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දපරව න 

අපදගේ දම් සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිදයහි 6 වන දකාටස 
දමතරම් ඉකේමනිනේ දමතරම් පිරිසිදුව එළිදැකේීමට හැකි ීම ගැන 
අවංකවම සතුටු දවමු. දමම දකාටදසහි දැකේදවන  ේවා ස ආයතන 
කියවන ඔබට මීළඟට කියවනේනට ලැදබනේදනේ සතේත දබාජ්ජංග 
සම්බනේධවයි. 

දම් තරම් කාර්යබහුලව වැඩ අධිකව සිටින අවසේථාවක මුතේ 
දමදලසට දමම දපාතේ එළිදැකේීමට අවසේථාව ලැදබනේදනේ ඒ සඳහා 
සැදී පැහැදී සිටින කාර්ය මණේඩලදයේ තියුණු උනනේදුව නිසාමය. ඒ 
සියලුද නාටම පිනේ සිදු දේවා! දම් සියලු පිනේ දබදලනේ ලකේිව බුදු 
සසුන බැබදළේවා! 

දතරැවනේ සරණයි! 

උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි 
නිසේසරණ වනය අරණ දසේනාසනය  
මීතිරිගල - 11742 
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සම්පා ක සටහන 

මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය සස්නාසනයට සම්බන්ධ වී කලක 
සිට ධර්ම ගරන්ථ පිළිබඳව කටයුතු කරන්නට මා හට අවස්ථාව ලබා 
දුන් අති පූජ්ය උඩඊරියගම ධම්මජිව නායක ස්වාමීන් වහන්සස්ට 
මාසග් සගෞරව පූර්වක පරණාමය පළමුසවන්ම පුද කරමි. 

මහා සතිපට්ඨාන සූතරය පාදක කරසගන උන්වහන්සස් විසින ්
සද්ශිත ධර්ම සද්ශනාවලිය සල්ඛනගත කිරීසම් කටයුත්ත දැනට 
සෑසහන පරමාණයකට ඉටු වී ඇත. සම් එම ගරන්ථාවලිසය් හයවැන්න 
(සද්ශනා 46-52) සේ. සපර පරිදිම සමම කෘතිය සකස් කිරීම සඳහාද 
නිස්සරණ වනය අරණයවාසී මහා සංඝ රත්නය ඉදිරිපත් වූහ. දමම 
ධර්ම ද ේශනා පටිගත දකාට ඇතේදතේ  ශකයකට පමණ දපර බැවිනේ, 
එම හඬ පටවල ශරවණ තතේතේවය දුර්වල බවතේ සමහර තැනේවල 
ඇතැම් ධර්ම දකාට්ඨාශ මැකී දගාසේ ඇති බවතේ දමම කටයුතේත 
කරදගන යාදම්දී අප හට වැටහිණ. එදහයිනේ ඒවා නිවැරිව 
අර්ථවතේව පිටපතේ කිරීම ඉතාම දුෂේකර කායමයකේ විය. දම් නිසා, දමම 
ද ේශනාවලිදයේ කිසි යම් තැදනක අඩුපාඩුවකේ දහෝ දනාගැළපීමකේ 
දේ නම්, එය අති පූජ ද ේශකයාණනේ වහනේදසේදගේ පමාවකේ දනාව 
ද ේශනා පිටපතේ කළ අප අතිනේ සිදු වූවකේ බව විදශේෂදයනේ සඳහනේ 
කරන අතර, එදසේ ී ඇතේනම් අපි උනේවහනේදසේදගනේ සමාව අයිමු. 
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දම් අනේ දම් ඌනතා අවම කරනු සඳහා පූජ ද ලේගමුදේ 
ධම්මසුභ ේ  සේවාමීනේ වහනේදසේ අදාළ සද්ශනා ඇතුළත් හඬ පට නැවත 
නැවතත් අසමින් ටයිප් පටිපත් නිවරද කිරීසම් සයදුණහ. එම ඉමහතේ 
කැප වීම සම් ගරන්ථාවලිය පළ කරන්නට දබදහවිනේ උපකාරී විය. 
එසහයින් උන්වහන්සස්ට මාසග් සගෞරව පූර්වක පරණාමය පුද කරමි. 

තවද, දමය සංසේකරණය කිරීදමනේ සහ සසෝදු පත් 
පිරික්සීසමන් රාණි රාජ්පක්ෂ මහත්මියත් අලංකාර සලස පිට කවරය 
නිර්මාණය සකාට එහි මුද්රණ කටයුතු සම්බන්ීකරණය කිරීසමන් 
අමිල් කුමාර මහතාත් සමහිදී සහාය වූහ. නිස්සරණ වනය සංරක්ෂණ 
මණ්ඩලසය් සහ්මන්ත රණවක මහතා මුද්රණ කටයුතු 
සම්බන්ීකරණසයන් සහාය විය. ඒ මහත්මමහත්මීන් තිසදනාද 
සකාලිටි පරින්ටර්ස් මුද්රණාලසය් අධිපති ජ්යසසෝම මහතා සහ කාර්ය 
මණ්ඩලය  මමතරී පූවවකව සගෞරවසයන් සිහිපත් කරමි. 

අප නිසේසරණ වනය සංරක්ෂණ මණේඩලදයේ කරියාකාරී 
සාමජිකයකු වූ  ධර්ම ගරනේථ සකැසීම් සහ මුද්රණ කටයුතුවලදී මහඟු 
දසේවයකේ කළා වූ  ලිතිර පරිනේටර්සේ මුද්රණාලදයේ අධිපති, අප කලාණ 
මිතර කමලේ ඇඹුලේද ණිය දසාදහායුරා මීට වසරකට පමණ දපර 
අභාවපරාපේත විය. එතුමා විසිනේ කරන ල  ඒ මහඟු සාසනික 
දසේවාදේ ආනුභාවදයනේ, උතුම් වු නිවනිනේ සැනසීම ලැදබ්වායි 
පරර්ථනා කර සිටිමු. 

සම්පා ක 
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46 │ චකේඛායතනය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු: 

ඉධ, භික්ඛ්ව භික්ඛු චක්ඛුඤ්ච පජානාති, රූ්ප ච පජානාති, 
යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා 
ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස පහානං ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච පහීනස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො ්හාති තඤ්ච 
පජානාති’තී. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනය පරධාන දයෝගී පිරිදසනේ 
අවසරයි. අ  අපි සතිපට්ඨාන සූතරදයේ අවසාන අනුපසේසනාව වන 
ධම්මානුපසේසනාදේ ආයතන පබ්බයටයි දම් ආරම්භය ලබනේන, 
පරදේශයකේ ලබාගනේන බලාදපාදරාතේතු දවනේදනේ. ආයතන පර්වයට 
එනේන කලිනේ සතිපට්ඨාන තුනකේ මග දගවාදගනයි අ  දමදතනේට 
සපැමිණිදයේ; නම් වශදයනේ සඳහනේ කරනව නම් කායානුපසේසනාව, 
දේ නානුපසේසනාව, චිතේතානුපසේසනාව, ධම්මානුපසේසනාව. ධම්මානු 
පසේසනා දකාටදසේ අපි දම් දවනදකාට නීවරණ දකාට්ඨාශ 
සම්බනේධ නීවරණ පබ්බය සාකච්ඡා කළා. පසුගිය වාදර් දවනදකාට 
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සේකනේධ පබ්බය, පඤේචසේකනේධය දකාටස හමාර කළා. අ  අපි දම් 
පරදේශයකේ ගනේන බලාදපාදරාතේතු දවනේදනේ ආයතන පබ්බයට. 

‘ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහිදරසු ආයතදනසු’ කියල තමයි දම්කට 
සඳහනේ කරනේදනේ. ‘කථඤ්ච පන භික්ඛදව, භික්ඛු ධදමමසු 
ධමමානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහිදරසු ආයතදනසු’ ඉතිනේ 
අපි සතුටු දවනේන ඕනැ එක පැතේතකිනේ දම් එකම පිරිසකේ බණ 
අහදගන එන නිසා පහසුයි දතේරැම්ගනේන, එදහම නැතේනම් අ  දම් 
ධර්ම දකාට්ඨාසය එකම වචනයකේවතේ දතේදරනේදන නෑ කියන 
මට්ටමට, ගම්භීර දකාට්ඨාසයකේ දවනේන පුඵවනේ. එදහම නැතේනම් 
අනේ  මනේ  කරවන දකාට්ඨාසයකේ දවනේන පුඵවනේ. දවනතේ විියකට 
කියනව නම් දම් බණ දකාදහාමටකේවතේ දපාදුදේ කියනේන පුඵවනේ 
බණකේ නම් දනදවයි. 

අපි එකම පිරිසකේ, එදහම දගානු දවච්ච පිරිසකේ. දම් දවන 
දකාට අපි සති 46 කේ දගවාදගන ආපු මගක අර හදාදගන ආපු 
සම්පූර්ණ දපළගැසේම, අදපේ මතක සටහනේ, අදපේ අතේදැකීම්, අදපේ 
කුසලච්ඡනේ , සෑම ද යකේම අපි දැනේ ඉිරිපතේ කරගනේන දවනවා අ  
දම් ධර්ම දකාට්ඨාසදයේ ධර්ම රසයතේ ධර්ම ඕජාවතේ භුකේති විඳිනේන. 
ඒ භුකේති විඳීම දම් ධර්මදයේ ඇතේතා වූ ආදි කලයාණයට වැදටනවා 
සුතමය ඤාණය වශදයනේ කලේපනා කරලා බැලුවම. භාවනා වශදයනේ 
‘චක්ඛුඤ්ච පජානාති, රෑදප ච පජානාති’ ආදී වශදයනේ කියනදකාට 
කායානුපසේසනා දකාටදසේ සඳහනේ වුණා වූ රෑප ධර්ම පිළිබඳව මම 
දම් අවදබෝධ කරගනේනවා, මම දම් දැකපු ද ේ දමදහමයි කියලා 
තමනේදගේ අතේදැකීම සම්බනේධ දවනදකාට ‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 
උප්පජ්ජති සදඤ්ඤාජනං තඤ්ච පජානාති’ කියනදකාට දම් නාම 
ධර්ම පිළිබඳවයි කියනේදනේ. මට භාවනාදේ දමදහමයි වැටදහනේදනේ 
කියල යම් කිසි දකදනකේ විපසේසනාදවනේ  කිනවා නම් අපි ඒකට 
කියනවා ම්ජ්ඣ කලයාණය කියලා. භාවනාදේ මදජ්ඣ කලාණය 
කියනේදනේ අපි ඒ ද ේ අහල නතර කරල විතරකේ දනදවයි, අදපේ 
අතේදැකීම සර්වඥ වහනේදසේදගේ ධර්මයට සම්බනේධ කරමිනේ සම්බනේධ 
කරමිනේ, සූතරවලට බහා ලමිනේ අපි දම් ඉදගනගනේනවා කියන එක 
මදජ්ඣ කලාණයට වැදටනවා. යම් කිසි දකදනකේ දසෝවානේ ආදී 
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මාර්ග ඵල ලබලා, තව ඉිරියටතේ කටයුතු කරමිනේ දම් යන මාර්ගදයේ 
අර්හතේ මාර්ගයට දම්ක දහේතු වුණා නම් එදතනේදී අපි කියනවා, 
පරි්යාසාන කලයාණයට දම්ක දහේතු උනා කියලා. ඒ නිසා දම් ආි 
කලාණ, මදජ්ඣ කලාණ, පරිදයෝසාන කලාණ කියනේනා වූ 
ධර්මදයේ සේවාකේඛාත ගුණය  කේවනේන ඉතාමතේම අතනේත වශදයනේ 
දළනේගතු වශදයනේ සම්බනේධ වන ධර්ම දකාට්ඨාසයකේ කියල 
හිතාගනේන ඕනැ දම් ආයතන ධර්ම. 

ශු ේධ විපසේසනා භාවනා කරමයකේ හඳුනේවා ද නදකාට 
දයෝගාවචරයා කැමති උනතේ නැති උනතේ, දයෝගාවචරයාට 
ිරවාගනේන පුළුවනේ උනතේ බැරි උනතේ ආරම්භක පාඨයකේ දලස 
සඳහනේ කරනේදනේ දම් භාවනාදේ පරමාර්ථය දමාකකේ ? දම් අදපේ 
රෑප ආදී චකේඛු ඉනේද්රිය ආදී ආයතන හය දතේරැම්ගැනීමටයි කියලා 
පටනේගනේන ඕනැ. නමුතේ ඒක සතිපට්ඨානය අහපු ගමනේ, භාවනාවට 
දපළඹිච්ච ගමනේ, ඒ දකනාට දබාදහෝමතේම බරපතළයි. ඒ වුණාට 
ඒක ධර්ම දගෞරවය ඇති කිරීමට දබාදහෝම උපකාරියි. ඒ දමාක  
දම් හය - අජ්ඣතේතික ආයතන හය, බාහිර ආයතන හය, ඒ 
තදුපේපනේන, එයිනේ උපනේනා වූ දම් සංදයෝජන ධර්ම හය කියනේනා වූ 
 හසකේ රෑපවලට තමයි බුදු හාමුදුරැදවෝ සබ්බ කියන ප ය පාවිච්චි 
කදළේ. යම් කිසි දකදනකේ සියලේල  තේ කියල කියනව නම්, සියලේල 
 නේනවා කියල කියනව නම්, භාවනාදේ  ත යුතු සියලේල කුමකේ  
කියල අහනව නම් ඒකට කියනේන තිදයනේදන සතේතේවයාදගේ ඉනේද්රිය 
හයයි රෑපාදී ආරම්මණ හයයි එයිනේ ඇති දවනේනා වූ සංදයෝජන 
හයයි කියන දම්  හඅට  නේනවා නම්  නේනවා. පරදයෝජනය සලකලා 
ධර්මය  නේනවා; එයිනේ එහාට ඔය දමාන උපාධියකේවතේ දවන දමාන 
කටපාඩම් කරන ලැයිසේතුවකේවතේ දමානම පරසේතාරයකේවතේ දමානම 
මානසික තතේතේවයකේවතේ අවශ නෑ. 

ඒ දැනගැනීම චකේෂුසය දැනගැනීම, රෑපය දැනගැනීම, දම් 
‘තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සදඤ්ඤාජනං’ කියන තාදලට එයිනේ ඇති 
දවනේනා වු ඵසේස දේ නා ආදී ධර්මයනේ දැනගැනීම ආරම්භක 
දයෝගාවචරයාට වැඩිය දබාදහෝම විසේතාරයි ඉසේසරහට තව භාවනා 
කරදගන යනදකාට. ඒක තමයි දම් බණ අහනදකාට මදජ්ඣ 
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කලාණය වශදයනේ භාවනා කරන අයට ලැදබන ලාභය. තමනේ 
 නේනා දකාටස තව තවතේ, තව තවතේ ධර්මානුකූලව දබිදබදී විසේතර 
දවනේන පටනේගනේනවා. කවමදාවතේ එපා දවනේදන නෑ. කවමදාකවතේ 
අපි  නේනවයි කියල කියනේන හම්බ දවනේදනතේ නෑ. ඒ තරම් ගැඹුරකේ 
දම්දකේ තිදයනේදනේ. නමුතේ දම්කට අපි සා ර දවනේන ඕනැ. අපි 
දම්ක පිළිබඳව නිතදරෝම එළඹ සිටි සිහිදයනේ ගත කරනේන ඕනැ. ඒ 
දමාක , ජීවතේ දවනවයි කියල කියනේදනේ දම් ආයතන හය වැඩ. 
එදහම නැතුව කියනව නම්, නිදාදගන ඉනේදන නැතැයි කියනව නම් 
දම් හදයනේ එකකේ වැඩ. එකේදකා ඇහැ, එකේදකා කන, එකේදකා 
නාසය, එකේදකෝ ිව, එකේදකෝ කය. මනසතේ වැඩ. 

නමුතේ නිනේ  ගිහිනේ තිදයන අවසේථාව අපිට භාවනා කරන 
අවසේථාවකේ  කියල දැනගනේන බැරි නිසා වැඩ නැහැ කියල හිතනවා. 
ඒ වුණතේ කියනවා “තිට්ඨං චරං නිසි්න්නාවා සයා්නාවා යාවතස්ස 
විගතමි්ද්ධා එතං සතිං අධි්ට්ඨයය බරහ්ම්මතං විහාරං ඉධමාහු” 
කියලා. යම් කිසි තාකේ හිටදගන ඉනේනව නම්, යම් කිසි තාකේ ඉඳදගන 
ඉනේනව නම්, යම් කිසි තාකේ ඇවිිමිනේ ඉනේනව නම්, යම් කිසි තාකේ 
හානේසි දවලා ඉනේනව නම්, නිදාගනේනව නම්, ත  නිනේද ේ හැර ඒ 
සෑම අවසේථාවකම එළඹ සිටි සිහිදයනේ ගත කරනේන ඕනැ. ඒක බරහේම 
ජීවිතයකේ. ත  නිනේද ේ වැටිල ඉනේන දවලාදේ අදපේ හිත ආධුනික 
දයෝගාවචරයාට කැප නෑ. දමනේන දම් විිහට බලනදකාට 
දයෝගාවචරයා කුරැලු දැලකට අහු දවච්ච කුරැලේදලකේ වාදගේ. දම් 
සයඉනේද්රියනේට සෑම තැනකම අහු දවලා තිදයනේදනේ. සර්වඥයනේ 
වහනේදසේ විසි කරන දැල, ධර්මය නැමති දැල ඒ අහු දවලා තිදයන 
සෑම අංශුවකේ, දර්ණුවකේ ගාදනේ යමිනේ ඒ සෑම බනේධනයකේම 
විමුකේතියකේ බවට පතේ කරනවා. ඒ නිසා එදතනේි බනේධන යම් තාකේ 
තියනව  ඒ සියලේලම ධර්ම දකාට්ඨාසවලට අයිතියි. ඒවාදයේ 
විමුකේතිය තමයි සර්වඥ විමුකේතිය කියනේදනේ. ඒ නිසා දම් බනේධන 
පිළිබඳ ඉදගනගැනීම පවු ඉදගනගැනීමකේ, අසුභ ද යකේ 
ඉදගනගැනීමකේ, නරකකේ ඉදගනගැනීමකේ කියනේන එපා. ඒ දමාක , 
අපි දරෝගය හරියට  නේදනේ නැතේනම් දව කම දවනේදනේ නෑ. දරෝග 
මූලය දහායාගනේන ඕනැ. දරෝග මූලය දහායනේන ගියාම දලඩා 
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අතගානේන ඕනැ. දලඩතේ එකේක කතා කරනේන ඕනැ, උපසේථායකතේ 
එකේක කතා කරනේන ඕනැ, දලඩා ඉනේන පරිසරය බලනේන ඕනැ. 

ආනේන ඒ වදගේ තමයි, දම් සියලු අජ්ඣතේතික බාහිර ආයතන 
ගැන ඉදගනගනේන නම් එේවා අපිව මතේ කරවන හැටි, මනේමතේ 
කරවන හැටි, නනේනතේතාර කරවන හැටි, අපිව අනේ මනේ  කරවන 
හැටි, සෑම ද ේකදීම අපි සතිදයනේ අතගානේන ඕනැ. ඒ නිසා මම 
සතිදයනේ ඉනේනදකාට මදගේ හිත අනේ  මනේ  දවනවා, මදගේ හිත 
නනේනතේතාර දවනවා, මදගේ හිත පාලනයකේ කරගනේන බැරි දවනවා 
කියල අඬනේන කිසිම ද යකේ නෑ දයෝගාවචරයාට. දයෝගාවචරයා 
දැනගනේන ඕනැ ඔය ධර්ම දකාට්ඨාසවල වටිනාකම හදාරන දවලාවට, 
වටිනාකම වැටදහන දවලාවට අනේ මනේ  භාවයකේ එනවා. ඒකයි අපි 
දම් භාවනා මධසේථානවලට එනේදනේ. දගවලේ දදාරවලේවල ඉනේන 
ඇතේතනේට අපිව දපදනනේදනේ පිසේදසා වාදගේ. භාවනා පිසේදසා කියල 
කියනේදනේ.  

අදපේ දලාකු සේවාමීනේ වහනේදසේදගේ දපාදතේ සඳහනේ කරලා 
තියනවා දම් තරම් උතුම් කටයුතේතකේ කරන තමනේදගේ ඔය කියන හය 
අජ්ඣතේතික ආයතන බාහිර ආයතන, එයිනේ උපිනා වූ ද ේවලේ පිළිබඳ 
ඉතාම සැලකිලේදලනේ දසායමිනේ තමනේදගේ අඹු රැවනේ ගැන, 
තමනේදගේ වසේතු මු ලේ ගැන, රදට් ද ේශපාලනය ගැන දනාදසායා 
කටයුතු කරන දකනාට රට්ටු කියනේදනේ භාවනා පිසේස, භාවනා 
පිසේසායි කියලා. දකාටිනේම දලාකු සේවාමීනේ වහනේදසේ උපමාවකේ 
සපයනවා, දකළ පිරිච්ච පඩිකේකමකට තරම්වතේ සලකනේදනේ නෑ 
කියලා දම් තරම් උතුම් ධර්ම දකාට්ඨාස සලකන දයෝගාවචරයාට. 
ඒකයි අපි දම් භාවනා මධසේථානවලට එනේදනේ. ඒ භාවනා 
මධසේථානවල ඉනේදනේ ඉනේන හරියකේ ඔය කියන පිසේදසාම තමයි. 
එනිසා ඉතිනේ පිසේසනේ දකාටුදවම ද යකේ නම් ඕනෑ දකදනකුට 
පිසේසුම නටනේන පුළුවනේ. නමුතේ දම් පිසේසුව සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
 කිනේදනේ නෑ පිසේසුවකේ විිහට. උනේවහනේදසේ  කිනේදනේ දම් අනේධභූත 
දලෝදකේ තිදබනේනා වූ පිසේසුවකේ. දමනේන දම් කාරණාව 
දතේරැම්ගැනීදම්දී දම් අජ්ඣතේතික බාහිර ආයතන පිළිබඳ අවදබෝධය 
ඉතා වැ ගතේ. 
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දම් විියටම අපි බහිනවා සූතර විවරණයටම ‘කථඤ්ච පන 
භික්ඛදව, භික්ඛු ධදමමසු ධමමානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහිදරසු ආයතදනසු’ මහදණනි, දම් ආධාතේමික වූතේ, 
බාහිර වූතේ දම් හයකේ වූ ආයතන දකදරහි ධර්මදයේ ධර්ම  කිනාසුලුව 
ගත කරනවා කියල මං කියනේදනේ දමාකකේ ? දමාක ේ  දම්දකේ 
අ හස? එතදකාට අපි ඉිරිපතේ කරගතේදතේ දම් එක ආයතනයකේ; 
ඒකට අපි කියනවා චක්ඛායතනය කියලා. ඔනේන සර්වඥයනේ 
වහනේදසේදගේ ශු ේධ ස ේධර්ම වචන ‘චක්ඛුඤ්ච පජානාති, රෑදප ච 
පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සදඤ්ඤාජනං තඤ්ච 
පජානාති’ මහදණනි දම් විෂදයහි ඒ දයෝගාවචර භිකේෂුව - භික්ෂුව 
කියන අ හස අපි දමදතනේි විසේතර කරගනිමු. සංසාර භය  නේනා 
වූ, සංසාර භයිනේ ගැලීමට කටයුතු කරනේනා වූ, පැවිි දේවා, ගිහි 
දේවා, සේතරී දේවා, පුරැෂ දේවා අපි එයාට කියනවා භික්ෂුව කියලා. 

ආනේන එවැනි භික්ෂුවකේ චක්ඛුඤ්ච පජානාති කියල ඇහැ 
විශිෂේට ඥානදයනේ දැනගනේනව. රූ්පච පජානාති - දම් ඇහැට ඒ 
දවලාදේ දගාදුරැ වනේනා වූ වර්ණ රෑපය තියනව දනේ. ඒ වර්ණ 
රෑපය ඒ විශිෂේට ඥානදයනේ දැනගනේනවා. යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 
උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති දම් ඇහැ දැකේකා දහාඳා. 
මදගේ ඇහැ දපනීම දබාදහෝම දහාඳයි. දම් රෑප දවන කේරැවතේ 
දැකේදකේ නැහැ. මං විතරයි දනව දැකේදකේ කියල ඒ  කින රෑපය 
අලේලදගන අපිට සමහර දවලාවලට ඒක පිළිබඳ අගයකේ ආඩම්බරයකේ 
සිතට එනවා. ඒ දැකේකා දහාඳා, එදහම නැතේනම් මම අහවලේ ද ේ 
 කිනේට යනේන ඕනැ, ඒ දැකේක දකනා තමයි දලෝදකේ ගණනේගනේදනේ. 
ඒ නිසා ඒකතේ  කිනේට ඕනැ කියල වටිනා වසේතු  කිනදකාට ඒ වසේතු 
විෂදයහි දහෝ දැකේක ඇහැ විෂදයහි දහෝ සංදයෝජන පහළ දවනවා. 
ඉතිනේ සංදයෝජන පහළ දවන දවලාදේදී දම් සංදයෝජන ධර්මතේ 
 නේනව නම්, ඇහැතේ දැකේකා රෑදපතේ දැකේකා සංදයෝජනයතේ දැකේකා. 
එතදකාට දම් සර්වඥ වචනය අනුව බලනදකාට දම් චක්ඛායතනය 
සම්බනේධදයනේ  ත යුතේත ඔච්චරයි. 

ඒ සංදයෝජන ධර්ම සම්බනේධදයනේ ටිකකේ විසේතර කරනවා, 
‘යථා ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච 
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පජානාති’ සාමාන ද යකේ ිහා දම් බලාගන ඉනේනවා. ඉනේනදකාට 
සංදයෝජනයකේ තිබ්දබ් නෑ. දැනේ ටික දේලාවකේ බලාදගන 
ඉනේනදකාට සංදයෝජන පහළ දවලා. අදනේ මට දම්ක වුණා නම් 
දහාඳයි, දම්ක විනාස කරගනේන වුණා නම් දහාඳයි, දම්ක ළං 
කරගනේන උනා නම් දහාඳයි, බදාගනේනා උනා නම්, මදගේ කියාගනේන 
උනා නම් දහාඳයි ආදී වශදයනේ සමහර දවලාවලට අදපේ හිතේවලට 
දපර දනාවුණා වූ දම් සංදයෝජන ධර්ම පහළ දවන හැටි, ඇතේත 
වශදයනේම කියනව නම්, අර මදජ්ඣ කලාණය වශදයනේ දහාඳට 
ගැඹුදරනේ භාවනා කරන විපසේසනා කරන දයෝගාවචරයට 
වැටදහනවා. ඒ වාදගම තමයි ‘යථා ච උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස 
පහානං ් හාති’ ඔනේන භාවනා කරනදකාට දහාඳට හිතට පරිය මනාප 
රමණීය කමණීය රෑපයකේ මතු දවනවා. භාවනා අරමුණිනේ හිත 
ගිහිලේලා. දැනේ අරක පිටිපසේදසේ ඇදීදගන හිත යනදකාට කලේපනා 
දවනවා, දම් මම සිලේ අරදගන ඇවිලේල දම් දබාදහෝම කලාතුරකිනේ 
හම්බු දවචච් වටිනා භාවනා පර්යංකය අවසේථාදේදී දම් කුණු 
කනේ ලයකේ බදාදගන අර දමාකාද ෝ වාදගේ ඒක පිටිපසේදසේ යන එක 
දහාඳ ? මම සිලේ අරදගන මම දමච්චර දුර එනේට ඕනැ  ඔය 
කුණුකනේ ලේ කලේපනා කරනේන කියලා, අර සංදයෝජන ධර්මයයි ඒ 
පිළිබඳ තිබුණු ආසාවයි සියලේලම දැඩි නිගරහ හිතකිනේ යුකේතව සීලය 
ආවර්ජනය කරලා, තමනේදගේ මට්ටම ආවර්ජනය කරලා ඉනේන තැන 
ආවර්ජනය කරලා පරහාණය කරනවා. දුරැ කරනවා. 

එතදකාට ඒ පරයතේනය නිසා සමහර විටක ඒ උපනේනා වූ 
සංදයෝජනය පරහාණය වන හැටි ඒ දයෝගාවචරයා දැකගනේනවා. 
දම්කතේ දම් අජ්ඣතේතික බාහිර සංදයෝජන ධර්ම දැනගැනීදම් එක 
පියවරකේ. ‘යථා ච පහීනස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො 
්හාති’ යම් ආකාරයකට එදහම පරහාණය කළාට හිදතේ කෑ රකම 
තියනව නම්, හිදතේ දලෝභකම තියනව නම්, හීනේ සැදර් ආදයේ 
සැරයකේ අර දුනේනු අ හස, අර දුනේනු ආසාව හිතට රිංගනවා. ඒ 
දයෝගාවචරයාට ආදයතේ චිතේත පීඩාවකේ ඇති දවනවා. අධිෂේඨාන 
ශකේතිදයේ පිරිහීමකේ ඇති දවනවා. දම්ක අයිනේ දකරැවතේ ඕනේ බලමු 
ආදයතේ ඇවිලේලා ලැග දගන තියනව දනේ කියලා ඉතිනේ ආදයතේ අරක 
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අයිනේ කරනවා. ඔදහාම කරදගන යන දවලාවල සමහර විටක 
දයෝගාවචරයා මහා කැදලේක අඳුරක කූඩැලේදලා සර්පදයා ඉනේන 
තැනක රිංගාදගන රිංගාදගන ගිහිලේලා දහාඳ කලඑළියකට පතේ වුණා 
වදගේ, දවලේ එළියකට ආවා වදගේ සමහර දවලාවකට කිසිම බාධක 
ධර්මයකිනේ දතාර ඉසේපාසු තැනකට පතේ දවනවා. අනේන එතදකාට 
නම් දතේදරනවා, ඉසේසර නං හිත දම් වදගේ සංදයෝජන ධර්ම එකේක 
රණේඩු කර කර හිටියා, දැනේ නම් හිත ඕනේන දහාඳ කලඑළියකට ආවා 
කියලා. එතදකාට  නේනවා ආදයේ දම් කලඑළිය තුළ නම් ආදයේ අර 
වදගේ කුණුකනේ ලේ සංදයෝජන පහළ දවනේදනේ නෑ. හැබැයි ඒක 
තාවකාලික ද යකේ. ඒ දවලාවට ඒ තතේතේදවට එනේදනේ දකාදහාම ? 
උපනේනා වූ සංදයෝජන ධර්ම නැවත මතු දනාවන ආකාරයට අයිනේ 
වුණා කියලා දැනගනේනවා. නමුතේ ඒ දැනගැනීම තාවකාලිකයි. 

යම් ආකාරයකට මාර්ග ඥානයකිනේ දම්ක බිඳල දහළුවා නම් 
නැවත මතු දනාවන ආකාරයකට, ඒකට අපි කියනවා මාර්ග ඥානය 
කියලා. එතදකාට ඒ දසෝවානේ මාර්ගයට සකේකාය ිට්ි, විචිකිච්ඡා, 
සීලබ්බත පරාමාස ආිය ආදයේ එනේදනම නෑ. නමුතේ දම් භාවනා 
මධසේථානදයේ විපසේසනා කරන අවසේථාදේදී අර වදගේ කලඑළි 
උනාට ආදයේ දනාඑනවා කියන එක ගැන සැක අ හසකේ දයෝගී 
මනසට ආවට ඒක තාවකාලිකයි. නමුතේ ඒක දහාඳට අතේ කිනේන 
පුළුවනේ ද යකේ. ඒ නිසා දැකීම සම්බනේධදයනේ ඇහැතේ දැකීමතේ කියන 
දම් සංකලේප තුළිනේ බලනව නම් අජ්ඣතේතික බාහිර ආයතන 
දැනගතේතා කියලා කියනේදනේ, දැනේ මම බලන බව, බලනේදනකේ බව, 
දමදනහි කරන අවසේථාදේදී මදගේ දැනේ කරියාතේමක දවනේදනේ ඇහැයි 
කියල දැනගැනීම, කටිනේ දනදමයි, නාදහනේ දනදමයි, ිදවනේ 
දනදමයි, ශරීදරනේ දනදමයි, ඇහැයි දැනේ කරියාතේමක දවනේදනේ 
කියලා දැනගනේනා ගතිය, චක්ෂුව දැකගැනීදම් පළදවනි පියවරයි. 

දමදතනේි දම් චකේෂුසයට ශබ්  අරමුණු විනේදනේ නෑ, ගනේධ 
ආරම්මණ විනේදනේ නෑ, දපාට්ඨබ්බ ආරම්මණ විනේදනේ නෑ, රස 
ආරම්මණ විනේදනේ නෑ, ධම්මාරම්මණ විනේදනේ නෑ, විනේදනේ 
රෑපාරම්ණය පමණයි. මදගේ ඇහැ කිතිකවනේන පුළුවනේ වනේදනේ 
රි ේ නේන පුළුවනේ වනේදනේ උනනේදු කරවනේන පුඵවනේ දවනේදනේ 
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රෑදපට පමණයි, ආදලෝකය පමණයි කියලා, දමනේන ඒකට දහේතු 
දවච්ච ආදලෝකය දමනේන ඒකට දහේතු දවච්ච වර්ණ රෑපය කියලා, 
ඒ දවලාදේ අදපේ හිත කිතිකවන අදපේ ඇහැ කිතිකවන රෑපය දම්කයි 
කියලා ඔහු දැනගනේනවා. එතදකාට ඒක බාහිර ආයතනය දැකේකා 
දවනවා. දම් ද ක - ආධාතේමික ඇහැතේ බාහිර වූ රෑපයතේ ද ක 
ගැටීම නිසා දම්  කින රෑපය මට දේවා දහෝ දනාදේවා දහෝ මහා 
අපලයකේ කියල දහෝ සුභ ලකේෂණයකේ කියලා දහෝ අපි ඒක පිළිබඳව 
උප නා වූ දසදනහස, සමහර විටක  ක්ෂ දයෝගාවචරයාට එතනිනේම 
දැකගනේනට පුඵවනේ. ඒකට අපි කියනවා එතදකාට ‘යඤ්ච තදුභයං 
පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ හැබැයි කවමදාකවතේ 
දම් ද නේනා එකට නම්  කිනේන හම්බ දවනේදනේ නෑ. දම්ක පිළිබඳව 
දයෝගාවචරයා දහාඳට කලේපනා කරනේන ඕනැ. ඇහැ  කින දවලාදේ 
ඇහැ අවදබෝධ කරන දවලාදේ, ඇහැ දමදනහි කරන දවලාදේ, 
ඇහැ මත භාවනා කරන දවලාදේදී රෑදපකට යනේන විිහකේ නෑ. 
හිතට එක වරකට එකයි කරනේන පුළුවනේ. අදපේ හිත බාහිර ආයතනය 
වන, රෑප බලබලා ඉනේනව නම් කවදාකවතේ ඒ හිතට ඇහැ 
විෂයදගෝචර දවනේදනේ නැහැ. එදහම නැතුව ඇහැතේ රෑපයතේ නැතුව, 
දම් ඇහැතේ රෑපයතේ නිසා ඉපදුණා වූ රෑදපට මම බැඳුණා, ගැටුණා, 
දේවා, දනාදේවා, මංගල අවමංගල, නිත වශදයනේ  කිනව නම්, ඒ 
සංදයෝජන  කින දවලාදේදී ඒ හිතට ඒ භාවනා හිතට ඇහැවතේ 
රෑපයවතේ දගෝචර දවනේදනේ නෑ. 

නමුතේ පළදවනි චිතේතක්ෂණය ඇහැ, ඊළඟ චිතේතක්ෂණය 
රෑපය, ඊළඟ චිතේතක්ෂණය දම් සංදයෝජනය ධර්මය කියලා මාරැ 
කිරීමට හිතට කිසිම අපහසුකමකුතේ නෑ. දමයිනේ යමකේ පරකට , ඒ 
ද ේට තමයි හිත යනේදනේ. ඒ නිසා දයෝගාවචරයා කවදාකවතේ නරකයි 
මට ඇහැ  කිනේන ලැදබ්වා කියලා පරාර්ථනා උප වනේන. කවදාකවකේ 
නරකයි මට රෑපය  කිනේන ලැදබ්වා කියලා පරාර්ථනා උප වනේන. 
කවදාකවතේ නරකයි මට දම් ද ක නිසා උපනේනා වූ සංදයෝජන ධර්මය 
 කිනේන ලැදබ්වා කියලා කියනේන.  කිනේදනේ දමාකකේ , ඒදකනේ 
පිවිදසනේනයි කියනේදනේ. ඒදකනේ පටනේගනේනයි කියනේදනේ. එතනිනේ 
බැහැගනේනයි කියනේදනේ. ඒ නිසා විසු ේධි මාර්ග ටීකාදේ (නැතිනම් 
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විසු ේධි මාර්ගයට ලියපු අටුවාවකේ කියමුදකෝ), ඒදකේ සඳහනේ කරලා 
තියනවා. ‘යාථා පාකටං විපස්සනාභිනි්ව්සා’ යමකේ පරකට , එතනිනේ 
අභිනිදේසනය කරනේන, එතනිනේ විපසේසනාව පටනේගනේන. බලාගන 
බලාගන යනදකාට දම් බු ේධ ද ේශනාව අනුව ඊගාවට තියන එක 
ඊගාව තැනි, ඊගාවට තියන එක ඊගාව තැනි. දයෝගාවචරයාට 
තියනේදන දම් දකාටස දම් දකාටස වශදයනේ විඤේඤාණයට එනේන 
ඉඩ තියලා,  කින ද ේ පරකට ද ේ තමනේ ඉිරිදයේ විකාශය වන ද ේ 
දකදරහි ඒ ආකාරදයනේම සතිය පිහිටුවන එකයි. 

චකේෂුසය පිළිබඳව ඇහැ පිළිබඳව ඇයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
දම් ඉසේඉසේදසලේලම ද ේශනා කදළේ? අදපේ මුඵ ජීවිදතේම වැඩිදයනේම 
සංසාදරට බඳිනේදනේ ඇදහනේ. ඇහැ නැති වුදණාතේ අපි අඬනවා, 
අදපෝ ඇහැ වදගේ තිබ්බ එකට දමාන ද යකේ වුණතේ හරි, අපි 
කියනේදනේ ඇහැ වාදගේ කියලා. ඇහැ නැති උනාට පසේදසේ අපිට 
සකේවිති රජකම හම්බ උනතේ වැඩකේ නෑ. හුඟාකේ වයසට ගිය 
ඇතේතනේට දම් දලෝදකේ නීරස දවනේට නිර්වර්ණ දවනේට ආදරෝග 
අඩු දවනේට ඇදඟේ පදතේ රැදා ඇති දවනේට එක පරධානම දහේතුව 
දමාකකේ ? ඇහැ දපදනනේදන නෑ. ඇදහනේ එන කිතිකැීම නෑ, 
ඇදහනේ ද න කුතුහලය නෑ. ඒ නිසා රෑදප විවර්ණ දවනවා. 
ස ේද නේ දකාච්චර දකරැවකේවතේ ඇදහනේ තරමට අපට ඒ කුපිතකම, 
ඒ කුපේපකම, ඒ විනේ න ගතිය ලබනේන අමාරැයි. ඒ නිසා ඇහැ තමයි 
අපිව දම් සංසාදරට බඳින පරධානම ද ේ. 

දම්කට සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරල තියනවා පුරාණ 
කම්ම කියල. පරණ ණයකේ දම්ක. ඒ වුණාට අපි පරාර්ථනා කරනේදනේ 
දහාඳ ඇසේ ද කකේ ලැදබ්වා, දහාඳට  කිනේට ලැදබ්වා කියලා තමයි 
සාංසාරික වශදයනේ අපිතේ පරාර්ථනා කරනේදනේ. අපි අනුනේටතේ 
පරාර්ථනා කරනේදනේ. නමුතේ දයෝගාවචරයාදගේ පැතේදතනේ බලනදකාට 
ඇහැ විතර අපිට දම් සංසාදර් ව  ද න ද යකේ ඇතේදතේ නෑ, 
සංසාදරට බනේ න සංදයෝජන උප වන ද යකේ ඇතේදතේ නෑ. දම්ක 
රජ්ජුරැදවා  නේනවා. ඒක නිසා තමයි රජ්ජුරැදවා මිනිදහකේ මරනේන 
ඉසේදසලේල කළුවර කාමදර්ක දානේදනේ. එදාට ඌ මළා හා සමානයි. 
බඩඑළිය යනේන පටනේගනේනවා. නිනේ  යනේදනේ නෑ, ගැදහනවා ඇඟ. 
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ඒ දමාක  ඒ පු ේගලයාට දැනේ රෑප දපේනේදන නැති නිසා මරණයම 
තමයි මැවිමැී දපදනනේදනේ. තමනේ ඒ කරපු අපරාධයමයි මැවිමැී 
දපනේදනේ. තව ටික  වසකිනේම මම එලේලුම් ගදහේ එලේලන බව 
මැවිමැී දපේනවා. ඉතිනේ ඒ මනුසේසය මැදරනේන ඉසේදසලේල මරනවා. 

නමුතේ දයෝගාවචරයකුට නම් අනේධකාර තැන කියලා 
කියනේදනේ නිවනට මාර්ගයකේ. ඔහු  නේනවා දැනේ ඇදහනේ එන 
සංදයෝජන ධර්ම උප වනේන තියන අවසේථාව අඩුයි. ඒ නිසා 
ආදලෝකය ටිකකේ අඩු කරල පහනේ නිවල වාඩි දවනවා. දම්ක ඇහැම 
දනාදවයි, ඇහැට දහේතු දවච්ච රෑපය සම්බනේධදයනේ අපි කරියාතේමක 
දවන හැටි. දම් නිසා සංසාදර් වැඩිදයනේම අපි සංදයෝජන ධර්ම 
ඇති කරනේදනේ ඇදලනේදනේ ගැදලනේදනේ බැඳීගනේදනේ, එදහම 
නැතේනම් අදපේ හිත වැඩිදයනේම කුපිත දවනේදනේ අදපේ හිත 
වැඩිදයනේම සලිත දවනේදනේ දම් වර්ණ රෑදපට තමයි. ඒ නිසයි, 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඉසේදසලේලාම දැනගත යුතු ද යකේ විිහට 
‘චක්ඛුඤ්ච පජානාති, රූ්ප ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 
උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ 

ඊට වැඩිය අවදබෝධය අතිනේ නම් කන දලේසියි. දමාක , කන 
ඒ තරම්ම අපිව මතේ කරවනේදනේ නෑ. කන ඒ තරම් අපිව අනේ මනේ  
කරවනේදනේ නෑ. ඊට වඩා ිව, ඊට වඩා නාසය, අනේතිම දලේසි එක 
තමයි කය. ඒක පිම්ීම හැකිළීම සහ ආනාපානය කියන දම් ද කට, 
නැතේනම් කායානුපසේසනාවට සම්බනේධ කරල ඒදකනේ පටනේ 
අරගනේනවා. ඒ කියනේදනේ අර කලිනේ සංකලේපයමයි. ‘යථා පාකටං 
විපස්සනාභිනි්ව්සා’ යම් තැනකේ පරකට  එතනිනේ බැසගනේන. 
හැබැයි එතනිනේ බැසගතේතට අපි කය පිළිබඳව හුසේම පිළිබඳව පිම්ීම 
හැකිළීම පිළිබඳව දකාච්චර දැනගතේතතේ ඒක යනේතම් පළදවනි පංතිය 
සමතේ ීම විතරයි. ඊගාවට අපිට සි ේධ දවනවා, දමතනදී කියනවා 
අපි කය වශදයනේ ගතේතතේ එතනතේ ආදයතේ වි හලා ඒ කදයේ තියන 
පඨවි ආදපෝ දතේදජෝ වාදයෝ කියල තියනවා. ඒ හතදරනුතේ පරධානතම 
ද ේ වන වාදයෝ ධාතුව දලේසියි අවදබෝධ කරනේන. එතනිනේ පටනේ 
අරගතේතට ඉවර නෑ. වාදයෝ ධාතුදේ කරියාකාරිතේවය ප නම් දවලා 
තියනේදනේතේ පඨවි ආදපෝ දතේදජෝ මත. එතදකාට පඨවි ආදපෝ 
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දතේදජෝ සම්පූර්ණ කරගනේදනේ නැතුව, ඒ කියනේදනේ දේිකාව 
 කිනේදනේ නැතිව නළුවනේ දැකලා බෑ දනේ. සම්පූර්ණ ද ේ 
දැකගනේනදකාට ඔනේන රෑප ධර්ම සම්පූර්ණ දවනවා. 

ඒ රෑප ධර්ම සම්පූර්ණ කළාට, කය පිළිබඳව අවදබෝධ කළාට 
නාසදයනේ සිදු දවනේනා වූ දකාට්ඨාස පිළිබඳව අලුදතනේ අර දැනුම 
විකාසනය කරලා පළලේ කරලා සියුම් කරලා දයා නේන දයෝගාවචරයා 
දම් ආයතන පබ්බදයනේ උනනේදු කරවනවා. ඒක දතේරැම්ගතේතට 
පසේදසේ ිව, ිදවනේ කන, කදනනේ චකේෂුවට. වැදේ හමාර දවනේදනේ 
ඇහැ දැකීදමනේ තමයි. ඒ නිසා ධර්මාවදබෝධය ලැබුණට පසේදසේ 
‘චක්ඛුං උ පාදි, ොණං උ පාදි, පඤ්ො උ පාදි, විජ්ජා උ පාදි, 
ආ්ලා්කා උ පාදි’ දම් ඇහැ යටතේ කරගතේත  වදසේ තමයි 
පරඥාදලෝකය පහළ දවනේදනේ. අදපේ මනුසේසදයෝ ආදලෝක දැකේකම 
ඇහැ දනාදේ, කටතේ ඇරදගන දනේ බලනේදනේ. නිවනේ  කිනේන 
දනාදේ සැපත දහායාදගන යනේදනේ සංසාදරට බැදඳනේන. 
විවිධාකාර වර්ණ රෑප තමයි බලනේදනේ. සමනල රෑප ඉලේලනවා, විවිධ 
සි ේධි ඉලේලනවා. ඒ සි ේධි දැකපුවම කටතේ ඇරදගන බලාදගන 
ඉනේනවා. දයෝගාවචරයනේ වන අපි ඒ නිසා දතේරැම්ගනේන ඕනෑ ඒවාට 
අපි බැදඳනවා. දැනගතේතා දහෝ දනාදැනගතේතා විශාල සංදයෝජන 
ධර්ම මණේඩලයක ගත කරනේදනේ. විවිධ රෑප  කිමිනේ විවිධාකාරදයනේ 
දම් අරමුණු මාරැ කරමිනේ කවදාකවතේ අපිට ඇහැ අවදබෝධ කිරීමතේ 
රෑපය අවදබෝධ කිරීමතේ එයිනේ උපනේනා වූ සංදයෝජන ධර්ම අවදබෝධ 
කිරීමතේ අමාරැයි. 

ඒ නිසයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ කියනේදනේ එකම අරමුණකේ 
ගනේන. ඇසේ දබෝල කරකව කරකව වටපිට බලනේන එපා. ඇසේ 
වහගනේන. ඇදහනේ බලනේන වාදගේ අර අරමුණු ිහාම බලාදගන 
ඉනේන. එතදකාට තමයි දලාකු පරශේන එනේදනේ. එතදකාට තමයි 
නලියනේදනේ. එතදකාට තමයි අමාරැ. එතදකාට තමයි එදහට 
දමදහට  ඟලනේදනේ. යම් අවසේථාවක ඒ  කින ද ේ, පිම්ීම හැකිළීම, 
ආනාපානය, එදහම නැතේනම් ඇසේ ද ක ඇරදගන අපි බලන ද ේ 
 කිනවා  කිනවා කියලා දමදනහි කිරීමට පටනේ අරගතේදතාතේ 
උපිනේනා වූ සංදයෝජන ධර්ම දබාදහෝම ඉකේමනට නිරැවතේ දවනේන 
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පටනේගනේනවා. ඒ සංදයෝජන ධර්මවලට තිදයන ආදලේපන ගතිය, 
ආදටෝප ගතිය, ඔපවතේ ගතිය දුරැ දවනේන පටනේගනේනවා. ඒක අපිව 
බැඳගනේන, දමෝහනය කරගනේන, මතේ කරවනේන පුළුවනේ ගතිය අඩු 
දවනේන පටනේගනේනවා.  

දැනේ  හඅට සනේනිය අපිට දපේනේන පටනේගනේනවා. අනිතේ 
දකළිදසලේලම් ටික ඔකේදකාම දැකේකට පසේදසේ අපිට තව දුරටතේ එහි 
අගය නැතිව යනවා. එතදකාට අපි කියනවා අරමුණ සියුම් වුණා, 
අරමුණ දනාදැනී ගියා කියලා. එදහම නැතේනම් දැනේ මම දමාකට  
භාවනා කරනේදනේ කියලා අර එකම දැකපු අරමුදණේ සංදයෝජන 
පරද ේශය, ඇලදවන ඇදලන බැදඳන සිතේ ගනේන ආදටෝප සාදටෝප 
ගති නැති දවනදකාට දයෝගාවචරයා කම්මැලි දවනවා. 
දයෝගාවචරයා  නේදනේ නෑ දම් භාවනාව නීරස උදනේ සංදයෝජන 
ධර්ම දුරැ ීදමනේ කියලා. එයා හිතනේදනේ සතිය නැති දවලාද ෝ, 
සමාධිය නැති දවලා දවනේන ඇති, නැතේනම් දම්ක කරපු තැන හරි 
නෑ, ගුරැවරයා හරි නෑ, භාවනා කරමය හරි නෑ කියලා. අර සංදයෝජන 
ධර්මය දුරැ දවනදකාට දුරැ දවනදකාට ඒ සංදයෝජන ධර්මය 
දහාඳට දැනගනේන නම් පරකට දවලාදේතේ  කිනේන ඕනැ. අපරකට 
දවලාදේතේ  කිනේන ඕනැ. මතු දවනවතේ  කිනේන ඕනැ. පහ දවනවතේ 
 කිනේන ඕනැ. 

නමුතේ දම් දයෝගාවචර හිත, ආධුනික හිත දබාදහෝ විට දම් 
සංදයෝජනයාදගේ විචිතර භාවයයි බලාදපාදරාතේතු දවනේදනේ. නිතර 
මාරැ දවනදකාට නම් ඒක රසයි. එකම ද ේ ිගටම බලාදගන 
ඉනේනදකාට සංදයෝජන ධර්ම දුරැ දවනවා කියන එක 
බුදුහාමුදුරැවනේදගේ වැඩකේ දනාදවයි. ඒක දලෝක සම්මතයකේ. 
“ද දේදලේ  කින කුකුළාදග කරමලා - දමදවදලේ දපදනේ සක දසේම 
සුදු දවලා” කියල කියනේදනේ, එදහම නැතිනම් “පහු පහු දවනදකාට 
දකාහු දකාහු දවනවා” කියල කියනේදනේ, භාවනා දයෝගාවචරයා 
හුඟාකේ කලේ භාවනා කරන දකදනකේ නම් ඒ පු ේගලයා දහාඳට 
 නේනවා. දමාන අරමුණකේ ඇහැට දුනේනතේ නැතේනම් මනිනේද්රියට 
දුනේනතේ හුඟ දේලාවකේ බලා ඉනේනදකාට ඒදකේ සංදයෝජන ධර්ම පහ 
දවනේන පටනේගනේනවා කියල. ඒකට තමයි අපි නිබ්ිො ොණ කියල 
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කියනේදනේ. ඒදකේ විනේ න ශකේතිය නැති දවනවා. නිර්විනේ නයකේ 
පහළ දවනවා. 

අභාගය කියල කියනේදනේ මාරයා දම් දවලාදේ විශාල 
දසේනාවකේ අරදගන ඇවිලේල දයෝගාවචරයට කියනවා, ඕක තමයි මං 
කිේදේ, ඕක තමයි මං කිේදේ අර හිටපු විිහට පිනේ  හම් කරදගන 
ආගමික ජීවිතයකේ ගත කළා නම් දකාච්චර දහාඳ ? දැනේ බැලූ බැලූ 
තැන හරි පාළුයි. දමානම ද ේකවතේ රසයකේ නෑ. කෑම ගනේනතේ බෑ. 
නිනේ  යනේදනතේ නෑ. දම් බණතේ එපා දවලා. ඉතිනේ ඒක නිසා ඕක 
අතඇරලා දාලා නරක  අපි ආගමික, ධාර්මික ජීවිතයකේ ගත කරදගන 
හිටිදයාතේ කියල අර දයෝගාවචරයට දගනලේලා දවනතේ දයෝජනා 
පතරයකේ ඉිරිපතේ කරනවා. ඒක  නේන නිසයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
දමදතනේි ද ේශනා කරනේදනේ ‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ දම් ඇහැතේ රෑපයතේ නිසා යම් 
සංදයෝජන ධර්මයකේ පහළ වුණා නම්, සංදයෝජන ධර්මය වශදයනේ 
දැනගත යුතුයි. ‘උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස පහානං ්හාති තඤ්ච 
පජානාති’ තිබුණා වූ සංදයෝජන ධර්ම පරහාණය දවනවා නම් ඒකතේ 
දැනගනේනවා. දනාතිබුණා වූ සංදයෝජනයකේ පහළ වුණා නම් ඒකතේ 
දැනගනේනවා. තිබුණා වූ යට ගියා වූ සංදයෝජන ධර්ම නැවත පහළ 
නූනා නම් ඒකතේ දැනගනේනවා. දම්ක දකාච්චර ගැඹුරැ , දම්ක පිළිබඳ 
සර්වඥයනේ වහනේදසේදගේ දැනුම දකාදහාම දවනේනට ඇතේ  කියල 
අපිට පුළුවනේ දවනේදන පුංචි කරැණු සංසනේ නයකේ කරනේන විතරයි.  

අපි දැනේ දම් සංදයෝජන කියන වචනය දපාේඩකේ කලේපනා 
කරලා බැලුදවාතේ දකාදහාම  දම් සංදයෝජනය පහළ දවනේදනේ? 
දම්ක ඇදහේ තිබුණ සංදයෝජනයකේ , දම්ක රෑපදයේ තිබුණ 
සංදයෝජනයකේ  නැතේනම් දකාදහාම  උදනේ කියලා. දම්ක ගැඹුරැයි. 
දම්වා අපි දනදවයි, රහතනේ වහනේදසේලා පවා සාකච්ඡා කරල 
තියනවා. දකාට්ිත සේවාමීනේ වහනේදසේ කියනේදනේ බුදුරජාණනේ 
වහනේදසේ කියපු ඕනෑම ද යකේ අර්ථ විවරණ ද නේන එදා හිටපු නම් 
ලබපු අභිඥාලාභී රහතනේ වහනේදසේ දකදනකේ. උනේවහනේදසේ අහනවා, 
සේවාමීනේ වහනේස දම් ඇදහේ  දම් සංදයෝජන තිදයනේදනේ, රෑදප  දම් 
සංදයෝජනය තිදයනේදනේ, නැතේනම් දකාදහනේ  දම් සංදයෝජන පහළ 
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දවනේදනේ? කදනේ  දම් සංදයෝජනය තිදයනේදනේ, ස ේද   දම් 
සංදයෝජනය තිදයනේදනේ? නාසදයේ  සංදයෝජනය තිදයනේදනේ, ගඳ 
සුවදඳේ  සංදයෝජනය තිදයනේදනේ? නැතේනම් රදසේ  ිදේ ? කදයේ  
සේපර්ශදයේ ? මනදසේ  ධර්මවල ? උතේතදර්ට කියනවා කවදාකවතේ 
ඇදහේ සංදයෝජන නෑ. කවදාකවතේ රෑපදයේ සංදයෝජන නෑ. දම් ද ේ 
දතේරැම් අරගනේන තිදයනේදනේ දමදහමයි. අපි යම් කිසි සි ේධියකට 
ගියාම යම් කිසි  ර්ශනයකට අපි ඉිරිපතේ දවච්චාම යම් කිසි තැනකට 
අපි ගියාම ඒක අතේ කිනේන පුළුවනේ. අපිට ඒක රෑප මාර්ගදයනේ 
අතේ කිනේන පුළුවනේ. එතනි සි ේධ දවන ස ේ  මාර්දයනේ අතේ කිනේන 
පුළුවනේ. එතන තියන ගඳිනේ පුළුවනේ. එතන තියන රදසනේ පුළුවනේ. 
එතන තියන පහදසනේ පුළුවනේ. අපිට මිනිසේසුනේදගේ ඉරියේ ි හාබලලා 
හැසිරීදමනේ බලනේන පුළුවනේ. 

දමදහම හය ආකාරයකිනේ අපිට ඒ සි ේධියට සම්බනේධ 
දවනේන පුළුවනේ. නමුතේ හිතට කවමදාකවතේ හයම ගනේන බෑ. හිත එක 
වරකට ගනේදනේ එකයි. ආනේන ඒ එක ගැනීම නිසා පහකේ වහනේන 
සි ේධ දවනවා. ඇහැ කරියාතේමක නම් කන වහනේන ඕනෑ. නාසය 
වහනේන ඕනෑ. ිව වහනේන ඕනෑ. කය වහනේන ඕනෑ. අදනකුතේ 
කලේපනා වැදහනේන ඕනෑ. දමනේන දමදහම වහල රෑපයට විතරකේ 
ඇහැ දයාමු දකරැවා කියන එක කවදාකවතේ අපි දතේරැම්ගනේදනේ නෑ. 
ඒ දවනුවට සංසේකාර ධර්මය දමාක  කරනේදනේ? උඹ ඇහුව. ඇහුව 
විතරකේ දනදවයි දැකේක. දැකේක විතරකේ දනදවයි රස බැලුවා. රස විනේ  
විතරකේ දනදවයි ගඳතේ බැලුවා. ගඳ බැලුවා විතරකේ දනදවයි 
අලේලලතේ බැලුවා. අලේලලතේ බැලුවා විතරකේ දනදවයි කලේපනා 
කරලතේ බැලුවා, කියලා අර ඉතුරැ ටික ඔකේදකාම දගනලේලා 
සංසේකරණ කරල අපිට දපනේනුවාම ඇහුවා, දැකේකා, රස බැලුවා, ගඳ 
බැලුවා පහස ලැබුණා, ඔකේදකාම හරි කියලා ඉතිනේ අපිතේ 
හිතාගනේනවා. ඇතේත තමයි, මම දැකේකා විතරකේ දනදමයි ඒ දවලාදේ 
මම ඇහුවා. ඒ දමාක  ඊගාව චිතේතකේෂණය ඇහුව දවනේන පුළුවනේ. 
ඇතේත. 

නමුතේ එක චිතේතක්ෂණයක භාවය එකයි. ඒ නිසා රෑප, ශබ් , 
ගනේධ, රස, සේපර්ශ, ධම්ම කියන දම් හය හැමදාම එළඹිලා තියනවා 
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ක්ෂණ සම්පතේතිය අතේ දවච්ච පු ේගලයාට. නමුතේ ක්ෂණ සම්පතේතිය 
අතේ දවච්ච පු ේගලයදගේ හිතට කවදාකවතේ නෑ හයම එක වර 
පැමිදණනේදනේ. නමුතේ ඒ පු ේගලයා හිතාදගන නම් ඉනේනවා මම 
දැකේකා, එතන හිටපු මිනිසේසුනේටතේ ෂේඉනේද්රියම තිබුණා, මටතේ 
ෂේඉනේද්රියම තිබුණා, අපි ෂේඉනේද්රිදයනේ ෂේඉනේද්රියම සම්බනේධ වුණා 
කියලා හිතනවා. නමුතේ බු ේධ ද ේශනාදේ සඳහනේ දවනවා, අදපේ 
දථරවා දයේ සඳහනේ දවනවා, කවමදාකවතේ එක චිතේතක්ෂණයකට දම් 
හයම ගනේන බෑ. ඒ නිසා සංසේකාර දමාක  කරනේදනේ, එේවා ගතේතා 
වාදගේ දබාරැ පහකේ අර එක සතයට එකතු කරල කලවම් කරල 
තමා අපට ද නේදන. ඉතනිේ ඊට පසේදසේ කියනේදනේ මම දැකේකා, මම 
ඇහුවා කියලා අර දනාදැකේක, දනාඅහපු, දනාබලපු, රස දනාබලපු 
ද ේවලේ බැලුවා කියනේන තමා දම් උද ේ ඉඳල හැනේ ෑව දවනකලේ 
රණේඩු දවනේදනේ. 

දම් නිසා රෑප, ගනේධ, ශබ් , රස, සේපර්ශ, ධම්ම කියන දම් 
හය තිදය ේිතේ රෑපයට විතරයි නම් අදපේ ඇහැ දයාමු වුදණේ, අනිකේ 
ද ේවලේ වහල රෑපයට ඇහැ දයාමු ීම පිළිබඳව දලාකු උනනේදුවකේ 
අදපේ හිත ගනේනවා. එදහම නැතේනම් දකාටිනේම කියනව නම් ඇහැ 
කියාගනේනවා, හිතාගනේනවා මම පරබල නිසා, රෑපය පරබල නිසා කනට 
දැනේ තැනකේ ද නේන බෑ, ශබ් යට තැනකේ ද නේන බෑ. රෑපය සහ ඇහැ 
අදපේ හිත උදුරගනේනවා. අදපේ හිත පැහැරගනේනවා. පැහැරගතේත 
ගමනේ එතනම චක්ෂුසයට, චකේඛු විඤේඤාණයට අදනකුතේ විඤේඤාණ 
යට කිරීදම්, යට කරගනේන පුළුවනේ ීදම් උදාරකමකේ, ආඩම්බරකමකේ 
ඇති දවනවා. දම් නිසා මමයි දලාකේකා, මම කරපු ද ේ හරි කියලා 
එතන ඉදබ්ම බැඳීමකේ ඇති දවනවා. සංදයෝජනයකේ පහළ දවනවා. 
ඒ නිසා රෑපයට දහෝ ඇහැට දහෝ ඇදලනසුලු ගති නෑ. ඇදහේ නෑ 
සංදයෝජන ධර්ම. ඇදහේ නෑ දකදලසේ. ඇදහේ නෑ දම් ඇදලන 
ආදලේපන ගතියකේ. රෑදපතේ නෑ. නමුතේ රෑපයයි ඇහැයි සම්බනේධ 
දවන දම් මගුල කරනේන නම්, කනයි ශබ් යි සම්බනේධ මගුල 
ිකේකසා  දකදරනේන ඕනැ. නාසයයි ආඝ රාණයයි අතර දවනේන 
තියන සම්බනේධය කඩාදානේන ඕනැ. ිවයි රසයි අතර තියන 
සම්බනේධය කඩනේන සි ේධ දවනවා. කයයි සේපර්ශයයි අතර 
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සම්බනේධය කඩනේන සි ේධ දවනවා. දම් කැඩීම නිසාම ිනුවා වූ ඒ 
වලේලභයා, එදහම නැතේනම් ඒ චිතරපටිදයේ පරධාන නළුවා ඉතිනේ 
දලාකු ආඩම්බරයකේ ඇති කරගනේනවා, මම ි නාගතේතා කියල. දම්කම 
සංදයෝජනයකේ. 

නමුතේ ඒකයි කියනේදනේ කනදකාට  කිනදකාට ඒ බව 
දමදනහි කරනේන කියල. ඇහීදමනේ දැකීමට, දැකීදමනේ සේපර්ශයට, 
සේපර්ශදයනේ නාසයට ඔදහාම ඇවිිනේන යන හිදතේ කවදාකවතේ 
චාරයකේ ඇති කරගනේන බෑ. කවදාකවතේ විනයකේ ඇති කරගනේන බෑ. 
කවදාකවතේ ඇති හැටිය  කිනේන බෑ.  කිනදකාට මම  කිමිනේ ඉනේනවා 
කියලා යම් කිසි දකදනකේ දමදනහි කරනේන පටනේ අරගතේදතාතේ 
ධර්මදයනේ අපිට ශකේතියකේ ලැදබනවා - එදහනම් මම අහමිනේ 
දනදවයි, එදහනම් මම රස බලමිනේ දනදවයි, එදහම නම් මම ගඳ 
බලමිනේ දනදවයි, එදහම නම් මම පහස ලබමිනේ දනදවයි,  කිමිනේ 
ඉනේදනේ. එතදකාට ඔනේන ඇහැ උ ම් අනනවා. කදනේ වැදේ මං 
දකාදහාම හරි කඩලා දැම්ම දනේ, නාසදයේ වැදේ කඩල දැම්ම දනේ, 
ිදේ වැදේ කඩල දැම්ම දනේ, කදයේ වැදේ කඩල දැම්ම දනේ, මම තමයි 
ිනුදේ කියල ඉදබ්ම රෑපයකේ දැකීම ඇහැට නම්බුවකේ දවනවා. ඒ 
රෑපය සේතරී රෑපයකේ නම් පුරැෂ ඇහැකට සංදයෝජනයට දලාකු 
ශකේතියකේ එනවා. මම දම් පුංචි ද ේකට දනදවයි ඉතාම බරපතළ 
ද ේකටයි දම් සටන කරල ිනුදේ. දම් ලසේසන සේතරී රෑපයකේ දැකේකා. 
කවුරැවතේ දැකේදකේ නෑ, මම දැකේකා. එදහම නැතේනම් මම මලකේ දැකේකා. 
මම බුදු පිළිමයකේ දැකේකා ආදී වශදයනේ අර යටපතේ කරපු සතුරාදගේ 
බලවතේකම වැඩි දවනේන වැඩි දවනේන ිනාගතේදතේ වරක දගඩිය 
උනතේ කමකේ නෑ, දගෝවා දගඩියකේ උනතේ කමකේ නෑ, ඒක උඩ දානේන 
පටනේ අරගනේන ගතියකේ ඉදබ්ම තිදයනවා දම් සංදයෝජන ධර්මවල. 
අපි  නේනවා දනේ සීමිත ආසන සංඛාවකේ තියන ශාලාවක 
නර්තනයක පරධාන  ර්ශනයකට අපිට ආසනයකේ ලබාගනේන පුළුවනේ 
නම්, විශාල පිරිසකට එළිදයේ බලනේන බැරි දවනේන බැරි දවනේන අදපේ 
ආසනය දලාකු නම්බුවකේ දවනවා, විශාල සටනකේ දීලයි මම දම් 
ආසනයකේ ිනාගතේදතේ කියලා. චිතරපටිදයේ  කේවන  ර්ශනය දකාච්චර 
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කැත ද යකේ වුණතේ විශාල පිරිසකේ ජයදගන මට ආසනයකේ ගනේන 
පුළුවනේ වුණයි කියන එකතේ දලාකු සටනකේ. 

අනේන ඒ වදගේ තමයි දම් ෂේඉනේද්රිය කිසිම එකකට ආතේමයකේ 
දකානේ කේ නැති ඔළුවකේ නැති සතේතු ටිකකේ. දම් සතේතු තමා අපි එක 
එක දවලාවට ඇහැට පණ දීලා, කනට පණ දීල ඒකට ආතේමය 
රිංගවල ආතේමයකේ හ ල වැඩ අරගනිමිනේ අනිකාව ඒ දමාදහාදතේම 
අතඇරලා දානවා. දමනේන දම් ආතේම සංකලේපය නම් ඇදහනේ කනට, 
කදනනේ නාසයට, නාසදයනේ ිවට ආදී ගමනේ කරමිනේ ිගට යනවා 
වදගේ දපේනවා. නමුතේ ඇදහේ තියන ඒ ආතේම සංකලේපය දම් 
පැතේදතනේ බලනදකාට දපේනවා දමතන තිදයනේදනේ දබාරැවකේ. 
පුසේසකේ. දම්ක ඉකේමනිනේ සීඝ රදයනේ කලට මාරැ ී ම නිසා අපට දම්ක 
පිළිබඳ පශේචාතේ මරණ පරීකේෂණ කරනේන දවලාවකේ නෑ. අපිට හරියට 
වැඩ. නමුතේ ධර්මදයේ දපනේනල ද නේන පුළුවනේ පැහැිලිවම, 
කවදාකවතේ අපි කරා ගමනේ කරනේනා වූ සනේනිදේ න ධර්ම එක වර 
අතේ කිනේන පුළුවනේ ශකේතියකේ හිතට නැති නිසා ඉතාම සීමිත 
දකාටසයි ගනේදනේ. ඒ ගනේන දකාටසතේ බදාගනේනවා. කපනේන බැරි 
අත ඉඹිනේන වදගේ. එතදකාටයි එතන සංදයෝජනය පහළ දවනේදන. 

උපමාවකේ වශදයනේ කියනවා නම්, කළු හරදකකුයි සුදු 
හරදකකුයි ද නේදනකේව අලේලලා ලණුවකිනේ ගැට ගැහුවට පසේදසේ 
දකදනකුට අහනේන පුළුවනේ කළු හරකා සුදු හරකට බැඳිලා ආ දරනේ 
ඉනේනව , සුදු හරකා කළු හරකට ආ දරනේ බැඳිලා ඉනේනව  කියලා. 
නෑ. උනේ ද නේනා කැමති විදේකදයේ හැසිදරනේනයි. නමුතේ අර 
ලණුවට අහු දවලා. බැිච්ච ලණුදවයි තිදයනේදනේ සංදයෝජනය. ඒ 
නිසා යම් දවලාවක ඇදහනේ කටයුතු සි ේධ දවනදකාට සංදයෝජන 
ධර්මයකේ එනවමයි. පෘථගේජන හිදතේ එනවමයි. නමුතේ ඒක අලේලනේන 
අමාරැයි. අපිට අලේලනේන පුළුවනේ දවනේදනේ අඩුම තරමිනේ ඇදහනේ 
 කිමිනේ ඉනේනවා කියන එක නම් දගාදරෝසුවට අලේලතැහැකි. 
ඇලේලුදවාතේ -  කිමිනේ ඉනේන බව ඇලේලුදවාතේ - පරධාන පාඩුවකේ සි ේධ 
දවනවා දයෝගාවචරයාට.  කින ද ේ රස බලාගනේන බැරැව යනවා. 
ගැඹුරැ දයෝගාවචරයාට දහාඳටම සි ේ  දවන ද යකේ තමයි, දහාඳට 
යම් කිසි ද යකේ ිහා බලබලා ඉනේන දවලාවට  කිනවා  කිනවා 
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 කිනවා නැතේනම් බලනවා බලනවා බලනවා කියලා දමදනහි 
කදළාතේ ඒ රෑපදයේ තියන අංග පරතංග, රස ආදලේපන දම් රෑප 
ලාවණ හීන දවනේන පටනේගනේනවා. දුර්වල දවනේන පටනේගනේනවා. 

ඉතිනේ ඒක නිසා දම්ක නිතදරෝම නවමුව තියාගනේන තමයි 
අපි රෑප බලල චිතේතක්ෂණයකිනේ ස ේ  අහනවා, ස ේ  අහල 
චිතේතක්ෂණයකිනේ ගඳ බලනවා ආදී වශදයනේ ිගිනේ ිගට ිගිනේ ිගට 
මාරැව තමයි දම් දුකේඛ සතදයේ පළදවනිම දහේතුව. අරමුණු රස 
මාරැ කිරීම තමයි දුකේඛ සතදයේ පළදවනිම දහේතුව. දම්කට තමයි 
අපි කරනේදනේ දටලිවිෂනේ එක බලනවා. නැතේනම් පතේතදර් ගනේනවා. 
පතේතදර් නැතේනම් කට්ටිය එකේක එකතු දවලා හැනේ ෑවට ඇවිිනේන 
යනවා. දමානව හරි ද ේකිනේ උද ේ ඉඳල හැනේ ෑ දවනකලේ දම් රෑප 
මාරැ කර කර ඉනේනවා. එක තැනක ඉනේන ගියාම නිකං උණ වදගේ. 
ඇඟට නිකං මහ දමාකකේද ෝ අමාරැ ගතියකේ තියනවා එකම ද ේ 
නැවත  කිනදකාට. ඒ දමාක , අලුතේ ී දමනේ පහළ දවන සංදයෝජන 
ධර්ම එනේන එනේන එනේන එනේන දුරැ දවනවා. එනිසා කසිණ භාවනා 
කරන දකනාට කියනවා, පැය ගානකේ එකම කසින මණේඩලය ිහා 
බලාගන ඉනේන කියල. ආනාපානය කරන එකේදකනාට කියනවා, පැය 
ගානකේ ආනාපානය ිහා බලාගන ඉනේන කියලා. පිම්ීම හැකිළීම 
කරන එකේදකනාට කියනවා පැය ගානකේ පිම්ීම හැකිළීම බලනේන 
කියලා. ඉතිනේ දයෝගාවචරයාට ඒක හරි පාළුයි. දපේනේදන නැතුව 
යනවා. දබාඳ ී යනවා. එපා දවලා යනවා. බය හිදතනව දනේ, 
ඔකේකාරට එනව දනේ, පැ ේද නව දනේ, ගැසේදසනව දනේ හුළං හමනව 
දන, ඉතිනේ නා නා පරකාර ද ේවලේ. 

දම් බුදුරජාණනේ වහනේදසේ දනාදැන කළ ද යකේ දනාදේ. දම් 
බුදුරජාණනේ වහනේදසේ දීපු මාර්ගය. හැබැයි ටිකකේ දැනදගන ඒක 
ිදගේම බලාදගන හිටිදයාතේ ඒකානේතදයනේම ඒ සංදයෝජන ධර්ම 
එනේන එනේන දුරැ දවනවා. දවන විිහකට කිේදවාතිනේ භාවනා 
දකරැදවාතේ පරතිඵල තියනවාමයි. දබාදහෝ අය භාවනා කරනේදනේ දම් 
වදගේ සංදයෝජන ධර්ම දුරැ කරනේන දනදමයි. නීරස භාවයකේ දැකල 
ඒක තුළිනේ දම් නිබ්ිො ොණ පහළ කරගනේන දනදමයි. දමාකකේ හරි 
නම්බුවකේ ලබාගනේන. අනුනේට භාවනා උගනේනනේන. එදහම නැතේනම් 
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ඒ අදනකුතේ දලෝකදයේ තිදයනේනා වූ විෂයකේ වාදගේ, භාවනාව විෂයකේ 
කරනේන හ නවා. එතදකාට නම් උගුදර් හිර වුණා වදගේ දවනවා, 
ගිලගනේනතේ බැරි වමාරගනේනතේ බැරි උගුදර් හිර වුණා වදගේ 
තතේතේවයකට පතේ දවනවා. ඒ නිසයි අපි දම් සිවුර දපාරවාදගන 
කියනේදනේ, “සබ්බදුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්ිකරණත්තාය” කියල. 
දවන දමාකකටවතේ දනදවයි දම් සිවුර කදර් දාගනේදනේ. ඒ නිසයි 
දම් අය සිලේ සමා නේ කරවලා ඇවිලේල කියනේදනේ අප්පමා් න 
සම්පා් ථ; ඒක තිදය ේි දවනිනේ දමාකකේ හරි ද යකේ සම්පා නය 
කරනේන පටනේ අරගතේදතාතේ දම් භාවනාවතේ එකේක නම් විහිළු 
කරනේන බෑ. 

ඒ නිසා චක්ෂුසය පිළිබඳව අවදබෝධ කරනවයි කියනේදනේ 
දසෝත, ඝාන, ජිේහ, කාය කියන ද ේ අමතක කිරීමකේ වන නිසා, ඒ 
නිසාම චක්ෂුසය පිළිබඳව දහෝ රෑපය පිළිබඳව සංදයෝජන ධර්මය 
දැනගනේනවා. දම් චක්ෂුසය දහාඳට භාවනා කරදගන යනදකාට 
දපේනවා දම් නිශේශබ්  හිත කුපේපනේන තියන එක දදාරකේ. දසෝතය - 
කන දම් නිශේශබ්  හිත කුපේපනේන තියන තව දදාරකේ. ඒ නිසා දම්කට 
කියනවා පුරාණ කම්ම කියලා. දපර කළ අකුසල කර්මයකේ දහෝ 
සමහරැ කියනවා කුසල කර්මයකේ කියලා, දකාදහෝම හරි කර්මයක 
විපාක වාරයකේ තමයි චක්ෂු, දසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන 
කියනේදනේ. එේවා ආයතන කියලා කියනේදනේ එේවා වැඩ පටනේගතේත 
 වදසේ උනේ ෑ තමා දලාකේකා. එයා තමා නායකයා. අනිතේ ද ේවලේ 
යටපතේ කරනවා. ඇහැ වැඩ කරන දවලාදේදී, චකේඛායතනය වැඩ 
කරන දවලාදේදී දසෝත ආයතනයට කැලම ඉඩකේ නෑ. ඝාන 
ආයතනයට, ගනේධායතනයට, කාය ආයතනනයට, කයට කැලම 
ඉඩකේ නැහැ. ඒ නිසා ඒව ආයතන සේවරෑපදයේ කැපී දපදනන 
ගතියකේ ඇති කරන නිසා ඒවට ආයතන කියනවා. දලාකේකා දවනවා, 
මුදුනා දවනවා. අපි  නේනවා සාමානදයනේ ගහකේ වැදවනදකාට ඒ 
පැදලේ මුදුනේ  ලේල තියන තාකේ කලේ ඒ මුදුනේ  ලේදලනේ නිකුතේ වන 
ශ රාවය නිසා අදනකුතේ පලේදලහා තියන හැම අංකුරයකේම අකරිය 

තතේතේවදයනේ තියාගනේනවා. ඒකට Apical dominance කියලා 
කියනවා, ඒදකනේ නිකුතේ දවනවා ශරාවයකේ හැමදාම. ඒ ශ රාවය නිසා 
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පලේදලහා තිදයන අංකුර ඔකේදකාම යටපතේ කරදගනමයි ඉනේදනේ. 
යම් දවලාවක මුදුනේ  ලේල කඩලා දැම්දමාතේ අර පලේදලහා අංකුර 
ඔකේදකාම කරියාතේමක දවනවා. 

ඒ වදගේම තමයි චක්ෂුසය වැඩ කරන දවලාදවදී 
ඒකානේතදයනේම දසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, සම්පූර්ණදයනේ තලා 
ඔබනවා. ඒව මැරිලා. නමුතේ අපිට හරි ලැජ්ජයි ඒක කියනේන. අපි 
හිතනවා, නෑ අදපේ ෂේඉනේද්රියම හැම දවලාදවම වැඩ කියලා. ඒ 
වදගේම ළඟ ඉනේන මනුසේසයදගේ ඉසේසරහ ඉනේන දකනාදගතේ ඒ 
ඉඳුරනේ හය එදහම දගඩිය පිටිනේම තියනවා අපිට දපේනව දනේ. නමුතේ 
භාවනා කරනදකාට  කින දවලාවට දමදනහි කරනේන පටනේ 
අරගතේදතාතේ, අහන දවලාවට දමදනහි කරනේන පටනේගතේදතාතේ ඒ 
දවලාදව දතේදරයි ඒ  කින දවලාදව පූර්ණ දැකීම තුළ මදමකේ නෑ. 
හුදු දැකීමකේ පවතිනවා. එදතනේට අපි යනේන බයයි. එදතනේට යනේන 
දගාඩාකේ ීරිය තිදයනේන ඕනෑ. එදතනේට යනේන දගාඩාකේ සමාධිය 
තිදයනේන ඕනෑ. එදතනේට යනේන දගාඩකේ ශෘතමය ඤාණ, චිනේතාමය 
ඤාණ තිදයනේන ඕනෑ. අවදබෝධ දවච්චි  වදස නම් දතේදරනවා 
“යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති” 
දම්ක අවදබෝධ කරනේන චිතේතක්ෂණයකට වැඩිය යනේදනතේ නෑ. 

ඒ නිසයි දම් ධර්මය ගැඹුරැයි කියලා කියනේදනේ. දම්ක දම් 
දතේරැම් අරදගන, අවුරැදු ගණනේ පශේචාතේ උපාධියකේ කරනේන වදගේ 
මහනේසි දවන වැඩකේ දනදවයි. දතේරැම්ගතේතා නම්, එකම 
චිතේතක්ෂණයකදී දම් වැදේ සි ේ  දවනවා. නමුතේ දම් දපාදතේ ගුරාල 
නම් කියනේදනේ අදපෝ එදහම දකාදහාම  කරනේදනේ, දම්කට දම් දම් 
ද ේවලේ ඕනෑ. දනාදකදරන දව කමට දකෝඳුරැ දතලේ කළ හතකුතේ 
පතකේ ඕනැ කියල තමයි කතා කරනේදනේ. අච්චර දැනගනේන ඕනැ, 
දමච්චර දැනගනේන ඕනැ. අරවා කටපාඩම් කරනේන ඕනැ. දම්වා 
කටපාඩම් කරනේන ඕනැ. නමුතේ වැදේට බහිනේන, පටනේගනේන 
දමානම ද යකේවතේ අවශ කරනේදනේ නෑ. අවශ කරනේදනේ දම් 
චක්ෂුසය කියල කියනේදනේ අනිත භාවයකේ, දුක්ඛ භාවයකේ, අනාතේම 
භාවයකේ. රෑපය කියල කියනේදනතේ අනිත භාවයකේ, දුකේඛ භාවයකේ, 
අනාතේම භාවයකේ. එයිනේ ඉපදුණා වූ යම් සංදයෝජනයකේ තියනවා නම් 
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ඒදකතේ තිදයනේදනේ ඒකානේතදයනේම අනිත දුකේඛ අනාතේම බව. 
නිත සුඛ ආතේම සංඥාදවනේ බැලුදවාතේ නම් සංඛාර වර්ධනයකේ, 
පුරාණ කර්මයකේ. ඒකට කියනේන තිදයනේදනේ සංඛතයි, අභිසංඛතයි, 
දේ යිතයි. ඇහැ සංඛතයකේ අභිසංඛතයකේ අභිසංදච්තයිකයකේ. 
හිතිනේම මවාගතේත ද යකේ. දේ නාදවනේමයි දැකගනේන පුළුවනේ 
දවනේදන. චකේඛුපරසා ය කවදාවතේ  කිනේන බෑ. දම්ක හරි පුදුම 
දහාලේමනකේ වදගේ දපේනේදනේ. චක්ෂු පරසා ය ගණනේගනේදනේ රෑප 
ධර්මයකේ විිහට. කවදාකවතේ  කිනේන බෑ. දසෝත පරසා ය කවදාකවතේ 
අහනේන බැහැ. ඝානපරසා ය කවදාකවතේ ගඳ බලනේන බෑ. 
ජිේහාපරසා ය කවදාකවතේ රස බලනේන බෑ. දපාට්ඨබ්බපරසා ය 
කවදාකවතේ සේපර්ශ කරනේන බෑ. එතන තමා රහස තිදයනේදනේ.  

ඒ හිනේ  අපි කවදා හරි උතේසාහ කරනේන ඕනෑ චකේඛුපරසා ය 
දැකගනේන ඕනෑ කියනවා වදගේ. දම්ක කරනේන බෑ කියලා තමයි 
ද ේශනාදේ සඳහනේ දවනේදනේ. අපි උතේසාහ කරනේන ඕනැ 
දකාදහාම  රෑපයකේ ඇවිලේල මදගේ චකේඛුපරසා ය කිතිකවනේදනේ. 
එදහම කරන ගමනේ අපිට රෑපයනේදගේ අංගපුලාව බලනේන හම්බ 
දවනේදනේ නෑ දනේ. අපිට සි ේධ දවනවා චකේඛුපරසා දයේ ඇතේතා වූ 
රෑපදයනේ කුපිත දවන ගතිය ිහා බලනේන. රෑපය බලනදකාට 
කියනේන පුළුවනේ දම් රෑපයට දසෝතපරසා ය කිතිකවනේන බෑ. 
ගනේධපරසා ය, ඝානපරසා ය කිතිකවනේන බෑ. පුළුවනේ චකේඛුපරසා ය 
විතරයි. අපි ඒක ිහා බැලුව නම් ඒ රෑපය සේතරී පුරැෂ බවකේ හිතට 
ගනේනවා. ඒ කියනේදනේ චකේඛුපරසා ය කිතිකවනවා. ඒ අනුව ිගටම 
සංඛාර වර්ධනය දවනවා. 

දම් වදගේම දම් ඉනේද්රිය පහටම ඒවාට විදශේෂ වූ ආරම්මණ 
තියනවා. අපි  නේනවා දම් දගඩිය එලේලල තිදයනවා. ඒ දගඩියට 
ගහනේන අතකේ එලේලල කියනවා, අත ගිහිලේල දගඩියට විනදකාට 
ශබ් යකේ පිට දවනවා. දගඩියට තියනවා අතකේ වැිේචාම ශබ් ය 
නිප ීදම් හැකියාව. ඒ දගඩියට හුළං පිම්බටවතේ වතුර 
වැකේදකරැහමවතේ ගිනේනට ළං දකරැවහමවතේ දවන දමානව හරි 
දකරැවටවතේ ඒ ශබ් ය එනේදනේ නෑ. අදතනේම ගහනේන ඕනැ. ඒකටම 
දවනම ඒ වදගේ උපකරණයකේම ඕනැ. දම්කට අපි කියනවා 
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ආරම්මණය කියලා. දම් ද ක වැිච්චයිනේ පසේදසේ ඒ ද දකේ ගැටීම 
නිසා උපනේ ශබ්ද ට අපි කියනවා තදුපපනේන - එයිනේ නිපනේ ද ේ. 
ගිනිකූරැ දපට්ටිදයේ දවඩි දබදහතේ තිදයනවා. ගිනිකූරැ හිදසේ දවඩි 
දබදහතේ ජාතියකේ තිදයනවා. ඒ ද ක එකේතරා දකෝණයකට අනුව 
වැිච්චාම එයිනේ ගිනේ ර පුළිඟුවකේ පනිනවා. ගිනි දපට්ටිදයේ පැතේදතේ 
ගිනේ ර තියනවා කියලා කියනේන පුළුවනේකමකේ නෑ. ගිනිකුරැ හිදසේ 
ගිනේ ර තියනවා කියල කියනේන පුළුවනේකමකේ නෑ. දම් ද ක ඈතේ 
කරල තියන තාකේ කලේ කවදාවකේ ගිනේ රකේ නෑ. දම් ද ක ගැහුවතේ අර 
නියම දකෝණයට වැදුදණේ නැතේනම් ගිනේ ර උපිනේදනතේ නෑ. ඒ නිසා 
ගිනිකූරැ හිදසේ ගිනි හිස, ගිනිකූරැ දපට්ටිදයේ පැතේදතේ ගිනි තිදයන 
තැන වැිච්චාම උපිනේනා වූ ගිනි පුළිඟුව වාදගේ චක්ෂුසයට ඇවිලේලා 
රෑපයමයි වැිය යුතේදතේ. ශබ් යකේ දනාදේ. ගනේධයකේ රසයකේ දනදේ. 
විනදකාට ඒ දකෝණදයේදී දැකීම ඇති දවනවා. 

දැනේ දම්ක ආනාපානයට දැම්දමාතේ ඒක තමයි දමතන ගැදට් 
ලිහන කරමය. ආනාපානයට දැම්මම හදම් තියනවා යමකේ වැිච්චහම 
වැිච්ච බව දැනගැනීදම් සනේනිදේ නයකේ. අපි ඒකට කියනවා කාය 
පරසා ය කියලා. උණුසුම් සිසිලේ ගති, ත  ගති දමදළකේ ගති, ිග 
ද යකේ  පැතලි ද යකේ , ඔකේදකාම දැනගැනීදම් ශකේතියකේ දම් හමට 
තියනවා. ඒකට ඇවිලේලා හුළං පාරකේ විනදකාට ඒ හුළං පීදර 
සේවභාවය, උණුසුම සිසලිේ ගතිය, චංචල, ආකලු වකුල ගති 
දැනගැනීදම් හැකියාවකේ තමයි නාසිකාගරයට තිදයනේදනේ. ඉතිනේ ඒ 
නාසිකාගරයට අපි කියනවා කාය පරසා ය කියලා. කදයේ ඔපය. දම්කට 
ඇවිලේලා විනේනා වූ හුසේම රැලේලට අපි කියනවා ආරම්මණය කියලා. 
ආනාපාන ආරම්මණය. ඒක ඇවිලේලා විනදකාට අපිට දැදනනවා 
දැනේ, දමනේන හුසේම ඇතුළට යනවා, දමනේන හුසේම පිටතට යනවා. 
ඇතුළට යන හුසේම සීතලයි. පිටතට යන හුසේම දගාදරෝසුයි. ඇතුළට 
යන හුසේම කීකරැයි, අනාකුලයි. පිටතට යන හුසේම ආකූලයි, 
හිතුවකේකාරයි. ඇතුළට යන හුසේම ිගයි. පිටතට යන හුසේම දකටියි. 
දමනේන හුසේම පටනේගතේතා. දමනේන ඇදීදගන ගියා. දමනේන ඉවරයි. 
දමනේන පිට දවනේන පටනේගතේතා. දමනේන පිට දේදගන ගියා. 
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ඉවරයි. ආදී වශදයනේ දම්ක සංදයෝජන සංජානන රාශියකේ පහළ 
දවනවා. 

ඒ නිසා එතනදී, ඒ කියනේදනේ කායපරසා ය ගැනයි දම් කතා 
කරනේදනේ. අපි ඉසේසරහදී දම්කට එනවා. ඒ කය අපි කියනවා අර 
දගඩිය ගහනේන ගතේතහම දගඩිය වාදග. ඇවිලේල වින අත වාදගේ 
තමයි හුළං රැලේල. දම් ද ක නිසා හටගනේනා වූ උණුසුම් සිසිලේ ගතිය, 
ඇතුලේ දවන බව දැනගැනීම, පිට දවන බව දැනගැනීම තමයි 
තදුපපනේන බව - එයිනේ නිපනේ ද ේ. දමනේන දම් තතේතේවය ිහා 
බලාගන ඉනේනදකාට දබාදහෝම වැ ගතේ ගැටයකේ ලිදහනවා. දම් 
තුනම එක වරම දැනගනේන උතේසාහ දකරැදවාතේ අපි කියනවා ඒකට 
විපස්සනා ොණය කියලා, විපස්සනා භාවනාව කියලා; දමයිනේ 
දමනේන දම් ආරම්මණය පමණකේ දැනගනේන ගනේන උතේසාහය, හුසේම 
රැලේල ගැන පමණකේ දැනගනේන ගනේන උතේසාහය සමථ භාවනාව 
කියලා. සමථදයේදී අපි ගනේදනේ අතේ කිනේන පුළුවනේ පැතේත දනදමයි, 
සමම්තය. සම්මත ආරම්මණය. ඒ අතේදැකීමට දහේතු වනේනා වූ 
කිතිකවන වසේතුවට, ආරම්මණයට අපි කියනවා සමථ අරමුණ කියල. 
ඒකතේ අඩංගුව, හුසේදම් හැටි, දකාකිත දවන හැටි, හදම් පරසා ය, ඒ 
ඔකේදකාම එක වර අරගතේදතාතේ තමයි විපසේසනාව කියනේදනේ. 

