නිවෙන් යත�ර

පූජ� මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වා�න් වහන්ෙස්
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නිවෙන් යත�ර

2020.03.09 නව� ෙපාෙහාය �න.
ලබුෙන�රැවකන්ද අරණ� ෙස්නාසනෙය් �,
ධ�මපද, භි�ු වග�ෙය්, 8වැනි ගාථාව ඇසුෙරන්,
පවත්වන ලද ෙද්ශනය යි.

පූජ� මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වා�න් වහන්ෙස්
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පළමුවන මු�ණය - 2020 අප�ිෙයල්
(පිටපත් 5000)

ධම� �නය පි�සයි.
පිටපත් කි�ම සහ සංස්කරණය:
එ�.ඒ.අමරත�ංග

පිටපත් ලබා ගැනීම ට:
ෙහ�මාගම - 011 2752352
මහනුවර - ෙක්. දයානන්ද මහතා - 077 7665198
මාතෙල් ෙබ�ගහෙකාටුව �හාරය - 071 4466838
මාතර - ෙක්. �. මු��ස මහතා - 071 4438747 - 077 3295174

ප�කාශක:
ෙක්. �. මු��ස මහතා, මාතර
33/6, අක��ස්ස පාර, මාතර.

මු�ණය:
fld,sá m%skag¾ia
17/2 පැඟි�වත්ත පාර, kqf.af.dv
�.ක: 011 4 870 333
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නෙම� තස්ස භගවෙත� අරහෙත� ස�මා ස���ධස්ස

2020 – 02 – 08වැනි
මැ�න් පුර පසෙළාස්වක් ෙපාෙහ� �න
ලබුෙන�රැවකන්ද අරණ� ෙස්නාසනෙය් �
යෙමක�ට නාම-රෑප ෙදක්හි මම ය, මාෙග් ය යන හැඟීම මු�මනින්ම
නැද්ද, එ කල්හි ඒ ගැන ෙශ�ක කි�මක�� ෙනාමැතිව
නිවන් ෙ�ර හැරගැනීම

අරමුණු කරන ලද
ෙපර ෙනා ඇසූ �රෑ ධම� ෙද්ශනාව
ඉමහත් ශ�ද්ධාෙවන් සහ ඔබ සැම ෙකෙරහි උපන් කරැණාෙවන්
යුත�ව
හැකිතාක් �රට උන්වහන්ෙස්ෙග් ෙද්ශනා �ලාසෙයන් ම
��ත මාධ�ෙය� සකස් ෙක�ට ඔබ අතට ��ම� .
සාක�ඡාව� ��තව සකස් ��ෙ��, ෙ�ශනා �ලාශය, වචන
උ�චාරණ �ලාශය, �වණ ත��ය, කා��ක ත��ය, ආ� ��ධ ගැට�
හ�වන තැ� ��පතා �ද�මානෙ�.
ෙකෙස් වුව ද ව�තමානෙයහි ෙබාෙහ� ෙදනා නිබඳ �මසන සතිය
හා සමා�ය පිහිටුවාගැනීෙ� ක�ම ෙ�දය
පිළිබඳව වූ බුදධ
් ෙද්ශනාව අශ�ැතවත් හු� ජනයාට පැහැ�ලි කර
�ෙ� අරමුෙණන් අප ස්වා�පාදයන් වහන්ෙස් අප ෙකෙරහි අනුක�පාෙවන්
කරන ලද ෙමම ෙද්ශනය ෙහා�න් හ�රා ප�ශීලණය ෙකාට සමා�මත්�ෙ�
උත්සාහය ගන්නා ෙමන් ඔබ සැමෙගන් ඉතා ඕනෑක�න් ඉල්ලා සි�මු.
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2020.03.09 නව� ෙපාෙහාය.
ලබුෙන�රැව ෙද්ශනය.

නෙමා ත�ස භගවෙතා අරහෙතා ස�මා ස�බු�ධ�ස.
නෙමා ත�ස භගවෙතා අරහෙතා ස�මා ස�බු�ධ�ස.
නෙමා ත�ස භගවෙතා අරහෙතා ස�මා ස�බු�ධ�ස.
ස�බෙසා නාමරෑප��ං - ය�ස න�� මමායිතං
අසතා ච න ෙසාචති - ස ෙච භි�ඛුති වු�චති.1
ස� පූජ�ය, ව�ද�ය මහා ස�ඝරත්නෙයන් අවසර යි. පින්ව ත්
සිල් මෑ�වරැ ඇත�� ශ�ද්ධාස�පන්න කාරැ�ක පින්වත�නි.
මම අද ධම� ෙද්ශනාව සඳහා මාතෘකාව වශෙයන් තැබුෙ�
බු�රජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කළ ත�ිපිටක ධම�ෙය් ඛුද්දක නිකාය
කියන සංගීති ෙකාටසට අයත් ධ�මපද පාලිෙය් භික්ඛු වග�ය
කියලා වග�යක් තිෙයනවා. අන්න ඒ වග�යට අයිති ගාථාවක� යි. ෙ�
ෙද්ශනාව ෙද්ශනා කරන්නට ෙහ්ත�ෙව�� කතාවක�ත් තිෙයනවා2:
බු�රජාණන් වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් පඤ්චග්ග බ�ාහ්මණ කියලා
බ�ාහ්මණෙයක් හි�යා. ෙ� බ�ාහ්මණයාෙග් ස්වභාවය තමයි, ක�ඹුරැ
ෙගා�තැන් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඉඳලා ක�ඹුරැ ෙගා�තැන් කරළා
අවසන් �ම දක්වා, ඒ ශෂ�යන්ෙගන් පස්වතාවක් ම �නය
ෙදනවා. පස් වතාවක් �නය ෙදන නිසා පඤ්චග්ග�යක කියලා
කියනවා.
� ක�ඹුරැ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා, ක�ඹුරැ සුද්ධ කරන්නට ෙකතට
යන්න ඉස්ෙසල්ලා දවෙස් ශ�මණ බ�ාහ්මණයන්ට, �ගී-මගී
යාචකයන්ට ෙහාඳට දන් ෙදනවා. දන් �ලා ගිහිල්ලා තමයි
ක�ඹුරැ සුද්ධ කරන්ෙන්. නියරවල් �හැලා, හාලා, මඩවලා,
ෙප�රැගාලා, ඒ �ක කරළා සුද්ධ කරනවා. ඒකට කියනවා

1

ධ�මපදය - ��� ව�ගය - 8වැ� ගාථාව.
ධ�පද�කථා, ෙප��ව�ෙ� ��ද�ත ��ය�ෙ� සංස්කරණය, 773වැ� ��ව.
පඤ්ච�ගදායක�ාහ්මණස්ස ව�ු.
2
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ෙඛත්තග්ග �නය කියලා. ෙකෙත් අග, මුල ම ෙඛත් තග්ග
�නය කියලා කියනවා.
� ක�ඹුරැ කරළා ෙහාඳට ෙගාය� පැහුණහම, ෙගාය� කපලා
ඉස්ෙසල්ලා ම කමතට ෙගනැල්ලා �න �ක අරෙගන සුද්ධ
කරළා, ඒෙකන් �නයක් ෙදනවා. ඒ �නයට කියනවා
ඛලග්ග �නය කියලා.
� ඊට පස්ෙස් ෙකාළ පාගන ෙකාට, ෙකාළ ම�න ෙකාට,
ෙකාළ පාගලා, ෙකාළ මැඩලා, මුලින් ම ෙකාළ පාගන
ම�න �ෙකන් ලද අස්වැන්න අරෙගන �නයක් ෙදනවා.
ඒකට කියනවා ඛලග්ග භණ්ඩග්ග �නය කියලා.
� ඊට පස්ෙස් � �ක ඔක්ෙක�ම සුද්ධ කරළා, ඒවා කළවලට
�න ෙකාට, ඒ කියන්ෙන් අටුව ලට �න ෙකාට ෙගනියන්න
ඉස්ෙසල්ලා ම ෙගනියන �ෙකනුත් �නයක් ෙදනවා. ඒවාට
කියනවා ක��භග්ග �නය කියලා. ක��භ කියන්ෙන් කළයට
යි.
� ඊට පස්ෙස් ඒ කළවලින් තිෙයන � අරෙගන ප�ෙභ�ජනයට
ගන්න ෙකාට ඉස්ෙසල්ලා ම � �ක අරෙගන �ගී-මගී
යාචකයන්ට, ශ�මණ-බ�ාහ්මණයන්ට දන් ෙදනවා. ඒකට
කියනවා පාතග්ග �නය කියලා.
ෙමන්න ෙ� ��යට, සෑම කන්නයක ම පස් වතාවක් ම දන් ෙදන
නිසා ෙ� බ�හ්මණයාට නමක් හැ�නා පඤ්චග්ග�යක බ�ාහ්මණ
කියලා.
එක දවසක් මහාකරැණාසමාපත්තියට සමවැ�ලා ෙල�කය �හා
බලන ෙකාට ෙ� බ�ාහ්මණයාට සහ ඒ බැ��යට අ�ගමලාභී
ෙහ්ත� තිෙයනවා කියලා භාග�වත�න් වහන්ෙස් �ක්කා. �කලා
භාග�වත�න් වහන්ෙස් පාත�-සිවුරැ අරෙගන අර පඤ්චග්ග �යක
බ�ාහ්මණයාෙග් ෙගදරට ව�නවා. ඒ ෙවලාෙ� � ෙ� බ�හ්මණත�මා
අර වාෙග් ම පස්වතාවක් �නය �ලා, ඒ ක�ඹුෙ� � �ක තමන්
ප�ෙභ�ජනයට ගන්න ඉස්ෙසල්ලා ම දවස යි.
�න් ආහාර පාන උයලා ෙ�සෙය් ඉඳෙගන ආහාර ගන්නවා. ෙ�ර
තිෙයනවා න�, ෙ�ර පැත්තට පි�පස්ස හරවලා ෙග් ඇත�ළට
මුහුණ හි�න ��යට තමයි �න් ෙ� පඤ්චග්ග�යක බ�ාහ්මණත�මා
6

ඉඳෙගන ඉන්ෙන්. ෙ�ර පැත්ත ෙපෙනන ��යට ඒ බමුණාට
ඉස්සරහින් ඉඳෙගන, ඒ බමුණු ත��ය ආහාර පාන අඩු පාඩු
ෙබදනවා.
ෙබදන ෙවලාෙ�� භාග�වත�න් වහන්ෙ ස්
පිණ්ඩපාතෙය් වැඩලා ෙ�ර ඉස්සරහින් ම වැඩ හි�යා.
�න් භාග�වත�න් වහන්ෙස් වැඩ ඉන්නා බව බමුණාට
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. හැබැයි බමුණු ත��යට ෙපෙනනවා. �න් ෙ�
බැ��ය හිතනවා, “�න් බමුණුත�මා භාග�වත�න් වහන්ෙස් වැ�යා
කියලා �ක්ක ගමන් ම නැගි�නවා. ආහාර ගන්ෙන් නැහැ. ෙ�ක
පූජා කරනවා. පූජා ෙකරැෙවාත් මට ආෙයත් උයන්න ෙවනවා.
අනික ෙම�චර පස්වතාවක් �නය �ලා �නය ගන්න යි හදන්ෙන්.
තනිය ම කෑම කනවාත් ෙනෙවයි ෙන්, අනිත් අයට �ලා යි
තිෙයන්ෙන්. අනික් එක, මට උයන්නත් ෙවනවා. ඒ නිසා සද්ද
නැත�ව ඉන්නවා” කියලා.
ඊගාවට බැ� ෙවලා හ� ඡායාව �කලාවත් බමුණු ත�මා හැ�ලා
බැ�ෙවාත් කියන බයට බැ��ය ෙමාක ද කරන්ෙන්, ෙ�සෙයන්
කැරකිලා බමුණා ඉන්න පැත්තට ඇ�ල්ලා, බු�රජාණන් වහන්ෙ ස්
යි, බමුණා යි අතරට ඇ�ල්ලා, බමුණා හැ�ලා බැ�ෙවාත්
බු�රජාණන් වහන්ෙස් ෙපෙනන්ෙන් නැති ��යට ඒ පැත්ෙ ත්
ඉඳෙගන අඩුපාඩු ෙබදනවා. ඉතින් බමුණා වළඳනවා.
බැ��ත��යත් කලින් කල ෙහාෙරන් බලනවා බු�රජාණන්
වහන්ෙස් ගියා ද නැද්ද කියලා. තාමත් යන්ෙන් නැහැ. එෙහම
බලලා, “�න් යයි, �න් යයි” කියලා හිත�න් ඉන්නවා. යන්ෙන්
නැහැ. බමුණාට ෙත්ෙරන හින්�, කතා කරලා කියන්නත් බැහැ. ඒ
නිසා අතින් සං� කරළා බු�රජාණන් වහන්ෙස්ට කියනවා
“යන්න” කියලා.
බු�රජාණන් වහන්ෙස්ත් හිෙසන් සං� කරලා, හිස ෙහාලවලා
කි�වා, “නෑ, නෑ, මම යන්ෙන් නැහැ” කියලා. එතෙකාට ත�න්
ෙල�කයක් වන්දනා මාන කරන, ස�මා ස�බු�රජාණන් වහන්ෙ ස්
හිස ෙසාලවලා “යන්ෙන් නැහැ” කියලා කි�වහම, බැ��යට එක
පාරට ම සිනහ ගියා. සිනහ ගියහම බමුණා හැ�ලා බැ�වා
ෙමාකද සිනහ ෙවන්ෙන් කියලා. බලන ෙකාට භාග�වත�න්
වහන්ෙස් වැඩ ඉන්නවා.
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ඉක්මණට නැගි�ටා. නැගිටලා බැ��යට ෙ�ස් කි�වා. “තී මහ
බරපතල වරදක් කළා. ශ�මණ භවත් ෙග�තමයන් වහන්ෙස් නිව සට
වැඩලා ඉන්න ෙවලාෙ�, ඒ නැතත් ආහාර ගන්න ෙකාට ආහාර
ඉල්ලාෙගන යෙමක් ආපු ෙවලාෙ� �, ඒ බව ෙනා දන්වා ෙනා �
ආහාර ගන්න සැලැස්�ම බරපතල වරදක්” කියලා ෙ�ස් කියලා,
භාග�වත�න් වහන්ෙස් ලඟට ගිහිල්ලා වැඳලා කියනවා, “ස්වා�නි,
මම �න් ආහාරෙය් අඩක් ම වළඳලා. අඩ යි තිෙයන්ෙන් ”
කි�වහම, භාග�වත�න් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, “බමුණ, භි�ූන්
වහන්ෙස්ලා වන අපි, ශ�මණයින් වන අපි, හ�යට ම පරදත්ත�ප
කියන ෙප�්ත ෙල�කෙය් ඉන්න ෙප�්තයින් වාෙග යි”.
[ පර+දත්ත+උප+�� = පරදත්ත�ප��. පර+දත්ත කියන්ෙන් අනුන්

ෙදන. උප+�� කියන්ෙන් �වත්ෙවන. අනුන් ෙදන ෙදයින් �වත්
ෙවන ෙප�්ත ෙකා�ඨාශයක් ඉන්නවා. ඒ අයට ක�සල් කරගන්න ත්
බැහැ, අක�සල් කරගන්න ත් බැහැ. ෙවන ෙගා� කම�ාන්ත ආ�,
එෙහම ක�ඹුරැ පාලනයක්, ෙගා� කම�ාන්තයක් එෙහම ෙමාක�ත්
ඇත්ෙත් ත් නැහැ. තමන්ට පිනක් කර ගන්නත් බැහැ. පවක්
කරගන්නත් බැහැ. අනුන් ෙදන ෙදයකින් �තර යි යැෙපන්ෙන්.
අපි හත් දවෙස්, ත�න් මාෙස්, අවුරැද්ෙද් �තීන්ට දන් ෙදන්ෙන් ත්
ඒ නිසා ම යි. ඒ වාෙග් තැනක අපි �තිවරෙයක් ගිහිල්ලා
හි�ෙයාත් එයාට කිසි� පිහිටක් නැහැ. එයා එතැනින් යහපතකට
පිටෙවන්ෙන්, චුතෙවන්ෙන් කව�ම හ� දවසක ෙකෙනක් පින්
අනුෙම�දන් කෙළාත් �තර ම මයි.]
“ඉතින් අපි අන්න ඒ පරදත්ත�ප ෙප�්තයින් වාෙගයි. අනුන් �න්
ෙදයින් යැෙපන අය යි. ඉතින් අපට සමහර �ට �නෙය් මුල්
ෙකාටස ලැෙබන්න පු�වන්. මැද ෙකාටස ලැෙබන්න පු�වන්. අග
ෙකාටස ලැෙබන්න පු�වන්. එහි ලා සිෙත් කිසි ම අප�සාදයක්,
අකැමැත්තක් නැහැ. ලැෙබන ෙද් ෙබාෙහාම සත�ෙ ටන්
පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග් ම ශ�මණයන් වූ, භි�ූ වූ අපට මුල් ෙකාටස
ෙදන්නත් සු�සු යි, මැද ෙකාටස ෙදන්නත් සු�සු යි. අග ෙකාටස
ෙදන්නත් සු�සු යි. එහි ලා කිසි ම අමනාපයක් නැහැ” කියලා
ප�කාශ කළහම, බමුණා අඩක් වළඳලා තිබුණ,ු අරෙගන තිබුණු,
ඉත�රැ බත් පිඟාෙන් අඩුව තථාගතයන් වහන්ෙස්ට පූජා කළා.
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තථාගතයන් වහන්ෙස් ඒක ෙබාෙහ� ම කැමැත්ෙ තන්
භාරගත්තහම ෙ� බමුණුත�මාට හ� පු�ම යි වෙග් ම තථාගතයන්
වහන්ෙස් ගැන හ� ම පැහැ�මක් ශ�ද්ධාවක් ඇතිවුණා. “තමන්
ආහාරයට අරෙගන, තමන් ඉ�ල් කළ, ඉ�ල් භාගය ස�මා
ස�බු�රජාණන් වහන්ෙස් පිළිගත්තා ෙන්” කියලා කියන්න බැ�
තර� අනන්ත ෙසෙනහසක්, ශ�ද්ධාවක් ඇතිවුණා.
ඇතිෙවළා, එතැන ඉඳන් ම ප�ශ්නයක් අහනවා, ඒ කියන්ෙන්
භි�ුව කියන ෙකනා ෙම බ� යි ෙන් ද එෙහන� ෙන් ද කියන
අදහසින්, “එෙහන� ඔබ වහන්ෙස්ෙග් ශාසනෙය් භි�ුව කියලා
කියන්ෙන් කාට ද? ෙමාන වාෙග් ෙකෙනක�ට ද?” කියලා බමුණා
ප�ශ්නයක් ඇහුවා. අන්න ඒ ප�ශ්නයට භාග�වත�න් වහන්ෙ ස්
ෙද්ශනා කළ ගාථාව තමයි මම මාතෘකා වශෙයන් තැබුෙ�.

