්ලස්ස, 
ජිේහො සම්ලස්ස ආදී - අප්ට දත්දරනවො  ම් දේෙනොවක් ිසඳින්දන් 
අප්ි දම් ප්රතය ටික එකතු කරලො   කි න කොරණයොව. ඔන්න ඔතන දී 
‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ස්ප්ර්ශ  කි ලො  මක් දවනවො නම් 
දවන්දන් දමදහම ි දන්ෙ? චක්ඛු සම්ලස්ස  කි ලො හට ගත්දත් 
දමන්න දම්ක ි දන්ෙ කි න එක දත්දරන්නට ඕනූ. දම් වදග් දසෝත 
සම්ලස්ස , ඝොණය සම්ලස්ස, ජිේහො සම්ලස්ස, කො  සම්ලස්ස, මදනෝ 
සම්ලස්ස කි න දම් ස්ප්ර්ශ ආ තන හ ම ෙකින්න ඕනූ. ඒ තමන්දග් 
හිත ආ තනවලට ද ොමු වීමත් සමග ම ආ තන ඉප්දිලො, ස්ප්ර්ශ වුනො. 
ස්ප්ර්ශ  කි න්දන් දමන්න දම් වදග් අවස්ථොවට ඇති වන එකක් 
කි ලො ෙකින්න ට ඕනූ. එතදකොට ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි නවො.  

එතදකොට දම් ස්ප්ර්ශ  කි න එක ‘මළාේ් පචකො 
ඵේසමා’. ඔන්න දහොහට ෙකින්න. සළො තන  නිස ි ස්ප්ර්ශ  
දවන්දන්. ඒ කි න්දන් දම් හිත, ආ තන න්ට ද ොමු වූ නිස ි 
ස්ප්ර්ශ  හට ගත්දත්. අර දදාරටුව නිසො ප්ුේගලද ක් ගැදටනවො වදග් 
- අර දප්ොත කි ව කි වො ඉන්න දකනො දදාරටුව ප්ැත්තට ද ොමු වූ 
නිසො, දදාරටුව නිසො ප්ුේගලද ක් ෙකින්න ප්ුළුවන් වදග් කොරණයොවක් 
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ෙකින්න. ඇස නිසො, කණය නිසො, නොස  නිසො, දිව නිසො ස්ප්ර්ශ ක් 
ඇති දවනවො - දම් හිත ේවොර  දවත ි ද ොමු කරන්දන්. ේවොර ට 
ද ොමු කළ නිස ි දදාරටුවට ඉදිරිද න් ඉන්න දකදනක් සිතට ස්ප්ර්ශ 
දවන්දන්. එතදකොට ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට සළො තන නිස ි 
ස්ප්ර්ශ දවන්දන් කි න කොරණයොව ෙන්නවො.  

එතදකොට ‘ඵසම්ිේහා්්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දම ො 
ෙන්නවො බැරි දවලො වත් දම් හිත දදාරටුව ප්ැත්තට ද ොමු දනො 
වුදනොත් කවුෙ ආවො වදග් කි ලො දත්දරන ිසට, කවුරැ ආවත් කමක ්
නූ කි ලො ගණයන් ගන්දන් නැතිව තමන් දප්ොත ම බල බලො හිටිද ොත්, 
තමන්ට ඒ දදාරටුව ගැන දැනුමක් දහෝ ඒ දදාරටුදේ ස්ප්ර්ශ වීමක් 
එදහම දවනවො ෙ? එදහම දවන්දන් නූ. ඒ වදග් අප්ට දම් ේවොර  
ඉදිරිප්ිට ට  ම් අරමුණයක් ආ ිසට, දහොහට සිහි , නුවණය භවොංග 
මට්ටමට වැඩිලො තිද නවො නම්, දැන දැක අප්ට නුවිසන් තීරණය  
කරන්න ප්ුළුවන් මට්ටම ට ඇිසල්ලො තිද නවො නම්, දම් ේවොර  
අරමුණයු දනොකර, ඊට අනුව දමදනහි දනොකර ඉන්න ප්ුළුවන්. 
එතදකොට දම් ේවොර  සආ තන   උප්දින්දන් නූ. එතදකොට දම් 
ේවොර ට හිත බැස ගන්දන් නූ. එදහම වුදනොත් දම් ස්ප්ර්ශ  නූ. 
එතදකොට ස්ප්ර්ශ නිදරෝර වුදනොත් දේෙනොව නිරැේර දවනවො. 
එතදකොට ස්ප්ර්ශ  නැති වුදනොත් ප්ින්වතුනි, නැති වුදන් කුමක් ෙ 
සැප් දේෙනො, දුක දේෙනො, උදප්්ක්ෂො දේෙනො කි න තුන් දේෙනොව. 
ඒ කි න්දන් දුක නැති වුදන්.  

එදහනම් ඒ නිස ි බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ් 
‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට, ස්ප්ර්ශ  කි ලො කි න්දන් දම් තුන් 
දෙනොදග් එකතුව ි කි ලො ෙකින්නත් ඕනූ. ඒවදග් ම ස්ප්ර්ශ සමුෙ  
ෙකින්න ‘මළාේ් පචකො ඵේසමා’ - දම් ආ තන ට හිත ද ොමු 
කරන නිසො, දදාරටුව දෙස හැරිලො බැලූ නිසො දන්ෙ ස්ප්ර්ශ  සිදු වූදේ. 
‘මළාේ් පචකො ඵේසමා, මළාේ් ්ිේහාේ්ා ඵසම ්ිේහා්ා’ - 
දදාරටුව දෙස බැලුදේ නැත්නම් දම් දදාරටුව ගැන දැනුම දහෝ රූප් ක් 
දහෝ ලැදබ ි ෙ? ලැදබන්දන් නූ. ඒ වදග් දම් ේවොර  ආවර්ජනො දනො 
කදළොත්, ආවර්ජනො දනො කරන තත්ත්ව ට ප්ත් වුදනොත් දම් 
කොරණයොව ලැදබන්දන් නූ කි ලො දමන්න දම් ‘මළාේ් ්ිේහාේ්ා 
ඵසම ්ිේහා්ා’ කි ලො දමන්න දම් ආ තන ටිදක් නිදරෝරද න් 
ස්ප්ර්ශ නිදරෝර  ෙකින්න ඕනූ. දමතැන දී සළො තන නිදරෝර  
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කි න ිසට ප්ින්වතුනි, මරිසන් ප්සුව තිද න සිේිප ක් එදහම ෙකින්න 
එප්ො. දැන් අප්ි දැක්කො අර භවොංග මට්ටදම් ඉන්න ිසට, නැත්නම් අර 
දග් ඇතුදළ් ඉන්න මනුස්ස ො දම් දදාරවල් හද න් එකක් වත් ස්ප්ර්ශ 
දනො කර ජීවත් දවනවො දන්ෙ. එතදකොට ඒ දදාරටු හරහො ප්ුේගල න් 
ආප්ු බවට නිමිති තමන්ට දැන ගන්නට ප්ුළුවන්. නමුත් කවුරැ ආවත් 
ආදේ දමදහම දකදනක් දන්ෙ කි ලො ඇතුදළ් ඉහලො තීරණය  
කරන්න ප්ුළුවන් නුවණයක් තිබුදනොත්, දම් ේවොර  හරහො බලන්දන් 
නැතිව, එතදකොට දම ොට ඒ දදාරටුවලින් එන ස්ප්ර්ශ  නූ. තමන් 
ඉන්න තැන ඉහලො ිසඳින ස්ප්ර්ශ ක් ිසතර ි. ඉන්න තැන ඉහලො 
ප්වතින රර්මතොව ක් ිසතර ි.  

අන්න ඒ වදග් දම් භවොංග මට්ටම කි ලො කි න්දන් ප්ුරොණය 
කර්ම ප්රතයද න් හට ගත්ත ිසප්ොක ටිකක්. ප්ූර්ව කර්ම ප්රතයද න් හට 
ගත්ත උප්්ප්ත්ති භව . එතදකොට එතන ඉහ දගන දම් ආ තන ටික 
හරහො කුමන අරමුණයක් ආවත්, ඒ එන හැම අරමුණයකට ම නුවණය 
ද ොෙලො, දම් උප්දින හැම රර්ම ක් ම ආ තනවලට ද ොමු දනො 
කදළොත් දප්දනන්දන් නූ. ආ තනවලට ද ොමු කදළොත් දප්දනනවො, 
ඒ කි න්දන් ස්ප්ර්ශ දවනවො. ‘ස්ප්ර්ශ වුදනොත් දුක දන්ෙ එන්දන්? 
එදහනම් දුක උප්ෙවො දගන දුක් ිසඳින්දන් කුමකට ෙ?’ කි නවො වදග් 
තැනක නුවණයකින් ආ තනවලට නැඹුරැ දවන්දන් නැතිව හිටිද ොත් 
ප්ින්වතුනි, දම් ස්ප්ර්ශ  කි න එක හට ගන්දන් නැතිව ඉන්න 
ප්ුළුවන්. දමතැන දී ටිකක් ගැඹුරැ රර්මතොව ක් තිද නවො. තව ිසදශ්ෂ 
කරැණයු කොරණයො කි න්න දබොදහෝ ි. නමුත් දම්ක ඊට කොල  දනොදේ. 
දමතැන දී මට මතක් කරන්න ඕනූ වුදන්, දම් සළො තන නිදරෝර  
කි න ිසට, ස්ප්ර්ශ නිදරෝර  කි න ිසට, දම් සිහි ඇති ව, නුවණය ඇති 
ව දම් ආ තන නූප්ෙවො ඉන්න ප්ුළුවන් මොනසික මට්ටමක් අප්ට ඇති 
කර ගන්න ප්ුළුවන් ෙර්ශන ක් තම ි බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො 
කදළ් කි ලො. එදහම නැත්නම් මරිසන් ප්සුව දම් ආ තන ටික 
හැදෙන්දන් නූ, එතදකොට ස්ප්ර්ශ දවන්දන් නූ කි න සිේිප ක් 
එදහම දනොදේ. දමොකෙ දම් ශොසන  මරිසන් ප්සුව ිසමුක්ති ක් 
දප්න්වන එකක් එදහම දනොදේ. දම් ජීිසතද ් දී ම ලබො ගන්නට, 
සොක්ෂොත් කර ගන්නට ප්ුළුවන් ිසමුක්ති ක් දම් ශොසනද ් 
දප්න්වන්දන්.  
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ඒ නිසො දහොහට ෙකින්න ඕනූ ප්ින්වතුනි, ‘මළාේ් පචකො 
ඵේසමා’ කි න තැන දී, දම් සළො තන න්ට ද ොමු වීම නිසොම ි 
ස්ප්ර්ශ  කි න එක ඇති දවන්දන්. භවොංග මට්ටදම් ඉහලො අප්ි ම 
දම් ේවොර  ආවර්ජනො කරලො, අදප්් දම් සිතින් ම ි අප්ි ආ තන ඒ ඒ 
මට්ටමට උප්ෙවො ගන්දන්, ස්ප්ර්ශ  උප්ෙවො ගන්දන් කි ලො ෙකින්න 
ඕනූ. එතදකොට ‘මළාේ් ්ිේහාේ්ා ඵසම ්ිේහා්ා’ කි න ිසට, ඒ 
ආ තන න්ට අදප්් සිහි  ද ොමු දනො වුදනොත් ස්ප්ර්ශ ආ තන  
ඉප්දෙන්දන් නැති බවත් ෙකින්න ඕනූ. එතදකොට දම් ස්ප්ර්ශ  
කි න්දන් දම් වදග් කොරණයො තුනක්, සිසදශ්ෂද න් ම දම් ආ තන  
නිස ි ඇති වන්දන්. ආ තන නැති දවන ිසට ස්ප්ර්ශ  නැති දවනවො. 
ස්ප්ර්ශ  කි ලො කි න්දන හම නැති එළදෙනක් වදග් කි න දමන්න 
දම් සි ල්ල දත්රැම් ගන්න ඕනූ ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට.  

ඒ ිසතරක් දනොදේ ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ප්ින්වතුනි, 
ෙකින්න ඕනූ ස්ප්ර්ශ  තිද න ිසට අනිවොර් ද න් ම දේෙනොව ඇති 
දවනවො ම ි. දේෙනොව ඇති වුදනොත්, සැප් දේෙනොදේ ප්ැවැත්මට 
තණය්හොව ි, දුක් දේෙනොදේ දනො ප්ැවැත්මට තණය්හොව ි උප්දිනවො. 
තණය්හොව තිබුදනොත් උප්ොදාන  දවනවො ම ි. උප්ොදාන  ඇති වුදනොත් 
භව  ඇති දවනවො ම ි. භව  ඇති වුදනොත් ජරො මරණය දසෝක 
ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස ඇති දවනවො ම ි. එදහනම් ස්ප්ර්ශො තන 
හම නැති එළදෙනක් වදග් වර්තමොනද ් ස්ප්ර්ශ  දුකක්   කි ලො 
ෙකින්න ඕනූ. දම් දුක උප්ද ෝගී කර දගන මතු සංසොරද  දීත් ජරො 
මරණය දුක් උප්ෙවන රර්ම ක් දම් ස්ප්ර්ශ  කි න්දන් කි න නුවණයත් 
ඕනූ. දමන්න දම් රර්මතො දෙදකන් ම ෙකින්න ඕනූ - ‘ඵසම්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට දිට්යරම්ම සහ සම්ප්රො ික වශද න් දුක් 
උප්ෙවන රර්ම ක් දන්ෙ ස්ප්ර්ශ  කි න්දන් කි ලො දත්රැම් ගන්න 
ඕනූ.  

දමන්න දම් ිසදිහට දත්රැම් ගත් ිසට ප්ින්වතුනි, අප්ට 
දත්දරනවො දම් ස්ප්ර්ශො තන හද ් ප්ැවැත්ම තම ි තුන් දලෝකද ් 
ම ප්ැවැත්ම කි ලො. කොම භූමි  කි ලො  මක් තිද නවො නම්, දම් 
ස්ප්ර්ශො තන හ  තුළ ි තිද න්දන්. රූප් භූමි  කි ලො  මක් 
තිද නවො නම්, දම් ස්ප්ර්ශො තන හ  තුළ - ඒ කි න්දන් දම් 
ස්ප්ර්ශො තන හද න් ස්ප්ර්ශො තන තුනක් සඇස, කණය හො මනස  
එතැන තිද නවො. අරූප් භූමි  කි ලො කි නවො නම්, දම් ස්ප්ර්ශ 
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ආ තන හද න් එකක් ම ි - මදනෝ සම්ලස්ස ආ තන  එහි 
තිද නවො. දම් ස්ප්ර්ශ ආ තන හ  කි ලො කි නවො නම් ප්ින්වතුනි, 
තුන් භූමි  කි ලො කි න්දන් ෙ එතැන ම ි. එදහනම් තුන් භූමි  කීදේ 
ස්ප්ර්ශ ආ තන හ ට නම්, ස්ප්ර්ශො තන කි න්දන් හම නැති 
එළදෙනක් නම්, තුන් භූමි  කි න්දන් හම නැති එළදෙනක් වදග් 
කි න එක නුවණයට එන්න ඕනූ. දම් තුන් භූමි  තුළ කුමන තැනක 
හිටි ත්, කුමන ආත්ම භොව ක් ලබොදගන හිටි ත් අප්ි දනො ෙන්නවො 
වුනොට, අප්ි දනො ෙකිනවො වුනොට, ඒ හැම තැනකින් ම දුකක් ම අප්ි 
ිසහලො තිද නවො. දුකක් ම අප්ි ිසඳිනවො මිසක්, කිසි දිනක ඒ තුළින් 
සැප් ක් ිසඳින්දන් නූ, සැප් ක් ලැදබන්දන් නූ කි න කොරණයොවත් 
දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. එතදකොට දමතැන දී ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට ඔන්න ඔ  ිසස්තර ටික අප්ි දත්රැම් දගන තිද න්නට 
ඕනූ.  

දැන් ඊට ප්සුව බලන්න, අප්ි ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට 
මතක් කළො, දප්න්නුවො ‘මළාේ් පචකො ඵේසමා’. එතදකොට 
සළො තනද ් ඇති වීදමන් ස්ප්ර්ශ  ඇති දවනවො. ඒ කොරණයොව අර 
ඉස්සර දවලො කි ප්ු උප්මොදවන් ෙකින්න. ඒ ඒ ආ තන ට ද ොමු 
වුනු නිස ි ස්ප්ර්ශ  කි ලො කි න්දන්. ඇසට ද ොමු වුදනොත් චක්ඛු 
සම්ලස්ස , කණයට හිත ද ොමු කදළොත් දසෝත සම්ලස්ස , නොස ට 
හිත ද ොමු කදළොත් ඝොණය සම්ලස්ස , දිවට හිත ද ොමු කදළොත් ජිේහො 
සම්ලස්ස , ක ට හිත ද ොමු කදළොත් කො  සම්ලස්ස , මනසට හිත 
ද ොමු කදළොත් මදනෝ සම්ලස්ස . එතදකොට ඒ ඒ ආ තන  
භ වතාහාවතජ්ා් කදළොත්, ඒ ඒ ේවොර  අරමුණයු කදළොත් ිසතර ි ස්ප්ර්ශ  
කි න එක ඇති දවන්දන්. එතදකොට ඒ නිසො ෙකින්න ඕනූ දම් 
ස්ප්ර්ශ ට දහ්තුව ආ තන ම ි කි ලො. එතදකොට ඇස ආවර්ජනො 
දනො කදළොත් චක්ඛු සම්ලස්ස  නූ. කණය සදසෝත ේවොර   ආවර්ජනො 
දනො කදළොත් දසෝත සම්ලස්ස  නූ. ඝොණය ේවොර  ආවර්ජනො දනො 
කදළොත් ඝොණය සම්ලස්ස  නූ. ජිේහො ේවොර  ආවර්ජනො දනො කදළොත් 
ජිේහො සම්ලස්ස  නූ. කො  ේවොර  ආවර්ජනො දනො කදළොත් කො  
සම්ලස්ස  නූ. මදනෝ ේවොර  ආවර්ජනො දනො කදළොත් මදනෝ 
සම්ලස්ස  නූ. එදහනම් ඒ ඒ ේවොර ට මනස ද ොමු වුදන් නැත්නම්, 
දම්වො අරමුණයු දනො කදළොත්, අප්ට ඒ ඒ ස්ප්ර්ශ  නැති දවනවො.  
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එතදකොට දම් ‘රෙේාවත රරිේො රඨඨංග්ිේකා ාේ්ග්ා ඵසම 
්ිේහා්ග්ාමිණී පටිපො’. දම් ස්ප්ර්ශ  නැති කරන්න තිද න ප්රතිප්දාව 
තම ි දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග . එතදකොට ප්ින්වතුනි, ආ යය 
අෂ්ටොංගික මොර්ගද ් දී සම්මො දිට්ඨි  හැටි ට ෙකින්න දවන්දන් කුමක් 
ෙ? දම් ස්ප්ර්ශ  කි න කොරණයොව දම් දම් දහ්තු ටික නිසො අවස්ථොවට 
හැදෙනවො. එිසට දම් දේෙනොවක් ඇති දවනවො. ඒ දහ්තු ටික දවන් 
දවන ිසට ස්ප්ර්ශ  නැති දවනවො. ස්ප්ර්ශ  නැති දවන ිසට දම් 
දේෙනොව නැති දවනවො කි ලො ගත්දතොත්, දම් දේෙනොවට තිද න 
තණය්හොව නැති කදළොත්, තණය්හො නැති වීදමන් උප්ොදාන  නැති දවලො, 
භව  නැති දවලො, ජොති නැති දවනවො කි ලො කදීේ ආප්හු දම් වදග් 
ස්ප්ර්ශො තන හැදෙන්න තිද න දහ්තු ටික නැති දවනවො.  

දකොදහොමෙ ඒක අප්ි බලන්නට ඕනූ? දකොදහොමෙ ඒක අප්ි 
ෙකින්න ඕනූ? එතැන දී දම් කොරණයොව දමන්න දම් ිසදිහට 
උප්මොවකින් ෙකින්න. ප්ින්වතුනි, දැන් දහ්තුලල ෙහම අනුව, ඇසත්, 
රූප් ත්, චක්ඛු ිසඥාවන ත්, දම් තුන් දෙනොදග් එකතුවට කි නවො 
ස්ප්ර්ශ  කි ලො. ඊට ප්සුව ස්ප්ර්ශ  කි න දහ්තු ටික නිසො ඇති වන 
ලල  තම ි දේෙනොව. දැන් දම් දේෙනොදේ අනිතයතොව  දප්න්නන්ට ි 
දම් ස්ප්ර්ශ  ගැන ිසදශ්ෂද න් ෙක්වන්නට අවශය වුදන්. අන්න ඒ 
ස්වභොව  ම ෙකින්න ඕනූ, සම්මො දිට්ඨි  කි න ිසට දමතැන දී. සම්මො 
දිට්ඨි  කි න ිසට දහ්තුලල ෙහම දප්දනන්නට ඕනූ, දම් 
ස්ප්ර්ශො තන හරහො, ස්ප්ර්ශො තන නැමති දහ්තුව නිසො දේෙනොව 
නැමති ලල ක් උප්දිනවො. ස්ප්ර්ශ  නැමති දම් දහ්තුව නැති වන ිසට 
දම් දේෙනොව නැමති ලල  නැති දවනවො කි ලො ෙකින්න ඕනූ. 
එතැන දී මම උප්මොවක් කදළොත් බොහිර තිද න හිරැ එළි  ි, ගසකු ි, 
දප්ොදළොව ි නිසො ඡො ොවක් ඇති දවනවො නම්, දැන් දහොහට බලන්න 
ගහ ි, හිරැ එළි  ි, දප්ොදළොව ි නිසො ඡො ොවක් ඇති දවනවො නම්. 
දැන් ඡො ොව කි ලො කි න්දන් ගහ ෙ දනොදේ, දප්ොදළොව ෙ දනොදේ, 
හිරැ එළි  ෙ දනොදේ. දම් දහ්තු තුන් දෙනො ම ෙ දනොදේ. දහ්තු 
එකක් ෙ දනොදේ. දහ්තු ටික නැතිවත් දනොදේ. ගහ නැතිව දහෝ 
දප්ොදළොව නැතිව දහෝ හිරැ එළි  නැතිව දහෝ ඡො ොවක් නූ. ඔ  
ඔක්දකොම ටික නැති වුනත්, එකක් නැති වුනත් ඡො ොව නැති දවනවො. 
දැන් ඡො ොව කි න්දන් ඔක්දකොම ටිකත් දනොදේ, එකකුත් දනොදේ. 
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දම් දහ්තුව නිසොම හට ගත්ත ලල ක්. ඒ දහ්තු තුදනන් එකක් දහෝ 
නැති දවන ිසට ඡො ොව නැමති ලල  නැති දවනවො.  

ඒ වදග් ඇස එක දහ්තුවක්. රූප්  එක දහ්තුවක්. චක්ඛු 
ිසඥාවන  එක දහ්තුවක්. දම් දහ්තු තුන් දෙනොදග් එකට එකතු වීදම් 
ලල  තම ි ස්ප්ර්ශ  කි ලො කි න්දන්. දම් දහ්තු තුන් දෙනොදග් 
එකට එකතු වූ තැනට කි නවො ස්ප්ර්ශ  කි ලො. දම් ස්ප්ර්ශ  නැමති 
දහ්තුදේ ලල  තම ි, දේෙනොව. එතදකොට දම් දේෙනොව කි න එක 
ප්ින්වතුනි, ‘ඵසම්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට අප්ි ිසඳින සැප් දේෙනොවක් 
දහෝ දුක් දේෙනොවක් දහෝ උදප්්ක්ෂො දේෙනොවක් තිද නවො නම්, දම් 
දේෙනොව ඇසට අ ිති ි කි ලො දහෝ දප්දනන රූප් ට අ ිති ි කි ලො 
දහෝ හිතට අ ිති ි කි ලො දහෝ ෙකින්න එප්ො. දම් දේෙනොව සිත වත්, 
රූප්  වත්, දනොදේ, දම්ක ෛචතසික ක්. එතදකොට දම් දහ්තු ටික 
නිසො ඉප්දුණයො, දම් දහ්තු ටික නැති දවන ිසට නැති දවනවො කි න 
නුවණය එන්නට ඕනූ. අර උප්මොව වදග් - හිරැ එළි  දහෝ දප්ොදළොව 
දහෝ ගහ කි න දහ්තු තුදනන් එකක් නැති දවන ිසට ඡො ොව නැති 
දවනවො. ඒ හිරැ එළි ත් ගසත් දප්ොදළොවත් වදග් තම ි ඇසත්, 
රූප් ත්, චක්ඛු ිසඥාවන ත්. ඒ නිසො හට ගත්ත ඡො ොව වදග් ෙකින්න 
දම් දේෙනොව. එතදකොට ඒ දේෙනොව කි න්දන් අර දහ්තු තුදනන් 
එකක් වත් දනොදේ, දහ්තු තුනත් දනොදේ, දහ්තු තුන නැතිවත් 
දනොදේ. දම් දහ්තු තුදනන් එකක් හරි නැති දවන ිසට දම් දේෙනොව 
නැමති ඡො ොවත් නැති දවනවො. දමන්න දම් ිසදි ට නුවිසන් 
දමදනහි කරලො බලන්නට ඕනූ දහ්තුලල ෙහම.  

දමන්න දම් ිසදි ට ස්ප්ර්ශ  අරබ ො දහ්තුලල ෙහම ගැන 
බලන ිසට, දම් දහ්තුව නැති දවන ිසට දම් දේෙනොව නැමති ලල  
නැති දවනවො කි ලො ෙකින ිසට, එිසට දමන්න දම් දේෙනොදේ 
අනිතය  ෙකිනවො. එිසට සැප් දේෙනොදේ ඇදලන්දන නූ. දුක් 
දේෙනොදේ ගැදටන්දන නූ. උදප්්ක්ෂො දේෙනොදේ ැවදටන්දන නූ. 
සැප් දේෙනොදේ ඇලුදනොත් රොග  ඇති දවනවො. දුක් දේෙනොදේ 
ඇලුදනොත් ප්ටිඝ  ඇති දවනවො. උදප්්ක්ෂො දේෙනොදේ ැවටුදනොත් 
අිසෙයොව, දමෝහ  ඇති දවනවො. සැප්, දුක්, උදප්්ක්ෂො කි න තුන් 
දේෙනොදවන් රොග, ේදේෂ, දමෝහ  ි ඇතිදවන්දන. දම් දහ්තුලල ෙහම 
ෙකින ිසට සැප් දේෙනොදවත් අනිතය  ෙකිනවො. දුක් දේෙනොදවත් 
අනිතය  ෙකිනවො. උදප්්ක්ෂො දේෙනොදවත් අනිතය  ෙකිනවො. එ ො 
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සැප් දේෙනොදේ අනිතය  ෙකින නිසො රොගොනුස  අත හැදරනවො. දුක් 
දේෙනොදේ අනිතය  ෙකින නිසො ප්ටිඝොනුස  අත හැදරනවො. 
උදප්්ක්ෂො දේෙනොදේ අනිතය  ෙකින නිසො අිසෙයොනුස  සදමෝහ   
අත හැදරනවො. රොග, ේදේෂ, දමෝහ දුරැ දවනවො. එතදකොට රොග, 
ේදේෂ, දමෝහ දුරැ වුනො කි න්දන් කර්ම ක්ෂ  වුනො. කර්ම ක්ෂ  වූ 
ිසට දුක් ක්ෂ  දවනවො. ඒ කි න්දන්, දම් ිසදි ට අනිතය, ෙකින ිසට 
ඒ දේෙනොදව තණය්හොව නැති දවලො, උප්ොදාන  නැති දවලො, භව  
නැති දවලො, ‘ාහා ාහන ේමෝක පරිේභ වත ුරක ඛ ේභෝා්ම ම ්පාොමා 
්ිහුජ්ඣ් ්ි’ කි න දමන්න දම් නිදරෝර  සොක්ෂොත් කර ගන්න 
ප්ුළුවන් කි න තැනකට තමන්දග මනස ද ොමු දවනවො.  

දමන්න දම් ිසදි ට අප්ට දම් ස්ප්ර්ශ  කි න කොරණයොව 
ප්ින්වතුනි, දත්දරන්න ඕනූ. දේෙනොදේ කලකිීමම  ම් ෙවසක ඇති 
දවනවො නම් ඇති කර ගන්නට දම් ස්ප්ර්ශද ් අනිතයතොව  
දප්දනන්නට ඕනූ. ස්ප්ර්ශද ් අනිතයතොව  නිසොම දේෙනොව 
අනිතය ි කි න නුවණය ඇති දවන්න ඕනූ. එතදකොට ස්ප්ර්ශද ් 
අනිතයතොව  දප්දනන්න නම් අප්ි ආ තනවල අනිතයතොව  ගැන 
දැන ගන්නට ඕනූ. ‘මළාේ් පචකො ඵේසමා’ කි න්දන් “දම් 
ආ තන වලට ද ොමු වූ ිසට ම ි ස්ප්ර්ශ  දවන්දන. ආ තන ට 
ද ොමු වීම අත හැදරන ිසට ස්ප්ර්ශ  ියදහනවො. ස්ප්ර්ශ  අවස්ථොවට 
නම් හට ගන්දන ඒ දවලොවට ි දේෙනොව හට ගන්දන්. ස්ප්ර්ශ  ඒ 
දමොදහොදත ම ියදහන ිසට දේෙනොවත් ියදහනවො” කි ලො, දමන්න 
දම් දේෙනොදේ අනිතය  ෙකිනවො. දම් තුන් ආකොර දේෙනොදේ රස 
ිසහ ගැනීම අනුව බලන දකනොට කි නවො තණය්හොව වැදඩනවො - 
තණය්හොව ඇති කල්හි උප්ොදාන  දවනවො. තුන් ආකොර දේෙනොදේ රස 
ිසහ ගැනීම අනුව බලන්දන නැති නම් එතදකොට කි නවො තණය්හොව 
නූ - තණය්හොව නැත්නම් උප්ොදාන  නූ කි ලො. දම් ස්ප්ර්ශ  ගැන 
දප්න්නන ෙහම් ප්රි ො  තව නුවිසන් අප්ට බලන්නට කරැණයු කොරණයො 
තිද නවො. ඒවො තව දුරටත් අරය න  කරන්නට ඕනූ. දම් ස්ප්ර්ශ 
නිදරෝර  මරිසන් ප්සුව දනොදේ දම් ජීිසතද ් ම සොක්ෂොත් 
කට ුත්තක්, අත් ිසඳි   ුත්තක් කි ලො, ඒ ප්ිළිබහ අනුමොන දැක්මක් වත් 
දම් ප්ින්වතුන් ඇති කර ගන්න ඕනූ. ඒ සහහො දම් දේශනොව දහ්තු 
උප්නිිඃශර  දේවො කි න අෙහස ඇති කර ගන්න.  
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එතදකොට එදා සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දම් ිසදි ට දම් 
ප්රි ො  දේශනො කරලො ‘ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ඒවතං 
ඵසම්ක පාා්ා්ි, ඒවතං ඵසමමාදභේක පාා්ා්ි, ඒවතං 
ඵසම්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, ඒවතං ඵසම්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක 
පාා්ා්ි’ – “ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් ශරැතවත් ආ යයශරොවක 
දතදම් දමදස් ස්ප්ර්ශ  ෙන්නවො නම්, ස්ප්ර්ශ සමුෙ  ෙන්නවො නම්, 
ස්ප්ර්ශ නිදරෝර  ෙන්නවො නම්, ස්ප්ර්ශ නිදරෝර ගොමිණී ප්ටිප්දාව 
ෙන්නවො නම්, ‘ේමා මබ්ුේමා හාග්ා්දමෙං පතාෙ පටිනා්දමෙං 
පටිවිේ්ාේභත්වා’, ඒ දකනො සි ලුම ආකොර රොගොනුස  නැති කරලො, 
‘පටිනා්දමෙං පටිවිේ්ාේභත්වා’, ගැදටන ප්ටිඝ ස්වභොව  සම්ප්ූර්ණය 
දුරැ කරලො, ‘රමමී්ි දිට් ිාා්ා්දමෙං මාූත්ිත්වා’, ‘මම දවමි’  න 
දැකීම හො මොන  සහමුලින්ම නසලො, ‘රවිජ්ාං පතාෙ විජ්ාං 
්ප්පාේභත්වා’, අිසෙයොව දුරැ කරලො ිසෙයොව උප්ෙවො දගන, 
‘දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා ේතා්ි’, දමදලොව ම සි ලුම දුක 
අවසන් කරනවො” කි ලො සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් එදා දේශනො 
කළො. ඒ දේශනොව ඒ භික්ෂූන් වහන්දස්ලො සතුටින් අනුදමෝෙන් වුනො. 
දම් ප්ින්වතුන් ෙ දම් සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් අප් දකදරහි 
අනුකම්ප්ොදවන් සසර දුක් ගිනි නිවීම ප්ිිසස දේශනො කළ බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දග් ෙහම් ප්රි ොද ් ප්ිහිටලො, දම් ස්ප්ර්ශ  ප්ිළිබහ ප්වතින 
ප්රි ො  ඉදගන දගන දම් දුක් සහගත සසරින් එදතර දවන්න 
උත්සොහවත් දවත්වො කි ලො අෙහසක් ඇති කර ගන්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

ඵසේස වශර  යමිශ වි .



 

සළශ තය වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේදා ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා මළාේ්්ක පාා්ා්ි. යථ 
මළාේ්මාදභේක පාා්ා්ි. යථ මළාේ්්ිේහා්්ක පාා්ා්ි. යථ 
මළාේ්්ිේහා්ග්ාමි් පටිපභ්ක පාා්ා්ි. යථ ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි. යථ ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දැන් දම් සුදානම් දවන්දන් සසර දුක්ගිනි නිවීම 
ප්ිිසස දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප්ි දකදරහි අනුකම්ප්ොදවන් 
දේශනො කළ සේරර්ම  ියහක් කි වන්නට. ඒ නිසො හැම දෙනො ම 
තුණයුරැවන් දකදරහි අනන්ත වූ අප්රමොණය වූ දගෞරව ආෙර  ඇති කර 
දගන දබොදහොම ශරද්ධොදවන් දම් අවස්ථොදේ දී ‘මට දම් රර්ම  
අවදබෝර කර ගන්න ලැදේවො’  ි කි න කළණය සිත් ඇති ව දම් 
දමොදහොදත් දී දම් රර්ම  ඉදගන ගන්න. ප්ින්වතුනි, දම් දීර්ඝ 
සංසොරද ් අප්ට දගොඩක් කල් ඒ දම් අත දුවන්නට සැරිසරන්නට වූදේ 
දම් රර්ම  අවදබෝර කර දනො ගැනීම නිස ි. ඒ නිසො දබොදහෝම 
උවමනොදවන් දබොදහෝම ශරද්ධොදවන් දම් රර්ම  ඉදගන ගන්නට ඕන. 

ප්ින්වතුනි, අෙ රර්ම දේශනොව සහහො මොතෘකො කදළ් සම්මො 
දිට්ඨි සූතරද ්, සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස ප්වතින සළො තන 
ගැන සහහන් වන ෙහම් වොර  ි. - දප් - සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් 
දේශනො කරනවො “ෙේදා ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා මළාේ්්ක 
පාා්ා්ි... - ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් දම් ආ යයශරොවක දතදම් 
ආ තන හ  ෙන්නවො නම්, ආ තන හද ් ඇතිවීමත් ෙන්නවො නම්, 
ආ තන හද ් නැතිවීමත් ෙන්නවො නම්, ආ තන හ  නැති කරන 
ප්ටිප්දාවත් ෙන්නවො නම්, ඇවැත්නි, දමප්මණයකින් ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මො දිට්ඨි  ඇත්දතක් දවනවො ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් වුනො 
දවනවො. රර්මද ් ගුණය දැන ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත වුන දම් ශොසන ට 
ආප්ු දකදනක් හැටි ට කි න්ට ප්ුළුවන්” කි ලො දප්න්නලො දුන්නො.  
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දප්න්නලො සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් අහනවො “ඇවැත්නි, 
සළො තන කි න්දන් කුමක් ෙ, සළො තන ඇතිදවන්ට දහ්තු කොරණයො 
දමොනවො ෙ, කුමන දහ්තු කොරණයොවක් නැති වන ිසට ෙ සළො තන 
නැති වන්දන්, සළො තන නැති කරන මොර්ග  කුමක් ෙ?” කි ලො. ඒ 
දවලොදේ දී සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් ම උත්තර දෙනවො, 
“ඇවැත්නි, දම් කක ඛාේ්ං, ේමා්ාේ්ං, නානාේ්ං, 
ජිේතාේ්ං, කාොේ්ං, ා්ාේ්ං - දමන්න දම් ආ තන 
හ ට ි සළො තන කි න්දන්” කි ලො. එතදකොට චක්ඛු නැමති 
ආ තන , ඒවදග් ම දසෝත නැමති ආ තන , ඝොණය නැමති 
ආ තන , ජිේහො නැමති ආ තන , කො  නැමති ආ තන , මන 
නැමති ආ තන , දමන්න දම් ආ තන ටික දප්න්වුවො සළො තන 
කි ලො. “්ාාහකපමාදභො මළාේ්මාදභේො - දම් නොමරූප්ද ් ඇති 
වීදමන් සළො තන ඇතිදවනවො. නොමරූප් නිරැේර දවන ිසට 
සළො තන නිරැේර දවනවො. දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම 
සළො තන නිදරෝර කරන මඟ ි” කි ලො දප්න්වුවො.  

දැන් දමතැන දී දම් කොරණයො ටික දත්රැදනොත්, දිට්ඨි සම්ප්න්න 
ප්ුේගලද ක් බවට ප්ත් දවන්න ප්ුළුවන්. ප්ින්වතුනි, දම් දීර්ඝ 
සංසොරද ් දබොදහෝ කොල ක් අප්ි ආදේ දම් ඇස, දිව, කන, නොස , 
ශීමර , මනස කි න දමන්න දම් ආ තන ටික දනො ෙන්නො කම නිසො. 
ප්ින්වතුනි, දම් හැම ක්දල්ශ ක් ම, හැම රර්මතොව ක් ම දම් එකට 
එකතු දවලො දගොනු දවලො ප්වතින්දන් දමන්න දම් ආ තන ප්ිළිබහ 
ව දනො ෙන්නවො දනො ෙකිනවො කි න කොරණයොව තුළ. 

එතදකොට මළාේ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ඇස ෙන්නවො 
නම්, කන ෙන්නවො නම්, නොස  ෙන්නවො නම්, දිව ෙන්නවො නම්, ශීමර  
ෙන්නවො නම්, මනස ෙන්නවො නම් කි න දම් කොරණයොදේ දී 
‘දකොදහොම ෙන්නවො නම්, දකොදහොම ෙකිනවො නම් ෙ’ කි න කොරණයොව 
අප්ි දත්රැම් කර ගන්න ඕන. එතදකොට එතන දී දම් අප්ි දැන් ෙන්න 
මට්ටම සිහි කර දනො ගත  ුතු ි. අප් ෙන්න මට්ටම දම් කි න 
කොරණයොව වුනො නම් අප්ිත් දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ෝ දවනවො, දම් 
හැම දකදනක් ම දම් සසර දුකින් අත මිදිච්ච අ  දවනවො. නමුත් 
දමතැන දී මළාේ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට, දම් ආ තන හ  
ෙන්නවො කි න ිසට, ප්ින්වතුනි, ඒදක් නුවිසන් ෙකින්ට ඕන ිසදශ්ෂ 
කොරණයො රොශි ක් ම තිද නවො.  
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දම් දකොදහොම ෙන්නො වූ දකොදහොම ෙකිනො වූ දකනො ෙ 
සළො තන දැන ගන්නවො  ි කි න්දන් කි ලො දත්රැම් ගන්න ඕනූ. 
ිසදශ්ෂද න්ම චක්ඛු, දසෝත, ඝොණය, ජිේහො, කො , මන කි න දමන්න 
දම් ආ තන ටික තම ි අදප්් ජීිසතද ් ප්ැවැත්ම දවලො තිද න්දන්. 
ඔ  ටික ඇසුරැ කර දගන තම ි හැම දවලොදේ ම හැම රර්මතොව ක් 
ම දම් ජීිසත  මුළුල්දල් ම සිේර දවන්දන්. එතදකොට දමන්න දම් 
ආ තන වල  ථො ස්වභොව  අප්ට ප්ැහැදිලි කර ගන්න ප්ුළුවන් 
වුදනොත්, ප්ින්වතුනි, අප්ට දම් සසර ගමන ඒ තරම් දුර  න්නට 
දවන්දන් නූ. ඒ නිසො දමතැන දී මළාේ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
දම් ආ තන දැන ගන්නවො කි න කොරණයොව දකොදහොමෙ කරන්දන් 
කි ලො අප්ි දත්රැම් කර ගන්න ඕන.  

දමතැන දී අප්ි දකනො දකනොට ආදේිසක වූ දකනො දකනො 
ෙන්න මට්ටම සිහි කර ගන්දන් නැතිව බුදුරජොණයන් වහන්දස් දම් 
ආ තන ගැන දේශනො කදළ් දකොදහොමෙ  න කොරණයොව ම සිහිප්ත් 
කර ගන්නට උත්සොහවත් දවන්නට ඕන. ඔතන දී අප්ට දහොහ ෙහම් 
කොරණයොවක් තිද නවො උප්සම්භිදාමග්ග ඥාවනකතොවල දතසැත්තූ 
ඥාවනද ්දි 15 දවනි ඥාවන  වූ රජ්ඣ් ් වතවත් දාේ් පඤ ඤා 
වත් දද්ා්් ේ් ඤානං කි න තැන. ආරයොත්මික රර්ම න් 
වවස්ථොප්න  කරනවො කුමක් ෙ දම් වස්තූ නොනත්ව  ගැන ඇති කර 
ගන්නො වූ නුවණයක් ගැන.  

එතැන දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො දම් ඇස, 
කන, දිව, නොස , ශරිර  කි න ටික ගැන දැන ගන්න කොරණයොවක්. 
කුමක් ෙ? කක ඛදං, ඇස කි න එක, රජ්ඣ් ්ං වතවත් ේද්ිඅ ආරයොත්මික 
රර්ම ක් කි ලො ෙකින්න. එතදකොට ේමෝ්ං රජ්ඣ් ්ං වතවත් ේද්ි - 
කන ආරයොත්මික රර්ම ක්, ඒවදග්ම දිව, කන, ක , මනස 
ආරයොත්මික රර්ම න් ක ිලො ෙකින්න කි ලො. එතදකොට දමන්න දම් 
ඇස, කන, දිව, නොස , ශරිර  ආරයොත්මික රර්ම ක් කි ලො ෙකින්න 
ප්ුළුවන්.  

ඒවදග් ම “ඇස කි න එක රවිජ්ාා ම්මභා්ංඅ අිසෙයොදවන් හට 
ගත් එකක් කි ලො ෙකින්ට. ක්මා ම්මභූ්ංඅ කර්මද න් හට ගත් එකක් 
කි ලො ෙකින්ට. ්න තා ම්මභූ්ංඅ තණය්හොදවන් හට ගත් එකක් කි ලො 
ෙකින්ට. ආතාහ ම්මභූ්ංඅ ආහොරද න් හට ගත් එකක් කි ලො ෙකින්ට” 
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කි ලො දමන්න දම් ඇස කි න එක අිසෙයොදවන් කර්මද න් 
තණය්හොදවන් ආහොරද න් හට ගත් එකක් කි ලො ෙකින්නත් දප්න්වුවො. 
ඒ ඇස වදග්ම තම ි කන, දිව, නොස , ශීමර ත් දම් අිසෙයො කර්ම 
තණය්හො ආහොරද න් හට ගත්ත දේ කි ලො ෙකින්ට ඕන කි ලො 
දප්න්වුවො.  

ඊට ප්සුව දප්න්වුවො, “රතද් වතා ම්මභූ්ං තද් වතා ් භවිම ම්ිඅ 
ඇස කි න එක දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතිරි නැතිව ම නැති 
දවන එකක්” කි ලො. ඇස කි න දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතිරි 
නැතිව නැති දවන එකක් කි ලො ෙකින්නත් ඕන.  

දමන්න දම් හරහො අප් ි අදප්් ෙහම් ප්ර්ද ්ෂණය  දප්ොඩ්ඩක් 
ප්වත්වමු. එතදකොට දමතැන දී අප්ි ඉස්දසල්ලො ම දත්රැම් කර 
ගන්නට ඕන චක්ඛො තන , දසෝතො තන , ඝොණයො තන  කි ලො 
කි නවො - ඇ ි ‘ආ තන’ කි ලො කි න්දන්. රෙෝ  ්ේ්ා 
ආේ්් ේ්ාඅ ආකහ් ේ්ා ආේ්් ේ්ා කි ලො රර්මද ් සහහන් 
දවනවො. ආකහ් ේ්ා ආේ්් ේ්ා - ස්වර්ණයොකර රතනොකර ආදි ඒ 
ආකර වලින් නැවත නැවතත් වස්තූන් උප්දිනවො වදග්, රෙෝ  ්ේ්ා 
ආේ්් ේ්ා -  ම් රජ කට නැවත නැවතත් අ බදු එකතු කරනවො 
වදග්, නැවත නැවතත් වස්තූන් උප්ෙවන නිසො නැවත නැවතත් චිත්ත 
ෛචතසික රර්ම න් උප්ෙවන නිසො දම්වොට කි නවො ආ තන ි 
කි ලො. එතදකොට ආ තන ි කීදේ නැවත නැවතත් උප්ෙවන 
අර්ථද න්. එතදකොට ඇසට චක්ඛො තන  කි ලො කි න්දන් නැවත 
නැවතත් චිත්ත ෛචතසික උප්ෙවන නිසො. නැවත නැවතත් චිත්ත 
ෛචතසික රර්ම උප්ෙවන නිසො කනට දසෝතො තන  කි නවො. දම් 
වදග් නොස , දිව, ශරිර ට මනසට ආ තන කි නවො නැවත නැවතත් 
උප්ෙවන අර්ථද න්. 

එතදකොට දමතැන දී දම් ආ තන ටික ෙකින්න කි ලො 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වුවො ‘දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ 
නැතිව නැති වන රර්මතොව ක්’ හැටි ට. දම් කොරණයොව දෙස අදප්් 
අවරොන  ද ොමු දවන්නට ඕන. දමොකෙ, අෙ ෙවදස් අදප්් මනස දෙස 
බැලුදවොත්, ඉෙ දගන හිටි ත්, නිදා දගන හිටි ත්, ඇිසදිමින් සිටි ත්, 
හිට දගන හිටි ත්, හතර ඉරි ේදේ ම ප්වතින ඇසක් තිද නවො 
කි ලො  ි අප්ට දත්දරන්දන් වැටදහන්දන්. ඒ වදග්ම ඉෙ දගන, හිට 
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දගන, නිදා දගන, ඇිසදින හතර ඉරි ේදේ ම ප්වත්වන කනක් 
තිද නවො, නොස ක් තිද නවො, දිවක් තිද නවො, ශරිර ක් තිද නවො, 
හිතක් තිද නවො කි ලො  ි අප්ට වැටදහන්දන්. නමුත් බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දේශනො කරනවො දම් ඇස කි න එක දප්ර දනො තිීමම හට 
දගන ඉතුරැ නැතිව නැති දවන එකක් කි ලො, ෙකින්ට කි ලො. 
එතදකොට කක්ඛද්ක පාා්ා්ි කීදේ දැන් දම් අප්ි ෙන්න මට්ටමට 
දනොදේ, දම් ඇස කි න එක දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ 
නැතිව නැති දවන එකක් කි ලො ෙකින මට්ටමට.  

දකොදහොමෙ අප්ි ඇස කි න එක දප්ර දනො තිීමම හට දගන 
ඉතුරැ නැතිව නැති දවන එකක්, ඇස කි න එක ආරයොත්මික එකක් 
කි ලො ෙකින්දන්? අභිරර්ම ප්ිටකද ් රම්මසංගිස  වදග් ප්රකරණය ක 
දී, රූප් කොණය්ඩද ් දී දම් ආ තන කි න එක දහොහට දප්න්නනවො - 
දම් ඇස කි න එක අනිෙර්ශන රර්ම ක් කි ලො. අනිෙර්ශන ි කි ලො 
කි න්දන් ඇසට නිෙර්ශන ක් දෙන්න බැහැ, ඇස දප්්න්න බැහැ. ඇස 
කි න එක අතීතද ් දීත් අප්ට දප්නිලො නැති එකක්, දැන් 
වර්තමොනද ්ත් ඇස කි න එක අප්ට දප්දනන්දන් නැහැ. 
අනොගත ටත් ඇස කි න ෙකින්න ප්ුළුවන් එකක් දනොදේ කි ලො  ි 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරන්දන්.  

එතදකොට ප්ින්වතුනි, අෙ අප්ට අදප්් ඇස් දෙකත් දප්්නවො, 
අප්ට අනික් අ දග් ඇස් දෙකත් දප්්නවො කි න මට්ටමක ි අප්ි 
ඉන්දන්. දමන්න දම් අදප්් මොනසික මට්ටම නිස ි, ආ තන දකදර් 
තණය්හොව ඇති කර දගන ප්ුේගලභොව  ඇති කර ගන්න අප්ට ප්ුළුවන් 
දවලො තිද න්දන්.  

