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සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනොති 
සියලු දානයන් අතරින් ධමම දානය උතුම් කේ. 

  

 

ප්ුණයොනුකමෝදනොව 
 

• අපගගේ ගෙමාපියනේ වන වතේතල විසූ නැසීගිය ටී.එනේ.සී. සිලේවා හා එසේ. 
රතේනාවලී සිලේවා ගෙගපාලටතේ, පානදුර නලේූරැගේ විසූ වයි. ඉවුඩිනේ 
සිලේවා සහ එසේ. සැළිගනෝනා ගෙගපාලටතේ පිනේ පිණිස වතේතල, ටී. 
සනේයා සිලේවා, වයි.පී. සිලේවා, සචිනේ, සුපුනේ, ශ්යාමාලේ, නතාෂා සහ 
පවුගලේ සියලු ගෙනා විසිනේ සිදු කරන උතුම් ර්මදානමය 
පුණ්යකර්මයකි.    

• අප අතරිනේ විගයෝවී සැපේතැම්බර් 8 වැනි දිනට ගතවසරකේ පිගරන 
කුලතුුංග මහතාට, මියගිය මේපිය, ගුරැවරැ, සගහෝෙරයිනේට, සියලුම 
ඥාතිවරැනේට නිර්මල බුදු ෙහම් මඟ ගපනේවා දුනේ ගරැ පූජනීය 
අමතගගේශ්ී සේවාමීනේ වහනේගසේට, පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්යප සේවාමීනේ 
වහනේගසේ ඇතුලු ශ්ිෂය සේවාමීනේ වහනේගසේලාටෙ, ෙහම් මැදුර මෑණියනේ 
වහනේගසේලාට, ෙහම් මගට මට හැම අතිනේම උපකාර කළ කළණ් මිතුරැ 
මිතුරියනේට ගම් පිනේ අයිතිගේවා! එගසේම අප සැමගගේ ෙහම් ඇස පාදා 
දීමට ගනාමඳව ගවගහගසන ගරැ රවී ගකාගේගලගගේ මහතාට, 
පියාණ්නේට ගම් භවගයේදීම උතුම්ම නිවනිනේ නිගවනේනට ගම් කුසලේ 
ගහේතු වාසනා ගේවා! එගසේම මාගගේ ෙරැවනටෙ ර්මාවගබෝය සඳහා 
ගම් පිනේ ගහේතු වාසනා ගේවා! 

• ගබලේලනේවිල විසූ ගදානේ මාටිනේ අගේගුණ්ගසේකර, ඇම්. පරැනේසිනා 
ගපගර්රා හා යූ.ගකේ. ගඩානලේ් ගුණ්ගසේකර, ඇලේ. චනේරාවතී යන අප 
ආෙරණීය ගෙමාපියනේටතේ, ගම්බලේ අගේගුණ්ගසේකර සගහෝෙරියටතේ, 
පිළියනේෙල සුවාරගපාළ විසූ ලුවිසේ බාලසූරිය අප පියතුමා ඇතුළු මියගිය 
සුංසාරගත සියළු නෑෙෑ හිතවතුනේ ගමම ර්මදානමය කුසලගයනේ 
සාුංසාරික දුගකනේ එගතරව අජරාමර නිර්වාණ් ශ්ානේතිය පිණිසම 
උපනිශ්රය ගේවායි පරාර්ථනා කරමු. 
අප සැමට නිවැරදි සෙහම් මග ගපනේවමිනේ සෙේර්මය පරචලිත කිරීමට 
කැපවී කටයුතු කරන මහාචාර්ය රවිනේර ගකාගේගලගගේ මැතිතුමාට නිදුකේ 
නීගරෝගි චිර ජීවනය ගේවා! 



සුවීනේ සසේවිඳු බාලසූරිය පුතුටතේ, ෂගේනේරී බාලසූරිය දියණියටතේ නිදුකේ 
නීගරෝගි සුව හා යහපතේ අනාගතයකට ගමම කුසලය ගහේතුගේවා! 

ර්මාවගබෝයට ඇවැසි උෙේ උපකාර ගනාපැකිලව ඉටු කරගෙන 
මාගගේ කළයාන මිතර නලිනේෙ ශ්රී වුංශ්නාත මහතාටතේ, එම මෑණියනේටතේ 
නිදුකේ නීගරෝගි සුව සහ ඉකේමනේ ර්මාවගබෝය සඳහාෙ ගමම කුසලය 
ගහේතු වාසනා ගේවායි පතමු.  

එගසේම සුජීවතේව සිටින අප සැමටතේ, සියළු ඥාතීනේටතේ, ගලෝ වැසි සියළු 
ගෙනාටතේ නිදුකේ නීගරෝගි හා දිර්ඝායුෂ පිණිසතේ ගමම ර්මදානමය 
කුසලය උපකාර ගේවා! අප සැමට ෙහම් ඇස පහදා ගෙන මහාචාර්ය 
රවිනේර ගකාගේගලගගේ මැතිතුමාට උතුම් කුසලේ බලගයනේ චතුරාර්ය සතය 
අවගබෝ ගේවා! 

• මිය ගිය ගෙමාපියනේ වන නනේදා සහ එ්ව් රණ්වක ගෙගෙනාට නිවනේ 
සුව පතා ඔසේගටරලියාගේ ගවගසන පුතේ අරැණ් රණ්වක. 

• අපගගේ ආෙරණීය ගෙමාපියනේ ඇතුළු සියළු ඥාති හිතමිතරාදීනේට ගම් පිුං 
අනුගමෝෙනේ වී අමා මහ නිවනිනේ සැනගසතේවා! අපි සියලු ගෙනාටතේ 
ර්මාවගබෝය පිණිසම ගම් ර්මදානමය කුසලය ගහේතු වාසනා ගේවා!  
සුජීවතේව සිටින සියළුම ඥාතීනේට ගමම ර්මදානමය කුසල බලගයනේ 
නිදුකේ නීගරෝගී සුවපතේභාවය ලැගේවා! ගහාඳ සිහිය පිහිටාවා! ඒ තුළිනේ 
ගම් ර්ම සම්මර්ශ්නය කරගගන ගම් ජීවිතයට අර්ථයකේ සිෙේ 
කරගනේනට ගම් කුසල ර්මය උපනිශ්රය ගේවා! ගමම ර්මදානමය 
කුසලය ඔබ අප සැමට නිවන පිණිසම පාරමිතාවකේ ගේවා!  

• ගපරේමා ජයතිසේස මෑණියනේ සහ ගරජිගනෝලේ් ජයතිසේස පියාණ්නේට 
නිවනේ මග පාරමී පුරා ගැනීමට රතේනතරගයේ ආනුභාවගයනේ දීර්ඝායුෂ 
ලැගේවා!  ජගතේ කුමාර ගසායුරාට භවයකේ භවයකේ පාසා සුගති 
ගලෝකයට සම්මාදිට්ඨිය ඇතිව ඉපගෙනේනටතේ, නිවනේ මග සපුරා 
ගැනීමටතේ ගම් කුසලය ජාති ජාතිතේ වාසනා ගේවා! 

• ගගාතටුව පදිුංචි ජී.ජී. ආරච්චචිගගේ මහතා සහ එම මහතේමියගගේ 
ගෙමාපියනේ වන ඩී.පී. ආරච්චචිගගේ මහතා සහ එම මහතේමිය, ගේ. 
ඇලේවිනේ ෙ අලේවිසේ මහතා සහ එම මහතේමිය, සගහෝෙර සගහෝෙරියනේ 
වන පියදාස අතේතනායක මහතා, ගේ. සිරිමානේන ෙ අලේවිසේ මහතා, 
ඩී.ගකේ.එනේ. ආරියරතේන මහතේමිය ඇතුළු මියගිය සියලු ඥාතිමිතරාදීනේටතේ, 
පරගලෝසැපතේ සියලු සුංසාරගත ඥාතිමිතරාදීනේටතේ, අපගගේ සියලුම 
ගුරැමෑණිවරැනේටතේ, ගුරැපියවරැනේටතේ, සසර වසනා තුරා සතර 
අපාගයෝතේපතේතියකට ගනාපැමිණ්, ඉකේමනේ ආතේම භවයකදීම, චතුරායයය 
සතය ර්මය අවගබෝ කර උතුම් නිර්වාණ් සුවය ලබා ගැනීමට ගමම 



පුණ්යකර්මයම ගහේතු වාසනා ගේවා යි, දූ ෙරැවනේ, මුණ්ුපුරැ මිණිපිරියනේ 
ඇතුළු සියලු ගෙනා විසිනේ ම පරාර්ථනා කරනු ලැගේ. 

• පරගලෝසැපතේ ආෙරණීය ගෙමාපියනේ වන ජනානනේෙ මහතා සහ ෙයා 
ගුණ්රතේන මහතේමියට පිනේ පිණිස සුෙර්ශ්න මහතා ඇතුලු පවුගලේ සැම 
විසිනේ.      

• ජනිතා අලේගම මහතේමියගගේ ෙයාබර පියාණ්නේ වන අභාවපරාපේත සනතේ 
අලේගම මහතාට පිනේ පිණිසතේ, සුජීවතේව සිටින ගෙමාපියනේ ඇතුළු 
පවුගලේ සැමට නිදුකේ නිගරෝගීභාවය සහ ඉකේමනේ ර්මාවගබෝය 
පිණිසතේ - කැනඩාගේ ගවගසන රැවනේ එගගාඩගගේ මහතා විසිනේ. 

• පරගලෝ සැපතේ ඩී.ඩී. ගහනේරි පියාණ්නේ, මව සහ පරගලෝ සැපතේ 
සගහෝෙරිය, සගහෝෙරයනේ ඇතුළු සියලු මිය ගිය ඥාතීනේට 
පුණ්යානුගමෝෙනා පිණිස ගමම ර්ම දානමය පුණ්ය කරියාව ගහේතුගේවා! 
ඔසේගටරලියාගේ ගමලේබර්නේ හි පදිුංචි අගසෝක ජයසිුංහ ෙම්පතීනේ විසිනේ 
ගම් ර්මදානයට දායකතේවයකේ ෙරණ් ලදී. 

• මහාචාර්ය රවිනේර ගකාගේගලගගේ මහතා මීට ෙශ්කයකට පමණ් ගපර 
හඳුනාගනේන ලැබුගණ්ේ එතුමා විසිනේ ගසනසුරාදා දිනයනේහි නුගගේගගාඩ 
සුභරාරාමගයේ පැවැතේවූ භාවනා සහ ර්ම සාකච්චඡා වැඩසටහනේ වලට 
සහභාගී වීමතේ සමග යි. අප ගෙගෙනාව ගම් වැඩසටහනේ සඳහා ගයාමු 
කගළේ අපගගේ කළයාන මිතුරියකේ වූ, මෑතකදී අප අතරිනේ ගවනේ වූ, 
කලුගබෝවිල අප නිවස අසලම පදිුංචිව සිටි ජයනේති බාලසූරිය 
මහතේමියයි. ගමම වැඩසටහනේ වලට අති පූජය පිටිගල ගුණ්රතන 
සේවාමිනේ වහනේගසේ වැනි ර්මකථික සේවාමිනේ වහනේගසේ නමකේ සහභාගී 
වූ නිසා අප හට එම සේවාමිනේ වහනේගසේ ෙ දැනගැනීමට හැකි වුණි. 

අති පූජය කටුකුරැනේගෙේ ඤාණ්නනේෙ සේවාමිනේ වහනේගසේ දැනගනේන 
ලැබුගණ්ේ ෙ ඔබ නිසාම ය. ගපාතේපතේ, අනේතර්ජාල සාකච්චඡා සහ 
ගලෝගකෝතේතර ෙහම් මග ගපනේවාගෙන සේවාමිනේ වහනේගසේලා ගකගරහි 
අපව ගයාමු කිරීම ආදී කාර්යයනේ අප ලුංකාගවනේ බැහැර වුවෙ තවමතේ 
ඔබගගනේ ලබාගනේනා ගසේවාවනේය. ඔබතුමාගගේ මැදිහතේ වීගමනේ 
ගකගරන ලුංකාගේ පුරාණ් ආරණ්ය ගසේනාසන පරතිසුංසේකරණ්ය කිරීගම් 
කටයුතු ඉතා අගය ගකාට සලකමු. 

ඔබතුමාගගේ ගමකී පුණ්යකටයුතු ඉදිරිගයේදී ෙ සාර්ථකව කරගගන යාමට 
අවශ්ය ධර්යය, ශ්කේතිය ලැගේවායි පතන අතර, ඔබතුමාට නිවනේ 
අවගබෝය ඉකේමනිනේ ලඟා කරගැනීමට හැකිගේවායි ගමතේ සිතිනේ 
පරාර්ථනා කරමු! 

ගසේනක සහ චානේෙනී සමරසිුංහ (විනිගපගේ, කැනඩාව). 



• පරගලෝසැපතේ ආචාර්ය අමිතේ ඉනේදික මුනිනේරදාසයනේට පිුං පිණිස සහ 
උතුම් චතුරාර්ය සතයය අවගබෝය පිණිස ගමම ර්මදානමය කුසලය 
උපනිශ්රය ගේවා! 

ඉරුංගා මුනිනේරදාස ඇතුළු පවුගලේ සැම. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



කප්රවදන 

 

  කමොහසම්බන්ද්ධකනො කලොකකො   භබ්බරූකප්ො’ව දිස්සති, 
  උප්ධිසම්බන්ද්ධකනො  බොකලො   තමසො ප්රිවොරිකතො, 

සස්සති විය ඛොයති   ප්ස්සකතො නත්ථි කිඤ්චනං. 
  ඛු: නි: 1, උදානපාළි, උගෙන සූතරය, 288 පිට, බු: ජ: මු: 

 “ගමෝහය හා බැඳුණ්ු ගලෝකය මතු ඇති වනේනකේ වගගේ ගපගනේ. 
උපධිනේ (සේකන්) හා බැඳුණ්ු අඥානයා අවිදු අඳුරිනේ වටකරන ලදුගයේ 
හැමදාට ම තිගයනේනා ගසේ සලකයි. (සසේසති විය ඛායති) පරඥාගවනේ 
බලනේනහුට කිසිවකේ නැත. (පසේසගතා නත්ථථි කිඤේචනුං)” 

 බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගම් ශ්ූනයතා දැකේම ගෙේශ්නා ගකාට වදාගළේ, 
උගෙේනරජුගගේ මාගන්දියා බිසව විසිනේ උපකරමයකිනේ සාමාවතී බිසව ඇතුළු 
සේතරීනේ පනේසියයකේ ගිනේගනනේ ෙවා මරණ්යට පතේ කරනු ලැබූ සිෙේධිය 
අරභයා ය. ගමෝහගයනේ බැඳුණ්ු සතේවගයෝ එබඳු ගෙේ කරති. ගමෝහය නිසා 
සළායතනිකව අතේෙකින ගලෝකය විඤේඤාණ්ගයේ නාමරෑප පරතිබිම්බයකේ 
පමණ්කේ බව ගනා ෙකින පුහුදුනේ ගලෝකයාගගේ සේවභාවය එයයි. අෙ අපි 
ජීවතේ වන ගගෝලීය සමාජ වයුහය තුළ ෙශ්අකුශ්ලය බලගතු ගවමිනේ 
පුහුදුනේ බව උතේසනේන ගවමිනේ තිගේ. බුදුෙහම අප රගට්ඨ ඓතිහාසික 
උරැමයකේ වන නමුතේ බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේගගේ ශ්ූනයතා පරතිසුංයුකේත 
ර්මගයහි මූලිකාර්ථයනේ ඓතිහාසික වශ්ගයනේ අනුකරමගයනේ පුහුදුනේගත 
ගවමිනේ තිගේ. සියලු බුදුවරයනේ වහනේගසේලාගගේ ශ්ාසන අතුරැෙනේ වනේගනේ 
ඒ ආකාරගයනි.  

 සම්බුෙේ පරිනිර්වාණ්ගයනේ සියවසේ 26 කේ ගතගවමිනේ පවතේනා අෙ 
යුගගයහි ෙ ර්මය අවගබෝගයනේ ගබාගහෝ ගසයිනේ  දුරසේව ඇතේගතේ ෙ 
ඒ ආකාරගයනි. පරතයුතේපනේනගයහි දැකියයුතු ෙහමකේ අතීත අනාගත 
ගෙකේහි ගෙෝලනය ගවමිනේ ඇති සිතකට විෂය ගේ යයි ගනා කිවහැකි ය. 
අතීතය එකේ අනේතයකේ බවතේ අනාගතය ගෙවන අනේතය බවතේ 
පරතයුතේපනේනය එහි ගනා ඇලී පරඥාගවනේ විනිවිෙ දැකියයුතු බවතේ මේගෙ 
සූතරගයහි සඳහනේ වී තිගේ. ගම් කරැණ් පිළිබඳ විගශ්ේෂ උනන්දුවකේ ෙකේවන 
මහාචාර්ය, රවීන්ර ගකාගේගලගගේ මහතා ර්මසාකච්චඡා පවතේවමිනේ 
ර්මකාමීනේ පුබුදුවීගමහි ලා මහතේ පරයතේනයකේ ෙරණ් බව අපි ෙනිමු. 
එතුමනේ විසිනේ වරිනේ වර පවතේවන ලෙ ර්මසාකච්චඡා “බුදුෙහම දැකගනිමු” 
යන ගතේමාගවනේ මුරණ්ෙේවාරගයනේ ගපාතේ 12 කේ ගහළිෙකේවා ඇත. දැනේ ඔබ 



අතට පතේ වී ඇතේගතේ එහි 13 වැනි අුංකයයි. “අහුත්වා සම්භූතුං හුත්වා න 
භවිසේසති” සහ “ජාතිපච්චචයා ජරාමරණ්ුං” යන ගතේමා ගෙක පිළිබඳව 
වරිනේ වර කරන ලෙ ර්ම සාකච්චඡා ඇසුරැ කරගගන ගම් නව සුංගරහය 
සම්පාෙනය කර ඇත.  

 ගමවනේ ර්ම සුංගරහයනේ මගිනේ තවදුරටතේ ර්මකාමීනේට අනුගරහ 
දැකේවීම සඳහා මහාචාර්ය, රවීන්ර ගකාගේගලගගේ මහතේමාණ්නේට ශ්කේතිය 
ධර්යය ගේවා, රතේනතරය ආශ්ීර්වාෙය ගේවා යි අපි ආශ්ිුංසනය කරමු.  

 

කකොස්වත්කත් අරියවිමල හිමි 
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- සංඛොර දුක්ඛය සහ ජොති ප්ච්චයො ජරො මරණ - 

ආයයය ෙර්ශ්නය කියනේගනේ තිසේඑකේ තලයම ඉකේමවා යන දැකේමකේ. ඒ සඳහා 
ගලෝකය, ගලෝක සමුෙය, ගලෝක නිගරෝය සහ මාර්ගය අවගබෝ කළ යුතු 
ගවනවා. එගහම අවගබෝ කරනේගනේ නැතුව නිවනකේ නැති බවතේ, එය 
බාහිරගයනේ ගනාව, තමා තුළිනේ ගසවිය යුතු බවතේ බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ 
ගෙේශ්නා කරලා තිගයනවා (ගරාහිතසේස සූතරය1). බඹයකේ පමණ් ශ්රීරය 
තුළිනේ කියන ගකාට, ආයතන තුළිනේ ගසවිය යුතුයි කියලා අපි ගතේරැම් 
ගනේන ඕනෑ. ආයතන මුළාව මතමයි ගලෝකයකේ පැනගවනේගනේ. තව 
විදියකට කියනවා නම් ඒක අවිෙයාගවනේ කරපු සුංඛාරයකේ. ඒකට 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙන නිර්වචනය තමයි සංඛොර දුක්ඛය. සුංඛාර 
දුකේඛය කියනේගනේ අපට කයට ගහෝ මනසට දැගනන දුකකේ ගනාවන බව 
අපි මුලිනේම ගතේරැම්ගත යුතුයි. පරඥාවට විතරයි ඒ දුක ගගෝචර ගවනේගනේ. 
ගලඩකේ හැදුගනාතේ ඒ දුක කයට දැගනනවා. හිතේ තැවුලේ ආදිය මනසට 
දැගනනවා. නමුතේ දුකේඛ ආයයය සතයය කියනේගනේ එගහම දැගනන දුකකේ 
ගනගවයි. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ නමකට විතරයි ගම් දුකේඛ ආයයය සතයය 
තමා විසිනේම ගසායාගගන ගලෝකයාට කියාදීගම් හැකියාව තිගයනේගනේ.  

සුංඛාර දුකේඛය ෙනේන-ෙකින ගකනාට දුකේගඛ ඤාණ්ුං ඇතිගවනවා. ඒ 
ගකනාට අනිවායයයගයනේම දුකේඛ සමුෙගය ඤාණ්යතේ තිගයනවා. දුකඛඛ 
ඤාණං, දුඛඛ සමුදකය ඤාණං, දුඛඛ නිකරොකධ ඤාණං, මකගග ඤාණං 
කියන ඤාණ් හතරම ඇතිගවනේගනේ එකට බව ගවම්පති සූතරගයේ2 ගෙේශ්නා 
කරලා තිගයනවා. එතගකාට ගකගනකේ දුක ගැන ආයයය සතයයකේ විදියට 
කතා කරනවා නම් එයාට අනිවායයයගයනේම දුකේඛ සමුෙය, නිගරෝය, 
මාර්ගය ගැන අවගබෝයකේ තිගයනේන ඕනෑ. ඒ අවගබෝයටයි 
සම්මාදිට්ඨිය කියනේගනේ. එගහම ගකනා තමයි ආයයය මාර්ගය ගමාකකේෙ 
කියලා නිසැකවම දැනගගන ගලෝකයට අයිති වැඩපිළිගවළයි, ගලෝකගයනේ 
එගතරගවන වැඩපිළිගවළයි අතර ගවනසකේ ෙකිනේගනේ.  

ඒ නිසා දුකේගඛ ඤාණ්ුං ඇතිකර ගනේන නම් ගම් සුංඛාර දුකේඛය ගමාකකේෙ 
කියලා විමසිය යුතු ගවනවා. අපි හැගමෝම සාමානය ගලෝකගයේ මට්ඨටමිනේ 
ෙනේන දුකකේ තිගයනවා. නමුතේ ඒ දැනීම දුකේගඛ ඤාණ්ුං ගවනේගනේ නැහැ. 

 
1 ගරාහිතසේස සූතරය - සුංයුතේතනිකාය, සගාථවගේගය, ගෙවපුතේතසුංයුතේතය, 
නානාතිතේථියවගේගය. 
2 ගවම්පති සූතරය - සුංයුතේතනිකාය, මහාවගේගය, සච්චචසුංයුතේතය, ගකාටිගාමවගේගය. 
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කැමති ගෙය ගනාලැගබන ගකාට දුකයි කියන එක ආයයය ෙර්ශ්නය 
ගනගවයි. දුක ගැන බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරපු ටික - ජොතිප්ි 
දුඛඛො, ජරොප්ි දුඛඛො, වයොධිප්ි දුකඛඛො, මරණම්ප්ි දුඛඛං, අප්ප්ිකයහි 
සම්ප්කයොකගො දුකඛඛො, ප්ිකයහි විප්ප්කයොකගො දුකඛඛො, යම්ප්ිච්ඡං න ලභති 
තම්ප්ි දුඛඛං කියන වචන ටික ඇගහන ගකාට හරි සරළයි, අපි දුක කියලා 
ෙනේන ටික ගනේෙ ගම් කියලා තිගයනේගනේ කියලා අපට හිගතනවා. නමුතේ 
අපට අමතක වන කරැණ් තමයි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කගළේ 
‘ගපර ගනාඇසූ විරෑ ෙහමකේ’ බව. සාමානයගයනේ කට වචනයට ‘අපිතේ 
චතුරායයය සතයය ෙනේනවා, අපටතේ දුක ගතේගරනවා’ කිේවාට, ඊට වඩා 
මහා ගැඹුරකේ ගම් ගෙේශ්නා කරලා තිගයනේගනේ කියලා  ගතේරැම් ගනේන.   

තව දුරටතේ නුවණිනේ විමසන ගකනාට ගපගනනවා අපි කවුරැතේ ෙනේන 
දුක ගනගවයි, ඊට වඩා මහා ගැඹුරකේ, අපට ගනාගපගනන ෙහමකේ ගම් 
දුකේඛ ආයයය සතයය කියලා. අගපේ තර්කයට, අගපේ ෙෘෂේටියට ගැළගපනවා 
නම් ඒක පළිිගනේන එපා (මො ආකොරප්රිවිතකඛකන මො 
දිට්ඨිනිජ්ඣොනඛඛන්තියො) කියලා කාලාම සූතරගයේ3 ගෙේශ්නා කරලා 
තිගයනවා කියලා ඔබ අහලා තිගයනවාෙ? 

 

උප්ුටොගැනීම - 2020-01-27 - අන්තර්ජොල සොකච්ඡොව 

- ජොති ප්රතයකයන් ජරො මරණ - 

ගමානවා හටගනේන තැනෙ මරණ්ය තිගයනේගනේ? පඤේච උපාදාන 
සේකනේය හටගනේන නිසා මරණ්ය කියන එකට වඩා ගවනසේ විදියකේ 
ගපගනනේගනේ නැතේෙ? සේකනේ වලිනේ ගතාරව මරණ්ය ගැන කතා කරනේන 
විදියකේ ඇතේගතම නැතේෙ? ගම් පැතේගතනේ කරැණ්ු විමසනේන අෙ අපි 
උතේසාහ කරමු. 

මරණ්ය කියලා ර්මතාවයකේ තිගයනවා. සේකනේ කියන ගකාටම අපට 
ඔලුවට එන අෙහස පැතේතකිනේ තියලා මරණ්ය කියන ර්මතාවය ගැන 
විතරකේ විමසනේන බලමු. මරණ්ය කියනේගනේ ඵලයකේ. මරණ්ය කියන 
ර්මතාවය ගලෝකයට අයිතියි. ඕනෑම ර්මතාවයක සමුෙය අවිෙයාව 
ෙකේවාම ගහායාගගන යනේන ඕනෑ. ඒ ර්මය සුංඛතයි, 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ කියන ර්මතාවය ෙකිනේන ඕනෑ. 

 
3 කාලාම සූත්රය - අඞ්ගුත්තර නිකාය, තිකනිපාතය, මහාවග්ගය. 
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අපි හැම තිසේගසම ගලෝකයට අයිති තව ර්මතාවයකේ ගහේතුව විදියට 
දානේන හෙනවා. එතගකාට ගම් අවිෙයාව කියන එක වැගහනවා.  

හටගතේගතතේ දුක, පවතිනේගනතේ දුක, නැතිගවනේගනතේ දුක කියලා 
ර්මතාවයකේ අපි අහලා තිගයනවා. මරණ්ය කියන එකතේ අපට හටගගන 
තිගයනවා කියන කරැණ් නුවණිනේ විමසිය යුතු ගවනවා. අපි අෙහසේ 
කරන මරණ්ය නැති වුගණ්ාතේ දුකෙ? හැම මරණ්යම දුකෙ? මරණ්ගයනේ 
මිගෙනේන නම් අපි මරණ්ගයේ සුංඛත බව, පටිච්චචසමුපේපනේන බව, අවිෙයා 
පරතයගයනේ බව ගතේරැම්ගනේන ඕනෑ. ගමාකකේෙ ගම් මරණ්ය කියනේගනේ, 
ඇයි මරණ්ය ඉපදුගනේ කියලා ගහායනේන ඕනෑ. මරණ්ය දුකයි කියලා 
සම්මුතිය තුළිනේ අපට අෙහසකේ තිගයනවා. සම්මුතිගයනේ අපි ෙනේන ඒ 
දුක ගනගවයි, ඊට වඩා ගැඹුරැ දුකකේ ගමතන අෙහසේ ගවනේගනේ කියන 
බව අපි ගතේරැම් ගනේන ඕනෑ. ඒ කියනේගනේ දුකේඛ ආයයය සතයය පැතේගතනේ 
බැලිය යුතුයි. අපි මරණ්ය ගැන හිතනේගනේ සුංකලේපයකිනේ - සේකනේ 
ටිකකේ තිගයනවා, ඕක නැතිගවනවා, බිගඳනවා කියන එක ගනගවයි දැකිය 
යුතේගතේ. මරණ්ය කියලා අෙහසකේ අවිෙයාව මත උපෙේෙවලා තිගයනවා. 
මරණ්ය කියන එකතේ අර වතුගර් බලේගලකේ වගගේ උපෙේෙවාගතේත ර්මයකේ 
කියලා ගතේරැම්ගනේන ඕනෑ. අපි හදාගතේත, ගලෝකයට අයිති ගෙේවලේ 
තුළිනුයි ඒ ගැන අපි හිතනේගනේ, නමුතේ ‘මරණය කියන ස්වභොවයම ජොති 
ධර්මයක්’ කියලො දකින්න ඕනූ. අවිදයොව නිසොම උප්දින ධර්මතොවයක්. 
අවිදයොව කයදුකන් නැත්නම් මරණය කියන කරැණ අදාළ කවන්කනම 
නැහැ. අප්ි නිතර ගන්න උප්මොකේ වතුරට එකබන බල්ලො වකග් - නිකරෝධ 
ධර්මයක් කමෝඩකම මත උප්ද්දවොකගන. 

ගලෝකයට අයිති අෙහසකේ මත පිහිටලයි අපි මරණ්ය ගැන හිතනේගන. ඒ 
අෙහසේ ටිගකනේ අපි මරණ්ය විසේතර කරනේන යනවා. මූලිකව එගහම තමයි 
පටනේ ගනේන තිගයනේගනේ. නමුතේ ගම් ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නය විමසන 
ගකාට පටිච්චචසමුපේපාෙගයේ හැම අුංගයකේම ගවනම සුංඛතයි, 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ කියලා ෙකිනේන ඕනෑ. කටපාඩම් 
කරපු වචන ටික දාගගන සිතීමකේ ගනගවයි අප කළ යුතේගතේ.  