ස�බෙසා නාමරෑප��ං - ය�ස න�� මමායිතං
අසතා ච න ෙසාචති - ස ෙච භි�ඛුති වු�චති.
භාග�වත�න් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, ය� ඒ නාමරෑප ෙදෙක් ය� ෙකෙනක�ට සිය� තැන්හි මමායනයක්
නැත් ද, ෙ� නාම-රෑප ෙදෙක් සිය� තැන්හි යෙමක�ට
මමායනයක් නැත් ද, අසතා ච න ෙසාචති - ඒ නාමරෑප ෙදක නැතිෙව�� දවසට න ෙසාචති - ෙශ�ක
කරන්ෙන් නැහැ. ස ෙච භික්ඛුති වු�චති - අන්න
එයාට “භි�ුව” යි කියලා කියනවා. ෙ� නාම-රෑප
ෙදෙක් මමායනය අතහැරලා, නාම-රෑප ෙදක
නැතිෙවන දවසට ෙශ�ක ෙනා කරණ තත්�යට
පත්වුණාද ය� කිසි ෙකෙනක්, අන්න එයාට “භි�ුව”
යි කියලා කියනවා කියලා බු�රජාණන් වහන්ෙස්
පැහැ�ළි කළා.
ෙ� ගාථාව ෙද්ශනා කරළා ඒෙක් අ�ථය පැහැ�ළි කරණ ෙකාට ම
පඤ්චග්ග�යක බ�ාහ්මණත�මා සහ එම බමුණුත��ය අනාගා�
ඵලයට ම පත්වුණා.
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එතෙකාට එ� ඒ පඤ්චග්ග�යක බමුණාටත් බමුණුත��යටත්,
අනාගා� ඵලයට පත්ෙවන්න ෙහ්ත� ෙව�ච ෙහ්ත� ධම�ය තමයි,
o නාම-රෑප ෙදක කියන්ෙන් ෙමාකක් ද,
o ඒෙක් මමායනය කරන්ෙන් ෙකාෙහාම ද,
o ඒෙක් මමායනය නැතිකෙළාත් �ක නැතිෙවන්ෙන්
ෙකාෙහාම ද
කියන කාරණාව ෙත්රැ�ගත යුත� යි.
ඉතින් �න් අපටත් තිෙයන්ෙන් ඒ �ක ම යි. ෙමාකක් ද, ෙ� නාමරෑප ෙදෙක් සිය� තැන්හි යෙමක�ට මමායනය නැත් ද, ඒ නාමරෑප ෙදක නැති කල්හි එයාට �ක ඉපෙදන්ෙන් නැහැ කියන
ෙමන්න ෙ� අ�ථය හ�ගන්නා එක යි තිෙයන්ෙන්. එෙහන� �න්
අපට ඉත�රැෙවලා තිෙයනවා ප�ශ්න රාශියක්.
නාම-රෑප ෙදක නැති කල්හි �ක නැත�ව ඉන්න න�,
� නාම-රෑප ෙදක කියන්ෙන් ෙමාෙක්ට ද?
� ඒවා හැ�ලා තිෙයන්ෙන් ෙකාෙහාම ද?
� ඒෙක් මමායනය කියන්ෙන් ෙමාකක් ද?
� නාම-රෑප ෙදක මමායනය කරන්ෙන් ෙකාෙහාම ද?
� මමායනය කරණ ෙකාට ඇතිෙවන ඵලය ෙමාකක් ද?
� ඒ නාම-රෑප ෙදෙක් මමායනය ෙනා කරන්ෙන් ෙකාෙහාම
ද?
� එෙහම මමායනය ෙනා කරණ ෙකනාට �ක නැත�ව
ඉන්ෙන් ෙකාෙහාම ද?
කියන ෙ� කාරණා �ක, ප�ශ්න �ක තමයි අපට ෙසායාගන්න
තිෙයන්ෙන්.
ෙ� නාම-රෑප ෙදක කියලා කියන්ෙන්, ෙපර අ�ද�ා-කම�යට
හැ�ණු �පාක ස්ක�ධ �කට යි. ෙපර අ�ද�ා-කම� නිසා මවු ක�සට
ප�තිස�� වශෙයන් පැ��ම නිසා හටගත්ත ෙ� �පාක ස්ක�ධ
ෙදකට කියනවා නාම-රෑප කියලා.
10

(ඒක මම අද ආධුනික අයටත් ෙත්ෙරන්න පි�ස ඉතා ගැඹුරට
යන්ෙන් නැත�ව සරලව �කක් කියන්න�. ගැඹුෙරනුත් කි�ව හැකි
යි.)
එතෙකාට එතැන රෑපයක් ගත්තහම ඒ රෑපෙය් �ජ කලලය ෙදම�පියන්ෙග් ෙල් ධාත�ව නිසා හැ�ණු කන ෙබාන ආහාරෙයන්
වධ�ණය වුණ,ු ෙ� කය තමයි රෑපය. ඒ රෑපය, ඒ කය ෙවන්කරළා,
තනිකරළා ෙහාඳට බැ�ෙවාත්, ආහාරෙයන් තමයි හැෙදන්ෙන්.
බත්-පාන්-කවුප-ි මුංඇට-කි�-�ත්තර වාෙග් ෙද්වල්, සත්� -පුද්ග ල
ෙනා වන අනාත්ම වූ ෙහ්ත�වක්, ආහාරයක්. ඒ ආහාරය නිසා ෙ�
ශ�රෙය් රෑප කලාප හැෙදනවා.

ඔජ�ඨමකං රෑපකලාපං ආහරතීති ආහාෙරා - ඕජාව අටෙවනි
ෙකාට ඇති රෑප කලාප ෙගන එන නිසා ආහාර කියලා කියනවා.
තව පැත්තකින් ගත්ෙතාත් ෙක�ෙයන්, ඵලයක් ෙගන එන නි සා
ආහාර කියලා කියනවා. ආහරති කියලා කියන්ෙන් පාලි වචනයක්.
ආහරති කියලා කියන්ෙන් ෙගන එනවා කියන එක යි. හරති
කියලා කියන්ෙන් ෙගන යනවා. ආහරති කියලා කියන්ෙන් ෙගන
එනවා. එතෙකාට ආහරතීති ආහාෙරා - ඵලයක් ෙගන එන නි සා
ආහාර කියලා කියනවා.
එතෙකාට
පඨ�-ආෙපා-ෙතෙජා-වාෙයා-වණ්ණ-ග�ධ-රස-ඕජා
කියලා අෂ්ඨමක රෑපකලාප හැෙදන නිසා යි, හදන නිසා යි
“ආහාර” කියලා කියන්ෙන්. ඒ ආහාරය නිසා තමයි ෙ� ශ�රෙය්
ෙකස්-ෙලා�-නිය-දත්-ස�-මස්-නහර කියන ෙ� සෑම ෙකාටසක් ම
හැෙදන්ෙන්.
එතෙකාට ෙ� ආහාරෙයන් හැ�ණු රෑපය : ෙහාඳට බලන්න. අපි
ෙ� ශ�රයට කියනවා “මම” කියලා. “මෙග්” කියලා. නමුත් ෙ�
රෑපෙය් ස්වභාවය බු�රජාණන් වහන්ෙස් ෙහාඳට ෙපන්නනවා
ඉස්ෙසල්ලා: කන ෙබාන ආහාරෙයන් හැ�ණු, පඨ�-ආෙප�ෙත්ෙජ�-වාෙය� කියන ධම�තා හතරකින් යුක්ත යි.
ඒ කියන්ෙන් �න් මම කියන අපි ඔක්ෙක�ම හිෙතන් වැඩක් කරමු.
ඔක්ෙක�මට ම තිෙයන ෙකස් �ක. (හැබැ යි මෙග් න� නැහැ! ඒක
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යි ප�ශ්නය. හ� කමක් නැහැ.) ෙකස් �ක කපලා අපි පැත් තකට
��මා. අපි �න් �ලා බලාෙගන ඉන්නවා. �න් ඒෙක් “මම”
ඉන්නවාද කියලා බලන්න. ෙ� “මම” කියලා ෙපෙනනවා ද?
නැහැ. කවුරැ හ� පි�න් ෙකෙනක් ආෙවාත් ෙ� “අසවලා” කියලා
හ�නාගන්නවා ද? නැහැ. නැතින�, “පුද්ගලෙයක්-සත්�ෙයක්”
කියා ෙපෙනනවා ද? නැහැ. ඔන්න ඔය ෙකස් �ක හැ�ෙණ් කනෙබාන ආහාරයන්ෙගන්. හැබැයි ඒ ෙකස් �ෙක් ස්වභාවය පඨ� තද ස්වභාවය යි. ෙහාඳට ක�ගලක් සිහිකරගන්න. ගැෙඩාල්
කැටයක්, මැ� �කක්, ෙ� ක�ගල-ගැෙඩාල් කැටය-මැ� �ක,
ෙකෙනක්-පුද්ගලෙයක් කියලා අපට හිෙතනවාද? නැහැ. අන්න ඒ
අෙ�තනික වස්ත�ෙ� තිෙයන ස්වභාවය යි, �න් ඔය පැත් තක
තිෙයන ෙකස්වල ස්වභාවය යි සමාන යි.
ඊට පස්ෙස් �න් ඔය ශ�රෙය් තිෙයන ෙර�මක�ප �ක ඔක්ෙක�ම
අපි �ෙල්� එකකින් හ� පිහියකින් හ� සූරමු. ඔන්න සීරැවා. �න්
පැත්තකට ��මා. �න් ඒ �හා බලනවා අපි. ඔන්න බලන්න, ෙර�ම
ගස් �ක මම කියලා ෙත්ෙරනවා ද? නැහැ. මෙග් ද? නැහැ. තව
ෙකෙනක�ෙග් ද? නැහැ. කිසි ම පුද්ගලභාවයක් නැති අෙ�තනික
ධම�යක්. ඒකත් අර ගැෙඩාල් කැෙ�, ක�ගල, මැ� �කට සමාන
යි.
ඒ වාෙග් අපි නිය, දත්, සම, මස්, නහර, ඇට, ඇට��� කියන
ෙ�වාෙග් එකින් එක, එකින් එක ගලව ගලවා තියනවා. �න්
ඔන්න ෙකාටස් �ස්සක් තිෙයනවා, හදවත, වක�ගඩු, අක්මාව,
ඇල�ව, ෙපනහ�, බඩවැල්, ෙනා පැසුනු ආහාර, පැසුනු ආහාර,
හිස් ෙමාළය කියලා ෙ� ෙකාටස් �ක තිෙයයි. �න් ෙ� �හා
බැ�ෙවාත්, ‘ෙ� ෙකාටස මම’ යි කියලා ඇඟිල්ල �ක් කරන්න
පු�වන් ෙකාටසක් තිෙය් ද? නැහැ. ෙ� ‘මෙග්ය’ කියලා ඇඟි ල්ල
�ක් කරන්න පු�වන් ෙකාටසක් තිෙය් ද? නැහැ. ෙ� ඔක්ෙක�ම
තද ස්වභාවෙයන් යුක්ත යි. ඔන්න පඨ�.
එතෙකාට ෙ� ශ�රෙය් තිෙබන �යර ව�ග බලමු: පිත, ෙසම,
ෙසාටු, ෙකළ ආ�ය තිෙයනවා. අපට ෙහාඳට ප�කට නිසා ෙකළ
�කක් ගන්නෙකා. ෙ� ෙකළ මම ද? මෙග් ද? මෙග් ආත්මය ද?
හ� අපි ඔන්න �න් භාජනයකට ෙකළ �කක් ගැහුවා. ෙ� ෙකළ
12