එතදකොට බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කළ අනිෙර්ශන 
ස්වභොව , නිෙර්ශන ක් දෙන්ට බැරි ස්වභොව , දත්රැම් ගත්ත ෙවසට 
තමො ප්ින්වතුනි අප්ට දම් ආ තන දකදරහි ඇති බැඳීම තණය්හොව නැති 
කරලො දම් ජරො මරණය සංඛයොත සසරින් මිදෙන්න ප්ුළුවන් කම 
ලැදබන්දන්. ඒ සහහො අප්ි දප්ොඩි ප්ර්ද ්ෂණය ක් කරලො බලමු. 
ිසදශ්ෂද න්ම දම් ඇස, දිව, කන, නොස , ශරිර  කි න දමන්න දම් 
ටික ෙකින්න කර්මජ රූප් හැටි ට, කර්මද න් හට ගත්ත රූප් හැටි ට. 
ඒවදග් ම දම්වො ඉන්ද්රි  කෘතය කරන රූප් හැටි ට ෙකින්න ඕන.  



186 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

ඉන්ද්රි  කි න්දන් ප්රරොන දවන අර්ථද න්. ප්රරොන දවන 
රර්මද ෝ රොශි ක් තිද නවො. ශරද්ධො ඉන්ද්රි , සති ඉන්ද්රි , වීර්  ඉන්ද්රි , 
සමොිප ඉන්ද්රි , ප්රඥාව ඉන්ද්රි  වදග් ඉන්ද්රි  කෘතය කරන නොම රර්ම 
තිද නවො. චක්ඛු ඉන්ද්රි , දසෝත ඉන්ද්රි , ඝොණය ඉන්ද්රි , ජිේහො ඉන්ද්රි , 
කො  ඉන්ද්රි , ස්තරී ඉන්ද්රි , ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි , ජීිසත ඉන්ද්රි  කි ලො දම් ඉන්ද්රි  
කෘතය කරන රූප් ටිකකතු් තිද නවො. චක්ඛු ඉන්ද්රි  කි ලො කි න්දන් 
 ම්කිසි රූප් ක් බලන දේලොවට ඒ ෙර්ශන කෘතය ට අිපප්තිකම 
කරන්දන් දම් ඇස. හිතට ඕන ිසදි ට රූප් ක් බලන්නත් බූ, රූප් ට 
තිද න ිසදි ට රූප්  දප්න්වො ගන්නත් බැහැ. ෛචතසික වලට කිසිම 
බල ක් කරන්නත් බූ. හිතට කිසිම බල ක් කරන්නත් බූ.  

දම් ඇස තම ි ෙර්ශන කෘතයද ් දී බල  ප්වත්වන්දන්. දම් 
ඇදසන් දෙන ිසදි ට ම හිදතන් දැන ගන්නට දවනවො මිසක්, ඇස 
කි න ිසදි ට ම රූප් ක් හෙන්න දවනවො මිසක්, ඇදස් අනුදැනුමකින් 
දතොර ව දවන කිසි දකදනකුට ෙර්ශන කෘතයද හි ලො බල  ෙරන්න 
බැරි අර්ථද න් චක්ඛු ඉන්ද්රි  ි කි ලො කි නවො. ඒවදග්ම ි දසෝත 
ඉන්ද්රි  කි න ිසටත්. ඒ ඒ ඉන්ද්රි  කෘතය කරන්දන් ඒ ඒ ිසෂ ද න්. 
එ ො එ ොදග් ක්දෂ්තරද ් දී අනික් හැම දකදනකුට ම වඩො එ ො බල  
ෙරනවො, බල  ප්වත්වනවො කි ලො දැන ගන්නට ඕන.  

දමතැන දී අප්ි දප්ොඩි ප්ර්ද ්ෂණය ක් කරමු ඇස කි න්දන් 
කුමක් ෙ කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්න. නුවණයැති දකනො 
ප්ර්ද ්ෂණය ක අනුරූප්ද න් ෙ, උප්මොවක අනුසොරද න් ෙ අර්ථ  
දත්රැම් කර ගන්නවො. දම් ප්ින්වතුන් දහොහට ෙන්නවො ඇති දමදහම 
ප්රි ො ක් තිද නවො, “ඇසත් රූප් ත් දෙක ගැදටන ිසට ඉප්දෙන සිත 
චක්ඛු ිසඥාවන  ි. කනත් ශේෙ ත් දෙක ගැදටන ිසට ඉප්දෙන සිත 
දසෝත ිසඥාවන  ි. නොස ත් ගන්ර ත් ගැටුණයු ිසට ඉප්දෙන සිත ඝොණය 
ිසඥාවන  ි. දිවත් රසත් ගැටුණයු ිසට ජිේහො ිසඥාවන  ි. ක ත් 
දප්ොට්යේබ ත් ගැටුණයු ිසට කො  ිසඥාවන  ි” කි ලො. දම්ක කිසිම 
දවලොවක දවනස් දවන්දන් නූ. ‘ඇසත් රූප් ත් ගැටිලො කො  ිසඥාවන  
දහෝ ක ත් දප්ොට්යේබ ත් ගැටිලො චක්ඛු ිසඥාවන  දහෝ ඇතිදවන්දන් 
නැහැ’ කි ලො ප්රි ො ක් තිද නවො. 

දම් ප්ර්ද ්ෂණය  කරන්දන්, ඇස මතු කර ගන්න  ි. ඇස 
කි න එක බලන්න ෙරණය උත්සහ ක්. ප්ර්ද ්ෂණය  තම ි ඉඳි කටුවක් 
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හරි අල්දප්දනත්තක් හරි අර දගන අෙ දම් ප්ින්වතුන් හිතන දම් 
ඇසට සකළු ඉංගිරි ොව, සුදු ඉංගිරි ොව සහිත දගෝල  , ඇදස් ඕනූම 
තැනකට එ ින් ඇන්දනොත් අප්ට දේෙනොවක් දැදන ි දන්ෙ? දැන් 
දහොහට බලන්න ඉප්දුණය හිත කුමක් ෙ කි ලො. ඇසට ඉඳි කටුවකින් 
ඇන්නො ම චක්ඛු ිසඥාවන  ඉප්දුණයො ෙ බලන්න, නූ. දුක් දේෙනොව 
දැදනන්දන් කො  ිසඥාවන ට. එදහනම් ඇදහ් ඕනූම තැනකට ඇන්නො 
ම අප්ට ඉප්දිලො තිද න්දන් කො  ිසඥාවන  මිසක් චක්ඛු ිසඥාවන  
දනොදේ.  

ඉඳි කටුවක් කි න එක දප්ොට්යේබ . එදහනම් දම් 
දප්ොට්යේබ  ක ට ගැටුන නිස ි කො  ිසඥාවන  ඉප්දුදණය් දන්ෙ. දැන් 
ප්ින්වතුනි, දකෝ ඇස. අප්ි දමච්චර කල් ඇස ි කි ප්ු තැන් වලට 
ඇනලො බලන ිසට ඔන්න අප්ට හම්බ වුනො කො  ිසඥාවන . දැන් දමතන 
ඇස තිබුණයො නම්, දම් දප්නුණය එක ඇස නම්, උප්දින්න ඕන චක්ඛු 
ිසඥාවන  මිසක්, කටුවකින් ඇන්නත් රූප් ක් දප්්න්න ඕන මිසක්, දුක් 
දේෙනොවක් එන්නට බූ. දමොකෙ දුක් දේෙනො සැප් දේෙනො දෙක කො  
ිසඥාවනද න් ෙත  ුතු ි. කො  ිසඥාවනද න් ම උප්දිනවො ඇදරන්ට චක්ඛු 
ිසඥාවනද න් දුක් දේෙනොවක් උප්දින්දන් නූ. චක්ඛු ිසඥාවන  උදප්්ක්ෂො 
සහගත ි. එදහනම් අෙ අප්ි ඇස ි කි න ඇදහ් ඕනූම තැනකට 
ඇනලො බැලූ ිසට අප්ට හම්බ වුනො දුක් දේෙනො සහිත කො  ිසඥාවන . 
ප්ින්වතුනි දැන් බලන්න දකෝ ඇස කි ලො.  

දහොහ ි අප්ි දත්දරන මට්ටමට ගමු. දම් ප්ින්වතුන් හිතො දගන 
ඉන්නවො දම් දරෝස ප්ොටට තිද න්දන් දිව කි ලො. ඔ  දිව කි න 
එදක් ඕනූම තැනකට කටුවකින් ඇනලො බලන්න. දැන් දමදහම 
ඇන්දනොත් ඔබලොට දැදනන දේෙනොව ඉප්දුණය හිත කුමක් ෙ කි ලො 
සිහි කර ගන්න. එතදකොට ඉප්දුණය හිත කො  ිසඥාවන  ි කි ලො දහොහට 
දත්දර ි. දමොකෙ ජිේහො ිසඥාවන ට දුක දැදනන්න බූ. දුක දහෝ සැප් 
දැදනන්දන් කො  ිසඥාවනද න් ම ි. හැබැ ි කටුවකින් ඇන්නො ම අප්ට 
රිදෙන්දන් නැතිව අප්ට ඉඳි කටුදේ දහෝ අල්දප්දනත්දත් රස 
දත්දරනවො නම් එතැන දිව තිියලො තිද න්දන්. ඒ දිව කි න තැනට 
කටුවකින් අප්ි ඇන්නො ම එතන දී ඒදක් රස ක් දත්දරන්දන් නැතිව 
දුක් දේෙනොවක් නම් එන්දන් ප්ින්වතුනි, දමතන තිියලො තිද න්දන් 
ක  ි දන්ෙ කි ලො දහොහට සිහි කර ගන්න. 
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දැන් දහොහ ි ප්ින්වතුන් බලන්න, දමච්චර කොල ක් අප්ි දිව ි 
කි ලො කි ප්ු දිව දකෝ කි ලො. දැන් අප්ි හිතො දගන හිටි ො දම් 
තිද න්දන් දරෝස ප්ොට දිව ි කි ලො. එදහම හිදතනවො නම් තමන් ම 
ඕන නම් ප්ර්ද ්ෂණය  කරලො බලන්න. අත් ිසඳින්න දම්ක. ඒ දිදේ 
ඕනූම තැනකට ඇනලො බලන්න කටුවකින්. එතදකොට ඉප්දුණය සිත 
කො  ිසඥාවන  නම් එදහනම් දම් දමොදහොදත් දී තිද න්දන් ක  මිසක් 
දිව දනොදේ කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්න. ඒවදග් ම දම් ප්ින්වතුන් 
දම් කන ි කි ලො හිතනවො නම් ඒ කදන් ඕනූම තැනකට ඇනලො 
බලන්න. නොස ක් කි ලො හිදතනවො නම් නොසද ් ඕනූම තැනකට 
ඇනලො බලන්න. එදහම ඇනලො බලන ිසට එතන කන තිබුණයො නම් 
උප්දින්න ඕන දසෝත ිසඥාවන . නහ  තිබුණයො නම් උප්දින්න ඕන ඝොණය 
ිසඥාවන . එතදකොට අෙ අප්ි නොස  කි න එකටත් කටුවකින් ඇන්නො 
ම ලැදබන්දන් දුක් දේෙනොව නම්, කො  ිසඥාවන  නම්, අප්ි නොස  
කි න්දන් ක ට ි කි ලො ෙකින්න ඕන. අප්ි කණය ි කි ලො ෙකින 
තැනට කටුවකින් ඇන්නො ම උප්දින්දන් දුක් දේෙනොව නම්, 
උප්දින්දන් කො  ිසඥාවන  නම් එදහනම් ඒක ක  ි කි ලො ෙකින්න 
ඕන. දැන් දම් ප්ින්වතුන්ට ප්ුළුවන් නම් ඇස, කණය, දිව, නොස , ශරිර  
තිද න්දන් දකොදහ්ෙ කි ලො දහො ො ගන්න.  

දැන් ඇස දප්්නවො ෙ ප්ින්වතුනි? ඇස කි න එකට ඇනලො 
ඇනලො බැලූ ිසට ඇස කි න එක එතන නූ, ක  නම් තිද නවො 
කි න එක ඔප්්ප්ු දවලො තිද නවො. එදහනම් බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
ඇස කි න එක දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ නැතිව නැති 
දවනවො කි ලො දප්න්නුදේ ඔන්න ඔ  වදග් අර්ථ ක් ඇතිව ි. අප්ි 
දම් ස්වභොව  දනො දැන හතර ඉරි ේදේ ම ප්වතින මට්ටදම් ඇසක් 
තිද නවො කි ලො හිතො දගන, එතදකොට දම් ඇස, කන, දිව, නොස , 
ශරිර  කි ලො දැන් ෙන්න මට්ටම සිහි කර දගන, මදනෝමද න් ඉහ 
දගන, ‘ඇස අනිතය ි. කන අනිතය ි. නොස  අනිතය ි’ කි ලො 
වචන ක් කිේවොට අනිතය  කි න එක ිසෙයමොන දවන්දන් නැහැ.  

ඇස අනිතය ි කි න්දන් ප්ින්වතුනි, ඔන්න ඔ  වදග් තැනක 
ප්ර්ද ්ෂණය කින් ලැදබන උත්තර ක්. ඒ කිේ ේ්  ඇම කිේ ධක 
ේපහ ේ්ා ්ිබීා ත  ේග්් ඉ්ාහු ්ු්ිවත ්ු්ි ේවත් රර්දේේ  
ර්ි්යෙි. යථ ධ්ේකා  කන්  ්ාමේ  දිට්වත්  කේ  ේපහ ේ්ා ්ිබීා 
ත  ේග්් ඉ්ාහු ්ු්ිවත ්ු්ි ේවත් රර්දේේ  ර්ි්යෙි. දමතැන දී 
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ඉස්දසල්ලො දම් ඇස, කණය, දිව, නොස , ශරිර  කි න ආ තන ටික, 
ආරයොත්මික රූප්ො තන ටික ප්ිරිසිහ ෙකින්න. එතදකොට මනො තන  
නැමති ආරයොත්මික රර්මතොව  ඉදේම අප්ට දහො ො ගන්න ප්ුළුවන්.  

එතදකොට දම් ඇස, කණය, දිව, නොස , ශරිර  කි න 
ආරයොත්මික ආ තන න්දග් තව ලක්ෂණය ක් බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දප්න්වුවො “ඒවො අනිෙර්ශන රර්ම, නිෙර්ශන ක් දෙන්න බූ” කි ලො. 
ඒකත් අප්ි ටිකක් අර කලින් කොරණයො ටිකට සම්බන්ර කරලො දත්රැම් 
ගන්න බලමු. දැන් අප්ි දප්න්නුදේ ඇස කි න එක ප්වතිනවො කි න 
මට්ටම වැරදි ි. ඒ නිස ි දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ නැතිව 
නැති දවනවො කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරලො 
තිද න්දන්. එදහනම් දැන් අප්ි බලන්ට ඕන දම් ඇස කි න කොරණයොව 
අනිෙර්ශන රර්ම ක්, නිෙර්ශන ක් දෙන්න බැරි රර්ම ක් කි ලො 
දප්න්නුදේ ඇ ි? 

දමතැන දී ප්ින්වතුනි, බුදුරජොණයන් වහන්දස් ‘මහදණයනි, මම 
නුඹලොට නව කර්ම හො ප්ුරොණය කර්ම දේශන  කරමි’ කි ලො ඇස, 
කන, දිව, නොස , ශරිර , මනස දප්න්නුවො ප්ුරොණය කර්ම  හැටි ට. 
අප්ට  ම් සිතීම්, කිීමම්, කීම් තිදේ නම් දමන්න දම්වො නව කර්ම ි 
කි ලො දප්න්නුවො. එතදකොට දම් ප්ුරොණය කර්ම වල ලක්ෂණය ක් 
ෙකින්න - ප්ුරොණය කර්ම කිසිම දවලොවක අප්ට සිතීම්, කිීමම්, කීම් 
කරන්න බැරි, අප්ට ඒ ගැන දැනුමක් නැති, දැන ගන්න බැරි මට්ටමක ි 
තිද න්දන්. ඒ ටික අදප්් ජීිසත  දවලො. ර් ්භාවත පරිොප් ්ා තමන් 
අනුව ගිහිල්ලො, තමන්දග් ජීිසත  දවලො තිද න්දන් ඒ ප්ුරොණය 
කර්මද න් හට ගත්ත දේවල්. ඒ ටික අරබ ො සිතීම්, කිීමම්, කීම් 
කරන්න බැහැ.  

ඕක අප්ි දමදහම උප්මොවකින් බලමු. අවුරැදු ප්හක, හ ක ප්ුංචි 
ම ළමද ක් දෙස බලන්න. දම් ප්ුංචි ළම ොටත් තිද නවො හෙවත දහෝ 
වකුගඩු දහෝ කි ලො කූලි ටිකක් ඇතුදළ්. දැන් දම් ප්ුංචි ළම ො ෙන්නවො 
ෙ දම් වකුගඩුව, දම් වකුගඩුදේ හරස්කඩ, දම් හෙවත කි න්දන් 
දමන්න දමදහම ි, දම් හෙවදත් හැටි, කි ලො? වකුගඩුව දහෝ හෙවත 
ගැන, හෙවත අනිතය ි, වකුගඩු අනිතය ි කි ලො වත් ෙන්නවො ෙ? 
දහොහ ි කි ලො ෙන්දනත් නූ. නරක ි කි ලො ෙන්දනත් නූ. දම් ප්ුංචි 
ළම ොට වකුගඩුවක් ගැන හිතන්න, කි න්න, කරන්න ප්ුළුවන් ෙ? 
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හිතන්න, කරන්න බූ, ඇ ි එ ොදග් දැනුම් මට්ටදම් ඒක නූ. බලන්න 
අවුරැදු තුන හතරක දප්ොඩි ළමද කුට හෙවත ගැන හිතන්න, කි න්න, 
කරන්න, ප්ුළුවන් ෙ කි ලො, බැහැ. ඇ ි එ ොදග් දලෝක  තුළ එදහම 
එකක් නැහැ. ඒ නිසො ඒ සිතීම්, කිීමම්, කීම් කරන්න බූ. දහොහට 
බලන්න එ ො ඒ ගැන දනො ෙන්නවො වුනොට ඒ කූලි ටිදකන් 
දකදරන්න තිද න කෘතය  වුදන් නැේෙ? ජීිසත  හො ද දිලො ජීිසත  
හො ිස ෙම් දවලො ජීිසත  ප්වත්වනවො කි න කොරණය ට ඒ ටික වැ  
දවලො ඒදකන් කරන්න තිද න කෘතය ටික දකදරනවො. නමුත් ඒ 
ගැන එ ොට සිතීම්, කිීමම්, කීම් කරන්න බූ. දම ො සිතීම්, කිීමම්, කීම් 
දනො කළ ප්මිසන් එදහම දෙ ක් නැහැ ි කි ලො කි න්න බැහැ. ඒ 
ටික ප්ුරොණය කර්මද න් හට ගත්ත, ජීිසත  දවලො, තමො දවලො, තමොදග් 
ප්ැවැත්මට උප්කොර දවලො, නමුත් තමන්දග් ිසෂ  ප්ථද න් දැනුම් 
ප්ථද න් අහකට ගිහිල්ලො. දැන් ඔ  ප්ුංචි ළම ොට හෙවත වකුගඩු ඔ  
මට්ටදම් තිද ේදී දම ො කිසිම හිතීමක්, කීමක් කරන්න දහොහකටවත් 
නරකටවත් ෙන්දන් නූ.  

දම් ප්ුංචි ළම ො ටිකක් දලොකු දවලො ඉදගන ගන්න මට්ටමට 
එන ිසට අප්ි කි මු මිනි ක් කප්න දෙස බලලො හරි, එදහම නැත්නම් 
වීඩිද ෝ ප්ට කින් බලලො හරි, ප්ත්තර කින් දැකලො හරි, “දමන්න දම්ක 
තම ි වකුගඩුව කි න්දන්, දම් තිද න්දන් වකුගඩුදේ හරස්කඩ, 
දමන්න දම් ිසදි ට ි වකුගඩුදේ හැඩ , හරි ට අඹ දගඩි දෙකක් 
වදග්, එක නැට්ටක ඉදුණයු අඹ දගඩි දෙකක් වදග්” කි ලො ඒදක් 
ිසස්තර ටික දැන ගන්නවො කි ලො. හෙවත ගැනත් දැන ගන්නවො, දම්ක 
තම ි හෙවත කි ලො කි න්දන්, දැන් දම්දක් කප්ොට හතරක් තිද නවො, 
ඒක දම් දම් ිසදි  ි. එතදකොට දම්ක භොවනො කරන දකදනක් නම් 
ෙන්නවො, දනළුම් මලක්  ටිකුරැ කළො වදග්, ලො දරෝස ප්ොටට දම් 
ිසදි ට ි තිද න්දන්. ඔන්න හෙවත ගැන ෙන්නවො. දැන් බලන්න ඔ  
දැනුම තිබුණයත් නැතත් ප්ුංචි කොලද ් දී අර ෙරැවොට ඔ  වකුගඩු හෙවත 
කි න ටිදකන් දකදරන කෘතය  සිදු වුනො දන්ෙ? දැන් බලන්න දම ො 
ප්සු කොලද ් දී දලොකු දවලො ඇති කර ගත්ත දැනුම අර තිද න එකට 
සම්බන්ර ෙ කි ලො.  

ප්ින්වතුනි, දැන් ඔ  දැනුමත් තිබුණයත් නැතත් දම් කෘතය  සිේර 
දවනවො දන්ෙ? දැන් ප්ින්වතුනි, “දම් වකුගඩුව, දම් වකුගඩු හරස්කඩ, 
දම්ක අනිතය ි, දම් හෙවත, හෙවත දම් ප්ොට ි, හෙවත අනිතය ි” ආදී 
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වශද න් ෙකින ිසස්තර ක් තිද නවො නම්, හිතන්න ප්ුළුවන් කමක් 
තිද නවො නම්, ඔ  හිතන්න කරන්න ප්ුළුවන් කි න්දන් ඒවො ‘නව 
කර්ම’. ප්ුරොණය කර්මද න් හට ගත්ත වකුගඩුදේ ස්වභොව  තම ි 
තමන්දග් ජීිසත  දවලො, තමන්දග් ජීිසත ප්ැවැත්මට උප්කොර ි තමන් 
දනො ෙන්නො තැනක ඉහලො. ෙන්නො බව හැම දවලොදේ ම ඇතිදවලො 
තිද න්දන් බොහිර නිමිතිත් එක්ක. එතදකොට ඒ ‘ෙන්නො බව, ෙන්නො 
ිසස්තර ’ දම් තිද න දෙ ට අ ිති නැහැ. නමුත් අිසෙයොව කි ලො 
කි න්දන්, අලුතින් වකුගඩුව හෙවත ගැන ඉදගන ගත්තොම “මං දම් 
තිද න වකුගඩුව ගැන ි ෙන්දන්, මං ගොව තිද න වකුගඩුව ගැන ි 
මං දම් ඉදගන ගත්දත්, මං ගොව තිද න වකුගඩුව ගැන ි මං දම් 
බලන්දන්” කි ලො හිතන එකට. නමුත් ප්ින්වතුනි, ෙකින්න ඔ  
සිතුිසල්ල, සිතීම, ඔ  නිමිති ටික තම ි නව කර්ම. දම් තිද න 
වකුගඩුව දි  දවලො  න ෙවසට අලුතින් වකුගඩුවක් හදා ගන්න තිද න 
නිමිත්ත තමො ඔ  ‘ෙන්න’ ටික. ‘දමන්න දම  ි වකුගඩුව, දම  ි එහි 
හරස්කඩ’ කි ලො ඔ  ‘ෙන්න’ ටික තම ි අලුත් වකුගඩුවක් හදා ගන්න 
තිද න නිමිති ටික. ඒ වදග්ම හෙවත කි න වචන  වත් ප්ුංචි කොලද ් 
තමන් දනො ෙන්නො මට්ටමක තිබුදණය්. නමුත් දැන් දමන්න “දම් හෙවත 
කි න්දන් රත් ප්ැහැ දනළුම් මලක්  ටිකුරැ කළො වදග්  ැ ි, දමදහම 
කප්ොට ටිකක් තිද න්දන් දම්දකන් දල් ප්ිරිසිදු කරනවො දම් ිසදි  ි” 
කි ලො ිසස්තර ඇතිව  ම් නිමිත්තක් දැනුමක් තිද නවො නම් ඒවො දම් 
දැන් තිද න හෙවත නැති වූ ෙවසට ඊළඟ හෙවත හදා ගන්න තිද න 
නිමිති ි - නව කර්ම. 

මං ඒදකන් මතක් කදළ් හෙවදත් ස්වභොව  තමො සිතීම්, කීම්, 
කිීමම් කරන්න බැරි තැනක තිද නවො ජීිසත  දවලො. සිතීම්, කීම්, 
කිීමම් කරන්න ප්ුළුවන් මට්ටමට එන ිසට ප්ින්වතුනි නව කර්ම. ඒ වදග් 
ඒ උප්මොදවන් ෙකින්න දම් ඇස, කණය, දිව, නොස . ඒවොත් වකුගඩුව 
වදග් දම් ජීිසත  දවලො තිද න්දන්. දම් ඇස, කි න්නවත් ෙන්දන් 
නැති දනො ෙන්නො ම තැනක තිියලො තිද න්දන්. ඇදස් ස්වභොව  ඒක 
ම ි. ප්සු කොලද ් දී දලොකු වූ ිසට කැඩප්තක් ඉදිරි ට ගිහිල්ලො - 
වකුගඩුවක් ගැන මිනි ක් කප්න එකකින් නිමිති අර දගන දැනුම ඇති 
කර ගත්තො වදග් - දම් මදග් ඇස් දෙක ි, දම් මදග් කන, නොස , 
දිව ි කි ලො නිමිති අර දගන දැනුම ඇති කර ගත්තො.  
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අප්ි බොහිර ඇස් දෙකක් දෙස බලලො දහෝ බොහිර රූප් ක් දෙස 
බලලො දහෝ ප්ත්තර කින් දකොල කූල්ලකින් දැකලො දහෝ දම් ඇස, 
කන, දිව, නොස , ශරිර  කි ලො දැනුමක් ඇති කර ගත්තො නම් 
ප්ින්වතුනි, අෙ අප්ි ඒ ඇස, කන, දිව, නොස  කි ලො ෙන්න ටික නව 
කර්ම ි. දම් තිද න ඇස නැති වූ ෙවසට ඔ  අලුතින් ඇසක් හදා 
ගන්න තිද න දහ්තුව තම ි ප්ින්වතුනි ඔ  අෙ අප්ි ෙන්න ‘දැනුම’. අෙ 
අප්ි ඇස, කන, දිව, ශරිර  කි ලො ෙන්නො ටික තම ි ප්ින්වතුනි, කර්ම 
නැතිනම් සංඛොර. එතදකොට ඇස අනිතය  ැ ි කි ලො කි න ිසට 
ප්ින්වතුනි, බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කදළ් දමන්න දම් තමන්දග් 
ජීිසත  දවලො, තමන් දනො ෙන්නො මට්ටමක තිද න ඇසකට ි. ඒ 
නිස ි ඇස කි න එක අනිෙර්ශන ි, ෙකින්න බැහැ, ඇස කි න එක 
දප්්න්දන් නැහැ, නිෙර්ශන ක් දෙන්න බැරි එකක් කි ලො දප්න්වුදේ.  

ඇස කි න එක දමන්න දම් වදග් කි ලො ප්ුළුවන් නම් 
නිෙර්ශන ක් දෙන්න. නිසැකවම ඔබලො දැකප්ු රූප් ක් දප්න්ව ි, 
නිසැකවම ඇහප්ු චිතර ක් දප්න්ව ි, නැතිනම් තව ඇසට දප්දනන 
රූප් ක් දප්න්ව ි. ඒ ඇස දප්න්නුවො එදහම දනොදේ. එතදකොට 
ඊළඟට ඇස රජ්ඣ් ්ං වතවත් ේද ි් - ඇස ආරයොත්මික රර්ම ක් 
කි ලො ෙකින්න කි ලො ප්ැවසුවො. එදහනම් ප්ින්වතුනි, තමන්ට ඇස 
කි න එක බොහිර ව ෙකින්න ප්ුළුවන් එකක් දනොදේ කි න දැනුම 
එන්න ඕන. තමන්ට ඉදිරිද න් ඉන්න අ දග් ඇස් තමන්ට දප්්නවො 
නම් තමන්දග් ඇස අන්ර වුදනොත් ඒ ඇස් වලින් තමන්ට දප්්න්න 
ඕන. ඇ ි, ඇස් වල කෘතය  තම ි රූප් දප්්න එක. එදහනම් දහොහට 
ෙකින්න ඕන, ඇස කි න එක රජ්ඣ් ්ං වතවත් ේද්ි, බොහිර 
රූප්ො තන කින් ඇස ෙකින්න එප්ො කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දප්න්නුවො. කැඩප්තකින් දහෝ ප්ත්තර දකොල කූල්ලකින් දහෝ තව 
දෙ ක් දෙස බලලො එතැන ඇස තිද නවො කි ලො ෙකින්ට එප්ො. 
දහොහට ිසප්රිත නැති මනසක් හදා ගන්න.  

දහොහට බලන්න දම් ඔක්දකොම තමන්ට ඇසට දප්දනන රූප් 
දනොදේ ෙ කි ලො. ඇසට දප්දනන රූප් අතදර් අප්ි එක් රූප් ක් නම් 
කර දගන - ඇසට දප්දනන රූප් අතදර් දම් කන, දම් දිව, දම් නොස  
කි ලො ටිකක් හදා දගන ි දම් ඉන්දන්. එතදකොට දහොහට 
මළාේ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දම් ආ තන ටිදක් අනිෙර්ශන බව 
ෙකින්න, නිෙර්ශන ක් දෙන්ට බැරි බව ෙකින්න, සිතීම්, කීම්, කිීමම් 
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කරන්න බැරි, ප්ුරොණය කර්ම ප්රතයද න් හට ගත්ත ටිකක් ආ තන ි 
කි ලො ෙකින්න. ඒ වදග්ම දම් ආ තන ටික දප්ර දනො තිීමම හට 
දගන ඉතිරි නැතිව නැති දවන ටිකක් කි ලො ෙකින්න.  

ප්ින්වතුනි ඇස කි න එක අප්ි එදහනම් දකොදහොමෙ ෙත 
 ුත්දත්? චක්ඛු සඇස  කි ලො කි න්දන් දප්දනන ලක්ෂණයද න් 
ෙකින්න ඕන.  ම් දවලොවක රූප් ක් දප්දනන ිසට රූප් ක් දප්දනන 
ලක්ෂණයද න් ෙකින්න ඇස ඉප්දුණය බව. ඇස ඉප්දුණයො කි න්න 
තිද න ලක්ෂණය  තම ි ප්ින්වතුනි, රූප් ක් දප්දනන එක. රූප්  
දප්දනන්දන් නැහැ කි ලො කි න්දන්, ඇස ියඳුණයො කි න එක 
දත්රැම් ගන්න. දිවට රසක් දැදනන දකොට, දිව ඉප්දිලො රස දැනුණයො 
මිසක්, තිද න දිවකට රස දැනුණයො දනොදේ. රස ඉප්දුදණය් දිව නිස ි, 
දිව ඉප්දුදණය් රස නිස ි, එකිදනකට උප්කොීම ව. රස දකො ි දවලොවක 
හරි ඉප්දුණයො නම් ඒ රස කි න එක අප්ට දැනුදණය් දිව ඒ දමොදහොදත් 
ඉප්දුණය නිස ි. රස කි න එක ඒ දමොදහොදත් ඉප්දුණය නිස ි දිව කි න 
එක හම්බ වූදේ. හැම දවලොදේ ම ආරයොත්මික ආ තනද ් ඉප්දුණය 
බව, ප්වතින බව ෙකින්ට බොහිර ආ තන  හම්බ දවන ලක්ෂණයද න්. 
ආරයොත්මික ආ තන  ියඳුණයු බව ෙකින්න බොහිර ආ තන  නැති 
වීදමන්.  

ධ්ේකා  ්ා්   ඇම, ක්, දිට්වත, ්ාමෙ, ශරිහෙ කිෙධා 
්ිේේ ධකක අ ත්හ ඉරිෙේේේ ා ඉරිෙේ පවත් වත් ඇම, ක්, දිට්වත, 
්ාමෙක  භකි්   ුුරි ේවත් ් ඕ්. යථ රවතම දාවත  ඉපදිට්ධා රවතම දාවත  
්ිහුභ ් ේවත් ධක ෂනෙකි්  භකි් ් ඕ්. යථ දම් හිත ඇස ප්ැත්තට 
ද ොමු කළොම ම ඇස ඉප්දුණයො කි න ගණය ට  නවො. එතදකොට 
රූප් ක් දප්්නවො. ඇහැ ප්ැත්දතන් හිත අත හැරැණයො කි න්දන් ඇස 
කි න එක ෙන්දන් නැහැ දැන්. දැන් ඇස කි න ගණය ට  න්දන් නැහැ. 
දැන් එතදකොට අර ඉඳි කටුවකින් ඇන්න ිසට රිදෙන ක  ි දැන් 
තිද න්දන්. හිත දිව ප්ැත්තට ද ොමු කළොම ම දිව කි න එක ඉප්දුණයො, 
ඔන්න රසක් දැදනනවො. දිදවන් හිත අහකට ගත්ත ගමන් ම දිව කි න 
එක නූ, දැන් රස නූ. එතදකොට දැන් දිවට ඇන්න ිසට තිද න්දන් අර 
ක  මිසක් ඉඳි කටුවකින් ඇන්න ිසට දැන් දිව නූ.  

හිත ඒ ඒ ආ තන ට ද ොමු කළ ිසට දම් හිදත් හැකි ොදවන් 
ආ තන උප්දිනවො කි න කොරණය  ෙකින්න - කර්ාා හකප කි න්දන් 
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ඒ නිස ි. ආ තන  ඉප්දුණයො කි න්දන් ඒ ඒ අවස්ථොවට. එතදකොට 
මළාේ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට “ඇස කි න එක දප්ර දනො තිීමම 
හට දගන ඉතිරි නැතිව නැති දවන එකක්, ඇස ආරයොත්මික එකක්, 
ඇස නිෙර්ශන ක් දෙන්න බැරි, ෙකින්න බැරි දෙ ක්” කි ලො ඇස 
ෙකින්න අදප්් නුවණය ඇතිදවන්න ඕන.  

ේා් ් ේ්ම විදිට්ෙ  ආේ් ග්ු් ්දවතන ඇ්ි කහ ග්් ේ්ා්  
පි් වත්ා්ි, ඒේක ධක ෂනෙ ්ාෙි ඔුධා  ඉඳ ේග්්, ති  ේග්්, ්ිො 
ේග්්, ඇවිදිට්් ත්හ ඉරිෙේවත ර් ඇේහ්වතා. යථ ේ්ම ඇම, ක්, දිට්වත, 
්ාමෙ, ශරිහෙ ්ිේේවතා කිේ මි්මා ාෙි පි් වත්ා්ිඅ රප  රපි ජිවත්  
වත ඉ් ්වතා කිේ ් ්ිේේ ්ිමි් ්. යථ  ම් දවලොවක ඇස, කන, දිව, 
නොස , ශරිර ට දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතිරි නැතිව නැති 
දවනවො කි න කොරණයොව දැක්කො ම ඊළඟට ලැදබන නුවණයක් එනවො 
“එදහනම් අෙ ඇස තිද නවො කි ලො සිහි දවන තැන තිද න්දන් 
මනස දන්ෙ? දම් ඇස, කන, දිව, නොස , ශරිර  ගැන සිහි කර ගන්න 
ප්ුළුවන් නම් සිහි කර ගන්දන් හිදතන් දන්ෙ? දම් මනස ම ප්රිහරණය  
කරනවො දන්ෙ? ඒ ඒ ආ තන  ඒ ඒ කෘතය සහහො ඒ ඒ ක්දෂ්තරද ් 
දී ඉප්ිෙ නිරැේර දවන සිේිප ක් තිද න්දන්. ඇති බවට ම එළඹ 
සිටින්දන් මනසට ි” කි ලො. දම් ආ තන ටික, ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර , 
දලෝක  ම, අප්ි උප්ොදාන වශද න් අර දගන   තිද න්දන් කි ලො 
අප්ට වැටදහ ි. ඒ කි න්දන් තමන්දග් මනස තුළ තිද න 
ආ තනද න් සමනො තනද න්  තම ි ප්ින්වතුනි තමන් ව සිහි කර 
ගන්න, තමන් ව ෙකින්න ප්ුළුවන් කම තිද න්දන්. දම් දමොදහොදත් දී 
තමන්ට ප්ුළුවන් නම් තමන්දග් ඇස සිහි කරන්න, දහොහට බලන්න 
‘දම් ඇස සිහි කරනවො කි ලො තමන්දග් සිත සිහි දකරැවො සසිදත් 
ඇති නිමිත්තක්  දනොදේ ෙ?’ කි ලො. දමොකෙ දමතැන දී දැන් දම් 
දමොදහොදත් දී සිහි කර ගන්න ප්ුළුවන් ඇසක් තිද නවො දනොදේ. 
ඇස කි න එක කෘතයද න් ෙකින්න ඕන. ඔන්න ඔ  මට්ටම ෙකින්න 
ඕන.  

ඊට ප්ස්දස් දම් ආ තන ටිදක් දප්ර දනො තිීමම හට දගන 
ඉතුරැ නැතිව නැති දවනවො කි න අනිතය  දනො දැක්දකොත්, 
‘සළො තන ඇති බවට’ හිටිද ොත්, දම් ආ තන හතර ඉරි ේදවන් ම 
ප්වතින මට්ටම තිබුදනොත්, ප්ින්වතුනි, ජරො, මරණය, දුක, හිස් නූ කි ලො 
ෙකින්න. සළො තන තිද නවො කි ලො කි න්දන් හතර ඉරි ේදවන් ම 
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ප්වතින ආ තන මට්ටම තිද නවො එදහම වුදනොත් ස්ප්ර්ශ  දවනවො. 
ස්ප්ර්ශ වුදනොත්, දේෙනොව ඇතිදවලො, තණය්හොව ඇතිදවලො, උප්ොදාන  
දවලො, භව  ඇතිදවලො. ජරො, මරණය, දුකට  නවො කි න කොරණයොව 
ෙකින්න. සළො තන දුකක් කි ලො ෙකින්න. දුක කි න එක දම් 
සළො තන ටිදක් ප්ිහිටලො ප්වතින්දන් කි ලොත් දත්රැම් ගන්නට 
උත්සොහවත් දවන්න. එතදකොට මළාේ්්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
ඔන්න ඔ  අනුසොරද න් ෙකින්න.  

්ාාහකප පේකො මළාේ් - ප්ින්වතුනි, ප්රතිසන්ිප වශද න් 
දම් ිසඥාවන  මේකුසට බැස ගත්ත නිසො දම් රූප්  සිසඥාවනක වුනො. 
දම් ක , සතර මහො රොතු රූප්, සිසඥාවනක දවලො තිද න ිසට කි නවො 
නොමරූප් ි කි ලො. අන්න ඒ නොමරූප් දෙක තිද න ිසට කන දබොන 
ආහොර  දෙන්න වුනො. ඔන්න ඔදහොම ි ආ තන හැදුදණය්. 
්ාාහකප්ිේහා්ා මළාේ්්ිේහාේ්ාඅ දම් ිසඥාවන  දම් රූප්  
ඇසුරැ කර දගන ප්වතින්දන් නැත්නම්, දම් ක  සිසඥාවනක දනො 
දවනවො නම්, දම් ආ තන ටික නිරැේර කරන්න ප්ුළුවන්. එතදකොට 
දම් සළො තන නිරැේර දවන්දන් කුමකින් ෙ? නොමරූප් නිදරෝරද න්. 
දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම සළො තන නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව ි. 
ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ගද ් සම්මො දිට්ඨි කි ලො දම් ප්රි ොද ් දී 
ඔබලොට ලැදබන්න ඕන “ඇස කි න එක දහ්තු ප්රතය ි. අිසෙයො 
ප්රතයද න් හට ගන්නවො දන්ෙ? කුමක් ෙ අිසෙයො ප්රතය ? ඇස කි න 
එදක්  ථො ස්වභොව  දනො ෙන්නො කම ම ඇස ඇතිදවන්න දහ්තුවක්. 
ඇස ගැන දනො ෙන්නො කම ම ඇස ගැන තිද න අිසෙයොව ම ඇස 
ඇතිදවන්නට දහ්තුවක්” ආදී වූ කරැණයු. 

ඇස කි න එක තණය්හො ප්රතයද න් හට ගත් එකක් - තණය්හොව 
නිස ි අප්ි උප්ොදාන දවලො දම් භව ට ආදේ. ඒ නිස ි දම් ඇස 
හැදුදණය්. එදහනම් දම් ඇස කි න එක තණය්හොදවන් හැදුණය එකක්. 
ඇස කි න එක කර්ම ප්රතයද න් හට ගත්ත එකක්. ඇස කි න එක 
ගැන ‘දමන්න දම් ිසදිද ් රූප් බලන්න ඕන’ කි ලො අප්ි දකනො 
දකනො ඇති කර ගත්ත කර්ම මට්ටම් තිද නවො. දම් කර්ාා හකප. ඇස 
කි න එක කර්මද න් දවනස් කරන්න ප්ුළුවන් එකක්. එතදකොට 
දමන්න දම් ඇස කි න එක හැදුදණය් කර්ම ප්රතයද න් කි ලො එදස් 
ෙකින්න. ඒ වදග්ම ඇස, ඒ ඒ ප්රතය නිසො අවස්ථොවට හට දගන 
අවස්ථොවට නිරැේර දවන රර්ම ක් කි ලො ෙකින්න. ඇස ගැන 
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ෙකින්න ප්ුළුවන් ිසදි ට අදප්් ජීිසත  හදා ගත්දතොත්, අප්ි ඇස් දෙක 
ප්ොදා ගත්දතොත්, ප්ින්වතුනි, දම් ජරො, මරණය, දුක අප්ට වැඩි කොල ක් 
ිසඳින්ට දවන්දන් නූ. ජරො, මරණය, දුදකන් අප්ට අත මිදෙන්ට ප්ුළුවන් 
කි ලො ෙකින්න.  

ඉතින් සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දමන්න දම් වදග් 
ගැඹුරැ ආරයොත්මික රර්ම න් දගොනු කර දගන තම ි දම් රම්ම 
ප්රි ො  දේශනො කරලො තිද න්දන්. දම් මළාේ්්ක පාා්ා්ි. යථ 
මළාේ්මාදභේක පාා්ා්ි. යථ මළාේ්්ිේහෝ්්ක පාා්ා්ි 
කි ලො අප්ට දප්න්නුදේ ඒ නිසො. එතදකොට අන්න ඒ ිසදි ට 
සළො තන ඇතිවීම නැති වීම, ප්රතය සහිත ව සප්ටිච්ච සමුප්්ප්ොෙ භොව   
නුවිසන් දමදනහි කරනවො නම් ඒක ම තම ි සළො තන නිදරෝර 
ගොමිිස ප්ටිප්දා මොර්ග  දවන්දන්. දමන්න දම් ෙහම් ප්රි ො  හැම 
දෙනො ම දැන දගන ජීිසතද න් ප්ුරැදු ප්ුහුණයු කරන්න උත්සොහවත් 
දවන්න.  

ඒ වදග්ම දම් ආ තන හ  ගැන ඉදගන ගන්න, අප්ි ෙන්නො 
මට්ටමින් ඔේබට ෙකින්ට, අර්ථ න් දබොදහෝ තිද නවො. ඒ ටික දැකප්ු 
ෙවසට ි ප්ින්වතුනි අප්ි දම් භවද න් මිදෙන්දනත්. අෙ දනො දුටුවත් 
අප්ට තව ඉදගන ගන්න, දැන ගන්න, බලන්න තව ප්රි ො න් 
තිද නවො දන්ෙ කි න නුවණයත් ඇති කර ගන්න. ඇති කර දගන 
දැනට ඇස ෙන්නවො කි න මට්ටදමන් නතර දවන්දන් නැතිව, ඇස 
අනිතය ි කි ලො නිකම් දමදනහි කරන මට්ටදමන් නතර දනො වී, දම් 
ඇස අනිතය ි කි න එදක් අර්ථ  කුමක් ෙ, කුමන අර්ථ ක් දැන දගන 
ෙ බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරන්දන් කි න කොරණයොව 
ජීිසතද න් ෙකින මට්ටමට එන කල් දහො න්න. දහො ලො ඒක ජීිසත  
කර දගන ජීිසතද ් අත්දැකීම කර දගන, දම් දකදලස් නසලො දුකින් 
මිදෙන්ට දම් හැම දෙනො ම උත්සොහවත් දවන්න. ඒ සහහො දම් 
දේශනොව හැම දෙනොට ම දහ්තු උප්නිිඃශර  දේවො කි න අෙහස ඇති 
කර ගන්න.  

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

සළශ තය වශර  යමිශ වි .



 

යශමරූප් වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ්ාාහකප්ක පාා්ා්ි, 
්ාාහකපමාදභේක පාා්ා්ි, ්ාාහකප්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
්ාාහකප්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා මමාාදිට් ි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී, ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් දමොදහොදත් දී සූදානම් දවන්දන් සසර දුක් ගිනි 
නිවීම ප්ිිසස දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප්ි දකදරහි 
අනුකම්ප්ොදවන් දේශනො කළ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට. ඒ 
නිසො හැමදෙනො ම තුණයුරැවන් දකදරහි ශරද්ධො දගෞරව  ඇති කර 
දගන දබොදහෝම උවමනොදවන් දම් දමොදහොදත් දී දම් රර්ම  ඉදගන 
ගන්නට ඕනූ.  

අෙ අප්ි ඉදගන ගන්දන් සම්මොදිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ නොමරූප් ප්ිළිබහ වූ 
කරම  ි. - දප් - සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, “ ම් 
කදලක ප්ටන් දම් ශරැතවත් ආ යයශරොවක දතදම්, නොමරූප් කුමක් ෙ 
කි ලො ෙන්නවො නම්, නොමරූප්ද ් ඇති වීම කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො 
නම්, නොමරූප් නැති කිීමම ෙන්නවො නම්, නොමරූප් නැති කරන 
ප්රතිප්දාව ෙන්නවො නම්, දමප්මණයකින් ම දම් ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මො දිට්ඨි ඇත්දතක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම ඍජු බවට ප්ත් දවනවො” 
කි ලො. දේශනො කරලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම අහනවො, 
“ඇවැත්නි නොමරූප් කි ලො කි න්දන් කුමකට ෙ? නොමරූප්ද ් ඇති 
වීම කුමක් ෙ? නොමරූප් නැති වීම කුමක් ෙ? නොමරූප් නිදරෝර කරන 
ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ?” කි ලො. ඒ දවලොදේ දී සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් ම ඒකට උත්තර දෙනවො, “ර් ථි ්ාාං ර් ථි හකපං, නොම  
කි ලො තිද නවො, රූප්  කි ලො තිද නවො. නොම  කුමක් ෙ? ලස්ස 
දේෙනො සංඥාව දච්තනො මනසිකොර දම් නොම රර්ම ි. කත්ාරි ක 
ාතාභූ්ා්ි, ක්ාන්්්ක ාතාභූ්ා්ං ්පාොෙහකපං - ඉභං 
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වතදචක්ාවතදේමා, හකපං. යථ ඉ්ි ඉභ්ක ්ාාං ඉභ්ක හකපං. දම් සතර මහො 
රොතුත්, සතර මහො රොතු නිසො උප්දින රූප්ත්, රූප් ි. දම් නොමරූප් ි” 
කි ලො. එතදකොට ‘දම් ිසඥාවන  නිසො නොමරූප් ඇති දවනවො. 
ිසඥාවනද ් නැති වීදමන් නොමරූප් නැති දවනවො’ කි ලො දප්න්නුවො.  

එතදකොට ප්ින්වතුනි, අප්ි දකොදහොමෙ ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ 
කි න කොරණයොව ෙකින්දන්? ලස්ස දේෙනො සංඥාව දච්තනො මනසිකොර 
කි න දම් නොමත්, දම් සතර මහො රොතුවත්, ඒ නිසො ප්වතින උප්ොදා  
රූප්ත් කි ලො දම් නොමරූප් රර්මතො දෙක දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. 
එතදකොට ඒ නොමරූප් ක ින රර්මතො දෙක ිසදශ්ෂද න්ම අප්ි දමන්න 
දම් කොරණයොදවන් දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. දීඝ නිකොද ්, ාතා ් ිෝ 
මූ්රේෙ  දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් ‘ිසඥාවන ප්ච්ච ො නොමරූප්ං’ කි ලො 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළ ඒ රර්මද ් අර්ථ  
වැටදහන කොරණයොවක් දප්න්වනවො. “නොමරූප් ි කි න ිසට ආනන්ෙ, 
දම් ිසඥාවන  මේ කුසට ප්රතිසන්ිප වශද න් දනො ප්ැමිදණයන්දන් නම් 
මේ කුසක ප්වතින දම් ීමජ කළල  නොමරූප්ොදී භොවද න් මිශර ව 
ප්වතිනවො ෙ?” කි ලො අහනවො. ඒ දවලොදේ දී ආනන්ෙ දතරැන් 
වහන්දස් ප්ිළිතුරැ දෙනවො ‘ේ්ා ේත ්ං භ් ේ් - ස්වොමීනි, එදහම 
නැහැ’. “එදහනම් ආනන්ෙ, දම් කරණයොව දැන ගන්න. දම් ිසඥාවන  
නිසො නොමරූප් දවනවො” කි ලො. ඊට ප්ස්දස් බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
අහනවො, “ිසඥාවන  මේ කුසට ප්ැමිිසලො, බැස දගන, ඒ ිසඥාවන  
නිරැේර වුදනොත්, දම් මේ කුසක සිටින කුමොරද ක් දහෝ කුමරි කදග් 
දහෝ වැඩීමක් දප්දන ි ෙ?” කි ලො. ඒ දවලොදේ දී ‘නැහැ’ කි නවො. 
“ආනන්ෙ, එදහනම් දම් කොරණයොව ෙකින්න. දම් ිසඥාවන  නොමරූප් 
රර්ම න්දග් ප්ැවැත්මට දහ්තු ි” කි ලො දේශනො කරනවො.  

