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 2012.05.20 දින මහනුවර එම්. ගුණරත්න මහතාගග් 

නිවගස්දී පැවැත්වූ ගද්ශනාව. 

නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්බුද්ධස්ස. 

ගරුතර මහා සංඝයා වහන්සස්සගන් අවසරය.ි 

අද සේ සද්ශනසය්දී සේ ශාසනසය් දර්ශනාත්මක පුත්තත් ඒ දශශනය 

අනුව එදිසනදා ජීවිතය හුඩගස්වා ගතයුත්සත්  සකසස්ද යනන්, නුත්නේ මාගශය 

ගුනත් මම කථා කරන්නේ.  

තථාගතයන් වහන්සස් නමක් ස ෝකසය් පහළවුනත ්නුතත් හුමදාම 

ස ෝකසය් පවතින ඇත්තක් තිසයනවා.  බුදුරජාණන් වහන්සස් ස ෝකසය් 

පහළවුනාට පස්සස්, උන් වහන්සස් සේ ස ෝකසය් පවතින, ඒ ඇත්ත 

සහායාසගන, ඇත්ත අවසබෝධකරසගන සේ ස ෝකයට සද්ශනා කළා. ඉතින් ඒ 

ඇත්ත ස ෝකසය් නුතුවා සනාසවයි. නමුත ්ස ෝකයාට ඒ ඇත්ත අවිදයාසවන්, 

ආශරවව ින්, සකස ස්ව නි් වුහි ා. ඒ ඇත්ත වුහි ා නිසා වැස්ම මත 

ඇත්තක් හදාසගන, දැන් ඒක ඇත්තක් සව ා. ස ෝකසය් ඒකට කියනවා 

‘සේමතය’ කයි ා. බුදුරජාණන් වහන්සස් ස ෝකසය ්පහළසව ා, සේ ස ෝකයට 

ඇත්තයි කිය ා සත්සරන සද්ට ඔබ්සබන ්පවතනි යථාර්ථය අවසබෝධ කරසගන, 

සද්ශනා කළා.  අපිට කවදාම හරි දවසක සේ ස ෝකසයන්, සේ සසසරන්, සේ 

දුසකන් මිසදන්න පුළුවන් සවන්සන් ඒ සද්ශනා කළ දහම අවසබෝධ 

කරගත්සතාත් විතර යි.  

ඒ සඳහා ඉස්සස ් ාම අපි දහම අහ ා දැනගනන්ට ඕන. ඒකට 

කියනවා ‘සුතමය ඥානය’ කිය ා. ඊට පස්සස් ඒ අහ ා දැනගත්ත සද් දැකීමක් 

බවට පත්කරගන්ඩ ‘මාගශය’ ඕනෑ.   සී  සමාධි පරඥා  කිය ා කියන්සන් එය යි.  

එසහම නුතවු සකාසහාම හරි සි ් රැකක්ා කිය ා, සකාසහාම හරි සමාධි 

වුඩුවා කිය ා, සකාසහාම හරි නුවණක් තිබුණා කිය ා නිවන් දකින්න බෑ. සී  

සමාධි පරඥා තරි ශිාව සමාන විදියට හරි වුඩවුා කයි ා නිවන් දකනි්න බෑ. 

සමාකද සේ තරි ශිාව අවශය නිවණට පමණක ් සනා සවයි: මනුෂ්යසයක් 
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 සවන්නත්, සදවිසයක් සවන්නත්, බරහ්මසයක් සවන්නත්, අරෑපී බරහ්මසයක් 

සවන්නත්, සේ තරි ශිාව අවශයයි. නිවන් දකනි්ඩත් අවශය සවන්සන්ත් සේ තරි 

ශිාවමයි.  

සමතුනදී සේපූණශ, නියම සබෞද්ධසයක් නුතන්ේ නයිම බුදුදහම දන්න 

සකසනක් කයින කාරණාව සත්සරන්න පටිච්ච සමුප්පාදය සත්සරන්ඩ ඕන. 

දැනගන්නට ඕන. ඒකය ි දර්ශන භූමියට පත්සවච්ච සකසනකුසග් ජවය 

සපන්නනවා. සමාකකද් - අරියස්ස ඤායං දිට්ඨො මහොති සුදිට්ඨො - සේ ආයයශ 

නයායය, ආයයශ දහේ කරමය, පටිච්ච සමුප්පාදය එයා දැක්කා, මනාව දැක්කා 

කියනවා.  බුදුරජාණන් වහන්සස් ගුන, ධමමය ගුන, සංඝරත්නය ගුන, ශිාව 

ගුන සනා සස ්සවන පුහුදීමක් ඇතිසව ා තිසයන්සන් ඒ දැකපු නිසාම යි.  

සුරියුත් මහ රහතන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා “මයො ධම්මං පස්සති 

මසො පටිච්ච සමුප්පොදං පස්සති; මයො පටිච්ච සමුප්පොදං පස්සති මසො ධම්මං 

පස්සති” : යසමක් ධමමය දැක්කා නේ එයා පටිච්ච සමුපප්ාදය දැක්කා, පටිච්ච 

සමුපප්ාදය දැකක්ා නේ එයා ධර්මය දැක්කා. අන්න එයා බුදු දහම දැක්කා.   

සිය ් ම සකටි කර ා සකටි කර ා එක මිටකින් පටිච්ච සමුප්පාදසයන් 

ධර්මය සපන්නනවා. ඉතින ්ඒ දහේ දැනමු අපිට තිසයන්න ඕන.  

 මසග් පරශන්යක් තිසයනවා: සේකයි පරශ්නය:  සතර අපොය, මනුෂ්ය 

ම ෝකය, දිවයම ෝකය, රූපී බරහ්ම ම ෝකය, අරූපී බරහම් ම ෝකය, 

කොම භූමිය, රූප භූමි, අරූප භමූි කයි ො තුන් භමූියක්, තිස්එක් 

ත යක් ගැන කථො කරනවො මන්. මම්වො තිමයනවො ද?  නැද්ද?  

සමයට පිළිතුරු සදන්නට ක ින් දැනගනන්ට ඕනෑ: සේ බුදුදහම 

අවසබෝධ සනා සවන මලුු ස ෝකයම හුම සව ාසවම දිට්ඨි සහගතවයි ඉන්සන්. 

(සතයයට විරුද්ධව සත්රුේ ගන්නවා, වරදවා දැඩිසකාට ගන්නවා කයින 

අර්ථසයන් දිට්ඨි කයි ා කියනවා.) සේ දිට්ඨිය පරධාන වශසයන ් සකාටස් 

සදකකට සබදනවා, (1) උච්මේද දෟෂ්්ඨිය හා (2) ශොස්වත දෟෂ්්ඨිය කිය ා. ඒ 

උච්සේද හා ශාස්වත දෘෂ්්ඨියත් පරසබ්ධ හුටසදකක ් දක්වා යනවා. පරධාන 
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 වශසයන් ගත්තහම, සේ අන්තග්ගාහක දිට්ඨි කයින මිතයා දෘෂ්්ඨිසයන් 

සබ්සරන්න හරිම අමාරු යි. අන්තග්ගාහකා දිට්ඨි කයි ා කිව්සව් සමසහම යි:   

(1) ‘අපාය කිය  එකක් නෑ. මනුස්ස ස ෝසක කයි ා එකක ්නෑ, දිවය 

ස ෝසක කිය ා එකක් නෑ, බරහ්ම ස ෝසක කිය ා එකක් නෑ’, කියන එකට 

කියනවා උච්මේද දෘෂ්්ඨිය කිය ා. සේ දෘෂ්්ඨිසය් ඇත ිවුරැද්ද තමයි, භයානක 

කම තමයි, සහාඳ නරක සදකවත්  ුසබන්සන් නුහු. කුස  ධමමයක්වත් 

කරන්සන ් නුහු. ඇයි? ‘දිවය ස ෝකයක් නුත්නේ පින් කර ා වුඩක් නෑ, 

අපායක් නුත්නේ පවු සකරුවාට පරශ්නයක් නෑ’ කයිනකම හන්දා අකුස යට 

බය නුතිසවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සස්: “මහසණනි සේ කේබි ි අතරින්, 

සකස්ව ින් හදපු සක්ශකේබි ි තුච්ඡයි. ඇයි? සීත කාස ට අධික සීත යි, 

ඌෂ්්ණ කාස ට අධික ඌෂ්්ණයි. ඒ වාසග් දෘෂ්්ඨි අතසරන් සේ උච්සේද දෘෂ්්ඨිය 

තුච්ඡයි” කිය ා සද්ශනා කරනවා.  හරියට සත්තු අ ් න සකමනක් වසගයි 

කියනවා. විනාශසවනවා කිය ා ඒකට ගරහනවා. 

(2) ඊට පස්සස්, අපාය තසියනවා, දිවය ස ෝකය තිසයනවා බරහ්ම 

ස ෝකය තිසයනවා  මනෂු්ය ස ෝකය තිසයනවා, ඒවා සදාකා ිකයි කියන 

සකාට, ඒකට කියනවා ශොසව්ත දෘෂ්්ඨිය කයි ා. එතසකාට සේ දෘෂ්්ඨිසය්දී කුස ් 

කරන්ඩ පළුුවන.් අපායට බයයි. අකුස ් කරන්සන් නෑ. කුස ් කරනවා. හුබුයි 

එයාට විමකු්තිසය් මඟ අහිමිසවනවා. නිවන් මඟ අතහුසරනවා. ( මං එසහම 

කිව්වාට කුස ් සනා කරනන් එපා, කුස ් කරන්න! ) දැන් නවින් දකනි්න පුළුවන් 

නේ සේ ඔක්සකාම දෘෂ්්ඨි අතහරින්න ඕනෑ.  

සේ නයාය ඉසගනගන්ඩයි මම සේ ටික කියන්සන්:   

 අපාය නුහු, මනුෂ්ය ස ෝකය නුහු, දිවය ස ෝකය නුහු, බරහ්ම 

ස ෝකය නුහු කයි ා සකසනකුට කයිනන් පුලුවන්. එය උච්සේද 

දෘෂ්්ඨියයි. ඒ ‘නුහු’ කියන උච්සේද දෘෂ්්ඨිසයන් මිසදන්න පුලුවන් 

අපාය තිසයනවා, මනුෂ්ය ස ෝකය තිසයනවා, දිවය ස ෝකය 

තිසයනවා, බරහ්ම ස ෝකය තිසයනවා කියමින් ‘තිසයනවා’ කියන 

ශාස්වත දෘෂ්්ටියට පත් සව ා.  
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  ‘තිසයනවා’ කියන එසකන ්සකසනකුට මිසදන්න පලුුවන්, - අපාය 

තිසයනවා, මනුෂ්ය ස ෝකය තිසයනවා, දිවය ස ෝකය තිසයනවා, 

බරහ්ම ස ෝකය තිසයනවා කියන ශාසව්ත දෘෂ්්ඨිසයන ්සකසනකුට 

මිසදන්න පලුුවන්, - ‘නුහු’යි කයින දෘෂ්්ඨියට පත්සව ා. ‘නුහු’යි 

කිව්වාම ‘තිසයනවා’ කයින දෘෂ්්ඨිය අත්හුර ා. අපාය තිසයනවා, 

මනුෂ්ය ස ෝකය තිසයනවා, දිවය ස ෝකය තිසයනවා, බරහ්ම ස ෝකය 

තිසයනවා කියනසකාට එයා ‘නුහු’යි කියන එසකන් මිදි ා.  

 අපාය නුහු, මනුෂ්ය ස ෝකය නුහු, දිවය ස ෝකය නුහු, බරහ්ම 

ස ෝකය නුහු, කියනසකාට එයා ‘තිසයනවා’ කයින දෘෂ්්ඨිසයන් 

මිදි ා. සකසනක් ‘නුහු’යි කිව්සවාත් තිසයනවා කයින එසකන් 

මිදි ා. සකසනකුට පුලුවන ්නේ ‘නුහු’යි කියන එසකන් මිසදන්න, 

අපාය කයි  එකක ්තිසයනවා සනා සවයි. මනෂු්ය ස ෝකය කයි  

එකක ්තිසයනවා සනා සවයි. දිවය ස ෝකය කයි  එකක් තිසයනවා 

සනා සවයි. බරහ්ම ස ෝකය කිය  එකක් තිසයනවා සනා සවයි. 

‘තිසයනවා’ කියන එසකන් මිසදනවා ‘නුහු’යි කියන අන්තයට පත් 

සනා වී.  

 ඊට පස්සස් නුහුය ි කයින එසකන් මිසදනවා තිසයනවා කියන 

එකට පත් සනා වී.  

සමන්න සේකයි දශශනය.  

 

සකසනකුට පළුුවන් නේ අපාය තිසයනවා දිවයස ෝකය තිසයනවා 

බරහ්මස ෝකය තිසයනවා කියන මානසික මට්ටසමන් මිසදන්න; හුබුයි එයා 

‘නුහු’යි කියන එකකට පත් සනා වී - උච්සේද වාදයට වුටිච්ච සකසනකුත් 

සනා සවයි.  

‘නුහු’යි කියන එක ඇසරුු සනා සවනවා වසග්ම සේවා තිසයනවා 

තිසයනවා කියන එසකනුත් මිසදනවා;  තිසයනවා කියන එකට ඇසුරුසවන්සන් 
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 නුතුව නුහුයි කියන එසකනුත් මිසදනවා. එයාට නුහුය ි කයින උච්සේද 

වාදයකුත් නෑ; හුබුයි තිසයනවා කියන දෘෂ්්ඨියකට පත්සව ත් සනා සවයි.  

ස ෝකසය් අමාරුම එක නුහුයි කයින අන්තය සහෝ 

තිසයනවා කයින අන්තය ඇසුරු කරන එක සනා සවයි. 

තිසයනවා කයින එසකන ් මිසදනන් පුළුවන් නේ නුහුයි 

කියන එකට සනා වුටී, නුහුය ි කයින එසකන් මිසදන්න 

පුළුවන් නේ තිසයනවා කයින එකට සනා වුටී,  අන්තිමට සේ 

දෘෂ්්ඨි සදසකන් මිදි ා තිසයන්සන් එක දෘෂ්්ඨියකටවත් ඇසුරු 

සනා වී. දෘෂ්්ඨි සදසකන්ම මිදි ා.  

නැහැ යි කියන එකකුත් එයොට නැහැ; නමුත් ඒ තිමයනවො කියන එකට 

පත්මව ො මනො මවයි. තිමයනවො කයින එකකුත් එයොට නැහැ; නමුත් ඒ නැහැ 

යි කයින අදහසකට පත්මව ො මනො මවයි.  

අන්න ඒ වාසග් දශශනයක් ඇතිසවන්ඩ සේ පටිච්ච සමපු්පාදය අවසබෝධ 

සවන්ට ඕන.  

ඇයි සමසහම කියන්සන්, එසහම දෘෂ්්ඨි සදකකට ඇසුරු සනා සවන්සන් 

ඇයි කිය ා සකටිසයන් මතක් කරනන්ේ: 

මම ඔතුනිනම් ගත්සත් සමාකද අපි හුම සකසනකුටම  

 එක්සකෝ අපාය දිවය ස ෝකය මනුෂ්ය ස ෝකය බරහම් ස ෝකය 

තිසයනවා කියන අදහසක් තිසයනවා.  

 එක්සකෝ නුහුයි කියන අදහසක් තිසයනවා.  

සේ අන්ත සදක ඇසුරු කරන හුම සකසනකුටම ඒ අඩුව තිසබන්සන්, 

ජීවිතසය් විදයමාන සවන්සන්, සේ දෘෂ්්ඨිය අපි ගාව සමසහම ඇසුරුසවනවා 

කියන එසක් අඩුව තිසයන්සන්, සවන සමාකකව්ත් හින්දා සනා සවයි, 

පටිච්චසමුප්පොදමය් නවුණ අපි ගොව නැහැයි කයින කොරණොමවනුයි.  
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 සමය තවත් සර  කර ා ගනිමු : සේ පටිච්චසමුපප්ාදය - අවිජ්ජො 

පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්චයො නොමරූපං, 

නොමරූප පච්චයො සළොයතනං ආදීවශසයන්  තිසයනවා. (සේ ධමමතාවය ඔබට 

තාම දකිනඩ් බුහු. දැනගනන්යි සේ කයින්සන්. ඉස්සස ් ා දැනගන්න. පස්සස් 

දැකගන්න. දකනි තුනට යන්න මම පාර කියන්නේ. සේ සකළවරයි. නුවර 

ඉන්න අයට අනුරාධපුසර් ගුන කියනවා වාසග් එකක්.  පටන් ගනන් ඕසන් 

සමතුනින් සන්!) 

ශරුතවත් ආයයශ ශරාවකයා සේ පටිච්චසමුපප්ාදය සහාඳට දන්නවා 

කියන්සන්:  

 අවිදයාව කියන කාරණාව තිබුසණාත්, අවිදයාව රළු 

මට්ටමක තිබුසණාත්, අකුස  කමම සකසරනවා නේ 

එයා ඒ බව දන්නවා - අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො.  

 අකුස  කමම තිබුසණාත් හීන ධාතුසව් විඤ්ඤාණය 

පිහිටනවා කිය ා එයා දකිනවා - සංඛොර පච්චයො 

විඤ්ඤාණං.  

එසහම වුසනාත්, තව පුත්තකින් ගත්සතාත්, අකුස  කමම කසළාත් 

අවිදයාව මට්ටමට අකුස  කමමයක් ඇතිවුසනාත්, ඒ අකුස  සිතින ්සමසහයවන 

 ද හිත පරතිස්ධි වශසයන ්හීන ධාතුසව් පිහිටනවා කිය ා දකනිවා.  

හීන ධාතුසව් පිහිටනසකාට, ඒ විඤ්ඤාණය නිසාම නාම රෑප සදක 

හුසදනසකාට, ඒ නාමරෑප සදක නිසාම හුසදන ආයතන ටිකක් තිසයනවා. ඒ 

ආයතන ටිකට ස්පශශ සවනස්න්ම දුක් සහගත සප්ශශ කිය ා එයා දකිනවා.  ඒ 

නිසා එයා අපාය නුහුයි කියන්සන් නුහු. 

 අවිදයාව මට්ටමට කමමය අකුස  වුසනාත්, ඒ අකුස  සහගත 

සිසත්, ඒ කමමසයන් ම ඔසසාවන  ද, ඒ කමමසයන් ම  සමසහයවන  ද 

පරතිස්ධියක් හටගත්සතාත්, ඒ පරතිස්ධි සිත පිහිටන්සන් හීන ධාතුවක යි. 

ඊට පස්සස් එතන හුසදන නාම රෑප සදක රළු යි. එතන හුසදන ආයතන 
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 රළු ය.ි එතසකාට ස්පශශ සවන්සන් රළු ස්පශශ යි. ඒකට අපි “අපාය” 

කියනවා. ඒ නිසා  එයා අපාය කිය ා එකක් නෑ කයින්සන් නෑ.  සමසහ් 

අකුස  කමමයක් වුනහම, ඒ අකුස  කමමය නිසා ඒ අනවු සේ ආයතන ටික 

සේපූණශ හුසදන නිසා අපටි ඒ වාසග් ස්පශශයක් දැසනනවා. ඒ නිසා එයා 

අපාය නුහුයි කයින්සන් නුහු 

 

 ඒවාසග්ම, අවිදයාව සියුේ වුසණාත්, කමමය කුස  එකක් 

වුසණාත්, ඒ කුස  කමමසයන් සමසහයවන  ද විඥානය පරණීතත ධාතුසව් 

පිහිටනවා. එතසකාට නාමරෑප සදක සුඛුම යි. ආයතන සුඛුම යි. ඒ 

ආයතනව ට සුඛුම වූ සප්ශශයක්  ුසබනවා. ඒකට අපි “දිවය ස ෝකය” 

කියනවා. එයා දිවය ස ෝකය නෑ කියන්සන් නුහු. සමතුන කුස  කමමයක් 

වුනහම, ඒ කුස  කමමය නසිා ඒ අනුව සේ ආයතන ටික සේපූණශ හුසදන 

නිසා අපිට ඒවසග් ස්පශශයක් දැසනනවා. ඒ නිසා එයා දිවය ස ෝකය 

නුහුයි කියන්සන් නුහු 

එයා අපාය කිය ා එකක් නුහුයි කියන්සන් නෑ. සමාකද, ඒ මට්ටසේ 

අවිදයාවක් තිබුසණාත් ඒ මට්ටසේ කමම රැස්වුසනාත්, ඒ මට්ටසේ විඥානය ඒ 

ධාතුසව් පිහිටිසයාත්, නාමරෑප සදක හුදුසනාත්, ඒ මට්ටම ස්පශශසවනවා කයි ා 

දකින නිසා අපායක් නෑ කයින්සන් නෑ.  

ඊට පස්සස් ඒ මට්ටසේ අවිදයාව නුතිවුසනාත් ඒ මට්ටසේ කමමය 

නුතිවුසනාත් ඒ මට්ටසේ විඥානය නුතවිුසනාත් ඒ මට්ටසේ නාමරෑප සදක 

හටගන්සන් නෑ. එසහම වුසනාත් ඒ මට්ටසේ ආයතන නෑ, ඒ මට්ටසේ ස්පශශයක් 

නෑ කිය ා දකිනවා. ඒ නසිා අපාය තිසයනවා කිය ා පිළිගන්සන් නුහු.  

අවිදයාසව් මට්ටම මත කමමය මනුෂ්ය සහගතවුසනාත්,  මනුෂ්ය 

මට්ටේවුසනාත් ඒ මනුෂ්ය මට්ටසේ කමමයට ඒ මට්ටසේ පරතිස්ධි සිතක් 

හටගන්නවා. එසහම වුසනාත් නාමරෑප සදක ඒ මට්ටමට එනවා. ඒ මට්ටසේ 

ස්පශශ සවනවා කිය ා ස්පශශයක ්  ුසබනවා. ඒ මට්ටසේ විිනනන් සවනවා 

කිය ා දකින නිසා මනුෂ්ය ස ෝකය කිය ා එකක් නෑ කියන්සන් නුහු.  
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 ඒකයි අවිජ්ජො නිමරොධො සංඛොර 

නිමරොමධො, සංඛොර නිමරොධො විඤ්ඤාණ 

නිමරොමධො කියන සකාට එකම චකරයකනි් 

ගන්න එපා. එක එක මට්ටේ තිසයනවා.  

ඒ මට්ටසේ අවිදයාව නිරුදධ්වුසනාත්, ඒ මට්ටසේ කමමය නුතිවුසනාත්, 

ඒ මට්ටසේ විඥානය නුතිසවනවා;  එසහමවුසනාත් නාමරෑප සදක 

නුතිසවනවා; එසහමවුසනාත් ස්පශශ නුතිසවනවා;  එසහම මට්ටසේ විිනන්න 

හේබසවන්සන් නෑ. විිනන්න බෑ කිය ා දකනි නිසත් මනුෂ්ය ස ෝකය තිසයනවා 

කියන්සන් නෑ. 

අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො කියන එක, එක එක භූමිසයන් භූමියට දත 

යුතු යි.   

ඊට පස්සස් අවිදයාව අඩුවුසනාත්, කමමය තව ටිකක් සුඛුමවුසනාත්, 

කමමය තව ටිකක ්පරණීතතවුසනාත්, ඒ කමමසයන් සමසහයවන  ද පරතිස්ධි සිත 

නිසා නාමරෑප සදක හුදි ා ආයතන හුසදනවා. එතසකාට එබඳු මට්ටමක් 

ස්පශශසවනවා කිය ා දකින නිසා බරහ්මස ෝකය නෑ කයින්සන් නුහු.  

ඒ මට්ටසේ අවිදයාව නුතිවුසණාත් ඒ මට්ටසේ කමමය නෑ. 

එසහමවුසණාත් ඒ මට්ටසේ විඥානය නෑ. ඒ මට්ටසේ නාමරෑප සදක 

හුසදන්සන් නුතන්ේ ඒ මට්ටසේ ආයතන නෑ. එසහම වුසණාත් ඒ මට්ටසේ 

සුපදුක්  ුසබන්සන් නෑ කිය ා දකින නිසා බරහ්මස ෝකය තිසයනවා 

කියන්සන් නුහු.  

සේ වාසග් සේ පටිච්චසමුපප්ාදසයන් කියන්සන් අපාය 

කිය ා එකක්, දිවයස ෝසක් කිය ා එකක් බරහ්මස ෝසක ්

කිය ා එකක් සකාසහ් හරි තිසයනවා; ඒ තිසයන එකට 

අපි සගඩි පිටින් ගිහි ් ා උපදිනවා කියන දශශනයක් 

සනා සවයි.  
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 ස ෝකය පනව ා තිසයන්සන් බඹයක් තරේ ශරීරසය් යි. සමතුන දැන් 

අවිදයාව බ වත් වුසනාත්, ඒ අවිදයාසව් මට්ටමට ම කමමය සමානවුසනාත්, ඒ 

කමමසයන් සමසහයවන  ද විපාක සිත -පරතිස්ධි සිත- සවනස්වුසනාත්, සේ 

ආයතන ටික සේ නාමරෑප සදක ණිකකව සවනස්සවනවා. එසහම වුසනාත් 

ආයතන ටික සේපූණශසයන්ම සවනස්සවනවා. සවනස්වුසනාත් අදා  සද් 

තිසයන්සන් ඒ ආයතන ටිසක් මට්ටමට යි. එදාට සේ මට්ටමට එන්සන් නෑ.  

නිතරම අපිට සේ මට්ටසේ රෑප ඇ සහ් හුසපන්සන්, ඇහුට 

සපසනන්සන් සමසහ් තිසයන හින්දා සනා සවයි.  පරතිස්ධි වශසයන් පුමිසණන 

කමමය කුස  සහගත සවච්ි  නිසා, ඒ කමමසයන ් සමසහයවන  ද විඥානය 

රෑපයකට බුසගත්ත නිසා, ඒ බුසගත්ත සිසත් තිබුණ නාමධමමව ට සේ 

පින්වතනු්සග් සේ රෑපය ඇදුණු නිසා, ඒ නාමරෑප සදක නිසා හුදුණු 

ආයතනව ට සගෝචර සේ මට්ටමයි. සේ, දැන් සේ පනි්වතුන් විිනන මට්ටම යි. 

අපිට සේ ටික විිනන්න සව ා තිසයන්සන්  අසප් සමබඳු ආයතන ටිකක් නිසයි. 

මමමහ් තියන හින්දා විඳිනවො මනො මවයි.  

 බුරිසව ාවත් සපර ජීවිතසය් මරණාසනන් සමාසහාසත් අසප් කමමය 

කුස  එකක් වුනා නේ, මීට වඩා පරණීතත කමමයක් වුනා නේ, විඥානය 

පරණීතත ධාතුවට බුසගනියි. එවිට ඒ නාමරෑප සදක ටිකක් පරණීතත 

සවයි; ආයතන ටික පරණීතත සවයි; එතසකාට ඒ ආයතන ව ට 

සපසනන්සන් සවන රෑප ටිකක්. එතසකාට අපි දිවයස ෝසක් ඉපදි ා 

කිය යි. දැන් අපි  සේ මනෂු්ය ස ෝකසය් සනා සවයි කයි යි.  

 බුරිසව ාවත් සපර ජීවිතසය් අසප් කමමය රළු එකක් වුනානේ, 

විඥානය හනී ධාතුවක පිහටිියා නේ, සේ නාමරෑප සදක රළු සවයි; 

එසහමවුනා නේ සේ ඇහු කණ දිව නාසය කියන ඉ්රිය ඉතා රළු 

සවයි. ඒ රළු ටිකට සවන රෑප ටිකක ්අපිට ගුසට යි. එසහම වුනා 

නේ අපි අපාය කිය යි.  
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 අපි ඉපදුසන් මනුෂ්ය ස ෝකසය්ද, නුත්නේ දිවය ස ෝකසය්ද කයින එක 

සත්රුසණ් සමසහ් තිසයන භූමියක් මත සනා සවයි,  සමසහ් ආයතන ටික 

සවනස්වීම මත යි.  

මම මමහිදී මතක් මකමළ් හැම මව ොමවම බොහිර 

ම ෝකයක අපි ඉපදුනො කයින දශශනය අතහැමරන බව 

මබෞද්ධයො මග් ඉ ක්කය මවන බව යි.  

සමන්න සේ වචන ටික සහාඳට බ න්න:  

ජාති කියන එකට: යො මතසං මතසං සත්තොනං, තම්හි තම්හි සත්ත 

නිකොමය, ජොති, සඤ්ජොති, ඔක්කන්ති, අභිනිබ්බත්ති, ඛන්ධොනං පොතුභොමවො, 

ආයතනොනං පටි ොමභො, අයං වුච්චති භික්ඛමව ජොති. ස්ක්ධයන්සග් පහළවීම, 

ආයතනයන්සග්  ුබීමම යි ජාතිය. සේසකන් කියනවා පනි්වතුන්සග් කමමය 

සවනස්සව ා, ඒ කමමය මත පරතිස්ධිය සවනස්සව ා, ඒ පරතිස්ධි සිත 

සවනස්වුසනාත්, ඒ පරතිස්ධි සිත නිසා නාමරෑප සවනස්සවනවා.  නාමරෑප 

සදසක් මට්ටමටයි ආයතන ටිසක් මට්ටම. එවිට එයා උපන්නා කයින්සන් අන්න 

ඒ මට්ටමට යි. ස්ක්ධයනස්ග් පහළවීම ඒ මට්ටමට යි.  

පටිච්චසමුප්පාදය දනන් නසිා, අවිදයාව නිසා සංඛාර සවනවා, සංඛාර 

නිසා විඥානය සවනවා, විඥානය නිසා නාමරෑප සවනවා කිය ා චකරය දනන් 

සකනා, අපාය නෑ කියන්සන් නෑ. දිවයස ාකය නෑ කයින්සන් නෑ. බරහම්ස ෝකය 

නෑ කියන්සන් නෑ.  

සේ මට්ටසේ අවිදයාව තිබුසනාත් ඒ මට්ටසේ කමම 

රැස්සවනවා නේ, ඒ මට්ටසේ කමම තිබුසනාත් ඒ මට්ටසේ 

පරතිස්ධි සිත ඇතිසවනවා නේ, ඒ සිත ඇතිවුසනාත් ඒ 

පරතිස්ධි නාමරෑපසදක ඇතිසවනවා නේ, ඒ මට්ටමට ආයතන 

ටික ඇතිවුසනාත් ඒ මට්ටසේ දුක සහෝ සුප ස්පශශසවනවා 

සන්ද කිය ා එයා දකිනවා. ඒ දැක්ම සමසහන් සනා සවයි. සේ 

අපාය දිවයස ෝකය කිය  දකින්සන් බාහිර එකකින් සනා සවයි.  
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 අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණ පච්චයො නොමරූපං, නොමරූප පච්චයො ස ොයතනං, 

ස ොයතන පච්චයො ඵසම්සො කිය ා අවිදයාසවන් කමම 

රැස්කිරීසමන් කමමය නිසා පරතිස්ධි වශසයන් යෑම කියන 

කාරණාසවනුයි දකින්සන්.  

අවිදයාව නිසා සංඛාර සවනවා, සංඛාර නිසා විඥානය 

සවනවා, විඥානය නිසා නාමරෑප සවනවා. නාමරෑප නිසා 

ආයතන හුසදනවා, ආයතන නිසා ස්පශශ සවනවා කියන 

නයාය දකනි සකනා, අවිදයාව මට්ටමට කමම සවනස්සව ා සේ 

විදියට සවන්ඩ පුළුවන් නසිා, අපාය නෑ කියන්සන ් නුහු; 

දිවයස ෝකය නෑ කයින්සන් නුහු; බරහ්මස ෝකය නෑ කයින්සන් 

නුහු.  

අවිදයාව නිරුද්ධවුසනාත් කමමය නිරුද්ධ සවනවා. 

එසහමවුසනාත් පරතිස්ධි විඥානය කිය  එකක්  ුසබන්සන් 

නුහු. විඥානය නරිුදධ්සවනවා. එසහමවුසනාත් නාමරෑප 

නිරුද්ධසවනවා. ආයතන නිරුද්ධසවනවා. එසහමවුසනාත් 

සමසහම යමක් ස්පශශ සවන්සන් නුහු. එසහමවුසනාත් 

සමසහම යමක් දිවයස ෝකසය් විිනන්න, මනුෂ්ය ස ෝකසය් 

විිනනන්, අපාසය් දුක් විිනනන් හේබසවන්සන් නෑ කිය ා දන්න 

නිසා ‘තිසයනවා’ කියන්සන් නුහු.  

මම් පටිච්චසමුප්පොදමය ් චකරමයන් කියන්මන් විමශ්ෂ්ම මදයක්: 

මකමනකුට මදවිමයක ් මවන්න, දිවය ම ෝකමය් මහෝ බරහ්මම ෝකමය් මහෝ 

මනුෂ්ය ම ෝකමය් මහෝ ඉපමදනවො නම් ඉපමදන්න,  පුළුවන්කම මහෝ මනො 

ඉපමදනකම තිමයන්මන් තමන් තුළයි කයින එක යි.  

සමතුන තිසයන්සන් අනිවායයශසයන්ම දිවයස ෝකයක් තිසයනවා, 

ඒසක් ඉපසදනවාමයි කිය ා සහෝ දිවය ස ෝකයක් තිසයනවා ඒක එයාට සනා 

 ුසබනවා කයි ා සහෝ එකක් සනා සවයි. දිවයස ෝකය  බාගන්ඩ නේ සමම 
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 සහ්තු ටික තිබුසණාත් දිවය ස ෝකය සවනවා කියන එක තිසයනවා. සේ සහ්තු 

නුතිවුසනාත් දිවයස ෝකය සවන්සන් නෑ කියන එක තිසයනවා. සමම සහ්තු 

ටික තිබුසණාත් අපාය සවනවා කියන එක තිසයනවා. සේ සහ්තු නුතිවුසනාත් 

අපාය සවන්සන් නෑ කියන එක තිසයනවා.  

මම් ම ෝකයත්, ම ෝකමය් ඇතිවීමත් නැතිවීමත්, 

නැතිකරන මගත්, බඹයක් පමණ ශරීරමයන් පනවමි කිය ො 

කිව්මව් මමන්න මම් පටිච්ච සමුපප්ොද සිද්ධිය නිස ය.ි  

යේ දවසකදී, අනුන්සගන් අහසගන දැනගන්සන ් නුතිව, සේ 

පින්වතුන්ට, සේ පටිච්ච සමුප්පාදය තමා විසිනම් දකින තුනට මනස 

පත්වුසනාත්, සේ සිද්ධිය තුළ සත්ත්ව පුද්ග භාවය සහාඳට අතහුසරනවා. 

අවිදයාව නිසා කමම රැස්සවනවා නේ, කමමසයනම් සමසහයවන  ද පරතිස්ධි 

සිත -සංඛාරය - නිසා විඥානය කුසකට බුසගනන්වා නේ, ඒ හිත නිසා 

නාමරෑප කියන ධමමතා සදකක් ඇතිසවනවා නේ, නාමරෑප නිසා සේ ආයතන 

ටික හුදි ා, ආයතන නිසා ස්පශශය සවනවා, ස්පශශය නසිා විිනනවා කියන චකරය 

සහාඳට  ිහ ා බුළුසවාත්, විිනන්සනක් සහෝ විිනන ඒ සව්දනාවට 

අයිතිකරුසවක් සහෝ නුති බව අවසබෝධ සවනවා.  සේ සව්දනාව, ඇතිසවච්ි  

ධමමතා ටිකක් සපන්නනවා:  

 සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං: කමමය නිසා පරතිස්ධි විඥානය 

ඇතිසව ා තිසයනවා. පුදග් සයක් නෑ. මම කයි ා සකසනක් නෑ. 

සකසනක් ඇවි ් ා නෑ.  

 විඤ්ඤාණ පච්චයො නොමරූපං: ඒ විඥානය නිසාම නාමරෑප 

ඇතිසව ා තිසයනවා: ඒ හිසත් තිසයන නාමධමමව ට අනුව සේ 

රෑපය ඇින ා තිසයනවා.  ඒ නාමරෑප සදක කියනසකාට හිසත් 

තිසයන නාමධමම යි රෑප යි  සදක  ිහ ා සපනන්නවා. සේ නාමරෑප 

සදසකන් රෑපය කයින එක හුසදන්සන් කන සබාන ආහාර පාන 

නිස යි. එතසකාට ඒ  රෑපය සකස්සවන්සන් ඒ හිසත් තිසයන 

නාමධමමව ට අනුව යි. එතසකාට විඥානය නසිා නාමරෑප 
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 කියනසකාටත්, නාමයයි රෑපයයි සදක  ිහ ා සපනන්නවා. ඒසක්ද 

පුදග් සයක් නෑ.   

 නොමරූප පච්චයො ස ොයතනං: ඇහු කණ නාසය දිව ශරීරය මම 

සහෝ මසග් සහෝ තව සකසනකුසග් සහෝ සනා සවයි. සේ නාමරෑප 

සදක පවතිනව යි කියනස්න් ආයතන තිසයනවා. ආයතන ටික 

තිසයනවා කියනසකාට ආයතන ටික සකසනකුසග් සනා සව්.  

 සළොයතන පච්චයො ඵස්ස: කියනසකාට සේ ස්පශශය කාසගවත් සනා 

සවයි. ආයතන නිස යි ස්පශශය ඇතිසවන්සන්.  

සමන්න සේ වසග්, සේ පටිච්ච සමුප්පාදය චකරය තළු සත්ත්ව පදු්ග  

භාවසයන් සතාර අනාතම් ධමමතාවකුත් තිසයනවා.  ඒ ධමමතාව ද සේ 

සහ්තූන්සගන් අවස්ථාවට හටගත් එකක් - සංඛත යි. සකස් කර ගත්ත එකක්. 

එක් එක් සකනාසග අවිදයා මට්ටමට සකස් කර ගත්ත එකක් කියන නයායකට 

යනවා. ඒ පටිච්චසමුප්පාදය සත්රුසණාත් ‘පුද්ග සයක් ඉපදුනා පුද්ග සයක් 

මුරුණා, සත්ත්වසයක් ඉපසදනවා සත්ත්වසයක් මුසරණවා’ කයින කතාව ් 

අව ංගු සවනවා. සේ නාම රෑප සදකක පුවුත්ම ය ිකියන එකත් සත්සරනවා. 

ඒ එක්කම එයාට කුස  කමම අකුස  කමම කයින කාරණා  සදක පවතින්සන් 

අවිදයාව මට්ටම මත යි. අවිදයාව නිරුද්ධවුසනාත් කමමය නිරුද්ධ සවනවා 

කියන නයායයත්  ුසබනවා.  

සේසකන් සේපූණශ බඹයක ්පමණ සරීරය තුළ ස ෝකය ඇතිසවන හා 

නුතිසවන හුටි දකනිවා. අපිට හිසතන්සන් අද සේ තිසයන ස ෝකය අපි 

ඇසුරුකරසගන ජීවත් සවනවා කිය යි. නමුත් සේ පටිච්චසමුප්පාදය දකින 

සකනාට, සමසහම වටපිටාවක් හේබසවන්සන් සේ ආයතන ටික නිසා සන්ද 

කිය ා සත්සරනවා.  සහ්තුව යන්සන් ආධයාත්මික පුත්තට යි.  

ඒ කියන්සන් අද අපි සමසහ (බාහිර) කිය  යමක් විිනන්සන ් සේ 

ආයතන නිස යි. ඇහු නුත්නේ අපට රෑප හේබසවන්සන් නෑ. කණ නුතන්ේ 
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 සද්ද හේබසවන්සන් නෑ. එසස්ම, සේ ඇහු සවනස්වුසනාත් හේබසවන්සන් සේ 

රෑප සනා සවයි සවන රෑප යි.  

ස ෝකය කියන එක උපදවාසගනයි පරිහරණය කරන්න යන්සන් කිය ා 

සේසකන් සපන්නනවා. සේ ආයතන ටිකට ස ෝකය මුවි ා තිසයන්සන්, 

ස ෝකය ඉපදි ා තිසයනස්න්, ආයතන ටික නිරුදධ් සවනසකාට ස ෝකය 

නිරුද්ධ සවනවා කයින දශශනයත් එක්කම යි. තව පුත්තකින් ගත්සතාත් 

සමසහම බ නසකාට - මම සේ කියන්සන් සකළවර ය ි- සශ්ෂ්යකව්ත් එයාසග් 

මනස සමසහ කියන සද්කට නුඹුරුසවන්සන් නෑ; සමසහ් (බාහිර) යමක් 

සපසනනසකාට ‘සහ්තු ටික සමසහ්’ (අභයන්තර) කියන බවට නුවණ එනවා. 

එතසකාට කිසිම දවසක සේ රෑපයට නුඹරුුසවච්ි  මනසක් නෑ.  

සමසහ් (බාහිර සද්) සපසනනසකාට ඒ සපසනන සද් ඇතිසවන්න 

තිසයන සහ්තු ටිකට නුවණ නුති නිසා අපට ‘සප්න්සන් සමසහ්’ කියන එකට 

යි අපි නුඹුරුසව ා ඉන්සන්.  

මම ඕකට උපමාවක් ගන්නවා: අපි තට්ටු දහයක් විතර උස 

සගාඩනුගි ් කට නුග්සගාත්,  නුග ා ඈත බ ාසගන ඉන්නවා. ඈත 

බ ාසගන ඉන්නසකාට ඈත තිසයන ගස ්සකා ං සගව ් සගාඩනුගි ි අපිට 

සපසනනවා.  

ගස්සකා ං සගව  ් සගාඩනුගි ි තිබුණ හින්දයි අපිට ඒවා 

සපසනන්සන් කිය ායි අප ිහිතාසගන ඉන්සන්.  සපනීමට සහ්තුව ගස්සකා ං 

සගව ් සගාඩනුඟි ි තිසබන බව යි කිය ා අපි හිතනවා.  නමුත් ඒවා අපිට 

සප්න්ඩ ඇත්තම සහ්තුව, ඇත්තම කාරණාව බ න්ඩ: සපසනන එකට සහ්තුව 

බාහිසරන් දකිනඩ් බෑ. සපනුසන් සගාඩනුගි ් ට නුගපු නිසා නේ 

සගාඩනුගි ්ස න් බුස්සසාත් සපනුන එක නුතිසවනවා. 

සගාඩනුගි ් ට නුගපු නිසාම යි අපිට ඈත සපනුසන්. ඒකට 

නුගග්හම, ඈත සගාඩනුග ිි සනා තිබුසණාත්, හිස් අහස හරි සපසනයි. අපිට 

සපසනන සද් ඇතිවුසන ් සකාසහාමද කිය ා බුළුසවාත් බ න්ඩ සවන්සන් 

සපසනන සද්ට ඉස්සරහින් සනා සවයි සපසනන සද්ට පිටිපස්සසන්.  
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 මම සගාඩනුගි ් ට නුග ා හිටගත්ත නිසා ඈත සපසනනවා. මම 

සගාඩනුගි ්ස න් බුස්සසාත් ඒ නිසා සේ සපසනන සද් නුති සවනවා.  

සපසනන සද් ඇති සවන්සන් සේ සගව ් හනි්ද යි ගස් හින්ද යි කිය ා 

සේව බාහිරට බ   හරියන්සන් නුහු. සමසහම බ නසකාට ඒ 

සගාඩනුගි ් ට නුගග්ා වාසගයි කිය ා හිතාගනන්. සේ ගස්සකා ං අර 

සගාඩනුගි ි සපසනනවා වාසග්ම, සේ සපසනන සද් සපසනන්සන් ඇතිසව ා 

තිසයන සේ සහ්තු ටික, සේ විඥානය උපන්න නිසා සප්ශශය ඇතිසවච්ි  නිස යි. 

ස්පශශය නුතිසවනසකාටම සේ සපසනන සද් නුතිසවනවා. සමසහ් සපසනන 

එකට සහ්තු ටික තිසයනස්න් සමසහ් (අභයන්තරසය්). සේ ස්පශශ නිසාම 

සපසනනවා. ස්පශශ නුතිවසුනාත් නුතිසවනවා.  

මම් මපමනන මද් ඇති වීම නැති වීම මමමහ 

බ න්න එපො. අපි මමහොට (බොහිරට) 

නැඹුරැමව ො ඉන්න තොක් මපමනන මද් 

ඇතිමවච්චි මහ්තුව අපි දන්මන් නූ කියන එක 

මතක තියොගනන්.  

 ඒ වසග් සේ පටිච්ච සමුප්පාදසයන් සපන්වන්සන්: සේ ස්පශශය නිසයි 

සපසනන්සන්.   සගාඩනුගි ් ට නුගපු නිසා ය ි සමානව හරි 

සපසනන්සන්. සගාඩනුගි ්ස න් බහිනසකාටම, ස්පශශය 

නුතිසවනවාත් එක්කම සපසනන සද් නුතිසවනවා.  

 ස්ක්ධයන්සග් ඇතිවීම නුතිවීම, උදය වය බුළුසවාත්, බ න්න 

සවන්සන් සගාඩනුගි ් ට නුගපු නිසාම සපසනනවා. 

සගාඩනුගි ්ස න් බහිනසකාටම සපසනන සද් නුතිසවනවා කිය ා 

යි.  

එසහම බ නවා නේ, බ න්ඩ හිත නුඹුරුසවදද්ිම, ඒසකන්ම කියනවා 

අපට සපසනන සද්ට හිත නුඹුරුසව ා නෑ කයි ා. එසහම සමසනහි කරන්ඩ 

යමක් නුතිවුසනාත් බ නඩ් අපට අ ් ාසගන ඉන්සන් සමසහම සන්.  



17 

 ඒ වසග් අපට සමසහම ඇහුත්, ඇසහන් යමක් දකිනසකාට හරියට 

තට්ටු විසිපහක තිහක සගාඩනුගි ් කට නුගපු සකසනකුට ඈත සපසනනවා 

වසගයි කිය ා හිතන්ඩ - සප්ශශය ඇතිසව යි සේ සපසනන්සන්.  

ඊට පස්සස් සේ සපසනන සද් නුතිසවනව කිය ා කියන්සන් - සේ 

ස්පශශය නුතිවුසනාත්, සේ හිත අහකට ගත්සතාත් සපසනන්සන් නෑ කියන එක 

යි.   

දැන් සමසහම බ ාසගන ඉන්සදදද්ිම ඔබ සවන සමානවා හරි හිත හිතා 

ඉන්ඩසකෝ, සපසන්ද කිය ා බ න්ඩ. සපසනන්සන් නෑ.  ඇයි? සේ 

සගාඩනුගි ්ස න් පුදග් යා බුහු ා සන්.  

 එතසකාට අපි සපසනන සද් ඇතිවීම හා නුතිවීම බ න්ඩ ගිසයාත්, 

අපට බ න්න සවන්සන ් සේ ස්පශශය නිසා ඇතසිවනවා ස්පශශය 

නුතිසවනසකාට නුතිසවනවා කිය  යි. එසහම බු ීසමන්ම අපි සේ 

පුත්සතන් (බාහිර) අතහුසරනවා.  

අන්න ඒ වසග් දශශනයක් තිසයන සකනාට ඒ වසග් 

දශශනයක් එළඹ සිටින මට්ටමට ආසවාත් රෑප තණ්හා නෑ. සද්ද 

තණ්හා නෑ. ග්ධ තණ්හා නෑ. රස තණ්හා නෑ. ස ාට්ඨබ්බ 

තණ්හා නෑ. ධේම තණ්හා නෑ. තණ්හාව නුතිවුසනාත් 

උපාදානය නෑ. උපාදානය නතිවුසනාත් භවය නෑ. භවය 

නුතිවුසනාත් ජාතිය නෑ. ජාතිය නුතිවුසනාත් ජරා මරණ නෑ.  

යේ සව ාවකදී සේ ස්ක්ධයන්සග ් ඇතිවීම නුතවිීම දන්සන ් නෑ 

කිය ා කියන්සන් අපි සපසනන එක දිහා බ ාසගන ඉන්න නිසා යි. සමසහ් 

සපසනන සද්ට නුඹුරුසව ා ඉන්න එකට කියනවා අජ්ම ොසොය තිට්ඨති - 

බුසසගන පවතිනවා. සේ තණ්හාසව්  ණය යි.  

සමසහම සගාඩනුගි ් ට නුග ා ‘මට සප්න්සන්, සේ සපනමී ඇති 

සවන්සන්, සපනමී ඇතිසවන ඉදිරිසයන් තිසබන සද්ව ් නිස යි’ කයි ා 
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 බ ාසගන ඉන්නවා කියන තුනම තිසයනවා සගාඩනුගි ් ට නුගපු නිසාම 

සන්ද සප්න්සන් කයින එකට එයාට  සිහිය නුවණ නෑ කියන බව.   

ඒ වසග්, සේ සපසනන සද් අරභයා හිතමින් කියමින් කරමින් ඉනන්වා 

කියනසකාට ඒසක් තිසයනවා: සපසනන සද් ඇතිවුන බව හා එය 

නුතිසවනසකාට නුතිවුන බව සත්රුේගන්ට එයාට නුවණ නෑ. සේ නුවණ 

නුතිවුසනාත් එයා ඉන්සන් සමහි සපසනන සද් තුළ හා ඇසහන සද් තුළයි.  

සේ (අභයන්තර) පුත්තට නුවණ තිබුසණාත් එයා සපසනන ඇසහන 

සද් තුළ නෑ. ඒසකන් අතහුසරනවා.  

සකළවර කයි ා කියන්සන්, රහතන් වහන්සස් ා කිය ා කයින්සන් 

අමනොකසොරී අනිමක්තසොරී කිය ා. අනිමක්තසොරී කියන්සන් නිසක්තන - 

‘නවාතුන්’ - ඇසුරු කරනස්න් නෑ කයින එකය.ි  

බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා, රෑප සද්ද ග්ධ රස සපාට්ඨබ්බ 

ධේම කයින ඒවාට “නිසකත්න” කිය ා. ඇහුට නිසක්තනය රෑපය යි. කණට 

නිසක්තනය සදද්ය යි. නාසයට නිසක්තනය ග්ධය යි.  අපි හුම සව ාසවම 

නිසක්තනව  හුසිසරමින් ඉන්සන්. අපි සියලුසදනාම සහෝට ් ගාසන් රස්තියාදු 

සවමින් යන අය යි. සහෝට ් ගාසන් රස්තියාදු සවමින් යන්සන් නුත්සත්, 

නිසක්තනව  හුසිසරන්සන් නුත්සත්, රහතන් වහන්සස් ා පමණ යි. 

උන්වහන්සස් ා සමසහම රෑසප බ ද්දිත් ඒසක ඇතිවනු බවටත් ඇතිසවන හා 

නුතිසවන බවටත් සිහිය හා නුවණ තිසයන්සන් සමහාට (අභයන්තරයට) නේ, 

සමසහ (බාහිර) බුළුවාට සමසහ් (බාහිර) තිසයන සදය පරිහරණය කරන්සන් 

නුහු.  

 ඔන්න ඔය මට්ටමට එළඹ සිටපු දවසට, ඒ කයින්මන් දශමයකව්ත් 

මශ්ෂ්යක් වත් අමප් මනස රූප සද්ද ගන්ධ රස මපොට්ඨබ්බ ධම්ම කියන 

මම් ටිකට මනො නැමී පවතින මනසක් ඇතිවුමනොත්, යම් දවසකදී, 

එමහ හම්බමවද්දීත් මමමහ දකිද්දීත් මමමහට (අභයන්තරයට) සිහි 

නුවණ එළඹ සිටින මට්ටමක් ආමවොත් අන්න එදාට මම් සසර දුක 

අවසන් මවනවො.  
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 රෑපය ඇති ක ්හි හුම කස් ්සයක්ම ඉපසදන්සන් රෑපය සිහි කර ා 

රෑපය ඇසුරු කරසගනම යි. රෑපය ඇසුරු කරන්සන ්නුතුව රෑපයට නුඹරුු 

සනා වී, රෑපයට පුමිසණන්සන් නුතුව සකස ස් උපදින්සන් නෑ. දෘෂ්්ඨි 

උපදින්සන් නෑ.  

ඒ දශශනය අපිට  ුසබන්සන් සමනන් සේ පටිච්ච සමුපප්ාදය 

ඉසගනගත්තයින් පස්සස් යි. පටිච්චසමුපප්ාදය හරහා සත්ත්ව පුද්ග  භාවයත් 

සගවි ා, අනාත්ම වූ නාමරෑප ධමමතාවක පුවුතම්ක් කියන අවසබෝධයත් 

ඇවි ් ා, ඒසකන්ද, අවස්ථාවට ආයතන ටිසක් ඉපදීසමන්ම ස ෝකය ඉපදුනා 

කියන එක දර්ශසනන් ඔක්සකෝම ටික පුරව ා. අපට සේ සකළවරම 

අවසබෝධයක්  ුසබනවා.  

එතමකොට ඔන්න ඔමතන්ටයි අපි යන්න ඕන තැන.  

හුබුයි සමතුනින් පටන්ගන්න බුහු. සේ පිනව්තුනට් තාම පුළුවන් 

සමය දැනගනන් පමණයි. කිසිසවකුට සමය දකිනඩ් බෑ. සමාකද තාම අපි සගඩි 

පිටින්ම තිසයන ස ෝකයකයි ඉන්සන්. බාහිර රෑසප බ මින් ඉන්සන්. නාමරෑප 

සදකක් නෑ. සේ ‘මම මසග්’ කියන තුනකයි ඉන්සන.්  

එසහම ඉන්න එසහම සත්රුේ අරසගන ඉන්න සේ පින්වතුන්ට, 

සමසහම ඇත්තක් තිසයනව යි කිය ා මතක් කළා. නමතු් තාම ඔබට සේ ඇත්ත 

හේබ වුසන් නෑ, දැක්සක් නෑ. 

ඊළඟට, ඔය දැනගත්ත සද් දැකගන්න තුනට අප ි යා යුතුයි. දැන් 

දැනගත්ත දශශනය අනමුානසයන් මතක තියාසගන කටයුතු කරන්න. කවදාහරි 

දවසක සසර දුක නිමාසවන්සන් පටිච්ච සමුපප්ාදය අවසබෝධ කරසගනම බවත් 

මතක තියාගනන්.   

පටිච්චසමුප්පාදය අවසබෝධ කළා කිය ා කියන්සන් පදු්ග සයක් 

ඉපදුනා පුදග් සයක් ආවා (ස ෝකය) සනා සවයි; ස්ක්ධයන්සග් පහළවිමක් 

ආයතනයන්සග් පහළවීමක් වුනා කිය ා සේ චකරය හරහා සත්රුනා. ඒ 
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 නාමරෑප ධමමයන්සග් පහළවීම ගුන අවසබෝධයක් ආවා. ඒ එක්කම අවස්ථාවට 

ආයතනයන්ට ස ෝකය හදාගත්තා කියන අවසබෝධයකතු් ආවා.  

එහි අවසාන පරති  ය වශසයන් රෑප තණ්හා ශබ්ද තණ්හා ග්ධ 

තණ්හා කිය ා සේ බාහිරට නුඹුරුසව ා තිසයන ගතිය නතරසව ා, සේ 

ස්ක්ධ තමා තුළම හටසගන, තමා තුළම නිසවනවා කයි ා දශශනයක් 

ඇතිසව ා සසරින් මිසදනවා.  

ඔසතන්ටයි යන්ඩ ඕසන් කයි ා දැනසගන ඉන්න. 

  

දුක නිරුද්ධසවන, දුක නුවත නූපදින, සකස ස් දුරුසවන ඒ දශශනය 

දැනගත්තාට පස්සස් ඒක දැකගන්න යන කරමයට ස ී සමොධි පරඥා කිය ා 

කියනවා.  

අපි සී ය ගුන කතා කරදද්ී පන්සි ් අටසි ් ආදිය ගුන කතා කර ා 

තිසයනවා. සමහිදී මම සමතුනට යන්න අවශය වන ගමන් මාගශය ගුන 

දැනගතයුතු, කළ යුතු කරුණු ටිකක් මතක් කරනන්ේ.  

එහිදී තව මතක් කළ යුතු කරුණු සදකක් තිසයනවා:  

(1) බුදුරජාණන් වහන්සස් නිවන් මාගශය පරසභ්ද හතරකට සපන්නනවා: 

සසෝවාන් මාගශය, සකදාගාමී මාගශය, අනාගාමී මාගශය, අර්හත් මාගශය 

කිය ා හතර සපා කට සබද ා තිසයනවා.  ඇයි සේ හතර 

සපා කට සබද ා තිසයන්සන්?  ඒක විසශ්ෂ්සයන් දත යුතුයි.  

(2) ඇයි සේ පටිච්චසමුප්පාදය හරහාම යන්සන්? සේ පටිච්ච 

සමුපප්ාදය අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණ පච්චයො නොමරූපං, කිය ා කවි්වාට සේ නාමරෑප සදක 

හේබසවන්සන්, ඇසුරුසවන්සන් එකම මට්ටමට සනා සවයි. එක 

එක සකස ස් මට්ටමට සේ නාමරෑප සදක අවසබෝධ කරන්න 

තිසයන මට්ටේ තිසයනවා.  ඒ මට්ටේ මත ය ි ඔය මාගශය 

සබසදන්සන්.  
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 උදාහරණයක් හුටියට ගත්සතාත්: සාමානය ස ෝකයාට සගඩි පිටින්ම 

‘මම’ ‘මසග්’ කිය ා හේබසවන්සන් සේ රෑප මිටිය යි.  එසස්ම සේ ‘මම’ ‘මසග්’ 

කියන මට්ටසේ  සේ කය ඇසුරුකරසගන, සේ ඕදාරික රෑපය යි ඒ කය 

ඇසුරුකරසගන පවතිනන්ාවූ ධමම යි කයින ඒ මට්ටමටත් නාමරෑප සදක 

තිසයනවා.  