ජාතිය නිසා මරණ්ය කියලා අහන ගකාටම - එතන සේකනේ තිගයනේන 
ඕනැ, ඒවා කැඩිලා බිඳිලා යනේන ඕනෑ කියන අෙහසේ ගගාඩකේ අපට හිතට 
එනවා. ඒ අෙහසේ කරන ජාතිය ගලෝකය තුළ ඉනේන ගකනාට හම්බගවන 
ජාතියකේ. ‘ගමය ඇති කලේහි ගමය ගවයි - ඉමස්මිං සති ඉදං කහොති’ කියන 
ර්මතාවය ඉසේමතු ගවන විදියට ගම් මරණ් ර්මතාවය ගැන විමසනේන 
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උතේසාහ කරනේන. ‘ගමය වැයගවලා ගමය හටගනේනවා’ කියනේගනේ 
පටිච්චචසමුපේපනේන බව ෙ? 

ගම් මරණය කියන ධර්මතොවකය් ඉප්දීමටත් ජොතිය කියනවො. සේකනේ 
ඉපදීමට ජාතිය කිේවා වගගේම, මරණ්ය ඉපදීම කියන තැනතේ තිගයනේගනේ 
ජාතිය. ඒ ජාතිය තිගයනකම් තමයි මරණ්ය තිගයනේගනේ. මරණ්ය 
උපෙේෙනේන ගහේතු තිගයනකම් මරණ්ය උපදිනවා. ඒ ගහේතු අපි ෙනේන 
ගලෝකය තුළ ඒවාට ගළපනේන එපා. ඒ නිසායි මම මුලිනේම ඇහුගේ ගම් 
සේකනේ වලිනේ ගතාරව මරණ්ය ගැන කතා කරනේන බැරිෙ කියලා.  

ඔය කරැණ් හැම ර්මතාවයකටම දාලා බලනේන. පටිච්චචසමුපේපාෙගයේ හැම 
අුංගයකේම ගවන ගවනම ගතේගතාතේ සුංඛතයි, පටිච්චචසමුපේපනේනයි, 
අවිෙයා පරතයගයනේ කියන බව ගතේරැම් ගනේන. පටිච්චචසමුපේපාෙගයේ වචන 
ටික ගැළපීම විතරකේ ගනගවයි අපි කළ යුතේගතේ. ඒගකනේ විතරකේ 
ගහායනේන යනේන එපා. ගම් හැම එකකේම ගම් දුකේඛ ආයයය සතයයට යටතේ. 
ආයයය සතයය හතරම පටිච්චචසමුපේපාෙගයේ එක ර්මතාවයකේ තුළ 
තිගයනේන ඕනෑ. මරණ්ය කියන ර්මතාවය තුළ දුක විතරකේ ගනගවයි, 
දුකයි, සමුෙයයි, නිගරෝයයි, මාර්ගයයි කියන කරැණ්ු හතරම ෙකිනේන 
ඕනෑ. එතගකාට තමයි සම්මාදිට්ඨිය ඇතිගවනේගනේ.  

මරණ්ය කියනේගනේ දුක නම්, මරණ්ය ඉකේමවා යෑම කියනේගනේ මරණ්ය 
නූපදීම ගවනේන ඕනෑ. මරණ්ගයේ නූපදීම ගතේරැම්ගනේන නම් මරණ්ය 
ඉපදුන හැටි ගතේරැම්ගනේන ඕනෑ. මරණ්ය ඉපදුගනේ අවිෙයාගවනේ කියලා 
ගතේරැම්ගනේන ඕනෑ. මරණ්ය ගලෝකයට අයිති ගවනතේ කරැණ්කට 
සම්බනේ කළාට ඔය ර්මතාවය ගතේරැම්ගනේන බැහැ.  

ඔය විදියට ෙහම විමසන ගකාට ගලෝකයට අයිති ෙර්ශ්නයයි, 
ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නයයි අතර ගවනසකේ ෙකිනේන පුළුවනේ ගවනවා. 
මරණ්ය කියන ර්මතාවය අවිෙයා පරතයගයනේ කියන එක තමයි ඇතේත - 
එච්චචරයි. සිගතනේ හටගතේතා කිේවහම, සිත තිගයනේගනේ ගකාගහෙ කියලා 
ඊළඟට පරශ්ේනයකේ එනවා. සිත ගැනතේ ගහායනේන තිගයනවා. ඕවා හිගතේ 
තමයි තිගයනේගනේ, එළිගයේ නැහැ කියලා තමයි අපට මුලිනේ හිගතනේගනේ. 
නමුතේ එතනතේ තව අඩුවකේ තිගයන බව ගතේරැම් ගනේන. එළිගයේ නැති 
වුණ්ාට හිගතේ තිගයනවා කිේවහම, ඒ අෙහසතේ ඇති ගලෝකයට 
අහුගවනේන. ෙහම විමසීගමදි පියවරිනේ පියවර ඉදිරියට යනේන තිගයනවා. 

ඒ නිසා ඊළඟ පියවර විය යුතේගතේ හිගතේ හැදුනා නම් ඒ හැදුගනේ 
ගකාගහාමෙ? හිත කියනේගනේ ගමාකකේෙ? ආදි වශ්ගයනුතේ නුවණිනේ 
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විමසනේන ගවනවා. ඒකටතේ ගයාෙනේන තිගයනේගනේ මුලිනේ කියපු 
ර්මතාවයම තමයි - සුංඛතයි, පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ 
කියලා. එතගකාට ඒ විදියට දැකේකා නම් හිගතේ උපනේනා කියන කතාවකේ 
ගයාෙනේනතේ බැහැ. ඒකතේ තව වතුගර් හෙපු බලේගලකේ වගගයි.  

අපි කරනේන ඕන වැග් ගනගවයි ගම් කියනේගනේ කියන බව ගමතනදි 
ගතේරැම් ගනේන. ඉසේගසලේලාම අගපේ දැකේමයි නිවැරදි කරගත යුතේගතේ. දැනට 
සමහර විට අපට දැකේමකේ ඇවිලේලා තිගයනේන පුළුවනේ ගම් ටික හිගතේ 
හැදුගණ්ේ, එළිගයේ නැහැ කියලා. ඒ හිගතේ හැදුණ් එකතේ හැගෙනේන 
ගහේතුවකේ තිගයනවා. හිත කියලා එකකුතේ අපි අවිෙයාව මත හදාගගන 
තිගයනේගනේ. ඒ නිසා එතනතේ විමසනේන ඕනෑ. ඒකතේ සුංඛතයි, 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ කියන ර්මතාවයට යටතේ. හිත 
කියන එකතේ ගලෝකයට අයිතියි. හිත කියන එක ගලෝගකෝතේතර කියලා 
කියනේන බැහැ ගනේෙ? එතගකාට හිගතේ හැදුවා කියලා දැකේකට ගලෝකගයනේ 
එතර ගවනේන බැහැ. හිත කියනේගනතේ අවිෙයාගවනේ කරපු සුංඛාරයකේ.  

ඉතිනේ ෙහම විමසනේන උපකාරයකේ වශ්ගයනුයි මම ගම් ටික කිේගේ. ෙහම 
විමසගගන යනගකාට තව තව කරැණ්ු වැටගහනේන පටනේ ගනියි. අපි 
බලන විදිය කරම කරමගයනේ ගවනසේ ගවනේන ඕනෑ. ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නය 
කියනේගනේ අපි හිතන විදිය ගනගවයි. ර්මයටම ගලපන ගකාට අපට 
ගපගනනවා ගමතන තව ගමාකකේගෙෝ අඩුවකේ තිගයනවා කියලා. ‘අපි 
තවම ෙනේගනේ නැහැ, බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ විතරයි ෙනේගනේ’ කියන තැන 
ඉඳගගන තමයි ෙහම විමසිය යුතේගතේ. එගහම ගපගනනවා නම් එතන 
පරඥාව ගයදිලා. අපි තවම ෙනේගනේ නැහැ කියන එක ගැන දුකේ ගවනේන 
එපා, සතුටු ගවනේන. ෙනේගනේ නැහැ කියලා ෙකින එකතේ එකේතරා විදියක 
පරඥාවකේ කියන තැන ඉඳනේ ෙහම ගතේරැම් ගනේන උතේසාහ කරනේන.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2019-12-08 - කලොවැව ස්වොමින් වහන්කස් නමක් සමග 
කළ දහම් සොකච්ඡොවක් 

- අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති - 

ස්වොමින් වහන්කස්:  අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති කියන තැන 
නිවැරදි අෙහස ගතේගතාතේ, ‘ගනාහටගතේ බව’ කියන එකයි එතන 
ගපනේනනේගනේ. ‘ගනාගවච්චච ගෙයකේ වුණ්ා’ කියන අර්ථගයනේ. එගහම 
නැතුව ‘ගපර ගනාතිබුණ්ු’ කතාවකේ ගනගවයි ගම් කියනේගනේ. ‘ගපර 
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ගනාතිබීම හටගගන ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ වුණ්ා’ කියලා පරසිෙේ පාඨයකේ 
තිගයනවා. සම්මුතිගයනේ ඒක කාල තුනකට දාගගන තිගයන නිසා තමයි 
ඒ අෙහස ඇවිලේලා තිගයනේගනේ. ‘හුත්වො’ කියන එගකේ අර්ථය ‘වුණ්ා’ 
කියලා ගනේන පුළුවනේ. ‘න භවිසේසති’ කියනේගනේ ‘ඒ ගෙය ගවනේන බැහැ’ 
කියන අර්ථය. ‘සම්භූතුං’ කියනේගනේ එගහම එකකේ ගපනේනනවා, 
පහළගවනවා. 

අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති - මුලිනුතේ කියනේගනේ ඒක, අගිනුතේ 
කියනේගනේ ඒකමයි. ‘අහුත්වො’ කියනේගනේ ‘ගවලා නැහැ’. ගවලා නැති එකකේ 
‘සම්භූතං’ කියනේගනේ හටගගන ගපනේනනවා. ‘භවිස්සති’ කියනේගනේ 
‘ගවනවා’ කියන එක. ‘න භවිස්සති’ කියනේගනේ ‘ඒක ගවනේන බැහැ’. 
ගවනේන බැරි ගෙයකේ ගවලා කියන එක. සම්මත ගවච්චච අෙහස තුළිනේ හරි 
ලසේසනට කියගවනවා ‘ගපර ගනාතිබීම හටගගන ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ 
වුණ්ා’ කියලා. ඒකතේ ලසේසනට ගැළගපනවා. නමුතේ එතන නිවැරදි අෙහස 
කියගවනේගනේ නැහැ කියලා මට හිගතනවා. 

කකොග්ගලකග් මහතො: ඔබවහනේගසේ කියන අෙහස ගලෝගකෝතේතර ෙහමට 
ගැළගපනවා. ඒ පාළි වාකය ගතේරැම් කිරීගමයි වැරැෙේෙ තිගයනේගනේ. අපි 
ගම් ගනාහටගතේත ගෙයකේම උපෙේෙවාගගන - ගවනේන බැරි ගෙයකේ 
සිදුගවලා. සම්භූතං කියන ගකාටතේ භූත සේවභාවයකේ - මායාකාරී බවකේ 
කියන අර්ථයකිනේ හිතනේන පුළුවනේ. සතරමහා භූත කියන ගකාට ඔය 
අර්ථයමයි ගයගෙනේගනේ.  

ස්වොමින් වහන්කස්: ‘ගවලා නැති’ ගෙයකේ හටගනේනවා. හුත්වො - ඒ ගවච්චච 
ගෙය (හටගැනීම) – ‘න භවිස්සති’ - ගවනේන බැහැ කියන ගකාට ගකාගහනේ 
කිේවතේ ගම්ක එක තැනකටම තමයි වැගටනේගනේ.  

කකොග්ගලකග් මහතො: ගෙකකේ විදියට ගනගවයි, ඔය කියමන එක 
ගපේළියටම ගනේන ඕනෑ. ‘ගවලා නැති’ ගෙයකේ ‘වුණ්ා’ - ඒ සිෙේධිය ‘ගවනේන 
බැරි’ ගෙයකේ කියන අෙහසයි ගයගෙනේගනේ.  

ස්වොමින් වහන්කස්:  යං කිඤ්චි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං 
කියන පාඨයතේ සම්මුතිය තුළ එක එක ආකාරයට ගතෝරනවා. යම් 
ර්මතාවයකේ තිගයනවා නම් ඒක හටගනේන බැරි ගෙයකේ මිසකේ 
නැතිගවලා යන කතාවකේ ගනගවයි ගමතන තිගයනේගනේ. නමුතේ 
සම්මුතිගයනේ ඔය ‘නිගරෝය’ කියන වචනගයේ අෙහස අරගගන තිගයන 
වැරැෙේෙතේ එකේක තමයි ඕක ගවනේගනේ. නිගරෝයි කියන ගකාට නැතිවුණ්ා 
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කියලා ගනේ ගබාගහෝ ගවලාවට ගනේගනේ. නිගරෝයි කියනේගනේ නැතිවුණ්ා 
ගනගවයි, හටගගනම නැහැ - ඉපදිලා නැහැ කියන අර්ථයයි ගත යුතේගතේ.  

අවිෙයාව මතයි අපට ගලෝකයකේ ඉපදිලා තිගයනේගනේ, හටගගන 
තිගයනේගනේ. අවිෙයාව විෙයාවකේ බවට පතේගවච්චච මනසකට ගතේගරනවා 
ගමගහම එකකේ හටගනේන විදියකේ නැහැ කියලා. ගම් ගගවලේ ගදාරවලේ 
ආදිය, ගම් සිතුවිලි තුළිනේ හදාගතේත සමසේථයකේම අවිෙයාව මත පෙනම් 
ගවලා තමයි අපට සැකගසනේගනේ. හැබැයි ගම් ර්මතාවය දැනගනේන 
දැනගනේන ගනාහටගතේත සේවභාවයකේ අවිෙයාව මත පනවගගන කියලා 
ගතේගරනේන ගනේනවා. අපි අවිෙයාගවනේ ඒවා ‘ගෙේවලේ’ බවට පතේකරගගන 
තිගයනවා.  

නිගරෝය සාකේෂාතේ කරගනේන කියලායි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා 
කරනේගනේ. ඒ නිසා ගනාහටගතේ බවම පැහැදිලි කරගනේනයි අපට 
තිගයනේගනේ. ඒ සඳහා සමුෙය දැකිය යුතුයි - යමකේ ගෙයකේ හටගනේන ගහේතු 
ගහාඳිනේ විමසිය යුතුයි.  

කකොග්ගලකග් මහතො: ගලෝකය කියලා ගමානවා හරි අපි ෙනේන ගෙයකේ 
තිගයනවා නම් ඒ සියලේල නිගරෝ ර්ම - සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං. 
ගමෝඩකම මත උපෙේෙවා ගතේත ගෙේවලේ. ඔය ර්මතාවය ගතේරැම් ගතේගතාතේ 
ෙහගම් ගැඹුරැ පැතේතකේ ගතේරැම් ගතේතා ගවනවා. 

ස්වොමින් වහන්කස්: ම්මචකේකපේපවතේතන සූතරගයේ4 ඔය කරැණ් ගෙේශ්නා 
කරන ගකාට ‘ගකාණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරැවනේට ගම්ක පැහැදිලි වුණ්ා’ කියලා 
බුදුහාමුදුරැගවෝ කියනවා. ඒ තමයි යං කිඤ්චි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං 
නිකරොධ ධම්මං කියන ර්මතාවය.  

කකොග්ගලකග් මහතො: ඒ අවගබෝයතේ එකේක උනේවහනේගසේ ගසෝවානේ 
වුණ්ා. ‘හටගතේත ගෙය නැතිවුණ්ා’ කියන කතාව දාගතේගතාතේ ගම් ගතේරැම 
වැගහනවා! 

ස්වොමින් වහන්කස්: ‘හටගතේත ගෙය නැති වුණ්ා’ කියන අෙහසතේ එකේක 
තමයි බහුතරයකේ නිගරෝය ගතේරැම්ගනේගනේ. සාමානය ගලෝකයාට ඒ 
ගතේරැම්ගැනීමතේ එකේක සමහර විට හිත නිගවන ගතියකේ දැගනනේන 
පුළුවනේ. ඒක ගතේරැම් ගනේනතේ පහසුයි. ‘දැනේ ගපර ගනාතිබීම හටගතේතා’ 
කියන තැනදි - අම්මා කියලා කියන ගකාට ගමච්චචරගවලා අම්මා 

 
4 ම්මචකේකපේපවතේතන සූතරය - සුංයුතේතනිකාය, මහාවගේගය, සච්චචසුංයුතේතය, 
ම්මචකේකපේපවතේතනවගේගය 
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හටගගන තිබුගණ්ේ නැහැ. දැනේ තමයි අම්මා කියලා ඇගහන ගකාට 
හටගතේගතේ. හැබැයි අම්මා කියලා ඊටපසේගසේ ආගයතේ දැනේ මම 
සියඹලාගමුව කියන ගකාට ගපර කියපු අම්මා එතන නැහැ. ඒක 
නැතිවුණ්ා. හටගතේතා-නැතිවුණ්ා. දැනේ සියඹලාගමුව කියන අෙහස 
ඇවිලේලා. දැනේ නැවතතේ ගම් පුටුව ෙකින ගකාට ඒකතේ නැහැ. හටගතේත 
එක නැතිවුණ්ා. ඒක ගලෝක සේවභාවයකේ මිසකේ ගලෝගකෝතේතර 
ර්මතාවයකේ කියලා ගනේන බැහැ. 

කකොග්ගලකග් මහතො: ඒ කියපු ටික ගලෝකයට අයිති පැතේත.  

ස්වොමින් වහන්කස්: හැබැයි හටගගනම නැහැ කියන එකයි ගමතන 
දැකගනේන තිගයනේගනේ. ගලෝගකාතේතර ෙහම විමසන තැනදි, අපි අම්මා 
කියලා ගතේත තැන ගහේතු ටික බලන ගකාට එගහම ඉපැෙේගෙනේන විදියකේ 
නැහැ. එගහම එකකේ හටගනේන විදියකේ නැහැ.  

කකොග්ගලකග් මහතො: හටගනාගතේත යමකේ අපි අවිෙයාව මත උපෙේෙනවා. 
හටගතේත සේවභාවයකේ බවට පතේකරනවා. ගම් නිගරෝ ර්මය නිගරෝ 
ගනගවයි කියලා අවිෙයාව මත හදාගනේනවා.  

ස්වොමින් වහන්කස්: ගම්ක පුහුණ්ු කරනේන ගලාකු වීර්යයකේ තිගයනේනතේ 
ඕනෑ. හැබැයි ගම්ක දැනගනේන එකම ගලාකු ගෙයකේ. නිවැරදි මාර්ගය 
හරියට දැනගතේතා නම් ඒකම වටිනවා. යන ගනායන එක පසේගසේ වුණ්තේ 
කරනේන පුළුවනේ. ගකළවර දැකේකාට පසේගසේ පාගර් හරියට යනේන පුළුවනේ 
ගවනවා. ඉසේගසලේලා පාර හරියට දැනගනේන එපැයි!  

කකොග්ගලකග් මහතො: ඔබවහනේගසේ ඉසේගසලේලා කියපු එක හරි ලසේසනයි. 
ගපර ගනාතිබීම හටගතේතා, ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ ගවනවා කියන 
ගතේරැම ගනගවයි ඔතන තිගයනේගනේ කියලා.  

ස්වොමින් වහන්කස්: එගහම ගතේත ගමනේ ආගයතේ එනේගනේ ගලෝකගයේ 
අෙහසකේ.  

කකොග්ගලකග් මහතො: හටගනාගතේත ගෙයකේ හටගතේතා - ඒ සිෙේධිය 
ගවනේන බැරි ගෙයකේ - අනේන එගහමයි පරිවර්තනගයේ එනේන ඕනෑ.  

ස්වොමින් වහන්කස්: ‘නයිදං අත්තකතං බිම්බං නයිදං ප්රකතං අඝං. කහතුං 
ප්ටිච්ච සම්භූතං කහතුභඞ්ගො නිරැජ්ඣති’5 කියන තැනමයි ඔය කියනේගනේ. 

 
5 ගසලා සූතරය - සුංයුතේතනිකාය, සගාථවගේගය, භිකේඛුනිසුංයුතේතය, භිකේඛුනීවගේගය. 
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අහුත්වො සම්භූතං වගගේම ගමතනතේ කහතුං ප්ටිච්ච සම්භූතං කියනවා. 
ගහේතු ටිකකේ නිසා පහළගවනේගනේ ගබාරැවකේ - සම්භූතයකේ - ගහේතු 
නැතේනම් ගමගහම එකකේ ගවනේගනේ නැහැ කියන අර්ථය. ගහේතු ටික ෙකින 
ගකාට ගමගහම එකකේ හටගනේන බැහැ, ඉපගෙනේගනේ නැහැ කියන එක 
තමයි කියගවනේගනේ.  

කකොග්ගලකග් මහතො: එතැනතේ ගබාගහෝ පිරිසකේ වරෙේෙවාගගන හටගතේත 
ගෙය නැතිගවනවා කියලා හිතාගනේනවා.  

ස්වොමින් වහන්කස්: ඒ ර්මතාවයටම තමයි ගනාහටගතේ සේවභාවය 
කියනේගනේ ගනේෙ මහතේතයා? 

කකොග්ගලකග් මහතො: එගහමයි සේවාමිනේ වහනේස. ඔය ගනාහටගතේ බව 
තමයි විසේතර කරනේගනේ. ගහේතූනේ පරතය වුණ් නිසා කියන ගකාට අවිෙයාව 
පරතය වුණ් බව අපි ෙකිනේන ඕනෑ. ගහේතූනේ කියන ගකාට අවිෙයාව -  
අවිෙයාව පරතයගවලා ගමෝඩකමට හෙපු ගෙය. එතගකාට ඒ ගහේතු ගයදුගණ්ේ 
නැතේනම් කහතු භංගො කියනේගනේ අවිෙයාව නැතේනම්, එගහම සිෙේධියකේ 
ගයගෙනේගනේ නැහැ. නිරැජ්ඣති කියනේගනේ ඉපදිලා නැහැ කියන අර්ථය. 
‘හටගගන නැතිවුණ්ා’ කියන කතාවකේ ගනගවයි ගම් කියනේගනේ. 
පටිච්චචසමුපේපනේන බවයි ඔය හැම තැනම දැකිය යුතේගතේ.  

ස්වොමින් වහන්කස්: පටිච්චචසමුපේපාෙය ෙකිනවා කියන එකයි බුදුනේ 
ෙකිනවා කියනේගනේ. කයො ප්ටිච්චසමුප්ප්ොදං ප්ස්සති කසො ධම්මං ප්ස්සති, 
කයො ධම්මං ප්ස්සති කසො ප්ටිච්චසමුප්ප්ොදං ප්ස්සතී’ති. (මහාහත්ථථිපගදාපම 
සූතරය6) 

 

උප්ුටොගැනීම - 2020-01-11 - සුභරොරොමය 

- අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති - 

ගෙේශ්නා අහන ගකාට ‘ගපර ගනාතිබීම හටගගන ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ 
වුණ්ා’ කියන තැන අපි වරෙවා ගතේරැම්ගතේත තැනකේ කියලා මට 
හිගතනවා. ඒක සාමානය ගකනා ෙනේනවාට වඩා උසසේ ෙහම් දැනුමකේ 
ගවනේන පුළුවනේ. යමකේ ‘ගමාගහාතකට කලිනේ තිබුගණ්ේ නැහැ, ගම් 
ගමාගහාගතේ හටගතේතා, ඊළඟට ඉතුරැවකේ නැතුව නිරැෙේ වුණ්ා’ කියන 

 
6 මහාහතේථිපගදාපම සූතරය - මජ්ෙිමනිකාය, මලූපණ්ේණ්ාසකය, ඕපම්මවගේගය. 
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එක ෙහම් කරැණ්කේ බව ඇතේත. නමුතේ ඒක අගපේ තර්කයට ගළපගගන, 
ගලෝකයට අයිති පැතේතකිනේ ෙකිනවා මිසකේ ඒක ගලෝගකෝතේතර ෙහම 
ගනගවයි කියන කරැණ් ගැන අපි ටිකකේ විමසලා බලමු.  

‘ගපර ගනාතිබීම හටගතේතා’ කියන ගකාට අතීතගයේ තිබිලා නැහැ කියන 
අර්ථය එනවා. එතගකාට එතන අතීතයකේ ගයදිලා (ගලෝකයට අහුගවලා). 
‘ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ වුණ්ා’ කියන ගකාට එතන අනාගතය අලේලගගන. 
දැනේ තිගයනවා, අතීතගයේ අනාගතගයේ නැහැ කියන අෙහස කියගවනවා. 
අතීතගයේ-නැත, දැනේ-ඇත, අනාගතගයේ-නැත. ‘ඇත-නැත’ කියනේගනේ 
ගලෝකයට අයිති ෙෘෂේටි බවතේ, ගම්වා බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ විසිනේ 
පරතිකේගෂේප කරලා තිගයන බවතේ අපි ෙනේනවා. නමුතේ ෙහම අහන ගකාට 
අපි අගපේ ෙෘෂේටි වලට ගළපගගන නැවතතේ ගලෝකයට අයිති විගරහයකටම 
ගිහිලේලා බව අපට ගපගනනේගනේ නැහැ. ඔය බලනේගනේ පටිච්චචසමුපේපනේන 
බව ගනගවයි. පටිච්චචසමුපේපනේන බව දැකේගකාතේ ඇත-නැත කතා 
අදාළගවනේගනේ නැති බව අමතක කරනේන එපා. 

ගලෝකයා ඇත-නැත කියන ෙෘෂේටි ගෙකක ඉනේනවා කියලා බුදුරජාණ්නේ 
වහනේගසේ කච්චචානගගාතේත සූතරගයේ7 ගෙේශ්නා කරනවා. කලොකසමුදයං කඛො 
කච්චොන, යථොභූතං සම්මප්ප්ඤ්චඤාය ප්ස්සකතො යො කලොකක නත්ිතො සො න 
කහොති - ගලෝක සමුෙය යම්කිසි ගකගනකේ සමයකේ පරඥාගවනේ දැකේගකාතේ 
‘නැත’ යන ෙෘෂේටියට යනේගනේ නැහැ කියලා ගෙේශ්නා කරලා තිගයනවා.  

ෙහම විමසීගම්දී සමුෙය කියන ගකාට ‘හටගතේතා’ කියන එගකනේ 
නවතේවනේන එපා. ‘හටගනේගනේ ගම් නිසායි’ කියලා ෙකිනේන ඕනෑ. 
ගහේතුපරතය හඳුනගනේන ඕනෑ. ඒකයි සමයකේ පරඥාගවනේ ෙකිනවා 
කියනේගනේ. ඔය ගලෝකය හටගනේන හැටි ගනගවයි, ගලෝකය හටගනේන 
ගහේතු ටික ගැනයි කියනේගනේ. සමුෙය ගහවතේ ගලෝකය හටතේගතේ 
ගකාගහාමෙ කියලා සමයකේ පරඥාගවනේ දැකේගකාතේ ගම් අනේත ගෙක ඇසුරැ 
ගවනේගනේ නැහැ කියලා බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා. ගලෝකය 
කියලා යමකේ තිගයනවා නම් ඒක හටතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා යථාභූත 
සේවභාවය සමයකේ පරඥාගවනේ දැකේගකාතේ සිෙේගවන ගෙය ගැනයි ඔය 
කියනේගනේ. එතගකාට ගම් ගලෝකගයේ ‘නැත කියන අෙහස’ නැතිගවනවා. 
නැත කියලා කතා කරනේන බැරි ගවනවා. එගහනම් අතීතගයේ තිබුගණ්ේ 
නැහැ, අනාගතගයේ නැහැ කියන කතා අදාළ ගවනේගනේ නැහැ කියලා අපි 

 
7 කච්චානගගාත්ත සූත්රය - සංයුත්ත නිකාය, නිදාන වග්ගය, අභිසමය සංයුත්තය, ආහාර 
වග්ගය. 
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නුවණිනේ ෙකිනේන ඕනෑ. ‘න කහොති’ කියනේගනේ ඉප්දිලො නැහැ. දැනේ 
ගමච්චචර කලේ අපි ‘නැත’ කියන අෙහසක හිටියා නම්, ඒක උපදිනේගනේ 
නැහැ, හටගනේගනේ නැහැ, පිහිටනේගනේ නැහැ. ඒ ගමාකකේ වුගණ්ාතේ ෙ? 
ගම් සමුෙය සමයකේ පරඥාගවනේ දැකේගකාතේ.  

යං කිඤ්චි සමුදය ධම්මං - ගමානවාම හරි ගහේතු පරතයගයනේ හටගතේත, 
ගලෝකයට අයිති ගෙයකේ - සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං කියන ගකාට 
හටගගන නැහැ. ඉපදිලා නැහැ. ගමෝඩකම ගයදුණ් හිනේදා හටගගන 
තිගයනවා. හැබැයි ඇතේත තතේවය හටගගන නැහැ. හට ගනාගතේත 
සේවභාවයකේ ගමෝඩකම මත පනවගගන, පහළ කරගගන. ඒ පහළවීමට 
කියනවා සම්භූතං කියලා. ‘භූතගයකේ’ හදාගතේතහම ඔනේන සම්භූතුං. 
එතගකාට ඔය භූතයා අතීතගයේ හිටියෙ, අනාගතගයේ ඉඳියිෙ කතාවකේ 
ගනගවයි ගතේරැම්ගත යුතේගතේ, ‘ගනාපිහිටීම’ ෙකිනේන උතේසාහ කරනේන. 
(න මඤේඤති)8  

දැනේ නැවතතේ නුවණිනේ හිතනේන; අහුත්වො සම්භූතං - ගනාපිහිටි ගෙයකේ 
පහළ වුණ්ා. ගමතන අතීත, අනාගත කතාවකේ නැහැ. අවිේජා පච්චචයා 
සුංඛාරා තැන ගැනයි ගම් කියනේගනේ. අවිෙයාව මත පහළ කරගතේතා. දැනේ 
එතැනට කාලය අදාළ නැහැ. කේෂණ්යක කතාවකේ ගැනතේ ගනගවයි ගම් 
කියනේගනේ. අවිෙයාව තිගයනවා නම් දිගටම ඔය ‘භූතයා’ ඉනේනවා. 
ගනාපිහිටි සේවභාවයකේ පහළ වුණ්ා. ගනාතිබීම පහළ වුණ්ා. නිගරෝ 
ර්මයකේ ගමෝඩකම මත පහළ කරගතේතා. අහුත්වො කියනේගනේ ‘ගනාතිබීම’.  