ඒ කි න්දන් ප්ින්වතුනි, ිසඥාවන  දම් ක ට බැස ගත් ප්සුව 
දම් ක  සිසඥාවනක දවනවො. ඊට ප්ස්දස් ඒ ක  ඇසුරැ කර දගන දම් 
සිත ප්වතින ිසට දැන් ිසඥාවනද ් ිසජොනන සදැන ගන්නො වූ  ලක්ෂණය  
නැහැ, දම් කද ් නොමරූප් හැදුණයො  න ගන ට ි  න්දන්. නොමරූප් 
දෙක ප්වතිනවො  න ගන ට ි  න්දන්. ීමජ කළල  නැතිනම් සතර 
මහො රොතූන්දගන් හැදුණයු රූප් , තිද න තැනට ිසඥාවන  ප්ැමිණයුනොට 
ප්ස්දස් ප්ින්වතුනි, ඒ ිසඥාවන  නිසො දම් රූප්  සිසඥාවනක දවනවො. ඒ 
සිත වැ  දවලො තිද න්දන් ප්ින්වතුනි, දැන් දම් ක  සිසඥාවනක 
කරන්න ි, කද ් සිසඥාවනක බව ප්වත්වන්නට ි. දැන් දම් සිදතන් 
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ිසජොනන ලක්ෂණය ක් ලැදබන්දන් නැහැ. දම් සිදතන් දැන ගන්නො වූ 
ලක්ෂණය ක් ලැදබන්දන් නැහැ. දම් හිත දැන් නොමරූප් රර්ම න් 
හෙන්නට ි වැ  දවලො තිද න්දන්, නොමරූප් ි  න කරැණයට ගිහින් 
තිද න්දන්. එතදකොට, දම් අදප්් ක  සිසඥාවනක දවලො තිද න 
ලක්ෂණයද න් ෙකින්න ඕනූ නොමරූප් කි ලො. දම් ක  සිසඥාවනක 
දවලො තිද න ිසට නොමරූප් ි කි ලො ෙකින්න ඕනූ.  

ඔතන දමන්න දම් ිසදි ට ෙකින්න ඕනූ. ප්ින්වතුනි, අප්ි 
භවොංග සිත ි කි ලො කි නවො නම්, දමන්න දම් භවොංග සිත ි කි න 
මට්ටදම් ෙකින්න ඕනූ නොමරූප් ි කි ලො. ප්රතිසන්ිප වශද න් ප්ැමිිස 
දම් සිත, වස්තු රූප්  ඇසුරැ කර දගන ප්වතිනවො. ඒ සිදත් ප්වතින 
ෛචතසික සදේෙනො සංඥාව දච්තනො කි න දමන්න දම් ෛචතසික  
නිස ි දම් ක  හැම දවලොදේ ම ප්වතින්දන්. එතදකොට දම් ක  හැම 
දවලොදව ම හැඟීම් දැදනන මට්ටමක ප්වතින්දන්, දමන්න දම් හිදත් 
තිද න නොම රර්ම ටික නිස ි. එතදකොට භවොංග මට්ටදම් සිත කි න 
ිසට අර මම මතක් කළො හරි ට නිර්ිසන්ෙන එන්නතක් දුන්න දකදනක් 
වදග්. දම් ආ තන ගැන බොහිර දලෝක  ගැන දමොකුත් දැනුමක් නැහැ. 
බොහිර දලෝක  ගැන කිසිම දැනුමක් නැති වුනොට, දම් කද ් සිසඥාවනක 
බව ප්වතිනවො. දැන් ක  සිසඥාවනක ි. එතදකොට දම් භවොංග සිත 
කි ලො කි න්දන්, දම් උප්්ප්ත්ති භව  ප්ැවැත්වීමට උප්කොීම වන සිත. 
ප්රතිසන්ිප වශද න් ප්ැමිණයුනොම දම් ක ට, දම් ක  සිසඥාවනක වුනො. 
ඊට ප්ස්දස් සිසඥාවනක ක  හැදෙන්න කන දබොන ආහොර දෙන්න 
වුනො. කන දබොන ආහොර දෙන ිසට දම් නොමරූප් දෙක වර්රන  
දවනවො  න ගන ට  නවො. එතදකොට නොමරූප් දෙක වර්රන  වුනො, 
නොමරූප් දෙක හැදුණයො කි න්දන් ඇස කන දිව නොස  ශීමර  කි න 
ප්රසොෙ ටික හැදෙනවො. එතදකොට ප්ින්වතුනි, දැන් දම් ප්රසොෙ ටික හැදුණයු 
සිසඥාවනක ක  ෙකින්නට ඕනූ ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට.  

ිසදශ්ෂද න්ම දහොහට ෙකින්න ඕනූ දමතැන දී, බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් “මහදණයනි,  ම් ආකොර න්දගන්, ලිංග න්දගන්, 
නිමිත්ත න්දගන් රූප්  ි  න ප්ැනවීමක් නැත්නම්, දම් නොම කද ් 
ප්ටිඝ සම්ලස්ස ක් දප්දන ි ෙ?  ම් ආකොර න්දගන්, ලිංග න්දගන්, 
නිමිත්ත න්දගන් නොම රර්ම  ි  න ප්ැනවීමක් ඇත්නම්, ඒ ප්ැනවීම 
නැති කල්හි රූප් කද ් අිපවචන සම්ලස්ස ක් දප්දන ි ෙ?” කි ලො 
අහනවො. එතදකොට දම් කොරණයොවන් දප්න්වන්දන් ‘්ාාහකප පේකො 
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ඵම ේමා’ කි න කොරණයොව දප්න්වන්නට. නොමරූප් රර්මතො දෙක 
දෙිසදිහකට බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වනවො. එතදකොට දම් 
කොරණයොදේ දී දමන්න දම් ිසදිහට ෙකින්න ඕනූ.  ම් රූප් කි ලො 
දෙ ක් නැත්නම්, නොම කද ් ප්ටිඝ සම්ලස්ස  කි ලො දෙ ක් 
දප්දන ි ෙ? නොම කි ලො දෙ ක් නැතිනම් රූප් කද ් අිපවචන 
සම්ලස්ස ක් දප්දන ි ෙ? කි න තැන දී, නොම කො  ප්ටිඝ සම්ලස්ස  
 ි, රූප් ක  අිපවචන සම්ලස්ස   ි කි ලො ගන්නට එප්ො. දමතැන දී 
අිපවචන සම්ලස්ස  කි ලො කි න්දන් නොම ක ට, ප්ටිඝ සම්ලස්ස  
කි න්දන් රූප් ක ට. දමතැනින් අහන්දන් දමන්න දමදහම 
සිේිප කින්. “ ම් ආකොර න්දගන්, ලිංග න්දගන්, නිමිත්ත න්දගන් 
අඹ කි ලො දෙ ක් නැත්නම්, දෙල් ගසක අඹ දප්දන ි ෙ?” අහනවො. 
‘නූ’ කි නවො. එදහනම් “ ම් ආකොර ලිංග නිමිත්ත න්දගන් අඹ 
කි ලො  මක් තිද න නිසොදන් අඹ කි ලො දෙ ක් දප්දනන්දන්. දෙල් 
කි ලො  මක් තිද න නිසොදන් දෙල් දප්දනන්දන්” කි නවො වදග් 
අර්ථ කින්. ඒ කි න්දන් “ ම් ආකොර ලිංග නිමිත්ත න්දගන් රූප් 
කි ලො  මක් නැත්නම්, නොම කද ් ප්ටිඝ සම්ලස්ස ක් දප්දනනවො 
ෙ? නොම රර්මවල තිදබනවො ෙ ගැදටන ස්වභොව ක්” කි ලො. ‘නූ’. 
“එදහනම් ප්ටිඝ සම්ලස්ස  දප්දනන්දන් රූප්  තිද න නිසොම ි 
දන්ෙ?” කි න කොරණයොව දප්න්වනවො. ඊට ප්ස්දස් “නොම රර්ම 
නැතිනම්  ම් ආකොර ලිංග නිමිත්ත න්දගන් රූප් කද ් අිපවචන 
සම්ලස්ස ක් දප්දන ි ෙ?” කි ලො අහනවො. ‘නූ’. “එදහනම් දම් නොම 
රර්ම තිද න නිසොදන් අිපවචන සම්ලස්ස ක් දප්දනන්දන්” 
කි නවො.  

එතදකොට දම් කොරණයොදවන් ඔප්්ප්ු කරලො දප්න්වන්දන් රූප්  
කි න්දන් ප්ටිඝ සම්ලස්ස ක්, නොම  ක ින්දන් අිපවචන 
සම්ලස්ස ක් කි න කොරණයොව. ප්ටිඝ සම්ලස්ස  තිද න්දන් රූප් 
කද ්, නොම කද ් දනොදේ. දම්දක් දී හැබැ ි තව කොරණයොවක් 
තිද නවො - දම් “ ම් ආකොර ලිංග නිමිත්ත න්දගන් රූප් කද ් 
තිද න  මක් නැතිනම් නොම කද ් ප්ටිඝ සම්ලස්ස ක් දප්දනන්න 
තිදේ ෙ?” කි ේදී තව අර්ථ ක් ඕදකන් ිසෙයමොන දවනවො. “දම් ඇස 
කණය දිව නොස  ආදී, ඒ ගැටීම් ස්වභොවද න්  ුක්ත වූ කෘතය  කරන 
රූප්  දනො තිබුදනොත් භවොංග මට්ටදම් මදනෝ ේවොර ට ගැටීමක් 
දප්දන ි ෙ? නැත්නම් දම් මදනෝ ේවොර ට අරමුණයු සම්දප්් රක්ෂණය  
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වීමක් දප්දන ි ෙ?” කි ලො අහනවො. එතදකොට නූ කි නවො. එදහනම් 
දම් භවොංග මට්ටදම් භවොංග චලන, භවොංග උප්ච්දේෙ ආදී නොම 
රර්ම න්දග් අවදි ක් දවනවො නම් දවන්දන් දම් ප්ටිඝ සම්ලස්ස , 
දම් රූප් කි න කොරණයොව තිද න නිස ි කි ලො, ඔන්න රූප්  දහොහට 
දප්න්වනවො. රූප්  නිස ි නොම රර්ම න්දග් අවදි ක් දවන්දන් කි න 
කොරණයොව ෙකින්න. ඊට ප්ස්දස් “ ම් ආකොර ලිංග නිමිත්ත න්දගන් 
නොම රර්ම කි ලො  මක් නැතිනම්, රූප් කද ් අිපවචන සම්ලස්ස ක් 
දප්දන ි ෙ?” කි ලො අහන එදකන් කි නවො, දම් සිත තුළ සිදත් 
සිදත් අප්ි කතො කරන ිසට, හිදත් සිතිිසලි ප්හළ කරන ිසට ඒ තුළ 
තිද න්දන් දේෙනො සංඥාව දච්තනො ලස්ස මනසිකොර කි න නොම 
රර්ම න්දග් සිහි කිීමමක්, අවදි ක්. ඒකට කි නවො නොම සම්ලස්ස  
කි ලො. “ඒ නොම සම්ලස්ස  නිස ි දම් රූප් කද ් සිසඥාවනක බව 
තිද න්දන්” කි න කොරණයොව මතක් කරනවො. ඒ කි න්දන් “නොම 
රර්ම ි කි ලො දෙ ක් නැති නම්, අිපවචන සම්ලස්ස ක් රූප් කද ් 
දප්දන ි ෙ?” එතදකොට දම් අිපවචන සම්ලස්ස  අප්ට ිසෙයමොන රූප් 
කද න්. රූප් කද ් අිපවචන සම්ලස්ස ක් නිසො දනොදේ.  

ප්ින්වතුනි, දම් අදච්තනික වස්තුවක් අල්ලලො බලන්න. ඒක 
දත්දරන්දන් නැහැ, ඒක දැදනන්දන් නැහැ අප්ට. නමුත් අදප්් දම් 
ක  අල්ලන දකොට, අල්ලප්ු බව දැදනනවො කි ලො කි න්දන්, ඒ 
අිපවචන සම්ලස්ස  නිසො. රූප් කද ් අිපවචන සම්ලස්ස  දමන්න 
දම් උප්මොදවන් ෙකින්නට උත්සොහවත් දවන්නට ඕනූ. ප්ින්වතුනි, 
ඔබලොට ඔබලොදග් අත ප්  තිද නවො කි න කොරණයොව අෙ දැන දගන 
දැනුම් සහිතව ම ි ඉන්දන්. නමුත් ඒක ස්ප්ර්ශ ක් දනොදේ. අිපවචන 
සම්ලස්ස ක් එතැන තිද න්දන්. ප්ටිඝ සම්ලස්ස ක් දනොදේ. දම් ක  
තිද නවො කි ලො තමන්ට, අත තිද නවො, කකුල් තිද නවො, ඇඟ 
තිද නවො කි ලො ෙන්න එක, තමුන්ට ක  දත්දරනවො කි න එක 
ප්ින්වතුනි, අිපවචන සම්ලස්ස ක්. ඒක ප්ටිඝ සම්ලස්ස ක් දනොදේ. 
ඒක අිපවචන සම්ලස්ස ක්.  

අප්ි දැනුම් සහිතව ම ි ඉන්දන් කි න කොරණයොව මම ඔප්්ප්ු 
කරන්නම් දමන්න දමදහම. ප්ින්වතුනි, ඔබලොදග් කකුල හරි, අත හරි 
හිරි වැටුදනොත් ඔබලොට දත්දරනවො දන්ෙ කකුල දැන් නූ වදග්, අත 
නූ වදග් කි ලො. එදහනම් ඒ උප්මොදවන් දැන ගන්න, අප්ි දනො 
ෙන්නවො වුනොට දැන් කකුල තිද නවො වදග්, අත තිද නවො වදග් 
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කි න දැනුමකින් අප්ි ඉන්දන්. දම් නොමරූප් ි කි න ිසට ඔන්න ඔ  
දැනුම් සහිත බව ෙකින්නට ඕනූ. කකුල හරි, අත හරි හිරි වැටුදනොත්, 
හිරි වැටුණය දවලොවට අප්ට දත්දරනවො “මට කකුල නූ වදග් 
දත්දරන්දන්. අත නූ වදග් දත්දරන්දන්” කි ලො. එතදකොට දැන් අප්ට 
ප්රකට නූ “කකුල ඇති බවට දත්ීමමකිනු ි ඉන්දන්, අත ඇති බවට 
දත්ීමමකිනු ි ඉන්දන්” කි ලො. නමුත් අත ඇති බවට දත්ීමමකින්, 
කකුල ඇති බවට දත්ීමමකින් තම ි ප්ින්වතුනි, අප්ි ඉන්දන්. ඒකට 
කි නවො රූප් කද ් අිපවචන සම්ලස්ස  කි ලො.  

එතදකොට නොම රර්මවල තිද න අිපවචන සම්ලස්ස  රූප් 
කද ් හැප්ිලො ප්වතිනවො. රූප් කද ් ප්ටිඝ සම්ලස්ස  නොම කද ් 
හැප්ිලො ප්වතිනවො. නොමරූප් කි න ිසට දමන්න දම් ිසදිහට ෙකින්නට 
ඕනූ. ප්ටිඝ සම්ලස්ස  නිසො නොම ක  අවදි වීමකුත්, අිපවචන 
සම්ලස්ස  නිසො රූප් ක  අවදි වීමකුත් කි න කොරණයොදවන් ෙකින්නට 
ඕනූ. ඔ  කොරණයො දෙක දෙප්ැත්තට සිේර වීම නිසො, අප්ට ලැියලො 
තිද න කොරණයො දෙකක් තිද නවො ප්ින්වතුනි. එකක් තම ි බොහිර 
අරමුණයු ගැන දැනුමක් හිතට ඇති කර ගන්නට ප්ුළුවන්. ඒ දැනුම නිසො 
ආප්සු බොහිර අරමුණයු සිහි කරලො  න්නට ප්ුළුවන් කි න කොරණයොවක් 
තිද නවො. දම් නොමරූප් කි න රර්මතො දෙක දෙප්ැත්තට ප්ිහිටලො, 
රූප්  නිසො නොම රර්ම අවදි කිීමමකුත්, නොම රර්ම සිහි කරලො රූප් 
දසො ො දගන  ූමකුත් කි න කොරණයො දෙක කරන්නට ප්ුළුවන්.  

එතදකොට දම් නොමරූප් කි න රර්මතො දෙක අප්ට ෙකින්නට 
ප්ුළුවන් කම තිද න්නට ඕනූ කරම දෙකකින්. ඒ තම ි අර ප්රතිසන්ිප 
වශද න් ප්ැමිිස නොමරූප් රර්ම නුත්, එක්ෂිසක ිසප්ොක වශද න් 
ප්වතින නොමරූප් රර්ම නුත් කි න කොරණයො දෙක. ිසදශ්ෂද න්ම 
‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දමතැන දී, ෙකින්නට ඕනූ හරි ට 
මකුළුවො දැල බැහලො සත්තු අල්ලො ගන්න දැල මැේෙට දවලො ඉන්නවො 
වදග්, දම් ප්රසොෙ ටික ඔක්දකොම හෙලො සිසඥාවනක කරලො, දම් සිත 
භවොංග මට්ටදම් ප්වතින කොරණයොදවන් ෙකින්න ‘්ාාහකප්ක 
පාා්ා්ි කි ලො. නොමරූප් ි කි න ිසට බොහිර නිමිති ගැන කිසිම 
දැනුමක් නැතිව, දම් කද ් සිසඥාවනක ගතිද න් ම ෙකින්න ඕනූ 
ප්ින්වතුනි, දම් නොමරූප් ි කි ලො. හරි ට අර මකුළුවො දැල බැහලො, දැල 
මැේෙට දවලො ඉන්නවො වදග්, ඇස කන දිව නොස  ශීමර  කි න දම් 
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ප්රසොෙ ටික හෙලො, දම් සිත, භවොංග මට්ටදම් ප්වතින මට්ටම ෙකින්න 
නොමරූප් ි කි ලො.  

ඔන්න ඔතැනට කි නවො ප්ින්වතුනි, උප්්ප්ත්ති භව  කි ලො. 
දහොහට ෙකින්නට ඕනූ, දම් නොමරූප් දෙකට කි නවො උප්්ප්ත්ති භව  
කි ලො. ඒ උප්්ප්ත්ති භවද ් ප්ැවැත්මට අ ිති සිත තම ි ප්ින්වතුනි, 
භවොංග සිත කි ලො කි න්දන්. දැන් දම් භවොංග සිත තිද න තොක් දම් 
උප්්ප්ත්ති භව  ප්වතිනවො, නැති දවන්දන් නැහැ. හැබැ ි තොම 
‘ජොති ’ එදහම වූදේ නැහැ. ඒ ඒ ආ තන න්ට සිත් උප්දින දකොට ි 
‘ජොති ’ කි ලො කි න්දන්. දැන් දම් නොමරූප් කි න මට්ටම ෙකින්න 
ඕනූ, උප්්ප්ත්ති භව  සකස් දවලො තිද න්දන්. දම් ිසඥාවන , මේ 
කුසකට ප්ැමිිසලො, දම් සතර මහො රොතු රූප් කට බැස දගන, දම් 
රූප්  සිසඥාවනක කරලො, ආ තන ටික හැදිලො තිද නවො. දම් ආ තන 
ටික හෙප්ු කොරණයොදවන් ෙකින්නට ඕනූ, නොමරූප් දෙක. එතදකොට 
‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දමන්න දම් ටික ෙකින්නට ඕනූ. 
දමන්න දම් ක  සිසඥාවනක දවලො තිද නවො කි න අර්ථද න් 
ෙකින්නට ඕනූ. නොමරූප් දෙදකන් දකදරන කෘතය  දැන ගන්නට 
ඕනූ. නොමරූප් දෙක ප්වතිනවො කි ලො කි න්දන්, දම් ප්රසොෙ ටික 
හෙලො තිද නවො. ආ තන ටික හැදුණයො කි ොත් දැන ගන්නට ඕනූ, 
‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට.  

එතදකොට තවදුරටත් ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දම් 
ිසඥාවන  මේ කුසට බැස ගත්ත නිසො දන්ෙ නොමරූප් වූදේ කි ලො, 
ිසඥාවන  නිසො නොමරූප් දවනවො කි ොත් ෙකින්නට ඕනූ. දමොකෙ 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් අර සම්මොදිට්ඨි සූතරද ් දී නොමරූප් ගැන 
දප්න්වලො, “දම් ිසඥාවන  සමුෙද න්, නොමරූප් සමුෙ  දවනවො - දම් 
ිසඥාවන  නිසො නොමරූප් ඇති දවනවො. ිසඥාවන  නැති දවන ිසට 
නොමරූප් නැති දවනවො. දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  නොමරූප් නැති 
කරන ප්රතිප්දාව ි” කි ලො  ි දේශනො කදළ්. ඒ ටික මට මුලින් ම මතක් 
කළ  ුතු ව තිබුණයො. නමුත් ඒ දවලොදේ දී ඒක අතප්සු වුනො. නමුත් 
දමතැන දී දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ, දම් නොමරූප් රර්මතොව  ඇති 
වූදේ දම් ිසඥාවන  බැස ගත්ත නිස ි. එතදකොට දම් ිසඥාවන  නිසො 
නොමරූප් හැදුණයො කි න කොරණයොව දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. 
‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ඒ දැනුම තිද න්නටත් ඕනූ. 
නොමරූප් කි න ිසට දම් ක  සිසඥාවනක වූ බදවනුත් දැන ගන්නට 
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ඕනූ. දම් කද ් සිසඥාවනක බව ඇති වූදේ දකොදහොම ෙ? කොරණයො 
දෙකකින් ෙකින්න කි ලො මම මතක් කළො - අිපවචන සම්ලස්ස  සහ 
ප්ටිඝ සම්ලස්ස  කි න රර්මතො දෙක හරහො. ඒ කි න්දන් ඕදාරික වූ 
රූප් කද ් ගැටීම නිසො නොම රර්ම අවදි වීමත්, නොම රර්ම න්දග් අවදි 
බව නිසො රූප්ද ් හට ගැනීමත්, ප්ැවැත්මත් කි න කොරණයොදවන්. නොම 
රර්ම උප්කොීම ව රූප් ත්, රූප්  උප්කොරද න් නොම ත් කි න දම් 
රර්මතො දෙක ෙකින්න කිේවො, ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට.  

එතදකොට ඒ ිසතරක් දනොදේ, දමතැන දී තව කොරණයොවක් 
තිද නවො. ිසඥාවන  දම් රූප් ක ට බැස ගත් ප්සුව, දම් රූප් ක  
හැදෙන්දන් ප්ින්වතුනි, නොම ක ට අනුව ි. දම් ‘්ාාහකප්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට ඒ කොරණයොවත් දැන ගන්නට ඕනූ. ිසදශ්ෂද න්ම 
දම් ිසඥාවන  ප්රතිසන්ිප වශද න් බැස ගත් ිසට දම් සිදත් තිද නවො 
කර්මොනුරූප් ගති ක්. කර්මජ රූප් කි ලො, රම්මො තන  ප්රි ොප්න්න 
රූප් ක් තිද නවො. අන්න ඒ රූප් ට අනුව ි ප්නි්වතුනි, දම් මහො භූත 
රූප්  සකස් කරන්දන්. අන්න ඒ කොරණයොවට ිසදශ්ෂද න් අප්ට 
අවරොන   න්නට ඕනූ, අවරොන  ද ොමු දවන්නට ඕනූ.  

අප්ි දමන්න දම් ිසදිහට කි මු. දැන් දම් ිසඥාවන  මේ කුසට, 
රූප් ට බැස ගත්තොට ප්ස්දස් දම් රූප් , එක ම කන දබොන 
ආහොරද න් හැදුණයු දම් රූප් , එක රූප් ක් ස්තරි ක් ිසදිහට, තව 
රූප් ක් ප්ිරිමිද ක ් ිසදිහට වැදඩන්දන් ඇ ි? ඒ ප්ිරිමිද ක් ිසදිහට 
වුනත් ඒකත් එක එක ිසදිහට. ස්තරීන්දග් රූප් ක් වුණයත්, ඒකත් 
ස්තරීන්දග් නොනත්ව කට ඇ ි හැදෙන්දන්? ප්ින්වතුනි, දමන්න දම් 
හැදීදම් හැකි ොව තිද න්දන් හිතට. දම් හිදත් තිද නවො 
රම්මො තන  ප්රි ොප්න්න රූප් කි ලො, හිදත් දේෙනො සංඥාව සංඛොර 
කි න රර්මොරම්මණය න් අරබ ො, සිදත් තිද න ගති  අරබ ො රූප්  
හෙන්නට ඕනූ දමන්න දමදහම ි කි ලො ගති ක්.  

ඒක අප්ි දමදහම උප්මොවක් කදළොත් ප්ින්වතුනි,  ම්කිසි නුග 
ඇට ක් ගත්දතොත්, දම් ඉතො සි ුම්, ඇසට දනො දප්දනන මට්ටදම් 
සි ුම් ම දෙ ක් තම ි නගු ඇට  කි න්දන්. දමන්න දම් නුග ඇට  
තුළ තිද නවො ප්ින්වතුනි, දම් දප්ොදළොදේ තිද න ඕජො සොර  උරො 
දගන දම් ගස හෙන්න ඕනූ අතු ඉති ගිහිල්ලො, අතු ඉති දබදිලො, මහ 
ිසශොල ිසදිහට කි න ීමජ ගති . දම් ගස හෙන්නට ඕනූ ිසදිහ 
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තිද නවො ප්ින්වතුනි, දම් ීමජද ්. එදහම තිද න නිස ි ඒ ගස, තල් 
ගසක් වදග්, දප්ොල් ගසක් වදග් ඉති දනො දබදී  න්දන් නැතිව, ඉති 
දබදෙන ිසදිහට  න්දන්. ඒ වදග්ම තල් ගසක් හරි, දප්ොල් ගසක් හරි 
ඉති දබදෙන්දන් නැතිව සෘජුව  න්න ඕනූ කි න ගති  තිද න්දන් 
ප්ින්වතුනි, ඒ ීමජ  තුළ. ඒ ීමජද ් එදහම ගති ක් තිබුණයු නිස ි, ඒ 
ගස අතු ඉති දබදෙන්දන් නැතිව සෘජුව ගිද ්. දමොකෙ දප්ොදළොදේ 
තිද න ඕජො සොර  තුළ, දම් අතු ඉති දබදෙන බවක් දහෝ නැති බවක් 
තිද නවො නම්, බැරි දවලො හරි නුග ගසක් කි න එකකුත් හැදෙන්න 
ඕනූ. තල් ගසක්, දප්ොල් ගසක් හැදෙන්නට ඕනූ අතු දබදිලො. නමුත් 
එදහම දවන්දන් නැහැ. දප්ොදළොදේ තිද න ඕජො සොර  අර දගන 
ඒ ගස් දවන දවනම හැදීදම් හැකි ොව, ඒවො දවන දවනම දබදීදම් 
හැකි ොව තිබුදණය් ප්ින්වතුනි, දම් දප්ොදළොදේ තිද න ඕජො සොරද ් 
දනොදේ, ඒ ඒ ප්රම්ප්රොව ප්වත්වන ීමජ  තුළ ි ඒ හැකි ොව තිබුදණය්.  

ඒ වදග් ප්ින්වතුනි, දම් රූප්  කුමන ිසදිහට හෙනවො ෙ, දම් 
රූප්  ප්ිරිමිද ක් දහෝ ස්තරි ක් ිසදිහට හෙනවො ෙ, කුමන ආකොරද ් 
ප්ිරිමිද ක් ිසදිහට හෙනවො ෙ, කුමන ආකොරද ් ස්තරි ක් ිසදිහට හෙනවො 
ෙ, කි න දම් හැකි ොව, ප්යිස, ආදප්ෝ, දත්දජෝ, වොද ෝ කි න දම් 
සතර මහො රොතුවල දහෝ කන දබොන ආහොරද න් හැදෙන රූප් 
කලොප්වල නැහැ. ඒ ගැන තීරණය  කරන්න ප්ුළුවන් කමක් නැහැ. ඔ  
කන දබොන ආහොරවල, ප්ොන් කූල්ලක, බත් ඇට ක, දරොටි කූල්ලක 
නූ ප්ින්වතුනි, දම් රූප්ද ් ලක්ෂණය තීරණය  කරන හැකි ොව. දම් 
රූප්  ස්තරි ක් ිසදිහට ෙ, ප්ිරිමිද ක් ිසදිහට ෙ හෙන්න ප්ුළුවන් කි න 
කම තිද න්දන් ප්ින්වතුනි, දමන්න දම් ිසඥාවන  නැමති කර්ම 
ීමජ ට ි. අන්න ඒ නිසො දම් ස්තරී ඉන්ද්රි , ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි  කි න ඉන්ද්රි  
රූප් ගත් ිසට, දම්වො ඉතො ම සුඛුම සසි ුම්  සතර මහො රොතු නිසො 
ප්වතින රූප්. ඔන්න ඔ  රූප් ත් දහ්තු දවනවො ප්ින්වතුනි, දම් ඕදාරික 
ක  හෙන්න. එතදකොට ඒ රූප්  අනුව තිද න නොම රර්මත් දහ්තු 
දවනවො දම් ක  හෙන්න. එතදකොට දමතැන දී ෙකින්න ඕනූ, ඒ 
හිදත් තිද න කර්මොනුරූප් ගති ක් තිද නවො, දම් රූප්  දමදහම 
හෙන්න ඕනූ කි ලො. අන්න ඒ හිදත් තිද න ගති ට තම ි ප්ින්වතුනි, 
දම් මහො භූත රූප්  රොශි දවලො තිද න්දන්. ඒ හිදත් තිද න ගති ට 
තම ි ප්ින්වතුනි, ස්තරි ක් කි ලො දලෝක  හඳුන්වන, ස්තරී සටහන් එන 
ිසදිහට දම් මහො භූත රොශි දවලො තිද න්දන්.  
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මෘත දේහ ක, නැත්නම් මළ කහක ස්තරී ඉන්ද්රි , ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි , 
ස්තරී භොව රූප් , ප්ුරැෂ භොව රූප්  ආදී රූප් නැහැ. ඒවො නිරැේර  ි. 
දැන් තිද න්දන් ස්තරී ඉන්ද්රි , ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි  නිසො, ස්තරී භොව රූප් , ප්ුරැෂ 
භොව රූප්  නිසො රොශි වූ සතර මහො රොතු ප්මණය ි. අප්ට නුග ගසක්, 
තල් ගසක් කි ලො දප්දනන තැනක ප්ින්වතුනි, ඒ නුග ගස හෙන්න 
ඕනූ දමදහම ි, තල් ගස හෙන්නට ඕනූ දමදහම ි කි ලො, ඒ තුළ 
තිද න ීමජද න් හෙප්ු රූප්  දප්දනනවො මිසක්, ඒ රූප්  තුළ ඒ 
ීමජ  නැහැ. ඒ වදග් දහොහට ෙකින්නට ඕනූ ‘්ාාහකප පේකො 
මධාේ්ං’ කි න ිසට දම් නොමරූප් රර්මතො දෙකට අනුව දම් 
ආ තන ටික හැදිලො තිද න්දන්, දම් ක  හැදිලො තිද න්දන්. 
දමතැන දම් හිදත් ඇසුරැ දවලො තිද නවො දම් ස්තරී ඉන්ද්රි , දම් ප්ුරැෂ 
ඉන්ද්රි , ජීිසත ඉන්ද්රි  කි න ඉන්ද්රි  ටිකක්. එතැන තිද න්දන් ප්ුරැෂ 
ඉන්ද්රි  නම්, ඒ රූප්  ඒ ආ තන ටික හෙලො තිද න්දන්, ප්ුරැෂද ක්, 
ප්ුරැෂ ලක්ෂණය, ප්ුරැෂ ගති, ප්ුරැෂ සටහන් කි න කොරණයොවක් දලෝක ට 
ලැදබන ිසදිහට. එතදකොට ඒ ඉන්ද්රි  රූප්  නිසො හෙප්ු රූප්  දම් 
දප්දනනවො මිසක්, දම් බොහිර අප්ි ප්ුරැෂ ො කි න එක ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි  
රූප්  දනොදේ. ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි  රූප්  නිසො හෙප්ු රූප්  ි දම් 
තිද න්දන්.  

එතදකොට ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දම් නොමරූප් 
දෙදක් කෘතය  ඔන්න ඔ  ආකොරද න් දම් ප්ින්වතුන් ෙකින්න ඕනූ. 
‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න තැන දී දම් සිත, ිසඥාවන  ප්රතිසන්ිප 
වශද න් බැස ගත් ිසට ඒ සිදත් තිද නවො, ස්තරී ඉන්ද්රි , ප්ුරැෂ ඉන්ද්රි , 
ජීිසත ඉන්ද්රි  ආදී සුඛුම රූප්. ඒ වදග්ම කො  ිසඥප්්ති, වචී ිසඥප්්ති 
වදග් ිසඥප්්ති රූප් තිද නවො. ඒ වදග්ම ඒ සිදත් තිද නවො ‘හකපම ම 
ධතද්ා ාදුර්ා ක්මාඤ ඤ්ා ්පකෙ ම් ්්ි’ කි ලො තව සි ුම් රූප් 
වග ක්. දම් සතර මහො රොතු රූප් , දම් ක  ඇසුරැ කර දගන ඉන්න 
නිස ි ප්ින්වතුනි, අප්ට දම්දක් බරක් දැදනන්දන් නැත්දත්. ප්ින්වතුන් 
කිදලෝ ප්නහක සිදමන්ති මිටි ක් උස්සලො බලන්න දමොන තරම් බර ි 
ෙ කි ලො. දමොන තරම් ඒදක් බරක් ඔබලොට දැදන ි ෙ කි ලො. ඊට 
ප්ස්දස් සිහි කරන්න, ඔබලො, ඔබලොදග් ක  තරොදි කින් කිරැදවොත් 
දකො ි තරම් බර ෙ කි ලො. කිදලෝ හැටක් ිසතර දව ි කි මු. නමුත් 
ඔබල අඩි  ති ලො  න දකොට, ඔබලොට දැදනනවො ෙ කිදලෝ හැටක් 
බර ි කි න ගති ? කිදලෝ හැටක් බර ි කි න ගති  ජීිසත ට 
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දත්දරන්න දැදනනවො ෙ? නූ, දැදනන්දන් නූ. දමන්න, දම් ධතද්ා 
හකපෙ, දම් නොමරූප් කි න මට්ටදම් සිේරොන්ත ක් නිස ි දම්ක වූදේ 
කි න කොරණයොව ෙකින්න. දම් රූප්  නිබර ිසදි ට ප්වතින්න දහ්තු 
වූදේ කුමක් ෙ? දම් නොමරූප් රර්ම න් ප්වතින කම නිස ි. දම් රූප් , 
නොම රර්ම න් හො සම්මිශරව ප්වතින නිස ි දම් නිබර කි න කොරණයොව 
ෙකින්න.  

ඒ වදග්ම සතර මහො රොතුදවන් කළ ලී කැට ක්, ලී ක්, 
ගදඩොල් කැට ක්, ගල් කැට ක්, ඔබලො බලන්න මෘදු ගති ක්, එදබන 
ගති ක් එදහම තිද නවො ෙ කි ලො. නූ. නමුත් දමන්න දම් ක  දෙස 
බලන්න, ප්ිරිමැෙලො, ඔබලො, දම් ක  හරිම මෘදු දමොදළොක් ස්වභොව ක 
තිද නවො. දම් රූප්  මෘදු දමොදළොක් ස්වභොව ට ප්ත් දවලො 
තිද න්දන් ඇ ි? දම් ක  නොම රර්ම න් හො සම්මිශර දවලො තිද න 
නිසො සාදුර්ා හකපෙ නිසො . එදහනම් ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න 
ිසට දම් රූප්  දම් වදග් මෘදු දමොදළොක් දලස තිද න ලක්ෂණයද නුත් 
ෙකින්න. ඒ වදග්ම ලී කූල්ලක් අප්ට ‘ප්ටස් ප්ටස්’ කි ලො කඩන්න 
දවනවො වදග්, මැරැණයො ම මැරිච්ච, මළ දකදනකුදග් ප්ැ  ගණයනක් 
ගි ොට ප්සු අත ප්  නමන්න ප්ුළුවන් ගති ක් තිද නවො ෙ බලන්න. 
සමහර ිසට ලී කින් ගහලො තම ි ඒ හන්දි හකුළන්න දවන්දන්. 
කඩන්න දවන්දන්, නමන්න බැහැ. දමොකෙ එතැන කාඤ ඤ්ා හකපෙ 
නූ. නමුත් දම් ශීමර  දෙස බලන්න, ඕනූ ිසදිහට දම් රැප්ද ් අත 
කකුල නමන්න දිග හරින්න ප්ුළුවන් ගති  තිද න්දන් ඇ ි? නොම 
රර්ම දම් රූප්  හො සම්මිශරව ප්වතින නිසො. ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට දම් ක  නැදමන දම් ලක්ෂණය  ෙකින්න, නොමරූප් ි, 
නොමරූප්වල ලක්ෂණය  ි කි න කොරණයොදවන්.  

දමන්න දම් වදග් දම් ක  එහොට දමහොට දසොලවන්න 
ප්ුළුවන්, එහොට දමහොට දගන  න්න ප්ුළුවන් කම තිද න්දන් ඇ ි? 
දම්කට කි නවො කාෙ විඥප ්ි හකපෙ කි ලො. දමන්න දම් වදග් 
රම්මො තන  ප්රි ොප්න්න වූ සිදත් තිද න නොම රර්ම අනුව ගි  
සි ුම් රූප් තිද නවො, දම් ඕදාරික රූප් ක  හො සම්මිශර දවලො. ඒ 
ඕදාරික ක  හො සම්මිශර වූ සි ුම් රූප් ටික හෙන්න නොම රර්ම වැ  
දවලො. නොම රර්ම නිසො දම් රූප්ත්, දම් රූප්  නිසො නොම රර්මත් 
කි න දම් රර්මතො දෙක එකට හෙලො, එකට ද දිලො, එකට මිශර දවලො 
තම ි බරක් නැතිව උස්සො දගන  න්න ප්ුළුවන්, අවශය ිසදිහට 
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නවන්නට ප්ුළුවන්, අවශය ිසදිද ් මෘදු දමොදළොක් ස්ප්ර්ශ ක් ගන්න 
ප්ුළුවන් ිසදිහට දම් ක ක් අප්ට හැදිලො තිද න්දන්. ඒ අවශය ිසදිද ් 
ප්රසොෙ, රූප් ශේෙ ගන්ර දගොදුරැ කර ගන්න ප්ුළුවන්, අවශය ිසදිද ් 
දැලක් හැදිලො තිද න්දන් අප්ට දම් නොමරූප් නිස ි.  

එතදකොට ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට, මදග් ක  
දමදහම ි දනොදේ, මම දමදහම ි දනොදේ, මදග් ක  නිබර ි 
දනොදේ, දම් නොමරූප් රර්ම න්දග් හැටි ි කි න කොරණයොදවන් 
දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ. එතදකොට දම් ක  නිබර දවලො, ඕනූ 
ිසදිහට නවන්න හරවන්න ප්ුළුවන්, දම් කරමවලට දම් ක  අර දගන 
 න්නට, දම් ප්වත්වන්නට ප්ුළුවන් කම ලැබුදණය් කුමක් නිසො ෙ?  

‘ිපඥාන භග ප්ච්චය ො භග නො ත ෑප්ං’, මම් භග ිපඥානය  භග ප්රත ස්ධි භග ොෙ මයනත භග ම ම්  භග
ත ෑප්ය ට භග ප්ැමිණික භග න සය  , මම් භග ිපඥානය  භග ප්රත ස්ධි භග ොෙ මයනත භග මම් භග ත ෑප්ය ට භග  ැ ස  භග
ත තතත භග න සය   භග ප් නතොතනු , ම නතන භග මම් භග  මයත භග සිපඥාන  භග  ො භග ඇත  භග මොලො, ම ම්  භග
 මයනත භග හප්  භග  නුෂය මය ත භග ය, ප්ෙුතත ලමය ත භග ය  භග   ය ලො භග ස තන භග  ට් ට ට, ප්ෙුත ත ල  භග
වොොය  භග ඇත  භග  ත  භග මතන භග රැොමටනතන භග ප්ළුුොනත භග  ට් ට ට භග මම් භග  ය  භග  ර ය ොතත   භග
 ත නතන භගප්ළුුොනත භගතතතතතොය  භගඇත  භගොූමේ. භග 

ඒ නිස ි, ිසඥාවන  නිසො නොමරූප් දවනවො කි ලො මතක් කදළ්. 
ඉතින් දම් වදග් ක ක් සිසඥාවනක දනො වන්න නම්, දම් වදග් ආකොර 
කරි ො වැටහීම්වලින් දනො ප්වතින්න නම්, ‘විඥා් ්ිේහා්ා ්ාාහකප 
්ිේහාේ්ා’. ිසඥාවන  බැස දනො ගත්දතොත්, ිසඥාවන  නිරැේර වුදනොත් 
දම් නොමරූප් නිරැේර දවනවො. ප්ින්වතුනි, දම් නොමරූප් දෙක ප්ිහිටි ො, 
ඇති වුනො කි ලො කි න්දන්, දම් සසදර් ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව 
දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ොස ොදග් හට ගැනීමක්, ආරම්භ වීමක් කි ලො 
ෙකින්න. දම් උප්්ප්ත්ති භවද ් නොමරූප් දෙක ඇති වුදනොත්, ජොති  
ඇති දනො වී තිද න්දන් නැහැ. ඒ ඒ ස්ප්ර්ශො තන  මුල් කොරණයොව 
කර දගන ස්ප්ර්ශ න්, ස්ප්ර්ශ දනො වී තිද න්දන් නැහැ. ස්ප්ර්ශ 
වුදනොත් දේෙනොව ඇති දවනවො ම ි. ඒ ඇති වන හැම දේෙනොවක් 
ම, හම නැති එළදෙනක්  ම් ආකොර කට දහ්ත්තු වුදනොත් දුක එනවො 
ෙ, ඒ වදග්ම දුක් ිසඳින්න දවනවො.  

එදහනම් ‘්ාාහකප්ක පාා්ා්ි’ කි න්දන්, දම් නොමරූප් 
දෙදක් ප්හළ වීම කි න්දන්, දුදක් ප්හළ වීම දන්ෙ? දම් හැම 
රර්මතොව ක ම ප්හළ වීම, හැම දුකක ම ප්හළ වීම, ජොති ජරො මරණය 
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දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්සද ් ප්හළ වීම හැටි ට ෙකින්න, දම් 
නොමරූප්ද ් ප්හළ වීම ි කි න කොරණයොදේ දී.  

නොමරූප් දැන ගන්නවො කි න ිසට දම් ඕදාරික ක  සිසඥාවනක 
දවලො, ප්රසොෙ හෙලො තිද න දම් මට්ටම ෙකින්න. ‘්ාාහකප්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට ක  හෙලො, ක  සිසඥාවනක දවලො, කර්මණයය 
දවලො, නිබර ස්වභොවද න් ප්වතිනවො, හැබැ ි තමන් නිමිති ෙන්දන් 
නූ. අර සිහි නැති කළ, නිර්ිසන්ෙන එන්නතක් දුන්න දකදනකුදග් 
මට්ටමින් ෙකින්න. එදහම තිියලො, එදහම ති ලො, දැන් ඒ හිත වැ  
දවලො තිද න්දන් දම් රූප්  සිසඥාවනක කරලො තිද නවො කි න 
තැනට. ඒ රූප්  හෙනවො, රූප්  සිසඥාවනක කරනවො කි න තැන 
සහහො වැ  වූ සිතට කි නවො භවොංග සිත කි ලො. එතදකොට දමන්න 
දම් හිත තිද න දකොට, දමහො ප්ැත්දතන් හැදෙනවො සළො තන  ි 
කි ලො නොමරූප් නිසො ආ තන හැදෙනවො කි න කොරණයොව ෙකින්න. 
දමන්න දම් ටික ශරැතවත් ආ යයශරොවක ොට දත්රැදනොත් එ ො ෙන්නවො, 
ප්ුේගලද ක් ජීවත් දවනවො දනොදේ, දම් දකදනක්, ප්ුේගලද ක් 
කි ලො දලෝක ො කතො කරන තැනක තිද න්දන් කර්මොනුරූප්ව සිදත් 
ප්වතින ගති ටිකක් නිසො සතර මහො රොතු රූප්  හැදිලො, රූප්  
දනොද ක් දනොද ක් ආකොර කින් දවනස් බවකට, ිසකොර බවකට ගි  
නොමරූප් රර්මතොව ක් දන්ෙ කි ලො ෙකිනවො. එතදකොට එවැනි 
රර්මතොව ක් තිද න තැනක ප්ිහිටලො ඒ ඒ අවස්ථොදේ දී ඇදසන් 
රූප් ෙකින ිසට, චක්ඛු සම්ලස්ස , දසෝත සම්ලස්ස  ආදී ඒ ඒ 
අවස්ථොවට තවත් නොමරූප් ඇති දවනවො.  

සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො “දමදස්  ම් 
කිසි දකදනක් දම් නොමරූප්ත්, දමදස් දම් නොමරූප්ද ් ඇති වීමත්, 
නැති වීමත් ෙන්නවො නම් එ ො දම් ජීිසතද ් ම දුක අවසන් කර ගන්න 
ප්ුළුවන් දකදනක්. රර්ම  ෙකින තත්ත්ව ට ප්ත් දවනවො” කි ලො. 
ඉතින් දම් ප්ින්වත් සි ලුම දෙනොටත් දම් ප්රි ො , නොමරූප් රර්ම න් 
 ම් ප්මිසන් දහෝ ප්ිරිසිහ දැකලො දම් ජරොමරණය දුකින් එදතර වීම 
ප්ිිසස දහ්තු උප්නිිඃශර  ම දේවො කි ලො හැමදෙනො ම සොදු නොෙ ක් 
ප්වත්වන්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

යශමරූප් වශර  යමිශ වි .



 

විඤේඤාණ වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා, වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි. යථ 
වි්ඤානමාදභේක පාා්ා්ි. යථ වි්ඤාන්ිේහා්්ක පාා්ා්ි. යථ 
වි්ඤාන්ිේහා්ග්ාමි් පටිපභ්ක පාා්ා්ි. යථ ධත්ාවත්ාපි ේඛා 
ආවතදේමා රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි. යථ ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් සි ලුම දෙනො දැන් දම් සූදානම් දවන්දන දලෝක සත්ව ො 
දකදර් ප්තල මහො කරැණයොදවන් දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
දේශනො කළ ඒ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට ි. හැම දෙනො ම 
ඔ  ක  නිසල ව තිද නවො වදග් හිතත් නිසල කර දගන දනොද ක් 
අරමුණයු වල සිත දුවන්නට ඉඩ දනො දී දබොදහෝම ශරද්ධොදවන් දබොදහොම 
උවමනොදවන් දම් රර්ම  කි වන්නට ඕන. 

ප්ින්වතුනි, අෙ ෙවදස් ෙ දම් රර්ම දේශනොව සහහො සම්මො දිට්ඨි 
සූතරද ් ෙහතුන් වන ප්රි ො  වන ‘ිසඥාවන ’ ගැන සහහන් වූ ෙහම් 
ප්රි ො   ි අප්ට සොකච්ඡො කරන්නට තිදබන්දන්. - දප් - සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දප්න්වනවො, “ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා 
රරිෙමාවතේකා, වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි... ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් 
ආ යයශරොවක දතදම් ‘ිසඥාවන ’ කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, 
ිසඥාවන  ගැන දැනුම ඇතිදවනවො නම් ඇති කර ගන්නවො නම්, ඒ 
ිසඥාවනද ් ඇතිවීමට දහ්තුවත් ෙන්නවො නම්, ිසඥාවන  නිරැේර 
දවන්දන් කුමන රර්ම ක් නිරැේර වුනො ම ෙ කි න කොරණයොවත් 
වැටදහනවො නම්, ඒ වදග්ම දම් ිසඥාවන  නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාවත් 
දත්දරනවො නම්, දමන්න දමප්මණයකින් ම දම් ආ යයශරොවක දතදම් 
සම්මො දිට්ඨි  ඇත්දතක් දවනවො. ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් වුනො 
දවනවො” කි ලො.  