දම්ක දම් අමතර දැනගැනීම සඳහා දභෞතික භාවය සඳහා 
කරන කතාවකේ. දයෝගාවචරයා දම්වා දැනගතේතතේ එකයි 
දනාදැනගතේතතේ එකයි. නමුතේ සමහර දවලාවට දම්වා කියනදකාට 
දලාකු සතුටකේ, ජීවිතදයේ අවදබෝධ කරගැනීදම් දලාකු ශකේතියකේ 
ඇති දවනවා. ඒ නිසා අපි සමථ භාවනා කරන දයෝගාවචරයාට 
කියනවා හුසේම රැලේල ිහා බලනේන. ඇතුලේ දවන හැටි බලනේන, පිට 
දවන හැටි බලනේන. ඇතුලේ ීම පිට ීම දහාඳට දවනේ කරල 
අතේදැකගනේන. ඒ කරල බලනේන එක තැනක ඉඳල  ඒක දකදරනේදන, 
එදහම නැතේනම් හිත දුවමිනේ කරනව ? හිත මිද නේන යනදකාට 
දලාකු දගානුවකේ ඇති දවනවා, දලාකු එකලාසයකේ ඇති දවනවා, 
කරැණු හතරකේ පහකේ දගානු දවලා. ආනේන එදහම නම් විතරකේ ඒ 
ඔකේදකාම දගානු උනා නම්, ඒ දයෝගාවචරයාට කියනවා එදහම නම් 
ඒ හුසේම රැලේදල ිග භාවය  තිදයනේදනේ නැතේනම් දකටි භාවයකේ  
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බලනේන. ඇතුලේ ීමකේ  බලනේන, පිට ීමකේ  බලනේන. ඒදකනේ 
කියනේදනේ හිත නාසිකාගරයට යනේන ද නේන එපා කියල. නාසිකාගරදයේ 
තියන අතේදැකීම විඳිනේන ද නේන එපා. ඒවා කලේපනා කරනේදන නැතුව 
පුළුවනේ විිහට හුසේදම්ම තියාගනේන. ඒ සඳහා වැඩි දුර අධාපනය 
සඳහා තමයි කියනේදනේ ඒ හුසේම රැලේදල ිග බව බලනේන. දකටි බව 
බලනේන. තවතේ ඉසේසරහට යනවා නම් අපි මතකේ කරනවා, උපද සේ 
ද නවා සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඒ හුසේම රැලේල සබ්බකාය වශදයනේ 
දම්දක මුල දකාදහාම , මැ  දකාදහාම , අග දකාදහාම  බලනේන 
කියලා. ඔකේදකාම එනදකාට ආනේන සංසිඳීම පටනේගනේනවා. 

විපසේසනා දයෝගාවචරයා එදහම දනදමයි. ඒක නිසා 
නාසදයේ ඇති දවනේනා වූ දකාකිත ීම්, ඇදලන ගැදටන සේවභාවය 
උණුසුම් සිසිලේ ගති, කතිිකැදවන හැටි, ඔකේදකාමතේ සම දසේ 
සලකනවා. එතදකාට ඒ හුළං වින තැන, හැදපන ගතියකේ 
කිතිකැදවන ගතියකේ දම් හදම් චරණය පවතිනකලේ ලසේසනට 
විපසේසනාවට දගාදුරැ දවනවා. දම් ද ක දයෝගවචරයා දහාඳට 
දතේරැම්ගනේන ඕනැ. දම් ද දකේදී හිතට සමහර විට කිසිම චාරයකේ 
නෑ. වදරක විපසේසනාවට යනව හිත, වදරක සමථයට යනවා. දම් 
ද ක  නේදනේ නැතේනම් දයෝගාවචරයා කවදාකවතේ දම් දගාම 
දගාදඩනේ, දම් මඩ දගාදඩනේ, දගාදහාරැදවනේ කවදාවතේ දගාඩ 
එනේදනේ නෑ. අනිතේ එක, කමටහනේ සු ේධ කරනේන ගියාම දකදලෝරකුතේ 
නෑ කියන කතාවලේවල. දහාඳදටෝම දතේදරනවා දයෝගාවචරයාට අල 
දකාළ මියන දකාළ දතේරිලා දනදවයි කතා කරනේදනේ කියල. කට 
ඇරදගන දකාච්චරද ෝ බණ දපාතේ කියනවනවා, දකාච්චරද ෝ 
විභාග පාසේ කරනවා, දකාච්චරද ෝ බණ අහනවා. නමුතේ වැදේට 
බැසේසට පසේදසේ හරියටම දවච්ච ද ේ දම්කයි කියල කාටවතේ කියනේන 
බෑ. කාටවතේ දතේරැම්ගනේනතේ බෑ. 

දම් නිසා බු ේධ ධර්මය උනතේ ඒ අවශ පරදයෝජනය සලකල 
ඒ කටයුතේත කරනේන යනව නම් දගාඩකේ කර ර දවනේන අවශ නෑ 
කියන කාරණාව හරියට ශ ර ේධාවනේතයට දහාඳට වැටදහනවා. නමුතේ 
පරඥාවනේතයට ඒ ශෘතමය ඥානය ලැදබනේනට ලැදබනේනට දලාකු 
ධධර්යයකේ ඇති දවනවා. දලාකු ගැඹුරකිනේ දම් බණ කියනේදනේ, 
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දලාකු ගැඹුරකිනේ දම් උපද සේ ද නේදනේ, දලාකු ගැඹුරකිනේ දම් 
කමටහනේ ද නේදනේ බුදුහාමුදුරැදවා. ඒ නිසා දම් ආවට ගියාට 
මිනිසේසුනේදග හිත සනසනේන කරන ද යකේ දනදවයි කියල ඒක 
පිළිබඳව දලාකු අවදබෝධ ඥානයකේ ඇති දවනවා. ඒ නිසා මුළු 
දලෝකය දබ නේන පුළුවනේ ආකලේපය, ඒකට ඇවිලේල වින විකලේපය, 
ඒ නිසා හටගනේනා වූ සංකලේපය කියල තුනකේ තියනවා. කාලේ 
මාකේසේදගේ ධර්මදයේ - පරධාන වශදයනේ දභෞතික වා දය පැහැිලිවම 

කියා තියනවා වා ය, පරතිවා ය, සංවා ය Thesis, Antithesis, 

synthesis කියල. පවතින ද ේ, ඒකට ඇවිලේල පිටිනේ වින ද ේ, ඒක 

නිසා හටගනේන ද ේ.  

සර්වඥයනේ වහනේදසේ කියනේදනේ ආයතනය -  ේවාරය, 
ආරම්මණය, තදුපපනේනය. දම් තුනට කඩනදකාට පැහැිලිව 
දපේනවා දම්දක කවදාකවතේ ආතේමයකේ නෑ. ආතේමයකේ තියනවා දසේ 
වැඩ කරනවා. දම් යානේතරණය දැකගතේදතාතේ මුළු දලෝදකම අපට 
භාවනා අරමුණකේ විතරයි. ඇදහන හුළඟතේ අපිට කර්මසේථාන 
ආචාර්යවරදයකේ පමණයි. දදාදළාසේ සේථාන, නැතේනම්  හඅට 
සේථානවල හෑම තැනකම දම්ක දපනේනනවා. අදපේ සංසේකාර 
ධර්මයනේ දමාක  කරනේදනේ, එකකේ හරියට දපනේනනේන ද නේදනේ 
නැතුව ඔකේදකාම කලවම් කරලා දකාතේතු දරාටියකේ කරලා ද නව. 
ඉතුරැ දවච්ච දවච්ච කෑලි ඔකේදකාම එකතු කරලා දරාටියකේ හ ල 
ද නවා. අපි අර පිරිසිදුව දබාන වතුර ටිකකට, නැතේනම් තනිකර 
ද ේකට වඩා දකාතේතු දරාටියට කැමතියි. ඒ දමාක  තමුනේ හදාගතේත 
දකාතේතු දරාටිය දනේ. දම්දකනේ හම්බ දවන විඤේඤාණය නම් බදේ 
කැකේකුම්කාරකයි. කවදාකවතේ ිරවලා නෑ. කවදාකවතේ සතියට යට 
දවලා නෑ. ඒ නිසා අපි දහාඳට දතේරැම් අරගනේන ඕනෑ, 
පෘථගේජනකම කියල කියනේදනේ, බහුශෘතකම නෑ කියලා කියනේදනේ, 
චිනේතාමය ඥානය නෑ කියලා කියනේදනේ දම් දකාතේතු දරාටිය කනේන 
තියන ආසාව තමයි. 

භාවනාවට යනදකාට එකකට සීමා කරනවා. එක 
සනේනිදේ නයකේ දවන දවලාවක, ඇහැට රෑපයකේ වින දවලාදවි 
 කින බව දැනගනේනවා. ඒදකේ සමථ විපසේසනා දවනසකේ නෑ. එදහම 
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නැතේනම් ඉනේද්රිය සංවරයකේ නෑ. යම් විිහකට ඇදහේ සංදයෝජන 
තියනව නම්, යම් විිහකට රෑපදයේ සංදයෝජන තියනව නම් 
කවදාකවතේ මනුසේසදයකටු නිවනේ  කිනේන බැහැ. එදහම නම් 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ සර්වඥ නෑ. සර්වඥයනේ වහනේදසේ  නේනවා 
ඇදහේ කවදාකවතේ සංදයෝජන නෑ. රෑපදයේ කවදාකවතේ සංදයෝජන නෑ. 
ඇහැතේ රෑපයකේ හටගැනීම නිසා “ආ මම දැනේ රෑප බලනේදනකේ, මම 
ඇසේ දපේනේදනකේ” ආදී වශදයනේ අපි දම් ගනේන ආඩම්බර වචන වැඩ 
නිසා තමයි සංදයෝජන ධර්ම පහළ දවනේදන. ඒ සංදයෝජන ධර්ම 
සංදයෝජන වශදයනේ දැනගනේනව නම් ඒක හරිම ගැඹුරැ භාවනාවකේ. 
ඒක අවදබෝධ කිරීම ගැඹුරැ ධර්ම අවදබෝධයකේ. එතනදී පුළුවනේ 
සංදයෝජන ධර්ම දුරැ කරනේන. නමුතේ සංදයෝජන ධර්ම දුරැ දවන 
වැඩ පිළිදවළ ය ේිතේ සංදයෝජන දුරැ දව ේිතේ කම්මැලියි කියල, 
නීරසයි කියලා ඒක අතහරිනව නම් අපිට කියනේන තිදයනේදන මාර 
පාකේෂිකයි කියලා. කරැණු දහාඳට පැහැිලි දේදගන එනදකාට, ඒවා 
දගීදගන සංසිඳීදගන යනදකාට දයෝගාවචරයා තැනේ මාරැ 
කරනවා. හරි සවුතේතුයි, කිසිම රසයකේ නෑ, එකම ද ේ එපා දවනවා 
කියල, අරමුණ නීරසයි අරමුණ සියුම් දේදගන යනවා කියල 
අතහරිනවා. 

නමුතේ ධර්මය  නේන දකනාට නම් දතේදරනවා, හරි තමයි දැනේ 
තමයි දපාට පෑදුදණේ. ඒ නිසා යම් අවසේථාවක අඩුම තරදම් දම් 
ඇහැ, දම් රෑපය, දම් රෑපය නිසා ඇති වුණා වූ දැකේම, දම් කන, දම් 
ශබ් ය, දම් කන නිසා ඇති වුණා වූ ඇහීම කියලා දැනගතේතතේ 
පැහැිලිම ලක්ෂණයකේ තියනවා. ඒ කියනේදනේ දමතන තියනේදනේ 
සම්පූර්ණ අහඹුවකේ. ඒ විතරකේ දනදවයි ඇහැ දකාච්චර සීඝ රදයනේ 
දවනසේ දවනව , රෑපය දකාච්චර සීඝ රදයනේ දවනසේ දවනව , දම් 
නිසා ඇති වනේනා වූ සංදයෝජන ධර්ම දමාන තාදලනේවතේ දවනසේ 
කරනේන පුළුවනේ , එකකේ අලේලදගන දකාදහාම  අපි වා  කරනේදනේ, 
එකකේ ඇරදගන අපි කියනේදන දකාදහාම  දම්කමයි සතය, අදනක 
දබාරැ කියලා? මම දැකේකා කියලා සහතික කරල කියනේදනේ 
දකාදහාම ? 
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ඒ නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ කියනවා, දැකේකා කියනේන 
ඉසේදසලේලා දකළදකෝටි ලක්ෂවාරයකේ බලනේන කියලා. ඒකට තමයි 
විපසේසනාව කියනේදනේ. අමුතු තාදලට බලනවා. එකම ද ේ බලනවා. 
නැවත නැවත බලනවා. බු ේධ ඇ හිලේදලනේ බලනවා. ධර්මය 
ඇ හිලේදලනේ බලනවා. සංඝයා ඇ හිලේදලනේ බලනවා. සංසාර දුකේ 
පැතේදතනේ බලනවා. කර්මය සහ කර්ම ඵලය අ හදගන බලනවා. 
බලමිනේ බලමිනේ බලමිනේ බලමිනේ සංදයෝජන ධර්ම දුරැ දවනදකාට 
සාකච්ඡා කරලා දම් තමයි දපාට පා ගනේන විිහ කියල චක්ෂුසය 
අඳුනගතේතතේ අපිට නිවනේ  කිනේන පුළුවනේ. රෑපය අඳුනගතේතතේ නිවනේ 
 කිනේන පුළුවනේ. එයිනේ උප නා වූ සංදයෝජන ධර්ම දැකලතේ පුළුවනේ. 
අපි කරනේන හ නේදන කයතේ දපාට්ඨබ්බයතේ එයිනේ උපින සංදයෝජන 
ධර්මයතේ ඉසේසර කරන එකයි. ඒදකනේ අ හසේ කරනේදන නෑ, කවදාවතේ 
ඒදකනේ ඉවර කරනවයි කියල. ඒදකේ ි ගිනේ ිගට ගියාට පසේදසේ  කින 
රෑපයකේ පාසා  කින බව දමදනහි කරනේන, අහන ශබ් යකේ පාසා 
අහන බව දමදනහි කරනේන දයෝගාවචරයා ගිදයේ නැතේනම්, අර 
හැදීදගන එන පැදලේ සරැවට අතු පතර විහිදුවල හැද නේදන නෑ. 
ඒකට ඇසේ වහදගන ඉඳලතේ බෑ. කනේවල පුළුනේ ගහදගන ඉඳලතේ බෑ. 
නාසයට පුළුනේ ගහදගන ඉඳලතේ බෑ. කට වහදගන ඉඳලතේ බෑ. 
එදහනම් සර්වඥයනේ වහනේදසේ කියපු විිහට ඉනේද්රිය භාවනාව 
දහාඳට සි ේධ දවනව අනේධයිනේදගේ, ීරනේදගේ, දගාළුවනේදගේ. නෑ. 
දම්වට දමදහම දවනේන අරිනේන. සංදයෝජනවලට පහළ දවනේන 
අරිනේන. ඒදක පරශේනයකේ නෑ. ඒ බව දැනගනේනයි දම් ආරාධනා 
කරනේදනේ. 

ඒ නිසා ඇහැ කන ිව නාසය කියන එක කපල දකාටල දාල 
විනාස කරල දාල නිවනේ දැකීමකේ නෑ. නමුතේ ඒක දැනගනේන ඕනෑ දම් 
දපර කළ කර්මයක ඵලයකේ. ඒ මත දයෝනිදසෝ මනසිකාරය 
දයද ේදවාතේ ඒකානේතදයනේම සංදයෝජන දවනුවට ඒ තුළ සෑම 
චිතේතක්ෂණයකම සමානව මතුව තිදයනේනා වූ විමුකේතිය දැකගනේන 
පුළුවනේ. ඒදක හැකියාව තියන එකම සතා මනුෂයා. අපි ඉතාම 
සීමිත, ඉතාම වාසනාවනේත දකාටසකේ බවට පතේ දවලා තියනවා. අපි 
දම් සටනක දයිල තිදයනේදනේ. ධර්ම ද ේශනාදේදී දගාඩකේ හිතේ 
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රිද න ජාති, එදහම නැතේනම් පසුබාන ජාති දගාඩාකේ කතා 
දකදරනේන ඇති. නමුතේ ඒක කවදාකවතේ මනේද ෝතේසාහී කරනේන කියල 
කරපු ද යකේ දනදම්. 

සර්වඥයනේ වහනේදසේතේ දුෂේකර කරියා කරන කාදලේ දබාදහෝ 
අඩුපාඩුකම් තිබුණා. අදපතේ තියනවා. අදපේ පරධානම ද ේ තමා අපි 
එකිදනකාට පකේෂ දවලා, ධර්මයට පකේෂ දවලා දම් අඩුපාඩුකම් ටික 
දැකගනිමිනේ, දගදවමිනේ පවතිනේනා වූ සංදයෝජන ධර්ම ඒ තාදලටම 
ිගටම දගවාදාදගන යනේන පුළුවනේ වුදණාතේ, ඒකානේතදයනේම 
සතිපට්ඨානදයේ අවසානදයේ සඳහනේ කරන විිහට හතේ වසකිනේ 
හතේඅවුරැ ේ කිනේ දම්දක දකළවරකේ පැහැිලිවම දැකගනේන පුළුවනේ 
දවනවා. දවලා නැතේනම් අපිට කියනේන තිදයනේදන කබරදගායා 
තලදගායා කරගනේනවා දවනුවට, තලදගායා කබරදගායා 
කරගැනීමකේ දමතන සි ේධ දවන බවයි. ඒක මතකේ කරිීදමනේ අපි හැම 
දකනාටම අවශ සංදේග ධර්ම පහළ කරවනවා.  

දම් කිසි දකදනකේ දුපේපතේ ඇතේදතෝ දනදවයි. ධර්ම 
දකාට්ඨාස බලනවා. භාවනා අතේදැකීම් තියනවා. ඒ සෑම ද යකේම 
දයෝනිදසෝ මනසිකාර පැතේදතනේ හරි පැතේදතනේ නුවණ පැතේදතනේ 
කලේපනා කරලා තව දුරටතේ සැක සංකා දුරැ කරදගන, ිත්තමනස්ස 
පසී ති කියන විියට හිත මනස පහ වාදගන අභීතව දම් පරශේදනට 
මුහුණ දීලා දම් එක එක ආයතන,  ේවාර, තදුපපනේන ටික දේලාවකට 
හම්බ දවන එකකේ දහෝ එය සකේවිති රජකමකට වඩා තමනේදගේ 
ජීවිතදයේ හම්බ දවච්ච උතේතම ධර්ම දකාට්ඨාසයකේ වශදයනේ සලකල 
ිගිනේ ිගට ිගිනේ ිගට ඒ කටයුතු කරනව නම්, ඒකානේතදයනේම 
දයෝගී ජීවිතදයේ ශ රමණ ධර්ම සම්පූර්ණ දවනවා. අපි බලාදපාදරාතේතු 
දවනේදනතේ ඒකයි.  

ඒ සඳහා අවශ කරනේනා වූ ශ ර ේධාව, ීරිය, සතිය, සමාධි, 
පරඥාව කියන ඉනේද්රිය ධර්ම වැඩීමට දම් ධර්ම දකාට්ඨාසයතේ 
තමතමනේදගේ අතේදැකීමුතේ දහේතු දේවා වාසනා දේවා කියන 
පරාර්ථනාදවනේ අ ට නියමිත ධර්ම ද ේශනාව දමතනිනේ අවසනේ 
කරනවා. සැමද නාටම දතරැවනේ සරණයි.
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47 │ දසාතායතනය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු: 

ඉධ, භික්ඛ්ව භික්ඛු ්සාතඤ්ච පජානාති, ස්ද්  ච පජානාති, 
යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා 
ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස පහානං ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච පහීනස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො ්හාති තඤ්ච 
පජානාති’තී. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝ රතේනදයනේ අවසරයි. අපි දම් 
මාතෘකාව වශදයනේ සකසේ කරලා ඉිරිපතේ කරගතේදතේ ආයතන 
පබ්බදයේ ද වැනි ආයතනය සම්බනේධවයි. අපි පසුගිය ද ේශනා 
වාරදයේ 46 වැනි ද ේශනාව වශදයනේ ඇහැතේ රෑපයතේ ඒ නිසා උපින 
සංදයෝජනතේ ආරම්භයකේ කරගතේතා. 

ඒක දම් ආයතන පර්වය පිළිබඳ ආරම්භය කියලා අපි 
හිතාගතේදතාතේ චකේෂුසය, නැතේනම් ඇහැ, එයට අරමුණු වනේනා වූ 
රෑපය කියන දම් ද ක, ඇහැ ආධාතේමික (අභනේතර) ඇතුළත  ේවාර 
ආයතනය වශදයනුතේ එයට අරමුණු දවනේනා වූ රෑපය බාහිර 
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ආයතනය වශදයනුතේ ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු කියනදකාට 
අධාතේමික චකේෂුසයතේ බාහිර වූ රෑපයතේ කියන දම් ද ක එතැන 
ිගඇදරනවා. ඒ වදගේම හයකේ දමතන  කේවනවා දසෝත ශබ් , ඝාන 
ගනේධ, ජිේහා රස, කාය දපාට්ඨබ්බ, මන ධම්ම කියලා. එතදකාට 
චකේඛු, දසෝත, ඝාණ, ිේහා, කාය, මන කියනදකාට හයයි. ඒ හය අපි 
ගනේනවා ආධාතේමික වශදයනේ. අජ්ඣතේතික කියලයි දම්කට පාලි 
භාෂාදවනේ  කේවනේදනේ. අදපේ සාමාන පු ේගල සනේතානයකේ ගතේතහම 
“උද්ධං පා තලා අ්ධා ්කසමත්ථකා තචපරියන්තං” කියලා ද තිසේ 
කුණුප උගනේවනදකාට අනේන ඔය පා තලදයනේ උඩ, දකේශ 
මතේතදයනේ යට හම පිරිදකේ දකාට ඇතේතා වූ දම් ශරීරය, නාමරෑප 
වශදයනේ ගනේන දම් ශරීරය ආධාතේමිකයි. දමතන අජ්ඣතේතික 
කියන නමටයි ගැළදපනේදන. අනේන එතනට තමයි දම් ඇහැ, කන, 
නාසය, ිව, ශරීරය, මන කියන දම් හයකේ එනේදනේ. නමුතේ දම් හයට 
දකළිනේ තනියම නැගී හිටගනේන අමාරැයි. ඒකට ඒකානේතදයනේම 
බාහිර ආයතන හයකේ දහේතේතු දවලා පවතිනවා. ඇහැට රෑප දගාදුරැ 
දවනේන වදගේම ආපාතගත දවනේන වදගේම, දසෝතය කියන කනට 
ශබ්  නැතිව පාළුයි, අසරණයි, අසම්පූර්ණයි. ඒ වදගේම තමයි නාසයට 

ගනේධය, ිවට රස, කයට පහස, මනසට ධම්ම. එතදකාට දම් ‘ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ කියනදකාට, අධාතේමික 
ආයතන හය බාහිර ආයතන හය කියලා දම් ද ක අපි දතේරැම්ගනේන 
ඕනෑ. 

ඉතිනේ අපි ගිය සතිදයේ ගතේදතේ “චකඛුඤ්ච පටිච්ච රූ්පච” 

කියලා. සමහර සූතරවල  කේවන විිහට සතිපට්ඨාන සූතරදයේ ‘චක්ඛුඤ්ච 
පජානාති, රූ්ප ච පජානාති’ කියලා චකේෂුසය විශිෂේට ඥානදයනේ 
දහාඳිනේ දැනගනේන ඕනැ. ඒ වදගේම එයට දගාදුරැ දවනේනා වූ, 
නැතේනම් එය කිතිකැීමට  කේෂකමකේ ඇතේතා වූ, එය උ ේදීපනය 
කිරීදම් හැකියාව ඇතේතා වූ රෑපය, වර්ණ රෑපය අපි දහාඳිනේ 
දැනගනේන ඕනැ. සබ්බ සූතර්ය් සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා, 
මම යමකේ සියලේල වශදයනේ ද ේශනා කරනවා නම් දම් ධර්මදයේ, ඒ 
සියලේල තමයි, ඇහැතේ රෑපයතේ යන දම් සියලේල දකදනකේ  ත යුතුයි. 
ඒ වදගේම දසෝතය ශබ් ය කියන දම් ද ක සියලේලට ගැදනනවා. ඒ 
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වදගේ දම් ආඝරාණය කරන නාසයතේ ඒකට ආහාර දවනේනා වූ දගාදුරැ 
දවනේනා වූ ආපාතගත දවනේනා වූ ඒක කිතිකවනේන උලුපේපනේන 
පුපේපනේන පුළුවනේ වූ ගනේධයතේ අපි දැනගත යුතුයි. ිවයි රසයයි, කයයි 
පහසයි, මනසයි ධර්මයි යන දම් හය  නේදන නැතුව යම් කිසි 
දකදනකේ, පසේදසේ සඳහනේ කරන සංදයෝජන ධර්ම පරහාණය කළයි 
කියලා කියනවා නම් ඒක හුදු වචන මාතරයකේ පමණයි කියලා 
කියනවා. දම් නිසා ඒ සංදයෝජන ධර්ම පරහාණය දහෝ හඳුනාගැනීම 
දහෝ සංදයෝජන ධර්ම පිළිබඳ තමනේදගේ  කේෂකමකේ පරිචයකේ ියුණු 

කරගනේන නම්, දම් කලිනේ කියන ‘ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු’ කියන 
දම් ආයතන දැනගනේන ඕනෑ. 

දම්ක අපි ගිය වතාදව දහාඳිනේ මතකේ කරගතේතා වාදගේ 
ධර්මදයේ ඇතේතා වූ ඉතාමතේම ගැඹුරැම තැන. දම්ක දදාදළාසේ 
ආයතන වශදයනේ දපනේවනවා. දම්කටම අපි චකේෂුසයතේ රෑපයතේ ඒ 
නිසා උපිනේනා වූ චකේඛු විඤේඤාණය, දසෝතයතේ ශබ් යතේ ඒ නිසා 
උපිනේනා වූ දසෝත විඤේඤාණය කියන දම් විියට ‘තදුපපන්න’, දම් 
ආකාරයට “එයිනේ හටගතේ” ද ේ හයකේ දවනව නම්, ඒ හයතේ එකතු 
දවච්චහම  හඅටකේ දවනවා. අට්ඨාරස ධාතු, අට්ඨාරස ආයතන 
වශදයනේ දම්ක සඳහනේ දවනවා. දම් තමයි නාමරෑප වශදයනේ 
දබ න හැටි. ඒක දතේරැම්ගනේන බැරි නම්, එක නාමය දකාට්ඨාශ 
හතරකට දබ ල ආදය කියනවා රෑප, දේ නා, සංඥා, සංඛාර, 
විඤේඤාණ කියන පංචසේකනේධ වශදයනේ. පංචසේකනේධ වශදයනේ 
දබ ලතේ දතේරැම්ගනේන අමාරැ නම්, නැතේනම් තවතේ ගුණ 
විදශේෂයකට පතේ වුදණේ නැතේනම්, දම්ක හයකට කඩලා දපනේවනවා 
චකේඛු, දසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන. අරකමයි, නාමරෑපයමයි. ඊට 
පසේදසේ ඉතිනේ  ේවා ස ආයතන වශදයනේ දපනේවනවා - චකේඛුසයතේ 
රෑපයතේ, දසෝතයතේ ශබ් යතේ, ඝානයතේ ගනේධයතේ, ජිේහාවතේ රසයතේ, 
කයතේ පහසතේ, මනසතේ ධර්මයතේ. තවතේ කඩල දපනේනනේන ඕනැ නම්, 
චකේඛුසයතේ රෑපයතේ එයිනේ හටගනේනා වූ චකේඛු විඤේඤාණයතේ, 
දසෝතයතේ ශබ් යතේ එයිනේ හටගනේනා වූ දසෝත විඤේඤාණයතේ ආදී 
වශදයනේ අට්ඨාරස කරමයට දබදීම තමයි අනේතිම දබදීම.  
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ඒ නිසා විපසේසනා භාවනාවකේ කියලා කියනේදනේ, පරධාන 
වශදයනේම දයෝගාවචරයා දයාමු කරවනේන හ නේදනේ එලේල කරවනේන 
හ නේදනේ දම් අට්ඨාරස ධාතු අට්ඨාරස ආයතන දතේරැම්ගැනීම 
සඳහා. ඒ දතේරැම්ගනේන විිය දකෝක දවතතේ සංසාදරට බැදඳන 
පැතේදතනේ ගතේදතාතේ, ඒ නිසා තමයි, දම්වා පිළිබඳව දම් සබ්බ කියන 
දම් සියලේල පිළිබඳ දනාදැනීම නිසයි සංසේකාර පහළ දවනේදනේ. දම් 
සංසේකාර නිසයි පටිච්ච සමුපේපා දයේ  ේවා සඅංග ිගට දුවනේදන. 

ඒ අවි ාව දුරැ කිරීම පැතේතක තිබ්දබාතේ, අපි දමාදහාතකට 
බැලුදවාතේ දම් අවි ාව නිසා සංසේකාර පහළ ීදම් වැඩිම 
සහදයෝගයකේ සහභාගිතේවයකේ සම්මා මකේ සි ේධ දවනේදනේ ඇදහනේ. 
“චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූ්ප ච උප්පජජති චක්ඛුවිඤ්ොණං. තිණ්ණං සඞ්ගති 
ඵ්ස්සා” ආදී වශදයනේ  කේවන දම් සමීකරණය, දම් සූතර දකාටස, 
සංදයෝජන ධර්ම ගැන කතා කරනදකාට ඉසේඉසේදසලේලාම කතා 
කරනවා. දමාක , ඇදහනේ හටගනේනා වූ ආශ රව පරද ේශ, සංදයෝජන 
පරද ේශ, සංසේකාර පරද ේශ අනනේතයි. දලෝදක, රෑප දලෝදක කිේවම 
පටලවාගනේදනතේ ඔතන තමයි. 

රෑප කියන වචනයට ධර්මදයේ අර්ථ ද කකේ ද නවා. එකකේ 
තමයි ඇහැට දපේන වර්ණ රෑපය. ආදයේ සඳහනේ කරනවා නිතරම 
දවනසේ වනසුලු ගති ඇති, ඒ වදගේම සටහනේ ආකාර  කේවන 
ද ේවලේවලටතේ රෑප කියලා. ඒ අනුව බලනදකාට රෑපයතේ රෑපයකේ, 
ශබ් යතේ රෑපයකේ, ගනේධයතේ රෑපයකේ, රසයතේ රෑපයකේ, දපාට්ඨබ්බයතේ 
රෑපයකේ. නමුතේ ධර්මයට බැහැදගන කටයුතු කරනදකාට ඇර, 
සාමානදයනේ අපි රෑපය කියල කිේවහම ඇහැට දගාදුරැ වන ද ේ. 
නමුතේ ධර්මදයේදී අපි ඊට වැඩිය ටිකකේ සැලකිලේදලනේ, ඊට වැඩිය 
ටිකකේ ඉවසිලේදලනේ කටයුතු කරනේන දවනවා. රෑප කිේවම නාම රෑප 
කියන ද දකේ දම් ඇහැට දපේන දකාටසම දනදවයි. නමුතේ අපි දම් 
විසේතර කරනේන හ න කරමදයේ හැටියට සංදයෝජන ධර්ම වැඩිදයනේම 
පහළ කරවනේදනේ, සංසේකාර ධර්ම වැඩිදයනේම පහළ කරවනේදනේ 
චකේඛු ආයතනයයි. දම් රෑප ආයතන නිසා අර පටලැවිලේල අශෘතවතේ 
පෘථගේජනයනේට දබාදහෝම දලේසිදයනේ සි ේධ දවනවා. 
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ඒ නිසා සංදයෝජන ධර්ම පහළ කිරීම අතිනේ බලනවා නම් 
ඉතාමතේම සීඝ ර පරවාහයකේ, සීඝ ර ඇති ීමකේ, විචිතර භාවයකේ, උතේසනේන 
භාවයකේ, මනේමතේ කරවන සේවරෑපයකේ, මනනනේ නීය සේවරෑපයකේ 
වැඩියකේම අපිව නතු කරගනේන පුළුවනේ සේවරෑපයකේ තිදයනේදනේ 
ඇහැට. ඒ නිසා සර්වඥ ද ේශනාදේදී ඉසේදසලේලාම ඇහැ, නැතේනම් 
ඇහැතේ රෑපයතේ ඒ නිසා හටගතේතා වූ චකේඛු විඤේඤාණයතේ කියන 
තුදනනේ තමයි පටනේගනේදනේ. ඊට වැඩිය මනේ ගාමී අඩු පිටුවහලකේ 
 කේවන ද යකේ තමයි දසෝතයතේ ශබ් යතේ ඒ නිසා හටගනේනා වූ දසෝත 
විඤේඤාණයතේ. දම් අනුව ඇහැට වඩා අවදබෝධ කිරීදම් පැතේදතනේ 
බලනදකාට අර මායාකාරී සේවරෑපය අඩුයි, ඊට වඩා මනේ දේගීව 
කරියා කරනේනා වූ දසෝතයතේ ශබ් යතේ වටහාගැනීම දලේසියි 
පරාදයෝගිකව බලනදකාට. ඊට පසේදසේ තිදයනේනා වූ ඝාන, ජිේහා, 
කාය කියන තුනම අරිටතේ වඩා දලේසියි. දම් තුනම එක දපාියකටයි 
බුදුහාමුදුරැදවෝ  කේවනේදන. ඒ අනුව බාහිය සූතරය ආදී තැනේවල 
‘දි්ට්ඨ දිට්ඨමතතං, සු්ත සුතමත්තං, මු්ත මුතමත්තං’ කියලා 
කියනේදනේ. දි්ට්ඨ දිට්ඨමතතං කියලා කියනේදනේ දුටු ද ේ දුටු පමණිනේ 
දුටු මතිනේ නතර දවනේන. වැඩි දුර දතාරනේ ගහනේන යනේන එපා. 
සංසේකාර කරනේන යනේන එපා. ඒක ිදගේ පරපංච කරනේන යනේන එපා. 
වැඩි ප  එපා. ඒක තමයි අමාරැම ද ේ. ඒදකනේ තමයි අදපේ 
දපෞරැෂතේවදයේ, අදපේ රැචි අරැචිකම්වල, අදපේ සංදයෝජනවල වැඩිම 
දකාටසකේ කපා හැදරනේදනේ ‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූ්ප ච’ කියන විියට, 
නැතේනම් ‘දි්ට්ඨ දිට්ඨමතතං’ කරමයට. ඒ නිසා ඉසේදසලේලාම දැකේවුවාට 
දමාක , ඒක තමයි අනේතිමට අතගානේන දවනේදනේ. ඒ තරම්ම 
දබාදහාම මායාකාරියි, ඉතාමතේම යුහුසුලුයි, ඉතාමතේම විචිතරයි, 
ඉතාමතේම උතේසනේනයි. 

ඊගාවටයි දසෝතය දැකේදවනේදනේ. ඊගාවටයි මුත. ඊටතේ එහාට 
යනදකාට දම් දතේරැම්ගැනීදම් පහසුව සඳහා දනාදවයි, නමුතේ 
මූලික වන නිසා විඤේඤාතය  කේවලා තිදයනවා. ඒක නිසා අපි අ  
ගතේත දම් දසෝතය, නැතේනම් ශබ් , දසෝත ඇසීම ආදී කියන ද ේවලේ 
ගතේතහම ඉතාමතේම දගෞරවදයනේ ධර්මයට ඇහුම්කනේ ද නවා නම්, 
ඉතාමතේම ධර්ම දගෞරවදයනේ යුකේතව ිනපතා චර්යා කරියාතේමක 
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කරලා දයෝගාවචර සේවභාවදයනේ එිදනදා වැඩවල සකේමදනේ 
පර්යංකදයේ ගත කරනවා නම්, දසෝතයතේ දසෝතය නිසා දසෝතයට 
ආපාතගත වන, දසෝතයට දගාදුරැ වන, ආහාර වන, දසෝත 
පරසා දයනේ කිතිකැීදම්  කේෂතාව ඇති ශබ් යතේ ඒ නිසා හටගනේනා 
වූ ඵසේසපංචමක ධර්ම, සංසේකාර සේකනේධය, එදහම නැතේනම් ඒ නිසා 
හටගනේනා වූ දසෝත විඤේඤාණයතේ පිළිබඳව දතේරැම්ගනේට පහසුවකේ 
තිදයනවා චකේඛු  ේවාරය, රෑප ආරම්මණය කියන ද කට වඩා. 

එදහම නමුතේ චකේෂුසයට වඩා රෑපයට වඩා දසෝතයතේ 
ශබ් යතේ පිළිබඳ අවදබෝධය, අධයනය පහසු වුණාට එකම 
සමීකරණය තමයි යනේදනේ. එකම සූතරය තමයි යනේදනේ, එකම 
කරමයමයි යනේදනේ. දම්දකතේ කියනවා ද්වාර, ආරම්මණ, තදුපපන්න. 
 ේවාරය කියලා කියනේදනේ දසෝත  ේවාරය. ඒකට කියනවා 
දසෝතපරසා ය කියල. නැතේනම් කදනේ ඇතේතා වූ ඔපවතේ ගතිය. 
පැහැිලි ගතිය. දම්ක රෑප ධර්මයකේ විියටයි ධර්මදයේ සඳහනේ 
කරනේදනේ. නමුතේ අදනකතුේ රෑපවලිනේ ඇති කරන ශබ්  දම් පරසා දයේ 
වැදුණාට පසේදසේ මනිනේන පුළුවනේ, කිරනේන පුළුවනේ, ිහාව කියනේන 
පුළුවනේ, හඬ කියනේන පුළුවනේ. දසෝතපරසා දයේ තිදයනවා අදනකුතේ 
රෑප ධර්ම එකිදනක ගැටීම නිසා ඇති දවනේනා වූ ශබ්  දවනේ දකාට 
හඳුනාගැනීදම් ශකේතියකේ, ඔපවතේ ගතියකේ. ඒ නිසා බැලූ බැලේමට 
දපේනේදන කදනේ ඔපය කියන එදකනේ ශබ්  ඇති දවනේන විියකේ 
නැහැ. ඒදකනේ එදහම ශබ්  ඇති දවනේන පටනේ අරගතේදතාතේ අපට 
ඉනේන හම්බ දවනේදනේ නෑ. අදනකුතේ රෑපවලිනේ ශබ්  ඇති කිරීදම් 
ශකේතියකේ හැපේදපනේන පුළුවනේ, ඒවා අදනකුතේ කට්ටියකේ එකේක 
දගාදරෝසු දවලා ඇතිලේලිලා. අනේන ඒ හැම ශබ් යකේම ඇසීම සඳහා 
කන ලෑසේති දවලා ඉනේනවා. ඒ නිසා කදනේ ශබ්  නෑ. දවන විියකට 
කියනවා නම් චකේඛු පරසා යට දපේනේදනේ නෑ. චකේඛු පරසා ය අනේධයි. 
ඒකට ඒක දපේනේදන නැහැ. එයිනේ පිට ඕනෑ ද යකේ දපේනවා චකේඛු 
පරසා යට. නමුතේ චකේඛුපරසා ය දපේනේදනේ නෑ. ඒ වදගේමයි 
දසෝතපරසා යට. දසෝතපරසා ය ඇදහනේදනේ නෑ. අදනකුතේ ඕනෑම 
ශබ් යකේ ඇදහනවා.  
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ඉතිනේ හරි ගැටලුවකේ දමතන තිදයනේදන. හරි පරශේනයකේ 
තිදයනේදන. දසෝතපරසා ය අපි දකාදහාම  දැනගනේදන. ඒකට ඒක 
අහනේන බෑ. ඒකට පුළුවනේ ඉනේ පරිබාහිරව ඕනෑ ද යකේ අහනේන 
විතරයි. දම්ක එක විියකට උපමා කරනවා, දලෝදකේ තියන ඉතාමතේම 
දහාඳම කඩුව ගතේදතාතේ ඒ කඩුවට පුළුවනේ ඕනෑ ද යකේ කපනේන. 
නමුතේ ඒ කඩුවට බැහැ තමා කපාගනේන. කඩුවට කඩුව කපනේන 
බැහැ. අදපේ  බරැඟිලේල අරදගන ඒ ඇඟිලි අගිනේ ඒ ඇඟිලේල 
අලේලනේන බැහැ. ඒ ඇඟිලි අගිනේ පුළුවනේ දවන ඕනැම ඇඟිලේලකේ 
දහෝ දවන ඕනැ එකකේ අලේලනේන. අනේන ඒ වදගේ දම් චකේඛුපරසා ය 
ගතේතම දසෝතපරසා ය ගතේතම එේව අමුතු ජාති රෑප. දසෝතපරසා යට 
පුළුවනේ ශබ්  අහනේන. නමුතේ කවදාවතේ තමනේදගේ ශබ්  අහනේන බැහැ. 
අහනේන පුළුවනේ වුදණාතේ එදහම ඉතිනේ හැම දවලාදවම ඒක අහඅහා 
ඉඳීවි. එතදකාට දගාඩ එනේන බැරි තතේතේවයකේ තිදයනවා. 

නමුතේ දහාඳට භාවනා කරන කට්ටිය  නේනවා ශබ්  
දමානවකේවතේ නැති දවනදකාට අමුතු ශබ් යකේ ඇදහනේන 
පටනේගනේන ගතියකුතේ තිදයනවා. දම්ක තමයි ඇතේතටම දකාච්චර 
කිේවතේ දම් දසෝතපරසා යට ශබ්  ඇති දවනේදනේ නෑ. 
දසෝතපරසා දයනේ පුළුවනේ දවනේදනේ පිටිනේ එන ශබ්  අහනේන තමයි 
කියලා, පිටිනේ එන ශබ්  ඔකේදකාම කරමකරමදයනේ කරමකරමදයනේ 
භාවනා මාර්ගදයනේ නැති දවලා දහෝ නිශේශබ්  තැනකට ගිහිලේලා 
භාවනා කරදගන කරදගන යනදකාට පුදුමාකාර විියට ඒකාකාරී 
ශබ් යකේ එනවා. ඒකට කියනවා කනේදබදර් හඬ කියලා. දම්ක අහපු 
 වසට පුළුවනේ දවනවා, දම් ශබ් වලිනේ එන බාධක කර ර අයිනේ 
කරගනේන. දකාදහේ කවුරැ දමානවා කතා කළතේ තමනේට කදනනේ 
එන ඒ ශබ් ය අහදගන ඉනේනව නම්, අපට පිටිනේ එන කදටාලු කතා 
අයිනේ කරදගන ඒ කනේදබදර් හඬට කනේදීදගන ඉනේන පුළුවනේ නම් 
ඒකතේ එක විිහක භාවනාවකේ. 

හැබැයි දම්ක දබෞ ේධ භාවනාවකිනේම කළ යුතු ද යකේ 
දනාදේ. දබෞ ේධ භාවනාවට හම්බ දවන ද යකේ බව අපි දමදතනේි 
අමතර කාරණාවකේ වශදයනේ මතකේ කරනේන පුළුවනේ. ඒ කියනේදනේ 
දම් දසෝතය දමාකකේද ෝ අහමිනේ ඉනේනවා. පිටිනේ ශබ් යකේ ආදවාතේ 
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ඒකට යනවා. එදහම නැතේනම් ඒක ිගට ගලන ගැලේමකුතේ 
තිදයනවා. අනේන ඒ ගලන ගැලේම අහපු  වසට තමයි, අපට කියනේන 
පුළුවනේ දවනේදන අපි නිශේශබ් තාවට ඇහුම්කනේ දුනේනයි කියල. අපි 
කනේදබදර් හඬට ඇහුම්කනේ දුනේනයි කියල. ඒක භාවනාදවි ලැදබන 
ද යකේ මිසකේ දම්ක භාවනාවකේ කියල හිතනේන නරකයි. ඒ දමාක , 
පාළු ගතිය කියලා කියනේදනේ දම්කට තමයි. අපි දලඩ දවලා ඇඳක 
වැතිරිලා ඉනේනදකාට, පාළු දසාදහානේ පිට්ටනියකට ගියාම, අඳුරැ 
පාළු තැනකට ගියාම කනේ ද දකනේ විශාල ශබ් යකේ එනේන පටනේ 
අරගනේනවා. අපිට දතේදරනවා එතදකාට අපි තනි උනා, අපි දකාටු 
වුණා කියලා භයකේ ඇති දවනවා. දමනේන දම්ක භාවනාදවිතේ 
එනේන පුළුවනේ. සමහර භාවනා දයෝගාවචරදයෝ වාර්තා කරනවා, ශබ්  
අහදගන ඉනේනදකාට ශබ්  ද කකේ මැ  ි ගට ගලන ද යකේ තියනවා. 
ඒ කියනේදනේ දසෝතපරසා ය දමාකකේද ෝ දම් ආයතනය පවතේවන 
ගතියකේ තිදයනවා. දම්කට පිටිනේ එන ශබ් , දම් දසෝතපරසා ය 
පවතින ශබ්  තමයි මූලිකම වනේදනේ, ඊට වැඩිය දගාදරෝසු ඕනෑ 
ශබ් යකේ ආදවාතේ කන ඒ ිහාවට හැරිලා ඒ පු ේගලයා අහනේදනකේ 
බවට පතේ දවනව. 

දවන විියකට කියනවා නම්, හිත දසෝතපරසා යට දයාමු 
දවච්චහම ඒක ිදගේ ද ෝදර ගලනේන පටනේගනේනවා, ආසව අනුසය 
ධර්ම, ආශ රව ධර්ම, සංසේකාර. දම් ඇති ීම දැකගතේදතේ නැතේනම්, දම් 
දසෝතය කියලා කියනේදනේ දකදලසිච්ච ද යකේ දනදවයි. පිටිනේ එන 
ශබ්  කියලා කියනේදනේ දකදලසිච්ච ද යකේ දනදවයි. එේවදග ආශ රව 
නෑ. එේවදග සංදයෝජන නෑ. දම් ද ක එකතු ීම නිසා එයට හිත 
ගිදයාතේ, අහනේදනකේ බවට පතේ වුදණාතේ, එතැනදී අදයෝනිදසා 
මනසිකාරදයේ දයදුදණාතේ, නිත සුඛ සුභ සේවරෑපයට දම්ක 
බැලුදවාතේ ඒ මතේදතහි දම් සංදයෝජන ධර්ම, ආශ රව ධර්ම, අනුසය 
ධර්ම, සංසේකාර රාශි පහළ දවනවා. යම් දවලාවක දම් දහේතු වනේනා 
වූ දසෝතපරසා යතේ (එක රෑප ධර්මයකේ) ඒකට ආපාතගත දවන පිටිනේ 
ඇවිලේලා වින ශබ්ද තේ රෑප ධර්මයතේ යන දම් ද ක එකතු ී ම නිසා 
යම් ආකාරයකට දසෝත විඤේඤාණයකේ පහළ දවලා ඇහැ, නාසය, ි ව, 
ශරීරය අමතක කරලා, කන විතරකේම වැඩ කරල එයටම අවධානය 
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දයාමු කරලා අහනේදනකේ බවට පතේ වුණාට පසේදසේ තමයි 
අදයෝනිදසෝධර්ම දයෝනිදසෝධර්මතා අනුව අපි නිවනේ මාර්ගයට  
සංසාර මාර්ගයට  යනේදනේ කියලා තීනේදු දවනේදනේ. 

ඒ නිසා චකේෂුසදයේ දම් සි ේධිය ඉතාමතේම යුහුසුලුව 
කාර්යකේෂමව උතේසනේනව සි ේධ දවනවා. ඊට වැඩිය මනේ  දේගයකිනේ 
ඊට වඩා හිත අඩු මතේ කරනසුලු වූ සේවරෑපයකිනේ කදනේ සි ේ  දවනව. 
ඒ නිසා කන පිළිබඳ අවදබෝධය, නැතේනම් දසෝත ආයතනය 
ස ේදාරම්මණය කියන දම් ද ක පිළිබඳව අවදබෝධ දවනේන නම්, 
ඇසීම පටනේගනේනවතේ එකේකම වැඩි දුර කුණු දවනේන කලිනේ, වැඩි 
දුර වැදේ ඔ ේ ලේ දවනේන කලිනේ, වැඩි දුර දම් දකාහු දකාහු දවනේන 
කලිනේ වහාම එයට හිත දයා වලා දමදනහි කිරීමකිනේ දම් සි ේධ 
දවනේදනේ කනට පිටිනේ ආපු ශබ් යකේ කිතිකවලා අදපේ අවධානය 
එතැනට ගිය එකයි, දැනේ ඇහීම සි ේධ දවනවා කියල දමනේන දම් 
අවධානදයනේ බලා ඉනේනව නම් දමවැනි ධර්ම අවදබෝධ කළ 
දකනකුට එකේදකෝ දම් කනට මිසකේක දම් ශබ්  ඇහැට වැටුණට 
ඇහැ කිතිකවනේන බැහැ. දම් ශබ්  නාසයට ගියාට නාසයට 
කිතිකැදවනේදනේ නෑ. ිවට ගියාට කිතිකැදවනේදන නෑ. ශරීරයට 
ගියාට කිති කැදවනේදනේ නෑ. දම්වා කිතිකැදවනේන තියන එකම ද ේ 
දසෝතපරසා යමයි, දවනතේ පරසා  දනදවයි කියලා අඩු ගාදනේ 
දසෝතපරසා දයේ ඇතේතා වූ දම් ස ේ යට කිතිකැදවන ගතිය, ස ේ යට 
උනනේදු දවන ගතිය, ස ේ යට නතු දවන ගතිය, ශබ් ය අලේලා 
බදාගනේන ගතිය, දසෝතපරසා ය දහෝ අවදබෝධ කරයි. එදහම නැතේනම් 
දසෝතපරසා යට රෑපයකේ වැටුණට වැඩකේ නෑ. ගඳකේ වැටුණට වැඩකේ 
නෑ. සේපර්ශයකේ වැටුණට වැඩකේ නෑ. ඒකට අවශ කරනේදනේ දම් 
විියට දසෞඛ සම්පනේනව වැදේ දවනේන නම් ශබ් යමයි, 
ස ේදාරම්මණයමයි. ස ේදාරම්මණයදය තමයි දම් තට්ටු කරන ගතිය 
තිදයනේදන. දවන ද යකිනේ දසෝතය නැගිටුවනේන බෑ. කිතිකවනේන 
බෑ. ආපාතගත දවනේදනේ නෑ. ඒ නිසා අඩු ගාදන සමහර දවලාවට 
එදහේ සංදේදී වූ කනට දැනේ දම් ශබ් යකේ වැටුණාය, ඒ ශබ් ය සේතරී 
ශබ් යකේ පුරැෂ ශබ් යකේ, වදමනේ  කුදණනේ ආදේ කියලා ඒ ශබ් ය 
ගැන දහෝ අපට අවදබෝධය ලබාගනේන අවසානදයේ ඉඩ තිදයනවා. 
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එදහම නැතේනම් හිතනේන පුළුවනේ දම් ශබ් යතේ රෑපයතේ යන 
ගිවිසගැනීම නිසා, ඒක එකතු කරනේන ඉිරිපතේ දවච්ච හිත ඔතන 
දනාතිබුණා නම් දම් එකතු ීම හරියනේදන නෑ. දම් ද ක දමතන 
දම් ලියාපිංචි ීම දවනදකාට ඇදහේ කිසි වැඩකේ දවනේන බෑ. 
නාසදයේ වැඩකේ දවනේන බෑ. ිදේ වැඩකේ දවනේන බෑ. කදයේ වැඩකේ 
දවනේන බෑ. දමතන දැනේ රෑපයයි ශබ් යයි එකතු දවච්ච තැන හිත 
එතැනට ගිහිලේලා දම් ද නේනා එකට පුරැ ේ න ගතිය, ඊට පසේදසේ දම් 
ද නේනදගනේ ිගට පරම්පරාව දබෝ දවන ගතිය වශදයනේ ඒ ද නේන 
පුරැ ේ න දසෝත විඤේඤාණය දහෝ අවදබෝධ කරගනේනවා. ඒ තමයි 
ඉතාමතේම  කේෂ, ඉතාමතේම අපරමාදී, එනදකාටම දමදනහි කිරීමට 
 කේෂ දකදනකේ දබාදහෝ කාලයකේ දමදනහි දකරැවට පසේදසේ දම් 
අඩියට අත දාලා අලේලන හැටි. එකේදකෝ දසෝතය වැටදහයි. නැතේනම් 
ශබ් ය වැටදහයි. එදහම නැතිනම් දසෝත විඤේඤාණය වැටදහයි. දම් 
දසෝත විඤේඤාණදයනේ පසේදසේ තමයි දකදලසේ ඉප ීදම් ශකේතිය 
ඇති දවනේදනේ. එතැනට එනකලේ දම් තුනේද නා එකතු දවනකලේ අපි 
හැම දවලාවකම ඉනේදනේ නිකේදලේශී පරද ේශයක. 

ඒ අනුව අපි හිතමු අපි රෑපයකේ ිහා බලාදගන ඉතාමතේම 
රාග හැඟීමකිනේ දකදලසේ උපින සේවරෑපදයනේ හිටියයි කියල. 

එතදකාට අපිට කියනේන පුළුවනේ ‘අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස 
උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති’. මදගේ ඇහැට දපර දනාතිබුණ 
විියට සංදයෝජන ධර්මයකේ ඇවිලේලා. මම දැනේ ඒ රෑදපට කටතේ 
ඇරදගන ඇසේ ද කතේ  ලේවාදගන ඒක හිදතනේ සේපර්ශ කරමිනේ ඒක 
ිහා බලාදගන ඉනේනව - දලෝභදයනේ දහෝ  ේදේෂදයනේ දවනේන 
පුළුවනේ. ඔදහාම ඉනේනදකාට අදපේ කනට හිත ගියයි කියලා හිතමු. 
ඒ දවලාදවම දමදතකේ දවලා තිබුණ සංදයෝජන ධර්ම සියලේලම 
සියයට සීයකේම කැපිල යනවා. දමාක  කදනේ වැදේ 
පටනේගනේනදකාට පටනේගනේදනේ නිකේදලේශී තැනකිනේ. එතදකාටම 
අපිට දැනගනේන පුළුවනේ නම්, දම්කයි අදයෝනිදසෝ මනසිකාරදයේ 
කරමය. දම් නිකේදලේශී තැනකිනේ පටනේගතේත නම්, ඒක නිකේදලේශී බව 
දැනගතේත නම් ඒකට අපරමා  වුණා නම්, ඒක දමදනහි කළා නම්, 
ඒක දැනගැනීම සියලේල දැනගැනීම බව  නේනව නම්, ඒක 
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දයෝනිදසෝමනසිකාරය බව  නේනවා නම් අපි වහාම දයෝගාවචර 
සේවරෑපදයනේ, අර දලෝභ සහගත  ේදේෂ සහගත දහෝ ඇදහේ මතේ ී 
සිටින ගතිදයනේ දවන ආයතනයට යනදකාටම අපිට ශු ේධ 
අවසේථාවකේ ලැදබනවා ආදයතේ පිරිසිදු දවනේන. අනුශය ධර්ම නැති, 
ආශ රව ධර්ම නැති, සංදයෝජන ධර්ම නැති ඔනේන දසෝත ීථි 
ප ේධතියකේ පටනේගනේනවා. පටනේගනේනදකාට ඒක පිරිසිදුයි. දසෞඛ 
සම්පනේනයි. පිවිතුරැයි. නමුතේ ඒ පිවිතුරැකම වහාම දකදලදසනවා, 
අදයෝනිදසාමනසිකාරදයනේ හිටිදයාතේ, පමා වුදණාතේ, දම් ධර්ම 
දනාදැන හිටිදයාතේ. එනේන ඒ පරමා යට පසේදස අහු වුදණාතේ නම් 
සමහර විට ඒ ඇදහේ ඇති වුණා වදගේම දැනේ අහන ද ේ පිළිබඳව 
ආශාවකේ තරහවකේ ඇති දවනේන ඉඩ තිදයනවා. 

දම් එක  ේවාරයක ඉඳලා තව  ේවාරයකට පැනීදම්දී දම්ක 
දබාදහාම සීඝ රදයනේ ඉදබ්ම සිදු වන ද යකේ. ඒ සෑම දවලාවකම 
නිවනට දදාරකේ තිදයනවා. එදහම දනාතිබුණා නම් අදපේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේදගේ ධර්මය ධනර්යානික දවනේන බැහැ. ධනර්යානික 
දවනේදනේ හැම චිතේතක්ෂණයකම මැ  දමනේන දම් වාදගේ නිකේදලේශී 
අවසේථාවකේ තිදයනවා. සංදයෝජන ධර්ම දුරැ වූ අවසේථාවකේ 
තිදයනවා. ඒ දවලාදවි ඒ ශු ේධ වශදයනේ කන දහෝ අවදබෝධ කරයි, 
ශබ් ය දහෝ අවදබෝධ කරයි, එදහම නැතේනම් එයිනේ ඉපදුණා වූ 
සංදයෝජන ධර්ම දහෝ අවදබෝධ කරයි. නැතේනම් අර දසෝත 
විඤේඤාණය, අදනකුතේ ඵස්සපඤ්චමක ධර්ම දහෝ අවදබෝධ කරයි. ඒ 
අවදබෝධ කරන තාකේ කලේ, අර මතේ දවලා කනේකලු ශබ් යකට මතේ 
දවලා ඒ ිදගේ අනේධදයා වාදගේ, ීරි අලිදයා වදගේ ඒකට මතේ දවලා 
යන අනුසය ධර්ම ආශ රව ධර්ම නතර කිරීමට දලාකු අවසේථාවකේ 
තිදයන නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කළා, දමනේන දම් 
චිතේතක්ෂණයට අපරමා  වුදණාතේ සතිමතේ වුදණාතේ අඩු ගාදනේ දම් 
ධර්ම දතේදරන සුතමය ඥානය ඇති සුත්වාන සංව්ර පඤ්ො සීලම්ය් 
ොණං කියලා කියන විියට ශීල භාවනාව ඇති දකදනකුට හැම 
චිතකේෂණ ද කකේ අතරමැ ම බුදුනේ  කිනේන පුළුවනේ ගතියකේ 
තිදයනවා. තමනේ ඉනේදනේ දකාතැන උනතේ පරශේනයකේ නෑ. තමනේ 
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දමාන දකදනකේ වුණතේ පරශේනයකේ නෑ. බාල මහලු දවනසකේ නෑ. 
සේතරී පුරැෂ දභේ යකේ නෑ. 

දමනේන දම් දුර්වලතාව දමනේන දම් පැලඉර දනාතිබුණා 
නම් කවදාවතේ බැහැ දගාඩ ඒමකේ කරනේන. ඒ දමාක  අපි 
සංදයෝජනදයනේ සංදයෝජනයට තමයි යනේදනේ. ආශ රවදයනේ ආශ රවයට 
තමයි යනේදනේ. අනුසදයනේ අනුසයට තමයි යනේදනේ. නමුතේ දමනේන 
දමතන තිදයනවා ශු ේධ අවසේථාවකේ. ඒකයි කියනේදනේ සෑම 
චිතේතකේෂණ ද කකේ මැ ම සතිමතේ පු ේගලයාට, අපරමා  පු ේගලයාට 
දම් එයිනේ නිපනේ එතන උපනේ නිවනකේ තිදයනවා. දමනේන දම්ක 
දැකගනේන නම් සර්වඥයනේ වහනේදසේ දගාදරෝසු තාලයට මතකේ කරලා 
ද නවා, ඇහැ අනිත බවතේ දුක බවතේ අනාතේම බවතේ වටහාදගන 
තිදයනව නම්,  කින තාකේ රෑප අනිත දුකේඛ අනාතේම බව 
වටහාදගන තිදයනව නම්, දම් ද ක නිසා හටගනේනා වූ යම් තාකේ 
වූ චකේඛු විඤේඤාණය සියලේල අනිත බව  නේනව නම්, ඒක තමයි අර 
සංදයෝජන ඇති දනාදවනා තාදලට රෑප බලනවා කියල කියනේදනේ. 
සංදයෝජන ඇති දනාදවනා තාලයට ශබ්  ඇදහනවයි කියලා 
කියනේදනේ. දසෝතයතේ වටහාගනිමිනේ, ශබ් යතේ වටහාගනිමිනේ, ඒ ද ක 
නිසා හටගනේනා වූ අදනකුතේ එයිනේ නිපනේ ධර්ම - තදුපපනේන - 
වටහාගනී. 

ඒ නිසා සර්වඥයනේ වහනේදසේතේ රෑප බලනවා. උනේවහනේදසේ 
රෑප බලනදකාටම උනේවහනේදසේ  නේනවා දැනේ කරියාතේමක දවනේදනේ 
ඇහැ බවතේ දම් ඇහැ කිතිකැදවනේදනේ වර්ණ රෑපයකිනේ බවතේ දම් 
නිසා චකේඛු විඤේඤාණයකේ පහළ දවන බවතේ. ඒක 
අදයෝනිදසෝමනසිකාරයට වැටුදණාතේ ඒ ිදගේ දකදලසේ පහළ 
දවනවා. උනේවහනේදසේ ඒ දවනුවට රෑදප ඇති සැටිය දැනගනේනවා. 
කදනේ සහ ශබ් ය ඇති හැටිය දැනගනේනවා. කනයි ශබ් යයි, ඇහැයි 
රෑපයයි එකතු දවච්චහම එයිනේ උපිනේනා වූ විඤේඤාණය පහළ දවන 
හැටි දැනගනේන නිසා උනේවහනේදසේට දම් පිළිබඳව ආධාතේමිකව ඇති, 
බාහිරව ඇති දැනුම අදපේ හිතකට හිතාගනේනවතේ බැහැ. අපිට තියා 
ද වියනේට බරහේමයනේටවතේ හිතාගනේන බැහැ. ඒ තරම්ම අපරමාදීයි. ඒ 
තරම්ම සතිය දේපුලේලයි, ඒ තරම්ම සම්පජඤේඤයි. උනේවහනේදසේ 
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අ හනවා දම් සෑම බණ කියන බණ අහන ඔකේදකාටම දම් හැකියාව 
තියනවා කියල. 

සර්වඥයනේ වහනේදසේ යම් මනුසේසයකුට දම් හැකියාව තිදයන 
බව අ හනවා , ඒ මිනිහට තමයි කියනේදනේ සමකේ  ෘෂේටිකයයි 
කියලා. සර්වඥයනේ වහනේදසේ එදහම අ හන බව මිථා  ෘෂේටිකයා 
 නේදනේ නැහැ. මිථා  ෘෂේටිකයා හිතනේදනේ දමදහමයි - එදහම 
හැකියාවකේ තිදයනේදනේ බරහේමයනේට පමණයි කියලා හිතනවා හිනේදු 
ඇතේදතෝ. සර්ව බලධාරී ද වියනේට පමණයි තිදයනේදනේ කියලා 
හිතනවා අදනකුතේ ද ේවවාදී ඇතේදතෝ. සර්වඥයනේ වහනේදසේට එදහම 
තිබුණයි කියලා ඒ අය සර්වඥයනේ වහනේදසේ පිළිගනේදනතේ නෑ. 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ එදහේ දැනුමකිනේ දම් සේවාකේඛාත ධර්මය 
ද ේශනා කළා කියලා උනේදැලා ධර්මයට සලකනේදනතේ නෑ. ඒ සඳහා 
තම ජීවිතය පූජා කළ යුතුයි කියලා ජීවිදතේ පූජා කරපු සංඝයාව 
ගණනේගනේදනතේ නෑ. ඒක නිසා යම් කිසි දකදනකේ සර්වඥයනේ 
වහනේදසේදගේ සර්වඥතා ඥානය දමනේන දමදහම ද යකේ කියලා දම් 
වදගේ ධර්මය දතේරැම් අරගනේනදකාට, ගැඹුරට දම් චිනේතාමය ඥානය 
විහිදුවල බලනදකාට එනේන ඒකයි දම් ස ේධර්මය කියලා කියනේදනේ. 
ඒ ඒ චිතේතකේෂණදය දකදනකුට පිරිසිදු දවනේන ඉඩ තිදයන බවයි 
කියනේදනේ. එදහම නැතවු පාපතරයා කාලකණේණියා කියලා ගලේ 
ගහන එක දනදමයි. එදහම නැතේනම් අපි පේකාරයි, අපට බැහැ 
දම්දකනේ දගාඩ එනේන කියලා නැති බැරිකම, දනාහැකි සඤේඤාව 
ගනේන එක දනදවයි. 

දම් ධර්මදය තිදයනේදන විරියාරම්භ කතාවකේමයි. 
‘පඤ්ඤව්තා අයං ධ්ම්මා නායං ධම්මා දුප්පඤ්ඤස්ස’ දමෝඩයනේට 
පුබ්බඩයිනේට දනදවයි, ඥානවනේතයිනේටයි තිදයනේදන. අනේන ඒක 
සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඇ හුවා. උනේවහනේදසේදගේ ස ේධර්මදය 
තිදයනේදනේ දම්කයි කියල අ හනදකාට ධර්ම රසය එනවා. ඒකටයි 
දම් අපි දපේ දවලා ඉනේදන. ඒකටදන අපි ඥාතීනේ අතහැරලා වසේතුව 
අතහැරලා දපේ දවලා ඉනේදනේ කියලා කියනදකාට අපිතේ ඒ සංසාර 
භය දැනුණ, සංසාදර් දගාඩ එනේන උතේසාහ  රන සංඝ ගණයට 
වැදටනවා කිේවම බුදු වුණා වදගේ වැඩකේ තමයි. දම් තුන, දම් බු ේධ 
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ධම්ම සංඝ කියන එක ගැඹුරිනේ අවදබෝධ කරනදකාට දසෝවානේ 
වුණයි කියලා කියනවා. ආදයතේ නෑ කියනේදන නැතුව, බෑ කියනේන 
බැරැව අදවකේඛපරසා යට පතේ උනාම දසෝවානේ වුණායි කියනවා. ඒ 
නිසා අපි ඔකේදකාම ඉනේදනේ දම් නාහපු තැනක දනදවයි, ඉනේ 
ඉිරිදයේ. ඒ නිසා ඔකේදකාම මාර්ගසේථදයා. ඒ අවදබෝධය ගැඹුරට 
යනවා කියලා කියනේදනේ, වඩවඩාතේ ධර්මයට දගෞරව කරනවා කියලා 
කියනේදනේ ඒකයි. දම් ධර්ම දකාට්ඨාශය ගැඹුරැ බව හැබෑව. එක 
සැරයකේ ඇහුවට දනාදතේදරන බව හැබෑව. නමුතේ දම්ක තමයි 
අවදබෝධ කරගත යුතේදතේ, දම්ක තමයි සියලේල, දම් සියලේල අවදබෝධ 
කරගත යුතුයි කියලා කටයුතු කරනවා නම්, අදනේ ඒ චිතේතකේෂණයක 
තිදයන පිවිතුරැකම - වැඳිය පිිය යුතු තතේතේවයකේ එතන තිදයනේදනේ. 
ඒ නිසා සතිපට්ඨාදන අවසානයට දගනියනදකාට, දම් ආයතන 
ධර්මවලට යනදකාට අනේන ඒ තරම් ගැඹුරකට යනවා. ධර්මදයේ 
තිදයන මනිනේන පුළුවනේ ගැඹුරකේ දමතන තිදයනේදන. 

දම් ධර්මය මීටතේ වඩා ගැඹුරැයි. නමුතේ දම්ක දහාඳ 
සනේධිසේථානයකේ. ඒ නිසා සතිපට්ඨාන භාවනා, විපසේසනා භාවනා 
කරනදකාට දම්ක තමයි අපි අදපේ ජය කණුව වශදයනේ තියාදගන 
ඉනේදනේ. දම්කට ළඟා වුණා නම් ඒ පු ේගලයාට සර්වඥයනේ 
වහනේදසේදගේ සර්වඥ ගුණයතේ ධර්මදයේ ඇතේතා වූ සේවාකේඛාත භාවයතේ 
සංඝයාදගේ ඇතේතා වූ සුපටිපනේන ආදී ගුණතේ එනේන එනේන එනේන 
එනේන,  වසිනේ  වස  වසිනේ  වස ඔප දවනවා. ඉතිනේ දම්දකි දම් 
තිදයන අර අපි කලිනේ කයිපු උතේසනේන භාවය, කලනිේ කියාපු යුහුසුලු 
භාවය වහා දකදලසේ ඇති තැනිනේ දකදලසේ නැති තැනට, දකදලසේ 
නැති තැනිනේ දකදලසේ ඇති තැනට පතේ දවනසුලු සේවභාවය අපි 
දනා නේනාකම නිසයි අපි දම්වා හ නේන හ නේදනේ. අපි දම්වා හැඩ 
ගසේසනේන හ නේදනේ. අපි දම්ක දමදහම කරනේන ඕනෑ, එදහම 
කරනේන ඕනෑ කියලා දම් ද ේ ඇතේත ඇති සැටිදයනේ  කිනවා 
දවනුවට අපි ඇතේත හ නේන හ නවා. නැතේත නැති කරනේන හ නවා. 

දම්වා දමාකවතේ අවශ නෑ. අවශ කරලා තිදයනේදනේ අපි 
දමදතකේ කලේ දම්වා අනපු නිසයි, ආකූල කරපු නිසයි අපිට අපි 
විසිනේ ඇති කරගතේත විඤේඤතේතිදයනේ දගාඩ එනේන බැරි වුදණේ. 
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අපට සි ේධ දවනවා ඒක අතාරිනේන. අතහැරිලා ඇහැ රෑප  කින 
සේවභාවයටම එළඹිලා ඒක සිහි කරලා ඒ දවලාදේදීම දමදනහි 
කරලා, නැතේනම් සිත මනසිකාරය එයට දයාමු කරලා එකේදකෝ මට 
පරකට වශදයනේ දවන රෑපය වැටදහයි, නැතේනම් ඒ දවලාදේ චකේඛු 
පරසා ය වැටදහයි. එදහම නැතේනම් ඒ නිසා හටගනේනා වූ චකේඛු 
විඤේඤාණය වැටදහයි කියලා ඒ විෂදයහි කලිනේ එළඹිච්ච නැති 
අතීරණව අපණේණකව අරණව ඒ ිහා බලනේන පුළුවනේ නම්, ඒ 
ධර්මතාවකේ තමයි ඒ පු ේගලයා දම් එකකේ දැකගනේදනේ. එක සැරයකේ 
දැකේකට එච්චර දලාකු ඥානයකේ පහළ දවනේදනේ නැහැ. හැබැයි 
දකදලසේ රාශියකේ පහළ දනාදවච්ච බව නම් දතේදරනවා. පහළ 
දවනේන තිබුණ දකදලසේ රාශියකේ පහළ දනාදවච්ච බව නම් 
දතේදරනවා. 

දමනේන දම්කම නැවත නැවත කරනදකාට ඒ චකේෂුසය 
පිළිබඳව, ඒ රෑපය පිළිබඳව, එයිනේ උපනේනා වූ ද ේ පිළිබඳව දලාකු 
අවදබෝධයකේ එනේන එනේන වැඩි දවනවා. දසෝතය පිළිබඳව ශබ් ය 
පිළිබඳව එයිනේ නිපනේනා වූ ද ේ පිළිබඳව එනේන එනේන වැඩි දවනවා. 
ඒ නිසා ඒ චාරිතරය ිගට පැවැතේීම තමයි දයෝග ජීවිතය කියනේදනේ, 
අනුපුබ්බ පරතිපදාව කියලා කියනේදනේ. දහාඳට දමතනි දතේරැම් 
අරගනේන උතේසාහ කරනේදන දම් දසෝතයතේ ශබ් යතේ නිකේදලේශීයි. 
දසෝතයතේ ශබ් යතේ ආශ රව රහිතයි. දසෝතයතේ ශබ් යතේ සංදයෝජන 
රහිතයි. එදහනම් ‘යථා ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො 
්හාති තඤ්ච පජානාති’ කියලා කියනේදනේ කලිනේ දනාතිබුණා වූ 
සංදයෝජනයකේ දැනේ ඇති වුණා කියලා දකාදහාම  දැනගනේදනේ, අපි 
ඒ දසෝත විථියකේ, චිතේත විථියකේ පවතිනදකාට ඒ මුලම ඇතේතා වූ 
තැනක, අර දසාළී රටට ගිය නීල මහා දයෝධයා ගැහුවලු යගදාව. 
ගැහුවට පසේදසේ මහ මුහු  ද බෑ දවලා විසිදාහකේ බළ දසේනාව දම් 
රදට් ඉඳලා එහා රටට ගියාලු මුහු  ිදගේ. අඩියටම කපාදගන ගියා 
යගදාව. ඒ යනකලේ ආයිම මුහු  හා වුදණේ නෑ කියලා කියනවා. 

අනේන ඒ වදගේ දකදලසේ ගංගාවට දමෝහ පටලවලට දම් 
දයෝනිදසෝ මනසිකාරය කියන යගදාව ගහලා, අඩියටම වැදුදණාතේ 
නම් අනේන අඩිය දැකගනේන පුළුවනේ දම් දසෝතයතේ ශබ් යතේ 
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නිකේදලේශීව පවතින හැටි. නමුතේ අදපේ යගදාව එච්චර හයිය නැති 
නිසා මුහුද ේ පලුවයි බාගයයි බහිනේදනේ. බහිනදකාටම අපට දපේනවා 
අච්චර තරම් නැති වුණාට දැනේ ටික ටික සංදයෝජන ධර්මය පහළ 
දවමිනේ පවතින බව. දම් ඇහැ නම් දම් කන නම් අදනේ දකාච්චර 
වටිනව , පිනේ කළ මදගේ කන ලසේසන කරාබු දානේන ඕනැ හැඩ 
කරනේන කියලා කනට  කේවන ආ දර් නිත සුබ සඛු භාවය දම් තුළ 
සැඟී ඇති ආකාරය. දම් ශබ් ය මම විතරයිදන ඇහුදව. දමාන 
තරම් කනේකලු ? දම්ක පටිගත කරගනේන ඇතේනම්, දම්ක තියාගනේන 
ඇතේනම් ආදී වශදයනේ අර ඇදහන ශබ් ය විෂදයහි අපි ඒක නිත 
සුබ සඛු වශදයනේ ගනේනා සේවභාවය දැකගනේන පුළුවනේ. ඒ නිසා දහාඳ 
දවලාවට මම එතන හිටිදයේ, දහාඳ දවලාවට මම මදගේ දසෝත 
විඤේඤාණය පවතේතදගන හිටිදය. විඤේඤාණය පිළිබඳව දහෝ අපි යම් 
ආකාරයකට බැඳීමකේ ඇලීමකේ ඇති කරගනේන හැටි ඉතාමතේම ගැඹුරැ 
දගාදරෝසු තතේතේදව නැති වුණතේ ඉතාමතේම මධසේථ මට්ටදමනේ දහෝ 
දතේරැම්ගනේනව. 

දමනේන දමදහම දතේරැම්දගන නැවත එදහම දයද නවා 
නම්, එනේන එනේන ටිදකනේ ටික ටිදකනේ ටික දම්ක ඇති දවන 
මූලාශ රයට හිත කිට්ටු කරනවා. ඒක සාමානදයනේ විපසේසනාදේදී 
හඳුනේවනේදනේ, ඉසේදසලේලාම අපි නාමරෑප පරිච්දේ  ඥානය කිේවම 
අපි අහනේදනකේදගේ  ෘෂේටි දකෝණදයනේ බලනදකාට එකේදකෝ අපි 
කන, ශබ් ය, එයිනේ උපනේනා වූ ඇසීදම් සිත ආදී ද ේවලේ, කන 
කියනේදනේ රෑපයකේ, ශබ් ය කියලා කියනේදනේ රෑපයකේ, ඒ නිසා 
හටගනේනා වූ විඤේඤාණය කියනේදනේ නාමයකේ ආදී වශදයනේ එේව 
දකාටසේ කරලා කඩනවා. ඊට පසේදසේ දම් සෑම ද යකේම දහේතුවකේ 
සහිතවයි පහළ දවනේදනේ. රෑපය පහළ දවනේදනතේ දහේතුවකේ 
සහිතවයි. ශබ් ය පහළ දවනේදනතේ දහේතුවකේ ඇතිව. ඒ නිසා 
හටගනේනා වූ ද යතේ ඇති වනේදනේ දහේතුවකේ ඇතිව කියලා දම් 
ධම්මට්ඨිති ොණය කියලා පච්චයපරිග්ගහ ොණයට යනදකාට අර 
ද ේම නැවත නැවතතේ  ස හසේ වර දැකීම නිසා, එය පිහිටලා 
තිදයනේදනේ දමාන වදගේ තැනක  කියලා දපේනවා. ඒක  රල 
තිදයනේදන දමාන වදගේ තැනක ? 
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අපි හිතමු ඉටිපනේ මකේ පතේතු කරලා යකඩ කෑලේලක ගහලා 
තිදයනවා. අපි ඉටිපනේ ම දැකේකයි කියලා කිේවම ඒ ඉටිපනේ දම් 
ආදලෝකය අපි  කිනවා, පතේතු දවවි පතේතු දවී යන ඉටිපනේ ම 
දකාට දවන බව  කිනවා. හාතේපස අඳුර දුරැ දවන බව  කිනවා. 
හුඟකේ දවලා බලා හිටිදයාතේ දපදනයි ඉටිපනේ ම තිදයනේදන 
අනේධකාර තැනක. ඉටිපනේ ම පිහිටපු තැන තිදයනේදන 
දහවනැලේලකේ. ඒක දැකේදකේ නෑ. අපි දමදතකේ කලේ දැකේදක ඉටිපනේ ම 
දහාඳයි. ආදලෝකය විහි වනවා. රසේනය උප වනවා. එනේන එනේන 
දකාට දවනව. හුඟකේ දවලා බලාගන ඉනේනදකාට තමයි 
දතේදරනේදනේ, දමානම ආදලෝක ප ේධතියකේ හරි තිදයනේදන 
අනේධකාදර. ඉටිපනේ ම තිදයනේදන ඉටිපනේ ම විසිනේම ඇති කරන 
ල  දහවනැලේලක. අනේන ඒ වදගේ තමයි දම් ඇහැ දහාඳයි, ශබ් ය 
දහාඳයි, ඒ නිසා උපිනේනා වූ දසෝත විඤේඤාණය දහාඳයි කියලා අපි 
දම්ක කබරදගායා තලදගායා කරදගන බලනවා. බලාගන 
ඉනේනදකාට ඉනේනදකාට දම් තුළ හුඟකේ දවලා බලනදකාට 
දපේනවා, දම් ඇහැට දහේතු දවච්ච කාරණාතේ බලනදකාට, ඇහැතේ 
බලනදකාට ඒක අනිතයි දුකේඛයි අනාතේමයි. ශබ් යතේ ඒ වාදගේ. ඒ 
නිසා උපනේනා වූ දම් විඤේඤාණයතේ ඒ වදගයි කියල දම්වා ඔකේදකාම 
මහා දබාරැ දකෝම්බයකේ මත, පුසේසකේ මත මවාගතේත ද යකේ, 
සංසේකාර කරලා ගතේත ද යකේ, සංදයෝජන කරගතේත ද යකේ, 
පළිදබෝධ කරන ද යකේ, එකතු කරලා හදාගතේත ද යකේ. දම්දකනේ 
තමයි දුක හටගනේදනේ, දම්දකනේ තමයි දුක පවතේවනේදනේ ආදී 
වශදයනේ විශාල  ෘෂේටි දකෝණ රාශියකේ දම් එක එක පැතිවලිනේ 
බලාගනේන පුළුවනේ සේවභාවයකේ ඇති දවනවා. ඒ තමයි ධම්මට්ිති 
ඤාණය. 

දම් නිසා ඇතේත වශදයනේම කියනවා නම්, දම් සෑම ද ේකම 
අනිත දුකේඛ අනාතේම කියන සම්මස්සන ොණයට යනේන කලිනේ 
හිතට අවශ කරන දතාරතුරැ සපයනව. අනේන ඒ ධම්මට්ිති 
ඤාණයට හුඟාකේ උ ේ දවනවා දම් ආයතන ධර්ම, ආයතන පිළිබඳ 
 කේවන විගරහය. ඉතිනේ ඒදකි විදශේෂදයනේම ධර්මය වැඩිදයනේම 
අවධාරණය කරනේදනේ දකාදහාම  දම් සංදයෝජන ධර්ම පහළ 
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කරනේදනේ? ‘අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ කියලා තමයි 
ධම්මානුපසේසනාදේ දපනේවනේදන. ඊට පසේදසේ දපනේවනවා 

‘අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති’ දම්ක දකාදහාම  
එනේදන. ඒ ගැන කතා කරනදකාට අදපේ පැරණි ආචාර්යවරැ 
දපනේනලා දීලා තිදයනවා ‘න ්සාත්තා ජාය්ර ඵස්සපඤ්චමා න 
සද් ්තා ්නා ච උභින්නමන්තරා’1 දම් ඵසේසපංචමක ධර්ම කියන අර 
චිතේත ීථිදයේ පසේසට පසේසට පහළ දවන දයෝනිදසෝමනසිකාරයට 
දහෝ අදයෝනිදසෝමනසිකාරයට දහෝ දයාමු කරවන ධර්ම ටික 
දසෝතදය දනදවයි තිදයනේදනේ. ‘න ්සාත්තා ජාය්ර 
ඵස්සපඤ්චමා’ ඒ ඵසේසපංචමක ධර්ම කදනේ තිදයන ද යකේ දනදවයි. 
‘න සද් ්තා’ ඒක ශබ් දය ඇති ද ේකුතේ දනදමයි, ‘්නා ච 
උභින්නමන්තරා’, ශබ් යි කනයි ද ක අතරතේ නෑ. දමතන තිදයනේදන 
එක පැතේතකිනේ බලනදකාට සංකීර්ණ භාවයකේ. එක පැතේතකිනේ 
බලනදකාට ගුපේත භාවයකේ. නමුතේ ඕනෑම දවලාවක නිවනේ  කිනේන 
පුළුවනේ අලුතේ කරමයකටතේ ඉඩ තිදයනවා. අකාලික භාවයකුතේ දමහි 
 කේවනවා. 

ඒ නිසා කිසි පැකිළීමකේ නැතුව අපට පිළිගනේන පුළුවනේ දම් 
කියන කථාව. ‘න ්සාත්තා ජාය්ර ඵස්සපඤ්චමා’ කදනනේ 
දනදමයි, දම් ඵසේසපංචමක ධර්ම ඇති දවනේදනේ ‘න සද් ්තා ්නා 
ච උභින්නමන්තරා’ දම් ද ක අතරමැ වතේ දනාදේ. ‘්හත ං 
පටිච්චප්පභවන්ති සඞ්ඛතා’ දහේතු පරතදයනේ තමයි දම් ද ේ 
හටගනේදනේ. හරියට කියනව නම් ‘යථාපි ස්ද්ො පහටාය ්භරියා’ 
හරියට දබදර්ට පහරකේ දුනේනම එයිනේ හටගනේනා වූ ශබ්ද  වාදගේ. 

ඒ වාදගම ‘න චක්ඛු්තා ජාය්ර ඵස්සපඤ්චමා, න රූප්තා...’ ආදී 
වශදයනේ හය  ේවාරයටම දම්ක සඳහනේ කරලා තියනවා. ඇදහතේ 
දනදමයි රෑදපතේ දනදමයි, ඒ ද ක මැ ේ තේ දනදවයි, කනතේ 
දනාදවයි, ශබ් යතේ දනාදවයි, ඒ ද ක මැ තේ දනාදවයි, නාසයතේ 
දනාදවයි ගඳතේ දනාදවයි ඒ ද ක මැ ේද තේ දනාදවයි ආදී වශදයනේ 
දම් ගාථා 6 කට කඩල තිදයනවා. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 විශු ේධි මගේග (දුතිදයා භාදගා), ිට්ිවිසු ේධිනි ේද දසා, උපමාහි නාමරෑපවිභාවනා 
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අපි දම් දසෝත ේවාරය ගතේත නිසයි දම් ද වැනි ගාථාව 
ඉිරිපතේ කරගතේදතේ. ඒක දබාදහෝම පැහැිලිව දපනේනනේන හ නවා 
උතේසහ කරනවා, අපි දම් දමදතකේ කරදගන ආපු මතු කරදගන ආපු 
දතේමාවම ඉසේමතු කරනේන. ‘න දසාතදතා ජායදර ඵස්සපඤ්චමා’ 
ඵසේස, දේ නා, සංඥා, දච්තනා, මනසිකාර, චිතේත කියන දම් ධර්ම 
ටික කවදාවතේ දසෝතදයේ නෑ, කවදාවතේ ශබ් දයතේ නෑ, ඒ ද ක 
මැ ේද තේ නෑ. හරියට කියනව නම් ගහනේන ඉසේසර දවලා දබරදයේ 
ඇතුදළේ ශබ් ය තිබුදණේ නෑ. ගහන අදතතේ ශබ්ද  නෑ, නමුතේ අතිනේ 
දබදර්ට ගහනදකාට, ඇිලා තිදයන හමට විනදකාට ශබ් ය පහළ 
දවනේනා දසේ, ඒ දසෝතපරසා යට ශබ් ය ඇවිලේලා විනදකාට එතන 
ඵසේසපංචමකය පහළ දවනවා. ඉතිනේ ඒ නිසා ඊට දමාදහාතකට 
කලිනේ කන බුදු දවලා තිබුදණේ. ශබ් යතේ බුදු දවලා තිබුදණේ. 
අදයෝනිදසෝමනසිකාරය කියන දම් කැත ධර්මය නිසා, පරමා ය නිසා 
පුරැදු තාදලට දකදලසනව ඒ චිතේතකේෂණය. ඉදබ්ම හිත සංසාරය 
පැතේතට වැදටනවා, පරමා යතේ අදයෝනිදසෝමනසිකාරයතේ නිසා. 

ඒ නිසා අපිට හිතල ද නේන දවනවා හිතට කලේ ඇතුව, දම් 
දසෝතයතේ දම් ශබ් යතේ දකදලසිච්ච ධර්ම දනදවයි, දම් ද දකනේ 
හටගතේතා වූ  රැවා දලාකු දවනකලේ අපි දැකේදකේ නැති නිසා, දම් 
ද නේනදග සමාදයෝජනය දැකේදකේ නැති නිසා වැදේට පහු දවච්ච 
නිසා පමා දවච්ච නිසා අපි  කින දකාට  රැවා නරකේ දවලා ඉවරයි. 
අපිට පුළුවනේ වුණා නම් ඒ උතේපා යතේ එයිනේ හටගතේතා වූ ද ේ 
ඵසේසපංචකම ධර්මතේ මුලේ ලාමක අවසේථාදේ දැකගනේන, අපිට දලේසියි 
ඒක හ නේන. ඒකට සාමානදයනේ වවහාරදයේ පවතේවන උපමා 
ද කකේ දපනේනනේන පුළුවනේ. අපි කියනවා දපාරදවනේ කපනේන 
තරමට දලාකු දවනකලේ පමා දවනේදනේ නැතුව, නියදපාතේදතනේ 
කඩනේන පුළුවනේ දවලාදේ දැනගතේත නම් වැදේ දලේසියි කියලා. 
කඩනේන දලේසියි. ඒ දමාක , ඒ දවලාදව ලාමක අංකුරයකේ 
තිදයනේදනේ. අනේන ඒ අංකුරය නියදපාතේදතනේ කඩත හැකි. නමුතේ 
පමා උදනාතේ දැනගනේදන නැතුව, අනේතිමට දපාරදවනේ කපලාවතේ 
කරනේන බැහැ. තවතේ එකකේ තිදයනවා. මැටි භාජන හ ලා පුච්චනේන 
ඉසේදසලේලා ඒකට ඕනැ හැඩයකේ අරගනේන පුළුවනේ. පිච්චුවට පසේදසේ 
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ඒක ආයි හැඩ කරනේන බෑ. තළනේන බෑ. මුකුතේ කරනේන බෑ. හරි 
ඔලේදමාදරානේ නේ දවනවා. දමට්ටැහි දවනවා. ආදයේ ඒක හ නේන 
බැහැ. 

ඒ වදගේ තමයි දම් රෑපය අතේ කිනේදනේ නැතුව, දම් ඇහැ 
ගැන අවදබෝධයකුතේ නැතිව එයිනේ උපනේනා වූ චිතේත ීථිය පිළිබඳ 
අවදබෝධයකුතේ නැතිව ඒක ඔදහේ ද ෝදර ගලනේන යනව නම් අදපේ 
පුරැදු තාදලට, ඉතිනේ අපට දවන ගනේන ද යකේ නෑ. හැමදාම ඇ පනේ 
වයිදරෝ කිය කිය බර අින එකයි තිදයනේදනේ සංසාදර. මැටි පාගන 
දගානා කණුව ිගට පිට වදට් එහාට දමහාට රවුමකේ යනවා හති 
වැදටනවා. දමහා පැතේතට රවුමකේ යනවා ිගහැදරනවා ආයිතේ හති 
වැදටනවා. ආදය රවුමකේ යනවා. ඔදහාම තමයි. ඒ නිසා කවදා දහෝ 
අපි ඊට කලිනේ චිනේතාමය ඥානදයනේ දැනගනේන ඕනෑ දම් චකේෂුසයතේ 
රෑපයතේ, දසෝතයතේ ශබ් යතේ, අනිත දුකේඛ අනාතේම බව 
දතේරැම්ගනේන. අනිත දුකේඛ අනාතේම බව දතේරැම්ගැනීම ගැඹුරැයි. 
ඔය දකෝපි කදේදී දකෝපි දකෝපේපයකේ ීපුවම ඒක බිම වැටිච්චහම 
අනිච්චං කියලා කියනවා. ඒ අනිච්චං කියනවට වඩා භාවනාදව 
දයෝගාවචරයා, භාවනාමය වශදයනේ අනිතය දැකගනේන නම් අපි අර 
කලිනේ කිේව වදගේ දම් ධම්මට්ිති ඤාණදයනේ දැකගනේන ඕනෑ, හැම 
ඉටිපනේ මකේම තිදයනේදන අඳුරැ ලපයකේ මත බව. 

