
  

 

 

 

 

මම කවුද? 
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හැඳින්වීම 

විචාර බුද්ධි යකව ඇැති විචකවෂණශීලී මිනිසුන්ව්ගධ 

චින්වතන්යට උපකාර පිණිස ්ේ ගරන්වථය සේපාද්න්ය කර 

ඇැත. ඔබ යේිසි ඇාගමකව ඇද්හන්වා විය හැක. යේ 

ද්ර්ශන්යකව පිළිපින්වා විය හැක. න්ීන් තාකවෂණයට 

ඇන්ුව සිතන්වා විය හැක. එ්සධතව න්ැතින්ේ ිසිම 

ඇාගමකට ්යාමු ්න්ාී නිරාගමිකව සිටින්වා විය හැක. 

න්මුතව ඔබ බුද්ධිමතව න්ේ ්මම ගරන්වථය ඔබට උපකාරී 

වන්ු ඇැත. තම ජීවිතය පළිිබඳද්ව විචාරාතවමකව චින්වතන්ය 

හසුරැවන් ඔබට ්මම ගරන්වථය පිටුවහලකව ්ේ. එම නිසා 

ඉතාම ්හාඳද් ඇවධාන්යින්ව ්මම ්පාත පරිශීලන්ය 

කරන්වන්. ්මම ගරන්වථය තුළ ජීවිතය පිළිබඳද්ව සිතන් 

්ක්න්කව කලධපන්ා කරන් ඇාකාරය ඇැත. එ්සධ කලධපන්ා 

කරන් විට සිතී්ේ කරමයට යමකව ්න්ාවැටහීම නිසා ඇැති 

වන් ඇසරණකමට උපකාර කරන් ්ක්න්කව ඇැත. ්මම 

ගරන්වථ්යධ ඇඩකට වැඩි ්කාටසකව තුළ ්ද්්ද්්න්කු්ගධ 

සංවාද්යකව ඉිරිපතව කර ඇැත. ්ේ සියලධලම මන්ාව 
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වටහා්ගන් බුද්ධිමතව ඔබතව විචාරශීලීව ්මම ගරන්වථය 

පරිශලීන්ය කරන්වන්. එයින්ව ඔබට ්බා්හෝ උපකාර වන්ු 

ඇැත.  

්ේ ගරන්වථය සේපාද්න්ය ිරී්මහිදී උපකාර කළ සියළුම 

්ද්න්ාට තවදුරටතව සතයවාදීව විචකවෂණය සිදු ිරීමට 

හැියාව ලැ්ේවා! 

 

ඇලේ්ේ ඇ්න්ෝමද්සධසි හිමි 
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පිදුම 

බුදධිමත්ව විචාරශලීවී 

සිතන ඔබට 

මේ ග්රන්ථය 

උපකාරයක් පිණිස 

ඉදිරිපත් කරමි෴
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ඔබ බුද්ධිමතව ද්? ජීවිතය ගැන් සිතන්වා ද්? ජීවිතය ගැන් 
සිතන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඔබට ජීවිතය ගැන් සිතන්වන් ්ේ කරැණ ු
ටික උප්යෝග ීකරගන්වන්. 

• මම කවුද්? ම්ගධ න්ම නිසා ද් මම ්වන්ව්න්ව? න්ැහැ. 

ඒවා ඇකුරැ පමණි යි. න්ම භාවිතා කරන්ව්න්ව ්ලෝකයාට 

හඳදුන්ා ගැනීමටයි. එ්සධන්ේ ම්ගධ න්ම තුළ මම ඉන්වන් 

විියකව න්ැහැ. එය වයවහාර ිරීමකව පමණි. එ්සධන්ේ 

මම කවුද්? 

• මම ියන්ව්න්ව ශරීරයට ද්? ශරීරය මම ්වන්වන් බැහැ. 

ශරීරය ම්ගධ ්ද්යකව විතරයි. ශරීරය ම්ගධ ්ද්යකව 

්වන්ව්න්ව ඇැයි? එ්සධන්ේ මම ්කා්හධ හරි ඉන්වන්වා ද්? 

හද්වත තළු ්හෝ මන්ස තුළ මම ඉන්වන්වා ද්? මට නින්වද් 

ගියාම මම ඉන්ව්න්ව ්කා්හද්? ක්යධ ්ව්හසට නින්වද් 

ගිය විට මමතව නිි ද්? තද් නින්වද් ඇැති විට හිතන් බවකව 

න්ැහැ. එත්කාට මම න්ැති ද්? තද් නින්වද් තළු දී කයකව 

ති්බන් බව මම ද්න්ව්න්ව න්ැහැ. එත්කාට මම න්ැති ද්? 

නින්වද් ඇවශය කයට යි. මටතව නින්වද් ඇවශය ද්? කය න්ේ 

නිි. එත්කාට මම ්කා්හාමද් නිදා ගන්ව්න්ව? තද් 
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නින්ව්ද්ධි  මම න්ැති ද්? ඇා්යධ ඇැහැ්රන් විට මම එන්වා 

ද්?  එ්හම එන් මම ්කා්හද් ගි්යධ? කවුරැ එකවක ද් 

ගි්යධ? ්මාකකව එකවක ද් ගි්යධ? සිත එකවක ද් මම 

හිටි්යධ? ඒ සිත ්කා්හද් ති්යන්ව්න්ව? ඒක හිසධ ්ද්යකව 

ද්? එත්කාට මමතව හිසධ ්ද්යකව ද්? ඒක ්වන්වන් බැහැ. 

ඇා්යධ ඇැහැරැන්ාම මම ඉන්වන්වා ්න්ව? ්කා්හධ ඉඳද්න්ව ද් 

ඒ මම න්ැවත පැමිණි්යධ? තද් නින්ව්ද්න්ව ඇවිවන් විටතව 

සිහි මුර්ජා ී ඇවිවන් විටතව ඇලුතව ම්මකව ඇැති වුණා 

ද්? එ්හම සිතන්වන්තව බැහැ. කලින්ව මම ම කරපු ියපු 

්ද්ධවලධ ්හාඳද්ට මතක යි. ඒ කලින්ව හිටපු මම ම තමයි 

්ේ ඉන්ව්න්ව. ඒ මම ්කා්හද් ඉන්ව්න්ව? 

• ඇතීත්යධ ඉඳද්ලා ද් මම ඇා්ේ? ඒක මම ද්න්ව්න්ව න්ැහැ. 

මම ඉ්ේම ඇැති වුණා ද්? මම ඉ්ේම ඇැති වුණා න්ේ 

ඉ්ේම න්ැති්වන්වන් ඕනි. තද් නින්ව්ද්ි සිහිමුර්ජා 

වුණාම මට මම න්ැහැ. ඉ්ේම මම න්ැති්වලා ද්? න්මුතව 

සිහිය ඇාවාම මම ඇා්යතව ඉන්වන්වා. ඉ්ේම න්ේ ඇා්යධ 

මම ඉන්ව්න්ව කලනි්ව ඒවතව මම ම කරප ුඒවා බව සිහි 
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්වන්ව්න්ව ඇැයි? මම ඇැතිවු්ණව ඉ්ේ න්ේ මම කරන් 

්ද්ධවලුතව ඉ්ේම ්වන් ඒවා ්වන්වන් ඕනි. න්මුතව එ්හම 

න්ෑ. මම හිතලා මම ම කරන් විටයි සිද්ධධ්වන්ව්න්ව. 

එ්හන්ේ මම ඉ්ේ ඇැති ්වන්වන් බැහැ. මම ඉ්ේ 

ඇැතිවුණා න්ේ මා තළු සිදුවන් ්ද්ධවලධ ද් ඉ්ේම ්වන්වන් 

ඕනි. ඒතව එ්හම න්ැහැ. මම මැිහතවීමකව ති්යන්වා. ඒ 

මම කවුද්? 

• මාව කවුරැ ්හෝ මැේවා ද්? ඒ මවපු ්කන්ා මැේ්ේ 

කවුද්? එයතව මැේ්ේ කවදු්? ්ේක ඇවසාන්යකව න්ැහැ. 

මාව කවුරැ ්හෝ මැේවා න්ේ මම ම හිතලා යමකව 

කරන්වන් බැරි්වන්වා. න්මුතව මට පුළුවන්ව හිතලා කටයුතු 

කරන්වන්. මාව කවුරැ හරි මැේවා න්ේ ඇැයි මන්ුසධස්යකව 

විියට මැේ්ේ? ස්තකව විියට මවන්වන් තිේබා. ගහකව 

විියට මවන්වන් තිේබා. ඇැයි එ්හම වු්ණව න්ැතව්තව? 

මාව කවුරැතව මැේවා ්වන්වන් බැහැ. මට මන්ුසධස ඇැඟකව 

ති්යන්වා. ඒ එකවක මම ඉන්වන්වා. ඒ ඇැඟ ඇා්ේ 
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්කා්හාමද්? ඇේමා්ගන්ව තාතවතා්ගන්ව තමයි ඒ ඇැඟ 

ඇා්ේ. එත්කාට ඒ ඇැඟට මම ඇා්ේ ්කා්හාමද්?  

• මම මැරැන්ාම ්කා්හධ හරි යන්වා ද්? ඇේමා්ගන්ව 

තාතවතා්ගන්ව හැදුන්, කෑම ්බ්හතව ඇාි්යන්ව ්පෝෂණය 

වුණ ඇැඟ න්ේ ්පාලවට පසධ ්වන්වා. එත්කාට මම 

න්ැති ්වන්වා ද්? ්වන් ්කා්හධ හරි යන්වා ද්? ඊළඟ 

ජීවිතයකව ති්යන්වා ද්? මම ඊළඟ ජීවිතයට යන්වා ද්? 

මම ඊළඟ ජීවිතයට යන්ව් න්ව ්කා්හාමද්? එ්හධ යන් මම 

ඉන්ව්න්ව ්කා්හධ ද්? එ්හම යන් මම ඉන්වන් තැන් 

්හායන්වන් කලින්ව දැන්ව මම ්කා්හධද් ඉන්ව්න්ව ියලා 

දැන් ගන්වන් ඕනි. 

• දැන්ව මම ්කා්හධ හරි ඉන්වන් ඕනි. ්මාකද් මම දුකව 

විඳින්වා, මම සැප විඳින්වා. ඒ දුකව සැප විඳින් මම 

කවුද්? දුක ද් මම? සැප ද් මම? ්වන්වන් බැහැ. දුක ්හෝ 

සැප මම න්ේ ඒ දුක සැප න්ැති්වන් ්කාට මම 

න්ැති්වන්වන් ඕනි. න්මුතව ඒ දුක සැප න්ැති වුණතව මම 
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ඉන්වන්වා. න්මුතව දුක සැප විඳින් විට ඒ එකවකම මමතව 

විඳද්වන්වා. මම විඳද්වන්ව්න්ව න්ැතිව දුක සැප ති්යන්වා 

ද්? ඒක ්වන්වන් බැහැ. මම විඳද්වන්ව්න්ව න්ැතිව දුක 

සැපකව කථා කරන්වන් බැහැ. ඒ දුක සැප විඳද්ීම ම මම 

්වලා ති්යන්ව්න්ව. ඒතව දුක සැප න්ැති වුණාම මම 

ඇා්ය ඉන්වන්වා ්න්. දුක සැප මම ම ්වලා න්ේ ඒවා 

න්ැති වුණාම මම ඉන්වන් බැහැ ්න්. එ්හම න්ැතවන්ේ 

ඇා්ය ඇලුතව ම්මකව ඉන්වන් ඕනි. න්මුතව මට ඒ විඳද්පු දුක 

සැප මම වින්වද් බව සිහි කරන්වන් පුළුවනි. ඒ දුක සැප 

න්ැති වුණාට මම න්ැති්වලා න්ැහැ. මම විඳද්වන්ව්න්ව 

න්ැතිවතව දුක සැප කථා කරන්වන් බැහැ. දුක සැප 

න්ැතිවුණාම ඒවා විඳද්පු මම ඉන්වන්වා. ්මාකකවද් දුක සැප 

ියන්ව්න්ව? ඒවා හටගන්ව් න්ව ්කා්හාමද්? මම ියන්ව්න්ව 

කවුද්? දුක සැප ම්ගන්ව ්වන්වවතව න්ැහැ. දුක සැප මමතව 

්වන්වන් බැහැ. එත්කාට මම ගැන් හිතන්වන් බැරි ද්? 

හිතන්ව්න්ව න්ැතිව මම ඉන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ්ේක මහ 

මුලාවකව ්න්ව! 
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• ්ලෝකය එකවක ද් මම ඉන්ව්න්ව? මම එකවක ද් ්ලෝකය 

ති්යන්ව්න්ව? මම න්ැතින්ේ ්ලෝකය න්ැති ද්? ්ලෝකය 

න්ැතින්ේ මම න්ැති ද්? මම න්ැතිවුණාම ්වන්ම ්ලෝකය 

ති්යන්වා ද්? ඒකතව මම ම ්න්වද් හිතන්ව්න්ව? ඒතව එ්හම 

හිතන් මම ඉන්වන්වා. මම න්ැති්වලා න්ැහැ. එත්කාට 

මම න්ැතිවුණතව ්ලෝකය ති්යන්වා ියන් කරැණ සිතන් 

මම ඉන්වන්වා. ඒකතව ්වන්වන් බැහැ. එ්හන්ේ මම 

න්ැතිවුණාම ්ලෝකය න්ැති්වන්වා ද්? 

• න්මුතව එ්හම හිතන් මම ඉන්වන්වා ්න්ව. මම න්ැතිවුණාම 

්ලෝකය න්ැතිවන් බව මම ම හිතන් නිසා ඒතව මම 

න්ැති්වලා න්ැහැ. ්ලෝකයයි මමයි ්ද්කම එකකව ද්? 

්ලෝකය ියන්ව්න්ව මම ම ද්? එධක න්ේ ටිකකව හිතන්වන් 

ඕනි. මම ම ්ලෝකය ද්? ්ලෝකයම මම ද්? එත්කාට 

මම මැරැණාම ්ලෝකය වින්ාශ ්වන්වා ද්? න්ැහැ. 