දප්න්වලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම අහනවො, 
“ඇවැත්නි, ිසඥාවන  කි න්දන් කුමක් ෙ? ිසඥාවන සමුෙ  කුමක් ෙ? 
ිසඥාවන නිදරෝර  කුමක් ෙ? ිසඥාවන නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ?” 
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කි ලො. එතැන දී සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම උත්තර දෙනවො. 
“ඡෙිේා ආවතදේමෝ වි්ඤානකාො - ඇවැත්නි දම් ිසඥාවන  දකොටස් 
හ ක් තිද නවො. ිසඥාවන  හ  ආකොරද න් තිද නවො. එතදකොට දම් 
‘මංඛාහමාදභේෙෝ වි්ඤානමාදභේෙෝ’ - දම් සංඛොර නිසො ිසඥාවන  ඇති 
දවනවො. ‘මංඛාහ්ිේහෝ්ා වි්ඤාන්ිේහෝේ්ෝ ’ - සංඛොරද ් නැති 
වීදමන් ිසඥාවන  නැති දවනවො. ‘රෙේාවත රරිේො රට්ඨඞ්ග්ිේකා 
ාග් ේග්ා වි්ඤාන්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො’ - දම් ආ යය අෂ්ටොංගික 
මොර්ග  ම ිසඥාවන  නිරැේර කරන ප්රතිප්දාව ි” කි ලො දප්න්වො වදාළො. 

එතදකොට දමතන දී අප්ි දම් කොරණයොව ගැන නුවිසන් ටිකක් 
දමදනහි කරලො, නුවිසන් ටිකක් සම්මර්ශණය  කරලො බලන්නට ඕන. 
‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට, ඒ ිසඥාවන  ගැන දප්න්වනවො. 
‘ඡෙිේා ආවතදේමෝ වි්ඤානකාො’ කි ලො, “ඇවැත්නි, දම් ිසඥාවනද ් 
දකොටස් හ ක් තිද නවො. කුමක් ෙ ිසඥාවනද ් දකොටස් හ  ? කක ඛද 
විඥා්, ේමෝ් විඥා්, නාන විඥා්, ජිේතා විඥා්, කාෙ විඥා්, ාේ්ෝ 
විඥා්. එතදකොට ‘අරමුණයු දැන ගන්නො’ අර්ථද න් ‘ිසජොනන 
ලක්ෂණයද න්’ ිසඥාවන  ි කි ලො කි නවො. ිසජොනන කි ලො කි න්දන් 
‘ිසදශ්ෂද න් දැන ගන්නවො’. දැන ගන්නො වූ අර්ථද න් ිසඥාවන ි කි ලො 
කි නවො. 

එතදකොට රූප් දැන ගන්නවො වූ සිතට කි නවො ‘චක්ඛු ිසඥාවන ’ 
කි ලො. ශේෙ  දැන ගන්නො වූ සිතට කි නවො ‘දසෝත ිසඥාවන ’ කි ලො. 
ඒ ිසදිහටම ගහ සුවහ - ‘ඝොණය ිසඥාවන ’, රස - ‘ජිේහො ිසඥාවන ’, ක ට 
ගැදටන දප්ොට්යේබ - ‘කො  ිසඥාවන ’ හො සිතින් උප්දින්නො වූ 
රර්මොරම්මණය දැන ගන්න සිතට කි නවො ‘මදනෝ ිසඥාවන ’ කි ලො. 
එතදකොට දමන්න දම් ිසඥාවන  හ  ආකොර ි කි න දැනුමත් අප්ට 
තිද න්නට ඕන. චක්ඛු ිසඥාවනද න් ‘රූප්  ිසඤ්දඤ ය ි’ කි න 
කොරණයොදවන් දප්න්වනවො අප්ට චක්ඛු ිසඥාවනද න් ශේෙ එදහම දැන 
ගන්නට බැහැ කි න කොරණයොව. දසෝත ිසඥාවනද න් ‘ශේෙ  ම 
ිසඤ්දඤ ය ි’ කි න ඒ කොරණයොදවන් කි නවො දසෝත ිසඥාවනද න් 
රූප් එදහම දැන ගන්නට බැහැ කි න එක. ඝොණය ිසඥාවනද න් ‘ගන්ර  
ිසඤ්දඤ ය ි’. ඒ කොරණයොදවන් කි නවො ඝොණය ිසඥාවනද න් ශේෙ ි, 
රූප් ි දෙක ම හම්බ දවන්දන නූ කි ලො. ජිේහො ිසඥාවනද න් ‘රස  
ිසඤ්දඤ ය ි’. ඒ කොරණයොදවන් කි නවො රූප්ත් ශේෙත් ගන්රත් තුන 
ම දම් ජිේහො ිසඥාවන ට දගෝචර නූ කි ලො. කො  ිසඥාවනද න් 
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‘දප්ොට්යේබ ිසඤ්දඤ ය ි’. ඒ කොරණයොදවන් කි නවො අනිත් ිසඥාවන 
වලට දම් දප්ොට්යේබ දැන ගන්නට බූ කි න කොරණය . 

එතදකොට ඔවුදනොවුන්දග් දගෝචර ිසෂ  අදනදකක් දනො 
වළහන ඔවුදනොවුන් ම වළහන දමන්න දම් ිසඥාවන හ  ෙත  ුතු ි. දම් 
සිත දම් අරමුණයු රස අනුභව කරන ලක්ෂණයද න් දැන ගන්න ඕන. 
මදනෝ ිසඥාවනද න් ‘රර්මොරම්මණය ිසඤ්දඤ ය ි’. එතදකොට දම් 
මදනෝ ිසඥාවන ට හැබැ ි හැකි ොව තිද නවො දම් සි ලුම දගෝචර 
රර්ම දැන ගන්න. 

ිසදශ්ෂද න් ප්ංච ිසඥාවන  කි න ිසට චක්ඛු ිසඥාවන, දසෝත 
ිසඥාවන, ඝොණය ිසඥාවන, ජිේහො ිසඥාවන හො කො  ිසඥාවන කි න දමන්න දම් 
හිත් ටික අප්ි දැන ගන්න නම් ප්හත කරැණයුත් දැන ගන්න ඕනූ. දම් 
සිත් වර්තමොන ක ම උප්දින සිත් ටිකක්. කිසි දිනක අතීත  අරමුණයු 
කර දගන චක්ඛු, දසෝත, ඝොණය, ජිේහො, කො  කි න දම් ප්ංච ිසඥාවන  
උප්දින්දන් නූ. අනොගත  සිහි කරලො අනොගත  අරමුණයු කර ගනිමින් 
දම් ප්ංච ිසඥාවන  උප්දින්දන් නූ. අභිනිප්ොත මොතර ක්, ඒ කි න්දන් 
ඒ ඒ ආ තන  ඉස්සරහට ආප්ු දේ ඒ අවස්ථොදේ ම දැන ගන්නො වූ 
ලක්ෂණය  මිසක්, ප්ිරිසිදු වර්තමොන ක ම ද දෙනවො මිසක්, දම් ප්ංච 
ිසඥාවන  කිසිම දවලොවක අතීත අනොගත රර්ම න් අරබ ො 
ද දෙන්දන නූ කි ලො දැන ගන්න ඕන. ‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට ඔන්න ඔ  ටික දැන ගන්නත් ඕන. 

එදහනම් අතීත  ගැන  ම් දමොදහොතක දී සිහ ි කදළොත් - 
සමහර ිසට දැකප්ු රූප් ක් දවන්ට ප්ුළුවන්, අහප්ු ශේෙ ක් දවන්ට 
ප්ුළුවන්, දැනුණයු ගන්ර ක් දවන්ට ප්ුළුවන් - අතීත රර්ම ක් සිහි 
කරන්දන් හැම දවලොදේ ම මදනෝ ිසඥාවනද න් කි ලො දැන ගන්න 
ඕන. අනොගත රර්ම ක් සිහි කිීමදම් හැකි ොව තිද න්දන් ෙ මදනෝ 
ිසඥාවන ට ිසතර ි. මදනෝ ිසඥාවන ට වර්තමොනද ් හම්බ දවන  ම් 
දේත් සිහි කරන්න, දැන ගන්න ප්ුළුවන් කම තිද නවො. තුන් කොල  ම 
ඇසුරැ කරන ඇසුරැ කරන්නට ප්ුළුවන් හිතක් තම ි ‘මදනෝ ිසඥාවන ’ 
කි න්දන් කි ලො දත්රැම් ගන්නට ඕන. 

දම් වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි, ිසඥාවන  ගැන දැන ගන්නවො 
කි න ිසට, තව දැන ගන්නට ඕන දම් ප්ංච ිසඥාවන  කි ලො කි න්දන් 
ිසප්ොක සිතක් බව - ප්ංච ිසඥාවන  කි න කොරණයොදවන් මම 
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හඳුන්වන්දන් ‘චක්ඛු ිසඥාවන , දසෝත ිසඥාවන , ඝොණය ිසඥාවන , ජිේහො 
ිසඥාවන , කො  ිසඥාවන ’ කි න දම් ටික. දම් සිත් තුළ කිසිම දේලොවක 
දලෝභ, ේදේෂ, දමෝහ කි න අකුසල රර්ම එදහම ද දිලො නූ. ඒ 
වදග්ම දම් සිත් තුළ අදලෝභ, අේදේෂ, අදමෝහ කි න කුසල රර්ම න් 
ෙ ද දිලො නූ. ේ් වත ආකෙ ් රපකෙ ග්ාමී මි්  - දම් සිත් ටික නිසො 
දකදනක් වැඩීමකට, දි ුණයු බවකට ප්ත් වන්දන්ත් නූ, දකදනක් 
ප්ිරිහීමකට ප්ත් වන්දන්ත් නූ. 

එතදකොට දම් ප්ංච ිසඥාවනද න් කිසිම දකදනක් කිසි දිනක 
නිදා ගන්දන් නැහැ, නැගිටින්දන් නැහැ. දම් ප්ංච ිසඥාවනද න් කිසිම 
ිසටක හීන ෙකින්දන් නැහැ. දම් ප්ංච ිසඥාවනද න් හිතීම්, කීම්, කිීමම් 
කරන්නට බැහැ. දම් ප්ංච ිසඥාවන  ෙකින්න ඕන තමන් ඉදිරි ට ආප්ු 
රූප්  දප්දනනවො කි න සිේරොන්ත  ප්මණය ම ි ඒ ඒ දක්ෂ්තරද ් දී 
කරන්නට ප්ුළුවන්. 

උප්මොවක් කදළොත්, කැඩප්තක් තිද නවො. කැඩප්ත ඉස්සරහට 
 ම් වස්තුවක් ආදවොත් එහි ඡො ොව කැඩප්තට වැදටන්න ප්ුළුවන් 
හැකි ොව තිද නවො. ඒ ඡො ොව ෙන්දන් නැහැ මම කැඩප්දත් වැටිලො 
කි ලො. කැඩප්ත ෙන්දන් නැහැ ‘දම් ඉදිරිද ් තිද න රූප්ද ් ඡො ොව 
මො තුළ වැටිලො’ කි ලො. දම් කැඩප්තට කිසිම දවලොවක අතීත 
වස්තුවක ඡො ොවක් වැදටන්දන් නැහැ ප්ින්වතුනි. දනො ඉප්දුණයු දනො 
හට ගත්ත අනොගත එකක ඡො ොවක් වැදටන්දනත් නැහැ. කැඩප්ත 
ඉදිරි ප්ිටට ආප්ු ඡො ොවක් ම වැදටනවො. ඒ වදග් දම් චක්ඛු ිසඥාවන ට 
ප්ුළුවන් ඇස් ඉදිරිප්ිටට ආප්ු, ඇදසන් දප්න්නප්ු, ඒ රූප් ක් 
වර්තමොනද ් ම ෙකින්ට ිසතර ි. රූප්  ෙකිනවො කි න කොරණයොවට දම් 
හිත වැ  දවලො. දැන් දම් හිත ෙන්දන නූ ප්ින්වතුනි ‘මම රූප් 
ෙකිනවො, රූප් දප්්නවො’ කි ලො. රූප් ට දප්්න්දන නූ, රූප්  ෙන්දන් 
නූ, ‘දැන් මම දම් හිතට දප්්නවො’ කි ලො. නමුත් දම් හිත ඉප්දුණය නිසො 
ඉදිරිද න් තිද න ඇස උප්කොරද න් දම් රූප් ක ඡො ොව වැටිලො 
තිද නවො. ‘රූප්  දප්දනනවො’ කි න රර්මතොව , අර්ථ , උප්ෙවලො 
තිද නවො. 

එතදකොට ‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ඒ ඒ ආ තන  
නිසො ඉප්දුණය දම් ිසඥාවන  ෙත  ුතු ි. ඊට ප්සුව ඒ ප්ංච ිසඥාවනද න් 
කරන්නට බැරි, දනො කරන ඉතුරැ කොරණයො ටික තම ි ‘මදනෝ 
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ිසඥාවනද න්’ කරන්දන්. ඒ කි න්දන් රොග, ේදේෂ, දමෝහ කි න 
අකුසල රර්ම න් ද දෙනවො නම් හැම දවලොදව ම මදනෝ ිසඥාවන 
කි න සිතක ම ි ද දෙන්දන් කි ලො ෙකින්ට. අදලෝභ, අේදේෂ, 
අදමෝහ කි න කුසල රර්ම ක් ද දුදනොත් හැම දවලොදේ ම මදනෝ 
ිසඥාවන කි න මට්ටදම් සිතක ම ි ද දෙන්දන් කි ලො ෙකින්න. 
දකදනක් නිදා ගන්නවො නම්, නැගිටිනවො නම්, කතො කරනවො නම්, 
ඉරි ේ ප්වත්වනවො නම්, මදනෝ ිසඥාවන මට්ටදම් සිතකින් ම ි 
කරන්දන් කි ලො ෙකින්න.  ම් හීන ක් දප්දනනවො නම් මදනෝ ිසඥාවන 
මට්ටදම් සිතකට ම ි කි ලො දැනගන්න. දම් ිසඥාවන  දමන්න දම් 
ප්රදභ්ෙ, ලක්ෂණය වලින් ඉස්දසල්ලො දැන ගන්නට ඕන.  

ඒ එක්ක ම දම් ිසඥාවන  කි න කොරණයොව ගැන දැන ගන්නට 
ඕන, ඒ ිසඥාවන  කි න රර්මතොව  තමන් උප්න් දක්ෂ්තරද න් ම නම් 
කරලො තිද නවො, දප්ර දනො තිීමම හට දගන ඉතුරැ නැතිව නිරැේර 
දවන රර්ම ක් කි ලො. මජ්ක්ධිම නිකොද ් ‘ාතා ් න තා මංඛෙ’ කි ලො 
සූතර ක් තිද නවො. බුදුරජොණයන් වහන්දස් ඔ  සූතර  දේශනො කරන්න 
දහ්තු වූදේ සොති කි න භික්ෂුවට දම් ිසඥාවන  ගැන ඇති වූ ෙෘෂ්ටි කට 
ප්රතිඋත්තර හැටි ට, ෙෘෂ්ටි  නැති කිීමම සහහො. 

එදා ඒ සොති කි න භික්ෂුවට අෙහසක් ඇතිවුනො “දම් එක ම 
හිතක් තිද න්දන්. දම් එක ම හිත තම ි ප්රම්ප්රොදවන් ප්රම්ප්රොවට 
 න්දන්. දම් හිදතන් කුසල අකුසල කර්ම ැස් කර ගන්නවො. දම් 
කුසල අකුසල කර්ම ැස් කර දගන ඒකට ිසප්ොක හැටි ට දම් හිත ම 
ආප්හු එහො ප්ැත්දත් ප්රතිසන්ිප වශද න් උප්දිනවො. ආප්හු ඉප්දුණය තැන 
දම් සිතීම්, කීම්, කිීමම් කරමින් දම් හිදතන් කර්ම ැස් කර ගන්නවො. 
කර්ම ැස් කර දගන ආප්හු ප්රතිසන්ිප වශද න් එහො ප්ැත්තට 
උප්දිනවො. දම් එක ම සිතකින් ඉප්දිලො, ඒ සිතින් ම කර්ම ැස් කර 
දගන ආප්හු ඒ කර්මවලට දම් සිත නැවත ප්රතිසන්ිප වශද න්  නවො” 
කි ලො. ඒ දවලොදව දී භික්ෂූන් වහන්දස්ලො දනොද ක් ිසදිද න් දම් 
සොති භික්ෂුවට මතක් කළො “එදහම අෙහසක් ගන්නට එප්ො. එදහම 
අෙහසක් ඇති කර ගන්නට එප්ො. බුදුරජොණයන් වහන්දස් කිසි දිනක දම් 
දිගින් දිගටම ප්රම්ප්රොදවන් ප්රම්ප්රොවට  න ිසඥාවන ක් ගැන 
දප්න්වලො නැහැ. බුදුරජොණයන් වහන්දස් එදහම රර්ම දේශනොවක් 
කරලො නැහැ. ඔ  ප්ොප්ී ෙෘෂ්ටි  අතහැර ගන්න. ඉතින් දම් ිසඥාවන  
ප්රතිසන්ිප වශද න් එහො ප්ැත්තට ප්ැමිදණයනවො නම් එතන ආත්ම ි 



 විඤකඤාෙමලදරය 215 

කීවොට කමක් නූ” කි ලො. දම් ිසදි ට දනොද ක් අෙහස් කීවොට දම් 
සොති භික්ෂුව ඒ ළොමක ෙෘෂ්ටි  නම් අතහැර ගත්දත් නූ. 

ඊට ප්සුව දම් භික්ෂූන් වහන්දස්ලො දම් සොති භික්ෂුව බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් ළඟට කැහවො දගන ගි ො. කැහව දගන ගිහිල්ලො භික්ෂූන් 
වහන්දස්ලො කි නවො “ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, දම් සොති කි න 
භික්ෂුවට දමන්න දම් වදග් ළොමක ෙෘෂ්ටි ක් ඇතිදවලො තිද නවො. 
දම් භවද න් භව ට එක ම හිතක් ගමන් කරනවො. හිතීම්, කීම්, කිීමම් 
කරන කුසල අකුසල කර්ම කරන්දන් දම් සිත ි. දම් භවද න් භව ට 
එක ම හිතක්  නවො” කි ලො. ඒ දවලොදව දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් 
සොති කි න භික්ෂුවදගන් අහනවො “සැබූ ෙ මහණය නුඹට දම් වදග් 
ෙෘෂ්ටි ක් ඇති වුනො ෙ?”. “එදහම ි භොගයවතුන් වහන්ස, මට එදහම 
අෙහසක් තිද නවො”. “නුඹ කි න හිත කුමක් ෙ?”. “අප්ි දම් හිතන 
කි න කිීමම් කරනවො නම්  ම් හිතකින්, කුසල අකුසල කර්ම ැස් කර 
ගන්නවො නම්  ම් හිතකින්, අන්න ඒ හිත ගැන ි මම දම් කි න්දන්. 
කුසල අකුසල අප්ි දම් එක හිතකින් ැස් කර දගන එක ම හිතකින් 
සිතීම්, කීම්, කිීමම් කරන ප්ුේගල ො  න ගණය ට  න දම් හිතක් 
තිද නවො. දම් සිත තම ි භවද න් එහො ප්ැත්තට  න්දන්” කි ලො 
කිේවො. ඒ දවලොදව දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් නින්දා කරලො. ගරහලො 
“හිස් ප්ුරැෂ ො, තුච්ඡ ප්ුරැෂ ො” කි ලො “නුඹ වරෙවො ගත්ත අෙහසින් 
අප්ට ෙ දදාස් කි නවො. නුඹ ෙ දබොදහෝ අකුසල් සිේර කර ගන්නවො” 
කි ලො භික්ෂූන් වහන්දස්ලොදගන් අහනවො “මහදණයනි, දම් සොති භික්ෂුව 
‘සම්මො දිට්ඨිද ් උණයුසුමවත් තිද ් ෙ?” කි ලො. 

එදහම අහලො “මහදණයනි, ඔබලො කවුරැ හරි ෙන්නවො ෙ, අහල 
තිද නවො ෙ, මම දම් වදග් රර්ම ක්, දම් සොති භික්ෂුව කි නවො වදග් 
රර්ම ක් දේශනො කරලො තිද නවො?” භික්ෂූන් වහන්දස්ලො “නූ. 
ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, භොගයවතුන් වහන්දස් කිසිම දවලොවක 
එදහම එකක් දේශනො කරලො නූ. දම් ිසඥාවන  ප්ටිච්චසමුප්්ප්න්න ි. 
දම් ිසඥාවන  දහ්තූන්දගන් හට ගන්න එකක්. ප්රතයද න් හට ගන්න 
එකක්. ඒ ඒ දහ්තුව නිසො ඒ ඒ ප්රතය  නිසො හට ගන්න දම් සිත ඒ 
ඒ දහ්තුදවන් ඒ ඒ ප්රතය නැති දවන ිසට නැති දවනවො කි ලො 
දේශනො කරලො තිද න්දන්” කි ලො කීවො. “සොරු. සොරු. මහදණයනි, 
එදහම ම ෙකින්න. එදහම ම ෙරන්න. මම එදහම ම ි දේශනො කරලො 
තිද න්දන්. අෙත් මම දේශනො කරන්දන් එදහම ම ි. මහදණයනි, 
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තණයදකොළ නිසො ඇිසදළන ගින්නට ‘තෘණය ගින්න’ කි ලො කි නවො. 
ෙර නිසො ඇිසදළන ගින්නට ‘ෙර ගින්න’ කි ලො කි නවො. ිස ළි දගොම 
නිසො ඇිසදළන ගින්නට ‘දගොම ගින්න’ කි ලො කි නවො. ගින්න 
ඇතිදවන්නට දහ්තු වූ උප්කොීම වූ කොරණයොදවන් ඒ ගින්න නම් 
කරනවො. මහදණයනි, ඒ වදග් ඇසත් රූප් ත් දෙක නිසො ඇති වූ හිත 
නම් කරනවො ඒ නමින් ‘චක්ඛු ිසඥාවන ’ කි ලො. ඒ ඇසත් රූප් ත් 
දෙන්නො නැති දවන ිසට ඒ හිත නැති දවනවො. කනත් ශේෙ ත් නිසො 
ඇතිවූ හිත නම් කරනවො ‘දසෝත ිසඥාවන ’ කි ලො. ඒ කනත් ශේෙ ත් 
දෙක නැති දවන ිසට ඒ හිත නැති දවනවො. නොස ත් ගන්ර ත් නිසො 
ඇතිදවන සිත නම් කරනවො ‘ඝොණය ිසඥාවන ’ කි ලො. ඒ දෙන්නො නැති 
දවන ිසට ඒ සිත නැති දවනවො. දම් වදග් ඒ ඒ ප්රතය නිසො හට ගන්න 
හිත ඒ ඒ ප්රතය  නැති වීදමන් ම නැති දවනවො කි ලො ෙකින්න. 
ආහොර  නිසො හට ගත්ත දේ ආහොර  නැති දවන ිසට නැති දවනවො 
කි ලො ෙකින්න” කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කළො. 

දමතැන දී දහොහට දත්රැම් ගන්නට ඕන ප්ින්වතුනි, දම් සිත 
කි න කොරණයොදේ ‘ප්ටිච්චසමුප්්ප්න්න’ බව. දම් කොරණයොව සිත ගැන 
අවදබෝර කර ගන්න බැරි වූ නිසො, සිත ගැන දැක ගන්න බැරි වූ නිසො 
දබොදහෝ දෙදනකුට දම් සිදත් තිද න ආත්ම ෙෘෂ්ටි  අ ින් කර 
ගන්න අප්හසු දවලො. සං ුක්ත නිකොද ් ‘රම මද්වත් ්ා’ කි න සූතරද ් 
දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් ඔ  බව දේශනො කරනවො. “මහදණයනි,  ම් 
කිසි දකදනක් දම් දලෝකද ් දම් ක ට කලකිදරනවො නම් ඒකට 
දහ්තු තිද නවො. ඒකට කොරණයො තිද නවො. ඒක දවන්ට ප්ුළුවන්. ඇ ි 
ඒ? දම් ක  දිරනවො, දලඩ දවනවො දප්්නවො. දම් ක  මම දනොදේ 
දහෝ දම් ක  අනිතය ි දහෝ දම් ක  තමන්දග් දනොදේ දහෝ කද ් 
ආත්මභොව ක් නූ කි ලො දප්දනනවො නම්, ඒක දවන්ටත් ප්ුළුවන්. 
දම් දලෝක ො කද ් නම් කලකිදරන්න ෙක්ෂ ි. සමහර ිසදටක කද ් 
කලකිදරනවො. කුමක් නිසො ෙ? දම් ක  දිරන බව, දලඩ දවන බව, 
නැදසන බව දප්දනනවො. නමුත් මහදණයනි,  මක් සිත කි  ි නම්, 
 මක් මනස කි  ි නම්,  මක් ිසඥාවන  කි  ි නම්, දම් සිත, මනස, 
ිසඥාවන  කි න රර්මද ් කලකිදරන්න දම් ප්ුේගල ො, දම් සත්ව ො, 
ෙක්ෂ නූ. කුමක් නිසො ෙ? දබොදහෝ කොල ක් දම් හිත ම මමො න  
කරලො. දම් දලෝක ො හිත ම මම කර දගන, හිත ම මදග් කි ලො අර 
දගන ි තිද න්දන ඒ නිසො” කි ලො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්නුවො. 



 විඤකඤාෙමලදරය 217 

ප්ින්වතුනි, දම් හිදත් ප්වතින ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ රර්මතොව , 
දහ්තු ලල ෙහම, දනො ෙන්නො බව ි දනො ෙකින බව ි නිස ි ප්ින්වතුනි 
දම් හිත කි න කොරණයොව අවදබෝර කර ගන්න බැරි දවලො තිද න්දන්. 
දම් හිදත් තිද න ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ බව  ම් කදලක දැක්දකොත් තම ි 
දම් ිසඥාවනද ් තිද න ආත්ම ෙෘෂ්ටි  අත හැදරන්දන. ිසඥාවනද ් 
අනොත්ම ස්වභොව  දත්රැම් ගන්නට නම් දම් හිදත් ඇති දහ්තුලල 
ෙහම දත්රැම් ගන්නට ඕන. එතදකොට එදහම ෙකින්න අප්ි උත්සොහවත් 
දවන්නට ඕන. 

එතදකොට ‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දම් හිදත් 
ප්රදභ්ෙ ටික අප්ි දත්රැම් ගන්නට ඕන. හිත් ගැන දැන ගන්නට ඕන. 
දම් සිත කි න එක ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ රර්මතොව ක් කි න කොරණයොව 
දත්රැම් ගන්නට ඕන. ඒ වදග්ම දම් ිසඥාවන   ම්  ම් අවස්ථොවල දී 
 ම්  ම් ආකොරද ් දගෝචර න් අරබ ො කරන කට ුත්ත නමින් 
හඳුන්වනවො කි න කොරණයොවත් දත්රැම් ගන්නට ඕන. ිසඥාවන  
කි නවො, සිත ි කි නවො, මනස ි කි ලො කි නවො. එතදකොට ිසඥාවන  
කි ලො කි න්දන්, හිත කි න්දන්, මනස කි න්දන් දම් එක ම තැනට 
කි න නම් ටිකක්. ඒ නිස ි අර ‘අස්සුතවන්තු’ සූතරද ් දී දේශනො 
කදළ් “ මක් මනස කි  ි ෙ සිත කි  ි ෙ ිසඥාවන  කි  ි ෙ එහි 
කලකිදරන්න ප්ෘථග්ජන ො ෙක්ෂ නූ” කි ලො. නමුත් දමතැන දී කරන 
වැදඩන් ෙත  ුතු ි.  

අප්ි ඒකට උප්මොවක් කදළොත් එක මහත්මද ක ්ඉන්නවො. ඒ 
මහත්ම ො ප්න්සලට ප්ැමිිස ිසට එ ොට කි නවො ‘උප්ොසක මහත්ත ො’ 
කි ලො. ප්න්සදල් දී එ ො හැසිදරන ිසදි  දබොදහෝම දවනස්. ඊට ප්සුව 
එ ො ප්න්සදලන්  නවො වොහන ක් ප්ෙවොදගන. දැන් ඒ කරන වැදඩන් 
එ ො නම් කරනවො ‘ඩර ිවර් මහත්ත ො’ කි ලො. දැන් දම් එක ම දකනො. 
දැන් දමදහම කරන ිසට ඩර ිවර් මහත්ත ො කි නවො. දැන් එ ො 
හැසිදරන කරම  දවනස්. ඊට ප්ස්දස එ ො ම රස්සොවට  නවො. දැන් 
එතන දී ‘ආ තන ප්රරොනිද ක්’ කි ලො, ‘දලොක ු මහත්ත ො’ කි ලො, 
‘සභොප්ති තුමො’ කි ලො කතො කරනවො. දැන් එතන හැසිදරන හැටි 
දවනස්. ඊට ප්ස්දස  ොළුදවකුදග් දගෙරක  නවො ප්ොටි කට. දැන් 
‘ ොළුදවක්’ කි ලො කි නවො. එතදකොට සිංදු කි නවො. නටනවො. දැන් 
හැසිදරන හැටි දවනස්. දම ො හැසිදරන හැටි ට නම් කරනවො. 
කදඩ්කට දගොස් බඩු කිරැදවොත් ‘මුෙලොලි’ කි නවො. දරෝහලකට දගොස් 
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දබදහත් කදළොත් ‘දවෙ මහත්ම ො’ කි නවො. දම් එක ම දකනො කරන 
වැදඩන් නම් කරනවො.  

ඒ වදග් එක ම දකනො අරමුණයු දැන ගන්න ිසට ‘ිසඥාවන ’ කීවො. 
අරමුණයු සිතන සිතීම් කෘතය ට ‘චිත්ත ’ කීවො. අරමුණයු මනින අරමුණයු 
මවන ගති ට ‘මදනෝ ි’ කීවො. එතදකොට දම් එක ම දකනො එ ො කරන 
වැදඩන් නම් කරලො තිද නවො, හඳුන්වල තිද නවො. නමුත් දම් 
ප්ුේගල ො එක ම දකනො. එක ම දකනො කි න ිසට දමතැන දී දම් 
දහ්තු ප්රතයද න් උප්දින චිත්ත ගති  එකක්. එදහම නැතිව එක ම 
සිේිප ක්, එක ම සිතක්, තිද නවො එදහම දනොදේ. අවස්ථොවට උප්දින 
ඒ ඒ ප්රතයද න් උප්දින චිත්ත ොදග් ගති ක් තිද නවො. ඒකත්ව වූ 
චිත්ත ගතිද ් ලක්ෂණය  එක ි. 

එතදකොට දමන්න දම් සිත කි න්දන්, ිසඥාවන  කි න්දන්, 
මනස කි න්දන්, කරන වැදඩන් නම් කරලො කි න කොරණයොව දත්රැම් 
ගන්නට ඕන. දමන්න දම් ටිකත් දැනගත  ුතු ි ‘වි්ඤාන්ක 
පාා්ා්ි’ කි ලො කි න ිසට. 

එතදකොට තව දැන ගන්නට ඕන බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො 
කළො “මහදණයනි, ිසඥාවන  ෙවස ප්ුරො ගුටි කන දහොදරක් වදග් කි ලො 
දැන ගන්න” කි ලො. ඒ කි න්දන් එක්තරො රොජය ක වැරදි කරප්ු 
දහොදරක් අල්ල දගන ඇිසල්ලො රජ්ජුරැවන්ට දප්න්වනවො. “රජතුමනි, 
දම් ඔබදග් රොජයද ් ිසෂම ිසදි ට හැසිරැණයු දහොරකම් කළ දහොදරක්. 
ඔබතුමන්ට කැමති ෙඬුවමක් දෙන්න” කි ලො රොජප්ුරැෂද ෝ අර දහොරො 
රජ්ජුරැවන්ට ද ොමු කරනවො. ඒ දවලොදේ දී රජ්ජුරැදවෝ කි නවො 
“දහොහ ි. එදහනම් දම් දහොරො අල්ල දගන ගිහිල්ලො උෙ  වරැදේ 
අඩ ැටි සී කින් ගහන්න කි ලො”. ඔන්න  ෂ්ටි සී කින් අඩ ැටි 
සී කින් දම් දහොරොට ගහනවො. ගහල මරයහන කොලද  දී රජ්ජුරැදවෝ 
අහනවො “අර දහොරො දැන් දකොදහොම ෙ?”. “ස්වොමීනි, හිටප්ු ිසදිද න් 
දහොහට ඉන්නවො”. “එදහනම් මරයොහ්න කොලද හති් අඩ ැටි සී කින් 
ගහන්න”. දැන් අඩ ැටි සී කින් ගහනවො. සවස් කොලද  දී අහනවො 
“අර දහොරොට දකොදහොම ෙ?”. “දේව න් වහන්ස, දහොහට ඉන්නවො”. 
“හවස් කොලද හිත් ගහන්න අඩ ැටි සී කින්”. එතදකොට දම් වදග් 
ෙවස ප්ුරොම අඩ ැටි තුන් සී කින් ගහනවො. 
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බුදුරජොණයන් වහන්දස් අහනවො “මහදණයනි, ෙවස ප්ුරොම 
අඩ ැටි තුන් සී කින් ගුටි කන දම් දහොරො දුක් දෙම්නසක් ිසඳිනවො 
ෙ? සුව දසොම්නසක් ිසඳිනවො ෙ?”. “ස්වොමීනි භොගයවතුන් වහන්ස, 
අඩ ැටි තුන් සී ක් ගැන කවර කතො ෙ? එක අඩ ැටි ප්ොරක් වදිනවො 
කි න්දන් ස්වල්ප් වූ දුකක් නම් දනොදේ. කුමන සැනසීමක් ෙ?”. 
“මහදණයනි, දම් ිසඥාවන ආහොර  එදස් ෙත  ුතු ි” කි ලො. ඒ කි න්දන් 
දම් ිසඥාවන  - චක්ඛු, දසෝත, ඝොණය, ජිේහො, කො , මදනෝ කි න දම් 
ිසඥාවන තිබුදනොත් ප්ින්වතුනි, කර්ම ිසඥාවන  සකස් දනො වී තිද න්දන් 
නූ. දම් කර්ම ිසඥාවන  ප්ැවතුදනොත් ප්රතිසන්ිප වශද න් දම් ිසඥාවන  
මේ කුසට බැස ගන්නවො ම ි. ඒ නිසො ‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ කි න 
ිසට දහොහට දැන ගන්න ඕදන ිසඥාවන  කි න්දන් ප්රතිසන්ිප ඇති කරන 
රර්ම ක්. ිසඥාවන  තිබුදනොත් ප්රතිසන්ිප හිස් දවන්දන නූ. නැවත 
ඉප්දීම හිස් දවන්දන නූ. ිසඥාවන  ඇති කල්හි ප්රතිසන්ිප  දවනවො ම ි 
කි ලො ෙකින්න. 

දම් ිසඥාවන  රූප් කට බැස ගැනීදමන් දම් සතර මහො රොතු 
රූප් ක් සිසඥාවනක වුදනොත් දම් ශීමර ට සීත වැදුනත් දුක් ිසඳින්නට 
දවනවො. උෂ්ණය වැදුනත් දුක් ිසඳින්නට දවනවො. මැසි මදුරැ අේ සුළං 
වලින් දුක් ිසඳින්න දවනවො. ගලක හැප්ුනත් දුක් ිසඳින්න දවනවො. 
මුලක හැප්ුනත් දුක් ිසඳින්න දවනවො. කිසිම දෙ ක දනො හැප්්ප්ී 
තිබුනත් ඇතුළතින් හැප්්දප්නවො. බඩගින්දන ි කි ලො, ප්ිප්ොසද  ි 
කි ලො, ෙත් කැක්කුම්, කන් කැක්කුම්, බදඩ් කැක්කුම්, ඔළුදව කැක්කුම් 
කි ලො. දම් ක  සිසඥාවනක දවලො තිද න ිසට දම් සිසඥාවනක වූ ක ට 
 ම්  ම් දේ අභයන්තර සහ බොහිර වශද න් ස්ප්ර්ශ දවන ිසට ඒ ඒ 
දමොදහොතක් ප්ොසො එන දුක් දේෙනො උප්දිනවො. ිසඳිනවො. 

හරි ට අර දහොරො ෙවස ප්ුරොම අඩ ැටි ප්හරවල් 300 කින් ගුටි 
කනව වදග්. ේ්ම හකපෙක  මවිඥා්ක කහ ේග්් ේ්ම ග්ාටි ක් ග්ාටි කකා 
ග්ු් ටිකක  ්දවතණි්  ුධ් ්  ඕේ්. යථ ේ්ම ‘ාා’ කිේ කාහනාේවත්  
භකි් ් ධපා. යථ සතර මහො රොතු රූප් ක ් සිසඥාවනක දවලො දම් 
සිසඥාවනක රූප් ට බොහිර දකෝටු කූලි, ලී කූලි, ගල් කූලි වදින 
වොර ක් ප්ොසො සුව දසොම්නසක් නම් ිසඳිනවො දනොදේ. ‘වි්ඤාන්ක 
පාා්ා්ි’ කි න ිසට ිසඥාවන  කි න්දන් දමන්න දම් වදග් දුක් වූ 
අර්ථ ක් උප්ෙවන රර්ම ක් කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්නට ඕන. 
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ිසඥාවන  බැස ගත්දතොත්, ිසඥාවන  ප්ැමිණයුදනොත්, ිසඥාවන  
තිබුදනොත් ඒකොන්තද න් ම දම් ප්රතිසන්ිප වශද න් රූප් ට බැස 
ගන්නවො. රූප් ට බැස ගත්දතොත් ෙවස ප්ුරො ගුටි කන දහොදරක් වදග් 
දනොද ක් දුක් දේෙනො ස්ප්ර්ශ කරන්නට දවනවො කි න කොරණයොව 
දැන ගන්නට ඕන. 

එතදකොට ‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ ක ින ිසට දම් ිසඥාවන  ඒ 
ඒ ආ තන  නිසො උප්දිනවො. ඒ ඒ ආ තනද ් නැති වීදමන් ම 
ිසඥාවන  නැති දවනවො කි ලො ෙකින්ටත් ඕදන. ිසඥාවන  කි න්දන් 
හිත කි න්දන් ස්ථිරව තිද න එකක් දනොදේ. දප්ර දනො තිීමම හට 
දගන ඉතුරැ නැතිව නැති දවනවො කි න කොරණයොවක් බව ෙකින්න 
ඕන. ඒ වදග්ම දම් ප්ංච ිසඥාවන  කි ලො කි න්දන් ිසප්ොක මොතර ක්. 
මදනෝ ිසඥාවන  කි ලො කි න්දන් ිසප්ොක ෙ දවනවො, කර්ම ෙ ැස් කර 
ගන්න ප්ුළුවන්.  

එතදකොට දම් සිත් කි ලො කි න්දන්, මනස කි ලො කි න්දන්, 
ිසඥාවන  කි ලො කි න්දන්, ඒ ඒ කරන වැදඩන් නම් කරලො දන්ෙ 
කි ලො ෙකින්න ඕන. දම් දකටිද න් ගත් ිසට ිසඥාවන  කි ලො 
කි න්දන් දවන කිසිවක් දනොදේ, දුකට කි න තව නමක් කි ලො 
ෙකින්න ඕන. කුමක් නිසො ෙ? දහොදරක් ෙවස ප්ුරොම ගුටි කන ිසට 
එතන ජීිසත  දහොදරක් දනොදේ, ඒ දුදක් ප්ැවැත්මක්, දුදක් ජීවත් 
වීමක්. දුක ප්වතිනවො  න කරැණය කි න්නට ප්ුළුවන්. ඒ වදග් දම් 
ක ත් සිසඥාවනක කර දගන දලදහසි ප්හසු උත්සොහ ක් දනොදේ 
ෙරන්දන්. ඒ ඒ දුක් වූ ස්ප්ර්ශ දනො එන්නට දුක් දේෙනො එන ිසට 
එහොට දමහොට දේරදගන  න්න ඕන. දබොදහෝම ප්රිස්සම් කර දගන 
අර දගන  න්න ඕන. තරිෙ  බිේඳ් වීුරහුවතක  ාතා ේම්ඟක  ාුභ ේභ 
රහ ේග්් ේවතා වතේග් අ ේ්ම කෙ ධතා  තුප ේප්   ්ු්ිවත ේාතා  
තුප ේප්   ්ු්ිවත ේ ් ඕ්ක. යථ ේපාඩ්ඩක  තුපද්්  බිේඳ්වතා. යථ 
බිඳුේ්ා්  ාතා ුරක  ේභ්ම්මක  ග්ධ්වතා. යථ දමන්න දමබඳු වූ මට්ටමක් 
උප්ෙවන රර්මතොව කට ි දම් ිසඥාවන  කි න්දන් කි ලො දැන ගන්නට 
ඕන. 

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහ රහතන් වහන්දස් දේශනො කළො 
“මඞ්ඛාහමාදභො වි්ඤානමාදභේො”. එතදකොට සංඛොරද ් 
ඇතිවීදමන් ිසඥාවන  ඇති දවනවො. සංඛොර කි න ිසට ප්ින්වතුනි, 
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කර්ම, සිතීම්, කීම්, කිීමම්, ප්ුඤ්ඤාභි, අප්ුඤ්ඤාභි, ආදී දම් කුසල අකුසල 
කර්ම තිද නවො නම් දමන්න දම්වොට කි නවො ‘සංඛොර’ කි ලො. 
එතදකොට සිතීම්, කීම්, කිීමම් තම ි ප්ින්වතුනි දම් ‘දැන ගන්නට’ 
දහ්තුව, ිසඥාවන  ඇති දවන්නට දහ්තුව. කාාාවතකහම ම කාමධම ම 
ක්මාම ම ක්් ්ා ් පචි්් ්ා විපාකං කක ඛද විඤ ඤානං - කොමොවචර 
කර්ම  කළ නිසො ැස් කළ නිසො ිසප්ොක වූ චක්ඛු ිසඥාවන . දමන්න 
දම් හිතට ප්රතය ටික දප්න්වනවො. අප්ි කොම දලෝක  ඉක්මවො  න්නට 
දනො හැකි ව කොම භව  ප්ිිසස ප්වතින කර්ම ැස් කළ නිසො ෙකින්ට 
දම් චක්ඛු ිසඥාවන ආදී සිත් උප්දින නයො  . 

ඒ වදග්ම දම් කර්ම ිසඥාවන  නිසො ෙකින්න ප්රතිසන්ිප වශද න් 
ප්ැමිදණයන චුති සිදත් ප්ැමිණීම, බැස ගැනීම. එතදකොට හැම 
දවලොදව ම කර්ම  කි න සිතීම්, කීම්, කිීමම් කර්ම ක්ෂ  දනො වුනො 
නම් ිසඥාවන  කි න එක ප්වතිනවො ම ි. දම් ිසඥාවන  දෙ ආකොර කින් 
හඳුන්වනවො, ප්රවෘත්ති ිසප්ොක සහ ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක කි ලො. දම් සිතීම්, 
කීම්, කිීමම් තිබුදනොත් තිද න්දන හැම දවලොදව ම ප්රවෘත්ති ිසප්ොක 
අරමුණයු කර දගන. ඒ සිතීම්, කීම්, කිීමම් මුල් කර දගන ප්රතිසන්ිප 
ිසප්ොක ඇති දවනවො. එතදකොට දමතැන දී ප්රතිසන්ිප  කි න 
කොරණයොව ඇති වුදනොත්, ප්රතිසන්ිප ිසප්ොක  ඇති වුදනොත් ප්රවෘත්ති 
ිසප්ොක  ඇති දවනවො. ප්රතිසන්ිප සිතකට ප්රතිසන්ිප  ලබො දෙන්න 
ප්ුළුවන් හැකි ොව තිදබන නිසො දම් රූප් කට බැස ගත්තො. බැස දගන 
ආ තන ටික ප්ිහිටප්ු නිස ි ඇස, කන, දිව, නොස , ශීමර  හැදුදණය්. 
ඒ ටික තිද න නිස ි ඒවො ගැටිලො චක්ඛු ිසඥාවන , දසෝත ිසඥාවන  ආදී 
සිත් ඇති වූදේ. දැන් දහොහට බලන්න ඒ කර්ම නිමිති තිබුණය නිසො නම් 
ප්රතිසන්ිප සිත ඇති දවලො ප්රතිසන්ිප වශද න් ඉප්දුදණය් එදහනම් ඒ 
සිතට සංඛොර ප්රතය ි. ඒ ප්රතිසන්ිප සිත ප්ැමිිස නිසො නම් ආ තන ටික 
හැදුදණය්, හැදිලො ඒ ආ තන ගැදටන ිසට දම් ප්රවෘත්ති සිත් ඇතිවූදේ, 
දම් සිත් වලටත් ඒ කර්ම  ම ප්රතය ි. එදහනම් දම් සංඛොර නිසො දම් 
සිත් උප්දිනවො කි ලො ෙකින්න ඕන. 

‘මඞ්ඛාහ්ිේහා්ා වි්ඤාන්ිේහාේ්ා’. එතදකොට දම් සිතීම්, 
කීම්, කිීමම් කි න දම් සංඛොර නිරැේර වුදනොත් දම් ිසඥාවන  නිරැේර 
දවනවො. ‘රෙේාවත රරිේො රට්ඨඞ්ග්ිේකා ාග් ේග්ා 
වි්ඤාන්ිේහා්ග්ාමි් පටිපො’ - දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම 
ිසඥාවන නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව ි. දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  වඩන 
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ිසට සංඛොර නැති දවනවො. සංඛොර නැති වීදමන් ිසඥාවන  නැති 
දවනවො. දහොදරක් ගුටි කනවො වදග් ෙවස ප්ුරොම ගුටි කන එකට 
අකමැති නම්, එදහම ගුටි කන්ට බැරි නම්, අප්ට දම් ආ යය අෂ්ටොංගික 
මොර්ග  වඩන හැටි දහො ලො සංඛොර නිරැේර කරලො, දම් ිසඥාවනද ් 
ගති ක් නැති තැනකට ප්ත් දවන්නට ඕන. 

එතදකොට ‘රෙේාවත රරිේො රට්ඨඞ්ග්ිේකා ාග් ේග්ා’ දම් ආ යය 
අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම ිසඥාවන  නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව ි කි ලො 
දප්න්නුවො. එතන ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  කීදේ සම්මො දිට්ඨි, සම්මො 
සංකප්්ප් ආදී අංග අට. දැන් දමතැන දී දම් සම්මො දිට්ඨි ට දම් ප්රි ො  
ම හසු දවන්නට ඕදන. දම් ිසඥාවන ත්, ිසඥාවනද ් ඇති 
ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ ආදී රර්මතොව ත්, ිසඥාවනද ් ඇති අනොත්ම ස්වභොව  
දත්රැදනොත්, ිසඥාවනද ් ඇති අවයොප්ොර න  සවයොප්ොර ක් නැති  
ස්වභොව  දත්රැදනොත් ඒක ම සම්මො දිට්ඨි.  

බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරන්දන් ‘වි්ඤානසම 
මද්ඤා් රවතයාපාහ රමංකන්්ි පටිම් ධිපි පා්ාභාවතේඨඨෝ ග්මභේහෝ’ 
කි ලො. දම් ිසඥාවන ොදග් වයොප්ොර න ක් නූ. දම් සිදතන් දම් සිත, 
දම් සිදතන් දම් සිත, කි ලො සිතින් සිත, සිතින් සිත, දිගින් දිගට අර 
දගන  න වයොප්ොර ක් නූ. අවයොප්ොර ි. ඒ වදග්ම ‘රමංකන්්ි’  ි. ඒ 
කි න්දන් දම් ිසඥාවනද ් දිගින් දිගට එන සංකරොන්ති ක් - දම් සිතට 
ආද ත් එහො ප්ැත්දත් උප්දිනවො, ඒ හිත ම ආප්හු උප්දිනවො කි ලො 
දමදහම සංකරොන්ති ක් නූ. වයොප්ොර ණය ක් නූ. සංකරොන්ති ක් නූ. 
මද්ඤා්, සත්ව ප්ුේගල ආත්ම භොවද න් ශුනය  ි. නමුත් දම් ිසඥාවන  
නිසො නොම රූප් දවනවො කි න රර්මතොව කුත් තිද නවො. දිගින් දිගට 
 න වයොප්ොර ණය කුත් නූ, දම් සිත ප්රතිසන්ිප වශද න්  ූමකුත් නූ, 
දම් සිත සත්ව ප්ුේගල භොව කිනුත් හිස්, නමුත් ිසඥාවන  නිසො 
ප්රතිසන්ිප  ඇති දවනවො කි ලො රර්මතොව ක් තිද නවො. දමන්න දම් 
කොරණයොව ග්්මභේහා ගැඹුරැ ි කි ලො දප්න්වනවො. අප්ට හිදතන්දන් 
දම් සිත ම ි ප්රතිසන්ිප වශද න් එහො ප්ැත්තට  න්දන කි ලො. එදහම 
දැක්දකොත් ඒක ම ි දම් සිදත් ආත්ම බව. අප්ි අනොත්ම ි කි න වචන  
කීවොට අප්ි ෙකිනවො නම් දම් සිත ම එහො ප්ැත්තට  නවො කි ලො දම් 
කොරණයොව වැරදි ි. මම අවස්ථොනුකූල ව දකටිද න් උප්මොවක් 
කි නවො. 
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දම් ිසඥාවනද ් දහ්තු ලල ෙහමක් බවත්, වයොප්ොර න ක් නැති 
බවත් ප්ින්වතුන් දම් උප්මොදවන් ටිකක් දැන ගන්නට උත්සොහවත් 
දවන්නට ඕන. ප්හනක් ගන්න. ගිනි දප්ට්ටි ක් අතට අර දගන ගිනි 
කූරක් ගහලො දැන් ප්හන ප්ත්තු කරන්න. දැන් ඔබලොට බැලූ බැල්මට 
දත්දරන්දන් බැලූ බැල්මට දප්්න්දන් දම් ගිනි දප්ට්ටිද න් ගිනි කූර 
දැල්වුවො. දැන් “ගිනි කූදර තිද න ගින්ෙර ටිකක් තම ි දම් ප්හනට 
ගිද ්. ඒ ගින්ෙදරන් තම ි දම්ක දැල්වූදේ. ඒ කි න්දන් ප්හදන් 
තිද න ගින්ෙර දම් ගිනිකූදරන් ආව ගින්ෙර ටිකක්” වදග් හිතන්දන්. 
ඒ ප්හදනන් තව ප්හනක් දැල්වුදවොත් හිතන්දන් “දම්දකන් ගින්ෙර 
ටිකක් අරකට ගත්ත වොදග්” කි ලො. ඔදහොම බලන ිසට දම් “ගිනි 
කූදරන් හට ගත්ත ගින්ෙර ටික දම් ප්හනට ගි ො. දම් ප්හනටත් ගි ො. 
එක ම ගින්ෙරක් දිගටම ගි ො” වදග් දප්දනන්දන. 