�ක ‘මම’ කියලා ගත්ෙතාත් හ� ද? මෙග් ආත්මය කි�ෙවාත් හ�
ද? එෙහම නැතින� ෙ� ෙකළ �ක මෙග් ආත්මයකට හිත යි
කියලා ගත්ෙතාත් හ� ද? නෑ.
හ�, ඒ වෙග් ෙ� ෙකළ �ක ෙහාඳට නි�ති ගන්න. කිසි ම
ෙ�ලාවක ‘මම’ ෙවන්ෙන් ම නැති, සත්�ෙයක් ෙවන්ෙන් ම
නැති, පුද්ගලෙයක් ෙවන්ෙන් ම නැති ගතියක් ෙකළ වල
තිෙයන්ෙන්. ඒ වාෙග් පිත-ෙසම-සැරව කියලා ෙකළවල ��යට ම
තමන් ෙනා වන, පුද්ගලෙයක් ෙනා වන, සත්� ෙනාවන ෙකාටස්
ෙ�ළහක් ෙ� ශ�රෙය් තිෙයනවා. පිත්-ෙස�-සැරව-ෙල්-ෙ�දෙතල්දහ�ය-ක��-වුරැණුෙතල්-ෙසාටු-සඳ���-මුත�ා කියලා ෙකාටස්
ෙ�ළහක් තිෙය යි. බාහිර ලිඳක, ෙපාක�ණක, වැවක තිෙයන වත�ර
�ක සිහි කරන්න. කිසි ම ෙවලාවක තමන්වත්, තව
පුද්ගලෙයක්වත්, සත්�ෙයක්වත් ෙවනවා ද? නැහැ. ඔන්න ආෙප�.
ඒ ෙකාටස් ෙ�ළහ එබ� ස්වභාව ධම�යක් ම යි.
�න් අපට පැහැ�ළි යි ෙ� ෙකාටස් තිස් ෙදෙකන් එකකවත් තමන්
වුණා ද? නැහැ.
ඊට පස්ෙස් අපි ගිනි ෙගාඩක් ගාවට ගිෙයාත් - �න් ෙ� එළියට
ගිහිල්ලා ගස් ෙකාළන් නැති තැනක හි�ෙයාත්, හිරැ රශ්�ය ඇඟට
�ෙනනවා ෙන්. ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ �ෙනන රස්නය
ෙහාඳට බලන්න: ඒ රස්නය, ෙකෙනක් මාව පු�චනවා ද? නැහැ.
ෙකෙනක් රත්කරවනවා ද? නැහැ. රස්නයක් තිෙයයි ෙන්. ඒ
රස්නයට කියනවා ෙත්ෙජ� කියලා. ඒ වාෙග් ගති හතරක් නි සා
ෙ� රෑප ක�ණුෙවන්ෙන් නැහැ. නරක් ෙවන්ෙන් නැහැ. කනෙබාන ආහාර පාන �ක �රවනවා. ෙ� වාෙග් ගති �කක්, වැඩක්
කරනවා.
ඊට පස්ෙස් අපි ඔය ගහක් යටට ෙහම ගියහම බලන්න ෙ� �නුත්
මට ෙපෙනනවා. අර ගෙහ් අත්ත ෙසලෙවනවා. ඒ ෙසාලවන
සුළඟක් තිෙයනවා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් තව ආත්මයක්, තව
සත්�ෙයක් ද ඔය අත්ත ෙසාලවන්ෙන්? නැහැ. අෙප් ඇෙඟත්
ඇ�ල්ලා හැප්ෙපන සුළඟක් තිෙයනවා ෙන්. බලන්න ඒ සුළඟ
පුද්ගලෙයක් ද, ෙකෙනක් ද කියලා. නැහැ. ඒ වාෙග් වාෙය� කියන
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හමණ පි�ෙබන, හැකිෙලන ස්වභාවයට ෙකාටස් හයක් තිෙයනවා.
අපට වමණය, ඉක්කා, ඔක්කාරය එන්න, මළ-මූත�ා බැහැර
කරන්න, ඒ වාෙග් ම අතපය හක��වන්න �ගහ�න්න, ආහාර පාන
ෙපරළන්න, ශ�රය ඇත�ෙළ් තිෙයන ෙල් ධාත�ව ගමන් කරවන්න ෙ� වාෙග් වාෙය� ෙකාටස් හයක් තිෙයයි.
ෙ� අපි ‘මම’ කියලා ඉන්න රෑපය ෙබ�මකට ලක් කෙළාත්, ඇසට
ෙපෙනන ම�ටෙ� තද ගතියට අයිති ෙකාටස් ෙ�ළහක් තිෙයයි.
ෙහාඳට අපි �න් බලාෙගන ඉන්න. අෙපන් ගලවලා �පු ෙකාටස්
ෙ�ළහ. ෙකස්-ෙලා�-නිය-දත්-ස�-මස් කියලා ෙකාටස් ෙ�ළහක්
ඔන්න තිෙය යි.
ඊට පස්ෙස් ඇසට ෙපෙනන්න පු�වන් නි�ති ගන්න. පඨ�
ෙකාටස් �ස්සක් තිෙයයි. ගලන-වැගිෙරන-බැෙඳන ගතිෙය් ආෙප�
ෙකාටස් ෙ�ළහක් තිෙයයි.
ෙ� ද්වත්තිංසාකාර කියලා ත් අපි කියනවා. ද්වත්තිංසාකාර. තිස්
ෙදකක්. නි�ති ගන්න පු�වන් ඇසට ෙපෙනන හැ�යට
තිෙයන්ෙන් තිස්ෙදක යි.
� ෙ� තිස් ෙදක, ෙත්ෙජ� ගතිය නැතින� ආෙප� ගතිය
තිබුණාම ගලලා, වැගි�ලා යනවා. එෙහම යන්න ෙනා �
ෙත්ෙජ� ධාත�ෙවන් තියාගන්නවා.
� ෙත්ෙජ� ගතිය �තරක් තිබුණා න�, ආෙප� නැතිවුණා න�,
තද ෙවලා, කරැක��ටං ෙවනවා. එෙහම ෙවන්න ෙනා �,
ආෙප� ගතිෙයන් ෙපාඟවලා, ෙත්ෙජ� ධාත�ෙවන් �යලලා,
කරෙවන්න ත් ෙනා �, �යෙවන්න ත් ෙනා � ෙ� ෙකාටස්
තිස් ෙදක තබාගන්න එක තමයි ෙ� ෙදන්නා කරන්ෙන්.
ඔන්න ඔය රෑපය හැ�ෙණ් කන-ෙබාන ආහාරෙයන්. ෙ� ෙකාටස්
තිස් ෙදක �න් අපි �ක්කා. ෙ� ෙකාටස් තිස් ෙදක අපි ම යි
ගලවලා පැත්තකින් පැත්තකින් ති�ෙ�. �න් ඔන්න ඒ ෙකාටස්
තිස් ෙදක හැ�ෙණ්, ෙකාටස් තිස් ෙදෙකන් යුක්ත රෑපය, නැතින�
සතරමහාධාත�ෙවන් යුක්ත රෑපය හැෙදන්ෙන් කන-ෙබාන
ආහාරෙයනු යි. ඔන්න ඕකට කි�වා ‘රෑපය’ කියලා. හ� ද? හ�.
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ඊට පස්ෙස්, ෙ� කය ඇසුරැකරෙගන පවතිනවා ෙපර අ�ද�ාකම� කියන ෙහ්ත�ෙවන් පැ��, අරමුණක් හිතන්න, ය� ය� ෙද්ව ල්
හිතන්න සහ �නගන්න පු�වන් ‘�ත්ත’ කියන ගතිය. සිත කියන
එක හැකියාවක� යි. අරමුණ සිතන්න, �නගන්න පු�වන්ක මට
කියනවා �ත්ත කියලා, සිත කියලා. �න්ෙතන්ති �ජානන්ෙ තන් තී
ති �ත්තං - සිතන්ෙන් �නගන්ෙන් සිත යි.
සිත ෙ� කෙය් පිහිටලා, කය ෙවන ම එකක්. ෙ� පුටුව යි, මම යි
වෙග් හිතන්න ෙක�. පුටුව උපකාර ෙවලා තිෙයන්ෙන් ෙමාකට ද?
මට වැඩ ඉන්න පු�වන්. පුටුෙ� ඉන්න මට රෑප ෙපෙනයි. පුටුව ට
කිසි ෙ�ලාවක ඉ��ෙයන් ඉන්න අය ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. මට
වාෙග් ශ�ද ඇෙසන්ෙන්ත් නැහැ. මට වාෙග් ගඳ-සුවඳ
�ෙනන්ෙන්ත් නැහැ.
නමුත් පුටුෙ� ඉඳෙගන ඉන්න මට රෑප ෙපෙනනවා ද? ඔවු.
ෙකාෙහාම ද ඔය පින්ව ත�න් දන්ෙන් මට ෙපෙනනවා කියලා! හ�
වැඩක් ෙන්. හ�. රෑප ෙපෙනනවා, ශ�ද ඇෙහනවා, ගඳ-සුවඳ
�ෙනනවා.
අපි, පුටුවට රෑප ෙපෙනනවා, ශ�ද ඇෙහනවා, ගඳ-සුවඳ
�ෙනනවා කියලා කි�ෙවාත් හ� ද? නැහැ. පුටුව හැ�ලා
තිෙයන්ෙන් ෙමාෙකන් ද? සතරමහාධාත� පඨ�.
� පුටුව වෙග් තමයි අපි ඉස්සරෙවලා �ස්තර කරපු පඨ�ආෙප�-ෙත්ෙජ�-වාෙය� කියන කය.
� කය ඇසුරැ කරෙගන ෙපර කම�ෙයන් ආපු අරමුණු හිතන්න
�නගන්න පු�වන් හිත වෙග් තමයි ‘මම’.
�න්, මට රෑප ෙපෙනනවා. පුටුව, රෑප දකින මට ඉන්න
උපකාරයක් ෙවනවා. නමුත් පුටුවට ඔබ ෙපෙනන්ෙන් නැත.
චක්ඛු �ඤ්�ණය:- ඒ වාෙග් අපට අරමුණක් ෙපෙනනවා.
අරමුණක් �නගන්නවා. ඒ ෙපෙනන, �නගන්නකමට චක්ඛු
�ඤ්�ණ සිත කියලා කියනවා. රෑපයක් ෙපෙනන්ෙන් චක්ඛු
�ඤ්�ණය නමැති සිතට යි. කය, රෑප දකින සිතට නවාතැනක්
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�ලා. කයට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එතෙකාට
ෙපෙනන්ෙන් කියලා කයට ඉලක්ක කරන්න බැහැ.

ෙ�

මටයි

ෙස�ත �ඤ්�ණය:- ශ�දය ඇෙසන්ෙන්, �නගන්ෙන් ෙපර
අ�ද�ා-කම�යට පැ�ණ ෙ� කය ඇසුරැ කරෙගන පවතින සිතට
යි. ඒ සිත න� කරනවා ෙස�ත �ඤ්�ණය කියලා. කන-ෙබාන
ආහාරෙයන් හැ�ණු සතරමහාධාත� කය ඒ සිතට නවාතැනක්
සපයලා තිෙයනවා.
අ�ද�ා-කම�ෙයන් පැ�� සිත කියන්ෙන් ෙවන ෙමාක�ත් ෙනෙවයි:
රෑප සිතනවා, රෑප �නගන්නවා. ශ�ද සිතනවා, ශ�ද
�නගන්නවා. ග�ධ සිතනවා, ග�ධ �නගන්නවා. රස ගැන
සිතනවා, රස �නගන්නවා. කයට �ෙනන ස්පශ�යන් ගැන
සිතනවා, ස්පශ�යන් �නගන්නවා. ෙ� ඔක්ෙක�ම �ක එකත� කරළා
සිතනවා-�නගන්නවා කියන සිද�
් යක් කර කර, කර කර, කර කර
ඉන්න ධම�තාවය යි සිත කියන්ෙන්.
එතෙකාට
ෙපෙනන-ඇෙහන-�ෙනන-�නගන්නවා
කියන
ඔක්ෙක�ම �ෙක් ගනුෙදනුව තිෙයන්ෙන්, �නගන්නා බව
තිෙයන්ෙන් �ත්ත ෛචතසික �ක එක්ක යි. �ත්ත-ෛචතසික
කියන �කට යි. එයාට ඒ වැඩය කර කර ඉන්න නවාතැනක්
සපයලා තිෙයන්ෙන් කය යි. �ත්ත=ෛචතසික �ක පවතින් ෙන්
කය තිෙයන හින්� යි. අර කන-ෙබාන ආහාරෙයන් හැ�ණු කය
ක�ණුෙවන්ෙන්, නරක්ෙවන්ෙන් නැත�ව පවතින්ෙන් ෙ� �ත්තෛචතසික �ක ෙ� ��යට කර කර තිෙයන නිසා යි.
� �න් ෙපර අ�ද�ා-කම�යට හැපිලා රෑප-ශ�ද අරමුණු
සිත�න්, �නගනි�න් ඉන්න සිත, පුද්ගලෙයක්-සත්�ෙයක්
ෙනෙවයි, ධම�තාවයක්.
� ඒ අරමුණු �නගනි�න් සිහිකර�න් ඉන්නා සිතට
නවාතැනක් �ලා තිෙයන රෑපය පුද්ගලෙයක් ෙනෙවයි,
සත්�ෙයක් ෙනෙවයි, ධම�තාවයක්.
� ෙ� කෙයන් කරන්ෙන් මම �වත්ෙවනවා ෙනෙවයි. කය
කියන එක කරණ කෘත�ය ෙපර අ�ද�ා-කම�යට ආපු
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අරමුණ,ු රෑප සිතන්න-�නගන්න, ශ�ද සිතන්න-�නගන්න
පු�වන් සිතට නවාතැනක් සපයලා යි ෙ� තිෙයන්ෙන්.
� ඔ�චර යි ඔය කෙයන් කරන්ෙන්.
කෘත�ය.

එ�චර ම යි කෙය්

ඊට පස්ෙස් ෙ� සෑම අරමුණක් එක්ක ම ගනුෙදනු කරන්ෙන්
අරමුණු සිතන-�නගන්නවා කියන සිද්�ය යි. නමුත් කි සි ම
ෙවලාවක රෑප සිතන-�නගන්න, ශ�ද සිතන-�නගන්න හැකියාව
කයට නැහැ. පුටුෙ� ඉඳෙගන ඉන්න මට රෑප ෙපෙනන්න
පු�වන්. රෑප �නගන්න පු�වන්. සිතන්න පු�වන්. ශ�ද අහන්න
පු�වන්. සිතන්න පු�වන්. හැබැයි ඒ හැකියාව චු�ටක්ව ත් පුටුවට
නැහැ. ෙ� ෙපෙනන්ෙන් පුටුවට යි කියලා, ෙපෙනනකම පුටුව ටත්
අයිති යි කියලා අපි ෙපන්නුෙවාත් හ� ද? නැහැ. ඇෙහන්ෙන්
පුටුවට යි කියලා ෙපන්නුෙවාත් හ� ද? හ� නැහැ.
එෙහන� �වත්ව ඉන්න ෙකාට ෙපෙනන්ෙන් “මට” යි
කියලා ඔය පින්වත�න් ෙපෙනනකම කයට ෙපන්නුෙවාත්
හ� ද? වැ�� යි. ශ�ද ඇෙහන්ෙන් “මට” යි කියලා, අහන
“මම” යි කියලා කය ෙපන්නුෙවාත් හ� ද? වැ�� යි.
�න් නාම-රෑප කියලා කි�ෙ� අන්න අර කය යි, ෙමන්න ෙ�
ෙපන්නු� කරණ හිත යි, �ත්ත ෛචතසික �ක යි. ෙ� කය,
ෙපනීම ඇෙහන් කරන ෙ� සිතට උපකාර ෙවලා. ෙපනීම ඇෙහන්
කරණ ෙ� සිත, ෙ� කෙය් පැවැත්මට උපකාර ෙවලා, ෙ� රෑපය
නාමධම� �කට, නාමධම� �ක රෑපයට උපකාරව, අඤ්ඤමඤ්ඤව
පවතිනවා ෙන් ද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙනා දන්නා නි සා
ෙ� නාම-රෑප ෙදක “මම, මම, මම” කියලා සිතනවා.
ඔන්න �න් ෙ� ��යට ම ආහාරෙයන් හැ�ණු රෑපත්, අ�ද�ාකම�ෙයන් හැ�ණු නාමත් කියලා බාහිරත් නාම-රෑප ෙදෙක්
පැවැත්මක් තිෙයයි. ඒකයි ස�බෙසා නාමරෑපස්�ං - සිය� තැන්හි
කියලා කියන්ෙන් ආධ�ාත්�කවත්, බාහිරවත්. ෙ� ෙදපැත්ෙ ත් ම
නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයයි. ඒෙක් මමායනය කියලා කියන්ෙන් ෙ�
නාම-රෑප ෙදක අහංකාරය ක් තිෙයයි. (අහංකාරය කියලා
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කියන්ෙන් “මම“ කියලා දකිනවා.) බාහිර නාම-රෑප ෙදෙක්
ම�ංකාරය ක් තිෙයයි. (ම�ංකාරය කියලා කියන්ෙන් “මෙග්“
කියලා හිෙතනවා.) මෙග් අ�මා, තාත්තා, �ව, පුතා, නංගී, මල්ලී,
අයියා, අක්කා කියලා බාහිර නාම-රෑප ෙදෙක් මමායනයක්
තිෙයයි. ෙ� ශ�රය “මම“ කියලා තිෙයයි.
ෙ� නාම-රෑප ෙදෙක් අහංකාර, ම�ංකාර කියන
මානය තමයි, අද අපට පවතින්ෙන්.
ෙමන්න ෙ� ම�ටම පැවැත�ණහම තිෙයන ෙද�ෂය, ෙ� නාම-රෑප
ෙදෙකන් එකක් හ� ෙවන්ෙවන නිසා, ෙවන්වුනහම නාම-රෑප
ෙදක ෙවනස්ෙවනවා, �ප�ණාම ෙවනවා. එතෙකාට අපි ෙශ�ක
කරනවා. “අෙන් මෙග් රෑපය ෙමෙහම වුණා ෙන් ද, මෙග් සි ත
ෙමෙහම වුණා ෙන් ද, නැතින� මම මැෙරයි ෙන් ද“ කියලා අපි
ෙශ�ක කරනවා.
අපි නාම-රෑප ෙදකක් කියලා දන්ෙන් නැහැ
ෙන්. අපි දන්ෙන් මම කියලා යි. ෙගදර � කි�වා “මම”.
හැබැයි අපි “මම” කියන අදහස හ�ගත්තාට යථා�ථය තිෙයන්ෙන්
නාම-රෑප ෙදකක් න� �න් ෙ� මමායනය අපට ෙපෙනන්ෙන්
නාම, රෑප ෙදෙක් යි. අපි දන්ෙන් නැහැ නාම-රෑප කියලා. අපට
ෙපෙනන්ෙන් “මෙග් �ව, මෙග් පුතා, මෙග් අ�මා, මෙග් අප්ප��”
කියලා යි.
මට එෙහම ෙපනුනාට, එතැන තිෙයන්ෙන් නාම-රෑප ෙදකක් න�,
�න් මම මමායනය කරලා තිෙයන්ෙන් නාම-රෑප ෙදක යි.
අන්තිමට “මෙග් �ව, මෙග් පුතා” කියලා අරෙගනයි තිෙයන්ෙන් .
“මෙග �ව, මෙග පුතා” කියලා ඉන්න තැනක, නාමය ෙහ� රෑපය
ෙහ� නාම-රෑප ෙදක ෙහ� ෙවන්ෙවන ෙකාට, ෙවනස් ෙවන
ෙකාට ෙශ�ක කරන්න ෙවනවා. ෙශ�කය එනවා.