එ්හම ්වන්ව්න්ව න්ැහැ. එ්හන්ේ මම මැරැණතව ඇා්යධ 

ඉප්ද්න්වා ්වන්වන් ඕනි. එත්කාට මම න්ැති්වලා 

න්ැහැ. එමනිසා ්ලෝකය න්ැති්වන්ව්න්තව න්ැහැ. එ්ලස 
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ඇැති ්ලෝකයතව, ඉන්වන් මමතව ්තවරැේ ගන්ව්න්ව 

්කා්හාමද්? 

• මම ්ලෝකය ියලා ්තවරැේ ගන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? මට 

්ප්න්න්වන් ති්යන් එක ්ලෝකය, මම හිතන්ව්න්ව 

්ලෝකය ගැන්. මට ්ප්න්න් ්කාට මම හිතන් ්කාට, 

්ලෝකයකව හමු්වන්වා. මට ්ප්න්න්ව්න්ව න්ැතවන්ේ, මම 

හිතන්ව්න්ව න්ැතවන්ේ ්ලෝකය හමු්වන්වා ද්? මම 

හිතන්ව්න්ව න්ැතවන්ේ මම ඉන්වන් විියකව න්ැහැ. එත්කාට 

මට හිතීමකව න්ැතින්ේ මම ද්, ්ලෝකය ද් න්ැති ද්? 

එත්කාට තිේ්ේ ්මාකකව ද්? ඒ තිේබ ්ලෝකය, හිතපු 

මම න්ැතිවුණා ද්? ඒ පරශධන්ය වැරියි. ්මාකද් තිේබ 

්ලෝකයයි, හිතපු මම ගැන්යි ද්න්ව්න්ව න්ැහැ. ද්න්ව්න්ව 

න්ැති ්ද්යකව න්ැතිවුණා ියන්වන් බැහැ ්න්ව. මට 

්ප්න්න් ්කාටයි, මම හිතන් ්කාටයි හටගන්වන් ඒ 

්ලෝකය කුමකව ද්? ඒ මම කවුද්?  
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• මට ද් ්ප්න්න්ව්න්ව, මම ද් හිතන්ව්න්ව? මට ්ප්න්න්වා 

න්ේ ්ප්න්න් ්ද්ය ්ක්රහි ම්ගධ පාලන්යකව ති්යන්වන් 

ඕනි. මම හිතන්වා න්ේ හිතන් ්ද්ය ්ක්රහිතව ම්ගධ 

පාලන්යකව ති්යන්වන් ඕනි. න්මුතව එ්හම න්ැහැ. ඇැහැ 

ඇැරපු ගමන්ව ්ප්න්න්වා. මන්සින්ව කලධපන්ා කරප ුගමන්ව 

ඔ්හධ හිතන්වා. ්මාකකවද් එතන් ඒ ියවු්න්ව? ඇැහැ 

ඇැරපු ගමන්ව ්ප්න්න්වා, මන්සින්ව හිතන් ්කාට 

හි්තන්වා. එ්හන්ේ ්ප්න්න්ව්න්ව ඇැහැට, හි්තන්ව්න්ව 

මන්සට. එත්කාට මම ්කා්හද් හිටි්යධ? න්මුතව 

්පන්ු්න්ව ම්ගධ ඇැහැට, සිතු්න්ව ම්ගධ මන්සට. කුමන් 

විියකට සිතුවතව මම ්කා්හධ හරි ඉන්වන්වා. න්මතුව ඒක 

නිවැරිව වටහාගන්වන් බැහැ. ම්ගධ ඇැහැට ්ප්න්න් 

විවිධ ්ද්ධවලධ හඳදුන්ගන්වන්වා. ඒ හඳදුන්ාගන්වන්ා ්ද්ධ 

්ලෝකය යි. ම්ගධ සිතට හි්තන් ්ද්ධවලධ හඳදුන්ාගන්වන්වා. 

ඒ හඳදුන්ාගන්වන්ා ්ද්ධ ්ලෝකය යි. ඇැහැට ්ප්න්න් ්කාට 

හඳදුන්ාගැනීමතව ති්යන්වා ම ද්? ඔේ. ්ලෝකයම 

හඳදුන්ාගන්වන්වා. ඒ හඳදුන්ාගන්ව්න්ව මම ද්? ඇැහැ ද්? මම 
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හඳදුන්ාගතවතතව, ම්ගධ ඇැහැ හඳදුන්ාගතවතතව, ්කා්හාමතව 

මම ඉන්වන්වා ්න්ව. එත්කාට ්ේ හඳදුන්ාගන්වන් ්කාට ද් 

්ලෝකය ති්යන්ව්න්ව? මම ම ද් ඒ හඳදුන්ාගන්ව්න්ව? 

හඳදුන්ාගන්ව්න්ව න්ැතවන්ේ ්ලෝකය න්ැති ද්? මමතව න්ැති 

ද්? මම ම ද් හඳදුන්ාගැනීම ියන්ව්න්ව? මම ්වන්ම ඉඳද්ලා 

ද් හඳදුන්ගන්ව්න්ව? ඒක මම කරන් කරියාවකව ද්? එත්කාට 

මම ඉන්ව්න්ව හඳදුන්ාගැනීම එකවක ද්? මමයි 

හඳදුන්ාගැනීමයි එකකව ද්, ්ද්කකව ද්? එකකව ්වන්වන් බැහැ. 

හඳදුන්ාගැනීම ්වන්සධ ්වන් ්කාට මමතව ්වන්සධ 

්වන්වන් ඕනි. න්මුතව එ්හම ්වන්ව්න්ව න්ැහැ. මමයි, 

හඳදුන්ාගැනීමයි ්වන්ම ති්යන් ඒවා න්මි මට ්ලෝකය 

සේබන්වධ ්වන්වන් බැහැ. එ්හන්ේ මම ම මැිහතව ී, 

ම්ගධ ඇැසින්ව කරන් එකකව ද් හඳදුන්ාගැනීම ියන්ව් න්ව? 

මම කවුද්? ඇැස ම්ගධ ්වන්ව්න්ව ඇැයි? හඳදුන්ාගැනීම 

්වන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඇැස ියන්ව්න්ව ඇැ්ඟධ ති්යන් 

එකකව. ශරීර්යධ ති්යන් ඇැහැට විතරකව ්ප්න්න්වා න්ේ 

හැම්ව්ලධම ්ප්න්න්වන් ඕනි. න්මුතව එ්හම ්වන්ව්න්ව 
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න්ැහැ. මම බලන් විටයි ඇැසින්ව ්ප්න්න්ව්න්ව. එ්ලසට 

්ප්න්න් ඇැස ඇැති්වන්ව් න්ව ්කා්හාමද්?  

• ජීවිතය ියන්ව්න්ව පුදුම පරශධන්යකව! ්ේක ්ලහා ගන්වන් 

බැරි ද්? මම කවුද්? ්ලෝකය කුමකව ද්? හඳදුන්ාගන්ව් න්ව 

්කා්හාමද්? ඇැසට ්ප්න්න්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඇැසට 

්ප්න්න් ්කාට ද් මම ඉන්ව්න්ව? හඳදුන්ාගන්වන් විට ද් මම 

ඉන්ව්න්ව? ්පනීම මම ද්? බැලීම මම ද්? හඳදුන්ගැනීම මම 

ද්? සිතීම මම ද්?මම සිතන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? මම 

බලන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? මම හඳදුන්ාගන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? 

්ේ සියලුම කරියා මම ද්? ඒක ්වන්වන් බැහැ. එක 

කරයිාවකව ්න්ාකරන් විට මම න්ැති්වන්වන් ඕනි. ඇනිකව 

කරයිාව කරන් ම්මකව ඇා්යධ ඉන්වන් ඕනි. එ්හන්ේ මම 

ලා ්ගාඩකව ඉන්වන් ඕනි. න්මුතව එ්හම න්ැහැ. සියලුම 

කරයිාවන්ව කරන්ව්න්ව එක ම්මකව. ්මාකද් ඒ සියලධලම 

මට මතකයි. එ්හන්ේ කරයිාවතව මම ්වන්වන් බැහැ. මම 

්වන්ම ඉඳද්ලා කරියාවන්ව ්වන්ම සිදු්වන්වා ද්? එ්හන්ේ 

කරයිාවන්ව ඉ්ේ ්වන්වන් ඕනි. එ්හම ්වන්ව්න්ව න්ැහැ. 
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ම්ගයි සියලු කරියාවලයි සේබන්වධයකව ති්යන්වන් ඕනි. 

කරයිාවන්ව ඇදාළ වන්ව්න්ව මට ම යි. එ්හම ඉන්වන් මම 

කවුද්? මට කරියාවන්ව සේබන්වධ වන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? 

්කා්හාමද් ්ේ ජීවිතය සිදුවන්ව්න්ව? 

• මට ඇැස ියලා දැනීමකව ්වලා ද් ්ලෝකය ්ද්ස 

බලන්ව්න්ව? මට මන්ස ියලා දැනීමකව ්වලා ද් ්ලෝකය 

ගැන් සිතන්ව්න්ව? එත්කාට මට හැමවිට ම දැනීමකව 

ති්යන්වා ද්? ඒ එකවක ද් මම විවිධ කරියා කරන්ව්න්ව? මට 

ඇැස ියලා දැනීමකව ඇැතිවුණාම බලන්වා ද්? මට කන් 

ියලා දැනීමකව ඇැතිවුණාම ශේද් ඇැ්හන්වා ද්? මට 

න්ාසය ියලා දැනීමකව ඇැතිවුණාම ගඳද් සුවඳද් බව 

වැට්හන්වා ද්? මට ිව ියලා දැනීමකව ඇැතිවුණාම රස 

බලන්වා ද්? මට ඇැඟකව ියලා දැන්නු්ාම රි්ද්න්වා ද්? 

මට සිත ියලා දැන්ුන්ාම ද් සිතන්ව්න්ව? එ්හන්ේ ්ේ 

සියලධල දැන්ුන් තැන්යි කරයිා කරන්ව්න්ව. හඳදුන්ගන්ව් න්ව. 

විඳින්ව්න්ව. ්ලෝකය යැයි සධවරෑපයකව, ශරීරය යැයි 

සධවරෑපයකව පරකට වන්ව්න්ව. එත්කාට දැ්න්න්ව්න්ව මට 
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ද්? මම ම ද් දැනීම ියන්ව්න්ව? මම ම දැනීම ්වන්වන් 

බැහැ. විවිධ දැනීේ දැනිලා න්ැති්වන් ්කාට මමතව 

න්ැති්වලා ඇා්ය මම හටගන්වන් ඕනි. ඒක ්වන්වන් 

බැහැ. ්මාකද් මට සියලධල න්ැවත මතක යි. එ්හන්ේ 

මම න්ැති්වලා හටගන්වන්වා ියන් එක වැරි යි. මමයි 

දැනීමයි ්කා්හාමතව ්වන්වව ති්යන්වන් විියකව න්ැහැ. 

එ්හම ්වන්වව දැ්න්න්වා න්ේ ඒක ඉ්ේ සිදුවන් 

කරයිාවකව. ඉ්ේ ්වන් කරැන්කට සජීී බවකව න්ැහැ. 

ම්ගධ පාලන්යකව ්වන්ව්න්තව න්ැහැ. න්මුතව මට පාලන්ය 

කරන්වන්තව පුළුවන්ව. කමුකව ්හෝ දැන්ුන්ාම ඒක න්තර 

කරන්වන් පුළුවන්ව. එ්හන්ේ දැනීමට ම්ගධ සේබන්වධයකව 

ති්යන්වන් ඕනි. එත්කාට මම ්වන්ම ඉන්වන්තව ඕනි. 

්ේක මහ මුලාවකව. පුදුම ඇවුලකව. ්කා්හාමද් ්ේ 

ජීවිතය ්තවරැේ ගන්ව්න්ව? දැන්ව මට පරශධන් ්ගාඩයි.  

එකකටවතව විසඳදුමකව න්ැහැ. මම කවුද්? විඳදීම ්මාකකව 

ද්? හඳදුන්ාගැනීම ්මාකකව ද්? කරියාවන්ව ්වන්ව්න්ව 

්කා්හාමද්? දැනීම සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාම ද්? මට මම 
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්ලසට ්ලෝකය ්ලසට සධවරෑපයකව පරකටවන්ව්න්ව 

්කා්හාමද්? ්ේ කරැණු සිතන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? 

• මම ්හායාගන්වන් බැරි බව න්ේ සතයයකව. ්කා්හාම 

කලධපන්ා කළතව මම ියන්ව්න්ව කවුද් ියලා ්තවරැේ 

ගන්වන් ඇමාරැයි. ්ේ සඳද්හා ්වන් සිතිය යුතු පැතවතකව 

න්ැති ද්? මම ියලා හමවුන්ව්න්වම ්ලෝකය හා සේබන්වධ 

ීමකව ඇැති නිසාමයි. ම්ගධ ඇැඟතව මට ්ප්න්න් එකකව. 

මට සි්තන් විට හමුවන් එකකව. එ්හන්ේ ්ේ විියට 

්ලෝකය පරකට වන් ඇාකාරයන්ව ගැන් සිතන්වන් ඕනි. ඒ 

සියලධල සිදුවන් ඇාකාරය සමඟ ම්ගධ සේබන්වධයකව 

ති්යන්වා. ්ලෝකය ්ලස සධවරෑපයකව පරකට වන්ව් න්ව 

්ක්සධද්? එ්සධ පරකටීම සිදුීම කුමකව ද්? එ්සධ සිදුවන් 

සධවරෑපය තුළ මම ඉන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඒ සධවරෑපය 

කුමකව ද්? විඳදීමකව සිදුවන් විට මම ්ය්ද්න්ව්න්ව 

්කා්හාමද්? එ්සධ විඳදීම සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඒ 

විඳදීම කුමකව ද්? ්ලෝකය ්ලසට හඳදුන්ාගැනීමකව සිදුවන් 

විට මම ්ය්ද්න්ව්න්ව ්කා්හාමද්? එ්සධ හඳදුන්ාගැනීම 
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සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? හඳදුන්ාගැනීම කුමකව ද්? සියලු 

කරයිාවන්ව සිදුවන් විට මම පරකට වන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? 