දැනේ ගනාතිබීම කිේවහම ගකගනකුට තර්ක කරනේන පුළුවනේ එගහනම් 
අතීතගයේ තිබිලා නැහැ කියලා. ඒ වුණ්ාට ඒ අෙහස ගනගවයි ගම් 
කියනේගනේ. ඔය වචනයට ගයගෙනේගනේ නිගරෝ ර්මයකේ කියන එක 
විතරයි. නිගරෝ කියනේගනේ අවිෙයාව මතම උපෙේෙනවා. නිගරෝයි කියන 
ගකාට එතන අතීත, අනාගත, වර්තමාන කතාවකේ ගයගෙනේගනේ නැහැ.  

තමනේ ඇතුළු මුළු ගලෝකයම - සියලුම ර්ම නිගරෝ ර්ම කියලා 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරලා තිගයනවා. ගම් ටික ගතේරැම් 
ගතේගතාතේ අහුත්වො සම්භූතං කියන වචන ටිගකනේම කියනේන පුළුවනේ. 
ගනාතිබීම උපෙේෙගගන - ඒ පහළවුගණ්ේ අවිෙයාව මත. ඒක අවිෙයාගවනේ 
කරපු සුංඛාරයකේ.  

 
8 මූලපරියාය සූතරය - මජ්ෙිමනිකාය, මූලපණ්ේණ්ාසකය, මලූපරියායවගේගය. 



12 
 

එතගකාට ‘ගපර ගනාතිබීම හටගගන’ කියන වචන වලට වඩා ගවනසේ 
ගතේරැමකේ ගම් කියනේගනේ කියන බව ගතේරැම් ගනේන. පටිච්චචසමුපේපනේන 
බවයි ගම් විසේතර කරනේගනේ. අවිෙයාව මතයි ඉපදිලා තිගයනේගනේ - 
අහුත්වො සම්භූතං.  

හුත්වො කියනේගනේ අනාගතයකේ ගැන ගනගවයි. හුත්වො කියනේගනේ ඔනේන 
ඔය අවිෙයාගවනේ හෙපු කරැණ් - න භවිස්සති - විය ගනාහැකි ගෙයකේ. 
ඔය සිෙේවුණ් කාරණ්ය කියන එකට පාළි වචනය තමයි හුත්වො 
කියනේගනේ. න භවිස්සති - ගවනේන බැරි ගෙයකේ කියලා බුදුරජාණ්නේ 
වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා.  

‘ගපර ගනාතිබීම හටගගන ඉතුරැ නැතුව නැතිගවනවා’ කියන එගකයි, 
ගම් කියපු අර්ථගයයි අතර මහා ගවනසකේ තිගයනවා. පටිච්චචසමුපේපනේන 
බව ගතේරැම්ගතේත ගකගනකුට විතරයි ගම් අර්ථය වැටගහනේගනේ. 
එතගකාට ‘අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති’ කියනේගනේ ‘ගමය ඇති 
කලේහි ගමය ගවයි, ගමය නැතේනම් ඔගහාම ගවනේන බැහැ’ – ‘ඉමස්මිං සති 
ඉදං කහොති, ඉමස්මිං අසති ඉදං න කහොති’ කියන ර්මතාවය. 

ඔය ර්මතාවයටමයි ‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බංතං නිකරොධධම්මං’ 
කියනේගනේ. එතගකාට හටගතේත ගෙයකේ ගැන කියනවා ගනගවයි, 
හටගතේගතේ ගමෝඩකමට කියලයි ගපනේනනේගනේ. අවිෙයාගවනේ කරපු 
සුංඛාරයකේ. ඒ ගමෝඩකමට උපෙවාගතේත එගකේ ‘ඇත-නැත’ කතාවකේ 
නැහැ. ගමෝඩකම තිගයනකම් ඒ ගෙය ගැන කතා කරනේන පුළුවනේ. 
ගමෝඩකම නැතේනම් අදාළ නැහැ. ඒ අදාළ නැහැ කියන එකට තමයි 
නිගරෝය කියලා කියනේගනේ. ඉපදිලා නැහැ කියන අර්ථය.  

ප්රශ්නය - සුංඛාර නිගරෝයි කියන ගකාට එතන සුංඛාරයකේ පැනවිලා 
ගනේෙ? 

ප්ිළිතුර - අපි තමයි එගහම පනවගනේගනේ. නිගරෝ කියලා කියනේගනේ 
‘ඉපදිලා නැහැ’ කියන අර්ථගයනේ. සුංඛාරය කියන එක සම්භූතයකේ. 
අවිෙයාව මත උපෙේෙ ගතේත සුංඛාරයකේ. අවිෙයාව නැතේනම් සුංඛාරයකේ 
ගැන කතා කරනේන බැහැ - ඒක නිගරෝ ර්මයකේ. 

ප්රශ්නය - අපි කන ගැන විෙර්ශ්නා කරලා කන නිගරෝයි කියලා කිේවහම 
කනකේ පැනගවනවා ගනේෙ? 
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ප්ිළිතුර - ‘කන’ නිගරෝයි කිේගවාතේ කනකේ පැනගවනවා. නිගරෝ කියන 
ගකාට ‘කනකේ’ ගැන කතා කරනේන බැහැ.  

ප්රශ්නය - කන දැනගනේගන හිගතනේ ෙ? 

ප්ිළිතුර - හිගතේ නිර්මාණ්යකේ නම් අලේලලා බලනේන පුළුවනේ කනකේ 
(බාහිරගයේ), ගම් ඔලුගේ තිගයනේන බැහැ. ඒක එක මට්ඨටමකේ. හිගතේ 
නිර්මාණ්ය කරපු එකතේ අහුත්වො සම්භූතං - නිගරෝ ර්මයකේ  කියලා 
ෙකිනේන ඕනෑ.  

ප්රශ්නය - එතගකාට ‘කන’ නිගරෝයි කියනේන බැහැ ගනේෙ? 

ප්ිළිතුර - බැහැ. නිගරෝයි කියන ගකාට ‘ගමාකකේෙ’ නිගරෝ කියනේන 
බැහැ. නිගරෝ කියන ගකාට අෙහසේ ගවනේගනේ ගනාහටගතේ සේවභාවයකේ. 
එතැනට කුමකේ ගහෝ විසේතරයකේ දැම්ගමාතේ ගලෝගකට අහුගවලා. හැබැයි 
අපි ඉනේන මට්ඨටමට ‘ගමාකකේෙ’ කියනේගනේ නැතුව කතා කරනේනතේ බැහැ. 
ඒ නිසා තමයි ගමාකකේ හරි තිගයනවා නම් කායානුපසේසනාව වැඩිය 
යුතේගතේ. එතගකාට ඒ ‘ගමාකකේ හරි එක’ ඇසුරැගවනේගනේ නැහැ. අදාළ 
නැහැ. ගමාකකේ හරි තිගයනේගනේ අපි ඇසුරැ කරන නිසා ගනේ. 
කායානුපසේසනාව වැඩුවහම අනිස්සිකතො ච විහරති - ඇසුරැගවනේගනේ 
නැති ගවනවා.  

ප්රශ්නය - කන තිගයනවා කියලා දැනගනේගනේ හිගතනේ නම්, එතැනිනේ 
එහාට ගකාගහාමෙ නිගරෝ ර්මයකේ කියලා ෙකිනේගනේ? 

ප්ිළිතුර - කන කියලා ර්මතාවයකේ ගැන කතා කරනේන බැරි ගවනවා. 
කන ඇතිවුගණ්ේ ගකාගහාමෙ, නැතිවුගණ්ේ ගකාගහාමෙ කියන කතාව 
ගයගෙනේගනේ නැහැ. කනයි, ශ්ේෙයයි - අේෙතේත, බහිෙේ ගෙකම අවිෙයා 
පරතයගයනේ කියලා බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා. නමුතේ ඕක 
අපට ගතේගරනේගනේ නැති එකයි පරශ්ේනය ගවනේගනේ. අවිෙයා පරතයගයනේ 
හෙපු ගෙයකේ ගැන අපි තව තවතේ පරශ්ේන අහනවා! අපට ගම් සබ්බං තං 
නිකරොධ ධම්මං කියන ර්මතාවය ගතේගරනේගනේ නැහැ. පටිච්චච 
සමුපේපාෙයට, චතුරායයය සතයයට ගැළපුගවාතේ තමයි ඔය ර්මතාවය කරම 
කරමගයනේ ගතේරැම් ගනේන පුළුවනේ ගවනේගනේ. සමුෙය ම්මානුපසේසී වීම 
හරිම වැෙගතේ. අවිෙයාව ෙකේවාම සමුෙය ෙකිනේන ඕනෑ. එතගකාට තමයි 
තමා තුළිනේ සමුෙය දැකේකා ගවනේගනේ.   
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උප්ුටොගැනීම - 2019-12-16 - අන්තර්ජොල සොකච්ඡොව 

ප්රශ්නය - ෙහම් මාර්ගය වැඩීගමදි අපි තව ඉදිරියට යනේගනේ ගකාගහාමෙ? 

ප්ිළිතුර - පහාරාෙ සූතරගයේ9 සඳහනේ ගවනවා ෙහම දැකීම/අවගබෝය තුළ 
කරම කරමගයනේ ගැඹුරට යෑමකේ තිගයනේගනේ කියලා. ගකාච්චචර ෙනේනවා 
වගගේ ගපණ්ුනතේ අපි ගනාෙනේන ගෙේවලේ තව ගබාගහෝමයකේ තිගයනවා. 
ෙහගම් ඉදිරියට යෑමතේ එකේක කලිනේ දැනගතේත ගෙයට වඩා තව ගතේරැම් 
ගත යුතු කරැණ්ු ගබාගහෝමයකේ තිගයන බව වැටගහනවා. අපි හිතාගගන 
ඉනේන ගෙයට වඩා ෙහම අතේෙකින ගකාට ගවනසකේ තිගයනවා. ඒ නිසා 
ගකායි අවසේථාවකවතේ අපි ෙනේනවා කියලා හිතනේන ගහාඳ නැහැ. ෙහම 
ෙකිනේන නම් ෙහම දැනගගන ඒක භාවිතා බහුලීකතා කරනේන කියලා 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා.  

මූලිකව අපට ගම් ඉගගනගනේන ෙහම් කරැණ්ු පිළිගනේන පුළුවනේ ගවනේන 
ඕනෑ. එගහම පිළිගතේතාට අපට එතැන තවම පිහිටලා ඉනේන බැහැ. ‘අපි 
ගමගහම රැවටුනාට ගමතන ඇතේත ගම්කයි ගනේ’ කියලා ඒ වරදින තැනේ 
මතකේ කර කර ගෙනේන ඕනෑ. මුලිනේම ඒක සිතීමකේ වුණ්ාට ෙහගම් 
පරාගයෝගිකව ගයගෙන ගකාට ඒක තමනේට ගපගනන ගතියකට ටික ටික 
පතේගවනේන පුළුවනේ ගවනවා.  

උදාහරණ්යකේ ගතේගතාතේ - එලිගයේ රෑප තිගයනවා කියන මට්ඨටගම් තමයි 
අපි ඉනේගනේ. ඇගහනේ ෙකින ගකාට එළිගයේ තිගයන ගෙේවලේ ගපගනනවා, 
එළිගයේ තිගයන ශ්ේෙ කගණ්නේ ඇගහනවා කියලා බාහිරයකේ හදාගගනයි 
අපි ජීවතේගවනේගනේ. හැබැයි නිතර නිතර ෙහගම් පරාගයෝගිකව ගයගෙන 
ගකාට ඔය ගෙක ගවනේගවලා ගපගනන ගතියකට එනවා. උදාහරණ්යකේ 
වශ්ගයනේ - චිතරපටියකේ බලනවා වගගේ මට්ඨටමකට පතේගවනවා.  

ප්රශ්නය - මනසිනේ හෙනවා කියන තැනතේ අපි මනසට අහුගවලා ඉනේන 
මට්ඨටමකේ ගනේෙ? 

ප්ිළිතුර - මනසිනේ හෙන තැනතේ වැරැෙේෙකේ තිගයනවා. හැබැයි එගහම 
කිේවහම හිතනේන ගහාඳ නැහැ ඔය හිතකේ හෙනේගනේ නැතුව ඉනේන 
කියලයි ගම් කියනේගනේ කියලා. ඒ අෙහස වැරදියි. හැගෙන හිත දිහා 
නුවණිනේ අපට බලනේන පුළුවනේ ගවනේන ඕනෑ. ඒ කියනේගනේ ඒගකතේ 
සමුෙය බලනේන ඕනෑ - ඇයි ගම් හිත හැදුගනේ කියන එක ගපනේනනේන 

 
9 පහාරාද සූත්රය - අඞ්ගුත්තර නිකාය, අට්ඨකනිපාතය, මහාවග්ගය. 
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ඕගනේ. හිත හැගෙනේන ගමානවෙ උෙේ වුගණ්ේ? මූලික මට්ඨටගම්දි ශ්ේෙය 
ඇහිලා ඇයි ඔරගලෝසුවකේ කියලා හිතුගනේ කියන එක ගහායනේන ගිගයාතේ 
තව වැරදි ගගාඩකේ ගපගනනවා. එකකේ තමයි ගම් ශ්ේෙය ගැන ගනේ 
හිතනේගනේ. එතගකාට ශ්ේෙය කියන රෑපයට අහුගවලා. අනිතේ පැතේගතනේ 
‘දැනේ ගමගතනේට ගකාගහනේෙ ඔරගලෝසුවකේ ආගේ’. ශ්ේෙය කියන එගකේ 
ඔරගලෝසුවකේ තිබුගණ්ේ නැහැ ගනේ. එතගකාට ඔරගලෝසුවකේ ඇවිලේලා 
තිගයනේගනේ පරණ් අතේදැකීමකිනේ - ගපර ඇසුරකේ. පරණ් කර්මයකේ. 
නැතේනම් කලිනේ ඉතුරැ කරගතේත නිමිතේතකේ. ඒක ගමගතනේට ගගනැලේලා. 
විමසිලිමතේව බැලුගේ නැතේනම් ඔය ගෙකම වුණ්ා කියලා අපට 
ගපගනනේගනේ නැහැ. අපි හිතනේගනේ ගම් දැනේ ‘තිගයන ගෙයකේ’ දැනගතේතා 
කියලා. දැනේ තිගයන ගෙයකේ දැනගතේතා කියනේන බැහැ. ශ්ේෙය සහ 
ඔරගලෝසුව ගම් ගමාගහාගතේ පිහිටන ගෙේවලේ ගනගවයි. ඇසීම මතයි ඒ 
ගෙක පැනවුගණ්ේ. ශ්ේෙයකේ ඇහුණ්ා, ඒක ඇතිවුණ්ා-නැතිවුණ්ා කියලා 
බැලුවට ගම් ර්මතාවය ෙකිනේන බැහැ. ගම් හැම අවසේථාවකම 
පටිච්චචසමුපේපාෙ නයායට අනුව ෙහම විමසනේන උතේසාහ කරනේන ඕනෑ.   

අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති කියන කරැණ් ගම් ෙවසේවල අපි 
සාකච්චඡා කරනේනට ගයදුණ්ා. ඒ ගැන බහුල වශ්ගයනේ අහනේන ලැගබන 
ගතේරැම තමයි ‘ගපර ගනාතිබීම හටගතේතා, ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ වුණ්ා’ 
කියන අෙහස. නුවණිනේ විමසන ගකනාට ගහාඳට ගපගනනවා ගම් 
පැහැදිලි කිරීම ගලෝකයට අයිතියි කියලා. ඇතිවුණ්ා-නැතිවුණ්ා කියන 
එක ආයයය ෙර්ශ්නය ගවනේන බැහැ. ඇතිවුණ්ා-නැතිවුණ්ා කියන එක 
ගෙේශ්නා කරනේන බුදුගකගනකේ අවශ්ය ගවනේගනේ නැහැ. අපි ඒ වචන ටික 
අරගගන ගලෝකයට අයිති, අගපේ රාමුවට දාගගන ගතේරැම් ගැනීමකුයි ඔය 
කරලා තිගයනේගනේ.  

නමුතේ ආයයය ෙර්ශ්නයට එනගකාට ඊට වඩා ගවනසේ ගතේරැමකේ තිගයන 
බව ගතේරැම්ගනේන. ආයයය ෙර්ශ්නගයදි අතීත, වර්තමාන, අනාගත ගයදීමකේ 
ගවනේන බැහැ. ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නය තුළට එනේන පුළුවනේ එකම කරමය 
තමයි ප්ච්චුප්ප්න්නඤ්චච කයො ධම්මං තත්ථ තත්ථ විප්ස්සති කියන තැනිනේ 
ෙහම විමසීම. යමකේ පරතයගයනේ උපනේනා නම් ඒගකේ සමුෙය ෙකිනේන 
ඕනෑ. විපසේසති ගවනවා කියනේගනේ ඒ අර්ථගයනේ. සමුෙයයි ඵලයයි අතර 
සම්බනේය ගපගනනේන ඕනෑ. ඒ කියනේගනේ ‘ගමය ඇති කලේහි ගමය ගවයි, 
ගමය නැතේනම් ඔගහාම ගවනේන බැහැ - ‘ඉමස්මිං සති ඉදං කහොති, 
ඉමස්මිං අසති ඉදං න කහොති’ කියන පටිච්චචසමුපේපනේන ර්මතාවය 
ගපගනනේන ඕනෑ. ගපර ගනාතිබීම හටගතේතා, ඉතුරැ නැතුව නිරැෙේ 
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වුණ්ා කිේවහම ඒ අර්ථය ගපගනනේගනතේ නැහැ, කාල තුනටතේ අහුගවලා. 
‘ගපර’ කියන ගකාට අතීතය, ‘හටගතේතා’ කියන ගකාට වර්තමානය, 
ඊළඟට ‘ඉතුරැ නැතුව’ කියන ගකාට අනාගතය අලේලගගන. ගම් කියන 
ගෙය ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නයට ගැළගපනේගනේ නැති බව ගතේරැම් ගනේන.  

ගම් ගැන විමසන ගකාට තමනේටම ෙහම වැටගහනේන ගනේනවා. අවිෙයාව 
තිගයනකම් තමයි ගම් සියලේලම ඉපගෙනේගනේ කියන බව ගතේරැම් ගනේන 
පුළුවනේ ගවනවා. අර වතුගර් හටගනේන බලේලාගගේ උපමාව මතකේ 
කරගනේන. ගමෝඩකම තිගයනකම් වතුගර් බලේගලකේ හැගෙනවා. දැනේ අපට 
ඇහුණ් ශ්ේෙය වතුගර් ඉනේන බලේලා කියන සේවභාවයට සම කරනේන 
පුළුවනේ. එගහම නැතේනම් ඔය හිතපු ගෙය (ඔරගලෝසුව). වතුගර් බලේලාගගේ 
සේවභාවය කියන ගකාට අපට කාල තුනකේ ගැන කතා කරනේන පුළුවනේ 
ෙ? බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගපනේනනේගනේ කාල තුනකේ ගැන ෙ? අතීතගයේ 
හිටිගයේ නැහැ, දැනේ ඉනේනවා, අනාගතගයේ නැහැ කියන එක ෙ ගම් 
කියනේගනේ? ඒක ගනගවයි. ගම් ගපනේනනේගනේ පටිච්චචසමුපේපනේන බව - 
ඉමස්මිං සති ඉදං කහොති, ඉමස්මිං අසති ඉදං න කහොති කියන ර්මතාවය 
බව ගතේරැම් ගනේන. 

දැනේ ගමගහම ගතේරැම් ගනේන බලනේන - සම්භූතුං කියනේගනේ ගමාන වගගේ 
ගතේරැමකේෙ? භූත සේවභාවයකේ. අපි භූතගයකේ හදාගතේතා කියලා හිතනේන. 
ගමාකකේ හරි පහළ වුණ්ා. වතුගර් බලේගලකේ පහළ වුණ්ා, හටගතේතා - 
සම්භූතුං. හටගතේතා කියන ගකාට මේකුසකිනේ ඉපදුණ්ා කියන අර්ථය 
ගනගවයි. ඒ පහළ වුගණ්ේ තිගයන ගෙයකේෙ? තිගයන ගෙයකේෙ කියලා 
අහන ගකාට අතීතයට යනේන එපා. ගම් පච්චචුපේපනේන වුණ් ගමාගහාගතේ 
තිගයන ගෙයකේෙ ඔය පහළගවලා තිගයනේගනේ? වතුගර් බලේලා කියන 
ගකාට - අහුත්වො - පිහිටිගයේ නැති සේවභාවයකේ පහළ කරගගන තිගයනවා. 
සම්භූතං - හදාගගන තිගයනවා. එතගකාට ඒ ගනාපිහිටි ගෙයකේ පහළ 
කරගගන. කතා කරනේනවතේ බැරි ගෙයකේ මවාගගන.  

කාල පරතරයකේ ගැන ගනගවයි ගම් කියනේගනේ. ගම් ගමාගහාත කියන 
එකතේ ගනගවයි. කනොප්ිහිටි කදයක් ප්හළ කරකගන. ඒ සිෙේධිගයේ කාලයකේ 
නැහැ. ඔනේන ඔය කාරණ්ය - ගනාපිහිටි ගෙයකේ - අහුත්වො සම්භූතං - 
‘ගමනේන ගම් කියන කාරණ්ය’ තමයි හුත්වො කියනේගනේ. ඔනේන ඔය සිෙේ 
වුණ් කරැණ්, ඔය ගනාපිටිහි සේවභාවයකේ උපෙේෙ ගතේත කාරණ්ය - ඔනේන 
ඔය කරැණ් කියන එක තමයි හුත්වො කයිනේගනේ. භවිස්සති කියනේගනේ 
ගවනවා. න භවිස්සති කියනේගනේ එගහම ගවනේන බැහැ - සිදුවිය 
ගනාහැකේකකේ. ඔය සිෙේ වුණ් කාරණ්ය සිදුවිය ගනාහැකේකකේ. යථාභූත 
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සේවභාවයයි ඔය ගපනේනනේගනේ. තව විදියකට කිේගවාතේ නිගරෝ ර්මයකේ 
ගැනයි ගම් කියනේගනේ. හටගගනම නැති සේවභාවය තුළ ගමාකකේගෙෝ පහළ 
කරගගන. භූත කරගගන - සම්භූතං. එතගකාට හුතේවා කියනේගනේ ආගයේ 
අනාගත කතාවකේ ගනගවයි. ඔය සිෙේ වුණ් කරැණ් - න භවිස්සති - විය 
ගනාහැකේකකේ.  

එතගකාට ඔය ර්මතාවය ෙකිනේන නම් අප තුළ අවිෙයාව (ගමෝඩකම) 
ගයදිලා තිගයන බව ගපගනනේන ඕනෑ.  ඒ කියනේගනේ ගමෝඩකම මත 
හටගගන - පනවගගන කියන බව. ඒක හීනයකේ දැකේකා වගගේ වැඩකේ. එක 
පැතේතකිනේ බැලුගවාතේ ඒක අදාළ ගවනේගනේ තමනේට විතරයි. තමනේ 
හදාගතේත ගලෝකය තිගයනේගනේ තමනේට විතරයි. උපමාගේ - වතුගර් 
බලේගලකේ ඉනේනවා කියන ගලෝකය තිගයනේගනේ ඒ ගගාඩ ඉනේන බලේලාට 
විතරයි. ගවන අයගගේ ආයතන වලට ඔය කියපු ගලෝකය ගගෝචරගවනේගනේ 
නැහැ. එගහනම් ඒ ගලෝකය ආයතන මුළාගවනේම හෙපු එකකේ බව 
ෙකිනේන ගවනවා. ඒක බාහිරගයේ තිගයන ගලෝකයකේ කියලා හිතාගනේගනේ 
ගමෝඩකමට. ඒක අභයනේතරගයේ හටගනේගනතේ ගමෝඩකමට. ගලෝකගයේ 
තිගයන ගෙයකේ කියන ගකාට අපට හිගතනවා ඒක ‘අනිතේ අයටතේ 
අතේෙකිනේන පුළුවනේ, ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනසට 
ගගෝචර සේවභාවයකේ කියලා. එගහම ගගෝචර සේවභාවයකේ ගනගවයි. ඔය 
විදියට ගනාපිහිටි ගෙයකේ පිහිටවා ගතේතහම ඒක කිසිම ආයතනයකිනේ 
අතේෙකිනේන බැහැ. ආයතන උපෙේෙනේන ගහේතුවකේ එතන නැහැ.  

ඔය වගගේ ෙහම තුළ අපි හිතනවාට වඩා ගවනසේ, ගැඹුරැ පැති තිගයනවා. 
ඉතිනේ අපි ෙකින, අපට වැටගහන මට්ඨටමිනේ එහා ගිය මට්ඨටමකේ ගම් 
ගලෝගකෝතේතර ෙහම තුළ තිගයන බව ගතේරැම් ගනේන. ෙහම නුවණිනේ 
විමසන ගකාට ෙහගම් තිගයන සියුම් කරැණ්ු ෙකිනේන පුළුවනේ ගවනවා. 

ප්රශ්නය - ගකායි පුංච සේකනේගයේෙ අපි ගම්ක බැලිය යුතේගතේ?  

ප්ිළිතුර - ගම් සඳහා සතිපට්ඨඨානයමයි වැඩිය යුතේගතේ. එතගකාට 
සතිපට්ඨඨානය වඩනේගනේ ඇගහනේ ෙකින රෑපයකේ ගැන නම් අපට 
ගවනේකරගනේන පුළුවනේ. ඇහැ කියන පුංච සේකනේයෙ බලනේගනේ, ඇගහනේ 
දැනගතේත රෑපසේකනේය කියන පුංච සේකනේයෙ බලනේගනේ කියන එක 
තමනේට තීරණ්ය කරගනේන පුළුවනේ. එතන අේෙතේත කයකේ සහ බහිෙේ 
කයකේ තිගයනවා. ඇහැ අේෙතේතයි, ඇගහනේ දැනගතේත රෑපය බහිෙේයි. 
එේ තමයි අේෙතේත සහ බහිෙේ ආයතන. ඇගහනේ දැනගතේත රෑපය 
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ගතේගතාතේ එතන එකකේ කියලා හිතුවට එතන ජාති පහකේ - රෑප, ගේෙනා, 
සුංඥා, සුංඛාර, විඤේඤාණ් කියන පහම හටගගන තිගයනවා.  

බලේලගග උපමාගවදි බලේලා ඇගහනේ දැකලා තව බලේගලකේ ඉනේනවා 
කියලා දැනගතේගතේ රෑපයකේ. එතගකාට ඒ රෑපයට අදාළ  ගේෙනා, සුංඥා, 
සුංඛාර, විඤේඤාණ් කියන පහම හටගගන ඉවරයි. ඇතේතටම ඔය ජාති 
පගහනේ ඕනෑම එකකේ ගැන විමසනේන පුළුවනේ. තමනේට ගගෝචර එකකිනේ 
පටනේගනේන. ඒ ගකායි එගකනේ විමසුවතේ, හරියට බැලුවා නම් එනේන ඕනෑ 
පරතිඵලය ගමාකකේෙ? ඔය තිගයනවා කියලා ඇසුරැ කරපු සේවභාවය, 
රෑපමය ගවනේන පුළුවනේ, ගේෙනා, සුංඥා, සුංඛාර, විඤේඤාණ් කියලා ඕනෑ 
සේවභාවයකේ ගවනේන පුළුවනේ, ඒවා අපි ඇසුරැ කරනවා, තිගයනවා කියලා   
භාරගතේතා. ඒ භාරගතේත සේවභාවය කායානුපසේසනාව කළාට පසේගසේ 
ලැගබන පරතිඵලයට දැම්මහම - යොවකදව ඤාණමත්තොය, ප්තිස්සතිමත්තොය, 
අනිස්සිකතො ච විහරති - කායානුපසේසනාව පටනේගනේන ගකාට අපි 
විහරණ්ය කගළේ නිශ්රිතව. ඒ කය ඇසුරැ කළා. නමුතේ ඇතේත දැකේගකාතේ 
අනිස්සිකතො ච විහරති ගවනේන ඕනෑ. ඇසුරැගවනේන බැරි මට්ඨටමකට 
එනේන ඕනෑ. නැවත කවදාවතේ ඇසුරැ ගනාගවන මට්ඨටමකට ආවා නම් 
ඔනේන කායානුපසේසනාව සම්පූර්ණ්යි කියලා හිතනේන පුළුවනේ.  

