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ධමම ානන කි 
මදුලට විකණිීම සපුරා තහනම් වෙයි. 
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සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි 

මදුලට විකණිීම සඳහා වහෝ ලාභ ලැබීම පිණිස ෙන සයිලු ආකාරවයේ 
උපටුා ගැනීම්, නැෙත පළ කරිීම් සපුරා තහනම්ය. වමම දහම් වපාත 
ධමම ානනයකේ වලස නැෙත පළ කරිීමට කටකුුරැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් 
වසනසනුේ භාරය වෙත විමසමී් වයාමු කරනේන. ධමම ගරන්ථම සහ වදේශනා 
සඳහා පිවිවසනේන 

www.seeingthroughthenet.net     

 

ISBN 978-955-3962-34-8 

විමසමී් 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරය  
කරිිලේලෙලෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන. 
දුරකථමනය  0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net 

ම්ුරණයය 

වකාලටිි පරිනේටසසේ 
17/2, පැඟිරිෙතේත පාර, ගංවගාඩවිල, නවුගේවගාඩ. 
දුරකථමනය  0114870333 
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ධමම ානන කි  
මුදලට විකිණීම සපුරා තහනම් වෙයි. 

කත ුහමිියනේවගේ දහම් වපාතේ ලබාගත හැක ිසේථමාන  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.  පියානස සමරවකෝනේ මහතා 
 සදුුෙැල ිපැලැසේස, කරිිනේද, තසිේසමහාරාමය. 
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හුඳින්වීම 

(පරථමම මු්රණයය  

 වදේොවලේගම කනේවදේවගදර වපාතේගලුේගල ආරණයය 
වසේනාසනවයේ ෙැඩ වෙවසදේදී අප විසනිේ පෙතේෙනේට වයදුන වදසුම් 20 
කනිේ යතුේ ‘පටිචච සමපුපාද වදේශනා මාලාෙ’ C.D. තැටි මගනිේ ශරෙණයය 
කරිීමට හා වෙළුම් 4 කනිේ යතුේ ගරන්ථම වපළකිනේ කයිවීමට අෙසථමාෙ 
සැලසී ඇත. පාඨක පක්ෂවයනේ අප වෙත ලැබී ඇත ිපරතචිාරය අනුෙ 
විවශේෂවයනේම ‘සේපශයය’ මාතෘකා කරගතේ 15 ෙන වදසමු එහ ිෙැදගතේ 
කම නසිාතේ, ඉදිරිපතේ කළ ආකාරය නසිාතේ වබාවහෝ වදනකවුගේ සිතේ 
ගතේ බෙ වපනණුි. එබැවිනේ එම වදසමු ‘සේපශයවයේ ආශචයයය’ යන නමිනේ 
වෙනම වපාතේ පිංචකේ වලස එළ ි දැකේවීමට අදහසේ කවළමු. වදසුම් 
මාලාෙම කයිවීමට අෙකාශ වනාමැති බහතුර පිරිසකට වමම කුඩා 
වපාත පො අප තවිලෝගරුැ බදුුරදුනේ වලාෙට වහළි කර ොනළ අසිරිමතේ 
පටිචච සමපුපාද ධමමවයේ ගම්භරීත්වය හා පරාවයෝගකි ෙටිනාකම ෙටහා 
ගැනමීට උපකාරෙනු ඇතැයි හගමිු. 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු  
කරිිලේලෙලෙතේත, දම්මලුේල,  
කරඳන. 
(2560  2016 ජුනි 
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කටුකුරුන්යේ ඤාණනන්ෙ සෙහ්  යසනසන්ු ිශර  

පරකශර්ක නයිදෙන  
  ‘කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය’ පූඡ්ය 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසනිේ සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථම හා වදේශිත ධමම වදේශනා පිරිසදිු ධමම ානනයකේ ෙශවයනේම 
ධමම පිපාසති වලෝකයාහට පරානනය කරිීවම් උනේෙහනේවසේවගේ 
අභමිතාථමමය ඉට ු කරිීමට ඇප කැප වී සටිිය.ි වම් අනෙු ධමම ගරන්ථම 