එ්සධ කරයිාවන්ව සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඒ ඒ කරියාවන්ව 

්මාන්වා ද්? දැනීමකව සිදුවන් විට මම පරකට වන්ව්න්ව 

්කා්හාමද්? එ්සධ දැනීම සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? ඒ 

දැනීම කුමකව ද්? ්ේ ගැන් සිතන් විට මම කවුද් ියලා 

්හායාගන්වන් පුළුවන්ව ්ේවි.  

1. සධවරෑපය සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්?සධවරෑපය කුමකවද්? 

2. විඳදීම සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? විඳදීම කුමකව ද්? 

3. හඳදුන්ාගැනීම සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? හඳදුන්ාගැනීම 

කුමකව ද්? 

4. කරයිාවන්ව සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? කරියාවන්ව කුමකව ද්? 

5. දැනීම සිදුවන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? දැනීම කුමකව ද්? 
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තමා්ගධ ශරීරය සහිතව ්ප්න්න් ්ලෝකය යැයි සධවරෑපයකට 

්කාටු ී ඒ තළු දැ්න්න් ගතිය නිසා හඳදුන්ාගැනීේ තුළ ්කාටු 

්වමින්ව විවිධ ්ේද්න්ාවන්ව විඳද්වමින්ව කරන් කරියාවන්ව සමග ම්ගධ 

ජීවිත පැවැතවම තළු සිදුවන් ඇර්ථය ිම? ්ේ ඇාකාර වූ ්යදීේ 

ම්ගධ යැයි ගනිමින්ව ජීවිතය ගත කරන් පැවැතව්ේ ඇර්ථය කුමකව 

ද්? මම යැයි ිසිම ඇාකාරයක ලැබීමකව න්ැතිව යේ සධවරෑපයක 

්යදීමකව ම්ගධ යැයි ගනිමින්ව දැ්න්න් ජීවිත හඳදුන්ා්ගන් කරන් 

කරයිාකාරකේ වල ජීවතව වන්ව්න්ව ඇැයි?  

• ක්යන්ව, වචන්්යන්ව, මන්සින්ව කරියා කරමින්ව ජීවතව 

වන්ව්න්ව ඇැයි? ිසිම ්ලසකට සතයයකව න්ැතිව ්ම්සධ 

සිදුවන් කරියාකාරකේවල ඇර්ථයකව ති්ේවි ද්? ්ේ ජීවිතය 

පවතවවන් ඇාකාරය මලුාවකව ්න්ා්ේ ද්? ිසිම ්ලසින්ව 

සතයයකව ද්ින්ව්න්ව න්ැතිව මහා මලුාවක ජීවිතයකව 

පවතවවන්ව්න්ව ඇැයි? ්ේක න්ේ ්තවරැේ ගන්වන් ඇමාරැයි. 

්ේ මුලාව මත සිටිමින්ව කයින්ව කරියාකරමින්ව ඇර්ථයකව 

සතයය තුළ පිහිටා ්ක්සධ න්ේ ලබන්වන් ද්? සතයය තුළ 

පිහිටීමකව න්ැතිව කථා කරන් වචන්්යධ ඇර්ථයකව ්ක්සධ 
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ලබන්වන් ද්? සතයය තුළ පිහිටීමකව න්ැතිව ඔ්හධ මන්සින්ව 

සිතන් කරැණු වල ඇර්ථයකව ්ක්සධ ලබන්වන් ද්? ්ේ 

ඇාකාරයට ජීවිතය පවතවවන්ව්න්ව ්කා්හාම ද්? ්ේ 

සතයය ්සායගන්ව්න්ව කා්ගන්ව ද්? කවුරැන්ව ද් ්ේ මම 

න්ේ වූ ජීවිත්යධ සතයය පවසන්ව්න්ව? ්ේ මහා මලුාවකව 

වූ ජීවිත පැවැතව්මන්ව නිද්හසධ වන්ව්න්ව ්කා්හාම ද්? ්ේ 

මහා මුලා්වන්ව නිද්හසධ වන් ඇාකාරයකව කවුරැතව 

්පන්වවන්ව්න්ව න්ැති ද්? ්ේ ඇසතයය තුළ මහා මලුා්වන්ව 

ජීවතවවන්ව්න්ව ඇැයි, නිද්හසධ ීමකව න්ැති ද්? 

• සතයය ්හායන්වන් පුළුවන්ව. මහා මුලා්වන්ව යුතු වූ ජීවිත 

පැවැතව්මන්ව නිද්හසධ වන්වන් පුළුවන්ව. ඔබ සතයවාදීව 

ජිවිතය ගැන් සිතන්වා න්ේ ඔබට සතයය කරා ්යාමු ී 

මහා මුලා්වන්ව නිද්හසධ විය හැියි. එන්මුදු ඔබ සතයය 

්න්ා්සායා තවමතව මහා මුලා්ේ ජීවතව්වමින්ව සිතින්ව, 

කයින්ව, වචන්්යන්ව කරන් කටයුතුවල පුහු ඇාශධවාද්යකව 

භුකවතිවිඳිමින්ව ජීවතව්වන්වා න්ේ කවරදාකවතව සතයය 

්සවිය ්න්ාහැක. මහා මලුා්වන්ව නිද්හසධ විය ්න්ාහැක. 
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ඒ නිසා සතයය ්සායන්වන් ඇැති ඇවශයතාවය තවදුරටතව 

ඇැති කරගන්වන්. මහා මුලා්වන්ව යුතු ජීවිත පැවැතව් ේ 

සිතින්ව, කයින්ව, වචන්්යන්ව ඇාශධවාද්ජන්ක පැවැතවම හා 

එකතු ්න්ාවන්වන්. ඔබ සතයයට ්යාමුවන්වන්. මම ඔබට 

සතයය ්පන්වවන්වන්ේ. මම ියන් කරැණු ්හාඳින්ව 

ඇහන්වන්. ඒ ගැන් සිතන්වන්. දැන්ව ඔබ සතයවාදීව මහා 

මුලා සහිත ජීවිත පැවැතව්ේ මාන්සිකව විඳින් පුහ ු

ඇාශධවාද්ය සමඟ ජීවතව ්න්ාවන් නිසා මම ියන් කරැණු 

ගැන් සිතන්වන්. ඔබට ඔබ ගැන් සිතන්වන්, කලධපන්ා 

කරන්වන් විියකව න්ැහැ ්න්ව ද්? ඔබට මහා මලුා සහිත, 

මාන්සික ඇාශධවාද් සහිත ජීවිත පැවැතව්ේ ජීවතවවන්වන් 

බැහැ ්න්ව ද්? හැබැයි එ්සධ ජීවතව්වන්වන් බැහැ යැයි 

ියමින්ව න්ැවතතව ඒ මහා මුලා සහිත සිතී්ේ කටයතුවත 

කරන්වන් එපා. ඔබ ඔබට වංචා කරන්වන් එපා. ඇැයි ඔබ 

තවමතව ඔබටම වංචා කරගනිමින්ව මහා මුලාව සහිත 

ජීවිත පැවැතවම තලු සිතින්ව, කයින්ව, වචන්්යන්ව 

කරයිාකරමින්ව ඉන්ව්න්ව? ඔය විියට වංචා කරමින්ව ඉන්වන් 
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ඔබට න්ේ සතයය ්සායන්වන් උද්ේ කරන්වන් බැහැ. ඔය 

මුලා්වන්ව නිද්හසධ ්වන්වන් උද්ේ කරන්වන් බැහැ.  

• න්ැහැ, මම ඇා්යධ මහා මලුාව තලු ජීවතවවන්ව්න්ව න්ැහැ. 

්ේ සිතන්, කරයිා කරන්, කථා කරන් ජීවිතය පුදුම 

නිෂධඵල බවකව ති්යන්ව්න්ව. මම ඔබ ියන් එක 

ඇහන්වන්ේ. මට ්ේ ජීවිත පැවැතව්ේ ිසිම ්ද්යකව 

පිළිබඳද්ව සිතන්වන් බැහැ. මට ියලා ්ද්න්වන්. ඒ සතයය 

කුමකව ද්? ්ේ මුලා්වන්ව නිද්හසධ වන්ව්න්ව ්කා්හාමද්? 

මම ඔබ ියන් එක විතරයි සිතන්ව්න්ව. මාව ්ේ මහා 

මුලා්වන්ව නිද්හසධ කරන්වන්. ්ේ මුලාව නිසා මාව මහා 

ගින්වන්ින්ව පචි්්චන්වා ව්ගයි. මම ්කා්හාමද් 

ජීවිත්යධ පුහු ඇාශධවාද්යකව විඳිමින්ව ්ේ ගින්වන්ට 

පිච්්චන්ව්න්ව? මට දැන්ව ති්යන්ව්න්ව සැන්සිලි න්ැති 

බවකව විතරයි. මට ඔබ ියන් ්ද්ධ දැන්ගන්වන් විතරමයි 

ඕනි. ්වන් ිසිවකව මට එපා. මම ඔබ ියන් විියටම 

සිතන්වන්ේ. මාව තවතව ්ේ ගින්ව්න්න්ව පිච්්චන්වන් ඉඩ 

්න්ාදී, ඒ සතයය පවසන් ්සධකවවා. මට මා්ගධ ිසිම 
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කටයුතවතකව කරන්වන් බැහැ. මට ම්ගධ ිසිම කටයුතවතකව 

ඇවශයයතව න්ැහැ. මම සිතන් ඇාකාර, මම ජීවතවවන් 

ඇාකාර මට එපා. මම මළුු ජීවිතයම ඔබ ියන් විියට 

පමණකවම කරන්වන්ේ. තවතව පමා ්න්ාකර ඒ උතුේ 

සතයය මට පවසන් ්සධකවවා. මම ඔබ ියන් ඕන්ෑම 

්ද්යකව කරන්වන්ේ. ිසිවකව ්න්ාසඟවා මා හට පවසන් 

්සධකවවා. 

• ්හාඳද්යි එ්සධ න්ේ මම ියන් ්ද්ධ විතරකව ඇහන්වන්. ඒ 

විියටම සිතන්වන්. ිසිම ්ලසින්ව ඔබට ඇවශය විියට 

සිතන්වන් එපා. ඔබට දැන්ව සිතාගන්වන් බැරි නිසායි 

ම්ගන්ව ඒ ගැන් ඇහන්ව්න්ව. ඒ නිසා තමන්ව්ගධ සිතන් 

කරමය ඇන්ුගමන්ය කරන්වන් එපා. කලින්ව කලධපන්ා කරපු 

විියට සිතට යන්වන් ඉඩ්ද්න්වන් එපා. වි්ශධෂ්යන්ව ඔ්ේ 

ජීවිත පැවැතවම වන් කය, වචන්ය, මන්ස ඇන්ුව කටයතුු 

කරන්වන් එපා. එ්හම කටයතුු ක්ළාතව ඔබට ්ේ සතයය 

ඇව්බෝධ කරගත ්න්ාහැි ්වන්වා. ඔබ ඇා්ය 

ඇා්යමතව ඔය මහා මුලාවට ඇැද්්ගන් වැ්ටන්වා. ඒ 
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ව්ගධම මම ියන් සතයය තුළතව ිසිම සතයයකව ඔබ 

තුළ පරකට ්න්ාී තවතව මුලාවට ඇැද්්ගන් යන්වා. ම්ගධ 

්ේ පරයතවන්යතව ඇප්තව යන්වා. එත්කාට මටතව 

්ව්හස විතරයි ඉතිරි වන්ව්න්ව. දැන්ව එ්හන්ේ මම 

ියන් කරැණු ඒ විියටම පමණකව සිතන්වන්. ඔබට 

ගැල්පන් විියට සිතන්වන් එපා. ඔබ සිතපු විිය තුළ 

මුලාවක ජීවතවීමකව විතරයි සිදු ී ති්බන්ව්න්ව. ඒ නිසා 

ඇා්ය ිසිම විියින්ව එ්සධ ්න්ාසිතමින්ව, මම ියන් 

කරැණු ඇන්ුව සිතමින්ව ඒ සිතන් කරමයටම ඇන්ුගත 

වන්වන්.  

• ශරීරය සහිත ්ප්න්න් ්ලෝක්යධ සධවරෑපය තුළ 

දැ්න්න් ්ද්ධවලධ හඳදුන්ා්ගන් සිදුකරන් කරියාවකව තුළ 

සිදුවන් මුලා සහිත ජීවිත පැවැතවම ගැන් මම ්පන්වවා 

්ද්න්වන්ේ. ්ේ ඇාකාර්යන්ව සිදුවන්ව්න්ව මුලා සහිත නිසා 

බව ඔබට සිතුන්ා ්න්ව ද්? ්ේ සියලධල ම්ගධ මලුා වූ 

ජීවන් පැවැතවමකව බව ඔබට වැටහනු්ා ්න්ව ද්? දැන්ව ඒ 

ගැන් සිතන්වන්. ඔබට ්ලෝකය ්හෝ ශරීරය ්හෝ ්ලස 



21 
 

කුමන් සධවරෑපයකව ලැබනු් ද්, එය ඔබට ලැබුන් ්ද්යි. 

එය ‘මට’ ලැබුන් බවතව, එය ‘ම්ගධ’ ්ද්යකව ්ලසතව ඒ 

සධවරෑපය ඇන්වු කටයුතු කරන්වා ්න්ව ද්? 

• දැන්ව ඔබ්ගධ සිතන් කරමය ඇන්ුවම මම ්පන්වවන් කරැණු 

ගැන් සිතන්වන්. ඔබ්ගධ ්ලස ගනිමින්ව කටයුතු කළ 

ශරීරය ්හෝ ්ලෝකය පිළිබඳද්ව වන් සධවරෑපය ගැන් 

සිතන්වන්. ඒ සධවරෑපය ඔබට පරකට ්වන් ්ද්යකව. ‘ම්ගධ’ 

‘මට’ ්ලස පරකට වන් ්ද්යකව. ඒ ඇාකාරයට සධවරෑපයකව 

පරකට වන්ව්න්ව ඒ ඒ ්යදීේ ඇන්ුව ්න්ව ද්? යේ යේ 

ඇාකාරයකට ්යදීමකව සිදුවන් විට ශරීරය හා ්ලෝකය 

්ලස ‘මට’ ‘ම්ගධ’ ්ලස සධවරෑපයකව පරකට වූවා ්න්ව ද්? 