ඊට පස්සස් සේ මට්ටසේ සකස ස් හි සඳනසකාට අපි ‘ඇසහන් 

අරමුණක් දකනිවා’ කියන තුන ඊළඟ මට්ටම පරකට සවනවා. ඒ අරමුසණ් 

නාමරෑප සදකක් තිසබන බව සත්සරනවා. ඒක සේ මට්ටසේ සකස ස් 

අඩුවුනාම පරකට සවන මට්ටම යි.  

ඇසහන් රෑපයක් බ න විට ඇහු යි රෑපය යි සදක රෑපය චක්ඛු 

සේපස්සජා සවදනා,  රෑප සඤ්ඤා, රෑප සඤ්සචතනා, චක්ඛු විඤ්ඤාණය 

කිය ා හේබසවන නාම රෑප සදකක් තිසයනවා.  

ඊට පස්සස් ඒ මට්ටසේ සකස ස් අඩුසවනසකාට මසනෝමසයන් 

ඉත්ථි්රිය, පුරුෂි්්රිය, ජීවිත්ිරිය කිය ා  රෑප ටිකක් එක්ක (අපි ඔය හනී දකින 

මට්ටසේ) මනායතනය තු ින්ම පමණක්ම නාමරෑප සදකක ්හේබසවනවා. සේ 

ඕදාරික මට්ටසේ නාමරෑප සදක පිරිසඳි සනා දැක, සේ ඕදාරික මට්ටසේ නාමරෑප 

සදසක් සකස ස් සිිනන්සන් නුතිව, දකින අරමුසණ් නාමරෑප සදසක් සකස ස් 

සිිනනවා, අහන අරමුසණ් තිසයන නාමරෑප සදක පිරිසිඳ දැක ා සකස ස් 

දුරුකරනවා කියන එකක් සවන්සන් නුහු.  

ඒ මට්ටසේ සකස ස් සිිනන්සන් නුතුව මසනෝමසයන් සිහිවන නාමරෑප 

සදක දකනිවා, ඒසක් සකස ස් සිිනනවා කියන එකත් සවන්සන් නුහු.  

සේ අනුපූවම කරියාවක් තිසයනවා. ඒ නිසා ඉස්සස ් ාම ‘මම’ යයි 

කිය ා හිතාසගන ඉන්න, ඕදාරික කයක් දරන, කබ ිංකාහාරසයන් යුසපන සේ 

කය වටා සගතුණු නාමරෑප සදසක් රළු මට්ටම මු ිනම් සවන්කර ගත යුතු යි. 

මු ිනම් දත යුතු යි.  
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  ඒ නිසයි තථොගතයන් වහන්මස් ඉස්මස ් ොම කොයොනුපස්සනොව 

පැමනව්මව්.  

ඒ ටික සත්රුේගන්සන ්නුතුව අපි ඇහු-රෑප-චක්ඛුවිඤ්ඤාණ කිය  

එතුනින් නාමරෑප සදක පරිිසිඳ දැනගන්න හදනව කයි  සතර සතිපට්ඨානසය් 

ධේමානුපස්සනාව වඩනන් හදනවා. (ඛ්ධ පබ්බය, ආයතන පබ්බය අයිති 

ධේමානුපස්සනාවටයි.) සහාඳට මතක තියාගන්න සේ වසග් රළු තුනක 

සකස ස් දුරුසවන්සනත් නුතුව ඊට සයිේු වූ සකස ස් සිිනන්න අපි යනවා 

කිය ා කයින්සන්, ‘පසහ් පන්තිසය් ගණන් බෑ. එසහනේ පුසත් දහසය් පන්තිසය් 

ගණන් ඉසගන ගනිංසකෝ’ කියනවා වසග් වුඩක් සවනවා. නමුත් සවන්ඩ ඕන, 

‘එසහනේ පුසත් හතසර පන්තියට ඉසගන ගනිං’ කයින්න සන්. නමුත් අපි තමයි 

ඒසක් අනික් පුත්ත. ‘එසහනේ දහසය් පන්තිසය් එක කරපංසකෝ’ කියනවා 

වසග්.  

ඒ නිසා සේ හුම සකස ස් මට්ටමක්ම සගවි ා පරකටසවන්ඩ ඕන 

අවසාන තුන මම මු ින ්මතක් කළා. ඔසතන්ට යනන් පටන්ගන්න තිසයන්සන් 

සේ ඕදාරික කසයනු යි. ‘මම’ කියන හුඟීසේ ඉඳ ා තිසයන ක්ස ්ශය සගවා 

සගන යි.  

ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සස් කායානුපස්සනාව පුසනව්වා.  

එය කරසගන යන්න පලුුවන් විදියට සතිපට්ඨාන කායානුපස්සනා 

ආනාපානසතිපබ්බසයන් ම අපි පටන්ගනිමු.   

සමහිදී හරියටම අත්විඳ ා සේ කයින විදියට බය 

නුතුව හරියටම කරන්න ඔබට පලුුවනන්ේ, ඔබ කරන 

ඕනෑම සචෝදනාවක ්පිළිගන්න මම කුමති යි: ‘ඔබවහන්සස් 

කියපු විදියටමත් කළා; නමුත් සේ  මාගශය වුඩුසන ්නෑ’ 

කියන සචෝදනාව පිළිගන්න මම කුමුති ය.ි අද මම ඒකට 

ඇපසවනවා. සමාකද එච්චරට මම ජීවිසතන් අත්විිනන 

නිසයි සේ කයින්සන්. පුළුවන්නේ හුබුයි කරනන් සේක 
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 අ ් ාගන්න ඕන. හරියටම අ ් ාගන්න උත්සාහවත් 

සවන්න.  

මම මු ිනම් කමටහන ටිකක් මතක් කරනන්ේ.  

 මම මම් සිය ් ම මද්ශනො කරන්මන් මපළ දහම ඇසුමරන්ම 

යි. මපෞද්ග ීක හිතුවක්කොර අදහස් අනුව මනො මවයි. ඒ 

නිසො මම් මද් මහොඳ ශරද්ධොමවන්ම පටන්ගන්න. 

සේ සතිපට්ඨාන භාවනාව වඩනන්ට සපර ඊට සුදුස ුපරිසරය සකස් 

කර ගන්නා අයුරු බුදුරජාණන් වහන්සස් අපි හුම සකසනකුටම සපන්නනවා: 

අරඤ්ඤ ගමතො වො, රැක්ඛමූ  ගමතො වො, සුඤ්ඤාගොර ගමතො වො කයි ා. 

කුස ්කට සහෝ ගහක් මු කට සහෝ හිස් සග්කට ගිහි ් ා - (හිස් සග්කට 

කියන්සන් සේ සග් ඇතුස ් තිසයන සේස පුටු බඩු මුට්ට ුඔක්සකාම ඉවත දාන්න 

කියන එක සනා සවයි. ඉන් අදහස් කරන්සන් නිශ්ශබ්දතාව යි. සබාසහෝ සසනඟ 

ගුවසසන්සන් නුතිනේ, සත්ත්ව පුදග් සයෝ අඩුනේ, ක බ  පරශ්න ගුටළු ආදිය 

අඩු නේ තමන්සග් කාමසර් වුනත් පරශන්යක් නෑ. තව යාලුසවෝ හිටියට කමක් 

නෑ.)  

ඒසකන් කියන්සන් සේ සාසනසය් තිසයනවා කාය විසව්කය, ි ත්ත 

විසව්කය, උපධි විසව්කය, කියන තුනක්: කාය විසව්කය සපයාගනන් ඕන. අනිත් 

අයසගන් සේ කමටහනට බාධා අඩුසවන පරිසරයක් තමයි ඒසකන් සපන්නුසව්.  

ඔය ටික සපනන් ා, ඊට පස්සස් උජුං කොයං පණිධොය පරිමුඛං සතිං 

උපට්ඨමපත්වො කිය ා සපනන්නවා. ඊට පස්සස් පයයශඞ්කකය බුඳගනන්ට ඕසන්. 

ආරණයයකට කුස ්කට හිස් සගයකට ගිහි ් ා පයයශඞ්කකය බුඳසගන සකානද් 

සක ින් තියාසගන - උජුං කොයං පණිධොය කවි්සව් ඒකයි.  

පරිමුඛං සතිං උපට්ඨමපත්වො:  (කියන සමනන් සේ ටික හරි වටිනවා.) 

පරිමුඛං කයින එක අභිධමමසය් විභඞ්කගපරකරණසය්, ඣාන විභඞ්කගසය් 

රහතන්වහන්සස් ාම සමසහම සපන්නනවා:  
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  කතං පරිමුඛං - පරිමුඛං කියන්සන් සමාකක්ද?  උන්වහන්සස් ාම 

පරශ්න අහනවා. අහ ා උන්වහන්සස් ාම උත්තර සදනවා.  

 පරිමුඛං කිව්සව් නොසිකග්මගවො මුඛ නමිිත්මත වො - නාසිකාගරසය් 

සහෝ මුඛ නිමිත්සත්යි. නාසය සකළවර සහෝ උඩු සතා  මත.  

 සතිං උපට්ඨමපත්වො: සිහිය පිහිටුවනන් කියනසකාට, අයං සති - සේ 

සිහිය, උපට්ඨිතො මහොති සුපට්ඨිතො:  - පිහිටිසය් සව්. මනාව පිහිටිසය් 

සව්. සේ සිහිය පිහිටිසය් සව්. මනාව පිහිටිසය් සව්.  

සේ සති නිමිත්තට සහෝ නාසිකාගරයට සහාඳට හිත සයාමු කරන්න. සේ 

පින්වතනු්ට පාට කාසරකක් තිසයන දිහා හිසතන් බ  ා හිත සයාමු කරන්න 

පුළුවන් සන්ද. ඒ අයුරිනම් සේ නාසය දිහා සහෝ උඩු සතා  මත හිත සයාමු 

කරනන්, හිසතන් බ න්න.  

මවන කිසිම මදයක් නැතුව මතො  තිමයන බවට මහෝ නොසය ඇති 

බවට හිත මයොමු කරනන්. හිත අරමුණු කරනන්.  

එසහම සයාමු කරන සකාට සකසනකුට නාසය සහාඳට පරකට සවන්ඩ 

පුළුවන්, සවනත් සකසනකටු උඩු සතා  සහාඳට පරකට සවන්ඩ පුළුවන්. ඒ 

අනුව තම තමන්ට පරකට සවන විදියට නාසයට සහෝ සතා  මතට හිත සයාමු 

කර ගනන්, හිත තියා ගන්න. දැන් පරිමුඛං සතිං උපට්ඨමපත්වො - දැන් සිහිය සේ 

සති නිමිත්තට තියාසගන තිසයන්න ඕන.  

ඒක තවත් අපරකට නේ, සත්සරන්සන් නුත්නේ, මම ඒකට උපායක් 

කියන්නේ: සතා  මත ඇඟි ්  තියනන්. ඇඟි ්  තිබ්බහම සහාඳට වුසදන 

බව සත්සරනවා. ඒ දැනමු තිසයද්දීම ඇඟි ්  අහකට ගන්න. එසහම නුත්නේ 

නාසයට ඇඟි ්  තියනන්. එවිට සහාඳට වදින තුන, හුසපන තුන 

සත්සරනවා; ඒ වදින තුන හුසපන තුන දැනුම තියාසගනම ඇඟි ්  අහකට 

ගන්න.  

ඕකට කියනවා සිහිය කිය ා.  
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 දැන් සේ උඩු සතා  සකළවර සහෝ නාසය ගාව තයිාසගන බ ාසගන 

ඉඳ ා මසො සමතොව අස්සසති සමතොව පස්සසති - සිහිසයන් ම ආශ්වාස 

කරනවා, සිහිසයන් ම පරශ්වාස කරනවා. එසහම කියනස්න් සේකයි: සවනදටත් 

අපට ආශ්වාස පරශ්වාස සවනවා. නමුත් ආශ්වාස පරශ්වාස සවන බව දන්සන් 

නුහු.  

දැන් සමනුනදී සහාඳ අවධානයක ්තිසයනන් ඕන: ඉසස්ස ් ා සේ මුඛ 

නිමිත්සත් හිත පිහිටුවාගනන් කිය ා දැන් සිහිසයන් ආස්වාස පරස්වාස කරනන්ත් 

කියනවා. දැන ් ඔබට සේපූණශ සිහිය සේපූණශ දැනමු සේපූණශ අවධානය 

සයාමුසව ා තිබිය යුත්සත්, ඔබට හසුසව ා තිබිය යුත්සත්, සේපූණශම 

හේබසව ා තිබිය යුත්සත් සේ උඩු සතා  මත සහෝ නාසිකාගරය පමණම යි. 

එසහම ඉිනමින් ආස්වාස පරස්වාස සවන බව දන්නවා. නුවණිකන් දකනිවා.  

ආශ්වාස පරශ්වාසය සමාන විදියකටවත් හිතට අහුසවන්සන්, 

නුඹුරුසවන්න සදන්න එපා සදයක.් මම උපමාවක් කයින්නේ: මම සේ 

සමතුන තියන සේ පාත්තසර් දිහා බ ාසගන ම ඉන්නවා. ඇස් 

සමාසහාතකටවත් අහකට ගන්සන් නුහු. සමසහම බ ාසගන ඉන්නසකාට සේ 

ඉස්සරහින් කවුරු හරි සකසනක ් එහාට යනවා, සමහාට යනවා. මම දශම 

මාතරයක්වත් ඒ යන සකනා දිහා හිත සමසනහි කර ා බ න්සන්වත්, ඇහු 

ඇර ා බ න්සන්වත් නෑ. බ ාසගන ඉන්සන් පාතත්සර් දිහාමයි. සමසහම 

ඉන්සදද්දි ඒ පාත්තසර් අයිසනන් සකසනක් එහාට යනසකාට එහාට ගිය බවත් 

මම නවුණිකන් දන්නවා. සමහාට ගිසයාත් ඒ බවත් දන්නවා. මම සේ ඇස් 

සදසකන් ගිය සකනා දිහා සමසහම බුලුසව් නුහු. ආපහු එන සකනා දිහා 

බුලුසව්ත් නුහු.  

පජොනොති කයින්සන් නුවණිකන් දන්නවා. මසග් ගනුසදනුව තිසයන්සන් 

පාත්තසරයි ඇස් සදකයි අතසර් පමණයි. එපමණයි තිසයන්සන්. මම සමසහම 

ඉන්නවා; නමුත් සමසහම ඉන්න මම, එයා සමහාට ගයි බවට සහාඳ දැනුසමන් 

ඉන්සන්. ‘අර  සකනා සකා හාටද ගිසය්’ කිය ා මසගන් ඇහුසවාත් ‘එයා සේ 

පුත්තටයි ගිසය්’ කිය ා කියන්න තරේ සිහිය තිසයනවා. නමුත් එයා ගුන 



26 

 කිසිම අයුරකින ්හිත ත් නෑ, නුඹුරුසව ත් නෑ. සේ පුත්තට නේ ගිසය් ඒකත් 

කියන්න පුළුවන්. එයා ළඟකට ගිහි ් ා නේ හුරි ා ආසව්, ඒකත් කියන්න 

පුළුවන්, ටිකක් ඈතට ගිහ ි් ා නේ හුරි ා ආසව්, ඒකත් කියන්න පුළුවන්.  

ඒ උපමාසවන් කිව්වා වසග් පාත්තසරයි ඇස් සදකයි අතසර් විතරයි 

මසග් ගනුසදනුව. ඔබසග් ගනුසදනවු තිසයන්සන්ත් සත ිනිමිත්ත එක්ක පමණය.ි 

සති නිමිත්ත දිහාවම යි බ ාසගන ඉන්සන්. සති නිමිත්ත දිහා බ ාසගන 

ඉන්නසකාට අර සකසනක් එහාට ගියා සමහාට ගියාම ඒ බව දන්නවා වසග් 

ආශ්වාස සවන බව පරශ්වාස සවන බව දන්නවා.  

ඊළඟට, සේ ආශ්වාසය සහෝ පරශ්වාසය දීඝශ සවන්නත් පුළුවන්, සකටි 

සවන්නත් පළුුවන්. සේ පරිසරයයි කියන්සන්. සේවා සමසනහි කරනන් සනා 

සවයි. දීඝශයි කයි  හිතන්ඩ කියනවත් සනා සවයි, සකටියි කිය ා හිතන්ඩ 

කියනවත් සනා සවයි. ආශ්වාසය දීඝශයි, පරශ්වාසය දීඝශයි කිය ා හිතන්ඩ 

කියනවත් සනා සවයි. ආශ්වාසය සකටියි, පරශ්වාසය සකටියි කිය ා හිතන්ඩ 

කියනවත් සනා සවයි. පරිසරයයි කියන්සන්.  

ආස්වාසය සහෝ පරශ්වාසය දීඝශ සවනඩ් පළුුවන්. දීඝශසකාට ආශ්චාස 

කරනසකාට දීඝශසකාට ආශව්ාස කරනවා කයි ා දනන්වා. දීඝශසකාට පරශව්ාස 

කරනසකාට දීඝශසකාට පරශච්ාස කරනවා කිය ත් දනන්වා.  

සේ සති නිමිති දැනුේ සහිතව ඉන්න පරිසරයයි කයිනස්න්.  

 දැන් සති නමිිත්සත් හිත තියාසගන සිහිසයන් ආශ්වාසය හා 

පරශ්වාසය අනවු නුවණිකන් දැනගනිමින් ඉන්නවා. දශම මොතරයක්වත් 

ආශ්වොසයට මහෝ පරශ්වොසයට මහෝ නැඹුරැමව ො නූ.  

නමුත් පනි්වතුන් සති නිමිත්තත් දන්නවා; ආශ්වාස පරශ්වාසයත් 

දන්නවා. සති නිමිත්සත් සහිිසයන් ඉන්න සකනා ආශව්ාස පරශ්වාසය සවන බව 

දන්නවා.  සති නිමිත්සත් තිසයන දැනුසමන්ම යි ඉන්සන්; ඉිනමිනම් ආශ්වාස 

පරශ්වාසය සවන බව දන්නවා.  
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 හුම සව ාසවම සති නිමිත්ත නුතුව, ආස්වාස පරස්වාසය පමණක් 

දැනසගන ඉන්න එපා. ආස්වාස පරස්වාසය නුතුව සති නිමිත්ත පමණක් 

දැනසගන හිටිසයාත් ආනාපානසති භාවනාව නේ වුසඩන්සන් නුහු. (සේ වුඩ 

කටයුතු කරනසකාට සති නිමිත්සත් විතරක් ඉන්න පළුුවන් කරමයක් තිසයනවා; 

අවශය වන සව ාවකුත් තිසයනවා. නමුත් එවිට ආනාපානසති භාවනාව 

වුසඩන්සන් නෑ.) 

ආශ්වාස පරශව්ාසය දීඝශ සවන්ඩත් පුළුවන.් ආස්වාස පරස්වාසය සකටි 

සවන්නත් පළුුවන්. ආනාපානසති භාවනාව වුසඩන්න නේ සති නිමිත්ත තුළ 

ඉඳසගන ආශ්වාස පරශ්වාසය පිළිබඳ සිහිසයන් ඉනන් ඕන.  

ඊළඟට, සබ්බකොයපටිසංමව්දී කිය ා කියන්සන් සියලු ආශ්වාස පරශ්වාස 

කසය් දැනුේ සහිතවම ඉන්න. ඒ කයින්සන් අප ිසති නිමිත්සත් හිත තියාසගන 

ඉන්නසකාට අපට සේපූණශ ආශ්වාසය ගුන දැනුම නෑ; ටිකයි අහුසවන්සන්. 

පරශ්වාසය ගුන සේපූණශ දැනමු නෑ; සේ පරිසරයයි කියන්සන්. සමසහම 

කරසගන යදද්ී ආශ්වාසය ආරේභසය් ඉඳ ා අවසානය දකව්ාම වුටහී යනන් 

ඕන. පරශව්ාසය ආරේභසය ්ඉඳ ා අවසානය දක්වාම වුටහී යන්න ඕන. සේ 

කමටහන දියුණුසවන හුටියි කියන්සන්. සමාකුත් කරන්ඩ සනා සවයි. සේ 

විදියට කරන්න. සබ්බකොයපටිසංමව්දී කියන එසක් සත්රුම ඒකය.ි  

සමය සකසතක් දුරට කළ යුතුද? 

පස්සම්භයං කොයසංඛොරං අස්සසිස්සොමීති සික්ඛති:  

කාය සංස්කාරය (ආශව්ාසය) සංසි සඳන සතක්, 

පරශ්වාසය සංසි සඳන සතක් ආශ්වාස පරශ්වාසය 

සංසි සඳන සතක් ආනාපානසතිය කරනන් ඕන.  

හිත ා සංසිඳුවන්න එපා. සව් ්පයක් සයිුේවුනාට ආශව්ාසය පරශ්වාසය 

සංසිඳුනා කයි ා ගන්ඩත ් එපා. භාවනා කරනසකාට විතර්ක සංසි සඳනවා. 

විතර්ක සංසි ින ා ආශ්වාස පරශ්වාසය සංසි සඳනවා.  

ආශ්වාසය පරස්වාසය සංසිඳුසනාත් ඒ සංසිීමමත් එක්ක ඇතිසවන තව 

පරති   ටිකක් තිසයනවා.  
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  සේ කය සේපූණශසයන් පළුුන් සරාදක් වසග් නබිර තුනකට එනවා.  

 සේ කසය් පුද්ග භාවය සේපූණශසයන්ම සනා දැසනන තුනකට 

යනවා.  

ආස්වාස පරස්වාසය සන්සිින ාද කිය ා දැනගන්න පුළුවන් සවන්සන් ඒ 

පරතිප සයනයුි. මවදනො සංඥා සංඛොරත් පස්සද්ධි, කොයත් පස්සද්ධි. ආසව්ාස 

පරස්වාසය සව් ්පයක් සියේුවුනාට ‘හරි සේ තමයි’ කයි ා ගන්ඩ එපා. සමාකද 

ආසයත් පරකට සවයි. තව ටිකක් නතර කර ා බ නන්සකා. ආසයත් පරකට සව්වි.  

සේසකදි එසහම සවන්සන් නුහු.  

සති නිමිත්සත් හිත තියාසගන, හිත සකාහාටවත් යන්න සදන්සන් නෑ 

කිය ා, සබාසහෝම උවමනාසවන් සිහිසයන් ආනාපානසති භාවනාව වඩනවා. 

නමුත් හිත අහකට යනවා. ආසයත් මතක් කර ා අරසගන සකාහාටවත් යන්න 

සදන්සන් නු කිය ා හිතාසගන. සති නිමිත්සත් හිත තියාසගන සිහිසයන්ම 

ආස්වාස පරසව්ාස කරනවා. ඒත් හිත අහකට යනවා. ආසයත් 

මතක්කර ාගන්නවා.  

සමසහම කරමින් සමයා අනීවායයශසයන්ම සමසනහි කළ යුතු ටිකක් 

සමතුන තිසයනවා.  

අපි සේ කරන්න හදන්සන ්නාම රෑප ධමමතා සදක පිරිසිඳ දකනි්නයි. 

දිට්ඨි විසදු්ධිය ඇති කර ගන්නයි. සේ සඳහා සිහිය පිහිටවුා ගුනීම පිණිකස වඩන 

සතිපට්ඨාන කමටහනම අරසගන සමසනහි කළ යුතු ටිකක් තිසයනවා. 

අජ් ත්තං වො කොමය කොයොනුපස්සී විහරති, බහිද්ධො වො කොමය කොයොනුපස්සී 

විහරති, අජ් ත්ත බහිද්ධො වො කොමය කොයොනුපස්සී විහරති, සමුදය 

ධම්මොනුපස්සී වො කොයස්මිං විහරති, වයධම්මොනුපසස්ී වො කොයස්මිං විහරති, 

සමුදය වයධම්මොනුපස්සී වො කොයස්මිං විහරති, කයින සමන්න සේ ටික එකතු 

සවන්න ඕන ඕකට.  

සේ ටික දැන් සවනම උගන්නන්නේ: සේ කායගතාසතියට,  

කායානුපස්සනාවට ඔක්සකෝම වුසටන්සන් ඒ නිස යි. කරමානුකූ ව සහෝ අනු 
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 පිළිසව කට සහෝ නුතිනේ, තමන්ට පරකට වන හුටියට සහෝ සේ ශරීරසය් 

පවතින ස්වභාවය අපි සමසනහි කළ යුතු යි.  

සේ මනසිකාරයටම සවනම කමටහන් සදකකුත ් තිසයනවා. ඒ 

කමටහන් සදක තිබුණත් සේ කය පිරිසිඳ දකිනන් පරධාන මාගශ සදකක් 

තිසයනවා: ඉමමමව කොයං යථො ඨිතං යථො පණිහිතං ධොතුමසො පච්චමවක්ඛති:  

ධාතු වශසයන් සහෝ අශුභ වශසයන් සහෝ දකින්ට.  

සේ නාමරෑප සදක පිරිසිඳ දකින එසක්දී නුත්නේ සේ විදශශනාසවදි, 

රෑප වවත්ථාන හා නාම වවත්ථාන කිය ා සකාටස් සදකක ්තිසයනවා. ඒසකන් 

ි ත්ත සමථයක් සවන්ඩ ඕනනේ සේ කමටහන තුළදී රෑප වවත්ථාන කියන 

කමටහන සවන්ඩ ඕන. සේ කාරණා සදකම ඒ තු  කියන්සන් සතිපට්ඨානයයි 

කිය ා.  

නුවණිකන් සහාඳට සමසනහ ිකරනන් ඉසගනගන්නට සමන්න සේ ටික 

අවශයසයන්ම ඉසගන ගතයුතු යි:- සේ රෑපය ගත්තහම ‘තමන්’යයි කයින කයට 

සිත සයාමු කර ා නුඹරුු කර ා සේ ශරීරය සකස් ස ාේ නිය දත් සේ මස් 

ආදී වශසයන් අනුපිළිසව ට සහෝ තම තමන්ට පරකට පරකට පළිිසව ට, බඩවු ් 

සබාකු වමසන අශූි  ආදී සනාසයක් සනාසයක් සකාටස් සිහිකරන්න. ඊළඟට, 

සේ කන සබාන ආහාරය නිසා සේ රෑපය ඇතිසවනවා සන්ද, කන සබාන 

ආහාරය නුතිවුසනාත් නුතිසවනවා සන්ද කිය ා  සහාඳට බ න්න.  

රෑපය බ නවා, රෑපසය් ඇතිවිම හා නුතිවීමත් බ නවා.  

එසස් බ නවිට බාහිර අරමුණු සකසරහි තණ්හාසවන් පුමිණික 

විඤ්ඤාණය සේ කසය් ඇසුරු සවන අන්දමත්, ඒ නිසාම ඒ කසය් ඉරියව් 

පවත්වනන් සවන අන්දමත් අවසබෝධ සවනවා. නිතරම, පදු්ග සයක් යනවා 

එනවා සනා සවයි. පදු්ග සයක් කනවා සබානවා සනා සවයි. රෑපය සවනම 

සහාඳට බ න්න. අශ්වසයකුසග් පිසට් හරසකකුසග් පිසට් අ ිසයකුසග් පිසට් 

මිනිසහක් නුග ා ඉන්නවා වාසග් සේ විඥානය සේ කය පිට නුග ා, සේ කසය් 

පිහිට ා යි ඉන්සන්.  
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 අපි හිතාසගන ඉන්සන් කය සහිත වූ ‘මම’ ඒ රෑප බ නවා කිය ා යි. 

හුම සව ාසවම සමන්න සේ මිේසමයි පරපංච සයසදන්සන් සකස ස් 

සයසදන්සන්. සේ මිේම අත්හරින්න.  

මළමිනියකට රෑප ශබ්ද ග්ධ රස සප්ශශ අරමුණු දැසනන්සන ්නෑ. සේ 

කායානුපස්සනාව වඩන, කායානුපස්සනාව වුසඩන නුවණිකන් සිහිකරන කයත් 

මළමිනියක් වසග්ම යි. සේ රෑප සපසනන්සන් කයට සනා සවයි, සේ කය 

ඇසුරුකරසගන ඉන්න හිතට යි.  

ඉඳසගන ඉන්න ‘මම’ සේ අරමුණු බ නවා කියන මට්ටමක තියන්සන් 

නුතුව සේ කසය් මිේම අතහුර ා, සේ අරමුණ දකින්සන් සේ කය 

ඇසුරුකරසගන ඉන්න හිසතන් සන්ද කියන මට්ටම දැකගනන් පළුුවන් සවන්න 

ඕන.  

සේ විඥානය නුති සේ රෑප මිටිය විතරක් තිසයද්දී සේ රෑප 

සපසනන්සන් නෑ. එසහම නේ සේ අරමුණු සපසනන කෘතයය සේපූණශසයන් 

සවන්සන් හිතට නේ, සේ අරමුණු සපසනන එකට සේ කය ස්ව ්පයකව්ත් 

සේබ්ධයක් නෑ. අරමුණ ු සපසනන්සන් හිතට යි. කය උපකාර සව ා 

තිසයන්සන් අරමුණු සපසනන එසක් පුවුතම්ට සනා සවයි, හිසත් පුවුතම්ටයි. 

අරමුණත් සපසනන සද්ත් අතසර් ගනුසදනුව තිසබනස්න් හිතත් එක්ක පමණ 

යි.  

පිළාසගයි අ්ධයාසගයි කතාව වසග් දැන් සමතුනදී සේ ඕදාරික රෑපසය් 

නාම රෑප සදක සවන් සවන්න බු ිය යුතු යි.  

මු ිනම් රෑපය සවනම සකාටස් සකාටස් වශසයන්, ධාතු වශසයන් සහෝ 

අශුභ වශසයන් බ න්න. කන සබාන ආහාරය නිසා සේ රෑපය ඇතිසවන බවත්, 

ආහාරය නුතිසවනසකාට රෑපය නුතිසවන බවත් සහාඳට බ න්න. එබඳු වූ 

සේ කය ඇසුරු කරසගන බාහිර අරමුණු සකසරහි තණ්හාසවන් පුමිණික විඥානය 

-   ඒ කියන්සන් සපර ජීවිතසය් රෑප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ග්ධ තණ්හා, රස 

තණ්හා කියන සේ අරමණුුව ට තිසයන තණ්හාව නිසා උපාදාන භව ජාති 

වශසයන් පුමිණික විඥානය - සේ කසය් ඇසුරු සව ා සේ තිසයන්සන්. බාහිර 
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 අරමුණු සකසරහි තණ්හාසවන් පුමිණික විඥානය සේ කසය් ඇසුරුසවන බවත් 

ඒ නිසා සේ රෑපය සස සවන බවත් දකිනන්.  

දැන් අර රෑපය සහාඳට බ  ා, සකස් ස ාේ නයි දත ්සේ මස් නහර 

කිය ා බ න්න. සේ කුනප සකාටස් තිස් සදක ඇතිසවන්සන් කන සබාන 

ආහාර නිසා බවත්, ආහාරය නුතිසවනසකාට නුතිසවන බවත් බ න්න. බාහිර 

අරමුණු සකසරහි තණ්හාසවන් බුඳුනු විඥානය සේ කය ඇසුරු සවනවා සන්ද, 

සේ කසය් පවතිනවා සන්ද, ඒ නිසා සේ ඉරියව් පුවුත්ම සවනවා සන්ද කයි ා 

බ න්න. සේ ‘මම’ යනවා සනා සවයි. එනමුත් යනවා තියන තුනට තිසයන්සන්  

සමන්න සමසහම ඇත්තක් සන්ද. රළු වශසයන් ගත්තහම සේ කය යි හිත යි 

සදක සවන්සවන විදියට සමසනහි කරන්න.  

දැන් ඔබ ආනාපානසතියට හිත තියාසගන සති නමිිත්සත් සිහිසයන්ම 

ආශ්වාස කරන්න. සිහිසයන්ම පරශව්ාස කරන්න. හිත අහකට ගිසයාත් ආසයත් 

මතක් කර ා ගන්න.  

 සමසහම ටිකක් සව ා කර ා හිතා මතාම නතර කරන්න. නතර 

කර ා සති නමිිත්සත පිහටි ා සේ ශරීරසය් සකාටස ්ටික සහාඳට 

අර්ථය හිතට වුසදන විදියට සමසනහි කරනන්. සේ හුම 

සකාටසක්ම හුසදන්සන් කන සබාන ආහාර නිසයි, කන සබාන 

ආහාරය නුතිසවනසකාට නුතිසවනවා කිය ා බ න්න. සේ 

නාමරෑප සදක සනා දන්නා නිසා ‘මම’ කියන අදහසක් ඇතිසව යි 

තිසයන්සන්. සේ කය සවනම එකක.් කය ඇසරුු කරසගන තිසයන 

හිත සවනම  එකක්. එබඳු වූ සේ කය ඇසුරුකරසගන පවතින හිත 

නිසා  සේ යෑම ඒම ආදී ඉරියව් සවනවා සන්ද, සේ යෑම ඒම 

සවන්සන් සේ ටික සනා දන්නා නිසා සනද් කයි ා බ න්න.  

ඔය විදියට සමසනහි කරන්න. අපි ඉසගනසගන තසියන 

සේ වචන නුතුවාට කමක් නෑ. සේ අර්ථය වුටසහන විදියට 

සමසනහි කරනන්. ආපහුත ්සමසනහි කරන්න.  
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  කිසිම අරමුණක ්සිහි කර ො මමමනහි 

කරනන් යන්න එපො. සිහිකර ො 

මමමනහි කරන්මන් මම් කය විතරයි.  

 එසහම සමසනහි කර ා හිතා මතාම සේක නතර කරන්න. නතර 

කර ා ආසයත් සිහිසයන්ම ආනාපානසතිය වඩන්න. සති නිමිත්සත් 

හිත තියාසගන සිහිසයන්ම ආශ්වාස කරන්න, සිහිසයන්ම පරශව්ාස 

කරන්න.  

 ආශ්වාස පරශ්වාස කර ා හතිා මතාම නුවතත් ටිකක් නතර කරන්න. 

නතරකර ා ආපහු සේ කයට නුඹුරුසව ා සේ කය සකාටස් 

වශසයන් සහෝ ක ාප වශසයන් බ  ා, කන සබාන ආහාර නිසයි 

සේ රෑපය ඇතිසවන්සන්, ආහාර නුතිසවනසකාට නුතිසවනවා 

කිය ා රෑපයත් රෑපසය් ඇතිවීමත් නුතිවීමත් - ඉති රූපං ඉති 

රූපස්ස සමුදමයො ඉති රූපස්ස අත්ථඞගමමො :  රෑපයත් රෑපසය් 

ඇතිවීමත් නුතිවීමත් බ න්න. බ  ා සමබඳු වූ කය ඇසුරුකරසගන 

පවතින සේ විඥානය පවතිනවා. ඒ නිසයි සේ ඉරියව් පුවුත්ම 

කිය ත් බ න්න.  

 රෑපය සමබඳුනේ යන්සන කවුද; එන්සන කවුද; සබාන්සන කවුද 

කියන ටිකට උත්තරත් එතුන තිසයනවා. සේ නාමරෑප සදක 

සනාදන්නා නිසා ‘මම’ කියන අදහසක් ඇතිසව ා කිය ත් බ න්න. 

එසහම ටිකක් බ  ා ආසයත් ආනාපානසතිය වඩන්න.  

ඔය විදියට ආනාපානසතයි වඩනසකාට දරුසවක් මතක්වනුා නේ 

එතනත් සේ වාසග්ම බ න්න. එතන තිසයන හම මස ්ස ් නහර ටික සහමින් 

බ  ා කන සබාන ආහාරය නිසා ඒ රෑපය ඇතසිවනවා සන්ද.  ආහාර 

නුතිසවනසකාට ඒ රෑපයත් නුතිසවනවා සන්ද. බාහිර අරමුණු සකසරහි 

තණ්හාසවන් පුමිණික විඥානය ඒ කසය්ත් ඇසුරුසවනවා සන්ද. ඒ නිසා ඒ 

රෑපසය්ත් ඉරියව් පුවුත්සවනවා සන්ද, සකසනක් යනවා සනසවයි. සමසහමයි 



33 

 එය සවන්සන්. ඒ නාමරෑප සදක සනා දැසනන නිස යි සකසනක් කියන අදහසක් 

ඇතිසවන්සන් කිය ා බ න්න.  

පරසත්තොනං වො පරපගු්ග ොනං වො - අේමා තාත්තා දුවා පුතා නෑදෑයා 

කිය ා හේබසවන සිහිසවන තවත් අරමුණු තිසයනවා නේ ඒවාත් එසහමම 

බ න්න.  

 ඒ ටිසකත් දිගටම යන්සන නෑ. නතරසකරුවා. ආසයත්  

ආනාපානසතිය වුඩුවා.  

 සමතුනදී හිසත් දුවන ගතයි වුඩියි නේ සති නිමිත්තට සදන කා ය 

වුඩි කරන්න. සති නිමිතස්ත් හිත තියාසගන ආශ්වාස පරශ්වාස 

කරන කා ය වුඩි කරන්න.  

 හිත දුවන කා ය අඩුය ි නේ හිසත් දුවන ගතිය අඩුයි නේ 

ආධයාත්මික කසය් නාමරෑප සදක සවන් කර ා බ න්න.  

ඔය විදියට දැනට බුලුවහම ඇති.  

 මමමනහි කරන ගතිය වැඩි කරන්න. 

හැබැයි එකක් විතරක් කරමගන යන්මන 

නූ; මදකම මොරැමවන් මොරැවට කළ යුතුයි.  

පරසත්තොනං වො පරපුගග් ොනං වො කිය ා අනිත් සත්ත්වසයකුසග් අනිත් 

පුදග් සයකුසග් බ න්සන් එසහ නිසා සමසහට පරශ්නයක් සවනවානේ විතරයි. 

ඒ කිව්සව් තව සකසනක් සහෝ සදයක් සහෝ මතක් සවනවා නේ සහෝ මතක් 

සව ා එයා ගුන විස්තර ටිකක් යනවා නේ එතසකාට ඒසක් මු ාව දුරුසවන්න 

බු ිය යුතමු යි. එහදි රෑපය සහාඳට බ නවා, සම මස් ස ් නහර ඇට ඇටමිදුලු 

පුදග් යා සත්ත්වයා සනා සවන සකාටස් බ  ා, කන සබාන ආහාර නිසා සේ 

හුම සකාටසක්ම ඇතිසවන බවත්, ආහාර නුති සවනසකාට නුති සවන බවත් 

බ නවා. බාහිර අරමුණු රෑප ශබ්ද සකසරහි තණ්හාසවන් බුඳුනු විඤ්ඤාණය 
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 ඒ කසය්ත් ඇසුරුසවනවා. ඒ රෑපසය් ඉරියව් පුවුත්ම සවන්සන් ඒ නිසයි 

කිය ා සහාඳට අනාත්ම ස්වභාවය  දැනගන්නවා.  

 සමහිදී සේ පනි්වතුන් වචනව ට සීමාසවන්න නේ එපා.  

 දැන් හිසතයි අපි ඉතින් ඕක දන්නවා සන්ද 

කිය ා. නමුත් දැනගනන් සනසව යි මම 

සේක ඔය සගා ් න්ට කිව්සව. සේක 

කරනන්යි කිව්සව්.  

කරනන් ටිකක් කිය  පරත ි ය සබාසහාම සවනස් සවනවා. සහාඳට 

මතක තියාගන්න සේ ටික මම මතක් සකසළ්, ඔබට දැනගනන් ඕන නිසයි. 

දැනටමත් සේ පිනව්තුන් සේවා දනන්වා ඇති කයි ා මම දන්නවා. හරියට 

කාසවෝ කෑවා වසග් සනා දන්න සද්කුත් නෑ දන්න සද්කුත් නෑ, නමුත් සේක 

කරසගන යන්න.  

ඊට පස්සස් සේ ආනාපානසතිය වඩනවා. වඩ ා ආපහු හිත අහකට 

ගිසයාත් ආයි සති නිමිතත්ට ගන්නවා. ආයි සිත පිට ගිසයාත් ආයි සති 

නිමිත්තට ගන්නවා. ඊට පස්සස් ටිකක් වඩ ා හිතා මතාම නතර කරන්න. හැම 

මව ොමවම උත්සොහමයන් නැඹුරැමව ො රූපය ගැන බ න්මන් මම් කමය් විතර 

යි. මනසිකාරයක් වශසයන් පුමිණිකසයාත් සහෝ යේ ක්ස ්ශාදී අරමුණක් 

ඔසවාසගන පුමිණිකසයාත් විතර යි ඒ බාහිර කසය් බ න්සන්. එසහම නුතුව 

බාහිරට නුඹුරුසව ා හිත හිතා ඉන්න යනන් එපාය කියන එකයි  කියන්සන්.  

යාළුසවක් මිතරසයක් කිය  හරි මතක්වුසනාත් ඒ සව ාසවදි අරමුණක් 

ගාසන් මළුාව දුරුසවනකේ බ න්න. සමහරවිසටක එක අරමුණක් සවන්න 

පුළුවන්. ඒ අරමුසණ් සකස ස් ටික හින්දා මු ා සව්ගන විනාඩි දහයක් යන්න 

පුළුවන්. පරශ්නයක් නෑ. ඒසක් සමසහම සියේු විතර්ක ඇතිසවන්න පළුුවන්. ඒව 

ගණන් ගන්නත් එපා.  

උදාහරණයක් ගත්සතාත්: යාළුසවක් කියන එක මතක ් වනුා 

කියන්නසකා. දැන් ඒ යාළුවා කිය ා මතක්සවච්ි  තුන යාළුසවක්ය 
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 පුදග් සයකය් කියන හුඟමී ඉවරසවනක ම් බ න්න. ඒ විදශශනා කරන කරසේ  

අවසන් සවන තුරුම කරනන්. ඒසකන් කවි්සව්, ඒ යාළුවා දිහා නිකේ බ න්සන 

නුහු. සිතට සහාඳට නිමිත්ත අ ් ාගන්නවා. දැන් ඒ යාළුවා කිය ා සිහිසවච්ි  

රෑපය සහාඳට හිසතන් අ ් ාසගන ඒ රෑපය හිසතන් අරමුණු කර ා, සේ 

රෑපසය්ද තිසයන්සන් හම මස් ස ් නහර ඇට ඇටමිදුළු කයි  බ න්න. කන 

සබාන ආහාර නිසා සේ රෑපය ඇතිසවනවා, කන සබාන ආහාර නුතිවුසනාත් 

නුතිසවනවා, රෑප සදද්ාදී අරමුණු සකසරහි තණ්හාසවන් පුමිණික විඤ්ඤාණය 

සේ කසය් ඇසුරුසවනවා සන්ද, ඒ විඤ්ඤාණය නසිා සේ රෑපසය් ඉරියව් 

පුවුතම් සවනවා සනද්, කිය ා හිතන්න. සමසහම හතින්න.  

අනීවොයයශමයනම් මමමහම හිතිය යුතමුය.ි නුවණින ් මමමනහි කළ 

යුතුමය.ි  

 ඔය ටික සමසනහි කරන සකාට සමහරවිට සියුේ සයිේු තව විතර්ක 

ඕසගා ් න්සග හිත සනා දියුණු නිසා සනා දැනීම ඇතුස න් සවනත් 

අරමුණක් සිතට එනන් පලුුවනි.  සේ අරමුණ අතහුර ා ආසය ඒ 

සවනත් අරමුණ අ ් ාගන්න යන්න එපා. ඒ අලුත් අරමුණ 

සනාස කා හුර ා සේ අරමුණම සමසනහි කළ යුතුයි.  සේ අරමුණ 

ඉවරසවනකේම බ  ා ඉවරසව යි, තව අරමුණක් සමසනහි 

කරනන් ගන්සන්.  

එසහම නුත්නේ ඒ ආනාපානසති කමටහනට යනන්.  

 නිතරම ඒ සමසනහි කරන අරමුණට සකාච්චර සව ාවක් ගියත් 

කමක් නෑ. ඒ අරමුණ ඉවරසවනතුරුම බ න්න.  

ඊට පස්සස් සමසනහි කරන අරමුණ හිසතන් අ ් ාසගන, නිශ්ි ත 

තුනක් නුතුව, සේ මස් ස ් නහර කයි  සහෝ කන සබාන ආහාර නිසා එබඳු 

කයක සේ හිත පවතනි නසිා සවනව සන්ද කිය ා සහෝ බ න්සන් නෑ. අපි 

කියමු දැන් යාළුසවක් නේ යාලුවා කිය ා හිතට මුවිච්ි  රෑසප සහාඳට 

සිහිකරසගන, අ ් ාසගනයි බ න්සන්. සමසහම කර ා සේ තමන්ම සහාඳට 
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 අ ් ාසගන හිසතන්ම නුඹරුුසව ා ‘මම’ කියන හුඟීමම අ ් ාසගන ඒ බඳුවූ 

කසය් යි සේ බ න්සන.් සමන්න සේ විදියට බ න්න.  

දැන් අර ආනාපානසතියට සති නිමිත්තට හිත තියාසගන ඉන්නවා; 

සහාඳට දැනුම තිසයනවා; අශ්වාස පරශ්වාසයට යේතමින්වත් නුඹුරුසව ා නෑ. 

නමුත් අශ්වාස පරශ්වාසය ගුන තිසයන දැනුසමන් අහකට ගිහි ් ත් නෑ. අශ්වාස 

පරශ්වාසය ගුන සනා දනන්වා සනා සවයි, දන්නවා. ඍජුව ඊට නුඹුරුසව ා 

නෑ. සති නිමිත්සත් ඉඳසගන අශ්වාස පරශ්වාස දැනුසමන් සිහිසයන් අශ්වාස 

පරශ්වාස කරන්න. දීඝශ සවනන්ත් පුළුවන්, රළු සවනන්ත ්පුළුවන්, සියලු ආශ්වාස 

පරශ්වාස කසය් සංසව්දීතාව ඇති කරමිනම් සිහිය පවත්වාසගන යනන්.  

එසස් පවත්වමින් ක නි ් ක ට සමසහමත් හිතනවා. ආසයත් 

ආනාපානාසතිය වඩනවා. ආනාපානසතිය වඩමින් හිතනවා: රෑපය සහාඳට 

ධාතු වශසයන ් හරි සවනන් පළුුවන්, අශුභ වශසයන් හරි සවන්න පුළුවන්, 

ක ාප වශසයන් හරි සවන්න පළුුවන්. බුළුවා. කන සබාන ආහාරය නිසයි 

හුසදන්සන්. ආහාරය නුතිසවනසකාට නුතිසවනවා කිය ා බ නවා. එසස් 

රෑපයත් රෑපසය් ඇතිවීමත් නුතිවීමත් බ  ා බාහිර අරමුණු සකරහි 

තණ්හාසවන් පුමිණික විඤ්ඤාණය සේ කසය් ඇසුරුසවනවා. ‘සේ කසය්’ කයින 

සකාට සේ තමන්ව ක ින් බ පු, සකාටස් ටික අර ක ින් බ පු රෑපසය්යි සේ 

විඤ්ඤාණය ඇතිසවන්සන්, ඒ නිසයි සේ රෑපය එහාට සමහාට යන්සන් කියන 

ටිකයි බ න්සන්.  

බාහිර සත්ත්වසයක් පුද්ග සයක් කිය ා සිහිසවන හුම කයකම, 

බ ්ස ක් කපුසටක් වුන ි තිරිසන් සසතක් වුනත්, එහිදීත් ඔය විදියටම යි 

බ න්සන්. උපාදින්න හුම කයකම, කමම පරතයසයන ්හටගත්ත හුම කයකම 

ඔය විදියටම යි බ න්සන.් සේ සකස ස් සයසදන්සන් ඒසක යි. බ ්ස ක් 

පූසසක් උනත් සගදර ඉන්න බ න්සන් සමසහමයි.  ඒක හින්ද සම මස් ස ් 

නහර කයි ා සමසහම බුළුවත්, කන සබාන ආහාර නිසය ි සේ රෑපය 

ඇතිසවන්සන්. සේ රෑපාදී අරමුණු සකසරහි තණ්හාසවන් පුමිණික විඤ්ඤාණය 

සේ කසය් ඇසුරුසවන්සන්. ඔය රෑපසය් සස වීම සවන්සන්ත්, ඉරියව් පුවුත්ම 
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 සවන්සන්ත්, සේ රෑප ශබ්ද ආදී අරමුණු දැනගුනමී සවන්සන්ත් ඒ නිසයි කයි ා 

බ න්න.  

කය සහිතවූ මම රෑප බ නවා කියන මට්ටමට සාි 

ඉදිරිපත් කරනන් එපා. කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න 

හිසතනුයි බ න්සන් කියන ඒ දැනුම එනඩ් ඕන.  

සමසහම බ ද්දිත් අහව ් සකනා මං දිහා බ ාසගන ඉන්නවා සනා 

සවයි; සේ කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න හිසතන් සේ නමිිත්ත ගන්න හුටි දකනි්න 

අපිට නිදහසස් හිත සයාමු කරනන් පුළුවන් සවනන් ඕන.  සේ කය ශාිසකාට 

හුම සව ාසවම තී්දු තීරණ  ගනන් කියන්සන් නුතවි ඒ සප්න සදයනි් ඔබ්බට 

නුවණ අරසගන ඇවි ් ා අපි ටික ටික දසවනන් ඕන.  

අපි හුම සව්ස ම තීරණය කරන්සන් සේ කය සහිත සකනා මම දිහා 

බ ාසගන ඉන්නවා කිය ා යි. පුද්ග  භාවසයන ් සකස ස් සයසදන්සන් 

එසහමම යි. ඒකසන් ‘ඇයි සමාකද බ න්සන්’ කයි ා රණ්ඩුවටත් යන්සන!් සේ 

සප්න කය සහිත සකනා ය ිබ න්සන් කියන හුඟීම ය ිඅප  ඟ තිසයන්සන්.  

අපි විදශශනා කරනවා කිය  කියන්සන්, හුම සවස ම් ආනාපානසතිය 

ආදී භාවනාවකින් හිත වඩ වඩා, සේ නාමයය ි රෑපයයි සදක බ න්න 

උත්සාහවත්වීමයි.  සේක සප්නසකාට එයා දන්නවා දැන් සේ පිට සපාත්ත රෑපය 

කන සබාන ආහාරසයන් හුදිච්ච ටික යි.  

බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන් සේ සවිුමංසස ් ඉන්න නගර 

හිමියා  සේ හතරමංහ්දිය මුද ඉන්න නගර හිමියා අ ් ගන්න දසයක් 

සවන්නත් ඕන කයි  යි.  

ඒ වාසග්, සේ කන සබාන ආහාර ටික ඇසුරුකරසගන ඒ ටික මුද්සද් 

සිවු මං ස ක මුද ඉන්න සකනා වාසග්, සේ කය ඇසුරුකරසගන තිසයන 

විඤ්ඤාණය කියන සේ සසිතන් තමයි දැන් සේ අරමණුු එක්ක සේබ්ධසව ා 

තිසයන්සන්. එතසකාට සේ කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න හිසතන් සේ අරමුණ 
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 දකින හුටි දකනි්න පලුුවන් වුසනාත්, ‘ඇයි බ න්සන්’ කිය ා මම ඒ රෑපයට 

ගහන්න යන්සන් නෑ.  

ඒ හුකියාව මට එන්සන්,  දකින සව ාසවදි, සමසහම අවදිසයන ්ඉන්න 

සව ාසවදි, සේ නුවණ මට ගන්න පලුුවන් සවන්සන් එක තුනක ඉඳසගන සේ 

සදක යේ මට්ටමක් සහෝ දැක්සකාත් තමයි. නුත්නේ මට ඉන්න සවන්සන  සේ 

කසය්මයි. සේ කසයන් එහාට කවදාවත් යන්සන් නුහු.  

සේ කය, කසයන් එහා පවතින නාම ධමමය ඇසරුුකරසගන සේ කායික 

කරියාව ිය සිද්ධසවනවා කයින අවසබෝධය එක්කයි සේ කය වටා සගතිච්ච රළු 

ක්ස ්ශය අඩුසවන්සන්.  එසහම නුතුව එතුනින් එහාට අපිට අඩියක්වත් 

තියන්න බුහු.  

ඔය විදියට බ න්න. ඔය විදියට බ නමකොට මමොකද   මවන්මන්?  

“අත්ථ ිකොතයොත්ි වො පණස්ස සත් ිපච්චුපට්ඨිත්ො ත ොත්ි.”  

මම් පිනව්තුන්මග් මම් කමටහන ඉවරමවන්මන් එතැනයි.  

ආනාපානසතිය වඩ වඩා බ න්න; බ  බ ා ආනාපානසතිය වඩන්න. 

යේ දවසක සේ කය සේ ඇස් සදසකන් බුළුවත් ‘මම’ කියන හුඟීම 

සශ්ෂ්යක්වත් දැසනන්සන් නුති මට්ටමට හිත යන බව සේ පින්වතුන්ට සත්සරයි.  

අත්ථි කොමයොති වො පණස්ස සති පච්චුපට්ඨිතො මහොති: සත්ත්වසයක් පුදග් සයක් 

සනා වූ කය පමණක් ඇත්සත්ය යන සිහිය සහාිනන් එළඹ සිටින දවසක් එනවා.  

 අන්න එදාට සේ පනි්වතනු්ට සේ ආනාපානසති කමටහසන් ඔය 

සකාටස ඉවරයි.   

ඒ කියන්සන් දැන් සේ සරීරයක් දිහා බ න්න පුළුවන් හිතින් හිත ා 

සනා සවයි - ඇස් සදකට බ නසකාට නේ සප්නවා සේ තමන ්සනා සවයි 

කිය ා.  

o සේ සවන වස්තුවක් දිහා බුලුසවාත් ඇස් සදකට බ නසකාටම 

සප්නවා සන්ද පුද්ග සයක ්සනා සවයි කිය ා.  
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 o සේ රෑපයක් දිහා බුළුසවාත් ඇස් සදකට බ නසකාටම සප්නවා 

සන්ද  සත්ත්වසයක් කිය ා. හිතින් හිත හිත විදශශනා කර කරද?  නෑ.  

ඒ වසග් ඇස් සදසකන් බ නසකාට සේ කය මම සනාසවයි කිය ා සේ 

පින්වතනු්ට සත්සරන දවසක් එයි, ඇඟට දැසනන දවසක් එයි, හිතට දැසනන 

දවසක් එයි, ඇහුට සපසනන මට්ටමක් එයි. එදාට පිහියක ් අරසගන අතට 

ගුහුවත් අසන් මසග් අත කුපි ා තිසයනවා කයි ා දශමයකටවත් සේ 

පින්වතනු්ට හිසතන්න  නුති සවයි. එච්චරට සේ කය තමන් සනා සවයි. 

ධාතූන්සගන් යුක්ත කය එසහමම යි කිය  හිසතන තුනට සවනකේම එනවා.  

 එදාටයි සේ පින්වතුන්සග් සේ කමටහන ඉවරසවන්සන්.  

එසතක් ‘දැන් මසග් හිත සහාඳට සමාධියි. දැන ් ආනාපානසතිය 

වුසඩනවා හාමුදුරුවසන් සමාකකද් කරන්න ඕන. දැන ්මම සමසහම සමසනහි 

කළා. සමාකක්ද කරනන් ඕන’ සේ ආදී පරශ්න අනවශයයි.  

මම් පින්වතනු් මක ිනම්, බය නැතුව මම්ක 

කරනන්. මම් විදියට වඩමින් මමතැනට ගිය හැකියි. 

එදාට කිසි ම සකින් මම් කය මහ්තුමවන් මම් 

පින්වතනු්ට අකුස යක් එන්මන නූ.  

ඒකයි අත්ථි කොමයොති වො පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතො මහොති යොවමදව 

ඥානමත්තොය පතිස්සතිමත්තොය යනුසවන් සද්ශනා සකසළ්. සිහිය සමසහම 

වුසඩනවා. 

ඊළඟට තිසයනවා:  

 අනිස්සිමතො ච විහරති. සමසහම බ නසකාට තෘෂ්ණ්ා වශසයන් 

දෘෂ්්ඨි වශසයන් ඇසුරු කරන්සන් නෑ. දෘෂ්ඨ්ි කයින්සන ්‘මසග්’ කයි  

ඇසුරු කරන්සන් නුහු. ‘මම’ කිය  ඇසුරු කරන්සන් නුහු. 

තෘෂ්්ණා වශසයන් ‘මසග්’ කිය  ඇසුරු කරන්සන ් නුහු. ‘මම’ 

‘මසග්’ කිය ා සේ රෑපය ඇසුරු කරන්සන් නුහු.  
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  න ච කිඤ්චි ම ොමක උපොදියති - ස ෝකසය් රෑප කිසිවක් උපාදාන 

වශසයන් ගන්සන් නුහු. ‘මම’ කිය ා, ‘මසග්’ කිය ා. ‘මසග් 

ආත්මය’ කිය ා ගන්සන ්නුහු. එයා දන්නවා, සේ කය ඇසුරු 

කරසගන සේ විදියට අජ් ත්තං වො කොමය කොයොනුපස්සී විහරති 

බහිද්ධො වො කොමය කොයොනුපස්සී විහරති අජ් ත්ත බහිද්ධො වො 

කොමය කොයොනුපස්සී විහරති සමුදය ධම්මොනුපසස්ී වො, වය 

ධම්මොනුපස්සී වො, සමුදය වය ධම්මොනුපස්සී වො කොයස්මිං විහරති.  

සේ විදියට බ  ා ඊට පස්සස් අත්ථි කොමයොති වො පනස්ස සති 

පච්චුපට්ඨිතො මහොති සත්ත්වසයක් පදු්ග සයක් සනා වූ කය පමණක් ඇත්සත්ය 

යන සිහිය සහාිනන් එළඹ සිටිනවා.  

න ච කිඤ්චි ම ොමක උපොදියති: ස ෝකසය් කිසිවක් උපාදාන වශසයන් 

ගන්සන් නුහු. අනිස්සිමතොච විහරති. න ච කිඤ්චි ම ොමක උපොදියති. තෘෂ්්ණා 

වශසයන් දෘෂ්්ටි වශසයන් ‘මම’ කිය  සහෝ ‘මසග්’ කයි  ගන්සන් නුහු. ‘මම’, 

‘මසග්’, ‘මසග් ආත්මය’ කිය  කිසිම සදයක්, ‘මසග් දුවා මසග් පුතා මසග් අේමා 

සේ මම’ කිය ා කිසිදු රෑපයක් සේ විදියට බ න සකනාට ගුසනන්සන් නෑ.  