ඒ නිසා දසෝත ඝාන ජිේහා කාය මන යන දම් අය දපෝෂණය 
කරන තාකේ කලේ, අපි දම්ව මම මදගේ කියන තාකේ කලේ, ඒ දකාදහාම 
ගතේතතේ තිදයනවා නිත සුඛ, සුබ වශදයනේ ගනේනා ආතේමීය 
සේවභාවය. දම් රෑප, ශබ් , ගනේධ, රසය, සේපර්ශය අපි කියනවා 
ිවමය රෑප, ිවමය ශබ් . අපි කියනවා ‘ආයු ව්ණ්ණා සුඛං බලං’ 

කියල. ඒ වදගේම දාදනේ හැනේ කේ දබ ල කියනවා, දම් දානය වළඳලා 
ආයු වර්ණ සැප බල වැදේවා කියලා. ඒක නිකම් හිටීයැ ඉතිනේ 
දානදය කුසලකේ තිදයනවා නම් අනිවාර්යදයනේම ආයු වර්ණ සැප 
බල ලැදබනේන ඕනැ. ලැදබනේන නම් දමාක  කරනේදනේ තිදයනේදනේ, 
සංසාදර නැවත නැවත උපිනේන දවනවා. ඒ නිසා දම් සෑම පිනකම 
සංදයෝජන තිදයනවා. ඒ නිසා පරිසේසම් දවනේන ඕනැ. අදපේ දලාකු 
සේවාමීනේ වහනේදසේට දීර්ඝායුෂ පරාර්ථනා කරනදකාට උනේවහනේදසේ 
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උදපේකේෂා දවනවා. උනේවහනේදසේ මතකේ කරනවා මම දැනේ ඉතිනේ 
ඉසේසරහට ඉනේදන දමානවට ? නමුතේ දම් පරාර්ථනය කරනේදනේ 
දබාදහෝම ශ ර ේධාදවනේ කරැණාදවනේ. නමුතේ උඹලා ඔදතනේට ආපු 
 වසට උඹලට දතේදරයි. ඒක දහාඳට දතේදරනවා උනේවහනේදසේදගේ 
ඉරියේවලිනේ. 

ඒ වාදගේ තමයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ ඉිරියට ගිහිලේලා 
සර්වඥයනේ වහනේදසේට වැඳලා, ආයු වර්ණ සැප බල පරාර්ථනා 
කරනදකාට උනේවහනේදසේ අර මඳ හිනාවකේ පානේදනේ අදනේ උඹලා 
දම් ලබනේන හ න ආයුෂය දකාදහ  ලබනේදනේ දකාදහ  දගවනේදනේ. 
හරියට මම හිදර් වැදට්වා කියලා පරාර්ථනා කළා වදගේ, සංසාර කර්ම 
සිර කඳවුරට තමයි දම් පාර කපාගනේදනේ. ඒක අපි අමතක කරමු. ඒ 
දමාක , ඒක දමදතකේ කලකේ අපි කරලා තිදයනවා. අපට දැනේ 
තිදයනේදන, දැනේ උනතේ අපිට ලැබිලා තිදයන ඇහැ නම් අකුසලයකේ 
දනාදවයි. සංදයෝජන ධර්මයකේ දනාදවයි. ආශ රව ධර්මයකේ 
දනාදවයි. ආශ රවයට මුලේ වන පුරාණ කර්මයකේ. ආසවට්ඨානීය 
පරද ේශයකේ. දුදකේ උපතකේ. දම් අදපේ සංඛතයකේ. අභසිංඛතයකේ. 
දමනේන දම්ක ඒ මට්ටමට දනාවැදටනේන නම් එකයි කළ යුතේදතේ. 
ඇහැ වැඩ පටනේගනේනදකාටම ඇහැ බව දමදනහි කරනවා. රෑපයකේ 
එනදකාටම දමදනහි කරනවා. ඒ වදගේම එයිනේ නිපනේ ධර්මයකේ 
එනදකාටම දමදනහි කරනවා. 

නමුතේ ආරම්භදයේදීම එච්චර ගැඹුරකට දානේන බැහැ. අපි 
කියන විිහට නීල මහා දයෝධයා ගැහුව වදගේ කපාදගනම යනේන 
ගහනේන බැහැ. නමුතේ ගැහුදවාතේ වතුදර් යම් පරද ේශයකේ කැදපනවා. 
දමදතකේ පහළ දවලා තිබුණ ආයතනිය ධර්ම, ආසවට්ඨානීය ධර්ම 
දමච්චරම ආශ රව මට්ටමට පහු වුදණේ, මතු වුදණේ මම දමදනහි කරපු 
නැති නිසා. පමා දවච්ච නිසා. ඒක මීට කලිනේ දමදනහි කරනේන 
ඕනෑය කියලා ටිදකනේ ටික, ටිදකනේ ටික, ටිදකනේ ටික ඒ ධර්මසේථාන 
වටා ධම්මිතිය පහළ දවනවතේ එකේකම දැකගැනීදම් හැකියාව පහළ 
දවනේන පහළ දවනේන පහළ දවනේන ධර්ම ඕජාව වැටදහනේන 
පටනේගනේනවා. ඒ දයෝගාවචරයා ඉසේදසලේලාම ඇදහේ රෑපය, ඇදහේ 
සටහන, ඇදහේ ආකාර, රෑපදයේ සටහන, රෑපදයේ ආකාර එේවා 
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වහවහා දවනසේ වන හැටි ආදී වශදයනේ ටික ටික ඒ ඒ පරද ේශදයේ 
හැටියට උපදයෝගී කරදගන පාවිච්චි කරදගන ඉිරියට යනදකාට 
යනදකාට ඒ සෑම දැකීමකේම තමයි ඊට වඩා ගැඹුරැ දැකේමකට පා ක 
දවනේදනේ. හැබැයි අඛණේඩ පරයතේනයකිනේ. සතත අභාසයකිනේ. අර 
අංගුලිමාල ඇඟිලි මාදලේ කදර් දාගනේන ඉසේදසලේලතේ මිනිසේසු මැරැවා. 
මරල, මරපු මරපු ඇඟිලි කපල ගලේ යට තිබ්බ. ගසේ උඩ තිබ්බ. කපුදටා 
පියා උකුසේදසෝ ඇවිලේල අරනේ ගියා. දකාච්චර මැරැව  කියල ඒදක 
ඉලකේකම් නෑ. ඔය 999 ගණනේගතේදත අර කදර් මාදලේ දාගතේත  වදස 
ඉඳල. එදා ඉඳලා එයාට නමකේ පටබැඳුණා අංගුලිමාල කියලා. ඒ වදගේ 
තමයි එතන එතන කපුදටා කෑලි දගනතේ හංගනවා. පහුදවනි  
ඇවිලේලා වහලවලේ අවුසේසල බලනවා. දකාදහේ තිබ්බ  ඌට මතක 
නෑ. දමාක  වහලය හැම තැනම එක වාදගේ. 

ඒ වාදගේ අපි දකාච්චරද ෝ පිනේකම් කරනවා, දකාච්චරද ෝ 
භාවනා කරනවා. එතන ටිකයි දමතන ටිකයි වදගේ කවදාවතේ යා 
ද නේදන නෑ. යා ද නේන පටනේ අරගතේතට පසේදස නම් දයෝනිදසා 
මනසිකාරය කරමදයනේ කරමදයනේ අර මුලේ සේථානයට එනදකාට 
එනදකාට සෑම ධර්මතාවකම මුල - ආරම්භය ිගට දපනේනනේන 
පටනේගනේනවා. අනේන ඒ මූලය දපනේනනේන පටනේ අරගතේතට පසේදසේ 
ධම්මට්ිති ඤාණය වශදයනේ විසේතර විගරහ කරන, තවතේ ගැඹුරකේ 
විසේතර කරන පටිසම්භිදා මාර්ගය දපනේනනවා දම් ිතිය නව 
ආකාරයකට සි ේධ දවනවා කියලා. අදපේ ඇහැ නිතයි සඛුයි සුබයි, 
මදගේ, මට දේවා කියන හැඟීම තියන තාකේ කලේ, බලන රෑපය නිතයි 
සුඛයි සුබයි, දම්ක ළං කරගනේන දේවා බදාගනේන දේවා, මට දේවා 
කියන හැඟීම තිදයන තාකේ කලේ, ඒක උපේපා ිතිය දවනවා. 
උපේපා යට කාරණා දවනවා. පැවැතේමට කාරණා දවනවා. නිමිතේතකේ 
දවනේන කාරණා දවනවා. ආයූහනයට කාරණාවකේ දවනවා, 
සංඛතයට කාරණාවකේ දවනවා. සමු යට කාරණාවකේ දවනවා. 
සංදයෝජනයට කාරණාවකේ දවනවා. දහේතුවකේ දවනවා, පරතයකේ 
දවනවා. 

දම් නව ආකාරදයනේ දකායි ආකාරයකට හරි අපි අහු 
දවනවා. දම් ඇහැ දහාඳයි, දම් ඇහැට රෑප දැකේකම දහාඳයි, මට ඒ 



  47-වන ධමම ද ේශනය - දසාතායතනය | 

53 | 

දවලාව දහාඳ දවලාව, මං එතන හිටිය දහාඳයි ආදී වශදයනේ 
කලේපනා ීම දැන දහෝ දනාදැන සිදු දවන හැම දවලාවකම දම් 
කාරණා නමයට දහේතු දවනවා. ඒක බලනදකාට අපි තවතේ පියවරකේ 
පිටිපසේසට ගිහිලේලා ගැඹුරකිනේ කලේපනා කළ යුතු ද යකේ. යම් තාකේ 
කලේ අදපේ හිදතේ අවි ාව පවතින තාකේ කලේ, නිත සඛු සුභ කියලා 
පිළිගනේනා තාකේ කලේ සංසේකාරයට දහේතු දවනවා. උතේපා  වශදයනේ 
ිති වශදයනේ ආරම්මණ වශදයනේ ඒවා අරමුණු දවනවා. යම් 
ආකාරයකට අපි දමදනහි කරමිනේ බැලුව නම් අරමුණු නැති දවනවා. 
එය නැවත දමදනහි කරගනේන බැරැව යනවා. ඒකදන අර පිම්ීම 
හැකිළීම ි හා ි ගට බලාදගන ඉනේනදකාට ඒක කියනේන විියකේ නැති 
තතේතේවයකට පතේ දවනේදන. ආරම්මණ සේවරෑපයකේ හිටිනේදන නැහැ. 
දකදලසේ උපිනේන කරමයකේ නැහැ. ඒ ආකාරය ිය දවලා යනේන 
පටනේගනේනවා. ඒ සටහනේ ිය දවලා යනේන පටනේගනේනවා. ඉතිනේ 
පිම්ීම හැකිළීම වදගේ එකකේ තියනවා, දම්ක තිදයනව  නැ ේ  
 නේදන නෑ, නිනේ ට වැදටනවා. ඒක රස නැතවු යනවා, එපා 
දවනවා, සියුම් දවනවා. ආනාපානය කරනදකාටතේ එදහමයි. ඒ 
ආරම්මණ ශකේතිය අඩු දවනේදනේ සංදයෝජන ශකේතිය අඩු දවනදකාට; 
ඒදක ඇති ආයූහන ශකේතිය පිඬු කරල දම්ක සේතරියාවකේ පුරැෂයකු 
වදගේ දපදනන ගතිය නැති දවනදකාට; ඒ වදගේම සමු දයේ පරමාණය 
නැති දවනදකාට; දහේතු ධර්ම නැති දවනදකාට; පරත ධර්ම නැති 
දවනදකාට. ඒ නිසා ධම්මට්ිති ඤාණයට යනදකාට දම් අරමුණ 
එනේට එනේට ියාරැ දවන හැටි, නීරස දවන හැටි, එපා කරවන හැටි, 
දනාදපනී යන හැටි, අපරකට දවන හැටි - ඒක සේවභාවයකේ. 

ඒ නිසා අපි දතේරැම් අරගනේන ඕනෑ අවි ාව නම් එදහම 
දගඩියට පිටිනේ තිදයනවා. අවි ාව නිසා දම්ක සංසේකරණය කළ 
යුතුයි, දම්ක හැඩගහනේන ඕනෑ, සමහරැ දම් දවලාදේ තමයි 
පුම්බනේන හ නේදනේ. හුසේම ගනේන හ නවා නයි පිඹිනේනා වාදගේ. 
සංසේකරණය කරනවා අරක දහාඳිනේ දැකගනේන. නමුතේ ධර්මදයේ 
සේවභාවය නම්, අවි ාව අවි ාව වශදයනේ  කිනදකාට සංසේකාර 
අඩු දවනවා. සංසේකාර අඩු දවනදකාට සංදයෝජන බැදඳන පරමාණය 
අඩු දවනවා. ආයූහනය - දම් දගඩියකේ, රිතේතකේ, දගාඩකේ, ආකාරයකේ 
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වශදයනේ තිදයන එක අඩු දවලා, බිඳී බිඳී යනේන පටනේගනේනවා. ඒ 
වදගේම ඒක මතේතට ආදය සංදයෝජන ඇති කිරීදම්, සමු ය ීදම් 
ශකේතිය අඩු දවලා යනවා. ඒ නිසා හුඟද දනකේ නැගිටල යනව ඒ 
දවලාදව හරි පාළුයි වැඩකේ නෑ. දම් නිකං ඇදඟේ තිදයන දේ නා 
ටික විතරයි දතේදරනේදන, හුසේම ගතේතට හුසේම දපේනේදන නැතුව ගියා. 
පිම්ීම හැකිළීම බැලුවා, ඒක දනාදපනී ගියා. සමහරැ දචෝ නා 
කරනවා සතිපට්ඨාන භාවනා කරමය, දමදනහි කරන භාවනා කරමය 
දේ නාව නැති කරලා දානවා. දේ නාවටතේ වැඩිය සංඥාව නැති 
කරනවයි කියලා හරිම නඩුවකේ කියනවා. ඔදහාම සංඥා නැති කරල 
පුළුවනේ  නිවනේ  කිනේන යනේන.  කිනදකාට  කිනවා  කිනව කියල 
දමදනහි කළාට නිවනේ  කිනේන පුළුවනේ  කියලා ඉතිනේ හරි හයිදයනේ 
කතා කරනවා. 

අදපේ දලාකු සේවාමීනේ වහනේදසේදගේ දපාදතේ සඳහනේ කරලා 
තිදයනවා, දම් තමනේවතේ කරපු නැති දම් භාවනාවලේ පිළිබඳව දම් 
කදටාලු විදේචන තිදයන ඇතේතනේදග දමාළ ධාතුව පිරිසිදු දවනේන 
දමාන උපකරමය දකරැවතේ කළතේ දහාඳකේ දවයි  කියලා මට නම් 
කලේපනා දවනේදනේ නෑ කියල... ඒ උපකරම උපද සේ ද නේදනේ විහිළුවට 
දනාදවයි. ඉතාමතේම ගැඹුරකේ තිදයනවා. ඒක හරියට දතේරැම්ගනේන 
අඩියට යනේන කලේපනා කරගනේන බැරි නම් ඉතිනේ අර දමෝඩ වඩුවා 
ආයුධතේ එකේක දපාරකනව වදගේ දම් බැන බැන භාවනා කරන 
ඇතේතනේට විහිළු කර කර ඉතිනේ අනිච්චං දුකේඛං අනතේතං අනිච්චං 
දුකේඛං අනතේතං කියනේන දවයි. දකාටිනේම කියනව නම් දම් අනාතේම 
කියන ප ය හැර, අනිතේ ඒවා බුදුහාමුදුරැවනේට කලිනුතේ තිබුණා. 
දැකලතේ තිබුණා. කිසිම පරශේනයකේ නෑ. 

නමුතේ බුදුරජාණනේ වහනේදසේ අනාතේම ධර්මය දපනේනුදේ 
අනිත දුකේඛ මත ප නම් කරදගන. ඒ සම්මසේසන පරද ේශයට යනේන 
කලිනේ, අනිච්ච දුකේඛ අනාතේමයට යනේන කලිනේ ඒකට දහේතු 
දැකගනේනම ඕනෑ. ධම්මට්ිති ඤාණය වශදයනේ ඒ ඒ ද ේවලේවලට 
දහේතු දැකගනේනවා නම්, එතදකාට ඒ පු ේගලයාට දතේදරනේන පටනේ 
අරගනේනව දම් දහේතුවලට ආතේම නැහැ. දම් දහේතුවලට දුක ද නේන 
ඕනැකමකේ නෑ. දහේතු අපි නරකට දයා වන නිසයි, ඒ දහේතු නිසි 
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නිනේද ේ උණ පඳුරක එකිදනකා පැටලීගනේනා සේවභාවය පවතිනවා 
වදගේ එකිදනකා එකිදනකා පැටලීගනේන සේවභාවය නිසයි දම්ක 
රිතේතකේ පඳුරකේ දගාදරෝසුවකේ බවට පතේ දවනේදන. නැතේනම් සෑම 
උණ දගාබයකේම තනිවයි හටගනේදනේ. ඒ වදගේම තමයි දම් හැම 
උතේපා ිතිය ගතේතතේ පවතේවන ිතිය ගතේතතේ ආරම්මණය ීමතේ ඒ 
හැම එකකේම අනිතේ එකකිනේ දවනේව නිරීකේෂණය කරනේන පුළුවනේ. 
හැබැයි ඒ නිරීකේෂණය කරනසුලු දැකේමකේ ඕනෑ. දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරයකේ ඕනෑ. 

යම් දයෝනිදසෝමනසිකාරයකේ පවතිනවා නම්, ඒ දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරය නිසා දවනේදනේ මතේතට දම්වා පිළිබඳව ඇදලන ගතිය 
නෑ. අහපු ශබ්  පිළිබඳ ඇදලනව තියා, ඒ ශබ්  ඇසීමට දහේතු වනේනා 
වූ දසෝතපරසා ය පිළිබඳවතේ ඇලීම් නිසා තමයි දම් සංසාදර් හිටිදයේ. 
ශබ් ය නිසා දහෝ ඇලීම් නිසයි දම් සංසාදර් හිටිය කියලා අර ශබ් ය 
දතම්පරාදු කර කර හැඩ වැඩ දාලා ගනේනවා දවනුවට ශබ් දයතේ 
ඇතේතා වූ ඒ සටහනේ ආකාර වහා බිඳී යන සේවරෑපය  කිනදකාට, 
ටිදකනේ ටික ටිදකනේ ටික ඒ පු ේගලයාට භාවනා ආරම්මණය දහෝ 
අහන  කින ද ේවලේවල පවතිනේනා වූ ලාටු ගතිය නැති දවනවා. 
ආදටෝප ගතිය නැති දවනවා. මනදමෝහනීය ගතිය නැති දවනවා. 
ඉතිනේ ඒ නිසා දගවලේවල ඉනේන ගියාම දග ර ඇතේදතාතේ එකේක හරි 
රණේඩු. දමාක  දම් පු ේගලයා යනේදනේ පටිදසෝතගාමීව. එයා  කිනේන 
හ නේදන දම් හැම ද ේකම තිදයන ආදීනව පකේෂය, සංදයෝජන 
පකේෂය, ආයූහන පකේෂය, සමු ය පකේෂය. නමුතේ දග ර කට්ටියට ඕනැ 
කරලා තිදයනේදනේ පුළුවනේ තරම් රැසේ කරන, වැඩි කරදගන රැකදගන 
අලේලා බදාදගන ළං කරදගන ි යුණු කරගනේන තතේතේවය. දමනේන දම් 
ද ක තුළ ආරම්භක කාලදයේදී දයෝගාවචරයාට විශාල කැප කිරීමකේ 
කරනේන දවනවා. ඒකයි අර කලිනේ අවශ කරන සුතමය ඥානයතේ 
ශීලමය ඥානයතේ භාවනාමය සමාධිමය ඥානයතේ අවශ කරනේදනේ; ඒ 
පු ේගලයාට ඒදකනේ ආරකේෂාවකේ ලබාගනේනයි. 

ඒක නිසා එදහම වැඩ කරන පිරිසකේ අපට ඉනේනව නම් හරිම 
දලාකු ශානේතියකේ තියනවා. ඒ ඔකේදකෝදගම තිදයනේදනේ, අපි දැනට 
ඉනේදනේ ඇති දවච්ච රාශියකේ පුරැදු ඇතිවයි; සංදයෝජන ඇතිවයි; රැසේ 
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කිරීම් පිඬු කිරීම් ඇතිවයි. නමුතේ අපි යනේදනේ ඒ රැසේ කිරීම් පිඬු කිරීම් 
ගලවනේනයි. සංදයෝජන ගැලදවන තාදලටයි. මුලට ඇදීමටයි. ඒ 
මුලට යනේන යනේන ඒ ධර්ම ඒ සංදයෝජන පහළ දවන හැටි 
 කිනදකාට පුදුමාකාර විියට ඒදක ගැම්මකේ ඇති දවනවා. තව 
දුරටතේ තවතේ ඉසේසරහට දම් විියට නිකේදලේශී වූ මූලාරම්භය නැවත 
නැවත දැකගනේන පුළුවනේ දවනවා නම් ඒ පු ේගලයාට දතේදරනවා ඒ 
ිනචර්යාවම ිගටම කරනේන ඕනැ. ඒකට ඇතේතා වූ දපරේමනීය බව 
දගෞරවය ශ ර ේධාව ිගට වැඩි කරනේන ඕනැ. වැඩි කරමිනේ ඒ දැකපු 
එක භාවිතා කරපු ද ේ බහුලීකත කරනේන ඕනැ. ඉතිනේ ඊගාවට මං 
දමාක  කරනේදනේ? දැනේ ඒක දතේදරනේදන නෑ. ඊගාවට මං දමාක  
කරනේදනේ කියල අහනදකාට දතේදරනේදන, දමානවාද ෝ ඉලේලනවා. 
භාවනා කරනදකාට ඒක නැතේනම් දම්ක ඉලේලනවා. දම්ක නැතේනම් 
ඒක ඉලේලනවා. 

දම්ක සාමානදයනේ ආධුනික දයෝගාවචරයිනේදගේ හැටි. 
නමුතේ කර්මසේථානාචාර්යවරැ දැනගනේන ඕනෑ ඒ දවනුවට ද නේන 
ඕනැ ඊට වඩා සියුම් ද යකේ. ඒ දවනුවට ද නේන ඕනැ ඊටතේ වඩා 
සියුම් ද යකේ. දනාදී ඉනේන බැහැ. දනාදී හිටිදයාතේ වලේමතේ දවනවා. 
ඊට වඩා සියුම් ද යකේ ද මිනේ අර දගාදරෝසු ද ේවලේ අයිනේ කරනවා. 
අදපේ ඇදඟේ කට්ටකේ ඇනුණාම සියුම් කට්ටකේ අරදගන - ටිකකේ 
රිද න බව හැබෑව - අර කට්ට අරනේ දානවා වදගේ ඉතාමතේම ටිදකනේ 
ටික දගනියනේන ඕනෑ. ඒ නිසා අපි අර ඉතාමතේම සියුම් චකේඛු 
පරසා ය පිළිබඳ දැනගැනීම, නැතේනම් රෑපය පිළිබඳ දැනගැනීමට වැඩිය 
ටිකකේ දගාදරෝසු වූ දසෝතය පිළිබඳ දැනගැනීම දලේසියි. ඊටතේ වඩා 
දලේසියි මුතය. ඒකයි දම් භාවනාදේදී වාදයා දපාට්ඨබ්බ ධාතුව 
අරදගන කතා කරනේදනේ. කායපරසා ය කතා කරනේදනේ. සතිපට්ඨාදන 
ඉසේදසලේලාම කායානුපසේසනාව කියනේදනේ දගාදරෝසු ද යිනේ පටනේ 
අරගනේන. ඒ දගාදරෝසු ද ේ ඊට වඩා සියුම් ද යකිනේ පරතිෂේඨාපනය 
කරනවා. 

දම්ක සෑම තැනම මුළු දථරවා ය පුරාම පැතිරිච්ච ද යකේ. 
ඒ නිසා පටනේගනේනදකාට සියුම් භාවය බලනේන යනේන එපා. පටනේ 
ගනේනදකාට දකාතනිනේ හරි පටනේගනේන. ‘යථා පාකටං 
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විපස්සනාභිනිදවදසා’ යමකේ පරකට  යමකේ දගාදරෝසු  එතනිනේ 
පටනේගනේන. පටනේදගන ඒක බහුලීකත කරනදකාට කරනදකාට ඒක 
පුදුමාකාර විිදයේ සියුම් භාවවලට දගනියනවා. ඒ දගනියන තාදල 
එක එකේදකනාට දවනසේ. ඒ නිසයි කායානුපසේසනාදවනේ පටනේදගන 
දේ නා චිතේත ධර්ම කියන විියට යනේදනේ. අපි සාමානදයනේ 
අභිධර්මදය විසේතර කිරීදම් කරමයට චිතේත ීථිය ගතේතතේ අවසානදයේ 
ඒ ජවන සේවරෑපවල තිදයන ද ේවලේ දැනගතේතතේ ඇති. ඒක දතේරැම් 
අරගනේනදකාට දතේරැම් යනවා සම්පටිච්ඡනයකේ නැතුව ජවනයකේ 
පහළ දවනේන බැහැ. දම්ක මම බදාදගන තියනවා. ඊට කලිනේ දම්ක 
වවසේථාපනය කරලා තිදයනවා. ඊට කලිනේ පනවලා තිදයනවා. ඒ 
වැඩ පිළිදවළ කරමදයනේ කරමදයනේ දම් මම ඇති කරගනේන ද ේ 
නැතේනම් මමම තමයි දම්කට තලදගායා කියල කිේදව. ඒ කනේන 
ඕනැවට. අනේන ඒ කතාව දතේදරනදකාට මුලට මුලට මුලට ීථිය 
ිදගේම එන ගතියකේ තමයි, ඒ චිතේත ීථිය ිදගේ කතා කර ේදී 
තිදයනේදනේ. 

ඒ නිසා දම් ආයතන පිළිබඳ කතාව දබාදහාම ගැඹුරැයි - 
අපි දම් කතා කරනේන හ න, අපිට දතේදරන, අපිට ගැළදපන, අපිට 
වැටදහන පරද ේශදයේ. නමුතේ එතන වුණතේ අපට කළ යුතු භාවනා 
කටයුතු දකාටසේ රාශියකේ තිදයනවා. ඒ සඳහා එිදනදා ජීවිතදයේ 
කියලා දහෝ සකේමන කියලා දහෝ පර්යංකය කියලා දවනසකේ නැහැ. 
හැම චිතේතකේෂණයකම දම් එකකේ වැඩ. ඒ නිසා දයෝගාවචරයා යම් 
දවලාවක දම් ආධාතේමික ආයතන ටික දැකගනේනාසුලු ගතියකිනේ 
පසු කරනවා නම් දයෝගාවචරයාට  වස මි දේවි. ඒ තරම්ම හැම 
දවලාවකම පුළුවනේ තරම් බාහිර ද ේවලේ සම්බනේධ දනාකර, 
තමනේදගේම වැඩ පුළුවනේ තරම් අඩු දේගයකිනේ කරමිනේ, ඒ පිළිබඳව 
වැඩි අවධානයකිනේ වැඩි දයෝනිදසාමනසිකාරයකිනේ වැඩි 
අපරමා යකිනේ යුතුව කටයුතු කරනේන කරනේන, අර හයිදයනේ 
දේගදයනේ දුවන විදුලි උතේපා ක යනේතරයකේ අවදබෝධ කරගනේන 
හ නවට වඩා ඒදකේ දේගය අඩු කරල අඩු කරලා නතර දකරැවට 
පසේදසේ නතර කරලා පිට දලලේල ගැදලේවට පසේදස, කෑලි 
ගැදලේවට පසේදසේ දලේසි වදගේ, ිගිනේ ිගට ිගිනේ ිගට දම් යනේතරය 
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අපිට විච්දේ නය සිදු දවනේන පටනේගනේනවා. ඒදකේ අවසාන ඉතාම 
ගැඹුරැ දකළවරකේ තමයි දම් ආයතන කියලා කියනේදනේ. 

ඉතිනේ අපි පරාර්ථනා කරමු දම් ධර්ම දකාට්ඨාශ අවදබෝධ 
කිරීම නිසා, දම් සඳහා විදශේෂදයනේම දගෞරවදයනේ ඇහුම්කනේ දුනේන 
නිසා, භාවනා අතේදැකීම් ඇති නිසා තම තමනේ කරදගන යන වැඩ 
පිළිදවළට දම්ක ඒකානේතදයනේම අසේවැසිලේලකේ දේවා, තවතේ 
ගැඹුරකට කරදගන යනේන කුසලච්ඡනේ ය පහළ දවලා දම් ආර්ය 
පර්දයේෂණය ි ගට දගන යෑමට දම් ධර්ම දකාට්ඨාශයතේ දහේතු දේවා 
වාසනා දේවා කියන පරාර්ථනාදවනේ යුකේතව අ ට නියමිත ධර්ම 
ද ේශනා පැය දමතනිනේ හමාර කරනවා.
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48 │ ඝානායතනය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු: 

ඉධ, භික්ඛ්ව භික්ඛු ඝානඤ්ච පජානාති, ග්ධධ ච පජානාති, 
යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා 
ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස පහානං ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච පහීනස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො ්හාති තඤ්ච 
පජානාති’තී. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනදයනේ අවසරයි. අදනකුතේ 
උපාසක පිරිසතේ එකේක අපි දම් සතිපට්ඨාන ධමම ද ේශනා විවරණ 
මාර්ගයකේ පටනේදගන අ  දම් ඉනේදනේ 48 දවනි සතිදයේ. නැතේනම් 
48 දවනි ධමම ද ේශනාව. පසුගිය සතිය ඇරිච්චහම අපි හැමදාම 
නිතිපතා දම් බරහසේපතිනේදා  වස දම්කට දවනේ කරදගන,  වසට 
පැයකේ දම් සඳහා ආදයෝජනය කරනවා. 

ඉතිනේ දම් ගමනේ කරපු මාර්ගදයේ කායානුපසේසනා 
සතිපට්ඨානය, දේ නානුපසේසනා සතිපට්ඨානය, චිතේතානුපසේසනා 
සතිපට්ඨානය කියන දම් තුන, දැනේ මග පසු කරදගන ඇවිලේලා දම් 
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හැසිදරනේදනේ ධම්මානුපසේසනා සතිපට්ඨානදයේ. එයිනුතේ නීවරණ 
පබ්බය, සේකනේධ පබ්බය හමාර කරලා තිදයනවා දම් විවරණ කරමයට. 
දැනේ දම් ඉිරිපතේ කරදගන තිදයනේදනේ ආයතන පබ්බයයි. ඒ ආයතන 
පබ්බය නීවරණ ධමම පහකේ හැටියටතේ සේකනේධ පහකේ හැටියටතේ 
සාකච්ඡා කළාට ආයතන මට්ටමට එනදකාට හයකේ හැටියටයි සංගරහ 
දවලා තිදයනේදනේ. ඒ සංගරහ දවච්ච දකාටස අ  ධමම ද ේශනයට 
ගැළදපන ආකාරයට මාතෘකා කිරීම් දකරැදව පූවම දකාටස 
සජ්ඣායනාදවනේ දනාදවයි අපිට ගැළදපන තාලයටයි. 

පූවම දකාටස සජ්ඣායනය කරනවා නම්, ඇසතේ රෑපයතේ 
කියන ආධාතේමික සහ බාහිර ආයතන ද ක, කනතේ ශබ් යතේ කියන 
ආධාතේමික සහ බාහිර ආයතන ද ක, ඊගාවට අපි අ  දම් ඉිරිපතේ 
කරගතේත නහයතේ ගනේධයතේ කියන එක. ඊගාවට ිවතේ රසතේ, කයතේ 
පහසතේ, මනසතේ ධමමාරම්මණයතේ කියලා දම් හයකට කඩපු නිසා ඡසු 
- හයකේ වූ - ‘අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ ආධාතේමික හා බාහිර 
ආයතනයකේ දකදරහි අනුපසේසනාවකේ, සතිපට්ඨානයකේ දමතන 
කියදවනේදනේ. 

දම් නිසා අ  ඉසේදසලේලාම ධමම ද ේශනාවකට සම්බනේධ වන 
දකදනකුට නම් හිදතයි අපි දම් දීර්ඝ ගමනකයි මැ  ඉනේදනේ, දලාකු 
ඇතුළතකයි ඉනේදනේ, දලාකු ගැඹුරකයි ඉනේදනේ කියල. ඒක ඇතේත. 
නමුතේ අදපේ දම් උතේසාහය කිසි දසේතේම ඒ ගම්භීරතේවය මූලධමම 
පැතේතට  ර්ශනය පැතේතට දගන යාමට දනාදවයි, අපි දම් එිදනදා 
කරනේනා වූ භාවනාවට දමයිනේ ඇති පරාදයෝගික අතේවැලකේ ඇතේනම් 
මූලධමම අතේවැලකේ ඇතේනම් ඒක ඉිරිපතේ කරගැනීමටයි. එම නිසා 
එතරම් ගැඹුරැ කිරීමට අපි අ හසේ කරනේදනේ නැහැ. අපිට අවශ 
කරලා තිදබනේදන එය මතු කරගනේනටයි, ජීවිතයට සම්බනේධ 
කරගනේනටයි. දකාදහාම නමුතේ අපි දමාන ආකාරදයනේ දමය සරල 
කරගනේනට උතේසාහ කළතේ, එිදනදා ජීවිතයට සම්බනේධ කරගනේනට 
උතේසාහ කළතේ ධමම ගම්භීරතේවය නම් හීන වනේදනේ නැහැ. ඒ නිසා 
අපිට දකාදහාමවතේ දලාකු ධමම දගෞරවයකේ පිහිටාගනේන දවනවා. 
ද ේශනාදවිතේ පිහිටාගනේන දවනවා. ශරවණය කිරීදම්ිතේ ඇසීදම්ිතේ 
පිහිටාගනේන දවනවා. එදහම නැතිව විකේෂිපේත මනසකිනේ 
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අසකේකච්චකාරීව සිත සම්දමෝහයක ගිලේවාදගන ද ේශනාදව 
දතේරැම්ගනේන අමාරැයි. එම නිසා සියලුද නාම ඒ කලිනේ අහලා 
තිදයන ඇතේදතාතේ එය අහලා භාවනා කරලා තිදයන ඇතේදතාතේ ඒ 
දකාටසේ ඉිරිපතේ කරදගන, ඒ කථා ශරීරය ිදගේම ඉිරියට යනේන 
ඕනෑ. අනිතේ ඇතේදතාතේ පුළුවනේ තරම් අනවිහිත දනාී ඒ ධමම 
කාරණාවට හිත දයාදාගතේදතාතේ අපි දම් ගත කරන පැදයේ උපරිම 
පරදයෝජනය ගනේන පුළුවනේ දවයි. 

අ  දම් ඉිරිපතේ කරගතේත නැහැයතේ ගනේධයතේ කියන එක, 
අපි කලිනේ ද වතාදව ඇහැ ගැන කතා කරනදකාට කන ගැන කතා 
කරනදකාට මතකේ කරගතේතා වාදගේ, කරමදයනේ ජීවිතයට තිදබන 
විචිතර භාවය අඩු දේදගන යනදකාට තමයි නැහැය අපට හම්බ 
දවනේදනේ. ඇස තමයි අදපේ ජීවිතය වඩාතේ විචිතරකරණ කරන 
කාරකය. ඒ නිසා  වස පුරාම ආදලෝකය තිදබන දවලාව තමයි අපි 
ජීවතේ දවනවා කියලා හිතනේදනේ. අදනකේ දවලාදව නිනේ ට 
වැදටනවා. ඒ තරම්ම දම් ඇසිනේ ලැදබන සංඥාවලේ නැතේනම්, ඔළුව 
දකළිනේ කරදගන ඉනේන බැරි තරම්, දකාදහාම හරි අදපේ ඇඟතේ 
හරහට වැදටන තරම් දුර්වල ආදලෝකයට පතේ දවනදකාට. 

ඊගාවට තමයි ශබ් ය. ශබ් ය නැති තැනකට අපි ගියා නම් 
අපිට පාළු ගතියකේ, තනි දවච්ච ගතියකේ, කාංසා ගතියකේ පහළ 
කරනවා. ඒ නිසා අපි අපිටම දහෝ කතා කරගනේනවා. දකාදහාම හරි 
කනිනේ ලැදබන ශබ්  ජීවිතය ජීවතේ කරීමට, වර්ණවතේ කරීමට, 
සකරිය කරවනේන උණුසුම් කරවනේන දබාදහාම පිහිට දවනවා ඇහැ 
ගාවට. ඒ නිසා, අදනකුතේ සතුනේ අතර බැලුවාම මනුෂයාදගේ ඇස 
සහ කන කියන දම් ද ක හුඟකේ උපකරණ යනේදතරෝපකරණ සදාදගන 
ඒ ඇසුරිනේ වැඩිම පරමාණයකේ විනේ නය ලබනවා. තනියම හිටියතේ 
උපරිම විනේ නයකේ ලබනේන පුළුවනේ. ඉතිනේ හිතනවා ශබ් ය මදගේ 
කියලා. මමයි දමච්චර ලසේසනට ශබ් ය විඳිනේන හදාගතේදතේ කියලා. 

සාමානදයනේ අපි යම් ආසා කරන සුවඳකේ විඳිනවා. දහාඳ 
සුවඳකේ කියලා හඳුනාගනේනවා. පුළුවනේ නම් ඒක සලේලිවලට 
ලබාගනේනවා. ඒකට තණේහා කරනවා. ඒක මදගේ කියලා හිතනවා. 
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ඒක අභිනනේ නය කරනවා. එදහම නැතේනම් හිතනවා දම් ගදඳනේ 
තමයි ආතේමය හැිලා තිදයනේදනේ. ගඳ සුවඳ බලනේන පුළුවනේ 
ගතිදයනේ තමයි ආතේමය හැිලා තිදයනේදනේ. එදහම නැතිනම් ‘මුතං 
්ම්ති මඤ්ඤති’ දම් ලබාගතේ ගඳ සුවඳ ලබාගතේ ගතිය මදගේ. මමයි 
ඉසේදසලේලාම ඒ ගඳ ලැබුදේ, මමයි වැඩිදයනේම ඒ ගඳ ලැබුදේ, ආදී 
වශදයනේ ඒක මදගේ කරගනේනවා. දම් ආදී විිහට ගනේධය සම්බනේධ 
කරදගන අර තිබුණු වර වලා වටහාගැනීම නිසා අදයෝනිදසෝ 
මනසිකාරදයනේ දනාමගිනේ වටහාගතේත නිසා දම් ගඳ සම්බනේධ 
කරදගන තමාදගේ ආතේම සංකලේපය තව තවතේ පුම්බනවා. දම් ගඳ 
සේථිර ද යකේ විියට සුබ ද යකේ විියට සුඛ ද යකේ විියට ආතේමීය 
ද යකේ විියට අරදගන, ිගිනේ ිගටම යනදකාට ඒ පු ේගලයා එතන 
සංදයෝජන ධමම බනේධන ධමම ඇති කරගනේනවා. ‘තං කිස්ස ්හ්ත ’ 
දමාක ේ  දම්කට දහේතුව ‘අපරිඤ්ොතං තස්සාති වොමි’. ඒ ගඳ ඇති 
ීදම් දහේතු ිහාවට මුල ිහාවට හිත ගියා දනාදවයි, ගඳ ිදගේ එයට 
මතේ දවලා, එයට නතු දවලා ඒ ිදගේ සිත යාම නිසා විවිධාකාරදයනේ 
ඒ ගඳ නම්බුවකේ කරදගන නැතේනම් ගදඳනේ තමනේ නම්බු දවලා, 
නැතේනම් දම් ගඳ කියනේදනේ ආතේමයයි, දම්ක මදගේය ආදී වශදයනේ 
විවිධාකාර මඤේඤනා කරම ඇති කරගනේනවා. දම් මඤේඤනා කරම 
නිසා සංදයෝජන ධමම පහළ දවනවා. 

දම්ක තමයි අශෘතවතේ පෘථගේජනයාදගේ හැටි. සතිපට්ඨානයකේ 
අහලා නැති, සතිපට්ඨානයකේ අහලා ඒවාදයේ වැඩ කරන 
දයෝගාවචරයනේ දැකලා නැති, සතිපට්ඨාන ද ේශනා කරන උතේතමයනේ 
ආශරය කරලා නැති, ආර්ය ධමමයකේ  නේදනේ නැති දකනා දම් ගඳ තව 
තවතේ දපෝෂණය කරමිනේ, එයිනේ තමනේදගේ ආතේමය දපෝෂණය 
කරගැනීම තමනේදගේ ආතේමය එයිනේ නම්බුකාර කරගැනීම ආදී කටයුතු 
ිගිනේ ිගටම යනවා. ඉතිනේ අපි ඒක දම් දවලාදේ සාකච්ඡා 
කරනේදනේ දමාකට ? අපිතේ අසතිදයනේ අමනසිකාරදයනේ ගත කරන 
සැම දවලාවකම නාසයතේ ඊට වින ගඳතේ නිසා ඇති වනේනා වූ දම් 
සංදයෝජන ධමමය, අර අශෘතවතේ පෘථගේජනයා අනේධ පෘථගේජනයා 
කරනේනා වදගේ  වදසේ දකාච්චර දවලාවකේ අපි ඒක දමදනහි 
දනාකර එහි දහේතු, එය පිහිටා ඇති ආකාරය, ඒ කරියාවලිය 
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පටනේගනේදනේ දකාදහාම  කියන මූලික කාරණාවට සිත දනායවා 
අර ආපු, මතු වුණා වූ ගඳ සුවඳ බැලීදම් ආශාව දහෝ තරහව දහෝ 
ිදගේ ඒ දමෝඩ තාලයට අදයෝනිදසෝමනසිකාරදයනේ දමදනහි 
කරදගන දමදනහි කරදගන ිගට යනවා. 

ඒක සාමානදයනේ බලු පරතිපතේතිය විිහටයි ශාසනදයේ 
සඳහනේ දවලා තිදයනේදනේ. ඒකට පරතිපක්ෂව දපනේවනවා සිංහ 
පරතිපතේතිය. සිංහ පරතිපතේතිය කියනේදනේ දමාකකේ ? යමකේ සිදු දවච්ච 
ගමනේ ඒදක මූලයට හිත දයා වනවා. ආපු කාරණාව ිදගේ හිත මතේ 
දවලා රැලේලට අහු දවලා රැලේලට වැටිලා යනවා දනාදවයි. ඒ 
කාරණාව නැවත නැවතතේ දවනේන ඇරලා දම්ක දකාදහනේ  
පටනේගනේදනේ, දමහි පරභවය දමාකකේ ? කියලා දහායන ගතියකේ 
තිදයනවා. නැතේනම් ඒදක ිතිය දකාදහනේ , දම්ක ආදව 
දකාදහනේ  කියලා දහායනවා. එදහම නැතිව අර ආපු එක ි දගේ මතේ 
දවනවා දනාදේ. උපමාවකේ හැටියට ගතේදතාතේ  ඩයකේකාරදයකේ 
ඇවිලේලා හීයකේ විිනවා නම්, ඒ පළදවනි සැදර්ම සිංහයාට වැිලා 
මැරිලා වැටුදණාතේ කරනේන ද යකේ නැහැ. නැතිනම් හීය වැදුණු 
ගමනේ සිංහයා ඒ ඊතලය ි හා බලනවා දකාදහනේ  ආදේ දකාදහාම  
ආදේ කියලා. බලලා තවතේ හීයකේ එනවා නම් ඒ එන එන හී සර 
ිදගේ, විිනේනා දකාතැන  ඉනේදනේ කියන එක දසායාගනේන බලනවා. 
දසායාදගන බලලා එක සැදර්ටම පැනලා අර  ඩයකේකාරයව මරලා 
දානවා. නමුතේ බලේදලකුට ගලකිනේ ගැහුදවාතේ බලේලා ගල ි දගේ දුවමිනේ 
ගල හපනවා. ඒ නිසා බලේලාට දවලාවකේ ලැදබනේදනේ නැහැ ගල 
ගහපු මනුෂයාව දසායනේන. දමාක  උදගේ සේවරෑපය දමාකකේ ? 
වැිච්ච ගලතේ එකේකයි රණේඩු කරනේදනේ. ගල හපනවා, දගාරවනවා, 
ඒකට කඩා පනිනවා. ඒ නිසා සම්පූර්ණදයනේම ඒ ගල ගසනේනා 
හැංදගනවා. හැංදගනේන පුළුවනේ තතේතේවයකේ ඇති දවනවා. දමාක , 
තමනේට විරැ ේධ ිහාවට ගලකේ ගැහුදවාතේ බලේලා බලනේදනේ ගල ිහා. 
ඒ වදගේ තමයි අශෘතවතේ පෘථගේජනයාදගේ වැඩ පිළිදවළ. නාසයට 
ගඳකේ වැිලා එහි යම් කිසි විියකට ආඝරාණයකේ ඇති වුදණාතේ ඒ 
පෘථගේජනයා ඒ ආඝරණය ි දගේ තමයි ි ගට යනේදනේ. ඒ ආඝරණය මදගේ, 
මමයි ඒක ඉසේදසලේලාම ආඝරාණය කදළේ. දම්ක දහාඳයි. දම්ක 
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දලාකුයි. දම්ක තව ළං කරගනේන ඕනැ, දම්කයි මදගේ ආතේමය 
කියනේදනේ, මදගේ ආතේමය හටගනේදනේ දම්දකනේ ආදී වශදයනේ ඒක 
ිදගේ බලනවා. 

සවමඥයනේ වහනේදසේ දම්ක බලු පරතිපතේතිය දලස දපනේවා දීල 
සිංහ පරතිපතේතියට ආරාධනා කරනවා. දමාකකේ  සිංහ පරතිපතේතිය? 
ගඳකේ සුවඳකේ විනදකාටම ඒක ිදගේ යනවා දවනුවට මම ගඳ 
විඳිනේදනකේ බවට දමදනහි කරනේනය කියනවා. මනසිකාරදයේ 
දයා වනේන කියනවා “ගඳකේ ගඳකේ” කියලා. එතදකාට හිත ගඳතේ 
එකේක එතන නතර ීම නිසා, ගඳ ිදගේ ඈතට ගමනේ කරලා මතේ 
දවලා නතු දවලා කටයුතු කරනවා දවනුවට, දවලාවකේ එනේන 
පුළුවනේ දම් ගඳ හටගතේදතේ දමාන ප නදම්  කියලා බලනේන. පරභවය 
ිහාවටතේ හැදරනේන සමාන අවසේථාවකේ තිදයනවා. හැදරයිම කියලා 
නම් කියනේන බැහැ. නමුතේ ඒ ගඳ ිදගේ ිගට ිගට මඤේඤනා කරමිනේ 
කතා දගාතමිනේ එහි නතු දවලා එයට ආඩම්බර කරමිනේ එය ආතේමය 
කරගනිමිනේ, නැතේනම් එහි ආතේමය තිදයනවා කියාගනිමිනේ දම්ක 
මදගේ කියාගනිමිනේ ගත කරන දම් ලාමක වැඩ පිළිදවළ දපාේඩකේ 
නතර කරගනේන පුළුවනේ.  

ඒතේ ‘සබ්බ පාපස්ස අකරණං’ කියන පැතේදතනේ නම් දලාකු 
දසේවයකේ සි ේධ දවනවා. ඒ මතේදත ඉඳදගන නරක සිතුවිලි, දලෝභ 
සිතුවිලි,  ේදේෂ සිතුවිලි, දමෝහ සිතුවිලි කියන අකුසලේ දනාකිරීදම් 
කරියාව සි ේධ දවයි. නමුතේ දම් මතු මතේදතේ කුසලතාව ියුණු කරනේන 
නම්,  වසක ඒ පු ේගලයාට දතේරැම්ගනේන දවනවා ගඳකේ වැදුණා, ගඳ 
දමදනහි කළා, දැනේ දම් ගඳට දහේතු වුදණේ නාසයට හිත යාම නිසයි. 
නැතේනම් දම්ක ඇදහනේ දනාදවයි, කදනනේ දනාදවයි, කදයනේ 
දනාදවයි, මනසිනේ දනාදවයි, ිදවනේ දනාදවයි කියලා, දැනේ මාව 
පැටදලනේන හැිලා තිදයනේදනේ මාව අවුලේ වුදණේ නතු වුදණේ 
නාසයටයි. නැතිනම් ඝාන විඤේඤාණයටයි. ඒකතේ බාහිදරනේ ආපු 
ගඳකේ ඇතුවමයි, නිකම් දනාදේ. 

ඒ නිසා යම්  වසක ගනේධය ලබන දමාදහාතක ගනේධයකේ 
කියල දමදනහි කළා නම්, ඔහුදගේ විපේලීය පරිවර්තනයකේ සි ේධ 
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දවනවා නම්, ඒ දවලාදවිම ඔහුට එකේදකෝ නාසදයේ ඇතේතා වූ ගඳට 
සංදේදී භාවය දහෝ ඒ සංදේදී භාවය කුපේපනේන පුළුවනේ, අවුසේසනේන 
පුළුවනේ, කිතිකවනේන පුළුවනේ බාහිර වූ ගඳකේ නිසයි කියන ගනේධ 
රෑපය මත දහෝ දම් ද ක එකතු දවච්ච දවලාදේ සිත දමදතනේට 
ගිය නිසයි ඝාන විඤේඤාණය ඇති දවච්ච නිසයි මම ගඳ ලැබුදේ 
කියලා දහෝ ඒ තුනිනේ එකකට (වඩාතේ පරකට ද ේට) හිත යනේන ඉඩ 
තිදයනවා. බු ේධාි උතේතමයනේ වහනේදසේලා ඒක උනනේදු කරවනවා. 
යම් දවලාවක ගඳකේ විඳිමිනේ ඉනේන දවලාදවම ඒ පු ේගලයාට එකේදකෝ 
නාසදයේ සංදේදී භාවය දහෝ බාහිදරනේ එනේනා වූ ගඳ රෑපය දහෝ 
සිත දමතනයි දැනේ තිදයනේදනේ කියන මට්ටමට දහෝ ගියා නම් ඒ 
පු ේගලයාට ඒ ගඳ මගිනේ ඇති වනේන තිබුණ දකදලසේ රාශියකේ 
සංදයෝජන රාශියකේ මතු ීදම් දහේතු පරතය නැති දවනවා. 

ඒක දලාකු විපේලවයකේ. අර කියන විියට සතිපට්ඨානය 
නාහපු දකදනකේ - සතිපට්ඨාන බණ ඇහුවාටමතේ දම්ක දවනවා 
දනාදවයි - ඒ මතු මතේදතේ භාවනා කරන  වසක දම් අපිට ගඳ 
විනදකාට මම ගඳ විනේදනකේ මම ගඳ ලබනේදනකේ කියා දමදනහි 
කරනේන පුළුවනේ දවනවා කියන එක ඊට වැඩිය දලාකු ඉිරි පියවරකේ. 
ඒ ඉිරි පියවදර් ගිහිලේලා වුණතේ,  හසේවර එදහම කරලා ඒ ගනේධය 
ලබන දවලාදවම, ආ දමනේන දැනේ නාසදයේ තිදබනේනා වූ ඉ ේද න 
ගතිය, ඔප ගතිය, ගඳකට කිතිකැදවන ගතිය දහෝ දැකගනේනවා. 
එදහම නැතේනම් ඒ ගතිය කුපේපනේන පුළුවනේ ගඳකට විතරයි, 
ආදලෝකයට බෑ, ශබ් යකට බෑ, රසයකට බෑ, පහසකට බෑ, දවන 
ධර්මතාවකට බෑ, ගනේධයකට පමණයි දවනේදන කියල දමනේන දම් 
ගනේධදයනේ දැනේ ඒක දවනවා කියලා අර බාහිර ගනේධාරමණය දහෝ 
 කීවි. දම් ද කම තිබුණතේ හිත එතැනට දනාගියා නම්, මනසිකාරය 
එතැනට දනාගියා නම් දම් ද ය දවනේන බෑ කියලා දහෝ වටහාගනී. 

ඒ වැටහීම තුළ දලාකු සාරධමම රාශියකට දදාර ඇරීමකේ සි ේධ 
දවනවා. සාමානදයනේ හිත දම් ධමමවිචයට උනනේදු කරවනේන 
කියනේන පුළුවනේ යම් කසිි දමාදහාතක අපි ගඳ බලනවා නම් ඒ 
දවලාදේදී රෑප දපදනනේදන නැහැ. රෑප දපේනේන බෑ. ඇදහනේ 
වැඩකේ දවනේන බෑ. ඒ දවලාදේ කවදාකවතේ කදනනේ ශබ් යකේ 
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අහනේනතේ බෑ. ඒ දවලාදේ කවදාවතේ ිදවනේ රසයකේ ලබනේනතේ බෑ. 
කවදාවතේ කයට පහසකේ ලබනේනතේ බෑ. ඒ දවලාදේදී කවදාවතේ හිතට 
සිතුවිලේලකේ නැදගනේනතේ බෑ. ඒ චිතේතක්ෂණදයේ තිදබනේදනේ ඒ 
ගනේධාරම්මණයතේ නාසදයේ ඇතේතා වූ ඔප ගතිය දහවතේ 
පරසා රෑපයතේ එකට හමු ීම නිසා සිත එතැන පූර්ණකාලීනව ගිලිලා. 
නිමගේන දවලා. ඒ නිසයි අපි ගඳ ලබනේදනේ. ඊට පසේදසේ 
චිතේතක්ෂණදයේ තමයි, ඒ ගඳ මත ඉඳදගන දම් ගඳ මදගයි, දම්ක 
දලාකුයි, දම්ක දහාඳයි, දම්ක ළං කරගනේන ඕනැ ආදී සිතිවිලි 
නගනේදනේ. ඒක ඒ ගඳ බලන චිතක්ෂණදයනේ සම්පූර්ණදයනේම දවනම 
උපින දවනම පවතින දවනමම නැති වන අවසේථාවකේ. 

දම් නිසා එතැන දබාදහාම දසලේලකේකාර විපේලවකාර 
දවනසකේ ඇති දවනවා. දමනේන දම් දවනසයි සිංහ පරතිපතේතිය 
කියනේදනේ. දමනේන දම් දවනස ිහාවට ආරාධනා පූවමක දවනේන 
ඕනෑ. ගඳකේ වින දවලාවකදීම නහය බලබලා බලේදලකේ ඉව 
අලේලනේනා වදගේ ඒ ගඳ ිහාවට දුවන එක දනාදවයි 
දයෝගාවචරදයකුදගේ කටයුතේත. මම දැනේ ගඳකේ විඳිනේදනකේ. නැතේනම් 
‘ගඳකේ’ ගඳකේ වශදයනේ, ‘ආඝරාණයකේ’ ආඝරාණයකේ වශදයනේ සිහිය 
පුළුවනේ තරම් ළං කරගනේන ඕනෑ. දකාටු කරගනේන ඕනෑ. දගානු 
කරගනේන ඕනෑ. ඒකාගර කරගනේන ඕනෑ. ඒකාගර කරනදකාට 
අවසේථාවකේ ලැදබයි එකේදකෝ නාසදයේ ඇතේතා වූ සංදේදී භාවය 
වැටදහනේන. එදහම නැතේනම් ගඳ පරභවය - දමනේන දම්ක නිසයි 
නාසය ඉ ේදුදණේ, ඇවිසේසුදණේ, කිතිකැවුදණේ කියලා ගනේධ රෑපය දහෝ 
වටහාගනේන. එදහම නැතේනම් දැනේ මදගේ හිත තිදයනේදනේ නාසදයේ, 
නැතේනම් ඝාන විඥානදයේ කියලා දහෝ වටහාගනේන. අනේන එතදකාට 
අර දීර්ඝව අනේධව නතු දවලා යනේන තිදයන විශාල දපරහැරකේ 
නතර දවනවා. 

ඉතිනේ දම්දකදී ඒ දපරහැදර් ගියා නම් දම්ක ගඳ මදගේ, ඒක 
දලාකුයි, ඒක මදගේ කියා බදාගනේනා ගතිය එනවා. ඒකට අපි කියනවා 
සංදයෝජන ධමම පහළ ීම කියලා. සංදයෝජන ධමම පහළ දනාදවනා 
තාදලට ‘ගඳ’ ගඳ වශදයනේ දමදනහි කරලා නතර වුණා නම් දම් 
පටිසම්භිදාමාර්ගදයේ දබාදහෝම විසේථාර කරමයකට දපනේවනවා 
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නවාකාරයක දදාරවලේ ඇදරනවා නිවන පැතේතට. ගඳකේ ලබන 
දවලාවක - දම් කියනදකාට සෑමද නාම සාවධානව මතක 
තියාගනේන ඕනෑ - ඇහැට රෑපයකේ විනදකාටතේ දම් යානේතරණයමයි. 
කනට ශබ් යකේ විනදකාටතේ දම් යානේතරණයමයි. අපි දම් සාකච්ඡා 
කරන නාසයට ගඳ විනදකාටතේ දම් යානේතරණයමයි. මතුවට 
සාකච්ඡා කරන ිවට රසකේ විනදකාටතේ දම් යානේතරණයමයි. කයට 
පහසකේ ලබනදකාටතේ දම් යානේතරණයමයි. සිතට සිතිවිලේලකේ 
නගිනදකාටතේ දම් යානේතරණයමයි. එක එකේදකනාදගේ රැචි අරැචිකම් 
අනුව චරිත ලකුණු අනුව එක එකේදකනා එක එක පැතිවලිනේ දම් 
දදාර ඇරගනේනවා. 

දකායි එකටතේ අදාළව පටිසම්භිදාමාර්ගදයේ ද ේශනා කරනවා, 
ඇහැට රෑපයකේ වින දවලාවට ‘ කිනවා’ කියලා දමදනහි කරනවා 
නම්, කනට ශබ් යකේ ඇදහන දවලාදේදී ‘ඇදහනවා’ බව දමදනහි 
කරනවා නම්, නැතේනම් ශබ් යකේ වශදයනේ දමදනහි කරනවා නම්, 
නැතේනම් දම් අපි මතු කරගතේත මාතෘකාදේදී ආඝරාණයකේ වශදයනේ 
දහෝ ගඳකේ වශදයනේ දමදනහි කරනවා නම්, නැතේනම් ිවට රසයකේ 
වශදයනේ කයට පහසකේ වශදයනේ දමදනහි කරනවා නම්, එකේදකෝ 
දම් සංදයෝජන ධමමදයේ උපේපා ය දැකගනේන ඔහුට අවසේථාව 
ලැදබනවා. දම් සංදයෝජන ධමම කවදාවතේ දහේතු රහිතව පහළ 
දවනේදනේ නෑ. අදාළ ආයතනයක තමයි පහළ දවනේදනේ. 

ඒ නිසා දම් දවලාදේදී දම් සංදයෝජන ධමමයට පරසි ේධිදයේ 
දහෝ අපරසි ේධිදයේ උ ේ කරනේදන දමනේන දම් ආයතනයයි කියලා ඒ 
උතේපා ය දැකගනේන පුළුවනේ දවනවා. හරියට  රැවා දැකලා  රැවාදගේ 
මාර්ගදයනේ අම්මා අපේපා දැකගතේතා වදගේ. දම්  රැවාට මාතෘ පීතෘ 
දවච්ච යුවළ දැකගතේතා වදගේ සංදයෝජන ධමමයට දහේතු වුණා වූ 
ඉනේද්රිය අජ්ඣතේත බාහිර වශදයනේ දැකගනේන පුළුවනේ. ිතිය දහෝ 
දැකගනේන පුළුවනේ. ඒක ඇති දවලා ඒ චිතේතක්ෂණදයේ පිහිටනේදනේ, 
ඒක  රනේදනේ ඒ උතේපා  අවසේථාවට පසේදසතේ දම් ආයතනදයයි. ඊට 
පසේදස නිමිතේත දැකගනේන පුළුවනේ. දම් නිසා මට සුබ නිමිතේතකේ 
පහළ වුණා. දම් ගඳකේ ලැබිච්ච නිසා අදනේ දහාඳ මංගල නිමිතේත 
කියලා අපි ඒක නිමිති කරගනේනවා. එදහම නැතේනම් අශුභ 
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නිමිතේතකට ගනේනවා. ඒ නිසා දම් ගනේධය ඇති වුණා වූ දම් ගනේධ 
සංදයෝජනය නිසා හිත නිමිති ගනේනවා. නිමිතේත දහෝ දැකගනේන 
පුළුවනේ. එදහම නැතේතම් ආයූහනය දැකගනේන පුළුවනේ කියනවා. 
ආයුහනය කියනේදනේ ගනේධයකේ ඇති වනවාතේ එකේකම නාසයයි ගනේධ 
රෑපයයි කසා  බඳිනවා. විවාහයකට පතේ දවනවා. බනේධනයකේ ඇති 
දවනවා. රැසේ කරනවා. ඒ රැසේ කිරීමට එතනට ඉිරිපතේ වන 
දරජිසේටාර්වරයා වාදගේ තමයි ඔනේන ඝාන විඤේඤාණය. 

දම් තුනේද නා එකතු දවලා ගනේධයකේ ඇති වන හැම 
දවලාදේම ආයුහනයකේ දවනවා. එතන ඒ තුනේද නා රැසේ දවනේන 
ඕනැ. ඒ සි ේධිය සි ේධ දවනේදනේ ඇදහේ නම් චකේඛුපරසා යතේ බාහිර 
රෑපයතේ චකේඛු විඤේඤාණයතේ එකතු දවනේන ඕනැ. දම් සි ේධිය සිදු 
වනේදනේ කදනේ නම්, දසෝතපරසා යතේ ශබ් යතේ දසෝත විඤේඤාණයතේ 
එකතු දවනේන ඕනැ. දම් ඔකේදකාටම කපුකම් කරනේන එක කපුවයි 
ඉනේදනේ. එයාට තමයි අපි මදනෝ ධාතුව, මදනෝ විඤේඤාණ ධාතුව 
කියලා කියනේදනේ. මනායතනය කියලා කියනේදනේ විඤේඤාණය කියලා 
කියනේදනේ එයා. ඉතිනේ එයා එකේදකනා නිසා, අදනකුතේ ආයතන 
පදහනේ දකාච්චර ඉලේලීම් ආවතේ එකේ වරකට දපනී සිටිනේන පුළුවනේ 
එකේ ආයතනයකට පමණයි. ඒ නිසා ඒ වැදේ කරන එකේදකනාටතේ 
ආයතනයකේ කියලා දමතන සඳහනේ කරලා තියනවා. මනායතනය 
කියලා. දම් තුනේද නා එකතු ීම දහෝ දැකගනේන පුළුවනේ දවනවා 
ගඳකේ ලබන දවලාදේදී ගඳ ිදගේ ඉව අලේලඅලේලා යනවා දවනුවට 
“ගඳකේ ගඳකේ” වශදයනේ දමදනහි කරනවා නම්. ඒ වදගේම ඒදකේ 
සංදයෝජන ගතියකේ තිදයනවා. අලවන ගතියකේ තිදයනවා. ඒ ද යට 
ආතේමීය වශදයනේ දම්ක මම දැකපු ගඳ, මදගේ ගඳ, මම ළං කරගනේන 
ඕනෑ ආදී වශදයනේ ඒ ලැබුණා වූ පහළ වුණා වූ ද යට සංදයෝජන 
කරන ගතියකේ දම් සංසි ේධිදයේ තිදයනවා. හරි පුදුමයි ඒක. දමාන 
කුණු ගඳකේ වුණතේ ඒදක සංදයෝජන ඇති දවනවා. ඒක නිසා සාහිත 
රසය ගතේතාම ශෘංගාර රසය වදගේම ජුගුපේසා රසය කියලාතේ එකකේ 
තිදයනවා. ඒක දවනමම රසයකේ. ජුගුපේසාව කියලා කියනේදනේ රසය 
කියන එකට විරැ ේධ වචනයකේ. නමුතේ සාහිතදයේ තිදයනවා ශෘංගාර 
රසය වදගේම ජුගුපේසා රසය කියලා. ඒ නිසා මදගේ නහයට කටුක 
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එපා කරපු පිළිකුලේ ගඳකේ ඇති වුදණාතේ, එය හැම දවලාදවම මටයි 
ඒ ගඳටයි ඒකට උ ේ කරන නාසදයේ සංදේදී භාවයටයි ඒ ඝාන 
විඤේඤාණයටයි දම් ඔකේදකාටම ඇද න බැදඳන ගතියකේ තියනවා. 
ඒක අලේලනේන තමයි ඔය බටහිර මදනෝ වි ාව පුළුවනේ තරම් 
උතේසාහ කදළේ - දම් වදගේ දවලාවක දමාන වාදගේ ද යකේ  එනේදනේ 
කියලා දකාදහාම  දම් බැඳිලේල කියලා. 

බුදු හාමුදුරැදවෝ ඒකට ලසේසන ගාථාවකේ, නැතේනම් ප යකේ 
සඳහනේ කරලා තිදබනවා. ඒක දම් වාදගේ දවලාවට සම්බනේධ 
කරගතේතහම දම් ධමමදයේ තිදබන දලාකු අනේතර් සම්බනේධතා 
දපේනවා. බුදු හාමුදුරැදවෝ ද ේශනා කරනවා තණේහාව සම්බනේධව 
කතා කරන විට ‘තතරතතරාභිනධදිනී’ දමාන කුණු කනේ ලයකේ අහු 
වුණතේ ඒක බදාගනේනවා. අපායට ගිය එකා අපාදයේ මැදරනේන භයයි 
කියනව දනේ. තිරිසනේ ආතේමයට ගිය දකනා ඒදකනේ මැදරනේන භයයි. 
අපිට නම් දපදනනේදනේ තිරිසනේ ආතේමය කියල කියනේදනේ තිරිසනේ. 
ඉතිනේ මැරිලා ඉවර දවලා මනුෂ දලෝකයට එනේන තිදයනවා නම් 
දහාඳයි කියලා හිදතනවා, මරලා හරි ගනේන හිදතනවා. නමුතේ ඒ 
තිරිසනා කැමති නැහැ ඒ තිරිසනේ ආතේමදයනේ මිද නේන. ඌ 
බලනේදන දකාදහාම හරි කැපිච්ච තැන දලවකාලා හරි සනීප කරලා, 
දකාදහාම හරි අර තිරිසනේ ගතිය රකිනේන. ඒ නිසා දුපේපතේ දවච්ච 
දකනා දුපේපතේකම රකිනවා. දපාදහාසතේ දවච්ච දකනා 
දපාදහාසතේකමට කැමතියි. ශුභ ගඳකේ ආවා නම් ඒකට කැමතියි. 
අශුභ ගඳකේ ආවා නම් අඃ අදඳෝමයි! ඒකටතේ කැමතියි. ඒ දමාක ? 
මදගේ ගඳ, මදගේ නහදයනේ ගතේදත. ඇතේතටම ගතේත ද ේ, මමයි විනේද ේ 
ආදී වශදයනේ අර දුර්ගනේධයටතේ ආශා කරන ගතියකේ තියනවා. 

ඒ නිසා දම් දකායිම සංසි ේධියකේ ආවතේ ඒක බනේධනයකේමයි. 
ඒ නිසා දම්කට කියනවා සුපර් ගේලූ කියලා. මලේටි දබානේේ එකටතේ 
වඩා හයියයි ඒක. ඕනැ කුණු කනේ ලයකේ බඳිනවා. ඒ දමාක ? ‘මදග’. 
දම්ක තමයි පෘථගේජනයාදගේ තිදබන “පෘථඃ පෘථඃ” කියලා කියනේදනේ. 
ඌ දවන දවනමයි. ළඟ ඉනේන දකනා ගඳයි කීවා නම් ඒ දකනා 
එකේක තරහ දවනවා මිසකේ මං ඒකට බඳින බැඳීම නම් අම්දම් මුතේදතේ 
කීවතේ අත හරිනේදනේ නෑ. ‘පෘථඃ පෘථඃ’ දවනේ දවනේ දවනවා. පුදුමයි 
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දම්දක තිදයන ගතිය. දම්ක අපි වදගේ සාමානදයනේ භාවනා 
මනසිකාරයට ලකේ කරගතේතහම ඒදක ඔය ජුගුපේසාදවතේ සාහිත 
රසයකේ තිබුණා වදගේ දම්දකනේ ධමම රසයකේ මතු කරගනේන පුළුවනේ. 

නමුතේ සාමාන දකදනකුට කීදවාතේ එදහම දම්ක හුඟකේ 
කරකවලා අතහරින තැනකේ. නැතේනම් දම්දක ද ෝෂයකේ දපේනේදනතේ 
නැහැ. ඒදගාලේල හිතනේදනේතේ නැහැ. මම විනේදාට දමාක  නරක 
ගඳකට මට ආශාවකේ ඇති දවනවා මිසක බනේධනයකේ ඇති දවනවා 
කියලා හිතනේදන නැහැ. එයා හිතනේදන මම දම්ක අයිනේ කරනේනයි 
උතේසාහ කරනේදන කියලා. අයිනේ කරගනේන ඉතිනේ භාරගනේන එපායැ. 
යමකේ භාරගනේදන නැතිව අසේ කරනේන බෑ දනේ. දකදනකේ එකේක 
යාළු වනේදන නැතිව තරහ දවනේන බෑ දනේ. එදහනම් ඉතිනේ අපි 
දලෝදක ඉනේන ඔකේදකාමතේ එකේක තරහයි ? නෑ. ගෑණු ළමදයකුට 
පිරිමි ළමදයකේ කීවාලු “මම මීට පසේදස ඔයතේ එකේක තරහයි” කියලා. 
ඉතිනේ ඒ ළමය ඇහුවලු “අපි කලිනේ යාළු දවලා හිටිදයේ නැහැ දනේ 
තරහ දවනේන”. ඉතිනේ පරශේනයකේ නෑ ඉවරයි කියලා. ඒ වදගේ තමයි 
ගඳකේ ආවට පසේදස, ඒ ගඳ අපි ඉසේදසලේලාම භාරදගනයි ගහනේදනේ 
ඒකට ඒක එපයි කියලා. ඉසේදසලේලාම භාරගැනීමයි තියනේදනේ. 

ඒ නිසා දමතන දම් සංදයෝජනයකේ වැඩ කරනවා. තර්කයටතේ 
අහු දවනවා. හැබැයි ඒක පරතක්ෂයට අහු කරගනේන එක නම් දම් 
සාකච්ඡා කරනවට වැඩිය අමාරැයි. දවනේන ඉඩ තිදයනවා - ගඳකේ 
ලබන දවලාදේදී “ගඳ” ගඳ වශදයනේ දමදනහි කදළාතේ අවසේථාවකේ 
ලැදබනවා, අර කියපු ආකාරයට ඒදක උතේපා ය දැකගනේන. ිතිය 
දැකගනේන. එහි ඇති නිමිතේත ආකාරය දැකගනේන. එදහම නැතිනම් 
එහි ඇති එකතු කරන, පිඬු කරන ගතිය, සංදයෝජන ගතිය දැකගනේන. 
පළිදබෝධතේව ගතියකුතේ තිදබනවා. දමාකකේ  පළිදබෝධය? නහයට 
දහාඳ එකකේ ආවතේ නරක එකකේ ආවතේ ඒක අනේධකරයි. අනේධකාරයි. 
දමාක  දමතැනදී ඇහැ වහනසුලුය. ගඳකේ ලබන දවලාවක 
කවරදාකවතේ ඇහැ කරියාතේමක දවනේන ද නේදන නෑ. ගඳකේ ලබන 
දවලාවක කවදාවතේ කන කරියාතේමක දවනේන ද නේදන නැහැ.  
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අපි ඒක කෘෂිකර්ම වි ාදේදී උගනේවනවා. පැළයකේ 
හැද නදකාට ඒ පැළදයේ මුදුනේ අංකුරය තිදබන තාකේ කලේ අදනකේ 
අංකුරවලට හැද නේන ද නේදන නැහැ. ඒක හැද නදකාට හැම 
දවලාදවම ඒදක රසායනික සරාවයකේ ඇති කරවනවා - පහළ තිදයන 
අංකුර හිර කරලා ත  කරලා, වැදවනේන ද නේදන නැතිව තියාදගන 
තමයි එයා යනේදන උඩට. ඉතිනේ දම්කට මනුෂ දලෝකදයේ කියනවා 
අධිරාජවා ය කියලා. ඒකාධිපතිවා ය කියලා. දම් ධජව දලෝදකේ 
තිදයන එකකේ. යම් දවලාවක මුදුනේ  ලේල කඩලා දැම්දමාතේ පලේදලහා 
තිදබන  ලු දහෝ ගාලා වැදඩනේන පටනේගනේනවා. ඉතිනේ ඒ නිසා 
ඒදකනේ අපි මුදුනේ  ලේල කැඩීමකේ දමතන ගනේදන නැහැ ආ ර්ශය 
වශදයනේ. අපි ගනේදනේ යම් තැනකට අවධානය දයාමු වුණා නම් ඒ 
අවධානය අදනකුතේ සියලුම ආයතන අකා මකා  මනවා. ඒ නිසා 
අදනකුතේ සියලේලටම පළිදබෝධ කරනවා. පූර්ණ  ර්ශනයකේ ඇති 
කරවනේනට සම්පූර්ණ බාධාවකේ ඇති කරගනේනවා රජ දවච්ච 
ආයතනය. ඒකයි එයාට රජයි කියනේදනේ. ඒකයි එයාට ආයතනයකේ 
කියල කියනේදනේ. ඒ දවලාවට එයා සම්පූර්ණදයනේම ආයතනීය 
තතේතේවයට පතේ දවනවා. 

ඒ නිසා ඒක හැම දවලාදේම පළිදබෝධයි, ආයූහනයි, 
සංදයෝජනයි. ඒ වාදගේම තමයි දහේතුකාරකයි. ඕනෑම භවයකේ දම් 
චිතේතක්ෂණදයේ සිට ඊළඟ චිතේතක්ෂණයට යනවා. දම් අනේතරාභවයකේ 
අලේලාදගන හැටගැරඬි කතාවලේ ිගට ගැටගහනේන හ නවා. සෑම 
චිතේතක්ෂණයකම නාසදයේ ඉඳලා කනට මාරැ දවන හැම දවලාවකම 
දම් අනේතරාභවය තමා. ඒ අනේතරාභවය අවසේථාදේදී කදනේ 
තියාගතේත ආතේමීය සංඥාව දකාදහාම  ඊළඟ චිතේතක්ෂණදයේ නාසයට 
යනේදනේ? ආනේන ඒ ද ක අතර භවදනතේතිය ඒ සෑම ආයතනයකම 
තිදයනවා. රජ දවච්ච දවලාවක එයා පූර්ණකාලීනව අදනකේ ඒවා 
ඔකේදකාම නසාදගන කැපී දපදනන ගතිදයනේ හිටියට ඊගාවට 
චිතේතක්ෂණයට බනේදාදගනමයි, ඒකට පණ දීදගනමයි නැගිටිනේදනේ. 
දපාදළාදවනේ මතු වනේනා වූ නයි හතේත හිස මතුපිට පසේපිඩකේ 
අරදගන පැමිණ මියයන දවලාවට නැවත ඒ පසේපිඩ මහ දපාදළාවට 
එකතු කරනේනා දසේ සෑම ආයතනයකේම ඇති දවනදකාටම ඊගාව 
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චිතේතක්ෂණයට දකානකේ තියාදගන තමයි එනේදනේ. සමු යකේ ඇති 
කරදගනමයි එනේදනේ. ඒකට දහේතු ීදගනමයි එනේදනේ. පරත 
ීදගනමයි එනේදනේ. 

දම් අනුව යම්ම දවලාවක ඇහැ පිළිබඳව, කන පිළිබඳව, 
නාසය පිළිබඳව, ිව පිළිබඳව, කය පිළිබඳව, මන පිළිබඳව කියන දම් 
එක එකකේ සකරිය අවසේථාවක එය දමදනහි කිරීදම් මාර්ගදයනේ ඊට 
ළං දවනේන පුළුවනේ වුදණාතේ දයෝගාවචරයාට විදශේෂ ලාභ පරධාන 
වශදයනේ ද කකේ ලැදබනවා. එකකේ තමයි ඒ ද ේ ගැන මතේ දවලා 
ිගට මම මාදගේ කියා මඤේඤනා කිරීම ඇණහිටිනේන ඉඩ තියනවා. 
ද ක තමයි දම් කියාපු තාදලට එකේදකෝ ආයූහන වන තාදලනේ 
නැතිනම් සංදයෝජන වන තාදලනේ, පළිදබෝධ කරන තාදලනේ, සමු ය 
වන තාදලනේ, දහේතු වන තාදලනේ, පරත වන තාදලනේ, ඒ වදගේම 
නිමිතේත වන තාදලනේ හා උතේපා  වන තාදලනේ, ිති වන තාදලනේ, 
දම් දමාකකේ දහෝ තමනේ දගන ආපු උපනිශරය සම්පතේතිවල හැටි 
හැටියට ියුණු කරපු ඉනේද්රිය ධමමවල හැටිහැටියට ඒකට විවෘත 
දවනේන අවසේථාවකේ තිදයනවා. 

දමනේන දමදහම අවසේථාවකේ දනාදී ගඳකේ එනදකාටම ගඳ 
ආශේවාස කරන පැතේතට යන දකනාට කියනවා අනේධ පෘථගේජනයා 
කියලා. දම්ක පිළිබඳව බණ අහලා, මං ඒ පුරැ ේ ට යයි, නමුතේ මං 
පුළුවනේ තරම් ඒවායිනේ මතේ දවනවා දවනුවට එනදකාටම දම්ක 
සංදයෝජනකාරකයි, ඒ නිසා පුළුවනේ තරම් දැනේ ගඳ බලන බව 
දමදනහි කරගනේන ඕනෑ කියලා උතේසාහ ගතේදතාතේ ඔහුට අර 
විකලේප ද කයි ඉතුරැ දවනේදනේ. ඒදක මුල, දම්කට දහේතු වනේනා වූ 
මේපිය ද පළ දැකදගන දමනේන දමදහමයි දම්  රැවා ඇති වුදණේ 
කියන මුලට හිත යනවා. දයෝනිදසෝමනසිකාරය කියනේදනේ ගැඹුරැ 
අර්ථදයනේ ඔනේන ඔච්චරයි. දයෝනිදසෝමනසිකාරය කියනේදනේ හිත 
මුලට ඇදීම. නියදපාතේදතනේ කඩනේන පුළුවනේ තැනට දගනියන එක. 
දපාදරාදවනේ කපන තරමට දමෝරනේන ද නේදනේ නැහැ. අනේධකාදර 
වැදවනේන ද නේදන නැහැ. එක පාරටම පරඥාදලෝකය පහළ කරදගන 
දමදනහි කිරීදම් මාර්ගදයනේ ඒ සංසි ේධිදයේ මුල  කිනවා සිංහයා 
වාදගේ. 
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හැබැයි ඔය කියන තරමටම එක  වසකිනේ එක දමාදහාතකිනේ 
දවනේදන නැහැ. ඒක නිසයි දම්ක ආනුපුබ්ී වැඩ පිළිදවළකේ කියලා 
කියනේදනේ. අ  පටනේගතේතට පසේදස අධිෂේඨාන ශකේතිදයනේ යුකේතව 
කරනදකාට කරනදකාට දබාදහාම සියුම් දේගයකිනේ දම්ක මුලට 
මුලට යනවා. අ ට වැඩිය එක චිතේතක්ෂණයකට කලිනේ පහුවදා 
දැනගනේන පුළුවනේ. ගඳට මතේ දවනේනම කලිනේ, මම දැනේ ගදඳේ මතේ 
දවලා ඉනේදනේ, නාසයයි වැඩ කරනේදනේ, ගනේධ ආරම්මණයකයි වැඩ 
කරනේදනේ කියලා දැනගනේන ඉඩ තිදයනවා. ඊට පහුවදා එච්චරම මතේ 
වනේන කලිනේ ඒ අරමුණ විෂදයහි සූර දවනවා.  කේෂ දවනවා. ඊට 
පහුදවනිදා ඊටතේ කලිනේ එනදකාටම පටනේගනේනදකාටම දමදනහි 
කරගනේනවා. 

අනේන එතදකාටම දම් කියන ඕනෑම විකලේපයකේ මාර්ගදයනේ 
දමතැන තිදයනේදනේ දබාරැවකේ, දමතැන තිදයනේදනේ මායාවකේ, 
දමතැන තිදයනේදනේ දකෝම්බයකේ, දමතැන තිදයනේදනේ මවා පෑමකේ 
කියලා ඒ මිරිඟුවක සේවරෑපය මුලට යනදකාට දපේනේන පටනේ 
ගනේනවා. හැබැයි ඉතිනේ කවුරැ කවුරැතේ තනිතනිවම කලේපනා 
කරගනේන ඕනෑ, දලෝදක ඉනේනා වූ අනේධ පෘථගේජනයිනේ අතර අපි 
අසරණ දවනවා ඔය දවලාවට. ඒදගාලේලනේට ඕනෑ ගඳ ආපු ගමනේ 
ගඳ හාතේපසිනේම විනේ නය කරනේන. රස විනේ නය, රසඥතාව. දම් 
භාවනා කරනේන ගියාම රසඥතාදේ දකෝම්දබ වැටදහනවා. ඒක 
දබාලේ ද යකේ හිසේ ද යකේ බව වැටදහනවා. දම් නිසා කියකියා 
භාවනා කරනේන ගිදයාතේ ගුටිතේ කනේන දවයි. බැණුනුතේ අහනේන 
දවයි. ඒ දමාක , දම් දලෝකයා සම්පූර්ණ විරැ ේධ දවනවා. දම්කට 
රසවතේ නි ර්ශනයකේ දගනහැර පානේන පුළුවනේ - සි ේධාර්ථ කුමාරයා. 
සි ේධාර්ථ කුමාරයා මුලේ කාලදයේ පිය රජ්ජුරැවනේදග උපකරම නිසා 
හඳුනාගතේදතේ කුමාර සැපය විතරයි. ඒ ඔකේදකාම විඳදගන හිටියා. 
නමුතේ අර ඇතුදළේ තිබුණා වළලපු බිම් දබෝම්බයකේ වාදගේ ඒ දගනාපු 
නිසේසරණ අ හසේ. උපනශිරය සම්පතේ. නමුතේ හරි සටනකේ කරනේන 
සි ේධ වුණා යදසෝ රාව ිනනේන. විදශේෂදයනේම ද ේව තේතතේ එකේක. 
ඉතිනේ දමතැනදී තමනේදගේ සූකේෂේම කරම කියා පෑම දපෞරැෂතේවයතේ 
එකේක තරැණ කමතේ එකේක කැපිලා ගියාට ඇතේතටම යදසෝ රාව 
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ඕනෑකමටම කරපු ශිලේප දැකේීමකේ  නැ ේ  කියලා සි ේධාර්ථ 
කුමාරයාම හම්බ දවලාම අහගනේන ඕනෑ. දකාදහාම හරි යදසෝ රාව 
ලැබුණා. ඒක පිය රජතුමාට විශාල ජයගරහණයකේ වුණා. දමාක , 
තමනේදග පුතා කිසිම ද යකේ  නේදනේ නැති බුබ්බඩදයකේ 
කම්මැලිදයකේ, දම් දගේ ඇතුදලේ හැදුණ හිරිමලේ කුමාරදයකේ කියන 
දචෝ නාදවනේ අයිනේ වුණා. ඒ වාදගේම තරැණිය ිනාගතේතා රාජකීය 
උතේසවයකිනේ පසේදස. ද ද නාදගේ විවාහය සි ේධ වුණා දබාදහාම 
හිරිමලේ වයදසේදී. 

ඒ මිවට ඒ රජ්ජුරැදවෝ පුළුවනේ තරම් සම වයසේ කානේතාදවෝ 
දයා වලා රම, සුරම, සුභ කියන මාලිගා හ ලා සෘතු තුනට 
හරිගසේසලා පුළුවනේ තරම් දකාටු කළා, දම් කුමාරයාට අර අසුබ 
ද ේවලේ දනාදපදනනේනට. දම් කාලදයේදී කුමරිය ගැබ් ගතේතා. නමුතේ 
ගැබ දමෝරනවාතේ එකේකම කුමාරයාදගේ නිසේසරණ සංකපේපයතේ 
දම්රැවා. ඒ දවලාදේ සතර දපරනිමිති දැකලා දහාඳදටෝම කලේපනා 
වුණා, දමාක  දම් දවනේදනේ? දම් රදට් ඉනේන දමානම 
දකදනකේදගනේ ඇහුවතේ දම්ක පිළිබඳ කතාවකේ කියලා ද නේදනේ නෑ. 
ඒදගාලේදලා කියනේදනම දම් මනුෂ දලෝදකේ තිදයන සැප. කුමාර 
දලෝදක තිදයන සැපමයි. යුවරජකදම් තිදයන සැපමයි කියනේදනේ. 
ඒ වුණාට කුමාරයාට ඒක දහාඳටම එපා වුණා. නමුතේ ඡනේන කියලා 
කියනේදනේ සාමානදයනේ රථාචාර්ය කියන මනුෂයා, සාමානදයනේ 
ඇතේත කියනවා. ඕක තමයි මැදරනවා කියනේදනේ, ඕක තමයි දලඩ 
දවනවා කියනේදනේ, ඕක තමයි මහණ දවනවා කියනේදනේ. දම් නා 
නා පරකාර ද ේවලේ බැලුවහම අර කුමාරයාට සේවයංභු ඥානදයනේ වාදගේ 
මතු වනේට පටනේ අරගතේතා දම් තියන එක දලාකු මායාවකේ කියලා. 
නමුතේ කාට  කියනේදනේ? ඔය අතදරදී තමයි රාහුල උපනේනා කියලා 
පණිවිඩය ආදේ. එතදකාටම කීදව දමාකකේ ? ‘රාහු ජා්තා බධධනං 
ජාතං’. ඉතිනේ මංගල පිය දකදනකේදගනේ එදහම වචන ඇහුණා නම් 
ද ේීනේ වහනේදසේට දකාදහාම හිදතයි ? දමාක  අනුනේදගේ  රැදවකේ 
දනාදවයි දනේ, තමනේදගම  රැවා හම්බ දවනදකාටම එක පාරටම 
දැනුදනේ සංදයෝජනයකේ උපනේනා. 
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අනේන ඒ වදගේ ගඳකේ එනදකාටම අපිට උපිනවා නම් හිතකේ 
සංදයෝජනයකේ උපනේනා කියලා, දැකීමකේ  කිනදකාටම අදපේ  ක්ෂ 
භාවය නිසා දමදනහි කරල සංදයෝජනයකේ උපනේනා කියලා, 
ශබ් යකේ ඇදහනදකාටම අපට පුළුවනේ වුදණාතේ සංදයෝජනයකේ 
උපනේනා කියලා හිතනේන - ඒ  රැවාදගේ මූණ බලනේනවතේ ඉනේදනේ 
නැතිව දග රිනේ පැනලා යනවා. දම්ක විගරහ කරගනේන බැරිකම 
සමහරැනේට තියනවා. මාතේ එකේක භාවනා කරපු මහතේමදයකේ හිටියා. 
ඒ මහතේතයා කියනවා එයාට දම් බු ේධාගදම් තිදයන ඕනෑම ගැඹුරකේ 
දතේරැම්ගනේන පුළුවනේ. ඒතේ දම් තමනේදගේම අඹුවට බබා හම්බ දවච්ච 
දවලාදේ දග රිනේ පැනලා ගිය එක නම් මට කවදාවතේ ඉවසනේන බෑ 
කියලා. සම්පූර්ණ මානව විදරෝධී වැඩ පිළිදවළකේ. යදසෝ රාව 
රකිනේන රජ මාලිගයකේ දනාතිබුණා නම්, සු ේදධෝ න රජ දකදනකේ 
දනාහිටියා නම් දමාක  දවනේදනේ? තමනේදගේ විවාහක අඹුව දාලා 
දනේ  ගිදයේ. එදා උපනේ  රැවා දාලා දනේ  ගිදයේ. 

දම්ක දයෝනිදසෝ මනසිකාරයට දබාදහාම කැපී දපදනන 
නි ර්ශනයකේ දපදනන තැනකේ. උතේපතේති තැදනේිම දම්ක 
කඩාගතේදතේ නැතේනම් අත තිබ්බා නම් කුමාරයා ඉම්බා නම් එදහනම් 
එදා පනිනේන හම්බ දවනේදනේ නෑ. එළිපතේදතනුතේ ඇතුළට තිදයනව  
නැ ේ  කියන මට්ටමට යනකලේ සංදයෝජනය ඇති වුණා. දග ර 
ඇවිලේලතේ දහාදරනේ දම් යදශෝධරාව බලනේන ගියා. රාහුල කුමාරයා 
තුරැලේ කරදගන නිි. එතකලේම ආදේ පිය දකදනකුදගේ තිදයන 
සංදයෝජන සේවරෑපය. නමුතේ දැනගතේතා දම් එළිපතේත පැනලා ‘සරසේ’ 
ගාන ශබ් යකේ ආවා නම්, බිසව නැගිට්ටා නම්, එදා ඒ කරපු 
අභිනිෂේකරමණය තියා ආදය තව භව කීයකට යනේනතේ දවයි  කියනේන 
බැහැ. ඒක අපිට කියනේන අමාරැයි. දමාක  ඒ තරම්ම කුමාරයාදගේ 
පින දමෝරලා තිබුණා. දමනේන දම් දවලාදේදී අදපේ හිත දකායි තරම් 
ආ රදයනේ එළිපතේත පනිනවා , කුමාරයා බදාගනේනවා , ඒ කුමරිය 
බිසව බදාගනේනවා ? උපනේ සංදයෝජනය සංදයෝජනය වශදයනේ 
දනාදැකීම නිසා ඒ සංදයෝජනය ඉපදීම කරනේන දවච්ච සෑම 
කටයුතේතකටම දපාලිතේ එකේක දගවනේන දවනවා ඒක ඉඹිනේන ගිය 
 වදස. කතා කරලා පිටට තට්ටු කරනේන ගිය  වදසේ. 
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එදා සි ේධාර්ථ කුමාරයා රාහුල කුමාරයා ිහා බලපු තාදලටම 
ශබ් යකේ ඇදහනදකාටම ශබ් යකේ බව දතේරැම්දගන ‘රාහු ජාදතා 
බන්ධනං ජාතං’ කියල කියාගනේන පුළුවනේ නම්, ඒ මනුෂයාට සංගීත 
සං ර්ශනයකේ, නැතේනම් සුවඳ රස මසවුළු  කිනදකාට පුදුමාකාර 
හැඟීමකේ පහළ දවනේන පටනේගනේනවා. සැණදකළිවලට යනවා තියා 
ඒ පළාදතේ දනාගිහිනේ මහ වනයකට යනවා. ශබ්  නැති තැනකට, 
රෑප නැති තැනකට දම් මනුෂ ගඳ සේතරී ගඳ නැති තැනකට යනවා. 
ඒ දමාක ,  නේනවා අදපේ හිත දම් තරම්ම කිසිම හැලහැපේපුමකේ 
නැතිව කිසිම වග විභාගයකේ නැතිව, එන එන ඕනෑම කුණු 
කනේ ලයකේ බදාගනේනවා. ඒ දමාක , මදගේ ගඳ දනේ. මම බලපු ගඳ 
දනේ. මට වැටහිච්ච ගඳ දනේ. දම්දකනේ දනේ මම කරගතේදතේ කියලා 
කුණු ගඳකට හරි කමකේ නෑ බැදඳන ගතියකේ තිදයනවා. ඒකයි 
‘අරඤ්ඤග්තාවා, රුක්ඛමූලග්තාවා, සුඤ්ොගාරග්තාවා’ කියලා 
සඳහනේ කරනේදනේ. 

