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පෙරවදන 

පවතින දකාදරෝනා වවරසේ තතේතේවය යටදතේ වුව  විශාල 
පරයතේනයකට පසු දම් 05 වන දකාටස එළි කේවනේනට ලැබීම ගැන 
සතුටු දවමි. 

දමහි සේකනේධ ගැන සඳහනේ වන අතර, ඒ සඳහා ද ේශනා 
හතකේ දයාදාදගන තිදබ්. ඒ අනුව සෑදහන විසේතරයකේ ඔබට කියවීමට 
ලැදබ්. 

මීට කලිනේ එළිදැකේවූ දකාටසේවලිනේ උකහාගතේ දැනුම 
අනුසාරදයනේ ඉදිරි තලේුවකේ දමයිනේ ලැබී, පවතින සතිය තව තවතේ 
තහවුරැ දේවායි වමතරිදයනේ යුතුව පතමි. 
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සම්පා ක සටහන 
මීතිරිගල නිසේසරණ වනය ආරණ දසේනාසනයට සම්බනේධ වී කලක 
සිට ධර්ම ගරනේථ පිළිබඳව කටයුතු කරනේනට මා හට අවසේථාව ලබා 
දුනේ අති පූජ උඩඊරියගම ධම්මජිව නායක සේවාමීනේ වහනේදසේට 
මාදගේ දගෞරව පූර්වක පරණාමය පළමුදවනේම පු  කරමි. 

මහා සතිපට්ඨාන සූතරය පා ක කරදගන උනේවහනේදසේ විසිනේ 
ද ේශිත ධර්ම ද ේශනාවලිය දලේඛනගත කිරීදම් කටයුතේත දැනට 
සෑදහන පරමාණයකට ඉටු වී ඇත. දම් එම ගරනේථාවලිදයේ පසේවැනේන 
දේ. දපර පරිදිම දමම කෘතිය සකසේ කිරීම සඳහාතේ නිසේසරණ වනය 
ආරණවාසී මහා සංඝ රතේනය ඉදිරිපතේ වූහ. විදශේෂදයනේම 
ද ලේගමුදේ ධම්මසුභ ේ  සේවාමීනේ වහනේදසේ අදාළ ද ේශනා ඇතුළතේ 
හඬ පට නැවත නැවතතේ ශරවණය කරමිනේ, ටයිපේ පිටපතේ නිවර  
කිරීදම් දයදුණහ. එම කැප වීම නිසා දනාදේ නම්, දම් ගරනේථාවලිය 
දමදසේ පළ කරනේනට දනාහැකි වනු ඇත. එදහයිනේ උනේවනේදසේලාට 
මාදගේ දගෞරව පූර්වක පරණාමය පු  කරමි. 

තව , හඬ පට නැවතතේ ශරවණය දකාට ගරනේථය සංසේකරණය 
කිරීදමනේ සහ දසෝදු පතේ පිරිකේසීදමනේ රාණි රාජපකේෂ මහතේමියතේ 
අලංකාර දලස පිට කවරය නිර්මාණය දකාට එහි මුද්රණ කටයුතු 
සම්බනේීකරණය කිරීදමනේ අමිලේ කුමාර මහතාතේ දමහිදී සහාය වූහ. 
නිසේසරණ වනය සංරක්ෂණ මණේඩලදයේ දහේමනේත රණවක මහතා 
දමහි මුද්රණ කටයුතු සම්බනේීකරණදයනේ සහාය විය. ඒ 
මහතේමමහතේමීනේ තිද නා  දකාලිටි පරිනේටර්සේ මුද්රණාලදයේ අධිපති 
ජයදසෝම මහතා සහ දසේවක මණේඩලය  වමතරී පූවමකව 
දගෞරවදයනේ සිහිපතේ කරමි. 

සම්පා ක 
2020-05-25 
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39 │ රූප සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“පුන ච පරං භකි්ඛවෙ භික්ඛ ු ධවමෙසු ධමොනුපස්සී විහරති 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු. කථඤ්ච පන භික්ඛවෙ භික්ඛු ධවමෙසු 
ධමොනුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු: ඉධ භකි්ඛවෙ භකි්ඛු ඉති 
රූපං, ඉති රූපස්ස සෙුදව ා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගවො, ඉති වෙදනා, ඉති 
වෙදනා  සෙුදව ා, ඉති වෙදනා  අත්ථඞ්ගවො, ඉති සඤ්ා, ඉති 
සඤ්ා  සෙුදව ා, ඉති සඤ්ා  අත්ථඞ්ගවො, ඉති සඞ්ඛාරා, ඉති 
සඞ්ඛාරානං සෙුදව ා, ඉති සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ගවො, ඉති විඤ්ාණං, 
ඉති විඤ්ාණස්ස සෙුදව ා, ඉති විඤ්ාණස්ස අත්ථඞ්ගවොති.” 

ග ෞරවනීය ගයෝ ාවචර මහා සංඝරත්නගයන් අවසරයි. අපි 
අද ගේ මලු පුරන්ගන් වටිනා සූතරයක් වන මහා සතපිට්ඨාන සූතරගය් 
උපාදාන ස්කන්ධ පර්වයටයි. පඤ්ච උපාදානස්කන්ධයන් පිළිබඳ 
විභා යටයි. ඉතිනේ අපි ගමතුවක් ආපු  මන් මාර් ය මතක් 
කර න්නව නේ, සතර සතිපට්ඨාන වශගයන් කැගෙනගකාට, ගවන් 
ගවලා දක්වනගකාට මුලින් සඳහන් ගවන කායානුපස්සනා 
ගකාට්ඨාසය, ගේදනානුපස්සනා ගකාට්ඨාසය සහ චිත්තානුපස්සනා 
ගකාට්ඨාසය අපි මැනවින් නිමා කරන්න ගයදුණා. දැන් ගේ පරදේශයකේ 
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ලබාග න තිගයන්ගන් ධේමානුපස්සනාවටයි. ඒ ධේමානුපස්සනාවතේ 
පරධාන වශගයන් නීවරණ පබ්බය, ස්කන්ධ පබ්බය, ආයතන පබ්බය, 
ගබාජ්ඣඞ්  පබ්බය, චතුසච්ච පබ්බය කියල පබ්බ, පර්ව, පුරැක් 
කීපයකට කෙල තිගයනවා. එයිනුත් මුලින් නේ කරන්ට ගයදුණ 
නීවරණ පබ්බය අපි  ිය සතිගය නිමාව දකින්ට ගයදුණා කාමච්ඡන්ද, 
වයාපාද, ථීනමිද්ධ, උද්ධච්ච කුකක්ුච්ච, විචිකිච්ඡා වශගයන්.  

ඒ නීවරණ එකක් එකක් අපි ශක්ති පරමාණගයන්, මූලධර්ම 
පිළිබඳව පැහැදිලිකමක් ඇති වන තාලයටත් අපි අපි වශගයන් 
භාවනාගවන් ලබාග න තිගයන අත්දැකීේවලට සමීප වන 
ආකාරයටත් විස්තර කරග න  ියාම, ඒ නීවරණයන්ග ් හමාරය 
තිගයන්ගන්, ඒ නීවරණයන් ‘පඤ්ච නීවරදණසු’, පංච නීවරණයන් 
ගකගරහි සමුදය - වය ආදී වශගයන් අජ්ඣත්ත - බහිද්ධා වශගයන් 
ඒවා පිළිබඳ සමාගලෝචනයක් හැටියටයි. ඇත්තටම ඒක වි රහ කළ 
යුතුව තිගයන්ගන් අද ගේ ආරේභ කරන්න බලාගපාගරාත්තු ගවන 
උපාදානස්කන්ධ නැත්නේ ස්කන්ධ පර්වයට කලින්. නමුත් ඒ සෑම 
පර්වයක්ම අවසානගය් සං රහ වන අජ්ඣත්ත බහිද්ධා වශගයන් කො 
බලන කරමය, එගහම නැත්නේ ඇති වීේ - නැති වීේ වශගයන් කො 
බලන කරමය දැකේදවන ධෘව පදයක් හැම පර්වයකටම පස්ගස් සඳහන් 
ගවනවා. කායානුපස්සනා, ගේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, 
ධේමානුපස්සනා පුංචි පුංචි ගකාටසක් හැම එකකම අවසානගය් 
සඳහන් ගවනවා, ‘අජ්ඣත්තං වා’ වශගයන් - ආධයාත්මික වශගයන් - 
ගේ නීවරණ ධර්ම. ඊ ාවට ඒ ආදලෝකදයනේ, ඒ කියනේදනේ 
අධයාත්මික වශගයන් තමන් ලබා න්නා නීවරණ පිළිබඳ අවගබෝධය 
- බාහිර අපිත් එකක් එකට භාවනා කරන අනිකුත් 
ගයෝ ාවචරයන්ග ්, එගහම නැත්නේ ගේ ආරණයගය් වාසය කරන්නා 
වූ අගනකුත් ඇත්තන්ග ්, එගහම නැත්නේ ඒ සත්ත්ව ගකාට්ඨාසවල, 
ගේ  ගේ ගේ න රගය ් ගේ රගට් ගේ සක්වළ ආදී වශගයන් ඒ 
අවදබෝධය - බාහිරයට සේබන්ධ කරල බලනගකාට තමයි ගහාඳ 
පදමක්, ගහාඳ දැඩි වීමක්, ගහාඳ ශක්තිමත් වීමක්, පදේ වීමක් සිද්ධ 
ගවන්ගන්.  
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හුඟ ගවලාවකට ගේ ධර්මය පිළිබඳ පරතයක්ෂය මුල් 
කර ත්ගත් නැති ඇත්ගතෝ හිතනවා ගේ නීවරණ ධර්ම පිළිබඳව 
කටපාෙේ කර ත්තහම නීවරණ ධර්ම පිළිබඳව විස්තර 
ඉග න ත්තහම ගේක අනුන්ට ගයාදල බලන්න පුළුවන් ගවයි 
කියලා. දමතන ගලාකු පටලැවිල්ලක් තිගයනවා. නමුත් ඒ නීවරණ 
පබ්බගය්ත් අගනකුත් පර්වවලත් ගහාඳට පැහැදිලි කරල ගදන ගදයක් 
තමයි, ඉස්ගසල්ලම ඒක පරතයක්ෂ වශගයන් තමා වශගයන් අවගබෝධ 
කර ැනීමයි ඉතාමත්ම වැද ත් ගවන්ගන් කියන කාරණය. එතනින් 
තමයි ගේ හිගත් විප්ලවය, චරිතයාග ් විප්ලවය, ගපෞරැෂත්වගය් 
විප්ලවය පටන් න්ගන්. ඒක ඇති ගවනගකාට ඒ නීවරණ පිළිබඳ 
අවගබෝධය වැගෙනවා විතරක් ගනාගේ, නීවරණ තුළින්, නීවරණ 
කියන කනේනාඩිගයන් ගලෝගකම බලන්න පුළුවන් ගලාකු 
තලතුනාකමකට, අෂ්ට ගලෝක ධර්මයට කේපා ගනාගවන 
තත්ත්ගවකට පත් කරනවා. අන්න එවැනි තත්ත්වයකින් තමයි අපි 
බාහිරගය් නීවරණ ධර්ම ගදස බැලිය යුත්ගත්. තමාග ් ශීලගය් 
සමාධිගය් පරඥාගේ ගවනසක් ඇතුව, ගලෝක ධර්ම විෂගයහි ගහාඳ 
තලතුනා බැල්මක් ඇතුවයි, නීවරණ වශගයන් බාහිගරන් බැලිය 
යුත්ගත්. එගහම නැතුව තමා තුළ ඇත්තා වූ නීවරණයන්ග ් ගහාඳ 
පරිචයක් නැතුව ගහාඳ ආභාසයක් නැතුව ගකගනක් අනුන්ග ් 
නීවරණ බලන්න පටන් අර ත්ගතාත් ඒක ඒකාන්තගයන්ම අවුලකට 
වියවුලකට ගහ්තු ගවනවා.  

ඒ පමණක් ගනගවයි ඒ නීවරණ  ැන අපි මතක් කර න්නව 
නේ, නීවරණ තමන් වශගයන්ම අවගබෝධ කිරීමත් පියවර කීපයකින් 
තමයි සිද්ධ ගවන්ගන්. භාවනා ආරේභගය්දී අපි නීවරණ දකින්ගන් 
කරදරකාරගයෝ, හතුගරෝ, දුරැ කළ යුත්ගතෝ වශගයන්. ගබාගහෝම බය 
පක්ෂව ගමගනහි ගකගරන ගේ නීවරණ එනගකාටම ති ැස්දසන 
බයට පැමිදණන තත්ත්ගවකට පත් ගවනවා. ඒ කරලා අපි මූල 
කර්මස්ථානය ගවන් කරලා ඒ තුළින් කිසි යේම විදිහකට මූණට මූණ 
ලා තියාග න තමයි සමාධියක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරන්ගන්. 
ආන්න ඒ ඇති කර න්න සමාධිදයනේ යේ පරමාණයකට මූල 
කර්මස්ථානය පිළිබඳව පරිචයක් ඇත ි උනාට පස්ගස් මූල 
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කර්මස්ථානය පවතිද්දී ඔන්න නීවරණ එක එක එන්න පටන් න්නවා. 
ගමතනදිත්  ුරැවරයා ගහාඳට මතක් කරලා ගදන්න ඕනෑ, ඉස්ගසල්ලා 
මූල කර්මස්ථානය ගවන් කර තබා ැනීමට බාධා කරපු නීවරණ, දැන් 
මූල කර්මස්ථානය පවතිද්දී එනව නේ බය ගවන්න එපා. මූල 
කර්මස්ථානගය් තමන්ග  ආරක්ෂාව තිගයනවා. තමන්ග ් භාවනාගේ 
ගත්මාව තිගයනවා. ගහාඳයි ඒ තිගයද්දි නීවරණ එනගකාට ඒ 
නීවරණවල මුල ගමගහමය, පැමිණිච්චාම මැද ගමගහමය, අවසානය 
ගමගහමය කියලා, ඒ නීවරණ ධර්ම ගකාට්ඨාසයක් වශගයන් සලකා 
භාවනා කිරීමට පටන් ත යුතුයි.  

ගේකත් අර නීවරණ දුරැ කරග න මූල කර්මස්ථානය මතු 
කර  න්නව වග ්ම වැද ත් පුරැකක්. සන්ධිස්ථානයක්. පැටදලනේන 
තියන ඉෙක්. ගේ ගදගවනි අවස්ථාගේදී මූල කර්මස්ථානය පවතිද්දී 
නීවරණ පවතින හැටි, ඒවා පැත්තකින් මතු ගවලා නැති ගවලා යන 
හැටි අවගබෝධ කළාටත් පස්ගස් තමයි ඒ නීවරණ පිළිබඳව ගමන්න 
කාමච්ඡන්දගය් හැටි, ඒක එනගකාට ගමගහමයි, පවතිනගකාට 
ගමගහමයි, යනගකාට ගමගහමයි කියලා පූර්ණ දැක්මක් ලබා න්න 
පුළුවන්. අන්න ඊටත් පසග්ස් තමයි තව ගකගනකටු කරදර කරන, 
තව ගකගනක් තුළ කරියාත්මක ගවන, තමන්ට කරදරකාරී ගවන්න 
පුළුවන්, ගනාගවන්න පළුුවන්, නැත්නේ සබරහ්මචාරී ගකගනක් 
වශගයන් ගවන්න පුළුවන්, ශිෂයගයක් වශගයන් ගවන්න පුළුවන්, ඒ 
නීවරණ  ැන කතා කරන්න අයිතියක් ලැගබන්ගන්. ඒක තමයි ඒ 
ධෘව පදගයන් ගපන්නන්ගන - ඉස්ගසල්ලාම අජ්ඣත්තං වා වශගයන්, 
බහිද්ධා වා වශගයන් නීවරණ ධර්ම සලකන්න පුළුවන්. ඊ ාවට 
නීවරණ ධර්මයන්ග ් ඇති වීම ගමගහමයි, ඒගක නැති වීම 
ගමගහමයි, ගහාඳට පරීකෂ්ාකාරී වුගණාත්, ඒක වහා ඇති වී වහා 

නැති වන තත්ත්වය ගමගහමයි කියනගකාට තමයි, “අත්ථි ධම්මා’ති වා 
පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති”. ගේවා ධර්මතා. ඒවට කියන්ගන් 
ධර්මතා. අපිත් එක්ක හැප්ගපන්න එන ජාතියක් ගනගමයි. 
නීවරණවලට කිසිම ඕනැකමක් ඇත්ගත් නෑ අපිත් එක්ක 
හැප්ගපන්න. ඒ නීවරණයන්ග ් හැටි එගහමයි. ඒග ාල්ගලා එනවා, 
ඒග ාල්ගලා ඒ කරන්න තියන සංකර පානවා, ධර්මතාව 
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ගපන්නනවා, කාමච්ඡන්දයක් ආවහම ගමගහමයි කියලා 
ගපන්නනවා, යනවා. ඉතිනේ අපි තමයි ගේක පරශ්නයක් කරග න මට 
ගේ කාමච්ඡන්දයක් ඇවිල්ලා ගමගහම කරදර ගකරැවා, ගමගහම 
ගකරැවා කියල වවර ද්ගේෂ ඇති කරගනේදනේ. නැතිනේ ඒක 
ආසාගවන් අල්ලල බදාගනේදනේ.  

ගමන්න ගේ කරැණු නීවරණ කර න්ගන ගේ ධර්ම පිළිබඳව 
මුල මැද අ  ගනාදන්නා ගකනයි. ඒ නිසා භාවනාව ගකළවර 
ගවනගකාට නීවරණ තිබ්බ තැනම තිගයයි. තමන් ඉන්න තැනම 
ඉන්නවා. ගවනස තිගයන්ගන්, ඒවා ධර්මතා. මම කියා ත්තා වූ ගේ 
ගද්තේ ධර්මතාවකේ, නීවරණතේ ධර්මතාවක්. ගේවදයේ ගැටීමත් 
ධර්මතාවක්. ගේකට ගක්නත්ි  න්න ගදයක් නෑ. ඒවට ගක්න්ති  ත්තා 
කියල අෙුවකුත් නෑ. ගේවා වැඩි කරන්න බෑ. ගේවාදයේ හැටි 
ගමගහමයි කියලා, ඒ නීවරණවලට ඉන්න තැන ඉන්න අරිනවා, 

තමන් ඉන්න තැන තමන් ඉන්නවා, එච්චරයි. “අත්ථි ධම්මා’ති වා 
පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති”, ගේවා ධර්මතා කියල සතිය ගහාඳට 

පිහිටුවනවා. “යාව් ව ඤාණමත්තාය” ගේක අඬහැර පාන්න 
කාටවක්වත් කියා පාන්න ගනගවයි. එගහම නැත්නේ අනුන්ට 
කියාදීම පිණිස ගනගවයි. මතුමත්ගත් ගේ පිළිබඳව වො ගහාඳ 
පරිචයක් රැක ැනීම ඇති කරගැනීම සඳහායි. මම ඉපගදනගකාටත් 
ඔය නීවරණ තිබුණා. දැනටත් තිගයනවා. මත්තටත් තිගයනවා. 
භාවනාව කරන්න කලිනතු් තිබුණා. භාවනා කරනගකාට තමයි ඕක 
මහා යගකක්, මහා යක්ස පිසාචගයක් වශගයන් ගප්න්ගන්. භාවනා 
කරල ඉවර උනාට පස්ගසත් අර කරන්න කලින් වග ් තමා. ඒ 
නීවරණ, නීවරණ වශගයන්ම තිගයනවා. ගේක ඥානය පිණිස ගහ්තු 
ගවන ගදයක්. නීවරණ ගබාගහෝ වටිනා ගදයක්. ඒ ගමාකද, දන්ගන 
නැත්නේ කරදර කරනවා. දන්නව නේ කුක්ගකක් වාග යි. ගහාඳට 
හීලෑ කර ත්ත බලු කකු්ගකක් වාග ් තමන්ග ් හැම ගද්ටම 
ගයාදව න්න පුළුවන්. ආන්න ඒ තරමට ඥානය ඇති කර ැනීම 
සඳහායි ගේ සතිපට්ඨාන භාවනාව. එගහම නැතවු අඬහැරයකට 

ගනගවයි. ආන්න “ඤාණමත්තාය පතිස්සතිෙත්තා ” මතුමත්ගතහි 
නීවරණ හැගරනගකාට දැක දැන ැනීම සඳහායි. එළඹ සිටි සිහියක් 
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සඳහායි. නීවරණ අපිට කිසි ගස්ත්ම විශරාම  න්න ගදන්ගන නෑ. 
ඉස්පාසුවක්  න්න ගදන්ගන නෑ. නිතගරෝම ගපළනවා. ඒ නිසා අපට 

අවශය කරල තිගයන්ගන් නිතගරෝම එළඹ සිටි සපුතිට්ිත සතියක් 
පිහිටුවා ැනීමයි. අන්න ඒකටයි නීවරණ භාවනාව. ගමන්න ගේ 
විදිගහ් විශාල  ැඹුරකින්, නැතිනේ අපි ගේ නීවරණ පිළිබඳ 
හදාරා ත්තා වූ, අත්දැක ත්තා වූ සෑම ගද්ම සේපිණ්ෙනය කිරීමකින් 
තමයි නීවරණ පබ්බය හමාර කරන්ගන්.  

ඉතින් ගේ නීවරණ පිළිබඳ අවගබෝධය වග ්ම නීවරණ පිළිබඳ 
සමාගලෝචනය කරන ගේ ගකාටගස්, එක එක ගයෝ ාවචරයාග ් 
තරාතිරේවල හැටියට අර්ථ ගවනස් ගවනවා. පළගවනි මාර්  ඥානය 
පිණිස වැෙ කරන ඇත්තන්ට ගේක මහා කන්දක්, ගේක දරා න්න 
බැරි, ඉවර කර න්න බැරි, කවදාවත් කරන්න බැරි වැෙක් විදිහට 
ගප්න්ගන්. ඒ නිසා තමන්ග ් ආත්ම ශක්තිය, වීර්යය, මීගයකු විතර 
පුංචි කරග න, නීවරණ පිළිබඳ අවගබෝධය මහා කන්දක් බවට පත් 
කර න්නවා. ඒ තමයි නැති බැරි සංඥාව. ගේකට හැප්පිලා හැප්පිලා 
හැප්පිලා හැප්පිලා අසමීිතව හැප්පිලා, ඒ පිළිබඳව යේ කිසි 
පරමාගණක ධර්මතා වශගයන් අවගබෝධ කරනගකාට අර මීගයක් වග ් 
තිබුණු තමන්ග ් ආත්ම ශක්තිය, ගපෞරැෂත්වය, අධිෂ්ඨාන ශක්තිය 
දමෝරනේන පටන් න්නවා. හරියටම නීවරණ එනගකාටම ගමගනහි 
කර න්න පුළුවන් නේ, නීවරණවලට ඔය ඔච්චරම ගසල්ලේ කරන්න 
හේබ ගවන්ගන නෑ. නීවරණවලට බගය් ගකාච්චර සණ්ෙ ු කළත් 
වැගේ දිනන්නත් බෑ. මම නීවරණවලට සමානව මුහුණ ගදන්න ඕනෑ 
කියල, අර ගයෝ ාවචරයාග ් ගපෞරැෂත්වය, චින්තන ශක්තිය 
වැගෙනගකාට සම තත්ත්වගය් ලා සලකන්න පුළුවන් ගවනවා. තව 
ඉස්සරහට ඉස්සරහට යනගකාට නීවරණ කියල කියන්ගන් ගහාඳ 
බණක්. ගහාඳ ධර්මතාවක්. සංසාගරන් එග ාෙ ගවන්න ගහාඳ 
පාලමක්, ගහාඳ ඒදණ්ෙක් වශගයන් ඒක පරගයෝජන කර න්න පුළුවන් 
ගවනවා. පරගයෝජනය සලකල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගවනවා. තව 
ඉස්සරහට යනගකාට, අගන් සර්වඥයන් වහන්ගස්ට විතරයි ගේ 
නීවරණ පිළිබඳව ගමච්චර ගහාඳ වි රහයක් කරන්න පුළුවන් උගන්, 
ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්ගස් අගනකුත් ශාස්තෲන් වහන්ගස්ලාට 
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වැඩිය ගබාගහෝම ගශර්ෂ්ඨයි කියලා සර්වඥයන් වහන්ගස්ග ්  ුණ වැඩි 
කරන්නත් ගහ්තු ගවච්චි කාරණාවක් විදියට නීවරණ  න්න පුළුවන්. 
දකදලසන ද යකේ විදියට දනදමයි දපේනේදන. 

අන්න එතගකාට නේ කියන්න පුළුවන් නීවරණ ධර්ම කියලා. 
ඉස්සර නේ දම් ‘ධර්ම’ කියන ප ය නීවරණ කියන ප යතේ එකේක 
ඈඳන්න බැරි තරේ. ඒ ගමාකද ධර්ම කිේවම අපි ළඟ තිගයන්ගන් 
ගබාගහෝම පිරිසිදු උත්තම ආයය වචනයක්. නීවරණ කියලා කිේවහම 
ගකගලසන, අපිරිසිදු කරන, ගපළන ගදයක්. නමුත් නීවරණ ‘ධර්ම’ 
බවට පත් ගවන්ගන් ගයෝ ාවචරයාග ් ජීවිතගය් ඒ ගකගරහි දක්වන 
ආකල්පමය ගවනස නිසා. අපි ගේකට තමයි භාවනාව කියල 
කියන්ගන. අපි ගේකට තමයි විපස්සනාව කියල කියන්ගන. ඒක 
පටන් න්නගකාට තිබුණ විදිහටම තමයි නීවරණ නම් අවසාන 
ගවනගකාටත්. නමුත් අපි ඒ ගකගරහි දක්වන ආකලප්ය, විපස්සනාව 
නිසා පුදුමාකාර විදිහට උෙුයටිකුරැ කිරීමක් ගවනවා.  

ගමන්න ගේ විදිහම තමයි, ගේ වග ්ම ගදයක් තමයි අපි ගේ 
අද ඉදිරිපත් කර න්න හදන පඤ්ච උපාදානස්කන්ධ පිළිබඳව අපි 
මුලින්ම මතක තියා න්න ඕනෑ. ගවන විදිහකට කයිනව නේ, ගේ 
පඤ්ච උපාදානස්කන්ධ භාවනාව අවසානගය්දී හරි විදිහට අජ්ඣත්ත 
වශගයන්, බහිද්ධා වශගයන් ඒ වාග ්ම ඇති වීේ වශගයන්, නැති වීේ 
වශගයන්, ඇති වීේ නැති වීේ වශගයන් පඤ්ච උපාදානස්කන්ධ 
සලකනගකාට, ආන්න අර විදිගහ් ඇසීම නිසා යේ විදිහක හිස ඔසවා 
බැලීගේ ශක්තියක් ඇත ි ගවනවා. භාවනා කර කර, වැටි වැටි 
නැ ිටිනගකාට ඒක තව ටිකක් දැඩි ගවලා, ගකාන්දත් පණගැහිලා 
එනවා. ඒක ගහාඳට ජය  ත්තට පස්ගස්, ගහාඳට උපාදානස්කන්ධය 
ඉදිරිපිට ගකළින් හිටග න ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් ගවනවා. 
තවත් ගකගනකුට කියල දීල වැෙ කරනගකාට ඔය උපාදානස්කන්ධ 
උපකරණ ආයුධ වශගයන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් 
ගවනවා. ඒ නිසාම වැද ත් ගවන්ගන් ගහාඳට ගේක අහල දැනග න, 
තමන් තුළින් පරතයක්ෂ වශගයන් කරියාවත් කිරීමයි.  
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ආන්න ඒ පසුබිම, ඒ මූලකි ආකල්පය භාවනා, බණ ගකගරහි, 
ධර්මය ගකගරහි, සතිපට්ඨාන ධර්ම ගකගරහි ඇති කර න්න ගේ 
වග ් සුළු පිරිසකට හැර බණ අහන සෑම පින්වගතකුග න්ම 
බලාගපාගරාත්තු ගවන්න අමාරැයි. හුඟගදගනක් ගේ පිළිබඳව  ත්තා 
වූ ආකල්ප කවදාකවත් ගවනස් කරන්න ලෑස්ති ගවන්ගන නෑ. ඉතිනේ 
එගහම ගකගනකුට ගේ ධර්ම ගද්ශනාගවන් ශෘතමය මට්ටගමන් 
එහාට යනේන අමාරැයි. නමුත් සතිපට්ඨානය වග ් ඒ ශෘතමය ඥානය 
කරමකරමගයන් පරගයෝජනය සලකලා, ජීවිතගය් තමා ස්වාමිත්වයක් ඇති 
කරග න, පස්ගස් ඒ ධර්ම ගකාට්ඨාස ආයුධ උපකරණ වශගයන් 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරගේ ගවනසක් සතිපට්ඨානගයන් 
නිතගරෝම බලාගපාගරාත්තු ගවනවා. ඒකයි සතිපට්ඨානය 

පටන් න්නගකාට කියන්ගන, “එකා ්නා අ ං භික්ඛ්ව ම්්ගා 
සත්තානං විසුද්ියා” ආදි වශගයන්. ඉතින් ඒ පරගයෝජනය සලකලා 
පරගයෝජන දක්වලා, ඒවා කර ගදන බවට, හරි  ියාම  ාස්තු ග වීගේ 
කරමයටයි සතිපට්ඨානය වෙන්ගන. කාලා බලලා ගහාඳ නේ සල්ලි 
ග වන්න. එගහම නැත්නේ හරි  ියාම අපිට  ාස්තුව ග වන්න, අපි 
ඒ කාරිය කරලා ගදන්නේ. ආන්න ඒ තරගේ, බුදුරජාණන් වහන්ගස් 
ගේක ගේ ගපාළගව  හ හා විකුණන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිගයන්ගන්. ගේ සෑම ධර්මයකම වාග ් පරගයෝජනය සලකලා ඉදිරිපත් 
කිරීගේ අපූරැ හැකියාවක් උන්වහන්ගස්ට තිබ්බ.  

ගමන්න ගේ විදිහටම පංච උපාදානස්කන්ධ විෂගයහි සලකා 
බලනගකාට මුලින්ම අපට කියා න්න තිගයන්ගන් සාමානය දවච්ි, 
නැත්නේ සුළු ගේලාවක් තළු කරන හඳුන්වාදීමකදී ගේ මුළු සංසාගරම 
අපට ඉග න ත්තැහැකි නාමරෑප වශගයන්. ගේ ගදකට අහු 
ගවන්ගන් නැති ගදයක් ඇත්ගත් නැහැ. නමුත් ඒ නාමරෑප 
කියනගකාටම අපිට ඒගක ආ මික පැත්තක්, ආධයාත්මික පැත්තක්, 
 ැඹුරැ පැත්තක් තිගයනවා. ගේ කගේකට  ිහිනේ ඉල්ලන ගදයක් 
ගනාගේ. එගහම නැත්නේ ගතාටුපළක සැණගකළියක පවතින ගදයක් 
ගනගවයි. ඒවදයදි ගේ දකින රෑප, ගේ නාම දම්වදයේ ලස්සන 
දම්රිච්ච  තියක් තිගයනවා. ඒවා තියනේදන ගේ ආස්වාද දකාටදසේ. 
ජීවිතගය් පවතින ගලෞකකි ආස්වාද පැත්ගත් නාම රෑප වග ් වචන 
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සාක්ෂි. ඒවා ගබාගහෝම  ැඹුරැයි. නමුත් ගයෝ ාවචරගයකුට ඉතිනේ 
ඉපදිච්ච  මන් ළමගයක් රන්කිරි කට  ෑවා වාග ්, නාම රෑප කියන 
ගදක විපස්සනාගවදි රන්කිරි කට  ෑවා වාග ් තමයි. නමුත් ඒක 
ගබාගහෝම  ැඹුරක්. එගහම නැත්නේ ලී දකාදට්ක පළගවනිම පැල 
ඉර වග ්. ගලකට කුළුදගඩිදයනේ ගහපුවාම ඇති ගවන පළගවනිම 
පැල්ම වග ්. ඉතිනේ ඒක ගලාකු පැල්මක් බව හැබෑව. නමුත් වැගේට 
 න්න නේ, ඒක ඉතිනේ තව ග ාෙක් තළලා තමයි පාවිච්චි කරන්න 
ගවන්ගන්. ආන්න ඒ වග ් නාමරෑප කියනගකාට ඒක පිළි න්න, 
අදහන, නමුත් වැටහීම ගහාඳට පරකට නැති, එයිනුත් නාම ගකාට්ඨාස 
කියන එක පිළිබඳ වැටහීම මඳ ඇත්තන්ට ඉතාමත්ම ගහාඳම ගද් 
තමයි උපාදාන ස්කන්ධ පබ්බය කියන්ගන.  

රෑප කියන එක රෑප වශගයන්ම තිගයනවා. නාමරෑප 
කියනගකාට ගේ ගයෝ ාවචරයට රෑප වැටගහනවා, නමුත් නාම 
වැටගහන්ගන් නෑ. ආ - වැගටගහන්ගන් නැත්නේ නාම කියල 
කියන්ගන ගමානවද? දව නා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ කියල 
හතරකට ගබදල උ න්වනවා. එතගකාට අර නාමරෑප කියපු එක, 
නාම කාණ්ෙය හතරකට ගබදල තියන නිසා රෑප කාණ්ෙයත් එක්ක 
 ත්තහම පහක්. අර නාමරෑප කියන එක අවගබෝධ කළ යුතුම ගදයක්. 
ඒ යුතු ගද් උනත් අහනගකාට, කටට වචගනට හුරැ උනාට ගේක 
පිළිබඳව ගබදා දැක්වීමක් අවශය වන නිසා සක්න්ධ, ධාතු, ආයතන 
ආදී වශගයන් එක එක ගකනාග ් චරිතය හැටියට සර්වඥයන් 
වහන්ගස් ගබදා දක්වල තියනවා. ගේ පඤ්ච උපාදානස්කන්ධය 
නැත්නේ පඤ්ච ස්කන්ධය වශගයන් ගේ දබදීම කරන්ගන් ගේ නාම 
ස්කන්ධ පිළිබඳව, රෑප නාම ගදගක් නාම ගකාට්ඨාසය පිළිබඳව හිතට 
දාපු විගශ්ෂ වූ ඥානය, නුවණ මදි ඇත්තන්ට වැඩිපුර අධයාපනය 
සඳහා. නාම ගකාට්ඨාස තමයි දව නා, සඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ාණ 
වශගයන් සඳහන් කරන්ගන්. ඉතිනේ ඒකම සමහර ආචාර්යයවරැ 
උත්සාහ කරනවා දමනේන දමදහම විගරහ කරනේන. සතර 
සතිපට්ඨානගය් කායානුපස්සනාව කියල කියන්ගන් අර අපි කියාපු 
රෑප ගකාට්ඨාස, නැත්නේ රෑප ස්කන්ධය. ඊට පස්ගස් 
ගේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධේමානුපස්සනාව 
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කියනගකාට අර ගේදනා ස්කන්ධගය් ගේදනානුපස්සනාව කියල 
ඔන්න ගබාගහෝම ගහාඳට විසේතර කරන  තියක් තිගයනවා. ඊට 
පස්ගස් චිත්තානුපස්සනාව විඤ්ාණ ස්කන්ධයට දානවා. සිත = 
විඤ්ාණය. ඊට පස්ගස් ධේමානුපස්සනාව කියන්ගන් ගමානවද 
එතගකාට? සංස්කාර, සඤ්ා කියන ධර්මතා. ඒ වාග ්ම චරිත 
වශගයන් බලනගකාටත් කලවේ චරිතවලට රෑප වශගයන්, ඒ වාග ්ම 
ගේදනා අධික, නැත්නේ චිත්තානුපස්සනා පැත්තට බර, ඒ වාග ්ම 
ධේමානුපස්සනාවට බර ආදී වශදයනේ එක එක චරිත ගකාට්ඨාසත් 
හඳුන්වල දීල තිගයනවා. 

ගේ හැබැයි විශ්ව සාධාරණ ගබදීමක් ගනගමයි. නමුත් 
ගකගනකුට ගේවා පළල් ගකාට ධර්මය හදාරනගකාට, ඒ ගේ පැත්ත 
ගපරළ ගපරළ බලනගකාට, බහුතරයකට සාධාරණයි කියල ගප්නවා. 
ඒක නිසා කායානුප්සසනා ගකාටස හුඟක් ගවලාවට කාමය පැත්තට 
බර, මිශර අදහස් ඇති ඇත්තන්ට  ැළගපනවා. ගමාකද හුඟාක් 
ගලෝගක් ඉන්ගන් ගේ කාමයට බර ඇත්ගතා නිසා, ඒ රෑප පැත්ගතන් 
තමා භාවනාව පටන් න්ගන්. ඒක ඒ ඇත්තන්ග ් චරිතයට 
 ැළගපනවා. ඒ වාග ්ම උපාදානස්කන්ධ  න්නගකාට ඔය රෑප 
උපාදානස්කන්ධය, නැත්නේ ගවන් කරලා  න්න පළුුවන්, දි  පළල 
මනින්න පුළුවන්, එගහ ගමගහ යන එන රෑප තමයි  න්ගන්.  

ඉතිනේ ඕවා ගකාච්චරකට පටලවගතේත  කියල කියනවා නේ, 
පටන්  ැන්ම ගකායි විදියකින් හරි ඉෂ්ට කර තත්ට, අද ගේ මහා 
ගලාකුවට හයිගයන් කතා කරන තාක්ෂණයයි විදයාවයි හිතුවා රෑප 
විතරමයි වැද ත් ගවන්ගන්, ඒගකන් පුළුවන් ගලෝගක් අත්ගපාත 
ගහායා න්න. ගේ ගලෝගක් රහස් ටික ඔක්ගකෝම තිගයන්ගන් රෑප 
තුළයි, ඒ නිසා නාම සක්න්ධය කියල කියනව නේ ඒක  ුප්ත 
විදයාවක්. ඒක කිසිම තර්කයකට  ැළගපන්ගන නෑ. ඒක 
යක්ගදස්සන්ග ් වැෙක්, කට්ටඩියන්ග ් වැෙක්. ඒක අපිට අවශය නෑ. 
ඒගක කිසිම විදයානුකූල ගදයක් නෑ. ඒගක කිසිම තර්කයක් නෑ. ඒගක් 
කිසිම ගර්ඛීය වර්ධනයක් නෑ. ගේ රෑපවල නේ තිගයනවා. ගේක 
අල්ල ත්ත  මන්, ගේක ඉස්සර කර ත්ත  මන්, මුළු ගලෝගකම බට 
කැගල්කට  ිනි තිබ්බ වග ් විදයාව, විදයාව, විදයාව තමයි හැම 
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පැත්ගතන්ම එන්න පටන් අර ත්දතේ. අෙු තරගේ කියනවා නේ 
දර්ශනවාදීන් පවා සේපූර්ණ විදයානුකූලව හිතුවිලි මවන්න  ිහිල්ලා 
අද සියයට සියයක් පරශ්න. දම් කාගල් ඒ ඇත්ගතෝ සක්විති රජග ාල්ල 
වග ්. ඒ ගමාකද ඒ විදයානුකූල නිෂ්පාදන පිළිබඳව ගතාරතුරැ මිට 
ගමාළවග න, ඒවා ගනාදන්න ඇත්තන්ට ගේ රෑපත් එක්ක විස්තර 
කරලා කතා කරනගකාට, ලංකාගේ ගේ ගද්ශනාව ගදගවනි වර අහන 
ඇත්ගතාත් කට ඇරග න අහග න ඉන්න කාලයක් තිබ්බා. 

ගමච්චර ලස්සන ධර්මයක් ගේ විස්තර ගවද්දී, නාම රෑප ගදක 
නාම ස්කන්ධ හතරට කෙල ගපන්නපු බුදුහාමුදුරැවන්ග ් ධර්මය 
පිළිබඳව කිසිම පරිචයක් නැති ඇත්ගතා, ගේ රෑප ස්කන්ධය පිළිබඳව 
ගමච්චර විස්තර කරන ගකාට, වඳින මට්ටමකට පත් වුණා. දණ බිම 
ඔබන මට්ටමකට පත ්වුණා. අගන් මට අවුරැදු 26 ක් යනකලේ මං ගේ 
විදිහට පන්සිල් දැනදගන හිටිය නං. මං හිතුව විදයාව කිේවහම ඒක 
ඉතිනේ ආගය නෑ ඉස්සරහදි මුළු ගලෝගකම අල්ලන්න පුළුවන්, ගේ 
සෑම රහසක්ම අල්ලන්න පුළුවන්, ඔය හිත කියන එක ‘ඉජු ඉජු’ කියල 
කතා කර න්න පුළුවන් ගවයි කියල ඇදහිල්ලක් තිබුණා. ඒ තරමටම 
මටත් ඉ ැන්නුවා. ඒ තරමටම අ ත් උගනේනනවා. ඒ තරමටම 
හිතනවා ගේ ගභෞතික ගලෝගක් රෑපස්කන්ධය තමයි ඔක්ගකාටම මුල 
කියලා. ගේකට තමයි සර්වඥයන් වහන්ගස් අවිදයාව කියල 
කියන්ගන. ගේ උපමා ටික කියන්න පුළුවන් අප්පටිපත්ති අවිදයාව සහ 
මිච්ඡාපටිපත්ති අවිදයාව කියල. ගේ ගලෝගක් මැවේුකාර ඇත්තන්ට 
නේ නාම ධර්ම ගකාටස ඔක්ගකෝම ගදවියන් වහන්ගස්ට බාරයි. ඒ 
 ැන කතා කරන්න හිගතනවා, කතා ගකරැගවාත් සදාකාලික අපායට 
යනවා. ඔන්න රෑප ගකාට්ඨාස තිගයනවා, ඔය ටික බදාග න 
ගබදාග න හිටපල්ලා කියන අදහසත් එකක් යනගකාට ගේ අවිදයාව 
ඒ ඇත්තන්ග ් ගද්ශපාලන බලය කියන එක ගලාකු ආයුධයක් 
කර ත්ත.  

ඒකයි අර සාක් කමිටුව අපිට කියන්න පටන් අර ත්ගත්, අපි 
මිථා මත අදහන, එගහම නැත්නේ නාම ධර්ම  ැන සිතන,  ුප්ත 
විදයාව ජය කරවන, නැත්නේ අභූත ගද්වල්  ැන හිතන ආසියාතික 
ජාතිකයන් වශගයන් අපිව ගකාන් ගකරැව. ලංකාව වග ් පුංචි රටවල් 
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ගදකතුනක් විතරයි යේ කිසි පරමාණයකට හරි, පදයකින් හරි නැණ 
වර්ධනගය් ධර්ම ඉතුරැ කර ත්ගත්. පරධාන වශගයන් අද මැගල්සියාව, 
ඒ වාග ්ම ඒ ආශරිත රටවල්, ඔය ඉන්දුනීසියාව වග ්, පරධාන බුද්ධා ම් 
රටවල් ඔක්ගකාම යට වුණා අර ද්රවවා යට. බුදුපිළිම කෙල දාල, 
ලියකියවිලි ඔක්ගකාම පුච්චල දාල, ගේ ඔක්ගකාම මිථා මත, ගේවා 
ලාමක ම්ගල්ච්ඡ ධර්ම, ගේවගය් තිගයන්ගන නිකන්  ුප්ත බවකේ, 
ගේවගය් කිසිම ගදයක් ඔප්පු කරල ගපන්නන්න පුළුවන් ගදයක් නෑ, 
තර්ගකට අහු ගවන්ගනත් නෑ කියල ලකුණකේවතේ නැති ගවන්න 
මැකුව. ගේ රටවල් කීපයක්වත් අර ග නාපු සේපරදායට තාම සැලකිලි, 
ගහ්තු කරැණු සේබන්ධ ගකාට සලකල, ගේගක් පරණ පැති අපට 
පුළුවන් පරමාගණට රැක න්න ඕනෑ කියල, මහ අන්ධකාර යු ගය 
බුද්ධා ගේ මූලිකම, පරධාන මූලධර්ම ටික රැකග න ආව. 

නමුත් අද ඒ පුසග්කාළ ගපාත කළු පිරිමැදල බලනගකාට 
ඒගක තියන විස්තර, අර කියන දාර්ශනිකයන් පළගවනි පංතිගයවත් 
තිගය්යිද කියලා හිතන තරමට අද ගහාඳගටෝම ඒ ඇත්තන්ග ් තිත්ත 
මතු ගවලා තිගයනවා. ගකෝේගබ එළි ගවලා තිගයනවා. ඒ නසිා එකක ්
තියනවා ග ෞරව කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තන්ට ගත්රිලා තිගයනවා 
ගේ රැකග න ආපු ගද්, නාම ධර්ම පැත්ගත විශාල  ැඹුරක් 
තිගයනවා. අල්ලන්න පුළුවන් ඔක්දකාම දනදමයි සතයය. අලල්න්න 
බැරි තැන්වලත් සතයය තිගයන්න පුළුවන්. ඒ සතයය ගත්රැේ කර ත් 
ඇත්ගතෝ අර  ූඪ ධර්ම විතරක් ගත්රැේ ියාම ඒකට අඬහැර පානවා 
වග ් අඬහැර පෑමක් නේ නෑ. ඒ ගමාකද, සතයය නිසා. අඬහැර පෑව 
නේ ගබාරැ. ලාබ බෙුගේ හිලක් තිගයනවා කිේව වග ්, ඕනැවට 
වැඩිය කියාපාන්න  ියා නම් අනිවාර්යගයන්ම එතන ගබාරැව 
තිගයන්ගන. 

ඉතින් ගේ නාම ධර්ම, රෑප ධර්ම පිළිබඳ සම බර වි රහයක් 
ඉදිරිපත් කරන සර්වඥයන් වහන්ගස් ගද්ශනා කගළ් ගේක 
පරඥාවන්තයන් සඳහා පමණයි. ගේක හන්දියක් හන්දියක්  ාගන් 
විකුණන්න බෑ. ඒක ග නයිල කාට හරි මායා කරන්න බෑ, රවට්ටන්න 
බෑ, ගහාඳ ඥානවන්තයාට ගේක වැගටහනවා කියලයි. උන්වහන්ගස් 
ඒකාන්තගයන්ම පිළි ත්ත කාරණාවක් තිගයනවා: හැමදාම ගේ 
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ධර්මය ගත්රැේ න්න ගකාටස ගලෝගක් සුළුතරයක්මයි. කවමදාකවත් 
බහුතරය ගවන්න විදිහක් නෑ. බහුතරය උනා නේ ඒක සාරධර්මයක් 
ගවන්න බැහැ. තලතුනාකම ගහාඳ ගදයක් උනාට කවදාකවත් ඒක 
ගහාඳ ගපෝෂණ පදාර්ථයක් ගවන්ගන නෑ. ඒ නිසා නාම ධර්ම පිළිබඳව 
 ගේෂණයට ගයෝ ාවචරයා ගපළගඹනගකාට, ගමන්න ගේ 
ඉතිහාස ත පදනම, අද ගේ 1980 දශකගයන් පස්ගස් ඇති ගවලා 
තිගයන ගේ චින්තන විපල්වයත් එක්ක බලනගකාට ගේක දැනග න 
තිබීම ඉතාම වැද ත් ගවනවා. නමුත් ගේක පිළිබඳව  ිහිගයෝ දන්න 
තරමටවත් හුඟක් ගවලාවට පැවිද්දන්ට ගේක දැන න්න බැරි ගවලා 
තිගයනවා. ගමාකද, පැවිද්ගදා හිතනවා ගේවා ඉග න ැනීම අනවශය 
බාධක, අනවශය මත ඉග න ැනීමක් කියලා. ඒ නිසා හුඟක් 
ගවලාවට පැවිද්ගදා අනාත්මය  ැන කතා කළාට, ආත්මය කියන්ගන් 
ගමාකක්ද කියලා දන්ගන නැති නිසා පටලැවිල්ලක් තිගයනවා. ඉතිනේ 
ආත්මය කියල ගකාගහාමද ගවන්ගන කියල දන්ගන නැතුව, 
අනාත්මය  ැන කතා කරල වැෙක් නෑ. දැන් ආත්මය ඇති ගවච්චි 
හැටි අඩු ගාදන අහලවත්, එගහම නැත්නේ අපි ඒක නෑ කියන්න 
උත්සාහ කළාට ගකාගහාමද අපි තුළ ගේක කරියාත්මක ගවන්ගන් 
කියලාවත් හැඟීමක්, වර්තමාන ගමාගහාතට සේබන්ධ කර ැනීමක් 
නැති වුදණාතේ ඒක හරියට බූරැව පිදට් පටවපු හකුරැ ටිකක් වාග ්. 
ගමානවත් ගනගවයි ගමතනත් බූරැවට හකුරැවලින් වැෙක් නෑ. 

හුඟාක් ගවලාවට ගේ ධර්මය සාමානයගයන් මූලධර්ම ාණය 
ඇති ඇතේතනේදගනුතේ දගාඩකේ රැකුණා. අතීතගය් සිටි ඒ ඇතේදතා 
 ුණ රැකව සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා සුතමය ඥානයත් 
අවශයයි. නමුත් ඒක වර්තමානයට  න්න පුළුවන්, වර්තමානගය් අපි 
ළඟ ආත්ම සංඥාව තිගයනවා, අපි ළඟ ගේ නාම රෑප පිළිබඳව ඇත්තා 
වූ තණ්හාව තිගයනවා, අපි ළඟ ගේ නාම රෑප පළිිබඳව ඇත්තා වූ 
අවිදයාව තිගයනවා කියන පදනමින් පටන් ත්ත නේ, ඒක ඖෂධයක් 
වාග ්. ගේක ගත්රැණත් ගකාගහාමද අපි ගේ ධර්ම කණ්ණාඩිගයන් 
බලලා, ගකාතනද ගේක පිළිබඳව අපිට අවිදයාව පහළ ගවන්ගන්, 
ගකාතනද ගේ රෑප පිළිබඳව අවිදයාව අපිට දැක දැන න්න පුළුවන් 
ගවන්ගන්, දකාතනිනේ  පහ දවලා යනේදන. ඒ වග ්ම නාම ධර්ම 
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පිළිබඳව, අපි උත්පත්තිගයන් ගබෞද්ධගයා වුණාට, අපි 
සමයක්දෘෂ්ටිකයි කියල කේිවට, ගකාගහාමද අපි තුළ ඒ මිථා ෘෂේටිය 
කරියාත්මක ගවන්ගන කියල අපි ඒ පිළිබඳව නිරීක්ෂණාත්මක දැක්මක්, 
එගහම නැත්නේ ධර්මමය විචක්ෂණයක් අපි ළඟ ඇත ිකර ත්ගත් 
නැත්නේ, ඒක ඖෂධයකේ විදියට අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි ගවනවා. 
ඒත් අපි ගේ සාකච්ඡා කරන ගකාටසට ඉතාමත්ම ඍජුව සේබන්ධ 
කර න්න පුළුවන් ධර්ම ගකාට්ඨාසය තමයි ගේ බුද්ධා ගේ තියන 
පංචුපාදානස්කන්ධය. ඒ ගබෞද්ධයාග ් විෂයක්. ඒකතේ ධර්මය, බුද්ධ 
ධර්මය, සද්ධර්මය, තමන්ග ් ජීවිතයට ළං කර න්න ඕනෑ ඇත්තන්ට, 
සාමානයගයන් ගේක රැකග න යන, සභයත්වගයන් රැකග න යන 
ඇත්තන්ට වො විශාල අර්ථයක් තිගයනවා.  

ඒ නිසා අද ගපාත්පත් බැලුගවාත් ග ාොක් ඒ  ැන ලියවිච්චි 
ගද්වල් තිගයනවා. නමුත් ඒවා බලනගකාට, ගේක ගත්රැේ අරග න 
පරගයෝජනවත් විදිහට කිට්ටු කර න්න ලියවිච්ච දපාතේ ඉතාම කීපයයි 
තියනේදන. ඒතේ ඒ පරද ේශදය වුණතේ පහු ිය කාගල නේ වර්ධනයක් 
තමයි ගප්න්න තිගයන්ගන. ටිගකන් ටික ටිගකන් ටික මූලධර්ම 
ඉග න ැනීගේ අර්ථගයන් ගහෝ ගේවා, ජීවිතයට ළං කර බැලීගේ 
අර්ථගයන් ගහෝ ගේවා අවශයතාව වැගෙන්න පටන ්ත්තා. ඒ වැඩීම 
නිසා අ  යම් පරද ේශයක ධර්ම ගද්ශනාවල ගේ වග ් ගහාඳට දම්ක 
කිට්ටු කරල කතා කරන  තියක් තිගයනවා. ගපාත්පත්වලත් භාවනාව 
ළං කරග න, ජීවිතයට ළං කර ැනීම සේබන්ධගයන් වැඩි 
සැලකිල්ලක් ඇති ගවලා තිගයනවා. ඒක නිසයි අපිට කල්පනා 
කරන්න පුළුවන් උගන්, අපිට ලැබිච්ච ගේ බුද්ගධෝත්පාද කාලය 
වග ්ම මනුෂය ආත්ම භාවය කාල සේපත්තිකරයි. ඇත්තටම ගේවා 
අකාලික ධර්ම. නමුත් ශාසන ඉතිහාසය දිහා බලනගකාට 1930, 40, 
50, 60 වග ් දශකවල කවමදාකවත් ගේ විදිගහ කලඑළියක් තිබුදණේ 
නෑ. දම්ව ඔකේදකාම ගපට්ට ේවල ආරක්ෂා ගවලා තිබුණ බව 
හැබෑව. නමුත් ගමානවද ඒ රැකග න ආගව කියලා ගමච්චර විෂදව 
ගහායා බලන  තියක් තිබුදණේ නෑ. ආන්න ඒ නිසා අපි හිතා න්න 
ඕනෑ ගේක අගප් කාගල, ගේක අගප් යු ය. ඒක සඳහා අපිට කරන්න 
තිගයන ගද්, එේවා නැවතත් අර ගපට්ට ේවල දාල රකින එක 
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ගනගවයි. ඒගක තිගයන ගද්වල් ගහාඳට කළු පරිිමැදල ගත්රැේ 
අරග න, අපි ගමගතක් කල් භාවනාගවදි කරග න යනගකාට 
වැරදිච්ච තැන් තිගයනව ගන්, ඒ වග ්ම අපිට යේ යේ පරතයක්ෂ 
ගවච්ච ගද්වල් තිගයනව ගන්, ආන්න ඒකට ගේක සේබන්ධ කර ත්ත 
නේ, පැහැදිලිව පරතිඵල අත් ගවන්න පටන් න්නවා. හදවත  ැස්මත් 
එක්ක සමීප ගවන්න පටන් න්නවා. අන්න ඒ ගකාටස තමයි 
ගයෝ ාවචරගයා වශගයන් අපට අවශය කරන්ගන. 

ආන්න ඒ විදිහට බලනගකාට සර්වඥයන් වහන්ගස් 
ගපන්නන්ගන ඉස්ගසලල්ම රෑප ධර්ම. ඒ ගමාකද උන්වහන්ගස්ත් 
බාර න්නවා, පැහැදිලිවම ගේ නාම රෑප ගදගක් රෑප ගකාට්ඨාසය 
ගල්සියි. අර විදයාඥගයා කරපු වැගේමයි. විදයාඥවරැ දකරැදව ඒක 
ආධානගරාහීව ගකළවරකට කියාගදන එක. නාම ධර්ම  න්නම එපා. 
 ත්ගතාත් බ්ගර්ක් නෑ. කේරැ හරි  ත්ගතාත් ඒ මනුස්සයා නිකං 
හැඟුේබර දවනවා විතරයි, කිසිම විදයානුකූල  තියක් නෑ කියල නාම 
ධර්ම පරතික්ගෂ්ප කිරීමට ගමතනදී රෑප ධර්ම ආයුධයක් කර ත්තා. 
ඒකයි. නාම රෑප ගදගකන් රෑප ධර්මයට බැස න්න ගල්සි නිසා, 
රෑපගයන් දම්කට බැස න්නවයි කියන එක ගයෝ ාවචරයට ගල්සි 
කරන වැෙක්. සර්වඥයන් වහන්ගස් ගේ රෑප ධර්ම ඉස්සර කර ත්ගත් 
ගල්සි තැනින් පටන් න්න ඕනෑ නිසා. සාමානයගයන් ඕනෑම 
භාෂාවක්  ත්තහම, ගේ වග ් එකක්  ත්තහම ඉතිනේ ඒදක අකුරැ 
ප ේධතිදය ගබාගහාම ගලාකු අක්ෂර විනයාසයක් තිගයන්ගන. ඒක 
අගප් සිංහගලන් පටන් න්නගකාට “අ” යන්ගනන් පටන් න්ගන. 
නමුත් බුරැම භාෂාව පටන් න්නදකාට “ක” යන්ගනනේ පටන් න්ගන. 
බුරැම භාෂාව පිළි න්නවා “අ” යන්න අවමං ල ලකෂ්ණයක් කියලා. 
හැමගද්ටම නිදෂේධ අර්ථයක් ගදන නිසා “අ” යන්ගනන් පටන් න්න 
එක ගහාඳ නෑ. නමක් තිබ්ගබාත් “අ” යනග්නන් කවදාවත් නමක් 
තියන්ගන නෑ. තිබ්ගබාත් ඒ අර පක්ෂ රාහී ගවච්චකමට මිසක්කා, 
නැත්නේ “අ” යන්න ගබාගහාම නපුරැ ගදයක්. ඒ නිසා “ක” 
යන්ගනන් පටන් න්ගන. නමුත් කවදාවත් “අ” යන්නවත්, “ක” 
යන්නවත් ගනගේ ඉසග්සල්ලාම අපි ලියන්ගන්. යේ කිසි ගකගනක් 
ලියනව නේ, “ර” යන්න ලියන්ගන. ගමාකද ඒක ගල්සියි. රවුමක් 
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ඇඳල වලිදග දික් කරන එක විතරයි තිගයන්ගන්. එගහම නැත්නේ 
“ට” යන්න ලියන්ගන්. රවුම හරියට ඇඳ න්න බැරි උනා නේ “ට” 
යන්න. ඉතිනේ ඒක හරි ගලස්ියි ළමගයකුට කියල ගදන්න. ඊට පස්ගස් 
“ර” යන්නයි “ට” යන්නයි එකතු කරාම “රට”. රට කේිවහම ගමාකක්ද 
අර්ථය කියල ඉස්ගසලල්ම උගනේවන්ගන “ර” යන්න, “ට” යන්න. 
ඉතිනේ දරැගවකුට වැලි පීල්ගල හරි, ගපාගත් හරි,  ල් ලෑල්ගල හරි 
ගේක ඉග නග න, කරග න කරග න යනගකාට, ඔන්න “ප” 
යන්න, “ය” යන්න, “ල” යන්න ආදී වශගයන්, ඉස්පිලි පාපිලි ගහමින් 
එකතු කරල, ඒ වචන කරමකරමගයන් වැඩි කරල ඔගහාම අන්තිම 
ගවනගකාට තමයි “අ”’ යන්න ශ්රී, ෂ ආදී අකුරැ උ න්නන්ගන. 
ගේකට තමයි ආනුපුබ්බී පරතිපදාව කියල කියන්ගන. පැයට කරන ඒවා 
ගනගවයි. ගේක තමයි ගලෝගක් පරාගයෝ ික කරමය. 

අන්න ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්ගස් ගේ නාම රෑප ගදගකන් 
ඥානය ඇත ිගවනවා කියල කියන්ගන් නාම රෑප පරිච්ගේද ඥානයට. 
ඉග න න්න ගකාට උ න්වන්ගන රෑප නාම. ඒ ගමාකද? ඒ මූලධර්ම 
පැත්ගතන්  ත්ගතාත් වැද ත් ගද් වැද තේ තැන තියන්න ඕනෑ. නමුත් 
වැගේට බහිනගකාට ඒගක අනිත් පැත්ත, රෑප නාම. ගේ 
රෑපස්කන්ධය දපනේනනගකාට උන්වහන්ගස් ඉසේසලේලාම 
දපනේනනේදන, “ඉති රෑපානි”, ගමන්න රෑගප. ගතෝරල දීල 
ගපන්නනවා, ගේ රෑපය කියල කිේවට පස්ගස්, ගේ රෑපය 
 ස් ල්වලට අදාළ නෑ. ඒ ගමාකද  ස් ල්වලට ඕව ගවන් කර 
දැන ැනීගේ විඤ්ාණයක් නැති නිසා.  ස් ල් රෑප තමයි. නමුත් 
 ස් ල්වල භාෂාවට රෑප කියල ද යකේ නෑ. අගප් භාෂාවට, ඉෙක් 
තිගයන ග ් ගදාර  ැන දැන ැනීගේ ශක්තියක් ඇත ිඅපට,  ස්  ල් 

රෑප, අගපත් අත පය රෑප, “ඉති රූපං”. අර විදයාඥයා කරපු ගද්මයි. 
ගමන්න රෑපය. ගේගක් දි  ගමගහමයි, පළල ගමගහමයි, වර්ණ 
ගමගහමයි, සටහන් ගමගහමයි, ආකාර ගමගහමයි, ස්වභාව ලක්ෂණ 
ගමගහමයි කියල ගහාඳට ගපන්නන්න පුළුවන්. ගේක සඳහා 
සර්වඥයන් වහන්ගස් කවදාකවත් කළු ලෑල්ලක්, රටහුණු කෑල්ලක් 
 ත්ගත නෑ, ඔය ඇඟිලි දහගයන් තමා ගපන්නුගේ. ඔය මුද්රා 
හස්තගයන් ගපන්නන්ගන් “ඉති රෑපං”. ගේ “ඉති රෑපං” කියන එකට 
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අවධානය ලක් කර ත්තට පස්ගස්, ඒ රෑපය විෂගය්ම, රෑපගය්ම 
නැවත නැවත නැවත නැවත හිත ගයාදවනගකාට රෑප ගලෝකගය් 
විවිධාකාර සේවරෑප නිසා උන්වහන්ගස්ට සිද්ද උනා, ඒ ශරාවක පිරිසට 
එක ගකාට්ඨාසයක් අරග න ගමන්න රෑපය කියල අවධානය 
ගක්න්ද්ර ත කරනේන.  

ගමගහම ගක්න්ද්ර ත කරනගකාට ඒක විදයාගලෝකගයතේ දැකපු 
නිසා හුඟද දනකේ හිතනවා ඔතනදි දම් විදයාවයි බු ේධාගමයි 
සමානයි කියල, ඒගක ද ෝසයකුත් නෑ ඔය ම්ට්ටදම්දි. ඒක දිහා 
බලනගකාට ඒකට ගහ්තු ගවච්චි කාරණා, එකම ගදයක් දිහා නැවත 
නැවත බලනගකාට ඒදක ජාතකය වැටගහන්න පටන් න්නවා. අපි 
එක පුද් ලගයක් ඇසුරැ කරනගකාට ඒ පුද් ලයාග ් ජාතකය අපට 
වැටගහන්න පටන් න්නවා. අහවල් තැනින් ආගේ, අේම තාත්තල 
ගමගහමයි ආදී වශගයන් ගසායන්න පටන් අර න්න  තිය හිගත් එක 
විගශ්ෂ විචක්ෂණ කරමයක්. ඒ නිසා යේ කිසි ගදයක් දිහා, නැවත 
නැවත නැවත නැවත හිත ගයාදවනගකාට එහි විස්තර වර්තමාන 
වශගයන් දකිනවට අමතරව, ඒක පිහිටල තිගයන්ගන් ගමාගක්ද? 
දමාදකනේ  ගේක පැන නැ ්ග ් කියන එක දැනගැනීම ගේ සිගත් 
ස්වභාවය. අපි ඉස්ගසල්ලාම බිත්තියක එල්ලල තියන චිතරයක් දිහා 
බලාදගන ඉන්නගකාට, ඒ චිතරය නැවත නැවත නැවත බලනගකාට 
තමයි අපිට ගප්න්ගන් ගේක කැන්වස් එකක ඇඳල තිගයන්ගන්, 
එගහම නැත්නේ ගකාදළේක ඇඳල තිගයන්ගන්, එගහම නැත්නේ 
ගේක රාමුවක දාල ගේ නූලක එල්ලලයි තිගයන්ගන් කියන එක. ඒ 
රෑපයට ගහ්තු උනා වූ පාදක වුනා වූ ගද්, අර රෑපය පුරාම බැලුවට 
පස්ගස් තමයි ගප්න්ගන්.  

ඒ වාග ්ම, රෑපය දිහා නැවත නැවත බලනගකාට විපස්සනා 
ගයෝ ාවචරයාට විගශ්ෂගයන්ම ගේ රෑපයාග ් සමුදය ගේකයි කියල 
වැටගහන්න පටන් න්නවා. ගේක උ න්නන්න පුළුවන් එකක් 
ගනගවයි, දැකිය යුතු ගදයක්; දකින ගදයක්. ඒ වග ්ම සර්වඥයන් 
වහන්ගස් විසින් ඇති කරපු යාන්තරණයකුත් ගනගවයි. සර්වඥයන් 
වහන්ගස් ගබාගහෝ කාලයක් ගේක දිහා බලාග න ඉඳලා, සෑම 
සිතකටම සාධාරණ මූලධර්මයක් ගසායා ත්තා. යේම රෑප ධර්මයක් 
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දිහා වැඩි ගේලාවක් බලාදගන ඉන්නගකාට ඒ සිද්ධිය පිහිටා තියන 
ද ේ දපේනවා. “ඉති රූපස්ස සමු ්යා” අන්න ඒකට අපි කියනවා, 
සමුදය. රෑපය හට න්න තැන. එතගකාට ගේ රෑපය කියල 
 න්නගකාට සාමානයගයන් බණ ධර්ම පිළිබඳව වැඩිපුර දන්ගන 
නැති ගකනාග ් ඇහැට  ැගටන ගද් තමයි රෑපය. නමුත් අප ි
ගමගතන්දි පැහැදිලි කර න්න ඕනෑ ඇහැට  ැගටන රෑපය, වර්ණ 
රෑපය කියල අපි අගනකුත් රෑපවලින් ගවන් කරල දක්වනවා. ඒ 
ගමාකද කනට  ැගටන ශබ්ගදත් රෑපයක්. ඒක නිසා ඇහැට  ැගටන 
එක වර්ණ රෑපය කියනවා, කනට  ැගටන එක ශබ්ද රෑපය කියනවා. 
දැන් ගමතන ගද්ශනාවක් ඇගහනවා. එතගකාට ඒ අහග න ඉන්න 
හැම ගකනාග ම කනට ඒ ශබ්ද තරං  වැදිච්ච නිසා, මම බණ 
අහන්නා, මම ශරාවකයා වශගයන් දැනීමකේ ඇති ගවනවා. එතනත් 
රෑපම තමයි; ශබ්ද රෑප. ඊ ාවට සගතක් කුණු ගවච්චහම එන  ඳක්, 
නැත්නේ බුදුග ට  ියාම එන සඳුන් සුවඳක්, ගේකට කියනවා  න්ධ 
රෑපය කියලා. නැත ි තැන එන්ගන නෑ. නාසය නැති තැන වැෙ 
කරන්ගනත් නෑ. අනිතේ එක ඒ  න්ධ රෑපය ඇහැට වැෙ කරන්ගනත් 
නෑ, නාසයටයි වැඩ කරනේදන. ඊ ාවට දිවට රස. රස වැටගහන්ගන 
ගකළවලින් අමතරව ගවන ගදයක් දිවට වැටිච්චහම තමා. ඒක 
නාසයට  ත්ගතාත් හරි යන්ගන නැහැ. ඇහැට  ත්ගතාත් හරි 
යන්ගන නැහැ. එතගකාට ඒක රස රෑපය. ඊ ාවට කයට සමීප පහස, 
හැපීම. ඒකට ගපාට්ඨබ්බ රෑපය කියනවා.  

ගේ විදිහට ගේ ඇහැ, කන, දිව, නාසය, කය - ඉතිනේ ගේ 
ගද්වල්වලට අදාළ එක එක රෑප ජාති තිගයනවා. ගේවා ඔක්ගකාටම 

තමයි ගේ සතිපට්ඨානගය්දී “ඉති රූපං” කියල කියන්ගන්. ඒක නිසා 
එගහම කිේවම ග ාෙක්. රෑප කිේවම ග ාෙක්. අපි බලමු පුටුවක් දිහා 
බලනගකාට ඒක ඇහැට හැෙය ගප්නවා - වර්ණ රෑපය. කයට ඒගක් 
හයිය  තිය ගප්නවා. නහය තියලා බැලුගවාත් ඒක හදල තිගයන 
ලීගය් ගහෝ  ාලා තිගයන වාර්නිෂ් ජාතිවල සුවඳ වැටගහනවා. ගතාල් 
 ෑවිල බැලුගවාත් එගහම, දිව  ෑවිල බැලුගවාත් එගහම ඒ ලීගය් 
රසක් තිගයන්න පුළුවන්. ගමන්න ගේ විදිහට එකම රෑපගය්, ගමතන 
රෑපගය් කිේවහම මම නැවතත් සමාව ඉල්ලා හිටිනවා 
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අවස්ථානුකූලව ගත්රැේ න්නයි කියලා, පුටුව කියන රෑපගය් වර්ණ 
රෑපය තිගයනවා, ඒගකන් නිපදවන ශබ්දයක් තිගයනවා,  ඳක් 
තිගයනවා, රසක් තිගයනවා, පහසක් තිගයනවා. 

ගේක පිළිබඳව වැඩිපුර කියනව නේ, ඔන්න ඔය පගහන් 
එකයි එක ගවලාවකට අපි අත්දකින්ගන. නමුත් අපි ඉතුරැ පහම 
හිගතන් ඒකට ආගරෝපණය කරලා පුටුවක් හිගතන් හදා න්නවා. 
පුටුගව සටහන් දකිනගකාටම පුටුව කියන සංඥාව අපි  න්නවා කියල 
කියන්ගන් සටහගන් වැටගහන්ගන් ඇඳිච්ච රෑපයක්. එතගකාට අපි 
අනිත් පස්ගදනා වාග ්, කගනන් නහගයනුත් බැලුවා වාග ්, රෑපයට 
පණ දීලා ගේක පුටුවක් කයිලා කර ැනීම හරි ගලාකු මායාවක් අගප් 
හිගත් සිද්ධ ගවන. ගමතන ඒක ගනගවයි ගේ අදහස් කරන්ගන්. ධර්ම 
ගද්ශනාවකදී අපි ගමතනදී පුටුවක් ඈඳා න්න යන්ගන්, රෑපය 
කිේවහම ග ාෙක්. ගේගක තවත් පටලැගවන්දන, ගේක තවත් 
සංකීර්ණ ගවන්ගන ගේ රෑපය පිළිබඳව එක පුද් ලගයකුට අතීත 
ස්මරණදයදි එකක් තියනවා. ගේ වර්තමානගය් ඇස්පනාපිට දකින 
එකක් තිගයනවා. මත්තට ගවන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් 
තිගයනවා. ඒ නිසා කාලයත් එක්ක බලනගකාට ගේ රෑපය තුන් 
ආකාරයි. අතීත රෑප, වර්තමාන රෑප, අනා ත රෑප. ඒ වාග ්ම අපි 
පුටුවක් අර ත්තම, ඒ පුටුව පවතින ස්වභාවය ඕළාරිකයි, 
ග ාගරෝසුයි. ඕනෑ තැනක දි  පළල මනින්න පුළුවන්. පුටුගව වැටිල 
තියන ගහවනැල්ල අර තග්තාත් ගහම ගහාඳට ගප්න ගදයක් තමයි, 
ඒක ගබාගහෝම සූක්ෂ්මයි. ඒ නිසා ගේ රෑපයට තියනවා ඉතාම 
ඕළාරික ස්වරෑපයක් සහ සූක්ෂේම ස්වරෑපයක්.  

ඒ වාග ්ම එක් ගකගනකග්  ඇඟක්  ත්ගතාත් ගහම, ඇතුළ 
පිළිබඳව සහ පිට පිළිබඳව, තමන්ග ් ගකස් හා අනුන්ග ් ගකස් ආදී 
වශගයන් අප ිතුළ, අපි බදා ත්ත ගකාටසක් තිගයනවා ගේ ජීවිතගය්, 
මග ් කියලා ගකාටසක්. එගහම නැත්නේ සිංහල ගබෞද්ධයා 
කියා ත්තහම එක ගකාට්ඨාසයක්, අගනකුත් ඇත්තන්ග ් එක 
ගකාටසක් කියලා එක එක්ගකනාග ් රැචි අරැචි අනුව, මරියාදාවල් 
අනුව අපි සීමාවල් ඇතුළත බාහිර වශගයන් ගබදා ත්ත බැේමකුත් 
තිගයනවා. ඕකත් ගහාල්මන් කරනවා සමහර ගවලාවලදී. ඒ වාග ්ම 
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ඈත තියන රෑප, ළඟ තිගයන රෑප කියල ජාතියක් තිගයනවා. ආගය් 
තිගයනවා සර්වඥයන් වහන්ගස් දැකපු ගහාඳ පරණීත රෑප තිගයනවා, 
ගනාදකිනේ ගනාපතනේ කියලා කියන හීන රෑප තිගයනවා.  

ගමන්න ගේ විදිහට රෑපය එදකාගළාස් ආකාරයකින් අපිව 
බැඳලා. අර කියන විදිහට වර්ණ රෑප, ශබ්ද රෑප,  න්ධ රෑප, රස 
රෑප, ගපාට්ඨබ්බ රෑප කියලා එක පැත්තක්. ඊ ාවට අතීත, අනා ත, 
පච්චුප්පන්න, අජ්ඣත්ත, බහිද්ධා, දුර, සන්තික, හීන, පරණීත, ඕළාරික, 
සුඛුම ආදී වශගයන් එදකාගළාස් ආකාරයි. ගමන්න ගේ විධිය නිසා 
බලනගකාට ගේ එකම රෑපය මුළු ජීවිතය පුරාම අපි බැඳ න්න 
පුළුවන් ගවන්ගන්, ගේක ග ාෙක් නිසා. ගේ ග ාෙ ඔක්ගකාම 
සංකල්ප රාශියකින් හැදිච්ච ගදයක්. ඒ නිසා ගේකට රෑපස්කන්ධය 
කියනවා. නිකන් කන්දක්. එක එක පැතිවලින් බලනගකාට එක එක 
ආකාර ගප්නවා. ඒක නිසා ගදන්ගනක් එකම දිහා බලල ගදකක් 
කියනවා. ඒ ගමාකද, ගදන්නම දැකල නෑ. රෑපය දැකපු එක්ගකනා 
ශබ්දය අහල නෑ. ශබ්දය අහපු එක්ගකනා  ඳ බලල නෑ.  ඳ බලපු 
එක්ගකනා රස බලල නෑ. රස බලපු එක්ගකනා පහස බලල නෑ. 
දමදහම බලනගකාට අතතී වශගයන් දැකපු එකග්කනා වර්තමානව 
දකින්ගන නෑ. වර්තමානව දකින එක්ගකනා අනා ත වශගයන් 
දකින්ගන නෑ.  

ගේ ඔක්ගකෝම එකය ිඑක ගවලාවකට ගහාල්මනේ කරන්ගන්. 
ඒ ගහාල්මන අල්ලග න තමයි අපි ඉතුරැ ටික ගල් මස් පුරවලා 
සංකල්ප ඇති කරග න, ගේ සංකල්පවලින් තමයි කතා කරන්ගන්. 
ගමතන හරි ගහාල්මනක් තිගයන්ගන්. අපි අදහස් කරන, කල්පනා 
කරන, කියන ගද ්එකක්. වටහා න්න ගද් එකක්. ඒ පුද් ලයා ඒක 
මත ඉඳග න නැවතත් පරශ්නයක් ඇහුගවාත් උත්තර ගදන්න 
හදනගකාට තවත් පරශ්නයක්. ගමන්න ගමගහම පරශන් ඇති ගලෝකයක්. 
නමුතේ පරමාර්ථ වශගයනුත් එගහම ගදයක් නැතුවමත් ගනගේ. ඉතින් 
ඒ පරශ්න ඇත්තන්ට සර්වඥයන් වහන්ගස් ගපන්වල ගදන්ගන 
එදකාගළාස් ආකාරයකට. එගහම නැත්නේ වර්ණ රෑප, වර්ණ, ශබ්ද, 
 න්ධ, රස වශගයන්. එගහම විවිධ ආකාරයට සෑම ගදයක්ම පිළිබඳව 
එක ගදයක් බලන හැම ගවලාගවම, එයින් එකක් අපට පරකට ගවනවා. 
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අපිට පුළුවන් ගවන්ගන අන්න එතැනින් බැස න්න. ඕනෑම ගදයක් 
දිහා බලනගකාට වර්ණය ගහෝ සටහන ගහෝ ස්වාභාවික ලක්ෂණ 
වැටගහයි. එක්ගකෝ රෑපයක් ඇහැට, ශබ්දයක් කනට ආදී වශගයන් 
එක විදිහකින් අපි සේබන්ධ ගවයි. එක්ගකෝ අතීත ගදයක් හිතමින් 
ඉන්නව ගවන්න පුළුවන්. අනා තය කල්පනා කරමින් ගවන්න 
පුළුවන්. වර්තමානය අත්දකිනවා ගවන්න පුළුවන්. නැත්නේ දැක්කා 
ගහාඳයි කියල හිතන්න පුළුවන්. නැත්නේ ගනාදකින් ගනාපතන් 
කියල හිතන්න පුළුවන්. ගේක ග ාගරෝසුය කියල හිතන්න පුළුවන්, 
ගේක සියුේ කියල හිතන්න පුළුවන්. විවිධාකාරයි. 

ගේ එකම රෑගපකින් අපිට ගේ කරන්න පුළුවන්, ඇති 
කරවන්න පුළුවන් සංඥා රාශිය නිසා, ගේකට රෑපස්කන්ධ කියලයි 
කියන්ගන්. කන්දක්. ග ාෙක්. ඒක නිසා එකම ගදයක් තුළ එක එක 
ගවලාවට එක එක ජාති. ගදන්ගනක් බැලුගවාත් ජාති ගදකක්. ඒ 
වාග ම අපි සතුටින් සන්ගතෝගසන් ඉන්න ගවලාවක එකක්. 
කනස්සලුව කන ාටුගවන් ඉන්න ගවලාවක එකක්. ගේ විදිහට එකම 
රෑපයක් විෂගය් විවිධාකාර පරක්ගෂ්පණ ඇති කරන  තියක් 
තිගයනවා. ඒ නිසා රෑපය තමයි, අපි සාමානයගයන් රෑපය වශගයන් 
 ත්ගතාත් ඇහැට ගප්න රෑපය තමයි, මම හිතන්ගන් වැඩිගයන්ම මත් 
කරන්ගන්. ඇහැ නැති වුණා වග ් කියල අපි කන ාටු ගවන්ගන 
ඒකයි. ඇහැ නැති ගවච්චි දවසට ගමානම ගදයක් තිබුණත් ඇති 
වැෙක් ඇත්ගත් නෑ. අපි දවගස් හුඟ ගවලාවක් ආගලෝකයට කැමති 
ඒකයි. ඇහැ ඇරග න ඉන්න කැමති ඒකයි. ගේකට තමා අපි 
ග ාොක් හේබ කරන ගද්වල් වියදේ කරන්ගන්. ගේකට තමා අපි 
ග ාොක් කුපිත ගවලා තගියන්ගන්. එගහම නැත්නේ අපි ග ාෙක් 
නිනේ ට බර සතේතු ජාතියකේ දවනේන ඉඩ තියනවා. ගේ නිසා වර්ණ 
රෑපය ග ාොක් අපිව මත් කරල තිගයනවා. ආන්න ඒ වර්ණ රෑපය 
තමයි, සංසාගරට බැඳ ැනීගේ පරධානම චක්ඛු ඉන්ද්රිය ඇති කරන්න 
ගහ්තු ගවන්ගන්. ඉතින් ගේවට ග ාෙක් ගවලාවට අපි බැඳිල 
තිගයනවා.  

රෑපය, රෑපය වශගයන් දැක න්ට නේ, අපි ගකටි වශගයන් 
ගහෝ දළ වශගයන් ගහෝ බුදුරජාණන් වහන්ගස් රෑපය විෂගයහි දක්වා 
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ඇති ගේ මායා රෑප, මායා ආකාර පිළිබඳ අහල තිගයන්න ඕනෑ. අපි 
ගත්රැේ න්න ඕනෑ, රෑපය දැක්කයි කියලා අපි කිේවත් එක සැරයක් 
දැක්කට ගේ ඔක්ගකාම විනිවිද දකින්න බෑ. එකම නැවත නැවතත් 
බලමින්, ගේගක් අතීත අනා ත පච්චුප්පන්න වශගයන් විවිධ 
ගහාල්මන් තිගයන්න පුළුවන්. හීන, පරණීත වශගයන්, දූර සන්තික 
වශගයන්, අජ්ඣත්ත බහිද්ධා වශගයන් විවිධ රෑප තිගයන්න පුළුවන්. 
ගේ සෑම ගදයක්ම දැක්ගකාත් විතරක් අපටි කියන්න පුළුවන් “ආ 
රෑපය දැක්කා”. එගහම දැක්කට කියන්න ගද්කුත් නෑ. දැක්ගක නැති 
ඇත්ගතා ගකාගහාමද ගේක ගේ කියන්න හදන්ගන්? එතගකාට 
බාග ට දැක්ක ඇත්තන්ට සිලිලාගර් ඉවර කර න්න බැරි තරම් ගද්වල් 
තියනවා. සේපූර්ණ රෑපය දැකපු එක්ගකනාට කයිා න්න ගදයක් 

නැතුව යනවා. අන්න එතගකාටයි “ඉති රූපං” කියල කියන්න පුළුවන්. 

ඊට පස්ගස් ඒ හිත පැහැදිලිවම ගත්රැේ න්න ගදයක් තමයි, 
ගේ රෑපය පිහිටලා තිගයන්ගන්, නැතිනේ ගේ රෑපය පදනේ ගවලා 

තිගයන්ගන් ගමාකක් මත ? “ඉති රූපස්ස සමු ්යා”. ගේ රෑපය 
හැදිලා තිගයන්ගන් සතර මහා භූතයන්ග න්. පඨවි, ආගපෝ, ගත්ගජෝ, 
වාගයෝ කියන සතර මහා ධාතූන්ග න්. ගේක බුද්ධ කාලයට ඉස්සර 
ඉඳලාම දන්න කාරණාවක්. ඒක දැන න්න නම් ඉස්ගසල්ලාම රෑපය 
වශගයන් පරතයක්ෂ වශගයන් ගතේතු ඒ පුද් ලයා ඒ ධර්මය, වාගයෝ 
ගපාට්ඨබ්බ රෑපය, නැවත නැවතත්, දසදහස් වාරයකේ ලක්ෂ වාරයක් 
ගකෝටි වාරයක් දකිමින් ඒ විෂගයහි, රෑපදයේ දැක්ගක නැති ආකාරයක්, 
දැක්ගක නැත ිසටහනක්, දැක්ගක නැති පැතිකෙක් නෑ කියන තරමටම 
ඒක දකින්න අරින්න. ඒක දැකපු දවසට ගයෝ ාවචරයාග ් 
ආනාපානය  ැන කතාව නතර ගවනවා. තාම ගනාදැකපු පැති 
තිගයන තාක් කල් තමයි ගයෝ ාවචරයා ගකෝල  ති පාන්ගන්. ගකෝල 
 ති කර්මාන්තයට භාවනාවට අදක්ෂකේ පානවා. ඒ නිසා භාවනා 
ගයෝ ාවචරගයෝ වශගයන් අපි ගත්රැේ අර න්න ඕනෑ, ආනාපානය 
දැක්කයි කියල කියන්න නේ, ගේ දැකපු ටික ටිකයි, තව ග ාොක් 
ගේගක් පැත්ත බලන්න තිගයනවා කියල සෑම ආනාපානයක්ම 
අලුගතන් භාවනා කරන්න පටන් ත්ත ගකගනක් බලනේනා වාග ් 
දි ට බලන්න ඕනෑ. පේිබීම හැකිළීම බලන්න  ියත්, ගකාච්චර 
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දැක්කත් ගකාච්චර ආකාර තිබුණත් එකකටවත් පිේබීම හැකිළීම දැකේකා 
කියල කියනේන බෑ. දමාක  ඒ හා සමාන පරගද්ශයක් තව තිගයන්න 
පුළුවන්. සාමානය ගලෝක වවහාරදයනේ කියනව නේ, ගේක ඇතුගළ් 
මුළු ගලෝගකම තිගයනවා. මුළු ගලෝගකම ආනාපානගයන් දකිනවා. 
මුළු ගලෝගකම පිේබීම, හැකිළීම තුළින් දකින්න ඕනෑ. අර ටිකක් දැකපු 
ඇත්දතා තමයි කලබල ගවන්ගන්. ඒක පිළිබඳව කුපිත ගවන්ගන. ඒක 
 ැන තලතුනා ගවන්න ගවන්න දැකපු දසේරම දැකේකයි කියල කන ාටු 
ගවන්ගනත් නෑ, අලුගතන් බලන්න ඕනැයි කියන කතුුහල  තිය පාවා 
ගදන්ගනත් නෑ. නමුත් ඒක ඇත ි හැටිගයන් තයිා න්න පුළුවන් 

තත්ත්වයකට ගමෝරන්න පටන් න්නවා. එතගකාට “ඉති රූපං,” 
ගමන්න රෑපය.  

ආන්න ඒ විදියට බලනගකාට, අර දබාර වතුර එක භාජනයක 
දාල තිබ්බහම මණ්ඩි ටික අඩියට තැන්පත් ගවනව වග ්, කාලයක් 
ඒක දිහාම නිගසාල්මගන් සමාධිදයනේ යුකේතව සතිදයනේ යුක්තව 
බලාගන ඉන්න ගකාට, එක පාරම අඩිය ගප්න්න පටන් න්නවා. 
එතදකාට ගහාඳගටෝම ගත්ගරනවා ගේ රෑප කියන, රැපේපනය දවන, 
ගවනස් ගවන, විනාශයට පත් ගවන ගද්වල් හැදිලා තිගයන්ගන් පඨවි, 

ආගපෝ, ගත්ගජෝ, වාගයෝවලින් කියලා. සමහර ආචාර්යයවරැ ගේ “ඉති 
සෙුද්යා”, ඔන්න අපි සමුදගයෝ කියනගකාට ගපන්වනවා, ගේ 
රෑපයන්ග න් තමයි සංසාගරත් හැදිලා තිගයන්ගන කියල කියන්ගන. 
රෑප නැත්නේ කවදාකවත් සංසාරයක් ඉතුරැ ගවන්ගනත් නෑ. ඔය රෑප 
පඨවි, ආගපෝ, දතේගජෝ, වාගයෝ කියන හතගරන් ඇති දවලා, අතීත 
රෑප අනා ත වර්තමාන, ගහාඳ නරක ආදී වශගයන් ගවනගකාට, ඒ 
රෑපය පදනේ කරග න දලෝකයක් හැගදනවා. ඔන්න හුඟාක් භාවනා 
කරග න යනගකාට නේ ගත්ගරනවා, අපි රෑපය දිහා බලන හැටියට 
රෑපය ගවනස් ගවනවා. අපිට ගප්න්ගන රෑගප ගවනස් ගවනව වාග ්. 
නමුත් බලාගන ඉන්නගකාට රෑගප නේ එදත් රෑගපමයි, අදත් 
රෑගපමයි. කන්න ඕනැ ගවනගකාට කබරග ායා තලග ායා විදිහට 
ගප්නවා. ගේ අගප් ඇතුළත තියන තෘෂ්ණාගේ ස්වභාවය.  

ගමන්න ගේ විදිහට ඇතුළට යනගකාට තමයි ගේ 
රෑපයාග න් දව නා, සඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ාණ භාවයන් පිළිබඳව 
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අවගබෝධයක්  න්න පුළුවන් ගවන්ගන්. ගකාගහාම නමුත් ගේ 
අවස්ථාගේදී අවශය කරන්ගන් දමනේන රෑපය. ඒක දිහාම බලාගන 
ඉන්නගකාට ඒ රෑපයාග ් සමුදය. ඒක අගහ්තකුව පැන නැ ුණා 
ගනගවයි. ඒකට ගහ්තු තගියනවා. ඒ ගහ්තු අපිට විනිශ්චය කරන්න 
බෑ. ඒක නයාය ධර්මයක් විදියට යන්ගන්. එතැනදී අපිට කරන්න 
පුළුවන් එකම ගදයයි - දකින එක විතරයි. අපිට ගේගක් පදනම 
ගවනස් කරලා, එකක් ගදකක් අෙ ු වැඩි කරලා හදන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නෑ. ගනාදැමුණ හිගත් අවිදයාව දැන න්න පුළුවන් 
තත්ත්වය පවතින්ගන් මනුස්සයාට පමණයි. ඒක තිගයන්ගනත් 
වර්තමාන ගමාගහාගත් පමණයි. ආන්න ඒ ගවලාගවදි ඒක දැකක් නේ, 
රෑප පිළිබඳව අපි හිතාග න හිටපු මවාග න හිටපු ගද්වල් ටිගකන් 
ටික ටිගකන් ටික දිය ගවලා, රෑපගය් ඇති හැටිය, රෑපයට පදනේ 
ගවන ගද්වල්වල ඇති හැටිය, දැකීම ටික ටික ටික ටික ටික 
පටන් න්නවා. දයෝගාවචරයා දම්ව වාර්තා කරනගකාට වාර්තා 
කරන්ගන ගමගහම ගදයක් දැක්කා, ගනාදැක්ක ගදයක් දැක්කා, 
ගනාදැක්ක ආකාරයට දැක්කා. ඒ ගමාකද ගේ රෑපයාග ් ඇත්ත 
තත්ත්වය අපිට ආ න්තුක වශගයන් ගප්න්ගන්. ගේ විකාර කරනවා 
දැකපු ගද්, අවිදයාව වැෙ කරල දැකපු ගද් ග දර වාග . ගමාකද අනිත් 
මිනිස්සුත් ඉන්ගන ගේ අවිදයාවට යට ගවලා නිසා, පරඥපේතියටයි 
ගයාමු කරල දක්වන්ගන්.  

පරමාර්ථ ධර්ම මතු ගවනගකාට අපිට ගප්න්ගන් වැරදිලාගදෝ 
පැටලිලාගදෝ කියන කාරණාව. නමුත් ගේ නිසාම නැවත වරක්, 
දසදහස්වර එකම කරග න කරග න කරග න යනගකාට, අර 
පරඥප්ති ධර්මවල තියන මායාකාරී ස්වරෑපය මායාකාරී ස්වරෑපයක් 
වශගයන් දකිනගකාට, පරමාර්ථ ධර්ම ටිගකන් ටික ටිගකන් ටික, 
රෑපගය් ඇති හැටිය ටිගකන් ටික ටිගකන් ටික, රෑපයාට ගහ්තු ගවන 
ධර්ම ටිගකන් ටික ටිගකන් ටික මතු ගවන්න පටන් න්නවා. පටන් 
අර ැනීගේදී දැකීගමන්ම ගේ රෑපය විසින් අපව මායා කරන  තිය 
එන්න එන්න එන්න දුරැවනේ ගවන්න, දුර්වර්ණ ගවන්න 
පටන් න්නවා. හරියට දකිනව නේ, අපි කියනව එකම මැජික් එක 
හැමදාම බැුදවාතේ ඒගක මැජික් එකක් නැතුව යනවා. ඉස්සර නේ 
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කට ඇරග න බලනවා. ගේ මනුස්සයා ඇත්තටම මායාකාරගයක්, 
ගේ මැවුේකාරගයක් වග ් ගප්න්ගන්. පහු ගවනගකාට 
මායාකාරගයක්. ගේ යකා ගමච්චර කල් අපිව රැවට්ටුව ගන් කියලා 
අන්තිමට හිගතන්ගන් එගහම. අන්න ඒ වග ් තමා රෑපය පිළිබඳව 
නැවත නැවතත් එගහම බලාගන ඉන්නගකාට, ඒ පදු් ලයට ගප්නවා 
ගේ රෑපය පිළිබඳව කුතහුල දනවන ආසාවකිනේ ගේක මට ගේවා 
කියල ගපර්ම කිරීගේ සිතකනි් බැලුගවාත් රෑපය අපිව මත ්කරවනවා. 
රෑපය අපිව වට්ටලා දානවා. රෑපය අපිව යට කරග න යනවා. 
ගමගහම යට ගවන්න අතේහැරියට කමක් නෑ. නැවත නැවතත් මම 
රෑපගය් ස්වරෑපය බලනවා කියල, පිේබීම හැකිළීම ගහෝ ආනාපානය 
ගහෝ ගේකම බලාගන ඉන්නවා. දි ින් දි ට දි ින් දි ට අලුත් සිතකින් 
බලාගන ඉන්නව නේ තමන්ට ගත්ගරන්න පටන් අර න්නවා, ගේගක 
මායාකාරී ස්වරෑපය පවතින්ගන් අපි ඒක උතුේ කරල සලකන තාක් 
කල් පමණයි. වටිනා ගදයක් විදිහට සලකන තාක් කල් තමයි. ඒක 
හිස් ගදයක්. ගකෝේබයක්.  න්න ඇති ගදයක් ගනාගවයි. ගමයාට 
තිගයන්ගන් ඔච්චරමයි කරන්න පුළුවන් ගද්. මට තිගයන්ගන් ඕක 
බලාගන ඉන්න එකය ි කියලා, ඒ රෑපයාග ් රං නය රැගඟන්න 
ඇරලා ඒක දිහාම බලා ඉන්නගකාට ඒගක දුර්වර්ණ  ති, එපා ගවන 
 ති, ඒකාකාර  ති, බය  ති, අසරණ  ති පහළ ගවනවා. 