නමුත් දමතැන දී ප්වතින රර්මතොව  ඒක දනොදේ. ඔදහොම 
හිත ති ලො බලන ිසට දප්දනන්දන අප්ට එක ම ගින්ෙරක් දිගටම 
ගි ො වොදග්. නමුත් ප්ින්වතුනි, දමතැන එක ම ගින්ෙරක් ගි ො නම් 
දනොදේ. දමන්න දම් කොරණයොව බලන්න. ගිනිකූදරන් ගින්ෙර ඇති වූ 
ිසට ඒ ගින්ෙදරන් කදළ් කුමක ් ෙ? එහො ප්ැත්තට ගින්ෙර ටිකක් 
දගනිච්ච එදහම දනොදේ. දම් ගින්ෙදරන් ටිකක් දශ්ෂ ක් වත් ප්හදන් 
ගින්ෙරට ගත්තො දනොදේ. සිදු වූදේ කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො ෙ? 

ගිනිකූර ගහලො ගින්ෙර ප්ත්තු වුනහම, අතන දතලු ි තිර  ි 
තිද න තැනට දම් ගින්ෙර ළං කළ ිසට එතන උෂ්ණයත්ව  වැඩි වුනො. 
දත්දජෝ රොතුව ඇති කළො. තිර  ි දතල් ටික ි තිද න තැනට දම් 
දත්දජෝ රොතුදේ දම් ගින්දනන් එතන දත්දජෝ රොතුව ඇති වූ ිසට 
එතන උෂ්ණයත්ව  වැඩි දවන ිසට කුමක් ෙ දවන්දන්? ඒ උෂ්ණයත්ව  
දතල්වල තොප්ොංක  ඉක්මවූ නිසො ඒ තිරද ් තිද න දතල් වලට ගිනි 
ගත්තො. ඒ ගිනි ගත්ත නසිො එතන දැල්ලක් ඇති වුනො. දහොහට බලන්න 
දමතැන තිද න ගින්ෙදරන් එහො ගින්ෙරට දප්ොඩ්ඩක්වත් ගි ො ෙ 
කි ලො. ප්හදන් දැල්දවන දැල්ල ි, ගිනිකූදර තිද න දැල්ල ි ගත් ිසට 
දම් දැල්දලන් අර දැල්ලට දමොකුත් ගි ත් දනොදේ. ඒ දැල්ල දම් 
දැල්දලන් කිසිම දෙ ක් ගත්තත් දනොදේ. දම් දැල්දලන් කදළ් තිර  
හො දතල් තිද න තැනකට දත්දජෝ රොතුව සැප් ුවො. ඔන්න තිර ත්, 
දතල් ටිකත්, දත්දජෝ රොතුවත් දහ්තු. එතන දහ්තු ටික එකතු වූ ිසට, 
ඒ දහ්තු ටික උෙේ කර දගන ඒ දහ්තුදේ ලල  හැටි ට එතැන දැල්ලක් 
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ප්ැන නැගුණයො. දැන් දම් දැල්ල ි ඒ දැල්ල ි අතර තිද න 
සම්බන්රතොව  කුමක් ෙ කි ලො බලන්න.  

දම් දැල්දලන් ඒ දැල්ලට කිසිවක් ගත්දත් වත් ඒ දැල්දලන් දම් 
දැල්ලට කිසිවක් ආදේ වත් නැහැ. කිසිම දෙ ක් ගත්දත් වත් නූ. 
දිගටම දැල්දලන් දැල්ලට  න වයොප්ොර ක් දම්දක තිද නවො ෙ කි ලො 
බලන්න. දැන් දම් ප්හනින් තව ප්හනක් ප්ත්තු කරනවො කි න ිසට, දම් 
ප්හදන් තිද න දැල්දලන් කරන්දන් ඊළඟ ප්හදන් දතල් ටික ි තිර  ි 
තිද න තැන දත්දජෝ රොතුව ඇති කරනවො. ඔන්න ඒ දත්දජෝ රොතුව 
තිර  හො දතල් රත් කරනවො කි න දහ්තුවට වැ  දවලො. එ ොදග 
රූප්  එතැනින් ඉවර ි. ඒ තිර  උණයු වූ ඒ දතල් ටික දැල්වීම නිසො 
ඔන්න ඒ ප්හදනත් හට ගන්නවො දැල්ලක්. දැන් දම් දැල්දල් කිසිම 
දකොටසක් මුල් දැල්දලන් ආදේ නැහැ. ඔන්න ඔ  වදග් ප්ින්වතුනි, 
ිසඥාවනද ් ස්වභොව ත් දැන ගන්නට ඕන. 

දම් අප්ි හිතො දගන ඉන්න ‘මම’  ි කි ලො හතින ප්රතිසන්ිප 
වශද න් ආප්ු දම් සිදත් කිසිම සම්බන්ර ක් නූ එහො ප්ැත්දත් උප්දින 
සිතට. දම් සිදත් කිසිම බැඳීමක් නූ එහො ප්ැත්දත් සිතට. නමුත් අෙ 
දම් සිදත් ප්ටිච්චසමුප්්ප්න්න බව දනො ෙන්නො කම නිසොම අප්ි දම් 
සිතින්  මක් හිතනවො කි නවො කරනවො නම් ඒ සිත නිරැේර දවනවො. 
ඒ හිතප්ු කි ප්ු කරප්ු දේවල් මරණයොසන්න දමොදහොදත් සිහි දවන ිසට 
ඒ සංඛොර ප්රතයද න් ිසඥාවන  උප්දිනවො. ඒ ිසඥාවන  ප්රතිසන්ිප 
වශද න් ප්ැමිදණයනවො. එතදකොට දම් හිත උප්කොර ි කර්ම ැස් කර 
ගන්න. ඒ කර්ම  උප්කොර ි ආප්හු සිතක් ඇති දවන්න. දම් සිත ි 
ඊළඟ භවද  සිත ි අතදර සම්බන්රතොවක් තිද නවො ෙ කි ලො 
බලන්න. දම් සිදතන් අර සිතට ගි ො දහෝ ඒ සිදතන් දම් සිතට ආවො 
ෙ? නූ.  

දමතන දහ්තුලල ෙහමක් නිසො දම් සිත ඉප්ිෙ නිරැේර දවන 
ිසට ඒ ඒ ප්රතයද න් හට දගන නිරැේර දවන දේ ඒ ඒ ප්රතය නැති 
දවන ිසට නැති දවනවො කි ලො සිදත් අනිතයතොව  දුටුදවොත්, සිදත් 
අනිතයතොව  අවදබෝර වුදනොත්, දම් සිත කි න එක අරබ ො ආත්ම 
වශද න් හිතන කි න කරන ඒ සංඛොර හිටින්දන් නූ. ඒ සංඛොර 
නිදරෝර  ම දම් ිසඥාවන  නිරැේර කරන්නට දහ්තු දවනවො. ඉතින් 
දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  කි න ිසට දම් ිසඥාවනද ් ප්රතය 
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සමුප්්ප්න්න බව ම ෙකින්න දම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ රර්ම  හරහො. අන්න 
ඒ ිසදි ට දුටු ිසට - දම් ිසඥාවනද ් වයොප්ොර ණය ක් නැති, ආත්ම 
සංකරමණය ක් නැති, සත්ව ප්ුේගල භොවද න් දතොර සශුනය  දම් චිත්ත 
ලක්ෂණය  දුටු ිසට - දමන්න දම් කොරණයොවට දම් කර්ම  හිදහනවො. 
කර්ම ක්ෂ  දවනවො. 

එතදකොට ‘වි්ඤාන්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දමන්න දම් 
සිත් ගැන දම් ිසදි ට අනුමොනද න් දැන ගන්නට ඕන. ඒ වදග්ම දම් 
සිත කි න ිසට - දම් ටික කලින් මතක් කරන්නට තිබුණයො. නමුත් ඒක 
ඒ දවලොදේ දී සිහි ට ආදේ නූ. - දකනො දකනොදග හිත හඳුනො 
ගන්නට දකනො දකනො ෙරණය සංඥාවදවන්. ඔබලොට ඇසට  ම් වර්ණය 
සටහනක් දප්දනන ිසට ඒ හිතට දප්දනන සටහන  ම් බඳු ෙ සිත 
එබඳු  ි. සිත  ම් බඳු ෙ දප්දනන සටහන එබඳු  ි. හිත ෙකින්න 
තමන්ට දප්දනන සංඥාවදවන්. දමොකෙ දේෙනො හො සංඥාව චිත්ත සංඛොර 
කි ලො කීදේ හිත කි න එක ප්වතින්දන් දේෙනො, සංඥාව අල්ල දගන. 
දේෙනො, සංඥාව ප්වතින්දන් හිත අල්ල දගන. ඇදසන ශේෙ   ම් බඳු 
ෙ ඒ දවලොදේ හිත එබඳු  ි. හිත  ම් බඳු ෙ ශේෙ  එබඳු  ි. ගහ සුවහ 
 ම් බඳු ෙ දැන් ඒ දවලොදේ දී හිත එබඳු  ි. හිත  ම් බඳු ෙ ගහ සුවහ 
එබඳු  ි. හිත හඳුනො ගන්න ඔබලොට ඒ ඒ අවස්ථොදේ දී දැදනන 
සංඥාවදවන්. ෙහම් කරැණයක් හරි ප්රඥාවවක් හරි තිදබන ිසටත්, ඒ 
අවස්ථොදේ දී ඇති සිත දැන ගන්න ඒ ඒ ආලම්බන  දවලො තිද න 
අරමුදණයන් ම. එතදකොට දමන්න දම් ලක්ෂණයද න්  ුක්ත චිත්ත 
ලක්ෂණය  දැක ගන්න. ෙවස ප්ුරො ගුටි කන දහොදරක් වදග් දම් ිසඥාවන  
ඇති වූ ිසටත් කි ලො දැකලො දම් ිසඥාවන  නිදරෝර කරලො සසර දුකින් 
මිදීම සහහො කට ුතු කරන්නට ඕන. 

දම් ෙහම් ප්රි ො  තවදුරටත් ඉදගන දගන, දම් අනුසොරද න් 
තව තවත් කරැණයු දසො ො දගන දැන දගන, දම් ිසඥාවන  ගැන 
අවදබෝර කර දගන, ජරො මරණය දුකින් අප්ිත් එදතර දවන්න 
උත්සොහවත් දවන්නට ඕන. ඒ සහහො දම් දේශනොව හැම දෙනොට ම 
උප්කොර ක් ම දේවො, උප්නිිඃශර  ම දේවො කි න අෙහස ඇති කර 
ගන්න ඕන. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

විඤේඤාණ වශර  යමිශ වි .



 

සංඛශර වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා මංඛාහ්ක පාා්ා්ි, 
මංඛාහමාදභේක පාා්ා්ි, මංඛාහ්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
මංඛාහ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට්ඨි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුේර සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දැන් දම් සූදානම් දවන්දන් දලොේතුරො බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දේශනො කළ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට ි. ඒ නිසො 
හැම දෙනො ම දබොදහොම ශරද්ධොදවන් උවමනොදවන් දම් දමොදහොදත දී 
දම් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ.  

ප්ින්වතුනි, අෙ රර්ම දේශනොව ඒ සම්මො දිට්ඨි සූතරද ් දාහතර 
වන කොරණයොව වූ සංඛොර ප්රි ො   ි. - දප් - සැරි ුත් මහ රහතන් 
වහන්දස් දේශනො කරනවො “ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා 
මංඛාහ්ක පාා්ා්ි. යථ. යථ. යථ. යථ ඇවැත්නි,  ම් කදලක ආ යයශරොවක දතදම් 
සංඛොර  නු කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, සංඛොර සමුෙ  කුමක් ෙ 
කි ලො ෙන්නවො නම්, සංඛොර නිදරෝර  කුමක් ෙ කි ලො ෙන්නවො නම්, 
සංඛොර නිදරෝර ගොමිණී ප්ටිප්දාව කුමක් ෙ ක ිලො ෙන්නවො නම්, 
දමන්න දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් මනො දැකුම් ඇත්දතක් 
දවනවො. ඔහුදග් දැකීම සෘජු බවට ප්ත් දවනවො. රර්මද ් ගුණය දැන 
ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත ි. දම් ශොසන ට ආව දකදනක් කි ලො කි න්න 
ප්ුළුවන්” කි ලො.  

ඊට ප්සුව සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම අහනවො, “සංඛොර 
කි න්දන් කුමක් ෙ, සංඛොර සමුෙ  කුමක් ෙ, සංඛොර නිදරෝර  කුමක් 
ෙ, සංඛොර නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ?” කි ලො. සැරි ුත් මහ 
රහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, “දම් සංඛොර තුන් ආකොර ි. දම් 
කො  සංඛොර, වචී සංඛොර, චිත්ත සංඛොර දම්වො සංඛොර  ි. ඒ වදග්ම 
ප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර, අප්ුඤඤ්ාභිසංඛොර, ආදනඤ්ජොභිසංඛොර, දමන්න දම් 
ටික සංඛොර  ි. ‘රවිජ්ාාමාදභො මංඛාහමාදභේො’, අිසෙයොව දග් 
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ඇතිවීදමන් සංඛොර ඇතිදවනවො. අිසෙයොව දග් නැති වීදමන් සංඛොර 
නැති දවනවො. දම් සංඛොර නිදරෝර ගොමිණී ප්රතිප්දාව කීදේ ආ යය 
අෂ්ටොංගික මොර්ග ට ි” කි ලො.  

එතදකොට ප්ින්වතුනි, අප්ි බලන්නට ඕනූ සංඛොර කි ලො 
කි න්දන් කුමකට ෙ කි ලො. දමතැන දී දම් අර්ථ  දප්න්වීම ප්ිිසස 
රර්මද ් අර්ථ  ිසස්තර කරන්නට දප්ර දප්ොඩි අතුරැ කොරණයොවක් 
මතක් කරනවො, දම් සංඛොර ගැන. සංඛොර ගැන කතො කරන තැන්වල 
දී සමහර ිසදටක අප්ි දප්ොඩි ප්ැටලිලි සහගත බවක් ඇති කර ගන්නො 
අවස්ථො තිද නවො. ප්ිටකද ් දී දම් සංඛොර කි න වචනද ් අර්ථ  
කිහිප් ිසදටක, කිහිප් තැනක දනොද ක් අර්ථ කින් ද දෙනවො.  

එතැන දී මංඛ් මංඛාහ, රභිමංඛ් මංඛාහ, රභිමංඛහනක 
මංඛාහ, පරේෙෝග් මංඛාහ කි ලො දම් සංඛොර ප්රරොන වශද න් හතරකට 
දබෙන්න ප්ුළුවන්. ප්රතයද න් සකස් වූ, දහ්තූන්දගන් සකස් වූ කි න 
අර්ථ කින් සංඛත සි ලුම දේ සංඛොර  ි, මංඛ් මංඛාහ කි ලො 
රර්මතොව ක් තිද නවො. රභිමංඛහනක මංඛාහ කි ලො කි නවො කුසල 
අකුසල කර්ම වලට. රභිමංඛ් මංඛාහ කි ලො කි නවො කුසල අකුසල 
කර්මද න් සකස් කරන ලෙ ිසප්ොක රර්ම න්ට. පරේෙෝග් මංඛාහ කි ලො 
කි නවො  ම් රර්ම ක් දැකීම සහහො, සොක්ෂොත් කිීමම සහහො වීරි  කරන 
ිසට ඒ සහහො ද දෙන සංඛොර වලට, දච්තනො වලට. ඒ සංස්කොර ගැන 
කතො කරන ිසට දම් කුමන තැනකට ෙ කි න්දන් කි න කොරණයොව ඒ 
ඒ තැන්වල දී අප්ි ෙත  ුතු ි. දැන් දමතැන දී එක කොරණයොවක් මතක් 
කර ගන්නට ඕනූ, දම්ක ප්රි ො ක්. දම් සි ලුම සංඛොර ගැන 
දප්න්වනවො දනොදේ. දම් සංඛොර සහහො ප්රතය ක් දප්න්වනවො, 
‘රවිභයා පේකො මංඛාහා’ අිසෙයොදවන් ඇති වන සංඛොර ගැන ි 
දමතැන දී දම් ප්රි ොද ් දී මතක් කරන්දන්. ඒ බව දහොහට මතක 
ති ො ගන්න ඕනූ. දම් අිසෙයොදවන් ඇති කර ගන්න සංඛොර ගැන ි 
දම් අවස්ථොදේ දී මතක් කරන්දන්, කො  සංඛොර, වචී සංඛොර, මදනෝ 
සංඛොර.  

බුදුරජොණයන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, “ේේ්්ා තං 
භික ඛේවත ක්මාං වතොමිඅ ේේ්ෙි් වතා ක්මාං කේහා්ි කාේේ වතාකාෙ 
ා්මා. මහදණයනි, මම දච්තනොව ම කර්ම  ි කි ලො කි නවො, කුමක් 
නිසො ෙ? සිතින් සිතලො ම ි සිතින් සිතන්දන්, සිතින් සිතලො ම ි වචන 
කතො කරන්දන්, සිතින් සිතලො ම ි කද න් කරන්දන්” කි ලො. 
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එතදකොට දම් සිතීම්, කමී්, කිීමම් හැම දවලොදේ ම සිදතන් - සිදත් 
 මක් අරබ ො සිතන එකට කි නවො චි් ් මංඛාහ කි ලො. ඒවදග් ම 
වචන කතො කරනවොට කි නවො වතචී මංඛාහ කි ලො. කද න්  මක් 
කරනවොට කි නවො කාෙ මංඛාහ කි ලො. දම් හිතන කොරණයො තුළ, 
වචන කතො කරන දේ තුළ, කද න් කරන දේ තුළ, හැම දවලොදේ ම 
දම් දලෝක  තුළ රර්මතො තුනක් තැවරිලො තිද නවො - 
පදඤ ඤාභිමංඛාහ, රපදඤ ඤාභිමංඛාහ, ආේ්ඤ ාාභිමංඛාහ කි න 
රර්මතො තුන. දම් දලෝකද ් කිසිම දකදනකුට දලෝක  තුළ 
ප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර දහෝ අප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර දහෝ ආදනඤ්ජොභිසංඛොර 
වලින් දතොර ව සිතන්න බැහැ. දම් තුන් දලෝක  තුළ ඉන්න කිසිම 
දකදනකුට ඒ තුන් සංඛොර ැස් දනොවන දලසට වචන කතො කරන්න 
බැහැ. දම් තුන් සංඛොර ැස් දනොවන දලසට  මක් කරන්න බැහැ. ඒ 
නිස ි කද න්  මක්, වචනද න්  මක්, සිතින්  මක් කළො නම් ඒ 
කරන දේ කර්ම   ි කීදේ. කුසල කර්ම ක් දහෝ අකුසල කර්ම ක් 
දහෝ ආදනඤ්ජොභි කර්ම ක් දහෝ ැස් දවලො තිදබනවො. කුසල සිත් 
ඇති ව දහෝ  මක් සිතනවො කි නවො කරනවො, අකුසල සිත් ඇති ව 
දහෝ  මක් සිතනවො කි නවො කරනවො.  

දමතැන දී අප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර කි න කොරණයොව දැන ගන්නට 
ඕනූ, කොම භූමිද ් කොමොවචර අකුසල සිත් දදාදළොස උප්දින ිසට 
දමන්න දම් අප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර කි ලො. අප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර කි ලො 
කි න්දන් අකුසල් වලට. ඒක කොමොවචර කොම භූමිද ් ිසතර ි 
ද දෙන්දන්. ඒකට ිසප්ොක ත් කොමොවචර  ි, කොම භූමිද ් ම ි.  

ඊට ප්සු ප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර කි ලො කි න්දන් අදලෝභ, අේදේෂ, 
අදමෝහ කි න කුසල මූල වලට. ඒ කුසල  කොමොවචර භූමිද ත් 
ලැදබනවො, රූප්ොවචර භූමිද ත් ලැදබනවො. ප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර කි න 
ිසට කොමොවචර වූ ෙ රූප්ොවචර වූ ෙ කුසල  ෙත  ුතු ි.  

ආදනඤ්ජොභිසංඛොර කි ලො කි න්දන්, ආදනඤ්ජ කි ලො 
කි න්දන් දනො සැදලන ස්වභොවද න්  ුක්ත කර්ම ක්. ඉක්මනට 
ියදහන්දන් නූ. ඉක්මනට නැදසන්දන් නූ. ඒ ආදනඤ්ජොභිසංඛොර 
කීදේ අරූප් භව උප්්ප්ත්ති ප්ිිසස ප්වතින සංඛොර ට. ඇ ි සමහර 
ිසදටක කල්ප් අසූ හොර ෙහසක්  න දතක්, දම් සංඛොර දසලදවන්දන් 
නූ, ියදහන්දන් නූ. ඒ තරම් තෙ ස්වභොව කින් ප්වතිනවො. 
ප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර, අප්ුඤඤ්ාභිසංඛොර දබොදහොම ඉක්මනට දවනස් 
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දවන්න ප්ුළුවන්. දප්රදළන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ආදනඤ්ජ කීදේ දම් 
සංඛොර ප්හසුදවන් ියදහන්දන් නූ.  

එතදකොට ප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර, අප්ුඤ්ඤාභිසංඛොර, 
ආදනඤ්ජොභිසංඛොර කි ලො කි න්දන්, තුන් භූමි  ඇති කරවන්න 
තිද න, තුන් භූමිද ් උප්්ප්ත්ති ප්ිිසස ප්වතින දහ්තු ටික  ි කි න 
නුවණය එන්න ඕනූ. ‘මංඛාහ්ක පාා්ා්ි’ කි ලො කි න ිසට කොම 
භූමි  දහෝ රූප් භූමි  දහෝ අරූප් භූමි  කි න දම් තුන් භූමිද ් ිසප්ොක 
ප්ිිසස ප්වතින දහ්තුව හැටි ට ෙකින්න ඕනූ. ‘මංඛාහ්ක පාා්ා්ි’ 
කි න ිසට දම් සිතීම්, කීම්, කිීමම් ටික දහොහට ෙකින්න ඕනූ. දලෝකද ් 
 ම් කිසි දකදනක් හිතන, කි න, කරන හැම දෙ ක ම කර්ම  කි න 
රර්මතොව තැවරිලො තිද නවො කි න කොරණයොව දත්රැම් ගන්නට ඕනූ. 
දම් සංඛොර කි න ිසට ඒ ඇති කර ගත්ත කර්මවලට ප්රතිසන්ිප වශද න් 
ිසප්ොක ක් ඇති කරනවො කි ලො දම් සංඛොරද න් හට ගන්වන ප්ැත්ත 
ෙකින්නත් ඕනූ. දම් සංඛොර ගත් ිසට “දම් සිතන කි න කරන හැම 
ස්වභොව ක් ම කර්ම  ි” කි න ස්වභොව  වැටදහන්නට ඕනූ. ඒ 
වදග්ම තව කොරණයොවකින් සංඛොර ෙකින්න ඕනූ. දම් සංඛොර කි න 
එක තමන්දග් ජීිසතද න් හැම දවලොදේ ම හඳුනො ගන්න, දච්තනොව 
කි න එක. 

එතදකොට දම් සංඛොර ප්රතය කින් හට ගත්ත දෙ ක්, අිසෙයො 
ප්රතයද න් හට ගත්ත දෙ ක් ම ි කි න කොරණයොව දත්දරන්නත් ඕනූ. 
අප්ි ප්රතය  ගැන කතො කරන ිසට උප්මොවකින් කතො කරලො බලමු. 
‘හකපං හකප් දාෙ මංඛ්ං රභිමංඛේහා් ් ්ි මංඛාේහා’ - ඒ කීදේ, 
‘රූප් , රූප්  ප්ිිසස සකස් කරන නිසො, ප්ිළිද ල කරන නිසො සංඛොර 
 ි’ කි ලො කි නවො. එතදකොට සංඛොර ෙකින්න, දම් හැම දවලොදව ම 
සංඛොර කි න්දන් කර්ම, දච්තනො - දම් කර්ම , දම් දච්තනොව තමන් 
තුළ හැම ිසටම හඳුනො ගන්න. තමන්දග් ජීිසතද න් දම් දැන් කර්ම ක් 
කරමින් ඉන්දන්, දම් සංඛොර ක් ඇති කරන්දන් කි න එක දැන 
ගන්න. දකොදහොම ෙ?, ‘රූප්ං රූප්ත්ථො ’, රූප්  ප්ිිසස රූප් ක් 
ප්ිළිද ල කරන ිසට, රූප් ක් සකස් කරන ිසට, ඒ ප්ිළිද ල කර ගත්ත, 
සකස් කර ගත්ත රූප් ට කි නවො සංඛොර කි ලො. දම් රූප් ක් 
ප්ිළිද ල කර දගන සකස් කර ගත්තො, ඊට ප්සුව ප්රතිසන්ිප වශද න් 
ඒක ලබො ගන්න  න්දන්.  
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ඕකට මම උප්මොවක් කි න්නම්, දම් ‘රූප්ං රූප්ත්ථො  සංඛතං 
අභිසංඛදරොන්තී ති සංඛොදරො’ කි ලො රූප්  ප්ිිසස සකස් කරනවො, 
ප්ිළිද ල කරනවො කි ලො කීදේ දමන්න දම් අර්ථද න්. දහොහට 
බලන්න බොහිර දලෝකද ්  ම් කිසි වැඩක්, කට ුත්තක් කරන්න දප්ර, 
අප්ි කි මු දග ක් හෙන්න ඕනූ කි ලො. ඒ දග් හෙන්න දප්ර අප්ි 
හිදත් හදා ගන්නවො සැලැස්මක්, “දමන්න දම් දග් හෙන්දන් දමන්න 
දම් ිසදිහට ි. දමතැනට ජදන්ල දාන්න ඕනූ. ඒ ජදන්ල දම් දිග 
ප්ළලින් දාන එක තම ි දහොහ. දමන්න දමතැනට ි දදාර එන්නට ඕනූ. 
වහලද ් දමන්න දම් ිසදිහට ප්ල දබෙලො, හැඩ දබෙලො හෙන්නට 
ඕනූ. කොමර දමච්චර ගණයනක් හෙන්නට ඕනූ” කි ලො සැලැස්මක්, 
‘ප්්ලූන්’ එකක් අප් ිඉස්සර දවලො හිදත් ඇහ ගන්නවො. දැන් ඒ හිදත් 
ඇහ ගත්ත එකට සසැලැස්මට  කි නවො රූප්  සකස් කරලො, ප්ිළිද ල 
කර ගත්තො තමන්දග් හිදත් කි ලො. කුමකට ෙ? හකප් දාෙ - දභෞතික 
සතර මහො රොතු රූප්  හැදීම ප්ිිසස, බොහිර රූප්  හැදීම ප්ිිසස. 
එතදකොට දමන්න දම්ක තම ි කර්ම , සංඛොර, සකස් කරලො, 
ප්ිළිද ල කර ගත්ත රූප් ක්. කුමකට ෙ, රූප්  හැදීම ප්ිිසස.  

දැන් ඔබලො දම් හිදත් තිද න හදා ගත්ත, සකස් කර ගත්ත 
රූප් ට අනුව ඒ රූප්ද ් අනුරැව අනුව තම ි, බොහිර රූප් ක් 
හෙන්දන්. ඒ නිස ි බොහිර හෙන ිසට, බැරි දවලො හරි වැරදුදනොත් 
ටිකක් හරි, “දමොකෙ දම් දදාර දමතැනට ඇිසල්ලො තිද න්දන්? මම 
කීදේ දමන්න දමතැනට දදාර එන්න ඕනූ කි ලොදන්” කි ලො කතො 
කරන්දන්. දැන් දහොහට බලන්න, දදාර තිද න්න ඕනූ එතැන දනොදේ 
දමතැන ි කි ලො කි න්දන් කුමක් බලලො ෙ? කලින් එදහනම් 
දමතැනට දදාර දාලො හෙප්ු දග ක් තිද න්න ඕනූ දන්ෙ, 
දගොඩනැගිල්ලක් තිද න්න ඕනූ දන්ෙ? දහොහට බලන්න, තමන්දග් 
හිදත් ඉස්සර දවලො එකක් සකස් කර දගන, ඊට අනුරූප් ව, 
අනුදලෝමව දනොදේ ෙ බොහිර හෙන්දන් කි ලො? එදහනම් බලන්න 
බොහිර, ක ින් කරනවො කි න දෙ ට ඉස්සර දවලො හිදත් රූප් ක් හදා 
ගත්ත හැටි. ඒ නිස ි ‘රූප්ං රූප්ත්ථො  සංඛතං අභිසංඛදරොන්තී ති 
සංඛොදරො’ කි ලො කීදේ.  

‘ේවතභ්ං ේවතභ්් දාෙ මංඛ්ං රභිමංඛේහා් ් ්ි මංඛාේහා’. 
අප්ට අප්රකට දවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒ රූප්  වදග්ම දේෙනොවත් අප්ි 
ඉස්සර දවලො හදා ගන්නවො, හිදත්. දමන්න දම් මට්ටදම් සැප් 
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දේෙනොවක්, දමන්න දම් මට්ටදම් දුක් දේෙනොවක් ලැදබන්නට ඕනූ 
කි න එක හිදත් හදා ගන්නවො. දේෙනොව ගැන හිදත් හදා දගන ි 
දේෙනොව දසවීම සහහො, හැදීම සහහො බොහිරට ද ොමු දවන්දන්. අප්ි 
උප්මොවක් කීදවොත්, දම් අම්මලො දබොදහෝ ිසදටක උ න ප්ිහන 
අවස්ථොවක වයංජන ක තිද න ලුණයු බලනවො. හැන්ෙ දකළවරට 
දහොදි ටිකක් දගන, අල්ලට දාලො, දිව ගොලො බලනවො. ලුණයු මදි කි ලො 
දත්රැදනොත් ආප්සු ටිකක් දානවො. වැඩි කි ලො දත්රැදනොත් ඒකට 
දෙහි ටිකක් හරි දාලො දවන උප්ො ක් හරි කරනවො. දැන් දහොහට බලන්න, 
ලුණයු මදි ි කි ලො දහෝ ලුණයු වැඩි ි කි ලො දහෝ ඔබලො සැසඳුදේ  
කුමකට ෙ කි ලො? කලින් ිසහප්ු මිම්මක් ඔබලොට තිද නවො, “නි ම 
ලුණයු රස කි ලො කි න්දන් දමන්න දම් මට්ටදම් දේෙනොවකට ි. 
දමන්න දම් මට්ටම ආ ිසට ි” කි ලො. ඒ මට්ටමට එන දතක් හෙනවො 
දනොදේ ෙ කි ලො බලන්න. ඔන්න ලුණයු ටිකක් දැමුවො, දිව ගොලො බැලුවො, 
තව මදි ටිකක්. ඒ තමන්දග් හිදත් තිද න මිම්මට ආදේ නූ. තව 
චුට්ටක් දැමුවො, ආද ත් දාලො කූරැ ගොලො, ආද ත් දිව ගොලො බැලුවො. 
තව ටිකක් මදි. දැන් දහොහට බලන්න දම් සසහන්දන් කුමක් සමග ෙ 
කි ලො. ආද ත් ලුණයු ටිකක් දානවො. ඔන්න දැන් ඇති. දැන් හරි. අන්න 
දැන්, අර ඇතුදළ් හදා ගත්ත එකට, ඒ සකස් කර ගත්ත එකට, ප්ිළිද ල 
කර ගත්ත එකට හරි ට ගැළදප්න ිසට නවත්තනවො.  

දම් ඇතුදළ් ප්ිළිද ල කර ගත්දත්, සකස් කර ගත්දත් බොහිර 
 මක් කරන්නට ි. ඒ නිස ි ‘ේවතභ්ං ේවතභ්් දාෙ’. දම් වදග් 
මට්ටදම් දේෙනොවක් ඕනූ කි ලො හදා ගත්තො. ඒ මට්ටදමන් දේෙනොව 
ලැදබන තුරැ බොහිර ව  මක් කරනවො, දහො නවො. කරන ිසට, දහො න 
ිසට, ඒකට ගැළප්ුණයො නම්, සම්බන්ර වුනො නම්, අන්න හරි. එතදකොට 
ඔන්න බලන්න සංඛොර කි න ිසට අදප්් මුළු ජීිසත  ම දගොඩ නැගිලො 
තිද න්දන් දම් සංඛොර කි න රර්මතොව  ප්ෙනම් දවලො දනොදේ ෙ 
කි ලො. අර මම ඉස්දසල්ලො කි ප්ු උප්මොව ම ආප්හු ගන්න. සමහර 
ිසට වඩු මහත්තද ක් ප්ුටුවක් හෙනවො නම්, මුලින් ම තමන්දග් හිදත් 
ප්ුටුව කි න එක දමන්න දම් හැදඩ්, දමදහම ි හෙන්දන් කි න 
සටහන හදා ගන්දන් නැේෙ කි ලො. ඒ හිදත් තිද න ප්ුටුවට අනුව 
දනොදේ ෙ කි ලො බලන්න බොහිර, දභෞතික රූප්ද ් කූලි එකතු 
කරන්දන්.  
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එතදකොට දම් කලින් ම ‘මංඛ්ං රභිමංඛේහා් ් ්ි’, සකස් 
කරලො, ප්ිළිද ල කර ගත්තො කුමක් ෙ, රූප් ක්. ‘හකපං මංඛ්ං 
රභිමංඛේහා් ් ්ි’. රූප් ක් සකස් කරලො, ප්ිළිද ල කර ගත්තො. 
දකොතැන ෙ? දැන් දම් කි න්දන් බොහිර බලන්න එප්ො - රූප් ක් සකස් 
කරලො, ප්ිළිද ල කර ගත්තො කි න්දන්, වඩු මහත්තද ක් හිත ඇතුදළ් 
ප්ුටුවක් ඇහ ගත්තො දැන්, දමදහම ි හෙන්දන් කි ලො. කුමක් සහහො ෙ? 
හකප් දාෙ - බොහිර බුරැත ගහක දහෝ වීර ගහක කූලි ටිකක් එකතු 
කරලො හදා ගන්න එකක්, ඒ සහහො, ඒ රූප්  සහහො ි දම් මුලින් රූප්  
හැදුදේ. මුලින් රූප් ට කි නවො සංඛොර කි ලො, කර්ම  කි ලො. ඊට 
අනුව ි අප්ට දභෞතික දලෝකද න් ලැදබන්දන්. ඒ වදග්, දගවල් 
දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි ලො දම් මුළු දලෝක  
ම සකස් කරලො ප්ිළිද ල කර දගන තිද න්දන් ප්ින්වතුනි, අදප්් 
මනසින්, සංඛොර කි න එක දැන ගන්නට ඕනූ.  

ඒ ප්ුටුව හෙන්න  මක් කරන ිසට ඒකට කි නවො කො  සංඛොර 
කි ලො. ඒ හිදත් තිද න ප්ුටුව හදා ගැනීම ප්ිිසස  මක් කි නවො නම්, 
“දම් බුරැත ලී කූලි ටිකක් දෙන්න මට. මට ඇණය මුරිච්චි ටිකක් 
දෙන්න” කි ලො. එදහම කතො කදළොත්, දැන් දම්කට වචී සංඛොර කි ලො 
කි නවො. එතදකොට හිදත් දම් ප්ුටුව හෙන හැටි ගැන හිතන ිසට, චිත්ත 
සංඛොර කි ලො කි නවො. එතදකොට දම් තුන් සංඛොර දගොඩ නැගුදණය් 
කුමක් නිසො ෙ? අර සකස් කර ගත්ත, ප්ිළිද ල කර ගත්ත රූප්  මුල් 
කොරණයොව කර දගන ි. බොහිර රූප් ක් හැදීම ප්ිිසස, කරන එකක් දහෝ 
බොහිර රූප් ක ් හෙන්න වචන  උෙේ කර ගන්න එක දහෝ බොහිර 
රූප් ක් හෙන්න හිත දමදහ වනවො කි ලො දහෝ බොහිර රූප් ක් සකස් 
කිීමම ප්ිිසස හිත, ක , වචන  ද දුදණය් හිදත් සකස් කර ගත්ත ඒ 
රූප්  නිස ි. ඉතිරි ස්කන්ර ප්ිිසස සංඛොරත් ඒ අර්ථද න් ම ෙකින්න. 
හිදත් දේෙනොව, බොහිර දේෙනොවක් උප්ෙවො ගන්න සකස් කර ගන්නවො. 
සංඥාවව, බොහිර සංඥාවවක් ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස සකස් කර ගන්නවො. 
සංඛොර, බොහිර සංඛොර ක් ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස සකස් කර ගන්නවො. 
ඒවො සිහි කර ගන්නවො.  

එතදකොට දමන්න දම් අර්ථද න් තමන් ෙකින්න ඕනූ, 
තමන්දග් මනස තුළ සකස් කරලො ප්ිළිද ල කර ගන්න මට්ටම සංඛොර 
 ි කි ලො. මුළු ජීිසත  ම බලන්න, ඔ  වදග් මදනෝම  කල්ප්නො 
වලින්, කර්මවලින් රත් වූ ප්ැවැත්මක් දනොදේ ෙ ‘තමන්’ කි න්දන් 
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කි ලො. අනොගත ට අප්ට දූ ෙරැවන්ට දම් දම් ිසදිහට කට ුතු කරන්න 
ඕනූ කි ලො ඔබලො හිදත් රූප් ක් හදා දගන, ඒ නිසො අෙ බැංකුවක 
සල්ලි ටිකක් දාන්නට ඕනූ. නැත්නම් දම් දම් දේවල්, වතු, ඉඩකඩම් 
ටිකක් හෙලො තිද න්න ඕනූ කි ලො, ඇතුළත සකස් කරලො, ප්ිළිද ල 
කරලො හදා ගන්නවො සංඛොර ක්, කර්ම ක්. කුමක් සහහො ෙ බොහිර ව 
කිීමම සහහො. දැන් අප් මුලින් සකස් කර ගත්ත එකට කි නවො කර්ම  
කි ලො. සකස් කර ගත්ත එක බොහිර රොතු උෙේ කර දගන නැවත 
හිතන, කරන, කි න මට්ටමට එන ිසට කි නවො කර්ම ප්ථ ක් කි ලො. 
එතදකොට දම් සිදතන් කීම්, කිීමම්, ඔක්දකොම ෙකින්න ඕනූ කර්ම ි 
කි ලො, දම් දච්තනොදවන් සකස් කර ගත්ත දෙ ක් අරබ ො ි හිදතන් 
කීම්, කිීමම් කරලො තිද න්දන් කි ලො. ඔබලො සිතො දගන ඉන්දන්, 
බොහිර තිද න ප්ුටුවක් හෙනවො කි ලො. නමුත් දම් හිදත් තිද න ප්ුටුව 
දෙස බලො දගන, බොහිර කූලි ටිකක් එකට අමුණයනවො ිසතර ි.  

ප්ින්වතුනි, බොහිර තිද න, දභෞතික ඒ රූප්   ම් දිනක 
ිසසිරිලො, කූලි කූලි කැඩිලො දවන් දවලො  නවො. නමුත් දම් ප්ින්වතුන් 
හදා ගත්ත ඒ සංඛොර, ඒ ප්ටුුව, ප්ින්වතුනි, එදහම කැඩිලො ියඳිලො ිසනොශ 
දවලො  න්දන් නූ. දකදිනක හරි ෙවසක, ඔ ොලොට ප්ුටු ලැදබන තුරැ 
ම ඒ ප්ුටුව ප්වතිනවො. සමහර ිසට කල්ප් ගණයනක් ප්රම්ප්රොදවන් 
ප්රම්ප්රොවට ප්ිටිප්ස්දසන් එනවො. ඒ නිසො  මක් හදිත් හෙන්න ඉස්සර 
දවලො දහොහට දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ දමොනවො හරි හෙන්න 
ඉස්සර දවලො දම්දක් තිද න ගුණය දදාස් ටික දැන ගන්න.  

ප්ින්වතුනි, සංඛොර කි න එක දප්න්වන්දන් හරි ට ‘ඇම ගිලප්ු 
මොළුදවක්’ වදග ි. ගිල්දලොත් වමොර ගන්න එක නම් ප්හසු දවන්දන් 
නූ. ඒ වදග් දම් සංඛොර කි න එක හිදත් ඇති කර ගන්න, ඒ ඒ 
ිසදිහට ‘ප්්ලූන්’ කර ගන්න නම් ප්හසු ි - “අහවල් දකනො මට දමදහම 
කිේවම, මම දමදහම කි නවො. අහවල් දකනොට මම දමදහම 
කි නවො. මම දම් ිසදිහට කරනවො. මදග් අනොගත  මම දමදහම හදා 
ගන්නවො” කි ලො. දහොහට ෙකින්න තමන්දග් මනස තුළ දලෝක ක් 
දගොඩනගන හැටි. සංඛත ක් සකස් කර ගන්න හැටි. මුළු සංඛත  ම 
තමන්දග් මනස තුළ සකස් කර ගන්න හැටි ෙකින්න. කුමක් සහහො ෙ? 
බොහිර දභෞතික දලෝක  සකස් කිීමම සහහො. එතදකොට දමන්න දම් 
බොහිර, දභෞතික දලෝක  සකස් කරනවො කි ලො අන්තිමට එතැන 
තිද න්දන් කුමක් ෙ? තමන්දග් සිත, ක , වචන  තුන් දදාර 
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කරි ොත්මක වීම සහහො ි දම් සකස් කරලො තිද න්දන්. එදහම නැතිව 
බොහිර, දභෞතික  කරි ොත්මක කරනවො කි ලො, බොහිර දභෞතිකද ් 
 මක් තිබුණයො දනොදේ. දවලො තිද න්දන් තමන් ම ප්ිළිද ල කර 
ගත්ත, සකස් කර ගත්ත දම් රූප්  නිසො, තමන්දග් ම සිතීම්, කීම්, 
කිීමම් තුනට ඉඩ ලැබුණයු බව දනොදේ ෙ? දමන්න දම් ටිකට  ි 
දච්තනොව කි ලො කීදේ, ප්ිළිද ල කරලො සකස් කර ගන්න තැනට.  

එතදකොට ‘මංඛාහ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට ප්ින්වතුනි, දම් 
සංඛොර කි ලො කි න්දන් දම් ටික දන්ෙ කි ලො දත්දරන්න ඕනූ. ඒ 
වදග්ම තමන්ට දත්දරන්න ඕනූ, අප්ි හිතීම්, කීම්, කිීමම් කරන්දන් 
බොහිර දෙ කට දනොදේ, දම් අදප්් ම හිත ඇතුල් ප්ැත්ත දෙස බලො 
දගන ි කි න කොරණයොව. ඔබලො ප්ුටුවක් කි ලො දලෝක ො දප්න්වන 
මට්ටදම් බොහිර  මක් හැදුවො නම්, හැදුදේ ඇතුදළ් තිද න ප්ුටුව දෙස 
බලො දගන ි. ඔබලො ප්ුටුව කි ලො  මක් දලෝක ට කීවො නම්, දම් 
බොහිරට කීවො නම්, ශේෙ ක් ප්ිට වුනො නම් ප්ිට වුදන් දම් ඇතුළත 
තිද න ප්ුටුව දෙස බලො දගන ි. ඔබලො ප්ුටුවක් හෙන හැටි, ප්ුටුවට 
අවශය කරන දේවල් නැවත නැවත හිදත් හිතුවො නම්, ඉස්දසල්ලො 
හිදත් ම හදා ගත්ත ප්ුටුව උෙේ කර දගන ි හිතුදේ. දහොහට බලන්න 
දච්තනොව, කර්ම  වූ හැටි. හිතන්න, කි න්න, කරන්න, තමන් සකස් 
කර ගත්ත දෙ  ම, සංඛොර ම තමන්ට උප්කොීම වුනො. ඒ සංඛොර 
උප්ද ෝගී කර දගන හිතන, කි න, කරන නිසො කි නවො - ක ින් 
කරන නිසො කො  සංඛොර, වචනද න් කතො කරන ිසට වචී සංඛොර, 
සිතින් නැවත සිතුදවොත් චිත්ත සංඛොර. ඒ නිස ි ‘ේේ්ෙි් වතා ක්මාං 
කේහා්ි කාේේ වතාකාෙ ා්මා’, හිතින් හිතලො ම ි කර්ම කරන්දන් 
කි ලො කීදේ.  

ඔබලො කිසි දිනක බොහිර  මක් අරබ ො හිතලො කි ලො කරලො 
තිද නවො ෙ කි ලො බලන්න. දමදහම කොරණයොවක් තිද නවො, අප්ි 
හිතො දගන ඉන්දන් අප්ි බොහිර දෙ ක් අරබ ො ි හිතීම්, කීම්, කිීමම් 
කරන්දන් කි ලො. කවුරැ හරි කථො කරනවො, ‘අම්දම්’ කි ලො කතො 
කරන ශේෙ ක් ඇහුණයො කි ලො සිතමු. එතදකොට ‘ඇ ි ප්ුතො’ කි ලො 
උත්තර දෙනවො. දැන් අප්ට හිදතන්දන්, දලෝක ට දප්්න්දන්, “ප්ුතො 
‘අම්දම්’ කි ලො කතො කළො, කථො කළ එකට, අම්මො ‘ඇ ි ප්ුතො’ කි ලො 
උත්තර දුන්නො” කි ලො. කතො කළ එක ඇහුණයො, ඇහුණයු එකට උත්තර 
දුන්නො කි ලො  ි හිතො දගන ඉන්දන්. දැන් දමන්න දමතැන දී දහොහට 
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බලන්න. ‘අම්දම්’ කි න ිසට ඒ ශේෙ  දම් කණයට ගැටීම නිසො දසෝත 
ිසඥාවන  උප්දිනවො. දසෝත ිසඥාවන  කි ලො කි න්දන් ශේෙ  ඇහීම් 
මොතර ක් මිසක්, ඒ ගැන දැන ගන්නට ප්ුළුවන් කමක් නැහැ. ඔන්න 
ශේෙ  ඇහුණයො ‘අම්දම්’ කි ලො. ඒ අහ ගත්ත ශේෙ  කොදග් ෙ, කවුෙ 
කතො කදළ්, කොටෙ කතො කදළ්, ඒ ිසස්තර කිසිවක් ම නූ, ශේෙ 
මොතර ක් ිසතර ි. දම් ඇහුණය ශේෙ  තමන් ම හිදතන් නැගිටවලො, 
ඕකට  න ප්ිළිදවල තම ි රර්මද ් දප්න්වන්දන් චිත්ත වීථි  කි ලො 
- ‘ම්මපටිේඡ්අ ම් ්හන ේවතා් දප්අ ාවත් ’ ක ිලො කි න ඔ  ටික.  

ඇහුණයො, ඇහුණය එක නැවතත් හිතින් ප්ිළි අර ගන්නවො. ඒකට 
තමන් ම හිතනවො, තීරණය  කරනවො, “දම් අම්මො කි ලො කීවො දන්ෙ? 
මට කතො කළො දන්ෙ? ප්ුතොදග් කටහඬ වදග් දන්ෙ? එදහනම් මම 
උත්තර දෙන්න ඕනූ දන්ෙ?” කි ලො, තමන් ම හිතලො ‘ඇ ි ප්ුතො’ 
කි නවො. දැන් දහොහට බලන්න, “මට කතො කරනවො දන්ෙ, මට අම්දම් 
කීවො දන්ෙ, එදහනම් මම කතො කරන්න ඕනූ” කි ලො හිතුදේ කවුෙ? 
තමන්. එදහනම්, ‘මම උත්තර දෙන්න ඕනූ’ කි ලො හිතුදේ කවුෙ? 
තමන්. තමන් හිතප්ු ටික නිසො ‘ඇ ි ප්ුතො’ කි ලො කීවො මිසක්, ඇදහන 
ශේෙ ට ‘ඇ ි ප්ුතො’ කි ලො කි නවො ෙ? නමුත් අප්ට දමතැන තිද න 
ඇත්ත දප්දනන්දන් නූ. අප්ට හිදතන්දන් දම් කතො කරප්ු ඇහුණයු 
දෙ ට ප්රතිඋත්තර දුන්නො කි ලො. අප්ට හිදතන්දන් ඇසට රූප් ක් 
දප්දනනවො, දම් දප්දනන රූප්  ගැන හිතනවො, දප්දනන රූප්  
ගැන කි නවො, දප්දනන රූප්  ගැන කරනවො කි ලො. නැහැ, 
දප්දනනවො කි න එක දප්නීම් මොතර ක් ිසතර ි. දප්දනන රූප්  
අරබ ො “දමතන ඉන්දන් මනුෂයද ක්, එ ො එක්ක මම කතො 
කරන්නට ඕනූ” කි ලො තමන් ම හිතලො ‘කවුෙ ඔතන ඉන්දන්’ කි ලො 
අප්ි කතො කරනවො. අප්ි හිතො දගන ඉන්දන් ඉදිරිද න් දකදනක් දුටුව 
නිසො අප්ි කතො කරනවො කි ලො.  