වතුගර් ඉනේන බලේලාගගේ උපමාගවනේ ඒ ගැන ගමගහම හිතනේන පුළුවනේ 
- දැනේ බලේගලකේ කියන එක හටගතේත හිනේදා ගනේ අපට ඒක ගැන බලනේන 
පුළුවනේ. ගම්ගකේ ඇතේත තතේතේවය හරියටම දැකේගකාතේ, ආගයේ කවදාවතේ 
බලේගලකේ හට ගනාගනේන මට්ඨටම ෙකේවා ෙකිනේන පුළුවනේ. ඒ කියනේගනේ 
ඇසුරැ ගවනේනම බැහැ. ඒ උපමාගවදි ආගයේ කවදාවතේ වතුගර් බලේගලකේ 
හෙනේගනේ නැති මට්ඨටමකට යම්කිසි ෙවසක ආගවාතේ, ඔනේන එතගකාට 
හිතනේන පුළුවනේ දැනේ කායානුපසේසනාව සම්පූර්ණ්යි කියලා. නිසේසිතව 
හිටිය කය දැනේ අනිසේසිතයි. ඒ උපමාගවදි අපට ගපගනනවා දැනේ බලේලාට 
වතුගර් බලේගලකේ පිහිටියාට අපට කවදාවතේ වතුගර් බලේගලකේ පිහිටනේගනේ 
නැති බව. ඒ කියනේගනේ සමුෙය ම්මානුපසේසී ගකාටස වැඩිලා තිගයනවා. 
ඒ නිසා අපට දැනේ වතුගර් ඉනේන බලේගලෝ ගැන කායානුපසේසනාවකේ 
වඩනේන අවශ්ය නැහැ. එගහම නැතේනම් මිරිඟුවට වතුර හෙන එක ගැන 
දැනේ අගපේ මට්ඨටමට කායානුපසේසනාවකේ වඩනේන අවශ්ය නැහැ. ගමාකෙ 
ඒ උපමාව තුළ අපි රැවටිලා නැහැ. අපි මිරිඟුව මිරිඟුව බව ෙනේනවා.  

උපමාව තුළ බලේගලකේ කියනේගනේ හටගනාගතේ සේවභාවයකේ. අහුත්වො 
සම්භූතං - ගනාපිහිටි එකකේ පහළගවලා. ඒ සිෙේධිය ගවනේන බැරි ගෙයකේ 
- හුත්වො න භවිස්සති. ඕක ගවනේන බැරි සේවභාවයකේ කියන එක උපමාව 
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තුළදි අපි ගහාඳටම ෙනේනවා. ගගාඩ ඉනේන බලේලා වතුගර් බලේගලකේ පහළ 
කරගතේතට ඔය සිෙේධිය තුළ කවදාවතේ වතුගර් බලේගලකේ පිහිටනේන බැහැ - 
න භවිස්සති. 

ඔනේන ඔය මට්ඨටමට අපි බලපු ගෙය තුළිනේ අපට වැටගහනවා නම්, 
ෙකිනේන පුළුවනේ නම් (මුලිනේ තිගයනේගනේ වැටහීමකේ විතරයි), ඊළඟට 
එනේගනේ දැකීම. දැනගතේත ගෙය ෙකින ගතිය. ඒ ෙකින ගතියට ආවා නම් 
කායානුපසේසනාව වඩනේන සුදුසුකම ලැබුවා කියලා හිතනේන පුළුවනේ.  

ගමතන මුළාවකේ තිගයනවා කියලා ෙකිනේන පටනේගනේන අපට ගහාඳ 
සිහියකේ සහ නුවණ්කේ අවශ්ය ගවනවා. තවම ඇතේත ගපගනනේගනේ නැති 
නිසා ඇතේත ෙකිනේන ඒ සඳහා අපට වැඩපිළිගවලකේ කරනේන තිගයනවා. 
පරඥාගේ අඩුවකේ නිසායි ඇතේත ගපගනනේගනේ නැතේගතේ - අවිෙයාව නිසා. 
ඒ අවිෙයාව දුරැකරනේන වැඩපිළිගවලකේ තිගයනවා. සතර 
සතිපට්ඨඨානයමයි ඒ වැඩපිළිගවල ගවනේගනේ. ගවන මාර්ග නැහැ. ඒ 
නිසායි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ සතර සතිපට්ඨඨානයට ඒකායන මාර්ගය 
කියලා ගෙේශ්නා කරනේගනේ. එකොයකනො අයං භිඛඛකව මකගගො සත්තොනං 
විසුද්ධධියො, යදිදං චත්තොකරො සතිප්ට්ඨඨොනො. 

අපි ඇතේත දැකලා නැතේනම් ඇතේත දැකීම පිණිස සතිපට්ඨඨානයමයි වැඩිය 
යුතු ගවනේගනේ. අපි යමකේ ගෙයකේ ඇසුරැ කරනවා නම් - නිසේසිත නම්, 
ඇසුරැ ගනාගවන මට්ඨටමට යනේන - අනිසේසිත ගවනේන තිගයන එකම 
වැඩපිළිගවල සතර සතිපට්ඨඨානය. අනිච්චච සඤේඤාව වැඩුවතේ සතර 
සතිපට්ඨඨානයම තමයි වඩලා තිගයනේගනේ. සතිපට්ඨඨානය තුළ ගවනේගනතේ 
සමුෙය ම්මානුපසේසී වීම. ඒ තුළිනේ ඇතිගවනේගනේ සම්මාදිට්ඨිය.  

රෑප, ගේෙනා, සුංඥා, සුංඛාර, විඤේඤාණ් කියන ගම් ජාති පහටම - අහුත්වො 
සම්භූතං කියන කරැණ් ගපගනනේන ඕනෑ. ගවනේන බැරි ගෙයකේ ගනේ ඔය 
පහළ කරගගන තිගයනේගනේ කියන කරැණ් අපට පැහැදිලි ගවනේන ඕනෑ. 
සම්භූතං - ගවනේන බැරි ගෙයකේ පහළගවලා. හුත්වො න භවිස්සති - ඔය 
කියන කරැණ් විය ගනාහැකේකකේ. විය ගනාහැකේකකේ කියලා කියනේන නම් 
අපට ඒගකේ ඇතේත ෙකිනේනම ගවනවා. රැවටුනා කියලා ෙනේන ෙකින 
ගකනාටයි මාර්ගය වැඩීගම් හැකියාව තිගයනේගනේ. තමනේ රැවටිලා 
කියලාවතේ ෙනේගනේ නැතේනම් එගහම ගකනාට ආයයය මාර්ගයකේ වැඩීගම් 
අවශ්යතාවයකේ ඇතිගවනේගනේ නැහැ. උපමාගේ බලේලා රැවටිලා කියලා 
ෙනේගනේ නැතේනම් ඌට ඉනේන බලේගලකේ ගපගනනවා, නැතේනම් ගපගනන 
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බලේලා ඉනේනවා කියලා හිගතන තැන හිටිගයාතේ ඌට මාර්ගයකේ වඩනේන 
අවශ්යතාවයකේ ඇතිගවනේගනේ නැහැ.  

ඒ උපමාව තුළ ඒ සිදුගවන කරියාවලිය ගැන අපට නුවණ් තිගයන නිසා 
බලේලාට කියා ගෙනේන ගවනවා ‘ඔය දැකීම තුළ මුළාවකේ තිගයනේගනේ’ 
කියලා. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේතේ අපට ඒ ටිකමයි කියලා ගෙනේගනේ. ගම් 
ගලෝකයාට සැඟවුන, නමුතේ පවතින ඇතේත ගපනේනලා ගෙනවා. අපට 
කවදාවතේ තනියම ඔය ඇතේත ෙකිනේන බැහැ. ගම් ඇගහනේ ෙකින ගෙය 
තුළ රැවටීමකේ තිගයනේගනේ - ඔය විය ගනාහැකි සේවභාවයකේ පහළ 
කරගගන කියන බව අපට කවදාවතේ හිතාගනේන බැහැ. බුදුෙහමකේ අහලා 
ගතේරැම් ගතේගතාතේ තමයි ශ්රෙේාගවනේ ෙහම පිළිඅරගගන - අපි රැවටිලා - 
තවම ඇතේත දැකලා නැහැ කියන තැනිනේ ෙහම විමසීගම් අවශ්යතාවය 
ඇතිගවනේගනේ. කේෂණ් සම්පතේතිය, කලයාණ්මිතර ගසේවනය, සෙේර්ම 
ශ්රවණ්ය, පරගතාගඝාසය, ගයෝනිගසාමනසිකාරය ආදි කරැණ්ු වැෙගතේ 
වනේගනේ ගම් නිසායි.  

අපි තවම රැවටිලා කියන මට්ඨටම දැකේගකාතේ තමයි ගලෝකගයනේ එගතරවීම 
පිණිස අවශ්ය කලකිරීමකේ ඇතිගවනවා නම් ඇතිගවනේගනේ. නැතේනම් 
ඇතිගවනේගනේ ගලෝකයට අයිති කලකිරීමකේ විතරයි. ගලෝගකෝතේතර 
ෙර්ශ්නය ඇතිගවන ගකාට ඇතේත දැකීම තුළ කලකිගරනවා. ඒකට 
කියනේගනේ නිේබිදාව කියලා. එතගකාට ගම් හැදුගේ දුක බව ගපගනනේන 
ගනේනවා. රෑපය හැදුවතේ දුක, ගේෙනාව, සුංඥාව, සුංඛාරය, විඤේඤාණ්ය 
හැදුවතේ දුක. ඒ දුක කියන එක තමයි කලකිරීම කියනේගනේ. අථ නිබ්බින්දති 
දුකඛඛ - ඒ දුක ගැන නිේබිදාව එනවා. පරඥාවටයි දුක සකසේවුණ්ා කියලා 
ගපගනනේන ගනේගනේ. ඒක තමයි විසුෙේධියට මාර්ගය.  

වැරැෙේෙකේ වුණ්ා, රැවටුනා කියලා දැකීමමයි වැරැෙේෙ හදාගනේන තිගයන 
එකම විදිය. වැරැෙේෙකේ වුණ්ා කියලා දැකේගකතේ නැතේනම්, එගහනම් අපට 
කරනේන ගෙයකුතේ නැහැ. මාර්ගයකේ අවශ්ය ගවනේගනතේ නැහැ. මට 
හිගතන විදියට, අපට තිගයන මූලික පරශ්ේනය තමයි අප ිවරෙේෙවාගගන 
ඉනේන බව ගපගනනේගනේ නැතිකම. මම ඉසේසර ඉඳනේ හැමදාම කියන 
කතාවකේ තමයි - මගගේ පැතේගතනේ බැලුගවාතේ - මම දුක දැකලා නැහැ. 
අපි ගකාච්චචර හිතුවතේ ගම් දුකේඛ ආයයය සතයය මට්ඨටම අපට ගපනිලා 
නැහැ. ඇයි එගහම කියනේගනේ? බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා 
ගම් සතේතේවයා දුක ෙනේගනතේ නැහැ, දැකලාතේ නැහැ කියලා. යම් ගකගනකේ 
දුක දැකේගකාතේ එයා ඒ දුගකනේ මිගෙනේන ගකාගහාම උතේසාහයකේෙ 
ගනේගනේ? හිස ගිනිගතේත ගකගනකේ ඒ ගිනේන නිවනේන ෙකේවන වෑයම 



21 
 

වගගේ උතේසාහයකේ! හිස ගිනිගතේත ගකනා ගවන වැඩ කර කර ඉනේගනේ 
නැහැ ගනේ. අනිතේ ගසේරම වැෙගතේ වැඩ නවතේතලා ගම් ගිනේන නිවාගනේන 
එක තමයි මූළික ගවනේගනේ. තමනේගගේ ෙරැගවෝ ගැන, යුතුකම් ගැන 
හිතනවාෙ තමනේගගේ ශ්රීරය ගිනි ගනේන ගවලාවක? නමුතේ අපි කියනවා 
ෙහම් මග වඩනේන ගවලා නැහැ කියලා. අපි ඉනේගනේ ඒ තතේතේවගයේ නම්, 
ෙහම් මග වඩනේගනේ නැතුව අපට ගවන වැඩ කරනේන ගවලාව තිගයනවා 
නම්, එතන මම ෙකිනේගනේ ගම් දුක දැකලා නැහැ කියලා. බුදුරජාණ්නේ 
වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා යම් ගකගනකේ දුක දැකේකා නම් - ගම් දුකේගඛ 
ඤාණ්ුං ආවා නම්, ඒ දුගකනේ මිගෙනේන තවතේ ගමාගහාතකේවතේ පමා 
ගවනේගනේ නැහැ කියලා. එතගකාට පමා ගවනවා කියනේගනේ අපි ඒ දුක 
දැකලා නැහැ. දුක දැකේගකේ නැහැ කියනේගනේ තවම ගමෝඩකම තිගයනවා. 
දුක ෙකිනේන පරඥාව වැඩිලා නැහැ. දුකේගඛ ඤාණ්ුං නැතේනම් සමුෙගය 
ඤාණ්ුං නැහැ, නිගරාග ඤාණ්ුං නැහැ, මගේගග ඤාණ්ුං නැහැ. තව 
විදියකට කිේගවාතේ සම්මාදිට්ඨිය නැහැ. ගමතන නුවණිනේ විමසිය යුතු 
තැනකේ ගනේෙ? 

ප්රශ්නය - දැකීම මත හිගතනේ හදාගතේත බලේලා ගැනෙ කායානුපසේසනාව 
වැඩිය යුතේගතේ? 

ප්ිළිතුර - අපි උදාහරණ්යකේ අරගගන බලමු. එළිගයේ ඉනේන බලේගලකේ, ලිඳට 
එගබන බලේගලකේ කියලා කිේවාට තම තමනේ ගැනයි ගම් කතා කරනේගනේ 
කියන බව ගතේරැම්ගනේන. අගපේ මුළාවුණ් සේවභාවය ගැනයි ගම් 
කියනේගනේ. තමනේව බලේලා ඉනේන මට්ඨටමට දානේන පුළුවනේ වුගණ්ාතේ, ගම් 
කියනේගනේ තමනේ ගැන ගනේ කියලා කලකිගරනවා. බලේගලකේ හදාගගන 
බුරනවා වගගේ එකකේ ගනේ අපිතේ ජීවතේගවනවා කියලා කරනේගනේ! ඒ වගගේ 
මට්ඨටමකේ ගැන තමයි ගම් ෙකිනේන කියනේගනේ. අපි දැනගනේන ඕනෑම 
ගෙයකට ඒ දැකීම අයිතියි.  

රෑපයකේ කියන ගකාටම එතන ගේෙනා, සුංඥා, සුංඛාර, විඤේඤාණ් කියන 
පහම - පඤේචඋපාදාන සේකනේයම හටගගන ඉවර බව ගතේරැම් ගනේන. 
හැබැයි ගබාගහෝවිට රෑපය විතරයි අපට පරකට ගවනේගනේ. ඉතිරි හතර 
පරකට නැහැ. ඒ රෑපය වතුගර් හෙපු බලේගලකේ වගගේ. එතගකාට කවුෙ ඒ 
රෑපය හැදුගේ? තමනේ. එතගකාට කවුෙ ඒ ගගාඩ ඉනේන බලේලා? තමනේ! 
ආයතන මුලාගවනේ ගලෝකය හැදුවා. මම හෙපු ගලෝකය මට විතරයි අදාළ. 
ඒක ගවන කාටවතේ අදාළ නැහැ. ගලෝකයයි, ගලෝක සමුෙයයි තිගයනේගනේ 
තමනේ තුළ කියලා කියනේගනේ ඒ නිසායි. ගලෝකය කියනේගනේ අවිෙයාව මත 
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තමා තුළ සකසේ කළ සේවභාවයකේ මිසකේ බාහිරගයේ පිහිටන ගෙයකේ 
ගනගවයි.  

එතගකාට බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගැන ශ්රෙේාගවනේ සතිපට්ඨඨානය වැඩීම 
තමයි ෙහම ගතේරැම්ගනේන තිගයන එකම මාර්ගය. සතිපට්ඨඨානය 
ගනාවඩා ගම් ගැන තර්ක කළාට පටිච්චචසමුපේපනේන බව වැටගහනේගනේ 
නැහැ. ගවන ගවන කරම වලිනේ හිතනේන ගියාට ඒක සාර්ථක ගවනේගනතේ 
නැහැ. ගමානවා හරි ගෙයකේ ගැන දැනගතේතා නම් එකම ගෙයයි කරනේන 
තිගයනේගනේ - ඒගකේ සමුෙය ගහායාගගන යනේන ඕනෑ. හටගතේගතේ 
ගකාගහාමෙ කියලා අවිෙයාව ෙකේවාම ගහායාගගන යනේන ඕනෑ. ගමෝහය, 
මුලාව, ගනාෙනේනාකම, ගමෝඩකම කියනේගනතේ අවිෙයාවටම තමයි. 
එතගකාට තමයි අහුත්වො සම්භූතං කියන ර්මතාවගයේ අර්ථය 
වැටගහනේගනේ. නිගරෝ ර්මයකේ ගමෝඩකම මත උපෙවාගගන - සම්භූතං 
- පහළකරගගන. පහළකරගගන කිේවහම ඒක තිගයනවා ගනගවයි. 
ගමෝඩකම තිගයන ගකනාට විතරමයි ඒක තිගයනේගනේ. අපිම හදාගතේත 
ගලෝකයමයි අපි පරිහරණ්ය කරනේගනේ. ඒ ගලෝකය ගමාගහාතකටවතේ, 
කේෂණ්යකටවතේ බාහිරගයේ ගහෝ අභයනේතරගයේ තියනේන බැරි සේවභාවයකේ. 
නිතය කරනේන බැරි සේවභාවයකේ අපි නිතය කරගගන. ඇතේත සේවභාවය 
අනිතයයි.  

සමුෙය ෙකින එකටමයි අනිච්චච සඤේඤාව වඩනවා කියනේගනේ. එගහම 
කගළාතේ තමයි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගලෝගකෝතේතර මාර්ගය තුළ ගෙේශ්නා 
කළ අනිතය වැටගහනේගනේ. කේෂණ්යකටවතේ බාහිරගයේ ගහෝ අභයනේතරගයේ 
පිහිටනේන බැරි බවටයි අනිතය කියනේගනේ. ගනාපිහිටි ගෙයකේ අවිෙයාව 
මත පහළ කරගගන - අහුත්වො සම්භූතං. ඔය කියන කාරණ්ය ගවනේන බැරි 
ගෙයකේ - හුත්වො න භවිස්සති. ඇතේත දැකේගකාතේ, පරඥාව පහළවුගණ්ාතේ, ඕක 
ගවනේගනේ නැහැ. නිගරෝයි. තමනේම හදාගතේත ගලෝකයකේ තමනේම 
පරිහරණ්ය කරනවා. තමනේම බලේගලකේ හදාගගන ඌට බුරණ්වා. හීනයකේ 
දැකලා ඇතේත කරගගන. බුදුගකගනකුට විතරයි අවිෙයාව මත ඉනේන 
ගලෝකයාට ඒ බව ගපනේනලා ගෙනේන පුළුවනේ ගවනේගනේ. 

එක ආයතනයකට ගනගවයි, ආයතන හයටම ඔය ර්මතාවය ගපාදුයි. 
මුලිනේම ගම් ර්මතාවය ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට ගයාෙලා 
බලනේන (උණ්ේණ්ාභබරාහේමණ් සූතරය10). ඒ පහ තමයි අපි ඉනේන ඕලාරික 
මට්ඨටම. එගහම කරගගන යනගකාට නුවණ්කේ එනවා ඒ පහට ගම් ගෙය 

 
10 උණ්ේණ්ාභබරාහේමණ් සූතරය - සුංයතුේතනිකාය, මහාවගේගය, ඉනේරියසුංයුතේතය, ජරාවගේගය. 



23 
 

කරනේන බැහැ කියලා. ඒක ගහාඳට ෙකින ගකනාට ඊළඟට හිගතේ තිගයන 
සියුම් මට්ඨටම ගැන විමසනේන පුළුවනේ. හිත අපව රවට්ඨටනේගනේ නැහැ 
කියන එක ගනගවයි ගම් කියනේගනේ. සිගතනුතේ අපව රෑපමය මට්ඨටමිනේ 
රවට්ඨටනවා. ගගාගරෝසු මට්ඨටගම් ඇතේත ෙකිනකම් සිත ෙකිනේන පහසු 
නැහැ. රෑපයකේ තිගයනවෙ කියලා බලන එක ගලේසියි - අලේලලා බලනේන 
පුළුවනේ. නමුතේ හිත ගැන පරීකේෂණ්ය කරනේන ගලගහසි නැහැ. ගමාකෙ 
හිගතනේමයි හිත ගැන බලනේන ගවනේගනේ. හැබැයි අනිතේ ආයතන පහ 
ගැන පැතේතක ඉඳනේ හිගතනේම බලනේන පුළුවනේ. ගමතනදි තමයි 
පරඥාගවනේ දැකිය යුතුයි කියන කරැණ් විමසනේන තිගයනේගනේ.  

ගමගහම විමසගගන යනගකාට ගනාගයකේ පැතිවලිනේ ෙහම ගපගනනේන 
පටනේගනේනවා. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරපු හැම වචනයකේම 
සතයයකේමයි කියලා ගපගනනේන ගනේනවා. ගලෝකයට අයිති පැතේතකිනේ 
ගනගවයි, ගලෝගකෝතේතර - ගලෝකගයනේ එතර ගවන ෙර්ශ්නය ගෙේශ්නා 
කරලා තිගයනේගනේ කියලා ෙකිනේන ගනේනවා. අගපේ අෙහසේ වලට ගළපන 
ගතකේ එේ බව අපට ගපගනනේගනේ නැහැ. එතගකාට ගලෝකයාට ඇතේත 
ආර්ය ෙර්ශ්නගයේදි අදාළ ගනාවන බව වැටගහනේන ගනේනවා. සමහර 
ගෙේශ්නා වලට සවනේගෙන ගකාට අපට අහනේන ලැගබනවා අපි ෙකින 
බාහිර තිගයන ගලෝකය ගවන එකකේ, බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ කතා කගළේ 
ගවන ගලෝකයකේ ගැන, හිගතනේ හෙන ගලෝකයකේ ගැන කියලා. ගලෝක 
ගෙකකේ ගනගවයි, අපි ජීවතේගවන, අතේෙකින ගලෝකය ගැනමයි 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනේගනේ. ඒක අපට ෙකිනේන පරඥා ඇසකේ 
නැති එගකේ පරශ්ේනයකේ ගම් තිගයනේගනේ.  

ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ පියවගරනේ පියවර පරඥාව වැගඩන 
මාර්ගයකේ ගෙේශ්නා කරනේගනේ - මුහුදු ගවරගළේ ඉඳනේ ගැඹුරට යනවා වගගේ. 
අපට හිගතනේගනේ ‘අපි ගැඹුරම දැකලා තිගයනේගනේ’ කියලා. නමුතේ 
ගසෝවානේ ගවනකම් අපි ඉනේගනේ මුහුදු ගවරගළේ බව මතක තියාගනේන. 
තවම වතුරට බැහැලාවතේ නැහැ. ෙහම ගැඹුරැයි කියන ගකාට ගම් ගපර 
ගනාඇසූ විරෑ ෙහම අපට ගතේගරන ගෙයකේ ගවනේන බැහැ. බුදුරජාණ්නේ 
වහනේගසේ ගෙේශ්නා කගළේ මීට ගපර කිසි ගකගනකේ ගනාඇසූ විරෑ ෙහමකේ 
- ප්ුකබ්බ අනනස්සුකතසු ධකම්මසු.  ආර්ය ෙර්ශ්නය විමසීම තුළිනේ අපි 
දැනට හිතන/ෙනේන මට්ඨටම අසතයයකේ කියන තැනට එනවා. ගමච්චචර 
කලේ දැනගගන හිටිය ගලෝකයාට හිගතන විදියකේ තිගයනවා නම් ඒක 
සම්පූර්ණ්ගයනේම වැරදියි කියන ෙර්ශ්නයකේ ගම් ආර්ය ෙර්ශ්නය 
කියනේගනේ. 
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ප්රශ්නය - අහුත්වො සම්භූතං හුත්වො න භවිස්සති කියනේගනේ ගනාවූ ගෙයකේ, 
ගනාවන සේවභාවයකේ ඇති බවට අවිෙයා පරතයගයනේ උපෙවාගගන ඇති 
බවකේ කියන අර්ථය ගතේතහම නිවැරදි ෙ? 

ප්ිළිතුර - ඔේ. පහළ වුණ්ා කියන ගකාට ඒක බාහිරගයේ තිගබන ගෙයකේ 
ගනගවයි, අවිෙයාව නිසා පහළ කරගතේත ගෙයකේ. උපමාගේ වතුගර් බලේලා 
කියන එක පවතින ගෙයකේ ගනගවයි. අවිෙයාව මතම පහළගවන 
සිෙේධියකේ. අහුත්වො කියන ගකාට ගනාතිබීම පහළ වුණ්ා. නිගරෝ ර්මයකේ 
ගමෝඩකම මත ඉපැෙේදුවා. ඔනේන ඔය කියන කරැණ් තමයි හුත්වො කියන 
වචනගයේ ගතේරැම. ඔනේන ඔය සිෙේධිය ගවනේන බැහැ - න භවිස්සති. විය 
ගනාහැකේකකේ.  

එතගකාට අපි දැනගනේන යම් රෑපයකේ, ගේෙනාවකේ, සුංඥාවකේ, සුංඛාරයකේ, 
විඤේඤාණ්යකේ තිගයනවාෙ - ඒ සියලේලටම ඔය ර්මතාවය ගපාදුයි. ඒක 
ෙකිනේන නම් සතිපට්ඨඨානය වැගඩනේන ඕනෑ. තර්ක කළාට ගම් 
ර්මතාවය ෙකිනේන බැහැ.  

ප්රශ්නය - ඔබතුමා කිේවා ගනේ ගම් දුක අපට ගපගනනේගනේ නැහැ කියලා. 
දුක අපට ගපගනනේගනේ නැතේගතේ භවය ගපගනනේගනේ නැති නිසා ගනේෙ? 

ප්ිළිතුර - දුකඛඛ ඤාණං නැතිකම නිසා. යමකේ බාහිරගයනේ පැනගවන 
ගකාටම ඔය හටගතේගතේ දුක කියලා ෙකින මට්ඨටමකේ තමනේට වැඩිලා ෙ 
කියලා තමනේටම නුවණිනේ විමසලා ගහායාගනේන ගවනවා. ඒක වැඩිලා 
නැතිකමමයි දුක හටගතේතා කියලා ගපගනනේගනේ නැතිවීමට ගහේතුව. 
ගවනේන බැරි ගෙයකේ ඉපදුනා - අහුත්වො සම්භූතං කියන එක අපට 
ගපගනනේගනේ නැහැ. ඒක ගමෝඩකමටම ඉපැෙේදුවා. ඔය කරැණ් 
ගතේරැම්ගනේන පහසු නිසායි මම අර බලේලාගගේ උපමාව ගනේගනේ. ඔනේන 
වතුගර් බලේගලකේ ඉපැෙේදුවා කියන මට්ඨටම අපට ගපගනනේගනේ නැහැ. 
ෙකින, අහන ගෙේවලේ කියන ගකාට වතුගර් බලේගලකේ හැදුවා කියන 
මට්ඨටමමයි එතන තිගයනේගනේ. ගනාපිහිටි ගෙයකේ පහළ වුණ්ා - අහුත්වො 
සම්භූතං.  

නමුතේ පරඥාව වැගඩන ගකාට ගපගනනවා ඔය කරැණ් ගවනේන බැරි 
ගෙයකේ කියලා - හුත්වො න භවිස්සති. ඇතේත තතේතේවය නිගරෝයි. ගමවැනි 
ර්මතාවයකේ ගනේෙ බුදුගකගනකේ ගපනේනනේගනේ? ඉමස්මිං අසති ඉදං න 
කහොති කියන එක සාකේෂාතේ විය යුතේතකේ. පරඥාවටයි නිගරෝය 
ගපගනනේගනේ. නිගරෝය කියනේගනේ හටගතේත ගෙය නැතිවුණ්ා කියන එක 
නම් ගනාවන බව දැනේ ගහාඳට වැටගහනේන ඕනෑ. නූපදින බව තුළ 
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අහුත්වො සම්භූතං කියන කරැණ් ගවනේගනේ නැහැ. නිගරෝය කියන ගකාට 
පහළගවනේන බැහැ.  

එතගකාට අපට තවම නිගරෝගයේ ඥානය නැහැ. අපට හැමවිටම ගෙේවලේ 
පහළ ගවනවා කියලා ෙකින ගකාට තමනේගගේ ගමෝඩකම ගපගනනවා. 
එතගකාට කළකිගරනවා. ගමාකකේ ගැනෙ කළකගිරනේගනේ? ඔය සකසේ 
කරපු සුංඛාරය ගැන - දුක ගැනයි කළකිගරනේගනේ. හැබැයි දුක ගැන 
කළකිගරනේන නම් දුක ගැන ඇතේත ඇති සැටිගයනේ ෙකිනේන ඕනෑ. දැනේ 
ගහකේ හටගතේතා කයින ගකාට එතන අපට ගමාකකේෙ තිගයන දුක? අපට 
එතන දුකකේ නැහැ ගනේ කියලා හිතන තාකේ ගගහනේ මිගෙනේන අපට 
අවශ්යතාවයකේ නැහැ. දැනේ බලේලා හිතුගවාතේ අතන බලේගලකේ ඉනේනවා, 
ඉතිනේ මට දුකකේ නැහැ, මම ඇගලනේගනතේ නැහැ, ගැගටනේගනතේ නැහැ 
කියලා, ඌට එතැනිනේ එහාට ඒක ගැන ගහායනේන අවශ්යතාවයකේ 
ඇතිගවනේගනේ නැහැ. අපටතේ ඒක තමයි ගවලා තිගයනේගනේ. අපි ගම් දුක 
ෙකිනේගනේ නැහැ. පැනවීම තුළම දුක හටගතේතා කියන එක ෙකිනේන 
නුවණ්කේ අපට නැහැ - බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා ගම් 
සසගර් යන සතේවයා දුකඛඛ අඤාණං කියලා.  