එතගකාටත් ගයෝ ාවචරයාට භාවනාව එපා ගවනවා. ගමාකද, 
ඒ විස්තර ගහාඳට ගප්නගකාට ගේ රෑපවල තිගයන වර්ණනාත්මක 
 තිය, ආසන්න උත්සන්න  ති නැති නිසා ගයෝ ාවචරයා නින්දට 
වැගටනවා. දැන් ගමානවත් කරන්න බෑ. භාවනාව හරි පාළුයි, ගේ 
 ුරැවරයා හරි නෑ, ඒ භාවනා මධයස්ථානගය් කෑම හරි නෑ, ඒ ඍතුව 
හරි නෑ. ඉතින් නානා පරකාරව අර රෑපයාග ් දුර්වර්ණ භාවය 
එනගකාට එහි ඇත්තා වූ රස වින්දන ශක්තිය කරමගයන් අෙු වී ග න 
යනගකාට අර හිත ඒක පළිිබඳව කියනේදනේ ගමාකක්ද? “ගමාකක් හරි 
පටලැවිලා”. “ගදගේගල් දකින කුකුළාග ් කරමලා, ගමගේගල් ගපගන් 
සක ගස්ම සුදු ගවලා”. ගමාකද, ගදගේගල් දැකීමයි ගහ්තුව. ගමන්න 
ගේ විදිහට රෑපය දිහා නිතගරෝම බලා ඉන්නගකාට, ඒ සමුදයතේ 
සහිතව, ඒ රෑපයාට ඇවිලල්ා අපිව මායා කරන්න පළුුවන්  තිය අෙු 
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ගවන්න පටන් අර න්නගකාට, ගමන්න ගේකයි ධර්මය, ගේ තමයි 
ධර්මය දි ඇගරන හැටි, මං ගේක ඒ තාගලන්ම දකනි්න ඕනෑ කියලා 
බුදු බණ අහමින්, භාවනා කරල, නිබ්බිදා ාණ පහළ ගවච්ච 
ඇත්ගතාත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්, ඒ භාවනාව ඒ  ුරැවරයාත් 
එක්කම එතනම දි ට කරන ඇත්ගතා  ත්ගතාත් අද ලක්ගෂකට 
ගකගනක් නෑ.  

හුඟද දනකුට ඕනෑ දවන්ගන් මැජික් බලන්න. අහසින් 
යන්න. ගපාගළාගේ කිමිගදන්න. භාවනා කරලා අනිත් අයට ඍද්ධිවිධ 
පාන්න. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට ඍද්ධිවිධ තියා, අර ගවනද දකින ආහාර 
ටිකවත් එපා ගවනවා. ගවනද දකින රෑපවල, පිේබීම හැකිළීගමන් 
ආනාපානගයන් අර විවර්ණ  තිය විචිතර  තිය නැති ගවනගකාට 
ඒගකන් මහා ගලාකු පටලැවිල්ලක්, පැරදිල්ලක්, පසුබෑමක් ඇති 
ගවනවා. ඒක නිසා නිවන පිණිස භාවනා කරග න යනව නේ, ලාභ 
සත්කාර පැත්තකට දාලා ඒ ගයෝ ාවචරයාට ගේ බගණන් ගලාකු 
 ැේමක් එනවා. ගලාකු වටිනාකමක් තිගයනවා. ගේවා අහල 
තිබුගණාත්, ඒ විදිගහ විවර්ණ භාවයට පත් ගවනගකාට තමන ්ආපු 
පාර හරි නේ, සති සමාධි ස්ිරව පැවතුණා නේ ඒ රෑපයාග ් ඇති 
නැතිකමයි දැන් ගප්න්ගන් කියලා අත්ථං මයක් ඇති ගවනවා. ඒ 
රෑපයන් පිළිබඳව සැලසුේ කරන  තියක්, ගේ ගකාටස මග ් අර 
ගකාටස උගේ කියලා පිල් ගබදන  තියක් නැතිව යනවා. ගේ රෑගප් 
හැටි. මම ඉපගදන්න ඉසග්සල්ලත් ඕක ඔගහාමමයි, නැති වුණයින් 
පස්ගසත් ඕක ඔගහාමමයි. ඒක නිසා ඕක පිළිබඳව වැටකගොලු 
බැඳග න, ගේක මග ් ගකාටස අරක උගේ ගකාටස කියල රණ්ෙු 
කරන්න ගදයක් නෑ. ඒ රණ්ෙු කිරීමම අර අපි කලනි් මතක් කර ත්ත 
හතර මහ හිනාගවන් එකක්. මහ ගපාළව හිනා ගවනවලු, ගලෝකයා 
ගේ වැටකගොලු බැඳග න ගදපා දේලි මැදි කරග න ඉෙේ නෙු 
කියනගකාට. අගන්! ගමගහම තකතිරැ ජාතියක්. දකාච්චර බිම 
වැටිලා දම් දපාදළාදවම මැරිල තියනව ? ගකාච්චර දුන්නත් ගේක 
ගකාගහාමවත් ඇති ගවන්ගන් නෑ. කවුරැ හරි  ත්ගතාත් 
මරා න්නවා. මහ ගපාළවට හිනා යනවා. ආන්න ඒ වග ් පඨවි 
ධාතුව එක ගවලාවකට හිනා ගවනවා ඇති, ගේ ගයෝ ාවචරයා 
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ගවලාවක යේ කිසි පඨවි ධාතුවක් නැතුව අඬනවා. සමහර දවලාවට 
පඨවි ධාතුව නිස්සරණ ගවනගකාට නීරස ගවනගකාට ඒත් අඬනවා. 
එතගකාට පඨවි ධාතුවට හිනා යනවා.  

නමුත් ඒ හිනාව පහු දවනදකාට ගයෝ ාවචරයට තමන්ග ්ම 
කරන්න පුළුවන්. අගන් මං ඒ කාගල් ගේ වග ් ගේ විදිහට සැලසුේ 
කළා ගන්, ඒ උනාට දැන් බලාග න  ියාම ඒ සැලසුේ කළත් වැෙක් 
ගවන්ගන් නෑ. මං ඒ වග ්මයි. ඒක ඒ හැටියට බලන්න නේ සැලසුේ 
කිරීම, ඒකට මත ්වීම, ඒ මායාව දුරැ කරන්න ඕනෑ. ඒක දුරැ කරන්න 
නේ එකම එක කරමයයි තිගයන්ගන්. ඒ රෑපය දිහාම දි ින් දි ටම 
බලන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ අතරමැදදී ඒ රෑපගය් මායාවට රැවදටනවා 
කියන එක කාටත් සමාව දිය යුතු වැරැද්දක්. සර්වඥයන් වහන්ගස් 
අවසාන භවගය් පවා හය අවුරැද්දක් දුෂ්කර කරියා කළා 
සේපූර්ණගයන්ම වැරදි මාර් ගය්. නමුත් ඒක උන්වහනග්ස්ට 
ආධාරයක් වුණා. උන්වහන්ගස් ගද්ශනා කරනවා, ඔය ඇත්ගතෝ මං 
වාග ් තමන්ග ් අවගබෝධය පිණිස මං කරපු ගමෝෙකේ කරන්න ඕනැ 
නෑ, හැබැයි මං කගළ් ගමගහමයි. ගහාඳට ගත්රිලා තිගයනවා. ඒ වග ් 
තමයි සර්වඥයන් වහන්ගස් ගකාච්චර එගහම කියලා තිබ්බත් 
ගයෝ ාවචරයා සෑගහන මැටි පරමාණයක් කනව, රාත්තල්  ාන 
දන්ගන නෑ. විපස්සනාව කියන්ගන, දැන න්නවා මැටි කනගකාට 
තුඹසත් කාල, ගමන්න ගමතුවක් අත් හැරිලා. මං ගමච්චර දැන් කාල 
තිගයනවා කියල දැනගනේනවා. එතදකාට හිනා යනවා. අගන් ඉතිනේ 
ගේක යාළුගවකුට ගකාදහාම කියලා ගදන්නද? දකාදහාම ගේක 
ගදේේපියන්ට කියල ගදනන් ? ඒක දලේසි නෑ. ඒ ගමාකද ඒ ඇත්ගතා 
කැමති නෑ කාපු මැටි  ාන දැන න්න. 

ඔන්න ඔය පිළිබඳව ගේ විස්තරය පුදුමාකාර විදිහට 
පුද් ලගයකුග ් ජීවිතය සකස් කරනවා. නමුත් ඒ සඳහා ස්වයං 
විගේචනයකේ අවශයයි. ඒ ස්වයං විගේවචනය තිගබන ගකනා එකම 
රෑප ධර්මය දිහා නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් ගයාදවන්න ඕනෑ. 

ඒ ගයාදවනගකාට ඉස්ගසල්ලාම පටන් න්නදකාට හැමදාම - ඉති 
රූපං. ගමන්න පිේබීම හැකිළීම, නැත්නේ ගමන්න ආනාපානය කියල 
ගබාගහෝම ජයට ගපන්නනවා. ඔන්න ටිකක් ගවලා යනගකාට පිේබීම 
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හැකිළීම, ආනාපනයට ගහ්තු ගවන්නා වූ ධර්මත් එක්ක පසුබිමක් 
තියාග න ගපන්වනවා. එතගකාට අර පිේබීම හැකිළීම එච්චරම 
පරකට නෑ, අගනකුත් ධර්ම එක්ක සම සම ගවනවා. ටික ගවලාවක් 
යනගකාට ඕං පිේබීම හැකිළීම නෑ. ගලෝකයක් පිේබීම හැකිළීම 
නිරර්ථක ගවලා. නිර්වින්දනයකට පත් ගවලා. දම්ක විපස්සනා කරන 
රෑපයක් ගේවා, ශබ්දයක් ගේවා,  න්ධයක් ගේවා, රසයක් ගේවා සෑම 
ගද්කටම තිගයනවා. දකින අවස්ථාගේ අහන අවස්ථාගේදී හැම 
ගද්කම. නමුත් සර්වඥයන් වහන්ගස් ගේ ගද්ට ටිකකේ කලිනේ 
ගපන්නන්ගන් කාලයක් සේබන්ධ ගවන උප්පත්තියක් සේබන්ධ ගවන 

්පාට්ඨබ්බ ධාතුව. ගමාකද ඒක ඉතාම ගල්සියි දැක න්න. නමුත් ගේ 
ගද් පමණක් දැන ැනීගමන් නිවන් දකින්න බෑ. ගමතනින් 
ගයෝ ාවචරයා කයට පහසක් ලැගබනවා වින්දනයක් විඳින 
ගවලාගවදී, ආශ්වාස පරශ්වාස කරන ගවලාගවදී. ඒ වග ්ම තමයි 
වර්ණ රෑපයක් ඇවිල්ලා ඇගහ්  ැගටන ගවලාගවදිත් තියනවා. බණ 
අහන අවස්ථාවලදී ශබ්ද රෑපයක් ඇවිල්ල කගන්  ැගටන ගවලාගවදි, 
දිගේ රසයක්  ැගටන ගවලාගවදි, නාසයට  ඳ සුවඳ වදින ගවලාගවදි 
සෑම ගවලාගවදිම, අර ආශ්වාස පරාශ්වාසදයනේ පිේබීම හැකිළීගමන් 
 න්න ඒ දර්ශනය ඒ දැකම් ඇති කර න්නව නේ, කගනන් ආවත් 
නාසගයන් ආවත් දිගවන් ආවත් රගසන් ආවත් ගකාගහන් ආවත් 
ඒකට කරන්න පුළුවන් දවනේගන කුප්පන එක විතරයි. මහා කුප්පගයෝ. 

අගප් තිගයන කුප්පකම තමයි ගේවට කිගපන බව. පඨවි, 
ආදපා, දතදජා, වාදයා කියන අවිඤ්ාණක වස්තුවලටත් අගප් 
කිගපන  තිය තිගයනවා. නමුත් එේවා අපිට නෙු දාන්ගන විහිළු 
කරන්ගන නැති නිසා අපට ග ාොක් කල් ඒවත් එක්ක පරීක්ෂණ 
කරන්න පුළුවන්. එදහම කරදගන යනගකාට නේ අපිට පුළුවන් 
ගවනව ඒ රෑපවලට එහා  ිය අගනකුත් ධර්ම ඇවිල්ල අපට කුප්පලා 
අපිට විහිළු කරන හැටි  ැඹුරින් බලන්න. ඒ නිසා ඉස්ගසල්ලාම සටන 
ග නියන්ගන් නාම ධර්ම සේපූර්ණගයන් අයින් කරලා රෑප ධර්මත් 
එක්ක, භාවනාදවදී බන්දලා. ඒ රෑප ධර්මවල මුල මැද අ  ගහාඳට 
දසදහස්වර ගප්න්ට යනගකාට, ඒ විෂදයහි අපි ආකල්ප ගවනස් 
කරන හැටි - මුල පටන් න්නගකාට “ඉති රූපං” කයිල බලන හැටි. 
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ටික ගේලාවක් යනගකාට ඒ රෑපවල සමුදයක් සහිතව බලන හැටි. 
අන්තිමට ඒ රෑප ගනාතිබිච්ච, නැති ගවච්ච ආකාරය තදං  වශගයන් 
පරහාණය ගවන හැටි. ගේකම යළි යළිත් ගහාඳ විශ්වාසයක් ඇතිව, 
බුදුහාමුදුරැගවා කිේවට ගනාගවයි තමන්ග ම ඇදහිල්ගලන් 
ඉස්සරහට යනගකාට තමයි ඒක සමුච්ගේද වශගයන් දුරැ කරන්න 
පුළුවන් ගවන්ගන්. රෑප පිළිබඳ මතු මත්ගත් ස්ගන්හය, නන්දිය පහ 
කරලා, ඒක ඇති හැටිගයන් තිගයන විධියටම දැක න්න පුළුවන් 
ගවනගකාට ඒ ගයෝ ාවචරයට මතු ජීවිතගය්දී මට ආගය් ආත්මයක් 
ඕනෑ නැත කියන විදිගය් ඉස්සරහට යන පරක්ගෂ්පණයක් ගනගවයි, 
වර්තමාන වශගයන්ම රෑප විෂගයහි ගලාකු පරිචයක් ඇති ගවනවා. 
ඒ රෑපවලින් මත් ගනාවන  තියකට එන්න එන්නම පටන් න්නවා. 
ඒක ඉස්ගසල්ලාම වැගටගහන්ගන් උගප්ක්ෂා වශගයන්, සංස්කාර 
විෂගයහි. ඒක ඉතාමත්ම කරමිකව සිදු වන ගදයක්.  

ඒක නිසා දනය පුද් ලයන් වශගයන් ගේක ගබාගහෝ 
කාලයක් කිරීගමන් එන්න එන්න ඒ පුද් ලයා රෑපයන් පිළිබඳව 
දක්වන ආකල්පය ඇති වීම ඔහුටම දැක න්න පුළුවන් තරේ. අවුරැදු 
හතක් ඇතුළත දැක න්න පුළුවන් කියල සතිපට්ඨාන සූතරගය් ගද්ශනා 
කරනවා. සමහර ගවලාවට කියනවා දවස් හතකිනුත් ගේක කරන්න 
පුළුවන්. මජඣිම නිකාගය් සූතරගය් ගද්ශනා කරනවා, උගද් හරියට 
බණ අහ ත්ත නේ, හැන්දෑ ගවනගකාට ගේක කර න්න. අපි කරපු 
ගමෝෙකේ අතහැරීමට තියන පසුබාන  ති නිසයි කල් යන්ගන්. ඒක 
නිසා අපි අධිෂ්ඨාන කර න්න ඕනෑ, අපි ගේ ධර්මය ඉග න න්ගන් 
රෑපයාග ් ඇති හැටිය දැන න්නයි. ඒ වාග ්ම අගප් තිගයන 
අෙුපාෙුකේ දැනග න අපි චිත්ත පීො ඇති කර න්න ගනගවයි. 
ගමච්චර අමාරැ ධර්මයක්, ගමච්චර කාලයක් අපි ගකරැව දනේ. අපටි 
තාමත් අගප් ජන්ම  ති හැටියට වරදිනව ගන්. අපි අධිෂ්ඨාන 
ශක්තියකින් ඉක්මනින් කරන්න ඕනෑයි කියලා අධිෂ්ඨාන ශක්තිය 
ඇති කර ත්තා. ගේ කියන බණ අහන එක් ගකගනකුටවක්වත් ගේ 
ධර්ම අදාළ නෑයි කියන්නත් බෑ. සෑමගදනාම ඉන්ගන් ගේ ගපරහැගර් 
යේ කිසි ස්ථානයක. ඒ නිසා සෑම ගකගනකුටම දම් බණ අදාළයි.  
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අපිට ලැබිච්චි කාලය හමාර නිසා, අදට රෑප පිළිබඳව තමයි 
ගේ වි රහයක් කරන්න පුළුවන් වුදණේ. අපි බලාගපාගරාත්තු ගවනවා 
තව ඉදිරියට ගිහිනේ විගරහ කරනේන. ගේ වාග ්ම මායාවක් තිගයනවා 
ගේදනාගවත්. ඊටත් වැඩියි වග ් සඤ්ේාගේත් සංසක්ාර 
විඤ්ාණවලතේ. ඒ සෑම ගදයක්ම ගේ රෑපය වාදගේම දහෝ ඊටතේ 
වැඩිදයනේ අපිව මුළා කරනවා. පරමාර්ථ සතය වසනේ කරනවා. 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ අපිට දපනේනා දුනේන මාර්ගය දිදගේ යනදකාට 
නාම පිළිබඳ යථාර්ථයතේ දැකගනේන පුළුවනේ. ඒ දකාටස ඉදිරි ධර්ම 
ද ේශනාවලදී විසේතර කරනේන මම බලාදපාදරාතේතු දවනවා.  

අදපේ දැනීමතේ භාවනා අතේදැකීමතේ දපළගැසීමට දම් ධර්ම 
ද ේශනාව දහේතු දේවා කියන පරාර්ථනාදවනේ අ  ධර්ම ද ේශනාව 
දමතනිනේ හමාර කරනවා. 
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40 │ දේ නා සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං, භික්ඛ්ව භකි්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති 
පඤ්චසු පාදානක්ඛ්ධධසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මස ු
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු: ඉධ භකි්ඛ්ව භික්ඛු ‘ඉති 
රූපං, ඉති රූපස්ස සමු ්යා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ග්මා; ඉති ්ව නා, ඉති 
්ව නාය සමු ්යා, ඉති ්ව නාය අත්ථඞ්ග්මා ති. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝ රතේනදයනේ අවසරයි. අපි 
සතිපට්ඨාන සූතරය මුලේ කරදගන අ  දම් වන විට ධර්ම ද ේශනා 
වශදයනේ 39 කේ පවතේවා දම් 40 වන එකටයි ආරම්භය ලබනේනට 
පරදේශය ලබනේනට සූදානම් දවනේදන. අප ි ගිය වතාදේ 
ධම්මානුපසේසනා දකාටදසේ සේකනේධ පබ්බයට ඇතුළු වුණා. පරදේශය 
ලබාගතේතා.  

ඒ අනුව පැයක පමණ කාලයකේ දම් පංචසේකනේධ, 
විදශේෂදයනේ පංච උපාදානසේකනේධයනේදගේ රෑපසේකනේධය, පිළිබඳව අපි 
අපදගේ දැනුමතේ අතේදැකීමතේ සම්බනේධ කරලා කරැණු රාශියකේ 
දතේරැම්ගනේන උතේසාහ කළා. එහිදී අපි දම් පංච උපාදානසේකනේධ 
කියන සේකනේධ පංචකයකේ ඇති බවතේ ඒවා එක එකකේ දම් ආකාරයට 
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පහකට දබදා දවනේ කර  කේවනේදනේ ඇයි කියන එකතේ සේකනේධ කියන 
නම දම්වට ගැළදපනේදන දකාදහාම  කියන එකතේ පිළිබඳව අුතේ 
කරගනේඩ දයදුණා අදපේ මතකය. නාම රෑප වශදයනේ දපනේවනේන 
පුළුවනේ දම් දකාටසේ ද ක ඒ මට්ටදමනේ අහලතේ නිවනේ දැකපු 
ඇතේදතෝ එ තේ ඉඳල තිදයනවා. අ තේ ඉනේන ඉඩ තිදයනවා. නමුතේ 
දමහි රෑප කියන දකාට්ඨාශයට වඩා නාම කියන දකාට්ඨාශය 
දබාදහාම සාරගර්භයි. කරැණු රාශියකේ තිදයනවා.  

ඒ නිසා හුඟද දනකුට ඒක අවදබෝධ කරගනේන බැරි නිසා, 
ඒ නාම කියන එක තවතේ දකාටසේ හතරකට දබදා දැකේවීමකේ තමයි, 
දම් පංච සේකනේධ විභාගදයනේ දකදරනේදන. ් ේ නා, සඤ්්ඤා, සංඛාර, 
විඤ්්ඤාණ කියලා නාම දකාට්ඨාසය හතරකට දබදා දැකේවීමයි 
දමතනිනේ කරනේදනේ. රෑපය කිේවාම අර නාම රෑපදයේ  කේවන 
රෑපයමයි රෑපසේකනේධය වශදයනේ දපනේනලා තිදයනේන. 
සතිපට්ඨානදයේ කායානුපසේසනාව වශදයනේ  කේවනේදනතේ ඒකයි. 
ඊගාවට දම් රෑප කනේ කේ, දගාඩකේ, සමූහයකේ, සේකනේධකයකේ වශදයනේ 
දපනේවනේදන කාලානුරෑපීව හා ද ේශය අනුව දම්ක මනුසේස හිදතේ 
පරිණාමදයේදී දබාදහාම දුර දිග ඉතිරී පැතිරී පවතින නිසයි. අතීත, 
අනාගත, පච්චුපේපනේන (වර්තමාන) වශදයනේ කාල මානය දිදගේ 
පැතිරිච්ච ගතියකේ තිදයනවා රෑපය සම්බනේධදයනේ. ඉසේසර රෑප අපි 
 නේනවා. වර්තමාන රෑප අපි  නේනවා. ඉසේසරහට රෑප තිදයයි කියල 
සනේතතියකේ කාලය දිදගේ රෑපය සම්බනේධ කරදගන පවතිනවා. ඒ 
වදගේම රෑපයාදගේ අජ්ඣතේත බහි ේධා වශදයනේ දම් මදගේ රෑදප දම් 

අනුනේදග රෑදපේ කියල කියනවා. අසුභ භාවනාව කියනදකාට “උද්ධං 
පා තලා අ්ධා ්කසමත්ථකා තචපරියන්තං ” වශදයනේ පා  තලදයනේ 
උඩ දකේසානේතදයනේ යට සදමනේ ඇතුළත තියන දකාට්ඨාශ තමයි 
අසුභ භාවනාදේ අජ්ඣතේත වශදයනේ බලනේදනේ. එයිනේ පිට ද ේවලේ 
බහි ේධා. එතදකාට රෑපය ඒ විදියට අජ්ඣතේත බහි ේධා වශදයනේ 
බලනවා. දම්ක දුකයි සැපයි කියල හිදතන දවලාවකේ තිදයනවා. 
දම්ක හීන නැතේනම් පරණීත වශදයනේ  කින දවලාවලේ තියනවා. ඒ 
වාදගේම ළඟ පවතින අවසේථා තිදයනවා. දුර පවතින අවසේථා 
තිදයනවා. ඕළාරිකව පවතින අවසේථා තිදයනවා, සුඛුමව සියුම්ව 
පවතින අවසේථා තිදයනවා.  
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දමනේන දම් විදියට රෑපයාදගේ පැවතුම්, ද ේශය වශදයනේ 
කාලය වශදයනේ පවතින නිසා අපි වර්තමාන දමාදහාදතේ දම් 
එදකාළදහනේ එකකේ දැකේකතේ නැතේනම් දලේශයකේ දැකේකතේ, ඉතුරැ ටිකතේ 
හ ල දහෝ හිතට ගනේන ගතියකේ අදපේ හිදතේ පවතින නිසා ඒ හැම 
දකදනකේ ගාවම පඤ්ේචසේකනේධය දිගට පවතිනවා, හැම දකදනකුටම 
රෑපයකේ මුළු ආතේමය පුරාම පවතිනවා, මටතේ තියනවා කියල දම්ක 
පිළිගනේන මට්ටම තමයි දලෝක සේවභාවය. දම් රෑපය, රෑපය වශදයනේ 
එදකාදළාසේ ආකාරයක පවතිනේන පුළුවනේ වුණතේ එක අවසේථාවක 
අපි  කිනේදන එයිනේ එකකේ විතරයි. ඉතුරැ ටික අදපේ හිත විසිනේ 
සම්පා නය කරනවා. හරියට උපමාවකේ කියනව නම්, කාටුනේ ිතරයක 
ඉරි කෑලි ටිකකේ එකතු වුණහම ඉතාම අඩු දර්ඛා පරමාණයකිනේ දම් 
අසවලාදගේ රෑපය කියල මවල දපනේවනවා. ඒකයි ඒ කාටුනේ ිතර 
ශිලේපියාදගේ තිදයන  කේෂකම. ඒ නිසා මුළු පතේතදර්ම අකුරැ 
රාශියකිනේ ද නේන පුළුවනේ පණිවුඩයකේ අර පුංි දර්ඛා කිහිපයකේ 
හරියට කරමානුකූලව ඉදිරිපතේ කිරීදමනේ හඟවනේන පුළුවනේ. 
පු ේගලදයකේ එතන මැදවනවා. ඒ නිසා කාටවතේ ඒකට නඩු දානේන 
බැහැ දම්දක අසවලාට බැනලා තිදයනවාය කියලා. දමාක , ඒදක 
ඇඳලා තිදයනේදන පුංි දර්ඛා කිහිපයකේ විතරයි. දවනේන ඕනෑ 
සනේනිදේ නය සි ේධ දවනවා. 

අනේන ඒ වදගේ තමයි දම් රෑප දිහා බලනදකාට ආශේවාස 
පරශේවාසය ගතේතතේ, මුලිනේ මුලිනේ ඉතාමතේම ඕළාරිකව වැටදහනවා. 
ඕනෑම දයෝගාවචරදයකේ ටික දවලාවකේවතේ භාවනා කරනේන නම් 
ආනාපානය අහු දවනේන ඕනෑ. ආනාපානය අලේලදගන ටික 
 වසකේවතේ භාවනා කළා නම් අනිවාර්යදයනේම දචෝ නා කරනවා, 
ආනාපානය සියුම් වුණා අලේලනේන බෑ කියලා. නමුතේ ඔහු  නේනවා 
දම් අර ඕළාරිකව පැවතුණු ආනාපානයම තමයි දැනේ සියුම්ව 
වැටදහනේදනේ. එදා දහාඳට පරණීතව වැටහුණු එකම තමයි දැනේ හීන 
වශදයනේ වැටදහනේදනේ. නමුතේ ඒ ආනාපානය නැති වුණතේ මැරැදණ 
නෑ, දිගටම හුසේම පැවතුණා කියන සංකලේපයට බාධාවකේ නෑ. හීන 
භාවදයනේ පරණීත භාවයට මාරැ වුණා. ඕළාරික බදවනේ සුඛුම සූකේෂේම 
බවට මාරැ වුණා. දමනේන දම් විදිහට රෑප කලාප පවා, ආශේවාස 
පරශේවාස වශදයනේ වැටදහන පරාදයෝගිකව රෑපය පවා, බලාදගන 
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ඉනේනදකාට දම්දක විවිධ හැඩතල මාරැ වුණාට අපි කවදාවතේ හුසේම 
නැති වුණා කියලා භාරගනේන ගිදයාතේ ඒක අසේවාභාවිකයි. අනේන ඒ 
වදගේ ඒදකනේ යනේතම් දකළවරකේ, දකානකේ තිබුණතේ අපි ඒදකනේ 
සම්පූර්ණ ිතරයකේ මවාදගන තමයි උපේපැනේන සහතික ලියනේදනේ. 
පුරවැසි භාවය ද නේදන. මට දම් දගේ, මදගේ දම් ඉඩම, මදගේ දම් 
ජාති සේථානය කියලා අයිතිවාසිකම් කියනේදනේ දම් රෑපයාදගේ 
පවතිනේනා වූ සේිර සංඥාවකේ හිතට ව ේ දගන තමයි. 

ආනේන ඒ විදිහටම තමයි දේ නාසේකනේධය ගතේතතේ. 
දේ නාසේකනේධ කියන නම දම්කට ගැළදපනේදනේ දමාක ? අපිට  තේ 
කැකේකුම නැති වුණාට අපි  නේනවා  තේ තිදයනව නම් කැකේකුම් 
එනේන පුළුවනේ කියලා. ඒ නිසා වර්තමාදනේ ඒ කැකේකුමකේ දහෝ 
සුවයකේ දනාලැබුණතේ අපි දේ නා වශදයනේ පහ වුණා කියලා 
හිතනේදන නෑ. ඒ දේ නා දිගටම පවතිනවා කියලා සංකලේපයකේ අප 
තුළ තිදයනවා. ඒකටතේ අර වදගේ අතීත දේ නා, දම් වර්තමාන 
රෑපදයේ පවතිනේනා වූ දේ නා, අනාගතයට එනේන පුළුවනේ දේ නා, 
කියලා දේ නා ජාති තුනකේ. ඊළඟට ඕළාරික - සුඛුම, ඉතාම 
දගාදරෝසුවට දැදනනවා. ඊට පසේදස ටික දවලාවකේ ගියාට පසේදසේ 
ඒක එතැන තිබුණට දමාක  අතගාලා බැුදව නැතේනම් දැදනනේදන 
නෑ. දබාදහාම සූකේෂේමයි. ඒ වදගේම අජ්ඣතේත දේ නා - බහි ේධා 
දේ නා. තමනේදගේම අත පය කැඩිලා තුවාල දවලා තිදයන එක, 
තමනේදග දහාඳම කිට්ටු මනාප දකදනකුට දවච්ච දේ නා බාහිර 
ද ේ වුණතේ ඒක තමනේදග ද ේ වදගේම දැදනන ගතියකේ එනවා. ළඟ 
දේ නා - දුර දේ නා. දම් දැනේ දම් දමාදහාදත තිදයන ඒවා දවනේන 
පුළුවනේ. නැතේනම් ඉසේසර දවච්ච දේ නා, නැතේනම් එනේන තියන 
දේ නා, ඒ වදගේම දහාඳ දේ නා - නරක දේ නා. දම් ආදිය 
බලපුවාම දේ නා හැම දවලාදවම තිදයනවයි කියනේන එකම 
සංඥාවකේ දනදමයි අපට ලැදබනේදනේ. ඒ සංඥා සීඝර වශදයනේ දවනසේ 
දවනවා. ඒ දකාේවර දවනසේ වුණතේ මුළු දේ නා සේකනේධදයනේ අපි 
දතාර වුදණේ නෑ. තාම දේ නා පවතිනවා කියලා දිගට පවතින නිත 
සඤ්ේාවකේ තියනවා. දම් දේ නාව කියන එක සංදේදී භාවයකේ 
වශදයනේ අනුනේට වැඩිය මට දැදනන ගතියකේ තිදයනවා කියන එක 
අපි අදපේ දපර පිනක ඵලයකේ කියලා හිතනවා. අනේ දකදනකුට වඩා 
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මදගේ ඇහැට දහාඳටම සූක්ෂේම ද ේවලේ දවනේ කරලා  කිනේන පුළුවනේ. 
ඒක ඇදහේ ඔපය. ඒක දහාඳයි. ඒ වදගේම කනට සියුම් සියුම් ශබ්  
පවා ඇදහනවා නම් ඒක දහාඳයි. නාසයට, දිවට, ශරීරයට ඒ සුළු 
සුළු විනේ න ඉතාමතේම සවිසේතරව දැකගනේන පුළුවනේ නම්, ඒ දේ නා 
ප ේධතිය මම දපර පිනකේ කරලා ආපු එකකේ කියලා අපි ඒක මදගේ 
කියලා රැකගනේනවා. නැතේනම් මදග  රැවදග, මදග අම්මදග, මදග 
තාතේතදග කියලා ඒක අපි නම්බුවකේ කර ගනේන ගතියකේ තියනවා. 

දම් විදිහට සම්මත දලෝකදයේ, දේ නාව දපර පිනකිනේ උපනේ 
වාසනාවකේ. දේ නාව දහාඳට සූක්ෂේමව දැදනනවා නම් අපි හිතනේදනේ 
දපර පිනකිනේ ලැබුණු ද යකේ කියලා. ඒ නිසා ඒ පු ේගලයා ඒ ලැබුණා 
වූ අවසේථාව තවතේ ටිකකේ පිනේ හම් කරමිනේ, එදහම නැතේනම් 
අසාධාරණදයනේ දහෝ රස විඳිමිනේ එක දිගටම පැවැතේවීමට කරන 
පරයතේනය තමයි සංසාරය කියනේදන. ඒ විනේ නය, දේ නාව, සූක්ෂේමව 
දැදනන ගතිය තව දුරටතේ දහාඳට දේ නාසේකනේධයකේ වශදයනේ 
දැකදගන, ඒ තුළිනේම එහි ඇතේතා වූ සූක්ෂේම භාවය තුළිනේම එහි ඇති 
හැටිය බලනේන, යථාභූත ඥානය පහළ කරගනේන හ න ගතියතේ 
බුදුරජාණනේ වහනේදසේ අර වාදගම සූක්ෂේම කරමයකිනේ තමයි දපනේවල 
දීල තියනේදන. ඒ නිසා දේ නාව කියල කියනේදනේ, වර්තමාන 
දමාදහාදතේ පවතිනේදනේ ඒ මුළු දේ නාසේකනේධදයනේම යානේතම් එක 
දකනේ කේ විතරයි. දම් දකනේ  කනේ  කරගනේන තමයි දම් සඤ්ේා 
සේකනේධය දිගට සැදී පැහැදී තිදයනේදනේ. ඒ නිසා සඤ්ේා සේකනේධය 
දේ නා සේකනේධයට පසේදසයි සාකච්ඡා දවනේදනේ. දම්ක ඉතාමතේම 
තදිනේ බලපානවා අපි දම් ගනේන විනේ න විෂදයහි. ඒක භාවනා ි තේත 
වීියක භාවනා දයෝගාවචරදයකුට ලැදබන අතේදැකීම් විතරකේ 
දනාදේ. දලෝකදයේ ඕනෑම තරම් නි ර්ශන දපනේවලා දීල තියනවා ඒ 
තමනේ ඇති කරගතේත සංඥාදව හැටියට තමයි ඒ දේ නාව 
ලැදබනේදනේ. සංඥාව දහාඳ සුභ සංඥාවකේ නම්, දමාන දුකකේ වුණතේ 
අපිට  රාගනේන පුළුවනේ. නමුතේ අපිට තිදයනේදනේ නරක සංඥාවකේ 
නම්, දම්ක නරකයි කියලා හිතනවා නම්, දමාන ද ේ ආවතේ ඒක අපිට 
දපේනේදනේ ඉතාමතේම කර රයකේ, ඉතාමතේම ව යකේ හැටියට. ඒ නිසා 
මනුෂදයෝ අතදර් දම් සටනේ, දම් යු ේධ, දම් ඇන දකාටාගැනිලි, 
ඇඬුම් ද ඩුම් දගාඩකේ වාදගේ පහළ දවනේදනේ දමනේන දම් විදිහට 
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එකිදනකා අතදර් පවතිනේනා වූ සංඥාවලට ඒ ඒ දවලාදව ලබන 
දේ නා, අවි ාව තුළිනේ කියවනේන යාදමනේ තමයි. ඒ නිසා දේ නා 
පිළිබඳව ඉදගනගැනීම දබාදහාමතේම පරචලිත විෂයකේ බව 
වටහාගනේන.  

රෑප වදගේම තමයි දේ නාදවතේ එදකාදළාසේ ආකාරයකේ 
තිදයනවා. ඒ එදකාදළාසේ ආකාරය පරධාන වශදයනේ සංඥාදවනේ 
වර්ණ ගැනේදවනවා. ඒ නිසා ඇති ද ේ දනදමයි දමතැන දම් පරශේන 
කරනේදන, ඇති ද ේ දනදමයි දචෝ නාවට දහේතු දවනේදනේ, ඇති ද ේ 
නිසා දනදමයි නඩු කියනේදන, හිතාගනේන ද ේ. ඒ නිසා දම්ක 
කවමදාකවතේ සමථයකට පතේ කරනේන පුළුවනේකමකේ නෑ. මනුෂදයකේ 
හැම දවලාදවම සුඛ දේ නා, දුකේඛ දේ නා, අදුකේඛමසුඛ දේ නා 
යන දම් තුදනනේම, දමානම තතේතේවයකේ යටදත හරි, හැම දවලාදවම 
බලාදපාදරාතේතු දවනේදනේ සුඛය පමණයි. දුක දමානම තතේතේවයකේ 
යටදතේ වුණතේ විඳිනේන කැමති නෑ. ඒ නිසයි දමච්චර දම් දැනදැනතේ 
දැකදැකතේ සංසාදර දකාච්චර කලේ අපි ගමනේ කරලා තිබුණතේ, බු ේධාදී 
උතේතමයනේ වහනේදසේලාදගේ මග දපනේවීමකේ නැතිව අපිට කවදාවතේ 
දම්ක අවදබෝධ කරගනේන බැරි තතේතේවයකට පතේ දවලා තිදයනේදනේ. 
මුල, මැ , අග යන දම් තදුනේදීම අපි සුඛ දේ නාවට වශී දවලා, සුඛ 
දේ නාවට ඇබ්බැහි දවලා, දම්කටම කඹුරන ජාතියකේ බවට පතේ 
දවලා තියනවා. ඒකටම පහිඳින ජාතියකේ බවට පතේ දවලා තියනවා. 
ඒ නිසා අපිට දේ නාව හාතේපසිනේම දැකගනේන අවසේථාවකේ 
ලැදබනේදන නෑ. හාතේපසිනේ දැකේකා නම් අපිට දපේනේන පටනේ අරගනී, 
දේ නාවකේ කියලා කියනේදනේ දම් අපි හිතන විදිදහ ඒකාතේමීය 
වශදයනේ පවතින අලේලනේන පුළුවනේ සරැ එකකේ දනාදේ. ඒදක විවිධ 
හැඩතල ඔකේදකාම දැකේක නම්, හුඟකේ දවලාවට දමතැන තිදයනේදනේ 
මවා පෑමකේ. 

සර්වඥයනේ වහනේදසේදගේ දබාදහාම පරකට, ඒ වදගේම කාටතේ 

වැටදහන කරැණු නි ර්ශන දැකේවීමකේ අනුව “්ෙණපිණ්ඩූපමං රූපං” 
රෑපය කියල කියනේදනේ වකේකඩ දපණකේ වාදගේ. වකේකඩකේ ළඟ 
නිතරම වතුර වැදටනදකාට ඇති වන දපණ, එතන සුළියකේ 
වශදයනේ, පිඬකේ වශදයනේ, රිතේතකේ වශදයනේ පවතිනවා. ගදඟේ 
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ගහදගනතේ යනවා ගං වතුර කාලවලට. ඉතිනේ ඒක දිහා පිට ඉඳල 
බලාදගන ඉනේනදකාට දබාදහාම ලසේසනට පාදවන පිඬු රාශියකේ 
එතන තිදයනේදන. නමුතේ ඒක බිඳල බැුදවාතේ කඩල බැුදවාතේ 
ගනේන ද යකේ නැහැ දපණ පිඬකේ වශදයනේ තමයි දපේනේදන. දම්ක 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ සමාන කරල දපනේවනවා රෑප සේකනේධයට. 

“්ව නා බුබ්බුළූපමා”. දේ නාව බුබුලකේ වාදග. වර්ෂාවකේ දිය 
කඩකට වැදටනදකාට ඒ දිය කදේ හරියට දපණ බුබුළු පහළ 
දවනවා. ිතේතක්ෂණයකිනේ හුඟකේ දපණ බුබුළු බිඳිලා යනවා. නමුතේ 
වතුර බිනේදු ජල තලය මතට පහර ද නදකාට ඇති දවනේනා වූ දම් 
දපණ පිඬ දලෝකදයේ තිදයන විශිෂේටතම සම අර්ධ දගෝලයක 
නිර්මාණයකේ. එහි කිසි දසේතේම කිසිම අඩුපාඩුවකේ නෑ. වාතදයේ 
තිදබන ඒ දතරපන සේවභාවය හාතේපසටම සමාන නිසාතේ, ජලදය 
තිදයන ආබනේධන ගතිය දහවතේ ජලදයේ ජල සිවියකේ ඇති කරගතේතට 
පසේදස ඒදක සමාකාරව පැතිදරන ඉතාම තුනී සිවියක සේවරෑපය 
නිසාතේ අර්ධ දගෝලයකේ හ නවා. හැබැයි සතු කරගනේන අමාරැයි. අත 
තිදයනදකාට ඒක කැඩිල යනවා. කැඩිල ගියාට පසේදස දම් ජල 
තලයකේ, ජල සියුම් සිවියකේ දකාදහාම  පැවතුදණේ කියලා හිතාගනේන 
බැරි තරම් ඉකේමනට වහාම ජලසේකනේධයකට එකතු දවනවා. අර 
වාතදයනේ දවනේ කරලා තියාදගන හිටපු බුබුළට අලේලදගන හිටපු 
හුළං ටික නැවත වාතයට එකතු දවනවා. දහායනේන බැහැ. නමුතේ 
තව ිතේතක්ෂණයකිනේ තවතේ ජල බිනේදුවකේ වැදටනදකාට ඒ වදගේම 
දපණ බුබුළකේ පහළ දවනේන පුළුවනේ. ඒ බුබුළු දහාඳ ආදලෝකය විහිදී 
යන දවලාවක ගතේදතාතේ එය ද ේදුනේනක පැහැය දපනේනනේනතේ ඉඩ 
තිදයනවා.  

අනේන ඒ වදගේ තමයි, අදපේ ඉනේද්රියවලට පරසා  රෑපවලට 
චකේඛු, දසෝත, ඝාණ, ජිේහා, කාය කියන දම් ඉනේද්රියවලට ඇස, කන, 
නාසය, දිව, ශරීරය යන පරසා  රෑපවලට රෑප, ශබ් , ගනේධ, රස, 
සේපර්ශ කියන දම් එක එක අරමුණුකේ වදිනදකාට ඒවදයේ පහළ 
දවනවා දම් වදගේ දපණ බුබුළු. විශේවදයේ විසේමයජනක නිර්මාණයකේ. 
ඒදක අංග සම්පූර්ණ අර්ධ දගෝලයකේ තියනවා. නමුතේ ඒක මදගේ 
කියලා අරදගන දගනිහිලේල අලේමාරියක තියාගනේන හැකියාවකේ නෑ. 
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එදහම කරනේන ගතේදතාතේ ඒක දපනේනල ද නවා දම්ක දකාච්චර 
අනිත , දම්ක ඇලේුම් බෑ. බැුම් විතරයි. අලේලනේන ගිදයාතේ 
කැදඩනවා. ඒක ිතේතක්ෂණයකේ බලනදකාට බිඳී යන බව 
දතේරැම්ගනේන ඕනෑ. දම් වදගේ දපණ බුබුදළේ තිදයන උපමාව තමයි, 
දේ නාව පිළිබඳ සර්වඥයනේ වහනේදසේ දපනේවල දීල තියනේදනේ. 

නමුතේ දම් දේ නාව මුල වශදයනේ, මැ  වශදයනේ, අග 
වශදයනේ ඒකානේතදයනේම අපි දැකිය යුතුයි කියන විපසේසනාවකේ, 
අුතේ විදිදහ අමුතු විදිදහ විෂම විදිදහ  ර්ශනයකේ අදපේ ජීවිතයට 
කවාදගන නැතේනම්, අපි හැම දවලාදවම වර්තමානදයේ පවතින, 
හැද මිනේ පවතිනේනා වූ රෑප බලමිනේ සනේදතෝස දවනවා. බිදඳමිනේ 
පවතිනේනා වූ රෑප දනා කිනේ දනාපතනේ කියලා ඒවා පිළිබඳව 
පශේචාතේතාප දවන ගතියකේ තියනවා. අපිට දම් රෑපයක ඇති වීම 
දමදහමයි, පැවතීම දමදහමයි, නැති වීම දමදහමයි කියලා ඒක දිහා 
බලනේන තරම් වි ානුකූල ශාසේතරීය ඇහැකේ නෑ. තිදයනේදනේ ඇති 
දවන පැතේත බලලා සනේදතෝෂ වන ගතිය විතරයි, පුංි  රැදවකුට 
වදගේ. ඒ ගතිය තමයි අනේධ පෘථගේජන භාවය කියල කියනේදනේ. 
කලාණ පෘථගේජනයා කියන වචනදයනේ අපි පසුකාලීනව දම් 
සාහිතයට එකතු කරගතේදතේ දමාකකේ ? දේ නාදේ මුලකේ 
තිදයනවා, මැ කේ තිදයනවා, අගකේ තිදයනවා. යම්  වසක ඒ 
දේ නාදේ මුල, මැ , අග දැකේකා නම් ඒ වදගේම රෑපයක මුල, මැ , 
අග දැකේකා වදගේමයි. සඤ්ේාදේ මුල, මැ , අග දැකේකා වදගේමයි. 
සඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ේාණ දකායි එකතේ සමානයි. ආනේන ඒ විදිදයේ 
දැකේමකට තමයි දම් සතිපට්ඨානය ආරාධනා කරනේදනේ. 

අභිධර්මය පැතේදතනේ බලනවා නම් දම් දේ නාවකේ ඇති 
දවනේන අතීතගත, නැතේනම් අදපේ සහජාසදයනේම සංසාරදයනේම 
අපිට ලැබිල තිදයන අවි ාව බලපානවා. ඒ අවි ාවතේ දැනටතේ 
දනාසිඳී පවතිනේනා වූ තෘෂේණාවතේ කර්ම ශකේතියතේ ඒ දවලාදව ඇහැ, 
කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන දම් සේථානයක වදිනේනා වූ 
ආරම්මණයතේ නිසා දේ නාව දිගටම පවතිනවා. දේ නාව යම් 
තැනක නතර වුණා නම් අපි කියනවා කේලානේත වුණා කියලා. අපි 
කියනවා නිනේ  ගියයි කියලා. අපි කියනවා අපි මැරැණයි කියලා. ඒක 



  40-වන ධමම ද ේශනය - දේ නා සේකනේධය | 

39 | 

නිසා ඒක මහ අභාගයකේ. දේ නාව නැති දවච්ච අවසේථාව ත බල 
අභාගයකේ. අපටි නිතදරෝම දේ නාව අවශයි. ඒ දේ නාදවනේ 
තමයි මමයා, මම කියන සංකලේපය දිගටම පවතේවනේදනේ. ඉසේසර 
කාදල දේ නා නාශක පාවිච්ි කරලා නිර්විනේ නය කරලා ශලකර්ම 
කරනේන යනදකාට හුඟද දනකේ ඉඩම් බූ ලේ ලියලා තියලා තමයි 
ශලකර්මයට අතේසනේ කරනේදනේ. දමාක  දම් දේ නාව නැති වුණාට 
පසේදස ආදය නාදවාතේ? දලඩා මදළේය!!! ඒ නිසා ශලකර්මයට 
යනේන ඉසේදසලේලා බූ ලේ ලියලා තියලා යනේදනේ. දමාක  ඒ තරම්ම 
බයයි එක ිතේතකේක්ෂණයකට දහෝ දම් දේ නාදවනේ දතාරව ජීවතේ 
දවනේන. ඒ තරම්ම අපි අඳුනාදගන තිදයනවා අනිවාර්යදයනේම දම් 
ජීවිතදයේ පැවැතේම තිදයනේන නම්, රෑප, දේ නා, සඤ්ේා, සංඛාර, 
විඤ්ේාණ යන දම් පහ දබාදහෝමතේම සජීවීව තිදයනේන ඕනෑ.  

ඒක හනේදා තමයි දම් තරැණ ජීවිතවලට කැමති. ඒ කාදලට 
තමයි රෑපය ඉතාමතේම ඔ වතේ දත වතේ ඔප වැටිච්ච ගතියකේ 
තිදයනේදන. දේ නාවතේ ඉතාමතේම පරකටයි. ඒ දමාක  පුංි 
කාදලටතේ වඩා සඤ්ේාවකේ තිදයනවා ඒ දවලාදේ. ඉතාම පුංි 
කාදල තමා හුඟකේම දේ නාවට සංදේදී. නමුතේ සඤ්ේා සේකනේධයකේ 
නෑ. නිලේ පාට, කහ පාට අඳුරනේදනේ නෑ. දහාඳ නරක අඳුරනේදනේ නෑ. 
ඒ නිසා හම්බ දවච්ච දවලාදව ලැබුණු අරමුණ කියවගනේන 
දතේරැමකේ නෑ. කවදාවතේ ආදලෝකයකේ දැකේදක නැති අනේධයාට ඒ 
දමානම ද යකවතේ ඇති රසයකේ ගැන අවදබෝධයකේ නෑ. තව ටික 
කාලයකේ යනදකාට දම් තරැණ ජීවිතයට අපිට සුදුසු සඤ්ේා රාශියකේ 
තියන නිසා ඔනේන දේ නාව පිළිබඳ දලාකු ආධිපතයකේ ලැදබනවා. 
ඒ නිසා අපි දේ නාව වැඩි කරගැනීදම් සුදඛෝපදභෝගය ලබාගැනීදම් 
විදශේෂ වාපාරවල දයද නව තරැණ වයදසේදී. ඒ වදගේම සංසේකාර 
අතිනුතේ මම කරනවා, මට ඕනැ තාදලට කරනේන ඕනැ, මට ඕනැ 
දවලාවට කරනේන ඕනැ කියන විදිදහ ඔළ දමාළ ගති, ඉතාමතේම 
අධිකව සංසේකරණය කරන ගති ඇති දවනවා. ඒ තමයි තරැණකම. 
ඊළඟට විඤ්ේාණය. එක එකකේ දවනේ කර දැනගැනීදම් ඕනෑකම 
අවශතාව ඉතාමතේම පරකට දවනේදනේ තරැණ කාදල.  
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ඒ නිසා සංසාදරට ඉතාමතේම බැදඳන වයස තරැණ වයස. ඒ 
වයදසදී වුණතේ සර්වඥතා ඥානදයනේ ද ේශනා කළ ධර්මානුකූලව ඒ 

දේ නාව දිහා දේ නා සේවරෑපදයනේ ‘්ව නාසු ්ව නානුපස්සී 
විහරති’ දේ නාව දකදරහි දේ නාව අනුව යනේනා වූ දැකේදමනේ යුතුව 
ජීවතේ දවනවා නම්, ඒ  ර්ශනය දැකගනේන පුළුවනේ. උච්ච අවසේථාදව 
වුණතේ පුළුවනේ. ඒක නිසා දේ නාදේදී ඒකට දහේතු දවනේනා වූ ද ේ, 
ඒ කියනේදනේ මූලධර්මානුකූලව අවි ාව තණේහාව සහ කර්මය නිසාතේ 
උපාදානය කියන දැඩි අලේලාගැනීම නිසාතේ වර්තමානදයේ ඇතේතා වූ 
අරමුණු ගැටීම නිසාතේ දම් දේ නාදේ ඇති වීම නැති වීම ද ක සි ේ  
දවනවා. යම් අවසේථාවක ඒ අතීතගත අවි ාවතේ තෘෂේණාවතේ 
උපාදානයතේ කර්ම දේගතේ නැති වුණා නම් ආදයතේ දේ නා පහළ 
දවනේදන නැහැ. අපි කියනවා දේ නාව අතේථංගමයට ගියා කියල. 
ආදයේ නූපදිනා තාදලට නතර වුණා කියල. 

ඒ වදගේම තමයි වර්තමානදයේ ඇතේතා වූ ඇහැට රෑප 
දනාදපනී ගියා නම්, කනට ශබ්  නැතුව ගියා නම්, ස ේ  නැති 
තැනකට ගියා නම්, නාසයට දිවට ගඳකේ රසයකේ නැති අවසේථාවකට 
පතේ වුණා නම් කයට පහසකේ නැති තතේතේවයකට පතේ වුණා නම්, 
අනේන ඒ දවලාදේදී අුතිනේ දේ නා පහළ වීම නතර දවනවා. 
හැබැයි සංඥා දිදගේ අර මසේ පිරැණ කළයක පිට පැතේදතනේ වසා 
වුරැණ දතලේ වෑදහනේනා වදගේ පරණ සංඥා තිබුණට ඒ දවලාදේ 
දේ නා ඇණහිටිනවා. දවන විදිහකට කියනවා නම් එක 
දේ නාවකිනේ තව දේ නාවකට මාරැ දවනවා. ආනේන ඒ විදිහට 
දේ නාදේ ඇති වීම හා නැති වීම යන ද ක දහාඳට දතේරැම් 
අරගනේන නම්, දයෝගාවචරයා අර සාමාන අනේධ පෘථගේජනයා 
වාදගේ, දම් දේ නාව එක දිගටම තිදයන එකකේ, මදගේ දපෞරැෂතේවය 
කියනේදනේ මදගේ හැකියාව කියනේදනේ පුළුවනේ තරම් සුඛ දේ නාව 
ලැබිය යුතුයි, දුකේ දේ නාව දුරැ කළ යුතුයි කියන ඒ ඔළදමාළ ගති 
බහා තියල, දම් දේ නාව කියල කියනේදනේ වහා ඇති වී නැති වී යන 
ද යකේ කියන සංඥාදවනේ දේ නාව දිහා බලනේන ඉදගනගනේන ඕනෑ. 
බලනේන ඉදගනගනේන නම් දම්දක ඇති වීමකේ හා නැති වීමකේ 
පවතිනවා කියන සතිපට්ඨානදයේ හඳුනේවා ද න ධර්මය දැකගනේන 
ඕනෑ. සතිපට්ඨානදයේදී කායානුපසේසනාවට පසේදස 
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දේ නානුපසේසනාව කියලා අපි දම් දකාටස සාකච්ඡා කළා. ඉඳදගන 
ඉනේනදකාට ආනාපානය දහෝ පිම්බීම හැකිළීම දහෝ ඒ මූල 
කර්මසේථානයට හිත දයා නේන උතේසාහ කරනේනා වූ ආධුනික 
දයෝගාවචරයාට ඒ වාපාරය අසාර්ථක වුදණාතේ විදශේෂදයනේ විනාඩි 
10-15 කේ විතර යනදකාට ඔනේන ඉඳුම් හිටුම් නැතිව යනවා. 
ඉරියාපථයක තිදයන සුඛ භාවය නැතිව යනවා. නලියනේන 
පටනේගනේනවා. දේ නාව කරියාතේමක දවනවා.  

දමතන අපි පරධාන වශදයනේ භාවනා දලෝදකදි දම් දුකේඛ 
දේ නාව තමයි දේ නාව වශදයනේ සඳහනේ කරල තිදයනේදනේ. 
සාමානදයනේ කාම දලෝකදයේ “විනේ නය” කියන වචනය අපි සඳහනේ 
කරලා තිදයනේදනේ සුඛ විනේ නය, රසාසේවා ය කියන එකටයි. ඒ නිසා 
යම් කිසි දකදනකුට ලසේසන ිතර කලාවක නැතේනම් මිහිරි දභෝජන 
දම්සයක ඒ මිහිරියාව විඳගනේන බැරි නම්, රසඥතාව නැති 
විනේ නයකේ නැති එදකකේ හැටියට මරැමුසේ එදකකේ විදිහට, එදහම 
නැතේනම් කිසිම ද යක රසයකේ  නේදන නැති දකදනකේ විදිහට 
රසකාමී දලෝකයා විසිනේ පහතේ දකාට සලකනවා. ඒ දමාක  දහේතුව, 
විනේ නය කියන වචනය අපි අරදගන තිදයනේදන දහාඳ පැතේතට. 
රස විඳිනේන ඕනෑ තරැණ කාලය හැමදාම තිදයනේදන නෑ. ඒ තියන 
කාදලේ පුළුවනේ තරම් අපි ඒක පරදයෝජනයට ගනේන ඕනෑ කියන 
අ හසයි කාම දලෝදක පවතිනේදනේ. භාවනා දලෝකදයේදී දම්ක ටිකකේ 
අනිතේ පැතේතටයි දාල තිදයනේදන. දේ නාව කියනදකාටම ටිකකේ මූණ 
ඇඹුලේ දවන ගතියකේ තියනවා. කතා කරනේනතේ වැඩිය කැමති නැති 
ගතියකේ තියනවා. ඒ දමාක , දුකේඛ දේ නාවටයි දේ නාව කියනේදනේ. 
නමුතේ අපි දේ නානුපසේසනා ගැන කතා කරනදකාට දතේරැම්ගතේතා 
දම් දේ නාව ඒකානේත දුකකේ දහෝ කාම දලෝකදයේ හිතන විදියට 
ඒකානේත සැපකේ දනාදේ. දම් ද ක අතර අදුකේඛමසුඛ කියලා එකකුතේ 
තිදයනවා. අනේන ඒ දකාටසේ තුන, ටික දේලාවකේ ඉඳදගන 
ඉනේනදකාට අනිවායමදයනේම ඇති දවනවා. අපි සාමානදයනේ 
 නේනවා භාවනාව අර කියන විදියට වැරදුණා දනාදේ හරි ගියා නම්, 
ආනාපානය අනුව සිත පවතින ගතිය තිබුණා නම්, ඒදක සේවභාවය 
තමයි ආනාපානය දිදගේම හිත යනදකාට ඒක සියුම් වන බව. එනේන 
එනේනම ආනාපානය සූක්ෂේම ගතියට පතේ දවන එක බුදුරජාණනේ 
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වහනේදසේ විසිනේ දැන වදාළ ද යකේ. ඇති කරපු ද යකේ දනදමයි. නමුතේ 
ඇති වන දලෝක නියාම ධර්මයකේ දම් භාවනා කරමයකේ වශදයනේ 
පාවිච්ි කරනවා.  

ආනේන ඒ වදගේම තමයි රෑප ධර්ම එනේන එනේනම සියුම් 
දවනවා වදගේ රෑප ධර්මය සියුම් දවනදකාට, හිත සංයම නැතේනම්, 
සමාධි නැතේනම් නාම ධර්ම පරකට දවනවා. ආනේන ඒ පරකට වීදම්දී 
ඉසේදසලේලාම පරකට දවනේදන දේ නාවයි. ඒ නිසා භාවනාදේදී 
සමාධියකේ, සංහිඳියාවකේ, පසේස ේධියකේ දනාලැබුණා නම්, රෑප ධර්ම 
විෂදයහිමතේ හිදතේ එකලසකේ නෑ. එතදකාට ටික දවලාවකිනේ 
දබාදහෝම ඉකේමනට දම් දේ නාව පරකට දවනේන ගනේනවා. එදහම 
නැතිව භාවනාව හරි ගියා නම්, එදහම නැතිනම් ආනාපානය දහෝ 
පිම්බීම හැකිළීම දිදගේම සිත පවතේවාදගන යනවා නම්, ඒ ගතේතා වූ 
මූල කර්මසේථානය කරමදයනේ සියුම් භාවයට අති සූක්ෂේම භාවයට පතේ 
වීදගන එනදකාට දහාඳ පැතේදතනේ දහෝ නරක පැතේදතනේ දම් 
දේ නා මතු කරනවා. සුඛ දේ නාවකේ වශදයනේ දහෝ දුකේඛ 
දේ නාවකේ වශදයනේ මතු කරනවා. දවන විදිහකට කියනවා නම් රෑප 
ධර්මයාදගේ දැක දැක, දැන දැන දගවී යාම සි ේධ දවනදකාට හිතට රෑප 
ධර්ම දවනුවට නාම ධර්ම මතු කරනේන පටනේගනේනවා. සමහර විටක 
ඒ මතු වන නාම ධර්ම සුඛ දේ නා වශදයනේ භාවනාදවනේ 
ලැදබනේනා වූ දිට්ඨධම්ම සුඛ විහරණයකේ වශදයනේ ලැදබනවා. 
එදහම නැතේනම් දබාදහාම පුංි ද යකේ වුණතේ බරපතළ, විඳගනේන 
බැරි කටුක දුකකේ විදියට ලැදබනේනතේ ඉඩකේ තිදයනවා. එදහම 
ද කම නැතුව හුඟ දවලාවට සි ේධ දවනේදන අදුකේඛමසුඛ දේ නාව 
එන එකයි. නමුතේ දයෝගාවචරයා ඒ විෂය  නේදනේ නැහැ. ඒ තරම්ම 
අපි කාම දලෝකදයේ ගත කරපු කාලය පුරාම අර රසඥතාව අනුව සුඛ 
දේ නාව පසේදසේම එදලෝපු නිසා අපිට අවශ කරලා තිදයනේදනේ දම් 
දහාඳ පැතේත විතරයි.  

භාවනා දයෝගාවචරයිනේට ඒදක අනිකේ පැතේදත දරෝගය 
සමහර දවලාවට හැද නවා. සුඛ දේ නාව නැතේනම් අඩු ගාදන මට 
දුකේඛ දේ නාවකේවතේ දේවා කියලා පරයතේන කරන දවලාවලේ 
තිදයනවා. වාපාර කරන දවලාවලේ තියනවා. ඒ දමාක  දම් සුඛ 
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දුකේඛ ද කම විෂදයහි  කේෂ භාවය දිදගේ භාවනාව යනදකාට 
ඉසේසරහට එන අදුකේඛමසුඛ දේ නාව අඳුනාගනේන කැමතිතේ නෑ, 
අඳුනාගනේන  කේෂතේ නෑ. ඒක නිසා එකේදකා හයිදයනේ හුසේම 
ගනේනවා. අර දගාදරෝසු ආශේවාස පරාශේවාස ද ක දහෝ දහාඳයි. එදහම 
නැතිනම් පුම්බනවා අකුළනවා. නැතිනම් ඇසේ ද ක ඇරලා බලනවා 
ඇතේතටම පණ නැ ේ , නැතේනම් පිම්බීම හැකිළීමතේ නැති දවලා  
කියලා අඩු ගාදන හිදතනේ බලනේන බැරි නම් ඇසේ ද ක ඇරලා හරි 
බලනවා ඇතේතටම නැති දවලා  කියලා. අර දගාදරෝසු ද ේවලේ හරි 
විිතරාකාරයි. ඒ අදුකේඛමසුඛ දේ නාවට කරමානුකූලව නම් ආදව, 
දගාදරෝසු තැන ඉඳල කරමදයනේ සියුම් වන භාවය පුරාම අඛණේඩ 
සතිය පැවතුණා නම්, දයෝගාවචරයාට ධර්ම ශරවණයකුතේ කලිනේ 
ලැබිලා තිබුණා නම්, ඒ දයෝගාවචරයාට කලේපනා වුදණාතේ දම් 
දගාදරෝසුවට පැවතුණා වූ ආනාපානය ආදී ද ේවලේ දහෝ කය පිළිබඳව 
විනේ න කරමදයනේ සියුම් භාවයකට පතේ වුණා කියලා, ඒක 
දයෝගාවචරයාට දලාකු සතුටකට හිටිනවා. ඒකයි චුල්ල ්ේ ල්ල 
සූතර්ය් සඳහනේ කදළේ සුඛ දේ නාව නම් මතු වීම සැපයි, නැති වීම 
දුකයි. දුකේඛ දේ නාව මතු වීම දුකයි, නැති වීම සැපයි. අදුකේඛමසුඛ 
දේ නාව නම් දැනගැනීම සුඛයි. දනාදැන සිටීම දුකයි කියලා.  

ඒ නිසා දම් දේ නාවලේ බලනදකාට අපි අර කාම දලෝකදයේදී 
දපනේනලා තිදයන  ර්ශනය හැටියට හැම දවලාදවම සුඛ දේ නාව, 
රසඥතාව, රස විනේ නය දිදගේම යන දකනාට නම් එකම සතුටයි 
තිදයනේදන. ඒ තමයි දම් සුඛය වැඩි කරගැනීම. සුඛ උපදභෝග වසේතු, 
එදහම නැතේනම් සුදඛෝපදභෝගී වසේතු කියලයි කියනේදන දම් සුඛය 
ලබාගනේන ඒවාට. නමුතේ ඒක පිපාදසට ුණු වතුර දබානේනා වදග 
එනේන එනේන දබානේන දබානේන පිපාසය වැඩි කරන ද යකේ. 
නැතේනම් කුෂේට දරෝගිදයකේ ගිනේනට කිට්ටු කරලා කුෂේටය කසනේනා 
වදගේ ද යකේ. කවදාකවතේ ඒදකනේ කුෂේට දරෝගය සවු දවනේදන නෑ. 
ඒ වදගේ රස විනේ නය දිදගේ යාම කවමදාකවතේ දකළවර දවනේදන නෑ. 
ඒ වදගේම තමයි භාවනාදේදී ගනේනදකාට අතේතකිලමථානුදයෝගයට 
වැටිච්ච ආදිකාලීන දගෞතම දබෝධිසතේතේවයිනේ වහනේදසේට සමකාලීව 
ගනේනදකාට දැනුතේ නැතුවා දනාදේ. අධික දුකේ දීදමනේ නිවනේ 
ලබනේන හිතන කට්ටියකේ ඉනේනවා. දමාක , කාමසුඛලේලිකානුදයෝගය 
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ගරාම ධර්මයකේ නිසා. ආධාතේමික විනේ න, ආගමික විනේ න දම් 
ජීවිතදයේ ඒකානේතදයනේම අතේතකිලමථානු දයෝගයට වැදටනේන ඕනැ 
කියලා. ඉතිනේ දම් පැතේතට යන කට්ටියටතේ කවදාවතේ අදුකේඛමසුඛ 
දේ නාව මිහිරි දවනේදන නෑ. ආවතේ වැ ගතේ අමුතේතකු විදියට 
භාරගනේදනේ නැහැ. 

ඒ නිසා අදුකේඛමසුඛ දේ නාදේ ඉතාමතේම වැ ගතේ දකාටස 
තමයි, ඒක අදුකේඛමසුඛ දේ නාව වශදයනේ දැනගනේන පුළුවනේකම. 
ඒක ඉතාමතේම සූකේෂේමයි. අපි කියපු දේ නාදේ එදකාදළාසේ ආකාරය 

බලනදකාට “හීනං වා පණීතං වා” එදහම නැතිනම් “ඔළාරිකං වා 
සුඛුමං වා” කියන දම් දකාටසේ ද ක දහාඳට දතේරැම් අරගනේන, අපි 
දම් ජීවිතදයේ භාවනා ජීවිතයකේ දනාවුණ නම් කාම දලෝකදයේ 
ජීවිතදයේදී දම් වදගේ දකාටසේවල සියුම් භාවයනේට යනේන ලැදබනේදන 
නෑ. දමාක , ඒ තරම්ම දගාදරෝසු සුඛ දේ නාව පසුපස එලවන 
නිසා. නමුතේ භාවනා කරනදකාට දයෝගාවචරයාට භාවනාව හරි 
යනවා නම් ඒකානේතදයනේම රෑප කර්මසේථානය, වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ 
ධාතුව සියුම් භාවයකට එනේන පටනේගනේනවා. සියුම් භාවයට 
එනදකාට අර අපි කලිනේ සඳහනේ කළා වදගේ අධික පරීතියකේ දහෝ 
අධික දුකේඛ භාවයකේ ආදව නැතිනම් දම් නාමසේකනේධය වශදයනේ 
ඉසේදසලේලාම මතු වනේනා වූ දේ නාව එනේන එනේනම සුඛතේ නැති 
දුකතේ නැති අදුකේඛමසුඛ මධසේථ දේ නාවකට පතේ දවනේනට 
පටනේගනේනවා. දම් පතේ වීම විෂදයහි දයෝගාවචරයා අ කේෂ නම් සිත 
නිනේ ට වැදටනවා. එදහම නැතිනම් අපි කලිනේ මතකේ කළා වදගේ 
ආදයතේ ආශේවාස පරශේවාස දගාදරෝසුවට ගනේන පටනේගනේනවා. 
නැතිනම් පිම්බීම් හැකිළීම් හයිදයනේ කරලා දහෝ ඒ දගාදරෝසු භාවයට 
යනේන බලනවා. දමාක  අදුකේඛමසුඛ දේ නාවට ආපුවහම මහා පාළු 
ගතියකේ දැදනනවා. දම්ක භාවනාදවනේ ලැබිච්ච, ලැබිය යුතු පරගතියකේ 
වශදයනේ පිළිගනේන ලෑසේති නැහැ.  

දම් අනුව හැම දවලාදවම එකේදකා අධික සුඛය, එදහම 
නැතිනම් අධික දුක දහායන ගතියකේ අදපේ තිදයනවා. දම් අදපේ 
හිදතේ තිදයන ලාමක දකදලසේබර, අනේධ පෘථගේජන ගතිය. ඒක ධර්ම 
ද ේශනා දකාච්චර කළතේ, දහාඳට පැහැදිලිව දපනේවාද නේන පුළුවනේ 
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වුණතේ, භාවනා කරලා දම්ක තමනේ තුළිනේම දැකගැනීම තරම් ඒදක 
ඇති වටිනාකමකේ නෑ. දමාක  ඒක එදහම දවනදකාට දකාච්චරකේ 
මායාකාරීව  දවනේදන කියන එක බදලනේ කියලා ද නේන අමාරැයි. 
ඒ තරමටම මායාකාරීයි. ඒකට දහේතුව භාවනාවට කලේ ඇතිව 
තමුනේදග තිදයන පූර්ව නිගමනය. මට ඕනෑ දමදහම දවනේන. 
එදහම දනාවී දුක සුඛ ද කම නැතිව අදුකේඛමසුඛ දේ නාවට 
එනදකාට දයෝගාවචරයාට දපේනේදනේ ඉච්ඡා භංගතේවයකේ. අර සිතූ ද ේ 
දනාදේ හම්බ දවනේදන. මට ඕනැ කරලා තිදයනේදනේ ඒකානේත 
සැපකේ. නමුතේ ඒ දවනවුට මට දැනේ හම්බ දවලා තිදයනේදන 
අදුකේඛමසුඛ දේ නාවකේය කියල දම් විදිහට වි දශේෂදයනේ තරැණ 
වීරියවනේත දයෝගාවචරයා භාවනාවට කලිනේ ඇති කරගනේනා වූ පූර්ව 
නිගමන නිසා භාවනාව නිසි නිනේද ේ වැඩීදගන යනදකාටතේ දපරළි 
කරනවා, ඒකට අකුලේ දහළනවා. ඒක නිසි මාර්ගදයේ විකාශය දවලා 
යන බව දැනගනේන තිදයන අවසේථාවට බාධා කරගනේනවා. ඒ දමාක  
අපි  නේදනේ දේ නාව සුඛ, දුකේඛ ද ක විතරයි. ඊට පසේදස 
අදුකේඛමසුඛ දේ නාවකේ තිදයනවා කියලා දැනගතේතතේ ඒක නිසි 
මාර්ගදයේ කරියාතේමක දවනදකාට හඳුනාගැනීදම්  ක්ෂකම අඩු 
දවනවා.  

සර්වඥයනේ වහනේදසේදගේ සමදයේ සමහර සේවාමීනේ වහනේදසේලා 
රෑප ධර්ම වදගේම නාම ධර්මවලතේ තිදයන වටිනාකම් සාකච්ඡා 
කරනදකාට ඒවා අතුරිනේ දම් දේ නාදේ ඇතේතා වූ වටිනාකම 
දතේරැම් අරනේ තියනවා. ඒක නිසා සමහර සේවාමීනේ වහනේදසේලා 
අ හසකේ වශදයනේ පරකාශ කරනේනට දයදුණා මම සර්වඥයනේ 
වහනේදසේදගේ ධර්මය දකළිනේම අහපු දකදනකේ. සර්වඥයනේ 
වහනේදසේදගේ දේ නා පිළිබඳව දබදා දැකේවීම ගැන මම  නේනවා. 
ඒකානේතදයනේම ඒ ගැන මට ඔය ඇතේතනේට කියනේන පුළුවනේ. දම් 
දේ නාදව තිදයනේදන දහාඳ නරක ද ක - සුඛ දුකේඛ ද කයි. ඊට 
පසේදස තව සේවාමීනේ වහනේදසේ නමකේ දබාදහාම නිශේශබ් ව ඉඳලා 
දම් සාකච්ඡාවට සම්බනේධ දවලා මතකේ කරලා ද නවා ඇවැතේනි 
එදහම කියනේන එපා. සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරපු ද යකේ 
දම් විදිහට විදලෝපනය කරනේන එපා. ඒක සර්වඥයනේ වහනේදසේට 
නිගරහ කිරීමකේ. සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඒකානේතදයනේම සුඛ දේ නාව 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිය 

| 46 

දුකේඛ දේ නාව සහ අදුකේඛමසුඛ දේ නා කියලා දකාටසේ තුනකට 
කඩල දැකේවූවා. ඒ නිසා දම් අපි භාවනානුදයෝගී දයෝගාවචරදයා 
වශදයනේ දම්ක දැනගනේන ඕනෑ. ඊට පසේදස අර ඉසේදසලේලා සේවාමීනේ 
වහනේදසේ නතර වුණ ගමනේ ද දවනි සේවාමීනේ වහනේදසේ ඒදකනේ නව 
මතයකේ ඉදිරිපතේ කිරීදමනේ සාකච්ඡාව වැඩි ජනපරිය භාවයට පතේ 
වුණා. එතදකාට තව සේවාමීනේ වහනේදසේ නමකේ මතකේ කරලා කියනවා 
ඇවැතේනි, අරිට වැඩිය ඔය කියපු කතාව කරැණු සහගතයි. නමුතේ 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ සඛු දේ නාව, දුකේඛ දේ නාව, අදුකේඛමසුඛ 
දේ නාව, දසාමනසේස දේ නාව, ද ෝමනසේස දේ නාව කියලා පහකේ 
ද ේශනා කරලා තිදයනවා. ඉතිනේ දම් අනුව අර ඉසේදසලේලාම 
සේවාමීනේ වහනේදසේට දැනේ ආදය පණ එනවා. ඕක තමයි කිේදව 
ඔබවහනේදස ඔය කිේවට ඔයිට වැඩිය ද යකේ දම්දක තිදයනවා. 
නැතේනම් සුඛ දුකේඛ කිේවාම ඇති, ආදී වශදයනේ දමතැන කෑම්බෑලේල 
පටනේගතේතා. එකිදනකා වා  කරනේන පටනේගනේනවා.  

පසේදසේ සර්වඥයනේ වහනේදසේට ආරංි දවලා දම්ක සමථය 
කරන දවලාදව උනේවහනේදසේ කියනවා, දමෝඩ මනුසේසදයා තමනේදග 
දමෝඩකම් අ හසේ අනුව පරකාශ කරලා ඒක දැඩි දලස අලේලදගන 
ඒකම ඔපේපු කරනේන  ඟලනවා. සර්වඥතා ඥානය ඇතේතා වූ මට ඕනෑ 
නම් දේ නා එකකේ දපනේනලා ද නේන පුළුවනේ දේ නා සේකනේධය 
වශදයනේ. දේ නා ද කකේ දපනේනලා ද නේන පුළුවනේ සුඛ, දුකේඛ 
වශදයනේ. දේ නා තුනකේ දපනේනලා ද නේන පුළුවනේ අදුකේඛමසුඛ 
දේ නාවතේ එකතු කරලා. දේ නා පහකේ දපනේනලා ද නේන පුළුවනේ, 
දසෝමනසේස ද ෝමනසේස කියලා. මට ඕනෑ නම් පනහකට කඩල 
දපනේනනේන පුළුවනේ. මට ඕනෑ නම් සීයකට කඩල දපනේනනේන 
පුළුවනේ. නමුතේ මම දපනේනලා දීල තිදයනේදනේ යනේන පාරට අවශ 
කරන මාර්දගෝපකරණ ටික විතරයි. ඕක අලේලදගන රණේඩු කරනේදනේ 
ඇයි?  

අනේන ඒ නිසා අපි දතේරැම්ගනේන ඕනෑ රහතේ දවනකලේම දම් 
දේ නා සේකනේධදයේ ඉදගනගනේන ද ේවලේ තිදයනවා. ඒ නිසා අපි 
කවදාවතේ නරකයි දම් දවලාදේදී මට සැප දේ නා එනේන ඕනෑ, දම් 
දවලාදව මට දුකේ දේ නා එනේන ඕනෑ, දම් දවලාදව මට 
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අදුකේඛමසුඛ දේ නා එනේන ඕනෑ කියලා, දම් කිසිම ද ේක පූර්ව 
නිගමනයකට බහිනේන. ඒ බැහීම මාර්ගදයනේම අපි භාවනා මාර්ගයට 
අකුලේ දහළනවා. ඒක නිසා දේ නාව සතිපට්ඨාන සූතරදයේ 

වචනදයනේම ගනේනවා නම් “්ව නාසු ්ව නානුපස්සී විහරති” 
දේ නා විෂදයහි දේ නාව අනුව බලනසුුව වාසය කරනවා. එදහම 
නම් දම්දකදී දේ නාව අනුනේදග ද යකේ විදිහට බලනේන පුළුවනේකම 
ඉතාමතේම වැ ගතේ. පරදතෝ සංකලේපදයනේ දේ නාව දැකගනේන ඕනෑ. 
දේ නාව මදගේ කියල බලන ගතිය හිනේදා තමයි අපි කාම දලෝකදයේදී 
නම් රසඥතාව අනුව සුඛ දේ නාවටම ඇබ්බැහි ගතියකේ ඇවිලේලා 
ඒකටම පහිඳින, ඒ මතේදතේ මැදරනේන වුණතේ ලෑසේති ගතියකේ 
තිදයනේදනේ. එදහම නැතේනම් අධික තපසේ ගුණයට පතේ දවලා 
අතේතකිලමථානුදයෝග පංච තප කරමදයේ හැටියට හතර පැතේදතනේ 
ගිනි දගාඩවලේ හතරකේ ගහදගන උඩිනුතේ ඉර දහාඳට පායන 
දවලාදවදි පසේ පැතේතකිනේ මම දකදලසේ තවනවා කියලා ඉඳදගන 
දාඩිය දාදගන ඉනේන එකතේ දකදනකුට හිතනේන පුළුවනේ විශාල 
තපසකේ කියලා. දමාක , දුකේඛ දේ නාව දැඩි දලස විඳිනවා. නමුතේ 
ඒදකතේ කියනේදනේ දේ නාදවනේ තමනේ කැපී දපේනේන උතේසාහ කරන 
ගතියකේ. සඛු දේ නාදේදී නම් වැඩි සුදඛෝපදභෝගී භාවයකේ 
ලබාගැනීම සඳහා ධාර්මිකව දහෝ අධාර්මිකව කටයුතු කරියාතේමක 
කරනවා. වාපාර බහුල දවනවා. අතේතකිලමථානුදයෝගය නම් 
අනුනේට විඳගනේන බැරි පරමාණදයේ දුකේ අවසේථා මට විඳිනේන පුළුවනේ 
කියල හිතලා ඒ මාර්ගදයනේ තමනේදගේ ආතේම දපෝෂණය කරනවා. දම් 
ද දකනේම කවදාවතේම අඩුම ගාදනේ අදුකේඛමසුඛ දේ නාව දැකගනේන 
තරම්වතේ සිදතේ ඉඩකේ එනේදනේ නෑ. යම් කිසි දකදනකේ ඒ සුඛ, දුක, 
අදුකේඛමසුඛ කියන දම් තුනම දතේරැම් අරදගන එය දතේරැම්ගතේත 
නිසා මම දලාකේකා කියලා හිතනව නම් අර කලිනේ ද නේනා වදගේම 
තමා. ඒතේ තිදයනේදන දම් දේ නාව අලේලාදගන ආතේම දපෝෂණය 
කිරීම.  

ඒ නිසා අපට සි ේධ දවනවා දම් දේ නාව අනුනේදග ද යකේ 
විදිහට පතේ කරදගන බලනේන. දම්කට දහාඳ උපමාවකේ එදහම 
නැතේනම් දහාඳ සනේසනේ නාතේමක සි ේධියකේ වව  වි ාදේ 
තිදයනවා. වව  වි ාදේදී වව වරයා වව වරදයකේ දවනේන 
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නම් එයා ගිවිසගනේන ඕනෑ, අධිෂේඨානයකේ ගනේන ඕනෑ, එදහම 
නැතේනම් පිහිටනේන ඕනෑ එක පරතිෂේඨාවක. ඒ තමයි කවදාවතේ ඒ 
දරෝගියාදගේ දේ නාවතේ එකේක තමා අනන දවනේන නරකයි කියලා. 
දම් මදගේ  රැවා දනේ ? දම් මදගේ අසවලා දනේ ? කියලා ඒ දේ නාව 
හඳුනාගතේදතාතේ එතැනිනේ එහාට ඔහු වව වරදයකේ දනාදේ. ඒ 
නිසා ඔහුට සි ේධ දවනවා දේ නාව දිහා පරදතෝ බැලේදමනේ බලනේන. 
දේ නාව මාතෘකාවකේ, දේ නාව අරමුණකේ පමණයි. ඒ දරෝගියා 
දකාච්චර උතේසනේනව කෑදකාසේසනේ ගහනේන ගතේතතේ දව  මහතේතයා 
නැතේනම් දදාසේතර මහතේතයා ඒකතේ එකේක තමා අනන දවලා 
 ඟලනේන පටනේගතේදතාතේ ඒ දව කම හිටිනේදන නෑ. ඔහුට පුළුවනේ 
දවනේන ඕනෑ ඒක දලඩකේ, ඒක දේ නාවකේ කියලා පරදතෝ 
බැලේදමනේ බලනේන. පරදතෝ බැලේමකේ ඇති නම් ඒ දදාසේතරට පුළුවනේ 
ඒ දරෝගියාට දිගිනේ දිගටම දබදහතේ කරනේන. දමාක  තමනේදග හිත 
දවනේ කරදගනයි තිදයනේදනේ. තමනේදගේ හිත අර දේ නාදවනේ 
දපදළන දරෝගියාදගේ තතේතේවදයනේ ආදේශ දවලා නෑ. ආදේගයට 
පතේ දවලා නෑ.  

ඒ නිසා සාමාන දව වරැනේදගේ සම්මතයකේ තිදයනවා, 
තමනේදග පවුදල ඉතාම කිට්ටු අයට දව කම් කරනේන යනේදන නෑ. 
ඒ දමාක  දේ නාව ආපු දරෝගියා, අපි සාමාන සිංහදලතේ කියනවා 
උණ දරෝගියා කැඳ ඉලේලනේන වදගේ දම් දැනේ දම්ක රිද නවා කියලා 
කෑගහනවා. ඊළඟට අනිතේ පැතේත කියල කෑගහනවා. තව දපාේඩකිනේ 
තව එකකේ කියලා කෑගහනවා. දදාසේතර සාමානදයනේ කරනේදන 
 වසේ ද කකට සැරයකේ ඇවිලේලා ඒ දවලාදවදී කියන ටික විතරකේ 
අහනවා. එදහම නැතේනම් උද ේ ඉඳනේ හැනේ ෑ දවනකනේ දදාසේතර 
ඉනේන ගිදයාතේ අර දරෝගියා නිතදරෝම එන එන ද ේවලේවලට තැවිලා 
එන එන ද ේවලේවලට බය ඇති දවලා නානාවිධ ද ේවලේ කියනවා. ඒ 
ඔකේදකාම ද ේවලේවලට දව කම් කරනේන පටනේගතේදතාතේ කවදාවතේ 
පරධාන දරෝගය දවනේ කරලා හඳුනාගනේන හම්බ දවනේදන නෑ. දබ්තේ 
පනේතියකේ ද නේන දවයි. වව  වෘතේතිදයේ පැහැදිලිව හඳුනේවා 
ද නවා දරෝගියාදගේ දේ නාතේ එකේක තමා අනන දවනේන යනේන 
එපා කියල. ඒ දේ නාව ඒ දවලාදව දරෝගියාට දැදනන ද ේ කියනවා. 
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දම්ක ඉතාමතේම විදේකීව දවනේ කරගතේත හිතකිනේ අහනේන පුළුවනේ 
ශකේතියකේ තිදයනේන ඕනෑ.  

දම්දක තතේතේදව මීට වඩා ටිකකේ විතර සංකීර්ණයි මානසික 
දරෝගීනේ සම්බනේධව. ඒ දමාක , මානසික වව වරයා පුළුවනේ තරම් 
උතේසාහ කරනවා ඒ මානසික දරෝගියාට නිසි නිනේද ේ නිදැලේදල කතා 
කරනේන ඇරලා, ඒ චරිතයට දවච්ච ද ේවලේ දහෝ දැනට පවතින 
මානසික පීඩන තතේතේව හඳුනාගනේන. නමුතේ කැසට් යනේතරයකට ස ේ  
කවනේනා වදගේ කතා කර කර හිටිදයාතේ අර දරෝගියාදගේ හැඟීම්බර 
භාවය නැති දවලා යනවා. දරෝගියා දැනගනේනවා දම් බිතේතියකට 
කතා කළා විතරයි. යනේතදර්ට කතා කළා විතරයි. දම් දදාසේතරදගේ 
කිසිම කැකේකුමකේ නෑ. කිසිම හඳුනාගනේන ගතියකේ නෑ. ඒ නිසා 
දදාසේතරට සි ේධ දවනවා දලඩාව ටිකකේ අවුසේසනේන. අනේතිමට 
බැලිනේනං දදාසේතරට පිසේසු හැදිච්ච  වදසේ තමයි  නේදන, මම දම් 
ටිදකනේ ටික නමුතේ දම් දරෝගියාදගේ තතේතේදව හඳුනාගනේන ගියා, ගිය 
නිසා අනේතිමට පිසේදසකේ වදගේ හැසිදරනේන දවනවා. ඒ කරල 
අනේතිමට පිසේසු හැද නවා. ඒ නිසා දදාසේතර කවදා හරි දරෝගියාදගේ 
දරෝග ලක්ෂණතේ එකේක නටනේන පටනේගතේදතාතේ දදාසේතරතේ දලදඩකේ 
දවනවා. දරෝගියා මානසික වව වරදයකේ වන දරෝගිදයකේ නම්, 
දදාසේතර මානසික දරෝගිදයකේ දවනවා. දරෝගියා කායික දරෝගිදයකේ 
නම්, එකම දරෝගයකට දව කම් කරන ඒ දදාසේතරටතේ ඒ දලදේ 
එනවයි කියන එක නම් හිතාගනේන දවනවා.  

නමුතේ දම් දලෝකදයේ දකදලසේ දරෝගයට දව කම් කරලා බුදු 
හාමුදුරැදවා දලඩ වුදණේ නම් නෑ. ඒ දමාක  උනේවහනේදසේ 
දකාටිනේම කිේවා කලිනේම මට ඔය ඇතේතනේ දවනුදවනේ කරනේන 
ද යකේ නෑ. දමනේන මාර්ගය  කේවල තිදයනවා, තමතමනේ මාර්ගදයේ 
ගමනේ කරනේන කියලා. ඉතිනේ ඒක නිසා අ  කදතෝලික සභාදවනේ 
නම් දහාඳටම කියනේන ඉඩ තියනවා බුදුහාමුදුරැදවා කිසිම පපුවකේ 
නැති කැකේකුමකේ නැති අනේත ආතේමාර්ථකාමී පු ේගලදයකේ කියලා. 
තමනේදග වැඩ ඔකේදකාම සි ේධ කරදගන අත පිහිදා ගතේතැයි කියලා. 
ගැඹුරැ සතයකේ දම්දක තිදයනේදන. දවන විදියකට කියනවා නම් 
දුකේඛ සතදයේ එක නිරෑපණයකේ දමතන තිදයනේදනේ. දයෝගාවචරයා 
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බුදුහාමුදුරැවනේදග නැතේනම් ගුරැ හාමුදුරැවනේදග ඇදඟේ එලේදලනවා. 
නැතේනම් ඒ සේථාදන දමාකකේ හරි එකකේ අලේලගනේනවා. අලේලදගන 
කියනවා කිසි කැකේකුමකේ නෑ. දමච්චර දම් දලෝදක තිදයන උතේතම 
කරියාව කරනේන ගියතේ අපි ගැන බලනේන දකදනකේ නෑ. අපි දමදහම 
කිේවහම ඒක සලකනේදන නෑ. 

දමදහම කරනේන ගියාම දකාදහාම  දම්දක දුකේඛ සතය 
අවදබෝධ කරනේදන? නැතේනම් දේ නාදව දුක පැතේත සුඛ පැතේත 
අදුකේඛමසුඛ පැතේත කියන තුන හඳුනාගනේන හම්බ දවනේදන නෑ. 
දම්ක දරෝගියාටතේ පුරැදු කරනේන ඕනෑ. නැතේනම් දයෝගියාටතේ පුරැදු 
කරනේන ඕනෑ. එදහම නැතිනම් හැඟුම්බරව කටයුතු කරනේන පුළුවනේ 
ගතිය එනේන එනේන අඩු දවනවා. ඒ අඩු වීම තුළිනේම තමයි දම් අපිට 
දේ නාව දිහා පරදතෝ සංකලේපදයනේ, හිත මෑතේ කරදගන දම්ක දිහා 
බලනේන පුළුවනේ ගතියකේ එනේදනේ.  

තවතේ දම්ක භාවනා කරන අරමුණට සමීපව, එදහම 
නැතේනම් භාවනා ජීවිතදයේ සෑදහන අතේදැකීම් ඇති දකදනකුට 
දතේරැම්ගනේන පුළුවනේ විදිහට ඉදිරිපතේ කදළාතේ, අපි  නේනවා 
ආරම්භදයේදී නීවරණ ධර්ම තදිනේ බලපාන දවලාවලදී අරමුණ සිතතේ 
සමග සමීපව ගමනේ කරවීමට නීවරණ බැහැර කරන අවසේථාව 
දයෝගාවචරයාට විශාල සටනකේ. දම් දවලාදේදී අපි දකටිදයනේ මතකේ 
කරනවා මූල කර්මසේථානය හැකි තාකේ දුරට දමදනහි කරමිනේ මූල 
කර්මසේථානදය විසේතර හැකි තාකේ සමීපව බලනේන. බාහිර ද ේවලේ 
පුළුවනේ තරම් දුරිනේම දුරැ කරදගන අරමුදණේම හිත ගලේවාදගන හිත 
නිමගේන කරගනේන පුළුවනේ නම් දම් පරශේදනට එක උතේතරයකේ 
ලැදබනවා. අනිතේ එක, කායික දේ නාව අඩු කිරීමට පුළුවනේ තරම් 
සකේමනේ කරලා වාඩි දවනේන. එතදකාට කය සෑදහන දවලාවකේ 
යනකං අර සකේමදනනේ ඇති දවච්ච වායාම් නිසා එක සේවභාවදයනේ 
තියාදගන ඉනේන පුළුවනේ. අනේන ඒ තතේතේව ද ක යටදතදි අරමුණතේ 
එකේක හිත මුහුණට මුහුණ දාල හිටිදයාතේ නීවරණ ධර්ම යම් කිසි 
පරමාණයකට ඈතේ කරගැනීමට හැකි දවනවා. දම්ක වඩාතේම සතයි 
ශු ේධ විපසේසකයාට. ඒකයි දම් ශු ේධ විපසේසනාව දුකේඛ පරතිපදාවකේ 
කියලා කියනේදන.  
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දමනේන දම් තතේතේවය යටදතේදී අපි හිතමු දම් දයෝගාවචරයා 
කාලයකේ මහනේසි දවලා භාවනා කරලා දම් පරද ේශය දතේරැම් 
අරදගන අරමුණ දේගදයනේ දමදනහි කරලා කරලා කරලා 
ඉතාමතේම සමීප දවලා අරමුණට හිත වැටුණා, එදහම නැතේනම් 
අරමුණට හිත වැටුණා දසේ කේෂණික සමාධිය පිහිටියා කියලා. 

“පටිප්ක්ඛන අනභිභූ්තා අප්පි්තා විය චිත්තං නිච්චලං ඨ්පති.”1 ඒ 
කියනේදනේ දිගිනේ දිගටම දමදනහි කරමිනේ යන දයෝගාවචරයාට 
නීවරණ ධර්ම යම් කිසි දවලාවක දුරැවනේ කරගනේන පුළුවනේ නම්, 
සමථ සමාධියකට හිත වැටුණා වදගේ අර කේෂණික සමාධිය 
අරමුදණේම අර්පණා සමාධියකේ වදගේම නිශේචල දවනේන 
පටනේගනේනවා. එතදකාට දයෝගාවචරයාදගේ භාවනාව සෑදහන 
තලතුනා අවසේථාවකට පතේ දවලා දමාන ද ේ කළතේ දැනේ අරමුදණනේ 
හිත ගනේදන නෑ. නමුතේ ඒ තිදය ේදි ස ේ  ඇදහනවා, දේ නාව 
දැදනනවා, සිතුවිලි එනවා, කය තිදයන බව දැදනනවා, ආදී වශදයනේ 
අර මූල කර්මසේථානදයේම හිත පවති ේදීම, අර ඉසේසර වදගේ තළා 
දපළාදගන යන මට්ටදමනේ දනාවුණතේ නීවරණ ධර්ම දහාලේමනේ 
කරනේන පටනේගනේනවා. භාවනාදව යම් කිසි විදිහක එකලසකේ 
පවති ේදි එක විදියකට ය ේදිම නීවරණ ධර්ම මතු දවනේන 
පටනේගනේනවා. 