අද අපි සේ කරන කරමයට සේ චුට්ටක් රෑපය ගුන බුලුවාට සේවා 

ඔක්සකාම ‘මසග් දුවා’,  ‘ පුතා’ කයි ා ගන්නවා. නමතු් න ච කිඤ්චි ම ොමක 

උපොදියති: රෑපය සංඛයාත ස ෝකසය් කිසිම සදයක් සේ මනසට අහුසවන්සන් 

නෑ. එක තුනකිනයුි පටන්ගත්සත්. සේ සෑම රෑපයකනි්ම එළයිට එන්සන් සේ 

ඇත්තමයි.  

එවම්පි භකි්ඛමව භකි්ඛු කොමය කොයොනුපස්සී විහරති:  මහසණනි, 

සමන්න සමසහම කසය් කය අනුව බ න්න.  

එතසකාට සේ කරමයට ඔනන් ඔබට පළුුවන් උත්සාහ කරනන්.  

සේ මට්ටමට ආවට පස්සස් අපහසුවකින් සතාරව සේ කය ඇස් සදකට 

සපනි සපනී සකස් ස ාේ කයි ා වසග් යමක් බ න්න පුළුවන්. ි ත්ත 

චචතසික ධමමත් එක්ක අරමුණක් සපසනන හා නුතසිවන හුටි දැන, දැක, සේ 



41 

 පින්වතනු්ට, ඇතිවීම හා නුතිවීමත්, ඊට පස්සස් ඒ මට්ටසේ නාමරෑප සදකත් 

පරකට ව බු ිය හුකියි.  

ඒ නිසා ඉස්සස ් ා සේ මට්ටම හුසදන්සන් නුතුව අර මට්ටසේ 

බ න්න ගියා කයි ා හරියන්සන් නුහු. ඒ මට්ටමට එනසකාට සේ 

පින්වතනු්සග් නුවණ සහාඳට සමෝර යි තිසයන්සන්. නාමරෑප සදක ඒ මට්ටමට 

යද්දී සහාඳටම සත්සරනවා.  

ඒකට අමතරව සමන්න සේ නයායම සගෝචර කරන්න පුළුවන් මට්ටමට 

එනවා.  

අන්තිමට ඔය විදියට බ ාසගන ගියහම සමතුනදී අවිජ්ජා පච්චසයන් 

කමම පච්චසයන් තණ්හා පච්චසයන් ඇතිවුනා කිය  කයින්සන්, කය 

ඇසුරුකරසගන පවතින විඤ්ඤාණය ඇතිසවච්ි  සහ්තු ටික තමයි. සමතුන 

පංච උපාදානස්ක්ධය ඇතිසව ා, සවන සමාකුත් සනාසවයි කිය  දැන් සමයාට 

සේ පටිච්චසමුප්පාදය සත්රි ා.   

අවිදයාව නිසා කමමයත්, ඒ කමමය නිසා මරණාසන්න සමාසහාසත් කමම 

නිමිත්ත එළඹ සිටිනවිට      -විසශ්ෂ්සයන් තණ්හාව නිසා- පරතිස්ධි වශසයන් 

පුමිණිකයා; ඒ නිසා කන සබාන ආහාර සදන්ඩ වනුා; එසහම සන්ද සේ රෑසප 

හුසදන්සන්? සේ රෑසප හුසදන එකට තිසයන සහ්තු වශසයන් සප්න්සන් 

පටිච්චසමුප්පාදසය් අංග ටිකයි. සේ දනන් ටික සප්නවා කයින එක එදාට 

ව ක්වන්න බෑ.  

මජ්ඣිම නිකොමය් කොයගතොසති සූතරය බ න්න. 

මම් ආනොපොනසතිය වඩ ො අනිවොයයශමයන් මම් 

විදියට මමමනහි කළ යුතමුයි. 

ආනාපානසතිය වඩමින් සේ විදියට සමසනහි කරනන්. සේ විදියට 

සමසනහි කරමින් ආනාපානසතිය වඩන්න. සමන්න සේ විදියට කළහම ඒසක් 

පරති  ය තමයි න ච කඤි්චි ම ොමක උපොදියති - ස ෝසක් කිසිම රෑපයක් 

උපාදාන වශසයන් සනා සගන තෘෂ්්ණා දෘෂ්්ඨි සදසකන ්ඇසුරු සනා කර ඉන්න 
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 පුළුවන්. සත්ත්වසයක් පදු්ග සයක් සනා වූ කය පමණක් ඇත්සත්ය යන සිහිය 

සහාිනන් එළඹ සිටිනවාය, කියන තුනට එන්ට පුළුවන්කම තිසයනවා.  

සේ විදියට සමසනහි සනා සකාට ආනාපානසති භාවනාව විතරක් 

වුඩුවාට සේ නාමරෑප සදක සගඩි පිටින්මයි. සේ පුදග්  හුඟීම සගඩි 

පිටින්මයි. ඒසකන් මිසදනන් ගු සවන්න තුනක් ඇත්සත්ම නෑ. ඒසකන් 

තාවකා ික ි ත්ත සමථයක ්එයි: ඒක අතහුරුණු දවසට ආපහු හිටපු තුනමය.ි 

සේ විදියට සමසනහි කළාට සමථයක් නුති සව් ාවට නීවරණ ධමම 

දුරුසවන්සන නෑ.  

දැන් සේ විදියට සමසනහ ිකරනසකාට ආනාපානසතිසයන්  ුසබන සේ 

සමථය සමසනහි කරපු සද් සප්න්න නීවරණ ධමම දුරුකරනවා. නවීරණ ධමම 

දුරුසවච්ි  එකට දුරුකරපු එකට ඇත්ත ඇතිහුටිසය් සපසනන්න ස සව්නවා. 

සේ මට්ටසේ සමථ විදශශනා යුගනද්ධය තියනවා සේ ධමමතාවසය්දී. සේසක රෑප 

වවත්ථාපන සකාටසස්දී සිදධ් සවනවා.  

හුම කමටහනකම සකළවසර් තිසයන්සන්: අත්ථි කොමයොති වො පනස්ස 

සති පච්චුපට්ඨිතො මහොති: සත්ත්වසයක් පුද්ග සයක ් සනා වූ කය පමණක් 

ඇත්සත්ය කියන සිහිය සහාිනන් එළඹ සිටිනවා.  

අන්න ඒ තැන දක්වො එනඩ් ඕන.  

ආවට පස්සස් ඉසබ්මයි ඉතුරු ටික සවන්සන්; සතත්්වසයක් සනා වූ 

පුදග් සයක ් සනා වූ කය හුටියට දකිනසකාට, සුවපත් සවි ි  තමාව, දුක් 

විිනනන් තිසයන පරිසරය, මිදිච්ි  බව සත්සරනසකාට අතපය කුපුවත් සේසක් 

තමන්ට ඒ ගුන දුකක් එන්සන් නුති බව දකනිසකාට, ඒ හිතට බ වත් 

පරසමෝදයක් ඇතිසවනවා.  

පමුදිතස්ස පීති ජොයති-     ඒ පරසමෝදය නිසාම හිත පරීති 

සහගතසවනවා.  

පීති මනස්ස කොයං පසස්ම්භති- ඒ නිසාම කයයි හිතයි සදකම 

සන්සි සඳනවා.  
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 පස්සද්ධ කොමයො සුඛං මවදියති-  කය හිත සදක සංසිඳුනු නසිාම එතන 

හිත කය සදසකනම් සුප    විිනනවා.  

සුඛිමනො චිත්තං සමොධියති-   අන්න එදාට අප ි හුමදාම ‘සමාධි 

සමාධියි’ කයි ා කෑගහපු ටික, සේ 

වන තුරා උත්සාහසවච්ි  නමුත් 

 බාගන්න බුරිසවච්ි  සමාධිය, 

ඉසබ්ම  ුසබනවා. හිත කය සදක 

සුප සහගත ක ්හි සිත කය සමාධි 

සවනවා.  

සමොහිමත චිත්මත යථොභූතං පජොනොති- සිත සමාධි නේ ඇත්ත ඇති 

හුටිසයන් දකනිවා. ඒ නාමරෑප සදක, 

ඒ පටිච්චසමුප්පාද ධමමය ඉතුරු 

නුතිවම දකනිවා. ඇත්ත ඇති 

හුටියට දකනිසකාට ක කිසරනවා. 

ක කිසරනසකාට සනා ඇස නවා. 

සනා ඇස නසකාට මිසදනවා. 

මිදුනාම මිදුනා කයින නවුණ පහළ 

සවනවා. මත්සත් කළ යතු්තක් නෑ 

කියන තුනට එනවා.  

මම් පින්වතනු්ට කරන්න තිමයන්මන් සත්ත්වමයක් 

පුද් මයක් මනො වූ කය පමණක් ඇත්මත්ය යන 

සිහිය එළඹ සිටින තැනට සිහිය තබො ගැනමී විතරයි.   

සේසක් හතසරන් තුණක් නිරායාසසයනම් -සනාමිස ්-  ුසබනවා.  

එතුනින් පරසමෝදය එනවා. සේ මට්ටමට මනස ගත්ත සකනාට  ‘පරසමෝදය 

 ුසබ්වා’ කිය ා පරාර්ථනාවක් ඕසන නෑ; පරසමෝදය  ුසබනවාම යි. පරසමෝදය 

තිසබන සකනාට ‘පරීතයි  ුසබ්වා’ කයි ා පරාර්ථනා කරනන් ඕසන් නෑ. පරීතිය 

තිසයන සකනාට ‘පස්සද්ධිය  ුසබ්වා’, පස්සදධ්ිය තසිබන සකනාට ‘සුපය 
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  ුසබ්වා’, සුපය තිසයන සකනාසග් ‘හිත සමාධි සව්වා’,  කිය  පරාර්ථනා 

කරනන් ඕසන් නෑ. ඒවා නරිායාසසයන්ම  ුසබනවා. 

සමාධිය තිසයන සකනාට ‘ඇත්ත ඇතිහුටියට දකිත්වා’, ඇත්ත ඇති 

හුටියට දකින සකාට ‘ක කිසර්වා’,  ක කිසරනසකාට ‘සනා ඇස ්වා’, සනා 

ඇලුනාම ‘මිසද්වා’, මිදුනාම ‘මිදුනාය කියන නවුණ පුමිසණ්වා’ කියන 

පරාර්ථනා කරන්න ඕසන නෑ. සේ ඔක්සකෝම නිරායාසසයන්ම  ුසබනවා.  

මණ්ඩමපයය මිදං භික්ඛමව බරහ්මචරියං - මහසණනි සේ බරහ්මචයයශය මිහිරි 

පුනක් වාසගයි කියනවා. 

(අද අපිට කසාය දුනන්ා වාසගයි. ඒ සමාකද අපි කරන 

ටික හරියට කරන්සන් නුති නිසා. ඒ නිසා ඒ වසග් සව ාවත් 

කරනන් සද්කුත් නෑ. අමාරුම තුනකුත් නෑ. සමසක අවංකවම 

කුපසව ා කරන්න පළුුවන් නේ පහසමු මට්ටමක ් සේ 

තිසයන්සන්.)  

ඔය එක තුනක ඉඳසගන ඉන්නසකාට හුම 

සව ාසවම ආනාපානසතයිට හිත තබ ා ඒක වඩමින් ඔය 

විදියට සමසනහි කර ා සමසනහි කර ා සේ විදියට පුහුණු 

කරනන්.  

සකාතුන දක්වා කළ යතුුද? ඒකට තිසයන මිේම: 

මමවත් සනා සවයි, කමටහන වුසඩනවා කයි ා දන්සන ඔබයි. 

ඒ තුන දකව්ා කරන්න.   දවසනි් දවස, දිසනන් දින, සේ 

සවනස තමන්ටම සත්සරනවා.  

සමසහම බ න සකනාට සමසහම බ නසකාට සවනද 

වාසග් පුදග් භාවයටම සපසනනවද ඒ පුදග් භාවය ටික ටික 

අඩුසවනවද  නුද්ද කියන එක සත්සරනවා. 
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 සවනදට වඩා සේ කය ඇසුරුකරසගන පවතින හිසත් 

කරියාව ිය බ නන් තරේ දැන් හිත සයාමුකරන්න පුළුවන්  

කියන මට්ටමට එනවා.  

අපි සේ කාය සංඛයාත ඔක්සකාම රෑප මිටි පදු්ග සයක් සව්ච්ච නිසයි 

දුක් විිනන්සන් පදු්ග සයක ් සවච්ි  නිසා. නමුත් සේ කය ඇසුරුකරසගන 

පවතින හිත නිසා සවන කරියාව ිය ටිකක් දකනිසකාට  ධමමතාවක් තිසයනවා 

මිසක දුක් විඳ ා කෑගහන්න සදයක් අපිට හේබසවන්සන් නෑ. ඒ අවසබෝධය 

එන්සන් ඒ අකේපිතභාවය එන්සන් ඒ අවසබෝධය නිස යි. සේ අවසබෝධසයන් 

සතාරව ඒ අකේපිතභාවය ගන්න බුහුම යි. පුදග් භාවය තු  ඉඳසගන 

පුදග් භාවය තු ින් එන දුක අයින් කරනන් විදියක් නෑ.   

කමටහන වඩනවා කිය ා අපි තවම පදු්ග භාවය තු  ඉඳසගන 

කමටහන වඩ වඩා, පදු්ග භාවසය් තිසයන දුක සපසනන්සන් නෑ කිය  බ  

බ  පුද්ග භාවය නුති කරන්න බ ාසපාසරාත්තු සවනවා. නමුත ්කමටහන 

නිවුරැදිව වඩනා විට සේ සදක අයින් වීමට නේ පදුග් භාවය තු  තිසයන 

දැක්ම සවනස්විය යුතු යි. කමටහන වඩනවා කයින්සන් ඒ දැකම් සවනස්වීම යි 

සවන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා ඒ ටික කරනන්.  

ඊට පස්සස් දැන් එක තුනක ඉඳගනන්. නුගිට්ටාට පසස්ස් වුඩ කටයුතු 

කරදද්ීත්, පුළුවනන්ේ හුම සව ාවකමත්, අර ආනාපානසති භාවනාව වඩනන් 

ඉස්සරසව ා පරිසරය ගුන මතක ්කර ා සති නමිිත්ත ගුන කිව් ආකාරයට, 

සති නිමිත්සත් පුළුවන් තරේ හිත තියාසගන, ව ං පිඟන් ටික සහෝදන්න 

බ න්න.  

මම් සති නමිිත්මත් හිත තියොගනන් මම් තරම් උත්සොහ ගත්මත්, මම් 

සති නිමිත්ත මම් වමග් විශො  යහපතක් කර මදන නසියි.  

 බුදුරජොණන් වහන්මස් මද්ශනො කරනවො,  

සතිඤ්ච මවො අහං භික්ඛමව සබ්බත්ිකං වදාමි -  

මහමණනි සිහිය සියළු අර්ථයන් සිදධ්කරමදන ධමමයකි.  



46 

 සේ සති නිමිත්ත කියනසකාට  

1) විතක්ක ගිහි ් ා හිසත් නීවරණ ධමම ඇතිසවන්න තිසයන කරමය 

වළකව්නවා.    

2) සේ රෑප සදද් ග්ධ රස ස ාට්ඨබ්බ කිය ා අරමුණවු ට අසප් මනස 

නවන ගතයි නුති කරනවා.  

සහාිනන් බ නන්: සේ සත ිනිමිත්තක සහෝ සවනත් කමටහනක සිත 

තබා සනා සගන පරිහරණය කරන සකාට, හුම සව ාසවම අපි සක ිනම් 

ජීවත් සවන්සන සේ රෑප සද්ද ග්ධ කියන සේ අරමුණු මත යි. ඒ අරමුණු 

එක්ක ජීවත ්සව ා පුත්තකට ගයිහම නිරුද්ධ සවච්ි  අරමුණ සදෝංකාර දි දී 

ආපහු මනසස් ඇතුස  හිටිනවා. ඒකට තමයි නීවරණ කියන්සන්.  

සේ සති නිමිත්තක හිත තියාසගන සේ කටයුතු කරනසකාට සේ 

රෑපසය් තරම  අහුසවන ගතිය අඩුසව ා; සද්දසය් තරම  අහුසවන ගතිය 

අඩුසව ා; සේ ස ෝකසය් මිරිකි ා ඇඹරි ා අපි ඒකට ගු ි ා  ඉන්න ගතිය 

අඩුසව ා යනවා. අන්තිමට සති නිමිත්ත සහාඳටම වුඩනුහම දශම මාතරයකව්ත් 

එහාට නුඹුරු සනා වී සමසහ බ න්න පළුුවන.් පවතින යථා ස්වභාවය සහාඳට 

සිහි ඇතුව හිතන්න පළුුවන් මට්ටමට එනවා.  

අද අපිට ඕනෑ සදයක් හිතන්න බුහු; හිමතන සද්ව  ්දැනගන්න තමයි 

සවන්සන. අපට ඕනෑ විදියට තී්දු තීරණ ගන්ට බෑ; අද අපට ගන්ඩ සවන්සන් 

ඒ හිත ඇතුස න්  සදන තී්දු තීරණමයි. නමුත් එදාට එසහම නෑ. සේ සිහිය 

සහාඳට වුඩුනහම, සේ සිහිය සති නිමිත්ත කියන එක එන්න එනන් වුසඩනවා. 

සේ සිහිය පිහිටනවා කියන්සන්, සේ සති ඉ්රිය සව ා සිහිය බ වත් සව ා 

සති සේසබාජ්ඣඞ්කග සව ා සේමා සතිය කියන තුන දක්වාම එනවා. සිහයි 

එන්ඩ එන්ඩම වුසඩනවා. ඒ කියන්සන් ඕනෑම කටයුත්තක් කරනඩ් ගියහම 

සිහිය පරධාන සවන දවසක ්තිසයනවා.  

ඒකට කියනවො සති ඉන්රිය කිය ො.  
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 අද ඕනෑම කටයුත්තක් කරන්ඩ ගියහම අපට පරධානියා නවීරණ යි. 

අසප් මනස කියන්සන ්නවීරණ සපරටුව යනවා කයි ා. ඕනෑම කටයුත්තක් 

කරන්ඩ ගියහම නීවරණ යි පරධානත්වය ගන්සන.් අද අපිට හේබසවන අපි ගන්න 

හුම තී්දු තීරණයකම් නවීරණව ට අයිතිවයි තිසයනස්න්.  

සති ඉ්රිය කියනසකාට, ඉ්රයා කයින්සන් පරධානයිා. එයා නිකේ 

ඉ්රයා වසගයි කිය  කියන්සන්. චාතුර්මහාරාිකකය තව්තිසාව කියන ස ෝක 

සදකටම අධිපති නිසා ශකරයාට කියනවා ඉ්ර කිය ා.  

එතසකාට, සති ඉ්රිය කියන සකාට ඉ්රිය පරධාන යි. ඉ්රිය බ වත්. 

ඉ්රිය කියන වචනය හරි විශා  කෘතයයක් කරනවා. සේපූණශ බ සය් අරමුණ 

යි.  අරමුණක් දකින දශශන කෘතයසය්දී සේ ඇහු පරධාන නිසා ඇහුට චක්ඛු 

ඉ්රිය කයිනවා. අරමුණක් අහන එසක්දී කණ පරධාන නිසා කණට සසෝත ඉ්රිය 

කියනවා. ඇයි පරධාන- එයාසග්  ණ සමානවාද කයි ත් තව ඉසගනගන්න 

තිසයනවා.  

ඒ වසග් යේ දවසක් තිසයනවා අපට සති ඉ්රිය සවන දවසක්. ටික 

දවසක ්යනසකාට අද වසග් අසිහිය නුතිව, සිහිය සපරටුවම හුම අරමුණක්ම, 

හුම වුඩක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ සති ඉ්රිය නිස ය.ි  

ඊට පස්සස් සති බ : අනභිභවනට්මඨන බ ං - ඒ කියන්සන් 

අසිහිසයන් කේපා කරනන් බුරි අර්ථයකනි් බ වත් සවනවා. අසිහියට 

අහ කටවත් කිට්ටුසවන් බුරි අර්ථයකනි් බ වත් සවන දවසක් එනවා සේ 

සිහියට. ඒ හින්දා බ  කිය  කියනවා අනභිභවනතව්යට, අභිභවනය කරන්ඩ 

බුහු. කියන අදහසින් බ වත්. අන්න ඒ මට්ටමට බ වත් සවච්ි  සිහිය 

තවදුරටත් බ වත් සවච්ච දවසට තමයි අවසබෝධසය් අංගයක් සවන්සන්. ඒකට 

කියනවා සති සේසබාජ්ඣඞ්කග කිය ා. ඒ විදියට අර සිහිය පිහිටනසකාට තමයි 

නියම සිහිය, සේමා සතිය එන්සන.්  

 ඒ නිසා සේ සිහිය සති නිමිත්සත් සිත තබාසගන වුඩකටයුතු 

කරන්ඩ උත්සාහවත් සවනඩ් ඕන.  
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 සේ පනි්වතුන්ට එය අපහසුම නේ සති 

නිමිත්සත් හිත තියාසගන, ඇතු ත ‘සියලු 

සත්ත්වසයෝ නිදුක් සවත්වා නීසරෝගී සවත්වා’  

කියන කුස  මනසිකාරයකතු් එක්ක වුඩ කටයුතු 

කරනන්.  

එසහම අවශය නෑ, ඔබට සමය හරියට  කරන්න පුළුවන් වුසනාත් පුදුම 

මිහිරියාවක් දැසන්වි. දවස් සදකක් නුත්නේ තුනක් අමාරු සවයි. ඒත් අපි සේක 

හරියට කරන්සන් නුති හින්දයි.  

සේසක රසස් දැනි ා නුත ිනිසා කරන්සන් නුහු; කරපු නුති නිසා 

රසස් දැසනන්සන් නුහු. ඒකයි ඔය තිසයන පරශන්ය. යේ දවසකදී අමාරුසවන් 

හරි සේ අබිං කෑව වසග් කාසගන හරි කර ා සේසක් රසයක් දැණුසනාත් එදා 

ඉඳ ා එයා නවත්තන්නත් බුහු! ඒ කයින්සන් එයාට අත්දැකීමක් තිසයන නිසා 

ඒසකන් පනන්ාසගන යනවා. අද එසහම අත්දැකමීක ් නුති නිසා සකාච්චර 

කිව්වත් දන්නවා වසග් ඉන්නවා. දන්සන නුති නිසා.  

ඒ නිසා අමාරුසවන් හරි මු ් ටිසක්දි හිතට එන නීවරණව  ආස්වාදය 

අතහරින්න. අද අපට තිසබන්සන් නවීරණව  ආස්වාදව  රසයය.ි අපි රසයක් 

කිය ා දන්සන් නීවරණව  රසය පමණයි. සේ දහසේ රසය දන්සන් නුහු.  

අමාරුසවන් හරි - ඔනන් ඕකට තමයි ශරදධ්ාව ඕනෑ කයින්සන්. ශරද්ධාව 

කියන්සන් තුණුරුවන් සකසරහි ඇදහි ් යි.  

බුදුරජාණන් වහන්සස් ගුන ශරද්ධාව ඕන කියන්සන් සේකයි: කවදාවත් 

සනා දැක්ක සදයක්  බා ගුනීම සඳහා දැන් තිසයන සද් අතහරිනවා. තිසයන 

මට්ටමින් සුප අතහරිනවා. කවදාවත්  බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරන 

විදිසය් සුපයක්  බ ා නුහු. නමුත් සමසහම කසළාත්, බුදුරජාණන් වහන්සස් 

කියපු තුනට ගිසයාත් මට වරදින්සන් නෑ, මට වරදින්න බෑ කයින විසව්ාසය 

මට තිසයනවා නේ ඒක අතහරින්සන් නෑ. නමුත් ඒක අතහරින්න තරේ සදයක් 

එයාට තාමත්  ුබි ා නෑ.   
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 බුදුරජාණන් වහන්සස් ගුන විශ්වාසය කියන එක ඕනෑ ඔසතන්ට යි. 

අපට විශ්වාස නුහු. අපි සේක අතහරින්සන් නුත්සත් ඒ නිස යි.  

වුඩකටයුතු කරද්දී සති නිමිත්සත් හිත තියාසගන 

පුළුවන් තරේ දවස පුරා ඉන්න. ඒසකදී කෘතීම සවනඩ් එපා. 

සති නිමිත්සත් කාසගන ඉන්ඩ හදන්න එපා. කිටි කිටිසය් ඉන්ඩ 

හදන්න එපා. එතසකාට විනාඩියකව්ත් ඉන්සන නුතසිවයි. ඒක 

ගන්න හුටි දැනගන්න: ස්වභාවිකව. කයටවත් වදයක් නුතිව. 

හිතටවත් වදයක් නුතවි. ස්වභාවිකව ජීවත් සවන්න. 

අමාරුසවන් අර සකාරවක්කා සනලුේ සකාස ් උඩ අඩිය 

තියන්නා වාසග් යන්න හදන්න එපා. සති නිමිතස්ත් හිත 

තියාසගන ස්වභාවිකව යනන්. අතහුරුසනාත්, ඒත් කමක් නෑ. 

ආසයත් මතක් කර ා ගනන්. මු ින ්සඳහන් කළ එක වදයක්. 

ඒ හින්දා වද සදන විදියට අ ් ාගන්න හිනද්ය ිඑපා සවන්සන්. 

ඊට පස්සස් සේක ස්වභාවය, සාමානය ජීවිතය සවනවා. 

ජීවිතසයන් පිටට ගයි, ප ාගිය එකක් සනසවයි ඒ සිහයි කියන 

එක.  

ඊළඟට මතක තියාගනන්, ඇතුස න් හිතිවි ි මාතරයකව්ත් හිසතන්සන් 

නුතිසවන්න කිටි කිටිසය් සේ සති නමිිත්සත් හිත තියාගනන් හදන්න එපා. 

එසහමත් බෑ. එසහම කරන්න යන හිනද්මයි බුරි. ඒකමයි එපාසවන්සන්. 

ඇතුස න් සිතිවි ි මාතරයකව්ත් සනා හිසතනවා කියන එක   යක්. ඒක සති 

නිමිත්තක දිගටම ඉන්නසකාට සිද්ධ සවන්න ඕන එකක්. ඒක කරගන්න 

හුදුවාට සකසරන්සන් නෑ. ඔබ සති නමිිත්සත් හිත තිබ්බහම, අපි දැන් ඔය 

ගාථාවක් කියනසකාට, නුත්නේ සවන වුඩක් සකරුසවාත්, තව ඇතුස න් 

විතර්ක යනවා. සති නමිිත්සතත් හිත තිසයද්දී ඇතුස න් තාම ඔබට සියුේ සියේු 

විතර්ක යයි. ගයිාට කඩාසගනම යන්සන නෑ. ඒකය ි සවන්ට අපහසු. නමුත් 

නිතරම සේ නාසය අග හා සතා  මත හිත තිසයන බව දන්නවා, සති නිමිත්ත 

තිසයන බව දනන්වා, කයින මට්ටමට ශරීරය විතරයි අ ් සගන තිසයන්සන්. 

ඇතුස න් තව විතර්ක එනව සපරස නවා සත්සරනවා. ඒවත් නතර කර ා 
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 කිටි කිටිසය් අ ් ාගනන් හදනවයි කියන්සන් විනාඩි සදකකව්ත් ඔය පනි්වතනු් 

සේක කරන්සන් නෑ. ‘සේ සමාන කරදරයකද්’ කයි  අහවි. ඇත්තටම වදයක් 

ඒක. විනාඩි සදකක්වත් කරන්සන් නුතිසවයි.  

එසහම ඇතුස න් කිසි සදයක් හිසතන්සන් නුති විදියට කිටි කිටිසය් 

අ ් ාසගන ඉන්න කියන එකක් සනා සවයි. නමතු් එසහම සවනවා. ඒක 

සවන්ඩ ඕන එකක්. වදයක ්නුතුව සවනඩ් ඕන එකක.් ඒක පරති  යක්.  එදාට 

අධික සුපත ්එක්ක සවන සදයක්. ඒක ධමමතාවක.් ඒ කියන්සන් කිසිම සදයක් 

සනා හිතන තුන දක්වාම හිත එනවා. ඒක තමයි ඒකාගරතාව කිය ා කියන්සන.්  

සේ සිහියම සති ඉ්රිය, සති බ  සව ා ඇතිසවච්ි  එකක පරති  යක් 

ඒක.  වායාම සති සමාධි කියන තුන, සමාධි කයින තුනට ඇතිසවච්ි  

පරති  යක් ඒක. ඒ නිසා සති නිමිත්සත් ඉන්නවා කියනසකාටත් අර කිටි 

කිටිසය් ඉන්සන් නුතුව සාමානය මට්ටමට ඉන්න.  

සොදු, සොදු, සොදු. 

පරශන්වලට පිළතිරුැ:- 

1) සති නිමිත්මත් සිත තබොමගන බුදුගුණ භොවනොව කළ හැකිද? 

සති නිමිත්සත් ඉන්න ගමන් බුදු ගුණයක ්සිහි කළාට කමක් නෑ. සේ 

අරමුණ කුස ් කිය ා දනන්වා නේ, සේ අරමුණ අකුස ් සනා සව් කිය ා 

දන්නවා නේ, සේ අරමුසණන් තමන්ට සහෝ අනනුට් සමාන විදියක සහෝ 

අවුඩක් සවන්සන් නෑ කයි ා හිසතනවා නේ සත්සරනවා නේ තමන් කුමුති 

ඒ ඕන අරමුණක ඉන්න. ඒසක් කිසි ගුටළුවක් නෑ. සේවා තවම උපායයන්. ඒ 

හින්දා සේ තුළ අස්ේසමෝහ බව, අනාශරව රහතුන් වහන්සස්සග් මට්ටම 

බ ාසපාසරාත්තු සවන්න එපා. සේ එතුනට යන්න යන ගමණක් පමණය.ි 

සේවසය් තාමත් අවිදයානුසය, තරහව වාසග් සකස ස් තිසයනවා. සේවා 

තමන්සග් ගමනට බාධාවක් නෑ. ගමනට පරතිප සකස ස් ටික විතරයි 

සේසකන් නතර කර ා තිසයන්සන්.  
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 2) බුදුගුණ වඩමින් අනතුරැව කය මදස බැ ිය යුතුද? 

බුදුගුණ සිහි කරන සකනත ්අර වසග් සති නමිිත්ත තියාසගන බුදු ගුණ 

වඩනවා. කා යක් වඩ ා හිතා මතාම සේ කසය් නාමරෑප සදක අර විදියට 

බ නවා. බ  ා ආපහු ඒක හිතාමතාම නතර කරනවා, ආසයත් බුදු ගුණ 

වඩනවා. යුගනදධ්ව යනවා. චමතරී භාවනාව කරන සකනත් සමසහමයි. හුම 

කමටහනකටම සේක ගත යුතුයි. 

 

3) බුදුගුණ මමමනහි කරමින් ආනොපොනසතයි වැඩිය හැකිද?  

සති නිමිත්සත් ඉඳ ා බුදු ගුණ සමසනහි කිරිසේ දී ආශ්වාස පරශ්වාසය 

අහුසවන්සන් නුහු. එකට වුඩ තුණක ්කරන්න බුහු. සති නමිිත්සත් ඉඳසගන 

බුදු ගුණ වුඩිය හුකියි. සති නිමිත්සත් ඉඳසගන බුදු ගුණ වඩනවා. ඒ ආස්වාස 

පරස්වාසය ගුන සිහිසවමින් තමයි බුදු ගුණ මනසකිාරයට යව ා තිසයන්සන්. 

එතසකාට ආනාපානසතිය අ ් න්න බෑ. ක නි් ක ට නතර කර ා අරවසග් 

බු ිය හුකිය.ි හුම සමථ කමටහනකටම අර ආනාපානසති සමටහසන් වාසග් 

රෑප වවත්ථාන කියන සකාටස, නුතිනේ සේ ඕ ාරික නාමරෑප සකාටස පිරිසිඳ 

දකින්සන් සේ මට්ටසේ ඉන්නතුරු පමණයි. සමසනහි කර කර සමසහම කළ 

යුතු යි. සනාසබෝ දවසකින ්යේ මට්ටමක සමසහම රෑපය දකිදද්ී සේ රුපසය් 

ඔබ්බට නවුණ අරසගන ගහිි ් ා සේ රෑපසය් ඇතුස ් තිසයන හිසතන ්තමයි 

අරමුණ බ න්න පුළුවන් සවන්සන. එදාටයි සේ මිනිහ නරකයි, සේ මිනිහ 

සහාඳයි, සේ මනුස්සයා නරකයි, කිය  පුද්ග සයකුට සහාඳ නරක මනනි්සන් 

නුතුව, සේ හිසත් හුටියි, සේ හිත නිසා සවච්ි  සද්යි, ඒකයි සේ ගහන්න 

යන්සන්. - සේ රෑපයට ගහ ා වුඩක් නෑ. සේ කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න හිත 

නිසා නේ, ඒ හිසතන් ඔසවපු රෑපයකින් වචසන පටිවුනා කයි ා, ඒ අහක 

තිසයන රෑපයකට ගහ ා හරි යන්සන් නුහු. දැන ්සේ කය ඇසුරු කරසගන 

ඉන්සන හිත නේ ඒ හිසත් තිසයන කුස  හා අකුස  සහගත නිසා -වචී 

විඤ්ඤත්ති රෑප- ඒ හිසතන් ඔසවපු, ඒ රෑපය නිසා වචනයක් පිටවුනා නේ ඒ 
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 හිත නිරුද්ධසවනසකාට ඒ වචනයත් ඉවරයි. එකට ඉතින් අහක ඉන්න 

රෑපයකට ගහ ා වුඩක් නෑ කිය ා කිය ා සත්සරයි.  

ඉදිරිසය් අපට යේ දවසකදී සේ සමෝඩකම දුරුසවන්සන් සේ කය දිහා 

බ ාසගනම කය ඇසරුුකරසගනම කයත්, කසය් පරතය ටිකත් සහාඳට 

දැනගත්තාම යි.  කයට දී ා තිසයන පරතය සමසහම සමසහම කන සබාන ආහාර 

සකාටස් ටිකක්. ඒ කය ඇසුරු කරසගන හිත පවතනිවා. ඒ හිසතන් තමයි සේ 

‘කියනවා කරනවා අහනවා බ නවා’ කිය  ඔකස්කාම ටික කරන්සන්. 

කබ ිංකාර ආහාරසයන් යුපනුු රෑපසය් තිසයන තණ්හාව අනාගාමී 

සවනසකාට හිසත් නෑ. එසහම සවන්සනම සේ අවසබෝධය මතයි. සේ 

අවසබෝධය සමසනහි සනා සකාට සේ පුදග් භාවසය් සහවි  ඉන්න ඉඩවත් 

හිතන්සන් නුතුව බුදුගුණ සහෝ සමාන විදිසය් කමටහනක් වුඩුවත් ඒ සියලුම 

ආසය බුලුවාම හිටපු තුනමයි ඉන්සන්. ඇයි දැන් අපට සමාකුත් සවන්සන් 

නෑසන්. සේකට අපි සමාකුත් කරන්සන් නෑ සන්.  

බුදු ගුණ චමතරිය වඩන සකාට නීවරණ ධමම අඩුසවනවා. හිත සමාධි 

සවනවා. සංසි සඳනවා. නමුත් සේ නාමරෑප සදකම එකට එකතුසව ා 

පුදග් සයක් හුටියට සපසනන නිසා ඇතිසවන සකස ස් ටික නුතිකරන්න 

අපි සමාකුත් කර ා නෑ. ඒ නිසා අර කමටහන වඩනසකාට අපි සමසහම යමක් 

කර ා තිබුසණාත්, කර  බ න්ඩ, සකාච්චරවත් සේ ඇසහන් බ න මට්ටමට 

ඒ නුවණ ආසයත් එනවමයි. දැන් සමසහම කතා කරනසකාටත් අපට සේ කතා 

කර කර ඉන්න තිසයන දර්ශනයවත් බ නන් සේ කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න 

හිසතන් සිදුවන සද් බ ාගන්න පුළුවන් මට්ටමට එනවා. ඒකමයි සේ බ න 

පුදග් යා කියන එක අපට අයින්සව ා අන්න ඒ වසග් මිේමට එනවා සේක 

ටික ටික. පින්වතනු් සතියක් සදකක් හිත ා බ න්න. ඊට පස්සස් පරති ස ් 

බ න්න. පරති ස ් කියන්සන් තව සකසනක් සමසහ් බ ාසගන ඉන්නසකාට අර 

දශශනය සිහිකර ා දැන ් සේ ඉඳසගන ඉන්නසකාට භාවනා කරන දශශනය 

ඉඳසගන දැන් සමතුන මා දිහා බ ාසගන ඉන්නවා. බ ාසගන ඉන්නවා කයි ා 

මට නේ හිසතන්සන් නෑ. ඒසක් ඒ විදශශනා ඥානය ඉදිරිපත් කර ා බ න්න සේ 

බ ාසගන ඉන්නවා කියන එක. සේ රෑපය සමසහම එකක්. ඒ කය ඇසුරු 
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 කරසගන ඉන්න හිසතන් සන්ද සේ බ න සද් සකසරන්සන්  කිය  බ න්ඩ. අර 

සවනදා බ නවා කයින මට්ටමයි දැන් සේ සප්නවා කියනසකාට සප්නවා කියන 

සිද්ධිය තුළ තිසයන සදි්ධිය කයින එකයි අතර සවනස සකාච්චරද 

කිය ාබ නන්. කිසිම සවනසක් නෑ. ගහනවා කපනවා සකාටනවා මරණවා 

කියන රළු මට්ටමට එන්සන් සේ වාසග් දර්ශනයකට යි. ඔය මට්ටසේ නාමරෑප 

සදසක් අවසබෝධය ඇතිවුසනාත් තමයි ඒසක ්තිසයන මට්ටම සවනස ්කරන්න 

පුළුවන් සවන්සන්. ඒ මට්ටසේ අවිදයාවත් අයින්සව ා. ඒ මට්ටසේ කමමත් 

අයින්සව ා. ඒ මට්ටසේ විඤ්ඤාණ නාමරෑප සළායතන තව ඔක්සකෝම 

අයින්සවනවා ඒ මට්ටසේ. ඒ මට්ටසේ ඒ සකස ස් මට්ටසේ හිසත් තිසබන 

ටිකත් අයින්සවනවා.  

 

4) සිත සහ සිහිය යනු එකක්මද? 

සිත සහ සිහිය කිය ා සදකක ් තිසයනවා. ඔන්න ඔය සදන්නසග් 

කරියාව ිය හිනද්යි එකක් ඉවරසවනසකාට තව එකකට ඉඩ තිසයන්සන්. දැන් 

අපිට අමුතුසවන් විනන්සන් යටින් යමක් හිතන්සන් නුතුවයි. සමසහ් අපි සමහර 

විට බුද්ධ ව්දනා කරනවා, යටින් තව සමානවා හරි එකක.් ඒ වසග් සද්කට 

තිසයන ඉඩ  තමයි සති නිමිත්ත කියන්සන්. ආස්වාස පරස්වාස හිසත් නමනඩ් 

කිය  උපාය සදකක් සදනස්න් උඩින් එකක් ගිහි ්  යටින් එකක් කරවන එක 

ව ක්වන්න ය.ි ඕකට කියන්සන් හිත යේ තුනකදී සවන සදයක් හිත ා සිහි 

කරනන් පුළුවන.් ඊට පසස්ස් සවන සදයක් හිතනන් පුළුවන්. සවන සදයක් 

හිත ා තවත් සදයක් සිහි කරනන් පුළුවන්. සිත සහ සිහිය කිය ා සදන්සනක් 

ඉන්නවා. සදනන් සපට්ටි සදකක් අස්සස්. ඔය වසග් සිද්ධියක් නිස යි හිසතන 

අරමුණටම සිහියත් පිහිටන අරමුණටම හිතත් ආසවාත් තමයි ඒකගර යි කයි  

කියන්සන්. හිත සහ සිහිය කියන සදන්නම එක අරමුණකට එන මට්ටමකට 

ආවහමයි අපි සමාධිය කයින්සන්.   එසහම නුතිවුසනාත් අසප් උඩු හිත යටි 

හිත කිය කියා කතා කරනස්න් සිහිය සහ හිත කියන එසක් සවනසට යි. 
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 අද මම් ධමම මද්ශනොව තු ින් ජනිතමවච්චි සියුමම කසු යන් ම ෝකයත් 

සම්බුදධ් සොසනයත් මම් අරණය මස්නොසයටත් අධිගෘහිත වූ සොසන මොමක 

ඉෂ්්ටකොරක මම් සියුම මදවිවරැනුත් අනුමමෝදන් මවත්වො. මදවියන්මග ් දිව 

ඉසුරැ වැඩි දියුණු කරගනමිින් පතන මබෝධියකනි් උතුම් නිවනින් සැනමසත්වො 

කිය ො සොදු නොදයක් පවතව්න්න.  
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 2013.01.05 දින ගපර්ාගදනිය ධමමපරිය මහතාගග් නිවගස් 

ගද්ශනාව. 

අද මම සද්ශනාව කරන්සන් මාගශ සතයය පිළිබඳවයි. 

ඊට සපර දුක්ඛ සතයය, සමුදය සතයය හා නිසරෝධ සතයය තිසබන 

නමුත් සේ පින්වතුන ්ඒවා ගුන සබාසහෝ අසා ඇති නිසා ඒවා විස්තර සනා 

කර සේ මාගශ සතයය ගුනයි සද්ශනා කරන්සන.් 

 “මහසණනි, යේකිසි කිකළිසියකුට බිත්තර ටිකක් රකනි්න තිබ්බහම ඒ 

බිත්තර අතරින් ඉස්සරසව ාම නයිසපාතුව ින ් හරි, තුඩුව ින් හරි බිත්තර 

කටුව ප ාසගන යේ කුකු ් පුටිසයක් එළයිට ආසවාත් ඊට පස්සස් එන කුකු ් 

පුටවුන ් ඔක්සකෝටම වඩා අර ඉස්සස ් ාම ආපු කුකු ් පුටවා සශර්ෂ්්ඨ යි, 

සජයෂ්්ඨ යි කයි ා කියනවා. ඒ වාසග්, මහසණනි, මම සේ අවිදයාව නමුති 

සකෝෂ්ය ප ාසගන, අවිදයාව නමුති බිත්තර කටවු ප ාසගන ස ෝකසය් 

ඔක්සකෝටම ඉස්සරසව ා එ ියට ගයිපු නිසා  මම ස ෝකසය් සශර්ෂ්්ඨ යි, 

සජයෂ්්ඨ යි කයි ා කියනවා” කිය ා බදුුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කළා.  

අපිත් හරියට සේ බිත්තර කටුවක ඇතුස ් ඉන්නවා වාසගයි. ඒ සකෝෂ්ය 

ඇතුස ම ඉපදි ා, එය ඇතසු ම ජීවත්සව ා, එය ඇතුස ්ම මියයනවා.  නමුත් 

අපි ඒක දන්සන නෑ. අපි සමච්චර කා යක් ජීවත්සව ා ඉන්සන් සේ කටුවක් 

ඇතුස ් සන්ද කියන එක දකින්සන්, දන්සන්, යේ සව ාවක පිටතට ආසවාත් 

තමයි.  

උපමාවක් කිව්සවාත්:  සේ ස ෝකය කුරසකනවා. ඒක ඇතුස ් අපි 

ඉන්න නිසා කුරැසකන බව දන්සන් නෑ. අහ ා විතරයි තිසයන්සන්. අපිට 

කුරසකන බව දකිනන් සහෝ අත්විිනන්න සහෝ පුළුවන්සවන්සන් යේ දවසකදී 

සේ ස ෝකසයන් එ යිට ගසියාත් තමයි.  එසතක් දැනගනන් විතරයි පුලුවන් 

සවන්සන්.  ඒ වස්තුවත් එක්ක කුරසකන නිසා ඒ කුරසකන එක ඇතුස ් 

ඉන්නසකාට කුරසකන බවක් අපට සත්සරන්සන ්නුහු. ඒ වාසග් අවිදයාසවන් 

හුදුන සද් තු  ඉන්නසකාට,  අපි අවිදයාව නමුති සකෝෂ්ය ඇතුස යි ඉන්සන් 
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 කියන එක සත්සරන්සන් නුහු. දන්සන නෑ. සමච්චර කා යක් අපි ඉඳ ා 

තිසයන්සන් අවිදයාසව් සන්ද කියන කාරණාව සත්සරන්සන් යේ දවසකදී 

විදයාව කියන එක පහළවසුනාත් තමයි.  

සේ ස ෝකසය් හුමදාම පවතින, නමුත් ස ෝකයා සනාදන්න ස ෝකයාට 

සනාසපනුනු ඇත්තක් තිසයනවා. බුදුරජාණන් වහන්සස් ස ෝකසය් පහළසව ා 

ඒ ඇත්ත සහායාගත්තා. සහායාසගන සද්ශනා කළා. ඇත්ත සනා දැකිම තුළ 

ඇති වුස්ම තමයි අවිදයාව නමුති සකෝෂ්ය. සේ අවිදයාව නමුති සකෝෂ්ය 

බි සඳන්සන් ඒ ඇත්ත දැකීසමනුයි. 

සේ අවිදයාව හා විදයාව යනු කුමක්දැයි අප මු ිනම් දැනගත යුතයුි. ඊට 

පසුව ඒ විදයාව සාාත් කරගනන්, විදයාව අපසග් ජීවිතය කරගනන්, මාගශයක් 

අවශය සවනවා. ඒ මාර්ගය අවශයසවන්සන් විදයාව දැනගත් සකනාටයි. සමොධිං 

භික්ඛමව භොමවථ. සමොහිමත චිත්මත යථොභූතං පජොනොති - මහසණනි, සමාධිය 

වඩනන්. සමාධිය වඩනසකාට ඇත්ත ඇති හුටියට දකිනවා කිය ා බුදුරජාණන් 

වහන්සස් සබාසහෝ විටම සද්ශනා කරනවා. සේ වචනය වරදවා අරසගන හුම 

සකසනක්ම සමාධියට පත්වුනහම සේ ඇත්ත සපසනයි කයි ා, හිත සමාධි 

කරගන්න සබාසහාම වීයයශවන්ත සවනවා, උත්සාහවන්ත සවනවා.  

නමුත් ඊට සපර අපි සේ ටික සත්රුේ කරගත යුතයුි: අවිදයාව තුළ 

ඉන්න ස ෝකයා බුදුරජාණන් වහන්සස්සගන් විදයාව මු ිනම් අහගන්නවා. ඒ 

අහගත්ත සකනාටයි ‘මහසණනි, දැන් සමාධිය වඩන්න. සමාධිය වඩනසකාට ඒ 

ඇත්ත සපසනනවා. අහගත්තසද් සපසනනවා’ කිය ා කියන්සන්.  හිත සමාධි 

සවච්ච පමණකින්, හිත සමාධි කරගත්ත පමණකින් චතුරායයශ සතයය 

අවසබෝධසවන්සන් නෑ. එසහම සවනවා නේ, මු ිනම් සේ සතයය අවසබෝධ 

කරගන්සන් ආ ාරකා ාම, උද්දකාරාමපුත්ත, අසිත තාපස වාසග් අයයි. ඒ අය 

අෂ්්ඨසමාපත්ති, රෑපාවචර ධයාන හතර, අරෑපාවචර ධයාන, සේ සයි ් ම 

උපදවාසගන තිබුනා. නමුත් බුදුරජාණන ් වහන්සස ් ඒ ඔක්සකෝම පරතිසප 

කර ා, ඒ එකක්වත් නවින් මග සනා සවයි කයි ා, සවනමම නුවණිකන් දැකයියුතු 
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 දශශනයක්, දහමක් අවසබෝධ කර ගුනීම සඳහා හිත සයාමු කරසගන, 

උන්වහන්සස් සේ ඇත්ත අවසබෝධ කරගත්තා.  

එමනිසා මු ින්ම අපි සමාධි වඩනන් සහෝ සමානවා හරි භාවනා 

කරනන් සහෝ සපර එය කරන්සන් කමුක් සඳහාද කියන කාරණාව 

සත්රුේකරගත යුතුයි. මම සෑමදාම මතක් කරන්සන් එයයි. 

විදයාව සහ අවිදයාව කයින කාරණාව සත්රුේ කරගන්නට අපි 

උත්සාහ කරමු:    

අපට හේබසවන්සන්, බුදුරජාණන් වහන්සස් පුහුදි ි කසළ් සේ 

පටිච්චසමුප්පාද ධමමය හරහා යි. කිසිම සව ාවක අවිදයාව කයින කාරණාව 

අපට පරකට නෑ. ‘අවිදයාව සමන්න සේකයි’ කිය ා සපන්නන්න බුහු. අවිදයාව 

කියන එක හඳුනාගන්නට සවන්සන් ඒ අවිදයාසවන් සකසරන කෘතයසයනුයි. 

අවිදයාව යේ තුනක තිබුසනාත්, ඒ තිසයන එසක්  ණය තමයි කමම 

රැස්සවන බව. පුණයාභිසංඛාර, අපුණයාභිසංඛාර, ආසනඤ්ජාභිසංඛාර, 

කායසංඛාර, වචීසංඛාර, ි ත්තසංඛාර ආදීසකාට ඇති සංඛාර රැස්සකසරන බව 

එහි ඇති  ණයයි.   ඒ කියන්සන් කුස  අකුස  සහගත සිතීේ, කීේ, කරිීේ. 

සමානවටද, කමම සිතක් ගත්සතාත්, බුදුරජාණන් වහන්සස් සපනන්න්සන් 

රූපොරම්මණං වො, සද්දාරම්මණං වො, ගන්ධොරම්මනං වො, රසොරම්මණං වො, 

මඵොට්ඨබ්බොරම්මණං වො, ධම්මොරම්මනං වො, යං යං වො පනොරබ්භ :ඇසස් 

රෑපයක ්සහෝ එ ්බසගන, කසන් ශබ්දයක් සහෝ එ ්බසගන, නාසයට දැසනන 

ග්ධයක ්සහෝ එ ්බසගන, දිවට දැසනන රසයක් සහෝ එ ්බසගන, කයට දැසනන 

ස්පශශයක් සහෝ එ ්බසගන, සිසතන් සිහිවන සදයක් සහෝ අ ් ාසගන, අපට ඒ 

සද් අරභයා සිතන්ඩ, කියන්ඩ, කරන්ඩ පළුුවන් නේ, හිතනවා නේ, කියනවා 

නේ, කරනවා නේ:  ඒ සිතමී්, කීම්, කරිීම් කමමයි.   සපසනන රෑපයට අපි සමාන 

විදියක හරි, සත්ත්ව පුද්ග භාවසයන් සව්වා, සත්ත්ව පුද්ග භාවය නුතුව, 

අවිඤ්ඤාණක, අසචතනික, වස්තුවක් අරභයා සව්වා - සේ තිසයන සද්ට අපි 

සකෝප්පය පීරිසිය කිය  හරි හිතනවා නේ ඒ සිතීම පවා කමමයි.  - අවිජ්ජො 

පච්චයො සංඛොරො - ඒ කියන්සන් සියලුම සිතීේ කීේ කිරීේ අපට කමමයයි.  
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 අවිදයාසව්  ණය තමයි, එයාසග ්කෘතයය තමයි හුම සව ාසවම 

රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස,  ස්පශශ සහ හිතට පහළසවන ධේමාරේමන අරභයා සිතීේ, 

කීේ, කිරීේ උපද්ද ා තිසයන එක. අපි ඒ සිතීේ, කීේ, කිරීේ කරන හුම 

වාරයකදිම නකිේ හිතනවා, කියනවා, කරනවා සනා සවයි. අපි සිතන හුම 

සද්කම කුස  සහෝ අකුස  සහෝ ස්වභාවය ගුබ්සවන විදියටයි ඒ හිතිේ, කේී, 

කිරීේ තිසයන්සන්. උසපා සහගත අරමුණක් නේ සමෝහය සහෝ තිසයනවා.   

සේ විදියට සේ රෑප, සද්ද, ග්ධ, රස, ස ාට්ඨබ්බ කයින ටික ඇත්ත 

සව ා,  සේවා අරභයා සිතීේ, කීේ, කිරීේ කර ා, කුස  අකුස  කමම 

සකස්වුනහම, ඒ කමම නිසා පරතිස්ධි වශසයන් ආපස ුමව් කුසකට බුසගන්නවා. 

ඒ මව්කුස ඉඳ ා, ඒ පරතිස්ධි සිතත්, ඒ බීජ ක  යත් නිසා සේ නාම රෑප 

සදක හුදි ා, සේ ආයතන ටික හුදි ා, ආපහු සේ ස ෝකය හේබසවන හුටිත්, 

ස ෝකසය් සේ වාසග් අරමුණු හේබසවනසකාට, රෑපාදී අරමුණවු  ඇත්ත 

සනාදන්නාකම නිසා, ඒවා ඇත්ත සව ා හිතීේ, කීේ, කිරීේ කර ා, ආසයත් 

කමම රැස්කරසගන, සේ වසග් මව් කුසක පරතිස්ධි  බ ා සේ සිය ්  නුවත 

සිදුසවනවා; සේක ඉවරයක ් නුති චකරයක්.  

අද අපට ඇහුට රෑපයක් සපසනන මට්ටම ගන්න: සපර ජීවිතසය් සේ 

වසග් ඇහුට රෑප, කණට ශබ්ද, ඇසහනසකාට අපට ‘ඇහුට රෑපයක් 

සපසනනවා’ කයින තුන, ‘ශබ්දයක් ඇසහනවා’ කයින තුන, පවතින යථා 

ස්වභාවය, කමම රැස් සනා සවන, සකස ස් ඇති සනා සවන විදියට, සේ 

ධමමයන්සග් ඇත්ත ඇති හුටිසයන් සනා දැක,  හිතීේ කිරිේ කමම සහගතව කළ 

නිසයි සේ වසග් සවිඤ්ඤාණක කයක්, සේ ආයතන ටිකක් හුදුසන් අද සේ 

ස ෝකය හේබසවන්සන්.  අදත් සේ ඇහුට සපසනන සද් තු , කණට ඇසහන, 

නාසයට දැසනන, සේ ස්පශශ ආයතන හයට හේබසවන අරමුණුව  ඇත්ත සනා 

දැක්සකාත් ඒ හුම සමාසහාතක් ගාසනම කමම රැස්සවනවා.  එසහම වුසනාත් 

ආපහු මව් කුසකට පරතිස්ධි වශසයන් පුමිණික ා සේ වාසග් කයක් හුසදන 

එක, සවිඤ්ඤාණක සවන එක, ආයතන හුසදන එක, ව ක්වන්න බුහු කියන 

බව අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං කිය ා, සේ ස ෝකය 
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 හුසදන හුටි, ස ෝකය ඇතිසවන හුටි සේ දශශනසයන් බුදුරජාණන් වහන්සස් 

සපන්නවුා. 

විදයාව කයි ා බුදුරජාණන් වහන්සස ් සහායාගත්ත සද් - අවිජ්ජො 

නිමරෝධො සංඛොර නිමරෝමධො කියන ටික - අපිට හේබසවන්සන් සමසහමයි: 

ඇහුට යේ වස්තුවක් සපසනනසකාට සේ සපසනන සද්, සපසනන රෑපය, 

අනිතය සදයක් දුක් සදයක් අනාත්ම සදයක්, සහත්ු නිසා හටසගන සහ්තු 

නුතිසවන සකාට නුතිසවන සදයක්, කයි , තණ්හාව ඇති සනා සවන විදියට, 

කමම රැස් සනා සවන විදියට, දකිනන් පළුුවන් නේ ඊට කියනවා සේමා දිට්ඨි 

කිය ා. ඒ අනිතයය කියනසකාට, ඒ දුක කියනසකාට, ඒ අනාත්මයයි 

කියනසකාට, අපි දන්න මානසික මට්ටම, දනන් ටික සහිිකරගනන් එපා. පුබ්මබ 

අනනුස්සුමතසු ධම්මමසු - බුදුරජාණන් වහන්සස්ට අවසබෝධවුසන් සපර සනා 

ඇසූ විරෑ දහමකයුි. සේ ස ෝකය දනන් විදිසය් අනිතයයක් සනා සවයි. 

උන්වහන්සස් සපනන්න්සන් ඇති සද්ක නුති බවක් ගුන සනා සවයි;  සහ්තු 

   දහම හරහායි.  

සේ ස්පශශ ආයතන හසය ් අනිතයය දකින්න බුදුරජාණන් වහන්සස් 

සපන්නපු නයාය සහ්තු    දහම යි. සහ්තු ටික නිසා හටගන්න   ය සහ්තු 

නුතිසවනසකාට නුතිසවනවා කියන දහම තු ින් උන්වහන්සස් සපනව්න්සන් 

අති විශා  දශශනයකුයි. බඹයක් පමණවූ සේ ශරීරය තු ින් මුළු ස ෝකයම 

දකින්න පුළුවන් අත්විිනන්න පුළුවන් කියන, ස ෝකසය් කිසිම ශාස්තෘවරසයකුට 

ඉදිරිපත් කරන්න බුරි වූ, එම දශශනය මින් මතුසවනවා.  

