ඡස්සු ල ොල ො සමුප්පන්ලනො

පුජ්ය පොද මොන් ඩව

සුදස්සන ස්වොමීන්වහන්ලස්

ඡස්සු ල ොල ො සමුප්පන්ලනො

පුජ්ය පොද මොන් ඩව

සුදස්සන ස්වොමීන්වහන්ලස් විසින්

2017 ඔ ්ල ෝම්බර් 06 දින බ ංල ොඩ දී සහ
2017 ලදසැම්බර් 16 දින රොජ්ය ිරිය ජ්යයල ් රොරොමලය් දී
පව ්වන ද ධර්ම ලද් නො ඇසුලරන් සිදු
ධර්ම
සං නහයයි

පුජ්ය පද මොන් ඩව

සුදස්සන ස්වොිනන්වහන්ලස්

පළමු මුද්රධණය - 2018 පපබරවාරි
(පිටපත් 6,000)

ධර්ම දානය පිණිසයි
පමම කෘති එළිදැක්වීමට මුදලින් ආධාර කල හා නන් අ ුරින්
උපකාර කළ පින්වතුන්ට පමම ධර්ම දානම කුසලප න්
චතුරාර් සතට ධර්ම අවපබ ධ වීමට පාරමිතාවක්ම පේවා.

ලසෝදුප ් බැ ීම
රාජකී

පණය්ඩිත, ශාස්තයපති පුජටපාද පකාත්මපල් කුමාරකස්සප
ස්වාමීන්වහන්පස්

පිටප ්

ිරීම

බංගලාපද්ශප ් බුද්ධපජ ති හිමි
නිමන්ත නිපර ධ ලි නගම

පිටප ්

බො ැනීමට

පිටපක ට්පට් කුමාර් පයනාන්ු  මහතා - 077 7802007
පහ මාගම - 011 2752352
මහනුවර - පක් ද ානන්ද මහතා - 077 7665198
මාතපල් පබ ගහපකාටුව විහාර - 071 4466838
මාතර පක්.ජි. මුනිදාස මහතා - 071 4438747 - 077 3295174

පන ො නය
කුමාර් පයනාන්ු  මහතා , පිටපක ට්පට්
(පිටපතක මුද්රධිත වි දම ර 48/=)

මුද්රිණය
පකාලිටි පයින්ටර්ස්,
17/2 ප ඟිරිවත්ත පාර, නුපග්පගාඩ
ු .ක: 011 4 870 333

2017–12-16 දින රොජ්ය ිරිලය්දී සිදු
න ුම්හ සු නය ඇසුලරන්
සිදු
ධර්ම ලද් නොව

නලමො

ස්ස භ වල ො අරහල ො සම්මො සම්බුද්ධස්ස..

අති
පගෞරවනී
අපපග්
විහාරාධිපති
නා ක
මාහිමිපාණයන් වහන්පස් වරක් පයමු ව ඩමවා වදාළා ව සි ුමම
මහා සංඝරත්නප න් අවසර ි. පිංවත් සිල් මෑණිවර වරක් පයමු
ශයද්ධා ස්පපන්න කාර ණික පිංවතුනි. ප්ප පිංවත් සි ුම පදනාම
දැන් ප්ප සදාන්ප පවන්පන් සසර ු ක්ගිනි නිවීම පිණිස පලාවුතුරා
බුු රජාණයන් වහන්පස් අපි පකපරහි අනුක්පපාපවන් පද්ශනා කළ
සද්ධර්මප න් බිඳක් ශයවණය
කරන්න. ඉතින් අද ප්ප
පද්ශනාව, ප්ප විදිහට පවත්වන්නත් විපශ්ෂ අරමුණයක් තිප නවා,
පහ්තුවක් තිප නවා.
තම ි පිටපක ට්පට් අපප් නිහාල්
රණයසිංහ මහත්මා සහ නීලමිණි රණයසිංහ ම තිණි පදපලපග්
ආරාධනාපවන්.
නිහාල් රණයසිංහ මහත්මාපග් මෑණිප මි
පරපලාව ගිහිල්ලා මීට වසරකට කලින්.
ඉතින්
මි පරපලාව ගි මෑණි න්ට පිං අනුපම දන්
කරන්න ඕපන් කි න කලණය සිතින්
අ සදාන්ප කළා පගදර
ධර්ම පද්ශනාවක් ලෑස්ති කරලා පිං අනුපම දන් කරන්න. පස්පස්
පිංවතුන් තීරණය කළා ‘අපි කීපපදපනක් පනපව ි, ප්ප සසර
ු ක්විඳින, සසර ු කින් එපතර පවන්නට ක මති පබාපහ
පදපනකුට ඉඩ අවස්ථාව හදලා දීම ි අපප් සත්පුර ෂකම වි
ුත්පත්’ කි න එක කල්පනා කරලා, ප්ප වපග් පපාු  ස්ථාන ක්
පත රාපගන ඕපගාල්ලන්ට, ප්ප පිංවතුන්ට අද බණය පද ක්
අස්සන්නට, අහන්නට කට ුතු සකස් කරලා ු න්නා. අපි
පබාපහ පදපනක් පබාපහ පවලාවට හිතන්පන් ‘අපප් මෑණිප
හිටපු ත න පගදරම බණය කි න්න ඕපන්. ඉඩ තිබුණයත් න තත්
කමක් නෑ’ කි න ත නකින්.
නමුත් ස්තුතිවන්ත පවන්නට ඕපන්
පදපලට, අර්ථ
දිහා බලාපගන කට ුතු කිරීම ග න. පබාපහ පදපනකුට
ආදර්ශ ක් පිණිස ි මං ප්ප ටික මතක් කපළ් . අපි මක් කරන
1

පකාට එ ින් සිද්ධපවන අර්ථ දිහා ි බ ලි
ුත්පත්. අපප්
මෑණි න්ට පිං අනුපම දන් කරන්න න්ප ක පගදරදී කළත්,
පන්සපල්දී කළත්, පකාපහදී කළත් අර්ථ ි සිද්ධ වි
ුත්පත් .
ක සිද්ධ කරන පකාට අපිට, පබාපහ පදපනකුට පබාපහ
හපතක් පවන ආකර ට කරන්න පුළුවන් න්ප ක පගාඩාක්ම
වටිනවා. එබඳු ව සත් අදහසක් මුල්කර පගන ි අද ප්ප
පද්ශනාව පවත්වන්පන්. ඉතින් පිංවතුන්ට මුලින්ම එක
කාරණයාවක් මතක් කරනවා. ප්ප පද්ශනාවන් ස්වභාවප න්ම
ටිකක් ග ඹුර ි. සාමානටප න් එදිපනදා කතාකරන, ගතපවන
අපප් ජීවිත ට අපහසුවකින් පතාරව පත්පරනවා අඩු ි.
නිසා
ප්ප පද්ශනා කරන ධර්ම ඉතාම උවමනාපවන්, සකසා පහාඳට
අහන්න කි න ධර්ම අවවාද මුලින්ම මතක් කරනවා.
කුමක් නිසාද අපි තර්ප උවමනාවකින් ඕනෑකමින් ප්ප
ධර්ම ශයවණය කට ුත්පත්? පිංවතුනි, පවන පමාකුවත් හින්දා
පනපව ි. ප්ප සසර ු ක නිසා. ප්ප සසර ු කින් ග ළපවන එකම
උපා , එකම කයම බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නලා දීලා
තිප නවා.
උපා ,
කයම ඉස්පසල්ලාම අහලා දැනගන්නට
ඕපන්. පයඥාවව පයධාන වශප න් එක පරි ා කින්, කයම කින්
පකාටස් තුනකට න්ප කරනවා. ශය තම පයඥාව, චින්තාම පයඥාව,
භාවනාම
පයඥාව කි ලා. ශය තම
පයඥාවව කි ලා කි න්පන්
කලටාණය මිතය සසුපරන් සද්ධර්ම අසා දැනගන්නට ඕපන්.
චින්තාම පයඥාව කි ලා කි න්පන් අහලා දැනගත්ත පද් නුවණින්
තමතමන් විසින් පමපනහි කරන්නට ඕපන්.
පමපනහි කරන
පකාට උපදින නුවණය. න වත න වත බණය අහමින්, න වත
න වත
ධර්ම නුවණින් හිතමින් කට ුතු කරන පකාට,
එකතුපවන පිපරන පයඥාවවට කි නවා භාවනාම පයඥාව කි ලා.
ඉතින් ‘පස තාපත්ති අංග’ කි න පකාට පස වාන් ඵල ට
ප මිපණයන්න අංග හතරක් තිප ි. එ ින් කර ණයු පදකක්
බාහිපරන් ල පබන්නට ඕපන්. කලටාණය මිතය සසුර, සද්ධර්ම
ශයවණය . තමන් තුලින් ධර්මතා පදකක් පිපරන්නට ඕපන් .
ප නිපසා මනසිකාර , ධර්මානුධර්ම පයතිත්ති . කලටාණය මිතය
සසුපරන් අසා දැනගත්තා ව ආකාර ට නුවණින් පමපනහි කරන
එකට ි ප නිපසා මනසිකාර කි ලා කි න්පන්.
පමපනහි
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කරන ධර්ම තමන්ට පපනීමට, දැකීමට උපකාර පිණිස, සීල ක
පිහිටලා චිත්ත භාවනාවක් කරන එකට ි ධර්මානුධර්ම
පයතිපත්ති කි ලා කි න්පන්. එතපකාට පමන්න ප්ප උපා
හ ර පවන උපා ක් නෑ ප්ප සසපරන් මිපදන්නට; ප්ප සසර
ු කින් එපතර පවන්නට. ඉතින් ශය තමප න් න ත්ත්ප අසා
දැනගත
ුතු නුවණය අසාම දැනගත
ුතු ි. පමත නදී
පකපනකුපගන් අහන්පන න තුව ප්ප නුවණය පහළ කරගන්න
පුළුවන්කම තිප න්පන් ස්පමා ස්පබුු රජාණයන් වහන්පස්
නමකටත්, පපස් බුු රජාණයන් වහන්පස් නමකටත් පමණයම ම ි.
එ ිට පමහා සසපරන් එපතර පවන උපා අසා දැනගත ුතුම ි.
ප්ප පල කප ් අපි ඉපු නා. අපි ජීවත් පවනවා. අපි
ම පරනවා. කාපගන්වත් සහුපේ න ත්ත්ප හීපනකින්වත්
දන්නවාද අපි ප්පක ක රපකනවා කි ලා? ක රපකන පල ක
තුළ ඉන්න අපි පකන් පිටත අත්දැකීමක් සති පකපනක්
කිේපවාත් විනා එපහම න ති න්ප, කවදාවත්ම ප්ප පල ක
ක පරපකනවා කි ලා අපි දන්පන් නෑ. අපිට පත්පරන්පන් නෑ
ක. වපග් අවිදටාව නම ති පක ෂ සතුපළ්ම ඉපදිලා හ දිලා
ව ඩිලා ජීවත්පවලා එපක් සතුපළ්ම මි න පල ක ට, අපිට
අපප් ජීවිතප ් අවිදටාව කි ලා ධර්මතාව ක් තිප නවා. ක
සතුපළ් ඉන්පන් කි ලා දන්පන් නෑ. ක රපකන පල ක ක්
සතපළ් අපි ඉන්පන් කි න එක අපි දන්පන් නෑ වපග් , අපි
දන්නෑ අවිදටාව සතුපළ් ඉන්පන් කි ලා. ඉතින් ප්ප ක රපකන
පල කප න් එහාට ගිහිල්ලා ප්ප පල ක ක රපකනවා කි ලා
දැකපු පකපනක්පග් පණිවිඩ අහගත්පතාත් තම ි තමන්ටත්
අත්දැකීම කවදා හරි ලබාගන්න නවා න්ප න්න පුළුවන්කම
තිප න්පන්.
වපග් ප්ප පල කප න් එළි ට ගි පකපනකුපගන්ම
ප්ප පල කප න් එපිට තිප න සත්ත අසා දැනගන්නටම
පවනවා. ක පල ක සතුපළ් ඉන්න පකපනකුට පග චර නෑ.
ඉතින්
නිසා ප්ප පද්ශනාවන් තුළින් පපන්නන්පන්,
බුු රජාණයන් වහන්පස් ප්ප පල කප ් හ මදාම ප වතුනු , හ මදාම
පවතින ත් පල ක ාට පනා පපපනන පල පක්ම සත්තක්.
පිටත පද ක් පනපව ි. ඉතින්
ධර්මතා ටික අපිට පත්පරන්න
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න්ප අපි පහාඳට සකසා අහන්නට ඕපන්. සසපරදිත් අපි
පකපලස් පගපවන, නීවරණය න්ට හිත පනාව, ධර්ම අහලා
හිත පුර ු  පුහුණයු කරලා තිප නවා අඩු ි. ඉතින්
නිසා
ඕනෑකමින් සහුවත් මතක තිප න්පන් පබාපහ ම ටික ි.
එතපකාට නුවමනාපවන් සහුපවාත් පකාපහාමවත් මතක
රැපදන්පන් න ති පව ි. නමුත් ආශයව වලට හිත, නීවරණය
ධර්ම න්ට හිත වචන ක් ගත්පතාත් නික්ප අහකින් නපකාට
සහුනත් පහාඳට මතක තිප ි.
නිසා හ මපදනාම පහාඳට
අහන්න කි න එකත් මතක් කරනවා.
තර්ප උවමනාපවන් අහලා ප්ප ධර්ම අපි අවපබ ධ
කරගන්න ඕපන් පවන කිසිම පද ක් නිසා පනපව ි. අපප්
ජීවිතවල පවතින ු ක නිසා. ු ක් සහගත බව නිසා. බුු රජාණයන්
වහන්පස් පපන්වා වදාළා “මහපණයනි, සසර අති දීර්ඝ ි. අති දීර්ඝ
සංසාරප ් මුල් පකලවරක් පපපනන්පන් නෑ, පනවන්න පුළුවන්
කමකුත් නෑ. අවිදටාපවන් ව හිලා, තණය්හාපවන් බ ඳිලා පබාපහ
කල් සසර සවිද්දා.
සසපර් සවිදින ගමපනදී, තමන්පග් මව
පවනුපවන් අඬපු කඳුළු සතර මහා සාගර ජල ට ව ඩි ි. ු ව
පුතා සපහ දර සපහ දරි කි ලා පමපහම පපන්නුවා”. එච්චර
සසර අපි ු ක් විඳලා තිප නවා, ු ක් විඳපු අ . නමුත් භවප න්
ව හිලා නිසා අපිට පපපනන්පන් නෑ. පනාපපපනන නිසා
අතීත ත් අතහරින්න. ප්ප සසර හිටිප ාත් අ්පමා තාත්තා
සපහ දර ා මළ ු කට අඬන්න පවනපකාට, අඬනපකාට
එකතුපවන්න තිප න කඳුළු සතර මහා සාගර ට ව ඩි ි. එබඳු ව
සසර ගති ත් ඔපඩාක්කුපේ ති ාපගන ි අපි හ ම පකපනක්ම
ඉඳපගන ඉන්පන්. නමුත් කත් පපපනන්පන් නෑ.
හින්දා
කත් අතහරින්න.
ප්ප ජීවිතප ්ම සිහි කරලා බලන්න - පුංචි කාපල් ඉඳන්
ප්ප ත න දක්වා කා ිකව, මානසිකව පමාන තර්ප ු ක් පදා්පනස්
අපිට විඳින්න පවන්න සත්ද කි ලා. නමුත් පගවිලා හින්දා කත්
ප ත්තකින් ති න්නපක . පහට දවසදී, අනාගතප ් පනපව ි ප්ප
ජීවිතප ් පහට දවපස් පමාන පමාන පද්වල් අපප් ජීවිත ට
පවන්න තිප ිද, පමාන පමාන විදිපහ් අපිට ු ක් උර ම පව ිද
දන්පන් නෑ. එබඳු ත නක ි අපි ඉන්පන්. නමුත් තවමත් දින
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සවිල්ලා න ති නිසා කත් ප ත්තකින් තබන්නපක . අපි ප්ප
ටික විතරක් බලමු: මං ළඟට එක වවදට ශිෂටප ක් සවිල්ලා
සහුවා - “ස්වාමින් වහන්ස, ඉතින් අමුතුපවන් ු ක කි ලා එකක්
මට පත්පරන්පන් නෑ. ු කක් ඉතින් ජීවිත ට නෑපන්” කි ලා.
ඉතින් ප්ප ටික මම මතක් කරන්පන් ඕපගාල්ලන්ටත් සමහර
විපටක පලාකුවට ජීවිතප ් ු ක දැපනන්පන් න තුව සති.
බුු රජාණයන් වහන්පස් ජීවිත ක් ු ක ි කි න්පන් පේදනා
අර්ථ කින් පනපම ි. විඳින බවකින් පනපම ි. පහාඳට මතක
තබාගන්න අනාථ අර්ථ කින්. බයහ්ම පල කප ් බයහ්ම ාත්
ු පකන් මිදිලා නෑ කි ලා පනවන්පන් විඳින අර්ථ කින්
පනපම ි. එ ාත් අනාථ අර්ථ කින්. එත න හිටි ාට සසර
ප ව ත්මට උර මක්කාරප ක්ව ි ඉන්පන්. ඉතින් මම
වවදට
මහත්ත ාපගන් එක පද ක් විතර ි සහුපේ. පහාඳ ි, ු ක න ති
න්ප මම දැන් ඔබතුමාට බ නපගන බ නපගන බ නපගන
ගිප ාත් ඔබතුමාපග් හිත රිපද ිද න ද්ද? හිත රිපද ි. හිතට ු ක
එ ිද න ද්ද? ු ක එනවා කිවුවා.
කි න්පන් ඔබතුමාව ු ක්
කරනවාද, ු කක් පනාඑන විදිහට කතා කරනවාද කි ලා අ ිති
තිප න්පන් කා ගාවද? මං ගාව. තමන්පග් ජීවිතප ් ස පට පත්
කරන පද් පහ ු කට පත් කරන පද් තිප න්පන් අනුන් අපත්
න්ප තමන් අනුන්ට වහල්ද, නිවහල්ද? වහල්. වහල් බව ු කක්ද,
ස පක්ද? ු කක් කිේවා. එපහන්ප එපහම දකින්න ජීවිතප ් ු ක ි
කි න්පන් ප්ප අර්ථප න්.
නිසා ඕපගාල්ලන්ටත් මතක් කරන්පන් අර අතීත ු ක්,
පනාප මිණි අනාගත ු ක් තිප නවා න්ප ඔක්පක ම ප ත්තකින්
තබන්න. දැන් ප්ප පමාපහාපත් පද්ශනාව නතර කරලා මං
ඕපගාල්ලන්ට බ න්පනාත් හිත රිපද ිද, න ද්ද? හිත රිපද ි.
ඊගාවට මම පනාබ න්නත්, ඕපගාල්ලන්පග් පගදර ඉන්න අ
හරි, අසල්ව සිප
හරි තවත් ඥාවතී හිපතෂි කවුර හරි
ඕපගාල්ලන්ට බ න්පනාත් හිත රිපද ිද න ද්ද? හිත රිපදනවා.
එතපකාට එපගාල්පල පයි වචන කතා කපළාත්? හිත පහාඳ ි.
එතපකාට ඕපගාල්ලන්පග් හිත රිද්දලා, ඕපගාල්ලන්පග් හිතට
ු කක් එන විදිහට කට ුතු කරනවාද, ස පක් එන විදිහට කට ුතු
කරනවාද කි න එක තිප න්පන් කා අපත්ද? ඕපගාල්පල
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අපත්ද, අනුන් අපත්ද? අනුන් අපත්. ඔපේ ජීවිතප ් ස ප ු ක්
පදක තීරණය කරන්පන් අනුන් න්ප ඔබ අනුන්ට වහල්ද
නිවහල්ද? වහල්. වහල් බව ු කක්ද, ස පක්ද? ු කක්.
එපහන්ප අතීත අනාගත ු ක් ප ත්තකින් තබන්න. දැන්
පකනා පකනා සිහිපත් කරගන්න. මපග් ජීවිතප ් ස ප ු ක් පදක
අනුන්ට භාරදීලා තිප න ප්ප ප ව ත්මටම නින්දා පේවා! ප්ප
මානසික මට්ටපමන් න ත්ත්ප ප්ප මපග් ජීවිතප ් ස ප ු ක් පදක
අනුන් තීරණය කරන ප්ප ප ව ත්ම ම ි ු ක පන්ද කි ලා
දකින්න. මට ඕන පවලාවක භ න තුව මම ස පප න් ඉන්නවා
කි ලා කාටවත් ඉන්න බෑ. ස ි ? අනුන් අපත්පන් තිප න්පන්
තමන්පග් ස ප ු ක්. අනුන්ට ඕපන් පවලාවක තමන්ව ු ක්
කරනවා න්ප ු ක් කරන්න පුළුවන්කම තිප ි. ස පවත් කරන්න
පුළුවන්කමත් තිප ි. ඊට පස්පස් තමන් පරිහරණය කරන
වාහන හ ප්පිලා කුඩු වුපනාත්, පගවල් පදාරවල් න ති වුපනාත්,
රන් රිදී මුතු ම ණික් බඩු ඕවා පහාර ගත්පතාත් තමන්ට ු ක
එනවාද න ද්ද? ු ක එනවා. වා පහාර පනාපගන, වා තව
කවුර හරි පගනත් දැ්පපමාත් හිත සතුටු පවනවාද න ද්ද? සතුටු
පවනවා.
තමන්පග් ජීවිතප ් ස ප සතුටු පදක තීරණය පවන්පන්,
තීරණය කරන්පන් තව බඩු මුට්ටු න්ප
බඩු මුට්ටු ටිකට
අනුන්ට ඕපන් පද ක් කරන්න පුළුවන්. ඕපන් පද ක් කරලා
තමන්ට රිද්දන්න පුළුවන්. තමන්පග් ජීවිතප ් ස ප සතුට පදක
තව බඩුමුට්ටු වලට භාර දීලා න්ප තිප න්පන්, තමන්පග්
ජීවිතප ් ස ප සතුටු පදක අනුන්ට භාර දීලා අනාථ වුනා වපග්ම
තමන්පග් ජීවිතප ් ස ප සතුට පදක බඩු මුට්ටුවලට භාර දීලා,
වා ක පඩනපකාට ු ක්පවනවා. පහාඳට තිප න පකාට
සතුටුපවනවා කි ලා
විදිහට පවතින බඩුමුට්ටු වලට
වහල්පවලා පවතින ප්ප ජීවිත ට නින්දා පේවා! කි න අදහසක්
සතිකර ගන්න.
බුු රජාණයන් වහන්පස් අපිට පාර පපන්නුපේ ප්ප පල පක්
කිසි පකපනකුටවත්, කිසි පද්කටවත් තමන්ව ස පවත්
කරන්නවත්, ු ක් කරන්නවත් බ රි, කිසි පද්කට කිසි පකපනකුට
වහල් පනාවුනු, නිවහල් මනසක් හදාගන්පන් පකාපහාමද කි න
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එක ි. බලන්න ඔපේ ජීවිතප ් ස බ වින්ම කිසිම පවලාවක
ධර්ම
පවනුපවන්වත් කෘතිම පවන්න එපා. අපන්, අපි
ඉපපදනවා, පලඩපවනවා කි කි ා හිතහිතා ඉන්න එපා.
ස බෑවටම අද ඕපගාල්ලන්පග් ජීවිතප ් ස ප ු ක් පදක
තිප න්පන් තව බාහිර බඩුමුට්ටු ද්රධවට කාරණයා සහ පුද්ගලප
අපත්ද න ද්ද කි ලා පහාඳට බලන්න.
එපහන්ප
බඩුමුට්ටු වලට,
පුද්ගල න්ට අපි බ ඳිලා,
අපි වහල්පවලා න්ප ඉන්පන්
වහල් බවම ු කක් කි ලා
බුු රජාණයන් වහන්පස් ු ක් සතට පපන්නුපේ විඳින අර්ථප න්
පනපම ි. අනාථ අර්ථ කින්.
ක එපහමද න ද්ද කි ලා
ඕපගාල්පලාම බලන්න තීරණය කරලා. ්පකිසි පකපනකුට ප්ප
බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නපු ධර්ම අවපබ ධ කරගන්න
පුළුවන් න්ප
අවපබ ධ තුළින් එ ා මිපදන්පන් පමන්න ප්ප
වහල් බවින්. එ ාව රිද්දවන්න, ු ක් කරන්න, ප්ප පල කප ් කිසිු 
පද ක්, කිසිු  පුද්ගලප කුට පුළුවන් කමක් නෑ.
එ ාව ස පවත් කරන්න, සතුටු කරන්න ප්ප පල කප ්
කිසිම පකපනකුට, කිසිු  පුද්ගලප කුට පුළුවන්කමක් නෑ. එ ාම
දන්නවා මම සතුටු පවනවා න්ප, සතුටු පවන්පන් පකාපහාමද,
ු ක්පවන්පන් පකාපහාමද? කි ලා තමන්ට සතුටු උපදවාගන්නත්
පුළුවන්, ඕපන් න්ප ු ක උපදවාගන්නත් පුළුවන්. තමන් ගාවම ි
තිප න්පන්. ඉතින් ු ක තමන්ට ක මති න ත්න්ප ු ක තමන්ට
නපුදවාපගන ඉන්න පුළුවනි. ස ප තමන්ට ඕපන් න්ප හ ම
පවලාපේ ම ස පවත්වම ඉන්න පුළුවනි. කුමක් නිසාද? අපි
කාටවත් වහල් පවලා න ති නිසා. ඉතින් පමත නදී ්පකිසි
පකපනක් සි ුම ු කින් මිු ණයා කි ලා කි න්පන්,

‘‘ඵුට්ඨස්ස ල ෝ

ධම්ලමහි - චි ් ං යස්ස න

අලසො ං විරජ්යං ලෙමං - එ ං මඞ්

ම්ප ි

මු ් මං’’

ලාභ, අලාභ, ස, අ ස, නින්දා, පයශංසා, ස ප, ු ක් කි න
පල ක අනුව පවතින ධර්මතා අටක් තිප නවා. ප්ප ධර්මතා
අට පල ක අනුව පවති ි. පල ක අනුව පවතින ධර්මතා අට
අනුව පවතින මනසට කි නවා පල ක
කි ලා. පල පක්
7

පවතින ධර්මතා අපටන්
ුක්ත පකනා පල ක ා කි ලා
කි නවා. ්පකිසි පකපනකුට ප්ප ධර්මතා අපට් පනාස ලී,
ක්පපා පනාවී ඉන්න පුළුවන් න්ප, පශ ක න ති ත නකට
පත්කරගන්න පුළුවන් න්ප, පමන්න ප්පක උතු්ප මංගල
කාරණයාවක් කි ලා පපන්නුපවත් ඔන්න ඔ අර්ථ ම ි. ප්ප
පල කප ් කිසි ද්රධවට කට, කිසි පකපනකුට ු කක් පදන්නවත්,
ස පක් උපද්දවන්නවත් පුළුවන්කමක් නෑ. එ ා දන්නවා එ ාපග්
ජීවිතප ් ස පවත් කරගන්න හ ටි. එත නදී ප්ප නිවහල් මනසක්
ප්ප ජීවිතප ්ම හදාගන්න බුු රජණයන් වහන්පස් මඟ කිේවා මිසක
මරණයප න් පස්පස් ල පබන විමුක්ති ක් පපන්නුවා පනපව ි .
ප්ප පද්ශනාවට පවනම පපාඩි පකාටසක් එකතු
කරන්න්ප ප්පකට. ඕපගාල්පල
හ ම පදනාපග්ම ව ඩි
අවපබ ධ සඳහා. පිංවතුන් දන්නවාද පුද්ගලප ක් සත්වප ක්
පකපනක් හ ටි ට ගත්තහම පල කප ් අපි අපප් ජීවිත ට ු ක
එන්පන් පකාපහාමද කි ලා? අපප් ජීවිත කට ු ක එන්න පයධාන
කයම පදකක් තිප නවා. පහාඳට මතක තබාගන්න. කිසි කපලක
පවනස් පවන්පන් න ති නටා ක් තිප නවා. පකපනකුපග්
ජීවිත ට ු ක එන්න පයධාන කයම පදකක් තිප නවා.
1. පන

නැ ි ම නිසො ් දු

2. ල ල ස් නිසො ් දු

එනවො.

එනවො.

කි ලා කයම පදකක් තිප නවා. පයතට කි ලා කිේපේ,
ආහාරපාන, පගවල් පදාරවල්, සඳු්ප ප ළඳු්ප, පබපහත් පහ්ත් .
භික්ෂන් වහන්පස්ලාට න්ප කි නවා ඕකට සිවුපස කි ලා.
චීවර, පිණය්ඩපාත, පස්නාසන, ගිලන්පස. ඕකම තම ි ගිහි අ ටත්
පගවල් පදාරවල්, ආහාර පාන, සඳු්ප ප ළඳු්ප, පබපහත් පහ්ත්,
කි ලා කිවුවහම ඔ
ටික. තමන්පග් පදමේපිප
තමන්ට
අසත්පුර ෂ ිද? නෑ. සත්පුර ෂ ි. ඕපගාල්ලන්පග් සස් පදක
පාදපු ගුර වර
අසත්පුර ෂ ිද? සත්පුර ෂ ි.
පගාල්පල
ඕපගාල්ලන්පග් ජීවිත ට අර්ථ ක් කපළ් න ද්ද? කරලා තිප ි.
පමාකද්ද
අර්ථ ? පදමේපි න්පගන් ගුර වර න්පගන් තමන්ට
ල පබන්පන් පමාකද්ද? පහාඳට බලාගන්න, පදමේපිප ,
ගුර වර අපිට කලටාණය මිතයප වුපන් පයතට පහසුකම, න තිකම
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නිසා ු කක් එනවා න්ප
ු ක ආවරණය කරලා පදනවා
පදමේපිප ා ි, ගුර වර ි. නිසා ු පක් එක ප තිකඩක් වහනවා
අපප් ජීවිත ක, පුද්ගලප ක්පග් ජීවිත ක, මනුෂ් ප ක්පග්
ජීවිත ක ු පක් එක ප තිකඩක් වහනවා පදමේපිප ා ි,
ගුර වර ි එකතුපවලා.
‘පුපත්, පහාඳට ඉපගන ගන්න ඕපන්. සස් පදක
පාදාගනිං පුපත්. පහාඳ රස්සාවක් කරන්න ඕපන්. පහාඳට ජීවත්
පව ං මහත්තප ක් වපග්’ කි ලා උත්සාහවත් කරවලා අන්ඳලා
පළන්ඳලා කවලා පපාවලා ඉස්පක පල්ට වනවා. ගුර වර ත්
තමන් දන්නා පද්
පල පක්ට පස්ව ක් කරන්න, තමන්ට
පස්ව ක් කරගන්න කි ලා පහාඳ රස්සාවක් කරවන්න පහාඳට
උගන්වනවා. පදමේපිප ා ි, ගුර වර න්පග් උපකාර
ලබලා
ඕපගාල්ලන්ට පහාඳ ඉපගනුමක් ල බුනහම, පහාඳ රස්සාවක්
කළ හ කි ි. රස්සාවක් කළහම පහාඳට පග ක් පදාරක් හදාගත
හ කි ි. ානවාහන ක් ගත හ කි ි. සඳු්ප ප ළඳු්ප පබපහත්
පහ්ත්,
ප ත්පතන් එන ු ක් ටික ආවරණය කරලා ු න්නා.
පගාල්ලන්ට පුළුවන් ඔ ටික විතර ි. පයතට පහසුකම න තිකම
නිසා එන ු ක ආවරණය කරලා පදනවා කවුද? පදමේපිප ා ි,
ගුර වර ි.
නිසා පගාල්පලාත් අපිට සත්පුර ෂප ම ි, කලටාණය
මිතයප ම ි. හ බ ි එත නත් තිප නවා ධර්මතාව ක් හිතන්න.
අ්පමා, අප්පච්චි කිවුවා න්ප - ‘මපග් පුපත්, පාන්දර න ගිටිලා
පාඩ්ප කරන්න ඕපන්. ක්පම ලි න තුව පාඩ්ප කරන්න ඕපන්.
පහාඳට ඉපගන ගන්න ඕපන් පුපත්. පහාඳට ඉපගන ගත්තහම
උඹට මරපණයන් පස්පස් පහාඳ රස්සාවක් ල පබ ි’ කි ලා
කිවුපවාත් ඕපගාල්පල උත්සාහවත් පවනවාද? නෑ. ස ි ?
පපන්න න ති හින්දා උත්සාහ ක ප පදන්පන් නෑ.
නමුත් සාන්දෘෂ්ටික විපාක ක් ඕපගාල්ලන්ට ල පබනවා.
පමාකද්ද? සත්තටම පහාඳට ඉපගන පගන පහාඳ රස්සාවල්
කරන අ ඉන්නවා. පහාඳට ඉපගන ගත්පතාත්, ු කක් න තුව
ඉන්න පුළුවන් කි ලා ඕපගාල්පල ප්ප පයතට පහසුකම නිසා ප්ප
ජීවිත ම ස පවත් කරන්න පුළුවන් කි ලා දකිනවා පන්. හින්දා
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අ්පමලා තාත්තාලා කිේවාට තමන්ටත්
පක් වටිනාකම
පපපනන මාපන් තිප න හින්දා තමන් උත්සාහවත් පනාවී
ඉන්නවාද?
උත්සාහවත් පවනවා. බ රිපවලා මරණයප න් පස්පස්
පහාඳ රස්සාවක් ල පබ ි කිේවා න්ප උත්සාහවත් පවනවාද?
පව ි පබාපහ ම කලාතුරකින් පකපනක්. පපපනන්පන් නෑ පන්.
නමුත් දිට්ඨධ්පමව, සන්දිට්ඨික ි කි ලා කි න්පන් ක ි. ප්ප
පලාවම විපාක ක් දන්නවා. පහාඳට ඉපගන ගත්පතාත්, පහාඳ
රස්සාවල් කරන අ පපපන ි. ඉපගන ගන්න බ රි අකුරක්වත්
ඉපගන ගත්පත් න ති අ කිසිම ත නක කිසිම ආ තන ක
පයධාන නිළ තල ක් දරමින් අධිපතිභාව ක් පවත්වන්පන් නෑ
කි ලා, තමන්ටම දිට්ඨධ්පමව පපපන ි.
පදමේපිප , ගුර වර උගන්වද්දී
පක් සාන්දෘෂ්ටික
ඵල කුත් දකිද්දී එ ා පකන් පයතිඵල ක් ගන්නවා. ඔන්න එක
ප තිකඩක් වහලා ු න්නා. කවුද? පදමේපිප , ගුර වර . ඊට
පස්පස් අපප් ජීවිත ට තව ු ක එන තවත් ප තිකඩක් තිප ි.
තම ි පකපලස් නිසා ු ක එනවා කි ලා ප ත්තක් තිප නවා.
අන්න
ටික පකපලස් නිසා එන ු ක ආවරණය කරලා
පදන්න ි ශයමණය, බයාහ්මණයප
පල කප ් ඉන්පන්.
නිසා ි
පදමේපිප ා ි, ගුර වර ි, ශයමණය බයාහ්මණයප
කි න
තුන්පගාල්පල අපිට කලටාණය මිතයප
පවන්පන් ස ි?
පදප ත්පත්ම, ප්ප පදපගාල්පලාන්පග්ම පිහිට පිළිසරණය නි ම
විදිහට ලබපු පකනාපග් ජීවිතප ් ු ක කි න එපක් දශම ක්වත්
ඉතුර පවන්පන් නෑ. ශයමණය බයහ්මණයප උගන්වනවා.
- පකපලස් කි න්පන් පමාකද්ද?
ක සති වුපන්
පකාපහාමද? ක න තිපවන්පන් පකාපහාමද? කි ලා පකපලස්
නිසා එන ු ක් ටිකත් පපන්නලා
ු ක හටගත්ත පකපල්ස ත්
පපන්නලා
පකපල්ස න ති වුපනාත් ප්ප ු ක න තිපවනවා
කි ලා පපන්නලා,
පකපලස
න ති කපළාත් ු ක
න තිකරන්න පයතිපදාවකුත් පනවනවා.
පනවලා ශයමණය බයාහ්මණයප
හරි ප පනවුපවාත්, උඹට
මරණයප න් පස්පස් ප්ප පකපලස් න තිවීප්ප ු ක නිපව ි කි ලා
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කිවුවා න්ප උත්සාහවත් පවනවාද? නෑ.
පදමේපිප
ප පනවුවා වපග්ම සාන්දෘෂ්ටික විපාක ක් ප්ප ජීවිතප ්ම
අත්විඳින්න පුළුවන් පකපලස් න තිකම නිසා, ු පකන් මිු නු ප්ප
ජීවිතප ්ම ු පකන් මිදිලා ඉන්න පුළුවන් ධර්මතාව ක් ශයමණය
බයාහ්මණයප පපන්නනවා. අන්න ටිකත් ඉපගන ගත්පතාත්,
සාන්දෘෂ්ටික විපාක ක් පපන්නුපවාත්, ප්ප පකපලස් නිසා එන
ු පකන් මිපදන්න පල න් කි ල
මාවපත් කි ලා තල්ුම
කරන්න ඕපන් නෑ, අදින්න ඕපන් නෑ. තමන්ටම පපපනනවා
ප්ප ප ත්පත් ප තිකඩ ු පක් ආවරණය වුනාට, ු ක එන්න ප්ප
ප ත්පත් ප තිකඩ තිප ි. පකපලස් නිසා එන ු ක් ටික න ති
පවලා නෑ.
නිසා කට උත්සාහවත් පවන්න ඕපන් කි ලා
උත්සාහ සතිපවනවා.. බුු රජාණයන් වහන්පස්ලා පලාකප ්
පහළ පවන්පන් ප්ප පකපලස් නිසා සතිපවන ු ක් ටික න ති
කරලා පදන්න.
ආපහු ශයමණය බයාහ්මණයප
අවශට නෑ ඕපගාල්ලන්ට
ඉස්පක පල් න හ ටි කි ලා පදන්න. ඕපගාල්පල කන්න ඕපන්,
පබාන්න ඕපන්, කමිසප ් පබාත්තම දාන්න ඕපන්, සපත්තුපේ
පල්ස් එක දාන්න ඕපන්, ට ි ග ට ගහන්පන් පමපහම ි කි ලා
උගන්වන්න ඕපන් නෑ. කට ඉන්නවා පදමේපිප , ගුර වර .
බුු රජාණයන් වහන්පස් කරන්පන් පමාකද්ද? පකපලස් ටික
නිසා එන ු ක ටික පපන්නුවා ㅡ "ජ්යො ිපි දු ්ෙො, ජ්යරොපි දු ්ෙො,

ව ොධිපිපි දු ්ෙො, මරණම්පි දු ්ෙං, අප්පිලයහි සම්පලයොල ො
දු ්ලෙො, පිලයහි විප්පලයොල ො දු ්ලෙො, යම්පිච්ඡං න භ ි
ම්පි දු ්ෙං, සංඛි ්ල න පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො දු ්ෙො". ු ක
පපන්වලා
ු කට පහ්තුව පපන්නුවා - "යොයං
ණ්හො
ලපොලනොභවි ො නන්දිරො
සහ ො
න
නොභිනන්දිනී
ලසය ථීදදං ොම ණ්හො, භව ණ්හො, විභව ණ්හො" කි ලා
ු ක් ටික සති කරන පකපලස් ටික පපන්නුවා.
නිපර ධ ත් පපන්නුවා ㅡ "ලයො

අලසස විරො
අනො ලයො".