දම්ක කාමදභෝගී ඇතේතනේට රැචි නෑ. ඒ විතරකේ දනාදවයි 
දම් වදගේ ඇදහනේ උපිනේනා වූ සංදයෝජනය - රෑප බැලීමට ඇති 
ආශාව කියලා අපි කියනවා - කදනනේ උපිනේනා වූ, නාසදයනේ 
උපිනේනා වූ සංදයෝජන ධමම රසාසේවා යකේ විිහට කථා කදළේ 
නැතිනම් අපිට සමාජදයේ ඉනේනතේ බෑ. ඒ තරම්ම රසඥතාව තමයි 
දම් තාකේෂණදයේ ගණ සංගණිකාදේ දසනග එකතු දවලා අතිකාල 
දසේවාවලේ කර කර බ ේ ට දගවලේ ඉඩම් අරදගන, දපාලියට සලේලි 
අරදගන අපි කරනේදනේ. ඉතිනේ දම්වා බනේධනකාරීය, දමේවා දම් 
රාහුය, බනේධනයකේය කියලා කීදවාතේ අ  දලෝකදයේ බලනදකාට අශුභ 
කතාවකේ කීවා දවනවා. අපි තලයට, රැදහේට, රැලේලට ගැළදපනේදන 
නැති හණමිටිකාරදයෝ බවට පතේ දවනවා. ඒකයි දම් එදහම 
හණමිටිකාරදයෝ ටිකකේ විතරකේ එකතැනේ දවලා භාවනා කරන 
භාවනා මධසේථාන හදාගනේදනේ. අදනකුතේ දලෝකවලට දම්ක කියලා 
ද නේන යන එක මම අර කලිනේ කීවා වාදගේ අතිනේ පයිනේ ගුටි කනේන 
වන ජාතිදයේ පරශේනයකේ. 

ඒ දකෝක දවතතේ අදපේ මානසිකතේවය හදාදගන අපටම 
දතේරැම් කරලා ද නේන පුළුවනේ දවනවා නම් දහාඳ ලසේසන කෑම 
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පිඟානකේ දැකලා ඒ විෂදයේ ගඳ බලන දවලාදේදීම බනේධනයකේ 
උපනේනා, ඒ පිළිබඳව දම් රාහුය කියලා හිතාගනේන පුළුවනේ වුණා 
නම්, අපිට වුණතේ හිදතනවා මහා මරැමුසේ හැඟීමකේ. මහා අපේපිච්ච 
හැඟීමකේ දම්ක. ඒක අපිම දමදතකේ දගන ආ සංකලේපවලට විරැ ේධව 
යනවා. ඒ නිසා දයෝගාවචරයා කලිනේ දම් වදගේ බණ අහලා 
තිදයනේන ඕනෑ. ධමම සාකච්ඡා කරලා තිදයනේන ඕනෑ. ඒ වාදගේම 
එදහම දනාකිරීම නිසා ඇති වුණා වූ ආදීනව කලේපනා කරලා 
තිදයනේන ඕනෑ. දම් ඔකේදකාමතේ තිදය ේදී නමුතේ, එච්චර දුෂේකර 
වුණතේ සර්වමඥයනේ වහනේදසේදගේ මහා කරැණාව නිසාම තමයි අපි 
අ වතේ දම් ද ේවලේ දම් විියට විගරහ කරලා දැනගනේදනේ. එදහම නමුතේ 
කියනවා සවමඥයනේ වහනේදසේ ඉපිච්ච ගමනේම දම් ධමමය 
දනාද සනේට මුලිනේ කලේපනා කළාය කියලා. දම්ක දකාදහාම  
කියනේදනේ අපිතේ පරාර්ථනා කරල දනේ, පිනේ කරල දනේ දම් නාසයකේ 
ලැබුදේ. ඒක දනේ දම් සලේලි හම්බ කරලා, ඒ ඔකේදකාම කරලා, ඒකට 
සුදුසු දගෝචර ගනේධයකේ ඉිරිපතේ කරගතේදතේ. ඒ ගනේධය ඉිරිපතේ 
කරගතේත දවලාදේදී හිත හරියට කෑ ර සදතකේ ආහාර දේලකට 
පනිනේන වාදගේ, දම් ගනේධ විෂදයේ පැනදගන එහි රස විඳින 
දවලාදේදී බුදු හාමුදුරැදවෝ කීවා කියලා අපි ඒක පිළිබඳව දම්ක 
බනේධනයකේය, දම්ක ආයූහනයකේය, දම්ක පරිළාහයකේය ආදී වශදයනේ 
බලනේන ගිදයාතේ අනේන ශුභ අශුභ ද දකේ ගැටීමකේ ඇති දවනවා. 
නිත අනිත ද දකේ ගැටීමකේ ඇති දවනවා. ආතේම සංඥාදේ අනාතේම 
සංඥාදේ ගැටීමකේ ඇති දවනවා. සුඛ දුකේඛ සංඥා ද දකේ ගැටීමකේ ඇති 
දවනවා. 

ඉතිනේ දයෝගාවචරයා දම් ඔකේදකාම කතා කර කර අනිතේ 
අයතේ එකේක දබදා හදාගනේන පටනේගතේදතාතේ කවරදාකවතේ ගමනකේ නෑ. 
දයෝගාවචරයා දම්ක තමනේටම ආහාර කරගනේනවා මිස, දම් වදගේ 
බනේධන දකාච්චර  හසකේ ආකාරදයනේ මතු වුවතේ දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරයට අසු වුදණාතේ කලේප ගානකේ දගනා බනේධන එක 
චිතේතක්ෂණයකිනේ කපතැහැකියි. ඒකයි බු ේධ ධමමදයේ තිදබන අකාලික 
සේවභාවය. ඒකටයි අපි දම් කසකවනේදනේ. ඒකයි අපි දම් අධිෂේඨාන 
වඩනේදනේ. ඒකටයි දම් බු ේධාදී උතේතමයනේදගේ සරණ පාවිච්චි 
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කරනේදනේ. නමුතේ ඒක දනාවුණයි කියලා, උතේසාහ කළාට අපිට දම්ක 
වැටහුදණේ නැහැ කියලා කවදාවතේ පසුබානේන නරකයි. දමාක , 
බු ේධාි උතේතමයනේ වහනේදසේලා සාරාසංඛ කලේප ලකේෂයකේ -
සාමානදයනේ අපට පුරැදු වචනවලිනේ කියනවා නම් - ිගට දපරැම් 
පුරල දපරැම් පුරල තමයි දම් විිහට ඒ ගැම්ම ඇති කරගතේදතේ. 
එදහම ඇති කරගතේතා වූ ගැම්ම අපිට දම් එක සැදර්ට දමාට්ට 
ආයුධයකිනේ ගහලා කපනේන බැරි දවනවා. ඒ නිසා දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරය කියල කියනේදනේ අපි සාමානදයනේ වැදේට අවි 
දවනදකාට සෑදහනේන දමෝරලා ඉවරයි. ගැටගැහිලා ඉවරයි. 
ආයූහනය වශදයනේ බැඳිලා ඉවරයි. පරිළාහ වශදයනේ තැවිලා ඉවරයි. 
උතේපා  භංග වශදයනේ උතේපා  අවසේථාවලේ දබාදහාම දගවිලා, දැනේ 
පරම්පරා වශදයනේ පහළ වුණාට පසේදසයි  කිනේදනේ. 

නමුතේ අර රාහුල කුමාරයා උපිනදකාටම පණිවිඩය 
ලැදබනදකාටම ‘රාහු ජාදතා බන්ධනං ජාතං’ කියලා කියාගනේන 
පුළුවනේ තරමට අදපේ ධමම ඥානයතේ වැඩිලා, ඇදහනදකාටම ගඳ 
විනදකාටම පාටකේ ආකාරයකේ  කිනදකාටම දමදනහි කරනේන 
පුළුවනේ තතේතේවයකට එනේදනේ නම්, ඔනේන ඔය අපි දම් දැනේ කරන 
විිහට වැටිවැටී පුළුවනේ තරම් දමදනහි කිරීදමනේමයි. එදහම 
දනාවුදණාතේ අර කියාපු තාදලට ගඳ මඤේඤනා කරනවා. ඒක 
මදගයි කියාගනේනවා. එයිනේ මම ඇති වුණා කියනවා. දම්ක මදගේ 
ආතේමය කියනවා. ආතේමය දමහි පිහිටියා කියල අභිනනේ නය 
කරනවා. ඒ නිසා අමනසිකාරදයනේ අසතිදයනේ ගත කරන හැම 
දවලාවකම අපි දම් එක ඉනේද්රියකට දාස දවලා. එක ඉනේද්රියකට බැගෑ 
දවලා. එක ඉනේද්රියකට දතේවාකම් කරනවා. ඒ නිසා දමදනහි කිරීදම් 
මාර්ගදයනේ වහාම අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤේඤාණයකට හිත 
අරගනේනවා. ඇදහනේ දනාදවයි. නාසදයනේ දනාදවයි. ිදවනේ 
දනාදවයි. කදයනේ දනාදවයි. ශරීරදයනේ දනාදවයි. දවන 
ඉනේද්රියකිනේ දනාදවයි. 

දමතනදී පුදුමාකාර මධසේථ අරමුණකේ, මධසේථ 
විඤේඤාණයකේ - දැනීමකේ තිදයනවා. කිසිම ඉනේද්රියකට සම්බනේධ නෑ. 
දම්ක සාමානදයනේ කරමිකව ආනුපුබ්ීව භුකේති විඳිනේදනේ විපසේසනා 
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දයෝගාවචරයා. විපසේසනා දයෝගාවචරයා මූලිකව ඇතේතා වූ නාමරෑප 
පරිච්දේ  ඥානය අවසේථාව, නාමරෑපදයේදී අපි කියනවා නම් හරියටම, 
රාහුල කුමාරයා ඉපදුණා කියලා ඒ ශබ්ද  ඇහුණ දවලාදව, 
එනදකාටම දමදනහි කරලා අනේන උතේපා ය. ඊට පසේදස පච්චය 
පරිගේගහ ඥානය - දම්කට දහේතු පරත සලකා බලනවා. දහේතු පරත 
වශදයනේ සලකා බලනදකාට දහාඳදටෝම දතේදරනවා ගැදට් වැිලා. 
‘රාහු ජාදතා බන්ධනං ජාතං’ හිත ගිදයේ දම් කුමාරයා දකාදහාම හරි 
දපෝෂණය කරනේන ඕනෑ. මදගනේ පසේදස යුවරජකම ද නේන ඕනෑ. 
දමයා දහාඳට හ නේන ඕනෑ. තව කුමාරවරැ හතරපසේද දනකේ බිහි 
කරනේන ඕනෑ කියන ඒ පැතේතට දනාදවයි. මං දම් අ  පැනලා යනේන 
හිටපු ගමනට දැනේ ඔනේන දකාකේක වැටුණා. බාධාවකේ වුණා. ඒ පැතේත 
කලේපනා කරපු නිසාම මුලට හිත ගියා. මුලට හිත ගිය නිසාම එතැන 
ඉඳලා දමාකකේ  කලේපනාව? දම්දක ඇතේතා වූ දම් කිසිම හිතන 
ද යකේ කරගනේන බැරි අනිත සේවභාවය. පහළ වන තාකේ දලෝදක 
පහළ වනේදනේ දුකමයි. කසිිම ද යකේ තමනේට පාලනය කරගනේන බෑ. 
අනිත දුකේඛ අනාතේමයකට ලාමකව යානේතම් සංඥාවකට හිත 
වැදටනවා. 

දම් කථාව සම්බනේධ කරලා ගතේදතාතේ දම්ක ඕළාරිකව 
දපනේනනේන පුළුවනේ දමදහමයි. ඒකට අපි කියනවා සම්මසේසන 
අවසේථාව කියලා. සම්මසේසන අවසේථාදේදී සාමාන තර්ක ඥානයතේ 
වැඩ කරනවා. පරතකේෂ ඥානයතේ වැඩ කරනවා. සුතමය ඥානයතේ වැඩ 
කරනවා. නමුතේ ඒක දසෞඛ සම්පනේන පැතේතට වැඩ කරනේදනේ. 
දයෝනිදසෝමනසිකාරය පැතේදතේ වැඩ කරනේදනේ. නමුතේ තාම 
සම්පූර්ණ පරතකේෂය දනාදවයි. ආනේන එතනිනේ ගිහිලේලා 
දයෝගාවචරයා දපාට පාදාදගන අරමුණ තවතේ ඉතාමතේම සමීපව 
ඒකට දවසේ ගැනේදවනේන ඉඩ දනාදී ඇති ආකාරදයනේම දැකදගන 
ඉනේනදකාට, උ යබ්බ ඥානදයේ බලව අවසේථාවට එනදකාට 
ඒකානේතදයනේම හිත ඇදහනේ ගැලවිලා නාසදයනේ ගැලවිලා ිදවනේ 
ගැලවිලා කදයනේ ගැලවිලා මනසිනේ ගැලවිලා ඊට වැඩිය පරාගේ 
අවධියකට වැදටනවා. හරියට චිතේත ීථියකේ අනුව කලේපනා කරනවා 
නම් භවංග චලන, භවංග උපච්දේ , පංච ේවාරාවජ්ජන  ේවාර පහම 
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ආවර්ජනා කරමිනේ ඉනේදනේ. නමුතේ එකකටවතේ විදශේෂදයනේ යනේන 
ද නේදන නැහැ. කන එදහනේ අවධානය ඉලේලනවා. නාසය එදහනේ 
අවධානය ඉලේලනවා, ඇහැ එදහනේ අවධානය ඉලේලනවා. කය 
එදහනේ අවධානය ඉලේලනවා. 

දමතනදී ඒ දකායි ද ේතේ දැනගනේනවා. දැනදගන තමනේ ගතේතා 
වූ අරමුණ දබාදහාම සියුම් දවලා තිදයනේදනේ. ඒදක තියන සටහනේ 
ආකාර දගවිලා. නමුතේ ඒක තිදයන බවට දමාකකේද ෝ සංඥාවකේ 
තිදයනවා. අනේන ඒ සංඥාවම සරණ කරදගන ිගට ගත දකරැදවාතේ 
ගැඹුරට යනේදනේ තව දුරටතේ ගැඹුරට යනේදනේ අර පංච  ේවාර අනුව 
ගිය විඥානය දනදමයි, පංච  ේවාරදයනේ සේවාධීන වනේනා වූ පංච 
 ේවාරය බවට දනාදම්රෑ ඊට වඩා පරාගේ අවධිදයේ පවතිනේනා වූ 
අනිනේද්රිය පටිබ ේධ විඤේඤාණයකට හිත යනේන පුළුවනේ. හුඟකේ 
දයෝගාවචරදයෝ තකේකු මුකේකු දවනවා, කුලපේපු දවනවා, රෑ මැ  
කෑගහනේන පටනේගනේනවා ඔතනේට ගියහම. අරමුදණේ කිසිම ද යකේ 
දැදනනේදනේ නෑ දනේ. හැඩයකේ නෑ දනේ. දමදනහි කරනේන විියකේ නෑ 
දනේ. ඒ වදගේම ශබ් තේ එනවා දපේනවා. අරමුණ බලා ඉනේනදකාට 
හිතිවිලිතේ තියනවා, අරමුණ බලා ඉනේනදකාට කදයේ දේ නාවතේ 
දැදනනවා. ඉතිනේ කියනවා හරියට නිකනේ පුංචි ඇලකේ ඇවිලේලා 
ගඟකට වැටුණා වාදගේ, නිකම් කලවම් දවන ගතියකේ තිදයනවා. ඒ 
දමාක  පරධාන වශදයනේම සකේකාය ිට්ිය දහලේලුම් කාලා. මමය 
නැති දවලා. මමය අසරණ දවලා. නමුතේ ආපු අරමුණ තිදයනවා. 
නමුතේ හුඟකේ දවලාවට දයෝගාවචරයා අරමුණ පැතේතකට දාලා ඇසේ 
ද ක ඇරලා බලනවා. දම් කට බඩ ද ක ඒ තිබුණ තාදලට 
තිදයනවා ? මට දග ර යනේන පුළුවනේ  භාවනාව ඉවර කරලා? 
තුවාල කරගනේදන නැතිව අඟපසඟ ටික දබ්රාගනේන, “මම” සංඥාව 
ඇති කරගනේන දබාදහෝ විට පෘථගේජන භාවයට උ ේ කරනවා. 

නමුතේ දම් දවලාදේදී කීප වතාවකේ කරලා දම්ක හරියට 
දයෝගාවචරයා කමමසේථානාචායමවරයාට විසේතර කරලා, දමනේන දම් 
දවලාදවි තමයි අපි සි ේධාර්ථ කුමාරයා වාදගේ ඒ පැතේතට යනේන 
ද නේදනේ නැතිව පය එළිපතේදතනේ පිටට අරදගන පැනලා යන ගතිය, 
අභිනිෂේකරමණය කරන ගතිය එනේදනේ. එදහම තමයි දකායිම 
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ද යකේවතේ එක ිගට බලාදගන හිටිදයාතේ යථාභූත ඥාන  ර්ශනය 
පහළ දවනදකාට ඒ කලිනේ තිබුණු පරඥපේති හැදලනවා. ඒදක සටහන 
දැකගනේන බැරි දවනවා. ආකාර දැකගනේන බැරි දවනවා. එනේන 
එනේනම සියුම් දවනවා. නමුතේ අරමුණට සිත නතු වන ගතිය - 
අරමුණයි සිතයි ිගට එකට පවතින ගතිය තිදයනවා. ආනේන ඒකම 
සරණ යමිනේ දම් අරමුණකට බහිනදකාටම නිමගේන දවනදකාට හැටි 
තමයි කියලා ආනේන ඒ පැතේතට යනේන නම්, දම් ඉනේද්රිය ධමමවල 
බාහිදර්ට, ඒක ිදගේ නතු දවලා කරන මඤේඤනා පැතේදතනේ කපා 
හැරලා, ඒදක අර උතේපා , ිති සේවභාවය ධම්මට්ිතිය දසායන 
පැතේතට යනේන ඕනැ.  

දම්කට තමයි දයෝනිදසෝමනසිකාරය කියනේදනේ. දම් 
දයෝනිදසෝමනසිකාරය පැතේදතනේ බලනදකාට ඇදහේ දයෝනිදසෝ 
මනසිකාරය පිහිටනවාට වඩා නාසදයේ දයෝනිදසෝමනසිකාරය 
පිහිටුීම දලේසියි කියනේන පුළුවනේ. දමාක  අපි ඇදහනේ තමයි 
දගාඩකේම රැවදටනේදනේ. ඇදහනේ දමානවා හරි දහාඳට බලනදකාට 
කටතේ ඇරදගන බලනේදනේ. අපට බලනේදනකේ බවවතේ මතක නෑ. ඒ 
බලන ද ේ ළං කරගනේන දලාකු කරගනේන මදගේ කරගනේන විවිධාකාර 
චිතේත ී ථි දුවනවා. ඒ තරම්ම මතේ ී මකේ මනුෂයාට නැහැ, තිරිසනාට 
තිදයනවා නාසදයනේ. තිරිසනාට ඒ ගඳකේ වැදුනාට පසේදස ඒ සතුනේ 
දබෝ දවන කාලදයි සම්පූර්ණ සතා මතේ වනේදනේ නාසදයනේ තමා. 
ඒ වදගේ තමයි සර්වඥයනේ වහනේදසේ ද ේශනා කරනවා පුරැෂයකුට 
සේතරී ගනේධය විතර මන බඳින දවන ද යකේ උනේවහනේදසේදගේ 
සර්වඥතා ඥානයට වැටදහනේදන නැහැ කියල.  

නමුතේ දම්ක අපි මතක තියාගනේන ඕනෑ, ඇහැට තරම්ම නම් 
නෑ. ඇහැ තමයි දගාඩකේම අදප මන මතේ කරනේදනේ. ඊගාවට කන. 
ඊගාවට තමයි නාසය. ඊගාවට ිව. ඊගාවට තමයි කය. ඒ නිසා 
භාවනාරම්භයට ඇහැට වඩා කන දලේසියි. කනට වඩා නාසය දලේසියි. 
නාසයට වඩා ිව දලේසියි. ිවට වඩා කය දලේසියි. ඒ නිසයි 
කායානුපසේසනාදවනේ පටනේ අරදගන තිදයනේදනේ. කායානු 
පසේසනාදවතේ අපි සාමානදයනේ ඒකතේ විගරහ කරලා බැලුදවාතේ 
පඨවි, ආදපා, දතේදජා, වාදයා. එයිනුතේ වාදයා තමයි දලේසිම. ඒ 
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නිසා හුසේම ගනේනදකාට වාදයා දපාට්ඨබ්බ ධාතුදවනේ 
පටනේගනේනවා. නමුතේ විපසේසනා සෑම ගුරැවරදයකේම සෑම කරමයකේම 
නිතර මතකේ කරනවා, වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුදවනේ පටනේ 
අරගතේතාට වැදේ හමාර දවනේන නම් ඇදහේ සිදු වන සි ේධිය  කේවාම 
තමනේදගේ  කේෂතාව කාර්යකේෂම භාවය වැඩි කරගනේන ඕනෑ බව. 

ඒ නිසා භාවනාදේදී පර්යංකදයේදී අපි තමනේ ගනේනා 
ආනාපාන අරමුණ දහෝ පිම්ීම හැකිළීම අරමුණ මත භාවනා 
කරදගන ගියාට එිදනදා වැඩ කරන දවලාදේදී දයෝගාවචරයා ඇසේ 
දබෝල කරකවා කරකවා දවන ද ේවලේ උඩ පාත බලබල  ඟලනවා 
නම්, සෑමද නාම කියන ද ේවලේ මම අහනේන ඕනැ කියලා ඔකේදකෝටම 
කනේ දයාදාදගන අහනේන හ නවා නම්, හැම ද ේකටම ඉව අලේලඅලේලා 
යන තිරිසනේ සතේතු වදගේ ඔකේදකාම ගඳ බලබලා යනවා නම්, ඒ 
වදගේ කදට් කමදසයියාවකේ නැතිව කෑමටයි කතාවටයි දපළදඹනවා 
නම්, දම් කයට නැති ජාති කුමාර සැප ඉලේලඉලේලා  ඟලනවා නම්, 
හිතට එන ඔකේදකාම වලේ භූත අ හසේ ඔකේදකාම කලේපනා කර කර 
දම්ක නි හසේ චිනේතනය කියල හිතනවා නම්, ඉතිනේ අර චිතේත ීථිය 
පසු දවනවා මිසකේ කවදාවතේ මුලට නම් එනේන නැහැ. 

ඒ නිසා පර්යංක භාවනාව කරනදකාට තමනේට වැටදහනවා 
නම් ඒ මූල කමමසේථානය ිදගේ යම් කිසි පරගතියකේ ඉිරියට යනේන, ඒ 
දයෝගාවචරයා දම් ආයතන භාවනාදේදී සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
දපාදුදේ ද න අවවා ය දතේරැම්අරදගන ඇහැ ඕනැ නැති ද ේවලේ 
ිදගේ දුවවන ගතිය ඉකේමවනේන බලනේන ඕනෑ. ඒ වදගේම කනට 
විවිධාකාර ද ේවලේ අහනේන තිදබන ආශාව පුළුවනේ පරමාණයට, අඩු 
ගාදනේ මධසේථ පරමාණයට ගනේන ඕනැ. නාසයට අපිව මතේ කරනේන 
තිදයන ගතිය දැනදගන අවශ පරමාණය ද නවා. නමුතේ අනවශ 
විියට ඒක ිදගේ මතේ දවනේන ද නේන නරකයි. කටිනුතේ කෑමයි කතා 
කිරීමයි කියන වැඩ ද කකේ කරනවා. ඒ ද කම පුළුවනේ තරම් මධසේථ 
පරමාණයට ගනේන කියල කියනවා. කදයනුතේ තනි ඇදඳේ බුියනේන 
පුරැදු දවනේන කියනවා. ඒකතේ පුළුවනේ තරම් උච්චාසයන මහාසයන 
නැතිව සාමාන නිනේ . ඒ වදගේම තමයි හිතතේ. 
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ආනේන ඒ විිහට අර වැඩ පිළිදවළ යනදකාට ඒකට අපි 
අනුගරහ දනාකරනවා නම්, දම් වැඩ පිළිදවළට දබාදහාම අමාරැයි 
මුලේ බැහැගනේන. ඒ නිසා ඒ මූල කමමසේථානදයේ හිත බැහැදගන 
යනදකාට, මූල කර්මසේථානය සියුම් දේදගන යනදකාට විවිධ 
අරමුණු අතර මූල කර්මසේථානය රැකගැනීදම් සටන කරන දකනාට 
දහාඳටම වැටදහනවා භාවනාව දනාකරපු දකනාට දහෝ භාවනාදේ 
මුලේ අවසේථාදේ ඉනේන දකනාට වඩා එිදනදා ජීවිතදයේදී හිත 
දබ්රාදගන කටයුතු දනාකදළාතේ දම් සියුම් අවසේථාදේදී විශාල 
අවුලකට පතේ දවනවා. හිත දබ්රාගැනීදම් කටයුතේතට තමයි අපි 
ඉනේද්රිය සංවරය කියනේදනේ. දමනේන දමතැනයි ඇතේතටම ඉනේද්රිය 
සංවරය සි ේධ දවනේදනේ. ඊට කලිනේ අපි සමා නේව රකින ඉනේද්රිය 
සංවරය දගෞරවයට දකදරනවා ශර ේධාවට දකදරනවා. නමුතේ දම් 
තරම් පරදයෝජනය සලකලා දනාදවයි. ඒ නිසා විපසේසනා භාවනා 
දයෝගාවචරයාදගේ තමයි දම් සතර සංවර ශීලය දබාදහාමතේම 
ශකේතිමතේ වනේදනේ. ඒක ඉදබ් දවයි කියලා හිතනේන නරකයි. ඒ 
වදගේම තමයි භාවනා කරනේන කලිනේ රකින ඉනේද්රිය සංවරයක නිතර 
ආනිශංස ලැදබයි කියලා හිතනේනතේ නරකයි. නමුතේ ඒ නිසා 
දයෝගාවචරයාට අනුගරහ වශදයනේ, දම් එක එක ඉනේද්රියයකේ සංවර 
කරගැනීදමනේ දවනදාට වඩා ඇතුදළනේ එන කැකේකුමකේ එනවා. 
ඇතුදළනේ එන අවශතාවකේ මතු දවනවා.  

හරියට සි ේධාර්ථ කුමාරයා එදා රෑ ඇවිලේලා බැරි දවලාවතේ 
එළිපතේදතේ එහා පැතේතට ගිහිලේලා, මට මීට පසේදස දකායි  වසක 
දම්  රැවා  කිනේන හම්බ දවයි   නේදන නෑ කියලා සිප වැළඳගතේතා 
නම් එයිනේ එහාට කතා කරලා වැඩකේ නෑ. නමුතේ ඒ දවලාදේදී අර 
දවසේසනේතර ජාතකදයේදී  රැදවෝ  නේ ද නදකාට කීදේ උඹලා 
නැවකේ කරදගන මං දම් සංසාදරනේ එදගාඩ දවනවා. සියලු දලෝක 
සතේතේවයාතේ මම එදගාඩ කරනවා. ආනේන ඒ කලේපනාව ඇති 
කරගතේතා. පුදතේ උඹ දැනේ මම ඉඹිනේන පටනේගතේදතාතේ මම එක පුතයි 
ඉඹිනේදනේ. ඉතිනේ කිඹුලේවතේ පුරයට තමයි දකාටු දවනේදන. මම මුළු 
දලෝදක ඉනේන ඔකේදකාම පුතේතු සිප වැළඳගැනීම සඳහා මදගේ පුතා 
අතහරිනවා. ඒ හිතලා තමයි ආපසු හැරිලා ගිදයේ. ආනේන ඒ වදගේ 
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අභිනිෂේකරමණයකේ, ආනේන ඒ වදගේ ඉනේද්රය සංවරයකේ කරනේන දම් 
දීර්ඝ අභාසයකේ අවශයි. ඒ දීර්ඝ අභාසයකට දලාකු ආරාධනාවකේ 
තිදයනවා.  

සර්වඥයනේ වහනේදසේදගේ දම් ඉනේද්රිය ධමම, විදශේෂදයනේ 
ආයතන ධමම පිළිබඳව තිදබන ගැඹුර දම් විගරහදයේදී දපනේවනවා. දම් 
කවුරැවතේ එළිමහනේ සිර කඳවුරක හිර රැඳවිදයෝ වාදගේ හිර කරදගන 
ඉනේද්රිය සංවරය කරවනේන ඕනැකමකේ සර්වඥයනේ වහනේදසේට නෑ. 
උනේවහනේදසේ දපනේවනේදනේ මං දබෝ මැඩ මුලදී දමච්චර ගැඹුරකේ 
දැකේකා. දමනේන ධමමය. කැමති නම් සා රදයනේ භාර අරදගන ගමනේ 
කරනේන. මට මිනේ එහාට කරනේන ද යකේ නැහැ. “ත ්ම්හහි 
කිච්චමාතප්පං, අක්ඛාතා්රා තථාගතා” තථාගතයනේ වහනේදසේදගේ 
වැදේ දම්ක විවෘතව දපනේවන එකයි. කළ යුතේත නුඹලයි කරනේදනේ. 
කිසි දසේතේම දැකේකවිලේලකේ නෑ බු ේධාගදම්. හරකේ  කේකනවා වාදගේ 
 කේකනේන බෑ. ඉනේද්රිය සංවරයට  කේකනේන බෑ.  කේවනේන පුළුවනේ. ඒ 
පිළිබඳව දහාඳම විගරහය එනේදනේ දම් ආයතනය පිළිබඳ කතා කරන 
දවලාදේදී. දකාච්චර සියුම් , රෑපයතේ ඇහැතේ තිබුණාට ඒ ද ක 
දකදලසිලා නෑ. ඒ ද දකේ ඵසේසපංචමක ධර්ම නෑ. දම් ද ක එකතු 
වන චිතේතක්ෂණදයේ තමයි දම් දසේරම සංසාදර් පටනේ අරගනේදනේ. 
අනේන ඒ දවලාව එනදකාට අපි එළඹ සිටි සිහිය නැතිව චඃ කීදවාතේ 
එදහම විනාඩියකේ පහු දවලා චඃ තමයි. හරියට ඒ දවලාවටම එළඹිලා 
හිටිදයාතේ චිතේතක්ෂණ ද කතුනකේ යනේදනතේ නැහැ. වහාම අකාලිකව 
ධමමය වැටදහනවා. 

ආනේන ඒකටයි දම් එළඹීම. ඒකට තමයි දම් අධිශීල ශික්ෂාව. 
අධිචිතේත ශික්ෂාව, අධිපරඥා ශික්ෂාව. ඒ නිසා ගැට ගහදගන අවුරැදු 
ගණනේ භාවනා කරන දකනාට අර තීරණාතේමක දමාදහාත 
දනාඑළදඹනේනටතේ ඉඩ තිදයනවා. කිසිම හැලහැපේපුමකේ නැතිව 
කලබල දනාකර භාවනා කරන දකනාට කාරණාව දතේරැම්ගතේතා 
නම්, එක චිතේතක්ෂණදයනේ දම්ක කපාදගන යනේන පුළුවනේකමකුතේ 
තිදයනවා. සර්වඥයනේ වහනේදසේටවතේ දම්දක අධිකාරියකේ නෑ උඹට 
විතරයි නිවනේ  කිනේන පුළුවනේ, උඹට බෑ කියලා කියනේන. උනේ 
වහනේදසේ  නේදනේ අනුසය ආශරව ධමම විතරයි. දම්කට ලෑසේති දවලා 
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තිදයන, දම්කට දපළගැහිලා තිදයන ඉනේද්රිය ධමම තිදයනවා නම් 
දම්ක දවනවා. සර්වඥයනේ වහනේදසේට විනිශේචය කරනේන බැහැ. 
දයෝගාවචරයාට තිදබනේදනේ තමනේට පුළුවනේ තමනේ ගැන විනිශේචය 
කරනේන. හැම දවලාදවම ඉනේද්රියකේ වැඩ කරනවා කියනේදනේ අර 
කිේව නව ආකාරදයනේ අපි බැඳිලා සංදයෝජන වඩනවා. අඩු ගාදන 
බැදඳන බවට අවදබෝධ කරගනේන පුළුවනේ නම් ඒ බවට අවි වනේන 
පුළුවනේ නම් ඒක තමයි මනුෂ ශිෂේටාචාරදයේ උසසේම හැියාව. ඒක 
තමයි දබෞ ේධ සංසේකෘතිදයේ ඉහළම සංසේකෘතිය. ඒක තමයි 
මහතේමදයකුදගේ තිදයන ඉහළම මහතේමා ගතිය.  

ඒ නිසා දම්වාට කියනවා අපි ආර්ය ධමම කියලා. එක 
දමදනහි කරන චිතේතක්ෂණයකේ චිතේතක්ෂණයකේ පාසා අපි 
ආර්යතේවයට පතේ දවනවා. ඒ දමදනහි කරන චිතේතක්ෂණයක තිදබන 
ගැඹුර ඒදක තිදබන පරදයෝජනය දමතකැයි කියනේන බැහැ. දමනේන 
දම්දකනේ තමයි අපි අසූචියට වැදටනවා , රතේරනේවලට වැදටනවා  
කියලා දමදනහි දවනේදනේ. ඒක හැම දමාදහාතකම අපිට ශු ේධ 
අවසේථාවකේ ලැබිලා තිදයනවා. නමුතේ අපි දම්කතේ ආනුපුබ්ී 
පිළිදවලට ටිදකනේ ටික ටිදකනේ ටික කරමානුකූලව ියුණු කරදගන 
යාමකේ තමයි දම්දක සි ේධ දවනේදන. ඒ නිසා කලේපනා කරගනේන 
ඕනෑ අර හතළිසේහතකේ ධමම ද ේශනා දගවාදගන අපි දමතැනට ආදේ 
ඒකට අවශ ප නම සකසේ කරගනේනයි. ඒක නිකම්ම නිකම් වුණා 
දනදමයි. ඒ කාදලේ අපි අතර යම් යම් ආකාරදයේ දපළගැසේීම් ි යුණු 
ීම් සි ේධ වුණා. ඒ දපළගැසේීම ඉිරියට දගන යාම තමයි දම් 
දයෝගාවචර ජීවිතය කියලා කියනේදනේ. ඒකයි අපි දමදහම වැඩ කරන 
පිරිසකේ එකතු දවලා කටයුතු කරනේදනේ. දම් සේිපස දායකදයෝ 
ඔකේදකාම වට දවලා අපට උ ේ උපකාර කරනේදනේ. 

ඒ නිසා අපි අ  ද ේශනා කරපු ධමම දකාට්ඨාශයතේ අනුනේදගේ 
මනිනේන යනවා දවනුවට තමනේ කරදගන යන වැඩ පිළිදවළ තවතේ 
සූකේෂේමව තවතේ අවදබෝධදයනේ තවතේ දහේතු පරත සහිතව 
වටහාදගන, තවතවතේ එළඹ සිටි සිහියකිනේ වර්තමාන දමාදහාදතේම 
හිත පැවැතේීම තුළිනේ දයෝනිදසෝමනසිකාරය සෘජු කරදගන ඉනේද්රිය 
ධමම, ඒ වදගේම ආයතන ධමම අවදබෝධ කරදගන ස ේධා, විරිය, සති, 
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සමාධි, පරඥා කියන ඉනේද්රිය ධමම ියුණු කරදගන, තමතමනේ 
බලාදපාදරාතේතු වනේනා වූ, දම් දගෞතම බු ේධ ශාසනදයනේ 
බලාදපාදරාතේතු වනේනා වූ ඒ සැබෑ දවනස දම් ජීවිතදයේදීම 
අතේදැකගනේන දම් ධමම දකාටසතේ තමතමනේදගේ අතේදැකීමතේ දහේතු 
දේවා! වාසනා දේවා! කියන පරාර්ථනාදවනේ අ ට නියමිත ධමම 
ද ේශනාව දමතැනිනේ සමාපේත කරනවා. 
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49 │ ජිව්හායතනය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු: 

ඉධ, භික්ඛ්ව භකි්ඛු ජිව්හඤ්ච පජානාති, ර්ස ච පජානාති, 
යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා 
ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස පහානං ්හාති තඤ්ච පජානාති. 
යථා ච පහීනස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො ්හාති තඤ්ච 
පජානාති’තී. 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්තසයන් අවසරයි. අසනකුත් සම් 
උපාසක පිරිසත් එක්ක සම් යන දීර්ඝ ධර්ම සද්ශනා මාලාවක අද සම් 
මුල පිරැසව 49 වන අංකයටයි. සද්ශනා වශසයන් ගන්නවා නම් 
සතිපට්ඨාන සූතරයයි අපි මුලට තියාගත්සත. එහි අපට වැටසහන 
පරමාණයට මූලධර්මත් පරාසයෝගික කාරණාත් ඉදිරිපත් කරගනිමින් 
කායානුපස්සනාදී කරමයට ඒ මුල් අනුපස්සනා තුන විවරණය කරමින් 
විකාශය කරසගන සගවාදමමින්, දැන් සම් සපැමිණිලා කාලය ගත 
කරන්සන ධම්මානුපස්සනාසව.  
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ඒ ධම්මානුපස්සනාසවත් නීවරණපබ්බ ස්කන්ධපබ්බ කියන 
සදක නිමා කරමින්, දැන් ආයතනපබ්බය තමයි සම් සැරිසරන්සන. 
ආයතන පර්වය පරධාන වශසයන් කාටත් පරසිද්ධ තාසලට හයකට 
කඩල තමයි සම්සකදි සර්වඥයන් වහන්සස සද්ශනා කරන්සන. ඒ හය 
අජ්ඣත්තික බාහිර වශසයන් ආධයාත්මික බාහිර, ඇතුළත පිටත 
කියල වසග ගත්සතාත් එතන සදාළහක් සවනවා. ඒ සදාළහ නිසා 
උපදින්නා වූ සංසයෝජ්න ධර්ම හයක් සවනවා. සම් ආකාරයට ඒකත් 
එක එක ආයතනයක් වශසයන් ගත්ත මාතෘකාව අනුමාතෘකාවලට 
සකාටල සබදල තමයි සම් විගරහයට ඉදිරිපත් කරන්සන. නමුත් ඒ 
පූර්ණ සද්ශනා අනුකරමසයන් සද්ශනා විලාසසයන් ගියා නම්, අපි 
එතන ඒ ආයතන හයම සංගරහ කරසගන යනසකාට ‘ජිව්හඤ්ච 
පජානාති, ර්ස ච පජානාති’ කියන සම් ආයතනය ජිේහායතනය 
වැසටන්සන හතරකට. 

ඒ කියන්සන අපි ආයතන පර්වසය දැන් හතරසවනි එකට 
ඇවිල්ල. එක සදක තුන ගත කරල තිසයනවා. ඒ කියන්සන ‘චක්ඛුඤ්ච 
පජානාති, ්සෝතඤ්ච පජානාති, ඝානඤ්ච පජානාති’ කියන තුන අපි 
පසුගිය සතිවල අනුකරමසයන් ඉවර කරසගන ඇවිල්ල දැන් සම් ගත 
කරන්සන ‘ජිව්හඤ්ච පජානාති’ කියන තැන. ඒ නිසා අද මාතෘකාවට 
සයාදාගත්සත සූතරදයේ දැක්සවන ආකාරයටම සනසවයි. අපට 
ගැළසපන සකාටස පාළිය සවන් කරලයි ගත්සත. අදපේ දිව විවිධ 
පැතිවලින් මනුෂය ජීවිතසය සබාසහාම තීරණාත්මක සදයක් බවට 
පත් සවලා තිසයනවා. අසප් ශාසනසය පරධාන වශසයන් හික්මවිය 
යුතු තැන් ද්වාර කය, වචන, මන කියල තුනකට කඩනසකාට සම් 
මැද තිසයන ඇට නැති දිව, නැත්නම් වචී ද්වාරය සබාසහාමත්ම 
වැදගත් සවනවා ඉනේද්රිය සංවරයට. නැත්නම් බරහ්මචරිය පරතිපදාවට. 
ඒකටත් මුල් සවන්සන දිවමයි. ඒ වාසග්ම අසප් සූතර සාහිතයසය් 
පරධාන වශසයන් සපන්නලා දීලා තිසයනවා ‘එකං නාම ක ිං?’. සම් 
පුංචි දරැසවක්සගන් බුදු හාමුදුරැසවෝ අහන පරශ්නයක්. ‘එකං නාම 
ක ිං?’ එක නම් කිම? එතනදි ඒ දරැව සදන උත්තරය තමයි ‘ස්බ්බ 
සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’. සයිලු සත්තු ආහාරසයන් යැදපති, ආහාරසය් 
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පිහිටයි. එතසකාට සම් ආහාර සම්බන්ධසයනුත් දිවට කෘත කිහිපයක් 
තිසයනවා. 

අපි අසනකුත් ද ේ, ‘ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ - 
කියල ගත්ත සද්වල්වල සබාසහෝම සරල විගරහයක් ගත්සතාත් දැකීසම් 
කෘතයය සඳහා ඇස් සදකක් සදසපාදළේ තිසයනවා. ඇහීසම් කෘතයය 
සඳහා කන් සදකක් සදසකාසන තිසයනවා. ආඝරාණ කෘතයය සඳහා 
නාස් පුඩු සදකක් මූණ මැද තිසයනවා. නමුත් කතා කිරීම සහ ආහාර 
ගැනීසම් කෘතය සදකම සඳහා මුඛයයි දිවයි තමයි තිසයන්සන. ඒ 
නිසා සම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් කෘතයයක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කෘතයසය් 
පරධාන වශසයන්ම මනුෂයයකුට සැක කුකුස් උපදවන්ඩ, අනික් අයත් 
එක්ක සංසාසර පටලවන්ඩ, අවුල් කරවන්ඩ සබාසහෝමත්ම උදවු 
සවනවා ජිේහායතනය. නැත්නම් අපි මීට වැඩිය ටිකක් විකාශය කරල 
ගත්සතාත් මුඛය කියන එක. එහිදී පරශ්න ඇති කරසගන ඒ පරශ්න 
විසඳීම සඳහා විසශ්ෂඥ සස්වාවල් බලාසපාසරාත්තු සවනවා. පිළියම් 
කරම සහායනවා. ඒක තමයි විසශ්ෂසයන්ම මනුෂය සලෝකසය් 
කියනේදනේ. සමාකද, අනිකේ සත්තුන්සග කතා කරිීසම් ස්වභාවය 
සමච්චර සංකීර්ණ නෑ. එකිසනකාට උඹ උඹ, සතෝ සතෝ, වර වර, 
පලයං පලයං කියකියා ‘ත වං ත වං ්පසුඤ්ඤං’ ආදී වශසයන් සදයක් 
ඇත්සත නෑ සත්තුන්සග. මනුෂයයාසග් වයවහාර භාෂාසේ තිසයන 
විචිතරත්වය නිසා පරශ්නත් හරිම විචිතරයි. 

නමුත් විදශේෂදයනේම සතිපට්ඨානසය්දී සංගරහ සවන්සන 
ආහාර සම්බන්ධ සකාටසටයි. ‘ජිව්හඤ්ච පජානාති, ර්ස ච පජානාති, 
යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ 
කියල ඒසක ගන්නසකාට අර වයවහාර කතා පැත්ත සනසවයි, දිසේ 
කෘතයය වශසයන් ගැසනන්සන රස බැලීසම් කෘතයයයි. සම් රස 
බැලීසම් කෘතයසය්දී සංසයෝජ්න උපදවන ආකාරය ඇහැට රෑපයක් 
වැටිච්චාම බලන හිත එසතන්ට කිට්ටු වුණාම එතන සිදු වන 
කරියාවලියට සබාසහෝමත්ම සමානයි. ඒසකදි මූලධර්මානුකූලව කසිිම 
සවනසක් ඇත්සත නෑ. කනට සද්දයක් වැටුණා, අහන සිත පහළ 
වුණා, එතනත් සංසයෝජ්න පහළ සවන්ඩ පුළුවන්. නාසයට ගඳක් 
සුවදක් වැදුණා. එතනට නාසසය් සිත පහළ වුණා නම්, ස්පර්ශය 
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පවතින තාක් කල් එතන සංසයෝජ්න පහළ සවන්ඩ පුළුවන්. ඒ වාසගම 
තමයි දිවට රසක් වැටුණාම ඒ රස නිසා සිත එසතන්ට ඇදී ගියා නම්, 
එතන ස්පර්ශය පහළ වණුා නම් එතනදි සංසයෝජ්න පහළ සවන්ඩ 
පුළුවන්. සම් තතේත්වය දිහා බලාදගන යනසකාට ඇසහන්, කසනන්, 
නාසසයන්, දිසවන් කියන සම් හතරාකාරසයන් පහළ වන සංසයෝජ්න 
ධර්මවලින් අද වටහාගන්ට හුඟක්ම අමාරැ ඇසහන් පහළ වන 
ආකාරය. සමාකද ඒ තරම්ම සූක්ෂ්මයි. ඒ තරම්ම දක්ෂ සවන්ඩ ඕනෑ 
ඒසක මුල පාදාගන්ඩ. ඊට වැඩිය යම් කිසි පහසුවක් දැසනනවා 
පුළුවන්කමක් තිසයනවා දක්ෂ සයෝගාවචරයින්ට, ඇහීසම්දී කන 
මාර්ගසයන් පහළ වන සංසයෝජ්න අඩු කරගන්ඩ. සමාකද, ඒසක 
කරියාවලිය අච්චරම යුහුසලුු නෑ වාසග. 

සවන විදියකට කියනවා නම්, අසප් ජීවිසත සංසාසරට ඇද 
බැඳ තැබීමට සලාකුම දායකත්වයක් සදන්සන ඇසහන්. ඊගාවට තමයි 
කන. ඒ නිසා කනින් සිදු වන සම් ගැට වැසටන ආකාරය, අපි සම් 
සංසාසරට බැසඳන ආකාරය ඇහැ වසග්ම සංකරී්ණ නෑ. ටිකක් 
සල්සිසයන් අඳුනගන්ඩ පුළුවන් - නමුත් අර කලින ්මතක් කළා වසග 
දක්ෂ සයෝගාවචරයින්ට. ඊගාවට ආඝරාණය ගත්සතාත් ආඝරාණසයන් 
සංසාර වට්ටයට එච්චරම ඇසහන් කසනන් විතර සපාසහාර 
වැසටන්සන නෑ. ඊට අඩ ුපරසද්ශයකින් වැසටන්සන. ඒ නිසා ගැසට් 
වැසටන්සන ටිකක් සහමිහිට සහමිහිට වසග. ඒ නිසා අල්ලගන්න 
පහසුවක් තිසයනවා. ඊටත් වඩා පහසුවක් තිසයනවා දිසවන් සම් 
ගැසට් වැසටන හැටි. ඒ වුණාට සෑසහන පරසද්ශයක් පඹ ගාසල 
පැටලිච්ච නරියා වාසග ඒ ගැටවල පැටලීසගන ගත කරන බව 
සප්න්ඩ තිසයනවා. විසශෂ්සයන්ම ඔය පළසවනි ශතවර්ෂ දහසය 
පමණ ශාසනය පිළිබඳ ලයිවිච්ච සපාතුත් ඊට පසු කාලසය ලියවිච්ච 
සංගරහ ගරන්ථත් බලපුවාම ඒ කාලය තුළ ඇති වුණා වූ ශාසන 
පරිහානිසය් පරතිඵලයක් වශසයන්සදෝ, සම් දිව සකසරහි රස සකසරහි 
එයින් ඇත ි සවන්නා වූ සංසයෝජ්න ධර්ම සකසරහි පිහිටිය යුතු 
ආකාරසය් තිබුණු ඒ නැවුම් ගති දුබල වීම නිසාසදෝ පිළුණු වීම 
නිසාසදෝ, හුඟාක් කතා හුඟාක් සංවර කරම විධි දිවට සම්බන්ධ කරල 
රසට සම්බන්ධ කරල සඳහන් කරල තිසයනවා. අදත් භික්ෂු සමාජ්ය 
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ගත්සතාත්, උපාසක ඇත්තන්සග සමාජ්ය ගත්සතාත් දම්ක නිතර 
කතාබහට ලක් සවන සදයක් බවට පත් සවලා තිසයනවා. 

ශාසන ඉතිහාසය බලනසකාට සප්න්සන සම් භකි්ෂූත්වසය් 
සහ උපාසකත්වසය් මූලකි පරමාර්ථසයන් ඈත් සවලා ඒ ළාමක 
සද්වල්වලට හැසරනසකාට කටින්, රස මාර්ගසයන් පටලැසවන්ඩ 
තිසයන අවස්ථාව වැඩියි. නමුත් අද භාවනා කරන පිරිසක් වශසයන්, 
නැත්නම් එහිම පූර්ණ කාලසය් සයදී ගත කරන පිරිසක් වශසයන් අපි 
සත්රැම් අරගන්ට සවනවා සමහි ඇත්තා වූ ආසේතික පැත්ත, සාධනීය 
පැත්ත. අපි සම් ගත කරන්නා වූ පූර්ණකාලීනව අනුන් සදන සද් මත 
යැපිලා ඒ අය සකසරහි සමාජ් සස්වාවන්, සලෝක වර්ධන, සුසාන 
වර්ධන වැඩ කරනවා සවනුවට තමතමන්සග් වැඩක් බලාසගන 
භාවනා කටයුතු කරනසකාට, අර මුල් අවුරැදු දාසහ කාසල විතර 
ආර්යයන් වහන්සස්ලා ඒ ආර්ය වංශසය්දී සමච්චර සම් භයානක දිව 
මාර්ගසයන් රසය මාර්ගසයන් සංසයෝජ්න ධර්ම පහළ සනාකරසගන 
ගත කළ ජීවිතයත් අද අප ඒ සඳහා කරන පරයත්නයත් බලනදකාට, 
අපිට ඒ ආර්යයන් වහන්සස්ලාසග් තිබුණු ඒ නැවුම් මිහිරියාව ‘අ්හා 
සුඛිං අ්හා සඛුිං’ කියකියා ගත කළ ආකාරයට අපට සකාච්චර ගත 
කරන්ඩ පුළුවන් සවයිද කියලා බැලුසවාත්, සම් ආහාර සම්බන්ධසයන් 
සහෝ දිව සම්බන්ධසයන් සහෝ ඔච්චර භය සවන්ඩ සදයක් නෑ. හැබැයි 
භය විය යුතු කාරණා ටික නම් අනිවාර්යසයන්ම දැනසගන තිසයන්ඩ 
ඕනෑ. එසහම නැත්නම් සම්ක සැහැල්ලු කරගත්සතාත් විශාල 
වශසයන් සයෝගාවචර ජීවිතය හානි කරන්ඩ සයෝගාවචර ජීවිතය 
දුර්වල සවන්ඩ සහ්තු සවනවා. ඒ නිසා කාරණාව දැනගන්ට ඕනෑ. 
නමුත් ඒක ආසේතික පැත්සතන්, සාධනීය පැත්සතන්, හැකි සංඥාව 
පැත්සතන් ගත්සතාත් තමයි අපට සම්ක සතිපට්ඨානයක් සවන්සන. 
එසහම නැත්නම් තිසයන පරශ්න වැඩි කරන, වික්ෂිප්ත භාවය ඇති 
කරන, සංසයෝජ්න ධර්ම වඩන පැත්තක් සවයි. 

ඒ නිසා අද සම් විනාඩි ස්වල්පය තුළ බලාසපාසරාත්තු 
සවන්සන අපි සම් ගත කරන ජීවිතයත් එක්ක බලනසකාට එවැනි 
සංසයෝජ්න ධර්ම පිළිබඳව අපට සකාච්චරක ආරක්ෂාවක් තිසයනවද? 
ඒ ආරක්ෂාව සමහර විට සනාදැනුවත්කම නිසා අපිටතේ අර සාමානය 
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එදිසනදා ජීවිතවලදි පරශ්න ඇති කරගන්න ඇත්සතා වසග් පඹගාසල 
පටලවාසගන ඉන්න සවනවද? ඒ සඳහා බලනසකාට අපිට අසප් 
වගකීම් යුතුකම් ඉන්ද්රිය සංවරය පැත්තට සකාච්චරක් නම් ශාසනය 
තිසයනවද කියල බැලුසවාත් හරිම සනේසතෝෂ සවන්න පුළුවන්. ඒ ගත 
කරන ජීවිතය පිළිබඳව ‘අ්හා සුඛිං අ්හා සුඛිං’ කයිකියා අපිට සතුටු 
සවන්ඩ පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉස්සසලල්ම බලමු සම් දිවත් සම් කියන 
රසයත් සංසයෝජ්න ධර්ම පහළ වීමත් පිළිබඳ යාන්තරණය. ඒක 
ඇත්තටම අපි කලිනුත් සාකච්ඡා කළා ඇහැ සම්බන්ධසයනුත්. 

ඒක නැවත මතක් කරදතාතේ - ඇසහ්දි වඩාම යුහුසුලුව සිදු 
වන නමුත් දිසේදී සම්ක දැන දැන දැක දැක සහමිහිට සිහි බුද්ධියකින් 
යුක්තව කටයුතු කරනසකාට අලල්ාගැනීසම් හැකියාව වැඩි බවක් අපි 
කලින් මතක් කරගත්තසන. ඒ නිසා සම් යාන්තරණය දැනගැනීමත් 
සමහර විසටක ඒ පිළබිඳ මතකය අලුත් කරන්ට, ඒ වසග්ම 
කුසලච්ඡන්දය උපදවල ආහාර සම්බන්ධ සවනසකාට සතිමත් 
සවන්ට, ඉන්ද්රිය සංවරය සවන්ට පිටුවහලක් සවනවා; සවන්ට ඉඩ 
තිසයනව. මූලපරියාය සූත්රයය සඳහන ් කරනව ‘මුතං මුත්තා 
සඤ්ජානාති’. අපි සාමානයසයන් සළායතන පිඬු කරනසකාට දිට්ඨ, 
සුත, මුත, විඤේඤාත කියල හතරකටයි ගන්සන. දිට්ඨ කිේවාම චක්ඛු 
සම්බන්ධ දැකීම සම්බන්ධ කෘතයය; එසහම්මම ඒ ආයතනය සම්පූර්ණ 
දිට්ඨ කියල පැත්තකට කරනව. සුත කිේවාම සුතය ඇහුම්කන් දීම, 
කන සහ ශබ්ද සම්බන්ධ කරගන්නව. විඤේඤාත කිේවාම හිත සහ 
ධම්ම ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතසකාට නහය, කට, ශරීරය 
නැත්නම් ආඝරාණය කිරීම, රස බැලීම සහ පහස ලැබීම කියන සම් 
තුනට මුත කියන නාමය සඳහන් කරනවා. ‘මුතං මුත්තා 
සඤ්ජානාති’ නහයට ගඳක් වැදුණා. කටට දිවට රහක් වැටුණා. කයට 
පහසක් ලැබිච්චාම ඒක හඳුනාගැනීමක් අපි කරනව සකසලස් සහිත 
හිසතන්. හඳුනයි. හඟී. දැන් දිවට රසක් වැටුණා කියල හඟ.ී ‘මුතං 
මුත්තා සඤ්ඤත්වා මුත්තා මඤ්ඤති’. ඊට පස්සස ඒක තෘෂ්ණා 
දෘෂ්ටි වශසයන් මාන වශසයන් මඤ්ඤනා කරනවා. සහාඳ රසක්, 
සම්ක මට විතරයි ලැබුසණ, සම්ක ලැබුණා සහාඳයි ආදි වශසයන් 
මමායනසයන් යුක්තව සම්ක මඤ්ඤනා කරනවා. ඒකට කියන සවන 
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වචනයක් සයාදල නෑ. තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන සහිතව ඒ ඒ අතට ඒකම 
කල්පනා කිරීමක් තමයි මඤ්ඤනා කරන්සන. 

ඒක අර කියන විදියට සහාඳ මිහිරි රසක් පිළිබඳව සවන්ඩ 
පුළුවන්. රස මසවුලක් භුක්ති විඳින සවලාවට, එසහම නැත්නම් 
තමන්සග රැචිය පරිදි සනාලැබිච්ච සවලාවට ඇති සවන්නා වූ 
අපරියකර අදහසක් සවනඩ්ත් පුළුවන්. අමනාප අදහසක් සවන්ඩ 
පුළුවන්. ඒ සකාසහාම සකරැවක්වත් ඒවා තෘෂ්ණා මාන දෘෂ්ටිවලට 
බැඳිල තිසයන නිසා මඤ්ඤනා කරනවා. ඒ මඤ්ඤනාව නිසා 
‘මුතස්මිං මඤ්ඤති’. තමන්සග් රස ගත්සතාත් අපි සම් අවස්ථාසේදී 
උදාහරණයක් විදියට මුතසයන් තමයි අවසබෝධ කරගන්සන. හුඟාක් 
සතුටුදායක ආහාර සේලක් ලැබුණ නම් මම වාසනාවන්තයි. සම් 
ආහාර මාර්ගසයන් මට හැමදාම දිව පිනවන සහාඳ ශරීර ශක්තිය සදන 
සපෝෂය ආහාර ලැසබනවයි කියල ඒ ආහාර මගනිේ, ආහාර ලැබීම 
සම්බන්ධ කරසගන දිගින් දිගට මනස් විකාර ඇති කරගන්නවා. හිසත් 
සතාරනේ ගහනවා. එසහම නැත්නම්, හැමදාම සකාසහාම සකරැවක්වත් 
මට ලැසබන්සන සම් නරක එේවමය ිකියල මුතස්මිං කිේවම එේවා 
විෂසයහි ආහාර විෂසයහි කල්පනා කරනවා. මසග ළඟට එනසකාට 
සකාසහාමටක්වත් සකායි සද්ත් සහාඳට රසවත්ව එනව, මට හම්බ 
සවනව කියල එක්සකා සහාඳ පැත්ත. එසහම නැත්නම් මම සකාච්චර 
ජ්ාති කාට උදේ සකරැවත් සකාච්චර කියල දුන්නත් මට නම් හම්බ 
සවන්සන හැමදාම සම් වසග් කාඩි සහාදියි සදකඩ හාසල බතුයි තමයි 
කියල නිතසරෝම ඒ ආහාර පිළිබඳව කල්පනා කරනවා. ඒ එක විදියක්. 
සමහර ඇත්සතා ඉන්නවා දැකගන්ඩත් පුළුවන් සහත්ුත් තිසයනව. ඒ 
වසග් තමයි කල්පනා කරන්සන. 

එසහම නැත්නම් ‘මුත්තා මඤ්ඤති’. එසහේ සහාඳ සද් 
ලබන්සනක් මම. එසහේ නරක සද් ලබන්සනක් මම කියල ඒ ආහාර 
මාර්ගසයන් මසමක් සපෝෂණය කරනවා. මසමක් සමුද්දීපනය 
කරනවා. එසහම නැත්නම් මසමක් පහත් කරල සලකනව. ‘මුතස්මිං 
මඤ්ඤති මුත්තා මඤ්ඤති’. ඊගාවට ‘මුතං අභිනධ ති’. සහාඳ සදයක් 
ලැබුණා නම් ඒක අභිනන්දනය කරනවා. ‘මුතං ්මති මඤ්ඤති’. සම් 
මුතසයනේ තමයි මසග් ආත්මය සපෝෂණය කරගන්සන. ආත්ම 
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සපෝෂණයක් ඇති කරසගන ඒක අභිනන්දනය කරනවා. ඉතින් එතනදි 
පරශ්නයක් එනවා. අපි කලනිුත් මඳ වශසයන් ඒක විගරහ කළා. නරක 
ආහාරයක් ලැබුණාම සකාසහාමද ඒක අභිනන්දනයකට වැසටන්සන. 
සහාඳ ආහාරයක් ලැබිච්චාම නම් ඒක අභිනන්දනය කරනවා රස 
විඳිනවා කියන එක සත්සරනවසන. නරක ආහාරයක් ලැබිච්චාම 
සකාසහාමද අභිනන්දනය කරන්සන කියල හිතලා බලමු. ඒක 
දමදහමයි: 

අපි හිතමු සම් වසග් උපාසක ජීවිතයට පත් සවලා සහෝ සම් 
වසග් පැවිදි ජීවිතයට පත් සවලා අනුන් සදන්නා වූ ආහාරයක් සහාඳට 
බඩගිනි සවලාවක ගිහිල්ලා බලාසපාසරාත්තු සවනව. නමුත් 
ලැසබන්සන සම් සීතල සවච්චි එච්චර මිහිරි නැති රළු ආහාරයක් 
කියල. ඉතින් ඒ සවලාසවදි ඒක දකිනසකාටම සම් ආහාරසයන් 
කල්පනා සවනව මට අද ලැබුසණ රළු නුහුරැ අපරියකර ආහාරයක්. 
ඒ අහාරය මං වැනි සකසනකුට ගැළසපන්සන නෑ. ආහාර සහාඳ නෑ. 
මට ලැසබන්න තිබුසණ මීට සහාඳ එකක්. ඒ නිසා මට, මසග් 
ආත්මයට සම්ක අඩුපාඩුවක් ආදි වශසයන් කල්පනා කරල ඒක 
සංසන්දනය කරනවා තමන් සහාඳටම විඳපු, විඳිනන් කැමති මිහිරි 
ආහාරයක් එක්ක. එතසකාට අර මිහිරි ආහාරය කල් ඇතිව විඳලා 
සහෝ අහලා සහෝ දැකලා සහෝ තිබුණ එක සබාසහාමත්ම ඊට වැඩිය 
පරස්පර විසරෝී සුව එළවන සදයක් නම්, ඒ හා සමාන පරසද්ශයක් ඒ 
පරපංච සිතුවිලි පහළ සවනවා. ඒ සිතුවිලි පහළ සවන්ඩ පරධාන 
වශසයන් සහ්තු සවන්සන සම් දැනට ලැබිච්ච නීරස ආහාරයට වඩා 
ඊට කලින් තමන් භුක්ති විඳල තිසයන අර මිහිරි ආහාරය. ඒ නිසා 
එතනත් මිහිරි ආහාරය සකසරහි ඇත්තා වූ අභිනන්දනය වැඩි සවන්ට 
සවන්ට මිහිරි ආහාරසයන් ලබලා තිබුණ අභිනන්දනය වැඩි සවන්ට 
වැඩි සවන්ට දැන් සම් ලැබිලා තිසයන ආහාරය පිළිබඳව ද්සේෂය වැඩි 
සවනවා. එපා වීම වැඩි සවනවා. අමිහිරියාව වැඩි සවනවා. ඒ නිසා 
එතනත් අභිනන්දනයමයි සහ්තු සවන්සන. 

ඒ නිසා සම් දුකට පරධාන සහ්තුව හැම සවලාසවම තෘෂ්ණාව. 
සවන විදියකින් කියනව නම් ද්සේෂයටත් සහ්තුව තෘෂ්ණාවමයි. ඒ 
නිසා සංසාසර එකම සමදුය සතයයයි සපන්නල තිසයන්සන - ඒ 
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තණ්හාවයි. ඉතින් ඒ තණ්හාව ඇති සවන්සන දස්ේෂය මාර්ගසයන් 
නරක සද ් ලැබිච්චහම. සහාඳ සද් ලැබිච්චාම සහාඳ මාර්ගසයන්. 
සමන්න සම් විදිහට අභනින්දනය කරපුවාට පස්සස ඒ පුද්ගලය 
අභිනන්දනයට ලක් වුණාට පස්සස දිගින් දිගටම කල්පනා කරනවා, 
සැලසුම් කරනවා. ඒසකදි සම් පුද්ගලයසග තිසයන අභිනන්දනයට 
සහ්තුව ‘අපරිඤ්ොතං තස්සාති වොමි’. සම් පුද්ගලය ඒ රස බලන 
සවලාසවදි දිවත් එක්කයි සම් හැසපන්සන. සම් රස සද්කුයි නැත්නම් 
ආහාරයකුයි සම් ගැටුසණ. සම් නිසා මසග් හිත සම් විදිහට ආහාරය 
විෂසයහි කල්පනා කරනවා. ආහාරසයන් කල්පනා කරනවා. ආහාරය 
සම්බන්ධ කරල ආත්මය ගන්නවා. එසහම නැත්නම් අභිනන්දනය 
කරනවා කියන සම් සිතුවිලි වැට එකක්වත් සතියට සහෝ 
සම්පජ්ඤ්ඤයට අහු සවලා නෑ. ඒ පුද්ගලයා මම කනවා, ඒ කන 
ආහාර සමසහමයි ආදි වශසයන් සම්පූර්ණ පරඥප්තිසය් ගිලිල ඒ 
ආහාර මතින්ම අසයෝනිසසෝමනසිකාරදයන්ම සනාමගින් කල්පනා 
කිරීම නිසා සම් අපරිඤ්ාතය සිද්ධ සවනවා. 

හරියට බැලුවාම ආහාරය කියලා කියන්සන රෑප ධර්මයක්. 
සම්ක පිළිබඳව පහළ සවන්නා වූ සහාඳ නරක සතිුවිලි කියන්සන 
නාම ධර්ම. සම් නාම රෑප ධර්ම වහා ඇති වී වහා නැති වී යනවා. 
සම් එක එකක් එකිසනකට සහ්තු සවනවා. සම් නිසා විවිධාකාර 
තණ්හා මාන දෘෂ්ටි පහළ සවනවා. අභිජ්ඣා සදාමනස්ස පහළ 
සවනවා ආදි වශසයන් කිසිම සදයක් දැකගන්ට කලඑළියක්, මුල 
පාදාගැනීමක් නෑ. ඒ සමාකද ඒ පුද්ගලය ඒ ආහාර පිළිබඳව, දිව 
පිළිබඳව, රස පිළිබඳව කල්පනා කරන්සන්ම දෘෂ්ටි මාන ඇතිව. ඒ 
නිසා පරිඤ්ාතයක් ඇත්සත නෑ. විශිෂ්ට ඥානසයන් දැනගැනීමක් 
ඇත්සත නෑ. සමන්න සම් අවස්ථාවට එනසකාට ඒ පුද්ගලයට සම් 
තිසයන මානසිකත්වය යටසත් නුපුහුණු, නාහපු, සත්පුරැෂයන් දැක 
නැති, සත්පුරැෂයන්සග් ඇසුර සනාලබපු, සත්පුරැෂ ධර්මයට දක්ෂ 
නැති, ආර්යයන් වහන්සස්ලා දැකලා නැති ඒ පු ේගලයාට සම්ක තමයි 
ඒකායන කරමය. ආහාර නිසා සහාඳ සහෝ නරක සිතුවිලි පහළ 
සවනවා. 
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සම් පහළ ීම නිසා ඒ පුද්ගලයට එතනම සදාරටු නමයක් 
මාර්ගසයන් ඒ බැඳීම සදි්ධ සවන්ඩ පුළුවන්. උත්පාද කාරණාවක් 
සවන්ඩ පුළුවන්. මම අනිත් දවසස මීට වැඩිය සහාඳ ආහාර ලබන්ට 
සමන්න සමසහම සමසහම සැලසුමක් කරන්ට ඕනෑ කියල එතනදීම 
උත්පාද සහ්තු ඇති සවනවා. උත්පාද කාරණා ඇති සවනවා. ඊගාවට 
පවත්ති කාරණා. සම් සහාඳ එකක් ලැබුණා, දිගින් දිගටම සම්ක 
ලබන්ඩ සමන්න සම් විදියට පරවෘත්ති වශසයන් මං සම්කට උදවු 
කරන්ට ඕනැ කියල ඉතනි් සච්තනා පහළ සවනවා. කාරණා පහළ 
සවනවා. ඊගාවට නිමිතත් කාරණා පහළ සවනවා. සම්ක නිමිති 
කරසගන, අහවලාට සම් වැසේ දීප ු නිසයි සමසහම වුසණ්. මං 
සමසහම කරන්ට ඕනැ. අහවල් සවලාවට සවච්ච නිසයි සමසහම 
කරන්සන කියල ඒ සවච්චි එසක් සහාඳ සහෝ නරක නිමිති අරසගන 
ඒ අනුව දිගින් දිගට දිගනි් දිගට මසනෝ විකාර කරන්ට ගන්නවා. 
එසහම නැත්නම් කල්පනා කරන්ට, සච්තනා පහළ කරන්ට 
පටන්ගන්නවා. එසහම නැත්නම් ආයූහනය කරනවා. රැස් කරන්ට 
පටන් අරගන්නවා. මම සම්න් සමසහම කරපු සකසනක්. මම 
පුද්ගලසයක්, සසතක්, ආත්මයක් වශසයන් අරසගන, දීපු එක්සකනා 
සමසහම සමසහම සකසනක්. ඒත් පුද්ගලසයක් ආත්මයක් වශසයන් 
අරසගන සම් ආහාරය පිළබිඳව රස දගේධයකින් යකුත්ව සලකලා ඒක 
රැස් සවච්චි පිඬු වශසයන් කල්පනා කරනවා. නාම රෑප වශසයන් 
සබදීමක් සකසරන්සන නෑ. 

එසහම නැත්නම් සංසයෝජ්න වශසයන් ගන්නවා. 
සතිපට්ඨාසන සපන්නන්සන සංසයෝජ්න ධර්මයක් පහළ සවන හැටි. 
සංසයෝජ්න ධර්ම වශසයන් කියන්සන, මං සම් ගැන සනාසලකා ඉඳල 
බෑ. සහාඳට සලකලා කටයුතු කරන්ට ඕනෑ. එතසකාට මට හැමදාම 
සම් සම් විදිහට කරගන්ට පුළුවන්. මම අසවලාට ඉසස්ර සවන්ට ඕනැ 
අසවලාට පහු සවන්ට ඕනැ ආදි වශසයන් විවිධාකාරව ඒ ධර්ම 
විෂසයහි, ආහාර විෂසයහි, රස විෂසයහි ඇලී බැඳීමක් ඇති 
කරගන්නවා. එසහම නැත්නම් පළිසබෝධ වශසයන්, ඒක පළිසබෝධයක් 
කරගන්නවා. තමන් ඒ සවලාසේ ඒ කෑමට ගිසය් බරපතළ වැඩක් 
කරකර ඉන්න ගමන්. නැත්නම් භාවනාසවන් නැගිටල. නමුත් ඒ 
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භාවනා සිතුවිලි පරම්පරාව සම්පූර්ණසයන්ම කැඩුණා. 
සම්පූර්ණසයන් පළිසබෝධයක් කරගන්නවා. සම්ක සමුදය. සම්ක 
ඊගාවට භවයක් ඇති කරන්ට, තව සැලසුම් සහගතව සච්තනා පහළ 
කරපුවා පඩිසන් සදන්ට, භවයකට සහාඳටම සමුදය සවනවා. සමුදය 
කාරණා සවනවා. ඒ වසග්ම සහ්තු කාරණා සවනවා. 

සම් විදියට සම් වාසග් අසයෝනිසසෝමනසකිාරසයන් 
සනාමනාකාරසයන් කල්පනා සකරැසවාත්, පුරැද්දට අනුව දිවටයි 
රසයටයි බැඳිල වහල් සවලා නතු සවලා කටයුතු කරන්න පටන් 
අරගත්සතාත්, සම් කියන සකායි ආකාරයකින් සහෝ අපි එතන නතර 
වීමක්, පමා වීමක්, බන්ධනයක් ඇති සවනව. සම් නිසා අපි සම් ධර්ම 
අහලා එේවා පිළිබඳව ආහාරදය මත්තඤ්ුතාව කියන එක, නැත්නම් 
පරතය සනේනිශරිත සීලය කියල තව චත්ුපාරිශුද්ධි සීලසයන් එක 
සකාටසක්, එසහම නැතන්ම් තමන් යන එනසකාට, කන සබාන 
සකාට, ඇඳුම් පැළඳුම් මාරැ කරනසකාට, නානසකාට, වැසිකිළි 
කැසිකිළි කරනසකාට සතමිත් සවන්ට ඕනෑය කියල තව පැත්තක්. ඒ 
කියන සකායි ආකාරයකින් සහෝ සයෝගාවචරයා සම්ක හැමදාම ඒ 
තමන්සග් සහජ් ගතියට, පෘථග්ජ්නකමට ඉසබ් සිතවුිලි පහළ සවනට් 
සදන්සන නැතුව, සංසයෝජ්න පහළ සවන්ට සදන්සන නැතුව කල් 
තබා සූදානම් සවනවා නම්, පියවරක් කල් ඇතුව සූදානම් සවනවා නම් 
ඒකට කරමසේද රාශියක් තසියනවා.  

 අසප් සම් සයෝගාවචර දින චර්යාසව හුඟාක් වැඩ සම් විදියට 
චාරිතරානුකූලව සිද්ධ කරන්සන අන්න අර පුරැද්දට ඇති සවන්නා වූ 
සංසයෝජ්න ධර්ම, එසහම නැත්නම් අර කියන පළිසබෝධන ආයූහන 
ආදී වශසයන් සද්වල් කඩලා ආර්ය වංශසය් පැවතුණා වූ කරමසය් 
හැටියට ඒ ඒ තැනදි එතන එතන පමා සවලා - පමා සවන්සන 
සමාකටද සකසලස් නැති කරන්ට, එසහම නැතුව සම් සංසාසරන් 
සගාඩ වීමට පමාවක් සනසේ - හැම සවලාසවම අවදි භාවයක් 
අපරමාදයක් ඇති කරගනේඩ ඉවසීසමන් යුක්තව හැම සවලාසවම 
ඉන්ද්රිය සංවරසයන් යුක්තව කටයුතු කරනවා නම්, ඇත්තටම දථරවාදී 
ශාසනසය් පුදුමාකාර විදිසය් සලකා බැලීම් රාශියක් කරලා අපට 
සතාරතුරැ සහ කරමසේද රාශියක් තිසබනවා.  
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අන්න ඒ ඉදිරිපත් වූ කරමසේද දිහා බලනසකාට අද සලෝකසය් 
ඉන්න විශාල සත්තු පරමාණසයන් සම්වා පිළිබඳ අවසබෝධ කිරීසම්, 
සත්රැම්ගැනීසම්, අදහාගැනීසම් ශක්තිය තිසයන්සන මනුෂයයාට 
පමණයි. අනිකේ සත්තුන්ට ආහාරය ඊට වැඩිය ඉහවහ ගිය සදයක්. 
එයිනුත් ඒ මනුෂය සකාට්ඨාශසයනුත් සම්මා දෘෂ්ටිය, සමයක් දෘෂ්ටිය 
පිළිගන්නා වූ මනුෂයයින්ට බුද්ධ ධර්මසය සඳහන් වන කරමසේද 
උපකරම පරියයි. අනිත් ඇතත්න්ට ඒක අපරියයි. ඒ සමාකද, ඒ ඇත්තන්ට 
කෑමයි පරිය. කෑමටමයි එළවන්සන. ජීවත් සවන්සන කෑම සඳහා. 
එසහම නැතුව ජීවිසත් සඳහා කෑම කියන අදහස සනසවයි 
තිසයන්සන. ඒ ඇත්තන් ආහාර පිළිබඳව සමච්චර සම් ශික්ෂා පද 
කතා කරනවට කැමති නෑ. සමයක් දෘෂ්ටික මනුෂයයින්සගනුත් බු ේධ 
ශාසනයට පිවිසීසගන තිසයන පරමාණය අනුව, ශීලය වශසයන් බු ේධ 
ශාසනය රකින ඇත්තන්ට ආහාරය පිළිලයක් සවලා තිසයනවා. කට ු
ඔටුන්නක් සවලා තිසයනවා. ඉතාමත්ම හිසරදයක් බවට පත් සවලා 
තිසයනවා. සමාධිය ඇති කරගත්ත ඇත්තන්ට යම් කිසි ශාන්තියක් 
තිසයනවා. 

සමාධියත් ඉක්මවලා විපස්සනාවට බැසගත්ත සකනාට 
සලාකු සතුටක් තිසයනවා. ඒ ගැන හිතන පිරිසකටයි අපි සම් එකතු 
සවලා ඉන්සන. වැඩ කරන පිරිසක් එක්කයි සම් ගත කරන්සන. 
එසහවු පිරිසකට සම් ධර්මසය් සම් රසක් දිවක් සම්බන්ධ කරසගන 
පහළ සවන්න පුළුවන් සංසයෝජ්න ධර්ම දුරැ කිරීසම් කරමසේද ගැන 
කතා කරනසකාට වැඩියක්ම සතුට පහළ සවනවා. ඒ සතුට අපි 
සමාදන් සවන්සන නැත්නම්, අපි දන්සන නැත්නම්, අපිට තිසයන්සන 
නැවතත් අර ආහාර මත දිව මත සංසයෝජ්න පහළ කරගන්නා වූ, 
කෑමට ජීවත් සවන මනුෂයසයාත් එක්ක ගැලිල එයින් පිරිහිලා 
පශ්චාත්තාප සවන්න. පශ්චාත්තාප සනාවීම පිණිස නම්, අපි 
නිතසරෝම කල්පනා කරගන්න ඕනෑ අපි දවසක් ගත කරනසකාට ඒ 
ගත කරන දවස තුළ සම් සම්බන්ධසයන් සම් අමාරැවට වැසටන්න 
කලින් සකාච්චර නම් වැට කඩුලු බැඳල අපටි ආරකෂ්ාවක් තිසයනවද 
කියල. ඒක තමයි ආර්ය වංශය කියන්සන. බුදුන් වහන්සස්ලා ඒවාසය 
ගමන් කරල ඒ ලකුණු තයිල තිසයනවා. ඒ ලකුණු අපට ඉතිරි කරල 
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තිසයනවා සාදර සවන්න. සම්ක රකින්න. සම්ක පිළිපදින්න. 
එතසකාට ඒ පරශ්න එන්සන නෑ. පරශ්න ඇවිල්ලා පළිියම් කරන කරමය 
තමයි ගිහියන් විසින් පිළිපදින්සන. 

ධර්මය තිසයන්සන පරශ්න එන්න කලින් ඒකට උත්තර 
සදන්න. කරමසේදය කියනවා. අනුශාසනය කරනවා. ආන්න ඒ 
අනුශාසනා කිරීම අතින් බලනසකාට අපට කයිලා තිසයනවා 
පැවිද්සදකුට පරිසභෝග කරම හතරක්. ‘්ථයය පරිය ෝගය, ඉණ 
පරිය ෝගය, දායජ්ජ පරිය ෝගය, සාමි පරිය ෝගය’ කියලා. සම්වා 
සගාඩක් දුරට සාමසණ්ර ඇත්තන්ට උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සස්ලාට 
අදාළයි. නමුත් උපාසක ඇත්සතාත් දැනගත්තට ඇති කිසිම සදෝෂයක් 
නෑ. තමුන්ට ඒක වැඩිපුර ආරක්ෂාවක් බවට පත් සවනවා. යම් කිසි 
සකසනක් දක්ෂිණා විශුද්ධියක් පරාර්ථනා කරසගන දායකයා විසින් 
සදන - සද්ධාද ය කියලයි සම්කට කියන්සන - සිවුපසය පාේච්චි 
කරනවා නම් සීලය සනාරැක, සිල්වතුන් අතර හැංගිලා සිල්වසතක් 
වශසයන් සපනී හිටලා, පරිසභෝගය පිණිසම උදර සපෝෂණය පිණිසම 
සිල් රකින්සනක් සාමසණ්ර සකසනක් උපසම්පදා භකි්ෂුන් වහන්සස් 
නමක් වශසයන් ඉඳසගන ඒ උපසම්පදා භික්ෂනූ් වහන්සසල්ා 
සබාසහෝම සගෞරවසයන් ඉන්ද්රිය සංවරසයන් යුකත්ව ඒ සිවුපසය 
සකසරහි පිවිසසනසකාට සම් පුද්ගලයා කලින්ම ගිහිල්ලා ඒවා 
ඔක්සකාම උපරිම සකාටස රස විඳලා පැත්තකට සවන ජ්ාති 
කටයුත්තක් කරනවා නම් එයා ්ථයය පරිය ෝගය කයිලයි කියන්සන. 
එයා සහාසරක්. එයාසග පරිසභෝග කරමය සහාසරක් කරන වැදේ. 
මිනිස්සු ඔක්සකාම මහන්සි සවලා දවස තිස්සස හම්බ කරලා එේවා 
වහලත් තියල නිදාගත්තට පස්සස අර මනුස්සයා ගිහිල්ලා අර නිනේද ේ 
පරසයෝජ්නය අරසගන අරවා ඔක්සකාම සහාරකම් කරගන්නවා. 
එතසකාට ඒ මනුෂයයට නීතිය ඉදිරිසය් දඬුවම් විඳින්ඩ සවනවා. 
තමන්සග් ආත්මය වශසයනුත් නින්දා සකසරනවා. ආත්ම භයක් ඇති 
සවනවා. ඒ වාසගම රට්ටුත් බනිනවා. අපාගත සවන්ඩත් සවනවා. 
ආන්න ඒ වසග් තමයි සම් සිවුපසය සිල්වතුන් අතර ගත කරමින් 
තමන් දුසිල්ව ඉඳසගන පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට කියන්සන ් ථයය 
පරිය ෝගය කියලා. 
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යම් කිසි සකසනක් සිලව්තුන්ට සදන සද් තමන ් සිල්වත් 
සවන්ට ඕනෑ කියල සැලකිල්සලන් කටයුතු කළත් පරිසභෝග කරන 
අවස්ථාසවදී එක්සකා පරසයෝජ්නය සලකල, එසහම නැත්නම් ඒ 
සවලාසවදි කළ යුතු විනය සකසරහි පරසතයේක්ෂා සනාකර පාවිච්චි 
කරනවා නම් ඒකට කයිනවා ‘ඉණ පරිය ෝගය’ කියල. ඉණ 
පරිසභෝගය කියල කියන්සන ණයට අරසගන පරිසභෝග කළා වසග. 
ඉන පරිසභෝගය පිළිබඳව පසුකාලීන බුද්ධ ශාසනසය ඉතාමත්ම 
වයකූල තතේත්වයක් ඇති සවලා තිසයනවා. ඒ නිසා හිතනවා 
සිල්වතුන් අතර සිල්වතනු්ට සීලය සලකලා සදන සද්වල් යම් 
ආකාරයකට අපි අතින් පරතයසේක්ෂා කරගන්න බැරි වුසණාත් 
ඒකාන්තසයන්ම හරසකක් සවලා බල්සලක් සවලා සම්කට කඹුරන්ට 
සවනවා කියලා. ඉතින් ඒ කතාව නිසා සිල්වතුන් - විසශ්ෂසයන්ම 
ආහාරය පිළිබඳව සලාකු ශික්ෂණයක් තාම හිතට ගත්සත නැති නමුත් 
ඒක පිළිබදව උනන්දුවක් ඇති ඇත්සතා - සම්කට හඟුක් භය සවනව. 

ඒකට සහ්තුව සමාකද, අර මුල් මුල් කාසල බුද්ධ ශාසනසය 
සම් පරසතයේක්ෂා වාකය සනසවයි, හුඟක් ආහාර පිළිබඳව 
පිළිපැදීසම්දී පාවිච්චි කසළ්. උන්වහන්සස්ලා ඒ සවලාසවදී එතන 
එතන ගන්නා ගන්නා පයිවසර්දී සතිසයන් යුක්තව සම්පජ්ඤසයන් 
යුක්තව සමසනහි කිරීසමන් කටයුතු කළා. එදහම කටයුතු කරනවා 
නම් අපි ආහාරය දකිනවා. දකිනසකාටම දකනි බව දන්නවා. 
එතසකාටම අපිට සුවඳ වදිනවා. සහාඳයි කියලා හිසතනවා. පාට පාට 
සප්නවා. සුවඳ වදිනවා. පරමාණයත් සලාකුවට තිසයනවා. උණුසුම්ව 
තිසයනවා. සම් ඔක්සකෝම දකිනසකාට අපිට එන සංඥා ඒ ඒ වශසයන් 
සමසනහි සවනවා නම්, බත් ටික අනනසකාට, බත් ටික කටට ළං 
කරනසකාට, කට අරිනසකාට, රස ලැසබනසකාට ඒ ඒ රස දිදවනේ 
ලබනදකාට පියවරක් පියවරක් පාසා සමසනහි කිරීමක් සවනවා නම්, 
ඒසක විසශ්ෂ ආසය පරසයෝජ්නය සලකලා පරසතයේක්ෂා කිරීමක් 
අවශය නෑ. ඒ සමසනහි කිරීම සබාසහෝමත්ම පළසවනි පන්තිසය 
වැඩක්. 

නමුත් පසු කාලය සවනසකාට කායගතාසතිය ආදි වශදයනේ 
සතිය පිහිටුවීම, සමසනහි කිරීසම් ධර්ම පදුුමාකාර විදියට 
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සසෝදාපාළුවකට ලක් සවලා තිසයනවා. ඒ සසෝදාපාළුවට ලක් සවන 
අවදිසය ගුරැවරයත් දන්නවා තමන්සගන් පූර්ණකාලීනව 
සකසරන්සන අනුන්ට සපාත් උගන්නන්ඩයි චක්කර කටපාඩම් 
කරන්ඩයි පරියතේතියටයි කියලා. ඒක නිසා ශිෂයයනි්ට මතක් කරලා 
තිබුණා ඉණ පරිසභෝගය කියල එකක් තිසයනවා. ඒ නිසා සම් නමලා 
පරිස්සම් සවන්ට ඕනෑ. සකාසහාමද පරිස්සම් සවන්සන? ඒ සවලාවට 
සර්වඥයන් වහන්සස් විසින් සද්ශනා කරන ලද සම් පරසතයේක්ෂා 
වාකය කියවන්ඩ ඕනැ. 

‘පටිසඞ්ඛා්යානි්සා පිණ්ඩපාතං පටි්සවාමි, ්නව  වාය, න මොය, 
න මණ්ඩනාය, න විභූසනාය, යාව් ව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා 
යාපනාය, විහිංසූපරතියා බරහ්මචරියානුග්ගහාය, ඉති පුරාණඤ්ච 
්ව නං පටිහංඛාමි, නවඤ්ච ්ව නං න උප්පා් ස්සාමි, යාතරාච ්ම 
භවිස්සති, අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිහා්රා ච.’ 

මුළු පරසතයදේක්ෂා වාකයවලින් දිගම වාකය දීලා තිසයන්සන 
පිණ්ඩපාතයට. පිඩක් පිඩක් පාසා පරතයදේකේෂා කරන්ඩ කියල 
කියනවා. සම්බාහන විදයා සපාසත් කියල තිසයනවා එක පිඩක් 
වළඳනසකාට හතළිස් සැරයක් හපන්ඩය කියල. හතළිස් සැරයක් 
හැපුසවාත් ඔක්සකාම ආහාර ඇඹසරනවා. සකළ සහාඳට මිශර 
සවනවා. එතසකාට ඒ ආහාරය දිරවන්ඩ පහසු සවනවා. ඕජ්ාව 
සහාඳට ඇදල ගන්නවා. ඉතින් ඒ පරසතයේක්ෂා වාකය සමච්චර දිග 
එකක් කියනසකාට හතළිස් සැරයක් විතර හැසපන්ඩ සවනවා. එසහම 
නැත්නම් පිඩක් පිඩක් පාසා පරතයදේකේෂා කරගන්ඩ බැරි සවනවා. 
පස්සස සම්ක දුර දිග ගියාට පස්සස කියනසකාට අඩ ුගාසන එක 
දාසන වතාවකදි එක සැරයක්වත් පරතයදේකේෂා කරගන්ඩ බැරි නම්, 
ආපත්තියක් කියන මට්ටමට වසග් සම්ක වැටුණා. වැරැද්දක් සිද්ධ 
වුණා, අකුසලයක් සිද්ධ වුණා කියන මට්ටමට වැටිල හැමදාම සම් 
ආපත්ති සද්ශනා කරන්ඩ ඕනැ. ඒ සමාකද සහ්තුව, පරතයදේකේෂා 
කදළේ නැත්නම් ආපත්තියක් සිද්ධ සවනවයි කියල අර ඉණ 
පරිසභෝගය කියන එක සබාසහෝම දුර දිග සගනියලා සම් විදියට 
පරතයදේකේෂා සනාකර ආපත්තිත් සද්ශනා සනාකර දාසන වැළදීම 
නිසා සම් ජීවිසත් ‘සග්ගන්තර මග්ගන්තර’ සදකම සිද්ධ සවනවා කියල 
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අට්ඨ කථාවක ලියල තිසයනවා. සම් විදිහට නිවන් ලබන්නට තිසයන 
නිවන් මාර්ගය ලබන්නට තිසයන කරම අනතුරැ සවනවය, ඒ වාසගම 
ස්වර්ග ගමන අනතුරැ සවනවය කියල. 

නමුත් ඒ පරතයසේක්ෂා වාකයසයදි විතරයි එතසකාට මතක් 
කරන්සන. සිහිපත් කිරීම, සමසනහි කිරීම ආදි කරැණු ඒ වනසකාට 
අසප් උපමාන මට්ටසමන් උපමාන ලයිස්තුසවන් අයනි් සවලා. සම්ක 
පිළිබඳව සහාඳට සලකා බලනසකාට සප්න්සන භාවනා කරන 
සයෝගාවචර පිරිසක් ගත්සතාත් ඒ පිරිස සම් දාසන වළඳන ටිසක් 
විතරක් සනසේ සමසනහි කරන්ඩ ඕනැ, දාසනට යනසකාට, 
පිණේඩපාසත යනසකාට, අසනකුත් කටයුතු කරනසකාට සෑම 
සවලාවකම තමන් කරන සද් ඉතාම නැවතිල්සල සමසනහි කරමින ්
කරනවා නම්, අපි සම් කතා කරන්සන දිව පිළිබඳවසන. ඒ දිසවන් 
කටයුතු සදකක් කරන්ඩ පුළුවන්සන. එකක් තමයි කතා කර කර ඉන්ඩ 
පුළුවන්. අනිකේ එක තමයි ආහාර සහෝ අසනකුත් සද්වල් පිළිබඳව 
සමසනහි කරමින් කට, මඛුද්වාරය නැත්නම් වචී ද්වාරය වහසගන 
කටයුතු කරන්ඩ පුළුවන්. සයෝගාවචරයට ගැළසපන්සන හුඟාක් කතාව 
අඩු කරල, කරන කටයුතත් නැවතිල්සල සමසනහි කරමින් කරනවා 
නම්, ඒ පුද්ගලයට ආහාර ගන්නා කරියාවලිසයදි සකාතැනකදී සහෝ 
සතිමත් සවන්න පුළුවන් ශක්තියක් දවසක ඇත ිසවනවා නම් - ඒක 
සමහර විට මුළු ආහාර සේලටම එක චිත්තක්ෂණයක් සවන්ඩ පුළුවන්. 