අවිදයාසව් ස්වභාවය වන්සන්, හුමදාම තිසයන ස ෝකයක, ඒ තිසයන 

ස ෝකයක් එකක්ම,  අප ජීවත්සවනවා, අප ජීවත් සවන ජීවත් සවච්ි  ස ෝකය 

තිසයනවා, කිය ා අපට සපන්නන එකයි. නමුත් විදයාසව් පරධාන  ණය 

වන්සන්, සේ සහ්තු    දහම නුත්නේ සේ පටිච්ච සමුපප්ාදය හරහා සපර 

අවිදයා කමම සහ්තුසවන් සේ ස්පශශ ආයතන ටික හුදි ා, ඒ ආයතන ටිකට 

හේබසවච්ච ස ෝකයක් තමයි අපට සේ සපසනන්සන් කියන එක යි.  
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 සේ සවිඤ්ඤාණක කය හුරුණහම, සේ සවිඤ්ඤාණක කය බද්ධ 

සනාවී, (නාම ධමම ටික ටිකකට පසසකින් තබා) බාහිර සභෞතික සද් හුටියට 

අපි බාහිසරන් ගත්සතාත් එතුන පවතනි්සන් පඨවි, ආසපෝ, සතසජෝ, වාසයෝ 

ආකාශ කියන පංච මහා භූතසයෝ යි. ඒ පංච මහා භූතයන්සග් තිසයන තුන, 

විසශ්ෂ්සයන් අවකාශ ධාතුව තුළ, තිසයන්සන් පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ 

කියන සතර මහා ධාතුව යි. ඒ සතර මහා ධාතුසව් වණශ, ග්ධ, රස, ඕජා කිය ා 

ගුණාත්මක ගති හතරක් තසියනවා. සෑම තුනම අවකාශ ධාතුසව් තිසයන්සන් 

ඔය අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප පමණයි.  

සේ ස්පශශ ආයතන හය 

1. අසේපත්තග්ගාහී  

2. සේපත්තග්ගාහී කිය ා සදකට සබදනවා.  

අසම්පත්තග්ගොහී: - මහා භූත ඇවි ් ා සේ සවිඤ්ඤාණක කසය් 

හුසපන්සන් නුතුව, රෑප ක ාප තිබූ තුනම තිසයද්දී, රෑප සදද් හද ා 

පරිහරණය කරනන් සේ ඇහුටයත් කණටත් පුලුවන්. ඒ හනි්දා ඇහුටත් 

කණටත් අසේපත්තග්ගාහී කිය ා කියනවා. පුමිසණන්සන් නුහු.  

සේ ඇහු කමමජ රෑපයක්:  කමමජ රෑපයක් කයි ා කයින්සන් අපට යේ 

ආකාරයකට විපාක විඳවනන් පළුුවන් විදිසය්, යේ ආකාරකට විපාක විිනන්න 

හද ා සදන්න පළුුවන් විදිසය් එකකටයි. සපර කමමය සක ිනම් නිසයෝජනය 

සව ා ඇහු දක්වා ඇවි ් ා තිසයනවා.  සේ ඇහු ඇවි ් ා තිසයන්සන්, ඇහු 

හුදි ා තිසයන්සන් (කමමජ සව ා තිසයන්සන්) අපට සුප දුක් විිනන්න පළුුවන් 

විදියට ස ෝකය හද ා සදන්නයි.  

සේ ඇහුට ඔබ්සබන් අපට රෑප සපසනනසකාට, සේ සපසනන රෑප, 

එසහමම තිසයන රෑප අපට සපසනනවා සනා සවයි. අවකාශ ධාතුසව් 

තිසයන්සන් පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ වණශ ග්ධ රස ඕජා කිය ා අට්ඨමක 

රෑප ක ාප යි. ඒ රෑප ක ාපව  තිසයන වණශ සංඝඨික ටික විතරක් උදුර ා 
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 අරසගන රෑපයක් හද ා සපන්නන්න පළුුවනක්ම සේ ඇහුට තිසයනවා. සේ 

ඇසහන් දකිනඩ් සපර සමසහම රෑපයක් තිසයනවා සනාසවයි.  

සම්පත්තග්ගොහී: නාසයට දිවට හා කයට බාහිර මහාභූත අට්ඨමක රෑප 

ක ාප ඇවි ් ා ඒ ආයතනසය් හුසපන්නම ඕන. අපි කෑම කනසකාට, බත් 

කටක් අන ා ගත්සතාත්, ඒ බත් කසට් පඨවි ධාතුවක් තිසයනවා; ආසපෝ 

ස්වභාවයත් තිසයනවා; සත්සජෝ ස්වභාවයත් තිසයනවා; වාසයෝ ස්වභාවයත් 

තිසයනවා; වණශ සව්භාවයත් තිසයනවා; ග්ධ ස්වභාවයත් නිසයනවා; රස 

ස්වභාවයත් තිසයනවා; ශරීරය හුසදන ඕජා ගුණයත් තිසයනවා. ඒ ආහාර ටික 

සේපත්තග්ගාහී කිය ා කයින්සන් පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ වණශ ග්ධ රස 

ඕජා කියන ගුණාත්මක ගති අටම තිසයන, රෑප ක ාප තිසයන, මහා භූත 

ඇවි ් ා සේ කායපරසාදසය ්අසප් දිව තිසයන තුන හුසපනවා. හුසපනසකාට 

අර මහාභූතයන්සග් තිසබන ගුණාත්මක ගති අතරින් රස ටික විතරක් උදුර ා 

අරසගන රස රෑපයක් හද ා දිව, භවාංග හිතට පණිකවිඩයක් යවනවා, ‘ඔනන් 

සමසහම රෑපයක් තිසයනවා’, කිය ා. ඊට පස්සස් භවාංග, භවාංග ච න, 

භවාංග උපච්සේද, ද්වාරාවර්ජන, ිකව්හා විඤ්ඤාණ කයින පළිිසව ට එම රසය 

දැනගන්නවා.         

අපි ඒ දැනගත්සත් දිසවනම් හදපු රස රෑපයයි. දිසවනම් රස රෑපයක් 

හද ායි භවාංග හිතට පණිකවිඩය ගිසය්. ඊට පස්සස් අසප් හිත අනිත් පුත්තට 

ඇවි ් ා, දිසවන් රසයක් දැනගන්නසකාට අපට හිසතන්සන් බාහිර තිසයන 

රසයක් දැනගත්තා කිය  යි. කෑම ටික අන ා දිව ගාවට සගනු ් ා තිසයන 

තුරුම, එහි පඨවි ගතියක ්තිබුණා, ආසපෝ ගතියක් තිබුණා, සත්සජෝ ගතියක් 

තිබුණා, වාසයෝ ගතියක් තබිුණා, වණශයත් තිබුණා, ග්ධයත් තිබුණා, රසයත් 

තිබුණා, ඕජාවත් තිබුණා - සේ සිය ් ම තිබුණා. දිව කමමජ රෑප කිය ා 

කියන්සන්, ඒ ශුද්ධාෂ්ඨ්ක රෑප ක ාපව  තිසයන රස සකාටස් ටික විතරක් 

උදුර ා අරගන්නවා. අසනක් සකාටස් ටික ගනස්න් නුහු.  අරසගන, 

අවස්ථාවට රසයක්, රස රෑපයක් දිසවන් හද ා, ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රමස ච 

උප්පජ්ජති ජිව්හො විඤ්ඤාණං : හුදුවහම භවාංග සතිට දැසනනවා - භවාංග 

ච න, භවාංගය  බි සඳනවා - භවාංග උපච්සේද,  රස දැනගනන් හිත - 
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 ද්වාරාවර්ජන ඊට  පස්සස් ිකව්හා විඤ්ඤාණ සිත පහළසවනවා. අෂ්්ඨමක රෑප 

ක ාප තිසයන තුනක දිවට ගුටුනහම, ඒ අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප අතරින් රස 

කියන ටික විතරක් එකතු කර ා දිසවන්ම රස රුපයක් හද ා, යවපු පණිකවිඩය 

හරහායි අපි රසය දැනගන්සන්. සේපත්තග්ගාහී කයි ා කියන්සන්, අෂ්්ඨමක රෑප 

ක ාප ඇවි ් ා කාය පරසාදසය් වදින්ඩම ඕන. කාය පරසාදසය් වුදුනහම - දැන් 

සමතුන ිකව්හා පරසාදසය් වුදුනහම - ඒසකන් රස ටික විතරක් උදුර ා 

අරසගන, රස රෑපය හද ා දැනගන්න ඕන. අපට දැනගන්න පුළුවන් සවන්සන් 

රසය විතරයි.  

නමුත් අපි රසය කයි ා දැනගන්න තුන, අපට රස රෑපය කියන එකක් 

හේබවුනානේ හේබවුසන්,  අර අෂ්්ඨමක රෑප ක ාපව  තිබුණ රසය සනා 

සවයි. එතුන තිසයන රසය පඨවිසයන්, ආසපෝව ින් අසනක් ධාතුව ින්, 

සවන්කරන්න බුරි විදියටයි තිසයන්සන.් අපට හේබවුසන් දිසවන්ම හදපු 

රසයකයුි.  

ග්ධයක් දැසනනවා කයිනසකාටත් පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ වණශ 

ග්ධ රස ඕජා කිය  අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප ඇවි ් ා සේ පරසාදසය් වදිනසකාට, 

එතුන තිසයන ග්ධ රෑප ක ාප ටික විතරක් උදුර ා අරසගන, ග්ධ සව්භාවය 

විතරක් උදුර ා අරසගන, ග්ධ රෑපයක් හද ා, භවාංග සිතට පණිකවිඩය 

යවනවා. අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප තිසයන තුන ග්ධ රෑපයක් හද ා නාසසයන් 

තමයි අපට පණිකවිඩය යවන්සන්. ආපහ ු එය දැනගන්නසකාට අසප් එම 

ආයතනසයන් හදපු සදයය ිඅපි දැනසගන තිසයන්සන්. නමුත් සේ සිදධ්ිය සනා 

දන්නවානේ අපට හුම සව ාසවම අහුසවන්සන් බාහරි තිසයන රසයක්, බාහිර 

තිසයන ග්ධයක් හුටියටයි සත්සරන්සන්.  

කයටත් එසහමයි: සේ කයට යමක් වදිනසකාට පඨවි ධාතුව විතරක් 

වදින්සන් නෑ. වදින තුනක පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ වණශ ග්ධ රස ඕජා 

කියන අෂ්්ඨමක රෑප ක ාපම හුප්සපද්දී සේ කසයන් සමතුන තිසයන පඨවි 

ගතිය විතරක් අ ් ාසගන, තද බව සහෝ සිනිඳු බව සහෝ දැනසගන භවාංග සිතට 

පණිකවිඩය යව ා දැනගනන්වා.  
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 සමතුනදී නාසයටයි, දිවටයි, කයටයි කයින තුනට අෂ්්ඨමක රෑප 

ක ාප ඇවිදි ් ා සේ ආයතනසය් ගුසටන්ඩම ඕන. නමුත් ඇහුට සපසනන 

රෑප හා කණට ඇසහන සද්දව ට, සේ ආයතනසය් හුසපන්න ඕන නුහු. 

අවකාශ ධාතුසව් ඒ වස්තූන් තිබූ තුනම තිසයදද්ී, මහාභූත රෑප ක ාප තිබූ 

තුනම තිසයද්දි රෑප සටහණක් ඇසහන්ම හද ා, හිතට සපන්නනන් ඇහුට 

පුළුවන්කම තිසයනව.  

අද අපි බාහිර ඇතිබවක සතුටුසවන රෑප සදද් ග්ධ රස ස ාට්ඨබ්භ 

කියන සේ ආයතන ටික බාහිර තිසයන සදයක් සනසවයි, සේ ආධයාත්මික 

ස්පශශ ආයතන හය හරහා අවස්ථාවට උපද්ද ා අපිටම සුපදුක ්විිනන්න කියන 

ටික හද යි තිසයන්සන් කයින දශශනයයි බුදුරජාණන් වහන්සස් සපනන්න්සන්.   

 සේ ඇත්ත සනාදැක, තිසයන රෑපයක් 

හේබසවනසකාට, තිසයන රෑසපකට හිතුවත් 

අවිදයාව තුළයි. කවි්වත ් අවිදයාව තුළයි.  

සකරුවත් අවිදයාව තුළයි.  

අපිට රෑපයක් සපසනන්සන් සමනන් සේ විදියටයි කියන නුවණ 

තියාසගන, යේකිසි සකසනකු කිව්සවාත්, එයා කතා කරයි, හිතයි. නමුත ්ඒක 

කණ්ණාඩියට වුටුන ඡායාව ගුන අපි හිතනවා වසගයි. බුදුරජාණන ්වහන්සස් 

සමතුනදී අනිතයය දකිනන් කයි ා කිව්සව් අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති 

: සපර සනා සනාතිබීම හටසගන ඉතිරි නුතිව නුතිසවනවා කියන තුනටයි. 

කණ්ණාඩියකට ඡායාවක් වුසටනවා නේ අපි එතුනට යන්න ඉස්සස ් ා 

ඡායාව තිබුණා සනා සවයි, අපි එතුනට ගිය හින්දයි ඒ ඡායාව වුසටන්සන්, 

අපි එතුනනි් පුත්තකට යනසකාට ඒ ඡායාව ඉතිරි නුතුවම නුතිසවනවා.  

නියම විදියට අනිතයය දකනි්න නේ සහ්තු    දහම දකින්නට ඕන. 

සේ ඡායාවත් ටික ටික දිර  යනව සන්ද; ඡායාසවත් සකස් පුසහනවා; හම රැ ි 

වුසටනවා; කිය  එසහම අනිතයයි කිය  හිතන්ඩ බෑ. එසහම හිතන්ඩ 

පුලුවන්කම තිසයන්සන ්අපිට ඇති බවක් හේබවුසනාත් ඒ හේබසවන සද්කයි. 

අපට හේබසව ා තිසයනස්න් ඡායා නමිිත්ත නේ, ඒසක් ඇතිසවච්ච ඡායාව 
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 නුතිසවනවා කිය ා අනතිය බ න්ඩ පලුුවන් මිසක ඒසක් විපරිනාමීබවක් 

බ න්ඩ බෑ. අද අපි අනිතයය බ න්සන් ඇති සද්ක නුතිසවන බවයි. දැන් සේ 

යමක ්තිසයනවා කිය  හේබවුනහම ඒ හේබසවච්ි  සද් අපට ඇත්ත සව ා. ඒ 

ඇත්ත සවච්ි  නිසයි, ‘සේ රෑපය දිර ා යනවා; සකස් පුසහනවා; හම රැ ි 

වුසටනවා; කන් ඇසහන්සන් නුතිසවනවා’ කයි  කියන්සන්. දැනුත් සේ දිර  

කුඩි  බිින  ගිහි ්  නුතසිව ා කිය  අනිතයයක් ගුන කතා කරනව නේ ඒ 

කතා කරන හුම තුනකම තිසයනව ඇති බවක්. අපටි කණ්ණාඩියට වුටුන 

ඡායාසව අනිතයය බ නඩ් පුලුවන්. නමුත් අර විදියට විපරිනාම බවකින් 

අනිතයක් හිතන්ඩ බුහු. යේ දවසකදී අපට සේ ඇහුට සපසනන රෑපයත් 

හරියට කණ්ණාඩියට වුසටන ඡායාව වසග් වුසනාත,් සේ සපසනන රෑපසය් 

අනිතය බ න්න පළුුවන්. නමුත් එහි විපරිනාම බවක ්බ න්ඩ බෑ. ඒ රෑප ඡායා 

මාතරයක් විතරයි. දැන් අපට එතුන නුත්තක් ඇත්ත සව ා. 

නියම විදියට අනිතයය දකනි්ඩ සවන්සන ්ඒ අනිතයය සපර සනාතිබීම 

හටසගන ඉතිරි නුතිව නුතිසවනවා කයි යි. ඒ කයින්සන්, දකනි්ඩ සපර 

තිබ්බත් සනා සවයි, දැකක්යනි් පස්සස තිසයනවත ්සනා සවයි, සේ අවස්ථාවටයි 

සප්න්සන් කියන එකය.ි  එය දකින්ඩ නේ  සේ පටිච්ච සමුප්පාදසය ්චකරය 

දකින්ඩ සවනවා. පටිච්ච සමුපප්ාදසය් චකරය කයිනසකාට,  

 සපර අවිදයා කමමයට පරතිස්ධි වශසයන ්සේ විඤ්ඤාණය පුමිණික ා,  

 සේ කය සවිඤ්ඤාණක සව ා  

 සේ නාම රෑප සදක හුදි ා ආයතන ටික හුදි ා,  

ඒ විදියට ඒ ආයතන ටික ගුන ඉසගනගන්ඩ ඕන. (අද අපට දහම 

අමාරුසව ා තිසයන්සන්, ගුඹුරුසව ා තිසයන්සන් සේවා ඉසගනසගන නුති 

නිසයි.)  

අධි පඤ්ඤා කියන්සන්, මාගශ    මට්ටසේ පරඥාව කිය  කයින්සන් 

අභිධමමයටයි. අභිධමමසය් ‘ඇහු’ කියන්සන් සමාකකද් කියන එක සහාඳට 

උගන්නනවා. ඇහු කියන්සන් කමමජ රෑපයක්. ඇහු කයින්සන ්ඉන්රියක.් චක්ඛු 
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 ඉ්රියක්. හුම ඉ්රිය කෘතයය කරන රෑපයක්ම කමමජයි. කමමජ රෑප හුම එකකම් 

ඉ්රියයි. (ඉ්රිය කියන්සන ්‘ස ාක්කා’.) ඇසහන් බ න දශශන කෘතයසය්දී සේ 

ඇහු තමයි පරධාන. ඇහු තමයි ‘ස ාක්කා’. ඒ ඇහු සදන විදියට තමයි අපට 

අනුභව කරන්නට සවන්සන්. නමුත් එයා සදන්සන් අපට ඕන මට්ටමට සනා 

සවයි. එයා සයාද ා තිසයන්සන් කමමසය් නිසයෝජනය එක්කයි. අපි සපර කමම 

කර ා තිසයන්සන් යේ විදියකටනේ, ඒ විදිසය් ඒ මට්ටමටයි අපට දැන් 

 ුසබන්සන්.  විපාකය විිනන්න පුලුවන් සවන්සන් ඒ විදියටයි.  ඒ මට්ටමටයි. 

හුම සව ාසවම මහාභූතයන්සග් ශදු්ධාෂ්්ඨක මට්ටසේ රෑප ක ාප 

තිසයන තුනට ඇහු ගිහ ි් ා, සේ ඇසහන් කරනස්න් සුප දුක් විිනනන්ට 

පුලුවන් විදියට රෑපයක් හද ා අපට සපන්නන එකයි.  එතසකාට අපට සතුටු 

සවන්න සහෝ අසතුටු සවන්න සහෝ පුළුවන් විදිසය් රෑපයක් හේබසවනවා. රෑපය 

හදන තුන දක්වා එම කටයුත්ත කරන්සන් සපර කමමයයි.  

සේ රෑපසය් සතුටු සවනවද, අසතුටු සවනවද, සතුටු අසතුටුත් නෑ 

නමුත් ඇත්ත දැක්සකත් නෑ කියන තුනක ඉන්නවද, නුත්නේ සමසහම රුපයක් 

හේබසවන්සන් සකාසහාමද කිය ා ඇත්ත දකිනවාද, කියන කාරණා අපට 

ඉතිරිසව ා තිසයනවා.  

o සමසහම රෑපයක් හේබසවනසකාට ඒසක සතුටුවුසනාත් ස ෝභය 

ඇතිසවනවා - කමමය.ි  

o හේබවුන රෑපසය් අසතුටුවසුනාත් ද්සව්ශය ඇතිසවනවා - කමමය.ි  

o හේබවුන රෑපසය් සතුටත් නෑ අසතුටත් නෑ; නමුත් සමසහම 

රෑපයක් හේබසවන්සන් සමන්න සේකයි කයින විස්තරය සනාදන්න 

කමයි සමෝහය - කමමයි.  

ඇහැට රූපයක් හම්බවුමනොත් අපට ම ෝභ, මදෝෂ්, මමෝහ කියන 

තුමනන් මබ්මරන්න බූ මයි.   
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  ඇහුට රෑපයක ් සපසනන්සන් සමන්න සේවාසග් 

ධමමතාවක් නිසා සන්ද කිය  යේ කිසි සකසනකුට 

සපසනනවා නේ ඒ සපනීමම විදයාවය.ි  

 ඒ විදයාව උපදිනසකාට බාහිර තිසයනවා කියන එක 

අතහුරි ා සේ ස්පශශ ආයතන හසයන්ම උපදද්වපු 

ස ෝකයකයි ඉන්සන කයින එක පහ සවන්සනත් 

ඉසබ්මයි.  

 සහ්තු නිසා හටසගන සහ්තු නුතිසවනසකාට 

නුතිසවනවා කියන එකත් ඒ දශශනසය්මයි තිසයන්සන්.   

 සපර සනාතිබීම හටසගන ඉතිරි නුතිවම නුතිසවනවා 

කියන එක තිසබන්සනත් ඒ දශශනසය්මයි.  

 අනිතයයි කියන එකත් ඒසකමයි තිසයන්සන්: යදනිච්චං 

තං දුක්ඛං - යමක් අනිතය නේ ඒ ධමමය දුකයි කයින 

එකත් ඒ ධමමතාවසයන්මයි ගුබ් සව ා තිසයන්සන.්  

 එසහනේ ඒක තමාසග් සනා සවයි සේ වසග් පරතයයකින් 

උපන්න සද්කුයි කයි  කයිනසකාට අනාත්මයි කියන 

සිද්ධියත් එතුනම තිසයනව.  

ඔක්සකාම වචන ටික ඒසකමයි තිසයන්සන්.  

විදයාව කිය ා කියන්සන් ඒ සපනුන සද් අරභයා ඇත්ත දැනගන්න 

එකය.ි සේ ටික ගුඹුරුයි. ගුඹුරුය ිකයි ා දර්ශනය සර  කරන්න බුහු. අපි 

සමෝඩනේ, සමෝඩ මනසට සත්සරන තරමට දර්ශනය  ිහි ් කරනවා නේ, එයද 

සමෝඩ දර්ශනයක ්සවනවා. නමුත් කරමයක ්තිසයනවා සමසහම: අවිදයාසවන් 

ඉන්න ස ෝකයකට ඉස්සස ් ාම විදයාසව් ඡායාවක ් විතරයි සපන්නන්සන්. 

සමන්න සමසහම තුනක් තිසයන්සන් කයි ා අනුමාසනට කිය ා සදනවා.   

සමතුනදී සසෝතාපත්ති අංග සදකක් අපට හේබසවනවා: ඒ තමයි 

ක යානමිතර සස්වනය හා සද්ධමමශරවනය.  නමුත් දැන ්සමතුන සවනදාට වඩා 

සවනසක් තිසයනවා. සේ අයට ‘අශරුතවත්’ කියන වචනය කයින්සන් නුහු. 
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 (අශරුතවත් කියන්සන් කවදාවත් විදයාවක් ගුන අහ ා නෑ, දන්සන් නෑ කියන 

එකය.ි)  සද්ධමමය අහ  නෑ කිය ා සේ අයට කියනස්න් නුහු.  පෘතග්ජන 

වුනත් සමයාට කියන්සන් ‘ශරුතවත්’ කිය ායි. ශරුතවත ්කිය ා කියන්සන් අහ ා 

තිසයනවා කයින එකයි. එයා තාම පෘතග්ජනයි. නමුත ් එයා ශරුතවත් 

පෘතග්ජනයි. සද්ධමමය අහ ා තිසයනවා. එයාට කියනවා ශරැතවත් ක යොන මිතර 

පෘතග්ජනයො කිය ා. තාම අධිගමයක්  බ ා නුහු.  

නමුත් එයාට සවනසක් සත්සරනවා. එයා දන්නවා අපට සේ රෑප ශබ්ද 

ග්ධ රස සප්ශශ කයින අරමණුු හේබවුනාට, සේ සප්ශශ ආයතන හයම උපදද් ා 

අපට හේබසවන සද්යි අපි විිනන්සන්.  ඇයි එසහම කයින්සන් කිව්සවාත් ඒකට 

තිසයන සාක්කයි තමයි පටිච්චසමුප්පාදය.  

පටිච්චසමුප්පාදසය් සදි්ධාන්තසය් සපන්නනවා සේ පටිච්චසමුප්පාදය 

තිසයන්සන්  

 අවිදයාසවන් හටගත්ත කමමය,  

 ඒ කමමසයනම් හටගත්ත පරතිසන්ධි සිත,  

 ඒ සිසතන්ම හටගත්ත නාමරෑප සදක,  

 ඒ නාමරෑප සදසකන් හටගත් ආයතන,  

 ඒ ආයතන නිසා ඇති වූ ස්පශශය,  

 ඒ ස්පශශය නිසා ආපු සව්දනාව, 

සේ තිසයන්සන්. ඒකයි සිදධ්ිය කයි ා ඔය ටික දැනගන්නවා.  

දැනගත්තට තවම සප්න්සන් නුහු. තවම දන්සන ් නුහු. තවම 

සපසනන්සන් සවනදා වසග්ම අර ආශරවයි. තවම  තිසයන්සන් තිසයන 

ස ෝසකකම ජීවත්සවනවා, ජීවත්සවච්ි  ස ෝකය තිසයනවා කියන මට්ටමමය.ි  

නමුත්, සේ සමච්චර ක ් තිබුන එක තමයි; 

ඒවුනාට ඕක වුරැදියි කයි ාත් අහ ා තිසයනවා. 

සමන්න සමසහම නිවුරැදි සදයක් තිසයනවා කයින 
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 එකත් අහ ා තිසයනවා. ඊට පස්සස් අහගත්ත සද් 

දකින තුනට යනන්. සේ කළයාණ මිතර ඇසුසරන් 

අහගත්ත දශශනය නුතිනේ විදයාව තමන්සග් දැක්මක් 

කරගන්න; තමන්ට විදයාවක් කරගනන්. දැනට සේක 

අහ  විතරයි තිසයන්සන්. යන්ඩ සවනම මගක් 

තිසයනවා. ඒකට තමයි ශී  සමාධි පරඥා කිය ා 

කියන්සන්.  

ඒ විදියට මාගශය දැන් පුහුදිළිසවනවා. ඒ මාගශසය්දී, ශී  සමාධි පරඥා 

කියන තරි ශිාසවදී, ශී ය පරසබ්ධ වශසයන් පරධාන වශසයන් සකාටස් හතරකට 

සබදනවා: පරාතිසමා සංවර ශි ය, ඉ්රිය සංවර ශී ය, ආජීව පාරිශදු්ධි ශී ය, 

පරතය සන්නිශරිත ශි ය, කිය ා.  

 පරාතිසමා සංවර ශී ය කියන්සන් පන්සි ්, උසපෝශත අෂ්්ඨාංග 

ශි ය වසග් ටිකයි.  

 ඉ්රිය සංවර ශී ය කියන්සන් ඇහු කණ දිව නාසය ශරීරය කියන 

ස්පශශ ආයතන හය පරිහරණය කරන සකාට පුලුවන් තරේ අස ෝභ 

අද්සව්ශ අසමෝහ කයින කුස  ධමමයන් ඇතිසවන, ස ෝභ සදෝශ 

සමෝහ කියන අකුශ  ධමමයන් දුරුසවන විදිසය් අරමුණු  ගන්න 

විදියට ඉ්රියයන් ආරා කරගන්න කියන එකයි.  

 ආජීව පාරිශුද්ධ ශී ය කියන්සන් තමන්සග් මනස විපි ිසර 

තත්ත්වයට පත් සනාවන විදිසය් රැකියාවක්, හිත හදාගනන් පහසු 

විදිසය් රැකියාවක්, කරනන් යන්නයි.  

 පරතය සන්නිශරිත ශි සයන ්කරන්සන් භිූන් වහන්සස්ට සිව්පසය 

වසග් සේ පින්වතුන්ටත් සගව ් සදාරව ්, ඉඩකඩේ යාන වාහන ආදී 

සමානවා හරි සදයක් තයිනවා නේ ඒසක් සදාස් දකමිින්, ආදීනව 

දකිමින්, ඕනෑවාට වඩා ඇස න්සන් නුති, මනසක් හදන එකයි.  
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 ගහක් ග වන්ඩ ඉසස්ස ් ා වසට් පස් 

බුරු ්කරනවා වසග් වුඩක ්සේ ශී සයන් කරනවා. ශ ීයක 

පිහිට ා සමථ විදශශනා කයින ධමමතා සදක වඩනවා. ඒ 

සමථ විදශශනා කියන ධමමතා සදකම වුසඩන්ට අපට සතර 

සතිපට්ඨානය උපකාර සවනවා. සතර සතිපට්ඨානය සතර 

සමයක්පරධාන වීයයශසයන් වඩන්ට ඕන. සතර සතිපට්ඨානය 

සතර සමයක්පරධාන වීයයශසයන් වඩනසකාට තමයි සත්තිස් 

සබෝධිපාික ධමම අනකුරමසයන් වුඩි ා සේමා දිට්ඨි කියන 

තුන දකව්ා, සේ දශශනය දකින තුන දකව්ා එන්සන්. සතර 

ඍද්ධිපාද, පංච ඉ්රිය, පඤ්ච බ , සත්ත සබාජ්ඣඞ්කග, 

ආයයශ අෂ්්ඨාංගික මාගශය දක්වා යනවා.  

මාගශසය්දී සේ සතර සතිපට්ඨානය සතර සමයකප්රධාන වියයශසයන් 

වුඩිය යුත්සත් සකසස්දැය ි බ මු.  කොමය කොයොනුපස්සී විහරති ආතොපි 

සම්පජොමනො සතිමො විමනයය ම ොමක අභිජ් ො මදාමනස්සං: අපි භාවනා 

කරනන් හදනවා. දැන් භාවනා කරන්සන් සමාකටද, කියන කාරණාව මු ින් 

තිසයනවා. සම්මො දිට්ඨි පුමර ජවං - සේමා දිට්ඨිය සප රටුව තිසයනවා. ක නි් 

සේ දශශනය අහ ා ඉසගනසගන, එයා ශී යක හිටිසය් සේ දහම දකිනඩ් ඔසන 

කියනකම නිසාමයි. ශී ය කියන්සන් ගහක් ග වනඩ් මු ් බුරු ් කරනවා වසග්, 

ශී යක පිහිටිසයාත් හිත සමාධි කරගන්ඩ, නීවරණ ටික ඉවත් කරගන්ඩ ස ්සියි 

කිය  උගන්න  තිසයනවා, කිය  තිසයනවා. එයා දන්නවා. ඒ නිසා ශී යක 

පිහිටියා. ශී යක පිහිට ා දැන් සතර සතිපට්ඨානය වඩනවා.  

සතර සතිපට්ඨානය වඩනසකාට සේසකන් සමථ විදශශනා සදකම 

වුසඩන විදියට කරන්න පුළුවන්. අර සමථ විදශශනා යුගනද්ධව වුසඩන 

විදියටමයි. ඒසකදී සතර සතිපට්ඨානය සතර සමයක්පරධාන වීයයශසයන් 

වුසඩනන් ඕන. කසය් කය අනුව බ මින ්වාසය කරන්සන ්සකස ස් තවන 

වුර ඇතුව මනා දැකීසමන් යුක්තවූ සිහියකින ්ස ෝභය සදෝෂ්ය සදක හිකම්වන 

විදියටයි. සතර සතිපට්ඨානය සතර සමයක්පරධාන වීයයශසයන් වඩනවා කයි ා 

කියන්සන් සේ රෑපය දිහෑ බ නසකාට උපන් අකුස යක් තිසයනවා නේ ඒක 
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 දුරුසවනඩ්ත්, නපූන ් අකුස ය නපූදින විදියටත් ඔය රෑපය දිහෑ අපි සිහිය 

තියන්ඩ, සිහිය  සයාමු කරන්ඩ අවශයයි සේ රෑපයට.  

සේ රෑපය දිහා බුලුවහම මට යේ රාගයක ්ඇතිසව ා තිසයනවා නේ, 

උපන්න රාගය දුරුසවන විදියටත්, නූපන් රාගය නපූදින විදියටත්, තමයි මම 

සේ සිහිය ඇතුව සේ දිහා බ න්සන්.  ඒ ධමමතා සදක අතහුසරනසකාට නූපන් 

කුස ් ඉපසදන, උපන් කසු ් වුසඩනවා කියන ධමමතා සදකත් එක්කයි සේ 

සිහිය තිසයන්සන්. මම එසහම සිහියකින් නුතිව පදු්ග භාවය තු ින් සේ සිහිය 

සයාමුකරනසකාට උපන් අකුස ් වුසඩන, නූපන් අකසු ් උපදින විදියටයි මම 

සිහිය තබ ා තිසයන්සන්. එවිට සේ සිහයි එකක් අර කුස  ධමම සදකම නුහු.  

හුමසව ාසවම සතර සතපිට්ඨානය සතර සමයකප්රධාන වීයයශසයන් 

යුතුවම වඩන්ට කියන්සන් ඒ විදියටයි. ඒ රෑපය දිහා බ නසකාට උපන් 

අකුස යක් තිසයනවනේ ක්ස ්ශයක් තිසයනවා නේ ඒක දුරුසවන,  නපූන් 

අකුස ය නූපදින විදියට හිත තුබුවහම, සිහිය තුබුවහම, නූපන් කුස ය ඉපදීම 

උපන් කුස ය වුඩසනවා කියන අළුත් ධමමතා සදක අනායාසසයන්ම ඉපදි ා. 

එබඳු සිහියක් තමයි සේ සතිපට්ඨානසය සිහිය තිසයන තුන තිසයන්සන්. එවිට 

සතර සතිපට්ඨානය සතර සමයක්පරධාන වීයයශසයන් වඩනවා.  

ඒ සිහිය නුවත කරම සදකකට සබදනවා: අපි ාපන සිහිය සහ 

උපගන්හන  ක්ඛණ සිහිය කිය ා. ඒ සකාටස් සදක කෘතය සදකක් කරනවා: 

සමථ, විදශශනා කිය ා.  

අපි ාපන (= සනා ඉ ්පීම) සිහිය කිය ා අපි කිව්සවාත් ඒ කියන්සන් 

අරමුසණන් අරමුණට යනඩ් සනාදි හිත එකතුනක තබාගන්ඩ උපකාරසවන 

සිහියකුත් තිසයනවා. අකුස  ගුනම හිතන්සන් නුතුව, හිතන්ඩ  සනාදී කුස  

ධමම විතරක් හිතන්ඩ ස සව්න සිහියකුත් තිසයනවා. එක සිහියක් තිසයනවා 

අරමුණු සංසිඳවන්ඩ, එක සිහියක් තිසයනවා වුරැද්ද අතහුර ා නිවුරැද්ද 

ඇතිකරවන්ඩ කිය ා සිහිය සකාටස් සදකකට කටයුත ුකර ා තිසයනවා.  

සමතුනදී අපි ආනාපානසති භාවනාව වසග් ගත්සතාත් : සති 

නිමිත්තක හිත තියාසගන අශ්වාශ පරශ්වාසය අනුව යන්සන නෑ. සති නිමිත්සත 
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 හිත තියාසගන; නමුත් අශ්වාස පරශ්වාසයට සිහිසයන් ඉන්නවා කියන ටික අපි  

කරනසකාට එතුන තියනවා අපි ාපන සිහිය කියන එක. සේ විදියට හිත 

සනාසයක් අරමුණවු  දුවන්ඩ සනාදී හිත රැකසගන හිත විසිසරන්න සනාදී 

ටිකක් සව ා අපි ඒ විදියට භාවනා කරනවා.  

එක දිගටම සේ කමටහසන්ම විතරක් ගිසයාත් තිසයන සදෝෂ්ය තමයි, 

චිත්තං නිධීයති: හිත හුඟසවනවා. සිත සබාසහෝම සකටි ක කින්, ඉක්මනටම, 

කුසීත බවට හුසරනවා. නිදිබරගතියට හුසරනවා. අපහසු සවනවා. කිසිම 

සදයක් කරනන්වත් හිසතනස්න් නුති, සපාතක්වත් අ  ්න්න හිසතන්සන් නුති, 

තුනට එනකං කේමු කිම එයි. මු දී නේ හරි උසදයෝගීමත් බවක් තිසයයි. 

සේක ගිහි ්  ගිහි ්  එපා සවනවා.   

ඒ නිසා සේ සති නිමිත්සත් හිත තියාසගන, අශ්වාස පරශ්වාසයට 

සිහිසයන් ඉන්න. සේක ටිකක් සව ා කර ා, හිතා මතාම ඒක නතර කර ා - 

නතර කර ා කියන්සන් සති නිමිත්සත් හිත තියාසගන අශ්වාස පරශ්වාසය අනුව 

ගිය සිහිය විතරක් නතර කරනන්. බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන් 

අධිචිත්තමනුයුත්මත භිකඛ්ු  කොම න කො ොනි තිවිධ නිම්ත්තොනි 

මනසිකොතබ්බොනි:  සිතක් දියුණු කරන සකනා විසනි් ක ින් ක  තුන ්නමිිත්තක් 

සමසනහි කළ යුතුයි.   

 සමථ නිමිත්ත විතරක්ම කසළාත් ඒසක් සදෝෂ්ය හුටියට 

සපන්නන්සන් ථීනමිද්ධයයි.  සිත සුඟසවනවා. 

 වීයයශකින් විතරක් සමසනහ ිකසළාත් සිත විසිසරනවා.  

 විදශශනාවට විතරක් සමසනහි කසළාත් ආශරවය කරන්න නීවරණ 

ධමම පරිිසහන විදිසය් හිත සමාධි සවන්සන් නෑ.  

ඒ නිසා විදශශනාව විතරක ්කර ා හරියන්සනත් නෑ; සමථය විතරක් 

වඩ ා හරියන්සනත් නෑ; වීයයශයට විතරක් සයාද ා හරියන්සනත් නෑ. සමථ 

නිමිත්තත් ඇසුරු කරන්න; විදශශනාවත් ඇසරුු කරන්න; වීයයශ පුත්සතන් 
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 හිතන්න. සේ ධමමතා තුන සයෝගාවචරයා විසනි් මාරුසවන් මාරුවට කළ යුතුයි 

කිය  සපන්නනවා.  

එතසකාට සිත සුඟසවන්සනත් නෑ; සිත විසිසරන්සනත් නෑ; කුසීතයට 

යන්සනත් නෑ. සති නිමිතස්ත් හිත තියාසගන, සිහිසයන් ආශ්වාස පරශ්වාස 

කරමින්, කිසිම සව ාවක ආශ්වාස වාතය සහෝ පරශ්වාස වාතය එක්ක යන්ට 

එපා.  

හැම මව ොවකම නොසිකොගරමය් මහෝ මතො ් මදක    මහොඳට දැනුම් 

සහිතවම ඉන්ඩ.  

සේසක් අපි වුරැද්දක් කරනවා: ටිකක් සව ා භාවනා කරසගන යද්දී 

අපට සතිනිමිත්ත තිසයනවා වාසග් සත්සරනවා. අප ිහිතාසගන ඉන්සන් සති 

නිමිත්සත් ඉන්නවා කිය යි. සති නමිිත්සත් ඉන්න බවත් සත්සරනවා. අපි 

එසහම ඉඳසගන එක එක සද්ව ් කරනවා.  ඒ නුවත නුවත සති නිමිත්ත 

සිසතන් ආවර්ජනා කරන ගතිය නුති නිසයි.  

 ආනාපානසතිය වඩද්දී අශ්වාස පරශ්වාස වාතය පරකට කරගන්න සේ 

පින්වතනු් උත්සාහවත් සවන්ඩ ඕන නෑ. 

  නුවත නුවත සේ සති නිමිත්ත හිසතන් අ ් ගන්නයි 

උත්සාහවත්සවන්න ඕන.  

නුවත නුවත සිහපිත් කරන්න ඕන. තිසයනවා වාසග් සපසනනවා. 

සවන සදයක් කරන විදියට හරියන්සන් නුහු.  සේ නාසිකාගරසය් සහෝ සතා ් 

සදක  ඟ දැනීම නුවත නුවත අවධානසයන් සිටිය යතුුයි. එසහම ඉන්නසකාට 

අශ්වාස සවන බව පරශ්වාස සවන බව දනන්වා. අශ්වාසය සහෝ පරශ්වාසය අනුව 

ගිහි ්  නෑ; නමුත් සත්සරනවා.  

ඔය විදියට ටිකක් සව ා භාවනා කර ා හිතා මතාම නතර කරන්න. 

සේ ආධයාත්මික, තමන් කයින, රෑපය නුතන්ේ තමන්සගන් පරිබාහිර සත්ත්ව 

පුදග් භාවයට හේබසවන, දුවා දරුසවා ඥාති හිතවතුන් කයි  හේබසවන රෑප, 

අරසගන, අපි සත්ත්ව පදු්ග  භාවසයන ්ඇසුරු කරන සේ රෑප තිසයන තුනක 
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 නාම රෑප ධමමතා සදකක ්තිසයන්සන් කියන එක පරකට සවන විදියට ටිකක් 

හිතන්න. සමසතන්දි සේ විදශශනා ඥානය නාමරෑප ධමමයන් පිරිසඳි දැකීමයි. එයයි 

විදශශනාව. විදශශනාව සාමානය ස ෝකයා දකින දශශනයට වඩා විශිෂ්්ඨය.ි 

විසශ්ෂ්යි. සත්ත්වසයක් පදුග් සයක් කිය ා දකින තුනක  තිසයන්සන් නාම 

රෑප ධමමතා සදකක් සනද් කිය ා පරකට කරගන්ඩ උතස්ාහවත් සවන්න.  

සති නිමිත්සත් ඉඳ ා, හිතාමතාම ඒක නතර කර ා, සේ ආධයාත්මික 

කයට නුඹරුුසව ා, තමන් මම්වො හිතිය යුතුමයි. අනිවොයයශමයන් හිතින් 

හිතන්න.  

භාවනා කරන සේ පිනව්තුන්ට පිස්සයුි කයි  හිතනස්න් නුති, පිරිස 

ගුවසසන්සන් නුති, තුනක නේ කටින් ශබ්ද නග ා කිව්වත් කමක් නුහු. 

හුබුයි, සසනග ඉන්න තුනක කියනන් ගිසයාත් පිස්සු කිය  හිතය!ි 

ඒ නිසා හිතින් කියන්ඩ. භාවනා කරනසකාට මු ින ්කියන්ඩම ඕන. 

කිය  කිය  ඊට පස්සස් හරුු වුනහම සහාඳට හිතට දැසනනවා.  

සේ පිනව්තුන් සේ ගුන අහ ා තිසයනවා තමයි. නමුත් ඒක සවනම 

එකක.් කරන එක සවනම එකක.් මම සේ කියන්සන් තව තව අහ ා දැනුසමන් 

නතර කරන එකක් ගුන සනසවයි. මම කයින්සන් කරසගන යන සිදධ්ියක් 

ගුනයි. සේ රෑපය, රෑප සකාටස් වශසයන ්සහෝ ධාතු වශසයන ්සහෝ බ නන්. 

වරිච්ි  බිත්තියකට උපමා ආදිය ගුන සිහි කරමින් බ න්න. ඒ විදියට බ  ා, 

කන සබාන ආහාරය නිසා සේ රෑපය හුසදනවා කිය ා බ න්න. සේ මස් ස ් 

නහර ඇට ඇටමිදුලුව ින ් හුදුන ු සේ රෑපය, කන සබාන ආහාර නිසයි 

වුසඩන්සන.් ආහාර සනාමුති සහ්තුව නිසා කන සබාන ආහාරසයන් යුක්ත 

සේ රෑපය නුතිසවනවා කයි ා බුලුවා.  

o රෑපයත්, රෑපයට සහ්තුවත් සවනම එකක්. රෑපය කියනස්න් සේ මස් 

ස ් නහර ඇට ඇටමිදුලුව ින් හුදුනු එකක්. සේ කන සබාන 

ආහාරය නිසයි රෑපය හුසදන්සන්.  

o අවිදයා කමම නිසා පරතිස්ධි වශසයන් පුමිණික විඤ්ඤාණය සේ කසය් 

ඇසුරුසවනවා. කන සබාන ආහාරසයන් යකු්ත රෑපය සවිඤ්ඤාණක 
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 සව ා තිසයන්සන්, හුඟීේ දැසනන ගතයි ඇතිසව ා තිසයන්සන්, 

සේ විඤ්ඤාණය නිසයි.  

 

o විඤ්ඤාණයට සහ්තුව සවන එකක්. අවිදයා කමම කියන සහ්තු ටික 

නිසයි සේ විඤ්ඤාණය.  

o අවිදයා කමම කියන සහ්තු ටිසක්   ය සේ කසය් තිසයන හිතයි. 

රෑපය ආහාර නිසා පවතිනස්න්. 

අසප් ශරීරය කිය ා කයින්සන් සදපුත්තකනි් සහ්තු සදකකින් 

ඇතිසවච්ි     සදකකුයි:  

 ආහාරය නමුති සහ්තුව නිසා හටගත්තු   ය රෑපයයි; එයාසග් 

කෘතය ටික එතුනින් ඉවරයි. රෑපය සේබ්ධය තිසයන්සන් ආහාරය 

එක්ක පමණයි. ආහාරය නුතිසවනසකාට රෑපය නුතිසවනවා.  

 සේ කය ඇසුරුකරසගන පවතිනවා විඤ්ඤාණය, සිත. ඒ සිතට 

සහ්තුව අවිදයා කමමයි. අවිදයා සංඛාර නිසයි ඒ සිත. ඒ සහ්තු ටිසක් 

  ය තමයි සේ විඤ්ඤාණය.  

සේ නාම රෑප සදක කියන එක සදපුත්සතන් සහ්තු සදකක් නිසා 

ඇතිසවච්ි    යකුයි.  

කන සබාන ආහාරසයන් සුදුනු සේ රෑපය සේ මස් ස ් නහර ඇට 

ඇටමිදුලුව නි් යුක්තයි. ඒ නිසා සේ රෑපය අනාත්මයි. එබඳුවූ කය 

ඇසුරුකරසගන පවතින සේ සිත නිසා සේ රෑපයාසග් සස විම සවනවා. 

ඉදිරියට යෑම ආපස ුඒම සපසනන්සන්, රෑප දැකමී ශබ්ද ඇසීම සවන්සන්, සේ 

කය ඇසුරුකරසගන පවතනි සිතින් සනද් කයි  බු යි යුතුය.ි  

දරුසවක් කිය  සිහිවුසනාත් එතුනත් තිසයන්සන් කන සබාන 

ආහාරසයන් හුදුන සේ මස් ස ් නහර ඇට ඇටමිදුලු ටිකක්. එබඳුවූ කය 
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 ඇසුරුකරසගන පවතින සති නිසා ඒ කසය් සස විම සවනවා සන්ද, රෑපාදී 

අරමුණු දැකමී සවනවා සනද් කිය ා හිතනවා.  

ඉතාම ස ාකු අර්ථයක් නෑ. සමසහම ටිකක් හිතන්න.  

 හිත ා ඒක නතර කර ා ආසයත් ආනාපානසතිය වඩන්න.  

 ආනාපානසතිය වඩ ා ආසයත් සේ විදියට ආධයාත්මික කසය්ත් 

බාහිරවත් හිතන්න.  

සේ විදියට සේ ධමමතා සදක මාරුසවන් මාරුවට කරන්න. සේ ස ෝක 

සත්ත්වයා විදින දුක්, සසර වින්ද දුක්, ජීවිතය ජීවතක්රගන්න විිනන දුක්, ස ඩ 

සරෝග හුදි ා විිනන දුක්, සේ සසර විිනන දුක ක ින ්ක ට සමසනහි කරනන්. 

නුතිනේ අපිට සේක එපා සවනවා. සේ සඳහා උත්සාහවත් සවන ගතිය 

ඇතිකරසගන සේ වසග් වීයයශයට හිත නමනන්.  

සේ විදියට මාරුසවන් මාරුවට සේ තුන් නිමිත්ත අරසගන යනන්. 

විසශ්ෂ්සයන්ම සේ සමථ විදශශනා ධමමතා සදක අර විදිසය් නුවණිකන් විමසමින් 

ආනාපානසතිය වඩන්න. ආනාපානසතිය වඩමින් ඒ විදියට නුවණිකන් හිතන්න. 

සේ රෑපය දිහා අද අපි බුලුවහම හිසතන්සන,් සපසනන්සන් 

පුදග් සයක ්කයි යි. නාම රෑප ධමමතාවයක් තිසයනස්න් කයින එක හිත ා 

ගන්ඩ ඕන. සේ විදියට යද්දී, මාරුසවන තුනක් තිසයනවා. තමන්ට පළුුවන්කම 

එන දවසක් තිසයනවා. එදාට සපසනන්සන්ම නාමරෑප කියන ධමමතා සදකක්. 

පුදග් භාවය හිත ා ගනඩ් ඕන තුනක් එනවා.  

සකසනක් අප දිහා බ ාසගන හිටිසයාත් අපට හිසතන්සන්, සේ කය 

සහිත පුද්ග සයක් අප දිහා බ ාසගන ඉන්නවා කිය ා යි. සේ චක්ඛු 

විඤ්ඤාණය කියන හිසතන ්තමයි සේ රෑපාරේමණය අරසගන තිසයන්සන්. ඒ 

රෑපය දකනි බවට සේ කසය් කිසිම සේබ්ධයක් නෑ. නමුත් කය සහිතව සේ 

සපසනන දශශනය නිසා ඇඳසගන ඉන්සන්. ‘සමාකද මම දිහා බ න්සන්’ කයි  

අපි ර්ඩුසවන්සනත් ඒ හිනද්යි. නමුත් ඒ වාසග ්රනඩ්සුවන්සන් තවමත් පදු්ග  

භාවසයන් ඉන්න අයයි.  
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 නමුත්, සේ රෑපය කන සබාන ආහාරසයන් යුක්ත බවත්, සේ කය 

ඇසුරුක රසගන පවතනි හතිින් සේ රෑපාරේමනය අරසගන ඉන්න අන්දමත් 

නුවණිකන් සහාඳට බ න්ඩ පුලුවන්කම ආවාම  නියම විදශශනාව කියන්සන් ඒ 

මට්ටමයි. සේ රෑපය කන සබාන ආහාරසයන් යුක්ත කුනප සකාටස් 

තිස්සදකකින් හුදුන එකක ්බවත්, එබඳු කය ඇසුකරසගන ඉන්න හිසතන් සේ 

රෑපය ගන්නා හුටිත්  සේ දශශනය ආවහම තමන්ට සපසනනවා. පුදග් භාවය 

අතහුර ා සක ින්ම දශශනය ගන්ට පුලුවන් මට්ටමටම තම මනස පත්සවනවා.  

 අත්ි කොමයොතිවො පනස්ස සතිපච්චුපට්ඨිතො මහොති කියන්සන් 

එතුනය.ි සත්ත්වසයක් පදු්ග සයක් නෑ, කය පමණක් ඇත්සත්ය යන 

සිහිය සහාිනන් එළඹ සිටින තුන දකව්ා කළ යුතුයි.  

සමම පරතිපදාව අත සනා හුර ඔය තුන දක්වාම කළ යුතුයි කියන 

දැනුම සහාඳට තියාගන්න.  

ආනාපානසතියට සිහිය හිත තබ ා, හිත දුවන්න සනාදී, හිත සමාධි 

කර කර, හිත එක්තුන් කර කර නුවණිකන් බු යි යුතයුි. හිත එක් තුන් කරන්සන් 

නුවණට ඉඩ  බා සදන්නයි.   ඒ විදියට කරනසකාට සේ නාමරෑප ධමමතා 

සදකක් තිසයන්සන් කයින ටික පරකට සවනවා.  

මහොඳට මතක තියොගනන්ට ඕනූ, දැන් 

මහොඳ තැනකට ඇවි  ්ො අධිගමයක්  බ ො 

මසෝවොන් මව ො එමහම තොම මමොකුත් නූ. මම් 

සි ්වත්කම තොම ම ෞකික ඥානයයි. මම් දැකීම 

තිමයන්මන් නොමරූප ධමමයන් පරිිසිඳ දකනි 

තැනකින් පිරිසිදුව තිමයන තැනකින.් මම්වො 

ම ෞකික දියුණුවක් පමණය.ි  

සේක හරියට කරන්න දැනගත්තහම අපට හුමදාම බණ අහන්ඩ ඕනෑ 

සවන්සන් නෑ. සේ විදියට කර කර යද්දී අපට අසප් මනසස් සවනසක්ම 

සත්සරනවා. සවනදා සපසනන සත්ත්වපදු්ග භාවයට වඩා දැන් ටිකක් ඒ ගතිය 
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 අඩුසව ා සන්ද යන සවනස් සවච්ි  නුවණ ඇතුව තමන්ට තමන්ව බ  බ ා 

සමය කරන්න පුලුවනි.  

‘සමතුන තිසයන්සන් නාමරෑප ධමමතා සදකක්. කන සබාන 

ආහාරසයන් හුසදන රෑපයත්, ඒ කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න හිත නිසා ඉරියව් 

පුවුතම් සවනවා’ කයි ා හිත හිත, හිතා ගන්ඩ ඕන නෑ; ඇසහන් බ නසකාට 

තමන්ටම සපසනනවා. අතනි් ඇ ්ලුසවාත් පුදග් සයක් ඇ ්ලුවා සනා සවයි, 

කන සබාන ආහාරසයන ්යුක්ත  සේ මස ්ස ් නහර ටිකනේ අහුවුනා සන්ද 

කියන තුනකට එනවා. අ ් ාපු බවත් ගුටුනු බවත ්දැනගත්තා කිය ත්, සේ 

කය ඇසුරුකරසගන ඉන්න විඤ්ඤාණසයන් දැනගන්න පුලුවන් සව්වි. සේ කය 

ඇසුරුකරසගන තිසයන හිසතන් සේ වස්තුවක් ඇ ්ලුව බවක් දැනගත්ත සන්ද 

කියන එකත් දකනි්ඩ පුලුවන් සව්වි. රෑපය එක්ක ගනුසදනු සනාකර, රෑපය 

ඇසුරු කරන හිසතන් සකසරන කෘතය ටික දකිනඩ් පලුුවන ්තරේ ඥාන ජවයක් 

එතුනට ණිකකව එනවා.  

එතසකාට සේ සත්ත්වපුද්ග  භාවය මත ඇතිවන අභිජ්ඣා සදාමනස්ස 

සදක අතහුසරනවා. සේ විදියට සේ කසය් කය අනුව බ න්ඩ කිව්සව් ස ෝභ 

ද්සව්ශ සදක හික්සමන විදියටයි.  ස ෝභය සහෝ සදෝෂ්ය සහෝ කයින එක 

ඇතිසවන්සන් සේ පදු්ග භාවය මතයි.  

 පුදග් භාවය අඩුසවනඩ් නේ ආනාපානසතිය විතරක් වුඩුවට 

හරියන්සන් නෑ. අර විදියට නුවණිකන් හිතන්ටත් ඕන. 

 සේ සති නිමිත්සත් හිත තියාසගන ආනාපානසතිය වඩමින් 

භාවනාව කරන්සන නුතන්ේ නුවණිකන් හිතුවට විතරක් හරියන්සන් 

නෑ, හිත වුසඩන්සන් නෑ.  

 සේ ධමමතා  සදකම කරනන්. ඔසහාම කළහම සත්ත්වසයක් පදු්ග සයක් 

සනාවූ කය පමණක් ඇත්සත්ය කියන සිහිය සහාිනන් එළඹ සිටිනවා. ඒ කය 

සවනමම එකක්. කය ඇසරුුකරසගන තිසයන හිසතන් තමයි සේ ඔක්සකෝම 
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 බ නවා, අහනවා, කරනවා කිය  කියන්සන්. මසනෝමසයන් සන්ද සේ 

ජීවත්සවන්සන් කියන ටික සත්සරනවා.  

සමතුනට එනසකාට, සේ කබ ිංකාරාහාරය පදු්ග සයක් කිය  සනා 

දකින, තමන්සග් මනස තමන්ට සත්සරනසකාට, නීවරණ ධමමයන් තමන් 

සකසරහි  ා සනා දකිනසකාට එයාට හිසත් සබා සහාම පරමුදිත ගතියක් ඔද 

වුඩුනු ගතියක්, ධමමසයන් යුක්ත සතුටක් ඇතිසවනවා. තමන් තුළ සකසනක් 

නුපදින බව, සේ දශශනය තමන් තු  පිහිට ා, පදු්ග භාවය දුරුසව ා පවතින 

සේ දශශනය තමන් සකසරහි  ා දකිනසකාට, ඒ දැකමී නිසාම තමන් තු  ඔද 

වුඩුනු ගතියක්, හිසත් සතුටක් ඇතිසවනවා. ඒ සතුට තවත් බ වත් සව ා 

හිසත් බ වත් පරීතියක් ඇතිසවනවා. ඒ පරීතිය සකාච්චරද කියනව නේ සේ හිතයි 

කයය ිසදක සේපූණශසයන්ම සංසිින ා හරියට පලුුන් සරාදක් වසග් සවනවා. කය 

නිබර සවනවා. කය නිබර සවච්ි  නිසාම හිත කය සදක සුප සහගත සවනවා. 

අන්න ඒ සුපයට, සුපය නිසාම හිත සනාසයක් අරමුණුව ට යන්සන ්නුහු. 

තමා සකසරහිම නතරසව ා තිසයනවා. ඉසබ්ම හිත සමාධි සවනවා.  