ඔබලො දකොතැන වත් අහලො තිද නවො ෙ ‘හකප පේකො 
මංඛාහා, ශබ්භ පේකො මංඛාහා, ග්් ් පේකො මංඛාහා, හම පේකො 
මංඛාහා’ එදහම දකොතැන වත් අහලො තිද නවො ෙ? ඒ කි න්දන් 
දප්දනන රූප් ට හිතනවො, කි නවො, කරනවො නම්, ඇදහන ශේෙ ට 
හිතනවො, කි නවො, කරනවො නම් ඒවදග් ම රස ට, ගන්ර ට හිතනවො 
කි නවො කරනවො නම් අප්ි හිතන, කි න, කරන දේවල් ඒවොට අ ිති ි 
නම් එදහනම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ  ිසස්තර කරන්නට දවන්දන් 
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දකොදහොමෙ? ‘හකප පේකො මංඛාහා, ශබ්භ පේකො මංඛාහා, ග්් ් 
පේකො මංඛාහා’ කි ලො. ඇ ි ඒ? අප්ි හිතලො තිද න්දන් දප්දනන 
දේ උෙේ කර දගන නිසො. නමුත් ඔබලො එදහම සූතර අහලො තිද නවො 
ෙ? දම් ප්ින්වතුන් අහලො ඇති කුමක් ෙ? ‘රවිභයා පේකො මංඛාහා’ 
කි ලො නම් අහලො ඇති දන්ෙ?  

දමන්න දම් කොරණයොව ගැන දහොහට බලන්න. දම් සංඛොර ට 
ප්රතය  ගැන දැන් බලන්න. කුමක ්ෙ? ‘රවිභයා පේකො මංඛාහා’ කි න 
එක. දප්දනන රූප්  චක්ඛු ිසඥාවනද න් ිසඤ්දඤ ය ි, දප්නීම් 
මොතර ක් ප්මණය ි. දම් දප්දනන දෙ ට, දප්දනන දෙ  අරබ ො හිතීම්, 
කීම්, කිීමම් කරන්නට බැහැ. අප්ි හිතනවො නම්, කි නවො නම්, කරනවො 
නම් අප්ි හිතින් ම හිතලො දන්ෙ කි න කොරණයොව දනො ෙන්නො කම ම 
දහ්තු දවනවො හිතීම්, කමී්, කිීමම් කරන්න. ඒ ඇත්ත දනො ෙකින ිසට 
“දප්දනන දේ දප්නීමක් ිසතර ි” කි ලො ඒක දවනම ෙකින්දනත් 
නැහැ. අප්ි ම හිතින් හතිල, ඒ සිදත් වූ නිමිත්ත අරබ ො  ි, අප්ි 
කි න්දන් කරන්දන්, කි ලො අප්ි දත්රැම් ගත්දතත් නැහැ. දම් රර්මතො 
දෙක දනො ෙකින ිසට අප්ට දත්දරන්දන්, “දප්දනන දෙ ට කතො 
කරන්න ප්ුළුවන්, දප්දනන දේ අල්ලන්නට ප්ුළුවන්, දප්දනන දෙ ට 
හිතන්නට ප්ුළුවන්” කි ලො  ි. ඔන්න ඔ  වැරදි දැක්ම ම දහ්තු දවනවො 
දම් වැැේෙ සසංඛොර  ප්වතින්න.  

එතදකොට දහොහට බලන්න දමතැන දී රවිභයා පේකො මංඛාහා 
දප්දනන දේ අරබ ො සූම දවලොදේ ම අප්ි හිතන්දන් වැරදි ට. 
“දප්දනන දේ අදනකක්, හිතන දේ අදනකක්. දප්දනන දෙ ට 
හිතන්නට බැහැ. හිතන දේ දප්දනන්දන් නැහැ” කි න රර්මතොව  
ෙන්දන්, ෙකින්දන් නැතිකම නිස ි සංඛොර. අප්ට  ම් දවලොවක 
අවදබෝර  ආදවොත් දප්දනන දේ ගැන, “දිට්ට්ේඨ දිට්ට්ඨ ා් ්ං, දැකීම 
දැකීමක් ප්මණය ි. ඒක චක්ඛු ිසඥාවනද න් ිසඤ්දඤ ය ි, එච්චර ි. ඒ 
දුටුව එක ම්මපටිේඡ්අ ම් ්හන කි ලො ඇතුළතින් අප්ි සිත් වලින් 
අර දගන දමතන දකදනක් දම් ඉන්නවො දන්ෙ, දම් ඉන්න දකනොට 
කතො කරන්න ඕනූ  ි කි ලො අප්ි ම හිතලො, ‘කවුෙ ඔතන ඉන්දන්’ 
කි ලො කි නවො. ඒ කි ුව ටික ආරයොත්ම  දහ්තුදවන් නැගිට්ට ටිකක් 
මිසක්, දච්තනොදවන් හට ගත්ත කර්ම ක් මිසක්, දම් කතො කිීමම ෙකින 
රූප්  අරබ ො කතො කළො දනොදේ” කි ලො, සඅන්න විභයාවත).  
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එතදකොට ‘මංඛාහ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට දහොහට ෙකින්න 
ඕනූ, දම් රවිජ්ාා පේකො මංඛාහා කි න සිේිප . ඒ ිසතරකුත් දනොදේ 
තව මම උප්මොවක් කි න්නම් දම් මංඛාහ්ක පාා්ා්ි කි න ිසට 
සංඛොර දැන ගන්නට ඕනූ කරම ක්. දම් අිසෙයො ප්රතයද න් හට 
ගන්නවො කි න කොරණයොව දමන්න දම් වදග් ෙකින්න ඕනූ. තිරිසන් 
ගත සදතක් ළිහකට දහෝ දප්ොකුණයකට එබුදනොත් ප්ින්වතුනි, ඒ 
සතොදග් ඡො ොව වැදට ි ජලද ්. ඡො ොව වැටුදනොත් අිසෙයොව කි ලො 
කි න්දන් දම් සතො ඇත්ත ඇති හැටි  ෙන්දන් නැහැ, දම් තමොදග් 
ම ඡො ොව බව ඇත්ත ඇති හැටි  දනො ෙන්නවො. ඇත්ත ඇති හැටි  
දනො ෙන්න ිසට එ ොට මදනෝ සංඛොර ක් ඇති දවනවො, මිථයො 
ෙෘෂ්ඨි ක් ඇති දවනවො ‘තව සදතක් ඉන්නවො’ කි ලො. තව සදතක් 
ඉන්නවො කි න දැක්ම ආවොට ප්සුව ඉන්න සතොට බුරනවො, හප්න්නටත් 
ප්නිනවො, බුරො දගන ප්නිනවො. දැන් ප්නින බවක් තිද නවො නම් ඒ 
සතොදග් කො  කර්ම . බුරන බවක් තිද නවො නම් ඒ සතොදග් වචී 
කර්ම . “තව සදතක් ඉන්නවො කි න හැඟීම, තව දකදනක් ඉන්නවො, 
මම වදග් දකදනක් ඉන්නවො” කි ලො හැඟීමක් ඇති වුනො නම් ඒක 
එ ොදග් මදනෝ කර්ම . ඔන්න කද න්, සිදතන්, වචනද න් කි න 
දම් තුන් දදාදරන් ම ඇති කර ගත්ත කර්ම තුනක්. දම් තුන් කර්ම ට 
දහ්තු වුනො, කුමක් ෙ? අිසෙයොව. ඇත්ත දනො ෙන්නො බව. දම් මදග් ම 
ඡො ොව ි දන්ෙ කි ලො ඇත්ත ඇති හැටි  දනො ෙන්නො කම මුල් වුනො 
දම් සිතීම්, කීම්, කිීමම් කරන්න දම් සතොට.  ම් දවලොවක දී දප්ොකුණයට 
එදබන ිසට, වතුරට එදබන ිසට ‘දම් මදග් ම ඡො ොව දන්ෙ’ කි ලො 
දම් සතොට දැන ගන්නට ප්ුළුවන් කමක් එදහම තිබුණයො නම් ප්ින්වතුනි, 
තව සදතක් ඉන්නවො කි ලො ෙෘෂ්ඨි ක් දහෝ ප්වතී ෙ? එදහම ෙෘෂ්ඨි ක් 
නැති වුදනොත් තව සදතකුට බුරනවො, තව සදතකුට හප්න්නට 
ප්නිනවො කි ලො කොරණයොවක් ලැදබනවො ෙ? නූ. ‘රවිජ්ාා ්ිේහාේ්ා 
මංඛාහ ්ිේහා්ා’, අිසෙයොව කි න එක නිරැේර වුදනොත් සංඛොර 
නිරැේර දවනවො කි න එක ඔන්න ඔ  අර්ථද න් ෙකින්න.  

ඒ උප්මොව වදග් උප්දම්  තම ි ප්ින්වතුනි, දප්දනන දේ 
දප්නීම් මොතර ක් ප්මණය ි. දම් දප්දනන දේ ට හිතන්න ප්ුළුවන් කි න 
කම අදප්් තිද න නිසො අප්ි ම හිතනවො, කි නවො, කරනවො. අප්ි  ම් 
කදලක “රූප්  අදනකක්, දම් රූප්  දහ්තු ප්රතයද න් හට ගන්න 
දෙ ක්. දම් දහ්තු ටික නැති වන ිසට දම් රූප්  නැති දවනවො” කි ලො 
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දනො දැක්දකොත්, අප්ට ඇසට දප්දනන සිේරොන්තද ් ප්ටිච්ච සම්ප්න්න 
බව දනො ෙන්න ිසට ම, දනො ෙකින ිසට ම අප්ට අෙහසක් ඇති දවනවො 
තව දකදනක් ඉන්නවො, තව දේවල් තිද නවො කි ලො - ඒක අදප්් 
මදනෝ සංඛොර. ඒ තිද න දේවල්, ඉන්න අ  අරබ ො අප්ි නම් කරනවො, 
අප්ි වචන කතො කරනවො - ඒක අදප්් වචී කර්ම . ඉන්න අ  අරබ ො, 
තිද න දේවල් අරබ ො අප්ි ක ින්  මක් කරනවො - ඒක අදප්් කො  
කර්ම . අප්ි කද න්, වචනද න් කදළ් තව අ  ඉන්නවො තව දේවල් 
තිද නවො කි න දැක්ම නිස ි. එදහම ෙකින්න, එදහම කරන්නට 
දහ්තු වුනො කුමක් ෙ? “දප්දනන දේ දප්නීම් මොතර ක් ිසතර ි. දප්ර 
දනො තිීමම දම් දහ්තු ටික නිසො ම දප්දනන බව දවනවො. දහ්තු ටික 
නිරැේර වන ිසටම දප්දනන දේ නිරැේර දවනවො දන්ෙ” කි ලො, දම් 
ස්කන්ර වල වර්තමොනද ් ඇති දවන, නැති දවන නිදරෝර ස්වභොව  
දනො ෙන්නො අිසෙයොව ම දහ්තු වුනො, අප්ට දම් හිතීම්, කීම්, කිීමම් 
කරන්න.  

තව ප්ැත්තකින් ගත් ිසට “අප්ි හිතීම්, කීම්, කිීමම් කරන්දන 
දප්දනන දෙ ට ි” කි න මට්ටම ි දැන් ඉප්දිලො තිද න්දන්. 
එතදකොට දමතැන දී “හිතීම්, කීම්, කිීමම් කි න ටික කරන්දන් 
දප්දනන දෙ ට දනොදේ. දප්දනන දෙ ට අ ිති නැහැ. අදප්් ම 
මනසින් හිතල  ි අප්ි කරන්දන්. ඒක අදප්් අනොගත ප්ැවැත්ම ප්ිිසස 
අප්ි ම හදා ගන්න කර්ම ක්” කි න එක ෙකින්න ඕනූ. දප්දනන දේ 
ිසප්ොක ක්, අප්ි හිතුවත් නැතත් දප්දනන දේ දප්නීදමන් ප්සුව අවසන් 
දවනවො ම ි. නමුත් දප්දනන දේ අරබ ො හිතීම්, කීම්, කිීමම් කදළොත් 
ප්ින්වතුනි, දප්දනන දේ දප්නීදමන් ප්සුව නිරැේර වුනොට හිතුව, කීව, 
කළ දේ නිරැේර දවන්දන් නැහැ. ඒ අප්ි හිතුව, කීව, කළ දේවල් අදප්් 
දැනුමට එකතු දවනවො. අදප්් දැන ගැනීමට එකතු දවනවො. ‘මංඛාහ 
පේකො විඥා්ං’, ඒක ආප්සු අප්ට ප්රතිසන්ිප ප්ිිසස ප්වතිනවො. හිතීම්, 
කීම්, කිීමම් අප්ට නතර දවන්නට නම්, දනො කරන්නට නම්, ඇසට 
දප්දනන දේ ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්න භොව  ෙකින්න ඕනූ. කනට ඇදහන 
දේ ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්න භොව  ෙකින්න ඕනූ. නොස ට ගහ, සුවහ 
දැදනන දේ, ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්න භොව  ෙකින්න ඕනූ. දමන්න දම් 
ිසදි ට අප්ට දම් ස්ප්ර්ශ ආ තන හද හි ම, වර්තමොන ක ප්වතින 
ප්ටිච්ච සමුප්්ප්න්න බව, දහ්තු නිසො හට දගන දහ්තු නිදරෝර වන ිසට 
නිදරෝර වන රර්මතොව  දනො ෙන්න දතක් ඒ දේ වලට හිදතනවො, 



 ුංඛදරමලදරය 239 

කි නවො, කරනවො කි න අෙහස ඇතිව අදප්් ම හිත තලු මරනවො, 
අදප්් ම හිතින් හිතලො කි නවො, කරනවො. ඒ බව දනො ෙන්නො බව ම, 
සංඛොර දනො ෙන්නො බව ම, අිසෙයොව. අිසෙයොව දනො ෙන්නො බව ම, 
සංඛොර ඇතිදවන්නට දහ්තු දවනවො. අඤ්ඤ මඤ්ඤ ප්රතය කින් 
ප්වතිනවො. අිසෙයොව නිසොම සංඛොර දවනවො. සංඛොරද න් ආප්සු 
අිසෙයොව ඇති දවනවො. දමන්න දම් රර්මතොව කින් ම අප්ි ව 
ප්වත්වනවො.  

එතදකොට ‘මංඛාහ්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට තමන්දග් මනස 
තුළ සකස් කරලො ප්ිළිද ල කර ගන්න ස්වභොව ක්. ඒ තමන්දග් මනස 
තුළ සකස් කර ගත්ත, ප්ිළිද ල කර ගත්ත දෙ කට ම අප්ි හිතලො, 
කි ලො, කරලො තිද නවො මිසක් කිසි දිනක තමන්දග් ආරයොත්ම කින් 
බොහිර වූ දෙ ක් අරබ ො හිතීම්, කීම්, කිීමම් කරලො තිද නවො දනොදේ 
කි න නුවණය ඔබලොට ඉප්දුදනොත්, අන්න ඔබලො සංඛොර ගැන 
ෙන්නවො. හරි ට තමන්දග් බැහ ගත්ත දකෝෂද ් ම ප්ැටලිලො, ඒ 
දකෝෂ  නිසොම මි   න ප්ට ප්ණයුදවක් වදග්, සංඛොර නැමති දම් 
දකෝෂද ් ප්ැටලිලො දම් සසර ිසනොශ ට ප්ත් දවන තමන්දග් චරිත  
ගැන තමන්ට ම සංදේග ක් දුකක් ඇති දව ි.  

දම් වදග් දම් රර්මතොව  ගැන තව දැන ගන්න කොරණයො 
දබොදහෝ ි. දමන්න දම් ිසදි ට දහෝ දැන ගත්දතොත් එ ො සංඛොර 
ෙන්නවො. එ  දම් අිසෙයොව නිසො හට ගත්දත් කි න ිසට මංඛාහ මාදභෙ 
ෙන්නවො. අිසෙයොව නැති දවන ිසට සංඛොර නැති දවනවො කි න එක 
ෙකින ිසට මංඛාහ ්ිේහෝ්ෙ ෙන්නවො. දම් රර්මතො තුන ෙකින ිසටම 
සංඛොර නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාව ඉප්දුණයො. ඒ ෙර්ශන  නැවත නැවත 
බලන එක ම සංඛොර නිදරෝර කරන ප්රතිප්දාදේ ජීවත් වීම දවනවො.  

දම් ප්ින්වතුන්ට සංඛොර ගැන අවදබෝර ක් ඇති කර දගන දම් 
සංඛොරද න් මිදිලො දම් ලබන උතුම් නිර්වොණය සම්ප්ත්ති  අවදබෝර 
කර ගන්න දම් දේශනොව දහ්තු උප්නිිඃශර  දේවො. ිසදශ්ෂද න්ම දම් 
අිසෙයොව නැමති දැදලන් වැහිලො කර්ම නැමති සංඛොර දැදල් ප්ැටලිලො 
ඉන්න අප්ට ඒ සංඛොර නැමති දැල ලිහො දගන දම් දැදලන් ඔේබට 
 න්නට උප්නිිඃශර  දේවො කි ලො සොදු නොෙ ක් ප්වත්වන්න. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

සංඛශර වශර  යමිශ වි .



 

අවිදයශ වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා රවිජ්ා්ක පාා්ා්ි, 
රවිජ්ාාමාදභේක පාා්ා්ි, රවිජ්ාා්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
රවිජ්ාා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට් ි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රමමශරවණයොභිලොශී, ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් සූදානම් දවන්දන් සසර දුක් ගිනි නිවීම ප්ිිසස 
දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් අප්ි දකදරහි අනුකම්ප්ොදවන් 
දේශනො කළ සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්නට. ඒ නිසො බුේර 
දගෞරව  ඇති කර දගන දම් සි ලු දුක් දගවී  න දම් සේරර්ම  
දකදරහි ශරද්ධො දගෞරව  ඇති කර දගන ඒ වදග්ම ප්රම්ප්රොදවන් 
ප්රම්ප්රොවට දලොවට ශොන්ති  ැදගන ආප්ු ආ යය මහො සංඝ රත්න  
දකදරහි ෙ ශරද්ධොව ඇති කර දගන, දබොදහොම උවමනොදවන් දම් 
දමොදහොදත් දී දම් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ. දබොදහොම ආෙරද න් 
සකසො, දම් රර්ම  ප්ුස්ථක  කිද ේදවොත් ප්ින්වතුනි, දම් දුක් සහගත 
සංසොර කතර නිමො කරන, දම් රර්මඥාවණය  අෙ අෙ ම අප්ට ලබො ගන්න 
ප්ුළුවන්. රර්මද න් ලැදබන එබඳු ආනිශංස රර්ම න් සිහි කරලො දම් 
ජරො මරණය දුක නැති කර ගන්නට ඕනූ කි න අෙහස් ඇති ව දම් 
රර්ම  ප්රිශීලන  කරන්නට ඕනූ.  

ප්ින්වතුනි, අෙ ෙවදස් දී අප්ට රර්ම දේශනොව සහහො 
තිද න්දන් සම්මො දිට්ඨි සූතරද ්, සම්මො දිට්ඨි  ඇති කර ගැනීම ප්ිිසස 
ප්වතින ප්හදළොස් වැනි ෙහම් ප්රි ො , අිසෙයො වොර . - දප් - සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො, “ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් 
ආ යයශරොවක දතදම් අිසෙයොව කි න එක ෙන්නවො නම්, අිසෙයොදේ ඇති 
වීම ෙන්නවො නම්, අිසෙයොව ඇති කරන කොරණයොව ෙන්නවො නම්, 
අිසෙයොව නිදරෝර කරන මොර්ග  ෙන්නවො නම්, දමන්න 
දමප්මණයකිනුත් දම් ආ යයශරොවක දතදම් නිවැරදි දැකීම් ඇත්දතක් 
දවනවො. ඔහුදග් දැකීම ඍජු බවට ප්ත් දවනවො. ඒ වදග්ම රර්මද ් 



 අවි යදමලදරය 241 

ගුණය දැන ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත වූ දකදනක්, දම් සේරර්ම ට ආව 
දකදනක් කි ලො කි න්න ප්ුළුවන් දකදනක්” කි ලො දප්න්නුවො. ඒ 
කි න්දන් දම් අිසෙයොව කි න කොරණයොව හඳුනො ගත්දතොත්, දැන 
ගත්දතොත් දිට්ඨි සම්ප්න්න ප්ුේගලද ක් දවනවො.  

ඒ දවලොදව දී සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම අහනවො, 
“ඇවැත්නි අිසෙයොව කි ලො කි න්දන් කුමක ් ෙ, අිසෙයොව ඇති 
දවන්නට දහ්තුව කුමක් ෙ, අිසෙයොව නැති වීම, නැති කරන්දන් කුමක් 
නැති වීදමන් ෙ, අිසෙයොව නැති කරන ප්රතිප්දාව කුමක් ෙ” කි ලො. 
උන්වහන්දස් ම ඒකට ප්ිළිතුරැ දීම් වශද න් උත්තර සප් නවො, 
“අිසෙයොව කි ලො කි න්දන් ‘ුරේක්ඛ ර්ඤානං, ුරක්ඛමාදභේෙ 
ර්ඤානං, ුරක්ඛ්ිේහාේ් ර්ඤානං, ුරක්ඛ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපොෙ 
ර්ඤානං’. දම් දුක ි කි න කොරණයොව ෙන්දන් නැහැ. දම් දුක ඇති 
වීදම් කොරණයොව ි කි ලො ෙන්දන් නැහැ. දම් දුක නැති වීම ි කි ලො 
ෙන්දන් නූ. දම් දුක නැති කරන ප්රතිප්දාව ි කි ලො ෙන්දන් නැති නම් 
දමන්න දම   ි අිසෙයොව. චතුරො යය සතය  ප්ිළිබහ වැටහීමක්, 
චතුරො යය සතය  ප්ිළිබහ අවදබෝර ක් නැති කමට කි නවො අිසෙයොව” 
කි ලො මතක් කළො. 

ඊට ප්ස්දස් දම් “ආශරව සමුෙද න් අිසෙයොව ඇති දවනවො. 
අිසෙයොවට දහ්තුව ආශරව රර්ම ි” කි ලො දප්න්නුවො. “ආමවත්ිේහා්ා 
රවිජ්ාා්ිේහාේ්ා. ආශරව රර්ම න් නැති කිීමදමන්, අිසෙයොව නැති 
දවනවො” කි ලො ෙ දප්න්නුවො. “රෙේ්මවත රරිේො රඨඨංග්ිේකා ාේ්ග්ා, 
රවිජ්ාා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපො. දම් ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ග  ම, දම් 
අිසෙයොව නැති කරන ප්රතිප්දාව ි” කි ලො දප්න්නුවො. දමතැන දී 
ප්ින්වතුනි, අිසෙයොව කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ කි ලො සැරි ුත් 
මහරහතන් වහන්දස් දප්ළ ෙහදමන් ිසස්තර කරලො දප්න්නුවො, දුක 
දනො ෙන්නො බව, දුදක් ඇති වීම දනො ෙන්නො බව, දුදක් නැති බව 
දනො ෙන්නො බව, දුක නැති කරන ප්රතිප්දාව දනො ෙන්නො බව කි ලො. 
දම් වචන ටික දැන ගත්තොට, චතුරො යය සතය  ෙන්නවො, අිසෙයොව දුරැ 
වුනො, ිසෙයොව ඉප්දුණයො කි ලො කි න්දන් නැහැ. දම් ටිකට කි න්දන් 
දප්ළ ෙහම ෙන්නවො කි ලො. අිසෙයොව කි න ිසට, ‘ුරේක්ඛ ර්ඤානං, 
ුරක්ඛමාදභේෙ ර්ඤානං, ුරක්ඛ්ිේහාේ් ර්ඤානං, 
ුරක්ඛ්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපොෙ ර්ඤානං’ කි ලො දප්න්නුවො ම, ඒ දුක 
ගැන දකදනකුට ිසස්තර කරන්න ප්ුළුවන් කම තිබුණයො කි ලො ‘ාා්ිපි 
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ුරක ඛා, ාහාපි ුරක ඛා’ කි ලො, දමප්මණයකින් ‘දුක්දේ ඥාවනං’ එදහම 
දවන්දන් නැහැ. දම් තණය්හොව නිසො දුක ඇති කරනවො කි ලො දැන 
ගත්තොට, දම්ක ‘සමුෙද ් ඥාවනං’ එදහම දවන්දන් නූ. නිදරෝර  
ගැනත්, මොර්ග  ගැනත් දප්ළ ෙහම දැන ගත්තොට ප්ින්වතුනි, අිසෙයොව 
තොම නැති වුනො, ිසෙයොව ඉප්දුණයො කි ලො කි න්දන් නූ. ඔ  ටික දප්ළ 
ෙහම. ඔ  ටිදක් තිද න, දප්න්වන අර්ථ  අදප්් ජීිසතද න් අප්ි දැන 
ගන්නට ඕනූ, දැක ගන්නට ඕනූ.  

ඒ කොරණයොව අදප්් ජීිසතද න් දැන ගන්නට, දැක ගන්නට 
දනොද ක් ප්රදභ්ෙ වලින් ිසස්තර කිීමදම් හැකි ොව තිද නවො, 
දප්න්වන්නට ප්ුළුවන්. නමුත් මම දමතැන දී, දම් චතුරො යය සතය  
අවදබෝර  ඇති කර දගන, ිසෙයොව ප්හළ කර දගන, අිසෙයොව දුරැ 
කරන්නට, අිසෙයොව කි ලො කි න්දන් දමන්න දම   ි කි ලො දැන 
ගන්නට, ප්ුළුවන් කරම ක් දේශනො කරනවො. ඒ අප්ි දමදතක් කළ 
දේශනො හැම එකක් ම කුළු ගන්වන ආකොර කින්. අප්ි දකනො 
දකනොදග් ජීිසත  තුළින් අිසෙයොව කි ලො හඳුනො ගන්න කරම ක්. දම් 
ෙහම් ස්වභොව  සමහර ිසදටක ටිකක් ගැඹුරැ දවන්න ප්ුළුවන්. තර්ක 
කරලො, ිසතර්ක කරලො, නුවිසන් ෙකින්න සිදු දවන ෙහම් ප්රි ො ක්, 
කරම ක් මම දම් දේශනො කරන්නට  න්දන්.  

ප්ින්වතුනි, එදා බුදුරජොණයන් වහන්දස් බුේරත්ව ට ප්ත් 
දවන්නට ඉස්දසල්ලො ෙවදස්, ඒ ශ්රී මහො දබෝධීන් වහන්දස් ළඟ 
වජරොසනද ් වැඩ ඉඳිමින්, ආනොප්ොනසති භොවනොදවන් චිත්ත සමථ ක් 
ඇති කර දගන, දප්ර ිසසූ කහ ප්ිළිදවල ෙක්නො චුතූප්ප්ොත ඥාවන  ලබො 
දගන, ප්ශ්චිම  ොමද ් උෙූසන එළි දවන්නට ආසන්නද ්, 
දබෝසතොණයන් වහන්දස්දග් නුවණය දමන්න දම් දලෝක සන්නිවොස  
දවත, දලෝක සත්ව ො දවත ද ොමු වුනො. අදප්් බුදුරජොණයන් වහන්දස්ට 
ප්මණයක් දනොදේ, හැම බුදුරජොණයන් වහන්දස් නමකට ම උප්දින 
ද ෝනිදසෝමනසිකොර  ඉප්දුණයො. දකදස්ෙ? “අදන්, දම් දලෝක 
සත්ත්ව ො උප්දිනවො, දලඩ දවනවො, මහලු දවනවො, මරණය ට ප්ත් 
දවනවො. දනොද ක් දුකට ප්ත් දවනවො. අදන් කවදා නම් දම් 
දලෝක ොට දුක නැති දවනවො ෙ, අදන් දම් දුකින් දලෝක ො කවදා ෙ 
එදතර දවන්දන්, දම් දුක දකොදහොමෙ ඇත්තටම ඇති වූදේ?” කි ලො 
දබෝසතොණයන් වහන්දස්ට ප්රඥාවදවන් ද ෝනිදසෝමනසිකොර  ඉප්දුණයො.  
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ප්ින්වතුනි, දම් දේශනොදේ මම දම් දප්න්වන දප්ළත් එක්ක 
සිහි  නුවණය අනුප්ිළිදවළට අර දගන එන්න. මම දම් අතර මැෙ 
තිද න කොරණයො ිසස්තර කරන්දන් නැහැ කලින් ිසස්තර කරලො 
තිද න නිසො.  

එදහම හිදතන ිසට දබෝසතොණයන් වහන්දස්ට නුවණය ඇති 
වුනො, වැටහුණයො දම් දලෝකද ් දනොද ක් දුක් දදාම්නස් තිද නවො 
නම්, දලඩ වීදම් දුක, මහලු බදේ දුක, මරණය දුක, අප්ි ර  න් හො 
එක්වීදම්, ප්ි ර  න්දගන් දවන් වීදම්,  ම් තොක් දුකක් දම් දලෝකද ් 
තිද නවො නම්, අදන් දම් දුක කුමක් නිසො ෙ ඇතිවූදේ කි ලො 
දමදනහි කරන ිසට දැක්කො ‘ාා්ිපේකො ාහා ාහනං’ ඉප්දුණයු නිසො 
දන්ෙ කි ලො. ඉන් ප්සු දබෝසතොණයන් වහන්දස්දග් නුවණය ද ොමු වුනො 
ඉප්දීම කි න රර්මතොව  ඇතිදවන්දන් කුමක් නිසො ෙ කි න 
කොරණයොව බලන්න. දබෝසතොණයන් වහන්දස්ට නුවණයට අවදබෝර වුනො 
භව  නිසො දම් ජොති  දවනවො. භව  ඇතිදවන්දන් කුමක් නිසො ෙ 
කි ලො ද ෝනිදසෝමනසිකොරද න් බලන ිසට, ඒ 
ද ෝනිදසෝමනසිකොර ට, නුවණයට වැටහුණයො උප්ොදාන  නිස ි භව , 
උප්ොදාන ට දහ්තුව නුවිසන් බලන ිසට වැටහුණයො තණය්හොව නිසො. 
තණය්හොව නුවිසන් බලන ිසට වැටහුණයො දේෙනොව නිසො. දේෙනොව 
ගැන නුවිසන් බලන ිසට වැටහුණයො ස්ප්ර්ශ  නිසො. ස්ප්ර්ශ  ගැන 
නුවිසන් බලන ිසට වැටහුණයො ආ තන ටික නිසො. ආ තන ටික ගැන 
නුවිසන් බලන ිසට වැටහුණයො දම් නොමරූප් නිසො. නොමරූප් වලට 
දහ්තුව, ප්රතය  දහො ලො නුවිසන් බලන ිසට දැක්කො ිසඥාවන  නිසො. 
ිසඥාවන ට ඇති දහ්තුව ප්රතය  නුවිසන් දහො න ිසට බලන ිසට 
දත්රැණයො සංඛොර නිසො. සංඛොර ට දහ්තුව ප්රතය  නුවිසන්, දහො න 
දකොට, බලන ිසට දත්රැණයො අිසෙයොව නිසො කි ලො.  

ඔන්න දහොහට බලන්න දබෝසතොණයන් වහන්දස් “දම් 
දලෝකද ් දනොද ක් ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස 
උප්ො ොස උප්දිනවො. දලෝක ො දම් අිය ස දී අසරණය ි. අදන් දම්කට 
දහ්තුව කුමක් ෙ?” කි ලො එකින් එකට දහ්තු දසො ො දගන ගි ො ම 
දැක්කො අිසෙයොව කි න රර්මතොව නිසො කි ලො උත්තර ක් ආවො. 
හරි ට ෙම්වැලක එක එක ප්ුරැදකන් ප්ුරැක ඇමිිසලො තිද නවො වදග් 
දම් ජරො මරණය දුකට එකින් එක, එකින් එක ප්රතය දවලො අිසෙයොව 
කි න තැන ෙක්වො ම නුවණය ිසහිදුණයො. ඊට ප්ස්දස් දබෝසතොණයන් 
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වහන්දස් ප්රතිදලෝමව ඒ රර්ම  දමදනහි කළො, එදහනම් දම් අිසෙයොව 
නිසො සංඛොර ඇති දවනවො. සංඛොර නිසො ිසඥාවන  ඇති දවනවො. 
ිසඥාවන  නිසො නොමරූප් ඇති දවනවො. නොමරූප් නිසො සළො තන, 
ලස්ස, දේෙනො, තණය්හො, උප්ොදාන, භව, ජොති, ජරො මරණය ි කි ලො, 
අිසෙයොදේ ඉහලො දුක ෙක්වො ම ප්රතිදලෝමව ආප්හු දමදනහි කළො. 
මුලින් දුදක් ඉහලො ප්රතය  ටික දහො ො දගන දහ්තු ටික බලො දගන 
අිසෙයොව ෙක්වො ම ගි ො. ආප්හු අිසෙයොව නැමති දහ්තුදේ ඉහන් බලො 
දගන, බලො දගන දුක නැමති ලල  ෙක්වො ම ආවො. ඔන්න 
දබෝසතොණයන් වහන්දස්දග් නුවණයට අවදබෝර වුනො, දමන්න දම් දුකට 
දහ්තුව දමන්න දම   ි කි ලො, අිසෙයොව ෙක්වො ම.  

දමතැන ප්ින්වතුනි, දම් ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ොෙ ප්ොළිද ් ‘රවිජ්ාා 
පේකො මංඛාහා’ කි ලො ජරොමරණයද න් අවසන් වන තැන තිද නවො 
සතය දෙකක්. ‘ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ දෙෝමනස්ස උප්ො ො ’ 
කි ලො දප්න්නුදේ දලෝදක් තිද න දම් දුක්ඛ සතය ට නමක්. ඒ දුකට 
අතීත දහ්තුව, අතීත දහ්තුවට අතීත දහ්තුව, වර්තමොන දහ්තුව, 
වර්තමොන දහ්තුවට වර්තමොන දහ්තුව කි න දමන්න දම් කරම ට 
ද දිලො, අිසෙයොදේ ඉහලො ජොති  කි න තැන ෙක්වො ම දුක්ඛ සමුෙද ් 
ද දිලො තිද නවො. අිසෙයො සංඛොර ිසඥාවන නොමරූප් සළො තන ලස්ස 
දේෙනො තණය්හො උප්ොදාන භව ජොති කි න ිසට දම් දුක ඇති දවන්න 
තිද න දහ්තු ටික, දුක්ඛ සමුෙ . ඒදක් ලල  තම ි දුක. ඔන්න දුකත්, 
දුක ඇති දවන්න තිද න දහ්තු ටිකත් අර දගන ගි ො උඩට ම. දැන් 
දමන්න දම් කරම  දහොහට බලන්න.  ම් කිසි තැනක ජරො මරණය දුක 
තිද නවො නම්, දම් දුක තිද න්දන් අිසෙයොව තිද න තැනක ි කි න 
උත්තර  ලැදබනවො. දම් ප්ර්ද ්ෂණයද න් දබෝසතොණයන් වහන්දස්ට 
ආදේ දමන්න දම් උත්තර , “ ම් තැනක අිසෙයොව තිබුදනොත්, ජරො 
මරණය කි න රර්මතොව  දනො හදා නතර දවන්දන් නූ”. අිසෙයොව 
කි න සිේිප  ජරො මරණය දනොදේ. සංඛොර කි න සිේිප  ජරො මරණය 
දනොදේ.  ම් කදලක අිසෙයොව තිබුදනොත් සංඛොර දවලො, සංඛොරද න් 
ිසඥාවන  දවලො, දම් එකින් එක උප්ේෙලො නතර දවන්දන් ජරො මරණය 
දුක හෙලො  ි කි න කොරණයොව තිද නවො. අනිත් ප්ැත්තට බැලුවොම 
ජරො මරණය දුක තිද නවො කි ලො කි න්දන්, ජොති  තිද නවො, භව  
තිද නවො, උප්ොදාන  තිද නවො කි ලො අනිත් ප්ැත්තට  නවො 
අිසෙයොව තිද නවො කි න තැන ෙක්වො ම.  
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ඔන්න දම් උත්තර  දහොහට දැන ගන්න, දැක ගන්න, “අිසෙයොව 
 ම් තැනක තිබුදනොත් ජරො මරණය එතැන හිස් නැහැ. ජරො මරණය  ම් 
තැනක තිද නවො නම්, එතැන අිසෙයොව හිස් නැහැ. දම් අිසෙයොව ඇති 
තැන ජරො මරණය ි” කි ලො. අිසෙයොව සමුෙ  සතය , ඒ දහ්තුදවන් 
තව රර්ම ක් උප්ේෙලො, තව රර්ම ක් උප්ේෙලො දුක නැමති ලල  ඇති 
කරනවො කි ලො දුක දැක්කො. ඔන්න දුක ි, දුක්ඛ සමුෙ  ි දෙක දැක්කො 
දම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ රර්ම  හරහො. දකොතැනක හරි ජරො මරණය දුක 
ිසඳිනවො නම් දකදනක්, ජරො මරණය දුක ප්වතිනවො නම්, දහොහට 
ෙකින්න, අිසෙයොව තිද න තැනක ි කි න කොරණයොව, උත්තර  
ලැබුණයො.  

ඊට ප්ස්දස් දබෝසතොණයන් වහන්දස් අනිත් ප්ැත්තට දමදනහි 
කළො, “අදන් දම් දලෝකද ් ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ 
දෙෝමනස්ස උප්ො ොස තිද නවො, අදන් දම් දලෝකද ් තිද න දුක 
නැති දවන්දන් කවදා ෙ, කුමක් නැති වීදමන් ෙ?” කි ලො බලන ිසට, 
දැක්කො ඉප්දීම නැති වුදනොත් නම් දම් දුක නූ. එදහනම් ඉප්දීම නැති 
දවන්දන් දකොදහොම ෙ? භව  නැති වුදනොත් ඉප්දීම නැහැ. භව  
නැති දවන්දන් දකොදහොම ෙ? උප්ොදාන  නැති වුදනොත් භව  නැහැ. 
දම් ිසදිහට ආප්හු උඩ දකළවරට ම  න දතක් ගි ො, දැක්කො දමන්න 
දම් සංඛොර නැති දවනවො, අිසෙයොව නැති දවන ිසට කි ලො, අිසෙයොව 
නැති තැන ෙක්වො ම දැක්කො. එතදකොට ආප්හු ප්රතිදලෝමව දමදනහි 
කළො, “රවිජ්ාාෙේතවතවත රේමම විහාග් ්ිේහා්ා මංඛාහ ්ිේහාේ්ා, 
මංඛාහ ්ිේහා්ා වි්ඤාන ්ිේහාේ්ා, වි්ඤාන ්ිේහා්ා ්ාාහකප 
්ිේහාේ්ා, අිසෙයොව ඉතිරි දනො කර නැති කිීමදමන් සංඛොර නැති 
දවනවො. මංඛාහ ්ිේහා්ා වි්ඤාන ්ිේහාේ්ා, සංඛොර නැති වීදමන් 
ිසඥාවන  නැති දවනවො. වි්ඤාන ්ිේහා්ා ්ාාහකප ්ිේහාේ්ා, 
ිසඥාවන  නැති වීදමන් නොමරූප් නැති දවනවො” කි ලො ආප්හු 
ප්රතිදලෝමව ආවො, “ාා්ි ්ිේහා්ා ාහා ාහන ේමාක පරිේභවත ුරක්ඛ 
ේොා්සම ්පාොමා ්ිහුජ්ඣන්්ි, දම් ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව දුක් 
දදාම්නස් නැති දවනවො” කි ලො දැක්කො.  

එතදකොට දමන්න දමතැන දහොහට ෙකින්න. ජරො මරණය නැති 
තැනට කි නවො ප්ින්වතුනි අජරොමර කි ලො. ජරොව නැති තැනට 
කි නවො අජර කි ලො, මරණය  නැති තැනට කි නවො අමර කි ලො. 
අජර අමර කි ලො කි න්දන්, ජරොව නූ, මරණය  නූ. ජරො මරණය නැති 
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දවන්දන්, අජරොමර දවන්දන් කවදා ෙ කි ලො බැලුවො. අජරොමර කීදේ 
නිවනට. ‘ාහා ාහන ේමාක පරිේභවත ුරක්ඛ ේොා්සම ්පාොමා 
්ිහුජ්ඣන්්ි’ කීදේ නිවදන් ලක්ෂණය ක්. නිවදන් දී දම් දුක් නිරැේර ි. 
එදහනම් දම් දුදක් නිදරෝර ට දහ්තු ටික බලො දගන බලො දගන 
ගි ො, අිසෙයොව නැති තැන ෙක්වො ම. අනිත් ප්ැත්තට ආවො, අිසෙයොව 
නැති කදළොත් සංඛොර නැති දවලො, ිසඥාවන නැති දවලො, දම් ජරො 
මරණය දුක නැති දවනවො කි ලො. දමන්න දම් ප්ර්ද ්ෂණයද න් 
දබෝසතොණයන් වහන්දස්ට උත්තර ක් ආවො, “ ම් තැනක අිසෙයොව 
නැති වුදනොත්, එතැන අජරොමර බව ප්වතිනවො, ජරො මරණය නැති තැන 
සොක්ෂොත් දවනවො” කි ලො උත්තර ක් ආවො. “ජරො මරණය නැති 
දවන්දන්  ම් තැනක ෙ, නැත්දත්  ම් තැනක ෙ, එතැන අිසෙයොව 
නැහැ” කි න කොරණයොව ආවො. අිසෙයොව නැති තැන කි න ිසට දැන 
ගන්නට ඕනූ, ිසෙයොව ඇති තැන කි ලො. ‘විජ්ාා ්ප්පාො රවිජ්ාා 
්ිේහාේ්ා’, ිසෙයොව උප්න් කල්හි අිසෙයොව නිදරෝර දවනවො.  

ප්ින්වතුනි, අප්ි කීදවොත්  ම් කිසි තැනක අඳුරක් තිද නවො 
නම්, ආදලෝක ක් ඇති දවන ිසට ඒත් එක්ක ම අඳුර නැති දවනවො. 
දැන් දම් ආදලෝක  ගැන කරම දෙකකින් කතො කරන්න ප්ුළුවන්, දැන් 
‘අඳුර නැහැ’ කි ලො කි න්නත් ප්ුළුවන්, දැන් ආදලෝක   ි ප්වතින්දන් 
කි ලො කි න්නත් ප්ුළුවන්. අඳුරක් නැහැ කි ලො කීවත්, ආදලෝක ක් 
ප්වතිනවො කි ලො කීවත් අර්ථ  දෙක ම එක ි. ඒ වදග්, ‘අිසෙයොව දැන් 
නැහැ’ කි ලො කීවත්, ‘ිසෙයොව ඉප්දිලො තිද න්දන්’ කි ලො කීවත් දෙක 
ම එක ි. ිසෙයොව ඉප්දුණය නිස ි අිසෙයොව නැති වූදේ. දම් අිසෙයොව 
නැති වුනො කි ලො කි න්දන් ිසෙයොව ඉප්දුණයො. ‘දැන් තිද න්දන් 
ිසෙයොව ි’ කි ලො කි න්නත් ප්ුළුවන්, ‘අිසෙයොව නූ’ කි ලො කි න්නත් 
ප්ුළුවන්. දෙක ම හැඳින්වූදේ ිසෙයොවට. එතදකොට ‘රවිජ්ාා ්ිේහෝේ්ෝ’ 
කි ලො, අිසෙයොව නැති වුදනොත් කි ලො කීදේ, ිසෙයොව ඇති වුදනොත් 
කි න එකම ි. අිසෙයොව නැති තැන කි න්දන් ිසෙයොව ඉප්දුණයු තැන. 
“අිසෙයොව නැති වුදනොත්, ඒ කි න්දන් ිසෙයොව ඉප්දුණයො ම, සංඛොර 
නැති දවලො, ිසඥාවන  නැති දවලො, ජරො මරණය දුක නැති දවනවො” 
කි ලො උත්තර ක් ලැබුණයො.  

දමන්න දම් ප්ර්ද ්ෂණයද න් බුදුරජොණයන් වහන්දස්ට, 
දබෝසතොණයන් වහන්දස්ට උත්තර දෙකක් ආවො.  
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1. අිසෙයොව කි න රර්මතොව   ම් තැනක තිබුදනොත්, ඒදක් ලල  
හැටි ට ජරො මරණය ප්ැවැත්ම ි ලැදබන්දන්. ිසෙයොව  ම් තැනක 
තිබුදනොත්, එතැන ජරො මරණය ප්වතින්දන් නූ, තිද න්දන් 
අජරොමර බවක්, ජරො මරණය නැති තැනක් 

2.  ම් තැනක ජරො මරණය තිද නවො නම් ඒ අිසෙයොව නිස ි. 
අජරොමර බව තිද නවො නම් ඒ ිසෙයොව නිස ි. 

ප්ින්වතුනි, අෙ ෙවදස් ෙ, අප්ි ෙ ගිරේ කි නවො වදග් ‘රවිජ්ාා 
පේකො මංඛාහා, මංඛාහ පේකො විඤ ඤානං’ කි ලො දමන්න දම් 
දප්ළ සජ්ජො නො කළොට දත්රැමක් නූ. ඒදකන් කුසල රර්ම ක් සිේර 
දව ි. නමුත් එදහම දමදනහි කළ ප්මිසන් ම දම් ජීිසතද ් අෙ අෙ 
ම සසරින් එදතර දවන රර්මඥාවන ක් ලැදබන්දන් නූ. අර්ථ  දැන 
ගන්න ඕනූ. ඇ ි ‘රවිජ්ාා පේකො මංඛාහා, මංඛාහ පේකො 
විඤ ඤානං’ කි ලො ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ  දමදනහි කරන්දන්, ඇ ි දම් 
දුකට දහ්තුව ඉප්දීම, ඉප්දීමට දහ්තුව භව  කි ලො අිසෙයොව ෙක්වො 
දමදනහි කරන්දන් කි ලො බලන්න. ඇ ි ජරො මරණය නැත්දත්? කුමක් 
නිසො ෙ? ඉප්දීම නැති නිසො. ඉප්දීම නැති දවන්දන් භව  නැති නිසො. 
අිසෙයොව නැති තැන ෙක්වො කි ලො දමදනහි කරලො බලන්න කි ලො.  

දමන්න දම් ටික දමදනහි කළො ම, අනුදලෝම ප්රතිදලෝමව 
දම්දකන් ලැදබන්න ඕනූ උත්තර ක් තිද නවො. ඒ උත්තර  තම ි 
ජරො මරණය ලැදබන්දන් අිසෙයොව නිස ි. අිසෙයොව තිද න තැන ජරො 
මරණය තිද නවො කි න උත්තර  ඇති දවනවො. අජරොමර බව 
ලැදබන්දන් ිසෙයොව නිස ි, අිසෙයොව නැති තැනට ි. අිසෙයොව නැති 
වුදනොත්, ඒ කි න්දන් ිසෙයොව ඉප්දුදනොත් ජරො මරණය නැති දවනවො 
කි න නුවණයත් ඇති දවනවො. ඔන්න ඒ සතය දෙක තුළ තිද නවො 
නිදරෝර සතය  ි, මොර්ග සතය  ි. ‘ජරො මරණය දසෝක ප්රිදේව දුක්ඛ 
දෙෝමනස්ස උප්ො ොසො නිරැජ්ඣන්ති’ කි න තැන නිදරෝර සතය . 
‘රවිජ්ාා ්ිේහාේ්ා’ ක ිලො කීදේ ිසෙයොව ඉප්දුණයො, සම්මො දිට්ඨි  
ඇතිවුණයො. දමතැන තිද නවො මොර්ග . ඒ කි න්දන් මොර්ග සතය . 
දම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙද ් අනුදලෝම ප්රතිදලෝමව ප්වතින දකොට, බලන 
ිසට දම් රර්මතො දෙදකන් දමතැන තිද න්දන් චතුරො යය සතය  
ප්ිළිබහ අවදබෝර . ඔන්න දැන් දම් ප්ටිච්චසමුප්්ප්ොෙ  ගළප්ලො උත්තර 
දෙකක් ආවො, අිසෙයොදවන් ජරො මරණයත්, ිසෙයොදවන් අජරොමර බවත් 
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කි න එක. දැන් දමන්න දම් කරණයොව ප්ින්වතුනි, අප්ට ටිකක් 
තර්කොනුකූලව අදප්් ජීිසතද න් බලන්නට ඕනූ.  

“ිසෙයොව ඇති තැන අජරොමර බව, නිවන තිද නවො, නිදරෝර  
තිද නවො. අිසෙයොව ඇති තැන ජරො මරණය තිද නවො” කි න ප්රි ො  
ඉදගන දගන දැන් දප්ොඩ්ඩක් ප්ැත්තකින් තබමු. දැන් බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් කීව නිසො දහෝ, දම් දලෝදක් කවුරැ කි න නිසො දහෝ 
දනොදේ, අප්ි, අප්ි දෙසට ම ටිකක් ද ොමු දවලො බලමු, තම තමන් 
දකනො දකනො දහොහට සිහි කරලො බලන්න, දකනො දකනො දලඩ 
දවන ස්වභොවද න්  ුක්ත වූ ජීිසත ක් ගත කරනවො දනොදේ ෙ? මහලු 
දවන ස්වභොවද න්  ුක්ත ජීිසත ක් ගත කරනවො දනොදේ ෙ? මැදරන 
ස්වභොවද න්  ුක්ත ජීිසත ක් ගත කරනවො දනොදේ ෙ? අප්ි ර  න් හො 
එක්වීම, ප්ි ර  න්දගන් දවන් වීම, හිතන දේ දනො ලැීමම කි න නයො  
රර්ම න්දගන්  ුක්ත ජීිසත ක් ගත කරනවො දනොදේ ෙ? දහොහට, 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් කීව නිසො දනොදේ, තමන්ට තමන් සිහි කරලො 
බලන්න, අෙ අප්ි ජරොමරණය සහිත ි දන්ෙ? ඒ ජරොමරණය සහිත අප්ට, 
අෙ දලෝක  දප්්න්දන් දකොදහොමෙ කි ලො බලන්න.  

