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මදුලට විකණිීම සඳහා වහෝ ලාභ ලැබීම පිණිස ෙන සයිලු ආකාරවයේ 
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ධර්ම  දානයක  ි  ද 
මුදලට විකිණීම සපුරා තහනම් වෙයි. 

කත ුහමිියනේවගේ දහම් වපාතේ ලබාගත හැක ිසේථමාන  

1.  සනුලිේ විවේසංිහ මහතා – 39/10, ශානේත රීටා පාර, ගලේකසිේස. 

2.  වහේමමාලා ජයසංිහ මහතේමිය 
29/8, පැඟිරිෙතේත මාෙත, මිරිහාන, නවුගේවගාඩ. 

3.  චනේදන විවේරතේන මහතා  
 23/79A, 1 ෙන පටමුග, ධමමපාල වපවදස, තලෙතවුගාඩ. 

4.  සේටැනේල ිසූරියාරච්චි මහතා – 25, කඩ වීදිය, වදේොවලේගම. 

5.  එසේ. ඒ. ලයනලේ මහතා 
 140/19, රැහණුයසුරිි උදයානය, හකේමන පාර, මාතර. 

6.  සරිිමා විවේරතේන මහතේමිය – 15, ඇලපාත, රතේනපුර. 

7.  ඒ. ජී. සරතේ චනේ්රරතේන මහතා 
 ‘සමනේ’, ඇරැෙුල හංදිය, කනේඩලම පාර, දඹලුේල. 

8.  වේ. ඒ. ඩී. ජයමානේන මහතා 
 ජයමානේන ෙතේත, ලබයුාය, කරුැණයෑගල පාර, කලුයිාපිටිය. 

9.  මහාචායය වකේ. එම්. විවේරතේන, දනේත විදයා පීඨය, 
 වපේරාවදණි විශේෙ විදයාලය, වපේරාවදණිය. 

10.  වෙදය ප.ී වීරසංිහ මහතා 
   බණයේඩාර බලුංකලුම, ලංකාරාම පාර, අනරුාධපුර. 

11.  ආස. ඒ. චනේදි රණයසංිහ මහතේමිය  
   සේටඩුිවයෝ ‘චායා’, වරෝහල හනේදිය, වපාවළානේනරැෙ. 

12.  වනේරා විවේසනුේදර මහතේමිය  
 ඉළුකේපිටිය වබවහතේ ශාලාෙ, ඉළුකේපිටිය, ගැටහැතේත. 

13.  ඩී. ස.ී ඒ. නශිේශංක මහතා – 91A, ෙුඩ්ෙසඩ් පාර, ගාලේල. 

14.  පියානස සමරවකෝනේ මහතා 
 සදුුෙැල ිපැලැසේස, කරිිනේද, තසිේසමහාරාමය. 
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හුඳින්වීම 
(පරථමම මු්රණ ) 

විදශයනා භාෙනාවේදී පිළපිැදිය යතුු මනසකිාර විධිය සහ 
ආනාපාන සත ි භාෙනාවේ ධමමානපුසසනාෙ අළලා වදේශිත වමම, 
“විදසනුේ උපවදසේ” වදසමු, ධමමපදවයේ එන ගාථමාෙක අථමම කථමනයක 
සේෙරෑපවයනේ විකාශනය ෙනේනක.ි භාෙනාෙට උපකාරෙතේෙන කිසියම් 
වදේශනයකේ පටිගත කරවදන වමනේ පූජය නෙගමවුේ සගුුණයසාර 
සේොමීනේෙහනේවසේ විසනිේ කරන ලද ඇරැයමුකේ අනෙු, මීතිරිගල 
නසිේසරණය ෙනවයේ ෙැඩවෙවසන අෙධිවයහිදී අප විසනිේ වමය වදේශනා 
කරනේනට වයදුණි. වකවසේ වෙතතේ වපාදුවේ වයෝගාෙචරයනේට 
පරවයෝජනෙතේ විය හැක ියම් යම් දෑ වමහදිී කයිැෙුන ුබැවිනේ වදේශනය 
වමවසේ මු්රණයදොරවයනේ එළදිකේවීමට තරීණයය කවළම.ු සසර දුකේ 
වකළෙර කරගැනමීට දිෙ රෑ වනාතකා වෙර ෙඩන වයෝගාෙචර 
පිනේෙතනුට වම් කඩුා වපාත දිරියකේම වේො! 

විදසනුේ උපවදසේ වදසමු ම්ුරණයය කරො ධමම ානනයකේ ෙශවයනේ 
වබාන හැරීම මැනැෙැය ිවයෝජනා කළ මහාභාරකාර තැනේපතේ ය.ූ මාපා 
මහතා, එහ ි ම්ුරණයය බම්බලපිටිවයේ ෙිරරාරාමවයේ ෙැඩ විස ූ අපෙතේවී 
ොනළ පූජය කසේසප හමිිපාණයනේ ෙහනේවසේ විසනිේ මහාභාරකාර 
වදපාතවීම්නේතවුේ පිහටිෙුන “කාශයප භාරය”  (Bhikkhu Kashyapa 
Trust) මගනිේ කරවීමට විධිවිධාන වයාාන ඇති බෙ දැනගනේනට ලැබුණි. 
එබැවිනේ වමම ධමමානනමය කශුලය, වදසුමට ඇරැයමු් කළ පූජය 
සගුණුයසාර හමිිපාණයනේට වමනේම අපෙතේවී ොනළ පූජය කසේසප 
හමිිපාණයනේටතේ මහාභාරකාර මාපා මහතාටතේ පරම ශානේත නිෙනේ 
සෙුය පසකේ කර ගැනමී පිණිස වහේත ුොසනා වේොය ිපතම.ු 

වමයට, සසනුේ ලැදි 
කටකුරුැනේවදේ කානණයනනේද හකිෂු 

පහනේ කණයෙු ආරණයය වසේනාසනය 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම  
1996.11.10 
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කටකුුරුනද්ද් ඤාණනන්ද සදහම් දසනසුන ්භශර  

පරකශනක නදිදදන  

  ‘කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය’ පූඡ්ය 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසනිේ සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථම හා වදේශිත ධමම වදේශනා පිරිසදිු ධමම ානනයකේ ෙශවයනේම 
ධමම පිපාසති වලෝකයාහට පරානනය කරිීවම් උනේෙහනේවසේවගේ 
අභමිතාථමමය ඉට ු කරිීමට ඇප කැප වී සටිිය.ි වම් අනෙු ධමම ගරන්ථම 
ම්ුරණයය සහ වබානහැරීම පිළබිඳ කායයභාරයතේ, ධමම වදේශනා සංයුකත 
තැටිගත කරිීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙබ් අඩවිය, 

www.facebook.com/seeingthrough සමාජ ජාල අඩවිය පෙතේො 
වගන යාමතේ කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරවයේ 
ෙගකමී ෙනු ඇත. 

 වදසේ විවදසේ ෙැසි ධමමකාමී පාඨක ශරාෙක විශාල පිරිසකේ 
වෙනවුෙනේ කරියාතේමක ෙන වමම පුළුලේ ධමම ානන ෙැඩ පිළිවෙලට 
ානයකවීමට කැමති පිනේෙතනුේ හට පහත සඳහනේ බැංක ු ගණියමුට තම 
ආධාර මදුලේ වයාමකුරිීමට අෙසේථමාෙ ඇත.  

වමම ධමම ානන ෙැඩපිළවිෙලට ආධාර එවීම පිළබිඳ සයිලු විමසමී්: 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරය 
කරිිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන. 

දුරකථමන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලපිිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මදුලේ වයාමු කරිීම: 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරය (K.N.S.S.B)  

ගණියමු් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

ශාඛාෙ: ආස. ජී. වසේනානායක මාෙත,  වකාළඹ – 07.  

http://www.seeingthroughthenet.net/
http://www.facebook.com/seeingthrough
mailto:%20knssb@seeingthroughthenet.net
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අමශ ගඟ 
මහෙැලි ගඟ උතරුට හැරැවීවමනේ පස ුඑවතකේ නසිරැ මුඩු බිම් 

වලස පැෙති වපවදසේෙල සදිුෙූවයේ ඉමහතේ වෙනවසකි. පිපාසයට පැනේ 
බිඳකේ වනාලබා සටිි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සසිලිේ දිය 
දහරිනේ පිනා ගයිහ. මැලෙුනු වගායම සරැෙ නලිේෙනේෙ කරලිනේ බර 
විය. මලේ පලනිේ ගැෙසගීතේ තරුැ-ලයි බලා සැනවසන වපවදසේ ෙැසිවයෝ 
තටුු කඳුළු ෙගළුහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උතරුට’ හැරැවීවම් ෙැඩ පිළවිෙළකේ වමයට 
වතෙසරකට වපර ඇරඹණුි. දහම් පත-වපාත තබා ‘එාන-වේල’ සඳහා 
ෙතේ විය පැහැදම් කරිීමට ෙතේ-කමකේ නැතේවතෝ, නහිඬෙ වනාමිලවයේ 
ගලායන අමිල දහම් අමා දිය දහරිනේ සදහම් පිපාසය සනේසඳිුො ගතේහ. 
අරිටු මිසදිටු හැර, සැදැහැවයනේ සරැෙ, ගණුය නෙුණිනේ බරෙ පිළිවෙතේ 
මඟට නැමී ගතේහ. වලාවී-වලාෙුතරුැ මලේ පල වනලා ගනිමිනේ හද පුරා 
පිරි බැතවියනේ නනේ අයරුිනේ වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණය භාරය’ නමිනේ දියතේ කළ වමම ධමමානන 
ෙැඩපිළවිෙල සඳහා අපවගනේ ෙැයෙුවනේ පිරිසදිු ධමමානන සංකලේපය 
පමණි. අමාගඟ ‘උතරුට’ හැරැෙූවෙෝ සසනුේ ගණුය හඳුනන පරිතයාගශීලී 
සැදැහැෙතේහුමය. ‘නෙිවනේ නවිීම’ වපාතේ වපළ එළ ි දැකේවීවමනේ 
වනානැෙතී ‘පහනේ කණයෙු ධමමවදේශනා’ වපාතේ වපවළහි ‘බර පැන’ 
දැරීමටතේ, වදසේ-විවදසේෙල දහම් පිපාසතියිනේ උවදසා අප අතිනේ 
ලයිැවෙන අනකිතුේ වපාත-පත ඒ අයරුිනේම එළ ි දැකේවීමටතේ ඔෙුහු 
උතේසකු ෙූහ. ‘වදන වදේ පිරිසදිුෙම දීවම්’ අදහසනිේ අමිල ෙ ූදහම ඊට 
නසිි වශෝභන ම්ුරණයයකිනේම  ධමමකාමීනේ අතට පතේ කරිීමට පියෙර 
ගතේහ. ම්ුරිත පිටපතේ සංඛයාෙ අෙසනේෙනු හා සමගම ‘නැෙත මු්රණය’ 
පළකිරීවමනේ දහම් අමා ගඟ වියළ ීයා වනාදීමට දැඩි අදිටනකනිේ ඇප 
කැපෙහූ. 

‘වපාතේ අවලවිය’ පිළබිඳෙ වමකල බහලුෙ දකේනට ලැවබන 
ොණිජ සංකලේපයට පිටපුා, තහංචිෙලනිේ වතාරෙ, තමනේ අතට 
වනාමිලවයේම පතේ කැවරන ‘දහම් පඬරු’ තළුනිේ ධමමානන සංකලේපවයහි 
අගය ෙටහා ගතේ වබාවහෝ පාඨක පිනේෙතේහු තමනේ ලද රස අහරකේ, 
නෑ-හතිෙතනුේ  සමග වබාන-හාන ගනේනාකේ වමනේ වනාමසරුැෙ අනේ දහම් 
ලැදියනටද දී ධමම ානනයට සහභාගී ෙූහ, ඉනදුු වනානැෙතී, ශකේති 
පමණිනේ ‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණයභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේෙූහ, ඇතැවමකේ 
වලාකු කඩුා දහම් වපාතේ ම්ුරණයය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත ම්ුරණයය 
කරවීවම් බරපැන ඉසලිමීට පො පසබුට වනාෙූහ. 



vii 
 

සම්බදුු සසනු වම් ලකේ වපාවළාවෙහි පෙතනි තාකේ වම් දහම්  
අමාගඟ වලෝ සතනුේ සතිේ සනහමිනේ වනාසඳිී ගලා වයේො යනු අපවගේ 
පැතමුයි. 

“සබබානනං ධමමානනං ිරනාති” 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
වපාතේගලුේගල ආරණයය වසේනාසනය  
‘පහනේ කණයෙු’ 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම 
2000 ජුන ි05 (2544 වපාවසානේ) 
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විදසන්ු උපදදස් 
‘නවමා තසස භගෙවතා අරහවතා සමමා සමබුදධසස’ 

‘වයසං සවමබාධි අංවගස ු 
සමමා චිතතං සභුාවිතං 
ආානන පටිනිසසවගග 
අනපුාානය වය රතා 
ඛිණයාසාො ජුතමීනතා 
වත වලාවක පරිනබිබතුා’ 

වම්,  ධමමපදවයේ පණයේඩිත ෙගගවයේ අගටම එන ගාථමාෙයි. වම් 
ගාථමාෙතේ, මීට කලනිේ තවිබන ගාථමා වදකතේ, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
සැෙැතේ නෙුරදී ආගනේතකු භකි්ෂුනේ ෙහනේවසේලා 500 නමකට 
උනේෙහනේවසේලාවගේ මාගය ලලාෙවබෝධයට උපකාරෙන අනේදමිනේ වදේශනා 
කළ බෙ ධමමපදටඨකථමාවේ නිානනකථමාවේ සඳහනේ වෙනො. අපි වම් 
ගාථමාවේ අඩංග ු ෙැදගතේ පද විෙරණයය කරන වකාට, ඒ තළුිනේ අපට 
මතකුරගනේන පුළුෙනි, භාෙනා කමමසථමානෙලට අානල කරැණය ුරාශියකේ. 
වම් ගාථමාවේ අථමමය මලුිනේම අපි පරකාශ කවළාතේ. 