නිලරොලධො

චොල ො

ස්සො ලයව ණ්හොය
පටිනිස්ස ්ල ො මු ් ි

තුන් ආකාර තණය්හාවපග්ම ඉතුර පනා පකාට
න ති කිරීමක් තිප නවා න්ප අත්හ රදැමීමක් තිප නවා න්ප,
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පනාග නීමක් තිප නවා න්ප, පගවා දැමීමක් තිප නවා න්ප
ප්පක නිපර ධ ි. "අයලමව අරිලයො අට්ඨඞ් ිල ො ම ්ල ො
දු ්ෙ නිලරෝධ ොිනණී පටිපදා" ㅡ කි ලා පකපලස් නිසා එන
ු කත්,
ු ක හටගන්න පකපල්ස ත්,
පකපල්ස න ති
වුපනාත් ු ක න තිපවනවා කි න එකත් කට න පයතිපදාවත්
පපන්වලා ු න්නා. දැන් පහාඳට බලන්න. පකපනක් ශයමණය
බයාහමණයප
කි ලා ු න්නු පයතිපදාපේ ගිහිල්ලා, පකපලස් න ති
කරන මාවපත් ගිහිල්ලා, පකපලස් නිසා එන ු ක් ටික වාරණය
කරගත්පතාත්
පදමේපිප
ගුර වර කි ලා ු න්නු උපා
එ ාට පනාතිබුණයා න්ප පකාච්චර පකපලස් න ති වුනත්,
පකපලස් න ති කරන පයතිපදාවක හ සිර නත්, පග ක් පදාරක්
න ති වුපනාත්, ශීත ඌෂ්පණයන් අේපවන් ව ස්පසන් ු ක්විඳින්න
පවනවාද න ද්ද? පවනවා. කන්න පබාන්න න ති වුපනාත්
බඩගින්පනන් එන ු ක එනවාද න ද්ද? එනවා. අඳින්න පළඳින්න
න ති වුපනාත් ශිපතන් ඌෂ්පණයන් එන ු ක් එනවාද න ද්ද?
එනවා. පලඩට පබපහත් පහ්ත් න ති වුපනාත් ු ක එනවාද
න ද්ද? එනවා.
පකාච්චර පකපලස් න ති පකර වත් පදමේපිප
ගුර වර න් කි න කලටාණය මිතය සසුර පනාල බුපවාත් ප්ප ු ක්
ටික විඳින්න පව ි. පදමේපිප , ගුර වර කි න කලටාණය
මිතය න්පග් උපාප ් පිහිටලා පහාඳට ඉපගන ගත්තා. පහාඳ
රස්සාවක් කරනවා. පගවල් පදාරවල් තිප නවා. ඉඩකඩ්ප, ාන
වාහන, සඳු්ප ප ළඳු්ප තිප ි. නමුත් ශයමණය බයාහ්මණය න්පග්
අවවාද පිළිගත්පත් න ත්ත්ප, පිළිප ද්පද් න ත්ත්ප, පකපලස්
ටික නිසා එන ු ක් න ති පනාකපළාත්,
පකාච්චර වස්තු
හිමිකාරප ක්ව තිබුණයත් සතර අපාප ් ඉපදිලා විඳින්න තිප න
ු පකන් මිදිලා නෑ. ඊගාවට පලඩ පවලා, මහුම පවලා, ාළුපව ,
මිතයප , සපහ දරප
මරණය ට පත්පවලා විඳින්න පවන
ු පකන් මිදිලා නෑ. කවුර හරි බ න්පනාත් හිත රිද්දාගන්නවා
කි න එපකන් මිදිලා නෑ. වහල්කපමන් මිදිලා නෑ.
අර අපි ඉස්සර කතා කරපු ඔ ු ක් ටික තිප න්පන
වහල්ද නිවහල්ද කි ලා. ඔ ු ක් ටික තිප න්පන පකපලස්
නිසා. පමාන තර්ප පක ටි පයපක ටි තිප න ධනවපතක් වුනත්
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වහල්කමක ි ඉන්පන. එ ාපග්
අනික් පකපනකු බ නලා.

වුනත් හිත රිද්දවන්න පුළුවන්

ඉතින් මං මතක් කපල් බුු රජාණයන් වහන්පස් පල කප ්
පහළ වුපන්, ශයමණය බයාහ්මණයප
පල කප ් පහළ පවන්පන්
ඕපගාල්ලන්පග් ජීවිතප ් පකපලස් නිසා සතිපවන ු ක
තිප නවා. අන්න ටික න ති කරලා පදන්න. කද මරණයප න්
පස්පස් පනපම ි. පහාඳට ඉපගන ගනිං පුපත්. මරපණයන් පස්පස්
රස්සාවක් ල පබනවා පනපම ි. පහාඳට ඉපගනපගන අවසන්
පවච්ච ගමන්ම සුු සු ි පහාඳ රස්සාවකට.
වපග් ප්ප ධර්ම ,
ප්ප පයතිපදාපේ හ සිර නහම මරණයප න් පස්පස් ු පකන්
මිපදනවා පනපම ි. ප්ප ජීවිතප ්දීම ු කින් මිපද ි.
නිසා
පකපලස් නිසා අපප් ු ක, ජීවිතප ් ු ක එනවා න්ප,
ු ක
න තිපවන ප තිකඩ, ු ක න ති කරන ප තිකඩ ි ප්ප ධර්මප න්
පපන්නන්පන් කි න එක පහාඳට මතක තබාපගන අහන්න.
මම අද මාතෘකා වශප න් ත බුපේ බුු රජාණයන් වහන්පස්
පද්ශනා කළ, තයිපිටක ධර්මප ්, සං ුක්ත නිකාප ්, තුන්ව නි
කාණය්ඩප ් තිප නවා නතු්පහාකං කි ලා සතය ක්. අන්න
සතය . බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්වනවා - (ප්ප වචන ක්
වචන ක් ගාපන් තමතමන් තමතමන්ට ආපද්ශ කරගන්න)
“නොයං භි ්ෙලව
ොලයො
ුම්හො ං”, මහපණයනි ප්ප ක
උඹලාපග් පනපම ි. තම තමන්, ප්ප මම මම, මපග් මපග් කි ලා
ක ට න ඹුර පවලා ක ග න හිත හිතා පන් ඉන්පන්.
එපහම හිත හිතා ඉන්න ඔපගාල්ලන්ට බුු රජාණයන් වහන්පස්
කි නවා ‘මහපණයනි ඔ
ක
ඔ ාපග් පනපම ි. “නොයං
භි ්ෙලව ොලයො ුම්හො ං”, ඔ ක ඔ ාපග් පනපම ි; “නොපි
අඤ්ලඤසං” තව පකපනකුපගත් පනපම ි. ඔ ාපග් පනපම ි
න්ප පිට පකපනක්පග්ද? නෑ... පිට පකපනකුපගත් පනපම ි.
“පුරොණිනදං භි ්ෙලව ම්මං'” මහපණයනි ප්ප පුරාණය
කර්ම පයතටප න් හටගත්පත්; “අභිසඤ්ලච යි ං”, නිතරම
පච්තනාපවන් පිළිප ල කරගන්නවා. ඉඳගන්නවා, හිටගන්නවා,
නිදාගන්නවා, සවිදිනවා කි ලා ප්ප තමන්පග් පනාපවන ක
එක එක ඉරි ේ වලට හදන්පන් පමාපකන්ද? සිපත් තිප න
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පච්තනාපවන්. න ගිටිමි, ඉඳගමි,
මි, කමි, පබාමි කි න
පච්තනාපවන් තම ි ප්ප ක පිළිප ල කරගන්පන්. “ලවදයි ං
දට්ඨබ්බං” පේදනාවට වස්තුවක් පකාට දකින්න කි ලා
පපන්නුවා.
බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නුවා ප්ප ක
මපගත්
පනපම ි. ප්ප ක තව පකපනකුපගත් පනපම ි. පුරාණය කර්ම
පයතටප න් හටගත්ත, නිතරම පච්තනාපවන් පිළිප ල පවන
විපාක ට න ත්ත්ප විඳීමට වස්තුවක් පකාට දකින්න කි ලා.
පමන්න ප්ප ටික පනාදන්නාකම නිසා, ප්ප ටික පනාදකිනකම
නිසා ි අද ඔබට ක මම පවලා, ක මපග් පවලා, ක මපග්
ආත්ම පවලා තිප න්පන්. ප්ප ක මම පවලා, මපග් පවලා,
මපග් ආත්ම පවලා තිප න තාක් ඔබ ප්ප ක ට ආදපර ි. ප්ප
කප ් ප ව ත්මට ක මති ි.
ක මති රෑප දිරනපකාට ජරාව
නිසා ඔබට ු ක එනවා. මපග් කි ලා හිතාපගන ඉන්න ක
පලඩ පවනපකාට ඔබ පර ගී ස්වභාව ට පත්පවන පකපනක්.
ඔබ පර ග නිසා ු ක් පවන්පන්.
ක න පසන්න නපකාට,
බිපඳන්න නපකාට ඔබ මරණය ට බ ි. මරණය ට පත්පවන්න
හදන පකපනක් පවනවා. පකපනක් කප ් නුගුණය කි නවා.
ක ඔපේ නිසා ඔබට නුගුණය කිේවා පවලා තිප න්පන් ප්ප.
පකපනක් ක ට පයශංසා කරනපකාට ක ඔපේ නිසා ඔබට
පයශංසා පකර වා වපග් පවලා තිප න්පන්..
ඉතින් ්පකිසි පකපනකුට පුළුවන් න්ප ප්ප ක මම
පනපම ි, මපග් පනපම ි, මපග් ආත්ම පනපම ි කි න එක
දකින්න. "ලන ං මම. ලනලසො හමස්ින. නලමලසො අ ් ො ි
එවලම ං යථොභූ ං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං", ප්ප ක මම
පනපම ි, මපග් පනපම ි, මපග් ආත්ම පනපම ි කි ලා
පමපස් සත්ත සති හ ටි දැක්ක ුතු ි. අන්න
විදිහට සත්ත
සති හ ටි දැක්පකාත් ප්ප කප ් තමන්ව පනාදකිනවා න්ප,
තමන්ට පමබඳු ව ක ක් න ත්ත්ප, ක ට අ ිති තමනුත්
න ත්ත්ප ඔබට ු ක් විඳින්න ත නක් නෑ. පහාඳට බලන්න ඉදිරි ,
පිටිපස්ස, උඩ, ට, වම, දකුණය කි ලා ඔබට දිශාවන් තිප න්පන්
කුමකට සාපප්ක්ෂවද කි ලා. තමන්පග් ක ට සාපප්ක්ෂව
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පනපම ිද කි ලා බලන්න. ්පකිසි පකපනක් කප න් මිු පණයාත්
එ ා දස දිශාපවන්ම මිු ණයු පකපනක්.
“විප්පමු ් ස්ස සබ්බධිපි” සි ළු ත නින්ම මිපදනවා.
මිදීමට කරන්න තිප න්පන් එක පද ි. මං ඉස්පසල්ලා
පපන්වන්න්ප අපි අහුපවලා තිප න හ ටි, ත න.
ප්ප රෑපප් බුු රජාණයන් වහන්පස් තමන්පගත් පනපම ි.
අනුන්පගත් පනපම ි. පුරාණය කර්ම පයතටප න් හටගත්ත,
පච්තනාපවන් පිළිප ල පවන, අනිතට පවන වස්තුවක්. නමුත්
ක පපපනන්පන් නෑ. අපි නිකමට සහ කි න එක ගමු: මං
ප්ප හරහා පලාකු ධර්ම ක් කි ලා පදන්න්ප, නමුත් පපාඩි
උපමාවකින් ඉස්පසල්ලා. අවුර ු  පහ හ ක න ත්ත්ප හත අටක
ග මි දර පවක්. ගමක ඉන්න දර පවක් ගත්පතාත් ‘මපග් හදවත
ප්ප, වකුගඩුව ප්ප, හදවපත් හ ටි පමපහම ි, වකුගඩුපේ හ ටි
පමපහම ි’ කි ලා හිතන්න පහ කි න්න පහ කරන්න පහ
දන්නවාද? වකුගඩුවක්, හදවතක් ග න නිමිත්තක් පහ
තිප නවාද? වකුගඩුව, හදවත ග න කුසල පහ අකුසල කි න
ධර්මතා පදකින් එකක්වත් එ ාට උපදවාගන්න පුළුවන් ද? බෑ...
නමුත් වකුගඩුවක් ග න සංඥාවවක්වත් න තුව, හදවත කි න
එකක් ග න සංඥාවවක්වත් න තුව හිතී්ප, කී්ප, කිරී්ප කිසිවක්
ස්පබන්ධව පකපරන්පනත් න තුව, කරන්පනත් න තුව නමුත්
ක ජීවිත පවලා ජීවත් පවනවා කි න එකත් පවනවා පන්ද.
ජිවත් පවන්න ජීවත් කරවන ධර්මතාව ග න තිප න දැනුම
අවශටද, න ද්ද? අවශට නෑ...
දැන්

දර වාට
දැනුම නෑ කි ලා වකුගඩුව න ති
වුනාද?
දැනුම නෑ කි ලා හදවපත් කයි ාව න ති වුනාද? නෑ...
විපාක ව
හදවත, වකුගඩුව වපග්ම ි. සහ කන දිව නාස
ශරීර ත් එබඳුම ම ි. කිසිම දවසක පපනී්ප කෘතට කරනවා
නිමිති න ති ත නක. සසීමි කෘතට කරනවා කන නිමිති න ති
ත නක. ගඳ සුවඳ දැනී්ප කෘතට කරනවා නිමිති න ති ත නක
නාස ති ාපගන. හදවපත් පල් අරපගන, පල් පපා්පප කරන
කයි ාව කරනවා නිමිති න ති ත නක ඉඳපගන. වකුගඩුපේ
තිප න දි ර වර්ග පපරලා පිරිසිු  කරලා පදනවා නිමිති න ති
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ත නක ඉඳපගන. පහුකාපල්දී, පලාකු වුනහම වවදට ශිෂටප ක්
හරි, විදටා පීඨ කට ගිහිල්ලා හරි වකුගඩුව කි න නිමිත්ත
ගන්නවා සහ ට පපපනන බාහිර රෑපා තන කින්, පපාතකින්
පහ මිනි ක් කපන දිහා බලලා පහ . ප්ප තම ි වකුගඩුව, ප්ප
වකුගඩුපේ හරස්කඩ. ප්ප හදවත, ප්ප හදවපත් කපාට කි ලා
පහාඳට ඉපගන ගත්තහම දැන් හදවත ග න, වකුගඩු ග න
දැනුමක් තිප ි. එ ා හිතාපගන ඉන්නවා මං ගාව තිප න
හදවත, වකුගඩුවත් ප්ප වපග් කි ලා දැන් හිතාපගන ඉන්නවා.
නමුත් මුලින් ඔ දැනුම න ති කාපලදීත් හදවත ි , වකුගඩුව
තිබුණයා. පක් ප ව ත්මට ඔ දැනුම අවශට නෑ. නමුත් දැන්
දැනුම ආවාට පස්පස් හිතන්පනම ප්ප දන්න පද් මං ගාව තිප න
හදවත ග නම ම ි - මපග් හදවත ප්ප දන්න පද් ම ි කි ලා.
උපමාව
වපග් ඕපගාල්ලන්ට සහ ග නත් කවදාවත්
නිමිති න ති ත නක ි තිබුපණය්, ඔ හදවත වකුගඩුව වපග්, ප්ප
සහින්ම බලන බාහිර රෑපා තන
හරහා. කණය්නාඩි ට
ඉස්සරහට එන රෑප ක් දිහා බලලා පහ ප්පකට තම ි සහ
කි න්පන්. සුු  පාට ි, කළු පාට ඉංගිරි ාවක් තිප නවා. පමන්න
ප්ප සහ පමපහම ි කි ලා කණය්නාඩි ට ව පටන ඡා ාපවන්
පහ සහ ග න නිමිත්තක් අරපගන. ඉස්පක පල් තිප න
පපාතපපතන් පහ සහ කි න්පන් පමන්න පමපහම ි හ දිලා
තිප න්පන්. සපහ් කහ ලප කි න්පන් පමන්න ප්පක ි. දෘෂ්ටි
විතාන කි න්පන් පමන්න ප්පක ි කි ලා සහ ග නත් අපි
ඉපගන ගන්නවා. එපහම න ත්ත්ප තව ඉදිරිප න් පපපනන
පකපනක් දිහා බලලා ප්ප තම ි අර පකනාපග් සස් පදක. මපග්
සහ ත් ප්ප වපග් කි ලා දැන් තමන් හිතාපගන ඉන්නවා පන්ද.
දැන් හිතාපගන ඉන්න සහ කි ලා මක් තමන්පග් දැනුප්ප
තිප ි න්ප, ඔ දැනුම න ති කාපලදීත් සහ ජීවිත පවලා
පපනී්ප කෘතට කළා. දැන් අපි හිතාපගන ඉන්පන් පපනුනු,
පපපනන සහ ග නම ි මම දන්පන්, දන්න සහ ම ි
පපපනන්පන් කි ලා. පපපනන සහ ග නම ි දන්පන් - දන්න
සහ ම ි පපපනන්පන් කි ලා අපි හිතාපගන ඉන්පන්.
දැන් අපිට ඔ විදිහට සහ , කන, නාස , දිව, ශරීර ,
කි න ආ තන පහක්ම සති බවට අද ඔබට එකතුපවලා
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තිප න්පන් පකාපහාමද කි ල දන්නවාද? බාහිර රෑපා තන
හරහා ි. බාහිර රෑපා තන පිරිසිඳ දැක්පකාත් ඔබ දන්නවාද
තමන් කි ලා පනවන්න පුළුවන් ප්ප ආ තන හ ම නිර ද්ධ
පවනවා. අද ඔබට සහක් ග න දැනුමක් තිප ි න්ප සහ ග න
්පතාක් විස්තර ක් කි න්න පුළුවන්කමක් තිප ි න්ප ඔ
දැනුම අ ිති ි කර්ම භව ට. පපනී්ප කෘතට කරන සහ අ ිති ි
විපාක භව ට. පපනී්ප කෘතට කරන විපාක අවසන් පවච්ච
දවසට ප්ප වපග්ම පපනී්ප කෘතට කරන සහ ක් හදාගන්න
තිප න පහ්තුව ි අද ඔබට සහ කි ලා තීරණය කරන්න
පුළුවන්, හිතන්න පුළුවන් ඔ හිපත් තිප න සුු  පාට, කළු
ඉංගිරි ාවක් තිප න සහ කි ලා හිතන්න පුළුවන්කම
තිප න්පන් අන්න
ටික. ඔන්න ඔ සහ තිප න තාක්
පුද්ගල ා ඉන්නවා. පුද්ගල ා සති තාක් සහ තිප ි.
්ප පවලාවක සලා තන නිපර ධ ි කි ලා කි න්පන්
ඔන්න ඔ සහ තිප නවා කි න කර්ම නිමිත්ත අත හ ර ණයු
දවසට අතීත සහ නිර ද්ධ පවලා අනාගත සහ ඉපදිලා නෑ.
වර්තමාන සහ පපනී්ප කෘතට කරලා න ති පවලාම නවා
කි න එක පපපනනවා ඔබට ඔපේ හිපත් සහ කි ලා තිප න
මි්පම අත හ ර පණයාත් හිපත් සහ කි න ත න සහ පනපම ි.
සහ කි ලා සහක් හදාගන්න තිප න පකපල්ස . පහාඳට මතක
තබා ගන්න. දැන් සස් පදක වහපගන ප්ප මපග් සහ කි ලා
අපිට ප්ප ශරීරප ්ම ්ප ත නකට අත ති ලා ප්ප සහ කි ලා
අද තමන් දන්න සහ අල්ලන්න පුළුවන් පන්ද පමපහම කරලා
හ පම ටම. හරි පහාඳට බලන්න - අපි සහ කි ලා අල්ලන
ත නට පක ටුවකින් සන්පනාත් රිපද ිද, න ද්ද? රිපද ි...
එතපකාට උපදින විඤ්ඤාණය පමාකද්ද? අපි සහ කි ලා
අල්ලන්න පුළුවන් ත නට ඉඳිකට්ටකින් හරි, පක ටුවකින් හරි
සන්පනාත් රිපද ි.
පේදනාව උපදින්පන් පමාන සිත
ඉපදිලාද? කා විඤ්ඤාණය ඉපදිලා. ඉතින් සහ න්ප කා
විඤ්ඤාණය උපදින්පන් පකාපහාමද? අද ඔබ මනපස් තිප න
ගති ටික පුරාණය කර්මප න් හටගත්ත සතර මහා ධාතු ක ක ි
දකින්පන්. නමුත් පපනී්ප කෘතට කරන්පන් පයසාද කින්. ඔබට
පයසාද අහුපවන්පන් නෑ. දන්පන් නෑ.
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මං ප්ප ටික මතක් කපළ්, අපි දන්පන් නෑ අපි මාර ාට
අහුපවලා තිප න්පන් පුු මාකාර, වකයාකාර සිද්ධාන්ත කින්.
ඉතින් ඔ ටිපකන් ග ළපවන්න පමන්න පමපහම ත නකින් අපි
ගාව අද තිප න සහ කි ලා. අද අපිට තිප න දැනුම ඉඳපගන
හිටපගන නිදාපගන සවිදින හතර ඉරි ේපේම සහ තිප ි.
ඉපු නු දවපස් ඉඳලා ජීවත්පවනකං ම, ම පරනකං ම සහ
තිප නවා කි න මට්ටමක ි අපිට තිප න්පන්. නමුත් පපනී්ප
කෘතට කරන නිමිති න ති, ස බෑවටම පපනීම කරන සහ
“අහු ්වො සම්භූ ං හු ්වො න භවිස්ස ි” පපර පනාතිබීම
හටපගන ඉතුර න තුව න තිපවන ත නක ි
සහ
තිප න්පන්. අන්න
සපහ් ලක්ෂණය ි බුු රජාණයන් වහන්පස්
අවපබ ධ කරපගන ප හ දිලි කරලා ප්ප අද අපි දන්නා ව දක්නා
ව සපහන් මිපදන්න මාවත පපන්නුපේ. ක මම පපන්නන්න්ප.
අපි ගාව තිප න සහ අ ින් පවලා, සපහ් නි ම ස්වභාව
කි න ත නට නුවණය අරපගන සපහ් නිපර ධ සාක්ෂාත් කරන
හ ටි. අපිට කරන්න පුළුවන්කම තිප න්පනත් ප්ප ස්ඵර්ශ
ආ තන හ පිරිසිඳ දැකීපමන්.
කිේපේ මහපණයනි, ප්ප ක
නුඹලාපග් පනපම ි. තව පකපනකුපගත් පනපම ි. පුරාණය
කර්මප න් හටගත්පත් කි න ත නදී පද්ශනා කළා පකටි කරලා
පකටි කරලා ගන්න.
i. සහ ත්, සහ ට පපපනන රෑපත්,
සිත චක් ු විඤ්ඤාණය ත්,
ii. කනත්, ශේද ත්,
විඤ්ඤාණය ත්,
iii. නාස ත්, ගන්ධ ත්,
විඤ්ඤාණය සිතත්,
iv. දිවත්, රසත්,
කි න සිතත්,

පදන්නා නිසා උපදින

පදන්නා නිසා හටගන්න පස ත
පදන්නා නිසා හටගන්න ඝාණය

පදන්නා නිසා හටගන්න ජිේහා විඤ්ඤාණය

v. ක ත්, ක ට ග පටන පද් නිසා උපදින කා
vi. සිතත්, ධර්මාර්පමණයත්,
විඤ්ඤාණය ත්,

විඤ්ඤාණය ත්,

පදන්නා නිසා උපදින මපන
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කි න ප්ප ස්ඵර්ශ ආ තන හ ම තමන්පග් පනපම ි
කි න එක කිේවා තථාගත න් වහන්පස්. අනුන්පගත් පනපම ි
කි ලා කිේවා. පුද්ගලප ක්පග්, පකපනක්පග් පනපම ි කිේවා.
“පුරොණිනදං භි ්ෙලව ම්මං” පහ්තු පයතට ි කි ලා කිේවා.
ධර්මතාව ක් තිප න්පන් කිේවා කි ලා මතක් කළා තථාගත න්
වහන්පස්.
නිසා පිංවතුනි, පහාඳට එක පද ක් මතක තබාගන්න.
අපප් සස් ඉදිරිපිටට කවදාවත්ම සවිල්ලා නෑ, අපප් සස්
ඉදිරිපිටට කිසිම දවසක එන්පන් නෑ පුද්ගලප ක්පග් රෑප,
සත්වප ක්පග් රෑප, ද්රධවට කාරණයාවල රෑප. පමත න ප්ප
පපපනන දර්ශන විශාල ක මරා කාච කින් ප ාපට එකකට
අරපගන දැන් පමත න බිත්ති ක එල්ුමපවාත් ප්ප පපපනන
දර්ශන ම, බිත්තප ් තිප න
ප ාපට එක ි ප්ප ප ාපට
එපක ි පක කද සත්ත? පමත න තිප න එකම පන්ද දැන් ප්ප
බිත්තිප ් තිප න්පන්. දැන් ප්ප බිත්තිප ් තිප න ප ාපට එක
බලලා ප්ප අහවල් පකනා, ප්ප අහවල් පකනා, ප්ප අහවල්
පකනා කි ලා ඕපගාල්ලන්ට කි න්න බ රි පව ිද. ප ාපට
එපක් සතුපළ්? පුළුවන්.
එපහම කි ද්දිත්, පුද්ගලප
ඉන්නවාද ක සතුපළ්?
නෑ... එපහන්ප දැනුත් ප්ප තිප න්පන් පමත න තිබුණයු චිතය ම
තම ි රෑප ටිකට ව ටිලා එන ආපල ක පරාවර්තන ට තම ි අර
පනගටිේ එක පිච්පචන්පන්. ප්ප සස් ඉදිරිපිටට ආපු රෑප හ ම
පවලාපවන්ම ස බෑම ස්වභාව තම ි වර්ණය සටහන් මාතය ක්,
චිතය මාතය ක් තිප න්පන්. සත්ව පුද්ගල ආත්ම භාවප න්
ශූනට ි ප්ප රෑප . රෑප ශූනට ි කි නපකාට රෑප දකින
සහ පකපනක්පග් පනපව ි කි න එක තිප න්පන් ඉපේම.
රෑප දකින සිත පකපනක්පග් පනපව ි කි න එක, ක තුළත්
තිප න්පන් ශුනටතාව ක් කි න එක තිප න්පන් ඉපේම. රෑප
ආත්ම පවනපකාට, සහ ත් ආත්ම ි, හිතත් ආත්ම ි, ත් එක්ක
උපදින ධර්මතාත් ආත්ම ි. ඔබට පපපනන රෑපප ් සත්ත
දකින්න. එදාට රෑප දැකපු සහ එබඳු පවනවාම ි. පමත න්ට
න්න පාර මම පවනමම කි න්න්ප. ප්ප දර්ශන ග ඹුර ි. ප්ප
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දර්ශන පහාඳට ඉපගන ගන්න. ප්ප දර්ශන ට තම ි “ ුන
දර් නය” කි ලා කි න්පන්.
ප්ප ශාසනප ් පනවන ශුනටතාව පබාපහ ග ඹුර ි.
පකාච්චර ග ඹුර ද කි නවා න්ප අපන්පිඬු සිටුතුමා ජීවිතප ්
අවසන් කාපල්දී පේතවනාරාම ට පණිවිඩ ක් වනවා, ව ඩ
කරන පකපනක් අපත්, ස රි ුත් මහරහතන් වහන්පස්ට “ස්වාමීන් වහන්ස, අපන්පිඬු සිටු ග හ වි පබාපහාම දැඩි ගිලන්
ස්වභාව ට
පත්පවලා
අමාර
ස්වභාවප න්
ඉන්පන්.
අනුක්පපාපවන් පුළුවන් න්ප වඩින්න” කි ලා. ස රි ුත්
මහරහතන් වහන්පස් ව ඩි හම සුවු ක් අහනපකාට කි නවා
පබාපහ ම අපහසු ි, අමාර ි. ු ක ග න පලාකු විස්තර ක්
කි නවා. මේඣිම නිකාප ් අනාථපිණය්ඩිපකාවාද සතය බලන්න.
පකටිප න් මං පකන් කි න්පන්.
පවලාපේදි ස රි ුත් මහරහතන් වහන්පස් අවවාද ක්
කරනවා -“ගෘහපති , ඔබපග් සිතට සහ සසුර පවන්න
පදන්න එපා. රෑප
සසුර පවන්න පදන්න එපා. චක් ු
විඤ්ඤාණය
සසුර පවන්න පදන්න එපා.
වා උපාදාන
පවන්න පදන්න එපා. කන, නාස , දිව, ශරීර , මනස කි ලා
ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප න් එකක්වත් අහු පනා පවන විදිහට
හිත රැකගන්න. හිත තබාගන්න” කි ලා දර්ශන ක් පද්ශනා
කරහම අපන්පිඬු සිටු තුමා අඬනවා.
සඬුවහම අහනවා ආනන්ද හාමුු ර පව එත න ඉඳලා “ග හ වි
ඔබට ස ි ප්පවා දාලා
න්න පල භ ි වපග්
හිපතනවා ද, ප්පවා දාලා න්න ු ක ි ද” කි ලා? “නෑ ස්වාමීනි.
ප්ප වපග් පද්වල දාලා න්න බ රිකම හින්දා පනපම ි. ප්ප වපග්
දහ්ප පරි ා ක් සස විරෑ කාල ක් මතක නෑ. ජීවත්පවද්දි ප්ප
වපග් දහමක් අහන්න බ රි පවච්ච එක ග න ි , අහපු න ති එක
ග න ි ු ක” කිේවා. ස රි ුත් මහරහතන් වහන්පස් කි නවා “ග හ වි , සුු වත් අඳින ගිහි ව ඔබට ප්ප ශුනටතාව ග ඹුර ි,
පත්පරන්පන් නෑ.
නිසා ි ප්ප පද්ශනාව පද්ශනා පනා
කරන්පන්” කි ලා.
පවලාපේදි අපන්පිඬු සිටුතුමා ඉල්ලීමක්
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කරනවා - “නෑ ස්වාමිනි. සුු වත් අඳින ගිහි අ අතරත් ප්ප
ධර්ම පත්ර ්ප කරගන්න පුළුවන් අ ඉන්නවා කි ලා දකින්න.
පල ක ාට පද්ශනා කරන්න” කි නවා.
නිසා ප්ප ශුනටතාව ග ඹුර ි. ඔ කි පු පණිවඩ තම ි
මම අර පකටිප න් කි න්පන් ටීවි එපක් පපපනන රෑපවලත්
පුද්ගලප
සත්වප
පපපනනවා පන් ඕපගාල්ලන්ට පන්ද.
නමුත් හිත තබලා පහාඳට බ ුමපවාත්, සස් ඉදිරිපිටට එන රෑපප්
ස්පපර්ණයම ස්වභාව සත්ව, පුද්ගල පනා වන අනාත්ම ි.
වපග් ඕපගාල්ලන්ට පමපහම පුද්ගලප , සත්වප
පපපනනවා කි ලා ප්ප පපපනද්දිත්, සස් ඉදිරිපිටට ආපු ප්ප
වර්ණය සටහන, ප්ප රෑප පවතින්පන් පඨවි, ආපප , පත්පජ ,
වාප කි න සතරමහාධාතු අවකාශ ධාතුපේ රාශිපවච්ච එක
එක හ ඩ ටිකක සටහන් ටිකක් ප්ප තිප න්පන්. සතරමහාධාතුව
අවකාශ ධාතුව තුල රාශිපවච්ච එක එක හ ඩ සටහන් ටිකක්
තිප න්පන්. සස් ඉදිරිපිටට එන්පන් හ මදාම අනාත්ම ව සත්ව
පුද්ගල පනාවන රෑප ක්ම ි. ආපවත් එබඳු රෑප ක්ම ි,
එන්පනත් එබඳු රෑප ම ි. අනාගත ටත් රෑපා තනප ් සත්ත
ඔපහාමම ි. කන, නාස , දිව, ශරීර කි න ප්ප බාහිර ස්පර්ශ
ආ තන හප ්ම ස්වභාව සත්ව පුද්ගල න්පග් රෑප, සත්ව
පුද්ගල න්පග් ශේද, සත්ව පුද්ගල න්පග් ගඳ, සත්ව
පුද්ගල න්පග් රස, සත්ව පුද්ගල න්පග් ස්පර්ශ ප්ප එකකවත්
තිබුනා පනපම ි, තිප නවා පනපම ි, තිප න්පන්ද න හ . ප්ප
තාර්ථ කි න්පන්, ධර්මතා ටිකක්.
වපග්ම වටිනා රන් රිදී මුතු ම ණික් බලන්න
පුළුවන්කම වාප ් හඬ වාප ් රස, වාප ් ගඳ, වාප ්
ස්පර්ශ කවදාවත් ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් තිබුපන් න හ . ප්ප
ස්පර්ශ ආ තන හප ් හ මදාම තිබුපන් සත්ව පුද්ගලභාවප න්
පතාර ශුනටතභාව ක්. ස්පර්ශ ආ තන හ
කි නපකාට
පකටිප න් ගන්න සහ ට රෑප පපපනන ත න එක ආ තන ක් ,
කනට ශේද සපහන ත න එක ස්පර්ශ ආ තන ක්, නාස ට
ගන්ධ දැපනන ත න, දිවට රස දැපනන ත න, ක ට ස්පර්ශ න්
දැපනන ත න සිතට ධ්පමාර්පමන න් හ්පබුපවන ත න ප්ප
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ස්පර්ශ ආ තන හ කි ල කිවුපේ ඔ ආ තන හ ට. ඔ
ස්පර්ශ ආ තන හප ් ස බෑම ස්වභාව තම ි ශුනටත ි - සත්ව
පුද්ගල ආත්මභාවප න් ශුනට ි. අනිමිත්ත ි - ප්ප ස්පර්ශ
ආ තන හප ් ස බෑම ස්වභව රාග වශප න් සපලන්න ද්පේශ
වශප න් ග පටන්න පුළුවන්, පම හ වශප න් රැවපටන්න
පුළුවන් ධර්මතාව ක්, නිමිත්තක් ගන්න පුළුවන් ත නක්, පද ක්
තිබුපනම න හ . ප්ප අහවල් පකනා, අහවල් පුද්ගල ා, අහවල්
පද් කි ල නිමිති ගන්න පුළුවන්කමක් සත්පත්ම න හ ප්ප
ස්පර්ශ ආ තන හප ් ථාර්ථ .
පයර්ථනා කට ුතු කිසිවක් ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ්
න ති, පයර්ථනා කරනවා ති ා හීපනකින්වත් න්න සුු සු න ති ,
ගි පකනාට ජරාමරණය, පශ ක, පරිපද්ව, ු ක් පදා්පනස් පන්න
පන්න පිටිපස්පසන් පගනත් පදන ධර්ම ක් ස්පර්ශ ආ තන
හප ් තිප න්පන්. ස්පර්ශ ආ තන හ කි න්පන් සහ ට
පපපනන රෑප ප ත්ත කනට සපහන ශේද ප ත්ත කි න්පන්
සතුටුපවලා වඩාගන්න තිප න පද්වල් ප ත්තක් පනපම ි
හ රිලාවත් බලන්න බ රි පනාබ ලි
ුතු ධර්මතාව ක් ු ක.
පපපනන රෑපප් ප ත්තට, සපහන ශේද ප ත්තට පකපනක්
ගිප ාත්, අල්ල ගත්පතාත් ජරාමරණය සං ටාත සසරම හිමිපවලා
උර ම පවනවා විනා පවන පද ක් එ ාට ල පබන්පන් න හ .
නිසා පයර්ථනා කට ුතු කිසිවක් ප්ප තුල න ති අප්පීහහිත
ස්වභාව . ඔ නිවපන් ලක්ෂණය තුනක්.
ඔන්න ඔ ස්වභාව හ මදාම අපප් මනපස් ව හිලා. පපර
ජීවිත ක අපි හිටි ා න්ප ප්ප වපග්ම ආ තන හ හ්පබපවලා
ආ තන හප ් සත්ව පුද්ගල ආත්මභාවප න් පතාර ශුනටත
ස්වභාව , රාග ද්පේශ පම හ වශප න් සපලන්න ග පටන්න
බ රි අනිමිත්ත ස්වභාව , පයර්ථනා කට ුතු කිසිවක් න ති ු ක්ම
එලවන ධර්මතාව කි ල පදන්න කවුර වත් හිටිප ් න හ .
එබඳු දර්ශන ක් පපන්නුපේ න හ , පපන්වන සත්පුර ෂ
සසුරක්, සත්ධර්ම ක් අපිට අහන්න හ්පබවුපන් න හ .
නිසා
ජීවිපතත් ප්ප වපග්ම සස් ඉදිරිපිටට රෑප එනපකාට එන
රෑපප් සත්ත පනාදන්නා අවිදටාව නිසා
රෑප හිතට සිහි
කරලා අරපගන අ්පමා, තාත්තා, අ ි ා, අක්කා, ු වා, පුතා, රන්
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රිදී කි ල දැකපු පද්ට අපි හිතනවා. අපි හිතන්පන්. ඕපන් න්ප
අපි පපාඩි පර්ප ්ෂණය ක් කරලා බලමු. දැන් ප්ප ඉදිරිප න්
තිප න ප්පකට අපි කි නවා වතුර පබ තල කි ල. මපග් අපත්
තිප න බණය කි නපකාට අල්ලපගන ඉන්න එකට කි නවා
වටාපත කි ල. ප්පක ස්පමත ක්පන්. ආණය්ඩුපවන් නීති ක්
දානවා ප්පකට වටපාත කිවුපවාත්, ප්පකට වතුර පබ තපල්
කිවුපවාත් මරණි දණය්ඩන පකලින්ම. දඬුවම ව ඩි තරමට
ශික්ෂණය ව ඩි. දඬුවම ලිහිල් පවන්න ලිහිල් පවන්න ශික්ෂණය
අඩු ි. අද ඉඳලා පබ තපල් කි පු එකට වටාපත කි න්න ඕපන්,
වටපාත කිවුව එකට පබ තපල් කි න්න ඕපන් කි ල න්ප පදක
මාර කපලාත් දැන් ඕපගාල්පල වරදින්න පදන්පන් න හ
දඬුවම බලවත් න්ප ශික්ෂණය බලවත්. ඕපගාල්පල අමතක
කරන එක අමතක කරනවා.
කිවුපේ අමතක පවන්න
පදන්පන් න හ .
අමාර පවන් හරි ප්පක දිහා ප ටලී ප ටලී බලන්පන්
වටාපත කි ලම ි. ප්ප අල්ලපගන ඉන්න එක දිහා බලනවා
පබ තපල් කි ල. පුංචි ළමප ක් උපන්නහම ප්ප පමාකක්ද පුපත්
කි ල සහුවහම කි නවා වටාපත, ප්ප පමාකක්ද කි ල
සහුවහම පබ තපල් කි නවා. ළම ාට පවනසක් සත්පතම
න හ . කාල ක් භාවිතා කරනපකාට අපි හුර පවනවා ප්ප අපත්
තිප න එක දකිනපකාට පබ තපල් කි න්නත් ප්පකට වටාපත
කි න්නත්. පහාඳට බලන්න ප්ප වස්තුන්පග් පභෞතික තත්වප ්
කිසිු  පවනසක් පනාපකාට හිපතන් විතරක්
දිහා බලන
පක ණය පවනස් කරලා අපිට ප්ප වස්තු පදපක් න්ප පදක මාර
කරගන්න පුළුවන් වුනා පන්ද? පුළුවන් වුනා.
වපග්
ඕපගාල්පල දන්නවද පපපනන රෑප අරඹ ා වටිනාකමක්
සතිපවන විදිපහ් පයඥපප්ති කුත් එක්ක න්ප ඕපගාල්පල
පපපනන පද්ට හිතන්පන් ‘ප්ප අපප් බාප්පාපන්, ප්ප අපප්
අ්පමාපන්, ප්ප අපප් මල්ලිපන්’ කි ල සස් ඉදිරිපිටට එන්පන්
අනාත්ම රෑප ක් තමන්
රෑප සස් ඉදිරිපිට ති ාපගන
වටිනාකපමන් ුක්තව සත්ව පුද්ගලභාව කින් හිතුවහම
දිහා
බලන පක ණය විතර ි පවනස් පවන්පන් දැන් අපිට
වස්තුව
පවනස් පවලා වපග ි පප්න්පන්