එ්සධ ්යදීමක පරකට වූ සධවරෑපය ්යදීමකව ්ලස 

ලැ්බන්වා ද්? එම සධවරෑපය ්යදීමකව ්ලසට ලැබීමකව 

කුමන් ්හෝ ්ලසින්ව පවතින්වා ද්? ඔබ ්හාඳද්ට 

සිතන්වන්! එ්සධ සධවරෑපය කුමන් ්හෝ ඇාකාරයකට 

්යදීමකව ්ලස ලැබීමකව සිදුවන්වා ද්? න්ැහැ - මම 

්කාපමණ කලධපන්ා කළතව එ්සධ වූ සධවරෑපය ්යදීමකව 
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්ලසකට ලැබීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැහැ. - ්යදීමකව ්ලස 

ලැබීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැති න්ේ එය පිහිටීමකව සිදුවන්වා 

ද්? - න්ැහැ. ්යදීමකව ්ලස ලැබීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැති 

නිසා පිහිටීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැහැ. - යමකව ්යදීමකව 

්ලසට ලැබීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැතින්ේ පිහිටීමකව 

සිදුවන්ව්න්ව න්ැතින්ේ, එ්සධ වූ විවිධ වූ සධවභාවයන්ව 

ම්ගධ, මට වශ්යන්ව ්හෝ මම ඉන්වන් බව යැයි ්හෝ 

ම්ගධම ්ද්යකව යැයි ්ලසින්වම ව ූදැකවමින්ව සිටීම සුදුසු 

්ේවි ද්? න්ැහැ, න්ැහැ. ්කා්හතවම න්ැහැ. ්ේ ඇාකාරයට 

සියලුම ්ය්ද්න් සධවරෑපයන්ව ඔබට දැියහැි ්ේ න්ේ 

ිසිම ඇාකාරයකට ලැග ගැනීමකව න්ැතිව පැවැතවමකව 

්න්ාලැබී නිද්හසධ වන් ුඇැත. 

• ඔබට ිසිම ්ලසින්ව මම කවුද් බව ්සායාගැනීමට 

්න්ාහැි විය. එබැවින්ව ඔබට ිසිදු ්ලසින්ව ‘මම’ 

න්ැතිවුන් බවකව හමුී න්ැත. ්ේ ඇාකාර වූ චින්වතන්යකව 

්ම්හය වන් විට මහා මුලාව පමණකව නිද්හසධ ී, 

පැවැතවමකව සමඟ ජීවතවීමකව සිදු ්න්ා්ේ. ඔබ එය 
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සිතන් ඇාකාරයට ්යාමුීම නිසාම ඔබ්ගධ ද්ින් කරමය 

තුළ ජීවතව ීමට ්න්ාහැි ී්මන්ව නිද්හසධ ී්ේ 

ඇවශයතාවයකව ්ගාඩන්ැගුණි. ඔබ්ගධ ද්ින් ඇාකාර්යන්ව 

්තාරව යමකව සිතන් කරමයට මම ්පන්වවන් විට, ඔබ්ගධ 

දැකව්මන්ව ඉවතවව මම ියපු ්ද්ධ පමණකව සිතන්වන් 

්යදුන් විට ඔබ්ගධ සියළු දැකවම ඉකවම ී ඇැත. දැන්ව 

ඔ්ේ ඇසහන්යට ඉඩකව න්ැහැ ්න්ව ද්? මම ්පන්වවා දුන්ව 

කරැණු පමණකවම ඔබට තව තවතව ඇවශය ී ති්බන්වා 

්න්ව ද්? ඔබ දැන්ව ඔබ්ගධ දැකව්මන්ව ්වන්වව, මම 

්ක්රහිම ්යාමු වූ සිතී්ේ කරමය ඇන්ුව සිටීම භාවිතා 

කරන්වන්. එවිට ඔබට ඔබ තළු ්ගාඩන්ැගුණු මම කවුද් 

යන් පරශධන්යට ඉඩකව ්න්ාඑන්ු ඇැත. එපමණකව ්න්ාව, 

මහා මුලාව සමඟ ජීවතව ීමට ද් ඉඩ ්න්ාලැබී නිසා 

සතයය ඇන්ුව වූ ජීවිතයකව ඇැති ්ේ. එවිට ඔබ්ගධ සිතන් 

ඇාකාරයට වූ ජීවන් පැවැතවමකව සිදු ්න්ා්වන්ු ඇැත. ්ේ 

ඇාකාරයට මුළු ජීවිතයම ්යාමු කරන් විට ඔබට 
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සදාතනික සැන්සිලධල උදා ්ේ. මම තවදුරටතව ඔබට ්ේ 

ගැන් පැහැිලි කර ්ද්න්වන්ේ. එයතව ්හාඳින්ව ඇහන්වන්.  

• ශරීරය හා ්ප්න්න් ්ලෝකය යැයි පරකට වූ සධවරෑපය 

පිළිබඳද්ව ්යදීමකව සිදු ්න්ාවන් විට සධවරෑප බවින්ව 

නිද්හසධ වන් බව මා හට වැටහනුි. එය එ්සධ වැටහී්මන්ව 

්ලෝකය ්ය්ද්න් බවක ජීවතවීමකව න්ැති නිසා 

විමුකවතීම සිදුවන් බව මා හට පරතයකවෂ ්ේ. ්ම්ලස 

සතයය විමසන් විට සධවරෑපයකට ්කාටු ්න්ාී විමුකවත 

්වන්වා ්න්ව ද්? 

• න්ැහැ. න්ැහැ. ඔබ වරද්වා ගතවතා. මම ඒ විියට ඔබට 

්පන්වවූ්යධ න්ැහැ. තමන්ව සිතන් කරමය තුළ ිසිදු 

්ලසින්ව සතයයකව හමු් න්ාවන් බවතව, මහා මුලා වූ 

ජීවිත්යධ ලැග ්ගන් සිටිය ්න්ාහැි බවතව ඔබ පැවසුවා 

්න්ා්ේ ද්? එ්ලස මුලා වූ ජීවිත්යධ සිතන්, කථා කරන්, 

කරයිා කරන් ජීවිතය ඇර්ථ ශනු්ය බව ඔබ පැවසුවා 

්න්ා්ේ ද්? දැන්ව ඇා්ය ඇා්යමතව ඔබ ්ේ කුමකව ද් 



25 
 

සිතන්ව්න්ව? ්ය්ද්න් ්ලෝක්යධ සධවරෑපය ඇර්ථ ශනු්ය බව 

තමන්වම සිතමින්ව, එම සධවරෑපය ඉකවමීම ශාන්වත බව 

තමන්වට වැටහීමකව ්වලා ්න්වද් ති්බන්ව්න්ව? එ්සධ 

වැටහනු් මම සිටින්ව්න්ව ්කා්හද්? එ්ලසට වූ සිතන් 

සතයය තුළ හා ලැබුණ විමුකවති බව තළු වූ ඇතවදැකීම 

තුළ මම සිටින්ව්න්ව ්කා්හද්? එහි මම න්ැති ද්? එහි මම 

න්ැතින්ේ ඔය ඇාකාරයට සතයයකව ඇතවවිඳිමින්ව 

විමුකවතීම පිළිබඳද් වැටහීම කවුරැ හට ලැබීමකව ද්? එයතව 

ලැබු්න්ව මටම ්න්ව ද්? එම සතයය හා විමුකවත ීම ද් 

මම? එ්සධ න්ැතින්ේ ඒ වැටහීම ලැබුණු මම ්වන්ම 

සිටින්වා ද්? එ්සධ සිටින් මම කවුද්? ්කා්හද් සිටින්ව්සධ? 

ඔබ න්ැවත න්ැවතතව මම සිටින් බව හැඟීම ඇැතිකර 

ගනිමින්වම කලධපන්ා කරන්ව්න්ව ඇැයි? ඔබට තවමතව 

ඔ්ේ  කලධපන්ා ්ලෝක්යන්ව ඉකවමී මම ්පන්වවන් 

කරැණු ඇන්ුව සිතන්වන් ඇමාරැයි ්න්ව ද්? ඔබ තවමතව ඔය 

මහා මුලාව තළු සිතමින්ව ජීවතවවන්ව්න්ව ඇැයි? 
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• ශරීරය හා ්ප්න්න් ්ලෝකය යැයි ්ලස වූ සධවරෑපය 

තුළ වූ සතයය ඔබට වැට්හන්ව්න්ව කුමන් පද්න්මකව මත 

ද්? ඔබට එවැනි සධවරෑපයකව වැටහනුි ද්? ඒ සතයය 

කුමකව ද්? විගරහ කළ හැි ද්? තවමතව තමන්වව වංචාවට 

ලකව කරවන්ව්න්ව ඇැයි? සධවරෑපය පිළිබඳද්ව සතයයකව 

්න්ාලැබීම එයින්ව නිද්හසධ වූ බව ලබන්ව්න්ව ්ක්සධ ද්? 

මම ඔබට ඇැති සධවරෑපයක සතයයකව ්පන්වවූ්යධ න්ැත. 

සධවරෑපය පිළිබඳද්ව වූ ලැබීමකව සිදු ්න්ාීම ගැන්යි 

පැහැිලි කරන්වන්ට ්යදු්ණව. එ්සධ සධවරෑපයකව පිළිබඳද්ව 

ලැබීමකව සිදු ්න්ාවන් විටදීතව, ඒ සධවරෑප්යධ සතයය 

්ක්සධ න්ේ ද්ින්වන් ද්? එම සධවරෑපය්යන්ව ්ක්සධ න්ේ 

නිකව්මන්වන් ද්? 

• ්පන් ගුලියකව ්හාඳින්ව පරීකවෂා කරමින්ව එහි ඇර්ථයකව 

න්ැති බව පවසන්වන්ාකව ්මන්ව, සධවරෑප්යධ සතයය දැකීම 

බව ඔබ පවසා ඇැත. ්පන් ගුලිය තුළ ව ූඇැතවත පරීකවෂා 

ිරීමට ්පන් ගුලියකව ලැබිය යුතු ්න්ා්ේ ද්? ්පන් 

ගුලිය බවකව ලැ්බන්ව්න්ව න්ැතිව ්ක්සධ න්ේ ්පන් 
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ගුලියක ඇර්ථයකව න්ැති බව පවසන්වන් ද්? ්පන් ගලුිය 

බව නිර්වචන්ය තුළම ඇර්ථයකව න්ැති බවම ඉසධමතුීම 

්ේ. එ්ලස ද්ින් විට ්පන් ගුලි්යධ ඇර්ථයකව න්ැති බව 

පැවසීමට ඉඩකව ්න්ාලැ්ේ. එ්ලසින්වම සධවරෑපය 

ලැබීමකව ්න්ා්ය්ද්න් විට, ්ක්සධ න්ේ සධවරෑපය තළු 

ඇර්ථයකව න්ැති බව පවසන්වන් ද්? ශරීරය හා ්ප්න්න් 

්ලෝකය ්ලස පරකට වූ සධවරෑප්යධ ්යදීමකව ්ලස 

්න්ාලැ්බන් කලධහි ්ක්සධ න්ේ සධවරෑපයක ඇර්ථයකව 

්සායන්වන් ද්? ්ක්සධ න්ේ සධවරෑප්යන්ව ඉකවම ව ූබවකව 

ලබන්වන් ද්? සධවරෑප්යන්ව ඉකවම වූ බවකව ලැබීම ම තවතව 

සධවරෑපයකව පරකටීම ්න්ා්ේ ද්? එ්සධ ලැබුණ සධවරෑපය 

තුළ ලැග්ගන් ්ක්සධ න්ේ සධවරෑප්යන්ව නිද්හසධ වූ බව 

ඇතව විඳින්වන් ද්? සධවරෑපයකව ඇැති බවතව, එම සධවරෑප්යධ 

සතයය ඇර්ථ ශනු්ය බවතව ඔබම ඇතවවිඳිමින්ව, එම 

සධවරෑප්යන්ව නිද්හසධ වන් සධවරෑපයකවම ඔබ ඇතවවිඳියි. 

්ම්ලස ්කාපමණ කලධපන්ා කළ ද්, ඔබට කවරදාකවතව 

සතයය ්සවිය ්න්ාහැක. ඔබට නිද්හසධ ීමට ද් 
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්න්ාහැක. එම නිසා ඔ්ේ කලධපන්ා කරන් රාමු්වහි ඇැති 

ඇසාර බව වටහාගන්වන්. ඔබ ඔබව වංචා ක්ළාතව මම 

්පන්වවන් කරමයට ඇන්ුව සිතීමට කවරදාකවතව ්න්ාහැක. 

එම නිසා න්ැවත න්ැවත ‘මම කවුද්’ යන් පරශධන්යට 

පිළිතරුකව න්ැතිව මහා මලුාවක ජීවිතය ්ගවමින්ව පුහු 

ඇාශධවාද්යකව භුකවති විඳින්ව්න්ව න්ැතිව, මම ්පන්වවන් 

කරමයට ඇන්ුව විචකවෂණය සිදු කරන්වන්. 

• මම ඔබට තව කරැණකව ්පන්වවන්වන්ේ. ්ේ කරමයට 

ඇන්ුව කලධපන්ා කරන්වන්. ඇැස, කන්, න්ාසය, ිව, කය, 

මන්ස ්ලස දැනීමකව ඇැති වූ විට ඒ ඇන්ුව වූ සධවරෑපයට 

්කාටු්වමින්ව ඒ ඒ ්ද්ධ හඳදුන්ා්ගන් විවිධ කරියාවන්ව 

සිදුකරන්වා ්න්ව ද්? ඔබ ්ේ දැනීම ගැන්තව කලධපන්ා කළ 

බව පැවසුවා ්න්ා්ේ ද්? එ්සධ දැනීම ඇැතිී්මන්ව මම 

හා ්ලෝකය යන් කරැණ ුමත කරියා කරන් බව පැවසුවා 

්න්ා්ේ ද්? එන්මුතව ඒ දැනී්මහි මම ්ක්සධ සිටියි ද්, 

්කාහි සිටියි ද් යන් බව සිතා ගැනීමට ්න්ාහැි වූවා 

්න්ව ද්? එ්සධ වූ දැනීම පළිිබඳද්ව මම ඔ්බන්ව පරශධන් 
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කරන්වන්ේ. මම පරශධන් ඇහන් කරමයට පමණකව ඇන්ුගත 

්වමින්ව විමසමින්ව පිළිතරුැ ්ද්න්වන්. 