නමුත් කල් යනසකාට කල් යනසකාට සම් පරතයදේකේෂා 
වාකයතේ උපකාර කරසගන සම් සවලාවට මම දාසන වළඳනවා කියල 
කල් ඇතිව ලෑස්ති වීමකුත ්තිසයනවා. පිණ්ඩපාත සඳහා කටයුත්තතේ 
තිසයනවා. සම් සෑම සවලාවකදීම අර ඇති වුණා වූ සමසනහි කිරීසම් 
වැඩ පිළිසවළ ටිසකන් ටික ටිසකන් ටික සපෝෂණය සවලා යනවා 
නම්, ඒ පුද්ගලයා සම් කියන ණයකට පත් සවන්සන නෑ. ඒ සමාකද, 
මුලදි මුලදි වරද්දගනිමින් සතිදයනේ සමසනහි කිරීම අඩු කරමින් 
කටයුතු කළත් දිගින් දිගට දිගින් දිගටම සමවැනි පිරිසක් එක්ක 
කටයුතු කරනසකාට, බණ අහනසකාට, ධර්ම සාකච්ඡා කරනසකාට, 
අනික් ඇත්තන්සග සමසනහි කිරීම් මතක් කිරීම් එනසකාට, ආපත්ති 
පිළිබඳව තමන්ට සැක එනසකාට පැහැදිලිවම සත්රැම්ගන්නවා සම් 
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ආපත්ති සනාඑන්ට පැහැදිලි සෘජ්ු කරමයක් තිසයනවා. කරන 
කටයුත්ත සතිසයන් කරන්ට ඕනෑ. සතිසයන් කරනසකාට, ආහාරය 
පිළිබඳව සමච්චර හරසකක් සවලා බල්සලක් සවලා මැටි පාගන 
සගාසනක් සවලා කඹුරන්ට සවනවා කියන කාරණාව සම් සමසනහි 
කිරීම මාර්ගසයන් සබාසහෝමත්ම සල්සිසයන් සිද්ධ කරතැහැකියි. 

ඒ වුණතේ සම් සමසනහි කරිීම ජීවන රටාවක් කරගන්සන නැති 
පෘථග්ජ්න සහෝ සතිපට්ඨාසන නාහපු සහෝ බණ භාවනා සනාකරන 
සහෝ සිල් සනාගන්නා වූ ඇත්තන්ට සම් සකාටස ගැළසපන්සන නෑ. 
ඒසගාල්ලන්ට සප්න්සන සත්සරන්සන රස කියල කියන එක ආහාර 
කියන එක රස වින්දනය සඳහායි තිසයන්සන. ඒ සවලාසවදි සම් 
අනන් මනන් කල්පනා කර කර කන හැටි, අත දිග හරින නවන හැටි 
දැක්සකාත් එසහම උසුළු විසුළු පවා කරාවි. රස අඳුනන්සන නැතිකම 
කියල කියාවි. ඒ උයපු ඇත්තන්ට කරන නිගරහයක් වශසයන් මතක් 
කරාවි. සමාකද ඒ ඇත්තන්ට ඕනැ තලු මරමරා ඒ රස භුක්ති විඳීම 
තමයි ආහාර සගනාපු සකනාට කරන නම්බුව. සර්වඥයන් වහන්සස 
සද්ශනා කසළ් රසසග්ධය. සම් ආහාර රසයට කුල්මත් සවලා, මන්මත් 
සවලා වැළඳීම තමා ‘ආමගධධය’ වශසයන් සඳහන් කසළ්. මස් මාළු 
කෑවට අපාසය යන කතාව සබාරැ. සම් රසසග්ධ ඇති කරගත්තා නම් 
සාමානය එළවළු බතට හරි - ඒසක ඒ රස මසවුළු ගතියට, අනේන 
ඒකයි සර්වඥයන් වහන්සස ආමගන්ධය වශසයන් සඳහන් කරන්සන. 
අමු මස් කන්නා වසග් වැඩක් කියල සඳහන් කරන්සන. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරයා සමන්න සම් සියුම් සදාරටුව තමන්ට නිතර මතක් කරන 
සම් සදාරටුසවන් සමන්න සමච්චර විශාල අපාගත සවන අකසුල් කර්ම 
රාශියක් සබ්රගන්න පුළුවන් කියන එක සත්රැණා නම් සයෝගාවචර 
ජීවිසත් ‘අ්හා සුඛිං අ්හා සුඛිං’ කියල ගත කරන්ඩ පුළුවන් කියන 
පැත්ත සම් සවලාසව මතක් කරලා සදනේන ඕනෑ. 

එසහම සනාවුසණාත් ඒ සවලාසව සමසනහි කිරීම අඩුපාඩු 
වුසණාත් ඊගාවට සයෝගාවචරයට තිසයන ගැලවුම තමයි සම් 
පරතයසේක්ෂා වාකය. පරතයසේක්ෂා වාකය සහෝ කියමින් ආහාර ගැනීම 
ඊට වැඩිය යාන්තරික කරමයක්. යම් ආකාරයකට පරසතයදේක්ෂා වාකය 
වර්තමාන වශසයන් කාලසයන් කියන්න බැරි නම්, ඒ දවසස අරැණ 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිය 

| 104 

ගත සවන්ට ඉස්සසල්ල අතීත පරසතයදේකේෂා වශසයන් සමසනහි 
කරනවා. ඒ පරසතයදේකෂ්ා වාකයදයේ ඔය පළසවනි සකාටසයි 
දැකේවුදේ. ඊගාවට ධාතු මනසිකාර පටික්කුල මනසකිාර වශසයන් දිගට 
යනසකාට නම් සහාඳසටෝම පැහැදිලියි. ඒක සම් මන්තර ජ්ප කරන 
එකක් එසහම සනසවයි. ‘පිණ්ඩපා්තා ධාත  මත්ත්කා නිස්ස්ත්තා, 
නිජ්ජී්වා, සු්ඤ්ො.’ සම් පිණ්ඩපාතය ධාතුමාතරයි. සම්ක සසතක් 
සනසවයි. ජීවයක් සනසවයි. එසහම නැත්නම් සම්ක අරසගන 
සම්සකන් සනසවයි මට සතේත්ව භාවය ලැසබන්සන. සම්සකන් 
සනසවයි මට ජීවය ලැසබන්සන. ‘නිස්ස්ත්තා, නිජ්ජී්වා, සු්ඤ්ො.’ 
සම්ක ආත්ම භාවසයන් සුඤ්ඤයි. සම් ආහාරසයන් මම මිනිසහක් 
සවන්සනත් නෑ. එසහම නැත්නම් මම මිනිසහක් වශසයන් ආහාර ගත 
යුතුමයි කියල එසහම එකකුත් නෑ. ආත්ම භාවදයනේ සුඤ්ඤයි. ධාතු 
මත්තදකා නිස්සදත්තා, නිජ්ජීදවා, සුදඤ්ඤා. 

සම් විදියට සම් ආහාරය, බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්සග් තිසයන 
සර්වඥතා ඥානය එසහම නැත්නම් සාමානය බුද්ධිය සම් වසග් ගැඹුරැ 
තැනකට සම්බන්ධ කිරීම් වශසයන් බලනසකාට උන්වහන්සස් 
සද්ශනා කරනවා සහාඳට රස මසවුළු සහිතව, මස් මාංශ ඇතුව සහෝ 
සේවා නැතුව සහෝ සේවා කියමු, හදන ලද රාජ් සභෝජ්නයක් නැත්නම් 
ඇමතිවරසයකුට හදන ලද කෑම පිඟානක් ඒ සවලාවට එන්නා වූ 
වැදගත් අමුත්සතකුට දීගන්නට ලැබුසණාත්, සදන්නට සලාකු 
අවස්ථාවක්. ඒ සමාකද ඒ කෑම පිඟානක් කියන එක සලාකු පිරිච්ච 
සදයක්. වස්තරයක් පූජ්ා කරනවා ආහාර සේලක් පූජ්ා කරනවා කිවිවම 
ඉස්සර කාසල හැටියට බලනසකාට - දැන් කාසල බැලුවත් එසහම 
තමයි - විශාල දීමක්. ඒ පිවිතුරැව ඒ සවලාසව උයලා උණුඋණුසේ 
සදන්න පුළුවන් කෑමක් සහෝ කැවිල්ලක් සහෝ ආහාර සේලක් තව 
සකසනකුට දීසම්දී ඒක තයාගයක් කරන්ඩ පුළුවන්. තිළිණයක්, පිළිණ 
කරන්ඩ පුළුවන් වස්තුවක් බවට පත් සවනවා. නමුත් යම් ආකාරයකට 
ඒ ආහාර සේල තමන ්එක පිඩක් අනල තිබ්බ නම්, එසහම නැත්නම් 
තමන් කෑම ගන්නසකාට සකළ බිංදුවක් ඒ ආහාරයට වැටිලා තිබුණා 
නම්, ඒ ආහාරය කවමදාකවත් අර පූජ්ා කිරීසම්, තෑගි දීසම් තතේත්වයට 
යනේදනේ නෑ. සම්පූර්ණසයන්ම දකදලදසනවා. අසප් සදතිස් 
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කුණසපට ගෑවිච්ච ගමන ් අර පිරිසිදුකම සම්පූර්ණසයන්ම අයින් 
සවනවා. එසහම එකක් දුන්සනාත් ලබන්නා තමන්ට නිගරහ සකරැවයි 
කියල හිතන්ට ඉඩ තිසයනවා. 

ඒක නිසා සඳහන් කරනවා සම් ආහාර පිවිතුරැසවන් නම් 
පරකෘතිසයන් නම් සකව්ල මට්ටසමන් නම් ‘අජිග ච්ඡනීයයි.’ 
ජ්ුගුපේසාජ්නක නෑ. ඒක තෑග්ගක්. ‘ඉමං පූතිකායං පත්වා’ සම් අසූචි 
පිරිච්ච පූයාව වැගිසරන කළයක් වසග් තිසයන ශරීරසයන් ඒකට කබ 
ටිකක් වැටුසණාත් සහාටු ටිකක් වැටුසණාත් සසම ටිකක් වැටුසණාත් 
සකළ ටිකක් වැටුසණාත් ඒක අත ගෑවුසණාත් එසහම දකදලදස 
සමාන තරම් ඉක්මනට ඒ ආහාර සේල නරක් සවනවද? ඒ වසග්ම 
අනුන්ට නිගරහය පිණිස හිටිනවද? අන්න එසහේ ශරීරයක් සම්ක. 
ඒකටයි සම් සහාඳට හදල තරැ පසහ් සහෝටසලක්ින් සගන්නල, චීන 
සහෝටසල්කින් සගන්නල කවනේදනේ. කවපු සමාසහාසත් ඉඳල ඒක 
කිසිම තාසලකට සකසනකුට සපන්නන්න පුළුවන් තෑගි සදන්න 
පුළුවන් තතේත්වයක් නෑ. ඒ සමානවක්වත් එපා. යම් කිසි විදියකට 
බැරි සවලා හරි කෑම සවලාවකදි වමනයක් එසහම ගිසයාත් ඒක 
සබාසහාමත්ම අශීලාචාර වැඩක් බවට පත් සවනවා. සමාකද අර 
ඇතුළට යනකලේ නම් හරිම රසයි. මිනිස්සු සබාසහාම කැමතියි. බැරි 
සවලා හරි එතනදි වමසන සකරැසවාත් ඒක දැකීම පවා අන් අයසග් 
ආහාර රැචිය නැති කරවනසුලුයි. 

එසහම නැත්නම් අපි හිතමු අසපන් ගැලවිච්ච සකස් ගහක් 
තිබ්බා ආහාරසය. නියසපාත්තක් වැටිල තිබුණ. මුළු ආහාර පිඟානම 
විසික් කරනවා. සම් තරමටම සම් ආහාරය ශරීරගත වීසමන් 
දකදලසසන බවකුත් අනුන්ට දීසමන් තෑගි සදන බවකුත් තිසයන 
නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්සස සඳහන් කරනවා “ස්බ්බ මච්ඡරි්නා 
්ලා්ක චා්ගන අති්රාචති”2 කියලා. මනුෂයසයෝ සමච්චර 
මසුරැකම් කරන්සන කසු පුරවගන්ටයි. අනුන් සම්ක දැක්සකාත් 
ඉල්ලයි කියලා. නිකන් සාමානය සිංහල කතාවක් තිසයනවා 
“සම්සබෝලයි මඤ්සාක්කයි සග් සදාර වහසගන කනවයි” කියල. ඒ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 අං. නි. පඤේචක නිපාත, සුමනා වගේග, සුමනා සුතේත. 
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ලැජ්ජ්ාවට. නමුත් සමහර සවලාවල් තිසයනවා දහාඳ රස මාලුවක් 
හදාගත්තම අනිත් අය එන්න ඉස්සසල්ල සබාසහාම ඉක්මනට 
වළඳනව. සමාකද අනුන්ට සදන්ඩ සවයි කියල. ඒ තරම් මසුරැ 
සවනවා. ඒ නිසා මුළු සලෝසකම සෑම සසතක්ම ආහාරය මත රඳා 
පවතිනව වසග්ම, සලෝකය හැමදාම ආහාර හිඟතාදවන් සපසළන්සන. 
‘ඌ්නා ්ලා්කා අති්ත්තා තණ්හාෝසා.’ එසහේ සලෝසක හදාගත්තු 
ටික ඉක්මනට වළඳනව. 

බුරැම රසට් තිසයනව පුරැද්දක් හැන්දෑසව පහ හය 
සවනසකාට ඔක්සකාම රෑට කෑම ගන්නවා. ඉතින් මං ඇහුවා බුරැම 
ජ්ාතිකසයක්සගන් සමාකද ඒ කියල. සම් අසප් වසග් තමයි. අසප් 
රස්සාව කරන ඇත්සතා නම් සදාළහට ගන්නවසන කෑම. ඒ රසට් හැම 
සකනාම සදාළහට දාසන ගන්නවා. අසප් රසට් සාමානයසයන් එක 
සදක විතර සවනවා. සාමානය ගෘහයක හාල් ගරන්නවත් 
පටන්ගන්සන සදාළහ පහු සවලා. ඒ රසට් නම් සදාළහට ඉස්සර සවලා 
ඔක්සකාම කෑම ගන්නවා. ඒක හුඟක් අර පැවිදි සවලා ඉඳලා උපැවිදි 
සවච්චි කට්ටියක්සදෝ ශාසන ගතියක්සදෝ මන් දන්දන නෑ, සදාළහ 
සවනසකාට කවුරැත් වසග් කෑම ගන්නවා. කලිනතු් ගන්නවා. ඒ 
වසග්ම තමයි රාතරි ආහාරයත් යන්තන් අඳුර වැසටනසකාටම 
ගන්නවා. මං ඇහුවම කියනවා, බුරැසම ඉන්නවා ජ්ාති අටක් නවයක්. 
බුරැම ජ්ාතිකයා සම් දැනට රට අල්ලසගන ඉන්න ජ්ාතිය. නමුත් අනිත් 
සබාසහෝම දුප්පත් මිනිස්සු විවිධ ජ්ාති ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ට නිගරහ 
පිණිස කියනවලු රෑ සවනකලේ ඉන්ඩ ඉසස්සල්ල යුද්ධයක් ඇවිල්ල 
මැසරන්ඩ වුසණාත් එසහම, ඒ නිසා හැන්දෑසවම උයාගත්ත බත් ටික 
කන්ඩ ඕනෑ කියල කතාවක් කියනව කියල. බුරැම ජ්ාතිකයා අනිත් 
අයට පහත් කරලා සැලකීම පිණිස සමසහම කතාවක් කියනවා. ඒ 
තරමටම සම් කෑම ටික ඉක්මනට උයාගත්ත ගමන්, අනුන්ට සදන්ඩ 
සවයි සහෝ සවනත් අමලියක් කරදරයක් සවයි කයිල කන ගතියක් 
තිසයනවා. 

අන්න එසහේ කෑම සේලක් අනුන්සග කුසගිනි නිවීම පිණිස 
හිත සුව පිණිස දීම මුළු බුද්ධ ශාසනසය ආධයාත්මික ගමසන “අ” 
යන්න. සම් කෑම සම් තරම්ම සයෝගාවචරයාසග පැත්සතන් 
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බලනසකාට අනුසය සකදලස්, පරිවුට්ඨාන සකදලස්, වීතිකරම 
සකසලස් කියන තුන් වර්සගම සකදලස් කුප්පනවා. අවුස්සනවා. 
නමුත් කවමදාකවත් අනුන්සග් හිත සුව පිණිස අනුන්ට සහාඳ රස 
මසවුළක් හදල සහාඳින් පූජ්ා කිරීම කවදාකවත් නිගරහ කටයුතු නෑ. 
අපි සිංහලයට සම්ක නගල තිසයන්සන සමසහමයි. “කෑ සද් ගඳයි දුන් 
සද් සුවඳයි.” ඒ නිසා බුද්ධ ශාසනසය තිසයනවා සම් කස්තිරම් දාලා 
සුරල් දාලා කෑම උයල දාසන උයල සදන ගතියක්. ඒ නිසා එසහම 
සනාතිබුණා නම් සම් දාන කතාව සනාතිබුණා නම් බුද්ධ ශාසනසය 
තිසයන කතාවක් නිසා මළුු ශාසසන්ම සම් රස මසවුළු හදන ගතිය 
අයින් සවන්ඩ තිබුණා. නමුත් සම්ක අනිත් පැත්තට බුදුරජ්ාණන් 
වහන්සස මහා පරඥාසවන් මහා සර්වඥතාවකින් සපන්නල දීල 
තිසයනවා, තමන් පිණිස හදන එක සනසවයි - තමන් පිණිස හදන 
එසක්දිත් පරිස්සම් සවන්ඩ. අනුසය සකදලස්වලින් පරිස්සම් සවන්ඩ. 
වීතිකරම සකදලස්වලින් පරිස්සම් සවන්ඩ. පරිවුට්ඨාන සකසලස්වලින් 
පරිස්සම් සවන්ඩ. නමුත් අනුන්ට සදනසකාට නම් උපරිමසයන්ම 
සදන්ඩ. මසුදරෝ ඉන්න සම් සලෝසක තයාගවන්තයා තරැ මැද හඳ 
බබළන්නා සස් බබළනවයි කියල කියනවා. 

ඒ නිසා සංඝයා අතර වුණත් සංඝ ලාභයක් නම් ඒක 
වළක්වන්ඩ නරකයි. නමුත් තමන් මතක තියාගන්ට ඕනෑ ඒ ලැබුණු 
ආහාරය කවදාකවත් රස සග්ධය ඇති කිරීම පිණිස කටයුත ුකරන්ඩ 
නරකයි. ඒ නිසා අරියවංස සූතරසය සඳහන් කරනස්න ‘සන්ත ්ට්ඨා 
්හාති ඉතරීත්රන පිණ්ඩපා්තන, ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්ත ට්ඨියා ච 
වණ්ණවාදී’ තමන්ට ලැබුණා වූ යම් පිණ්ඩපාතයක් සවනවා නම් 
ආන්න එයින් සතුට ලබා ගැනීම දැනගන්ඩ ඕනෑ. ‘ඉතරීතර 
පිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී’. අපි අර පරතයසේක්ෂා වාකයසය් 
සඳහන් කරනවා සම් ආහාරය බරහ්මචරියාව රැකීම සඳහායි. ඇති වුණා 
වූ බඩගිනි දුක් නිවීම සඳහායි. එසහම නැතුව මතුමත්සත් ඉස්මුරැත්තා 
දුක් ඇති කිරීම සඳහා සනාසවයි. අන්න ඒ වසග් අපිට සම් 
සලෝකයාසගන් ලැබුණා වූ පිණ්ඩපාතය, ලැබුණා වූ බත් පත සම්බන්ධ 
කරසගන කවදාකවත් නරකය  ‘අත්ත ක්කංසනය’ කරන්න. මමයි 
ලැබුදව මසග් පිනටයි ලැබුසණ, අනිත් අයට නෑ කියල එසහම 
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නරකයි. ‘යනා පරිං ව්ම්භති’ අනුන්ට නින්දා කරනන්ත් නරකයි. සම් 
‘ඉත්රීත්ර’ කියල කියන්සන ලද යම් සදයකින් සතටුු සවන ගතිය. 

ඒ ආර්යයන් වහන්සස්ලා පවත්වපු ගතිය සම් බුද්ධ ශාසදනේ, 
සම්සක විතරක් සනසවයි, මීට කලින් පහළ වුණු කාශයප බුද්ධ 
ශාසනය ආදි සෑම බුද්ධ ශාසනයකම අරිය වංශයක් බවට පත් සවලා 
තිසයනවා. ඒක නිසා සම් සිේපස හතසරන් තුනකට අරියවංශ තුනක් 
සඳහනේ කරනවා. පිණ්ඩපාත මහා අරියවංශය කියල. අන්න ඒ ආර්ය 
වංශසය් සඳහනේ සවන තාසලට යම් කිසි සකසනක් ‘ලද්ධා ච 
පිණ්ඩපාතං අගථි්තා අමුච්ි්තා අනජ්ඣාප්න්නා ආදීනව ස්සාවී 
නිස්සරණප්ඤ්ො පරිභ ඤ්ජති’ ඒ තාසලට ලැබුණා වූ - සම්සක මැද 
සඳහන් කරනවා සම් පණි්ඩපාත ලැබීම පිණිස සහ්තු ‘අ්නසනං 
අප්පතිරූපං ආපජ්ජති. ලද්ධාච පිණ්ඩපාතං අගථි්තා අමුච්ි්තා 
අනජ්ඣාප්න්නා ආදීනව ස්සාවී නිස්සරණප්ඤ්ො පරිභ ඤ්ඣති.’ 
පිණ්ඩපාත කිරීම සඳහා අසන්සන කරන්ඩ එපා. වැරදි සසවීම් කරම 
සහායන්ඩ එපා. ‘අ්නසනං අප්පතිරූපං’ ශරමණයාට ශරමණ පරතිරෑප 
සනාවන්නා වූ අපරතිරෑප සනාගැළසපන වැඩ කරන්ඩ එපා. ‘ලද්ධාච 
පිණ්ඩපාතං’ යම් සහයකින් ලැබුණා පිණේඩපාතයක් තිසයනවා නම් ඒ 
පිණ්ඩපාතයට ‘අගථි්තා’ සලෝභසයන් ආශාසවන් සනාමැරී, 
‘අමුච්ි්තා’ සිහි මූර්ජා සවන්දන නැතුව ඒ රසයට මත් සවන්දන 
නැතුව, ‘අනජ්ඣාප්න්නා’ ද්සේෂයට ලක් කරගන්දන නැතුව, 
‘නිස්සරණප්ඤ්ො පරිභ ඤ්ඣති.’ සම්ක බරහ්මචරිය සඳහායි. සම් 
සලෝසක ඇත්තා වූ සම් බැඳීම්වලින් සංසයෝජ්නවලින් ගැලවීම 
සඳහායි. ‘නිස්සරණප්ඤ්ො පරිභ ඤ්ඣති’. 

ආන්න ඒ විදියට යම් විදියකට ඒ සයෝගාවචරයා ඒක පාේච්චි 
කරනවා නම්, බුද්ධ සද්ශනාසව සඳහන් සවනවා ‘උත්තරාය ්චපි 
දිසාය විහරති,  ක්ිණාය ් චපි දිසාය විහරති...’ ආදි වශසයන් හරි සිේ 
දිශාසව සලෝකසය් දිශා හතසරන් සකායි දිශාසව හිටියත් ඒ පුද්ගලයා 
‘්ස්වව අරතිං සහති, න තං අරති සහති’ ඒ පුද්ගලයාසග හිත 
කවදාකවත් අඩු ළාමක කුසල්වලට යන්දන නෑ. උපරිම අගර 
කුසලයටමයි හිත සයසදන්සන. අධිකුසලය තිසයද්දි සම් ළාමක පුංචි 
වැඩ කරන්ඩ යන්සන නෑ. මං සමච්චර අමාරැසවන් සම් පිණ්ඩපාසත 
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සහායාගත්තා. ඒ පිණ්ඩපාසත බරහ්මචරියාව පිණිසයි. ජ්වය පිණිස 
සනසවයි. මදය පිණිස සනසවයි කියල ඒක පරතයසේක්ෂාසවන් 
පරිසභෝග කළා නම් ඒ පුද්ගලයා ඒක වළඳල සාමානය සලෝකාභිවෘද්ධි 
වැඩවලට යන්සන නෑ. ඒ පුද්ගලයා දන්නවා ඒ සඳහා කරන්න 
තිසයන සහාඳම වැසේ තමයි පළසවනි ධයානය සහෝ සදසවනි 
ධයානය සහෝ තුන්සවනි ධයානය සහෝ හතරසවනි ධයානය සහෝ 
සබාජ්ඣංග භාවනා සහෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග සහෝ සතිපට්ඨාන 
භාවනා සහෝ අඩුම වශසයන් මමතරී භාවනාවක සහෝ සයදිල ඒ දීපු 
ඇත්තන්ට පිනේ පිණිස තමන්සග් අභිවෘද්ධිය පිණිස දිගට කටයුතු 
කරන්ට ඕනෑ. 

ඒ කටයුතු කරන ගතයි අනුව, අන්න අර තාසලට 
පිණ්ඩපාතය පිළිබඳව ආර්ය වංශසය සඳහන් සවන තාසල කටයුතු 
කරන සකනාට ඉසබ්ම පහිිටනවයි කියල කියනවා. එසහම නැතුව 
පිණ්ඩපාත සසවීම, පිණ්ඩපාත පරිසභෝජ්නය, පිණ්ඩපාසතන් පස්සස 
පරතයසේක්ෂාව ආදි වශසයන් හැම සද්ම චාරිතරානුකූලව ගිරවු 
කියනවා වසග් කියවකියවා හිටියට ඒ පුද්ගලය අරතිය යට කරන්න 
දන්සන නෑ. ඒ මනුස්සයා ඒ දාසන වළඳල සම් අනික් ඇත්තන්ට බණ 
කියන්ට අනික් ඇත්සතා සකළින් ගමන් කරවන්ට අර කක්කටු්සටා 
වැඩ කරන්නා වසග් දරැවන්ට කියනවා සකළින් පලයල්ල කියල. 
නමුත් ඒ මූලකි පුද්ගලයම අරතියට යට සවලා. අරතිය කියල 
කියන්සන අධිකුසලය තිසයද්දි ළාමක කුසල් කරනවා. නමුත් සම් 
ආරියවංශසය පිහිටල කටයුතු කරන සකනාට පිණ්ඩපාත ආරියවංශය 
විතරක් සනසවයි චීවර මහා ආරියවංශය, පිණ්ඩපාත මහා ආරිය 
වංශය, සස්නාසන මහා ආරියවංශය අවසානසය් ඇත්තා වූ 
භාවනාරාමතා මහා ආරියවංශය කියන හතසරන් කටයුතු කරන 
සකනාට, සමච්චර අමාරැසවන් දවසක් සේලක් සපයාසගන අපි ඒ 
සවලාසේ කළ යුතු උත්තම කරියාව කරනවා සවනුවට ළාමක සද්වල් 
කරනවා නම් ඒක විශාල ණයක්. අර කියන ණයටත් වැඩිය ණයක් 
සවනවා. 

නමුත් සම් ආරියවංසශ කටයුතු කරන සකනාට ‘න තං අරති 
සහති’ අරතිය කවදාකවත් ඒ පුද්ගලයට අඩේවක් කරන්සන නෑ. 
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‘්ස්වව අරතිං සහති’. ඒ පුද්ගලයා විසින්ම ස්වකීය වශසයන් අරතිය 
යටපත් කරලා ‘භාවනාරායමා ය ාත්   ාවනාරයත්ා, ප ානාරායමා 
ය ාත්  ප ානරයත්ා’. දැන් නිතසරෝම තද අභිරතියක් පහළ 
කරගන්නවා භාවනාරාමතාවට, භාවනා රතියට. පහානරාමතාවට, 
පහානරතියට. කුසල් කරන්නට ඕනෑ. පින් කරන්නට ඕනෑ. දාන 
සදන්ට ඕනෑ, සම් ආදි වශසයන් අපි සපාසත් සඳහන් කරලා තිසයන 
අලංකාරයම පිණිස භකි්ෂනූ් සයාදාසගන කරන පනි්කම්වලට දමහි 
පිරිස සම්බන්ධ සනාවිය යුතුයි. ඒක හරි සේදනාවක් සවලා තිසයනවා 
අද සංස්ථාවට. ඒ සමාකද සහ්තුව, සම්සගාල්ල හරි ආත්මාර්ථකාමියි. 
ඔය පැත්තකට සවලා සහාඳට දාසන ටික වළඳල පැත්තකට සවලා 
භාවනා කර කර ඉන්නවා, සම් රසට් සලෝසක වැඩ කරන්සන නෑ 
කියනවා. නමුත් අරියවිංශ සූත්රය බලනසකාට සර්වඥයන් වහන්සස 
සම් ටික කියන්ට ඉස්සරහටයි පස්සටයි වරහන් සදකක් දැම්මා වසග් 
සඳහන් කරනවා සම් ආරියවංශසය වටිනාකම. උනව්හන්සස සඳහන් 
කරන්සන ‘අග්ගඤ්ො, රත්තඤ්ො, වංසඤ්ො, ්පාරාණා, අසඞ්කිණ්ණා, 
අසඞ්කිණ්ණපුබ්බා, න සඞ්කීයන්ති, න සඞ්කීයිස්සන්ති, අප්පතික ට්ඨා 
සම්ණහි බරාහ්ම්ණහි විඤ්ූහි ති’ 

සමන්න සම් විදියට පණි්ඩපාසත ටිකක් සකාසහාම හරි 
හිඟාසගන ඇවිල්ල වළඳලා ඒක සතිසයන් සම්පජ්ඤ්ඤසයන් කටයුතු 
කරල පරතයසේක්ෂා කරල ඒ මත ඉඳසගන භාවනා කරන, ඒ මත 
ඉඳසගන තමන්සග ධයාන භාවනා, සබාජ්ඣංග භාවනා, ආර්ය 
අෂ්ටාංගික මාර්ග භාවනා, සතිපට්ඨාන කායානුපස්සනා භාවනා, 
මමතරී භාවනා ආදි වශසයන් අච්ඡරාසඞ්ඝාත සූත්ර යද්ධශනායව සඳහන් 
කරල තිසයන්සන භාවනා කරන සකනාසග වැඩ පිළිසවළ 
අග්ගඤ්ඤයි කියල කියනවා. සම් මිහිතලසය තිදයන්න පුළුවන් යම් 
තාක් වයාපාර යම් තාක් කරම තිසයනවා නම් ඒ සියල්ල අතර අගරයි. 
‘රත්තඤ්ො - චිර රාත්රඤධඤය .’ ඒ අගර වැඩ වරින් වර මතු සවනවා, 
වරින් වර නැති සවලා යනවා. සායම් සබාරැත් තිසයනවා. සම්ක 
එසහම සායම් සබාරැවක් සනසවයි. පන්ලක්ෂ සදාසළාස්දාහක් 
බුදුපියාණන් වහන්සස්ලාසග් ශාසනවල උන්වහන්සස්ලා සබෝධි 
සම්භාර ගුණ පුරන කාසල ඉඳලම සගනල්ල සම්ක චිර රාතරඤ්ඤයි. 
වංසඤ්ො - සම්ක ආර්ය වංශයයි. අසනකුත් සෑම ළාමක වංශවලට 
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වැඩිය සබාසහාම සශර්ෂ්ඨයි. ‘අග්ගඤ්ො රත්තඤ්ො වංසඤ්ො 
්පාරාණා’ සබාසහාම සපෞරාණිකයි. සම්කට ගහන්න එකක් නෑ. 

ඒක නිසා කියනවා ‘අසඞ්කිණ්ණා’ සම්ක සංකීර්ණ කරන්න 
සංකර කරන්ට කවදාකවත් බෑ. සදනලද යම් පිණ්ඩපාතයකින් යැපිලා 
ඒ පිණ්ඩපාතය සිහිසයන් බුද්ධිසයන් ‘අගථි්තා අමුච්ි්තා 
අනජ්ඣාප්න්නා ආදීනව ස්සාවී’ කියන විදියට වළඳල ඒ මත බණ 
භාවනා කරන වැඩ පිළිසවළ නරකයි කියන්ට, සම්ක කලවම් කරන්ට 
සම්ක සංකීර්ණ කරන්ට සංකර කරන්ට කවදාකවත් ලැසබන්සන නෑ. 
‘අසඞ්කිණ්ණා අසඞ්කිණ්ණ පුබ්බා’ සම්ක ඉස්සරත් කවදාවත් කලවම් 
සවලා නෑ. සංකර සවලා නෑ. ‘න සඞ්කීයන්ති’ දැනටත් කලවම් කරන්ට 
බෑ. ‘න සඞ්කීයිස්සන්ති’ මතු මමතරී බුදුහාමුදුරැවන්සග ශාසසනවත් 
සම්ක සකසනකටු සම්ක පංුචියි කියන්ට බෑ. සපෞරාණික නෑ කියන්ට 
බෑ. අගර නෑ කියන්ට බෑ. කලවම් කරන්ට බෑ. 

ඒ විතරක් සනසවයි යම් තාක් විඤ්ූ පණ්ඩිතසයා සලෝසක 
ඉන්නවා නම් කවදාකවත් ඒක නරකය ි කියන්දන නෑ. අසශෝක 
රජ්ජ්ුරැවන්සග බුද්ධාගමට පරිවර්තනය වීසම් කතාව ටිකක් විස්තර 
සහිතව බලනවා නම්, එතුමා කාලිංග යුද්සධදි විශාල ජ්න සංහාරයක් 
කරල, සලාකු චිත්ත පීඩාවක ඉන්න සවලාසවදි අද ඔය සලාකු සලාකු 
බඩු සග්න බිස්නස්කාරසයා වාසග සලාකු චිත්ත පීඩාවකට පත් සවලා 
විශාල දාසන සදන්ට පටන්ගත්තා. ඒ සවලාසව බරාහ්මණ ආගම 
රැක්සක. බමුණු ආගම රැක්ක නිසා බමුසණා සගන්නල විශාල 
වශසයන් දන් සදනසකාට, බමුණන්සග කෑම ඔය කියන විදියට අර 
ඉන්ද්රිය සංවරයක්වත් සමසනහි කිරීමක්වත් සමානවක්වත් නෑ. 
‘අලිංසාටක කාකමාසක’ කියන තාසලට තමයි. කාලා ඉවර 
සවනසකාට ඇඳසගන හිටපු ඇඳුම්වත් සකාසහ තසියයිද මතක නෑ. 
කවුරැ හරි අත සදන්ඩ ඕනෑ නැගිට්ටවන්ඩ. කසටන් සකාසනන් කට 
සදපැත්සතන් වැක්සකසරන ඒවා කපුටන්ටත් කන්ඩ තරම් පරමාණයකේ 
තියනවා. ඒ තරමට කනවා. 

සම්ක දැකල රජ්ජ්ුරැවන්ට ලැජ්ජ්ා හිතිල තිසයනවා. 
රජ්ජ්ුරැසවා පස්සස සස්වකසයා සයාදවල දාන ශාලාසවන් මෑත් සවලා 
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ඉඳලා තිසයනවා. ඊට පස්සස නිසගරෝධ සාමසණ්රයන් වහන්සස් 
සද්ශනා කරපු ධර්මය අහල උන්වහන්සස්ට කතා කරනසකාට 
උන්වහන්සස් කියල තසියනවා මම එසහම පිණ්ඩපාත දාන 
භාරගන්සන නෑ. අසප් සලාකු හාමුදුරැවන්ටත් එක්ක ආරාධනා 
කරන්ඩය කියල. පස්සස රජ්ජ්ුරැසවා කියලා තිසයනවා ඒක මට 
සබාසහාම සපාඩි සදයක්, වඩම්මන්ඩ කියල. සලාකු හාමුදුරැසවාත් 
එක්ක ආවට පස්සස මාලිගාවට වැඩියට පස්සස දාසන දීපුවාම ඒ 
සදනම පිණ්ඩපාසත කරන හැටි දාසන වළඳන හැටි දැකල මාලිගාසව 
තියාදගන වළඳවල පුදුමාකාර සතුටක් ලබල තිසයනවා. සම්පූර්ණ 
භාවනාවක්. අර එහා කාමසර් එතසකාට ඒ බමුසණා වළඳනවා. ඒක 
එකම සඝෝෂාවක්. එකම කෑම්බෑල්ලක්. නමුත් සම් සදනම සම්පූර්ණ 
භාවනාවක් වසග්. රජ්ජ්ුරැසවා ඒක දිහා බලලා විශාල පරිවර්තනයක් 
ඇති වුණයි කියල කියනවා. 

අන්න ඒ නිසා කවදාකවත් විඤ්ූ පුරැෂසයක් සම් පිණ්ඩපාත 
ආරිය වංශය රකින සකනාව පුංචි කරල සලකන්සන නෑ. ඒක 
වැඩිමහල් සවන්ට ඕනෑ නෑ. ගිහි සවන්ට ඕනෑ නෑ. පැවිදි සවන්ට 
සමානවක්වත් නෑ. ඒ ගනන් ආහාර සේසලදි ඇත්තා වූ ඒ කටයුත්ත 
සම්පාදනය කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයට මූල පරියාය සූත්රයය සඳහනේ 
කරපු විදියට ආහාරසයන්, ආහාරය පිහිට කරසගන, නැත්නම් 
ආහාරසයන් මසමක් ඇත ිසවනවා, අභිනන්දනය ඇති කරනවා කියන 
එකක් සවන්දන නෑ. ‘ධාත මත්ත්කා නිස්ස්ත්තා නිජ්ජී්වා සු්ඤ්ො’ 
- ආන්න ඒ කටයුත්ත දිගට කරසගන යනවා නම්, සම් විශාල ඉණ 
පරිසභෝගයක් ගැන පටලවාසගන තිසයන, නැත්නම් සම් ආපත්ති 
කතාවට පටලවාසගන තිසයන, එසහම නැත්නම් හුඟාක් සවලාවට 
සම් ආහාර ගන්න අනුන් සදන ආහාර වළඳලා තමන්සග සීලය ගැන 
සැක කරන ඇත්තන්ට පුදුමාකාර සෘජ්ු උත්තරයක් සම් අච්ඡරාසඞ්ඝාත 
සූත්රයය සඳහන් කරනවා. එක අසුරැ සැණක පරසද්ශයක් මමතරී 
භාවනාව සහෝ කායගතාසතිය සහෝ අපි අර කලනි් සඳහන් කරපු 
භාවනාවක් කරනවා නම්, ඒ මනුසස්යා ‘අ්මාඝං රට්ඨපිණ්ඩං 
භ ඤ්ජති’ සනාසිස්ව රටුන් සදන පිණ්ඩපාසත වළඳනවා කියලා 
සඳහන් කරනවා. 
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ඒක සනසවයි පරධාන සද්. ඒ මත ුමත්සතන් සම් සංසයෝජ්න 
ධර්ම ඇති වීම පිළිබඳව ඇහැට වඩා ඉක්මනින් කනට වඩා ඉක්මනින ්
නහයට වඩා ඉක්මනින් සම් දිව මතින් ගන්ඩ පුළුවන්. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරසයා විසශ්ෂසයන්ම විපස්සනා භාවනා මධයස්ථානවල 
ආහාර ගන්න තැනට පරධාන කර්මස්ථානාචාර්යවරයා යා යුතුමයි. ඒ 
නිසා හැම සකනාම දාසන ගන්නකලේ ඇවිදිමින් සහායලා බලනවා. ඒ 
සමාකද, එතන හැඟුම් මදුා හරින තැනක්. බරහ්මචරිය රකින සකනා 
මමථුන සස්වනසයන් ලබන්ඩ බැරි සැපය ආහාර මාර්ගසයන් ගන්ඩ 
සමහර විට සපළසඹන ගතියක් තිසයනවා. ඒ නිසා ආහාරසය්දී 
විසශ්ෂසයන් ‘මත්තඤ්ූ’ සවන්ට ඕනෑ. සභෝජ්නසය් ‘මත්තඤ්ූ’ 
සවන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක බුදුරජ්ාණන් වහන්සසස්ග් බුදු ගුණයකේ. 
සයෝගාවචරසයක් අත තිබිය යුතු ගුණ හතසරන් එකක්. නමුත් 
පසසළාස්චරණ ධර්මසයන් එකක්. රහත් සවනකලේ සම්ක රැකිය යුතුයි. 
එතකලේම සඳහන් කරල තිසයන්සන ‘චත්තා්රා පඤ්ච ආ්ලා්ප 
අභ ත්වා උ කං පී්ව’ සකාච්චර සහාඳ රස මසවුළු තිබුණත් බත් 
පිඩවල් හතරක් පහක් සමපිට, බඩ පිසරන්ඩ බත්පිඩවල් හතරක් පහක් 
මෑතින් නතර සවලා ඒ ටිකට වතුර ටිකක් දාන්ඩයි කියනවා. 

සම් ආකාරසයන් පුදුමාකාර සතාරතුරැ රාශියක් අසප් ආර්ය 
වංශසය බුද්ධ පරමුඛ මහා සංඝරත්නය දීලා තිසයනවා. එේවා නිසයි 
අසප් සම් දින චර්යාවක් අපි හදලා තිසයන්සන. ඒ දින චර්යාසව සෑම 
සදයක්ම සම් සෑම කාරණාවක්ම හතීසකානින් සලකා බලලා ඉදිරිපත් 
කරලා තිසයන්සන. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඒ දින චර්යාවට අනුව 
කටයුතු කරනවා නම්, ඒවට අනුව සගෞරව කරලා කටයුතු කරනවා 
නම්, අපි ඒ මතු මත්සත තවත් භාවනා කරනවා නම් කිසි සස්ත්ම 
සම්සක සංසයෝජ්න ධර්ම ඇති කිරීම විතරක් සනසවයි, සමයින් 
ලබන්ඩ පුළුවන් වූතේ සංසාර ගැසට් ලිසහන්ඩ පුළුවන් වූතේ තැනට 
විශාල සාක්කි රාශියක්, නිදර්ශන රාශියක් දවසක් ඇතුළත 
සයෝගාවචරයට ලැසබනවා. 

බුද්ධ සද්ශනාසව සඳහන් කරලා තිසයනවා යම් සහයකින් 
මහසණනි මට පස්සවනි පාරාජිකාවක් පනවන්ඩ සවනවා නම්, මට 
පනවන්ඩ සවලා තිසයන්සන මනසිකාරසයන් සතාරව ආහාර ගැනීම 
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සම්බන්ධව කියලා. ‘ස්ච පඤ්චමං පාරාජිකං පඤ්ඤ්පත ං සක්කා 
අභවිස්ස, අපච්ච්වක්ිතාහාරපරි්භා්ගා’3 කියලා තමයි සඳහන් 
කරන්සන. නමුත් කියලා තිසයනවා සම්කට පාරාජිකාවකේ පැසනේව 
නම් එක් සකසනකුටවත් මහණකම් කරන්ඩ බෑ කියලා. මහා 
කරැණාසවන් ඒක අයින් කරලා දාලා තිසයනවා. සම්ක අටුවාසව 
සඳහන් සවනවා පුතේතමාංස උපමාසව කතාසව. ඒක නිසා කවුරැත් 
මතක තියාගන්ට ඕනෑ ඒ විදියට භයානක සද්කින් අපිට විශාල ගුණ 
ඇති කරගනේඩ, ඒ වදගේම සම් චකරසය් සම් චිතත් වීථිසය් විශාල 
ගැම්මක් කඩාගන්ඩ පුළුවන් තැනක් තිසයනවා. ඒ නිසා ‘ජිව්හඤ්ච 
පජානාති, ර්ස ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ කියන තැනට දවසකට සදසේලක් 
තනි සේල වළඳන ඇත්සතා තනි සේල නිතසරෝම පරතයසේක්ෂාසවන් 
කටයුතු කරනවා නම් සම් තරණය කරන්ඩ බැරි ඕඝ තරණයට විශාල 
අවස්ථාවක් ලැසබනවා. ඒකට අර කලින් කියපු ඇහැ සම්බන්ධ 
කතාවලුත් කන සම්බන්ධ කතාවලුත් නාසය සම්බන්ධ කතාවලුත් 
අදාළයි. නමුත් සම්ක පහසුසවන් අල්ලගන්ට පුළුවන්. ඒක නිසයි 
සමච්චර සම් සහ්තු කාරණා සහිතව ඉිරිපත් කසළ්. සියලුසදනාම 
සම්වා නාහපු සද්වල් සනදවයි. අහල තිසයනවා. සගානු කිරීමක් 
විතරයි මම කසළ්. 

ඒ නිසා සියලුසදනාටම සවනදටත් නැත ි තරසම 
කුසලච්ඡන්දයක් පහළ සවලා, සම් සම්බන්ධසයන් පහළ සවන්න 
තිසයන සංසයෝජ්න ධර්ම සම්පූර්ණසයන්ම කපා හරිනවා වසග්ම 
එයින් පහළ කරගත හැකි සයෝනිසසෝමනසිකාරය සති සම්පජ්ඤ්ඤය 
පහළ කරගැනීමටත් සම් මූලධර්ම කරැණු ඒකාන්තසයන් සහ්තු සේවා. 
තමතමන්සග් ඉන්ද්රිය සංවර ධර්ම පරාසයෝගික අත්දැකීමුත් සහ්තු 
කරසගන වහවහා සම් සංසාර වට්ටසයන් ගැලවිලා යෑමට අවශය 
කරන සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා ධර්ම පහළ වීමට සම් ධර්ම 
සකාට්ඨාශයත් සහ්තු සේවා වාසනා සේවා කියන පරාර්ථනාසවන් අදට 
නියමිත ධර්ම සද්ශනාව සමතනින් සමාප්ත කරනවා. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 සංයුත්තනිකාය නිදානවග්ග අට්ඨඨකථා, අභිසමයසංයුත්තං, පුත්තමංසසුත්තවණ්ණනා. 
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50 │ කායායතනය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු: 

ඉධ, භික්ඛ්ව භික්ඛු කායඤ්ච පජානාති, ්ඵාට්ඨ්බ්බ ච 
පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච 
පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස උප්පා්ො ්හාති 
තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස පහානං ්හාති 
තඤ්ච පජානාති. යථා ච පහීනස්ස ස්ඤ්ොජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො 
්හාති තඤ්ච පජානාති’තී. 

පූජ්නීය සයෝගාවචර මහා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. අපි 
සංඝරත්නයත් උපාසක සයෝගාවචර පිරිසත් එක්ක සතිපට්ඨාන සූතරය 
අත්වැලක් කරසගන දිගට පවත්වාසගන එන සම් ධර්මසද්ශනා 
මාලාසේ අද පනස්සවනි සංවත්සරය. නැත්නම් පනස්සවනි පැය, 
පනස්සවනි ධර්මසද්ශනාව. 

ඒ නිසා එක පිරිසක් වශසයන් අපට සමච්චර දුර කරදරයකින් 
කම්කසටාලේලකින් සතාරව යාගන්ට ලැබුණා සහාඳයි කියලා පුදුම 
සන්සතෝසයක් තිසයනවා. ඒ සමාකද, සම් සතිපට්ඨාන සූතරය අපි 
සකාසහාමත් දන්නා පරිදි ලංකාසේ විතරක් සනසවයි, සකාය ිරසටත් 
සබාසහෝමත්ම ගරැභාවනීය තතේත්සවට පත් සවච්ච සූතරයක්. ඒක 
සකාච්චර සාකච්ඡා කළත් සකාච්චර සජ්ඣායනා කළත් සකාච්චර 
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ඇහුම්කන් දුන්නත් කවදාකවත් නරකට හිටින්සනත් නෑ. ඒ වාසග්ම 
අහක යන්සනත් නෑ. සමාකක් හරි සකාටසක් තමනස්ග් ආධයාත්මික 
ජීවිතසය් වැදගත් සනේධිස්ථාන, ගැටලු ස්ථාන නිරාකරණය කරමින් 
ඉදිරියට පවත්වන සූතරයක්. ඒ නිසා අද කාලසය් සපාත්පත් කීපයක්ම 
තියනවා. දැනට මුද්රණසය්ත් පවතිනවා. දම් වාසගම සද්ශනත් 
පවතිනවා. ඒ තිසයද්දි අපිත් සම් කරසගන යන සද්ශනාව හැකි තාක් 
දුරට සම් යාවජීව වශසයන්, පූර්ණකාලීන වශසයන් කරසගන යන සම් 
භාවනාවට අත්වැලක් සවන විදියට මූලධර්ම අත්දැකීම් සකාටස් හැකි 
තාක් සම්බන්ධ කරසගන සද්ශනා කිරීම තමයි අදහස. 

අපි අවස්ථා 50 ක් ඉවර කරලා ඉදිරිපත් කරගත්ත දම් 
අවස්ථාව සවනසකාට අපි ඉන්සන් සතර සතිපට්ඨානසය් 
කායානුපස්සනා, සේදනානුපස්සනා, චිතේතානුපස්සනා කියන මූලික 
සකාටස් ඉක්මවලා ඊගාවට ඇත්තා වූ ධම්මානුපස්සනාදව. දම් 
ධම්මානුපස්සනාවත් අර කායානුපස්සනා වසග් විස්තාරයි. සබාසහාම 
අසේතර විස්තර සහිතයි. ඒ විස්තාර සහිත ධම්මානුපස්සනාසේ නීවරණ 
පබ්බය, ස්කන්ධ පබ්බය කියන සකාටස් සදක අපි දැන් ඉක්මවලා දැන් 
ඉන්සන ආයතන පබ්බසය්. ‘ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ 
කියන සකාටසයි දැන් සම්සක් විගරහ සවන්සන. ඒ ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු කියනසකාට එතන ආයතන හයක් 
සඳහන් සවනවා. එේවා සපළගස්සලා තිසයන්සන එක ආසරකට, එක 
රටාවකට, ලයකට. මුළු සතූරය පුරාම, සූතර පිටකය පුරාම ඒ රටාව, ඒ 
කරමය තමයි දැක්සවන්සන. ඉස්සර දවලාම චක්ඛායතනය, ඊගාවට 
සසාතායතනය, ඝානායතනය, ගන්ධායතනය, කායායතනය, 
මනායතනය කියලා. 

එයිනුත් විපස්සනා සයෝගාවචරයාට ඉතාමත්ම වැදගත් 
සවන්සන ආයතන පිළිබඳව දැනගැනීමයි. සමාකද, ඒක 
ධර්මාවසබෝධසය්දී ඉතාමත්ම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් දවනවා. එම 
සන්ධිස්ථානය තමයි පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම. ඒ වාසග්ම ආසය අනුසය 
ධර්ම පිළිබදව ගරන්ථිය; ගැසට්. “අ්න්තා ජටා බහි ජටා” කියන 
ගැසට්ට අවශය කරන්නා වූ මූලධර්ම සතතමනය, මූලධර්ම සපඟවීම 
සිදු සවන්සන සමතනදී. ඒක හරියට විගරහ කරගත්තා නම්, අවුල් 
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සවච්චි සකස් ටිකක් පීරලා සගානු කරන්නා වාසග් අවුල ඇරගත්තා 
නම්, ඒ අවුල් ඇරගැනීසම් ඥානයට කියනවා ධම්මට්ඨිත්  ොණය 
කියලා. ධර්මයාසග්, එසහම නැත්නම් චක්ඛායතනය කියන සකාටස, 
සසාතායතනය කියන සකාටස, ඒ ඒ ආයතන; එසහම නැත්නම් 
රෑපායතනය ස ේදායතනය කියන සකාටස්; එසහමතේ නැත්නම් එයින් 
උපන්නා වූ චකේඛු විඤේඤාණය සසාත විඤේඤාණය ආදී සම් සකාටස්. 
ඒ සකාය ි එකත් ධර්ම වශසයන් ගත්සතාත් සම් ධර්ම පිහිටල 
තිසයන්සන සමාන වසග් තැනකද? පරතිෂේඨාව ලබන්සන් සමාකක්ද, 
සකාසහාමද? කියන සම් ධර්මසය් ඇතුළතට බැසගැනීම කිඳා බැසීම 
සිදු සවන්සන සම් ධම්මට්ඨිති ඤාණසයන්. එතැනදි තමයි 
පටිච්චසමුප්පාද, ආසය අනුසය සකසලස් පිළිබඳව විගරහයක්, ගැඹුරැ 
දැකීමක් ඇති කරගන්නට පුළුවන් සවන්සන. 

ඒ නිසා විපස්සනා භාවනාව පරධාන වශසයන් සකායි තැනින් 
පටන් අරගත්තත් සම් ආයතන සකාටස්, ආයතනවල ස්වභාවය ඇති 
සවන හැටි, ආයතන සවන හැටි, ඒ ඒ ධාතු සකාටස් සදකතුනක් 
එකතු සවච්චහම ආයතනයක් බවට පත් සවලා ඒක දිසග් වැඩ 
පිළිසවළක්, සුලියක් එසහම නැත්නම් වට්ටයක් කරකැසවන ආකාරය 
දැකගැනීම විපස්සනාසව පරධාන පරමාර්ථය. ඒකට කියනවා ඇත්ත 
ඇති හැටිසයන් දැකීම කයිලා. ඒ සමාකද ඒ ඇත්ත ඇති හැටිසයන් 
දැක්සක නැත්නම් එතැන සිදු සවන්සන පටලැවිල්ලක්, ඇවිලිල්ලක්, 
බන්ධනයක්, සංසයෝජ්නයක්. ඒ සංසයෝජ්න ඇති සවන්ඩයි සංසාසර 
හැදිල තිසයන්සන. සලෝසක හැදිලා තිසයන්සන. අසප් සම් වයවහාර 
කරම හැදිලා තිසයන්සන. 

ඒ වයවහාර කරම තුළින්ම, සම් සලෝසකම ඉඳසගන සම් 
සංසාසරම ඉඳසගන, ඒ බන්ධන බැදීම් සංසයෝජ්න ඇලීම් ඇති සවන 
ආකාරය දැකගැනීම සම් බන්ධනවලින් නිදහස් වීසම් එකම කරමය බවට 
සද්ශනා කදළේ සම් සර්වඥතාඥානලාභී සර්වඥයන් වහන්සස් පමණයි. 
සමහර කට්ටිය හිතුවා කවදාකවත් සංසාරසය් ඉඳසගන සංසාසරන් 
සගාඩ එන්ඩ බෑ, ඒක නිසා මරණින් මත්සත තමයි විමුක්තිය 
තිසයන්සන කියලා. තව සමහසරක් හිතුවා සමසහම සංසාසර කියලා 
එකක් ඇත්සත නෑ. සම් වර්තමාන සමාසහාත විතරයි, ඒ නිසා 
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සදාචාරයක් අවශය නෑ. සහාඳක් ඕනැ නෑ. නරකක් ඕනැ නෑ. ණයට 
අරසගන හරි කමක් නෑ, සහාඳ සද්වල් කාලා බීලා සතුටින් ඉඳල 
මැරිලා යං. අපි මැරැණට පස්සස ණය සගවන්ට සවන්සන නෑ. ඒ 
නිසා ඒ ඇත්සතා සදාචාර විසරෝී සකාටසකට වැටුණා. සම් විදියට 
සලෝකය නාස්ති කරන ධර්ම රාශියකට සම් ගැසට්, සම් ගරන්ි ස්ථානය 
හරියට සනාදැකීම නිසාත් දැකීමම ගැටසයන් ගැලවීම බව විස්තර 
සනාවීම නිසාත් ඒ ඇත්සතෝ සහාඳක් කරනවය කියලා හිතාදගන 
සලෝසක සගාඩක් අවුල් කළා. 

නමුත් සර්වඥ සද්ශනාසේ පරශ්සන තිසයන්සන, සංසාසරම 
ඉඳසගන සලෝසකම ඉඳසගන සම් ගැටලු සහිත සංසයෝජ්න ධර්ම 
දැකීමම සහාඳ සදයක් බව අභීතව සර්වඥයන් වහන්සස් පරකාශ කළත් 
හුඟසදසනක් කියනවා ඒක සංකීර්ණ වැඩියි, අමාරැ වැඩියි, ගැඹුරැ 
වැඩියි. ඒ නිසා ඒක අමාරැයි කියලා පුදුමාකාර විදියට නැති බැරි 
සංඥාවල් සලෝසක ඇත ි කරගන්නට උත්සාහ කළා. ඒ නිසා 
සර්වඥයන් වහන්සස්ට සලාකු සටනක් සගනියන්ඩ සිද්ධ වුණා හැකි 
සංඥාව ඇති සංඥාව අතථ් කුසලය පිළිබඳව සලාකු ගැම්මක් ඇති 
කරගන්ට. ඒක නිසා අනිකුත් ආගම්වල දකින්ඩ තයින ලක්ෂණ අසප් 
බුද්ධාගසම්ත් අසන්ට ලැසබනවා. නමුත් ඒ ධර්මය එළි කරගන්ටයි ඒ 
කාරණා ටික අවශය කරන්සන. ආන්න ඒ විදියට සම් හයක් ව ූආයතන 
මාර්ගසයන් සංසයෝජ්න ඇති වීම සහෝ ඒ සංසයෝජ්න ඇත ිසවන්ඩ 
තියන අවස්ථාසේ සංසයෝජ්න ඇති සවන හැටි සහාඳට අනුන්සග 
සදයක් දිහා බලා ඉන්නවා වසග් බලාදගන ඉඳීම තුළින් 
පටිච්චසමුප්පාදය සත්රැම්ගැනීමතේ චතුරායයව සතයය සත්රැම්ගැනීමතේ 
ආසව අනුසව ධර්ම වැඩ කරන හැටි සත්රැම්ගැනීමතේ වංචක ධර්ම 
වැඩ කරන හැටි සත්රැම්ගැනීමතේ සබාසහාම ගැඹුරැයි. 

දම් කාරදණේ පිළිබඳ වාදයක් ඇත්සත නෑ. සමාකද, 
සර්වඥයන් වහන්සස් පවා සද්ශනා කරල තියනවා “ගම්භී්රා චායං 
ආනධ , පටිච්චසමුප්පා්ො” පටිච්චසමුප්පාදය ගැඹුරැමයි. ඒක පිළිබඳව 
කිසි පරශ්නයක් නෑ. සමාකද තමන්ම සම්ක අනන නිසා. එකක් සිද්ධ 
සවනවා - ඒ ඇනිල්ල ඒ ඇවිලිල්ල ඒ පටලැවිල්ල සපාේඩක් නතර 
කරන්ට සිද්ධ සවනවා. නතර කරල පටලැවිච්ච අවස්ථාසේදී මං සම් 
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සම් විදිසය් දුක් කරදර කම්කසටාලු ආදීනව වින්දා. දැන් පටලැවිල්ල 
නතර සවච්චහම මට සමන්න මට සමන්න සම් විදිසය් පහසුකම් 
ලැසබනවා කියලා තමාම සත්රැම්ගන්ට ඕනැ. තමන් සත්රැම්අරසගන 
හිතාගන්ට ඕනැ. සමයින් නතර සවලා බෑ. ආසය මත්තට ඇති 
සනාසවනා තාසලට සම් මතුමත්සත වීරියකින්, ඒ වසග්ම පරඥාවකින් 
යුක්තව සම්සක සකසලස් ටික සම්පූර්ණසයන්ම විනාශ කරන්ට ඕනැ. 
ආන්න ඒ වැඩ පිළිසවළක් මිනිසහකුට කරන්ඩ පුළුවන්ද? කියන ටික 
සර්වඥයන් වහන්සස් සලෝසක පහළ සවන්ඩ ඉස්සරල හිතලවත් 
තිබුදණේ නෑ. ඔක්සකාම හිතුවා එක්සකෝ තමන්සග් සම් සංසයෝජ්න 
ඇති වන හැටි දැකගන්ට සවනම චීනකේකනේනාඩියක් ඕනැ සවයි. 
සවනමම දෘෂ්ටි සකෝණයක් අවශය සවයි. එසහම දැක්කත් ඔය 
සංසයෝජ්න ධර්ම නම් කවමදාකවත් වද සනාදී අතාරින්දන නෑ. 

ඒ නිසා දැකසීමන් නම් කවදාකවත් ඔච්චර ශාන්තියක් හම්බ 
සවයි කියලා දතේරැම්ගනේන එකත් මහ අමාරැයි. ඊට පස්සස් එවැනි 
දැකපු සකනා සංසයෝජ්න ධර්ම ආසය ඇති සනාසවනා තාසලට 
තලන්ඩ පුළුවන් එකක් කයිල නම් කවදාකවත් හිතසුව නෑ. අද සම් 
ධර්ම සද්ශනා ධර්ම සාකච්ඡා කතා කරන සද්වල් දිහා බලනසකාට 
පැහැදිලිවම සප්න්ඩ තියනවා, ඔක්සකාම ඉන්සන සම් සංසයෝජ්න 
ධර්ම තමයි රජ් කරන්සන. සංසයෝජ්න ධර්ම අනුව තමයි කටයුතු සිද්ධ 
සවන්සන. විනය නීති සිවිල් නීති හැසදන්සන. ඒ නිසා ඔක්සකෝම සම් 
සංසයෝජ්න ධර්මවලට ඉඩ තියලයි තමතමන්සග ඉතුරැ කාරණා 
කරන්සන. සබාසහෝමත්ම කලාතුරකින් සකනකටු තමයි සංසයෝජ්න 
ධර්ම කඩන්ට පුළුවන්. එසහම කැඩුවට පස්සස සලෝකසය් දර්ශනය 
සවනස් සවනවා. ඒ වසග්ම තමන්ටම තියන බාධක කරදර, ආදීනව 
සම්පූර්ණ සවනස් දෘෂ්ටි සකෝණයකින් බලන්ට පුළුවන් කියන එක 
හිතන්ටත් බයයි. 

සම් දර්ශනය සපන්නන්ට හදනසකාටත් කියනවා සම්ක 
සකසරන්දන නැති වැඩක් ඔය කතා කරන්සන කියලා. පුදුම විදියට 
හරියට කූඩැල්සලකුට ලුණු ගැහුව වසග්, මූණට සදාඩම් සලල්ලක් 
මිරිකුවහම පැඟිරි විසි සවච්චහම මූණ ඇඹුල් කරගන්නා වාසග් 
පුදුමාකාර ගතියක් සප්න්ඩ තිසයනවා. සම් දර්ශනය, සම් ආකල්පය, 
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ඒ කියන්සන් සංසයෝජ්නවලට බසය් සංසයෝජ්න දැකමී මහ අපලයක්, 
සංසයෝජ්න ධර්මය සනාසකාට යුත්තක් අසුබයක් අවමංගලයයක් 
කියලා හිතන සකසනකුට කවදාකවත් සයෝගාවචරසයක් සවන්ට බෑ. 
උන්දැට කවදාකවත් බුද්ධ පුතරසයකේ සවන්ටත් බෑ. බුද්ධ පුතරසයක් 
සවන්ට නම් සංසයෝජ්න ධර්ම දැකිය යුතුයි. ඒකයි සමතනදි කියන්සන් 
‘පුන ච පරං භකි්ඛ්ව භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු.’ 

ඒ ‘කායඤ්ච පජානාත් ’, කය කියලා කියන්සන් සමාකක්ද? අර 
සංසයෝජ්නවලින් සතාර සවච්චි මනුසස්සයක්, උත්තමයන් වහන්සස් 
නමක් ආර්යයන් වහන්සස් නමක් කය දිහා බලන්සන් සකාසහාමද? 
අන්න ඒ තාසලට අපි සංසාර පැත්සතනුත් දකින්ට බලන්ට පුරැදු 
සවන්ට ඕනෑ. අර ආර්ය දර්ශනය පැත්සතනුත් බලන්ට පුරැදු සවන්ට 
ඕනෑ. පුළුවන් - සුතමය වශසයන් චින්තාමය වශසයන් පරතයක්ෂ 
වශසයන් පුළුවන්. ආන්න ඒ විදියට කය දැකගන්නට ඕනෑ. ඊගාවට 
‘්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති’ සම් කසය් ඇවිල්ලා සද්වල් හැප්සපනවසන, 
වැසදනවසන, ගැටීම් සිද්ධ සවනවසන. ආන්න ඒකත් අපි සම් දලෝසක 
උප්පත්ති කාසල බහ සතෝරන කාසල සත්රැම්ගත්ත වාසග් සම් රශ්මිය, 
සම් සීතල, සම් හයිය, සම් වාසත, එේවා ඔක්සකාම එසහම 
දැනගන්නටත් ඕනෑ. ඒ විතරක් සනදමයි, සකාසහාමද සංසයෝජ්න 
ධර්ම දුරැ කළා වූ, පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම දතේරැම්ගතේතා වූ චතුරායයව 
සතයය දතේරැම්ගතේතා වූ උත්තමයන් වහන්සස් නමක් ඒ ධර්ම දිහා 
සකාසහාමද දකින්සන්. 

ඊටත් වැඩිය සබාසහෝමත්ම අභිසයෝගකර පරශ්නය තමයි 
‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති.’ ඒ 
සදසක් ගැටීම නිසා උපදින්නා වූ යම් සංසයෝජ්න ධර්ම සකාට්ඨාසයක් 
සවනව නම් ඒකත ් දැනගත යුතුයි. පරහාණය කරන එක පස්සස්. 
සමන්න සම් සදසක් පටලැවිල්ල නම් පරධාන වශසයන්ම බලපාන්සන් 
සිල්වතාටයි. සිල්වතා හදන්නට පටන් අරගන්නවා, සම් සීලය 
හරිගස්සසගන යන්ට ඕනෑ කියනවා වසග් යම් අදහස් ඉදිරිපත් 
වුදණාතේ ඔළසමාළ තාසලට, ඒ සංසයෝජ්න දුරැ කරලා ඉන්ට ඕනෑ 
කියන පදනමක හිටිසයාත් ඒ පුද්ගලයාට සකාසහාමටත් බෑ. අර විස 
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වැදිච්ච ඊතලයක් සහිත පුද්ගලයා සම්ක සම් විද්සද් සකායි 
දිශාසවන්ද? ඊතලසය් සමාන විසද තිසයන්සන්? ගුරා කවුද? ඕේවා 
බල බලා ඉන්නකලේ විස ඊතලය අයින් කරනන්ට එපා කියන 
තතේතේදවට පත් සවනවා. 

ඒ නිසා සයෝගාවචරයා ඊට වැඩිය සබාසහාම පරාසයෝගික 
මට්ටමකට පත් සවනවා. ‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ ඒ සංසයෝජ්නය ඇති සවන හැටි, 
සංසයෝජ්නසය් මුල මැද අග සහාඳට දැකගන්නට ඕනෑ. දැක්සක 
නැත්නම් නම් කවදාවත් උන්දෑ ඒක අරන් දාන්දන නෑ. හිඟන්නාසග 
තුවාසල සහාඳට වණ සවලා වැඩිසයන් මැස්සසා වැහුසවාත් තමයි 
සහාඳට සම්මාදම හම්බු සවන්සන. සහාඳට හිඟමන් හම්බු සවන්දන. 
ඒ නිසා හිඟන්නා කැමත ිනෑ තුවාසල සනීප කරගන්නට. අන්න ඒ 
වසග් සම් සංසාර ආසාව තියන, නිතය සංඥාව තියන කුමාර සැප 
පිළිබඳ අදහස් ඇති, මම මාසග් අදහස සපෝෂණය කරන සකනා, ඒ 
සංසයෝජ්නවලට අනියම් සපර්මයක් තිසයනවා. ඒ නිසා සංසයෝජ්න 
දැකලා ඒවා දුරැ කරන්ට කටයුතු කිරීම සබාසහාම කටුකතර විදියට 
හිතනවා. සම්වා වංචනික ධර්ම. සම් එක් සකසනක්වත් අපට එේවයින් 
සතාරයි කියලා කියන්නට බෑ. හැම සවලාසවම සම්වා කරියාත්මක 
සවනවා. ඒ නිසා අපට හැමදාම බණ අහන්ට සවනවා. හැමදාම ධර්ම 
සාකච්ඡා කරන්ට සවනවා. හැමදාම බුදු සුවඳ අවශයයි. හැමදාම සඟ 
සුවඳ, දහම් සුවඳ අවශයයි. ඒ සමාකද හැම සවලාසවම පුරැද්ද 
තිසයන්සන සකාසහාමින් හරි සලස්සල ඇරල, සම් සංසයෝජ්නත් 
එක්ක සම් සහෝද සහෝද මසේ දාන වැඩ පිළිසවළක්. වට්ටය කියල 
කියන්සන් සම්කයි. සුළිය, සංසාසර කියල කියන්සන් සම්කයි. 

දම් හිනේදා සමතනදි සම් වාසග් නෑදෑසයෝ අතෑරල වස්තුව 
අතෑරල කැප සවච්චි සප් සවච්චි පිරිසට බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ඒකට 
දීලා ඇති කරමසේදය ඉතාමත්ම තාත්තේවිකයි. ඒ විතරක් සනදමයි 
ඉතාමත්ම පරාසයෝගිකයි. ඒ වාසග්ම, පරතිඵල සපන්නල තියන එකක් 
සගනහැර පානවා. සමනන් සම් අමාරැ සංසයෝජ්න ධර්ම ඇති වීම, 
සංසයෝජ්න ධර්ම දැකීසම් වටිනාකම, ඒ දැකීම තුළින් මත්සතහි ආසය 
ඇති සනාසවනා තාලයට, ඒ පරශ්නය ආපු පාර දිසග්ම ඉදිරියට 
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යාසමන් පිළිතුරැ සහායාගැනීසම් වැඩ පිළිසවදළේදී සල්සිම ද්වාරය 
තමයි කායද්වාරය. ඇහැට වැටිච්ච රෑපයතේ ඒ නිසා හටගත්තා වූ සම් 
සංසයෝජ්නයක් ඉතාමත්ම යුහුසුලුයි. ඉතාමත්ම සංසාසරට බරයි. 
ඉතාමත්ම වංචනික ධර්මවලින් ගහණයි, බහුලයි. ඒ නිසා දැනගැනීම 
ඉතාමත්ම අමාරැයි. සුතමය වශසයන් නම් එච්චර පරශ්නයක් නෑ, 
චිත්තාමය වශසයන් ටිකක් අමාරැයි, පරතයක්ෂය සබාසහාමත්ම 
අමාරැයි. 

ඊගාවට සසාතද්වාරය. අසප් කාලය, අවිසයන් ගත කරන 
කාලය තුළ වැඩියකේම අපි අහු සවලා සංසයෝජ්න ඇති කරගන්සන 
ඇසහන්. ඒකයි සම් අවදි භාවය කියලා එකක් අපි කතා කරන්සන. 
ඒ ඇහැ ඇරිලා. ඇහැ ඇරිලා නැත්නම් ඉතින් මැරැණා වාසග් තමයි. 
ඒ පුද්ගලයා ඇහැ ඇරලා බලන්සනවත් නැති මට්ටමට පත් වුණා නම් 
ඉතින් ජීවත් වුණත් වැඩක් නෑ වසග්. ඊගාවට කන. ඒකයි සම් තනි 
සවච්චහම පාළු සවච්චහම සමහරැන්ට අඩු ගාසන සකඳිරිගගාවත් 
ඉන්ඩ ඕනැ. ඒ සමාකද, තමන්සගවත් සද්සද ඇහුදණේ නැත්නම් හරි 
පාළුයි වාසග්. ඒ සද්සද් ඇසහනසකාට තමයි අපි පිරිසක් මැද 
ඉන්නවා, මමත් මිනිසහක්, මමත ් සකසනක් කියන තතේත්වය 
නිතසරෝම ආරෑඪ සවන්සන සද්සදන් තමයි. ඊගාවට නාසසන් ගඳ 
සුවඳ දිවට රස කයට පහස. සමන්න සම්වයින් කයට පහස කියන 
තැසන්දි සම් ගැසට් හුඟාක්ම තනුක සවලා තිසයන්සන්. සලස්ියි 
සතෝරගන්නට. ඒ සමාකද ඒක අභිධර්මය පැත්තට දානසකාට ඒක 
විස්තර කරන්සන, ඇසහ් ඇති සවන්නා වූ චක්ඛු විඤේඤාණය 
කවමදාකවත් සුඛ දුකඛ් සේදනා පහළ කරන්දනේ නෑ. උසපක්ෂාමයි 
පහළ කරන්සන්. ඒ නිසා ඇසහන් රෑප බැලුවට නඩු දාන්ඩ බෑ. 
ඒසකන් සමසහම සමසහම සවනවයි කියලා කියාගන්න බෑ. සමාකද 
උසපක්ෂා සේදනාවක් තියන්සන්. ඊගාවට කන නාසය දිව. 

නමුත් කයට ආපුවහම කය ඒකාන්තසයන්ම සකළින්ම සඛු 
සේදනා, දුක්ඛ සේදනා, උසපක්ඛා සේදනා කියන සම් තුනම සදන 
නිසා කයට වැසදන සපාට්ඨබ්බය හරියට කිණිහිරියට කුළුසගඩිසයන් 
තලන්නා වාසග් කියලා හරියටම ඒ පරසාද රෑපයට සෘජ්ුවම 
සපාට්ඨබ්බය වදිනවා. වැදිච්චහම එතනම ඒසක සැප දුක සප්නවා. 
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ඒ නිසා රජ් සකසනක් වද සදන්ට ගියාම වද සදන්සන් සම් 
කායපරසාදයට තමයි. ඇහට ඇන්නත් එතන රිසදන්සන කායපරසාදයයි. 
කනට ඇන්නත් එතන රිසදන්සන් කායපරසාදයයි. ඒ නිසා කයට තමයි 
වද සදන්සන්. ඒ සමාකද, ඒක සහාඳට සැප දුක සපන්නනවා. ඇහැට 
රෑප සපන්නුවාට ඒ ඇත ිසවන්නා වූ මසනෝ විඤේඤාණය තමයි ඒ 
රෑප දිහා බලලා ක්ලාන්ත සවන ගතියට පත් සවන්සන්. නමුත් ඇති 
සවන පළසවනිසයන්ම ඇති කරන්නා වූ චක්ඛු විඤේඤාණය නම් 
උසපක්ෂා සහගතයි. ඒක නිසා ඇහැට රෑප සපනන්ලා මරන්ට බෑ. 
කනට ශබ්ද අස්සලා මරන්ට බෑ. නමුත් කයට ඇනලා මරන්ට පුළුවන්. 
අපි සාමානයසයන් පෘථග්ජ්න භාවසය්දී එකිසනකා සවන් කරලා 
හඳුනාගන්සනත් කසයන් තමයි. උස දිග මහත පළල ඔක්සකාම 
මනින්සන කය තමයි. ඒ නිසා කසය්දී ඇති සවන්නා වූ සම් 
සංසයෝජ්න ධර්ම වැඩ පිළිසවළ ඇසහ්දි ඇති සවනවට වැඩිය එළිපිට 
සිද්ධ සවනවා කියලා කියන්නට පුළුවන්. 

ඒ නිසා සෑම විපස්සනා භාවනාවක්ම කායානුපස්සනාසවන් 
තමයි පටන්ගන්සන්. කායානුපස්සනාව කියලා ගත්තට පස්සස් ඒකට 
ඉරියාපථපබ්බ, සම්පජ්න්නපබ්බ, ආනාපානපබබ, නවසීවථික, 
සදතිස්කුණප වශසයන් සකාටස් කඩා බැලීම ආදී විස්තාර වශසයන් 
අපි ඉසගනගත්තා කායානුපස්සනා සකාටසසන්. අන්න ඒ එකඑකක් 
භාවනා කර්මස්ථාන වශසයන් දීපු සද්වල් ධම්මායතනයට ආවට 
පස්සස් චක්ඛායතනය වශසයන් ඇරසගන සපාට්ඨඨබ්බය රෑපය 
වශසයන් ඇරසගන එයින් උපන්නා වූ සංසයෝජ්න ධර්මවලට සබදල 
සපන්නනසකාට, කායානුපස්සනාසවදී සගාසරෝසුවට සපන්නපු සද ්
පිළිබදව ගැඹුරක්, ධම්මානුකූල විස්තරයක් දැන් සමතන ඉදිරිපත් 
කරන්නට බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් අවස්ථාව ගන්නව. එතනදි 
කියන්සන් ‘කායඤ්ච පජානාති, ්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති’ එතසකාට 
කායඤ්ච පජානාති කිේවම අපි සම් මනුස්ස කය, ස්තරී පුරැෂ භාවයට 
සබදිල ගිය උස මිටි භාවයට සබදිල ගිය කළු සුදු භාවයට සබදිල ගිය 
සම් කය. ඒසක සමතනදී අනුන්සග කය බැලුවට වඩා 
‘අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ කියන සකාට, ඉස්සර දවලාම 
අජ්ඣත්තික ආයතනය තමයි ගන්සන්. අජ්ඣත්තික කායායතනය. ඒ 
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කායායතනය අරගත්තට පස්සස් සාමානය සලෝකයා වයවහාර කරන 
හැටියට තමයි අසවල් ජ්ාතිය, අසවල් වර්ගය කළු සුදු ආදී වශසයන් 
ඒ සපන්නන සකසනක් නැති සවච්චහම පත්තසර් දැනුම්සදන්සන් 
අවසන් වරට ඇඳහිටිසය සම්කයි, දත් සමච්චරක් තිබුණා, සකාණ්දේ 
සමසහම තිබුණා එසහම තිබුණා කියලා. අන්න ඒක වයවහාර මට්ටම. 

නමුත් ආර්යයන් වහන්සස්ලා, ධර්මය පැත්සතන් ගැඹුසරන් 
බලනසකාට සම්ක හතර මහ භූතසයා කියලා තමයි සපන්නන්සන්. 
පඨවි ආසපා සතසජ්ා වාසයා. එදහම පඨවි ආසපා සතසජ්ා වාසයා 
වශසයන් බලන්නට ආරාධනාවක් තිසයනවා. ඒ කියන්සන් සම් 
භාවනා මධයස්ථාසනට ගිහිල්ලා තිසරණ සරණ ගිහිල්ලා සිල් සමාදන් 
සවලා කමටහන් ආයාචනා කරලා ඇරසගන, ඒ මතුමත්සත භාවනා 
කරන සකනාට හැඟීමක ්තිසයන්ට ඕනෑ. දැනීමක් තිසයන්ට ඕනෑ. 
ධර්මානුකූලව බලනසකාට සම් කය වශසයන් හඳුන්වන්සන් පඨවි 
ආසපෝ සත්සජ්ෝ වාසයෝ කියන සම් හතරයි. දම් හතසර්, අර අපි 
කිේවසන චක්ඛායතන, සසාතායතන, ඝානායතන, ජිව්හායතන 
කියනසකාට චක්ඛායතන ඉතාම අමාරැයි සත්රැම් අරගන්නට. ඊගාවට 
සසාතායතනය ටිකකේ දලේසියකේ තියනවා ආදී වශසයන්.  

අන්න ඒ වසග් ආසපා, සතසජ්ා, වාසයා පඨවි කියන 
හතසරනුත් වාසයා ධාතුව තමයි පහසුම; ආසපා ධාතුව තමයි 
අපහසුම. සම්ක සයෝගාවචරයාට දී ඇති දත්තයක්. සයෝගාවචරයාසග් 
දැනුම සහෝ තීරණ ශක්තියක් සමසතන්ට අවශය කරන්න නැහැ. ඒක 
සර්වඥයන් වහන්සස් ඇතළුු ඒ අත්දැකපු ඇත්තන්සග් සරකමදාරැවක්. 
ඒ නිසා පඨවි, ආසපා, සතසජ්ා, වාසයා කියන හතසරන් වාසයා ධාතුව 
තමයි කායානුපස්සනාවට යනසකනාට ඉස්සරලාම හැදෑරීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කරන්සන. ආනාපනසති භාවනාව කළත්, එසහම නැත්නම් 
පිම්බීම හැකිළීම භාවනාව කළත් සක්මන් භාවනාව කළත් එේවසයදී 
හුඟාක් සවලාවට චලන, ඇදීම්, සතරපීම්, කම්පන සමේවා තමයි 
ඉදිරිපත් සවන්සන්. ආන්න ඒක මතටයි අවධානය සයාමු කරන්සන්. 
සමාකද උණුසුම්, සත්ජ්සේ ගති සත්සරන්ට සගාඩක් සවලා යනවා. බර 
හෑල්ලු ගති සත්සරන්ට හුඟක් සවලා යනවා. ඇසලන බැදඳන 
වැගිසරන ගති සත්රැම් අරගන්නට හුඟක් සවලා යනවා. අර චලනය 
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සහාඳ සල්සියි. සම් චලනය ආනාපානයට යනසකාට වායු පරවාහසය් 
චලනය නිසා, ගැලීම නිසා ඇති සවන්නා වූ සපාට්ඨඨබ්බය, හැපීම 
තමයි වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව වශසයන් සවන් කරලා සපන්නනේදනේ 
ධර්මානුකූල වචන මාලාසව. පිම්බීම හැකිළීම ගත්තත් වාසයා 
සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව තමයි අපි ඉදිරිපත් කරගන්සන. සමන්න සම් වාසයා 
සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුවට හිත සයාදන්ට කියන එක තමයි කමටහන් 
සදනවයි කියලා කියන්සන්. 

 ඒ සමාකද, සමතනදී අර මූලධර්ම සබ්බධම්ම මූලපරියාය 
සූතරය අපි දැක්කා, අපි ඇහුවා ‘මුතං මුත්තා සඤ්ජානාති’ අශෘතවත් 
පෘථග්ජ්නයා, සම් වසග් ආගමික හැඟීමක් නැති ආධයත්මික හැඟීමක් 
නැති ආර්ය පර්සය්ෂණයකට සනාදපළඹිච්ච සකනා සත්පුරැෂ 
ආශ රයක් නැති සත්පුරැෂ ධර්ම සනාදන්නා සකනා, සම් මුතය, 
නාසසයන් දිසවන් කසයන් ලබන්නා වූ පහස අඳුනාගන්නවා. ‘මුත්ිං 
මුත්යත්ා සඤ්ඤත්වා මුත්ිං මඤ්ඤත් ’. ඒක මඤ්ඤනා කරනවා. ඒ 
ලැබිච්ච මුතය හැපීම කසය් ලැබුණා වූ ස්පර්ශය මඤ්ඤනා කරනවා 
තණ්හා දිට්ි මාන වශසයන්. සමාකද, ඒ පුද්ගලයා තාම ඒවා දුරැ 
කරලත් නෑ. දුරැ කරන්ඩ සපළඹිලත් නෑ. එතසකාට මුත්ිං මඤ්ඤති. 
සම්ක මුතයයි. මම සම් සවලාසව විඳින්සනක්. රස වින්දනය 
කරන්සනක්. නැත්නම් කයට ලැබිච්ච පහස වින්දනය කරන්සනක්. 
සුසඛෝපදභෝගී සදයක් පහස ලබන්සනක් කියලා ඒ මුතය මඤේඤනා 
කරනවා. නැතේනම් මුත්ස්මිං මඤ්ඤත් . එසහම නැතන්ම් හිතනවා මම 
අහවල් සකනා, මට සමසහම සැපක් ලැබුණා. මසග් තිබුණ පරණ 
පිනක් නිසා මං සබාසහාම පිනේවන්තයි. මං සබාසහාම උපනිශ රය 
සම්පත් සහිත සකසනක්. ඒ නිසා මට සමවැනි ජ්ාති සැපයක් ලැබුණා 
කියලා, ඒ සැපසයන් සවන් කරලා කල්පනා කරනවා. එසහම 
නැත්නම් දුකක් හම්බ සවච්ච සවලාසේ සම් වසග් මට සමාකක් හරි 
මසය නරක සවලාවක්, ඕං බලමු. අනිත් ඔක්සකෝටම සැප ලැසබද්දී 
මට විතරක් දුකක් ලැබුණා කියලා. ඒ ලැබිච්ච දුක්ඛදායක ස්පර්ශය 
තමන්දගනේ පරිබාහිර එකක් කරලා සම්ක මට ලැබුදණේ මසග් සම් 
නරක සවලාවට, නැත්නම් සහාඳ සවලාවට ආදී වශසයන් එසහම 
කල්පනා කරනවා. 
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ඊගාවට ‘මුත්ිං යමත්  මඤ්ඤත් ’ එසහම නැත්නං හිතාගන්නවා 
නෑ සම්ක මට, මසග්, පහසක්. මට උරැම සදයක්. අනුන්ට සම්ක කැප 
නෑ. සම් කාම මිච්ඡාචාරය ගැන කතා කරනසකාට කියන්සන තමන්ට 
කැප කාම වස්තු සස්වනය කළාට පරශ්නයක් නෑ. අකැප අහිමි කාම 
වස්තු සස්වනය කරන්නට එපා කියලා. ආන්න ඒ අතින් බලනසකාට 
මට සම්වා කැප සද්වල්, සම්වා දවන කවුරැවත් දකින්ඩත් සහාඳ නෑ. 
ගඳ බලන්ඩත් දහාඳ නෑ. රස බලන්ඩත් දහාඳ නෑ. අතගාන්ඩත් සහාඳ 
නෑ කියලා ඒ ඒ සුසඛෝපසභෝගි වස්තු අල්ලා බදාගන්න ගතියක් 
තිසයනවා. ඒක මසග් පරිපාලනය යටසත් තිසයන්සන්. මසග් 
අීක්ෂණය යටසත් තිසයන්සන්. කවුරැවත් එන්ට එපා ඇඟිලි ගහන්ට 
කියලා ඒ වස්තුව සහත්ු කරසගන ඒක මසග් කියන හැඟීම 
අරගන්නවා. සම් සවනසකාට සම්ක පිළිබඳ අභිනන්දනයක් පහළ 
සවනවා. එක්සකා සම් වස්තුව නිසා මම සහාඳ නරකයි කියලා 
හිතනවා. නැත්නම් මම සහාඳයි සම් වස්තුව සහාඳ නරක වශසයන් 
සතෝරනවා. එසහම නැත්නම් වස්තුව මසග්, සම් පහස මසග් ආදී 
වශදයනේ. 

ආන්න ඔය විදියට සම් කියන එක කරමයක් නිසා 
සකාසහාමටත් අන්තිමට සකළවර කරන්සන් ‘තතර තතරාභිනධදිනී’. 
අපායට ගිය එකා අපාසය බැසඳනවයි කියලා කියනවා. ඒසක 
මැසරනවට හරි බයයිලු. අපි හිතනවා වැල් ගැඩවිල්සලා සවච්චහම 
මහ දුකක් කියලා. නමුත් වැල් ගැඩවිල්ල මැසරන්නට කැමත ිනෑ. ඌ 
කැමති ඒ කුණ කකා පසට සවලා ඉන්ඩ. ඒ වාසග්ම කුලවන්ත, 
කුලහීන කියලා සදකක් තියනවා. කුලහීන සහාඳ නෑ කියලා 
කුලවන්තයන් හිතනවා. කුලහීනයන් හිතනවා කලුවන්තයන් වීම 
සහාඳයි කියලා. නමුත් කලුහීන යයි කියලා මැසරන්ට කැමත ිනෑ. ඒ 
කුලහීන භාවය දීර්ඝායුෂට කැමතියි. දම් වදගේ අහු වුදණේ සමාකක්ද, 
ඒක අභිනන්දනය තමයි තිසයන්සන්. ඒ අභිනන්දනය කරන කරම ටික 
තමයි - ඒසකන් හිතනවා, ඒක හිතනවා, ඒක මසග් කියලා හිතනවා. 
සමන්න සම් විදියට හිතනසකාට බුදුහාමුදුරැසවා කියනවා ‘තං කිස් ස 
්හත ? ‘අපරිඤ් ොතං තස් සා’ති වොමි.’ ඇත්ත ඇති සැටිසයන් 
සනාදැක්ක නිසා සම් සද් සවනවා. සම්ක වැරැද්දක්වත් කාසගන් දහෝ 
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ඇඟිලි ගැසීමක් නිසාවත් සවන සදයක් සනදවයි. සම්ක තමයි 
සංසාසර කියන්සන්. 

සමන්න සම් විදියට අභිනන්දනය කරලා එතනින් සංසයෝජ්න 
ධර්ම පටලැවිලි ආකාර දහයක් ඇති සවන්ඩ පුළුවන් - සංසයෝජ්න 
දහයක්. ආන්න ඒ සංසයෝජ්න දහය ඇති සනාවන්නට නම්, අපි සම් 
කමටහන් වශසයන් ගතත්ා වූ වාසයෝ සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව කුමන 
ආකාරයකින් භාවනාවට නැංවිය යුතුද? කුමන ආකාරසය් ආර්ය 
පර්සය්ෂණයක් සම් සඳහා කටයුතුද? සම්ක ගැන කියන්ඩ ගියාම 
එතනදී ආචාර්ය මතය අවශය සවනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් දීපු 
උපසදස් පංතිය අවශය සවනවා. උපසදස් නැතුව එතනදී සමසහම 
සමසහම ගිසයාත් සංසයෝජ්න ධර්ම පහළ සවනවා. ඒ නිසා මං 
සමන්න සම් විදියට සකරැසවාත් සංසයෝජ්න ධර්ම දුරැ කරගන්නට 
පුළුවන් සවයි නැති කරගන්ට පුළුවන් සවයි කියලා සම් කසප් සම් 
සලෝසක් කිසිම සසතකුට කවමදාකවත් තමන් වශසයන් කල්පනා 
කරලා ගන්ඩ බෑ. ගන්ඩ පුළුවන් එකම සකනා තමයි සර්වඥයන් 
වහන්සස්. උන්වහනස්ස්ට එදා සබෝ මැඩ මුලදි කල්පනා වුණා සම්ක 
දිහා බලන්න ඕනෑ, ඇති හැටිය දකින්ඩ ඕනෑ කයිලා. ඊට පස්සස් 
පස්සස් ඇති සවන විසනයය ජ්නතාව වශසයන් සම් පන්දාහක් කල් 
පවතිනවා කියන ශාසනසය් පහළ සවන කිසිම සකසනකුට සමන්න 
සම් සංසයෝජ්න ධර්ම, සම්ක දැකීසමන් දුරැ කළ යුතුයි, දකින්සන 
සමසහමයි කියන ඥානය කවමදාකවත් පහළ සවන්සන නෑ. ඒක 
සර්වඥ විසශ්ෂඥ ඥානයක්. 