23

ඕපගාල්පල හිපත් බලන මි්පම පබ තල , වටාපත කි ල
හිපත් තිප න අදහස් පදක ි මාර කපල්. නමුත් ද්රධවට ි
පප්න්පන් ඕපගාල්පලාන්ට මාර පවලා පන්ද? පකන් මම මතක්
කපල් පපපනන රෑපා තන අනාත්ම වුනාට ඕපගාල්පල ප්ප
අනාත්ම දන්පන් න හ , අපි පපර ජීවිතප ්ද එපහම අනාත්ම
කි ල පදන්න පකපනක් හිටිප ් න හ , සස් ඉදිරිපිටට ආපු
රෑපප් දිහා සත්වප ක් ඉන්නවා, පුද්ගලප ක් ඉන්නවා, ආත්මී
පද ක් තිප නවා කි න හ ඟීපමන්ම ි රෑපප් එක්ක හිත
හ සිර පේ. පපපනන ප ත්පත් රත්තරන් තිප නවා, රිදී
තිප නවා ප්පවා පමච්චර වටිනවා කි ල වටිනාකමක්ම ි
රෑප සස් ඉදිරිපිට ති ාපගන හිත හ සිර පේ. ඊට පස්පස් අපප්
හිපත් තිප න ගති ටික නිසා පකපලස් ගති ග න අපි දන්පන්
න හ අපිට පපපනන්පන් පපපනන ප ත්පත් පුද්ගලප
ඉන්නවා, පපපනන ප ත්පත් වටිනා වස්තු තිප නවා වපග ි
පපනුපන්.

"අයසොව ම ං සමුට්ඨි ං. දුට්ඨොලය ලමව ෙොද ි. එවං
අ ිලධොන චොරිණං. ස ම්මොනි නයන් ි දු ් ිං". කඩප න්
න ගුනු මල පවන කඩ ක් කනවද? න හ ,
කඩ ම
කාලා විනාශ ට පත් කරනවා.
වපග් නුවණය න ති පකනා
තමන් තුල උපදවන පකපලස් මල ට එ ාම ු ක් විඳිනවා. සස්
ඉදිරිපිටට එන රෑප
ග න තිප න අනවපබ ධප න්
පපපනන රෑප
පකපනක් පුද්ගලප ක් කි ල රෑපප් දිහා
බලාපගන හිත හ සිර පේ අපිම ි. අපිම හදපු පකපල්ස ට අපිම
ප ටපලනවා. දැන් අපිටම පපන්පන් රෑප පකපනක් වපග් .
පපපනන අරමුණය පයර්ථනා කට ුතු කිසිවක් න ති පනාවටිනා,
ගත්පතාත්, උර ම වුපනාත් උර ම පවන්පනම ු කක් කි න
මට්ටප්ප රෑප ක් සහ ක් තිප න්පන්.
එබඳු ත නක ප්පවා රත්තරන් පමච්චර පමච්චර වටිනවා,
පමච්චර පමච්චර පද ක් කල හ කි ි ප්පක තිබුපනාත් කි ල
පපපනන වස්තුවට වටිනාකමක් සතිපවන විදිහට අපි හිතන්පන්.
ඊට පස්පස් අපි හිතපු එකට අපිම රැවපටනවා වටිනා වස්තු
බාහිරප ් තිප නවා වපග් කි ල. ඕපගාල්පල අහලා සති පන්ද
පන්දාපහ් කඩදාසි කෑල්ල ග න මම කි නවා. සස් ඉදිරිපිටට
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පිු ර පකමිකල් වලින් හදපු දි සා ්ප ටිකකින් සඳපු චිතය
පකාළ ක් සස් ඉදිරිපිටට එන්පන්. දකින පකාටම අපප් හිපත ි
පන්දාහක් පමච්චර වටිනවා කිවුවහම, ඊට පස්පස් අපප් හිපත්
තිප න ගති ට අපිම ටපවනවා කඩදාසි පන්දාහක් වටිනවා,
පන්දාහක් වටිනා කඩදාසි ක් වපග් අපිට පත්පරන්පන්. ඔන්න ඔ
විදිහට පපර ජීවිතප ් ආ තන හප ්
අනාත්ම ස්වභාව
පත්ර ්ප ගන්න බ ර ව රාග ද්පේශ පම හ සතිපවන විදිහට
පල භ සතිපවන විදිහට, පුද්ගලභාවප න් තරහව සතිපවන
විදිහට, පම හ සතිපවන විදිහට සිතී්ප කී්ප කිරී්ප අපි කළා.
ස්පර්ශ ආ තන හ නිර ද්ධ පවනපකාට,
ස්පර්ශ
ආ තන හප ් පුද්ගලප හිටි ා, සත්වප හිටි ා කි න නිමිති
ටික විතරක් මනපස් ඉතුර වුනා. නිමිත්ත පහ්තු වුනා දැන් ප්ප
වපග් විඤ්ඤාණය රෑප කට බ සපගන ක සවිඤ්ඤාණයක කරලා
ආ ිත් ආ තන ටිකක් හ ු වා, දැන් ආප ් ශුනටතාව ක්.
සත්වප ක්පග් පුද්ගලප ක්පග් ඉපදීම පනපම ි, පපර අවිදටා
සං ාර නිසා පපර ස්පර්ශ ආ තන හප ් ශුනටතාව පත්ර ්ප
ගන්න බ ර ව ස්පර්ශ ආ තන හ ට තමන්පග් මනසින්
වටිනාකමක් දීලා මනසින් පුද්ගලප
ඉන්නවා කි ල ස්පර්ශ
ආ තන හ තුල හදාගත්ත පකපල්ස , මනස තුල පුද්ගලප ක්
ඉන්නවා පනපම ි, පුද්ගලභාව
තිප න්පන් මනස තුල
පකපලස් ටිකකින්. ස්කන්ධ ටිපක් සත්ත පනාදන්නාකම නිස ි
ප්ප පකපලස් ටික පවතින්පන්.
පකපල්ස ,
අවිදටා සං ාර
පහ්තුවුනා දැන්
විඤ්ඤාණය පයතිසන්ධි වශප න් බ සපගන ප්ප වපග් ක ක්
සවිඤ්ඤාණයක කරලා ආ තන ටිකක් හ දිලා රෑප ග ටිලා ස්පර්ශ
පවලා පේදනාව සතිපවනවා.
කි න්පන් ආපහු රෑප
පපපනනවා, ශේද සපහනවා කි න ත නක් හ්පබපවලා තිප ි.
ඔන්න දැන් ආ තන ටික ආප ත් අනාත්ම ි.
අද ප්ප අනාත්ම ස්වාභාව
අහගන්න පකපනක්
න තිවුපනාත්, කි ල පදන්න පකපනක් න තිවුපනාත්
හීපනකින්වත් ප්ප පල ක ා දන්පන් න හ ස්පර්ශ ආ තන හ
අනාත්ම ි
අරඹ ා අපි හිපතන් ආත්ම වශප න් හිතාගන්පන්.
ප්ප හිතාගන්න එක ස්පර්ශ ආ තන හ ට අ ිති න හ . න වත
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ප්ප වපග් ආ තන හ ක් මතුවට හදාගන්න තිප න පකපල්ස ,
වර්තමාන කර්ම කි ල කි නවා. පපර ආ තන ටික පිරිසිඳ
පනාදැන හදාගත්ත අවිදටා කර්ම ට විපාක ක් තම ි අද ප්ප
විඤ්ඤාණය, නාමරෑප, සලා තන, ඵස්ස, පේදනා ටික.
ටිකට
තම ි පපන්නුපේ "නොයං, භි ්ෙලව, ොලයො ුම්හො ං" කි ල
පපන්නුපේ, පටිච්ච සමුප්පාදප ් විඤ්ඤාණය, නාමරෑප,
සලා තන, ඵස්ස, පේදනා කි න ටික. "නපි අඤ්ලඤසං" කි ල
පපන්නුපේ විඤ්ඤාණය, නාමරෑප, සලා තන, ඵස්ස, පේදනා
කි න ටික. ස්පර්ශ ආ තන හ කි ල කි න්පනත් එතනට.
"පුරොණිනදං, භි ්ෙලව, ම්මං" කි ල කිවුපේ පපර අවිදටා
සං ාරප න් අතීත පහ්තු. වර්තමාන විපාක ටික පිරිසිඳ දකින්න
අද බ රි වුපනාත් විපාක ස්පර්ශ ආ තන හප ් තිප න
ශුනටතාව , අනාත්ම ස්වභාව පත්ර පන් න ත්න්ප, පත්ර ්ප
ගත්පත් න ත්න්ප අදත් සස් ඉදිරිපිටට එන රෑපප් සස් ඉදිරිපිට
ති ාපගන හිත හසුර වනවා පුද්ගලප ක් ඉන්නවා සත්වප ක්
ඉන්නවා පකපනක් ඉන්නවා කි ල.
ප්ප සං ාර අර්ථ දක්වන්පන් ධර්මප ් පටපනුවා වපග්
කි ල. පටපනුවාට ම පරන්න පවන්පන්
පටපනුවා බඳින
පක ෂ නිසා. මල්පබරි ගස්වල පකාළ කාලා පට පුනුපව
හ පදනවා, පටපනුවා පක ෂ ක් බ ඳගන්නවා. අපන් අපිට නල්
පදන්න පනපම ි ඌට සමනලප ක් පවන්න. පටපනුපව
පක ෂ බ න්දට පස්පස් මනුස්සප පනුපව පිටින්ම කඩාපගන
ගිහින් උතුරන වතුර හට්ටි කට දාලා ත්පබනවා. ත්පබන්පන්
පමාකද
නල් ක පඩන්පන් න හ එතපකාට. ත ්පබුපේ
න ත්න්ප ක පඩනවා. ඊට පස්පස්
නපල් එක පකන්දක්
ගත්තහම ාර ගානක් දිග පට නල්. අන්තිමට පට පනුවාට
ම පරන්න වුපන් ඌම බ ඳපු පක ෂ නිසාපන්. පටපනුවා
පක ෂ ක් පනාබ න්දා න්ප මිනිස්සු පටපනුවාව විතරක්
ත්පබනවද? න හ . නල් ඕපන් නිස ි ත ්පබුපේ. නමුත්
පටපනුවාටද ත ්පපබන්න වුනා.
සං ාර ට අර්ථ දක්වන්පන්
වපග් ධර්මප ්. අපි සති
කරගන්න සං ාර ට ු ක් විඳින්න පවලා තිප න්පන් කාටද?
අපිටම ි. පටපනුවාපග් පක ෂප න් ඌටම ම පරන්න වුනා වපග්
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පපපනන රෑප ශුනටත ි, අනාත්ම ි. පපපනන රෑප සස්
ඉදිරිපිට ති ාපගන ඔබ උපාදාන වශප න් හිත හ සිපරනවා.
"රූපං අ ් ල ො සමනුපස්ස ි” ප්ප සත්වප ක් ඉන්නවා
පුද්ගලප ක් ඉන්නවා කි න ත නකින් ඔබ පපපනන රෑප ට
හිතුවහම ඔබ ි රෑපප් ග න හිතන්පන්, ඔබම රැවපටනවා දැන්
රෑපප් පකපනක්පග් කි ල.
රෑප චිතය ක්. චිතය පකපනක් කි ල හිතන්පන් කවුද?
තමන්. ඊට පස්පස් ඔපගාල්පලාම රැවපටනවා ඔපගාල්පලාම
හිතපු එකට රෑප පකපනක් කි ල. දැන් අත්ථවාද උපාදාන
පපපනන රෑප අනාත්ම ි, නමුත් උපාදාන වශප න් අරපගන
තමන්ම ඊට පස්පස්
රෑප තාත්තා හ ටි ට, මල්ලි හ ටි ට,
අ ි ා හ ටි ට හිතුවා. තමන්ම හිතපු පද් රෑපප් ග න, නමුත් දැන්
තමන්ටම පපන්පන් රෑපප් මල්ලි හ ටි ට, තාත්තා හ ටි ට,
අ ි ා හ ටි ට. කාම උපාදාන කි න්පන් වටිනාකමක් දැපනන
විදිහට හිතනවා. පපපනන රෑපප් කිසිම වටිනාකමක් න හ .
වටිනාකමක් දැපනන විදිහට පමච්චර වටිනවා කි ල තමනු ි
හිතන්පන්. ඊට පස්පස් පපපනන රෑපප ි තමන්පග් හිපත්
වටිනාකමට හිතපු එක ි පදකම එකතු කරලා විඤ්ඤාණයප න්
දැනගන්නවා රෑප
පමච්චර වටිනවා කි ල. විඤ්ඤාණය
ආර්පමණයප ් පිහිටනවා. ඉදිරිප න් තිප න්පන් රෑපාර්පමණය
වටිනවා කි ල හිතන ප ත්ත තණය්හාව කර්ම නිමිත්ත.
ප්ප කර්ම නිමිත්ත, තණය්හාව රෑපාර්පමනප ් පිහිටි ාම
කර්ම විඤ්ඤාණය කි න්පන් රෑප වටිනවා කි ල දැනගන්නවා.
පකපලස් තව පහාඳ දක්ෂ ව ඩක් කරනවා. ඊට පස්පස් ඔතන
තිප නවා ගයන්ථ කි ල පකපල්ස ක්, පගාතනවා. උපාදාන පදක
තුනක් එකට අල්ලලා මහනවා. පන්ගස් පදක තුනක් පාට වර්ග
කිහිප කින් එකට ති ලා පගාතලා ප ු ර වි න්න පුළුවන්පන්.
වපග් ප්ප කනපබාන ආහාරප න් හ ු න සස්
ඉදිරිපිටට ආපු අනාත්ම රෑප ට තමන්පග් සිපත් අත්ථවාද
උපාදාන ත්, කාම උපාදාන ත් ප ු පනාත් තාත්තා, තාත්තාට
ක මති - ක ම ත්ත කාම උපාදාන පකපනක් කි ල පප්න එක
අත්ථවාද උපාදාන . තව කර්මානුරෑපිව උපන්න කර්ම
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රැස්කරපගන න සත්වප ක් තාත්තා කි න්පන් කි ල දිට්ඨි
උපාදාන ත් තිප නවා. ඕකට කි නවා "උපොදානචලයො උපොදාන
සම්පයු ් ො ධම්මො" උපාදාන ක්ද පවන උපාදාන හා ප ු නුද
ධර්මප පමානවද කි ල අහනපකාට අභිධර්මප ්දී තථාගත න්
වහන්පස් පහාඳට පපන්වනවා ප්පක. ඔබට රත්තරන් විතරක්
පපනුපනාත්
ක පකපනක් කි ල පපපනන්පන් න හ ,
පුද්ගලප ක් කි ල පපපනන්පන් න හ , වටිනවා කි ල
පපපනනවා.
එතන ප දිලා තිප න්පන් කාම උපාදාන
විතර ි.
අ්පමාට ආදපර ි, තාත්තාට ආදපර ි, ු වට ආදපර ි, පුතාට
ආදපර ි කි න ත න දිට්ඨි උපාදාන ත් තිප ි, අත්ථවාද
උපාදාන ත් තිප ි, කාම උපාදාන ත් තිප ි, උපාදාන තුනක්
එක අරමුපණය ප ු නහම පුද්ගලප ක්, පුද්ගල ාට ක මති පවලා
ප්ප තිප න්පන්. තමන්පග් හිපත් තිප න ප්ප ගති බාහිර
රෑපප් ප ත්තට බ සගත්තම, දැන් අපිම රැවපටනවා බාහිර
සත්වප පුද්ගලප ඉන්නවා කි ල. අපන් ප්ප බාහිර ආ තන
ටික න තිපවලා නවා. නමුත් එපහ් හිටි ා ඉන්නවා කි පු
නිමිත්ත න ති පවන්පන් න හ .
ක ි අ්පමා ඉන්නවා ඉන්නවා කි ල බ ුමවා.
ආහාරප න් හ ු නු රෑප න ති වුනාට අ්පමා කි න නිමිත්ත
න තිපවනවද අපප් මනපස්? න හ .
වපග් ප්ප ස්පර්ශ
ආ තන හප ් පුද්ගලප
සත්වප
ඉන්නවා ඉන්නවා කි ල
සසුර කලහම ස්පර්ශ ආ තන හ
්ප දවසක න තිපව ි
නමුත්
අරඹ ා හදපු නිමිත්ත න තිපවන්පන් න හ .
නිමිත්ත පහ්තු පවනවා ආප ත් පයතිසන්ධි වශප න් ප මිණිලා
ප්ප වපග් ක ක් හදන්න. ආප ත් ප්ප වපග් ස්පර්ශ ආ තන
හ ක් හ පදනවා. එදාටත් ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් ශුනටතාව
අරඹ ා තමන්පග් මනපසන් රාග ද්පේශ පම හ හදාපගන
ස්පර්ශ ආ තන හප ් වටිනාකමක්, පුද්ගලප සති කරගත්පත්,
පල ක හදාගත්පත්, ු ක හදාගත්පත් කි ල පපන්වන්න පකපනක්
හිටිප ් න ත්න්ප එදාටත් ඔ වරද කරනවා. එතන ස්පර්ශ
ආ තන හ න ති පවනපකාට
කර්ම නිමිත්පතන් ආප ත්
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පයතිසන්ධි වශප න් නවා. ප්ප පටිච්ච සමුප්පාද ප ව ත්ප්ප
පකළවරක් න හ . අනවරාගය ි.
සත්ව ාපග් මුල් පකළවරක් න හ කි න වචපන්
පනපම ි කි න්න සුු සු අවිදටාපේ මුල් පකලවරක් න හ . ප්ප
ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත පනාදැකීප්ප පකළවරක් න හ .
පපර ජීවිතප ්ද ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත පනාදන්නාකම
නිසා පුද්ගලප
සත්වප
ඉන්නවා කි ල රැවටුනා. කට
විපාක හ ටි ට සත්ව පුද්ගල පනාව ශුනටත දැන් ප්ප ස්පර්ශ
ආ තන හ ක් හ්පබවුනා. අද ප්ප ආ තන ටිපක් සත්ත
පනාදැක්පකාත් සත්වප , පුද්ගලප ආත්ම හ ටි ට හිතනවා.
තමන්ම හිතුවහම තමන්පග් කර්ම ට තමන්ටම විපාක විඳින්න
පවනවා. තමන්ටම පපපනනවා ස්පර්ශ ආ තන හ ප ත්පත්
සත්වප
ඉන්නවා පුද්ගලප
ඉන්නවා කි ල.
ඉන්න
සත්වප
එක්ක රණය්ඩු පවනවා, ගහගන්නවා, බ නගන්නවා,
තමන්පග්ම කර්ම ට විපාක ක්.
පටපනුවාට පක ෂ
නිසාම ම පරන්න වුනා වපග්
තමන්පග් පකපල්ස නිසාම ු ක් විඳින්න පවලා. දැන් ඉතින්
ඉන්න අ එක්ක ගහගන්නවා, බ නගන්නවා, රණය්ඩු පවනවා.
අනික් ත නත් ප්ප වපග්ම අවිදටාව නිසා එතනත් තමන්පග්
ප ත්තට රැවපටනවා. තමන් ගාව අවිදටාව නිසා එහා ප ත්තට
රැවපටනවා. අවිදටාව අතර ගනුපදනුවක් ප්ප තිප න්පන්.
ඔපහාම රණය්ඩු පවලා, ගහ බ නපගන ඔ විදිහට ඉඳලා ආප ත්
ස්පර්ශ ආ තන හ අතහ පරනවා. අර නිමිති ටික ඉතුර
පවනවා. ආප ත් පයතිසන්ධි ට නවා. ප්ප අවිදටාපේ මුල්
පකළවරක් න හ . ්ප දවසක ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ්
ශුනටතාව පත්ර ්ප ගත්පතාත් කලටාණය මිතය සසුපරන්, සද්ධර්ම
ශයවනප න් අනුමාපනට අහගන්නවා ්ප දවසක ඔබ සතුටුවන,
ඔබ ජීවත්වන පල ක නිර්මාණය පවලා තිප න්පන් පකපලස්
ටිකකින්.
ප්ප ස්කන්ධ ටිපක් සත්ත සති හ ටි පනාදකිනකම
නිසා. ඔපේ පල ක අද පවතින්පන් ස්කන්ධ හා පකපලස්
කි න ප්ප ධර්මතා පදකකින්. පල ක කි න එක හිත ප ත්තට
විතරක් ගන්න එපා ව රදි. ස්කන්ධ ප ත්තට විතරක් ති න්න
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එපා, ආ තන ප ත්තට විතරක් ති න්න එපා පල පක් කි න එක
ව රදි. පල ක
කි න එක නිර්මාණය
පවලා තිප න්පන්
ස්කන්ධ හා පකපලස් කි න පදකම එකතුපවලා. කනපබාන
ආහාරප න් හ්පබවුපන් රෑප .
රෑපප් ප ත්පත් සත්ත
පනාදන්නාකම නිසා අවිදටාපවන් තණය්හාව සතිපවන තාක්
අ්පමා කි ල හිතුවා.
අවිදටා, කර්ම, තණය්හා කි න පකපලස් ටික ි කනපබාන
ආහාරප න් හ ු න රෑප ි කි න පදකම එකතුපවලා පංච
උපාදානස්කන්ධ ක් හදලා අ්පමාව හදලා ු ක පගනත් පදන්න.
තමන්ව හදලා, නංගි, මල්ලි, රන්, රිදී, මුතු, ම ණික් කි ල ප්ප
පල ක හදලා තිප න්පන් ස්කන්ධ හා පකපලස්
කි ල
පදකකින්.
නිසා හිතම පල පක් ප ත්තට ගන්නත් එපා.
පල ක කි න්පන් බාහිර ි කි න එක ගන්නත් එපා. පල ක ම
බාහිර න්ප හිතලා ු ක් පවන්න බ හ පන්. පල ක ම හිපත් න්ප
බාහිර ක පඩන බිපඳන දවසට ු ක එන්න බ හ පන්. දැන්
ඕපගාල්පලාන්ට හිපතනුත් ු ක් විඳින්න පුළුවන්. බාහිර ක ඩිලා
බිඳිලාත් ු ක් විඳින්න පුළුවන් පන්ද. පමාකද?
තමන්පග් පල ක කි න එක පදප ත්තම සසුර කරමින්
පවතිනවා. හිත ප ත්පත් පවතින නිමිති ටික පවතින්න අනාත්ම
ව ස්කන්ධ ටික උපකාර ි. අනාත්ම ව ස්කන්ධ ටික පවතින්න
හිපත් තිප න පකපලස් ටික උපකාර ි. ඔවුපනාවුනට උපකාරිව
පවත්වනවා ු ක. ්ප පවලාවක ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ්
සත්ත ටික ටික දැක්පකාත් න තිපවනවා ඕපගාල්පලාන්ට අවිදටා
කර්ම තණය්හා කි න කර්ම භව එපහම න තින්ප පකපලස් ටික
න තිපවනවා. ප්ප රෑපප් ප ත්පත් සත්ත දකින්න දකින්න
පුද්ගලප
ඉන්නවා සත්වප
ඉන්නවා වටිනා පද්වල්
තිප නවා කි න හිතනකම ටික ටික අඩුපවනවා.
එපහම පගපවන්න පගපවන්න ස්පර්ශ ආ තන හප ්
සත්ව පුද්ගල පනාවන ශුනටත ස්වභාව මතුපවනවා. වටිනවා
පනපම ි ු ක පගනත් පදන ධර්ම ක් කි ල ු ක් ස්වභාව
මතුපවනවා. තිප නවා පනපම ි හටපගන න තිපවනවා කි ල
අනිතට ස්වභාව
මතුපවනවා. ස්පර්ශ ආ තන හප ්
තයිලක්ෂණය
මතුපවන්න මතුපවන්න සත්වප
පුද්ගලප
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ආත්මී පද්වල්, නිතට ි, ස ප ි, ආත්ම ි කි ල හිපත් තිප න
ගති පගපවනවා. එදාට පකපලස් ටික පගවුනහම පකපලස් ටික
ස්කන්ධ ටික බලාපගන පවතින්පන් න හ , ස්කන්ධ නිසා
පකපලස් උපදින්පන් න ත්න්ප ප්ප පල ක
කි න එක
පවතින්පන් න හ . අද ු ක් විඳින්න තිප න නෑදැප , පගවල්
පදාරවල්, රන්, රිදී, මුතු ම ණික් වස්තු න හ . තමන් කි ල ු ක්
විඳින්න සහ , කන, දිව, නාස ශරීර න හ . ප්ප පල පක් ු ක්
විඳින්න
ු ක
පගනත්
පදන්න
මනුස්සප කුට
ති ා,
පදවිප කුටවත් ඔබව ු ක් කරන්න බ හ . බයහ්ම කුටවත් ඔබව
ු ක් කරන්න බ හ . ු ක් කරන්න ඔබ එළිප ් ඉන්පන් න හ .
ක ට කුර ල්ලා තමන්ට නුසුු සු ත න හිටපු හින්දපන් උකුස්සා
ගහපගන ගිප ්. ඔබ අනුන්ට ගහන්න පුළුවන් ත නක හිත
ති ාපගන ඉන්න තාක් ු ක් විඳින්න පුළුවන්. සහ මම කි ල
මපග් කි ල ඉන්න තාක් අනික් අ ට රිද්දන්න පුළුවන්. අනික්
පකනාට පුළුවන් සහ ට ගහන්න. සහ මම වුනහම ු ක එනවා.
ඉතින් පමන්න ප්ප පකපලස් ටික ි ස්කන්ධ ටික පදකට
එකට පවල ි පල ක ඉපදිලා තිප න්පන්, පුද්ගල ා ඉපදිලා
තිප න්පන්, සත්ව ා ඉපදිලා තිප න්පන්. ප්ප සත්ව ා
පකාපහවත් ඉඳන් ආපු පකපනක් පනපම ි. පකාහාටවත් න
පකපනකුත් පනපම ි. ආප ත් ප්ප සත්ව පුද්ගලභාවප න් ු ක්
විඳලා ප්ප ආ තන ටික නිර ද්ධ පවනවා
පකපලස් ටික
නිසාම ආපහු ස්පර්ශ ආ තන හ ක් හදාගන්නවා. ආප ත් දැන්
පුද්ගලප ක් උපදිනවා පනපම ි. අනාත්ම ව ස්පර්ශ ආ තන
හ ක් හදාගන්නවා. ආප ත් එදාට
ස්පර්ශ ආ තන හප ්
සත්ත පනාදන්නාකම නිසා පකපල්ස කට ආප ත් පුද්ගලභාව
උපදවා ගන්නවා. පුද්ගලභාව එත න එත න උපදවාපගන ු ක්
විඳිනවා මිසක පුද්ගලභාව
න්පන් න හ , පුද්ගලභාව එත න
එත න හදාපගන ු ක් විඳිනවා.
පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාව ක් පවනවා අවිදටාව නිසා
සං ාර , සං ාර
නිසා විඤ්ඤාණය , විඤ්ඤාණය
නිසා
නාමරෑප පවනවා කි ල ධර්මතාව ක් පවනවා. නමුත් අපිට
බ ුම බ ල්මට පපන්පන් පුද්ගලප ක් අවා වපග්, පුද්ගලප ක්
නවා වපග්, ස්පර්ශ ආ තන හ ශුනට ි, අනාත්ම ි. ටිකට
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සත්ව ා පුද්ගල ා කි න හ ඟීම අනවපබ ධ අවිදටාව නිසා
සිත ප ත්පත් සතිකරගන්න හ ඟීමක්. ප්ප හ ඟීම ස්කන්ධ ටිකට
තබලා අද පුද්ගලභාව උපදවා ගත්ත එකක්
අද ඔබට මපග් ව රෑපපන් ු ක් වින්ද හ කි. ප්ප රෑප
කනපබාන ආහාරප න් හ ු න අනාත්ම රෑප ක්. ඔ රෑපප්
සත්ත පනාදන්නා අවිදටාව නිසා ප්ප රෑපප් මම කි න හ ඟීමක්
හිපත් තිප නවා. හිපත් තිප න මම කි න මාන අනුස ත්
කනපබාන ආහාරප න් හ පදන රෑප ත් පදක එකට පවලා අද
ඔබ තමන්ව උපදවාපගන ඉන්නවා. පපර ජීවිතප ් ඉදන් ප්ප
මම ආපේ න හ . පපර ව රද්දට හ ු පන් විඤ්ඤාණය, නාමරෑප,
සලා තන, ඵස්ස, පේදනා කි න ස්කන්ධ ටික විතර ි. අද
ස්කන්ධ ටිපක් අවිදටාවට ි මම කි න හ ඟීම සතිකරගත්පත්
හ ඟීම ප්ප ක අල්ලාපගන ක දැන් මම වපග් පවලා. දැන්
ඔන්න මම උපද්දවාපගන මම ඉපදිලා ු ක් විඳිනවා. ප්ප ක
එපහමම න තිපවනවා.
අර හිපත් තිප න මම කි න පකපල්ස ට, පකපලස්
ටිකට ප්ප වපග්ම විඤ්ඤාණය රෑප කට බ සපගන ආප ් මම
ඉපපදනවා පනපම ි, මම කි න ටික පකපලස් න ත්න්ප කර්ම
නිමිත්ත.
සං ාර නිසා,
කර්ම නිසා ආප ත් විඤ්ඤාණය,
නාමරෑප, සලා තන ඵස්ස පේදනා කි ල ආප ත් ධර්මතා
ටිකක් හ පදනවා. සං ාර
විඤ්ඤාණය
උපද්දවලා නතර
පවනවා මිසක ප්ප මම කි න හ ඟීම පයතිසන්ධි පිණිස සිතක්
උපදවලා නතර පවනවා මිසක ප්ප හ ඟීම න්පන් න හ
සිතත් එක්ක, මාව න්පන් න හ ආප ් පකාහාටවත්. ප්ප
හිපත ි මම කි න ගති තිප න්පන්.
හිපතන් පයතිසන්ධි සිත උපද්දවලා නතර පවනවා.
විඤ්ඤාණය පයතිසන්ධි වශප න් ප මිපණයනවා. විඤ්ඤාණය නිසා
නාමරෑප පවලා ආ තන හ ු නා කි ල ප්ප වපග් ස්පර්ශ
ආ තන හ ක් අද වපග් හ පද ි,
ස්කන්ධ ටික අනාත්ම ි,
පකපනක්පග් පනපම ි. අද ප්ප ටික පත්ර ්ප ගන්න බ ර ව ප්ප
ක ට අදත් හිතනවා මම කි ල. දැන් ඔන්න මම කි න හිපත්
පකපල්ස
මාන අනුස , අස්මිමාන
ක ප්ප රෑප ට
ත බුවහම, රෑප
පකපල්ස ට හිපතෂි වුනහම, පකපල්ස
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රෑප ට හිපතෂි වුනහම පදන්නා එකතුපවලා හදනවා පල ක ,
මාව, තමන් ඉපදිලා.
ප්ප මම මරපණයන් පස්පස් න්පන් න හ . ප්ප ‘මම’
උපදවාපගන පහාඳට ු ක් විඳිනවා දැන්. මට ග හුවා, මට
බ න්නා, මට නින්දා කළා, මට හින්ට් එකක් ග හුවා, මම දිහා
ඔරවලා බ ුමවා, මට අසාධාරණය ක් පකර වා, මට අව ඩක්
පකර වා කි ල දැන් මම හින්දා පහාඳට රස විඳ විඳ කෑව හ කි .
උක් ගහක් අපි පහාඳට හපන්පන්, හපලා හපලා අර උරන්න
පුළුවන් ප ණි ටික උරන්පන්.
වපග් මම ඉන්නකන් පහාඳට
ු ක් වින්ද හ කි ආ තන හප න්. ප්ප ස්කන්ධ ටික ි පකපලස්
ටික ි හ ු පේම තමන්ට ස පවත් පවන්න තමන්ට ු ක් විඳින්න
පුළුවන් පවන්න ි. දැන් පකනාව හදාගත්තා. හදාගත්ත පකනාට
ු ක් විඳින්න පවනවා ජාති ු ක, ජරා ු ක, මරණය ු ක, පශ ක
පරිපද්ව ු ක් පද මනස් ඔක්පකාම විඳින්න පවනවා.
ප්ප ස්කන්ධ ටික ආප ත් පමතන නිර ද්ධ පවනවා.
ආප ත් මම කි න පකපල්ස මුල්පවලා ප්ප වපග්ම ආ තන
ටිකක් හදනවා විඤ්ඤාණය, නාමරෑප, සලා තන, ඵස්ස, පේදනා.
ඔන්න එදාට
ස්කන්ධ ටිපක්, ආ තන ටිපක් සත්ත
පනාදන්නකම නිසා ආප ත් මම කි න හ ඟීම හදාගන්නවා.
එදාට
ක ‘මම’ වපග්. ක ි එදාට මපග් ක ප්ප හ පේ
පනපම ි., ප්ප වර්ණය පනපම ි පවන්න පුළුවන්. එදාට එතනත්
පයතටප න් හ ු නු ආ තන ටික මම කරගන්න නිසා එදාට මම
පවනස් පවන්න පුළුවන්. නමුත් මම ම න්ප න්පන් ඊගාවට
ඉපපදනපකාටත් ප්ප වපග්ම පවන්න පවනවා. පත්පරනවද මම
ප්ප කි න එක. ප්පක ග ඹුර ි.
නමුත් ඕපගාල්පලාන්ට මම පබාපහාම පමත් සිතින්
මතක් කරන පද ක් තිප නවා. ප්ප අවුර ු  පනහ හ ට ග න
විතරක් බලන්න එපා. පකාපහාම හරි ජීවත්පවන්න කට ුතු
කරන්න එපා. ප්ප ධර්මතාව පත්ර ්ප ගන්න බ ර ව සසර ආපු
ගමන, මඟ පකළවරක් න හ අතිදිර්ඝ ි. එච්චර දීර්ඝ සංසාපරක
කිසි පකපනකුපග් පිහිටක් පිළිසරණයක් න තුව විටක සුගති ට,
විටක ු ගති ට කි න සුගති ු ගති කි න පදකට ව ටි ව ටි
ප්ප අතට පපරලි පපරලි දීර්ඝ සංසාර ගමනක් ආපු හා න අපි
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පපර පිනකට මනුස්ස ජීවිත ක්, බුද්පධ ත්පාද කාල ක් ල බුපන්.
ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් ස බෑ ස්වභාව ඔබ අවපබ ධ කර
පනාගන්නා තාක් ප්ප සසර ගමන පකලවර පවන්පන් න හ .
හින්දා ප්ප කථා කරන පද් පමත නින් අවසන් කරන්න එපා.
පනාපත්ර ණයත් අපිට පනාදන්නා පනාපත්පරන පමාකක්පද
ධර්මතාව ක් තිප නවා පන්ද කි න ත නකින්වත් හිත
තබාපගන ප්පක ඔස්පස්ම හිත පමපහ වන්න උත්සාහවත්
පවන්න.
ප්ප ධර්ම පත්ර ්ප ගන්න මුළු ජීවිත ම ක ප කරලා
මරණයාසන්න පමාපහාපත් පහ ප්ප දර්ශන දැක්කත් ත් පයමාද
න හ . සසර ගමනට සාපප්ක්ෂව ත් වහා නිවන් දැක්කා,
ඉක්මනට නිවන් දැක්කා වපග ි.
නිසා ප්ප පමාපහාපත්දී, අද
අදම තාම නෑපන් තාම නෑපන් කි න ත නකින්වත්, ප්ප දැන්
ඕපන් කි න ත නකින්වත් බලාපපාපරාත්තු පවන්න එපා. නමුත්
ප්ප අවපබ ධ සාක්ෂාත් පවනකන් අතහරින්න එපා.
ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් ශුනටතාව පපන්නලා ඔ
සත්ත පනාදන්නාකම නිසා හිපත් තිප න පකපලස් ටිකකට ි
ස්පර්ශ ආ තන හ ප ත්ත සත්ත කරලා තිප න්පන් කි ල
බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නලා, ස්පර්ශ ආ තන හ සත්ත
පවච්ච මානසික මට්ටමට ි පල පක් කි ල කිවුපේ. ස්පර්ශ
ආ තන හ සත්ත කපල් පකපල්ස කින්. ස්පර්ශ ආ තන හ
සත්ත කරන පකපල්ස සතිවුපන් පමාපක්ටද?
ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත සති හ ටි බලන්න
බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නපු අවවාදප ් පනාහික්මුණයුකම
නිසා, අවිදටාව නිසා. ස්පර්ශ ආ තන හප ් පවතින සත්ත
පපන්නලා
සත්ත දැක්පකාත් ප්ප පකපලස් ටික න තිපවනවා,
පකපලස් න තිවුපනාත් ප්ප පකපලස් ටික ප්ප ආ තන ටිකට
පතිතපවලා පල ක උපදිනවා කි න ත නින් ඔබ මිපදනවා
කි න දර්ශන බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නලා කට න
ගමන් මඟ හ ටි ට පපන්නුපේ ස්පමා දිට්ඨි. හින්දා ප්ප ස්පර්ශ
ආ තන හප ් තිප න සත්ත සති හ ටි ටික ටික පපන්වන්න.
ඔබ දැන් සතිපට්ඨාන වඩන්න සුු සු ි ප්ප දර්ශන අහගත්ත
නිසා. ප්ප ස්කන්ධ ටිපක් සත්ත පනාපපන්නුපවාත් ස්පර්ශ
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ආ තන හ අරඹ ා තමන්පග් මනස තුල රාග, ද්පේශ, පම හ
කි න පකපලස් හ දිලා පකපලස් ටිකම ස්පර්ශ ආ තන හ ම
බදාගන්නවා. තමන්පග් මනපස් තිප න පකපලස් ටික ස්පර්ශ
ආ තන හ මත පතිත පවච්ච ගමන් පල පක් උපන්නා, ු ක
උපන්නා. ු කට පහ්තුව ප්ප පකපලස් ටික, පකපලස් ටික
න තිවුපනාත් ප්ප පල ක , ප්ප ු ක න හ . ප්ප පකපලස් ටික
න තිපවන්න පමාකක්ද කරන්න ඕපන්? ස්පර්ශ ආ තන හප ්
සත්ත දකින්න කි න එක.
ප්ප ස්පමා දිට්ඨි ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත දකින
එක විනා පවන ු පකන් මිපදන්න කයම ක් සත්පතම න තිබව
පහාඳට මතක තබාගන්න. පගාඩාක් පදපනක් අද හිතනවා ඕවා
එකක්වත් ඕපන් න හ තණය්හාව න ති කළා න්ප ු ක න ති කර
හ කි කි ල. නමුත් මම ඕපගාල්පලාන්ට හ මදාම මතක් කරන
එක පද ක් තිප නවා. බුු රජාණයන් වහන්පස් ප්ප ු ක, ප්ප ු ක
සතිපවන්පන් තණය්හාව නිස ි, තණය්හාව න තිවුපනාත් ු ක
න තිපවනවා කි ල ු කත්, ු ක සතිවීමත්, ු ක න තිවීමත් කි න
ධර්මතාව පපන්නුවා. නමුත් මාර්ග ක් ප පනේපේ න හ
එපහන්ප තණය්හාව න ති කරන්න කි ල. ඔපහන් තණය්හාව න ති
කරන්න බ හ . දර වා හ ටි ට දකිනකන් තණය්හාව න තිකල
හ කිද? අ්පමා හ ටි ට දකිනකන් තණය්හාව න තිකළ හ කිද?
රත්තරන්, රිදී, මුතු, ම ණික් විදිහට දකිනකන් තණය්හාව න තිකළ
හ කිද කි න්න. බ හ .
්ප පවලාවක ඕපගාල්පල තණය්හාව න ති කරන්න
පවපහසන්න ඕපන් න හ . සත්ත දැකපු දවසට වටිනාකම
පගපවන්පන් ඉපේම ි පවපහසක් න තුව. ඕකට ඕපන් න්ප
ඕපගාල්පල බලන්න බුු රජාණයන් වහන්පස් පද්ශනා කල තයිපිටක
ධර්මප ් පටිස්පභිදාමග්පග් පදපවනි පකාටපස් අභිසම කථා
කි ල පකාටසක් තිප නවා. පක පහාඳ උත්තර ක් පදනවා
ඔ පකපලස් න ති කරනවා කි න එකට, ක ව රදි කි න
එකට.
කි න්පන් තණය්හාව න ති කරනවා කි න එකට පහාඳ
උත්තර ක් තිප නවා.
පල පක ත්තර මාර්ග කින් අතීත පකපලස් හිඳින්පන්ත්
න හ ., අනාගත පකපලස් හිඳින්පන්ත් න හ , වර්තමාන
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පකපලස් හිඳින්පන්ත් න හ කි නවා. නමුත් පමක් කිවුපවාත්
අතීත පකපලස් හිඳිනවා කි ල අතීත කි න්පන් නිර ද්ධ
පවච්ච එකක්, න තිපවච්ච එකක්, අස්තඪග ට ගි එකක්,
හටපගන පහපවච්ච එකක්, න ති පද්ක පකපලස් හිඳිනවා කි න
පම ඩ දර්ශන ක් කි ල නින්දා කට ුතු ි කි නවා. ඉතින්
අනාගත ධර්ම ක් අරඹ ා පකපලස් න ති කරනවා න්ප
අනාගත කි න්පන් නුපන්න එකක්, පනාහටගත්ත එකක්, පහල
පනාවුන එකක්, හටගත්පත් න ති එකක්. නුපන්න පද්ක
පකපලස් න ති කරන්න හදනවා කි න පම ඩ දර්ශන ක්
කි නවා.
ඉතින් වර්තමාන ක පකපලස් හිඳිනවා කි ල කි නවා
න්ප මාර්ග කි න්පන් කුසල්, පකපලස් කි න්පන් අකුසල්.
කුසල් අකුසල් පදක එකට තිප නවද කි ල අහනවා. එතපකාට
එපහන්ප පවනවා රාගප න් රත්පවලා ඉඳපගන රාග
න තිකරන්න පවනවා. ද්පේශප න් දෘඩපවලා ඉඳපගන ද්පේශ
න ති කරන්න පවනවා. පම හප න් පම ඩපවලා ඉඳපගන
පම හ න තිකරන්න පවනවා. වර්තමාන ක කුසල, අකුසල
එකට ප පදනවාද? මාර්ග
කුසල්, පකපල්ස
අකුසල්.
මාර්ගප න් පකපලස් න ති කරනවා න්ප කුසල් අකුසල් පදක
එකට පවනවද? එපහම පවන්පන් න හ . වර්තමාන පකපලස්
න ති කරනවා කි ල කි නවා න්ප එපහන්ප කි න්න පවනවා
රාගප න් ුක්ත පකනා රාග න තිකරනවා, ද්පේශප න් ුක්ත
පකනා ද්පේශ න ති කරනවා, පම ඩකමින් ුක්තව ඉඳපගන
පම ඩකම න තිකරනවා කි න පම ඩ දර්ශන කු ි ප්පක කි ල
නින්දා කට ුතු ි කි නවා.
උපමාවකුත් කි නවා, පගඩි හටගත්ත, දැන් පගඩි න ති
අඹ ගහක් කපනවා අපි. අඹ ගපහ් ගි අවුර ද්පද් අඹ පගඩි
හ දිලා. දැන් පම ා අතීත පගඩි අ ින් කරනවද? න හ . දැන්
වර්තමානප ් පගඩි, අනාගපත් ලබන අවුර ද්පද් පගඩි හ පදනවා
න්ප
පගඩි හ දිලද ගපහ්? න හ . ප්ප අවුර ද්පද් පගඩි
හටපගන න හ . දැන් ගහ කපනවා තුන් කාලප න් එක
කාල කවත් තිප න අඹ න තිපවන විදිහට නමුත් අඹ න ති
කරලා අඹ තිප න ගහක් ක පුවද? නමුත් තුන්කාපල්ම තිප න
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අඹ වලට ඉඩ ඉතුර කරලා න හ පන්ද. අතීත අඹ වලට තිබුන
ප ව ත්මක් තිබුනා න්ප කත් නසලා, අනාගත ට අඹ එන්න
තිප නවා න්ප කත් නසලා වර්තමාන ක අඹ න ති. අඹ න ති
කරනවා කි න එක තුන් කාලප න්ම කරලා තිප නවා අඹ
කි න එකට ඉඩ න හ ගහ කපපු එපකන්.
වපග් අතීත පකපලසුත් හිඳිනවා, නුපන්න ධර්ම න්
පකපරහි පකපලසුත් හිඳිනවා, වර්තමාන පකපලසුත් හිඳිනවා
මාර්ගප න්, ස්පමා දිට්ඨිප න්. සත්ත දකින එක ි ස්පමා
දිට්ඨිප න් කරන්පන්. ස්පමා දිට්ඨි කි න්පන් කුසල්. කුසල්
සිතකින් කරන්න පුළුවන් සත්ත දකිනවා කි න එක.
වර්තමාන සත්ත දකිනපකාට අතීත පකපලසුත් හිපඳනවා,
අනාගත නුපන්න ධර්ම න් අරඹ ා පකපලසුත් හිපඳනවා,
වර්තමාන ක පකපල්ස ක් ඉතුර පව ි න්ප
තිප ් න්ප,
වර්තමාන
කි න පකපල්ස ත් හ්පබපවන්පන් න හ .
මාර්ගප න් කරන්පන් සත්ත දකින එක. සත්ත දකිනපකාට
තුන් කාල අනුව ගි පකපලස් න තිපවනවා. ස්පමා දිට්ඨි ට
පම ඩකම න තිපවනවා මිසක පම ඩකම න ති කරන්න කයම ක්
නහ.
කළුවර පවලාවට කළුවර න තිකරන්න අපිට පමාකද
කරන්න පවන්පන්, අඳුර පග නි වලට කූඩ වලට පුරවලා අඳුර
අ ින් කරන්න පුළුවන්ද? බ හ . අපිට අඳුර අ ින් කරන්නත්
ආපල ක සති කරන්නත් කරන්න තිප න්පන් එක ි. එකක්
කරනපකාට පදකක් පවනවා. පහනක් පත්තු කලහ කි ි. පහන
පත්තු කලහම පමාකද පවන්පන්? ඕපගාල්පල පතල් දාලා, තිර
දාලා, ගින්දර දාලා ඕපගාල්පල පවපහපසන්පන්, මහන්සි
පවන්පන් කයම හදන්පන් අඳුර අ ින් කරන්නද ආපල ක ක් සති
කරන්නද? ආපල ක
සති කලහම ආපල කප ් කෘතට
පනපම ිද අඳුර ු ර පවන එක.
වපග් පතල් දාලා තිර දාලා
ගිනිකුරක් ගහලා ආපල ක ක් සතිකරන්න ි ඕපගාල්පල
පවපහසි
ුත්පත්. ආපල ක ට අ ිති ව ඩක් තිප නවා අඳුර
ු ර කරනවා කි ල.
වපග් සීල ක පිහිටලා සමාධි වඩමින් නුවණින්
බලමින් ස්පමා දිට්ඨි සති කරගන්න ි ඕපගාල්පල පවපහසි
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ුත්පත්. සත්ත දකිනපකාට පක් කෘතට ක් තිප ි. පම ඩකම
ු ර පව ි, අවිදටාව ු ර පව ි. "සම්මොදිට්ඨි සො විජ්ජ්යො විජ්ජ්යො