• එ්සධ වූ දැනීම ම්ගධ ඇැස, කන්, න්ාසය, ිව, කය, මන්ස 

යන් කරැණු තළුින්ව ඉසධමතු වූවකව ්න්ව ද්? ‘ම්ගධ’ ්හෝ 

‘මම’ ්ලස ්යදුන් දැනීම ගැන් සිතන්වන්. එ්සධ වූ දැනීම 

්යදීමකව ්ලසට ලැ්බන්වා ද්? කුමන් ්හෝ ඇාකාරයකට 

එ්සධ වූ දැනීම ්යදීමකව ්ලසට ලැ්බන්වා ද්? - න්ැහැ. 

ඒ දැනීම ගැන් කුමන් විියින්ව කලධපන්ා කළ ද්, 

්යදීමකව ්ලස ලැ්බන්ව්න්ව න්ැහැ. යමකව එ්ලස 

්යදීමකව ්ලස ්න්ාලැ්බන් විට, පිහිටීමක සිටීමකව ්ේවි 

ද්? - න්ැහැ, ිසි්සධතවම පිහිටීමක සිටීමකව න්ැහැ. - යමකව 

එ්ලස ්යදීමකව ්ලස ්න්ාලැ්බන් විට ද්, පිහිටා 

සිටීමකව ්න්ාවන් විට ද්, එ්සධ වූ විවිධ සධවභාවයන්ව 

ම්ගධ, මට වශ්යන්ව ්හෝ මම ඉන්වන් බව යැයි ්හෝ 

ම්ගධ ්ද්යකව යැයි ්ලසින්වම වූ දැකවමින්ව සිටීම සුදුසු 

්ේ ද්? - න්ැහැ. එ්සධ දැකවමින්ව සිටීම සුදුස ුන්ැහැ. - 

්ේ ඇාකාරයටම දැ්න්න් සියලුම ඇවසධථාවන්වහි ඔබට 
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දැිය හැි න්ේ ිසිදු ්ලසින්ව ලැග ගැනීමකව සිදු 

්න්ා්ේ. එ්ලස ලැග ්න්ාගැනී්මන්වම පැවැතවම ඉකවමවා 

ඇැත. ්ේ වූ සිතන් කරමයට නිතරම ්යාමුී්මන්ව ඔබට 

සැන්සිලධල උදාවන්ු ඇැත. ්ේ ඇාකාර වූ දැකීම ඇැති 

කලධහි ‘මම කවුද්” ්ලස ්හෝ ‘දැනීම කුමකව ද්” ්ලස 

්හෝ ිසිම ඇාකාරයක කලධපන්ා ිරීමින්ව යුතු දැකවමකව 

ඔබ තළුින්ව සිදු ්න්ා්ේ. මන්වද් යතව එ්සධ ්සීම සඳද්හා 

දැනීම පිළිබඳද්ව ලැබීමකව සිදුී න්ැත. 

• ්ම්ලසට ද්ින් විට දැනීම ඉකවමවන්ව්න්හි ද්? එ්සධ 

න්ැතින්ේ මැනිය ්න්ාහැි, ඇන්තවත වූ දැනීම බව 

වැට්හන්ව්න්හි ද්? ්මකරැණතව පහද්ලා ්ද්න්ු මැන්වි. 

එ්ලසට මැනිය ්න්ාහැි ඇන්තවත වූ දැනීම නිසා 

ලැබීමකව න්ැතිව විමුකවතීමකව ති්ේ ද්? 

• දැනීම පිළිබඳද්ව සතය වූ ඇර්ථයතව වටහා ගැනීමට න්ේ 

දැනීම බව ලැබීමකව තිබිය යුතුය. එ්සධ දැනීම බව 

ලැබීමතව ්න්ාමැති විට, ්ක්සධ න්ේ දැනී්මහි සතයය වූ 
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ඇර්ථය වටහාගන්වන් ද්? එ්සධ වටහාගන්වන්ා බව සිටීම 

තවතව මුලාවි. එ්සධ වටහාගැනීම තළු සිටින්වන්ා වු මම 

කවුද්? එම වැටහීම මම ද්? මම න්ැතිව එ්ලස 

වැටහීමකව බව ලැ්ේවි ද්? න්ැත. එ්සධ කවදාවතව සිදු 

්න්ා්ේ. ඔය විියට කලධපන්ා ිරීමට උතවසාහ කරන් 

විට න්ැවතතව තමන්ව්ගධ කලධපන්ා කරන් රාමවුටම ්කාටු 

්ේ. 

• මායාවකව ද්ින් විට එම මායා්වහි ඇර්ථයකව න්ැති බව 

පැවසීමට තරේ ්මෝඩ විය යුතු න්ැත. මායාවක, එ්සධ 

න්ැතින්ේ මැජිකව එකක ඇර්ථයකව න්ැති බව පවසන්ව්න්වම, 

ඇතව ද්ින්ව්න්වම ්මෝඩකම න්ේ වූ මුලාව නිසා්වනි. 

ඇර්ථයකව න්ැති ලැබීමකව ්න්ා්ය්ද්න් නිසාම මායාවකව, 

මැජිකව එකකව ්ේ. එහි සතයයකව ්සායන්ව්න්ව, 

්යාමුවන්ව්න්ව කුමන් ්මෝඩකමින්ව ද්? ඇර්ථ ්න්ාවන් 

බවින්ව වූ මායාව බව වැටහී්මන්වම එහි සතයය 

්සායන්වන් ්ගාසධ ඇර්ථ න්ැති බව පැවසීම ම ඉකවමවයි. 

එබැවින්ව ඇර්ථ න්ැති මායා්වන්ව ඉකවමීමකව ද් ඇවශය 



32 
 

්න්ා්ේ. දැනීම ද් එ්ලසමය. දැනීම ්යදීමකව ්ලස 

්න්ාලබන් විට එය පිළිබඳද්ව ළං ී සතයය ්සීමට ්හෝ 

එහි ඇර්ථ ්න්ාමැති නිසා ඉකවමීමකව ්ක්සධ සිදුවන්වන් 

ද්? එබැවින්ව දැනීම ඉකවමීම බවකව ලැබීමකව සිදු ්න්ා්ේ. 

එ්සධ සිදුීම ද් තවතව දැනීමකව ්න්ා්ේ ද්? ඒ දැනීම 

සමඟ වාසය කරන්ව්න්ව කුමන් ඇර්ථයකව දැක ද්? මැනිය 

්න්ාහැි ඇන්තවත වූ දැනීමකව බව ලැබී්ේ ව ූදැනීම 

මැනීමකව ්න්ා්ේ ද්? ්ේ ඇාකාරයට කලධපන්ා කරමින්ව 

තව තවතව සිත වයාකූල කරගන්ව්න්ව ඇැයි? එ්සධ වූ 

තමන්ව්ගධ ්කෝණය ඇන්ුව දැකීමට ්හෝ කලධපන්ා 

ිරීමකට ්හෝ ්න්ායා, මම ්පන්වවන් කරමයට පමණකව 

විචකවෂණය කරන්වන්. එ්ලස විචකවෂණය කරන් විට 

දැනීම මම ද්, මම ්වන්මයි දැනීම ්වන්මයි ද් යන් 

පරශධන් ්න්ා්ය්ද්ධ. මම කවුද් යන් පරශධන්ය ්න්ා්ය්ද්ධ. 

දැනී්ේ සතයය කුමකව ද්? එහි ඇර්ථයකව න්ැති ද්? යන් 

පරශධන් ්න්ා්ය්ද්ධ. ඒ වූ දැනීම ඉකවමීමකව බව යන් 
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්යදීමකව ද් ්න්ාලබමින්ව විමුකවත ්ේ. ඇන්තවත වූ දැනීමකව 

්ලසින්ව ිසි්සධතවම ලැග ගැනීමකව සිදු ්න්ා්ේ.  

• මම ඔබට තව දුරටතව ්ේ සිතී්ේ කරමය ඇන්වු 

විචකවෂණයට උපකාර වන් කරැණකව පවසන්වන්ේ. 

ශරීරයකව හා ්ප්න්න් ්ලෝකය තළු වූ සධවරෑපය 

දැ්න්න් විට ඒ ්යදීේ විඳද්වමින්ව, ඒවා හඳදුන්ා්ගන් කරන් 

කරයිාකාරකේ වල නිසධසාර බව එවිට ද් පසකව වන් ුඇැත.  

• ඔබ ජීවතව වන්වා යැයි ියන්ා සෑම ඇවසධථාවකම කුමන් 

්හෝ විඳද්ීමකව ්ය්ද්න්වා ්න්ව ද්? සැප විඳින්වා. සැප 

විඳදීම න්ැති විට දුකව විඳින්වා. සැපයි දුකයි ්ද්කම න්ැති 

විට සැප දුක න්ැති බව විඳින්වා ්න්ව ද්? ්ේ ඇාකාර වූ 

විඳදීේ මම ්හෝ ම්ගන්ව ්වන්වව සිදුවිය ්න්ාහැි බව ඔබ 

කලධපන්ා කළා ්න්ව ද්? එන්මුදු ්ේ විඳදීේ හා මම තුළ 

කුමන් ්හෝ සබැඳියාවකව පවතින් බව ඔබට වැටහනු්ා 

්න්ව ද්? මම යන්වන් කවුද්? මම ්කා්හධ සිටින්වා ද් 

යන්වන් ඔබට ්සායාගත ්න්ාහැි වුවද්, විඳදීේ හා මම 

යන් කරැණු මත සබැඳියාවකව පවතින් බව සිතුන්ා ්න්ව 
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ද්? එන්ේ ඒ විඳදීේ ‘මට’ ලැ්බන් ්ද්යකව ්හෝ ‘ම්ගධ’ 

සිදුවන් විඳදීමකව යන් කරැණ ඔබ තුළ ්ය්ද්න්වා ්න්ව ද්? 

මම ඔබට න්ැවතතව මතකව කරමි. ිසිම ්ලසින්ව මම 

ියන් කරැණු ඔබ්ගධ ්ලෝකය තළු වූ රාමුව මත 

කලධපන්ා ්න්ාකරන්වන්. ඔබ සිතන් සිතුවිලි සමඟ 

ගැලපීමකට ්න්ායන්වන්. එ්ලස ගැලපීමට ්න්ා්ගාසධ, 

මම ියන් කරැණ ුසමඟ පමණකවම සිතන්වන්. 

• සැප ්හෝ දුක ්හෝ  සැපදුක න්ැති ්හෝ කුමන් 

සධවරෑපයක විඳදීමකව ලැබවු ද්, ඒ හා මම යන්ව්න්හි 

සබැඳියාවකව ති්ේ. එන්ේ ඒ සධවරෑපය ්න්ාව, විඳද්ීේ 

මම ්හෝ ම්ගධ ්ලස ්යදීමකව ඇැති වූ බව සිතන්වන්. ඔබ 

ජීවතවවන්වා යැයි පවසන්ව් න්වම විඳද්ීමකව ඇැති බවයි. 

එ්ලස ්යදුන්ා වූ විඳද්ීම ගැන් සිතන්වන්. එ්ලස වූ මම 

්හෝ ම්ගධ ්ලස ්යදුන් විඳද්ීම ්යදීමකව ්ලසට 

ලැ්බන්වා ද්? ිසියේ ්හෝ ඇාකාරයකට ඒ විඳදීම 

්යදීමකව ්ලස ලැබීමකව සිදු්වන්වා ද්? - න්ැහැ. එ්සධ වූ 

විඳදීම ්යදීමකව ්ලස ලැබීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැහැ. - යමකව 
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්යදීමකව ්ලස ලැබීමකව සිදු ්න්ාවන් විට, පිහිටීමක 

්ය්ද්න්වා ද්? - ලැබීමකව වන්ව්න්ව න්ැතින්ේ පිහිටීමකව 

වන්ව්න්ව ද් න්ැහැ. - යමකව ්යිමකව ්ලස ්න්ාලැ්බන් 

විට, පිහිටීමකව ්ලස ්න්ා්ය්ද්න් විට, එ්සධ වූ විවිධ 

සධවභාවයන්ව ම්ගධ, මට වශ්යන්ව ්හෝ මම ඉන්වන් බව 

යැයි ්හෝ ම්ගධ ්ද්යකව යැයි දැකී්මන්ව සිටීම සුදුසු ද්? - 

න්ැහැ. එ්සධ සිටීම සුදුස ුන්ැහැ. - ්ම්ලසට සියලුම 

ඇාකාර වූ ්යදීේ වල සධවභාවය ්ේ කරමයට චින්වතන්ය 

්ම්හයවන් විට ිසිදු ්ලසින්ව ලැගගැනීමකව සිදු 

්න්ාී පැවැතව්මන්ව නිද්හසධවන්ු ඇැත. එවිට විඳදීම ‘මම 

ද්”, ම්ගන්ව ්වන්වව විඳදීම ද්, මම කවුද්, මම සිටින්ව් න්ව 

්කා්හද් යන් ිසිදු පරශධන්යකට ඉඩකව ්න්ාලැ්බන්ු 

ඇැත. එවිට ඔබට විමුකවත විය හැි ්ේ. 

• ම්ගධ ්යදීේ සියලධලම තළු එ්සධ සතයය ද්ින් විට 

ිසිම ්යදීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැහැ ්න්ව ද්? එ්සධ සිදුවන් 

විමුකවතිය ශාන්වතයි, පරනීතයි ්න්ව ද්? ජීවිත්යධ ්යදීේ 
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සියලධ්ලධම යථාර්ථය දැකී්මන්ව ිසිවකව හා ්න්ා්යදීම 

නිසා ශාන්වත විමුකවතියකට පතව ්වන්වා ්න්ා්ේ ද්? 