අපි හිතුදවාතේ අනේන ඒ වදගේ මූල කර්මසේථානයතේ තිදයනවා, 
ඒ අතරමැ  අපිට දේ නාවකේ එනවා. අපි  නේනවා දැනේ විනාඩි 35 කේ 
මට ඉඳදගන ඉනේන පුළුවනේ. දැනේ විනාඩි 38 කේ දවලා. ටිදකනේ ටික 
ටිදකනේ ටික ටයර් ටියුබ් එකකට වතුර පුරවනවා වාදගේ යට 
පැතේදතනේ පුපුරන ගති, හිරි වැදටන ගති, රිද න ගති ඊදය තාදලනේම 
එනවා. දයෝගාවචරයා  නේනවා සාධාරණයි දම් දේ නාව. දමාක  
මං ඊදයතේ හිටිදය දමච්චරයි. දැනේ ඒ දවලාව පැනල. ඉතිනේ ඒ 
අතරමග ගුරැ උපද ේශය ලැබිලා තිදබනවා පුළුවනේ තරම් මූල 
කර්මසේථානදයේම හිත පවතේවනේන. එදහම හිත පවතේවාදගන 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 විසු ේධි මගේග (පඨදමා භාදගා), අනුසේසතිකම්මට්ඨානනි ේද ස වණේණනා, 

ආනාපානසේසතිකථා වණේණනා 
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යනදකාට ටිදකනේ ටික දේ නාව මතු දවනවා. දයෝගාවචරයා දහාඳ 
විනිශේචයකේ අරදගන, දහාඳයි දැනේ මූල කර්මසේථානයට වැඩිය 
දේ නාව බලවතේ. ඒ නිසා දම් තතේතේව යටදතදී නැවත නැවතතේ 
අසේවාභාවිකව අසාධාරණව මූල කර්මසේථානය දමදනහි කරල වැඩකේ 
නෑ. ඒ නිසා මම දැනේ දේ නාව දමදනහි කරනේන ඕනෑ කියලා අර 
මූල කර්මසේථානය බහා තබලා  රැණුවට පතේ දවනේනා වූ දේ නාව 
දමදනහි කරනවා. දමදනහි කළාට අහනේදන නෑ. අරමුණ පැතේතක 
තියලා අපි හිතමු වම්  ණහිදසේ දේ නාවකේ එනවා. කපනේනා 
දකාටනේනා වාදගේ දැදනනවා. දම් ගැන දමදනහි කර කර 
ඉනේනදකාට දයෝගාවචරයා හිතනවා දැනේ දම් දමදතකේ දවලා බහා 
තබන ල , කරදගන ආපු මූල කර්මසේථානයට යනේන පුළුවනේ කියලා. 
නමුතේ දේ නාවට අලේලපු ගමනේ දකාදහාලේලෑ බබා වදගේ ගහන 
ගහන එදකනේ දේ නාවට අහු දවනවා. ඒ නිසා මූල කර්මසේථානය 
දපනුණතේ යනේන විදිහකේ නෑ. දමාක  දම්ක එනේන එනේනම  තේ 
විළිසේසාගතේ සදතකේ වාදගේ පනිනේන බලනවා.  

ඉතිනේ ඒ අවසේථාදේදී දයෝගාවචරයා ඒ දේ නාවතේ එකේක 
දිගිනේ දිගටම කටයුතු කරනදකාට ඒ දයෝගාවචරයා යම් දවලාවක 
පරදිනවා නම්, ඒ කියනේදන දේ නාව දයෝගාවචරයා විසිනේ යටපතේ 
කරනවා නම්, අනිවාර්දයනේම දම් දයෝගාවචරයාදගේ හිදතේ  ේදේෂයකේ 
හටගනේනවා. දම් දේ නාවල මුල දමදහමයි, මැ  දමදහමයි, අග 
දමදහමයි කියලා දැනගනේනාසුු අර අභාසයකේ කරනාසුු වූ 
වි ානුකූල  ර්ශනය දවනුවට අර දේ නාව නැති කර දැමීදම් පිහල 
දැමීදම් දුරැ කරගැනීදම්  ේදේෂ හිත පහළ දවනවා. ඒ නිසා දමදනහි 
කරනේදනේ හරියට තරහකාරදයකුට පරැෂ වචනදයනේ බනිනවා වදගේ. 
පනේතිදයේ ඉනේන ළමදයකුදගේ නම කියලා ඇතුලේ වීදම් දලේඛනදයේ 
නම කතා කරනදකාට ඒක බැනිලේලකුතේ දනදේ. ආ රයකුතේ දනදේ. 
ළමය ඉනේනව  බලනේන නම කියනවා. එච්චරයි. දමදනහි කිරීම 
කියනේදන ඒකයි. එදහම නැතුව දම් දකේනේති ගියපු දවලාවට අලේලපු 
දග ර මනුසේසයා එකේක  ේදේෂදයනේ කතා කරනදකාට ඒතේ නමකේ 
කියලා කථා කරනවා. නමුතේ ඒක සාමාන දවලාවක කියාගනේන 
බැරි නම් ඒ දවලාදේ කියාගනේනවා. ආනේන ඒ වදගේ තමයි අර 
දකේනේති ගිහිලේලා දේ නාව දමදනහි කරනේන ගියහම දේ නාව 
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දමදනහි කරනේදන විනේ නයකේ වශදයනේ දහෝ දේ නාවකේ වශදයනේ 
අර උඹ දනා කිනේ කියන අ හසකිනේ. එතදකාට ඒ දයෝගාවචරයාට 
දතේරැම් අරගනේන පුළුවනේ දම් දමදනහි කිරීම වැඩ කරනේදනේ නෑ, 
වැඩ කරනේදනේ නැතුව යනේන දහේතුව ඒ දමදනහි කිරීම  ේදේෂය 
විසිනේ පුදු කිරීමයි. 

එතදකාට දයෝගාවචරයාට  ේවිතේව වූ දමදනහි කිරීම් කරමයකේ 
පාවිච්ි කරනේන දවනවා. එකකේ තමයි මූල කර්මසේථානය වි දගන 
යනේන තරම් ආපු ඒ දේ නාව. ඒ දේ නාව අපි දමදනහි කරනවා. 
එතනම හිත තියාදගන දමදනහි කරන ගමනේ සැලකිලිමතේ දවනේන 
ඕනෑ දැනේ  ේදේෂය ඇවිලේලා තියනවා. දේ නාව විෂදයහි අදපේ සංඥාව 
දවනසේ දවලා. ආනේන එදහම නම් ඒ පැමිණුනා වූ  ේදේෂයතේ 
දමදනහි දවනේන ඕනෑ. දමදනහි දකරැදවාතේ දයෝගාවචරයාට 
දපදනේවි, දම් දේ නාව දනදමයි අපිට විඳිනේන බැරි. දම් දේ නාව 
වංචනික වශදයනේ ඉතාම  රැණු විළිසේසාගතේත සදතකේ බවට පතේ 
කරන ඒ  ේදේෂය විසිනේ සතය සම්පූර්ණදයනේම අවුලේ කරනවා. අඩු 
ගාදන දමදනහි කිරීම අරමුණ දිහාවට යනේන තිදයන මාර්ගයතේ 
අවුලේ කරනවා. ඒ නිසා දමදනහි කළාට කවදාවතේම පඳුරට වැදුණා 
මිසකේ හාවට වදිනේදන නෑ.  

ඒ නිසා අර  ේදේෂය දවනේ කරලා, නැතේතම්  ේදේෂය  ේදේෂය 
වශදයනේ දැනදගන දමදනහි කරගනේන පුළුවනේ නම් ඒ 
දයෝගාවචරයාට දැකගනේන පුළුවනේ දවනවා, දේ නාව විෂදයහි අදපේ 
ඇති වනේනා වූ සංඥාව, අපි ගනේනා වූ ආකලේපය සම්පූර්ණ ිතරය 
අවුලේ කරන බව. ඒක දතේරැම්ගනේන ඒක දමදනහි කරනේන පුළුවනේ 
නම් ඊට පසේදසේ දැකගනේන පුළුවනේ, දේ නාවට දහාඳට ඇහුම්කනේ 
ද නේන පටනේගනේනදකාට, දේ නාව ඉතාමතේ වැඩි දවමිනේ තිදයන 
එකකේ දවනේන පුළුවනේ, මධසේථව තිදයනවා දවනේන පුළුවනේ, අඩු 
දවමිනේ තිදයනවා දවනේන පුළුවනේ. ආං ඒ දවලාදවදී දේ නාව 
දැකගැනීම අපිට කියනේන පුළුවනේ මධම පරමාණදයේ දේ නාවකේ 
දැකගනේන අවසේථාව. ඒදකනේ යම් දවලාවක දයෝගාවචරයාට 
ජයගනේන පුළුවනේ උනා නම්, දේ නාව ගැන වඩාතේ සාර්ථකව 
දමදනහි කරනේන පුළුවනේ නම් නැවත ඔහු මූල කර්මසේථානයට 
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එනේදන විශාල වීරතේවයකිනේ. දලාකු ජයගරාහී හිතකිනේ, දලාකු 
දපෞරැෂතේවයකිනේ. ඒ දමාක , පුංියට එන දේ නාවකේ වහා 
දමදනහි කරලා පිහල හැරියා වදගේ දනදමයි, දේ නා විෂදයහි 
ඇතේතාවූ දම්  ේදේෂයතේ දැනදගන, ඒකතේ පිහලා, ඊළඟට දේ නාවතේ 
දැකලා ඒකතේ හරි හැටියට දතේරැම් අරදගන, දම් තමයි දේ නාදව 
මධසේථ මට්ටම, ඒදක අතේථංගමය - බැහැල යාම - දම්කයි කියලා 
දැනගතේතහම දලාකු සතුටකේ ඇති දවනවා. ඒ දයෝගාවචරයාට හිදතේ 
අධිෂේඨානයකේ එනේන පුළුවනේ අදනේ මට මීට වඩා  රැණු දේ නාවකේ 
එනව නම් මදගේ සතිය, සමාධිය, ඇතේත  කියලා බලනේන කියල 
අභිදයෝගශීලී හැඟීමකේ එනේන පටනේගනේනවා. ඒ දයෝගාවචරයාට මතු 
 වසක මීටතේ වඩා ජීවිදතේ පැහැරගනේන උගර දේ නාවකේ ආවතේ ඒක 
විඳදගන දම්ක තුළ පවතිනේනා වූ දම් දේ නාදේ මායාකාරී 
තතේතේවය, ඒදක ඇති වීම දමදහමයි පැවතීම දමදහමයි නැතිවීම 
දමදහමයි කියලා දැනගනේනවා. දමාක , ඊට කලිනේ කරපු සතිපට්ඨාන 
භාවනාව නිසා දයෝගාවචරයා  නේනවා දම් දකායි දේ නාව ආවතේ 
ඒක බදාගනේන ගිදයාතේ, මදගයි කියා ගනේන ගිදයාතේ පැන පැන 
කනවා. දම්ක එනේදනේ යනේනයි. බදාගනේදන හිදතනුයි. ඒ නිසා ඒ 
බදාගනේන හිත පැතේතක තියලා, ඇවිලේලා යනේන ආපු මනුසේසයට නම 
කතා කරලා යවන එකයි තිදයනේදන.  

දමනේන දම් විදිහට දේ නාව, එනේන එනේන අර තිබුණට වඩා 
ඉහළ මට්ටමක දේ නාවකේ  රා කියාගනේන පුළුවනේ මට්ටමට 
එනදකාට, දම් දයෝගාවචරයාට ඉසේසර පුළුවනේ උද ේ වරැදව විතරයි 
නම් හැනේ ෑ වරැදේතේ භාවනා කරලා බලනේන පුළුවනේ. ඉසේසර 
පුළුවනේ ආරණදයේ විතරකේ නම්, දැනේ ගදමතේ පුළුවනේ. ඉසේසර කරනේන 
පුළුවනේ භාවනා කරන අය මැ  විතරකේ නම් දැනේ භාවනා දනාකරන 
පිරිස එකේකතේ භාවනා කරනේන පුළුවනේ. ආනේන ඒදකදී 
දයෝගාවචරයාදගේ ඉවසීදම් ශකේතිදයේ දැඩි බව එනේන එනේනම වැඩි 
දවනවා. දමනේන දම් වැඩි වීම ඉසේදසලේලාම වැටදහනේදන 
දයෝගාවචරයාටමයි. නමුතේ දම්ක සමාජ ධර්ම පැතේදතනේ ගතේදතාතේ, 
අනේධ පෘථගේජන පැතේදතනේ ගතේදතාතේ දම්ක දනෝනේජලේකමකේය කියල 
හිදතනේන ඉඩ තිදයනවා. දම් සතුට කායික දේ නාවකේ දනදවයි. 
අපි හිතුදවාතේ දවන දකදනකේ එකේක පවතේවන සම්බනේධතාවකදී 
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අනිතේ ඇතේතනේදග වැරැ ේ කේ දැකේකතේ, එදහම නැතේනම් අනිතේ 
ඇතේදතකේ ඇවිලේලා අදපේ වැරැ ේ කේ දැකේකතේ දැනේ අපිට ඉවසනේන 
පුළුවනේ ගතිය තිදයනවා. නමුතේ අපිට හිදතනේන පුළුවනේ දමදහම 
දකරැදවාතේ දහම බුදියදගන ඉනේන සිංහයදගේ ඔදඩාකේකුදේ මීදයා 
දුවනේනා වදගේ ඔකේදකාමල එයි අදපේ ඔළුවට අත දහෝ නේන කියල. 
සමහර දවලාවට අපට හිදතනවා දපදණේ පුපේපනේන ඕනෑ කියල. 
නිකනේ ඉඳල හරි යනේදනේ නැහැ කියල සංඥාවලේ අපිට බාධා කරනවා. 
පුළුවනේකම තිදයනවා. ඒ පුළුවනේකම දිදගේ  රාදගන ඉදිරියට යනව 
නම් ඒ දයෝගාවචරයා තනියම බුදු වන දකදනකේ බවට පතේ දවනේන 
ඉඩ තියනවා. ඒ දවනුවට, දම් මනුසේසයටතේ පාඩමකේ කියල දීලා 
යනේන ඕනෑ, දමදහම ඔකේදකාටම ඕව නි හසේ කරනේන බැහැ කියල 
ඒ ද ේවුතේ හ නේන පටනේගතේදතාතේ අර සම්පූර්ණ දයෝගී තතේතේවයට 
බාධයි.  

ඒක නිසා මුලිනුතේ මම සඳහනේ කදළේ දේ නාවතේ එකේක 
ඉවසන එක දනදේ පරශේදන. ඊට පසේදස තිදයන සංඥාව. අදපේ පරණ 
කියමනකේ තිදයනවා කිඹුලා කනවා ඉවසනේන පුළුවනේ, දකාහිල කටු 
ඇදනන එක තමයි ඉවසනේන බැරි කියල. ඉතනිේ දයෝගාවචරයා 
දැනගනේන ඕනෑ දම් ධර්ම වංචනික සේවභාවදයනේ වැඩ කරනවා. රෑප 
ධර්මවල වංචනික භාවයට වඩා සීඝරයි, උගරයි නාම ධර්මවල. ඒ නිසා 
ඒවාදයේදී මුල මැ  අග තුන දැනගනිමිනේ භාවනා කරනවා කියලා 
කියනේදන ඊදය කරපු මට්ටම අ ට ප නම් දවනේන ඕනෑ. ප නම් 
දවනේන දවනේන, ඒක අලේලපු දග ර එකකේ වදගේ, නැතේනම් අනුනේදග 
එකකේ වදගේ ආගනේතුක භාවයකිනේ හිත මෑතේ කරගැනීදම් ශකේතිය 
ඇති දවනවා. ඉතිනේ එතදකාට අර කලිනේ කියපු රසඥතාව නැති 
දවනවා. හැඟුම්බර ගතිය නැති දවනවා. විනේ නය කරනේන පුළුවනේ 
ගතිය නැති දවනවා. එතදකාට දලෝකයා අපිට දචෝ නා කරනවා 
දමානම ද යකේ කිේවතේ ඇති වැඩකේ නැහැ, ගණනේගනේදන නැහැ. 
ඉසේසර නම් කවුරැ හරි පරශේනයකේ කිේවහම දහායල බලන ගතියකේ 
තිබුණා. කවුරැ හරි ඇවිලේල දුකේ ගැනවිලේලකේ කේිදවාතේ දහායල 
බලන ගතියකේ තිබුණා. දැනේ ගණනේගනේදන නැහැ.  
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ඒකතේ දයෝග ජීවිතදයේම කෑලේලකේ තමයි. දතේරැම්ගනේන ඕනෑ 
දම්කට කියනේදන නිබ්බිදා ාණය. නිර්විනේ නය. දමානම ද ේකවතේ 
විනේ න ගතිය නැහැ. ඒ විනේ න ගතිය නැති දවලා තිදයනේදන අඥාන 
උදපේකේෂාදවනේ දනදමයි. ඒක දහාඳට මතක තියාගනේන ඕනෑ 
දයෝගාවචරයා. දම්ක සති සම්පජඤ්ේඤ්දයනේ යුකේතව සි ේ  දවන 
වැඩකේ. අදපේ අපවතේ දවච්ච දලාකු සේවාමීනේවහනේදසේ ලියුමකේ ලියල 
කියනවු දලේඩු දකඳිරිගානේදනේ දේ නාවට. උඹ දමාක  
දකඳිරිගානේදනේ? උඹට දේ නාවකේ නැහැදන? උඹ උදේ වැඩකේ 
බලාගනිනේ. දලේඩු දකඳිරිගානව කියල තමනුතේ දකඳිරිගානේන ඕනෑ 
කියල ද යකේ නෑ. භාවනා දනාකරපු දකනාට දේ නාව දලඩකේ 
තමයි. නැතේනම් ඒදකනේ දලඩකේ දාගනේනවා. භාවනා කරපු දකනාට 
දේ නාව කියනේදනේ අරමුණකේ විතරයි. ඒදක මුල දමදහමයි, මැ  
දමදහමයි අග දමදහමයි. ඉතිනේ භාවනා දනාකරපු දකදනකේ ඒකට 
අපට දචෝ නා කළාට අපි කියනේන ඕනෑ ඒ මනුසේසයට දලඩකේ තියන 
නිසයි දකඳිරිගානේදන. අපි ඒකට දකඳිරිගානේන දගාරවනේන 
ඕනැකමකේ නැහැ. එදහම දකඳිරිගාල දගාරවලා කවදාවතේ දම් 
දලෝදක නඩු විසඳනේනතේ බැහැ.  

ඒ නිසා දේ නානුපසේසනාව පිළිබඳව ඉදිරියට යනදකාට, අර 
මධසේථ අවසේථාදේදී දේ නාව එනවා, පරමාදණ කියවගනේන 
පුළුවනේ. ඊට පසේදසේ දකේනේති යනවා. දකේනේති ගියාට පසේදස දමදනහි 
කිරීම වැඩ කරනේදනේ නැතුව යනවා. අනේන ඒ දවලාදවදි හරියට 
දැනදගන දකේනේතියයි දේ නාවයි නැති දවන තරදම මට්ටමට ගියා 
නම් දයෝගාවචරයා එනේන එනේනම කතා දනාකරම ඒ දේ නා 
විෂදයහි පුදුමාකාර විෂය බලන තාලයකිනේ යනේන පටනේ අරගනේනවා. 
එතනදි තපසේ ගුණ වැදඩනවා. ඉවසීදම් ගුණ වැදඩනවා. ඒ ගුණ 
වැදඩනේන වැදඩනේන, දවලාව වැඩි දවන ගතියකේ ඇති දවනවා. 
දවනදා පැය භාගයකේ ඉනේන දකනාට පැය තුනේකාල හමාර ඉනේන 
පුළුවනේ. පැය හිටපු දකනාට ද ක තුන ඉනේන පුළුවනේ. අරමුණ මූල 
කර්මසේථානයතේ එකේක වැඩි දවලාවකේ පැවැතේවීදම් ඉඩ පහසුකම 
ලැදබනවා. ඉතිනේ අර දේ නාදවනේ ඉඩපාඩු ගනේනවතේ එකේකම 
දයෝගාවචරයා ඒ අවසේථාව පැහැර හරිනේන නරකයි. තමනේ 
හිතාගනේන ඕනෑ දම් දේ නා විෂදයහි තියන දම් වටිනා පිම්ම පැනල 
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අපි වැඩි දවලාවකේ වැඩි පරසේතාවකේ අරමුණතේ එකේක මුහුණට මුහුණ 
දාල ඉනේන එදකේ ජයගරහණදයේ ජය පැනේ දබානේන යනේන දනදමයි 
තියනේදනේ, වැඩිවැඩිදයනේ අරමුදණේ මූල කර්මසේථානදයේ දතාරතුරැ 
දැක දැනගනේන එක. හැඩ නිල ආකාර සටහනේ දැනගනේන දැනගනේන ඒ 
දයෝගාවචරයාට ඒ රෑප කර්මසේථානදයේ මූල කර්මසේථානදයේ ඇතේතා 
වූ දම් හැඩනිල දැනගැනීම මාර්ගදයනේම දම් යානේතමට දැනගතේතා වූ 
දේ නාදේතේ හැඩනිල රාශියකේ දැනගනේනවා.  

රෑප අරමුණකේ දේවා නාම අරමුණකේ දේවා දම්දක සමානතා 
වගයකුතේ තියනවා. අනේන ඒ සමානතා වැඩ කරනදකාට ඉසේසර 
දවනේදන රෑප කර්මසේථානය. රෑප කර්මසේථානදයේ ආදලෝකදයනේ 
තමයි නාම කර්මසේථානය හඳුනාගනේදනේ. නමුතේ නාම කර්මසේථානය 
උ ේ දවනවා රෑප කර්මසේථානය සමග වැඩි දවලාවකේ මුහුණට 
මුහුණ දාලා ඉනේන ශකේතියකේ ඇති කරනේන. දමනේන දම් විදියට දම් 
ද නේන දකාණේදේ දගාතනවා වාදගේ දම් දගාතාගැනීදමනේ තමයි 
භාවනාව දගනියනේදනේ. ඒ නිසා අපි අධිෂේඨාන කරගනේන ඕනෑ, 
භාවනාදේ වැඩි දවලාවකේ ඉනේන නම් විදශේෂදයනේම වීර්ය ශකේතිය 
වැදඩනේන නම් ඒ දේ නාව පිළිබඳව පරදතෝ සංකලේපදයනේ බලනේන 
ඕනෑ. අනුනේදගේ එකකේ වාදගේ, දදාසේතර දකදනකේ දලඩාදග දේ නාව 
දිහා බලනවා වාදගේ හැඟීමකිනේ කටයුතු කරනේන ඕනෑ. ඉසේදසලේල 
ඉසේදසලේල හැඟුම්බර ගතිය වැඩියි. පහු දවනදකාට හැඟුම්බර ගතිය 
අඩු දවලා ඒ ගතිය වි ාතේමක පැතේදතනේ අධයනය කරන ගතිය 
වැඩි දවලා, අවසානදයේ මරණ දේ නාවතේ පයමංකදයේදීම විනේද  
නැතේනං නම් හිතනේන එපා ලබන ආතේදමදි ආදයතේ දම් අවසේථාව 
ඒකානේතදයනේ ලැදබනවා කියලා. ඒ නිසා මරණ දේ නාවතේ දම්දක 
විඳිනේන ඕනෑ. ‘මරණය හා සමාන, පඨවි ආදපෝ දතේදජෝ ධාතු වල 
විවිධ අවසේථා ආවහම, මීටතේ වඩා මට දම් තතේතේවය  රාගනේන 
පුළුවනේ, කරගනේන විඳගනේන පුළුවනේ ශකේතියකේ ලැදේවා’ කියන 
අ හස හැම දවලාදවදීම දම් ජීවිතදයේදීම, දම් ආතේමදයේදීම, මට 
ලැබුදණාතේ ඒක දම් ජීවිතදයේදීම දලාකු ජයගරහණයකේ. දම් 
පංචසේකනේධය ඉදගනගනේනවා කියල කියනේදනේ දම් පංචසේකනේධය 
ඇතුදළේ තිදයන ඔකේදකාම කිදපන අවසේථාවලේ දහාඳට සිහිදයනේ 
ඉදගනගනේන එකයි. ඒකට ආසනේනදයනේම බාධා කරනේදන 
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දේ නාවයි. දේ නාවට ආසනේනදයනේම බාධා කරනේදන සංඥාවයි. 
ඒක නිසා අපි සංඥාවතේ හදාදගන දේ නාවතේ හදාදගන රෑප 
ධර්මදයනේ ලබනේනා වූ අතේදැකීම තව දුරටතේ පුළුලේ කරමිනේ ඒ දේ නා 
විෂදයහි තව ඉදිරියට යනේන පුළුවනේ දවනවා නම් මුළු දලෝකයම 
දසායන, මුළු දලෝකයකේ දම් පිටිපසේදස දුවනේදන සැප දහායාදගන 
දන. නමුතේ තාම හම්බු වුදණේ නැහැ ඒකට සමීකරණයකේ. 
බුදුහාමුදුරැදවෝ සමීකරණය දපනේනලා ද නවා. අනේන ඒ සමීකරණය 
අනුව දයෝගාවචරයාට එතදකාට අර දගේහසිත ද ෝමනසේසය අයිනේ 
කරලා දනකේඛම්ම හිත ද ෝමනසේසය දහෝ දනකේඛම්ම හිත 
දසෝමනසේසය ලබාගනේන පුළුවනේ. අපි භාවනාදවනේ ලබන 
තතේතේවයකටයි දම් යනේදනේ කියල ඒකානේතදයනේම දම්ක වඩාතේ 
සියුම්ව දසෝමනසේස දේ නාවටතේ අවසානදයේ අදුකේකමසුඛ 
දේ නාවටතේ උදපේකේෂාවටතේ පතේ දවනවා. 

අ තේ අපි පැයකට වැඩි කාලයකේ අරදගන තිදයනවා. දම් 
කාලය තුළ ඉදිරිපතේ කරගතේතා වූ කාරණා නිසා, මීට කලිනේ යම් 
බාධක කර ර වර වා වටහාගැනීම් තිබුණා නම් ඒවා දුරැ දේවා. අපිට 
භාවනාව තවතේ සෘජුව කරදගන දේ නානුපසේසනාව, දේ නා 
සේකනේධය වඩාතේ දතේරැම් අරගැනීදම් ශකේතිය ආශරදයනේ, අදපතේ, 
බාහිදර් අපිතේ එකේක දුකේ විඳින අනිකේ ඇතේතනේදගේතේ තතේතේවය ඇති 
සැටිදයනේ දතේරැම්ගැනීමට දම් සතිපට්ඨානය දහේතු දේවා. ඒ 
මාර්ගදයනේ ශර ේධා විරිය සති සමාධි පරඥා කියන ඉනේද්රිය ධර්ම දියුණු 
දවලා දම් ජීවිතදයේදීම ඒ දේ නාවනේදගේ අවසානය සමෘධ වූ ශානේත 
වූ සුවය දවනුදවනේ ලබාගත හැකි ද ේට අපට යාගනේනට ශකේතිය 
වධර්ය බලය ලැදබ්වා කියන පරාර්ථනාදවනේ දම් ධර්ම ද ේශනාව 
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41 │ සඤ්ේා සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං, භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති, 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු. කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු: ඉධ භකි්ඛ්ව භික්ඛු ‘ඉති 
රූපං, ඉති රූපස්ස සමු ්යා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ග්මා; ඉති ්ව නා, ඉති 
්ව නාය සමු ්යා, ඉති ්ව නාය අත්ථඞ්ග්මා; ඉති සඤ්ඤා, ඉති 
සඤ්ඤාය සමු ්යා, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ග්මා තී ති. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනදයනේ අවසරයි. අ  
අපි මහා සතිපට්ඨාන සූතරදයේ ධම්මානුපසේසනාදේ ද වන සේකනේධ 
පබ්බදයේ තුනේ දවනියට තියන සඤ්ේාසේකනේධයයි මාතෘකා කරගනේන 
බලාදපාදරාතේතු දවනේදන. දම් තාකේ කායානුපසේසනා, 
දේ නානුපසේසනා, ිතේතානුපසේසනා කියන අනුපසේසනා දකාටසේ 
තුන ශකේති පරමාණදයනේ විසේතර කරනේන දයදුණා. ඊගාවට ඉදිරිපතේ 
වුණ ගම්භීර ධර්ම දකාට්ඨාශ අඩංගු ධම්මානුපසේසනාදේ නීවරණ 
පබ්බය හමාර කළා.  
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දම් සාකච්ඡා දවමිනේ පවතිනේදනේ සේකනේධ පබ්බයයි. ඒකට 
පංචසේකනේධය, පංච උපාදානසේකනේධය කියන දකාටසේ තමයි 
ගැදණනේදනේ. ඒක සාමාන භාවනා දලෝකදයේ ගත කරපු, දපාතේ පතේ 
කියවපු ඇතේදතා දහාඳට  නේනවා රෑපසේකනේධය, දේ නාසේකනේධය, 
සඤ්ේාසේකනේධය, සංඛාරසේකනේධය, විඤ්ාණසේකනේධය කියල. රෑප, 
දේ නා, සඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ාණ. සමහර දවලාවට දම්කටම රෑප 
උපාදානසේකනේධ, දේ නා උපාදානසේකනේධ, සඤ්ේා උපාදානසේකනේධ, 
සංඛාර උපාදානසේකනේධ, විඤ්ේාණ උපාදානසේකනේධ කියල විදශේෂණ 
ප යකේ සහිතවතේ ගැදනනව. දම් උපාදානසේකනේධ විසේතර කරදගන 
එනදකාට, දම් රෑපය ඉතාම දගාදරෝසු නිසා කාටතේ බැසගැනීමටතේ 
පහසු නිසා රෑප උපාදානසේකනේධදයනේ බැසගනේනවා. හරියට සතර 
සතිපට්ඨානදයේ ඉසේදසලේලම කායානුපසේසනාදවනේ ආරම්භ කරනවා 
වාදග. පහසු තැනිනේ, දලේසි තැනිනේ පටනේගැනීම තමයි විපසේසනාදව 
පළදවනි පාඩම. ඒ පළදවනි පාඩදම් සේවභාවය මුළු දථරවා ය පුරාම 
පැතිරිච්ච සුවඳකේ. ඒකට අපි කියනව ආනුපුබ්බී පරතිපදාව කියල, 
අනුපූර්ව පරතිපදාව කියල. එකිනේ එකට එකිනේ එකට, කරමදයනේ 
කරමදයනේ ගැඹුරට යනව. කරමදයනේ කරමදයනේ සියුම් භාවයට,  නේනා 
තැන ඉඳලා දනා නේනා තැන  කේවා යන ගමනකේ. දම් තමයි දථරවා  
පරතිපතේතිය. 

ඒ පරතිපතේතිදය ශු ේධ වශදයනේ ශීලසේකනේධය, 
සමාධිසේකනේධය, පඤ්ේාසේකනේධය ගනේනදකාට දම් පඤ්ේා 
සේකනේධදයේදී තමයි දම් ලකුණ ඉතාම පරකට. දම් ලකුණ පරකට නිසා 
දම්ක පරාදයෝගික වැඩ පිළිදවළකේ. දම්දක තිදයනේදනේ පරතිපතේතියට 
බර වැඩ පිළිදවළකේ. පඤ්ේාසේකනේධය ඉසේසර කරගතේතහම ඒක අපි 
පරධාන වශදයනේ කරියාතේමක කරනේදනේ විපසේසනා භාවනාව කියල. 
ඉතිනේ විපසේසනා භාවනාදව මූලිකම දතේමාවකේ තමයි පරකට තැනිනේ 
පටනේගනේන එක. ආනේන ඒ අතිනේ බලනදකාට අපි රෑපසේකනේධදයනේ 
පටනේ අරගතේතා. ඒ රෑපසේකනේධදයේතේ පඨවි, ආදපෝ, දතේදජෝ, වාදයෝ 
කියන හතදරතේ වාදයෝ ධාතුව තමයි ඉතාමතේම පරකට. ඒදකනේ තමයි 
භාවනාව පටනේගතේදතේ. දම් පටනේගතේත තැන දලේසි වුණාට, භාවනාව 
කරදගන යනදකාට අදනකුතේ දම් දලෝදක තිදබන කිසිම විෂයකට 
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වඩා ඒ පු ේගලයා පරිණාමයට පතේ කරගනිමිනේ, දමතුවකේ කලේ 
සංසාදර කවදාවතේ අතේදැකපු නැති සියුම් භාවයකට හිත පරිණාමයට 
පතේ දවනේන දවනේන, භාවිත භාවයකට වඩා පරිණත භාවයකට පතේ 
දවනේන දවනව. 

ඒ නිසා ඒ දයෝගාවචරයා මූලික වශදයනේ දැනගනේන ඕනෑ 
දම් පහසු තැනිනේ පටනේ අරගතේතට අපි යනේදන දමාන වදගේ 
ඉසේවකට , දමාන වදගේ දිශාවකට , දමාන වදගේ තතේතේවයකට  
කියන එක. ඒ දැනගනේනා දවලාවට රෑප විතරකේ දැනදගන භාවනා 
කරනව දනදවයි, රෑප නාම කියල දකාටසේ ද කකේ තිදයනවා. එයිනේ 
නාමසේකනේධය සියුම්. ඒකට යාමට ඉණිමගකේ වාදගේ තමයි දම් 
රෑපසේකනේධය පාවිච්ි කරනේදනේ. ඒ නැතුව දම් රෑපසේකනේධදයේ 
හැමදාම ඉනේනවා දනදමයි. ඒ නිසා දම් රෑපසේකනේධය භාවනා කරන 
ඇතේදතා, දවන විදිහකට කියනව නම් ශීලය ශික්ෂාවකේ වශදයනේ 
පුරන ඇතේදතාතේ දැනදගන ඉනේන ඕනෑ දම්දක දකාටසේ ද කකේ 
තිදබන බව. සමාධි භාවනා කරන ඇතේදතාතේ දැනදගන ඉනේන ඕනෑ. 
ඒ වාදගේම විපසේසනා භාවනා කරන ඇතේදතාතේ දම් මූලධමමය 
දැනදගන ඉනේන ඕනෑ. දැනදගන හිටපුවහම ගමන හරි රසයි. ගමන 
හරි විවෘතයි. ගමන හරි පරබු ේධයි. පැටලිලි අඩුයි. එදහම නැතේනම් 
අනේධකාදර යන ගමනකේ වාදග අතගගා යන ගමනකේ වාදගදගේ 
දවනවා. ඒ නිසා දම් ධර්ම දකාට්ඨාශ දකායි තරාතිරමක ඉනේන 
දකදනකුට වුණතේ දලාකු ගැඹුරකේ දපනේනල ද නව. දම් රෑපය 
කියනේනා වූ, අලේලනේන කයිනේන පුළුවනේ, කිරනේන මනිනේන පුළුවනේ, 
වි ාවට දබෞ ේධ ධර්මවලට යනේදතරෝපකරණවලට අලේලනේන පුළුවනේ 
තැනිනේ පටනේ අරදගන දම් දේ නා, සඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ේාණ 
කියල ඇතුළට යනේන යනේන දම්දක පුදුමාකාර ගැඹුරකේ තියනව. 
හිතකිනේ හිතාගනේන බැරි, තර්කයකිනේ දතාරව දැකගනේන බැරි, නමුතේ 
තර්කයකිනේ හමාර කරනේනතේ බැරි පුදුම ගැඹුරකට යනවා.  

දකාටිනේම ගතේදතාතේ අපි කලිනේම කිේවා වාදග නාම රෑප 
කිේවම රෑප දකාටසට වැඩිය නාම දකාට්ඨාදසේ දබාදහාම ගම්භීරයි. 
ඒ නිසයි ඒ නාම දකාට්ඨාසය, දේ නා, සඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ේාණ 
කියල හතරට කඩල තිදයනේදන. එයිනුතේ දේ නාසේකනේධයතේ, 
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සඤ්ේාසේකනේධයතේ, ඒ වදගේම සංඛාරසේකනේධයතේ කියන දම් තුන 
විඤ්ේාණඨිති කියන නමිනේ සූතරවල සඳහනේ දවනව. විඤ්ේාණය 
කියල, අර නාම රෑප කියන එක සමහර දවලාවට අපි  කේවනව හිත 
සහ කය කියල. දම් කය කියනේදන කායානුපසේසනාව. රෑපසේකනේධය 

කියනේදනේ දම් අලේලනේන පුළුවනේ ඇඟ. හිත කිේවම ඒකට ිතේත, 
විඤ්ේාණ, මදනෝ ආදී වශදයනේ පරියාය නාම දගාඩකේ තිදයනව. 
එයිනුතේ දම් සේකනේධ වශදයනේ ගනේනදකාට, විඤ්ේාණසේකනේධය 
ගතේතහම සමහර විට දම් තුනටම දේ නාසේකනේධය, 
සඤ්ේාසේකනේධය, සංඛාරසේකනේධය ඇතුළු කරල කථා කරන 
දවලාවුතේ තිදයනව. නාම රෑප වශදයනේ ගනේනදකාට කය හිත 
කියල ගතේදතාතේ කය වශදයනේ රෑපසේකනේධය ගනේනව. හිත කිේවම 
දේ නා, සඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ේාණ කියල හතරම ගනේනව. ඒ වුණාට 
ඒක නිරෑපණය කරන දපාදු ද ේ දවනේදනේ විඤ්ේාණය. ඒ නිසා ඒ 
විඤ්ේාණය පිහිටා හිටිනේදන, විඤ්ේාණයට ඨිතිය දවනේදන, ප නම 
දවනේදන දම් දේ නාසේකනේධය, සඤ්ේාසේකනේධය, සංඛාරසේකනේධය. 
ඒ තුනම සර්වඥතා ඥානය වාදග තුනේකලේ  කේනා සියලේල  කේනා 
 නේනා ඥානයකිනේ හැර, විශ ව දැකදැනගනේන අමාරැයි. ඒ 
දැකදැනගතේතතේ ඒ විශ ව දැකගතේදත දැනගතේදතේ නැති ඇතේතනේට 
දම්ක කියල ද නව කිේවම ඒකතේ ඉතාමතේම දුෂේකර කාරණාවකේ. ඒ 
දමාක , දලෝකයාට ඊට වඩා දැදවන පරශේන තිදයනව. දම් 
රෑපසේකනේධය බලබලා ඒක ඉදගනදගන ඉනේනවාට වඩා, 
දේ නාසේකනේධය බලබලා ඒක ඉදගනදගන ඉනේනවාට වඩා විශාල 
දැදවන පරශේන තිදයනව.  

නමුතේ අපි දම් බණ කියන, බණ අහන පිරිස දිහා බලපුවහම, 
ඒ අය පුදුමාකාර දවනසේ අභිමතාර්ථයකේ ඉදිරිපතේ කරගතේත පිරිසකේ. 
ඒ දැදවන පරශේන දැදනනේදන නැති නිසා දනාදේ. නමුතේ දම් සංසාදර 
සංදේගය පිහිටුවාදගන ඒ දැදවන පරශේන ආයාසදයනේ පැතේතකට දාල, 
දබාදහාම පරිසේසමිනේ රෑපසේකනේධය වචනදයනේ හරි ඉදගනගනේන 
ඕනෑ, අතේ කිනේන ඕනෑ, දම් නාමසේකනේධය ඉදගනගනේන ඕනෑ, 
කඩල බිඳල බලනේන ඕනෑ කියල දලාකු දපලඹීමකිනේ දලාකු 
එළඹීමකිනේ ඉදිරිපතේ දවන පිරිසකේ ඉනේනව. ආනේන ඒ පිරිසට වුණතේ 
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දම් දේ නාසේකනේධය, සඤ්ේාසේකනේධය, සංඛාරසේකනේධයතේ සහ 
විඤ්ේාණසේකනේධයතේ කියනදකාට අපහසුතා මතු දවනව. ඒ 
අපහසුතා අර රෑපසේකනේධයට වඩා දේ නාසේකනේධය අපහසු දවනව 
වදගේ, දේ නාසේකනේධදයේ ඉඳල සඤ්ේාසේකනේධයට යනදකාට ආයිතේ 
පතුල අලේල ගනේන බැරි තරමට ගැඹුරැ තටාකයකට වැදටනව වදගේ. 
ඒ නිසා අපිට හිත හදාගනේන දවනවා, කලිනේම හිත හදාගනේන දවනවා 
දම්ක හැම තැනම හැම ද නාටම කියනේන දතේරැම්ගනේන පුළුවනේ 
ධමම දකාට්ඨාශයකේ දනාදවයි. අපි සඳහාම දම් අවුරැදු ද  හසේ 
පනේසීයක කාලයකේ සවමඥයනේ වහනේදසේදගේ දම් ධමම දකාට්ඨාශ 
දමච්චර සජීවීව රැකිල තිබුණා මදැයි, අපිට පුළුවනේ වුණතේ බැරි වුණතේ 
දම්කට වැඳ වැඳ හිටියතේ මදැයි, එදහම නැතේනම් අපි ඒක නැවත 
නැවත ආදසේවනය කරල  වසිනේ  වස වචනයකේ ඉදගනගතේතතේ 
මදැයි, එදහම වචදනනේ වචදන ඉදගනදගන මැදරනේන ඉසේසර 
දවලා අපට දම්දක ඩිංගිතේතකේ භාවනාවට නගනේන පුළුවනේ නම් 
දහාඳයි කියල හැම දවලාදවම අපිට සි ේධ දවනවා 
සඤ්ේාසේකනේධයම හැකි සංඥාවකේ විදිහට ඉදිරිපතේ කරගනේන.  

“හැකි සඤ්ේාව” කියන එක නිසේසරණ වනදයේ පරසි ේධ 
වචනයකේ. ඒක මම හිතනවා අපි නම් වශදයනේ කිේවතේ කමකේ නැහැ 
කියල, අපවතේ වී වදාළ මීතිරිගල ධම්මනිසනේති සේවාමීනේ වහනේදසේ 
හඳුනේවල දීපු වචනයකේ. දම් නිසේසරණ වනය පුරාම හැම දවලාදවම 
අපි පාවිච්ි කරනේදනේ ‘හැකි සඤ්ේාව’ කියල. හැකි සඤ්ේාව ඕනෑ 
දම් සඤ්ේාසේකනේධය ඉදගනගනේන නම් දකාටිනේම. දම්ක නැති බැරි 
දකදනකේ ඉනේනව නම් ඉතිනේ ඒ පු ේගලයාට ඒ නැතිබැරිකම නිසාම 
සඤ්ේාසේකනේධය දතේරැම්ගැනීම දුෂේකර දවනවා. ඒ දමාක , එය 
සේවභාවදයනේම දුෂේකරමයි. නමුතේ මම හිතාගතේතා දම් 
සඤ්ේාසේකනේධය කියන දම් ඉතාම ගැඹුරැ භාවය පහසු කරමයකටතේ 
අපහසු කරමයකටතේ ද විදිහකට ඉදිරිපතේ කදළාතේ දම්ක පිළිබඳව 
පරසනේන හැඟීමකේ පහළ දවයි කියල.  

අපට දම් දලෝදක දිහාවට හැකි සඤ්ේාව ඇති කරගනේන කරම 
ද කකේ තිදයනව. දම් කරම ද කම පාවිච්ි කරනේදන අ  දම් 
නිසේසරණ වනය වාදග තැනේවල විතරයි. අනිතේ හැම තැනේවලම අර 
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විතේථාර ගම්භීර කරමය අමතක කරනේන උතේසාහ කරනව. අ  
බු ේධාගදම් පණ නැහැ, අ  බු ේධාගදම් දම්ව කරනේන බෑ, අ  දම් 
බු ේධාගදම් දම් ශාසනදයේ ඒ දහාඳ හරිදය පණ ගිහිලේල තිදයනේදනේ, 
කියන විදිහට දම් සඤ්ේා ද දකනේ, නැතේනම් සඤ්ේා ද ක ඇති 
කරගැනීදම් කරම ද දකනේ එකකේ පාවා දීපු ගතියකේ දපේනේන තිදයනව. 
ඒ නිසා අපි හරි අපහසු තැනක අ  ඉනේදන. ඒ දමාක , අපි යම් කිසි 
විදිහකට හඬ නගා කියනේන ගතේදතාතේ දම් හැකි සඤ්ේාව කරන කරම 
ද කකේ තිදයනවා කියල, අපිට කලහ විවා  කරනේන සි ේධ දවලා 
තියනවා. අපිට වා  කරනේන දවනව. ඒතේ දම් සඤ්ේාසේකනේධය 
ඉදගනගනේන නම් වා  බිම තියනේන දවනව. සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
ද ේශනා කරනව කලහ විගරහ විවා , තුවං තුවං, දපේසුඤ්ේඤ්ං, මුසාවා  
ඔකේදකාම බහා තබනේන නම්, දම් සඤ්ේාව පිළිබඳව දහාඳට 
දැනගනේන ඕනෑ. ඒ නිසා දම්ක දතේරැම්ගනේන ඕනෑ. දම්ක රණේඩු 
කරනේන වා  කරනේන ඉදගනගනේනව දනාදවයි. ඒ වා වලිනේ අයිනේ 
වීම සඳහාමයි ඉදගනගනේදන. හැබැයි ඒ සඳහා සියුම් එළඹිච්ච 
ගතියකේ ඕනෑ. ආරාධනා පූර්වක ගතියකේ ඕනෑ. ඒක විවාදාපනේන විය 
යුතු නැහැ. නමුතේ පරබු ේධ භාවයකේ අතවශයි. තාර්කික මනසකේ 
අතවශයි. ආනේන ඒ තාර්කික මනස කරියාවට නංවල නමුතේ, අපිට 
කරම ද කටම දම් හැකි සඤ්ේාව දපනේනලා ද නේන පුළුවනේ. එකකේ 
තමයි සමථ කරමය. අනිතේ එක තමයි විපසේසනා කරමය. 

සර්වඥ ද ේශනාව වශදයනේ ගතේදතාතේ උනේවහනේදසේ ද ේශනා 

කරල තිදයනව “දු්ක්ඛ ්ලා්කා පතිට්ි්තා” මුළු දලෝදකම පිහිටලා 
තිදයනේදනේ දුකක. අපි කලිනුතේ ඉදගනගතේදත දම් දේ නාසේකනේධය, 
සඤ්ේා සේකනේධය, සංඛාරසේකනේධය කියන තුදනේ තමයි විඤ්ේාණය 
පිහිටල තිදයනේදන කියල. විඤ්ේාණඨිතිය කියල කියනේදනේ දේ නා, 
සඤ්ේා, සංඛාර. ඒ වාදගම දම් දලෝදක ඨිතිය දකාදහේ  කියල 
ඇහුදවාතේ දලෝදකේ පිහිටල තිදයනේදන දකාදහ  කියල ඇහුදවාතේ 
සර්වඥයනේ වහනේදස ද ේශනා කරනව “දුදකේ” කියල. ඒක නිසා දම් 
‘සංසාර විෂවෘක්ෂස්ස’ දම් සංසාරය නම් දුක විෂ සහිත ගදහේ, ‘ ්්ව 
ඒව මධු්ර ේල්’ අමෘත ඵල ද කයි හටගනේදන - මිහිරි ඵල. 
හටගනේනා තාකේ තිදයනේදන අමිහිරි - තිතේත ඵල. ඒ ද ක දමාකකේ ? 
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එකකේ තමයි දකළිනේම ස ේධර්මය රස විඳීම. අනිතේ එක තමයි 
ස ේධර්මය රස විඳින ඇතේතනේට සාදු කියන එක. ඒක ද දවනි 
දවනේදනේ ස ේධමම රසයට පමණයි. ඒ තරම්ම දුෂේකරයි දම්දකේ දම් 
ඇතේත ඇති සැටිදයනේ පිළිගැනීම පවා.  

අනේන එවැනි වූ සංසාර විෂ ගදහේ, සමථ කරමයකේ තිදයනව 
හැකි සඤ්ේාව ඇති කරගනේන. අපි දබෞ ේධදයෝ වශදයනේ අපිට 
ලැබිලා තියනවා වමතරී භාවනාව. වමතරී භාවනාවට සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ ද ේශනා කරල තිදයනේදනේ “සුභපරමාහං භික්ඛ්ව 
්මත්තා්ච්තාවිමුත්ති”. ඒ වමතරී දච්දතා විමුකේතිය සුබ පැතේත 
දහාඳ පැතේත හැකි සඤ්ේාවම පරමාර්ථ කරගතේත ද යකේ. ඒ නිසා 

අපි නිතර ද දේදලේම “අහං අ්ව්රා ්හාමි” මම වවර නැතේදතකේ 

දවම්වා, “අබයාප්්ජා ්හාමි, අනී් ා ්හාමි, සුඛී අත්තානං 
පරිහරාමි” කියන තමනේට කයටම රැි ලකුණකේ අනුව දිගිනේ දිගටම 
දිගිනේ දිගටම මනසිකාරය පවතේවනව නම් ඒ පු ේගලයාට දම් දලෝදක, 
දම් විෂම දලෝදක සම හිත පවතේවනේන පුළුවනේ. කවුරැ දකායි 
ආකාරදයනේ දගනලේල උලේපනේ ම් ද නේන හැදුවතේ වා  පටලවනේන 
හැදුවතේ, ලනේද ේ තියන කුණු පාරට ඇ ල දැම්මතේ, තමනේට පුළුවනේ 
දම්දකනේ ගැලවිලා යනේන. මේවරැ  රැදවෝ හ නේනා වාදග. 
මේවරැනේට තියනව අනනේත පරශේන. පවුලේ පරශේන  රැවනේදග පරශේන 
වැඩි වුණාට මව ඒක දිහා බලනේදන කුසිනේ වදා ගතේත  රැදවකේ දිහා 
බලනව වාදග වමතරිදයනේ. ඒ නිසා මව ඒ සියලේලම  රන අතර 

දලෝදකට වමතරී පරතිමූර්තියකේ දවනව. ඒක බුදු හාමුදුරැදවා කියල 
දීපු එකකේ දනාදේ. දම් සංසාදර ඇතුළත තිදයන කරමයකේ. දමනේන 
දම්ක නි ර්ශනයට ගනේනව. “මාතා යථා නියං පුත්තං ආයුසා 
එකපුත්තමනුරදඛඛ එවම්පි සබ්බභුදතසු” කියල දම් දලෝදක 
සතේතේවයා දකදරහි මාතෘ සංකලේපදයනේ බලල සියලේල සුවපතේ 
දවතේවා, මමතේ වවර නැතේදතකේ දවම්වා කියල කියනේන පුළුවනේ 
භාවිත මනසකේ තිදයනව නම්, එදාට දම් දලෝදක දනලේලි දගඩියකේ 
නැතේනම් ද හි දගඩියකේ අලේදල තියාගතේත වාදග මුළු සතේතේව 
දලෝකය ද සම කුසිනේ හදාගතේත  රැදවකේ වාදග බලනේන 
පුළුවනේකමකේ ලැදබනවා. ඒකතේ දම් සඤ්ේාදව එක ආකාරයක 
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දමලේල කරගැනීමකේ. භාවිත හිතකේ. නමුතේ පූර්ණ අවදබෝධයකේ එතන 
නෑ. එදතන තියනේදනේ සමථය පැතේතකිනේ දලෝදක දිහාවට සුභය 
ඉසේසර කරදගන බලන බැලේමකේ. 

පසුගිය  වසේවල අපි කියවනේනට දයදුණා දපාතකේ. ඒක 1918 
වාදග කාදල ඇමරිකාදේ ලියදවච්ච දපාතකේ. කිස ිදසේතේම දබෞ ේධ 
සංකලේපයකිනේ දනදමයි ඒදකේ කරැණු දපේනේන තදියනේදනේ. නමුතේ 
ඒදක ඉතාමතේම පැහැදිලිව ඒ පුංි කථා නායිකාවදග මාගමදයනේ දම් 
එළදඹන ඕනෑම ද ේක, දමානම සංසි ේධියක වුණතේ සතුටු දවනේන 
කාරණාවකේ තිදයන බව දපනේවනවා. කවදාවතේ දමානම ද යකේවතේ 
සියයට සියයකේ භාග සම්පනේන නෑ. සියයට සියයකේ අවමංගල 
දවනේදනතේ නැහැ. අභද්ර නෑ. හැම ද ේකම සතුටු දවනේන කාරණාවකේ 
තිදයනව. හැම අඳුරැ වලාවකම රිදී දර්ඛාවකේ තිදයනව. අපි බලනේන 
ඕනෑ අනේන ඒ රිදී දර්ඛාව දිහා විතරයි. අර හාතේපස විශාල අඳුරැ 
වලාව බලනේන ගිදයාතේ අපි සඤ්ේාව අතිනේ පරදිනව. නැති 
සඤ්ේාවට වැදටනව. අඬා දහෝගාන පිරිස අතර අපිතේ අඬා 
දහෝගානේනනේ බවට පතේ දවනව. ඒ මිනිසේසු ඒ දකඳිරිගානේදනේ දලඩ 
තියන නිසා. අපි දකඳිරිගානේදනේ දමාකට ? අපි දකඳිරිගානේදනේ දම් 
හැකි සඤ්ේාව නැති නිසා. අනේන එවැනි හැකි සඤ්ේාවකේ ඇති 
කරනේන කිසිදු තර්කයකේ අවශ නැහැ. අවශ කරල තිදයනේදන 
දමාදලේ හැඟුම්බර පැතේත අර්ථවතේ කරන එක. මවකේ  රැවනේ 
දකදරහි ඇති කරගනේනවා වදගේ. හැම සංසි ේධියකම - අපිට කවුරැ 
හරි ගහනේන බනිනේන ආවතේ - ඒදක ගත යුතේතකේ තිදයනව. ඒ 
වාදගේම අපට මලේ මාල පලනේ ල සේතූති කරනේන ආවතේ ඒදක නරක 
පැතේතකුතේ තිදයනේන පුළුවනේ.  

ආනේන ඒ දකායි එදකතේ හැම දවලාදවම සුභ පරමාර්ථය 
 කින අ හස තිදයනව නම්, අපි ඒකට දථරවා දයේ කියනේදනේ වමතරී 
භාවනාව කියල. ඒ වමතරී භාවනාවට පුළුවනේ දලෝදක තිදයන දම් 
කටුක විෂමතාව සම්පූර්ණ කලාලයකේ එලල තණ පලසකේ වාදග, එහි 
සුව දසේ රදජකේ වාදග ඇවිදිනේන. ඒක දබෞ ේධම කියල හිතනේන 
නරකයි. ඒ දමාක , දම්කට බරහේම විහරණ භාවනා කියලයි කියනේදන. 
බු ේධාගම පහළ දවනේන ඉසේසර කාදලේ ඉඳනේම දම්ක තිබිල තිදයනව. 
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ඒ වාදගම කලිනේ සඳහනේ කළා වදගේ, සම්පූර්ණදයනේ ද්රවවාදී 
දභෞතිකවාදී රටවලේවලතේ ඉතාමතේම ගැඹුරිනේ දම්ක පිළියමකේ විදියට 
සලකනවා. දම්දක තිදයනේදන සමථය. සමථ භාවනාවකේ - සියලේල 
සුභ පැතේත  කින එක. දම්දකනේ පුළුවනේ සඤ්ේාදව ඇති දම් 
විපලේලාස සේවරෑපය, මතේ කරවන සේවරෑපය දමලේල කරගනේන. දම් 
ඉනේන ටිකට දම් ජීවිතදයේදී දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය පිණිස දම් 
ආතේදම සුඛ විහරණය පිණිස ඉතාමතේම වැ ගතේ දම්ක. දම්ක දැන 
දහෝ දනාදැන පුංි  රැවනේදගනේ හැමදාම සි ේධ දවනව. ඒ නිසා කලහ 
විවා  තිදයන පවුලකට පුංි  රැදවකේ ඉපදුණාම අරව ඔකේදකාම 
අමතකයි. හතර වරිදගම පරශේන ඉවරයි. දම්  රැව නිසා පුළුවනේ තරම් 
සුභ පැතේතට එනව. සමනලේු මලේ දැකල දම් පණිවිඩය අපට කියනව. 
බඹරැ මීව  බැඳල අපිට පණිවිඩය කියනව.  

නමුතේ මනුසේසය හිතනව, එදහම දනාදවයි අනුනේදගේ කුණු 
කනේ ලේ පුළුවනේ තරම් මතක තියාගන ඉඳල රණේඩු කරල, වා  කරල 
තළල දපළල හ ල ගතේදතාතේ තමයි දලෝදක හ නේන පුළුවනේ 
දවනේදන කියල. මහා විසඳනේන බැරි පරශේනයකේ, අර දබෝසතේ දලේනා 
මුහු  හිඳිනේන හැදුවා වාදග වලිගදයනේ, හරියට වා  විවා  දවනව. 
ගිනිදපට්ටි තරම් පුංි පුංි වා වලිනේ ලංකාව පුරවනව. ඒක දම් 
හිදතේ තිදයන ඇබ්බැහියකේ. ඇබ්බැහියට පතේ දවලා ඉනේන, දුකේ විඳින 
ජනතාවට බනිනේන පුළුවනේකමකේ ඇතේදත නෑ. දම් සඤ්ේාව නිසා 
හටගනේන ඇබ්බැහිය නැති දකදනකේ, ඇබ්බැහිය නැති 
පෘථගේජනදයකේ දහායනේන බැහැ. ඒදක තියන භයානක ගම්භීර 
පැතේත පැතේතකට දාලා, හැම ද ේකම ඇතේතා වූ දහාඳ පැතේත බලන 
ගතිය කිේවම ඒක සාහිත රසයකේ. දම් සාහිතදය තිදයන පැතේත 
මිනිසේසු බලන  ෘෂේටි දකෝණදයනේ බලනේදන නැතිව තව දකදනකුට 
කියනේන පුළුවනේ වචන දගානේනකට දාලා, තව දකදනකුට කියනේන 
පුළුවනේ හැඟුමකේ බවට පතේ කරනවා කියනේදන ඉතාම දුෂේකර ද යකේ. 
ජුගුපේසා ගතිය ගතේදතාතේ, ජුගුපේසා ගතිය කියනේදනේ අපරිය කරන 
ගතියකේ. අපරසනේන බවකේ. නමුතේ කාව රසයකේ තියනවා ඒදකේ. ඒ 
ජුගුපේසාදේ තියන කාව රසය මතු කරගතේතට පසේදසේ ඒක සමාජ 
ධර්මයකේ. ඒක සංදේගයකේ බවට පතේ කරගැනීම සාහිත රසයකේ. 
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අනේන එදහම සාහිත රසයකේ තමයි දම් වමතරී භාවනාව. හැම 
ද ේකම දහාඳ පැතේත බලන එක. 

නමුතේ ඒ වැදඩනේ දකදරනේදන දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය 
පමණයි. දම් ආතේදම දම් ජීවිතදයේ පමණකේ සඤ්ේාදව තියන දම් 
විෂම ගතිය සඤ්ේාදව විෂ මරල, දම් දවලාදව ජීවතේ දවනේන 
පුළුවනේ පරිසරයකේ ඇති කරල ද නවා. නමුතේ ඒක තාවකාලිකයි. ඒක 
තාවකාලික ද යකේ වුණතේ දලෝදකේ පැතේදතනේ බැුදවාතේ අ  ඉතාම 
දුර්ලභ ඉතාම දුෂේකර ද යකේ බවට පතේ දවලා තියනව. නමුතේ දම් 
බු ේධ ශාසනයක, ඒ වදගේ තැනේවල දමවැනි ද ේවලේ බහුලව භාවිත 
දවන නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරල තිදයනව, එක 
ිතේතක්ෂණයකේ මහණ බමුදණකේ වමතරී භාවනාව වඩනව නම්, ඒ 
පු ේගලයා ණය නැතිව රට්ටු ද න පිණේඩපාතය වළඳනේන සුදුසේදසකේ 
දවනව කියල. ඒ තරම් ගැම්මකේ තියනවා වමතරී භාවනාදේ. ඒ 
වදගේම භාවනා කරම  හඅටකටම සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඔය විදිහට 
කායගතා සතිය ඇතුළුව දම් භාවනා කරන ඇතේතනේට දලෝදකට ණය 
නැති බව විසේතර කරල තියනව. වමතරී භාවනාවටතේ ඒක ද ේශනා 
කරල තියනව. ඒදකනේ හිතාගනේන පුළුවනේ දම් වමතරී ිනේතනය, 
හැකි සඤ්ේාව, දම් සියුද නාම සුවපතේ දේවා, නැතිනම් මම 
සුවපතේ දවම්වායි කියන අ හස ගනේනවයි කියන එක දලාකු ණයකිනේ 
නි හසේ වීමකේ. ඒ පු ේගලයාට දලාකු බරකිනේ නි හසේ වීමකේ දම් 
ිතේතක්ෂණදයේදීම ලැදබනව. මෑත කාලදයේ හුඟකේ දම්ක පරසි ේධිදය 
පාවිච්ි කරන කරමයකේ.  

නමුතේ අ  සාකච්ඡා කරනේන මම හිතා හිටිදය දම් පරශේනය 
දනදවයි. අපි රෑපය ගැන ඉදගනගතේතා, දේ නාව ගැන 
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සමු ්යා, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථංග්මා”, සතිපට්ඨාන සූතරය ආරම්භ 
කරනේදන එදහමයි. දමනේන සඤ්ේාව. අපි දම්කට හඳුනාගැනීම 
කියල කියනව. ඇඳිනීම කියල කියනවා. හඳුනාගනේන නම් සඤ්ේාවකේ 
තිදයනේන ඕනෑ. සඤ්ේා නාම තිදයනව. අසවලා අසවලේ නමිනේ 
හඳුනේවනවා. එයාට ඉසේදකෝදලේදී කියන නමකේ තියනව. යාළුදවෝ 
කියන නමකේ තියනව. ඒ වදගේම විවිධ විවිධ නම්බු නාම අරකට එකතු 
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දවනව. පවුදලේ නමකේ තියනව. දමදහම දමදහම විශාල නම් 
රාශියකේ තියනව එක පු ේගලදයකුට. දකාටිනේම දම් දලෝදකේ තියන 
වසේතු, අපි දලදහසි බවට පතේ කරගනේනදකාට, දකළ දකෝටි ගානකේ 
වසේතු තිබුණතේ ඒ සෑම එකකටම දවන දවන නම් තිදයනේන ඕනෑ. 
ඒ නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ උනේවහනේදසේදග බු ේධ ඥානය 
දමදහයවල දම් දලෝදක දිහා බලනදකාට, නමකිනේ දකදලසිච්ි 
නැති වසේතුවකේ දලෝදකේ නැහැ කියල උනේවහනේදසේ කියනව. 

අපි හැම ද ේකටම නමකේ දීල තිදයනව. අදපේ පහසුවට අපි 
එක එකට නම් ද නව. ඒ ද න නම්වලිනේ හිතාගනේන පුළුවනේ 
දකදහලේ ගහ කනේන  යනේදනේ, දපාලේ ගහ කනේන  යනේදනේ කියල 
තමා කථා කරන සේවභාවය, නමිනේ හිදතනව. නමිනේ හිතාගනේන 
පුළුවනේ. ඒක නිසා දලෝදකේ තියන සැම වසේතුවකේම නාමයකිනේ 
දකදලසිල තියනව. අඩුම ගාදනේ නමකේ නැතේනම් “නම නැති එක” 
කියල හරි කියනව. ඒ තරමටම දම් සංඥාව අනුව දලෝදක කනේන 
පුළුවනේ තැනකේ බවට පතේ කරදගන තිදයනව, දම් තෘෂේණාව සහිත 
මනුසේසයා. දම්ක සම්පූර්ණ සංඥා ප ේධතියකේ. භාෂා විලාශදයේ තිදයන 
වාකරණ සම්පූර්ණ සංඥා ප ේධතියකේ. ගණිත කරමය සම්පූර්ණ සංඥා 
ප ේධතියකේ. ිතර කලාව සම්පූර්ණ සංඥා ප ේධතියකේ. අ  තියන නව 
තාකේෂණය දකාම්පියුටර් වි ාව සංඥා ප ේධතියකේ. ඒ සංඥා ප ේධතියට 
ඔකේදකාම දතාරතුරැ අරදගන ඩිංගිතේතකේ එහාට මාරැ කරල ආපහු 
ද නදකාට, අර සංඥාව දීපු එකේදකනාටතේ දපේනේදනේ ආපහු හැරිල 
එනදකාට සම්පූර්ණ අුතේ ද යකේ වාදගේ. ඒ තරම්ම ද ේවලේවල දවසේ 
දපරළීදම් හැකියාවකේ සංඥාවට තියනව.  

ඒක නිසා සංඥාව, සංඥාව වශදයනේ දතේරැම්ගනේන ඕනෑ. 
දවන විදිහකට කියනව නම්, නාමසේකනේධය ඇතුදළේ සඤ්ේාව කියල 
දවනමම රංගනයකේ දවනමම ජවනිකාවකේ තියන බව දයෝගාවචරයා 
දැනගනේන ඕනෑ. දම්කට කියනව “ඉති සඤ්ා, ඉති සඤ්ාය 
සමු දයා” කියල. දම් සඤ්ේාව ඇති වීම දමදහමයි. කවදාවතේ 
සඤ්ේාවකේ ඇති දවනේදන නෑ සේපර්ශයකිනේ දතාරව. යමකේ විඳිය 
යුතුමයි සංඥාවකේ ගනේන. එදහම නැතිනම් අපට සංඥාවකේ ඇති 
කරගනේන බෑ. අපි උදාහරණයකේ වශදයනේ ගතේදතාතේ පහුගිය අවුරැදු 
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 හය පහදළාව කාදල ඇතුළත දකාම්පියුටර් වි ාව අුතේම 
භාෂාවකේ විදිහට අුතේ වචන ප ේධතියකේ ඇවිලේල තිදයනව. ඒ වචන 
ප ේධතිදයනේ කථා කරනදකාට, අර අවුරැදු 15 කට ඉසේසර භාෂාදවනේ 
කතා කරන ඇතේතනේට කිසිම හැඟීමකේ පහළ දවනේදන නෑ. දමානව  
දම් කතා කරනේදන කියල දතේදරනේදන නෑ. ඇයි දමාකකේ  දහේතුව? 
ඒ භාෂා විලාසයට හුරැ දවලා නෑ. විවෘත දවලා නෑ. සංඥා විඳල නෑ. 
විඳිනේන අවසේථාවකුතේ නෑ. ඕනැකමකේ ඇතේදතතේ නෑ. ඒ නිසා ඒ භාෂා 
විලාසය සම්පූර්ණදයනේම හැඟුම්වලිනේ දතාරයි. ඒ නිසා සංඥාව ඇති 
දවනේන නම්, සේපර්ශය තිබිය යුතුයි. දේ නාව තිබිය යුතුයි. 

බලමු අපි දම් සේපර්ශය සහ දේ නාව කියන එදකේ සියයට 
දකාච්චර අලේලදගන  දම් කතා කරනේදනේ කියල. පූර්ණ සේපර්ශයකේ 
පූර්ණ දේ නාවකේ තිබිල දනාදේ, යම්තම් දතාල කට 
ගෑදවනදකාටම අ හසේ පරකාශ කරනේන පටනේ අරගනේදන දම් 
සඤ්ේාදේ තිදයනේනා වූ මතේ කරවන ගතිය නිසා. සඤ්ේා “ඉති 
සඤ්ා, ඉති සඤ්ාය සමු දයා, ඉති සඤ්ාය අත්ථංගදමා” ඒ 
සඤ්ේාදව අසේතයට යෑමකේ තිදයනව. ඒ සඤ්ේාව පිළිබඳව 
දතාරතුරැ තාවකාලිකව අයිනේ කරගනේන පුළුවනේ; එකකේ දනදවයි 
අපිට කරම ද කකට පුළුවනේ. එකකේ තමයි ඉසේදසලේලාම කියපු විදිහට, 
අර වමතරී ඇදහනේ බලනව නම්, තමනේට වවර කරපු හතුරැකම් 
කරපු කිසි දකදනකුදග ජාතක විසේතර දමාකුතේ හිතාගනේදන නෑ. 
ඔකේදකාම අමතක කරලා දානවා. හැම ආගමික උතේසවයකම, හැම 
සමුදීමකම සුභ පැතීම් හා ඒ අමතක කිරීම් අපි දමච්චර උනනේදු 
කරවල තිදයනේදන ඒ අමතක කිරීම් මාගමදයනේ ඒ සංඥාවල වැඩීම 
නතර දවලා යනව. ඒ නිසා සමථදයනේම පුළුවනේ. අපි  නේනව පුංි 
 රැදවකුට කිරි ද නදකාට තදනනේ කිරි දුනේනතේ ඒ  රැවට  තේ එන 
කාදලේ දවනදකාට අම්මාදග තදනේ හපන ගතියකේ තිදයනව. ඒ 
 රැවදගේ දිවතේ  තුතේ කහනව. ඒ වදගේම හුරතලයකුතේ තිදයනව. 
නමුතේ ඒ අම්ම කවදාවතේම  රැවට  ඬුවම් කරල කිරි දනාදී 
අතහරිනේදනේ නෑ. කටටම ගහල ගහල ඉවර දවලා ඉතුරැ තදනනේ 
කිරි ද නව. ඒ කරල ඉවර දවලා අර තදනේ සනීප දවනකලේ ඉඳල 
ඒදකනුතේ කිරි ද නව. ඒ දමාක  ඒක දකාදහාම හරි අමතක කළ 
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යුතේතකේ.  රැවදග හැටි එදහමයි. එදහම නැතේනම්  රැව අම්මතේ 
එකේක වවරයකටවතේ දවන දමානවටවතේ දනදවයි ඒක කරනේදනේ. 
ඒ  රැවදග හැටි.  

ඒ වදගේ තමයි දම් දලෝදකේ. හරියට දූවිලි පාරක කටු අතේතකේ 
ඇ දගන යෑම වාදග ඔකේදකාම හූරදගන අවුසේසදගන තමයි 
දලෝදක දුවනේදන. අපි හිතනේන නරකයි දම් දලෝදකේ මාව අවුසේසනේන 
ඉනේනව, මාව කිති කවනේන ඉනේනව, මාව පුපේපනේන ඉනේනව කියල. 
බැලූ බැලේමට නම් එදහම තමයි. අපි හිතනේන ඕනෑ දලෝකයා කියල 
කියනේදන කුෂේට දරෝගයකේ. ඒ දකඳිරි ගානේදන කහන හිනේදා. ඒ මාව 
කහනේදන ඒ දලෝකයාදග කැහිලේලට මිසකේ, මදයතේ එකේක තිදයන 
තරහකට දනාදවයි. ඒ නිසා අපි ඒක සම්පූර්ණදයනේ අමතක කරනේන 
නම් එතනතේ සංඥාදව අතේථංගමයකේ තියනව. සංඥාව එනව. නමුතේ 
ඒකට දපෝර  මනේදන නෑ. ඒක සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා 

කරනේදන “නාභිනධ ති”. ඒ ගැන අභිනන් නය කරනේදන නෑ. 

“නාභිව ති” ඒ ගැන කතා කරනේදන නෑ. “න අ්්ඣාසාය තිට්ඨති”. 
ඒකට බැසදගන ඉනේදන නෑ. අහවලයි මට ගැහුදව අහවලේ 
දවලාවටයි ගැහුදේ කියල, දමදහමයි ගැහුදව කියල ඒදක අල ගිය 
මුල ගිය විසේතර දමාකුතේ නැතුව, බබයි දබ්සමයි ද කම අලේලල 
කනේද නේ පහළට විසි දකරැව වදගේ සංඥාව සම්පූර්ණදයනේ අමතක 
දවනේන අරිනවා. එදහම නැතේනම් වතමමාන දමාදහාදත ජීවතේ 
දවනව කියන එකතේ කරනේන යනවා. 

ඒ නිසා දම් සංඥාදව අතේථංගමයකේ නැතේනම් ඇතේතටම පිසේසු 
හැද නවා. අපිට දහාඳ පරඥාව නැති, දහාඳ සීලයක නැති දවලාවක 
බැරි දවලාවතේ අතීත ආතේම එදහම දපේනේන පටනේගතේදතාතේ මහා 
භයානක මානසික තතේතේවයකට පතේ දවනව හැම දකදනකේම. දම්ක 
මැවුම්කාර ද වියනේ මැවුවා නම් උනේදැට වඳිනේන වටිනව, දම් අතීතය 
අමතක කරනේන පුළුවනේ ගතියකේ මනුසේසදයකේ තුළ තිදයන නිසා 
දමච්චරම අලේලල බදාගනේන දලෝදක දම් වර්තමාදනේ ඔළුව දකළිනේ 
කරදගන ඉනේන පුළුවනේ දවලා තිදයනේදනේ එක විදියකට දම් අමතක 
දවන කරමයකේ තියන නිසයි. නමුතේ දම්ක දහාඳට දතේරැම් අරදගන, 
මීටතේ වඩා යමකේ දැකේකට ඇසේ නැතේදතකේ වාදග ඉඳල, ඒදකනේ එනේන 
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තියන කටුක ඵල මගහරිනේන කියල සර්වඥයනේ වහනේදසේදගේ පරධාන 
දගෝලදයෝ ද ේශනා කරල තියනව. කනේ ඇතේදතේ නමුතේ නෑහුණා 
වාදගේ ඉඳල, එේවදයේ එනේන තියන ඒ පිටිපසේදසේ ඇලිල එන කටුක 
ඵල අයිනේ කරනේන කියල. ඒ වදගේම නාසයට දිවට ශරීරයට දැනුදණේ 
නමුතේ, නාසය දිව ශරීරය වැඩ කරනේදන නැති සේනායු දුර්වල 
දකදනකේ වාදග, ගහ බැනගනේන රණේඩු කරනේන පැනල යනේන 
පුළුවනේකම තිදය ේදීතේ දකානේ  පණ නැති දකදනකේ වදගේ, දමානම 
විදියකිනේවතේ දබ්දරනේන බැරි නම් මළකුණකේ වාදග හරි ඉඳල, දම් 
කටු අතේතකේ වාදග එලේලි එලේලි ඇද න දලෝකයා පුළුවනේ තරම් 
අමතක කරනේන කියල කියනව. ඒකතේ එක අතේථංගමයකේ තමයි. 
සංඥාව කේෂය කර දැමීම. ක්ෂය කරදගන යන වැඩ පිළිදවළට 
ආවැඩීමකේ කරනේන ඕනෑ. 

නමුතේ ඊට වඩා ගැඹුරැයි, මාර්ග ඥානයකදි දම් සංඥාව අතේ 
හැරදැමීම. දවනස දමාකකේ ? අර කලිනේ කියපු අතේථංගමය ඕනැ 
දවලාවක නැවත එනේන පුළුවනේ. මාර්ග ඥානයකදී සිදු දවන 
අතේථංගමය දහවතේ සංඥාදේ දුරැ වී යාම සේිරයි. ඒක ආපහු එනේදනේ 
නැහැ. අනේන ඒ මාර්ගය ඉදගනගැනීමයි නැති එකයි අතර තමයි දම් 
දයෝග ජීවිතය, දයෝගාවචර ජීවිතය රැඳිල තිදයනේදන. ආධාතේමික 
ජීවිතය රැඳිල තිදයනේදන. ඒදකදි අපි භාවනා කරනදකාට, 
විදශේෂදයනේ විපසේසනා භාවනා කරනදකාට (සමථදයේදිතේ ඒක අපි 
පාවිච්ි කරනවා අනියම් වශ දයනේ) අපි මතකේ කරනව යම් කිසි එක 
ද ේකට අවධානය දයාමු කරල, එහිම හිත නිමගේන කරල, සති සමාධි 
වැදඩනේන නම් එහි දහාඳ සේීර සංඥාවකේ ඇති කරගනේනය කියල. 
ආශේවාස පරශේවාසය දහෝ පිම්බීම හැකිළීම දහෝ මගිනේ පූර්ණ දහාඳ 
සතියකේ ඇති දවනේන නම්, ඒ ද ේ වර්තමානදයේ දවන වැඩ පිළිදවළ 
දිහාම බලාගන ඉනේන නම්, එහිම සංඥාව සේීර දවනේන ඕනෑ.  

ඉතිනේ එක පැතේතකිනේ අපට කියනව, බු ේධාගදම් ඇති 
පරතිපතේති අනුව සංඥාව අමතක කරනේනයි තියනේදනේ කියල. තව 
පැතේතකිනේ කියනව, සර්වඥයනේ වහනේදස විසිනේ කමටහනයි කියලා 
ද ේශනා කරන ල  අවසේථාවට ආපුවහම එහි සංඥාව තහවුරැ 
කරනේනයි කියලා. දම්ක දයෝගාවචරයා දහාඳට කැදඳේ ගල දබ්රැවා 
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වදගේ දතේරැම්ගනේන ඕනෑ. ඒ දමාක , අපි යමකේ දිහා දහාඳට බලනව 
කියනේදන, එබිලා බලනවා කියනේදනේ, දලෝකයා අමතක කරනවා 
කියන එක. යමකේ දිහා දහාඳට බලනේන නම් අනිතේ සියු දලෝකය 
අමතක කරනේන ඕනෑ. ඒ දමාක , දලෝදකේ කියනේදනේ සංඥා 
දලෝකයකේ. යමකේ පිළිබඳව දහාඳටම දැකේකා, දහාඳටම අත ගෑවා, 
විනේදා කියල කියනේන නම්, දවන විදිහකට කියනව නම් යමකේ 
පිළිබඳව අතීත අනාගත පච්චුපේපනේන වශදයනේ, ඕළාරික සුඛුම 
වශදයනේ, අජ්ඣතේත බහි ේධා වශදයනේ, දූදර් සනේතිදකේ වශදයනේ, හීන 
පරණීත වශදයනේ එදකාදළාසේ ආකාරයකටම යමකේ දැකේකයි කියල 
කියනේන නම්, ඒ කාලය තුළ මුළු දලෝකයම අමතක දවලා තිදයනේන 
ඕනෑ. දම් දලෝකය අමතක දවලාදේ, එකකට එළදඹන එකට තමයි 
ඒකගරතාව කියනේදනේ. ඒකටතේ ඕනෑ කරනේදනේ සංඥාව. එතන 
තියනේදනේ තිර සංඥාව. සංඥාව නැවත නැවතතේ එහිම දයා වල 
සහතික දවනේන දවනේන, යමකේ තුළට කිඳාබහිනේන බහිනේන, එහි 
නිමගේන දවනේන දවනේන, හාතේපස දලෝදකේ සම්පූර්ණදයනේ අමතක 
දවනවා. දම්ක තමයි සමාධිය කියල අපි දකටිදයනේ සඳහනේ 
කරනේදනේ. සමථය කියල කියනේදන එකකට නිමගේන දවලා ඉනේනව. 
එතදකාට මුළු දලෝදකම අමතකයි. දම් නිසා දම් අතේථංගමය කියන 
එක, සංඥාව අතහැර දැමීදම් කරමය, භාවනාදේදී විවිධ පැතිවලිනේ විවිධ 
ආකාරදයනේ සම්බනේධ දවනව.  

දම් සංඥාව කියන එක නරක ද යකේ කියල හිතනේන නරකයි. 
අපි දතේරැම්ගනේන ඕනෑ, සංඥාදව යානේතරණය වටහාදගන, ඒක දම් 
ආතේමදයේ සැප පිණිස දහෝ මතු දනාඋපදින ආකාරදයනේ සංඥාව දුරැ 
කරගැනීම පිණිස දම් සංඥා යානේතරණදයනේ දකාදහාම  අපි වැඩ 
ගනේදන කියන එක. ඒදකනේ දම් ජීවිතදයේ දිට්ඨධම්ම සුඛ විහරණය 
කියන, දම් ජීවිතදයේ සැප පිණිස පාවිච්ි දවනේදනේ සමථ කරමය. 
ඒකාගරතාව. අපි දම් සාකච්ඡා කරනේන බලාදපාදරාතේතු දවනේදන 
විපසේසනා කරමය. ඒදකදී දමදලාව වශදයනුනේ අපි අනිතේ ඇතේතනේට 
වඩා යම් කිසි සැපයකේ විඳින අතර අපිට අ හසකේ තියනව දම් 
ජිවිතදයේදීම දම්ක සීයට සීයකේ දුරැ කරනේන පුළුවනේ කියල. අනේන ඒ 
දුරැ කිරීම සඳහා හුඟකේ ධමම කරැණු විසේතර කරනේන පුළුවනේ. දම් 
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විසේතර කිරීදමනේ බලාදපාදරාතේතු දවනේදනේ නැහැ දයෝගාවචරදයෝ 
දභේ  කිරීමකේවතේ දම්ක දතේරැම්ගනේන බැරි ද යකේ කියල ගම්භීර 
භාවයකේ දපනේවනේනවතේ. ඒක දනදවයි උතේසාහ කරනේදනේ. 
දතේරැම්ගනේන ඕනෑ, දම් ද න උපද සේ කවදාකේවතේ ආවට ගියාට ද න 
ඒව දනදවයි. ඉතාමතේම ගැඹුරක ඉඳල පිරීදගන එන එකකේ. අඬන 
බදබකුට රබර් සූපේපුවකේ දීලා නතර කරනේන හ නවා වදගේ, භාවනා 
කරනේන ඕනෑ කිේවම දමදනහි කරනව කියන එක දනදවයි දමතන 
අ හස.  

දම් දමදනහි කිරීදමහි සේීර සංඥාව ගනේදනේ පැහැදිලි 
ගැඹුරකිනේ එන එන දහේතු කරැණුවලිනේ දපරිල එන කාරණාවකේ. 
අනේන ඒක දතේරැම් ගනේන නම්, දකාදහාම  අරමුණකේ නැවත නැවත 
දමදනහි කිරීදම්දි ඒ අරමුදණේම හිත නිමගේන දවනේදන, දකාදහාම  
ඒ දවලාදව හාතේපස දලෝකයා අමතක දවනේදනේ? එදහම නැතුව 
හාතේපස දලෝකදයේ තියන සංඥාවලේ ඔකේදකාම මිටි බැඳදගන දපාදි 
බැඳදගන භාවනාවට වාඩි වුණාට ඇයි අදපේ සිත සමාහිත දවනේදන 
නැතේදත? දම් ද කම භාවනාව. දම්ක දැන ගැනීම ද පැතේදතනේම 
භාවනාවකේ. නමුතේ මුලදි ලැදබනේදන දම්දකේ පරාජිත පැතේත. 
භාවනාව මුලදී අපි හිතනව අදපේ අනනතාවතේ රැකදගන දග ර 
තිදයන පරශේනතේ ඔකේදකාම අරදගන භාවනා කරල, දග ර පරශේන 
ඔකේදකාටම විසඳුම් දහායාදගන දග ර යනේන. භාවනා 
මධසේථානයකේ හ නේන භාවනාවට උනනේදු දකදනකේ තවතේ 
දකදනකේදගනේ උ ේ ඉලේු වට පසේදසේ, ඒ පු ේගලයා ඉතාම කැමති 
වුණා “දහාඳයි දහාඳයි මාතේ එනේනම්, මු ුතේ ද නේනම්, සහදයෝගයතේ 
ද නේනම්” කියල. ඉතිනේ අර මුලිනේ භාවනාවට කැමති උනනේදු කරපු 
පු ේගලයා සැලකිලිමතේ දවලා තියනව. දමාක  දම් පු ේගලයා කාර්මික 
දලෝකදයේ වාණිජ දලෝකදයේ ගත කරන ගමනේ ඇයි දම් භාවනාවටයි 
භාවනා මධසේථානයටයි දම් තරම් මු ලේ කාලය ධනය දයා වනේදනේ 
කියල. පසේදසේ එයාට කාරණාව දතේරැණාු. ඒ පු ේගලයා කිේවු මම 
ඔකේදකාම උ ේ කරනේනම්. මට පුළුවනේ දවයි  සේවීපේ එකක 
දනාම්මදර් හරියට භාවනා කරල අලේලගනේන? පුළුවනේ දවනවා නම් 
මං උ ේ කරනව කියල. අනේන එතදකාට දතේරැණාු ඒ පු ේගලයාට 
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ඕනෑකම තිදයනේදන ඔකේදකාම අමතක කරලා ඊගාවට ඇද න සේවීපේ 
එදකේ දනාම්මදර් බලාගනේනයි භාවනාදවනේ. එතදකාට දපේනේන 
පටනේ අරගනේනව, ඒ පු ේගලයා දම් දලෝකය වඩනේන දලෝකදයේ 
කාමාදී ආසාවනේ වඩනේන දම් භාවනාව පාවිච්ි කරනේන හ නවයි 
කියනදකාට, කලිනේ ආරාධනා කරපු එකේදකනාට ඉතිනේ වහ කනේන 
හිදතනේන ඇති. දමදහම යාළුදවාතේ එකේක  අපි දම් භාවනා 
මධසේථාන හ නේදනේ කියල. ඒ නිසා දම් සංඥා පිළිබඳව දැනදගන 
හිටිදය නැතේනම්, දනාදැන ගිදයාතේ අතරමග වදගේ තමයි. හැබැයි 
කියනේන පුළුවනේ එකකේ - ඔකේදකාමල ඉනේදන නම් පැටලිලා. ඒක 
පිළිබඳව නම් කවදාකවතේ හිතනේන එපා - රහතේ මාගම දයනේ දම් 
සංඥාවලේ දුරැ කරන දතකේ, එදහම නැතිනම් අනුසය දුරැ කරන දතකේ 
ඉනේදනේ නම් පැටලිලා. ඒ නිසා ජනතාවට දහාඳම විහිළු සැපයීමකේ 
දමතන තිදයනේදනේ.  

දම් නිසා සංඥාව පිළිබඳව ඉදගනගැනීදම්දී අපි සමථ 
කරමදයනේ ඒ සංඥාව දහාඳ පැතේතට හරවල ඉනේන අතර, වරිනේ වර 
දම් ගැඹුරැ දකාට්ඨාස වලට හිත දයා නදකාට, අපි  වසකේ ඇතුළත 
කරන දම් විගඩම් වැඩ, සංඥාව නිසා අපි නැලදවන පැ ේද න හැටි, 
අපි එහි නිමගේන වන හැටි, වදරක අපි එයිනේ ගැලදවන හැටි, එනේන 
එනේන එනේන දකදනකුට දතේරැම්යනේන පටනේ ගතේතට පසේදසේ දම් 
ධමමදය ගම්භීර භාවය පුදුමයි කියල හිදතනව.  වසකේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ ශාක ජනප දයේ ගත කරන දවලාවක  වලේ දානදයනේ 
පසේදස පිරිදසනේ දවනේ දවලා ජංඝා විහරණය පිණිස සකේමනේ කරල 
දහාඳ තැනක වාඩි දවලා ඉනේනදකාට, ඒ වාදගේම  වලේ ඒ චර්යාව 
කරනේන ආපු  ණේඩපානි කියන ශාක රජු සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
ඉදිරියට පතේ දවලා නිකමට අහල තිදයනව ඔබවහනේදස කුමන වා , 
කුමන ධමමයකේ අවදබෝධ කරගනේන ද ේශනා කරන ශාසේතෘනේ 
දකදනකේ  කියල. බුදුරජාණනේ වහනේදසේ දබාදහාම ලසේසනට, දීර්ඝ 
පාලි පාඨයකේ දබාදහෝම ගැඹුරිනේ දම් ශාකයාට ද ේශනා කරනව. 
“ඇවැතේනි, මම දම් ද වියනේ සහිත මරැනේ සහිත දලෝකදයේ, මහණ 
බමුණනේ පරජාව සහිත දම් මනුසේස දලෝකදයේ යම් දකදනකේ කලහ 
විවා වල පැටදලනේදන නැතුව, අනිකුතේ අනුසය ධමමවලට රාග 
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අනුසයට පටිඝ අනුසය ආදි අනුසය ධමමවලටතේ පතේ දවනේදන නැතුව 
ගත කරනව නම් ඒ මනුසේසයාදග හිදතේ කවදාවතේ සංඥාවලේ 
බැහැගනේදන නෑ. සංඥාවලිනේ ඒ මනුසේසයාදග හිත දකදලදසනේදනේ 
නෑ. අනේන ඒ වැනි වා යකේ තමයි මම කරනේදන” කියල. මම දම් 
දීර්ඝ පාඨදයේ සාමාන සරල අර්ථයයි ඉදිරිපතේ කදළේ. යම් කිසි 
කේෂීණාසරවයනේ වහනේදසේ නමකේ ඉනේනව නම් උනේවහනේදසේට කවුරැතේ 
එකේකවතේ හැපේදපනේන ගහගනේන උවමනාවකේ ඇතේදතේ නැහැ. ඒ 
ද වියනේ සහිත මරැනේ සහිත බඹුනේ සහිත දලෝකදය තිදයනේදනම 
ඇවිලේල දකානහන එක, හැපේදපන එක, හූරන එක. නමුතේ එදහම 
එකකේ ඕනැකමකේ ඇතේදතතේ නැහැ. ඇතුළත වශදයනේ එතුමට අනුසය 
ඇතේදතතේ නැහැ. භවරාග, කාමරාග, එදහම නැතේනම් දිට්ඨි, අවි ා, 
විිකිච්ඡා ආදී අනුසය ධමම ඇතේදතේතේ නෑ. අනේන එදහම දකදනකේ 
කවරදාවතේ දම් සංඥාදව බැහැගනේදන නැහැ කියන එකයි සර්වඥයනේ 
වහනේදස ද ේශනා කදළේ. අර ශාකයා නිකං කරකවල අතහැරිය 
වදගේ. දිව එළියට දාලා, මූදණ රැළි ගනේනල, මූණ දිහා බලල, ඔළුව 
දහාලේලල යනේන යනව. දමානවතේම කියාගනේන විදිහකේ නෑ. දමාක  
දම් ධමමය අපි සරලව ගතේතාට දමාක , ඒ පාඨය විගරහ කරල 
බැුදවාතේ මහ විශාල ගැඹුරකේ තිදයනව. 

සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඒ වුණාට එදහම දනාසලකා හරිනේදන 
නෑ. උනේවහනේදසේ පසේදස  ම් සභා මණේඩපයට ගියාට පසේදස 
ද ේශනා කරනව මහා සංඝයා වහනේදසේලාට, මහදණනි මම දමදහම 
ජංඝා විහරණය සඳහා අසවලේ වනයට ගියා. ඒ දවලාදවදී  ණේඩපානි 
ශාක රජු ආව. ඒ  ණේඩපානි මදගනේ දමදහම පරශේනයකේ ඇහුව. 
ඔබවහනේදසේ කුමන වා යකේ කුමන අ හසකේ සහිත දකදනකේ , කුමන 
ද යකේ දලෝකයාට පරකාශ කරනවා  කියල. මම කිේදව දමච්චරයි. 
ද වියනේ සහිත මරැනේ සහිත ශරමණ බරාහේමණයනේ සහිත දම් පරජාදව, 
යම් කිසි දකදනකේ යම් දහේතුවකේ නිසා කලහ විවා  කරන එක බහා 
තබල, ඒ වාදගම අනුසය ධමමවලට ඉඩකේ නැතුව ගත කරනව නම් 
එයාදග හිදතේ සංඥාවලේ බැසගනේදන නෑ. “සඤ්ඤා නානු්සන්ති” 
කියල කියනව. අනුසය කරනේදන නෑ. බැසගනේදන නෑ. ලැගගනේදන 
නෑ. ඉතිනේ එතදකාට ඒ ශාකයා මා දිහා බලල දිව එළියට දාලා, 
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නළල රැළිගනේනල, බලා ඉඳල යනේන ගියා කියනව. කියල සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ ද ේශනා කරනව, “මහදණනි ඒ නිසා යම් කිසි දකදනකේ 
ද වියනේ සහිත මරැනේ සහිත දම් දලෝදක, අනුසය ධර්ම සහිත 
දලෝදකේ,” - දැනේ දම් සංඝයා වහනේදසේලාටයි ද ේශනා කරනේදනේ. ඒ 
ඇතේතනේට දැනට දම් දවනදකාට ඒ අනුසය ධර්ම තියනවා, අනුසය 
සහිත දලෝදකේ යම් සංඥාවකේ බැසගතේතා නම්, දැනේ මට ඇති දවනව 
දම් මනුසේසයා දකරැදව දහාඳකේ කියලා. මට ඇති දවනව අ හසකේ 
දම් මනුසේසයා දකරැදව නරකකේය කියලා. මට අ හසකේ ඇති දවනව 
දම්ක මංගලයි කියලා දුමංගලයි කියලා. අනේන ඒ විදිදහ යම් විදිදයේ 
අනුසයකේ ඇති වුණා නම්, නැතේනම් සංඥාවකට දකානකේ ආව නම් 

ඒකට කියනේදනේ “පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා සමුදාචරන්ති” කියල. 
පරපංචදයෝ සංඥාදවෝ ඒ මනුසේසයාට ඇති උනා නම් කවදාවතේ ඒක 

අභිනන් නය කරනේන එපා කියල කියනවා. “නත්ථි අභිනධිතබ්බං, 
අභිවිතබ්බං”. ඒ ගැන කථා කරනේන එපා කියල කියනවා. “නත්ථි 
අ්්ඣා්සතබ්බං” ඒක රමණය කරනේන එපා කියනව. බැසගනේන 
එපා කියල කියනව.  

ඉතිනේ දම්ක හරිම මහ ගැඹුරැ පරශේනයකේ. අප ි යම් කිසි 
දකදනකේ එකේක කතා කරනදකාට පැහැදිලිවම අපට ඒ පු ේගලයා 
පිළිබඳව හැඟීමකේ පහළ දවනව. දම් දවලාව දහාඳයි නැතේනම් දම් 
දවලාව දහාඳ නැහැ, දම් මිනිහා දහාඳයි දම් මිනිහ දහාඳ නැහැ, 
එදහම නැතේනම් දම්ක මහ කර රයකේ, එදහම නැතේනම් දම්ක මට 
කරපු පරශංසාවකේ ආදී වශදයනේ විවිධාකාර සංඥා පහළ දවනව. ඒක 
අර අනුසය ධමම නිසා ඇති වන යනේතරදයනේම ඇති වන ද යකේ. 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ දමදතනේදී සංඝයා වහනේදසේලාට ද ේශනා 
කරනව මහදණනි, ඒ වාදග කටයුතු කරනදකාට අනුසය ධමම ඇතේතා 
වූ දකදලසේ ඇති දකනාට එදහම සංඥා පහළ දවනව. ඒ සංඥාවලේ 
පිළිබඳව කවදාවතේ අභිනන් නය කරනේන එපා. අභවි නය කරනේන 
එපා. අජ්දඣෝසනය කරනේන එපා. බැහැදගන හිටිනේන එපා කියල. 
එදහම බැහැදගන හිටිදය නැතේනම් උනේවහනේදසේ පැහැදිලිවම 
අතේ කිනේන පුළුවනේ කාරණාවකේ දපනේවනව. එදහම දකනාට කලහ, 
විග්ගහ, විවා , තුවං තුවං, දපේසුඤ්ඤ්ං, මුසාවා  දමානවතේ 
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පිහිටනේදන නෑ. ඒ පු ේගලය ඇවිලේල කථා කරල ගියාට ඒ නිසා 
කවදාවතේ කලහයකට පාරකේ හැද නේදන නෑ. විග්ගහ - උඹ දමදහම 
කිේවා මම දමදහම කිේවා කියල දැඩි ගැනීමකට එනේදන නෑ. විවා  
එනේදනේ නැහැ. තුවං තුවං - දතෝ දතෝ කියල බැනගනේන  දවනේදනේ 
නෑ. ඒ වාදගේම දපසුඤ්ඤ් - හිසේ වචන දකේලාම් වචන මුසාවා  කිසිම 
ද ේකට ඉඩකේ එනේදනේ නෑ. 