උප්පොලදා අවිජ්ජ්යො නිලරොධො, අවිජ්ජ්යො නිලරොලධො
සඞ්ෙොර
නිලරොලධො, සඞ්ෙොර නිලරොලධො විඤ්ඤාණ නිලරොධො, විඤ්ඤාණ
නිලරොලධො නොමරූප නිලරොධො, ස ොය න, ඵස්ස, ලේදනො,
ණ්හො, උපොදාන, භව, ජ්යො ි, ජ්යරොමරණ, ලසො , පරිලදව, දු ෙ,
ලදෝමනස්ස, උපොයොස නිරැජ්ජ්යන් ි": වර්තමාන ප්ප ස්පර්ශ
ආ තන හප ් සත්ත පපන්වන එක විතරක් කරන්න
මහන්සිපවලා. ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත මම පපන්නුවා
අනිමිත්ත, ශුනටත, අප්පීහහිත ි. අනිතට, ු ක් , අනාත්ම
ස්වභාව ක් බව පපන්නුවා. ක පනාදන්නාකම නිසා අපප්
හිපත ි ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හ ප ත්පත් පුද්ගලප ඉන්නවා,
මනුස්සප
ඉන්නවා, සත්වප
ඉන්නවා කි න ගති ටිකක්
අපප් හිපත් තිප නවා, ස්පර්ශ ආ තන හ ම හිපත් පනපම ි.
ස්පර්ශ ආ තන හ
පිරිසිඳ පනාදන්නාකම නිසා
පපපනන රෑපප් ප ත්පත් වටිනා පද්වල තිප නවා, මනුස්සප
ඉන්නවා කි න හ ඟීමක් අපප් මනපස් තිප ි. හ බ ි
හ ඟීමද නිකන් තිප න්පන් න හ , පපපනන ප ත්පත් ඉන්නවා
කි ල ි හ ඟීම තිප න්පන්.
හ ඟීම පපපනන ප ත්පත්
තිප න සත්ත පපන්වන තාක් ු ර පවන්පන් න හ . පපපනන
ප ත්පත් වටිනා පද්වල් තිප නවා පනපම ි, පුද්ගලප ඉන්නවා
පනපම ි කි ල ඔප්පු කරලා පපන්නුපවාත් පමාකද පවන්පන් ?
ප ත්පත් පුද්ගලප ඉන්නවා, වටිනා පද්වල් තිප නවා කි න
ප්ප ගති පගපවනවා හිපත්.
පගවීමට තම ි ආසයව න්පගන්
මනස මිු නා, පකපලසුන්පගන් මනස මිු නා කි ල කි න්පන්.
පපපනන ප ත්පත් පුද්ගලප
ඉන්නවා, වටිනා පද්වල්
තිප නවා පනපම ි කි න එක ඔප්පු කරලා පපන්ව ගන්න න
ගමනට තම ි ආර් අෂ්ඨාංගික මාර්ග කි ල කි න්පන්.
තව ප ත්තකින් සතර සතිපට්ඨාන කි න්පන්. පපපනන
රෑපප් සත්වප
පුද්ගලප
ඉන්නවා කි න හ ඟීමක් අපිට
තිප ් න්ප,
අපිට රෑපප් ග න පමපහම හ ඟීමක් තිබුනට
රෑපප් තුල තිප න්පන් පමපහම අත්තක් කි න එක
පපන්වන්න ි කා ගතාසති
තිප න්පන්. සතිපට්ඨානප ්
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කා ගතාසති
වඩන්න වඩන්න රෑපප ් සත්ත අවපබ ධ
පවනවා. සත්ත අවපබ ධ පවන්න අවපබ ධ පවන්න
ඕපගාල්පලාන්ට පත්පර ි සත්තටම රෑප අනාත්ම ි, අනාත්ම
රෑප නිසා, රෑපප ් සත්ත පනාදකින නිසා අවිදටාපවන් ප්ප
රෑප ආත්ම ි කි න පකපල්ස ක් හටපගන තිප ි කි ල
දන්නවා. රෑපප ් සත්ත පනාදන්නාකම නිසා සත්වප
පුද්ගලප ඉන්නවා කි න පකපල්ස ක් හටපගන තිප න්පන්
කි න එක පනාදන්නා පකාට හිපතන්පන් පමාකක්ද? පටපනුවා
ඌපග් පක ෂ නිසාම ම පරන්න වුනා වපග් අපප් සං ාර ට
අපිම අහුපවනවා. අපිට පත්පරන්පන් පපපනන ප ත්පත්
පකපනක් ඉන්නවා වපග්. ප්ප අපප් ව රද්දටම අහුපවලා අපිම
චප්ප පවලා ු කින් පනාමිු න ප්ප සසර දීර්ඝ ි පින්වතුනි. ක ි
ප්පකට කිසි පකපනකුට පද ෂ ක් කි න්න බ හ .
ඉතින් බ නගන්නවා න්ප ක ටකුර ල්ලා ඌටම
බ නගත්තා වපග් තමන්ටම බ නගන්න තම ි පවන්පන්. ්පකිසි
පකපනක් ස්පර්ශ ආ තන හප ් ස බෑම සත්ත දැකලා ප්ප
ස්පර්ශ ආ තන හ
ප ත්පත් සත්වප
ඉන්නවා කි ලා,
පුද්ගලප
ඉන්නවා කි ලා වටිනා පද්වල් තිප නවා කි ලා
මනපස් උපදින ගතිප
මුදවා ගත්පතාත්, න ති වුපනාත්,
පගවුපනාත්
කට කි නවා ආශයවක්ෂ ි කි ලා. ස්පර්ශ
ආ තන හප ් තිප න සත්ත දැකලා, ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හ
ප ත්ත පබාපහ ම වටිනා පද්වල් තිප නවා කි ලා තණය්හාව
හිතන ගති ක් තිප නවා න්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත
දකිනපකාට
ගතිප න් මිු නහම කාමාශයවප න් හිත මිු ණයා
කි නවා. ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හ ප ත්පත් පපපනන රෑප ටිපක්
සත්ත දැකලා සත්වප පුද්ගලප ආත්මී පද්වල් තිප නවා
කි ලා හිතාපගන ඉන්නවා න්ප අපි ස්ඵර්ශ ආ තන හ
ප ත්පත් තිප න රෑපප ් සත්ත බලනපකාට
හිපත් තිප න
සත්ව පුද්ගල හ ඟීම මිු ණයහම දිට්ඨාශයවප න් මිු ණයා කි නවා.
අ්පමා, තාත්තා, ු වා, පුතා, රන්, රිදි, මුතු, ම ණික්,
පගවල්, පදාරවල් න ත්ත්ප කාර්, වාහන, පලාරි, පගාඩන ඟිලි
බාහිර තිප න්පන් කි ලා අපිට හිපතන ගති ක් තිප ි න්ප
ස්පර්ශ ආ තන හ පිරිසිඳ දැකලා බාහිර එපහම පද්වල් සති
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බවට පපන්නනකම මනපස් තිප න්පන් කි ලා පපන්නන ගති
මනසින් මිු පණයාත් බාහිර පගාඩන ඟිලි පගවල් පදාරවල්
තිප න්පන් කි ලා පපන්නනකම මනපසන් පගවුපණයාත්
භවාශයව
හිඳුනා කි නවා. භවාශයවප න් මිු ණය දවසට
ඕපගාල්ලන්ට පල ක
හ්පපබන්පන් නෑ ස්පර්ශ ආ තන
හප න්.
කි න්පන්, එතපකාට පල ක
හ්පපබන්පන්
පකාපහන්ද? බාහිපරන් හ්පපබන්පන් නෑ. ස්පර්ශ ආ තන
හප න් පල ක
හ්පබපවන්පන් නෑ.
කි න්පන්
වා
හ්පපබන්පන් මනා තන ප ත්පතන් කි ලද කි න්පන්? නෑ. එදාට
සිත ප ත්පතන්වත්, ක
ප ත්පතන්වත් එක ප ත්තකින්වත්
පල ක හ්පපබන්පන් නෑ. පල ක නිපර ධ ම දකිනවා. පල ක
නිපර ධ සාක්ෂාත් පවනවා. පල කප න් එපතර පවලා. ප්ප
ස්පර්ශ ආ තන හප ් නෑ එ ාපග් න තිපවන්න පදවල්.
අද ඔපහාම ඕපගාල්පල පමත න ඉඳපගන හිටි ත්,
මහමුහුද පගාඩ ගලාපගන සවිල්ලා පමත න ඕපගාල්පල ඉන්න
ප්ප පරිසර
හ පරන්න මුළු ඔක්පක ම
ටපවලා කි ලා
කිේපවාත්, සහුපණයාත්, ආරංචි වුපනාත් ඔපහාම හිටි ාට
ඕපගාල්ලන්ට පිච්පචන්න, දැපවන්න ු ක එන්න පුළුවන් පද්වල්
වස්තු පකාච්චර ති ලා සවිල්ලාද ඕපගාල්පල ඔතන ඉඳපගන
ඉන්පන්?
ු ක් ටික එන්පන් කර්මභව නිසා, පකපලස් ටික
නිසා. එපහම පද්වල් තිප නවා ඉන්නවා කි ල තිප න ගති ට
කි නවා කර්ම භව
කි ලා, පකපලස් ටික. විපාක ත්
කර්ම ටම ස සපදනවා. තිප නවා කි ල බලන්න ගි හම
විදිහටම ධාතුපේ ආ තන ටික හ දිලා පපපනන අවස්ථාව
විතර ි විපාක. ආප ත් පපපනන පද් සති බවට පපන්වන
මට්ටම කර්ම. ආසයව න්පගන් මනස මිු නා, පකපලසුන්පගන්
මනස මිු නා කි නපකාට ඔපහාම ඉඳපගන හිටි ත් තමන්පග්
න තිපවන්න, විනාශ පවන්න බාහිර කිසිු  වස්තුවක් ති ලා
සවිල්ලා පනපම ි ඉඳපගන ඉන්පන්. පරිහරණය කරපු සහ ,
රෑප, චක් ු විඤ්ඤාණය නිර ද්ධමම ි. හ්පබ වුපනත් ශුනටත
පද්වල්ම ි, අනාත්ම පද්වල්ම ි.
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බලන්න කි ල ගි ත් සස් ඉදිරිපිටට එන්පන් ස්කන්ධ
මාතය ක්ම මිසක එ ට වටිනා පද්වල් න හ . පමපහම ඉඳපගන
ඉන්පනම නිවපන් පණිවිඩ ඔපඩාක්කුපේ ති ාපගන.
එ ාට ඕපන් න්ප පුළුවන් ප්ප ජීවිත ආ ු සංස්කාර
හිපඳන තාක්ම න ගිටින්පන්ම න තුවම
ඉරි ේපේම ඉන්න
පුළුවන් ඕපන් න්ප. සිහි කරලා සිහි සතුව නුවණය සතුව
නිමිත්තකට න ගිට්පටාත් විනා ඉපේ සති පද්කට න ගිටලා
න්පන් න හ . ගි ාට පස්පස් හ පදනවා කි න නුවණය ි මිසක,
අර මම කි න්පන් කණය්නාඩි ගාවට ගි හම මණය බලන්න
පුළුවන් කි න ත නක නවා මිසක තිප න ඡා ාව බලන්න,
කන්නාඩිප ් සතුපල් තිප න මණය පපාේඩක් බලලා එන්න
නවද අපි? න හ . මණය අරපගන න්පන් ගි හම බලාගන්න
පුළුවන් විදිහට අපි.
වපග් තමන් දන්නවා ගි හම සස්
ඉදිරිපිටට ධාතුව තුල රෑප සංඥාවවක්ම සවිල්ලා පපපන ි කි න
ත නකින්, රෑප ක් හ පද ි කි න ත නකින් දන්නවා මිසක
න්න ඉස්පසල්ලා
රෑපප් තිප නවත් පනපම ි,
රෑපප්
දකින සහ තාම ඉපදිලත් න හ .
දැන් තිප න්පන් පමතන තිප න රෑපප් දකින සහ
විතර ි ඉපදිලා. එකම සහ ක් තිප නවත් පනපම ි. ඉතින් ප්ප
වපග් ග ඹුර දර්ශන ක් තිප නවා. පකාපහාම හරි ජීවිත
උත්සාහවත් කරවන්න ප්ප ු ක් භූමිප න්, ු ක් සසපරන් එපතර
පවන්න. අද සමහරවිට ඔබට තිප න ව ඩ කට ුතු, රාජකාරී
නිසා බණය දහ්ප අහන්නත් පවලාවක් න තිපව ි. හ බ ි මතක
තබාගන්න.
ව ඩ කට ුතු රාජකාරී නිසා ධර්ම අහන්න
පවලාවක් න තිකපමන් වට ප ු නා කි ලා ඔබ සසරට ව ටුන
දවසට, ඔබ අද රාජකාරී ව ඩ කරපු පකනා පහ අ පහ ත න
පහ එන්පන් න හ
අපා ු පකන් ඔබව ගලවා ගන්න.
කිසිම පකපනක් පහ පද ක් අද ඔබට තමන්පග්
ජීවිතප ් ස ප ු ක් අනුන්පග් අතට පාවලා දීලා තිප න මානසික
මට්ටපමන් මුදවන්න එන්පන් න හ මරපණයන් පස්පස් එක
ප ත්තකින් තබන්න. ්ප ධර්ම ක් පහා න්න මපග් මනස
පකාපහාමද අද ප්ප ජීවිතප ් නිවහල් ත නක ති ාගන්පන්
කි ල. ඔන්න ඔ ස්පර්ශ ආ තන හප ් ශුනටතාව පත්ර ්ප
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අරපගන ප්ප පකපලස් ටික පගවාගත්ත පකනා ප්ප පල පක්
කිසි පකපනකුට ස ප ු ක් භාරදීලා න හ . කිසිම පද කින් එ ාව
ස පවත් කරන්නවත් ු ක් කරන්නවත් බ හ . එ ා දන්නවා
ස්පර්ශ ආ තන හ ට බ ඳුපනාත් ල පබන්පන් ු කම ි කි ල
දන්නවා. ස්පර්ශ ආ තන හප න් මිු පනාත් ල පබන්පන්
ස පම ි කි ල දන්නවා. ජීවිතප ් ස පවත් පවන හ ටි ු ක්පවන
හ ටි එ ා දන්නා නිසා එ ා භාරදීලා න හ පල පකට කවදාවත්ම
ස ප ු ක් පදක. එබු  පකන ි අටපල දහපමන් ක්පපා
පනාපවන්පන්. එ ාට ි බුු රජාණයන් වහන්පස් බයහ්මණය කි ල
කි න්පන්. 'බාහිත පාපී' පේ බහා ත බ නිසා බයහ්මණය කි ල
කි නවා. ප්ප පද්ශනාව ග ඹුර පවන්න පුළුවන් නමුත් දිගටම
අහන්න කි න එක මතක් කරනවා.
ඉදිරිප ්දී ඕපගාල්පලාන්ට වටිනා දහ්ප කර ණයු ටිකක්
හ්පබපව ි මම පහුගි කාපල් අළුත ප විදි පවච්ච තිස් ගානක්
විතර තර ණය අ ඉන්නවා පගාඩක්. මට සතුටු ි
අ ට පහාඳ
නුවණය ි තර ණය හින්දා.
අ ට උගන්නපු පද්ශනා තිප නවා
විසිපහක් විතර මම හිතන්පන්. ක ළග දි පවේස ිට් එකට දා ි.
ටිකත් අරපගන ටිපකන් ටික ටිපකන් ටික අහන්න. සමහරවිට
ඔබට භාවනාවක් කරන්න පවලාවක් න තිපවන්න පුළුවන්.
භාවනාව කි න්පන් අද අපි හිතාපගන ඉන්පන් සස් පදක
වහපගන එක ත න ඉන්න එකපන්. එපහම ඉන්න ඕපන් චිත්ත
භාවනාවක් කරන්න පබාපහ පස ින්. නමුත් ප නිපස
මනසිකාර ට ඉරි ේවක් න හ .
සත්තටම

සු ්ල

ජ්යො රිල

සතිපට්ඨාන ට" ල

භොසිල

ඨිල
නිසින්ලන
ුණ්හීභොලව සම්පජ්යොන ොරී ලහො ි".

ඉඳපගන, හිටපගන, නිදාපගන, සවිදිමින්, කථා කරමින්, කථා
පනාකරමින් ප්ප හ ම පවලාපේම සිහි නුවණින් කට ුතු කරන්න
කි න එකක් කි න්පන් ප්ප. නුවණින් හිතමින් ව ඩ කට ුතු
කරන්න. පගවල් පදාරවල් අතුගාන්න, වලං පිඟන් ටික පහ දන්න.
ඔ කට ුතු ටික කරන්න. එපහම නුවණින් හිතන්නත් බ රි න්ප
ඔ පද්ශනා ටික එක මාස හ ක්, අවුර ද්දක් අ ණය්ඩව පුළුවන්
න්ප ඉඩ ල පබන හ ම හ ම පවලාවකම ප්ප පද්ශනා ටික
අහන්න.
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අහනපකාට අහන්න පුළුවන් ප කාලක් න්ප ප කාල
පහාඳට අහන්න. විසිරිච්ච මනසකින් අර ව පඩත් කර කර ප්ප
ව පඩත් කර කර වටපිටත් බල බලා, ළම ා දිහා බල බල බණය
ටික ප ක් අහනවට වඩා
කිසිම පද ක් පනාපකාට විනාඩි
දහ ක් අහන්න පහාඳ උවමනාපවන්. ඊට පස්පස් ක නතර
කරලා ති න්න එත නින්. ඊටපස්පස් ආපහු එපහ පමහ
එපබන්න කරන්න න ති විනාඩි දහ ක් සෘජුවම අහන්න පුළුවන්
පවලාවක් බලලා ආප ත් දාලා ආප ත් විනාඩි දහ ක් අහන්න.
ඉතා පිරිසිඳුව අහන විනාඩි දහ වටි බණය අහනවා කි ල
පපන්නලා එක එක පද්වල් කරමින් ප ක් පදකක් ගත කරන
කාපලට වඩා. නිසා බණය අහනපකාට පහාඳ උවමනාවකින්
ටික අහන්න කි න එකත් මතක් කරනවා. එක්කම ප්ප ධර්ම
ග ඹුර වුනාට ප්පක අවපබ ධ කරපගන පකාපහාම හරි
තමන්පග් ජීවිත ට පිහිටක් පිළිසරණයක් කරගන්න කි න එකත්
මතක් කරනවා.
ඉතින් බුු රජාණයන් වහන්පස් නතු්පහාකං කි න සුතය ,
පක සිංහල පත්ර ම නුඹලාපග් පනපම ි කි න සුතයප ් නම.
‘තු්පහාකං’ කි න්පන් නුඹලාපග් කි න එක, “න ුම්හො ං”
නුඹලාපග් පනපම ි. සං ුක්ත නිකාප ් උඹලාපග් පනාවන
සුතය බලන්නපක .
සුතයප ් තිප න්පන් ප්ප ක නුඹලාපග්
පනපම ි කි ල
ක බලලා පමන්න ප්ප වපග් අර්ථ ක්
තිප නවා ප්ප ජීවිතප ්දීම පකාපහාම හරි සසර ු ක් පගවා
ගන්නවා කි ල උත්සාහවත් පවන්න. ප්ප ඔස්පස් ආපවාත්
ඕපගාල්පලාන්ට ක බ රි පවන්පන් න හ . පමාකද මමත්
අවංකවම නිවන් දකින්න උත්සාහවත්වන ගමන්
න ගමන්
මාර්ගප ් පණිවුඩ
ප්ප ඕපගාල්පලාන්ට කි න්පන්. ප්පක
කරන්න බ රි පද ක් පනපම ි පුළුවන් පද ක් හ බ ි උත්සාහ
තිප න්න ඕපන්. ඉතින් තමන්පග් ප්ප ජරාමරණය සං ටාත
ජීවිත මරපණයන් පස්පස් පනපම ි ම පරන්න මරණය ක් ඉතුර
පනාකරන්න අජරාමර බව පිණිසම ප්ප පද්ශනාව පහ්තු
උපනිශය ම පේවා.
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සාධු! සාධු! සාධු!