‘වයසං සවමබාධි අංවගස ු සමමා චිතතං සභුාවිතං’ – ‘යම් 
වකවනකනුේවගේ සති සම්වබාජඣඞගයනේහ ි මැනවිනේ පුරැදු කරන 
ලදේවදේද, ෙඩන ලදේවදේද, ඒෙවගේම – ‘ආානන පටිනිසසවගග අනපුාානය වය 
රතා’ – යම් වකවනකේ – ‘අනපුාානය ආානනපටිනිසසවගග රතා’ – ‘අලේලා 
වනාවගන, ඇදගැනමී් සහ අතේහැරදැමීම් කයින වදක පිළබිඳෙ 
ඇලුනාහදු’ – ‘අනපුාානය’ අලේලා වනාවගන කයින එකය.ි ‘බීණයාසො 
ජතුමීනතා – වත වලාවක පරිනිබබතුා’ වජෝතමිතේෙූ ඒ කෂීණයාශරෙයනේ 
ෙහනේවසේලා වලාවෙහ ි පිරිනවිියාහයු. පිරිනිවීමට පතේෙුොහුය’ කියන 
එකය,ි අදහස ෙශවයනේ ගනේන තවිබනේවන. 

දැනේ – ‘වයසං සවමබාධි අංවගස ු සමමා චිතතං සභුාවිතං’ – 
මලුනිේම සඳහනේ වෙනෙ ඒ භාෙනා මනසකිාරවයේ යම්කිසි දියුණයු 
තතේත්වයකේ. යම් වකවනකනුේවගේ සිත සම්වබාජඣඞග පිළබිඳෙ මැනවිනේ 
ෙැඩුණය ුතතේත්වයකට, දියණුයෙුූ තතේත්වයකට පැමිණය පෙතදී කයින එකයි. 
වම් සම්වබාජඣඞග සඳහනේ වෙනේවනේ වබෝධිපාක්ෂික ධමම අතර, 
සතපිටඨාන භාෙනාවෙ එකේතරා දියණුය ුඅෙසේථමාෙකේ හැටියටය.ි 

සතර සතපිටඨාන, ඒොයනිේ ඊළඟට සතර සමමපපධාන, සතර 
ඉදධිපාද, පඤච ඉන්්රිය, පඤච බල – වම්ො දියණුය ුකරිීවමනේ – වම්ො 
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කරමානකුලලෙ දියණුය ු කරිීවමනේ, වකවනක ු තුළ වම් වබාජඣඞග ධමම 
ෙැවඩනෙ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ වබෝධිපාක්ෂික ධමම දැකේවීවම්දී පො 
එකේතරා කරමානකුලලත්වයකේ තවිබනො, ඒො එකකේ ෙඩල, කලකට 
පසේවස. අනතිේ එක ෙැඩීම ෙවගේ වදයකේ වනාවෙය.ි නමතුේ ඒොවයේ 
යම්කසි ි කරමානකුලලත්වයකේ තවිබනෙ. ඒ වබාජඣඞග වම් තරම් වම් 
සභුාවිත තතේත්වයට ෙැවඩන අෙසේථමාෙ වෙනවකාට, අර අනකිතුේ කියන 
වදේෙලේ හඟුකේ දුරට ෙැඩිල. වම් සභුාවිත තතේත්වයට සති ෙැවඩනේවන 
වබාජඣඞග තළුනිේ, වම් වබාජඣඞග හත පිළබිඳෙ එකේතරා 
වපලගැසමීකේ ඇති තැනට පතේවීවමනේ, සත,ි ධමම විචය, විරිය, පීති, 
පසසදධි, සමාධි, උවපකඛා කයින වබාජඣඞග ධමම හවතනේ වම්ොයිනේ 
මලුනිේම වමතන දකේෙල තවියනේවන සතයියි. ඒ දකේෙප ු ආකාරවයතේ 
යම් කසි ි කරමානකුලලත්වයකේ තවිබනෙ. සතයි පිරිසදිු වෙනවකාට 
ධමමවිචය ෙශවයනේ ඒ ඒ ධමමයනේ පිළිබඳෙ වපනලි, ඒොවයේ 
යථමාසෙභාෙය පිළබිඳ දැනමීකේ ඇතවිෙනෙ. සිත අෙදිමතේෙ, කසුලාකුසල 
ධමමයනේ හඳුනා ගැනමීට – ඒො පිළබිඳෙ කළ යතුවුදේ කරිීමට, පරහානය 
භාෙනාෙ ආදිය – ඒොට අෙශය දැනමී ලැවබනෙ, සතයි තළුිනේ. ඊළඟට 
ඒ ධමමවිචවයනේ ලැවබන දැනමී ආශරය කරවගන සමයකේ වීයයය – 
වහාඳට වීයයය – වයාදන වකාට, ඒ වීයයය වයදීම ඊළඟ 
සම්වබාජඣඞගය හැටියට ගනේන පුළුෙනේ – සත,ි ධමමවිචය, විරිය. ඒ 
වීයයය වයදීවමදී අර ‘ආරදධවිරියසස උපපජජත ි පීත ි නරිාමිසා’ කියල 
කේිේ ආකාරයට, ඒ වීයයය වයදීවම් පරතලිලයකේ ෙශවයනේ, පරීතයිකේ, මතු 
වෙනෙ – නරිාමිස පරීතයිකේ. ඒ නරිාමිස පරීතයි සනේසඳිුො ගනේනා 
වයෝගාෙචරයා පසසදධියකේ – තැනේපතේ බෙකේ – භකුේත ි විඳිනෙ. ඒ 
තැනේපතේබෙ තළුනිේම – කායකි සහ මානසික – ඒ සති පිළබිඳ සුඛය 
ඇත ිවීවමනේ ඒ සඛුය සමාධිය වගන එනෙ. සමාධිය ලැබනුට පසේවසේ, 
තෙතේ අමුතවුෙනේ කළයතුේතකේ නැත ි නසිා, අමතුවුෙනේ ඒ සඳහා 
උතේසාහයකේ අනෙශය නසිා, ඊළඟට කරනේවනේ උවපේක්ෂාෙ. 
උවපේක්ෂකාවේ තවිබනේවන අර ලබාගතේ සමාධිය ආරක්ෂා කරන ගණුයය. 
ඒෙවගේම උවපේක්ෂාෙ අර වබාජඣඞග ධමමෙල උපරිම තතේත්වය හැටියට 
සැළකුොම, උවපේක්ෂාෙ පරඥාවෙට ළඟය.ි 

‘සම්වබාජඣඞග’ – සම්වබෝධි අංග කයින එවකේ එතන අථමමයතේ 
– ‘සම්වබෝධි’ කයිල කයිනේවනේ අෙවබෝධය පිළබිඳ අදහසයි, බුදධත්වය 
පමණයකේ වනාවෙය ිඅසහතේ ලලය පො, අෙවබෝධයට උපකාර ෙන අංග 
7කේ වම්. වම් වපල ගැසේවීම එතවකාට, සම්වබෝධිය සඳහාය.ි අෙවබෝධය 
සඳහාය.ි අෙවබෝධයට ඉතාමතේම නැඹරුැෙන, කටි්ටෙුන, ධමමයකේ තමයි 
උවපේක්ෂාෙ. උවපේක්ෂා තතේත්වයට වගනාෙට පසේවසේ, යථමාභලත ෙශවයනේ 
යමක අෙවබෝධයකේ ලබාගනේන පුළුෙනේ. ඒකට උපකාරෙන අංගයතේ ඒ 
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ළඟම තවියනෙ – සමාධිය. එවතකේ, ඒ සමාධිය සකසේකරගැනමීටයි අර 
අනකිතුේ ඒ සතවිය ඉඳලම ආරම්භ කරන අවනකේ ධමමවපළ 
තවියනේවනේ. ඉතනිේ ඒ විධියට බැලුෙහම ඒ වබාජඣඞග ධමම හත 
අතරතේ කරමානකුලලත්වයකේ තවිබනෙ. 

ඊළඟට තෙතේ පැතේතකනිේ වම් වබාජඣඞග ධමම ෙැඩීම ගැන 
හතිල බලවකාට, මලුේ අෙධිවයදී, මලුේ අෙසේථමාවේදී වම් වබාජඣඞග 
ධමම වපළ ගසේෙනේන අමාරැ බෙකේ එනො. අර ඉන්්රයි සමතාෙ ගැන 
පරකාශකරනෙ ෙවගේ – ඉන්්රිය ධමමයනේ පිළබිඳෙ – දැනේ, සදධා, විරිය, 
සත,ි සමාධි, පඤඤා කයින වම් ඉන්්රිය ධමමයනේ ගැන යම්කසිි වකවනකේ 
විගරහ කරල බලනෙ නම්, එතනතේ තවිබනේවන එකේතරා සමතාෙකේ. ඒක 
අෙශයවෙනෙ. ඒො පුරැදු කරිීවම්දී වකවනකටු ශරදධාෙතේ පරඥාවෙතේ 
සමබර කරිීමට, ඊළඟට වීයයයතේ සමාධියතේ සමබර කරිීමට. වම් වදකට, 
සතයි මැදිනේ ඉඳවගන ඒ අෙසේථමාවේ ඒ කෘතයය කරනෙ. දැනේ වමතන 
සතයි මලුනිේ සිටිනේවන. මලුනිේ සටිවගනතේ අර තමාට අයිති ෙැඩකේ 
කරනො. ඒ කයිනේවනේ අනකිතුේ ධමම වපළගැසේවීමකේ කරනො. අර සතිය 
මැදිනේ ඉඳනේ අනතිේ ධමම හසරුැෙනේන ෙවගේ, වමතන සතිය මුලට 
සටිවගන – වපරමවුණයේ සටිවගන – ධමමවිචය, විරිය, පීත ිකයිල කියන 
උදධෙචයට නැඹරුැෙන – උදධෙචය පැතේතට හැරිල ඉනේන තනුේවදනා, 
වකලනිේ කරනෙ වම් පැතේතට ෙැඩියි කයිල. ඊළඟට අර අනතිේ පැතේතට 
– වකාසජජයට නැතේනම් කසුීතබෙට  – නැඹරුැවෙන විදිවය ධමම 
හැටියට ගනේන පුළුෙනේ පසසදධි, සමාධි, උවපකඛා – ඒොතේ 
වපලගසේෙනෙ. ඒො පමණයට ෙැඩිය අනිතේ පැතේතට නැඹරුැවෙලා 
ඉනේනෙ නම් ඒෙතේ වකලනිේ කර ගනේනෙ. ඔනේන ඔය විදියට සතිය 
තමාට අයතිි කෘතයය වමතනතේ කරනො – වබාජයධඩග අතරතේ – 
මලුනිේ සිටවගන. ඒ විදියට වපළගැහණුය ු අෙසේථමාවේ තමයි, ඔනේන 
වබාජඣඞග සභුාවිත තතේත්වයට – වබාජඣඞග තළුනිේ සති සුභාවිත 
තතේත්වයට – පතේෙුනා කයිල කයිනේන පුළුෙනේ. එතවකාට දැනේ වමතන 
සතයි දිහා බලන වකාට වකළනිේම – එක එලේවලම – ඊළඟට වපේනේවන 
උවපකඛාෙ. අනතිේ ධමම ෙැඩිය වපේනේවන නැහැ. ඒෙවය කෘතයය කරල 
ඉෙරය.ි එතවකාට, සතයි වයාදන තැන දැනේ උවපකඛාෙතේ තවියනෙ. 
සතයි වයාදන වකාට එතනම ඒකාගරතාෙ – සමාධියට අානල එකාගරතාෙ 
– උවපේක්ෂාෙ. උවපේක්ෂා ඒකාගරතා – වම් වදකම ඇති ඉතිනේ, ඊළඟට  – 
ඒ වදක වයාමකුරන වකාට අර ධමම සෙභාෙය අෙවබෝධ කරගනේන 
පුළුෙනේ. ඒ වයාමකුරිීම තමය ිභාෙනා මනසකිාරය  – වමවනහ ිකරිීම. 

වම් විධියට වම් වමවනහ ි කරිීම. ‘වමවනහ ි කරිීම’ කියන 
ෙචනය පො විදශයනාවේදි එක ෙචනයම වයදුෙට වමාකද වම් ෙචනය 



4 
 

භාෙනාවේ ගැඹරුට යනේන යනේන නැෙත විගරහ කළයතු ු තතේත්වයකේ 
තවිබනෙ. ආරම්භවයදි වමවනහ ි කරිීම ඉතාම ඕළාරික ෙශවයනේ 
කරනේනට සිදධවෙනෙ. තමා සටිින තැනනිේමය ිගමන පටනේ ගනේවන. 
ඒක නසිා වමවනහ ිකරිීවම්දි දැනේ – සාමානයවයනේ විදශයනා භාෙනාෙ 
පිළබිඳ උපවදසේ දීවම්දී එවහම – සාමානය වලෝකවයේ තයින වමවනහි 
කරිීමට ෙඩා තරමකේ ගැඹරුැ අනේදමිනේ, දකනි වදේ – අර ‘න 
නමිිතතගගාහ ී වහාත ි නානුබයඤජනගගාහ’ී කයින ආකාරයට නිමිති 
අනුෙයඤජන වනාවගන − ඒ ෙැඩි විසේතර වසායනේවන නැතෙි – 
‘රෑපයකේ රෑපයකේ’ ඒෙවගේම අසන ශබ්දය පිළබිඳෙ, ‘සදේදයකේ, සදේදයකේ’ 
කයිල එතනනිේ නෙතේෙනෙ. ඒකය ි සාමානයවයනේ වමවනහි කිරීම 
පිළබිඳෙ මලූකිෙ වදන උපවදේශය වයෝගාෙචරයනිේට. නමුතේ වම් 
වමවනහ ි කරිීම තළුතේ තවිබනෙ ඕළාරික අංග. ඉදිරියට යනවකාටයි 
ඒො ෙැටවහනේවනේ. වමාකද ඒකට වහේතෙු? වම් වමවනහ ිකරිීවම්දී අර 
‘රෑපයකේ, රෑපයකේ’ ‘සදේදයකේ, සදේදයකේ’ කයිල ඒ විදියට හිතට දීවමනේ 
වකවරනේවන වමාකකේද? ඒකට අරමණුයු තතේත්වයකේ ලැවබනෙ. ඇතේත 
ෙශවයනේම, වමවනහ ි කරිීමට අරමණුයකේ අෙශයය,ි නමතුේ විදශයනාවේ 
ගැඹරුට යනවකාට වතේවරනො වකවනකටු – වම් අරමණුය කයිනේවන 
එලේබ ගනේන වදයකේ, ‘ආරමමණය’ – එලේබගනේනෙ. වමාන විදිවය එලේබ 
ගැනමීකේ වහෝ තිවබනෙ නම් එතන අවිදයාෙ තවිබනෙ. අවිදයාෙ දිගට 
වගනයාමට උපකාර ෙන වදයකේ ඒක. නමතුේ, ‘අනපුුබබ සිකඛා, 
අනපුුබබ කරිියා, අනපුුබබ පටිපාන’ කයින නයායයට අනුෙ 
කරමානකුලලෙය ි වම් වමවනහ ි කරිීම පිළබිඳෙ ඒ කයින තතේත්වයට 
වකවනකේ එනේවන. 