ඒ ජරොමරණය සහිත අප්ි දලෝකද ් ජීවත් දවනවො, අප්ි අිසෙයොව 
කි ලො කිසිම දෙ ක් ෙන්දන් නූ. දමන්න දම   ි අිසෙයොව. දම් 
අිසෙයොව හදා ගන්න ඕනූ, ඇති කර ගන්න ඕනූ කි ලො, කර්ම ැස් 
කර ගන්න ඕනූ කි ලො, තණය්හො මොන දකදලස් ඇති කර ගන්න ඕනූ 
කි ලො, හිතලො අප්ි කවුරැත් ඇති කර ගත්දත් නූ. අප්ි කදළ් හැම 
දකදනක් ම ජීවත් වූ එක ිසතර ි. නමුත් ජීවත් දවනවො කි න සිේිප ට 
ම අප්ි ජරොමරණය සහිත දවලො දන්ෙ? ප්ින්වතුනි,  ම් තොක් දකදලස් 
තිද නවො නම් ‘රවිජ්ාා, ආමවත, ්වතහන, ්න තා, ක ේධ ශ, ඕන ේෙෝග් 
ග්ර් ද’ කි ලො, ඔ  සි ලුම දකදලස් කිසිම දකදනක් කැමැත්දතන් 
හිතලො හදා දගන නූ, කිසිම දකදනක් ඔ  දකදලස් ගැන දැනුවත් 
නැහැ. දලෝකද ් ඔක්දකොම කදළ් ප්ින්වතුනි ජීවත් දවන එක ිසතර ි. 
නමුත් දම් ජීවත් දවන සිේිප ට දම් ඔක්දකොම දකදලස් ඇති දවලො 
දන්ෙ? එදහනම් දම් ඔක්දකොම දකදලස් වලින් මිදෙන්නටත් 
ප්ින්වතුනි එක මඟක් තිද න්නට ඕනූ දන්ෙ? නැතිනම් ඒක 
අසොරොරණය දවනවො දන්ෙ? දහොහ ි, ඔන්න දැන් බලමු. අප්ි අෙ 
ජරොමරණය සහිත ි. ඒ ජරොමරණය සහිත අප්ි “දමන්න දම   ි අිසෙයොව 
කි ලො කි න්දන්, දමන්න දම් ිසදිහට අිසෙයොව ඇති කර ගන්න ඕනූ” 
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කි ලො හිතිලො උත්සොහවත් දවලො අිසෙයොව ඇති කර ගත්දත් නූ. ඒ 
ජරොමරණය සහිත අප්ි ජීවත් වුනො ිසතර ි.  

නමුත් ජීවත් වූදේ දකොදහොම ෙ? දහොහට බලන්න දම් 
කොරණයොව ඇත්ත ෙ කි ලො. තමන්ට ඇසට රූප් ක් දප්දනන ිසට 
“ඉදිරිද න් තිද න දේවල් තම ි මට දප්දනන්දන්, මට දප්දනන 
දේවල් තිද නවො” කි න මට්ටමක ි අදප්් දැකීම තිද න්දන්. 
“ඉදිරිද න් තිද න දම් ගහ දකොළ දප්දනනවො. අප්ට දප්දනන්දන් 
දම් ගහ දකොළ ඉදිරිද න් තිද න නිස ි, තිද න ගහ දකොළ ි 
දප්දනන්දන්, දප්දනන ගහ දකොළ තිද නවො” කි ො ි දැක්දක්. ඒ 
වදග්ම “තිද න ශේෙ ක් ඇදහන්දන්. ඇදහන ශේෙ  තිද නවො. 
තිද න ගහ සුවහ දැදනන්දන්. දැදනන ගහ සුවහ තිද නවො” කි ලො 
ඔන්න ඔ  මොනසික මට්ටමක් අප්ට තිද න්දන්. ඔදහොම ලැදබන 
දෙ ට  ි අප්ි හිතීම්, කමී්, කිීමම් කරන්දන්. දවන කිසිම දෙ ක් අප්ි 
කදළ් නූ. ඉදිරිද ් තිද න, ඇස් ඉදිරිප්ිටට ආව රූප් අප්ට දප්නුණයො. 
අප්ට දප්නුණය රූප් ඇස් ඉදිරිප්ිට තිද නවො. තිද න දේ ෙකිනවො, 
ෙකින දේ තිද නවො කි ලො, තිද න දේ අහන්දන්, අප්ි අහන දේ 
තිද නවො කි ලො, තිද න ගහ සුවහ  ි දැදනන්දන්, දැදනන ගහ සුවහ 
තිද නවො කි න මොනසික මට්ටම ි අප්ිට එළඹ සිටින්දන්. දමදහම 
එළඹ සිටින මොනසික මට්ටමක් තිද න අප්ි, ජරොමරණයද න් මිදිලො 
නැත්නම්, ජරොමරණය සහිත නම්, දහොහට බලන්න අප්ි ජීවත් වන්දන්ත් 
දමදහම නම්, අප්ි දම් ජීවත් දවන කරම  දනොදේ ෙ අිසෙයොව කි ලො. 
කලිනුත් මම මතක් කළො ටිකක් තර්කොනුකූල නුවිසන් හිතන්න දවන 
සිේිප ක් මම කි න්දන් කි ලො. අප්ි අමුතු ක්දල්ශ ක් ඇති කර 
ගත්දතත් නූ. ඇති කර ගන්න ෙන්දනත් නූ. ඇති කර ගන්න 
උත්සොහවත් වුදනත් නැහැ. අප්ි ජීවත් වුදන් “අප්ට ඉස්සරහින් තිද න 
රූප් දප්්නවො. අප්ට දප්දනන රූප් තිද නවො” කි ලො.  

ඔ ලො භග  ුළු භග ජීිපතය භග ප්තු ොොට භග   භග ම මලසත භග - භග හප්  භග ෙනතන භග  ට් ටමම් භග ත ොත ය  භග
ෙතමේෙ ය  භග   ය න භග ධර් තොොය  භග - භග ම ොමොොත ට භග ොතත භග උප්ෙො නතමනත භග   භග නැත ො,  ු ළු  භග
ජීිපත භග ොලය  භගප්තු ොොට භග  භගඉනතන, මම් භග‘ත මයන භගමෙත භගෙ  නතමනත, භගෙ  න භගමෙත භගත මයනත ම නත ’  භග
  ය න භග ට් ටමම්. භගන ුතත භග ඔ ලො භගජත ො භග ත ණ භග දුම නත භගමිමෙ ය   භගෙ  භග  ය ලො භග ලනතන. 

දමතැන ටිකක් ගැඹුරැ සිේිප ක් මතක් කරන්දන්. එතදකොට 
දමතැන දී අිසෙයොව කි න එක ඇසුරැ දවන්දන් ප්ින්වතුනි, දමන්න 
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දම් අප්ි ෙකින කරම ට. දම් “තිද න දේ ෙකිනවො, ෙකින දේ තිද නවො. 
තිද න ශේෙ  ඇදහනවො, ඇදහන ශේෙ  තිද නවො” කි න 
මොනසික මට්ටම ි, අෙ අදප්් තිද න්දන්. ඒ මට්ටදමන් ජීවත් වන අප්ි 
ජරොමරණයද න් මිදිලො නැත්නම් එදහනම් දම් ජරොමරණය ඇති කරන 
අිසෙයොව කි න එක තිද න්දන් දම් අප්ි ජීවත් වන මොනසික මට්ටම 
තුළ ි කි න උත්තර ක් ලැියලො. දමොකෙ අප්ි අෙ දලෝක  ෙකින කරම  
හරි නම්, අප්ි “තිද න දේ ෙකිනවො, ෙකින දේ තිද නවො” කි ලො දම් 
දැකීම ඇත්ත වුදනොත් දම් ජරොමරණය අප්ි ළඟ තිද න්න බැහැ. අප්ි 
දැක්කො ප්රි ො ක්, කරම ක,් “ිසෙයොව තිද නවො නම්, එතැන ජරො මරණය 
තිද න්න බූ. අිසෙයොව තිද න තැනක ි ජරො මරණය තිද න්දන්” 
කි ලො.  

අප්ි දම් දලෝක ට සම්බන්ර දවන, අප්ි දම් දලෝක  ගැන 
ෙකින මිම්ම බලන්න. ෙකින දෙ ට හිතන මිම්ම දවනස් වීම දනොදේ 
මම කි න්දන්, ෙකින බව. සම්මො දිට්ඨි, මිච්ඡො දිට්ඨි. “තිද න දේ 
ෙකින්දන්, ෙකින දේ තිද න්දන්. ඇදහන දේ තිද න්දන්, තිද න 
දේ ි ඇදහන්දන්” කි ලො  ි අප්ි ෙකින්දන්. එදහම ෙකින නිස ි 
තිද න දෙ ට, ඇදහන දෙ ට අප්ි හිතන්දන්. හිතන කොරණයොව 
දවනස් වුනත්, ෙකින ෙර්ශන  අදප්් දවනස් නැහැ.  

දම් අෙ අප්ි ෙකින මට්ටමට ි ප්ින්වතුනි, අිසෙයොව කි ලො 
කි න්දන්. අිසෙයොදේ ලක්ෂණය  කුමක් ෙ? අෙ අදප්් ජීිසත  ෙකින්න. 
අිසෙයොව කි ලො දම් ප්ින්වතුන් වටප්ිටොව ආප්සු බලන්න එප්ො. අිසෙයොව 
කි ලො දහො න්න, බලන්න එප්ො. දකනො දකනො අෙ ජීවත් වන ජීිසත  
ෙකින්න ‘අප්ි දම් ිසදිහට ජීවත් දවන දම් සිේිප  දන්ෙ’ අිසෙයොව 
කි ලො. ඔ  ජීවත් වන සිේිප  අිසෙයොව දනො වුනො නම්, ඔ  ජීවත් 
දවන සිේිප  තුළ ජීිසතද ් ජරො මරණය ප්ැටලිලො, බැඳිලො තිද න්න 
බැහැ. ඔ  ජීවත් වන ජීිසත  කි න සිේිප  ම අිසෙයොව මත ප්ෙනම් 
දවලො තිද න නිසො, අිසෙයොව උඩ හිට දගන ඉන්න නිසො, ිසෙයොව 
දනො තිබුණය නිසො තම ි ජරො මරණය දුක ප්වතින්දන්. අිසෙයොව දනො 
තිබුණයො නම්, ිසෙයොව ඉප්දුණයො නම්, ජරො මරණය ඔතන තිද න්දන් නූ.  

එදහනම් දම් ප්රි ොද න් උත්තර දෙකක් ආවො. ිසෙයොව 
ඉප්දුදනොත් අජරොමර ි, අිසෙයොව ඉප්දුදනොත් ජරො මරණය ි. දැන් දැක්කො 
අප්ි ජරොමරණය සහිත ි. ඒ අප්ි දලෝක  තුළ ජීවත් දවන්දන් දම් 
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ිසදිහට ි. එදහනම් දම් අප්ි ජීවත් දවන කරම  ි අිසෙයොව කි න්දන් 
කි ලො ෙකින්නට ඕනූ. ‘රවිජ්ා්ක පාා්ා්ි’ ක ින ිසට, අෙ තමන් 
වම හසු දවන්නට ඕනූ. ආද ් තමන් අිසෙයොව කි ලො එකක් 
දහො න්න  න්න එප්ො. තමන් කි ලො ජීවත් වන අප්ව ම ෙකින්න, 
අදප්් දම් ආ තන හැසිදරන මට්ටම ි අිසෙයොව කි ලො හමු දවන්න 
ඕනූ. අිසෙයොව කි න ිසට තමන්ව ම හසු දවන්නට ඕනූ. ඔන්න 
දමතැන දී දැක්කො “තිද න දේ ෙකිනවො, ෙකින දේ තිද නවො” කි ලො 
දැක්ක ම, දම්ක තම ි අිසෙයොව කි ලො කි න්දන්. දමොකෙ? දම් 
“තිද න දේ ෙකිනවො, ෙකින දේ තිද නවො” කි ලො අප්ි  මක ්ඇදසන් 
බලො දගන හිටිද ොත්, අප්ි ප්ැත්තකට  න ිසට අප්ි දැකප්ු දේ තිද නවො 
කි ලො හිතට නිමිති ඇති දවනවො, සංඛොර ඇති දවනවො. සංඛොර ඇති 
වුදනොත්, මරණයොසන්න දමොදහොදත් ‘තිද නවො, තිද නවො’ කි ප්ු 
නිමිති හිතට හසු දවලො ඒකත් හිදතන් අල්ල දගන ප්රතිසන්ිප වශද න් 
ිසඥාවන  බැස ගන්නවො. ආද ත් නොමරූප් දවනවො. ආද ත් ජරො මරණය 
දුක ඇති දවනවො කි ලො ප්රි ො ක් දම් තුළ තදි නවො. ඒ නිස ි 
එදහම මතක් කරන්දන්.  

එදහනම් දැන් අප්ට දහො ො ගන්නට ඕනූ, අෙ දම් අප්ි ජීවත් 
දවන කරම  නම් අිසෙයොව, ඒ කරම ට ජීවත් වූ නිසො අිසෙයොව තිබුණයු 
නිස ි නම් අෙ අප්ි ජරොමරණය සහිත, එදහනම් අෙ අප්ි ගොව තිද න 
දම් ජරො මරණය දෙක නිරැේර දවන්නට නම්, ජරො මරණය දුක නැති 
දවන්නට නම්, ිසෙයොව ප්හළ දවන්නට ඕනූ. එදහනම් ිසෙයොව කි න 
එක ජීිසතද න් ෙකින්දන් දකොදහොම ෙ? ජීිසතද න් හඳුනො ගන්දන් 
දකොදහොම ෙ? ඒක ෙකින්න ඕනූ දකොදහොම ෙ? ඒකට උත්තර  අනිත් 
ප්ැත්තට මතු දවනවො. “ප්වතින දේ දප්දනනවො, දප්දනන දේ 
ප්වතිනවො” කි න දැකීම නම් අිසෙයොව වූදේ, ඒදකන් නම් ජරොමරණය 
ඇති වූදේ, අනිත් ප්ැත්තට ෙකින්න ඕනූ “දප්දනන දේ ප්වතිනවො 
දනොදේ, ප්වතින දේ දප්දනන්දන් නූ” කි ලො. දමන්න දම් ටික 
ෙකින්න ප්ුළුවන් වුදනොත් සංඛොර නැවත හිටින්දන් නූ, ජරො මරණය 
දෙක හිටින්දන් නූ.  

උප්මොවක් කදළොත්, මිරිඟුව දෙස බලන ිසට ජල  වදග් 
දප්දන ි, නමුත් එතන ජල  නූ. ඇසට  මක් දප්නුනත් ඒක දෙසත් 
ඒ ිසදි ට ම බලන්න, “ජල  වදග් දප්දනනවො. දම් දප්දනන දේ 
ප්වතිනවො දනොදේ, ප්වතින්දන් එහි මිරිඟු ස්වභොව . ප්වතින දේ 
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දප්දනන්දන් නූ. දප්දනන්දන් ජල  වදග් ි. මිරිඟු ස්වොභොව  
දප්දනන්දන් නූ, දප්දනන්දන් ජල  වදග්. ජල  වදග් දප්දනනවො, 
නමුත් ප්වතින්දන් නූ”. ඒ ිසදි ට ම ඇසට දප්දනනවො නම් අප්ට 
 මක්, “දම් ඇසට දප්දනන දේ දප්්නවො ිසතර ි, ප්වතින්දන් ප්යිස 
ආදප්ෝ දත්දජෝ වොද ෝ සතර මහො රොතුව සි ුම් කලොප් කලොප් 
වශද න්. කලොප් කලොප් වශද න් ප්වතින සතර මහො රොතුව 
දප්දනන්දන් නැහැ, දප්දනන්දන් අප්ට ලස්සන වර්ණය රූප් ක්” 
කි ලො හිතනවො. අප්ි “දප්දනන දේ ප්වතිනවො, ප්වතින දේ 
දප්දනනවො” කි ලො ෙකින ිසට, නිමිති හිටලො ජරො මරණය දුකට එනවො. 
“ප්වතින දේ දප්දනන්දන් නූ, දප්දනන දේ ප්වතින්දන් නූ” කි ලො 
බැලුවො නම් නිමිති හිටින්දන් නූ.  

මිරිඟුව දෙස බැලුව ිසට ජල  වදග් දප්දනනවො. දප්දනන දේ 
ප්වතිනවො දනොදේ, ප්වතින්දන් මිරිඟුව. දප්දනන්දන් ජල  වදග්, 
ප්වතින දේ අනිකක්, දප්දනන දේ අනිකක්. ඔ  ිසදිහට දෙකට දබදා 
දගන බැලුවො නම් එතැනින් නැගිටලො ගි ොට ප්සුව ‘දැකප්ු ජල  වදග් 
එක දැන් නූ’ කි ලො, මනසට නැති බව එළඹ සිටිනවො, නිමිති ඇති 
බවට එළඹ සිටින්දන් නූ. ඔන්න ඔ  මට්ටම ජීිසතද ් ෙකින අහන 
හැම අරමුණයක් අරබ ො ම ‘හමු වන දේ සහ ප්වතින දේ’ කි ලො 
නුවිසන් දෙකට දබදා ගන්න ප්ුළුවන් වුදනොත්, නුවිසන් ෙකින්න 
ප්ුළුවන් වුදනොත් ඒ දැකීමට කි නවො සම්මො දිට්ඨි , ිසෙයොව කි ලො. 
ඔන්න ඔ  ිසෙයොව වඩන්න ප්ුළුවන් නම් භොිසතො කරන්න ප්ුළුවන් නම් 
දමන්න දම් ජරොමරණය දුක නැති දවනවො. එදහනම්  ම්කිසි දකදනක් 
“ජරොමරණය දුක ඇතිවූදේ දම් දප්දනන දේ ප්වතිනවො, ප්වතින දේ 
දප්දනනවො කි න ිසදි ට බලප්ු නිසො දන්ෙ?” කි ලො දුකත්, දුක්ඛ 
සමුෙ ත් ෙන්නවො නම් ජරො මරණය දුක නැති දවනවො. “ප්වතින දේ 
අදනකක් දප්දනන දේ අදනකක්, ප්වතින දේ සහ දප්දනන දේ 
කි ලො ඇත්ත ඇති හැටි  ෙකින්න ප්ුළුවන් නම් ජරො මරණය දුක නැති 
දවනවො” කි ලො ෙන්දන් නැත්නම් දමන්න දම්කට කි නවො ‘ුරේක්ඛ 
ර්ඤානං, ුරක්ඛමාදභේෙ ර්ඤානං, ුරක්ඛ්ිේහාේ් ර්ඤානං’ 
කි ලො.  

ඔන්න ‘රවිජ්ා්ක පාා්ා්ි’ කි න ිසට අිසෙයොව ෙන්නවො. 
එතදකොට අිසෙයොව ෙන්නවො කි න ිසට ිසෙයොව දැන් ඉප්දිලො. කොරණයොව 
දත්දරන්නට ඕනූ, දම් ආශරව රර්ම නිස ි අිසෙයොව ඇති දවන්දන්. 
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දබොදහෝ කල් සිට ඇසුරැ කළ වැැේෙ ‘ප්වතින දේ දප්දනනවො, 
දප්දනන දේ ප්වතිනවො’ කි ලො ප්වතින දම් අිසෙයොව මුල් කොරණයොව 
කර ගත්ත ආශරව ටික ම ි දම් ඇත්ත දනො දප්දනන්න දහ්තුවත්, 
අිසෙයොවට දහ්තුවත්. ඉන් ප්සු ි සංඛොර. “දම් ආශරව රර්ම ි අිසෙයොව 
ඇති දවන්නට දහ්තුව. ආශරව රර්ම න් දග් නැති කිීමදමන් අිසෙයොව 
නැති කරන්නට ප්ුළුවන්, නැති කරන ප්රතිප්දාව ආ යය අෂ්ටොංගික 
මොර්ග  ි” කි ලො සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළො. ඒ 
ආ යය අෂ්ටොංගික මොර්ගද ් සම්මො දිට්ඨි ට, “දම් අිසෙයොව කි න්දන්, 
1  දමන්න දම   ි දුක, 2  දම් දුක ඇති දවන්දන් දමදහම ි, 3  දම් 
දුක නැති දවන ිසදිහ ි, 4  දම් තිද න්දන් නැති කරන මග ි, කි න 
දම් හතර දනො දැනීම” කි ලො ෙකින්න. අිසෙයොව කුමක්ෙ කි ලො 
ෙන්නවො නම් එතදකොට ඔබලො ඒ හතර ම ෙන්නවො. අිසෙයොව දැන 
ගන්න ිසටම ිසෙයොව ඉප්දිලො. ඒ ිසෙයොව ම භොිසතො කරන්න මොර්ග ට, 
ඔන්න මොර්ග .  

ඉතින් දමන්න දම් ිසදි ට සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් එදා 
දමන්න දම් ප්රි ො  දේශනො කළො “අිසෙයොව කි ලො කි න්දන් 
චතුරො යය සතය  දනො දැනීම ි. කොමොශරව, භවොශරව, දිට්යොශරව, 
අිසෙයොශරව කි න ආශරව රර්ම තිද නවො. දම් ආශරව රර්ම නිස ි 
අිසෙයොව කි න එක ඇති දවන්දන්, දම් ඇත්ත තමන්දග් ජීිසතද න් 
ෙකින්න බැරි දවන්දන්. ආශරව රර්ම දුරැ වුදනොත් දම් අිසෙයොව දුරැ 
දවනවො” කි ලො. ඉන්ප්සුව මොර්ග  දැක්වුවො “ඒ අිසෙයොව ගැන දැනුම 
ඇති කර ගැනීම තුලින් ම අිසෙයොව නැති දවනවො. එදහනම් දම් 
අිසෙයොව ම දැන ගන්න” කි ලො.  

එදා භික්ෂූන් වහන්දස්ලො අහප්ු ඒ ප්රශ්න ට සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් දමන්න දම් ටික දප්න්වලො, සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් 
දේශනො කරනවො “ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ධවතං රවිජ්ා්ක 
පාා්ා්ි, ධවතං රවිජ්ාාමාදභේක පාා්ා්ි, ධවතං රවිජ්ාා්ිේහා්්ක 
පාා්ා්ි, ධවතං රවිජ්ාා්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ේමා 
මබ්ුේමා හාග්ා්දමෙං පතාෙ පටිනා්දමෙං පටිවිේ්ාේභත්වා, රමමී්ි 
දිට් ිාා්ා්දමෙං මාූත්ිත්වා, රවිජ්ාං පතාෙ විජ්ාං ්ප්පාේභත්වා 
දිට්ේඨඨවත්ේමා ුරක්ඛසමන්්කේහා ේතා්ි - එ ො  ම් කිසි දවලොවක දී 
අිසෙයොවත්, එහි ඇති වීමත්, නැති වීමත්, නැති කරන මඟත් ෙන්නවො 
නම් දම් සි ලුම ආකොරද න් රොග  නැති කරලො, ේදේශ  නැති 
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කරලො, ‘මම දවමි’  න දැකීම හො මොන  නැති කරලො, ිසෙයොව උප්ෙවලො 
අිසෙයොව නසලො, දම් ජීිසතද ් ම දුක් දකළවර කරනවො” කි ලො 
සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් එදා දමන්න දම් ෙහම් ප්රි ො  දේශනො 
කළො. ඒ ෙහම් ප්රි ො  අහලො, ඒ භික්ෂූන් වහන්දස්ලො දබොදහෝම සතුටු 
දවලො, සතුටින් අනුදමෝෙන් වුනො. ඉතින් දම් ෙහම් ප්රි ො  දත්රැම් 
අර දගන, වඩලො, ජීිසත අවදබෝර  ඇති කර දගන, අිසෙයොව දුරැ 
කරලො, ිසෙයොව උප්ෙවො ගන්නට දම් ප්ින්වතුනුත් උත්සොහවන්ත 
දවන්න ඕනූ.  

ිසදශ්ෂද න් මතක් කරන්නට තිද න්දන්, මහ ිසශොල 
ප්රොස ක් ඇති, මහ ිසශොල ෙහම් දකොට්යොශ ක් තිද න දම් ප්රි ොද ් 
දී, මම දම් මතක් කළ කරම  දබොදහෝ ිසට දී දම් ප්ින්වතුන්ට දගෝචර 
දනො දවන්න ප්ුළුවන්, දත්දරන්දන් නැති දවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
අනුමොනද න් අෙහසක් ඇති කර ගන්නට ඕනූ, අිසෙයොව කි න ිසට, 
චතුරො යය සතය  දනො දැනීම කි ලො දප්ළ ෙහමට ිසතරක් සීමො දනො 
වී “දමන්න දම් ිසදිහට අරමුණයු අර දගන, දමන්න දම් ිසදිහට අප්ි 
ජීිසත  ගත කරන බව  ි” අිසෙයොව කි න්දන් කි ලො අප්ි ගත කරන 
ජීිසතද න් දත්රැම් කර ගන්නට ඕනූ තැන ෙක්වො ම රර්ම ක් 
තිද නවො කි ලො. ජීිසතද න් ෙකින්න ම ඕනූ. “ආ තන දමන්න දම් 
ිසදිහට හසුරැවන දකොට ි ිසෙයොව කි න්දන්, ජරොමරණය නැති 
දවන්දන්. එදහනම් දමන්න දම් ිසදිහට ි ජීවත් දවන්න ඕනූ” කි ලො 
ජීිසතද න් දැකි   ුතු රර්මතොව ක් තිද නවො කි ලො දැකලො ඒ 
රර්මතො දෙක අවදබෝර කර ගන්න උත්සොහවත් දවන්න. ඒ තැන 
ෙක්වො ම ඒ දසවීම, ප්ර්ද ්ෂණය  නවත්වන්න එප්ො. දම් රර්ම  
දසො ලො, අිසෙයොව දහො ලො, අිසෙයොව නැති කරලො, ිසෙයොව දහො ලො, 
ිසෙයොව උප්ෙවො ගන්නට, අෙ ෙවදස් දී දේශනො කළ දම් ෙහම් ප්රි ො  
දම් ප්ින්වතුන්ට දහ්තු උප්නිිඃශර  දේවො කි ලො සොදු නොෙ ක් 
ප්වත්වන්න.  

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

අවිදයශ වශර  යමිශ වි .



 

ආනරව වශර  
නම ොතස්ස භග වත ොමතො භග හත ොමතො භගස් ො  භගස්  ුද්ධස් ස 

ෙේ්ා ේඛා ආවතදේමා, රරිෙමාවතේකා ආමවත්ක පාා්ා්ි, 
ආමවතමාදභේක පාා්ා්ි, ආමවත්ිේහා්්ක පාා්ා්ි, 
ආමවත්ිේහා්ග්ාමි්ි පටිපභ්ක පාා්ා්ි, ධත්ාවත්ාපි ේඛා ආවතදේමා, 
රරිෙමාවතේකා මමාාදිට් ි ේතා්ි, ්ාදග්්ාසම දිට්ඨි, ්ේමා 
රේවතචකප්පමාේභ් මාන්්ාග්ේ්ා, ආග්ේ්ා ඉාං මද්්මාං’්ි. යථ 

රර්මශරවණයොභිලොශී ශරද්ධො බුද්ධි සම්ප්න්න කොරැිසක ප්ින්වතුනි, 
දම් ප්ින්වත් ප්ිරිස දම් සූදානම් දවන්දන් අමො මූිස බුදුරජොණයන් 
වහන්දස් දම් දලෝක සත්ව ො දකදරහි මහො කරැණයොදවන් දේශනො කළ 
සේරර්මද න් ියහක් ඉදගන ගන්න. ඒ නිසො දබොදහොම ශරද්ධොදවන්, 
උවමනොදවන් දම් දේශනොව කි වන්නට ඕනූ. ඔ  ක  එක තැනක 
තිද නවො වදග් සිතත් එක්තැන් කර දගන, දනොද ක් අරමුණයු වල 
දුවන්නට දනො දී, දබොදහෝම ශරද්ධොදවන් දම් රර්ම  කි වන්නට ඕනූ.  

අෙ ෙවදස් සම්මොදිට්ඨි සූතරද ් ෙහස  දවනි ප්රි ො  වූ, 
අවසොන කොරණයොව වූ දම් ආශරව ප්රි ො  ි දේශනො කරන්නට 
තිද න්දන්. - දප් - සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කරනවො 
“ඇවැත්නි,  ම් කදලක ප්ටන් ආ යයශරොවක දතදම් ආශරව කි න 
කොරණයොව ෙන්නවො නම්, ආශරව ඇති වන්න දහ්තුව ෙන්නවො නම්, 
ආශරව නැති වීම ෙන්නවො නම්, ආශරව නැති කරන ප්රතිප්දාව ෙන්නවො 
නම්, දමප්මණයකිනුත් ආ යයශරොවක දතදම් නිවැරදි දැකීම් ඇත්දතක් 
දවනවො. ඒ අ දග් දැකීම ඍජ ුබවට, ඇෙ නැති බවට ප්ත් දවනවො, 
රර්මද ් දනො දසල්දවන ප්ැහැදීදමන්  ුක්ත වූ, දම් ශොසන ට ආප්ු 
දකදනක් කි ලො කි න්නට ප්ුළුවන් කි ලො දේශනො කළො.  

නැවතත් සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම අහනවො “ඇවැත්නි, 
ආශරව කි ලො කි න්දන් කුමක් ෙ, ආශරව සමුෙ  කුමක් ෙ, ආශරව 
නිදරෝර  කුමක් ෙ, ආශරව නිදරෝරගොමිිස ප්ටිප්දාව කුමක් ෙ?” කි ලො. 
ඒ දවලොදේ දී සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ම ඒ රර්ම ට උත්තර 
වශද න් දේශනො කරනවො “්ේොේා, ආවතදේමා, ආමවතා - ආශරව රර්ම 
තුන ි. කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව. රවිජ්ාා මාදභේො ආමවත 



256 ාද්කඩවල මුද ුකු්ම මිි  

මාදභේො - අිසෙයොව ඇතිවීදමන් ආශරව රර්ම ඇතිදවනවො. අිසෙයොදේ 
නැති වීදමන් ආශරව රර්ම නැති කරන්න ප්ුළුවන්” කි ලො දප්න්නුවො. 

දැන් ප්ින්වතුනි, ඒ තුළ තිද න අර්ථ  අප්ටත් වැටදහන 
ආකොර කින් අප්ි දකනො දකනො දත්රැම් ගන්න උත්සොහවත් දවන්නට 
ඕනූ. ආමවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට ආශරව කි න කොරණයොව දැන 
ගන්න ඕනූ. එතන දී ආශරව කි න කොරණයොව සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් තුන් ආකොර කින් දප්න්නුවො, කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව 
කි ලො. ආශරව කි ලො කි න්දන් දබොදහෝ කල් සිට ප්ැවත එන 
දකදලස්. දැන් දලෝක  තුළ වුනත් අප්ි ෙන්නවො ආ ුර්දේෙ කරම ට 
දප්ොදළොව  ට වළලලො ප්ල් කරලො හෙන කසො  වලට ‘ආසව’ කි ලො 
කි නවො. ඒ වදග් දබොදහෝ කල් සිට ප්ැවත එන දම් චිත්ත 
සන්තොනද ් ප්ල් දවච්ච ක්දල්ශ රර්ම න්ට කි නවො ආශරව කි ලො. 
එතදකොට ඒ ආශරව කි න ිසට තමන්ට දකදලස් වල හුරැ ගතිද න්, 
දකදලස් වලට ප්ුරැදු ගතිද න්, දකදලස් අනුව ද ොෙවන, ද දෙන 
ගතිද න් ෙකින්න දම් ආශරව වල ලක්ෂණය .  

මුලින් ම මම උප්මොවක් කි නවො දම් ආශරව ගැන හඳුනො 
ගන්නට. දම් ප්ින්වතුන්දග් දගෙර ියත්ති ක ඔරදලෝසුවක් සිස කරලො 
තිද නවො කි ලො හිතන්න. දැන් අවුරැදු ගණයනක් දම් ියත්තිද ් 
ඔරදලෝසුව තිබුණයො නම් නිතරම දවලොව බලන්න ඕනූ දවන ිසට ඒ 
ියත්ති  දෙස බලනවො, ියත්තිද ් තිද න ඔරදලෝසුව දෙස බලනවො. 
ඔදහොම අවුරැදු ගණයනක් දම් ඔරදලෝසුව දමතන තිබුණයො,  ම් ෙවසක 
දී දම් ඔරදලෝසුව දමතැනට දහොහ නැහැ, අප්ි ඇතුදළ් කොමරද න් 
ති මු කි ලො, තමන් ම ඔරදලෝසුව ගලවලො ඇතුදළ් කොමර ක 
එල්ලනවො. දැන් තමන් ම ි දම් ඔරදලෝසුව එල්ලුදේ. නමුත් කිසි ම් 
දවලොවක තමන්ට දවලොව බලන්නට ඕනූ වන ිසට, ඔරදලෝසුව 
ගලවප්ු බව අමතක දවලො, ප්රණය හුරැවට නැවත අර ියත්ති  දෙස 
බලන්නට ප්ුළුවන්. බැලුවොට ප්සුව ි දත්දරන්දන් ඔරදලෝසුව නැහැ, 
එතදකොට ි මතක් දවන්දන් තමන් ම දම්ක ගලවලො ගිහින් තිේබො 
කි ලො. නමුත් දමතන දී බලන්න, කොල ක් දවලොව බලන්න 
ඔරදලෝසුව දෙස බලලො, බලලො ඒක හුරැ වුන ිසට, ඊට ප්ස්දස් එතන 
ඒ ඔරදලෝසුව නැතත් දම් හිදත් තිද න හුරැව නැති දවන්දන් නැහැ. 
අන්න ඒ අර්ථද න් ෙකින්න, ආශරව. දම් ප්ින්වතුන්ට කි න කොරණයොව 
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දත්දරනවො ඇති, ඒ ඔරදලෝසුව දෙස දවලොව බලන්න ඉදේම බැලුවො 
වදග්. අමතක දවලො ඔරදලෝසුව නැති ියත්ති  දෙස බලනවො වදග්. 

දම්  මක් දෙස බලලො බලලො හුරැ වුන ිසට ඒක එතැනින් 
අ ින් වුනත් අර හුරැව ප්වතින ගති ක් අදප්් සිත්වල තිද නවො. ඒ 
වදග් දම් කොමොශරව කි න ිසට දුවො, ප්ුතො, දගවල් දදාරවල් කි න දම් 
කොරණයොවන්, දම් දුව ම ි, දම් ප්ුතො ම ි කි ලො, දම් කොම වස්තූන් දුව, 
ප්ුතො, දගවල් දදාරවල්, රත්තරන්, රිදී, මුතු මැිසක් කි ලො, දම්වො දෙස 
බලලො බලලො දැන් හුරැවක් තිද න්දන්. තමන්ට බැරි දවලොවත් දවන 
නමක්, දවන හැඟීමක් එන්දන් නැහැ. ඒ වස්තුව දෙස බලන ිසට දම් 
දුව, ප්ුතො කි ලො ම ි, දම් ගසක්, දගෙරක් කි ලො ම ි තමන්ට 
දත්දරන්දන්, වැටදහන්දන්, දැදනන්දන්. දම් දප්ර දනො තිීමම 
අලුදතන් ම හට ගන්නො දලෝක ක් වුනොට, ඇති බවට ප්රණය තිබුණයු 
දෙ  ම ලැදබන බවට අප්ට නැවත නැවත එක ම දෙ  දලෝකද ් 
හමු දවන්දන්, දමන්න දම් ආශරව වල හැකි ොදවන් කි ලො දත්රැම් 
ගන්න ඕනූ. දේප්ල, වස්තුව, හරකොබොන, ඉඩකඩම්, මිල මුෙල් කි ලො 
 ම් වස්තු කොම ක් හමු දවනවො නම්, ඒ වස්තු කොම  අරබ ො දම්ක 
දහොහ ි සැප් ි කි ලො ක්දල්ශ ක් දහෝ දම්ක දහොහ නැහැ, නරක ි 
කි ලො ගැටීම් සහගත ක්දල්ශ ක් දහෝ ඇතිවුනො නම් සක්දල්ශ 
කොම ක් , දමන්න දම් ටිදක් හුරැවට කි නවො කොමොශරව කි ලො. අප්ට 
අලුදතන් ම හමු දවන දෙ ක් - උදාහරණය ක් වශද න් කීදවොත් ටිකක් 
ගැඹුරැ අර්ථ කින්  ුක්තව බණය ෙහම් අහන්නට ලැබුදනොත් - ඔබට 
ඒක මතක ති ො ගන්න ප්හසු නැහැ, ඉක්මනට අමතක දවනවො. නමුත් 
අහම්දබන් හරි දලෝක  තුළ තිද න අනවශය, නරක වචන ක් දහෝ 
දෙ ක් හරි කීදවොත් හරි ඉක්මනට හිතට දැදනනවො. දහොහට මතක 
හිටිනවො. දම් කුමක් නිසො ෙ? - ආශරව නිසො. ඒ කි න්දන් දම් දෙ  
දහොහට හුරැ ි. දම් දක්ෂ්තරද ් හැසිරිලො දහොහට හුරැ ි. අර අලුදතන් 
ම හමු දවන දෙ ක හුරැව නැහැ.  

ආමවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට දමන්න දම් ගතිද න් ෙකින්න. 
ඒ හුරැව තිද නවො වස්තු කොම, ක්දල්ශ කොම කි න දම් කොම න් 
උප්ෙවන්නට. අප්ට කොම වස්තූන් හමු දවන ිසදි ට, ඇති ිසදි ට අප්ට 
දූ ෙරැදවෝ, දගවල් දදාරවල්,  ොන වොහන, ඉඩකඩම් දම් දලෝකද ් හමු 
දවන දම් ගති ට කි නවො කාාාශරවත කි ලො.  ම් නිමිත්තක් දමදනහි 
කරලො මරණයොසන්න දමොදහොදත් ඒ නිමිත්තට හිත බැඳිලො කොම 
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දලෝකද ් උප්දින්න ප්ුළුවන් නිමිත්තක් තිේදබොත්, නිමිත්තක් 
දැක්දකොත්, ෙකින්න ඒ හැම නිමිත්ත ම කොම ි කි ලො. මරණයොසන්න 
දමොදහොදත් චුති සිතට  ටත් ප්ිරිදස ින් ගසක වැටිලො තිද න දකොළ 
කූල්ලක් හරි අරමුණයු වුදනොත්, ඒත් ඇති නැවත කොම භවද ් 
උප්දින්න. එදහනම් දම් රර්ම න් ප්වො කොම ි. එදහනම් “දම්ක දකොළ 
කූල්ලක් දන්ෙ, අහවල් ගදහ් දකොළ කූල්ලක් දන්ෙ” කි ලො දහොහ 
ිසස්තර ටිකක් ඉදිරිප්ත් කරන්න ප්ුළුවන් එවැනි ිසස්තර ටිකකින් දකොළ 
කූල්ලක් ෙකින්න ප්ුළුවන් ගති  ෙකින්න, අෙ ඔබට දම් ටික 
තිද න්දන් ආශරව නිස ි. දම් ටික ෙකින්න කොමොශරව කි ලො.  

එතදකොට තමන් එක තැනක ඉහ දගන ඉන්න ිසට තමන්දගන් 
ප්රිබොහිර ව මහො ිසශොල දලෝක ක් ඇති බවට හිතට දැදනන, වැටදහන 
ස්වභොව  ෙකින්න භවත ආශරවත කි ලො. තව ිසදිහකට කිේදවොත් තමන් 
 මක් ඇදසන් දැකලො, එතැනින් ඉවත් දවලො ප්ැත්තකට ගි  ිසට දැකප්ු 
දෙ , දැකප්ු තැන තිද නවො කි ලො හිදත් ඇතිදවන දමන්න දම් 
ගති  ෙකින්න භව ආශරව කි ලො. බොහිර තිද නවො කි ලො දප්න්නන 
ගති  භව ආශරව, තිද න දෙ  අහවල් ිසදිද ් වස්තුව ි කි ලො ෙන්න 
එක කොම ආශරව. ඔ  ආශරව දෙදක් දහොහට ෙක්ෂ ව කරන කෘතය  
නිස ි ප්ින්වතුනි අප්ි දම් ැවටිලො තිද න්දන්. රවිභයා ආශරවත කි ලො 
කි න්දන් අප්ට  ම් වස්තුවක් හමු දවන ිසට ඒ හමු දවන වස්තූන්දග් 
ඇත්ත දනො ෙකිනවො කි න කම හුරැ ි දබොදහෝ කොල ක්. ඇත්ත දනො 
ෙකිනවො කි න කම හුරැ වුන ිසට භව ආශරව - බොහිර තිද නවො කි න 
කොරණයොව ලැදබනවො. බොහිර තිද න්දන් දමන්න දම් දෙ  ි කි න 
කොරණයොව වැටදහනවො - කොමොශරව. එතදකොට අප්ට  ම් අරමුණයක, 
දැකප්ු දෙ ක් ඈතින් තිද න දකොට, තිද නවො කි ලො හිතට දැදනන 
ිසට දම් ආශරව තුන ම ද දිලො, දම් ආශරව වලට ි අරමුණයු වූදේ.  

ප්ින්වතුනි දම් තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්ම න් 
දප්න්වනවො ‘මාමවත’ රර්ම න් කි ලො. කොමොවචර, රූප්ොවචර, 
අරූප්ොවචර දම් තුන් භූමි  අනුව ගි  සි ලුම රර්ම න්ට කි නවො 
‘සොසව’  ි කි ලො. කුමක් ෙ දම් සොසව කි න්නට තිද න දහ්තුව? 
ආමවතා්ං ආහ්මාන භූ්ා මාමවතා - ආශරව වලට අරමුණයු දවන නිසො 
දම්වොට සොසව ි කි ලො කි නවො. ප්ින්වතුනි අප්ි රූප්  කි ලො  මක් 
දැක්කො නම් දැක්දක්, රූප්  කි ලො  මක් බැලුවො නම් බැලුදේ අප්ි ගොව 
තිද න ආශරව වලට ප්ින් සිේර දවන්න. ආශරව වල ප්ිහිදටන්. දම් 
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දලෝකද ්  ම් ප්ංච උප්ොදානස්කන්ර ක් ප්රිහරණය  කරන්දන් ආශරව 
සහිත මනසක් නිස ි. ආශරව සහිත මනසකට වැටදහන, දැදනන 
මට්ටමක් නිසො දම් කොම භූමිද ් තිද න සි ලුම රර්ම න්ට කි නවො 
සොසව ි කි ලො. අිසෙයො ආශරව, කොම ආශරව, භව ආශරව කි න 
ආශරව න්දගන් ආශරව දවලො තිද න නිසො දම් කොම භූමිද ් තිද න, 
හමු දවන හැම දෙ ක් ම සොසව ි කි නවො. අිසෙයො ආශරව, භව ආශරව 
කි න ආශරව න්දගන් ආශරව දවලො තිද න නිසො රූප් භවද ්, අරූප් 
භවද ් තිද න සි ලුම ස්කන්ර සොසව ි කි ලො දප්න්නනවො.  

දමතන දී ප්ින්වතුනි දම් ප්ින්වතුන් සූතර කරමද ් දී දම් ආශරව 
ප්ිළිබහ ව කතොබහ කරලො ඉදගන දගන ඇති. ඒ කොලද ් දී ආශරව 
හතරක් ඉදගන දගන ඇති, සමහර ිසදටක ෙන්නවො ඇති. නමුත් 
දමතන දී එක ආශරව ක් සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් ිසස්තර 
කරන්දන් නැහැ, ගන්දන් නැහැ - දිට්ට්ඨාශරවතෙ. කුමක් නිසො ෙ? දම් 
ෙහම් ප්රි ො  තිද න්දන් ම දිට්ඨි ආශරව  අත හැදරන ිසදි ට. 
දිට්යොශරව  ිසස්තර කරන්න දවන්දන් නැහැ දම් ප්රි ොද න්. දමතන 
දී දප්න්නුවො දම් ආශරවත්, ආශරව ඇති වීමත්, නැති වීමත්, නැති කරන 
මගත් ෙන්නවො නම් ඒ සම්මො දිට්ඨි . ඒ වදග්ම දැකීම ඍජ ුබවට ප්ත් 
වුනො. දමතන දී ෙර්ශන ක් තිද නවො. දම් ෙර්ශනද න් දුරැ දකොට 
 ුතු ක්දල්ශ , ෙර්ශන  තිද න තැන ලැදබන්දන් නැහැ. ෙර්ශන  
නැති වූ ිසට ඇතිදවන ක්දල්ශ ක් තම ි දිට්යොශරව . දහොහට මතක 
තබො ගන්න ඕනූ ආශරව වල දී දිට්ඨි ආශරව කි න දම් ආශරව  ඇති 
කරන්දන් ෙර්ශන  කි න තැන නැති වූ ිසට ි. එතදකොට  ම්කිසි 
තැනක ෙර්ශන  තිබුදනොත් දිට්යොශරව  එතන නැහැ. ෙර්ශන ක් සහහො 
දේශනො කළ ෙහම් ප්රි ො ක් නිසො දමතැන දී දිට්ඨි ආශරව  ගන්නට 
දවන්දන් නැහැ.  

මජ්ක්ධිම නිකොද ් මූලප්ණය්ණයොසකද ් දප්න්නනවො මබ්ුාමවත 
කි ලො සූතර ක්. දම් සූතරද ් තිද න කරැණයු ටිකකුත් අප්ි කථො කරමු. 
ඒ සිේිප  ි දම් ආශරව ි අතර සම්බන්ර , දවනස කුමක් ෙ කි න 
කොරණයොව. ඒ කොරණයොව ගැන සහහන් කරන්න තම ි මම මතක් කදළ් 
දිට්යොශරව  ගැන. දහොහට බලන්න ඒ සේබොසව සූතරද ් දී සි ලුම 
ආශරව න් සමුලඝොතන  කිීමමට, නැති කිීමමට දප්න්නන කරම ක් 
තිද නවො. එතන දී බුදුරජොණයන් වහන්දස් සි ලු ආශරව කි ලො ආශරව 
රර්ම හතක් දප්න්නුවො. ඒ ආශරව රර්ම හත දමොනවො ෙ? ෙර්ශන කින් 
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දුරැ කළ  ුතු ආශරව රර්ම තිද නවො. ඒ වදග්ම සංවරද න් දුරැ කළ 
 ුතු ආශරව රර්ම තිද නවො. පටිේම වත්ේේ , ඇසුරැ කිීමදමන් දුරැ 
කළ  ුතු ආශරව රර්ම තිද නවො. ඒ වදග්ම රධිපිවතාම්ේේ , ඉවසීදමන් 
දුරැ කළ  ුතු ආශරව තිද නවො. ඒ වදග්ම පරිවතජ්ා්ේේ , අ ින් 
කිීමදමන් දුරැ කළ  ුතු ආශරව තිද නවො. ඒ වදග්ම විේ්ෝභ්ේේ , 
නැති කිීමදමන් දුරැ කළ  ුතු ආශරව තිද නවො. ඒ වදග්ම භොවනොදවන් 
නැති කළ  ුතු ආශරව තිද නවො කි ලො රර්මතො හතක් දප්න්නුවො.  

දමතන දී මුලින් ම සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළො 
ෙර්ශන කින් ප්හ කළ  ුතු දකදලස් ගැන - ෙර්ශන කින්, දැකීම නිසො 
ප්හ කළ  ුතු ආශරව න්. ඒ කි න්දන් ප්ින්වතුනි සැරි ුත් මහරහතන් 
වහන්දස් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න තුන් ආශරව දප්න්නලො 
ෙර්ශනද න් ප්හ කළ  ුතු දිට්යොශරව  දමතන දී දනො දගන දේශනො 
කළො ෙර්ශන  කි න එක දමතැනින් ලැදබන නිසො. අර සේබොසව 
සූතරද ් තිද න දේශනො ප්ිළිදවදළ් දී මුලින් ම ඒ ඒ රර්මතො හදතන් 
ඇති කරන මූලරර්මතො හතරක් තම ි දම් දිට්යොශරව , කොමොශරව, 
භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න ආශරව හතර.  ම්කිසි දකදනකුට ෙර්ශන  
නැති වුදනොත් ප්ින්වතුනි දිට්යොශරව  ඇතිදවනවො. ෙර්ශන   ම්කිසි 
දකදනකුට තිබුදනොත් දිට්යොශරව  නැති දවනවො. ෙර්ශනද න් ප්හ 
කළ  ුතු දකදලස් කි න ිසට මක කාෙ දිට්ට්ි, විචිකිේඡා, 
මධබ්ු්පහාාාම කි න දම් තුන නැති දවනවො. ඒ කි න්දන් දිට්ඨි 
ආශරව  නැති වුනො කි න එක ි. දැන් ප්ින්වතුනි, ඒ නිසො ඒ රර්මතොව  
දම් ප්රි ොද ් දී දප්න්වන්නට ඕනූ නැහැ. 