ඉතිනේ දම්ක අර අච්චර ගැඹුරැ සංඥා සේකනේධයට දබාදහාම 
පුංි පහරකේ ද නේදන. නමුතේ ඒ මුළු සංඥා සේකනේධයම දහලේුම් 
කනේන පුළුවනේ බව සර්වඥයනේ වහනේදසේ  ණේඩපානි ශාක රජුදගේ 
සි ේධිය උපමා කරදගන සංඝයාට වහනේදසේලාට ද ේශනා කරල 
තියනවා. ද ේශනා කරපු ගමනේම උනේවහනේදසේදගේ ආසනදයනේ 
බැහැල වඩිනව ගඳකිළියට.  ණේඩපානි ශාකයා වදගේම තමයි අර 
බණ අහපු සංඝයා වහනේදසේලාතේ අනේ  මනේ  දවනව. සාමානදයනේ 
කිේදවාතේ කරකවල අතෑරියා වදගේ තමයි. දැනේ අහනේන දකදනකුතේ 
නෑ. සවමඥයනේ වහනේදසේ දම්ක ද ේශනා කරල, කලහ විවා  නැති 
කිරීදම් මාගමය ද ේශනා කරල උනේවහනේදසේ වඩිනව. දැනේ දම් සංඝයා 
වහනේදසේ කලේපනා කරනව කාදගනේ අහනේන  දම්ක මහා විශාල 
ගැටුවකේ. සවමඥයනේ වහනේදස දැනේ ආසනදයනේ නැගිටල වැඩිය. 
දමාක  කරනේදන කියල කියනදකාටම එක සංඝයා වහනේදසේ නමකේ 
කියනව, අපිතේ එකේක ඉනේන අර මහා කච්චායන සේවාමීනේ වහනේදසේ 
නම් දම්කට  කේෂදයකේ. උනේවහනේදසේ ළඟට ගිහිලේලා අපි, සවමඥයනේ 
වහනේදසේ දමදහම ද ේශනාවකේ කළා, ආනේන ඒ ද ේශනාව අපිට 
ගළපල ද නේනැයි කියල, දිග ඇරල ද නේන කියල විවරණය කරල 
ද නේනැයි කියල විසේතර කරල ද නේනැයි කියල ඉලේලමු කිේවා.  

පසේදස දම් කට්ටිය ඔකේදකාම ගිහිලේල, මහා කච්චායන මහා 
රහතනේ වහනේදසේ ඉතාම වැඩිහිටි සේවාමීනේ වහනේදසේ නමකේ, 
සවමඥයනේ වහනේදසේ වැඩඉනේන කාදලම හිටපු අර්ථකථාචාරීනේ 
වහනේදසේ නමකේ. පරසි ේධයි. උනේවහනේදසේ ළඟට ගිහිලේල පතේකදේ 
එලලා වැඳලා සතුටු සාමීි කථා කරල උනේවහනේදසේට කියනව 
“අවසරයි සේවාමීනේ වහනේස, සවමඥයනේ වහනේදසේ ධර්මාසනදය වැඩ 
හිඳලා දමනේන දමදහම කථාවකේ කළා.  ණේඩපානි ශාක රජු හමු 



  41-වන ධමම ද ේශනය - සඤ්ේා සේකනේධය | 

79 | 

වුණා.  ණේඩපානිට මම දමදහම කිේවා කියල, සර්වඥයනේ 
වහනේදසේම අර දවච්ච සි ේධිය අපට කියල එයිනේ මතකේ කදළේ 
දමාකකේ ? යම් කිසි දවලාවක පු ේගලදයකුට දම් පරපංච සංඥා සහිත, 
පරපංචයනේ සහිත සංඥාව යටකරදගන ඔබා තලාදගන, අලේලාදගන 
හිටිනවා නම් ඒ සංඥාවනේ ඒ පරපංචයනේ කවදාවතේ අභිනන් නය කරනේන 
එපා. අභිව නය කරනේන එපා අජ්දඣෝසනය කරනේන එපා” කියල 
ද ේශනා කළා. එදහම දවනව නම් සංඝ සමාජය තුළ දහෝ අපිතේ 
එකේක ආශරය කරන ඇතේතනේ තුළ කවදාවතේ කලහ, විග්ගහ විවා  තුවං 
තුවං, දපසුඤ්ඤ්, මුසාවා  කවදාවතේ එනේදන නෑ.  

එවිට මහා කච්චායන සේවාමීනේ වහනේදස කියනවා, දම් 
භික්ෂූනේ වහනේදසේලා හරි පුදුම පුරැෂදයා. දහාඳට අරටුව තිදයන මහා 
ගහකේ දහායනේන ගිහිලේල, කැදලේට ගිහිලේල ඒ අරටුව තිදයන මහ කඳ 
ඉකේමවල, ඒ දපාඩි අතු කඳතේ ඉකේමවල පුංි පුංි කිනිතේතතේ 
ඉකේමවල, දකාළවලට ගිහිලේල දකාළවල දහායනව අරටුව. ඉතිනේ 
සවමඥයනේ වහනේදසේ වැඩ ඉනේන දවලාදව මම ගාවට එනේදන 
දමාක ? මට දමානව  කරනේන පුළුවනේ? ඒ නිසා මං ගාවට ඇවිලේල 
කථා කරන එක හරියට අර දකාළවල ගහක අරටුව දහායනව වාදග 
වැඩකේ. මම දම් අනේතිම දකළවදර් ඉනේදන දකදනකේ. ඒ නිසා 
කරැණාකරල ඒ පරශේදන විසදඳන තාදලකට කටයුතු කරනේදනයි 
කියල. ඒ සංඝයා වහනේදසේලා බැගෑපතේ දවනව, සවමඥයනේ වහනේදස 
ද ේශනා කරල ආසනදයනේ නැගිටලා ගිය නිසා අපිට නැවතතේ 
සවමඥයනේ වහනේදසේ හමු දවනේන බෑදන. සවමඥයනේ වහනේදස කීප 
අවසේථාවකම ඔබවහනේදසේදග විචක්ෂණ බු ේධිය ගැන පරශංසා කරල 
තිදයනව. ඒ නිසා අනුකම්පා කරනේන. අනුකම්පා කරල 
ඔබවහනේදසේට දතේදරන විදිහට දම්ක අපිට විගරහ කරනේදනයි කියල.  

ද තුනේපාරකේ එහාට දමහාට දහදලතේතාඩු කරල හපේපල, 
පසේදස ඒ මහා කච්චායන සේවාමීනේ වහනේදසේ සංඝයා වහනේදසේලාට 
දමදහම පවසනව “එදහනම් මහදණනි අහනේන. ඇහැකේ ඇති කලේහි, 
රෑපයතේ ඇති කලේහි චකේඛු විඤ්ේාණය කියන දැකීදම් සිත පහළ 
දවනව. දැකීදම් හිත පහළ දවනේන නම් ඇසේ ඇති පු ේගලදයකේ 

දවනේන ඕනෑ. රෑපය ඉදිරිපතේ දවනේන ඕනෑ. “චක්ඛුංච පටිච්ච රූ්ප 
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ච” ඇහැට පැමිණුනා වූ රෑපය නිසා චකේඛු විඤ්ේාණය පහළ දවනව, 

“තිණ්ණං සඞ්ගති ේස්සා” ඇහැතේ සපරාණිකව පවතින තාකේ කලේ, 
රෑපතේ ඉදිරිපතේ වන තාකේ කලේ, ඇහැ  කින හිතතේ පහළ දවලා 
තිදයන තාකේ කලේ දම් තුන එකට එන තාකේ කලේ දම් සේපර්ශය 

දවනවා. දැකීදම් සේපර්ශය පවතිනව. නැතේනම් හිත ඇදහේ. “ෙස්ස 
පච්චයා ්ව නා” යම් කිසි ආකාරයකට දම් දැකීම, සේපර්ශය, රෑපය 
ඇවිලේල ඇදහේ තිදයන දම් සංදේදී භාවදයේ වැද මිනේ, කිතිකවමිනේ 

සිත එහි දයදී පවතින තාකේ කලේ එයිනේ විනේ නයකේ ලබනව. “යං 
්ව් ති, තං සඤ්ජානාති” යමකේ අපිට දම් විදිහට පංච ඉනේද්රිය තුළිනේ 
විනේ නයකේ ලබාද නව නම්, අතේදැකීමකේ ලබාද නව නම්, අපිට ඒක 

පිළිබඳව හැඟීමකේ පහළ දවනව. “යං සඤ්ජානාති තං විත්කකති” 
යමකේ අදපේ හැඟුම් දලෝදකට ඇතුලේ වුණා නම් අපි ඒක නැවත 

නැවත විතකේකනය කරනව ඒ පැතේත දම් පැතේත දාල. “යං විත්කකති 
තං පප්ඤ්චති” ඒ විතර්කවලට පසේදස අපි කටගැසේම එදහම දාල 
තුනපහ දාල ඕක හදාගනේනව. විතකේකනයකිනේ පසේදස, පරපංච කරනව. 

“යං පප්ඤ්චති ත්තානිදානං පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා 
සමුදාචරන්ති” ඒ කරනේනා වූ පපඤ්ේච විසිනේම ඒ පු ේගලයා බිඳ 
දහළනවා. ඒ පු ේගලයා වසාදගන පවතිනවා.  

ඒ නිසා ශු ේධව පවතිනේනා වූ ඇහැතේ ශු ේධව පවතිනේනා වූ 
රෑපතේ ශු ේධව පවතිනේනා වූ සිතකිනේ පටනේ අරදගන දකාදහාම  දම් 
අතීත අනාගත පචචුපේපනේන චකේඛු විඤ්ේාණදයේ මතේ දවනේදනේ. 
ඔනේන ඔය මතේ වීම නිසා තමයි දම් දලෝදක එකම රෑපයකේ 
ද නේදනකේ දැකේකහම ද කකේ කියනේදන. ද නේනම දැකල තිදයනව. 
ද නේනම දබාරැ දනාදේ කියනේදන. නමුතේ ඒ ද නේනා ගතේත 
සංඥාවලේ, ගතේත පරපඤ්ච හාතේපසිනේම දවනසේ නිසා එකම ද ේ දැකල 
ද නේදනකේ ද විදිහකට කථා කරනව. අනිකේ අතට එකම ද ේ එකම 
පු ේගලයා ද පළක දැකල, ද දේලාවක දැකල ද කකේ හිතනව. ඉතිනේ 
දම්ක මහා භූත දලෝකයකේ. මහා විදලෝපන දලෝකයකේ. දම් දලෝකය 
තුළ අර කියපු කලහ, විගරහ, විවා , තුවං තුවං, දපේසුඤ්ේඤ්ං, මුසාවා  
ඔකේදකාම දපළගැදහනව. දම් ගතේත එක එක පු ේගලදයකු දම් 
තතේතේවයට පතේ දවච්ච හැටි පිළිබඳ නඩුවකේ අහනේන ගිදයාතේ, කිසිම 
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ද ේක දබාරැවකේ නෑ. ඒ පු ේගලයා ඇතේත වශදයනේම රෑපයකේ දැකල 
තියනව. ඇතේත වශදයනේම හිත එතැන පිහිටල තිදයනව. ඇතේත 
වශදයනේම ඒක විඳලතේ තිදයනව. ඇතේත වශදයනේම ඒක 
හඳුනාදගනතේ තිදයනව. ඇතේත වශදයනේම ඒක විතර්කනය කරලතේ 
තියනව. ඇතේත වශදයනේම පරපංචනය කරලතේ තිදයනව. ඒ පරපංච 
නිසා ඒ පු ේගලයා ඒ රෑපදයේ ඉතුරැ ටික දහාඳට වැඩිපුර හදාදගන, 
ඒක දිදගේ කලේපනා කරනේන යන විට ඒ පු ේගලයා ඒකටම මතේ දවලා 
වාදග එකම ිතරයකේ දහෝ සි ේධියකේ දහෝ සංඥාවකේ දහෝ ිතේතයකේ 
බවට පතේ කරල  ෘෂේටිගත කරගනේනව. ඒක ද තුනේසැදර් බලනදකාට 
 ෘෂේටිගත දවනව. තව පු ේගලදයකේ බලල එයතේ විඳිනවා. එයතේ ඒ 
පිළිබඳව හැඟීමකේ පහළ කර ගනේනව. ඔහු පහළ කරගනේන හැඟීම 
දවනසේ. අර ඉසේදසලේල එකේදකනා හිතනව දම්ක දහාඳ සුභ 
සංඥාවකේ, ද දවනි එකේදකනා කියනව අසුභයි කියල. එදහම 
නැතේනම් සුභයතේ නෑ, අසුභයතේ නෑ. ඒ අනුවයි ඔහු විතර්කනය 
කරනේදන. ඒ අනුවයි ඔහු පරපංචනය කරනේදන. එදහම නැතේනම් 
සිතුවිලි මදනෝ දලෝදකේට වැදටනේදනේ. ඒ අනුව තමයි ඔහු අතීත 
අනාගත චකේඛු විඤ්ේාණතේ දම්කට දාදගන පඹ ගාදලේ පැටුණා 
වාදග අර ඉසේදසලේලා දැකේක දකනාට විරැ ේධව සම්පූර්ණදයනේම 
කථා කරනව.  

ඒ නිසා “සබ්බං ෙස්සපච්චයා”, ඔකේදකෝම ඇති දවලා 
තිදයනේදනේ සේපර්ශයකේ සහිතවමයි. නමුතේ ඒ පු ේගලයා එදතනේට 
යනදකාට සෑදහන සංඥා දලෝකයකේ අරදගන ගිහිලේල සහ අුදතනේ 
ආපු සංඥාවනේ තමනේදග පුරැදු සංඥාවනේ තුළිනේ දපරල, ඒදකනේ ඇති 
කරගතේතා වූ පරතිබිම්බය විසිනේම ඔහු පාගා  මනවා. ඔහු ගිලගනේනව. 
ඔහු වසාදගන සිටිනවා. දම්ක අසාදගන සිටින දවන දකදනකේ 
දහම කිේදවාතේ ඒක මමතේ දැකේකා, දමදහමයි දැකේදක කියල ඔනේන 
කෑම පිඟාන බිම තියල හරි කමකේ නෑ වා  කරනේන දපළදඹනව. 
දමනේන දමදහම දලෝකයකේ දමතන තිදයනේදන. ඒ නිසා දම් සංඥාව 
කියන එක මහා භයානක ද යකේ. එක පැතේතකිනේ බලන විට මහා 
විශාල විහිළුවකේ. කදනතේ දම් ද ේම තමයි සි ේධ දවනේදන. නාසදයතේ 
දම් ද ේමයි, දිදවතේ දම් ද ේමයි, කදයතේ දම් ද යමයි. විඤ්ේාණය 
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කියල තව එකකේ තිදයනව. ඒක පිසේසු ඩබලේ - දැනේ කාදල තිදයන 
වචනවලිනේ කියනව නම්. අර ඉසේදසලේලා එක නම් අරදගන ඇවිලේලා 
දපනේනනේන පුළුවනේ, දමනේන දම් තැනදි දම්ක වැරදිල දම් පිසේසුව 
හැදුදණේ, දමනේන දම් පටලැවිලේලකේ හැදුදණේ. අර මදනෝ 
විඤ්ේාණයට ගියාම ඒක ද ගුණ දතගුණ දවනව.  

ඉතිනේ ඒක නිසා කව ේ  දම්දක ගැලවිලේලකේ එනේදන, 
“අද්තා ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතා පජා”. ඇතුළතේ ගැට - පිටතේ 
ගැට. දම් පරජාව ගැදටනේ ගැට ලාදගනයි ජීවතේ දවනේදන. ඉතිනේ 
දකාදහාම  දම්දකනේ ගැලදවනේදන කියන එකයි. ඒ සංඥා නැවත 
පහළ දනාදවනේනා වූ ආකාරයට ගලවගනේදනේ දකාදහාම ? ඒ නිසා 
අපිට සි ේධ දවනව දතේරැම් අරගනේන ඒ “චඛඛුඤ්ච පටිච්ච රෑදප ච 
උප්පජ්ජති චඛඛුවිඤ්ාණං” කියන එක සු ේ  බු ේ  හිතකේ. ඒදක කිසිම 
කේදලේශයකේ නැහැ. ආරම්භය දකාච්චර දකදලසිච්ච දකදනකේ වුණතේ, 
පරභාකරනේදගේ හිත ගතේතතේ, තමනේදග හිත ගතේතතේ, දැනේ ඇහැට රෑදපේ 
වැදටන දවලාදවදි චකේඛු විඤ්ේාණය පහළ දවන එක ශු ේධ 
නිදකදලසේ හිතකේ. ඒ තුන එක දිගට ගමනේ කරන තාකේ කලේ සේපර්ශය 
සි ේධ දවනවා, තාම නිදකදලසේ. “තිණ්ණං සඞ්ගති ඵද්සා. 
ඵ්සපච්චයා දේ නා” ඒක විනේ නය කරනව. සේපර්ශයකේ නැතිව 
කවදාවතේ විනේ නයකේ පහළ දවනේදනේ නෑ. සේපර්ශය නිසාමයි විනේ නය 
පහළ දවනේදනේ. අනේන ඒ විනේ නයතේ එකේකම සංජානනයකේ ඇති 
දවනවා පරණ අදපේ මතක සටහනුතේ එකේක. දම්කා ද මළා, දම්කා 
සිංහලයා, දම්කා දහාඳ එකා, දම්කා අලේලපු දග ර එකා, දම්කා 
යාළුවා, අම්මා, තාතේත කියල අරගතේත සංඥා රාශිය තුළිනේ හරියට අේ 
කනේණාඩිය දාපු දකනා හැම දවලාදේම අනේධකාරයකේ, එදහම 
නැතේනම් මනේදාරමකේ  කිනේනා වාදග  කිනේදන, සංජානනය 
කරනේදනේ අර දකදලසිච්ච අනුසය සහිත සිත තුළිනේ. ආනේන ඒ 
සංජානනය නිසා ඔහු විතකේකනය කරනේන පටනේ අරගනේනව. 
විතකේකනයට දපෝර ලැදබනවා. දමදහම දමදහමයි දමදහම 
දමදහමයි කියල. ඒ ප නදම් යනදකාට ඔහු  නේදනම නැහැ තණේහා, 
දිට්ඨි, මාන කියනේනා වූ බරපතළ පරපංච තතේතේවයකට, නැතේනම් 
මදනෝ දලෝකයට වැටිල ඔහු සම්පූර්ණදයනේම මදනෝ දලෝකය තුළ 
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අතරමං දවනවා. නමුතේ පිළිගනේදනේ නැහැ. තමනේම හදාගතේත දලෝදකේ 
කිමිදීමට පතේ වුණාට පසේදස, තව දකදනකේ එදහම ඇවිලේල තට්ටු 
කරල කිේදවාතේ ඕක වැරදිය කියල, ඒක ඒ පු ේගලයාට මහා බරපතළ 
අභිදයෝගයකේ බවට පතේ දවනව.  

ඒකට දම් විසේතර අදපේ දම් කටුකුරැනේද ේ ඥාණානන්  සේවාමීනේ 
වහනේදසේදගේ දපාතේපතේවල සඳහනේ දවලා තියනව. උනේවහනේදසේ 
දපනේවල දීල තියනව ලසේසන ජාතක කතාවකේ. දම් තතේතේදව 
දපනේනනේන දහාඳ නි ර්ශනයකේ. එකේ කාදලක පිය මහ රජ්ජුරැවනේට 
රජකම භාරගනේන පුළුවනේ  රැදවා තුනේද දනකේ (පුතේතු 
තුනේද දනකේ) ඉඳල තිදයනව. ඒ කුමාරවරැනේට රටකේ රාජයකේ 
පාලනය කරනේන එදසේ දමදසේ දැනුමකේ තිබිල මදි. ඒ නිසා යම් කිසි 
ශාසේතරයක දකළ පැමිණිලා වදරලේලායි කියල, රනේ කහවණු දීල පිටතේ 
කරල තිදයනව. සුදුසු තැනක සුදුසු ආකාරදයනේ ගුරැවරදයකේ දහායා 
දගන රනේ කහවණුවලිනේ යම් කිසි ශාසේතරයක දකළ පැමිණිලා එනේන 
කියල. දහාඳම ශාසේතරදය දකළ පැමිණි දකනාට රජකම ද නව 
කිේව. බාලම කුමාරයා ගිහිලේල හම්බ වුණා කැදලේ මුළු ජීවිදතේම ගත 
කරපු ආචාර්යවරදයකේ. ඒ ආචාර්යවරයා කියල තිදයනව දම් කැදලේ 
ඕනෑම තැනක, සතේතු කාල දාපු ඇට කෑලේලකේ අරදගන ආදවාතේ ඒ 
සතාදග සම්පූර්ණ ඇටසැකිලේල හ න හැටි මවන හැටි මම කියල 
ද නව කියල. ඉතිනේ අර පු ේගලය අවුරැදු 7 කේ විතර ඕනෑම තැනක 
සතේතු කාල දාපු ඇට කෑලේලකේ අරදගන ඇවිතේ ඒ සතාදග සම්පූර්ණ 
ඇටසැකිලේල හ ල ඒ ශාසේතරදය දකළ පැමිණියා.  

ඊගාව ම ේදුමයා දසායාගතේත ඒ ආචාර්යවරයා කියල 
තිදයනව නරකේ දවච්ච නැති පූර්ණ ඇටසැකිලේලකේ තිදයනව නම්, 
මම ඒදක මසේ පුරවල හම පුරවල දැනේ පණ ගිය එකකේ විදියට වාදගේ, 
සපරාණ නැති, නමුතේ පණ ඇතුවා වාදගේ මසේ පුරවල හම පුරවල 
පූර්ණ සතා ඇති කරල ද නේනම් කියල. දැනේ ඔහුතේ සම්පූර්ණ අවුරැදු 
7 කේ ඉඳල ඒ ශාසේතරදය දකළ පැමිණියා. ඊළඟ එකේදකනා ගිය තැන 
ආචාර්යවරයා කියල තිදයනේදන ඇටසැකිලේලතේ සම්පූර්ණ, හම මසේ 
ඔකේදකාමතේ සම්පූර්ණ, දම් දැනේ මැරිච්ච සදතකේ දසායාදගන එනේන, 
ඒ සතාට දැනේ පණ ද නේන පුළුවනේ කියල. එයතේ දකාදහාම හරි අර 
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වදගේ අවුරැදු 7 කේ ඉඳල අර ශාසේතරදය දකළ පැමිණිල නැවත අවුරැදු 
7 ඉවර දවලා එනදකාට කැදලේදී ඒ තුනේද නා හම්බ වුණා. හම්බ 
දවලා සදහෝ රදයෝ තුනේද නා දකාදහාම  කියල අහනදකාට එක 
එකේදකනා කියල තිදයනව මම දමනේන දම් දම් ශාසේතරදය දකළ 
පැමිණියා කියල. ඊට පසේදස කියල තියනවා යනේන ඉසේසර අපි දම් 
ශාසේතර කරලා බලමු කියල. ඉතිනේ බාලම මලේලි දහායනදකාට ඇට 
කෑලේලකේ තිබිල තිදයනව. ඒදකනේ විශාල දිග වාඝර සදතකේ වාදග 
සම්පූර්ණ ඇටසැකිලේලකේ හ ල සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟ එකේදකනා 
කිේවා දැනේ දම්දකනේ මට පුළුවනේ මසේ පුරවල සමිනේ වහල සම්පුර්ණ 
සතා හ නව කියල, ඒක හැදුවා. තුනේදවනි එකේදකනා බලාදගන 
හිටියා. සතා හ ල ඉවර දවනදකාටම පණ පිහිදටේවා. පණ පිහිටවපු 
ගමනේ අර වාඝරයා පැනපු ගමනේ අර තුනේද නාව කෑවා. 

අනේන ඒ වාදගේ තමයි අදපේ සිතුවිලි රටාව. අපිම මවාගතේත 
දම් ිතේත රෑදප අපිව කාල දානව. දම් දවලාදේ දම් කාලා ඉනේදනේ, 
වැරදිලා ඉනේදන කියල කවුරැ හරි ඇවිතේ කිේදවාතේ, අරිට වඩා 
කෑගහනවා. මම  නේන ද ේ මම දැකේක ද ේ. මදගේ ද ේට ඇඟිලි ගහනේන 
හ නව කියල පුදුමාකාර කලහ විවා  විගරහ තුවං තුවං, දපේසුඤ්ේඤ්ං 
දිගට යනව. එදහම නැතේනම් තවතේ උපමාවකේ දපනේනලා දීල 
තියනවා, නුග ගහ - පුංි නුග ඇදට්කිනේ, අබ ඇටයකේ පමණ ඇති 
පුංි නුග ඇදට්කිනේ ඉහළට ඇද නව නුග කඳ. ඉහළට ඇදිල අතු 
පතර විහිදුණාට පසේදස ඒ නුග කදඳනේ අරළු බහිනවා. කඳ 
හැද නේදන දම් දපාදළාදව සාරය උරාදගන ඉහළට. කදඳනේ ඇති 
දවනේනා වූ අරළු පුංි දකඳි වශදයනේ බැහැල, කඳ වදට්ට ඇති දවලා 
දපාදළාවට හයි දවච්ච ගමනේ ඒවා අර කඳට වඩා දලාකු දවනව. 
දලාකු දවලා මහ කඳ සම්පූර්ණදයනේම වහදගන දකාතැන  මහ 
කඳ කියල දහයාගනේන බැරි තරමට අර ඉහළිනේ පහළට ආපු 
අරළුවලිනේ මහ කඳ වහගනේනව. එතදකාට නුග කඳ බලාගනේන 
බැරැව යනව.  

ඒ වදගේ තමයි අපි යමකේ, යදමකේ, දැකපු ගමනේ සතිය 
පිහිටුවාගතේදත නැතේනම්, දැකපු ගමනේම දමදනහි කරගතේදත 
නැතේනම්  කිනවා  කිනවා කියල, ඒ  කින ිතරය දිදගේ ගිහිලේලා අපි 
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රාග,  ේදේෂ, දමෝහ, පහළ කළාට පසේදස කටතේ ඇරිල තිදයයි ඇසුතේ 
ඇරිල තිදයයි. අපිට  කින බව මතක නැති දවනවා. අපි ිනේතන 
දලෝකයක හිර දවනවා. කනට ශබ් ය ඇදහනදකාට “ඇදහනව 
ඇදහනව” කියල අපි දමදනහි කරනේදන නැතේනම්, ිර සංඥාව 
(සුපතිට්ඨිත සතිය) පහළ කරගතේදත නැතේනම්, ඒ ඇහිච්ච ස ේද ේ මට 
බැනේනා මට සේතූති කළා දම්ක සේතරී ශබ් යකේ පුරැෂ ශබ් යකේ කියල 
ඒක දිදගේ පරපංච කරනේන ගියාම අපි අහනේදනකේ බවවතේ මතක නැති 
දවනවා. රස බලනේන ගියහම දකාච්චර පටලැදවනව ? ගඳ පහස 
ආදී දම් සෑම ද ේකිනේම අපි පටලැදවන සේවරෑප බලනදකාට 
අතරමැ  ඉඳදගන දම් සම්පූර්ණ මායාව කරනේදන සඤ්ේාව.  

සවමඥයනේ වහනේදස ද ේශනා කරනව මරීිකූපමා සඤ්ා. අර 
ඈත දැඩි නියඟයට මිරිඟුව කානේතාදර දකළවරක  කිනව. සමහර 
විට දිගට තියන තාර පාරවලේවලතේ දපේනව. දම් ඈත දපේනේදන හරියට 
වතුර වාදගේ. ඇතේතටම බාහිර තාපදයේ උච්චතර භාවයකේ තියනේදනේ. 
බැලූ බැලේමට දපේනේදන පුංි රැළි ගහල තිදයන නිලේ ගැඹුරැ වතුරකේ 
වාදග. ඒක පසේදසේ මුවා දුවනවු වතුර අලේලනේන. ආනේන එදහම 
දුවනේන දුවනේන මායාවතේ දුවනව ළං දවනේන බෑ. අනේන ඒ වාදග 
තමයි සංඥාව ඇති කරනේනා වූ දම් විපර්යාසය අපි දකාච්චර දුවල 
අලේලනේන ගියතේ හරි යනේදන නෑ. අපිට අවශ දවනේදන දමාකකේ ? 
 කිනදකාටම  කිනව බව දමදනහි කරනේන දැනගනේන ඕනෑ. 
අහනදකාටම අනිකුතේ ඕනෑම ද යකේ, පිම්බීම හැකිළීම නම් ඒ 
දවනදකාටම දමදනහි කරනේන ඕනෑ. පහු දවනේන ද නේන නරකයි. 
පහු වුදණාතේ දමනේන දම් කියන විදලෝපනය සි ේ  දවනව - සංඥාදේ 
විපලේලාසය. ඒ වදගේම තමයි ආශේවාස පරශේවාසයකේ එනදකාටම ඒක 
දමදනහි කරනේන කියල කියනේදන අර අඬන බබාට සූපේපු ද නේන 
වාදග නතර කරනේන කියන කථාව දනදවයි. දබාදහාම ගැඹුරකේ 
තිදයන එකකේ. සංඥා දිදගේ බලාදගන යනදකාට දතේදරනව දම් එක 
ිතේතකේෂණය අලේලගනේන බැරි වුදණාතේ අපිම අපි විසිනේ හදාගනේනා 
ල  ිතේත රෑපවල සිතිවිලිවල හිතුවකේ මත මතේ දවලා අපි සළුව 
ගසා දාලා නැගිටලා ගියාට පසේදසයි අපි  නේදනේ භාවනාදව ඉඳදගන 
දනේ  හිටිදය කියා.  
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අනේන ඒ තරමටම අදපේ සියු හැකියා අපි භාවනාව තුළිනේ 
ගලවල දානව, අදපේ තියන බල පුළුවනේකාරකම් අදපේ අවදබෝධයට 
විරැ ේධව හිටිනේන කටයුතු කරනව දම් සංඥාව. දම් සංඥාව නරක 
එකකේ නම් දනාදවයි. ටිකකේ පරකේකු දවනව සංඥාව  පනය 
කරගනේන,  මනය කරගනේන. ඒ  මනය කිරීදම් විසේතර කියනේන 
දවලාව මදි. දම් දවනදකාටතේ අදපේ කාලය ගත දවලා තිදයනව. 
අපි බලාදපාදරාතේතු දවමු දම් ඇති කරගතේත ප නදම් ඉඳදගන දම් 
කරන භාවනාදේදී ඒ සඤ්ේාව සවමඥයනේ වහනේදසේ පරදයෝජනය 
පිණිස, හැකි සංඥාව ඇති කරගැනීම පිණිස දමාන තරම් ගැඹුරැ 
ධර්මයකේ ද ේශනා කරල තියනව  කියල වටහාගනේන. මම හිතනවා 
අ  ද ේශනා කරපු සාකච්ඡා කරපු දතාරතුරැතේ දමතුවකේ කලේ තමනේ 
දැනදගන හිටපු ධර්මතේ, ඒ වාදගේම භාවනා කරල ලැබිච්ච ද ේවුතේ 
එකේක බලනදකාට විදශේෂ ආදලෝකයකේ වැදටයි කියලා. ඒ වදගේම 
පරාර්ථනා කරනවා එදසේ ආදලෝකයකේ වැදට්වා කියල. 

අපි දම් විදිහට ඇතුළත පිටත ගැටගැදහමිනේ දච්තනා කමම 
රැසේ කර ගනිමිනේ යන දම් ජීවිතය, දම් ඇති දවනේනා වූ ගැදට්, දම්ක 
දසෝවානේ උනතේ ගලවගනේන අමාරැයි. සකෘදාගාමී අනාගාමී අරහතේ 
ආදී හතර චකර වළලේලකිනේ ගලවනේන තියන ගැදට්, අුතිනේ කමම 
අුතිනේ දච්තනා රැසේ දනාකර දිගිනේ දිගටම දැකගැනීදම් ශකේතිය, දම් 
සංඥා පරපංච විපලේලාසයනේදගනේ දතාරව අදපේම වර්තමානදයේ 
පවතින ද ේ දැකගැනීම සහ අදපේම ශීලය අධිශීලයකේ බවට අදපේම 
ිතේතය අධිිතේතයකේ බවට අදපේම පරඥාව අධිපරඥාවකේ බවට පතේ 
කරගැනීදම් දයෝගාවචර පරතිපතේතිපූර්ණ ජීවිතයකට ආදලෝකයකේ 
දේවායි පරාර්ථනාදවනේ අ ට නියමිත දම් පිළිබඳ ධමම ද ේශනාව 
දමතනිනේ සමාපේත කරනව. 
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42 │ සඤ්ේා සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං, භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති, 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු. කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු: ඉධ භකි්ඛ්ව භික්ඛු ‘ඉති 
රූපං, ඉති රූපස්ස සමු ්යා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ග්මා; ඉති ්ව නා, ඉති 
්ව නාය සමු ්යා, ඉති ්ව නාය අත්ථඞ්ග්මා; ඉති සඤ්ඤා, ඉති 
සඤ්ඤාය සමු ්යා, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ග්මා තී ති. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සඞ්ඝරතේනදයනේ අවසරයි. 

අපි දම් ඉදිරිපතේ කරගතේදතේ මහා සතිපට්ඨාන සූතරදයේ 
ධම්මානුපසේසනාදේ සඤ්ේා සේකනේධයට පිවිසුමකේ ලබාගැනීම සඳහා 
අදාළ පාලි පාඨයයි. ධම්මානුපසේසනාදේ සේකනේධ පබ්බදයේ 
පංචසේකනේධය සඳහනේ දවන එදකේ, ඒ පාලි පාඨය සම්පූර්ණදයනේම 
සඳහනේ දවනවා. අපි අදාළ සඤ්ේා සේකනේධය මතු කරගනේන තැනිනේ 
තමයි, මාතෘකා ශීර්ෂදයනේ නතර කරනේන දයදුදණේ. ඊට කලිනේ 
පවතේවනේන දයදුණ ධර්ම ද ේශනාවල ඒ තාකේ වූ කායානුපසේසනා, 
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දේ නානුපසේසනා, ිතේතානුපසේසනා දකාටසේ, ඒ වාදගේම 
ධම්මානුපසේසනාදේ නීවරණ පබ්බය, හමාර කළ බව දම් සෑම 
සියුද නාම  නේන කාරණාවකේ. දවන විධියකිනේ කියනව නම්, අ  
අපි දම් ඒ සූතරය මතේදතේම හමු දවන හතළිසේද වැනි වතාව. අපි 
හතළිසේඑකේ වැනි වතාදවතේ දම් මාතෘකාවමයි, දම් සඤ්ේා 
සේකනේධයමයි ඉදිරිපතේ කරගතේදතේ. 

ඉතිනේ මුලදි අපි සෑදහන දේලාවකේ ගත කරල දතේරැම්ගතේතා, 
දම්ක ධර්මදයේ ඉතාමතේම ගැඹුරකේ සඳහනේ දවන තැනකේ කියල. ඒකම 
අපිට තවතේ පැතේතකිනේ මතු කරගනේන පුළුවනේ, අපි දයෝගාවචරයනේ 
වශදයනේ දම් පරතිපදාවට බැසගතේත පිරිස වශදයනේ; පරධාන වශදයනේ 
සීලදයනේ සමාධිදයනේ පරඥාදවනේ දම් තුනේ ආකාර වූ දකදලසේ සිඳ 
ලීදම් කෘතදයේ දයදී සිටිනේදනේ. අපි සලීය මාර්ගදයනේ වීතිකේකම 
මට්ටමට වැටිච්ච කායික වාචසික දගාදරෝසු දකදලසේ කපා හැරීදම් 
පරතිපදාව පිළිදගන, ඒ සඳහා ඇප කැප දවලා ජීවතේ දවන පිරිසකේ. 
ඊගාවට ිතේතානුපසේසනාව, නැතේනම් ිතේත භාවනාව මාර්ගදයනේ, 
පරිවුට්ඨාන දකදලසේ නම් වූ නීවරණ ධර්ම හිදතේ නැගල අදපේ ගුණ 
ධර්ම වනසන දකදලසන, නමුතේ අනුනේට දපේනේනතේ පුළුවනේ 
දනාදපදනනේනතේ පුළුවනේ මට්ටදම් තිදයන දම් නීවරණ ධර්ම 
යටපතේ කිරීම අපි ශීල ශකි්ෂාව ඉකේමවා ගිය සමාධි ශික්ෂාව වශදයනේ 
හඳුනේවාදගන තිදයනවා. ඒක සඳහා ඇප කැප වී ජීවතේ දවනවා. 
අවසාන වශදයනේ තිදයනේදනේ අනුසය දකදලසේ වශදයනේ සඳහනේ 
දවන දකාටසයි. ඒක තමනේ තුළ ඇ ේ  නැ ේ  කියල බාහිරට තියා 
තමනේටතේ දනාදැදනන තරම්ම හීනේ නූදලනේ වැඩ කරන ද යකේ. 
ආසයානුසය ඥානය සහිත වූ මාදගේ සර්වඥයනේ වහනේදසේට නම්, ඒ 
පු ේගලයට දනාදපනුණතේ උනේවහනේදසේදගේ ෂේ අසාධාරණ වූ 
ඥානයට වැටදහන නිසා, හරිම වාසනාවකේ තිදයනවා දහාඳ 
කනේනාඩියකේ හම්බ දවච්ච දකදනකේ ඒ කනේනාඩිය ඉදිරිපිටට ගිහිලේල 
තමනේදග මූදණ තමනේදග ඇඳුම් පැළඳුම්වල තිදයන අඩුපාඩු 
දසායාගනේනා වදගේ සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඉදිරියට පතේ දවලා 
අවධානය ලබාගතේතා නම් අපිට පුළුවනේ අදපේ චරිතදයේ ඇති 
දකදලසේ වර්ග තුනම උනේවහනේදසේදගේ පරතිබිම්බදයනේ අපිට පිළිබිඹුව 
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හැටියට ලබාගනේන. ශරීරදයේ තිදයන දරෝග ලක්ෂණ දහායනේන ගනේන 
දැනේ තියන විදශේෂ යනේදතරෝපකරණ වාදගේ. කායික වශදයනේ ඇඟ 
ඇතුදළේ තිදයන දලඩ පවා ඒ යනේතරයට බසේසලා දැකගනේන පුළුවනේ 
ශකේතියකේ අ  තිදයනව.  

අනේන ඒ වදගේ තමයි ආසයානුසය ඥානය සහිත වූ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේට අනුනේදගේ හිතේවල පවා තිදයන ද ේ, සාමාන මිනිසේසුනේට 
තමනේටවතේ දනාදැදනන තමනේදග හිදතේ පවතින ද ේ, සර්වඥයනේ 
වහනේදසේට දැකගනේන පුළුවනේ ඥානය නිසා “බු ේධ චක්ෂුසය” නිසා 
අමුතුම ඇහැකේ අපිට තිබුණ. ඒක නිසා මහා පරිනිර්වාණ සූතරය හමාර 
වුණාට පසේදසේ ‘අදනේ, දලෝදකේ තිබුණ  හම් ඇහැ නිවිලා ගියා’ කියන 
එක සඳහනේ දවනවා. ඒ නිසා අපට අ  තිදයනේදනේ ඒ ඇහැ නැති 
තැන, ඒ ඇහැ කළ කෘතය හැකි තාකේ දුරට අවංකව ඇප කැප වී 
සාධනය කරගනේනයි. ඒ සඳහා දම් අනුසය දකදලසේ ගැන කථා 
කරනදකාට, පරඥාදවනේම, පරඥා ශික්ෂාදවනේම මැඬලිය යුතු දම් අනුසය 
දකදලසේ ගැන කථා කරනදකාට, දම් සංඥාව ඉතාමතේම වැ ගතේ 
දවනවා. ඒ නිසා ධම්මනුපසේසනාදව ඉසේසර දවලා නීවරණ පබ්බය 
දපනේනල දීල දැනේ උපාදානසේකනේධ දපනේවනදකාට, දමහි 
ඉසේදසලේලාම කායානුපසේසනාවට අදාළ රෑප සේකනේධය, ඊගාවට 
දේ නා සේකනේධය, කරමදයනේ ගැඹුරැ කරදගන ඇවිලේලයි සඤ්ේා 
සේකනේධයට වැදටනේදනේ. ඒක නිසා දම්ක අතනේත භාවනාමය ධර්ම 
දකාට්ඨාසයකේ කියල කියනේන පුළුවනේ. දවන විධියකට කියනව නම්, 
අතනේත වශදයනේම, ඇතේත වශදයනේම අනුසය දකදලසේ හා 
සම්බනේධ ධර්ම දකාට්ඨාසයකේ. ඒක නිසා දකදනකුට වැටදහනේන 
පුළුවනේ, ‘දම්ක මට ඕනැතේ නෑ’ යි කියල. එදහම නැතේනම් ‘මට දම්ක 
දතේදරනේදනතේ නෑ’ යි කියල බැහැර කරනේන ඉඩ තිදයනවා. ඒ 
දමාක ? හැම දකනාම තමනේදග අනුසය දකදලසේවලිනේ වැළඳී 
තිදබන දරෝගය දම්කයි කියල දැනදගනම ඉනේනවමතේ දනදවයි, 
දපාදු වශදයනේ බලනදකාට දනාදැන ඉනේනවතේ දනදවයි. දමනේන 
දමවැනි සංකලනයකේ තමයි පෘථගේජනයා තුළ තිදයනේදනේ. 

ඒ නිසා මහා කරැණාදවනේ, ඒ විතරකේ දනදවයි ධර්මය 
අහදගන ඉනේනදකාට දතේදරනවා මහා පරඥාවකිනේ, අඩියටම අත දාල 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිය 

| 90 

තමයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ දම් සෑම ද ේශනයකේම කරලා 
තිදයනේදනේ. එදහම නැතේනම් සෑම උපද ේශයකේම කවදාකවතේ ආවට 
ගියාට කරපු එකකේ දනදවයි. තාර්කික ඥානයටතේ ඉතාමතේම 
ගැළදපන, පරතක්ෂයටතේ ගැළදපන, නිවනට දයාමු කරන ධර්මයකේ 
බව දපේන, ඥානවනේතයිනේට ගැළදපන, පරඥාවනේත දකදනකුට ඇවිලේල 
බලනේන කියල කියනේන පුළුවනේ ධර්ම දකාට්ඨාසයකේ බව වැටදහන 
ඉතාමතේම ගැඹුරැ මාතෘකාවකේ තමයි සඤ්ේාව. අපි එදා මධුපිණ්ික 
සූතර්ය් ජවනිකා තුනකේ මාර්ගදයනේ, සඤ්ේාදේ ගැඹුරකේ ඇති බව 
දතේරැම්ගතේත. අපිට එච්චර විසේතර කරගනේන දවලා ලැබුදණේ නෑ.  

ඒකම අපිට දැකගනේන පුළුවනේ සංගරහ දපාතේවල සඳහනේ 
දවනවා, රහතනේ වහනේදසේට සංඥා තුනකේ ඕනෑම ආරම්මණයකේ 
මතිනේ ඇති කරගනේන පුළුවනේ කියල. ඒක ආර්ය ඍ ේධියකේ. රෑපයකේ 
දැකේකා. ශබ් යකේ ඇහුවා. ගඳකේ දැනගතේතා. රසකේ විනේදා. පහසකේ 
ලැබුවා. එදහම නැතේනම් හිතට යම් කිසි සංකලේපනාවකේ ආවා. දම් 
දමානම ආකාරදයනේ දහෝ සම්බනේධ වනේනා වූ බාහිර ආරම්මණයකේ 
මත, අවශ නම් රහතනේ වහනේදසේට සුබ සංඥාව පහළ කරගනේන 
පුළුවනේ. අවශ නම් අසබු සංඥාව පහළ කරගනේන පුළුවනේ. අවශ 
නම් මධසේථ සංඥාවකේ ඇති කරගනේනතේ පුළුවනේ - සුබතේ නැති 
අසුබතේ නැති, දැකේකා දනාදැකේකා ගානට සංඥාවකේ ඇති කරගනේනතේ 
පුළුවනේ. දම්ක ආර්යයනේ වහනේදසේලාට ඇති ඍ ේධියකේ. විකූර්වණයකේ. 
දමනේන දම් නිසයි රහතනේ වහනේදසේට රහතනේ වහනේදසේ කියනේදනේ. 
උනේවහනේදසේදගේ හැකියාව තිදයනේදනේ දමතැනයි. රහතේ දවනවයි 
කියල කියනේදනේ දනාහැකියාවකේ නම් දනදවයි. රහතේ දවනවයි 
කියල කියනේදන දමානම ද යකේවතේ කරගනේන බැරි තතේතේවයකට 
පතේ දවන ගතියකේ දනදවයි. රහතේ දවනවයි කියල කියනේදනේ හැකියා 
වැඩි වීමකේ. රහතනේ වහනේදසේලා අතර පරධානියා තමයි අපදගේ 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ. උනේවහනේදසේදගේ ශරාවක පිරිසට ඕනෑම 
ආරම්මණයකේ මත ඕනෑ නම් සුබව  කිනේන පුළුවනේ, ඕනෑ නම් අසුබව 
 කිනේන පුළුවනේ, ඕනෑ නම් සුබ අසුබ ද කට වට්ටනේදනේ නැතිව 
 කිනේනතේ පුළුවනේ.  
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පෘථගේජනයා කියල කියනේදනේ, දැකේදකාතේ සුදබ්ට, මැරැණතේ 
ඒක සුදබ්ම තමයි. ඒක නිත සංඥාවකට දාගනේනවා. දම් වසේතුව 
සුබයි, දම්ක ළං කරගත යුතුයි, බදාගත යුතුයි, දලාකු කරගත යුතුයි, 
මදගේ කරගත යුතුයි කියල. ඊට පසේදසේ පරපංචදයෝ ඒ මතුමතේදතේ වඩා 
වර්ධනය කිරීම, ඒක මතම අහසේ මාලිගා තැනීම් අනනේත අපරමාණ 
කරල, ඒ අහසේ මාලිගාවලටම යට දවලා, එහිම ගිලීදගන, ඇබ්බැහි 
දවලා මැරිල යනවා. යම් ආකාරයකට යම් සංඥාවකේ ඇති කරගතේතා 
නම් අසුබයි කියල, අම්මා මුතේතා කීවතේ ඒක නම් අරිනේදනේ නැහැ. 
ඒක අරිනේන වුදණාතේ මරදණ දහාඳයි. නමුතේ දම් සංඥාව අරිනේදනේ 
නෑ, ඒ තරමටම දිට්ඨියට ආසනේනදයේ සංඥාව පවතිනවා. යම් 
දවලාවක අදුකේඛමසුඛ වදගේ සුබතේ නැති අසුබතේ නැති සංඥාවකට 
වැටුදණාතේ ඒක නම් දකාදහාම දකරැවකේවතේ ගණනේගනේදන නෑ. 
එදතනේදි නිනේ ට වැදටනවා. දකාදහාම දකරැවතේ, උදලනේ ඇනල 
ඉනේන දතාපට දමාන මර නිදි  කියල සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා 
කළතේ ඒ සංඥාදේ වස - මිහිරි පැතේතකේ, සුබ දහෝ අසුබ පැතේතකේ 
නැතේනම්, සිත සැඟවී ගනේනවා. සිත බුබ්බඩ දවනවා. කම්මැලි 
දවනවා. නිදාගනේනවා. ඒක නැගිට්ටවනේන බෑ. මර නිනේ කේ එතන 
තිදයනේදනේ.  

අනේන ඒ වදගේ දම් සංඥා තුදනේ සේිර භාවයකේ ගැනීම තමයි 
පෘථගේජනකම කියනේදනේ. හරියට කුරැදසකට තියල ඇණයකේ ගැහුව 
වදගේ, හිලකට තියල ඇබයකේ හිර කළා වදගේ, පෘථගේජනයා ඒ අරමුණ 
අලේලනවා. ඒ අලේලනේදනේ තමනේ දගනාපු රැි අරැිකම් අනුවමයි. 
ඒ අලේලපු ඇලේලිලේල නම් දමානම තාදලනේවතේ ගලවනේන බෑ. අනේන 
ඒක ගලවල දවනසේ කරමයට  කේවනේන පුළුවනේ ගතිය තමයි 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ ළඟ තිදයනේදනේ - පුරිස ම්මසාරි කියල 
කියනේදන. සුබ සංඥාව වශදයනේ දැකපු ද ේ අසුබවතේ දපනේනල, සංඥාව 
නිෂේකරිය කරවනවා. නිදෂේධ කරවනවා. අසුබව දැකපු ද ේ සුබව 
දපනේනල, අර කලිනේ ගතේත සංඥාව දිට්ඨියකට පතේ දවනේන ද නේදනේ 
නැතිව ඊට පලේදලහා තිදයන ිතේත මට්ටමට දගනලේල, ඒ 
පු ේගලයාටම නි හස ලබා ද නවා. උඹට ඕනෑ නම් දම් අරමුදණේ 
දමදතකේ කලේ දැකේදකේ අසුබයටමයි. දැනේ සුබව  කිනේන තව 
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විකලේපයකේ. දැනේ දමදතකේ කලේ දැකේදක සුබවටයි. දැනේ අසුබව  කිනේන 
තවතේ විකලේපයකේ. දමදතකේ කලේ සුබ-අසුබ ද ක මැ  හිටපු දවදලේ 
නිදාදගන හිටිය. දැනේ නිදාගනේන එපා. අවදි දවයනේ, පරබු ේධ දවයනේ, 
බුදු දවයනේ කියල; අර සංඥාදවනේ කුපේපනේදනේ නැති ද ේකට වුණතේ 
මනා අවදබෝධයකේ, මනා අවදි කිරීමකේ, පරබු ේධ කිරීමකේ කරනේන 
ශකේතියකේ සර්වඥයනේ වහනේදසේට තිබුණා අර ආසයානුසය ඥානය 
තිබුණ නිසා.  

ඒක නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ “යම් කිසි දකදනකුට” කියල 
වවහාර කළතේ රහතනේ වහනේදසේට නැතේනම් බරාහේමණයා කියන 
වචදනට තමයි දම් සර්වඥයනේ වහනේදසේ සඳහනේ කරනේදනේ; යම් කිසි 
දකදනකුට දම් සංඥාව පිළිබඳව, නැතේනම් තමනේ දැකේක රෑපය, 
ශබ් ය, ගනේධය, රසය, පහස, හිතට එන ධම්මාරම්මණ පිළිබඳව 
ගතේතාම ඕක දහාඳ කියල ගනේනතේ පුළුවනේ, නරක කියල ගනේනතේ 
පුළුවනේ, දහාඳ නරක ද කටම වැදටනේදන නැතිව ගනේනතේ පුළුවනේ 
කියන පළලේ මනසකට වැටුණා නම්, සර්වඥයනේ වහනේදසේම 
මධුපිණ්ික සූතර්ය් ද ේශනා කරනවා, එවැනි බමුදණකුට, නැතේනම් 
එවැනි රහතනේ වහනේදසේට, දම් පෘථගේජන දකදලසේ සහිත දලෝකයා 
පැතේදතනේ බලනදකාට කිසිම තාදලකට වාද කට දපළදඹනේදනේ 
නැති කුකුසේ නැති විිකචි්ඡා නැති භවාභව තණේහා නැති දකනා 
කියල කියනේන පුළුවනේ. ඒ නිසා දපේනවා, දම් සෑම කලහයකටම 
විවා යකටම සතේථ දාන,  ණේඩ දාන, කලහ, විවා , තුවං තුවං, 
දපේසුඤ්ේඤ්, මුසාවාදා ඔකේදකාටම දහේතු දවනේදන දම් අලේලගතේත 
සංඥාව දැඩිව ගැනීම. කැකේකුමකේ ඇති දකනා, ජාතිය රට ගැන 
කැකේකුමකේ ඇති දකනා, තමනේ දගනාපු මත වා ය පිළිබඳව 
කැකේකුමකේ ඇති දකනා, ඒ මතේදත මැදරන එක විශාල වීරකමකේ 
විධියට අපි හිතනවා. ඒ මතය විකලේපයකේ වශදයනේ සලකා බැලීම 
දනෝනේජලේකමකේ කියලතේ හිතනවා. 

දම් නිසා අ  මනුෂයා අතර පරධානම සටන තිදයනේදනේ 
ආගම නිසයි. ආගම ඇති කරල තිදයනේදනේ මනුසේසයට නි හස ලබා 
ද නේනයි. ආගම ඇති කරල තිදයනේදනේ මනුසේසයට දම් සංසාරදයේ 
කදඨෝර ගතිය දුරැ කරල ශානේතියකේ ඇති කරල ද නේනයි. නමුතේ 
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ඒකානේතදයනේම දම් ආගම ිතේත මට්ටදමනේ සඤ්ේා මට්ටමට 
ගිහිලේල, සඤ්ේා මට්ටදමනේ දිට්ඨි මට්ටමට යනවා. අපි කියනව 
එතදකාට ි තේත විපලේලාස, සඤ්ේා විපලේලාස, දිට්ඨි විපලේලාස කියල. 
දම් දිට්ඨි විපලේලාදසට වැටුණට පසේදසේ තිරිසනේ සතේතු නම් 
මරාගනේදන කනේන, බඩගිනේනට. උනේ ඊට පසේදසේ බඩ පිරැණට 
පසේදසේ කවදාකවතේ රණේඩු කරනේදන නෑ. මනුසේසයදගේ එදහම 
දනදමයි. බඩ පිරැණට පසේදසේ ඇති දවච්ච පරශේනයකේ තමයි දම්ක. 
දම් සංඥාවලේ අලේලදගන, දිට්ඨි ඇති කරදගන, කාපු බීපුවට පසේදසේ 
දම් සැලසුම් කුහකකම් මත අනිතේ  ෘෂේටි ගතේ ඇතේතනේ මරා  මනවා. 
ඒ නිසා දම් සටන සංසාදර පවතින තාකේ කලේ දිගට පවතිනව. නමුතේ 
ආගමකේ වශදයනේම සඳහනේ කරන දම් බු ේධාගදම්, ඇතේතටම කියනව 
නම් බු ේධ ආගම, එදහම නැතේනම් බු ේධ ධර්මදයේ, හරියටම දම්ක 
පතුලටම කිඳා බැහැල උනේවහනේදසේ දපනේනල දීල තිදයනවා. දමනේන 
දමතැනයි දම්දක පටනේගැනේම, දමනේන දමදහමයි යනේදන, ගියාට 
පසේදසේ දමනේන දමදහමයි, ඔකේදකෝම එක ජීවිතයකේ තුළ දැකගනේන 
පුළුවනේ.  

ඒ නිසා  ණේඩපාණී ශාකයා ශාක වංශික සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ ළඟට ඇවිලේල ‘ඔබවහනේදසේ කිනම් වා  ඇතේදතකේ ?’ කියල 
අහනදකාට සර්වඥයනේ වහනේදස සඳහනේ කරනේදනේ “ද වියනේ සහිත, 
මරැනේ සහිත, ද ේව මනුෂ පරජාව සහිත දම් දලෝදකේ, යම් කසිි 
දකදනකේ වා  විවා යනේදගනේ දතාරව, සැක කුකුසේවලිනේ දතාරව, 
භවාභව තණේහාවකිනේ දතාරව යම් බමුදණකේ ඉනේනව නම්, ඒ 
බමුණට සංඥාව ලැගගනේදන නෑ. සංඥාව ටැගේගැදහනේදනේ නෑ. 
සංඥාව සේිර දවනේදන නෑ” කියල. එච්චරයි කිේදේ. අර ශාකයා 
නළල රැළිගනේනල, දිව දිකේ කරල, කට ඇ  කරල දමානවකේවතේ 
කියනේදන නැතිව යනේන ගියා යි කියනවා. ඒ කියනේදන උනේදැ එනේන 
ඇතේදත සමහර දවලාවට බුදුරජාණනේ වහනේදසේට වා යකේ නඟනේන 
දවනේන ඇති. ඒක දැනදගන දවනේන ඇති සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
සඳහනේ කරනවා “දම් ද වියනේ සහිත මරැනේ සහිත දලෝදකේ, යම් කිසි 
දකදනකුට දමනේන දම් ගුණ තිදයනව නම්, එයාට සඤ්ේාවකේ 
බැසගනේදන නෑ”. සඤ්ඤා නානු්සන්ති - සඤ්ේාව වැ  දහවනේදන 
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නෑ, වැ ගනේදන නෑ, ඒ සේථානදයේ නිදාගනේදන නෑ.  ණේඩපාණිට 
දිරවගනේන බැරි වුණා දම්ක. මිනිහට විතරකේ දනදමයි දැනේ ඉනේන 
අපටවතේ ඒ වාකය කීවට දිරවනේදනේ නෑ. භවය පිළිබඳ දලාකු පිඬු 
කිරීමකේ ඒදක තිදයනවා. 

දම් නිසාම සර්වඥයනේ වහනේදසේ පසු දින  ම් සබා 
මණේඩපදයේදී සංඝයා වහනේදසේලාට මතකේ කරනවා. “මහදණනි, ඊදය 
මට දමනේන දමදහම සංගදියකේ වුණා. දමනේන දමදහම රදජකේ 
ඇවිලේල කථා කළා. මම ඒ ඇතේතාට කිේදේ, යම් කිසි බරාහේමණදයකේ 
වා  විවා යනේදගනේ දතාරව කුකුසේ සැක සංකාවලිනේ දතාරව පරපංච 
කරනේදන නැතුව භවාභව තණේහා නැතුව ගත කරනව නම්, එයාට 
කිසිම සඤ්ේාවක බැසගනේදන නෑ කියල මම කිේවා. ඒ කියනදකාට 
උනේදැ දමදහම රැළි නඟල, මුහුදණ රැළි නංවල, දිව දිකේ කරල, කට 
ඇරදගන ඉඳල, හැරමිටිදයේ එලේලිලා ඉඳල යනේන ගියා” යි කියල. ඊට 
පසේදස සර්වඥයනේ වහනේදසේ ශරාවකයනේ වහනේදසේලාට ඊට වැඩිය තව 
එක විගරහයකේ කරනවා. “යම් දහේතුවකේ නිසා මහදණනි, උඹලට හරි 
කමකේ නෑ, දම් පරපංච සංඥා සංකා පහළ වුණා නම්, සංඥාවලේ 
බැහැදගන හිතට ව  ද නේන ගතේත නම්, දම්කා දහාඳයි, දම්කා 
නරකයි, දම්ක සුබයි, දම්ක අසුබයි, දම්ක දේවා, දම්ක දනාදේවා, 
දම්ක ලාභ, දම්ක සතේකාර, දම්ක පරශංසාව, දම්ක අපරශංසාව ආදී 
වශදයනේ සංඥාවකේ බැසේස නම්, මට ද නේන තිදයන උපද ස 
දමච්චරයි: ඒක අභිනනේ නය කරනේන එපා, අභිව නය කරනේන එපා, 
ඒකට බැසදගන හිඳිනේන එපා. ඒක පිළිබඳව නම්බු කරනේන එපා, 
ඒක පිළිබඳව කථා කරනේන එපා, එදහම ද යකේ වුණා මට කියල හිත 
කුරැවලේ කරගනේන එපා. යම්ම කිසි දකදනකුට වැටහුණා නම් මට 
දැනේ අසවලා පිළිබඳ දමදහම සංඥාවකේ ආවා, එදහම නැතේනම් අහවලේ 
වසේතුව පිළිබඳ දමදහම සංඥාවකේ ආවා, මදගේ භාවනා පිළිබඳ 
දමදහම සංඥාවකේ ආවා කියල දැනගතේත ගමනේම අභිනනේ නය 
කරනේන එපා. අදනේ මට විතරයි දම්ක වුදණේ, අරයට නෑදන කියල 
ඒකම අගය කරනේන යනේන එපා. අභිව නය - කාටවතේ කියනේන 
යනේන එපා. වචන කථා කරනේන යනේන එපා. කරපු ගමනේ අහු 
දවනවා, කරපු ගමනේම අර ආපු සංඥාව තහවුරැ දවනවා. ‘න 
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අ්්ඣාසාය තිට්ඨති’. බැසගනේනතේ එපා. ඒකට හතර වටිනේ පසේ, 
අතිනේ තව දපාදහාර දාල, පස බුරැලේ කරල දම් ගහ වවනේන යනේන 
එපා. දැනගනේන ඒක සංඥාවකේ කියල. යම් කිසි දකදනකුට අනේන ඒ 
විධියට සංඥාවකේ, පරපංචයකේ මතු දවච්ච දවලාවක - දමතන 

තියනේදනේ පපඤ්චසඤ්ඤාසංඛා කියන ප ය - මතු දවච්ච දවලාවට 
ඒක අභිව නය කරනේදන නැතුව, අභිනනේ නය කරනේදන නැතුව, 
අජ්දඣෝසනය කරනේදන නැතුව, ඒ කියනේදන බැසගනේදන නැතුව 
ඉනේනව නම්, ඒ පු ේගලයදග අනුසය දකදලසේ සියලේල පරහාණය 
දවනවා. රාගානුසය, දිට්ඨානුසය, පටිඝානුසය, අවිජ්ජානුසය ආදී 
වශදයනේ, භව රාග, විභව රාග, සතේථ දාන,  ණේඩ දාන, කලහ, විවා , 
තුවං තුවං, දපේසුඤ්ේඤ් ආදී වශදයනේ, දමයාට මම දකෝටු පාරවලේ 
 ඬුවම් පහර පහකේ ද නේන ඕනෑ, නැතේනම් සැතකිනේ දබලේල කපල 
දානේන ඕනෑ, එදහම නැතේනම් දමයතේ එකේක වා  විවා  කරනේන ඕනෑ, 
දතෝ දතෝ කියල රණේඩු කරනේන ඕනෑ, දකේලම් බසේ, මුසා බසේ, පරැෂ 
වචන පාවිච්ි කරනේන ඕනෑ, දබාරැ කියල දමයාව වර ේ නේන ඕනෑ 
කියන ඒ කිසිම විකලේප විකාර ද යකේ මතු දවනේදන නෑ.’ 

දම්ක කිේවට පසේදස අර අහදගන හිටිය සංඝයාටතේ අර 
 ණේඩපාණිට දවච්ි ද ේම තමයි දවනේදන. නමුතේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ ආසනදයනේ නැඟිටලා ගඳකිළියට වැඩියා. සංඝයා මූදණනේ 
මූණ බලා ගතේත. දැනේ අර මාතෘකාව පටනේගතේදතතේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේමයි. පටනේ අරදගන තව ඩිංගිතේතකේ ඉසේසරහට දගනියල, 
භාවනාදේ ගැඹුදරදීම සංඥාවකේ එනදකාටම ඒ සංඥාව අලේලාදගන 
ඒක අභිනනේ නය කරනේදන නැතුව, ඒ ගැන කථා විවා  වචන බහුල 
කරනේදන නැතුව, ඒකට බැසගනේදන නැතුව හිටිදයාතේ අනුසය 
දකදලසේ නතර කරනේන පුළුවනේය කියන වචනය කියල, අරිට වැඩිය 
ඩිංගකේ තිරයකේ ඇරල දපනේනලා, උනේවහනේදසේ ධර්මාසනදයනේ 
බැහැල ගඳකිළියට වැඩියා. 

ඒ පිරිදසේ හිටියා මහා දකාට්ඨිත සේවාමීනේ වහනේදසේ. ඉතිනේ 
අර පිරිස එකතු දවලා උනේවහනේදසේට වැඩිහිටිදයකේ වශදයනේ මතකේ 
කරල කිේවා ‘අවසරයි සේවාමීනේ වහනේස, දම්ක දකාදහාම  අපි දැනේ 
දතේරැම් දබ්රැම් කරගනේදන? කථා මාතෘකාව අතනයි. දැනේ දම් 
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සර්වඥයනේ වහනේදසේම කථා මාතෘකාව මතු කරල උනේවහනේදසේ දීපු 
උතේතදර් දමදහමයි, දකාදහාම  කරනේදන?’ එදතනේදිතේ එදා මතකේ 
කරගතේත විධියට, ඒ දකාට්ඨිත සේවාමීනේ වහනේදසේ ටිකකේ ඇඟ මැලි 
කඩල, පසේදස විසේතර කරල ද නව, දවන තැනේවල සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ විසිනේ ද ේශනා කරන ල  ආකාරයට, දකාදහාම  දම් 
සංඥාවකේ පරපංචයකේ බවට පතේ දවලා එයිනේ දකදනකේ දනාමග 
යනේදන? දකාදහාම  භාවනාවකදී දකදනකේ ඒක නතර කරගනේන 
දම් යානේතරණය පිළිබඳ දැනුම උපදයෝගී කරගනේදන? කියන එකට තව 
එක පියවරකේ උනේවහනේදසේ සඳහනේ කළා.  

අපි ගතේතා වදගේ, දැනේ දමතන අපි සාකච්ඡා කරනේදන 
පංදච්නේද්රිය. ඒ වාදගේ තමයි සළායතන ගතේතහම. ඒක ඇහැ, කන, 
නාසය, දිව, ශරීරය, මන කියන දම් එක එක ඉනේද්රියක වැඩ පිළිදවළ 
දිහා බැුවහම දකාදහාම  දම් සංඥා බැසගැනීම? සංඥා සුබ 
වශදයනේ බැසගතේත දකනාට සුබ වශදයනේම ඒක සේිරසාර දවනේදන 
දකාදහාම ? අසුබ වශදයනේ බැසගතේත දකනාට ඒක අසුබ 
වශදයනේම තව දුරටතේ  කින  කින ද ේ ඒ තාදලේටම දැකල ඒක 
තහවුරැ දවනේදන දකාදහාම ? දම් සුබ අසුබ ද ක නැති දකනාට 
මතක හිටිනේදන නෑ. එපා දවනවා. කම්මැලි දවනවා. ඒ නීරස 
භාවයට පතේ දවලා ඒදකනේ හිත ුහුටල යනේදන දකාදහාම ? 
පරමා යට වැදටනේදන දකාදහාම ? ඒක දැකගනේන නම්, දම් මහා 
දකාට්ඨිත සේවාමීනේ වහනේදසේ දම් ඉදිරිපතේ කරපු දකාටස උ ේ 
උපකාර දවනවා. 

‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූ්ප ච උප්ප්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං’ ඒක 
දබාදහෝ තැනේවල සර්වඥයනේ වහනේදසේ සළායතන පිළිබඳ 
විසේතරදයදි කියනවා; ඇහැට රෑපයකේ දැකපුවාම  කින හිත පහළ 
දවනවා. අපි කියනව හිත ඇදහේ පහළ දවනවා. අපි ඒකට කියනවා 

චකේඛු විඤ්ාණය කියල. ‘තිණ්ණං සඞ්ගති ේස්සා’. දම් පණ ඇති 
ඇහැ තිදයන තාකේ කලේ, අර ඉසේසරහ තිදයන රෑපය දිගට පවතින 
තාකේ කලේ, හිත ඇදහේම තිදයන තාකේ කලේ, දවන තැනකට පැනලා 
දනාගිය තාකේ කලේ, ඒ දැකීම සම්බනේධ සේපර්ශය සිදු දවනවා. ඇරිල 
තිදයන ඇහැට අර වර්ණ රෑපය ඇවිලේල වදිනවා. දිගිනේ දිගට දිගිනේ 
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දිගට වදිනවා. වදින වදින රෑපදයේ රස බලමිනේ දැනගනිමිනේ එතැන 
චකේඛු විඤ්ාණය පහළ දවනවා. තිණ්ණං සඞ්ගති ේස්සා - දම්ක සිදු 
දවන තාකේ කලේ සේපර්ශය සි ේධ දවනවා. දම් තුදනේ ගැටීම, එකට 
ගමනේ කිරීම සි ේධ දවනවා. ඒ යම් කිසි සේපර්ශයකේ ඇති දවනේදනේ 
නැතුව නම් මනුසේසයාට, ඒ ඇහැ සහිත පු ේගලයාට, සනේතානයට, 
විනේ නයකේ ලබනේන බෑ. ‘ඵ්සපච්චයා දේ නා’, සේපර්ශය තිදයනව 
නම් විඳිනවා. ඇහැට රෑපයකේ  කින දවලාදවදි ඇදහේ දම් විනේ නය 
සිදු දවනව නම්, දහාඳට මතක තියාගනේන ඕනෑ, ඒ දවලාදව කදනේ 
කිසි දසේතේම කිසිම කෘතයකේ දවනේන බෑ. දච්තනා පූර්වක කිසිම 
කෘතයකේ දවනේන බෑ. කන සම්පූර්ණදයනේ බීරි දවලා තිදයනේදන. 
නාසදයේ කිසිම ද යකේ දවනේන බෑ. දිදේ කිසිම ද යකේ දවනේන බෑ. 
කදයේ කිසිම ද යකේ දවනේන බෑ. හිත පූර්ණ වශදයනේම දැනේ ඇහැ 
දිහාවට දයාමු දවලා එහි නිමගේනව ගත කරනවා. එනිසා රෑප දැකීම 
සිදු දවනවා, ඒ විනේ නය තමයි එකම විනේ නය.  

‘යං ්ව් ති තං සඤ්ජානාති’. දැනේ  නේනව දම්ක ඇදහනේ සිදු 
දවන ද යකේ. රෑපය ඇවිලේල කනට වැටුණට, රෑපය ඇවිලේල කටට 
වැටුණට, රෑපය ඇවිලේල නාසයට වැටුණට, රෑපය ඇවිලේල කයට 
වැටුණට, කිසිම කිිකැවීමකේ කරනේන පුළුවනේකමකේ රෑපයට නෑ. 
රෑපයට පුළුවනේදන එකම කිිකැවීමයි - චකේඛු පරසා ය පමණයි. ඒ 
චකේඛු පරසා ය පහළ වුණාට පසේදස, ඒ චකේඛු පරසා ය කිිකැවුණට 
පසේදසේ කදනේ ඒ වාදගම සංඥා ගලමිනේ පවතිනවා, නාසදයේ ගලමිනේ 
පවතිනවා, දිදේ ගලමිනේ පවතිනවා, කදයේ ගලමිනේ පවතිනවා. ඒ 
ඔකේදකෝටම වැඩිය දම් ඇදහේ ඇති දවනේනා වූ සංඥාව, දම් කිතිකැවීම 
පරකට නම්, සේවභාවය තමයි සිත ඇහැ දිහාවට යන බව. යනේදනේ 
අනිතේ ඒවා වහදගන. කන නාසය දිව කය සම්පූර්ණදයනේම වසා 
 මාගනිමිනේ හිත පූර්ණ වශදයනේ ඇහැට දයාමු දවනවා. ඒක 
අභිධර්මදයේදී ිතේත වීි විගරහයකිනේ දපනේවනවා - 
පංච ේවාරාවජ්ජනය. ඊගාවට චකේඛුවිඤ්ාණය.  ේවාර පදහේම දහාඳට 
දහායල බලනවා, ආවර්ජනා කරලා බලනවා, දකාදහ  රසවතේම 
ආහාරය තිදයනේදන කියල. රසවතේම ආහාරය ලැදබනේදන ඇදහනේ 
නම්, හිත පූර්ණ අවධානය ඇහැට දයාමු කරනවා. ඒ කියනේදනේ 
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අදනකේ ඒවායිනේ සිත කපා  මනවා. කපල පූර්ණ වශදයනේ ඇහැට 
යනව. ඇහැට ගියාට පසේදසේ, සිත ඒ ිතේතක්ෂණය දහාඳ දසේ 
විනේ නය කරනවා. ඒ විඳින ටික විතරයි හඳුනාගනේදන. 

අපි සාමානදයනේ ිතරපටි ශාලාවකට ගියාම ඇහැට රෑප 
 කින එක තමයි කරනේදන. ිතරපටි ශාලාව කියල කියනේදන ිතර 
ශාලාව. නමුතේ රෑප ශබ්  සහිත ි තරපටි හ නේන පටනේගතේතට පසේදසේ, 
ඒ අදාළ රෑප රාමුවට ආදේණික වූ ශබ් යතේ එකතු කිරීම ිතරපටි 
කලාදේ දලාකු පරගතියකේ. ඉසේදසලේල තිබුදණේ නිශේශබ්  රෑප. 
නිශේශබ්  ිතරපටි. පසේදස තිබුණා ශබ්  රෑප ිතරපටි. ඒවාට කීදේ 
කථානා  ිතරපටි කියලයි. ඒ ශබ්  රෑප ිතරපටිදයේ අර රෑපතේ එකේකම 
ශබ් තේ කවනදකාට ඒ නිෂේපා කයා බලාදපාදරාතේතු දවනේදන අදපේ 
ආදේග මතේ කිරීම. අපිට ද නේන හ න පණිවිඩය දබාදහාම පරකට 
දවනවා, පරබල දවනවා. ඊගාවට අපි ඉඳදගන ඉනේන ආසනය 
ඉසේසරහ පනේතිදයේ ආසනයකේ නම්, එච්චරම සැප පහසු නැහැ. දහාඳ 
ගානකේ දගවල අපි ඈතට දවලා වාඩි වුණා නම්, ආසනදයේ රසතේ 
අපිට වැටදහනවා. ඊගාවට ඒ දවලාදවදි අපි සමහර දවලාවට කඩල 
කනවා. දවන දමානව හරි රස කැවිලි කනවා. දිදවතේ යම් කිසි රසකේ 
විඳිනවා දවනේන පුළුවනේ. ආසනදයේ ඉනේන මදුරැදවෝ මකුදණෝ කනව 
දවනේනතේ පුළුවනේ. ඒ වාදගේම අනිතේ ඇතේදතෝ කන ආහාරවල සුවඳ 
වදිනවා දවනේනතේ පුළුවනේ. එදහම නැතේනම් දුම් පානය කරන 
ඇතේතනේදග ඒ දුම් ගඳ වදිනව දවනේනතේ පුළුවනේ. ඒ නිසා බලන 
බැලේමට දපේනේදනේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන දම් 
ඔකේදකෝදගනේම අපිට සංඥා ගලාදගන එනවා කියලයි.  

ඒක නිසා දම් පැය තුනක ිතරපටියකේ බැුව නම්, අපිට 
දපේනේදනේ පැය තුදනේම ඇසේ ද කතේ ඇරිලා තිබුණා, කනතේ ඇහිලා 
තිබුණා, නාසයතේ ගඳ බලමිනේ හිටියා, දිවටතේ රස දැනුණා, ආසනදයේ 
පහසතේ ලැබුණා කියල. නමුතේ පැහැදිලිවම භාවනා කරපු දකදනකුට 
නම් වැටදහනවා රෑප බලන දවලාදේදී නම්, ශබ් තේ එකේක කලවමකේ 
නෑ. ගඳ රසතේ එකේක සේපර්ශයතේ එකේක කිසිම කලවමකේ නෑ. රෑපය 
බැලීම පමණමයි ඒ ිතේතක්ෂණදයේ සි ේධ දවනේදන. එතදකාට ඒක 
විඳිනවා, ඒදකනේ සංඥාවකේ ගනේනවා. ඒ එකේකම ිතේතක්ෂණය 
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සම්පූර්ණ වශදයනේම කනට ගිහිලේල, කදනේ ඒ වාදගම සංඥාවකේ 
ගනේන පුළුවනේ හැකියාව තමයි හිදතේ තිදයන යුහුසුු භාවය. ඒකයි 
හිදතේ තිදයන විිතරකම. එතදකාට අපිට මතක නැති දවනවා මීට 
ඉසේදසලේල දමාදහාදතේ රෑපදයේ හිටිදය. දැනේ ඉනේදන ශබ් දයේ. 
ඉසේදසලේල හිටිදය ඇදහේ. දැනේ ඉනේදන කදනේ කියන එක මතක නැති 
දවන තරමට අකුණු විදුලියක දේගදයනේ දම් හිත ඊගාවට රෑපදයනේ 
ශබ් යට, ශබ් දයනේ ගනේධයට ගනේධදයනේ රසයට මාරැ කළ නිසා ඒ 
හයම වැඩ කළා වාදග අපිව මතේ කරනේන පුළුවනේ. දැකපු ිතරදයේ 
ඉනේන නළු නිළිදයෝ ඇතේතම චරිත වදගේ අපිව මතේ කරමිනේ, ඒ 
ඇතේදතෝ විවාහ දවනදකාට සතුටු දවනේනතේ මැදරනදකාට 
අඬනේනතේ ගහගනේනදකාට විසිලේ ගහනේනතේ අපේපුඩි ගහනේනතේ 
තරමටම අපි මතේ දවනවා. මතේ දවලා අපි දහාඳ ිතරපටියකේ බැුවා, 
නරක ිතරපටියකේ බැුවා කියල ආකලේපතේ ඇති කරගනේනවා. එක 
ිතේතක්ෂණයක තිදයනේදන එක රෑප රාමුවයි. ඒ රෑප රාමු එකකේ 
එකකේ පිටිපසේදසේ දිගට යනදකාට ඒක කථාවකේ බවට පතේ දවනව. ඒ 
අතරමැ  විශාල අනේධකාරයකේ තිදයනව. අර අනේධකාරය තුළ තමයි 
අපි දම් ඔකේදකෝම එකිනේ එකට එකිනේ එකට ගැටගහදගන ිතරපටිය 
සංසේකරණය කරනේදනේ. 

දමනේන දම් වාදග සංකලේපයක බලනදකාට, රෑපය නිසා 

ඇති දවනේනා වූ රෑප සංඥාව ඇති වුණාට පසේදස ‘යං සඤ්ජානාති 
තං විත්කකති’, ඒ ගතේත සංඥාව අරදගන විතර්කනය කරනවා. ඒක 
තව ටිකකේ ඒ පැතේදතනේ  ෘෂේටි දකෝණය, දම් පැතේදතනේ  ෘෂේටි 
දකෝණය ආදී වශදයනේ විවිධ හැඩ දාල බලනවා. කලා නිර්මාණයකේ 
කරපු ිතර ශිලේපිදයකේ විවිධ පැතිවලිනේ කලා නිර්මාණය රස විඳිනේනා 
දසේ - ඈතට ගිහිලේල බලනවා, ළං කරල බලනවා, ආදලෝකය දම් 
පැතේදතනේ දාල බලනවා, ඒ පැතේදතනේ දාල බලනවා, ආනේ එදහම 
විවිධාකාරදයනේ බලනේනා වදගේ, හිත අරක ඒ පැතේත දම් පැතේත 

දපරළදපරළ බලනවා. ‘යං විත්කකති තං පප්ඤ්චති’, පරපංචය කියල 
කියනේදනේ ඒ විතර්කනය කිරීම පරාණ භුකේතියකේ විධියට දිගිනේ දිගටම 
කරනේන පටනේගනේනවා. ඒ ගතේත සංඥාව විවිධ මානවලිනේ විවිධ 
හැඩතලවලිනේ විවිධ  ෘෂේටි දකෝණවලිනේ හපහපා රස බලනවා. 
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තුමරනවා. ඒකම කදට් තියාදගන විවිධාකාරදයනේ රස විඳිනවා. 
එතදකාට දිගට පරපංච පහළ දවනවා. ‘යං පප්ඤ්චති ත්තානිදානං 
පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා සමුදාචරන්ති’, ඒ පු ේගලය ඒ සංඥාදවනේ 
විතකේකයට, විතකේකදයනේ පරපංචයට යනදකාට ඇති වුණා නම් හිතකේ 
දම්ක සුබයි කියල, ඒකානේතදයනේම සුබයි කියල, සුබ සංඥාදේම 
නිමගේන දවනවා. අසුබයකේ විධියට දැකේක නම්, ඒ නැවත නැවත පහළ 
කරන සෑම සිතුවිලේලකේ නිසාම, ඒ පු ේගලයාට ඒක අසුබමයි. දමානම 
තාදලකිනේ කිේවතේ අසුබය පිළිබඳ සංඥාව සේිර කරදගන ඒකට 
අනුයාත දවන තාදලටම තමයි විතර්ක කරනේදන. ඒකට අනුයාත 
දවන තාදලටම තමයි පරපංච කරනේදන. ඒ නිසා ඒ පු ේගලයට 
දමාකකේ දැකේකතේ ඒ දැකීදමනේ ඇති කරන සංඥාව තහවුරැ කරගැනීම 
සඳහා හිදතේ තිදයන පරණ සංඥාවුතේ අරදගන, කදනනේ නාසදයනේ 
ලැදබන අර කඩ කඩ දවච්ච අදනකුතේ සංඥා කෑලිතේ අරදගන හිදතේ 
අර ගතේත සංඥාව තහවුරැ කරගනේනවා. 

එදහේ දකනාට ඉසේදසලේලාම ිතේත වශදයනේ විපලේලාසය 
පහළ දවනව. ඊගාවට සඤ්ේ ා විපලේලාසය එනවා. අනේතිමට දිට්ඨි 
විපලේලාසයකේ බවට පතේ වුණාට පසේදස දමානම තාදලකිනේවතේ 
දවනසේ කරනේන බෑ. කවුරැ හරි කියල ද නේන ගතේදතාතේ දම් නිකනේ 
රෑප රාමුවකේ විතරයි, දම් සැබෑ දලෝදකේ දනදවයි, දම්ක ිතරපටියකේ 
කියල, අර පු ේගලයට දපේනවා දම් මනුසේසය මම විඳින රසය 
සම්පූර්ණදයනේ කාබාසිනියා කරනේන හ නව දනේ. මම දෂෝකේ ඒකට 
ඒදක සනේ ර්භය රස බලමිනේ ඉනේන දවලාදවදි මාව නැගිට්දටේව, 
මදගේ රස විනේ නයට බාධා කළා කියල, අර ඇතේත දපනේනනේන හ න 
පු ේගලය දපේනේදනේ හතුදරකේ වාදග. ඒකට ඒ තරම්ම නිමගේන දවලා 
හිටිදය මට හරියටම කථා සනේ ර්භය වැටහුණා. මට කථාදේ දතේමාව 
වැටහුණා. ඒ කරදගන යනදකාට දම් මනුසේසය ඇවිලේල දම්ක දම් 
ිතරපටියකේ කියල කිේව දනේ. එදහම නැතේනම් දම්ක දම් පැය ද කක 
වැඩකේ විතරයි, මුළු ජීවිතය දනදවයි කියල කිේව දනේ. එදහම 
නැතිනම් සමහර විට ිතරපටිය හදිසේසිදයේවතේ විදුලිය නැති දවලා, 
ශාලාව විවෘත කරනේන වුණා නම් එදහම, අර මනුසේසය හරි විශාල 
මදනෝ දලෝකයකේ මවාදගන හිටපු ද ේ ඇ දගන වැදටනවා. 
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ඒ තරමටම දම් සංඥාව අති රසයි. දමාක , ඒ සංඥාදවනේ 
හදාගනේන දලෝකය අදපේ දලෝකය. ඒ දලෝකදයේ මමයි රජා. ඒ දලෝදකේ 
මදගේ අ හස තමයි පරධානම අ හස. දවන කවුරැවකේවතේ නෑ. ඉනේන 
ඇමති මණේඩලයම මට තමයි, මදගේ ද ේට තමයි පකේෂ. මට විරැ ේධව 
අ හසකේ පහළ වුණතේ ඒතේ මදග ඇමති මණේඩලදයේ දකදනකේ 
මිසකේකා, ඒක මට ඕනෑ දවලාවක යටපතේ කරනේන පුළුවනේ කියල අර 
විතර්ක හා පරපංච පුදුම විධියට දම් මනුසේසයව දගානාට අනේ වනවා. 
ඒක දාගතේතට පසේදස වෘෂභ රාජදයකේ වාදග, ඔළදමාළ නැතිව ඒක 

සේිර කරගනේන අනිතේ අයට කෑගහනවා. “දම් මට වැටදහන ද ේ 

කාටවකේවතේ වැටහුදණේ නෑ, මං තරම් දම්කට හිත දයදුදේ නෑ, මට 
තරම් කැකේකුමකේ නෑ’ කියල. ඊට පසේදස දිගිනේ දිගට දිගිනේ දිගට 
ගියාම, අර සතේථ දාන,  ණේඩ දාන, කලහ, විවා , තුවං තුවං, 
දපේසුඤ්ේඤ්, දිගටම කලහ පානවා. දකායි දවලාදව සංඥා මට්ටදමනේ 
නතර දවනව , දකායි දවලාදව දිට්ඨි මට්ටදමනේ නතර දවනව  
කියන එක අපි දතේරැම්ගනේනදකාට දගාඩකේ පමයි. 

ඒක නිසා අපි කියනවා සංසාරයකේ පුරා අදපේ දකදලසේ, 
දමෝහ පටල මහ දම්රැ පර්වතය වදගේ දගාඩ ගැහිල තිදයනේදන. අපි 
ගාව දීර්ඝ කාලයක දකදලසේ පටල රාශියකේ තිදයනව. අපි දම් 
දලෝකයට කියනවා මනුසේස දලෝකය කියල. ඒ දමාක ? මනුසේසය 
තමයි දලාකේක. මම තමයි මනුසේසය, ඒ නිසා දම් දලෝදකේ හැදිලා 
තිදයනේදන මදගේ පහසුවටයි. පුරැෂදයෝ හිතනව දම්ක පුරැෂ 
දලෝකයකේ කියල. සම්පූර්ණ වාකරණය හැදිල තිදයනේදන ඒ වදගේ 
දපෞරැෂතේවය දපනේනුම් කරදගන, දපෞරැෂතේවය දපනේවනේන. ඒකට 
දම් සේතරියාව කැමති නෑ. සේතරියාව කියනවා, ‘නෑ නෑ එදහම නෑ. දම් 
ද නේනම සමානයි. අපි ද දගාලේලටමයි මනුසේස දලෝදක 
තිදයනේදන’ කියල. බලනදකාට දම් දලෝදකේ නෑ මනුසේසකමකේ දහෝ 
තිරිසනේ දලෝකයකේ දහෝ සිංහ දලෝකයකේ දහෝ දකාටි දලෝකයකේ. 
එදහම එකකේ නැහැ. දලෝකය දලෝකයයි.  

නමුතේ අපි ඒක හදාගතේතට පසේදස, අපි සිංහල දබෞ ේධයා 
කියල අ හසකේ ඇති කරගතේතට පසේදස, ඒ මතේදත මැදරනේන 
පුළුවනේ. දනාමැදරන ඇතේතනේට දපේනේන තිදයනේදන හැඟීමකේ නැති 
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පිරිසකේ, කැකේකුමකේ නැති පිරිසකේ ආදී වශදයනේ. ඒ තමනේ ගතේත අර 
පරපංච කිරීම, තමනේ ගතේත අර සංඥාව, තමනේ ගතේත අර විතර්ක ඒ 
තාදලටම අනිතේ දගාලේලතේ ඒ දමෝඩකම දනාකළයි කියල, ඒ 
තාදලටම අනිතේ දගාලේලතේ පටලවා දනාගතේතයි කියල ඒදගාලේලතේ 
එකේක රණේඩු කරනවා, වා  කරනවා, කලහ කරනවා, විවා  කරනවා, 
තුවං තුවං දතෝ දතෝ කියනවා, දපේසුඤ්ේඤ් කථා කරනවා, මුසාවාදා 
කථා කරනවා, පරැෂ වචන කථා කරනවා. ඒ නිසා ඒ තුවං තුවං 
දකාටසේ, දපේසුඤ්ේඤ්, පරැෂ වචන, මුසාවා  කියන ඒවා අර 
දරෝගදයනේ ගලන සැරව. එතදකාට කායික වශදයනේ, වචන වශදයනේ 
එළියට බැහැල. නමුතේ හැම දවලාදවම ඇතුදළ තිදයනවා ඊට වැඩිය 
පරිවුට්ඨාන මට්ටදම් ඒව. ඒ පරිවුට්ඨාන මට්ටමට යනදකාට, දම් 
සංඥාදවනේ ඇති දවන වැඩ පිළිදවළ හුඟාකේ දවලාවට  ේදේෂයට 
බරව තමයි යන ගතියකේ දපේනේදන. රාග අනුසයටතේ දහේතු දවනවා. 
නමුතේ හුඟකේ දවලාවට කලහ විවා , දපේසුඤ්ේඤ්, තුවං තුවං, සතේථ 
දාන,  ණේඩ දාන ආදී වශදයනේ තමයි දපනේනල තිදයනේදන.  

ඒක නිසා යම් කිසි දකදනකේ දම් සංඥාව ඇති දවනදකාටම 
දැනේ පරණ ආපු සංඥාව මතේතට දම් පු ේගලය පිළිබඳව තිබුණ වැරදි 
ගතිය ආදය දපනිල, දැනේ ඔහු පරිය පු ේගලදයකේ වශදයනේ දහෝ අපරිය 

පු ේගලදයකේ වශදයනේ දහෝ නැවත නැවතතේ දපේනදකාට ම ඒ සංඥාව 
දැකගනේන පුළුවනේ වුණා නම්,  ේදේෂ චරිතයකේ දේවා, රාග චරිතයකේ 
දේවා, දම් කලහ විවා  නැති තැනට, ඕනෑම ද යකේ පිළිගනේන 
පුළුවනේ මට්ටමට සංඥාදේ අර රහතනේ වහනේදසේදගේ තිදයන ගුණය 
තාවකාලිකව ලැදබනවා. ඒක පිට පැතේදතනේ  කිනේනතේ පුළුවනේ දනේ. 
ඇතුළු පැතේදතනේ  කිනේනතේ පුළුවනේ දනේ. නැතේනම් දම්ක නෑහුණා 
වාදග, දනාදැකේකා වාදග අත හරිනේනතේ පුළුවනේ දනේ. ඒ තුනම මට 
කැපයි දන. සතිමතේ පු ේගලයට හම්බ දවන පළදවනිම නිවන, ඒ 
ිතේතක්ෂණදයේ ලැදබන නිවන කියනේදන ඔනේන ඕක තමයි. තමනේ 
දහාඳදටෝම  නේනව ඒ පු ේගලය පිළිබඳව පටිඝ සංඥාව මතු වුණා. 
එදහම නැතේනම් පටිඝ අනුසය, නැතේනම් රාග අනුසය, එදහම 
නැතේනම් දමෝහය, නැතේනම් දිට්ඨියකේ නැතේනම් දමාකකේ හරි එකකේ 
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මතු වුණා. මතු දවනදකාට ම දැනගනේන නම් එදසේ දමදසේ සතියකේ 
තිබිල බෑ. දහාඳ සුපතිට්ඨිත සතියකේ තිදයනේන ඕනෑ.  

ඒ ඇති දවනදකාටම දැනගතේතහම, අපි  නේනව 
සාමානදයනේ රෑප කර්මසේථානය වඩනදකාට පඨවි ධාතුදේ ත කම 
දහාඳටම වැටහිලා, අපි හිතමු  රාගනේන බැරි තරමට ත කම මතු 
වුණා. මතු දවනදකාට යම් කිසි දකදනකුට කලේපනා වුණා නම් දම් 
රිද න ගතියකේ ත  ගතියකේ දනදවයි, පඨවි ධාතුවයි කියල, ඒ 
දැනගනේනවතේ එකේකම දහාඳ දසෞඛ සම්පනේන තාදලට, ධාර්මිකව 
හිතනේන පුළුවනේ දම් පඨවි ධාතුවට තනිවම හිටිනේන බෑ. දම්ක ආදපෝ 
වාදයෝ දතේදජෝ කියන ප නදම් තමයි තිදයනේදන. ඒ නිසා දම් පඨවි 
ගතිය, ත  ගතිය තිදයනේදන දමදළකේ ගතියට සාදපේක්ෂකව. දම් 
දමදළකේ ගතිය, ත  ගතිය ද ක තිදයනේදනේ දම් වැගිදරන ගති, ත  
කරන ගති, පිඬු කරන ගති මතු මතේදත කියල, අර ත  ගතිය, දම් 
මදගේ කකුල රිද නවා කියන පරඥපේතිදයනේ ගලවලා ත  ගතිය 
වැටදහනේන නම්, මෘදු ගතියකේ තිදයනේන එපායැ. ඒකානේත ත  
ගතියකේ කියල දලෝදක ද යකේ නෑ දන. එදහම දවච්ච එකේදකනාට 
දම් මෘදු ගතිය දැනේ ත  ගතියකේ බවට පතේ වුණා.  

දැනේ සීමාව ඉකේමුවා. දම්ක පවතිනේදන දමාන වදගේ ? 
වැගිදරන ද ේක ත  ගතියකේ ? වායු ගතියක ත  ගතියකේ ? ඝන ද ේක 
ත  ගතියකේ ? දම්දකතේ උණුසුම් සිසිලේ ගතියකේ තිදයනව ? දම්දක 
චංචල කම්පන ගති නැතුව එදහම හිටි තැනම තිදයනව ? ආදී 
වශදයනේ කලේපනා කරල බලනදකාට අර ත  ගතිදයනේ අපි 
වහඑළාගනේන තිදයන තතේතේවය, ත  ගතිදයනේ මුසපතේ දවනේන 
තිදයන තතේතේවය දවනුවට පඨවි ධාතුදව ගති වදගේ, අදනකුතේ ධාතු 
සේවභාව දිදගේ ඈතට හිත යනව වදගේ, යම් සංඥාවකේ හඳුනාගතේත නම්, 
සුබ දේවා අසුබ දේවා ද ක මැ  දේවා හඳුනාගනේන දකාටම 
හිතනේන පුළුවනේ මම පුරැෂදයකේ, මම දයෝගාවචරදයකේ, මම සතිය 
ඇති දකදනකේ, මට ඕනෑ නම් දම්ක පිළිබඳව සුබ සංඥා තිදය ේදි 
අසුබ සංඥාවකේ ගනේන පුළුවනේ දවනේන ඕනෑ. නැතේනම් මට රහතේ 
වීදම් හැකියාවකේ නැහැ. ඒ වාදගම සුබතේ නැති අසුබතේ නැති 
ගණනේගනේන ද යකේ නැති විධියට දනාසලකා හරිනේන පුළුවනේ 
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ශකේතියකේ තිදයනේදනේ, අනේන දම්දක විකුර්වණය. දම්ක ලබනේට, 
සංසාරයකේ පුරා දගනාපු දමෝහ පටල තිබුණතේ හරියට සංඥාව සු ේ  
කරගතේදතාතේ එක පාදරනේ කපනේන පුළුවනේ. 