මුලදී අර සාමාන්ය ෝල යාා ෝමෝන්ි  ිරීමම යරන් කයාරා 
අතේහැරල, ‘සේතරියකේ’, ‘පුරැෂවයකේ’ එවහම නැතේනම් වෙන වනාවයකුතේ 
ඒ අංවගෝපාංග අනෙු සතිට ඒෙ දීල වකවලසේ ෙඩෙනේවන නැතුෙ, 
හැකතිාකේ දුරට, වකවලසේ වනාඑන ආකාරයට අර ‘රෑපයකේ’, ‘සදේදයකේ’ 
ආදි ෙශවයනේ වමවනහ ිකරනො. නමුතේ ඈතට යනේන යනේන වකවනකේ 
කලේපනාෙට ගනේනෙ වමනේන වමතන තවිබනෙ වම් ඉන්්රයි ඥාවනය 
පිළබිඳෙ – ඒ ෙවගේම භාෂාෙයෙහාරය පිළබිඳෙ – ඇති යම්කිසි 
මිථමයාෙකේ, තමා දැඩිෙ ගතේත ුමිථමයාෙකේ දීර්ය සංසාරවයේ. ඒකට වහේතුෙන 
අර වදවකානකේ සහ මැදකේ කයින ඒ අදහස වම් වමවනහ ිකරිීම තුළ 
ඉතරිි වෙනෙ, ‘රෑපයකේ’ ‘සදේදයකේ’ කයිලා ගැනවීම්දී. ඒ කයිනේවන අර 
වදවකානකේ හැටියට සටිිනෙ. ඇසකේ තවිබනෙ, ඇසයි – රෑපයයි, 
කනය ි– සදේදයය.ි ඒ විදියට වදවකානකේ තවිබනො. වදවකානකේ ඇති 
තැන මැදකතුේ එනෙ, ඉතනිේ වමනේන වම් විදියට – වකාටිනේම කියනෙ 
නම් වමතන ගරාහය-ගරාහක වහේදයකට ඉඩ තවිබනෙ. වයෝගාෙචරය 
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ඉනේනෙ, කෙවරකේ වහෝ වේො, වයෝගාෙචරයවගේ හතිට යම්කිසි 
අරමණුයකේ එනෙ. ඒ අරමණුය අරමණුයකේ හැටියට වමවනහ ිකරගනේනෙ, 
ෙැඩිදුර වනාවසේෙතේ. වමනේන වමතන තවිබන වම් බන්ධනයතේ 
කඩනේන සදිේද වෙනෙ ඉදිරියට යාවම්දී. වමාකද? දැනේ සඤඤාෙ – දැනේ 
වම්ෙ සඤඤාෙ – රෑප සඤඤා, සදදසඤඤා කයිල කයිනේවන වමාකද? 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවස සඤඤාඋපාානනසකන්ධය දකේෙල තවියනේවන 
මිරිඟුෙකේ හැටියට. එතවකාට සඤඤාෙ මිරිඟුෙකේ නම්, රෑප සඤඤාෙ 
කයිල කයිනේවන වමාකකේද? ඒ වපවනන රෑපයතේ මිරිඟුෙකේ වෙනේට 
ඕන. සදදසඤඤා – ඒකතේ මිරිඟුෙකේ ෙවගේ. ඇහැට වපවනන වදයකේ 
නනූතේ මිරිඟු සේෙභාෙය ඇති වදයකේ. මිරිඟු සේෙභාෙය ඇත ිවදය ඇතේත 
ෙශවයනේම තවිබනෙ කයිල ගැනමී වමෝහයට, මළුාෙට වහේතුෙන 
වදයකේ. ඒක නසිා වම් මිරිඟු සේෙභාෙය ගැඹරුිනේ ෙටහාගැනමීට – 
පරතයක්ෂ කර ගැනමීට – උපකාර ෙන සයිමු් මනසකිාර කරමයකේ 
අෙශයවෙනෙ. අනේන ඒක නසිා ඊළඟට වයෝගාෙචරය අර ‘රෑපයකේ’ 
‘සදේදයකේ’ කයිල වමවනහ ිකරිීම වෙනෙුට ‘දැකමීකේ, දැකමීකේ’ ‘ඇසීමකේ 
ඇසමීකේ’ ‘දැනමීකේ දැනමීකේ’ ‘සතිමීකේ සතිමීකේ’ ආදි ෙශවයනේ වම් සිදුෙන 
වදේ ඉතාමතේම වකටිවයනේ වමවනහ ි කරල – හති ඈතට යනේන 
වදනේවන නැහැ. වකාටිනේම කයිනෙ නම් වමවතනේදි වම් උතේසාහ 
ගනේවනේ අර සඤඤාෙටෙතේ හසු වනාවී වමවනහ ි කරිීවම්දී හැකිතාකේ 
දුරට දැනමී් මාතරවයනේ නෙතිනේන – තසකවයේ දැලට අහෙුන නසිා – අර 
වදවකානට සහ මැදට. ඒකට දේෙයතාෙ කයිල කයිනේනතේ පුළුෙනේ. වම් 
හැම එකකම තවිබනෙ ගරාහය-ගරාහක වහේදයකේ. අලේල ගනේන වකවනකේ 
ඉනේනෙ, අලේල ගනේන වදයකේ තවියනෙ – ඔය විදියට – දුට ුවකවනකේ 
ඉනේනෙ, දුට ු වදයකේ තවියනෙ කයිල. එවහම ගැනමී නසිා අර 
වමෝහයට ඉඩ ලැවබනෙ. එතවකාට, වම් සඤඤාෙ මිරිඟුෙකේ. වම් මිරිඟු 
සෙභාෙය වතේරැම් ගැනමී සඳහා, ‘වමතන තිවයනේවන දැකමීකේ, දැකීමකේ, 
වකාය ිආකාරයකිනේ නමුතේ දැකමීකේ, ඇසමීකේ’ කයිල එපමණයකේ හිතට 
වදනෙ. දැකමී් මාතරවයනේ නෙතනිෙ, ඇසමී් මාතරවයනේ නෙතනිෙ, දැනීම් 
මාතරවයනේ නෙතනිෙ, සතිමී් මාතරවයනේ නෙතිනෙ. ඒකට – ඒ අරමුණයට 

– වෙවනකකේ තබා ඒකට නමකේෙතේ වදනේවන නෑ. ඔනේන ඔය විදියට 
ඒ මනසකිාර කරමය පැෙැතේවීවම් අදහස අර ඉදිරියට යම්කිසි 
අෙසේථමාෙක ඒ වයෝගාෙචරයට අසමිමානය පො ඉෙතේ කරනේන 
සදිුවෙනෙ. අසමිමානය – භෙය කයින එක ඇතේත ෙශවයනේම 
මැනමීකේ. වම් භෙය මනිනේන කුඤඤ වදකකේ ගහගනේනෙ ෙවගේ තමයි 
අර වදවකානතේ – ගරාහය-ගරාහක – අලේල ගනේන වකවනකේ ඉනේනෙ, 
අලේල ගනේන වදයකේ තයිනෙ. අනේන ඒ විදියට කුඤඤ ගහවගනයි, ඒ 
වදකකේ අතරය ිභෙය තවිබනේවන – පැෙැතේම තවිබනේවන. වම් කලඤඤ 
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උගලුේලල ානනේන සිදධවෙනෙ. වදකකේ ඇති තැනක මැදකතුේ එනෙ. 
ඔනේන ඔය විදිවය තතේත්වයකේ තවියනෙ. ඒවකනේ මිදීමටය ි එතවකාට 
උතේසාහය තවිබනේවන. ඔනේන ඔය විදියට – ‘වයසං සවමබාධි අංවගසු 
සමමා චිතතං සභුාවිතං’ 

ඊළඟට කයිවෙනො වහාඳ ෙටිනා පද කපීයකේ. ‘ආානන 
පටිනිසසවගග – අනපුාානය වය රතා.’ ‘ආානන’ කයිල කයිනේවන 
ඇදගැනීම, ‘පටිනිසසගග’ කයිල කයිනේවන අතහැරීම. ‘ඇදගැනීම – 
අතහැරීම’ කයින අථමම වදනේන පුළුෙනේ. ‘ආානන පටිනිසසගග.’ ඊළඟට, 
‘අනපුාානය’ – ‘අලේො වනාවගන’ ‘වය අනපුාානය ආානන පටිනිසසවගග 
රතා’ කයිලය ි ගනේන වෙනේවනේ. යම් වකවනකේ අලේො වනාවගන 
ඇදවගන විස ි කරනො, ඇදවගන අතහරිනෙ. වමතන කයින අදහස 
අර අපි කලනිේ කයිාප ු වදවකාන සහ මැද කයින ඒ අදහසට ළං 
කරගනේන පුළුෙනේ. වදවකානකේ වපනේනුම් කරනෙ ආානන පටිනිසසගග 
කයින ෙචන වදවකනේ. ඇදගැනමීකේ තවිබනෙ, අතහැරීමකේ තිවබනෙ. 
ඒ වදකට මැදිනේ තවිබනෙ ‘අලේො ගැනමී’. වම් ‘අලේො ගැනමී’ කියන 
ෙචනයට නතිර වයවදන හරුැපුරැදු ෙචනය තමයි ‘උපාානනය’. 
‘උපාානනය’ කයිල කයිනේවන ‘අලේොගැනීම’, ‘උපාානය’ කයිනේවන 
‘අලේොවගන’ – පූෙමකරියාෙ. ‘අනපුාානය’ කයිල කයිනේවනේ ‘අලේො 
වනාවගන’. එතවකාට දැනේ වමතන තවියනෙ, ‘ආානන’ – ‘ඇදගැනමී’, 
‘උපාානන’ – ‘අලේොගැනමී’ ‘පටිනිසසගග-අතහැරීම’. වමතන මැදට 
එනේවන අර උපාානනයය.ි වමතන මැද හැටියට ගනේන තවියනේවන 
‘උපාානනය – අලේො ගැනමී’. 

අර අනපුාානය කයින එක තමයි වමතන ෙැදගතේම ෙචනය. 
අලේො වනාගැනවීමනේ තමය ි ‘ආානන’ ‘පටිනිසසගග’ කයින ඒ වදකට 
පමණයකේ ඇලේම ඇත ිකරගනේන පුළුෙනේ ෙනේවන. ‘ආානනපටිනිසසවගග 
අනපුාානය වය රතා’. ඒ කයිනේවන, උපාානනය නැත ි තැන ඇතේවත 
ආානනය සහ පටිනිසසගගය කයින වදක විතරය.ි වම්ක නදිසනුකේ මගිනේ 
වතේරැම් ගනේන ගවියාතේ ෙඩා පහසු වෙනෙ. 

අපි උපමාෙකේ ගනමිු, දැනේ සාමානයවයනේ අපි ළඳිකේ ළඟට 
යනේවන ෙතරු ටිකකේ අරවගන වබානේන. එවහම නැතේනම් මහුුණය කට 
වහෝදගනේන. එවහම නැතේනම් තෙතේ යම්කිස ි භාජනයකට දමල ඒක 
වගේනේන. එතවකාට, ළවිඳනේ ෙතරු අදිනෙ, ඇදගනේනෙ. ඊළඟට ඒ ෙතුර 
ඇදගතේතු භාජනය ටික වේලාෙකේ තබාවගන එකේවකා ඒවකනේ ෙතුර 
වබානෙ එවහම නැතේනම් ඒවකේ තවියන ෙතරු තෙ භාජනයකට 
ෙතේකරගනේනෙ, මණූයකට වහෝදනෙ නම් වහෝදනො, එවහම වහෝදලා 
ඉතරිිවෙන යමකේ තවියනෙ නම් විසකිරනෙ. ඒකය ිසාමානයවයනේ වම් 
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ළවිඳනේ ගනේන ෙතවුර පරවයෝජනය. පරවයෝජනයකේ සඳහා ලවිඳනේ ෙතුර 
අදිනවකාට ඔනේන ඔය විදියටය ි වකවරනේවන. ‘ආානන-උපාානන’ – අර 
ඇදගතේතු ෙතරු පණිට්ටෙු අලේලාගනේනෙ. ඇදල, ඊළඟට අලේල ගනේනෙ. 
ඊගාෙට, පටිනිසසගග – මණූය කට වහෝදවගන ඉෙරවෙල විසකිරනො 
අර කණුය ුකනේදලේ එකේක. ඒ ෙතරු ටික අහක ානනෙ. ඔනේන ඔය විදියට 
ඒ අර පරවයෝජනයකේ සඳහා අථමමයකේ සඳහා, ළවිඳනේ ෙතරු ගනේන 
එකේවකනා කරන වදේ. 