ඒ සමාධියට සපසනනවා මු ින් සඳහන් කළ දශශනය සපසනනවා: 

අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප තිසයන තුනක  සේ ඇසහන්ම රෑපයක් හද ා භවාංග 

හිතට පණිකවිඩය යවනවා, ‘සමසහම රෑපයක් තිසයනවා දැනගනනි්’ කයි ා. ඊට 

පස්සස් හිත සේ පුත්සතන් සමසහම භවාංග හිතට දැසනනවා. ඇහුට රෑපයක් 

දැක්කහම  කයි  කයිනසකාට අපි හිතාසගන ඉන්සන් සේ තිසයන රෑපයක් 

කිය යි. නෑ. අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප තිසයන තුනක ඇසහන් කරන්සන් 

බ නසකාටම රෑපයක් හදනවා, රෑපය හුසදනසකාට භවාංග හිතටම 

ගුසටනවා. ඊට පස්සස් භවාංග ච න භවාංග  උපච්සේද දව්ාරාවර්ජනදව්ාරය 

අරමුණු කරන හිත උපදිනවා. එතසකාට චක්ඛු විඤ්ඤාණය කියන සිත 

උපදිනසකාට අපට ආසයත් බ න්සන් ඇහු හරහාම යි.  එතසකාට අපට රෑප 

සපසනනවා. අපි බ  ා තිසයන්සන් අසප්ම ආයතනසයන් හද ා, පණිකවිඩය 

ගිහි ් ා, ආයතනය හරහා බ නසකාට, ආයතනසයන ්හද  සපන්නන එකමයි 

සපසනන්සන්.  
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 හුමදාම සග් ඇතුස ්මයි ඉන්සන් අපි. ටිකකව්ත් එසකන් එ යිට 

ගිහි ් ා නෑ. ඒ සිදධ්ිය සපසනනවා. සේ දකනි සද් දැකීමක් පමණයි. දකනි්න 

සපර තිබ්බත් සනා සවයි; දැකීසමන් පස්සස් තිසයනවත් සනා සවයි. අපට 

රෑපයක් සපසනන්සන් සමසහම සන්ද කයින එක සපසනනවා. සපර සනා තිබීම 

හටසගන ඉතිරි නුතිව නුතිසවන බව ඒ සමාධියට සප්නවා: යං කිංචි සමුදය 

ධම්මං සබ්බං තං නිමරොධ ධම්මං.   

කසනන් ශබ්දයක් අහනසකාට මහා භූතයන්සග් තසියන කේපනය 

නිසාම කසණන් ශබ්ද රෑපයක් හද ා භවාංග සිතට පණිකවිඩය යව  ඉවරසව ා 

කණ හරහාමයි ශබ්දය දැනගත්සත්. එසහම සවන තුනක, සමච්චරක ් අපට 

සපන්නුසව් බාහිර තිසයන ශබ්දයක් ඇසහන විදියටයි.  නමුත් අපට සසෝත 

ස්පශශය නිසා අපට හේබසවච්ි  ශබ්දයක් තිසයන්සන්. දැන් ඒ ඇත්ත සප්නවා. 

ශබ්දය අහන්න සපර තිබුණත් සනා සවයි; ඇහුවයින ්පස්සස් තිසයනවත් සනා 

සවයි. සපර සනා තිබීම හටසගන ඉතිරි නුතිව නුතිසවනවයි කියන එක 

සපසනනවා.  

සේ වාසග් සේ ස්පශශ ආයතන හසය්ම කුමණ අරමණුක් හේබවුනත් 

සපර සනා තිබීම හටසගන ඉතිරි නුතිව නුතිසවනව; හටගන්න සව ාසවදි 

සහ්තු පරතයයි කියන එක සපසනනවා: යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං 

නිමරොධ ධම්මං කයින එක නුත්නේ දිට්මඨ දිට්ඨමත්තං කියන එක 

සපසනනවා.  

තව පුත්තකින ්ගත්සතාත් ඇසහ් අනිතයය දකිනවා. රෑපසය් අනිතයය 

දකිනවා. කසණ් අනිතයය දකිනවා, ශබ්දසය් අනිතයය දකිනවා, නාසසය් 

අනිතයය දකිනවා, ග්ධසය් අනිතයය දකිනවා, රෑප ශබ්ද ග්ධ රස 

සපාට්ඨබ්බයන්සග් අනිතයය දකනි තුනට එනවා. ඒකයි සබ්මබ සංඛොරො 

අනිච්චො කිය  කිව්සව එයට. 

o අන්න ඒ දකනිසකාට ඒ දැකීම නිසා කළකිසරනවා.  අථ නිබ්බින්දතී 

දුක්මඛ එදාටයි දුසක් ක කිසරන්සන.් එදාට තමයි දකින රෑපසය්, 

ඇසහන සද්දසය් ක කිසරන්සන්.  
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 o කළකිසරනසකාට සනා ඇස නවා.  

o සමාසක්ද සනා ඇස න්සන?් ඇසහ් සනා ඇස නවා, රෑපසය් සනා 

ඇස නවා. කසණ් සනා ඇස නවා, සද්සද් සනා ඇස නවා. සනා 

ඇස නසකාට මිසදනවා.  

o සමාසකන්ද මිසදන්සන්? ඇසහනුත් මිසදනවා. රෑපසයනුත් 

මිසදනවා. කසණනුත් මිසදනවා. සද්සදනුත ්මිසදනවා. නාසසයනුත් 

මිසදනවා. ග්ධසයනුත් මිසදනවා. දිසවනුත් මිසදනවා. රසසයනුත් 

මිසදනවා. ඒ විතරක ්සනාසවයි: ජාති ජරා මරණ සසෝක පරිසදව 

දුක්ඛ සදාමනස්ස උපායාසයන්සගන්ම මිසදනවා.  

o මිදුනාම මිදුනා කියන නුවණ එනවා. 

o දුසකන් මිදුනා කයින නුවණ ගන්න සේ පනි්වතුන් පරාර්ථනා කරන්ඩ 

ඕන නෑ.  

o දුසකන් මිදුනු දවසට ඒ නවුණ ඉසබ්ම එනවා.  

o දුසකන ් මිදීම ගනඩ් සේ පින්වතුන ් උත්සාහවත් සවන්ඩ එපා. 

උත්සාහවත් සවන්ඩ ඕන නෑ දුසකන් මිසදන්ඩ.  

o සනා ඇලුනු දවසට, දුසක් සනා ඇලුන ුදවසට සේ පින්වතුන් දුසකන් 

මිසදනවා.  

o දුසක් සනා ඇස න්ඩත් සේ පිනව්තුන් උත්සාහවත් සවන්ඩ එපා. 

උත්සාහවත් සව ා දුසක් සනා ඇ ී ඉන්ඩ බුහු. කළකිසරන 

ධමමතාවක් විතරයි. ඉසබ්ම කළකරිුසනාත් විතරයි සනා ඇස න්සන්.  

o කළකිසරනවා කියන කාරණාව ගන්ඩ හදනඩ් එපා. හිත  

කළකරිුනට ඒක හරියනස්න් නුහු. ඒසක් පුද්ග යා ඉන්නවා. 

ඇත්ත දැක්සකාත් දැකීම නසිා කළකිරීම සවන්ට ඕන.  
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 o ඇත්ත බ න්ඩ හදන්න එපා. ඇත්ත බ න්ඩ හුදුවාට බුහු. බ න්න 

ඉන්නව විතරයි. සපසනනස්න් නුහු. හිත සමාධිවුසනාත් ඇත්ත 

සපසනනවා.  

o සමාධිය ගන්ඩ හදන්න එපා; ගන්ඩ බුහු. උත්සාහවත් සවන්ඩ එපා. 

හිත කය සදක සුපසහගත සවච්ි  දවසට හිත සමාධි සවනවා. සේ 

ශාසසන් තිසයන සමාධියය ිඒ.  අපි ඔය විනාඩි පහක් දහයක් ඔය 

කිසිම අරමුණකට යන්සන නුතුව ඉන්න සමතව්ුනාම ඒකට සේ 

ශාසනසය් සමාධිය කිය  කියන්සන ් නෑ. ඒකට සේ ශාසනසය් 

කියන්සන් සිහයි කයි යි.  සුප සහගතවුසනාත් හිත සමාධි සවනවා.  

o හිත කය සදක අපට හිත ා සුප සහගත කරගන්න බෑ. හිත කය 

සදක සංසිඳුසනාත් හිත කය සදක සුප සහගත සවනවා. හිත  හිත 

කය සදක සංසිඳවගන්න බුහු.  

o පරීතිය ඇතිවුසනාත් හිත කය සදක සංසි සඳනවා. පරීතිය කියන එක 

ඔය ධමමසයන් යුක්ත පරීතියයි. ඔය රෑප බ  ා, ශබ්ද අහ ා ඇතිවන 

කාම නිශරිත පරීතියක් සනසවයි, සනක්ඛේම සහගත පරීතිය කයින එක 

ගන්ඩ බුහු. ධමමසයන ් යකු්තවූ පරසමෝදය තිබුසනාත ් ඔද වුඩුනු 

ගතිය හිසත් තිබුසනාත්, පරමුදිතභාවය තිබුසනාත්,  පරීතිය එයි.  

o ඒ ධමමසයන් යුක්තවූ පරසමෝදය කියන එක, හිසත් ඔද වුඩුනුගතිය 

ගන්ඩ බුහු. නවීරණ ධමම දුරුවුසනාත් ඒ පරසමෝදය එයි.  

o නීවරණ ධමම දුරුකරන්ඩ උත්සාහවත් සවන්ඩ පුළුවන්. තව 

පුත්තකින් ගත්සතාත් සයෝනිසසාමනසකිාරය නිසා පරසමෝදය.  

o සයානිසසාමනසිකාරසයන් කළ හුකයිි.  

 අපිට තිමයන්මන් නවීරණ ධමම දුරැමවන තැන දක්වො 

මයෝනිමසොමනසකිොරය කරන්ඩ විතරයි.  
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 සති නිමිත්සත් සිහිය පිහිටුවාසගන සතර සතිපට්ඨානසය් 

කායානුපස්සනාසව්,  සිහිය පිහිටුවාසගන හිත එක්තුන් කරගනඩ්. ටිකක් හිත 

එක්තුන්වුසනාත් ඒ හිසතන් සේ නාම රෑප ධමමතා සදක නවුණිකන් බ න්න. 

ආපහු බ න එක නතර කර ා ආසයත් හිත එක්තුන ්කරගනන් උත්සාහවත් 

සවන්න. ආසයත් හිත එක්තුන් කරගන්න එක නතර කර ා ආසයත් සේ විදියට 

බ න්න. සේ විදියට පුදග් භාවය දුරුසව ා නාමරෑපධමමයක් තිසයන්සන් 

කියන තුනට එනතුරු කරන්න.  

ඒ නාමරෑප ධමමතා සදකක් සපසනන්සන් දැන් සත්ත්වසයක් පදු්ග සයක් 

සපසනන්සන් නෑ කියන සකාට ඒ මට්ටමින් සතුටුසවන්න එපා. ඒ කාමභමූිය 

අනුව ගිය පුද්ග  භාවය විතරයි තාම නුතිසව ා තිසයන්සන්. තව සකසනක් 

එසහමම වුසටනවා. ඒ හින්දා සේ ඇහුට සපසනන මට්ටම දැන් තුවා ය උඩින් 

සනීප සව ා තිසයනවා. නමුත් ඇතුස ් තාම සකාස්ස තිසයනවා. ඒ හින්දා දැන් 

ඔය වසග් තුනකට ආවහම දැන්නේ අපිට පදු්ග භාවය සපසනන්සන් නෑ 

කිය ා සතුටු සවන්ඩ එපා. නාම රෑප සදක දකින තුනට එනකේම කරනඩ්. 

ඒ තුන දක්වා විතරයි කරනඩ් තිසයන්සන්. සතිපට්ඨානසයන් 

සතරසමයක්පරධානවියයශය වඩනන්. උපකාරක ධමමයක් හුටියට සී යක 

පිහිටන්න. පිහිට ා ඔය ටික කරන්න.  

ඔසහාම කළහම ඔය තුන දක්වායි අපට කළ යුත්සත්.  

එතුනින් පස්සස් ඒ ධමමතාවය නිසා පරසමෝදය, පරීතිය, පස්සද්ධිය, 

සුපය, සමාධිය, ඇත්ත දැකමි, කළකිරීම, සනා ඇ ීම, මිදීම කයින ධමමතා ටික 

සයසදනවා. ඒවාට පරාර්ථනා ඕන නුහු. එතසකාට ඒ නිසා මාගශය කියනසකාට 

සේ නයාය සවනස් සවන්සන් නුති බව සහාඳට මතක තියා ගන්ට.  සමානම 

භාවනාවක් කළත්, සමථයක් සකරුවත්, විදශශනාවක් සකරුවත්, කවරුුම හරි 

සකසනක් සසරින් මිදුසනාත් මිසදන්ඩ තිසයන්සන් සේ නයාය මිසක නයාය 

මත සනසවයි - මසග සපෞද්ග කි අදහසක් සනසවයි සේ කිව්සව්. සේ තමයි 

නයාය. මිසදන තුන දකව්ා පුද්ග භාවසයන් කරනඩ් බුහු. පුද්ග භාවසයන් 

කරන්ඩ පුලුවන් එක්තරා තුනක් දක්වා විතරයි. එතුනනි් පස්සස් ධමමතාවයකින් 
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 ඒ සකස ස් අතහුසරන්න ඕන. කරන්න ඕන නෑ එතුනින් පස්සස්. ඒකයි 

ධමමතාවයක් සවන්සන එතසකාට.  

සකස ස් කියන එක ඇතිසව ා තිසයන්සනත් අපිට පුදග් භාවසයන් 

ඇතිසවන මට්ටසේ ටිකයි, පුදග් භාවය ඉක්මවා යන විදිසය් සකස ස් ටිකකුයි 

ධමමතා සදකක් තිසයනවා.  සමාකක් හරි වුසනාත් අපි එක පාරටම බය 

සවනවාසන්. ඒ බය සවනවා කියන්සන් ජීවිතාශාවයි. ඒක හිත ා සනාසවයි 

කරන්සන.්  එසහනේ සිතවිි ි පරාසසයන් ඔබ්බට ගිය ක්ස ්ශයක් හිතිවි ි 

පරාසය තුළ ඉඳසගන නුතිකරන්න බුහු. අර වසග් ධමමතාවක් තු යි 

නුතිසවන්සන.් ඒ නිසා හුම තුනකදිම මතක තබා ගන්නට ඕන,  

 සමථය විතරක් වඩ ා පස්සස් විදශශනාවට හුසරව්වත,්  

 විදශශනාව වඩ ා පස්සස් සමථයට හුසරව්වත්,  

 සමථය හා විදශශනාව යුගනද්ධ වශසයන් ගයිත්,  

 ඉස්සස ් ා විදශශනාව වඩ ා එයින් ආස ෝක සංඥාව ් උපදවාසගන 

ඊට පස්සස් විදශශනාවට හුසරව්වත්  

ඒ නයාය හතර විතරයි සේ ශාසනසය් තිසයන්සන්, මුලු ශාසනයටම. 

ඔය නයාය හතසරන් සමාන විදියකට ගියත් තිසයන පාර ඔය විදියට විතරමමයි 

තිසයන්සන. දැන් සතර සතිපට්ඨානය වඩ ා ඊට පස්සස් සබෝජ්ඣඞ්කග ධමම 

ඇතිසව ා, ආයයශ අෂ්්ඨිංගික මාර්ගයට යනවා. සතරසතිපට්ඨානය 

සතරසමයක්පරධානවීයයශසයන් වුඩවුම නවීරණ ධමම දුරුසවනවා. 

දුරුසවනසකාට පරසමෝදය ඇතිසවනවා. පරීතයි ඇතිසවනවා. පස්සද්ධිය, සුඛය, 

සමාධිය, කයිනසකාට පරීති සේසබාජ්ඣඞ්කගය, පසස්ද්ධි සේසබාජ්ඣඞ්කගය, 

සමාධි සේසබාජ්ඣඞ්කගය කයින සේසබාජ්ඣඞ්කග ධමම තිසයන්සන්.  

ඒ නිසාම ඇත්ත දකිනවා කියනසකාට සේමා දිට්ඨි, සත්ත සබාජ්ඣඞ්කග 

වඩනසකාට සේමා දිට්ඨි. සේ සේසබාජ්ඣඞ්කග ධමම ටිකයි ඒ හරහා තිසයන්සන්. 

ඒවා අපට එකනි් එක ගනඩ් බුහු. වුසඩන්ඩ ඕන ඒවා. අපට කරන්න පලුුවන් 

එක සදයය.ි  සතරසතිපට්ඨානය සතරසමයකප්රධානවීයයශසයන් වඩන්න විතරයි. 
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 වඩනසකාට සතර ඍද්ධිපාද, පංච ඉන්රිය, පංචබ , සත්ත සබාජ්ඣඞ්කග ආයයශ 

අෂ්්ඨාංගික මාගශය කයින සේවා වුසඩසනවා එදාට. තමන්ට මම කයිපු නයායට 

අපට අසප් මනසසන් අපට ඒ විදියට සත්සරනවා.  

ඒ නිසා ඒ ටික තමයි ඉතින් මට මතක් කරන්න තිසයන්සන්. සමාකද 

ස ෝකසය් තිසයන දශශනයට වඩා සවනස් දශශනයක් තිසයන්සන්. ආධයාත්මික 

ආයතන හය හරහා උපදින ස ෝකයක අපති් ජීවත්සවන්සන ඒක 

සනාදන්නාකම නිසයි. සේ සසරට ආසය එන්සන.්  

 

පසව්රැගේ සාකච්ඡාව 

පරශ්නය :- අවසර ස්වොමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්මස ් පැහැදි ි කළො 

ආයතන මදකක් අසම්පතත්ග්ගොහීයි, ආයතන තුනක් සම්පත්තග්ගොහීයි කිය ො. 

එතමකොට ස්වොමීන් වහන්ස, මනොයතනය මකමස්ද යනන් පැහැදි ිකර මදනන්. 

මනායතනය නේ සක ිනම් හිසතන්ම ධමමාරේමනයන් අරමුණු කර ා 

හිසත්ම ස්පශශසවනවා. එතසකාට ඒකට කියනවා අධිවචන සේ ස්සය කිය ා.  

සේ රෑපව ට කියනවා පටිඝ සේ ස්සය කයි ා. ඒ පටිඝ සේ ස්සය 

කියන්සන් ගුටීසමන් හටගන්න සප්ශශයයි. ඒ පටිඝ සේ ස්සය තමයි සකාටස් 

සදකකට සබසදන්සන්. සදකක් අසේපත්තග්ගාහී, තුණක් සේපත්තග්ගාහී. දිට්ඨි 

සුත මුත කිය  කියනවාසන්. නාසයටයි දිවටයි කයටයි තුණටම කියනවා මුතය 

කිය ා. ඒ මුතය කයින එකට ශුද්ධාෂ්්ඨක මට්ටසේ රෑප ක ාප ආධයාත්මික 

පරසාදයට ගුසටන්ඩම ඕන. එසහම ගුටුනහම ආධයාත්මික පරසාදසයන් 

ග්ධායතනය රසායතනය ස ාට්ඨබ්බායතනය හද  මනසට පමුණුවනවා. 

එසහම නුතුව අපට පිටතින් තිසයන සද්සදම ගුසටනවා, පිටත තිසයන 

ගස්ධසයම ගුසටනවා, පිටත තිසයන ස ාට්ඨබ්බසයම ගුසටනවා සනා සවයි. 

ඒ කියන්සන් සේ කයට පරසාදය ගුසටද්දී රෑප ක ාප ගුසටනසකාට ඒසක් 

තිසයනවා රෑප ක ාප අෂ්්ඨමකයක්. පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ වණශ ග්ධ 
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 රස ඕජා කිය  ඕක සවන් කරනන් බුරි විදියට තිසයන්සන්. ඒ අෂ්්ඨමක රෑප 

ක ාප සේ ආධයාත්මක කාය පරසාදසයහි හුසපනවා.  

උදාහරණයක් ගත්සතාත්: අපි හිතුවාට සේ තිසයන්සන් අසප් දිව කයි ා, 

නමුත් දිව කියන එක අවස්ථාවටයි උපදින්සන්. කටුවක් ඇන  බ න්න 

එතසකාට අපට කයටසන් දැසනන්සන්.  ඒ වසග්  අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප දිසව් 

කායපරසාදයටයි වදින්සන්. වදිදද්ී එතුන තිසයන රස විතරක් දැනගනන් පලුුවන් 

ගතිසයන් ගතිය ඉපදි ා රසය එසවස ම හද  ඉවරසව යි අපට දැසනන්සන්.  

අෂ්්ඨමක රෑපක ාපය ි කයට ගුසටන්සන්. ගුසටද්දී එතුන තිසයන 

ඝානපරසාදසයන් එසවස ම ග්ධ රෑපයක් හද ා සේ අපට දැනගන්න ස ස්ස ා 

තිසයනවා.  

කායපරසාදයට අෂ්්ඨමක රෑපක ාප ගුසටන්සන්; එසවස ම 

ස ාට්ඨබ්භය හද යි අපට  ුසබන්සන්.  

බුදුරජාණන් වහන්සස් ඇහුට කියන්සන් සපර සනාතිබීම හටසගන 

ඉතුරු නුතිවම නුතිසවනවයි කියන, කණටත් සපර සනාතිබීම හටසගන ඉතුරු 

නුතිවම නුතිසවනවයි කියන, කයටත් සපර සනාතිබීම හටසගන ඉතුරු 

නුතිවම නුතිසවනවයි කයින ධමමතා ටිකක්. 

ඔය ධමමතා තුණ ඒ අෂ්්ඨමක රෑපක ාප ඇවි ් ා අසප් කායපරසාදසය් 

හුපුනහමයි ග්ධයයි රසයයි ස ාට්ඨබ්භයය ි හද ා අපට පණිකවිඩය 

 ුසබන්සන්.  

රෑපයටයි ශබ්දයටයි එසහම නෑ. ඒසක් වස්තුව ඇවි ් ා කායපරසාදසය් 

වදින්සන් නෑ. අෂ්්ඨමක රෑප ක ාප අවකාශසය් තුබූ තුනම තිසයද්දී, සේ 

ඇහුට පුළුවන් රෑපයක් හද ා හිතට සදන්න. කණටත් එසහමයි. වස්තුව 

අවකාශසය් තුබූ තුනම තිසයද්දී ශබ්දයක් හද ා සදන්න කණට පුළුවන්කම 

තිසයනවා. අන්තර්ජා ය ඔස්සස් වුනත් ඕනම තුනකට රෑපයකයුි ශබ්දයකයුි 

යවනන් පුළුවන් සවන්සන් ඒ නිසයි. ග්ධයත්, රසයත්, ස්පශශයත් එසහම 

යවනන් බුහු. ඒවා කසය් හුසපන්නම ඕනෑ. සමතුන තිසයන රෑපයක් තිබූ 
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 තුනම තිසයදද්ී ඒසක් ඡායාව ඔසව ා අරසගන ඕනෑම තුනකට යවන්න 

පුළුවන්කම තිසයන්සන් ඒ නිසයි. ශබ්දයත් එසහමයි. තිබුණු තුනම තිසයදද්ි 

ශබ්දය අරසගන අපට යවන්න පුලුවනක්ම තිසයන්සන් සේ ආයතනය එතුනින් 

උදුර ා සවනම එකක් ගනන් නිසයි. ඒ විදියටම වස්තවු තිබුණු තුනම  තිසයද්දී 

ගත්ත හුකියි. එතසකාට ඒක කුමරාවක් වසග් උපකරණයකිනුත් තුබූ තුනම 

තිසයද්දී සේ ආයතනසයන් ගන්නවා වසග් ගත්ත හුකියි. අරසගන ඒක යවන්න 

පුළුවන්.  

ග්ධය කියන එක යවනන් බෑ අපට. රසය කියන එකත් යවනන් බුහු. 

ස්පශශයත් අපට තුපු ක්ර ා යවන්න බුහු. අර මුතය කියන එක 

කායපරසාදසය් ඇවි ් ා වදින්නම ඕන. ඒවා ඇවි ්  කසය් හුසපනන්ම ඕන. 

ඒකයි ඒ සවනස.  

සුතපුේ දහස් ගණනකට වුනත් සේ සපාසටෝ එකක් යවනන් පුළුවන්. 

ඒ විදියටමයි එතසකාට දැන් සේ වස්තුව තිසයද්දිම අපට ඇසහන් සමසහම 

ගන්න සපාසටෝ එකක් සේ වස්තුව තිබූ තුන තිසයද්දිම කුමරාවකනි් ගන්න 

එකක.් සවනසක් නෑ. ඒක සේ අපට සේ දුන්න එක සපාසටෝ එකයි. එය 

ඡායාවක්. ි තරයක්. අර කුමරාසව් කාචය වසග් සේ ආයතනසය්  තිසයන 

කාචසය් උදව්සවන් තමයි සේක ගත්සත්.  

අපට හුමදාම හේබසවන රෑප සේ ස්පශශ ආයතන හය හරහා 

අවස්ථාවට උපද්ද ා හද  සදන සද්ව ්. නමුත් ඒක දන්සන් නුති නිසාම අපි 

හිතන්සන් අපට හේබ සවන සද්ව ්ය සේ තිසයන සද්ව ් කිය යි. අර 

ශුද්ධාෂ්්ඨකසය් ධාතු නානත්වයක් තිසයනවා. ඒ අවකාශසය් පිහිට ා තිසයන 

හුඩ කරමයය.ි ඊට අනුවය ි අපට සේ සටහන එන්සන. ඒ ධාතුව ඒ විදියට 

ගුසටනසකාට හුමදාම රෑපය එන්සන ඒ විදියටමයි. අපි දකනි අහන හුම 

අරමුණක්ම ඒ අවස්ථාසවන් පස්සසම නුතිසවනව.   සේ විදයාව අපට 

පහළසව ා නුති නිසා, සමන්න සමසහම සිදධ්ියකයුි සවන්සන ්කයින එක 

නුති නිසා, රෑපයක් තිසයනවා කිය යි අපි කියන්සන.් අපිට තිසයන්සන් නිතය 

බවක්. දකිනන් ඉස්සස ් ත් තිබ්බ. තිසයන සද්යි දකනි්සන්. දැක්කට පස්සසත් 
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 තිසයනව කයි  කියන්සන් සේ සද් තිසයනවා, තිසයන සද් සප්නවා කියන අසප් 

අදහස නිසයි. අපි ගාව නවුණක් නුහු. අපි ගාව තසියන්සන් සේ උපකරණ 

ටිසක් දකමක් පමණයි තිසයන්සන්.  

අපි ස ් සාේප යක් ගත්සතාත් සමහර විසටක මුස ්රියා චවරසය 

අහුසවන මුෂ්ින් එකට සීන ිඅහුසවන්සන නෑ. එකම ස ් ටිසක්. සීනි අහුසවන 

මුෂ්නි් එසක් තව සමානව හරි සවන සමානව හරි චවරසයක ්තිසයනව නේ 

ඒ චවරසය තිසයනවා කයි  අහුසවන්සන් නෑ. ඒ එක්කම අර ස ්ව  ඒඩ්ස් 

වසග් සමානව හරි චවරසයක් තිසයනවා නේ අර එකකටවත් අහුසවන්සන් 

නුහු. එතසකාට එකම ස ් බිංදුසව් සවන සවනම තසියන ගත ිසවන සවනම 

උපකරනව ිනයුි අ ් ගනස්න. එතසකාට අ ්  ා හේබසවන දත්ත ටික අතන 

තිසයන සද් උදව් කර සගනම සේ උපකරණය හරහායි හේබවුසන්.  

සේ ඇහු හරියට ඒ විදිසය් උපකරණයක් වසගයි. ශදු්ධාෂ්්ඨක මට්ටසේ 

පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ කයින ටික එතුන තිසයද්දී ඒසකන් වණශ ටික 

පමණයි අහුසවන්සන්. කණ කියන එකට අහුසවන්සන් අර මහා භූතයන්සග් 

කේපණය පමණයි. නාසයට අහුසවන්සන් මහා භූතයන්සග් තිසයන ග්ධ ටික 

පමණයි. මහා භූතයන්සග් තිසයන රස ටික පමණයි දිවට අහුසවන්සන්. මහා 

භූතයන්සග් තිසයන පඨවි ගතිය පමණයි කයට අහුසවන්සන්.  

චත්තොමරොච මහො භූතො චතුන්නංච මහොභූතං උපොදාය රූපං - සතර 

මහා ධාතුවත් සතර මහා ධාතූන්සග් උපාදාය රෑපත් කයි  කයින සකාට ඒසකදී 

අපි දකනි්න ඕසන්  අපිට හේබසවන රෑප ශබ්ද ග්ධ රස කියන හතර උපාදාය 

රෑපයි. උපාදාය රුප කියනස්න්: පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ කියන සතර මහා 

ධාතූන්සග් ගුණාත්මක ගති හතරක් තිසයනවා බුින  වණශ ග්ධ රස ඕජා කයි . 

ඒ වණශ ග්ධ රස ඕජා කියන ගුණාත්මක ගති අ ් ාසගන උපදවන රෑප තමයි, 

සේ රෑප ශබ්ද ග්ධ රස කියන ටික. ස ාට්ඨබ්භ කියන එක සක ින්ම මහා 

භූතම, පඨවිසයන්ම හේබසවනව.  

සතර මහා ධාතුවත්, සතර මහා ධාතූන්සග් උපාදාය රුපත් කියන ධමමතා 

සදකම උදව් කරගත්ත රෑපයි අපට හේබසවන්සන්. මහාභුතයන්සග් අෂ්්ඨමක 
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 රෑප ක ාපව  මහාභූතත් ගුණාත්මක ගති හතරකුත් තිසයනව නේ අපට 

හේබසවන රෑප හේබසවන්සන, හුසදන්සන, අර වණශ ග්ධ රස ඕජා කියන 

ගුනාත්මක ගති හතසරන්, වණශය ග්ධය රසය උදව්කරසගන හුසදන රෑපත්, 

සක ින්ම මහා භුත වන පඨවි ස්වභාවයම  ගුටි  හේබසවන රෑපත් කියන ඒ 

ධමමතා සදක අතසර් විතරයි අපට ගනුසදනුවක් තිසයන්සන්. සේ විදියට අපට 

සපසනන හුඩත  ඒ වණශ රෑපසය නුහු. ඇසහන් බ නසකාට 

මහාභූතයන්සග්ද ගුණාත්මක ගතිව  තිසයන වණශ සංඝටක අරසගන සමසහම 

රෑපයක් හදනන් පළුුවන්කම ඇහුටයි තිසයන්සන්. 

හඳ තිසයන රැයක එ යිට බුහු ා අහස බුලුවාම බුළුවහම එක එක 

හුඩ ත ව ින් තරු රටා සපසනනවා. තරු  ඟ  ඟ තිසයන ඒවා. නමුත් එක 

තරුවක ඉඳ ා අනිත් තරුවකට සමහරවිට ආස ෝක වෂ්ශ බි ියන ගණනක දුරක් 

තිසයන්න පළුුවන්.  නමතු් ඒ වස්තුව සගාඩාක් ඈත්සවනසකාට හරියට 

සපසනන්සන් එකට තිසයනවා වසග්.  

ඒ වසග් අපට සමසහම වණශ සටහණක් සපනුන තුනක, ඈතින් ඈතින් 

පිහිටි රෑප ක ාපව  වණශ ක ාප එකතුකර  එකතුකර  සේ හුඩ හද  

තිසයන්සන්.  මහාභූතයන්සගන් සේ උපාදාය රෑපයක් අපට හද  සදන්සන හුම 

සව ාසවම සේ ආයතනසය් මට්ටමටයි. හුබුයි සේ ආයතනය අළුත්වුඩියා 

කරගන්න පුලුවන්. හිත දියුණු කර ා ධයාන මට්ටමට පත්වුසනාත් හුම 

සවස ්ම සේ සච්තනාව මුව මත සේ පරසාද සවනස්සවනවා. පරසාදය සකස් 

සවනවා. සේපූණශ සේ කසය්ම  සිතට අනුව රෑප ක ාප උපදිනවා.  

සකසනකුට ධයාන මට්ටමකට සිත පත්වුසනාත් සේ පරසාද ටික පවා 

සවනස්සවනවා. සභෞතිකයම සවනස්සවනවා. ධයාන නුතුව පියවි ඇසහන් සේ 

බිත්තිසයන් එහා පුත්ත බ න්න පුළුවන්. එතසකාට සේ හිස් අවකාශසය් 

තිසයන රෑප පරකටයි. සේ අවකාශසය් සහාඳට පරකටයි. එසහම දවසක් එනවා. 

අපට සේ වසග් රෑප හේබසවන්සන් සේ මට්ටමටයි.  ඇසහ් සේ මට්ටමට, සේ 

විදිසය් රෑප හේබසවන මට්ටමට කියනවා කාමාවචරය ිකිය ා. සේකට කියනවා 

කාම සඤ්ඤාව කිය ා. අප ිසමාන විදියට සනක්ඛේම සහගතව කතා ක ත්, 
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 සමාන සමාධියක් ඇතිවුනත් කාම භූමිසය්  තසියන සමාධියක් තමයි 

ඇතිසවන්සන්. එතසකාට යේ සව ාවකදී සේ කාම සංඥාව නිරුද්ධසවනසකාට, 

පරථමධයාන මට්ටසේ සංඥාවක් උපදිනවා.  එතසකාට ඒ සංඥාවම සවනස් 

සවනවා. සංඥාවම සවනස් සවනව කයි  කයින්සන් එතසකාට සේ අවකාශය 

සවනස්. දැන් සේ අවකාශසය් තිසයන රෑපත් අපට පරකටයි. එතසකාට අපි 

සුපදුක් විිනන්සන ් ඒ මට්ටසේ රෑපව ින්. අද සේ සුපදුක් විිනන්සන ්  සේ 

ආයතනව ට හේබසවන මට්ටමටයි.  

අපි සමය සහාඳට සත්රුේ ගත යුතුයි:  අකුස  කමම කළහම දුක් ඇති 

ස්ථානයක ඉපසදනවා කයි  අපි හිතා සගන ඉන්සන්, සේ කසයන ් දුක 

ඇතිසව ා ස ෝසක ඉපදිච්ච දුක් සහිත සභෞතික තුන් තිසයනවා. ඒ තුනක 

අපි උපදිනවා කයි යි. කුස  කමම කළහම දිවය ස ෝකසය් සුප විිනනවා කිය  

අපි හිතන්සන් ඒ විදිසය් සුප සහිත සභෞතික තුන් තිසයනවා. ඒ තුනක 

උපදිනව කිය යි. නමුත් සවන්සන් හනී ධාතුව විඤ්ඤාණසය් පිහිටනවා, පරණීතත 

ධාතුව විඤ්ඤාණසය් පිහිටනවා. එතසකාට හීන ධාතුසව් විඤ්ඤාණය පිහිටියහම 

ඒ නාමරෑප සදක රලුයි. ඊට පස්සස් ඒ ආයතන රලුයි. ඒ ආයතනව ට හුම 

සව ාසවම ස්පශශසවන්සන ්දුක් උපදින මට්ටසේ රෑපමයි.  එතසකාට අපායයි 

කියනවා. පරණීතත ධාතුසව් විඤ්ඤාණය පිහිටියහම ඒ නාමරෑප සදක සුඛුමයි. 

ඊට පස්සස් ඒ ආයතන සුඛුමයි. ඒ ආයතනව  හුම සව ාසවම ස්පශශසවන්සන් 

සුප උපදින මට්ටසේ රෑපමයි.  එතසකාට දිවය ස ෝකයයි කියනවා.  

සෑම සව ාසවම කමමසයන් කරන්සන ් ආයතන ටික සවනස ් කරන 

එකය.ි ජාති කිය  කයින්සන් : මතසං මතසං සත්තොනං තම්හි තම්හි සත්ත 

නිකොමය ජොති සංජොති ඛන්ධොනං පොතුභොමවො ආයතනොනං පටි ොමභො - සේ 

ස්ක්ධයන්සග් පහළවීමක් තිසයනවානේ, ආයතනයන්සග්  ුබීමක් 

තිසයනවානේ සේකයි ජාතිය කිය  කියන්සන්. උපන්නා කිය  කියනසකාට,  

ඔතුන පදු්ග භාවසයන් කතාක ාට සමතුන යථාර්ථය සපන්නනවා, උපනන්ා 

කිය  කියන්සන් ආයතන ටික  ුසබනවා. උපනන්  කයින්සනත්, සුපදුක් 

විිනනවා කිය  කයින්සන්ත් ඒ ආයතන ටිසක් මට්ටමට තමයි විිනනන් සවන්සන්. 

අපිට හිත ා අපා දුක ් විදිනන් බුහු. හිත ා දිවයස ෝක සුප විිනනන්, 
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 බරහ්මස ෝක සුප විිනනන්  බෑ. හිත  කාමාවචර මට්ටසේ සුපක් විිනනන් බුහු. 

නමුත් අපි හිතාසගන ඉන්නවා පළුුවන් කිය ා. අනාත්මයි කියන දශශනයට 

ආසවාත් අපිට හිත  සුපදුක් විිනනන් බෑ. විඳපු එකට හිතන එක විතරය ිකර  

තිසයන්සන්. විඳපු එකට හති  තිසයනවා; අපි හිතනවා හිත  විිනනවා කයි ා.  

උපමාවක් ගත්සතාත්: මදුරුසවක් කනවා කයිනන්සකා. අපි හිතනවා 

මදුරුව කනසකාට ඇතිසවන දුක් සව්දනාව  කස ා නුති කරන්න පුලුවන් 

කිය . මදුරුසවක් කනසකාට උසග් ස්පශශය නිසා ඇතිසවච්ි  සව්දනාව 

ඇතිවුනාමය.ි ඊට පස්සස්   (අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො) අපි සමාකද කරන්සන් 

දැන් සවන සහ්තුවක් හුදුවා, ඒ සහ්තුව නිසා සවන සප්ශශයක ්උපන්නා මිසක 

අර ඉස්සස ් ා උපන්න සව්දනාවටවත් ඒ සහ්තුවටවත් සමාකුත් කළා සනා 

සවයි. හුම සව ාසවම සවන්සන් දැන ් සසතක් විද්දහම ඒ ස්පශශය නිසා 

ඇතිසවච්ි  සව්දනාව  ඇතිසව ාමයි. ඒ සව්දනාවට ආසය සමාකුත ්කරන්න 

බෑ. නමුත් අපි හිතනවා සේ සව්දනාව නුති කරනන් පළුුවන ්කයි ා. එම නිසා,  

අපි සවන ස්පශශයක් හදනසකාට දැන් නූපන් සව්දනාවක් ඉපදි ා සවන්න ඇති 

කිය ා එතුන තව. දැන් සව්දනා සදකක් අපට: සහාඳට  බ න්න. මදුරුවා කාපු 

ස්පශශය නිසා යේ සව්දනාවක් ඇතිවුනා නේ දැන් ස්පශශය නිසා සව්දනාව 

ඇතිසව ා.  දැන් ඒ සව්දනාවට ආපහු ඒ ස්පශශසයන් නුතිකර ා නුතිකරනවා 

කියන එකක් බෑ. අපි සේ ස්පශශය නිරුද්ධසවනසකාට නිරුද්ධසවනව සන්ද 

කියන මට්ටසේ හිටිසයාත් ඒ කමමය ඉවරයි. අපි කියමු ඒ ස්පශශය තිසයන තුන 

ඒ සව්දනාව තිසයන්සන්; ස්පශශය නුතවිුසනාත් නුතවිුනා. එතසකාට අවිජ්ජො 

පච්චයො සංඛොරො කිය  කියන්සන්  අසප් අදහසක් තිසයනවා, සේ දුක් 

සව්දනාසවන් මිදුන හුකයිි කිය ා. ඒ හි්ද සමාකද කරන්සන් අපි ආපහු සවනම 

හිත , ආපහු ආයතනයක ්හද , නාමරෑප සව ා, ආයතන සව ා ස්පශශයක් 

හදනවා සවනම. ණිකකව සමතුන පටිච්චසමුපප්ාදය කුරසකනවා.  ආපහු 

දැන් අපි කසනව කිය  කයින්සන්: දැන ්ඔන්න සේ ස්පශශය අවිජ්ජො පච්චයො 

සංඛොරො. දැන් ආසය අවිදයාව නිසා  ඇතිසවච්ි  එකක්. නමුත් අප ිහිතාසගන 

ඉන්නවා දැන් අර ඉස්සස ් ා සව්දනාවට දැන් මම පරතිකමමයක් සකරුව කිය ා. 

දැන් අපි දන්සන නෑ, දැන ්සේ ස්පශශය නිසා දැන් හටගත්ත සව්දනාවක් සේ 
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 කිය . සේසකදි ස්පශශය නුතිසවනසකාට නුතිසවනව. අරකට සේබ්ධයක් 

නුහු. ඒකයි කාමභමූියද අනාත්මයි සේ විිනන ටික. ඒක අපිට සත්සරන්සන් 

නුහු.  

ආත්මයි කයි  හිසතන්සන් සේ ඇතිසවන සව්දනාවට යමක් කළ හුකයිි 

කිය යි අපි හිතන්සන්. අපිට හිසතන්සන්. නමුත් එසහම කරන්න බුහු. යේ 

සව ාවක සව්දනාව අනාත්මයි කියන එක සත්සරනව කිය  කයින්සන් 

කවදාවත ්කාම භූමිසයහිදී සුප සහෝ දුක සහෝ කයින සදසකන ්සව්දනාවකට 

සේබ්ධ බ පෑමක්  කරනඩ් බෑ කයින එක තමන්ට සත්සරනවාද, එතසකාට 

තමයි අනාත්මයි කියන්සන්. වචනය සනා සවයි. සේ කරියාව කරන තාක් 

ආත්මයි. ඒ කියන්සන් මම සව්දනාව මසග් කර ගත්ත බව තිසයනව සව්දනාවට 

යමක් කරනඩ් යාම තු ම. නමුත් ඇත්තටම එසහම කර  නෑ. කරන්ඩ බුහු. 

දැන් අසප් ඇඟ කහනවා කිය  කියන්සන් යේ සහ්තුවක් නිසා ඇතිසවච්ි  

  යක්. ඔනන් දැන් ඒ පුරාණ කමමසයන් හටගත්ත ටිසක් සහ්තුව ටික නිසා 

  ය.   අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො කියන්සන් දැන් සේ සහ්තු නිරුද්ධ සවනවා 

නිරුද්ධ සවනවා කිය  දන්සන් නෑ. ඒ නිසා සමාකද කරන්සන් හිතනවනේ 

කරන එකත් කමමය සන්, අපි සමාකද කරන්සන්, ආපහු කසයන් දැන් සේක 

කහන්ඩ ඕන කියන සච්තනාව ඇතිකර ා ඊට අනුව නාමරෑප සව ා ආසයත් 

දැන් කහනවා කිය  කයින්සන් සවන සප්ශශයක්. දැන් අර ඉස්සස ් ා එකට 

පරතිකමමයක ්සකරුව සනා සව්; දැන් ඒ ස්පශශය නිසා දැන් එන සව්දනාව. දැන් ඒ 

එන සව්දනාව ඉපදි ා දැන ්පටිච්චසමුප්පපාද චකරයම ආසය කුරකි ා එනව 

සවන විදියකට.   ඊට පස්සස් සමෝඩකමින් තහවුරු කරනවා, හරි ඉස්සස ් ා 

එකට පරතිකමමයක් සකරුවා මම කයි ා. තණ්හාව වුසඩන්න සහ්තුව ඒ විදියට 

තමයි සේ හුම සදයක්ම අපි කර කර කර කර ඉන්සන් දැන්. යේ සව ාවකදි 

අපට සත්රුසනාත් එසහම කරන්ඩ බුහුයි කියන එක, ඒ කියන්සන් අපි 

අළුසතන් නව කමමයක් නිසා  විපාකයක් හදාසගන මිසක සේ තිසයන්සන්, ක නි් 

විපාකයට සවනස් කරන්න යමක් කර  සනසවයි  කියන එක සත්සරනවා. 

ඉතින් ඒක සත්සරන්සන් අර කාම භූමිය ඉක්මවා ගිය මට්ටසේ සමාධියටයි. 

කාම භමූිය තළු ඉන්න මානසික මට්ටමකට කාම භමූිසය් අනිතයය සප්න්සන් 
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 නෑ. කාමභූමිසය් ඇතිවන විපාකයකට තමන්ට බ පෑමක් කරන්ඩ බුරි බව 

සත්සරන්සන් නෑ. ඒක සතස්රන්ඩ නේ අපිට ඉස්සස ් ා, කාමභූමිය ඉක්මවා 

ගිය මට්ටසේ ි ත්ත සමාධියක් ඇතිකරගනඩ් ඕන. ි ත්ත සමාධිය 

ඇතිකරගත්තහම - තදංග වශසයන් සකස ස් යට යනවා- ඒ සමාධිය උදව් 

කරසගන නුවණිකන් දැකක්හම සමුච්සේද වශසයනම් නුතිසව ා යනවා. හුම 

සව ාසවම සවන්සන් ඉසස්රසව ා සමථ වශසයන් - අපි විදශශනා සකරුවත් 

සමථය වුඩුවත් සදසකනම් සවන්සන ඉස්සස ් ා අනුශය තිසයද්දි සකස ස් 

ටික නුතිසව ා යනවා. සකස ස් ටික නුතිවුනහම ඇතිසවන සමාධිය 

උදව්කරසගන නවුණිකන් දැකක්හම අනුශය කියන එක නුතිසවනවා.  

අපි උදාහරණයක් හුටියට ගේමු: දැන් සතිපට්ඨාන සූතරසය්දී අපි 

ඉස්සස ් ා බ න්න ඕනවනුා සත්ත්වසයක් පුදග් සයක් නෑ, නාමරෑප සදකක්  

තිසයන්සන් කයින ටික දකින්න යන්න ඕනවුනා අපිට. එසහම ගයිහම 

පුදග් සයක් ගුන කුමුත්තක් ඇතිසවනවා නේ ඒක කාමච්ඡ්දයයි.  

පුදග් සයක් ගුන අකුමුත්තක් ඇතිසවනවා නේ ඒක වයාපාදයයි.  සේ 

කාමච්ඡ්ද වයාපාද කියන කාරණා සදක මු ් කරසගන තමයි හිසත් 

සනාසන්සුනක්ම, හිසත් හිසත් කතාකරන කම ඇතිසව ා තිසයන්සන්. 

නිදිබරගතිය, කේමු ිගතිය, ිනමිද්ධය කයින එක තිසයන්සන. දහේ ගුන 

සනාවුටසහන සුකය තිසයන්සන ඒ ධමමතා සදක නසියි. දැන් නාමරෑප සදක 

පිරිසිඳ දකනිසකාට පුදග් සයක් කිය ා ඇස නකමක ්නෑ. පුදග් සයක් කිය  

ගුසටනකමක් නෑ. ඒ ධමමතා සදක දුරුසවනසකාට ඒ එක්කම තිසයන 

උද්ධච්චකුකක්ුච්ච ථීනමිද්ධ විි කිච්ඡා කියන ධමමතා ටික අත හුසරනවා. දැන් 

නීවරණ ධමම නුතිවුනා. දැන් නුතිවුනා කියන්සන් සේ තාවකා ිකව යටගියා. 

දැන් තාම සේ නාමරෑප සදකක් සේ තිසයන්සන් කයි ා ඒක දකින්න තාම 

ඉන්නවා. සමාකුත් සව ා නෑ එයාට. ඒ කියන්සන් සේ රෑපසය් ඕකට තමයි 

අත්තනොව අනත්තං සංජොනොති- අර දිට්ඨි හයක් ඉපදුනා කිය  කියන එකට 

ආත්මවූ මම අනාත්මය හඳුනමි කියන තුන වසගයි සේ මම අද කයින තුන. 

ඒ කියන්සන් දැන් ඒ හිසත ්ආත්ම ගතිය තිසයනවා. දැන් ඒ රෑපසය් අනාත්ම 

ස්වභාවයයි දැනි  තිසයනස්න් එයාට. තාම ඒ නාමධමම එක්ක ඇතුස න්ම 
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 ගිහි ් . සමාකද ඒකට සහ්තුව? සේ දැන් නාමරෑප සදක බ පු නිසය ිසපනි  

තිසයන්සන්. කරපු එකක් සේ. හිත  කරපු එකක්. නීවරණ ධමමයක් යට  ගියා. 

දැන් ඒ නීවරණ ධමම නුතවිුනහම හිත සමාධි සවනවා; සමාධිය නිසා - ඒ 

කියන්සන් නීවරණ ධමම දුරුවුනහම පරසමෝදය පරීතයි පස්සද්ධිය සුපය ඇවි ් ා 

සමාධිය  ුසබනවා. ඒ සමාධිගත මනසට නාමරෑප ධමමතා සදකක් තිසයන්සන් 

කිය  සපසනනවා. දැන් බ නවා සනා සවයි - සපසනනවා.   එතසකාට 

පුදග් භාවය නෑ. සත්ත්වසයක් පුද්ග සයක් කිය  ඇස න්ඩ ගුසටන්ඩ තිසයන 

සහ්තුවම නුතිසවනවා දැන්. දැන් ඊට පස්සස් ඒ දශශනය නිසා සවන්සන් 

සමාකක්ද සමුච්සේද වශසයන්ම නුතිසවනවා. ඉස්සස ් ා තදංග වශසයන් 

සකස ස් යටකරසගන, යටකර  ඉවරසව යි ඥානදශශනයට ඉඩ හද  සදනන් 

සවන්සන්.  

ඊට පස්සස් ඥාන දශශනය නසිා, නුවණිකන් දැකමී නිසයි සකස සුන්සගන් 

මනස මිසදන්සන්.  ආශරවයන්සගන් මිසදන්සන.් ඒ වාසග් සේ හුම තුනකදිම 

අපිට කාමභූමිසය්දී ඒ ස්පශශයට සව්දනාවට අපට යමක ්කරන්න බුහුයි කිය  

අපට තාම සපසනන්සන් නෑ සේ මට්ටසේදී. අපට සවනවා උත්සාහසයන් 

කාමාවචර මට්ටම අතහුර ා ි ත්ත සමාධියක් ඇතිකරගනන්. නුවණක් 

ඇතිකරගනන්. හුබුයි ඒ තුළ තදංග වශසයන් තිසයන සකස ස් යටපත් 

සවනවා. ඊට පස්සස් ඒ සමාධිය උදව්කරසගන නුවනින් දැකපු දවසටයි සේ 

පුදග් සයක් ඉන්නවා සනාසවයි කියන ටික සාාත් සවන්සන්. දැන් දුක්ඛ 

නිසරෝධය, නුත්නේ නිවන කවදාවත් ගනන් බුහු.  බන්න බුහු. ඒසකන් මම 

අදහස් කසළ්  බනඩ් යනතාක්  බන්ඩ අය ඉන්නවා. ගනඩ් හදන තාක් ගන්ඩ 

අය ඉන්නවා. උත්සාහවත් සවන තාක් උත්සාහවත් සවන අය ඉන්නවා.  

 ුසබන්සන ඕන එකක්. ඒ කියන්සන් ඒකට කියනන් තිසයන සහාඳම වචනය 

තමයි සාාත් සවනවා. සාාත් සවනවා කියනසකාට ඒසකදී මට ඒ ධමමය 

නිසරෝධය සාාත් සවන විදිසය යමක් කරන්ඩ පළුුවන්. ඒ ටික කිරීම නිසා. 

නුත්නේ ඇත්ත දැකමී නසිා කළකිරි , කළකිරුණු නිසා සනාඇ ි ා, සනා 

ඇලුනු නිසා මිදුන මිසක මිදීම සඳහා මම යමක් සකරුව සනසවයි. ඒ නිසා 

අපට හුමසවස ්ම තිසයන්සන ් අපට හේබසවන මට්ටසේ, ස ෝකය 
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 ආයතනව ට හේබසවන මට්ටසේ  ඇත්ත සවනතාක් මිසදන්සන නු. සේ 

මට්සමන් මිසදන්න ඕන සේක ඇත්ත සනා සවන්ඩ ඕන. අන්න ඒ තුනට මනස 

සගනියන්න ඕනෑ. සේ ඇහුට සපසනන සද් අපට ඇතත් සවන තාක් පිළිගන්න 

තාක් අපි අයිති කාම භමූියටයි. යේ දවසකදි සේක ඇත්ත සනසවයි කයින එක, 

සබාරුවක් කියන එක අපට සත්සරන තුනට එන්ඩ ඕන.  

මම කියන්සන් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියහම අපි දකින ඡායාවත්, 

සේ ඇස් ඉදිරිපිට හේබසවන සද් දකනි ඡායාවත් අතර අපිට සවනසක් 

නුතිවුසනාත් අර ඡායාවට අපි සිතීේ, කීේ, කිරීේ කරන්ඩ යන්සන නෑසන්. ඒ 

වසග්ම මට්ටමකනි් සිතේී, කීේ, කිරීේ කරන එක නතර සවනවා. එවිටයි අපි 

සේ මට්ටමට මිසදන්සන්.    කිසිම සවනසක් නෑ. ඒ ඡායාසවත් සේ සපසනන 

ඡායාසවත් සවනසක් නෑ. එකමයි. එකම මට්ටමක ් තිසයන්සන්. ඒකයි දැන් 

බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා නව පරුාණ කමම නව කමමත් පුරාණ 

කමමත් සද්ශනා කරමි.  කිය , මහසණනි පුරාණ කමම කියන්සන් සමානවද, ඇස 

පුරාණ කමමය, කණ පරුාණ කමමය, නාසය පුරාණ කමමය, දිව පුරාණ කමමය, කය 

පුරාණ කමමය, මනස පුරාණ කමමය. මහසණනි, නව කමම කියන්සන් සමානවද? 

කාය කමම වචී කමම මසනා කමමයක් තිසයනව නේ සේ නව කමමය.ි එතසකාට 

සමානව හරි සදයක් අරභයා ඇහුට සපසනන සද් අරභයා හිතන්ඩ කියන්ඩ 

කරන්ඩ අපිට පළුුවන් තාක් ඒ කියන්සන ඒක ඇත්ත සව ා. හිතන්ඩ කියන්ඩ 

කරන්ඩ පළුුවන් තාක් කමමය ිකිය  සත්රුේ ගනන්ට ඕන. කණ්ණාඩියට වුසටන 

ඡායාවට මට හිතනඩ් කයින්ඩ කරන්ඩ බුරි නෑ, පුළුවන්. හිතුවත් කවි්වත් 

සකසරවත් මට ඒවා අසහෝසි කමම සවනවා, සමාකද මම හිතන්සන කයින්සන 

කරන්සන ඡායාවට නේ. ඡායාව සහ්තුව නුතිසවනසකාටම නිරුද්ධ සවනව 

නේ හිතීේ කරිීේ කීේ කරපුවා නිරුද්ධ සව ා.  ඒ කියන්සන් මම හිතන්සන් 

කුඩපතට වුසටන ඡායාව ගුන දන්නවා සහාඳට; ඒක ඡායාවක්. කුඩපත 

ගාවට යන්ඩ ඉස්සස ් ා තිබුණා සනසවයි. ගිය හි්දමය ි සප්න්සන්. ඒසක් 

සත්ත්වසයක් සහෝ පුද්ග සයක් සහෝ එසහම ධමමතාවයකුත් සනසවයි. එයින් 

ගියාට පස්සස් ඉතිරි නුතවිම නුතිසවනවා. ඒකට අ ් න්ඩත් බෑ. බනනි්නත් 

බෑ, කරන්ඩත් බෑ, කියනඩ්ත් බෑ. සමානවා සකරුවත් අ ් නවා බ නවා 
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 කියනවා කරනවා කිය  මමම හිතනවා   මිසක ඒකට වුදි  නුහු කයින 

තුන දනන්වා අප.ි දැනසගන ඕන නේ ආ ඡායාව සකාසහාමද ඉතින් කයි  

ඕන වචනයක් කියන්ඩ. ඡායාව එකක් කතා කරන්ඩ. ඒවසග් කතා කරන්සන 

නෑ. කතා සකරුවත් පරශ්නයක් නුහු. පස්සස් ඒක වචන ටිකක ්විතරය.ි අසහෝසි 

කමමයක් කයි  කයින්සන්. පුත්තකට වුනාම දකින සද් නිරුද්ධ සවන සකාට 

අරයාසග් සිතීේ, කීේ සකරීේ නිරුද්ධයි. ඒ සිතීේ කීේ සකරීේ ඇත්තටම ආසය 

සහායාසගන යන්න සදයක් ඉතුරුසව ා නෑසන. මම හිතපු සද් අතන 

තිසයනවා. මම කියපු සද් අතන තිසයනවා. මම කළ සද් අතන තිසයනවා. 

කිය  පසුතුවි ි සවනන් ඉතුරුසව ත් නෑ. සහායාසගන යන්ඩ පරාර්ථනා 

වශසයන් ඉතුරුසව ත් නෑ.  

ඒ විදියටම යේ දවසකදී සේ ඇහුට සපසනන සද් සේ සහ්තු ටික 

හුසදන්න ඉස්සස ් ා තිබුනා සනසවය.ි හුදුනයින ් පස්සස් තිසයනවා 

සනසවයි. ඒ කියන්සන ්මතකය සනසවයි අර මට්ටමටම මනස එනඩ් ඕන. දැන් 

අර ඡායාව ඉස්සරහට ගිහ ි් ා අපි විදශශනා කසළ් නෑසන්. අපි හිතුසව නෑසන.් 

ඒ මට්ටමට කියනවා සපසනනවා කයි ා. සපසනනසකාට විදශශනා කරනවා 

කිය  එකක් ඕන නුහු. බ න්ඩ ඕන නුහු. බ නවා කියන එසක් තිසයනවා 

සපසනන්සන් නු කියන එක. සපසනනවා කියන්සන් හරියටම කණ්ණාඩිය 

ඉදිරියට ගියාම ඡායාව සප්න මට්ටසේ. ඒ මට්ටමටම මානසික මට්ටම ආසවාත් 

අසප් ඇහුට සපසනනවා. සේ සපසනන සද් අරභයා අපි හිතීේ කිරීේ කරන්සන් 

නෑ. අනිත් අයට සත්සරයි සපසනන සද්ට හිතීේ කීේ කිරීේ කරන මානසික 

මට්ටම දුරුසව ා නුති අය හිතයි අපිත් සපසනන සද්ට හිතීේ කේී කිරීේ 

කරනවා කයි ා. ඒ කියන්සන් කුඩපතට වුසටන ඡායාවට ඇත්ත සව ා බුරන 

තිරිසන්ගත සසතක් හිටිසයාත් එයා හිතයි අපිත් ඒ වසග් එයා වසග්ම ගනු සදනු 

කරනවා කිය . නමුත් අපි ඒසකන් මිදි ා. ඒ වසග් සේ සප්න සද් ඇත්තසව ා 

හිතීේ කිරීේ කේී කරන ස ෝකයා හිතයි ඒ වසග්ම සප්න සද්ට හිත කිය  කර යි 

ජීවත්සවන්සන කිය ා. නමුත් දකින ් ඉස්සස ් තිබ්ත් සනසවයි; දැක්කයින් 

පස්සස් තිසයනවත් සනසවයි; සේක වණශ සටහන් මාතරයක් විතරයි. ඒකද මහා 

භූතයන් නිසා ඇහු උපකාරසයන් උපද්දනවා කිය ා සේ සිද්ධි ටික දන්න නිසා 
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 මයි සපර සනාතිබීම හටගත්ත ඊට ඉතිරි නුතිවම නුතිසවන්සන් කියන කතාව 

කියන්සන් නිකේ සනසවය ිසේකට තිසයන පරතය ටික ඇතිසවච්ි  හුටි දන්න 

නිසයි.    