ඒ නිසා අපට සිද්ධ සවනවා ඒකට අවශය සවන කරමසේදය 
ඉතා පරිසේසමිනේ සත්රැම්ගන්ඩ. ඉතින් සම් සත්රැම්ගැනීසම්දී 
විවිධාකාර මූලධර්ම පරශ්න, ගුරැකුලවාද, එක එක්සකනාසග අභිරැචි, 
ඒ වාසග්ම ලැසබන දනාලැදබන පරතිඵල නිසා විශාල අවුල් ජ්ාලයක් 
අද තිසයනවා සම් සථරවාද බුද්ධාගම් භාවනා මධයස්ථානවල පවා. 
නමුත් ඒ අවලු් මැද වුණත ්කමක් නෑ, පටන්සගන ටික ටික ඇතුළටම 
යනසකාට ඕකම තමා අය්ත්ා ජටා බ   ජටා කියලා කියන්සන. ඔය 
ගැටුම් ඉසබ්ම ලිසහන ගතියක් එනවා දිගට උත්සාහ කරන සකනාට. 
කකා කකා එතන එතන දමදමා යන සකනාට නම් ඉතින් ඒක මහ 
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සවසහසක්. හැම තැනම ළිං කපන මිනිහට කවමදාකවත් උල්පත අහු 
සවන්සන නෑ. එක ළිඳකේ අල්ලන්ඩ ඕනෑ සහාඳටම වතුර තිසයන 
තැනක. ඒක දිගට දිගට යන්ඩ ඕනෑ ගලටම යනකලේ. යන්ඩ යන්ඩ 
දුෂ්කර බව තමයි සත්සරන්සන්. නමුත් ඒ පුද්ගලයා විතරයි උල්පතට 
ළඟා සවන්සන. 

ඉතින් සම්කට තමයි කියන්සන් ‘පඤ්ොව්තා අයං භික්ඛ්ව, 
ධ්ම්මා නායං ධ්ම්මා දුප්පඤ්ඤස්ස’ පරඥාවන්තයින්ටයි සමතන සම් 
ධර්මය කැප. ධර්මය සද්ශනා සවලා තිසයන්සන. ධර්ම රසය 
තිසයන්සන. ධර්ම ඕජ්ාව තිසයන්දන. එසතර සවලා යන්න පුළුවන් 
සවන්සන. අනිත් එක්සකනා ඉතින් නා නා පරකාර කරැණු සහ්තු 
දක්වමින් පසුබානවා. ඒසගාල්සලා හිතනවා ඒ සහ්තු කර්ම මට 
විතරයි තිසයන්සන්, මට විතරයි පුළුවන්සන. මම දක්ෂයි. මම යන්තම් 
ගැලවුණයි කියලා. එක දවසක් සබාසහාම දක්ෂ, පසු කාසල දක්ෂ 
සවච්ච හාමුදුරැ සකසනක් - අසප් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් 
කියන්සන - ඒ ස්වාමීන් වහන්සස් පරකාශනයක් කරලා තිසයනවා, ඒ 
ස්වාමීන් වහන්සස් සහාඳසටෝම භාවනාසවන් උගර තැනකට ගියාලු. 
උගර තැනකට ගිහිලල්ා සහාඳ සවලාවට බසේ අජීර්ණයක් ඇවිල්ලා 
භාවනාව නතර කරන්නට වුණයි කියනවා. නැත්නම් සසෝවාන් 
සවනවා, බුදු සවන්ට හම්බ සවන්දන නෑ කියලා. ඉතින් සලාකු 
ස්වාමීන් වහන්සස් හිනා සවනවා. එයා පසේදස හුඟාක් දක්ෂ 
ගුරැවරසයක් බවට පත් වුණා. නමුතේ කියල තියනවා සහාඳ සවලාවට 
ඒ සවලාසව බසේ කැකක්ුමක් ඇවිල්ලා භාවනාව කැඩුණා. එදහම 
දනාවුණා නම් ඒ ගිය ගමසන් හැටියට මං එක පාර සසෝවාන් 
සවන්ඩත් ඉඩ තිබුණා කියලා, පුදුම බයක් තිබිලා තිසයනවා සසෝවාන් 
සවන්ඩ. 

සම්ක අපට හිසතනසකාට හිසතන්සන් අනුන්ට සිදධ් සවන 
අපිට සිද්ධ සනාසවන ජ්ාතිසය් විහිළු කතාවක් කියලා. නමුත් භාවනා 
කරන හුඟසදසනකුට ධර්මය ඇති සැටිසයන් දකිනසකාටත් බයක් 
ඇති සවනවා, සහලවනවා. ඒසගාල්සලා හිතන්සන අර සීත වායු 
සමනය කරපු කාමරයක ඉඳසගන ඈත තියන තිරයක දකින්නා වාසග 
සබාසහාම සැප පහසුවට ඉඳසගන බලන්ඩයි. හිතන්දන නෑ සම් 
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වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව කියලා කියන්සන් තමනස්ගම කයමයි. ඒ 
කසය් සකාටසක් සම් පරීක්ෂණයට ලක් සවලා තිසයනවා. ඒසකත් 
අග මුල දකිනසකාට, මුල මැද අග දකිනසකාට ඒ වාතසය් 
කලම්බනයක් ඇති සවන්ට පුළුවන්. කලඹන අවස්ථාවකේ දැක්සක 
නැත්නම් වාතය දැක්කයි කියන්ඩ බෑසන. ඒ වාසගම සපාට්ඨඨබ්බය, සම් 
වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව කරියාත්මක කරන්සන සමානවද? ඉතුරැ තුන 
තමයි, පඨවිය කරියාත්මක කරවනවා. සතසජ්ා ධාතුව කරියාත්මක 
කරවනවා. ආසපා ධාතුව කරියාත්මක කරවනවා. යම් කිසි සකසනක් 
කියනවා නම් වාසයා ධාතුව පමණක් දැක්කයි කයිලා, කවදාකවත් 
සවන්ඩ බෑ. අහසසත් එසහනම් චිතර අඳින්ට පුළුවන් සවයි කැන්වස් 
එකක් නැතුව. වාසයා ධාතුව නලවන්සන පඨවි ධාතුව තමයි. වාසයා 
ධාතුව සහාල්ලන්සන උණුසුම් සීතල ගතිය තමයි. වාසයා ධාතුව 
සපන්නන්සන සම් වැගිසරන පිඬු කරන ගතිය තමයි. ඒ නිසා එේවා 
සපන්නනසකාට වැගිසරනසකාට පිඬු කරනසකාට උණු කරනසකාට 
ඒ එක එකට සැප පහසකුම් දීලා, ෆෑන් එකක් හ යි කරන්ඩ ඕනෑ. වායු 
සමනය කරන්ට ඕනෑ, ඒ ඔක්සකාම සදන්ඩ පටන් අරගත්සතාත් එයින් 
සත්සරනවා සම් යන්ඩ හදන්සන සපාල් ගහ කන්ඩද, සකසහල් ගහ 
කන්ඩද කියලා සතා යන තාසලන් සත්සරනවා. 

ඒක නිසයි බුද්ධ සද්ශනාසව සඳහන් කරන්සන, යම් 
ආකාරයකට යම් කිසි සකසනකුට සම් ධර්මය අවසබෝධ කිරීමට අවශය 
කරන්නා වූ ශ රද්ධාව, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයින ඉන්ද්රිය ධර්ම 
දියුණු කරන්ඩ ඕනෑ නම්, සම් කය පුදන්ට ලැහැස්ති සවන්ඩ. ‘කා්ය 
ච ජීවි්ත ච අන්පක්ඛානං.’ අසප්ක්ෂාව දුරැ කරන්ට දවනවා. කයට 
ආසා කරනවා කියන එක නිවනට බාධයි. නමුත් කය නැතුව යන්ටත් 
බෑ. කරත්තයක් බැඳලා ජීවත් සවන මනුස්සය සගානාට සලකන්ඩ 
ඕනෑ. එසහම නැත්නම් සගානා කරත්සත අදින්සන නෑ. ඒ නිසා කයට 
අවශය පරසයෝජ්නය සලකලා, සලකන්ඩ ඕනෑ. ඒකසන අපි සම් වාසයා 
ධාතුව සවන් කරලා බලන්සන. ඒකසන සම් පඨවි ධාතුව කරියාත්මක 
සවන්සන. ඒක බලනවා මිස ඒවා කරියාත්මක සවලා උත්සන්න සවලා 
එනසකාට, එේවට ඔක්සකාම පිළියම් කරන්නට පටන් අරගත්සතාත් 
ඒක ඉතින් සකසරන සතාවිලයක් සනාසවයි. ඒ නිසා වාසයා 
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සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව දතේරැම්ගනේනට හදන සකනා අර ආකාරයට 
සංසයෝජ්න ධර්ම ඇත ිසනාසවනා තාසලට වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව 
සත්රැම් අරගන්ට, එසහම නැත්නම් කායානුපස්සනාසේ ආනාපාන 
සති සහෝ පිම්බීම හැකිළීම සහෝ සවන භාවනාවක් කරන සකනාට 
අනිවාර්යදයන්ම විදස්සනා උපසදස් ටික සහාඳට පිරිසිදුව 
සත්රැම්ගන්ට දවනවා. සත්රැම් සනාගත්සතාත් ඔය බලාසපාසරාත්තු 
සවන්නා වූ විපස්සනා ඥාන පහළ සවන්දන නෑ. 

සම්ක සම්බන්ධසයන් සබාසහාම ලස්සන විගරහයක් 
කර්මස්ථානාචාර්යවරැ හදලා සපන්නලා දීලා තිසයනවා. ඒ සමාකද, 
සමච්චර සමසහම බණ කිේවත්, පැය ගණන් මූලික උපසදස් ලබා 
දුන්නත් සකායිම තැනකදී සහෝ ධර්මය ඉස්මතු සවනසකාට 
සයෝගාවචරයා පස්ස ගහනවා. දුවනවා. ඒ නිසා ඒ දුවන සවලාසවදි 
අල්ලලා නතර කරලා සහාඳයි සහාඳයි, ඕක ඔසහාම තමයි බය 
සවන්න එපා, හිත නරක් වුණයි කියලා වැරදුණයි කියලා හිතන්ට 
එපා. සමන්න සම්කය ි සම්කට විගරහය කියලා අන්න එතනදී ඒ 
පුද්ගලයාට ආප්ත පද කියලා සදන්ට සිද්ධ සවනවා. සමන්න සම් 
මැතිරිල්ල මතුරන්ට. නැතන්ම් සමන්න සම් පිළියම කරන්ට. එසහම 
ආපහු යන්ට එපා. ගියත් කමක් නෑ. සහාඳට සවච්චි සංසිද්ධිය 
කියන්ඩ. ‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච 
පජානාති’ කියලා කියන්සන භාවනා කරසගන යනසකාට සම් 
සංසයෝජ්න ධර්ම පහළ සවනසකාට එේවා සප්න්සන අපල සදයක් 
විදියට. අසුබ සදයක් විදියට වැරදිලා සප්න්සන. සයෝගාවචරයා 
පැකිදළනවා. කර්මස්ථානාචාර්යවරයා හම්බ සවන්සනත් නෑ එදාට. 
එපා සවනවා. පාළුයි වැඩක් නෑ. දැන් භාවනාව වැරදිලා තිසයන්සන. 
ගිහිල්ලා කියන්ඩ සදයක් නෑ කියලා නතර කරනවා. අර දත් සදාස්තර 
ගාව තමන්සග වාසර එනකලේ පහු සවන කට්ටිය වසග් දැන් ගියාට 
පස්සස. ඉල්ලසගන තමයි වාසර ගත්සත. ඒ වුණාට එසතන්ට 
එනසකාට පස්ස ගහනවා. ඊගාව එක්සකනා ටිකක් සවලා යනව නං 
මට සහාඳයි. සමාකද ගියාට පස්සස අරක කූරැ ගහල කරකවනසකාට 
රිසදනවා. දත ගලවන සකාට ඉතින් විහිළුවක් සනසමයිසන. ඉතින් 
එතන ඉඳගනත් අර ඔක්සකාම හරි ගියාට පස්සස පැකිදළනවා. 



  50-වන ධමම ද ේශනය - කායායතනය | 

131 | 

ආන්න ඒ වාසග් තමයි සයෝගාවචර ඇත්සතෝ සම් සංසයෝජ්න 
ධර්ම එක එකක් පහළ සවන සවලාව එනසකාට හැම සවලාසවම 
ආත්මය ඉස්සර කරසගන කය ඉස්සර කරසගන පුදුමාකාර සලස 
නිදහසට කරැණු දක්වනවා. තනිසයන් භාවනා කරන්ඩ යනවා. ඉතින් 
ඒක නිසා සවන්සන අර සංසයෝජ්නවලටමයි ආපහු සපාසහාර 
වැසටන්සන. මාර පාක්ෂිකවම තමයි තීන්දු ගැසනන්සන. ඒ නිසා 
බුද්ධ සද්ශනාසේදී සම් තතේත්වය සුතමය වශසයන් සහෝ චින්තාමය 
වශසයන් සයෝගාවචරයට විශ්වසනීය භාවයක් ඇති කරගන්ඩ සහාඳ 
විස්තර පද්ධතියක් තිසයනවා. ඒ විස්තර පද්ධතිය අතයවශයයි කියලා 
මම කියන්සන නෑ. නමුත් ඥානවන්ත සකනාට ඒක අත්වැලක් 
සවනවා. 

ඒ නිසා යම් ආකාරයකට සයෝගාවචරයාට විපස්සනා ඥානයක් 
ඇති කරන්ට අවශය නම්, ඒ සයෝගාවචරයා දැනගන්ඩ ඕනෑ සම් කය 
කියලා ගන්නා වූ, නැත්නම් කායානුපස්සනා වශසයන් ගත්ත සම් 
සකාටස පරධාන වශසයන් ගැඹුරැ බදේ මට්ටම් තුනක් පන්නන්ඩ 
ඕනෑ. පරථමසයන්ම කාටත් වැටසහන සාමානය ස්වභාව ලක්ෂණ අපි 
දකින්ට ඕනෑ. ඒකට කයිනවා ස්වභාව ලක්ෂණ කියලා. සමහර 
සවලාවට කියනවා ‘තජ්ජා’ ලක්ෂණ කියලා. එයින් උපන් ලක්ෂණය. 
ඒක වයවහාර මාතරයක් පමණයි. සවන විියකට කියනවා නම්, 
ආනාපානය කරන සකාට නාසිකාගරයටම සම් කසය් නාස් පුඩු කියන 
සදක දන්නවා. වයවහාරයක් තිසයනවා ඒක දකුණ සහෝ වම සහෝ 
තිතකට එතන සයාමු කළ යුතුමයි. එයින් හිත ගැලවුදණාතේ 
ආනාපානය සනාසේ. ඒ වාසගම තමයි එතන ඉහළ පහළ යන්නා වූ 
වාසයා ධාතුවට හිත සයාදන්ඩ ඕනෑ. ඒ වාසයා ධාතුව කියලා 
කියන්සන සපාඩි දරැසවෝ පවා දන්න හුළං. ආන්න එසහම හිත 
සයාදනසකාට කායපරසාදයට වාත පරවාහය ඇවිල්ලා වැසටනසකාට 
ඒ වැසටන වදින තැන තමයි අපි සම් ආනාපාන නිමිත්ත වශසයන් 
හිත පවත්වන්සන. විශාල රාජ්කාරි සගාඩක් එතන සිද්ද සවනවා. 

දම්ක මුළු සංසාසරටම අයිතියි. සම් මට විතරක් අයිති මසග් 
සදයක් එසහම සනාසවයි සිද්ධ සවන්සන. සම්පූර්ණ නිවනට අවශය 
කරන අඩුම කුඩුම ටික එතන තිසයනවා. කයට යමක් වැදිච්චහම 
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සකාකිත සවන ගතිය, කිතිකැසවන ගතිය සහාඳට ඒ සවලාසව 
දැකගන්ට පුළුවන්. සමාකද අනික් තැන්වල උණුසුම් සිසිල් ගති ඇති. 
ඉඳසගන ඉන්න තැන හැසපනවත් ඇති. නමුත් සයෝගාවචරයා දැන් 
හිත සයාදාසගන ඉන්න අර හැසපන තැන නිසා අර හුළං පාර 
ඇවිල්ලා එතන කිතිකවන හැටි වැසදන හැටි සතරසපන හැටි 
ඇඹසරන හැටි දැසනන්ඩ පටන්ගන්නවා. සම්ක කායරෑප 
සත්රැම්ගැනීමක්. එසහම නැත්නම් වාසයා ධාතුව නාස් පුඩු 
පුරවාසගන ඇතුල් සවනවා. දිගට ඇතුල් සවනවා, සකටියට ඇතුල් 
සවනවා වශසයන් වාසයා ධාතුව සහෝ සත්රැම්ගන්ඩ පුළුවන්. 

‘කායඤ්ච පජානාති, ්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති’ සමතන 
සපාට්ඨඨබ්බය වශසයන් ගන්ඩ තිසයන්සන වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව. 
‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං’ සමාකක්ද ඒ 
කියන්සන්? අසන් දැන් සහාඳයි. ආනාපාසන දැන් සහාඳයි. ආශ්වාසය 
ආස්වාදයක් සවලා. එසහම නං දුවසගන එනවා. දවල් මද්දහසනතේ 
එනවා කමටහන් සු ේධ කරන්ට. හරි ස්වාමීන් වහන්ස, සපෝේඩක් 
හිටගන හරි කමක් නෑ, මට සමන්න සම්ක සපාේඩක් කියල සදන්ඩ. 
සමන්න දැන්නම් සබාසහාම හිනා සවලා කමටහන් සුද්ධ කරසගන 
යනවා. බැරි සවලා හරි ඒක සනාදැනී ගියා. එසහම නැත්නම් යම් 
අපහසුතාවක් මතු වුණා. පුරැදු සවලාවට එන්සනත් නෑ කමටහන් 
සුද්ධ කරන්ට. දැන් වැඩක් නෑ. ඒක හරි නෑ. භාවනාව හරි නෑ. එන්සන 
නෑ කතා කරන්ඩ. දන්සන නෑ සම් සංසයෝජ්න ධර්මයක් ඇවිල්ලා 
පටලැවිලා තිසයන්සන. ‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති’ යමක් 
උපදිනව නම් ඒක තමයි සයෝගාවරයා අනිවාර්යසයන්ම වාර්තා කළ 
යුත්සත්. මට හුස්මකට පස්සස් තව හුස්මකට හිත ආරාධනා පූර්වකයි. 
නැත්නම් සනාදකින් සනාපතන් සනාසදාමකින් කියලා හුස්සමන් 
ගලවලා සකායි සවලාසව යම්සදෝ කියලා ඒක පිළිබඳ අනදර පහළ 
සවනවා. ඒ අතසර් ඒක සහාඳට වැටසහනවා. ගණන්ගන්දන නෑ. 
සමහර සවලාවට යන්තම් වැසටනවා. සහාඳට වැටසහනවා නම් 
සහාඳයි කියලා ආසාවක් තියනවා. 

දමදහම නා නා පරකාරව සම් සංසයෝජ්න ධර්ම එක එක එක 
එක කරියාත්මක සවන්ඩ පටන්ගන්නවා. අර කායානුපස්සනා වශසයන් 
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ඉස්සරලාම භාවනාව උගන්නනසකාට සම්වා පිළිබදව එච්චර 
සයෝගාවරයාසග් අවධානය සයාමු කරන්දන නෑ. නමුත් 
ධම්මානුපස්සනාවට ඇවිල්ලා ‘යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ කියනසකාට සයෝගාවචරයාට අඩු 
ගාසන විනාඩියක් තත්පරයක් චිතේතක්ෂණයක් පමා සවන්ට ඕනෑ 
සමාකද සම් සවන සංගදිය කියලා බලන්ට. ඒක ඒ තාසලටම වාර්තා 
කරන්ට නම් සළුව ගසාදාලා දුවලා ගිහිල්ලත් බෑ. නැතේනම් සමතන 
ආසාවක් පහළ වුණා කියලා භාවනා කරලා කමටහන් සුද්ධ කරන්ඩ 
ගිහිල්ලා සහෝ ඒක අභිනන්දනය කරලත් බෑ. සම් එන තාසල බලන්ඩ 
ඕනෑ. සමතන කාමරාගය සංසයෝජ්නය සවන්ඩ පුළුවන්. භවරාග 
සවන්ඩ පුළුවන්. පටිඝ සවන්ඩ පුළුවන්. එසහම නැත්නම් අවිජ්ජ්ා, 
ඉචඡා, මාන, ඉච්ඡරිය, සීලබ්බතපරාමාස සමානම සදයක් හරි සවන්ඩ 
පුළුවන්. නම දැනගන්ට ඕනැ නෑ. 

නමුත් සම්සක වැඩ පිළිසවළ පැත්තක ඉඳලා බලා ඉන්න 
සකසනක් වසග් ඉන්ඩ සදන්සන නැතුව සමානම තාසලකට සහෝ 
සමාකක් හරි හරස් වුණා නම්, එච්චර තමයි අපිට සංසයෝජ්න කියන්ඩ 
සවන්සන සමතන. ආන්න ඒක දැනගන්ඩ නම් අර විපස්සනා 
සයෝගාවචරයා කය, සපාට්ඨඨබ්බය, ඒ නිසා උපන්නා වූ සම් සමානවා 
හරි පටලැවිල්ලක්, කියන තුනම ගැන අවධානය සයාමු කරනවා. 
සමයින් සගාඩක්ම සයෝගාවචරයා විචිතර භාවසයන් දකින්සන 
කායරෑපය සහෝ සමන්න සම් ඇති සවන්නා වූ සංසයෝජ්න ධර්ම. 
එයිනුත් කලින්ම අවසබෝධ කරගන්සන කායරෑපය. සමථ 
සයෝගවචරයා ඉතාමත්ම සවනසක් සමතන ඇති කරනවා. සමථ 
සයෝගාවචරයා සප්පාය කරැණු සලකාදීසමන්, කය සහෝ සංසයෝජ්න 
ධර්ම මතු වීම සම්පූර්ණසයන්ම හිරිවට්ටලා අරිනවා. හුස්ම රැල්ල 
විතරක්, එසහම නැත්නම් ‘්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති’ කියන සම් බාහිර 
හුස්ම රැල්ල විතරමයි විදශේෂණය කරන්සන. 

ඉතින් සම්ක සාමානය ආධුනික සයෝගාවචරයාට සමසහම 
කිේවත් සනාකිේවත් සත්රැම්ගන්ට අමාරැයි. ඒ නිසයි කියන්සන 
හුස්මක් ඇරසගන ඇවිල්ලා දුවන්ඩ එපා කමටහන් සුද්ධ කරන්ට. 
එසහම හුස්ම රැළි පුළුවන් තරම් 10, 15, 20, 30 කිසිම ඇඟිලි 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිය 

| 134 

ගැසීමකින් සතාරව දිගට හුස්ම ිදගේ යන්ඩ අරින්ඩ. යනසකාට 
එක්සකෝ කය වැටසහයි. නැත්නම් කසය් පරසා  ගතිය කිතිකැසවන 
ගතිය කසය් ඉද්සදන ගතයි. ඒ ඉද්දවීම කරන්නා වූ සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව, 
වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ ධාතුව. එහාට සමහාට යන්නා වූ වායු පරවාහය. ඒ 
කියල කියන්සන සබරයකට අතින් ගැහුව වසග්. සබසර් තියනවා. 
සබසර් සගඩියට ගැහුවට වදින්දන නෑසන. ඇහැට ගහන්ඩ ඕනෑ. 
ඇසහ් තමයි තිසයන්සන ශබ්ද ඇති කිරීසම් සංසේදී භාවය. ඒ වසග් 
නාසසය් තියනවා, හිස්කබලක් ගත්තහම එළුකුරයක් වසග් කුහරයක්. 
ජීවත් වන මනුස්සයාසග් අන්න ඔය එළු කුහර වසට් පරසද්ශසය් තමයි 
තිසයන්සන ගඳ සුවඳ  කනි හැටි. නමුත් කායපරසාදය නම් මුළු නාසය 
පුරාම පැතිරිලා තිසයන්සන. එයින් ඒ පිරීසගන යන්නා වූ වාසයා 
ධාතුව සමහරැන්සග් සතාල අග, සතාල උඩ හැපමී ඇති සවනවා. 
සමහරැනේදගේ නාසිකාගරදයේ ඇති සවනවා. 

දම් වාදගේ සකාසහ් සහෝ ආන්න ඒ තැන සම් පරසිද්ධම කාය 
ඉන්ද්රිය, කාය ධාතුව සපනන්න තැන. ඉතින් සයෝගවචරයා ඒක දකිනව 
නම් හරි. පටන්ගන්ඩ ඒක හරි. එසහම නැත්නම් ඒක ඇති කරන්නා 
වූ ඒක කිතිකවන්නා වූ කුප්පන්නා වූ වාසයා ධාතුව දකිනවා. එසහම 
නැත්නම් ඒ තුළ කරියාත්මක වන අනිකුත් සහාලම්න් තිසයන්සන. 
සම්ක සහාඳයි, සම්ක නරකයි, සේවා සනාසේවා ආදී වශසයන් ඒ 
සවලාවට මතු සවන්නා වූ විවිධ සද්වල්, සංසයෝජ්න  කිනවා. සමන්න 
සම් තුනම සහාඳට සත්සරන්ට නම්, දවස් 2, 3 එක දිගට දවසට පැය 
4, 5 ගාසන දිගට හුස්ම රැල්සල හිත පවත්වනව නම්, එයාට 
ස්වභාවසයන් සපාල් සගඩියක් වතුරට දාපුවම කැරකලිා කැරකිලා ලඝු 
පැත්ත උඩට එන්සන. ඒක සකාච්චර කරකවල තිබ්බත් විසේක 
සවනසකාට ලඝු පැත්ත උඩට එනවා. අතින් අලල්සගන හිටිසයාත් 
නම් සවනස් සවන්ඩ පුළුවන්. එසහම්ම ගිහිල්ලා පැළ සකරැසවාත් 
මතු සවන අංකුසර් ඇද පලුදු නැතිව සකළින් මතු සවනවා  

අන්න ඒ වසග් තමා, හුස්මට සහාඳට දපරදළනේඩ අරින්ඩ 
ඕනෑ. ඒ පැත්ත සම් පැත්ත දපරදළනසකාට දසදහස්වර 
සකසරනසකාට තමන්ට සත්සරනවා, මසග හිත ස්වභාවසයන්ම 
යන්සන කාය ඉන්ද්රිය දකනි්ඩයි. කාය ධාතුව දකිනඩ්යි. කසය් තිසයන 
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පරසාද රෑපය දකින්ඩයි. ඉද්දනසුලු ගතිය, එසහම නැත්නම් ඒ 
ඉද්දවන්නා වූ වාසයා සපාට්ඨඨබ්බ රෑපය දකින්ඩයි. එසහම නැත්නම් 
ඒ නිසා ඇති සවන්නා වූ නා නා පරකාර කාමරාග, භවරාග, පටිඝ ආදී 
වශසයන් සංසයෝජ්න ධර්ම දකින්ඩයි කියලා ඒ සකායි එකත් 
ධම්මානුපස්සනාව. ඒක නිසා කායානුපස්සනා කරනසකාට නම් 
සප්පාය කරැණු කියලා ජ්ාතියක් තිසයනවා. සම් සම් සද්වල් සහාඳයි. 
සම් සම් සද්වල් නරකයි. නමුත් ධම්මානුපස්සනාවට ආවට පස්සස 
සකායි සද්ත් සකායි සද් වුණත් හදාගන්ට පුළුවන් ශක්තියක් 
සයෝගාවචරයා තුළ තිබිය යුතුයි. 

සම්ක පිළිබඳව සහාඳ ගැඹුරකුත් තියනවා, ඒ වාසගම රස 
විදින්ට පුළුවන් සූතරයක් තියනවා - සිංයුකධත් න කායයධ න ොන වග්ගයය 
සුසීම සූත්රය. ඒ කාසල් සර්වඥයන් වහන්සස් රජ්ගහ නුවර 
සේළුවනාරාමසය් වැඩ ඉන්නවා සබාසහෝම ලාභ සත්කාර සහිතව. 
සංඝයා සහාඳට භාවනා කරනවා. මිනිස්සු සහාඳට සලකනවා. ඉතින් 
ඒ නිසා ඒ අවට හිටපු තීර්ථකයන්ට සලාකු පාඩු සිද්ධ වුණා. 
ඒසගාල්ලන්ට ඊර්ෂයා හිසතන මට්ටමට සර්වඥ සහ සර්වඥ 
ශ රාවකයන්ට සැප පහසකුම් ලැබුණාම ඒ තීර්ථක පරිබරාජ්කසයෝ 
කල්පනා කළා දමදහම. එතන හිටපු දක්ෂසයකුට කතා කරලා කිේවා 
යාළුවා උඹට සහාඳ වැඩක් කරතහැකි, උඹ ගිහිලල්ා පුළුවන් නම් 
සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් සම් මන්තසර් ඉසගනසගන වසරන්. 
සමාකක් හරි සම්සගාල්ල ගාව තියනවා අපට කයිලා දීපු නැති 
මන්තරයක්. අන්න ඒ මන්තසර් ඉසගනසගන ආසවාත් උසඹන් අපි 
ඉසගනගන්නම්. අපි අසප් කට්ටියට කියලා සදමු. අසප් දායකයන්ට 
කියලා සදමු. එතසකාට අපිටත් ඔය සිවුරැ පිණ්ඩපාත, සස්නාසන, 
ගිලානපරතයසයන් පාඩුවක් සවන එකක් නෑ කියලා සුසීමව පිටත් 
කරනවා. 

සුසීම යනවා. ගිහිලල්ා කරසල වහන්සන නෑ. වනාසත 
වහන්සන. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සස හම්බ සවලා අහනවා අසන් 
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබවහන්සස්ලා වැඩ කරන සම් ශාසනය සබාසහාම 
සහාඳයි, මටත් සම්සක බරහ්මචරිය රකින්ඩ ඇත්නම්! ආ හරි, එසහමද? 
කතාව සහාඳයි කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සස් අඬගහසගන 
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යනවා සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට. සර්වඥයන් වහන්සස් දම් 
සමාකද? ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සස් කියනවා, සමසහමයි සම් 
භාවනා කරන්ට ඕනෑ කියනවා ස්වාමීන් වහන්ස, අපි ළඟ මහණදම් 
පුරන්ට ඕනෑයි කියනවා. සහාඳයි කියලා සර්වඥයන් වහන්සස් 
වදාරනදකාට එසතන්ට වඩිනවා සංඝයා වහන්දසේලා කිහිපනමකේ. 
ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්ස යමක් සඳහා අපි පැවිද්ද ලැබුවා 
නම් අපි ගිහි සග් අතෑරියා නම් ඒ බරහ්මචාරී වැඩ කටයුතු ඉවරයි. 
ආය අපිට ඉන් එහාට කරන්ඩ සදයක් ඇතස්ත නෑ කියලා 
ඔබවහන්සස්ට සම් පින් කියලා උන්වහන්සස්ට ඇවිල්ලා තමන්සග් 
අධිගම ලාභ ලැබූ බවට අඤේඤභාව පරකාශ කරනවා. 

අර සුසීම හාමුදුරැවන්ට ඉතින් වැසේදි දැන් කන යන්සන් අර 
පැත්තට. ගියාට පස්සස සපාේඩක් තනිසයන් බලනවා සම් කවුද කවුද 
හාමුදුරැසවා කියලා වහාම සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් සමුඅරසගන 
යනවා අර හාමුදුරැසවෝ ගාවට. ගිහින් කියනවා ඔබවහන්සස්ලා කියපු 
තාසලට දැන් එසහනම් වැඩ හරිසන. එසහමයි ආවුදසෝ කියලා කිේවා. 
එසහනම් ඔබවහන්සස්ලාට දිබ්බ චක්ඛු ඥානය තියනව ද? නෑ, එසහම 
එකක් නෑ. දිබ්බසසාත? නෑ. පුසබ්බනිවාසානුස්සති ඥානය? නෑ. අහසස් 
යන්ඩ පුළුවන්කම තිසයනවාද නිකං මහ සපාළසව ඇවිදින්නා වාසග්? 
ම් හේහේම්. වතුසර ඇවිදින්ට පුළුවන්කම තිසයනවද සපාළසව වසග් ? 
නෑ. සපාළසව කිමිසදන්ට පුළුවන්ද වතුසර වසග්? නෑ. අරක 
තියනවද? සම්ක තියනවද? තවත් සම් ධයාන තියනවද? අභිඥා 
තියනවද? ඔක්සකෝම අහනවා. අර හාමුදුරැසවා කියනවා එසහම නං 
නෑ. දැන් ඉතින් ඔබවහන්සස්ලා කිේවසන එසහනම් සම් දැන් තියනවා 
කියලා සමානවද අභිඥා, සම් අඤේඤා භාවය. ඔේ ඒක එසහමයි. ඊට 
පස්සස කියනවා මට සම් සමතන හරි ගිසය නෑ. ඔබවහන්සස්ලා 
සමාකක්ද සම් කියන්සන? 

ඊට පස්සස අර හාමුදුරැසවා කියනවා සුසීම, උඹට සත්සරන්ට 
පුළුවන්. සනාසත්සරන්ට පළුුවන්. ඒ වුණාට අපි පරඥා විමුක්තයි. අපිට 
ඔය කියන සමානවක්වත් නෑ. අසන් ස්වාමීන්වහන්ස සම් ඔය කියන 
එක මට හරියට පැහැදිලි මදි. ඒ නිසා මට සපාේඩක් විස්තර කරන්ට. 
නෑ මට කියන්ඩ පුළුවන්. ඒක සත්රැම්ගනී සනාගනී, ඒක සවනමම 
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සදයක්. අපි පරඥා විමුක්තය.ි ඊට පස්සස සම් සසුීම හාමුදුරැසවා ටිකක් 
චකිත දවනවා. බෑ කියන්ඩත් බෑ. නෑ කියන්ඩත් බෑ. ආසයත් යනවා 
සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට. ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්ස, 
ඉතින් සම් ඔබවහන්සස් ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා අඤේඤ භාවය පරකාශ 
කළා වූ සම් සංඝයා වහන්සස්ලා හම්බ වුණාට පස්සස් 
උන්වහන්සස්ලා ඒකාන්තසයන් පිළිගන්නවා - දතේරැම්ගනේනව නම් 
ගනින්, සත්රැම් සනාගනන්වා නම් නිකං හිටපං, ‘පුබ් ් බ ්ඛා සුසිම, 
ධම් මට් ඨිතිොණං, පච් ඡා නිබ් බා්න ොණං.’ උඹ සත්රැම්ගත්තත් 
සනාගත්තත් සුසීම ඉස්සර දවලා විපස්සනා ඥාන පහළ සවනවා, 
ඊගාවට නිවන් දකිනවා. 

ඉතින් ආසය සුසීම හාමුදුරැසවා බැගෑපත් සවනවා අසන් 
ස්වාමීන් වහන්ස, මට සම් කිේවට සත්සරන්සන නෑ. ඒ සමාකද, අද 
සබෞද්ධයාසග තතේත්වයම තමයි තිසයන්සන. ඔක්සකාමල හිතන්සන 
සම් නිවන් දකිනවයි කියලා මැජික් තමයි. පුදුමාකාර සද්වල් සම්සක 
බලාදපදරාතේතු දවනවා. හුස්ම ගන්නසකාට සම් හුස්ම රැල්සල හැටි, 
සම් නාසසය් හැසපන ආකාරය, එසහම නැත්නම් හුස්සම දිග සකටි 
භාව බලල නම් කවමදාකවත් නිවන් දකින්ඩ නම් හිතන්සන නෑ සම් 
සගායිදයා. ඒසගාල්ලන්ට ඕනැ කරලා තිසයන්සන ඒවා දකිනසකාටම 
සම් ආසලෝක පහළ සවන්ට ඕනෑ. අහසස් පා සවන්ට ඕනෑ. නා නා 
පරකාර සද්වල් එන්ඩ පටන් අරගන්නවා. ඒ නිසා කවමදාකවත් සම් 
ධම්මට්ිතියවත් සම් එක එක ධර්මතා පිහිටලා තියන පදනමවත් අහු 
සවන්දන නෑ. බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් දහාඳ ලසස්න උත්තරයක් 
සදන්සන, ‘පුබ් ් බ ්ඛා සුසිම, ධම් මට් ඨිතිොණං, පච් ඡා නිබ් බා්න 
ොණං.’ 

ඊට පස්සස බුදුහාමුදුරැසවා අහනවා සහාඳයි සුසීම, සම් 
ශරීරය ඇතුදළේ සමාන සදයක් ගත්තත් ඒක නිතය සදයක්ද? අනිතය 
සදයක්ද? කියලා ‘තඞ්කිම්මඤ්ඤසි සුසිම, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං 
වා’ති? අනිච්චං, භ්න්ත’. උත්තරයක් සදනවා. ස්වාමීන් වහන්සස් ඒක 
නම් අනිතයයි. යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’ති? යමක් අනිතය 
නම් ඒක සැපක්ද? දුකක්ද? ‘දුක්ඛං, භ්න්ත’. යමක් අනිතය නම් දුක 
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නම් සුසීම ඒක මමය මාසග්ය කියලා අල්ලාගන්ඩ ආත්මවාදයක් ගත 
යුතුද? නැද්ද? ආත්මයක් ගන්ඩ සදයක් නෑ ස්වාමීන් වහන්ස” 

ඒ විදියට බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් දිගට ගිහිල්ලා කියනවා 
සුසීම, සම් නිසා කළ යතු්සත් ඇහින් නාසසයන් කදනනේ දිසවන් 
ශරීරසයන් යම් ආකාරයක සන්නිසේදනයක් සංචලනයක් පහළ 
සවනසකාටම ඒක දැනසගන ඒක මම මාසග් වශසයන් ආත්ම දෘෂ්ටි 
වශසයන් ඇති සවන සද්වල්වලට ඉඩ සනාතබා ඇත්ත ඇති 
හැටිසයන් දැකගැනීම තමයි ධම්මට්ඨිති ඥානය කියන්සන. සම්ක තමයි 
විපස්සනා ඥානසය් මුල. ඒක සනාකර ඒක අවසබෝධ සනාවී, මම 
කිේව නිසා සහෝ ශ රද්ධාසවන් බාරසගන සහෝ ඇති සවන ඇති සවන 
අවස්ථාසේ සමසනහි කරමින් ඒකට බැස සනාසගන විපස්සනා ඥාන 
පහළ කර සනාසගන, අපි අර කලින් උපකල්පනය කළා වූ අනිච්ච 
දුක්ඛ අනාත්ම තුන අවසබෝධ කරන්ඩ බෑ. සාක්ෂාත් කරන්ඩ බෑ. ඒක 
නිසා මූලිකවම පිළිඅරගන්ඩ සවනවා අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම කියන 
තුන පිළිගැනීමකින් දතාර වුදණාතේ අර කලින් කිේව තාසලට ‘මුතං 
මුත්තා සඤ් ජානාති; මුතං මුත්තා සඤ් ඤත් වා මුතං මඤ් ඤති, 
මුතස් මිං මඤ් ඤති, මුත්තා මඤ් ඤති, මුතං ්මති මඤ් ඤති, මුතං 
අභිනන්  ති.’ කියන විදියට ඒ සද්වල් විෂසයහි ඇලී ගැලී කටයුතු කිරීම 
ඉසබ්ම සිද්ධ සවනවා. සනාසවන්ඩ නම් කල් ඇතුව හිත දැනුවත් 
කරලා තියන්ඩ ඕනෑ සමසහම හිතුණට තාර්කික වශසයන් සහෝ 
සුතමය වශසයන් අහලා ශ රද්ධාසවන් බාරගත්ත හැටියට, සම්ක අනිතය 
දුක්ඛ අනාත්ම බව. ආන්න ඒ විදියට සංසයෝජ්න ධර්ම ඇති සවන 
බව කලින් දැනසගන, සම් සංසයෝජ්න ඇති සවන්ට සහ්තු වුණා වූ 
ඇහැත් රෑපයත්, කනත් ශබ්දයත්, නාසයත් ගඳ සුවඳත්, දිවත් රසයත්, 
කයත් ඒකට පහස සදන සදයත්, මනසත් ධර්මතාවත් කියන සමේවා 
සවන් සවන් කර දැකගන්සන නැතුව අපිට කවදාවත් බෑ සම් එක එකක 
අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම සත්රැම්ගන්ට. 

ඒක නිසා සඳහන් කරනවා, හුස්ම ගන්න සවලාසවදි පිම්බීම 
හැකිළීම කරන සවලාසවදි, ඉස්සර දවලාම දැනගන්න ඕනෑ තමන්සග් 
හිත ඒ ඒ අවධානය සයාදන තැනම පවතිනවාද? නැත්තම් අරමුණු 
කරන සද් දවත හිත පවතිනවා ද? ඊට පස්සස ඒකට හිත යන බවට 
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සමසනහි කරන බවට, හිත මනසිකාරසය් සයදී තියන බවට සහතික 
විය යුතුමයි. ඒකටයි කියන්සන අරමුණ භාවනාවට නංවනවා කියලා. 
ඔසහ් බලාගන හිටියට හරියන්දන නෑ. නංවනව නම් 
අනිවාර්යසයන්ම සයෝගාවචරයා එක්සකෝ සටහන, එක්සකෝ ආකාරය 
එසහම නැත්තම් ස්වාභාවික ලක්ෂණ දැකිය යුතමුයි. ඒක ආප්ත 
පදයක්. හුස්මට හිත ගියා නං එක්සකෝ හුස්සම් සටහන දකී. උදරසය් 
පිම්බීම හැකිළීසම්දී උදරය සප්න්සන මට ගලක් වාසග්. නැත්තම් 
සරද්දක් වාසග්, නැත්තම් දියරයක් වාසග්. සමාකක් සහෝ ඒසක් සටහන 
දකී. 

ඒකම දිගට බලාදගන ඉන්නසකාට සම් සටහන 
විවිධාකාරවලට පැතිසරන දිගහැසරන ආකාරය දකී. හුස්ම රැල්ල දිහා 
බලාදගන ඉන්නසකාටත් ඉස්සර දවලාම ඒකට හිත ගියා නං - අපි 
සමානම දිහාවකට හරි සයාමු කරල කැමරාවක් කරියාත්මක කළා නම් 
ඒ කැමරාසේ සටහන, සටහන් විය යුතුමයි. නැත්නම් ඒ කැමරාව 
අල්ලලා විසි කරලා දාන්ඩ ඕනෑ. එසහම නම් සපාට්ටසයක් සවන්ඩ 
ඕනෑ. බීසරක් සවන්ඩ ඕනෑ. ඇහැ සකරිය නම් ඇහැට රෑපයක් 
සපන්නපුවහම සටහන ගත යුතුමයි. ඒ වසග් නාසයට හිත සයදුවා 
නම් ගත යුතුමයි. ඒකටයි අපි ආයතනය කියන්සන. නැත්නම් ඒ 
ආයතසනන් වැඩක් නෑ. ශබ්ද යන්තර කියලා තියනවා. ශබ්ද 
යන්තරවලට ඒ සද්සද වදිනවා. ආන්න ඒ වසග් කනට වදිනවා. ඒ 
වසග්ම තමයි නාසයට හිත සයදුවා නම්, ඒසක ඒකාන්තසයන්ම 
අත්දැකීමක් තියනවා. ඒ අත්දැකීම ඉස්සර දවලාම ගන්සන සටහන. ඒ 
ඒ චිත්තක්ෂණසය දළ සටහන. ඒ චිත්තක්ෂණය ඊගාව 
චිත්තක්ෂණයට සම කරනසකාට ගළපනසකාට, ඊගාව 
චිත්තක්ෂණයට සම කරනසකාට ගළපනසකාට ඒ සටහන සමාන 
සමාන ආකාරවලට, සමාන සමාන විකාර තතේත්වවලට පත් සවනවද 
කියන කාරදණේට කියනවා, ආකාර පරඥප්තිය කියලා. කවමදාකවත් 
දම් විිහට සටහන දකින්දන නැති සකනාට ආකාරයක් දකින්ට හම්බ 
සවන්දන නෑ. 

දමදහම සටහන ආකාර දකිමින් යම් කිසි සකසනක් ඒ 
අරමුණම දසවාර දහස්වාර දිගට පවත්වනසකාට ඒ ඒ චිත්තක්ෂණයට 
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අදාළ සටහන් ආකාර සීඝ රසයන් සවනස් සවන බව දපේනවා. අපි සම් 
එකක් ගුලියක් ඒකකයක් සසතක් පුද්ගලසයක් වශසයන් ගත්තට ඒක 
ටිකක් ළං සවලා බලන්ට ඕනැ විවිධාකාරසයන් සවනස් සවන බව 
දැනගනේන. ඒ ඒ අවස්ථාසේ එයින් නිපන් - කලින් හිතාගත්ත ඒවා 
සනදවයි, සපාතින් බලපුවා සනදවයි ගිය පාර කමටහන් සුද්ධ 
කරනසකාට කියපුවා සනදවයි - ඒ සවලාවට උපන්, ඒ ඒ අවස්ථාසේ 
ද යට තමයි කියන්සන අත්ය්ත් ලක්ෂණ, සධව ාව ලක්ෂණ, 
නැත්නම් තජ්ජ ලක්ෂණ කියලා. 

ඒ නිසා එතන ආප්තයට මතක තියාගන්ට ඕනෑ සටහන් 
දකින්දන නැතුව කවදාවත් ආකාර දකින්ට බෑ. සටහන් ආකාර 
සදසකන් සතාරව ඒ වස්තසුේ ස්වභාව ලක්ෂණය දකින්ඩ බෑ. ඒ නිසා 
කටපාඩම් කරසගන ගිහිල්ලා මම පඨවි ධාතුව බලන්ඩ ඕනෑ ආසපා 
ධාතුව බලන්ඩ ඕනෑ වාසයා ධාතුව බලන්ඩ ඕනෑ කියලා කියන්සන්, 
කරත්සත් ඉසස්ර කරලා තිසයනවා සගානාට ඉස්සරහිනේ. ඉතින් 
ගමනක් නෑ. හැමදාම පටන් අරගන්ට ඕනෑ කවදාවත් භාවනා 
සනාකරපු සකසනක් වසග්. ගිහිල්ලා හිත සයාදලා බලනවා 
සකාසහාමද මසග හිත නාසයට ගිය බව වැටසහන්සන? එතසකාට 
සම් සටහන වැටසහයි. වැටසහන සද්ට තමයි සටහන කියන්සන. 
සවන පැත්තකින් කියනවා නම්, ඒක දිහා බලාදගන ඉන්නසකාට 
නිතය සංඥා නැති සකනා නම් කියාවි, හුස්ම 10 ක ්15 ක් ගිහිලල්ා, 
එකමයි. පැයක් භාවනා කළා, එකමයි. ඒසකන් පැහැදිලිව සත්සරනවා 
හිත එතැන තිබිලා නෑ. අනිතය සංඥාසවන් බලනවා නම් ඒ 
පුද්ගලයාට සප්නවා හුසස්මන් හුස්ම, හුස්සම මලු මැද අග පවා 
සවනස් සවනවා. සමන්න සම් ආකාරයට බලනසකාට ඒ ඒ සවලාසව 
ඒ ඒ අවසේථාසව හුස්සම් මතු සවන්නා වූ ලකුණුවලට ස්වභාව 
ලක්ෂණ කියලා කියනවා. සමයින් සම් ස්වභාව ලක්ෂණ දක්වාම 
කිසිම විපස්සනාවක් නෑ. සම් සභෞතික විදයාව. සම්සක ආධයාත්මික 
සමානම සදයක්වත් නෑ. සම්සක තිසයන්සන් ඒකට සුදුසු පාපුවරැව 
සටහන් කිරීම පමණයි. රථයට සගාඩ සවන පාපුවරැව හැදුවා ෆුට් 
සබෝේ එක හැදුවා විතරයි. තව සගාඩ සවලා නෑ. 
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සමන්න සම් ස්වාභාවික ලක්ෂණ හුඟාක් සවලා දකිනසකාට 
ඒ පුද්ගලයා අනිවාර්යසයන්ම සඞ්ඛත් ලක්ෂණය දකිනවා. සඞ්ඛත 
ලක්ෂණ කියලා කියන්සන, සම්වා පුදුමාකාර සීඝරයකින් සවනස් 
සේසගන යනවා. සම් සවලාවට සයෝගාවචරයාට කියනවා අරමුසණ් 
සම් තරමට සටහනුත් දකමිින් ආකාරතේ දකිමින් කිඳා බහින ගතියට 
එනවා නම්, සීඝරසයන් සමසනහි කරන්ඩයි කියලා. සමසනහි 
කරනසකාට කරනසකාට අරමුණ සේගවත් සවලා අන්තිමට 
සයෝගාවචරයත් එක්කම බඹර චකරයට අහු වුණා වසග් දිය සුළියකට 
අහු වුණා වසග් කුණාටුවකට අහු වුණා වසග් ගින්නකට මැදි වුණා 
වසග් සහලවන්ට පටන්ගන්නවා. ඉතින් සම් සවනසකාට දුවල යන්ට 
හදනව නම්, වතුර බීලා එන්නම්, පවන් සලාසගන ඉඳලා එන්නම්, ඒ 
විදියට කරන්ට හදනව නම් ඒසකන් සත්රැම් අරගන්ට ඕනෑ සම් 
සකාහාටද යන්ට හදන්සන කියලා. එතසකාට සහාඳසටෝම සම් කයත් 
එක්ක තමයි ගනුසදනුව යන්සන්. 

සමන්න සම් විදියට යම් ආකාරයකට සයෝගවචරයා සම් 
සඞ්ඛත ලක්ෂණය මුදුන්පත් කරගත්ත නම් ඉන් ඉතරිි හරිය ඉසබ් සිද්ධ 
සවනවා. ඉතුරැ ටික පිළබිඳව එච්චර මලූධර්ම අවශය නෑ. නමුත් 
මූලධර්ම නැතුවා සනසේ. යම් ආකාරයකට සඞ්ඛත ලක්ෂණ හරිගියා 
නම්, අනිවාර්යසයන්ම සෑම රෑපධර්මයකට අදාළ අනිතය දුක්ඛ 
අනාත්ම කියන සාමඤ්ඤ ලක්ෂණයට දදාර ඇදරනවා. සම් තාක් 
කල්ම සයෝගාවචරයා සම් සංසයෝජ්නයට ඉඩ සනාතබා අනිතය දුක්ඛ 
අනාත්ම කියන තුනට ඉඩ තබල, මුදුන් අදහස ඉදිරිපත් කරසගන 
තමන්සගම හුස්මට සම් ධර්මය ළං සකරැව නම්, එච්චර සවලා යන 
වැඩක් සනසවයි සම්ක. ඒ නිසයි සයෝගාවචරයා ඉස්සර පැයගණන් 
යන සද්වල් පහු සවනසකාට විනාඩිසයන් සදසකන් සම්පූර්ණ 
කරගන්සන්. සම් ධර්මසය් එකසිනකට යාසදන ගතියක් තියනවා. 
අනුපුබ්බ පරතිපදාවක් තියනවා සම්සක. ඒ නිසා සව්භාව ලක්ෂණය, 
සඞ්ඛත ලක්ෂණය, සාමඤේඤ ලක්ෂණය කියන්නා වූ සම් තුන එකක් 
එකකින් යාසදන, ගැඹුරකට සගන යන සදයක්. 

 සම් ගැඹුරකට ගියාට පස්සස්, අර සඞ්ඛත භාවය ඉක්මවල 
සාමඤේඤ ලක්ෂණයට යනසකාට එතනදී පැහැදිලිවම සයෝගාවචරයා 
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අරමුණයි සිතයි අතර කිසි සංසයෝජ්නයකට ඉඩ සනාතබා, සම්පූර්ණ 
අරමුණත් එක්ක හිත උත්සන්න සවලා, එහිම ඇලගීත්ත කාන්දමට 
ඇලීගත්ත ස්වරෑපයක් හිටිනවා. එතසකාට ඔය සීලබ්බත පරාමාස, 
සක්කායිට්ඨි ආදී සංසයෝජ්න ධර්ම ඇවිල්ලා සම් අවස්ථාව 
සකසලසන්ට වකූල කරන්ට අවස්ථාවක් නෑ. නමුත් මුලදී මුලදී නම් 
සතපරබබා සබෝදිලිසමෝ වාසග් ටිකක් දුවනවා ඔළුව සහාල්ලනවා, 
ආසය ටිකක් දුවනවා ආසය ඔළුව සහාල්ලනවා වාසග් දඩයම් අල්ලන 
කාලයක් තිසයනවාසන භාවනාසව මුල් කාසල. ඒ කාසල නම් 
සංසයෝජ්න ධර්ම සගාඩක් බාධා කරනවා. නමුත් අපි සයෝගාවචරයන් 
වශසයන් සේගසයන් සමසනහි කරමින් අරමුණයි හිතයි අතර කිසිම 
කල්පනාවක් නැතිව, සවන විදියකින් කියනවා නම් කිසිම 
කල්පනාවක් - කිසිම හිතක් ‘ඥානයක්’ සනසවයි. ඒවා ඔක්සකාම 
සිතිවිලි පමණයි. ඥානය සවන්සන් පරතයක්ෂයමයි. පරතයක්ෂයට යන්ඩ 
එක වර බෑ - දමදහම යනවා.  

ඔය කියන තාසලට සේග ගනේවාදගන යනසකාට ඒ 
සයෝගාවචරයාට සංසයෝජ්න සනාතබා සම්පූර්ණ අරමුණ පිරිමදින්ට 
පුළුවන් තතේතේදවකට එනවා. එතසකාට ඒ පුද්ගලසයක් නෑ එතන, 
බලන්සනක් නෑ එතන. එතසකාට තමයි සයෝගාවචරයා කියන්සන 
සමානවාසදෝ සවනවා. කයිාගන්ඩ දන්දන නෑ. නැත්නම් පැය ගණන් 
හිටියා. මට දැදනනේදන විනාඩියක් හිටියා වාසග්. මසග කය තිබුණද 
දන්සනත් නෑ. සමහර විට ඇස් සදක ඇරලා බලනවා භාවනාව 
යනසකාට අතපය තියනවසදෝ නැද්සදෝ. ඒ තරමටම අසප් කය පිළිබඳ 
ආසාව ජීවිතය පිළිබඳ ආසාව තියනවා. නමුත් අර කියන විදියට 
ගැම්ම ආව නම් සයෝගාවචරයා ඒක විහිළුවක් විදියට තමන්සගම කය 
අනුන්සග සදයක් දිහා බලන තාසලට බලන්ට පළුුවන් තරමට සම් 
සංසයෝජ්න ධර්ම අනික් පැත්ත හැසරනවා. 

ඒ නිසා අන්තිමට සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා යම් 
සකසනකුට සමන්න සම් ආකාර ක්ෂණික සමාධිය තුළින් උපදින්නා 
වූ විපස්සනාව පහළ සවනවා නම්, අනිවාර්යසයන්ම නිබ්බානය පහළ 
සවනවා. ඒ නිසා ‘අච්චයිං අච්චයයත්ා දිස්වා’ වැරැද්ද වැරැද්ද වශසයන් 
දැකසගන ඒකට ධර්මානුකලූ පරතිපත්ති පුරන්ඩ කැමති නම් සුසීම, මං 
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උඹ බාරගන්ඩ කැමතියි කියලා කියනවා. ඒ නිසා අපිටත ්කියන්ඩ 
තිසයන්සන සංසයෝජ්නයන් සංසයෝජ්න වශසයන් දැනසගන 
ධර්මානුකූලව ඒකට පරතිපත්ති පුරන්ට කැමති නම් ඕනැම 
සංසයෝජ්නයක් අපිට පරශන්යක් නෑ. බුදුහාමුදුරැසවෝ ඒ කරල සඳහන් 
කරනවා සම්ක තමයි මුළු සාසනසයම තියන ඉතාමත්ම විචිතර ඉතාම 
අභිවෘද්ධිකර තතේත්වය කියලා. වැරැද්ද අයින් කිරීම සනසවයි, වැරැද්ද 
වැරැද්ද වශසයන් දැකීම. සංසයෝජ්න සංසයෝජ්න වශසයන් දැකීම 
ඉතාමත්ම පහසු කාය ඉනේද්රිදයේ. ඒ නිසා අපි සම් අද ඉදිරිපත් 
කරගත්ත කායානුපස්සනා සකාටස, නැත්නම් කාය ආයතනය 
ඉතාමත්ම වැ ගතේ සන්ධිස්ථානයක්. 

නමුත් අසප් කාලය සම් සවනසකාට පමා සවලා තිසයන නිසා 
අපි සමතනින් ධර්ම සද්ශනාව නතර කරනවා. අපි බලමු අනික් 
දවසටත් ඒ පමා සවච්ච අතපසු සවච්ච සකාටසක් තිසයනවා නම්, 
ඒකත් ඉදිරිපත් කරසගන අපි සම් දැන් කරමින් ඇතත් වශසයන්ම හිත 
සයාදාසගන ඉන්න සකාටස් එන විස්තරය තවතවත් සජීවි කරසගන, 
අත්දැකීසමන් සම් ඉදිරිපත් කරපු මූලධර්මත් ඉදිරිපත් කරසගන, ඒ ඒ 
සංසයෝජ්න ධර්ම එතනින්ම ඉපදිලා එයට අදාළ පිළිතුරැ ධර්මානුකූලව 
සපයා සදන්ට අපට අවශය කරන ශ රද්ධාව විරිය සති සමාධි පරඥා 
අනිවාර්යසයන් වැසේවා වැසේවා කියන පරාර්ථනාසවන් යුක්තව ධර්ම 
සද්ශනාව සමතනින් සමාප්ත කරනවා. 
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න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව, භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. 

ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛු කායඤ්ච පජානාති, ්ඵාට්ඨ්බ්බ ච 
පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සං්යාජනං තඤ්ච 
පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස සං්යාජනස්ස පහීනං ්හාති තඤ්ච 
පජානාති, යථා ච පහීනස්ස සං්යාජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො ්හාති 
තඤ්ච පජානාතීති. 

දගෞරවනීය දයෝගාවචර මහා සංඝරතේනදයනේ අවසරයි. අදනකුතේ 
දයෝගාවචර පිරිස එකේක ගිය වාදර දවනදකාට අපි අවසේථා 50 කේ 
ඉකේදමේවා. අ  අපි එළදඹනේදනේ 51 දවනි වතාවටයි. අපි දම් උධෘත 
කරනේනට දයිච්ච පාලි පාඨයම ගිය වතාදවතේ උධෘත කරනේනට 
දයදුණා. ඒක සතර සතිපට්ඨානදයේ ධම්මානුපසේසනාදේ ආයතන 
පබ්බදයේ කායායතනයටයි දයාමු දවනේදන. එයට අදාළ විිහටයි අපි 
ද ේශනාව ඉිරිපතේ කරගතේදත. ආයතන පබ්බය නම් සම්පූර්ණ 
ආයතන හයම සම්බනේධ දවනවා. 

අ  අපි දම් අපට එළඹී තිදයන අදාළ දකාටස විතරයි එයිනේ 
උධෘත කරගනේනට දයදුදණ. ගිය වතාදේ ඒ අදනකුතේ චකේඛායතනය, 
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දසෝතායතනය, ඝානායතනය, ජිේහායතනය කියන හතදර්ම යම් 
ආකාරයකට අවදබෝධ කරගැනීදම් ඇති පරාදයෝගික පහසුකමතේ 
සලකමිනේ, ටිදකනේ ටික ටිදකනේ ටික පරදයෝජනවතේ භාවය වැඩි බව 
සලකලා එය දහාඳදටෝම පරාදයෝගික පරදයෝජනවතේ තැන වන දම් 
කාය ආයතනයටයි අපි පතේ දවලා තිදයනේදන. ඒ ගමන ගැන අපි 
සෑදහනේට විවරණය කරගතේතා.  

කාය ආයතනදයේ වැඩ පිළිදවළ අභිධර්මදයේතේ පිළිගනේනවා. 
මූලධර්මවලතේ පිළිගනේනවා. ඒක අවදබෝධදයේදී, එදහම නැතේනම් 
අපට සාංසාරික දුකේ ලබා දීදම්දී, ඒ වාදගේම සාංසාරික දුකේවලිනේ 
ගැලී යාදම්දී යම් විිහක පරදේශයකේ ලබාගනේට දහාඳ තැනකේ. ඒක 
නිසා කායානුපසේසනාදවනේ තමයි සතර සතිපට්ඨානය පටනේගනේදන. 
ඒ වාදගේම භාවනා කරම ඕනැම ද යකේ පටනේගනේනදකාට 
කායානුපසේසනාදවනේ තමයි පටනේගනේදන. ඒකට දහේතු කරැණු අපි 
පසුගිය  වදසේ බලනේනට, දැකගනේනට, විසේතර කරනේනට උතේසාහ 
කළා. එයිනේ අපි පාදාගතේතා කායානුපසේසනාව මාර්ගදයනේ ඊට වැඩිය 
ටිකකේ සංකීර්ණ වූ යුහුසුලු වූ ජිේහායතනය, ඊටතේ වඩා යුහුසුලු වූ 
ඝානායතනය, ඊගාවට වඩා දබාදහෝම යුහුසුලු වන දසෝතායතනය, 
අවසානයට සංසාර දුකේ සූකේෂේම ආකාරදයනේ නමුතේ ඉතාමතේම 
සංකීර්ණව වඩන චකේඛායතනය ආදී වශදයනේ දමේවා, දම් 
කායානුපසේසනාවට සාදපේකේෂකව දතේරැම්ගනේන පුළුවනේ. එේවා 
සාමාන දයෝගාවචරයාට දයාමු කරවනේදනේ එිදනදා වැඩ කරන 
දවලාවක දහෝ සකේමනේ භාවනාදේදී. කායානුපසේසනාදේ ඉතාම 
ගැඹුරැ දකාටසේ, සමාධිදයනේම දැකගත යුතු ගැඹුරැ දකාටසේ පර්යංක 
භාවනාවට තමයි සම්බනේධ කරලා විසේතර කරනේදන. 

නමුතේ පර්යංක භාවනාව සකේමනේ භාවනාව මාර්ගදයනේ 
විසේථාර දවලා යනදකාට කායානුපසේසනාවට, නැතේනම් 
කායානුපසේසනාදවනේ ලබාගතේත දැනුමට නාසය සම්බනේධ දවලා, ිව 
සම්බනේධ දවලා, කන සම්බනේධ දවලා, ඇහැ සම්බනේධ දවලා, මනස 
සම්බනේධ දවලා, ටිදකනේ ටික සංකීර්ණ දවනදකාට, ඒ එක එකකුතේ 
භාවනාවට නංවලා භාවනා මනසිකාරයට නංවාගැනීමට 
දයෝගාවචරයා ටිදකනේ ටික ටිදකනේ ටික පුහුණු කරනවා. අවසානදයේ 
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එිදනදා වැඩ කටයුතු කරනදකාට, පරධාන වශදයනේ ඒ 
දයෝගාවචරයාට කායානුපසේසනා වශදයනේම වාඩි දවලා භාවනාව 
කරගනේඩ බැරි වුණතේ භාවනාවට වාඩි දවලා භාවනා කරන 
දවලාදවි ලැබුවා වූ ඒ සියුම් භාවය, ඒ තුළිනේ ලැබුවා වූ පරිචය 
එදහ දමදහ ඇවිින දවලාවක, දවන අහන  කින දවලාවක 
පතුරැවා දැකගැනීම තමයි ගිහි දයෝගාවචරයිනේට, එදහම නැතේනම් 
දකටිකාලීන වශදයනේ භාවනා පංතිවලට සම්බනේධ වන අයට 
උපකාර දවන ආකාරය. 

ඒ විිහට ි ගිනේ ි ගටම සූකේෂේමව ලබාගනේනා වූ දැනුම එිදනදා 
දැනුමටතේ එිදනදා දැනුම සූකේෂේම දැනුමටතේ දහේතුභූත දවන ආකාරයට 
තමනේදගේ ිනචයමාව සකසේ කරගනේන  කේෂ නම්, බටහිර පැතේදතනේ 
බු ේධාගදම් විකාශය  කින ඇතේදතා දපනේවනේට හ න දම් කාරණාව 
පරකටයි. ඒ කියනේදනේ මෑත කාදලේ දබෞ ේධ භාවනාදේ ියුණුවට 
පරධාන වශදයනේම දහේතු වුදණේ දම්කට සාමාන ජීවිතය ගත කරන 
ගිහි ඇතේතනේටතේ සම්බනේධ දවනේට පුළුවනේය, ඒ පුළුවනේ දවනවා 
පමණකේ දනදමයි, ඒ ඇතේතනේටතේ ඒ ගැඹුරැ ධර්ම සඳහා යාගැනීදම් 
සම්පූර්ණ මාර්ගය තිදයනවය, ඒ සඳහා උතේසාහ කිරීම අනර්ථ 
නිරර්ථක වැඩකේ දනදේය කියන එක දතේරැම්ගතේතට පසේදසේ ඒ ගිහි 
ඇතේදතා විවිධාකාර කාර්ය බහුල ජීවිත ගත කර ේිතේ බු ේධාගදම්, 
දබෞ ේධ භාවනාදේ, විපසේසනා භාවනාදේ, සතිපට්ඨාන භාවනාදේ 
සඳහනේ ගැඹුරැ දකාටසේ අවදබෝධ කරනේන පටනේගතේතා. ඒක පූර්ණ 
කාලීන භාවනාදේ දයදී ගත කරන ඇතේතනේටතේ දලාකු 
ධධර්යවනේත කාරණාවකේ වුණා. ඒ වදගේම සංදේගය පහළ කරන 
කාරණාවකේ වුණා. 

දම් අනුව, අ  පරිහානි ලකේෂණයකේ  නැතේනම් උ ේදීපන 
ලකේෂණයකේ  කියනේන බෑ, විපසේසනා භාවනාව ගිහියනේ අතට පතේ 
දවමිනේ පවතිනවා. ඒක විශාල වශදයනේ දැකගනේන පුළුවනේ අ  
කම්මට්ඨානාචාර්යවරැ වැඩිදයනේ බිහි දවනේදන ගිහියනේ අතර. ඒ 
නිසා අර කලිනේ කීවා වදගේ භාවනාවටම ගත කරන දයෝගාවචර 
භිකේෂූනේ වහනේදසේලා සංදේග පහළ කරගනේට ඕනෑ. ඇයි දම් විිහට 
දම් එිදනදා කලබලකාර ජීවිත ගත කරන ඇතේදතා නමුතේ දම් 
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ලැබුණා වූ ඉඩ පරසේතාව ලබාදගන දම් තරම්ම උනනේදු ී දයිලා 
පරදයාජනතේ ලබාගනේනා අතර, ඒ වාදගේම කාර්යබහුල තමනේදගේ 
සදහෝ ර සදහෝ රියනේට සහචාර සබරහේමචාරීනේ වහනේදසේලාට 
උගනේවමිනේ දම් ගිහි ඇතේතනේ විසිනේ කරදගන යන වාපාරය ිහා 
බලනදකාට, ඒ සඳහාම කැප දවලා ගත කරන ඇතේතනේට නැවත 
සලකා බලනේඩ දවනවා. ඒ ඇතේතනේට සිතා බලනේඩ දවනවා 
දමාකකේ  අදපේ අතිනේ දමතන තිදයන අඩුපාඩුව කියලා. අනේන ඒ 
දතේරැම්ගැනීම සඳහා දම් කායානුපසේසනාදේ අපි අ  විසේතර 
කරගනේඩ බලාදපාදරාතේතු දවන දකාටස දබාදහෝමතේම වැ ගතේ 
දවනවා. භාවනා කරමිනේ මූලධර්ම හදාරමිනේ යනදකාට මතු කරගත 
යුතු දම් සියුම් දකාටසේ පිළිබඳ පරිචයකේ නැති වුදණාතේ ඉතාමතේම 
දුෂේකර දවනවා දම් නව බු ේධාගම් රැලේල දතේරැම්ගනේන. ඒ ඇතේදතා 
එතදකාට ඒ නවරැලේල මතු දවනේන කලිනේ තිබුණ විිහට 
සම්පරදායානුකූලව අර හණමිටිය කදර් තියාගතේත ඇතේතනේ බවට පතේ 
දවලා, දම් සටනිනේ තරඟදයනේ පරින සේවරෑපයකට පතේ දවනවා. 

ඒක නිසා දම් දතාරතුරැ සමහර දවලාවට ඕනෑවට වැඩිය 
සවිසේතරයි, ඕනෑවට වැඩිය රචනය කරපු ද ේවලේ ආදී වශදයනේ 
හිදතනේනතේ ඉඩ තිදයනවා. ඒක හුඟකේම හිදතනේදනේ භාවනාවට 
කාලය දනාදයා පු ඇතේතනේට. දයා පු ඇතේතනේට නම් දකාදහාමට 
හරි දම්ක අතේවැලකේ උනනේදුකාරක ධර්මයකේ බවට පතේ දවනවා. දම් 
විිදහේ විසේතර ටික හුඟකේම ගැළදපනේදනේ චකේඛායතනයට, 
දසෝතායතනයට, ඝානායතනයට දහෝ ජිේහායතනයට වඩා 
කායායතනයටමයි. ඒ විිහට කායායතනය වඩා දතේරැම්ගනේන 
පුළුවනේ ගතිය, ඉසේසර කරගනේන ගතිය සර්වඥ ද ේශනාදේ පටනේම 
පැවදතන ද යකේ. ඒ නිසා සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව, නැතේනම් 
සතිපට්ඨාන සූතරදයනේ පිටතට දවනතේ සූතර සඳහා දවනතේ සූතර 
දවනුදවනේ, දවනතේ සූතර දකදරහි අවධානය දයාමු කරලා 
බලනදකාටතේ විදශේෂදයනේම සංයුකේත නිකාදයේ ඛනේධ සංයුතේතය 
වාදගේ තැනේවල පංචසේකනේධ වශදයනේ, නැතේනම් ආයතන වශදයනේ 
විගරහ කරනදකාට දහාඳට පැහැිලිවම ද ේශනාදේ සඳහනේ දවලා 
තිදයනවා.  



  51-වන ධමම ද ේශනය - කායායතනය | 

149 | 

‘රූපං භික්ඛ්ව ්යානි්සාමනසික්රාථ.’ දම් රෑපය කියන 
ද ේ පිළිබඳව මහදණනි, නුවණිනේ සලකා බලවු, කාරණානුකූලව 
සලකා බලවු. ‘රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සථ.’ දම් රෑපය 
අනිත වශදයනේම ඇති සැටිදයනේම දැකගනේන බලනේන. එතදකාට 
දම්ක හරියට උසිගැනේීමකේ, කුළු ගැනේීමකේ කරනවා. මම එදා දබෝ 
මැඩ මුලදී සර්වඥතා ඥාන පරතිලාභදයහිදී දම් රෑපය කියන එක 
අනිත වශදයනේ දැකේකා. ඒක අනිත වශදයනේ දැකගනේට උතේසාහ 
කරනේන කියල කියනවා. දවන විිහකට කියනවා නම්, සංසාදර් 
අශෘතවතේ පෘථගේජනයා දම් රෑපය නිත වශදයනේ තමයි සලකනේදනේ. 
ඒ නිසා තමයි සැලසුම් හ නේදනේ. ඒ නිසා තමයි බලාදපාදරාතේතු 
දවනේදනේ. ඒ නිසා තමයි බලාදපාදරාතේතු සුනේ ීම, දසෝක පරිද ේව, 
දුකේඛ ද ෝමනසේස උපිනේදනේ. දම් නිසා මම කියනවා, නැතේනම් මම 
උපකලේපනයකේ ඉිරිපතේ කරනවා ඇතේතද ෝ නැතේතද ෝ බලනේට 
රෑපය අනිතයි, මනා දකාට යථාභූතං ඇති සැටිදයනේම 
සමනුපස්සථ. එතදකාට ‘අනි්ච්ච්යව භික්ඛ්ව භික්ඛු රූ්ප 
අනිච්චාති පස්සති.’ දම් අනිත වූම රෑපය මහදණනි, අනිත යයි 
හරියට දැකගනේනවා නම් ‘සාස්ස ්හාති සම්මාදිට්ඨි’. අනේන ඔහුට 
සම්මා ිට්ිය දවනවා. 

ඒක නිසා දම් අනියම් මාර්ගදයනේ දැකේීමකේ දමතන 
දකදරනවා. රෑපය ඇති හැටිදයනේ බලනේන. රෑපායතනය, රෑපය 
කියන එක, ඇති හැටිදයනේ දයෝනිදසෝමනසිකාරදයනේ මනා නුවණිනේ 
නියම කරමදයනේ සලකා බලනේඩ. ආනේන ඒ රෑපය අනිත වශදයනේ 
යම් කිසි දකදනකේ ඇති හැටිදයනේ දැකේකා නම් -  කිනේදඩයි කියලා 
කියනවා ඉසේසර දවලා - දැකේකා නම් ඒක තමයි සමකේ  ෘෂේටිය 
දවනේදනේ. ඒක නිසා කායඤ්ච පජානාති කියල කියනදකාට ඒකට 
්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති. දම් ද දකේම රෑප දකාටසේ තිදයනවා. කාය 
කියල කිේවහම අදපේ නාම රෑප ද දකේ දම් රෑපකාය. ඊගාවට වාදයෝ 
ධාතුව තමයි. දම්කට ආනාපාන භාවනාව, නැතේනම් මහා සී පිම්ීම 
හැකිළීම භාවනාව ගතේතතේ, වාදයෝ ධාතුදේ ඇතේතා වූ දපාට්ඨබ්බ 
රෑපය හැදපන ගතිය තමයි භාවනාවට අපි දයාමු කරනේදනේ. ඒ 
වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව ගිහිලේලා කදයේ ඇතේතා වූ කායපරසා දයේ 
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හැදපනදකාට තමයි අපි ඒක හැපීමකේ වශදයනේ දැකගනේදනේ. උ රදයේ 
පිම්ීමකේ හැකිළීමකේ  කිනේදනේ, බර හෑලේලුකමකේ  කිනේදනේ, දගාදරෝසු 
සිනිඳුකම්  කිනේදනේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව නිසා. ඉතිනේ ඒදකේි 
කියනවා කායඤ්ච පජානාති. ඛනේධ සංයුකේතදයේ කියලා තිදයනේදනේ 
‘රූපං භික්ඛ්ව ්යානි්සා මනසික්රාථ.’ 

දම් සංසි ේධිය ගතේතහම - අපි චකේඛායතනය ගැන විසේතර 
කරනදකාටතේ මතු කරගතේතා දම් වාදගේ විපසේසනාවට ලකේ කරගනේට 
නම් එතන සංසි ේධි තුනකේ තිදයනවා. ද්වාර, ආරම්මණ, තදුපපන්න 
කියල දම්ක පාළිදයේ විසේතර දවනේදනේ.  ේවාර කියල කියනේදනේ 
“චක්ඛුද්වාර, ්සාතද්වාර, ඝානද්වාර, ජිව්හාද්වාර, කායද්වාර, 
ම්නාද්වාර” කියලා. ඒ එක එකකේ අරමුණු පිළිගැනීමට ඇති ඔපයකේ 
තිදයනවා. සංදේි භාවයකේ තිදයනවා. පරසා  රෑපය කියලා දම්කට 
කියනවා. ඒ ඒ පරසා  රෑපයට අදාළ බාහිර ආරම්මණ තිදයනවා. ඇදහේ 
ඒ චකේඛුපරසා යට රෑපාරම්මණයමයි ආපාතගත විය යුතේදතේ. 
ශබ්දාරම්මණය දනදවයි, ගනේධාරම්මණ දනදවයි, රසාරම්මණ 
දනදවයි, දපාට්ඨබ්බාරම්මණ දනදවයි, ධම්මාරම්මණ දනදවයි. 
චකේඛුපරසා යට නම් රෑපාරම්මණයමයි. ඒ නිසා චකේඛු, දසෝත, ඝාන, 
ජිේහා, කාය, මන කියන  ේවාර හයට එකිදනකට සි ේධියකේ දවනේඩ 
නම් ආපාතගත විය යුතු රෑප, ශබ් , ගනේධ, රස, දපාට්ඨබ්බ, ධම්ම 
කියලා බාහිර ආයතන හයයි. ඒක තමයි ධම්මානුපසේසනාදව ‘ඡ’ 
ආයතන කියනදකාට ‘කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු ධ්ම්මසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු?’  

දමතනි අජ්ඣතේතික ආයතන කියලා කියනේදනේ ආධාතේමික 
- ඇතුළත - ඒ කියනේදනේ චකේඛු, දසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය, මන. අපි 
දම්ක සනේතානය කියනවා. දම්කට බාහිර ආයතන දවනේදනේ රෑප, 
ශබ් , ගනේධ, රස, දපාට්ඨබ්බ, ධම්ම. එතදකාට දම්ක දදාළහකේ 
දවනවා. දම් ද ක ඇහැට රෑපයතේ, කට ශබ් යතේ, නැහැයට සුවඳතේ, 
ිවට රසතේ, කයට දපාට්ඨබ්බයතේ, මනසට ධම්මතේ කියන දම් 
එකිදනක එකිදනකා සමග ආපාතගත දවනවයි කියන ප යයි 
දමතැන තාකේෂණික වචනය වශදයනේ පාරිභාෂික ශබ්  මාලාදේ 
තිදබන ශාසේතරීය වචනය වශදයනේ  කේවනේදනේ. ඇහැට රෑපය හමු 
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ීම, කනට ශබ් ය ගැටීම, නාසයතේ ගනේධයතේ හැපීම, ිවතේ රසතේ 
වැදීම, කයතේ දපාට්ඨබ්බයතේ දැනීම, මනසට ධර්මයකේ අරමුණු ීම. 
දමනේන දම් ද ේවලේ දවනදකාට ඒ ඒ තැන ඒ ඒ තැනට අදාළ 
සංසි ේධියකේ පහළ දවනවා.  

දම් අනුව ඇහැට රෑපයකේ විනදකාට චකේඛු විඤේඤාණය 
පහළ දවනවා. ඒ නිසා ඇහැ  ේවාරය නම්, රෑපය ආරම්මණය නම්, 
‘තදුපපන්න’ - එයිනේ නිපනේ ද ේ, ඒක හැපීම නිසා පහළ වුණා වූ එයිනේ 
නිපනේ ද ේට - කියනවා චකේඛු විඤේඤාණය කියලා. අපි කැරදකන 
ගිනිගලකට යකඩ තුඩකේ වාදනේ තුඩකේ තිබ්බහම ගිනි පුළිඟුවකේ 
පනිනවා. ඒ කැරදකන ගිනිගදලේ තිදයනවා එදහම ගිනි පුබුදුවන 
ශකේතියකේ. ඒ වාදගේම ඒ ගිනි උප වනේනට ලීයකේ තිබ්බට බෑ, 
යකඩයකේ දහෝ වානයකේම තියනේඩ ඕනෑ. වාදනේ තිබ්බ ගමනේ ගිනි 
පුළිඟුවකේ පනිනවා. ඒ නිසා යකඩයට වානය වැිච්චාම නිසා 
පනිනේනා වූ ගිනි පුළිඟුව වදගේ ඇහැට රෑපය වැදීම නිසා එයිනේ නිපනේ 
ද ේ තමයි චකේඛු විඤේඤාණය. එතදකාට එතනතේ හයයි දනේ. ඒ හය 
එකතු දවච්චාම අට්ඨාරස ධාත  කියලා කියනවා. චකේඛු ධාතු, රෑප 
ධාතු, චකේඛු විඤේඤාණ ධාතු. දසෝත ධාතු, ශබ්  ධාතු, දසෝත 
විඤේඤාණ ධාතු ආදී වශදයනේ එතදකාට අට්ඨාරස කරමය දලස 
දබ නේදනේතේ දම්කමයි. 

දම් සංසි ේධිය විසේතරයකේ කදළේ දමාකට ? සෑම  ේවාරයකටම 
අදාළ අරමුණ වැිච්චම එයිනේ නිපනේ ද යකේ තිදයනවා. ඒක 
කායායතනයට ගතේතාම කදයේ පරසා  රෑපයට වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ 
ධාතුව වැිච්චාම එයිනේ ඇති දවනේනා වූ කාය විඤේඤාණයකේ 
තිදයනවා. දම්ක තමයි අපි භාවනාදේදී චීනකේකනේනාඩියකේ දාලා 
විසේතර කරලා දලාකු කරලා බලන සංසි ේධිය. දම් නිසා දම් සංසි ේධිය 
සම්පූර්ණදයනේ දැකගනේට නම් දම් අවසේථා තුනම එක දවලාවට එක 
බැගිනේ දහෝ දම් තුනම දැකගනේට ඕනෑ. නමුතේ නුපුහුණු දයෝගාවචරයා 
අශෘතවතේ පෘථගේජනයා, නැතේනම් ආධුනිකයා දමේවට එච්චරම  කේෂ 
නැ. ඒ දමාක  හිත එතරම්ම කර්මණ කරදගන නෑ. භාවිත නෑ.  
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දයෝගාවචරයා ඒ සංසි ේධිදයේ කුමකේ දහෝ ඉතාම පරකට ද යිනේ 
බැසගැනීම තමයි විපසේසනාව කියනේදනේ. ඒකට පැවිි දවලා ඉනේට 
ඕනෑ, ගිහි දවලා ඉනේට ඕනෑ දමානම ද යකේවතේ අවශ නෑ. ඒදකි 
දැනගනේන ඕනෑ අපට දම් ජීවිතදයේ දමානම සංසි ේධියකේ දහෝ සි ේධ 
දවනේට නම්  ේවාරයකේ අදාළයි, ආරම්මණයකේ අදාළයි, එයිනේ නිපනේ 
ද යකේ තිදයනේට ඕනෑ. දම් තුන දපළ ගැහුදණේ නැතේනම් 
ඉතිහාසයකේ නෑ එතන. සි ේධියකේ නෑ එතන. සංසි ේධියකේ නෑ. එේවා 
භාවනාවට අදාළ දවනේදනතේ නෑ, සංසාදරට අදාළ දවනේදනතේ නෑ, 
නිවනට අදාළ දවනේදනතේ නෑ. අදාළ දවනේදනේ ඒ  ේවාරයට ඒ 
ආරම්මණය වැිලා එයිනේ නිපනේ ද යකේ ඇති දවනේට ඕනෑ. ඒක 
තමයි ඉතිහාසගත දවනේදනේ. ඒක තමයි අපිට මතකයට යනේදනේ, 
සංඥාවට යනේදනේ, දේ නාවට යනේදනේ. අනිතේ ඒවා ධර්මවලට 
වැදටනේදන නෑ. 

ඒක නිසා දම් කාරණාව දැනගතේදතාතේ දයෝගාවචරයාට 
දලාකුම දලාකු ශානේතියකේ ඇති දවනවා. අපට නිවනට භාවනාවට 
අදාළ දවනේදනේ අපි අතේ කින දම් සංසි ේධි ටික විතරයි. අලේලපු දග ර 
සි ේ  දවන ද යකේවතේ දවන දමානවකේවතේ අවශ දවනේදනේ නෑ. 
එේව අවශ දවනව නම් අවශ දවනේදනේ අච්චරට දමච්චර නම් 
දමච්චරට දකාච්චරයි  කියලා අංක ගණිතය හ නේනා වදගේ දමනේන 
දම් ඇහැට රෑපයකේ වැිච්චහම ඇදහේ උපනේනා වූ චකේඛායතනය 
දමදහම නම්, මං ඉසේසරහ භාවනා කරනේනාදගේ ඇහැටතේ රෑපයකේ 
වැිච්චහමතේ ඕකමයි කියලා තර්ක කරමයට, නය කරමයට 
දතේරැම්ගනේන පුළුවනේ. ඒ වාදගේම, දම් වර්තමාන දමාදහාදතේ ඇහැට 
රෑපයකේ වැිච්චහම චකේඛු විඤේඤාණය පහළ දවනවා, දපනීම ඇති 
දවනවා වාදගේ දපදනනේදනකේ  කිනේදනකේ බවට පතේ දවනේනා දසේ, 
ඊදයතේ දම්ක සි ේධ වුණා, දහටටතේ දම්ක සි ේධ දවනවා ආි වශදයනේ 
ඒ පරතකේෂ කරන දමදහාදතනේ බාහිරයට පැතිදරන කරමය 
විපසේසනාවමයි. ඒකට කියනේදනේ නය විපසේසනාව කියලා. අනුමාන 
කරමය කියලා. ඒ අනුමාන කරමය එනේඩ නම් පරතකේෂය මුලේ දවනේඩ 
ඕනෑ. පරතකේෂය සෑදහන පරද ේශයකේ ඇති දවනේඩ ඕනෑ. එතදකාට 
අනුමාන ඥානය ඉදබ් පහළ දවනවා. ඒ අනුමාන ඥානය පහළ දවන 
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ආකාරය කියන කරමයට තමයි ‘සුතය’ කියලා කියනේදනේ. කියලා 
ද නවා තර්කයට අනුව දපාදතේ ලියලා තිබිලා. ඒදකේ තිදයනවා 
දගාඩකේ ද ේවලේ. දමාක  සුතමය ඥානය වශදයනේ ඒක පරිපූර්ණ 
කරනේන ගනේන උතේසාහයකේ දම් බු ේධ ශාසනදය, ද ේශනාදවනේ පසු 
කාලදයේ දැනේ අවුරැදු ද  හසේ පනේසිය හතළිසේහතකේ ඇතුළත කාලය 
තුළ දබාදහෝම තර දවලා තිදයනවා. ඝන බහළ දවලා තිදයනවා. 

ඉතිනේ ඕවා දැකලා දම් දසේරම  කිනේදන නැතුව දකාදහාම  
භාවනා කරනේදනේ කියලා හිතුදවාතේ ඒ අර දනාදකදරන දව කමට 
දකෝඳුරැ දතලේ කළ හතකුතේ පතකුතේ ඕනෑ කිේව වදගේ තමයි. නමුතේ 
ගිහි දේවා පැවිි දේවා යම් කිසි දකදනකේ දතේරැම්ගනේනවා නම් 
දමනේන දම්ක: භාවනාවට ලකේ දවනේදනේ ඇහැට රෑපයකේ වැිලා එහි 
චකේඛු විඤේඤාණය පහළ දවන අවසේථාවකේ වුදණාතේ ඒක ඒ පු ේගලයා 
දබෞ ේධදයකේ වුණතේ අදබෞ ේධදයකේ වුණතේ ඒ මනුෂයාට අදාළයි. ඒ 
මනුෂයාට ඒක පරතකේෂ කරනේන පුළුවනේ ඒ දවලාදේ. ඒකට සිලේ 
අරගනේටවතේ දවන ගිවිසුම් කරගනේටවතේ දමානවකේවතේ ඕනැ නෑ. ඒ 
දමාදහාදතනේ දතාර දමාන දැනුමකේ තිබුණතේ එකේදකෝ ඒක 
වැදටනේදනේ සුතමය දහෝ චිනේතාමය වශදයනේ. එේව දටානේ ගණනේ 
තිබුණතේ අර පරතකේෂ එක කඳුළකේ තරම් අවුනේසයකේ තරම් වටිනේදන 
නෑ. 

ඒ නිසා දමයිනුතේ චකේඛායතනයට වැඩිය කායායතනය පහසු 
නිසා කදයේ ඇතේතා වූ පරසා  රෑපයට යම් සේපර්ශයකේ, ගැදටන ද යකේ 
වැිච්චහම දපාට්ඨබ්බයකේ - එයිනේ ඇති දවනේනා වූ හැපීම, 
දපාට්ඨබ්බ කාය විඤේඤාණය, අදපේ භාවනාවට ලකේ දවනවා. දම් 
භාවනාවට ලකේ ීදම්දී කදයේ පඨවි, ආදපෝ, දතේදජෝ, වාදයෝ කියන 
දම් හතදරනේ වැදීදමනේ ඉතාමතේම පරකට වැදීම වශදයනේ කවුරැතේ 
පිළිගනේදනේ වාදයෝ ධාතුව. ඒදකේ තිදයනවා නලියන ගතිය, පුම්බන 
හකුළුවන ගතිය,  රන ගතිය. දම්ක තමයි ඇසේ එනදකාට 
ඉසේදසලේලාම දපාඩි ළමයි  කින ද ේ. දමානවා හරි නලියන ද යකේ 
තිබුණහම ඒ  රැවට දහාඳට දපේනවා. ඒ නිසා ඇසේ එදහ දමදහ කර 
කර බලනේන පටනේගනේනවා යානේතම් ඇදහේ බබා පිංචි දවනේන 
පටනේගනේනදකාටම. ආනේන ඒ වදගේ තමයි ආධුනික දයෝගාවචරයාතේ 
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වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව තමයි ඉසේදසලේලාම දතේරැම්ගනේදනේ. 
එතනි තමයි අර විපසේසනා නාය ධර්මය මතු දවනේදනේ. ‘යථා 
පාකටං විපස්සනාභිනි්ව්සා.’ යම් තැනකේ පරකට  එතනිනේ 
විපසේසනාවට බැසගනේන. අර කියන සුතමය තිදයන ද ේවලේ දහෝ 
චිනේතාමය තිදයන ද ේවලේ දසේරම ලෑසේති කරදගන එේවතේ එකේක 
බහිනේඩ හ නවයි කියලා කිේදවාතේ ඒක දතාටුදපාළ තිදය ේි දවන 
තැනකිනේ ගඟට බහිනේඩ හ නවා වදගේ වැඩකේ. දතාටුපළ කියනේදනේ 
හුඟද දනකේ බැහැලා පඩි කැපිලා දහාඳට වැලි පෑිලා මඩ අයිනේ 
දවලා තිදයන තැනකේ. ආනේන ඒ වදගේ තමයි දම් බු ේදධෝතේපා  
කාදලේ දනදමයි දපර බු ේදධෝතේපා  කාලවල පවා දකාච්චරද ෝ 
නිවනේ දතාටට බැසේදසේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව මතු කරදගන. ඒ 
නිසා ඒකට අදාළ දතාරතුරැ රාශියකේ තිදයනවා. ඒ වදගේම වැඩ කරපු 
ඇතේදතෝ දගාඩකේ ඉනේනවා. ඒ නිසා අපට අනතුරැ අඩුයි.  