අපි හතිමු, අපට උෙමනා ෙුනා වම් ළිඳ ඉහිනේන. ළිඳ ඉහිනේන 
ඕන. ළඳි ඉහනිේන ගයිාම අපි වමාකද කරනේවනේ? පණිට්ටෙු ළිඳට ානල 
ෙතරු අදිනෙ – දමනො. අදිනෙ දමනෙ. අලේල ගැනමීකේ නෑ. ඒක 
වබාවහාම වේගවයනේ වකවරනේවන. ඒ පණිට්ටෙු අරවගන ඒක 
අවරවහ වමවහ කරනේන, ඒවකනේ පරවයෝජනයකේ ගැනීමකේ 
බලාවපාවරාතේත ු වෙනේවන නෑ. ඒ වෙනෙුට වමාකද දැනේ 
බලාවපාවරාතේතෙු? ළඳි හසිේ කරිීම. ළවිඳේ හසිේ බෙ දැකමී, ශුනයතේෙය 
දැකමී. ළඳි හසිේවෙනෙ දැකීමය ි දැනේ බලාවපාවරාතේතෙු, ෙතුරෙලිනේ 
යම්කසි ි පරවයෝජනයකේ ගැනමී වනාවෙයි. ඒක ‘අලේල ගනේන’ එක 
වනාවෙය.ි දැනේ තවියනේවනේ ඉහනිේනය.ි 

‘සඤිච භිකඛ ුඉමං නාෙං 
සතිතා වත ලහවුමසසත’ි  

‘මහණය වම් නැෙ ඉහනිේන’ කයිල ධමමපද ගාථමාෙක1 පරකාශ 
වෙනෙ. වම්ක හිසේ කරහම සැහැලේලු වෙනෙ කයිලා. අනේන ඒ ෙවගේ 
වමතනතේ ළඳි ඉහනි එකයි, දැනේ එතවකාට වයෝගාෙචරයට කරනේන 
සදිේදවෙලා තවියනේවන. ඒ ඉහමී ෙවගේ තමය ිඔනේන අර ඇදගැනීමයි 
අතහැර දැමීමය.ි 

දැනේ එතවකාට වම් ළඳි ඉහමී පිළබිඳ උපමාෙ අතහැරලා අපි 
වම්කට තෙ ටිකකේ ඈතට යනේන පුළුෙනේ භාෙනා කමමසථමානයටම අානළ 
නදිශයනයකේ ගනිමු. ආනාපාන සතයි. ‘ආන’ – ‘අපාන’ – හසුේම ගැනීම 

– වහළමී. ඒක කෙදතේ වකවරන වදයකේ. හුසේම ගැනමී – වහළමී. වම් 
වදක අතර තවිබනෙ වනාවපවනන වදයකේ. නමතුේ ඒක තමයි 
සංසාරය දිගට වගනියනේවන. හුසේම ගනේවන වමාකටද? හසුේම ගනේවන, 
වම් පැෙැතේම වගනයනේන. තෘෂණයාෙ, අවිදයාෙ දිගට වගනයනේන. 
සංසාරවය දිගට යනේන. වම් ශරීර කලඩෙු රැක ගනේන. ‘උපාානනය’ – 

                                                             
1. භකිඛ ුෙගග  
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හසුේමකේ අලේලගනේනෙ. වකාටිනේම කයිනෙ නම් ‘හසුේම අලේලගනේනෙ’. 
එතන යටිනේ තණයේහාෙ තවිබනෙ. අවිදයාෙ තිවබනෙ. මවමකේ ඉනේනෙ. 
‘පරාණයය’. පරාණීනේට අෙශය මලූකිම වදේ තමයි හසුේම. වම්ක වම් හුසේම 
ගැනමී පමණයකේ වනාවෙයි – ඇද ගැනමී පමණයකේ වනාවෙයි, වම්ක 
අලේලගනේනෙ. උතේසාහ කරනේවන පුළුෙනේ නම් හසුේම අලේලවගන 
ඒවකනේම අනතිේ ෙැඩ කටයතු ු කරනේන. දැනේ ඔය බරකේ ඔසෙන 
පුදේගලය, බරකේ ඔසෙනේන සාූනනම් වෙන වකාට දිග හසුේමකේ ගනේවන 
වමාකටද? අර ශරීවරට ශකේතයි ලබා වදනෙ, අර හසුේම අලේල ගැනීම. 
හසුේම අලේලවගනයි ඊළඟට ඒ තමනේට අයතිි ෙැවඩ් කරනේවනේ. ඒ හුසේම 
අලේලගැනමී තළුය ිමමත්වය – ‘මවගේ ශකේතයි’, ‘මට කරනේන පුළුෙනේ’ – 
ඔකේවකාම තවියනේවන. ඒ විදියට එතවකාට හසුේම ගනේනෙ, හුසේම 
අලේලගනේනෙ, අතහරිනේන සිදේද වෙනෙ. අතහරිනේන සදිේදවෙනෙ 
ධමමතාවෙනේම, ඒකය ිපරශේොසය කයිනේවන. ආශේොසවයනේ වකවරනේවනේ, 
දකනි එකේතරා පරවයෝජනයකිනේ, වබාවහාම ඕනකමකිනේ හුසේම ටිකකේ 
ගැනමී, ජීවිවතේ ආරක්ෂා කර ගනේන. පුළුෙනේ නම් ඒක දිගටම 
රඳෙගනේන, ඒක ඒ තරමට වහාඳය.ි නමතුේ බැහැ. බැරි නසිා ටික 
වේලාෙකනිේ ඒකට යනේන ඉඩ අරිනෙ, ඒක අතහරිනේන සිදේදවෙනෙ. 
ඒක ධමමතාෙය.ි වමතනතේ තවියනේවන එතවකාට ‘ආානන – පටිනිසගග’ 
ෙවගේ, බැලුෙහම. වමනේන වම් කයින දශයනය ආනාපාන සතයි තුළිනේ 
මතෙුන අෙසේථමාෙකතුේ තවිබනෙ. ආනාපාන සත ි භාෙනාෙ පිළිබඳෙ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දැකේෙූ පියෙර දහසය2 අතරිනේ, අගටම එන 
ධමමානපුසසනාෙට අානළ පියෙර හතර විගරහ කරල බැලුවොතේ වම් 
දශයනය අපට මතකුරගනේන පුළුෙනේ. 

අනිචචානපුසස ීඅසසසසිසාමීත ිසකිඛති 
අනිචචානපුසස ීපසසසසිසාමීති සිකඛති 
විරාගානපුසස ීඅසසසසිසාමීත ිසිකඛති 
විරාගානපුසස ීපසසසසිසාමීත ිසකිඛති 
නවිරෝධානපුසස ීඅසසසසිසාමීත ිසකිඛති 
නවිරෝධානපුසස ීපසසසසිසාමීත ිසකිඛති 
පටිනිසසගගානපුසස ීඅසසසිසසාමීති සිකඛති 
පටිනිසසගගානපුසස ීපසසසසිසාමීත ිසිකඛති 

කයිල ඔය විදියට ඒ හකිේමීවමදි වකවරනේවන වමාකකේද? වම් 
අනතියතාෙ දකිනෙ. වමනේන වමතනතේ තිවයනෙ කරමානකුලලත්වයකේ. 

                                                             
2. ආනාපානසත ිසු.මජඣමි නකිාය 
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අනතියතාෙ දකමිිනේම ආශේොස කරනෙ, අනිතයතාෙ දකමිිනේම පරශේොස 
කරනෙ, ආශේොසයනේවගතේ අනතියතාෙ දැකගනේනෙ. වයෝගාෙචරය 
දනේනෙ දැනේ වම් ආශේොස පරශේොසය තළු තිවයන අනිතය සේෙභාෙය. 
අනතියතාෙ දැකවීම් නදිශයනයකේ හැටියටයි වම් ආශේොස කරනේවන, 
වම්ක ශික්ෂණයයකේ. නකිම්ම හසුේමකේ – ජීෙතේවීමට, සංසාරවය දිගට 
යෑමට, ගනේන හසුේමකේ – වනවෙය ි වයෝගාෙචරය ගනේවන. යම්කිසි 
පාඩමකේ ඉවගන ගනේන විදශයනාෙ දියණුය ු කරගනේනය.ි දැනේ ඒ සඳහා 
උපකාර කරගනේනෙ කමමසථමානයකේ හැටියට ඒ ධමමතාෙ ෙටහා 
ගැනමීට. එතවකාට ආශේොසවයදිතේ අනතියතාෙ දකනිෙ, 
පරශේොසවයදිතේ අනිතයතාෙ දකනිෙ. ඒ අනතියතා දශයනය – ඒ 
අනපුසසනාෙ – දියණුය ුකරගැනමීයි වම් ශික්ෂණයවයනේ බලාවපාවරාතේතු 
වෙනේවන. 

එතවකාට, වම් අනිතයතාෙ කයිනේවන වමාකකේද, වම්ක ෙචන 
වදකකනිේ කේිවොතේ වම් අනතියතාවෙ වපති වදක ‘උදය-ෙය’. වම්ක 
ඇතවුළ තවියනේවන ඇතවිීම සහ නැතවිීම කයින එකය.ි ඒ ඇතිවීම 
සහ නැතවිීම පිළබිඳ අෙවබෝධය ගැඹරුැෙන තරමට අනතියතාෙ පරකට 
වෙනෙ. ඒකයි, අර විදියට අර සම්වබාජඣඞගාදිය දියණුය ුකළ, අනිකුතේ 
සතපිටඨානයට අානළ වදේ දියණුය ු කළ, වයෝගාෙචරය තළු, ආනාපාන 
සතයිම පො ඔය තරම් දුරට දියණුයු කළ තැනැතේතා තුළ , 
ධමමානපුසසනා අෙසේථමාවේදි ඔය කයිාපු අනතියතා දශයනය යම්කිසි 
පරමාණයයකිනේ තවිබනෙ. ඇත ිවීමකේ සහ නැතවිීමකේ තවිබනෙයි කියන 
එක. එතවකාට වම් ඇතවිීම සහ නැතවිීම දකනි වයෝගාෙචරයාට ඒ 
අනපුසසනාෙ ගැඹරුට යනේන යනේන, ඉපදීම ෙැටවහනේන ෙැටවහනේන, 
ශීර්රෙ ෙැටවහනේන ෙැටවහනේන, සයිලු සංසේකාරෙල සමදුය පක්ෂයට – 
උදය පක්ෂයට – ෙඩා ෙය පක්ෂය ෙැඩිවයනේ දැවනනේන පටනේ ගනේනෙ. 

ශීර්රවයනේ කරකැවෙන යම්කසි ි වරෝදයක සලකණුයකේ දිහා 
බලනේන උතේසාහ කරන වකාට, ඒ වරෝදය වේගවයනේ කරකැවෙන 
වකාට, අර ඒ සලකණුය ු කළ තැන පහතට ෙැවටන එකය ි ෙැඩිය 
පැහැදිලෙි වපවනනේවන. අනේන ඒ ෙවගේ, ආශේොසයට ෙඩා වම් 
පරශේොසය තළුනිේම බිඳිල යන ආකාරය – වම්ක බිඳ ෙැවටන ආකාරය, 
ෙැඩිවයනේ පරකට වෙනෙ – ෙය පක්ෂය. ඒ විදියට වම් කයින ඒ 
ආශේොස පරශේොසවයේ ෙය පක්ෂය නැතේනම් ෙැවටන පක්ෂය ෙැඩිය පරකට 
වෙන වකාට, ඒ තළුනිේ වකවනක ු තළු ඇතවිෙනෙ විරාගයකේ – 
වනාඇලේමකේ. ඇලේමකේ, තණයේහාෙකේ ඇතෙිය ිවම් ආශේොසයකේ ගනේවන. 
සමදුය පක්ෂයටය ි නැඹරුැෙුවන. නැෙත නැෙතතේ ආශේොස පරශේොස 
කරිීම – වමනේන වම් සංසේකාර. වම් සංසේකාරයනේවගනේ අළුතේ කරනෙ. 
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වම්ෙ අළුතේකරිීමට උපකාර ෙන වදේ තමය ි තණයේහාෙ – ‘තණයේහා 
වපාවනාභවිකා’. අළුතේ කරිීම් කරනේවන වම්ක පිළබිඳ රාගවයනේ, 
තණයේහාවෙනේ. දැනේ වමතන අර බිඳෙැටීම නතිර නතිර දකින වකාට වම් 
පිළබිඳෙ යම්කසි ිකලකරිීමකේ ඇතවිෙනෙ – වම්ක කරදරයකේ හැටියට. 
ඒ විරාගය නසිා අර සමුදය – එවහම නැතේනම් වම්ක නැෙත නැෙත 
මතකුර ගැනමීට ඇත ිතෘෂේණයාෙ තනුවීෙනෙ. ඒ තුනවීෙනේන වෙනේන, 
නවිරෝධය පරකට වෙනෙ. අනිතයතාෙ දුටෙු. අනතියතාෙ ෙඩ ෙඩා 
සයිමු්ෙ වපවනන වකාට, විරාගය ඇතවිෙනෙ – වනාඇලේම 
ඇතවිෙනෙ. වනාඇලේම ඇතවිීම නසිා, අර තණයේහාවෙනේ ෙැසිල තිබුණය 
නවිරෝධය පරකට වෙනේන පටනේ ගනේනෙ. තණයේහාවෙනේ ෙැසලි තිබුණයයි 
කයිල කයිනේවන වමාකද? නවිරෝධය වෙනෙතේ එකේකම ඉතාම 
ශීර්රවයනේ නැෙත සමදුයකේ ඇතකිර ගැනමීට තණයේහාෙ රැකලුේ වදනෙ. 
වම් තණයේහාෙ ‘වපාවනාභවිකා නන්දිරාගසහගතා තතරතතරාභනිනේදිනී’ 3 ඒ 
ඇලේම නසිාම, ඒ ඒ තැන සතටුෙුන සෙභාෙය නසිාම ‘වම්ක බිඳුනට 
කමකේ නෑ වෙන එකකේ අලේලනේන වෙන එකකේ අලේලනේන’ කියනෙ. 
‘වෙන හසුේමකේ අලේලනේන, ඒක නැතෙිුනාට කමකේ නෑ’ කයිලා ඔය 
විදියට, උස ි ගනේෙන සෙභාෙයකේ තෘෂේණයාවෙ තවිබනෙ. වම් විරාගය 
නසිා අර උසගිැනේවීම අඩවුෙනවකාට, ඔනේනෙැඩිය වපවනනේවනේ, 
ෙඩාතේ පරකට වෙනේවන, නවිරෝධය-නැතවිීම, බිඳීම. හතිතේ වපරවලන 
විදිය. ඒ විදියට නිවරාධානපුසසනාෙ. එතනතේ කරමානකුලලත්වයකේ 
තවියනෙ. 