මහොසළොය නි
නලමො

සු නය - 2017.10.06 බ ංල ොඩ

ඨින ලද් නොව

ස්ස භ වල ො අරහල ො සම්මො සම්බුද්ධස්ස

‘‘ච ්ෙුං, භි ්ෙලව, අජ්යොනං අපස්සං යථොභූ ං, රූලප අජ්යොනං
අපස්සං යථොභූ ං, ච ්ෙුවිඤ්ඤාණං අජ්යොනං අපස්සං යථොභූ ං,
ච ්ෙුසම්ඵස්සං
අජ්යොනං
අපස්සං
යථොභූ ං,
යිනදං
ච ්ෙුසම්ඵස්සපච්චයො උප්පජ්ජ්ය ි ලවදයි ං සුෙං වො දු ්ෙං වො
අදු ්ෙමසුෙං වො ම්පි අජ්යොනං අපස්සං යථොභූ ං, ච ්ෙුස්ිනං
සොරජ්ජ්ය ි, රූලපසු සොරජ්ජ්ය ි, ච ්ෙුවිඤ්ඤාලණ සොරජ්ජ්ය ි,
ච ්ෙුසම්ඵස්ලස සොරජ්ජ්ය ි, යිනදං ච ්ෙුසම්ඵස්සපච්චයො
උප්පජ්ජ්ය ි ලවදයි ං සුෙං වො දු ්ෙං වො අදු ්ෙමසුෙං වො
ස්ිනම්පි සොරජ්ජ්ය ි"
(මජ්ඣිම නි ොය - උපරි පන්නොස ය - මහොසළොය නි

සූ නය)

සදා පුජනී
වන්දනී , අති පගෞරවීහ
මහා
සංඝරත්නප න් අවසර ි. ශයද්ධා ස්පපන්න කාර ණික පින්වතුනි,
ප්ප පින්වත් සි ළු පදනාම දැන් ප්ප සුදාන්ප පවන්පන් ඉතාමත්
වටිනා කුසල ධර්ම ක් සිද්ධ කරගන්ට.
තම ි පහට දවපස්
ප්ප
මුල්ගම
ධ්පමහද
පස්නාසනප ්
කඨින
මහා
පුපනට ත්සව .
පුපනට ත්සව නිමිති කරපගන පවත්වන
ධර්ම පද්ශනාව. ඉතින් ප්ප පින්වත් සි ළු පදනාපග් පමපලාව
ජීවිත පුරාවට හිත හිතා සන්පත ස පවන්න පුළුවන් පමපලාව
ජීවිත වලට ආශිර්වාද ක් පවන සංසාරික වශප න් පබාපහ
කාල ක් හිත ස ප හිත රැකවරණය පිණිස පවතින වටිනා කුසල
ධර්ම රාශි ක් සිද්ධ කරගන්න ි ප්ප පින්වත් සි ළු පදනාම
සහභාගී වුපන්.
එහි පලපවනි අදි ර විදිහට දැන් ප්ප සුදාන්ප පවන්පන්
පලාවුතුරා බුු රජාණයන් වහන්පස් අප පකපරහි අනුක්පපාපවපන්
පද්ශනා කල සද්ධර්මප න් බිඳක් ශයවන කරන්ට.
නිසා
පින්වතුන්ට මුලින්ම මතක් කරනවා එකම එක කාරණයාවක්.
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තම ි පින්වතුන් ප්ප අවස්ථාවට ස්පබන්ධ වුපන් පගවල් පදාරවල්
කට ුතු කාරණයා කරන්න කිසිවක් න තුව පාළුපේ තනිකප්ප
ඉන්න බ රිකම හින්දා පනපම ි.
හ ම පද ක්ම ප ත්තකින්
තබලා පමතනට ආපේ අපන් ප්ප ු ක් සහගත සසපරන් එපතර
පවන සද්ධර්ම ටිකක් අහන්න තිප නවා න්ප
ධර්ම
අවපබ ධ කරගන්න තිප නවා න්ප, අවපබ ධ කරපගන
සසපරන් එපතර පවන්න තිප නවා න්ප පකාච්චර පහාඳද
කි න සිත් සතුව ි.
ඉතින්
තමන් ආපු කාරණයාව සඵල කරගන්න පුළුවන්
පවන්පන්, සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් පවන්පන් ඉතාමත්
උවමනාපවන්, ඉතාමත් ඕනෑකමින් ප්ප පද්ශනාව ශයවන
කපලාත්. ස්වභාවප න්ම බුද්ධ පද්ශනාව ග ඹුර ි ග ඹුර
ස්වභාවප න් ුක්ත ි.
වපග්ම මම අද දවපස්දී පපන්වන්න
හදන ප්ප දහ්ප කර ණයු ටිකක් ග ඹුර ි. ඉතින් පහාඳ
උවමනාවකින්, පහාඳ අවදී බවකින් හිතත්, කනත් පදකම එක්
ත න් කරපගන, හිතත් කනත් පදකම ප්ප ඔස්පස් ප ාමු කරමින්
හිටිප ාත් ප්ප ධර්ම පත්ර ්ප ගන්න එක අපහසු න හ .
පින්වතුනි මනුස්සප ක් පවලා බුද්පධ ත්පාද කාපලක
සද්ධර්ම
අහන්න ල පබන පිරිපසන් ධර්ම
අවපබ ධ
පනාපවන්පන් සි කට අනුවකටත් වඩා ව ඩි පිරිසකට පහ්තු
ස්පපත් න ති හින්දා පනපම ි. සකසා ධර්ම පනාඅසනකම
නිස ි. පමාන තර්ප වටිනා, පමාන තර්ප ග ඹුර කාරණයා
කිවුවත්, පද්ශනා කළත්, ප පනේවත් පහාඳට තීවය මනසකින් ක
ශයවණය පනාපකාපළාත් ක පත්පරන්පන් න හ . ප්ප බණය
වචන සපහනපකාට තමන් හිපත් හිපත් එක එක පද්වල්
හිතනවා න්ප, හිපත් හිපත් කතා කර කර ඉන්නවා න්ප, බණය
වචන පහ අල්ලාපගන හිපත් හිපත් තර්ක විතර්ක කරමින්
ඉන්නවා න්ප මතු මතුපේ සපහන වචන වල අර්ථ තමන්ට
ව ටපහන්පන් න තිපව ි.
නිසා න වත න වතත් මම ප්ප තර්ප මතක් කරන්පන්
මනාපකාට කන් ප ාමාපගන ධර්ම ශයවණය
කිරීම ඉතාම
වටිනවා කි න කාරණයාව පපන්වන්න ි. එබඳු පකපනකුට
පද්ශනාවත් සුපද්ශිත න්ප අහන පකනා පබාපහාම සකසා
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උවමනාපවන් ධර්ම
අහනවා න්ප එබඳු පිරිපසන් ප්ප
පදප ත්පතන්ම මනා පකාට පවතින ප ව ත්ම තුල ධර්ම
අවපබ ධ පනාවී තිප න්පන් න හ . ධර්ම
පනාව ටහි
තිප න්පන් න හ .
නිසා ඔබට සසර එපා න්ප, සසර
ස බවින්ම ු ක ි න්ප, සත්තටම ඔබට අවශට සසර ු පකන්
එපතර වීම පමණයක්ම න්ප ඔබ පයථමප න්ම කට ුතු ි ඉතාමත්
උවමානාපවන් ප්ප කරන පද්ශනාව ශයවන කිරීම.
මුලදී සති කරගන්න උද්ප ගිමත්කම ම ද හරිප ්දී
ටිපකන් ටික ලිහිල් කරන්න එපා. ආර්පභප ්දී වපග්ම
අවදී
බව
උවමනාවත් බව න වත න වතත් හිතට ආපර පණය
කරගනිමින් පද්ශනාව අවසාන පවනපතක් පහාඳට ශයවණය
කරන්න කි න එක මතක් කරනවා.
පින්වතුනි, ප්ප වපග් ධර්ම අපිට අහන්න පනාල බුන
නිසා, ප්ප ධර්ම අවපබ ධ පනාවීම නිසා, අවපබ ධ කරගන්න
පනාහ කිවීම නිසා අපි හ ම පකපනක්ම අති දීර්ඝ සංසාර ක
පකලවරක් න තුව ගමනක ප දිලා ඉන්නවා ස ප සතුට පදක
පහා මින්. ස ප සතුට පදක පයර්ථනා කරමින් ස ප සතුට පදක
ළඟා කරගන්න කි න අදහසින් ප මිණි ප්ප ගමපන් ස ප සතුට
පදක පහා මින්ම ඉපපදනවා. ඉපදිලා ස ප සතුට පදක
පහා මින්ම ජීවත්පවනවා.
ජීවිත අවසන් කරන්පනත් ස ප
සතුට පදක ලබාග නීප්ප අපප්ක්ෂාපවන්ම ි. තව ප ත්තකින්
කිවුපවාත්, ු ක් පදා්පනස් අ ින් කරග නීප්ප අවශටතාවප න්ම ි.
නමුත් අවාසනාවන්ත කාරණයාව - ප්ප තර්ප මුළු සංසාපර්
පුරාවට ජීවිපත්ට ස නසිල්ලක් පහා පු අපිට, ජීවිපත්ට
රැකවරණය ක් පහා පු අපිට අපි පහා පු ස නසිල්ල , අපි
පහා පු රැකවරණය
ලබාපදන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදල
පදන්න පුළුවන් පකපනක් අපිට හ්පබවුපන් න හ .
හ්පබ පනාවුන බවට තිප න සාක්ෂි ක් තම ි අපප් ප්ප
ජීවිත . පලාවුතුරා බුු රජාණයන් වහන්පස්ලා ඕනෑ තර්ප පහළ
වුනා, සසර ු ක් ගිනි නිපවන ස ප සතුට ජීවිත ට ළඟා
කරගන්න මාවත
අමා මෑණි න් වහන්පස්ලා කාන්තප න්ම
පපන්නනවා. නමුත් එකු  ශාසන ක්වත් අපි ආදපරන් සසුර
කපළ් න හ . අපි හිතුවක්කාරකමට අපි ස ප සතුට පමන්න
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ප්පක ි කි ල හිතාපගන ඉන්න පද් කරන්න ගිහිල්ලා ු ක්
පදා්පනස් අ ින් කරන්න අපප් හිතු මනාපපට කට ුතු කරන්න
ගිහිල්ලා පක් පයතිඵල හ ටි ට ු ක අ ින් කරගන්න බ ර ව
ස ප ලඟා කරගන්න බ ර ව තාමත් ස ප පහා මින් ු ක අ ින්
කරගන්න පවපහපසමින් ජීවත් පවන්පන පවලා.
පින්වතුනි, මතක් කරනවා ඔබට සසර ු ක් විඳින ස ප
සතුට පහා න ු ක් පදා්පනස් ජීවිතප න් අ ින් කරගන්න පවර
වීරි දරන ඔබත් මාත් පවනුපවන්ම ි පලාවුතුරා බුු රජාණයන්
වහන්පස් පල පක් පහල වුපන්. සාර අසං ට කල්ප ලක්ෂ ක්
පපර ්ප පිර වා ස ප සතුට ජීවිත කට ලඟා කරගන්න නිව රදි
මාවත පහා ාගන්න. ු ක ජීවිතප න් අ ින් කරගන්න නිව රදි
කයම පහා ාගන්න. එතපකාට හිතන්න ක පමාන තර්ප
පලපහසි පහසු පනාවුන කාරණයාවක් ද කි න එක.
තර්ප
කාල ක් පපර ්ප පුරලා ස්පමා ස්පබුද්ධත්ව ට පත්පවලා ප්ප
පල පකට පද්ශනා කපල් ඔබත් මාත් බලාපපාපරාත්තු පවන
අර්ථ පදක සිද්ධ කරලා දීම සඳහාම ි. කුමක්ද?
ු ක අ ින් කරලා ස ප ජීවිත ට ලඟා කරගන්පන්
පකාපහාමද කි න කාරණයාව ප හ දිලි කරන්න ි . ඉතින් නිසා
හ මපදනාටම මතක් කරනවා ඉපපදමින් ම පරමින්, ම පරමින්
ඉපපදමින් න ප්ප සංසාපර් පබාපහ පදපනක් පමපතරම
ඉපදිලා පමපතරම ම පරන අ . ජීවිත ට අර්ථ ක් පහා න්න
පබාපහ පදපනක් උත්සාහවත් පවන්පන් න හ .
ජීවිත ජීවත් කරගන්න පමානවා හරි පද ක් කරමින්
කට ුතු කරන පල ක ක් තුල අරමුණයක් න තුව අහපස් පාපවලා
න වළාවක් වපග් නිෂ්ඨාවක් න තුව ජීවත්පවන ජීවිතවල එබඳු
ව වටපිටාපවන් මිදිලා ජීවිත ට ස බෑවටම අර්ථ ක් කරගන්න
මම කට ුතු කල ුතු ි කි ල නුවණය සතිකරපගන හ මපදනාම
ප්ප ධර්ම අවපබ ධ කරගන්න උත්සාහවත් පවන්න කි ල
මතක් කරනවා. සඳහා ජීවිත අවපබ ධ ක් ලබාගන්න පුළුවන්,
ලබාපදන්න පුළුවන් ඉතාමත් වටිනා සුතය පාඨ ක් තම ි මම
මාතෘකා වශප න් ත බුපේ. ප්ප පද්ශනාව ඉතාමත් පහාඳින්
ශයවන කපලාත් ස බවින්ම ඔබ වාසනාවන්ත පව ි අපප්
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ජීවිතප ් ු ක සතිපවලා තිප න්පන් පමන්න පමපහම පන්ද
කි න කාරණයාව පත්ර ්ප ගන්න.
ු ක න තිපවන්පන් පමන්න ප්ප විදිහට පන්ද කි න
කාරණයාව පත්ර ්ප ගන්න,
ු ක න ති කරගන්න කරන්න
තිප න්පන් පමන්න ප්ප කාරණයාව පන්ද කි ල පමන්න ප්ප ටික
ඔබට පත්ර ්ප කරගන්න පුළුවන් පේවි. පින්වතුනි,
අවපබ ධ
ලබාගන්න පුළුවන් අර්ථ ක් ග ේපවලා තිප න සුතය ක් තම ි
බුු රජාණයන් වහන්පස් පද්ශනා කල තයිපිටක ධර්මප ් මේඣිම
නිකාප ් උපරි පන්නාසකප ් න ත්න්ප තුන්පවනි කාණය්ඩප ්
මහාසලා තනික සුතය . ප්ප සුතය ම මම මීට අවුර ු  කිහිප කට
කලිනුත් පද්ශනා කරලා තිප නවා.
නමුත් වර්තමාන තුල ප්ප පද්ශනාව වඩාත් සුපද්ශිතව
අර්ථාන්විතව පල පකට පපන්වන්න පුළුවන් කි ල මට හිතුන
නිසා ප්ප සුතය මම මාතෘකා වශප න් ත බුපේ. පින්වතුනි,
භාගටවත් බුු රජාණයන් වහන්පස් ස වත් නුවර පේතවනාරාමප ්
ව ඩ ඉන්න කාපල් එක්තරා දවසක් භික්ෂුන් වහන්පස්ලාට
ආමන්තයණය
කරලා පමන්න පමපහම පද්ශනා කරනවා.
“මහොසළොය නි ං ලවො, භි ්ෙලව, ධම්මං ලදලසස්සොින. ං
සුණොථ, සොධු ං මනසි
ලරොථ; භොසිස්සොමී' ි.” මහපණයනි,
මහාසලා තනික ධර්ම මම නුඹලාට පද්ශනා කරනවා ක
මනාපකාට අහන්න.
ඔන්න පහාඳ අර්ථ පදකක් තිප නවා. ‘ ං සුණොථ’- ක
අහන්න, ‘සොධු ං මනසි
ලරොථ’ - අහගත්ත පද් පහාඳින්
න වත න වත සිහිපත් කරන්න. ‘භොසිස්සොමී’ ි මම පද්ශනා
කරන්න්ප කි ල කිවුවා.
ස්වාමීන් වහන්පස්ලා එපහම ි
භාගටවතුන් වහන්ස කි ල පිළිතුර ු න්නහම භාගටවතුන්
වහන්පස් පද්ශනා කරනවා "ච ්ෙුං, භි ්ෙලව, අජ්යොනං අපස්සං
යථොභූ ං" මහපණයනි ප්ප පල ක ාට සහ කි න ධර්මතාවප ්
ථාභූත ස්වභාව දන්පන් දකින්පන් න ත්න්ප, අපි සහ සහ
කි ල කිවුවට සහ කි ල කි න ත න පවතින ධර්මතාව
පනාදන්නවා න්ප පනාදකිනවා න්ප සස් ඉදිරිපිටට පහළපවන
රෑප න්පග් ස බෑ ස්වභාව , සත්ත සති හ ටි පනාදන්නවා
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න්ප පනාදකිනවා න්ප
රෑප දකින හිත ග න පනාදන්නවා
න්ප පනාදකිනවා න්ප
චක් ු ස්පඵස්ස , සස් ස්පර්ශ ග න
පනාදන්නවා න්ප පනාදකිනවා න්ප
ස්පර්ශ නිසා ්ප
ස පක් පහ ු කක් පහ උපප්ක්ෂා ස්වභාවප ් විඳීමක් විඳිනවා
න්ප
පේදනාපේ සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නාකම
පනාදකිනකම නිසා ප්ප පල ක ා,
"ච ්ෙුස්ිනං

සොරජ්ජ්ය ි,
රූලපසු
සොරජ්ජ්ය ි
ච ්ෙුවිඤ්ඤාලණ සොරජ්ජ්ය ි, ච ්ෙුසම්ඵස්ලස සොරජ්ජ්ය ි, යිනදං
ච ්ෙුසම්ඵස්සපච්චයො උප්පජ්ජ්ය ි ලවදයි ං සුෙං වො දු ්ෙං වො
අදු ්ෙමසුෙං වො
ස්ිනම්පි සොරජ්ජ්ය ි.", ප්ප සපහ් සතුටු
පවනවා, රෑපප ් සතුටු පවනවා, චක් ු විඤ්ඤාපණය සතුටු
පවනවා, චක් ු ස්පඵස්සප ් සතුටු පවනවා, චක් ු
ස්පඵස්සප න් උපන්න ස ප පේවා, ු ක් පේවා, පනාු ක්පනාසුව
කි න්පන් උපප්ක්ෂා සහගත පේදනාවක් පහ පේවා එහි
සපලනවා.

" ස්ස
සොර ් ස්ස
සංයු ් ස්ස
සම්මූළ්හස්ස
අස්සොදානුපස්සිලනො විහරල ො" එ ා සපහ්, රෑපප්, චක් ු
විඤ්ඤාපණය, චක් ු ස්පඵස්සප න් උපන්න පේදනාපේ සත්ත
සති හ ටි පනාදන්න නිසා සපහ්, රෑපප්, චක් ු විඤ්ඤාපණය,
චක් ු ස්පඵස්සප ්, චක් ු ස්පඵස්සප න් උපන්න පේදනාපේ
රස විඳග නී්ප අනුව බලනවා, සලිලා වාස කරනවා. සලිලා
එහි බ ඳිලා එහි සිහිමුලා පවලා පපපනන පද් ග න ආශ්වාද
අනුව දකිමින් වාස කරනවා.
ඔ පින්වතුන් පකටි කරලා පමපහම ගන්න. සහ , රෑප,
චක් ු විඤ්ඤාණය, චක් ු ස්පඵස්ස , චක් ු ස්පඵස්සප න්
උපන්න සුව පහ ු ක් පහ පනාු ක්පනාසුව පේදනා කි න ටික
ක ටිපවලා ක ටිපවලා තිප නවා ඔබ රෑප ක් දැකලා ස පක්
විඳිනවා න්ප පහ ු කක් විඳිනවා න්ප පහ මධටස්ත පේදනාවක්
විඳිනවා න්ප ඔබ සපහන් කුමන විදිහක කුමන ත නක දී පහ
සපහන් රෑප ක් දකිනපකාට
රෑපප් සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නවා පනාදකිනවා කි ල කි න්පන් ඔබ එකල්හි සපහ්
සත්ත සති හ ටි දන්පනත් න හ දකින්පනත් න හ ,
හිපත්
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සත්ත සති හ ටි දන්පනත් න හ දකින්පනත් න හ .
ස්පර්ශප ් සත්ත සති හ ටි දන්පනත් න හ දකින්පනත්
නහ,
පේදනාපේ සත්ත හ ටි දන්පනත් න හ දකින්පනත්
නහ.
පරි ා
පකටිප න් එපහම දැනගන්න. සහ ට
පපපනන
්ප අරමුණයක සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නා
පනාදකිනකම නිසා පපපනන අරමුපණය ඔබ සතුටු පවනවා,
සපලනවා. සලිලා පපපනන රෑපප් බ ඳිලා සිහිමුලාව අස්වාද
අනුව දකිමින් වාස කරමින් ඉන්නවා.
තිප න ආදීනව කුමක්ද? "ආය ිං පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො
උපචයං ච්ඡන් ි". පමපහම වාස කරන පකනාට න වත පංච
උපාදානස්කන්ධ උපච ට නවා, රැස්පවනවා. " ණ්හො චස්ස

ලපොලනොබ්භවි ො නන්දිරො සහ ො
න නොභිනන්දිනී, සො චස්ස
පවඩ්ඪ ි". ්ප ප්ප තණය්හාවක් තිප නවා න්ප
තන
සතුටින් සපලන පුනර්භව පිණිස පවතින
තණය්හාව ඔහුට
ව පඩනවා. පහාඳට බලන්න කර ණයු පදකක් තිප නවා පමතන.
සහ ට පපපනන පද් සත්ත පනාදකිමින් එහි සලිලා බ ඳිලා
සිහිමුලාපවලා ආශ්වාදප න් ුක්තව වාස කපලාත් කර ණයු
පදකක් හ්පබපවනවා, පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට නවා,
පුනර්භව පිණිස තිප න තණය්හාව ව පඩනවා. ප්පවාප ් අර්ථ
මම එකින් එක එකින් එක පහදලා පදනවා ඕපගාල්පලාන්පග්
ජීවිත ට පත්පරන මට්ටමට. එතකන් ප්ප පපළ දහම පහාඳට
අහන්න.
විතරක් පනපම ි එ ාට " ස්ස ොයි ොපි සන් ොපො
පවඩ්ඪන් ි" කප ් ත වීම සතිපවනවා, "ලච සි ොපි සන් ොපො
පවඩ්ඪන් ි" සිපත් ත වීම සතිපවනවා. " ොයි ොපි පරිළොහො
පවඩ්ඪන් ි, ලච සි ොපි පරිළොහො පවඩ්ඪන් ි" කප ් සහ සිපත්
පවපහස
හා
දැවිල්ල
සතිපවනවා.
" ොයි දු ්ෙම්පි
ලචල ොදු ්ෙම්පි පටිසංලවලද ි" එ ා දිටුදැමිප ්, පමපලාවම
කා ික හා මානසික ු පකන් ුක්ත පකපනක් පවනවා කි ල
පපන්වනවා. හිපතන ු ක් විඳින කප න් ු ක් විඳින පකපනක්
නිර්මණය පවලා තිප න හ ටි ු ක කි න එක නිර්මාණය පවච්ච
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හ ටි බුු රජාණයන් වහන්පස් ප්ප සුතයප න් මනාපකාට ප හ දිලි
කරනවා.

විදිහටම "ලසො ං, භි ්ෙලව, අජ්යොනං අපස්සං
යථොභූ ං" කනත්, ශේද ත්, පස ත විඤ්ඤාණය ත්, පස ත
ස්පඵස්ස ත්, පස ත ස්පඵස්සප න් උපදින ස ප පහ ු ක් පහ
පනාු ක්පනාසුව පේදනාවක් තිප නවා න්ප
පේදනාව ග න
සත්ත සති හ ටි පනාදන්නපකාට පනාදකිනපකාට
කපන්,
ශේදප ්, පස ත විඤ්ඤාණයප ් සපලනවා, බ පඳනවා, සිහිමුලාව
වාස කරනවා. සලිලා බ ඳිලා සිහිමුලාපවලා ආශ්වාද අනුව
බලමින් වාස කරනවා.
කලහම පවන පද ෂ තම ි "ආය ිං
පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො උපචයං ච්ඡන් ි". පංච උපාදානස්කන්ධ
න වත රැස්පවනවා. " ණ්හො චස්ස ලපොලනොබ්භවි ො
නන්දිරො සහ ො
න නොභිනන්දිනී, සො චස්ස පවඩ්ඪ ි". ්ප
පේ පුනර්භව පිණිස පවතින
ත න්වල සතුටින් සපලන
්ප ප්ප තණය්හාවක් තිප ් න්ප තණය්හාව ව පඩනවා. සපහන
පද් අනුව සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලා පවලා වාස කපලාත්
සිද්ධපවන පද ෂ පදකක් තම ි පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට/
රැස්වීමට නවා, තණය්හාව ව පඩනවා.
විතරක් පනපම ි
සිපත් කප ් දැවීම, ත වීම, සතිපවනවා. දිටුදැමිප ්ම, පමපලාවදීම
කා ික ු පකන් හා මානසික ු පකන් ුක්ත පවනවා.
එපහම වාස

පමන්න ප්ප පරි ා ම දකින්න නාස , දිව, ක , මනස
එපහම න තින්ප අපනක් ස්පර්ශ ආ තන හතරටත්. සස, කන,
නාස , දිව, ක , මනස කි න ආ තන හප න්ම ්ප අරමුණයක්
හ්පබපවනපකාට එහි සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නපකාට,
පනාදකිනපකාට එහි අපි සපලනවා, බ පඳනවා, සිහිමුලාව
වාස
කරනවා, ආශ්වාද
අනුව දකිමින් වාස
කරනවා.
සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාපවලා ආශ්වාද අනුව දකිමින් වාස
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කරනවා. එපහම වාස කරමින් හිටපු එපක් පයතිඵල තම ි
පංච උපාදානස්කන්ධ රැස්පවලා තණය්හාවත් ව පඩනවා.
වපග්ම හිපතන්ද පපපළන, කප න්ද පපපළන, හිපතන්ද
කප න්ද දැපවන, හිපතන්ද කප න්ද ු ක් විඳින්පනක් පවලා.
්පකිසි පේලාවකදී ්පකිසි පකපනක් "ච ්ෙුඤ්ච ලෙො,
භි ්ෙලව, ජ්යොනං පස්සං යථොභූ ං, රූලප ජ්යොනං පස්සං යථොභූ ං,
ච ්ෙුවිඤ්ඤාණං ජ්යොනං පස්සං යථොභූ ං, ච ්ෙුසම්ඵස්සං ජ්යොනං
පස්සං යථොභූ ං, යිනදං ච ්ෙුසම්ඵස්සපච්චයො උප්පජ්ජ්ය ි
ලවදයි ං සුෙං වො දු ්ෙං වො අදු ්ෙමසුෙං වො ම්පි ජ්යොනං
පස්සං යථොභූ ං"
සපහ් සත්ත සති හ ටි දන්නවා න්ප දකිනවා න්ප
රෑපප ්, චක් ු විඤ්ඤාණයප ්, චක් ු ස්පඵස්සප ්, චක් ු
ස්පඵස්සප න් උපන්න සුව පහ ු ක් පහ පනාු ක්පනාසුව
පේදනාවක් තිප ් න්ප
පේදනාපේ සත්ත සති හ ටි
දන්නවා න්ප දකිනවා න්ප, පකටිප න් ගත්පතාත් සහ ට
පපපනන රෑපප් සත්ත සති හ ටි දන්නවා න්ප දකිනවා න්ප
පවලාපේදී ඔබ සපහත් සත්ත සති හ ටි දන්නවා, දකිනවා.
රෑප පපපනන හිපතත් සත්ත සති හ ටි දන්නවා, දකිනවා.
චක් ු ස්පඵස්සප ්ත් සත්ත සති හ ටි දන්නවා දකිනවා, එ ින්
උපන්න පේදනාපේ සත්ත සති හ ටි දන්නවා දකිනවා න
ගණය ට නවා. වපග්ම ි අනික් ආ තන ටිකටත්.
පපපනන අරමුපණය් සත්ත සති හ ටි දන්නපකාට,
දකිනපකාට "ච ්ෙුස්ිනං න සොරජ්ජ්ය ි, රූලපසු න සොරජ්ජ්ය ි,

ච ්ෙුවිඤ්ඤාලණ න සොරජ්ජ්ය ි, ච ්ෙුසම්ඵස්ලස න සොරජ්ජ්ය ි,
යිනදං ච ්ෙුසම්ඵස්සපච්චයො උප්පජ්ජ්ය ි ලවදයි ං සුෙං වො
දු ්ෙං වො අදු ්ෙමසුෙං වො ස්ිනම්පි න සොරජ්ජ්ය ි". එ ා සපහ්,
රෑපප්, චක් ු විඤ්ඤාණයප ්, චක් ු ස්පඵස්සප ්, එ ින් උපන්න
පේදනාපේ සපලන්පන් න හ , බ පඳන්පන් න හ , සිහිමුලා
පවන්පන් න හ , ආදීනව අනුව බලනවා. සහ ට පපපනන
රෑපප් සපලන්පන් න තුව, බ පඳන්පන් න තුව සිහිමුලා
පවන්පන් න තුව ආදීනව අනුව බ ුමපවාත් "ආය ිං
පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො අපචයං
ච්ඡන් ි" න වත පංච
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උපාදානස්කන්ධ
උපාදන්ස්කන්ධ

රැස්වීමට න්පන් න හ , අස්පවනවා, පංච
න තිපවලා නවා.

" ණ්හො චස්ස ලපොලනොබ්භවි ො නන්දිරො සහ ො
න
නොභිනන්දිනී, සො චස්ස පහීය ි".
්ප ප්ප තණය්හාවක්
තිප නවා න්ප පුනර්භව පිණිස පවතින
ත න සපලන,
ත න සතුටුපවන තණය්හාව පයහාණය පවනවා.
වපග්ම " ොයි ොපි සන් ොපො පහීයන් ි, ලච සි ොපි

සන් ොපො පහීයන් ි, ොයි ොපි පරිළොහො පහීයන් ි , ලච සි ොපි
පරිළොහො පහීයන් ි" හිපත් කප ් දැවීමක් ත වීමක් තිප ් න්ප
ක ු ර පවලා නවා. හිපතන්ද, කප න්ද ස ප විඳින්පනක්
පවනවා. " ොයසුෙම්පි ලචල ොසුෙම්පි පටිසංලවලද ි", සුව
පසා්පනස් විඳින්පනක් පවනවා. මම පකටිප න් ප්ප සුතයප ්
අර්ථ ටිපකන් ටික ඉස්පසල්ලා පපන්වන්න්ප. බණය අහනවා
කි ල ප්ප දැන් කරන්පන් පමාකක්ද කි ල දන්නවද, ඕපගාල්පල
පමත නට ආපේ බණය අහන්න පමාකක් හින්දද? සසර ු ක ි,
ජීවිත ු ක ි, සසර ු පකන් එපතර පවන්න තිප නවා න්ප
පහාඳ ි කි ලා ු පකන් එපතරවීම පන්ද බලාපපාපරාත්තුව.
එපහන්ප ප්ප පද්ශනාපවන් ල බිලා තිප න්න ඕපන් පමානවා
හරි පයලාප ක් පනපම ි ඕපගාල්පල පහා ාපගන ආපු පද්. ප්ප
අපප් ජීවිත ු ක් සහගත න්ප අද
ු ක් සහගත ජීවිත
සතිවුපන් පකාපහාමද කි න එක ප්ප අපප් ජීවිත ු ක් සහගත
පවච්ච උත්තපර් ඕපගාල්පලාන්ට හ්පබපවන්න ඕපන්.
අපප් ප්ප ජීවිතප ් ු ක් සහගත බව න තිපවන්පන්
පමන්න ප්ප විදිහට ි කි න උත්තපර් ඕපගාල්පලාන්ට
හ්පබපවන්න ඕපන්. ක පහා ාපගනපන් ආපේ. කට පවන
පමානවා හරි කි ල හරි න්පන් න හ .
ු ක් සහගත ජීවිත
අ ින් කරගන්න තිප න්පන් පමන්න ප්ප පයතිපදාපවනු ි කි න
පමන්න ප්ප උත්තපර් ල පබන්න ඕපන්.
නිසා ප්ප පපන්වන
පද ක් පද ක් ගාපන් තමන්පග් ජීවිත ට ආපද්ශ කරලා බලන්න
ඕපන්. ඔන්න දැන් ඕපගාල්පල ග න ි ප්ප කි න්පන්.
පින්වතුන්පග් සස් ඉදිරිපිටට රෑප ක් හ්පබපවනපකාට, සහ ට
රෑප ක් ඕපගාල්පලාන්ට පපපනන අවස්ථාව ි පපන්වන්පන්
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තථාගත න් වහන්පස්. සහ ට රෑප ක් පපපනනපකාට
පින්වතුන්,
සහ ග න දන්පනත් න හ , සහ ට පපපනන
රෑපප් ග න කිසිු  අවපබ ධ ක් න හ ,
රෑප පපපනන හිත
ග න කිසිු  අවපබ ධ ක් න හ . චක් ු ස්පඵස්ස
ගන
අවපබ ධ ක් න හ ,
නිසා සතිපවන පේදනාව ග න කිසිු 
අවපබ ධ ක් තිබුපන් න හ .
හින්දා පපපනන අරමුපණය් පපපනන රෑපප් ප ත්තට
න ඹුර පවලා සපලන්න පුළුවන් සිපතන් පහ වචනප න් පහ
කයි ාපවන්. ඕපගාල්පල පපපනන පද්ට හිතනවා න්ප කි නවා
න්ප කරනවා න්ප ඕපගාල්පල හිපතන් පහ වචනප න් පහ
කප න් පහ පපපනන පද්ට න ඹුර පවලා න ද්ද? න ඹුර පවලා.
ඔන්න ඕපගාල්පල සාරේජ ි, සතුටු පවනවා, පක් සපලනවා.
සළුනහම
පපපනන රෑපප් බ පඳනවා. අපි කිවුපවාත් ප්ප
ඉන්න කට්ටි ට පහට උපද් කඨිපන්. පහට උපද් මහණය පවමු
කිවුපවාත්, මහණය පවන්න පුළුවන්ද ? බ හ . ස ි බ රි? සපහන්
දැකපු රෑප තිප නවා ඕපගාල්පලාන්ට දාලා න්න බ රි, එපහම
රෑප තිප නවද, න ද්ද? තිප නවා. එපහන්ප බ ඳිලා න ද්ද?
දර පව ඉන්නවා, අ්පමලා, තාත්තලා ඉන්නවා, ප්ප වපග්
එක්පක පගවල් පදාරවල් වල කවුර වත් න හ කි ල පහ පමාන
විදිහකට පහ බ ඳිලා තිප න රෑප න ද්ද? තිප නවා. ඔන්න
සස් ඉදිරිපිටට රෑප ආවහම
පක් සත්ත සති හ ටි
පනාදකිනපකාට පක් සලිලා, පක් බ ඳිලා, පක් රැවටිලා,
පපපනන රෑපවල රසවිඳ ග නී්ප අනුව බලනවා ඕපගාල්පල .
ඔ