ගිනේෙරට ඇඟිලේල පිච්චගචනවා කියලා ෙනේනවා වගගේ මට්ඨටමකිනේම ගහකේ 
උපෙේෙපු එකතේ දුකකේ බව අපි ෙකිනවා නම්, දුක පිරිසිඳ  දැකලා දුගකනේ 
මිගෙනේන ගමාගහාතකේවතේ අපි පමාගවනේගනේ නැහැ. එගහම ගනාගවන 
හිනේදා ගනේෙ අපට සිහිය පිහිටනේන ගවලාවකේ නැහැ, අමතක ගවනවා 
කියලා ගනාගයකුතේ කරැණ්ු කියනේගනේ? අපි දුක පිරිසිඳ දැකලා නැහැ, 
අපට දුකේගඛ ඤාණ්ුං නැහැ. ඒකට ගහේතුව පරඥාව නැතිකම. දුකේගඛ ඤාණ්ුං 
නැතේනම් එතන සම්මාදිට්ඨිය නැහැ කියලා කියනේන ගවනවා. දුකේගඛ 
ඤාණ්ුං ඇතිකර ගැනීම අපි හිතන තරම් ගලේසි ගෙයකුතේ ගනගවයි. ගම් 
ෙහම් කරැණ්ු තර්කයට අහුගවන මට්ඨටමකේ නම් ගනගවයි. ඊට වඩා ගැඹුරැ 
බව ගතේරැම් ගනේන. යමකේ ගෙයකේ හැගෙන ගකාටම ‘ඔනේන දුක 
හැගෙනවා’ කියලා ගපනුගනාතේ තමයි ගලෝකය ගැන කළකිගරනේගනේ. 
දුකේගඛ ඤාණ්ුං නැතේනම්, දුක ගැන කළකිගරනේන විදියකේ නැහැ.  
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උප්ුටොගැනීම - 2020-02-07 - ඇඹිලිප්ිටිය  

ප්රශ්නය - ගම් ආයතන මළුාගවනේ මිගෙනේන නම් ගමාකකේෙ කළ යුතේගතේ? 

ප්ිළිතුර - ආයතනය වැඩ කරන ගකාට ගවනම පැතේතකිනේ ඉඳනේ ඒ බව 
ගපනේනලා ගෙනේන ඕනෑ. ‘ඔය පරණ් පුරැෙේෙට ගමගහම හිතුනාට, දැනේ 
වුගණ්ේ ගම්ක ගනේ’ කියලා සිහිගයනේ නුවණිනේ බලනේන ඕනෑ. 
ගසාතායතනගයනේ පටනේගනේන. ශ්ේෙයකේ ඇගහන ගකාට ඒ බව 
ගපනේනලා ගෙනේන පහසුයි. පරණ් පුරැෙේෙට එළිගයේ තිගයන ගෙයකේ කියලා 
හිගතන ගකාට අපි ෙකේෂ ගවනේන ඕනෑ අනිතේ පැතේතට ‘ඔය ආයතන 
වලිනේ කියපු ගෙය ගනේ’ කියලා ගපනේනලා ගෙනේන. ඇතේතටම සිදුවුගණ්ේ 
ගමාකකේෙ? කගනනේ ශ්ේෙයකේ ඇහුණ්ා, හිගතනේ ඒ ගැන හිතුවා. හිගතනේ 
හිතන ගකාට තමයි කුරැලේගලකේ මැගවනේගනේ. ‘ඒක කවදාවතේ එළිගයේ 
තිගයන ගෙයකේ ගවනේන බැහැ’ කියලා සිහිය නුවණ් ගයාෙලා බලනේන.  

එගහම සිහිකිරීම තුළ ‘බාහිර ඉනේනවා’ කියලා හිතපු කුරැලේලාගගේ 
සමුෙයයි ගපනේනලා ගෙනේගනේ. ගම් ආයතන මුළාව මතයි එළිගයේ රෑපයකේ 
හැදුගණ්ේ කියලා ගපනේනලා ගෙනවා. එතගකාට ඒ මුළාව නැති මනසට 
එගහම ගෙයකේ පිහිටනේගනේ නැහැ, උපෙේෙනේගනේ නැහැ. අපි ගමෝඩකමට 
උපෙේෙන ගෙය රහතනේවහනේගසේට උපදිනේන විදියකේ නැහැ. උපදිනේගනේ 
නැහැ කියනේගනේ නිගරෝයි. ඇතිවුණ්ා නැතිවුණ්ා කියන අවසේථාවකේ ගැන 
ගනගවයි ගම් කියනේගනේ. හටගතේගතේ ගමෝඩකම නිසා නම් ගමෝඩකම 
නැතේනම් හටගනේගනේ නැහැ කියන ර්මතාවය. ඒ තුළිනේ ගපනේනනේගනේ 
පටිච්චචසමුපේපනේන බව. ගම් හටගනාගනේන සේවභාවයට කියනවා 
නිගරෝය කියලා. පරඥාව මතයි හටගනාගනේන බව ෙකිනේගනේ. 

ඔය විදියට හැම ගවලාවකම සමුෙයම ගපනේනනේන පුළුවනේ. හටගනේගනේ 
ගකාගහාමෙ කියලා සමුෙය තමනේ තුළිනේ ගපනේනලා ගෙනේන ඕනෑ. ඕකට 
තමයි විෙර්ශ්නය කියනේගනේ. ගලෝකගයනේ එතරගවන මාර්ගය කියනේගනේ. 
ගලෝකගයේ තිගයන ගෙයකේ ඇතිගවන නැතිගවන හැටි බලාගගන හිටියාට 
කවදාවතේ ඇතේත අවගබෝ ගවනේගනේ නැහැ. ඒක ගලෝකයට අයිති දැකේමකේ. 
ගලෝකගයනේ එතරගවනේන නම් ගලෝකය හැදුගණ්ේ ආයතන මුළාව මතයි 
කියලා ගලෝකය හැදුන හැටි ගපනේනලා ගෙනේන ගවනවා.  

එතගකාට මුළාගවන හැටි විතරයි අපට ගපනේනනේන තිගයනේගනේ. මුළාව 
ගපනේනනේන ගපනේනනේන නුවණ්කේ ඇතිනවා ‘ගම් මුළාව ගයදුගණ්ේ 
නැතේනම් මුළාගවනේ ඉපදුන කිසිම ගෙයකේ උපදිනේගනේ නැහැ’ කියලා. 
එතගකාට ‘ගම් ඉපදිලා නැති ර්මතාවයකේ ගනේෙ ගමෝඩකම මත 
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ඉපැෙේදුගේ’ කියන නුවණ් එනවා. ඔය උපදින එක නවතේතන හැටියි 
බුදුගකගනකේ ගලෝකයාට ගපනේනනේගනේ. නමුතේ අපි ගමාකකේෙ කරනේගනේ? 
මැගරනකම් බලාගගන ඉනේනවා උපදින එක නවතේතනේන! ගම්ක 
මැරැනහම ගවන සුංසිෙේධියකේ ගනගවයි. ජීවතේගවලා ඉනේන ගකාටයි 
රහතනේවහනේගසේ නමකේ රහතේගවනේගනේ. එතගකාට කියනවා ඉපදීම 
නැවැතේතුවා කියලා. ඇයි ඉපදීම නැවැතේතුගේ? අවිෙයාව දුරැවුණ් නිසා. 
ගමෝඩකමට උපදින ගෙේවලේ දැනේ උපදිනේගනේ නැහැ. නිගරෝය සාකේෂාතේ 
වුණ්ා.  

අපට දැනට ගපගනනේගනේ නැති වුණ්ාට, ඔය සියලේල නිගරෝ ර්ම 
(හටගගන නැහැ) - සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං කියලා ගපනුගනාතේ, 
ගසෝවානේ ගවනවා. ඔය ර්මතාවය තමයි ගකාණ්ේඩඤේඤ හාමුදුරැගවෝ 
අවගබෝ කගළේ. සියලේල ගමෝඩකමට ආයතන හගයනේ තමයි උපෙේෙලා 
තිගයනේගනේ. ආයතන අයිති මාරයාට කියලා ගෙේශ්නාගේ සඳහනේ ගවනවා. 
එතගකාට ආයතන මුළාව තිගයනකම් අපට ගලෝකය තිගයනවා. ගම්වා 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි කියන නුවණ් එනගකාට - ගමය ඇති කලේහි ගමය 
ගවයි - ගමෝඩකම තිගයනකම් ඕවා තිගයනවා කියලා දැකේගකාතේ සබ්බං 
තං නිකරොධ ධම්මං කියන නුවණ් ඇති කරගනේන පුළුවනේ ගවයි.  

මුලිනේ එක රෑපයකට ඔය ර්මතාවය ෙකිනේන උතේසාහ කරනේන. කන 
පහසු නිසා මුලිනේ කන නිසා පැනගවන රෑපයකේ ගැන ගහාඳට විෙර්ශ්නා 
කරනේන පටනේගනේන. එක රෑපයකේ ගැන හරියට දැකේගකාතේ, හැම 
රෑපයකටම ඔය ර්මතාවය ගපාදුයි කියලා ගපගනනේන ගනේනවා. 
ආයතන හගයේම ඇතේත ඕක කියලා ෙකිනේන නුවණ් වැඩිය යුතු ගවනවා. 
ඒ සඳහා බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කළ වැඩපිළිගවල තමයි ඉති 
රූප්ං, ඉති රූප්ස්ස සමුදකයො, ඉති රූප්ස්ස අත්ථඞ්ගකමො කියන තැනට 
සිහිය නුවණ් ගයදීම. අතේථඞ්ගගමා කියනේගනේ හටගනාගනේන හැටි. හට 
ගනේන හැටිතේ ෙකිනේන ඕනෑ, හට ගනාගනේන හැටිතේ ෙකිනේන ඕනෑ. අපි 
ගමච්චචරකලේ බලලා තිගයනේගනේ හටගතේත ගෙයකේ නැතිගවන හැටි විතරයි. 
ඒක පටිච්චචසමුපේපනේන බව දැකීම ගනගවයි. හටගතේත ගෙය (ඵලය) 
නැතිගවන හැටි බැලුවා මිසකේ හටගතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා බැලුගේ 
නැහැ. හටගතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා බැලුගේ නැතේනම් ඒගකේ 
පටිච්චචසමුපේපනේන බව අවගබෝගවනේගනේ නැහැ. පටිච්චචසමුපේපනේන බව 
දැකේගකාතේ තමයි ෙහම දැකේකා ගවනේගනේ. පටිච්චචසමුපේපනේන බව ෙකිනවා 
කියනේගනේ ‘ගමය ඇති කලේහි ගමය ගවයි, ගමය නැතේනම් ඔගහාම ගවනේන 
බැහැ’ ‘ඉමස්මිං සති ඉදං කහොති, ඉමස්මිං අසති ඉදං න කහොති’ කියන 
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ර්මතාවය නුවණිනේ දැකීම. ගමෝඩකම තිගයනකම් ඵලය තිගයනවා, 
ගමෝඩකම නැතේනම් ඵලය උපදිනේගනේ නැහැ කියන ර්මතාවය ගහාඳට 
ගතේරැම්ගනේන. ගම් නූපදින බවටයි නිගරෝය කියනේගනේ. ඒකයි අපි 
සාකේෂාතේ කළ යුතේගතේ. සාකේෂාතේ කරනවා කියනේගනේ නැති කරනවා 
ගනගවයි. එගහම නැතිකරනේන බැහැ. ඒ ඇයි? ඉපදිලා නැතේනම් 
ගකාගහාමෙ නැතිකරනේගනේ? ගමාකකේෙ නැතිකරනේගනේ? 

ගම් නූපදින බව ගතේරැම්ගනේන උතේසාහ කරනේන. නූපදිච්චච ගෙයකේ 
ගමෝඩකම මත උපෙේෙගගන කියලා ෙකින ගකනාට පුළුවනේ උපෙේෙන එක 
නවතේවනේන. නමුතේ අපි ගමෝඩකමට යමකේ උපෙේෙලා ඒක නැතිකරනේන 
හෙනවා. අවිෙයාව මත ගලෝකය උපෙේෙන එකයි නවතේවනේන තිගයනේගනේ. 
ඉපදීම නවතේවන වැඩපිළිගවලකුයි බුදුගකගනකේ ගපනේනලා ගෙනේගනේ.  

දැනේ ගම් කියපු ර්ම කරැණ්ු තමනේ ෙනේන ගෙයට නම් ගළපනේන යනේන 
එපා. අපි ගනාෙනේන ගෙයකේමයි බුදුගකගනකේ ගෙේශ්නා කරනේගනේ කියන 
තැන ශ්රෙේාව පිහිටුවා ගනේන. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා 
ජොනකතො අහං භිඛඛකව ප්ස්සකතො ආසවොනං ඛයං වදාමි - ෙනේන ෙකින 
ගකනාටයි ආසරව කේෂය කරනේන පුළුවනේ. කනො අජොනකතො කනො 
අප්ස්සකතො - ගනාෙනේන ගනාෙකින ගකනාට බැහැ. (වාසිජට සූතරය11) ඒ 
නිසා අපි ගම් ගෙේශ්නා අහලා ෙනේන ෙකින ගකගනකේ ගවනේන උතේසාක 
කළ යුතු ගවනවා. ගම්ක අපි ෙනේන ගෙයකේ ගනාවන නිසා මුලිනේම 
ශ්රෙේාගවනේ ෙහම අහලා දැනගනේන ඕනෑ. බුදුගකගනකේට විතරයි ගමයැනි 
ර්මතාවයකේ ගහායාගගන ගෙේශ්නා කරනේන පුළුවනේ. එගහම අහලතේ මදි, 
ඊටපසේගසේ ඒක තමනේගගේ දැකේමකේ කරගනේන ඕනෑ. ඇහුවතේ ඒක 
අනුනේගගනේ අහගතේත ගෙයකේ විතරයි - ප්රකතොකඝොසය. ඒක මදි. ගම් 
අහපු ගෙය ඇතේතකේමයි කියලා තමනේටම ගපගනනේන ඕනෑ. ඇතේත 
කියලා දැකේගකාතේ තමයි ඒක භාවිතා කරනේන පුළුවනේ ගවනේගනේ.  

ඒ නිසා ඒ ඇතේත හිතට ගපනේනලා ගෙනේන ඕනෑ. භොවිතො බහුලිකතො 
කිරීම තමයි මාර්ගය ගවනේගනේ. ඔනේන ඔය ගෙය කළ ගකනාට දැනේ 
නුවණ්කේ එයි ගසෝවානේගවනේන නම් දැකිය යුතු ර්මතාවය සබ්බං තං 
නිකරොධ ධම්මං කියලා. ඔය ටික ගනාකගළාතේ සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං 
කියන ර්මතාවය අවගබෝ ගවනේන විදියකේ නැහැ. සමුදය ධම්මොනුප්ස්සී 
වුගණ්ේ නැතේනම්, හටගතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා ගපනේනලා දුනේගනේ 
නැතේනම් සියලේල නිගරෝ ර්ම කියලා අවගබෝ ගවනේගනේ නැහැ. 

 
11 වාසිජට සූත්රය - සංයුත්තනිකාය, ඛන්ධවග්ගපාළි, ඛන්ධසංයුත්තය, පුප්ඵවග්ගය. 
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ඇතිවුණ් ගෙය නැතිවුණ්ා කියලා නම් ගපගනයි. ඒක ගලෝකයට අයිති 
දැකේමකේ විතරයි. ඇතිවුණ් ගෙය නැතිවුණ්ා කියලා ගපගනනේගනේ ආයතන 
වලට. ආයතන අයිති මාරයාට කියලා ෙහගම් සඳහනේ ගවනවා (සමිෙේධි 
මාරපඤේහ සූතරය12).  

ආයතන ඉකේමවා යනේන දැකේමකේ කරා යනේන අප ිඋතේසාහ කරනේන ඕනෑ. 
ආයතන වලිනේ කියන එක පිළිගනේගනේ නැතිව, ආයතන වල ඇතේත දැකීම 
සඳහා ෙහම නුවණිනේ විමසිය යුතු ගවනවා. ආයතන වලට අහු ගනාවී 
ආයතන අපව රැවැට්ඨටුවා කියන තැන ගහාඳිනේ විමසනේන. අපි රැවටිලා 
ඉනේන නමුතේ රැවටිලා ඉනේන බව ෙනේගනේ නැහැ. බුදුෙහම ගහාඳිනේ අහලා, 
ඒ ගැන දැනගගන විමසනේන පටනේ ගනේන. එතගකාට අපි රැවටිලා ඉනේන 
බව දැනගනේන පුළුවනේ. ෙහම නිවැරදිව දැනගතේත ගකනාට මාර්ගය 
වඩනේන පුළුවනේ. තමනේටම ඇතේත ගපනේනලා ගෙනේන පුළුවනේ. දැනගතේගතේ 
නැතේනම් මාර්ගයකේ තිගයනවාෙ කියලාවතේ ෙනේගනේ නැහැ. ඒ නිසායි 
මගේගග ඤාණ්ුං එනේගනේ නැතේගතේ. ඔගහාම විමසගගන යන තැන දුකඛඛ 
ඤාණං, සමුදකය ඤාණං, නිකරොකධ ඤාණං, මකගග  ඤාණං ඇති කරගනේන 
පුළුවනේ ගවයි. අයං වුච්චති සම්මොදිට්ඨි - ගම්කට කියනවා සම්මාදිට්ඨිය 
කියලා. ඔය ටික ගතේරැම්ගතේත ගකනා ෙනේනවා මාර්ගය ගම්කයි කියලා. 
එතගකාට අපි ෙකේෂගවනේන ඕනෑ සම්මාදිට්ඨිය ඇතිකරගනේන.  

ඔය දැකේම ඇතිකර ගතේගතාතේ තමනේ වඩන මග හරිෙ, වැරදිෙ, ගමාන 
භාවනාවෙ කරනේන ඕනෑ කියලා අහගනේන ආගය එක එක තැනේවලට 
යනේන අවශ්ය ගවනේගනේ නැහැ. මාර්ගය ගම්කයි මාර්ගය ගනාගවනේගනේ 
ගම්කයි කියලා තමනේටම ගපගනනවා. මග-ගනාමග හඳුනාගැනීගම් 
හැකියාව ඇතිගවනවා. ගමච්චචර කලේ කරලා තිගයනේගනේ ගලෝකයට අයිති 
එකකේ ගනේ, ඕක ගලෝගකෝතේතර මාර්ගය ගනගවයි කියලා පැහැදිලිව 
ගවනේගවලා ගපගනනේන ගනේනවා. අපි ඉනේන වැරදි ෙෘෂේටියි ඔය 
කැගඩනේගනේ. ගමගතකේ කලේ ගබාරැවකට රැවටිලා, නිවනේ මාර්ගය කියලා 
හිතාගගන හිටියා ගනේ කියලා ඇතේත ෙකිනගකාට ඒවා අතේහැගරනවා.  

ප්රශ්නය - එතගකාට මානසික ගලෝකයකේ තුළෙ අපි ජීවතේගවනේගනේ? 

ප්ිළිතුර - කහොඳට කත්රැම්ගන්න ඔය ටික කිේවො කියලො ඔය නිවන ගැන 
කනකවයි කිේකේ. නිවන් මොර්ගය ප්ටන්ගන්න තැනයි ඔය විස්තර කකළ්. 
බුදුරජොණන් වහන්කස් කද්ශනො කරනවො මුහුදු කවරකළ් ඉඳන් ටිකකන් ටික 

 
12 සමිද්ධි මාරපඤ්හ සූත්රය - සංයුත්තනිකාය, සළායතනවග්ගය, ගවදනාසංයුත්තය, 
මිගජාලවග්ගය. 
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ගැඹුරට යන්න කියලො. දැන් ඔතැනින් වැකඩන ප්රඥාවට ඊළඟ ප්ියවර 
කප්කනනවො. එලිගයේ තිගයන රෑප ගනගවයි, ඔය මනගසේ හෙපු රෑපයි 
අතේදැකේගකේ කියලා පටනේගනේන තැන තමයි කායානුපසේසනාව. ඒගකේ තව 
ඉදිරියට යනේන තිගයනවා. හැබැයි ගම් කායානුපසේසනාව ගහාඳට 
වැගඩනේන ඕනෑ ඉතුරැ අනුපසේසනා ටික ගතේරැම්ගනේන. දැනට හිගතනවා 
එගහනම් එළිගයේ ගනගවයි රෑප තිගයනේගනේ මනගසේ කියලා, ඒ කියනේගනේ 
ගභෞතික රෑප ගනගවයි, ඔකේගකාම මනගසේ, විඤේඤාණ්ගයනේ හෙපු රෑප 
කියලා, ඒ දැකේමට කියනවා ‘විඤේඤාණ්වාෙය’ කියලා. ‘ගභෞතිකවාෙගයේ’ 
ඉඳලා දැනේ විඤේඤාණ්වාෙයට පනිනවා. හැබැයි තවම ඒක ඇතේතම ඇතේත 
ගනගවයි කියන එක අමතක කරනේන එපා.  

මාර්ගගයේ පියවරිනේ පියවර යනේන තිගයනවා. තව ඉදිරියටතේ පියවර 
තිගයනවා. අපි රෑප දැඩිව පිළිඅරගගන ඉනේන ෙෘෂේටිය කැගඩනකම් ඒ 
ඔකේගකාම ගැන කිේවාට වැටගහනේගනේ නැහැ. උපමාගේ ඉනේන බලේලාට 
වතුගර් බලේගලකේ ඉනේනවා කියලා දැඩිව පිළිඅරගගන ඉනේන ගකාට ඌට 
ගැඹුරැ කරැණ්ු කිේවට වැඩකේ නැහැ. ඉසේගසලේලා ඌට ගතේරැම් කරලා 
ගෙනේන ඕනෑ ගම් මූලික මට්ඨටම ගබාරැයි කියලා. එතගකාට නුවණ්කේ 
එනවා මනසිනේ හෙපු ගෙයකේ දැකලා ගනේ ගම් එළිගයේ සතරමහාතු 
රෑපයකේ හැදුගේ, සතරමහාතුව කියන එක ගබාරැවකේ ගනේ කියලා.  

එගහම ගපගනනේන ගතේත ෙවසට ඊළඟට ‘එගහනම් හිගතේ හැදුගේ 
ගකාගහාමෙ’ කියලා විමසනේන පුළුවනේ. එළිගයේ තිගයන සේවභාවයකේ 
ගනගවයි නම් හිගතේ ඉගේ පහළගවනේනතේ බැහැ කියලා ගහායනේන පටනේ 
ගනේනවා. ඒක තව ගැඹුරැ පැතේතකේ. ඒ ගැන හිතනේන ඉසේගසලේලා මුල 
ගකගලසේ ටික කැගඩනේන ඕනෑ. නැතේනම් මාර්ගය පටලැගවනවා.  

ප්රශ්නය - ගභෞතිකවාෙයට වඩා විඤේඤාණ්වාෙය සියුම් ගනේෙ? 

ප්ිළිතුර - විඤේඤාණ්වාෙයට එනගකාට ඊළඟට විඤේඤාණ්වාෙයතේ 
ගබාරැවකේ කියන පැතේතකේ ගපගනනේන ගනේනවා. මනගසේ හෙපු එකතේ 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි, එළිගයේ හෙපු එකතේ පටිච්චචසමුපේපනේනයි කියලා 
නුවණ්ට වැටගහනේන ගනේනවා. අපි රෑප අනේතගයනේ මිගෙන ගකාට නාම 
අනේතය අලේලගනේනවා. නාමය තව අනේතයකේ කියලා බුදුරජාණ්නේ 
වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරලා තිගයනවා (මේගෙ සූතරය13). හිගතේ හැගෙන 
සියලේලම නාම ර්ම. ඒ ගැන ගවනම පරීකේෂණ්ය කරනේන ඕනෑ, ඒගකතේ 

 
13 මජ්ගෙ සූත්රය - අඞ්ගුත්තර නිකාය, ඡක්කනිපාතය, මහාවග්ගය. 
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පටිච්චචසමුපේපනේන බව ෙකිනේන ඕනෑ. එතැනතේ සමුෙයම්මානුපසේසී 
ගවනේනම තමයි තිගයනේගනේ. හැබැයි ඒ බලන විදිය ටිකකේ ගවනසේ.  

ඒ නිසා මුලිනේම කායානුපසේසනාගවනේ පටනේගනේන. අපි ඉනේන මට්ඨටමට 
කය කියනේගනේ ‘ගෙයකේ’.  සතරමහාාතු කයකේ තිගයනවා කියලා හිගතන 
තාකේ කලේ කායානුපසේසනාව වඩනේන ඕනෑ. ඒ කගයහි කාගය 
කායානුපසේසී විහරති ගවනේන ඕනෑ. කායානුපසේසනාව හරියටම 
වැඩුනහම කගයනේ මිගෙනවා. අනිස්සිකතො ච විහරති ගවනවා. දැනේ අපට 
‘හුසේම කියලා කයකේ’ පිහටිලා තිගයන නිසා ඒ කගයහි කායානුපසේසනාව 
කරනේන ගවනවා. එතගකාට ඒ හුසේම කගයනේ මිගෙනවා. ශ්රීර කයකේ 
පිහිටියා නම් ඒ කගයතේ කායානුපසේසනාව වඩනේන ඕනෑ. එතගකාට 
ඒගකනුතේ මිගෙනවා. මිගෙනවා කියනේගනේ ‘ඕක වතුගර් හෙපු බලේගලකේ 
වගගේ ගනේ’ කියලා ගපගනනේන ගනේනවා. එගහම දැකේක තැනදි එතැන 
සතරමහාාතු කයකේ කියලාවතේ පිහිටනේගනේ නැහැ.  

දැනේ අපි පරාගයෝගික අවසේථාවකේ ගැන විමසලා බලමු - අපි ගමච්චචර කලේ 
එළිගයේ තිගයන ඒවා ගැනයි බැලුගේ. දැනේ ගම් ගමාගහාගතේ තමනේගගේ 
ශ්රීරය (කය) තිගයනේගනේ ගමාන ඉරියේගවෙ කියලා සුළු ගවලාවකට 
ඇසේගෙක පියාගගන බලනේන. දැනේ වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරයකේ හිතට 
ගපගනනවා. දැනේ ඇසේගෙක අරිනේන. ඉසේගසලේලා ඇසේගෙක පියාගගන 
ඉනේනගකාට වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරයකේ ගපනුනා ගනේෙ? දැනගතේතා 
ගනේෙ? ඒ දැනගතේත ශ්රීරය ගකාගහටෙ ගපනුගණ්ේ? ඇසට ගනගවයි 
මනසටයි ගපනුගණ්ේ. හිතට ගපනුණ්ා ගහාඳ ලසේසණ් ශ්රීරයකේ.  

හිත ගකාගහාමෙ ඔය ශ්රීරය හැදුගේ කියලා දැනේ ටිකකේ විමසනේන. හිත 
විතරකේ ගනගවයි, කායායතනයතේ උෙේගවලා තිගයනවා ඔය ශ්රීරය 
හෙනේන. සේපර්ශ්ය උෙේ කරගගන තමයි හිගතනේ කයකේ හැදුගේ. ඒ කරැණ් 
ගහාඳට ගතේරැම්ගනේන. හිගතනේ විතරකේ හැදුවා ගනගවයි. එතන ආයතන 
ගෙකකේ ගයදිලා තිගයනවා - කායායතනයයි, මනායතනයයි. 
කායායතනය දුනේගනේ දැනීම් ටිකකේ විතරයි. ශ්රීරය තිගයනේගනේ ගමාන 
ඉරියේගවෙ කියලා කියපු ගමනේම අපි බලනේගනේ දැනීම් ටික දිහා. ගම් 
ගමාගහාගතේ ගමාන වගගේ දැනීම්ෙ තිගයනේගනේ කියලා. එතගකාට එක එක 
තැනේවල දැනීම් ටිකකේ තිගයනවා. දැනේ ඒ දැනීම් ටික ගවනේකරලා ගතේගතාතේ 
ඒ දැනීම් ටිකට ශ්රීරයකේ කියනේන බැහැ. දැනේ ගම් ගමාගහාගතේ තිගයන 
දැනීම් ටික විතරකේ ගවනේකරලා ගතේගතාතේ එතන ශ්රීරයකේ නැහැ.  
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දැනීම් ටික කියනේගනේ ශ්රීරය ගනගවයි. දැනීම් ටික ගැන කලේපනා කරන 
ගකාට තමයි ඉරියේව මැගවනේගනේ, ශ්රීරය සම්පුර්ණ් ගවනේගනේ. එතගකාට 
ඇතේතටම ගවනේගනේ කායායතනගයනේ ගමානවාගෙෝ දැගනනවා, 
මනායතනගයනේ ඒ දැනීම් ටික ගැන හිතලා ශ්රීරයකේ හෙනවා. ඒ සිතට 
ගපගනන ශ්රීරගයේ තමයි ඔකේගකාම හැඩවැඩ ටික තිගයනේගනේ. දැනීම් වල 
ඒ විසේතර කිසිවකේ නැහැ. දැනීම් කියනේගනේ ශ්රීරය ගනගවයි. දැනීම් ටික 
උෙේ කරගගන හිගතනේ හිතනගකාට තමයි ඒ දැනීම් වලට අදාළ ඉරියේවකේ 
හැගෙනේගනේ. දැනීම් වල තිගයන ගවනසේකම් නිසායි අපට එක එක 
ගමාගහාගතේ එක එක ඉරියේ හැගෙනේගනේ. හිටගගන ඉනේනගකාට 
ඇතිගවන දැනීම් ගනගවයි හානේසිගවලා ඉනේනගකාට ඇතිගවන දැනීම්. 
එේවා ගවනසේ. එතගකාට ඒ දැනීම් අනුව තමයි එක එක ඉරියේගේ ශ්රීරය 
නිර්මාණ්ය ගවනේගනේ. හැබැයි ඒේ ශ්රීර නිර්මාණ්ය ගවනේගනේ මනගසේ. ඒ 
වුණ්ාට අපි භාරගතේගතේ හිගතේ හැදුණ් ශ්රීරයකේ කියලා ගනගවයි. අපි 
භාරගතේගතේ එළිගයේ තිගයන, අලේලනේන පුළුවනේ, සතරමහාාතු ශ්රීරයකේ 
කියලා. ඒ ශ්රීරය දැනේ පුටුව උඩ තිගයනවා. ඒක අපට විතරකේ ගනගවයි 
හැගමෝටම ගපගනනවා. ඇගහනේ ෙකිනේන පුළුවනේ, අලේලලා බලනේන, ගඳ 
සුවඳ දැගනන, රස දැගනන, අනිතේ ආයතන ඔකේගකාටම අරමුණ්ුගවන 
ශ්රීරයකේ තමයි අපි දැනේ තිගයනවා කියලා භාරගතේගතේ. ආයතන හයටම 
අහුගවන ශ්රීරයකේ අපි පිළිගතේගතේ. අනේන ඒකට කියනවා රෑපයකේ කියලා. 
ඒ රෑපය අපි උපාදාන කරලා. ඇතේතටම අපට ගපනුගණ්ේ සතරමහාාතු 
ශ්රීරය ෙ? ඇහැට ගපගනන, අලේලලා බලනේන පුළුවනේ ශ්රීරය ෙ ඇතේතටම 
ගපනුගණ්ේ? නැහැ. ඇසේගෙක වහගගන ඉනේනගකාට ගපනුගණ්ේ මනසිනේ 
හෙපු ශ්රීරයකේ.  