ඒ විදියට නවිරෝධය දකනි පුදේගලයා තුළ, වම් කරන වම් 
පරයතේන ෙයථමම ෙනහැටි, වම්ෙ නිෂළුල ෙනහැටි, වම් නිෂලල සෙභාෙය 
ෙැටවහනේනට පටනේගනේනෙ, වතේවරනෙ. වම්ෙ නිෂලල පරයතේන රාශියකේ 
නෂිළුල තැතකේ. නරිථමමක තැතකේ. නිතරම ෙයථමමෙන තැතේ සමූහයකේ, 
උතේසාහ පරයතේන සමහූයකේ හැටියට වම් ආශේොස පරශේොසය පො 
ෙැටවහනෙ. එවහම ෙැටවහන වකාට, දැනේ එතවකාට, වම් ආශේොසය 
ගනේවනතේ ‘පටිනිසසගගානපුසස’ී – අතහැර දැමීමට. වම්වකනේ ෙැඩකේ 
ගැනමීට වනවෙය.ි වම්වක හිසේබෙ වතේරැම් ගැනමීට අනාතම බෙ 
වතේරැම් ගැනමීට – ශුනයත්වය වතේරැම් ගැනීමට. ‘පටිනිසගගානුපසේසී. 
එතන ආනාපාන සතිවය උගරම විදශයනාෙ වපනේනමු් වකවරනෙ. 

‘පටිනිසසගගානපුසස ී අසසසිසසාමි’ අතහැර දැමීම දිහා බලා 
වගනමයි ආශේොස කරනේවනතේ. අලේලා ගැනමීට වනාවෙයි 
පරවයෝජනයකේ ගැනමීට වනාවෙයි. ඒ ෙවගේම, පරශේොස කරනේවනතේ 

                                                             
3. ධමමචකකපපෙතතන සු. මහා ෙගග, සංයුතතනකිාය 
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‘පටිනිසසගගානපුසසී’. ඒක අමතුවුෙනේ කයිනේන ඕන නෑ. අනේන දැනේ 
අපි ආයතිේ අර ළවිදේ උපමාෙ කටි්ටු කර ගනිම.ු දැනේ කරනේවන වම්කයි. 
අර ෙතරු අදිනෙ වෙනෙුට වම් හසුේම අදිනෙ. හුසේම අදිනේවනේ 
වහළනේන. අදිනේවනේ වහළනේන. අදිනේවනේ වහළනේන. අලේලගනේන 
වනාවෙය.ි හසුේම අලේලවගන යමකේ කරනේන වනවෙය.ි හසුේම ගනේවන – 
හසුේම අදිනේවන – වහළනේන. ඒ කයිනේවන, යම්කසි ිධමමතාෙකේ විතරයි 
දැනේ වපේනේවන. ඒක අලේලවගන ෙැඩකේ කරන ‘මවමකේ’ ෙතේ, ඒක 
අලේලවගන ජීෙතේවෙන ‘මවමකේ’ ෙතේ වනවෙය ි දැනේ. ඒ වෙනෙුට වම් 
ශරීර කලඩවුෙ තවියන යම්කසි ිධමමතාෙකේ. හරියට ඔය වබෝකේකෙුක එක 
පැතේතකනිේ ෙතරු ඇතලුේවෙනෙ, අනතිේ පැතේවතනේ පිටවෙනෙ. ඔය 
විදිවය වදයකේ. අර වබෝකේකෙු ගැන ඇලේමකේ නෑ. අතහැර දැමීම 
දකමිිනේම ආශේොස කරනෙ, අතහැරදැමීම දකිමිනේම ඒ අනෙු බලමිනේම –

පරශේොස කරනෙ. වම් තළුනිේ. එතවකාට භංග, භය, ආදීනෙ – ඔය 
කයින ඔය විදශයනාඥාවන එවහම හඟුකේ වමෝරල, වම්ෙවය තයින වම් 
තතේත්වය දැකල, අතහැර දැමීමය ි – අතහැරීවමනේම වම් විමුකේතිය 
බලාවපාවරාතේතෙුන තතේත්වයය ි දැනේ තවිබනේවන. ආශේොස පරශේොසය 
තළුනිේ, හසුේම ඇදගැනමී වහළමී කයින ඒ ධමමතාවේ ඇත ිඒ සතයය 
දැකවීමනේ අර තමා තුළ තවිබන තරිලක්ෂණයය – අනතිය, දුුඃඛ, අනාතම 
ලක්ෂණය – ඒො ගැඹරුිනේ ෙටහා ගැනීමට වයෝගාෙචරය දැනේ 
බලාවපාවරාතේත ුවෙනෙ. ඒෙවගේම දැනේ අර උපාානන කයිල කේිෙ අලේලා 
ගැනමී නැතවිෙන වකාට, දැනේ වමතන තවියනේවන – අර වකානේ වදක 
විතරය.ි 

අලේලා ගැනමී තවිබන තරුැ වම් ෙටරෙුවම් කරකැවිලේවලනේ 
තමය ිඅර වකානේ වදකටතේ තැනකේ ලැවබනේවන. වකානේ වදක ඇතේත 
ෙශවයනේම තවිබන වදේෙලේ හැටියට වපේනේවන, දැනේ වමතන ඇදීම-
වහළමී, වම්ක ෙකරයකේ ෙවගේ යනෙ. හුසේම ඇදීමතේ වහළමීතේ, ඇදගනේන 
වකවනකේ නෑ. ඒ තළුිනේ වකවරනේවන අනාතම දශයනය පිළගිැනීමකේ. ඒ 
ෙවගේම, දැනේ වමතන අර තෘෂේණයාෙ ක්ෂය වෙනේන උපකාර වෙනෙ 
කලකරිීම. වම්වක යථමාසේෙභාෙය තමයි, වම්. උපාානනය නැතවිෙන 
වකාට, වමතන තිවබනේවන කය හා සම්බනේධ යම්කසි ිසංසේකාරයකේ – 
කාය සංසේකාරයකේ – පමණයය.ි ‘මවමකේ’ කරන වදයකේ වනාවෙයි. 
එතවකාට ඔය විදියට දශයනය අතිනතුේ ගැඹරුකට යනෙ. දැනේ ඔය 
තතේත්වය ඇත ි ඒ වයෝගාෙචරය ඒ තළුනිේ – ඒ දශයනය තුළිනේ – 
බලාවපාවරාතේත ුවෙනේවන වමාකකේද? අතදිීර්ය කාලයකේ සංසාර පුරැදු 
හැටියට ඇතකිරවගන තවිබන ආශරෙ නැම්මකේ තවියනෙ. ආශරෙ – ඒ 
අර යමකේ පලේවෙන අෙසථමාවේ, ඒ පලේවීම නසිා ඇතවිෙන ගතියටතේ 
ආසෙ කයිල කයිනෙ. ඒ ෙවගේම වම් අතිදීර්ය කාලයකේ ඒකාකාරවයනේ 



12 
 

කටයතු ුකරිීම නිසා, සංසාරවයේ පුරැදු කළ, අලේලා ගැනීවම් පුරැදේද – 
ඒකමය ිවම් හැම එවකේම තවියනේවන. වම්ක කාමඋපාානන උනතේ දිට්ඨි 
උනතේ, සලීබබත උනතේ, අතතොද උනතේ, වම් වකාය ි එවකතේ 
තවියනේවන අලේලා ගැනීවම් පුරැදු රාශියකේ, අනේන ඒ අලේලා ගැනීවම් 
පුරැදුෙලනිේ මිදීමය ි එතවකාට, වම් කාමාසෙ, හොසෙ, අවිජජාසෙ 
කයින වම් ආශරෙ නැතකිරිීවමනේ බලාවපාවරාතේත ු වෙනේවන. වම් 
ආශරෙයනේ ක්ෂය කළ පුදගලයය ි‘ඛීණයාසෙ’ – කෂීණයාශරෙයනේ ෙහනේවසේය 
කයිනේවනේ. එතවකාට රහතනේ ෙහනේවසේලා ඒ තතේත්වයට පතේවෙනේවනේ  
අර උපාානනය අතහැරලා. ‘අනපුාාන චිතතසස විවමාවකඛා’ කයිලා 
සමහර වෙලාෙට කයිනෙ. උපාානනවයනේ වතාරෙ සති මාුනගැනීම. 
අන්න් අර මැද තිාන් අල්ලා ගැනීම – උපාදාන්ා අතහැීමාාම, අර 
වකානේ වදකටතේ තැනකේ නැතවිෙනෙ, ඒකය.ි ඉතනිේ අෙවබෝධය 
තළුනිේමයි ඒක වෙනේවන. වදවකාන සහ මැද ෙටහාගැනමී. අරමුණය 
මිරිඟුෙකේ බෙ ෙටහාගැනමී – අරමණුය හැටියට වමවතකේ ගතේතු වදේ. 

එතවකාට, වමනේන වම් කයින මළුාෙ තිවයනේවන සඤඤාෙ 
තළුය.ි ඒ සඤඤාෙ නසිා තමය ිගැට ෙැවටනේවන. සඤඤාවෙනේ මිදුන 
තැනැතේතාට ගැට නෑ. ඒක තමය ිඒ සතූතනපිාවත මාගනේදිය සූතරවය 
තවියනේවන. 

‘සඤඤා විරතතසස ත සනති ගන්ථමා  
පඤඤා විමුතතසස ත සනත ිවමාහා’ 

‘සඤඤාවෙහ ි වනාඇලුණයු තැනැතේතාට ගැට නැත. 
පඤඤාවෙනේ මිදුන තැනැතේතාට වමෝහවයෝ නැත’ කයිලා ඔය විදියට 
කයිවෙනෙ. වමනේන වම් සඤඤාවෙනේ මිදීමය ි වකවනකේ 
බලාවපාවරාතේත ු වෙනේවන. වමාකද, සඤඤා විරාගය ඇතවිෙන තාකේ 
අර ගැට ෙැවටනෙ. ගැට ෙැටීම නෙතනිේවන නෑ. සඤඤාෙ පිළබිඳ 
කලකරිීමකේ ඇතවිෙනේන ඕන. ඒ සඤඤාෙ පිළබිඳ කලකරිීමටතේ 
උපකාර වෙනෙ අනේන අර – ඒ ඇතේත ෙශවයනේ කලකරිීම වනාවෙයි, 
සඤඤාෙට අස ුවනාවී වමවනහ ිකරිීම තමයි – අර කලනිේ සඳහනේ කළ, 
දැකමී් මාතරය, ඇසමී් මාතරය, දැනමී් මාතරය, ඔය ආදිවයනේ නතරවීම. ඒක 
අර කලඤඤ දැඩිෙ වනාගැනමීකේ. ‘අතන රෑපයකේ වමතන මම. අතන 
සදේදයකේ වමතන මම’ වයෝගාෙචරය – එවහම ගනේවන නැතෙු, වම්ක 
වම් දැකමීකේ, දැකමීකේ. ඒ විදියට ඒ වමවනහ ිකිරීම. 