ටික ඉපේම ි පවන්පන්. ඔන්න ඔ ටික කලහම
තිප න පද ෂ
පමාකක්ද කි ල දන්නවද? ඔබ අහකට
නපකාට සස් ඉදිරිපිටට ආපු රෑපප් ඉතුර න තුවම නිර ද්ධ
පවනවා,
රෑපප් දැකපු සහ ඉතුර න තුවම නිර ද්ධ පවනවා,
දැකපු හිත ඉතුර න තුවම නිර ද්ධ පවනවා. නමුත් ඔබට
බව පපන්පන් න හ , දැකපු පද් විදිහටම සති බවට මනපස්
රැපඳනවා.
කට ි කිවුපේ "ආය ිං පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො
උපචයං ච්ඡන් ි". න වත පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට
නවා කි ල කිවුපේ. ඕක අපි පටිච්ච සමුප්පාද සිද්ධි ට
තිේපබාත්, පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම ට අපි ඕක ගලපලා
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බ ුමපවාත් ඔපේ සස් ඉදිරිපිටට රෑප ක් සවිල්ලා රෑප ක්
පපපනනවා කි න ත න විඤ්ඤාණය, නාමරෑප, සලා තන, ඵස්ස,
පේදනා කි න ස්කන්ධ ටික දකින්න. ඔබ
පපපනන රෑපප්
සත්ත සති හ ටි පනාදන්නාකම නිසා එහි සලිලා, බ ඳිලා,
සිහිමුලාපවලා, ආශ්වාද අනුව දකිමින් වාස කරනවා කි න
එක දකින්න පේදනා පච්ච ා තණය්හා, තණය්හා පච්ච ා උපාදානං
කි න පමන්න ප්ප පකපලස් ගති ටික.
ඉන්නපකාට "ආය ිං පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො
උපචයං ච්ඡන් ි". න වත පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට
නවා කි න ත න දකින්න භව
හ ටි ට. භව
කි ල
කි න්පන් සහ ට පපපනන රෑපප් සත්ත පනාදැන
පක්
සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලා පවලා ආශ්වාද අනුව වාස කපලාත්
තිප න පද ෂ තම ි ඔබට සහ න තිපවන්පන් න හ , රෑපප්
න තිපවන්පන් න හ , චක් ු විඤ්ඤාණය න තිපවන්පන් න හ .
ස්කන්ධප හටපගන නිර ද්ධ වුනත් වා සති බවට මනස තුල
එළඹ සිටිනවා. ඕක තම ි භව කි ල කිවුපේ. කාම භව කි ල
කි න්පන් ඕකට, කාම පල පක් කි ල කිවුපේ ඔන්න ඕකට.
භව කි න එකට උපමාවක් කිවුපවාත් මී වද ක් වටකරපගන,
මී වද
චුට්ටක්වත් පපන්පන් න තිපවන්න මී ම ස්පස
ස්පපර්ණයප න්ම වහපගන ඉන්නවා වපග් තමන් පුංචි කාපල්
ඉඳලා දැකපු, අහපු ්පතාක් අරමුණයු තිප ් න්ප රෑපාර්පමන,
සද්දාර්පමන, ගන්ධාර්පමන, රසාර්පමන, පපාට්ඨේබාර්පමන,
ධ්පමාර්පමන කි න ප්ප ආර්පමන කි න
ස්කන්ධප
හටපගන නිර ද්ධ පවනවා,
එපහම

නමුත් ඔබට වා නිර ද්ධ පවන්පන් න හ . මී ම ස්පස
හරි ට වද වහගත්තා වපග් වා ඔක්පකාම සති බවට පපාදි
පිටින් ප්පවා ඔක්පකාම ඉන්නවා තිප නවා කි ල මනපස් සති
බවට හ්පපබන කමට තම ි භව
කි ල කිවුපේ. පංච
උපාදානස්කන්ධ උපච ට නවා කි ල කිවුපේ. පමත න ඉඳලා
ඕපගාල්පලාන්ට පුළුවන් පන්ද, පගවල් පදාරවල්, ඉඩකඩ්ප, නගර,
මිනිස්සු,
ානවාහන, පගාඩන ගිලි, මිනිස්සු සිහි කරන්න
පුළුවන්ද, බ රිද? පුළුවන්. ඔ
සිහි කරන්පන් ඔබට සස්
ඉදිරිපිටට රෑප හ්පබපවනපකාට
රෑප න්පග් සත්ත
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පනාදන්නාකම නිසා එහි සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාපවලා
ආශ්වාද අනුව දකිමින් වාස කල එපක් පයතිඵල ක් හ ටි ට
හ ම පද ක්ම සති බවට තමන්පග් මනස තුල රැස්පවලා
තිප න පංච උපාදානස්කන්ධ පල ක ි ඔබ ඔ සිහි කපල්.
ඔබට පුළුවන් පන්ද මි පරපලාව ගි අ සිහි කරන්න ?
පුළුවන්. සිහිකරලා අඬන්න, ව ළපපන්න පුළුවන්ද, බ රිද?
පුළුවන්.
ඔබට එපහම සිහි කරන්න, සිහි කරලා ු ක් පවන්න
පුළුවන් නිමිත්ත සතිවුපන් සස් ඉදිරිපිටට රෑප ක් ආවහම
රෑපප් සත්ත සති හ ටි පනාදන්න, පනාදකිනකම නිසා
රෑපප් සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාපවලා
රෑපප් ආශ්වාද අනුව
දකිමින් වාස කරපු එපක් පයතිඵල ක් තම ි ඔ නිමිත්ත
තමන්පග් මනපස් පිහිටපු එක.
නිමිත්ත සති කරන්න පහ්තු
පවච්ච රෑපප් නිර ද්ධත් පවලා. නමුත් සති කරගත්ත නිමිත්ත,
පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට ගිහිල්ලා, රැස්පවලා.
විදිහම ි
දකින්න හ ම අරමුණයක්ම. ස බවින්ම ගත්තම ඔබට අද ්ප
අරමුණයක් සිහි කරන්න පුළුවන් න්ප පමත න ඉඳලා සිහිකිරීම
කරන්න පුළුවන්කම සති කරපු සහ නිර ද්ධ පවලා පබාපහ
කල්, රෑප නිර ද්ධ පවලා පගාඩක් කල්, චක් ු විඤ්ඤාණය
නිර ද්ධ පවලා පබාපහ කල්. නමුත්
ධර්මප හ්පබ පවද්දී
වා අරඹ ා සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාව ආශ්වාද අනුව වාස
කල එපක් ව රැද්පද් පයතිඵල ි අද ඔබට හ ම පද ක්ම
තිප නවා, හ ම පකපනක්ම ඉන්නවා කි ල මනපස් සති බවට
හ්පබපවන වටපිටාව, පමන්න ප්පක තම ි භව
කි ල
බුු රජාණයන් වහන්පස් පද්ශනා කපල්.
සත්ත සති හ ටි
පනාදකින සහ , රෑප, චක් ු
විඤ්ඤාණය කි පු ත න දකින්න පටිච්ච සමුප්පාදප ් විඤ්ඤාණය,
නාමරෑප, සලා තන, ඵස්ස, පේදනා කි න ටික.
ස්කන්ධ
ටිපක් සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නාකම නිසා පපපනන
අරමුපණය් සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාපවලා ආශ්වාද
අනුව
බලමින් වාස කරනවා කි ලා පවච්ච ව රැද්ද දකින්න පටිච්ච
සමුප්පාදප ් “ලේදනො පච්චයො
ණ්හො,
ණ්හො පච්චයො
උපොදානං” කි න පමන්න ප්ප පකපලස් ගති ටික. පක්
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පයතිඵල තම ි ‘උපොදාන පච්චයො භව’. කාම භව කි ල
කි න්පන් පකනා පකනා හදාගත්ත මානසික මට්ටමක්, ක ි
ඔපේ පල පක්. ඔපේ අ්පමා මට අ්පමා පනාපවන්පන්
නිස ි .
ඔපේ අප්පච්චි මට අප්පච්චි පනාපවන්පන්, ඔපේ සපහ දර ා
ඔබට විතරක් සපහ දර ා පවන්පන් මට සපහ දර ා
පනාපවන්පන්
නිස ි. ඔබට අ්පපමක්, තාත්පතක්,
සපහ දරප ක්, නෑදෑප ක් කි ල ඔබට වටිනා පද් මට
පනාවටිනවා, මට වටින පද් ඔබට පනාවටිනා කි න මට්ටමකින්
අපි පකනා පකනාට අපේනික පවච්ච පල ක ක් තිප නවා
පන්ද.
පල පකට තම ි කාම පල පක් කි ල කිවුපේ,
කාම
පල පකට තම ි කාම භව කි ල කිවුපේ. ඔ කාම භව , කාම
පල පක් හ ු පන් කුමක් නිසාද? තණය්හා උපාදාන කි න ගති ටික
නිසා. තණය්හා උපාදාන කි න ගති ටික සතිවුපන් ස ි ? සහ
ග න සස් ඉදිරිපිටට ආපු රෑපප් ග න පනාදන්න පනාදකිනකම
නිස ි ඔබ එහි සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාව ආශ්වාද අනුව
බලමින් වාස කරනවා කි න ප ව ත්මකට ආපේ. ආශ්වාද
අනුව වාස කරනවා කි න ව රැද්ද ඔබට සතිවුපන් සස්
ඉදිරිපිටට ආපු රෑපප් ග න, සහ ග න, ස බෑ ස්වභව
පනාදැක්ක නිස ි ඔබ සපහ් රෑපප්, සුමපන්, බ ඳුපන්,
සිහිමුලාපවලා ආශ්වාද අනුව බලමින් වාස කපල්.
වාස
කරපු එපක් පයතිඵල
තම ි "ආය ිං පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො
උපචයං ච්ඡන් ි". න වත පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට
නවා කි ල කිවුපේ භව . පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට
නවා කි ල කි න්පන් පංච උපාදන්ස්කන්ධ රැස්වුනා කි ල
කි න්පන් අර සහ රෑප චක් ු විඤ්ඤාණය දැන් තමන්ට
රැස්පවලා. රැස්පවච්ච එකට තම ි භව කි ල කිවුපේ.
එපහම පංච උපාදානස්කන්ධ
රැස්වුපනාත්, භව
හ ු පනාත් කර ණයු පදකක් පවනවා. ්ප තණය්හාවක් තිප නවා
න්ප පුනර්භව පිණිස පවතින
ත න සතුටුපවන
තණය්හාවත් ව පඩනවා,
විතරක් පනපම ි කප ් දැවීම, සිපත්
දැවීම, කප ් ත වීම, සිපත් ත වීම හිපතන්ද කප න්ද ු ක්
විඳින්පනක්ද පවනවා කි ල ු කකුත් තිප නවා. මම ඕකට
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උපමාවක් කපලාත් ප්ප පල පක් තිප න්පන් පහ්තුඵල දහමක්
කි ල අපි කථා කරලා කි ල තිප නවා පන්ද, අඹ සට ට
කි න්න පවනවා පහ්තු කි ල. අඹ සට ක් පපාලපේ
හිපටේවහම
පහ්තුව නිසා හ පදනවා අඹ ගහක් හ දිලා
අතුඉති හ පදනවා. ඔන්න අඹ සපට් පහ්තුව, ගහ ඵල . ගහ
ඵල ක්,
ඵල පහ්තුව කරපගන හ පදන පහාඳට ඉු ණයු අඹ
පගඩි ක් ගන්න. ප්ප අඹ පගඩිප ් තිප නවා අර්ථ පදකක්.
කන්න අඹත් තිප නවා, හිටවන්න සපට්කුත් තිප නවා. දැන්
කන අඹ අ ිති ගහට ද? සපට්ටද?. නමුත් ප්ප පහ්තුඵල දහම
නිසා අඹ කන්න පුළුවන්කම හ්පබපවලා න්ප තිප නවා පන්ද.
ඉු ණයු අඹ පගඩි ක් සතුපල් තිප නවා කර ණයු පදකක්.
අඹ කන්න පුළුවන්කම පහාඳට රහ කරමින් කර්ත පකාපලා්පබන්, විලාේ කි ල න්ප කර කර කන්න පුළුවන් අඹ
තිප නවා පන්ද? පකම න ද්ද න වත ප ල කරන්න, හිටවන්න
පුළුවන් අඹ සට කුත්.
වපග් මුලින්ම පපාලපේ හිපටේව අඹ
සපට් වපග් දකින්න පපර අවිදටා කර්ම කි න පහ්තු ටික.
නිසා හ දිච්ච ඵල තම ි විඤ්ඤාණය, නාමරෑප, සල ාතන,
ඵස්ස, පේදනා කි න විඤ්ඤාණය රෑප කට බ සපගන ක
සවිඤ්ඤාණයක පවලා ආ තන ටික හ දිලා සස් ඉදිරිපිටට
රෑප ක් පප්නවා කි න ටික දකින්න විඤ්ඤාණය, නාමරෑප,
සල ාතන, ඵස්ස, පේදනා කි ල. විපාක ට වර්තමාන තණය්හා
උපාදාන කි න පහ්තු ටික සති කරගත්පතාත් භව කි න්පන්
විපාක ට තණය්හා උපාදාන කි න පහ්තු ටික එකතු කලහම
විපාක ි පහ්තුවල ි එකතුවක ඵල ක් තම ි භව කි ල
කි න්පන්.
භව කි න ත න දකින්න ඉු ණයු අඹ පගඩි ක් වපග්
කි ල. ඔබ පකනා පකනාපග් ඉස්සරහ තිප න ප්ප රෑපප්
ගත්පතාත් ඔ රෑප පපපනන ත නට පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම
ගත්පතාත් විඤ්ඤාණය, නාමරෑප, සල ාතන, ඵස්ස, පේදනා
කි න ත න් ටික විතරක් දකින්න. ඔපගාල්පලාන්පග් සස්
ඉදිරිපිටට එන රෑපප් සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නපකාට
පනාදකිනපකාට පපපනන රෑපප් සලිලා, බ ඳිලා, සිහිමුලාව
ආශ්වාද අනුව බ ුමපවාත්, එච්චර ි ඕපගාල්පල කරන්පන්.
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පක් පයතිඵල තම ි ඔබ අහකට ගි ත්
දැකපු පද් අහවල්
ත න තිප නවා කි න ගති මනපස් හිටිනවාම ි. සමහරවිට
ඔබ ප්ප පගාඩන ගිල්ල මතක ති ාපගන න්න පුළුවන් , පහට
ප්ප පගාඩන ගිල්ල පඩ සර් කරලා දාල තිප න්නත් පුළුවන් , ඔබ
පගදර ඉඳපගන මම බණය සහුපේ අහවල් ශාලාපේ, අහවල්
ත න ි ක තිප න්පන් කි ල හිත හිතා ඉඳි. සමහරවිට ප්පක
පඩ සර් කරලත් සති එතපකාට. ප්ප ආ තන ටිපක් බුු රජාණයන්
වහන්පස් තණය්හාව සති කරගන්න එපා කි න්පන් පමන්න ප්ප
පද ෂ නිස ි.
රෑප ට තණය්හා කරන්න එපා කි ල කි න්පන්, රෑප
උපාදාන වශප න් ගන්න එපා කි ල කි න්පන් පපපනන රෑපප්
තණය්හා උපාදාන වශප න් ප වතුනහම පක් පද ෂ තම ි
අහකට ගි ත් ක සති බවට මනපස් රැදිලා පවතිනවා, භව
හ පදනවා. සපහන ශේදප ් තණය්හා උපාදාන සති කරගන්න
එපා කි ල කි න්පන් තණය්හා උපාදාන වශප න් ප වතුපනාත්
අහපු ශේද ඕපගාල්පලාන්ට ඉතුර පවනවා. නාස ට දැපනන
ගන්ධප ්
තණය්හා
උපාදාන
සතිවුපනාත්
":ආය ිං
පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො උපචයං ච්ඡන් ි" පංච උපාදානස්කන්ධ
රැස්පවනවා කි ල කි න්පන්
ගන්ධ ඔබට ඉතුර පවනවා.
තව ප ත්තකින් ගත්පතාත් පපපනන, සපහන, ගඳ සුවඳ දැපනන,
රස විඳින, ස්පර්ශපවන, සිහි කරන අරමුණයු වල ඔබ සත්ත සති
හ ටි
පනාදන්නවා පනාදකිනවා කි න කාරණයාව විතර ි
වුපන්. ඔබ දන්පනම න තුව එහි සලිල, බ ඳිලා, සිහිමුලාව
ආශ්වාද
අනුව බලමින් වාස
කරනවා කි න චරිත ක්
පගාඩන ගිලා.
ඔ ටිපක් පයතිඵල වුනා දැකපු අහපු හ ම පද ක්ම
තිප නවා ඉන්නවා කි ල මී වද ක් වටකරපගන මී ම ස්පස
ටිකක් වහපගන ඉන්නවා වපග් දැකපු අහපු හ මපද ක්ම සති
බවට අපප් මනපස් නිමිති පගාන්නක් පිරිලා තිප නවා ඔන්න
ඕකට තම ි කාම භව කි ල කිවුපේ. කාම භව කි න එක
පකනා පකනාපග් මනස තුල සති හ ම පද ක්ම තිප නවා
ඉන්නවා කි න ප්ප ගති දකින්න, එපහම න තුව බාහිර ට
සඟිල්ල දික් කරන්න එපා. අපි භව ු ක විඳින්පන්. ඔබ ම ර ණය
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අ්පමා පවනුපවන්, ම ර ණය තාත්තා, සපහ දර ා පවනුපවන් ු ක්
විඳිනවා න්ප භව ු ක ඔබ විඳින්පන්. වපග්ම හ ම පද ක්ම
අපිට තිප නවා ඉන්නවා කි ල හ්පබපවන හ ම පද ක්ම,
තිප නවා ඉන්නවා කි නකම හදන්න පහ්තු පවච්ච
හ මපද්කම මුල් අවස්ථාව ම රිලාම තම ි, ඉපිද නිර ද්ධ පවලා.
ඔබ කණය්නාඩි කට එබුපනාත්,
කණය්නාඩි මත පතිත පවච්ච
ඡා ාව දැක්ක හ කි. ප ත්තකට ගිහිල්ලා කණය්නාඩි ට ව ටුණයු
ඡා ාව ඔබට සිහිකල හ කි ි.
ඔබ සිහිකරන පකාටත් ඡා ාව කණය්නාඩිප ් න හ .
වපග් පපාඩි කාපල් ඉඳලා ප්ප සස් ඉදිරිපිටට ජීවිව පපපනන
ප්ප රෑප නිමිත්ත විතරක් ඉතුර කරලා, ඉතුර හ ම රෑප ක්මත්,
රෑප දැකපු හ ම සහ ක්මත්,
හ ම හිතක්මත් ප්ප
පවනපකාට හටපගන නිර ද්ධ පවලා ඉවර ි. නමුත්
ආ තන
ටිපක් රස විඳග නී්ප අනුව බලපු නිසා, සලිලා, බ ඳිලා,
සිහිමුලාපවලා ආශ්වාද අනුව බලමින් වාස කරපු එපක්
පයතිඵල ක් හ ටි ට දැකපු අහපු පද්වල් රැස්පවලා. ඕකට
කි නවා පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට ගිහිල්ලා කි ල. මම
කිවුපේ පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට ගි ා කි න එක අපප්
ජීවිපතන් දැක්ක ුත්පත්, පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මප ් පකාත නින්ද
දැක්ක
ුත්පත් භව
කි න ත නින්. සත්ත සති හ ටි
පනාදකින රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, පපාට්ඨේබ කි න ත න
දකින්න සලා තන පච්ච ා ඵස්ස කි ල පටිචච සමුප්පාදප ්
ටිපක්.
ටිපක් සත්ත පනාදන්නාකම නිසා සලිලා බ ඳිලා,
සිහිමුලා පවලා ආශ්වාද අනුව දකිමින් වාස කරනවා කි න
ත න දකින්න තණය්හා උපාදාන කි න ප්ප ගති ටික.
එපහම තණය්හා උපාදාන වශප න් හිටිප ාත්, තණය්හා
කරන්න එපා කි න්පන් කුමන පහ ආදීනව ක් තිප න
හින්දපන් පන්ද. ආදීනව අපප් ජීවිපත අපි හිතාපගන ඉන්පන්
තණය්හා කපලාත් මරපණයන් පස්පස් ඉපපදනවා කි ලපන්.
හින්ද ි අපිට පලාකු ග ්පමක් එන්පන් න ත්පත්, හ ි ක් එන්පන්
නෑ. තණය්හා කපලාත් මරණින් පස්පස් උපදිනවා විතර ි කි න
ත නකින් අපි හිතාපගන ඉන්පන්. නමුත් තණය්හාව නිසා ප්ප
ජීවිත ට සතිපවන හානි ක් අපිට පපන්වන්න වුපනාත් අපිට
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සංපේග ක් සතිපවනවා. පත්පරනවද මම ප්ප කි න එක.
සහ ට පපපනන රෑපප් සලිලා, බ ඳිලා තණය්හාපවන් ඉන්න එපා
කි න්පන් තථාගත න් වහන්පස් පක පද ෂ තම ි
දැකපු
රෑපප් න තිපවච්ච බව පපන්පන් නෑ ඕපගාල්පලාන්ට.
රෑපප්
පපන්නපු සහ න තිපවච්ච බව පපන්පන් නෑ ඕපගාල්පලාන්ට.
දැකපු හිත න තිපවච්ච බව පපන්පන් නෑ ඕපගාල්පලාන්ට.
දැකපු පද්වල් සති බවට මනපස් රැස්පවනවා. තණය්හා උපාදාන
ටිපක් පයතිඵල
තම ි භව . තණය්හාව පයතට පවනවා
උපාදාන ට, උපාදාන පයතට පවනවා භව ට. භව කි ල
කි න්පන් පංච උපාදානස්කන්ධ රැස්පවනවා.
ඕපගාල්පල බලන්න පුංචි කාපල් මම පමපහම හිටි ා,
මට පගදරක් තිබුනා, ප්ප ප්ප විදිහට හිතන්න බ රිද? සත්තටම
ඕපගාල්පලාන්ට තිබුන පගවල් පදාරවල් අඩු න තුවම දැන්
සිහිකරන්න බ රිද? පුළුවන්. වා තිප නවද දැන්? න හ . නමුත්
තමන්පග් පල පක් පමපහම පද්වල් තිබුනා පනපම ිද? තිබුනා
කි ල අද තිප නවද න ද්ද? තිබුනා කි ල තිප නවා, තිප නවා
කි ලත් තිප නවා. තිප ්වි කි ලත් තිප නවා. පහාඳට දකින්න
පමපහම පද්වල් මට තිබුනා කි ල වර්තමාන ක ඉන්න ඔබට ි
තිබුනා කි ල තිප න්පන් කි ල දකින්න. පත්පරනවද මම ප්ප
කි න එක? තිබුනා කි ල දැන් ඔබට තිබුනා පනපම ිද?
කි න්පන් ඉස්සර අපප් පගදර පමන්න ප්ප වපග් එකක් තිබුපන්
කි ල දැනුමක් ඔබට දැන් තිප නවපන්. දැන් ඔපේ මනස තුල ප්ප
වපග් ගති ක් තිප නවා පන්ද? ක තම ි භව . භව තුල ි
ඔබට අතීත ක් තිප න්පන්.
භව තුල ි ඔබට වර්තමාන ක්
තිප න්පන්. භව තුල ි ඔබට අනාගත ක් තිප න්පන්.
කාම භව කි ල කිවුපේ සස් ඉදිරිපිටට, කන ඉදිරිපිටට,
නාස ඉදිරිපිටට, දිව ඉදිරිපිටට, ක ඉදිරිපිටට එන අරමුණයු
වලට තණය්හා උපාදාන වශප න් හ සිර පනාත් පක පයතිඵල
තම ි භව , එපහම න තින්ප පපපනන සපහන හ ම පද ක්ම
තිප නවා ඉන්නවා සති බවට රැස්පවනවා. පමතන ඉන්න
ඔක්පකාමලා බලංපගාඩ අළුපතන් හදපු ප්ප පස්නාසනප ්
කාමර සතුපල් පමානවද තිප න්පන් කි ල සිහි කරන්න
පුළුවන්ද ඕපගාල්පලාන්ට? බ හ . පහාඳ ි තව ටිකකින් මම
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කිවුපවාත් පහාඳ ි දැන් ගිහිල්ලා බලන්න ඔ කාමර ටිපක්
ඔක්පකාම පදාරවල් සරලා පපන්වලා පමත නින් ඉඳගත්පතාත්
දැන් සිහි කරන්න පුළුවන් පව ිද, බ රිපව ිද? පුළුවන්. ඉතින්
එතන තිප න පද් න්ප සිහි කරන්පන්, දැනුත් පුළුවන් පවන්න
ඕපනපන් සිහිකරන්න. දකින්න ඉස්පසල්ලා සිහි කරන්න බ හ .
දැක්කට පස්පස් සිහි කරන්න පුළුවන් න්ප දැකපු පද් රැස්පවලා
කි ල පත්පරනවද?
රැස්වීම පපපනන පද් අරඹ ා පයමාදීව
වාස කිරීප්ප පයතිඵල ක් තම ි පමන්න ප්ප දැකපු අහපු හ ම
පද ක්ම තිප නවා ඉන්නවා කි ල මී වද බ න්දා වපග් තිප න
භව . ඊට පස්පස් භව කි න ත න ‘භව පච්චයො ජ්යො ි’, භව
නිසා ජාති කි න පකාට මම කිවුවපන් අර්ථ පදකක් තිප නවා
කි ල. සත්ව පුද්ගලභාවප ් ඉපදීමත් තිප නවා, ස්කන්ධ න්පග්
ඉපදීමත් තිප නවා කි ල.
වපග් ඉු ණයු අඹ පගඩි ක් සතුපල් අර්ථ පදකක්
තිප ි. පහාඳට රහ කරලා අඹ කන්න පුළුවන්කමත් තිප ි.
න වත ගහක් හදන්න පුළුවන් අඹ සපට්ත් තිප ි. ඉු ණයු අඹ
පගඩි ක් වපග් භව කි න ත න. පහාඳට ු ක් විඳින්න පුළුවන්
පුද්ගල ත් ඉන්නවා. අඹ කන්න පුළුවන් වපග් බ නු්ප අහන්න,
මම වපග් කාලකන්ණි මිනිපහක්, කාලකන්ණි ගෑණිප ක් න හ
අප්පා, මටම ි ප්ප හ ම පද ක්ම පවන්පන් කි ල ප්ප ු ක්
විඳින්පන් අඹ පගඩි කනවා රහ කරලා .
පංච උපාදානස්කන්ධ
උපච ට ගිප ාත් පමාකද
පවන්පන් අර්ථ පදකක් බුු  හාමුු ර පව පපන්නුවා පුනර්භව
පිණිස පවතින තණය්හාවත් ව පඩනවා. හිපතන්ද කප න්ද දැවිලා,
ත විලා පමපලාවම හිපතන්ද කප න්ද ු ක් විඳින්පනක්ද පවනවා
කි ල බුු හාමුු ර පව පපන්නුවා පන්ද? ු කත් පපන්නුවා,
කි න්පන් අඹ කන්න පුළුවන්කම වපග්ම පකම ප ළපවන්න
සපට් තිප නවා කි ල පපන්නුවා. ඉු ණයු අඹ පගඩි ක් සතුපල්
න ද්ද ඔ ටික? තිප නවා. භව කි න ත න කි න්පන් පංච
උපාදානස්කන්ධ රැස්පවච්ච ත න පුද්ගල ත් ඉන්නවා, ඔ
හ මපද ක්ම සිහි කර කර හිතලා කි ලා ු ක් විඳින්න පුළුවන්
පුද්ගල ත් නිර්මාණය
පවලා. ප්ප ආ තන ටික උපන්නා
කි න්පන් පුද්ගල ා උපන්නා. ඔබ සහ ට පපපනන රෑපප් රස
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විඳග නී්ප අනුව බලනපකාට
සහ , රෑප, චක් ු විඤ්ඤාණය
එකතුවුනා කි ල කි න්පන් ඔපේ සහ හ ු නා, රෑපප් හ ු නා,
චක් ු විඤ්ඤාණය හ ු නා
කනට සපහන ශේද
රසවිඳග නී්ප අනුව බලනවා
කි න්පන් තණය්හා උපාදාන වශප න් බලනවා කි න්පන් කන,
ශේද , පසාත විඤ්ඤාණය ඔබට එකතු පවනවා. ප්ප ආ තන
ටික එකතු වුනහම ඔබව හ පදනවා. ‘භව පච්චයො ජ්යො ි’ - ප්ප
විදිහට තිබුනහම පවන්පන් පමාකක්ද? තමන්ව හ පදනවා.
විතරක් පනපම ි න වත ප්ප වපග්ම ක ක් සවිඤ්ඤාණයක
කරන්න පුළුවන් පහ්තුවත් පක් තිප නවා. අඹ පගඩි සතුපල්
අඹ කන්න පුළුවන් කමකුත් තිප නවා, අඹ සපට්ත් තිප නවා
වපග් භව තිප න ත න පුද්ගලභාවප න් ු ක් විඳින්න පුළුවන්
කමත් තිප නවා, න වත පයතිසන්ධි වශප න්, විඤ්ඤාණය
ක කට බ සපගන ක ක් සවිඤ්ඤාණයක කරන්න පුළුවන් කමත්
තිප නවා. ඔන්න ආ තන ටිපක් සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නාකම, පනාදකිනකම නිසා
පනාදන්නාකම
පනාදකිනකම බලපෑවා
පපපනන සපහන අරමුණයු ටිපක්
සලිලා බ ඳිලා සිහිමුලාපවලා ආශ්වාද අනුව බලමින් වාස
කරනවා කි ල අපප් ජීවිපත් ඔ මට්ටමකට හදන්න පහ්තුවුනා
පපපනන සපහන පද්වල් වල සත්ත පනාදැකීම.
පපපනන සපහන අරමුණයු ටිපක් සලිලා බ ඳිලා මපග්
පගදර කි ල, මපග් දර වා කි ල, මපග් රත්තරන්, රිදී කි ල ප්ප
විදිහට ඕපගාල්පල සලිලා බ ඳිලා තිප න්පන් පපපනන
සපහන අරමුණයු වල. පපපනන සපහන අරමුණයුවල සපලන්න
බ පඳන්න පහ්තුවුනා
අරමුණයු වල සත්ත පනාදැකීම. සත්ත
පනාදැකීම නිසා සලිලා බ ඳිලා සිහිමුලාව ආශ්වාද අනුව
බලමින් වාස කරනවා කි න ව රැද්ද සතිවුනා.
පපපනන
සපහන පද්ට රෑප තණය්හා, ශේද තණය්හා කි ලත් කි නවා.
පක් පද ෂ වුනා භව . පංච උපාදානස්කන්ධ රැස්වුනා. දැකපු
අහපු හ ම පද ක්ම සති බවට වද ක් වහගත්ත මී ම ස්පස
ටිකක් වපග් තමන්පග් මනස අහුරාපගන දැකපු අහපු
හ මපද ක්ම තිප නවා ඉන්නවා කි න ගති ක් මනපස්
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පගාඩන ගුනා. ඕකට තම ි භව කි ල කි න්පන්. ඕක තම ි
ඔපේ කාම භව .ඕපගාල්පල දැන් භව හදාපගන ඉන්පන්.
ප්ප කාම භව ට තම ි කාම පල පක් කි ල කි න්පන්.
ඕක තම ි ඔපේ කාම පල පක්. ඔපේ කාම පල පක් හ ු පන්
තණය්හා උපාදාන කි න ගති ටිකන්. ප්ප කාම භව හදාගත්පත්
තණය්හා උපාදාන කි න ගති ටිපකන්.
ටික හ ු පන් පපපනන
සපහන අරමුණයු ටිපක් සත්ත සති හ ටි පනාදන්නාකමින්.
සත්ත පනාදකිනකමින් තණය්හා උපාදාන පවලා කාම භව
හදාගත්තා පංච උපාදානස්කන්ධ
උපච ට ගි ා කි න්පන්
තමන්පග් මනස තුල ප්ප හ ම පද ක්ම දැකපු අහපු පද්වල්
තිප නවා ඉන්නවා කි න මට්ටම. ආප ් චුට්ටක්වත්,
දශම ක්වත් ඉඩ න හ ප්පක මනපස් ගති ක් මිසක බාහිර
තිප නවා පනපම ි කි න එක. අර ශීතකරපණය් උපමාව ඉස්සර
මම කි න්පන් ක සිහිකරගන්න පහාඳම පවලාව පදාර අරින
පකාට ල ිට් එක පත්තු පවනවා, පදාර වහන පකාට ල ිට් එක
නිපවනවා. ප ත්තකට ගිහිල්ලා අපිට පදාර අරින පවලාපේ ල ිට්
එක පත්තු පවලා තිේබ එක සිහිකල හ කි ි, සිහි කරන පකාට
නුවණයක් න ති වුපනාත් අපිට හිපතන්පන් තාමත් ල ිට් එක
පත්තුපවලා තිප නවා කි ල.
හා පහාඳ ි තිප නවද න ද්ද කි ල බලමු කි ල පදාර
සරලපන් ආප ත් බලන්පන්. එපහම බලනපකාට පම ඩකමම
ඔප්පු පවනවා.
වපග් දැන් ඕපගාල්පලාන්ට සහ ට පපනුන
පවලාපේදී
පපපනන රෑපප් සලිලා බ ඳිලා පයමාදීව වාස
කරපු එපක් පයතිඵල වුනා භව . දැන් ඕපගාල්පලාන්ට පගදර
තිප නවා, අ්පමා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා, වාහන
තිප නවා පගදර ප්ප ප්ප විදිහට ි තිප න්පන් කි ල මනපස්
ගති ක් තිප නවා. ඔ තණය්හා උපාදාන නිසා සතිපවච්ච
භව ි. ඕපගාල්පලාන්ට ස ප ු ක් විඳින්න පුළුවන් පවන්පන්
භව සත්තපවන නිසාම ි පහාඳට මතක ති ාගන්න. දැන් ප්පක
මනපස් ගති ක් කි ල හ්පබ වුපනාත් කාම පල ක ක් න හ
ඕපගාල්පලාන්ට කාම භවප න් මිපදනවා. ප්පක භව ි කි ල
කිවුවහම ඔ භව පහ්තුපවනවා ප්ප පුද්ගලභාව අරමුණයු වල
ස ප ු ක් විඳින්නත් ආප ් ආ තන ටික හදන්නත්. මනපසපන්
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තිප න්පන් සත්තටම බාහිර තිප නවද න ද්ද කි ල පහාඳ ි
එපහන්ප බලමු කි ල ආප ් බලන්න නපකාටම ශීතකරණයප ්
පදාර සරි ා වපග් ආප ත් සහ හ ු න නිසා රෑප හ ු න නිසා
චක් ු විඤ්ඤාණය
උපන්න නිසාම අනාත්ම ව රෑප ක්
පපපනනවා. නමුත් තමන් හිතාපගන ඉන්නවා තමන්පග්
උපාදාන පවච්ච අර පගදර දැක්කා කි ල.
මනස තුල තිප න්පන් ඔබට රැස්පවලා පග ක් පදාරක්.
සස් ඉදිරිපිටට එන්පන් වර්ණය සටහනක්, වර්ණය රෑප ක්.
ඔච්චර ි පවනස. ප්ප කි න එක පත්ර ්ප ගන්න පුළුවන්ද කි න
එක බලන්න. පපපනන සපහන අරමුණයු වල බුු රජාණයන්
වහන්පස් තණය්හාව සති කරගන්න එපා උපාදාන පවන්න එපා
කි ල කි න්පන් පවන පමාකුත් හින්දා පනපම ි පක් තණය්හා
උපාදානව හ සිරීප්ප ආදීනව ටික දිට්ඨධ්පමව දකින්න භව
හ පදන එක. භව හ පදනවා කි ල කිවුපේ මී වද වහපගන
මී ම ස්පස ටිකක් ඉන්නවා වපග් මනස අහුරාපගන දැකපු අහපු
අරමුණයු රැස්පවලා ඉන්නකම. භව තිබුපනාත් භව පච්ච ා
ජාති. දැන් අඹ කන්න පුළුවන් වපග් ජරාමරණය ු ක් විඳින
පුද්ගල ත් ඉන්නවා. පුනර්භව පිණිස පවතින තණය්හාවක්
තිප නවා වපග් න වත ගහක් හදන්න පුළුවන් සපට්ත්
තිප නවා වපග් අර්ථ පදකම තිප නවා.
ඔන්න ඔබට ජීවිපත් ප්ප තර්ප ු ක් විඳින්න පුළුවන් ු ක
හ ු පන් අ්පමා, තාත්තා, අ ි ා, අක්කා, ු ව, පුතා ඉන්න
අ පග් ව ඩ කට ුතු කරන්න පවච්ච
අ පග් ස ප ු ක්
බලන්න පවච්ච ණය තුර ස් පවන්න පවච්ච ගහ බ නගත්ත ප්ප
පල ක ඔබට හ ු පන්, ඔ ු ක් ව පල ක ඔබ තුල පවතින්පන්
ඔන්න ඔපහාම ි කි ල ි බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නුපේ.
පින්වතුන් හිතාපගන ඉන්පන් ණය තුර ස් පවච්ච පල පක් ,
වපග්ම අසාධාරණයක්ප පවන, අසාධාරණයක්ප කරන පල පක්,
පදමේපිප , සපහ දරප , ඥාවති හිත මිතයදීන්පග් පයි විප්පප ග,
අපයි ස්පපප ග ආපු පල පක් බාහිපරන් තිබුපන් කි ල. එපහම
පනපම ි. අරමුණයු වල රසවිඳග නී්ප අනුව බලපු නිසා ප්ප
හදාගත්ත භව තුල ි ප්ප පල පක් තිප න්පන්. ප්පක ටිකක්
සි ු්ප ග ඹුර සිද්ධාන්ත ක්.
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බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්වනවා අනික් ප ත්ත “ජ්යොනං
පස්සං යථොභූ ං” ඔබට සහ , රෑප, චක් ු විඤ්ඤාණයප ් සත්ත
සති හ ටි
බලන්න පුළුවන් න්ප, කන ශේද, පසාත
විඤ්ඤාණයප ් කි න අරමුණයු වල සත්ත සති හ ටි දකින්න
පුළුවන් න්ප, සත්ත සති හ ටි දන්නවා න්ප දකිනවා න්ප ්ප
කපලක සත්ත සති හ ටි
දන්නපකාට දකිනපකාට ඔබ
පපපනන සපහන අරමුණයු වල සලිලා බ ඳිලා සිහිමුලාපවලා
වාස කරන්පන් න හ . සපලන්පන් න හ , බ පඳන්පන් න හ ,
සිහිමුලාව වාස කරන්පන් න හ වාපග් ආදීනව න් දකිනවා.
එතපකාට තිප න පද් තම ි පංච උපාදානස්කන්ධ “අපචයං
ච්ඡන් ි” ප්ප හ ම පද ක්ම තිප නවා ඉන්නවා කි න මනපස්
තිප න ගති ටිපකන් ටික පලහිලා නවා ඕකට තම ි පච්පත
විමුක්ති කි ල කි න්පන්.
මී වද කට ු ්ප ගහනපකාට ප්ප ම ස්පස එකා පදන්නා
පහමින් පහමින් ඉගිල්ලිලා නවා වපග් ප්ප දැකපු අහපු හ ම
පද ක්ම තිප නවා ඉන්නවා කි න ප්ප මනපස් තිප න ගති
එකින් එක, එකින් එක ටිපකන් ටික ග ලපවනවා.
ප්ප තණය්හාව න තිවීප්ප ආනිසංස දකින්න “ ණ්හො
උපොදාන නිලරොලධො භව නිලරොධො” කාම භව ක් න තිපවනවා
ඕපගාල්පලාන්ට ස ප ු ක් විඳින්න, ු ක එකතු කරලා ති ාගන්න,
ප්ප භව කි න ත න හරි ට පත් පකාළ දාන පගාට්ටක් වපග්
භව කි න ත න ු කට පගාට්ටක්. ු ක එකතු කරන ත නක්.
ඔ පගාට්ට එකතු පවන්පන් න හ . ප්ප තණය්හා කරන්න එපා
කි න්පන්, තණය්හා පනාපකාපළාත් ආනිසංස තම ි ජරාමරණය
ු ක් විඳින්න ජීවිත ක් ඉතුර කරන්පන් න හ , ඔබට ඔබව ඉතුර
කරන්පන් න හ . ( කටත් බ පව ි එපහම කිේපවාත්). ඔබට ු ක
කි න එක ඉතුර පවන්පන් න හ . සහ ට දකින රෑපප්,
ඉස්පසල්ලා ගත්ත පරි ා ම ගන්න සහ ට දකින රෑපප් කි න
ත න සහ ත් රෑප ත් චක් ු විඤ්ඤාණය ත්, චක් ු ස්පඵස්ස ත්,
එ ින් උපන්න සුව පහ පනාසුව පහ පනාු ක්පනාසුව ව
පවද ිත කි න ටික තිප ි.
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පපපනන රෑපප් සත්ත සති හ ටි දන්නවා දකිනවා
කි න ඔ කාරණයාව වුපනාත් විතරම ි ඔබ පපපනන අරමුපණය
සපලන්පන් න තුව බ පඳන්පන් න තුව සිහිමුලා පවන්පන්
න තුව අදීනව දකිමින් වාස
කරනවා කි න චරිත ක්
හ පදන්පන්.
කි න්පන් පේදනාපේ සත්ත සති හ ටි දන්නවා
දකිනවා වුපනාත් විතර ි තණය්හා උපාදාන කි න ප්ප ගති ටික
පනාපවන්පන්. තණය්හා උපාදාන ගති ටික පනාවුපනාත් භව
පවන්පන් න හ . පපපනන අරමුපණය් සත්ත සති හ ටි
දැක්පකාත් සපලන්පන් න හ , බ පඳන්පන් න හ , සිහිමුලා
පවන්පන් න හ අදීනව අනුව බලමින් වාස කපලාත් පංච
උපාදානස්කන්ධ රැස්පවන්පන් න හ අපච ට නවා. දැකපු
සහ ඉතුර පවන්පන් න හ , රෑපප් ඉතුර පවන්පන් න හ ,
කන ඉතුර පවන්පන් න හ , ශේද ඉතුර පවන්පන් න හ ,
නාස ඉතුර පවන්පන් න හ , ගන්ධ ඉතුර පවන්පන් න හ ,
දිව ඉතුර පවන්පන් න හ , සළා තන නිපර ධ කි න්පන්
ක ි. ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හ ඉතුර වන්පන් න හ .
“භව නිලරොලධො ජ්යො ි නිලරෝධො'” ඔ ස්පර්ශ ආ තන
ටික රැස් පනාවුපනාත් ප්ප මම ි කි ල පනවගන්න මක්
තිප ිද? ඔබට ප්ප මම ි කි ල පනවගන්න ඕපන් න්ප සහ
සිහි කලහ කි ි, කන නාස දිව ශරීර අතප ප්පවා සිහි
කරගත හ කි ි පන්ද ප්ප මම කි ල?
ඔබට දැකපු අහපු අරමුණය නිර ද්ධ න්ප භව නිර ද්ධ
වුපනාත් නිර ද්ධ පවලා තිප න්පන් සහ ි - රෑප ි, කන ි ශේද ි, නාස - ගන්ධ ි, දිව ි- රස ි න්ප ප්ප මම ි කි ල
සිහි කරගන්න පපන්නගන්න අර්ථ දක්වන්න පකපනක්
ඉතුර පව ිද ඕපගාල්පලාන්ට? ජාති නිපරාපධා - අඹ කන්න
හ්පබපවන්පන් න හ . අඹ සපටත් නරක් පවලා එතපකාට.
න වත ප ළපවන්න තිප න පහ්තුවත් න හ . ඔබට පත්පරන්න
ඕපන් පින්වතුනි ආ තන හප ් සත්ත සති හ ටි පනාදන්නවා
පනාදකිනවා කි න කාරණයාව තිබුපනාත් සලිලා, බ ඳිලා,
රැවටිලා, ආශ්වාද අනුව බලනවා කි ල ප්ප සුතයප ් පපන්වන
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ටික පටිච්ච සමුප්පාදප ් ආපද්ශ කරගන්න පේදනාවට තණය්හා
උපාදාන පවනවා කි න ටික.
ප්ප සුතයප ් පපන්නන පකාට එපහම සලිලා, බ ඳිලා
සිහිමුලා පවලා ආශ්වාද
අනුව බලන පකාට “පංච
උපොදානස් න්ධො උපචයං ච්ඡන් ි” පංච උපාදනස්කන්ධ
රැස්පවනවා කි න ත න පටිච්ච සමුප්පාදප ් උපාදාන පච්ච ා
භව කි න ත න දකින්න.
ප්ප සුතයප ් හ ටි ට පංච උපාදානස්කන්ධ රැස්වුපනාත්
උපච ට ගිප ාත් පුනර්භව
පිණිස පවතින තණය්හාවත්
තිප නවා න්ප කත් ව පඩනවා. කා ික මානසික දැවීපමන්
ත වීපමන් ුක්තව හිතින්ද කප න්ද ු ක් විඳින්පනක් පවනවා
කි ල පපන්නපු ටික දකින්න පුද්ගලභාවප න් ු ක් විඳින්නත්
පවනවා, පුද්ගල ාපග් ඉපදීම ‘ජාති ’ සත්ව පුද්ගලභාවප ්
ඉපදීමත් පවනවා, මතු ස්කන්ධ න්පග් ඉපදීමත් පවනවා කි න
අර්ථ පදකම පවනවා කි ල දකින්න. පටිච්ච සමුප්පාදප ් ‘භව
පච්චයො ජ්යො ි’ කි න සිද්ධාන්ත ටික තම ි පපන්නුපේ ු ක්
විඳින්පනක් සතිපවනවා කි න ටික.
පපපනන සපහන අරමුණයවල සත්ත සති හ ටි
දැක්පකාත්, පපපනන සපහන අරමුණයු ටිපක් සපලන්පන්
බ පඳන්පන් සිහිමුලා පවන්පන් න හ ආදීනව අනුව බලමින්
වාස කරනවා. කි න්පන් පටිච්ච සමුප්පාදප ් ඵස්ස පච්ච ා
පේදනා කි න ත න සත්ත සති හ ටි දැක්පකාත් ඔබ එහි
තණය්හා උපාදාන වශප න් පවතින්පන් න හ කි න එක
කි නවා.
“ආදීනවොනුපස්සිලනො විහරල ො” අදීනව අනුව බලමින්
වාස කරන පකාට, තණය්හා උපාදාන පනාපවන පකාට “ආය ිං
පඤ්චුපොදාන ්ෙන්ධො අපචයං ච්ඡන් ි” පංච උපාදානස්කන්ධ
අපච ට නවා කි න්පන් භව රැස්පවන්පන් න හ . භව
නිපර ධ ට හ පදනවා. තණය්හා උපාදාන අඩුපවන්න අඩුපවන්න
භව නිපර ධ ට නවා. ක පකාච්චර සත්තද කි න එක
තමන්ටම බ ුමව හ කි ි ඕපගාල්පල කවදාවත් දැකලා න ති
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පද්වල් තිප නවා ඉන්නවා කි ල, ඕපගාල්පලාන්පග් සස්
ඉදිරිපිටට ආපු න ති පද්වල් තිප නවා ඉන්නවා කි ල
ඕපගාල්පලාන්පග් පල පකට අ ිති ද? පත්පරනවද? තිප නවද?
දැන් පල පක් තිප න පද්වල් න්ප තිප න්පන් අපිට හ ම
පද ක්ම සිහිකළ හ කි ිපන් පන්ද. ඕපගාල්පලාන්පග් සස්
ඉදිරිපිටට ආපු පද්වල් විතරක් තිප නවා ඉන්නවා කි ල
පල ක ක් හ දිලා තිප ි. කවදාවත් සහ ට දැක්ක න ති අ ,
දැක්ක න ති ත න්, පද්වල් ඕපගාල්පලාන්පග් පල පකට අ ිති
න හ . එපහන්ප ප්ප සපහන් දැකපු පද් රැස්පවලා හදාගත්ත
පල පක් මිසක තණය්හා උපාදානප න් හදාගත්ත කාම භව ප්ප,
කාම පල පක් ප්ප.
ක ි බුු රජාණයන් වහන්පස් පද්ශනා කපල් පල ක ත් ,
පල ක සමුද ත්, පල ක නිපර ධ ත්, පල ක නිපර ධගාමිනි
පටිපදාවත් මහපණයනි සංඥාව සහිත බඹ ක් පමණය ශරීරප න්
පපන්වා වදාළමි කි ල ප නපේවපන්. ආ තන ටිපක් සත්ත සති
හ ටි
දැක්පකාත් ආදීනව අනුව බලමින් වාස
කරනවා.
එතපකාට පංච උපාදානස්කන්ධ අපච ට නවා රැස්පවන්පන්
න හ . එතපකාට පවන්පන් අඹ කන්නත් න හ , ප ළපවන්න
සටත්
නහ.
“ ණ්හො
චස්ස
ලපොලනොබ්භවි ො
නන්දීරො සහ ො
න නොභිනන්දිනී, සො චස්ස පහීය ි” ්ප
පුනර්භව
පිණිස තණය්හාවක් පවතිනා න්ප
තණය්හාව
ු ර පවලා නවා. පංච උපාදානස්කන්ධ රැස් පනාවුපනාත්
අපච ට ගිප ාත් තම ි තණය්හාව කි න එක අස්පවන්පන්.
“ ොයි ොපි සන් ොපො පහීයන් ි, ලච සි ොපි සන් ොපො
පහීයන් ි; ොයි ොපි පරිළොහො පහීයන් ි , ලච සි ොපි පරිළොහො
පහීයන් ි” සිපත් කප ් දැවීම ත වීම ු ර පවනවා. “ ොයසුෙම්පි
ලචල ොසුෙම්පි පටිසංලවලද ි” කා ික සුව ක්ද මානසික
සුව ක්ද දිට්ඨධ්පමව විඳිනවා. එතපකාට අර ු කත් න තිපවලා
ු ක සතිකරන පහ්තුවත් න හ ,
නිසා නිරාමිස පයීති සු ක්
සතිපවනවා.
සහ