මනගසේ හෙපු එක දැකේකා කියනේගනේ හීනයකේ දැකේකා වගගේ ගෙයකේ ගනේෙ? 
දැනේ තමනේගගේ මනසට ගපගනන ශ්රීරය ගවන අයට ගපගනනවෙ? නැහැ. 
අනිතේ අයගගේ මනසට ගපනුණ් එක තමන්ට ගපගනනවෙ? නැහැ. ඒක 
ඇහැට ෙකිනේන පුළුවනේ එකකේ ගනගවයි. එතගකාට අපි ඇතේතටම 
අතේදැකේගකේ මනගසනේ හෙපු ගෙයකේ - මගනෝමය ගෙයකේ, මනගසේ 
නිර්මාණ්යකේ. නමුතේ අපි භාරගතේගතේ බාහිර ශ්රීරයකේ. දැනේ වතුගර් 
බලේගලකේ හැදුවා වගගේ වැඩකේ ගනේෙ සිදුවුගණ්ේ? 

ගමෝඩකම මතයි ආයතන වලිනේ අතේෙකිනේන පුළුවනේ, එළිගයේ තියන 
ශ්රීරයකේ කියන මට්ඨටමට ගගනාගේ. අපි අතේෙකිනේගනේ එකකේ නමුතේ 
භාරගනේගනේ ගවන ගෙයකේ. මායාවකට අහුගවලා ඉනේන නමුතේ අපට ගම් 
සිදුගවන ගෙය ගැන සිහිය නුවණ් නැහැ. ගම් මායාව කරනේගනේ 
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විඤේඤාණ්ගයනේ. ආයතන හගයේම මායාකාරගයෝ ඉනේනවා. හීනයකේ දැකේක 
බව, මායාවක ඉනේන බව අපි ෙනේගනේ නැහැ. ගම් මායාවක ඉනේන බව 
ගපනේනලා, සමුෙය ම්මානුපසේසී වීම තුළිනේ මායාගවනේ මිගෙන 
වැඩපිළිගවල තමයි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගපනේනලා ගෙනේගනේ. කයකේ 
තිගයනවා නම් ඒ කය හටගතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා ෙකිනේන කියනවා. 
ඒක නිවැරදිව කගළාතේ මාර්ගය වඩනේන පටනේගතේතා ගවනවා.  

අපි භාරගතේගතේ මනසට ගපනුණ් ශ්රීරයෙ, අලේලනේන පුළුවනේ පුටුව උඩ 
තිගයන එක ෙ? දැනේ වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරය කියලා පිළිගතේගතේ 
අලේලනේන පුළුවනේ ශ්රීරය ගනේෙ? නමුතේ ගම් ගමාගහාගතේ ඇතේතටම 
දැකේගකේ මනගසේ හෙපු එක. මනසට ගපනුණ් එක අලේලනේන පුළුවනේ ෙ, 
සතරමහාාතු ෙ? නැහැ. නමුතේ අපි පිළිගතේත ශ්රීරය පුටුව උඩ 
තිගයනවා, සතරමහාාතුයි. දැනේ වතුගර් බලේගලකේ හැදුවා ගනේෙ? හිගතනේ 
දැකපු එක එළිගයේ තිගයනේන පුළුවනේ ෙ, අනිතේ අයට ගපගනනවාෙ? නමුතේ 
අපි විශ්ේවාස කරන එක නම් අනිතේ අයට ගපගනනවා. අපි භාරගතේත 
ශ්රීරය රෑපමය කයකේ, අතේදැකපු එක මනසට ගපනුණ් එකකේ. ඒක 
හිතාගනේන පුළුවනේෙ? අේෙතේත කගයේ කායානුපසේසී විහරති ගවනවා 
කියනේගනේ ඔය විමසීමට. ඉරියේව බලන එක විතරකේ ගනගවයි, ඔය 
ඉරියේගේ කයකේ හැදුගේ ගකාගහාමෙ කියලා සමුදය ධම්මොනුප්ස්සී 
ගවනවා. ආයතන මුළාගවනේ ගනේෙ ගම් ගමාගහාගතේ ගභෞතික කයකේ 
හැදුගේ.  අතීතයයි, අනාගතයයි වැඩකේ නැහැ - දැනේ, ගම් ගමාගහාගතේ 
විමසනේන. ගම් කරැණ්ු ගැන ගහාඳට කලේපනා කරලා බලනේන. ගම් 
විෙර්ශ්නාව කරනේගනේ අතීතගයතේ ගනගවයි, අනාගතගයතේ ගනගවයි, ගම් 
ගමාගහාගතේ. 

ඔනේන ඕක ගතේරැම් ගතේගතාතේ සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං කියන තැනට 
කයකේ අයිතිෙ කියලා බලනේන පුළුවනේ. එළිගයේ තිගයන ඒවා විතරකේ 
ගනගවයි, තමනේගගේ කයතේ නිගරෝ ර්මයකේ ගමෝඩකම මත ඉපැෙේදුවා, 
පැගනේවා කියන තැන ෙකේවා විමසනේන තිගයනවා. සබ්බං තං නිකරොධ 
ධම්මං කියන එක ගතේරැම් ගතේගතාතේ නම් ගසෝවානේ ගවනේන පුළුවනේ. 
තමනේට පරතයකේෂ ගවනකම් ඕක ගහාඳට පුරැදු කරනේන ඕනෑ. හිගතනේ 
හෙපු එකකේ එළිගයනේ තේිබා කියලා කිේවට විශ්ේවාස කරනේනතේ බැහැ 
ගනේෙ? ඒ විශ්ේවාස කරනේන බැරි අපි තවම අර බලේලගගේ මානසිකතේවගයේ 
ඉනේන නිසා. අපට ගම් සුංසාරගයේ ආපු ෙෘෂේටිය බලවතේ. ඒවා ගලේසිගයනේ 
කැගඩනේගනේ නැහැ. ඒ නිසා ගම්ක ගහාඳට ගතේරැම්ගනේන ඕනෑ. 
ඊටපසේගසේ ගතේරැම්ගතේත එක භොවිතො බහුලීකතො කරනේන ඕනෑ.  
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ප්රශ්නය - අපි ඉසේගසලේලාම ඉරියාපථ භාවනාව කරනේගනේ ඇයි? 

ප්ිළිතුර - ඉරියාපථගයනේ කගළේ ඉති රූප්ං මට්ඨටමට - කයකේ හඳුනගතේතා 
විතරයි. තවම ඉති රූප්ස්ස  සමුදකයො කියන විෙර්ශ්නාවට ගිගයේ නැහැ. 
උදාහරණ්ගයනේ හිතුගවාතේ - වතුගර් බලේලා ඉනේගනේ ගමනේන ගම් ඉරියේගේ 
කියලා දැනගතේතා විතරයි. ගලෝකය මට්ඨටගමනේ අපි හිතන රෑපය ගමනේන 
ගම් ඉරියේගේ තිගයනේගනේ කියලා දැනගතේතා මිසකේ ඒ ගලෝකය හැදුගණ්ේ 
ගකාගහාමෙ කියලා බැලුගේ නැහැ. ඒ නිසා ඊළඟ පියවරට - සමුදය 
ධම්මොනුප්ස්සී කියන තැනට යනේන ඕනෑ. 

ප්රශ්නය - ඒ ඉරියාපථ භාවනාගවනේ විෙර්ශ්නාවට යනේන පුළුවනේ ෙ? 

ප්ිළිතුර - පුළුවනේ. නමුතේ අපි තවම කරලා තිගයනේගනේ ගලෝකයට අයිති 
ටික - පූර්ව පරතිපදාව විතරයි. ආර්ය පරතිපදාවට ඇවිලේලා නැහැ. ඉරියේව 
බලන එකතේ බුෙේ ගෙේශ්නාවකේ තමයි. එගහම ඉරියේව හඳුනගනේන ඕගනේ 
ඊළඟ පියවරට යනේන. කගයේ ලකේෂණ් ටික අපි ඉසේගසලේලා ආයතන 
හරහා ගහායලා බලනවා. ආයතන වලට අහුගවන හැටි ගහායාගනේන 
උතේසාහ කරනවා. ඒක ඉති රූප්ං මට්ඨටම. රෑපය හඳුනගතේතට පසේගසේ 
ඊළඟට රෑපගයේ සමුෙය බලනේන ඕනෑ. ඒ සමුෙය බාහිරගයනේ ගනගවයි, 
තමනේ තුළිනේ ගහායනේන ඕනෑ. එතගකාට තමයි රෑපය ආයතන මුළාගවනේ 
පැගනේගේ කියලා ගපගනනේගනේ. ඉමස්මිං සති ඉදං කහොති, ඉමස්මිං අසති 
ඉදං න කහොති කියන ර්මතාවයට එනේගනේ. ඒ කියනේගනේ කයතේ 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි කයිලා ෙකිනේන ගවනවා. නිගරෝ ර්මයකේ 
ගමෝඩකම මත පනවගගන කියන නුවණ් එනේන ඕනෑ. එතැනිනේ තමයි 
සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං කියන තැනට එනේගනේ. සියලේල නිගරෝ ර්ම. 
සබ්බං තං කිේවහම ඒ කිසිම ගෙයකේ ඉතුරැගවනේන බැහැ. ඒ දැකේම ආව 
ෙවසට යං කිඤ්චි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිකරොධ ධම්මං කියන එක 
ගතේරැම්ගනේන පුළුවනේ ගවයි.  

ගම් කියන කරැණ්ු කලිනේ හිතාගගන හිටිය ඒවාට වඩා ගවනසේ ගවනේන 
පුළුවනේ. ඉසේසර හිතාගගන හිටිගයේ හටගතේත ඒවා නැතිගවලා යනවා 
කියලා ගනේ. නමුතේ ඒක ගනගවයි ගම් කියනේගනේ. හටගතේත ඒවා 
ඔකේගකාම නිගරෝ ර්ම, අගපේ ගමෝඩකම මත, අවිෙයාව මත 
උපෙේෙවගගන කියන පැතේතයි අපි ගම් සාකච්චඡා කරනේගනේ. හැබැයි ඔය 
ටික කටපාඩම් කරගගන බැහැ. තමනේට පරතයකේෂ ගවන විදියට ගම් ඇතේත  
ගපනේනලා ගෙනේන ඕනෑ. අපට රෑප සකසේවුණ්ාට, අවිෙයාව දුරැ කළ 
මනසට සකසේගවනේගනේ නැහැ ගනේෙ කියනේගනේ නිගරාග ඤාණ්ය ඇති 



35 
 

කරගනේන උතේසාහ කරනේන. නිගරාග ඤාණ්ය ඇතිවුණ්ා කියනේගනේ 
නිගරෝ කළා ගනගවයි. රහතනේ වහනේගසේගගේ මනස ගැන ෙළ වශ්ගයනේ 
වතේ හිතාගනේන පුළුවනේ ගවයි. හැබැයි අපි රහතේවුණ්ා නම් ගනගවයි. ඒ 
ඤාණ්ය උෙේගවනවා මාර්ගය ගතේරැම් ගනේන.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2020 මොර්තු 7 - සුභරොරොමය  

මරණකයන් මිකදන්කන් කකොකහොමද? 

මරණ්ගයනේ මිගෙනේන නම් මරණ්ය උපෙේෙන එක නවතේවනේන ගවනවා. 
අපි හෙනේගනේ ඉපදීගමනේ මිගෙනේන මිසකේ මරණ්ගයනේ මිගෙනේන ගනගවයි.  

මරණ්ය උපදිනේගනේ ඇයි කියලා ගහායාගනේන නම් මරණ්ය කියන 
ර්මතාවයතේ සතිපට්ඨඨානය තුළිනේ විමසනේන ගවනවා. මරණ් ර්මගයතේ 
සමුෙය ම්මානුපසේසී ගවනේන ගවනවා. මරණ්ය උපනේගනේ අවිෙයාව නිසා 
කියලා දැකේගකාතේ, අනේන එදාට මරණ්යතේ සුංඛතයි, පටිච්චචසමුපේපනේනයි, 
අවිෙයා පරතයගයනේ කියලා ෙකිනේන පුළුවනේ ගවනවා. ඒ දැකේම ආව ෙවසට 
මරණ්ය ඉකේමවා යනවා. මරණ්ය කියනේගනේ ගලෝකයට අයිති 
ර්මතාවයකේ. අවිෙයාගවනේ කරපු සුංඛාරයකේ. ගම් කරැණ්ු අපට 
ගනාගතේරැණ්ාට ඕක තමයි ර්මතාවය.  

ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ් කියන ගම් සියලේලම ඉකේමවා යන ර්මතාවයකේ 
තමයි බුදුගකගනකේ ගපනේනලා ගෙනේගනේ. ඒ සියලේලම සුංඛතයි, 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ උපෙවා ගතේත ගෙේවලේ. එතගකාට 
අවිදයොව දුරැ වුකණොත් ඔය සියල්ලම ඉක්මවො යනවො. ඒවො නැතිකවනවො 
කනකවයි. උප්දින්කන් නැහැ. මරණ්ය කියන එක ඉපැෙේදුගේ නැතේනම් 
මැගරනවෙ? ඔනේන නුවණිනේ විමසනේන ගහාඳ තැනකේ.  

අගපේ පරඥාගේ අඩුවකේ නිසායි බුෙේ ගෙේශ්නාව තුළ තිගයන ගමවැනි 
කරැණ්ු ගතේරැම්ගනේන බැරි ගවනේගනේ. ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ් සියලේලම 
ඉකේමවා යන ර්මතාවයකේ තමයි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා 
කරනේගනේ. ඒක ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නයට ගගෝචරගවන ගෙයකේ මිසකේ 
ගලෝකයාට ගම් බව ගතේරැම්ගනේන බැහැ. ඒක පරඥාව තුළ ෙකිනේන, 
ගතේරැම්ගනේන පුළුවනේ දැකේමකේ. එතගකාට ඔය ගලෝකයට අයිති විදියට 
ගෙන ගතේරැම් ගමානවෙ කියලා හිගතනවා! ගමච්චචර කලේ රහතනේ 
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වහනේගසේ ගැන හිතාගගන හිටිය ඔකේගකාම ගම් ආර්ය ෙර්ශ්නය ගැන 
කිසිම ගතේරැමකේ නැති ගලෝකයා කියන කතනේෙර!  

ගලෝකය තුළ ඉඳනේ කියන ගෙේවලේ ආර්ය ෙර්ශ්නගයදි අදාළ නැති ගවනවා. 
රහතනේ වහනේගසේ මැගරනවා කියන අර්ථකතන එගහම අහලා තිගයනවා 
ගනේ. ගම්වා ඔකේගකාම ගලෝකයා හදාගතේත ගෙේවලේ මිසකේ ආර්ය ෙර්ශ්නය 
තුළ ඒවා අදාළ නැහැ. කායානුපසේසනාව වැඩීම තුළිනේ පමණ්යි ගම් බව 
ගතේරැම්ගත හැකි ගවනේගනේ. කය ඉකේමවා ගිය ෙවසට කයට අදාළ පරශ්ේන 
එකකේවතේ ගයගෙනේගනේ නැහැ. දැනේ අපට නම් ඔය පරශ්ේන ඔකේගකාම 
තිගයනවා - රහතනේ වහනේගසේට බඩගිනි ගවනවෙ නැතේෙ, පිණ්ේඩපාගතේ 
යනවා ගනේෙ ආදි වශ්ගයනේ. ඒක හරියට අර වතුගර් ඉනේන බලේලා ගැන 
ගගාඩ ඉනේන බලේලා අගපනේ අහන පරශ්ේන වගගේ!  

ගකගනකේ හිටිගයාතේ තමයි මරණ්ය තිගයනේගනේ. එතගකාට මතක 
තියාගනේන මරණ්ය තිගයනකම් ‘මම’ ඉනේනවා - සකේකායදිට්ඨිය 
තිගයනවා. එතගකාට රහතනේ වහනේගසේ මැගරනවා කියලා කියනකම් 
‘මම’ ඉනේනවා. රහතනේ වහනේගසේ ගලඩ ගවනකම් ‘මම’ ඉනේනවා. 
සකේකායදිට්ඨිය තිගයනවා. ඒ කරැණ්ු ගලෝකගයේ මට්ඨටමිනේ ගබාරැ 
ගනගවයි. නමුතේ ඒවා තිගයනකම් ‘මම’ ඉනේන බව අමතක කරනේන එපා. 
සකේකායදිට්ඨිය තිගයන ගකනාට රහතනේ වහනේගසේ වයසට යනවා, ගලඩ 
ගවනවා, මැගරනවා කියන කතා ඇතේත. සකේකායදිට්ඨිය තිගයනකම් ඒවා 
අදාළයි. ඒ ගැන තර්ක කළාට වැඩකේ නැහැ. ගම්ක තර්කගයනේ අලේලනේන 
පුළුවනේ ර්මතාවයකේ ගනගවයි. පරඥාව වැඩීම තුළ, ආර්ය ෙර්ශ්නය තුළ 
ගතේරැම් ගනේන ගෙයකේ. රෑපය පිරිසිඳ දැකීම තුළ ගතේරැම් ගනේන ගෙයකේ. 

රෑපය පිරිසිඳ ෙකිනේන නම් අනිවාර්ගයනේ කායානුපසේසනාව වඩනේන 
ඕනෑ. කායානුපසේසනාව ගනාවඩා රෑපය ගැන කරන කතා අර බලේලා 
වතුගර් බලේලා ගැන කතා කරන ගෙේවලේ වගගේ. අපි බලේලට කියනේන ඕනෑ 
‘ඔය ටික ඉපදුන හැටි - සමුෙය ගහායාගනේන ගකා. ඊටපසේගසේ ඔය ගැන 
තර්ක කරමු. ඊටපසේගසේ ඕක හරිෙ වැරදිෙ කියලා ගහායමු’. අනේන ඒ වගගේ 
උපගෙසකේ තමයි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනේගනේ - ‘ඔය කය 
ගැන තර්ක කර කර ඉනේන එක නවතේතලා කගයේ සමුෙය ගහායාගනේන’ 
කියනවා. එතගකාට යොවකදව ඤාණමත්තොය - අනාගතගයේ ඤාණ්යකේ 
පහළගවයි. එදාට ඔය පරශ්ේන අහනේන අවශ්ය ගවනේගනේ නැහැ. එතැනිනේ 
සතර සතිපට්ඨඨානගයේ වැෙගතේකම ෙකිනේන බලනේන.  
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උප්ුටොගැනීම - 2020 ජනවොරි 29 - අනුරොධප්ුර  

හිගතනේ හෙපු ගෙය හිතට ගපගනනවා කියන බව අපි ෙනේගනේ නැහැ. ඒ 
ගනාෙනේනාකම නිසා අපි එලිගයේ රෑපයකේ තගියනවා කියලා දැඩිව 
පිලිගනේනවා. ඒ සසගර් ආපු අගපේ පුරැෙේෙ. බාහිරගයේ රෑපයකේ තිගයනවා 
කියපු ගමනේම ගමගහේ ‘මම’ පිහිටලා ඉවරයි. ‘අතන’ කියන ගකාටම 
‘ගමතන’ මම ඉනේනවා. ඒ තමයි සකේකාය දිට්ඨිය. බාහිරගයේ රෑපයකේ 
පනවපු ගමනේම සකේකාය දිට්ඨිය පහලගවලා කියන බව අපි ෙනේගනේ 
නැහැ. එතනදි ගලෝකය හෙලා ඉවරයි. ඒ බව නිවැරදිව දැකීම පිණිසයි 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ කායානුපසේසනාව පනවනේගනේ. ඔය නුවණ් 
ආගවාතේ බාහිරය පිහිටනේගනේ නැහැ. හැබැයි ඔතන ගකළවර ගනගවයි 
කියන බව ගතේරැම්ගනේන. බහිෙේ කය ගැන විමසීම එක පියවරකේ විතරයි. 
දැනේ බාහිරගයේ රෑපයකේ පිහිටිගයේ නැතුවට අගපේ හිගතේ රෑපයකේ හැගෙන 
ගතියකේ තිගයනවා. ඒ ගැන විමසීම ඊළඟ පියවර ගවනවා.  

ගමාකකේෙ ගම් හිගතේ හටගතේතා කියනේගනේ? හිත ගැනතේ ඔය පරීකේෂණ්ය 
කරනේන තිගයනවා. අපි විඤේඤාණ්ගයනේ රෑපයකේ හැදුවා කිේවට එතන 
තවම බුදුෙහම දැකේකා කියනේන බැහැ. අපි ඒක බුදුෙහම කියලා 
හිතාගතේතට ඒකට කියනේගනේ විඤේඤාණ් වාෙය කියලා. ගභෞතික වාෙගයනේ 
මිගෙනවා එළිගයේ රෑප ගනගවයි, හිගතේ හෙන රෑප කියලා. එතගකාට 
ෙනේගනම නැතුව විඤේඤාණ්වාෙයට අහුගවලා. ඒ තවම පටිච්චචසමුපේපාෙය 
ගතේරැම්ගතේතා ගනගවයි. පටිච්චචසමුපේපාෙ ර්මතාවය තුළ කිසිම වාෙයකේ 
නැති බව ගතේරැම්ගනේන. එතනදි ඇත-නැත කතා අදාළ නැහැ. ඇත-නැත 
කියන ඒවා ගලෝකයට අයිතියි කියන බව ගතේරැම් ගනේන.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2020 මොර්තු 01 - මොතර  

කය විදර්ශනො කිරීම:  

ප්රශ්නය - කය පටිච්චචසමුපේපනේන බව ෙකින වැඩපිළිගවල ගමාකකේෙ? 

ප්ිළිතුර - කය කියන ගකාට අේෙතේත කය සහ බහිෙේ කය අයිති 
ගවනවා. ගලෝකයට අයිති ඕනෑම රෑපයකේ ‘කය’ කියලා ගනේන පුළුවනේ. 
ඒ තමයි ඉති රූප්ං අවසේථාව. ඊළඟට ඒ රෑපගයේ සමුෙය තමා තුළිනේ 
බලනේන තිගයනවා. ගමාන ආයතන වලිනේෙ කයකේ තිගයන බව 
දැනගතේගතේ කියලා විමසනේන. පටිච්චචසමුපේපනේන වුණ් ර්මතා තමයි 
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අපට ඵලය විදියට හම්බගවනේගනේ. අපි ෙනේගනේ නැහැ ඒවා 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි කියලා. අපි හිතනේගනේ ඒවා ගලෝකගයේ තිගයන 
ගෙේවලේ කියලා.  

රෑපයකේ තිගයනවා කියලා දැනගතේතහම ඒ බව දැනගතේගතේ ගමාන 
ආයතන වලිනේෙ කියලා විමසනේන. ඊටපසේගසේ ඒ ආයතන වල හැකියාව 
විමසනේන. ගම් එක ආයතනයකටවතේ බාහිරය අතේෙකිනේන බැහැ කියලා 
ගපගනයි. එච්චචරයි ගපනේනලා ගෙනේන තිගයනේගනේ. ඒක පුරැදු කරනේන 
පටනේගනේන. කයකේ තිගයනවා නම් සමුෙය ම්මානුපසේසී ගවනේන.  

නොසය විදර්ශනො කිරීම - දැනේ තමනේගගේ නාසය තිගයනවාෙ කියලා 
අලේලලා බලනේන ගමාන වගගේෙ කියලා. නාසය කිේව ගමනේම මුහුණ් මැෙ 
තිගයන, අලේලලා බලනේන පුළුවනේ ගෙයකේ අපට මතකේගවනවා. දැනේ මුහුණ් 
මැෙ නාසයකේ තිගයනවා කියලා දැනගතේගතේ ගකාගහාමෙ? නාසය 
තිගයනවා කියලා දැනගනේන නම් ගඳකේ ගහෝ සුවඳකේ දැගනනේන ඕනෑ. 
ගඳකේ සුවඳකේ දැගනන ගකාටයි නාසය උපදිනේගනේ. දැනේ තමනේගගේ නාසය 
කියලතේ ගමාකකේගෙෝ රෑපයකේ ගපගනනවා ගනේ. ඒ ගපගනනේගනේ සිතට.  
නාසය කියන රෑපය කියනේගනේ අේෙතේත කයකේ. නාසය කියන ගකාට 
අපට යම්කිසි සටහනකේ මතකේ ගවනවා - ගමනේන ගම් වගගේ ගෙයකේ 
කියලා. ඒක දැනේ ගම් ගමාගහාගතේ තමනේට ගපගනනේගනේ ඇහැට ෙ සිතට 
ෙ කියලා ගහාඳට නුවණිනේ විමසනේන. හිතට ගපගනන ගෙය සතරමහා 
ාතු ගවනේන පුළුවනේ ෙ?  

එතන ඇතිවුගණ්ේ මන-ම්ම-මගනාවිඤේඤාණ් මට්ඨටමකේ. නමුතේ අපි 
විශ්ේවාස කරනේගනේ ඒක මුහුගණ්ේ තිගයන සතරමහා ාතු ගෙයකේ කියලා. 
ඊටපසේගසේ ඒක එළිගයේ තිගයනවා කියලාතේ අපි විශ්ේවාස කරනවා. ඒ 
එළිගයනේ තිගයන ගතිය තමයි අර උපමාගේ වතුගර් බලේගලකේ හෙනවා 
කියනේගනේ. හිතට ගපගනන ගෙයට සතරමහා ාතු රෑපයකේ ගැටගහනවා. 
නාමයට රෑපය ගැටගහනවා. ඒ නාමරෑප ගැටය ගැහුවට පසේගසේ 
විඤේඤාණ්ගයනේ ගපනේනන ගෙයකේ තමයි අපි ඔය දැකලා තිගයනේගනේ 
සතරමහා ාතුගවනේ හැදුණ්ා කියලා. නමුතේ ඇතේතටම අපට ගපනිලා 
තිගයනේගනේ හිගතනේ හෙපු ගෙයකේ. හිගතනේ හෙපු ගෙය සතරමහා ාතු 
රෑපයකේ ගනගවයි. එතගකාට සතරමහා ාතු රෑපයකේ උපාදාන කරලා 
තිගයනේගනේ ගමෝඩකමට - අවිෙයාගවනේ. එගහම විමසනේන පුරැදුගවනේන. 
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 උප්ුටොගැනීම - 2020-02-22 - සුභරොරොමය  

ප්රොකයෝගිකව කයදීම -  දැනේ ඇසේගෙක වහගගන බලනේන ගම් ගමාගහාගතේ 
තමනේගගේ ශ්රීරය තිගයනේගනේ ගමාන ඉරියේගවෙ කියලා. වාඩිගවලා 
ඉනේනවා කියලා ගපගනනවා. දැනේ ඔය වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරය ඔගහාම 
තිගයනවා කියලා කම් කමොකහොකත් දැනගතේගතේ ගමාන ආයතන වලිනේෙ 
කියලා බලනේන. කායායතනගයනේ දැනීම් ටිකකේ ගෙනවා. ඒ දැනීම් ටික 
ගවනේ කරලා ගතේගතාතේ ඒකට ශ්රීරය කියලා කියනේන බැහැ. ඒ දැනීම් 
ටික ගැන කලේපනා කරනේන ගියහම තමයි අපට වාඩිගවලා ඉනේන 
සම්පූර්ණ් ශ්රීරයකේ මැගවනේගනේ. වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරය ගම් 
ගමාගහාගතේ ගපගනනේගනේ ඇහැටෙ, සිතටෙ? සිතට. සිතට ගපගනනේගනේ 
ගමානවෙ? එළිගයේ තිගයන ගෙේවලේෙ, මනගසේ නිර්මාණ්ෙ? මනගසේ 
නිර්මාණ් - ඒවාට කියනේගනේ ම්ම කියලා. මන-ම්ම-මගනෝ විඤේඤාණ්. 
ම්ම කියනේගනේ එළිගයේ තිගයන සතරමහාාතු රෑප ගනගවයි. ම්ම  
කියන එක අලේලනේන බැහැ. ඒක මනසට ගපගනනවා විතරයි. එගහනම් 
අපි ඔය එළිගයේ තිගයන අලේලනේන පුළුවනේ ශ්රීරයකේ කියලා භාරගතේගතේ 
ගමෝඩකමට. ආයතන මුළාවට. ගම් ගමාගහාගතේ දැනගතේගතේ සිගතනේ 
ගපනේනන ශ්රීරය මිසකේ එළිගයේ තිගයන ශ්රීරයකේ ගනගවයි.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2020-03-01 - මොතර 

දැනේ කයකේ තිගයනවා කියලා බලන ගකාට දැනීම් ටිකකේ දිහා ගනේෙ 
බැලුගේ? දැනීම් ටික ගවනේ කරලා ලකුණ්ු කගළාතේ කයකේ ලැගබනේගනේ 
නැහැ. දැනීම් ටිගකේ සාරියකේ ඇඳපු කයකේ නැහැ. නමුතේ හිතට ගපගනන 
කගයේ නම් ගහාඳ සුදු සාරියකේ ඇඳලා වැඩිගවලා ඉනේනවා. ගම් 
ගමාගහාගතේ ඒක ගපණ්ුගනේ ඇහැට ගනගවයි හිතට. නමුතේ අපි විශ්ේවාස 
කගළේ හිතට ගපණ්ුනා කියලා ගනගවයි, එළිගයේ තිගයනවා කියලායි. 
අලේලනේන පුළුවනේ එළිගයේ තිගයන කයකේ කියලායි අපි භාරගතේගතේ. නමුතේ 
අතේදැකේගකේ හිගතනේ හෙපු කය. අපි ඒ දැනීම් ටිකට අදාළව හිතුවා. දැනේ ගම් 
ගමාගහාගතේ මා දිහා බලනගකාට ගපගනනේගනතේ හිතට ගපගනන 
කයමයි. ඇසේ ගෙක වහගගන ගපගනන කයමයි ඇසේ ගෙක ඇරගගන 
හිටියතේ තමනේගගේ කය කියලා ගපගනනේගනේ. ඒ බව අපට හිතාගනේන හරි 
අමාරැයි, නමුතේ ඒක තමයි ඇතේත. 
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ඒක හරියට හීනයකේ දැකේකා වගගේ අවසේථාවකේ. ඒේ හීනය ඇතේත කරගගන 
කියලා අපි ෙනේගනේ නැහැ. විෙර්ශ්නාව වඩන ගකාට ශ්රීරයකේ නැහැ 
කියන තැනට යනේන එපා. තිගයන ශ්රීරය හැදුගේ ගමනේන ගමගහමයි 
කියලා ගපනේනලා ගෙනේන. ඒ ඒ අවසේථාගේ සිදුගවන මුලාව ගපනේනලා 
ගෙනේන. ටිකකේ පුරැදු කරන ගකාට ගම්ක ටික ටික වැටගහනේන ගනේනවා. 
ෙහම අතකේකාවචරයි. තර්කගයනේ ගහේවාට ගම් ඇතේත ෙකිනේන බැහැ. 
ෙහම පරාගයෝගිකව පුරැදු කරනේගනේ නැතුව තර්කගයනේ ගහායනේන ගියාම 
පඹගාලක පටලැගවනවා වගගේ වැඩකේ ගවනේගනේ. පුරැදු කළහම ගමාකකේෙ 
ගම් ගවනේගනේ කියලා පැහැදිලිව ගපගනනවා. එලිගයේ රෑපය හැදුගේ 
අවිෙයාගවනේ කියන එක දැනට ගපනේනනේන. හිගතනේ හැදුගේ ගකාගහාමෙ 
කියලා පසේගසේ ගහායාගනේන පුලුවනේ. ඒක ඊළඟ පියවර. එතනතේ 
වැරැෙේෙකේ තිගයනවා. ඒ වුණ්ාට දැනේ ගහායනේන ඕනෑ ඒක ගනගවයි. කරම 
කරමගයනේ තමයි ෙහම අවගබෝ කරගනේන තිගයනේගනේ.  