ඒක ඉසේදසලේලාම අවදබෝධ දකරැදේ අදපේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ. අනිතේ ඔකේදකාලම හිතුව දම්කට දගවනේන දවයි කියල. 
හිතුව දම්කට දමච්චර දවලා සිලේ පුරනේන දවයි කියල. හිතුව 
දමච්චර දවලා දම්කට සමාධියකිනේ එනේන දවයි කියල. හිතුව දම්ක 
කපනේන අවශ තරම් පරඥාව, පරඥා ආයුධය මදි කියල. සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ කිේවා ‘එක ිතේතක්ෂණයයි’. හැබැයි දම්ක දතේරැම් කරල 
ද නේනතේ අපි පැය ද කකේ අරනේ තියනවා. භාවනා කරපු දකනාට 
නම් දම් කථාදව දතේදරනේදනේ සංඥාව පිළිබඳව දමච්චර විසේතර 
කරනදකාට, දම් අමාරැ පරශේනය තව දකදනකුට විසේතර කර දීදම් 
ඇතේතා වූ සනේනිදේ න පරශේනයකේ විදියට. භාවනා කරන දකනාට 
ඒක විශාල ඝන අනේධකාරයකේ තිබුණතේ, ඉටිපනේ මකේ පතේතු කළතේ, ඒ 
ඉටිපනේ මට පුළුවනේ කිසිම පැකිළීමකේ නැතුව අනේධකාරය තමාදගේ 
ශකේති මට්ටමට කපා හරිනේන. අනේධකාරය සැරයි කියල ඉටිපනේ ම 
නිදමනේදනේ නෑ. 

ඒ වදගේ තමයි පරඥාදලෝකය පහළ කරගතේත නම් සංඥා 
මට්ටදමනේ, අනුසය මට්ටදමනේ, ඒ පු ේගලයාට පුදුමාකාර රහතේ හිතකේ, 
නැතේනම් ආර්යයනේ වහනේදසේලාදගනේ පැමිණිච්ච ඒ රහතේ සුවඳ දැනේ 
දැනේ නිවනේ  කිනේන පුළුවනේය කියන දම් ගැම්ම, පරධාන වශදයනේම 
පණ දපදවනේන පටනේගනේනව. දලාකු ආදලෝකයකේ, චකේඛුං උ පාදි, 
පඤ්ේා උ පාදි ආදී වශදයනේ  කේවන දම් කරැණුවලට දලාකු 
සම්බනේධතාවකේ ඇති දවනව. ඒකට කියනව ත ංග නිබ්බුතිය කියල. 
ත ංග වශදයනේ ලැදබන නිවන. දම්දක තව දයෝගාවචරයාදගේ හිත 
පැතේදතනේ, නැතේනම් ඒ භාවනා ිතේත වීි වැදඩන පැතේදතනේ 
ගතේදතාතේ දම්කට සර්වඥයනේ වහනේදසේ සංඥා පිළිබඳ දහාඳ දැනීමකේ 
ඇති කරදගන උනේවහනේදසේ ද නේදනම සුබතේ නැති අසුබතේ නැති 
අරමුණු. පිම්බීම හැකිළීම ගනේනව. ආනාපානය ගනේනව. නැතේනම් 
කුමකේ දහෝ විපසේසනාවට දගාදුරැ දවන අරමුණකේ ගතේතහම 
ආරම්භදයේදීම තිදයනේදනේ කිසිම සුබයකේ නැහැ. කිසිම අසුබයකේ 
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නැහැ. මධසේථ අරමණුකේ ද නවා. උනේවහනේදසේ  නේනව 
පටනේගනේනදකාට ඒ පු ේගලයට ඒක පිළිබඳව සංඥා ගැනීම දලේසියි. 
ඒ දමාක , දහාඳට සටහනේ දපේනවා. දහාඳට ආකාර දපේනවා. ඒ 
නිසා කියනව දහාඳ හැටි අල ගිය මුල ගිය අංග පරතංග වංජන 
අනුවංජන වශදයනේ දහාඳම සටහනකේ ගනේනය කියල. පිම්බීම 
ගතේත නම්, ඒ පිම්බීදම් මුල මැ  අග දකාදහාම  තමනේ  කිනේදන? 
ඒක කම්පනයකේ ? චංචලකමකේ ? ත කමකේ ? සියුම් කමකේ ? 
උණුසුම ? සිසිල ? වැගිදරන ගතිය ? දම්වදගේ සංකලනයකේ ? 
ිතේතක්ෂණදයනේ ිතේතක්ෂණයට දම්වා දවනසේ දවනේදන 
දකාදහාම ? සෑම විසේතරයකේම බලාගතේදතාතේ,ඒ පු ේගලයට සේිර 
සංඥාවකේ ඇති දවනව ‘මම පිම්බීම දැකේකා. මම දම් පිම්බීදම් දකානකේ 
දැකේකා දනදවයි, හාතේපසිනේම දැකේකා’. ආශේවාසය පරශේවාසය ගතේතතේ 
එදහමයි. 

ඊළඟ ිතේතක්ෂණය, දම් ආශේවාසදයනේ පරශේවාසයකට 
දපරදළන තැන, නැතේනම් පිම්බීම, හැකිළීමකට දපරදළන තැන 
වඩාතේ අුදතනේම හිතකේ ඇති කරදගන, අුතේ දසලේලම් බඩුවකේ 
හම්බ දවච්ච දපාඩි  රැදවකේ වාදගේ, අර පරණ දසලේලම් බඩු දගාඩම 
විසි කරල අුතේ දසලේලම් බඩුව බලනේනා වාදගේ ගිය ආශේවාසය අත 
ඇරලා අුදතනේ පරශේවාසයට හිත දයා නවා. ගිය පිම්බීම අත ඇරලා 
දැනේ හැකිළීමට හිත දයා නදකාට ඒදක සම්පූර්ණ හැඩතල, නිල, 
අංග පරතංග, වංජන අනුවංජන වශදයනේ හාතේපසිනේම දැකපුවාම 
ඒ පු ේගලයාට එක පිම්බීම් හැකිළීම් වාර  හයකේ පහදළාවකේ 
බලාදගන යනදකාටම, තිදයනේන පුළුවනේ සටහනේ, තිදයනේන පුළුවනේ 
ආකාර, තිදයනේන පුළුවනේ දවසේ බැනේදුම් ඔකේ දකාම දැකගනේන 
පුළුවනේ. දවන විධියකට කියනව නම්, බුදුරජාණනේ වහනේදසේ කියාපු 

උපද ේශය දතේදරනවා. ඔකේ දකාම හාතේපසිනේ ‘දුක්ඛං පරි්ඤ්ඤ්යය’ 
කියල කියන විධියට දම්ක ‘පරිඤ්ඤාය තබ්බං’ හාතේපසිනේම 
දැකගනේනව. දැකේකයි කියල කවමදාවකවතේ ‘දැනේ හරි, මම දම් වැදේ 
කරල ඉවරයි’ කියල බහා තබනේදන නෑ. ‘මම දැනේ අවුරැදු හතකේ 
භාවනා කළා’ යි කියල කවදාවකේවතේ මම පිම්බීම දැකේකයි කියල 
බාරගනේදන නෑ. ‘මට බලනේන ද යකේ තිදයනවා, මම ඒක බලනවා. 
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දම් හැකිළීදමතේ ඒ වදගේම බලනේන ද යකේ තිදයනවා. පිම්බීම 
හැකිළීම ද ක අතරමැ තේ බලනේන ද යකේ තිදයනවා. ඒකතේ බලනවා’ 
ආදී වශදයනේ ඒ පිම්බීම හැකිළීම දිදගේ බලාගන බලාගන යනදකාට, 
දම් සුබතේ නැති අසුබතේ නැති අරමුදණේ සේවභාවය තමයි එනේට එනේන 
එනේට එනේට ඒ සංඥාව අඩු දවනේන පටනේගනේනවා. සුබ ද යකේ නම් 
දම්කට ළං දේවා, වැඩි දේවා, මදගේම දේවා ආදී වශදයනේ ඒ 
මතුමතේදතේ පහළ දවන හිතිවිලි - නැතේනම් පරපංච කියලතේ කියනව 
- විසේතර කිරීම්, අමතර වචන, අමතර විසේතාර දිගිනේ දිගට හිතට 
යනේන ගිදයාතේ පැටදලනේන තිදයන ඉඩ වැඩියි. ඒක අසුබ ද යකේ 
නම්, අමනාප ගති පහළ දවනේන තිදයන ඉඩ වැඩියි. ඒ නිසා සුබ 
අසුබ නැති මධසේථ අරමුණකේ දුනේනහම දවනේන තිදයනේදනේ ඒ 
මතුමතේදතේ එන සංඥාව, එනේන එනේන සංඥාව බැස දනාගනේනා 
තතේතේදවකට පතේ වීමයි. 

සර්වඥයනේ වහනේදසේව අර  ණේඩපාණී ශාකයා දැකේකහම, 
 ණේඩපාණී ශාකයාට ද න උතේතදර් මතකේ දවනවා. ‘බරාහේමණය, 
යම් කිසි රහතනේ වහනේදසේ නමකට වා  විවා  නැතේනම්, ඒ වාදගේම 
සැක කුකුසේ නැතේනම්, භවාභව තණේහාව නැතේනම්, නීච තණේහා 
දවච්ි දකනාට සංඥාව බැසගනේදන නෑ’. ඉසේසර නම් මම අඩු ගාදන 
පිම්බීම හැකිළීම දැකේකා, දමච්චර දමච්චර දැකේකා කියල ඒදකේ හැඩ 
නිල දපේනවා. පහු දවනදකාට අඩු තරදමනේ කියනව නම්, පිම්බීම 
හැකිළීම ද දකේ අතර තිදයන දවනසවතේ දනාදපනී යනවා. දවනසේ 
කරනේන තිදයන සංඥාව නැති දවනේන පටනේගනේනව. ද කම එක 
වාදග දපේනවා. පිම්බීම හැකිළීම, ආශේවාස පරශේවාස, සකේමනේ 
කරනදකාට වම  කුණ ඔකේ දකාම නැති දවලා, දම් සංඥාවට 
දමාකකේද ෝ දවනේන පටනේගනේනවා. දම් තමයි රහතේ දවනේන හ න 
හිතක, සංඥා දපාදළාවට, සංසාදරට ගහල තිබුණු කූඤ්ේදඤ් 
දහලේදලන ගැසේදසන දවලාව. ඒ දහලේදලනේන ගැසේදසනේන ගතේතම 
දැනේ දහලේදලනේදනේ ගැසේදසනේදනේ දයෝගාවචරදයෝ. දයෝගාවචරයට 
කරපේපං එනේන පටනේ අරගනේනව. නැතේනම් සිහි නැතිවා වැනි 
ගතියකට එනේන පටනේගනේනව. ඕං තිබුණ අරමුණ නැතුව ගියා. දැනේ 
හරි කලබදලේ. ඒ දමාක ? සංසාදර පුරාම තිබුදණ අරමුණකේ 
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අරදගන ඒදක සේිර සංඥාවකේ ගනේනයි අපිට ගුරැවරැ කියල දුනේදනේ. 
ඉතිහාදසේතේ ඉගැනේනුදව ඒක. භූදගෝදලතේ ඉගැනේනදුවතේ ඒක. අපටි 
ගුරැවරයාතේ ඉගැනේනුදේ ඒකයි. ආචාර්යයවරැ ඉගැනේනුදවතේ ඒකයි. 
සමහර විට ඒ අයට බුදුහාමුදුරැවනේදගේ ආචාර්යවරැ කියලතේ කියනව. 
දකාදහාම දකරැවකේවතේ සේිර සංඥාවට තමයි අපි දපාදහාර දාලා 
තිබුදණේ. 

නමුතේ බුදුරජාණනේ වහනේදසේ දීපු දම් කර්මසේථාන වර්ධනය 
කියන භාවනාවට ගියහම සංඥාව එනේන එනේන දුර්වල දවනවා. ඉතිනේ 
දගාඩ දාපු මාළුදවකේ වාදග දම් දයෝගාවචරය ගැදහනේන සැදලනේන 
පටනේ අරගනේනවා. නමුතේ දම් දවච්ි කාරණාව කියාගනේන තරම් 
අවදබෝධයකේ නෑ. දමාක ? ඒක දවනුදවනේ තිදයනේදනේ බයකේ. ඒක 
දවනුදවනේ තිදයනේදනේ සැකයකේ. ඒක දවනුදවනේ තිදයනේදනේ 
බලාදපාදරාතේතු සුනේ වීමකේ. ඒක දවනුදවනේ තිදයනේදනේ අධිෂේඨාන 
ශකේතිය ගිළිහී යාමකේ. දමාක  බලාදපාදරාතේතුව නම්, එනේන එනේන 
දම්ක දැඩි දවයි, අලේල බදාගනේන පුළුවනේ දවයි, මදගේ කියාගනේන 
පුළුවනේ දවයි කියල. බුදුරජාණනේ වහනේදසේ අර  ණේඩපාණී ශාකයට 
කිේදවම ‘ කේෂයා නම්, සංඥාදව බැහැගනේන බෑ, බහිනේදනේ නැහැ, 
බහිනේන ඉඩ ද නේන එපා, බැසේස නම්, අනිවාර්යදයනේම එතැන 
අනුසය දකදලසේ පහළ දවනවා’. 

ඒක නිසා සංඥාව අඩු වීදගන අඩු වීදගන යනදකාට 
යනදකාට, දම් ධර්ම දකාට්ඨාශ අහපු දකනාට නම් දතේදරනව, 
හැබෑව දනේ. දැනේ දම් සංඥාදේ, දම් මම බලාපු අරමුදණේ මට රාගයකේ 
පහළ දවනේන කිසිම ඉඩකේ නෑ. දනා කිනේ දනාපතනේ කියලා 
 ේදේෂයකේ පහළ දවනේන ඉඩකුතේ නෑ. ඒ පිම්දබන දවලාදව 
හැකිදළනවද ෝ, හැකිදළන දවලාදව පිම්දබනවද ෝ කියල දමෝහයකේ 
පහළ දවනේන ඉඩකුතේ නෑ. අවි ාවකේ, එදහම නැතේනම් භාවාභව 
තණේහාවකේ, සැකයකේ, කකුුසකේ දමාකුතේ නෑ. දමදතකේ එනකනේ 
දහාඳට අර දගාදරෝසු තැන ඉඳල දගාදරෝසු නැති තැනට යනකලේ 
දිගට සතිය තිබුණා. ඉතිනේ එතදකාට දවනේදන දම් සංඥාව එනේන 
එනේන දුරැ දවනවා. 
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කලහවිවා  සූතරදයේ දම්කට දබාදහෝම ලසේසන අනියම් 
මාර්ගදයේ උපමාවකේ සපයනවා. උනේවහනේදසේ සඳහනේ කරනවා දම් 
කලහ විවා  දලෝදකේ පහළ දවනේන දහේතුව පරිය භාවය. ඉතිනේ 

පු ේගලදයකේ දලෝදකේ පහළ දවච්චහම ‘තතර තතරාභිනධිනී’. ගිය තැන 
දකාතන , එතැන ඇලේුවා. මනුෂදයකේ නම්, මනුෂ භාවය 
ඇලේුවා. දගම්දබකේ නම්, දගම්බ භාවය ඇලේුවා. දගම්බට වුණතේ 
තට්ටු කරනවට දගම්බ කැමති නැහැ. අපි කීදවාතේ දහම දගම්බා 
ඉනේන ඒ දුකේිත තතේතේවදයනේ ගලවල මනුෂදයකේ කරනේන මරනේන 
ඕනැයි කියල, වැරදියි. වැදඩතේ වැරදියි. දගම්බතේ කැමති නෑ. අඩු 
ගාදන අපායක සදතකේවතේ මැදරනවට කැමති නෑ. ඉනේදනේ අපාදයේ. 
ඒදකනේ ගලවනවා කියල මරනවට කැමති නෑ. දුකේිත තතේතේදවනේ 

දහෝ ඉනේන කැමතියි. මරනවට කැමති නෑ. ඒ දමාක ? ‘තතර 
තතරාභිනධිනී’. ඒ තතර තතරාභිනන් නය නැතේනම් දකාදහාම  දම් 
සංසාදර කැරදකනේදනේ? ඒ අභිනනේ නයම තමයි දම් කලහ විවා යට 
දහේතුව. කලහ විවා යට මුලේ දවනේදනේ දමනේන දම් බැසගතේත 
සංඥාව. සර්වඥයනේ වහනේදසේ සඳහනේ කරනවා, දම් බැසගතේත 
සංඥාවට පරධානම දහේතුව රෑපදයේ බැසගැනේම. රෑපදයේ භූත භාවය, 
රෑපදයේ රැපේපන ගතිය. රෑපය නිතදරෝම එක එක පැතිවලට හරවමිනේ 
වර්ණදයනේ රසයට, රසදයනේ ගනේධයට, ගනේධදයනේ ශබ් යට මාරැ 
කර කර මාරැ කර කර අපිව පිනවන නිසා අපි රෑපදයේ බැසගනේනවා. 
දම්ක මදගේ වසේතුව, දම් මදගේ නෑ ෑයා, දම්ක මදගේ රට ආදී වශදයනේ 
දම් දසේරම බදාගනේන බදාගනේන, සංඥාව දහාඳට තහවුරැ දවනේන 
දවනේන, රණේඩු වැඩී. යම්  වසක රෑපය විරෑප දවනදකාට, රෑපය 
විරංජනය දවනදකාට, රෑපය නිර්විනේ නය දවනදකාට සංඥාව 
ඉදබ්ම ගැලදවනව, ගැලදවනේන පටනේගනේනවා. 

ඉතිනේ ඒ නිසා සංඥාව ගැලවීදගන එනදකාට තෘෂේණාව වැඩි 
දකනා, සේිර සංඥාව ඇති දකනා, සේිර සංඥාවට රණේඩු කරන 
දකනා, දවේලනේන පටනේගනේනවා. දාඩිය දානේන පටනේගනේනවා. 
සහලවනවා. දම් දෂෝකේ එකට භාවනා කරදගන හිටිය දම් අරමුණ 
නැතුව ගියාදන. අරමුදණේ දම් තිබුණ කළු සුදු දවනස නැති වුණා 
දන කියල ඉතිනේ එතැන ඉඳලම තකේකු මුකේකු දවනවා. ආදය 
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පුම්බනවා හකුළනවා. හුසේම ගනේනව නයි පුම්බනව වාදග. ඒ දමාක , 
අර නැති දවච්ච සංඥාව මතු කරදගන දහෝ දම් සංසාදර ගැටගැහිලා 
දකාදහාම හරි ඉනේන එපායැ. සර්වඥයනේ වහනේදසේ සඳහනේ කරනවා, 

දම් රෑපය විභූත දවනේන නම් ‘න සඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී න විසඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී, 
්නාපි අසඤ්ඤ්ී න විභූතසඤ්ඤ්ී’. සංඥාව ඇතේදතතේ නෑ; දැනේ රෑපය - 
ආශේවාස පරශේවාස ද ක - නෑ. ඒ කියනේදන ආශේවාසදයනේ පරශේවාසය 
දවනේ දවලා නෑ, පිම්බීදමනේ හැකිළීම දවනේ දවලා නෑ; හැබැයි 

නැතේදතමතේ නෑ. න සඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී න විසඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී’ සිහි නැති 

දවලතේ නෑ, විසඤ්ේ ඤ් භාවයට පතේ දවලතේ නෑ. ‘්නාපි අසඤ්ඤ්ී’ 
දනේවසඤ්ානාසඤ්ායතනයට ගිහිලේලවතේ සඤ්ේාදේ යිත 

නිදරෝධයට ගිහිලේලවතේ දනදවයි. ‘න විභූතසඤ්ඤ්ී’ සඤ්ේාව 
ඉකේමවලතේ දනදවයි. දමදතකේ ජිවිතදයේ අතේදැකපු නැති සඤ්ේාවකේම 
එනේන පටනේගනේනවා. 

දමදතනේදි දයෝගාවචරයා දනාසැදලනේන  නේනව නම්, 
දයෝගාවචරයා  නේනව නම් දම් විශාල සටනකේ නිසා මම දම් සංඥාව 
දැනේ සම්පූර්ණ පච කරල තිදයනේදනේ, ඒ පච දකරැදේ 
බුදුහාමුදුරැවනේදගේ දම් සීල සමාධි පරඥා කරමයට මම ඇවිලේලයි, ඒ 
නිසා මම දමතැනදී හුළං වදිනේදන නැති තැනක පතේතු දවන පහනේ 
දැලේලකේ වදගේ හරියටම දම් හිත නැගිට්ටුව ගනේන ඕනෑ, හිත ඍජු 
කරගනේන ඕනෑ කියල  නේනව නම්, ආනේන එතැනදී තමයි රෑපය 
විභූත දවනේදන. රෑපයට ඇවිලේල අපිට කුපේපනේන බැරි දවනේදන. 
රෑපයට ඇවිලේල අපිව කූ ේ නේන බැරි දවනේදන. කූ ේ නේන බැරි තරම් 
නිදිමරගාදතේ දනදවයි දම්ක කරනේදන, සම්පූර්ණ පරබු ේධතේවයකිනේ. 
ආනේන ඒ විභූත සංඥාවතේ දම්කට දවච්චහම ඒ පු ේගලයාට නිවන 

දබාදහෝම සමීපදයේ ඉනේදනේ. නිවනේ ගියා තමයි. ඒකට කියනව ත ංග 
නිබ්බුතිය කියල. 

ඉතිනේ දම් භාවනා කරමය  නේදන නැති ඇතේදතෝ දචෝ නා 
කරනවා, දම් භාවනාදවදී ඉකේමනටම සංඥාව නැති කරල මිනිසේසු 
පිසේසු වට්ටනවයි කියල. පිසේසු හැද නවා, දමදතනේට ඇවිලේල නිවන 
පරතිදක්ෂේප වුදණාතේ. බලාදපාදරාතේතු දවනේදන ලාභ සතේකාර කීර්ති 
පරශංසා නම්, අර රෑපය විභූත දේදගන එනදකාට ඒ පු ේගලයා 
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දමානව හරි භූතයකේ අලේලනේන පටනේගනේනව. ඒ දමාක ? නැතේනම් 
මිනිහ අසරණ දවනවා. මිනිහ පච දවනවා. දයෝගාවචරයා නිකම්ම 
නිකම් ගනේන ද යකේ නැති තතේතේවයට පතේ දවනවා. ඒ දමාක ? එයා 
බලාදපාදරාතේතු දවනේදන නිවන දනදවයි. අර කලනිේ කියාපු කලහ 
විවා යකේ, එදහම නැතේනම් කුකුසකේ, එදහම නැතේනම් සැකයකේ, 
එදහම නැතේනම් භව විභව පිළිබඳ තණේහාවකේ, දමානව හරි ආසාවකේ 
තිබුණ නම්, ඒ සියලේලම මතු කරනවා දමතැනදී. දමාක ? රෑපය 

විභූත දවනවා. සඤ්ේාව අනේන අර කියන විධියට ‘න සඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී 
න විසඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී, දනාපි අසඤ්ඤ්ී න විභූතසඤ්ඤ්ී’, කියල, 
සඤ්ේාව අපි දනා නේන තැනකට දගනියල. දමනේන දමතැනේදී 
තමයි බු ේධ ඇ හිලේල ඕනෑ කරනේදන. දමතැනේදී තමයි ධම්ම 
ඇ හිලේල ඕනෑ කරනේදන. දමතැනේදී තමයි අපිට සංඝ ඇ හිලේල ඕනෑ 
කරනේදන. ඒ දමානවකේවතේ නැතුව අපි දවන දමානව හරි 
හදාගතේදතාතේ, දමච්චර ලසේසනට දසෝ ගතේත දම් දරදි කෑලේලට 
වැදටන ඕනෑ සායමකේ අලේලනවා. 

අපි දම් සංඥාව දිදගේ දම් ගිදයේ. සංඥාව දැනේ සම්පූර්ණදයනේම 
අර කියන තතේතේව හතදරනේ ගිළිහිලා; රෑපදයේ පිම්බීදම් හැකිළීදම් 
සංඥාවකේ නෑ. එදහම නැතේනම් අර නාසේපුඩු පුරවාදගන යන 

දගාදරෝසු කම්පන, චංචල ගතිතේ නෑ. ‘්නාපි අසඤ්ඤ්ී’, අපි ඒක 
දනාදැනී ඉනේනවතේ දනදවයි. එයිනේ ඇති වුණා වූ සාරයකේ එයිනේ ඇති 

වූ පරාගේ සංඥාවකේ තිදයනව. හැපේපීදම් ලාංඡනය තිදයනව. ‘්නාපි 
විසඤ්ඤ්ී’, අපට සිහි නැති දවලා, නිනේ  ගිහිලේල, විසඤ්ේ ඤ් 

තතේතේවයට පතේ දවලතේ දනදවයි. ‘න විභූතසඤ්ඤ්ී’, සංඥා නැති ගහකේ 
දකාළකුතේ දනදවයි. සංඥාව ඉකේමවලතේ නෑ. දමාකකේද ෝ සංඥාවකේ 
තිදයනවා. 

අනේන ඒ සංඥාවට අවදි දවනේන බැරි නම්, දම් දකදලසේවලිනේ 
බැඳිලා තියන දතාපට දමාන මර නිදි  කියල සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
පරශේන කරනවා. ඉතිනේ දම්දකදි එකයි දවනේදන. එකේදකෝ දමදතනේදී 
සැක සංඥා පහළ කරනවා. නැතේනම් නිනේ ට වැදටනවා. දම් ද කට 
වැටිච්ච නැති දයෝගාවචරදයකේ නම් ජීවිදතේම නෑ. එකේදකෝ ඒ අරමුණ 
නැති දේදගන යනදකාට සැක සංඥා පහළ කරනවා. පහළ කරලා 



  42-වන ධමම ද ේශනය - සඤ්ේා සේකනේධය | 

111 | 

එකේදකා අර කියන විධියට පුම්බනේන පටනේගනේනව, එදහම නැතේනම් 
පිඹිනේන පටනේගනේනව. නැතේනම් ඇසේ ද ක ඇරල බලනේන ගනේනව. 
දම් කය, බඩ, නාසය එදහම ඇතේතටම තිදයනව , නැතේනම් 
ඇතේතටම නැති දවලා ? දමදහම ගිදයාතේ එදහම අංසභාදගට, 
දකාර වීමකට යයි ? කියල ඇරල බලන අවසේථාවලේ නැතේදතේ නෑ. ඒ 
විතරකේ දනදවයි නිනේ ට දනාවැදටනවා දනාදවයි.  

ඒ ද කම අතරමැදිනේ දම් සංඥාව දම් විධියට දියළු තතේතේදවට 
පතේ දවනදකාට, බැස දනාගනේනා තතේතේදවට පතේ දවනදකාට, දම් 
රහතේ මාර්ගයට ළං වීමකේ, එදහම නැතේනම් සංඛාර උදපේකේඛාවට ළං 
වීමකේ, එදහම නැතේනම් සංසේකාරයනේ පිළිබඳ උදපේක්ෂාවට පතේ වීමකේ 
කියල ඒ දයෝගාවචරයා ඒ දවලාදේදී කුණාටු අවසේථාවක නැව 
දබ්රාගනේනා  කේෂ කපේපිතේදතකේ වදගේ, ඇඬිලේල නතර කරලා දම් 
කියන තතේතේදේදී සේිර වශදයනේ දම්කට මුහුණ ද නේන පුළුවනේ නම්, 
ඒ දයෝගාවචරයා දම් දභෞතික දලෝකදයේ අෂේට දලෝක ධර්මයට 
කම්පා දනාදවන, දම් සූතර පාඨදයනේ කියනව නම්, වා  විවා වලට 
දපළදඹනේදන නැති, කතං කතී භාවය නැති, තුවං තුවං භාව නැති, 
දපසුඤ්ේ ඤ් පරැෂ වචන නැති, ඕනෑම ද යකේ ආපුවාම, ‘දම්ක 
දවනේනතේ පුළුවනේ දනාදවනේනතේ පුළුවනේ, මට තිදයනේදන දම්ක දිහා 
බලාදගන ඉනේනයි’ කියල ගලේ බමුණා වාදගේ, තපසේවරදයකේ වාදගේ 
ඒක දිහා බලාදගන ඉනේන ශකේතිය ඇති කරගනේන ඕන.  

ඒ දයෝගාවචරයා කවදාකවතේ විනිශේචයකට එළදඹනේදන නෑ. 
දතේරැම් අරගනේනවා, දැනේ දකෝවට දාල දම් යකදඩ රතේ දවලා 
තිදයනේදනේ, දැනේ ඊට පසේදසේ ඕනෑ අපට ඕන විධියට හදාගනේන. එනිසා 
දම්ක, දමදතකේ දගනාපු ඒ ඔකේදකෝම අදපේ රැි අරැිකම්, අදපේ 
දපෞරැෂතේවය, මම මාදගේ කියන සංඥාවලේ ඔකේදකාම දකෝදේ උණු 
දවලා තිදයනේදනේ. ඇඟිලේල ගහනේන යනේන නරකයි. දමාක  හුඟකේ 
රසේදනයි ඒ දවලාදව. අවශ කරනේදනේ දම්ක අර සීල, සමාධි 
පරඥාදවනේ ඇවිලේල දීපු තතේතේවයකේ, දම් තතේතේවදයේදී නහමකේ මදගේ 
හිත සැදලේවා! මට දම් ිතරදයේ සම්පූර්ණදයනේම මුල මැ  අග කියන 
තුනේ ජවනිකාවම දැකගනේන ලැදබ්වා! කියල දම් ආදී දහාඳට 
නිබ්බුතිය ගැන හිතල, නිර්විනේ නය ගැන අවදබෝධ කරගැනීමයි. 
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දවලාවකට දම් තතේතේදව එපා දවන ගතිය, දමයට බය දවන ගතිය, 
අසරණ කරන ගතිය අනිවාර්යදයනේම පහළ දවනවා. ඒ පහළ වීම 
අර සේිර සංඥාවට පුරැදු කරපු, සංසාදර දගනාපු දකදලසේ කහට. 
ආනේන ඒ දවලාදවදි දම්ක කිට්ටු කරදගන එනදකාට ඒකට බය 
දවන හැටි, එපා කරවන හැටි, එදහම නැතේනම් අනුනේදගේ ද ෝෂයකේ 
වදගේ  කින හැටි, කවුරැ හරි මට දම්කට වින කළා ආදී වශදයනේ 
දපේන දනාදපදනන වසේතුවකට දම්ක දහේතේතු කරනේන හ න හැටි, 
දම්වා දසේරම අර සඤ්ේා විපලේලාදසනේ සිදු දවන කාරණා. 

ඉතිනේ දම්ව කථා කරනදකාට අදපේ අටුවාචාරීනේ වහනේදසේල 
දබාදහාම සදහේතුකව සඳහනේ කරනවා, දම්ක කවදාවකවතේ භාවනා 
දනාකරපු දකදනකුට එනේදන නෑ, දම් විකාරය එනේදන නෑ. ඒ 
වදගේම රහතනේ වහනේදසේට එනේදනතේ නෑ. දම්ක භාවනාදවනේ සලේලි 
දීලගතේත පිසේසුවකේ. ඇ දගන නෑම. ඉලේලදගන කෑම. දයෝගාවචරයට 
වඳිනේන වටිනේදන අනේන ඕක නිසා. දමාක  දම් තතේතේවය 
ඉකේමවනේදන නැතුව කවදාවකවතේ බෑ නිවනේ  කිනේන. දම්ක මරණ 
දමාදහාදතදී දකදරන වැඩකේ දනදවයි. දලඩ දවලා දකරන වැඩකේ 
දනදවයි. වයසට ගිහිලේල දකරන වැඩකේ දනදවයි. දහාඳ තරැණ 
ඔ යකේ ඇතුව දකදරන වැඩකේ. විදශේෂ කාර්ය බළකායකට පුහුණු 
කරන හැකියා සහිත තරැණදයකේ ඒ බළකාදයේ පුහුණුව පිණිස මඩ 
දගාඩවලේවල, කටු කම්බිවල, දබෝතලේ කටුවල ඇවිදිනේදනේ තමනේදගේ 
හැකියාවලේ පුරැදු පුහුණු කරනේනා වදගේ. භාවනාදේදී දම් ද ේවලේ 
පනවාදගන දනදවයි. ඒක මහා දමෝඩ කමකේ. ඒක 
අතේතකිලමථානුදයෝගය පනවදගන දනදවයි. එන ද ේට සාර්ථකව 
මුහුණ දීල, දමනේන දමදහමයි සංඥාව, දමනේන දමදහමයි රෑපය, 
දමනේන දමදහමයි කලහ විවා  කියල දැනදගන ‘මම දම් ශානේති 
ප යට යනේදන, මම දම් යහපතට යනේදන’.  

ඒ නිසා ඇසේ ඇතේදතේ අනේධයකු දසේ ඉඳල දහෝ කනේ ඇතේදතේ 
බීරකු දසේ ඉඳල දහෝ, එදහම නැතේනම් සංඥා නැති දවනදකාට සංඥා 
නැති බව දැනගැනීදමනේ දහෝ දම්කට මුහුණ දුනේදනාතේ රෑපය විභූත 
කරනේන පුළුවනේ. එතදකාට ඒ රෑපය පිළිබඳව සුබ සංඥාව ගනේන 
පුළුවනේ. අසුබ සංඥාව ගනේන පුළුවනේ. එදහම නැතේනම් සුබ අසුබ 
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ද ක නැතිවතේ ගනේන පුළුවනේ. ඕනැම කුණු කයකේ මත දම් රෑපය, 
රෑපය වශදයනේ අරමුණු කරල දමදතනේට එනේන පුළුවනේ නම්, ඕනැ 
කුණකේ නිවනට අරමුණු කරන අ හසිනේ ගනේන පුළුවනේ. ඕනැ 
රෑපයකේ, සුබ ද යකේ - අපි කියමු දහාඳ තරැණ ක්ෂතරිය දහෝ බරාහේමණ 
කානේතාවකේ - අනේතිම සුබ වසේතුවකේ. නමුතේ නිවන සම්පූර්ණදයනේම 
කාබාසිනියා කරනේනා වූ යක්ෂණියකේ දවනේන පුළුවනේ. ඕනෑ සුබයක 
අසුබයකේ  කිනේනතේ පුළුවනේ. ඒ වාදගේම තමයි දම් සුබදයේ සුබය 
 කිනේනතේ පුළුවනේ. අසුබදයේ අසුබය  කිනේනතේ පුළුවනේ. සුබ අසුබ 
ද දකේ සුබ අසුබ නැති තතේතේවය  කිනේනතේ පුළුවනේ. ඒ තතේතේවයට 
යනේන නම්, දම් රෑපය කරන දම් දහාලේමනේවලට අහුදවනේදනේ 
නැතුව ඒක විභූත කරන හැටි දැනගනේන ඕනෑ. භාවනාව විරෑප 
දවනදකාට අනේතිම  කේවා යනේන පුරැදු දවනේන ඕනෑ. තටු ගහල 
නැගිටිනේන නරකයි. නැගිට්දටාතේ හැමදාම එදතනේට ගිහිලේල ආපහු 
හැරිලා එනවා.  

කාලයකේ තිබුණු ශරීර දසෞඛය පිණිස වයසක 
මනුසේසදයකේ හැනේ ෑවට පිට්ටනිය වදට් රවුමකේ කැරදකනවු. මිනිහ 
වයසට යනදකාට කිේවු  වසක ‘මට භාගයයි යනේන පුළුවනේ’ කියල, 
ඒ බාදග ගිහිලේල ආපහු හැරිලා එනවු. භාගය ගිහිලේල ආපහු හැරිලා 
ආවතේ රවුමම තමයි. ආපහු හැදරනේදනේ නැතුව එහා පැතේදතනේ ආව 

නම් රවුම හරි. එදහම නැතේනම්, ‘මට දැනේ දලඩයි, මට යනේන බෑ.’ 

ඒ හිනේ  භාගයකේ ගිහිලේල ආපහු හැරිල එනවා. අනේන ඒ වදගේ තමයි 
දයෝගාවචරදයෝ. තමනේදගේ තිදයන තණේහාව, දම් දලෝදකට තිදයන 
ආසාව, දම් දලෝදකට තිදයන සේිර සංඥාව නිසා, කලහ විවා  නිසා, 
තුවං තුවං නිසා අදතනේට ගියාට පසේදස ඒ පු ේගලයා නිකනේ 
කලදකාල භාවයකට පතේ දවනවා. කරකවල අතෑරියා වදගේ 
තතේතේදවකට පතේ දවනවා. දමාක ? විදශේෂදයනේම දම් සක සංඥාව, 
මම කියන හැඟීම විදශේෂදයනේ ද  රනේන ගනේනව. සහලවනේන 
ගනේනව. ඒක අසරණ දවනේන ගනේනවා. ඉතිනේ අපි යනවා ඒකට 
නීතිඥදයෝ දහායනේන. නඩුව දකාදහාම හරි දිනවලා මමයා නැවතතේ 
තහවුරැ කිරීදම් නඩුවකට අපි දපළදඹනවා, අච්චර ලසේසනට දම් 
ඔකේදකෝම දපෝලිම් දවලා තිදයන දවලාදව.  
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දම්කට පරධාන දහේතුව දවනේදනේ දම් සඤ්ේා විපලේලාස. ඒ 
නිසා කර්මසේථාන එකේකතේ රණේඩු, භාවනා මධසේථාන එකේකතේ රණේඩු, 
ගුරැවරැ එකේකතේ රණේඩු, අනිකේ ඇතේදතාතේ එකේකතේ රණේඩු. ඒ දමාක  
දහේතුව? දම් සංඥා අනිතේ පැතේත හැදරනේදනම විපලේලාසයකේ නිසා. 
ඒක හැදරනේදනම නිත සංඥාවටමයි. අනිත සංඥාවට යනේන නම් 
දලාකු කැප කිරීමකේ කරනේන දවනවා. දම් ආසාවලේ අතාරිනේන ඕනෑ, 
නෑ ෑ පරපුර, වසේතු අතාරිනවා වදගේම ඒ ඕනෑම ද යකේ, ඕනෑම 
ද යකේ දවනේන පුළුවනේ බවට හිතා ගනේන ඕනෑ. මම ඒකයි මුලිනේම 
සඳහනේ කදළේ, දම්කට සම්පූර්ණ උතේතරයකේ සලසේවනවා වමතරී 
භාවනාව. හැබැයි නිවන ද නේදන නෑ, සමාජීය පරශේනයකේ විසඳනවා. 
දමාක ? වමතරී භාවනාදේ උගනේවනවා හැම ද ේම සුබය බලනේන. 
එතදකාට අඩු ගාදනේ කලහ, විවා , තුවං තුවං, දපේසුඤ්ේඤ්, සතේථ 
දාන,  ණේඩ දාන, ඒවා නැති දවනවා. එතදකාට අඩු ගාදන තමනේ 
නිවනේ දැකේදක නැතේනම් ළඟ ඉනේන මිනිහටවතේ නිවනේ දැකගනේන 
අවසේථාවකේ තිදයනවා. දම් එකේදකදනකේ දම්ක පටලවාගතේතහම 
කවදාකවතේ රණේඩුවකේ එකකිනේ නතර දවනේදන නෑ. තව දකදනකටු 
දම්ක පැතිදරනවා. ඉතිනේ ඒක නිසා එකේ දකදනකේ රණේඩුව නතර 
කරන පැතේතට ගිදයාතේ ද නේදනකේ සැනදසනවා. සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ කියනවා කවදාකවතේ වවරදයනේ වවරය සංසිදඳනේදනේ 
නෑ, අවවරදයනේමයි සංසිදඳනේදනේ. ඒක සනාතන ධර්මයකේ. 
දපනුමට නම් දපේනේන තිදයනේදන නිකං හැඟුමකේ නැති වැඩකේ, 
කැකේකුමකේ නැති වැඩකේ කියල. 

ඒ නිසා දයෝගාවචරයා අමුතු ජාතිදයේ පු ේගලදයකේ. 
දයෝගාවචරයා දම් සාමාන සමාජ මට්ටදමනේ තමනේ මනිනේනට 
දහාඳ නෑ. සාමාන සමාජ මට්ටදමනේ දම් ද ේවලේ මනිනේනතේ දහාඳ 
නෑ. තමනේ දැනගනේන ඕනෑ මම දම් සංඥාව අර කියන තතේතේවයට 
පතේ කරගනේන ඕනෑ, රෑපය විභූත කරනේන ඕනෑ කියලා. ඊට පසේදසයි 
අපිට ඒ අවුල තුළිනේ එදගාඩට පැනගනේන පුළුවනේ දවනේදන. ඒතේ 
අඩු ගාදන දම් විපසේසනා ිතේත වීියවතේ ඉවර නෑ. ඉවර වුණතේ 
ලැදබනේදන දසෝවානේ මාර්ගය පමණයි. ඊට පසේදස දම් චකරය 
හතරවාරයකේ කැරදකනේන ඕනෑ. කැරකුණාට පසේදස තමයි අර 
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බරාහේමණදයකේදගේ තතේතේදවට පතේ දවනේදන. ඊට පසේදස ඕදකනේ 
කවදාකවතේ රැලේලකේ නැදගනේදනේ නෑ. ඕදකනේ කවදාකවතේ දම් 
ජීවිදතේට අවුලකේ ඇති කරනේදනේ නෑ, තමනේට විතරකේ දනදවයි 
අනුනේටතේ. නමුතේ සර්වඥයනේ වහනේදසේ සඳහනේ කරනවා, එදහම 
දකනාටතේ දලෝකයා නම් කුණු කනේ ලේ දානවා. ඒක දනේ බුදුරජාණනේ 
වහනේදසේ ළඟට  ණේඩපාණී ශාකයා ආදේ දමාකකිනේ හරි 
අවුසේසනේන බලාදගන. සර්වඥයනේ වහනේදසේ දීපු උතේතදරනේ ඒ 
මනුසේසය නිකනේ නළල රැළි කරල, දිව දිකේ කරල, කට ඇරලා යනේන 
ගියා. දමාක  හැපේදපනේන ද යකේ නෑ, කුපේපනේන ද යකේ නෑ. 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ රෑපය සම්පූර්ණදයනේ විභූත කරල තිදයනේදන. 
සංඥාව උනේවහනේදසේට ඕනැ විධියට ඇති කරගනේන පුළුවනේ. දම්ක 
දයෝග ජීවිතයට බලනදකාට ඉතාමතේම වැ ගතේ. දම්ක  නේනව නම්, 
කවදාකවතේ භාවනා කරම ද කකේ දතේරැම් ගැනීදම් කිසිම පරශේනයකේ 
හිටිනේදනේ නෑ. කළ යුතු උතේතම ද ේ තිදය ේදී ළාමක ද ේට කවමදාකවතේ 
නැදමනේදන නෑ. නැමුණතේ දැනගනේනවා. ඒ දවලාදව හැටියට මම 
එදහම කළාට, කළ යුතේත දම්කයි කියල උතුම් ද ේ උතුම් හැටියට 
සලකාගැනීදම් ශකේතිය ලැදබනවා.  

ඒ නිසා ඒ සංඥාදවනේ ගැලවීම කියල කියනේදනේ එක 
දපාතේතකිනේ ගැලදවන ද යකේ දනදවයි. ලූනු දගඩියක දපාතු 
ගහනවා වදගේ, දපාතු ඇරදගන ඇරදගන ගියාම ගනේන ම යකේ නැති 
බව, දකදහලේ ගහක දපාතු ගහනදකාට වදගේ දතේදරනවා. නමුතේ ඒ 
දපාතු එකිනේ එක ගැලවීමකේ දම් සංඥාදව සි ේධ දවනදකාට, අපිටම 
අපි ගැන දලාකු හාසයකේ ඇති කරගනේන පුළුවනේ. අදනේ දම් වදගේ 
පැටලිලේලක ඉනේන අපි, දම් දයෝගාවචර කියාගනේන අපි දමච්චර 
හැසිරීමකේ කරනව නම්, දම් මිථා ෘෂේටික මනුෂදයෝ, නැතේනම් 
තමනේදගේ හිකේමීමකේ ගැන අධිකාරයකේ වගකීමකේ නැති ඇතේදතෝ දම් 
කරන විගඩම දකාදහාම නවතේතනේන ?  

දම් දලෝකය කියනේදනේ අනේන ඒ වදගේ ජවනිකා රංග 
මණේඩලයකේ බව දතේරැම් ඇරදගන හැකි තාකේ දුරට තමනේට එයිනේ 
ගැලවිලා මිදී යනේන නම්, දම් සඤ්ේා විපලේලාස ගැන දලාකු 
හැඟීමකේ ඇති කරගනේන ඕනෑ. නමුතේ මම හිතනේදනේ නෑ ඒක 
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සාකච්ඡා කරල ඉවර කරනේන පුළුවනේ මාතෘකාවකේ කියල. දකදසේ 
දවතතේ අපි දම් පැය ද කක පමණ කාලය ඇරදගන තිදයනවා. මම 
හිතනවා දම් කාරණා විදශේෂදයනේම දම් පිරිසට දගාඩකේ ආහාර දවයි 
කියලා. ඒ දමාක ? හැම දකනාම දලාකු ජීවිත පරිතාගයකිනේ, 
දලාකු කැප වීමකිනේ දම් කටයුතු කරනවා. නමුතේ සංඥාදව නෑ එදහම 
ජීවිත පරිතාග කළා  නැ ේ  කියල අනුකම්පාවකේ. ඒකට හරියටම 
එතැනට මිටිදයනේ ඇණයට ගහනේනම ඕනෑ. එක බණ ප යකදි හරි 
කමකේ නෑ, පැයකිනේ විතර විසේතර කරන බණකිනේ හරි කමකේ නෑ, 
දනය පු ේගලදයකේ හරි කමකේ නෑ, ප පරමයා හරි කමකේ නෑ, 
හතරද නාම දම්ක දතේරැම්ගනේන ඕනෑ. විදශේෂදයනේම විපිතඤ්ඤ් 
පු ේගලයයි කියල කියනේදන දමනේන දම් ටිකකේ පරපංච කරනදකාට 
දතේරැම් අරගනේන දකනා. ඉතිනේ අ  හුඟකේ ඉදගනදගන ටිකකේ 
පරපංච දකරැවතේ ධර්මය දතේරැම්ගනේන අය අඩුයි. හුඟකේ අ  ඉනේදනේ 
දනය පු ේගලයනේ කියල අපි ඒ තරමට දාල ගතේතතේ, පැය ගානකේ 
දහෝ සාකච්ඡා කරල අපිට දම් වනදකාට ලැබිල තිදයන යම් 
පරමාණයක අතේදැකීම් හරි, අරමුණු විරංජනය දවන හැටි, නිබ්බිදාව 
පහළ දවන හැටි, එපා දවන හැටි  කිමිනේ අභීතව දම්කට මුහුණ 
ද නේන ඕනෑ. දම්ක අදපේ භාවනා පරතිඵලයකේ බව, ඒක අදපේම 
පරශේනයකේ බව දතේරැම්ගනේන ඕනෑ. කිසිම ආගමක එනේදන නෑ දම් 
පරශේදනේ. ඒ නිසා දම්ක විදශේෂ පරශේනයකේ. නමුතේ දම්ක විසඳගනේන 
බැරිව පරශේදනනේ ඇවිලේල නතර දවනව නම් ඒක එච්චර  කේෂකමකේ 
දනදවයි. දමාක ? ධර්මය ජීවතේ දවනවා. දම්වා දතේරැම්ගතේත 
ඇතේදතෝ දලෝදක ජීවතේ දවනවා.  

එනිසා අපිට ඒ දතේදරන ඥානය නිතැතිනේම පහළ දේවා! 
තවතේ ඒ වාදගේ ධර්ම කරැණු අහල අපිට දම් ඇති වුණා වූ, මතු 
දවනේනා වූ, මතේතට මතු දවනේන තිදයන අවසේථාවකදී දකාදහාම 
දහෝ දම් සඤ්ේා විපලේලාස ගැදට් ලිහාදගන ඉදිරියට යාගැනීදම් 
ශකේතිය වධර්යය බලය ලැදබ්වා! කියන පරාර්ථනාදවනේ අ ට 
නියමිත ධර්ම ද ේශනාව දමතනිනේ සමාපේත කරනවා. 
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43 │ සංඛාර සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං, භික්ඛ්ව භකි්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති, 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු. කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු: ඉධ භකි්ඛ්ව භික්ඛු ‘ඉති 
රූපං, ඉති රූපස්ස සමු ්යා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ග්මා; ඉති ්ව නා, ඉති 
්ව නාය සමු ්යා, ඉති ්ව නාය අත්ථඞ්ග්මා; ඉති සඤ්ඤා, ඉති 
සඤ්ඤාය සමු ්යා, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ග්මා; ඉති සඞ්ඛාරා, ඉති 
සඞ්ඛාරානං සමු ්යා, ඉති සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ග්මා ති. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනදයනේ අවසරයි. අපි 
සතිපතා, නිතිපතා පවතේවාදගන ආ මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනා 
දැනේ අවසේථා කීපයකේ පසු කරමිනේ අපි අ  දම් ඉදිරිපතේ කරගතේත 
සංසේකාර සේකනේධයට පැමිදණනවා.  

ඒ අනුව අපි දම් තාකේ කලේ සාකච්ඡා කරපු ද ේශනා කරපු 
දකාටසේ, නම් වශදයනේ සඳහනේ කරනවා නම් කායානුපසේසනාව, 
දේ නානුපසේසනාව, ිතේතානුපසේසනාව, ධම්මානුපසේසනාදේ 
නීවරණ පබ්බය, සේකනේධ පබ්බදයේ රෑප, දේ නා, සඤ්ේා කියන 
දකාටසේ පහු කරලා අපි හතළිසේ තුනේවන වාරයටයි අ  දම් එළඹිලා 
තිදයනේදනේ. ඉතිනේ දම් දකාටස ධර්ම ද ේශනාවට හැඳිනේවීමකේ 
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දවනවා වදගේම තවතේ පැතේතකිනේ මතකේ කර දීමකේ දවනවා, දම් තාකේ 
කලේ අපි ඒ සාකච්ඡා කළා වූ මුලේ දකාටසේ ඒකානේතදයනේම අ  
සාකච්ඡා කරනේන බලාපාදරාතේතු වන සංසේකාර සේකනේධය පිළිබඳව 
ගැඹුර අවදබෝධ කිරීදම්දී විශාල ආදලෝකයකේ වන බව. ඒ දමාක ? 
අපි සාමානදයනේ කතාදේදී උනතේ රෑප ධර්මවලට වඩා නාම 
ධර්මවල ගැඹුරකේ, සූකේෂේම භාවයකේ අවදබෝධ කරගැනීදම් දුෂේකර 
භාවයකේ ඇති බව කවුරැතේ පිළිගනේන ද යකේ. විදශේෂදයනේම 
දභෞතිකවාදී දනාවන ඕනෑම දකදනකේ පිළි අරගනේනවා, ඒ පැතේත 
දබාදහාම ගැඹුරකේ, සකූේෂේම භාවයකේ, විෂම භාවයකේ පවතින 
මාතෘකාවකේ බව. 

එයිනුතේ අභිධර්මය දම්ක දකාටසේ කරනදකාට වචතසික 
සහ සිත කියල, ිතේත වචතසික වශදයනේ ද කට කඩල 
දපනේනනවා දම් නාම දකාට්ඨාශ. එයිනුතේ වචතසික පනසේද කකේ 
දකාටු කර  කේවනවා. පරිගරහ දකාට  කේවනවා. එයිනේ පනහකේම 
වැදටනේදනේ සංසේකාර දගාඩට. ඒදකනේ හිතාගනේන පුළුවනේ 
දකාච්චරකේ දම්ක විවිධ සාකච්ඡාවලට විවිධ මතිමතානේතර, මත 
දැකේවීම්වලට ලකේ දවලා තිදයනව  කියලා. ඒ වචතසික ධර්මවලිනේ 
දේ නා වචතසිකය දේ නා සේකනේධය වශදයනේ, රෑපසේකනේධයට 
පසේදස නාම සේකනේධයට ආරම්භය ලබා ද නේදනේ දේ නා 
වචතසිකය ගැන ඉදගනීදමනේ. ඒකතේ ඉතිනේ ගැඹුරැයි. ඊගාවට 
සඤ්ේා සේකනේධය අපි සති ද කකේ පමණ කලේ ගතේතා, ඒක අදපේ 
ශකේති පරමාණදයනේ මූලධර්ම පැතේදතනේ අතේදැකීම් පැතේදතනේ අදපේ 
ජීවිතයට සම්බනේධ කරගනේන. 

ඒ ඔකේදකාම ධර්ම පසාරැ කරදගන ඊට වඩා ඇතුළතකට 
ආරාධනාවකේ පරදේශයකේ සංසේකාර සේකනේධදය තිදයනවා. ඒක නිසා 
ඕවා පිළිබඳව නැවත මතකේ කරගැනීම, ඒ ධර්ම දකාට්ඨාශ දකදරහි 
ධර්ම දගෞරවය ඉදිරිපතේ කරගැනීම දම් සංසේකාර සේකනේධය අවදබෝධ 
කරගැනීමට අතවශ කාරණාවකේ දවනවා. එදහම නැතේනම් දම්දකේ 
පරදේශයට, දම්කට ළඟා වීමට අමාරැ සේවභාවයකේ තිදයනවා. අපි 
බලමු ඒ අවදබෝධය ඇතුවතේ නැතුවතේ හැකි තාකේ දුරට ඒක පිළිබඳව 
දම් ගත කරන කාලයතේ එකේක, ඒ ධර්මය දකදරහි ඇතේතා වූ 
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දගෞරවයතේ සා ර බවතේ අවදබෝධයතේ වැඩි දවන විදියට දම් ඉදිරියට 
තිදයන විනාඩි සේවලේපය ගත කරනේන. අපි සංඥා පිළිබඳව දනාදයකේ 
විසේතර විභාග පසුගිය  වසේවල කරනේනට දයදුණා. එයිනුතේ අවසාන 
වශදයනේ අපට ගනේන තිදයනේදනේ, දයෝගාවචර ජීවිතය පැතේදතනේ 
බලල ගනේන තිදයනේදනේ, සඤ්ේාවල තිදයන හැකි සඤ්ේාව තමයි. 
ඒකට දහේතුව සඤ්ේාව පිළිබඳව යම් කිසි දකදනකේ තුළ යම් 
පරමාණයක දනාදැනීමකේ තිදයනවා නම් ඒ නිසා ඔහුට තමනේදගේ හැකි 
සඤ්ේාව බාධා කරගැනීමකේ එයට හානි වීමකේ අනිවාර්යදයනේම සි ේධ 
වීමයි. 

සඤ්ේාසේකනේධය පිළිබඳව අවදබෝධය වැඩි දවනේඩ දවනේඩ 
දවනේඩ, දවන විදිහකට කියනවා නම් ධර්මය පිළිබඳව දම් අදපේ වැඩ 
පිළිදවදළේ සමකේ  ෘෂේටික ශාසනදයේ දැකේදවන දකාටසේ අවදබෝධ 
දවනේඩ දවනේඩ දවනේඩ, ඒකානේතදයනේ ඒ පු ේගලයාදගේ හැකි 
සඤ්ේාව වැදඩනවා. වීර්ය වැදඩනවා. ඉදිරියට යන ගතිය, 
අපේපටිවානීව, අසංතෘපේතව, ඉදිරියට යන ශකේතියකේ ඇති කරනේදනේ 
දම් හැකි සංඥාව. ඊට පසේදසේ එවැනි හැකි සඤ්ේා වකේ ඇතුව, දම් 
ධර්මය මම දමදලාව වශදයනේම සාකේෂාතේ කරගත යුතුයි, මම දම් 
තාකේ කලේ දම් භාවනාවට කලිනේ කළා වූ දාන කටයුතු, සීල පරතිපදා, 
සමාධිය පිළිබඳව යම් යම් අදපේ ආදයෝජන පුංි ද ේවලේ දනදමයි, 
ඉතාමතේම බරපතළ දලාකු තැනකට දයාමු කරපු ද ේවලේ කියලා 
වටහාගනේනවා. ඒ මතුමතේදත ධර්ම දගෞරවයතේ ඇතුව, ධර්මය පිළිබඳ 
ඥානයතේ ඇතුව තමයි, දම් සංසේකාර සේකනේධය පිළිබඳව 
එළදඹනදකාට ඒ ධර්මදයේ තලතුනා භාවයකට, ඥානයකට දයාමු 
කරවනේදනේ. ඒකට  ර්ශන විෂදයේ කියනේදනේ ඥාන විභාගය කියලා. 
ඥාන පිළිබඳව, අවදබෝධ පිළිබඳව විකාශයකේ, පුළුලේ භාවයකේ දමතන 
සාකච්ඡා දවනවා. ඒක නිසා දම් සංසේකාර පිළිබඳ විගරහය 
පරතක්ෂයට පමණකේ සීමා දවලා නෑ. දම්  ර්ශන විෂයට සමහර 
දවලාවට මූලක වශදයනේ එළියටමතේ ඇවිලේලා සාකච්ඡා දවන 
දවලාවලේ තිදයනවා. දකාදහාම නමුතේ පසුබිදම් විශාල අර්ථයකේ, 
විශාල චරිතයකේ, භූමිකාවකේ දම් සංසේකාර පිළිබඳව තිදයනවා. 
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දම් සංසේකාර පිළිබඳව ඇතේතා වූ දවනස නිසාමයි, අ  
මහායාන හීනයාන දභේ යකේ, නිකාය දභේ , නානා පරකාර දභේ  ඇති 
දවලා තිදයනේදනේ. ඒ නිසා තව ඉසේසරහට යනදකාට දම් 
සංසේකාරයනේ වැදඩනවා හැර දවන දවනේඩ ද යකේ නෑ. වැදඩනේන 
වැදඩනේන වැදඩනේන එකිදනකා අතර පටු භාවය, දභේ  භාවය වැඩි 
දවනවා. නමුතේ ඒ ගතේත දකනා ඉතාමතේම විචකේෂණව ඉතාමතේම 
තියුණුදවනේ අනිතේ ඇතේතනේට ඒ තමනේ ගතේත ද ේ  මාගසමිනේ තමයි, 

ඒ සංසේකාරයනේ වැදඩනේදන. ඒ නිසා “ස්බ්බ සංඛාරා අනිච්චා, ස්බ්බ 
සංඛාරා දුක්ඛා” කියල කිසි පැකිළීමකේ නැතුව සර්වඥ ද ේශනාදේ 
සඳහනේ දවනවා. සංසේකාරදයෝ ඒකානේතදයනේම සියලේලම අනිත 
පිණිසමයි, දුක පිණිසමයි. ඒ නිසා අවදබෝධ කරනදකාටතේ දම් 
සංසේකාර පිළිබඳ කථා කරනදකාටතේ පරතකේෂ කරනදකාටතේ දම් 
අනිත භාවදයේ දහාලේමන, දම් දපළන තවන දුකේඛ සේවභාවය මතු 
දවනවා කියන එක සුබ ලකුණකේ කියලා හිතාගනේඩ ඕනෑ. එදහම 
නැතුව නිත සංඥාවකේ, දුකේඛ සතය අමතක කිරීමකේ දහෝ යටපතේ 
කිරීමකේ දහෝ ඔබා තැබීමකේ දකදරනවා නම් ඒක සංසේකාරයකේ කියලා 
හිතාගනේන. 

දම් අනුව, අපි ඉනේදන සංසේකාරයනේ පිළිබඳව මූලධර්ම 
විගරහයක , එදහම නැතේනම් පරතකේෂදයේ  කියන එක අපිට දහාඳට 
පැහැදිලියි. ඒ නිසා දම් විපසේසනා මාර්ගයට කියනේදනේ දුකේඛ 
පරතිපදාව. ඒ පිළිබඳව ආදය කිසිම දවනතේ ඉදිරිපතේ කිරීමකේ අවශ 
නෑ. ඒක පිළිගතේත සම්මතයකේ. මම හිතනේදන සංසේකාර සේකනේධයට 
බහිනදකාට කාටවකේවතේ සනේදතෝස දවනේන පුළුවනේ ද යකේ ඉතුරැ 
දවනේදන නෑ. ඒදක තිදයනේදනම අපි දමදතකේ කලේ දම් සර්වඥ 
ද ේශනාදවහි සඳහනේ වන විදිහට, අදනේ මහදණනි, උඹලතේ මමතේ දම් 
සංසාදර් දමච්චර කලේ දම් චතුරායම සතය අවදබෝධ දනාකරපු නිසා 
දමච්චර කාලයකේ ඇවි ේදා වටවළලේදල ගියා. දැනේ ඒ වටවළලේදල යෑම 
නම්බුවකේ කරගනේන විදියකේ නෑ. දනාදැනුවතේකමමයි. අපි හිතුවා ඒ 
කාදල අපි අනුනේට වැඩිය දවනසේ, අපි අනුනේට වැඩිය  කේෂයි, අපි 
අනුනේට වැඩිය හුරැබුහුටියි, අපි සූකේෂේමයි. ඒ නිසා අපිට තවතේ දම් 
 කේෂකම්, හුරැබුහුටිකම් තනා වඩාදගන ඉනේන පුළුවනේ දවයි කියන 
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තාකේ කලේ තමයි සංසාදර් සැරිසැරැදේ. දම් ඔකේදකාම තකතිරැකම්, 
දම්ව ඔකේදකාම සංසේකාර, දම්ව ඔකේදකාම පෘථගේජන භාවදයේ 
අනනතාව පිළිබඳ ද ේ කියල දතේරැම් අරගතේත  වස දවනදකාට 
අර දමෝහිනීදගේ පිටිපසේස පැතේත දැකේක වදගේ විශාල අනිත සංඥාවකේ, 
සදබ්බ සංඛාරා අනිච්චා කියලා ඇති හැටිදයනේ දැකීමකේ, දුකේඛා කියල 
ඇති හැටිදයනේ දැකීමකේ අවශ දවනවා.  

ඒක නිසා ගිරිමානන්  වදගේ සූතරවල  සසංඥාවකේ ගැන 
සාකච්ඡා කරනදකාට, ආනාපානය උගනේවනේන කලිනේම සංසේකාර 

පිළිබඳ සංඥාව හිදතේ තැනේපතේ කරනවා. සබ්බ සඞ්ඛා්රසු අනිච්ඡා 
සඤ්ඤා... සබ්බ සඞ්ඛා්රහි අට්ීයති හරායති ජිගුච්ඡති. දම් කරන 
ඇලිලේල, දම් කරන කලවම, දම් කරන හැඩගැසේවීම, අට්ටටීයති හරායති 
ජිගුච්ඡති. ජුගුපේ සා කරනවා, අතහරිනවා, හලා මනවා. නමුතේ එක 
පැතේතකිනේ බලනදකාට දම්ක තමයි දපෞරැෂතේවය කියලා අපි 
කියනේදනේ. දම් තමයි ආතේම වර්ධනය කියකියා අපි දම් වැඩ කරදගන 
යනේදන. ඉතිනේ ඒක නිසා භාවනා දයෝගාවචරදයකේ දුකේඛ පරතිපදාව 
තමයි ඒක කියලා දැනදගන විපසේසනාදේ දයද නදකාට 
පුළුවනේකමකේ තිදයනවා දම් නාඩගදමනේ දපාේඩකේ පියවරකේ 
පිටිපසේසට තියලා දම් නාඩගම දිහා බලනේඩ. බලනදකාට සේවයං 
විදේචනයකේ විතරමයි ආගමික දවනේදන. එදහම නැතේනම් 
ධර්මානුකූල දවනේදන. අනුනේ විදේචනයට බැසේදසාතේ ඒකතේ තවතේ 
සංසේකාරයකේ දවනවා. ඒක තවතේ දුක පිණිස පිහිටනවා. 

දම් නිසාම ද ෝ සර්වඥ ද ේශනාදේ දම් දලෝක සතේතේවයාටම 
කථා කරල කියනවා, මම කරනේන තිදයන ද ේ කරල තිදයනවා උඹලා 
දවනුදවනේ මට කරනේන ද යකේ නෑ. මාර්ගය ද ේශනා කරල 
තිදයනවා. පුළුවනේ පරද ේශයක පුළුවනේ ඇතේදතකේ ඒ මාර්ගදයේ යනේන. 
යම් විදියකට සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කළා නම් මං ළඟට 
එනේන මම ආසිරි ගනේවනේනම් එතදකාට ඔබට දම් දම් ද ේවලේ 
ලැදබයි කියලා, සර්වඥයනේ වහනේදසේ  නේනවා ඒ ඔකේදකාම 
සංසේකාර. දම් කිසිම ද ේකිනේ, කසිිම දකදනකුට කරනේන ද යකේ 
ඇතේදත නෑ. පුළුවනේ නම් පුළුවනේ එකම දකනා තමයි සර්වඥතා ඥාන 
ලබපු, තුනේ කලේ  කේනා වූ, මහා කරැණාවකේ ඇතේතා වූ සර්වඥයනේ 
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වහනේදසේ. උනේවහනේදසතේ කියනවා මට උඹලා දවනුදවනේ කරනේන 
ද යකේ නෑ. මට පුළුවනේ පාර දපනේනනේන විතරයි.  

ඒ නිසා දම් සංසේකාර පිළිබඳ අධයනදයේදී ඒක අනිතතාව 
පිළිබඳව, අනිච්චතේවය පිළිබඳව, දුක පිළිබඳව පැහැදිලිවම ආදීනව 
දපනේනාවි. පරතිඵල දපනේනාවි. ඒ නිසා තමනේ ඒක සීමා කරගනේන 
ඕනෑ පුළුවනේ තරම් සේවකීය සිත පිරිසිදු කරගැනීම පිණිස. අතේථ 
කුසලය පිණිස. නමුතේ ඒක දතේරැම් අරගනේනට අපිට නැතුව බැරි 
යදකකේ වාදග, අනුනේ සම්බනේධ අතීතය සම්බනේධ අනාගතය 
සම්බනේධ නි සුනේ ඉදිරිපතේ කරගනේන දවනවා. අනේන එතනදී අනිතේ 
ඇතේතනේට හැඟවීමකේ, ඉඟි කිරීමකේ දකදනහීමකේ දේ ද ෝ කියල සැක 
එනේඩ ඉඩ තිදයනවා. නමුතේ අදපේ ධර්මය අවදබෝධ කරගැනීදම් 
අවංක පරයතේනයකේ මිස කාටවකේවතේ දකානහනේන ද යකේ ඇතේදත නෑ 
දම්දක. ඒවා හුදු නි ර්ශන පමණකේ වශදයනේ අරගතේදත නැතේනම් 
අපිට දම් සංසේකාර පිළිබඳව දම් ශාසනදයේ සඳහනේ දවච්ච ද ේවලේ 
ඉසේමතු කරගනේන අමාරැකමකේ තිදයනවා. ඒ නිසා නි ර්ශන ගනේන 
දවනවා. අදපේම අතීතදයනේ ගනේන දවනවා. ඒ වාදගේම අනුනේට 
දවච්ච ද ේවලේවලිනේ, ඉතිහාසදයනේ පාඩම් ගනේන දවනවා. නමුතේ ඒවා 
කවදාකවතේ පු ේගල ආදරෝපණයකේ කරලා දකදනකුට දකදනහීමකේ 
කියල හිතනේන නරකයි. දමාක  දම් අවදබෝධ ඥානය සඳහා ඒක 
අවශ දවනවා.  

 ර්ශනය පැතේදතනේ බලනදකාට හුඟද දනකේ කියනේදන දම් 
සංසේකාරයකේ තමයි ඥානය කියනේදනේ, සංසේකාරයකේ තමයි අවදබෝධය 
කියල කියනේදනතේ දලෞකිකව. ඉතිනේ දම් දලෞකික අවදබෝධය 
ඇතුවතේ බෑ නැතුවතේ බෑ දලෝදකෝතේතර අවදබෝධයට. ඒ නිසා දම් 
සංසේකාර අදපේ වාසිය පිණිස දයාදාගනේඩ සි ේධ දවනවා. ඒක නිසාම 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරල තිදයනවා උනේවහනේදසේදගේ 
ඥානයට වැටදහන සංසේකාර අතරිනේ ඉතාමතේම වැරදි අඩු සංසේකාරය 
තමයි ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගය. ඒකතේ සංසේකාරයකේ. ඒකතේ එදගාඩ 
උනාට පසේදසේ කවදාකවතේම කදර් තියාදගන යනේන ඕනෑ පහුරකේ 
එදහම දනදවයි. ඒකතේ එදගාඩ කිරීම සඳහාම ඇතේතා වූ 

සංසේකාරයකේ. ඒක නිසාම ද ේශනා කරනවා “ධම්මාපි ්වා භික්ඛ්ව 
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පහාතබ්බා, ප්ගව අධම්මා” මහදණනි දම් ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ග 
ධර්මයතේ ඔබට අත හරිනේන සි ේධ දවනවා. එදහනම් අධර්මය ගැන 
කුමන කථා ? ඒක නිසා දම් සංසේකාර ගැන ඉදගනගනේඩ 
ඉදගනගනේඩ අතහරිනේනයි දවනේදන. බදාගනේන දනදවයි. 
පුසේතකාදල ගිහිලේල තැනේපතේ කරගනේන දනදවයි. ආඩම්බරයකේ 
වශදයනේ ආතේමයකේ වශදයනේ ගනේන දනදවයි. ඒ නිසා දම්ක 
ඒකානේත සේවයං විදේචනයකේ දවනේන ඕනෑ. දවන දකදනකේදගේ 
සංසේකාර පිළිබඳ දතාරතුරැ රැසේ කිරීම වනචරයි. ඒ දමාක , ඒදකනේ 
හුඟකේ දවලාවට වැරදි දවනවා. ඇතේත වශදයනේම ඉතාම  කේෂ 
දකදනකුට නම් ඒක වැරද නේදන නැති විදිහට වැරදි අඩුපාඩු නැති 
විදියට පාවිච්ි කරනේන පුළුවනේ. නමුතේ දලෝකයාට ඉදිරිපතේ දවනේදන 
ඒදකනේ විශාල වැරදි අ හසකේ. 

ඒක නිසා දහාඳම ද ේ තමයි, දම් ආතේම පර්දයේෂණය, ආර්ය 
පර්දයේෂණය තමනේදගේම සංසේකාර පිළිබඳ හදාරමිනේ, දමහි ඇතේතා වූ 
මුල නසන කරමය, ඒ සංසේකාර රැසේ කරනේනාම සංසේකාර විසිනේ 
දකදලසන හැටි, සංසේකාර විසිනේ විනාශයට පතේ කරන හැටි, 
දැකගතේතා නං දම් නයිනේට කිරි දපාවන වැදේ අතහරිනවා. දැනේ 
පටිච්ච සමුපේපා ය ගැන සාකච්ඡා කරනදකාට - අවිජ්ජා පච්චයා 
සංඛාරා - අවි ාව දමදලෝ වශදයනේ අපිට ද න පරධානම ද ේ, දම් 
සංසාරයට ඇ  බැඳ තැබීමට, දම් ව  බනේධන ලබාදීමට පරධාන 
වශදයනේ ඉදිරිපතේ කරන උපකරණය තමයි සංසේකාර. සංසේකාරයනේට 
දගාදුරැ දවලා සංසේකාරයනේ මගිනේ තමයි විඤ්ේාණය බිහි කරනේදන. 
සංඛාර පච්චයා විඤ්ාණං අපිට දම්ව පිළිබඳව පටිච්ච සමුපේපා ය 
වදගේ දලෝදකටම දාල අනුනේටතේ තමනේටතේ දාල අතීතයටතේ 
අනාගතයටතේ දාල පච්චුපනේනයටතේ ගැළදපන, ඒ විදිහට ද ේශනා 
කරලා තිදයන එක දමදහම දතේරැම්ගනේනතේ පුළුවනේ.  

තව කරමයකට යනවා - දම්ක විගරහ කරනදකාට වටහාගනේන 
පුළුවනේ නි ර්ශන තුනහතරකේම තිදයනවා. එකකේ තමයි අභිධර්ම 

කරමයට ිතේත වීියකේ පටනේගනේනදකාට භවංග, භවංග චලන, භවංග 
උප්ච්ඡ , පංචද්වාරාව්ජන කියල පියවරවලේ ටිකකේ, නැතුව බැරි 
පියවරවලේ ටිකකේ  කේවල තිදයනවා. පරසේතාර කරල තියනවා. දම් 
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පංච ේවාරාවර්ජනය කියලා කියනේදනේ, උදාහරණයකේ විදිහට 
අභිධර්මදයේ විසේතර කරනේදනේ අඹ ගහකේ යට දහාඳ....ට සැප දසේ 
බුදියදගන ඉනේන මනුසේසදයකුට එක පාරට ස ේ යකේ ඇහිල එයා 
නැගිටිනවා. ඒක අර භවංගදයේ ඉනේන මනුසේසයා භවංග චලනය 
වුණා වදගේ නිනේ  කැදඩනවා. ඊගාවට භවංග උපදච්ඡ . නිනේද නේ 
මිනිහ අවදි දවනවා. අවදි දවලා බලනදකාට දම් නිනේ  දහාලේලල 
දානේනතේ නිනේද නේ කඩනේනතේ දහේතු වුදණේ දමාකකේ  කියල හිත 
ඊගාවට විගරහ කරල බලනවා. ඒ දවලාදවදි යමකේ ඇදහනේ දැකලා, 
අර දවච්ච සංගදිය සාධාරණීකරණය කරනේනතේ ඉඩ තියනවා. 
දමාකකේ හරි කවුරැ හරි ඇඟට  මල ගහලා දවනේන ඇති, වතුර ටිකකේ 
වතේකළා දවනේන ඇති, එදහනම් ඔදහාම ඇහැටතේ දපේනවා. එදහම 
නැතේනම් කනට ස ේ යකේ ඇහිච්ච නිසා මට දම් නිනේ  දහලේුම් කෑව, 
නිනේද නේ අවදි වුණා දවනේනතේ පුළුවනේ. එදහම නැතේනම් නාසයට 
දැනිච්ච අමිහිරි භයානක ගඳකේ නිසා, එදහම නැතේනම් දිවට දැනිච්ච 
රසයකේ නිසා එදහම නැතේනම් කයට දැනිච්ච පහසකේ නිසා, එදහම 
නැතේනම් හිතට ආපු දහාලේමනකේ නිසා  කියල දම් දමාදකනේ ෑ දම් 
දවච්ච සංගදිය වුදණේ කියලා ආවර්ජනය කරල බලන ගතියකේ හිත 
කරනවා. ඒකට කියනේදන ආවර්ජන හිත කියලා. දම් 
පංච ේවාරදයනේදගනේ  ේවාර පහටම පණිවුඩකාරදයකේ ඇරලා බලනවා 
දකාදහට  අමුතේදතකේ ඇවිලේලා ඉනේදන. දකාහාට  අමර ද යකේ 
සි ේධ වුදණේ කියලා. ඉතිනේ ඒ නි ර්ශනය දගනියනවා දිගටම. අඹ 
දගඩියකේ වැටිලා දඩාගේ ගාල ස ේද . එතදකාට හිත දතේරැම් 
අරගනේනවා - හරි. නිනේ  කැඩුදණේ දම් ස ේද නේ. කන කරියාතේමක 
උනා, කනට අඹ දගඩිය වැටීදම් ස ේද  ඇති වුණා, ඊට පසේදස කදනේ 
විඤ්ේාණයකේ පහළ වුණා. දම් විඤ්ේාණය පහළ දවනේන තමයි අර 
නිසිනිනේද ේ තිබුණ නිනේ  කඩාදගන භවංගය කඩාදගන දහාලවල 
අවදි කරගතේදත. 

දැනේ විඤ්ේාණය ඉනේද්රිය පටිබ ේධව කනට සම්බනේධ දවලා 
දැනේ දුවනවා. ඉතිනේ ඊට පසේදසේ දගාඩකේ ද ේවලේ දවනේන පුළුවනේ. අඹ 
දගඩියකේ දැකපු මිනිදහකුට ඇති දවන ද ේවලේ. අනේන අර දවලාදේ 
අපි ගතේදතාතේ එදහම නිනේ  කැඩුණා. කැඩිච්ච ගමනේ තාම දහාලේමන 
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තිදයනේදන කලදකාදලේ තිදයනේදන දමාක ෑ දම් උදනේ කියලා. 
අනේන ඒ දවලාදවදි සිහි එලවාගැනීම සඳහා, මම දම් දහලේුම් 
කෑදව මම දම් ඇ දගන වැටුදණේ ස ේ යකේ අහල  රෑපයකේ දැකල ? 
ගඳකේ වැදිල ? දිවට රසකේ දැනිල ? කයට පහසකේ දැනිල ? කියලා තාම 
විනිශේචයකේ නෑ. පණිවුඩකාරදයකේ සීඝරදයනේ දුවනවා, ඒ අදාළ  ේවාර 
පහ විෂදයහි. ඒක දවලා ගත දවන වැඩකේ කියල හිතනේනතේ පුළුවනේ, 
දනාහිතනේනතේ පුළුවනේ. දම්ක අභිධර්මදයේ කේෂණවා ය අනුව 
ිතේතකේෂණයකේ දීලා තිදයනවා. දබාදහෝම සීඝරදයනේ දමයා විනිශේචය 
කරනවා, එකේදකා ඇදහනේ එකේදකා නාසදයනේ කනිනේ දිදවනේ 
ශරීරදයනේ කියල. දමනේන දම් විනිශේචය කරන දවලාදේදි අපි 
විදේකීව බැුදවාතේ අඹ දගඩියකේ වැදටනවා ඇදහනේ  කිනේනතේ 
පුළුවනේ. කදනනේ අහනේනතේ පුළුවනේ. නාසදයනේ විඳිනේනතේ පුළුවනේ. 
දිවට රස විඳිනේනතේ පුළුවනේ. කයට පහස විඳිනේනතේ පුළුවනේ. දවන 
විදියකට කියනව නම් ඒ දවලාවට විඤ්ේාණයට පසේදදාරකිනේ ද ෝදර 
ගලනේන පුළුවනේ දතාරතුරැ  තේත. නමුතේ විඤ්ේාණය ඉතාමතේම පරකට 
ද ේ විතරමයි දතෝරනේදන. දමයා කියනවා ස ේද  තමයි දම් මදගේ 
නිනේ  කැඩුදව, නිනේ  දහාලේලලා දැම්දම්. එදහම නැතේනම් රෑදප 
දවනේනතේ පුළුවනේ. ගඳ දවනේනතේ පුළුවනේ, රස දවනේනතේ පුළුවනේ, 
පහස දවනේනතේ පුළුවනේ. දමයිනේ එකකේ දතෝරාගතේතට පසේදස තමයි 
ඕ....නේන කලඑළියකේ එනේදන. සිහි එලවාගනේන පුළුවනේ දවනේදන. 
දමයාට දම් දවච්ච සංගදිය දම්කයි. අඹ දගඩිය වැටිලා දඩාගේ ගාපු 
නිසයි අවදි වුදණේ, කියලා හිතට ඊට පසේදස ඉසේපාසුවකේ දවනවා. 
දැනේ ඕනේන සේථාවරයකේ ඇති කරගතේතා. ඊට පසේදසේ ඒ සේථාවරය දිදගේ 
තමයි දම් ිතේත වීිය දුවනේදන. 

දමතනදි දහාඳට විදේකීව බැුදවාතේ දහම ඇතේත වශදයනේ 
විඤ්ේාණයට දදාරවලේ පහකිනේ දතාරතුරැ එනවා. කවමදාවතේ පහම 
නම් අතේ කිනේන හම්බ දවනේදනේ නෑ. පදහනේ එකකේ දතෝරාගනේන 
දවනවා. දමනේන දම් දතේරීදමදි විඤ්ේාණයට බෑ, විඤ්ේාණයට 
ලැදබන සෑම දතාරතුරකේම ආහාර කරගනේන. ඒ ආහාර කරගනේන 
පුළුවනේ පරද ේශය සීමා කරගැනීමකේ දවනවා. දමතනදි සංසේකාර තමයි 
කරියාතේමක දවනේදන. අපි සාමානදයනේ නි ර්ශනයකේ ගතේදතාතේ 
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ඇට්දහෝම් දම්දසකට ගයිහම ඒදක විවිධාකාර කෑම ජාති ඇරලා 
තියනවා. ඔකේදකාම ඇට්දහෝම් දම්දස කනේන බෑ. කෑවට රසතේ නෑ. 
දතෝරනේනතේ බෑ. මිනිසේසු බලාගන ඉනේන හිනේ  කරනේනතේ බෑ. ඒ නිසා 
ඒ පු ේගලයාට සි ේධ දවනවා එයාට සුදුසු ද යකේ දතෝරාගනේන. දතලේ 
කෑම දතෝරන මනුසේසයා දතලේ කෑම කයි. මිහිරි රස කැමති දකනා 
එදහම කයි. සැර බීම දබාන දකනා ඒවා දබායි. එදහම නැතේනම් 
පලතුරැ පමණකේ ආහාරයට ගනේන දකනා එදහම කරයි. ආනේන ඒ 
වදගේ තමයි, අපි අර ඇට්දහෝම් දම්සයකේ ඉදිරියට ගියාම දකායි එක  
දතෝරාගනේදනේ කියලා දලාකු තකේකු මුකේකුවකේ එනවා. දමාක  ඒ 
තරම් ආහාර ඉදිරිපතේ දවනවා.  

අනේන ඒ වදගේ විඤ්ේාණය අවදි දවච්ච ගමනේ, දමයිනේ එකකේ 
දතෝරාගැනීම මනුසේසයාට අනිවාර්ය දවනවා. අනේන එතනදි ඒ 
මනුසේසයා එයාදග පරණ පුරැදු රැි අරැිකම් ආශාවලේ විවිධාකාර 
උපකරම කරමිනේ එකකේ දතෝරාදගන ඒක තමයි දහාඳම ද ේ කියලා 
කියනේන, එතන ඉඳලාම ඒක දපෝෂණය කරනේන ගනේනවා. තවතේ 
පැතේතකට කියනව නම්, ිතරපටියකේ බලනේන ගිය මනුසේසදයකේ ගිය 
පාරතේ අපි ඉදිරිපතේ කරගතේතා, ඒ මනුසේසයාට ඉඳදගන ඉනේන 
ිතේතකේෂණයකේ පාසා, රෑප රාශි - රෑපවාහිනී කියලදන කියනේදන - 
රෑප වෑදහනේන පටනේගනේනවා. ඊගාවට ඒතේ එකේකම ඒ රෑපදයේ 
දකානකිනේ පටිදය දකානකිනේ ස ේ  නිප වනවා. ස ේ තේ නිතදරෝම 
ඇදහනවා. ිතරපටි ශාලාදේ දහෝ දටලිවිෂනේ එකකේ බලන 
දකදනකුට දග ර මිනිසුනේදගේ කෑම්බැලේදලේ දහෝ ස ේ තේ නිතරම 
ඇදහනවා. ඊගාවට නාසයට ගඳ නිතදරෝම වදිනවා. දිවට රසතේ 
ඕනේනම් ලබාගනේන පුළුවනේ. කයට පහසතේ ලැදබනවා. දම් 
ිතරපටිදය සනේ ර්භය පිළිබඳ හැඟීමකුතේ තියනවා.  

අපිට හිදතනවා දම් පහම රස විඳිනවා කියලා. නමුතේ 
ඒකානේතදයනේම අපි  නේනවා පහකේ ද ෝදර ගල ේදී එකයි බුකේති 
විඳිනේදන. එක ිතේතකේෂණයට එකයි. හැබැයි ඒක සියයට සීයකේ 
බුකේති විඳිනවා. එකේදකා රෑදප එකේදකා ස ේද  එකේදකා ගඳ එකේදකා 
රස එකේදකා පහස. ඊගාව ිතේතකේෂණදය ස ේද  ඉඳල රෑදපට 
පනිනවයි කියන එක හිතට මහ දලාකු වැඩකේ දනාදවයි. පිසේසු 



  43-වන ධමම ද ේශනය - සංඛාර සේකනේධය | 

127 | 

වඳුදරකේ අතේතකේ අතහැරලා තවතේ අතේතකට පනිනවා වදගේ වැඩකේ. 
ඊට පසේදසේ ඒක රෑදප දනදවයි ස ේද , ස ේද  දනදවයි ඊගාවට 
රෑදප, ඊගාවට රෑදප දනාදවයි ගඳ, ඊට පසේදසේ රස. දමනේන දම් 
විදියට දසලේලම් කරලා ඉවර වුණාට පසේදස අපි හිතනවා අපි මුළු 
කාදල පුරාම රෑප, ශබ් , ගනේධ, රස, සේපර්ශ කියන පහම සේපර්ශ 
ලබමිනේ දලාකූ ආසේවා යකේ ලැබුවා, ි තරපටියකේ බැුවා ආදී වශදයනේ. 
නමුතේ ඒ ි තරපටිය බලපු ද නේදනකේදගනේ කථාව ඇහුදවාතේ ද නේදන 
ද කකේ. එකේ දකදනකේ බලන දවලාදේ එකේ දකදනකේ අහනවා. එකේ 
දකදනකේ අහන දවලාදව එකේ දකදනකේ රස බලනවා. එකේ දකදනකේ 
රස බලන දවලාදව එකේ දකදනකේ ගඳ බලනවා. එකේ දකදනකේ ගඳ 
බලන දවලාදේ තව දකදනකේ පහස ලබනවා. දම් නිසා එකම 
ිතරපටිය බලන ද නේනදගේ සංසේකාර ද කකේ සි ේධ දවනේදන. 
උකහාගනේදන ද ේවලේ ද කකේ.  

දමතනදි මූලධර්මයකේ වශදයනේ අපට ගනේන තිදයනේදන එකේ 
ිතේතකේෂණයකදී අපට ලැදබනේනා වූ ඒ  තේත සියලේලම අවදබෝධ 
කිරීදම් උකහාගැනීදම් ශකේතිය කවමදාකවතේ විඤ්ේාණයට 
ලැදබනේදන නෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යදයනේම සි ේධ දවනවා අපිට එකකේ 
දතෝරාගනේන. දම් දතෝරාගැනීම තමයි අපි මානව නි හස, 
දතෝරාගැනීදම් නි හස, ඥානය පිළිබඳව අවදබෝධය පිළිබඳව අපිට 
ඇති අයිතිවාසිකම කියලා කියනේදන. දමදහම දතෝරාගැනීදම් 
විවිධතේවයකේ නැතේනම් මනුෂදයා ද නේදනකේ නෑ. සතේතු ද නේදනකේ 
නෑ. අතේදැකීම් ද කකේ නෑ, ද පාරකේ බලනේන ද යකේ නෑ. නමුතේ හැම 
දවලාදවම දම් දතෝරාගැනීදම් විවිධතේවය තිදබන නිසා එකම වුණතේ 
විවිධාකාරව දතම්පරාදු කර කර දපනේනුදවාතේ අපිට විවිධාකාර රස 

දගන ද නවා. දම් නිසා දලෝදකේ “ඌ්නා ්ලා්කා අති්ත්තා 
තණ්හාදා්සා” කියල රට්ඨපාල රහතනේ වහනේදසේ සඳහනේ කරනවා 
දකෝරව රජ්ජුරැවනේට. දම් දලෝදක ඌනයි. හිඟයි. කවමදාකවතේ 
තෘපේතිමතේ කරනේන බෑ. “තණ්හාදාදසා”. කාමයට දාසකම් කරන 
බැලදමදහකම් කරන පහිඳින තතේතේවයකේ තිදයනේදන. 

ඉතිනේ දම් නිසා අපිට හැම දවලාදවම අුතේ 
බලාදපාදරාතේතුවකේ තියනවා. ඊදය මට වැරදුදණේ දම් අවසේථාදවදි 
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මම රස බැුව විතරදන, මම ගඳ බැුදව නෑ දනේ. එදහම නැතේනම් 
ගඳ බැුව විතරදන දැකේදක නෑදන. දැකේක විතරදන ඇහුදව නෑදන. 
අනිතේ  වදසේ මම ඒක ඇහුදවාතේ මම පිදරයි කියලා ඔනේන අනිතේ 
 වදස ගිහිනේ ඔනේන අර කුණු කනේ දලේම ආදය අවුසේසලා අුතේ 
කරලා බලනවා. දම් නිසා දිගදටෝම දම් කාම රාජිණියට පහිඳින 
ගතියකේ හෑම පෘථගේජනදයකේ තුළම තියනවා. ඒක නැතේනම්, අපිට 
හිදතනවා නම් ඔකේදකාම පුළුවනේදන, රෑදප බලනේන විතරමයි, 
බැලිය යුතුමයි කියලා ඒක අපි කියනේදන හිර කඳවුරකේ වාදග. ඒ 
මනුසේසයට නෑ එතදකාට දතෝරා දබ්රාගැනීදම් නි හසකේ. ඒක 
කඳවුරැ සේවරෑපයකේ. හිරකාරදයකේ වදගේ. ඒ නිසා දම්ක විහිළුවකේ 
කරගනේනතේ නරකයි. ඒ දවලාවට අපිට තිදයන දම් අවදබෝධයට සහ 
ඥානයට ඉඩ සලසමිනේ විවිධ ද ේවලේ එක දමාදහාතකදි ඇදහනේ, 
කදනනේ, නාසදයනේ, දිදවනේ ශරීරදයනේ ඉදිරිපතේ වීම අපිට දපේනේදන 
කේෂණ සම්පතේතිය වදගේ. දපර පිනේ කරපු නිසා අපිට ඇහැකේ ලැබුණා. 
අදනේ!! දකාච්චර ලසේසනට මට ගැඹුර දපේනව ! නිලේ, කහ, රතු 
දපේනව ! කියලා අපි රෑපය පිළිබඳව ඇහැ පිළිබඳව දලාකුවට උ ම් 
අනනවා. ඒ වාදගේම දහාඳට කන ඇදහනදකාට, වයසට ගියතේ මට 
කන ඇදහනවා, දමදහමයි දමදහමයි. එදහම නැතේනම් මට ඈත 
තිදයන ද ේවලේ පවා මට දහාඳට අහගනේන පුළුවනේ කියලා කන ගැන 
සතුටු දවනවා. නාසය ගැන, දිව ගැන, කය ගැන, ඔනේන ඔය වදගේ 
විවිධ ආකාරයට ආසේවා වලිනේ පිනවනදකාට අපිට හිදතනවා අදපේ 
අම්ම අපේපවතේ විඳපු නැති සැප අපි විඳිනවා කියල. 

නමුතේ දම් මුළු ඔකේදකාම පිටිපසේදස ගියතේ කවදාවකවතේ දම් 
මුළු ිතරය දැකගනේන නම් ලැදබනේදන නෑ. ඒක නිසා එකම 
අවසේථාදව සියලේලම පරිගරහ කරනවා සියලේලම දැනගනේනවා කිේවහම 
අපි දතේරැම්ගනේන ඕනෑ ඒ දවලාදව කුපේපපු ද ේ, ඒ දවලාදේ අපි 
අවුසේසපු ද ේ, ඒ දවලාදව බදාගතේත ද ේ, ඒ දවලාදව රැි කරපු ද ේ 
දැනගතේතා නම්, එච්චර තමයි අපිට යනේන පුළුවනේ උපරිමය. ඊගාව 
ිතේතකේෂණදයේ ඒක වලංගු නෑ. දමාක  ඊගාව විතේතකේෂණදය අපි 
ඇලිල තිදයනේදන දවන මාර්ගයකිනේ. ඊගාව ිතේතකේෂණදය අපි 
ආශා කරල තිදයනේදන සංසේකරණය කරල තිදයනේදන දවන එකකේ. 
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දමනේන දම් ඌන භාවය නිසා, එයිනේ නැගිටපු ගමනේ අපි ළඟ විශාල 
පරයතේනයකේ තිදයනවා, අපි දමච්චර සංසි ේධිදයනේ රෑපය බලපු එක 
ඇතේත. රෑදප තමයි බැුදව, බැලිය යුතේදතතේ රෑදප, අනිතේ අයට 
එච්චර ඥානයකේ නෑ, මට විතරයි තිබ්දබ. මම ඒක නිසා රෑපය 
මාර්ගදයනේ දමච්චර දමච්චර ඉදගනගතේතා කියලා, අර කරපු 
තකතිරැකම වැදහනේඩ අපි විවිධාකාර සංඥා, එදහම නැතේනම් 
අනුමිති ඥාන මාර්ගදයනේ අපි ඒ කරපු ද ේ සාධාරණීකරණය 
කරගනේනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ කබරදගායා තලදගායා කරගතේතට 
පසේදසේ ඌ කනේඩතේ පුළුවනේ. ඒ දමාක  ඒ කබරදගායා නම් 
කබරදගායාමයි. කනේන ඕනෑකම නිසා තමයි අපි තලදගායා 
වශදයනේ දැකේදක. ඊට පසේදසේ ඒක කනේන පුළුවනේ. ආනේන ඒ වදගේ 
තමයි, දලෝදකේ ඉදිරිපතේ කරනේදන දකෝක උණතේ තමනේට ඕනෑ ද ේ 
තමයි තමනේ  කිනේදන. තමනේට ඕනෑ ද ේ තමයි තමනේ බලනේදනේ. 
තමනේට ඕනෑ ද ේ තමයි තමනේ රස විඳිනේදන. තමනේට ඕනෑ ද ේ තමයි 
තමනේ ගඳ බලනේදනේ. තමනේට ඕනෑ ද ේ තමයි තමනේ පහස ලබනේදනේ. 