ප්ප ටික පපන්නලා බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නනවා
රෑප චක් ු විඤ්ඤාණය කි න ටිපක් ‘ජ්යොනං පස්සං
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යථොභූ ං'’ සත්ත සති හ ටි දන්නවා දකිනවා න්ප සපලන්පන්
බ පඳන්පන් න තුව සිහිමුලා පවන්පන් න තුව පංච
උපාදානස්කන්ධ
අපච ට ගිහිල්ලා තණය්හාව න තිපවලා
දිට්ඨධ්පමව සුව පසා්පනස් බහුලව වාස
කරනවා. “යො
ථොභූ ස්ස දිට්ඨි සොස්ස ලහො ි සම්මොදිට්ඨි"
සපහ් රෑපප්
්ප සත්ත සති හ ටි දැකීමක් පේ න්ප
ඔහුපග් ස්පමා
දිට්ඨි ි. “ලයො
ථොභූ ස්ස සඞ් ප්ලපො ස්වොස්ස ලහො ි
සම්මොසඞ් ප්ලපො". එබඳු සංකප්ප ක් පේ න්ප ඔහුපග් ස්පමා
සංකප්ප ි. “ලයො
ථොභූ ස්ස වොයොලමො ස්වොස්ස ලහො ි

සම්මොවොයොලමො යො ථොභූ ස්ස ස ි සොස්ස ලහො ි සම්මොස ි;
ලයො
ථොභූ ස්ස සමොධිපි ස්වොස්ස ලහො ි සම්මොසමොධිපි”.
ආ තන න්පග් සත්ත සති හ ටි දැකීමක් තිප ් න්ප, දකින්න
හිතන බවක් තිප ් න්ප, දකින්න උත්සාහවත් වන බවක් තිප ්
න්ප දකින්න සිහි ප ාමු කරන බවක් තිප ් න්ප, දකින්න ්ප
සමාධි ක් උදේ කරගනී න්ප
දැකීමට ස්පමා දිට්ඨි කි ල
කි නවා,
හිතන බවට ස්පමා සංකප්ප
කි නවා,
උත්සාහ ට ස්පමා වා ාම කි නවා,
සත්ත දකින්න ප ාදන
සිහි ස්පමා සති කි නවා,
සත්ත දකින්න උදේ කරගන්න
සමාධි ට ස්පමා සමාධි කි නවා.
"පුබ්ලබව ලෙො පනස්ස ොය ම්මං වචී ම්මං ආජීලවො
සුපරිසුද්ලධො ලහො ි” පපරම ක , වචන ආජීව පිරිසිු  ි. ගිහි
පකපනක් න්ප පන්සිල් පහ අට සීල ක පිහිටලා, උපප සථ
සීල ක පිහිටලා ස්වාමීන් වහන්පස් නමක් න්ප සාමපණය්ර
සීල ක් පිහිටලා, උපස්පපදා සීල ක පිහිටලාපන් කරන්පන්.
“එවමස්සොයං අරිලයො අට්ඨඞ් ිල ො ම ්ල ො භොවනොපොරිපූරිං
ච්ඡ ි” එ ාට ප්ප විදිහට ආර් අෂ්ඨාංගික මාර්ග ව ීමමට
නවා. “ ස්ස එවං ඉමං අරියං අට්ඨඞ් ි ං ම ් ං භොවයල ො
ච ් ොලරොපි ස ිපට්ඨොනො භොවනොපොරිපූරිං ච්ඡන් ි,” ආර්
අෂ්ඨාංගික මාර්ග වඩන කල්හි සතර සතිපට්ඨාන භාවනා
වශප න් පිපරනවා. සතිපට්ඨාන
පිපරන පකාට සමටක්
පයධාන
පිපරනවා. සමටක් පයධාන පිපරන පකාට සතර
ඍද්ධිපාද පිපරනවා. සතර ඍද්ධිපාද පිපරන පකාට පංච ඉන්ද්රධී
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පිපරනවා. පංච ඉන්ද්රධී පිපරන පකාට පංච බල පිපරනවා, පංච
බල පිපරන පකාට සප්ත පබාධටඞ්ගගප පිපරනවා.
ප්ප ආ තන න්පග් සත්ත සති හ ටි දකින්න උත්සාහවත්
පවනපකාට පකපලස් ටික න තිපවලා පුද්ගලභාවප න් එන
ු කත් න තිපවලා පබාධටඞ්ගග ධර්ම දක්වාම ප්ප පයතිපදාව ටිපකන්
ටික පිපරනවා. ප්ප විදිහට ආර් අෂ්ඨාංගික මාර්ග වඩනපකාට
එ ාට ධර්මතා පදකක් ුගනද්ධව පවතිනවා. සමථ විදර්ශනා
කි න ධර්මතා පදක ුගනද්ධව පවතිනවා. මක් අවපබ ධප න්
පිරිසිඳ දත ුතු න්ප එ ා
පද් අවපබ ධප න්ම පිරිසිඳ
දකිනවා. අවපබ ධප න්
මක් පයහාණය
කල හ කි ි න්ප
අවපබ ධප න් ක පයහාණය කරනවා. අවපබ ධප න් මක්
ව ඩි
ුතු න්ප ක අවපබ ධප න් වඩනවා. අවපබ ධප න්
මක් සාක්ෂාත් කට ුතු න්ප අවපබ ධප න්ම එ සාක්ෂාත්
කරනවා. මහපණයනි කුමක්ද අවපබ ධප න් පිරිසිඳ දත ුත්පත්?
ප්ප පංච උපාදානස්කන්ධ .
මහපණයනි කුමක්ද අවපබ ධප න් පයහාණය කට ුත්පත්? අවිේජා
භව තණය්හා කි න පකපලස්. කුමක්ද අවපබ ධප න් ුක්තව
ව ඩි
ුත්පත්? සමථ විදර්ශනා. කුමක්ද අවපබ ධප න්ම
සාක්ෂාත් කට ුත්පත්? විේජා විමුක්ති. මම දැන් ඕපගාල්පලාන්ට
ප්ප ඔක්පකාම ටික ක ටි කරලා ක ටි කරලා අවශට කර ණයු
ටිකක් ප හ දිලි කරලා පදන්න්ප.
තථාගත න් වහන්පස් පපන්නා වදාපළ් ප්ප ස්පර්ශ
ආ තන හප ් ස බෑ ස්වභාව
දැක්පක් න ත්න්ප, ස බෑ
ස්වභාව පනාදකින පකාට ප්ප පල ක ා
ස බෑ ස්වභාව
පනාදැකීප්ප පයතිඵල ක් හ ටි ට, ස්පර්ශ ආ තන හප ් සලිලා
බ ඳිලා සිහිමුලාව ආශ්වාද අනුව දකිමින් වාස කරනවා කි න
ත නකට පත්පවනවා. පක් තිප න පයධාන පද ෂ , එපකන්
පවන පාඩුව, පකන් සතිපවන අවාසි , පයතිඵල තම ි පංච
උපාදන ස්කන්ධ උපච ට නවා. දැකපු අහපු හ ම පද ක්ම
සහ රැස්පවනවා, රෑපප් රැස්පවනවා. දැන් ප්පකට කි න්න එපා
ඔක්පකාම හිපත් කි ල, ඔක්පකාම හිපත් පනපම ි. ඔබට මි
පරපලාව ගි ත් තමන්පග් අ්පමා, තාත්තාව සිහි කරන්න බ රිද?
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අ්පමාපග් තාත්තාපග් රෑප ක් න ද්ද? තිප නවා. ඔබපග්
ප ත්පතන් කි න්පන් ඔබට රෑප උපාදානස්කන්ධ ක් තිප ි,
රෑප ක් නිසා ආපු පේදනාවක් ඔබට තිප ි, සංඥාවවක්
තිප ි, සං ාර ක් තිප ි, විඤ්ඤාණය ක් තිප ි. ඔක්පකාම
හිපත් කි ල ගන්න එක උත්තර ක්, ක ව රදි. ප්ප පංච
උපාදානස්කන්ධ පල ක කි ල ි ප්පකට බුු රාණයන් වහන්පස්
පද්ශනා කරන්පන්. තමන් හදාගත්ත භව .
ස්පර්ශ ආ තන හප ් වරදවා පිළිප දීම නිසා, තණය්හා
උපාදාන වශප න් හ සිරීම නිසා සකස් කරගත්ත ප්ප භව ට
‘ලච් නො භලවො’ - හිපත් තිප න පේදනා, සංඥාව, සං ාර කි න
වචතසික හරහා ි ප්ප භව හ දිලා තිප න්පන් තමන්ට.
හ බ ි එතන ස්කන්ධ පංචක කින්ම පංච උපාදානස්කන්ධ ක්ම
ගනුපදනු කරනවා. ආ තන පදාළහක්ම එ ා සසුර කරනවා.
අටපළාස් ධාතුවක්ම (ධාතු දහඅටක්) එ ා සසුර කරනවා. චක් ු
ධාතු, රෑප ධාතු, චක් ු විඤ්ඤාණය ධාතු එ ාට තිප නවා. සහ ත්
රෑප ත් එ ාට තිප නවා. කනත් ශේද ත් තිප නවා. ඔබට ප්ප
ස්පර්ශ ආ තන හ ම අඩු න තුවම තිප නවා ප්ප භව කි න
ත න. නිස ි ඔබට කාම පල ක ක් පවත්වන්න පුළුවන්.
ප්ප භව නිස ි පල ක ක් පපපනන්පන්.
නිස ි
විපාක ක් පපපනන්පන්. ඊට පස්පස් ස්පර්ශ ආ තන හප ්
සත්ත සති හ ටි දැකීප්ප වටිනාකම කුමක්ද, ස්පර්ශ ආ තන
හප ් සත්ත සති හ ටි දන්නවා න්ප දකිනවා න්ප
ස්පර්ශ
ආ තන හප ් සපලන්පන් න හ , බ පඳන්පන් න හ , සිහිමුලාව
වාස කරන්පන් න හ , අදීනව පපපනනවා.
කි න්පන්
පටිච්ච සමුප්පාදප ් තණය්හා උපාදාන කි න ගති ටික පවන්පන්
නහ.
එපහම අදීනව අනුව බලමින් වාස කපලාත් ල පබන
ලාභ කුමක්ද? පමපලාවම භව න තිපවනවා. ‘භව නිලරොලධො’
ප්ප රට, පිටරටවල්, පගාඩන ගිලි කි ල ්පතාක් ඔබට සිහි
කරන්න පුළුවන් ගති ටිකක් තිප ් පන්ද? බලන්නපක ඔබ
පකාච්චර දක්ෂද කි ල, පමත න ඉදන් සිහි කරන්න පුළුවන්පන්
පකාළඹ, මුහුද, පගාඩන ගිලි ප්ප ඔක්පකාම සිහි කරන්න
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පුළුවන්කම තිප ි. ඕකට ි භව කි න්පන්. නමුත් සත්තටම
ඔබට මුහුදක් න ද්ද, මුහුද සිහි කරන්න බ රිද? පුළුවන්. ඔ
සිහිකිරීමම මුහුද නිසා මුහුු  ගි එක සිහි කරලා මුහුු  ගි හම
පවච්ච අනතුර සිහිකරලා සතුටු පවන්න ු ක්පවන්නත් පුළුවන්
දැන්. ආපහු මුහුද බලන්න
න්න ඕපන් කි ල ඕකම
පහ්තුපවනවා සහ හදාපගන සත්තටම සතර මහා ධාතු රෑප
සස් ඉදිරිපිටට ගන්නත් ඔ නිමිත්තම පහ්තුපවනවා. අඹ පගඩි
සතුපල් අඹ කන්න පුළුවන්කම වපග්ම, සපට්කුත් තිප නවා
වපග්. කාම භව ට තම ි කාම පල පක් කි ල කිවුපේ.
. එතපකාට පුද්ගල ා ඉපේම ි නිර්මාණය
පවලා
තිප න්පන්. “ඡස්සු ල ොල ො සමුප්පන්ලනො” ප්ප ආ තන හ
උපන්න කල්හි පල පක් උපන්පන්, “ඡස්සු ුබ්බ ි සන්ථවං” ප්ප
ආ තන හ සති කල්හිම රාග ද්පේශ පම හ පකපලස් සන්තව
පවනවා, රැස්පවනවා. “ඡන්නලමව උපොදාය” ආ තන හ
සසුර කරපගනම පල ක පවතිනවා. පහාඳට දකින්න ඔ
ආ තන හ ඔබට ඉතුර වුපන් සහ ට පපපනන රෑපප් තණය්හා
උපාදාන වශප න් ප වතුන හින්ද ි ඔබට ඔ සහ ඉතුර වුපන් ,
කනට සපහන ශේපද් තණය්හා උපාදාන වශප න් හ සිර ණය
නිස ි ඔබට ඔ
සද්දා තන
උපන්පන්, පසාතා තන
උපන්පන්. කට ි පංච උපාදානස්කන්ධ පල පක් කි ල කිවුපේ.
ඕපක ි ජරාමරණය ු ක තිප න්පන්.
අපි තණය්හාව නිසා භව ු ක විඳිනවා. අපි හ ම
පකපනක්ම පල ක ක ු ක් විඳින්පන පවලා තණය්හාව නිසා.
දකින අහන අරමුපණය තණය්හා උපාදාන න තිවුපනාත් ප්ප
පල ක
පහමින් පහමින් අස්පවනවා. ප්ප භව
නිර ද්ධ
පවනවා. හරි ට ග රඬිප ක් පරණය හ ව ගලවලා දානවා වපග්
එ ා ප්ප කාම භව ස්පපර්ණයප න්ම ගලවලා දාලා කාම
පල පකන් මිදිලා නවා.
හ බ ි එදාට සස් ඉදිරිපිටට කන ඉදිරිපිටට පහල පවන
අරමුණයු වල සත්ත සති හ ටි පනාදකින නිසා තණය්හා
උපාදානප න් රෑප භව කි න එක හ පදනවා. එදාට තමන්
මට්ටප්ප ඉපපදනවා. එතපකාට තමන් එබු  මට්ටප්ප පකපනක්
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පවනවා බයහ්ම පල පක්, එතපකාට කි නවා රෑප භවප ්.
මට්ටප්පත් සත්ත සති හ ටි
දැක්පකාත් තණය්හා උපාදාන
න තිවුපනාත් රෑප භව අතහ පරනවා ඊට පස්පස් අරෑප භව
කි න මට්ටම උපදිනවා. ප්ප පකනා පකනා තුල එකම ආ තන
ටික පිරිසිඳ දැකලා ප්ප එකම සහ , කන, නාස , දිව, ශරීර ,
මනස කි න ටිපක් සත්ත ටිපකන් ටික දකින්න දකින්න
අරඹ ා
මට්ටප්ප තණය්හා උපාදාන කි න පකපලස් ටික
පගපවන්න පගපවන්න ඔබට භව අ ින් කරලා පල ක අ ින්
කරලා ඉපදීම අ ින් කල හ කි ි.
ඔබට මනුස්සප ක් පවලා ඉපපදන එක තිප න්පන්
මනුස්ස පල පක් එක්ක කාම භව එක්ක.
ඔබට සස්
ඉදිරිපිටට එන වස්තුන් පකපරහි කාම තණය්හාව තිබුන නිස ි ,
කාම ආසයව තිප න නිස ි. සහ ට පපපනන රෑපප ් කාම
මට්ටම පගවුපනාත්, කාම ආසයව පගවුපනාත් ඔබට කාම භව
හිටින්පන් න හ , කාම පල පක් න හ . කාම පල පක්
න තිවුනහම කාම පල පක් ඉපදීමත් න තිපවනවා.
විදිහට
මිපදන්න පුළුවන්. ප්ප හ ම එකකින්ම අපිට දැන් පපන්නුපේ එක
පද ක්. ප්ප ආ තන ටිපක් සත්ත සති හ ටි පනාදන්නාකම
නිසා, තණය්හා උපාදානප න් වාස කරපු නිසා, භව හදාපගන,
පල ක හදාපගන, භව ු ක විඳිනවා. පල පකක ු ක් විඳින්පනක්
නිර්මාණය
කරපගන ු ක් විඳිනවා කි න සිද්ධි
තම ි
බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නුපේ.
අපි පකනා පකනාට ු ක සවිල්ලා තිප න හ ටි. ස්පර්ශ
ආ තන හප ් සත්ත සති හ ටි දැක්පකාත් අදීනව අනුව
බලමින් වාස කපලාත් පංච උපාදන්ස්කන්ධ අපච ට නවා,
භව නිපර ධ ට නවා. එපහම වුපනාත් පුනර්භව පිණිස
පවතින තණය්හාවත් න තිපවනවා. කා ික මානසික ු කද
න තිපවලා, කා ික මානසික සුව කින් ුක්ත පවනවා. එපහන්ප
ප්ප ු ක සතිපවන හ ටිත්, ු ක න තිපවන හ ටිත් පදක
බුු රජාණයන් වහන්පස් පපන්නුවා පමත නදී. ු ක පපන්නුවා,
ු ක සතිපවන හ ටිත්, ු ක න තිපවන හ ටිත් පපන්නුවා.
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ු ක න ති කරන මඟ පමාකක්ද? ප්ප ස්පර්ශ ආ තන
හප ් සත්ත සති හ ටි “ජ්යොනං පස්සං යථොභූ ං” දකින්න
ඕපන්. පකාපහාමද දකින්පන්?
ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත
සති
හ ටි
දකින
එකට
තම ි
පින්වතුනි
පංච
උපාදානස්කන්ධප ් උද -වට බලනවා කි ල කි න්පන්, ඔබ ්ප
පවලාවක සස් ඉදිරිපිටට එන රෑපප ් ස බෑ තත්ව දැක්පකාත්
එබඳු ව රෑප ක් සස් ඉදිරිපිටට එනපකාට,
අරඹ ා තමන්ට
සතිපවන දැනග නිල්ල ග න දැනගත්පතාත්, ඔබ කවදාවත්
පයපංචව කවදාවත් ප්ප ආ තන ටික සසුර කරන්පන් න හ ,
සසුර පවන්පන් න හ . අපි පපාේඩක්
ග න මතක් කරලා
බලමු. අපි එදත් කථා කළා සහ ට පපපනන අරමුණයක්
අරමුණයක් ගාපන් බලන්න න්න බ හ , බලන්න අපහසු ි, ක
පවපහසක්.
නිසා සමස්ථ ක්ම රෑප ග න ඔබ අවපබ ධ ක් සති
කරගන්න. සහ ට රෑප ක් පපපනන ගාපන්, කන ශේද සපහන
ගාපන්, නාස ට ගන්ධ ක් දැපනන ගාපන්, දිවට රැසක්, ක ට
ස්පර්ශ ක් ග පටන ගාපන් වර්ණය රෑප, ශේද රෑප, ගන්ධ රෑප,
රස රෑප, පපාට්ඨේබ රෑප කි ල ප්ප හ ම රෑප ක්ම ස්පර්ශ
පවන ගාපන් සිහි නුවණය පවත්වන්න තර්ප ඔබ තාම දක්ෂ
න හ , ඔබට බ හ . නමුත් ඔබට පුළුවන් එක පද ක් කරන්න.
සහ ට, කනට, නාස ට, දිවට, ක ට කි න කුමන ආ තන කට
කුමන මට්ටප්ප රෑප ක් ග ටුනත්, ග ටුනා න්ප ග ටුපන් පමන්න
පමබඳු ව රෑප පන්ද කි ල සමස්ත ක්ම රෑප ග න මි්පමක්
ඔබට සතිකරගත හ කි ි.
මි්පම ඔබට පහ්තුපවනවා එකක්
තුලින්
සි ල්ල
දකින්න.
ක
පපන්වන්න ි
පංච
උපාදානස්කන්ධප ් උද - වට පපන්නුපේ.
“ඉ ි

රූපං ඉ ි රූපස්ස සමුදලයො ඉ ි රූපස්ස

අ ්ථඞ් ලමො” ප්ප රෑප

ි, ප්ප රෑපප ් සතිවීම ි, ප්ප රෑපප ්
න තිවීම ි කි ල ඔබ පහාඳට දන්නවා න්ප ඔබ රෑපත්, රෑප
ටිපක් සතිවීමත්, න තිවීමත් දන්නවා න්ප, සහ ග න, සහ ට
ග පටන රෑප ග න, කන ග න, කනට එන ශේද ග න, නාස
ග න, නාස ට දැපනන ගන්ධ ග න අමුතුපවන් පවන පවන
තීරණය ඕපන් න හ . පකා ි රෑප ක් ආවත් පමපහම පද ක්
75