ඒ ෙවගේම, දැනේ වම් සඤඤාෙ කරා වගන යනේවන වකවනකේ, 
ඊටතේ ෙඩා මෑතනිේ තවිබන ඉතාම සයිමු් ධමමයකේ-සේපශයය, ලසසය. 
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ඊළඟට, ඒ සේපශයය ඇතවිීම පිළබිඳ ධමමතාෙතේ ඉතාමතේම සියුම් 
කාරණයයකේ. සේපශයය කයිල කයිනේවන වදකකේ ගැටීම. එතනම තිවබනෙ 
වදකකේ කයින අදහස. වදකක ගැටීමයි සේපශයය කයිල කයිනේවනේ. දළ 
ෙශවයනේ වතේරැම් ගතේතහම – සමහර විට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේම 
ධමමවයතේ උපමාෙ දකේෙල තවියනො ලී කැබල ි වදකකේ එකට 
ගැවටනේන ෙවගයි සේපශයය – පහසවුෙනේම වතේරැම් ගනේනෙ නම් 
සේපශයය කයින එක. එතවකාට ගැවටනේන, ගැවටන වදකකේ තවිබනෙ. 
ගැවටන වදකකේ සහ ඒ වදවකේ ගැටීම. ඔනේන ඔවතනේදී, දැනේ වම් 
ඉනේ්රිය ඥාවනය පිළබිඳ එකේතරා ෙැදගතේ සතූර වකාටසකේ එනෙ 
මධපුිණයඩික සතූරවය, මජඣමි නකිාවය. ‘චකඛඤුච පටිචෙ රෑවපච 
උපපජජත ි චකඛ ු විඤඤාණයං තණියණයං සංගත ි ලසවසා ලසස පචෙයා 
වෙදනා’ ආදි ෙශවයනේ ඔය විදියට දිගට ොකයයකේ සඳහනේ වෙනෙ. 
වමතන වම් මලුේම ටික තමය ි ඇතේත ෙශවයනේම ගැඹරුැ හැටියට 
සැළකිය යතුේවත – ‘චකඛුඤච පටිචෙ රෑවපච උපපජජත ි චකඛු 
විඤඤාණයං’ ‘පටිචච’ කයින ෙචවන තවියනෙ. උපපජජති කයින ෙචවන 
තයිනෙ. ඇසතේ රෑපයනුතේ – ‘නසිා’ කයින ෙචනයට ‘පටිචච’ කියල 
ගනේන පුළුෙනේ. ‘චකඛුඤච පටිචෙ රෑවපච උපපජජත ිචකඛ ුවිඤඤාණයං’. 
ඇසතේ රෑපයනුතේ නසිා චකඛ ු විඤඤාණයය හටගනේනෙ. ඒ කයිනේවන, 
විඤඤාණයය කයින එක, නකිම්ම, වෙනමම, තවියන වදයකේ වනාවෙයි, 
ඒක හැමතසිේවසම ‘පටිචච’ – යම්කසි ිකාරණයා වදකකේ නසිා ඇතිවෙන 
වදයකේ. ඇස – ආධයාතේමික ආයතනය, රෑප – බාහරි ආයතනය – 
ආයතන ෙශවයනේ සැළකුෙහම – ඒ වදක එකත ුවෙලයි, ඒ වදක එකතු 
ෙුනහමයි – වම් චකඛ ු විඤඤාණයය කයින එකකේ ඇත ි වෙනේවන. 
වමනේන වමතනම තමය ිපටිචච සමපුාදය තිවයනේවන. වම් කියනේවන 
විඤඤාණය මායාවේ ඇතලුේ පැතේත දැකමී කියන එකය.ි ඇතලුේ පැතේත 
දැකයි යතුෙු තවිබනෙ. විඤඤාණයය මායාෙකේ නම් ඒ මායාකාරී 
විඤඤාණයය ඇතවිෙනේවන වකාවහාමද? ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය, කණය 
පිළබිඳ විඤඤාණයය ආදි ෙශවයනේ ඒ විඤඤාණය හයකේ තවිබනො, 
අෙසාන ෙශවයනේ මනසකේ හා ධමමයනේ ගැවටන තැන, ඒ මවනෝ 
විඤඤාණයය – මනසතේ ධමමයනුතේ එකතුවෙලා. නමුතේ වමතන 
කයිවෙනේවන, වම් එක එක අරවගන බැලුෙහම, ඇසතේ රෑපයනුතේ නිසා 
ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය හටගනේනෙ. ‘නසිා’ මය ිහටගනේවන, වදකකේ 
එකතෙුුනහමය ි වම් විඤඤාණයය හටගනේවන. වම් විඤඤාණයය කියන 
එක වෙන විදියකට ගතේවතාතේ අපට හිතනේන පුළුෙනේ – වෙනේකර 
දැනගැනීම ය ි විඤඤාණයය කයිල කයිනේවන. යම්කසි ි අෙසථමාෙක වම් 
ඇසයි, වම් රෑපයයි කයිලා වෙනේකර ගතේත නම්, අනේන ඒ අෙසේථමාවේ 
තමය ි විඤඤාණයය. වම් වදක එකතවුෙනෙ. එකතෙුුනාම අර මුලාෙ 
ඇතෙිුන. ඊළඟට තිවයනේවන වමාකකේද, වම්ක දැනේ, ඇසතේ, රෑපයතේ, 
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ඇසතේ රෑපයතේ නසිා හටගතේත ුචකඛ ුවිඤඤාණයයතේ කයිල වම් තුනම 
තවිබනෙ. තනු හැටියට ගනේනෙ. ‘තණියණයං සංගත ි ලවසසා’ වම්ක 
තනුකේ හැටියට ගැනමීමය ි ලසසය. එතන මහ ගැඹරුැ අදහසකේ 
තවිබනො. ඇසතේ රෑපයතේ නසිය ිඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය හටගතේවත. 
හටගතේතට පසේවස අමතක කරනෙ – අමතක කරගනේනො ෙවගේ ෙැඩකේ 
සදිේද වෙනෙ – වම් චකඛ ුවිඤඤාණයය වම් වදක නසිා හටගතේත ුඑකකේ. 
වම්ක ‘නසිා හටගතේතු’ එකකේ කයින එක අමතක වෙලා, ඒක තුනකේ 
හැටියට ගණිනො. ඇසයි, රෑපයය,ි ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයයය.ි වම් 
තනුම – තනුකේ හැටියට අරවගන ඒක දිගට වගනයාමම තමය ි‘ලසස’ 
කයින අෙසේථමාෙ – ‘තිණයණයං සංගත ිලවසසා’. ‘සංගති’ කයිල කියනේවන 
‘එකේෙ යෑම’. වම් තවුනහ ි එකේෙ යෑම. ඇසතේ, රෑපයතේ, ඇස පිළිබඳ 
විඤඤාණයයතේ වම්ක තුනකේ හැටියට අරගැනීම තළුනිේමය ි‘ලසස’ කියන 
අෙසථමාෙකේ එනේවන. ඇතේත ෙශවයනේ චකඛ ුවිඤඤාණයය හටගතේවතතේ 
අර වදක එකතවුීවමනේ. එවහම නැතෙු නිකං විඤඤාණයය කයිල වදයකේ 
නෑ. නමතුේ ඒ චකඛ ු විඤඤාණයය ඉපදීවමය ි කයිනේවන, ඇස 
වෙනේකරගතේත, රෑපය වෙනේ කරගතේත, ඔනේන වදවකාන. එතන 
කයිනේවන, අර වදවකානකේ හානගතේත. කලඤඤ වදකකේ ගහගතේත කියල 
ගතේතතේ ෙරදකේ නැහැ. වම් ආධයාතේමික ආයතනයය ි අර බාහිර 
ආයතනයයි. දැනේ අර මලුේ වමවනහ ිකරිීම් ආදිවය වදෝසයකේ හැටියට 
දැකේෙුවෙතේ ඒකය.ි වමතන වයෝගාෙචරය අතන රෑපය, වමතන 
වයෝගාෙචරය අතන සදේදය. ඒ විදියටය ිඒ ආරම්භවයදි වකවරනේවන. 
ඒක අර වලෝකයාවගේ මලුාෙ. ටික ටිකය ි වම්වකනේ මිවදනේන 
සදිේදවෙනේවන, නමතුේ වමතන තයින ගැඹරුැම කාරණයය වමාකකේද? 
අෙසානවයදි වතේවරනෙ, දැනේ අර කලනිේ කිේෙ ෙවගේ මිරිඟුෙකේ වම්ක. 
වම්ක මිරිඟුෙකේ නම්, මවුෙකටු මිරිඟුෙ වපේන වකාට ඒක මිරිඟුෙකේ බෙ 
මෙුා දනේවන නෑ. පිපාසවයනේ ඉනේන මෙුාට වමාකකේ ෙුනතේ වපේනේවන 
ෙතරු ෙවගේ – ඒ පිපාසය නසිාම. ඊළඟට, දශයනයතේ පැහැදිල ි නෑ –

කලනේත වෙල ඉනේන මෙුාට. එතවකාට අර වපේන එක ඈත – වමාකකේ 
හරි ඒ කාලගණුික වදේශගණුික තතේත්වයකේ නසිා අර වපාපියන ගතියකේ 
වපාවළාවෙනේ උඩට – ඒ ෙතරු එවහම ගලනේන ෙවගේ යම්කිසි 
වපනමුකේ තවිබනෙ ඈතට – ඒකට මෙුා රැෙවටනෙ ෙතවුරය ි කියල. 
ඒකට මෙුා පාවිච්චිකරන ෙචනය ‘ෙතරු’. අර වලෝකයා වපවනන වදේට 
‘සතරිය’ ‘පුරැෂයා’ ආදී ෙශවයනේ ඒ එක එක නම් දුනේන ෙවගේ, ඒ අර 
වපවනන වදේට – ඒ මිරිඟුෙට – නමකේ වදනෙ. ඉතිනේ අනේන ඒ ෙවගේ 
වදයකේ තමය ිවම්ක රෑපයකේ හැටියට ගතේවතාතේ, වම්ක දැඩිෙ ‘රෑපයකේ’ 
– ‘අතන රෑපයකේ වමතන මම’, ‘අතන සදේදයකේ වමතන මම’ – එවහම 
ගතේවතාතේ. 
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එතවකාට, වමතන වම් ඇතේතෙශවයනේ තවියනේවන දැකීම් 
මාතරයකේ, යම්කසි.ි ඒක වකවරනේවන අර වකානේ වදකට තැනකේ 
දීවමනේ, වකානේවදක – වම් ආධයාතේමික ආයතනයය ි බාහිර 
ආයතනයයි. ඒ වදකට තැනකේ දීම නසිාම – ඒ වදක නසිාම, වෙනේ 
කරල ගැනේම, මිනීම නසිාම – ඊළඟට ඒ වදක හැවපනෙ කියන 
පරඥපතයිකුතේ එනෙ. වදකකේ හැටියට ගතේතට පසේවස ඒ වදක 
හැවපනෙ කයින පරඥපතයිකුතේ මතවුෙනෙ. ඔනේන සේපශයය. ඒක තමයි 
සේපශයය. ඒ සේපශයවයනේ පසේවස තමයි, ඒක පරතයය කරවගන තමයි, 
ඊළඟට වෙදනා, සඤඤා ආදී ඔකේවකාම – අනකිතුේ සයිලේලම, තකය 
විතකය ආදිය දකේොම වගනයනේවන. ඒකය ිඑතවකාට වමෝහය, එවහම 
නැතේනම් ඒ මලුාෙ, අවිදයාෙ, වමනේන වම් තතේත්වය දැකමීට උපකාර 
ෙන දශයනය වමාකකේද? අර විඤඤාණයවයේ පටිචච සමුපපනන බෙ – 
විඤඤාණයය හට ගැනමී – දැනගැනමී. ඒකතේ සයිමු් මනසකිාරය තුළිනේ 
කළ යතුේතකේ. සඤඤා දැලට හසවුනාෙන තරම් ශීර්රෙ වමවනහි 
කරිීවමනේ – දැනමී් මාතරවයනේ නතරවීවමනේ – තමය ි ඒ විඤඤාණයවය 
ඇතලුේපැතේත දැකයි හැක ි ෙනේවන. ඇසතේ රෑපයතේ නසිාම චකඛු 
විඤඤාණයය හටගනේන බෙතේ, ඊළඟට ඇසතේ රෑපයතේ කයින ඒ 
වදවකාන, වානවකානකේ හැටියට අලේලාගැනීවමනේම, චකඛු විඤඤාණයය 
නමැත ිමැද ඇතෙින බෙතේ දැනගැනමී. දැනේ වමතන, වදවකානකේ සහ 
මැදකේ පිළබිඳ කථමානතරය ඉතාම ලසේසනට දකේෙල තවියනෙ අංගුතතර 
නකිාවය ඡ්කක නපිාතවය පාරායණය සතූරවය. 

‘ෝාො උභවනත විදිත්වාන් 

මවජඣ මනතා න ලිපපති 
තං බරෑමි මහාපුරිවසාති 
වසා’ධ සිබබනිමචචගා’      

ඇතේත ෙශවයනේම එතන දැකේවෙනේවන අර සතුත නපිාතවයේ 
පාරායණය ෙගගවයේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ගාථමාෙ. වමතන 
වම් අටෙුාෙකේ සඳහා ඒ පාරායණය සතූරවයේදී දකේෙල තවිබනෙ, වම් 
ගාථමාවේ අථමමය වමාකද කයිල. ඒක වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ විගරහ 
කරල තවිබනෙ, ගැඹවුරනේ. වම් ගාථමාෙ එතවකාට බුඞ ෙචනයකේ 
හැටියට සුතතනපිාතවයය ිමලුිනේම සඳහනේ වෙනේවනේ. උදධෘත ෙශවයනේ 
අංගතුතර නකිාවය සඳහනේ වෙනෙ. එතනනිේ තමය ි වකනකුට 
අෙවබෝධයකේ ලබනේන පුළුෙනේ වම් වකටි ගාථමාවේ වකාය ි තරම් 
ගැඹරුකේ තවිබනෙද කයිල. සංර්යා ෙහනේවසේල කපීනමකේ ඒක පිළිබඳෙ 
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සාකච්ඡ්ා කළා, ධමම සාකච්ඡ්ාෙකේ හැටියට. වම් ගාථමාවේ අදහස, ‘ෝාො 