ඉතිනේ දම්ක දිහා බලපුවහම හෑම දකදනකේම දබාදහෝ දබාලේ 
භාවයකට, නිකනේ දකෝම්බයකේ වදගේ තතේතේවයකට පතේ දවනවා. ඒක 
නිසා දම්ක හුඟ ද දනකුට විිතර මන වඩන ද යකේ දවනවා. ඒ 
නිසාම පෘථගේජන දලෝදක තියනවා, ආහාර වර්ග හතරකේ ගැන 
සඳහනේ කරනදකාට මදනාසංදච්තනික ආහාර නැතේනම් දකදනකුට 
ජීවතේ දවනේනතේ බෑ. දම් විදියට අපි  කින ද යිනේ අපිට ඕනෑ ද ේ 
හදාගනේන එක, දම්ක තමයි සංසේකාර කියන වචනයට ද න අර්ථ 
නිරෑපණය. දම් ද ේ නැතේනම් දමාකට  ජීවතේ දවලා. රජය ද න ද ේ 
විතරකේම නම් ගනේදන, අම්ම අපේපා දුනේන ද ේ විතරකේම නම් පරිදභෝග 
කරනේදනේ එදහම නැතේනම් අපි යම් කිසි දකදනකේ විසිනේ විනිශේචය 
කරපු ද යකේ රස විඳිනවා නම් දමාකට ? ඒ නිසා අපි අදපේ ජීවිතය 
වැදඩනේන මදනෝසංදච්තනික ආහාරයට, අදපේ දේතනාවට ඉඩ 
තියනේන ඕනෑ. දම්ක තමයි අපි අනාගනේන තැන. දමතන තමයි අදපේ 
පෘථගේජන භාවය මතු කරන තැන. 

ඉතිනේ ඒ නිසා අපිට සංසේකාර නැතිනම්, එතන සම්පූර්ණ 
ඥාන විපරයුකේත දවනවා. අවදබෝධදයනේ දතාර දවනවා. සංසේකාරම 
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ප නම් කරදගන ගිදයාතේ දලෝදකේ ඌන භාවය, අතෘපේත භාවය, 
කාමදාස භාවය වීතිකේකමනය දවලා අනුනේ එකේක ගටාදගන 
බැඳීදගන රණේඩු කරදගන අනුනේට දුකේ ද න මට්ටමට යනවා. එදහම 
නැතේතම් හිත ඇතුදළේ නීවරණ ධර්ම දගානු කරදගන දගාජ  මමිනේ 
දපණ දානේන පටනේගනේනවා. එදහම නැතතේ දම් සංසේකාර නිසා 
අනුසය ඇති දවනවා. පරතිපදාදවදි අපි දම් කරනේන හ නේදන දම් 
සංසේකාරයනේ සමථයකට පතේ කිරීම. ඒ සඳහා විදශේෂදයනේම අවශ 
දවනවා, කවමදාකවතේ දම් ඉඳුරනේ පහ සනේතෘපේත කරනේන බෑ. ඒක 
නිසා දම් එකකිනේ තීවර අතේදැකීම් ලැබීම සඳහා අලේලපු දග රට වැඩිය 
මට කරනේන, එදහම නැතේනම් ඊදයට වඩා අ  කරනේන, අදපේ 
ද මේපිදයෝ දකරැවට වඩා කරනේන ආදී වශදයනේ අපි ළඟ 
තිදයනේනා වූ දම් ද ේ බාරගනේනතේ නරකයි. එදහම ද යකේ නිතදරෝම 
අප තුළ කරියාතේමක වන බව, සංසේකාර නිතදරෝම අපි දැන දහෝ 
දනාදැන කරියාතේමක වන බව, ඒකානේතදයනේ අපදගේ හිතට ව ේ ගනේන 
ඕනෑ. ඒකයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ ගිරිමානනේ  සූතරදයේ ආනාපානය 

ද ේශනා කරනේන ඉසේසර දවලා “සබ්බ සංඛා්රසු අනිච්ඡා සඤ්ඤා” 
කියලා දම් සංඥාව හිදතේ තියාගනේන කියලා තිදයනේදන. එතදකාට 
ඔළදමාළකම් කරාවි, (ඒක පිළිබඳ පරශේනයකේ නෑ) ඒ වුණතේ කවුරැ හරි 
ඥානවනේතදයකේ ගුණවනේතදයකේ කිේදවාතේ, ඔය අලේලගතේතු ද ේම 
විතරකේ දනාදවයි සතය, ඔය දැකල තිදයනේදන අඩුම ගාදන ඉනේද්රිය 
පටිබ ේධ ඥානදයනේ පදහනේ එකයි. කිසි යම් දකදනකේ දවන එකකේ 
 කිනේන පුළුවනේ. තව දකදනකේ තව එකකේ  කිනේන පුළුවනේ. ඒ නිසා 
දපාේඩකේ නැවත කලේපනා කරලා බලනේන, දපාේඩකේ දම්කට සමාව 
ද නේන, දපාේඩකේ තමනේට සමාව ද නේන ආදී වශදයනේ කියනදකාට 
නම් ඒ පු ේගලයා ගැන නමශීලී භාවයකේ තිදයනවා. විවෘත භාවයකේ 
තිදයනවා. ඇතේත දවනේන පුළුවනේ. දමාක  දම් සියු සංසේකාර 
අනිතයි. ඉතිනේ මම ගතේත ද ේ නම් දබාරැවට දනදමයි ගතේදතේ. 
පරතකේෂදයනේමයි ගතේදත. දවන විදියකට කියනවා නම් 
සේපර්ශදයනේමයි ගතේදත. නමුතේ සේපර්ශදයනේ එකේ ිතේතකේෂණයකිනේ 
ලබපු ද ේ මගිනේ පූර්ණ ිතරයකේ මවනේන පුළුවනේකමකේ නෑ. ඒ ිතරදයේ 
අඩුපාඩු දගාඩකේම එනේදනේ හිදතේ පරණ සංඥාවලිනේ. අනුමාන 
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ඥානවලිනේ. ඒ නිසා ඇතේත ද ේ දැකලම තමයි, අතගාලම තමයි 
කියනේදන. නමුතේ ඒ තුළ සංසේකාර පිහිටලා තියනවා.  

ඒ නිසා දයෝගාවචරයා  නේ ද න අවසේථාවට වඩා සිලේ රකින 
අවසේථාවට ආපුවහම, දම් සංසේකාරයනේ පිළිබඳ අවදබෝධය, අඩු 
ගාදන වළුකර  කේවා දතදමන මට්ටම වදගේ වතුරට බැහැලා. ඊට 
පසේදසේ සමථ භාවනාදවදි ඒ පු ේගලයා අපිව නිතරම කුපේපනේන දහේතු 
දවලා ඉඳීමට පතේ දවලා තිදයන නීවරණ ධර්මයනේදගනේ අයිනේ 

දවලා සමාහිත හිතකේ ඇති කරගතේතහම, “සමාහි්තා භික්ඛ්ේ භික්ඛු 
යථාභූතං පජානාති” කියපු විදියට අර තරම්ම ඇලී ගැලී වාසයකේ 
කරනේදන නෑ සංසේකාරතේ එකේක; යම් පරමාණයක විවෘත සේවභාවයකේ 
ඇති කරගනේනවා. එතනදී සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා යම් 
කිසි දකදනකේ ඒ විදිහට නීවරණයනේදගනේ දතාර දවලා ධාන 
සුඛයකේ විඳිනවා නම් ඒකට කියනවා දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය 
කියලා. දමදලෝ වශදයනේම සුව විදින දකදනකේ කියලා. ඒක තව 

පැතේතකිනේ කියනවා “වි්වකජං පීති සුඛං”. දම් පෘථගේජනයා හැමදාම 
විදේක පරීති සුඛය දසායනේදන සැණදකළිවල. හුඟාකේ රෑප තියන 
තැනේවල හුඟකේ විදේක දවයි කියලා හිදතනවා. හුඟාකේ ස ේ  වැඩි 
කරගනේනවා. සැණදකළි කියලා කිේවහම අපිට ඒ අ හසදන 
එනේදනේ. ඒ වදගේම ගඳ, රස, පහස. දවසකේ උතේසව වදගේ  වසේ 
දවනදකාට ‘හැපී’ දවසකේ. හැපේපි හැපේපි දවසකේ තමයි. එතදකාට 
තමයි ඇඟට වදිනේදන දවසකේ. නැතේනම් වදිනේදන නෑ. ආනේන ඒ 
වදගේ ද ේවලේවලදි ඉනේද්රිය ධර්ම ඉතාමතේම උතේසනේනව, ඉතාමතේම 
දැදවන සුු තාදලට ඒ බාහිර ආයතනතේ එකේක ගැදටමිනේ විවිධාකාර 
මතේ වීමකේ මිසකේක දවන ද යකේ නෑ.  

දම්ක උමතු  ර්ශනයකේ විදිහට සර්වඥයනේ වහනේදසේ දැකේකා. 
උනේවහනේදසේ ද ේශනා කරනේදන “විදවකජං පතීි සුඛං” කියලා 
කියනේදන දම්කටයි - ස ේ  ඇදහනේදන නැති තැනකට ගිහිලේලා කනේ 
ද ක වහදගන, නැතේනම් කදනනේ වැඩ දනාදගන, ඇසේ ද කට රෑප 
දපේනේදන නැති තැනකට ගිහිලේලා ඇසේ ද දකනේ රෑප දනාබලා, ගඳ 
රස දනාබලා, කය සම්පූර්ණදයනේම මිසරදයේ පිරමීඩයකේ වදගේ 
තැනේපතේ කරලා, ඇහැ කන දිව නාසය සියු ඉනේද්රියනේට විදේකය 
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දීදමනේ උපදිනේනා වූ පරීති සුඛය අමානුෂිකයි. නිරාමිසයි. ඒ වදගේම 
තමයි ඒක සාධාරණයි. ධාර්මිකයි. අර රෑප ශබ්  ගනේධ රස විෂදයහි 
දකාච්චර කඹුරනේන ඕනැ , දකාච්චර පහිඳිනේන ඕනැ , දකාච්චර 
නඩතේතු කරනේන ඕනැ , දකාච්චර දාසකම් කරනේන ඕනැ ? ඒ රෑප 
ශබ්  ගනේධ රසයනේදගනේ දවනේ දවලා රෑප නැති, ශබ්  නැති, ගනේධ 
රස නැති, කදයේ පහස කියන එක ඉතාමතේම අඩුම සිවුපසදයනේ 
යැපිලා දම් ගත කරන ජීවිතදය ලැදබන දම් පහස දිහා බලනදකාට, 
දම් මනුසේසයාට විතරමයි දම් දලෝකය පිළිබඳ විනිශේචයකේ දීදම් 
අයිතියකේ තිදයනේදනේ.  

අදනේ දමදහම තිදය ේදි දම් සංසාදර දම් පෘථගේජනදයා දම් 
විදේකය පරීති සුඛය කියන එක නීච කරලා සලකලා ඒක නාසේතික 
ජීවිතයකේ, ඒක තපසේසර ජීවිතයකේ, විදේකය පරීති සුඛය තිදයනේදන 
නම් දම් රෑප ශබ්  ගනේධ රස වාහිනී වන වහනය වන තැනේවලයි 
කියලා ඒවා වැඩි කරගැනීමට ගනේන එකට වි ාව කියලා කියාදගන, 
ඒ විෂදයහි දම් මතු උපදින  රැදවාතේ ඉපදිච්ච  රැදවාතේ වහ 
එළාදගන, වසඟ කරදගන, දම්කට පරගතියයි කියලා හිතාදගන යන 
ගමදනදි සර්වඥයනේ වහනේදස කිේදේ දම්ක සුසාන වර්ධනයකේ 
කියලා. පරගතියකේ දනදමයි. දමනේන දම් දසලේලදම්දී අදපේ දම් 
මාතෘකාදව එන සංසේකාර විශාල වැ ගතේ දමදහවරකේ කරනවා. 
නමුතේ කවදාවකවතේ අර වදගේ රෑප ශබ්  ගනේධ රස විෂදයහි තාම රස 
බලලා ඉවර දවච්ච නැති කාටවකේවතේ දම්ක විසේතර කරනේන ගියහම 
මහා භයානක ද යකේ. ඒ ඇතේදතා කියාවි උඹලා දහාඳට කාල බීල 
ඉවර දවලා, දැනේ අපි යමකේ දහායාදගන කනේන හ න දවලාදවදි 
අපිව පීඩනයට ලකේ කරනවා කියල. අර වා ය පරකාශ කරනවයි කියල, 
දම් වා ය පරකාශ කරනවයි කියල. ඒ ඇතේතනේට හිදතනවා තාම ඒ 
ඇතේතනේදග පරයතේනය නිසා ඔය පූර්ණ රස විනේ නයකේ දම් කුණු 
කනේ දලේ තිදයයි කියලා. දම් පංචසේකනේධය සමග දම් ආමිස සැපදයේ 
එකිදනකා කපා දකාටාගනිමිනේ කරන දම් ද ේ තුළ තවතේ පරගතියකේ 
තිදයයි කියලා ඒ ඇතේදතා ළඟ බලාදපාදරාතේතුවකේ තියනවා. ඒ 

දමාක  අර “සබ්බ සංඛා්රසු අනිච්ඡා සඤ්ඤා” කියන එක ඇහිලා 
ඇති. සමහර විට ඇහිලතේ නෑ. ඇහුවට දම්ක හිතේ වැදිලා නෑ. හිතේ 
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වැදුණතේ ඒක දමදලෝ වශදයනේ සාකේෂාතේ කරගැනීදම් පරයතේනයකට 
තාම හිත ගිහිලේලා නෑ.  

අනේන එදහේ දකදනකුට අනිච්චං, දුඛඛං අනත්තං කියලා 
උගනේවනේන හ න එක, ඌරනේ ඉදිරිපිට මුතු  මනේනා වාදගේ. ඌරා 
හැම දවලාදවම බලනේදන කෑම. මුතු වැදටනදකාට ඌ හිතනවා 
දහාඳ පණු බිතේතර ටිකකේ අහු උනයි කියලා. ෂුෂේ ගාල කටට අරං 
හපල බලනදකාට දම්ක ත ට, ගලට හැදපනදකාට ඌට අර මුතු 
දාපු එකා දපේනේදන පුදුමාකාර හතුදරකේ විදිහට. දම් මිනිහා මාව 
රැවැට්ටුවදන. මං දහාඳ මසේ කෑලි ටිකකේ කියලාදන කෑදේ. කාල 
බලනදකාට ඒවා පුංි ගලේ. ඌරට නෑ මුතුවල රසයකේ. පළඳිනේනයෑ. 
අනේන ඒ වදගේ තමයි වටිනා ධර්මය, සංසේකාර පිළිබඳව දහෝ අනිත 
දුකේඛ අනාතේම පිළිබඳව හසරකේ නැති පිරිසකට ඒවා ද ේශනය කළාට 
කවදාවතේම ඒදක ගුණයකේ වගතුගකේ දවනේදනේ නෑ. ගලකට වැසේසා 
වදගේ. මුනිනේ නමපු කදළේකට වතුර වැකේදකරැවා වදගේ. ඊට වැඩිය 
හාතේපසිනේ දවනසකේ තිදයනවා විපසේසනාවට සමථයට එළඹිච්ච 
දකනාට ඒ ධර්මය ද ේශනා කරනදකාට. ඒ ඇතේතට දපේනවා දමාක  
දම්? ඉබ්බ දියට දැම්මා වදගේ කට්ට දපදඟනේදන නැතිව තිදයනේදන 
දමාක ? අපිට ඕනැ කරලා තිදයනේදන දම් පෘථගේජන ආශාව. අනුනේ 
අතර කැපී දපනීදම් ආශාව. අනුනේට වඩා මම රෑප දැකේකා ස ේ  
ඇහුවා කියලා ලාංඡන ප කේකම් එලේලගැනීදම් ආශාව තියන තාකේ 
කලේ ධර්මය අජීර්ණයට හිටිනේදනේ. ධර්මය ඔහුදගේ පරම්පරාව විනාශ 
කරන ද යකේ බවට පතේ දවනවා. ඒක මහ අපිසේ වැඩකේ වශදයනේ 
දචෝ නා කරනවා හිත ඇතුළිනේ හරි. ඒ නිසා ඒ දචෝ නාව ඔහුට 
එදවදලම බලපානවා.  

නමුතේ දම් සංසේකාර පිළිබඳව කතාදේදී සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
ද ේශනා කරන ධර්ම දිහා බලනදකාට උනේවහනේදසේ රජ කුදලේ ඉපදිලා 
දම් කතා කරනේදනේ. ඔකේදකෝම රජ සැප ලබලා විඳලා තුනේ මහලේ 
පරාසා වල ඉඳලා සෑම අභිරෑපිකාවනේදගනේම පහස ලබලා 
ඔකේදකෝමතේ ලබලා, දුෂේකර කරියාදවතේ අනේතිම දකළවරට, දම් බු ේධ 
කලේපදයේ කාටවතේ කරනේන බැරි ද කම අතේදැකලා තමයි කියනේදන - 
දම් ද ක මැදිනේ තමයි මධම පරතිපදාව වැටිලා තිදයනේදනේ. ඒ නිසා 
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මූලිකවම දැනගනේන, දම් රණේඩු කරනේදනේ  බර කරනේදනේ සංසේකාර 
සඳහායි. දම් සංසේකාරයනේ දකාච්චර දකරැවකේවතේ සකේවිති රජ 
දකදනකුටවතේ කවදාවතේ පූර්ණ සතුටකේ, පරිපූර්ණ භාවයකේ, පිරිච්ච 
භාවයකේ ගනේන බෑ. නමුතේ ඒක ගනේන බැරි බව අහනදකාට නම් 
දලාකු පිරිච්ච සතුටකේ ඇති දවනවා. ඒක අ හාගනේනදකාටතේ 
වටහාගනේන හ නදකාටතේ දලාකු සතුටකේ ඇති දවනවා - හැබෑ 
දනේනේනං මැදරනකලේ හරි ඒ පණිවුඩය  නේදනේ නැතුව පහිඳිනව නං 
කඹුරනව නං  ඟලනවා නං, අදනේ ඒ තාකේ කලේ අපි දගවිල නාසේති 
දවනවා. ඒක නිසා දම් බැරි ද යකේ ඕනැ නෑ. ඒ නැති බව, බැරි බව 
වටහාගැනීම, සංසේකාර සංසේකාර වශදයනේ දැනගැනීම, 
බුදුහාමුදුරැදවා වදගේ දකදනකුදගේ, ගුණවතුනේදගේ වචනයකිනේ මිස 
කවදාවතේ අපිට ඉච්චා භංගතේවයකිනේ දතාරව පිළිගනේන අමාරැයි. අපි 
හිතනේදන ඒක තමයි අදපේ ඥාන විභාගය කියලා. අපි හිතනේදනේ ඒක 
තමයි අදපේ අවදබෝධ ශකේතිය කියලා. ඔය බුදුහාමුදුරැදවා දකාච්චර 
කිේවතේ මදගේ ජීවිතය මම අවදබෝධ කරගනේන එපැයි, මම ඥානය 
ලබාගනේන එපැයි කියලා අපි දවනමම පසුම්බියකේ තියාදගන 
ඉනේනවා මදගේ ඥානයට කියලා, ඒ තාකේ කලේ අදපේ දම් ගමන බාල 
දවනවා. 

සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා, අපි දම් ද ේවලේ 
දගාඩාකේ ඉදිරිපතේ දවච්ච දවලාවක දම් ද ේ මට සැපයි, දම් ද ේ මට 
සපේපායයි, දම් ද ේ මට ගුණයි දහාඳයි කියලා දතේරැම්ගැනීදම්දී මුළු 
මානව පරජාව විසිනේම උපමාන පහකේ ඉදිරිපතේ කරගනේනවා. ශර ේධා, 
රැි, අනුසේසව, ආකාර පරිවිතකේක, දිට්ඨි නිජ්ඣානකේඛනේති කියලා 
දම් උපකරම පහ විතරයි මනුෂයාට තිදයනේදනේ. ඒ මනුසේසයා 
ඇ හිලේල නිසා සමහර දවලාවට දම්ක මට ඒකානේතදයනේ සුව 
එළවනවයි කියලා ඉදිරිපතේ දවච්ච ද යිනේ, දකාටසකේ පරතිකේදෂේප 
කරනවා. දකාටසකේ භාරගනේනවා. 

දමතනදී දහාඳ මූලධර්මයකේ ඉදිරිපතේ දවනවා. යමකේ 
දතෝරනවයි කියලා කියනේදනේ යමකේ පරතිකේදෂේප කිරීමමයි. අපි යමකේ 
දිහා දහාඳට බලනවා කියලා කියනේදනේ අනිතේ ද ේවලේ දනාබලා සිටීම. 
ඉතාමතේම සූකේෂේම ද ේවලේ  කේවන කණේණාඩියකට ඇසේ ද දකනේම 
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බලනේන පුළුවනේකමකේ දැනේ තිදයනවා, සමහර දවලාවට එක ඇහැකේ 
වහදගන ඒකටම හිත නිමගේන කරල බලනේන ඕනෑ. බලනදකාට 
තමයි ඒදකනේ දැකේදවන  ර්ශනය දපේනේදනේ. ඒ දවලාවදී වටපිට දවන 
ද ේවලේ පිළිබඳව දනාබලා ඉනේන ඕනැ. බැුදවාතේ ඒ සූකේෂේම 
 ර්ශනදයනේ කණේණාඩිදයනේ දපේන ද ේ දපේනේදන නෑ. ඒ නිසා යමකේ 
දතෝරනවයි කියලා කියනේදනේ යමකේ පරතිකේදෂේප කිරීමමයි. දමනේන 
දම් සඳහා අපි ශර ේධාව උපදයෝගී කරගනේනවා. බුදුහාමුදුරැදවෝ කිේව 
ද ේ නම් ඔකේදකාම ඇතේත. බු ේධාගදම් තිදයන ඔකේදකාම ඇතේත. 
අනිතේ ඔකේදකාම දබාරැ. එදහම කිේදේ නැතේනම් බු ේධාගදම් 
දවනේන බෑ. දම්ක සර්වඥයනේ වහනේදසේ කියනේදන, “ඉ දමව සච්චං 

දමාඝමඤ්ඤ්ං” දම්කමයි ඇතේත, අනිතේ සියලේල දබාරැයි කියල අනේන 
අර කඩතුරාවට යට දවනේන ඕනෑ අපි දම් එකකේ දතෝරාගනේනදකාට. 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ පවසලා තියනවා, ශර ේධාව කියනේදනේ අනේන 
එදහම එකකේ. ඒදකනේ තමයි මනුෂදයා ඒ ද ේටම දයදිලා අනිතේ 
ද ේවලේ පරතිකේදෂේප කරනේදන. නමුතේ දැනගනේන ඕනෑ ඒක ‘ශර ේධාව’. 
එදහම නැතුව දම් දලෝක සතයකේ දහෝ පරම සතයකේ දනාදවයි. 
වැදේ පටනේගැනීමට කරන උපමානයකේ විතරයි. ඒදක අඩුපාඩුකම් 
තියනවා. දමාක ේ  අඩුපාඩුකම? තමනේ දතෝරාගතේත ද ේ තුළ සතය 
දනාතිදයනේන පුළුවනේ. අතහැරපු ද ේ තුළ සතය තිදයනේන පුළුවනේ. 
දමනේන දම්  ේවයතාවය ශර ේධාව ල ේදා පටනේ හැමදාම තියනවා. 

ඊගාවට තමයි රැිය. මම නම් දමනේන දම් රැියට කැමතියි. 
මම කැමති ශාසේතරීය සංගීතයට. මම කැමති දපාපේ සංගීතයට. එක 
එකේදකනාට තිදයනවා අයිතිවාසිකම්. ඉතිනේ ඒ මනුසේසයට ඒ නිසා 
දකාච්චර ද ේවලේ සම්බනේධ කරලා, කලවම් කරලා දුනේනතේ ශාසේතරීය 
සංගීතයට කැමති දකනා ඒකමයි දතෝරනේදන. ඒක එයාදගේ 
ආදේණික ලකුණකේ. එතනදිතේ සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා 
ඒ රැිය තුළතේ සතය දනාතිදබනේන පුළුවනේ. අරැියි කියලා 
පරතිකේදෂේප කරපු ද ේ තුළ සතය තිදයනේන පුළුවනේ. 

අනිකේ එක තමයි අනුසේසවය. මදගේ ගුරැ පරම්පරාව 
දමච්චරකේ කලේ මට දමනේන දම්ක කියලා දීලා තිදයනවා. මම අහලා 
තියනවා යමකේ ඉදිරිපතේ කදළාතේ දමනේන දම් උපමාන දිදගේ දම් ටික 
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දතෝරාගනේන, දම් ටික පරතිකේදෂේප කරනේදනයි කියලා. අපිට සමහර 
දවලාවට ඒ ගුරැ පරපුරැවලිනේ, දලේ පරපුරැවලිනේ, නෑ ෑ පරපුරැවලිනේ 
යම් යම් ඥාන ලැබිලා තියනවා. ඒකට කියනවා අනුසේසව කියලා. ඒ 
අනුසේසවය තුළතේ ශර ේධාදව, රැිදය තියන මූලික අඩුපාඩුකම් ද ක 
තිදයනවා. ඒ තුළ සතය දනාතිදබනේන පුළුවනේ. පරතිකේදෂේප කළ 
ද ේ තුළ සතය තිදබනේන පුළුවනේ. 

ඊගාව එක තමයි ආකාර පරිවිතකේකය. ආකාර පරිවිතකේකය 
කියලා කියනේදනේ තර්කදයනේ බැසගතේතට පසේදස ඒ තර්කදයනේ 
දිනපු ද ේ හරි, තර්කදයනේ වැරදිච්ච ද ේ වැරදියි. නැතේනම් යු ේධයකේ 
කරලා (සාමානදයනේ බාහිර දලෝකදයේ දකදරන) යු ේධය දිනපු එකා 
දකාදහාම හරි කමකේ නෑ දිනපු එකා හරි. පැරදිච්ච එකේදකනා 
වැරදියි. ඒ කියනේදන අවසාන ඵලය ගතේත කරමදේ ය 
සාධාරණීකරණය කරනවා. ඒක තමයි තර්කදයනේ කරනේදනේ. 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා තර්කයතේ ඒ වදගේ 
හුඟද දනකේ දපදනන ද ේවලේ විනිශේචය කරන ද යකේ. නමුතේ 
තර්කදයනේ දිනල ඔපේපු කරගතේත ද ේ තුළ අසතය තිදයනේන 
පුළුවනේ. තර්ක කරලා බැහැර කරපු ද ේ තුළ සතය තිදයනේන 
පුළුවනේ. 

අනිතේ එක තමයි දිට්ඨි නිජ්ඣානකේඛනේතිය. මම බලාගතේත 
 ෘෂේටිය. තමනේ බැසගතේත  ෘෂේටිය. ඇතේත තිබුණතේ මට දම්ක නං 
ඕනැ නෑ කියලා අපිට කියනේන සි ේ  දවන දවලාවලේ තියනවා. 
සමහර අවසේථාවල කියනවා හරි යනේන පුළුවනේ, නමුතේ එපා. ඒක 
දනාදවයි මදගේ  ෘෂේටිය දම්කයි කියලා ආධානගරාහීව අපි සමහර විට 
දැඩි බල  ෘෂේටිගත දවනවා. ඒ  ෘෂේටිගත උනාට පසේදස දබාරැ උනතේ 
ඒක අපිට ව  දුනේනතේ අදපේ  ෘෂේටියට අහු දවන ද ේ විතරකේ අපි 
බදාගනේන ගතියකේ තිදයනවා. 

දමනේන දම් කරම පහම සංසේකාරවලට යටයි. ඒ නිසා දම් 
සියු සංසේකාර අනිතය පිණිස පිහිටනවා, ඒ සියු සංසේකාර දුක 
පිණිස පිහිටනවා කිේව නං ඒ මනුසේසයට දතේදරනවා ඔච්චර දලෝදක 
රණේඩු කර කර ඉ ේදි දපාේඩකේ පැතේතකට දවලා බලා හිටපුවහම 
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ඉතුරැ දවන ද යකේ කාපුවහම ඉවරයි. රණේඩු දකරැවතේ කනේන 
දවනේදන අඩුපාඩු සහිතව. රණේඩු දනාකර හිටිය නම් දනාකා ඉනේන 
දවනේදනේ නෑ. අදපේ කර්මානුරෑපව අපිට ලැදබනවා. ඒ නිසා භාවනා 
කරලා ඉදිරියට යනේඩ යනේඩ යනේඩ, ඒ මනුසේසයා සි ේධියකදී ඉකේමනට 
අත දපාවනේන යනේදනේ නෑ. යනේඩ අරිනවා. ටිකකේ දුර යනේඩ ඇරලා 
පැතේතකට දවලා බලා ඉනේනදකාට දතේදරනවා ඉතාම බලවතේ වූ, 
හෘ ය සාකේෂියට ඉතාම එකඟව දම් රණේඩු කරන දකනා සමහර විට 
වැරදි පැතේදත ඉනේදන. හදිසිදය විනිශේචය කළා නම් අපි ඒ පු ේගලයා 
නිසා ඒ වැරදි විනිශේචයකට එනේන තිබුණා. දැනේ දහාඳට දතේදරනවා 
ඒ මනුසේසයතේ දැනේ හතීදකාන හතේඅටදපාදළේ ගාගතේත, බැබිල ගදහේ 
කැත කරගතේත බලේදලකේ වදගේ  ඟලනදකාට නම් අපිට 
දතේරැම්ගනේන පුළුවනේ දම් සටනට එළඹිලා ඉනේන කට්ටිය ජීවිත 
පරිතාගදයනේ සටනේ කරනදකාට, පැතේතකට අඩිය තියාගතේත 
දකනාට, ආ.. දැනේ නම් ටිකකේ පැහැදිලියි තතේතේවය. නමුතේ තාමතේ 
නරකයි විනිශේචයකට යනේන. තාමතේ ිතේතකේෂණයකේ ඉවසනේන ඕනැ. 
ඒකට තමයි අපණේණක පරතිපතේතිය කියනේදනේ. අවිරැ ේධ පරතිපතේතිය 
කියනේදනේ. දමනේන දම්කට තමයි සාමීචී පටිපනේන කියනේදන. 

අපි ශාසනදයේ වැඩ කරනේදන කවදාවකේවතේ අපිට දම් 
වර්තමානදයේ දම් දගාජදාන, දැඩි දසේ අදපේ අවධානය ඉලේලන එකම 
ද ේකිනේවතේ විනිශේචයකේ ද නේදනේ නෑ. ඒ වදගේ ද ේවලේ අනනේත 
අපරමාණ දම් ශාසදනේට දවලා තියනවා. විනය පිළිබඳ කථා 
කරනදකාට හැම දවලාදවම හෑම විනය පරිච්දේ යකට පසේදස විනී 
වසේතු ටිකකේ දපනේවනවා. සිදු වූ සැබෑ සි ේධි. දමනේන දම්ක දමදහම 
දවලා තියනවා, දමනේන දම්කයි විනිශේචය. බලනදකාට විනිශේචයවලේ 
ඉතාමතේම එකිදනකට සමීපයි. එකකවතේ කළු සදුු දභේ යකේ නෑ. 
හුඟාකේ විචල සාධක තියනවා. අපි දම් එකකේ අරදගන දැඩි දසේ 
ඔපේපු කරනේන හ නදකාටම පෘථගේජන භාවය මතු දවනවා. සංසේකාර 
ගතිය මතු දවනවා. අපි වහාම කර්ම චකරය කරියා කරදගන ඒ 
දවලාදවම අපි විනිශේචයකේ ඇති කරගනේනවා. පරධාන වශදයනේ 
සර්වඥ ද ේශනදයේ ඇතුළතේ දවනවා “දචතනාහං භිඛඛදව කම්මං 
වදාමි” කියල. ඒ සංසේකාරයනේ කරනදකාට මම කලිනුතේ මතකේ කළා 
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වචතසික 50 කේ වැදඩනවා. පරධාන වචතසිකය වශදයනේ 
දපනේනනේදනේ දච්තනාව. සංසේකාර කියලා දපනේවනදකාට මුලේ 
දපදළේ ඉනේන මුලේම එකේදකනා දපනේනනේදන දච්තනා. දච්තනා 
පසුපස ඉනේන අනිතේ අය ටික ඔකේදකාම දපාදිය ගහපුවහම තමයි 
ඒකට කියනේදන සංසේකාර. 

ඒ නිසා අපි දච්තනා පූර්වකව ඔළදමාළ විධියට ඉදිරිපතේ 
දවන ගතියකේ තියනවා, අදපේ ඥානය මඳ දවනේඩ දවනේඩ, ඉවසීම අඩු 
දවනේඩ දවනේඩ. ඒ නිසා අපිට සි ේ  දවනවා භාවනා කරදගන 
යනදකාට යනදකාට තමනේදගේම අතේදැකීම් නිසා දම් සර්වඥයනේ 

වහනේදස ද ේශනා කරපු ආකාරයට, “ඛන්ති පරමං ත්පා තිතික්ඛා” 
කේෂානේතිය පරම තපසයි. ඒ නිසා අපට සි ේධියකේ දවනදකාට ලජ්ජී 
කුකේකුච්ච දවන එකයි අපට විනදයේ කියල තියනේදන. වහා ඉදිරියට 
පැනලා ඒක කරියාතේමක කරනේන ගතේදතාතේ, ඇතේතටම ඒ පු ේගලයා 
අවංක නෑ කියල කවදාවතේ කියනේන බෑ. ඒ මනුසේසයා සේපර්ශයකේ 
නැතිව කරියාතේමක දවනේදන කියලා කවදාවතේ කියනේන බෑ. හැඟීමකේ 
කැකේකුමකේ නෑ කියල කවදාවතේ කියනේන බෑ. නමුතේ ඒ කැකේකුමවතේ 
ඒ හැඟීමකේවතේ ඒ සේපර්ශයවතේ දහාඳකේ කරයි  නරකකේ කරයි  කියන 
එක සීයට පනහ පනහ තමයි දයදිල තියනේදනේ. ඒ නිසා දහාඳ 
දැනමුතේදතා, එදහම නැතේනම් හුඟකේ කාරණා විඳගතේත ඇතේදතා, දම් 
සි ේධිය යනේන ඇරලා හුඟාකේ දවලා බලාදගන ඉනේන එක තමයි 
කරනේදන. හුඟකේ දවලාවට එතදකාට අර වහා පැනලා කරියාතේමක 
කරන ඇතේතනේට දපේනේදන දම් මනුසේසයට කිස ි කැකේකුමකේ නෑ. 
දමානවා උනාම දමාක , එයාට නං දමාදකෝ කියලා ඊට පසේදසේ 
දකානේ කරනේන පටනේගනේනවා. ඒ කියනේදනේ කැකේකුම තියනවා නං 
දම්ක ගාගනේඩම ඕනෑ. අදපේ සාමානදයනේ දම් ඕළාරික භාෂාදවනේ 
කියනව නං කැකේකුමකේ තිදයනේනතේ ඕනෑ, ඒ නිසා හැම ද ේකිනේම 
ගාගනේනවා නං අනාගනේනව නං දම් සමාජදයේ දබාදහෝම විසිලේ 
ගහන ගතියකේ තියනවා. දම් සංසාදර දකාච්චර නං අපි ඔය වැදේ 
කරනව ? 

ඉතිනේ ඒක නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ දම්කට දම් වදගේ 
මූලධර්මදයනේ විතරකේ දනදවයි, පරාදයෝගික පැතේත දගාඩකේ ද ේශනා 
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කරල තිදයනවා. උනේවහනේදසේ එම නිසා හැම පැතේතම බලලා ඒක 
අතීත වශදයනේ අනාගත වශදයනේ පරතුතේපනේන වශදයනේ, හීන 
වශදයනේ පරණීත වශදයනේ, ඕළාරික වශදයනේ සුඛුම වශදයනේ, දූර 
වශදයනේ සනේතික වශදයනේ, අජ්ඣතේත වශදයනේ බහි ේධ වශදයනේ, 
හෑම පැතේතම බලනකලේ අනිතේ සංසේකාර ඔකේදකාම පුළුවනේ තරම් 
අමතක කරනේන. අමතක කරලා එක සංසේකාරයක දම් සියලේල දැකේක 
නම් ඔබට දතේදරයි ඒ ටික බලාගනේන අවුරැදු කීයකේ එක අරමුණකේම 
බලනේන දවනව ? දම් අනේ මට ඇදහනේ කනට කදනනේ නාසයට 
නාසදයනේ දිවට ආදී වශදයනේ දම් පහකේ වූ ද ේවලේ විෂදයහි දම් 
විඤ්ේාණය දාසකම් කරන තාකේ කලේ ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණය 
පවතින තාකේ කලේ, කවමදාකවතේ ඒ ඇතේතාට තමනේට හිත සුව පිණිස 
සාධාරණ ධාර්මික විනිශේචයකට එනේන බෑ. අවංක දවනේන නම් 
පුළුවනේ. සේපර්ශයකේ ඇතුවම කථා කරනව දවනේනතේ පුළුවනේ. 
කැකේකුමකේ ඇති දකදනකේ දවනේනතේ පුළුවනේ. වැඩට බැහැපු 
දකදනකේ දවනේනතේ පුළුවනේ. වීර්යවනේත දකදනකේ දවනේනතේ 
පුළුවනේ. දකායි ද ේ තිබුණතේ පණ එපා කියල හරි කමකේ නෑ, දම් 
ගතේත අරමුදණේ හෑම පැතිකඩකේම හෑම අඟපසඟකේම හෑම අංගයකේ 
පරතංගයකේම වංජන අනුවංජනයකේම දැකේක  වසට එයාට 
දතේදරනේන පටනේගනේනවා, දම් සංගදිදය තමයි දනාදැකේක ද ේතේ ගැබ් 
දවලා තිදයනේදනේ. 

ඒක නිසා අපට දමතනදිතේ දතේරීමකේ කරනේන දවනවා. ඒකයි 
සර්ඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කදළේ දම් දුකේඛ නිදරෝධගාමිනී 
පරතිපදාදවදි මමතේ ද නව විකලේපයකේ. ඒකට අප ි කියනවා ආර්ය 
අෂේටාංගික මාර්ගය කියලා. ඒකතේ සංසේකාරයකේ. හැබැයි ඒක තමයි 
සංසේකාර තවතවතේ අඩු කිරීම පිණිස දලේශ බවට පතේ කිරීම පිණිස 
ඇති දහාඳම සංසේකාරය. නමුතේ ඒකතේ සංසේකාරයකේ. ඒක නිසා කව  
හරි ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගයතේ අතහැරපු  වස දවනකලේ කවදාවතේ 
නි හසකේ ලැදබනේදනේ නෑ. අඩු ගාදන අපි ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගය 
පැතේතට ගිහිලේලා හරි රණේඩු කරනේන පටනේ අරගනේනවා, ඒක 
දිනවනේට ඕනැ, ඒක ජයගනේට ඕනැ කියලා. ඒ කියනේදනතේ ඒක 
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සංසේකාර වශදයනේමයි භාර අරදගන තිදයනේදන. පරදයෝජනය 
සලකල දනදවයි. 

ඒ නිසා අදපේ ඥානදයේදී යම් තාකේ අදපේ විඤ්ේාණය ඉනේද්රිය 
පටිබ ේධ නම්, අපි භාවනා දලෝදක ඉනේදනේ තාම පහළ මට්ටමක. 
ඉනේද්රිය පටිබ ේධ ඥානය කියලා කියනේදනේ අපටි ඒ ඥානය පහළ 
දවනේදන ඇදහේ. විඤ්ේාණය පහළ දවනේදනේ ඇදහේ, කදනේ, නාසදයේ, 
දිදේ, ශරීරදයේ. දහාඳට අරමුණ දිදගේ ඉනේනදකාට තමනේට 
වැටදහනවා දම් අරමුණ මට ඇඟට දැදනනවා, එදහම නැතේනම් 
කනට ඇදහනවා, නාසයට දැදනනවා ආදී වශදයනේ දම් ඉඳුරනේ පකේෂ 
කරගන, ඉඳුරනේ සාකේෂි කරදගන පවතින තාකේ කලේ ඒවා පරඥපේති 
විෂදයේ හැසිදරනේදන. ඒකට හැඩ තිදයනවා. නිල තියනවා. ආකාර 
තියනවා. විවිධ ආකාර තිදයනවා. දමදහම තමයි අපි හැමදාම 
භාවනාවට බහිනදකාට පටනේගනේදන. 

නමුතේ එහිම ඒ අරමුදණේම ඉනේනදකාට ඉනේනදකාට දම්ක 
ඇහැට අහු දවනව  දම් දවලාදව කනට අහු දවනව  නාසයට දිවට 
ශරීරයට  කියන එක, දම් අනනතාව නැති දවනවා. ඕනේන 
දයෝගවචරයා තකේකු මුකේකු දවනවා. ඕනේන කලබල දවනවා. 
තියනව  නැ ේ  දහායනේන බෑ. අරමුණ පිම්බීම හැකිළීම තිදයනව  
 නේදනේ නෑ. ආශේවාස පරශේවාස තිදයනව   නේදනේ නෑ. හිත හැම 
ද ේකම පාදවනේන පටනේ අරගනේනව කියලා අර අනිනේද්රිය පටිබ ේධ 
විඤ්ේාණ මට්ටමකට හිත වැදඩනදකාට අනිතේ ආගම්වල කට්ටිය 
හිතනවා දැනේ නම් ද යියනේනානේදසේ තමා. ඇයි දම්ක ඇහැට කනට 
නාසයට දිවට අහු දවනේදන නෑ. දම්ක පටනේගැනේමකේ නෑ. 
අවසානයකේ නෑ. දහාඳතේ නෑ නරකතේ නෑ. ඉතිනේ අර හිනේදු ආගදම් 
තියන මැවුම්කාර ද යියනේවහනේදසේදගේ ලකුණු ඔකේදකාම තිදයනවා. 
‘ඒදකෝ’, ඒ වදගේම සර්ව බලධාරී, හැම තැනම ඉනේනවා, හැම 
දකදනකුටම තිදයනවා, හැම දවලාදවම තිදයනවා ආදී වශදයනේ 
ඔකේදකාම ලකුණු තිදයනවා. 

දයෝගවචරයාට සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා දම් 
ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණදයේ පටනේ අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණයට 
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යනේන පුළුවනේ දවනේදන දබාදහෝම කලාතුරකිනේ දකදනකේට. ඒකතේ 
අර කියන දහාඳ ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ග සංකලේපයකේ දිදගේ පරතිපදාව 
සතතදයනේ පවතේවන දකනාට. එතනිනේ ගියාට පසේදස ඒක 
බාරගනේන ලෑසේති නැතේනම්, එයා ඒ දවලාවට නූලේ බඳිනේන හ නවා 
නම්, පිනේකම් කරනේන හ නවා නම්, පිළියම් කරනේන හ නවා නම්, 
දම් මදගේ සතිය කැඩිලාද ෝ, එදහම නැතේනම් දම් සමාධිය බිඳිලද ෝ 
නැතේනම් කවුරැ හරි හූනියම් කරලද ෝ නැතේනම් භූතදයාද ෝ ආදී 
වශදයනේ දම් මඩ කැලතුණා වදගේ කලලේ මඩකේ බවට පතේ 
දවනදකාට, අහු දවනේදන නැති ද යකේ බවට පතේ වුණහම 
දයෝගාවචරයා කිසා දගෝතමී  රැව අරදගන ඇවිදිනවා වදගේ හැම 
තැනම දම්ක අරදගන ඇවිදිනවා. දම් මධසේථානය හරි නෑ, දවන 
මධසේථානයකට යනේන ඕනැ. දම් ගුරැවරයා දහාඳ නෑ, දවන 
ගුරැවරදයකුට යනේන ඕනැ. දම් කරමය හරි නෑ. දකාදතනේට ගියතේ 
දම් විඤ්ේාණය, දම් සංසේකාර පිළිබඳව දතේරැම්ගනේන ඉසේසර දවලා 
දම් අනිනේද්රිය පටිබ ේධ භාවය ආවට පසේදස ඉතාම ඉවසිලේදලනේ ඒක 
දිහාම බලාදගන හිටිදයාතේ, තමනේ ගතේත මූල කර්මසේථානදයේම 
අනාගත සේවරෑප අතීත සේවරෑප එනේන එපායෑ දමදතනේට. ඇයි 
දමාක , වර්තමාන සේවරෑපය දිය දවලා. වර්තමාන සේවරෑපදයේ 
සටහනේ ආකාර නෑ. නමුතේ නැතේදතතේ නෑ. ඔය සංඥාව ගැන කථා 
කරනදකාට කිේවා “න විසඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී දනා පි අසඤ්ඤ්ී” ආදී 
වශදයනේ දමාක ේද ෝ සංඥාවකේ තිදයනවා නමුතේ දම්ක කියාගනේන 
බෑ. නිකං ඇඟ කිලිදපාළනවා වදගේ. ඉතිනේ දයෝගාවචරයා කමටහනේ 
සු ේ  කිරීම නතර කරනවා. වැඩකේ නෑ. කිේවට වැඩකේ නෑ. 
දමාකකේද ෝ භාවනාව පැටලිලය කියල. 

ඉතිනේ දමතනදි ගුරැවරයා දකදරහි විශේවාසය තුළිනේ, 
නැතේනම් ගුරැවරයා කලිනේ දම්වා ධර්ම දකාට්ඨාස ධර්ම සාකච්ඡා 
මාර්ගදයනේ කියලා දීලා ඇති ගතිදයනේ දයෝගවචරයට පණ දපාවලා 
තිබුදණාතේ, අදනේ දයෝගාවචරයා දහාඳට දතේරැම් අරගනේනවා දම් 
අරමුදණේ තියනවා සුඛුම අවසේථා, දම් අරමුදණේ තියනවා දූදර් 
අවසේථා, දම් අරමුදණේ තියනවා බහි ේධා අවසේථා, දම් අරමුදණේ 
තියනවා අපරිය අමනාප අවසේථා. ඉතිනේ ඒක අවදබෝධ කරනේදන 
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නැතුව දම් සිදුවීම අවදබෝධ කරනේන බෑ දනේ. අරමුණ දැකේකයි 
කියනේන බෑ දනේ. දැනේ අනේන ඒ දමදතකේ කලේ දනාදැකේක ඉතාම සියුම් 
දකාටසකට යන එකයි සි ේ  දවනේදනේ. දවනදාට වඩා වීරියකිනේ 
දවනදාට වඩා දලාකු දගෞරවයකිනේ, දවනදාට වඩා දලාකු චර්යාවකිනේ 
හැමදාම ඒ දවලාවට ඒදකම දයද මිනේ දම් සූකේෂේම දකාටසේ 
අලේලගනේන ඕනෑ. එතදකාට හිත අනිනේද්රිය පටිබ ේධ තැනට යනවා. 
විඤ්ේාණය විඤ්ේාණය පමණයි. ඉබ්බා තමනේදගේ ඔළුව අතපය 
වලිදග ඔකේදකාම කට්ට ඇතුළට ගතේතම එක ගුලියයි. ඇවිදිනේදන 
කරනේදන නෑ. එදහමම සිසිර තරණය කරනවා. ඒ වදගේ තමයි හිත 
සම්පූර්ණ ඇතුළට ඇ ගතේතා වදගේ අවසේථාවකට පතේ දවනවා. 
දයෝගාවචරයා ඒ දවලාදේදී කලදකාල කරගනේනව නං, සැක බාදා 
සංකා ඇති කරගනේනව නං එයාට කියනේන තිදයනේදනේ නිවන සඳහා 
භාවනා කරන දකදනකේ නම් දනදවයි. එකේදකෝ කාට හරි කියනේන, 
නැතේනම් දම් දලෝදකේ තියන දමෝසේතදර්ට අනුව, එදහම නැතේනම් 
අහසිනේ යනේන, එදහමතේ නැතේනම් අනුනේදග හිතේ කියවනේන - දම් 
වදගේ තුච්ඡ ලාමක ආශා ඉදිරිපතේ කරගතේදතාතේ මාරයාතේ ඒ වදගේම 
හතර මහ භූතදයාතේ, දුර්වල මනුසේසදයකේව හයිය ඇති පුරැෂදයා 
ද නේදනකේ අතේ ද දකනේ අලේලාගන එහාට දමහාට වන වන 
දකසේදසනේ අලේලල දහාලේලනේනා වදගේ අර මනුසේසයා සහලවනවා, 
දවදහස කරවනවා. පුදුමාකාර ව  කරනවා. 

ඒ අනුව දතේරැම් අරගනේන දම් සංසේකාර පරකටව තමනේදගේ 
අත යට තිබුණතේ, එදහම නැතේනම් තමනේ ඒකට යට දවලා හිටියතේ 
දම් තුළ තිදයනේදන හතීදකාන පැතිරිච්ච අනිත භාවයකේ. ඒ 
වාදගේම දම්දක තිදයනේදන දුකේ එළවන ගතියකේ. ඒ නිසා දම් දුකේ 
එළ වන භාවදයේ සියලේල මට දැකගනේන ඕනෑ. ඒ සියලේදලම නෑ සිතේ 
එළවන ගතියකේ. සියලේදලම නෑ තමනේදග බලාදපාදරාතේතු. අර 
කලිනේ ගිහි කාදල, පෘථගේජන කාදල භාවනා කරනේන ඉසේසර තිබුණ 
බලාදපාදරාතේතු ඉෂේට වන ගතියකේ නෑ. ඉච්චා භංගතේවයකේ එනේන 
ඉඩ තිදයනවා. එපා දවන ගතියකේ එනේන ඉඩ තියනවා. කම්මැලි 
දවන ගතියකේ එනේන ඉඩ තියනවා. බය එළදවන ගතියකේ එනේන ඉඩ 
තියනවා. ආනේන ඒ බව දතේරැම් අරදගන දැනේ මම ගැඹුරැ භාවනාවක 
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ඉනේදන. ඒකට කාදගවතේ සරණකේ නෑ. මදගේම සමාධිදයේ සරණයි. 
මදගේම සතිදයේ සරණයි. සති සමාධි ද ක කැඩිල නැතේනම්, අරමුදණේ 
නම් හිත පවතිනේදන, හිදතේ, අරමුදණේ, දම් වදගේ දනාදැකේක පැති 
රාශියකේ තිදයනවා. දමේව දනාදැකේක නිසයි, දම්වා දැකගැනීම 
නිවනට දයාමු වන බව දනා නේන නිසයි අපි හැම දවලාදවම  නේන, 
රැියට ශර ේධාවට ගැළදපන අනුසේසවයට ගැළදපන තර්දකට 
ගැළදපන  ෘෂේටියට ගැළදපන ද ේවලේ දමදතකේ කලේ අලේල අලේල 
හිටියා. කවදාවතේ ඒක ඒකානේත නිෂේටාවකේ ද නේදනේ නෑ. 

ඒ නිසා දම්කට කට ඇරලා කියනේන පුළුවනේ දුකේඛ පරතිපදාව 
කියලා. නමුතේ ඒ දුකේඛ පරතිපදාදව නටනේදන දමාකට ? දුක නැති 
කරනේනයි. වඩනේන දනදවයි. ඒ නිසා දැනේ අපි සෘජුවම දුකතේ එකේක 
වැඩ කරනවා. දුදකේ තිදයන දපදළන බව අපිට ඇදහනේ කදනනේ 
නාසදයනේ  කිනේනා වදගේ විඤ්ේාණයට වැටදහනවා. ඒදක තිදයන 
සනේතාපන ගතිය දහාඳට වැටදහනවා. නමුතේ දැනගනේන ඕනෑ 
සංසාරදයේ කවදාවතේ අපි දමදතකේ කලේ දුකට දම් විදියට මුහුණ 
දනාදුනේන නිසයි, දම් දවලාදවදි දවන දවන ද ේවලේ දහායාදගන 
පැනපු නිසයි, අපි දම් සංසාදර කාම රාජිනීදග රාජදයේ දාස බැල 
දමදහවරකම් කරනේදන. දැනේ අපි අදපේ බිසේනසේ එක කරනවා. දුකට 
ඍජුවම මුහුණ දීලා තිදයනවා. ඒ නිසා සංසේකාරවලට අපිව 
දහාලේලනේන බෑ. දමදතනේදි ඒ නිසා දයෝගාවචරයා අනිවාර්යදයනේම 
අර සැප එදළේදව නැතතේ බලාදපාදරාතේතු ද ේ දනාවුණතේ දගනාපු 
කර්මසේථානය දිදගේම ඉදිරියට යනවා. ඒක සමථදයදිතේ වලංගුයි. 
විපසේසනාදවදී තදිනේම වලංගුයි. දලාකු අධිෂේඨාන ශකේතියකේ ඇති 
කරගනේන දවනවා. දම් දවලාදවදි ඒක බහා තබල පර්යංකදයනේ 
නැගිටල යනවා කියලා කියනේදනතේ සංසේකාරයකේ තමයි. හිටියතේ 
සංසේකාර තමයි. ඒ නිසා ඒ විවිධාකාර ද ේවලේ තමනේදග අත යටට 
අරදගන දිගට කරදගන යනවා නං, ඒ තුළ දකාදහාම  විඤ්ේාණ 
පහළ දවනේදන කියලා දතේදරනවා. ඒ සංසේකාරයනේදගනේ තමයි 
විඤ්ේාණය පහළ දවනේදනේ. ඒ නිසා තමනේට කබරදගායා හම්බ 
උනතේ තලදගායා කරගනේන තමනේට පුළුවනේ. 
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එදහනම් ඇයි අපි අනුනේට දදාසේ කියනේදන? අනුනේ චපලයි 
කියනේදන? ඇයි අපි අනුනේට දදාසේ කියනේදන, අනුනේ මායාකාරී 
සටකපට, එදහම නැතේනම් දම් දම් දුර්වලකම් තිදයනවා කියලා? 
ඇතුළතිනේ බලනදකාට අපිතේ පෘථගේජනකම කියනේදන දම් වදගේ සට 
මායාකාරී සේවරෑපයකේ. එක පරදතෝ බැලේමකේ අනුනේදගේ ද යකේ දිහා 
බලා ඉනේනවා වදගේ සතියට යට කරල බලාගන ඉනේනදකාට 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ සජීවීව අවදබෝධ කරගතේත ධර්මය ඒ දුක තුළ 
ඒ ඉච්චා භංගතේවය තුළ පරාජය තුළ දම් දුකේඛ පරතිපදාව තුළ 
පුදුමාකාර විදියට සජීවී දවනේන පටනේගනේනවා. ඉතිනේ එතනදී 
දයෝගාවචරයට අර සාමාන වීරිය දනාදවයි, වීරවනේතකමකේ ඕනැ 
දවනවා. දතේරැම් අරගනේන දවනවා දමතනදි පැනලා යාම තමයි 
පෘථගේජනකදම් හැටි. නමුතේ පැනලා දකාදහ  යනේදන. ගිහිලේලා 
කබදලනේ ලිපට තමයි වැදටනේන. ඊට මීට වැඩිය දහාඳයි දම් ඉදිරියට 
පැමිණිච්ච දුක, දනාපැමිණි සැපකේ ගැන (සැපකේ කියල හිතුවට දුකම 
තමා තිදයනේදන) නමුතේ සැපකේ කියල හිතලා දමතනිනේ නැගිටලා 
යාම ඒ ආධාතේමික ජීවිතදය දකානේ  පණ නැතිකම. නමුතේ ඒක 
තමයි දලෝදක හැටි. ඒ නිසා අපිට ඒක පරතිකේදෂේප කරලා දම් 
දලෝදක ඉනේනතේ බෑ.  

ඒ නිසා අපි අධිෂේඨාන කරගනේන ඕනෑ දාසේසැරයකේ වැටුණතේ 
කමකේ නෑ, දම් සංසේකාරවල සේවරෑපය ඇති හැටිදයනේ  කිනේන. 
මදගේම අඩුපාඩුකම් ටික මටම එපා දවන හැටි, මටම කම්මැලි වන 
හැටි, මම දම්ක  මල ගහන හැටි, ඒතේ පණේඩිතකමට එදහම උනාට 
දමාක  පණේඩිතදයකේ වදගේ ඒ කරපු ද ේට කරැණු ඉදිරිපතේ කරන 
හැටි, අනේන ඒක තමයි දලෝදක තිදයන විශාලතම විහිළුව. ඒක අපි 
තුළිනේම දැකගනේන පුළුවනේ නම් එදාට බුදුනේ දැකේක වදගේ. එදාට 
ඇතේතටම කථා කරගනේන බැරි තතේතේවයකට පතේ දවනවා. අපි දම් 
කතා කරනවයි කියලා කියනේදනතේ වචී සංඛාර. හුසේම ගනේනවයි 
කියලා කියනේදන කාය සංඛාර. සඤ්ේා දේ නා කියලා කියනේදන 
ිතේත සංඛාර. දම් සංසේකාර ඔකේදකෝම නැති කිරීම තමයි සඤ්ේා 
දේ යිත නිදරෝධය කියලා කියනේදන. ඕවා ඉතිනේ අදපේ පෘථගේජන 
පැතේදතනේ බලනදකාට මළා හා සමානයි. ඉතිනේ එවැනි ද ේකට තමයි 
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ඒ දයෝගාවචර ජීවිතදයහි, නැතේනම් විපසේසනාදවදී (ගැඹුරැ 
විපසේසනාදවදී) හිත දයාමු දවනේදන. ඒ නිසා ඒක බලනදකාට 
පෘථගේජන පැතේදතනේ බලනදකාට දලකු ඉච්චා භංගතේවයකේ වදගේ. 
නැතේනං තපසේසරකමකේ මහ අපිසේ ගතියකේ දපේනේන පටනේගනේනවා. ඒ 
නිසා එවැනි ධර්ම ඒ සියලේලටම ජනපරිය දවනේදන නැති එකතේ 
ධර්මදයේම ගතියකේ. ඒ නිසා අපි දහාඳට දතේරැම් අරගනේන ඕනැ ඒ 
රැියට අනුව ගිහිලේලාතේ බෑ. අර කලිනේ සඳහනේ කළ කරැණු පහම 
නැති උනතේ අදපේ සති සමාධි ද දකේ ඒකාකාර පැවැතේම තිදයනවා 
නම් අපි හැමදාම භාවනා විපසේසනා දලෝදකේ ඉසේසරහට යනවා. ඒකට 
දහේතුව දමාක , අපි සංසේකාර පිළිබඳව හතීදකාන හාතේපස 
දතේරැම්ගැනීමයි.  

ඒක තමයි දලෝදක තිදයන මනුෂ හිතකිනේ කරනේන පුළුවනේ 
උතේකෘෂේටම විකරමය. ඒක හරි නම්, ඇතේතම නම්, දවන දකදනකුට 
කරපනේ කියල කියනේන බැරි තරම් සංකීර්ණ ද යකේ. නමුතේ 
සර්වඥයනේ වහනේදස මහා කරැණාවකිනේ, ඒ විතරකේ දනාදවයි දම් 
කරැණු ඉදිරිපතේ කිරීදම් මහා පරඥාවකිනේ දැනේ අවුරැදු ද දාසේ පනේසිය 
ගණනකේ ගිහිලේලාතේ තවතේ දකදනකුට ආදරෝපණය කරනේන පුළුවනේ 
තරමට ධර්මය තුළ දම්ක ගැබ් කරල තිදයනවා. ඒකයි අපි දම් ලබපු 
ක්ෂණ සම්පතේතිදය තිදයන වටිනාකම. ඒ නිසා දම් කාරණා 
තමනේදගේ අතේදැකීමට ළං කරදගන තමනේදග පරතකේෂයට, ඒ වදගේම 
දැනුමට ළං කරදගන පුළුවනේ තරම් දම් පිළිබඳව හාතේපස 
වටහාගැනීමට මට ලැදබ්වා! නැවතතේ නම් අදනේ දම් සංසේකාරයනේ 
බදාදගන සංසේකාරයනේ උපාදාන කිරීදම් දමෝඩකම දනාකර, 
සංසේකාරයනේ සංසේකාරයනේ වශදයනේ දැකගැනීමට ශකේතිය වධර්ය 
බලය ලැදබ්වා කියලා අපි ඇතුළතිනේ පරාර්ථනා කරමු. 

ඒකට ඒකානේතදයනේම අපට තිසරණ සරණ තිදයනවා. අපිට 
ඉසේසරහිනේ ගිය ගමනේ කළ ඇතේතනේදග සුවඳ තියනවා. දම් වදගේ 
සේථානවල ඉනේනදකාට දගාඩකේ දැදනනවා. ඒ නිසා අධිෂේඨාන කරමු 
- ඒ ඇතේතනේදගේ සතුට පිණිසතේ ශාසනදයේ පැවැතේම පිණිසතේ අදපේ 
අභනේතර ශාසනදයේ ශීලය අධිශීලය කරගැනීමටතේ සමාධිය 
අධිසමාධිය කරගැනීමටතේ ිතේතය අධිිතේතයකේ කරගැනීමටතේ පරඥාව 
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අධිපරඥාව කරගැනීමටතේ දම් සංසේකාර සේකනේධය පිළිබඳ මනා 
වැටහීමකේ මට ඇති කරගනේන ලැදබ්වා කියන පරාර්ථනාදවනේ අ ට 
නියමිත ධර්ම ද ේශනාව දමතනිනේ නිම කරනවා. 
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44 │ විඤ්ේාණ සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං, භික්ඛ්ව භකි්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති, 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු. කථඤ්ච භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු: ඉධ භකි්ඛ්ව භික්ඛු ‘ඉති 
රූපං, ඉති රූපස්ස සමු ්යා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ග්මා; ඉති ්ව නා, ඉති 
්ව නාය සමු ්යා, ඉති ්ව නාය අත්ථඞ්ග්මා; ඉති සඤ්ඤා, ඉති 
සඤ්ඤාය සමු ්යා, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ග්මා; ඉති සඞ්ඛාරා, ඉති 
සඞ්ඛාරානං සමු ්යා, ඉති සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ග්මා ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති 
විඤ්ඤාණස්ස සමු ්යා, ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ග්මා’ තී ති; 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනදයනේ අවසරයි. අ  
අපි සතිපට්ඨාන සූතරයම සම්බනේධ කරදගන 44 දවනි වතාවටතේ 
පැයක ධර්ම ද ශනාවටයි දම් සූදානම් දවනේදන. 

අ  අපි පරදේශය ලබාගනේදනේ සේකනේධ පබ්බදයේ විඤ්ේාණ 
සේකනේධයටයි. ඒ නිසා අ  ද ේශනා දවච්ච දකාටදසේ, ඒ විඤ්ේාණ 
සේකනේධය අයතේව සේකනේධ 5 කේ පමණ මාතෘකා වශදයනේ දයාදාගනේන 
දයදුණා. එයිනේ අපි රෑපසේකනේධය, දේ නාසේකනේධය, සඤ්ේා 
සේකනේධය, සංඛාරසේකනේධය කියන දකාටසේ මීට ඉසේසර සතිවල 
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ආසනේන කාලදයේ ද ේශනා කරනේන දයදුණා. ගිය වතාදේ අවසනේ 
කරමිනේ සිටිදයේ සංඛාරසේකනේධය ගැනයි. එතනදී කාටතේ වැටදහනව 
ඒක දගාඩකේ ගැඹුරැ ධර්මයකේ ඇතුළතකේ ගැන සාකච්ඡා කරන 
දකාටසකේ බව. ඒ විදියට රෑපදයනේ දේ නාවට, දේ නාදවනේ 
සංඥාවට, සංඥාදවනේ සංසේකාරයනේට, සංසේකාරයනේදගනේ දම් අ  
විසේතර කරනේනා වූ විඤ්ේාණය කියන තැනට එනදකාට කරමික 
ගැඹුරකේ, එදහම නැතේනම් අනුපූර්ව පිළිදවළිනේ එනේට එනේට ඒ පෘතගේ 
ඥානදයේ නැතේනම් ධර්මදයේ ඇතේතා වූ ගැඹුර, පළලේ භාවය දහාඳිනේම 
විසේතර දවනවා.  

ඒ නිසා දම් ධර්ම දකාට්ඨාශ ගැන ඇහුම්කනේ ද නදකාට 
වුණතේ ද විදියක ආකලේප ඇති කරගනේන පුළුවනේ. එකකේ තමයි 
දමච්චර ගැඹුරැ දකාටසේ අපිට වැටදහනේදනේ නැත, අපිට ඒක අදාළ 
නැත, ඒ නිසා දම්වා අධයනය කිරීම දහෝ දම් විෂදයහි භාවනා 
කිරීමට තරම් අපි භාගවනේතදයෝ දනාදවයි, අප ි පේ කරනේදනෝ 
පාපතරදයෝ, වශදයනේ කලේපනා කරල හිත වට්ටගනේනතේ අනනේතවතේ 
ඉඩ තිදයනවා. අදනකේ එක තමයි, දම් ධර්ම දකාට්ඨාශ ඇහුම්කනේ 
ද නදකාට තමනේ ඒ යම් දකාටසකේ සතිපට්ඨාන වශදයනේ දහෝ ධර්ම 
සේකනේධ වශදයනේ අහලා තිදබන ද ේවලේවලට යම් ආදලෝකයකේ 
ලැදබනදකාට, තමනේ දම් ආගමික ජීවිතය හැඩගසේවාගැනීදම්දී යම් 
ආකලේප විකලේප තබාදගන කළා නම්, ඒ ආකලේප ඒ විකලේප ඒ 
නිසේසරණ අභාස හරි, දම් කරමදයනේ මට අ  දමච්චරකේවතේ දම්ක 
අවදබෝධ කරගනේන ලැබුණා කියලා ඒ ධාරණ මට්ටදම්දී සතුටකේ, 
එදහම නැතේනම් ිනේතාමය මට්ටදම් සතුටකේ, එදහම නැතේනම් 
භාවනා කරනදකාට ඒ කායානුපසේසනා වශදයනේ දහෝ රෑපසේකනේධය 
වශදයනේ දහෝ ඇති වීම් නැති වීම් වශදයනේ, ඒ වාදගේම 
දේ නාවනේදගේ ඇති වීම් නැති වීම් වශදයනේ තිදබන ඕළාරික පැතේත 
දහෝ පරතකේෂයට අහු දවනදකාට දලාකු සතුටකේ උනනේදුවකේ ඇති 
දවනේනතේ ඉඩ තිදයනවා. දම් ද කම දයෝගාවචර ජීවිතයට 
අතවශයි කියනේන පුළුවනේ. දම්ක මට බැහැ දම්ක මට ගැඹුරැයි 
කියල ඒක පරහාණය කරන කම්මැලි හිදතන ගති දයෝග ජීවිතයකට 
එච්චරම දුර බැහැර ද ේවලේ දනදේ. සමහර දවලාවට දහාඳට දම් 
ධර්ම දකාට්ඨාශ දමච්චර පැය ගණනේ විසේතර කරනේන ඕනෑ නැහැ. 
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එක ිතේතකේෂණදයනේ ද දකනේ සමහර දවලාවට එක පර්යංකදයනේ 
පවා වැටදහනදකාටතේ දලාකු සතුටකේ ඇති දවනේනටතේ ඉඩ 
තිදයනවා. නමුතේ සාමාන දයෝග ජීවිතය ගත කරනේදනේ දම් ද ක 
මැ . වරිනේ වර අර වාදගේ දබාදහෝම බරසාර විදියට ධර්මය ගැන 
කලේපනා කරල අපි පාපතරයි, නැතේනම් අපි අතිනේ අඩුපාඩුකම් 
තිදයනවා කියල, කුකුසේකරන දවලාවුතේ තිදවනවා. අනිතේ පැතේත 
හුඟකේ ඕනැවට වැඩිය මට දලේසියට ධර්මය වැටදහනවා කියල 
සතුටකේ එනේනතේ ඉඩ තිදයනවා. 

ආනේන ඒ ද ක අතරමැදිනේ යාම තමයි දම් දයෝග ජීවිතදයේ 
ආනුපුබ්බී පරතිපදාව. ඒකට දහේතු දේවා කියන අ හසිනේ තමයි දම් 
ද පැතේතට අයිති ධර්ම නි ර්ශනතේ අපිට භාවනාදවනේ ලැබිලා 
තිදයන, අපි අපි භුකේති විඳින අතේදැකීම් දකාට්ඨාශතේ හැකි තාකේ දුරට 
ඉදිරිපතේ කරනේන බලාදපාදරාතේතු දවනේදනේ. එහිදී සංසේකාර ගැන 
කතා කරනදකාට මූලිකව අපි දතේරැම් අරගතේතා, එක 
ිතේතකේෂණයක වැඩ කරනේදනේ ඇස කන දිව නාසය කය යන දම් 
පංදච්නේද්රියනේදගනේ එකයි. ඒකටයි විඤ්ේාණය (නැතේනම් මනස) 
දයාමු දවනේදනේ. එතදකාට ඇහැට දයාමු වුණා නම් හිත ඒකට චකේඛු 
විඤ්ේාණය කියනවා. කනට දයාමු වුණා නම් ඒකට දසෝත 
විඤ්ේාණය කියනවා. ඊළඟට එක එක ඉනේද්රියට ඉදිරිපතේ වන විදියට 
ඒ ඒ විඤ්ේාණයට විදශේෂ නමකේ ද නව චකේඛු, දසෝත, ඝාණ, ජීේහා, 
කාය විදියට. සමහර දවලාවට ඒ වාදගේ ඉනේද්රියවලට සම්බනේධ දනාවී 
මනායතනය වැඩකේ කරනදකාට මදනෝවිඤ්ේාණය කියනවා. දම් 
නිසා එක සංසි ේධියකේ දවනදකාට හිත තිබුදණේ චකේඛු විඤ්ේාණදයේ 
නම්, චකේෂුසදයේ නම්, අපි චකේඛු විඤ්ේාණය අතේ කින දවලාවක නම් 
දැකීම පමණමයි සි ේධ දවනේදනේ. ඒක පිළිබඳව කිසිම දබෞ ේධ 
නිකායක වා යකේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සංසි ේධිදයේදී රෑප සම්බනේධ 
දකාටස පමණයි අපි අතේ කිනේදන. ඒ නිසා ඒ දවලාදේදි අපි 
බිහිදරකේ ඒ වදගේම දගාළුදවකේ, ඒ වදගේම අතපය හිරිවැටුණ 
මනුසේසදයකේ ආදී වශදයනේ අදනකේ ඉනේද්රිය ඔකේදකාම අකරිය 
දවනේදනේ නැතේනම් චකේඛ ුවිඤ්ේාණයට අර සියයට සියයකේම වැඩ 
කරනේන ලැදබනේදනේ නෑ. චකේඛු විඤ්ේාණය පහළ දවනේදනේ අදනකේ 
විඤ්ේාණයනේ වසා  මමිනේ භංග කරමිනේ විනාශ කරමිනේ. එදහම 
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නැතේනම් චකේඛු විඤ්ේාණයට නැගී සිටිනේනට බැහැ. ඒ නිසා අපි 
ිතේතකේෂණදයේ අතේ කිනේදනේ අර ඇහැට  කින රෑප ටික පමණයි. 
නමුතේ දම් හිදතේ පවතිනේනා වූ වහා දවනසේ වනසුු බව නිසා 

“දූරංගමං එකචරං” ආදී වශදයනේ සටහනේ කරන දම් හිදතේ සේවරෑපය 
ඊගාව ිතේතකේෂණදයේදි දසෝත විඤ්ේාණය පහළ දවලා ඇහැතේ 
රෑපතේ ආදලෝකතේ සම්පූර්ණදයනේ අමතක කරලා අර සංසි ේධිදයේම 
ඊගාව ිතේතකේෂණදයේ තිදබන ශබ්  අතේ කිනවා දවනේන පුළුවනේ.  

දම් වදගේ ිතේතකේෂණ ද කතුනකේ එකතු වුණාම අපිට 
කියනේන හිදතනව, මම මුළු සි ේධියම දැකේකා ඇහුවා රස විනේදා ගඳ 
බැුවා සේපර්ශ කරල බැුවා කියන සම්පූර්ණ ිතරයකේ හිදතේ 
මැදවනවා. එතදකාට අපිට දපේනේදන ිතේතකේෂණ හයකේ හිටිය නම්, 
හදයේ හයම විනේ  කියල. නමුතේ මූලධර්ම පැතේදතනේ බලනදකාට නම් 
දපේනේන තිදයනේදනේ එක ිතේතකේෂණයක රෑප බලනව, තව 
ිතේතකේෂණයක ශබ්  අහනව, තව ිතේතකේෂණයක ගඳ බලනව, තව 
ිතේතකේෂණයක රස බලනව, තව දවලාවක පහස ලබනවා. අනේතිමට 
ඔකේදකාම හ ල දිගදටෝම සියලේලම  කිමිනේ හිටියා කියල දපාඩි 
සංසේකරණයකේ කරලයි අපි දම් කථාවට විඥපේතියට බහිනේදනේ. දම් 
සංසේකරණය දකරැවට පසේදස තව දකදනකේ වා  දකරැදවාතේ ඔබ 
ඒ දවලාදේ ඇහුම්කනේ ද මිනේ හිටිදය නෑ, කට ඇරදගන 
බලාදගනයි හිටිදය කියල, අපි අර නාහපු ද ේ ඇහුවා යයි හිදතනේ 
හිතාගතේත ද ේ ඔපේපු කරල දපනේවනේන දනාකරන වංචාවකේ නෑ, 
දනාකරන චපලකමකේ නෑ, කපටිකමකේ නෑ. දමනේන දමතනදී අපි 
ඇතේතටම දැකපු ද ේ ගැන කතා කරනව නම් අපිට තාර්කිකව 
පරතකේෂයට අලේලලා කතා කරනේන පුළුවනේ. ඒක ඔප දානේන හැඩ 
දානේන අපි ඇහුවා යැයි හිතාගතේත ද ේ, ගඳ බැුවා යැයි හිතාගතේත 
ද ේ, ඇතේතටම ඒ ිතේතකේෂණය දනදවයි ඊට දපර පසු ිතේතකේෂණ 
ගඳ බලලතේ තිදයනවා ශබ්  අහලතේ තිදයනවා. නමුතේ අපි ඔකේදකාම 
එක දවලාවට දකරැවා කියනේන දම් කරන විකාරය නිසා තමයි අ  
දලෝදකේ දමච්චර වා  විවා . දකාටිනේම කියනවා නම් බු ේධාගම 
ඇතුදළේ දමච්චර නිකාය රාශියකේ තිදයනේදනේ දමනේන දම් පුංි 
දවනස නිසා. නමුතේ ඒදකේ කියනවා නම් කියනේන තිදයනේදනේ 
නම්බුදව ජීවතේ දවන මිනිහට අවනම්බුව මරණයටතේ එහා. මරණයට 
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වඩා විශාලයි. ඒ නිසා ඒක ඔපේපු කරල දපනේවනේන අර එක හාමුදුරැ 
දකදනකේ හිටදගන ශේදලෝක පනේසියයකේ කිේවු තමනේ කරපු වැරැ ේ  
වහගනේන.  

දමනේන දම් සංසේකරණය නිසා තමයි දලෝකය හරිම විිතර. 
දම් නිසා තමයි දමච්චර දුදකනේ පිරිච්ච දලෝකය සියයට 50 
හාසදයනේ පිරිච්ච නිසා මනුසේසයාට ඔළුව උසේසාදගන ඉනේන 
පුළුවනේ දවලා තියනේදනේ. දම් දිහා බලනදකාට පුදුමාකාර ළමා 
නාඩගමකේ දම් වැඩිහිටිදයායි කියාගනේනා ඥානවනේතදයායි 
කියාගනේනා සිලේවනේතදයෝ කියාගනේනා පිරිසේ අතර තිදයනේදනේ. දවන 
දමාකවතේ දනදමයි මම බලනව නම් මා තුළතේ තිදයනේදනේ ඒකමයි. 
දමනේන දම් තතේතේවය සදබ්බ සංඛාරා අනිච්චා සදබ්බ සංඛාරා දුඛඛා 
කියන ඒ  ර්ශන පථය තුළිනේ ඒ දැකේම තුළිනේ  කිනවා නම්, ඒක 
දකාච්චර දහාඳ ? ඒ අතිනේ අපි ඒ විදිදහේ කුහකකම් චපලකම් අපි 
අතිනේ සි ේධ වුණතේ, අඩු ගාදනේ එදහම ද යකේ මා තුළ තිදයනවා 
කියල දැන ගැනිම විශාල දපෞරැෂතේව දවනසකේ ඇති කරන ද යකේ. 
විශාල දලස ඇතුළට අත දාල විමුකේතිය දිහාවට නිසේසරණය දිහාවට 
තලේු කරන මගකේ. දම් හාසේකම දමනේන දම් පුදුමාකාර හැකියාව 
තිදයන මූලධර්මයට තමයි අපි සතිය කියල කියනේදනේ. ඒ නිසා අපි 
දැකේකා කියල කියනේන හ න ද ේ සමහර විට දැකේකා යැයි කියල 
හිතාගතේත ද යකේ. අපි ඇහුවා යැයි දම් ඔපේපු කරනේන හ න ද ේ 
සමහර දවලාවට දැකල, ඒ අනුසාරදයනේ හිතාගතේත ඇහිලේලකේ 
දවනේන පුළුවනේ. නමුතේ ඒක වා යකට බැසේදසාතේ තාර්කිකව ඔපේපු 
කරනේන ගතේදතාතේ අපි ජීවිතය පරදුවට තියලා අපි අරක ඔපේපු 
කරනේන උතේසාහ ගනේනවා.  

ඒ නිසා පුළුවනේ තරම් ඒ වාදගේ ද ේක ස්බ්බ සංඛාරා අනිච්චා 
වාදගේ කටයුතේතකේ ඔපේපු කරල බලනේන නම්, කවදාවතේ නරකයි තව 
දකදනකේ සම්බනේධ කරගනේනට. තමනේදගේම අභනේතරගත 
සි ේධියකට හිත දාල බැුදවාතේ අපි ආශේවාස පරශේවාසයට හිත දානේන 
කියනව. පිම්බීම හැකිළීමට හිත දානේන කියනවා. ඒවා ඒකානේතදයනේම 
ආධාතේමික මධසේථ සංසි ේධි. දම් සි ේධියකේ දිහා බලාගන 
ඉනේනදකාට ඕනෑම දයෝගාවචරදයකුදගේ මුල කාදලදි ඇහුදවාතේ ඒ 
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දයෝගාවචරයා සමහර දවලාවට කියනවා මට ආශේවාස පරශේවාස එක 
දිගටම අවසේථා 10 බලා ඉනේන පුළුවනේ, නැතේනම් විනාඩි 10 කේ තතේපර 
10 කේ ඉනේන පුළුවනේ. පිම්බීම හැකිළීම එක දිගට මට තතේපර 7 කේ 8 
කේ තතේපර 10 කේ 15 කේ බලනේන පුළුවනේ කියල. නමුතේ දහාඳට දියුණු 
වුණාට පසේදසේ, නැතේනම් දයෝගාවචරයා භාවනාදවනේ යම් කිසි 
ඇතේත ඇති සැටිදයනේ  කිනේන පටනේගතේතට පසේදසේ දහාඳට විසේතර 
කරනවා දම් එක හුසේම රැලේලක වුණතේ හිත දකාච්චර වාර ගානකේ 
විවිධ ද ේවලේ කවලම් කරමිනේ  යනේදනේ කියලා. එක හුසේම රැලේලකේ 
තුළ හුසේම රැළි දාසේගානකේ තිදයනවා. ඒකතේ දැනගනේන පුළුවනේ පහු 
දවනදකාට. ඒ වාදගේම එක පිම්බීමකේ ඇතුළත පිම්බීම් රාශියකේ 
තිදබනවා. ඒකතේ දැකගනේන පුළුවනේ.  

ආනේන එදාට හිදතනවා දයෝගාවචරයාට දපේනවා එක හුසේම 
රැලේලකේවතේ එක පිම්බීම හැකිළීමකේවතේ එක දිගටම දැකේකා කියනේන 
අමාරැයි කියලා. නමුතේ ඒ දනා නේන කාදලේ භාවනා දනාකරපු 
කාදලේ ඇතේත ඇති හැටියට දනාදැකේක කාදලේ අපි විසේතර කරනවා, 
හුසේම රැලේල එක දිගට විනාඩි 10 කේ 15 කේ දැකේකා. එදහම නැතේනම් 
හුසේම රැලි 100 කේ හමාරකේ එක දිගට දැකේකා ආදී වශදයනේ. නමුතේ 
දහාඳට ගැඹුරිනේ බලනදකාට දම් එක හුසේම රැලේලකේ කියනේදනේ එක 
ඒකකයකේ දනදවයි. ඒක ඇතුදළේ කරියා රාශි රාශි සි ේධ දවනවා. 
සිතුවිලි සිතේ අනනේත අපරමාණ පහළ දවනවා. දම් අතරමැ  හිතතේ 
පිට ගියා  නැ ේ  කියල කියනවයි කියන එක, දහාඳට භාවනා 
කරපුවාම එනේට එනේට වචනදයනේ කථා කරගනේට බැරි තතේතේවයට 
පතේ දවනවා. ඉතිනේ ඒ නිසා අර මුලිනේ විනාඩි 10 කේ 15 කේ තිබ්බා 
කියන එක දබාරැවකේ කියල අපායගාමී අකුසල කර්මයකේ දවනව 
දනාදවයි. ඒ වාදගේම තමයි පසේදස එක හුසේම රැලේලකේ ඇතුදළේ 
දමච්චර වැඩ දකාටසකේ දවනව කියලා දැකපුවාම දම් නිසා මදගේ 
සතිය කැඩිලද ෝ, සමාධිය කැඩිලද ෝ කියල පසේසගහනේන කරන 
විගරහයකේ දනදමයි. දම් තමයි හැටි. දම්කට තමයි ඇතේත ඇති 
සැටිදයනේ දැකීම කියල කියනේදන. පහු දවනදකාට දතේදරනවා අපි 
දකාච්චර සංසේකරණය කරල  දම් වචන කතා කරනේදනේ කියල. 
නමුතේ ඒ සංසේකරණය පිළිබඳ ගැටුව සංසේකරණයකිනේම විසඳනවා 
හැර, ගැටුව පැතේතකට දාලා දබ්රනේන බැහැ. කතා දනාකර 
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කරනේනතේ බැහැ, දම් ඔකේදකාම හරි ගියාම කථා කරනේනම් කියල 
පැතේතකට දවලා ඉනේනතේ බැහැ.  

ඒක නිසා ඒ දවලාවට අවශ දවනේදනේ, තමුනේට අවංකව 
කියනේන තිදයන ද ේ කීදම් අ හසිනේ සාකච්ඡා කරදගන යනදකාට 
දම් තුළ දවනසේකම් දවනදකාට දයෝගාවචරයාට අවශ කරල 
තිදයනේදනේ, දම් දම් විදියට විය යුතුයි කියලා බලාදපාදරාතේතු 
දවනවට වඩා ඒ දවනසේකම් ඇතේත ඇති සැටිදයනේ පරකාශ කරන 
එකයි. ඒ පරකාශ කරනදකාට ඒක අවංක දවනේන දවනේන 
දයෝගාවචරයා කියනදකාටම තව පළපුරැදු දකදනකුට දහාඳට 
වැටදහනවා, ටික කාලයකිනේ දයෝගාවචරයාටම වැටදහනවා. ඒ නිසා 
දම් සංසේකාර පිළිබඳව අපි ගිය සතිදයේ ඉදිරිපතේ කරගතේත ද ේ වුණතේ 
ඉදිරිපතේ කරදගන භාවනා කරනදකාට තමනේට ඒදකේ යානේතරණය 
වැටදහනේනට හුඟාකේ භාවනා අතේදැකීම් අවශයි. නමුතේ ඊට කලිනේම 
දම් යානේතරණය දතේරැම්ගැනීමට නම් සමකේ  ෘෂේටිය වශදයනේ දම් 
සංසේකාරදයෝ අනිතදයෝය, දම් සංසේකාරදයෝ දුකේඛදයෝය කියන දම් 
කාරණා ද ක අඩු ගාදනේ අහල තිදයනේන ඕනෑ, අහලතේ හිදතේ 
 රාදගන තිදයනේන ඕනෑ. එදහම දනාවුදණාතේ ඒ කියනේදනේ ඒ ද ක 
දවනුවට අශෘතවතේ පෘථගේජනදයකේ දවනවා නම් මාරයා දීලා තිදයන 
ඒකායන ගැදට්, මළපුඩුව තමයි, දම් සෑම සංසේකාරයකේම නිතයි 
සුඛයි සුභයි කියන එක. ඒ නිතතාව නිසා තමයි අර රණේඩුව. මම 
දමදහම කිේවා, මදගේ කනට ඇහුණා, දමනේන දමදහම කිේවා, 
නැතේනම් මදගේ ඇසේ ද කට දැකේකා, දමනේන දමදහම වුණා.  

දමනේන දම් විදියට අපි ඒ දැඩි මතගරාහීව අරදගන දම් සතේත 
දාන  ණේඩ දාන තුවනේ තුවනේ දපේසුඤ්ේඤ් කලහ විවා  මුසාවා  දිගට 
යනේදනේ හුඟාකේ දවලාවට දම් හිතුවකේ මත ගතේත පරකේදෂේපණයකේ 
නිසා. ඒ නිසා අශෘතවතේ පෘථගේජනයා දබාදහෝම දේගදයනේ 
එකිදනක පිළිබඳ විනිශේචයවලට එළඹිලා ිතේත වශදයනේ දිට්ඨි 
වශදයනේ අර ගතේත සංඥාවලේ වැඩි දවනේන පටනේගනේනවා. ඉතිනේ ඒ 
පු ේගලයාට ගහපාදීලවතේ, එදහම නැතේනම් දවන යනේතරයක 
රසායනික මාර්ගදයනේවතේ ඒක අයිනේ කරනේන අමාරැයි. සතියට 
මතකේ කරල ද නේන ඕනෑ ඒ සංසේකාරදයෝ අනිත බව මූලධර්ම 
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වශදයනේ දැනදගන, ඒක නිතයි කියල හරි කමකේ නෑ අනිතයි කියල 
හරි කමකේ නෑ, එක වරකේ දනදම්  හසේවරකේ බලබලා ඉනේනදකාට 
දම්ක තනි ඝන මැණිකකේ දනදවයි, දම්ක ඇතුදළේ පැලඉරි රාශියකේ 
තිදයනවා, දම්ක දබාලේ දවච්ච එකකේ, දම්ක එච්චර වටින එකකේ 
දනදමයි කියල ටිදකනේ ටික, ටිදකනේ ටික දතේදරනේන පටනේගනේනව. 
අනේන ඒ දතේදරනේන පටනේ අරගතේතට පසේදස දිගට දිගට දිගට 
යනදකාට තමනේ දකාච්චර නම් දම් ඉදිරියට ඉදිරිපතේ වන සෑම ද ේම 
සංසේකරණය කරන ගතියකේ තිදයනවා ? ඒ දමාක  අදපේ 
ඉනේද්රියවලට ශකේතියකේ නෑ, ඔකේදකාම සනේනිදේ න එක තැන 
දැනගනේන. ඒ නිසා අශෘතවතේ පු ේගලයාදගේ සෑම දැනීමකේ තුළම 
සංසේකරණයකේ අවශමයි. ඒක අපි පිළිඅරගතේදතාතේ, කාදග හුනු 
කිලේදලෝදටතේ හුණු ටික ටික තිදයන බව  නේන නිසා, අපිට 
දතේදරනේදනේ අදපේ දම් තිදයන සංසේකරණ ගතිය වහාම දැනගැනීම 
සඳහා සියයට සියයකේම සතිමතේ වන එකයි, වර්තමානදයේ ඒ ද ේට 
හිත දයා න එකයි.  

නමුතේ අභාගයකට වදගේ දවලා තිදයනේදනේ අනුනේදගේ වර  
 කින එදකේ හරි රසවතේ බවකේ තිදයනවා. ඒක තමයි අදපේ වර . දවන 
විදියට කියනවා නම් අනුනේදගේ සංසේකාර දැකීම, මම මීට කලිනේ ධර්ම 
ද ේශනා ද කකිනේ මතකේ කළා වදගේ නි ර්ශන වශදයනේ ගතේතහම හරි 
විිතර කරගනේන පුළුවනේ ධර්ම ද ේශනාවක. නමුතේ ඒක අදපේ සංසේකාර 
මකා දානේන මායාවකේ බවට පතේ දවනවා. ඒ නිසා අපි නි ර්ශන ගනේන 
ඕනෑ, දලෝකයා සම්බනේධ කරගනේන ඕනෑ, අජ්ඣතේත බහි ේධා 
වශදයනේ සීමාව සලකලා. ඒ දමාක  අදපේ වර්තමානදයේ සිදු වන 
සෑම ද ේම දැනගැනීම තමයි අවශ කරනේදනේ. ඒකට විශේවාසය, 
විශේවසනීය භාවය ඇති කරගනේනයි අපි දම් නි ර්ශන ගනේදනේ. එදහම 
නැතිව කාටවතේ රි වනේන දකානහනේන, එදහම නැතිනම් අර කියන 
 ණේඩදාන සතේතදාන කියන ඒ රාශියට වැදටනේන දනදමයි. ඒ නිසා 
සංසේකාරයනේ පිළිබඳ බැුවතේ දලාකු හාසයකේ තිදයනවා. ඒ වාදගේම 
යානේතරණය පැතේදතනේ දලාකු ගැඹුරකේ ඇතිවයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
දම් ද ේශනා කරනේදනේ. නමුතේ ඒක අතේ කිනේන එක ිතේතකේෂණයයි 
ඕනෑ. ඒ ිතේතකේෂණයට සූදානම් වනේනට නම් ිනේතාමය වශදයනේ 
සුතමය වශදයනේ දබාදහෝ කලේ ගනේනවා. නමුතේ ඒක අතේදැකගනේන 
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ඉතාමතේම සුළු දමාදහාතයි යනේදනේ. ඒ නිසා ඒක බුදුරජාණනේ 
වහනේදසේදගේ අධිකාරිදයේ දහෝ කාදගේවතේ අධිකාරිදයේ තිදබන ද යකේ 
දනදවයි. යම් කිසි දකදනකේ දහාඳට සුතමය වශදයනේ අහල 
තිදයනවා නම්, ඒ වාදගේම ි නේතාමය වශදයනේ දම්ක අනිතයි දුකයි 
කියල පිළිගනේන කැමැතේදතනේ භාවනා කරදගන යනව නම්, එක 
පිම්බීමකේ හැකිළීමකේ ඇතුළත එක ආශේවාස පරශේවාසයකේ ඇතුළත අපි 
දකාච්චර නම් දම් හුදු ආශේවාස පරශේවාසදයේ ඇතේතා වූ සේවාභාවික 
ලකුණු දකාච්චරකේ වර්ණ ගනේවනව ? දකාච්චරකේ සංසේකරණය 
කරනව ? ඒ සංසේකරණය කරපු එක තමයි අපිට දපේනේදනේ අර 
සේවාභාවික එකට වඩා දහාඳ එක වදගේ. එනදකාට නියම ද ේ 
මුළුගැනේදවනවා, අර හැඩගසේවල එළියට දාපු ද ේ, දතම්පරාදු කරල 
එළියට දාපු ද ේ ජය ගනේනවා. දගාම දබටි යට දවනවා, තිරැවානා 
ගලේ පා දවනවා, දම් ද ේ හැම දමදහාතකම සි ේධ දවනවා. 

දමය සි ේධ දවන බව දැකගනේනට නම්, අපි දම් සමාජය 
තුළිනේ ගතේ අතේදැකීම් අභනේතරකරණය කරදගන අපි දම් නිතදරෝම 
සංසේකරණය කරනේන ගනේන උතේසාහය දැකගනේනව නම්, අපි අ  
මාතෘකා කරගනේන හ න විඤ්ේාණය දිහාවට දලාකු ආදලෝකයකේ 
ලැදබනවා. මූලධර්ම වශදයනේ දැකගනේන දලාකු ආදලෝකයකේ 
වැදටනවා. ඒ දමාක , විඤ්ේාණඨිති වශදයනේ සඳහනේ කරනේදනේ 
රෑප, දේ නා, සඤ්ේා, සංඛාර කියන දම් හතර. දම් හතර මත තමා 
විඤ්ේාණය දගාඩනැදගනේදනේ. දම් හතර නැතේනම් විඤ්ේාණයකේ 
එනේන විදියකේ නෑ. දම් හතදරම රෑප ගතේතතේ දේ නා ගතේතතේ සඤ්ේා 
ගතේතතේ සංසේකාර ගතේතතේ, කවදාවතේ පූර්ණ අවදබෝධයකේ දම් 
පෘථගේජන කඩදතාු දවච්ච ද කඩ දවච්ච හිතට ලැදබනේදනේ නැහැ. 
රෑපයකේ ගතේදතාතේ ඒ රෑපදයේ තිදයනේනා වූ පඨවි ආදපෝ දතේදජෝ 
වාදයෝ කියන එදකේ වාදයෝ සේකනේධය දැකේකතේ, වාදයෝ සේකනේධදයේ 
ඇතේතා වූ  රන ගතිය සහ කම්පන ගතිය යන ද ක පරතිවිරැ ේධ ධර්ම 
ද කකේ. ඒක හරි හැටියට  කිනවා කියල අපි හිතුවාට ඒ අවසේථාදේ 
පඨවි ආදපෝ දතේදජෝ තුනමතේ තිදයනවා. ඒවා දැකගනේන හම්බ 
දවනේදනේ නැහැ. ඒ නිසා රෑප සේකනේධය බැුවතේ දබාදහෝ විට 
අදටනේ එකයි  කිනේදනේ. අදටනේ එකටතේ අඩුයි, දමාක  පඨවි ධාතුව 
විසේතර කරනදකාට පරතිවිරැ ේධ ධර්ම තුනකේ යුගළ තුනකේ විසේතර 
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කරනවා, එකයි  කිනේදනේ. නමුතේ අදපේ දැකේම තිදයනේන ඕනෑ. ඒ 
දැකේකට මදි, තව  කිනේන ඕනෑ කියල සම්පූර්ණ රෑපසේකනේධය දැකීමතේ 
දබාදහෝ වාර ගානකේ බහුලීකත කරනේන ඕනෑ.  