ඕක තමයි ෙල�කය කියන්ෙන්. ඕක තමයි අෙප් ��තෙය් ඇත්ත.
ඔය නාම-රෑප ෙදෙක් ෙශ�ක කරන ෙකනාට, නාම-රෑප ෙදෙක්
මමායනය කර�න් �වත්ෙවන ෙකනාට, ‘සත්�යා‘ කියලා
කියනවා, ‘ෙල�කය‘ කියලා කියනවා.
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බු�රජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, ස�බෙසා නාමරෑපස්�ං සිය� ෙදනාම, ආධ�ාත්�ක-බාහිර ෙ� ෙදෙක් ම යස්ස න��
මමායිතං - යෙමක�ට මමායනය නැද්ද, එයා ෙහාඳට, අපි �න්
කි�වා වෙග්, රෑපය දන්නවා. ෙ� ෙකාටස පඨ�, ෙ� ෙකාටස් �ක
�ස්ස යි. ෙ� ෙකාටස් �ක ආෙප�. පඨ� කියන්ෙන් ෙ� බාහිර
ස්වභාවයත් එක්ක යි.
ඊට පස්ෙස් ෙ� පඨ� ආෙප� ෙකාටස් �කට ක�කශ ෙවන්නත්
ෙනා �, �යෙවන්නත් ෙනා � තිෙයන කෘත�ය කරනවා ආෙප�
ෙත්ෙජ� ෙදෙකන්. ආහාරෙයන් හැ�ලා තිෙයන්ෙන් කියලා ෙහාඳට
රෑපය බලලා එබ� රෑපය හ�යට ෙකෙනක් පුටුවක ඉඳෙගන
ඉන්නවා වාෙග යි. එබ� රෑපය නවාතැනක් �ලා ෙන් ද? ෙපර
අ�ද�ා කම�ෙයන් ඇ�ල්ලා, අරමුණු සිෙතන, �නගන්න සිත
නමැති ධම�තාවෙයත් නවාතැනක් සපයලා. ෙ��චර ම යි ෙ� කය
කරන්ෙන්.
එබ� වූ කෙය් පිහට
ි ලා, කෙය් ඉඳෙගන -ෙ� පුටුෙ� ඉඳෙගන බණ
කියනවා වාෙග්- කෙය් පිහිටලා, කෙය් ඉඳෙගන, අරමුණු දකිනවා
හිතනවා, අහනවා හිතනවා, ෙ� �ක තමයි නාම කියන්ෙන්,
කියලා ෙහාඳට පි�සිඳ �ක්කහම අ�ද�ා කම�යට පැ��, ඇසත්
රෑපයත් ෙදක නිසා හටෙගන, ඇසත් රැපයත් ෙදක නැතිෙවන
සිතට චක්ඛු �ඤ්�ණය කියලා කියනවා.
ඒ සිත පුද්ගලෙයක්වත්, ෙකෙනක්වත් ෙනෙවයි. අ�ද�ා-කම�
නමැති අතීත ෙහ්ත�වත්, ඇසත්-රෑපයත් නමැති ව�තමාන
ෙහ්ත�වත් නිසා උපන්න, ව�තමානෙය් ඒ ඇහැත් රෑපයත් නමැති
ෙහ්ත� �ක නැතිෙවනවා. නැතිෙවන ධම�තාවෙය් චක්ඛු �ඤ්�ණය
කියන්ෙන් සිත යි.
එක ම සිතක් තිෙයනවා ත් ෙනෙවයි. එබ� වූ සිතට ෙ� කය
නවාතැනක් �ලා, කියලා ෙහාඳට නාම කයයි, රෑප කයයි ෙදක
ෙවන් ෙවන්ව �ක්කහම, �ක්ෙකාත් ය� කිසි ෙකෙනක්
ෙපන්නුවහම,
ෙ�
පඨ�-ආෙප�-ෙත්ෙජ�-වාෙය�
කියන
සතරමහාධාත�ෙවන් යුක්ත, කන-ෙබාන ආහාරෙයන් හැ�ණු
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රෑපයට ඒක ධාත� යි කියලා දකිනවා න�. “මම” වත්, “මෙග්” වත්
කියන්න බැහැ.
අ�ද�ා-කම�ෙයන් හටගත්ත, අරමුණු දකින-අහන-හිතන, ෙ�
අරමුණ සිතන්න, �නගන්න පු�වන් ක�ියාවලිය, අරමුණු සිතන්න
�නගන්න කියන ක�ියාවලිෙයන් පස්ෙස් ක�ියාවලියක ඉප�ලා,
අරමුණු සිතන �නගන්න ක�ියාවලිෙයන් පස්ෙස් නිරැද්ධ ෙවන
ධම�තාවයක්.
පුද්ගලෙයක් ෙකෙනක් හැ�යට පනවන්න �ස්තර ෙනා ෙවන
සිද්�යක් කියලා දකින ෙකාට සිත “මම” යි කියලා ගන්න
බැ�ෙවනවා. ෙ� නාම-රෑප ෙදක දකින ෙකාට, ෙ� නාම-රෑප
ෙදක “මම, මම, මෙග්, මෙග්” කියපු ගතිය �ක �ක �ක �ක
ෙග�ලා යනවා. ෙහාඳට නාම-රෑප ෙදක පි�සිඳ ම �කපු දවසට
ෙ� නාම-රෑප ෙදක “මම” කියන ගතිය, නාම-රෑප ෙදක “මෙග්”
කියන ගතිය, ස�පූ�ණ ම ෙග�ලා, �යෙවලා ම යනවා.
එ�ට එයාට ෙ� රෑපය “මෙග්” හැ�යට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙ�
රෑපය ෙපෙනන්ෙන් ධාත� මාත�යක් හැ�යට යි. පඨ�-ආෙප�ෙත්ෙජ�-වාෙය� සතරමහාධාත�ව යි කියලා යි.
නාම ධම� �ක “මම” කියලා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. සිත කියන්ෙන්
ෙපර කම� �පාකයට හටගත්, අරමුණ හිතන්න, �නගන්න පු�වන්
හැකියාව යි. අරමුණු ෙපෙනනකම යි සිත, අරමුණු සිතනකම යි
සිත. සිත කියන්ෙන්, ඒකට කරන්න පු�වන් එ�චර ම යි.
ඔය සිද්ධාන්තය කරන ධම�තාවය ෙකෙනක් ෙනෙවයි. ධම�තාවයක්
කියලා දන්නවා. ඒ �ක දකින ෙකාට “මම” කියන ගතිය, “මෙග්”
කියන ගතිය ෙගෙවනවා. එ�ට ෙ� නාම-රෑප ෙදක, නාම ධම�
තිෙයද්� රෑපය අබල �බල ෙවලා රෑපය නැතිවුෙණාත් නාම
ධම�වලට ඉන්න බැහැ.
රෑපය තිෙයද්�, ඒ කියන්ෙන් කම��ය, ආයු�ය කියලා ෙදකක්
තිෙයනවා.
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� රෑපය ෙහාඳට තිෙයද්� කම�ය හින්� එන නාමධම� �ක
අතහැෙරන්න පු�වන්. එතෙකාට කියනවා කම��ය කියලා.
� රෑපය අබල �බල �ෙමන් කම�ය එෙහම ම තිෙයද්�,
නාමධම� �ක එෙහම ම තිෙයද්� රෑපය අබල �බල �ෙමන්
නාමධම� �ෙක් පැවැත්මට ඉඩ නැතිෙවන්න පු�වන්. ඒකට
කියනවා ආයුක්ඛය කියලා.
� ෙ� ෙදක ම, කම�ය ත් ඉඳලා, ආයුෂ ත් ඉඳලා මැෙරන්න ත්
පු�වන්. නාම-රෑප ෙදක �ෙඳන්න පු�වන්.
ෙදක ම
තිෙයද්�, හැකියාව ෙහ්ත� තිෙයද්� අනත�රකින් හ�සිෙය්
ෙවන්නත් පු�වන් කියන සිද්�යක් තිෙයන්ෙන් නාම-රෑප
ෙදෙක් පැවැත්ම නැතිෙවන්න යි. ෙ� උභයක්ඛය යි.
ෙ� ක�මන ��යකට හ� නාම-රෑප ෙදෙක් පැවැත්ම නැතිවුෙණාත්
එයාට අඤ්ඤමඤ්ඤව තිබුණු නාම-රෑප ෙදෙක් ස�බ�ධතාවය
නැතිවුණා කියන නුවණ යි �සක ‘මම මැරැණා, දරැවා මැරැණා‘
කියලා අඬන්න, වැලැෙපන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙ� ශාසනෙය්
භි�ුව කියලා කියන්ෙන් අන්න එබ� තැනකට මනස ගත් ත�
ෙකනාට යි. භි�ුව කියන ෙකාට ෙමාන තර� ගැඹුරැ ව�නා
භ��කාවක් ද?
ය� නාම-රෑප ෙදකක් “මම” කියලා, “මෙග්” කියලා, ෙල�කයා
ෙශ�ක කරයි න�, අන්න බලන්න අපට ෙශ�කය-�ක ඇ�ල්ලා
තිෙයන්ෙන් “මම” කියලා, “මෙග්” කියන ධම�තාවය නිසා යි.
“මම” කියලා, “මෙග්” කියලා අරෙගන තිෙයන්ෙන් නාම-රෑප
ෙදකක� යි. නාම-රෑප ෙදක “මම” කියලා, “මෙග්” කියලා ඉන්න
ෙකනාට ෙශ�කය එනවා.
ෙ� නාම-රෑප ෙදක “මම” කියලා, “මෙග්” කියලා ය� කිසි
ෙකෙනක් දකින්ෙන් නැතින�, ඒ නාම-රෑප ෙදක නැතිෙවන
ෙකාට ෙශ�කය කරන්ෙන් නැහැ, එන්ෙන් නැහැ. අන්න එයාට
භි�ුව කියනවා. එෙහම කෙළ් ෙමාකට ද, වුෙණ් ෙකාෙහාම ද?
21

ෙමන්න ෙ� නාම-රෑප කියන ෙදක තිෙයන්ෙන් කියලා පි� සිඳ
�ක්ක නිසා යි.
�ක ඇතිෙවන්ෙන්, ෙශ�ක කි�ම ඇතිෙවන්ෙන් ෙමාන වාෙග්
වටපිටාවක් ත�ළ ද කියලා �න් අපි අහගත්තා. ෙ� නාම-රෑප ෙදක
මමායනය කරණ තාක්, “මම” කියලා, “මෙග්” කියලා ගන්න තාක්,
දකින තාක්, ෙශ�ක කි�ම, හැ�ම, වැලැපීම එනවා ම යි.
නාම-රෑප ෙදක “මම” කියලා, “මෙග්” කියලා ගැනීම
ඇතිෙවන්ෙන් “ෙ� නාමය යි, ෙ� රෑපය යි, ෙ� නාමය හැ�ෙන්
ෙමෙහම යි, රෑපය හැ�ෙන් ෙමෙහම යි” කියලා ඇත්ත ෙනා
දන්නා තාක් අපි ෙ�ක “මම” යි කියලා ගන්නවා.
ෙමතැන නාම කියලා ෙදයක් තිෙය යි. රෑප කියලා ෙදයක් තිෙය
යි. නාම ධම�යන් ෙග් වැඩ කටයුත්ත ෙ�ක යි, රෑප ධම�යන්ෙග්
වැඩ කටයුත්ත ෙ�ක යි. ෙමයා ෙමයාට උද�ෙවලා, ෙමයා
ෙමයාට උද�ෙවලා. ෙ�වා හැෙදන්ෙන් ෙමෙහම ෙහ්ත� �කකිනු යි
කියලා හාත්පස අරමුණු කරලා ෙ� �ක ෙනා දන්නා තාක් අපි
කියන්ෙන් ම, “මම” කියලා ම යි, “මෙග්” කියලා ම යි.
“මම” කියලා, “මෙග්” කියලා ගන්නකම නැති වුෙනාත් නැති
ෙවන්ෙන්, නැති කරනවා න� නැති කරන්න ෙවන්ෙන් ෙකාෙහාම
ද? ෙ� නාම යි, ෙ� රෑප යි, ෙ� නාමය රෑපයට උපකාර යි,
රෑපය නාමයට උපකාර යි, රෑපෙයන් ෙකෙරන වැඩය ෙ� නාම
�කට උද�ෙවලා, නාම �ෙකන් ෙකෙරන්ෙන් අරමුණු සිතලා
�නගන්නාකම යි. කරන වැඩය ත්, වැඩය කරන්න ඉන්න
ෙදන්නාෙග් ගති ල�ණ ත්, ෙ� �ක ඒ ෙගාල්ලන් හැ�ණු හැ� ත්
ෙහාඳට ෙපන්නන්න ඕන.
ඔන්න ඔය �ක ෙපන්නුවහම, �ක �ක ෙපන්නන්න, ෙපන්නන්න
මමායනය නැහැ. සිය�ම ආකාරෙයන්, -චු�ටක් බැහැ-, කාම භව
ම�ටෙ�, රෑප භව ම�ටෙ�, අරෑප භව ම�ටෙ�, කියන ත�න් භව
ම�ටමට ම මමායනය කරණ එක නැද්ද? ස�බෙතා කියලා කි�ෙ�
ඒක යි.
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අපි ෙ� ම�ටෙ� මමායනය අයින් කරණ ෙකාට රෑප භව
ම�ටෙ� නාම රෑප හ�බෙවනවා. ඒ ම�ටෙ� අතහැෙරණ ෙකාට
අරෑප ම�ටෙ� නාම හ�බෙවනවා.
ෙ� සිය� තැන්හි ම නාම-රෑප ෙදෙක් මමායනය නැද්ද? අන්න
එයා �න් ෙශ�ක කරනවා. නාම-රෑප ෙදක නැතිවුන දවසට ෙශ�ක
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙශ�ක ෙනා කරන ත�යට පත්ෙව��
ෙකනාට භි�ුව කියනවා. නියම භි�ුත්වෙය් අ�ථය භ��කාව ඒක
යි.
භි�ුව කියන වචනය ෙද්ශනා කරන්න ��ධ ෙහ්ත� අ�ථ තිෙයයි.
ෙමතැන � සංසාෙර භයං ඉක්ඛතීති භික්ඛු - සසර භය දකින්නා
භි�ුව යි කියන අ�ථයකින් සි�වණක් පි�සට අයිතිවන, ඒ
කියන්ෙන් ගිහි ෙකෙනක් වුණත් හ�ස්සිෙයන් ෙ� ද�ශනෙයන්
යුක්තවුෙනාත් එයා දවස් හතක් ඇත�ළත පැ�� ෙවනවා ම යි.
නැතින� ක��ය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් එබ� ෙකනාට ගිහි
ෙගදරක වාසය කරන්න තර� ර� ෙකෙල්සයක් හි�න්ෙන් නැහැ.
**** ෙස�කය කියන එක, �ක කියන එක ෙකෙනක�ට ආවා න�
ආෙ� ෙමාකක් නිසා ද කියලා, �න් අපට ෙත්ෙරන්න ඕෙන්. ෙ�
ෙපන්නාපු දහ� ප�යාෙයන් ෙස�කය ඇතිෙවන්න ලඟ ම ෙහ් ත�ව
ෙමාකක් ද? “මම” කියන එක යි.
**** “මම” කියලා තිබුෙන් ෙකාතැනට ද? නාම-රෑප ෙදකට යි.
**** නාම-රෑප ෙදෙක් “මම” කියලා කියන්න ෙහ්ත�ෙවලා තිබුෙණ්
ෙමාකක් ද? නාම-රෑප ෙදක ෙනා දන්නාකම යි.
**** නාම-රෑප ෙදක ෙනා දන්නාකම ෙහ්ත� යි නාම-රෑප ෙදක
“මම” කියලා ගන්න.
**** නාම-රෑප ෙදක “මම” කියලා ගත්ත එක ෙහ්ත� යි ෙස�කප�ෙද්ව-�ක්-ෙ��නස්වලට.
ඒ නාම-රෑප ෙදක ෙවන්වුණ දවසට ෙස�ක-ප�ෙද්ව එනවා.
සැබෑවට ම අෙප් ��තෙය් කතාව ෙනෙවයි ද බලන්න. අ�මා23