ඒ නිසා වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව තමයි අරමුණු කරනේදන. 
ඒ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව අරමුණු දකරැවයිනේ හිතනේඩ නරකයි, 
නිවනේ  කිනේන හ නේදනේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුදවනේ කියලා. 
දමාක  වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුවට කවදාකවතේ තනිව හිටිනේන බෑ. 
වාදයෝ ධාතුවට තනිව හිටිනේටතේ බෑ. ඒක හිටිනේදනේ අනිකුතේ පඨවි 
ආදපෝ දතේදජෝ කියන මහා භූත හතර නිශරය කරදගනයි. වාදයෝ 
දපාට්ඨබ්බ ධාතුව ඉසේසර කරගනේදනේ, යමකේ පරකට  එතනිනේ 
බැසගැනීම දලේසි නිසා. හරියට භාෂාව උගනේවනේන ගියහම “අ” 
යනේන තමයි ඉසේදසලේලම තිදයනේදනේ. නමුතේ ඒදකනේ දනදමයි 
භාෂාව උගනේවනේදනේ “ර” යනේදනනේ. එදහම නැතේනම් “ට” 
යනේදනනේ. ඒ දමාක  ඒක  රැවාට දලේසියි. “ර” යනේන “ට” යනේන 
ඉදගනදගන වර නඟාදගන ඉිරියට යනදකාට ඊගාවට තිදයන 
දලේසි අකුරැ ද කතුනකේ දගනලේලා අනේතිමට තමයි “අ” යනේන 
උගනේවනේදන, “ශ්රී” අකුර උගනේවනේදන. ඒ ඔකේදකාම ඉදගනගනේදන 
නැතුව අපට භාෂාවකේ ඉදගනගනේන බෑ. භූදගෝලය ඉදගනගනේන බෑ. 
ඉතිහාසය ඉදගනගනේන බෑ. දම්  රැවට “ර” යනේදනනේ “ට” 
යනේදනනේ වදගේ පටනේ අරගනේදනේ, ඒදකනේ පටනේ අරදගන මුළු 
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අකේෂර විනාසයම අකුරැ වර්ණ නාමාවලියම දපනේවලා ඊට පසේදසේ 
අනිකුතේ විෂයවලට යනේනයි. 

දම් වාදගේ දයෝගාවචරයා හැමදාම වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ 
ධාතුදවනේ පටනේගතේතට දැනගනේට ඕනෑ ඒක මාර්ගදයනේ පැතිරීමකේ 
සීඝරදයනේ සි ේධ දවනවා. නමුතේ අර දතාටුපළිනේම ගඟට බැසගනේනවා 
දසේ, බසේ එකක වාහනයක පාපුවරැදවනේම නැඟගනේනවා දසේ හැමදාම 
ඒදකනේ නඟිනේදනේ අනතුරැ නැතුව දම් පරිවර්තනය සි ේධ 
කරගනේඩයි. ආනේන ඒ විිහට වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව මුලේ කරදගන 
දම් බැසගනේන ගමදනේදී ඒ දයෝගාවචරයාට ‘රූපං භික්ඛ්ව 
්යානි්සාමනසික්රාථ.’ මහදණනි දම් රෑපය සිහි නුවණිනේ යථා 
මනසිකාරදයනේ යුකේතව යහපතේ මනසිකාරදයනේ යුකේතව පථ 
මනසිකාරදයනේ යුකේතව බලනේඩ. එතදකාට ‘රූපානිච්චතඤ්ච 
යථාභූතං සමනුපස්සථ.’ දමදහම අනිත වශදයනේ දම් රෑපදය 
ඇතේතා ඇති සැටියට දැකගනේට නම් ආනේන අර විිදහේ  නේන 
තැනකිනේ පටනේ අරදගන එහි තිදයනේනා වූ, සුතමය වශදයනේ දහෝ 
චිනේතාමය වශදයනේ දහෝ සඤේඤා විපලේලාස වශදයනේ ඇතේතා වූ පුහු 
දබාරැ ද ේවලේ සම්පූර්ණදයනේම ඉවතේ කරලා ඇතේත ඇති හැටියට 
 කිනේට ඕනෑ. ඒ විිහට ඇතේත ඇති හැටියට  කිනේන නම් වාදයෝ 
දපාට්ඨබ්බ ධාතුව ඒදකේ සේවභාවය වශදයනේම දැකගනේන දවනවා. ඒ 
කියනේදනේ අපි පෘථගේජනකදමනේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව දම්ක යයි 
හිතාදගන තිදයන ද ේ දනදවයි, දමදහම විය යුතු යයි කියල අපි 
සැලසුම් කරන ද ේ දනදවයි. 

වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව වශදයනේ 
දැකගනේට නම්, යථා භූතං කියනේදනේ ඇතේත ඇති සැටිදයනේ දැකගනේට 
නම්, එක සැරයකේ වාදයෝ ධාතුව දැකලා බෑ. වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ 
ධාතුවට යථාභූත ඥානය ඇති කරගැනීම හැම දකනාටම අහම්දබනේ 
සි ේධ දවන ද යකේ නම් ඔය පඳුරකේ පඳුරකේ ගාදනේ දකනා දකනා 
නිවනේ  කිනේන ඉඩ තිදයයි. නමුතේ එදහම දවනේදනේ නෑ. වාදයෝ 
දපාට්ඨබ්බ ධාතුව  කිනේදනම නිත වශදයනේ, සුඛ වශදයනේ, සුබ 
වශදයනේ, ආතේම වශදයනේ. ඒකදන අපි මූලපරියාය සූතර්යන් සඳහනේ 
කරගතේදත, ‘මුතං මුත්තා සඤ් ජානාති; මුතං මුත්තා සඤ් ඤත් වා 



| මහා සතිපට්ඨාන සූතර ද ේශනාවලිය 

| 156 

මුතං මඤ් ඤති’ ඒ විියට තමයි දලෝකයා වාදයෝ ධාතුවකේ විියට 
 කිනේදන නෑ, ඒක මට දවච්ච ද යකේ අහවලා කරපු ද යකේ විියට 
පරඥපේතිදයනේ  කිනේඩ ගියාම එේවා හඳුනාගනේදන මඤේඤනා 
කරනේදන තෘෂේණා මාන ි ට්ි ඇතුවයි. ඒ බව දැනදගන තෘෂේණා මාන 
ිට්ිවලිනේ දතාරව යථාභූත වශදයනේ වාදයෝ ධාතුව ඇති කරගනේන 
නම්  හසේවර  කිනේන දවනවා. ‘රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං 
සමනුපස්සථ’ කියන බු ේධ වචදනට කිට්ටු දවනේන නම්, අනිත 
වශදයනේ දම්ක  කිනේට නම්  හසේවර  කිනේන දවනවා. ඒ නිසා 
ආශේවාස පරශේවාස කරන දකනාට  ස හසේවර ආශේවාස පරශේවාසය 
ිදගේම දැකපු ද ේම බලනේනය කියල කියනවා. පිම්ීම හැකිළීම කියල 
කියනේදනතේ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුවමයි. දතරපීම, කම්පන බව, 
චංචල බව පිම්දබන බව හැකිදළන බව, ඒකම  ස හසේවර  කිනේන 
කියනවා. දම්  ස හසේවර  කිනදකාට ආධුනික පෘථගේජනයා, 
නැතේනම් සමාධිය සම්පූර්ණ දමෝරච්ච නැති දකනා ඒක  කිනේදන 
අපි පුංචි කාදල අපිට දම් දලෝකය අඳුනේනලා දීලා තිදයන පරඥපේති 
ආකාරයටමයි. 

ඒ නිසා අපි වාදයෝ ධාතුව වැඩ කරනදකාට ඒක සටහනකේ 
විියට  කිනවා. බැලුමකේ පුම්බනේනා වාදග, දදාරකේ අරිනේනා වාදග, 
ගලකේ දපරදළනේනා වාදගේ ආි වශදයනේ යම් සටහනකට නතු කරලා 
සටහනකේ ආකාරදයනේ තමයි  කිනේදන. ඉතිනේ දම් සටහන ආකාර 
වශදයනේ දැකීමට ආධුනිකයා දයාමු කරනේන හ නදකාට අනිත 
දුකේඛ අනාතේම පිළිබඳව ගැඹුරැ ධර්ම දැනගතේත දකනා දබාදහෝ විට 
පරතිකරියා කරනවා ඔය ද දකේ පනේතිදයේ ළමදයකේ කරන වැදේ අපිට 
ආදය කරනේට ඕනැ ? අපිට වාදයෝ ධාතුව දතේදරනේදන නැ ේ ? 
වාදයෝ ධාතුදව එදහම සටහනේ තිදයනව ? ආදී වශදයනේ, නැතේනම් 
එදහම දමදනහි කරන එදකේ වටිනාකමකේ තිදයනව ? ආදී වශදයනේ 
නා නා පරකාර තර්ක මතු කරනවා. දම්වා තමයි වංචනික ධර්ම 
කියනේදන. එක විියකිනේ කියනවා නම් පණේඩිතකම් කියනේදන දම්වා 
තමයි. ඒක නිසා අපට සි ේධ දවනවා මුල ඉඳලාම ඒදක ඇති හැටිය 
මතු කරගනේන නම් හුසේම වැදටන හැටි ිහා බලාදගන ඉනේන. 
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දම්කට උපමාවකේ පටිසම්භිදා මාර්ගදය දපනේනනවා. සෘජු ිග 
ගහකේ පැතේත වැටිච්චාම ඒ ගහ කුට්ටි කිරීම සඳහා හරසේ කියතකිනේ 
ද නේදනකේ ද පැතේදතනේ අිනේනා දසේ, වාදයෝ ධාරාව අර ඇද නේනා 
වූ හරසේ කියත වදගේ කියලා අනේන උපමාවකේ දපනේනනවා. නැතේනම් 
බැලුමකේ පුම්බනේනා දසේ, දදාරකේ ඇදරනේනා වැදහනේනා දසේ ගලකේ 
දපරදළනේනා දසේ දමාකකේ හරි ආකාරයකට ඒදකේ සටහන  කිනවා. 
ඒක හරියට ඉරන අවසේථාවකේ  ර්ශනය නිරෑපණය කරනේට නිශේචල 
ඡායාරෑපයකේ ගතේතා වදගේ. ඒ ඡායාරෑපය ගනේනදකාට ඒ ඡායාරෑපය 
විවෘත දවන දවලාදේ පැවතුණා වූ සටහන ඒ ඡායාරෑපදයේ තැනේපතේ 
දවනවා. ඕනෑ කාලයකට ඒක බලනේන පුළුවනේ. අනේන ඒ වදගේ ඒක 
වටිනා අවසේථාවකේ බවට පතේ කරන හුසේම ිහා ඒ සංසි ේධිදයේ 
බලනවා. ඒ සංසි ේධිය ිහා එක සැරයකේ බලලා ඊගාව සැදර් 
බලනදකාට අර ඉසේදසලේලා තිබුණ සටහන දනදවයි, ඒක දවනතේ 
සටහනකේ බවට දවනසේ ආකාරයකේ බවට පරිවර්තනය දවනවා. 
හරියට කාටුනේ චිතරයක එක රෑප රාමුවකේ ඊගාව චිතේතකේෂණදයේ ඒ 
ආසනේනයට තිදයන තව රෑප රාමුවකේ බවට පතේ දවච්චහම ඒදකේ 
ඉනේන පු ේගලදයෝ  ඟලනේනා නලියනේනා වාදගේ සතේතු වැඩ කරනේනා 
වාදගේ ිගිනේ ිගට යනදකාට එතන චිතර කතාවකේ මැදවනවා. පණ 
තිදයන මනුෂදයකේ වාදගේ දපේනේන පටනේගනේනවා. නමුතේ එක එක 
රෑප රාමුව බැලුදවාතේ ඒ ඒ රෑප රාමුදේ තිදයනේදනේ අකරිය මැරිච්ච 
දර්ඛා සේවරෑපයකේ. අනේන ඒ දර්ඛා සේවරෑපය සීඝරදයනේ කරියාතේමක 
දවනදකාට පු ේගලදයකේ වැඩ කරනේනා වාදගේ දපේනේන 
පටනේගනේනවා. රෑකඩ නටවනේනා වාදගේ දපේනේට පටනේගනේනවා. 

දම්නේන දම් සංසි ේධිය ගැඹුරටම දැකේක, ඒ ගැඹුරටම ඇති 
හැටිදයනේ දැකීම තව දකදනකුට දපනේනනේට ඕනෑ කරන දකදනකේ 
දම් විිදහේ ආපේත ප  ඉිරිපතේ කරනවා. ඉසේදසලේලාම ඒ  කින 
 ර්ශනදයේ සේවාභාවික ලකේෂණයකේ දවන සටහන දැකගනේට උතේසාහ 
කරනේට. සෑම අවසේථාදවදීම ඒ ඒ දවලාදේ දපනේවන සටහනේ  කින 
දකාට විනාඩියකේ ද කකේ, නැතේනම් හුසේම වාර රාශියකේ, පිම්ීම 
හැකිළීම වාර රාශියකේ යනදකාට දම් සටහනේ සඝීරදයනේ දවනසේ 
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දවමිනේ පවතින බව, එක ආකාරයකට දවනසේ දවමිනේ පවතින බව, 
සතිපට්ඨාන සූතරය අනුව සඳහනේ කරනවා නම්, 

‘දීඝං වා අස්සස්න්තා දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති, දීඝං වා 
පස්සස්න්තා ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති’. 

ඊගාවට කියනවා ‘රස්සං වා අස්සස්න්තා රස්සං අස්සසාමී’ති 
පජානාති, රස්සං වා පස්සස්න්තා රස්සං පස්සසාමී’ති පජානාති’. 

අර කියත අිනේනා වාදගේ දැකපු එක ටික දේලාවකේ 
ශර ේධාදවනේ දගෞරවදයනේ කරදගන යනදකාට ඒ කියත ළඟ ළඟ 
ඇද නේනා වාදගේ, ඉසේදසලේලා ිගට ඇ ේදා, දැනේ දකටිදයනේ අිනේනා 
වදගේ. මැණිකේ ගලේ කපනදකාට ීණාව තලේලු කරනේදනේ පරණ ගිනි 
ගලේ බැඳදගන. ඒකතේ ඒ මනුෂයා දහාඳට මුලි මුලදී මැණිකේ ගල 
දගාදරෝසු නිසා දීර්ඝ වශදයනේ ඒ ීණාව අිනවා. පහු දවනදකාට 
ළඟ ළඟ ඇ  ඇ  මැණිදක තිදයන මූණතේ ඔප කරගනේනවා. ආනේන 
ඒ ගතිය  කිනේඩ නම් ඉසේදසලේලාම සංසි ේධිය දැකලා සටහන දැකලා 
ඒ සටහන නැවත නැවත අතේදැකීදමනේ එහි ඇතේතා වූ ආකාර 
දැකගනේන ඕනෑ. සටහන  කිනේදන නැතුව කවදාකවතේ ආකාර  කිනේන 
බැහැ. ආකාර දැකීම හරියට ීඩිදයෝ කැමරාවකිනේ ද ාදටෝ ගතේතා 
වදගේ. නිශේචල ඡායා දනදවයි ඒ නිශේචල ඡායා එකිනේ එක එකිනේ එක 
දපළ ගැහුණට පසේදසේ ඒක චංචල ඡායා බවට, චලන චිතර බවට පතේ 
දවනවා. නමුතේ දම් චලන චිතරය හැිල තිදයනේදනේ අර නිශේචල ඡායා 
රාමු රාශියකේ නිසා. 

ඒ නිසා අපි ඉසේදසලේලාම  කිනදකාටම තිදයනේනා වූ ඒ 
සටහන දැකලා ඒ සටහන ‘රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සථ’ 
කියන විිහට දම්ක අනිතයි. ඒ නිසා ඊගාව සටහදනේදී දම්ක දමාන 
ආකාරයට  දවනසේ දවනේදන කියන ද ේ දැකගනේනාසුලුව ආකාර 
පරඥපේතියට සිත දයද නේට ඕනෑ. සටහන දැකේකයි කියලා කියනේදනේ 
අරමුණයි සිතයි එකිදනකට මුහුණ දැම්මා. ඒ මුහුණ දාපු චිතේතකේෂණ 
ද කතුනකේ එකට වැදලේ අමුණාගතේතා කියල කියනේදනේ ඒ සටහන, 
නැතේනම් ඒ අරමුණ කාලානුරෑපව දවනසේ වන ආකාරය. දමනේන 
දම් සටහන  කිනේදන නැතිව ආකාරය කවදාවතේ  කිනේන බැහැ. 
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දමනේන දම් තරමට භාවනාදේ ඉිරියට යන බව තමනේට 
වැටදහනවා නම් භාවනාදේ දලාකු දපළගැසේමකේ දැනේ. අරමුණටම 
මුහුණ දාලා ඒ අරමුණ කරමදයනේ දවනසේ දවමිනේ පවතින ආකාරය 
 කිනදකාට හිතාගනේන ඕනෑ දැනේ අරමුණයි සිතයි සමානේතරව ගමනේ 
කරනවා. දමනේන දම් ගමනේ කිරීම ිගට ිගට යනදකාට දහාඳදටෝම 
දයෝගාවචරයා අරමුදණේ සිත ගෑදවන දනාගෑදවන මට්ටමටම 
උතේසනේන කරලා ළං කරලා බලනවා නම්, දම් ආකාරවල දවනසේ 
ීම ඉතාමතේම යුහුසුලු බවකේ දපනේවනේන ගනේනවා. ඒක හරියට ඈත 
තියා කඩි වැලකේ, කූඹි වැලකේ දපදනනේදනේ දේවැලකේ වදගේ. හැබැයි 
ළං දවලා බලනදකාට එදහම දනදවයි. ඈතිනේ බලනදකාට නම් 
දපේනේදනේ ඒ කූඹි වැල ලී කෑලේලකේ ලණුවකේ වාදගේ. මැරිච්ච එකකේ 
වාදගේ. නමුතේ ළං දවලා බල ේි දපේනවා එදහම වැලකේ ලණුවකේ 
ඇතේදතතේ නෑ. තිදයනේදනේ එකා පිටිපසේදස එකා යන කූඹි රැළකේ 
වදගේ ඒදක සීඝර ගමනකේ ඇති දවනේට දවනවා. 

දමනේන දම්ක  කිනේනට නම් සිත දහාඳට කර්මණ දවලා 
තිදයනේන ඕනැ. පුබ්බඩ දවච්චි කම්මැලි දවච්චි හීතල දවච්ච 
ීර්යදයනේ දතාර දවච්ච කුසීත හිතකට දම්ක  කිනේඩ බෑ. කුසීත හිත 
භය දවනවා දම්කට. ඒ නිසා හිත රතේ කරගනේට ඕනෑ. ආතාප ීර්යය 
කිට්ටු කරනේට ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ දවලාවට මතකේ කරනවා 
දයෝගාවචරයාට සීඝරදයනේ දමදනහි කරලා, අර සීඝරවතේ දවනේනා වූ 
අරමුණට ගැළදපන තාදලට සීඝරව සිත දවනසේ කරනේදඩයි කියනවා. 
එතදකාට අර සීඝර හිතට අර සීඝර වැඩ පිළිදවළ දබාදහාම යාළුකමකේ 
පෑදහන ගතියකේ ඇති දවනවා. අමුතුම විිදහ කානේ ම් බලයකේ අමුතු 
ම විිදහ දනාදැකේක ද යකේ දම් පු ේගලදයකේ සදතකේ දභේ යකේ 
දතාරව ඒ ඒ දවලාදේ වහවහා ඒ ඒ චිතේතකේෂණදයේ ඇති කරගනේනා 
වූ රෑප රාමු ඕනෑම ද යකේ දම් ආනාපානය තුළ දම් පිම්ීම හැකිළීම 
තුළ දැකගනේට දයෝගාවචරයාදගේ සිත විවෘත භාවයකට පතේ දවනවා. 
දමදහම ඒ ඒ දවලාදව පටනේගනේනදකාට තිදයන සේවරෑපය 
දනාදවයි. සිතතේ දේග දවලා අරමුණතේ දේග දවලා, දවන 
දලෝකයකේ නෑ දයෝගාවචරයාට. භාවනාවමයි. එහි ඇලී ගැලී වාසය 
කරනදකාට මතු දවන ලකුණුවලට කියනවා සේවභාව ලකේෂණ 
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කියලා. තජ්ජා ලක්ඛණ කියලතේ කියනවා - එයිනේ නිපනේ ලකුණු 
කියලා. කවදාකවතේ නුපුහුණු හිතට අර ‘රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං 
සමනුපස්සථ’ කියන විිහට අර සංකලේපය නැති දකනාට දම්ක 
දැකගනේඩ අමාරැයි. සංකලේපය තිබුණතේ කියලා ද නේනා වූ උපද සේ 
පංතියට අනුව කම්මැලි නැතිව බුබ්බඩ නැතිව කුසීත නැතිව 
දේගදයනේ යන දවලාදවි දම්ක  කිනවා. එදහම  කේෂ දකනාටතේ 
සමහර දවලාවට දනාදපනී යනවා. කලාතුරකිනේ දම්ක දවනවා. 

ආනේන එදහම දවන දවලාවලි සිතාගනේන ඕනෑ දම් 
දවනදකාට භාවනාව ඉතාමතේම වැ ගතේ පියවරකේ පැනලා බව. ඒ 
දමාකකේ , දම් සේවභාව ලකේෂණ දැකීමට භාවනා කරන දයෝගාවචරයා 
පැහැිලිවම අරමුණතේ  කිනවා. අරමුණ  කින හිදතේ දේගවතේ ීමතේ 
 කිනවා. දම් දැකීම පියවර තුනකට සි ේධ දවනවා. ඉසේදසලේලාම රෑප 
ධර්මදයේ සටහන දපේනවා. ඊගාවට රෑප ධර්මය දවනසේ වන ආකාර 
දපේනවා. ඊට පසේදසේ සිතතේ අරමුණතේ ද කම දේග කැවිලා ඒ ඒ 
දවලාදේ පැන පැන බලනේනා වූ සිතට ඒ ඒ දවලාදේ මතු දවනේනා 
වූ රෑප රාමු දැකගනේට පුළුවනේ තරමට දම් සිත දම් අරමුණ දේග 
දවනවා. දමනේන දම් පියවර විෂයදයහි දයෝගාවචරයා අ කේෂ නම් 
දකාච්චර දවලා වාඩි දවලා හිටියතේ හරියට තැම්බිච්ච නැති බතකේ 
කනේනා වදගේ තමයි. දහාඳට හැඳිගෑවිච්ච නැති කැඳකේ දබානේනා 
වදගේ තමයි. ඊට පසේදසේ එන හරිදයේ අමුවතේ තිදයනවා තැම්බිච්චතේ 
තිදයනවා. ඒ නිසා ඒක ජීර්ණය පිණිස දහේතු දවනේදන නෑ. අජීරණය 
පිණිස දහේතු දවනේන ඉඩ තිදයනවා. 

දම් නිසා දම් මට්ටමට එනව නම් ‘කායඤ්ච පජානාති 
්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති’ කියන එක දැකගනේඩ කැමති දයෝගාවචරයා 
සිත එදහම අතුලේලමිනේ වාදගේ දහාඳට පරිකර්ම කරමිනේ මහා සී 
කරමයට කියනවා නම් දහාඳට දේගදයනේ දමදනහි කරමිනේ අරමුණට 
හිත බසේසනේන ඕනෑ. සමහර දයෝගාවචරදයෝ ඒකට බයයි. දමදතනේට 
එනදකාට සහලවලා ඇඟ රතේ දවලා අරමුණ රතේ දේදගන 
එනදකාට හරියට යකැදුරා දහාඳට මනේතරය මතුරලා පරල ීදගන 
එනදකාට බය දවනේන වාදගේ. එදහම නැතේනම් පිලේලියට -
තුනේකුළුඳුලේ පිලේලියට - මතුරනදකාට පිලේලිය නැඟිටලා ිව 
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ිගඅරිනදකාට ඒ යකැදුරා ඕනෑ ඒ කටට අත දාලා ිව කපලා ගනේන. 
එදහම නැතිව පිලේලිය නැගිටිනදකාට දුවනේන ගතේදතාතේ ඉතිනේ 
යකැදුරාට කාදගේ පිහිටකේ ? දම් භාවනාව කියන එදකේ පරතිඵල 
තිදයනවා. අර කියන විිදහ හතේ  වසකේ දවනේනතේ පුළුවනේ. උද ේ 
පටනේගතේතහම හැනේ ෑදව දවනේනතේ පුළුවනේ. නැතේනම් හතේඅවුරැ ේ කේ 
දවනේනතේ පුළුවනේ. නමුතේ දම් කියන කාරණාව දතේරැම්ගනේන නම් 
එච්චර පැය ගණනේ යනේදන නෑ. යනේන දහේතුව දම් සෑම පියවරකදීම 
දයෝගාවචරයා පසුබසිමිනේ දතපරබාමිනේ පිටිපස බලමිනේ සැකමුසුව 
ගමනේ කරනවා නම් ඒ තරමටම භාවනාව සීතල දවනවා. දැකේක ද ේතේ 
භයට දහේතු දවනවා. 

නමුතේ නිර්භයව අභීතව ඉිරියට යනවා නම් අප්පටිවානීව 
අසන්ත ට්ඨව තව දගාඩකේ ද ේවලේ මට බලනේන තිදයනවා, වහාම දම්ක 
දැකගනේන ඕනෑ කියලා විදශේෂදයනේම විපසේසනා දයෝගාවචරයා 
අරමුදණේ දවනසේ දවන සෑම පැතිකඩකේම දැකගනේන ඉසේසර දවනවා 
නම්, දහාඳට සමීප දවලා දමදනහි කරනවා නම්, අරමුදණේ 
තිදයනේනා වූ දම් විෂම ගති අනේතිම සේවභාව ලකේෂණය  කේවා 
යනදකාට එතන බලනේදනකේ දහෝ බලන ද යකේ දනදමයි ඉතුරැ 
දවනේදන, අර පඨවි ධාතු සේවභාවය ඉතුරැ දවනවා. වාදයෝ ධාතු 
සේවභාවය ඉතුරැ දවනවා, ආදපෝ ධාතු සේවභාවය ඉතුරැ දවනවා, 
දතේදජෝ ධාතු සේවභාවය ඉතුරැ දවනවා. උඩ  තිදයනේදනේ පලේදලහ  
තිදයනේදනේ  නේදන නෑ, උණුසුම් සිසිලේ බව වැටදහනවා. දහාඳ  
නරක  දතේරැමකේ නෑ. කම්පන චංචල වැටදහනවා. බදේ   නේදනතේ 
නෑ, නහදය   නේදනතේ නෑ, දකාදහ   නේදනතේ නෑ. ඒ වාදගේම බර 
ගති දගාදරෝසු ගති හෑලේලු ගති මතු දවනවා. ඒ වාදගේම වැගිදරන 
ගති පිඬු කරන ගති මතු දවනවා. දම් මතු දවන මතු දවන හැම 
දවලාදවිම ඇසේ ඇරලා බලනේන ගිදයාතේ දම්ක මදගේ  කුදණ  
වදම්  උඩ  පහත  දම්ක දකාදහාම  කියලතේ, ඒ කියනේදන අප අර 
ශු ේධ ධර්ම මතු දවනදකාට බය නිසා පරඥපේති ළං කරගනේඩ හ නවා.  

දවන විිහකට කියනවා නම් අනිතතාව මතු දවනදකාට 
බය නිසා නිත සංඥාව ගනේන හ නවා. දහාඳට ජීවිතදයේ සැප විඳපු 
සුකුමාර ජීවිත ගත කරපු, කාය ආශාව වැඩි දකනාට දම් දවලාදව 
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බය පහළ දවනවා. කාය ජීවිතය නිරදපේකේෂව බලන දකනාට දම් 
‘රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සථ’ කියන අනුශාසනාව අනුව 
කටයුතු කරපු දකනාට නම් සතුටකේ ඇති දවනවා. බුදුරජාණනේ 
වහනේදසේ පිරිනිවනේ පාල දමච්චර කලේ ගියතේ ධර්මය නම් ධර්මයමයි. 
හරියට ඒ විිහට මනසිකාරදයේ දයා නව නම් දම් විිහට දම් සෑම 
අරමුණකම දම්දක චකේඛු, දසෝත, ඝාන, ජිේහා, කාය කියන දකායිම 
 ේවාරදයේතේ සිදු කරනේන පුළුවනේ දලේසිම තැන කාය ේවාරය නිසයි දම් 
විසේතර සපයනේදන. දැකගනේඩ පුළුවනේ දවනවා දමතන පවතිනේදන 
පඨවි, ආදපෝ, දතේදජෝ, වාදයෝ කියන දකාටසේ පමණයි. ඒ බලන 
සිදතතේ ඒ සේවභාව අර ධාතු දකාටසේ වදගේම සීඝර දවනේන පටනේ 
ගනේනවා. 

දමනේන දම් තතේතේවයට ගියාට පසේදසේ, ඕනෑම රෑප ධර්මයකේ 
ඒ සේවභාව ලකේෂණවලිනේ පිරැණට පසේදසේ ඒක උතුරනේඩ ගනේනවා. 
අනේන ඒ උතුරලා වැගිදරන ඥානයට කියනවා සඞ්ඛත ලකේෂණය 
කියලා. සඞ්ඛත ලකේෂණය කියලා කියනේදන දම්කයි: සකසේ කරන ල  
ද යක ලකේෂණයකේ තිදයනවා - සීඝරදයනේ දවනසේ දවනවා. කිසිම 
සේවභාවයකිනේ කිසිම ආකාරයකිනේ චිතේතකේෂණ ද කකේ එක සමාන 
නැති සීඝර දවනසකේ අතේදැකගනේන පුළුවනේ. ඒ නිසා අර සටහනේ 
දැකලා, ආකාර දැකලා එහි ඇතේතා වූ ඒ ඒ අවසේථාදේ එයිනේ නිපනේ 
ධර්ම දැකපු නැති දකනාට කවදාකවතේ දම් සඞ්ඛත ලකේෂණය 
දැකගනේන ලැදබනේදන නෑ. සඞ්ඛත ලකේෂණය තමයි දම් බු ේධ 
ශාසනදයේ ඉතාමතේම වැ ගතේ විිහට සලකලා එයිනේ සමහරැ ආපසු 
වැදටනවා, සමහරැ ඉිරියට වැදටනවා. දම් සඞ්ඛත ලකේෂණය 
 කිනේට නම් වැ ගතේම සාකේෂියකේ දමතනි ඉිරිපතේ කරගනේන 
දවනවා. අරමුණ මතු දවනවාතේ හා සමගම හිත ඒ දකදරහි 
විහිදුවනේන ඕනෑ. අර දබෝිලිමා වාදගේ දගාදුරට පනිනේන ගිහිලේලා 
මගකේ දුර ගිහිලේලා ඔළුව උසේස උසේස බලබලා ඉඳලා ආදයතේ පිම්මකේ 
ගිහිලේලා පනින විිදහ දබෝිලිමා දයෝගාවචරයනේට දම්ක කරනේඩ බෑ. 

අරමුණ අර කියන තාදලට සේවභාව ලකේෂණවලිනේ උච්ච 
අවසේථාවට තජ්ජ ලකේෂණ  කින අවසේථාවට පතේ දවනදකාට එහිම 
නිම් වළලු කැඩිලා බිඳදගන එයට වැ ගනේට නම්, දයෝගාවචරයා 
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දැනගනේට ඕනෑ සේවභාව ලකේෂණ මාර්ගදයනේ දත වතේ දවච්චි හිත 
අරමුණ එනවතේ එකේකම එයට විහිදුීමට. එදහම විහිදුීදමනේ, සිතතේ 
ඒ විිහට කර්මණ කරගැනීදමනේ ආතාප ීර්දයනේ රතේ 
කරගැනීදමනේ දයෝගාවචරයාට දැකගනේන පුළුවනේ දවනවා දම් තුළ 
පවතිනේදනේ පුදුමාකාර සඞ්ඛත සේවරෑපයකේ බව. සීඝරදයනේ දවනසේ 
දවන බවකේ බව. අනේන ඒ සීඝරදයනේ දවනසේ වන බව සතියට යට 
කරනේට පුළුවනේ. ඉතාමතේම සීඝරදයනේ දවනසේ වන බව  නේනවා, 
නමුතේ දහාඳට සතිමතේව ඉනේන පුළුවනේ. තමනේ කලබල දවනේන ඕනැ 
නෑ. කලබල දවලා පර්යංකදයනේ නැගිටලා යනේන ඕනැකමකුතේ නෑ. 
එදහම නැතේනම් සිත අරමුදණනේ පටලවාදගන විහිදුවාදගන යනේන 
ඕනැකමකුතේ නෑ. ඒ නිසා සිත ඒකාගර දවන ගතියකට පතේ දවනවා.  

දම් ද ක සමථ පමණකේ අ හන ඇතේතනේට හිතාගනේන බෑ. 
දමච්චර අරමුණ සීඝර දවනදකාට හිත දකාදහාම  තැනේපතේ 
දවනේදන කියන කාරණාව  නේදනේ නැති නිසා හුඟ දවලාවට දම්ක 
පිළිබඳව තර්ක කරනවා. ඒ දමාක , අර හිටවලා තිදයන ලෑලේලකට 
දවඩි තියනේන පුරැදු කරන දකනා  නේනවා මැ  හරියට තිතට දවඩි 
තියනේන හුඟකේ පුහුණු කරනේන ඕනෑ. ලෑලේල හිටවලා තිදය ේි යාර 
ද සීයකේ ඈත තිදය ේි දවඩි තියනේට පුරැදු කරනේඩ ඕනැ. නමුතේ යම් 
කිසි  ඩයකේකාරදයකේ ඉනේනවා නම් පනින පිම්මට හරියට දවඩි 
තියනේන පුළුවනේ දකනා, අර ලෑලේලටවතේ දවඩි තියාගනේන බැරි 
ඇතේදතා පුදුම හිතනවා කවදාකවතේ දම්ක දවනේඩ බෑ. එදහම 
දනදමයි පනින පනින පිම්මට පනින පනින සදතකුට දවඩි 
තියාගනේන පුළුවනේ දවනවයි කියලා කියනවා නම් අ හනේදනේ නැති 
තතේතේවයකට පතේ දවනවා. නමුතේ දම් හිදතේ හැකියාවලේ හිදතේ 
 කේෂතා දකාදහාමකටවතේ අමාරැයි දම් භාවනා දනාකරන හිතකට 
දතේරැම්ගනේන. ඒක දතේරැම්ගනේන නම් ඉහළම මට්ටමකට යනේන 
ඕනෑ. එදහම ගිය දකනා දහාඳටම දතේරැම් අරනේ තිදයනවා හිදතේ 
හැකියාවලේ.  

දම් විිහට සීඝර අරමුණු විෂදයහි හිතතේ දහාඳදටෝම කර්මණ 
දවලා තිදය ේි හිත අරමුණටම ඇලී බැඳීගනේනා සේවභාවය තුළ තමයි 
දම් සාමඤේඤ ලකේෂණය පරකට දවනේදන.  කින  කින ඕනැම ද යක 
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සීඝර භාවය ඇති දවනවා. දම් නිසතේ දයෝගාවචරයාට සමහර විදටක 
වැරද නේන ඉඩ තිදයනවා. ඒ දමාක , ඕනැ අරමුණකේ බැලුවතේ 
දකායි අරමුදණතේ දැනේ සීඝර භාවය  කින නිසා සමහර විටක 
දයෝගාවචරයා මූල කර්මසේථානය අතහැරලා ඇදහන ශබ් වලතේ 
දේ නාවලතේ දපේන රෑපවලතේ ඕනෑ ද යක දැනේ මට බලනේන පුළුවනේ 
කියලා සමහර විදටක දනාගැළදපන පර්දයේෂණ කරනේන 
පටනේගනේනවා. ඒක හැබැයි නරකයි කියලා කියනේනතේ බෑ. සහජායකේ 
එතන තිදයනේදනේ. ඒක දමදහමයි. සාරිපුතේත මහා සේවාමීනේ 
වහනේදසේට දම් විිහට දේග දවනේන පටනේගතේතට පසේදසේ 
උනේවහනේදසේ  ඹිව තලදයේ තිදයන තාකේ කලේ සදච්තනික 
අදච්තනික අවිඤේඤාණක සවිඤේඤාණක සියලුම ද ේවලේවල දමනේන 
දම් විිදහේ සඞ්ඛත සේවභාවය දැකල තිදයනවා. සර්වඥයනේ වහනේදසේ 
 ස හසකේ සකේවළ දැකේකා. දමාගේගලේලාන සේවාමීනේ වහනේදසේ එක 
සුමාදනනේ රහතේ වුණා. සාරිපුතේත සේවාමීනේ වහනේදසේට වැඩිපුර 
සුමානයකේ භාවනා කරනේන සි ේධ වුණා දම් සෑම බාහිර ද ේවලේවලතේ 
දමනේන දම් විිහට සමනුපසේසනය කිරීමට. 

ඒ නිසා ඒක සහජදයනේ සමහරැ දමදතනේට ආවට පසේදස 
යම් යම් ද ේවලේවලටතේ දම් දබදා බැලීදම් හැකියාව සීඝර වැටිය හැටිය 
 කිමිනේ යනේන උතේසාහ කරනවා. සාමාන සුකේඛ විපසේසක භාවනා 
උපද ේශකවරැ ඒකට දයෝගාවචරයා මනේද ෝතේසාහී කරවනවා. 
දයෝගාවචරයාට මතකේ කරලා ද නවා, දපේනව නම් බැලුවට කමකේ 
නෑ. බලබලා යනේට එපා. වහාම නැවතතේ මූල කර්මසේථානයටම හිත 
දයා වනේන, සාමඤේඤ ලකේෂණය දැකගැනීදම් අ හස ඇතිව. ඒ 
දමාක , සේවභාව ලකේෂණය දැකේකට පසේදසේ ඒ පු ේගලයා දම් සඞ්ඛතය 
දේගදයනේ දවනසේ දවන ගතිය, අනිතතාව දැකේක නම්, ඒ 
අනිතතාව මතමයි ඕනෑම දලෝදක තිදයන නාම රෑප ද කටම 
දපාදු සාමාන ලකේෂණය වන අනිත නම් දුකයි, දුක නම් අනතේතයි 
කියන විිහට තරිලකේෂණය මතු දවනේදන. අනිතතාව දැකීමට හිත 
කර්මණ දවච්ච දවලාදවි රෑප ධර්මයකේ දේවා අරෑප ධර්මයකේ 
දේවා මතු දවන මතු දවන ද ේ සීඝරදයනේ භාවය දැකගනේන 
හ නදකාට රෑප ධර්ම විෂදයහි අරෑප ධර්ම විෂදයහි හිත පතුරැවා 
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බැලීම සුකේඛ විපසේසක දයෝගාවචර කර්මසේථානාචාර්යවරැ - ඒ 
කියනේදනේ විපසේසකයනේට කර්මසේථාන ද න කර්මසේථානාචාර්යවරැ - 
මනේද ෝතේසාහී කරනේදනේ, හැකි ඉකේමනිනේ ගතේත මූල කර්මසේථානය 
ිදගේ ඒ සාමඤේඤ ලකේෂණයට හිත දගාඩකරනේනයි. 

නමුතේ දම්දක යම් කිසි දකදනකේ දම් සාමඤේඤ ලකේෂණය 
දැකේකට පසේදස, ඒ කියනේදනේ සම්මසේසන ඤාණ අවසේථාදේ අරමුණක 
අනිත දුකේඛ අනාතේම යන තුදනේ සංකලන අවසේථාවකේ කලාප 
වශදයනේ දැකගනේන අවසේථාවකේ ඒදක තිදයනේදන. එක එකකේ දවනේ 
කර  කිනවා දනදමයි, සංකලන අවසේථාවකේ. නමුතේ ඒක දබාදහෝම 
විචිතරයි. භාවනාව ඇදීදගන යන අවසේථාවකේ තිදයනේදන. අනේන ඒ 
විිහට දැකේවුවාම දහාඳයි කියන අ හසකුතේ දපාතේපතේවල තිදයනවා. 
නමුතේ ඒක තීරණය කළ යුතේදතේ දයෝගාවචරයා කියලයි මදගේ 
දපෞ ේගලික අ හස. දකාදහාම දහෝ දමනේන දමදතනේට ආවට 
පසේදසේ දයෝගාවචරයට තව අර බත ඉිලා මාළුව ඉිලා ඉවර වුණාට 
පසේදසේ ඒකට රස මසවුළු කිට්ටු කරනේනා වදගේ ධර්ම දකාට්ඨාශ 
අනනේතවතේ කිට්ටු කරගත හැකියි තරිපිටකදයේ සඳහනේ දවන. ඒ 
දමාක  අපි රෑප ධර්මයකේ නම් ඒ රෑප ධර්මය දම් දවලාදේ 
 කිනේදන සේතරියාවකේ දහෝ පුරැෂදයකුදගේ දහෝ උදේ මදගේ කියලා 
දවනේ දවනේ පු ේගලයිනේ දහෝ වසේතු හැටියට දනදවයි. ඒ ඒ ධාතු 
ගුණයනේදගේ සාමාන ලකේෂණයි. සඞ්ඛත ලකේෂණයයි. අනේන ඒ 
අවසේථාදවි ඒ ඒ මහා භූත ධර්ම සේවාධීනව තමතමනේදගේ කෘත 
කරනවා. 

දම්නේන දම් කෘත කරනේඩ පටනේ අරගතේතට පසේදස 
දයෝගාවචරයා දම් සඞ්ඛත ලකේෂණය, අර සීඝර දවනසේ ීම  කිනේනා 
වදගේම ගලනයකේ වශදයනේ  කිනවයි කියනදකාටතේ සමහරැනේට ඒක 
වැටදහනවා. දමාකකේ  ඕනෑම ධර්මතාවකට උතේපා යකේ තිදයනවා, 
ිතිදයහි දවනසේ ීමකේ තිදබනවා, භංගයකේ තිදයනවා. පඨවි 
ධාතුදේ ඇතේතා වූ ත  ගතියට ඒ ඒ දවලාදේ ඒ චිතරදයේ ඒ 
දේිකාදේ ඒ තිරදයේ මතු ීමකේ තිදයනවා. ඒක ඒ යුහුසුලු හිතට 
දැකගනේන තරම් කාල පරමාණයකේ ගත කරලා ලතේ තැනම දලාපේ දවලා 
නැති දවලා යනවා. එතනම ඒ චිතරදයේම නැතේනම් ඒ දේිකාදේම 
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තව නළුදවකේ විිහට දතේදජෝ ධාතුව මතු දවනවා. ඒක සම්පූර්ණ 
මතු ීමකේ. කිසි දසේතේම දුර්වල මතු ීමකේ දනදමයි. දතේදජෝ ධාතුව 
තිදයන බවට දැකගනේන කාල පරද ේශයකේ ඉනේනවා. ඉඳලා නැති දවලා 
යනවා. ඊගාවට වාදයෝ ධාතුව වශදයනේ කම්පන බවකේ ඇති බවට 
අනිවායමදයනේම සේවාධීන මතු ීමකේ ඒකට තිදයනවා. සේවාධීන 
කාලයකේ ඒක ඉඳලා සේවාධීනව නැති දවලා යනවා.  

ඒ වාදගේම දම් ගති ඔකේදකාම එකම දේිකාවකට පිඬු 
කරනේන, එකම චිතර කැනේවසේ එකක ඇදඳනේන පිඬු කරන ගතියකේ, 
එකට පවතින ගතියකුතේ තිදයනවා. වැගිරිලා විහිද න ගතියකුතේ 
තිදයනවා. දමේවා අර පඨවි ධාතුවට සේවාධීනයි. ආදපෝ ධාතුවට 
සේවාධීනයි. ඒ නිසා විශාල චිතරයකේ අධික දේගයකිනේ වැඩ කරනවා. 
නමුතේ දයෝගාවචරයාට එක එක අංශුවකේ - ඒ අංශු කියනදකාට අපි 
දතේරැම්ගනේඩ ඕනෑ පඨවි ලකේෂණයකේ දතේදජෝ ලකේෂණයකේ ආදපෝ 
ලකේෂණයකේ වාදයෝ ලකේෂණයකේ - සේවාධීනව ඇති දවලා සේවාධීනව 
පැවතිලා සේවාධීනව නැති දවලා යනවා. කවදාකවතේ ද නේදනකේදග 
රණේඩුවකේ නෑ. ගැටීමකේවතේ නෑ. පුදුම හිදතනවා. දම්ක සමාධි නැති 
හිතකට  කිනේන බෑ යි කියන එක දම් කාරණාදවනේ වටහාගනේඩ 
පුළුවනේ. විශාල චිතරයකේ, පුළුලේ චිතරයකේ යනේදනේ. ඒ වාදගේම සි ේධි 
බහුලයි. දබාදහෝම සීඝරදයනේ ජවනිකා මාරැ දවනවා. 

නමුතේ දයෝගාවචරයාදගේ හිත දකාච්චර යුහුසුලු  කියලා 
කියනවා නම්, ඒ එක එක තිතකේ එක එක අංශුවකේ එක එක 
ලකේෂණයකේ එක එක නළුදවකේ එක එක පුංචි චරිතයකේ සේවාධීනව 
මතු දවලා, සේවාධීනව ගලනයකේ සි ේධ දවලා, සේවාධීනව නැති දවලා 
යන බව දතේදරනවා. දම් සෑම ද යකේම පඨවි ආදපෝ දතේදජෝ වාදයෝ, 
එදහම නැතේනම් සමහර දවලාවට නාම ධර්ම පවා දමනේන දම් 
ලකේෂණයට යටයි. එකම  හපහදළාසේ සැරයකේ මතු දවනවා නම් 
අපට දපේනේන තිදයනවා එයාට දීර්ඝායුෂයි වාදගේ. නමුතේ එකම එකේ 
චිතේතකේෂණයකේ මතු දවලා නැති වුණතේ ඒ වදගේ චිතේතකේෂණ  හයකේ 
දදාළහකේ එකට පැවතුණතේ දම් එක එකකේ පුංචිවට කඩලා බලන 
ගතිය නම් සෑම ද යටම සමානයි. ඒ නිසා දම් සඞ්ඛත ලකේෂණයට 
එනදකාට සිදතේ සේවභාවය, ඵසේස දේ නා සංඥා දච්තනා මනසිකාර 
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චිතේත යන දම් මූලික නාම ධර්ම දේවා, එදහම නැතේනම් දම්කට 
දහේතු දවච්ච බැහැගනේන දහේතු වුණා වූ වාදයෝ දපාට්ඨබ්බ ධාතුව 
දේවා, අදනකුතේ ආදපෝ දතේදජෝ පඨවි කියන රෑප දේවා හැම තැනම 
ආකාශ ධාතුවට ඉඩ තියලයි වැඩ කරනේදනේ. ඒ ද නේදනකේ අතර 
ගැටීමකේ නෑ. ඒ ද ක මැ  අනිවායමදයනේ ම ආකාශ ධාතුව තිදයනවා. 
පඨවි අංශුවකේ දතේදජෝ අංශුවකේ එකේක එකට මතු දවලා එකට නැති 
දවලා යනවා. නමුතේ ද නේනදග ගැටීමකේ නෑ. හරිම නිරවුලේ භාවයකේ 
එනේන පටනේ අරගනේනවා. 

දම් නිරවුලේ භාවය එනේට නම් දකාදහාමටකේවතේ හිදතේ 
නීවරණ ධර්ම පවතිනේන බෑ. දම්ක මදගේ කියනේන විිහකේ නෑ. දම්ක 
දේවා කියනේන විිහකේ නෑ. දම්ක දනාදේවා කියනේන විිහකේ නෑ. 
දම්ක මංගලයි කියනේන විිහකේ නෑ. දම්ක දුර්මංගලයි කියනේන විිහකේ 
නෑ. දයෝගාවචරදයකුතේ නෑ. හුදු නිරීකේෂණයකේ පමණයි තිදයනේදන. 
දමනේන දම්දකදී තමයි දම් සඞ්ඛත ලකේෂණය දම්රීමට පතේ 
දවනේදන. එදහම නැතුව අනිච්චං අනිච්චං අනිච්චං කියලා 
කිේවටවකේවතේ අනිත වශදයනේ මට දපදනේවා කියලා පරාර්ථනා 
කළාටවතේ නැතේනම් දේග කරලා බැලුවටවතේ දපේනේදන නෑ. දමනේන 
දම් බව දපේනදකාට ඒක තමයි ‘යථාභූතං සමනුපස්සති’. ඇතේත ඇති 
හැටිදයනේ  කිනවා. දම්කට තමයි අනිතතාව කියනේදනේ. ඉතිනේ 
දම්ක එනදකාට තමයි දයෝගාවචරයා හුඟකේ දවලාවට කියනේදන 
දමාකකේද ෝ දවනවා, කියාගනේඩ බෑ කියලා. 

ඒ දයෝගාවචරයාදගනේ ඇහුදවාතේ දම් දවලාදේ ආශේවාස 
පරශේවාස ද ක අතර දවනසකේ නැතුව හුදු දේග අවසේථාවකේ  මතු 
දවනේදන කියලා, එතදකාට ඔේ කියනවා. එදහම නැතේනම් 
දයෝගාවචරයා විසිනේ සපයලා උතේතර ද නේඩ ගතේදතාතේ කියනවා දැනේ 
ඉසේසර වදගේ දනදමයි පිම්ීම හැකිළීම විතරකේ දනදමයි අදනකුතේ 
අරමුණුතේ දපේනවා. සතියතේ නෑ වාදගේ, සමාධියතේ නෑ වාදගේ. 
භාවනාව කැඩිලා වදගේ. මදමකුතේ නෑ. අතරමං දවලා අසරණ දවලා. 
දයෝගාවචරයා පුවකේ ඉතේතකේ ගදලේ ගැහුවා වදගේ විසිරිලා ගියා වදගේ 
කියලා හිදතනේඩ ඉඩ තිදයනවා. දමාක , දම් තුළ නිත ලකේෂණය 
දහායනේනයි දයෝගාවචරයා දම්  ඟලනේදනේ. අශෘතවතේකම නිසා. 
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අ කේෂකම නිසා. නමුතේ නිත ලකේෂණය නැති දවනදකාට ඉච්ඡා 
භංගතේවයට පතේ දවලා එකේදකා පර්යංකය  මලා ගහලා නිකනේ 
ඉනේනවා. නැතේනම් කියනවා කමටහනේ ශු ේධ කරලා කියනේන ද යකේ 
නෑ. ඇවිලේලා කියනේන ද යකේ නෑ. හරියට  තේ ගලවනේන ගිහිලේලා 
දපෝලිදම් ඉනේනදකාට වදගේ. දැනේ ගියහම ඉතිනේ දකාරන වැදේ  නේන 
නිසා එළිදයේ ඉඳදගන නලියනවා. ආනේන ඒ වදගේ තතේතේවයට පතේ 
දවනවා. 

දමනේන දම් නිසා දම් කාරණා  නේනවා නම්, තමනේදගේ 
අරමුණයි හිතයි දේග දවලා දම් මට්ටමට එනදකාට දයෝගාවචරයා 
විශාල වශදයනේ සමීපව ඉතාමතේම සා රව ඒ දතාරතුරැ හකුළා හිතට 
ව ේ ගනේඩ හ නවා. දමාක  දම් ‘යථාභූතං සමනුපස්සති’ කියන එක 
දවලා නෑ මීට ඉසේදසලේලා අදපේ. දැනේ දම් ඉසේදසලේලාම දවනදකාට 
දකෝල ගති. ආනේන ඒ තතේතේවය දහාඳට දම්රැවා නම්, නැතේනම් 
ඒකට දහාඳට සමා නේ වුණා නම්, සිත දපනේවනවා දමනේන දම් තරම් 
දේගවතේ දවන එකකේ තමයි ඊදයතේ තිබුදණේ, දහටතේ තිදයනේදන. 
දම් ඉසේසරහ ඉනේන දයෝගාවචරයාදගතේ තිදයනේදනේ දම් විිහට නම්, 
දම් ධර්ම වහා ඇති දවලා වහා නැති දවනවා නම් දකාදහ  දම්දක 
ඉසේපාසුවකේ. දකාදහ  දම්දක සැනසුමකේ. ඒදක තිදයනේදන 
දපළනසුලු ගතිය, සනේතාපන ගතිය. ඒ නිසා යමකේ අනිත නම් එය 
කවදාවතේ සැප පිණිස හිටිනේදන නෑ, දුකමයි. ඒ නිසා දයෝගාවචරයට 
හිදතනවා භාවනාවතේ දුකයි, කර්මසේථානාචාර්යවරයාතේ දුකයි, 
භාවනා මධසේථානයතේ දුකයි. සෘතුවතේ දුකයි, ආහාරතේ දුකයි, ඉතිනේ 
ඇඟතේ දුකයි. පුදුමාකාර විිහට එකේදකා දබදහතේ කරනේන හ නවා, 
නා නා පරකාර ද ේවලේවලට දපළදඹනවා. ඒ දපළදඹන දපළදඹන 
වාරයකේ පාසා දම් සංසි ේධිය සීතල දවනවා. ආදය නිත ලකේෂණ 
මතු දවනවා. ආදය සැරයකේ විශේවාසයකේ ඇති දවනවා ජීවිදතේ. අර 
මතු දවමිනේ පැවතුණා වූ නිබ්බිදාව දුරැ දවලා යනවා. නිබ්බිදාව ආවතේ 
 ේදේෂයට බර දවලා එනේදනේ. 

නමුතේ දම් ධර්ම අහලා ඒකට සා ර දවලා ඒක හරියට 
දතේරැම් අරනේ භාවනාව දහාඳට කරියාවතේ දවලා, හිත කරියාවතේ දවලා 
එනදකාට දම් ධර්ම දකාට්ඨාශතේ ළං කරගතේදතාතේ දයෝගාවචරයාට 
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හිතාගනේඩ පුළුවනේ දම් දවලාදවි මම පුදුමාකාර ශර ේධාවකිනේ දම් 
මතු දවන ධර්මදයේ ධර්ම සේවභාවය, ධර්ම ඕජාව උකහාගනේන හිතට 
ඉඩ ද නවා මිස දම් පරවාහය කඩනේන නරකයි. ින චර්යාව කඩනේන 
නරකයි. භාවනා දනාකර ඉනේන නරකයි. කමටහනේ ශු ේධ දනාකර 
ඉනේන නරකයි. වහා වහා කමටහනේ ශු ේධ කරගනිමිනේ දම් අලුතේ භාෂා 
කරමයට පුරැදු දවනේට ඕනෑ කියලා. ඒ කරමයට යනවා නම්, 
අනිවාර්යදයනේම ඒ දයෝගාවචරයා තුළ දම් සංසි ේධිය දකදරහි 
තිබුණා වූ, දම් නිතදරෝම ඇති දවමිනේ පවතින නමුතේ ඒකාකාරී 
සේවභාවය, නිතදරෝම ඇති දවමිනේ පැවදතමිනේ සීඝර වශදයනේ 
තිබුණතේ එපා කරවන සේවභාවය, කම්මැලි කරවන සේවභාවය ඥාන 
මට්ටමට වැටිච්ච  වදසේ, දමදතකේ කලේ නම් තිබුදණේ දබාදහාම 
සීඝරදයනේ දම්ක ඉවතේ කරදගන භාවනාව රසවතේ කරගැනීදම් 
ආශාවකේ. 

නමුතේ දම්ක ඥානයකේ, දම්ක ඥානදයනේ දැකගනේඩ ඕනෑ, දම් 
දවලාදේ ඇති දවනේනා වූ කම්මැලිකම එපා කරවන ගතිය දමදනහි 
කරනේන ඕනැ කියලා, අනේන ඒ තමා තුළිනේම ඇති දවනේනා වූ දම් 
පග්ගහිත විරිය කියලා, ගතේත ද ේ අත නෑර ිගට පැවැතේීමට අවශ 
ඥාන ශකේතිය පහළ වුණා නම්, අනේන ඒකට කියනවා විපසේසනාව 
කියලා. දමදතනේට එනකලේ දගනියනේන පුළුවනේ ඕනෑම දකදනකේ. 
නමුතේ දමදතනේට ගියාට පසේදසේ හැම දකදනකේදගම තිදයන දපාලේ 
ගහ කනේඩ  යනේදනේ දකදහලේ ගහ කනේඩ  යනේදනේ කියලා සතා යන 
තාදලනේ කිව හැකියි. කවුරැවකේවතේ නෑ දමතන සේවයං ඥානදයනේ 
දබ්දරන දකදනකේ. අනිවායමදයනේම ගුරැ උපද සේ අවශයි. ඒකට 
අවශ කරලා තිදයන ද ේ අරමුණ මතු දවනවතේ එකේකම දමදනහි 
කරනව ? අරමුදණේ වැටදහනේදන දමානව ? කාලානුරෑපව අරමුණට 
දමාක  දවනේදන කියන එක විතරමයි වැ ගතේ දවනේදනේ. ඔය 
දයෝගාවචරයා හිතන ද ේවලේවකේවතේ සුතදයනේවතේ ඇති වැඩකේ නෑ. 
අර අතේ කින ද ේ හරියට දගානු කරලා කියාගනේන බැරි නම්, ඒ 
සුතයතේ ඒ  නේනා කියන ඔය අනිකුතේ තර්ක ඥානතේ ඔකේදකාම 
වටිනාකමකේ නැති ද ේවලේ බවට පතේ දවනවා. යම්ම දවලාවක 
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පරතකේෂය ඉසේසරහට කරදගන දමනේන දම්කයි යනේදනේ කියලා 
 නේනවා නම්, සුතය දහේතු දවනවා. අනුමාන ඥානතේ දහේතු දවනවා. 

දම් කාරණා අනුව ගතේතාම වැ ගතේම දවනේදන පරතකේෂයයි. 
ඒ පරතකේෂය දහාඳදටෝම වැ ගතේ දවනේදන පරදයෝජනවතේ දවනේදන 
අරමුණ මතු දවනවාතේ හා සමගම හිත දේගවතේ දවන එකයි. නමුතේ 
ආධුනිකයාට ඒක කරනේන බෑ. ආධුනිකයා ඒක නාමරූප පරිච්්ේ  
ඥාන්ය්දී අලේලනේදන නෑ. ඒදකි මැ  විතරයි අහු දවනේදන, අරමුණ 
දමෝරලා මැ ට ආවට පසේදසේ. පච්චය පරිග් ගහ ඥානයට යනදකාට 
මුලයි මැ යි ද ක අහු දවනවා. ඊගාවට එනේනා වූ ඔය සමනුපසේසනා 
අවසේථාදවි තමයි මුල මැ  අග කියන දම් තුනම කලවදම් සීඝරව 
ඇති දවනේන පටනේගනේදන. තාම කලඑළියකේ නෑ, දේගදයනේ එනේන 
පටනේගනේනවා. දමනේන දම් තතේතේවය යටදතේතේ දයෝගාවචරයා 
කලදකාල දනාී දමදහම දමදහම දවනේට ඕනෑ, දම්ක ිගටම මම 
ඉවසලා  රාදගන ිගට දම්ක පැවැතේීදමනේ ඉිරියට යනේට ඕනෑ 
කියනදකාට උ යබ්බය ඥාන මට්ටමට එනදකාට නම් අනේන ද ේවලේ 
කලඑළි දවලා දලාකු සතුටකේ දලාකු පරීතියකේ දලාකු ධධර්යයකේ 
දලාකු උදපේකේෂාවකේ නා නා පරකාර ද ේවලේ දගාජදාමිනේ අනේන තමනේට 
දතේදරනේන පටනේගනේනවා විපසේසනාදව යම් වැඩි විය පතේ ීමකට 
පතේ වුණායි කියලා. 

නමුතේ වැදේ ඉවර නෑ තවම. ඒ වුණාට මහා සී භාවනා කරමය 
ආදී ශු ේධ විපසේසනා භාවනා කරමවල දපනේනනවා වැ ගතේම ද ේ නම් 
දම් සඞ්ඛත ලකේෂණයවතේ සාමඤේඤ ලකේෂණයවතේ දනදමයි. දම් 
සේවභාව ලකේෂණයට සිත පුරැදු කරන එකයි. හැමදාම ආධුනිකදයකු 
දසේ භාවනාවට බහිනේඩ ඕනෑ. භාවනාවට බැහැලා ඒක ිදගේ හිත 
වර්ධනය කර දගනයනේඩ පුළුවනේ නම් ඒකානේතදයනේම ඒ සිත 
සඞ්ඛත ලකේෂණයට වැදඩනවා. සඞ්ඛත ලකේෂණය, සාමඤේඤ 
ලකේෂණයට වැදඩනවා. දම් වැඩීම තුළිනේ කායානුපසේසනාදේ තිබුණු 
හිත කවදාවතේ එතනිනේ නතර දවනේදන නෑ. දේ නානුපසේසනාවතේ 
දම් තාලයටම බලනේන පුරැදු දවනවා. චිතේතානුපසේසනාවතේ දම් 
තාදලටම බලනේන පුරැදු දවනවා. අවසානදයේ දම් ධම්මානුපසේසනා 
දකාටසට එන ‘කායඤ්ච පජානාති, ්ඵාට්ඨ්බ්බ ච පජානාති, යඤ්ච 
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තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ස්ඤ්ොජනං තඤ්ච පජානාති’ කියන 
විිහට අනුසය දකදලසේ  කේවාම ඒ සංදයෝජන ධර්ම  ස ආකාරදයනේ 
පහළ වුණතේ අර රෑප මුලේ කරදගන යන කරමය නිසා සේවභාව 
ලකේෂණය මුලේ කරදගන යන කරමය නිසා දමානම ද ේකිනේවතේ යට 
කරනේදන නැතිව ඉසේසර කරදගන යනේන පුළුවනේ ශකේතියකේ 
තිදයනවා. 

ඒ නිසා දම් දකාටසේ දැනගැනීම පරධාන වශදයනේ දමහිම 
කාලය ගත කරමිනේ වැඩ කරන ඇතේතනේට දබාදහාම පරදයෝජනවතේ 
දවනවා. නමුතේ දම් දකාටසේවල දැනීමට වඩා අවශ කරනේදන තමනේ 
ලබපු අතේදැකීම් පරමාණයයි. ඒ අතේදැකීම් පරමාණයට දම් මූලධර්මය 
එකතු කිරීදමනේ නම් දලාකු පනේනරයකේ දලාකු ශකේතියකේ 
දයෝගාවචරයාට ඇති දවනවා. ඒකයි දම් පැයක පුරා කාලදයේදී දම් 
ධර්මය එකතු කරනේට දයදුදණේ. සියලුද නාටම තමතමනේදගේ භාවනා 
ශකේති පරද ේශය අනුව දම් දකාටසේ වැටදහේවා, ඒ වටහාදගන තමනේම 
භාවනා පර්යංකදයේදීම දමහි ගත යුතු ආපේදතෝපද ේශ භාවනාවට 
කිට්ටු කරගැනීදමනේ නව භාවයකේ අලුතේ භාවයකේ මමම දැකේකා කියන 
අ හසකේ ඇති කරගැනීදමනේ ධර්මය දැකලා, ධර්මය තුළිනේ බුදුනේ 
 කිනේන ලැදබ්වා! කියන පරාර්ථනාදවනේ අ ට නියමිත ධර්ම ද ේශනාව 
දමතනිනේ සමාපේත කරනවා. 
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52 │ මනායතනය 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පුන ච පරං භික්ඛ්ව, භික්ඛු ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. කථඤ්ච පන භික්ඛ්ව, භික්ඛු 
ධ්ම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු. 

ඉධ   ක්ඛයව   ක්ඛු මනඤ්ච පජානාත් , ධයම්ම ච පජානාත් . 
යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සං්යාජනං තඤ්ච පජානාති, යථා 
ච උප්පන්නස්ස සං්යාජනස්ස පහීනං ්හාති තඤ්ච පජානාති, යථා 
ච පහීනස්ස සං්යාජනස්ස ආයතිං අනුප්පා්ො ්හාති තඤ්ච 
පජානාතීති. 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර මහා සංඝ රත්නසයන් අවසරයි. අපි අද 
සතිපට්ඨානය කියන උතුම් සූතර විවරණය අනුව එකතු සවන 
පනස්සදවැනි අවස්ථාව. සයෝගාවචර සංඝ පිරිසත් උපාසක පිරිසත් 
තමතමන්සග් මූලික මූලධර්ම දැනුම සහ තමන්සග් භාවනාමය 
පරාසයෝගික දැනුම එකතු කරසගන, අපි දැන් එළසඹන්න හදන්සන් 
තවත් වස්සාන සෘතුවකටයි. සම් සවනසකාට අපි සතිපට්ඨාන සූතරසය් 
පරධාන වශසයන් කැසඩන සතර සතිපට්ඨානසය් කායානුපස්සනා, 
සේදනානුපස්සනා සහ චිත්තානුපස්සනා කියන සකාටස් පියමං 
කරමින් දැන් එළඹිලා තිසයන්සන් ධම්මානුපස්සනා සකාටසටයි. 
එතැනත් තිසයනවා පර්ව කිහිපයක්. එයින් අපි නීවරණ පර්වය, 
නැත්නම් නීවරණ පබ්බයතේ ස්කන්ධ පබ්බයතේ සගවලා දැන් සම් 
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හැසිසරන්සන් ආයතන පබ්බය කියන සකාටසස්. ඒක ‘ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහි්රසු ආයත්නසු’ කියන තාසලට නීවරණ නම් පහයි, 
ස්කන්ධ නම් පහයි, ආයතන හයයි. ඒ හයටම අදාළ පාඨය ගත්සතාත් 
අපි අද සම් මාතෘකා කරගත්ත සකාටසට වඩා තවත් පස්පැත්තක් 
ඒකට එකත ු සවන්ට ඕනෑ. අපි ඒක චකඛ්ායතනය වශසයන්, 
සසෝතායතනය වශසයන්, ඝාණායතනය වශසයන්, ජිේහායතනය 
වශසයන්, කායායතනය වශසයන් පසුගිය සති කහිිපය තුළ දන්නා 
පරමාණයට හැකි ශක්ති පරමාණසයන් විවරණය කරගන්න සයදුණා. අද 
අපි සම් මනායතනයටයි පැමිණිලා තිසයන්සන්. ඒ වසග්ම තමයි අපි 
ඊට කලින් විගරහ කරමින් සිටි, සංගරහ කරමින් සිටි, අර කායායතනසය් 
සකාටසුත් තව ටිකක් ඉතුරැත් තිසයනවා. ඒ නිසා අද අපි ඒ 
කායායතනසය් අවසාන වලිගය සකාටසත් සම් මනායතනය 
පටන්ගැන්මත් කියන අවස්ථාවල් තමයි සම් එළඹිලා ඉදිරිපත් 
කරසගන තිසයන්සන්. 

කායායතනය කියලා අපි සම් ආයතන ශීර්ෂසයන් සාකච්ඡා 
කරපු සද් සතිපට්ඨාන ආරම්භසය්දීම කායානුපස්සනාව වශසයනුත් 
යම් පරමාණයකට එක පැත්තකින් එක දෘෂ්ටි සකෝණයකින් අපි 
ඉදිරිපත් කරගත්තා. ඒකම කායායතනය සවනසකාට අපි තවත් 
පැතිවලින් විගරහ කරලයි බලමින් හිටිසය. සම්වා වැසටන්සන් රෑප 
ධර්මවලට. ඊගාවට චක්ඛායතනය, සසෝතායතන, ඝාණායතන, 
ජිේහායතන කියන එේවා නාම-රෑප සකාටස් වශසයන් එවුවත් 
සබදිලා යනවා. නමුත් කායායතනය පරධාන වශසයන්ම රෑපවලට 
වැසටනවා. ආයතන සවනසකාට නම් ඒකට නාම සකාටස්වල 
අනුගරහය තිසයනවා. ඊළඟට මනායතනයට යනසකාට නාම 
සකාටස්වලට බර වැඩියි. නමුත් ඒකට තනියම ඉන්ටත් බෑ රෑප 
සකාටස් නැතුව. ඒ නිසා කායායතනයත් මනායතනයත් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරනසකාට රෑප-නාම පරිච්සඡදයක් සමතන සිද්ධ සවනවා. 
නමුත් සයෝගාවචර පිරිස දන්නවා, සම් විපස්සනා ඤාණ ගැන 
විසශ්ෂසයන් කතා කරනසකාට පූර්වංගම ඤාණ වන ‘නාමරූප 
පරිච්යේද් ොණ, පච්චය පරිගධග  ඤාණ, සම්මසධසන ොණ’ කියන 
එේවා විපස්සනාවට - ගැඹුරැ විපස්සනාවට - පාදමක්, අත්තිවාරමක් 
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සකස් කරන සද්වල්. එතනදි ඒක සපන්නලා දීලා තිසයන්සන් නාම-
රෑප පරිච්සේද කියලා. නමුත් වැඩට බහිනසකාට ඒක අපිට හම්බ 
සවන්සන රෑප කරලා, ඊළඟට නාම. ඒ නිසා රෑප-නාම පරිච්සේදයක් 
වශසයන් තමයි සත්සරන්සන්. ඒකටත් සහ්තුව, වඩා පරකට තැනින් 
පටන්ගන්නවා කියන අදහස. අපි එදා කාය ආයතනය වශසයන්, 
නැත්නම් රෑප සකාටස් සම්බන්ධ කරසගන මීට කලින් ගත්ත ආයතන 
සකාටසසදි සත්රැම් කරගත්තා සම්ක තමයි සෑම විපස්සනා 
භාවනාවකටම මුල් කරගන්සන්, අරමුණු කරගන්සන්. සම්ක ඉසස්ර 
කරසගන තමයි සමයින් මත්තට ඇත්තා වූ සියුම් සියමු් සකාටස්වලට, 
යුහුසුලු සකාටස්වලට, සකූ්ෂ්ම සකාටස්වලට, ඒ ඤාණය පැතිසරන්ඩ 
අරින්සන. ‘යථා පාකටිං විපසධසනා  න යවයසා’ කයින විදිහට යම් 
තැනකින් යම් තැනක් පරකටද, යම් තැනක් සහාඳට තමන්ට සගෝචර 
සවනවද, එතැනින් විපස්සනාවට බැසගන්නවා. ඊට පස්සස අපරකට 
සද්වලුත් පරසයෝග ඤාණවලින් පරකට කරසගන සම්පූර්ණ කිරීසමන් 
තමයි, විපස්සනාව පරිපූර්ණ භාවයකට පත් සවන්සන්. 

ඒ නිසා රෑප සකාටස්වලින් තමයි පටන්ගන්සන්. ඒ රෑප 
සකාටස්වලින් පටන්ගත්තහම, එහිදී අපි එකඟ වණුා සම් රෑපය 
පරධාන වශසයන් ගත්තම පඨවි, ආසපෝ, සත්සජ්ෝ, වාසයෝ කියන මහා 
භූත සතර තමයි එයිනුත් වඩාම පරකටම. ඊට අමතරව සවිස්තරව 
සහායනසකාට අභිධර්ම කරමයට විසිහතක් සහෝ විසිඅටක් වශසයන් 
රෑප සකාටස් සපන්නනවා. නමුත් විපස්සනා අභිනිසේශයට 
(පටන්ගැන්මට) කවුරැත් අහල තිසයන පරසිද්ධ පඨවි, ආසපෝ, සත්සජ්ෝ, 
වාසයෝ කියන සම් හතර පරමාණවත් සවනවා. සමයිනතු් වාසයෝ ධාතුව 
තමයි ආශ්වාස පරශ්වාස වශසයන් සහෝ පිම්බීම හැකළිීම වශසයන් සහෝ 
ඉස්සර කරගන්සන. එයිනතු් වාසයෝ ධාතුසේ ආරම්භක වශසයන් එහි 
ඇත්තා වූ ස්වභාව ලක්ෂණ (නැත්නම් අපි කියනවා ධාතු ස්වභාව) 
ධාතු ස්වභාවය දැකගැනීම තමයි විපස්සනාසේ ආරම්භය. ඒ සඳහා 
වාසයෝ ධාතුසේ ඇත්තා වූ “සමුදීරණ, විත්ථම්භන” කියන ලක්ෂණ 
සදක සතරපන, කම්පන චංචල කරන, දරන ගති.  

දම් ආකාරයට වාසයෝ ධාතුසේම ඒ වසග් පරතිපක්ෂ සදකක් 
තිසයනවා. එක පැත්තක් තමයි යමක් දරා සිටින ගතිය. අනිත් එක 
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තමයි තිසයන සදයක් සහාල්ලලා හරින ගතිය. අපි දන්නවා හුළං 
වදින තැනක පත්තු සවන පහන් දැල්ලක් ගත්සතාත් ඒ වාසයෝ ධාතුසේ 
ස්වභාවය අපිට පහන් දැල්සල් ඇත්තා වූ චංචල කම්පන ගතිසයන් 
දැකගන්ට පුළුවන්. නමුත් සම් වාසයෝ ධාතුසවන්ම තමයි සම් අසප් 
ඉරියේ පැවැත්ීම - හිටසගන ඉන්නසකාට ඒ හිටසගන ඉන්න 
ඉරියේව, ඉඳසගන ඉන්නසකාට ඒ ඉඳසගන ඉන්න ඉරියේව ආදී 
වශසයන් - ඉරියේ පවතව්න්සන. ඒ නිසා හුස්ම ගැනීසම් තිසයන 
වාසයෝ ධාතුව නිසා ඉඳසගන ඉන්න ඉරියේසේදී අපි හුස්ම 
සහළනසකාට හැකිසළන ගතියත් හුස්ම ගන්නසකාට පුම්බන ගතියත් 
තිසයනවා. ඒ වාසග්ම ඕනෑම සයෝග වයායාම ආසනයක ඉන්නසකාට 
ඒ ආසනසය් ඉඳසගන, අවසාන තීවර අවස්ථාවක හුස්ම ටික ඇතුල් 
සවනසකාට ඒක තුළ සලාකු පිම්බීමක් ඇති සවනවා. හුස්ම පිට කරන 
සකාට හැකිළීමකේ ඇති සවනවා. සම් නිසා හුඟක් වයායාම කරසගන 
කරසගන යනසකාට, මීටත් වඩා ඇඟ එහාට නමන්ට පුළුවන් සමහාට 
හකුළන්ට පුළුවන් ගතිය, අර හුස්සමන් කරන චංචල කම්පන නිසා 
අවසාන බිංදුසේදී පවා ඇඟ සහාල්ල සහාල්ල අඩකු් කරන ගතියක් 
තිසයනවා. ඒ නිසා වාසයෝ ධාතුසේ සම් අංග සදකම තිසයනවා. 

මහා පෘිවිය ගැන කතා කරනසකාටත්, විශ්වය ගැන කතා 
කරනසකාටත් සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන සම් මුළු 
පෘිවියම වාසයෝ ධාතූසවන් තමයි පිහිටලා තිසයන්සන්. අපි සාමානය 
සභෞතික විදයාසේදී දන්නවා, ඝන මත ද්රව හිටිනවා. ද්රව මත වායු 
හිටිනවා කියලා. නමුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් කියනවා, වායුව මත 
ද්රව හිටිනවා ද්රව මත ඝන හිටිනවා කියලා. පුළුවන් නම් පිළිගන්න 
සවනවා, බැරි නම් පිළිගන්න සවනවා. ඒ සමාකද ඒක තමයි යථාභූත 
ඥාන දර්ශනසය් හැටි. ඒ වශසයන් බලනසකාට වාසයෝ ධාතුවට 
පුදුමාකාර දැරීසම් ශක්තියක් තිසයනවා. අපි වුණත් දන්නවා ඔය මහා 
වර්ෂාවක් වස්සන වායු, හුළං වලාකුළු දරා සිටින්සන් වාතය තමයි. 
ආන්න ඒ විදිසහ දරන ගති සහ කම්පන චංචල ගති, ඒ කියනේදනේ 
වාසයෝ ධාතුසේ ඇත්තා වූ ස්වාභාවික ලක්ෂණ දකින්ට නම් ඊට 
ඉස්සර සවලා සුළං වින තැනක තිසයන පහන් දැල්ලක් වාසග්, 
එසහම නැත්නම් ගහක තිසයන දල්ලක් සහලසවනවා වසග් ඒ ඒ 



  52-වන ධමම ද ේශනය - මනායතනය | 

177 | 

වස්තු දැකලයි අපිට වාසයෝ ධාතුව දකින්ට සවනස්න්. ඒ සමාකද 
වාසයෝ ධාතුව ස්වයං පරකාශිත වස්තුවක් සනාසේ. ඒක නිසා අපිට 
ඉස්සසලල්ාම වාසයෝ ධාතුව නිසා කම්පනය වන චංචල වන වස්තුසේ 
ඒ ස්වරෑපය දැකගන්න සවනවා. ඒ සටහන දැකගන්න සවනවා. ඒ 
සටහන කම්පනය සවනසකාට චංචල සවනසකාට ඒ ආකාර ලීලාවනේ 
සවනස් වන හැටි දැකගන්න සවනවා. අන්න ඔය සදක තුළින් තමයි 
වාසයෝ ධාතුව පරකාශ සවන්සන්. නැත්නම් වාසයෝ ධාතුව අපි 
හදාරන්සන්. ඒ නිසා අපට වාසයෝ ධාතුව සකළින්ම ඇස් සදකට 
දැකගන්ට බැරි සදයක් නිසා, වාසයෝ ධාතුවට සාසප්ක්ෂකව ඒක විසින් 
පුම්බන හකුළන පිරිමදින සද්ක සමන්න සමසහම සටහනක් තිබ්බා 
කියලා, තමන් සිත සයාදනසකාටම දකින සටහන සම් වාසයෝ ධාතුව 
දැනගැනීසම් පරධාන පළසවනි පියවරයි. 

ඒ සටහන දැකසීමන් පස්සස ඊගාව චිත්තක්ෂණය යනසකාට 
අර සටහන එසහට ඇද සවනවා සමසහට ඇද සවනවා සහලසවනවා 
කම්පන සවනවා දරනවා චංචල සවනවා දකිනසකාට ඒකට අපි 
කියනවා ආකාරය කියලා; ලීලාව කියලා. ඒ නිසා සටහන දැක්සක 
නැත්නම් අපිට කවමදාවත් සම් ලීලාව දැකගන්න ලැසබන්සන් නෑ, 
ආකාරය දැකගන්ට ලැසබන්සන නෑ. සටහනක් දැකලා ඒ සටහන 
කාලානුරෑපව සවනස් වීසගන යන හැටි, ආකාර පරඥප්තියටත් 
සීමාවකිනේ සතාරව ආදරයකින් දිගසටෝම බලාසගන යනවා නම්, 
බලාසගන ඉන්න කාලය පුරාම වාසයෝ ධාතුසේ විවිධාකාර ජ්වනිකා 
සවස්මුහුණු අපිට දැකගන්ට පුළුවන්. සම්න්න සම් අවස්ථාව 
සවනසකාට සයෝගාවචරයා හැකි තාක් තමන්සග් වීර්යය දියුණු කරලා 
අරමුණට හැකි තාක් ළං සවලා, සාමානයසයන් සම් භාවනා 
උපසද්ශයක් වශසයන් කියන්සන් දේගදයනේ සමසනහි කරමින් 
මනසිකාරය පවත්වමින් අරමුණට සහාඳසටෝම ළං වුසණාත්, අර 
සටහන්වල සහෝ අර ආකාරවල සමසතකැයි කියලා පරමාණයක් නැතුව 
පුදුමාකාර සටහන්, පුදුමාකාර ආකාර ලීලාවන් දකමිින් ඒ අවස්ථාවල 
සයෝගාවචරයා ඉක්මවනවා. ඉක්මවන්සන් සකාසහාමද ඒ අවස්ථා 
මුදුන්පත් කරගන්නවා. ඒසක සම්පූර්ණසයන්ම නිමග්න සවනවා.  
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 දමදහම් නිමග්න සවච්චාම සයෝගාවචරයාට සප්නවා 
කියාගන්න බැරි තරම් සේගයකින් කියාගන්න බැරි තරම් සමීප 
භාවයකින්, කියාගන්න බැරි තරම් උත්සන්න භාවයකින්, සම් වාසයෝ 
ධාතුව නිසා දම් අපි හිත සයාදාසගන ඉන්නා වූ අරමුණ විවිධ 
හැඩතල, විවිධ අංග පරතයංග විවිධ වයඤ්ජ්න අනුවයඤ්ජ්න පාමින් 
පුදුමාකාර රංගනයක් තිසයන්සන සම් ඇතුළත. සමන්න සමසතනට 
ගියාට පස්සස් තමයි, සම් කියාගන්න බැරි තරම් චිත්තක්ෂණසයන් 
චිත්තක්ෂණයට ඔය වාසග හැඩතල මාරැ කරමින් ආකාර සටහන් 
සවනස් කරමින් යන ස්වභාවය තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් 
සවන්සන වාසයෝ ධාතුසේ ධාතු ස්වභාවය, නැත්නම් ස්වභාව 
ලක්ෂණය කියලා. සම් සව්භාව ලක්ෂණය දැකගැනීම සවන තාක්ම 
කිසිම ආගමක් නෑ, සම්කට ඇදහිල්ලක් එසහම ඕනැ නෑ. සම්කට 
අවශය කරලා තිසයන්සන් හරියටම උපසදස් පංතියක්. ඒ උපසදස් 
පංතිය අනුව ගියා නම්, සමන්න සමතනට ගියාට පස්සස් තමයි සම් 
සදාචාරය ආගම සෑම සද්ම අවශය කරන්සන්. 

සම් විදිහට වාසයෝ ධාතුව තුළින් අපි ඒ ඇත්තා වූ සේග ගති 
එකකට එකක් සම කරන්න බැරි චිත්තක්ෂණ රාශියක පැවැත්ම 
දකිනසකාට, සම් සහාල්මන් කරන්සන් සමානවද? සහාල්මන් 
කරන්සන් පඨවි ධාතුව, සත්සජ්ෝ ධාතුව, ආසපෝ ධාතුව තමයි. වාසයෝ 
ධාතුවට තනියම ඒ සමානවක්වත් සහාල්මනක් කරන්ට බෑ. ඒ 
සහාල්මන් පරකාශ සවන්සන වාසයෝ ධාතුව විසින් පඨවි ධාතුව විසින් 
කම්පනය කරනවා, චංචල කරනවා. සත්සජ්ෝ ධාතුව විසින් සත්සජ්ෝ 
ධාතුව එහාට සමහාට කරනවා. ආසපෝ ධාතුසව තිසයන පිඬු කරන 
වැගිසරන ගති තමයි සම් වාසයෝ ධාතුසවන් සහාල්ලන්සන්. සම් නිසා 
වාසයෝ ධාතුව දිහා සහාඳට ඇස් සදක ළං කරලා සමීප කරලා 
උත්සන්නව ආසන්නව සවන සදයක් ගැන සමානවත්ම හිතන්දන 
නැතිව මුළු හදින්ම බලාදගන ඉන්නසකාට සම් වාසයෝ ධාතුව 
සහාල්මන් කරවන්සන් කම්පන කරවන්සන් විරෑප බවට පත් 
කරවන්සන් ස්වරෑප බවට පත් කරවන්සන් ඔක්සකාම කරන්සන් 
අසනකුත් ධාතු තරිත්වය තමයි. 
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සම්න්න සම් විදිහට පහසු තැනින් පටන් අරසගන සම් ධාතු 
ස්වභාවයට යනසකාට වාසයෝ ධාතුව යම් තාක් යුහුසුලු බවකින් 
කටයුතු කරනවද, එහ ියුහුසුලු බවට සාසප්ක්ෂකව පඨවි ධාතුවත් සම් 
උණුසුසමන් බර ගතිසයන් සැහැල්ලු ගතියට මාරැ සවනවා. සම් 
සගාසරෝසු ගතිසයන් සියුම් ගතියට මාරැ සවනවා. සම් තද ගතිසයන් 
දමදළකේ ගතියට මාරැ සවනවා. උණුසුම සිසිලසක් සවනවා. සිසලස 
උණුසුමක් සවනවා. පඬිු කරන ගතිය වැගිසරන්න ගන්නවා. 
වැගිසරන ගතිය පිඬු සවන්න ගන්නවා. සම් වාසග් වාසයෝ ධාතුසේ 
තිසයන්නා වූ සමානව සේග ගති අනිකුත් ධාතු ස්වභාවවලත් 
තිසයනවා. එතසකාට අපි කියනවා ඒ සයෝගාවචරයා සනේතති 
ලක්ෂණය දැක්කයි කියලා. ස්වභාව ලක්ෂණය අන්තිම මුදුන්පත් 
සවච්චහම තමයි, අපිට ඒක කිව හැකි දවනේදන. මුල ඉඳලම කියපු 
ටික සපළගස්වනවා නම්, සටහන සහාඳට දැකලා නැත්නම් සටහන 
සහාඳ විස්තර සහිතව දැකපු සකනාට ඒ සටහන චිත්තක්ෂණයක් 
පාසා සවනස් වන ආකාරය සප්නවා. ආකාරය දැකගන්ට අවස්ථාවක් 
ලැසබනවා. සටහනක්වත් දැක්සක නැත්නම් ආකාරයක් ගැන කතා 
කරන්න සදයක් නෑ. සටහන් ආකාර සදසක් සහාඳටම සමීප වී දැකීමක් 
තමයි ස්වභාව ලක්ෂණය කියලා කියන්සන්. ධාතු ස්වභාවය දැකීම. 
ඒක අනිකුත් ධාතු දක්වාම විහිදුවන සදයක්. සම් අපි කතා කරන්සන් 
රෑප ක්සෂ්තරය. 

සම් ඔක්සකාම දැක්කට පස්සස් සයෝගාවචරයාට සත්සරන්න 
පටන්ගන්නවා සම්ක තුළ තිසයන්සන් පරධානවම ගලන ගැල්මක්. 
සනේතතියක්. අසතාරක් සනාතබා දිගට ගලා යන ගතියක්. කම්පන 
චංචල ගත ිඅසතාරක් නැතිව දිගට ගලනවා. උණුසමු් සිසිල් ගතිවල 
මාරැ වීමතේ අසතාරක් නැතුව ගලනවා. බර ගති, හෑල්ලු ගති, දමදළකේ 
ගති, තද ගති, සගාසරෝසු ගති, සියුම් ගතිතේ අසතාරක් නැතිව ගලනවා. 
වැගිසරන, පිඬු කරන ගති අසතාරක් නැත ි ගතියක් තිසයනවා. 
සමන්න සම්ක සනේතතියක්. වායු ධාරාවක් වසග්, දූවිලි අංශු ධාරාවක් 
වසග්. අපි සපාල් අතුවලින් වහලා තිසයන වහලක හිලක් ඇති 
සවච්චහම ඒ හිසලන් ආසලෝක කදම්බයක් පල්සලහාට එනවා නම් ඒ 
ආසලෝක කදම්බය තුළට ගමන් කරන්නා වූ දූවිලි, දුම් සවනත් අංශු 
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තිසයනවා නම් ඒවා හරියට ඒ ආසලෝකය පහු කරසගන යනසකාට 
සහාඳට සප්නවා. පරකාශ භාවයට පත් සවනවා. 

සවනතේ විදිහකට කියනවා නම්, මුළු අභයවකාශයම 
සම්පූර්ණසයන්ම දිදුල දිදුල තිසයන්සන්. නමුත් ඒසක් හැප්සපන 
සදයක් නැති නිසා අපටි ආකාශය සප්න්සන අන්ධකාරයට. හඳ ගියාට 
පස්සස් හඳට ආසලෝකය වැටිච්චහම ඔන්න හඳ බබලනවා සප්නවා. 
චන්ද්රිකාවක් ඉහළට ඇරියා නම් ඒ චන්ද්රිකාවට ආසලෝකය වැටුසණාත් 
පහළට සප්නවා. එසහම නැත්නම් අභයවකාශය තිසයන්සන 
අන්ධකාරසය වසග්. ඒ වසග් තමයි සම් මුළු සලෝකයටම භාවනා 
සලෝකය සයාමු කළා නම්, එසහම නැත්නම් භාවනා මනසිකාරය 
සයාමු කළා නම්, එහි ඇත්තා වූ ධාතුවල ස්වභාව හරියට අර 
වහසලන් ආපු පුංචි සිදුර හරහා යන්නා වූ ආදලෝක ධාරාව හරහා 
යන දූවිලි අංශු අනික් තැන්වල සනාසපනී තිබිලා සමතනින් 
සපසනන්න ගන්නවා වසග්, අභයවකාශය සම්පූර්ණසයන්ම 
දිදුලැේවත් ආකාශ වස්තු නැති නිසා සප්න්සන් නැතුවා වසග් තිසයන 
සම් අන්ධකාර සලෝකය සම් භාවනා මනසිකාරය නිසා තමන් හිත 
සයාදන සද්, අර දූවිලි අංශු ටිකක් සපන්නුවා වසග්, ඒ ආකාශ වස්තු 
සප්නවා වාසග්, සමන්න සම් විදිහට තමන්ට සප්න්න පටන්ගන්නවා, 
එේවසග අසතෝරක් නැතවු ගලනවා. ආසලෝක කදම්බයකේ කුසේසිදයේ 
වහදලනේ බිමට වැදටනවා. දූවිලි ටිකකේ දහෝ කුස්සිසයන් නැසගන 
දුමක් තිසයනවා නම්, ඒසක සප්න්න තිසයන්සන් ආදලෝක ධාරාව 
හරහා අසතෝරක් නැති සවන්න ගලන දූවිලි කදම්බයක් හැටියටයි. 
නමුත් ඒ ආසලෝකසයන් පිටතට ගියාම ඒ දූවිලි සප්න්සනත් නෑ, දුම් 
සප්න්සනත් නැති සවනන් පුළුවන්. නමුත් ආසලෝක කදම්බය තුළි 
නම් සහාඳට සප්නවා. 