ඔය නුවණ කයින සේක නිකේ වණශ රෑපයක් විතරක් සවච්ච, සකනා 

සේකට හිතන්න යනවා නේ පදු්ග සයක් ගුන ඒ කියනවනේ සහෝ කිය  

කියන එකක් නෑ. සමයාට ඒක ඇත්ත සව ා නෑ. නමතු් හිතන්ඩ බුරි නෑ. ඕන 

සදයක් හිතුව හුකිය.ි එයා හිතනසකාට දැකපු සද් දැක්කයින් පස්සස් ඉතුරු 

නුතුව නිරුද්ධසවනවා කයින සකාට සමයා හිතුවා නේ යමක් හිතපු සද් 

නිරුද්ධසව ා නේ කියපු සද් නිරුද්ධසව ා නේ කරප ුසද් නිරුද්ධසව ා නේ, 

ආසය සහායන්න යනන් සද්කුත්, පරාර්ථනා කරන්න සද්කුත් ඉතුරුසව ා නු. 

ඒක එයාට අසහෝසි කමමයක ්සව ා. කමම රැස්සවන්සන් නුහු. කයි  කයින්සන් 

ඒ කියන්සන් රහතන් වහන්සස් නමකට  කර්ම රැස්සවන්සන් නෑ කිය  

කියන්සන් ඒ නිසයි. නුතන්ේ අපි වසග්ම කතාබහත් කරනවා නේ, සකසනක් 

අඳුරගනන්වා නේ, සවනසකට තිසයන්සන් අච්චරයි. දැන් තිරිසන්ගත සතාට 

කණ්ණාඩියට වුසටන ඡායාව එයාට ඒ මට්ටසමන් සපසනන කමමයක් සව ා. 

සමාකද එයා සමානවා හරි හිතුසවාත් හිතපු සකනා ඉන්නවා. ආසය 

සහායන්ඩත් පලුුවන්. එතසකාට ඒ වසග් සකසනක් ඉන්න සකසනකුට එවුනි 

සදයක් හිතපු එක කමමයක්. අපිට ඒ මට්ටසේ, මං කියන්සන් ඒ උපමාසවදි අපි 

හිතුවට සකරුවට ඒ මට්ටසේදි කමම නෑ. සමාකද අපි හිතුසව සකරුසව යේ 

නිමිත්තකට සන්. ඒ නිමිත්ත නිරුද්ධවුසනාත් ඒ සිතුවි ි කේී සක රුමුත් 

නිරුද්ධය.ි ඒ වසග් අපිට අද හිතන සද් හිතන සකනා ඉන්නව නේ, කයින 

සකනා ඉන්නව නේ යමක ්කස ාත් කරන සකනා ඉන්නව නේ, අපිට කමමය.ි 

අපි හිතන කයින කරන්සන ්යේ රෑසපකට සද්සදකට නේ ඒක සපර සනාතිබීම 

හටසගන ඉතුරු නුතිව නුතිසවනවා කයින තුනට අසප් ඥාන දශශනය 

ඉපදුසනාත් අමුතුසවන් අප ිහිතීේ කේී කරපු සද් සහෝ සද්ව ් තිසයනවද කියන 

ගනයට  යන්සන් නෑ සේක දැන් එතසකාට කමමයය.ි  

සභාසවන්:-  ස්වොමීන ් වහන්ස, අංකුර රජ්ජුරැවන්මග් කථොමව් 

තිමයනවො මන්ද ඔය වමග් මදයක්. 
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 ඒකට තමයි අර සේ ආයතනය ස ෝකය මුසවන හුටි. දැන් ඒසක් රථය 

ඉදිරියට යනන් යන්න පාර සහාඳට සපසනනවා. පහුසවන පහුසවනසකාට 

මුසකනවා. ඇත්ත වශසයන්ම අදත් ඒකමයි සවන්සන.  

මම අර කියන්සන: අපට කවදාවත් පිටිපස්ස පුත්ත බ න්න බුහු. 

පිටිපස්ස පුත්ත සපසනනස්න් නුහු කිය ා. ඒ කිව්සව් දැන් මම සමසහම 

බ ාසගන ඉන්නසකාට මට සාසප්ව මසග් ඉදිරිපසයි සේ තිසයන්සන්. මම 

අනිත් පුත්ත හුරුසණාත් දැන් ඒක මසග් ඉදිරිපස මිසක පිටිපස්ස සනා සවයි. 

නමුත් ක නි් දැකපු අත්දැකමීට සාසප්ව මුන යි මම පිටිපස්ස තිසයන්සන. 

දැන් සමසහම බ ාසගන ඉන්නසකාට දැන් සේ ඉදිරිපස සන්. දැන් මම සේ පුත්ත 

හුරුසනාත් දැන් සේ මසග් ඉදිරිපස මිසක සේ පිටිපස්ස පුත්ත සනා සවයි. 

නමුත් පරශන්යක් තිසයනස්න මම සේ පුත්ත බ ද්දි ක නි් ඉස්සස ් ා 

ඉස්සරහයි කියපු පුත්ත බ න්න දැන් මට පිටිපස්ස පුත්ත සව ා ඇති සන්. 

දැන් සමසහම බ ාසගන ඉන්නසකාට මම දැන් ඉස්සරහ. මම කිව්සව අනිත් 

පුත්ත හුරුසනාත් ඒ පුත්තට පිටිපස්ස කියන්සන මම සේකට සාසප්වයි. 

දැන් ඇත්තටම ඒ පුත්ත මසග් ඉස්සරහයි. ඒ පුතත් විතරයි තිසයන්සන්. 

මනසින් සේ පුත්ත තිසයනව කිය  හිතාසගන දැන ් සේ පුත්තට කියනව 

පිටිපස්සක් තිසයනව කිය . දැන් අර පුත්ත ඉස්සරහ වුසන්, සේ පුත්ත 

පටිපස්ස වුසන්, ඒ නිසය ි මනසින් ආපහු මම හුරුසනාත් දැන් අර පුත්ත 

ඉස්සරහසව ා, ඉස්සරහ කිවු පුත්ත පිටිපස්ස සව ා, සේ පුත්ත ඉස්සරහ 

පුත්ත සව ා. නමුත් ඇත්තම ටික නේ අපි පාරක යද්දි ඉස්සරහ ටික 

සපසනනවා, පහුසවන පහසුවන ටික මනසනි් අ ්  ා සදන නිසා අපිට එහා 

සකළවසර් ඉඳන් සමහා සකළවරට ගමනක් යනන් පුලුවන්කම තිසයනවා. 

පාරක අපි යනවා වසගයි.  

බුරිසව ා අපට සපනුසනාත් සේ සකස ස් සහගත මනසට ඉදිරිසයන් 

තිසයන ටික සපසනනවා, පහුසවන පහුසවන ටික මුසකනවා කිය  ඇත්ත 

සපනුසනාත් අපි බයසවයි. ඇත්තටම අපි බයසවයි. සමාකද සකස ස් සහගත 

මනසින් නිසා. නමුත් පහුසවන පහුසවන ටික ඇතිබවට මසනෝ විඤ්ඤාණසයන් 

අ ්  ා සදන නිසා අඩු නුතුව ස ෝසකක අපි ඉන්නව. කිසිම පරශ්නයක් නුතුව 
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 ජීවත් සවනවා. එතසකාට හුම සව ාසවම අපි ජීවත් සවන්සන අවිදයාව තුළයි 

කිය  කියන එක සහාඳට මතක තිසයනන් ඕන. බුරිසව ා හරි අපි ඉස්සරහට 

යද්දි පිටිපස්සසන් තිසයන ටික නිරුද්ධ සවන ටික නිරුද්ධ සවනවා කයි  

දැක්සකාත්. ඉසබ්මයි වර්තමානසය් ිකවත්සවනවා කයින  එක හුසදන්සන්. 

නුතුව සේක අනිත් හුම සදයකම් සුඤ්ඤ නෑ සන්. සේ ස ායතන නිසා ඇති 

එකම අසුඤ්ඤතාවයක් තිසයනවා, අනිත් හුම තුනම සුඤ්ඤයි. බුදුරජාණන් 

වහන්සස් සුඤ්ඤත සචසතා විමුත්ති විස්තර කරන හුටි මජ්ඣිම නකිාසය්  

චු ්  සුඤ්ඤත සුතරය බ න්න සහාඳට. සපනන්න්සන් හුම ධමමතාවයම 

සුඤ්ඤයි. සේ ස ායතන නිසා ඇතිසවන යේ අසඤ්ඤතාවයක් තිසයනවා 

නේ ඒක අසුඤ්ඤතාවයයි.  ඒ කියන්සන් සේ ඉදිරිය බ ාසගන ඉන්නවා නේ 

ඒ බ ාසගන ඉන්න නිසා සපනන යේ කිසි සදයක් තසියනවා නේ එච්චරමයි. 

අනික් හුම ධමමතාවසයන්ම මිදි ා. නමුත් අපිට ස ෝකසය් අඩු නුති ස ෝකයක් 

හේබසවන්සන් නිරුද්ධසවච්ච සද්, නුතිසවච්ච සද්,  ඇතිබවට මසනෝමසයන් 

සේ ඌනය පුරවන නිසයි. අඩුව පුරවන නිසයි. එතසකාට ඉදිරියත් පිටිපස්සත් 

හුදි  තිසයනවා. එතසකාටම උඩත් යටත් තිසයනවා. සේ සදිසා තිසයනවා. 

අපි හිතාසගන ඉන්සන් සභෞතිකව තිසයන සදිසාවක අපි ජීවත්සවන්සන් 

කිය ා. නමුත් මනසනි් සේ කයට සාසප්ව හදාගත්ත සදිසාවක් තිසයන්සන.් 

සහාඳට නුවණිකන් හිතන්න සේ පින්වතුන්, මම අර කියපු ඉස්සරහයි පිටිපස්සයි 

ගුන. කවදාවත් අපිට පිටිපස්ස පුත්ත සපනි  තිසයනවද කයි . පිටිපස්ස 

පුත්තක් තිසයනව කිය  අපිට හුම සව ාසවම මසනෝ විඤ්ඤාණසයන් අ ් ා 

දී  තිසයනව මිසක් කවදාවත් දැක  තිසයනවද කිය  බ න්න. දැන් ඔසහාම 

ඉඳසගන ඇසහන් බ න්න පුලුවන් නේ පිටිපසස් පුත්ත. බෑ. හිසතන් 

සිහිසකරුව හුකියි. සිහිකරනසකාට මනසය ි ධමමාරේමණය ි සිහිකර සදනව 

මිසක ඒ සිහිකරගත්ත එකද ඒ පිටිපස්ස? නෑ. ඒ පටිිපස්සට තිසයන සද්ව ් 

සිහිකරගත්ත. තමාසග් පිටිපස්සස තිසයන සද්ව ් සිහිකරගත්ත කිය  රැවටි ා 

දැන් අපි. ආපහු අනිත ් පුත්ත හුරුසනාත් දැන් ඒ පුත්ත ඉස්සරහ. හුම 

සවස ්ම ඉස්සරහ.  
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 රෑපය තණ්හාවට පදට්ඨානයි; නාමකය අවිදයාවට පදට්ඨානය ිකයි  

සබදන්සන් රෑපය හුම සව ාසවම තණ්හාවට ආසන්න කාරණයය.ි තණ්හාව 

ඇතිකරන්න සබාසහාම කිට්ටුයි රෑපය. නාමය අවිදයාව ඇතිකරන්න සබාසහාම 

කිට්ටුයි. හුම සව ාසවම අවිදයාව ඇතිකරනන් කිට්ටුම තුන තමය ිනාමධමම. 

ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සස් එසහම සබදන්සන් පදට්ඨාන කිය  කියන්සන ්

ආසන්න කාරණයය.ි තණ්හාවට රෑපය ආසන්න කාරණාවයි. අවිදයාවට 

නාමධමම ආසන්න කාරණාවයි. මසනා විඤ්ඤාණසයන් වුඩි සකාටසක ්කර  

තිසයන්සන් අවිදයාසවන්. ඉතින් සේ ටිසකන් කයිනස්න් අපි අනන්ත සසර, 

සකළවරක් නුති සසරක සේ හුමදාම ආසව් සේ සිත අවසබෝධ කරගන්ඩ 

බුරිසව යි.  

හුබුයි දැන ්සමසහම කිව්වහම, සේ ළඟදීත් අපි සසන්ාසනසය් කතා 

බහකදි සව්ාමීන ්වහන්සස ්ා සමසහම කතා කළහම සගාඩක ්සදසනක ්සකටි 

උත්තරයක් ගන්නවා. හාමදුුරුසවෝ කයින්සන් සේ ඔක්සකෝම  සප්සන හිතටයි 

කිය ා. එසහම ගත්සතාත් වුරැදියි. මම එසහම එකක් සනාසවයි කයින්සන.් 

එසහම ගත්සතාත් විඥානවාදයට යනවා. ඒ කියන්සන් සේ ඔක්සකෝම 

සපසනන්සන් සිතටයි කයින එකක් කියන්න සනසවයි මම සේ උත්සාහවත් 

සවන්සන්. සනාසයක් සනාසයක් සේ ශාසනයම ඇසරුුකරසගන පහ සවච්ි  

නිකායයන් තිබුනා. ඉස්සර එක එක වාද තිබුනා. ඒසකදී ඔය විඥානවාදය කියන 

සකාටසසන් කියන්සන් හුම සව ාසවම  සේ හුම සදයක්ම කරන්සන් හිසතන්. 

හුම සදයකම් සප්න්සන් හිතට. ස ෝකසය් ඔක්සකාම ජීවත්වන්සන් හිසතන් 

කිය ා. ඒ ගත්සත් එක දෘෂ්්ඨියක්. සේ වසග් දහම සහායාසගන සහායාසගන 

යනසකාට පරකට සවන පුත්තකින් එක්සකසනක් යනවා. සර්වාස්ත වසග් 

තුනකින ්ගත්තහම ඒ සගා ් ා කියන්සන් සත්ත්වසයක් සනා වූ, පදු්ග සයක් 

සනා වු, අනාත්ම ධමමතා තිසයනවා. ස ෝකසය් ධමමතා ඇත්තයි. සේ ධමමතා හුම 

ක ්හි තිසයන සද්ව ්. එසහම පිළගිනන් කිය ා. එතසකාට එතුන සත්ත්වසයක් 

පුදග් සයක් නෑ. සත්ත්වසයක් පුද්ග සයක් හුටියට බ න්ඩ එපා කිය . ඉතින් 

අපිත් සත්ත්වසයක ්පදු්ග සයක් කියන එක වුරදිය.ි සත්ත්ව පුද්ග  භාවය දුරුයි. 

නමුත් සේ අනාත්ම  සද්ව ් තිසයනවා කිව්සවාත් අපි ඉසබ්ම වුටි ා තිසයන්සන් 
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 සර්වාස්තවාදයටයි. ඒවසග් අතීතසය් සේ ශාසනසය් හුබුයි සේ කිව්සව් නිකන් 

සකසවයි සහාඳට හිත  හිත  සේ දශශනසය් සකළවරට ගියහම ඇතිසවච්ි  

දෘෂ්්ඨිය.ි නමුත් ඉතින් මම කයින්සන් එතුනදී ඒ විඥානවාදයට සහෝ සේ 

අනාත්ම ධමමතා ඇත කයින සවමස්තවාදයට සහෝ සේ වාසග් අන්තයකට 

වුසටන්සන් සේ පටිච්චසමුපප්ාදසයන් කයින ධමමතා ටික සත්සරන්සන් 

නුතිකම නිසයි කිය යි. මම හුම සව ාසවම උත්සාහවත් සවනවා අපිට 

ඔක්සකාම හේබසවන්සන් හිතට සනා සවයි. ඒ කියන්සන් සප්න හිතට තමයි. 

නමුත් හිතට සමසහම සප්න්ඩ වනුත් ඒ කියන්සන් සේ ස ෝකය කිය  අපිට 

හේබසවන ටික හුදිච්ි  හුටි විඥානය විතරක් සනා සවයි, ි ත්ත චචතසික 

රෑප කිය ා ඒ ධමමතා ටික, නුත්නේ ඔය නාම රෑප කයින ධමමතා සදකම උදව් 

කරසගන සේ ස ෝකය හදාසගනයි තිසයන්සන් කයින සිද්ධියක් මම කියන්සන්. 

තව පුත්තකින් ගත්තහම  ඒ නාම රෑප සදක විතරක් කිව්සවාත් ඒත් වුරැදියි. 

ඇයි දැන් අවිදයා සංඛාර වසග් සද්ව ් ගත්තහම සකස ස්. එතසකාට ඔය 

සකස සුයි ස්ක්ධයි නිසා ස ෝකයක් හදාසගන, හදාගත්ත ස ෝකය පරිහරණය 

කරන හුටි ගුන කයින්සන්. එතුනදී සගාඩක්ම උත්සාහවත් සවන්සන් අද අපිට 

සමසහම ස ෝකයක රෑප ශබ්ද ග්ධ රස හේබසවන බව ඇත්තයි. ඒක සබාරු 

සනා සවයි. හුබුයි ඒ හේබසවන සද් තිසයන සදයක ්සනා සවයි සේ ආයතන 

ටික නිසයි අපිට සමසහම හේබසවන්සන් කියන කාරනාව. එතසකාට අනිතය 

බ න්ඩත් මම කියන්සන් සේ ආයතන ටික නිසා උපනන් බව දකනි්න ඒ සහ්තු 

ටික නුතිසවනසකාට නුතිසවන නිසයි සේකට අනිතයයි කියන්සන්. එසහම 

නුතුව ආයතනව ට හමුවුනත් නුතත් ඇති බවට හේබසව ා ඇතිබවට 

හේබසවච්ි  සද් තු  ඇති සවනස්වීසේ විපරිනාමබව  අනිතයයි කියන 

තුනකින ් දකින්ඩ එපා කිය ා. ස ාවුතුරා බුදුරජාණන් වහන්සස් නමක් 

ස ෝකසය් පහළසවන්සන් සමාකක්ද, අනිතය දුක්ඛ අනත්ත කියන අකුරු 

අටකින් යුක්ත වචන තුන සද්ශනා කරන්නයි කිය ා. අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම 

කියන තරි ණය  තිසයනස්න් සේ ශාසනසය් විතරය ිකියනව. බුහුර කිසිම 

තුනක නෑ කියනව.සේ ශාසනසයන් බුහුර අනිතයය නෑ කියනව. අනිතයය 

දකින්සන් නෑ කියනව. එතසකාට එසහනේ ඔය අපි කතා කරන මට්ටසේ 
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 අනිතයය අනිත් අය දන්සන් නුද්ද? දනන්වා. ඒක සනසවයි. ඒකයි මම කිව්සව 

අර කණ්ණාඩිසය් වුසටන ඡායාව මට්ටසේ, ඒ කයින්සන් සේ අනිතයය දකනි්න 

සහ්තු    දහම දකිනන්ම සවනවා. පටිච්චසමුපප්ාදය දකනි්නම සවනවා. 

පටිච්චසමුප්පාදය හරහා අවිදයා කර්ම සකස් සවච්ි  හුටි කමමසය් මට්ටම මත 

විපාක පරතිස්ධි විඤ්ඤාණය හටගත්ත හුටි, ඒ විඤ්ඤාණයට අනුව නාමරෑප 

හුදිච්ි  හුටි, නාමරෑපව ට අනුව ආයතන හුදිච්ි  හුටි, ඒ ආයතනව ට 

අනුව ශුදධ්ාෂ්්ඨක මට්මසේ තිසයන රෑප හද ා ආයතන හද ා, රෑප ශබ්ද ග්ධ 

හද ා අපට සපන්නන හුටි, ඒවා අපි විිනන හුටි, එතසකාට සේ ආයතන ටික 

නිරුද්ධ සවන සකාට  අප ිසපසනන රෑප ටික අනිතයය සවනවා. අප ිවිිනන 

සද්ත් අනිතයය සවන හුටි දකනි්න නේ පටිච්චසමපුප්ාදය දකනි්ඩ සවනවා. 

එසහම නුතවු අනිතයය කතා කරනවා නේ හුම සකසනක්ම කතා කරන්න 

සවන්සනත් තමන්සග් ජීවිතයට සේබ්ධ සනා වූ වස්තුවක අනිතයයි කතා 

කරනන් සවන්සන්. සබාසහෝ සදසනක් ඇහු හිත, කණ ඊට අනුව ගිය හිත, 

නාසය ඊට අනුව ගිය හිත කියන ටික තමන්සග ්ජීවතයට සේබ්ධවූ තුනකින් 

කතා කරනවා. නමුත් රෑප ශබ්ද ග්ධ රස ස ාට්ඨබ්බ කියන සේවා, හිතට 

සත්සරන ධේම කියන සද්ව ් බාහිර කියන තුනක තයි යි අනිතයය බ න්න 

යන්සන්.  ජීවිතයට සේබ්ධ සිදධ්ියකනි් බඹයක් පමණවූ ශරීරසයන ්ඒවාසය් 

අනිතයය දකින්ඩ බුහු අපට. බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කස ් දුකත් දුක 

ඇතිවීමත්, නුතිවීමත් නුතකිරන මගත්, බඹයක් පමණවූ ශරීරසයන් දකිනන්ට 

ඕන. එසහම ස ෝකසය් අනතියය දකින්ඩම බ න්න තසියන්සනත් ආධයාත්මික 

ශරීරය උදව්කරසගනයි. නමුත් අපිට සප්න්සන් ඇසහයි හිසතයි අනිතය සන් 

බුලුසව් ආධයාත්මික නමුත ්රෑපසයයි බාහිරයි කිය යි අපි හිතාසගන ඉන්සන්. 

ඒ සමාකද, සේ දශශනය  නුති නිසයි.  මම කියන්සන් ඒකයි දැන් බඹයක් පමණ 

ශරීරසයන් ස ෝකය දකනිඩ් කියන එසකන් කවි්සව් සේ රෑපායතනය කියන 

එකත් හුදුසව් ඇහු නේ එතසකාට රෑපසය් අයිතිය තසියන්සන් ඇසහ් තිසයන 

අයිතියයි. මසග් හිතුවක් කයිනවා සනා සවය.ි 

ඕක සේ කදිම නදිසුනක්: අපි ගේමු පංචඋපාදානස්ක්ධය කයින එක: 

පංචඋපාදානස්ක්ධයට අයිතියි පංචඋපාදානසක්්ධසය් රෑපඋපාදානස්ක්ධය 
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 කියන තුන ගනඩ්. රෑප උපාදානස්ක්ධයට ඇහු අයිතියි. ඇහුට සපසනන්සන් 

රෑපය සන්. ඒකත ්අයිතිය.ි කණත් අයිතියි. ශබ්දයත් අයිතියි. නාසයත ්අයිතියි. 

ග්ධයත් අයිතියි, දිවත ්අයිතියි, රසත් අයිතියි, දිවත ්අයිතියි. කයත් අයිතියි. 

ස ාට්ඨබ්භයත් අයිතියි. සමාකටද? පංචඋපාදානස්ක්ධයට. 

පංචඋපාදානස්ක්ධසය් රෑප රෑපඋපාදානස්ක්ධයට.    දස ආයතනසය්ම රෑප 

සහෝ දස ආයතනයම අයිතියි. දැන් පංචඋපාදානසක්්ධසය් ඇතිවීම ගුන 

බ න්න. අවිදයාව නිසා, කමමය නිසා, තණ්හාව නිසා, ආහාර නිසා, නිබ්බත්ති 

 ණ සනාදැකීම නිසා. සේ ධමමතා හතර නිසා සන්ද පංචඋපාදානස්ක්ධයක් 

ඇතිසවන්සන් කියන එක සනාදන්නාකම තව සහ්තුවක් සව ා. ඔන්න දැන් 

බ න්ඩ, අවිදයා, කමම, තණ්හා කියන සේ සහ්තු ටික නිසා නේ 

පංචඋපාදානස්ක්ධය හුසදන්සන්, රෑපඋපාදානස්ක්ධය හුසදන්සන්, - ඇහු 

නේ අපි කියමුසකා අවිදයාව කමම තණ්හාව නිසා කිය ා. ඉතින් රෑපායතනයත් 

අවිදයා කමම තණ්හා නිසාද? ඒ කියන්සන් සේ ඔර්ස ෝසුවත්, දැන් අපි සභෞතිකව 

නේ තිසයන්සන්, සේකත් හුදි  තිසයන්සන අවිදයා, කමම, තණ්හා නිසාද? දැන් 

පංචඋපාදානස්ක්ධය උදය බ න්ඩ ගිසයාත් අපට බ න්ඩ සවන්සන් අවිදයා 

පරතයසයන්, කමම පරතයසයන,්  තණ්හා පරතයසයන්, ආහාර පරතයසයන්, නිබ්බත්ති 

 ණ සනාදැකීම පරතයසයන්  කයින පරතය ටිකකින් සන්ද. එතසකාට ඒ 

පංචඋපාදානස්ක්ධයට ඇහුයි රෑපයයි සදකම අයිතියි නේ, ඇහුට සපසන එක 

රෑප ටිකක් විතරක් සනසවයි සන්, ඔක්සකාම රෑප රෑපස්ක්ධයට අයිතයිි සන්. 

ඒ ඔක්සකාම රෑප, ඇහුට හේබසවන රෑපත්, හුසදන්න තිසයන පරතය ටික 

සමාකක්ද? අවිදයා, කමම, ආහාර, නිබ්බත්ති  ණ, යන පරතයය ටික ඒසකන් 

කියනවා  සේ ඇහු ඇතිසවච්ි  සහ්තු ටිකම කියනවා මිසක රෑපායතනයටත්, 

රෑපායතනයට සවන සහ්තු ටිකක් කියන්න බුහු සභෞතිකව. එසහමනේ 

කියන්න පුලුවන් නුතිනේ සතරමහාධාතුයි කිය . නුත්නේ සවන සමාකක් 

හරි සහ්තු ටිකක් කියන්න තිබුන සන්. සතරමහධාතුවත් උපකාරයි. නමුත් අපට 

හේබසවන සේ වණශ රෑපයට මහාභූත කියන තුනට ඇසහන් හදපු රෑපයයි.  

මම අර හුමදාම කියන්න උදව්සවනවා: වු  ි කුට තිසයන තුනට 

ඇසහන් හදපු රෑපයකුයි වු ිසගාඩ කියන්සන.් වු ිසගාඩ වසග් තමයි අපට 
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 සපසනන්සන් සේ වණශ සටහන්. වු ි කුට වසග් තමය ිඑතුන තිසයන මහාභූත 

ශුද්ධාෂ්්ඨක මට්ටම. එතසකාට ඇහු නිසා අපට හේබසවච්ි  සද් අවස්ථාවටයි 

හේබසවන්සන්. ඒ කියනස්න් අපි කයිමු දැන ් අපට සේ වාසග් වස්තුවක් 

සපසනනවා නේ සේසක් සියේු රෑප ක ාප ක ාප අයින් කරන්න 

පුළුවන්වුසනාත්, අර වු ිකුට වසග්, සේ පරීිසිය සපසනන්සන ්නුතිසවයි. අපි 

පීරිසියක් අයින් කසළ් නුහු සන්.  නුත්නේ සේ පීරිසි පරඥපප්තිය අයින් 

කරනන්. සේ හුසඩ් නේ, හුසඩ් අපිට දැන් සප්නවා නේ අපිට එතුනින් 

තිසයනවා කියනවා නේ සේසක තිසයන්සන් අපි සියේු රෑප ක ාසප ක ාසප 

අයින් සකරුසවාත් අපිට සේ සපසනන හුසඩ් සපසනයිද? නුතිසවයි. ආසයත් 

තිබුණු විදියට රෑප ක ාසප ක ාසප හයි සකරුසවාත්  ආසය සපසනයි. මං 

අහන්සන් එතසකාට රෑප ක ාසප ක ාසප අයින් කරනසකාට සේ හුසඩ්ට 

සමාකද වුසන්? ඒක ගිසය් සකා හාටද? එසහම පටිින්ම සේ හුසඩ් අයින් 

සකරුසව නෑසන් අපි. එසහනේ ඒ හුසඩ් අයිති සමාන රෑප ක ාපයටද? අපි 

රෑප ක ාපය ක ාපය අයනි්කරනසකාට සේ හුසඩ් අයිති සපසනන සකායි 

රෑප ක ාපයටද?  

සභාසවන් පිළිතුරක්: එකකටවත් අයිති නෑ.  

එසහනේ, අයින් කරනසකාට එකකටවත් අයිති නුතිනේ ආපහු 

සගනු ් ා දානසකාට එකකටවත් අයිති නුති රෑප ක ාප එකකනි්වත් සේ 

හුසඩ් හුදි ද? තිසයන්සන් සමසහම රෑප ක ාප තිසයන තුනක අවකාශ 

ධාතුව නිසා සේ ඇහු එක්ක උපකරන හුඩයක් අපට සපසනනවා. හුම 

වස්තුවකම එසහමයි. අර වු ිසගාඩ වාසග්. ඒ නිසයි අපට සපසනන හුඩ 

සටහනට කියන්ඩ සවන්සන් අවිදයා පරතයසයන්, කමම පරතයසයන්, තණ්හා 

පරතයසයන් හදපු හුඩයක් මිසක තිසයන්සන අර සේසක තිසයන රෑප ක ාප 

නිසා සේ හුසඩ් හද  නෑ.  සේ හුසඩ් හද  නෑ රෑප ක ාප නිසා.  වු ි 

සගාඩ හද  නෑ, වු ි කුටව ින්. හද  තිසයනවද වු ි සගාඩ? වු ි සගාඩ 

හද  තිසයනවනේ වු  ිකුට ව ින ්වු ි කුට කියන එකත් අයනි්කරනන් බුරි 

සවන්ඩ ඕන. අයින් කරනසකාට වු ි සගාඩම අයින් සවන්න ඕන. සේ හුසඩ් 

හද  තිසයනවා නේ සේ රෑප ක ාපව ින් අපිට රෑප ක ාපයක් විතරක් අයින් 
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 කරගන්න බුරිසවනවා. සේ හුසඩ්ම ඇද  ගන්නයි සවන්සන.  හුසඩ්ට 

සමාකුත් සනාකර රෑප ක ාසප ක ාසප අපිට අයින්කරනන් පුළුවන්වුනානේ 

ආපහු රෑප ක ාසප ක ාසප හයිකරනසකාට හුසඩ් සපනුන නේ, ඔපප්ුසවනව 

කාරනා සදකක්. එකක් තමයි රෑප ක ාපව  හුසඩ් නුතිබවත් රෑප ක ාප 

නිසා අපිට හුඩයක් සපසනන බවත්. රෑප ක ාපව  හුසඩ් නුතිබවත් රෑප 

ක ාප නිසා හුසඩ් සපසනන බවත්. එතසකාට හුසඩ් සප්න්සන් සමාසකන්ද? 

ඇහු උපකාරසයන් නේ සේ සප්න හුසඩ් හදපු, හුසඩ් කිය  හදපු රෑපයට 

මට කයින්ඩ සවන්සන් ඇහු හුදිච්ච පරතය ටික විතරයි. අවිදයා පරතයසයන්, 

කමම පරතයසයන් තණ්හා පරතයසයන් ආහාර පරතයසයන් මට සමසහම හුඩයක් 

සපසනවා මිසක, රෑප ක ාප නිසා හුඩයක් සපසනනවා සනසවයි. හුබුයි 

රෑපක ාපත් ඕනෑ. රෑප ක ාපත් උදව්කරසගන ඇහු නිසයි හුඩය සප්න්සන.් 

සපසනන හුසඩ් හුබුයි, රෑප ක ාප සනසවයි. ඒ වසගයි සේ හුම වස්තුවක්ම 

ඒකයි අපට සපසනන සේ රෑප ආයතනයට හේබසවනව එකක්; ඒකට කියනඩ් 

සවන්සන අවිදයා පරතයසයන්, කමම පරතයසයන් තණ්හා පරතයසයන් කිය ා 

විතරක් වියන සවන කරමයක් නෑ. සේ සපසනන රෑපය සභෞතික පුත්සතන් මට 

යමක් කියන්ඩ බුහු. ඒ කියන්සන් සේ පීරිසය කිය  හුසඩ් සප්න එකට මට 

සභෞතිකසයන් සපනන්නඩ් එසහම හුඩයක් සපසනන එකට මට සභෞතිකසයන් 

සපන්නන්ඩ සහ්තු සාධක නුහු. ඒ කියන්සන් සභෞතිකසයන් තිසයන්සන් රෑප 

ක ාප ටිකයි අවකාශ ධාතුවයි නේ, ඒ රෑප ක ාපව ටත් සේ හුසඩ් අයිති 

නුත්නේ, ඒක අපට ඔපප්ුකරගන්ඩ පුළුවන් රෑප ක ාසප ක ාසප අයින් 

සකරුවහම හුසඩ් අප ිගතස්ත නෑ, අයින් සකරුසව නෑ, රෑප ක ාපයක් විතරයි 

අයින් සකරුසව. ඒ රෑප ක ාපයට හුසඩ් අයිත ි නෑ. එතසකාට අවකාශ 

ධාතුවට එසහනේ හුසඩ් අයිතිද? නෑ. ආපහු රෑප ක ාසප ක ාසප 

එකතුකළහම හුසඩ් සප්නව. අපි හුඩයක් එකතු කස ් නුහු.  අවකාශ ධාතුසව් 

තිබි  ආසවත් නු. එසහනේ සභෞතික පුත්සතන්, මහාභූතයන්සග් පුත්සතන්, 

විතරක් අපිට සේ හුඩය සප්න  එකට සපන්නන්න සහ්තු නුහු. එතසකාට 

අපිට සේකට සපන්නන්න තිසයන එකම සද්, ඇහුට සපසනන එකට, ඇහුට 

තිසයන පරතය ටිසක් විතරය ිකියන්සන්. සේමුතිය පරඥපප්තිය ගුන සනසවය ිමම 
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 සේ කියන්සන.් ඇහුට සපසනන හුඩය ගුනය.ි ඇහුට සපසනන හුඩය, සේ 

වණශ සටහන, රවුේ බවක් සහෝ දික් බවක් සහෝ හතරැස් බවක් සහෝ නි ් පාටක් 

කහ පාට සුදුපාට රතුපාට කිය  අපට සපනන වණශ සටහනට අපට කියනන් 

සවන්සන් ඇසහ් තිසයන පරතය ටිසකන්මයි. සමතුන තිසයන අවකාශ ධාතු 

රෑප ක ාප උදව්කරසගන නිසා ඇහු උපකාරසයන් තමයි සමසහම හුඩයක් 

අරසගන තිසයන්සන. දැන ්සේ වටාපත ගත්තහම රවුමක් අපට සපසනනවා. 

සේක සමසහම අරසගන කඩුුසකරුසවාත් සේ හුඩය නුතිසවනවා. එතසකාට 

ඒ හුඩය සකාහාටද ගිසය?් නිරුද්ධ වනුා. ඒ හුඩය සේසක් තිබුණානේ ඒකට 

අයිති නුති නූ ් කෑ ි, ත සකාළ කු ි, ඉටිසරදි කෑ ි ඔක්සකාම ටික 

ගුස ව්සවාත් සේ හුසඩ් නෑ. සේසක අවකාශ ධාතුව සමසහම තිසයද්දි    සමය 

සපසනනව නේ අපිට සේ සප්න මට්ම හද  තිසයන එකට කයින්ඩ සවන්සන 

ඇහු පුත්සතන් විතරයි. ඒ නිසයි හුම රෑපයකටම, සේ හුම රෑපයකටම සහ්තු 

ටික හුටියට සපන්නනඩ් පුළුවන් පංචඋපාදානස්ක්ධයක, ඒ කියන්සන් අපි 

උපාදාන සවන්ඩ පුළුවන්. අපට උපාදානයට හිත තිසයනව. මම මසග් කිය ා 

ගන්ඩ පලුුවන් මට්ටසේ  හුම රෑපයක්ම හද  තිසයන්සන් ඇහු ආධාර 

ක රසගනයි. එතසකාට ඇසහ් තිසයන පරතය ටිසකන් තමයි කියන්ඩ සවන්සන්. 

ඇහු හුදි  තිසයන්සන් අවිදයා කමම තණ්හා ආහාර ටික නිසා නේ ඒ නිසා 

සපසන හුසදන රෑපයට කියන්ඩ සවන්සනත් ඒ ටිකමයි.  

ඉතින් සේ හුම සිදධ්ියකිනම් සකටිසයන ් මතකක්රන්සන මම 

අනවරාගරවූ සංසාසරක සකළවරක් නෑ, අපි සේ තිසයන ස ෝසකක ජීවත්සවන 

විදිසය් මානසික මට්ටමකින ්ආපු ගමසන්. තිසයන ස ෝකයක් අපිට හේබසව ා 

සකාච්චර සහාඳ චරිත ඇතුව ඉන්ඩ ඇද්ද අපි. සකාච්චර නරක චරිත ඇතුව 

ඉන්ඩ ඇද්ද? සමාන විදිසය ්තරේ ඔසහ් කුස ් කරමින ්ඉන්න ඇද්ද?   දුශ්චරිත 

කරමින් ඉන්න ඇද්ද? අර සපන්නන්සන් කඩි ගු ක් දැක ා චකරවර්ති රජ 

සනාවුනු එකම කඩිසයකව්ත් නු කිය ා. ඉතින් නමුත් සේ සමාන විදියට 

උත්සාහවත් වුනත් සසරින් මිසදන්ඩ බුරිවුසන් බුදුරජාණන ් වහන්සස් ා 

සද්ශනා කරන සේ දහම ටිකක් ගුඹුරුයි. ඒ දශශනය අපට සනාසත්සරන නිසා, 

චතුරායයශ සතයය අවසබෝධ සනාවුන නිසා. චතුරායයශ සතයය අවසබෝධවුසනාත් 
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 පංචඋපාදානස්ක්ධය දුකක් කිය  කියන්සන් සමසහ ස ෝකයක් ඇතිබවට 

හේබසව ා සේක ඇත්ත කරගන්න එක දුකක් කියන එක  සේ කයින්සන් 

බුදුරජාණන් වහන්සස්. සේ ඉපදීසේ දුක, ස ඩවීසේ දුක, මහළු දුක, මරණ දුක 

සේ හුම දුකකටම උරුමක්කාරසයෝ සව ා සේ ඔකස්කෝම විිනනඩ් සවනවා. 

සංඛිත්සත්න පංචඋපාදානස්ක්ධා දුක්ඛා: සේ පංචඋපාදානස්ක්ධයම දුකක් 

කිය  කියන්සන්. දුකට සහ්තුව තණ්හාව කිය  කියන්සන් නුවත නුවත ඒ 

සද්ව ් ඇත්ත කරසගන ඒවාම පරාර්ථනා කර කර යන දුක්ඛ නිසරෝධය කයි  

කිව්සව් සේ පංචඋපාදානසක්්ධසයන් මිසදනව නේ. යේකිසිසකසනකුට සමන්න 

සේ වාසග් දශශනය ඉඩ තිය ා එකතුසව ා ස ෝකසය් සමසහ් ඉතිරි කරන්සන් 

නුතුව තමන් සේ ස්පශශ ආයතන හය නිසා හටසගන නිරුද්ධ සවනවා කයි , 

රෑප ශබ්ද ග්ධ රස ස ාට්ඨබ්බ කයින සේ ටිසක ්අනිතයය දකින්ඩ පළුුවන් 

නේ සේ දුක ඉතුරු නෑ. සමයාට පංචඋපාදානස්ක්ධ දුක ඉතුරු නෑ. ඒ දශශනය 

දුක්ඛ නිසරෝධය දැක ා එතුනට යනඩ් සේ ආයයශ අෂ්්ඨාංගික මාගශය වඩන්න.   

සේ ටික සපන්නනන්යි හුමදාම බුදුරජාණන් වහන්සස් ා 

පහ සවන්සන්. ඒ ටික සත්රුේකරගනන් බුරිසවච්ි  එකයි අපි සේ සසර 

සමච්චර කා යක් ආසව. හුමදාම අපිට පරණ පුරුදද්ට අපි ධමමසයයි කයි  

සහායන්සනත් ස ෝකයමයි. සමය ඇත්ත කරසගන. ඒකයි පරශ්නය තිසයන්සන්. 

සේ තිසයන සද්කමයි අනතියයත් බ න්සන් අන්තිමට අපි.  

ඉතින් මට මතක් කරනඩ් තිසයන්සන් තිසයන සද්ක අනිතයයක් 

බ න්න සනසවයි බුදුරජාණන් වහන්සස් සපනන්ුසව්. බඹයක් පමණ ශරීරය 

කියන ටිසකන් සේ පටිච්චසමුප්පාදය හරහා ආයතන ටික හුදි ා ස ෝකය 

කියන එක හුදුන හුටියි, ඒ බව සත්රුේ අරගුනීමම අවිදයාව නරිුද්ධ කර ා, 

කර්ම නිසරෝධ කර ා, රෑප නිසරෝධ කර ා  යන මඟක් කියන ටික 

සපන්නන්සන් ඉතින් ටික ටික හරි ඒ සඳහා උත්සාහවත් සවන්ඩ කිය  මතක් 

කරන්සන්. 

අපිට සේ දශශනය ගුඹුරුයි කිය ා  උකට ී සවනන්, ක කිසරනන් 

සවන්ඩ ඕන නුහු. ඔසහාම ගුඹුරු අපහසු අද අප ිනීවරණ සහගත මනස 
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 තු  ඉන්න නිසයි. නීවරණ ධමම අඩුවුනහම අපිට සේ දහම ගුඹුරු නුහු. 

සමතුකදී සසර සමච්චර ක ් වි්ද දුක් සව්භාවය සිහිකර ා උත්සාහය විතරක් 

ඇතිකරගනන්. උත්සාහය කියන්සන් අමාරුසවන් විදශශනා කරන්ඩ යනඩ් 

ඕසනත් නෑ ඒකත් බුරිනේ.  අපිට පුළුවන් සන් හිත සංවර සවන, සමථයකට 

පත්සවන, සමථ කමටහනක් වඩන්න. ඔසන් අර කුළු හරකා දවසකට පුයක් 

බුඳ ා තිසයනවා වසග් කරන්සන නුතිව. එසහම වුඩක් නු.   හුම 

සව ාසවම සතිසයන් නතිරම ි ත්ත සමථයක් ඇතිකරගනන් උත්සාහවත් 

සවන්න. සති නමිිත්තක හිත තියාසගන සහෝ, ඒකත් අමාරු වනුත් සයිළු 

සත්ත්වසයෝ නිදුක් සව්වා නසීරෝගී සව්වා සුවපත ්සව්වා කිය  උසද ්ඉඳං හවස් 

සවනක ් ඔය ටික හිත හිතාවත් ඉන්ඩ. අනිත් විතර්කව  ඉන්සන් නුතුව වුඩ 

කරන ගමන් කා යක ්යනසකාට ඒත් ඇති. අන්න ඒ වාසග් තුනකින් කටයුතු 

කරනවානේ ඒ පරමාණවත්. හුබුයි ඉතින ්අර තිසයන්සන් අර ආශරව මුසකනඩ් 

සමච්චර ක ් සේවා ඇතත් සව ා සේවා හිත ා හිත ා  සකාච්චර ඇත්ත 

සව ාද කියනවා නේ ඒ රෑපයක ්සවනසව්ුනහම කෑ ගගහා අඬන තරමටම ඒ 

රෑපය අපට ඇත්ත සව ා සන්. ඉතින් ඒක ආපහු අනිත් පුත්තට හරවන්ඩත් 

ඒ වසග්ම උත්සාහයක් ඕන. එතසකාට ඒ නිසා නිතරම ටිකක් යේ ඒ ඒ වුඩ 

කටයුතු කරද්දි ඒ ි ත්ත සමථයක් ඇතිසවනන් බුදුගුණ, අශුභය, මරණය, 

චමතරිය,  කුමණ සහෝ එකක් සහෝ අරසගන ටික ටික සහෝ හිත හිතා ඉන්නව 

නේ නවීරණ ධමම යට යනවා. දවසින් දවස, දවසනි් දවස සේ සකස ස් සගවි ා 

සවසහස නුතිව දහම දකනි තුනට මනස හුසදනවා. එසහම නීවරණ ධමම 

අඩුසවච්ි  සකනාට සේක සේ තරේ අමාරු නෑ; ගුඹරුු නු.  

ඒ නිසා අමාරුයි කිය ා අතහරින්සන් නුතවු ි ත්ත සමථය හරි 

ඇතිකරගනන් පළුුවන් දහමක නිතරම ඉන්ඩ උත්සාහවත් සවන්න. ඉතින් 

සසසරදි සකා සහාමහරි අපි මනුෂ්යසයක ් සවනන් විතරක් සනසවයි, නවින් 

දකින්නත් ටිකක් හරි උත්සාහවත් සව ා තිසයන්ඩ ඇති සසසරදිත්. ඒකයි 

සමසහම හරි, සේ මට්ටම හරි අහන්ඩ කරනඩ්  අපිට හිතන්ඩවත් 

සපළසඹන්ඩවත් සේ ජීවිතසය්  ුසබන්සන්  ුබුසන්. ඉතින් සේක තවදුරටත් 



108 

 අපිට ශක්තියක් පාරමිතාවක් කරසගන අපි උත්සාහවත්වුසනාත් අපිට සේ 

ජීවිතසය්ම අපිට සගාඩ එන්ඩ පළුුවන්.  

ඉතින් ඒ සඳහා හුම සදනාටම සේ සද්ශනාව පාරමිතාවක්ම සව්වා!  
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 සමචිත්ත පරියාය සූතරය 

නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො ස්මො ස්බුද්ධස්ස. 

එවං මම සුතං; එකං සමයං භගවො සොවත්ථියං විහරති මජතවමන 

අනොථපිණ්ඩඩිකස්ස ආරොමම. මතන මඛො පන සමමයන ආයස්මො සොරිපුම තො 

සොවත්ථියං විහරති පු්බොරොමම මිගොරමොතුපොසොමද. තතර මඛො ආයස්මො 

සොරිපුම තො භිඛඛු ආමම තසි, “ආවුමසො භිඛඛමවො”ති. “ආවුමසො”ති මඛො මත 

භිඛඛු ආයස්මමතො සොරිපු තස්ස ප්චමස්සොසුං. ආයස්මො සොරිපුම තො එතදමවොච. 

“අජ්  තසමඤඤාජනඤච ආවුමසො මදසිස්සොමි  

බහිද්ධොසමඤඤාජනඤච. තං සුණොථ සොධුකං මනස ි කමරොථ භොසිස්සොමී”ති. 

“එවමොවුමසො”ති මඛො මත භිඛඛු ආයස්මමතො සොරිපු තස්ස ප්චමස්සොසුං. 

ආයස්මො සොරිපුම තො එතදමවොච: 

කතමමො චොවුමසො අජ්  තසමඤඤාජමනො පුගගම ො? ඉධොවුමසො භිඛඛු 

සී වො මහොති. පොතිමමොඛඛසංවරසංවුමතො විහරති ආචොරමගොචරස්පම නො 

අණුමම තසු වමජ්ජසු භයදස්සොවී. සමොදාය සිඛඛති සිඛඛොපමදසු. මසො කොයස්ස 

මභදා පර්මරණො අඤඤතරං මදවනිකොයං උපපජ්ජති. මසො තමතො චුමතො 

ආගොමී මහොති ආග තො ඉත්ථ තං. අයං වු්චතොවුමසො අජ්  තසමඤඤාජමනො 

පුගගම ො ආගොමී ආග තො ඉත්ථ තං. 

කතමමො චොවුමසො බහිද්ධොසමඤඤාජමනො පුගගම ො? ඉධොවුමසො භිඛඛු 

සී වො මහොති. පොතිමමොඛඛසංවරසංවුමතො විහරති ආචොරමගොචරස්පම නො 

අණුමම තසු වමජ්ජසු භයදස්සොවී. සමොදාය සිඛඛති සිඛඛොපමදසු. මසො 

අඤඤතරං ස තං මචමතොවිමු තිං උපස්පජ්ජ විහරති. මසො කොයස්ස මභදා 

පර්මරණො අඤඤතරං මදවනිකොයං උපපජ්ජති. මසො තමතො චුමතො අනොගොමී 

මහොති අනොග තො ඉත්ථ තං. අයං වු්චතොවුමසො බහිද්ධොසමඤඤාජමනො 

පුගගම ො අනොගොමී අනොග තො ඉත්ථ තං. 

පුනචපරං ආවුමසො භිඛඛු සී වො මහොති -මප- සමොදාය සිඛඛති 

සිඛඛොපමදසු. මසො කොමොනං මයව නි්බිදාය විරොගොය නිමරොධොය පටිපම නො 



110 

 මහොති. මසො භවොනං මයව  නි්බිදාය විරොගොය නිමරොධොය පටිපම නො මහොති. 

මසො තණ්ඩහඛඛයොය පටිපම නො මහොති. මසො ම ොභඛඛයොය පටිපම නො මහොති.  

මසො කොයස්ස මභදා පර්මරණො අඤඤතරං මදවනිකොයං උපපජ්ජති. මසො තමතො 

චුමතො අනොගොමී මහොති අනොග තො ඉත්ථ තං. අයං වු්චතොවුමසො 

බහිද්ධොසමඤඤාජමනො පුගගම ො අනොගොමී අනොග තො ඉත්ථ ත ති. 

අථ මඛො ස්බහු ො සමචි තො මදවතො මයන භගවො මතනුපසකකමිංසු. 

උපසකකමිත්වො භගව තං අභිවොමදත්වො එකම තං අඨඨංසු. එකම තං ඨිතො මඛො 

තො මදවතො භගව තං එතදමවොචුං. 

එමසො භම ත ආයස්මො සොරිපුම තො පු්බොරොමම මිගොරමොතුපොසොමද 

භිඛඛූනං අජ්  තසමඤඤාජනඤච පුගග ං මදමසති, බහිද්ධොසමඤඤාජනඤච. 

හඨඨො භම ත පරිසො සොධු භම ත භගවො මයනොයස්මො සොරිපුම තො 

මතනුපසකකමතු, අනුක්පං උපොදායොති. අධිවොමසසි භගවො තුණ්ඩහීභොමවන. 

අථ මඛො භගවො මසයයථොපි නොම බ වො පුරිමසො ස්මිඤජිතං වො බොහං 

පසොමරයය පසොරිතං වො බොහං ස්මිමඤජයය එවමමව මජතවමන අ තරහිමතො 

පු්බොරොමම මිගොරමොතුපොසොමද ආයස්මමතො සොරිපු තස්ස පමුමඛ පොතුරමහොසි. 

නිසීදි භගවො පඤඤම ත ආසමන. ආයස්මොපි මඛො සොරිපුම තො භගව තං 

අභිවොමදත්වො එකම තං නිසීදි. එකම තං නිසි නං මඛො ආයස්ම තං 

සොරිපු තං භගවො එතදමවොච: 

ඉධ සොරිපු ත ස්බහු ො සමචි තො මදවතො මයනොහං මතනුපසමිතමිංසු. 

උපසකකමිත්වො මං  අභිවොමදත්වො එකම තං අඨඨංසු. එකම තං ඨිතො මඛො 

සොරිපු ත තො මදවතො මං එතදමවොචුං: 

එමසො භම ත ආයස්මො සොරිපුම තො පු්බොරොමම මිගොරමොතුපොසොමද, 

භිඛඛූනං අජ්  තසමඤඤාජනඤච පුගග ං මදමසති, බහිද්ධොසමඤඤාජනඤච. 

“හඨඨො භම ත පරිසො සොධු භම ත භගවො මයනොයස්මො සොරිපුම තො 

මතනුපසකකමතු, අනුක්පං උපොදායො”ති. තො  මඛො පන සොරිපු ත මදවතො දසපි 

හුත්වො වීස්පි හුත්වො තිංස්පි හුත්වො ච තොරීස්පි හතු්වො පඤඤාස්පි හුත්වො 
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 සඨඨි්පි හුත්වො ආරගගමකොටිනි තුද්දනමම තපි තිඨඨ ති. න ච අඤඤමඤඤං 

වයොබොමධ තීති. 

සියො මඛො පන මත සොරිපු ත එවමස්ස. තත්ථ නූන තොසං මදවතොනං 

තථො චි තං භොවිතං මයන තො මදවතො දසපි හතු්වො වීස්පි හුත්වො තිංස්පි හුත්වො 

ච තොරීස්පි හුත්වො පඤඤාස්පි හතු්වො සඨඨි්පි හතු්වො 

ආරගගමකොටිනි තුද්දනමම තපි තිඨඨ ති. න ච අඤඤමඤඤං වයොබොමධ ති. 

න මඛො පමනතං සොරිපු ත එවං දඨඨ්බං. ඉමධව සොරිපු ත තොසං 

මදවතොනං තථො චි තං භොවිතං මයන තො මදවතො දසපි හුත්වො වීස්පි හුත්වො 

තිංස්පි හුත්වො ච තොරීස්පි හුත්වො පඤඤාස්පි හුත්වො සඨඨි්පි හුත්වො 

ආරගගමකොටිනි තුද්දනමම තපි තිඨඨ ති. න ච අඤඤමඤඤං 

වයොබොමධ තීති. 

තස්මොතිහ සොරිපු ත එවං සිඛඛිත්බං: ස තින්රියො භවිස්සොම 

ස තමොනසොති. එවං හි මවො සොරිපු ත සිඛඛිත්බං. ස තින්රියොනං හි මවො 

සොරිපු ත ස තමොනසොනං ස තං මයව කොයක්මං භවිස්සති ස තං වකමක්මං 

ස තං මමනොක්මං, ස තංමයව උපහොරං උපහරිස්සොමි සබරහ්මචොරීසූති. එවං 

හි මවො සොරිපු ත සිඛඛිත්බං. 

අනස්සුං මඛො සොරිපු ත අඤඤතිත්ථියො පරි්බොජකො මය ඉමං 

ධ්මපරියොයං න අමස්සොස ුති. 

පින්වතන්ි, රෑපය සේබ්ධව සමම සූතරය සද්ශනා කරන්සන් සුරියුත් 

මහ රහතන්වහන්සස් පවූමාරාමසය්දී යි.  

සේ ශාසනසය් බුදුරජාණන් වහන්සස් ාට සාවක සන්නපිාත තුණක් 

තිසයනවා. සාවක සනන්ිපාත කිය ා කියන්සන් - ධේමචක්කපප්වත්තන සූතර ය, 

රාහුස ාවාද සුතරය, මහාසමය වාසග් සූතරව දී - සකළ   ගණන්, අනන්ත 

අපරිමාන සත්ත්වසයෝ රැසස්වන සද්ශනා යි. රැස්සව ා නිවන් දකින පිරිස් 

අසංඛය යි. සේමා සේබුදුරජාණන් වහන්සස්සග් සේමශශනය පළිිබඳව කරපු 

ඒවාසග් සද්ශනා තුනක් තසියනවා.  
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 ඒ වාසග්ම හුම බුදුරජාණන් වහන්සස් නමකසග්ම ශාසනයක එවන් 

එක ශරාවක සද්ශනාවකුත් තිසයනවා. ඒකට සාවක සනන්ිපාත කිය ා කියනවා. 

ඒසකදිත් අර බුදුරජාණන් වහන්සස් නමකසග් වසග්ම අසංඛය ගණන් 

සත්ත්වයන්ට ධමමාවසබෝධය සවනවා.  

අසප් ශාසනසය් ඒ සද්ශනාව සකසළ් සුරියුත් මහ රහතන් වහන්සස් 

යි. ඒ සද්ශනාව සේ සමි ත්තපරියාය සූතරය යි. සේ සූතරසය්දී සකළ   

ගණනක් සදවි පිරිසසන් රහත්වුනා. සසෝවාන් සකදාගාමී සවච්ි  සංඛයාව 

සමන්න සමච්චරයි කයි ා කියන්න බුහු.  

සමි ත්ත කියන නම හුදි ා තිසයන්සන්: බුදුරජාණන් වහන්සස් 

සද්ශනා කරන තුන එක ඉිනකටුතුඩක් බිම සහ න පමණකුදු ඉඩක් නෑ 

කියනවා. ඉිනකටු තුඩක් බිම සහලුසවාත් ඒ ඉිනකටු තුඩ වදින තුන සදවි 

සගා ්ස ෝ හුට සදසනක් සමසිත් ඇතුව - එක සිතින් - එක විදිසය් ආත්මභාව 

 බාසගන. ඔවුසනාවුන් ගුසටන්සනත් නුතිව, ඔවුසනාවුන ් සපස න්සනත් 

නුතිව ඉන්නවලු.  ඒ නිසත් සමි ත්තයි කිය ා කියනවා. සේ වාසග් සමි ත්ත 

කියන එකට කාරනා රාශියක් තිසයනවා.  

එදා ඒ සූතරය සද්ශනා කළ සව් ාසව් දස දහසක් සක්ව ව  ඉඩ 

නුතිවුනාලු.  