• න්ැත, න්ැත. එ්ලසට ද්ින් විට ඔබට සැබෑවටම 

විමුකවත විය ්න්ාහැක. එන්මුදු එය ශාන්වත විමුකවතියකව 

්ේ. එ්සධ වුව ද්, එම ශාන්වත විමුකවතිය බව ්යදී්මහි 

විඳද්ීමකව ඇැත. ඒ විඳද්ී්මහි මම යන්වන් ්ක්සධ ති්ේ ද් 

යන් ්සීම තවදුරටතව ඉතිරි ්ේ. එ්ලසට ්ය්ද්න් 

විඳද්ීේවල සතයය ද්ිමින්ව ිසිවකව ්න්ාලබන් බව 

්යදීමකව විඳදීමකව ඔබම ලබයි. එම නිසා සැබෑම 

විමුකවතිය ඵසකව ්න්ා්ේ. එ්මන්ව තවදුරටතව සතයයට ළං 

්න්ාී මුලාව තළුම ඔබ ජිවතව ්ේ. ඒ චිතවතය තුළ ද් 

ඔබටම ඇා්ේණික කලධපන්ාවකව ඇැත. එය ද් ඔබම සිදු 

කරන්වන්ි. න්ැවත න්ැවතතව ඔබට ඇා්ේණික චින්වතන් 

රටාවට ්යාමු ී ඇසතයය තුළ පිහිටමින්ව ිසිවකව 

්න්ාලබන් බව න්ේ ව ූවිඳදීම තළු ජීවිතය පවතවවයි. 

එයතව තවතව වූ මහා මුලාවි. 
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• වැසි ින්ක ඇැතිවන් ිය බුබුළකව ගැන් සිතන්වන්. ඔබ 

කුමන් ්හෝ ඇාකාරයකට එම ියබබුුළ තුළ හරයකව 

න්ැතිබව ්සායන්වන්ට යන්ව්න්ව න්ේ එය ඔබ තළු ඇැති 

මහා මුලාවි. ්මෝඩකමි. මුගධධකමි. මන්වද්යතව 

ඇර්ථයන්ව ්සීම සඳද්හා ියබදුුළකව බව වූ ්යදීමකව 

ලැබිය යුතු ්ේ. ියබුබුළ යන් නිර්වචන්ය තුළ ඇැතව්තවම 

ඇර්ථයකව ්න්ාමැති බවයි. ඇර්ථයකව ්න්ාමැති බවක 

සතයය ්සී්මතව ඇර්ථයකව න්ැහැ යන්වන් පැවසීම 

විහිළුවි. එ්මන්වම විඳද්ීම යන්වන් ්යදීමකව ්ලස 

්න්ාලබන් විට එහි සතයය ්සායා ඇර්ථයකව න්ැති බව 

පැවසීම හිසධ ්න්ා්ේ ද්? එ්ලසට සතයය ්සීම සඳද්හා 

ලබන් විඳදීම කුමකව ද්? ිසිම විඳදීමක ඇර්ථයකව න්ැති බව 

පැවසීමට ලබන් විඳදීම කමුකව ද්? විඳදීමකව ්ලස ලැබීමකව 

්යදු්න්ව න්ේ එහි ඇර්ථයකව න්ැති බව පැවසිය හැියි. 

එවිට ජීවතවීම න්ේ වූ විඳද්ීේ ්යදීේ වල ිසිවකව 

්න්ාමැති බව ලැබිය හැි ්ේ. එන්මුදු විඳදීමකව ්ලසට 

ිසිදු විියින්ව ්න්ාලබන් විට, එහි ඇර්ථයකව න්ැති බව 



38 
 

පැවසී්ේ ඇර්ථය ිම? එය මහා මුලාවකව ්න්. එම නිසා 

එ්සධ මුලාීමට ්න්ායන්වන්. මම ්පන්වවූ ඇාකාරයට ඔබ 

සිතන් කරමයට ඇන්ුව චින්වතන්ය ්ම්හයවන්වන්. ඔබ 

සිතන් කරමයට පමණකව චිතවතය ්ම්හයවන්වන්. ඔබ 

සිතන් කරමයට විතවතය ්ම්හයවන්ව්න්ව න්ැතින්ේ ඔබ 

තව තවතව සිතිවිලි සමඟ පමණකව ජීවතව ්ේ. එවිට 

සතයය ්න්ා්සායාම මහා මුලාව තුළ ජීවතව ්ේ. ්ේ 

ගැන් සිතීම සඳද්හා තවතව කරැණකව මම ඔබට 

්පන්වවන්වන්ේ. 

• ්ය්ද්න් සධවරෑපය තුළ වූ විඳදීේ හඳදුන්ා්ගන් කරියා කරන් 

ජීවිත්යධ ඇැති මුලාව වටහා ගැනීම සඳද්හා ්ම්සධතව 

කලධපන්ා කරන්වන්. ඇැස, කන්, න්ාසය, ිව, කය, මන්ස 

තුළින්ව දැනීම සිදුවන් විට එ්සධ ්ය්ද්න්වන්ා වූ 

සධවරෑප්යධ විඳද්ීම විවිධ ්ලසින්ව හඳදුන්ාගැ්න්ව. එ්සධ වූ 

හඳදුන්ාගැනීම මම ම කරන්වා ද් යන්වන් බව තුළ වූ 

වැරැද්ධද් ඔබ කලධපන්ා කරන් ලදී. එ්මන්වම හඳදුන්ාගැනීම 

හා මම තළු ව ූයේ සේබන්වධයකව ඇැති බවතව, එම 
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සේබන්වධය ්ක්සධ සිදුවන්වා ද් යන්වන් බවතව වටහාගත 

්න්ාහැි බව ඔබ පැවසවුා ්න්ා්ේ ද්? එ්සධ ව ූහඳදුන්ා 

ගැනීේ මට ලැ්බන්වන්කව ්හෝ ම්ගධ සිදුවන්වන්කව බව 

ඔබට වැට්හන්වා ්න්ව ද්? එ්ලසට මට ලැ්බන් 

හඳදුන්ාගැනීේ ්හෝ ම්ගධ සිදුවන් හඳදුන්ාගැනීේ කරන් මම 

්සවිය ්න්ාහැක. කුමන් ්ලසින්ව ්සේව ද්, එය 

නිශධඵල කරියාවි. එන්මුදු එ්සධ ්න්ා්සායා මුලාව තළු 

ජීවතවීමට ද් ්න්ාහැක. එම නිසා මුලනි්වම මට ලැ්බන්, 

ම්ගධ සිදුවන් ්ේ හඳදුන්ාගැනීේ පිළිබඳද්ව ්සායා බලමු.  

• ‘මට’ ලැ්බන් ්ලස ්හෝ ම්ගධ සිදුවන් හඳදුන්ාගැනීේ 

්යදීමකව පිළිබඳද්ව ඔබට වැට්හන්වා ්න්ව ද්? එ්සධ වූ 

හඳදුන්ාගැනීම පිළිබඳද්ව මම ඔ්බන්ව පරශධන් කරන්වන්ේ. ඔබ 

තුළම ්කාටු වූ - මැනීේ -වලින්ව ්තාරව, ඔ්ේ සිතන් 

කරමයට ඇන්ුව මම ියන් කරැණ ුපිළිබඳද්ව ඇවධාන්ය 

්යාමු ්කාට, ඒ ඇන්ුවම චින්වතන්ය ්ම්හයවන්වන්. 

• ඔබට ්ය්ද්න්වන්ා වූ ඒ හඳදුන්ාගැනීම ගැන් පමණකව 

සිතන්වන්. හඳදුන්ාගන්වන්ා වූ සධවරෑපය ගැන් ්න්ාසිතන්වන්. 
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එ්සධ වූ හඳදුන්ාගැනීම ්යදීමකව ්ලසට ලැබීමකව 

සිදුවන්වා ද්? හඳදුන්ාගන්වන්ා සධවරෑපය ගැන් ්න්ාසිතා 

සිදුවන් හඳදුන්ාගැනීම ්යදීමකව ්ලසට ලැ්බන්වා ද්? - 

න්ැහැ. එ්සධ ලැබීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැහැ. - එ්ලස 

ලැබීමකව ්ලස ්න්ා්ය්ද්න් යමකව, පිහිටීමකව ්ලසින්ව 

සිදුවන්වා ද්? - ලැබීමකව ්න්ා්ය්ද්න් විට ිසි්සධතවම 

පිහිටීමකව සිදුවන්ව්න්ව න්ැහැ. - යමකව ලැබීමකව ්ලසට 

සිදුවන්ව්න්ව න්ැතින්ේ, පහිිටීමකව ්ලසින්ව ද් සිදු 

්න්ාවන්ව්න්ව, න්ේ එ්සධ වූ විවිධ සධවභාවයන්ව ම්ගධ, මම 

වශ්යන්ව ්හෝ මම ඉන්වන් බව යැයි ්හෝ ම්ගධ ්ද්යකව 

යැයි ්ලසින්ව වූ දැකීමක සිටීම සුදුසු ද්? - න්ැහැ. එ්සධ 

දැකීමක සිටීම සුදුසු න්ැහැ. ්ේ ඇාකාරයට සියලුම 

හඳදුන්ාගැනීේ වල ්යදීේ තළු සතයය ඇන්ුව සිතී්ේ 

කරමයට ්යාමුවන් විට ිසිදු ්ලසින්ව ලැග ගැනීමකව 

සිදු ්න්ාී පැවැතව්මන්ව නිද්හසධ ්ේ. එවිට 

හඳදුන්ාගන්ව්න්ව මම ම ද්, ඒ ්ද්ක ්වන්ම පවතින්වා ද්, 

එ්සධ පවතින් මම කවුද් යන්ාදී වශ්යන්ව වූ පරශධන් 
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ිසිවකව ඉසධමත ු්න්ා්ේ. එ්ලසට මම ්පන්වවූ චින්වතන් 

සධවභාවය ඇන්ුවම සිටින් විට ඇසතයය මත පිහිටා සිටින් 

ජීවිත පැවැතව්ේ මාන්සික, කායික, වාචසික කරියා තළු 

ජීවතවීම සිදු ්න්ා්ේ. සියලුම පරශධන් ්න්ාමැතිව 

ඇධයාතවමය තුළ සිසිලධභාවයට පතව් ේ. එය මන්ාව මිදීම 

ම ්ේ. 

• ්මය හරිම සුන්වද්රයි. එ්ලසට හඳදුන්ාගන්වන්ා සියලධලම 

ඉකවමවන් විට ලැ්බන් ශාන්වත භාවය තුළ ජීවතව විය 

හැක. එ්සධ ජීවතව වන් විට මා තුළ වූ පරශධන්යන්වට ඉඩකව 

්න්ාමැත. 

• ඔය විියට සිතමින්ව ඔබ න්ැවත න්ැවත මුලාවට 

්යාමුවන්ව්න්ව ඇැයි? මම ්පන්වවන් ඇාකාරයට සිතීම 

පමණකව සිදු ්න්ාකර, ඔබට ඇා්ේණික සිතීමට න්ැවත 

්යාමුවන්ව්න්ව ඇැයි? හඳදුන්ාගැනීම න්ැති බවකව ්ලසින්ව ව ූ

සධවරෑපයක ලබන් ශාන්වතභාවයක ඇර්ථය ිම? එයතව 

ඔබම ලබන් තවතව සධවරෑපයි. එම හඳදුන්ාගැනීේ ඇාතවම 

වශ්යන්ව මුලින්ව ලබාගතව නිසා ඒවා ඇර්ථ ශනු්ය 
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වශ්යන්ව කලධපන්ා කරන් විට ඔය ඇාකාර ව ූදැකවමකට 

්යාමු ්ේ. න්මුතව එයතව සැබෑම විමුකවතිය ්න්ා්ේ. 

හඳදුන්ාගැනීේ සියලධල වැරි බව ඔබ කලධපන්ා 

කරන්ව්න්වම හඳදුන්ාගැනීමට යේ වූ හරවතව බවකව 

ඇා්රෝපණය කළ නිසා ය. හරවතව බවකව ඇා්රෝපණය 

්න්ාක්ළධ න්ේ එහි හරයකව න්ැති බවකව කලධපන්ා ිරීමට 

ඇවශය ්න්ා්ේ. හඳදුන්ාගැනීම ඇර්ථ ශනු්ය ්ලස ව ූ

කලධපන්ාව ද් හඳදුන්ාගැනීමකව ්න්ා්ේ ද්? එ්සධ ව ූ

හඳදුන්ාගැනීම ම මම ද්? හඳදුන්ාගැනීම වැරි බව ද්ිමින්ව 

හඳදුන්ාගැනීම න්ැති බව වූ විමුකවතිය හඳදුන්ාගැනීමකව 

්න්ා්ේ ද්? එය හඳදුන්ාගැනීමකව බව ඔබට ලැබිය 

්න්ාහැි වන්ව්න්වම ඔබ හඳදුන්ාගැනීම හා එකතු ී සිටි 

නිසා්වනි. එ්සධ වූ විමකුවතියතව ඔබ්ගධම තවතව 

හඳදුන්ාගතව නිර්වචන්යකව ්න්ා්ේ ද්? එම නිසා මලුා 

්න්ාවන්වන් මම ියන් කරමයට ඇන්ුව පමණකවම 

සිතන්වන්. 
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• මිරිඟුවක සධවභාවය තළු හරයකව න්ැති බව දැකීමට එය 

පිළිබඳද්ව ්සීමකව ිරීමට ඇවශය න්ැත. මිරිඟුව පිළිබඳද්ව 

සතයය කලධපන්ා කරමින්ව, එහි හරයකව ්න්ාවන් ්ලස වූ 

නිගමන්යකට යාමට තරේ ්මෝඩ ්න්ාවන්වන්. මන්වද් යතව 

මිරිඟුව යන් නිර්වචන්යම ඇර්ථ ශනු්යය යන්වන්යි. ඇර්ථ 

ශුන්ය යන් වූ මිරිඟුව ගැන් ්සායන්වන් පුළුවන්ව ද්? බැහැ. 