ම්ුරණයය සහ වබානහැරීම පිළබිඳ කායයභාරයතේ, ධමම වදේශනා සංයුකත 
තැටිගත කරිීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙබ් අඩවිය, 

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

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

වමම ධමම ානන ෙැඩපිළවිෙලට ආධාර එවීම පිළබිඳ සයිලු විමසමී්: 

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

දුරකථමන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලපිිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මදුලේ වයාමු කරිීම: 

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

ගණියමු් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

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

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

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

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

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

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



 

vii 
 

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

“සබබානනං ධමමානනං ජිනාති” 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
වපාතේගලුේගල ආරණයය වසේනාසනය  
‘පහනේ කණයෙු’ 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම 
2000 ජුන ි05 (2544 වපාවසානේ  
 
 
 
 

 



 

1 

 

සප්ර්ශය  ්ආර්ච ශ  
(පහන් කණවු ධමම යේර්නශ අකක 17 ) 

“නවමා තස්ස භගෙවතා අරහවතා ස්මා සමබදුධස්ස”

වතසං ඵසසපවරතානං - භෙවසාතානසුාරිනං 
කමුමගගපටිපනනානං - ආරා සංවයාජනක්ඛවයා 

වයච ඵසසං පරිඤඤාය - අඤඤාය උපසවම රතා 
වත වෙ ඵසසාභසිමයා - නචිඡ්ාතා පරිනිබබතුා 1  

- දෙයතානපුසසනා ස.ු සුතත නපිාත 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

තවිලෝගරුැ භාගයෙතේ සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වලෝකයා හමුවේ තැබ ූධමමය පටිවසෝතගාමී ධමමයකේ. භෙවසෝත නම් ෙූ 
විපරීත පට ුභෙ දිය ෙැලට එවරහෙි ගලා යන ඒ ධමමය භෙ නවිරෝධය 
කරා වගන යන ධමම වසාත නම් ෙූ මහ දිය කඳය.ි භව දිය වැලට අසු 
වුන ලලෝක සත්ත්වයා සංසාර දිය සළු ි තළුම කරකැලවනවා. ධමම 
ලසාතයට වැටණු ුආර්ය පුදග්ලයා භව නලිරෝධය නම් වූ නවිනට ළඟා 
ලවනවා. ලම් ලදක අතර සන්ධිසථානය සප්ර්ශයයි. 

ඒ නසිා අද අපි වම් පසවළාසේවෙන ි ධමම වදේශනාෙට සුතත 
නපිාතවයේ දෙයතානපුසසනා සූතරවයේ එන සේපශයය පිළබිඳ ගාථමා වදකකේ 
මාතෘකා කරගතේතා. මීට කලනිේ පටිචච සමුපපාද වදේශනා කපීයකදීම 
අපි වම් දෙයතානපුසසනා සතූරවයේ ගාථමා මාතෘකා කරගතේ නසිා සමහර 
විට වම් පිනේෙතනුේට මතක ඇත ි ඒවකදි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
අනගුමනය කළ වදේශනා රටාෙ. වදපැතේතකට නැඹරුැෙ ඇති ඒ ඒ ධමම 
ඉදිරිපතේ කරමිනේ ඒොවයේ සමදුය පැතේතතේ නවිරාධ පැතේතතේ වෙනේ 
කරදැකේවීම ඒ සතූරවයේ වදේශනා වශලයිය.ි දැනේ ඵසසය පිළිබඳ ඒ 
වදපැතේත පළමවුෙනේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ගදය පාඨයකිනේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට දකේෙනො.  