තාත්තා-නංගී-මල්ලී-අයියා-අක්කා කියලා මැරැණු දවසට ෙස�ක
එනවා ද නැද්ද? එනවා.
ඒ ෙස�ක එන තැනට අපට ෙස�ක ඇ�ල්ලා තිෙයන්ෙන්, “මෙග්
අ�මා, මෙග් තාත්තා, මෙග් නංගී, මෙග් �ව, මෙග් පුතා” කිය ලා
�සක, මෙග් ෙනා වුන ෙකෙනක් නාම-රෑප ෙදක නැතිෙව��
දවසක �ක එනවා ද? නැහැ.
ඒ “මෙග් පුතා-නංගී-මල්ලී-�ව” මැරැණු නිසා යි �ක. “මෙග් �වපුතා-නංගී-මල්ලී” කියලා අපි “මෙග්” කියලා මමායනය කරලා
තිබුණ තැන ති�ලා තිෙයන්ෙන් ෙමානවා ද? නාම-රෑප යි.
නාම-රෑප ෙදෙක් මමායනය කරන්න ෙහ්ත�ව නාම-රෑප ෙදකයි
කියන එෙක් ඇත්ත ෙනා �කීම යි කියලා සෙහ්ත�කව යනවා ෙන්
ද? බු�රජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කළ නිසා ෙනෙවයි, එකින් එක
ගෙ�ශණය කරෙගන ගියහම අපට ම පැහැ�ළි ෙවයි.
එතෙකාට ඒක අනික් පැත්තට ම එනවා, ය� ය� කෙලක අසතා
ච න ෙසාචති - ඒ නාම-රෑප ෙදක නැතිවන කල්හි යෙමක් ෙශ�ක
ෙනා කරයි න� එයාට “භි�ුව” කියනවා.
ෙශ�ක ෙනා කරන්න න� ෙමාකක් ද නැතිෙවන්න ඕෙන් ?
මමායනය යි. අර ෙපළ ම ගන්න. ආෙයත් ෙමාක�ත් ෙපෙළන්
අන� වූ ධම�යක් ගන්න එපා.
� ස�බෙසා නාමරෑපස්�ං - යස්ස න�� මමායිතං : සිය�
තැන්හි නාම-රෑප ෙදෙක් මමායනය නැද්ද,
� අසතා ච න ෙසාචති - එයාට නාම-රෑප ෙදක නැතිකල්හි
ෙශ�කය එන්ෙන් නැහැ.
� ස ෙච භික්ඛුති වු�චති - එතෙකාට ය� තැනක ෙශ�කප�ෙද්ව-�ක්-ෙ��නස් ෙනා එනවා න� ෙනා එන්ෙන් කාට
ද? ෙමාකක් නැති ෙකනාට ද? මමායනය නැති ෙකනාට යි .
ඒ භි�ුව යි.
� මමායනය නැතිෙවන්න ඕෙන් ෙකාතැන ද? නාම-රෑප
ෙදෙක් යි. තණ්හාව නැතිෙවන්න ඕෙන් ෙකාෙහ් ද කිය ලා
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ෙපන්නුවා වාෙග් �න් මමායනය නැතිෙවන්න ඕෙන්
ෙකාෙහ් ද? නාම-රෑප ෙදෙක් යි.
� නාම-රෑප ෙදෙක් මමායනය නැතිකරන්න ෙමාකක් ද
කරන්නට ඕෙන්? යථා ස්වභාවය, ඇත්ත ස්වභාවය දකින්න
ඕෙන්.
� ෙමාකක් ද ඇත්ත ස්වභාවය? ෙ� රෑපය යි. රෑපෙය් ෙ�
ෙ� ෙකාටස් �ක පඨ� යි. ෙ�ක ආෙප�. ෙ� ෙත්ෙජ� ෙ�
වාෙය�. ෙ� ෙකාටස් �ක හැ�ෙන් ෙ� නිසා යි කිය ලා
රෑපය ෙහාඳට ෙපන්නුවා.
නාම කියන්ෙන් �ත්ත-ෛචතසික යි. (අපි ෙක� කරලා ෙන්
ගන්ෙන් �න්.) අරමුණු හිතන, �නගන්නාකම යි. ඇත්තට ම අෙප්
ම�ටෙ� ගත්තහම අපට යමක් හිතන්න ෙමාක�ත් දන්ෙන් නැහැ.
ෙ�දනා-සං�-සංඛාර-��න ෙ�වා කන ෙද්වල් ද, ෙබාන ෙද්ව ල්
ද කියලා දන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි යමක් හිතන්න පු�වන්,
�නගන්න පු�වන්කම. ෙ� ම�ටම යි අර මම කි�ෙ�.
(සරලව හිතන්න. ගැඹුරට යන ෙකාට ඔය ඔක්ෙක�ම
හ�බෙවනවා. සිතනවා කියන තැන සිද�
් ය ෙමාකක් ද? ෙමානවා
ද තිෙයන්ෙන්? ෙමාකකින් ද කරන්ෙන් කියලා තමයි ගැඹුරට යන
ෙකාට ඉන්ෙන්. �නට ෙ� ම�ටමට ගත්තාම ඇති.)
අරමුණු හිතන්න �නගන්න. රෑපයක් සිහිකරන්න පු�වන්.
ෙපෙනන රෑපය �කගන්න පු�වන්. කනට ශ�දයක්. ඇෙහන
ශ�දය �නගන්න පු�වන්. �නගත්ත ෙද්ට අනුව සිතන්න පු�වන්.
එ�චරයි ෙනෙ� ද අපි අද දවෙස් දන්ෙන්?
අපි ඊෙය් තැනින් පටන්ගන්නවා.
**** අද නාම ධම� කියලා අපට හ�බෙවන්ෙන් ඔය �ක ද?
**** නැතින� ඔය ඇත්තන්ට රෑප-ෙ�දනා-සඤ්�-සංඛාර�ඤ්�ණ කියලා �කක�ත් ෙපෙනනවා ද?
**** නාම ධම� කියලා ෙපෙනන්ෙන් අරමුණ සිතන, �නගන්න
සිද්�ය ෙනෙ� ද? එෙහන� ඒක ගන්න.
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**** අද නාම යි කියන �ක: අරමුණු සිතන �නගන්නාකම යි. ෙ�
ක�ම ඇතිවුෙණ් ෙපර අ�ද�ා-කම�ෙයන්. එබ� අරමුණු සිතන්න,
�නගන්න පු�වන්කමට නවාතැනක් සපයලා, කවුද? කාලය.
ඔය �ක දකින ෙකාට ම, ෙහාඳට නුව�න් බලනෙකාට ම
ඇෙහන් රෑප දකිනවා. “රෑප ෙපෙනන්ෙන් මට” යි කියලා ඇහැ
සහිත තමන්ව පනවන්ෙන් නැහැ. ඇයි? කය ඇසුරැකරෙගන
පවතින සිතට යි රෑප ෙපෙනන්ෙන් කියන ෙකාට, “මටයි
ෙපෙනන්ෙන්” කියලා අපි කයට ඇඟිල්ල �ක්කරන්ෙන් නැහැ. ඔය
සිද්�ය ෙනා ෙපෙනන තාක්, “ෙ� මටයි ෙපෙනන්ෙන්” කියලා අපි
ෙපෙනන මාව ෙකෙරහි, “ඉඳෙගන ඉන්න මට යි ෙපෙනන්ෙන්”
කියලා තව ෙපෙනන ෙද්ට ඉ�ය�වක�ත් ෙපන්නයි. ඔෙහාම
ෙපනුෙනාත්, “ඉඳෙගන ඉන්න මට ෙපෙනනවා” කියලා පනවන්න
පු�වන් ෙ� ද කියලා බලන්න.
�න් ඔය පින්වත�න්ට ෙවන�ට න� අරමුණක් ෙපෙනන්ෙන්
එක්ෙක� ඉඳෙගන, හිටෙගන, නි�ෙගන, ඇ��න සතර ඉ�ය�ව යි.
ෙහාඳයි, නාම-රෑප ෙදක පි�සිඳ �ක්ෙකාත් ෙපෙනන ෙද්ට
ඉ�ය�වක් පනවන්න පු�වන් ෙවයි ද? නැහැ. අන්න ෙකෙලස්
නැති මනස.
ෙකෙලස් සහගත ෙකනා, පුද්ගලයා නිම�ාණය ෙවන්ෙන්
ෙකාෙහාම ද? ඉඳෙගන ඉන්න, ෙපෙනන ෙද්ට ඉ�ය�ව
පැවැත්වුෙවාත් ෙකනා ඉන්නවා ෙපෙනන ෙද්ත් එක්ක. ෙපෙනන
ෙද් ෙකනා එක්ක. එතෙකාට ල�ණයක් තිෙයයි ෙමාකක් ද?
ඉඳෙගන-හිටෙගන-නි�ෙගන-ඇ��න ෙකනාට රෑප බලන්න
පු�වන්.
නාම-රෑප ෙදෙක් යථාභ�ත ස්වභාවය ගත්ෙතාත්, ඒ කියන්ෙන්, මට
රෑප ෙපෙනනවා. පුටුවට රෑප ෙපෙනන්ෙන් නැහැ ෙන්. පුටුව
සකස් කරලා තිෙයන්ෙන් ෙකා�චරක් ද? එයාෙග් වැෙ� ෙකා�චර
ද? එයාෙග් කෘත�ය ෙමාකක් ද? මට ඉඳෙගන ඉන්න උද�කළා
�තරම මයි ෙන්.
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ෙපෙනන ෙද් යි, මා යි අතර ස�බ�ධයක් ඇති. මා යි,
රෑපය යි, පුටව
ු යි අතර ස�බ�ධයක�ත් ඇති. හැබැ යි.
ෙපෙනන ෙද් යි පුටුව යි අතර න� ස�බ�ධයක් නැති.
ඒ වාෙග් ෙපෙනන අරමුණ යි, සිත යි අතර
ස�බ�ධයක�ත් ඇති. සිත යි, කය යි අතර
ස�බ�ධයක�ත් ඇති. හැබැයි, කය යි, ෙපෙනන ෙද් යි
අරභයා ස�බ�ධයක් නැති.
එතෙකාට සතරමහාධාත� කය හැම ෙවෙල් ම ෙපෙනන, ඇෙසන
සිතට නවාතැනක් සපයලා න�, කයට ෙපෙනන්ෙන් නැතින�,
ෙපෙනන්ෙන් සිතට න�, (හ� ද?) “කය ඇසුරැකරෙගන ඉන්න
සිතට ෙපෙනන්ෙන්” කි�වහම “ඉඳෙගන ඉන්න ඉ�ය�ව මට යි
ෙපෙනන්ෙන්” කියලා ෙවන�ට අපි ඉඳෙගන ඉන්න ඉ�ය�ව
ගැටගැහුෙ� ෙපෙනන ෙද් කයට අයිති නිසා යි.

�න් කයට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. කය ඇසුරැකරෙගන
පවතින සිතට යි ෙපෙනන්ෙන්. කය නවාතැනක් �ලා
කියලා �ක්ෙකාත්, ෙපෙනන ෙද්ට ඉ�ය�වක් තිෙයයි ද?
ඉ�ය�වක් නැහැ.
අන්න ෙකෙලස්ව ලින් �ශ� ෙනා වුණු මානසික ල�ණය.
ඉඳෙගන-හිටෙගන-නි�ෙගන-ඇ��න කියන සතර ඉ�ය�ෙවන් එක
ඉ�ය�වකටවත් නැත�ව, ෙපෙනනවා-ඇෙහනවා කියන �ක එයා
කරනවා. හ�ද. කරන්න පු�වන් �ණ ද�ශනයකින්. ෙ� නාමරෑප ෙදෙක් මමායනය නැතින�, නාම-රෑප ෙදෙක් නියම
ස්වභාවය හසුවුෙනාත් ඉ�ය�ව අතහැෙරනවා.
� එතෙකාට ෙ� අතර වූ �ක ෙශ�කය නැතිෙවන්න ෙමාකක්
ද කරන්න ඕෙන්? මමායනය නැතිකරන්න ඕෙන්.
� මමායනය නැතිෙවන්න ඕෙන් ෙකාෙහ් ද? නාම-රෑප
ෙදෙක් යි.
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� මමායනය නැතිකරන්න ෙමාකක් ද කරන්න ඕෙන්? නාමරෑප ෙදෙක් යථාභ�ත ස්වභාවය දකින්න ඕෙන්.
� ඒ සඳහා යි ඉති රෑපං, ඉති රෑපස්ස සමුදෙයා, ඉති රෑපස් ස
අ��ගෙමා - ෙ� රෑපය යි, ෙ� රෑපෙය් ඇති�ම යි, ෙ�
රෑපෙය් නැති�මයි කියලා ඔය ඇත්තන් නුව�න් �නගන්න
ඕන.
� ඉති ෙවදනා, ඉති ෙ�දනාය සමුදෙයා, ඉති ෙවදනාය
අ��ගෙමා ෙ� ��යට ෙ� නාම ධම� �ක ෙ� ඉෙගනගන්ෙන් ඒකට යි.
එතෙකාට ඔන්න �න් අපි ර� ��යට නාමය යි රෑපය යි ෙදක
තිෙයන්ෙන් කියලා ෙහාඳට ඉගැන්නුවා, ඉෙගනගත්තා.
රෑපය කඩලා, කඩලා ෙවන් කරළා ත්, රෑපයක් �සක ෙකෙනක්
ෙනෙවයි. ඒක දකින අහන ෙද්ට නවාතැනක් සපයන කෘත�ය
�තරයි එයා කෙළ් කියලා ත් ඉගැන්නුවා.
දකිනවා-අහනවා කියන සිද්�ය අ�ද�ා-කම� කියන ෙහ්ත�වක්
ඇ�ල්ලා, හැ�ලා ආහාරෙයන් හැ�ණු රෑපය නිවස්නය කරෙගන
පවතිනවා. එයාෙග් කෘත�ය දකින-අහන එක යි. ෙමන්න ෙ�
වාෙග් නාමය රෑපයට ත්, රෑපය නාමයට ත් ඔවුෙනාවුනට කරණ
උපස්ථානයක් ෙලස යි ෙ� පැවැත්ම තිෙයන්ෙන් කියලා ත් අපි
ඉෙගනගත්තා.
� ඒෙක් මමායනය කෙළාත් ඇතිවන ප�තිඵලය තමයි �ක.
� මමායනය ෙනා කෙළාත් ඇතිවන ප�තිඵලය �ෙකන් ��ම යි
කියලා �න් අපි ඉෙගනගත්තා.
�න් �ක්ඛනිෙර�ධගා��ප�තිප�ව හැ�යට ඔය පින්ව ත�න්ට
හ�බෙවන්ෙන් එක ෙදය යි. හැම ෙවලාෙ� ම, ෙගදර ගියත් ෙ�
�න් ඉන්න ෙකාට ත් ෙකෙනක්, පුද්ගලෙයක් කියලා සිත
මමායනය කර�න් අරමුණු උප�න ගාෙන් මමායනය නැතිෙවන
��යට ෙපන්නන්න. “මෙග් දරැවා” කියලා සිහිෙවන ෙකාට,
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නැතින� “දරැවා” කියන ෙකාට “මෙග්” කියන අදහස තිෙයයි.
“ෙකෙනක්” කියන අදහස තිෙයයි. “පුද්ගලෙයක්” කියන අදහස
තිෙයයි.
එතෙකාට ෙකෙනක් පුද්ගලෙයක් හැ�යට සිහි කරන ෙකාට ම
සිතට, “නෑ, ඒ නාම-රෑප ෙදකක් ෙන් තිෙයන්ෙන්” කිය ලා
ෙපන්නන්න. සිතට ෙකෙනක් හැ�යට, පුද්ගලෙයක් හැ�යට මම
දන්න, මම දකින ෙකෙනක්, අමුත� ෙදයක් ඕන නැහැ. මම ෙ�වා,
මෙග් ෙකෙනක් ෙ�වා. මම දකින ෙකෙනක් ෙහ� ෙ�වා.
එතෙකාට මමායනය කියන එකට ඉඩ නැතිෙවන ��යට නාමරෑප ෙදක ෙපන්නන්න ඕන.
භාවනා කියලා කියන්ෙන් ෙවන ෙමාක�ත් ෙනෙවයි. �ක්ඛ
නිෙර�ධගා��ප�තිප�ව කියන්ෙන්, භාවනාව කියන්ෙන් ෙ� බණ
ඇහුවාට පස්ෙස් නිවන් දකින ප�තිප�වක් එයාට හ�බෙවනවා.
�න් ඉෙගනගත්ත ප�තිප�ව ෙමාකක් ද? නාම-රෑප ෙදක පි� සිඳ
දකින එක තමයි �ක නැතිකරගන්න තිෙයන එක ම ක�මය.
�න් ෙගදර ගිය ෙවෙල් ඉඳන් ඔය පින්වත�න්ට වැඩක් තිෙයයි. ඔය
ඇත්තන් භාවනා කරන්න කියලා කැලයකට යන්න ඕෙන් නැහැ.
�න් ඔය බණ �ක අහලා පැත්තකට කරළා අහලා ගිහිල්ලා ෙතාර
ෙත�ං�යක් නැත�ව පුද්ගලයින් ගැන, සත්�යින් ගැන සිත සිතා
හි�යාට කමක් නැහැ.
එෙහම හිතන්න ෙදන්ෙන් නැතිෙවන්න යි ෙ� බණ ඇහුෙ�. ෙ�
බණ �ක ඇහුවාට ෙගදර ගිහිල්ලා ෙර� ෙහ�දන ෙකාට, වලං
පිඟන් �ක ෙහ�දන ෙකාට, හාල් �ක ගරන ෙකාට, බත් උයන
ෙකාට, ෙර� පිළි �ක ෙහ�දන ෙකාට පුද්ගලයින් ගැන, සත්�යින්
ගැන, ෙපා� කාෙල් ඉඳන් කළ කී ෙද්වල් ෙතාර ෙත�ං�යක් නැත�ව
ගිරවා වාෙග් හිත කියවනවා, කියවනවා.
ඒකත් පිළිගන්නවා න� ඔය ඇත්තන්ට ෙ� අහපු බණ �ක
වැඩක�ත් නැහැ, ෙ�ක උපෙද්ශයක් කරෙගනත් නැහැ. නාම-රෑප
ෙදෙක් මමායනෙයන් �ෙදන්ෙනත් නැහැ. �ෙකන් �ෙදන්ෙනත්
නැහැ.
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එෙහම කරන පැවැත්ම නවත්තලා, �ක නැතිෙවන ��යට උප�න
අරමුණු �කට ඇත්ත දකින්න කියන කාරණාව යි ෙ�
ප��ඩෙයන් ෙපන්නුෙ�. ඇත්ත ෙනා �ක්ෙකාත් �ක එනවා.
ඇත්ත �ක්ෙකාත් �ෙකන් �ෙදනවා කියන ප��ඩය යි කි�ෙ�. ඒ
කියන්ෙන් ෙගදර ගිහිල්ලා ෙමානම ��යකවත් වැඩ කටයු ත�
කරන්න හදන ෙකාට පුද්ගලෙයක්-සත්�ෙයක්-ෙකෙනක් කියලා
සිහිෙවන ෙකාට ම ඔය ඇත්තන්ට කරන්න තිෙයන්ෙන් එක ෙදය
යි. ඒෙක් මමායනය කරන්න ෙනා ෙදන ��යට, “මම මෙග් ”
කියලා ගන්න ඉඩ ෙනා තිෙබන ��යට, ඒක ෙකෙනක් ෙනෙවයි.
ඒක නාම-රෑප ෙදකක් වශෙයන් දන්නා ෙද්වල්, දන්නා හ�නන
ෙද්වල්, ෙනා දන්නා ෙනා හ�නන ෙද්වල් පුද්ගලභාවයට,
සත්�භාවයට සිහිෙවන ෙකාට ම ෙකෙනක්-පුද්ගලෙයක් හැ�යට
සිතට කියවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත�ව, ඒ නාම-රෑප ෙදකක්
කියලා ��කව ෙපන්නනවා. අර මම කියාපු ��යට, පු�වන්
��යට රෑපෙය් අ�ථ දක්වනවා. නාමෙය් අ�ථ දක්වනවා.
ෙ� නාම-රෑප ෙදක ගැන දන්නා
නුවණ කියන්ෙන් නිවෙන් යත�ර යි.