සුරියුත් මහ රහතන් වහන්සස් මාතෘකා කරනවා 

අජ් ත්තසඤ්මඤෝජනඤ්ච ආවුමසෝ පුග්ග ං මද්සිස්සොමි 

බහිද්ධොසඤ්මඤෝජනඤ්ච: ඇවුත්නි, මම  ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති 

පුදග් යත්, බාහිර සංසයෝජන ඇති පුද්ග යත් සදශ්නා කරනන්ේ කිය ා, 

ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා සහ බාහිර සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා 

පිණිකසයි සේ සද්ශනාව ආරේභසකසළ්. ඒ සද්ශනාව අවසානසය්දී තමයි 

පුදග් සයෝ   ගණනක ්රහත්සව ා, සසෝවන් සකදාගාමී ආදී මාගශ     බපු 

ගණන අි න්තයයි.  

සුරියුත් මහරහතන් වහන්සස් අහනවා අජ්ඣත්ත සංසයෝජන ඇති 

පුදග් යා කියන්සන් කවුද?  ‘ආයුෂ්්මත්වරුනි,  ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති 
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 පුදග් යාත් බාහිර සංසයෝජන ඇති පුදග් යාත් සදන්නා පළිිබඳව සද්ශනා 

කරනන්ේ’ කිය ා, ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති පදු්ග යා කියන්සන් කවුද 

කිය ා සුරියුත ් මහ රහතන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා: සමස ාව යේකිසි 

සකසනක් පරාතිසමෝ සංවර ශී සයන් සංවරව, ආචාර සගෝචරසයන් යුක්තව, 

ස්ව ්ප මාතරවූ සහෝ වරදට භය දකමිින්, ශිාවන් දැඩිව සගන හික්සමනවා. යේ 

පරතිපදාවක හුසිසරනවා. ඒ හික්මි ා, පරතිපදාවක හුසිරි ා, කා කරියා කර ා 

දිවයස ෝකසය් ඉපසදනවා - ඒ කියන්සන් කාමාවචර දිවයස ෝකව  උපදිනවා.  

ඉපදි ා එයින ් චුතසවන අවස්ථාසව් ආපහු සේ මනුෂ්ය ස ෝකයට 

එනවා. සමනන් සේ නුවත කාමස ෝකයට එන, කාමස ෝකය බුහුර පවතින, 

ඔරේභාගීය සංසයෝජන තිසබන, සමන්න සේ පුදග් යාට කියනවා ආධයාත්මික 

සංසයෝජන තිසබන පුදග් යාය කයි ා.  

ඊට පස්සස් සපන්නනවා, බහිද්ධා (බාහිර) සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා 

කියන්සන් කවදු කිය ා: සමස ාව ඒ වාසග් පරාතසිමා සංවර ශී සයන් 

සංවරව, ආචාර සගෝචරයන්සගන් යුක්තව, ස්ව ්පමාතර වූ සහෝ වරදට බය 

දකිමින්, ශිාවන් දැඩිවසගන හික්සමනවා. ඒ වාසග්ම කිසියේ ශාන්ත වූ 

සච්සතෝ විමුක්තියක් උපදවාසගන කා කරියා කර ා මරණිකන් පස්සස් 

දිවයස ෝකසය් ඉපදි ා එයනි් චුතසව ා නුවත සනා එන, එහිම පිරිනිසවනසුලු 

සකනාට බහිද්ධා සංසයෝජන ඇති පුදග් යා කිය ා කියනවා. එබඳු පුදග් සයෝ 

සදසදසනක් සපන්නනවා: එක්සකසනක් සමථය මු ්කරසගන ගිහි ් ා, අසනක් 

සකනා විදශශනාව මු ්කරසගන ගිහි ් ා. සේ සදන්නාටම බහිද්ධා සංසයෝජන 

ඇති පුද්ග යින් කිය ා කයිනවා.  

 සකටිසයන් ගත්තහම කාමභූමිසය් ඉන්න, ඕරේභාගීය සංසයෝජන 

තිසබන නුවත කාම ස ෝකයට එන සකනාට ආධයොත්මික සංමයෝජන 

ඇති පුදග් යොය කිය ා කයිනවා.  

 නුවත කාම ස ෝකයට සනා එන, උද්ධේභාගීය කයින උඩදිසාසව් 

සංසයෝජන තිසබන, පුද්ග යාට බොහිර සංමයෝජන ඇති පුදග් යොය 

කිය ා කයිනවා.  
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 එතසකාට ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති පුද්ග යාත්, බාහිර සංසයෝජන ඇති 

පුදග් යාත් කයින සේ ධමමතා සදක ඉස්සස ් ත් සපන්නුවා: කාමභමූිසය් ඉන්න 

සකනාට ආධයාත්මික සංසයෝජන, රෑප අරෑප භමූිව  ඉන්න සකනාට බාහිර 

සංසයෝජන.  

සේ සංසයෝජන පළිිසව ට ඇති කතාවකුත් ධමමසය් තසියනවා ගව ගා කට 

උපමා කර ා.  

 ගව ගා ක ගවසයෝ බිනනසකාට  ගා  ඇතුස ් කණු හිටව ා,  නු 

රැහුන්ව ින් බුඳ ා, ගා  ඇතුස ්ම කනුව  බුඳ ා ඉන්න 

සකාටසකුත් ඉන්නවා.  

 ගා  ඇතුස ් බුඳ ා  නුව දිග හිනද්ා ගාස න් පිටට ගිය සත්තුත් 

ඉන්නවා.  

 ගාස ් ඉඩ මදිවුන හන්දා ගාස න් පිටත කනුව  බුඳ ා පිටත ඉන්න 

සත්තුත් ඉන්නවා. 

 ගාස න් පිටත බුඳ ා,  නවු දිග නිසා ගා  ඇතුස ් ඉන්න සත්තුත් 

ඉන්නවා.  

 ගාස ් ඇතුස ් බුඳ ා නුතුව ගා  ඇතුස ් ඉන්න සත්තුත් 

ඉන්නවා.  

 පිටත බුඳ ා නුතුව පිටත ඉන්න සත්තුත් ඉන්නවා.  

දැන් හරක් ගා ක් සිහකිර ගන්නසකා. ඒ සිහිකරගත්තහම ස ාකු ගා ක් 

තිසයනවා.  ඟ  ඟින් ඒසක් කනුත් හිටව ා තිසයනවා.  

o ඒ කනුව  වහු පුටවු කපී සදසනක් බුඳ ා ඉන්නවා. උන් ගා  

ඇතුස ් බුඳ ා, ගා  ඇතුස ්ම ඉන්නවා.  
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 o කීප සදසනක් ඉන්නවා: ගා  ඇතුස ් බුඳ ා, දිගට  නුව 

තිසයනවා.  නුව දිගට තිසයන හිනද්ා ගාස න් පිටට ගිහි ් ා, පිට 

ඉන්නවා.  

o තව ඉන්නවා ගා  ඉඩ මදි හින්දා පිටත කනු හිටව ා බුඳ ා. පිටත 

බුඳ ා පිටතම ඉන්නවා. 

o  නුව දිගට තිසයන හන්දා පිටත බුඳ ා ගා  ඇතු ට ඇවි ් ා 

ඉන්න එවුනුත් ඉන්නවා.  

o පිටතත් බුඳ ා නුතුව, පිටත ඉන්න, එවුන් ඉන්නවා. 

o ඇතුස නුත් බුඳ ා නුතුව ඇතුස ් ඉන්න එවනුුත් ඉන්නවා.  

ඒ වාසග් ධමමය උපමා කරනවා    

1. ගා  ඇතුස ් ඉන්නවා: ගා  වසග් තමයි සේ ආධයාත්මික 

සංසයෝජන තිසයන කාමභමූිය. ගා  ඇතුස ් බුඳ ා ගා  ඇතුස ් ඉන්නවාය 

කියන්සන් කාමරාග සංසයෝජන සහිතව  කාමභමූිසය්ම ඉන්න සත්ත්වයනි්ටයි.  

2. ගා  ඇතුස ් බුඳ ා  නුව දිග නිසා පිටත ඉන්නවා: සේ 

ශාසනසයන් බුහුර ධයාන ාභී අය රෑප අරෑප බරහ්ම ස ෝකව  ඉන්නවා. 

එසහම නුතනිේ රෑප අරෑප භවව  සසෝවාන්, සකදාගාමී අය ඉන්නවා. ඒ අය 

ඉන්සන් පිටතයි. නමුත් සංසයෝජනය සමසහ්. බුඳුම සමසහ්. ආසය ආපහු 

සමහාට එනවා. ගා  ඇතුස ් බුඳ ා එළියට සව ා ඉන්නවා. ගාස න් පිට, 

රෑප අරෑප බරහම්ස ෝකව යි ඉන්සන්. නමුත් බුඳුම තිසයන්සන් තවම සමසහ්. 

ඒ කියන්සන් එතුනින් මිදිච්ි  ගමන් සමහාට එනවා.  

3. තව සකසනක් ඉන්නවා එළිසය් බුඳ ා තිසයන්සන්. ඉන්සන් ගාස ්:  

සංසයෝජන තිසයන්සන් අරෑපී බරහ්ම ස ෝකව  ය.ි නමුත් ඉන්සන් මනුෂ්ය 

ස ෝකසය් යි. දැන් සමසහ් ඉන්න රෑපාවචර අරෑපාවචර ධයාන ාභී සකසනක් 

ගන්ඩසකා. එයා  සේ ගාස  හිටියට, බුඳුම තිසයන්සන් එසහ්. එ ිසය් බුඳ  

තිසයන්සන්, ඉන්සන් ගාස ්.  
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 4. තව සකසනක් එළිසය් ඉන්සන්, එළිසය් බුඳුම:  එයා කාමාවචර 

සංසයෝජන දුරු කර ා අනාගාමී සව ා අරෑපාවචර බරහ්මස ෝකව  ඉන්නවා. 

එළිසය් බුඳ ා එළිසය් ඉනන්වා.  

5. තව සකසනක් ඉන්නවා එළිසය්ම ඉන්නවා, නමුත ්බුඳුේ නෑ:  ඒ 

වාසග් රෑප අරෑප භවව  ඉන්න රහතන්වහන්සස් ායි. සංසයෝජන සමාකුත් 

නෑ, බුඳුේ නෑ, නමුත් ඉන්නවා. සකාටුව ඇතුස ් ඉන්සන්. නමුත් බු සඳන්සන් 

නෑ.  

6.  ඒ වාසග් කාමභූමිසයත් ඉන්නවා රහත් සව ා කයි ා සේ පයයශායක් 

තිසයනවා.  

 සාමානය ගවගා කට උපමා කර ා. සේ සකාටවු නුත්නේ 

ආධයාත්මික කයි ා කිව්සව් සේ කාම ස ෝකය යි.  ගවගා  කයි ා 

කිව්සව්, සකාටුව කිව්සව්, ආධයාත්මික කය සයසදන විට කාමභූමියට 

යි.  

 බාහිර කිය ා කවි්සව්, ගවගාස න් පිට කයි ා කිව්සව් රෑප අරෑප 

බරහ්මස ෝකව ට යි.  

රෑප අරෑප බරහ්මස ෝකව  සකසනක් හිටියත් සංසයෝජන සමසහ් 

තිසයන්න පලුුවන්.  

සමසහ් සකසනක් හිටියත් - ඒ කයින්සන් එයා කාමභමූිසය් හිටියාට - 

එයාසග් සංසයෝජන, රෑප අරෑප සවන්ඩ පුලුවන්.   

එතසකාට සමතුනදී දැන් සේ සද්ශනා කරන පයයශාසය්දී - තාම අපිට 

දහම කිව්සව් නුහු. මම සේ නිකං උපමාවක් කිව්සව්.  

දැන් සමතුනදී එක කාරණාවක් සපනුනා:  

o ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති පුදග් යා කයි ා කවි්සව් කාම භමූිසය් 

ඉන්න ඕරේභාගීය සංසයෝජන ඇති සකනාට යි.  
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 o බාහිර සංසයෝජන ඇති පුදග් යා කිය ා කවි්සව් උද්ධේභාගීය 

සංසයෝජන ඇති සකනාට යි.  

 ඒ ඕරේභාගීය සංසයෝජන තිසයන සකනාට, අජ්ඣත්ත 

සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා කිය ා කිව්සව් ඇයි?  

 ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති පුදග් යා කයි ා කාම භූමිසය් 

ඉන්න සකනාට කවි්සව් ඇයි?   

 බාහිර සංසයෝජන ඇති පුදග් යා කිය ා අනාගාමී සකනාට, 

අරෑපාවචර සකනාට කිව්සව් ඇයි? කිය ා දැන් අපි බ මු.   

සේ ඉන්න තුනින ් සනා සවයි වාසය බ න්ඩ ඕන; කනුව බුඳ ා 

තිසයන තුන යි. සංසයෝජන තියන තුන යි. නුත්නේ ඒ සකනා පිටත ඉන්න 

පුලුවන්; නමුත්  නුව තිසයන්සන්, බුඳුම තිසයන්සන් ඇතුස ් සවන්න පලුුවන්. 

අනික් අතට, ඇතුස  ඉන්න පුලුවන්,  නුව තිසයනස්න් පිට සවනන් පලුුවන්. 

එතසකාට දැන් සමතුන බ ාගන්ඩ ඕනෑ  නවු බුඳ ා තිසයන තුන 

යි.  

එතසකාට අපි සහාඳට සමන්න සේ ටික සිහි 

කරනන් ඕන: ඒකයි මම කවි්සව් හිත සනාසයක් සනාසයක් 

තුන්ව ට දුවන්සන් නුතුව සහාඳ උවමනාසවන් 

අ ් ාගන්ඩ. ගුඹුරු නෑ. සහාඳ අවධානය විතරයි අපිට 

ඕනෑ. ඇස් පනා පිට අත දිගහුර ා සපන්නුවා වසග් සේක 

අපිට කරනන් පුලුවන් කයින මට්ටම දකනි්ඩම පුලුවන්.  ඒ 

කියන්සන් සබා සහාම සයිුේ. හරියට සේ ලූනු සවිියක් වසග් 

සබාසහාම සියුේ.  

ඒකයි බුදුරජාණන ්වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන් ගම්භීරං ථූ ං අනුං : 

ථූ  කිය ා කියන්සන් මහත්. අනු කියන්සන් සයිුේ. මහත් වූ සියේු වූ - ඒ 

කියන්සන් සියුම් බව ඉතොමත් මහත්. ඉතාමත් වුඩි යි. 
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 සේ දහම අවසබෝධය ගුන සකාච්චර ගුඹුරුද කයින්සන්: දවසක් 

ආන්ද ස්වාමීන් වහන්සස් සුවුත් නුවර පිණ්ඩපාසත් යනසකාට  ිච්ඡවි 

කුමාරවරු දුනු ශි ්පයට හකි්සමනවා. ඒ අය සකාච්චර දද කියනවානේ -  

දැන්  ිච්ඡවි කමුාරවරු සදන්නා සදපුත්සත් ඉන්නවා. ඈත ඉඳ ා, අපි කියමු 

උතුරු පුත්සත් ඉන්න  ිච්ඡවි කමුාරයා දකුණු පුත්සත් ඉන්න  ිච්ඡවි කුමාරයට 

ඊයකනි් විදිනවා. දකුණු පුත්සත් ඉන්න  ිච්ඡවි කුමාරයා උතුරු පුත්සත් ඉන්න 

 ිච්ඡවි කමුාරයාට ඊයකනි් විදිනවා; අන්තිමට සදන්නාසග් ඊත  සදක ගිහි ් ා 

තුඩු සදක ඇවි ි ා වේ පුත්සත් ඊත ය දකුණු පුත්සත් සකළවසර් වදින්සනත් 

නුතිසවන්න, දකුණු පුතස්ත් ඊත ය වේ පුත්සත ් සකළවසර් වදින්සනත් 

නුතිසවන්න ඊත  තුඩු සදක ඔවුසනාවුන්සග් මූණට මූණ හුප්පි ා සදක 

නතරසවන්න විදිනවා. ඒ තරේ ද යි.  

ඉතින් ආන්ද හාමුදුරුසවෝ බුදුරජාණන් වහන්සස්  ඟට ගිහි ් ා 

කියනවා, “ඒකාන්තසයන් සේ  ිච්ඡවීන් දුනු ශි ්පසය් අන්තමි ද යි. සේක 

එසස් සමසස් දකමක් සනා සවයි” කිය ා.  

බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා, “ආන්ද, ඔය දකම 

සමාකක්ද, යේකිසි සකසනක් මහා රාතරි අ්ධකාර සව ාසවදි විදු ි 

සකාටනසකාට ඒ විදු ි ආස ෝකසයන් අස්ස ාම සියක් වර ප ාසගන යනන් 

විද්සදාත්!  ඒ විදි ් ද අමාරු, සේ විදි ් ද අමාරු” කයිනවා.  

එතසකාට ආන්ද හාමුදුරුසවෝ කියනවා  “අර අස්ස ාම විදින විදි ්  

අමාරු ය”ි කයි ා.  

එවිට බුදුරජාණන් වහන්සස්, “ආන්ද, සේ චතුරායයශ සතය අවසබෝධයත් 

හරියට සේ අඳුසර් අස්ස ාම විදිනවා වාසගයි” කිය  සද්ශනා කරනවා. ඒ 

විදි ්  එච්චරට සියේු විදි  ්ක්.  

ඒ වසග් අපිට රලු රලු සද්ව ්, ස ාකු ස ාකු සද්ව ් පහසුයි. අසප් 

පරපංච සහගත, ආශරව සහිත මනසට හරි ඉක්මනට සහාඳට සත්සරනවා වාසගයි 

කිය ා සත්සරනසකාට මනස දිහා ටිකක් පරීාකාරී සවන්න. ඒකට සේසක් 

සමානවා හරි අඩුවක් ඇති. ඒ කියන්සන් අපිත් සසර සබාසහෝ ක ක් සකස ස් 
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 ඇසුසර් ඉන්සන්. හරි ඉක්මනට සබාසහාම ස සහසියට අපටත් කුට්ටියක් 

අහුසව ා තිසයනවා. ඉතින් ඒක දැන් අහුසව ා හරි යමක් සකරි ා වසග් 

ඉන්නසකාට ටිකක ්පරීාකාරී සවනන් කිය යි මම කියන්සන්. සමාකද අසප් 

මනස හුරුසව ා තිසයනස්න් එසහම ස සහසියකට සියුේ යමක් අත දා ා 

ගන්න නේ සනා සවයි. සේ කතා කරන දහේ ටික සබාසහෝම සියුේ සිද්ධියක්. 

ඒ නිසා අපි සපාඩ්ඩක් උවමනාසවන් බ මු.  

සේ සද්ශනාව අවසානසය්දී ඒ තු ින් අපිට අපිව සත්සරන්න ඕන. ඒ 

කියන්සන් බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කළා කයි ා ශරද්ධාව ඇතිසව ා 

නතරසවන්න බුහු. එසහම නුත්නේ සේ සමසහම හාමුදුරු නමක් කිව්වා 

කිය ා හාමදුුරුසවෝ සකසරහි ශරද්ධාව ඇතිසව ා නතර සවන්නත් බුහු. ඒ 

කියන දහම සේ පින්වතනු් තු ින්ම දැකගන්න පුලුවන් වුසනාත්, සේක ඇත්තයි 

කියන ශරදධ්ාව බුදුරජාණන ්වහන්සස් සකසරහි, සද්ශනා කරපු සකනා සකසරහි 

ඉසබ්මයි එන්ඩ ඕන. ඒක අසප් හිතට ඇතිකරසගන ඇති වුඩක් නෑ. සේ බණ 

ටික අහ ා ශරද්ධාව ඇතිකරසගන ප ක් නෑ. ශරද්ධාව ඇතිකරගනන්වා නේ සේ 

බසණන් කිසි වුඩකුත් සව ා නෑ. ශරද්ධාව ඇති සවනන් ඕන. ඒක ඇති සවන්න 

නේ ඒ කාරනා ටික සප්නන් ඕන.  

දැන් අපි  මහොයමු කොම භූමිමය් ඉන්න මකනොට අජ් ත්ත 

සංමයෝජන තිමයන පදු්ග යො කිය  කියන්මන් ඇයි කිය ො:  

දැන් සහාඳට බ න්න, රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, සපාට්ඨබ්බ, ධේම කිය ා 

අපට හමුසවන අරමුණු හයක් තිසයනවා. සේ අරමුණු හය හේබසවන 

සව ාසවදී සේ අරමුණු හයම අපි ආධයාත්මික, බාහිර කිය ා සදකට සබදාසගන, 

ආධයාත්මික සකාටස විතරයි කාමභූමියට එන අයට හුම සව ාසවම 

ඇසුරුසවන්සන.්   

උදාහරණයක් හැටියට :  

 ඇසහන් බ න රූපය ගනඩ්. දැන් සමසහම බුළුවහම බාහිර රෑසප්, 

සමසහ් බුළුවහම ආධයාත්මිකය ිකයි ා සේ ආධයාත්මික සකාටස 

තමන් කිය ා හුඟීමකනි් තමයි කාම භූමිය තුළ හුම සව ාසවම 
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 ඉන්සන්. ඇසහන් බ නසකාට, ‘සේ මම, සේ මසග් අත පය, සේ 

මසග් මූණ’ කිය ා කාම භූමිසය සකනාට රෑපායතනය 

ආධයාත්මිකව අහුසවනවා. හරිද කිය  බ න්න:  

 ශබ්දය ගත්තහම ශබ්දය සදකට සබදිය හුකයිි බාහිර ශබ්දය හා 

ආධයාත්මික ශබ්දය කිය ා. දැන ්‘සේ ශබ්දය මසග්’ කිය ා එයාට, 

කාමභූමිසය් එක්සකනාට, ශබ්දසය් ආධයාත්මික ශබ්දයක් 

හේබසවනවා.  දැන් සේ වහින ශබ්දය සහම ඇසහනවා සන්. ඒක 

බාහිරයි. සේ කතාකරන ශබ්දය මසග් ශබ්දය යි. එතසකාට ඒ ශබ්දය 

මු ්කරසගන ආත්මභාවය පවතිනන් ඕන. සංසයෝජනය මතුවී 

තිසයන්සන් මසග් ශබ්දය කියන තුනකින්, මම මසග් කයින 

තුනකින.් එතසකාට රෑපයත් ආධයාත්මික යි. රෑපයත් ආධයාත්මික 

සංසයෝජනයක් යටසත් තිසයන්සන්; ශබ්දයත ් ආධයාත්මික 

සංසයෝජනයක්.  

 ගන්ධය ගත්සතාත්: මසග් ඇ සඟ් දහඩිය ගඳයි, කිය  හරි ග්ධයත් 

ආධයාත්මික, බාහිර කිය ා සදකට සබදි ා,  ආධයාත්මික ග්ධය 

ඇසුරුකරසගන තමයි තමන් ඉන්සන්. ආධයාත්මික ග්ධය තමයි 

තමන්. එතසකාට තමන් කයින සංසයෝජනය තිසයන්සන්, තණ්හාව 

තිසයන්සන්, බුඳුම තිසයනස්න්, බාහිර සද්ව ්ව ට කුමුති, අපට 

කුමති  හි්ද සන්. මට දුකක් නුතිව ජීවත් සවන්න, මට කරදරයක් 

සනා සවන්න තමයි බාහිර සද්ව ් අ ් ා ගන්සන්. බාහිර සද්ව ් 

ඔක්සකාම තිසයන්සන් ආධයාත්මිකයට සේබ්ධ සව යි. එතසකාට 

සහාඳට බ න්න ග්ධයත ් සදකට සබදාසගන ඒසක් ආධයාත්මික 

සකාටස ඇසුරු කරන්සන් කාම භූමිසය් සකනායි.  

 රස ගත්සතාත් රසත් සදකට සබදනවා: ‘මසග් ඇ සඟ ්ළුන ු රසයි’ 

කිය  හරි, එතසකාට රසය සදකට සබදාගනන්වා - ආධයාත්මික රස 

සහ බාහිර රස කිය ා.  
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  ස්පශශයත් සදකට සබදාගතත් හුකියි, ‘මසග් ඇ සඟ් හුසපනවා’, ඒ 

කියන්සන් ස්පශශය, සේ ස්පශශය ආධයාත්මිකයි - ‘මසග් ඇ සඟ් 

හුසපනවා’. සේ ස්පශශය බාහිරයි. එතසකාට ඒකත් සදකට 

සබදාගනන්වා. 

 හිතත් සදකට සබදාගත්ත හුකියි, ‘මූණ, කට, අත පය තුළින ්මට 

මාව සිහිසවනවා’. ඒක ආධයාත්මිකයි. සගදර ගුන සිහසිවනවා, ඒක 

බාහිරයි.  

අජ්ඣත්ත සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා කිය ා කියන්සන්: රෑප, ශබ්ද, 

ග්ධ, රස, ස ාට්ඨබ්බ කියන ආයතන හය, සදකට සබදාසගන ඒසකන් හුම 

සව ාසවම ආධයාත්මික තමාසග් රෑපය දකිනන් පුලුවන්, තමාසග් ශබ්දය 

අහන්න පුලුවන්, තමාසග් ග්ධය දැනගනඩ් පුලුවන්, තමාසග් රසය දැනගන්නට 

පුලුවන්, තමාසග් සප්ශශය තමාට  බන්න පලුුවන්, තමාට තමාව සිහිකරනන් 

පුලුවන් මට්ටමට සකසනක් ඉන්නවානේ, එබඳු මට්ටමක් පරිහරණය කරන 

තාක්, එයාට අජ්ඣත්ත සංසයෝජන තිසයන පදු්ග යායි කයිනවා.  

ඒ අය හුම සව ාසවම, කළුරිය කළත්, ඒ මට්ටසේ මනස මිදි ා 

නුත්නේ, යේ ශී යක පරතිපදාවක හිටියත්, කිසියේ සද්වනිකායක හිටියත්, ආපහු 

එනවා. සමාකද  සංසයෝජන ආධයාත්මිකයි. ආධයාත්මික කය හුදි ා 

තිසයන්සන් කබ ිංකාර ආහාරසයන් යුක්ත කසය් තමයි. සේ අජ්ඣත්ත 

සංසයෝජනසයන් බුින  තසියන්සන් කබ ිංකාරාහාරසයන්. සේ කන සබාන 

ආහාරය නිසයි සේ ආයතන ටික හුදි ා තිසයන්සන.් ආයතන ටික ආපහු අපි 

සේ රෑපය සදකට සබදාසගන ශබ්දය, ග්ධය, රසය, ස්පශශය, ධේමාරේමන 

සදකට සබදාසගන ඇ ි ා තිසයන්සන් මම කයින කබ ිංකාහාරසය් යි.   

ඒ නිසා සහාඳට බ න්න කාමභූමිසය් ස්වභාවය තමයි, අජ්ඣත්ත 

සංසයෝජන ඇති බව.  

අජ්ඣත්ත සංසයෝජන ඇති තාක් කාම භූමිසය් ඉපදීම නතරසවන්සන් 

නෑ. මමොන ශී යක, මමොන පරතිපදාවක, මමොන දශශනයක ් තිමයනවො කිය ො 
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 කිව්වත්, තමන්සග් රෑපය බ න්ඩ පලුුවන් තාක්, තමන්සග් ශබ්දය අහන්ඩ 

පුලුවන් තාක්, තමන්සග් ග්ධසය්, ස්පශශසය්, රසසය,් තමන්ව සිහිකරගනන් 

පුලුවන් තාක් කාම භූමිසය් ඉපදීම නතරසවන්සන් නෑ. කළුරිය කර ා කාමාවචර 

දිවයස ෝකසය් ඉපදි ා, ආපහු සේ මනුෂ්ය ස ෝකයට එනවා.  

සේ රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, ස ාට්ඨබ්බ, 

ධේම කයින ආයතන හය සදකට සබදාසගන ඒසක් 

ආධයාත්මික රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, ස ාට්ඨබ්බයන් 

දකින සකනා, ආධයාත්මීක යමක් සිහිකරගනන් 

පුලුවන් සකනා  අජ්ඣත්ත සංසයෝජන ඇති 

පුදග් යාය කිය ා දැනගනන් ඕන. 

බාහිර සංසයෝජන ඇති පුදග් යාය කිය  කිව්සව්  

 උද්ධේභාගීය සංසයෝජන ඇති,  

 රෑප අරෑප භවසය් පරතිස්ධි වශසයන් පුමිණික,  

 නුවත කාමස ෝකයට සනා එන සකනායි.  

එයාව හදාගත්ත හුකියි. දැන් සේ පින්වතුන්ට තම තමන්සග් මනස 

සපසනන්ඩ ඕන. නුත්නේ හුම සකසනකුටම 

o කාම භූමිසය් උපදින්සන් ඇයි?  

o සමාන වාසග් මානසික මට්ටමක් තිසයනකේද කාමභූමියට එන්න 

සවන්සන්?  

o සමාන වාසග් මානසික මට්ටමකින් ඉන්න අයද කාමභූමිසය් 

ඉන්සන්?  

කියන එක සත්සරනන් ඕන.   

 අජ්ඣත්ත සංසයෝජන ඇති සිය ් නම් කාමාවචර යි.  
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  බාහිර සංසයෝජන ඇති සයි ් න්ම රෑප අරෑප භවය, උද්ධේභාගිය 

යි.  

කාමභූමිසය් සංසයෝජනය තියනසකාට -අර මම කිව්සව කණ්ණාඩිසය් 

උපමාසවන්- බාහිසර් බුළුවත් සමසහටයි අපි අත දාන්සන්. සේ සංසයෝජනසය් 

ස්වභාවය ඒක යි. ඇසහන් ‘මසග රෑපය, මසග සද්දය, මසග ග්ධය, මසග 

රසය, මසග ස්පශශය, මාව සිහිසවනවා’ කයින තුනකනි් ඉන්නවා විතරක් සනා 

සවයි.  සමසහම සංසයෝජනය තිසයනවයි කිය ා කයින්සන් රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, 

රස, ස ාට්ඨබ්බ කිය ා බාහිරට නුඹුරුව අදින්සන් සමහාටයි. සේ 

සංසයෝජනසය් ස්වභාවය ඒක ය.ි කණ්ණාඩිය බ   පව්ඩර් ගාන්සන් සමසහ්. 

ඒ කියන්සන්, සේ පුත්සත ්යමක් කරන්සන් සමසහ්ට උපකාරයක් බ ාසගන 

යි. දරුවාට සළකන්සන් මට උපකාර සවයි; අේමට සළකන්සන් මට කරිි ටිකවත් 

දුන්න හි්දයි; තාත්තට සළකන්සන ්මට ඉගුන්නුවා, උපකාර කළා කයි  යි.  

(ඒක මනුෂ්ය දහමක් තමයි. නමුත් මම සේ සංසයෝජනය ගුනයි කියන්සන්. 

අරක එපා කයින එක සනාසවයි, ධමමතාව ගුනය ිකයින්සන්.) හුම සව ාසවම 

සමහාට මුන යි සමසහ් යමක ්කරන්සන්. සේ ආධයාත්මික සංසයෝජනයන්සග් 

හුටි යි.  

දැන් බොහිර සංමයෝජන ඇත ිපුදග් යො කිව්මව් ඇයි? 

සමන්න සමතුනයි සගාඩාක් ම වටින්සන්:- 

බාහිර සංසයෝජන ඇති පුදග් යාට ආධයාත්මික 

සංසයෝජන නෑ. එයා සහාඳට රෑපය පිරිසිඳ දකිනවා. 

එයා දනන්වා, රෑපයයි කයින එක බාහිර යි. ශබ්දය 

බාහිරයි. ග්ධය බාහිරයි. රසය බාහිර යි. 

ස ාට්ඨබ්බය බාහිර යි. බාහිසර් ආසය ආධයාත්මික 

කතා නෑ. බාහිර නේ බාහරි යි.  

අපි හරියට සේ බුදු දහම උදව් කර ගන්න ඕන. අපිට චුට්ටක්වත් ඕන 

නෑ, මාගශ     ුසබ්ද, සේක හරිද, කිසි පරශන්යක් ඕන නෑ. හරියටම පරිිසිදු 
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 සපළ විතරක ් ගන්න.  දැන් ඕන නේ මම කිව්සව් පටිසේභදිා මගග්සය්, 

ඥානකථාව  දහසයසවනි සගෝචර නානත්ත ඤාණය ගන්න. සකසනකුට බත් 

පිඟාන අතටම සබද ා දුනන්ා වාසග යි. නිවන  ිහ ා සපන්නවුා වාසග යි.  

දැන් ඇහුට සපනුන රෑප ගන්ඩසකා. ඇහුට සපසනන රෑප වණශ රෑප 

යි. වණශ රෑපසය් ඇහුට සපසනන රෑපය බාහිරම යි කිය ා කවුරුත් 

පිළගිනන්වා. බාහිර සගෝචර රෑප ටිකයි කියන්සන.් සමානවද කයි ා  ිහ ා 

සපන්නනවා.  

රෑපය ගුන බුදුරජාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා:  

නී ං වො පීතං වො ම ොහිතං වො ඔදාතං වො මංමජට්ඨං වො කිය ා නි ් 

කහ රතු සුදු තුඹි  ිසේ වණශ රටාවම සපසනන බව. හතරැස් අටුස් හු ස් 

කිය  සේවත් සපසනන බව. ඡායා සපසනන බව. ආස ෝක සපසනන බව. තරු 

රටා, තරු එළයි, හඳ එළිය, හිරු එළයි කිය ා සපසනන බව. සේවා තමය ිසේ 

රෑප කිය ා කියන්සන.්  ඔන්න ඔය රෑපය බාහිරව බ ාපු විදිය. රූමප බහිද්ධො 

වවමත්ථති - රෑපය බාහිරයි කයි ා සහාඳට ඉස්සස ් ා නිශ්චය කරගන්න 

පුලුවන්. අපි සකසනක්ව සපථ කරනන් දිවුරවන්සන.් අන්න එසහමයි, තමන් 

ඒක පිළගිනන්වසන්. තමන ්ඒක පිළගිනන්වද කයි  සකසනක්ව දිවරුවනව සන්. 

ඒ වසග් බුදුහාමුදුරුසවෝ ඉස්සස ් ා දිවුරවනවා. දිවරුවනවා කියන්සන් තමන්ව  

සතයසය් පිහිටවනවා. පළිගින්නවා සන්ද බාහිරයි කයින එක බාහිර කිය ා ඒ 

සතයසය් පිහිටවනවා. රෑපය බාහිරය ි යමක් තිසයනවා නේ. රූමප බහිද්ධො 

වවමත්ථති.  ඇහුට සපසනන්සන ් බාහිර යි. රෑප බාහිරයි කිය ා ඔනන් 

පිළිගනන්වා.  

ඊට පස්සස් රෑපය චත්තොමරො ච මහොභූතො චතුන්නං ච මහොභූතොනං 

උපොදාය රූපං - හුම සව ාසව්ම රෑපය කියන්සන් සතර මහා ධාතූන්සග් උපාදාය 

රෑපයක.් සතර මහා ධාතූන්සග් උපාදාය රෑපයක් කයි ා කියන්සන්,  මහාභූත 

නිසා හටගත්තා. මහාභූත ඇසුරු කරසගන පවතිනවා. නමුත් මහාභූත සනා 

සවයි. මහාභූත නිසයි.  
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 ඊට පස්සස් සපන්නනවා අවිජ්ජො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති :  සපර 

සනා තිබීම හටසගන ඉතිරි නුතිව නුතිසවනවා.  

ඊට පස්සස් සපන්නනවා අවිජ්ජො සම්භූතං  කම්ම සම්භූතං තණ්හො 

සම්භූතං ආහොර සම්භූතං:  කමමය නිසා හටගත්තා, අවිදයාව නිසා හටගත්තා, 

තණ්හාව නිසා හටගත්තා, ආහාර නිසා හටගත්ත එකක්. 

ඔන්න දැන් රූපොයතනය ගැන විස්තර ටිකක් කිව්වො මන්. ඔනන් දැන් 

අමප් ගැ වීමට තිමයන ධමමතො ටිකයි ඔය මපනන්ුමව්.  

දැන්, අපි කියමු රෑපය කියන්සන් බාහිරයි කයි ා අපි සහාඳට තීරණය 

කර ගනන්වා. සමන්න සේ බුදුරජාණන් වහන්සස්  කළ විස්තර ටික තමයි අපට 

රෑපය පරිිසිඳ දකින්න තිසයන්සන්. ඔනන්  ඔය සපන්නපු විස්තරසය් මනස 

හුපි  හිටින තුන යේ දවසක ගත්සතාත් එදාට රෑපය හරියට පිරිසිඳ දකිනවා.  

අපි ඉස්සස ් ා නකිං රෑපය ගුන සපාඩ්ඩක් විස්තර කරනන්ේ : දැන් 

අපි කිව්වො, රූපය කියන එක වණශ සටහනක් කිය ො. එතමකොට ඒක උපොදාය 

රූපයක්. අවිදයො කමම මහ්තුමවන් හටගත්මත් කිව්වො. එතමකොට මහොභූත මනො 

මවයි. මහොභූත නිසො විදයමොන යි.  

ඒකට මම කියන්සන්: දැන් වතුරක වසග් ඡායාවක් වුටි ා තිබුසනාත්, 

වතුසර් තිසබන ඡායාව අපට ඇසහන් බ න්න විතර සන් පුලුවන්. කවදාවත් 

අ ් න්න බුහු සන්. ඇ ්ලුසවාත් අත වතුසර් හුපි ා හිටියි. එය සපනේී 

මාතරයක් විතරයි.  

ඒ වාසග් ඇහුට සපසනන වණශ රෑපයට පදු්ග සයකටු ජීවත්සවන්ඩ 

පුලුවන්කමක්, පදු්ග සයක ් ජීවත්සවනකමක්, කිසිම සජීවී බවක්, ඔබ සමාබ 

යන්ඩ එන්ඩ පුලුවන් බවක්, කිසිම සදයක් නුහු. ඇහුට සපනීේ මාතරයක් 

විතරයි තිසයන්සන්. හරියට සේ රෑපය නිකේ ළූනු සවිියක් වසග් ඉතාම සියේු. 

ඒකට කියනවා රෑප ධාතු  ස්වභාව අර්ථයක්. ධොතුව කියන්මන් ස්වභොව 

අර්ථයක්. ධාතුව එතුනනි් උස්සන්න කවදාවත්ම බුහු. වතුරට වුසටන ඡායාව 

උස්සන්න බුහු. සපනීේ ස්වභාව මාතරයක් විතරයි. නකිේ සේ සමතුන යටින් 
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 තිසබන පඨවි ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ ටික සමතුන ි තරයක් ඇඳ ා.  නුත්නේ 

සේ තිසයන ි තරසය් සේ තිසයන්සන් කඩදාසයික් අ ව ා වසගයි.  

සේ බිත්තිසය් අපි අිනනවා ි තරයක්. නි ් පාට, රතු පාට, කහ පාට 

සනාසයක් වණශ සායේ සගනු ් ා පුරුෂ්යාසග ් උත්සාහය නිසා අිනනවා. 

එතසකාට දැන් ඇඳපු ි තරයට අපිට කියන්න සවන්සන ්සමාකක්ද? ි තරය කිය ා 

ගත්සතාත්  බිත්තිය නිසා, බිත්තිය ඇසුරු කරසගනයි. බිත්තිය නිසා බිත්තිය 

ඇසුරු කළා කයිනඩ් බෑ. ි තරය ඇඳුසන්, ි තරය ඇතිසවන්ඩ සහ්තු ටික ගත්තහම 

- අර වණශ ටිකයි පුරුෂ්යාසග් උත්සාහයයි. ි තරය ඇන්සද් තීන්ත ටිකයි 

පුරුෂ්යාසග් උත්සාහයයි නිසා, හුබුයි බිත්තිය ඇසුරුකරසගනය.ි බිත්තිය 

නිසා. බිත්තිය නුතනිේ ඒත් ි තරය අිනන්ට බෑ. බිත්තිය තිබුනාට තීන්ත ටිකයි 

පුරුෂ්යාසග් උත්සාහයයි  නුත්නේ ඒත් බෑ.  

ඒ වාසග් සේ රෑපය කියනස්න් බිත්තිය වාසග් තමයි, මහා භූත නිසා. 

මහා භූත තිසයන තුන යි. ඇඳපු ි තරය වාසග් තමයි, සපසනන සටහන, 

සමාකක්ද පුරුෂ්යාසග්, උත්සාහය යි, තීන්ත ටික යි: කමමය, අවිදයාව, තණ්හාව, 

ආහාර කියන සහ්තු ටික නසිා. කමමය, අවිදයාව, තණ්හාව, ආහාර කියන සහ්තු 

ටික නිසා මහාභූත ඇසුරුකරසගන හේබසව ා තිසයන්සන් අපිට ි තරයක.් 

එතසකාට සේ ි තරය දාන්ඩ එපා බිත්තියට. දැන් සේ බිත්තිය නුත්නේ ඒත් බෑ 

අපිට. ඒකය ිඋපාදාය මහාභූත නිසයි. බිත්තිය උපාදාය කරසගන, බිත්තිය ඇසුරු 

කරසගන, බිත්තිය නිසා, ි තරයක් අපිට සපසනනවා. හුබුය ිනි ්පාට කහ පාට 

රතු පාට කයින සේ තීන්ත ටික අරසගන සේ ි තරය ඇන්සද් සේ සිත්තර ය.ි 

එතසකාට ි තරය ඇතිසවන්ඩ තිසයන සහ්තු ටිකට කියන්න සවන්සන් 

සමාකක්ද? සේ සිත්තර යි ි තරය අිනන්න ගත්ත පාට ටිකයි නිසයි සේ ි තරය 

ඇතිවුසන්. එතසකාට තිසයන තුන සමාකක්ද, බිත්තිය ඇසුරුකරසගනයි. 

සදපුත්තකින්ම උපකාර තිසයන්ඩ ඕන. බිත්තිය නුත්නේ ි තරය අහසස 

කවදාවතම් සප්න්සනත් නෑ. බිත්තිය තිබුනාට සේ තීනත්යි සිත්තර ය ිනුතන්ේ 

ඒ සප්න්සනත් නෑ.  
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  ි තරයට සහ්තුව හුටියට තීන්ත ටිකයි සිත්තරයි දකිනවා. පරතයය 

හුටියට බිත්තිය දකිනවා. ි තරය සහ්තු පරතයයි.  

ඒ වාසග් අපිට සපසනන වණශ රෑපය සමසහම සපසනනසකාට දැන් සේ 

බිත්තියක ඇඳපු ි තරයක ් වාසගයි. අර සකාේපයිටුර් එසහම තිසයනවා. 

පිටරටව  තිසයනවා, සබාසහාම ද ි තර අිනන අය පාසර් ඇඳ ා තිසයනවා, 

සමහර විට ස ාකු ව ව ් වාසග් ි තර. ඇත්තටම පාසර යන මිනිස්සුන්ට යන්ඩ 

බෑ, සපසනන්සන් ස ාකු ව ක් වසගයි. මිනිස්සු අයිනස්ව ා ඉන්නවා. ඒ ි තර 

සමාන තරේ සජීවීද කියනවා නේ සේ පාර මුද්සද් ස ාකු ව ක් තිසයනවා 

වාසගයි. ඉතින් සේ ි තරය, ි තරයක් සපන්නන්සන් සජීවී සව ය.ි ඒක අපි දව 

ඇන්සදාත් ඒක සජීවී සව ා සප්න්සන්. සේ ස ාකු ව ව ් සපාකුණු හද ා 

තිසයනවා, ඒ විදියමයි. මිනිස්සු ගිසයාත් අරක පාර අයිසනන් යන්සන් ඒ අර 

පාර මුද්සදන් යන්සන් නෑ. ඒක සප්න්සන් ස ාකු ව ක් වාසගයි. එච්චරට 

දව සේ ි තර ඇඳ ා තිසයනවා.  

ඒ වාසග් කමමය නමුති සති්තරා දව ඇඳපු එකක් සේ. ඒ නිසාමයි 

අපි සමච්චර සේ රැවසටනස්න්.  

එතසකාට සමතුනදී මතක ්කරනන් ඕසන්, සේ වණශ රෑපය කයින එක 

මහා භූත නිසා - අර බිත්තිය නිසා වසග් - අවිදයා කමම තණ්හා කියන සහ්තු 

ටිසකන් හුසදන එකක.් හුබුයි එයද  අවස්ථොවට ඉපදි නිරැදධ් මවනවො.  

දැන් එතුන සනාසවයි පරශන්ය තිසයන්සන්: ඔය දැන් වණශ රෑපය ගුනයි 

මම සේ කිව්සව්. අපි හතිාසගන හිටියට සකස ස් ටික නිසා සේ තරේ 

පුදග් සයක් ජීවත් සවනවා වාසග් තුනක තිබුනට, අපි හිතාසගන ඉන්න 

රුපසය් ලූන ු සපාත්තක් තරේවත් සිවියක් තිසයන එකක්වත් සනා සවයි. 

සමච්චර වටිනාකමක් තිසයන රෑපය නිකං දශශන මාතරයක් විතරයි.  එයද 

අවස්ථොවට ඉපිද නිරැද්ධ මවනවො. 

සමතුනදී ඉස්සස ් ාම සහාඳට විනිශ්චය කරගනන්: රෑපය කියන්සන් 

බාහිරමයි. ශබ්දය බාහිරයි, ග්ධය බාහිරයි, රසය බාහිරයි, ස්පශශය බාහිරයි. 

බාහිර සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා කියනසකාට, සමන්න දැන් විදශශනා ඤාණය 
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 දිසවන්න ඕන තුන. සහාඳට මතක තයිා ගන්න, විදශශනාව කියනසකාට අපි 

හිතාසගන ඉන්සන් සමහරවිට යමක් කඩ ා කඩ ා බ න එකයි විදශශනාව 

කිය ා. එසහම නෑ. කඩ ා බ න එකත් විදශශනාසව් එක පුත්තක් සවන්ඩ 

පුලුවන්. ඇත්ත ඇති හැටිමය් දකිනඩ් සිහියයි නවුණයි මයොමුකරන හැම 

තැනකම විදශශනොවය.ි  

රෑපය, ඇත්ත ඇතිහුටිසය් විදශශනා කරන්න. ඒ කයින්සන ් සහාඳට 

සිහිය ඇතුව, සහාඳ නුවණ ඇතුව, සමච්චර ක ් තිබුණ ආශරවව ට ඉඩ සනාදී, 

හිත අරසගන යන්න - තමන්ට සපසනන මට්ටසේ ඇසහන් බ න්ඩ පලුුවන් 

රෑපයකම්යි; රෑපය බාහිරමයි; සමසහම බුළුවත් සමසහම බුළුවත් සේ 

රෑපායතනය සන් කයි ා දකිනන්. එතසකාට සේ රෑපයට සගයක ්කිව්ව වසග්, 

සේ රෑපායතනයට ‘මම’ කයි ා කයිනවා සන්ද, සේ ඇහුට සපසනන රෑපයට 

‘මම’ කිය ා අපි හිතාසගන ඉන්නවා සන්ද, කයින වසග් තුනකනි් තමයි සේ 

පින්වතනු්ට හේබසවන්සන්. සහාඳට බුළුසවාත ් ‘සේ මසග් කය, මම 

ආධයාත්මය’ කිය ා ගන්ඩ එපා. ඇහුට සපසනන රෑපායතනසය් මට්ටමක් 

දකින්ඩ - අවස්ථාවට ඉපිද නිරුද්ධ සවන එකක්. අර කියපු විදියට ඇසහන් 

දැක්සකාත්, ඇහුට සපන්සන් රෑපම නේ, බාහිර සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා 

කියන තුනදී තිසයන  ණය තමයි, රෑපායතනය සදකට සබදනන් ඉඩ 

සදන්සන නෑ. එකම රෑපායතනය ආධයාත්මික, බාහරි කිය ා සදකට සබද ා, 

බාහිරයක් දැක්සක් ක්ස ්ශයකට තමයි. සේසකදී රෑපායතනය පිරිසිඳ දකිනවා. 

සක ින්ම ඇහුට සපසනන්සන් රෑපමයි.  ඒසක් ආසය ආධයාත්මික බාහිර 

සදයක් නෑ; රෑපම යි.   

 සමසහම බුලුවත්, සමසහම බුලුවත්, සේ විදියට බුලුවත්, සේ 

රෑපමයි කයින තුනකින් රෑපායතනය දකිනන් සමයා ද යි.  

 ශබ්දය කියන එක සදකට සබදන්න සදන්සන නෑ. ශබ්දය කියන එක 

බාහිරමයි. කණට සාසප්ව සගෝචර සවන ශබ්දය ආසය් 

ආධයාත්මික ශබ්දද, බාහිර ශබ්දද කයි  පරශ්නයක ් නෑ. ශබ්දය 

බාහිරමයි.  
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  ග්ධසයත් ආධයාත්මික ග්ධ, බාහිර ග්ධ කිය  එකක් නෑ. ග්ධය 

බාහිරමයි.  

 රසසයත් ආධයාත්මික රසය, බාහිර රසය කයි  එකක් නෑ. රසය 

බාහිරමයි.  

 ස ාට්ඨබ්බය ගත්තහම, ස ාට්ඨබ්බය ආධයාත්මික ස ාට්ඨබ්බ බාහිර 

ස ාට්ඨබ්බ කිය  එකක් නෑ. ස ාට්ඨබ්බය ගුටීම නේ ගුටීම 

බාහිරමයි.  

 සිහිවුසනාත් මාව සිහිසවනවා සගදර සිහිසවනවා සිහිවීම 

සිහිවීමකම් තමයි. ධමමාරේමණය ධමමාරේමනයමයි.  

රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, ස ාට්ඨබ්බ, ධේම කිය ා ආයතන හය හරියට 

පිරිසිඳ දකින්න. එතසකාට ආධයාත්මික සංසයෝජන ටික අතහුසරයි. ඒ 

කියන්සන් දැන් ඕසක මට්ටම සහාඳට හිත තිය ා බ න්න.  සේ පනි්වතනු්ට 

තම තමන්සග් කය සකායදි කිය ා සපසනයිද බ න්න.  

 සේ පිනව්තුන්ට හරියට හිත තියන්න පලුුවන් නේ, ඉඳසගන, 

හිටසගන, නිදාසගන, ඇවිදින හතර ඉරියව්වක් පරිහරණය කරමින්, 

උඩ යට සදිසාවන්ට මුසවන කය අර මුිකක් එකකින් වහ ා 

සපන්නනවා වසග්, සේ දැන ්අතුරුදහන් සවනවා.  

ඒ කියන්සන් ඇහුට සපසනන්සන් රෑපනේ, රෑපයකට නේ ‘මම’ කයි ා 

තිසයන්සන, එසහනේ ආධයාත්මික කයක් දකින්ඩ බුහු සන්.  ශබ්දය කියන 

එක බාහිරයි නේ, ආධයාතම්ික ශබ්ද නුහු සන්. ශබ්දය බාහිරයි. ඒ කයින්සන් 

කාමභූමිසය් ස්වභාවය තමයි රෑපයක් දකිනසකාට මසග් රෑසප කයි ා 

ආධයාත්මය මු ් කර ගන්නවා. ශබ්දය මසග්, ග්ධය මසග්, රසය මසග්, ස්පශශය 

මසග් කයි ා ආධයාත්මික කරුණු ටිකක් සේසකන් සබදාගත්ත සන්. ඒ 

ක්ස ්ශයක් තිසයන්සන්. සබදන්ඩ බුරි එකම රෑපායතනය සදකට සබදුසව් 

ක්ස ්ශය නිසා.  



130 

 සමාන විදිසය් උත්සාහයක පරතිපදාවක හිටියත් සේ සබදීම තිබුසනාත් 

ඕරේභාගීය සංසයෝජන තිසයනවාමයි.  

විදශශනාව කිය  කයින්සන්: සදකට  සබදනන් සදන්සන් නුතවු රෑපය 

හඳුනාගනන් පලුුවන් තරේ උත්සාහවත් සවනවා. සමච්චර ක ් ආධයාත්මිකයි 

කිය  බුළුවත්, බාහිරයි කිය ා බුලුවත් ආධයාත්මිකයි කියපු තුනිනුත්, බාහිරයි 

කියපු තුනිනුත්, බාහිරමය ි සන්ද කිය  දැක්සකාත්; දැන් සමසහම ඇසහන් 

බුලුවත් රෑපය දැක්සකාත්,  සමසහම බුලුවත් රෑපය දැක්සකාත්, බාහිර බිත්තියට 

‘මම’ කයි ා කවි්ව නේ, ඒ වාසග්ම රෑපායතනයට සේ ‘මම’ කිය ා සන්ද 

තිසයන්සන් කිය ා දකිනවා. බාහිර ශබ්ද ආයතනය ‘මම’ සන්ද කයි ා දකිනවා. 

බාහිර ග්ධ ආයතනයටයි ‘මම’ කිය ා තිසයන්සන්.  බාහිර රස ආයතනයටයි 

‘මම’ කිය ා තිසයන්සන්, බාහිර ස්පශශ ආයතනයටයි ‘මම’ කිය ා තිසයන්සන්. 

බාහිර ධමම ආයතනයටයි ‘මම’ කයි ා තිසයන්සන් කිය ා සංසයෝජන ටික 

ඔක්සකෝම දකනි්සන් සේ බාහිර ආයතනව යි.  

 සමසහම දකිනසකාට කබ ිංකාර ආහාරසය් බු සඳන එක 

අතහුසරනවා. 

අනාගාමී සකනා රෑපය පිරිසිඳ දකිනවා කිය  කියන්සන්, රෑපය පිරිසඳි 

දැක්සකාත් අනාගාමියි කයි ා කියන්සන්, හරියට රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, 

ස ාට්ඨබ්බ, ධේම කයින ටික සිහිකර ා හරියට දැනගත්සතාත්, 

ආධයාත්මිකසයන් අතහුසරනවා. ආධයාත්මික කයත් අතහුසරනවා. හතර 

ඉරියව්ව පවත්වමින් හතර ඉරියව්ව අතහුසරනවා. ඇයි හතර ඉරියව්ව 

අතහුසරනවා කියන්සන්? දැන් සමසහම ඉඳසගන ඉන්නසකාට සේක රෑපය 

උසනාත්, රෑපයට ඉඳසගන හිටසගන ඇවිදින කතාවක් නෑසන්. ි තරයට 

තිසයනවද ඉඳසගන හිටසගන කතාවක්?  ි තරය ි තරයමයි.  

එතසකාට දැන් මම කියන්සන් සබාසහාම සියුේ සිද්ධියක් ගුනයි: 

හරියටම රෑපය පිරිසඳි දැකස්කාත්, ඕරේභාගීය සංසයෝජන සේපූණශසයන්ම, ඒ 

සමාසහාසත්ම අතහුසරනවා. ඒ සමාසහාසත් කියන්සන්, සිත තුබුසවාත්, 

සකසනකුට එළඹ සිටින තුනට ඔය මට්ටම ගන්ඩ පලුුවන් වුසනාත්, සේ ‘මම’ 
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 කියන හුඟීම තිසයන්සන්, රෑප ශබ්ද ග්ධ රස ස ාට්ඨබ්බ ධේම කියන, බාහිර 

ආයතන හසය් බව  එයා දන්නවා. ඒ මට්ටමකට මනස ආසවාත්, ඕරේභාගීය 

සංසයෝජන අතහුසරනවා. ඔය මට්ටමට ආපු සකනාට කියනවා බාහිර 

සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා කිය ා. එතසකාට එයාට තිසයන සංසයෝජසන් බාහිර 

විතරයි.  

දැන් අපිට සව ා තිසයන්සන් අමුතු සිදධ්ියක්: ඇත්තටම අසප් 

සංසයෝජනය තිසයන්සන් බාහිරට යි. නමුත් ආධයාත්මික ‘මම’ කයින තුනකින් 

ජීවත්සවනවා. ආධයාත්මික ගතිය අපිට සපසනන්සන ්නෑ. අපි ඒක දකින්සන් 

බාහිසරන්. ඒ කියන්සන් සදපුත්ත මාරුසව ා - බූරු ඇඳක් වසග්.   

 ඇස කවදාවත් අපට සපසනන්සන් නුහු සන්. අපි ඇහු දකින්සන් 

බාහිසරන්. කඩදාසියකින්, වීඩිසයෝ පටයකනි්, ි තරපටියකින්, 

ආධයාත්මික ඇහු බාහිසරන් දකිනවා. බාහිර සපණුන ඇහු 

ආධයාත්මිකයි කිය ා අප ි හිතාසගන ඉන්නවා. ‘මසග ඇහු’යි 

කිය ා හිතාසගන ඉන්නවා. සපසනන ඇහු බාහිරයි. බාහිර ඇහු 

‘මසග’යි කයි ා අපි හිතාසගන ඉන්නවා.  

 කණ ආධයාත්මිකයි, ආධයාත්මික කණ බාහිරව දකිනවා. ඒ 

කියන්සන් සේ ි තරයක් සහෝ දැක්සකාත්, වීඩිසයෝ පටියක සහෝ 

දැක්සකාත් සේ කණ අනිත ් සකනාසග් කණ වාසගය ිකිය ා, සේ 

කණ බාහිර සව ා තිසයනවා; බාහිර සද්සද් ආධයාත්මිකයි කිය  

ගන්නවා ‘මසග් සද්සද’ කිය ා. සදපුත්තටම තිසයන්සන් අපට!  

 ග්ධය ගත්තහම: නාසය ආධයාත්මිකයි. ඒක අපි බාහිසරන් 

දකින්සන්. අපට කවදාවත් හේබසව ා නුහු. නමුත් අපට නාසය 

ගුන දැනමුක් තිසයනවා සන්. ඒ දැනුේ ටිකත් ආසව් නහය බාහිසරන් 

දා ා.  බාහිර ග්ධය ආධයාත්මිකව දා ා.  විප ් ාසයි විපරීතයි 

කියන්සන් සේ විදියට. - බූරු ඇඳ වසග්. 
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  ඒ වාසග්ම කවදාවත් හේබ සනා සවන, සනා දැක්ක, සනා සපසනන, 

දිව  එ යිට දා ා. එ ිසය් තිසයන රසය ඇතු ට අරසගන.  