ඒවකේ සංිහල පරිෙසතනය වම්කය.ි ‘මැනවිනේ 
දෙයතානපුසසනාවේ වයදීවම් තෙතේ කරමයකේ තබිිය හැකදිැයි යම් 
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වකවනකේ ඇසවුොතේ ඒ අයට වමවසේ පිළතිරුැ දිය යතුයුි. තබිිය හැකියි. 
වකවසේද තබිිය හැකේවකේ? යම්තාක ්දුකක ්හටගනීද, ඒ සයිලල් ස්පර්ශය 
පරතයලයන.ි ලම් කක් අනපුසසනාවකි. සප්ර්ශලයම් නරිවලර්්  ිරරාග 
නලිරෝධලයන ් දුලකහ ි හටගැනමීක් නැත. වම් වදවෙනි 
අනපුසසනාෙය.ි’ වමවහම පරකාශ කරලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
දකේොප ු දෙයතානපුසසනාවේ වයදීවම් ආනශිංස ඊළඟට පරකාශ 
කරනො. අපරමාදීෙ වකවලසේ තෙන වීසයවයනේ යතුෙු යම් කසි ිභික්ෂුෙකේ 
වම් දෙයතානපුසසනාවේ වයදුවණයාතේ ඒ භකි්ෂුෙට එකේවකෝ 
වමවලාෙදීම, දිටදුැමිවයහදිීම, රහතේ ඵලය ලබාගනේන පුළුෙනේ. එවහම 
නැතේනම් උපාානන වශේෂයකේ ඉතරිිෙ ඇවතාතේ අනාගාමී ඵලය 
ලබාගනේන පුළුෙනේ.  

වම් විදියට පරකාශ කරලා තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර 
ගාථමා වදක ොනවළේ.  

වතසං ඵසසපවරතානං -භෙවසාතානසුාරිනං 
කමුමගගපටිපනනානං - ආරා සංවයාජනක්ඛවයා 
වය ච ඵසසං පරිඤඤාය - අඤඤාය උපසවම රතා 
වත වෙ ඵසසාභසිමයා - නචිඡ්ාතා පරිනිබබතුා 

සේපශයයට ගැත ිෙූ භෙ දිය ෙැලට අනෙු යනේනා ෙූ ෙැරදි මගට 
පිළපිනේනා ෙූ ඔෙනුේට සංවයෝජනක්ෂය කරිීම කයිල කයින භෙ බැමි 
සඳිලමී ඈතය. වබාවහෝ දුරය. නමතුේ ‘වය ච ඵසසං පරිඤඤාය’ 
යම්වකවනකේ සේපශයය පිරිසඳි දැනවගන ‘අඤඤාය උපසවම රතා’ 
පරතයක්ෂ ඥානය තළුනිේ සංසිඳීවමහි ඇලුණයාහුද ‘වතවෙ ඵසසාභසිමයා’ 
ඔෙනුේ ඒකානේතවයනේම ඒ සේපශයය වතේරැම්ගැනමී නසිා, ‘නචිඡ්ාතා 
පරිනිබබතුා’ තෘෂණයා කසුගනිේන නෙිාවගන පිරිනවිියාහයු.  

වමනේන වම් ගාථමා වදක ආශරවයනේ අපි යම් කසි ිවිවශේෂ ධමම 
වදේශනාෙකේ අද පෙතේෙනේන බලාවපාවරාතේත ු වෙනො. වමාකද අද 
විවශේෂ දෙසකේ නසිා, සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ ෙසසානය අෙසාන නිසා, 
සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ ෙසසානය අෙසාන ෙන පොරණයය වකවරන 
ෙපේ වපෝය දෙවසේ, තෙතේ වහේතු නසිා අපට හතිනුා වම් වයෝගාෙචර 
පිරිසට - අනිතේ ඒෙතේ කමටහනේ බණය තමය ි- වම්ක ටිකකේ ෙඩා එලේල 
කරලා පරාවයෝගකි මටමටමිනේ ඉදිරිපතේ කරනේන. ඒ නසිා විවශේෂවයනේ 
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ඉලේලා සටිිනො වමතන ඉඳලා පරකාශ කරන කාරණයාෙලට ඉතාමතේම 
සාෙධානෙ ෙැකයිකේ ෙැකයිකේ පාසා, ෙචනයකේ ෙචනයකේ පාසා, 
ශරෙණයය කරන හැටියට. වම් සේපශයය පිළබිඳ කථමානේතරවයේදී 
පළමවුෙනේම කෙි යතුු කාරණයයකේ තමයි, අපි වදේශනා කපීයකදීම දීඝ 
නකිාවයේ පළමුවෙන ි සූතරය ෙන බරහමජාල සතූරය ගැන මතු කරල 
දුනේන කාරණයයකේ - වමාකකේද, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ සූතරවයේ දී 
හැටවදකකේ මිථමයා දෘෂටි පරතවික්ෂේප කවළේ ඉතාමතේම වකටි පාඨයකිනේ 
බෙ. 