ිසි්සධතවම බැහැ. එ්සධ ්සීමට න්ේ මිරිඟු බවකව 

ලැබිය යුතුයි. මිරිඟු බවකව ්න්ාලබන් කලධහි එහි 

ඇර්ථයකව න්ැත යන්වන් කලධපන්ා ්කාට, මිරිඟු න්ැති බවකව 

ලැබීම මුලාවකව ්න්ා්ේ ද්? මිරිඟුව යන්වන් ්න්ා්යදීම ම 

ඉන්ව ඉකවමීම ්ේ. ලැබැණ ුමිරිඟුවින්ව ඉකවමීමකව 

න්ැත. එ්ලසින්වම හඳදුන්ාගැනීම ලැබීමකව ්ලස 

්න්ා්ය්ද්න් විට සියලු හඳදුන්ාගැනීේ ඉකවමවිය යතුව්තව 

ඇැයි? එ්සධ ඉකවමීමට හඳදුන්ාගැනීමකව ්ලස ලැබිය යුතු 

්න්ා්ේ ද්? හඳදුන්ාගැනීමකව ්ලස ලැබීමකව සිදු ්න්ාවන් 

විට න්ැවත න්ැවත හඳදුන්ාගැනීේ ඇර්ථ ශනු්යයි, එයින්ව 

ඉකවමීම ශාන්වතයි ්ලස ලැබීම සුදුස ුද්? න්ැත. එම 
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ියමන් සේපූර්ණ්යන්වම වැරි ්ේ. එම නිසා ඔබට 

්යදුන් ්යදීම ඇන්ුව ඔබ තළු වූ චින්වතන් සධවභාව්යන්ව 

මම ියන් කරැණ ුඇන්ුව පමණකව චින්වතන්ය ්ම්හය 

වන්වන්. එ්සධ චින්වතන්ය ්ම්හය වන් විට 

හඳදුන්ාගැනීමකව ්ලසින්ව ලැබීමකව සිදු ්න්ා්ේ. පහිිටීමකව 

බව ද් ්න්ා්යදී ලැග ගැනීමකව න්ැතිව පැවැතව්මන්ව 

ඉකවමවන්ු ඇැත. එවිට සියලු පරශධන් වලින්ව නිද්හසධ ්ේ. 

කැලඹීම, ඇසහන්ය න්ැති ්ේ. ඔබ තළුින්වම පැන් න්ැගුන් 

පරශධන්යන්වට ඉඩකව න්ැති ්ේ. ශාන්වත ්ේ. විමුකවත ්ේ. 

මම ඔබට ඇවසාන් වශ්යන්ව තවතව කරැණකව පැහැිලි 

කරන්වන්ේ. ඒ ගැන්තව ඇවධාන්්යන්ව ඇහ්ගන් ඉන්වන්. 

ඔබ්ගධ රාමුවට ්කාට ුවූ කලධපන්ාව ්න්ාකරන්වන්. 

ඔබ්ගධ චින්වතන් කරමය ඇන්ුව පමණකව මම ියන් 

කරැණු ඇන්ුව සිතන්වන්. න්ැවත න්ැවත ඔබ්ගධ රාමුවට 

්කාටු ්න්ාවන්වන්. එවිට ඔබට ඔබ්ගධ රාමුව ඉකවමවිය 

හැි ්ේ. එවිට නිද්හසධ ්ේ.  
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• කුමන් ඇාකාරයක සධවරෑපයකව පරකටී්මන්ව සිදුවන් 

දැනීේ විඳිමින්ව ඒවා හඳදුන්ාගතවතා ද්, ජීවතවීම යන්ු 

කරයිාකාරකේ වල ජීවතව ීමි. සධවරෑප බව ද් සිදුවන් 

කරයිාවි. තවුාලයකව ඇැදුේ කන්වා ්සධ විවිධ 

ඇවසධථාවන්වහි ්ලෝකය හා ශරීරය ්ලසින්ව සධවරෑපයන්ව 

ඉසධමත ු්ේ. එයතව එකවතරා කරියාකාරිතවවයි. එ්ලසට වූ 

දැනීම ද් කරියාකාරිතවවයි. කුමන් ්හෝ ්ලසින්ව විඳදීමකව 

සිදු්ේ ද්, ඒ සියලුම විඳදීේ ද් කරියාකාරිතවවයි. එ්මන්වම 

හඳදුන්ාගැනීම සිදුීම ද් කරියාකාරිතවවයි. එ්සධ වූ 

ජීවතවීම තළු සිදු කරන්, සිතන්, කරයිා කරන්, කථා කරන් 

සියලධල ද් කරියාකාරිතවවයන්වය. ්ේ ඇාකාරයට බලන් විට 

ජීවතව්වන් බවම කරියාකාරිතවවයි. ්ේ කරියාකාරිතවවයම 

මම ද්? එ්සධ න්ැතින්ේ මම ්වන්ම ද්, කරයිාව ්වන්ම ද්? 

ඒ ්ද්කම වැරි බව ඔබ සිතුවා ්න්ා්ේ ද්? එන්මදුු 

කරයිාව හා මම තුළ යේ සබැඳියාවකව පවතී. එබැවින්ව එම 

කරයිාකාරිතවවයන්ව මම කරන්, ම්ගධ කරයිාවන්ව ්ේ. ්මම 

කරයිාවන්ව තුළ වූ මම ්හෝ එම කරියාවන්ව පිළිබඳද්ව ්ක්සධ 
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කලධපන්ා කළතව විසඳදුමකව ්න්ාමැති බව ඔබ පැවසුවා 

්න්ා්ේ ද්? එ්ලසට වූ ඇසතයය පද්න්ම මත ජීවතව වන් 

ජීවිත කරියාකාරිතවවය මහා මුලාවකව බව පැවසුවා ්න්ා්ේ 

ද්? එබැවින්ව මම ඔබට ්පන්වවා ්ද්න් චින්වතන් කරමය 

ඇන්ුව සිතන්වන්. 

• මුළු මහතව ජීවිත්යධම සිදුවන් කරියාකාරිතවවයන්ව ‘ම්ගධ’ 

කරයිාවන්ව ්ේ. එ්සධ වූ ම්ගධ කරියාවන්ව ගැන් සිතන්වන්. 

මම ගැන් කලධපන්ා ිරීමකව සිදු කළ ්න්ාහැි නිසා එම 

ම්ගධ කරයිාවන්ව ගැන් සිතන්වන්. ඔබ තළු ්ය්ද්න් කුමන් 

්හෝ කරයිාවන්ව ගැන් පමණකව සිතන්වන්. සිදු කරන් කරියා 

තුළින්ව මතුවන් සධවරෑප ගැන් ්න්ාසිතන්වන්. එ්සධ කරියා 

සධවරෑපයන්ව ගැන් ්න්ාසිතන් කරියාවන්ව ගැන් පමණකව 

සිතන් ඔබ්ගන්ව ්ේ පරශධන් ඇසන්වා. එ්සධ ඔබට 

්ය්ද්න් කරියාවන්ව ්යදීමකව වශ්යන්ව ලැබීමකව 

සිදු්වන්වා ද්? කුමන් ්හෝ ඇාකාරයින්ව එ්සධ ව ූ

කරයිාවන්ව ලැබීමකව ්ලසින්ව ්ය්ද්න්වා ද්? - න්ැහැ - 

එ්ලසින්ව යමකව ලැබීමකව ්ලස ්න්ා්ය්ද්න් විට 
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පිහිටීමක පැවැතවමකව ති්ේ ද්? - න්ැහැ -  යමකව ලැබීමකව 

්ලසින්ව ්න්ා්ය්ද්යි න්ේ, පිහිටීමකව ්ලස පැවැතවමකව 

්න්ා්ය්ද්ධ න්ේ, එ්සධ ව ූවිවිධ සධවභාවයන්ව ම්ගධ 

වශ්යන්ව ්හෝ මම ඉන්ව බව යැයි ්හෝ ම්ගධම ්ද්යකව 

්ලසකවම වූ දැකීමින්ව සිටීම සුදුසු ද්? - න්ැහැ - එ්සධ 

සිටීම සුදුසු න්ැහැ - ්ම්ලසින්ව සියලුම ්යදීේ කරයිාවන්ව 

පිළිබඳද්ව එ්සධ සිතන් කරමයට ඇන්ුගත වූ විට ිසිදු 

්ලසින්ව ලැග ගැනීමකව සිදු ්න්ා්ේ. ලැග ගැනීමකව සිදු 

්න්ාවන් විට පැවැතවමකව සිදු ්න්ාී එ්තර ්ේ. විමුකවත 

්ේ. ශාන්වත ්ේ. සිසිලධ භාවයට පතව් ේ. 

• ්ම්සධ වූ ජීවිත කරියාවන්ව ඇැති බව ්ලසින්ව 

හඳදුන්ාගැනීමකව ්න්ාවන් බවකව තළුින්ව නිද්හසධීම 

සිදු්වන්වා ්න්ා්ේ ද්? එ්ලසින්ව සිතීම නිවැරි ද්? 

• - න්ැහැ - එ්ලසින්ව සිතීම වැරියි. එය විමුකවතිය 

්න්ා්ේ. න්මුතව එ්සධ සිටින් විට යේ ශාන්වත භාවයකව 

තුළින්ව විමුකවතියකව ලැ්බයි. එය ඔබට වටහා ගැනීමටවතව 

්න්ාහැක. ඇඩමු තරමින්ව මුලා වූ බවකව ්හෝ ්න්ාවැට්හධ. 
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මන්වද් යතව මම ්ලසින්ව ඇලධවා්ගන් සිටීමකව බව වතව ඔබ 

ඇතව ්න්ාවිඳදී. එම එ්තරීම මුලාවි. එන්මුදු ඔබට ඔබ 

තුළින්ව එය ශාන්වත විමුකවතියකව බවට පසකව ්ේ. න්මුතව 

එය යථාර්ථය ්න්ා්ේ. තවතව මුලාවකව පමණි.  

• සියලුම කරියාවන්ව හඳදුන්ාගැනීමකව ්ලසින්ව සිදු ්න්ාවන් 

කරැණ තුළින්වම එ්සධ වූ කරියාව ඔබ හඳදුන්ා්ගන් ඇැත. 

එ්සධ හඳදුන්ා ගතවත ද්, එය වැරි බව වැටහීම තුළින්ව 

කරයිාවන්ව සහිත ජීවිත හඳදුන්ාගැනීම ඇැති බව ගැනීමකව 

ඔබට ්න්ාලැ්බයි. එ්මන්වම ඔබ කරියාවන්ව ගැන් 

කලධපන්ා කළ නිසා සියලු කරිියාවන්ව හඳදුන්ාගැනීම 

ඇසතයය බව න්ේ ව ූකරියාවතව න්ැති බවින්ව යුතු කරයිාවකව 

ද් ්න්ාලබයි. එබැවින්ව කරයිාවන්ව හඳදුන්ාගැනීමකව ්ලසින්ව 

්න්ාලබන් බවට ද් ්යාම ු්න්ා්ේ. ්ම්සධ වූ සධවභාවය 

ශාන්වත බව ඔබම ලබයි. ඇඩමු තරමින්ව එ්සධ වූ කරියාවක 

්ය්ද්න්වන්ා වූ මම ගැන්වතව වටහාගත ්න්ාහැි ්ේ. 

ජීවිතය න්ේ ව ූකරියාවක හඳදුන්ාගැනීම ඇැති බවක 

්යදීමතව, එ්සධ වූ හඳදුන්ාගැනීමක න්ැති බවක ්යදීමතව 
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තුළ ශාන්වතභාවය පමණකව ඇතවදැකීම තළුින්ව සිදු ී ඇැත. 

එම නිසා මම යන්වන් ්යදීමකව ඇැති බව ිසි්සධතවම ඔබ 

තුළින්ව ලබා ්න්ාමැත. එම නිසා ඔබට චිතවතය ද් 

්ම්හයී්ේ ඇවශයතාවකව ්න්ාලැ්ේ. එ්සධ කුමන් 

ඇාකාරයකව සිදුවුව ද් එයතව ඔබව ඔබ තළුින්ව 

්න්ාලැබුවතව, ඔබ්ගධම තවතව ්යදීමක කරියාකාරිතවවයකවම 

්ේ. න්ැවත න්ැවත ඔබ තුළ වූ රාමුව ඇන්වු 

කලධපන්ාවටම ්යාමු වි ඇැත.  

• ්ක්සලධ කඳද්ක ඇරටුව න්ැති බවකව ??? සඳද්හා එය 

්සීමකව කළ යුතු ්න්ා්ේ. ය්මකව ්ක්සලධ කඳද්ක 

ඇරටුව න්ැති බව ්සායන්වන්ට ්යාමුවන්ව්න්ව න්ේ එය 

්මෝඩ වූ, මුගධධ කරියාවි. ්ක්සලධ කඳද්ක සධවභාවයම 

ඇරටු න්ැති බවි. එහි ඇරටුවකව ්න්ාවන් බව ්සීමට 

ඇවශය ්න්ා්ේ. ඇරටුවකව න්ැති බවකව පිළිබඳද්ව ්සීමට 

න්ේ ඇරටුවකව වූ යමක ්යදීමකව ඇවශය ්ේ. න්මතුව 

්ක්සලධ කඳද් යන් ියමන් තුළම ඇරටු කථාවකව 

ිසි්සධතවම ඉසධමත ු්න්ා්ේ. එම නිසා එම ්ක්සලධ 
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ක්ඳද්හි ඇරට ුන්ැති බව පැවසීම ඇර්ථ ශනු්ය ්ේ. 