අන්න ඒ වසග් සයෝගාවචරයාට සප්නවා නම් යම් තාක් 
සමීපව මනසිකාරය පවත්වනවද? ඒ තාක් දුරට සම්ක බලසේග 
යන්තරාගාරයක් වසග්, ගලා හැසලන දිය ඇල්ලක් වසග් අසතෝරක් 
නැතුව ගලනවා, සම්කට තමයි කියන්සන් සනේතති ලක්ෂණය කියලා 
- ගලනවා. සම් ගැල්ම තළු පටලැවිල්ල එන්සන්, වරදවාගැනීම සිද්ධ 
සවන්සන්, සංඥා ගැසනනස්න්, සම්ක ඝනයක් විදිහට ආපු සවලාවට 
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තමයි. අසතෝරක් නැතුව ගලන ගැල්මකුත් ඒසක දිග පළල මනින්න 
පුළුවන් ඝන ආකාරසයන් කෘතය රාශියක් සිද්ධ සවනසකාට සම් 
සස්රම එකය ිකියලා බාරගැනීසමන් තමයි අපි සසතක් පුද්ගලසයක්, 
සහාඳක් නරකක්, දිගකේ පළලක්, වමක් දකුණක් ගනස්න්.  

නමුත් අර එක එක අංශු එක එක කෘතයය එක එක 
චිත්තක්ෂණවලට කඩලා ගත්සතාත්, සම්ක කාටවත්ම අයිති සදයක් 
එසහම සනසමයි. ඒ වසග්ම එහි ඇති කම්පන චංචල ගතිය කාටවත්ම 
සේග කරන්නත් බෑ. සේගය අඩු කරන්නත් බෑ. කවමදාකවත් ඒ 
කරියාවලිය තුළ ඉස්පාසුවක් නම් නෑ. ඉස්පාසු ගතියක් සප්නවා සස්රම 
එකට කරලා බැලුවහම. සස්රම එකක් කියලා හිතනසකාට. කාලයක් 
පුරා සිද්ධ සවන සද්වල් එකින් එකට යන බන්ධනයක් තිසයනවා 
කියලා හිතනසකාට තමයි, ඕසක් අපිට සතේත්ව පුද්ගල සංඥාව ඇති 
සවන්සන. ඒ නිසා සනේතති ලක්ෂණය දකින්ඩ නම්, ස්වභාව ලක්ෂණ 
දැකිය යුතු වසග්ම ස්වභාව ලක්ෂණය ආසන්නව දකින්නතේ ඕනෑ. 
සහාඳට සමීප සවලා දකින්න ඕනෑ. සහාඳට මනසිකාරය සයාදවලා 
දකිනව නම්, එක සනේතතියක් හැර සම් ඇත ිමීට එහා ගන්න සවන 
ආකාර සටහන් - පරඥප්ති, ස්තරී පුරැෂ භාව, ගෑනු පිරිමි, අත පය, කට 
බඩ - සමානවක්වත් නෑ. 

සමසතන්ට යනසකාට නම් පරධාන වශසයන්ම අර මූලික 
දසසඤේඤා, ගිරිමානන්ද සූතරසය් සඳහන් කරලා තිසයන විදිහට, අශුභ 
සඤේඤා, ආදීනව සඤේඤා, විරාග සඤේඤා, නිසරෝධ සඤේඤා ආදී සම් 
සඤේඤා බලපෑසේ නැත්නම් අපි ස්වභාවසයන් යනස්න සම් සද්වල් 
සතේත්ව පුද්ගල පරඥප්ති ක්සෂ්තරයට දාසගන සම්ක නිතයයි සුඛයි සුභයි 
කියලා පටන් අරදගන තමයි. ඒක එසහම කවරුැවක්වත් කියලා 
සදන්ට ඕනෑකමක් නෑ, ඒක සංසාසර. නමුත් සර්වඥයන් වහන්සස් 
ද ේශනා කරනවා සම් සවනසකාට සම් සද්ට බහින පුද්ගලයා සුතමය 
වශසයන් සහෝ චින්තාමය වශසයන් අන ත්ය සඤ්ොව, දුකධඛ සඤ්ොව, 
අශු  සඤ්ොව, අනාත්ධම සඤ්ොව වඩලා තිසයනවා නම්, ඔහුට සම් 
තමන් ඉදිරිපිට ඇස්පනාපිට සප්න සම් සීගර සවනස තුළ, සවන විදිහට 
කියනව නම් මට කියා ගන්න බැරි සමාකක්සදෝ සදයක් සේසගන් සිද්ධ 
සවනවා කියලා, සයෝගාවචරයා අසරණ සවන්සන් සමන්න සම් 
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අනිතය සඤේඤාව නැතිකම නිසයි. ඔහ ුඒක තුළ නිතය බව සහායන්ඩ 
ගත්සතාත් පටලවලා කරකවලා අතෑරියා වසග් අන්ද මන්ද සවනවා, 
කලසකාල සවනවා. සම් තුළ සුඛයක් සුභයක් සහායන්ඩ ගත්සතාත් 
අන්ද මන්ද සවනවා. කලසකාල සවනවා. සම් තුළ ආත්මයක් 
සහායන්ඩ ගත්සතාත් සම්ක මම වැඩි කරන්ට ඕනෑ, අඩු කරන්න 
ඕනෑ, ළං කරන්ට දුරස් කරන්ට ඕනෑ කියලා බැලුසවාත් ආත්මයක් 
එනවා. සම් ඇති හැටිසයන් දැක්කා නම් ඒ පුද්ගලයාට ඒ සවලාවට 
අනිතය සඤේඤාව, දුක්ඛ සඤේඤාව වසග් සද්වල් හරියට නයි විෂට 
පරතිවිෂක් ලැබුණා වසග්, බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සකසරහි විශාල 
සගෞරවයක් ඇති කරන සතය නිරෑපණය කරන සලාකු ඇස් ඇරවීමක් 
සිද්ධ සවනවා. 

ඒ නිසා සම් සනේතති ලක්ෂණය දැකපු සකනාට සම් සනේතතිය 
උසද් ඉදලා හැන්දෑ සවනකල්, නැත්නම් ඉඳගන්න ඉඳගන්න 
පර්යංකයක් පාසා සක්මන් කරන සක්මනක් පාසා අහන දකින 
වාරයක් පාසා සම්ක දැකගන්න පුළුවන්. නමුත් මනසිකාරය අවශයි. 
ඒ මනසිකාරය සයෝනිසසෝ මනසිකාරයක් සවන්ට ඕනෑ. අසයෝනිසසෝ 
මනසිකාරයක් නම්, අනුවණින් නම් සමසනහි කරන්සන්, සනාමගින් 
නම් සමසනහි කරන්දනේ ඔහු ඒ තුළින් සතේත්ව පුද්ගල සංඥාව ඇති 
කරගන්නවා. නුවණින් සමසනහි කරනවා කියලා කියන්සන්, කරමයට 
සමසනහි කරනවයි කියලා කියන්සන් සම් තුළ ඇත්තා වූ අනාත්ම 
භාව, දුක්ඛ භාව, අසුභ භාව දැකගන්ට උත්සාහ කරනවා. දමදහම 
උත්සාහ කරනසකාට සප්න්න පටන් අරගන්නවා, සකායි පැත්සතන් 
බැලුවත් සකායි සවලාවට බැලුවත්, සකායි ආකාරසයන් බැලුවත්, 
ආශ්වාස පරශ්වාස කරන සකනා පිම්බීම හැකිළීමට දාලා බැලුවත්, 
පිම්බීම හැකිළීම කරන සකනා ආශ්වාස පරශ්වාසයට දාලා බැලුවත්, 
එසහම නැත්නම් ධාතු මනසිකාරයට දාලා බැලුවත්, සම් තුළ 
පවතින්සන් සම් වසග් සගීර සවනස් සවන ගතිය නම් කිසි සස්ත්ම 
අස්වැසිල්ලක් ඉස්පාසුවක් නැති, සපසළන සනේතාපන ගතියමයි. ඒක 
උසද් ඉඳනේ හැන්දෑ සවනකලේ සප්න තරමට සහාඳයි. ඉඳගන්න 
ඉඳගන්න පර්යංකයක් පාසා දකින පරමාණයට සහාඳයි. සහාඳ 
සකාසහාමද? ආර්යයන් වහන්සස්ලාසග් පැත්සතන්. බරහ්ම පාසර් යන 
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කට්ටියට සහෝ ශීල මාර්ගසය් යන සකසනකුට සහෝ දාන මාර්ගසය් යන 
සකසනකුට නම්, සම්කට බය උපදවන සකසනක් සවන්ඩ ඉඩ 
තිසයනවා. ඒ සමාකද සහත්ුව, භාවනා කරන්ඩ කරන්ඩ ඉන්න පදනම 
සදදරනවා. ඉන්න පදනම අභිසයෝගයට ලක් සවනවා. ඉන්න පදනම 
නැවත සලකා බැලීමකට ආයාචනයක් තිසයනවා. එන්න ඒ 
ආයාචනසයන් සතාරව තමයි, සෑම සියලු ආගමක්ම - බුද්ධාගම ඇර 
- සගාඩනැගිලා තිසයන්සන්. ඒ නිසා ඒ ඇත්තන්ට සම් භාවනාව 
කරන්ඩ කරන්ඩ ඒසක නිබ්බිදාවකට, නිර්වින්දනයකට, එසහම 
නැත්නම් පාළු තැනකට සගනියන, සනාදන්නා තැනකට සගනිහින් 
අතෑරියා වසග්, අන්ද මන්ද කරන්න පටන්ගන්නවා. 

ඒ සමාකද, සාමානය සනේතති ලක්ෂණය මත සාමානය සෑම 
රෑප ධර්මයකටම ආසේණික වූ අනිතය දුක්ඛ ලක්ෂණ දැකගැනීම 
ඔහුට සප්න්සන ඉච්ඡා භංගත්වයක් වාසග්. ඔහුට සප්න්සන 
වැරදිල්ලක් වාසග්, පටලැවිල්ලක් වාසග්. හිටපු තැන අන්ද මන්ද වීමක් 
වාසග්, එසහම නැත්නම් පදනම සදදරා යාමක් වාසග්. ඒ නිසා දිගින් 
දිගටම සම් සවනසකාට කලයාණ මිතර ආශරය, සයෝනසිසාමනසිකාරය, 
ධර්මානුධර්ම පරතිපත්ති වසග් හුඟාක් ගුණ ධර්ම අවශයයි සම් 
ලැසබන්නා වූ සතාරතුරැ පංතියට හරි හැටියට අර්ථකථනයක් 
දීගන්ඩ. සම් සතාරතුරැ පංතිය ලැබීමත් අර්ථකථනය වැරදී වීමත් 
සංසාරසය් කිසිම සගවීමක් නැතිව ඉසබ්ම සිද්ධ සවනවා. අසයෝනිසසෝ 
මනසිකාරය ඉසබ්ම සිද්ධ සවනවා. ඒ නිසා සම් කටයුත්ත භාවනා 
කරන සකනාට පමණක් සදිු සවනවා කියන්ට අමාරැයි. භාවනා කරන 
සකනාට සිද්ධ සවන්සන සම්ක සයෝනිසසෝමනසිකාරයට දමාගැනීම 
පමණයි. සමන්න සම් නිසා සම් රෑප ධර්ම පිළිසවලක් ඇත්ත ඇති 
සැටිසයන් දකිමින් පථ මනසිකාරය දිසග් සයෝනිසසෝමනසිකාරය දිසග් 
ඉදිරියට ගමන් කරන ස්වභාව ලක්ෂණවලින් සනේතති ලක්ෂණයටත් 
සනේතතිසයන් සාමානය ලක්ෂණවලටත් ගියහම, එය සබාසහෝම සෘජ්ු 
වැඩ පිළිසවළක්. 

නමුත් සම් ධාතු, රෑප ධාතු සකාටස් වැඩ කරනසකාට මීට 
හාත්පසින්ම සනාසපසනන නාම ධර්ම රාශියකුත් සම්ත් එක්ක 
කරියාත්මක සවනවා. ඒ නාම ධර්ම රාශිය සනාදැනීසමන් පාලනයකින් 
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සතාරව සංවරයකින් සතාරව පාවිච්චි සවනවා කයිලා කියන්සන 
අසයෝනිසසෝ මනසිකාරයමයි, සංසාරයමයි, බැඳීමමයි. ඒ නිසා ඒ නාම 
ධර්ම සකාටස් සයෝනිසසෝමනසිකාරයට හරවන්ඩ නම්, ‘මනඤ්ච 
පජානාත් , ධයම්ම ච පජානාත් . යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
සං්යාජනං තඤ්ච පජානාති’ කියන අර ඉතාම සකූ්ෂේම ගැසට්, සම් 
රෑප ධර්මත් එක්කම යාසදමින් යාසදමින් හැතේ බැදඳමින් හැතේ 
බැදඳමින් යන සම් නාම ධර්ම පිළිබද අවසබෝධයක් අවශයයි. ඒ 
සමාකද නාම-රෑප කියන සදක අපි ඔය දැනගැනීසම් මූල ධර්මමය 
පහසුවක් හැටියට සවන් කරගත්තට, සම් සදන්නට සවන්ව ජීවත් 
සවන්න බෑ. සම් සදක එකටමයි කරියාත්මක සවනස්න. ඒ නිසා රෑප 
ධර්මවල සම් විදිසහ් සනේතති ලක්ෂණය දකිනසකාට ඒ දකින දකින 
සනේතතිය ඊට මෑත් කරලා නැවතත් පරඥපේතිවලට සයාදවන්ඩත් අපි 
භාවනාව කැඩුණා, සතිය කැඩුණා, සමාධිය කැඩුණා කියලා බය 
කරමින් විවිධාකාර සද්වල්වලටතේ සහ්තු සවන්සන නාම ධර්මමයි. 

ඒ නිසා නාම ධර්මවලින් සතාරව අපට යන්න බෑ. ඒ නිසා 
සර්වඥයන් වහන්සස් සම් ෂඩින්ද්රිය දක්වන සවලාසවදි අවසාන 
වශසයන් මනඤ්ච පජානාත් , ධයම්ම ච පජානාත් . යඤ්ච තදුභයං 
පටිච්ච උප්පජ්ජති සං්යාජනං කියලා සවනමම ආයතනයක් 
සපන්වලා දීලා තිසයනවා. බලනසකාට සම් ආයතනසයන් තමයි සෑම 
සද්ම වර්ණ ගන්වන්සන, සවස් බන් න්සන. ඒ සවස් බැන්දීම කරන 
තැන, අර ඇසහ් කසන් නාසසය් දිසේ ශරීරසය් සවන සෑම සදයටම 
වඩා සබාසහාමත්ම විචිතර ආයතනයක් බවට පත් සවනවා සම් 
මනායතනය. සම්ක තුළ තමයි සෑම නළුනිළිසයක්ම ඒ චරිතයට 
අවශය විදිහට සවස්ගැන්ීම කරන්සන. සම්පූර්ණ විජ්ජ්ාකාරසයකුසග් 
වැඩ පිළිසවල සමතන තමයි තිසයන්සන. ඒ නිසා සම්ක ඉතාමත්ම 
වැදගත් සවනවා. සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරපු 
පටිච්චසමුප්පාදය වසග් ධර්ම, ඇත්ත නැත්ත සත්රැම් කරගැනීසම් 
වයාකරණ පද්ධතිය, සමීකරණ පද්ධතිය, සම්සකයි තිසයන්සන. නමුත් 
ඒ නිසා හැමසකනාම භයක් උපදවාගන්ඩ අවශය කාරණාවක් නෑ, 
සම්ේව සස්රම දැනසගන ඉන්ඩ ඕනැයි කියලා; භාවනා කරන්සඩයි 
කියලා. සමාකද ඒ නාම ධර්ම පද්ධති ගැන දැනුමක් ඇති ගුරැවරසයක් 
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අනුකම්පාසවන් සදන උපසදස් පංතිය අනුව කරියාත්මක සවනවා නම්, 
විපස්සනාව කියලා කියන්සන තමන්ට පහසු තැනකින් පටන්ගන්න 
එක. පටන් අරසගන ඒක ආසස්වනය කරනවා. ආශරය කරනවා. ආශරය 
කරනසකාට අපිට සම් වැඩ පිළිසවළ යම් පරමාණයකට තමන් තුළ 
කරියාත්මක වන බවත් මගට යනසකාට එකස්කෝ කම්මැලිකම නිසා, 
එසහම නැත්නම් සම්ක පටලැවිලා වැරදුණා කියලා සිසතන නිසා 
සහෝ සමාකක් හරි එකකින් නතර සවන බවත් දැදනනවා.  

භාවනා කරනසකාට සම්ක තමයි හිත හදනවයි කියන්සන. 
අමාරැසේ වැසටන්න ඉසස්ර සවලා මැසරන සමාසහාත එන්ඩ ඉස්සර 
සවලා සම්ක නැවත නැවතත් මම ආශරය කරන්ට ඕනෑ, කම්මැලිකම 
ආවත් ඒකාකාරීකම ආවත් බය ඇති වුණත් කියලා, ඒක නැවත 
නැවතත් භාවිත මනසක් බවට, අෂ්ට සලෝක ධර්මසයන් කම්පා 
සනාවන මනසක් බවට පත් කරගන්නසකාට සම් නාම ධර්මවලටත් 
ටිසකන් ටික ටිසකන් ටික ඒ පුද්ගලයා සනාදැනම මූණ සදන්න 
පටන්ගන්නවා. ඒ වුණත් ඒක සාක්ෂාත්කරණයක් සිද්ධ සවන්ට, හරි 
හැටි සර්වඥයන් වහන්සස් සබෝ මැඩ මුලදී සාක්ෂාත් කළ සද් අපට 
අනුමාන වශසයන්වත් සතිාගන්ට නම්, ඒක බහුලකීත කරන්ට ඕනැ. 
නැවත නැවතත් සම් රෑප ධර්මය දිහාම බලන්ට ඕනැ. ආනාපානය 
ගත්ත නම් දිගසටෝම ආනාපානය කරන්න ඕනෑ. පිම්බීම හැකිළීම 
ගත්ත නම් ඒක දිගසටෝම කරන්න ඕනෑ. 

ඒ සමාකද, මුලනි් මුලින් ආනාපානය සහෝ සේවා, පිම්බීම 
හැකිළීම දහෝ සේවා ඒ සෑම සදයක්ම අපි, අපිට රැචි අසප් තෘෂ්ණා, 
මාන, දෘෂ්ටි, එසහම නැත්නම් ආශරව ධර්ම - කාමාශරව, භවාශරව, 
දිට්ඨාශරව කියන සම් ආශරව ධර්ම - තුළිනුයි අපි සම් රෑප ධර්ම 
දකින්සන. නැවත නැවතත් ඒ හරි සංඥාවකින් සයෝනිසසෝ 
මනසිකාරයකින් නැවත නැවතත් ඒ ආනාපානයම, ඒ පිම්බීම 
හැකිළීමම බලනසකාට අර අඩ ුවුණා වූ තුනී වුණා වූ ආශරව ධර්ම 
තුළින් සම් රෑප ධර්ම බලනසකාට ඒ සයෝගාවචරයාටම ඒ තුළ යම් 
පරමාණයක පරිණාමයක් සිද්ධ සවනවා. පටන්ගන්නසකාට කාසගත් 
තිසයන්සන ඉතාමත් කලවං සවච්ච, සකසලස් භරිත, ආශරව 
ධර්මයන්සගන් පිරිච්ච ආකල්පයක්. ඒ කනේනාඩිසයන් තමයි 
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සපසනන්සන්. වැඩ කරසගන කරසගන යනසකාට ඒ ආශරව ධර්ම 
ටිසකන් ටික ටිසකන් ටික කැපිකැපී කැප ි කැපී යනසකාට, ඒක 
සයෝගාවචරයා සනාදැනයි සිද්ධ සවන්සන්. භාවනාමය පංතිය 
සනාකැඩී අඛණ්ඩව පවතිනවා නම් ආශරව ධර්මයන්සගන් පාට 
සනාවුණු, සනාසකසලසණු ධර්ම සකාට්ඨාශ දැකගන්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් සම් යාන්තරණය 
කරන්ට ඕනෑ. සනාකදළාත් ආශරව කියලා කියන්සන් සගාඩක් කල් 
ශරීරය තුළ පැහිලා එන එන ඕනෑම අලුත් සදයක් සකසලසන්ඩ 
පුළුවන් ධර්මයක්. එයින් සකසලසසනවා. සම්කට අද ඔය එක එක 
පරිවෘතේතිමය කරියා, ඒ වසග්ම බාහිර සලඩ සරෝග පැතිසරන ආකාරය 
වසග් සසායාසගන යනසකාට, අද සසායාසගන තසියනවා පුදුමාකාර 
ද ේවලේ. එච්චර පැරණි සසායාගැනීම් සනසවයි, නමුත් එහි ඇත්තා වූ 
සංකීර්ණ ස්වභාවය සත්රැම් අරගත්තට පස්සස අපි සම් සිතනවට 
වඩා සම් පරශ්නය සබාසහාමත්ම සංකීර්ණ බව වැටසහනවා. 
නිදර්ශනයක් වශසයන් ගත්සතාත් අපි හැමදාම ආහාරයට ගන්සන 
අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම පිරිසිදුවට හදාගත්ත රස මසවුළක් තමයි. 
ඒකට අත් සදකත් සසෝදාගන්නවා. පිඟානත් සසෝදාගන්ට ඕනෑ. උයන 
මනුෂයයත් අත් සසෝදාසගන ඉන්ට ඕනෑ. එළවළුත් සහෝදලා තිසයන්ට 
ඕනෑ. ඒක තම්බලා සම්පූර්ණසයන් විෂ බීජ්වලින් සතාරව උණ ු
උණුසව වළඳන්න ඕනෑ. සම් විදිහට මුඛය පිරිසිදු සවලා තිසයන්ට 
ඕනෑ. දත් පිරිසිදු සවලා තිසයන්ට ඕනෑ. උගුර පිරිසිදු සවලා තිසයන්ට 
ඕනෑ. ආමාශසය් විෂ, පරණ අජීරණ විෂ බීජ් සනාතිසබන්ට ඕනෑ. 
ඉතින් අපි පුදුමාකාර පිරිසිදුකමක් බලාසපාසරාත්තු සවනවා, සම් 
ශරීරයට වැසටන ආහාර ටික පිරිසිදු කරන්න. ඉතනි් ඊට පස්සස් ඒ 
ආහාරසය් තිසයන්නා වූ ඕජ්ාව පුළුවන් තරම් උරාගැනීම තමයි, සම් 
ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිසයන් සකසරන්සන. 

ඉතින් එසහනම් එළියට යන ඒවත් පිරිසිදුවට එළියට යන්න 
එපායෑ. අපි හැමදාම දාන්සන පිරිසිදු ද ේවල් නම් ඒ ආහාර දිරවලා 
ඉතුරැ සවන සරාඩු ටික සබාසහාම පිරිසිදුවට යන්න ඕනෑ. නමුත් 
පුදුමාකාර ගඳයි. හැමදාම සකසනකුට පූජ්ා කරන්න පුළුවන් තරම් 
සදයක් තමයි අපි වළඳන්සන. අපි අනුන්ට සදන්සන. නමුත් ඒවා 
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ඇසුරින් පිට වන සදයට සමාකද සවන්සන? හැමදාම ආසේණික ගඳක් 
තිසයනවා. යන්තන් නියසපාත්සත සකානකට ගෑවුණත් 
ඇල්සපසනතේති තුඩකට ගෑවුදණාතේ ඕනෑම සලාකු ආහාර සගාඩක් 
සකසලසන්ඩ පුළුවන් තරම් ජ්රාවක් සම් අසූචිසය් තිසයනවා. ඉතින් 
සම් අසූචි හැමදාම සකාසහාමද ගඳ සවන්සන? සම් ශරීරයට සමච්චර 
සුවඳ දුම් අල්ලනවා නම් සමච්චර නාවනවා නම්, සමච්චර අතුල්ලලා 
උලනවා නම්, ගන්න ගනන් සද්වල් සපරලා හතක්සේ සපරලා පිරිසිදු 
කරලා ගන්නවා නම් සකාසහන්ද සම්වා සකසලසසන්සන්? 

සම් ශරීරසය් අර කුඩා බඩවැල් පරසද්ශසය් දිගසටෝම සම්වා 
උරාසගන උරාසගන උරාසගන, ඒදක තිසයන දපෝෂණීය සස්රම 
උරාගන්නවා. උරාගත්තට පස්සස් ඒ ඇතුදළේදි ආමාශදයේ තැන්පත් 
කරලා තියලා පරිවෘත්තීය කරියාවට සයාදාගත්තට පස්සස්, අර 
උරාගත්ත සද්වල්වල යම් යම් පරිවෘත්තීය කරියා නිසා උපදින යම් යම් 
විෂ ද්රවය එකතු සවච්චහම ඒවා සස්රම අරසගන සගනිහිල්ලා, මහ 
බඩවැසල්දි අර පිට සවන්න තිසයන අසූචියට වත් කරනවා. ඒ නිසා 
පැයගණන් මහ බඩවැසල් අසූචි තැන්පත් කරසගන ඉඳලා ඒ අසූචි 
ටිකට තමයි අර ශරීරසය් පරිවෘත්තීය කරියාවලින් ඉතුරැ වන අපද්රවය 
ටිකත් ආහාරසයන් යම් කිසි විෂ සදයක් සහෝ පරණ වීමක් නිසා සහෝ 
සනාගැළසපන ආහාර ද්රවය එක සදකක් එකතු වීම නිසා සහෝ හැද න 
සෑම විෂ සකාටසක්මතේ අර පිට සවන්න ඔන්න සමන්න කියලා 
තිසයන අසූචියට පිට කරනවා. ඒ නිසා ඒක එකම වර්ණයකට එනවා. 
එකම ගඳකට එනවා. 

ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ කෘතයයට යනසකාට දකාදහාම ? 
ආහාර සම්සසට නම් යනසකාට යනේදනේ මල් මාලා පලන්දවාසගන 
ස්තරී පුරැෂයන් සිනා සවවී සම්භාෂණයකට යනවා වසග්. නමුත් ශරීර 
කෘතයය කරන්ට යනසකාට ඉන්දියාසේ නම් කතා කර කර වැදේ 
කරනවා. ලංකාසව නම් වහසගන තමයි කරන්සන. හරිම අප්පිරියයි 
ඒක දකිනේඩ. අප්පිරියයි ඒක ගැන හිතන්ඩ. ඉතනි් සමහරැ ඒකට 
බුලත්විට හපනවා. සමහරැ බීඩි සුරැට්ටු සබානවා. සමාකද ඒ තරම්ම 
සම්ක පුදුම අපරිය කරන සදයක්. සකාසහාමද සම් අපරිය ද ේ හැමදාම 
එකතු සවන්සන්? ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කියන්සන් උරාගන්න 
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සදයකේ පමණකේ සනසවයි, පිට කරන සදයකුත් තිසයනවා. මුළු ආහාර 
ජීර්ණ පද්ධතිය පුරාම කරන්සන උරාගැනීම තමයි. නමුත් අවසාන 
සකාටසසදි අනවශය අපද්රවය ටික ඒකට එකතු කරනවා. එකතු 
සකරැවට පස්සස, ඒ ස්තරියාවට ඒ පුරැෂයාට ආසේණික වූ ගඳක් ඒ 
අසූචිසය් තිසයනවා. 

ඒ නිසා සමාන ජ්රාව කෑවත් ඒ මනුෂයයාසග් අසචූි එකම 
ගඳයි. අශ්වයාසග් අසූචි ඒ ගඳයි. හරකාසග අසූචි ඒ ගඳයි. බල්ලාසග 
අසූචි ඒ ගඳයි. රිලවාසග අසූචි ඒ ගඳයි. ඌ කන සද්වල් විවිධ වුණාට, 
දවසින් දවස ඒ අසූචිවල එකම ගඳක් තිසයනවා. ඒ සමාකද, 
ආහාරයට අර විෂ ටිකක් එකතු කිරීම ජීර්ණ පද්ධතිසය් අනිවාර්ය 
අංගයක්. ඒ වසග්ම තමයි මදුරැවා සල් සබාන්ට ගියහම. අපි සල් දන් 
සදන්ට කිසිම අකමැත්තක් නෑ. නමුත් ඒකා සල් සබාන්ට ගියහම 
උරනවා විතරක් සනසමයි. ඒකා ළග තිසයන විෂබීජ් ටිකක් ඉස්සර 
සවලාම ශරීරයට විදිනවා. එතන තමයි ඌ මැසල්රියා මදුරැවාද? 
බරවා මදුරැවාද? එසහම නැත්නම් අහිංසක මදුරැසවක්ද කියලා තීන්දු 
සවන්සන. එසහනම් සල් ඉරීම සනසමයි පරශ්සන තිසයන්සන. සල් 
උරනේඩ නම් ඌ අනිවාර්යසයන්ම උසග් ඒ නළය සම්පූර්ණසයන්ම 
සකළවලින් පුරවලා, ඒ සකළ ටිකක් ඇසඟ් රැධිර ධාරාවට තල්ලු 
කරලා ඒ පාරටම තමයි ආසය් අනික් පැත්තට උරන්සන. අන්න අර 
ඒ සම්බන්ධතාව ඇති කිරීමට තල්ලු කරන සකළ බිංදුසේ තමයි 
සම්පූර්ණ විෂ ීජ් තිසයන්සන. 

ඒ නිසා ඌ සම්පූර්ණ මනුෂ සද්හයක් දකදලසන්න පුළුවන් 
තරම් විෂ බීජ් ටිකක් ඇතලු් කරලයි ඉරීම පටන්ගන්සන. 

ඒ නිසා සම් සෑම පද්ධතියකම උරාගැනීම වසග්ම ශරාවය 
කිරීමතේ තිසයනවා. ඒ නිසා ඇසහන් සම්පූර්ණ රෑප උරාගන්නවාමයි 
කියලා හිතන්ඩ අමාරැයි. චක්ඛු විඤේඤාණය පහළ සවච්චහම ඒ චක්ඛු 
විඤේඤාණය කරන්සන ඒ රෑපාරම්මණය උකහාගැනීමයි. නමුත් ඒ 
උකහාගැනීම එසහමම තිසයනවා නම් මං හිතන්දන නෑ සංසාසර 
සමච්චර ගැටගැසහයි කයිලා. අපි සම් රෑසපට අපිට ඕනැ තරම් 
සද්වල් අපිට අවශය කරන සද්වල් සවස් ගැන්වීමක් කරනවා. අපිට 
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ඕනැ තාසලට සවස් ගැන්වීමක්. ඒ වසග්ම කනට ඇසහන ශබ්ද, 
ඇසහන සද්ම ඇසහන තාසලන් අපිට ඇසහනවා නම් සමච්චර ජ්න 
සනේනිසේදන අවශය කරන්සන නෑ. එක්සකනයි බණ කියන්සන්, 
දහපහසළාස්සදසනක් අහනවා, නමුත් දහපහසළාස්සදනාට ඕනැ 
තාසලටයි ඇසහන්සන්. 

සම්ක ඔප්පු කරලා සපනන්න්න බෑ සමානම තාසලකටවත්. 
නමුත් සබාරැවක් නම් සනසමයි. ඒ වසග්ම තමයි එකම කෑම 
සම්සසන් තමයි කෑම සබදාගන්සන්. ඔක්සකාමලා රස බලනවා. එක් 
එක්සකනාසග් රස පිළිබඳව ඇති අදහස සවනස්. එකම ගඳක් සුවඳක් 
එක එක් සකනාට විවිධයි. එකම ස්පර්ශය එක එක් සකනාට විවිධයි. 
එක එක අවස්ථාවල විවිධයි. සම් සමාකද සහ්තුව, සප්ර්ශය කියන ඒ 
මූලික සනේනිසේදනය මතට අපි සමානවසදෝ වක් කරලා තමයි ඒක 
වළඳන්සන. වක් කරලා තමයි අපි ඒක ආහාර කරගන්සන. සම් ආහාර 
කිරීම සඳහා ඇති සවන්නා වූ අපි ඒකට කරන සද්, එන රෑප රෑප 
වශසයන් දකින්දන නෑ. දැක්කට අපි සමානවද එකතු කරනවා. එන 
ශබ්දය, ශබ්දය වශසයන් අහන්සන නෑ. ඒකට අසප් ආසේණික ගති 
එකතු කරලයි අපි ගන්සන්. ඊගාවට නාසසයන් එන, දිසවන් එන, 
ශරීරසයන් එන, සෑම සංඥාවකටම අපි සමනන් සම් විදිහට 
සමානවසදෝ සෑම අරමුණකටම සමානවසදෝ එකතු කරන ගතිය, සම් 
සංඥා චිත්ත දිට්ි කියන මට්ටමට ගනබහල දවනවා. 

සම් සංසිද්ධිය සපන්වන්ට තමයි මධුප ණ්ධික සුත්රයයධ මහා 
කච්චාන මහා රහතන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන්, 

“චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච රූ්ප ච උප් පජ් ජති චක් ඛුවිඤ් ොණං” 

ඇහැට රෑපයක් ආපුවාම චකඛ්ු විඥානය පහළ සවනවා. 
‘තිණ් ණං සඞ් ගති ඵස් ් සා’ සම් ඇහැත් ඇරිලා තිසයනවා නම් 
ආසලෝකය තිසයද්දි රෑපයත් සප්නවා නම්, ඒ මනුෂයයාසග් හිත 
තිසයන්සනත් ඇසහ් නම්, සම් වැඩ පිළිසවළ දිගට යන තාක් කල් සම් 
ස්පර්ශය සිද්ධ සවනවා. ‘ඵස් සපච් චයා ්ව නා’ සම් ස්පර්ශය නිසා 
සම් පුද්ගලයා එතනදි වින්දනයක් ලබනවා. ‘යං ්ව් ති, තං 
සඤ්ජානාති.’ ඒ සේදනා කරන සද් ඒ පුද්ගලයා හඳුනගන්ඩ හදනවා. 
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සම් ස්තරියාවක්, පුරැෂසයක්, ඊසය දැකපු අම්මා, එසහම නැත්නම් සම් 
අම්මා කුඩම්මා සම් හතුරා ආදී වශසයන් හඳුනගන්න හදනවා. ‘යිං 
සඤ්ජානාත්  ත්ිං විත්යක්කත් .’ ඒක මත ඊට පස්සස ආවා සහාඳයි 
නරකයි, දැක්කා සහාඳයි නරකයි ආදී වශසයන් ඒ මත විතක්ක 
කරනවා. ‘යිං විත්යක්කත්  ත්ිං පපයඤ්චත් .’ ඒකට සකාසහන්සදෝ අර 
පරණ පුරැදු මතකවලින් එකතු කරලා අර දැකපු සද් අපි සහාඳක් 
වශසයන් නිතය සදයක් වශසයන් සුභ වශසයන් ආත්ම වශසයන් 
පුදුමාකාර විදිහට සමසතන්දි සරසා ගැනීමක් සිදධ් සවනවා. ‘යිං 
පපයඤ්චත්  ත්යත්ාන දානිං පුරිසිං පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛා සමුදාචර්ත් .’ 

අර අපි පුරවන සද්, අපි වගුරැවන සද් අපි දැකපු පරතයක්ෂය 
සම්පූර්ණසයන්ම ආවරණය කරලා අපි ආයිත්තම් කරන චිතරය තමයි 
අපි දකින්සන්. ඊට පස්සස් ඒ පුද්ගලයා කියනවා මම දැක්කා, මම 
ඇහුවා, මම කතා කළා. ඔක්සකාම ඇත්ත. ඇත්ත තමයි ඒකට පරධාන 
වශසයන් සහ්තු සවච්ච පරතයක්ෂයක් තිසයනවා. නමුත් ඒ 
පරතයක්ෂසය් මතුපිට සායම ආලිත්තම ඔක්සකෝම කරලා තිසයන්සන් 
අර සංඥා මට්ටදමන්. ඒ වසග්ම පරපඤ්චවලින්. සම් කරියාවලිය හැමදාම 
සිද්ධ සවන්ට අපි කිසිම සගවීමක් කරන්සන් නෑ. සම්ක තමයි සංසාසර් 
කියන්සන්. ඒ සකාන සම් දකාන සදසකාන එකතු කරලා ගැට ලනවා 
සංසයෝජ්න මාර්ගසයන්. සම් සංසයෝජ්න මාර්ගය දිහා බුදුහාමුදුරැසවෝ 
සකාච්චර පිරිසිදුව දැක්කත් පෘථග්ජ්න සලෝසකට සත පහකවත් 
අවශයතාවකුත් නෑ. ඕනැකමකුත් නෑ. ඕනැකමක් තිබුණත් දැනගන්න 
පුළුවන්කමකුත් නෑ. නමුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සලෝසක් පහළ 
සවන්සන්, සම් පෘථග්ජ්න සලෝකයාට සමන්න සම් තත්ත්සේ කියලා 
ද නේනයි: උඹ දකින සද ්සනසමයි ඔය කතා කරන්සන්, උඹ දැක්කයි 
කියලා හිසතන සද්. ඒ නිසා අපි අහනවා කමටහන් ශුද්ධ කරන්න 
ගියාම සකාසහාමද අරමුණ සප්න්සන්. ඉතිනේ සයෝගාවචරයා නා නා 
පරකාර සද්වල් කියනවා. හුඟාක් සවලාවට කියන්සන් අරමුණ 
අඛණ්ඩව සමසනහි කිරීසමන් දැකපු සද් සනසමයි, දැක්කයි කියලා 
හිසතන සද්. ඒක කවමකවදාකවත් ඥානයක් සවන්සන නෑ. ඒ 
කවමකවදාවත් පරතයක්ෂයවත් සප්න්සන නෑ. 
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ඒ නිසා සම් සයෝගාවචරයා සබාරැ කියන්ඩ හදනවා සනසමයි. 
සම්පජාන මුසාවාද සනසමයි. සම් තමයි සයෝගාවචරයාසග ආරම්භසය 
හැටි. සම්ක සයෝගාවචරයා සියසැරයක් කියයි. දහස්සැසර් කියන්ඩ 
ඕනෑ. දසදහස්සැසර් නැවත බලන්ට ඕනෑ. ඇත්තටම මං සම් 
පිම්සබනසකාට සමසහමයි කියලා කියපු එක ඉතිනේ එසහමමද? ඊදය 
මම කියපු එකමද? ආන්න සහායාගන සහායාගන සහායාගන 
යනසකාට අපි සම්කට කයිනේදනේ සතිය කියලා සන්. ඒ සතිසයන් 
කරන්සන් සමාකක්ද, අරමුණම සමසනහි කරමින් පරතයක්ෂයට ඉඩ 
සදන්න හදනවා. අර හිතින් ඒකට වගුරැවන ආශරව ධර්ම සංඥාවල් 
පුළුවන් තරම් කපා හැරලා, චින්තාමය ඥාන, සුතමය ඥාන හැකි තාක් 
කපා හැරලා, පරතයක්ෂයම මතු කරගන්ඩ උත්සාහ කරනවා. සම් 
පරතයක්ෂය මතු කරගැනීමට ගන්නා උත්සාහයට තනිකරම බාධා 
කරන්සන් ගලන්නා වූ සම් ආශරව ධර්ම තමයි. ඒ පරපඤ්ච ධර්ම තමයි. 
ඒ සංඥා තමයි. සම් සතයි තුළ සකරිය පැත්තකුත් තිසයනවා, අකරිය 
පැත්තකුත් තිසයනවා. සකරිය පැත්ත තමයි අරමුසණ් හැම සටහනක්ම, 
හැම ආකාරයක්ම, හැම ස්වාභාවික ලක්ෂණයක්ම, ඇති හැටිසයන්ම 
දැකගන්ට, එනසකාටම අරමුණ මතු සවනසකාටම අල්ලාගැනීමට 
සූදානම් හිතක් සතිසයන් සකරියව ඇති කරල ද නවා. සම් සවනසකාට 
හැඩගස්වන්ට රෑප ලාවනය කිරීම සඳහා සපළගැහී සිටින්නා වූ සම් 
සංඥා, සම් පරපඤ්ච, සම් ආශරව ධර්ම කරන සහාල්මන් අනන්තයි 
අපරමාණයි. ආන්න ඒ දිහාට වැඩි අවධානයක් සයාමු කරන්ඩ එපා, 
ඒක අකරියව දැනගන්න. සකරියව සගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුසණ් සිත 
නැවත නැවත සයාදවන්ඩ ඕනැ. ඒ සයාදවනසකාට සිත නා නා 
පරකාර කතන්දර පටන්ගන්නවා. සම්ක සමසහම වුණා නම් සහාඳයි 
සමසහම වුණා නම් නරකයි ආදී වශසයන්. එසහම නැත්නම් සම්ක 
තමයි සම් කියන්සන් ආදී වශසයන් තමන්සග අර චින්තාමය ඥාන, 
සුතමය ඥාන වැගිසරන්න පටන්ගන්නවා සම්කට. ආන්න ඒ පරවාහය 
පිළිබඳවතේ අකරිය අවසබෝධයක් සයෝගාවචරයා තුළ තිබිය යුතුයි. අන්න 
ඒ අකරියව සිදු වන සදයට සකරිය අවධානය සයාමු වුසණාත් සතිය 
විකෘති දවනවා. 
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ඒ නිසා සයෝගාවචරයා නැවත නැවතත් සිත සයදිය යුත්සත්, 
සිත සයාමු කළ යුත්සත්, සති දමා ගැසිය යුත්සත් මූල කර්මස්ථානසය් 
පරතයක්ෂයටමයි. ඒ පරතයක්ෂය වසා ලන්ට, ඒ පරතයක්ෂය හැඩ 
ගන්වන්ට සවස් මුහුණු අන්දන්ට තමයි අසප් පරණ මතක සංඥාවල් 
ඒ පරපඤ්ච, සම් ආශරව, සම් සංසයෝජ්න ධර්ම මතු සවන්සන. ඒවා මතු 
සවන බව නැත්නම් නිවන් දකින්ට කවදාකවත් බැහැ. ඒවා මතු 
සවනවමයි. සම් මතු සවන සද් වයඤ්ජ්න අනුවයඤ්ජ්න වශසයන් 
බලන්ට යන්ඩ එපා. වයඤ්ජ්න අනුවයඤ්ජ්න වශසයන් අරමුණම 
බලන්න ඕනැ. ‘න නිමිත්තග්ගාහි ්හාති. නානුබයඤ්ජනග්ගාහි ්හාති.’ 
ඒ අරමුණ සමසහම එනසකාටම, ආව සහාඳයි, සම්ක සමසහමයි 
කියලා එන සද් අනුව කවදාකවත් නිමිති ගන්න නරකයි. ඒවා 
ඔක්සකෝම ඒ සවලාවට වැක්සකසරන සකසලස් පරවාහ. ඒ 
සකදලේදසක යන්තන් හරි ගෑවුසණාත් කිරි කළයක් සදාවලා සගාම 
කඳුළක් වැටුණා වසග් අර ටික ඔක්සකෝම සකසලසනවා. පරතයක්ෂය 
යට ගිහිල්ලා ඒ සවනුවට අනුමාන ඥාන, චින්තාමය ඥාන පුදුමාකාර 
විදිහට පුරවාසගන තමන් බුදු වුණා වසග් හිතනවා. හිතන හිතන සද් 
සිද්ධ සවන්න පටන් අරගන්නවා. එේව ඒ නිසා පරඥා සනසවයි 
පඤේඤතේති කියලා කියනවා. පරඥාව විසින් පරක්සෂප්ණය කරන ල  
ද ේ පඤේඤතේතියයි. 

සමහර ඇත්තන්ට සම් ආශ්වාස පරශ්වාස සහෝ මූල 
කර්මස්ථානයට සිත දාලා ඒක සහාඳට තුනී සේසගන යනසකාට 
ඇසහන් රෑප සප්න්නා වාසග් සවනවා. චක්ඛු විඤේඤාණයට 
සමානවක්වත් ආහාර නැති සවනසකාට චක්ඛු විඤේඤාණය රෑප 
හදාසගන බලනවා. සම්ක ඇත්ත රෑසපකට වැඩිය සබාසහෝම සජීවියි. 
ඒ චිත්තක්ෂණ සහාඳසටෝම සපසනනවයි කියලා සයෝගාවචරයා 
සකාච්චරසදෝ රණේඩු කරනවා. සහාඳටම එකක් පැහැදිලියි, අරමුසණ් 
නම් හිත නෑ. ඒ වසග්ම ශබ්ද ඇසහනවා, හිනා සවනවා ඇසහනවා, 
සඝෝෂාවල් ඇසහනවා. කනට අපි ආහාර නැති කරනසකාට, ඒ 
සමාකද පරධාන වශසයන් සමසනහි කරමින් මූල කර්මස්ථානසය් සිත 
පවත්වනසකාට, කනට ශබ්ද ඇසහන්ඩ පටන්ගන්නවා. ඒ කියන්සන 
කන ශබ්ද හදනවා. ඒවට ශබ්ද විඤේඤතේති කියලා කියන්නට පුළුවනේ. 
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එේවා පඤ්ඤප්තියම තමයි. ඒක පරතයක්ෂ කරන සද්ට වඩා පරකටව, 
තමන්ට ඕනෑ සද්ම තමන් දකිනවා. ඒ නිසා පඤ්ාව විසින් 
පරක්සෂ්පණය කරන සද් පඤ්ඤතේති කියනවා. විඤේඤාණය විසින් 
පරක්සෂ්පණය කරන සද් විඤ්ඤතේති කියනවා. අපි කාය විඤ්ඤතේති 
කියනවා, වචී විඤ්ඤතේති කියලා කියනවා අනුන්ට අඟවන්න කරන 
ඉඟි. 

ආන්න ඒ වසග් ඉඟි රාශයික් සෑම ආයතනකම තිසයනවා. 
සම් නිවසනන් සමපිට නිවන ගැන සනාසලකා, මම සම් සෘ ේධිසයන් 
යන්ඩ ඕනෑ. එසහම නැත්නම් අනුන්ට බණ කියන්න ඉසගනගන්ඩ 
ඕනෑ. අනුන්ට කමටහන් සදන්න ඉසගනගන්ඩ ඕනෑ ආදී වශසයන් 
ලාමක ආශාවකින් යන ඇත්සතා, අනිවාර්යසයන්ම සමන්න සම් 
වැසේට අහු සවනවා. ඒ ඇතේදතා ඇඟ සවවුලනසකාට තවත් 
සහාල්ලලා පටන් අරගත්තට පස්සස්, අන්තිමට තමන් අර “පිස්සා 
නම් අතාක් දමයි අතාක් දමයි” කියලා අර සපාඩි ළමයින්ට 
කියනසකාට ඒ ළමයා අතක් දානවා. “පිස්සා නම් ඔළුව වනයි ඔළුව 
වනයි” කියලා කියනසකාට ඒ ළමයා ඔළුව වනනවා. ආන්න ඒ වසග් 
භාවනා කරන කට්ටියටත් ඒ අර පුංචි පුංචි එන සංඥාවල්, සමේවා 
සම් අනිවාර්ය වැඩ පිළිසවදළේදි ඇතුදළේ තිසයන ආශරව අනුශය ධර්ම 
සම් අලුත ්පරතයක්ෂ අරමණු සකලසන්ට හදන හැටි, ඒ නිසා ඒ වැඩ 
පිළිසවළ මං සහාඳට අකරියව (සකරියව සනසවයි සසච්තනිකව 
සනසවයි) අසච්තනිකව දැකගන්ට ඕනෑ කියලා බලාගන සිටිසයාත් 
කාලයක් යනසකාට සත්සරන්න පටන් අරගන්නවා සමේවා අපි 
ඉස්සර සකාච්චර උද්දීපනය කරලා උඩ තයිාසගන සම්වට 
නම්බුකාරද? සම්සකන් සවන්සන සමාකක්ද? පරතයක්ෂ අරමුණට 
යවන සිත නැති සවන එක විතරයි. අර එන රෑප විඤ්ඤතේති, එසහම 
නැත්නම් ශබ්ද විඤ්ඤතේති, ගඳ, රස, පහස සෑම සදයක්ම පුදුමාකාර 
විදිහට අපි සම් කයට ඇත ිආශාව නිසා හරියට සහායනවා. 

භාවනාව සහාඳට යමිනේ විපස්සනාසවහි හිත තැන්පත් 
සවනසකාට ඇඟ දිසග් කූඹි නලියන්න වසග් සත්සරනවා. ඇසහන් 
කදුළු වැක්සකසරන්නා වසග් සත්සරනවා. සදකනේදසන් දාඩිය 
වැගිසරන්නා වාසග් සත්සරනවා. ඇඟ ඇතුදළේ හිරි වැසටන්නා සස්, 
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හිරි ඇසරන්නා සස් නා නා විධ ඒ ඒ කට්ටියසග් සිංදු, ඒ ඒ කට්ටිය 
සංදර්ශන පවත්වනවා. ඉතින් අපි සමේවා සහායනවයි කියලා 
කියන්සන, එකක් මූල කර්මස්ථානය අමතක කරනවා. සදක සම් කයට 
සලඩ සවයිසදෝ සත්තු කයිසදෝ ආදී වශසයන් අර නිතය සංඥාසවන් 
කුමාර සැපසයන් හදාසගන ආපු සම් කය පිළිබඳව සලාකූ කලබලයක්, 
සලාකූ පරතිකරියාවක්, සලාකූ අසංවර භාවයක්, සලාකූ අකේෂානේති 
බවක්. නමුත් සම්ක සම් දුර්වලකමක් දනදමයි. දයෝගාවචරසයෝ විසින් 
සනාවිඳිය යුතු ද යකේ දනදවයි. දම් දවලාදවි කරනේන තිදයනේදනේ 
දමදහමයි: එන්ඩ එන්ඩ සතිය වැඩි කරන්ඩ වැඩි කරන්ඩ, ඒ 
සයෝගාවචරයාට කරන්ඩ සවන්සන මූල කර්මස්ථානය පරකට වුණත් 
අපරකට වුණත් රැචි වුණත් අරැචි වුණත ්ඇතුළත වුණත් පිට වුණත් 
වර්තමානසය් තිබුණත් නැතත් එහිම හිත පවත්වමින් සම් සවලාවට 
ඇසහන් කසනන් නාසසයන් දිසවන් ශරීරසයන් එන සහාල්මන් 
තිසයනව සන්, ආන්න ඒ සහාල්මන්, සහාල්මන් වශසයන් දැකදගන 
ඒවා සංඥා වශසයන් දගන සගෝචර අජ්ඣත්තික අරමුසණ් පවතින්නා 
වූ සතිය දිගට පවත්වනසකාට, අරසගාල්සලා ඇවිල්ලා නටලා නටලා 
නටලා නටලා සම් සයෝගාවචරයාසග් සිත ඉස්සර ඉස්සර සවලා නම් 
කඩාගන්නවා. පහු සවනසකාට කඩාගන්න බැරි සවනසකාට නිකම්ම 
පච සවනවා. 

ඒක හරියට සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගිහි සගය හැරලා යන්න 
ඉස්සර සවලා දවසස් සම් රජ්ජ්ුරැවන්සග නිසයෝගය පරිදි ඇවිල්ලා 
නටන්න පටන්ගත්ත නාටිකාංගනාවන් වසග්. සම් යසශෝධරා සද්විය 
ඉන්නවා. ඒ සිටියට සවනමම නාටිකාංගනාසවා ඉන්නවා කුමාරයා 
ඇඳට ගියාට පස්සස එයා පිනවන්ට ගායනය කරන්ට නලවන්ට ඉඟි 
බිඟි කරන්ඩ. කුමාරය බිතේතිය ිහාවට හැරිල කරබදගන හිටිය. 
අරසගාල්සලා හැති වැසටනකල් නැටුවා නැටුවා නැටුවා නැටුවා. 
නමුත් ඒක රස විඳින්න සකසනක් නැති නිසා අන්තිමට ඒ ඒ වීණා 
මත ඒ ඒ සංගීත භාණේඩ මත මුනින් වැටිලා සකළ වගුරවාසගන කට 
ඇරසගන ඔක්සකෝම නිදියගත්තා. කුමාරයා නැගිටලා බලනසකාට 
දැන් සප්න්න පටන්ගත්තා සම්ක අමසුසාසහානක් වාසග්. සමසතක් 
කල් විභූෂණ පාමිනේ සිත ආශාවලිනේ නැගිට්ටවන්නට සකාච්චරසදෝ 
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කුල්මත් කරන්ට දඟලපු නාටිකාංගනාවන්ට දැන් සමාකද සවලා 
තිසයන්සන. බැරි සවලාවත් කුමාරයා කීවා නම් ඒ සවලාසේ 
පලයල්ලා යන්ඩ කියලා, මීට වැඩිසය් හාත්පසින් සවනස් සදයක් 
සවනවා. කුමාරයා සකරැසේ ඇති දවනේන නටනේන ඇරියා. 

 තවත් උපමාවක් අටුවාසේ සපන්නනවා, කැසලන් සගනාපු 
කුළු මීසමක් සහාඳ හයිය කණුවක ගම්මැද්සද බැඳලා සහාඳ 
වරපටකිනේ බැනේ ට පස්සස උසග් අර කුළු ගතයි නිසා සබල්ල 
කඩාසගන පුළුවන් තරම් නටනවා. ඒ සවලාසේ ඌට ගහන්ඩවක්වත් 
හිටපන් කියන්ඩවක්වත් මත් කරන්ඩවත් අවශය නෑ. උසග් ශික්ෂණසය් 
එක අංගයක් තමයි ඒක. සහාඳසටෝම නටලා නටලා නටලා කණුව 
ගලවාගන්ඩත් බෑ. වරපට කඩාගන්ඩත් බැරි නම් අන්තිමට ඌ කණුව 
මුලම ලගිනවා. සම් වදගේම තමා සම් මූල කර්මස්ථානවලට හිත 
සයාදන්ඩ ගත්තහම සම් සංඥා, සම් පරපඤ්ච සම් සංසයෝජ්න ධර්ම 
පුදුම විදිහට උඩ දාන්න සගාජ්දාන්න පටන්ගන්නවා. ඒකට 
සයෝගාවචරයා, විසශ්ෂසයන්ම විපස්සනා සයෝගාවචරයා සූදානම් 
සවන්ට ඕනෑ. සූදානම් සවලා සමන්න සමතන තමයි සංවරය ඇති 
කරගන්ට ඕනෑ. ‘න නිමිත්තග්ගාහී ්හාති, නානුබයඤ්ජනග්ගාහී. 
යත්වාධිකරණ්මතං මනිධරියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සා පාපකා අක සලා ධම්මා අධවාස්ස්වයයුං, තස්ස සංවරාය 
පටිපජ්ජති’ සිත මූල කර්මස්ථාසනම තියාගන ඉන්නසකාට විවිධ 
උහුලු විහිළු පානවා. නිමිති පානවා. විවිධ අංග පාන්ඩ පටන් 
අරගන්නවා. සමේවා වයඤ්ජ්න අනුවයඤ්ජ්න සහාඳට පැහැදිලිව 
සපන්වන්ඩ පටන් අරගන්නවා. සයෝගාවචරයා හරියට අර සිද්ධාර්ථ 
කුමාරයාසග් උපමාව හරි, එසහම නැත්නම් කැසලන් සගනැල්ලා 
බැඳපු මීමසග උපමාව සහෝ නැත්නම් තණේහා රති රගා කියන 
තුන්සදනාසග නැටිල්සලදී සර්වඥයන් වහන්සස් බුදු සවන්න 
සපාේඩකට ඉස්සර බු ේධාංකුරයනේ වහන්සස් සකාසහාමද හැසිරැදණේ, 
අන්න ඒ වසග් උඹලා ඕන නැටිල්ලක් නටපං මම ඇහැක් සනාසේ 
ඇරලා බලන්සන් කියලා ඒ දිගටම ඉන්නසකාට ඉතාමත්ම සේගසයන් 
සමේව හති වැසටනවා. සමේවා ඉල්ලන්සනම අසප් කුප්පන ගතිය, 
සමාකකින් හරි පරතිකරියා කරන්න ගත්සතාත් ඒවාට පණ එනවා. 
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පරතිකරියාත් නැතුව පුද්ගලයා ඉන්නවා, අකරිය බැල්මකින් ඒක දිහා 
බලාසගන ඉන්නවයි කයින එක තමයි ක්ෂාන්ති පරතේපතේතිය 
කියන්සන. ඒකට තමයි උසප්ක්ෂාව කියලා කියන්සන, එක විදිහකට 
ඒක තමයි සංවරය කියලා කියන්සන. සම්ක විපස්සනාසවදි පමණක්ම 
සිදු වන සදයක්. 

ඒ නිසා විපස්සනා සයෝගාවචරයා ‘මනඤ්ච පජානාත් , ධයම්ම 
ච පජානාත් . යඤ්ච ත්දු යිං පටිච්ච උප්පජ්ජත්  සිංයයාජනිං,’ කියන 
විදිහට අපි චකඛ්ු විඤේඤාණය පහළ සවන්ට, රෑපයක් ඇවිල්ලා ඇහැට 
ආපාතගත සවනසකාටම ඔන්න අභිධර්මසය් චිත්ත වීි හැටියට 
කියනවා නම් භවඞ්ග චලනය, භවඞ්ගුපච්සේදය සිද්ධ සවලා ඔන්න 
පඤ්චද්වාරාවජ්ජ්න සිත පහළ සවනවා. සකාසහන්දෑ සම් ශබ්සද 
ආසේ? එතසකාට දූවසගන පණිවිඩකාරසයක් ඇවිල්ලා කියනවා 
ඇහැට. එතසකාට ඇසහ් සිත පහළ සවනවා. ඒ ඇසහ් සිත පහළ 
සවලා ඒ රෑසප් භාරගන්නවා. එසතන්ට යනකම්ම අපි කියන්සන 
සිංහසලන් සුද දැක්කා විතරයි. ස්තරියාවකේ  පුරැෂදයකේ  කියන්න 
දන්දන නෑ. සුද දැකක්ා විතරයි. සම්පටිච්ඡනය ඇති වුණැයි කියලායි 
සම්සකන් කියන්සන. දැන් ඇසහ් වැඩ පටන්ගත්තා. අන්න ඊට පස්සස 
තමයි සන්තීරණය, සවාත්ථපනය, ජ්වන ආදී ඒ ඇති වුණා වූ ඒ රෑප 
නිමිත්ත මත තීරණයක් ගන්සන. ආ සම් ඊසය ්දැකපු සකනාමයි, සම් 
හතුසරක් සම් මිතුසරක ්ආදී වශසයන් තීරණයක් ගන්සන. තීරණයක් 
අරසගන ඊට පස්සස් විවස්ථාපනය කරනවා; සවාත්ථපනය කරනවා. 

ඊට පස්සස් සම් මත්සත් පැන පැන ඒක රසවිඳලා අන්තිමට 
තදාරම්මණ වශසයන් තවත් චිත්ත ීථි දුවනවා අර දැකපු සද් මත 
තමන් ඇති කරගත්ත සංඥාව මත. ඒ නිසා ‘මනඤ්ච පජානාත් , ධයම්ම 
ච පජානාත් .’ කියනසකාට මසනෝ ධාතු මසනෝ විඤේඤාණ ධාතු 
වශසයන් සම්ක සවන් කරලා සපන්නනවා. අර මුල් අවස්ථාව චක්ඛු 
විඤේඤාණය පහළ වීම “සම්පටිච්ඡනය” කියන ඔක්සකෝම මසනෝ 
ධාතුසේ සකසලස් කිසි සදයක් ඇත්සතම නෑ, ඉතාමත්ම මූලිකම 
අවස්ථාව. සමන්න සම්තනදි සම් සයෝගාවචරයා දකිනවා කියලා 
සමසනහි කරන්න පටනග්ත්සතාත් අර මතු සවන්නා වූ රෑපසය් 
වයඤ්ජ්න ගැනීම, නිමිති ගැනීම නතර සවලා සමසනහි කිරීමට හිත 
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යනවා. දකිනවා කියලා සමසනහි කරන්න පටන් අරගන්නවා. 
සමසනහි කරන තාක් කල් ඒ දකින රෑසප් ස්තරීද පුරැෂද සහාඳද 
නරකද කියලා ඒ මත හිතින් පරපඤ්ච කිරීම, දිගින් දිගට දිගින් දිගට 
ඒ මත්සත් රමණය කිරීම නතර සවනවා. 

ඉතින් සම්ක ඇත්තටම සාමානය කාමාවචර කාම සලෝකසය් 
පුද්ගලසයකුට දඩුවමක් වසග් තමයි සපසනනස්න. ඒ මනුෂයයා 
හිතාසගන ඉන්සන සපර පින් කරලා ලැබිච්ච ඇස් සදක සහාඳ නිසා 
සමච්චර වටිනා රෑපයක් හම්බ වුණා කියල. සම්ක රස විඳගන්න 
සදන්සන නැතුව ඒ සවනුවට දකිනවා දකිනවා කියලා සමසනහි 
කරන්න ගියාම ඒ මනුෂයයාට සප්න්සන් ඒක නිකං මහ උයාගත්ත 
බත කන්න සදන්සන නැති ඊරිසියාකාරසයක් වසගයි. නමුත් 
සර්වඥයන් වහන්සස් කයින්සන, මතක් කරන්සන සමන්න සම් 
ආකාරයට ඒ දකින රෑපය මත තණ්හා දෘෂ්ටි මාන වශසයන් පරපඤ්ච 
කදළාත් ඒකාන්තසයන්ම අදයෝනිසසෝමනසිකාරයයි. ඒකාන්තසයන්ම 
සච්තනා පහළ සවනවායි ඒකාන්තසයන්ම කර්ම පථ දවනවා. 
ඒකාන්තසයන්ම සම් රෑපය අපි මවාගත්ත, ඒ රෑපයට පරතිකරියා කරන 
නිකං වහසලක් බවට, ඒ පරපඤ්ච සඤේඤා සඞ්කාර විසින් යටපත් 
කරන වහසලක් බවට පත් සවනවා. 

ඉතින් ඒක නම් සම් රසාස්වාදය කියලා කියන්සන්, ඒක නම් 
මනුෂයකසම් උසස්ම සදය කියලා හිතනවා නම්, සර්වඥයන් 
වහන්සස් කවදාකවත් ඒ ඇත්තන්ට ඒ ධර්ම සද්ශනා කරන්නඩවත් 
ශික්ෂා පද පනවන්ඩවත් යන්සන නෑ. උන්වහනස්ස් මත ු කරලා 
සදනවා සම්ක තමයි සංසාසර කියන්සන. සම්ක ස්වභාවසයන් 
සහජ්සයන් සවන සද්. සම්න්න සම්ක කඩාගන්න පළුුවන් එකම එක 
පුද්ගලයා මනුෂයයා පමණයි. එසහම නම් ඔහු දැනගන්ට ඕනැ මම 
දැන් අහු සවලා ඉවරයි. මම සංඥා ඇති කරලා ඉවරයි. මම පරපඤ්ච 
ඇති කරලා ඉවරයි. මම සංසයෝජ්න ඇත ිකරලා ඉවරයි. මට සම් 
දවසස මීට කලින් සම්න්න සම් සංසිද්ධියට වැසටන්න ඉසස්ර සවලා 
දම්ක දැකගන්න ලැසබ්වා කියලා, අර සයෝනිසසෝමනසිකාරය කිසයන, 
ඇති සවනසකාටම ඇති හැටිසයන් දැකගැනීසම් ස්වභාවයට රෑපය 
දකිනසකාටම සමසනහි කරන්න කටයුතු කරනවා නම්, ඒ පුද්ගලයට 
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සංසයෝජ්න ඇති සනාසවනවා සනාසේ. සකාච්චරසදෝ සංසයෝජ්න ඇති 
සවනවා. නමුත් ඒ සකසරහි පූර්ණ දහෝ සකරිය අවධානයක් සයාමු 
කරන්සන් නෑ.  

 දමතැනදී සතිසය සකරිය අවධානය සයාමු කරන්සන 
පරතයක්ෂයට. දකිනවා කියන ධර්මතාවට. එතසකාට ඒ දකින සද් මත 
ඇති වන ආශාවල් තරහවල් ඔහුට අකරිය සවනවා. සිදු සවන්න 
පටන්ගන්නවා. සම්ක සබාසහෝ කාලයක් රෑපය මත දකිනවා කියලා 
සමසනහි කරමින් ඉන්නසකාට ඉන්නසකාට තමයි සම්ක මට මම 
ඉස්සර හිතාසගන හිටිසය හතුසරක් කියලා සන්. නැත්නම් අර හාවා 
බුදියාගන ඉන්නසකාට එක පාරටම සඩෝං ගාලා ශබ්දයක් ආපුවාම 
හාවා හිතුසව අහස දපරදළනවා කියලා තමයි. නමුත් ඌ ආපහු 
ගිහිල්ලා එතැනට ගිහිනේ බලනසකාට සත්සරනවා, අර නින්සදදි බය 
වීමක් මිසක්කා, සබලි සගඩියක් වැටිලා තිසයනවා තල් අත්තක් උඩට. 
ඌ ආපසු ගිය නිසයි දැකස්ක. ආන්න ඒ වසග් සම් සිංහයාසග් විශාල 
උපකාරයකින් සතාරව හාවා කවදාකවත් යන්සන නෑසන. 

එන්න ඒ වසග බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සිංහ උපකාරයක් තමයි 
කරන්සන. ඒ දැකපු සද්ම නැවතත් නැවතත් මුල ඇත ි තාසලන්ම 
දැකගැනීම සඳහා දකින බව සමසනහි කරන්න. කවදාකවත් ඒ තමන් 
හිතාගත්තු, ඒ තමන් මවාගත්තු රෑසප දිසග් ගිසයාත් කවමදාකවත් 
සගාඩ එන්න සවන්සන නෑ. ඒක නිසා සම් සවලාසවදි මනස වැඩ 
කරන්සන සකාසහාමද, ඒකට ඇති වුණා වූ ධර්මතා වැඩ කරන්සන 
සකාසහාමද, ඒ ධර්මතා කවදාකවත් නරකයි, සහාඳයි නරකයි කියලා 
සවන් කරන්න. අනිවාර්යසයන්ම අවශය කරලා තිසයනවා සහාඳ 
සහාඳ වශසයනුත් නරක නරක වශසයනුත් සිතට දැනගන්න අරින්න. 
එතසකාට තමයි ඒ පුද්ගලයට මනස කියන්සන සම්කයි, ඒකට ආව 
ධර්මතාව කියන්සන සම්කයි, ඒ මැද ඇති වුණා වූ පරතයුතේපන්න ධර්ම 
වන සංසයාජ්නය කියන්සන සම්කයි ආදී වශසයන් සහාඳට 
විසඳගන්න ඕනෑ. සම් කාලය තුළ සයෝගාවචරයාසග් සමානම ගුණ 
විසශ්ෂයක්වත් ඇති සවනස්න නෑ. හුඟසදසනක් හිතනවා සම් භාවනා 
කරන්න පටන් ගත්තම අං එන්න ඕනෑ. සම් විදිහට සම් විදිහට සංවර 
සවන්ට ඕනෑ. සංවර සවනවා නම් හැබැයි, සතයය සත්රැම්ගන්ට 
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තමන්ට පහසුයි. නමුත් ඒක හුදු රඟපෑමක් පමණයි. නමුත් සම් 
රඟපෑම පහු සවනසකාට ඔහුට සලාකු වාසියක් සවනවා, සහ්තුවක් 
සවනවා. එසහම නැත්නම් අපිට සම් සිද්ධිය සහසුද්සදන් දැකගන්න 
බැරි සවනවා. 

නමුත් සම්ක සනසමයි භාවනාසවන් ඇති සවන ශකි්ෂණය. 
භාවනාසවන් ඇති සවන ශික්ෂණය නම්, සම් වසග් සවලාවක 
සංසාසර සමසතක් කල් අපි සම් භාවනා සනාකර සකාච්චර නම් 
සංසයාජ්න ධර්ම පහළ කරන්න ඇද්ද? සකාච්චර ඇත්ත කියකියා අපි 
ඇත්ත සබාරැ වශසයන් සත්රැම්ගන්න ඇද්ද? සම් සතිය විසින් ඇති 
කර සදන ඒ පරතයක්ෂසය් හැටි සමසහමයි. පරතයක්ෂය මත අපි 
වගුරැවන ආශරව ධර්ම සමසහමයි, අනුසය ධර්ම සමසහමයි. සංඥාවල් 
සමසහමයි. පරපඤ්ච සමසහමයි කියලා සත්රැම්ගත්ත සද්වල් 
දකිනසකාට අපිට ආසය් දුක මවන්ට සවන කවුරැවක්වත් සදවි 
සකසනක් ඕනැ නෑ. සම්පූර්ණ මැවීම කරන්සන අපමියි. අවිදයාව පලු 
සදකකට සත්සරනවා, ඇත්ත ඇති හැටිසයන් සනාදැනීසම් අවිදයාව 
සහ නැත්ත ඇත්ත කර සපන්වන අවිදයාව කියලා සදකක්. ඒසක 
භයානක සද් තමයි නැත්ත ඇත්ත කරලා සපන්වන්න හදන අවිදයාව. 
ඒක නම් කවමදාකවත් සකසනකුට තව සකසනක් සවු කරන්න බෑ. 

සම් නැත්ත ඇත්ත කරලා සදන, නැත්නම් ඇත්ත නැත්ත 
කරලා සදන සම් මිච්ඡා පටිපත්ති අවිජ්ජ්ා කියන එක පුද්ගලසයකුට 
අයිති සදයක් සනසමයි. අපි හිතුවට, ඒක අපි තුළ කරියාත්මක වුණාට 
ඒක අපටි අයිති සදයක් සනසමයි. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම සද් 
තමයි, කරියාත්මක සවනසකාටම ඒක දැනගන්නවා. ඒ තරම් විශිෂ්ට 
ඥානයක් සවන සමානම සසතකුටවත් නෑ. මනුෂයයාට ලබන්න 
පුළුවන්. ඒක තමයි සශර්ෂඨ්ම ද ේ. ඒ නිසා අවිදයාව තිබිය යුතුමයි, 
නැත්නං නිවනකේ නෑ. නමුත් සම් අවිදයාව, අවිදයාව වශසයන්ම 
දැකගන්න ඕනෑ. ඒ වසග්ම තමයි කාටවත් සවන සකසනකුට උදේ 
කරන්නත් බෑ සම් අවිදයාව සම්බන්ධසයන්. ඒ නිසා අවිදයාව 
සම්බන්ධසයන් නිතසරෝම සෑම දැකීමක්ම කරියාත්මක සවනවා. මට 
සම්ක දැකගන්න ලැසබ්වා, සම්ක පහු වුදණාතේ අල්ලන්න අමාරැයි, 
එනසකාටම දැකගන්න ලැසබ්වා කියලා සම් අදහස තිසයන්න ඕනැ. 
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සමේවත් අනිතයයි. සම්කක් දුකයි සම්කත ්අනාත්මයි. ඒ නිසා මට 
සම්ක එනසකාටම දැකගන්න පුළුවන්කමක් තිසයන නිසයි, 
සර්වඥයන් වහන්සස් බාහියට කථා කරලා කිේදේ ‘දි්ට්ඨ දිට්ඨමත්තං 
භවිස්සති’. දැකීම හුදු දැකීසමන්ම නතර සවන්න පුළුවන්. ඒ මතුමත්සත 
පරපඤ්ච කිරීම අනිවාර්යය නෑ. ඒ නිසා බාහිය, දැකීම දැකීම පමණින් 
නතර කරන්න. නතර කසළාත් සමතනත් නෑ එතනත් නෑ, ඒ සදක 
අතරමැදත් නෑ. මනසත් නෑ ධර්මත් නෑ. ඒ සදක අතරමැදි ඒ 
සංසයෝජ්න ධර්මත් නෑ. 

ඒ නිසා සම්ක සම් බුදුරජ්ානන් වහන්සස් ඇති කරපු සදයක් 
සනසමයි. බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සම් පුරැද්ද නිසා අපි දකින සද්ට 
කරැණු එකතු කරලා. ඒක අසප් තාසලට වනසසගන අසප් තාසලට 
සකසලසසගන ඒ මතුමත්සත් රණ්ඩු කරන නිසා තමයි සම් වාද විවාද 
කලහ තුවං තුවං සපසුඤ් ඤං ඔක්සකාම තිසයන්සන. අපි අර මුලට 
හිත සගනිච්චා නම් චිත්ත වීථිදයේ අපට සහාඳට සත්සරනවා, සම්ක 
ඕනැ නම් සුසබ්ට දකින්න පුළුවන්, ඕනෑ නම් අසුසබට දකින්න 
පුළුවන්, එසහමත් නැත්තං සුභ අසුභ නැති තැනටත් දකින්න පුළුවන්. 
රහතන් වහන්සස්දග තිසයන සශර්ෂ්ඨත්වය, වන්දනීයත්වය එච්චරයි. 
පෘථග්ජ්නයා පටන්ගන්සන රහත් සවලා තමයි. සවන විදිහකට 
කියනවා නම් චිත්ත වීිසය් මුලදි කිසිම ක්සල්ශයක් නෑ. නමුත් ඉතාම 
සීගරසයන් අර පුරැදු තාසලට සකසලස් වගුරැවලා අර වීිසය ්අපිට 
ඕනැ ගඳගස්සවලා ඒ මතු මත්සත් ඒක ඔප්පු කරලා සදන්ට දඟලන 
දැඟලිල්ලක් නිසා තමයි, සම් සලෝසක සම් වාද විවාද රාශියක් සවලා 
තිසයන්සන්. 

බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්සග් ධර්මය වාසදකට තුඩු සදනවා නම්, 
ඒ තිසයන්සන් වලිසග අල්ලලා. ආඳා යවා වල්පත ගත්තා සස් 
පස්සසන් වලිසග ඇල්ලුසවාත් නම් අමාරැයි. නමුත් සවන කරමයකුත් 
නෑසන, අපිට තිසයන්සන වරද්ද වරද්ද වරද්ද වලිසගන් අල්ලසගන 
මීට පහුසවනිදා සම් වලිගය මීට වඩා ටිකක් මුලින්, තව දවසක කඳින් 
තවත් ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සබල්සලන්ම අල්ලගන්ට ඕනැ 
කියලා, අනුපූර්ව පරතිපදාවට යනසකාට සම් නාම රෑප ධර්ම සදසක්ම 
සංසිද්ධිය දැකගන්නවා. සමසතන්ට යනසකාට ඉතාම ගැඹුරැයි 
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ධර්මය. සම් ධර්මය කවදාකවත් පටන්ගත්ත මුලකේ නෑ. සම් ධර්මය 
කවදාකවත් සකළවර සවන තැනක් නෑ. සම් ධර්මසය ජ්ාති සදකකුත් 
නෑ. සම් ධර්මසයන් අපටි තිසයන්සන, ඒ ඇති තාක් තත්ත්වය ඇති 
සැටිසයන්ම දැකගැනීම පමණයි. ඒ සඳහා අනිවාර්යසයන්ම අසප් ඇති 
අඩුපාඩුකම්, අවිදයාව වසග් සද්වල් අවශය කරනවා. නමුත් ඒ සද් 
චකරීයකරණය කරලා, නැවතත් ඒක විදයාව පිණිස පිහිටුවාගැනීසම් 
එකම හැකියාව තිසයන්සන් මනුෂයයාටයි. විසශෂ්සයන්ම සමයක් 
දෘෂ්ටික ඇත්තන්ටයි. එයිනුත් ඒ සඳහා ගත කරන සයෝගාවචර පිරිසක් 
සවච්චහම ඒ කරන උත්සාහය පවා පුදුමාකාර විදිසහ් ආර්ය 
පර්සය්ෂණයක් බවට පත් සවනවා.  

ඒ නිසා අපිට සමසතක් කරසගන ගිය වැඩපිළිසවදළේදී යම් 
තාක් ඩිංගිත්තක් සහෝ පහු සවලා සහෝ සතිය පිහිටුවාගන්න පුළුවන් 
ශක්තියක් ඇති සවලා තසියනවා නම් අධිෂ්ඨාන කරන්ට ඕනෑ, ඒ 
අරමුණ මතම හැකි තාක් මීට කලින්, මීට සපාේඩකට කලින් සතිය 
ඇති කරගැනීම තමයි සයෝනිසසෝමනසිකාරයට සදන්න පුළුවන් 
සහාදම අර්ථකථනය. ඒ නිසා සයෝනිසසෝමනසිකාරය ඇති කරගැනීම 
තමයි, දම් විදයාව. සම් අවිදයා නැති කරගැනීසම් පරසතාසඝෝෂයත්, 
සයානිසසාමනසිකාරයතේ. අනුනේ කියන ද ේ ඇහුම්කන් සදන්න ඕනැ, 
සමන්න සමසහම වයාකරණයකට සම්ක වැඩ දවනේදන, සමන්න 
සමසහම සමීකරණයට යන්සන කියලා. ඒ වාසග්ම 
සයෝනිසසෝමනසිකාරය ඇති කරගන්න ඕනෑ. එතසකාට ඔන්න 
සමයක් දෘෂ්ටිය පහළ සවනවා. ඒ නිසා අපි සම් මනස පිළිබඳව 
ඉසගනගත්තත් කය පිළිබඳව ඉසගනගත්තත් ඒ ඉසගනගන්නා කරැණු 
වසග්ම අපි කරසගන යන භාවනාව මීට වඩා සමීපව උත්සන්නව 
ඇති සවනසකාටම දැකගැනීසම් ශක්තිය එළඹ සිටීසම් සතිය වැඩි 
සවන්ට වැඩි සවන්ට සම් ධර්මසය් ඇත්තා වූ රසවත් බවතේ වැඩි 
සවනවා. 

සියලුසදනාටම ඒ විදිහට සම්ක පරසතාසඝෝෂයක් සේවා, 
සයෝනිසසෝමනසිකාරයට රැකුලක් සේවා කියන පරාර්ථනාසවන් අදට 
නියමිත ධර්ම සද්ශනාව සමතනින් අවසන් කරනවා. 
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දමම උතුම් ධර්ම දානයට 
දායකතේවය. 

• නාවල පදිංචිව සිටි ආදරණීය සදමාපියන් වන බර්ටි සමනඩ්ිස් 
මහතාටත් බන්දු සමන්ඩිස් මහත්මියටත් ගාල්සල් පදිංචිව සිටි 
ආදරණීය සදමාපියන් වන අයි. ජී. පියතිලක මහතාටත් ගුණවතී 
පියතිලක මහත්මියටත් සලාකු අම්මා වන විමලා ද සිල්වා 
සමනවියටත් නිවන් සවු පතා දරැ මුණුපරුන් විසනි් සමම උතමු් ධර්ම 
දානයට දායකත්වය සලසන ලි. 

• අම්බලන්සගාඩ ධර්මාසශෝක විදයාලසය් විශරාමික ආචාර්යවරැන් වූ 
පරසලෝ සැපත් ඒ. කරැණාරත්න ද සිල්වා (ඒ. සක්. සර්), ධර්මා ද 
සිල්වා (ඒ. සක්. මිස්) සදාදර සදමේපියන්ට නිවන් සුව පතා එම 
දියණිවරැ. 

• සමල්බර්න් නවුර පදිංචි කසුුමා ජ්යසිංහ මහත්මිය - පරසලෝ සැපත් 
තම ස්වාමි පරුැෂයාට සහ සදපාර්ශ්වසය්ම මාපියන්ට පින් පිණිස. 

• සමල්බර්න් නවුර පදිංචි මවදය අසබ්ගුණරත්න මහතා සහ මවදය 
ඉන්ද්රානි ගුණරත්න මහත්මිය - අංක 259, තලාතුඔය පාර, 
ගුරැසදණිය පදිංචිව සිට පරසලෝ සැපත් කැප්ටන් ගණුරත්න මහතා 
සහ ඩී. එම්. ගුණරතන් මහත්මිය සහ අංක 638, මුල්සල්රියාව, 
අංසගාඩ පදිංචිව සිටි ඒ.පී. සිල්වා මහතා සහ සේසි කුලතුංග 
මහත්මියට පනි් පිණිස. 

• බම්බලපිටිසය්, මල්ලිකා නිවාසය - සසත් මැදුසරහි පදිංචිව සිට 
වසරකට සපර පරසලෝ සැපත්, ජීවිතසය් අවුරැදු 30 ක පමණ 
කාලයක් ධර්ම ගුරැවරියක හා උපසද්ශිකාවක සස් කටයුතු කළ 
සුවිනීතා පරනාන්දු සමසනවිය කෘතඥතා පූර්වකව අනුස්මරණය 
කරමින්, එතුමියටත් සදපාර්ශ්වසය්ම පරසලෝ සැපත් සදමාපියන් සහ 
සියලු නෑදෑ හිත මිතුරනට්ත් පින් පිණිසද, ඒ සැමටත් අපට ශ්රී 
සද්ධර්මය පහදා සදන සියලු ගරැ ස්වාමීන් වහන්සසල්ාටත් සියලු 
කලයාණ මිතරයන්ටත් සලෝ වැස ි සියලුසදනාටමත් ධර්මාවසබෝධය 
පිණිසද කරන ුලබන සමම ධර්ම දානයට දායක වන්සන් සපර්මින්ද සහ 
දිල්රැක්ෂි පරනාන්දු සදපළය.ි 
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• බලන්සගාඩ වසන පින්වත් සක්. සක්. සිරිසස්න මහතා සහ උමා ද 
සමල් මැතිනයි විසින් - ධර්ම මාර්ගසය් ගමන් කරන සයෝගාවචර 
භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකාවන්සග් සතිය දියුණු වී නිවන් 
සදාරටුව විවෘත වී, ශාසනය දිදුළවමින් බැබසල්වා! යන පරාර්ථනය 
ඇතිව, එසස්ම ‘ඒ පින් මහිමසයන්, සත්පුරැෂ කලයාණ මිතර ඇසුර 
හරහා නිර්මල සද්ධර්මය ශරවණසයන්, අපරමාද වීර්යසයන්, 
සයෝනිසසෝ මනසිකාරය පහිිටුවමින් ධර්ම මාර්ගසය්ම යාමට සම් 
සදපළට සම් පිනම මූලික සේවා’යි අපි පතමු. 

• උඩහමුල්සල් පදිංචි මවදය එස්. ආර්. සමරතුංග මහතා - පරසලෝ 
සැපත් තම පියාණන්ට පින් පිණිස සහ මවට දීර්ඝායුෂ පැතීම පිණිස; 
මවදය පදම්ා සමරතුංග මහත්මිය - පරසලෝ සැපත් තම සදමාපියන්ට 
පින් පිණිස. 

• නිලූ දිසානායක මහත්මිය - ධර්ම දානමය කුසලානිසංසය පිණිස 

• නවසීලන්තසය් පදිංචි ලතා රාජ්පක්ෂ මහත්මිය විසනි්, මිය ගිය සියලු 
ඥාතීන්ට පින් පිණිසත් සසර දුකනි් මිදී නිවනින් සැනසීම පිණිසත් 
සමම ධර්ම දානමය කුසලය දහේතු සේවා! 

• නවසීලන්තසය් පදිංචි සමන් සසාසහායුරා සහ සමුද්රා සසාසහායුරිය 
විසින්, තම සදමාපියන්ට සහ පවුසල් දූදරැවන් ඇතුලු සියලු ඥාතීන්ට 
ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• කැන්බරා නවුර පදිංචි අරැණි විසජ්තුංග මහත්මිය විසින් - මියගයි 
සියලු ඥාතීන්ට පින් පිණිසත් සසර දුකින් මිදී නිවනින් සැනසීම 
පිණිසත් සමම ධර්ම දානමය කුසලය දහේතු සේවා! 

• සංජීව අසබ්රත්න සසායුරා - පරසලෝ සැපත් නිහාල් අසබ්රත්න 
පියාණන්ට පනි් පිණිස 

• නිස්කා ජ්යසකාඩි සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• සපර්මා පරනාන්දු සසායුරිය - තම රැකම්න් පුතාට ධර්මාවසබෝධය 
පිණිස 
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• මල්ලිකාරච්චි සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• කුසුමා නානායකක්ාර සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පණිිස 

• සඩාරීන් වීරසිංහ සසායුරිය - ධර්මාවසබෝධය පිණිස 

• මාසනල් කපුරැසග් සසායුරිය - පරසලෝ සැපත් පනු්චි අම්මලා 
(සලිනා සහ චන්ද්රා) මහත්මීන්ට පනි් පිණිස 

• ඩී. එම්. ඉලංගසකෝන් සසායුරිය - පරසලෝ සැපත් තම සක්. ඩී. එස්. 
ගුණරත්න ස්වාමි පුරැෂයාට පින් පිණිස 

• කුලියාපිටිසය් වසන වසයෝවෘද්ධ සුභසිංහ මෑණියන්ට චිර ජීවනය 
පරර්ථනා කර සිටිමු. 

• පාදුකක් ජ්යන්ති පාසර් පදිංචිව සිටි තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි පුතාට 
උතුම් නිවනින් සැනසමී ලැසබ්වා. 

දායකත්වය දුන් සැමට සතරැවන් සරණින් චතුරාර්ය සතය ධර්මය 
අවසබෝධ වී පරාර්ථනීය සබෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම උදා 

සේවා! යි සමත් සිතින් පරාර්ථනා කරමු. 

2020 ඉලේ මස 25 වන දා.  
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ධර්මද ේශනා සකසේ කිරීමට සහාය දුනේ 
පිනේවතුනේ හට කරන පුණ්යානදුමා නාව  

අප අරණය දසේනාසනසය් භාවනා වැඩසටහන් සම්බන්ීකාරක 
මහත්ම මහත්මීන්සගන් මීට ඉහතදී කරන ලද ඉල්ලමීක් අනුව, අරණය 
දසේනාසනයට සම්බන්ධ දායක දායිකාවන් සබාසහෝ පිරිසක් ධර්ම 
සද්ශනා පිටපත් කිරීම, නිවැරදි කිරීම, ටයිප් කිරීම ආදී කටයුතුවලින් 
අපට උපකාර කළහ. සමම සද්ශනා කාණ්ඩය ඉතාම සකටි කාලයකදී 
ඔබ අතට පත් වනේදනේ ඔවුන් අපට දැක්වූ එම කාරැණික සහසයෝගසය් 
පරතිඵලයක් වශසයනි. ඉදිරි කාණ්ඩද සමසලස ඔබ අතට පත ්කිරීම 
අපසග් අභලිාෂයයි. 

ඒ මහඟු කාර්යය සවනසුවන් පහත නම් සඳහන් දායක 
දායිකාවන්ට අපි සගෞරව පූර්වකව පුණානුදමෝ නා කරමු. සමම නාම 
සල්ඛනය සකැසීසම්දී කිසි යම් අතපසු වීමක් සිදු වී ඇසතාත් ඒ ගැන 
අපසග් කනගාටුව පරකාශ කරන අතරම, එම අතපසු වීම් දන්වා එවන 
සමන් අපි සගෞරවසයන් ඉල්ලමු. ඉදිරි කාණ්ඩවලදී ඒවා නිවැරදි 
කිරීමට  බලාසපාසරාත්තු සවමු. 

• අනුලා සපර්මචන්ද්ර සසායුරිය - ඩසනඩින්, නවසීලන්තය 

• අයිරින් සුබසිංහ සසායුරිය- සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• භාමනී කුමාරසස්න සසායුරිය - මහරගම 

• පද්මා රත්නායක සසායුරිය – සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• සඩාරීන් වීරසිංහ සසායුරිය - බත්තරමුල්ල 

• තශිකා මහනාම සසායුරිය- අලුසබෝමුල්ල 

• එම්. මාරසිංහ සසායුරිය- මාලසබ් 

• උසද්නි තිලකරත්න සසායුරිය - නක්කාවත්ත 

• මාලනී විකරමාරච්චි සසායුරිය - උදම්මිට 

• ලිලන්ගා බාලචන්ද්ර සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• මැණික් බස්නායක සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 
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• ගංගා ජ්යවිකරම සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• පද්මා සමරතුංග සසායුරිය - උඩහමුල්ල 

• ඩයනා සමරසිංහ සසායුරිය - කෑගල්ල 

• නන්දනී වනිගසස්කර සසායුරිය - ඕක්ලන්ේ, නවසීලන්තය 

• අරැණ ලක්මාල් සසායුරා - නවසීලන්තය 

• ඉෂංකා සමරවීර සසායුරිය - සහෝමාගම 

• ලක්මාල් නන්දසිරි සසායුරා - මාසබෝදල 

• විසජ් අලංකාරසග් සසායුරා - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• විමල් ගමසග් සසායුරා- සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• බන්දු ගමසග් සසායුරා- සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• චමිලා ජ්යවර්ධන සසායුරිය - සිේනි, ඕස්ට්රේලියාව 

• පරියංකා සමාල්ලිසගාඩ සසායුරිය- සබාරලැස්ගමුව 

• නදීෂා දිලිනි සසායුරිය - ඇඹිලිපිටිය 

• අනූෂා ගුණරත්න සසායුරිය - කුරැණෑගල 

• උදානී හිරන්තිකා සසායුරිය - කැළණිය 

• නදීෂා සමරසකෝන් සසායුරිය - උලපසන් 

• දමිත් අමරසකෝන් සසායුරා - බියගම 

• ඉසුරැ සකාඩිතුවක්කු සසායුරිය- රාවතාවත්ත, සමාරටුව 

• සෂහාන් සංජීව සසායුරා - මීතිරිගල 

• සුනිතා දිසානායක සසායුරිය - සකාළඹ 

• ගයනි සුමතිපාල සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• මදුෂිකා නිසම්ෂා සසායුරිය - සමල්බන්, ඕස්ට්රේලියාව 

• මදුෂ්කා අලුත්සග් සසායුරිය - සිේනි, ඕස්ට්රේලියාව 

• දිලිනි ද අල්විස් සසායුරිය - සිේනි, ඕස්ට්රේලියාව 

• සුරන්ගනී සමරසිංහ සසායුරිය- බරිස්සබ්න්, ඕස්ට්රේලියාව 
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• ධම්මිකා සවල්ගම සසායුරිය - මැදසගාඩ, නාත්තන්ඩිය 

• සුනිල් රත්නායක සසායුරා - මැදසගාඩ, නාත්තන්ඩිය 

• මල්කාන්ති ජ්යසිංහ සසායුරිය- නුසග්සගාඩ 

• චම්පා කන්නන්ගර සසායුරිය - මහරගම 

• සද්විකා සමන්ඩිස් සසායුරිය - නාවල 

• නිලූ දිසානායක සසායුරිය - තලවතුසගාඩ 

• සරෝහිනී සහට්ටිසග් සසායුරිය - ඕක්ලන්ේ, නවසීලන්තය 

• චතුරිකා කාරියවසම් දුව ඇතුළු ටයිප් කිරීම කළ කණ්ඩායම 

• සමන් සසායුරා සහ කුමුදු සමරනායක සසායුරිය - සහෝමාගම, 
ධර්ම සද්ශනා ටයිප් කර දී එම දායකත්වය දැරීම සවනුසවන් 

• සච්තක ජ්යසසෝම පුතා ඇතුළු (සකාලිටි පරින්ටර්ස්) සහායක 
කණ්ඩායම 
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