දම් ප්රි ොද ් දී සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දේශනො කළො 
කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න ආශරව තුන. දැන් අර සේබොසව 
සූතරද ් තිද න ඉතුරැ ආශරව හ  දම් රර්මතො තුනට ද දෙනවො. දම් 
ඉතුරැ හ  කරම  ප්වතිනවො කි ලො කි න්දන් දම් කොමොශරව, භවොශරව, 
අිසෙයොශරව කි න තුන් ආශරව රර්ම  ි ප්වත්වලො තිද න්දන්. ඒ 
කි න්දන් ‘ෙර්ශනද න් ප්හ කළ  ුතු ආශරව’ කි න ටික අතහැරප්ු ිසට, 
සංවරද න් ප්හ කළ  ුතු ආශරව තිද නවො, ඒ සංවර  නැති වූ ිසට 
දම් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව  ි ආශරව දවන්දන්. අප්ි දමදහම 
කි මු - ඒ සංවරද න් ප්හ කළ  ුතු ආශරව කි ලො කීදේ කුමක් ෙ? 
ඇස, කන, නොස , දිව, ක , මනස කි න දම් ඉන්ද්රි  සංවර  ඇති 
කර ගන්න ඕනූ. ඉතින් දම් ඉන්ද්රි  සංවර  ඇති කර දනො ගත්දතොත්, 
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දම් ඉන්ද්රි  සංවර  නැති වුදනොත්, එතදකොට නූප්න් කොමොශරව 
උප්දිනවො, උප්න් කොමොශරව වැදඩනවො. දම් ඉන්ද්රි  සංවර දනො 
වුදනොත්, දම් ඉන්ද්රි  අසංවර වුදනොත්  ම් දවදහස දැිසලි ඇති දවනවො 
නම්, ඒ ිසදි ට කට ුතු කරන ිසට නූප්න් භවොශරව  උප්දිනවො, උප්න් 
භවොශරව  දබොදහෝ දවනවො. “දම් ඉන්ද්රි  සංවර කර ගන්න ඕනූ, සංවර 
කර දගන දවදහස, දැිසලි නැතිව ඉන්නට ඕනූ” කි න කොරණයොව 
දනො ෙන්න ිසටම අිසෙයො ආශරව  ඇති දවනවො, නපූ්න් අිසෙයො ආශරව  
උප්දිනවො, උප්න් අිසෙයො ආශරව  වැදඩනවො. එදහනම් දහොහට 
ෙකින්න සංවරද න් ප්හ දකොට  ුතු ආශරව තිද නවො, ඒ සංවර  
නැති වුදනොත් වැදඩන්දන් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව  ි. 
කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව වැදඩන්න එක කරම ක් ජිිසතද ් ඉන්ද්රි  
සංවර  නැතිකම.  

ඊළඟට පටිේම වත්ේේ  - ප්ටිදස්වන  කි න්දන් ඇසුරැ 
කරනවො. නුවිසන් සලකලො බලලො ආහොරප්ොන ගන්නවො. ප්ිණය්ඩප්ොත 
ස්වොමීන් වහන්දස්ලොට නම් චීවර, ප්ිණය්ඩප්ොත, දස්නොසන, ගිලන්ප්ස 
කි න දම් සිවුප්ස  නුවිසන් සලකලො බලලො ඇසුරැ කරන්නට ඕනූ. 
එදහම කරලො දුරැ කරන්න ඕනූ ආශරව ක් තිද නවො. ගිහි අ ටත් 
එදහම ි, ආහොරප්ොන ගන්න දකොට, දගවල් දදාරවල්, ඇඳුම් ප්ැලඳුම්, 
දබදහත්දහ්ත් ඇසුරැ කරන ිසට, නුවිසන් සලකලො බලලො ඒවො 
ඇසුරැ කරන්නට ඕනූ, ප්මණය දැන දගන ප්රිහරණය  කරන්නට ඕනූ. 
ඒ ප්රිහරණයද ් දී නුවිසන් සලකලො බලන ගති  නැති වුදනොත්, 
ප්ටිදස්වන  - ඒවො ඇසුරැ කරන ිසට නුවිසන් ඇසුරැ දනො කදළොත්, 
ඒක ඔබට උප්න් කොමොශරව  උප්දින්න, නූප්න් කොමොශරව  වැදඩන්න 
තව කරම ක්. චීවර, ප්ිණය්ඩප්ොත, දස්නොසන, ගිලන්ප්ස කි න දම් හතර 
ප්රිහරණය  කරන ිසට, දම් චීවරද ් ප්මණය දනො ෙන්න දකොට, තමන් 
අඳින ඇඳුදම් ප්මණය දනො ෙන්න දකොට - සීත, උෂ්ණය නැසීම ප්ිිසස 
කි ලො ෙන්දන් නැති වූ ිසට, “දම්ක දබොදහොම ලස්සන ි, අලංකොර ි 
දමච්චරක් වටිනවො” කි ලො ඔබ හිතන ිසට නූප්න් කොමොශරව  
උප්දිනවො, උප්න් කොමොශරව  වැඩි දවනවො දනොදේ ෙ කි ලො බලන්න. 
එදහනම් දම් ආශරව ඇතිදවන්න තව කරම ක් දම් ඔබට තිද න්දන්. 
ඒ ඇඳුම ප්මණය දැන දගන නුවිසන් කට ුතු දනො දකදරන වොර ක් 
ගණයදන් ඒකට කැමති දවන දකොට, ඒක තුළ තිද නවො නැවත භව  
ප්රොර්ථනො කරන භවොශරව . දම් භව  තුළ ඉන්න ිසට ජරොමරණය දුක 
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ලැදබනවො දන්ෙ කි න කොරණයොව දනො ෙන්නො බව ම ‘දම් ඇඳුම 
දහොහ ි, ලස්සන ි’ කි ලො ප්රිහරණය  කරන කොරණයොව තුළ තිද නවො, 
අිසෙයොශරව  ආශරව  දවනවො.  

එතදකොට ප්ින්වතුනි තමන් දම් සිවුප්ස  නුවිසන් දමදනහි 
කරලො ප්රිහරණය  දනො කරන ිසට ඒ ප්රිහරණය  දනො කරන කරම  
ෙකින්න නූප්න් ආශරව උප්දින ිසදි ට, උප්න් ආශරව වැදඩන ිසදි ට ි 
ඉන්දන් කි ලො. එතදකොට දම් ආශරව ප්රිහරණය  කරනවො කි ලො 
ෙකින්න. ඉතින් දම් ප්ින්වතුන්ට දම් සිවුප්ස  ප්රිහරණය  කරන ිසට, 
ආහොරප්ොන ගන්න ිසට ‘ේ්වත භවතාෙ ් ාොෙ ් ාන ඩ්ාෙ’ කි ලො, 
“දම් ආහොර  ගන්දන් ඇඟ ප්ැහැප්ත් කර ගන්න, තර කර ගන්න, මෙ 
වැඩීම ප්ිිසස දනොදේ, ජීවත් වීම ප්ිිසස. දම් දරදිප්ිළි අඳින්දන් සීත 
උෂ්ණය නැසීමට” කි ලො දම්දක් ප්මණය දත්දරන ිසට, දැනදගන 
ප්රිදබෝජන  කරන ිසට, අනවශය ආශරව රර්ම උප්දින්දන් නැහැ. දම් 
ඔබ ළඟ තිද න ආශරව රර්ම දගවො ගන්න තව කරම ක්. එදහම නැතිව 
දම් සංවරද න් දගවන ආශරව, ප්ටිදස්වනද න් දගවන ආශරව කි ලො 
දවන ආශරව න් ෙකින්න එප්ො. දම් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව 
කි න තුන් ආශරව  ම ආශරව දවන්දන් අදප්් ජීිසත ට ඇසුරැ 
දවන්දන්, දමන්න දම් වදග් රර්මතො හතක් හරහො ි. දමන්න දම් 
රර්මතො හත උප්ද ෝගී කර දගන ි අදප්් ජීිසතවල ආශරව වැදඩන්දන්. 
දම් හතර ආශරව  අදප්් ජීිසතද න් දගවො ගන්න දවන්දන් දම් හත් 
දප්ොදල් කට ුතු කරලො  ි. ඒ නිස ි දම් කි න්දන්. එදහම නැතිව 
තවත් ආශරව රර්ම හතක් ගැන කි නවො එදහම දනොදේ. දම් ප්රි ො  
දම් ප්ින්වතුන්දග් නුවණයට දත්දරන්නට ඕනූ, නුවණයට වැටදහන්නට 
ඕනූ.  

ඊට ප්ස්දස් තිද නවො රධිපිවතාම්ේේ  දුරැ කරන්නට ඕනූ 
ආශරව. සීතල ඉවසන්නට, රස්න  ඉවසන්නට, මැසි, මදුරැ, අේ, සුළං 
ස්ප්ර්ශ ඉවසන්නට, අප්රි  අමනොප් වචන ඉවසන්නට හුරැ දවන්න 
ඕනූ. එදහම ඉවසනවො නම් තමන් තුළ උප්න් ආශරව  දුරැ දවලො 
නූප්න් ආශරව  නූප්දිනවො - දමන්න දම් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව 
කි න තුන් ආශරව න්. ඉතින් ඉවසි   ුතු තැන ඉවසන්දන් නැති 
දවන දකොට, සීත රස්න  ඉවසන්දන් නැති දවන දකොට, මැසි, මදුරැ 
ස්ප්ර්ශ ඉවසන්දන් නැති දවන දකොට, ඒකට එක එක ිසකල්ප් 
දහො න්නට දවනවො, කරම ප්ර්ද ්ෂණය  කරන්න දවනවො. නප්ුරැ, 
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නරක වචන ඉවසන්දන් නැති දවන දකොට, දනොද ක් ිසදිද ් චිත්ත 
ිසප්ර් ොස න් ඇති දවනවො. දමන්න දම් තුලින් ඔබට නූප්න් කොමොශරව, 
භවොශරව, අිසෙයොශරව ඉප්දිලො, උප්න් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව 
වැඩිදි ුණයු දවලො. ඉතින් සීත, රස්න , සොප්ිප්ොසොවන්, මැසි මදුරැ 
ස්ප්ර්ශ, නප්ුරැ නරක වචන ආදි  ඉවසන්නට ප්ුළුවන් නම්, ඔබ උප්න් 
කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව දුරැ දවන, නූප්න් කොමොශරව, භවොශරව, 
අිසෙයොශරව නූප්දින කරම ක ඉන්නවො. එදහනම් ආශරව දුරැ කරන්න 
කරම ක් කි ලො දප්න්නුදේ ඒ නිස ි. ඒ ආශරව දුරැ කරන්න දප්න්නප්ු 
කරමද න් ඇසුරැ දනො කරන හැම ිසටක ම ආශරව රර්ම වැදඩනවො 
දන්ෙ, අප්ි දම් ආශරව රර්ම වඩනවො දන්ෙ කි ලො ෙකින්නට ඕනූ. දම් 
ආමවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට එදිදනදා ජීිසතද ් දකදරන කට ුතු 
ටිකට දබෙලො ආශරව රර්ම න් ෙකින්න.  

පරිවතජ්ා්ා පතා්බ්ුා - එතදකොට ප්රිවජ්ජනද න් දුරැ කළ 
 ුතු ආශරව තිද නවො. ප්රිවජ්ජන  කි ලො කි න්දන් දුරැ කරලො, 
අ ින් කරලො, ඉවත් කරලො. කුමක් ෙ ඉවත් කරන්දන්? දබොදහොම 
චණය්ඩ ප්රැෂ අලි, අශ්වද ෝ, දගොනුන්, සුනඛද ෝ වදග් සත්තු ඉන්නවො 
නම් ඒ වදග් තැන්. ඒ වදග්ම දනොද ක් කටු ළැහැේ, ිසෂම ප්රදේශ, 
ිසෂම ප්රිසර, ඉවුරැ කඩො වැටුණයු තැන්, මහො ප්රප්ොත තැන් - දමන්න 
දමවැනි ිසෂම තැන් දුරැ කරනවො. ඒ ිසතරක් දනොදේ  ම්කිසි 
දකදනක් ඇසුරැ කරන ිසට සත්ප්ුරැෂද ෝ නින්දා කරනවො නම් “දම ො 
නම් අර ො ව ඇසුරැ කරන්දන් නිකන් නම් දනොදේ, අහවල් ප්ුේගල ො 
දම් වදග් මහො නරක දකදනක්, එ ො එක්ක දම ො ගනුදෙනු කරන්දන් 
දමොනවො හරි අකට ුත්තක් ඇති” කි න ිසදි ට තව දකදනක් ව 
ඇසුරැ කරන්න ගි  ිසට තමන් ව අවමොන ට ලක් දවනවො නම්, අනිත් 
අ  තමන් දෙස සැක මුසු ස්වභොවද න් බලනවො නම්, එබඳු වූ නරක 
මිතුරන්, ප්ොප් මිතර  හළුවන් දුරැ කරන්නට ඕනූ. දම් ිසදි ට දුරැ කරන 
එකත් ආශරව දගදවන්න කරම ක්. ඉතින් දම් දුරැ කළ  ුතු රර්ම න් 
ඔබ දුරැ දනො කරනවො නම්, දහොහට ෙකින්න උප්න් ආශරව - කොමොශරව, 
භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න තුන් ආශරවද ෝ - වැදඩන, නූප්න් ආශරව 
උප්දින ප්රතිප්දාවක ඉන්නවො කි ලො. දුරැ කළ  ුතු රර්ම න් දුරැ 
කරනවො නම්, උප්න් ආශරව දුරැ කරන ප්රතිප්දාවක ඉන්නවො කි ලො 
ජීිසතද න් ෙකින්න.  
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ඊට ප්ස්දස් දප්න්වනවො විේ්ෝභ්ේේ  ප්හ කළ  ුතු ආශරව. 
ිසදනෝෙන  කි න්දන් නැති කිීමදමන්. ්ප්පන්්දප්පේන්් පාපේක 
රකාමේධ ්ේමා ්ාධිපිවතාේම්ි, පාත්ි, විේ්ාේභ්ි, ුයන්්කේහා්ි 
ර්භාවතං ග්ේා්ි - එතදකොට උප්න් උප්න් ප්ොප්ී අකුසල රර්ම න්, 
උප්න් උප්න් කොම ිසතර්ක, උප්න් උප්න් වයොප්ොෙ ිසතර්ක, උප්න් උප්න් 
හිංසො ිසතර්ක ිසදනෝෙන  කරන්නට ඕනූ, නැති කරන්නට ඕනූ, නැති 
කරන්නට උත්සොහවත් දවන්නට ඕනූ. සිත තුළ  ම් කොම ිසතර්ක ක්, 
වයොප්ොෙ ිසතර්ක ක් ඇතිදවනවො නම්, ඊට අනුව  න්දන් නැතිව - 
කොම ිසතර්ක ක් එන ිසට අසුභොදී නිමිත්තක් දමදනහි කරලො එ  
දගවො ගන්නට, වැ  කර ගන්න, නැති කර ගන්න උත්සොහවත් දවනවො 
නම්, ේදේශොදී ප්ටිඝ නිමිත්තක්, හිංසො ිසතර්ක ක් එන ිසට ෛමතරි  
ආදී රර්ම ක් දමදනහි කරලො එ  දගවො ගන්නට, නැති කර ගන්න 
වීර්  කරනවො නම්, දම් ප්ින්වතුනි ඔබ නූප්න් කොමොශරව, භවොශරව, 
අිසෙයොශරව නූප්ෙලො, උප්න් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව දුරැ කරන 
ප්රතිප්දාවක ඉන්නවො. ඒ නිසො ිසදනෝෙනද න් දුරැ කළ  ුතු ආශරව  
කි න ිසට, දම් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න තුන් ආශරව  ඔබ 
නැති කිීමදමන් දගවො ගන්න.  

ඉතින් ිසදනෝෙනද න් දුරැ කළ  ුතු ආශරව  දුරැ කරන්දන් 
නැහැ කි ලො කි න්දන් - කොම ිසතර්ක, වයොප්ොෙ ිසතර්ක, හිංසො ිසතර්ක 
උප්දින දකොට, ඒවො නැති කරන්නට උත්සොහ දනො කරන ිසට - ඔබට 
නූප්න් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව උප්දි ි, උප්න් කොමොශරව, භවොශරව, 
අිසෙයොශරව වැදඩ ි. එදහනම් දම් ිසදනෝෙනද න් දුරැ කළ  ුතු 
ආශරව  කි ලො කි න්දන් දම් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න 
තුන් ආශරව . ඒවො දම් ිසදි ට හැසිරිලො නැති කරන්න ඕනූ කි ලො 
ෙන්නවො නම් ඒකටත් ආමවත්ක පාා්ා්ි කි ලො කි නවො.  

එතදකොට භාවත්ාේවත්  ප්හ කළ  ුතු ආශරව තිද නවො. 
භොවනොව කි ලො කි න්දන් නුවිසන් සලකලො බලලො දම් දබොජ්ඣංග 
රර්ම වඩනවො. ම්ි ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ, විරිෙ ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ, 
්්මාවිකෙ ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ, ප්ි ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ, පම මභ ධිපි 
ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ, මාාධිපි ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ, ්ේප ක්ඛා ම්මේුාජ්ඣංග්ෙ 
කි න දමන්න දම් දබොජ්ඣංග රර්ම න් වඩන ිසට, ඒ රර්ම න් දනො 
වැඩීම නිසො ඇති වූ ආශරව ක් තිද නවො නම් ඒ ආශරව  දගදවනවො. 
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දම් රර්ම න් වඩන ිසට උප්න් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව ප්රහීණය 
දවනවො. නූප්න් කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව නූප්දිනවො.  

දබොජ්ඣංග රර්ම කි න ිසට සති සම්දබොජ්ඣංග  ෙත  ුතු ි 
සිහි . ඉතිරි සම්දබොජ්ඣංග හ  දකොටස් දෙකකට දබදෙනවො. සති  
දෙකටම අ ත් දවනවො. 

1. ිසරි , රම්මිසච , ප්ීති - ද ොනිදසොමනසිකොර  නැත්නම් වීර්  
කි න ප්ැත්තට, හැකිළුණයු සැඟවුන දෙ ක් ඔසවලො ගන්නට 
උත්සොහවත් දවන රර්ම න් කි ලො ෙකින්නට ඕනූ.  

2. ප්ස්සේිප, සමොිප, උදප්්ක්ඛො - ඇිසස්සුණයු දෙ ක්, ිසසිරැණයු දෙ ක් 
සංසිහවන්නට ගන්න රර්ම න් කි ලො ෙකින්නට ඕනූ.  

දම් ප්ින්වතුන් හිත වඩන ිසට දැන ගන්න ඕනූ දම් දවලොදේ 
දී කුමන කුමන සම්දබොජ්ඣංග ක් වැඩි   ුතු ෙ කි ලො. ඒ කි න්දන් 
හිත ිසසිරැණයු දවලොවට වීර්  , ඒ වදග්ම ෙහම් කරැණයු දමදනහි 
කිීමම, ප්රීති   න ඒවො දමදනහි කදළොත් ඒ ිසසිීමම වැඩි දවනවො. ඒ 
දවලොදේ දී සමොිප, උදප්්ක්ඛො, ප්ස්සේිප කි න සම්දබොජ්ඣංග වැඩි  
 ුතු ි. හිත දහොහට එකඟ වූ දවලොවට, සමොහිත වූ දවලොවට, සමොිප, 
උදප්්ක්ඛො, ප්ස්සේිප කි න සම්දබොජ්ඣංග වැඩුදවොත් හිත 
හැඟදවනවො, දනො ෙන්නො තැනකට  නවො. ඒ වදග් දවලොවට ිසරි , 
ප්ීති, රම්මිසච   න ඒවො වැඩි   ුතු ි කි ලො දැන ගන්න ඕනූ.  

දම් හිත දෙස බලමින් දබොජ්ඣංග රර්ම න් වඩන ිසට උප්න් 
කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න තුන් ආශරව  ප්රහීණය දවනවො. 
නූප්න් ආශරව නූප්දිනවො. නමුත් ඒ කරම  ෙන්දන් නැතිනම් එ ොට උප්න් 
කොමොශරව, භවොශරව, අිසෙයොශරව කි න ආශරව වැදඩනවො, නූප්න් එක 
උප්දිනවො. ආමවත්ක පාා්ා්ි කි න ිසට, දම් කොමොශරව, භවොශරව, 
දිට්යොශරව, අිසෙයොශරව කි න දම් ආශරව හතර ජීිසතද ් ඇසුරැ දවනවො 
දමන්න දම් රර්මතො හදතන් කි න එක ජීිසතද න් ෙකින්න. දම් හත් 
දප්ොදල් බුදුරජොණයන් වහන්දස් දප්න්වලො තිද න ිසදි ට කට ුතු දනො 
කරන ිසට දම් ආශරව ප්වත්වනවො කි ලො ෙකින්නට ඕනූ. දම් තුන් 
භූමි  අනුව ගි  රර්මතො හමු දවන්දන් ආශරව න්දග් කෘතය ක් 
හැටි ට කි ලො ෙකින්නට ඕනූ. ආමවතා්ං ආහ්මාන භූ්වතා මාමවතා - 
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ේ්මං ර්ාහ්මාන ර්ාමවතා - අනොශරව  ි කි ලො කි න්දන් ඒ ආශරව 
රර්ම අරමුණයු දනොවන මනසට ි.  

එතදකොට දම් ටික ෙකින්නට ඕනූ ආමවත්ක පාා්ා්ි කි ලො. 
“දම් උප්න් ආශරව වැඩි දවන්දන්, නූප්න් ආශරව උප්දින්දන් දමන්න 
දම් ිසදි ට ි දන්ෙ?” කි න කොරණයොව දනො ෙන්නො බව ම අිසෙයොව. 
ඒ අිසෙයොව ම දහ්තු දවනවො ආශරව ඇතිදවන්නට. අිසෙයොව නැති 
වුදනොත් ආශරව නැති දවනවො. “දම් දම් ආශරව රර්ම ජීිසත ට හමු 
දවන්දන් දමතැනින්, දම් දම් කොරණයො දම් දම් ිසදි ට ද දුව ිසට 
දම ින් බැහැර දවන්නට ප්ුළුවන්” කි ලො දැන ගන්නවො නම් ඒකට 
කි නවො ිසෙයොව කි ලො, අිසෙයොව නැහැ කි ලො. ඒ ිසෙයොව නැති 
වුදනොත් අිසෙයොව උප්දිනවො. එතදකොට ඒ අිසෙයොව නැති වුදනොත්, 
ිසෙයොව ඉප්දුදනොත් ඒ තම ි ආශරව නැති වීම. “දම් ආශරව රර්ම න් 
දම්වො  ි, දම් ආශරව ඇතිදවන්දන් දමදහම ි, නැති දවන්දන් 
දමදහම ි” කි න දම් ප්රි ො  ම ෙකින්න ආශරව නිදරෝරගොමිනි 
ප්රතිප්දාව හැටි ට.  

ඉතින් ඒ ිසදිහට සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස් දම් සම්මොදිට්ඨි 
සූතර  දේශනො කර අවසන් කළො. ප්ින්වතුනි, දබොදහෝ දෙදනකුට ෙහම් 
ඇස ප්හළ කර ගැනීම ප්ිිසස, දබොදහෝ දෙදනකුට ෙර්ශන භූමි ට 
ප්ත්වීම ප්ිිසස ප්වතින දබොදහෝම වටිනො සූතර ක්. දම් කොල වකවොනුව 
ප්ුරො අප්ට හැකි ශක්ත ි ප්රමොණයද න් දම් සූතර ට අර්ථකථන ක් 
දෙන්නට අප්ි උත්සොහවත් වුනො. නමුත් දම් මුළු බුේර ශොසන  ම මම 
කීවො දනොදේ. මට කි න්න බැරි වුන,  හප්ත දප්න්වන්න බැරි වුන 
කරැණයු අනන්ත ි අප්රිමොණය ි. මො ිසසින් දමදතක් දම් ප්රි ො න් තුළ 
ප්ිහිටලො දේශනො කළ රර්ම න්දගන් ගත  ුත්තක් අර දගන 
එප්මණයකින් නතර දනො වී දකොතැනකින් දහෝ දම් රර්ම  තව 
තිද නවො ෙ අලුත්වැඩි ො කර ගන්න, ඉදගන ගන්නට කි ලො බලලො, 
ඒ ඒ ප්රි ො න් සම්මර්ශන  කරලො ඉදගන දගන දම් දුක් සහගත 
සංසොරද න් එදතර දවන්නට හැමදෙනො ම උත්සොහවත් දවන්නට 
ඕනූ.  

දමදතක් ෙවස් දම් රර්ම දේශනො, දම් ෙහම් ප්රි ො  මම 
දේශනො කළො නම්, ඒ දේශනොව දම් ප්ින්වතුන්දග් දම් සෙහම් ඇස 
අවදි වීම ප්ිිසස ම දේවො. දම් දුක් සහගත සසර කතරින් එදතර 
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දවන්නට දම් ප්ින්වතුන්ට  ම් ප්මණයක් දහෝ අත්වැලක් දේවො. මොදග් 
දලොේතුරො බුදුරජොණයන් වහන්දස් දලෝකද ් ප්හළ වූදේ දම් දලෝක 
සත්ව ො දකදරහි අනුකම්ප්ොදවන් රර්ම  අවදබෝර කරවන්නට. ඒ 
බුදුරජොණයන් වහන්දස් දලෝක ට කරන්නට ආප්ු  හප්තට, දලෝක ට 
කරන්නට ආප්ු කට ුත්තට උෙේ උප්කොර කිීමදමන් සත්ප්ුරැෂ වැට 
ප්ැවැත්වීමට කළ උප්කොර ක් ෙ දේවො කි න අෙහසත් ඇති කර ගන්න 
ඕනූ. හැම දෙනොට ම උතුම් වූ නිර්වොණය සම්ප්ත්ති  අවදබෝර කර 
ගන්න දම් ප්රි ො න් දහ්තු උප්නිිඃශර  දේවො. දමදතක් දිනක් දම් 
රර්ම  ප්රිශීලන  කළ සි ලුම දෙනොට සූිසසි මහො ගුණයද ් අනන්ත 
ගුණයොනුභොව බලද න් දම් ජීිසතද ් දීම රර්මඥාවන  ප්හල කරගන්න 
ශක්ති , ෛරර්  ඇති දේවො කි ලො සොදු නොෙ ක් ප්වත්වන්න. 
දතරැවන් සරණය ි. 

මාුර ! මාුර !! මාුර !!! 

ආනරව වශර  යමිශ වි . 



 

ප්සුනාා - ධර්ම දාාය 
මබ්ු ෝං ්්මා ෝං ජි්ා ි්, සි ලු ෙන් ප්රෙවො රර්ම දාන  ජ ගනී 

රර්ම දාන  ප්ිළිබහව රම්ම ප්ෙටයකථොදවහි දමදස ් සහහන් දේ. 
සක්වල ගැබ සිට භවොගර  ෙක්වො අතරක් නැතිව බුදු, ප්දස්බුදු, මහ රහතන් 
වහන්දස්ලො වඩො හිඳුවො දෙන ලෙ ප්රණීත ප්ිණය්ඩප්ොත දාන ට ෙ වඩො, ප්ොතර 
ප්ුරවො දෙන ලෙ ගිදතල් ආදී දබදහත් දාන ට ෙ වඩො, එදස්ම මහො 
ිසහොර න්ට සමොන ිසහොර ෙ, දලෝවොමහොප්ො  වැන ි ප්රසොෙ න ් දනොද ක් 
සි ෙහස් ගණයනින් කරවො දෙන ලෙ දස්නොසන දාන ට ෙ වඩො, අනොථ 
ප්ිණය්ඩික සිටුතුමො දෙේරම් දවදහර සහහො කළ ප්නස් හතර දකෝටි ක රන 
ප්රිතයොග දච්තනොවට ෙ වඩො, බඹදලොව තරම් උසට බුදුන් උදෙසො ෛචතය  
කරවනවොට ෙ වඩො  ටත් ප්ිරිදස ින් සතර ප්ෙ ගොථොවකිනදුු අනුදමෝෙනො 
රර්ම දේශන ක් සිදුදකදර් නම්, රර්ම දානම  ප්ින්කමක් සදිු දකදර් නම් 
ඒ රර්ම දානම  ප්ින්කම ම වඩො දශර්ෂ්ය දේ, උතුම් දේ  ැ  ි ෙක්වො ඇත. 

එ ට දහ්තුව නම් ඉහත ක ීසිවුරැ ප්ිදීම ප්ිණයඩ්ප්ොත දාන දසනසුන් 
ඉදිකිීමම් ආදී ප්ුණයය කර්ම කරනුද ් රර්ම  අසො දැන ගත් බැිසනි. රර්ම  
දැන කි ො ගැනමීට දනො ලැබුිස නම් බත් හැන්ෙකදුු දනො දෙන බව රර්මද ් 
දප්න්වො ඇත. තව ෙ රහත් දබෝිපද න් නිවන් දුටු ප්ිරිස අතර අගතැන්ප්ත් 
සම්මොදිට්ඨි සුතර  ෙ දේශනො කළ ඒ සැරි ුත් මහරහතන් වහන්දස්ට 
කල්ප් ක් මළුුල්දලහි වසනි වර්ෂොදේ දි  ියඳු ප්රමොණය  කීමට තරම් මහො 
නුවණයක් ඇත්දත්  . දම් තරම් නුවණයක් ඇති ඒ සැරි ුත් හිමිට ෙ අස්සජි 
හිමි න්දගන් බණය ප්ෙ ක ්දැන ගැනමීට දනො ලැබුිස නම් නවින් දැකමීට 
දනො හැකි වන්දන්  . දම් දහ්තුදවන් රර්ම දානම  ප්ින ම ස ිලූ දානම  
ප්ින්කම් වලට වඩො දශර්ෂ්ය වන බව අගර වන බව තථොගත සම්මො 
සම්බුදුරජොණයන් වහන්දස් සක් දෙිසඳුට වදාරන්නට ද දුදන්  . 

රර්ම දාන  අවුරැදු ෙහස් ගණයනින් සමීො වූ බුේදරෝත්ප්ොෙද හිම කළ 
හැකි වන්දන් . කල්ප් ගණයනින් අති දීර්ඝ වූ අබුේදරොත්ප්ොෙද හි කළ 
දනොහැකි වන්දන් . සංසොරද හි සැරිසරන සත්ව ො සුගති ට දනොප්ැමිණය 
අවුරැදු කලප්් දකෝටි ගණයන් අප්ොද ් වොස  කරන කල්හි ෙ රර්ම දාන ක් 
නම් කළ දනොහැකිදේම . මිසදිටුව උප්න් කල්හි ෙ, ප්ිට සක්වල උප්න් කල්හි 
ෙ, දගොළු - ියහිරි - දමෝඩ – උම්මත්තකව උප්න් කල්හි ෙ, ශරේරො, සති, වීරි , 
සමොිප, ප්රඥාව  න ඉන්ද්රි  රර්ම න් දුර්වලව උප්න් කලහ්ි ෙ අල්ප් මොතර වූ ෙ 
රර්ම දාන ක් නම් දනොදකදර්ම . දීර්ඝො ුෂ්ක අරූප්ී බරහ්ම දලෝක සතදරහි 
හො අසඤ්ඤසත්ත බරහ්ම දලෝකද හි උප්න් කල්හි ෙ රර්ම දාන  දනොකළ 
හැකි . 



 

රර්ම දානද හි අරර්මද න් උප්ෙවොගත් දෙ ක් දනොවන දහ ින් 
දාන වස්තුව ගැන සැක ක් දනොවන්දන් . දලොේතුරො බුදුවර න් 
වහන්දස්දග් ශ්රී මුඛද නම් දේශනො කළ රර්ම ක ් දහ ින් රර්ම  අති 
ප්ොරිශුේර වන්දන ්. රර්ම දාන  දුශ්ශීල න්ට දුන්දන ්ෙ ිසප්ොක  මහත්ලල 
වන්දන ්. 

දාන වස්තුදවහි දලෝභ ඉප්දීදමන් වන ප්ුණයය හොනි කදුු නැත්දත් . 
රර්ම දාන  දීදමන් දිළඳිු දනොවන දහ ින් ප්සුතැිසලි වීමකුදු නැත්දත් . 
රර්ම දාන  සි ල්ලන්ට සොරොරණය දාන ක් දනොදේ. දලොේතුරො බුදු දකනකුන් 
වහන්දස් ිසසිනම් ප්රථමද න් දුන් දහ ින් අසොරොරණය දාන කි. දුන් අ ට 
දමන්ම ලැබූ අ ටෙ ප්ින් ප්දිරන දාන කි. 

රර්ම දාන  නිවන් උදෙසො දකදරන දේශනොවක් දහ ින් 
දනොප්ැතුවෙ නවින් ලබොදෙන දාන කි. ඥාවන ිසප්ර කු්තව බණයකීම් ිසරළ 
දහ ින් දබොදහෝ ිසට තරිදහ්තුක කුසල්ම උප්දින්දන් . රර්ම දේශනොව ප්ටන් 
ගත් දමොදහොදත් සිට අවසොන වනදතක් අප්රමොණය කුශල චිත්ත ිසථින්දගන් 
ෙ සේරො සති කරැණයො මුදිතොදි කුසල ෛචතසික න්දගන් ෙ සිදු කරන අති 
බලවත් කුශල කර්ම කි. 

රර්ම ශරවණය  කිීමදමන් ශරේරො ප්රඥාව දි ුණයු කර ගත් දබොදහෝ 
සත්වද ෝ මසුරැ මල හැරප්ි ො තමන් සතු සි ලු රන  ප්රිතයොග කරති. 
සමහරැ රන  ෙ, ඇස්, ඉස්, මස්, දල්, අත්ප්ො ආදී අංග ප්රතයංග ෙ ප්රිතයොග 
කරති. තෘෂ්ණයොව හැරප්ි ො එදතක් ෙූ දීදමහි දප්ොළඹවන රර්ම  දීම ස ිලු 
දීම් වලට වඩො උසස් දේම . රර්ම දාන  නිසො මරණය  වැලකී ැකුණයු ජීිසත 
දමදතකැ ි ප්මණය නැත. සතර අප්ො දුකින් මිදී සුගතිද හි ඉප්දුණයු සත්ව න් 
දමදතකැ ි ප්මණය නැත. එදහ ින් රර්ම දාන  සි ලු දාන න්ට ප්රමුඛ දව .ි 

බණය දේශනො කරන අ දග්ෙ අසන අ දග්ෙ බණය කි ො නිමවන 
දතක් ක නි් වචනද න ් දකදරන අකුසල් වලනි් දතොරව ක  වචන  
සංවරව ප්වතින බැිසන් සලී  සම්ප්රූ්ණය දේ. දේශනො කරන රර්ම ට සිත 
නැඹුරැව ප්වතින දහ නි් කොමච්ඡන්ෙ, වයොප්ොෙ, ථීනමිේර, උේරච්ඡ 
කුකක්ුච්ඡ, ිසචිකිච්ඡො  න නීවරණය රර්ම න්  ටප්ත් වීදමන් සමොිප  
සම්ප්ූර්ණය දේ. රර්ම  අවදබෝර වීදම්දී ප්රඥාවව ප්හළ දේ. දමදස් සීල, සමොිප, 
ප්රඥාව වශද න් තුන් වැෙූරැම් වූ ආර්  අෂ්ටොංගික මොර්ග  එකවර සම්ප්ූර්ණය 
වීදමන් මොර්ග ලල අවදබෝර  දේ. එිසට නිර්වොණය  ප්රතයක්ෂ දේ. එදහ ින් 
රර්ම දාන  දිට්ය රම්ම දේෙන ී වශද න ්එවදලම් ිසප්ොක ලබො දි  හැකි 
දාන කි.  

 ම් කිසි ිසදි කින ් දමදලොව එබඳු ිසප්ොක ක ් ලබො ගැනමීට 
දනොහැකි වූද ්ෙ දම් මහො භද්රකල්ප් ට එක් තිස් කලප්් කින් මත්දතහි දලෝ 



 

ප්හල වූ සිඛී නම් බුදුරජොණයන් වහන්දස්දගන් දමොදහොතක් බණය ඇසූ 
මිගලුේෙක නම් වැදි ප්ුතර ො සතර අප්ො දුකින් මුදා කල්ප් තිස් එකක් මළුුල්දලහි 
සදිවය දලෝකද හිත් මනුෂය දලෝකද හිත් අප්රමොණය වූ සම්ප්ත්ති ට 
ප්මුණයුවො දකළවර දලෝදකෝත්තර සැප්ත වූ නිර්වොණය ටත් ප්මුණයවුොලූවොක් 
දමන් අප්රමොණය ව ූ සුගත ි සංඛයොත දලෞකික සම්ප්ත්ති ටත් දකළවර 
නිර්වොණය සංඛයොත දලෝදකෝත්තර සම්ප්ත්ති ටත් ප්මුණයුවො ලීදමහි රර්ම 
දාන  සමත් දව ි. 

දප්ර බුදුවර න් වහන්දස්ලොදග් රර්ම දාන  දහ්තු දකොට දගන ප්සු 
බුදුවර න් වහන්දස්ලොෙ ප්දස් බුදුවර න් වහන්දස්ලොෙ රහතන් වහන්දස්ලො 
ෙ දලෝකද හි ප්හළ වූහ. ඒ කොරණයද නුත් රර්ම දාන  දශර්ෂ්ය දේ. 
සත්ව කුට ලැිය  හැකි උසස්ම තැන වූ සම්මො සම්බුේර දබෝිප  ප්වො අත් 
කරදෙනුද ් රර්ම දාන  ිසසිනි. ඒ දහ්තුදවනුත් රර්ම දාන  අගර . රර්ම 
දානද හි ආනිශංස ප්ක්ෂ  දමදතකැ ි සීමො කර ප්රමොණයකර කිව දනොහැකි 
බවම තරිප්ිටකද හි සහහන් . රර්ම දේශක ො උප්නපූ්න් තැන ස ිලු  ස 
ඉසුරැ ප්ිරිවර සම්ප්ත්තිද න් ආඪ්ය වන්නොක් දමන්ම ඒවො සැප්දස් අනුභව 
කරන මහො ප්රඥාවවන්තද ක් ෙ වන්දන් . දලෞකික දලෝදකෝත්තර සි ලු 
සම්ප්ත දෙන්නොට සි ලු සම්ප්ත් නිතැතිනම් ලැදේම . එදහ ින් එබඳු උතුම් 
රර්ම දාන  දෙන්නට වටී.  

ප්ිරිස් වලට රර්ම දේශනො කිීමම කොටත් කළ දනොහැකි බව සැබූ . 
එදහත් රර්ම දාන  කොටත් සිදු කළ හැකි දවනත් ිසිප දබොදහෝ තිදේ.   

1. රර්ම දේශනො කිීමම, කරවීම හො රර්ම ප්ජූො ප්ැවැත්වීම  
2. රර්ම  ඉගැනව්ීම හො ෙහම් දප්ොත් ප්ත් සඟරො මදු්රණය  කර දබදා හැීමම 
3. ප්ිරිස් වලට බණයදප්ොත් කි වීම, අනය න් ශීලද හි ගණුයද හි ප්ිහිටුවීම 

හො ඔවුන්ව ිසිසර ප්ිනක්ම් වල ද ෙවීම 
4. රර්ම ශොලො කරවීම,  රර්මොසන කරවීම, ඉරැදින ෙහම් ප්ොසල් ප්ිහිටුවීම 

හො ඒ සහහො ප්හසුකම් සැලසීම 
5. ෙරැවන්ට රර්ම  උගන්වො රර්ම දේශක න් කරවීම 
6. රර්ම දේශක භකි්ෂනූ්ට හො රර්ම  ඉදගන ගනන්ො භික්ෂනූ්ට අවශය 

ප්හසුකම් සැලසීම 

ධර්ම දාය  මහතේ ඵල වීමට 

රර්ම දේශනො කීිමම ෙහම් දප්ොතප්ත මදු්රණය  කරවීම ආදිද ්දී 
තමන්දග් උගතක්ම්, ෙක්ෂකම්, සප්න්කම් දප්නව්න මොනද න් දුරැව, නම 
දහෝ ඡො ොරූප් ප්ල කරගැනීදම් ආශොදවන් දතොරව කළ  ුත ු. බණය දප්ොත් 
මුද්රණය  කරවීදම්දී රර්ම දගෞරව  ැදකන දස් බොල කරදාසි වල මුද්රණය  
දනොකර මැෙප්ු කඩදාසි වල මුද්රණය  කරවීම ෙ, අකුරැ වචන දනොවරදින දස් 



 

දශෝරය ප්තර බැලීම ෙ, බොහිර ශොස්තරී  ලිප්ි හො දවදළහ දැන්වීම් ඇතුළත් 
දනොකිීමම ෙ ඉතො වැෙගත් බව සැලකි   ුත්තකි. දකදස් වත් රර්ම  
දනොදකළසීම හො රර්ම ට අදගෞරව දනොකීිමම දබෞේර ගුණය ක.ි රර්ම  
ැක ගැනමීකි. 

රර්ම දාන  කරන්නවුන් ිසසින් රර්මදානද හි අප්රමොණය ආනිශංස හො 
ිසප්ොක ඇත්දත්   ි නුවිසන් සලකො ප්රතයොදී ලොබ ප්රද ෝජන හො නම්බුනොම, 
කීර්ති, ප්රශංසො ගරැ බුහුමන ් ලැීමදම් දලෝභද න් තුරන්ව 
නිශ්ශරණයොරයොශද න්  ුතවු කළ  ුත ු. එදස්ම බණය අසන්නවනු්ට නිනද්ා 
කරන, ගර්හො කරන, දහලො ෙකින දච්තනොදවන් දතොරව ඔවනු් සසර දුකින් 
මුදා ගැනීදම් හො දලොේ දලොේතුරැ සැප්තට ප්ැමිණයවීදම් අභිලොශද න්  ුතුව 
කරැණයො ෛමතරී සහගත සතිින් ශිලොදී රර්මද හ ිප්ිහිටො රර්ම දාන  සදිු කළ 
 ුතු . එදස් දනොකළදහොත් රර්ම දානම  කුසල  උතක්ෘෂ්ය දනොදේ. රර්ම 
දාන  සිදු කිීමමට ප්ළමුවත ්එ  කරන අවස්ථොදේත් ඉන් ප්සුවත්  න තුන් 
අවස්ථොදවහිම දලෝභ – ේදේශ - දමෝහොදී දකදලස් වලින් ප්සු දනොබො කළ 
 ුතු . සමහර ිසට “අදන් දම් දප්ොත මුද්රණය  කරවීමට දබොදහොම මුෙල් 
ිස ෙම් දේිස”    ික ිො දලෝභ  ෙ, “දම් නරක මිනසිුන්ට දමොන බණයදැ ි” 
ේදේෂ  ෙ, “දම් වැදඩන ් මදග් මහන්සිද ් හැටි ට ිස ෙදම් හැටි ට 
ප්රතිලල ක් ආනිශංස ක ්ලැදේදැ ි” දමෝහ  ෙ ඇතිිස  හැකි . එදස් ප්සු 
බට වීම් සහිත දූෂිත වූ සිතින් රර්ම දාන  කදළොත් ඒ කුසල  හීන, ලොමක, 
දුර්වල දුක් සැප් දෙකනි් මිශර ිසප්ොක ඇති කුසල ක් දව ි. 

ධර්ම දාය ට හතරුැකාම් කාරිීම 

දනොමිලද ් දෙන බණය දප්ොත් ඥාවන ත්, කොල ත්, මහන්සි ත්, 
රන ත්, රර්ම  දවනුදවන ්ප්රිතයොග කරන, ලොභ ප්රද ෝජන අදප්්ක්ෂොදවන් 
දතොරවූ සත් ප්ුරැෂ සොරු ජනතොවදගනම් ියහිවන දහ ින් ිසදශ්ෂ 
දගෞරවද න් ආරක්ෂො කළ  ුතු . ක ිවො ප්රද ෝජන ගත  ුතු . ශරේරොදවන් 
දනොමිලද ් දෙන ෙහම් ප්තදප්ොත ලබොදගන දහෝ ප්ිළිදගන එ  දනොකි වො, 
ඉන් ප්රද ෝජන දනොදගන එ  ක ිවීමට කැමති දකනකුට ෙ දනොදී, ආරක්ෂො 
ෙ දනොදකොට නොස්ති වී  ොමට ඉඩදීම ඒ රර්ම දාන ට කරන හොන ික ්වන 
දහ ින් ඉන් බරප්තල අකසුල කර්ම ක් සදිුදේ. ළම ින් නැළවීමට දහෝ 
ළම නි් සතුට ුකිීමමට ඒ දප්ොත් දීදමන් ඒ ළම ින ්ෙ අප්ො ගොමී අකුසල් කර 
ගනිති. තවෙ රර්ම දාන  දලෞකික දලෝදකෝත්තර සි ලු සැප්තට ඉවහල් වන 
මහො ආනිශංස දා ක කුසල කර්ම ක් වන දහ ින් තමන්දග් බල  ප්ූදමන් 
එ  වළක්වොලන අ  ෙ, නරක හැසිීමම් කූදකෝ ගැසමී් ආදිද න් එ ට බොරො 
කරෙර ප්මුණයුවන අ  ෙ, රර්ම දාන  දහළොෙකනි, ප්හත් දකොට, නිශ්ලල 
දකොට සිතන කි න අ  ෙ ඒ දලෞකික දලෝදකෝත්තර සි ලු සැප්තනි් ප්ිරිහී 



 

සතර අප්ො ොදී දුගති ට වැදටන බව සැලකි   තුු ි. “්්මා ේභම ම 
පහාභේවතා” රර්ම ට ේදේෂ කරනන්ො ප්ිරිදහ ි. 

සදේධම්මශ ප්රම දුලේලනභශ 

“සේරර්ම  නම් අතිශ ිනම් දුර්ලභ  ි” බුදු මිුසන් ෙ දේශනො දකොට 
වදාළ දස්ක. මහො කොරැිසක ඒ බුදුරජොණයන් වහන්දස ්ෙන ්වළඳා ගහ කිළ ිට 
වැඩමවො ප්ො දසෝදා එහි ප්ඩි  මත සිට එතැනට ප්ැමිදණයන භකි්ෂනූ්ට 
දිනප්තො දමදස් අනුශොසනො කළ දස්ක. “රප්පාාේභ් භික්ඛේවත, මමපාේභද, 

ුර්ධේභා ුදද්්දප්පාේො ේධාකසමිං, ුර්ධේභා ා්දසමත් පටිධාේභා, ුර්ධභා 
පබ්ුජ්ාා, ුර්ධභා මද්්ා මමපත ි්, ුර්ධභං මද්්මා මවතනං. යථ මහදණයනි, 
අප්රමොෙව රයොන මොර්ග ලල වඩේ, දලෝකද හි බුෙද්රෝත්ප්ොෙ  දුර්ලභ . 
මිනිසත් බව දුර්ලභ . ශරෙර්ො සම්ප්ත්ති  ෙ දුර්ලභ . ප්රවරජයොව සප්ැිසේෙ  
දුර්ලභ . රර්ම ශරවණය  දුර්ලභ ”  නු එහි අෙහස .  

දම් අනුශොසනොදේ ඇති වැෙගතක්ම නිසො දිනප්තො දේශනො කළ 
දස්ක. ඒ ප්රම සතය වූ මිහිරි වූ බුේරොනුශොසනොව ප්ිළිගනිදතොත් සොරු 
ජනද නි, කුමක් දහ ින් තණය අග ප්ිිස ියහක් සො අනිස්ථිර ජීිසත ක් ලැබ 
ගම් – ියම්, දගවල් දදාරවල්, මිල – මුෙල්,  ොන – වොහන, අඹු - ෙරැ, ගව මහීෂ 
හො දාසි - දාසොදී කොම වස්තූන් දකදරහි ඇලී බැඳී කො දකොටො වැදටමින් නඩු 
හබ කි ො ගනමිින් ඊර්ෂයො දකරෝර - මෙ - මොනොදී දකදලස් වඩමින් කල් 
 වනන්හුෙ? 

නමම ධර්ම දාය ට සම්ෙයේධ වීම 

දමම ඉතො වටිනො ෙහම් ප්සු්ථකද ්  ම් ප්ිටප්ත් ප්රමොණය ක් මුද්රණය 
ිස ෙම වූ රැ. 98 ක ්ප්මණයක් දගවො ලබොදගන උතුම් රර්ම දාන ක් දලස 
ඔබ ප්රදේශද ් රර්ම ගදේෂණයද ් ද දෙන ප්ින්වතුන් හට දනොමිලද ් දබදා 
දීමට හැකි ොව ඇත. ඒ සහහො ඔබදග් දුරකථන අංක  හො අවශය දප්ොත් 
ප්රමොණය  සහහන් කර අප් දවත ලිප්ි ක් එවනන්. නිවන් මග, 595/5 
දරොමිද ල් මොවත, ප්නොදගොඩ, දහෝමොගම  න තැප්ැල් ලිප්නි  දහෝ 
path.nirvana@gmail.com  න ිසෙයුත් ලිප්ින  භොිසතො කරන්න. 

රර්ම දාන  ප්ිලිබහ වූ ඉහත ලිප්ි  ස්ථොදනෝචිත බව සලකො 
අන්තර්ජොලද න් උප්ුටොදගන දමහි ඇතුළත් කරන ලෙ බව කරැණයොදවන් 
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