වූ

�න් අද ඉඳලා මම ඔය ඇත්තන්ට යත�ර, යත�ර ෙදනවා. ෙ� යත�ර
ෙල�කෙයන් එෙතරෙවන්න යි. ඔය ඇත්තන් ජරා-මරණ-ෙස�කප�ෙද්ව-�ක්-ෙ��නස්-නින්�-අපහාස-ඇනු�-බැනු�-තාඩන-පීඩන
කියන සිය� �ෙකන් යුක්කෙවලා, පී�තෙවලා, ��කිලා, හැම
ෙවලාෙ� ම �හයකින් ඉන්න ෙ� �ක නමැති වටපිටාෙවන් ��ලා
මාරයාෙග් ඇස් වහලා ෙහාරන් පැනලා යන්න තිෙයන යත�ර යි.
ඕක නැතිකරගන්න එපා. කාටවත් ෙදන්නත් එපා. හසුෙවන
තැනක තියන්නත් එපා.
ඕක ෙහාෙරන් භා�තා කරන්න, මාර පි�සට. ම�ඡු මාර, ක්ෙල්ශ
මාර, අභිසංස්කාර මාර කියලා ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, කැමැත් ත,
අකැමැත්ත,
කැමැත්ත-අකැමැත්ත ඇතිෙවන ��යට අරමුණු
හිතවලා, ඒකට කැමැත්ත ඇතිකරවලා, අකැමැත්ත ඇතිකරවලා
ෙතාර ෙත�ං�යක් නැත�ව සිතීම-කී�-කරවලා, කරවලා ෙ� නාමරෑප ෙදෙක් බඳවලා තියාගන්න තමයි මාරයාෙග් පි�ස හදන්ෙන්.
ක්ෙල්ශ මාරයා.
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එෙහම පුද්ගලෙයක් සිහිකරලා, එෙහම ඇලී�-බැ�� ෙදක
ඇතිකරලා ෙ� නාම-රෑප ෙදෙක් බඳවලා ඔය ඇත්තන්ව �ක කරා
ෙගනයන්න එයාට කැමැති ෙස් කරන්න ඉඩ ෙනා ෙදන ��යට
ඔය ඇත්තන් ෙ� යත�ෙරන් ෙහ�න් ෙ� ෙ�ර ඇරෙගන පනිනවා.
ෙකෙනක් කියලා සිහි කරණ ෙකාට ම, ෙවන� මාරයා ඒ පැත්තට
තල්�කරලා “ෙකෙනක් ගැන හිතපන්” කියලා තල්�කරණ
පැත්තට යන්න ෙනා � අනික් පැත්ෙත් ෙ�ෙරන් ටක් ගාලා යනවා.
ෙ� යත�ර �න්ෙන් ඒකට යි, පැනලා යන්න යි.
සිහි කරණ ෙකාට ම “නෑ නික� නාම-රෑප ෙදකක් ෙන්
තිෙයන්ෙන්. රෑපය ෙමෙහම යි. නාමය ෙමෙහම යි. ෙ� නාමය
රෑපයට යි කියලා හිතනවා. එතෙකාට පුද්ගලභාවෙයන් සි තට
සිතන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.
පරණ හුරැවට ආෙයත් “ෙකෙනක්” කියලා සිහිෙවනවා. �න්
ෙකෙනක් කි�වාට, ෙකනා කියලා සිහිෙවන සිහිෙවන හැම
අරමුණක ම හැකි ප�මාණෙයන් පුද්ගලභාවයට හිත කියවන එක
නතරෙවලා හිත කියවන්න ෙනා �, ෙමන්න ෙ� නාම-රෑප ෙදකක්
තිෙයන්ෙන් කියන එක ෙ� ෙපන්නාපු ��යට සිහිකරවන්න.
සිහි කර කර, කර කර හි�ෙයාත් ‘සත්�-පුද්ගල ෙනා වන,
මමායනය කරන්න බැ� නාම-රෑප ධම�යක් තිෙයන්ෙන්’ කියන
එක එන්න එන්න මත�ෙවයි.
පුද්ගලයින්, සත්�යින් කියන හැඟී� �ක, �ෙකන් �ක, �ෙකන්
�ක ෙගෙවයි.
නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයන තැනක සත්�යින්-පුද්ගලයින් ඉන්නවා,
�වලා, පුතාලා, නෑදෑයින් ඉන්නවා, තමන් ඉන්නවා කියලා
ෙපෙනන, �ෙනන, හැෙඟන ම�ටමට යි ෙල�කය කියලා කි�ෙ�.
ඔය ��යට සිතන, කියන, කරන, කතාකරණ ම�ටමට කියනවා
ෙල�කික යි. ෙල�කය යි කියලා. ෙල�කය කියන්ෙන් �ක යි.
අපි ෙල�කෙය් ෙපෙනන, අ�මා-තාත්තා-�ව-පුතානංගී-මල්ලී-සෙහ�දරයා-මම කියලා හිතන ෙපෙනන
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තැනක නාම-රෑප කියලා ධම�තාවයක් තිෙයන්ෙන්
කියලා
ෙපෙනන-හිෙතන-�ෙනනකමට
යි
ෙල�ෙක�ත්තර කියලා කියන්ෙන්.
ෙල�කයාෙගන් එෙතර යි. ෙ� නාම-රෑප ෙදක �ව-පුතා-අ�මාතාත්තා-නංගී-මල්ලී කියලා �කලා බලලා හිතලා, අඬලා වැලැපි ලා
�ලාප�ලා බැ�� ඇතිකරගන්න පැවැත්ෙමන් �තර යි. එයා “නාමරෑප ෙදකක් තිෙයන්ෙන්”, කියලා බලන්න, බලන්න, බලන්න,
බලන්න ෙ� ශ�රය “මම-මම” කියන පැවැත්ෙමනුත්, “මෙග් �වපුතා-අ�මා-තාත්තා-නංගී-මල්ලී” කියන තව සත්�යින්-පුද්ග ලයින්
කියන සිය�ම සං� මනසිකාරයන්ෙගන් �ෙකන් �ක, �ෙකන්
�ක, �ෙකන් �ක, �ෙදනවා.
ෙකළවරට යන ෙකාට නාම-රෑප යි කියන ධම�තාවය �කලා
සත්�-පුද්ගල භාවෙය් සුඤ්ඤතාවය �ාත් �ාත් කරෙගන
සීතිභ�ෙතාස්� නි�බුෙතා - නිමවූෙය� සිසිල්වූෙය� කියලා
ෙල�කෙයන් එෙතරෙවනවා, ෙල�කයාෙග් සිය� �ෙකන්
එෙතරෙවනවා.
එතෙකාට ඒ සත්�-පුද්ගලභාවෙයන් �ක්��න මානසික පැවැත්ම
තිෙයන තැනකට ෙල�කය කි�වා න�, එබ� ෙල�කෙයන්
එෙතරෙවලා එබ� ෙල�කෙයන් �ෙදන්නට තිෙයන යත�ර තමයි
ෙ� නාම-රෑප ෙදකක් කියන නුවණ.
ඒක අරෙගන ෙගදර ගිහිල්ලා ලා�චුවකට �ලා, ඒ ලා�චුවටත්
යත�රක් �ලා �න්න ෙනෙවයි ෙ� යත�ර �න්ෙන්. ව�නවා න� අපි
ෙවන�ට කරන්ෙන් එෙහම ෙන්.
ෙහාඳට මතක තියාගන්න ෙ� යත�ර �න්ෙන් ෙ�ර අ�න්න යි.
ඒ අ�න ෙ�ර ෙකාෙහ් ද තිෙයන්ෙන් කියලා ෙවෙහෙසන්න
ෙනෙව යි. අපි කරන්ෙන් ෙමාකක් ද? ඒ යත�ර අරෙගන ගිහිල්ලා,
තව යත�රකින් ලා�චුවක් ඇරලා, ඒ ලා�චුවට �ලා, ඒකට යත�ර
�ලා, ඒ යත�ර අතට ගන්න එක යි. යත�රට ත් යත�රක් �නවා.
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නමුත් �න් එෙහම කරන්න ෙනෙවයි. ෙ�ක �න්ෙන් ෙ�රට, ෙ�ර
ඇරෙගන යන්න යි. ඒ කියන්ෙන් ෙල�කෙයන් එෙතරෙවන්න යි
යත�ර. ෙ� යත�ෙරන් �තරම ම යි, ඒ කියන්ෙන් ෙ� ��යට
ෙල�කෙයන් එෙතරෙවන පැත්ෙත් තිෙයන යත�රකින් �තරම ම යි
යන්න තිෙයන්ෙන්. අරමුණක් සිහිෙවන ෙකාට, පුද්ගලෙයක්ෙකෙනක්-සත්�ෙයක් කියලා සිත�
ී -කී�-කි�� කරවන පැත් ත
තමයි එක ෙ�රටුවක්. මාරයා �සින් තල්�කරනවා ඒ ෙ�රටුව ම.
එෙහම තල්� කරද්�, ඒ ෙ�රටුෙවන් යන්ෙන් නැත�ව -ඒෙකන්
ගිෙයාත් ෙල�කයට යි යන්ෙන්, ජරා-මරණයට යි යන්ෙන් - ඒ
ෙ�ෙරන් යන්ෙන් නැත�ව ෙල�කෙයන් එෙතරවන පැත් තට
ඇරෙගන යන්න �න්නු යත�රක් තමයි ඔය ෙමාකක් ද? ඒක
කරන්ෙන් ෙකාෙහාම ද? පුද්ගලෙයක්-සත්ත්වෙයක් කිය ලා
සිහිෙවන ෙකාට ම නාම-රෑප කියලා ධම�තා ෙදකක් තිෙයන්ෙන්
කියලා බලනවා. බලන එක හ�ගියා කියන්ෙන් ෙත්රැමක්
�නගන්ෙන් ෙකාෙහාම ද? පුද්ගලභාවයට හිතට කියවන්න
බැ�ෙවන්න ඕන. ෙකෙනක් කියලා හිෙතන ෙකාට ම “නෑ, එතැන
තිෙයන්ෙන් ෙමෙහම රෑපයක්. ෙමන්න ෙමෙහම යි හැ�ලා
තිෙයන්ෙන්. ෙමතැන නාම ධම� �කක්” කියලා ෙපන්නන ෙකාට
අර හිතන්න ආපු ��යට පුද්ගලභාවය �ගට ම හිතාෙගන යන්න
බැහැ.
ඔෙහාම පුද්ගලභාවයට එන සෑම අරමුණක් අරමුණක් ගාෙන් ම
පුද්ගලභාවයට හිතන්න ෙනා ෙදන ��යට “පුරාණ නාම-රෑප
ෙදකක් තිෙයන්ෙන්” කිය කියා ඇත්ත ම ෙපන්නන්න. ෙමාකක්
ෙවයි ද කියලා බලන්න. ඔය පින්වත�න් අ�ගමයක් ෙනා
ලැබුෙවාත්, නිවන් ෙනා �ක්ෙකාත් තමයි පු�මය.
ඊට පස්ෙස් ෙ� අහගත්ත දහ� �ක අරෙගන පැත්තකට තියලා,
ෙහාඳට බණ ඇහුවා සි�ත් ගත්තා. හැබැයි, ෙගදර ගිහිල්ලා ෙවන�
වාෙග් ම සත්�යින් ගැන, පුද්ගලයින් ගැන ෙතාර ෙත�ං�යක්
නැත�ව හිත හිතා ඉන්නවා. ඒ හිතන එක වළක්වන්න කිසිවක්
ඇරෙගන ඇ�ල්ලා නැහැ ෙප�යට සිල් ගන්න ගියාට. �ණ
ද�ශනයක්වත් සිහියක්වත් අරෙගන ඇ�ල්ලා නැතින� ෙ� සිල්
ගැනීම පලක් ෙ� ද? නැහැ. අරෙගන වැඩක් ෙ� ද? නැහැ.
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ෙවන� වාෙග් ම සිත සිතා පුද්ගලභාවයක ඉන්නවා න�,
ෙකෙනක් නිවන් �ක්ෙකාත්, අහපු බණ නිසා නිවන් �ක්ෙකාත්
තමා පු�මය. ආරණ�යට ආෙ�, බණ ඇහුෙ� නික� ෙනෙවයි
ෙගදර ෙ�ෙ� � �වත්ෙවන්න යමක් අරෙගන යන්න යි.
ගියාට පස්ෙස් ෙවන� වෙග්, උන්න ගිය ෙවලාෙ� ඉඳන් හිත
ඇත�ෙළන් කතාව පටන්ගන්නවා. පුද්ගලයින් ගැන, සත්�යින්
ගැන, අල්ලාපු ෙගදර නංගී ගැන, අසවල් ෙකනා ගැන, ඔෙහාම
පටන්ගන්න ෙකාට ඒ ��ෙය් කතාවට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත�ව
ආන්න අර අහගත්ත ධම�ෙයන්, ඉෙගනගත් ත නුවණ භා�තා
කරන්න. එතෙකාට යි ෙල�කය සන්සිෙඳන්ෙන්. ෙල�කෙයන්
එෙතරෙවන්ෙන්.
ෙකා�චර බණ ඇහුවත්, අහගත්ත ෙද් ��තයට එකත�කරගන්ෙන්
නැතින�, ඔය පින්වත�න්ෙග් ෙකෙලස් නිෙවන්ෙන් නැහැ. අද
අපට ෙවලා තිෙයන්ෙන් ඒක යි. අද අපි ඕනෑම තැනකින් බණ
ඇහුෙවාත් අන්තිමට ෙ� ෙපන්නන්ෙන් එක උත්තරයක්. අපි ද�
නැතිකම යි, නුවණ නැතිකම යි තිෙයන්ෙන්. අපට හිෙ තන්ෙන්
ෙබාෙහ� ධම�ෙද්ශනා තිෙයයි වාෙග යි. නමුත් ඕනෑම තැනකින්
ෙපන්නන්ෙන් එක අ�ථයක්. ෙ� �පාක නාමරෑප ෙදෙක්
ශ�න�තාවය යි.
�න් ඔන්න මම නාම-රෑප ඇයි කියලා ඇහුවා. අහෙගන ෙගදර
ගියා. ෙවන� ��යට ම ෙතාරෙත�ං�යක් නැත�ව, සත්�යින් ගැන,
පුද්ගලයින් ගැන, ලමයින් ගැන හිතනවා, හිතනවා, හිතනවා.
හැබැයි ඒ හිතන ගතිය අඩුෙවන්න ෙ� හිතන ගති �ක
ෙයා�ගන්ෙන් නැහැ. ෙ�ක අහලා පැත්තක. සි�ත් ගත්තා. බණත්
ඇහුවා. ෙවන� ��යට ම හිතනවා. අඩුවක් නැහැ. හැබැයි ඉතින්
කාලයක් යන ෙකාට ෙකෙලස් ෙග�ලාත් නැහැ. පුද්ගලභාවය
සි�ලාත් නැහැ. �ක ෙග�ලාත් නැහැ. ෙවන� වාෙග් ම යි ��තයට
�ක.
එතැන බණ හ� නැහැ. ඒ හින්� නිවන් �ක්ෙක් නැහැ ෙන්. තව
තැනකට යනවා. එතැන ගියහම උගන්නනවා �ත්ත-ෛචතසික රෑප කියලා ධම�තාවයක් තිෙයයි කියලා. �න් අරක ම තව �කක්
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ෙක� කරළා ෙවන ��යකට ෙපන්නනවා. ෙහාඳට �ත්ත
කියන්ෙන් ෙමාකක් ද? ෛචතසික කියන්ෙන් ෙමාකක් ද? රෑප
කියන්ෙන් ෙමාකක් ද? ෙහාඳට කනත් නවලා අහගන්නවා.
අහෙගන ඉෙගන ගත්තා.
හා ඒකත් පැත්තකින් තියලා ෙගදර ගිහිල්ලා ෙතාරෙත�ං�යක්
නැත�ව ෙවන� වාෙග් ම පුද්ගලභාවෙයන් කතා කර කර, කතා කර
කර ඉන්නවා. ආෙය ඒකට චු�ටක්වත් ඉෙගනගත්ත ෙද්
උදවුකරගන්ෙන් නැහැ. නංගී ගැන, අක්කා ගැන, කමනී ගැන,
රා� ගැන, ඔ�වා ඉතින් හිත හිතා, හිත හිතා ඉන්නවා. (ෙමතැන
ඉන්නවා ද කියලා දන්ෙනත් නැහැ. මම ඔය කියන න� තිෙයන
පි�ස.) එතෙකාට හිත හිතා ඉන්නවා. ෙපා� කාලෙය් හැ�,