දේ නා බලනදකාට දුක දේ නාව, සුඛ දේ නාව සමහර 
විදටක භාවනාදේදි යම් පරමාණයකට ඉවසිලි ශකේතිදයනේ දැකගනේන 
පුළුවනේ. නමුතේ දයෝගාවචරයා අදුකේඛමසුඛ දේ නාව  කිනේදනතේ නෑ. 
ඒ දැකීම භාවනාදේ උතුම් බවකේ බව  නේදනතේ නෑ. ඒ නිසා ඒක 
හැමදාම අනේධකාරදයේ පවතිනවා. ඒ නිසා භාවනාව දුකයි. ඊළඟට 
සංඥා ගැන ගතේතහම ඒක සර්වඥයනේ වහනේදසේ දපනේවනේදනේ 
මිරිඟුවකේ වදගේ කියලා. දැකේකයි වදගේ කියල කිේවට ඒදකනේ ගනේදනේ 
සම්පූර්ණ දනාදගනිය යුතු වැලි කානේතාරයක තිදයන  වන ගතිය 
වතුර කඩකේ වාදගේ  කිනේදනේ. ඒ නිසා අපි දනාදැකේක පැති දකාච්චර 
එදතන තිදයනව ? ඊගාවට සංසේකාර ගතේතම අපි යානේතම් 
ඇටසැකිලේලකේ දැකේකහම ඒක මසේ පුරවල සම පාට කරල ලසේසන 
සදතකේ සාදාගනේන උතේසාහ කරනවා. දමනේන දම් විදියට ඉතාම සුළු 
පරතකේෂයකේ, ඉතාම සුළු සේපර්ශයකේ ඇතිව අදනකේ ඔකේදකාම 
මවාගතේත ද ේවලේ තුළ ඇති කරගනේනා වූ දම් ආණේඩුව පවතේවනේදනේ 
විඤ්ේාණය කියන ආයතනය. අර රෑපවලිනේ ඇති කරගතේන මවා 
පාන දබාරැ දසෝබන ගති දේ නා සඤ්ේා සංසේකාර ඔකේදකාම ඇති 
කරනදකාට දම් දබාරැ ටික රකිනේන දවනමම ගහුාවකේ අවශයි, 
දහාර ගුහාවකේ. ආනේන ඒ වාදගේ එකකේ තමයි විඤ්ේාණය. 
විඤ්ේාණදයතේ තිදයනවා ඒ වාදගේම දහාර ගුහාවකේ. ඒ නිසා 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ කියනවා විඤ්ේාණය මායාකාරදයකේ කියල. 
අපි  නේනවා හනේදියකේ හනේදියකේ ගාදනේ ඔය ඉනේන මැජිකේකාරදයා 
මායාකාරදයෝ, ඒ මිනිසේසු දිහා සලේලිතේ දිලා කටතේ ඇරදගන 
බලාදගන ඉඳල කියනවා පුදුමාකාර මැවිලි කරනේදන. ඉතිනේ ඔච්චර 
මැවිලිකාරදයකේ නම් හනේදියකේ ගාදනේ ගිහිනේ මවමවා ඉනේන 
ඕනැකමකේ තිදයනවයැ. ඌට ඕනැ ද යකේ මවාදගන පැතේකට 
දවනේන පුළුවනේ දනේ. නමුතේ අපි  නේදන නෑ, දම් අපිට ඇසේ 
බැනේදුමකේ කරල කීයකේ හරි කඩා වඩාගනේන මිනිදහකේ බව. අපි ඒ 
දවනුවට කරනේදනේ දහාඳ මැජිකේකාරයා කියලා සම්මාන ද න එකයි, 
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අපි දමෝඩකමට ඔටුනු පලනේ න එකයි, පැලඳගනේන එකයි. 
විඤ්ේාණදයතේ ඒ වාදගේම මායාකාරී සේවරෑපයකේ තිදයනවා.  

ඊට අමතරව විඤ්ේාණදයේ තියනවා ආයතනීකරණ ශකේතියකේ. 
අපි  නේනවා රජදයේ ද පාර්තදම්නේතුවලට, වාපාර ලියාපදිංි 
කරනේන ගියාම ඒ වාපාරවලට ලියාපදිංි කළාට පසේදසේ 
දපෞ ේගලිකතේවයකේ හම්බ දවනවා. තනියම කරියාතේමක කිරීමට 
වනතික බලයකේ හම්බ දවනවා. ඕනෑ නම් නඩුවකට දපනී 
සිටිනේනතේ පුළුවනේ. එදහම නැතේනම් ඒ වාපාරවලට විරැ ේධව නඩු 
දානේන පුළුවනේ. එතදකාට වාපාර දගනියන නිදයෝජිතදයකේ ගියාට 
නඩු යනේදනේ නිදයෝජිතයාට විරැ ේධව දනාදවයි. දකාදහේ  ඒ 
ආයතනය තිදයනේදනේ, දමාක ේ  ඔය ආයතනදයේ හැටි, ඕවා 
ඔකේදකාම නිර්වචනය කරලයි දම් දකාම්පැනිකාරදයෝ වැදේ 
පටනේගනේදනේ. ඕවා ඔකේදකාම පරපංච. නමුතේ ඒ පරපංච ටික නැතේනම් 
බෑ සමාජයකේ පවතේවනේන. අපි රජය ගතේතතේ රජය කියල කියනේදනේ 
රජය කරන පකේෂය දනදමයි. රාජ යනේතරණය, රාජ තනේතරය කියල 
දවනම එකකේ තිදයනවා, දකාදහේ  ඕක තිදයනේදනේ, දසංදකෝදල ? 
අපි ඒවට සංදකේත හදාගනේනවා. ආණේඩු පකේෂය පැරදුණාට පසේදසේ 
ඕනේන රජයතේ දිය දවලා යනවා. දකාදහට දිය වුණා   නේදනේ නෑ. 
හැබැයි ඊට පහුදවනිදා අුතේ රජයකේ එනවා, දිගදටෝම රජය 
තිදයනවා. රජය කියනේදන දමාන වදගේ එකකේ , රාජ යනේතරණය 
කිේවාම හිදතනවා ගලේ දරෝල වාදගේ එකකේ දවනේන ඇති කියලා. 
රාජ යනේතරණය කීවහම තවතේ ිතේත රෑපයකේ ද නේන හ නවා. 
නමුතේ එදහම ද යකේ නෑ.  

ඒ නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා විඤ්ාණං 
අනි ්සනං කියල. දම් විඤ්ේාණය නි ර්ශනය කරල දපනේනනේන 
විදිහකේ නෑ. උනේදැ  නේනවා දම් දබාරැ කරනේනා වූ දබාරැවට 
රැවදටනේනා වූ රෑපසේකනේධය, නැතේනම් රෑප යයි අලේල බදාගනේන 
ගතිය, දේ නාව යැයි අලේල බදාගනේනා ගතිය, සංඥාව යැයි අලේල 
බදාගනේනා ගතිය, ඒ වාදගේම සංසේකාර කියල අලේල බදාගනේනා ගතිය, 
ඒ වදගේම කාදගේ හරි දබාරැ සාකේෂියකේ එකේක තමයි දම් නාඩගම 
දගනියනේදනේ. ඒකට විඤ්ේාණය සැදී පැහැදී ඉඳදගන ඉනේනව. ඒ 
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නිසා විඤ්ේාණදයේ පවතිනව විඤ්ේාණදයනේම මුලේ කරගතේත 
සේවරෑපයකේ. ඒ නිසා ඒක පරතිකේදෂේප කදළාතේ අපි විඤ්ේාණය කියල 
එදහම කරියාවලියකේ නැත, විඤ්ේාණය කියල ආයතනයකේ නැත 
කිේදවාතේ අපි දභෞතිකවා යට වැදටනවා. විඤ්ේාණය ඇතැයි 
කියාගනේනා වූ, නැතේනම් විඤ්ේාණය ආතේමය යැයි කියාගනේනා වූ 
ඇතේතනේදගේ බලවතේ දබාලේ ගතිය නිසා, බලවතේ හිසේ දකෝම්බ ගතිය 
නිසා, සමහරැ පරතිකරියා වශදයනේ කියනවා, විඤ්ේාණය ඇතේදතම 
නෑ කියලා. ඒ ඇතේතනේට තමයි දභෞතිකවාදීනේ කියල කියනේදනේ 
කියල. නමුතේ ඒ ඇතේදතෝ අනේතවාදීනේ. එදහම නැතේනම් අපි දම් 
දභෞතිකවාදීනේ දම්ක නැහැ කියනේන හ නවා, ඒ නිසා විඤ්ේාණයකේ 
තිදයනවමයි කියල අර රාජතනේතරයකේ තිදයනවා, ආයතනයකේ 
පවතිනවා, පු ේගලදයකේ ඉනේනව සේතරියාවකේ පුරැෂදයකේ ඉනේනව ආදී 
වශදයනේ ඒක ඔපේපු කරනේන ගතේදතාතේ අපි ආතේමවා යට වැදටනවා.  

ඉතිනේ සර්වඥයනේ වහනේදසේ දම් පරශේනය විසඳපු හැටි, දීපු 
සාර්වදභෞමික උතේතරය දිහා බලනදකාට උනේවහනේදසේ පැහැදිලිවම 
දම් දභෞතිකවා ය පිළිබඳව දහාඳ ආසේවා  ආදීනව නිසේසරණ 
වශදයනේ දැකලා තිදයනවා. ආතේමයකේ වශදයනේ ගනේන ගතිදයේ 
ආසේවා ය, ආදීනවය නිසේසරණය වශදයනේ දැකලා තිදයනවා. ඒ නිසා 
උනේවහනේදසේ ආතේමයකේ ඇතැයි කියනේන යනේදනතේ නෑ, ආතේමයකේ 
නැතැයි කියනේන යනේදනතේ නැහැ. ඒ ද ක මැදිනේ යනේදනයි කියල 
කියනේදනේ. ඉතිනේ දම් ද ක මැදිනේ යනදකාට මට වැටදහන කරමය 
තමයි, කවදාවතේ නරකයි දම්ක බාහිරදයේ විගරහ කරනේන යනේන. 
බාහිරදයේ විගරහ කරගනේන ගිදයාතේ  ර්ශනවා වලට වැදටනවා. 
එතනිනේ එහාට ඉතිනේ අර කලහ විවා  තුවං තුවං දපේසුඤ්ේඤ් 
මුසාවා වලට වැදටනවා. අභනේතරගතව අපි විඤ්ේාණය දිහාවට, 
අනි සේසන විඤ්ේාණයකේ දිහාවට, එදහම නැතේනම් අනිනේද්රිය 
පටිබ ේධ විඤ්ේාණයකේ දිහාවට නැතේනම් ඉනේද්රිය පටිබ ේධ 
විඤ්ේාණයකේ දිහාවට සතිය දමදහයවුදවාතේ නම් මම අර කලිනේ 
කිේව වදගේ අපි අහපු තරම් බු ේධාගම, එදහම නැතේනම් අපි 
හිතාගතේත තරම් දම් ධර්ම දකාට්ඨාශවල ඇතේත නැතේත එක 
ිතේතකේෂණයකිනේ සමහර දවලාවට වැටදහනේන ඉඩ තිදයනවා.  
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දමයිනේ අනි සේසන විඤ්ේාණය දහෝ අනිනේද්රිය පටිබ ේධ 
විඤ්ේාණය දහෝ කියන දම් ධර්මවලට වඩා ඕළාරික දගාදරෝසු ද ේ 
තමයි ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණය. හැබැයි ඉනේද්රිය පටිබ ේධ 

විඤ්ේාණදයතේ අර මායාකාරී සේවරෑපය තිදයනවා. “විඤ්ඤාණං 
අනි ස්සනං, අනන්තං සබ්බ්තා පභං” හැම ආකාරදයනේම පරභාසේවරයි 
දම්ක. නි ර්ශන දපනේනනේන විදියකේ නෑ, ඒක හැම තැනම පවතින 
ධර්මතාවකේ. දම් ධර්මතාදේ ඕළාරිකම අවසේථාව තමයි, ඇදහනේ 
රෑපයකේ  කිනදකාට ඒ විඤ්ේාණය ඇදහේ පදිංි වන දවලාව. ඇදහේ 
පැල දවනවා. නමුතේ අපි දම් පැල දවන දමාදහාදතේ විඤ්ේාණය 
එතන පදිංි දවනව  කිනවට වඩා,  කින රෑපය දිදගේ එළවන 
ගතියකේ අපිට තියන නිසා මාරයට කිසිම පරශේනයකේ ඇතේදතේ නෑ, 
සංසාරයට දම් පෘථගේජනය නැවත නැවත වට්ටගනේන. අපි ඒ 
දවලාදේ  කිනේදනකේ බවවතේ  නේනවා නම් දැනේ හිත තිදයනේදනේ 
ඇදහේ බව  නේනවා නම්, එදහම නැතේනම් මට දැනේ රෑප දපනීමයි 
සි ේධ දවනේදනේ කියන තරමටවතේ  නේනවා නම් දැනේ අපිට කියනේන 
පුළුවනේ එලවගතේත සිහියකේ තිදයනවා කියල. සිහි එලවාගතේතා කියල. 

ඒකට තමයි දමදනහි කරනේන කියනේදනේ.  කනිදකාටම 
 කිනව,  කිනව කියල දමදනහි කදළාතේ දම් රෑපය සේතරියාවකේ, මා 
දිහාවටයි එනේදනේ, ළං දවනේට ඕනෑ, දලාකු කරගනේන ඕනෑ ආදී 
වශදයනේ ඒ රැපදයේ පරඥපේතිවලට බැඳීගනේනවා මිසක, මම දැනේ 
 කිමිනේ ඉනේදනේ, දම් දවලාවට චකේඛු විඤ්ේාණය පහළ වී තිදබනවා 
ආදී වශදයනේ ඒ අවසේථාදේ පවතිනේනා වූ සම්පූර්ණ ධර්ම 
දකාට්ඨාශවලට විවෘතකම් තිදබනවා. නමුතේ ඒ  කින රෑපයට හිත 
වහ එළා ගතේදතාතේ ඇලී බැඳීගතේදතාතේ අර මුළු ධර්ම දකාට්ඨාශම 
ඉතාමතේ දගාදරෝසු ද යකිනේ වැහිල යනවා. නිත සුඛ සංඥාව පහළ 
දවනවා. අනිත අනාතේම වූ ධර්ම විශාල රාශියකේ අර එක රෑපයකට 
බැඳී යාම නිසා ඒ රෑපදයේ දහාඳ නරක දැකීම නිසා රෑපදයේ වංජන 
අනුවංජන දැකීම නිසා වහ එළාගනේනවා. වසා දහළනවා. ඒක තමයි 
අනේධ පෘථගේජන භාවය කියල කියනේදනේ. දම් කඩඉම බලනේන නම් 
පැහැදිලිවම මම දැනේ  කිමිනේ ඉනේදනේ කියලා, නැතේනම්  කින බව, 
අහමිනේ ඉනේන බව, ගඳ සුවඳ බලමිනේ ඉනේන බව, රස බලමිනේ ඉනේන 
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බව, පහස ලබමිනේ ඉනේන බවට සිහි එළවගනේන ඕනෑ. දමනේන දම් 
පදහනේ දලේසිම පහසුම ද ේ තමයි කයට සේපර්ශයකේ දැදනන දවලාව. 
ඒක තමයි විඤ්ේාණදයේ දලේසිම තැන, කාය විඤ්ේාණය තමයි 
දලේසිම. කාය විඤ්ේාණය ගතේතාම කයට උණුසුම වැටදහන දවලාව, 
චංචල කම්පන වැටදහන දවලාව, බර හෑලේුකම් වැටදහන දවලාව, 
ආබනේධන වැගිදරන ද පැතේත වැටදහන දවලාව, කියන හතදරනේ 
දම් කම්පන චංචල තමයි දලේසිම වශදයනේ හඳුනාදගන තිදයනේදනේ. 
ඒදක දයෝගාවචරදයකු වුණතේ අවුලේ දවනේදනේ නෑ. ආනේන එතනිනේ 
අවදබෝධ කරගනේන ද ේ, ඒ වාදයෝ ධාතුව වශදයනේ එක එක ධාතු 
දකාට්ඨාශවලට ගිහිලේලා, ඊට පසේදස චකේඛු විඤ්ේාණය, දසෝත 
විඤ්ේාණය, ඝාණ විඤ්ේාණය ආදී වශදයනේ පැතිරීම තුළිනේ අපිට 
පුළුවනේ දවනවා උද ේ ඉඳල හැනේ ෑ දවනකලේ එකම දමාදහාතකේවතේ 
අතනෑර පවතේවන විඤ්ේාණය හකේකලං කරන හැටි, සම්පූර්ණ 
ිතරයකේ මවල දපනේවන හැටි පිළිබඳව දලේස මාතර වශදයනේ දැකගනේන 
පුළුවනේ තතේතේවයකේ අතේදැකගනේන හැකියි. 

එතදකාට අපිට දපේනව දම් විඤ්ේාණය කියන එක 
නිතදරෝම වැඩ කරන විදුලි උතේපා න යනේතරයකේ වාදගේ. දම්දකනේ 
දම් විදුලිය ශකේතිය නිප දවනවා. දම් විදුලිය ශකේතිය ඕනෑ නම් 
පංකාවකේ කරකවනේනතේ පුළුවනේ, සීතකරණයකට දයාමු කදළාතේ 
සීතල කරගනේනතේ පුළුවනේ. දවන ඕනෑම යනේතරයකට විදුලිය 
දැම්දමාතේ ඒ ඒ කරියාකාරකම් කරගනේනතේ පුළුවනේ. ඕනෑ ද යකේ 
කරගනේන පුළුවනේ. දම් දිගටම ගලන විදුලි ධාරාව අඛණේඩව පවතින 
තාකේ විවිධ වැඩ ගනේන පුළුවනේ. ඒ වාදගේ බලනදකාට ඇහැට යන, 
කනට යන, නාසයට, දිවට, ශරීරයට යන මූලික විඤ්ේාණය අඛණේඩව 
දම්දක පවතිනව. නමුතේ ඒ විඤ්ේාණය ඒ ඒ දවලාදේ වැටිල රස 
විඳින ද ේවලේ විෂදයහි අපි මතේ දවලා  ඟලනව නම් අපිට කවදාවතේ 
විඤ්ේාණදයේ මායාකාරී සේවරෑපය දැකගනේන ලැදබනේදනේ නැහැ.  

ඒක නිසා අපිට ඉසේදසලේලම සි ේධ දවනේදනේ දමාන තරම් 
දේගදයනේ හිත ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට දම්ක 
වටවළලේදලේ සකබඹදර කැරදකනව  කියල බලනේනයි. ඒක දුව ේදී 
බලනේන අමාරැයි. හරියට කියනව නම් විදුලි උතේපා ක යනේතරයකේ 
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දකාදහාම  වැඩ කරනේදනේ කියල ඒක වැඩ කර ේදි බලනේන අමාරැයි. 
ඒක නතර කරල තමයි බලනේන ඕනෑ - දම් දැතිදරෝ වල දකාච්චර 
දැති තිදයනව ? දමතන වැඩ කරනේදනේ පිසේටනේ එකකේ, දමතන දැති 
දරෝ යකේ දමතන ෆෑනේ එකකේ කියල. ඒ දකාටසේ  කිනේන බැහැ 
කවදාවතේ සීගරදයනේ වැඩ කරනදකාට. ඒ නිසා දම්දකේ යම් 
පරමාණයකට දේදග අඩු කරනේනවතේ දවනවා. ඒක නිසා 
දයෝගාවචරයාට කියනේදන නැවතිලේදලේ වැඩ කරනේන. අර පුංි හතේ 
අවුරැදු සාමදණේර සේවාමීනේ වහනේදසේ මහා සිව සේවාමීනේ වහනේදසේට 
මතකේ කළා වදගේ, දම් හය ඉනේද්රියනේදගනේ ඇහැ, කන, නාසය දිව 
වහල දානේන. ඇසේ ද ක වහගනේන, එතදකාට චකේඛු විඤ්ේාණය පහළ 
දවනේන ඉඩ ද නේන එපා. කනට ශබ්  ඇදහනේදනේ නැති තැනකට 
යනේන. දසෝත විඤ්ේාණයට අවධානයට යනේන ද නේන එපා. ඝාණ 
විඤ්ේාණය වශදයනේ ගඳ, සුවඳ දැදනන තැනේවල, රස බලන තැනේවල 
ඉනේන එපා. ජිේහා විඤ්ේාණය වශදයනේ රස බලමිනේ ඉනේන එපා. 
කට වහගනේන. ඊට පසේදස දම් කදයේ නැතේනම් රෑප දකාට්ඨාශවල 
වාදයෝ ධාතුවටම දකාටු කරල ඒකටම අවධානය දයාමු කරමිනේ 
ඉනේන කිේවා. හිලේ හයකේ තිදයන හුඹහකේ ඇතුළට තලදගාදයකේ 
ගියාම හිලේ පහකේ වහල අර හයදවනි හිදලනේ දුම් පිඹිනදකාට 
තලදගායා ඒදකනේ එළියට එනේන එපායෑ. එතදකාට පුළුවනේ 
මසේවැ ේ ට සුදුසේසකේ කරගනේන.  

ආනේන ඒ වාදගේ තමයි දම් විඤ්ේාණය දකාටු කිරීම. දබෞ ේධ 
භාවනා කරමදයේදී දයෝග කරමවල ඉනේද්රිය සංවරය තුළිනේ, ඒ වාදගේම 
ිතේත භාවනා තුළිනේ, විපසේසනා භාවනාව තුළිනේ දකාටු කිරීමකේ 
තිදයනවා. ඉතිනේ බාහිර දලෝකය කරනේදනේ, රෑප එකකේ දනදවයි රෑප 
පරවාහ හතරකේ පහකේ ගතේදතාතේ තමයි දපාදහාසතයි කියල 
දපනේනනේදනේ. එක ශබ් යකේ මදි. විවිධාකාර ශබ්  කරම ඕනෑ. විවිධ 
ගඳ, විවිධ රස, විවිධ පහස දම් දිදගේ දහායන දම් ද්රවාතේමක 
වාසේතවික දභෞතික දලෝකදයේ කවදාවතේ විඤ්ේාණය හිකේමවීම 
නම්බුකාර වැඩකේ විදියට දපේනේදන නැහැ. ඒක දපනේවනේදනේ හිර 
කඳවුරකේ වාදගේ. මානව අයිතිවාසිකම් උලේලංඝනය කිරිමකේ වාදගේ. 
ඒකයි කවදාවතේ නරක කාටවකේවතේ දම් විඤ්ේාණ ශිකේෂණයකේ 
පිළිබඳව උපද සේ ද නේන. ඕනෑම දවලාවක ඒක දභෞතිකවාදීනේදගේ 
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ත  බල විදේචනයට ලකේ දවනේන පුළුවනේ. නමුතේ දකදනකේ තමනේදගේ 
විඤ්ේාණය හිකේමවාගතේතට කාටවකේවතේ නඩුදානේන බෑ. ඒකයි 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ දම් පපුවම අතගාලා පපුවටම තට්ටු කරල කථා 

කරනේදනේ, දම්ක අත්තාන්මව පඨමං පතිරූ්ප නි්වස්ය2 උඹ 
ගැනම විසේතර කරගනිනේ, උඹම හිකේදමයනේ. හැබැයි, මම ධර්මදයේ 
නම් දම් විඤ්ේාණ සේකනේධය විසේතර කරල දීල තිදයනවා, දවන 
කිසිම නිකායක ආගමක දපනේවනේදනේ නැති තරම්ම. ඒ නිසා 
ඥානවනේතයාට දම්ක දහාඳ දගෝචරකමකේ තිදයනවා, රසයකේ 
තිදයනවා. 

 ඒ විදියට කාය විඤ්ේාණය දිදගේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව 
දිදගේ දහෝ නැතේනම් තව දගාදරෝසු අතිනේ කියනව නම් කාය 
විඤ්ේාණය දිදගේ ඉදගනගතේතතේ මදනෝ විඤ්ේාණය දිදගේ 
ඉදගනගතේතතේ විඤ්ේාණදයේ නම් තිදයනේදනේ එකම විජ්ජාවමයි. 
එකම රැවටිලේලමයි. එකම මායාවමයි. ඒක නිසා ඉතාමතේම පහසු 
තැනිනේ දතේරැම් අරගැනීම එක විදිහක පහසු කරමයකේ. පරාදයෝගික 
කරමයකේ. දම් කරමදයේ යනදකාට දහාඳදටෝම දතේරැම් අරගනේන ඕනෑ 
දම් විඤ්ේාණය ගමනේ කළ යුතේදතේ තනිකරම දභෞතිකවාදි ධර්මයට 
දහෝ පූර්ණ ආතේමවාදී සසේසත වා යට වැදටනේදනේ නැතිව, ඒ වා  
ද කටම වැදටනේදනේ නැතිව. නමුතේ ඒ වා  ද දකේ වරිනේ වර හැපේපී 
හැපේපී ඉදගනගනේනවා. 

විදුලිය උතේපා න යනේතරයකේ දිගට ගලන විදුලි ධාරාව අපි 
 නේනවා කැරදකන ද යකේ බවට, විදුලි ආදලෝකයකේ බවට, ශීතල 
කරන ද යකේ බවට, උණුසුම් ද යකේ බවට ඕනෑම ද යකට හරවනේන 
පුළුවනේ. නමුතේ ඒ හරවනේන පුළුවනේ ශකේති මූලය තිදයනේදනේ 
විදුලිදය. විදුලිය ධාරාවකේ දිගට පැවතුදණාතේ තමයි අපට ඒ විදුලිය 
පිළිබඳව පරතකේෂ අවදබෝධයකේ ලබනේන හැකි දවනේදනේ. ඒ වදගේ 
තමයි ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, ශරීරයට යන දම් විඤ්ේාණදයේ 
මූල පරාගේ අවසේථාවකේ තිදයනවා. ඒකට තමයි පුළුවනේ දවනේදනේ 
හැරදවනේන. ඕනෑ නම් චකේඛු විඤ්ේාණය දවනේන පුළුවනේ. ඕනෑ නම් 
දසෝත විඤ්ේාණය දවනේන පුළුවනේ. ඕනෑ නම් ඝාණ ජිේහා කාය 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 ධම්මප ය, අතේත වගේගය. 
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විඤ්ේාණය දවනේන පුළුවනේ. ආනේන ඒ බවට පතේ දවනේන 
ඉසේදසලේලා විඤ්ේාණදයේ සේවරෑපයට අපි කියනවා අනිනේද්රිය පටිබ ේධ 
විඤ්ේාණය කියල. (ඉඳුරනේ හා බැඳිල නැති.) නමුතේ අදපේ 
විඤ්ේාණයට අපි ඉසේපාසුවකේ ද නේදනේ නෑ කවදාවතේ. හැම 
දවලාදවම ඒක බලනේදනේ දකාදහාම හරි ඉඳුදරකේ කුපේපවාදගන 
එතන ආයතනයකේ පිහිටුවාදගන, ඒ කාය විඤ්ේඤ්තේති, වචී 
විඤ්ේඤ්තේති මදනෝ විඤ්ේඤ්තේති වශදයනේ එකේදකා වීතිකරමණ 
දකදලසේ, නැතේනම් පරියුට්ඨාන දකදලසේ බවට පතේ දවලා මදමකේ 
ඉනේන බවට නලියන භාවය තමයි, වැඩ දපනේවන බව සංසේකාර 
දපනේවන බව තමයි දම් පෘථගේජනකදම් දගාජදාන තතේතේවය. 

ඉතිනේ අපි ිතේත භාවනාවකේ කරන දවලාවක ඇහැ, කන, 
නාසය, දිව අකරිය භාවයට, නැතේතම් ඇසේ ඇතේදතේ නමුතේ අනේධදයකු 
කියනේනා වූ තතේතේවයට පතේ කරදගන, විඤ්ේාණය අර වාදයෝ 
දපාට්ඨබ්බ ධාතුව - ආනාපානදයේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව - දිදගේම 
එහිම නිමගේන දවන එක පරකට වුණතේ අපරකට වුණතේ, මනාප වුණතේ 
අමනාප වුණතේ, දගාදරෝසු වුණතේ සියුම් වුණතේ, ළඟ වුණතේ දුර 
වුණතේ, දමාන තාදලේ වුණතේ එහිම ඇතේතා වූ සෑම ද ේම දැකගනේන 
උතේසාහ කරනදකාට ඒ විඤ්ේාණය වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුදේ 
හැපිල, නැතේනම් වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව කාය පරසා දයේ හැපිල 
එතන විඤ්ේාණය පහළ දවන අවසේථාව හා පහළ දවනේඩ කලිනේ 
විඤ්ේාණදයේ පරාගේ අවසේථාව (මූලික අවසේථාව) කියන දම් ද කට 
යාගනේන පුළුවනේ දවනදකාට ඕනේ ආනාපානය නැති දවලා ගියා 
වදගේ දපේනවා. ආනාපානය තිබූ තැනට ආදලෝක සංඥාව එනව වදගේ 
දපේනව. විවිධ නිමිති පහළ දවනේන පටනේ අරගනේනවා. 

දම් දවලාව දයෝග ජීවිතදයේ ඉතාම සනේධිසේථානයකේ, සමථ 
විපසේසනා දයෝගාවචරයාදගේ. දමනේන දම් දවලාදේදී තමයි හිත 
ඉනේද්රිය පටිබ ේධ භාවදයනේ ගිළිහිලා, ඒ මූලික වූ අනිනේද්රිය පටිබ ේධ 
භාවයට යනේන හ නේදන. ඉතිනේ දමතනදී නිත සංඥාව බහුල, ඒ 
වාදගේම ඇවිසේසිලේලම පුරැදු කරපු, සනේසුනේ භාවය සංහිඳියාව අගය 
දනාකරන දකනාට දම්ක මහ වසනයකේ වදගේ දපේනවා. දම්ක 

දපේනේදනේ ඇඟ හිරිවැටිලේලකේ වදගේ, කේලානේත වීමකේ වාදගේ. අර “න 
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සඤ්ඤ්සඤ්ඤ්ී ්නාපි අසඤ්ඤ්ී න විභූතසඤ්ඤ්ී” ආදී වශදයනේ අර 
කලිනේ තිබූ සංඥාවල දමානවතේ අලේලනේන බැරි තතේතේවයකට අමුතු 
සංඥාවලේ එනේන පටනේ අරගනේනවා. ඉතිනේ ඒ ඇතේදතෝ ඇසේ ද ක 
ඇරල විජහට දුවනව දකාදහාම හරි පරණ පුරැදු දමාකකේ හරි 
සංඥාවකේ ඇති කරදගන තමනේදගේ පෘථගේජන දලෝදකේ තහවුරැ 
කරගනේන. නමුතේ දම් ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණදයනේ අනිනේද්රිය 
පටිබ ේධ විඤ්ේාණයට යනදකාට දම් කඩඉමතේ පනේනනේන ඕනෑ. ඒ 
සංඥා හැදලනවාමයි. හැදලනේදන නැතේනම් තාම භාවනාව 
දගාදරෝසුයි, රළුයි. භාවනාව දමෝරදගන දහාඳට තහවුරැ දවලා 
එනදකාට දම් සංඥාවලේ, නුහුරැ සංඥාවලේ. නැතුවමතේ දනාදේ, නමුතේ 
කියාගනේන බැරි තතේතේවයකට පතේ දවනවා. 

ඉතිනේ එතනදි සළුව ගසා දාලා විජහට නැගිටල යනවා 
දවනුවට තමනේ දමනේන දම් තතේතේවය හාතේපසිනේම දැකගනේන, පූර්ණ 
අවධි භාවදයනේ, දැනේ තමයි මම කඩඉමට පතේ වුදණේ, මම දමතනදී 
අදපේ අම්මල තාතේතල කරපු ද ේවලේවලට එහා යනේන හ නේදනේ. අපි 
දම් පෘථගේජන දලෝකය - දමතනට ගැළදපන විදියකිනේ කියනවා නම් 
කාම දලෝකය - ඉකේමවනේනටයි හ නේදනේ. ඒක නිසා දම් දවලාදේදි 
බු ේධ ධම්ම සංඝ කියන තරිවිධ රතේනය සිහි කරදගන ශර ේධාදවනේ, හුළං 
වදිනේදනේ නැති තැනක පතේතු දවන පහනේ දැලේලකේ වාදගේ, දහාඳ 
විශේවාසදයනේ දම්ක බලාගන ඉනේන පුළුවනේ නම්, ඒ දයෝගාවචරයාට 
ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණදයේ තිදයන දගාදරෝසු තතේතේව දගවාදාපු 
තරමට, පරඥපේති දගවා දාපු පරමාණයට, දබාදහෝම පරභාසේවර, පභසේසර 
වූ ඒ විඤ්ේාණය දැකගනේන පුළුවනේ. සමහරැ ඒක අලේල බදාගනේන ගිය 
නිසතේ ආදයේ පැටදලනවා. සමහරැ ඒ ලැබුදණේ නෑ කියල කනගාටු 
දවලතේ ආදය වැදටනවා. ඒ දමාක  ඊට සුදුසු තලතුනාකම ඊට සුදුසු 
දම්රිච්චකම ඇති කරගනේන කවුරැවතේ උ ේ කරනේදනේ නැහැ.  

තමනේම එදතනට ගිහිලේලා දමතනදී අවශ කරල තිදයනේදනේ 
“සබ්බපාපස්ස අකරණං - කුසලස්ස උපසම්පදා - සචිත්තපරි්යා පනං - 
එතං බුද්ධානසාසනං” කියන විදියට දමානම ද යකේවතේ කරනේදනේ 
නැතිව බලාදගන ඉනේන එකයි. කරන ඕනෑම ද යකේ දම් දවලාවට 
අකුසලේ දවනවා. අ කේෂ දමෝඩ තකතිරැ අමන මරි දමෝඩකම් 
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දවනවා. ඒ දවලාවට එදහම්මම දනාසැලී බලා ඉඳීම, ‘සබ්බපාප්ස 
අකරණං - කුසල්ස උපසම්පදා’ කුසලයට එළඹ වාසය කරනේන 
දැනගනේන ඕනෑ. කූඩැලේලා දමට්ටය උඩ තිබ්බහම ඌට මහ ව යකේ 
වදගේ වැටදහනවා. ඌ විජහට දපරළිලා යනව සීතල අඳුරැ දතතබර 
කැලෑවට. දමාක  ඌට ඒක සැපයි. ඒ වදගේ තමයි අර ඉනේද්රිය 
පටිබ ේධ විඤ්ේාණයට දම් තතේතේවය හම්බ දවච්ච පුදුමාකාර බයකේ 
තිගැසේමකේ ඇති දවනවා. ආනේන ඒකයි අර කලිනේ අපි මතකේ කදළේ 
දම් කාරණා කලිනේ දම් වදගේ අහල තිදයනේන ඕනෑ, ිනේතාමය 
වශදයනේ හිතනේන ඕනෑ, කලේපනා කරල තිදයනේන ඕනෑ. 

ආනේන ඒ දවලාවට ඒවා මතකේ වුදණාතේ අනිනේද්රිය පටිබ ේධ 
විඤ්ේාණය කියනේදනේ දම්කයි, ඒ ලැදබන සැප, ඒ දවලාදේ 
ලැදබන ඒ ශානේතිය, සංහිඳියාව ඇදහනේ දනදමයි, කදනනේ 
දනදමයි, නාසදයනේ දනදමයි, දිදවනේ දනදමයි, කදයනේ දනදමයි, 
අමුතුම තැනක ඉඳල ලැදබනේදනේ. නමුතේ ඒක තමනේට උරැම 
නැතේදතේ නැහැ. නෑ කියනේන බෑ. ත බල නිනේ කදි අපට ලැදබන ඒ 
ඉසේපාසුව, නිනේ  යනේදනේ නැති කට්ටියට ඒක දහාඳට දතේදරනවා, 
නිනේ  ගියාම එයිනේ ලැදබන ඒ සැප ඇදහනේ ලැබිච්ච එකකේ කියල 
කිව හැකි ? නාසදයනේ  දිදවනේ  කදනනේ  එදහම නැතේනම් අඩු 
ගාදනේ බුදියදගන ඉනේන දබේ ෂීට් එකවතේ වැටදහනව  අපට? 
වැටදහන තාකේ කලේ නම් නිනේ කේ නෑ. ආනේන ඒ වදගේ තමයි 
අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණය එනදකාට තර්ක මනස අතෑරලා, කාම 
දලෝකය අතෑරලා, අනේන හිත පිහිටුවනේන පුළුවනේ රෑප දලෝදකේ. 
දමාක  රෑප අරමුණකේ තමයි අපි අරමුණු කරනේදන. නමුතේ ඒ රෑපයට 
නිමගේන විම නිසා හිත භුකේති විඳිනව යම් කිසි සේවරෑපයකේ - 

දබාදහෝම පරභාසේවර හිතකේ. “පභස්සරමි ං භික්ඛ්ව චිත්තං තඤ්ච ්ඛා 
ආගන්තු්කහි උපකකි්ල්සහි උපකකිලිට්ඨං” දමදතකේ කලේ තිබූ තර්ක 
ඥාන හැකියාවලේ පුළුවනේකාරකම් සංසේකාර සංඥා ඔකේදකාම 
උපකේදලේශ මයි. ඒ උපකේදලේශ ඔකේදකාම අතහැරපු දවලාවට සමථ 
භාවනාව කරන දකනාදගේ හිත ඒ රෑප අරමුදණේම පරකට වුණතේ 
අපරකට වුණතේ, පරිය වුණතේ අපරිය වුණතේ, අමනාප වුණතේ මනාප 
වුණතේ, දගාදරෝසු වුණතේ සියුම් වුණතේ, එහිම නිමගේන දවනදකාට 
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තමයි දමනේන දම් විදිදහේ අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණයකේ ලබනේන 
පුළුවනේ දවනේදනේ.  

නමුතේ ඒකතේ තාම දකදලසේ ඇති කිරීදම් මූල බීජ සහිතයි. 
ඒකට අභිධර්මදයේ භවාංග කියනේන පුළුවනේ. දම්කට සාමානදයනේ 
සඳහනේ කරනේදනේ ධාන ිතේතය කියල. එදහම නැතේනම් දම් වාදගේ 
ඉනේද්රියනේදගනේ දතාර දවච්චාම භවාංග ිතේතය කියල කියනව. 
විඤ්ේාණ දශරෝත කියල සාමානදයනේ සූතර පිටකදයේතේ සඳහනේ 
දවනවා. මහායාදනේ දම්කට සඳහනේ දවලා තිදයනවා ආලය විඥානය 
කියල. එදහම නැතේනම් දම්කට අභිසංඛත විඤ්ේාණය කියල 
කියනේන පුළුවනේ. දමාකකේ හරි දමතන තමයි අපි හිතනේදනේ මමයා 
ඉනේන තැන. මදගේ ආතේමය, නැතේනම් මදගේ ආයතනය, මම හිටදගන 
ඉනේන තැන. ඒක තමයි එක විධියකිනේ දුර්වල වීමකේ විවර්ණ වීමකේ 
සි ේධ දවනේදනේ දම් ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණදයනේ අනිනේද්රිය 
පටිබ ේධ විඤ්ේාණයට යනදකාට. ඊට පසේදස තමයි කරනව නම් 
විපසේසනාවකේ දකදරනේදනේ. නැතේනම් කවදාවතේ විපසේසනාවකේ 
දවනේන බැහැ. ඒ නිසා සමථය අතවශයි. ඒක පිළිබඳ කිසිම 
වා යකේ දමතන නගනේන ද යකේ නෑ. නමුතේ දම් සමථය අර්පණාවකේ 
දවනේනම බැහැ. දමාක  අර්පණාදේදී විපසේසනා කරනේන පුළුවනේ 
ශකේතියකේ නැහැ. අනිත දුකේඛ අනාතේම දැනගනේන පුළුවනේ ශකේතියකේ 
නැහැ. අර්පණාදවනේ දම් තතේතේවය හඳුනේවල දීල, එයිනේ ආදයේ 
ගැලදවනේන ඕනෑ. ගැලවිලා ආදයේ දකදලසේ එනේන අරිනේන ඕනෑ. 
ආදයේ සංසේකාර, සංඥා, දේ නා, රෑප එනේන අරිනේන ඕනෑ. ආනේන 
එදහම ආවට පසේදස තමනේ දැනගනේනවා, දම් හිත පරභාශේවරයි. 

සබ්බ්තා පභං අනි ස්සනං හිදතේ මූල සේවරෑපය පරභාසේවරයි. 
හාතේපසිනේම එළිය විහිද නසුුයි. කාටවකේවතේ දපනේවලාද නේන 
බැහැ. අනි සේසනයි. දම්කට තමයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ එක විදිහකට 
ද ේශනා කදළේ 

“පභස්සරමි ං භික්ඛ්ව චිත්තං. තඤ්ච ්ඛා ආගන්තු්කහි 
උපකකි්ල්සහි උපකකිලටි්ඨං. තං අස්සුතවා පුථු්ජ්නා යථාභූතං 
නප්පජානාති. තස්මා ‘අස්සුතව්තා පුථු්ජනස්ස චිත්තභාවනා නත්ථී’ති 
වදාමී” 
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දමනේන දම් තතේතේවය දනා නේන අශෘතවතේ පු ේගලයාට 
දමාන ි තේත භාවනාවකේ ? දමාක  ඒ පු ේගලයාට දපේනේදන කවදාවතේ 
හිත අනිනේද්රීය පැතේතට යනේනතේ බැහැ, දකදලසේවලිනේ ගලවනේනතේ 
බෑ, දම්ක පරභාසේවර දවනේන බැහැ. නිත වශදයනේම දගාම දගාඩකේ 
වාදගේ දකදලසේ බරමයි, ගලවනේනට බැහැ කියල ඒ තුළිනේ ලබාගනේන 
පුළුවනේ ඉනේද්රිය පටිබ ේධ සැප ලැබීම සඳහා සතුනේ මැරැවතේ කමකේ 
නැහැ, දහාරකම් දකරැවතේ කමකේ නෑ, කාමදයේ වර වා හැසිරැණාට 
කමකේ නෑ, දබාරැ දකේලාම් කීවාට කමකේ නෑ, සුරා පානය කළාට 
කමකේ නැහැ, වැරදි ජීවන රටාව දගනිච්චට කමකේ නැහැ කියල 
බාලම ලාබම ලනේසුදේ තමයි දම් අශෘතවතේ පෘථගේජනයා කරියාතේමක 
දවනේදනේ. ඉතිනේ ඒ මනුසේසයාට දම් ඉනේද්රිය පටිබ ේධය නැති 
විඤ්ේාණයකේ ගැන හිතනදකාට ඒක මහා විනාශයකේ. හරියට දම් 
සමහර ද ේව නිකායවල තිදයනව, ඒ ඇතේදතෝ කියනව ද වියනේ 
වහනේදසේදගේ රෑපය ඇනේදදාතේ ඒ මිනිහට ගලේ ගහල මරනේන ඕනෑ. 
රෑපයකේ ඇඹුදවාතේ විනාස කරනේන ඕනෑ. කවදාවතේ කාටවතේම බැහැ 
ද වියනේ වහනේදසේ දකාදහාම  කියල හිතාගනේන. ඒ නිසා දමානම 
දහෝ පරතිමාවකේ දපදනනේන බැහැ. දමාක  එදහම දපනුදණාතේ 
උනේදැලදගේ ආගම ඉවරයි. 

ඒ වදගේ තමයි දම් පෘථගේජන දකදලසේ ගතිවලිනේ බර දවච්ච 
දකනාට අනි සේසන විඤ්ේාණයකේ, ඉනේද්රිය පටිබ ේධ නැති 
විඤ්ේාණයකේ  කිනදකාට මහ විශාල බංදකාදලාතේ භාවයකේ 
ලැදබනව. දමාක  ඒක කිට්ටු කරනදකාටම සංඥා ගැලදවනේන 
පටනේගනේනවා. තමනේදගේ තියන සංසේකරණය කරන ගති ගැලදවනේන 
පටනේ අරගනේනවා. එතදකාට හරියට දම් ඇඳුම් ටික ගැලවිලා 
වැදටනවා වාදග, දහළුව එළියට ආවා වදගේ. ඉතිනේ ඒ නිසා එවැනි 
දකදනකුට ිතේත භාවනාකේ හිතනේන අමාරැයි. අධිිතේත භාවනාවකේ 
හිතනේන අමාරැයි. දමාක  හැම දවලාදවම කලේපනාව තිදයනේදනම 
ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණදයනේ ලැදබන දම් දගාදරෝසු සංඥාවම 
තමයි. එයිනේ එහාට ද යකේ හිතනේදනතේ නැහැ. එයිනේ එහාට ද යකේ 
කියනේන ගතේදතාතේ පුදුමාකාර රණේඩු කරනව. 
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දේ  සාහිතදයේ කියනව දහාඳ කතාවකේ. ඉනේදියාදව 
තිදයනවාු දහාඳ පිවිතුරැ වතුර තිදයන මානස විල කියල එකකේ. 
 වසකේ ඒදකේ ඉනේන රණ හංසදයකුට දම් පිරිසිදුකදම් ඉඳල ඉඳල 
ඌට හිතිල තිදයනව නිකමට වදගේ ඒ මානස විදලනේ ගිහිලේලා ටිකකේ 
ඈතට යනේන. එතනට ගියාට පසේදස කණ දකාදකකුතේ ගිහිනේ ඉවර 
දවලා ඔය ගදගේ වහල තිදයනවා. රණ හංසයා දම් කණ දකාකාව 
දැකල හිතුවා කතා කරනේන ඕනෑ දම් හා යට කියල, අදපේ ජාතිදයේ 
දකදනකේ දනේ කියල. ඉතනිේ ගිහිනේ කතා කළාු, කණ දකාකා වැඩි 
කතාවට කැමැතේතකේ නැතිු. ඊට පසේදස දම් දකාදහේ ඉඳල  ආදේ 
කියල ඇහුවු. ගම් දකාදනේ ඉඳල ආදව, හදිසිදයේ වාදගේ දමදහම 
තැනකට ආදේ කියල කණ දකාකා දබාදහෝම භය ලැජ්ජාදවනේ 
පැතේතකට දවලා හිටියු. ඉතිනේ හංසයා කිේවවු මං ඉනේන තැන 
මානස විල. ඒකට ගලන දදාලවලේ පහකිනේ වතුර එනවා, කවදාවතේ හිසේ 
දවනේදනේ නැහැ. දනළුම් මාදනලේ පිපිල මම වදගේ රණ හංසදයෝ 
විශාල ගණනකේ ඒදක ඉනේනවා. ඒක පුදුමාකර සුනේ ර තැනකේ කියල 
ඉතිනේ පුළුවනේ තරම් අලංකාරව විසේතර කරනදකාට දකාකාට 
ගානකේවතේ නෑ. දම් රණ හංසයා විසේතර කරල කරල ඉවර වුණාම 
දකාකා ඇහැේවු, යාළුදේ, ඔය විසේතර කරන තැන මඩ කරි නැ ේ  
කියල. ඌට ඕනෑ කදළේ ද ෝදර ගලන පිරිසිදු වතුරවතේ දනළුම් 
මාදනලේවතේ දනදම්, මඩ කරි. ඉතිනේ මඩ කරි නැති නිසා ඌට මානස 
විදලනේ ඇති වැඩකේ නැහැ. 

ආනේන ඒ වදගේ තමයි දම් මඩ කරි කාල පුරැදු දවච්ච 
පෘථගේජනයට දමච්චර දම් දලෝදකේ විඳිනේන පුළුවනේ නිරාමිස සුවයකේ 
තිදයනව, අඩුම තරදම් රෑප දලෝදක, එදහම නැතේනම් කේෂණික 
සමාධිය තුළිනේ එනේන පුළුවනේ තතේතේවය කියල කවදාවතේ අ හනේදනේ 
නෑ. ඒක අ හනේදනේ නැති නිසා හැමදාම අර දගාදරෝසු තැනමයි 
ඉනේදනේ. නමුතේ යම් කිසි දකදනකේ ඒක ඉකේමවලා විඤ්ේාණදයේ 
තිදයනේන පුළුවනේ ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට දනාබැඳිච්ච 
ඒ සේවරෑපයට ගියා නම් ඔහුට දතේදරනේන පටනේ අරගනේනවා දම් 
තුළතේ ගැලීමකේ තිදයනවා. නමුතේ දම්ක නඩතේතු කරනේන දබාදහෝම 
අමාරැයි. ඒ දමාක  පාසි තිදයන වතුර වදළනේ වතුර කළයකේ ගනේන 
ඕනැ දවච්චහම, කදළනේ එහාට දමහාට පාසි අයිනේ කරල වතුර 
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කළයකේ ගතේතාට, වතුර අරදගන කදළේ ආපහු ගනේනදකාටම අර 
පරණ පුරැදු පාසි පඳුරැ ආපහු ඇවිලේල වතුර කඩ වහගනේනවා. 
ආනේන ඒ වදගේ දපාේඩකේ එදහ දමදහේ කරල බලනදකාට නම් 
දපේනව ඇතුදළේ දහාඳ ගැඹුරකට වතුර තිදයනව. නමුතේ නිතරම 
පාසිවලිනේ වැහිල. තාවකාලිකව එදහට දමදහට කළාට නැවත පාසි 
ඇදිල එනවා. ඒ නිසා දම්ක මහා පාපයකේ කර රයකේ. ඒ නිසා දම් 
පාසි ඔකේදකාම ඉවතේ කරනේන ඕනෑ කියල අර පු ේගලයා කරනේදනේ 
ශීලය අධිශීලයකේ බවට පතේ කරදගන ිතේතය අධිිතේත භාවනාවකේ 
බවට පතේ කරදගන දිගදටෝම අර වීතිකරම මට්ටදම් දකදලසේ 
සම්පූර්ණදයනේම උගුලේලලා දානේන පූර්ණ පරයතේනයකේ කරනවා.  

දමදහම යනදකාට එයාට නිතදරෝම අනිනේද්රිය පටිබ ේධ 
විඤ්ේාණය කියන එක හුරැ ද යකේ බවට පතේ දවනවා. නමුතේ 
දතේරැම්ගනේනවා දම් තුළතේ ගැලවුමකේ නෑ කියල. දම්ක නිකනේ 
යානේතම් රබර් දබෝලයකේ අතිනේ යට කරදගන ඉනේනවා වාදගේ වැඩකේ. 
අතහැරපු ගමනේ පනිනවා. ඒ නිසා දම් අනුසය දකදලසේවල ද ෝදසේ 
දම්දක තිදයනේදනේ, ඒකතේ අයිනේ කරනේන ඕනෑ කියල යම් දවලාවක 
ිතේත භාවනාව ඉකේමවල පරඥා භාවනාවට ඉඩ ලැදබනේදනේ අනේන 
අර විදියට අනි සේසන විඤ්ේාණය (අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණය) 
පිළිබඳ යම් කිසි අ හසකේ ඇති දකනාට. එයා දතේරැම්ගනේන 
පටනේගනේනවා, ඉසේසර තරම් දැනේ හිත විඤ්ේාණදයේ විිතර නැහැ. රෑප 
විෂදයහි එච්චර දුවනේදනේ නැහැ, දිේවතේ ඒක දමෝඩකමකේ බව 
 නේනවා. ශබ්  විෂදයහි දුවන එකතේ දමෝඩකමකේ. ඒ නිසා මූල 
කර්මසේථානදය යම් තාකේ ඉතාම ශානේතව ඉතාමතේ නිදවමිනේ 
පවතිනේනා වූ තතේතේවය ඒක අමෘතයකේ දසේ වැටදහනේනට 
පටනේගනේනවා. දවන දකදනකේ කිවූ බණකට වඩා තමනේට  හසකේ 
නයිනේ දතේදරනවා - දැනේ යනේතම් හිත විපසේසනාවට වැටිල 
තිදයනවා, මධම පරතිපදාව දම්කයි, දවන රෑප ආවතේ ස ේ  ආවතේ 
ගනේධ ආවතේ රස ආවතේ අර මූල කර්මසේථානදයේම හිත නතර කරනේන 
ඕනෑ, එහිම සරණ යනේන ඕනෑ. ඒදකනේ අ හසේ කරනේදනේ නැහැ 
නිවනේ  කිනේදනේ මූල කර්මසේථානදයනේමයි කියලා. නමුතේ දකදලසේ 
ඉවතේ කිරීදම් වැඩ පිළිදවළ මීට වඩා තියුණු මට්ටමට යනේන නම් 
අුතේ දකදලසේ කනේ කේ එකේක වැඩ කරනේන යනේන නරකයි.  
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විෂ මරාගතේතා වූ දම් මාර්ගය දිදගේම ඉදිරියට ගිදයාතේ ඔහුට 
දහාඳ  ර්ශනයකේ ඇති දවනවා, ඇති හැටිය පිළිබඳව. ඒ දවනදකාට 
ඇදහනේ රෑප බලනවයි කියල කියනේදනේ දමාන කර රයකේ , දමාන 
ණයකේ , දමාන කැඹිරිලේලකේ ? ඒ එන සංඥාවලේ ඔකේදකාම අපි 
දනාමග යවනසුුයි. රෑප දනාදපදනනව නම් දහාඳයි. ඒ නිසා 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ මතකේ කරනේදනේ ඇසේ ඇතේදතේ නමුතේ 
අනේධදයකේ දවනේන කියල. එදහම නැතිව චීනකේකණේනාඩි, දුර බලන 
කණේනාඩි දාදගන තව දම්කට විකාර දපනේනන එක දනදමයි. ඒ 
වාදගේම තමයි කනට ශබ්  ඇදහනවයි කියල කියනේදනේ හරියට 
පීරිගෑමකේ වදගේ ද යකේ. කන හූරන ද යකේ. නමුතේ බීදරකේ වදගේ ඉඳල 
දබ්දරනේන කියලා කියනව. ඇදඟේ පදතේ තිදයන හයිය, රණකාමී 
රණවීරදයකේ වදගේ ඒ  කේෂකම් දපනේවනේන දනදමයි, දකානේ  පණ 
නැති දකදනකේ වදගේ දබ්දරනේන කියල කියනවා. කලේපනාවලේ එනව 
නම් දමදහේ යනේ අරදහේ යනේ කියල අපට ආමනේතරණ එන දවලාවට 
මැරැණ වදගේ ඉඳල දබ්දරනේන කියනව. ඒ දමාක  එදහම කරල හරි 
කමකේ නෑ දම් අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ේාණය දබ්රගතේදතාතේ ඒක 
තමයි දයෝගකම කියනේදනේ. ඒක තමයි තපස කියල කියනේදනේ.  

ආනේන එතනිනේ එහාට තමයි විපසේසනාවකේ සි ේ  දවනේදනේ. 
එතනදී දපේනේන පටනේ අරගනේනවා දම් ආගනේතුක උපකේදලේශ කියන 
එක අර අහක යන නයි ඔදඩාකේකුදේ දාගනේන වැඩකේ. ඒක අයිනේ 
කරන එක - ඒවා පිළිබඳ අනිත සංඥාදවනේ දුකේඛ සංඥාදවනේ 
බලනේන පටනේ අරගතේදතාතේ ඉදබ්ම ඒවා හැදලන ගතියකට එනවා, 
අර දකාදහාලේලෑ අලේලනේන ඉසේදසලේලා දපාලේ දතලේ ටිකකේ අදතේ 
ගාගතේතා වාදගේ. නමුතේ එතන දලාකු සූරකමකේ අවශ කරනවා. 
පරඥාවකේ අවශ කරනවා. ඒ නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා 

කරනවා “පඤ්ඤා භා්වතබ්බා විඤ්ඤාණං පරි්ඤ්ඤ්යයං” භාවිත 
මනසකිනේ විඤ්ේාණය හාතේපසිනේ දැකගනේන. දමනේන ඉනේද්රිය පටිබ ේධ 
දවච්චහම අපි හතරපසේද දනකේ අශේවදයෝ දාලා දුවන රථයක 
අශේවදයෝ හතරපසේ දිශාවක දුවනේන ගතේදතාතේ රථයට දමාක  
දවනේදනේ කියල හිතාගනේන බෑ. ඒ වදගේ තමයි ඉනේද්රියනේට අහු දවච්ච 
ගමනේ විඤ්ේාණය එහාට දමහාට දහාලේලනේන පටනේ අරගනේනවා. 
අනිනේද්රිය පටිබ ේධ වීම ඇරදඹනදකාට එක රෑපාරම්මණයකේ 
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තිදයනව. ඒකතේ එකේකයි ගනුද නු යනේදනේ. නමුතේ එතනතේ 
තිදයනවා තාම අනුශය දකදලසේ. ආනේන ඒක පහිල දානේන නම් 
දමනේන දමනේන ඉනේද්රිය පටිබ ේධ දවච්චාම දමයාදගේ හැටි, දමනේන 
දනාදවච්චාම හැටි, දමනේන ඒ ඒ අලේලාගතේත රෑපයතේ දබද මිනේ, 
එදහම නැතේනම් නිර්වර්ණ දවමිනේ නිර්විනේ න භාවයට යනදකාට 
දමාක  විඤ්ේාණයට දවනේදනේ. දම්නේන දම් විදියට විඤ්ේාණය 
පරිඤ්ේදඤ්ය දලස, හාතේපසිනේම දැකගනේනවා. 

 ඉතිනේ යම් කිසි පෘථගේජනදයකේ, ශෘතවතේ ආර්ය ශරාවකදයකේ 
දම් බව දැනදගන, පටනේ අරගනේනදකාට නම් පිම්බීම හැකිළීම 
ආනාපානය දගාදරෝසුයි තමයි, ඒ දවලාදේ ඒක දහාඳට දමදනහි 
කරමිනේ එහි ඇතේතා අංග පරතංග වංඤ්ේජන අනුවඤ්ජන, අල ගිය 
මුල ගිය දසේරම බලාගතේතා නම්, ආදය ඒදකනේ අපිව කුපේපනේන බැරි 
තතේතේවයට ඒක බලාගතේදතාතේ එයාදගේ ගනුද නු ඉවර දවලා එයා 
පැතේතකට දවනවා. පැතේතකට දවච්චාම ඔනේන සංඥාව විසඤ්ේඤ්තේ 
දනාදේ, අසඤ්ේඤ්තේ දනාදේ, විභූත සඤ්ේාවකුතේ දනාදේ. නමුතේ 
දහාඳට තමුනේට දතේදරනව දැනේ අරමුණට මුහුණදාදගන ඉනේනවා. 
එදහනේ කූඹිදයෝ නලියනව වදගතේ දැදනනවා. දමදහනේ ශබ් තේ 
ඇදහනවා. එදහනේ දාඩිය දානවා. නමුතේ ගානකේවතේ නැතුව ඉනේන 
පුළුවනේ. නමුතේ ගණනේගනේන පටනේගතේදතාතේ ඉතිනේ අලේලපු දග රටතේ 
බැන බැන, භාවනා කරන අයටතේ බැන බැන නැගිටිනේන පුළුවනේ. 
එතනදී උපකාරී දවනේදනේ ගානකේ දනාදගන ඉඳීමයි. ඇසේ ඇතේදතේ 
නමුතේ අනේධයකු දසේ ඉනේනවා.  

ආනේන ඒ විදියට දම් අලේලගතේත දකාටු කරගතේත මූල 
කර්මසේථානදයේම එක දිගට පැවැතේවීම නම් දයෝගාවචරයිනේදගනේ 
සියයට 85 කේ 90 කේ පරදින වරදින තැනකේ මම හිතනේදනේ. දම් ගැන 
කියනදකාට මම නිතර මතකේ කරන ද යකේ, දම්ක දයෝගාවචරයිනේට 
විතරකේ දනදමයි කර්මසේථාන ආචාර්යවරැනේට වැරදිච්ච තැනකේ. 
හුඟද දනකේ දම් දවලාවට අුදතනේ කුණු දගනතේ දාලා නාඩගම 
පටනේගනේන හ නව. නමුතේ දම් දගවීදගන යන නාඩගම දගවා දැමිය 
යුතේතකේ බව  නේදනේ නැහැ. ඒ නිසා දයෝගාවචරයා හරියට තමනේට 
ඇති වන අතේදැකීම් කර්මසේථාන ආචාර්යවරැනේට වාර්තා කරනව නම්, 
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දකාච්චර වැරදි සහිත තැනේ තිබුණතේ ඒදක ඇති පරශේනයකේ නැහැ. 
අපි කේරැතේ වැරදි වැරදි තමයි දගාඩ එනේදනේ. පර්දයේෂණයකිනේමයි 
දගාඩ එනේන තියනේදනේ මිසක ඒ විඤ්ේාණදයනේ ගැලවීමකේ හම්බ 
දවනේදනේ නැහැ. කරනේන තිදයනේදනේ එහි ඇතේතා වූ ඒ විෂ මැරීමයි. 
ඒ විෂ මැරීදම් වැඩ පිළිදවළ තමයි ඉනේද්රිය පටිබ ේධ තැනිනේ අනිනේද්රීය 
පටිබ ේධය තැනට ගිහිලේල ඊට පසේදසේ ඒකටතේ දහේතු වනේනා වූ ඒ 
අරමුණ විෂදයහිම, සෘජු මනසිකාරයකිනේ දගවාදාන වැඩ පිළිදවළකට 
ගිදයාතේ, සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනව අශෘතවතේ 
පෘථගේජනයා ඒ ඇති වන විඤ්ේාණය අනිත එකකේ බව, දුකේ සහිත 
එකකේ බව  නේනවා.  

ඒ නිසා භාවනා කරනේන කරනේන අං තට්ටු ද කකේ පලඳිනව 
දනදමයි. නැතේනම් රජ දවනේන හ නව දනදමයි. අභිදෂේක ලබනවතේ 
දනදමයි. වඩාතේ දහාඳට දුකේඛ සතය වැටදහනේන පටනේගනේනවා. 
ඒ නිසා කාටවතේ එදහම හිදතනේදනේ නෑ. මට දමච්චර ද යකේ ලැබුණ 
කියල කවදාවතේ පරීති සම්භාෂණ පවතේවනේන ද යකේ නෑ, දමාක  
ලැබිච්ච ද යකේ නෑ. ලැදබනේදනේ දුදකේ පරිඤ්ේදඤ්ය භාවය. 
විඤ්ේාණ පරිදඤ්ඤ්ය කියනේදනේ දුදකේ පරිඤ්ේදඤ්යම තමයි. 
ඉතිනේ දම්දකේ විකුණනේන ද යකේ ඇතේදතේ නෑ. නමුතේ ඒ පු ේගලයාට 
දතේදරනව අම්මා මුතේතා කාදලදිවතේ දමදහම ද යකේ නම් විනේද ේ 
නෑ. දමදහම ද යකේ අගය කරනේන ද නේදනතේ නෑ. දැනේ ඒකට 
අවසේථාව ලැබිලා තිදයනවා. ඒ නිසා අරගතේත ශීල ශිකේෂාවතේ අධි 
ශිල ශිකේෂාවකේ විදියට දිගට වැඩි දවනේන ඕනෑ. ගතේත සමාධිය ිතේත 
භාවනාව, අධිිතේත භාවනාවකේ බවට පතේ දවනේන ඕනෑ. ඒ තුළදී ඔහු 
තුළ  ශ සඤ්ේාවම වැදඩනේන ඕනෑ. අනිච්ච සඤ්ේා අනතේත සඤ්ේා 
අසුබ සඤ්ේා ආදීනව සඤ්ේා ආදී වශදයනේ නිතර දමදනහි කරනේන 
ඕනෑ. දමදනහි කරමිනේ එේවාට ආශා කරන, දලාලේ කරන, ආසේවා  
විඳින තතේතේවදයනේ පුළුවනේ තරම් අයිනේ කරල අනුගරහ කරනේන ඕනෑ. 
ඒකටයි දම් භාවනා මධසේථාන තිදයනේදනේ. ඒකටයි බු ේදධෝතේපා  
කාදල කියල කියනේදනේ. ඒකටයි සතේපුරැෂ දසේවනය කියල 
කියනේදනේ. ආනේන එදහම කරනේන පටනේ අරගතේතට පසේදස නම් 
විඤ්ේාණදයේ තිදයන අනි සේසන සේවරෑපය ‘සබ්බදතා පභං’ හැම 
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පැතේදතනේම ඒක පරභාසේවර බව, කාටවතේ විසේතර කරල ද නේන බැරි 
අනි සේසන සේවරෑපය දහාඳට දතේදරනේන පටනේ අරගනේනවා. 

නමුතේ කර්මසේථානයට අදාළව කතා කරනදකාට නම් ඒ 
කියාගනේන බැරි ද ේ වුණතේ යම් විදියකට සනේනිදේ නය කරගනේන 
පුළුවනේ. ඒ නිසා ඒ පු ේගලයාට අවශ කරනවා වාකරණ. ඒ වාදගේම 
විඤ්ේඤ්පේතියතේ අවශයි. විඤ්ේාණය අතේ  කින හැටි අනුනේට 
සනේනිදේ නය කිරීම අවශයි. ඒ නිසා ඊට කලිනේ ඇති කරගතේත අර 
දීර්ඝ අවදබෝධය අවශයි. ඒ තුළිනේ තමයි සනේනිදේ නය සිදු වනේදනේ. 
සාරිපුතේත දමාගේගලේලාන උතේතමයිනේ වහනේදසේලා නම් අසේසජී මහ 
රහතනේවහනේදසේදගේ වචනය ඇදහනදකාටම එක සැදර්ම  හසකේ 
නයිනේ දතේරැම්ගතේතා. නමුතේ දැනේ කාදලේ භාවනා කරන හුඟකේ 
දයෝගාවචරයිනේ අපිට සලකනේන දවනේදනේ දනය පු ේගලයිනේ 
වශදයනේ. එදහම නැතේනම් ප පරම වශදයනේ. දනය පු ේගලයිනේ 
කියල කියනේදනේ දම් ජීවිතදයේ හුඟකේ දපාරකාල ධර්මය අවදබෝධ 
කරගනේනවා කියන එක. ඒ සඳහා අපිට දම් විසේතර විභාග අහනේන 
සි ේධ දවනවා කියල ලැජ්ජා දවනේන නරකයි. දමච්චර දකරැවතේ 
අපිට තාම බැරිවුණා දනේ කියල හිත වට්ටගනේන නරකයි. අපිට 
හිතාගනේන තිදබනේදනේ දම් ටිකටවතේ කරන දමච්චරයි ඉනේදනේ 
දලෝදකේ. අදනකේ ඔකේදකාමලාට තිදයනේදනේ දමයට අමතරව ඉඳුරනේ 
පිනවීදම් සටන. ඒ නිසා ඒ ඇතේතනේට දම් අනේධ පෘථගේජන භාවයතේ, 
අපි දම් කරන උතේසාහයතේ අතර දලාකු දවනසකේ තිදයනවා. 
විදශේෂදයනේ මතක තියාගනේන ඕනෑ, දම්කට කිසිම දකදනකේ 
කවදාවතේ ආශීර්වා  කරනේදනේ නැහැ. ඒ ඇතේතනේට දපේනේදනේ අපි දම් 
කරන වැදේ කවදාවතේ සිඳිනේනට බැරි ළිඳකේ හිඳින දලේනේ වලිගයකේ 
වදගේ.  

විසේතර වශදයනේ බලනදකාට අපිට දතේදරනව. දම් වාදගේම 
ඒක දතේරැම් අරගනේදනේ නැතුව නම් අදපේ හිත හදාගනේන අමාරැයි. 
එදහම හිත හදාගනේදනේ නැතුව අපිට අමාරැයි දම් ශරමණ ධර්ම 
සම්පූර්ණ කරනේන, දයෝග ධර්ම සම්පූර්ණ කරනේන. ඒ සඳහා අවශ 
කරන ධර්ම ඕජාවයි දම් ලැදබනේදනේ. ඒ නිසා අපි ඒක ආ රදයනේ 
බාරගනේන ඕනෑ. බාර අරදගන දම් තාකේ කලේ දවච්ච අතේවැරදි 
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තිදයනව නම් කිසි දසේතේම පශේචතේතාපයකිනේ දතාරව නැවත සලකා 
බලනේන ඕනෑ, දම්වා සංසේකාර ? එදහම නැතේතම් දම්වා යථාභූත ? 
ඒ යථාභූත ාණ  ර්ශනය පහළ දවනදකාට තමයි, දම් විඤ්ේාණය 
පිළිබඳ යම් කිසි හැඟීමකේ ඇති කරගනේන පුළුවනේ දවනේදනේ. උනේදැදගේ 
වැඩ ඒ හැඟීදමනේම හමාරයි. මැජිකේකාරයා, මැජිකේකාරයා බව 
දැනගතේතට පසේදසේ එයාට අපිව ආදයේ නලවනේන හම්බ දවනේදනේ නෑ. 
ඒ වාදගේ තමයි විඤ්ේාණය පරිඤ්ේදඤ්ය කරගතේතට පසේදසේ එයා 
නටනව දිගටම කැඩිච්ච හූනු වලිගයකේ වදගේ. නමුතේ ඒ නටනේදනේ 
නතර දවනේනයි. ආනේන ඒ විශේවාසය ඇති වුණාට පසේදසේ නම් ඒ 
දයෝගාවචරයා විපසේසනා දයෝගාවචරදයකේ. ඒ වාදගේම ආසේවා  
ආදීනව නිසේසරණ කියන තුනේ දකාට්ඨාශය  නේන දකදනකේ. 
චතුරාර්ය සතයට තමයි දයාමු දවනේදනේ. 

ඒ නිසා අපි ලැදබන කාලය අනුව දම් විසේතර කරගතේතා වූ, 
දම් තාකේ කලේ කරදගන ගිය දම් විගරහදයේ පඤ්ේචසේකනේධය, 
පංචඋපාදාන සේකනේධය පිළිබඳ යම් කිසි අතේදැකීමකේ ලබාගනේන 
පුළුවනේ වුණා. අපි බලමු දම්වා පිළිබඳව සමාදලෝචනයකේ කළාට 
පසේදසේ ඊගාවට තිදයන ආයතන පබ්බයට මාරැ දවනේන. ඒ තාකේ 
කලේ, දගෞරවදයනේ යුකේතව ධර්ම ශරවණය කිරීදමනේ ඉදගනගතේතා වූ 
මූලධර්ම දකාටසුතේ ඒ වාදගේම දම් හැම දකදනකේම  වදසේ පැය 24 
නේ වැඩි දකාටසකේ දයා වල ලබාගනේන දම් අතේදැකීමුතේ සම්පූර්ණ 
වීදමනේ, සියුද නාටම ඒ සබ්බදතා පභ වූ අනි ්සන වූ විඤ්ේාණය 
අතේදැකගනේන ලැදබ්වා කියන ආශීර්වා යතේ එකේක, කරැණා වමතරී 
බර ආශිංසනයතේ එකේක අ  ධර්ම ද ේශනය දමදතකිනේ හමාර 
කරනවා. 
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45 │ විඤ්ේාණ සේකනේධය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

“ඉති අ්ඣත්තං වා ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති, අ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති. සමු ය ධම්මානුපස්සී වා ධ්ම්මසු විහරති, 
වයධම්මානුපස්සී වා ධ්ම්මසු විහරති, සමු යවයධම්මානුපස්සී වා 
ධ්ම්මසු විහරති. 

අත්ථි ධම්මා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ිතා ්හාති. යාව් ව 
ඤාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය. අනිස්සි්තා ච විහරති, න ච කිඤ්චි 
්ලා්ක උපාියති. 

එවම්පි ්ඛා භික්ඛ්ව, භකි්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛ්ධධසු ති.” 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනදයනේ අවසරයි. දම් 
නිමාවකේ  කිනේන හ නේදනේ ධම්මානුපසේසනාදේ සේකනේධ පබ්බය. 
ධම්මානුපසේසනාව කියනේදනේ සතර සතිපට්ඨානදයේ අවසාන 
සතිපට්ඨාන දකාටසයි. එහි පර්ව වශදයනේ කීපයකේ සඳහනේ දවනවා. 
එකකේ තමයි නීවරණ පබ්බය. දැනේ අපි දම් මතු කරදගන නිමාව 
 කිනේනට හ නේදන සේකනේධ පබ්බය. ඊගාවට ආයතන, දබාජ්ඣංග, 
චතුරාර්ය සතය වශදයනේ පර්ව කීපයකේ තිදයනවා.  
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ඉතිනේ එේවා ඔකේදකාම ශ්රී ස ේධර්මදයේ ගම්භීර ධමම දකාට්ඨාශ 
බව දබෞ ේධ අදබෞ ේධ කවුරැතේ පිළිගනේන ද යකේ. දකාදහාම නමුතේ 
සතිපට්ඨාන සූතරය දබාදහෝම දගෞරවයට, ආ රයට ලකේ දවච්ච 
සූතරයකේ. එයිනුතේ ධම්මානුපසේසනා දකාටසට යනදකාට ඒ 
ගම්භීරතේවය අර ගරැභාවනීය භාවයට දබාදහෝම දහේතු දවනවා. 
ඉතිනේ දම් පඤ්ේච උපාදානසේකනේධ, නැතේනම් පඤ්ේචසේකනේධ පිළිබඳව 
අපි සති කීපයකේ එක එක සේකනේධය වශදයනේ අරදගන සාකච්ඡා 
කරනේනට දයදුණා. දම්ක එදහම ඉදගනගැනීම සඳහා දැනගැනීම 
සඳහා එදහම දකාටසේ කරලා බැුවතේ, එදහම දකාටසේ දකාටසේ 
වශදයනේ ජීවතේ දවන සේවරෑපයකේ නෑ. ඒවා ඔකේදකෝදගම තිදයනේදන 
එක සේකනේධ සේවරෑපයකේ. පඤ්ේචසේකනේධයම එක සේකනේධයකේ. එක 
පු ේගලදයකේ, එක සදතකේ, එක ආතේමයකේ තමයි අපි අලේලදගන 
තිදයනේදනේ. දම් අලේලදගන තිදයන එක, ඒ පු ේගල ආතේම සතේතේව 
සංඥාව, බිඳීදම් අ හසිනේ මූලධර්ම මට්ටදමනේ, ිනේතාමය මට්ටදමනේ 
බිඳීදම් එක අතේවැලකේ තමයි, ඒක නාම රෑප වශදයනේ අඩු ගාදන 
ද කකේ දකාට සලකනේනට උතේසාහ කිරීම. ඒක ආගමික 
විශේදලේෂණයක සේවභාවය. ඊට පසේදස එයිනුතේ ඇතේතා වූ දම් නාම 
රෑප කියනදකාට නාම කියන දකාටස ඉසේදසලේලා සඳහනේ කළතේ 
ඒක දබාදහෝමතේම සූකේෂේමයි. රෑප වාදගේ මනිනේන කිරනේන අතගානේන 
අතේ කිනේන අමාරැයි. නමුතේ නෑ කියලා කියනේඩ බෑ.  

අනේන ඒ විෂදයහි වැඩි විසේතර විභාගයකේ තමයි දම් 
පඤ්ේචසේකනේධ විභාදගදි දකදරනේදන. ඒ නාම කියන දකාටස 
දේ නා, සංඤ්ේා, සංඛාර, විඤ්ාණ කියලා හතරකට කඩනවා. රෑප, 
රෑප වශදයනේම දපනේනනවා. එතදකාට පහයි. දම් පදහනුතේ ඉසේසර 
දවලාම  කේවනේට වටිනේනා වූ රෑප සේකනේධයට පසේදස නාමය 
දතේරැම්ගනේට ඉතාමතේම පහසු සාමාන වවහාරදයේ පවතින දේ නා 
සේකනේධය. ඒක අර රෑප සේකනේධයට වැඩිය සියුම් ගැඹුරැ භාවයකේ 
 කේවනවා. පළලේ භාවයකේ  කේවනවා. ඊගාවට සඤ්ේා සේකනේධයට 
ගියාම, සංසේකාර සේකනේධයට ගියාම, විඤ්ාණ සේකනේධයට ගියාම ඒ 
පරද ේශදයේ පරධාන වශදයනේම  ර්ශන වි ාවට ගැළදපන විදියට 
දබාදහාම ගැඹුරකේ තිදයනවා. දේ නා සේකනේධය සාමානදයනේ 
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සමාජ තතේතේවවලට දම් දලෝකදයේ තියන දසෞනේ ර්ය විෂයවලට 
දපාදහාර දානවා. ඒ සඤ්ේා, සංසේකාර, විඤ්ාණ කියන දකාටසේ 
තුන  ර්ශනය වශදයනේ, දබෞ ේධ  ර්ශනය දහෝ දලෝදකේ තිදයන 
 ර්ශන විෂදයහි දබාදහාම විසේතර දහායන ද යකේ. ඒක නිසා ඒ 
මූලධර්ම පැතේදතනේ, නැතේනම්  ර්ශනවාදීනේ විසිනේ කලේපනා කරන 
විදියට තර්ක වි ා, එදහම නැතේනම් ි නේතාමය පැතේදතනේ ගතේදතාතේ 
ඒවා දියුණු දවලා තිදයනවා. කිසිම පරාදයෝගිකතේවයකේ නැති 
සම්පූර්ණ පරපංච දගාඩකේ බවට පතේ දවන තරමට දියුණු දවලා 
තිදයනවා. නමුතේ ඒකතේ ඥාන විභාගයකේ විදියට, ඥානය පිළිබඳ ගම්භීර 
තතේතේවයකේ විදියට විවිධාකාර උපාධි පිළිගැනේවීම් කරනවා. නමුතේ ඒ 
කරන සඤ්ේා, සංසේකාර, විඤ්ේාණ විභාගදයනේ දසෝවානේ දවච්ච 
දකදනකේවතේ රහතේ දවච්ච දකදනකේවතේ ඇතුවයි කියලා හිතනේඩ 
නම් බෑ. 

ඒ නිසා ඒ කියන ගැඹුර අපි නිතදරෝම නිකම්ම නිකං 
මූලධර්ම පැතේතකට දයාමු කරනේට ගිහිනේ, අපි හුදු නම්බුවකේ හිතට 
ගනේට කලේපනා කරගනේන නරකයි. එතදකාට අපි උපපථ 
මනසිකාරයට වැදටනවා - අදයෝනිදසෝ මනසිකාරයට. අපිට අවශ 
දවනවා, දම් බු ේධ ද ේශනාදේ සඳහනේ දවන විදියට දම් විසේතර 
විභාගය අවශයි. ඒ අවශ භාවය දමාකට ? අපිට දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරය ඇති කරගනේඩයි. ඒ දයෝනිදසෝ මනසිකාරය කියන 
මනසිකාර කරමය නැතුව කවදාවකවතේ අපිට ඒ ධර්ම තුළිනේ නි හසකේ, 
විමුකේතියකේ ලබාගනේනට අමාරැයි. දවන විදියකට කියනවා නම්, ඒ 
රෑපවලටතේ එකයි, දේ නාවටතේ එකයි, සංඥා සංසේකාරතේ විඤ්ාණතේ 
දකායි එකතේ එකයි. එේවා ගැන ඉදගන ගනේදන සාකේකුදව දාදගන 
තියාගනේඩ එදහම දනදවයි. දමේවායිනේ ගැලවීදම් අ හසටයි. 
දයෝනිදසෝ මනසිකාරයටයි. ඒ නිසා දමේවා ගැන දැනීම නම්බුවකේ 
කරගනේනට අමාරැයි. නම්බුවකේ වුණා නම්, එතන ඒකානේතදයනේම 
ඇලේලීමකේ තිදයනවා. සියුම් වශදයනේ දහෝ ඇලේලීමකේ තිදයනවා. 
අනේන ඒ ගැන වග බලාගනේන ඕනෑ. ඒක දම් වදගේ ධර්ම දකාට්ඨාශ 
ආශරය කරන දකාට දම් වාදගේ භාවනා කරන පිරිසකට හැර, දවන 
ඇතේතනේට නරකට හිටිනේට ඉඩ තිදයනවා.  
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ඒ අනුව කලේපනා කරගනේට ඕනෑ අපිට කවදාකවතේ දම්ක කටු 
ඔටුනේනකේ වදගේ ඔළුදේ බැඳගනේනවතේ, එදහම නැතුව අදපේ තිදයන 
මානේනවලට දපාදහාර  මනේනවතේ දනදමයි. දම් කරදගන යන 
වැදේ විසේතර විභාග  කේවන දම් දථරවා  කරමයට අපි කියනවා, දබදා 
 කේවන කරමයකේය කියල. ඒ දබදා  කේවන කරමය පැතේදතනේ තමයි අපි 
දම් බලනේදනේ. ඒක සම්බනේධදයනේ දසෝවානේ, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහතේ, සම්බු ේධ යන යම් ආර්යයනේ වහනේදසේලා යමකේ ද ේශනා 
කරලා තිදයනවා නම්, ඒක අපි අගය කරනේන ඕනෑ. උනේවහනේදසේලා 
ඒ තතේතේවයට පතේ දවලා, දම් රෑපය, දම් දේ නා, දම් සංඥා, දම් 
සංසේකාර, දම් විඤ්ාණ කියන යම් විසේතර දකාට්ඨාශයකේ දගනාවා 
නම්, ඒක අදපේ දයෝනිදසෝ මනසිකාරයට උ ේ උපකාර දවනවා.  

දම් විදිහට පටලැවීදම් අ හසිනේ බැුවතේ රෑපයට වැඩිය 
දේ නාව පටලවනසුුයි. සංඥාව ඊට වැඩිය පටලවනසුුයි. සංසේකාර 
ඊටතේ වැඩිය පටලවනසුුයි. අනේතිම ගැදට් තමයි විඤ්ාණදයේ 
තිදයනේදනේ. ගම්භීර භාවදයනුතේ එදහමයි. ඒ වාදගේම ධර්ම 
අවදබෝධය දවනේට දවනේට දවනේට රෑපවල ඉඳලා දේ නාවට ඒ 
පු ේගලයාදගේ අවදබෝධය විහිද නවා. දේ නාදවනේ සංඥාවට, 
සංඥාදවනේ සංසේකාරවලට, විඤ්ාණයට යනවයි කියලා දිගට 
දබ්රැමකේ ඇතුව කියනේන පුළුවනේ ඒ උතේතදර්. ඒ නිසා විඤ්ාණය 
ගතේතහම ආතේමය රඳා පැවතිලා තිදයන මූලිකම ආසනය ඒකයි කියල 
හිතුවා දම් අදනකුතේ මිථා  ෘෂේටික නිකාය. ඒ නිසා ඒ ඇතේදතෝ 

කිේවා උඩිනේම තිදයනේදනේ රෑප දකෝෂය. ඊගාවට දේ නා දකෝෂය, 
ඊගාවට සංඥා දකෝෂය, ඊගාවට සංසේකාර දකෝෂය. ඊගාවට අනේතිමට 
තමයි විඥාන දකෝෂය තිදයනේදනේ කියල. ඒක තමයි හරය, ඒක තමයි 
දම් ආතේමදයේ හරය. ඒ නිසා ඉසේදසලේලාම අපි රෑප දැනදගන ඒ 
තුළිනේ දේ නාවට බහිනවා. දේ නාදවනේ ඒ සිවිය ගලවල දැම්මට 
පසේදසේ ඔනේන ඊගාවට සංඥා කියලා සේතරයකේ, දකෝෂයකේ හම්බ 
දවනවා. ඒ දකෝෂය වි දගන ගියාම ඔනේන අපිට හම්බ දවනවා 
සංසේකාර කියල එකකේ. ඊට පසේදසේ තමයි විඥානය දැකගනේන පුළුවනේ. 
ඒක නිකනේ අර කරඬු හතඅටකේ මැ  තැනේපතේ කරලා තිදයන ඉතාම 
වටිනා ද යකේ වාදගේ. ඒ නිසා ඒ ආගම්වල විඥානයට මහා දලාකු 
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අගයකේ ආඩම්බරයකේ එන ගතියකේ - හරියට ආතේමය වාදගේ, 
පරමාර්ථය වාදගේ, මැවුම්කාරයා ඉනේන තැන වාදගේ සලකන ගතියකේ 
- තිදයනවා.  

ඉතිනේ ඒකට දහේතුව දමාක , ඒක ඒ තරම්ම ඥානය ඇති 
කරනේනතේ පටලැවිලේල ඇති කරනේනතේ දහේතු දවන පුදුමාකාර 
මායාකාරී සේවරෑපයකේ. සර්වඥයනේ වහනේදසේ දම්කට කිේදේ 
මායාකාරයා කියලා. දලෝකදයේ තිදයන දම් ලීලාවනේ, දලෝකදයේ 
තිදයන මායාවලේ අතර බලනදකාට ඒ නම් පටබැඳිලේල දබාදහාම 
ගැළදපනවා. දම් මායාකාරයාට, අපි ගිය සතිදයේ ඉදිරිපතේ කරගතේත 
විඤ්ාණ සේකනේධයට කවමදාවතේ දපෞ ේගලිකතේවයකේ ඇති කරදීමට 
දහේතු දවනේනා වූ රෑප, දේ නා, සංඥා, සංසේකාර නැතුව දම් නාඩගම, 
දම් මවාපෑම, දම් මායාව කරනේන බෑ. පරධාන වශදයනේම සදතකුට 
දපෞ ේගලිකතේවය අරනේ දීමට දහේතු දවනේදනේ රෑප සේකනේධය. ඊගාවට 
දේ නා, සංඥා, සංසේකාර. දම් නිසා රෑප, දේ නා, සංඥා, 
සංසේකාරවලට කියනවා විඤ්ාණට්ටඨිති කියලා, විඤ්ාණය පිහිටි 
තැන. විඤ්ාණදයේ සාමාන කෘතය වශදයනේ දපනේනලා දීලා 
තිදයනේදනේ දම් රෑපය, දම් දේ නාවය, දම් සංඥාවය, දම් සංසේකාරය 
කියල හඳුනාගැනීම. සිත හිතන කෘතයට යනවා, ි නේතනයට යනවා. 
විඤ්ාණය. දම් විදිහට රෑප, පඨවි, ආදපෝ, දතේදජෝ, වාදයෝ කියන 
දකාටසේ ආකාශ කියන අරෑප දකාටසතේ එකේක දවනේ දකාට 
දැනගැනීම සඳහා විඤ්ාණය අවශයි. විඤ්ාණය තමයි ඒ පඨවි, 
ආදපෝ, දතේදජෝ එකිදනකට දවනේ කරලා  කේවනේදනේ.  

ඒ වාදගේම තවතේ විසේතර කරලා කියනවා නම්, පඨවිදයේ ඇති 
වීම දමදහමයි, පැවතීම දමදහමයි, නැති වීම දමදහමයි කියලා යම් 
කිසි විදියක දතෝරලා දබ්රලා දැකේවීමකේ කරනේදනේ විඤ්ාණය. ඊගාවට 
ඒක රෑපසේකනේධය කියලා අලේලනේන පුළුවනේ, අතගානේන පුළුවනේ 
දකාටදසයි කියලා, ඒවා රැපේපන ගතිය තිදයනවයි කියලා, කුණු 
දවන පැසවන ගතිය තිදයනවයි කියලා, වයසට යන ගතිය 
තිදයනවයි කියලා. ඊට දවනසේ වූ දේ නා නම් වූ නාම සේකනේධය 
රෑපදයනේ දවනේ දකාට හඳුනාගනේදනතේ විඤ්ාණදයනේ තමයි. ඒ 
දේ නාදේ සුඛය තිදයනවා, දුකේඛය තිදයනවා, අදුකේඛමසුඛය 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිය 

| 180 

තිදයනවා, දසෝමනසේසය තිදයනවා, ද ෝමනසේසය තිදයනවා කියල 
නම් පටබැඳලා, එක එක දවනේ කරලා දපාදි බැඳලා අඳුනාගනේදනතේ 
විඤ්ාණදයනේ. ඊගාවට සඤ්ේාව අරගතේතාම ඒ එක එක සඤ්ේාවලේ, 
අසඤ්ේඤ් සඤ්ේා, විසඤ්ේඤ් සඤ්ේා, විභූත සඤ්ේා ආදී වශදයනේ දම් 
සෑම සඤ්ේාවකේම එකිදනකිනේ දවනේ කරලා දැනගනේදනතේ 
විඤ්ාණදයනේ. ඊට පසේදසේ ඒ  කින දකාටසේ ඔකේදකෝම එක 
ිතේතකේෂණයක, දකාටිනේම කියනව නම් ඇහැට, කනට, දිවට, 
නාසයට, කයට, මනසට එන ඔකේදකෝම දැනගනේන බැරි නිසා එයිනේ 
ගනේන පුළුවනේ එක අරදගන ඒදකනේ සම්පූර්ණ ිතරයකේ හ ල මවල 
දපනේනනේදනතේ විඤ්ාණදයනේම තමයි. අපි එක ිතේතකේෂණයක 
 කිනදකාට, ඇහුණ ඒවතේ තිදයනවා ඒදක. ඒ අහපු ද ේවුතේ  කින 
ද ේවුතේ  කින ද ේවලේවල ගඳ බලපු ද ේවුතේ තිදයනවා, රස බලපු 
ද ේවුතේ තිදයනවා, අලේලපු ද ේවුතේ තිදයනවා වාදග කියලා අර 
දැකපු එකට අනිකුතේ ඔකේදකාම දහේතේතු කරලා එතන සම්පූර්ණ 
ආතේමයකේ මවන එක විඤ්ාණදයනේ කරනේදනේ.  

එතදකාට ඒ විඤ්ාණය, ඒ ආතේමය මවාගනේදනේ 
දකාදහාම ? ිතේතකේෂණ රාශියක හම්බ දවන ද ේවලේ - එක 
දවලාවක  කින ද ේවලේ, එක දවලාවක අහන ද ේවලේ, එක දවලාවක 
ගඳ බලන ද ේවලේ, එක දවලාවක රස බලන ද ේවලේ, එක දවලාවක 
අතගාලා බලන ද ේවලේ - ඔකේදකෝම එකතු කරලා කෑලි කෑලි එකතු 
කරලා අුදතනේ සදතකේ හැදුවා වදගේ ආනේන මවල දපනේනනවා. 
ඒකට සේකනේධ කියල කියනේදනේ රාශියකේ කියන අ හසිනේම දනදවයි. 
අතීත, අනාගත, පච්චුපේපනේන කියන තුනම ගුලි කරනවා දම්දකනේ. 
පළදවනි ිතේතකේෂණය  කිනවා, ද දවනි ිතේතකේෂණදයනේ 
අහනවා, තුනේදවනි ිතේතකේෂණදයනේ ගඳ බලනවා. ඔකේදකෝම එකට 
දැකේකා වාදගේ ඔනේන සංසේකරණය කරලා ද නවා. දම් කෘතය, 
සංසේකෘතිය, සංසේකරණය කිරීම, සංසේකාර කියල කියනවා. දම් දසේරම 

කරනේදනේ විඤ්ාණය. නමුතේ ඒක තිරිසනේ සතාදගතේ සි ේ  දවනවා. 
යම් කිසි පරද ේශයක ඇති දපාදහාර, එතනිනේ ගියාම ආදලෝකය, ජලය 
දතතමනය වදගේ ද ේවලේ හඳුනාගැනීදම් ශකේතියකේ ගසේවලතේ 
තිදයනවා. නමුතේ පුදුම වැදේ, බැු බැලේමටම ගසේදකාළනේවල දසෝක 
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පරිද ේව දුකේඛ ද ෝමනසේස උපායාස නෑ. සමහර විදිහකට පරිසරයට 
සංදේදී භාවයකේ තිදයනවා. නමුතේ සතේතේවයා ළඟට එනදකාට, 
සතේතේව දකාට්ඨාශ ළඟට එනදකාට දසෝක පරිද ේව දුකේඛ ද ෝමනසේස 
කියලා අුතේම දකාට්ඨාශයකේ තිදයනවා. ඒකට තව එකතු කරත 
හැකියි - ජාති, ජරා, වාධි, මරණ, දසෝක, පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේස, 
උපායාස.  

දමනේන දම් දසලේලම් ටිකට, නැතේනම් දුකේඛ සතදයේ දම් 
හරසේකඩට පරධාන වශදයනේම දහේතු දවනේදනේ රෑප, දේ නා, සඤ්ේා, 
සංසේකාර, විඤ්ාණ කියන දම් ටිකයි. ඒ නිසයි ධම්මචක්කප්පවත්තන 
සූතරදයේ සර්වඥයනේ වහනේදසේ දුකේඛ සේකනේධය ගැන කියනදකාට 

“සංඛි්ත්තන පඤ්චුපාදානක්ඛන්දා දුක්ඛා” දකටි කරලා කයිනව නම්, පුංි 
කරලා කියනව නම්, දතේරැම්ගනේන පහසු විදිහට සංකේෂිපේතව කියනව 
නම්, දම් පංච උපාදානසේකනේධයම දුකකේ. ගසේදකාළනේවලට දමදහම 
දසෝක, පරිද ේව, දුකේ දදාම්නසේ නැති දවන අතදර්, ඊට වැඩිය දියුණු 
විඤ්ාණයකේ ඇතේතා වූ අපට ආශීර්වා යකේ විදිහට අපි සලකනේන 
පුළුවනේ ඒ දියුණු විඤ්ාණදයනේ ලැදබනේදනේ දමාකකේ ? අනේතිමට 
දසෝක පරිද ේව දුකේඛ ද ෝමනසේස ටික තමයි. අතිදර්කව හම්බ දවලා 
තිදයනේදනේ අපිට ගසේදකාළනේවලට වඩා, ජාති, ජරා, වාධි, 
මරණවලට අමතරව, දසෝක පරිද ේව දුකේඛ ද ෝමනසේස ටික.  