ගම් සිතට ගපගනන ගෙයට ගෙන නම තමයි ම්ම. ම්ම කියනේගනේ 
මගනෝමය ගෙයකේ. ඒවා මනගසේ නිර්මාණ්යකේ මිසකේ සතරමහාාතු 
ගනගවයි. මකනොප්ුබ්බඞ්ගමො ධම්මො මකනොකසට්ඨඨො මකනොමයො - ම්ම වලට 
ඉසේගසලේලා එනේගනේ මනස කියලා ෙහගම් සඳහනේ ගවනවා. එතගකාට 
ගශ්රේෂේඨ ගවනේගනේ, ගපරටුගවනේගනේ මනස. මගනෝමය කිේවහම ඒවා 
එළිගයේ තිගයන ගෙේවලේ ගවනේන බැහැ.  

ඇහැට රෑප, කනට ශ්ේෙ අරමුණ්ු ගවනවා වගගේ, මනසට අරමුණ්ු 
ගවනේගනේ ම්ම. තමනේගගේ මනගසේ නිර්මාණ් ගවන ගෙේවලේ ළඟ ඉනේන 
අයටවතේ, ළඟ ඉනේන අයගගේ හිගතේ හෙන ගෙේවලේ තමනේටවතේ  
ගපගනනේගනේ නැහැ. ම්ම කියන ඒවා ඇහැට ගපගනනේගනතේ නැහැ. 
තමනේ හෙන ම්ම ටික තමනේටවතේ ගපගනනේගනේ නැහැ.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2019-11-24 - ප්ිටිප්න   

දැනේ ඇසේගෙක පියාගගන තමනේගගේ ශ්රීරය තිගයනේගනේ ගමාන ඉරියේගවෙ 
කියලා බලනේන. වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරයකේ ගපගනනවා. (දැනේ ඇසේ 
අරිනේන.) ඇසේ වහගගන ඉනේන ගකාට ශ්රීරය ගපණ්ුගනේ ගකාහාටෙ? 
මනසට. මනසට ගපගනන ගෙේවලේ අලේලනේන පුළුවනේෙ? ඇතේත ඇති 
හැටියට නම් අලේලනේන බැහැ. හැබැයි අපි අලේලනේන පුළුවනේ, වාඩිගවලා 
ඉනේන ශ්රීරයකේ තිගයනවා කියලා කියනවා. ඒක නිකම් අර වතුගර් බලේලා 
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හැදුවා වගගේ අවසේථාවකේ. ගම් කියන කරැණ් ගතේගරනවා නම් පරඥාව 
උපෙවා ගනේන පුළුවනේ ගවයි. එතගකාට ඔය අහන පරශ්ේනතේ ගයගෙනේගනේ  
නැතිගවයි.  

තමනේගගේ කය ගැන එක එක ඉරියේගවදි ඔය විදියට පරාගයෝගිකව බලනේන 
උතේසාහ කරනේන. ඒකට තමයි අේෙතේත කය දිහා බලනවා කියනේගනේ. 
ඉරියේව බලලා නිකම් ඉනේගනේ නැතුව, ඊළඟට ඔය ගමෝඩකමට පනවපු 
රෑපයකේ ගනේෙ කියලා ෙකිනේන. ගම් ශ්රීරයතේ ගමෝඩකමට හැදුවා කියලා 
අපි ගකාගහාම හිතාගනේනෙ? බුදුගකගනකුට විතරයි ඒ බව ගගෝචර. අපි 
ශ්රීරය හැදුගණ්ේ සතරමහාාතු වලිනේ, රෑපකලාප ගවනසේගවන හැටි ආදි 
වශ්ගයනේ බලනවා. බුදුගකගනකේ ගපනේනනේගනේ ඊට වඩා සියුම්, පරඥාවට 
ගගෝචරගවන ෙහමකේ.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2020-03-01 - මොතර4 

කය නිසා සකේකායදිට්ඨියකේ තිබුණ්ා නම් සතයය ෙකින ගකාට 
සකේකායදිට්ඨියට පිහිටනේන තැනකේ නැතිගවනවා. නැතුව කය ඉතුරැ 
කරලා සකේකායදිට්ඨිය ගකාගහවතේ දුවනවා ගනගවයි! කය තිගයනවා 
කියලා කයට මුලාගවන ගකාට එතන සකේකායදිට්ඨිය තිගයනවා. කගයේ 
ඇතේත ෙකින ගකාට - ඒ කියනේගනේ කගයේ පටිච්චචසමුපේපනේන බව ෙකින 
ගකාට - අවිෙයාව තිගයනකම් කය තිගයනවා, අවිෙයාව නැතේනම් කය 
උපදිනේගනේ නැහැ කියන බව ගපගනනේන ගනේනවා. කයකේ ඉපදුගණ්ේ 
නැතේනම් සකේකායදිට්ඨිය ගකාගහෙ පිහිටනේගනේ? පිහිටනේන කයකේ 
නැතිගවනවා. කයකේ තිගයෙේදි ‘මම’ නැතිගවනවා ගනගවයි. කගයේ ඇතේත 
දැකීම තුළ සකේකායදිට්ඨියට පිහිටනේන බැරිගවනවා.  

සකේකායදිට්ඨිය කියනේගනේ ගමෝඩකම මත සකසේගවන ගෙයකේ මිසකේ 
තිගයන එකකේ ගනගවයි. පටිච්චචසමුපේපනේන, අවිෙයාව මත සකසේවීමකේ 
තිගයනේගනේ. පරඥාව පහලගවන ගකාට සකේකායදිට්ඨිය ඇතිගවනේගනේ 
නැහැ. තිගයන සකේකායදිට්ඨියකේ නැතිකරනවා කියනවාට වැඩිය 
ගමෝඩකමට හදාගතේත සකේකායදිට්ඨිය ගමෝඩකම දුරැවීම තුළ උපෙේෙනේගනේ 
නැතිගවනවා. ඒ නිසා පුළුවනේ හැම ගවලාවකම රෑපගයේ ඇතේත ෙකිනේන 
රෑපය පිරිසිඳ ෙකිනේන උතේසාහ කරනේන.  

රෑපය පිරිසිඳ ෙකින ගකාට රෑපය නිසා සතර ආකාරයකිනේ ඇතිගවන  
සකේකායදිට්ඨියට පිහිටනේන බැරිගවනවා. දැනේ නුවණිනේ විමසලා බලනේන 
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‘ගම් කය මම ගනගවයි, මගගේ ගනගවයි, මගගේ ආතේමය ගනගවයි’ කිය 
කියා ඉනේන එකෙ කරනේන ඕනෑ, නැතේනම් කායානුපසේසනා 
සතිපට්ඨඨානය තුළිනේ කය පිරිසිඳ දැකීමෙ කළ යුතේගතේ කියලා. ෙහම 
නුවණිනේ විමසන ගකනාට මාර්ගය වැඩීගමදි වරදින තැනේ පැහැදිලි 
ගවනේන පටනේ ගනේනවා. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරලා 
තිගයනේගනේ සතර සතිපට්ඨඨානය ඒකායන මාර්ගය කියලා. නමුතේ අපි 
අපට ඕනෑ ගෙේවලේ කරලා මාර්ගය වැඩුවා කියලා හිතාගනේනවා. ඒ නිසා 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කළ ආකාරයට ෙහම නුවණිනේ විමසලා 
ගෙේශ්නාවට අනුව සතර සතිපට්ඨඨානය වඩනේන පටනේ ගනේන. 

 

උප්ුටොගැනීම - 2020-03-14 - සුභරොරොමය2 

පරශ්ේණ්ය - මරණ්ය කියනේගනේ ගමාකකේෙ? 

පිළිතුර - තමනේ මරණ්ය කියලා අෙහසේ කරනේගනේ ගමාකකේෙ කියලා 
ඉසේගසලේලා විමසලා බලනේන. ශ්රීරය කියලා රෑප සේකනේයකේ තිගයනවා 
නම් ඒක බිඳිලා යනවා කියලා කියනවා. සම්මුති මරණ්ය ගතේගතාතේ අපි 
මැගරනවා කියලා අෙහසේ කරන තැන රෑප, ගේෙනා, සුංඥා, සුංඛාර, 
විඤේඤාණ් පහළගවනේගනේ නැහැ කියනවා. විඤේඤාණ්ය ඉවතේගවනවා 
කියනවා. ඒවා අගපේ තිගයන ෙෘෂේටි මිසකේ බුදුෙහම ගනගවයි. ඒ අෙහසේ 
ගම් පුංචඋපාදාන සේකනේය ගැන ගනාෙනේනාකමටම කියන කතා. අපි 
සම්මුතිය තුළ ෙනේන මරණ්ය ඇතිගවනේගනේ දැනේම නම් ගනගවයි - 
අනාගතගයේ. එතගකාට අපි ගම් අනාගතය ගැන ගනේෙ කතා කරනේගනේ? 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ අනාගතය ගැන ගහායනේන කියනේගනේ නැහැ.  

ඒ වගගේම සම්මුතිය තුළ ඉපදීම ගැන ඇහුගවාතේ අතීතයකේ ගැනයි අපි 
හිතනේගනේ. අතීතගයේ ඉපදීමකේ සහ අනාගත මරණ්යකේ ගැනයි අපි ෙනේගනේ. 
එතගකාට ගලෝකයට අහුගවලා කියලා ගතේරැම් ගනේන. ඔය විදියට 
ගතේරැම් ගතේගතාතේ ඉපදීම ඉකේමවා යනේන නම් අතීතයට යනේන ගවනවා, 
මරණ්ය ඉකේමවා යනේන නම් අනාගතයට යනේන ගවනවා. ගම් ජීවිතගයේ 
අජර-අමර ගවනේන බැරි ගවනවා. එතගකාට නිවනේ ෙකිනේන නම් අපට 
මැගරනකම් ඉනේන ගවනවා. ජීවතේව ඉනේනගකාට අවගබෝ කරනේන 
පුළුවනේ ගෙයකේ ගැන ගනගවයි අපි ගහායනේගනේ.  

බුදුෙහමට අනුව ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ් කියන ර්මතා හතරම 
පච්චචුපේපනේන ගමාගහාගතේ විමසනේන ගවනවා. අතීතයට ගහෝ අනාගතයට 
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ගිහිනේ විමසුගවාතේ එතනම වැරදිලා. ගනාෙනේනාකම නිසා මරණිනේ පසු 
නිවනකේ ගැනයි අපි ගහායනේගනේ! ගබෞෙේයනේ ගහායනේගනේ 
‘සියගෙෝරිසේගගේ නිවන’ කියලා කටුකුරැනේගෙේ ඤාණ්නනේෙ සේවාමිනේ 
වහනේගසේ පවසලා තිගයනවා. මරණ් දැනේවීගම් අලවන නිවනකුයි ගබෞෙේ 
අපි ගහායනේගනේ!  

බුදුගකගනකේ ගපනේවනේගනේ මරණිනේ මතු නිවනකේ නම් ගනගවයි. 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනේගනේ යම්කිසි ර්මතාවයකේ 
පච්චචුපේපනේන වුණ්ා නම් එතන එතන විෙර්ශ්නා කරනේන කියලා. අපට 
නම් මරණ්ය පච්චචුපේපනේන ගවනේන තව කලේ තිගයනවා. ඉතිනේ 
ගකාගහාමෙ විෙර්ශ්නා කරනේගනේ! ඔය ගහායන විදියට නම් කවදාවතේ 
මරණ්ය ඉකේමවා යනේන බැහැ. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරන 
විදියට මාර්ගය වැඩුගවාතේ නම් මරණ්ය ඉකේමවා යනේන පුළුවනේ ගවයි.  

කම් කමොකහොකත් ඉපදීම, ගලඩවීම, මහළුවීම, මරණ්ය ගැනයි විෙර්ශ්නා 
කරනේන තිගයනේගනේ. ගම් ගමාගහාගතේ කියන ගකාට ඒකතේ විෙර්ශ්නාගේ 
පටනේගැනේම විතරයි. තව ඉදිරියට ගහායනේන තිගයනවා. විෙර්ශ්නාව 
හරියට කගළාතේ ගම් ගමාගහාත කියන කරැණ්තේ අදාළ නැතිගවනේන ඕනෑ. 
අතීත අනාගත ගෙක ගලෝකයට අයිතියි වගගේම වර්තමානයතේ ගලෝකයට 
අයිතියි. තුනේ කාලයම ආයයය ෙර්ශ්නය තුළදි අදාළ ගවනේගනේ නැහැ.  

පච්චචුපේපනේන කියනේගනේ පරතයගයනේ උපනේන ර්මතා. ඒකට කියන තනි 
වචනය ‘සුංඛතයි’. එතගකාට පළමුවැනි ගෙය තමයි ඔය කියන ර්මතා 
සියලේලකේම සුංඛත ර්ම. සුංඛතයි, පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා 
පරතයගයනේ කියලා ෙකිනේන තිගයනවා. සුංඛතයි කියනේගනේ 
ගහේතුපරතයගයනේ උපනේ - පච්චචුපේපනේන ර්මයකේ බව ගතේරැම්ගනේන 
ගවනවා. ඒ බව ගතේරැම්ගතේගතේ නැතේනම් තතේථ තතේථ විපසේසතී ගවනේන 
බැහැ. අනාගතගයේ එන මරණ්යකේ ගහෝ අතීතගයේ සිදුවුණ් ඉපදීමකේ ගැන 
නම් අපි විෙර්ශ්නා කරනේගනේ, එතනදි ගලෝකයට අහුගවලා. ඒවා ගලෝකයා 
කියන කතා. ගලෝකයා ඇතේත කියලා ෙකින හැම ගෙයකේම ආර්ය 
ෙර්ශ්නගයදි අදාළ නැති ගවනවා. ආර්ය ෙර්ශ්නය කියනේගනේ ගලෝකගයනේ 
එගතරගවන ෙර්ශ්නයකේ.  

‘යමකේ’ ගහේතුපරතයගයනේ සකසේවුණ්ා කියලා දැනගනේන නම් ඒකට අදාළ 
ගහේතු ටික ගහායාගනේන ඕනෑ. හටගතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා සමුෙය 
ගහායාගනේන ඕනෑ. නැතේනම් නිකම් කටපාඩමිනේ, දැනුමකිනේ විතරයි 
සුංඛතයි කියනේගනේ. ගම් දැනුම දැකේමකේ ගවනේන ඕනෑ. ෙනේන ෙකින 



44 
 

ගකනාටයි ආශ්රව කේෂය කරනේන පුළුවනේ, ගනාෙනේන ගනාෙකින ගකනාට 
බැහැ කියලා බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා. ‘යමකේ’ සුංඛතයි  
කියනේන නම් සමුෙය ෙකිනේන ඕනෑ. නිකම්ම ‘හටගතේතා’ කිේවට සමුෙය 
දැකේකා ගවනේගනේ නැහැ. හටගතේගතේ ගමානවා නිසාෙ කියලා කියනේන 
පුළුවනේ ගවනේන ඕනෑ. හටගතේගතේ ගමනේන ගම් ගහේතු නිසා කියනේන 
පුළුවනේ නම් එවැනි ගකනාට ෙහම ෙකිනේන පුළුවනේ. එගහම නැතුව ‘ඕක 
හටගතේත ගෙයකේ’ කියලා කියනේගනේ කටපාඩගමනේ. 

මරණ්ය සුංඛතයි, පච්චචුපේපනේනයි කියන බව තමා තුළිනේ දැකලා නම් 
කියනේගනේ, ඒ ර්මතා සකසේවුණ් ආකාරය කියනේන පුළුවනේ ගවනේන 
ඕනෑ. මැරැගනේ පපුගේ අමාරැවකිනේ, ගකාගරෝනා හැදිලා ආදි වශ්ගයනේ 
කියනේගනේ ගලෝකයට අයිති විදියට. ඔය ගලෝකයට අයිති මරණ් 
පරීකේෂණ්ය නවතේතලා ගලෝගකෝතේතර ෙර්ශ්නය උපෙවා ගැනීමට නම් 
ආර්ය පර්ගයේෂණ්ය පටනේගනේන ගවනවා! බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේගගේ 
ගෙේශ්නාවට අනුව ඉපදුන නිසායි අපි මැගරනේගනේ. අප ගසවිය යුතේගතේ 
පච්චචුපේපනේන මරණ්ය ගැන මිසකේ අනාගතගයේ එන මරණ්යකේ ගැන 
ගනගවයි. පච්චචුපේපනේන මරණ්යකේ කියලා ගතේරැම්ගනේන නම් මරණ්ය 
ඉපදුන හැටි ගහායාගනේන ගවනවා. තමන් ඉප්දුන හැටි කනකවයි, මරණය 
ඉප්දුන හැටි කහොයොගන්න කවනවො. 

මරණ්ය තිගයනකම් ‘මම’ - ඒ කියනේගනේ මැගරනේන ගකගනකේ ඉනේනවා. 
ඒ නිසා අපට මරණ්ය තිගයනවා. අපි කවදා හරි මැගරනවා කියනේගනේ 
එතන ‘මම’ ඉනේනවා. ඒ තමයි සකේකාය දිට්ඨිය. සකේකාය දිට්ඨිය තුළ 
ඉඳනේ ගම් පරීකේෂණ්ය කළාට සකේකාය දිට්ඨිය දුරැකරනේන බැහැ. ගබාගහෝ 
විට අපි විෙර්ශ්නය කියලා ගලෝකයට අයිති ගෙයකේ කරලා තිගයනවා 
මිසකේ ආර්ය පර්ගයේෂණ්යකේ කරලා නැහැ. ඒකට ගහේතුව සම්මාදිට්ඨිය 
නැතුවයි  පර්ගයේෂණ්ය කරනේගනේ.  

මරණ්ය ගැන ආර්ය පර්ගයේෂණ්ය පටනේගනේන නම් මරණ්ගයේ 
පච්චචුපේපනේන බව ගතේරැම්ගනේන ගවනවා. මරණ්ගයේ සමුෙය ගහායාගනේන 
ඕනෑ. දැනේ අපි හිතන විදියට නම් ඉපදුගණ්ේ අතීතගයේ. එතගකාට දැනේ 
ඉපදිලා ඉවරයි. ඉපදුණ්ා නම් මැගරනවා. ඉතිනේ අපි ඉපදිලා ඉවර නිසා 
අපට ගම් ජීවිතගයේ නම් කිසිවිගටක මරණ්ය ඉකේමවා යනේන බැහැ. ඒ 
කියනේගනේ ගම් ජීවිතගයේ නම් මගඵල ලබනේන බැහැ. ඇයි ඉපදුනා නම් 
මැගරනවා කියන තැනයි අපි තවම ඉනේගනේ. ඉතිනේ ගකාගහාමෙ ජාති, 
මරණ් ඉකේමවා යනේගනේ? අජරාමර ගවනේගනේ? ඒ නිසා බුදුරජාණ්නේ 
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වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරපු ෙහම ගනගවයි අපි ගහායනේගනේ කියන බව  
ගතේරැම්ගනේන. 

මරණ්ය ඉකේමවා යනේන පුළුවනේ කියලා අපට හිතාගනේනවතේ බැහැ. ‘අපි 
ඉපදිලා ඉවරයි, ඉතිනේ ඉපදුණ්ා නම් මැගරනවා’ කියලායි අපි හිතනේගනේ. 
පරශ්ේනය තිගයනේගනේ ඉපදුගනේ අතීතගයේ, මැගරනේගනේ අනාගතගයේ. 
බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා කරනවා අතීතය ගැන ගහායලා වැඩකේ 
නැහැ, ඒක ගගවිලා ඉවරයි. අනාගතය ගැන ගහායලා වැඩකේ නැහැ, ඒක 
ඇවිලේලා නැහැ. අපි ෙනේන ජාතියයි, මරණ්යයි තිගයනේගනේ ඔය ගහායලා 
වැඩකේ නැහැ කියපු අනේත ගෙගකේ. 

ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ් කියන ගම් හැම එකකේම සුංඛතයි, 
පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ කියලා අපට ගහායනේන ගවනවා. 
ගකාගහාමෙ ඒ දැකේම එන ආකාරයට ගම්වා ගැන ගහායනේගනේ? සුංඛතයි 
කියලා ගතේරැම්ගනේන නම් ගහේතුපරතයගයනේ හටගතේතා කියලා ෙකිනේන 
ඕනෑ. සමුෙය ගහායනේන ඕනෑ. නමුතේ සමුෙය ගහායනේන ඉසේගසලේලා 
මරණ්ය කියනේගනේ ගමාකකේෙ කියලා දැනගනේන ඕනෑ. 

රෑපය ගමාකකේෙ කියලා ෙනේගනේ නැතේනම් රෑප සමුෙය ගහායනේන බැරි 
බව ගතේරැම් ගනේන. මරණ්ය කියලා අපි අෙහසේ කරනේගනේ ගමාකකේෙ 
කියලා තව තවතේ ගහායනේන ඕනෑ. මූලිකව සම්මුති මරණ්ගයනේ 
පටනේගතේතට කමකේ නැහැ - ඒ කියනේගනේ සේකනේයනේගගේ බිඳීම මරණ්ය 
කියලා අපි ගනේනවා. අපි කලිනේ කිේවා මැගරනේන නම් ගකගනකේ ඉනේන 
ඕනෑ කියලා. ගකගනකේ හිටිගයේ නැතේනම් මැගරනේන පුළුවනේ ෙ? ගකගනකේ 
නැති මරණ් ගගෙරකට ගිහිලේලා තිගයනවෙ? එගහනම් මරණ්ය තිගයනවා 
නම් ගකගනකේ ඉනේනවා. ‘මම’ ඉනේනවා. මම හිටිගයාතේ තමයි මම 
මැගරනේගනේ. මම හිටිගයේ නැතේනම් ගලෝකයා ෙනේන මරණ්යට අර්ථයකේ 
නැති ගවනවා.  

සකේකායදිට්ඨිය තිගයනකම් ඒ සකේකායදිට්ඨිය තිගයන ගකනා මැගරනවා. 
සකේකායදිට්ඨිය තුළ ඉඳගගනයි අපි තවම මරණ්ය ගැන හිතනේගනේ. 
සකේකායදිට්ඨිය ගනාපිහිටිගයාතේ මරණ් බයකේ ඇතිගවනේන බැහැ. දැනේ ඔය 
ගසෝවානේ වුණ්ා කියලා හිතාගගන ඉනේන අය මැගරනේගනේ නැතේෙ? 
මැගරනවා නම් සකේකායදිට්ඨිය තිගයනවා! මාර්ගඵල ලබනවා කියන 
කරැණ් පහසු ගෙයකේ ගනාවන බව ගහාඳට ගතේරැම් ගනේන.  

සකේකායදිට්ඨිගයනේ මිගෙනේන නම් සකේකායදිට්ඨිය කියනේගනේ ගමාකකේෙ 
කියලා හඳුනාගැනීම හරිම වැෙගතේ ගවනවා. සකේකායදිට්ඨිය ගමාකකේෙ 
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කියලා වතේ ෙනේගනේ නැතුව සකේකායදිට්ඨිගයනේ මිදුනා කියලා හිතාගනේන 
අය නම් ඉනේනවා. ගම් ඔකේගකාම එකකට එකකේ සම්බනේයි. ගම් ආර්ය 
ෙර්ශ්නය තුළ සකේකායදිට්ඨිය දුරැගවනේනම ඕනෑ. මරණ්ය ගැන ගසවීම 
තුළිනුතේ තමනේට සම්මාදිට්ඨිය ඇතිකර ගනේන පුළුවනේ කියලා සම්මාදිට්ඨි 
සූතරගයේ14 සඳහනේ ගවනවා. ඒ නිසා සකේකායදිට්ඨිය දුරැකරන මාර්ගයයි 
අපි ගසවිය යුතේගතේ. සම්මුතිය තුළ ඉනේන අප ි ෙනේගනේ මරණ්ය දුකයි 
කියලා කියනේන විතරයි. එතැනදිතේ සමහර මරණ් විතරයි අපට දුක. ඒ 
දැනුම ගලෝකයට අයිතියි කියලා ගතේරැම් ගනේන. එතන සතර ඤාණ්ය 
නැහැ. දුකේඛ ආර්ය සතයයට එනේන නම් දුකේඛ දුකේඛය සහ විපරිණ්ාම 
දුකේඛය විතරකේ ගනගවයි, සුංඛාර දුකේඛය ගැනතේ ගතේරැම්ගනේන ඕනෑ.  

එතගකාට මරණ්ය කියනේගනේ සුංඛාරයකේ කියලා ගතේරැම් ගතේගතාතේ දුකේඛ 
ආර්ය සතයය ගැන අෙහසකේ ඇතිකර ගනේන පුළුවනේ ගවනවා. තමනේ  
මැගරනවා, අනුනේ මැගරනවා කියලා ෙනේනවා මිසකේ මරණ්ය සුංඛාරයකේ 
කියලා අපි ෙනේගනේ නැහැ. සුංඛාරයකේ කියලා ෙනේගනේ නැතුව ගකාගහාම 
නම් අවිේජා පච්චචයා සුංඛාරා කියලා ගතේරැම් ගනේනෙ? ගම් මරණ්ය 
කියන ර්මතාවය ගහේතුපරතයගයනේ හටගතේත ගෙයකේමයි, ජාති, ජරා, 
වයාධියතේ එගහමමයි කියලා ගතේරැම්ගැනීම පිණිස නුවණිනේ විමසනේන 
උතේසාහ කරනේන.  

අපි ඒ ගහේතුපරතයය ගමානවෙ කියලා ගහායලා නැහැ. සමුෙය 
ම්මානුපසේසී ගවලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපට ඔය පරශ්ේන වලට උතේතර 
නැතේගතේ. අපි බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ කරනේන කියපු ගෙය අනුගමනය 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා දැනේවතේ ඒක කරනේන පටනේගනේන. මරණ්ය කියන 
එක හටගතේගතේ ගකාගහාමෙ කියලා ගහායනේන. මැගරනේගනේ ගකාගහාමෙ 
කියලා ගලෝකයට අයිති ගහේතු ටිකකේ නම් අපි ගහායනවා. ගම් ගලග් 
හැදුන නිසා ආදි වශ්ගයනේ ගලෝකයා කියන ටික නම් අපි ෙනේනවා. 
මලගගවලේ වලට ගියාම කතා කරනේගනම ඔය ටික ගනේ. මැරැගනේ 
ගකාගහාමෙ කියලා විසේතර අහනවා!  

ගහේතු ගහායනේගනේ බාහිරගයනේ නම් ඒක ආර්ය පර්ගයේෂණ්යකේ ගවනේන 
බැහැ. ගලෝකයට අයිති විදියට ගකාච්චචර ගහේවතේ ගම් ඇතේත ෙකිනේන 
බැහැ. ආර්ය පර්ගයේෂණ්ය කරනේන නම් සමුෙය ම්මානුපසේසී ගවනේන 
ඕනෑ. ඒ සමුෙය ගහායනේන ඕනෑ තමනේ තුළිනේ. මැරැගනේ ගවන ගකගනකේ 
ගවනේන පුළුවනේ. නමුතේ සමුෙය තිගයනේගනේ තමනේ තුළ. ඔනේන ඔතනයි 

 
14 සම්මාදිට්ඨි සූතරය - මේෙිමනිකාය, මූලපණ්ේණ්ාසකය, මලූපරියායවගේගය. 