උභවනත විදිත්වාන්’ ‘යවමකේ වකානේ වදක වතේරැම් අරවගන’, ‘මවජඣ 

මනතා න ලිපපති’ ‘පරඥාවවෙනේ මැද වනාඇවලයදි’ – යවමකේ වකානේ 

වදක වතේරැම් අරවගන, පරඥාවෙ පිහටි කරවගන මැද වනාඇවලයිද – 

‘තං බරෑමි මහාපුරිවසාති’ – ඒ තැනැතේතාට මම මහා පුරැෂයා යයි 

කයිමි – ‘වසා’ධ සිබබනමිචචගා’ – ඒ තැනැතේතා වම් වලෝකවයේ 
සබිබන ීනම්ෙූ මැහමු්කාරියවගනේ මිවදයි. ‘මැහමු්කාරිය’ කයින ෙචනය 
වයාදනෙ තණයහාෙට, තණයහාෙ මැහුම්කාරියකේ හැටියට. මැහුමකේ 
වගතමුකේ කරන තැනැතේතයිකේ හැටියටය.ි ගැට ෙැවටන අදහසයි 
වමතන තවිබනේවන. ඒ තණයහාවෙනේ තමය ිවම් ගැට ගහනේවන. වම්කට 
උපකාරවෙන අර වකානේ වදක සහ මැදයි වමතන කයිැවෙනේවන. 
වකානේ වදකකේ සහ මැද, ඒක වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ වතේරැම් කරල 
තවිබනෙ. එකකේ තමයි, ආධයාතේමික ආයතන හය එක අනතයකේ බාහිර 
ආයතන හය වදවෙන ිඅනතය, මැද විඤඤාණයය. ඒ ඒ ආයතන පිළබිඳ 
විඤඤාණයයය ි එතන අදහසේ වකවරනේවන. එතවකාට වමතන වම් 
විඤඤාණයය කයින වම් මැදට ඉඩකේ සැලවසනේවන අර වදක වකානේ 
වදකකේ හැටියට ගැනවීමනේ. ඒ කේිවේ කලඤඤ වදකකේ ගහගැනීවමනේ. 
වම් ඇහැයි වම් රෑපයයි, වම් කනය ිවම් සදදයය ිකයිල. වමනේන වම් 
තතේත්වය දැකමීට වයාදපු ෙචනය, අපට කයිනේන පුළුෙනේ, 
‘ආයතනුපපාදය’ කයිල. ආයතන හටගනේන ආකාරය. ඉතාමතේම ෙටිනා 
වදේශනාෙකේ තවියනෙ අංගුතතර නකිාවය ඡ්කක නපිාතවය වසාණය 
සතූරවය. ඒ සතූරවය ෙටිනා ගාථමා කපීයකේ සඳහනේ වෙනෙ, එක 
ගාථමාෙකේ තමයි  

‘තණයහකඛයාධි මුතතසස 
අසවමමාහඤච වචතවසා 
දිසො ආයතනුපපාදං 
සමමා චිතතං විමුචචති’   

‘තණයහකඛයාධි මුතතසස අසවමමාහඤච වචතවසා’ – 
තෘෂණයාෙ ක්ෂය කරිීවමහ ිවයදුනු, ඊට හති වයාාන ගතේත ුතැනැතේතාවගේ, 

වයෝගාෙචරයාවගේ – ඒ ෙවගේම, ‘අසවමමාහඤච වචතවසා’ සවිතහි 

අසවමමාහය – සති මළුාවෙනේ මාුනගැනමී සඳහා වයදුන ුවයෝගාෙචරයා 
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පිළබිඳෙ – ඊළඟට කයිවෙනේවන වමාකකේද? ‘දිසො ආයතනුපපාදං 

සමමා චිතතං විමුචචති’ – ආයතනයනේවගේ හටගැ යරී් දැකල, ඒ 
වයෝගාෙචරයාවගේ සති විමුකත වෙනෙ. වහාඳිනේ විමුකත වෙනෙ. 
එතවකාට, ආයතනයනේවගේ හටගැනමී දැකවීමනේ සති විමුකත වෙනෙ. 
එයනිේ අපට හතිාගනේන පුළුෙනේ, ආයතනයනේවග හටගැනීම 

වනාදැකවීමනේ තමයි, වම් බන්ධනය – වම් සංසාර බන්ධනය – යනේවන 

දිගට. අපි අර කේිවෙ කලනිේම – අර වදවකාන පිළබිඳ ඒ අෙවබෝධය 
නැතතිාකේ, මැදටතේ ඉඩකේ ලැවබනෙ. ඇසතේ රෑපයතේ කියන ඒ 
වදවකාන අලේලාගනේන තාකේ චකඛ ු විඤඤාණයයට ඉඩ ලැවබනෙ. ඒ 
වමාකද? චකඛ ුවිඤඤාණයය කයිල කයිනේවනම ඇසතේ රෑපයතේ වදකකේ 
හැටියට ගැනමීමය.ි හරියට අර මිරිඟුෙ ගැන කථමා කරනෙ නම්, මෙුා 

කලේපනා කරනෙ – ‘මා වමතනය ිෙතරු අතනයි’. ‘මා වමතනය ිෙතුර 
අතනය’ි. එවහම හතිාවගනය ිමෙුා අර මිරිඟුෙ වදසට දුෙනේවන. හිතට 

දීලා තයින ‘විඤඤාණයය’ – වෙනේ කර ගැනීම – වැරදියි, මුල ඉඳලම. 
ඒක නසිය ි මෙුා වකළෙරකේ නැතෙි දුෙනේවන. යනේන යනේන, අර 
වපවනන ෙතරු ඈතේවෙනෙ. ඔනේන ඔය විදිවය තතේත්වයකේ. එතන 
තවියනේවන මිරිඟුව. එතන ඒ මෙුා කරියාතේමක වෙනේවන, මෙුාවග හිතට 

ෙැදිලා තවිබන විඤඤාණයවයනේ – චකඛ ු විඤඤාණයවයනේ. අනේන 
එතවකාට අර කලඤඤ වදකකේ ගැහෙු ෙවගේ. ‘මවගේ ඇහැ වමතන 
තවිබනෙ, අතන ෙතරු තවිබනෙ. ඒක නසිා එවතනේට ගයිාම ඒ ෙතුර 
දකනිේන පුළුෙනේ, වබානේන පුළුෙනේ’ කයිල හතිාවගන දුෙනෙ. ඒ ෙවගේ 
වදයකේ වමතනතේ. ඇසතේ රෑපයතේ කයින වම් වදවකාන, එතන කලඤඤ 
ගහගතේත. ඇසතේ රෑපයතේ තයිනෙ කයිල ඒෙට සතය තතේත්වයකේ දුනේන. 
දීල, එතවකාට ඒ වෙනේ කරිීමම තමය ිවිඤඤාණයය කයිල කයිනේවන. 

වම් තතේතේෙය වහාඳටම අෙවබෝධ ෙන අෙසථමාෙ තමයි 
වකවනකටු, අර වමවනහ ිකරිීම ඉතාමතේම ශීර්රෙ කරන වකාට, සිතට 

එන අදහස පො – සතිට එන සතිවිිලේලකේ – ඊට මළුාෙන ුවෙනෙුට ඒක 

සතිවිිලේලකේ හැටියට වමවනහ ිකරනෙ. ඒක එතනම නතර වෙනෙ – 
හතිමීකේ හැටියට. එත තර් ද ය තරවව යව. සාමානයවයනේ අරමුණය 
කයිනේවන එලේබ ගනේන වදේ. හිවතේ සේෙභාෙය, වමේෙර දීර්ය කාලයකේ 
සංසාරවයේ එලේබ ගැනවීමනේ පුරැදු කරගතේතු හවිතේ සෙභාෙය, එන එන 

හැම එකකම – වමාවහාක හරි, පිදුරැ ගහක හරි, එලේවලනෙ. වම් 
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භෙවයේ රැඳීමට තවිබන ආසාෙ නිසා. මහා පරපාතයකට ෙැවටන 
මිනිවහකේ පිදුරැ ගහක හරි එලේවලනේන ෙවගේ, වම් පැෙැතේවම 
වකායතිරම් දුකේ කරදර විනේදතේ වම්කට තියන ආසාෙ, තණයහාෙ නිසා, 
දැඩි ආසාෙ නසිා, ‘වපාවනාභවික’ තණයේහාෙ නසිා, වම්ක අලේලවගන 
වම්වක වකාතනක හරි එලේලිල ඉනේනය ි බලනේවනේ. ඒ විදියට, දැනේ 
වමතනතේ වම් අරමුණය. මනස ඒ අරමවුණයහ ිඑලේබ ගනේන සෙභාෙයකේ 
තවියනෙ. ඇසට යමකේ වනාවපනණුයතේ, කනට යමකේ වනාඇහුනතේ, 
සතිට එන සතිවිිලේල අරමණුයකේ ෙශවයනේ වගන, ‘වම් හතිනේවනේ මමයි, 
වම් මවගේ හතිට එන අරමණුයකේ’ කයිල ඒක පිළබිඳෙ වදකකේ හැටියට 
අලේලා ගැනවීම් සරිිතකේ තවිබනෙ. ඒ අලේලාගනේනතාකේ ඔනේන 
මවනාවිඤඤාණයයට තැන ලැවබනො. විඤඤාණයය කයිනේවන මායාෙකේ 
නම්, වම් මායාෙ වතේරැම් වනාගතේත සෙභාෙයකේ ඒ 
මවනාවිඤඤාණයවය පැෙතීවමනේ වපනේනමු් කරනේවන. ‘දිසො 
ආයතනුපපාදං සමමා චිතතං විමුචචති’ කයිල පරකාශ කවළේ ඒ 
සළායතනයනේ පිළබිඳෙ එන අරමණුය ුශීර්රවයනේ වමවනහ ිකරල, සියුම්ෙ 
වමවනහ ිකරල, ඒෙය ිඑලේබගනේවන නැතෙි, ඒ ඒ තැනම ‘ලතේ තැනම 
වලාපේ කරිීවම’ විදියට ඒ මනසකිාරය කරවගන යන වයෝගාෙචරය 
යම්කසි ිඅෙසථමාෙක, බලාවපාවරාතේත ුනැත ිඅෙසථමාෙක සමහරවිට, අර 

සතිට එන සතිවිිලේලතේ – ඒකතේ – ශීර්රවයනේ වමවනහ ි කරිීම නිසාම, 

අනේතමි වමාවහාවත ඒක හටිිනෙ. ‘අසවමමාහඤච වචතවසා’ – ඔනේන 
එවතනේදි වමෝහය ඉෙතේ වෙනෙ. ආ ක තයක ය ්ද හටගැයරී්  ද දැිරී්ර්  ද ත ර් ක   ද
ආක තයක යව්ග ්ද ය වරෝධක. ඒක මහා පුදුම කයිමනකේ, බලූ බැලේමට.  
ආයතනයනේවගේ හට ගැනමී දැිවීර්ය්ර් ආයතනයනේ නරිැදධ වෙනෙ. ඒ 

වමාකද? නරිැදධ වීම – නවිරෝධය – වමවතකේ වනාවපනවුන අරක 
වනාදැකමී නසියි. ඒ කයිනේවන. අර තෘෂණයාවේ තයින ඇලමී නිසා, 
නැෙත නැෙත වම්ක හටගනේො ගැනමීට තයින උතේසාහය නසිා, 
සමදුය පක්ෂය දිහාම බලාවගන හටිිය නිසා, ය වරෝධක  ද වෙයු ව ය  ද
යැහැ. ඒක තමය ි අර සුතත නපිාතවය දෙයතානපුසසනා සූතරවය 
එවහම සඳහනේ ෙනේවන. 

‘ෝා ච රූපූපගා සතතා  – ෝා ච අරූපටඨායිෝන්ො 

නිෝරොධං අපපජාන්නතා – කගන්තාෝරො පුන්බභවං’       
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රෑප වලෝකෙල ඉනේන අයතේ අරෑප වලෝකෙල ඉනේන අයතේ 
හැමවදවනකේම – ‘නිෝරොධං අපපජාන්නතා’ – නවිරෝධය වතේරැම් 
වනාගැනමී නිසය ිනැෙත නැෙත භෙයට එනේවන. ඒක සයිමු්ෙ වතේරැම් 
ගතේවතාතේ, එතන තවියනේවන, සමදුය පක්ෂවයහ ි හිත වයදීම නිසා 
නවිරෝධය සැඟවිලය ි තවියනේවන. යමකේ නවිරෝධවෙනෙතේ එකේකම 
සමදුයටයි හතියනේවන. තණයේහාවෙනේ ඒක – ‘වපාවනාහවිකා’ – තලේලු 
කරනො ‘වම්ක නැතඋිනාට අනේන අනිතේ එක අලේලගනේන’ කියල. 
ඉතනිේ ඒ විදියට අර ශීර්රෙ වමවනහ ි කරිීම වමතන මාරයතේ එකේක 
කරන සටන ෙවගේ, ඉතාම ශීර්රවයනේ වමවනහ ි කරවගන යන 
අෙසථමාවේ වකවනකටු අර සිතට එන අරමුණය – ඒ  ද අරර්වු  ්ද එ ල් බ  ද
ගය්වය ද යැ ත ව ද වර්වයහ  ද ි රීවර් ය් එතනනිේම මලුාෙ ෙටහගනේනෙ. ඒ 
අෙසථමාවෙදි තමය ි අනේන ආයතනයනේවග ඉපදීම දුටුවෙ, 
පළමවුෙනෙිරට. වමච්චර කාලයකේ සැඟවිල තබිනු කාරණයයකේ. වම් 
ආයතන වකාවහාමද ඉපවදනේවන? වම්ො, වම් ආයතන, සතය වදේෙලේ 
හැටියටය ි ගතේවත. ඒෙ වෙනේ කරවගන, ඒො නසිා සේපශය කියන 
අෙසථමාෙකේ මොවගන, වම් මළුාෙකය ි දැෙටිල හටිිවය. ඒක නිසාම 
ගැටෙලට – අර තණයේහා මැහමු් කාරියවග ගැටෙලට – අහවුෙල හටිිවය. 
ඒ වමාකද? වම් විඤඤාණයය පරතයයකේ ඇත  ද ිලහ් ර් පැනනඟින බෙ 
වනාදැකවීමනේ, චකඛ ු විඤඤාණයය නතිරම පරතයයකේ අරවගනම 
ඇතවිෙනෙ නම් ඒක ආතමත්වවයනේ ‘මවමයි’ කයිල ගනේන බෑ. 
එතවකාට ඒක පරතතීය සමපුපනනය.ි ෙටි චච ද සර්ුෙොදක  ද දැිරී් ද එතය ක  . 
ආයතනුපපාදය දැකමී තළු තවියනේවනේ පටිචච සමුපපාදය දැකීමයි. 
සළායතනය මාධයවයනේම, සළායතනය පිහටිකරවගනම – 
වයෝගාෙචරය පටිචච සමුපපාදය දකනිො. ‘චකඛුඤච ෙටිචච රෑවපච 
උෙෙජජත   චකඛවුිඤඤාණයං’ කේිවේ ඒකය.ි ඇසතේ රෑපයනුතේ ය ස ක   
ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය හටගනේවන. ඒක වනාදකනි තාකේ, ඇසිනේ ඒ 
විඤඤාණයය වෙනේකරවගන, ඇස වෙනේකරවගන, රෑපය වෙනේකරවගන, 
තනුකේ හානගනේනෙ. ඒ ‘තනුකේ’ කයින ඒ මුලාෙ යනතාකේ – ‘තිණයණයං 
සංගත’ි – ඔනේන ඒ තනුකේ එකට ගැනවීමනේම ‘ලසස’ කියන 
අෙසේථමාෙට තැනකේ ලැවබනෙ, සේපශයයකේ – සේපශය තතේත්වයකේ, ඒක 
සේපශයයකේ හැටියට සළකනෙ. එතවකාට ඒකම තමය ිසේපශයය අෙවබෝධ 
කරගැනමී කයිල කයිනේන පුළුෙනේ. විඤඤාණයය අෙවබෝධ 
කරගැනමීමය.ි එවහම නැතේනම් සඤඤාෙ, එවහම නැතේනම් පටිචච 
සමපුපාදය වතේරැම් ගැනමීය.ි වකාය ිආකාරයකිනේ කේිෙතේ, අර මුොට 
ඒ වපවනන මිරිඟුෙ – ඒ සඤඤාෙ – ‘මිරිඟුෙකේ’. නමතුේ අර මුො 
දුෙෙනේවනේ, මෙුාවග දිවීම තළු තිවබනෙ, මායාෙකේ, මායාකාරී 
සෙභාෙයකේ. මායාෙකේ එකේකය ි මෙුා දුෙනේවන. ඒ ෙවගේ, වම් 
ආයතනයනේවගේ වම් තවිබන මලුාෙ යම්කිස ි අෙසථමාෙක යවමකුට 