එ්ලසින්වම ඔබ්ගධ ජීවිතය තුළ වූ සියලුම කරියාවන්ව ගැන් 

සිතන්වන්. සධවරෑපයකව ව ූසිදුවන් කරියාවතව, විඳදීම න්ේ වූ 

සිදුවන් කරියාවතව, දැනීම න්ේ වූ සිදුවන් කරියාවතව, 

හඳදුන්ාගැනීම න්ේ වූ සිදුවන් කරියාවතව හා මුළු ජීවිතය 

න්ේ කරියාවතව ගැන් සිතන්වන්. ඒ සියලුම කරියාවන්ව 

ලැබීමකව ්ලසින්ව ්න්ා්ය්ද්න් විට ඒවා්යහි ඇර්ථයකව 

න්ැති බව පැවසීමකව ඇවශය ද්? න්ැත. එ්සධ පැවසීම ්හෝ 

සිතීම ම තවතව වූ කරියාවකට ළංී සිටීමි. එවිට එම 

කරයිාව තළු ඇරටුවකව ඇැති බව, ඇර්ථයකව ඇැති බව ඔබ 

ඇතවවිඳිමින්ව දැකීමක සිටී. එය මහා මුලාවකව ්න්ා්ේ ද්? 

එම නිසා න්ැවත න්ැවත ඔබ්ගධ චිතවතය ඇන්ුව පමණකව 

මම පවසන් ්ද්ධ ඇන්වු සිතන්වන්. ඔබ න්ැවත න්ැවතතව 

ඔබ්ගධ රාමුවට ඇන්ුවම කලධපන්ා කරන්වා න්ේ මම 

්පන්වවූ ිසිවකව ඇර්ථවතව ්න්ා්ේ. එය මට ්ව්හසකව 

පමණි. ඔබ ඔබ ගැන් සිතීමකව තිබූ නිසායි ්ම්ලසට 

උද්ේ කරන්වන් සිතු්න්ව. එම නිසා තවදුරටතව ඔබ ඔය 
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සිතන් කරමය හුරැ කරගන්වන්. එවිට ඇැතිවන් ඇසරණකම 

තුළින්ව ්යාමුීමකව ඇැති වූ විට මම ්පන්වවන් ඇාකාරයට 

සිතන්වන්. එ්සධ සිදුවන් විට ඔය සියලුම පරශධන් න්ැති ී 

ඇධයාතවම්යධ සිසිලධභාවය තළුින්ව විමුකවත ්ේ. ඔබ 

එ්ලසට ්යාමු ්න්ාවන්ව් න්ව න්ේ මා හට ්වන් ිසිවකව 

්පන්වවා ිය ්න්ාහැක. 

• ඔබ ්පන්වවූ සතයය සුන්වද්රයි. ඇාශධචර්යයි. මංමලුා වූ මට 

සුන්වද්ර මාවතකව විවර කර දුන්ව්සධක. ඇඳදු්ර් සිටින් මා 

හට ඇා්ලෝකයකව ්පන්වවා දුන්ව ්සධක. වැසී තිබනු් ්ද්යකව 

විවෘත කර දුන්ව්සධක. ඔබ ්පන්වවා දුන්ව කරමය, එම 

සධවභාවය හරිම සනු්වද්රයි. එම කරමය ඇන්ුව කලධපන්ා 

කරන් මා හට ්ම්සධ වැටහනුි. 

• මම ්ලසින්ව සිදුවන්ව්න්ව කුමකව ද් යන් වග මට 

ිසි්සධතවම කලධපන්ා කළ ්න්ාහැක. එන්මුදු මට ශරීරය 

්ලසින්ව හා ්ප්න්න් ්ලෝකය ්ලසින්ව සධවරෑපයන්ව 

පරකට ්ේ. එ්සධ පරකට වන් සධවරෑපයන්ව මට පරකට වන්, 

ම්ගධ ්ලසින්ව සිදුවන් කරයිාවන්වය. එ්සධ ව ූදැනීම ද් මා 



52 
 

තුළ සිදුවන් ම්ගධ දැනීේ කරියාකාරකේය. එ්ලසට වූ 

විඳදීේ ද් මට දැ්න්න් විඳදීේ කරියාවන්වය. ඒ වූ 

හඳදුන්ාගැනීම ද් ම්ගධ සිදුවන් හඳදුන්ාගන්වන්ා කරියාවන්වය. 

එ්මන්වම මුළු මහතව ජීවන් කරියාවන්ව ද් මා තුළ සිදුවන්, 

ම්ගධ කරයිාවන්වය. ඒ සියලධල ම්ගධ ්ලසින්ව හා මට 

්ලසින්ව ්ය්ද්න් නිසා ඒ ගැන්ම ඔබ ්පන්වවූ ඇාකාරයට 

චින්වතන්ය ්ම්හයවන් විට, එ්සධ වූ සියලධලම ලැබීමකව 

්ලසින්ව ්න්ා්ය්ද්ධ. ්ම්ලසින්ව ලැබීමකව ්ලසින්ව 

්න්ා්ය්ද්න් නිසා ිසිදු පිහිටීමකව සිදු ්න්ා්ේ. ඇඩමු 

තරමින්ව එ්සධ වූ සියලධලම යන් ලැග ගැනීමකව ්හෝ 

හැඟීමකව සිදු ්න්ා්ේ. ්ම්ලස මා ්යාම ුවූ්යධම මම 

කවුද් යන්වන්ට පිළිතරුකව න්ැති නිසාය. න්මුතව ම්ගධ වූ 

සියලධලම ලැබීමකව ්න්ාව පිහිටීමකව ්ලසින්ව සිදු 

්න්ාවන්ව්න්ව න්ේ මම යන්වන් පිළිබඳද් වූ හැඟීමකවවතව 

ඉතිරි ්න්ා්ේ. ඒ සඳද්හා විමුකවතිය ්ලස පමණකව 

පැහැිලි කරගත හැි ්ේ. ්ේ තළුින්ව ිසිම විටක මම 

න්ැති බව හැඟීමකව ්හෝ මම ්න්ාලබන් බව හැඟීමකව 
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ඇැති ්න්ා්ේ. මන්වද් යතව එ්සධ ඇැතිීමට මම යන්වන් 

්ක්සධ ්හෝ නිර්වචන්ය විය යුතු ්ේ. ම්ගධ ්ලස වූ 

සියලධලම ්න්ාලබන් විට සියලුම කථාවන්ව ඉකවමවයි. 

නිද්හසධ ්වයි. සධවරෑපයන්ව, දැනීේ, විඳදීේ, හඳදුන්ාගැනීේ, 

කරයිාවන්ව න්ැති බව ්හෝ ඉකවමවන් බව ්න්ා්ය්ද්ධ. මන්වද් 

යතව එ්සධ සිදුවන්වන්ට න්ේ කුමන් ්හෝ ්ලසින්ව 

සධවරෑපයන්ව, දැනීේ, විඳදීේ, හඳදුන්ාගැනීේ, කරයිාවන්ව 

පිළිබඳද්ව නිර්වචන්යකව තිබිය යුතුයි. එ්සධ ලැබීමකව සිදු 

්න්ාවන් විට ලැග ්න්ාගැනීම නිසා විමුකවත ්ේ. සියලුම 

කථාවන්ව ඉකවමවයි. ්මය ශාන්වතයි. පරනීතයි. ්මය න්ේ 

නිීමකවමයි. 

• ්හාඳද්යි, ්හාඳද්යි. ඔබ්ගධ චින්වතන් රටාව හරිම සනු්වද්රයි. 

මටතව ්ගාඩකව සතුටුයි. ඔබ තුළ වූ චින්වතන් රටාවට 

උපකාර ිරීමට මා හට හැිීම ගැන්.  

• මට කරැණකව දැන්ගැනීමට ඇවශයයයි. ්ම්ලස ව ු

සිතී්ේ කරියාවට ඇදාළ සනු්වද්ර මාර්ගයකව, පරතිපදාවකව 

්පන්වවූ්යධ කවුද්? එ්සධ වූ ඇව්බෝධ්යන්ව යුතු ්ශරධෂධඨ 
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උතුමා කවුද්? ්ම්ලසට සිතන් කරමයකව කා හට න්ේ 

්පන්වවිය හැි ද්? මම එතුමා්ගධ පිළිසරණට ලකවවිය. 

මම එතුමා ්ක්රහිතව, ඒ උතවතම සිතන් කරමය න්ේ වූ 

පරතිපදාව ්ක්රහිතව මුළු හද්වතින්වම පහිමි. මට ඒ ගැන් 

පවසන් ්සධකවවා.  

• මම ඒ ගැන් ියන්වන්ේ. ඔබ ඒ ්ශරධෂධඨ උතවතමයන්ව්ගධ 

න්ේ ්ගාතව ්න්ාද්න්වන්වා වූවාට, ඔබ තළුින්ව 

ඇව්බෝධ්යන්ව එතුමා ්ක්රහිතව, ඒ උතවතම පරතිපදාව 

්ක්රහිතව, ඒ උතවතම පරතිපදාව ඇන්ුගමන්ය කළ ඇය 

්ක්රහිතව පැහැදීම ඇැති ී ති්බන්වා. එ්ලස පහින් 

එක තමයි උතුේම වන්ව්න්ව.  

• මීට වසර 2600කට පමණ ්පර සිද්ධධාර්ථ ්ගෞතම 

න්මින්ව රාජ කමුාර්යකව සිටියා. ඒ රාජ කුමාරයතව 

ඇසාමාන්ය ්ලසින්ව ජීවිතය ගැන් කලධපන්ා කළ හ. එම 

කලධපන්ා කරන් කරමය නිසා ගිහි ්ගද්ර ජීවතවීමට 

්න්ාහැි විය. සියලධලම ඇතහැර, සතයය ්සායමින්ව 

මුලා්වන්ව නිද්හසධ ීමට මඟකව ්සීම සඳද්හා පැවිි 
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බවට පතවවිය. එ්සධ පැවිි වූ සිද්ධධාර්ථ ්ගෞතම 

තාපසයන්ව වහන්ව්සධ විවිධ ගුරැවරැ තුළින්ව සතයය ්සවූ 

හ. මුලා්වන්ව විමුකවතිය ්සවූ හ. එන්මුදු එය ලැබීමට 

ඔහුට ්න්ාහැි විය. ඉන්වපසු ඔහු තනියම සතයය 

්සායන්වන් පටන්ව ගතව හ. එ්සධ සතයය ්සවූ ඒ 

සිද්ධධාර්ථ ්ගෞතම තාපසයා උතුේ ඇව්බෝධයට පතවවිය. 

එ්සධ ඇව්බෝධයට පතව වූ නිසා ඒ ්ශරධෂධඨ උතවතමයාට 

බුද්ධධ ්ලස වයවහාර ්කරැණි. ඒ ඇව්බෝධ්යන්ව යුතු 

බුද්ධධ උතුමා්න්ෝ සතයය ්සායන් ඇය සඳද්හා ්ේ 

වැඩපිළි්වල ්පන්වවූ ්සධක. එවිට ඒ වැඩපිළි්වළට 

ඇන්ුගත වූ ්බා්හෝ පිරිසධ ඇැති විය. ඒ ඇය විසින්ව 

ඇව්බෝධයට පතව උතුමාව බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සධ ්ලසින්ව 

හැඳින්වවූ හ. එ්ලසට ඉතාම ්ගෞරවයට ඒ උතුමා පතව වූ 

්සධක. එම ඇව්බෝධයට පතව ඇනිකුතව පිරිස ්ේ ද්කවවා 

එ්ලස වූ චින්වතන් සධවභාව්යන්ව යුතු ද්හම 

පවතවවා්ගන් ඇාහ. 
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• මම ඒ උතවතම බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සධට න්මසධකාර කරමි. 

ඒ ්ශරධෂධඨ උතුමන්ව ගැන් ඇපරමාණ ්ලස පහිමි. ඒ 

බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සධ වදාළ උතුේ ද්හමට න්මසධකාර 

කරමි. ඒ උතවතම ද්හම ගැන් ඇපරමාණ ්ලස පහිමි. ඒ 

ද්හම ඇන්ුගමන්ය කළ උතුමන්වට න්මසධකාර කරමි. ඒ 

උතවතමයන්ව ගැන් ද් ඇපරමාණ ්ලස පහිමි. ම්ගධ මුළු 

ජීවිතයම ඒ උතවතම මැණිකව තුන්ම පමණි.  

• ඔබ්ගධ ඔය පැහැදීම පිළිබඳද්ව මා හට ද් ඇපමණ 

සතුටි. ඔබ තවදුරටතව ඒ ද්හමම ඉ්ගන් ගන්වන්. එවිට 

ඔබ තළු තව තවතව නිීම ඇැති ්ේ. ශාන්වතිය ඇැති ්ේ. 

එ්මන්වම ්ේ උතුේ මාණිකයයන්ව ්ක්රහි පැහැදී්මන්ව 

ඔබ්ගධ ජීවිතය ඇා්ලෝකමතව ්ේ. සතයය ්සායන්, 

ජීවිත්යධ යථාර්ථය ්හායන්, මුලා්වන්ව නිද්හසධීම 

්හායන් ඇයට ්ේ උතුේ සතයය ියලා ්ද්න්වන්. එවිට 

ඔවුන්ව ද් එම සතයය පසකව කරන්ු ඇැත. උතවතම 

මාණිකයය ්ක්රහි පහින්ු ඇැත. එය සතයය ්හායන් 

සියලුම ඇයට මහා වාසන්ාවි.  
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• මම එ්සධ කරමි. මට ්වන් ිසිම ජීවිත පැවැතවමකව 

න්ැත. සතයය ්හායන් සියලුම ඇයට ්ේ සතයය 

්පන්වවා දී උතවතම බුදුරජාණන්ව වහන්ව්සධ පිළිබඳද්වතව, ඒ 

උතවතම පරතිපදාව වන් ධර්මය පිළිබඳද්වතව, එම පරතිපදාව 

ඇන්ුගමන්ය කළ ඇය පිළිබඳද්වතව පැහැදීම ඇැති 

කරවන්ව්න්මි. එයින්ව ්තාර ජීවන් පැවැතවමකව මට 

්න්ාමැත. ්ේ සතයය ්පන්වවූ ඔබට ිසිදාක පරතිඋපකාර 

කළ ්න්ාහැක. එම නිසා ්ේ සතයයම පමණකව සතයය 

්සායන් ඇයට ්පන්වවා ්ද්මි. සියලධ්ලෝම සතයය 

්සායතවවා!  සියලධ්ලෝම මුලා්වන්ව නිද්හසධ ්වතවවා! 

සියලධලන්වටම ්ේ සතයය ඇසන්වන්ට ලැ්ේවා! 

 