ඕකට තමයි අපි මනුෂ ආතේම භාවයකේ ලැදබ්වා කියලා පිනේ 
කරනේදනේ. ද ේව ආතේම භාවයකේ ලැදබ්වා කියල පිනේ කරනේදනේ ඕකට 
තමයි. බරහේම ආතේම භාවයකේ ලැදබ්වා, රජ දේවා, සිටු දේවා ආදී 
වශදයනේ පිනේ කරනේදනේ දම් දසෝක, පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේස ටික 
ආසේවා යකේ වශදයනේ හිතාදගන. ඒදගාලේදලෝ දකාදහාම හිටියතේ 
අපිට ඒක හම්බ දවනවම දනේ. අපිට ඕනැ කරලා තිදයනේදනේ රජ 
වශදයනේ හම්බ දවන දශෝදකේ දහාඳයි හිඟන දශෝදකට වඩා. 
පරිද ේවයතේ රජ මට්ටදමනේ දහාඳයි. අනේතිමට බලනදකාට ඒ 
පරාර්ථනා කරන සෑම ද යකේම අවසාන දවනේදනේ, ආසේවා  වශදයනේ 
පැතුවට ආදීනවතේ එකේක. ඒ පරාර්ථනා කිරීම නරකයි කියලා 
බු ේධාගදම්වතේ කියනේදනේ නෑ. දවන කිසිම සදාචාරවාදී ආගමක ඒ 
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වදගේ දහාඳ ආතේම භාවයකේ සලකලා පිනේ කරනවයි කියන එක 
නරකයි කියනේදනේ නෑ. දහාඳයි, සදාචාරාතේමකව දහාඳයි.  

නමුතේ සර්වඥයනේ වහනේදසේට දමතැනදී බරපතළ ගැටුවකට 
මුහුණ ද නේන සි ේධ උනා. දම් විඤ්ාණය, දකාදහාම  දම් දහාඳයි 
කියන ද ේ, අනේතිමට දකාදහාම දකරැවකේවතේ එකම ගවර වදළේ 
ඉනේන පණුදවෝ වාදගේ, ඔකේදකාම සම මට්ටදම් දුදඛඛ දලාදකා 
පතිට්ටඨිදතා. මුළු දලෝදකේම දුකට වැදටනේදනේ දකාදහාම ? දමනේන 
දම් පරාර්ථනාදේදී දයෝනිදසෝ මනසිකාරය දවනුවට අදයෝනිදසෝ 
මනසිකාරය රිංගගතේතට පසේදසේ, අනේන ඒ අදයෝනිදසෝ 
මනසිකාරදයනේ තමයි දසෝක, පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේස උප වීදම් 
සූකේෂේම කරියාවලිය සි ේධ දවනේදනේ. එතන තමයි දමතන දම් කියන 
සමු යයි අතේථංගමයයි. නැතුව දම් රෑප ඇති වීම සමු ය, රෑප නැති 
වීම අතේථංගමය දනදවයි. දේ නා ඇති වීම සමු ය, දේ නා නැති 
වීම අතේථංගමය දනදවයි. දම් දේ නා, දම් රෑප, දම් සංඥා, දම් 
සංසේකාර දකාදහාම  දසෝක පරිද ේව දුකේඛ ද ෝමනසේස ඇති කරනේට 
දහේතු වූදයේ? දකාදහාම  දම් රෑප පිළිබඳ අවදබෝධය, දසෝක පරිද ේව 
දුකේඛ ද ෝමනසේසය නැති කිරීමට දහේතු දවනේදනේ? දවන විදිහකට 
කියනව නම් දම් රෑප, දම් දේ නා, දම් සංඥා, දම් සංසේකාර අදපේ 
දනාවුණතේ අදපේ කරදගන අපි සංසාදරට බැදඳනේදනේ දකාදහාම ? 
අදපේ දනාකරදගන අපි සංසාදරනේ ගැලදවනේදනේ දකාදහාම ? 
කියන පරශේනය. එතන තිදයනවා දවනමම හටගැනීමකේ. දවනමම 

අතේථංගමයකේ.  

එනේන ඒ සංසාරගත අදයෝනිදසෝ මනසිකාරයට බර දසෝක, 
පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේසය දගන ද නේනා වූ ඇති කිරීම සහ දසෝක, 
පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේසය දුරැ කරනේනා වූ නැති කිරීම පිළිබඳ 
කාරණයයි අපට වැ ගතේ දවනේදනේ. ඒ නිසා පංච සේකනේධදයේ 
පරශේනයකේ නෑ. රෑප දලෝදකේ තිබ්බට අපිට ඒක දසෝක, පරිද ේව, දුකේඛ, 
ද ෝමනසේසයට දහේතු දවනේදනේ ඒ රෑපය මදගේ කියලා අහක යන නයි 
ඔදඩාකේකුදේ දාගතේතා වදගේ, මදගේ රෑප කරගතේදතාතේ තමයි. 
නැතේනම් දලෝදකේ තිදයන රෑප අපට පරශේනයකේ නෑ. නිතරම වදගේ 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ මතකේ කරනවා, ශරාවසේති නුවර දජ්තවනාරාමය 
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අවට පිරිස ඇවිලේලා තණදකාළ කපාදගන ගියාට, වැටිච්ච  ර 
අහුලදගන ගියාට, මහදණනි නුඹලට රිද නව  කියලා. ගායකේ 
එනව ? කැකේකුමකේ තිදයනව ? හිතට දේ නාවකේ එනව ? නෑ. ඒ 
දමාක ? ඒවා අදපේ දනාවන නිසා. ඒ නිසා දවනතේ ශාසේතෘවරැතේ 
කියල තියනවා උඹලට අයිති නැති ද ේවලේ දීලා දාපනේ. ඒවා තියාදගන 
ඉඳීදමනේ තමයි ඕවට වග කියනේන ඕනෑ. ඒ කරලා අහනවා එකිනේ 
එක සර්වඥයනේ වහනේදසේ පරශේනයට ආපුවම “මහදණනි, දම් රෑපය 
උඹලදගේ ? නෑ. දම් දේ නා, සංඥා, සංසේකාර, විඤ්ාණ උඹලදගේ ? 
නෑ. නැතේනම් අත ඇරපනේ”.  

දම් සලේලි දජෝජ් රජ්ජුරැවනේට ඕනෑ හිනේ  දනේ දජෝජ් 
රජ්ජුරැවනේදගේ සලේලිවල නමකේ ගහලා ඔළුව ගහදගන අතේසනේ කරලා 
තිදයනේදනේ. දජෝජ් රජ්ජුරැවනේට දීලා දාපනේ, ඉවරයි. සලේලි අදතේ 
තියාදගන හිටිදයාතේ තමයි දම් දහාරැ. ඒකට ආදායම් බදු. එක 
රැපියලේ පහකේ අරනේ ගියාම සීයක බඩු ගනේන දවච්චහම ිතේත පීඩා. 
සලේලි අතැරපුවාම ඉවරයි. ඒ දමාක , ඒක මූලික අවශතාවකේ 
දනාදේ. අනේන ඒ වදගේ තමයි දම් රෑප, දේ නා, සංඥා, සංසේකාර 
පිළිබඳවතේ සංසාරගත දසෝක, පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේස ඇති 
කරනාසුු බැලේමකේ තිදයනවා. නැති කරනාසුු බැලේමකේ තිදයනවා. 
ඇති කරවනාසුු මනසිකාරයකේ තිදයනවා. නැති කරවනාසුු 
මනසිකාරයකේ තිදයනවා. අනේන දම් සංසාරයට ඇදලන දසෝක, 
පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේස දගදනන අදයෝනිදසෝ මනසිකාරයට බර 

ඇති වීම තමයි, දමතන “අ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා” කියලා; පසේදසේ 

කියනේදනේ සමු යවයධම්මානුපස්සී වා විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා 
විහරති. දකාදහේ හරි තිදයන එකකේ, අපි එක පාරට දැකපු ගමනේ ඒ 
දැකීම දමදනහි කරනව නම්, අහවලේ ද ේ දැකේකාය කියලා දමදනහි 
කරනවා නම්, එදහම නැතේනම් මම කරමිනේ හිටපු වැදේ දැකීමකට 
මාරැ උනා වශදයනේ දහෝ දමදනහි කරන තාකේ කලේ, ඒ වසේතුව අපට 
සම්බනේධ දවනේදනේ නෑ. ඒ සම්බනේධ දවනේදනේ දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරදයනේ. යම් දවලාවක දමදනහි කරනව නම්, මමයි දම්ක 
දැකේදකේ, ඒ නිසා මම වහාම දම්ක අරදගන තියාගනේන ඕනෑ, දම්ක 
මදගේ වසේතුවකේ, මමයි දැකේදකේ කියන ඒ මම, මට, මදගේ කියන 
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හැඟීමට බැඳිච්ච ගමනේ, පුදුමාකාර විදිහට වසේතු විෂදයහි අදපේ 
වගකීමතේ, වසේතුව අප දකදරහි වගකීමතේ, බනේධනයතේ, එතන ඉඳල 
සමු යතේ පටනේගනේනවා.  

දමනේන දම් වැඩ පිළිදවළ දිහා බලනදකාට දයෝගාවචරදයා 
උනතේ ඉලේලීමකේ කරනේන දවනවා, අපි දම් පරශේදන දිහා දමදහම 
බලමු. දකාදහාම ? විඤ්ාණය දිහාවට රෑපදයනේ දේ නාදවනේ 
සංඥාදවනේ සංසේකාරදයනේ විඤ්ාණදයනේ එන සංඥා වගයකේ 
තිදයනවා. ඒ විඤ්ාණය දිහාවට රෑපයකේ ඇදඟේ දහෝ දකාදහේ හරි 
ගැදටනදකාට, ඒක දපාඩි කිතිකැවීමකේ කරනවා. ඒක අපි සහජ 
ආශදයනේ ලබපු ද යකේ. ඒකට අපිට  ඬුවම් ලැබිය යුතු නෑ. ඒක තාම 
දකදලසේ භාවයට පතේ දවලා නෑ. ඒ වාදගේම විඳින දේ නාව 
පිළිබඳවතේ, දේ නාව ගිහිලේලා ඒ විඤ්ේාණය කිතිකවන බව කුපේපන 
බව කවදාකවතේ කේදලේශයකේ දනාදේ. ඒ වාදගේම තමයි සංඥාවතේ. ඒ 
දහාඳ මිනිදහකේ, අලේලපු දග ර මිනිහා, යූ එනේ පී කාරයා, ශ්රී ලංකා 
කාරයා, තරසේතවාදියා, ද මළා, සිංහලයා, දබෞ ේධයා ආදී වශදයනේ 
විවිධ සංඥාවලේ තිදයනවා. දම් එකකවතේ දකදලසේ නෑ. ඒවා සංඥා 
පමණයි. ඊගාවට තිදයනවා සංසේකාර කිරීම. අපි කටට දමානවා හරි 
දාගතේතාම තු මර මර කනවා. ලසේසන ිතරයකේ දැකේකම දබලේල ඒ 
පැතේතට දම් පැතේතට හරවා හරවා බලනවා. දහාඳ කටහඬකේ ආවාම 
ඒක අහනවා. ආනේන ඒ වදගේ ද ේවලේවලතේ කිසි කේදලේශයකේ නෑ. 
දමාක  පුංි  රැදවකුට උනතේ බු කුකේදකකුට උනතේ දම් 
දකඳිරිගානදකාට අමුතු විදිහකට දබලේල හරවල බලනවා. කවදාකවතේ 
ඒක දකදලසේ ඇති කරන ගතියකේ නෑ.  

පරශේදනේ තිදයනේදනේ දමනේන දම් විදිහට ඇතුළට විඤ්ාණය 
ගනේන දකාටසේවල දනදමයි. දම් විඤ්ාණදයනේ පිට කරනේනා වූ 
දකාටසේවලයි පරශේදනේ තියනේදනේ.  තේත රාශියකේ විඤ්ාණය දිහාවට 
නිතදරෝම ද ෝදර් ගලනවා - ඇහැ තිදයන තාකේ කලේ, කන තිදයන 
තාකේ කලේ, නාසය, දිව, ශරීරය, හිත තිදයන තාකේ කලේ. නමුතේ යම් 
දමාදහාතක විඤ්ාණය බාහිරයට සංඥාවකේ නිකුතේ කරනේන ගිය 
ගමනේ, අර පරණ තිදයන දකදලසේ ඔකේදකෝදගනේම පාට දවනවා. 
පරණ පැහිච්ච මුට්ටියකට අුතිනේ දතලිජ්ජ දාපුහම ඉදබ්ම ඒ 
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දතලිජ්ජ රා බවට පතේ කරනේනා වදගේ. අදපේ දම් විඤ්ාණදයනේ පිට 
කරන ද ේවලේ තමයි අදපේ ඉතාමතේම ආ ර්ශවතේ නිරෑපණයකේ දගන 
ද නේදනේ, දම් අහවලාදගේ පරතිචාරයකේය කියලා. දමනේන දම්ක 
දැකීමයි දයෝගාවචරයාදගේ වගකීම දවනේදනේ. විඤ්ාණයට එන 
දතාරතුරැ වළකේවනේන ගිදයාතේ ඒක මහා අපරාධයකේ. ඒක කරනේන 
බෑ ජීවිදතේ තිදයන තාකේ කලේ. සවිඤ්ේාණක කියල කියනේදනේ 
විඤ්ාණය දතාරතුරැ උකහාගනිමිනේ ඉනේන එකටයි. දහාඳට 
දතේරැම්ගනේන ඕනෑ කවදාකවතේ අදපේ දම් විඤ්ාණයට, 
විදශේෂදයනේම ඉනේද්රිය පටිබ ේධ විඤ්ාණයට දම් සියු දතාරතුරැ 
 රනේන බෑ. දම් සියු දතාරතුරැ හදාරනේන බෑ. දම් සියු දතාරතුරැ 
රැසේ කර තියාගනේන බෑ. ඒක රැසේ කරගනේදනේ ඉතාමතේම දලේස 
මාතරයයි. අනේන ඒ ටික සම්පූර්ණ දකරැවා වාදගේ, ඔකේදකාම දැකේකා 
වාදගේ, ඔකේදකාම අතේදැකේකා වාදගේ අපි කතා කරනේන ගියාට පසේදසේ 
තමයි, අනුනේට සනේනිදේ නය කරනේන ගියාට පසේදසේ තමයි දමනේන 
දම් පටලැවිලේල එනේදනේ.  

දම්කට බුදුරජාණනේ වහනේදසේ ලසේසන වචනයකේ නිරෑපණය 
දකරැවයි කියලයි ඉදිරිපතේ කරලා තිදයනේදනේ. උනේවහනේදසේ 
විඤ්ාණය සහ විඤ්ඤ්ත්ති කියල ද කකේ ගැන කියනවා. විඤ්ාණය 
කියලා කියනේදනේ රෑප රෑප වශදයනේ දැකීම, දේ නා දේ නා වශදයනේ 
විඳීම, සඤ්ේා සඤ්ේා වශදයනේ සංජානනය කිරීම, සංසේකාර 
සංසේකාර වශදයනේ සංසේකරණය කිරීම, විඤ්ාණදයනේ හඳුනාගැනීම. 
දම්ක අනුනේට විඥපේති කරනේන ගියාට පසේදසේ, අපි අනුනේට රෑප 
 කේවනේන ගියාට පසේදසේ, අපි අනුනේට දේ නා ද නේන ගියාට පසේදසේ, 
අපි අනුනේට සංඥා කරනේන ගියාට පසේදසේ, අනුනේදගේ ද ේවලේ 
සංසේකරණය කරනේන ගියාට පසේදසේ අපි විඤ්ේඤ්තේති පරදයෝජනයට 
ගනේනවා. විඤ්ේඤ්තේති කියලා කියනේදනේ අනුනේට දැකේවීදම් කරම. ඒකට 
තව වචනයකේ කියනවා නි සේසනය කියලා. පරකාශ කිරීම. විගරහ කිරීම. 
සම්පූර්ණ සනේනිදේ න පරශේනයකේ. ඒ නිසා විඤ්ාණය පිළිබඳව අපිට 
කවමදාවතේ විඤ්ාණය ඇතුළට එනේනා වූ දතාරතුරැ පමණකේ 
දැනදගන ජීවතේ දවනේන බෑ. දමාදකෝ මනුෂයා කියලා කියනේදනේ 
සමාජශීලී සදතකේ. ඒ සමාජශීලී සතා නිතදරෝම අනුනේ සමග අ හසේ 
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හුවමාරැ කරගනේනවා. දමනේන දම් අ හසේ හුවමාරැ කිරීදම්දී ඇතුළට 
එනේනා වූ සීමිත, අඩු, නැතේනම් දකෝම්දබ් විතරකේ දැකදගන සියු 
ද ේම දැකේකා වාදගේ, සුපරබු ේධලා වදගේ කතා කරනේන ගියාම, විනිශේචය 
කරනේන ගියාම දකදලසේ ද ෝදර් ගලනේන පටනේගනේනවා. දම්කට 
තමයි ආශරව කියලා කියනේදනේ. නිතදරෝම දමෝදු දවනවා, 
වැගිදරනවා. කවදාකවතේ විඤ්ාණයට ඇවිලේලා ආපහු යන සංඥාවකේ 
වර්ණ ගනේවනේදනේ නැතුව, හැඩගනේවනේදනේ නැතුව අපට ද නේන 
 නේදනේ නෑ. ඒකයි අපිට කරියා හිතකේ නෑ කියලා කියනේදනේ. අදපේ හිත 
හැම දවලාදවම පරතිකරියා කරනවා. එන හැම සංඥාවකේම පාට කරලා, 
ගඳ ගසේවලාම තමයි, අදපේ බවට පතේ කරලා තමයි බාහිරයට 
ද නේදනේ.  

ඉතිනේ දම්ක නිසා දයෝගාවචරයනේට මතකේ කරනවා, දම් 
ඉඳුරනේදගනේ ලැදබන දතාරතුරැ ඇතුළට විතරකේ ගනේන, පිටතට 
ද නේන එපයි කියලා. අපි කියනවා ඇසේ ඇතේදතේ නමුතේ අනේධදයකු 
දසේ ඉනේනය කියලා. දැකේක බවකේ දපනේනනේන අරිනේන එපා. දපනේනපු 
ගමනේ කවදාකවතේ දැකේක ද ේ දනදවයි අපි දපනේනනේදනේ. දැකේකයි 
කියලා හිතාගතේතු ද ේ. කනේ ඇතේදතේ නමුතේ බීරකු දසේ ඉනේන කියල 
තියනවා. කනට ඇදහනේදනේ නැතුව කියන එක දනදවයි. 
ඇදහනේදනේ ඉතාමතේම ටිකයි. අපි ඇහුණයි කියලා හිතලා ද න 
උතේතදර් සම්පූර්ණ මායාවකේ තිදයනේන ඉඩ තියනවා. සම්පූර්ණ අදපේ 
රැියට ගැළදපන, අදපේ ශර ේධාවට අනුව, අපිට ගුරැවරැනේ දපනේවලා 
දීපු පැතිවලට අනුව, තර්කයට ගැළදපන හැටියට, අදපේ  ෘෂේටියට 
ගැළදපන හැටියට තමයි අපිට ඇදහනේදනේ. ඒ අහපු ටිකට තමයි 
උතේතර ද නේදනේ; නැතුව අහපු ඇතේතට නම් දනදවයි. මුතය 
වශදයනේ සඳහනේ කරනවා නාසය, දිව, ශරීරය. දමේවට සංඥා නැතුව 
දනදවයි. නමුතේ ඒක ලැබුණතේ මළමිනියකේ වදගේ ඉනේනයි කියලා 
කියනවා, මට දැනුදණේතේ නෑ, මට රස බලනේඩතේ බැරි වුණා, මට 
ආඝරාණය කරගනේනතේ බැරි වුණා කියන අ හස තමනේදගේ හිදතේ ඇති 
කරගනේන කියනවා. මම දම් ලබපු ආඝරාණය කවමදාකවතේ පරකාශ 
කරනේන තරම් ගැළදපනේදනේ නෑ. දයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ 
දනදමයි, අදයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ ලබලා තිදයනේදනේ. මම 
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විඳිනවා, මම රස බලනවා, මම පහස ලබනවා කියන අර දපෝෂණය 
කරන සංඛාරයකේ සහිතවයි මම ඒ සංඥාවලේ ලබලා තිදයනේදනේ. ඒ 
නිසා පරකාශ කරනේන යනේන නරකයි.  

සර්වඥයනේ වහනේදසේ “පච්ච්වක්ඛිත්වා පච්ච්වක්ඛිත්වා කම්මං 
කත්තබ්බං” කියලා තමනේදගේ පුතරයාට, ජාතක පුතරයාට ද ේශනා කරලා 
තිදයනවා. දමදනහි කරලා දමදනහි කරලා කටයුතු කරනේන. 
දමදනහි කරලා දමදනහි කරලා කියන ද යකේ කියාපනේ, දමදනහි 
කරලා දමදනහි කරලා මානසිකතේවය හසුරැවාගනිනේ. ඒ දමාක , 
අදයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ යුකේතව ඇසේ ඇරදගන ඇදහනේ 
බලාදගන ඉනේන මනුෂයා මම දැකේකා කියන ද ේ හුඟකේ දේලාවට 
ඒ මනුෂයාට  කිනේන ඕනෑ දවච්ච ද ේ. දැකේකා නම් දහාඳයි කියලා 
අ හාගතේත ද ේ. එදහම නැතේනම් දම්නේ බලාපනේ කියලා ගුරැවරයා 
දපනේනපු ද ේ, තර්කයට ගැළදපන ද ේ,  ෘෂේටියට ගැළදපන ද ේ. 
නැතේනම් දැකේක ද ේ ආපහු කියනේන පුළුවනේකමකේ ඇතේදතේ නෑ. ඒක 
නිසා විඤ්ාණය පරකාශ අවසේථාවට එනදකාට ඒකට අපි කියනවා 
විඥපේති කියලා. දම් දලෝදකේ කියනේදනේ විඥපේතියකේ. ඒක නිසා 
පසුකාලීන මහායාන නිකායකේ ඇති උනා විඥපේතිමාතරතා සි ේධි 
කියලා. මුළු දලෝදකම කියනේදනේ විඥපේතියකේ විතරයි. කිසිම 
දකදනකුට තමනේ දැකේක ද ේ දැකේක හැටියට තව දකදනකුට කියලා 
ද නේන ශකේතියකේ ඇතේදතේ නෑ, රහතනේ වහනේදසේ දකදනකුට හැර. 
ඒ පු ේගලයා තමනේට  කිනේන ඕනෑ ද ේ තමයි, ඔප දාලා හැඩ දාලා වැඩ 
දාලා අනිතේ දකනාට දපනේනලා ද නේදනේ. දහාඳට දම්ක දතේරැම් 
අරගනේන පුළුවනේ, අ  පවතින දවදළඳ දලෝදකේ දවදළඳ පරචාර දිහා 
බලපුවහම. සෑම නිෂේපා න දකාම්පැනියකම දවනමම අංශයකේ 
තිදයනවා දවදළඳ පරචාරය සඳහා. ඒ ද්රව අරදගන ඒදක තිදයන 
දහාඳම එක ගුණයකේ අරදගන එවැනි ගුණ සියලේලම තිදයනේනා වූ 
අංග සම්පූර්ණ ද යකේ, ඔබ දම් ද ේ පරිදභෝග කළා නම් ඔදබ් සියු 
දුකේ නිදවනවා, මු ලේ අතිනේ දහාඳම උපරිම ලාබයකේ ලබනවා, 
දමනේන බඩු ගනේන. අරක නි ර්ශනය කරලා දපනේනන හැටි, වි හා 
 කේවන හැටි, විගරහ කරන හැටි.  
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දම්ක දකාම්පැනියක විතරකේ දනදමයි සෑම මනුෂදයකේ 
තුළම සි ේධ දවනවා. සෑම දමාදහාතකම සි ේධ දවනවා. ඒක නිසා 

පාරාසරිය මහ රහතනේ වහනේදසේ ද ේශනා කළා “චක්ඛුමාස්ස යථා 
අ්ධධා”. ඇසේ ඇතේදතේ නමුතේ අනේධයකු දසේ ඉඳලා ඒ එන සංඥාවලේ 
ටිකට විතරකේ ඇතුළට ගැනීම විතරමයි. පිටතට දීම් ගැන උනනේදු 
දවනේන යනේන එපා. ඉදගනගනේන පු ේගලදයකේ මිසකේකා උගනේවන 
දකදනකේ බවට පතේ දවනේන එපා. තමනේ අහනේදනකේ වශදයනේ 
මිසකේකා කියනේදනකේ බවට පතේ දවනේන එපා. ඒ දමාක , අපි කියන 
ද ේවලේ අපි දම් හිතාගතේත රැියට, ආශාවට ගැළදපන ද ේවලේ මිස 
ඇතේත  කින ද ේ දනදවයි. දම් විඥපේති මාතරතා සි ේධි ආවට පසේදසේ, 
අදපේ දථරවා  ශාසනදයේ වදගේ ඇතේදතෝ පරසි ේධ වශදයනේම ඒක 
විදේචනය කරනේන පටනේ අරගතේතා, දම්ක විඤ්ාණයම උුපේපලා 
දපනේනන පරණ තිබුණු ආතේමය  කේවන ගතියකේ කියලා. නමුතේ 
දමතන විඤ්ාණ මාතරතා යටදතේදී මතකේ කරනේදනේ විඥපේති 
මාතරතාව. විඥපේතිය කියලා කියනේදනේ අපි අනුනේට අඟවන හැටි, අපි 
අනුනේට  ර්ශනය නි ර්ශනය කරන හැටි, අපි අනුනේට විගරහ කරන 
හැටි, පරකාශ කරන හැටි. දමච්චරයි දලෝදකේ කියනේදනේ.  

ඒකයි කියනේදනේ “අරඤ්ඤ්ග්තාවා රුක්ඛමූලග්තාවා, 

සුඤ්ඤාගාරග්තාවා” කිසි දකදනකුට දමානවතේවතේ කියනේන 

ඕනැකමකේ ඇතේදතේ නෑ. දලාදේ හාතේපසිනේ ද ෝදර් ගලාදගන එන 
දම් සංඥාවලේ දිහා, මකර කටකේ වදගේ දලාකු කටකේ ඇති කරදගන 
එේවා ඇතුළට එනේන ඇරලා බලාදගන ඉනේනයි තිදයනේදනේ. කිසි 
දසේතේම දම්කට පරතිකරියා කරනේන එපා. අදපේ හිදතේ තිදයනවා, දම් 
පරතදේකේෂාව කියන එක. “හිත” කියන වචනය වැරදියි. දමදතනේට 
කියනේන තිදයනේදනේ විඤ්ාණදයේ තියනවා පරතදේකේෂාව කියන 
එකකේ. කාපු ද ේ නැවත වමාරලා කනවයි කියල කියනව. හරකාදගේ 

ගතිය ඒකදන. දහවන තිදයන දවලාදේදී දහාඳට කාදගන කාදගන 
යනවා. දම් වදගේ තිදයනදකාට දහාඳට කනවා. කාලා, දහාඳ 
ම ේ හන දවනදකාට ගහකේ මුලට ගිහිලේලා ඉඳදගන, අර කාපු ද ේ 
වමාරලා නැවත හපලා ගිලිනවා. ඒ වදගේ තමා විඤ්ාණයට ලැබිච්ච 
හැම ද යකේම ආපහු වමාරනවා. වමාරලා ගනේනදකාට අඩු ගාදනේ 
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තමනේට ඒක නැවත කියන ගතියකේ තිදයනවා. එදහම නැතේනම් ඒක 
කාට හරි කියනේදනේ නැතුව ඉනේන බෑ, කහනවා, නලියනවා.  

දම්කට උපමා කතාවකේ තිදයනවා, ඉනේදියාදේ දමෝගලේ 
අධිරාජයාදගේ කාදලේ රජ්ජුරැවනේට හිටපු මුම්ටාසේ මහලේ කියන බිසව 
ගැන. ඇය පුදුමාකාර ලසේසනයි. ඒ වදගේම රජ්ජුරැවනේට පුදුමාකාර 
දලනේගතුයි. දාසයකේ දාහතකේ ඉඳලා තිදයනවා බිදසෝවරැ. දම් බිසව 
තමයි අගර මදහේෂිකාව. ඉතිනේ හදිසේසිදයේ දම් මදහේෂිකාව මැරැණට 
පසේදසේ, ඒ රජ්ජුරැවනේට ඇති දවච්ච දුක සීමා කරනේන බෑ මුළු රදට්ම 
තිදයන වසේතුව ඔකේදකාම එකතු කරලා ටජ් මහලේ කියන පරසි ේධ - 
දලෝදකේ දුර්ලභ වසේතු හදතනේ එකකේ බවට පතේ දවච්ච - ටාජ් මහල 
හැදුවා. හැදුවට පසේදසේ රට සම්පුර්ණදයනේ බංදකාදලාතේ දවනේන 
පටනේ අරගතේතා. දමාක  දම් රජ්ජුරැදවෝ එකම ද යයි දැනේ කරනේදනේ. 
අර බිදසාව ගැන කලේපනා කරනවා. අර ටජ් මහලේ එකට යනවා, ඒක 
බලබලා ඉනේනවා. ඒක ඒ වදගේම තමයි අ  ගිය දකදනකුටතේ 
දපදනනවා, දකාච්චර  උස දගාඩනැගිලේලකේ එකම ඇණයකේවතේ 
ගහලා නෑ. ඔකේදකෝම කිරිගරැදඩනේ හ ලා තිදයනේදනේ.  

පසේදසේ එයාදගේ පුතා රජ වුණා. රජ වුණයි කියලා කියනේදනේ, 
රට ඒ දව ේදි වැදටනේන පටනේගතේතා. රජ දවච්ි ගමනේම දකරැදේ 
දමාකකේ ? මහ රජ්ජුරැවනේව, පිය රජතුමාව අලේලලා හිර කළා. හිර 
කරලා ටාජ් මහල දපේන තැනක ගඟ අයිදනේ තවතේ තැනක 
මාලිගාවකේ හ ලා දීලා, පිය රජ්ජුරැවනේට නිතදරෝම බලබලා ඉනේන 
ඔකේදකෝම පහසුකම් දුනේනා. හැබැයි රාජ පාලනය නෑ. ඉතිනේ පිය 
රජ්ජුරැවනේදගේ මානසිකතේවය සම්පුර්ණදයනේම පිරිදහනේන 
පටනේගතේතා. දැනේ දම් බිදසාව නැති උනා, පුතා රට අලේලාගතේතා, 
තමනේ හිරකාරදයකේ බවට පතේ උනා. නමුතේ පියතුදමකුට වදගේ 
සලකලා තිදයනවා, රට පාලනදයනේ අතහැරලා. ඊට පසේදසේ ඒ 
මනුෂයා කිේවු මට දම් තනියම ඉනේන හරි පාළුයි, පුළුවනේ නම් 
ඉදගනගනේන ළමයි තිසේද දනකේ විතර එවනේදනයි කියලා, මට 
උගනේවනේන. ඊට පසේදසේ පුතා ඒක සලකලා ඉලේලපු විදිහට කටයුතු 
කළා.  
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ඊට පසේදසේ පු ේගලයාදගේ කිසිම මානසික දුර්වලතාවකේ නෑ. 
දමාක  එයාට කතා කරනේන දකදනකේ ඉනේනවා. අර  රැවනේ ටිකට 
රජ උනා. එදතනේදිතේ දමයාට රජ දවනේනයි ඕනැ. අර  රැදවෝ ටිකට 
රජා, දමාක  දමයා වැඩිමහලේ. හිටපු රජ්ජුරැදවෝ. දැනුම තියනවා. 
දමයා කියන ද ේ අර  රැදවෝ ඔකේදකෝම අහනවා. ඉතිනේ දමයාදගේ 
ඇතුදළේ තිදයන විඤ්ාණය, දමයාට වකේ කරනේන භාජන තිදයනවා 
දැනේ. නැති උනා නම් දබාදහාම සීගරදයනේ පිසේසු හැද නේන ඉඩ 
තිදයනවා.  රනේන බෑ. දමච්චර කලේ මම කියන ද ේ අහනේන රටකේ 
හිටියා මට. දැනේ මම හිර දග රක තනි කරලා, මදගේ ඉනේන 
විඤ්ාණයට, විඥපේතිවලට දැනේ උතේතර නෑ. විඥපේති  රනේන 
දකදනකේ නෑ. අහනේන දකදනකේ නෑ, මුම්ටාසේ බිසවතේ නෑ, පුතතේ 
නෑ, රටවැසියතේ නෑ. හිරදග ර දැම්මහම ඕක තමයි දවනේදනේ. 

දයෝගාවචරයා කලේ ඇතුව දතේරැම්අරනේ තිදයනවා නම්, දම් 
භාවනා කරනවයි කියලා කියනේදනේ  කින  කින එකේදකනතේ එකේක 
හම්බ දවලා කතා කර කර ඉනේන එකවතේ අරක දමදහම දවනේන 
ඕනෑ, දම්ක දමදහම දවනේන ඕනෑ කියලා හිත හිත ඉනේන එකවතේ 
දනදවයි. ඇදහනේ, කදනනේ, නාසදයනේ, දිදවනේ, ශරීරදයනේ කියනේනා 
වූ හදයනේ ද ෝදර් ගලනේනා වූ ද ේවලේ පුළුවනේ තරම් අයිනේ කරලා - 
ඇහැ වහදගන, පුළුවනේ තරම් කන ශබ් වලිනේ දවනේ කරදගන, 
නාසය ගඳ සුවඳ නැති තැනකට ගිහිලේලා, දිව රස බැලීදමනේ අයිනේ 
කරලා දම් කදයේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව පමණකේ සඤ්ේා 
විඤ්ාණය ඇති කරනේන. ඇති කරලා ඒ දිහාවට විඤ්ාණදයේ 
මනසිකාරය දයාමු කරදගන ඉනේනවා.  හසේ වාරයකේ,  ස හසේ 
වාරයකේ ඒ මූල කර්මසේථානය පරකට දවනේන දවනේන, ඒක පරකාශ 
දනාකර ඒක දමදහම ද යකේ විය යුතුයි, දමදහම උදනාතේ දහාඳයි 
කියන කිසිම පූර්ව නිගමනයකිනේ දතාරව, සම්පූර්ණ ඒ මූල 
කර්මසේථානය හදාරනේන හදාරනේන විඥපේති නැති දවනවා. විඤ්ාණය 
දහාඳට දම් රෑප ධර්මයකේ වශදයනේ දහෝ අරමුණ මාර්ගදයනේ තමා 
නිදයෝජනය කරනවා, නිදයෝජනය දවනවා. එකම ද ේ  හසකේ 
පැතේතකිනේ,  ස හසේ පැතේතකිනේ විසේතර කරනේන හ නදකාට විසේතර 
කරන මිනිහතේ විසේතර දවලා ඉවරයි.  
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එදහම තමයි අපි විඤ්ාණය අලේලනේදනේ. නැතුව විඤ්ාණය 
එළියට අරදගන කපලා දකාටලා කරනේන හ නව දනදමයි. අපි 
කියනවා විඤ්ාණයට ආශේවාසය දිහා බලලා ආශේවාසය ආශේවාසය 
වශදයනේ දමදනහි කරනේන. දිග  දකටි  වශදයනේ බලනේන. මුල  
මැ   අග  වශදයනේ බලනේන. සංසිදඳන හැටි බලනේන. දගාදරෝසු 
දවන හැටි බලනේන. දම් එදකාදළාසේ ආකාරයකේ බුදුරජාණනේ 
වහනේදසේ ද ේශනා කරලා තිදයනවා. දම් ඔකේදකෝම  කිනේන නම් 
කවමදාකවතේ නරකයි විඤ්ාණය අදරදහම දැකේදකාතේ දහාඳයි, 
දමදහම දැකේදකාතේ නරකයි කියල හිතාගනේන. අනේන ඒ පූර්ව 
නිගමනයකට ගිදයාතේ සියු ආකාර දැකගනේන ලැදබනේදනේ නෑ. 
පිම්බීම හැකිළීම ගතේතතේ  හසේ වාරයකිනේ,  ස හසේ වාරයකිනේ ඇතුළට 
එන දතාරතුරැ මිසකේකා ඒ දකදරහි විඤ්ාණය  කේවන විඥපේති 
නැතේනම් විඤ්ාණදයේ නි ර්ශන පැතේතකට දානේන පුළුවනේකමකේ 
හම්බ වුණා නම් ඇතේතටම ඒක එතන (ඒ ිතේතකේෂණය) නිවනකේ. 

ඒකට කියනවා ත ංග නිබ්බුතිය කියලා. ඒකට සෑදහන කිට්ටු එකකේ 
තමයි, ඔය ධානයට සම වදිනදකාටතේ සි ේධ දවනේදනේ. සමවැදීදම්දී 
එක රෑප ධර්මයකේ විතරයි තිදයනේදනේ, ඒක හාතේපසිනේ රස බලනවා, 
ඒක දකදරහි තර්ක කරනේදනේ නෑ. ඒක දකදරහි හිතහිතා ඉනේදනේ 
නෑ. එයිනේ එන දතාරතුරැ එනේන ඇරලා ඔදහේ හිත එක රෑප 
අරමුණක එලේබගනේනවා.  

මාර්ග ිතේතදයේදී සි ේධ දවනේදනේ ඒකතේ නෑ. රෑප නාම 
ද දකේම සංසේකාර ඇති කරන, සංසාරය වඩන, දසෝක පරිද ේව දුකේඛ 
ද ෝමනසේස ඇති කරන කිසිම ද ේකට, ඇති වීමකේ නැති වීමකේ නැති 
තතේතේදවට යනවා. නිදරෝධ දවනේන පටනේ අරගනේනවා. අනි සේසන 
දවනේන පටනේගනේනවා. දම්කට කියනවා අනි සේසන විඤ්ාණය 

කියලා. “විඤ්ඤාණං අනි ස්සනං අනන්තං සබ්බ්තාපභං” යම් 
විඤ්ාණයකේ අනුනේට කියා පෑම දහෝ තමනේ නැවත වමාරා කෑම 
කරනේදනේ නැතේනම් ඒදක නි ර්ශන නෑ, අපරකාශිතයි. හැබැයි 
විඤ්ාණය ජීවතේ දවනවා. විඤ්ාණය දතාරතුරැ ලබමිනේ ඉනේනවා. 
නමුතේ වමාරනේදනේ නෑ. අනේන ඒ අනි සේසන විඤ්ාණයට කියනවා 
“අනන්තං” කියලා. ඒක පුදුමාකාර සර්වඥ හිතකේ. ඒ හිත මටවතේ 
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වර්තමානයටවතේ සේතරී භාවයටවතේ පුරැෂ භාවයටවතේ දමානම 
ද ේකටවතේ සීමා දවලා නෑ. “සබ්බ්තාපභං” හාතේපසිනේ පරභාසේවරයි.  

ඒක තමයි බුදුරජාණනේ වහනේදසේ තවතේ තැනක ද ේශනා 
කදළේ. හිත හාතේපසිනේ පරභාසේවරයි. බාහිරිනේ එනේනා වූ උපකේදලේශ 
නිසා දමය දකදලසිලා තිදයනේදනේ. අපට බැරි දවලා තිදයනේදනේ 
දමනේන දම්කයි; දම් විදිහට  කේවනේනා වූ, හිතට එනේනා වූ සංඥාවලේ 
දැකලා ඒ සංඥාවලට දපාළාපනිනේදනේ නැතුව, පරතිකරියා දනාකර 
නිකනේ ඉඳීම තමයි දුෂේකර දවලා තිදයනේදනේ. දම් වැඩ පිළිදවළට - 
ඒ කියනේදනේ ද යකේ දිහා බලලා ඒක සම්පූර්ණ උකහාගනේනවා 
දවනුවට ඒ දකදරහි පරතිකරියා දනාකර සිටීදම් වැඩ පිළිදවළට - 
කියනේන පුළුවනේ දයෝනිදසෝ මනසිකාරය කියලා. දමානම 
ආකාරයකිනේ දහෝ ඒ පිළිබඳ පරතිකරියා කිරීම අදයෝනිදසෝ 
මනසිකාරයට වැදටනවා. නමුතේ දයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ 
අදයෝනිදසෝ මනසිකාරයට, අදයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරයට ගමනේ කිරීම ඉතාමතේම කරමානුකූලව අනුපිළිදවලිනේ 
කළ යුතේතකේ. ඒක නිසා දම් විඤ්ාණදයේදී, දම් විඤ්ාණදයේ 
අනි සේසන භාවය, නැතේනම් විඥපේති මාතර, දවනකලේ යන වැඩ 
පිළිදවළ දිහා බලනදකාට දයෝගාවචරයාට ඉසේදසලේලාම සාධක 

දවනේදනේ “අජ්ඣත්තංවා” කියන ආධාතේමික වශදයනේ දම් 
විඤ්ාණය හැ ෑරීම.  

නමුතේ ඒ හැ ෑරීදම්දී පිරිසකේ එකේක භාවනා කරනදකාට අපිට 
අනුනේ ඇවිලේලා කතා කරනවා. අනුනේ ද ේවලේ ඉලේලනවා. අපි එතනදි 
දැනගනේන ඕනෑ දම් පරදයෝජනය සලකලා දම් කටයුතේත කරනවා 
මිසකේකා මදගේ අ හසේ, මදගේ මතිමතානේතර, මම ගුරැවරයිනේදගනේ 
අහලා ඉනේන ද ේ දමතන වකේකරනේන ගිදයාතේ වැගිදරනේන ගිදයාතේ 
අුතේ සංසාරයකේ ඇති දවනවා. ඕනෑ දවලාවක දම්ක දවනේන ඉඩ 
තිදයනවා. ඒක නිසා ඉතාමතේම ආර්ය වවහාරයකේ වශදයනේ සඳහනේ 

කරනවා, බාහිය සූතර්ය්, මාලංකයපුත්ත සූතරදයේ බුදුරජාණනේ වහනේදසේ 
ද ේශනා කරනවා, හුඟද දනකේ අහලතේ තිදයනවා දම් වදගේ කට්ටිය 
“ි්ට්ඨ ිට්ඨමත්තං භවිස්සති.” දැකේම හුදු දැකේදමනේ නතර කරනේන. 
ආදය ඒක මත ඉඳදගන මම අහවලේ විදිහට දැකේකා, අහවලේ ද ේ දැකේකා 
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කියලා නැවත නැවත ඒ විෂදයහි පරපංච කරනේන එපා. වමාර වමාර 
කනේන යනේන එපා.  කිනදකාට  කිනවා කියලා දමදනහි කරමිනේ 
දැකීදමහි සියයට සීයකේම ගත කරනේන. හිතනේන යනේන එපා. මම 
අහවලාට දම්ක දමදහම ගිහිලේලා කියනේන ඕනෑ කියලා එදහම 
අවශතාවකේ නෑ. 

අපි විශේව වි ාලදයේ ඉනේනදකාට හිටියා එක ළමදයකේ අපිතේ 
එකේක. ඒ මනුසේසයාට දැකපු ද යකේ නම් කවදාවතේ අනුනේට විසේතර 
දනාකර ඉඳලා බෑ. ඒක අත පය විසි කර කර දබාදහෝම ලසේසනට 
කියල ද නේන  කේෂයි. ඉතිනේ එතදකාට අපි කරනේදනේ ිතරපටියකේ 
ආවහම ඔකේදකෝම සත පහ සත පහ දාලා විසේසකේ දහායලා ද නවා. 
මිනිහා ිතරපටිය බලලා ආවහම අනිතේ කට්ටිය බලනේන ඕනැ නෑ, 
අරක කියන එකම තමයි වැදේ. ඉතිනේ අපි එයාට කියනේදනේ ිතරපටි 
නිෂේපා කදයකේ කියල. අපි දම් රඟපෑම තමයි හැමදාම කරනේදනේ 
දකාතනදීතේ. අපි දැකපු ද යකේ තිදයනවා නම්, අහපු ද යකේ 
තිදයනවා නම් අලේලපු දග රට කියනකලේ කවදාකවතේ ඒදක රසයකේ 
නෑ. ළඟ ඉනේන දකනාට දැකලා කියනකලේ “මට නම් උ යබ්බය 
ාණය තිදයනේදනේ”, නැතේනම් “මම සංඛාර උදපේකේඛා ාණදයේ 
ඉනේදනේ” දම් කියනදකාටම දතේරැම්ගනේන ඕනෑ දමතන 
ඒකානේතදයනේම දමාකකේද ෝ පටලැවිලේලකේ තිදයනේදනේ. ඒ භාජනයට 
 රනේන බෑ ඒක. පරධානම දහේතුව, ඒක ඒ තාදලනේ දැකපු නැතිකම. ඒ 
නිසා දැකේකා නම්, අවදබෝධ කළා නම්, මාර්ග ඵලය ගැන දමාකට  
දම් කියා ඇවිදිලේලකේ. විනයානුකූලවතේ බුදුරජාණනේ වහනේදසේ අවශ 
නෑ කියනවා. ඒක කියන කරමයකේ තිදයනවා. අඩු ගාදනේ සීලය 
තිදයනදකාටතේ ඒ සීලය තුවරලා, හඳුනේ සුවඳ වදගේම එක දිශාවට 
දනදවයි  සදිශාවට පැතිදරනවා. ඒක දවනම කතාවකේ. නමුතේ 
දම්දකේ අර ඉසේසා ඔළුදේ දමානවද ෝ ටිකකේ තියාදගන “ඉසේ ඉසේ” 
කියනේනා වදගේ කියාපානේනට හ න ගතිය දයෝගාවචර ජීවිතයකට 
නම් දකාදහාමකටවතේ ගැළදපනේදනේ නෑ. ඒ ගැළදපන දයෝගාවචර 
ජීවිතයතේ දමානම තාදලකිනේවතේ දම් “අනි ්සන” තතේතේදවට පතේ 
කරනේනතේ බෑ. හැබැයි එදහම දනාකරන දකදනකේ දයෝගාවචරයනේ 
අතර ඇතේදතතේ නෑ. හැම දකනා ළඟම දම් දුර්වලකම තිදයනවා.  
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දමච්චර දම් වචන අපි පාවිච්ි කරනේදනේ දම්ක දම් 
තාලදයනේ දැකදගන, දැකේක ද යකේ දැකේක මට්ටදමනේ නතර කරනේන. 

“සු්ත සුතමත්තං භවිස්සති” යමකේ ඇහුවා නම් එච්චරයි. “මු්ත 
මුතමත්තං භවිස්සති” තමනේ විනේදා නම් රස ගඳ පහසකේ, ඉතිනේ ඒක 

එතැනිනේ නතර කරනේන. “විඤ්ඤා්ත විඤ්ඤාතමත්තං භවිස්සති” 
එදහම නැතුව අපිට හිතුණ නං දම්ක මම දකාදහෝම හරි ගිහිලේලා 
අම්මට කියනේන ඕනෑ. එදහම නැතේනම් දම්ක මදගේ යාළුවට කියනේන 
ඕනෑ කියලා, ඒක දතේරැම්ගනේන ඒක විඤ්ේාතයකේ, එතනිනේ නතර 
කරනේන. ඒක දිදගේ තවතේ හිතේ ගණනාවකේ ඇති කරදගන, එදහම 
නැතේනම් නනේදියකේ ඇති කරදගන ඒක තුළිනේ උපාදාන ඇති කරදගන 
ඒ විෂදයහි දච්තනා පහළ කරනවා නම්, ඒකානේතදයනේම අර 

 ්වා ශවර්තයට අහු දවලා අපි දිගිනේ දිගට දිගිනේ දිගට සංසාරයට 
වැදටනවා. එදහම ඇති කරන ගතියකේ තිදයන නිසයි, අපි 

විඤ්ාණයට කියනේදනේ “විඤ්ඤාණ උපාදානස්කන්ධය” කියලා. ඒක 
දැනගනේන නම් ඒ ද ේට තරහ දවලා බෑ, ඒ ද ේ දවනදකාට එතනිනේ 
නතර කරනේන ඕනෑ. දහාඳයි, දැනේ දමදතනේට එනකලේ මම 
සිතිවිලේලකේ දිදගේ ගිදයේ, අ  ඔයාට දම්ක කියලා ද නේන ඕනෑ කියලා 
හැඟීමකේ මට පහළ උදනාතේ, ඒක අදයෝනිදසෝ මනසිකාරය. ඒ බව 
දැනගැනීම දයෝනිදසෝ මනසිකාරය. මදගේ විඤ්ාණය දැනේ විඥපේතියකේ 
බවට පතේ දවලා. අනුනේට දම්ක දකාදහාම හරි කියනකලේ ඉවරයකේ 
නෑ. ආනේන එතදකාට අදයෝනිදසෝ මනසිකාරයයි දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරයයි ළඟ ළඟ. ඒදක නි ර්ශන හුඟාකේම භාවනා කරලා 
ඉනේද්රිය සංවරයට උනනේදු දවච්ච දයෝගාවචරදයකුට වහාම 
ිතේතකේෂණයකිනේ දතේදරන ද යකේ. නමුතේ  ර්ශනය පැතේදතනේ 
බැුවහම තර්කදයනේ විසේතර කරලා ද නේන බැරි ද යකේ දනදවයි. 
නමුතේ එතදකාට දගාඩකේ වචන අවශ දවනවා.  

ඒ වුණතේ බලන බැලේම දිහා බලනදකාට, සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ දම්වා පිළිබඳව දම් කරපු විසේතරය බලනදකාට 
උනේවහනේදසේ සර්වඥයි කියන එක කිසිම සැකයකේ නෑ. උනේවහනේදසේ 
දමච්චර දම් රෑපදයේ ඇතේතා වූ රැපේපන ගතිය, දේ නාදේ ඇතේතා 
වූ විනේ නය ලබා ද න ගතිය, සංඥාදේ ඇති වනේනා වූ අඟවන ගතිය, 
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සංසේකාරයනේදගේ ඇති දම් හැඩගසේවන ගතිය, විඤ්ාණදයේ ඇතේතා 
වූ දම් විඥපේති ගතිය දමච්චර විසේතර කරනේදනේ දමාකට ? දම්වා 
දනාදැන හිටිදයාතේ දසෝක, පරිද ේව, දුකේඛ, ද ෝමනසේස ගලනවා. අපි 
හිතනවා ඒක මැවුම්කාර ද වියනේ වහනේදසේදගේ වැඩකේ කියලා. 
ආතේමදයේ වැඩකේ කියලා. නෑ. ආතේමදයේ වැඩකේ බවට පතේ වනේදනේ 
දම්වා දිහා අදයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ බැුදවාතේ. දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරදයනේ බැුදවාතේ, තමනේ සර්ව බලධාරී ද වියනේටතේ වැඩිය 
දලාකුයි. ඒ වදගේම ඒක අජ්ඣතේත වශදයනේ බලලා යම් කිසි 
දකදනකේ නිවුණා නම් කවමදාකවතේ තව දකදනකේ එකේක කලහ 
විවා , තුවනේ තුවනේ දපසුඤ්ේඤ්, පරැෂ වාච දම් දමාකකේවතේ එනේන 
විදිහකේ නෑ. ඒ දමාක  දකාච්චර ගැහුවතේ කිපිලා යනේදනේ නෑ. 
දකාච්චර ඇනේනතේ කිපිලා යනේදනේ නෑ. ඒක කියනවා නිකනේ 
අවකාදශට පහර දුනේනා වදගේ කියල. අවකාදශට පහර දුනේනට 
අවකාදශ හැරිලා බලලා පහර ද නේදනේ නෑ. ඒ නිසා ගහන 
මනුෂයාදගේ අත රිද නවා මිසකේකා අවකාදශට දමානවකේවතේ 
දවනේදනේ නෑ. අපි දම්කට පරතිකරියා කරනේන ගිදයාතේ තමයි පරශේදනේ. 
අවකාශදයේ තිදයනවා දම් අනි සේසන ගතිය, අරෑපී සේවභාවය. ඒ 
නිසා අවකාශදයේ කවදාකවතේ ිතර අඳිනේන බෑ.  

හැබැයි නවීන වි ානුකූලව නි ර්ශනයකේ දපනේනනවා නම්, 
ඉර පායලා තියනවා හැම දවදලේම දම් අපිට උඩිනේ තිදයන අහසට. 
නමුතේ හදඳේ හරි, තරැවක නැතේනම් ආකාශ වසේතුවක හරි ඒ 
ආදලෝකය වැදුදණේ නැතේනම්, දම් අවකාශදයේ ආදලෝකය තිදයනේදනේ 
නැති බව අවකාශය ඒක නිරෑපණය කරලා දපනේනනේදනේ නෑ. 
නි ර්ශනය කරලා දපනේනනේදනේ නෑ. පරකාශ කරනේන විදිහකේ නෑ. 
අවකාශදයේ දමාකුතේ නෑ. නමුතේ ඒකට අපි ද යකේ දැම්දමාතේ - හඳකේ 
දහෝ චනේද්රිකාවකේ - ඒ චනේද්රිකාවට ආදලෝකය වැටිලා අනේන ඒ 
චනේද්රිකාව තිදයන බව දපනේනනවා. නමුතේ ඒ චනේද්රිකාදේ 
ආදලෝකයකේ දනදමයි, ඒක ඉදර් ආදලෝකය පරකාශ දවන අවසේථාව. 
ඒක හරවා එවන අවසේථාව. අවකාශය අවකාශ වශදයනේ අරෑපියි. 
අවකාශය අනි සේසනයි. අදපේ හිතතේ  වසක දම් අවකාශය වදගේ 
දවච්චහම එන තාකේ කලේ පණිවිඩ පාකේකුඩම් දවන දමානම ද යකේ 
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හරි එනේන ඇරලා කරබාදගන ඉනේන පුළුවනේ නම් එක පැතේතකට 
විතරකේ ගමනේ කරන මට්ටමට, අනිතේ පැතේතට ගමනේ කරනේන 
හ නදකාටම අවදබෝධ කරගනේන පුළුවනේ නම්, අපිටතේ පුළුවනේ 
“අනි සේසන විඤ්ාණය” කියන එක දම්කයි කියලා දතේරැම්ගනේන. 
නමුතේ දැනේ දවලා තිදයනේදනේ, ඒක අලේලපු දග රට කියනකලේ ඉතිනේ 
ඉවරයකේ නෑ. හරි, මදගේ දැනේ වැදේ හරි කියලා කියනේන හ නදකාටම 
ඒක යට දවනවා.  

භාවනා කරන හතරද දනකේ එකතු දවලා  වසකේ කතිකාවකේ 
කරගතේතු, අපි කතා දනාකර අ  ඉඳලා භාවනා කරමු කියලා. කිසිම 
දකදනකේ කතා කදළාතේ එයා එතනිනේ පරා යි. හතරද නා හැනේ ෑදේ 
පහට හයට විතර වාඩි වුණා දම් වදගේ භාවනා ශාලාවක. ඉතිනේ රෑ 
එළි දවනකලේ හරි ඉනේන ඕනෑ. නිදාගනේන කට්ටිය නිදාගනේනවා. කතා 
නෑ. ඔදහාම ඉනේනදකාට පහදනේ දතලේ ඉවර දවලා තිදයනවා. 
ඉතිනේ දැනේ හතරද නාම නලියනවා දම්ක දැනේ කරගනේදනේ 
දකාදහාම  කියලා, කතා දනාකර ඉනේන ඕනෑ නිසා. අනේතිදම්දී එකේ 
දකදනකේ කැපකාරයට කතා කරල කිේවු පහදනේ දතලේ ඉවර 
දවලයි කියලා. අනිතේ එකේදකනා එතදකාට කිේවු “ඔනේන කතා 
දකරැව” යි කියල. එතදකාට “කතා කරනේන ගිහිලේලා ඔයතේ අහු උනා 
දනේ” කිේවු තුනේදවනි එකේදකනතේ. එතදකාට හතරදවනි එකේදකනා 
කිේවු “මම විතරයි කතා කදළේ නැතේදතේ” කියලා - එයතේ අහු උනා.  

ඔනේන ඔය වදගේ තර්කයකේ තමයි අදපේ හිදතේ නිතදරෝම 
තිදයනේදනේ. දම් වදගේ අුතේ ද යකේ ආපු ගමනේ අර හතරද නාම හිත 
ඇතුදළේ ඉනේනවා. දතලේ නැති බව ඇතේත. කැපකාරයාට ඒක මතකේ 
කරනේඩ ඕනෑ කියන එක, එයා ඒ පරදයෝජදනේ ගනේනවා. ද වැනේනා 
දැකේදකේ ‘ආනේ එයා අහු උනා’. අහු උදනේ දකාදහාම ? අහු උනු බව 
පරකාශ කරනේන ගියාම ඒක එතනම එයා අහු උනා. තුනේදවනියා ඒක 
දැකලා කිේවා ඔදහේ අපරාද  අහු උනා දනේ කියලා. හතරදවනියා 
තමාදගේ  කේසකම කියනේට ගිහිනේ එයාතේ අහු උනා. කට නිකනේ 
තියාදගන ඉනේන බෑ. ඔනේන ඔදහාම තමයි අදපේ හිතතේ. එකේදකෝ 
අනුනේදග වැරැ ේ   කිනවා, නැතේනං තමාදග උජාරැව කියනවා. 
හතරද නාම අහු උන අවසේථාවයි අපි දම් කතා කරනේදනේ. එදහම 
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නැතුව දම් ඇතුළත කථාව නම් තනි දවනේට දවනේට වැඩි දවනේට 
ඉඩ තිදයනවා. ඒකයි සමහරැ තනියම ඉනේන බය. අඳුරට බය. 
දමාක  දම් ඇතුළත කතාව, නැතේනම් ඇතුළත තිදයන සංඥාවලේ, 
ඇතුළත තිදයන දේ නා දම් දවලාදේ ද ෝදර ගලනේන 
පටනේගනේනවා. එතදකාට තව දකදනකේ එකේක ඉනේනවටතේ වඩා 
භයානකයි. දමාක , ඇතුදළේ තිදයන හරියකේ තිදයනේදනේ කුණු 
කනේ ලේ දනේ. ඇතුදළේ තිදයන හරියකේ තිදයනේදනේ දකදලසේ දනේ. 
ඒවා ද ෝදර් ගලනේන පටනේගනේනවා. ඉතිනේ ඒ නිසා කාය විදේකය 
අවශයි. නමුතේ කාය විදේකදයනේ කවදාකවතේ දම්ක සි ේධ දවනේදනේ 
නෑ. දමාක  දම් ඇතුළත කතාව නිසා.  

ඊට පසේදසේ ිතේත විදේකය ආවට පසේදසේ ඒ විඤ්ාණය 
අනිනේද්රිය පටිබ ේධ දවනවා. ඇහැ, කන, දිව, නාසය, ශරීරය කියන 
ඒවදයනේ විනිර්මුකේත දවනවා. විනිර්මුකේත දවලා එකම අරමුණක, 
වමතරී අ හසක දහෝ ගතේතා වූ රෑපක අරමුදණේ ගිලා බහිනවා. ගිලා 
බැසේසට පසේදසේ ඒ එන අතේදැකීම ඇදහනේ, කදනනේ, නාසදයනේ, 
දිදවනේ, ශරීරදයනේ එන එකකේ දනදවයි. එතදකාට ඒ හිත, ඒ 
විඤ්ාණය අර තරම් දලාකු වගකීම් භාරයක නෑ. ඒකට පුළුවනේකමකේ 
ලැදබනවා ඇතේත ඇති සැටිදයනේ දැකගනේන. අර ඔකේදකෝම  කින 
 කින එකේදකනා අනුනේට කියනේන හ න, කියනේදන නැතේනම් දහාඳ 
නෑ කියලා හිදතන, දකාදහාම හරි කියාගනේන ඕනෑයි කියන, අ හසේ 
නැති නිසා හිතට දලාකු නි හසකේ එනවා. ආනේන ඒ නි හස තුළ 
තමයි අපිට දම් දලෝකය දැකගැනීදම්, එදහම නැතේනම් ආමිස 
නිරාමිස කියන දුකේ සැප ද ක දැකගැනීදම් ශකේතිය ලැදබනේදනේ. 
නමුතේ එතනතේ වැදේ ඉවර නෑ. ඊට පසේදසේ දිගට සි ේධ දවනවා අපිට 
දයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ යුකේතව දම් ඇතේත ඇති සැටිදයනේ  කින 
සිතිනේ එන රෑප ඇතේත වශදයනේම රෑප , පරමාර්ථ වශදයනේ දම්දකේ 
යමකේ තිදයනව ? දම්වා දම් වශදයනේම සංසාදර් ඇති කරගනේන 
පුළුවනේ ශකේතියකේ තිදයනව ? නෑ. ඒකට අපි කරනේනා වූ දම් 
උපාදානය නිසාමයි, ඒකට අපි කරනේනා වූ දම් ඇලේම නිසාමයි, 
එදහම නැතේනම් ගැටීම නිසාමයි සංසාරය ඇති දවනේදනේ. එදහම 
නැතේනම් ගසේ ගලේවලටතේ සංසාරයකේ තිදයනේන ඕනෑ. අදපේ දම් 
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විඤ්ාණය පරතිකරියා කිරීම නිසාමයි දම්ක දවනේදනේ. ඒ නිසා මනුෂ 
ජීවිතය කියලා කියනේදනේ සතේතේව ජීවිතය කියල කියනේදනේ හුදු 
පරතිකරියාවකේ. දම්දකේ නෑ කිසි දහෝ ලා ගනේන ද යකේ.  

දම්කට දහාඳ කිට්ටුදවනේ යන වචනයකේ තමයි වමතරී 
භාවනාව උගනේවනදකාට තිදයන “භූත” කියන වචනය. භූත කියලා 
කියනේදනේ නලියනවයි කියන එක. සදතකේ නම් නලියනවා. අපි 
තැනක සදතකේ ඉනේනව  කියලා බලනේදනේ දම් නලියන එකට. 
නලියනේදන නැතුව ඉනේනවා නම් මළා වදගේ. දම් පරතිකරියා දනාකර 
සිටීමතේ කාම දලෝදකට දපේනේදන මැරැණා වදගේ. ඒ නිසා කියනවා 
එකේදකෝ පවුලේ දවයනේ, නැතේනං පනේසලේ දවයනේ, ද දකනේ එකකේ. 
ඔදහාම ඉනේන එපා දගවලේවල. ඒක දම් දගවලේ වල මිනිසේසුනේට 
 රනේන බෑ. ඒ නිසා අපට සි ේධ දවනවා දයෝගාවචරදයෝ වශදයනේ 
දම් විෂම දලෝකදයේ, හැම දවලාදවම පරතිකරියා කරන දම් දලෝකදයේ 
ඇතේතටම අ  දම් නව තාකේෂණය නිසා දගාඩකේ දවලා තිදයනේදනේ 
දම් පරතිකරියා විධි සීගර දවලා තිදයනවා. මනුෂයා හිතාදගන ඉඳලා 
තිදයනවා දම් ඔකේදකෝම කරම  නේදනේ නැතේනම් අපි ම්දලේච්ඡයි, අපි 
වනචාරීයි කියල. ඒ නිසා දබාදහෝම සීගරදයනේ දම් වහා පරතිකරියා 
කිරීදම් කරමවලට අහු දවලා, කැරදකන දැති දරෝද ක දැතේතකේ බවට 
මනුෂයා පතේ දවලා තිදයනවා.  

නමුතේ පැතේතකට දවලා, අරණගත දවලා කාලයකේ 
ඉනේනදකාට අපි සෑම පරද ේශයකම දම් කරියා පරතිකරියා අඩු කරනේන 
පටනේගනේනවා. අඩු කරදගන අඩු කරදගන යනදකාට තමයි 
දතේදරනේදනේ දම් සලේලි දීලා රෑප බලන එක, සලේල ිදීලා ස ේ  අහන 
එක, එදහම නැතේනම් මහනේසි දවලා, අනිකුතේ දම් ද ේවලේ ගනේන එක 
දමාන තරම් දවදහසකේ  කියලා. දම් සෑම ද ේකටම අපි වග කියනේන 
ඕනෑ. දමාක , දකායි දවලාදේ දම්ක දිහා දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරදයනේ බලනව  අදයෝනිදසෝ මනසිකාරදයනේ බලනව ; ඒ 
වාදගේම දම්ක සංසාදර් දිහාවට යනව  සංසාදර් ගැළදවන දිහාවට 
යනව  කියලා බැුදවාතේ, අ  දම් විකුණනේන තිදයන ද ේවලේ නම් 
කිසිම ද යකේ ඇතේදතේ නෑ දයෝනිදසෝ මනසිකාරය ඇති කරන. ඒ 
නිසා දම්වා නැති තරමට දහාඳයි. නමුතේ ඒක පරසි ේධිදයේ කතා 
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කදළාතේ, අපි ම්දලේච්ඡදයෝ බවට පතේ දවනවා. අපි දම් තිදයන දම් 
පරගතිය බාධා කරන දකදනකේ බවට පතේ දවනවා. නමුතේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ ද ේශනා කදළේ, දම් ආර්ික ද ේශපාලනික සාමාජීය 
වශදයනේ කියන පරගතියට, අභිවර්ධනයට කයිනේදනේ සුසාන 
අභිවර්ධනය කියලා. ඒදකනේ වැදඩනේදනේ සුසාන භුමි විතරයි. 
අනේතිමට එච්චරයි ඉතුරැ දවනේදනේ. ඇතුළත නම් දමානවකේවතේ ඉතිරි 

දවනේදනේ නෑ. ඇතුළත තිදයනේදනේ එක කියනදකාට කඩා පනින, 
දහාසේස ළඟිනේ මැසේස යනේන බැරි පුපුරන මනසකේ විතරයි ඉතුරැ 
දවනේදනේ.  

අනේන අර විදිදහේ කිසිම ද යකට පරතිකරියා දනාකරන, එන 
සෑම රෑප, දේ නා, සංඥා, සංසේකාරයකේම ඔදහ නිකනේම තැනේපතේ 
දවනේන අරින අනි සේසන භාවයට හිත පතේ කරගනේන නම්, ඒ 
පු ේගලයට කාය විදේකය නැතිව අමාරැයි. ිතේත විදේකය නැතිව 
අමාරැයි. ඒ ද කම ඇති උනාට පසේදසේතේ තාමතේ පරතිකරියා කිරීදම් 
ශකේතිය වැඩි නම්, ඒක තමයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා දකරැදේ 
ඒ වාදගේ පරභාසේවර වූ සිතකේ ඇතුව සිටි ේදී බාහිරිනේ එන උපකේදලේශ 
නිසයි දම්ක දකදලසිලා තිදයනේදනේ. දම්ක ඇති හැටිදයනේ 
දනා නේනා දකනාට ිතේත භාවනාවකේ නෑ.  නේනා දකනාට 
භාවනාවකේ තිදයනවා - ිතේත භාවනාවකේ. දිගිනේ දිගට දිගිනේ දිගට 
සි ේධ දවනේන ඕනෑ. බාහිර පරකාශ කිරීම් නැති උනතේ අදපේ ඇතුළත 
කතා කිරීම් තිදයනවා. ඒ නිසා සතිපට්ඨාදනේ පංචසේකනේධ 

අවසානදයේ තිදයනවා ‘සමු ය ධම්මානුපස්සී වා ධ්ම්මසු විහරති, 
වයධම්මානුපස්සී වා ධ්ම්මසු විහරති, අ්ඣත්තං වා ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති’ කියලා, 
දම් එක එක ධර්ම දකාට්ඨාශ සංසාරය ඇති කරමිනේ නැඟී සිටින 
හැටිතේ සංසාරය ඇති කිරීදම් ශකේතිදයනේ ගැලවී යන හැටිතේ සමු ය 
වය වශදයනේ දැකගනේනවා. අභනේතර වශදයනේ දම්ක තමනේටම 
නැවත කියාගනේනා හැටිතේ අනුනේට දම්ක දම් විදිහට මම ඔපේපු කරලා 
ද නේන ඕනෑ, අසවලා දමදහම හ නේන ඕනෑ, අසවලා මම ගැන 
තිදයන ආකලේපය නැති කරනේන ඕනෑ ආදී වශදයනේ බහි ේධාවට 
දම්ක සම්බනේධ කරන හැටිතේ බලනදකාට, අපි දම් දකාදහද ෝ යන 
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දකානේතරාතේ එකකට අතේසනේ කරලා තිදයනේදනේ. උද ේ ඉඳලා හැනේ ෑ 
දවනකලේ දම් කටයුතේත කරනවා මිසකේකා, අපි වර්තමාන 
දමාදහාදතේ ජීවතේ දවන දවලාව, අරමුණට එළඹ සිටින දවලාවකේ 
ගතේදතාතේ ඒ දවලාව ඒකානේතදයනේම නිබ්බුතියකේ, අනි සේසන 
විඤ්ාණයකේ ඇති දවනවා. ඒක තාවකාලිකව ඒ ිතේතකේෂණදයේ 
ඇති දවනවා.  

ආනේන ඒක ඇති දවනේන පටනේ අරගතේත නම් ඒ හිත එතන 
ඉඳලා දිගදටෝම “භා්වති” කියල කියනවා. ඒ නිසා “විඤ්ඤාණං 
පරි්ඤ්ඤ්යයං පඤ්ඤා භා්වතබ්බං” කියලා සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
ද ේශනා කරලා තිදයනේදනේ. විඤ්ාණය හාතේපසිනේම  කිනේන ඕනෑ. 
දම් විඤ්ාණය දවන දවන ද ේවලේ එකේක පරතිකරියා කරන හැටි, 
එදහම කිරීම නිසා දලාකු වගකීම් රාශිවලට අහු දවලා අරක මම 
කිේදේ, අපරාද ේ දම්ක දමදහම උදනේ අපරාද ේ කියකියා 
පශේචාතේතාප දවනේන ගනේනවා. එදහම නැතේනම් ඒවා දමානවාකේවතේ 
දනාහිතපු දවලාදවදි “අයිදයෝ දමදහම නම් ඉතිනේ ඉනේනවට වඩා 
දහාඳයි මැදරන එක. දමාකට ෑ දම් ජීවිදතේ” කියලා හරියට 
හරියනදකාට නිබ්බිදාව පහළ දවනවා. එපා දවන ගති පහළ දවලා, 
ඕනේන දවන ද ේවලේ දහායනවා. එදහම නිබ්බිදාවට යනේන ද නේදනතේ 
නැතුව, අර ඇවිසේදසන ගතිවලට යනේන ද නේදනතේ නැතුව මධම 
පරතිපදාදේ ඒ සිතුවිලි පවතේවනේන පුළුවනේ නම් ඒක තමයි 

පරි්ඤ්ඤ්යයං කියල කියනේදනේ. “විඤ්ඤාණං පරි්ඤ්ඤ්යයං” 
හාතේපසිනේම  කිනවා. කාදගවතේ විඤ්ාණයකුතේ දනදවයි, වර්තමාන 
විඤ්ාණය. ඒ සඳහා දම් වදගේ බණ අහලා, ධර්ම සාකච්ඡා කරලා 
සු ේ  පවිතර කරගනේන එකට කියනවා “පරඥාව භාවිත කිරීම” කියලා. ඒ 
පරඥා භාවිතාවකිනේ දතාරව දකාච්චර භාවනා කළතේ දම් විඤ්ාණදය 
කඩා පනින ගතිය, බුරා පනින ගතිය, වැදඩනේන තිදයන අවසේථාව 
අඩු දවයි කියලා හිතනේන බෑ.  

ඒ නිසා දම් භාවනාදේදී “පඤ්ඤාව්තා අයං ධ්ම්මා නායං 
ධ්ම්මා දුප්පඤ්ඤ්ස්ස” කියලා සර්වඥයනේ වහනේදසේ මුලිනේම ද ේශනා 
කරලා තිදයනවා පරඥාවනේතයිනේටයි දම් ධර්මය. හැබැයි ඒ පරඥාව නිසි 
අනුපිළිදවලිනේ කරියාතේමක දවනේන භාවනා කරලා බලලා තිදයනේන 
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ඕනෑ. භාවනා කරලා බලනදකාට දම්වා ඔකේදකාම ඇවිසේසිලා 
එනවා, කිපිලා එනවා, දකෝප දවලා එනවා. ඒ දවන දවලාදවදි 
තමනේ දතේරැම් අරගනේට ඕනෑ, ඒකට සුදුසු දහාඳ සීල පරතිපතේතියකේ 
හිදතේ ඇති කරගනේන. දම්වා මම  රනේනයි දම් ලැහැසේතිය, එදහම 
නැතුව දම්වාදයනේ පැනලා යනේන දනදමයි. දම් දුක අවදබෝධ 
කරනේනයි, හාතේපසිනේ දැකගනේනයි යනේදනේ. විඤ්ාණදයේ සෑම 
නාඩගමකේම, හැම දවසේ මූණකේම හාතේපසිනේ දැකගනේනයි යනේදනේ. 
දම්ක එන එක දහාඳයි, මට දම්දකේ මුල, මැ , අග දැකගනේනට 
ලැදබ්වා කියලා කිසි දසේතේම ඒකට පරතිකරියා කරනේදනේ නැතුව, 
පරතිකාර කරනේන යනේදනේ නැතුව එදහමම මුහුණ දීදගන ඉනේන 
පුළුවනේකමකේ තිදයනව නම් විඤ්ාණදයේ හැම පැතේතකේම, 
පැතිකඩකේම දැකගනේනට ලැබීම විඤ්ාණසේකනේධය අවදබෝධ කිරීමට 
හාතේපසිනේ දැකගැනීමට දහේතු දවනවා.  

විඤ්ාණදයේ හ නේන ද යකේවතේ පරර්ථනා කළ යුතේතකේවතේ 
නෑ. නිතදරෝම ඒක වැඩ. අපටි තිදයනේදනේ ඒදක තිදයන හෑම 
දලේසයකේම, හෑම අංශයකේම හෑම හැඩයකේම, හෑම නිලයකේම නිසි 
නිනේද ේ වැඩ කරනේට ඇරලා කවදාකවතේ ඇඟිලි ගහනේදනේ නැතුව, ඒ 
දිහා බලා ඉනේන. එදහම නැතේනම් ඒකානේතදයනේම දලෞකික 
පැතේදතනේම ඒක විනිශේචය දකරැදවාතේ අපිට කියනේන දවනේදනේ අර 
විඥපේති මාතරතා සි ේධි ඇති කරපු වසුබනේධු ආචායමයනේ වදගේ දම් 
දලෝකය කියනේදනේ විඥපේතියකේ විතරයි. මනුෂයනේට ඕනෑ ද ේයි 
 කිනේදන, මනුෂයනේට ඕනෑ ද ේයි මනුෂදයෝ කියනේදන, 
මනුෂයනේට ඕනෑ ද ේයි මනුෂදයෝ රස විඳිනේදනේ. අපි දමේවටයි 
උතේතර ද නේන හ නේදන. ඒක නිසා අඩු ගාදනේ අපි එයිනේ ගැලවිලා 
දම් ඇතේත ඇති හැටියට දතේරැම්ගතේදතාතේ අපිට දතේදරයි සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ සර්වඥතා ඥානය ලැබුවට පසේදසේ බණ දනාකියනේන 
හිතාගතේත කතාව දකාදහාම එනේන ඇතේ  කියල? ඒක 
 ේදේෂයකිනේවතේ කාවවකේවතේ පහතේ කරලා සැලකීමකේ දනදවයි. 
කාටවතේ හැඟීමකේ පුළුවනේකමකේ ඇතේදතේ නෑ, කාටවතේ ඇහුම්කනේ 
ද නේන. ඒ දමාක , කියනේන තිදයන ද ේවලේ දබාදහෝමයි හැම 
දකනාටම.  
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දම්කට අපි කියනවා ඉනේද්රිය සංවරය, එදහම නැතේනම් 
දයෝගචාරය කියලා. ඒ ද ේවලේ දැනදගන ඒව පුළුවනේ තරම් නිෂේපරභා 
දවනේන ඇරලා වර්තමාන දමාදහාදතේ අරමුණට සියයට සීයකේ හිත 
දයාදාදගන හිටිදයාතේ, ඇතුළට ගනේන සංඥා ටික දිගටම පවතිනදකාට 
පරධාන වශදයනේ ඇතේත ඇති සැටිදයනේ දැකීදම් ාණය පහළ 
දවනවා. ඒතේ ඒ විඤ්ාණය පිරිසිදු දවලා නෑ. ඊට පසේදසේ තමයි පරඥා 
භාවනාව, වි ර්ශනා භාවනාව තිදයනේදනේ. එතදකාට එනේන එනේන 
දම් විඤ්ාණයකේ මට තව ලැදබ්වා, විඤ්ාණය මට දේවා, ඒක 
දහාඳට දේවා, ආදී වශදයනේ දම්ක හුරතලේ කරන, දම්දකේ දහාඳ ගුණ 
කතා කරන ගතිය දුර්වල දවනදකාට එදහේ විඤ්ාණයකිනේ  කින 
රෑප එනේන එනේන විවර්ණ දවනවා. විරාග භාවයට පතේ දවනවා. 
එතදකාට දේ නාතේ; ජීවිත පැහැර ගනේනාසුු ඉතාම කටුක දේ නා 
දේවා, සුඛ සැප ආදී වශදයනේ ද නේනා වූ සැප දේ නා දේවා, දම්වා 
දසේරම දිය දවනේන පටනේගනේනවා. දම්වා කිසිම හරවතේ බවකේ නැති 
බව දතේදරනවා. අනේතිමට එකතු දවනේදනේ සැප දුක ද දකනේ දතාර 
අදුකේඛමසුඛ දේ නාව. සංඥාවලිනුතේ කරන හරියකේ කරනේන පුළුවනේ 
දවනේදනේ තමනේදගේ ඇති ද ේ අනුනේට කියා පාන ටික විතරයි. ඇතුළත 
දවනසකේ කරනේන බෑ. ඒ නිසා සංඥා පවතේවනේන පුළුවනේ ගතිය, 
හඟවන ගතිය, මවා පාන ගතිය නැති දවනවා, සංසේකරණ 
සම්පුර්ණදයනේ නැති දවනවා.  

ඒක නිසා කියනවා අදපේ ශාසනය දමච්චර කලේ, හුඟාකේ කලේ 
රැදඳනේන දහේතු උදනේ ආනනේ  සේවාමීනේ වහනේදසේ රහතේ දවලා 
දනාහිටපු එක කියලා. උනේවහනේදසේ බැරි දවලාවතේ රහතේ දවලා 
හිටියා නම්, උනේවහනේදසේ දමච්චර දම් ධර්ම දකාට්ඨාශ ගැඹුරිනේ 
හිදතේ තියාගනේන උතේසාහ කරනේදනේ නෑ. උනේවහනේදසේ දසෝවානේ 
දවලා හිටපු නිසා, අදනේ දම් පසුව ඉනේන ජනතාවට දම්ක පිහිට 
දවයි කියලා පරපංචයකේ ඇති කරපු නිසා, දම් ධර්ම දකාට්ටාශ ඉතාම 
විසේතර සහිතව දතේරැම්ගතේතා. ඒ නිසා උනේවහනේදසේ නැතුව 
පළදවනි ධර්ම සංගායනාව කරලා වැඩකේ නෑ කියන මට්ටමට, 
රහතනේ වහනේදසේලා හාරසිය අනූනමයකේ ඉලේලලා තියනවා 
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“දකාදහෝම හරි රහතේ දවනේන. ඒ රහතේ දවනේන ඉසේදසලේලා ගතේත 
දැනුම් මලේල ධර්ම භාණේඩාගාරය අපට බාරද නේන” කියලා.  

ඒක නිසා දම් දමෝඩකදමතේ, (නැතේනම් දමෝඩකම කියනවට 
වැඩිය නිවනේ දනා ක සිටීදමතේ) දමානවද ෝ ද යකේ තිදයනවා. 
හුඟද දනකුට නම් දම්ක කියල ද නේන ඕනැ නෑ, ඒකට හරි කැමති. 
ඒක නිසා අ  හරියට දම් පඳුරැ ගණනේ, දුසිම් ගණනේ, නැතේනම් 
දුසිම්වල දුසිම් ගණනේ දබෝසතේවරැ පහළ දවනවා දම් ධර්මය 
රකිනේන. නමුතේ උනේදැලා රකිනේදනේ දමාකකේ  කියලා බලනේන ගියාම 
නිකනේ විඥපේතියකේ ඉතුරැ දවනේන ඉඩ තිදයනවා. ඒ නිසා අදපේ 
ජීවිතතේ ඒ වදගේ විඥපේති මාතරතාවට යට දවනේන ද නේදනේ නැතුව 
යථාර්ථය දැකීමට නම් පංච උපාදානසේකනේධය පිළිබඳ විනිවි  දැකේමකේ 
ඇති කරගනේන ඕනෑ. මම නැවතතේ කලිනේ කී ද ය මතකේ කරනවා. 
දම්ක කවදාකවතේ දැනුමකේ, අර්ථ ඥානයකේ සියුම් භාවයට පතේ කරලා 
මානේනයකේ ඇති කරගනේන කරන ද යකේ දනදවයි. අපි දම් තාකේ 
කලේ යම් ආකාරයකට මූල කර්මසේථානය පරධාන නාම රෑප ධර්ම 
දැකලා තිදයනව ? දේ නා, සංඥා, සංසේකාර කියන අදනකුතේ නාම 
ධර්ම දැකලා තිදයනව ? දම් දසේරම මායාවකේ , නැතේනම් ඇති 
හැටිදයේ දැකීමකේ  කියලා ඒක නැවත  කිනේන ඕනෑ, නැවත බලනේන 
ඕනෑ කාට හරි කියනේන ඉසේසර දවලා. නැතේනම් තමනේ හරි, මම 
දැකේකා කියන වචදනේ කියාගනේන ඉසේදසලේලා “දිදට්ටඨ දිට්ටඨමත්තං” 
සේවරෑපදයනේ ඇසේ ඇතේදතේ නමුතේ අනේධයකු ගත කරනේනා වදගේ දිගිනේ 
දිගට දම්ක බලනවා නම් අපිට දතේදරයි දම් දයෝග ජීවිතය විතර 
උතුම් ජීවිතයකේ මුළු තුනේදලෝදකම ලබනේට බෑ. වඳිනේන වටිනවා.  

ඒ නිසා අපි දැකපු නාම ධර්ම, දැකපු රෑප ධර්ම, ඒ තාදලටම 
නැවත නැවත  කිමිනේ දම් ශීල ජීවිතය, සමාධි ජීවිතය, පරඥා ජීවිතය 
දිගටම කරදගන යනේන දම් ධර්ම දකාට්ඨාශයතේ දහේතු දේවා වාසනා 
දේවා! කියලා පරාර්ථනා කරනවා. මම බලාදපාදරාතේතු දවනවා 
අනිකේ  වදසේ අභනේතර බාහිර ආයතන පිළිබඳව ආයතන පබ්බය 
පටනේගනේන. අ ට නියමිත ධර්ම ද ේශනාව දමතනිනේ සමාපේත 
කරනවා. 
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දමම උතුම් ධර්ම දානයට 
දායකතේවය. 

• කිරිඳිවැල මාහල්ගලාලුව  ගේ උපත ලබා, කැළණිය ගේවැල්දූව 
158/4, අලුත් පාර නිවගස් විසූ විශරාම ලත් පාඨශාලාචාර්ය ආර්.පී. 
ජයතිලක පියාණන් පරගලෝ සැපත් වී 22 වසරක් පිරීම (31-05- 

2020) නිමිත්ගතන්, එතුමාට නිවන් සුව පතා ඕස්ට්රේලියාගේ පදිචි 
මිනිපිරිය හා මුනුපුරන් සම  බිරිඳ ගහ්මා, එතුමාග ් ගසාගහායුරැ 
ගසාගහායුරියන් සහ නෑදෑ හිතවතුන් විසිනේ ගමම ධර්ම දානමය 
කුසලය සිදු කරන ලදි. 

• බලන්ග ාෙ ගවගසන පින්වත් ගක්. ගක්. සිරිගස්න මහතා සහ උමා 
ද ගමල් මැතිනිය විසින් - ධර්ම මාර් ගය්  මන් කරන ගයෝ ාවචර 
භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකාවන්ග ් සතිය දියුණු වී නිවන් 
ගදාරටුව විවෘත වී, ශාසනය දිදුළවමින් බැබගල්වා! යන පරාර්ථනය 
ඇතිව, එගස්ම ‘ඒ පින් මහිමගයන්, සත්පුරැෂ කලයාණ මිතර ඇසුර 
හරහා නිර්මල සද්ධර්මය ශරවණගයන්, අපරමාද වීර්යගයන්, 
ගයෝනිගසෝ මනසිකාරය පහිිටුවමින් ධර්ම මාර් ගය්ම යාමට ගේ 
ගදපළට ගේ පිනම මලූකි ගේවා’යි අපි පතමු. පරගලෝ සැපත් 
සියලුගදනාටම පින් පමුණුවමු. ආචායය ගක්. ගජ්.  ුණවර්ධන සහ 
මැේලින්  ුණවර්ධන මැතිනියද පරමුඛ සියලුගදනා සිහිපත් කරමු -
කාරැණික දායකත්වය, ගමල්බර්න් නුවර පදිංචි මලිත ්ජයතිලක සහ 
ලිහිණි ජයතිලකග න්. 

• මාලදබ් පදිංචි එේ. මාරසිංහ මහත්මිය විසින්, තම පවුගල් මිය ිය 
ඥාතීන්ට පින් පිණිස. 

• අේබලන්ග ාෙ ධර්මාගශෝක විදයාලගය් විශරාමික ආචාර්යවරැන් වූ 
පරගලෝ සැපත් ඒ. කරැණාරත්න ද සිල්වා (ඒ. ගක්. සර්), ධර්මා ද 
සිල්වා (ඒ. ගක්. මිස්) සදාදර ගදමේපියන්ට නිවන් සුව පතා එම 
දියණිවරැ. 
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• ගමල්බර්න් නුවර පදිංචි කසුුමා ජයසිංහ මහත්මිය - පරගලෝ සැපත් 
තම ස්වාමි පුරැෂයාට සහ ගදපාර්ශ්වගය්ම මාපියන්ට පින් පිණිස. 

• ගමල්බර්න් නුවර පදිංචි වවදය අගබ් ුණරත්න මහතා සහ 
වවදය ඉන්ද්රානි  ුණරත්න මහත්මිය - අංක 259, තලාතුඔය පාර, 
 ුරැගදණිය පදිංචිව සිට පරගලෝ සැපත් කැප්ටන්  ණුරත්න මහතා 
සහ ඩී. එේ.  ුණරත්න මහත්මිය සහ අංක 638, මුල්ගල්රියාව, 
අංග ාෙ පදිංචිව සිටි ඒ. පී. සිල්වා මහතා සහ ගේසි කුලතුං  
මහත්මියට පින් පිණිස. 

• උෙහමුල්ගල් පදිංචි වවදය එස්. ආර්. සමරතුං  මහතා - පරගලෝ 
සැපත් තම පියාණන්ට සහ මවට පින් පිණිස; වවදය පද්මා 
සමරතුං  මහත්මිය - පරගලෝ සැපත් තම ගදමාපියන්ට පින් 
පිණිස. 

• නිලූ දිසානායක මහත්මිය - ධර්ම දානමය කුසලානිසංසය පිණිස. 

• නවසීලන්තගය් පදිංචි ලතා රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් - මිය ිය 
සියලු ාතීන්ට පින් පිණිසත් සසර දුකින් මිදී නිවනින් සැනසීම 
පිණිසත් ගමම ධර්ම දානමය කුසලය දහේතු ගේවා! 

• නවසීලන්තගය් පදිංචි සමන් ගසාගහායුරා සහ සමුද්රා 
ගසාගහායුරිය විසින් - තම ගදමාපියන්ට සහ පවගුල් දූදරැවන් 
ඇතුළු ාතීන්ට ධර්මාවගබෝධය පිණිස. 

• කුලියාපිටිගය් ගවගසන වගයෝවෘද්ධ සුභසිංහ මෑණියන්ට චිර 
ජීවනය පරර්ථනා කර සිටිමු. 

• පාදුක්ක ජයන්ති පාගර් පදිංචිව සිටි, තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි පුතාට 
උතුේ නිවනින් සැනසීම ලැගබ්වා.  

දායකත්වය දුන් සැමට ගතරැවන් සරණින් චතුරාර්ය සතය ධර්මය 
අවගබෝධ වී පරාර්ථනීය ගබෝධියකින් උතුේ නිවනින් සැනසීම උදා 

ගේවා! යි ගමත් සිතින් පරාර්ථනා කරමු. 

2020 ගවසක් මස 25 වන දා.  
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ධර්මද ේශනා සකසේ කිරීමට සහාය ලබාදුනේ 
පිනේවතුනේට කරන පරණාමය 

අප ආරණදයේ භාවනා වැඩ සටහනේ සම්බනේීකරණ මහතේම 
මහතේමීනේදගනේ මීට ඉහතදී කරන ල  ඉලේලීමකේ අනුව, ආරණයට 
සම්බනේධ දායක දායිකාවනේ දබාදහෝ පිරිසකේ, ධර්ම ද ේශනා පිටපතේ 
කිරීම, නිවැරදි කිරීම, ටයිපේ කිරීම ආදී කටයුතුවලිනේ අපට උපකාර 
කළහ. දමම පසේදවනි ද ේශනා කාණේඩය, මාස පහකේ වැනි දකටි 
කාලයකදී ඔබ අතට පතේ වනුදයේ ඔවුනේ අපට දැකේවූ එම කාරැණික 
සහදයෝගදයේ පරතිඵලයකේ වශදයනි. ඉදිරි කාණේඩ  දමදලස ඔබ අතට 
පතේ කිරීම අපදගේ අභිලාෂයයි. 

ඒ කරන ල  මහඟු කාර්යය දවනුදවනේ, පහත නම් සඳහනේ 
දායක දායිකාවනේට අපදගේ දගෞරවය පරණාමය පු  කරමු. දමම නාම 
දලේඛනය සකැසීදම්දී කිසයිම් අතපසු වීමකේ සිදු වී ඇදතාතේ ඒ ගැන 
අපදගේ කනගාටුව පරකාශ කරමු. ඉදිරි කාණේඩවලදී ඒවා නිවැරදි 
කිරීමට අපි බලාදපාදරාතේතු දවමු 

• අනුලා දපරේමචනේද්ර දසායුරිය - ඩදනඩිනේ - නවසීලනේතය 

• අයිරිනේ සුබසිංහ දසායුරිය - දමලේබනේ - ඕස්ට්පේලියාව 

• දඩාරීනේ වීරසිංහ දසායුරිය - බතේතරමුලේල 

• තශිකා මහනාම දසායුරිය - අුදබෝමුලේල 

• එම්. මාරසිංහ දසායුරිය - මාලදේ 

• උද ේනි තිලකරතේන දසායුරිය - නකේකාවතේත 

• භාමිනී කුමාරදසේන දසායුරිය - මහරගම 

• මාලනී විකරමාරච්ි දසායුරිය - උ ම්මිට 

• ලිලනේගා බාලචනේද්ර දසායුරිය - දමලේබනේ - ඕස්ට්පේලයිාව 

• මැණිකේ බසේනායක දසායුරිය - දමලේදබනේ - ඕස්ට්පේලියාව 

• ගංගා ජයවිකරම දසායුරිය - දමලේබනේ - ඕස්ට්පේලියාව 
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• ප ේමා සමරතුංග දසායුරිය - උඩහමුලේල 

• ඩයනා සමරසිංහ දසායුරිය - කෑගලේල 

• නනේ නී වනිගදසේකර දසායුරිය - ඕකේලනේේ - නවසීලනේතය 

• අරැණ ලකේමාලේ දසායුරා - නවසීලනේතය 

• ඉෂංකා සමරවීර දසායුරිය - දහෝමාගම 

• ලකේමාලේ නනේ සිරි දසායුරා - මාදබෝ ල 

• විදජ අලංකාරදගේ දසායුරා - දමලේබනේ - ඕස්ට්පේලියාව 

• විමලේ ගමදගේ දසායුරා - දමලේබනේ - ඕස්ට්පේලියාව 

• බනේදු ගමදගේ දසායුරා - දමලේබනේ - ඕස්ට්පේලියාව 

• චමිලා ජයවර්ධන දසායුරිය - සිේනි - ඕස්ට්පේලියාව 

• පරියංකා දමාලේලිදගාඩ දසායුරිය - දබාරළැසේගමුව 

• නදීෂා දිලිනි දසායුරිය - ඇඹිලිපිටිය 

• අනූෂා ගුණරතේන දසායුරිය - කුරැණෑගල 

• උදානී හිරනේතිකා දසායුරිය - කැළණිය 

• නදීෂා සමරදකෝනේ දසායුරිය - උලපදනේ 

•  මිතේ අමරදකෝනේ දසායුරා - බනේඩාරදවල 

• ඉසුරැ ගකාඩිතුවක්කු දසායුරිය - රාවතාවත්ත, ගමාරටුව 

• දෂහානේ සංජන දසායුරා - මීතිරිගල 

• සුනීතා දිසානායක ගසායුරිය - ගකාළඹ 

•  යනි සුමතිපාල ගසායුරිය - ගමල්බන්- ඕස්ට්පේලියාව 

• මදුෂිකා නිගේෂා ගසායුරිය - ගමල්බන්- ඕස්ට්පේලියාව 

• මදුෂ්කා අලුත්ග ් ගසායුරිය - සිේනි - ඕස්ට්පේලියාව 
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• දිලිනි ද අල්විස් ගසායුරිය - සිේනි - ඕස්ට්පේලියාව 

• චතුරිකා කාරියවසම් දුව ඇතුු ටයිපේ කිරීමට දයදුණු කණේඩායම. 

• සමනේ දසායුරා සහ කුමුදු සමරනායක දසායුරිය - දහෝමාගම 

• දච්තක ජයදසෝම පුතා ඇතුළු (දකාලිටි පරිනේටර්සේ) ටයිපේ කිරීම 

කළ කණේඩායම. 
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