තමන්ට බැනපුවා, ගහපුවා, ෙහාඳ කියපුවා, කැමැත්ත ඇතිවුණා,
අකැමැත්ත ඇතිවුණා ��යට පුද්ගලභාවෙයන් හිත හිතා, හිත හිතා
ඉන්නවා. �ක ෙග�ලා නැහැ. ෙකෙලස් ෙග�ලා නැහැ. ෙවෙහස
ෙග�ලා නැහැ.
ඒ බණ �කත් හ� නැහැ. එතැන ධම�ය හ� නැහැ. එතැන බණ
ෙහාඳයි න� රහත් ෙවන්න එපායැ. නිවන් දකින්න එපායැ. නිවන්
දකින්න බැ�වුණා. ඒ බණ හ� නැහැ.
තව
තැනකට
යනවා.
ගියාම
එතැන
උගන්නනවා,
පඤ්චඋපා�නස්ක�ධයක් තිෙයන්ෙන්. රෑප-ෙ�දනා-සං�-සංඛාර��න කියන ස්ක�ධ පඤ්චකයත්, රෑපය කියන්ෙන් ෙමෙහම
ෙ�දනා යි... �න් එකින් එක ෙවන්කරලා. අතන නාම-රෑප කියලා
ෙපන්නුවා. ඒක ෙබදලා �ත්ත-ෛචතසික කියලා ෙමතැන
ෙපන්නුවා. ෙමතැන එක පහක් ෙකාට ෙපන්නුවා. ෙහාඳට
අහගත්තා. රෑපය කියන්ෙන් ෙමාකක් ද? ෙ�දනාව, සං�ව,
සංඛාරය, �ඤ්�ණය- ඒවාෙය් තිෙයන්ෙන් ෙමානවා ද?
අහගත්තා ෙහාඳට. ඒකත් තියාෙගන ෙගදර ගියා. ෙවන� ��යට ම
ලමයි ගැන, දරැවන් ගැන, දරැවන්ෙග් වැඩකටයුත� ගැන,
නෑදෑයින්, යා� �ත�යින් ගැන හිත ෙකළවරක් නැත�ව හිතනවා.
ෙහාඳට සතිය යි ඉතින.් ෙ� ඉෙගනගත්ත එක. ෙවන ම
�වත්ෙවන එක අපි ෙවනවා.
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අෙන් කාලයක් යන ෙකාට �ක චු�ටක්වත් ෙග�ලා නැහැ.
පුද්ගලභාවය හි�ලාවත් නැහැ. හැඟී� එෙහම ම යි. ඒ කියන්ෙන්
බණ ඇහැ�වාට චු�ටක්වත් ෙකෙලස් ෙග�ලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන්
එතැන ද�ශණෙය් අඩුවක් ඇති. ද�ශණය හ�ගියා න� මෙග්
ෙකෙලස් ෙගෙවන්න එපායැ.
ඒ උත්තර එකත් හ�යන්ෙන් නැහැ. තව තැනකට යනවා. ෙ�
සිය� සංස්කාරෙය� අනිත� යි. නැතින� ෙ� රෑප-ෙ�දනා-සං�සංස්කාර-�ඤ්�ණ කියන්ෙන් අනිත� යි කියලා උගන්නනවා.
ඉෙගනෙගන ආවා. අර ��යට ම හිතනවා. නැතින� ස්ක�ධෙය�
�ක යි, අනාත්ම යි. ෙ� ��යට, ෙමාන ��යකට හ� බණ අහන්න
හ�බවුනහම කියන්ෙන් �පාක නාමරෑප ෙදෙක් ශ�න�තාවය යි.
අහගන්නවා. ෙ�ක අහගන්ෙන් ෙමාකට ද? ෙල�කෙයන් �ෙදන්න
යි. �ෙකන් �ෙදන්න යි. නමුත් ඒක පැත්තකින් ති�බා. ෙවන�
��යට ම �වත්ෙවනවා.
ඉතින් අදත් හවස ෙගදර ගිහිල්ලා ඒ වැෙ�ම කරන්න ඕන
හැබැයි. ෙ� නාම-රෑප ෙදක ගැන මම ෙහාඳට ඉගැන්නුවා, කිය ලා
�න්නා. ෙ�ක ෙහාඳට අහන්න ඕන �න්. ෙහාඳට ඇහු�ක� �ලා,
ෙහාඳට කල්පනා කරලා �නෙගන ෙගදර ගිහිල්ලා, ෙ�ක ෙහාඳට
පෙරස්ස� කරලා ෙප��යක �ලා, ෙප��යටත් යත�රක් �ලා තිය ලා
ෙවන� ��යට දරැවන් ගැන, මුනුබුරන් ගැන, නෑදෑයින,් යා�
�ත�යින් ගැන ෙහාඳට හිත හිතා ඉන්න ඕන. එතෙකාට �ක
ෙගෙවයි.
ෙමාකක් ද �න් අෙප් බලාෙපාෙරාත්ත�ව? ෙමාකක් ද ෙ�?
“හාමු�රැවන් හ�, තව ෙකෙනක් හ� අෙප් කන ෙහ්�ලා ෙස�වාන්
ෙවනක� ම කියපන් බණ” කියන තැනක යි ඉන්ෙන්. අපට න�
කරන්න බැහැ. “අපව රහත්ෙවන තැන දක්වා ම කව� හ� දවසක
ෙකෙලස් ගහලා යන්න, ෙහ්�ලා යන්න ෙහාඳ වත�ර පාරක් වෙග්
ෙහාඳ බණක් එයි. තවම ෙ� අහපු ඒවායින් න�, අහගත්ත
ඒවායින් න� ෙකෙලස් ෙහ්�ලා යන්න බණක් ආෙ� නැහැ”
කියලා අනුන්ට බාර �ලා තිෙයයි,
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“ෙමන්න කන. �පන් ෙස�වාන් කරවලා!” එෙහම ෙනෙවයි ද
කරන්ෙන්? ෙ� බණ අහන එෙක් ෙත්රැම ෙමතැන ඉන්න අය තව
තැනක හ� ෙස�වාන් ෙවනක� බණ අහනවා. සක�ගා� ෙවනක�.
ඕක ෙනෙවයි, පින්වත�නි ෙහාඳට ෙත්රැ� ගන්න බු�රජාණන්
වහන්ෙස් ධම� ෙද්ශනා කළත්, ෙ� ෙකෙලස් ෙග�ලා යන්න බණ
කියන්ෙන් නැහැ. අප ත�ළින් ම ෙකෙලස් උපදන උපාය කටයු ත�
යි. ඒකට කල�ාන �ත� ඇසුර, සද්ධම� ශ�වණෙයන් උපකාරයක්
ලැෙබයි. ඔය පින්වත�න් බුද�
් මත් වුණා න�, ධම� ෙද්ශනා සීයක්
ඇහුවා න�, ධම� ෙද්ශනා සීයක් නැහැ. සීය ම එක අ�ථය යි ඔය
පින්වත�න්ට කියලා තිෙයන්ෙන්.
ෙමාකක් ද කියන්ෙන්? ෙමන්න ෙ� අ�ථය යි: නාම-රෑප ෙදකක්
තිෙයන්ෙන් කියලා කි�වා න�, නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයන් ෙන්
කියලා කි�ෙ� ෙමාකක් ද? අනාත්ම යි කියන එක ෙන් ද? ටක්
ගාලා අ�ථෙය් පිහිටාගන්න. අනාත්ම යි කියන්ෙන්? ආත්ම ��යට
හිතන්න එපා. ආත්ම ��යට බලන්න එපා කියන එක ෙන් ද?
නාම-රෑප යි කියලා කි�ෙ� අනාත්ම යි කියන එක ෙන් ද කිය ලා
�න්ෙන්? රෑපය අනාත්ම යි කියන එෙකන් කි�ෙ� ඒ ��යට
ආත්ම ��යට බලන එක වැ�� යි. ආත්ම ��යට බලන එක
නවත්වාගන්න �න්න ප��ඩය ෙන් ද කියලා ��කව
උත්තරයක් ගත්තා න� ෙගදර ඉඳලා ආපු ��යට සිත කියවන
ගාෙන්, ෙ� අහගත්ත ප��ඩය ඉ��පත් කළා න� රහත්ෙවලා ත්
ඉවර යි.
බු�රජාණන් වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් ෙබාෙහ� ධම� ෙද්ශනා
ඕනෑවුෙණ් නැහැ. සරල බණ පදයක් ඇති. රහත් ෙවනවා. අද
ෙකා�චර බණ ඇහුවාත් රහත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? වචනයක
අ�ථය දකින්න තිෙයන අද�කම යි. වචනයක ෙකළවර ගන්නට
ෙනා හැකියාව යි. රෑපය සතරමහාධාත� යි, කන ෙබාන
ආහාරෙයන් හැ�ලා තිෙයන්ෙන් කියන වචනය ෙහාඳට ම
ප�මාණවත් බු�රජාණන් වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් අ�හත්වයට ම.
ෙවන ෙමාක�ත් ඕනෑ නැහැ. සිය�ම ෙකෙලස් නසලා අ�හත්ව යට
ම පත්ෙවන්න ඒ වචනය ඇති.
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අද එෙහම ෙනෙවයි. ස්ක�ධ-ධාත�-ආයතන-ඉ��ය ෙබදලා ෙබදලා
ෙබදලා සලාද ෙවන ��යට හදලා �න්නත් අහනවා. එ�චර යි.
ඇයි ඒ ෙවනස? එ� ෙහාඳට හිතනවා. අද හිතන්ෙන් නැහැ.
වචනෙය් අ�ථය දන්ෙන් නැහැ. හැම රෑපයක් ම සතරමහාධාත� යි,
උපා�ය රෑප යි කියලා ෙපන්නුවා න� එ�, මහාභ�තයි කියාපු
ගමන් ම එ� නුවණ යි කියලා කියන්ෙන්, ‘‘මහාභ�ත යි කිය ලා
කි�ෙ� රෑපය අනාත්ම යි කියන එක ෙන් ද’’ කියලා ��කව
තමන් හිතලා.
රෑපය අනාත්ම යි කියන එෙකන් හිත�ෙ� ඒක ආත්ම ��යට
බලන්න එපා කියන එක ෙන් ද?
ආත්ම ��යට බලන්න එපා කි�ෙ� ඇයි? එතෙකාට �ක එන හින් �
ෙන් ද? ආත්ම ��යට බැ�ෙවාත් �ක ඇතිෙවනවා. ආත්ම ��යට
ෙපෙනන්ෙන් අනාත්ම බව ෙනා ෙපෙනන තාක් කියලා, පඨ�
කියන වචනය ඇහුෙන්. පඨ� සතරමහාධාත� යි කි�ෙ�.
සතරමහාධාත�යි කි�ෙ� අනාත්ම යි කියන එක ෙන් ද?
අනාත්ම යි කි�ෙ� ආත්ම බලන්න එපා කියන එක ෙන් ද?
අනාත්ම බලන්න එපා කි�ෙ� එෙහම බලනෙකාට �ක එනවා ෙන්
ද?
�ක ෙනා එන්න න� ආත්මව ෙනා බලන්න ඕන. ආත්මව ෙනා
බලන්න න� අනාත්මෙයන් �ක්ක යුත�යි කියන එක ෙන් ද ෙ�
කි�ෙ� කියලා.
පඨ� කියන වචනය ඇෙහන ෙකාට ම චත�රාය� සත�ය අවෙබ�ධ
ෙවලා. �කත් �කලා, �ක ඇතිෙව�� ෙහ්ත�වත් �කලා. ෙ� ෙහ් ත�ව
නැතිවුෙණාත් �ක නැතිෙවනවා කියන එක එෙහන� මම ෙ�
පඨ� ධාත� සං�ව සතරමහාධාත� යි කියලා ෙමෙනහි කරන්න ඕන
කි�වා. එක වචනය අහන ෙකාට ම චත�රාය� සත�ය අවෙබ�ධ
කරගන්න තර� තමන්ව ෙගනියන්න තමන් ද� යි.
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අද පඨ� කි�වහම පඨ�. අර සෙතක් ෙගාම ෙබ�ටක් ගැහුවහම
ඩක් ගාලා වැටුනහම වැටුනා ම වෙග් පඨ� කි�ව න� පඨ� ම
තමයි. සතරමහාධාත� යි කි�වහම සතරමහාධාත� ම තමයි.
අ�යක්වත් ෙහාල්ලන්ෙන් නැහැ. හාමු�රැවන් ම නැතින� බණ
කියන ෙකනා ම “උස්සපන් උත�රැ කක�ල තියාපන් එහා
පැත්ෙතන්” කියලා වෙග් ඇයි සතරමහාධාත� යි කි�ෙ� කිය ලා
ආයි ඉත�රැ එකත් හිතවන්න ඕන. ඇයි එෙහම හිත�ෙ� කියන
එකත් හිතවන්න ඕන.
එ� නිවන් දකින්නත් අද නිවන් ෙනා දකින්නත් ෙහ්ත�ව ඒක
�සක, අෙප් අද�කම �සක බණ පදෙය් අඩුෙව�ච ෙහම
ෙනෙවයි. බණ මහා රාශියක් එපා. බු�රජාණන් වහන් ෙස්ෙග්
කාලෙය් නිවන් දකින්නට ෙ� රෑපය සතරමහාධාත� යි කියන එක
ම වචනය ෙහාඳට ම ප�මාණවත්.
ඉත�රැ �ක අරන් යනවා එයා තනියම. ෙකාෙහාම ද? ඇයි
සතරමහාධාත� කියලා කි�ෙ�? ක�මන අ�ථයක් සඳහා ද? ෙ�ෙකන්
ෙපන්නුෙ� හැම රෑපයක් ම අනාත්ම යි කියන එක ෙන් ද කියලා
ටක් ගාලා අල්ලාගත්තා.
රෑප අනාත්ම යි න�, ඒෙකන් කි�ෙ� ආත්මව හිතන්න එපා
කියන එක ෙන් ද මට ෙ� කියන්ෙන්.
ඇයි මට ආත්මව හිතන්න එපා කියන්ෙන්? එතෙකාට
ආත්මභාවවලට �ක එන හින්� ෙන් ද කියලා ටක් ගාලා අ�ථය
ගන්නවා. බලන්න ඒ වචනෙයන් ම එයා �කත් �ක ඇති�මත්
ෙදක ගත්ත හැ�.
�ක නැතිෙවන්න න� ආත්මව බලන්න එපා. එෙහම න� ෙ�
අනාත්මය බලන්න කියන එක ෙන් ද ෙ� කියන්ෙන්? කි�වා,
�ක්ඛනිෙර�ධගා�� ප�තිප�ව. සත්�-පුද්ගලභාවයට සිහිෙවන
හැම අරමුණක් ගාෙන් ම නැහැ.
මට පුද්ගලභාවය සිහිවුණ ත්
රෑපය අනාත්ම ෙවන්න අර අ�ථය සිහිෙවනවා. සතරමහාධාත�ව
ම යි. ආෙය සතරමහාධාත�ව තිෙයනවා. මම බලන පුද්ගලයාෙග්
ඇෙඟ් සතරමහාධාත�ව තිෙයනවා ෙනෙවයි. අපි �න් ෙකා�චර
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ෙකෙල්ස ද කියනවා න� අපි ඉතින් ෙකෙනක් කියලා බලන
පුද්ගලයාෙග් ඇඟ හැ�ලා තිෙයන්ෙන් සතරමහාධාත�ෙවන් ෙන්
කියලා තව ෙකෙනක් ෙග් අතිධාවනය කරනවා. පුද්ගලෙයක්
කියලා බලන පුද්ගලයා හැ�ලා තිෙයන්ෙන් පුද්ගලයාෙග් ඇෙඟ්
තිෙයන සතරමහාධාත�ව ෙනෙවයි. පුද්ගලභාවය ෙගවාගන්න යි, ඒ
රෑපය පුද්ගලෙයක් කියලා සත්�ෙයක් කියලා ෙනා දකින්න යි
ෙ� ධාත� තණ්හාව. තව, පුද්ගලයා ඇත�ෙළ් සත්�ෙයක් කිය ලා
දකිනවා කියන්ෙන් ප�පංචය ඇත�ෙළ් ප�පංචයක්.
ෙහාඳට මතක තබාගන්න, ෙ� නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයන්ෙන්