මිසක පමත නින් එහා පද ක් න හ කි ල ඔබට මි්පමක්
තිප ි. රෑප අරඹ ා දැක්මක් තිප ි. ස්පර්ශ වුපනාත් ස්පර්ශ
පවන්පන් පමන්න ප්ප වපග් රෑප මිසක පවන පද ක් න්ප
න හ කි ල ඔබට නුවණයක් තිප ි.
රෑපප් ග න ඔබට අවපබ ධ න ති නිස ි ලස්සන මල්
පඳුරක් දැක්ක හ කි, ලස්සන මල් වත්තක් දැක්ක හ කි, ගංගාවක්
දැක්ක හ කි, චිතයපට ක් දැක්ක හ කි, දර පවක්පග් මණයක් බ ුමව
හ කි කි ල ඔබට පබාපහ පබාපහ ලස්සන අරමුණයු බලන්න
පුළුවන් පබාපහ පබාපහ රෑප ඔබට ඉතුර පවලා තිප න්පන්
ඔබ රෑපප ් ථාභූත ස්වභාව පනාදන්නා නිස ි. පබාපහ
පබාපහ ලස්සන ශේද, ගා ක ගා ිකාවන්පග්, කුර ල්ලන්පග්,
බඩු භාණය්ඩ වල මිහිරි හඬවල් ඔබට ල පබන්පන් ඔබ ශේද
කි න රෑප හඳුනා පනාගන්නාකම නිස ි.
ඔබ සමස්ත ක් වශප න්ම රෑප කි ා මක් තිප ් න්ප
හ ම රෑප ක්ම පමන්න පමබඳු ව ධර්මතාව කින් ුක්ත ි
කි ල එක මි්පමක් සතිවුපනාත් ඔබට පයශ්න ක් න හ . ඔබ
දන්නවා පකා ි ත නක පකා ි විදිහට රෑප ක් ආවා න්ප
එන්පන් පමබඳු රෑප ක් මිසක එ ින් එහා පද ක් පනපම ි
කි ල. අපි පකටිප න් කිවුපවාත් උපමාවක් අපි ගනිමු. පහාඳට
බලන්න. අපි හුඹහක් ගාවට ගිහිල්ලා පස් ටිකක් පකාටලා
අරපගන ම ටි ටිකක් හදනවා. ම ටි කි න එක සත්වප ක් පහ
පුද්ගලප ක් පවනවද? න හ .
ම ටි ටික පගනල්ලා පහාඳට
පපාඩි කරලා කුඩු කරලා වතුර ටිකක් දාලා දි පවලා
ව ක්පකපරන්පන්ත් න හ දිප න් පනාපතමිලත් න හ කි න
මට්ටමට පත්කරගන්නවා.
කි න්පන් අනලා ගුලි කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට.
පකන් එක එක විදිහට හ ඩතලවල් විදිහට රෑප රාශි ක් අපි
හදලා අවකාශ ධාතුව තුල තිප නවා. සස් ඉදිරිපිටට ම ටිප න්
කල රෑප ක හ ඩ ක් එනපකාට අපිට පපපන ි එක හ ඩ ක් .
හ ඩ ට අපි කි නවා සතිලි කි ල.
වපග්ම ම ටිප න් කල තව රෑප ක හ ඩ ක් අපිට
පපපන ි. ප්ප වපග් ම ටිප න් කල රෑප දහ ක් වපග් අවකාශ
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ධාතුපේ රාශිපවලා තිබුපනාත් ප්ප රෑප දහ ම හ දිලා
තිප න්පන් ම ටි වලින්. ඔන්න එක රෑප ක් අවකාශ ධාතුවට
සාපප්ක්ෂව හ ඩ අපිට පපපනනවා. සහ ට ස්පර්ශ පවන්පන්
ම ටිප න් කල රෑප ි. එබඳු ව රෑප ස්පර්ශ කු ි අපි
විඳින්පන්. එබඳු රෑප ක හ ඩ ි හඳුනා ගන්පන්. හ ඩ ට අපි
හිතනවා ‘කළ ’ කි ල. හිතුවහම, සස් ඉදිරිපිටට ආපු ම ටි
රෑප ත්, ම ටි ටික අවකාශ ධාතුපේ රාශිපවලා තිප න රෑප
තම ි සස් ඉදිරිපිටට එන්පන්.
හ ඩ හිපතන් විඳලා, හිතින්
හඳුනලා, හඳුනාගත්ත පද්ට අපිම ි කළ කි ල හිතන්පන් .
රෑප ි හිපත් තිප න නාම ධර්ම ි පදකම එකතු කරලා කළ
කි ල අපි දැනගන්නවා. නමුත් ප්ප ස්කන්ධ පංචක සතිපවච්ච
හ ටි, දැනග නිල්ලක් සතිපවච්ච හ ටි අපි පනාදන්නා නිසා
“ච ්ෙුස්ිනං සොරජ්ජ්ය ි, රූලපසු සොරජ්ජ්ය ි” අපි අර රෑප කළ
කි ල හිතනපකාටම අපි පක් සලිලා.
සලිලා, ඊට පස්පස් බ ඳිලා, කළ මඟපතාපට් ති ල
න්පනත් න හ පහාර පගනි ි කි ල. ඉතින් ක දිහා
බලාපගන ඉන්නත් පවනවා. සිහිමුලාව වාස
කරනපකාට
ආස්වාද අනුවත් බලමින් වාස කරනවා ක පඩන්න එපහම
පදන්පන් න හ . ඔන්න ඔ විදිහට තිබුනහම තිප න පද ෂ
තම ි ඔබ ටවුමට ගි ත් ඔ කළ සිහිකළ හ කි ි ඔබට. ඔබ
පිටරටටකට ගි ත් ඔබට ඔ කළ පගදර තිප නවා කි න
හ ඟීම තිප ි. සමහරවිට ළපමක්පග් අතින් පහ පපාල්ලක්
ව දිලා
රෑපප් කුඩුපවලා තිප න්නත් පුළුවන්. නමුත් පගදර
කළ තිප නවා කි න හ ඟීපමන් ඔබ ඉන්නවා. ඔපේ මනස
තුල
ගති සතිවුපන් ඔබ සලිලා බ ඳිලා වාස කල නිසා.
සලිලා බ ඳිලා සිහිමුලාව වාස කපල් සස් ඉදිරිපිටට ආපු
රෑපප් සත්ත සති හ ටි දැක්පක් න ති නිසා.
කි න්පන් ස්කන්ධ න්පග් උදට - වට දැක්පක් න ති
නිසා.
වපග්ම ි සස් ඉදිරිපිටට ආපු තව රෑප ක් කත්
ම ටිම ි, ම ටි රෑපප් ආපේ, ක ි වින්පඳ් ඔබ, ක හ ඳිනුවා,
ප්ප මනුස්ස රෑප ක් කි ල ඔබම හිතනවා. ම ටි රෑප සස්
ඉදිරිපිටට එනපකාට මනුස්ස රෑප ක් කි ල හිතලා අපිම
දැනගන්නවා පන්ද කි ල ඔබ ප්ප පපපනන පද් අරඹ ා
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දැනග නීම සතිපවච්ච හ ටි පනාදන්නපකාට, පපපනන රෑපප්
විතරක් පනපම ි,
ස්පර්ශ , එ ින් උපන් පේදනාව, ආදී නාම
ධර්ම ටිකත් පපන්වන්පන් බුු රජාණයන් වහන්පස්. ම ටි රෑප ක්
සස් ඉදිරිපිටට ආපේ,
රෑප ස්පර්ශ ි වින්පද්.
රෑපප ්
හ ඩ ි හ ඳිනුපේ.
හ ඩ ට අපි මනුස්ස රෑප ක් කි ල
හිතුපේ. අර රෑප ි නාම ධර්ම ටික ි එකතු කරල ි “නොමරූප
පච්චයො විඤ්ඤාණං” මනුස්ස රෑප ක් කි ල දැනග නීම
සතිවුපන්, ප්ප නාම ධර්ම ි, ප්ප රෑප ි කි න පදක නිසා
දැනග නීම සතිවුපන් කි ල පනාදන්නා පකාට අපි දැනග නිල්ල
පකලින්ම ග ටගහනවා රෑප ට රෑප මනුස්ස රෑප ක් කි ල.
එකම ම ටි වලින් හ ු න රෑප අපප් විඤ්ඤාණයප ් අත්දැකීමට
අහුවුනාට පස්පස් කළ ක් ව රෑප, මනුස්ස න්පග් රෑප,
ස්තයීන්පග් රෑප, අශ්ව න්පග් රෑප, බල්ලන්පග් රෑප, පුසන්පග්
රෑප කි ල පගාඩාක් රෑප තිප ි. තිප නවද න ද්ද? තිප නවා.
බාහිර රෑප වල මනුස්ස රෑප, ස්තයී රෑප තිප නවා කි ල රෑප
පගාඩාක් සති බවට එබඳු ව රෑප උපාදානස්කන්ධ ක් අපි
හදාපගන තිප නවා ප්පකට ි අපප් පංච උපාදානස්කන්ධ
පල පක් කි ල කිවුපේ.
නමුත් පහාඳට බලන්න මම කළ කිවුවට, ස්තයී රෑපප්
කිවුවට, අශ්ව රෑපප් කිවුවට, සත් රෑපප් කිවුවට ම ටි ටික ම ටිම
මිසක පවනස් පවනවද කි ල? න හ .
වපග් පහාඳට සිහි
සතුව පහාඳට නුවණය සතුව පමන්න ප්ප ටික ඔබ පහාඳට
බලන්න. පමන්න ප්ප ටිකට විතරක් පහාඳට සිහි ශයද්ධාව
පිහිටුවා ගන්න. “ඉති රෑපං” සවිඤ්ඤාණයක හ ම රෑප ක් දිහාම
බලන්නපක . පකස්, පලා්ප, නි , දත්, ස්ප, මස්, නහර, සට, සට
මිු ළු කි ල පඨවි පකාටස් විස්සක් තිප ි. පකස් කි ල පලා්ප
නි දත් කි ල කි න ප්ප පකාටස් බාහිර කළුගලක්, හුඹපහන්
පකාටලා ගත්ත ම ටි ටික සත්වප ක් පුද්ගලප ක් පනපම ි
පන්ද?
වපග්ම පකස්, පලා්ප කි න ප්ප ටිකත් කළුගලකට
සමනාම ි, ම ටි ටිකකට සමානම ි, ගහව ලකට සමානමම ි.
පුද්ගලප ක්පග් සත්වප ක්පග් පනප්පම ි. එබඳු ව පකාටස්
විස්සක් තිප නවා. පිත්, පස්ප, ස රව, පල්, දහඩි කි ල ගලන
ව ගිපරන ආපප ස්වභාව පකාටස් පදාළහ ි. ළිපඳ් ව පේ
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පපාකුණයක තිප න ජල පුද්ගලප ක් පනපම ි වපග් පිත් පස්ප
ස රව කි න ප්ප පකාටස් ටික අපප ස්වභාවම ි පකපනක්
පනපම ි.
කනපබාන ආහාරප න් හ පදන පමබඳු ව පකාටස්
තිස්පදකක් තම ි හ ම රෑපපකම තිප න්පන්. කර්මජ ගති
විතර ි බලපාලා තිප න්පන් ඔ පකාටස් තිස්පදක එක එක
හ ඩතල වලට රාශිපවන්න. අර ම ටි ටික එක එක හ ඩවලට
රාශිපවලා තිප නවපන්. හ ඩතල අල්ලන්න පුළුවන්ද
ඕපගාල්පලාන්ට ම ටි අහුපවන්පන් න තිපවන්න? බ හ . ම ටි
වලින් එක එක විදිපහ් හ ඩතල වල රෑප කරලා තිප නවා. එක
එක රෑපවල හ ඩ ඕපගාල්පලාන්ට පපපනනවා. හ බ ි
පපපනන හ ඩ අල්ලන්න පුළුවන්ද ම ටි අහුපනාවී? බ හ .
නිස ි
පපපනන හ ඩතල "මහභු ොනං උපොදාය රූපං" කි ල
කි න්පන්. මහා භුත න්පග්ම උපාදා රෑප ක් මිසක මහ
භුත න්පගන් පවන් කරලා දකින්න එපා. ම ටි ටිපක්ම හ ඩ
මිසක ම ටි ටිපකන් පවන් කරලා දකින්න එපා ප්ප හ ඩ .
්ප රෑප ක් පපපනනවා න්ප
පපපනන රෑපප් හ ඩ
අල්ලන්න බ හ පන් අපිට ම ටි අහුපනාවී පන්ද. ම ටි සහ
අවකාශ ධාතුව ි විතර ි ඔත න තිප න්පන්. අවකාශ ධාතුවට
සාපප්ක්ෂව ම ටි ටික රාශිපවලා තිප න හ ඩ ක් පපපන ි.
වපග් ආහාර පයතටප න් රාශිපවච්ච සතර මහා ධාතු රෑප මිටි
අවකාශ ධාතුවට සාපප්ක්ෂව හ ඩ සටහන් පපපන ි, වර්ණය
සටහන් පපපන ි. කද මහභුත ටික දැන් රාශිපවලා තිප න්පන්
පමපහම ි කි න්න පපන්වනවා මිසක ඔ හ ඩ සටහන් අ ිති
මහා භුත න්පග්ම හ ඩ මිසක ප්ප තිප න්පන් පවන පද ක්
පනපම ි.
අර එකම ම ටි ටිපකන් හ ු න රෑප සස් ඉදිරිපිටට ආවා
වපග් එකම ආහාර පයතටප න් හටගත්ත කුණයුප පකාටස් තිස්
පදකම ි, වපග් හ ඩතල කර්ම, සෘතු කි න පයතට න්පග්
පවනස ලබලා විතර ි තිප න්පන් හ ඩතල මහ භුත න්ටම ි
අ ිති ක ඔසවලා ගන්න බ හ . කුණයුප පකාටස් ටික එක එක
ආකාර ට අවකාශ ධාතුව තුල රාශිපවලා. එබඳු ව රෑප ක්ම ි
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සස් ඉදිරිපිටට එන්පන්. අර ම ටි වලින් කරපු රෑප සස්
ඉදිරිපිටට ආවා වපග්. ඔන්න එබඳු ව කුණයුප පකාටස් තිස්
පදකකින් ුක්ත රෑප ක් සස් ඉදිරිපිටට එනපකාට, එබඳු ව
ආහාර පයතටප න් හටගත්ත කුණයුප පකාටස් තිස් පදකකින්
ුක්ත අනාත්ම ව රෑප ස්පර්ශ ක් නිසාම ි පේදනාව එන්පන්.
රෑප ි හඳුනන්පන්. රෑප හ ඩ ි අපිට පපපනන්පන්.
අපි ප්ප ‘පුංචි අ්පමා’ කි ල හිතන්පන්. හිතලා අපි
දැනගන්නවා. සස් ඉදිරිපිටට අපු
රෑප ත්
නිසා හටගත්ත
නාම ධර්මත් නිසා ප්ප නාම ධර්ම ි රෑප ි කි න පදකම නිසා
දැනග නිල්ලක් සතිවුනා පන්ද කි ල පනාදන්නාකම නිසා අර
රෑපප් පුංචි අ්පමා වපග් දැකලා තිප න්පන්. “රූලපසු සොරජ්ජ්ය ි”
සත්ත සති හ ටි පනාදන්නපකාට රෑපප් සලිලා අපි. දැන්
රෑපප් දකින්පන් පුංචි අ්පමා කි ල. ඔ වපග්ම කුණයුප පකාටස්
ටිකක් තම ි එන්පන්
රෑප ස්පර්ශ කු ි පවන්පන් ,
ස්පර්ශ ි විඳින්පන්,
වින්ද අරමුණය හඳුනනවා. හඳුනන
අරමුණයට ප්ප අපප් පලාකු අ්පමාපන් කි ල හිතනවා.
අර කුණයුප පකාටස් තිස් පදපකන් ුක්ත රෑප ත්, හිත
හ සිර ණයු නාම ධර්ම ටිකත් ප්ප නාමරෑප පදක නිසා අපිටම
දැනග නිල්ලක් සතිවුනා පලාකු අ්පමා කි ල. ප්ප ස්කන්ධ
පංචකප ් සතිවීම දන්පන් න ති නිසා, පලාකු අ්පමා කි න
දැනග නිල්ල සතිවුපන් පමපහම පන්ද කි ල දන්පන් න තිකම
නිසා, සහ රෑපප් සත්ත සති හ ටි
පනාදන්න පකාට
පනාදකින පකාට “ච ්ෙුස්ිනං සොරජ්ජ්ය ි, රූලපසු සොරජ්ජ්ය ි”
කි ල කිවුපේ අර රෑපප් සපලනවා ප්ප පලාකු අ්පමාපන්, ප්ප
සපහන් තම ි පලාකු අ්පමාව දැක්පක් ප්ප පලාකු අ්පමාව
දකින්පන් චක් ු විඤ්ඤාණය සිපතන්පන් කි ල.
ඊට පස්පස් අර විදිහටම පඨවි පකාටස් විස්සකින් හා
ආපප පකාටස් පදාපලාහකින් ුක්ත කනපබාන ආහාරප න්
හ පදන තව කුණයුප පකාටස් තිස් පදකකින්
ුක්ත රෑප
මිටි ක්ම ි සස් ඉදිරිපිටට එන්පන්. එබඳු රෑප ස්පර්ශ කු ි
විඳින්පන්, එබඳු රෑප ි හඳුනන්පන් ප්ප මපග් පුතාපන් කි ල
හිතනවා. හිතුවහම සස් ඉදිරිපිටට ආපු රෑප ත් හිත හ සිරිච්ච
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විඳී්ප, හ ඳිනී්ප, කල්පනා කිරී්ප කි න නාම ධර්මත් ප්ප නාමරෑප
පදක නිසා පුතා, දර වා කි ල දැනග නිල්ලක් මට සතිවුනා
පන්ද කි ල පනාදන්නපකාට, පනාදකිනපකාට තමන්පග්
විතර්කප න්ම තමන්ව ට කරනවා අර දැනග නිල්ල බඳිනවා
රෑපපට අර රෑපප් දර වා වපග් පපපනන්පන්.
සපහ්, රෑපප් සත්ත සති හ ටි
පනාදන්නපකාට
“ච ්ෙුස්ිනං සොරජ්ජ්ය ි, රූලපසු සොරජ්ජ්ය ි” දැන් දර වා කි ල
සලිලා. පහාඳට බලන්න එකම ම ටි ටික ආපේ අපප් හිපත් ගති
ටික එකතු වුනහම අශ්ව රෑප, මිනිස් රෑප, ස්තයී රෑප කි ල රෑප
නානත්ව ක් අපිට සාපප්ක්ෂව පපපන ි පන්ද? නමුත් එ ින්
ඔේබට න හ .
ආහාර පයතටප න් හටගත්ත එකම කුණයුප පකාටස්
ටිකක්, ධාතු මාතය ක් ව රෑප ටිකක් එද්දී අපප් මනසිකාර
සංස්කාර න්පග් නානත්ව ට එකතුපවලා අ්පමා, තාත්තා,
අ ි ා, අක්කා, ු වා, පුතා, පුංචි අ්පමා, පලාකු අ්පමා, න න්දා,
මාමා, අ ි ා කි ල රෑප ටිකක් අපිට හ්පබපවලා තිප ි. කට
තම ි සලිලා ඉන්නවා කි න්පන්.
විදිහට සසුර කරපු එපක්
පයතිඵල තම ි
දැකපු අහපු පද්වල් සති බවට අපප් මනපස්
රැපඳන්න පහ්තුව. ක ි අපප් පල ක පගාඩනගන්න පහ්තුව.
රෑප ක් සස් ඉදිරිපිටට සවිල්ලා, ස්පර්ශ පවලා, විඳලා හඳුනලා
කට හිතලා දැනගන්නවා කි ල පමපහම ි ස්කන්ධ න්පග්
සතිවීම පවන්පන් කි ල ඔබ බ ලි
ුතු ි. ස්කන්ධ න්පග්
සත්ත පනාදන්නාකම නිසා අවිදටා තණය්හා කර්ම කි න ටික
පහ්තුපවල ි පංච උපාදානස්කන්ධ , මනපස් තිප න රෑප
උපාදානස්කන්ධ හ පදන්පන් කි ලත් ඔබ දන්නවා.
සස් ඉදිරිපිටට ආපු රෑප දැනගන්නවා කි න එක
ආහාර පයතට කින් හටපගන ආහාර න තිපවන පකාට
න තිපවනවා කි ල ස්කන්ධ න්පග් උදට වට
ඔබ දැකපු
දවසට ි සපලන්පන් බ පඳන්පන් න හ . එපහම වුපනාත්
ආදීනව දකිනවා. පංච උපාදානස්කන්ධ
උපච ට
න්පන්
න හ . තණය්හාවත් න තිපවනවා. සි ළු ු කත් න තිපවනවා
පවනවා.
සත්ත සති හ ටි දකින අහන අරමුණයු වල
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දැක්පකාත්පන්, සත්ත සති හ ටි දකිනවා කි ල කි න්පන්
ස්කන්ධ න්පග් උදට වට දැකීම. ස්කන්ධ න්පග් උදට වට
දකින්න ඔබට තාම බ ර ව සති, ඔබ දක්ෂ න හ . පමබඳු
රෑප ක් ස්පර්ශ පවනපකාට විඳලා, හඳුනලා
කට අපි
හිතන්පන්, අපි දැනගන්පන් කි ල හිතන්න චිත්ත සමාධි ක්
ඕපන් පවනවා.
ක බාහිර ව ඩ කට ුතු කරමින් කරන
ඕපගාල්පලාන්ට පලපහසි පවන්පන් න හ , අපහසු ි.
නිසා
පුළුවන් පකනා
විදිහට කරනවා. ක අපහසු පකනා තව
ටිකක් පල්පලහා පඩි ට බහිනවා.
“එ ොයලනො

අයං, භි ්ෙලව, ම ්ල ො ස ් ොනං
විසුද්ධිපියො, ලසො පරිලදවොනං සම ි ් මොය දු ්ෙලදාමනස්සොනං
අ ්ථඞ් මොය ඤායස්ස අධිපි මොය නිබ්බොනස්ස සච්ඡි ිරියොය,
යදිදං ච ් ොලරො ස ිපට්ඨොනො". දැන් ඔබ ස්කන්ධ න්පග් උදට
වට බලන්පන් න හ . ඔබ කා ගතාසති වඩනවා. සි ළුම රෑප
ටිකට කා ගතාසති වඩන පකාට “ඉ ි රූපං ඉ ි රූපස්ස
සමුදලයො ඉ ි රූපස්ස අ ්ථඞ් ලමො” කි ල ප්ප රෑප ත්, ප්ප
රෑපප ් සතිවීමත්, න තිපවන හ ටිත් “අජ්ඣ ් ං වො, බහිද්ධො
වො” ආධටාත්මික, බාහිර සි ළුම රෑප ටිපක් සත්ත පවනමම
පපන්වනවා. ඔබ කා ගතාසති වඩන පකාට, කා ානුපස්සනාව
වඩන පකාට ්පතාක් රෑප කි ල මක් තිප නවා න්ප හ ම
රෑප ක්ම පමන්න පමපහම ධර්මතාව කින් ුක්ත ි පන්ද කි න
නුවණය ඔබට එනවා. පේදනානුපස්සනාව වඩන පකාට කුමන
පහ පේදනාවක් සතිවුනා න්ප ප්ප ස්පර්ශ නිසාම ි කි න
නුවණයක් ඔබට එනවා.
චිත්තානුපස්සනාවක් වඩනවා න්ප ප්ප ්ප දැනග නීමක්
සතිපවනවා න්ප, ්ප සිතක් උපදිනවා න්ප, සිත් කි න්පන්
පමානවද කි න එකත් දන්නවා. හිත කි න්පන් පමාකක්ද,
විඤ්ඤාණය කි න්පන් පමාකක්ද, පමන්න ප්ප ප්ප ගති ප්ප ප්ප
පවලාවට ප පදන
පවලාවට
ගති දැනගන්නා කමට ි
සිත කි ල කි න්පන්.
සිත් කි න ගති සතිපවන්පන් පමන්න
පමපහම පන්ද කි ල විඤ්ඤාණය කි න්පන් පමාකක්ද, සිත
කි න්පන් පමාකක්ද
කි න එක
ඔබට
පත්පරනවා
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චිත්තානුපස්සනාව වඩනවා න්ප. ප්ප ප්ප පවලාවට ප පදන
ප්ප ප්ප ගති වලට ි හිත කි න්පන්. ප්ප ගතිප න්ම
හිත
කි න එක න්ප කරනවා.
හිපතන්ම ප්ප ගති ,
ගතිප න්
ප්ප හිත දතහ කි ි කි ල නුවණයක් ඔබට එනවා.
සරාග සිත කිවුපේ පමන්න ප්ප ගති නිස ි, ප්ප ගති
තිප න්පන් ප්ප සිපත ි. ප්ප සිත හඳුන්වන්පන් ප්ප ගතිප න්,
ප්ප ගති හඳුන්වන්පන් ප්ප සිපතන් කි ල ඔබ
පවලාපේදී
සිත හඳුනනවා. ඔ සිත උපන්පන් පමන්න ප්ප නිස ි කි ල
ඔබට සිත ග න පකපස්ද පකපස්ද කි ල විමති න තිපවනවා.
ඊගාවට ධ්පමානුපස්සනාව වඩන පකාට සංඥාවව කි න්පන්
ප්පක, සං ාර කි න්පන් ප්පක, සංඥාව සං ාර කි න්පන්
පමන්න ප්ප ධර්ම න්ට පන්ද කි ල ඔබට නුවණය එනවා.
ස්කන්ධ න් ග න පවන පවනම නුවණයක් ඔබට
තිබුපනාත් කිසිු  අපහසුවක් න තුව ස්කන්ධ න්පග් උදට-වට
බලන්න පුළුවන් මට්ටමට එනවා. ස්කන්ධ න්පග් උදට-වට
බලන්න පුළුවන් මට්ටමට එනපකාට කිසිු  අපහසුවක් න තුව
පපපනන සපහන අරමුණයු වල සපලන්පන් බ පඳන්පන්,
සිහිමුලා පවන්පන් න තුව ඉන්න පුළුවනි. සපලන්පන්,
බ පඳන්පන්, සිහිමුලා පවන්පන් න තුව වාස කරන පකාට පංච
උපාදානස්කන්ධ
අපච ට
නවා. මී වද
අතහ රලා මී
ම ස්පස එකා පදන්නා අ ින්පවලා නවා වපග් ප්ප හ ම
පද ක්ම තිප නවා ඉන්නවා ප්ප මුළු පල ක ක්ම සති බවට
මනස පුරවාපගන වටපවලා තිප න ප්ප අරමුණයු ටිපකන් ටික
ටිපකන් ටික ග ලවිලා න එකට තම ි පච්පත විමුක්ති කි ල
කි න්පන්, සිපත් මිදීම කි ල කි න්පන්.
ආසයව න්පග් මනස මිපදනවා කි ල කි න්පන්,
පකපලසුන්පගන් මනස මිපදනවා කි න්පන් ප්ප පල ක ඔබට
ු ක සති කරලා තිප න පහ්තුව, ජාති සති කරන පහ්තුව
එකින් එක ග ලවිලා න එකට.
නිසා පහාඳට මතක
තබාගන්න ප්ප ස්පර්ශ ආ තන හප ් සත්ත සති හ ටි
පනාදැන පනාදැක පවන පකටි කයම න හ පින්වතුනි ප්ප නිවන්
දකින්න කි න එක පපන්වන්න ි මම ප්ප පද්ශනාව ගත්පත්.
ප්පකට ස්පබන්ධ කරගන්න ඊප ් (2017.10.05) ලබුපනාර ව
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ආරණයට පස්නාසනප ් කරපු චතුරාර් සතට පද්ශනාව,
පද්ශනාව ඕපගාල්පලාන්ට තහවුර පවන්න ි මම අද ප්ප
පද්ශනාව ගත්පත් ප්පක කට ග ලපප ි, ක ප්පකට ග ලපප ි.
ප්ප පද්ශනා පදක එකතු කරගත්තහම ඕපගාල්පලාන්ට ප හ දිලි
පව ි පමාන තර්ප ප්පක සපහ්තුකද, ු ක හදාපගන, ු ක
වාවාපගන ු ක් විඳින්න තර්ප අපි කාලකන්නි පවලා. අපන්
පමච්චර කාල ක් ප්පක පපනුපන් න ති හ ටි ප්පක පපන්වන්න
පකපනක් හිටි න ති හ ටි කි ල පත්පර ි ඕපගාල්පලාන්ට.
ප්ප ු ක හදාගන්පන් න තුව වවාගන්පන් න තුව ු ක
අස්කරගන්න පුළුවන් මට. කට ප්ප ටික ි කරන්න තිප න්පන්,
අපන්
ටික කපල් න ති නිසා, කරන හ ටි අහගන්න බ රි
පවච්ච නිසා පන්ද තාම බ රිවුපන් කි ලත් පත්පර ි. ප්පකට
උත්සාහවත් වුපනාත් ඕපගාල්පලාන්ට ඔ ිට වඩා පලාකු
වධර් ක් එනවා. සපහ් රෑපප් අුමපනාත්
පක් තිප න
ආදීනව පපපනනවා. මී වද අතහ රලා න්පන් න ති මී
ම ස්පස ටික වපග්, හ ම අරමුණයක්ම මනපස් බ ඳිලා මනස
තුලම සිහිකර සිහිකර වද පදන වද ට, තමන්ට අහවල් පකනා
පමපහම කිවුවා, අහවල් පකනාට පමපහම කිවුවා, අහවල් පද්
පමපහම වුනා කි කි ා න වත න වත මතක් කර කර විඳින
ප්ප ු කට තම ි ඔබ භව ු ක විඳිනවා කි න්පන්.
ඔ භව ු ක පපර ජීවිතප ් ඉඳන් ආපේ න හ , භව ු ක
අනාගත ට අරන් න්පන් න හ . අද ඔපේ තණය්හා උපාදාන
කි න ව රැද්ද නිස ි ඔ ගති සවිල්ලා තිප න්පන්. ඔ භව
ු පකන් මිපදන්න පුළුවන්. 'සත් හට වන භව ු කට පවදාණයන්',
බුු රජාණයන් වහන්පස්ට ගුණය නාම ක් කි නවා සත්ව න්ට
පවන භව ු කට පවදු රා කි ල.
ප හ දිලිවම පපන්වනවපන් තණය්හා උපාදාන නිස ි
භව , තණය්හා උපාදාන
නිර ද්ධ වුපනාත් භව
නිර ද්ධ
පවනවා. ඔතන තිප න ව රැද්දක් තිප ි. අපි පමච්චර කාල ක්
හිතාපගන ඉන්පන් සහ ට ඔේපබන් සස් ඉදිරිපිටට එන රෑප
තිප න ප ත්පත ි කි ල ි හිතුපේ. ක ි ව රැද්ද. ආ තන
ඉදිරිපිටට එන රෑප ශේද කි න්පන් අද ප්ප ජීවිතප ් වපග්ම
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පපර ජීවිතවල ව රැද්පදන් අඹ කාලා
අඹ පගඩි සතුපල්
තිේබ සපට් ප ලපවලා වපග් තම ි අද ප්ප ජීවිත සහ ට රෑප
පපපනනවා කනට ශේද සපහනවා කි න්පන්.
පපපනන
සපහන පද්ට තණය්හා උපාදාන වුපනාත් තම ි අද අපිට ප්ප
භව හ පදන්පන්. ප්ප භව කි න එක පංච උපාදානස්කන්ධ
පල ක පකනා පකනා තුල ි තිප න්පන්. ප ත්තකට ගිහින්
ඉඳගන්න.
ඔබට
කිසිම
අඩුවකින්
පතාරව
රෑප
උපාදානස්කන්ධ ක්,
පේදනා
උපාදානස්කන්ධ ක්.
සංඥාව
උපාදානස්කන්ධ ක්, සං ාර උපාදානස්කන්ධ ක්, විඤ්ඤාණය
උපාදානස්කන්ධ ක්, පරිහරණය කරන්න බ රිද කි ල, පරිහරණය
පනාකරනවද කි ල බලන්න.
පංච උපාදානස්කන්ධ උපච ට නවා අපච ට නවා
කි න පද් කරන්න පුළුවන් පවන්පන් කුමක් නිසාද කි න එක
බලන්න. පංච උපාදන ස්කන්ධ රැස්පවන්න පහ අස්පවන්න
තණය්හාව තිබුපනාත් රැස්පවනවා, තණය්හාව න තිවුපනාත්
අස්පවනවා කි න එක කළහ කිද පභෞතිකව සකස් පවච්ච
සිද්ධි ක් ග න කි නවා න්ප? කනපබාන ආහාර පයතටප න්
හ දිච්ච සහ ,රෑප, කන ශේද ග න කි නවා න්ප තණය්හාව
නිසා එන්න එන්න ප්පවා රැස්පවනවා, තණය්හාව අඩුපවනපකාට
අස්පවනවා කි ල කිවුව හ කිද? නමුත් පපපනන සපහන පද්
අරඹ ා වරදවා පිළිපදින පකාට, පපපනන සපහන පද්
එකතුපවන හ ටිත්, වරදවා පිළිපනාප ද්පදාත් පපපනන සපහන
පද් එකතු පනාපවන හ ටිත් ග න ි පපන්වන්පන් තථාගත න්
වහන්පස් කි න එක මනාව ප හ දිලි පව ි ඕපගාල්පලාන්ට
සපලන්පන් බ පඳන්පන්, රැවපටන්පන් න තුව ආදීනව අනුව
බලනපකාට
පංච
උපාදානස්කන්ධ
අපච ට
නවා,
රැස්පවන්පන් න හ කි න වචපන් එනවා.
පපපනන සපහන පද්ට අුමපනාත්, බ ඳුපනාත්
සිහිමුලාව ආශ්වාද අනුව බ ුමපවාත් පංච උපාදානස්කන්ධ
උපච ට
නවා, රැස්පවනවා කි න වචන
එනවා. ප්ප
පපපනන සපහන පද්වල් එකතු කරන්න පහ එකතු
පනාකරන්න පුළුවන්කම තිප නවා කි න එක පන්ද? පින්වතුනි
මම ප්ප පපන්වන අර්ථ මම දන්පන් න හ ඕපගාල්පලාන්ට
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පකාච්චරක් ු රට පත්පර ිද, පත්ර ්ප ගන්නවද කි ල. හ බ ි
එක පද ක් මතක් කරන්න පුළුවනි බුු  දහම කි ල කි න්පන්
බාහිර පල පක් ග න කරන කථාවක්වත්, විශ්ව ග න කථා
කරන කථාවක් පනපම ි. පකනා පකනාපග් ජීවිත ට, පකනා
පකනාට ු ක හ දිච්ච හ ටි පපන්නුපේ. ඕක පින්වතුන්න්පග්
ජීවිත ට ආපද්ශ කරපගන බලන්න. නුවණින් බ ුමපවාත් පමාන
තර්ප සත්තද කි ල ඕපගාල්පලාන්ට පත්පර ි, ඕපගාල්පලාන්ට
පයප ගිකත් පවන්න පුළුවන්. පහාඳට බලන්න මි පරපලාව ගි
ඥාවති එපහම ඉන්නවා න්ප සස් ඉදිරිපිටට ්ප රෑප ක් ආවා
න්ප
රෑපප ් සත්ත පනාදැන සලිලා බ ඳිලා සිහිමුලාපවලා
ආශ්වාද අනුව බලමින් වාස කල නිසා
රෑපප් මනපස්
රැස්වීමට ආවා, සස් ඉදිරිපිටට ආපු රැස්පවන්න පහ්තු පවච්ච
රෑපප් නිර ද්ධම පවලා ගිහිල්ලා. නමුත් රැස්පවච්ච රෑපප් අපි
ගාව තිප නවා.
ක හරි ට අර කලින් කිවුව උපමාපේ අඹ කන්නත්
පුළුවන් හිටවන්න පුළුවන් සපට්කුත් තිප නවා වපග්
පුද්ගලභාවප න් ු ක් විඳින්නත් පුළුවන්, මතු පයතිසන්ධි ට න්න
පහ්තුවත් තිප ි.
ම රිච්ච එක වපග්ම තම ි ඔබට දැන් ප්ප
පමාපහාපත් පගදර ඉන්න දර ප ටි ා සිහි කරන්න පුළුවන් ,
අ්පමා, අප්පච්චි සිහි කරන්න පුළුවන්, රන්, රිදී, මුතු, ම ණික් ටික
සිහි කරන්න පුළුවන් කි න ටිකත් ඔ වපග්ම ි. ‘සප්නූපමො
ොමො’ බුු රජාණයන් වහන්පස් පද්ශනා කපල් කාම හීන ක්
වපග් කි ල. ඉතින් ප්ප කාම හීන ක් වපග් කි න එක අපිට
පත්පරන්පන් න හ ප්ප ආ තන ටිපක් සත්ත සති හ ටි
පනාදකිනකන්.
ආ තන ටිපක් සත්ත සති හ ටි
දකින්න න්ප
ස්කන්ධ න්පග් උදට වට
බ ලි
ුතුම ි ඔ
පපන්නපු
ආකාර ට. ස්කන්ධ න්පග් උදට වට බලන පකාට පහාඳ
රහසක් පහළිකරනවා. සස් ඉදිරිපිටට එන්පන් පමබඳු රෑප ක්,
දැනගන්පන් පමබඳු පද ක්.
කි න්පන් රෑප
අරඹ ා
දැනග නිල්ලක්, සහ ට එපිටින් තිප න වස්තුවක් දැනගන්පන්
පමන්න පමපහම ි.
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සස් ඉදිරිපිටට ආපු රෑප ක් නිසා දැනගන්නවා කි න
සිද්ධි
සතිපවන්පන් පමන්න පමපහම ි කි න කාරණයාව
පනාදන්නාකම පහ්තුපවලා සපහ්ම රැවටීපමන් බ පඳනවා.
රෑපපම රැවටීපමන් බ පඳනවා කි න කාරණයාව පපන්වනවා. අපි
හ ම පකපනක්ම අනන්ත ජාති සංසාපර් ආපේ පින්වතුනි
පමන්න ප්ප ස්වභාව පනාදන්නා නිස ි පනාදකින නිස ි.
ඉතින් හ ම පදනාටම මතක් කරනවා පගාඩාක් පදපනක්
පමතරම ඉපදිලා පමතපරම ජීවත්පවලා පමතරම මි න
පල ක ක් තුළ පබාපහ ටික පදපනක් සසර පරපතරක්
පහා න්පන්. ප්ප බුද්පධ ත්පාද කාලප ් සද්ධර්ම
තිප න
වටපිටාපේ මනුස්සප ක් පවච්ච ප්ප පමාපහාපත් ප්ප ධර්ම
පයප ජන ට පගන ප්ප සංසාර ු පකන් අතමිදීමට හ මපදනාම
උත්සාහවත් පවන්න කි න කාරණයාවත් මතක් කරනවා.
සඳහා ප්ප පද්ශනාව පහ්තු උපනිශය ම පේවා.

සොදු !!! සොදු !!! සොදු!!!
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මහපණයනි ප්ප ක උඹලාපග් පනපම ි. තම තමන්, ප්ප
මම මම, මපග් මපග් කි ලා ක ට න ඹුර පවලා ක ග න
හිතහිතා පන් ඉන්පන්. එපහම හිතහිතා ඉන්න ඔපගාල්ලන්ට
බුු රජාණයන් වහන්පස් කි නවා ‘මහපණයනි ඔ ක ඔ ාපග්
පනපම ි. “නොයං භි ්ෙලව
ොලයො ුම්හො ං”, ඔ ක
ඔ ාපග් පනපම ි; “නොපි අඤ්ලඤසං” තව පකපනකුපගත්
පනපම ි. ඔ ාපග් පනපම ි න්ප පිට පකපනක්පග්ද? නෑ... පිට
පකපනකුපගත් පනපම ි.
“පුරොණිනදං භි ්ෙලව ිනමං” මහපණයනි ප්ප පුරාණය
කර්ම පයතටප න් හටගත්පත්; “අභිසඤ්ලච යි ං” නිතරම
පච්තනාපවන් පිළිප ල කරගන්නවා; ඉඳගන්නවා, හිටගන්නවා,
නිදාගන්නවා, සවිදිනවා කි ලා ප්ප තමන්පග් පනාපවන ක
එක එක ඉරි ේ වලට හදන්පන් පමාපකන්ද? සිපත් තිප න
පච්තනාපවන්. න ගිටිමි, ඉඳගමි, මි, කමි, පබාමි කි න
පච්තනාපවන් තම ි ප්ප ක පිළිප ල කරගන්පන්. “ලවදයි ං
දට්ඨබ්බං” පේදනාවට වස්තුවක් පකාට දකින්න කි ලා
පපන්නුවා.
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