47 
 

ගවනස. අපි බාහිරගයනේ මැරැණ් ගකනාගගේ සමුෙයයි ගහායනේගනේ. 
බුදුෙහමට අනුව තමනේ තුළිනේ ගනගවයි සමුෙය ගහායලා තිගයනේගනේ.  

ප්රශ්නය - ඇයි රහතනේ වහනේගසේට මරණ් බය නැතේගතේ? 

ප්ිළිතුර - රහතනේ වහනේගසේට මරණ්ය අදාළ නැහැ. මරණ්ය ඉකේමවා 
ගිහිලේලා. මරණ්ය හටගනේන ගහේතු ගයදිලා නැහැ. සමුෙය ගයදිලා නැහැ. 
අපට සමුෙය ගයදිලා. මරණ්ය කියන ර්මතාවය අවිෙයාගවනේ ඉපදුගණ්ේ 
කියලා අපට තවම ගපගනනේගනේ නැහැ. ඒක දැකේක ෙවසට තමයි ඔය 
පරශ්ේනය නැතිගවනේගනේ. ඒක ෙකිනේන නම් අවිෙයාව ෙකේවා සමුෙය 
ම්මානුපසේසී ගවනේන ඕනෑ.  

ඒ නිසා මරණ්ය අවිෙයාගවනේ ඉපදුගණ්ේ ගකාගහාමෙ කියලා ගහායාගනේන 
ගවනවා. සුංඛත බව ගහායාගනේන නම් මුලිනේ ගහේතුපරතය ගහායාගනේන 
ගවනවා. ඊළඟට ඕක අවිෙයා පරතයගයනේ කියලා ෙකිනේන නම් ඒ ගහේතූනේ 
තුළ අවිෙයාව තිගයන බවතේ දැකිය යුතුයි.  

ගමෝඩකම මත ගකාගහාමෙ මරණ්ය ඉපදුගණ්ේ කියන තැන විමසනේන 
ගහාඳ තැනකේ. ඒක ෙකිනේන නම් සමුෙය ම්මානුපසේසී ගවනේන ඕනෑ. 
එවිට ‘ගම් සමුෙය නිසායි ගම් ඵලය ඉපදුගණ්ේ, ගම් සමුෙය නැතේනම් ඔය 
ඵලය ඉපගෙනේගනේ නැහැ’ කියලා ගපගනනේන ගනේනවා. ඒ කියනේගනේ 
පටිච්චචසමුපේපනේන බව දැකීම - ඉමස්මිං සති ඉදං කහොති, ඉමස්මිං අසති 
ඉදං න කහොති කියන ර්මතාවය.  

සුංඛතයි, පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා පරතයගයනේ කියලා දැකේගකාතේ 
ආර්ය ෙර්ශ්නයට අනුව ගතේරැම් ගතේතා ගවනවා. මරණ්ය ගැන තමනේ 
දැනට ෙනේන කරැණ්ු ටිගකනේ තවම ආර්ය ෙර්ශ්නයට ඇවිලේලා නැති බව 
ගපගනනවා ගනේෙ? මරණ්ය අවිෙයා පරතයගයනේ කියලා අපට 
හිතාගනේනවතේ බැහැ. ඒ කියනේගනේ ‘ගමය ඇති කලේහි ගමය ගවයි’ කියන 
පටිච්චචසමුපේපනේන ර්මතාවය දැකලා නැහැ. ඒ සමුෙය තුළ අවිෙයාව 
තිගයනවා කියන බව අපි දැකලා නැහැ. එගහනම් දැනේ කරනේන වැඩකේ 
තිගයනවා. ඒ තමයි සමුෙය ම්මානුපසේසී වීම.  

මරණ්ය පැගනේගේ ගමාකකේ නිසාෙ කියලා නුවණිනේ විමසනේන. 
සේකනේයනේගගේ බිඳීයෑම නිසා මැරැනා කියලා අපි හිතනවා. ඒගකේ එක 
සේකනේයකේ - රෑපය - අරගගන පරීකේෂණ්ය කගළාතේ - රෑපය සකසේවුගණ්ේ 
ගකාගහාමෙ? ආයතන මුළාව මත. බාහිර රෑපයකේ තිගයනවා කිේගේ 
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අවිෙයාව මත. තමනේගගේ ශ්රීරය තිගයනවා කියලාතේ පැගනේගේ ආයතන 
මුළාව මත - ආයතන පිළිබඳව සිහිය නුවණ් නැති නිසා.  

රෑපය නිසා ගකගනකේ පැගනේව නිසා ගනේෙ දැනේ මරණ්ය තිගයනේගනේ? 
රෑපය බිඳිලා ගියහම ගකනා මැගරනවා. රෑපය බිඳිලා යෑමට ගනේ අපි 
මරණ්ය කියලා කියනේගනේ. දැනේ රෑපය අවිෙයාව මත පනවපු ගෙයකේ නම්? 
එතගකාට මරණ්යට ගමාකෙ ගවනේගනේ? රෑපය තිගයනකම් මැගරනේන 
පුළුවනේ. එතගකාට රෑපගයේ මුළාගවන තාකේ කලේ, රෑපය පිළිගනේන තාකේ 
කලේ  මරණ්ය තිගයනවා. රෑපය ඉපදුගණ්ේ නැතේනම්? මරණ්ය උපදිනේන 
ගහේතු නැතිව යනවා. එතගකාට මරණ්ය නැතිගවනවා ගනගවයි, මරණ්ය 
උපදිනේගනේ නැහැ. (රෑපයකේ නැති මලගගෙරකට ගිහිලේලා තිගයනවෙ? අපි 
ගියා නම් ගිහිනේ තිගයනේගනේ මැරිච්චච රෑපය තිගයන මලගගෙරකටමයි! 
අපි රෑපය පිරිසිඳ දැකලා නැහැ. එතගකාට අපි යන මලගගවලේ වල නම් 
මළමිනියකුතේ තිගයනවා. මැරිච්චච ගකගනකුතේ ඉනේනවා!)  

ආයතන ඉපදුනා කියනේගනේ රෑපය ඉපදුණ්ා. එතගකාට සුංඛත, 
පටිච්චචසමුපේපනේන, අවිෙයා පරතයගයනේ උපනේ රෑපයකේ ගනේෙ ගම් මැරිලා 
තිගයනේගනේ? ඉපදීම තිබුගණ්ාතේ මරණ්ය තිගයනවා. ඉපදුගණ්ේ නැතේනම් 
මරණ්ය ඉකේමවා යනවා. එතගකාට මරණ්ය උපෙේෙනේගනේ ගමානවා 
තිගයනකම් ෙ? අවිෙයාව, ගමෝඩකම තිගයනකම්. ගමෝඩකම දුරැවුගණ්ාතේ? 
ගමෝඩකමට උපෙේෙන එකකේවතේ නැතිවුගණ්ාතේ, දැනේ මැගරනේන සේකනේ 
ටික තිගයයි ෙ? මරණ්ය උපදිනේන ගහේතු නැතිගවනවා. එතගකාට 
ගතේරැම්ගනේන මරණ්යතේ සුංඛතයි, පටිච්චචසමුපේපනේනයි, අවිෙයා 
පරතයගයනේ කියලා. දැනට අපට ඒ බව ගපගනනේගනේ නැහැ. මරණ්ය 
අවිෙයා පරතයගයනේ පච්චචුපේපනේන වුණ් ර්මතාවයකේ කියලා ගපගනනේගනේ 
නැහැ. අපට මරණ්ය එනවාමයි. ඒ ඇයි? ‘මම’ ඉනේනවා, සකේකාය දිට්ඨිය 
තිගයනවා. අපි සකේකාය දිට්ඨිය දුරැගවන වැඩපිළිගවගලේ ගයදිලා නැහැ. 
සකේකාය දිට්ඨිය උපදිනේන තිගයන ගහේතු ටික අයිනේගවලා නැහැ. 
පුෙේගලයා ඉනේනකම් මැගරනවා. අපට හැමතිසේගසම සකේකාය දිට්ඨිය 
තිගයනවා. ඉතිනේ අඩුතරමිනේ රෑපයවතේ පිරිසිඳ දැකලා නැතුව අපට 
මරණ්ය පිරිසිඳ ෙකිනේන බැහැ.  

රෑපය තිගයනකම් තමයි ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ් තිගයනේගනේ. රෑපය 
හටගතේගතේ නැතේනම්, ඒක නිගරෝ ර්මයකේ කියලා දැකේගකාතේ, ඔය 
ඔකේගකාම ඉකේමවා ගියා ගවනවා. පටනේගනේන ගකාට ජාති, ජරා, වයාධි, 
මරණ් ගැන බලපු හැටියි, ආර්ය ෙර්ශ්නගයදි බලන හැටියි ගවනසේ බව 
ගතේරැම් ගනේන.  
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ආර්ය ෙර්ශ්නයට පැමිණි ගකනාට ෙහම මතකේ කරලා ගෙනේන විතරයි 
තිගයනේගනේ. ඇතැම් විට සිහිය නැති නිසා අමතක ගවලා ඇඬුවතේ, ෙහම 
මතකේ කරලා දීපු ගමනේ සිහිය පිහිටලා ඇඬීම නවතේවයි. නමුතේ ගනාෙනේන 
ගකනාට එගහම කරනේන බැහැ. ඉතිනේ ෙනේන ෙකින ගකගනකේ ගවනේනයි 
අපි උතේසාහ කළ යුතේගතේ. ගම්ක ඉතාමතේ සියුම් ෙහමකේ. අපි දැනට ෙනේන 
ගෙය නම් ගනගවයි! අපි ගනාෙනේන ගෙයකේමයි බුදුගකගනකේ අප ගකගරහි 
අනුකම්පාගවනේ ගෙේශ්නා කරලා තිගයනේගනේ. අපි ගම් ගමෝඩකම නිසා දුක 
හදාගනේනවා, ඔය ගමෝඩකම තිගයනකම් දුක තිගයනවා, ගමෝඩකම 
නැතේනම් දුක උපදිනේගනේ නැහැ - නිගරෝයි කියලා බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ 
ගෙේශ්නා කරනවා.  

දුක, සමුෙය, නිගරෝය, සහ මාර්ගය පිළිබඳ නුවණ් ආගවාතේ තමයි ගම් 
සතර ඥානය ඇතිගවනේගනේ. මරණ්ය ඉපැෙේදීමම අවිෙයාගවනේ කරන 
සුංඛාරයකේ - ඒ තමයි සුංඛාර දුකේඛය බව ගතේරැම් ගනේන. එතගකාට දැනේ 
මැගරයි කියලා ගබාරැ බයකේ ගනගවයි එනේගනේ. බාහිර රෑපයකේ හෙන 
එකම දුකයි කියන එක ආර්ය සතයයකේ. මරණ්ය සකසේකිරීමම දුකයි. 
සකසේවුගණ්ේ ගමාකකේ හිනේෙෙ? අවිෙයාව නිසා. අවිෙයාව නැති මනසට 
මරණ්ය සකසේ ගවනේගනේ නැහැ. මරණ්ය උපදිනේගනේ නැහැ. ඒකටයි 
මරණ්ය ඉකේමවා යනවා කියනේගනේ. මරණ්ය පිහිටනේගනේ නැහැ. 
හටගනේගනේ නැහැ. නිගරෝයි.  

අවිෙයාව දුරැගවලා නැති නිසා අපි ඉනේගනේ දුගකේ සහ දුකේඛ සමුෙගයේ. ඒ 
නිසා අපට මරණ්ය තිගයනවා. නමුතේ නුවණිනේ අපට බලනේන පුළුවනේ.  
මරණ්ය උපදිනේගනේ අවිෙයාව නිසා කියලා ෙකිනේන. එක පැතේතක ඇතේත 
දැකේගකාතේ අනිතේ පැතේත පිහිටනේගනේ නැහැ. බටමිටි ගෙගකේ උපමාව මතකේ 
කරගනේන. ඉතිනේ ගම්වා කියනේගනේ පාඩම් කරගනේන නම් ගනගවයි. ඔය 
දැකේම ඇතිකරගනේන වැඩපිළිගවලකේ බුදුගකගනකේ ගපනේනලා ගෙනවා. අපි 
අනේන ඒ වැඩපිළිගවලයි ගතේරැම් ගත යුතේගතේ.  

 

උප්ුටොගැනීම - 2020-02-29 - සුභරොරොමය2 

මුහුණ විදර්ශනො කිරීම: 

අපට හැම විටම ඕනෑ තරම් රෑප හම්බගවනවා. ඒ නිසා රෑපයකේ නැහැ 
කියන තැනට යනේන එපා. රෑපයකේ හම්බවුණ්හම එතන විෙර්ශ්නා 
කරනේන කයකේ තිගයනවා. ඒ නිසා ඒ රෑපගයේ සමුෙය ගපනේනනේන. ඔය 
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රෑපය දැනගතේගතේ ගමාන ආයතන හරහාෙ කියලා විමසනේන. මූලිකවම 
ගයගෙන ආයතන ගෙක හඳුනගනේන. ඇගහනේ දැකලා හිගතනේ හිතුවෙ, 
කගනනේ ඇහිලා හිගතනේ හිතුවෙ, ආදි වශ්ගයනේ ආයතන ගැන විමසනේන. 
හැම විටම මූළික ආයතනයතේ සමග හිත ඉනේනවා. එතගකාට මූලිකව 
ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශ්රීරය කියන ආයතන පහයි, ඊළඟට හිත ඒකට 
අදාළව එක එක හෙලා ගෙන හැටි ගැනයි විමසනේන. ගම් රෑප සියලේලකේම 
හිගතනේ හෙනවා කියන බව අපට ගපගනනේගනේ නැහැ. අපි ඒවා එළිගයේ 
තිගයන ගෙේවලේ කියලම භාරගනේනවා. මූළිකව ඒ වැරැෙේෙ - ගමතන 
ඇතේතටම සිදුවුගණ්ේ ආයතන ගෙකක වැඩකේ බව ගපනේනලා ගෙනේන. 

ගම් පුංච ඉනේරියයනේ වලිනේ එකකටවතේ එළිගයේ තිගයන ගභෞතික ගෙේවලේ 
අරගගන ගෙනේන බැරි බව ගතේරැම් ගනේන. ගම් ආයතන වලට ආගේනික 
කෘතය තිගයනවා. ඇගහේ කෘතය දැකීම විතරයි. ෙහමට අනුව දැකීම කියන 
කෘතයගයේ අේෙතේත ඇහැවතේ බාහිර රෑපවතේ තිගයනේන බැහැ. කනට 
පුළුවනේ අහනේන විතරයි. ඇසීම කියන එගකේ කනවතේ ශ්ේෙයවතේ 
තිගයනේන බැහැ. ගම් ර්මතාවය ගනාෙනේනා නිසා ඒවා අවිෙයාව මත 
සකසේගවන ගෙේවලේ.  

ඒ විදියට බැලුගවාතේ ඇසයි රෑපයි, කනයි ශ්ේෙයයි, නාසයයි ගනේයයි, 
දිවයි රසයි, කයයි ගඵාට්ඨඨේබයයි - ඔය ෙහය තමයි රෑප සේකනේය විදියට 
අපි භාරගගන තිගයනේගනේ. ඒ සියලේලකේම අර කරියා පහට අයිති නැහැ. 
දැකීම තුළ ඇහැ/රෑප හටගනේන බැහැ. දැකීම දැකීම බව ගනාෙනේනකමට 
අපි රෑප පනවනවා. දැනීම දැනීම බව ගනාෙනේනකමටතේ රෑප එකතු 
කරනවා. දැනුගනේ ගමාකකේෙ, දැනුගණ්ේ ගකාහාටෙ කියලා ගහාඳට බලනේන. 
හිතනගකාටයි ඒවා එකතු ගවනේගනේ. හිතන ගෙේවලේ දැනීමට අයිති ගවනේන 
බැහැ කියලා නුවණිනේ ෙකිනේන.  

ශරීරය විදර්ශනො කිරීම: දැනේ ගම් ගමාගහාගතේ තමනේගගේ ශ්රීරය 
තිගයනේගනේ ගමාන ඉරියේගවෙ කියලා ඇසේගෙක වහගගන බලනේන. 
වාඩිගවලා ඉනේනවා. ගකාගහාමෙ වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරයකේ තිගයනවා 
කියලා ෙනේගනේ? දැනීම් ටිකකේ තිගයනවා, ඊට අදාළව හිතනවා ගනේෙ? ඒ 
තිබුණ් දැනීම් සමග හිටගගන ඉනේන ශ්රීරයකේ හැදුගේ නැහැ ගනේ. ඒකට 
ගහේතුව හිටගගන ඉනේන ගකාට තිගයන දැනීම් ගවනසේ. හානේසිගවලා 
ඉනේන ගකාට තිගයන දැනීම් ගවනසේ. ඒගකනේ ගතේරැම් ගනේන අපි දැනීම් 
ටික දිහා බලලා තමයි ශ්රීරය තිගයන ඉරියේව දැනගනේගනේ. අවානය 
ගයාමුකරනේගනේ දැනීම් ටිකට, නමුතේ අපි හිතනේගනේ ශ්රීරය දිහා බලනවා 
කියලා. ඒක ගලෝකයට අයිති අගපේ පුරැෙේෙ. දැනීම් ටික ගැන කලේපනා 
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කරන ගකාට තමයි ශ්රීර ඉරියේව හෙනේගනේ. ඒ දැනීම් ටික ගවනේ කරලා 
ගතේගතාතේ ඒකට ශ්රීරයකේ කියනේන බැහැ. දැගනන ටික අනුව හිතන 
ගකාටයි ශ්රීරය හැගෙනේගනේ.  

දැනේ ඔය වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීර ඉරියේව ගම් ගමාගහාගතේ ගපගනනේගනේ 
ඇහැටෙ, හිතටෙ? හිතට. ඒ බව ගහාඳට ගතේරැම්ගනේන. ඇසේගෙක 
වහගතේතතේ අපි වාඩිගවලා ඉනේන ශ්රීරයකේ ගැන දැනගනේනවා. 
එතගකාටතේ ගම් තිගයන දැනීම් ටික නිසා අපට ශ්රීරය හෙනේන පුළුවනේ. 
එතගකාට ඇසේගෙක වහගගනතේ අපට කියනේන පුළුවනේ ශ්රීරය තිගයන 
හැටි, ඇසේගෙක ඇරගගනතේ කියනේන පුළුවනේ ශ්රීරය තිගයන හැටි.  

එගහනම් අපි ඇහැට ගපගනන ශ්රීරය දිහාෙ ඔය බලලා තිගයනේගනේ? 
නැහැ. මනසට ගපගනන ශ්රීරය දිහායි බලලා තිගයනේගනේ. දැනීම් ටික 
එකතු කරගගන හිගතනේ ශ්රීරයකේ සකසේ කරනවා. අපි හිතනේගනේ ගම් 
ගභෞතික ශ්රීරය දිහා බලනවා කියලා. නමුතේ හිගතනේ සකසේ කරපු ගෙයකේ 
දිහායි බලලා තිගයනේගනේ. හිගතනේ සකසේ කරපු එක සතරමහා ාතු 
ගවනේන බැහැ. ඒක මන-ම්ම-මගනාවිඤේඤාණ් මට්ඨටමකේ. ම්ම 
කියනේගනේ මගනෝමය ගෙයකේ. මනසට අරමුණ්ු ගවනේගනේ ම්ම මිසකේ 
සතරමහා ාතු රෑප ගනගවයි. අපි ගමච්චචර කලේ ගලෝකයට අයිති පුරැදු 
කරපු විදියට හිතනේගනේ ගභෞතික ශ්රීරය තමයි ඔය ගපගනනේගනේ කියලා. 
අපි කවදාවතේ අගපේ ශ්රීරය දැකලාතේ නැහැ, ෙකිනේනතේ බැහැ. නමුතේ අපි 
හිතාගගන ඉනේනවා දැකේකා කියලා.  

ඔය පරීකේෂණ්ය එක එක ආකාරයට කරලා බලනේන. දැනේ ගම් ගමාගහාගතේ 
තමනේගගේ මුහුගණ්ේ එක තැනකේවතේ ඇහැට ගපගනනවෙ? නැහැ. හැබැයි 
මුහුණ් ගමානවගගේෙ කියලා ඇහුගවාතේ නම් කියනේන පුළුවනේ ගනේෙ? 
තමනේට ගහාඳට ගපගනනවා. ඒ ගපගනනේගනේ ගකාගහටෙ? හිතට. 
එතගකාට හිගතනේ හෙපු මුහුණ් දිහා බලලා අපි හිතාගනේනවා සතරමහා 
ාතු මුහුණ් දිහා බැලුවා කියලා. නමුතේ බලනේගනේ ගමාකකේ දිහාෙ? 
හිගතනේ හෙන මුහුණ් දිහා. හීනයකේ දැකලා ඒක ඇතේත කරගගන වගගේ 
සිෙේධියකේ තමයි ගවලා තිගයනේගනේ.  

දැනේ ගම් ගමාගහාගතේ තමනේ ෙකිනේගනේ තමනේගගේ හිගතනේ හෙන මුහුණ් 
නම් ඒක අනිතේ අයට ගපගනනවෙ? නමුතේ අපි විශ්ේවාස කරනේගනේ අනිතේ 
අයට ගපගනන මුහුණ්ම මටතේ ගපගනනවා කියලා. තමනේට ගපගනන 
මුහුණ් අනිතේ අයට ගපගනනේගනේ නැහැ. ඒ ඇයි? තමනේට ගපගනන එක 
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තමනේගගේ හිගතේ නිර්මාණ්යකේ. නමුතේ ඒක හිගතේ නිර්මාණ්යකේ කියලා 
අපට සිහිය නුවණ් නැහැ. ඔනේන ඔතන තමයි පරශ්ේනය තිගයනේගනේ.  

අපට ආයතන ගැන සිහිය නුවණ් නැහැ. බුදුරජාණ්නේ වහනේගසේ ගෙේශ්නා 
කරනවා ගම් ආයතන වලට සිහිය නුවණ් පිහිටනේන කියලා. ගම් ආයතන 
වලිනේ අපව රවට්ඨටන හැටි අපි ෙනේගනේ නැහැ. විඤේඤාණ්ය කියන 
මායාකාරයාගගේ තරම දැනේ ගපගනනවා ගනේෙ? තමනේගගේ මුහුණ් කියලා 
ගෙයකේ ගපනේනනවා, ඒකතේ මැජිකේ එකකේ! තමනේගගේ ශ්රීරය කියලා යමකේ  
ගපනේනනවා, ඒකතේ මැජිකේ එකකේ! මායාවකේ. ගම් ගමාගහාගතේ 
ගපගනනේගනේ තමනේගගේ මනගසේ නිර්මාණ්යකේ විතරයි. ඒ බව අපට 
වැහිලා තිගයනේගනේ. ගම් ගමාගහාගතේ අවිෙයාගවනේ පැනගවන 
නාමරෑපයකේ ගපගනනවා මිසකේ ඇතේතට රෑපයකේ ගපගනනේගනේ නැහැ. 
ඒක නමට රෑපයකේ - නාමික රෑපයකේ.  

එතගකාට ගම් හිතට ගපගනන එකට අපි හැමතිසේගසම සතරමහා ාතු 
රෑපයකේ සම්බනේ කරනවා. හිතට ගපගනනේගනේ සතරමහා ාතු රෑපයකේ 
ගනගවයි. ඒක හීන මාතරයකේ වගගේ. තමනේට විතර නම් ගපගනනේගනේ ඒක 
හීනයකේ. අනිතේ අයට ගපගනනේගනේ නැහැ. හීනය හීනයකේ බව ගනාෙනේන 
හිනේදා අපි ඒකට සතරමහා ාතු රෑපයකේ සම්බනේ කරනවා. ගම් නාම 
ර්ම ටිකට රෑපයකේ ගැටගහලාමයි අපි ජීවතේ ගවනේගනේ. ගමාකකේ හරි 
සිහිගවන ගකාට ඒකට රෑපයකේ ගැටගහලා ඉවරයි.  

එළිගයේ තිගයනවා කියලා හිතන ගෙයකට අපි ගම් හිගතේ හැගෙන රෑපය 
සම්බනේ කරනවා කියලා අපට ගපගනනේගනේ නැහැ. ඕක තමයි නාමරෑප 
ගැටය. හිගතේ හැගෙන එකට බාහිර ගලෝකගයේ තිගයනවා කියලා අපි 
හිතන රෑපයකට ගැටගහනවා. දැනට මුලේ මට්ඨටගම්දි ගලෝකගයේ තිගයන 
එකකේ සම්බනේ කරනවා කියලා හිතගනේන. නමුතේ බාහිරගයේ රෑප 
තිගයනවා කියලා අතේෙකිනේන අපට ආයතන නැහැ. ආයතන පහට 
යම්කිසි ගෙයකේ ඉපැෙේෙවීගම් හැකියාව තිගයනවා. හැබැයි එළිගයේ තිගයන 
ඒවා අරනේගෙනේන බැහැ. ගමතැනිනේ ඉදිරියටතේ විෙර්ශ්නය කරනේන 
තිගයනවා. නමුතේ දැනට ගම් ටික කරලා බලනේන. 

ඇතේත ෙකින ගකාට ෙහම ගැඹුරිනේ විමසන අයට ගම් කරැණ්ු ගබාරැ 
කියලා කියනේන බැහැ. ඒක තමයි ෙහගම් එහිප්ස්සික ගුණ්ය. ගම්වා තමයි 
අපි නුවණිනේ විමසිය යුතු තැනේ කියලා තමයි මට කියනේන තිගයනේගනේ.  

හැම ගෙනාටම ගතරැවනේ සරණ්යි! 
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කතෘගගේ ගවනතේ ගපාතේ 

 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 1 - පටිච්චචසමුපේපාෙ සාකච්චඡා. 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 2 - මයම පරතිපදාව (මේගෙ සූතරය ඇසුගරනේ). 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 3 - අනිච්චචසඤේඤා සූතරය. 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 4 - තේගජා සමනේනාහාගරා (මහා හත්ථථිපගදාපම 
සූතරය ඇසුගරනේ). 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 5 - සතරමහා ාතුගේ සතර ආකාරය 
(මූලපරියාය සූතරය ඇසුගරනේ). 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 6 - ගලෝගකෝතේතර දැකේම සඳහා 
කායානුපසේසනාව. 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 7 - උණ්ේණ්ාභබරාහේමණ් සූතරය. 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 8 - පුේගබ අනනුසේසුගතසු ම්ගමසු 
(කච්චචානගගාතේත සූතරය, මුපිණ්ේඩික සූතරය සහ 
අනාථපිණ්ේඩිගකාවාෙ සූතරය ඇසුගරනේ) 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 9 - උපාදාය අසේමීති ගහාති ගනා අනුපාදාය (උදායි 
සූතරය, වීගණ්ාපම සූතරය සහ ආනනේෙ සූතරය ඇසුගරනේ) 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 10 - ආයතන මුළාව (යමක සූතරය, 
මාලුඞ්ඛයපුතේත සූතරය සහ කාළකාරාම සූතරය ඇසුගරනේ). 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 11 - නිගරාග ඤාණ්ුං (ආනාපානසති සූතරය, 
අට්ඨඨකනාගර සූතරය සහ උෙයේබඤාණ් නිෙේගෙසය ඇසුගරනේ) 

• බුදු ෙහම දැක ගනිමු 12 - ඇතිවීම නැතිවීම සහ පටිච්චචසමුපේපනේන 
බව අතර ගවනස (සමිෙේධි සූතර ඇසුගරනේ) 

ගමම ගපාතේවල අනේතර්ජාල සුංසේකරණ්ය (pdf) සහ සාකච්චඡා ^mp3& ශ්රවණ්ය /බාගත  
කිරීම සඳහා පහත සඳහනේ ගව් අඩවියට පිවිගසනේන  
To download mp3, right click and select the save as option. 

http://ravi.harimaga.com     

     
ඔබගගේ පුණ්යානුගමෝෙනාවකේ සහිතව ගපාතේ නැවත මරුණ්ය සඳහා කතෘ අමතනේන. 

 

http://ravi.harimaga.com/
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භොවනො/ධර්ම සොකච්ඡො වැඩසටහන් ප්ැවැත්කවන ස්ථොන 
 
 

1&  fld<U 
iEu fikiqrdod Èkhlu  
fm'j' 8'30 isg m'j' 1'00 olajd 
iqNødrdu úydria:dkh - .ïiNd ykaÈh" kqf.af.dv' 

 
2)  මොතර 
සෑම මසකම සතිගයේ පළම ුඉරිදා දින 
fm'j' 9'00 isg m'j' 4'00 olajd 
zch ksjiZ - ud;r fndaê wdrlaIl iNdfõ Ndjkd uOHdia:dkh 
l=udr;=x. udj; ^kQfm ykaÈfhka yefrkak&" ud;r' 
úuiSï(  foaYnkaOq fla' Ô' uqksodi uy;d  - 071 4438 747  

 
3&  ud;f,a   
iEu uilu i;sfha ;=kajk bßod Èk 
m'j' 1'00 isg m'j' 4'00 olajd 
fnda.yfldgqj úydrh  
úuiSï( cd,sh uy;d - 066 222 2083 

 
4&  l=reKE., 
iEu uilu i;sfha ;=kajk bßod Èk 
fm'j' 8'00 isg fm'j' 10'00 olajd 
ñf,akshï isá" l=reKE., 
úuiSï( uqÈ;d uyතේñh - 077 7946 578 

 

 

 

ර්ම දානයකේ වශ්ගයනේ ගමම ගපාතේ නැවත මුරණ්ය ගකාට ගනාමිගලේ ගබදාහැරීමට 
ඕනෑම අගයකුට අවසර ඇති අතර මුෙලට විකණිීම සපරුා තහනම්ය. 

 