කියලා ඉගැන්නුවා කියන්ෙන් ෙමාකක් ද? අනාත්ම යි කියන එක
යි.
අනාත්ම යි කියලා කි�ෙ� ෙමාකක් ද? මමායනය කරන්න එපා
කියන එක යි.
ඇයි මමායනය කරන්න එපා කි�ෙ�? �ක එනවා කියන එක යි.
�කට ෙහ්ත�ව ෙමාකක් ද? මමායනය කරණ එක යි.
මමායනය කෙළ් ඇයි? අනාත්මය ෙනා දන්නා එක යි. අනාත්මය
කියන්ෙන් නාම-රෑප ෙදකක් කියන එක ෙනා දන්නා එක යි
කියන �ක ��කව ගන්නවා එයා.
ඔවුන් චත�රාය� සත�ය තමයි එක පැත්තකින් කතා කෙළ්. එ�
නිවන් දකින එක යි, අද ෙනා දකිනවා යි කියන ෙවනස. අද,
�නුත් ෙ� නාම-රෑප ෙදක අහලා පැත්තකින් තියලා ෙගදර
ගිහිල්ලා ෙවන� ��යට ම පුද්ගලභාවෙයන් හිත හිතා ඉන්න.
අනීවාය�ෙයන් ෙහට තව ධම� ෙද්ශනාවක් ඕනෑෙවයි ම යි.
එතැනිනුත් අහන්න. අහලා, ඒ �කත් අහලා තියලා ෙගදර ෙවන�
��යට ම �වත් ෙවන්න. ඔය ෙගාල්ලන්ෙග් ෙ� ��තෙය්
ෙනෙවයි, ෛමත�ී බු�රජාණන් වහන්ෙස් පහළවුණත්, ඔය �ක ම
යි ඔය ඇත්තන් එ�ටත් කරන්ෙන්.
වචනයක අ�ථය පිහිටුවාගන්න. ෙ� කරන්ෙන් ෙමාකක් ද කියලා
බලන්න. ෙ� තමන්ෙග් ��තය �ෙකන් මුදවාගන්න උපෙද්ශය යි
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ෙ� ධම�ය කියලා හ�බෙවන්ෙන්. ඒක ��තෙය් ෙයා�ගන්න. ආෙය
ෙ� සිල්ගන්න, භාවනා කරන්න කැෙල්ට, ආරණ�යට ම එන්න
ෙනෙවයි. කැෙල්ට ආරණ�යට ආපු ෙවලාෙ� �වත්ෙවන ��තෙය්
�ක ෙගෙවන ��යට �වත්ෙවන්න හ�ගන්න යි උපෙද්ශ ෙදන්ෙන්.
ඉතින් ඔය �ක තමයි මට ෙපන්නන්න තිෙයන්ෙන්. එක ෙදයක්
�තරක් මතක් කරන්න�. මම ෙනෙවයි, බු�රජාණන් වහන්ෙස් ම
යි ෙද්ශනා කරන්ෙන්
�ක්ඛ සත�ය : දකින්නත් පු�වන්, අහන්නත් පු�වන්, නාසයට,
�වට, ශ�රයට �ෙනන්නත් පු�වන්, හිතට �නගන්නත් පු�වන්
��යට යි තිෙයන්ෙන්.
සමුදය සත�ය : �ක ඇතිකරණ ෙහ්ත�ව. ඇෙසන් බලලා ගන්න
බැහැ. කෙනන් අහලා ගන්න බැහැ. නාසෙයන් ගන්න බැහැ.
මෙන�මෙයන් ම යි එය සිහිකරගතයුත්ෙත්. ඇෙසන් ෙපෙනන ෙද්
අරභයා මෙන�මෙයන් උපදවාගන්න ෙවනවා �සක, ෙපෙනන ෙද්
නිසා ඉෙ� එන්ෙන් නැහැ. ඇෙසන ෙද්ට සිෙතන් උපදවාගන්න
ෙවනවා �සක තණ්හාව හා ෙහාඳයි කියලා, ඇෙසන ෙදයින්
තණ්හාව එන්ෙන් නැහැ. ෙත්ෙරනවා ෙන් ද? ඒ වාෙග් ම නාසය
�ව ශ�රෙයන් තණ්හාව එන්ෙන් නැහැ. ඒක �ඤ්�ත යි.
නිෙර�ධ සත�ය : දකින ෙද් නිසා නිෙර�ධය එන්ෙන් නැහැ. දකින
ෙද් අරභයා නුව�න් �ාත් �ාත් කරගන්න ෙවනවා. ඇෙහන ෙද්
නිසා එන්ෙන් නැහැ. න ��ඨ, න සුත, න මුත. ෙපෙනන ෙද්,
ඇෙසන ෙද්, �ෙනන ෙදයින් එන්ෙන් නැහැ.
මාග� සත�ය : මා�ගය. න ��ඨ, න සුත, න මුත. �ඤ්�ත යි.
නිවන් මග කව�වත් �කලා ගන්න බැහැ. ෙමෙහම ෙපෙනන
ෙකාට ම නිවන් මග අෙප් අතට ඉෙ� න්ෙන් නැහැ. ඇෙසන ෙද්,
ෙ� කතාකරණ වචනයකින් ඔබට නිවන් මග උප�න්ෙන් නැහැ.
න ��ඨ උප�න්ෙන් නැහැ. න සුත උප�න්ෙන් නැහැ. නාසය-�වශ�රයට නිවන් මග උප�න්ෙන් නැහැ. �ඤ්�ත යි. නුව�න්
ගන්න ඕන.
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ඔය පින්වත�න්ට නිවන් මග උපදවාගන්න උපෙද්ශනයක් �තර යි
හැම�ම ලැෙබන්ෙන්. නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයන්ෙන් කිය ලා
ෙපන්නන්න පු�වන්. ��කව, චත�රාය� සත�ය අවෙබ�ධ ෙවන
තැන දක්වා ම තමන් අරෙගන එන්න ඕන. එ� කෙළ් ඒක යි. අද
ඔය ඇත්තන්ට බැ� නිසා අද අපට ෙවනවා කියලා ෙදන්න.
ෙමාකද, ඇත්තට ම �චාරශීලිකමයි අෙප් අඩු.
එ� උපතිස්ස ෙක�ලිත ප�බ�ාජක ෙදන්නාට ‘සසර �ක යි, �ෙකන්
එෙතරෙවන මාග�යක් ෙසායන්න ඕෙන්’ කියන තැනට නුවණ
තිබුනා. ඒ ෙගාල්ලන්ට මාග�ය �තර යි අඩු. ලැබුණ ගමන් ම
අතරමග.
අද �ෙකන් එෙතරෙවන මාග�ය �තරක් ෙනෙවයි ‘උඹලාට ��තය
�ක යි, උඹලා ඉන්ෙන් �ෙක් ෙන් ද’ කියලා �ක ත් කියලා ෙදන්න
ඕන. �කත් කියලා �ලා, ‘ෙ� �ෙකන් ඉන්න ෙහාඳ නැහැ’ කියලාත්
කියලා �ලා, ‘ඒ හින�් එෙතරෙවන්න කැමැතිෙවන්න’ කියලා
බෙලන් කැමැති කරවලා ඉවරෙවලා එපාය කියලා ඔය ඇත්තන්
කියනවා. ඒක යි තිෙයන ප�ශ්නය.
ෙකලින් ම �ෙක් කලකිරැණු ෙකනාට මාග�ය ගැන කියන්න ඒ
තර� අපහසු නැහැ. ඉක්මණට කියනවා. �න් අද එෙතරෙවන
පැත්ෙත් මාග�ය කියලා ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඉන්න තැන �ක යි.
ඒක ෙහාඳ නැහැ. ඒ හින්� යන්න කැමැතිෙවන්න කියලා, ඉන්ෙන්
�කක යි කියලා කියලා ෙදන්නත් ෙවනවා. �ලා ඉවරෙවලා
නිස්සරණයට කියන්න ෙවනවා. ඊට පස්ෙස් යි මග කියන්න ෙවලා
තිෙයන්ෙන්.
ඒ වාෙග් බණ පදයක් කියන ෙකාට, කියලා ෙදන ෙකාට ඒක
ඇහුෙවාත් ෙබාෙහ� ෙබාෙහ� වචන පසුපස යන්න හුරැෙවන්න
එපා. ෙක� වචන කියපුවහම අ�ථය පිහිටුවාගන්න උත්සාහවත්
ෙවන්න. ඒ හින්� මම දන්නවා ඔය පින්වත�න් ෙමතැන ඉන්න
කවුරැ හ� ද� න�, ෙ� කියලා �න්නු �ක ෙහාඳට ම ඇති
රහත්ඵලයට පත්ෙවන්න. සා� කි�වාට න� වැඩක් නැහැ. සා�
කියන්න ෙවන්ෙන් අහපු �කට ෙනෙවයි, කරණ �කට යි. ඔය
ඇත්තන් කරනවා න� ඒකට සා� කියන්න සු�සු යි. අහන්ෙන්
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නැතින� ඉතින් ඒෙක් වැඩක් නැහැ ෙන්. ෙප�ටගෙ� �ල තිෙයන
යත�රක් ෙන්.
ඒ නිසා ෙහාඳට මතක තබාගන්න, ෙ� බණපදය මම අද කියලා
�න්ෙන් අහලා ෙප��ෙය් �ලා, ෙලාක් කරලා යත�ර ඉෙන්
ගහෙගන හාල් �ක ගරන්න, වළන් පිඟන් �ක ෙහ�දන්න, ෙර�
ෙහ�දන්න න� ෙනෙවයි. එබ� ෙද් කර�න් �ක අනුව යන
ෙල�කෙයන් ��ම සඳහා යි ෙ� බණ.
ඒ කියන්ෙන් සිත සත්�-පුද්ගලභාවයට සිහිෙවන වාරයක් ගාෙන්
පු�වන්තර� සිහිපත් කරගන්න පුද්ගලභාවයට සිත කියවන්න
ෙනා �, පුද්ගලභාවෙයන් සිතන එක නතරකරගන්න
පුද්ගලභාවයට ෙපෙනන තැන නාම-රෑපයි කියලා සිහිකරවන්න
ඕෙන්. ඒක යි ෙ� යත�ර කියලා ෙපන්නන්න ඕෙන්.
අමතකෙවලා පුද්ගලභාවයට සිහිකරෙගන යනවා. ඒ ෙවලාෙ� ම
ආයිත් මතක් ෙවනවා. “නෑ නෑ ඒක වැ��මක්.” ආපසු හ�ෙගන
හ�ෙගන යනවා. ආෙයත් අමතකෙවලා “ෙකෙනක්-පුද්ගලෙයක්”
කියලා සිහිෙවනවා. “නෑ පුද්ගලභාවෙයන් සිහිකරපු එක වැ�� යි.
මල්ලි කියලා සිහිවුණා. ඒ සිහිෙව�� අරමුණ තමයි. නෑ. එතැනත්
කන ෙබාන ආහාරෙයන් හැ�ණු ෙ� ෙ� ෙ� වෙග් ෙකාටස්
�කක්”. අර වෙග් ගලවලා �ම ම �න්න. ෙකස්-ෙලා�-නිය-දත්
�ක ගලවලා, ෙ� රෑපය යි. ෙ� �ත්ත-ෛචතසිකයට උපකාර
ෙවලා ෙමබ� ෙදයක් ෙන් ද තිෙයන්ෙන්.
ඊට පස්ෙස් ඔය ��යට සිහිෙව�� කිහිපෙදනා ම සිහිකරනවා.
ආෙයත් වැඩකටයුත� කරනවා. නැතින� සති නි�ත්ෙත් ඉන්නවා.
අමතකෙවලා න� ආෙයත් මතක් කරනවා. අමතකෙවලා න�
ආෙයත් මතක් කරනවා. සිත පුද්ගලභාවයට සිහිකරනවා. තමන්
පි�පස්ෙසන් හ�ෙගන, හ�ෙගන යනවා. ඔෙහාම ඔෙහාම ඔෙහාම
ඔෙහාම කරෙගන යන ෙකාට පුද්ගලභාවයට සිහිෙවනවාත් එක්ක
ම නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයන්ෙන් කියලා සිහිෙවන ම�ටමත් ෙදක
සමාන ෙවයි.
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ඊට පස්ෙස් කාලයක් යනවා, නාම-රෑප ෙදකක් තිෙයන්ෙන් කියන
නුව�න් ම සිහක
ි රන්න පු�වන් කාලයක්. ඇෙලන් ෙන්
ගැෙටන්ෙන් නැත�ව.
ඉතින් ඒ ��යට තමයි ෙ� ෙල�කෙයන් එෙතරෙවන්න
තිෙයන්ෙන්. ඒ සඳහා යි ෙ� ෙද්ශනාව. ඒක තමන්ෙග් ��තයට
එකත� කරගන්න. එකත�කරෙගන �ෙකන් �ෙදන්න උත්සාහවත්
ෙවන්න. හැබැයි ��තයට තිෙයන �ක නැතිෙවන ��යට,
ෙකෙලස් ෙහ්�ලා යන �ශාල වත�ර පාරක් වාෙග් ෙද්ශනාවක් එන
ක� බලාෙගන ඉන්නවා න� කව�වත් �ෙකන් �ෙදන්න ෙවන්ෙන්
නැහැ. එෙහම ෙද්ශනාවන් නෑ කියන එකත් මතක් කරළා ෙ� චූ�
පදෙය් වුණත් අ�ථය පිහිටුවාෙගන �ක ෙගවාගන්න උත්සාහවත්
ෙවන්න. ඒ සඳහා ෙ� ෙද්ශනාව ෙහ්ත� උපනිශ�ය ම ෙ�වා කියලා
සා� කියන්න.
ආකාස�ඨාච....
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ෙ� නාම-රෑප ෙදක ගැන දන්නා වූ
නුවණ කියන්ෙන් නිවෙන් යත�ර යි.
�න් අද ඉඳලා මම ඔය ඇත්තන්ට යත�ර, යත�ර ෙදනවා. ෙ� යත�ර
ෙල�කෙයන් එෙතරෙවන්න යි. ඔය ඇත්තන් ජරා-මරණ-ෙස�කප�ෙද්ව-�ක්-ෙ��නස්-නින්�-අපහාස-ඇනු�-බැනු�-තාඩන-පීඩන
කියන සිය� �ෙකන් යුක්කෙවලා, පී�තෙවලා, ��කිලා, හැම
ෙවලාෙ� ම �හයකින් ඉන්න ෙ� �ක නමැති වටපිටාෙවන් ��ලා
මාරයාෙග් ඇස් වහලා ෙහාරන් පැනලා යන්න තිෙයන යත�ර යි.
ඕක නැතිකරගන්න එපා. කාටවත් ෙදන්නත් එපා. හසුෙවන
තැනක තියන්නත් එපා.
ඕක ෙහාෙරන් භා�තා කරන්න, මාර පි�සට. ම�ඡු මාර, ක්ෙල්ශ
මාර, අභිසංස්කාර මාර කියලා ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, කැමැත් ත,
අකැමැත්ත,
කැමැත්ත-අකැමැත්ත ඇතිෙවන ��යට අරමුණු
හිතවලා, ඒකට කැමැත්ත ඇතිකරවලා, අකැමැත්ත ඇතිකරවලා
ෙතාර ෙත�ං�යක් නැත�ව සිතීම-කී�-කරවලා, කරවලා ෙ� නාමරෑප ෙදෙක් බඳවලා තියාගන්න තමයි මාරයාෙග් පි�ස හදන්ෙන්.
ක්ෙල්ශ මාරයා.
එෙහම පුද්ගලෙයක් සිහිකරලා, එෙහම ඇලී�-බැ�� ෙදක
ඇතිකරලා ෙ� නාම-රෑප ෙදෙක් බඳවලා ඔය ඇත්තන්ව �ක කරා
ෙගනයන්න එයාට කැමැති ෙස් කරන්න ඉඩ ෙනා ෙදන ��යට
ඔය ඇත්තන් ෙ� යත�ෙරන් ෙහ�න් ෙ� ෙ�ර ඇරෙගන පනිනවා.
ෙකෙනක් කියලා සිහි කරණ ෙකාට ම, ෙවන� මාරයා ඒ පැත්තට
තල්�කරලා “ෙකෙනක් ගැන හිතපන්” කියලා තල්�කරණ
පැත්තට යන්න ෙනා � අනික් පැත්ෙත් ෙ�ෙරන් ටක් ගාලා යනවා.
ෙ� යත�ර �න්ෙන් ඒකට යි, පැනලා යන්න යි.
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