 ඊට පස්සස් කයට දැසනන සපාට්ඨබ්බය, කවදාවත් හේබ සනා සවච්ච 

කය එ යිට දා ා. හේබ සවච්ච සපාට්ඨබ්බය, බාහිර ස ාට්ඨබ්බය 

ඇතු ට අරසගන.  

 හේබ සනා සවච්ි  මනස එ යිට දා ා. හේබවනු ධේමාරේමනය 

ඇතු ට අරසගන.   

ආයතන සදක පට වාසගන ඉන්සන් විප ් ාස කිය ා. සේ සදසකන් 

එකක ් දකිනන්. ආධයාත්මික ටික ආධයාත්මිකයි කයි ා දකනි්න, ඒ සේමා 

දිට්ඨියයි. රෑපය පිරිසඳි දැකක්ාම අනාගාමී සවන්න පුලුවන්.  

බාහිර ටික බාහිරයි කිය ා දකින්න; ඒත් රෑපය පරිිසිඳ දකින්සන් 

අනාගාමියායි.  

 නිවන් දකින්න කිය ො අමුතු මදයක් එපො. සතයොවමබෝධයක් 

තිමයන්මන්.   

හුමදාම ජීවිතසය් ඇත්ත ඇති හුටියට පවතින, අපි සනා දකින, අපිට 

සනා සපසනන ඇත්තටම  සිද්ධසවන සිදධ්ිය යි. අප ිහිත සමාධි කරනසකාට 

ආස ෝකයක් දැක්කා කයි ා, සමානවා හරි සදයක් හේබුවනා කයි ා, නුත්නේ 

සමානවා හරි කාසගන් හරි වචනයක් ඇහුවා කිය ා, සේ සමෝඩකම හනි්දසන්. 

නුත්නේ අපිට සමාකුත් සවන්සන් නෑ. සවන සමාකුත් සනාසවයි සේ සමෝඩකම 

 ිහාගන්න උත්සාහවත් සවන්න. සහාඳට, සහාඳට සිහි ඇතුව බ න්න. දැන්  

සමතුන සේ පනි්වතුන්ටම සපසනයි අපි ගාව සමච්චර සමෝඩකමක ්තිසයනවා 

කිය ා.  

සේ විප ් ාස කයින්සන් - අසප් සඤ්ඤාව විපරීතයි. ආධයාත්මසය් ටික 

අපි ඔක්සකාම බාහිසරන් දකිනවා සන්ද? ඔය විප ් ාසය අපි ගාව නුද්ද කිය  

බ න්න. බාහිර ටික ඔකස්කෝම ආධයාත්මසයන ් දකිනවා. අපට සුබෑවටම 
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 හේබසවන්සන් බාහිර ටිකක් විතරයි. හුමදාම අසප් සංසයෝජනය තිබි ා 

තිසයන්සන් බාහිරයත් එක්කයි. ඒ කියන්සන් සපසනන රෑපයටයි බුින  

තිසයන්සන්. ඒ කයින්සන් රෑප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ග්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, 

සපාට්ඨබ්බ තණ්හා, ධේම තණ්හා තමයි තිසයන්සන්.  එච්චරයි. තණ්හා 

පච්චයා උපාදාන, උපාදාන පච්චයා භව.  

ඉතින් ඔය ඔතුන පවතින සිද්ධිය යි. තවත් විප ් ාසව ින් අප ිඕක  

පට වා අරසගන ‘සේ මම, සේ මසග්, මසග් ඇ ඟ’ කිය ා තණ්හා කළත්, 

යථාර්ථය තිසයන්සන්, රෑප තණ්හාව යි. සමාකද අපි තණ්හා කර ා තිසයන්සන් 

සේ ඇහුට සපසනන රෑපයට යි. දැන් අප ිහිතාසගන ඉන්සන්, ‘සේ මසග් අතට 

ආසයි, මසග් ඇහුට ආසයි, සේ මම මට ආසයි’ කියනවා වසග් තුනකින් අපිට 

විප ් ාසයක් තිබුණානේ,  අපිට ක්ස ්ශයක් තිබුණා නේ සමතුන තිසයන 

යථාර්ථය රෑප තණ්හාව යි.  

සේ අපි බුින ා ඉන්සන් ඇහුට දකින රෑපයටයි. බාහිසරන් බ ාසගන 

කිය ා තිසයන රෑපයට කුමුති වුනත් සේ තිසයන සද්ට කුමුති වනුත් 

අන්තිමට සේ තිසයන්සන් රෑප තණ්හාවයි. 

 තමන්සග් ශබ්දයට ආශා සකරුවත්, අනුන්සග් ශබ්දයට ආශා 

සකරුවත්, අන්තිමට එතුන තිසයන්සන් ශබ්ද තණ්හාව විතරයි. ඒ හින්දා 

යථාර්ථය වශසයන් ගත්සතාත් රෑප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ග්ධ තණ්හා, රස 

තණ්හා, සපාට්ඨබ්බ තණ්හා කිය ා සපන්නන්න තිසයන්සන් තණ්හාව විතරයි.  

ඒ නිසා දැන් කරනන් ඕන සද් සමාකක්ද 

දන්නවද? අර වසග් ස ීයක පිහිට ා, සමථ 

කමටහනකනි් සිත වඩ වඩ, ආධයාත්මික බාහිර 

සදකට සබදන්සන ්නුතවු, විපරීත සනා වන විදියට, 

බාහිර ආයතන හය අඳුනාගන්න.  

සනාසබෝ ක ් යදද්ී සේ පනි්වතුන්ට ණිකකව විදු ි සකාටනවා වාසග් 

සපසනයි, ‘එතසකාට සමච්චර ක ් මම කයිපු කය සකෝ’ කිය ා. සේ ඉඳසගන, 

හිටසගන, නිදාසගන, ඇවිදින හතර ඉරියව්ව සකෝ කිය ා සත්සරයි. ඒ කියන්සන් 
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 සමසහම බුලුවත්, සමසහම බුලුවත් එකම රෑපායතනයයි කිය ා  බ න්න 

බ න්න, සදකට සබදීසේ හරුුව අහකට යනවා. සේ සදකට සබද ා බ න තාක් 

කවදාවත් අපට සේ ඒකත්ව සඤ්ඤාව එන්සන් නෑ.  

සහාඳට මතක තියා ගන්න ඕන, සේ එකම රෑපායතනය සදකට සබදන 

එක තමයි අජ්ඣත්ත සංසයෝජන, සේ තමයි ඕරේභාගීය සංසයෝජනය, ඒවයි 

 ණය. සේ මට්ටම දුරු සනා සකාට, සේ මට්ටම දුරු සනා වී,  සේ 

සංසයෝජනසය් සේ සබදුම දුරු සනා සකාට, කාම භූමිසයන් එතරසවනවා කියන 

එකක් සවන්සන් නෑ.  

අපි සමාන විදිසය් අධිගමයක්  ුබුවා 

කිය ා කිව්වත්, රහත්වුනා කිය ා වචනය කවි්වත් 

අපි ගාව  තිසයන සංසයෝජන එන්සන් 

ආධයාත්මිකවමයි. ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති 

පුදග් යා ඕරේභාගීයමයි.  

ඒ කියන්සන් අපිට අපිව බ න්න පලුුවන් නේ, ආධයාත්මික කය 

බ න්න පලුුවන් නේ, තමන්ට තමන්ව සිහි කරන්න පුලුවන් තාක් එසහමය.ි 

යේ දවසකදී රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, සපාට්ඨබ්බ, ධේම කියන ස්පශශ ආයතන 

හය, බාහිර ආයතන හය විතරමයි තමන්ට හේබසවන්සන් කයින තුනකින් 

හේබවුසනාත් ඇහු කණ දිව නාසය ශරීරය නිසා, සේ සතර ඉරියව් පුවුත්ම 

නිසා, සේ ඕදාරික කය කියන දුසකන් සේ පනි්වතුන් සේපුණශසයනම් ඒ 

සමාසහාසතම මිසදනවා.  කවදාවත් හේබ සනා සවච්ි  සද්කින් අපි දුක් 

විිනන්සන් නෑ. හේබ සවන සද්ව ්ව නිුයි දුක්විිනන්සන.් කබ ිංකාහාරසයන් ඒ 

සමාසහාසතම මිසදනවා. 

රෑපය කයින සකාට, එයා දන්නවා සේචචර ක ් රෑපයටයි ‘මම’ කිය ා 

තිසයන්සන්.  ඒ රෑපයද අවස්ථාවට ඉපිද නිරුද්ධ සවන ධමමතාවයක්. එතසකාට 

‘මම’ද අවස්ථාවට ඉපිද නරිුද්ධ සවනවයි කියන තුනක ඉන්න සකාට හතර 

ඉරියව් පවත්වන ‘මම’ හේබසවන්සන නෑ. ඒත් අර අනිතයය නිසා සහෝ 

අනිතයය දකින නිසා සනා සවයි; සකාසහාමත් රෑප, ශබ්ද, ග්ධ, රස, 
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 සපාට්ඨබ්බ, ධේම කයින බාහිර ආයතන ටික පිරිසඳි දැක්සකාත්, කාම භූමිසය් 

තිසයන දුක් ටික ඔක්සකාම අතහුසරනවා. ඒ කියන්සන් අපි සේ ‘මම’යි කයින 

තුනක, ‘සේ ඉඳසගන ඉන්නවා’ කයි ා අපි සේ  ‘ඉඳසගන ඉන්නව’යි 

‘හිටසගන ඉන්නව’ය ිකිය ා ඉන්සන් සේ රෑපායතන ඇතුස යි. රෑපය පරිිසිඳ 

දැක්සකාත් අපට හතර ඉරියව්ව නෑ.  

 එක කොරණයක් අපි මත්රැම් කර ගත්තො. අජ් ත්ත 

සංමයෝජන ඇති පුදග් යො සහ බොහිර සංමයෝජන ඇති 

පුදග් යො කියන මදන්නො මත්රැම් ගත්තො.  

 රූපයක් හම්බ මවනමකොට මපමනන රූපය ආධයොතම්ිකය ිබොහිරයි 

කිය ො මදකට මබදා මගන ආධයොත්මික රූපයක් දකනි්න පුුමවන් 

තොක්, එයො ඕරම්භොගීය සංමයෝජන තුළ කොමභූමියට නැවත එන 

මකමනක් කයි  අපි ඉමගනගත්තො.  

 ශබ්දයක් ඇමහනමකොට ශබ්දය මදකට මබදාමගන තමන්මග් 

ශබ්දයක් අහන්ඩ පුුමවන් තොක්, ශබ්දය මදකකට මබදන්න පුුමවන් 

තොක්, ඕරම්භොගියයි කිය ො දැනගත්තො.  

 ඒ වොමග් ආයතන හයම දැනගත්තො.  

රෑපය ආධයාත්මික බාහිර කිය  සබදනඩ් බෑ, රෑපය කයින්සන් 

බාහිරමයි; ශබ්ද, ග්ධ, රස, සපාට්ටබ්භ, ධේම කයි ා බාහිර ආයතන ටික 

පිරිසිඳ දැක ා, බාහිර ආයතන ටික, බාහිර ආයතන  විදියටම යේ දවසකදී 

දැක්සකාත් ඒක ආසය ආධයාත්මිකයට දාන්ඩ ගිසය් නුත්නේ, ඒ තමයි සේමා 

දිට්ඨිය.  

විදශශනා කයින්සන් කඩ  කඩ ා බ න එක සනා සවයි, ඇත්ත ඇති 

හුටිසය් දකින එකයි.  

බාහිර ආයතනය බාහිර ආයතනය හුටියට දකිනවා. ඒ විදර්ශනාව. 

ඒක ආසය අමුතුසවන් කඩන්න ඕන නෑ. විදශශනා සවනවා. එතසකාට අන්න ඒ 
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 මට්ටමට දැක්සකාත් එයාට දැන්, ආධයාත්මික ආයතන නුති නිසා  ආධයාත්මික 

සංසයෝජනත් නෑ, ආධයාත්මසයන් දැන් මිසදන්සන්. ඉතින් එයාට හේබසවන්සන් 

බාහිර ආයතන ටික විතරයි. ඒ නිසා එයාට යේ ක්ස ශ්යක් තිසයනවා නේ ඒ 

ආයතන ටිසක් තිසයයි. එයා හුබුයි අනාගාමියි. ආසය එන්සන නෑ. සමාකද 

ආධයාත්මික සංසයෝජන හිටින්න ආධයාත්මික ආයතන නෑ සන්. ඒ හින්දා ආසය 

එන්සන් නෑ. 

 බාහිර ආයතන ටික තිසයන්සන් කබ ිංකාරාහාරය ම ු් කරසගන සනා 

සවයි - උපාදාය, සයිේු, රෑප මට්ටමක් උදව්කරසගනයි. ඒ මට්ටසේම 

පරතිස්ධියක්, මසනෝමය පරතිස්ධියකින් ඉපදි ා, ඒ මට්ටසේම පිරිනිසවනවා. 

එතසකාට අමුතුසවන් ි ත්ත චචතසික ඕන නෑ. ි ත්ත චචතසික නුත්නේ 

ඔයිට වුඩිය මනසත් ධේමාරේමණයත් හේබසවනසකාට, එතනින් හේබසව ා 

තිසයන්සන් එයාට. පුලුවන් නේ රෑපය පිරිසිඳ දකින්ට, අනාගාමී සවනවා 

කිය ා අපි කියනවා සන්. අහ  තිසයනවා සන්.  පුලුවන් නේ ඔන්න ඔය 

මට්ටම දකනි්න.  එය කරන්න සකසනකුට බුරි නෑ.  

අනිත් එක සේක අදහන්ඩ, අමුතුසවන් විශ්වාස කරන්ඩ බුරි සදයක් 

සනා සවයි.  බුදුරජාණන් වහන්සස් ද සහාඳට සපන්නුවා, අපිට ත් බුලුසවාත් 

සපසනන මට්ටසේ සදයක.්  ඒ කියන්සන ්ඇත්තටම රෑපය කියන එක බාහිරයි. 

අද අපි ‘මසග් රෑපය දකිනවා, ආධයාත්මික රෑපයක්’ කිය  සබදා සගන 

තිසයන්සන් සකස ්ශයකටයි.  නුත්නේ ඇහුට සපසනන ඔක්සකාම බාහිර 

නේ, ඇහුට සපසනන එක සකාටසක් ආධයාත්මිකයි,  එක සකාටසක් බාහිරයි 

සවන්සන් සකාසහාමද කයින පරශ්නයක් එනවා. ඇහුට සපසනන්සන් රෑප නේ, 

රෑපසය් එක සකාටසක් බාහිරයි නේ, ඒ රෑපසය් ඉතුරු සකාටස ආධයාත්මික 

සවන්සන් සකාසහාමද? සවන්න බෑ සන්. එක්සකෝ ඇහුට සපසනන රෑප 

ඔක්සකෝම ආධයාත්මික සවන්න ඕන. එක්සකෝ ඔක්සකෝම බාහිර සවනන් ඕන. 

රෑප, ආධයාත්මිකය ි බාහිරයි කිය  සදසකාටසකට සප්න්න බෑ. ඇහු 

ආධයාත්මිකයි. රෑප බාහරියි. ඇහු ආධයාත්මිකයි, ආධයාත්මික ඇසහන් 

ආධයාත්මිකවූ රෑපත් සපසනනවා කයි ා එකක ් නෑ. අද අපි ඇහු 
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 ආධයාත්මිකයි, ආධයාත්මික  ඇසහන් බාහිර රෑපයි ආධයාත්මික රෑපය ිසදකම 

දකිනවා. අමුතු රෑපයක් අපිට තිසයනව සන්.   

බුදුරජාණන් වහන්සස් කයි ා තිසයන්සන් ඇහු ආධයාත්මිකයි, රෑපය 

බාහිරයි. කණ ආධයාත්මිකයි, ශබ්දය බාහිරයි. අපි ආධයාත්මික කසණන් බාහිර 

ශබ්දත් ආධයාත්මික ශබ්දත ්සදකම අහනවා. අපි පුදුම විජ්ජාකාරසයෝ ටිකක්. 

අපි කරන්සන් ස ෝකසය් කාටවත් කරන්න බුරි සද්ව ් ටිකක්!  

එතසකාට ග්ධ ගත්තහම, නාසය ආධයාත්මිකයි, ග්ධ බාහිරයි. 

ආධයාත්මික ග්ධයකුත්  ුබිය හුකියි අපට. දිව ආධයාත්මිකයි. ආධයාත්මික 

දිසවන් බාහිර රසකුත් ආධයාත්මික රසකුත්  බන්න පුලුවන්. එතසකාට කය 

ආධයාත්මිකයි; ආධයාත්මික කසයන් බාහිර සප්ශශයකුය ිආධයාත්මික ස්පශශයකුයි 

 බන්න පුලුවන් කිය  කියන වුරදි තුනකයි අපි ඉනස්න්.   

ඒ නිසො මමතැනදී විදශශනොව කිය ො 

කියන්මන් මමොකක්ද, ආධයොත්මික ආයතන ටිකට 

මගෝචර වූ ඔක්මකොම බොහිරයි කයි ො දකනි්ට. බොහිර 

රූප තු  ආධයොත්මික නැති බව දකින්න. එච්චරයි 

විදශශනොව.  

එතසකාට ඒ මට්ටමට එළඹ සිටින තුනට යේ කිසි සකසනක් 

විදර්ශනාව ගත්සතාත්, යේ ශී යක පිහිට ා, යේ පරතපිදාවක පිහිට ා, 

පරාතිසමා සංවර ශී සයන් සංවරසව ා, ආචාර සගෝචරසයන් යුතු, ස්ව ්ප 

මාතරවූ සහෝ වරදට භය දකිමින්, ශිාවන් දැඩිව සගන, එයාසග් ඥාන දර්ශනයට 

අනුව බාහිර සංසයෝජනය තිසයන තුනට හික්සමනවා. අපිට හේබවුසනාත් 

හේබසවන්සන්, අපි බුඳුසනාත්  බු සඳන්සන්, තණ්හා කසළාත් තණ්හා 

කරන්සන්, රෑපයකට සන්ද, ශබ්දයකට සන්ද, ග්ධයකට සන්ද, රසයකට සන්ද, 

ස්පශශයකට සන්ද කිය  ගත්සතාත් අධයාත්මික ටික අතහුසරනවා. ඉඳසගන, 

හිටසගන, නිදාසගන, ඇවිදින, දුවන, පනින කයව ් ඔක්සකෝම එතුන 

අතහරිනවා. අවස්ථාවට ඉපිද නිරුද්ධ සවන, රෑප ශබ්ද, ග්ධ, රස, සපාට්ඨබ්භ 

ටිකක් විතරයි එයාසග් ජීවිතයට ඉතුරු සවන්සන්.  
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  ඔන්න ඔය මට්ටමට මනස අරසගන ඉඳ ා කලුරිය කසළාත් යේකිසි 

සකසනක්, එයා කිසියේ සද්ව නිකායක ඉපදි ා, එයින් නුවත 

සමස ාව සනා එන, එතුනම පිරිනිසවන සුලු ස්වභාවයකට 

පත්සවනවා.  

 යේකිසි සකසනක් ආධයාත්මිකව අර පරතිපදාවක හුසිසරනවා, නමුත් 

යේ පරතිපදාවක හිටියට ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇතුවයි ඉන්සන්. 

එයා එයින් චුතසව ා සද්ව නිකායක ඉපදුනත් ආපසු එයින් 

චුතසව ා සේ ස ෝකයට එනවා.   

ඒ නිසා සමතුනදී සහාඳට නුවණක ්තිසයන සකනාට දැන දැක කරනන් 

පුලුවන් කයි යි මම කියන්සන්. කාම භූමිසයන් තාම තමන් නදිහස් සව ාද 

නුදද් කිය ා තමන්ට සපසනනවා. සේ විදියට සහාඳට තීණව හිත 

තබාගත්සතාත් කාමභූමිසයන් නදිහස් සවනන්ත් පලුුවන් කයින එකත් දැක ාම 

උත්සාහවත් සවන්න පුලුවන්.   

ඉතින් එදා මීට වඩා සගාඩාක් දව කරන්න ඇතස්ත් ඔන්න ඔය 

සද්ශනාව තමයි. සේ අසප් දුප්පත් මනසස් හුටියට සන්.  

සුරියුත් මහ රහතන් වහන්සස් ඔය සද්ශනාව කළහම, සකළ   

ගණනක් සදවිසයෝ රහත්වනුා කියනවා. සසෝවාන් සකදාගාමී සවච්ච පරමාණයක ්

ගණන් කරන්න බෑ කියනවා.  

මම් ශොසනමය් එකම ශරොවක සන්නිපොතයක් 

තිමයන මම් සූතරමය් අජ් ත්ත සංමයෝජන ඇති සහ 

බොහිර සංමයෝජන ඇති පදු්ග යො ගැන පැහිදි ිව 

විස්තර කර ො මපනන් ො තිමයනවො. 

ඉතින් එතුනදී සේමා දිට්ඨි කිය ා කයින්සන්, නුත්නේ සතය ඥානය 

කිය  කියන්සන්, බාහිර සංසයෝජනය සදකට සබදා සගන අජ්ඣත්ත සංසයෝජන 

ඇතිව, ඉන්න අපට ඒ වාසග්ම කවදාවත් හේබ සනා සවන, දකනි්නට බුරි, 

අනිදස්සන වූ, ආයතන ටික, බුහුර ආයතන ටිසකන් දකමිින් ඉන්සන්. සේ 
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 ආයතන කුස  නුති, ආයතනයන්සග් ද නුති,  ආයතනයන ්හඳුනන්සන් 

නුති අපට ඉස්සස ් ාම ආයතනයන්සග් ඇත්ත ඇති සුටි අහගන්න 

 ුසබනවා; ඕකට කයිනවා සතය ඥානය  කිය ා.  

හුබුයි සේ ටික අහගනන් හේබසවන්සන් සබාරු ආයතන ටිකක් 

පරිහරණය කරන අපටයි. නුත්නේ අර බූරු ඇඳක් වසග් සදපුත්තට ආයතන 

පට වාසගන, ආයතනව  විප ් ාස තියාසගන ඉන්න, ඇහු රෑපසයන ්දකින, 

රෑපය ඇසහන් දකින අපටයි.  

සේ ඇසහ් ස්වභාවය දකනිඩ් බෑ. ආධයාත්මිකයි. ඇහු ආධයාත්මිකයි 

කියන වචනසයන් දිවුරවනවා. ඒසකත් ස ාකු අදහසක් තිසයනවා. ඇහු 

බාහිසරන් දකනි්න එපා කියනවා.  

අර කුේම සූතරසයන් කියනස්න්:   ඉබ්බා සිය කබස ් අවයව බහාගත්තා 

වසග්, මහසණනි, මසනෝ විතර්ක හකුලුවාගන්න. සේ කෑ ි පහ එළියට දාන්ඩ 

එපා කයි ා. ඒ කියන්සන් ඉබ්බා කෑ ි පහ එළයිට දැේසමාත් නරියා කඩාසගන 

කනවා සන්.  

ඒසකන් කියන්සන් ඇහු එළියට දාන්ඩ එපා කිය යි.  

ඇහු එළියට දානඩ් එපා කයින්සන ඇයි? සේ ඇහු දකින්ඩ එපා රෑප 

ආයතනසයන්, සද්ද ආයතනසයන්, ග්ධ ආයතනසයන්. නමුත් අපි සේ ඇහු 

දකිනවා සන් රෑපායතනසයන්.   ි තරයක් සහෝ තිබ්සබාත්  සේ ඇහු කිය ා 

දකී. තවත් ඇස ්දිහා බ  ා සේත් ඇස් කිය  දකී.  වීඩිසයෝ තුටියකත් ඇස් 

දකී. රෑප ආයතනසයත් ඇස් දකී. නුත්නේ ඇහු ගුන කතාවක ් කරනවා 

කිය ා, ඇහු ගුන සද්සදකින් සහෝ මනසනි් සහෝ ඇහු දක.ී ඇහු ගුන 

ග්ධයකනි් සහෝ දකී. බාහිර ඇහුක් තමයි ස්පශශ සවන්සන් කිය ා ඇහු 

අ ් න්න බාහිරත් අ ් න්ඩ පුලුවන් සන්. එතසකාට ස ාට්ඨබ්බ ආයතනසයන් 

සහෝ ඇහු දකී. ධේමායතනසයන් සහෝ ඇහු දකී. එතසකාට සමතුනදී රෑප 

සද්ද ග්ධ රස, සපාට්ඨබ්බ කියන ධමමතා පසහන් අපට ඇහු දැනගන්ඩ පුලුවන් 

නේ, ඒ අපි ඇහු එ ියට දා ා. ඇහු අ ් න්න පලුුවන් සන්. සේ ස ාට්ඨබ්බ 

ආයතනසයන් තමයි ඇහු දැක ා තිසයන්සන.් ඇහු සහිිකරන්න පලුුවන.්  
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 නාසයත් එසහමයි. රෑප සද්ද ග්ධ රස, සපාට්ඨබ්බ කියන ධමමතා 

ටිසකන් අපට නාසය දකින්න පලුුවන් තාක් නාසය එළියට දාසගන ඉන්නවා. 

ඒතාක් අපි මාරයාට අහුසව ා.  

සේවා එළයිට දාන්න එපා කිව්සව් සවන සමාකුත් සනසවයි, බාහිර රෑප 

සද්ද ග්ධ රස, සපාට්ඨබ්බ කියන ආයතන ටික පිරිසිඳ දකින්ඩය.ි  ඉතින් සේවා 

එ ියට දාන්සන ්නුත්නේ පවතින සද් පවතනි විදියටත් සත්සරනවා.  රෑපසය 

පවතින සද් රෑපසය් පවතනි විදියත් සපන්නනවා. ආධයාත්මිකසය් පවතින සද් 

ආධයාත්මසය් පවතින විදියටත් අවසබෝධ සවනවා. සේ සදසක් පුට මී 

අතහුසරනවා.  

ආධයාත්මික සද් ආධයාත්මසය්ම තබන්න, බාහිර සද් බාහිසර්ම තබන්න.  

එය සේමා දිට්ඨියයි. ඒ කයින්සන් සේමා දිට්ඨිය සකටිසයන් ගත්සතාත්:  

 ආධයාත්මික ආයතන, බාහිර ආයතනව ට අයිතියි කයි ා හිතන්ඩ 

එපා. ඒක විප ් ාසයක්. ඒක වුරැදිය.ි මිතයාදෘෂ්්ඨියක්.  

 බාහිර ආයතන ටික ආධයාත්මික ආයතනව ට සේබ්ධ කරනඩ් 

එපා, ගුටගහන්ඩ එපා. සයාදන්ඩ එපා. ඒක වුරැදියි. විප ් ාසයක්, 

මිතයාදෘෂ්්ඨියක්.  

සේමා දිට්ඨිය කිය ා කියන්සන ් ආධයාත්මික ආයතන ටික 

ආධයාත්මිකයි. ඒසක්  ණ ටිකක් තිසයනවා. ඒසක් ආධයාත්මිකව ඉපදි ා 

තිබි  නුතිසවනවා. බාහිර ආයතන ටික බාහිර ආයතනමයි, ඒසක ් ණ 

ටිකක් තිසයනවා ඒ  ණ ටිසකන් යුක්තව ඇතිසව ා බාහිරවම නුතිසවනවා.   

ඔන්න ඔය ආයතනයන්සග් යථා ස්වභාවය ඉස්සස ් ා දැනගන්න, ඒකට 

කියන්සන් සතය ඥානය කයි ා.  

කෘතය ඥානය කියන්සන් යේ ශී යක පිහිට ා හිත වඩනවා. සමාකටද, 

ආයතන ටික පිරිසිඳ දකිනන්. හිතත් වුසඩනවා කයිනවා. ඒ හිත සමාධි කර ා 

ඒ සමාධිගත  සිතින ්ඒ ආයතනය, ඒ ආයතනය විදියට පිරිසිඳ දැකක්ා. මත්සත් 

කළ යුත්තක් නෑ.  ඔන්න නිවන ්මඟ. ඔන්න නිවන් දකිනවා. සවන සමාකුත් 
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 ඕන නෑ. සවනන් තිසයන ඔක්සකෝම යහපතක් සව ා ඇති. පංච උපානාස්ක්ධ 

දුසකනුත් මිදි ා ඇති.  

එසහම නුතුව හිත සමාධිවනුා කිය ා සහෝ ආස ෝකයක් දැක්කා කයි ා 

සහෝ එසහම නුත්නේ සවන විසශ්ෂ් හුඟීමක් ඇතිවනුා කයි ා සහෝ තමන්ට 

සමානවා හරි සදයක් සතර්ුනා කයි ා සහෝ අවස්ථාවට කකු ක් හිරිවුටුනා 

කිය ා සහෝ සනා දැනී ගියා කිය ා සහෝ හිස්බවක් කිය  සහෝ තුනකින් නිවන් 

දැක්කා, නිවන් දකනි්න පලුුවන් කයි ා සහෝ හිසතන් මවා ගන්ඩ එපා.  

ඒවාත් තවත් සංක ්ප කිය ා ගන්න. අපට ඕන සතයයක් සන්. අසප් 

ජීවිතසය දුක එන්න පුලුවන් තුන සංවර සනා වී, අපට නිවන් දැක්කට වුඩක් 

තිසයනවයු. එසහම නුතන්ේ මට හිස්බවක හරි දැන් සහාඳට සමවදිනන් 

පුලුවන්, මම නවින් දැක ා කිව්වාට, හුබුයි ග ාසගන එනවා දුක. සවනදා ගත 

කරනන් ගියහම ජීවිතය සහ ් ි ාවත් නෑ. අවිදයාවත් සවනදා වසග්මයි. සමාකද 

ක ින ්ක ට අර හිස් තුනට හිත තියාසගන ඉන්න කයිනවා. සේත් අපි යමක් 

කරගත්තා වසග් තුනකින් තමන්ම වංචා කරසගනයි සේ ඉන්සන්. නමුත් තව 

හුසදන්ඩ ඕන.  ස ෝකයට හේබ සව ා, ස ෝකයට ගුටි ා, ස ෝකය සමග 

ඇඹසරන සමාසහාසතදි දුක සනා එන මට්ටම ටිකක් හිතට හුදි ා තිසයන්න 

ඕන.   

එසහම නුතුව පුත්තකට සව ා ඉන්නසකාට දුක 

නුතිසවනවා නේ දිවය ස ෝසකත් ඉන්න පුලුවන් සන්. 

නමුත් දුක්ඛ නිසරෝධය කියන්සන් දුක එන්ඩ පලුුවන් 

සද්ටම හුපප්ි ා දුක අඩුය ිනේ, දුක සනා එනව නේ, ඒ 

පිළිබඳ අවසබෝධය තිසයනවා නේ, එතනය ි   ය 

කියන්සන්. ඒ කියන්සන් අන්තිමට හුදි ා තිසයන්න ඕන 

ස ෝකය තුළ අටස ෝ දහමින් කේපා සනාවන මනසකුයි.  

එසහම එකක් මිසක එක තුනක ඉඳසගන ඉන්න සකාට 

සුහු ්ලු බව මත නිවන ් දැක්ක සහෝ නිවන ටික ටික 

හුරුසවනවා කිය ා එකක් හිතට ගන්න එපා.  
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 සමතුනදී මට සපන්නන්ඩ ඕන වුසන් රෑපය පිරිසඳි දකනිවා කයින 

සකාට, අමුතු සමාකුත් හිතන්න එපා. සේ ආයතන දහය ගන්ඩ - ඇහු රෑප, 

කණ ශබ්ද, නාසය ග්ධ, දිව රස, කය ස ාට්ඨබ්බ - රෑපය පිරිසඳි දකින්සන්ත් 

ඔන්න ඔය දස ආයතනයි.  

 ආධයාත්මික රෑප පහ බාහරිට සනාදා ඒක ආධයාත්මික පුත්තටත්,  

 බාහිර ධමමතා පහ ආධයාත්මයට සනා දා, ඒක බාහිර පුත්තටත් 

විපරීත සනා වන විදියට, තත්වූ පරිදි, දැනගන්න. පිරිසිඳ දකිනන්.  

 එතසකාට ආයතන කුස යි කියනවා. න-ආගාමි, ආසය ඒ 

තත්ත්වසයන් පහළට එන්සන් නුහු. සේ සදක එසතන්ට ගන්න 

පුලුවන්.  

 ‘අපි අනාගාමී සවයිද දනස්න නෑ’, ‘අපිට නවින් දකිනන් පලුුවන් 

සවයිද දන්සන් නෑ’ - එසහම පරශ්නයක් නෑ. ආයතන ටික පිරිසිඳ 

දකින්න සේ පිනව්තුන් උත්සාහවත් සවන්න. උත්සාහවත් වුසනාත් 

නිසුසකයන්ම පුලුවන්. තිසයන්සන් සනාකරන කම විතරය.ි 

උත්සාහවත් සවනව නේ සමාකද බුරි?  බුදුරජාණන් වහන්සස් 

සපන්න ා තිසයනව සන්, කරන්ඩ ඕන හුටි  ණ ටික සපන්න ා 

තිසයනවා.  

සකසනක් අර බත් පිඟාන සබද ා දුන්න වසග්, සවන සමාකුත් නෑ, 

සහාඳට රෑපායතනය පිරිසිඳ දකනි්න. විදශශනාවට පලුුවන් තරේ සිහිය නුවණ 

සයාදන්න, ඇහුට රෑප හේබසවන හුම තුනකදීම ආධයාත්මය කිය  හේබ 

සවන තුන,  ‘සේද ඇහුට සපසනන රුපය සන්’ කිය ා සමතුනට විදශශනාව 

සයාදන්ඩ හිතන්න. රෑපය ආධයාත්මික බාහිර වශසයන් සබදනන් සදන්සන් 

නුතුව, සමසහම බුලුවත් සේක ඇහුට සපසනන රෑප මාතරයක් සන් කියන 

තුනකින් හිතන්න.  
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 තව පුත්තකින් - “සේ බාහිර වස්තුවකට ‘මම’ කිව්ව වසග් සන් සේ 

බාහිර රෑපයකට සන් ‘මම’ කයි  තිසයන්සන්”, කිය  ඇසහන් සමසහම 

බුලුසවාත් බාහිර සද් තමය,ි බාහිර සද්කටයි ‘මම’ කිව්සව්.  

දැන් අපි ඕන්න ටික ටික ද සවනවා. ඇහුට සපසනන සේක රෑපය 

නේ එතසකාට සකෝ කය? තමන්ම ටික ටික හිතනවා. සහාඳට හිතන්න 

ගන්නවා: දැන් සේක ඇහුට සපසනන රෑපයයි. එතසකාට සකෝ කය? ඊට පස්සස් 

හිතට කරන්න තිසයන්සන,්  ‘හිතට දැසනන්සන් ධමමාරේමණයි’ කිය ා ටක් 

ගා ා ඒ ආයතනය සිහි කරගනන්වා. අන්තිමට ගත්තහම සේ පින්වතුන්ට කය 

හේබසවන්සන නුතිසවයි.  

සේ ඇහුට සපසනන රෑපය නේ, කය සකාසහද කිය ා දැන් ඔසහාම 

සිහි කර ා බ න්න. ඒ පාර අපි දැන් කා යක් ඔසහාම කිව්වාට සකස ස් ස ස 

ඇසුරු කර ා - පරපංච.  දැන් ඔන්න ඔය අර්ථය දැනගත්තාට පස්සස්යි අපට 

ශී  සමාධි සදක ඕනෑ. ශී  සමාධි සදසකන් සේසක් බර අඩුකර ා සපනන්නවා. 

සේ සපසනන සද් ආධයාත්මයය.ි සේ ඉඳසගන ඉන්න ඉරියව්වය ිසපනන්න්සන්. 

සේ ඉඳසගන ඉන්සන් ‘මම’ කිය ා අත තිය ා සපන්නන්සන ඔය මහ සකස ස් 

සගාඩකටයි. ඒසක් බර අඩු කරනන් තමයි දැන් ශී  සමාධි සදක ඕනෑ.  

 ශී යක පිහිට ා, හිත සමාධි ගත කර ා, සමාකද කසළ්, විදශශනාව 

සමාකක්ද? රෑපය  පිරිසඳි දකිනවා.  රෑපය ගුන බ න එක තමයි 

විදශශනාව. ඔනන් ඔය විදියට කරන්න.  

ඔය විදියට කසළාත්, මලුු ස ෝකයම බුින  තිසයනස්න් බාහිර රෑප 

ආයතන ටිසක් විතරයි සන්ද කියන එක දකින්න අපට පලුුවන් වුසනාත්, පුලුවන් 

මට්ටමකට ආසවාත්, අන්න අපි බාහිර සංසයෝජන නුති මට්මටට එනවා.  

කාම භූමිසය් ඉන්නවා කයි , ආධයාත්මික කිය , ස ෝකසය් හුම 

සකනකම් හිතාසගන හිටිසයාත් හුම තුනකම බාහිර ආයතන හසය් සන්ද 

සංසයෝජන තිසයන්සන් කියන තුනට අපට දකිනන් පලුුවන ්නේ, ඒ කියන්සන් 

සමතුන වසග්ම අනිත් තුනත් අවිදයාව.  ආධයාත්මිය ආධයාත්මිය කිය ා 

දැක්කට, බාහිර ආයතන හසය් සංසයෝජනයි තිසයන්සන්, සමතනත් බාහිර 
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 ආයතන හසය් සංසයෝජනයි තිසයන්සන්,  කියන තුනට දකින මට්ටමට, එළඹ 

සිටින මට්ටමට අවසබෝධය ගන්න ඕන. එසහම ගනන්සකාට බාහිර සංසයෝජන 

තමයි ඕරේභාගිය සංසයෝජන කිය  සේ ආධයාත්මය අතහුසරනවා.  

එතසකාට ආධයාත්මික සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා සහ බාහිර 

සංසයෝජන ඇති පුද්ග යා කිය  දැනගන්ඩ ඕන, කාමභූමිසය් ස්වභාවයය.ි  

රෑපයක් බුළුවත්, ශබ්දයක් ඇහුවත්,  සමාන අරමුණක් ආවත් තිසයන්සන් සේ 

පුත්තයි. සදකට සබදාසගන සමසහ සමසහ සේ සේ කිය ා සේ ඔක්සකෝම 

හදාසගන තිසයන්සන් හිසතන්. බාහිර සංසයෝජන කයින එක ඒ ආයතන ටික 

විපරීත නුතුව නුවණිකන් දකිනවා. එච්චරයි.  

සේ ධමම සද්ශනාව සමතුනනි් සමාප්තයි. 

අද මම් ධමම මද්ශනොව තු ින් ජනිතමවච්චි සියුමම කසු යන් ම ෝකයත් 

සම්බුදධ් සොසනයත් මම් අරණය මස්නොසයටත් අධිගෘහිත වූ සොසන මොමක 

ඉෂ්්ටකොරක මම් සියුම මදවිවරැනුත් අනුමමෝදන් මවත්වො. මදවියන්මග ් දිව 

ඉසුරැ වැඩි දියුණු කරගනමිින් පතන මබෝධියකනි් උතුම් නිවනින් සැනමසත්වො 

කිය ො සොදු නොදයක් පවතව්න්න.  

 

පරශන්වලට පිළිතරුැ 

පරශ්න අපුහුදි ියි. 

බිත්තිසය් ි තරයක් ඇඳ ා තිබ්සබාත් - ි තරය බිත්තිසය් සන්. ි තරසය් නෑ 

සන් ඉරියව්වක.් අප ගාව තිසයන පරපංචයකට, ක්ස ්ශයකට තමයි, ි තරය 

ඇතුස ් ඇත්ත සවන්සන්. ි තරය ඇතුස ් ගහක් සපසනන්සන්, ි තරය ඇතුස ් 

ගඟක් සපසනන්සන්, ි තරය ඇතුස ් ඉඳසගන හිට සගන ඉන්සන් අප ගාව 

තිසයන ක්ස ්ශයකටයි. ි තරය ි තරයමයි.  තීන්ත ටිකකනි් සේ බිත්තිසය් ි තරයක් 

අිනනවා. ි තරසය් තිසයන තුනට හිත තිබ්සබාත්, මට ඒ ි තරසය් අමුතු 

වටිනාකමක් නෑ. නමුත් අප ගාව තිසයන ක්ස ්ශයකට තමයි ි තරය ඇතුස ් 
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 විවිධ සද්ව ් සපසනන්සන්. ගහක් සපසනයි, සගයක් සපසනයි, සගයක් 

සපසනන, ගහක් සපසනන මට්ටමට අපි කවදාවත් ි තරය දැක ා නෑ.  

ි තරය දැක්සකාත් සගව ් සදාරව ් සපසනන්සන් නෑ. ඒ කියන්සන් සේ 

සද්ටමයි.  සහාඳට බ නන් බිත්තියක ඇඳපු ි තරයක් නේ, ඒ ි තරසය් දැන් 

ඉඳසගන ඉන්න විදිය,  හිටසගන ඉන්න විදිය, කිය ා ස ෝකයා වයවහාර කරන 

විදි ි තරසය් අිනන්න පුලුවන්. සේ මට්ටමට ි තරයක් ඇඳ ා, ස ෝකසය් ඉඳසගන 

ඉන්නවා, හිටසගන ඉන්නවා කිය ා වයවහාර කරන විදිසය් ි තරයක් ඔය ඇඳ ා 

තිසයන්සන්. සේක ි තරයක් වුසනාත් ඉඳසගන හිටසගන ඉන්න පුදග් සයක් ඒක 

ඇතුස ් නෑ. සේ ි තරයක්. සේ සමාසහාසත් තිසයන ි තරසය් හුටියි, වණශ රෑපයයි 

හුටියි සේ. දැන් වණශ රෑපය එසහම සපසනන්සන්. සමසහම සපසනන විදියටයි 

වණශ රෑපය හද ා තිසයන්සන්.  

ඉඳසගන හිටසගන ඉරියව්වකින් පදු්ග සයක් ඉන්නවා කිය ා ඇන්දට, 

අසප් යටි හිසත් තිසයනවා සන් සේක ි තරයය ි කියන එක. තරහ ගිහි ් ා 

සපා ් ක් අරසගන ගහනඩ් යන්සන් නෑ සන්. සේක ි තරය සන්.  

දැන් ඉඳසගන ඉන්න ඉරියව්ව සිහිසවන විදියට ඇඳපු ි තරයක් සේක. 

නමුත් යටින් හුඟීම තිසයන්සන් පදු්ග සයක් ඉඳසගන ඉන්සන් කයි ා. 

පුදග් සයක් ඉඳසගන ඉන්නවා කයින කෑ ්  කුසපන විදියට ි තරය කිය ා 

බ න්ඩයි ඕන.  ඇහුට සපසනන්සන් වණශ සටහණක්, රෑපයක්, ි තරයක්. 

එතසකාට සකසනක් ඉඳසගන ඉන්නවා කියන, සකසනක්සග ්හතර ඉරියව්වක් 

හේබ සවන්සන් නෑ. අර ි තරසය් පුද්ග සයකුසග් හතර ඉරියව්වක් හේබ 

සවන්සන් නෑසන්. ි තරයක.් ඉඳසගන ඉන්න බව සංසක්තවත් සවන ි තරයක් 

විතරයි. ඒත් ඉතින ්හතර ඉරියව්වක් හේබ සවන්සන් නෑ. යෑේ ඊමක ්නෑ සන්. 

ඒක සංසක්තවත් කරන ි තරයක් විතරයි. යනවා කිය ා, එනවා කිය ා ස ෝකයා 

වයවහාර කරන ධමමතාවය සංසක්තවත් කිරීමක ්විතරයි ඒ තිසයන්සන්.   ඒ 

ඉරියව් ච නයක් හේබ සවන්සන් නෑ ඒසක්.  

සේසකදි හරියට සේ රෑපය පිරිසඳි දැක්කහම කබ ිංකාරහාරය 

සේපූණශසයන්ම අතුරුදහන් සවනවා. ඒ කයින්සන්, ඉඳසගන හිටසගන 
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 නිදාසගන ඇවිදිනවා කයින හතර ඉරියව්ව පනවන්ඩ තුනක් නෑ එයාට. 

හේබසවන්සන් නෑ එයාට. එතුන ි තරය කියන එක පිරිසිඳ දැක්සකාත්, 

රෑපායතනය පිරිසිඳ දැක්සකාත්, රෑපායතනයකින් පුදග් සයක් පනවනන් බෑ. 

අපි සහාඳට සේ රෑපායතනය කියන එක සත්රුේ ගනන්. රෑපය පිරිසඳි 

දැක්සකාත් අනාගාමී කියනවා. අපි සමහරවිට හිතන්සන් නාමය සත්රුේගන්න 

තමයි අමාරු කයි ා.  බ නසකාට රෑපය සත්රුේ ගන්නයි අමාරු. සදකම එක 

වාසගයි.  

ඒ කියන්සන් රෑපායතනසය් ඇති ස්වභාවය අති සූමයි.  අසප් හුඟීම 

තිසයන්සන් අපට සපසනන සද් සත්රුේ ගන්ඩ පලුුවන්, අපට කියන තුනකින් 

සන්ද කයි ා අපි හිතාසගන ඉන්නවා. කවදා හරි දවසක, ඒ හුඟීම සගවන්න 

ඕන. සපසනන සද්ට බුින  තිසයන බර අතහරින්න සවනවා; සපසනන සද් 

පුලුන් සරාදක් වසග් සවනන් ඕන. ඔහුටත් ඒ මට්ටමටම එන්න පලුුවන් වන්සන් 

එතසකාට තමයි. 

ඇත්තටම, චිත්මත් චිත්තමත්තං කියන්සන ්සපසනනසද් ි තර මාතරයක් 

විතරයි කයින එකයි. දැන් සේ මට්ටසේද මහාභූත නිසා ඇතිසවච්ි  එකක් සේ. 

ි ත්ත චචතසික නිසා විදයාමාන සවන වණශ රෑපයක් සේක. අද බිත්තිසය් 

ඇඳපු රෑපය තුළ ගස් සගව ් මිනිස්සු දකනිවා නේ, ඒ සපනීමයි සේ සපනීමයි 

අතසර් සවනසක් නෑ. සේද මහාභූත නිසා, වණශ සටහන් ටික නිසා හුදිච්ි  

ි තරයයි. ඒ තුළ අපි සත්ත්වසයක් පදු්ග සයක් දකිනවා. අර ි තරය දකිනසකාට 

පුදග්  හුඟීම මතුසවනවා වසග්ම, ඇතුස ් සිටින පුදග් යා කියන හුඟීම 

මතුසව ා තිසයද්දී ඇනද් සේ ි තරය හේබසව ා තිසයනසකාට ඉදිරිපත්සව ා 

තිසයන්සන්ත් ඒකමය.ි රෑපය කියන එක හඳුනාගන්න හඳුනාගන්න  අර 

ඇතු ත සිහිසවන සබාරුවයි අතහුසරන්සන්.  

ඒතසකාට සේක අර නමත කොමො යොනි චිතරොනි ම ොමක: සේ ස ෝකසය් 

විි තර සද් කාම සනා සවයි කිය ා සපන්නනවා සන්. සංකප්ප රොමගො පුරිසස්ස 

කොමමො සංක ්පනාවන්සගන් මතු කරන සරාගී ක ්පනාව ් තමයි කාමය 

කියන්සන්. සේ ි තරය ඇතුස ්  ආසාකරන ගහක් සගයක් සදාරක් දැක්සකාත් 
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 අන්න ඒකයි එයාසග් කාමය. ි තරය කාමය සනාසවය.ි සරාගී සංක ්පනාවයි 

කාමය. එතසකාට සේකය ිි තරය. ඒ ි තරය තුළ අසප් සරාගී සංක ්පනාවන් 

කාමය සවනවා.  

සමසහම කියනසකාට ඒ කියන මට්ටමට අප ිහිත වඩ  හිනද් ටිකක් 

දැන් සප්නවා: අද සකසනකුට සේ ධමම ි න්තනසය් බර වුඩිකම හිනද්ා සේක 

කිව්වාට සත්සරන්සන් නුහු. ඉස්සස ් ා අනුමාසණට ඒ කියපු කාරනාව 

සත්රුේ ගනන් පලුුවන් සවයි.  

ආධයාත්මික සංසයෝජන සහ බාහිර සංසයෝජන ඇති පුද්ග සයෝ 

සදන්නයි: එක්සකසනක් ඕරේභාගීය, එක්සකසනක් උදධ්ේභාගීය. එසහම උසන් 

සකාසහාමද: සේ ස්පශශ ආයතන හසය් මතුවන සංසයෝජන එන්සන් 

ආධයාත්මසය් ඒවා තිසයන තරමටයි. සපනිච්ච සංසයෝජන තිසයන්සන් බාහිරයි 

කියන තුනදී. ඒකට සහ්තුව, එයා බාහිර ආධයාත්මික ආයතන ටික පරිිසිඳ 

දකිනවා. එතසකාට අපට හුම සව ාසවම හේබසව ා තිසයන්සන්, හේබ 

සවන්සන්, බාහිරමයි. ඒක ආධයාත්මික බාහිර වශසයන් සදකට සබදනඩ් බෑ 

කිය ා දකින තුනට ආසවාත් එදාට බාහිර සංසයෝජන පරහාණය කළ හුකි සව්වි.  

තමන්සග් රෑපයක් දකින්න බුහු. තමන්සග් රෑප නුහු. රෑපායතනය 

තමන් කිය ා හිතනවා ඇති. නමුත් තමන්සග ්රෑප නුහු. තමන්සග් කය සන් 

සේ තිසයන්සන්.  එතසකාට එතන රෑපය හේබසවනස්න් නෑ. ඒ ටික කර ා 

බ න්ඩසකා. ස ාකු සවනසක් තිසයනවා; හුබුයි ටිකක් ද සවන්න ඕන 

ඒකට.  

අනාගාමී සවයදි නුද්ද, මාගශ     බන්න පලුුවන් සවයිද නුදද්, කයි ා 

එසහම අමුතුසවන් හිතන්න ඕන නෑ. දැන් සේ කය  ුසබන්සන් නෑ. නිවන් 

දකින තාණය අතුරුදහන් සව ා, ආදී සද්ව ් ඕන නෑ. කර  බ නන්සකා 

සේක, සප්න්සන් නුද්ද කිය ා.  

................................................................................................................................. 
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 දැන් සතිපට්ඨානය කියන්සන් නවීරණ ධමම දුරුකරන, ඥායස්ස අධිගමාය 

සන්. මාගශ     බනඩ්ත්, උපකාර සවන එකක් සන.්  ඒසකන් මූ ික සකස ස් 

ටික අඩුකරනවා. ඒකයි අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා කිය  සදකකට සබදන්සන්. 

ඒ සපන්නන්සන් කාමභමූිසය් ඕදාරික සංසයෝජන තසියන සකනා සග් බර අඩු 

කරනන්යි ඔය කියන්සන්.  

දැන් සේ ටික විදශශනාව. සේයාසග් දශශනය. සේමා දිට්ඨි කයින තුනයි 

සේ ඉන්සන්. සතිපට්ඨානය වඩ වඩ, ආධයාත්මික බාහිර කිය ා හේබසව්ච්ි  

සදසක්ම තිසයන්සන්   බාහිර එකම රුපායතනය කයින තුනට සිහි නුවණ 

පවත්වනවා.  

ඒක ස ාකු විශා  අත්දැකීමක් සවනවා ජීවිතසයන්. සමය කර ා 

බ න්න. සමසහම කරනසකාට තමුන්ට පුදුම හිසතයි  හරියට දැකක්හම. 

සමච්චර බරසාර විදියට අරසගන, තමන ්කයි ා හිතාසගන හිටියට, කයවත් 

නෑසන් කයින තුනට. ඒකට කියන්සන් ඉඳසගන හිටසගන නදිාසගන ඇවිදින 

හතර ඉරියව්සවන්ම මිසදනන් පලුුවන ්කයි ා. අපි හතර ඉරියව්සවන ්මිසදන්න 

පුලුවන් කියන්සන ්මුරුණහම, නුත්නේ නිනද් ගියා වාසග්, නුත්නේ කිසිම 

සදයක් නුති සුඤ්ඤතාවක් ඇති තුනකට හිත පත්වුනහමයි. එසහම එකක් 

සනාසවයි මම කියන්සන.්  

ස ෝකයා ඉඳසගන හිටසගන නිදාසගන ඇවිදින කියන හතර ඉරියව්වම 

පවත්වමින්ම තමන් හතර ඉරියව්සවන් මිසදනවා.  තමන් ඉඳසගන ඉන්නවා 

කියන තුනින් තමන්ව දකනි්න නෑ, හිටසගන ඉන්නවා කියන තුනනි්  තමන්ව 

දකින්න නෑ. නිදාසගන ඉනන්වා ඇවිදිනවා කියන තුන්ව ින් තමන්ව දකනි්න 

නෑ. හතර ඉ රියව්ව දුරු සනා වූ නිසා හතර ඉරියව්සවන් සනා මිදුන නිසා 

ස ෝකයාට හතර ඉරියව්ව විදයමාන සවනවා.  එයා   ඒ ඇසහන් කතා කරනවා. 

ස ෝකයා දකින හතර ඉරියව්සවන්ම තමන් මිදි ා. ඒ නිසාසවන් සමසතනද 

මිසදනවා. අනන් එතුනය ිතිසයන වටිනාකම. ඒ කයින්සන් එසහම නුතුව 

කිසිම සදයක ්සනා වී සුඤඤ්තාවක් වසග් තුනකට  පත්සවන එකට සමතුනින් 

අමාරුවක් නෑසන් හතර ඉරියව්ව නුති. ස ෝකයා හතර ඉරියව්ව පවතව්නවා 
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 කිය  වයවහාර කරන තුනම තමන්ට හතර ඉරියව්සවන් මිදි ා ඉන්ට පලුුවන් 

සන්.  අන්න ඒකයි අමාරු. අන්න ඒකයි වුදගත්.  

ස ෝකයා කතා කරන්සන හුම සව ාසවම ස ෝකයාසග් ඇසහන්. දැන් 

මම හතර ඉරියව්සවන් මිදුසන් නුතිනේ මට සපසනන්සන් හතර ඉරියව්ව 

විතරමයි. එතසකාට මම සේ ඇසහන් කතා කරන්සන්. එසහම කතා කරන 

තුනකදී, සමහර සකසනක් සේ ඥාන දශශනයට ඒ මට්ටසමන් මිදි ා ඉන්න 

පුලුවන්. මිදි ා ඉන්සන.්  

ඒකට සවන සමාකුත් පි ියමක් කරනන් ඕන නෑ රෑපයට මිදුනා. ඒ 

කියන්සන් විප්පමුත්තස්ස සබ්බධී කිය  කියන්සන් ඔය සියලු තුනනි් මිසදනවා. 

අපි සේ කයට සාසප්වයි සේ ඔක්සකෝම ටික මිේමසව ා තිසයන්සන්. දැන් 

උඩක් ගුන සහෝ යටක් ගුන කතා කරනසකාට ඉදිරියක් පිටිපස්සක් ගුන කතා 

කරනසකාට උතුරක් දකණුක් ගුන කතා කරණසකාට සේ දස දිසාවන්, 

සදිසාවන් ඔක්සකෝම කතා කරන්සන් සේ කයට සාසප්වයි.  

සේ කය තුත්නේ දිසා අනු දිසා සපසන්ද? අපි හතිාසගන ඉන්සන් 

උතුර දකුණ කිය ා තිසයනවයි කිය ා. ඔක්සකාම උතුර දකුණ සයදි ා 

තිසයන්සන් සේ කයට සාසප්වයි.  සකනා සකනාට සේ ස ෝකය විදයමාන 

සව ා තිසයන්සන් තම තමන්සග් කයට සාසප්වය.ි සේ කය නුතිවුසනාත් 

විප්පමුත්තස්ස සබ්බධී.- එයා උඩිනුත ්මිදි ා යටිනුත ්මිදි ා ඉදිරිසයනුත් මිදි ා. 

පිටිපස්සසනුත් මිදි ා උතුසරනුත් මිදි ා. දකුසණනතු් මිදි ා, විප්පමුත්තස්ස 

සබ්බධී සියලු තුනිනම් මිදි ා. දිසාවන් අනුදිසාවන්සගනුත් මිදි ා. ඒ 

ස ෝකසයනුත් මිදි ා. සේ ස ෝකසයනුත් මිදි ා. පරස ෝකසයනුත් මිදි ා. 

ඔක්සකෝම ස ෝකව ිනුත් මිදි ා. මනනි්න එකක් නෑ.  

කසයන් මිදුනහම ඒ ඔක්සකෝසගන්ම මිසදනවා. රෑප ශබ්ද ග්ධ රස 

ස ාට්ඨබ්බ ධේම කියන බාහිර ආයතන ටික හඳුනාගන්න විට කසයන් 

මිසදනවා. එතසකාට අවස්ථාවට ඉපිද නිරුද්ධ සවනවා කියන තුනකින්  

ජීවිතය පවතිනවා රෑපායතනසය්දී. ආසය සේ සගඩි පිටින් ජීවත්සවන කයක් 
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 එසහම නෑ. ඒ කියන්සන් හුම දවසසම මරණාසනන් සමාසහාත දක්වා පවතින 

කයකනි් ිකවත් සවන්සන් නෑ.  

අද මම් ධමම මද්ශනොව තු ින් ජනිතමවච්චි සියුමම කසු යන් ම ෝකයත් 

සම්බුදධ් සොසනයත් මම් අරණය මස්නොසයටත් අධිගෘහිත වූ සොසන මොමක 

ඉෂ්්ටකොරක මම් සියුම මදවිවරැනුත් අනුමමෝදන් මවත්වො. මදවියන්මග ් දිව 

ඉසුරැ වැඩි දියුණු කරගනමිින් පතන මබෝධියකනි් උතුම් නිවනින් සැනමසත්වො 

කිය ො සොදු නොදයක් පවතව්න්න.  

 

 

 

 