20 
 

වතේරැන නම්, යවමකුට ෙැටහණුය නම්, අනේන ඒ අෙසේථමාවෙයි අර 
කෂීණයාශරෙ තතේත්වය. ආශරෙ – දීර්ය සංසාරවය පුරැදුකරවගන ආපු අර 
එලේබගනේන ගතයි, අලේලගනේන ගතයි, ඒක ලහිලි යනෙ. අනේන ඒ 
අදහස තමය ි ඉතනිේ අර ‘සඤඤා විරතතසස න සනත ි ගනථමා’ – 
සඤඤාෙනේ පිළබිඳ වනාඇලේමකේ වමතන තවිබනෙ. ‘පඤඤා විමුතතසස  
න සනත ි වමාහා’ – පරඥාවවෙනේ මිදීම. ෙරඥාව වවය් ඒ තතේත්වය දුටුවෙ. 
ෙඤඤා ද ආ වලෝිවක යකු   විඤඤාණයය අෙවබෝධ කරනේවනේ, විඤඤාණයවයේ 
යථමා සේෙභාෙය. ‘පඤඤා භාවෙතබබා, විඤඤාණයං පරිවඤඤයයං’4 
කයිල තවිබනෙ. විඤඤාණයය වතේරැම් ගතයුතු වදයකේ. පඤඤාෙ ෙැඩිය 
යතු ු වදයකේ. පරඥාවෙ ෙැඩීවමනේමයි විඤඤාණයවය යථමා සේෙභාෙය 
දකනිේවන. හරියට අර යම් කසි ි විේජාකාරයකුවග විේජාෙක වහෝ 
නැතේනම් නාටයයක ඇති ඇතලුේපැතේත, යම්කසි ි මළුාෙක ඇති 
ඇතලුේපැතේත, දැකමී ෙවගේ වදයකේ තමය ිපරඥාවෙ කයිල කයිනේවන. පරඥාවෙ 
දියණුයවුීවමනේ, කරම කරමවයනේ, වම්ක විනවිිද දැකමීකේ – ඇතේත ෙශවයනේ 
වකවරනේවන. ඒක තමයි ‘නිවබබධිකා පඤඤා’ කයිල කයිනේවන. මුළු 
මහතේ ශාසනකි පරයතේනය පරඥාවෙ දියණුය ුකරගැනමී සඳහායි. අෙසානය 
පරඥාවෙය.ි පරඥාවවෙනේමය ිඅර විඤඤාණයවය යථමා සේෙභාෙය වතේරැම් ගනේන 
පුළුෙනේ ෙනේවන. ඒ පරඥාවෙ තළුිනේ විඥාවනවය ඇතළුත තිවබන වමෝහය 
අෙවබෝධ කරගනේනෙ. ඒ යථමාසෙභාෙය පරඥාවවෙනේ දුටෙු නම්, ඒ 
තැනැතේතාවගේ වමෝහය නැතවිෙනෙ. වමෝහාන්ධකාරය නැතිෙුන. 
අවිදයාන්ධකාරය, වමෝහාන්ධකාරය, නැතවිෙනේවන පරඥාවපරභාෙවයනේ. 

‘චතවසසා ඉමා භිකඛවෙ පභා5’ කයිල බදුුපයිාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරභා හතරකේ දකේෙල තවියනෙ. ‘චන්දපපභා’ ‘සරුියපපභා’ ‘අගගපිපභා’ – 
අෙසාන ෙශවයනේ දකේෙනේවන ‘පඤඤපපභා’. පරඥාවපරභාෙ. අනේන ඒ 
ෙවග වම් පරඥාවපරභාවෙනේ තමය ි අර වකවනකවුග වමෝහාන්ධකාරය 
ඉෙතේවෙනේවන. ඒ පරඥාවපරභාවෙනේ කෂීණයාශරෙයනේ ෙහනේවසේවගේ සිත 
පරභාසෙර වෙනෙ. ඒ සති පරභාසෙරය.ි කෂණීයාශරෙයනේ ෙහනේවසේවගේ සිත 
පරභාසෙරය.ි එම නසිා වජෝතමිතේ, අනේන ඒ වජෝතමිතේ කයින ෙචනය – 
‘ඛීණයාසො ජුතමීනතා.’ අර මතේවෙන ආශරෙයනේ, අර අලේලාගැනීවම් 
පුරැදු – ඒෙ ඉෙතේවෙලා කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ ඉෙතේවෙලා, 
ඊළඟට විඤඤාණයවයේ යථමාසෙභාෙය, දැකවීමනේ ඒ පරඥාව පරභාෙ නිසා, සිත 
වජෝතමිතේ – ‘ජුතමීනතා’. 

                                                             
4. මහාවෙදලල සු. මජඣමි නකිාය 

5. ආභාෙගග, චතුකක නපිාත, අංගුතතර නකිාය. 
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එයනිේ අපට වපනේෙ, එතවකාට පටිචෙ සමුපපාදය දැිරී් ර් ඒ 
පටිචෙ සමුපපාදවයනේ මිදී ර්ි් බෙ. පටිචෙ සමපුපාදවය සමුදය 
නවිරෝධය කයිල වදකකේ තවියනේවන. ඒ සමදුය දුටෙු නම් එතනම 
නවිරෝධයතේ පරතයක්ෂය.ි වම්ෙ හැම එකකේම පටිචෙ සමපුපනනය.ි පටිචෙ 
සමපුපනේනයි හැම වදයකේම, ‘යං කඤිචි සමදුයධමමං සබබං තං 
නවිරාධධමමං’ යමකේ ඇතවිෙනෙ නම් ඒක නැත ිවෙන සෙභාෙය ඇති 
වදයකේ. ඒ ටික වනාවපවනනේවන අර උපාානනය නසිා. වම් ළඳි හිසේ 
කරිීම වනාවෙයි සාමානය වලෝකයා කරනේවනේ. වම්වකනේ ෙතුර 
අරවගන යමකේ කරගැනමීටය ි බලාවපාවරාතේත ු වෙනේවන – 
පරවයෝජනයකේ ගැනමීටය.ි නමුතේ වම් පරවයෝජනය වකාච්චර ගතේතතේ 
වකළෙරකේ නෑ. ඉතනිේ යම්කසි ි අෙශේටාෙක ළඳි හසිේ කරිීමට – 
ශුනයතේෙය දැකමීට – වයෝගාෙචරය වයාමවුෙනො නම්, අනේන 
එතවකාට වම්වක වදයකේ නෑ, ළඳි හසිේ ෙුනාද කයිල බලනො මිසකේ. 
ෙතරු ගනේනෙ වහළනෙ, ගනේනෙ වහළනෙ, හසුේමතේ එවහමයි – 
ගනේනෙ වහළනෙ, ගනේනෙ වහළනෙ. අලේල ගැනමීකේ නෑ. ඔනේන ඔය 
විදියට ඒ තතේත්වයට ගයි පුදේගලයා පිළබිඳෙ වයාදන ෙචන තමයි ‘වත 
වලාවක පරිනිබබතුා’ ඒ කෂීණයාශරෙයනේ ෙහනේවසේලා වලෝකවයේ 
පිරිනවිියාහයු. එතන පිරිනවිියාහයු කයිල කයිනේවනේ අතතීවයේ පිරිනිවිල 
ඉෙරය ි එවහම නැතේනම් උනේෙහනේවසේලා අනපුාදිවසස පරිනිබබාන 
ධාතවුෙනේ නෙිනේ දුටෙුා කයිල අෙසාන – චරිම – චිතතවයනේ ඒ 
රහතනේ ෙහනේවසේලා නැතෙිුන අෙසථමාෙ වනාවෙයි වමතන 
දැකේවෙනේවන. ‘වත වලාවක පරිනිබබතුා’ – උනේෙහනේවසේලා වලෝකවයේ 
පිරිනවිියාහයු. ිරෙතේවෙනේවනතේ නවිිල. උනේෙහනේවසේලා වලෝභ වදෝස 
වමෝහ කයින ගනිි නෙිාවගනයි ජීෙතේවෙනේවන. අර උපාානනය කියන 
එක ඉන්ධන ්රෙය – දර – ආදියටතේ වයවදන ෙචනයකේ, ධමමවයේ. 
අලේලාගැනමී කයින එක පමණයකේ වනාවෙය.ි එතවකාට සතිනිේ අලේලා 
ගැනමීකේ නැත ි නසිා, ඒ අලේලාගැනමී නසිා ඇත ි ෙන භෙගිනේන – 
එවකාවළාසේ ආකාර වම් භෙ ගිනේන – එවතනේදී සනේසඳිුන  භෙ 
නවිරාවධා නබිබානං, භෙ නවිරාවධා නබිබානං’ කයිල සමහරවිට 
දකේෙල තයිනො, භෙනවිරෝධය පරතයක්ෂ කරිීමය.ි වමවතනේදී සිවතේ 
පරතයක්ෂය දකේෙනේවනේ. ඒ භෙනිවරෝධ පරතයක්ෂවයනේ ඒ පුණයය නිවීම 
රහතනේ ෙහනේවසේලා අතේදකනිො, පරතයක්ෂ කරගනේනො, භකුේත ිවිඳිනෙ, 
වම් වලෝවක. 

දැනේ එතවකාට, වම් ගාථමාෙ තලුනිේ අපට වම් භාෙනාෙට අානල 
කාරණයා රාශියකේ – විදශයනාෙට උපකාර ෙන කාරණයා රාශියකේ 
මතකුරගනේන පුළුෙනේ, වම් ෙචන කපීය නමතුේ. 
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‘වයසං සවමබාධි අංවගස ු 
සමමා චිතතං සභුාවිතං 
ආානන පටිනිසසවගග 
අනපුාානය වය රතා 
ඛිණයාසාො ජුතමීනතා 
වත වලාවක පරිනබිබතුා’ 
 
 

 



 
 

කතු හමිි නද්ග ්සිිංහල කෘත ි

1. උතේතරීතර හදුකලාෙ  
2. පිනේ රැවකක මහමි       
3. විදසනුේ උපවදසේ  
4. නෙිවනේ නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
5. නෙිවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
6. නෙිවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
7. නෙිවනේ නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
8. නෙිවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
9. නෙිවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
10. නෙිවනේ නවිීම –  සතේෙන වෙළුම   
11. නෙිවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
12. නෙිවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
13. නෙිවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
14. නෙිවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම   
15. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල ම්ුරණයය, පරථමම භාගය (1-6 ෝවළුම්)   
16. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල ම්ුරණයය, (1-11 ෝවළුම්) 
17. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 1 වෙළුම   
18. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 2 වෙළුම  
19. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 3 වෙළුම  
20. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම  
21. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම  
22. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම  
23. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම  
24. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම  
25. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම  
26. හතික මහමි – 1  
27. හතික මහමි – 2  
28. හතික මහමි – 3  
29. හති තැනීම  
30. පැෙැතේම හා නැෙැතේම  
31. ඇත ිහැටි දැකේම  
32. දිවි කතවස සැඳෑ අඳූර  
33. කය අනෙු ගයි සහියි  
  



 
 

34. මා-පිය උෙැටන   
35. පරතපිතේත ිපූජාෙ  
36. චලන චිතරය  
37. දිය සළුයි  
38. අබිනිකේමන  
39. බදුු සමය පුදේගලයා හා සමාජය  
40. මනවසේ මායාෙ  
41. භාෙනා මාගයය   
42. සසනුේ පිළවිෙත  
43. පිළවිෙතනිේ පිළවිෙතට  
44. තසිරණය මහමි  
45. කවයේ කතාෙ  
46. වමතේ සවිතේ විමුකේතයි  
47. පටිච්ච සමපුේපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
48. පටිච්ච සමපුේපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
49. පටිච්ච සමපුේපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
50. පටිච්ච සමපුේපාද ධමමය – 4 වෙළුම  
51. සකේමවනේ නෙින  
52. තවපෝ ගණුය මහමි  
53. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට  
54. පැරණි වබෞදේධ චිනේතාවේ සංකලේපය සහ යථමාථමමය 

 

නැෙත ම්ුරණයය කරවීම පිළබිඳ විමසමී් 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුන්  
ිරරිල්ලවලවත්ත, දම්මුල්ල, යරඳන්  
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