වමාකකේද ඒ පාඨය ‘තදපි ඵසස පචචයා, තදපි ඵසස පචචයා’ 2 
ඒකතේ සේපශය පරතයවයනේ, ඒකතේ සේපශය පරතයවයනේ, කයිල ඒ විදියටයි 
නෂිේපරභා කවළේ හැම දෘෂටියකේම. ඒ ෙවගේම සතූරය අෙසාන හරිවයේදී 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, යම් ශරමණය බරාහේමණයයිනේ ඒ 
දෘෂටි පරකාශ කළා නම් ඔෙනුේ පිළබිඳෙ වමනේන වමවහම ොකයයකේ 
කයිනො. ‘සලෙෙ ලත ඡහ ි ඵසසායතලනහ ි ඵුසස ඵුසස 
පටිසංලවලදනති’ ඒ හැමවකවනකේම සේපශය ආයතන හවයනේ නැෙත 
නැෙතතේ සේපශය කරමිනේ පරතසිංවේදනය කරනො. ඒවක ඊළඟට විපාක 
කයිනො. ඒ වේදනාෙ නසිා තණයහාෙ ඔෙනුේට ඇත ිවෙනො. තණයහාෙ 
නසිා උපාානනය, උපාානනය නසිා භෙ, භෙය නසිා ජාති, ජාත ිනසිා ජරා 
මරණය දුකඛ සයිලේලම. ඉනේ කයිවෙනේවනේ වමාකකේද? අර මුලේ 
ගාථමාවෙනේ කේිෙෙවගේ ඒ හැටවදකකේ දෘෂටි ගතේත හැම ශරමණය 
බරාහේමණයවයකේම සේපශයයට ගැත ි වෙලා, භෙ දිය ෙැලට අහ ු වෙලා, 
ෙැරදි මාගයයට ෙැටිලා, භෙ බැමි ෙලනිේ මිදිලා වනාවෙය ි සටිිවයේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමය වකායි විදියද කයිලා ඊළඟට 
අෙසානවයේ පරකාශ කරනො. වම් ශාසනවයේ රහතේ භකි්ෂුෙ පිළබිඳෙ 
ඊළඟට පරකාශ කරනො. ඒ රහතේ භකි්ෂුෙ සේපශයය පිළබිඳෙ, සේපශය 
ආයතන හය පිළබිඳෙ පසේ ආකාර විවශේෂ අෙවබෝධයකේ ඇත ිකරවගන 
පිරිනවිීමට පතේ වෙලා තවියනො. වමාකකේද ඒ? අපිකලිනුතේ 
වදේශනාෙකදී මතකේ කළා සප්ර්ශ ආයතන හලය ් සමදුය, අත්ථගම, 
අසසාද, ආදීනව, නිසසරණ. ඒ කයිනල්න ් සප්ර්ශ ආයතන හලය් හට 
ගැනමී, අසතයට යාම, ආසව්ාද පක්ෂය, ආදීනව පක්ෂය, නසිසරණ 
කයිනල්න ් නකිම්ීම. ඔනේන ඕකය ි වම් ශාසනවයේ විවශේෂත්වය සේපශයය 
පිළබිඳෙ. දැනේ ඔනේන එතන ඉඳලා සේපශයය ගැන ෙඩ ෙඩාතේ පැහැදිලි 
කරගනේන අපි ඉදිරියට සූතර කපීයකේ ගනේනො. හතිාගන්න ලම්ක 
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කකත්රා ිරදියක වනද්නා ගමනක ් කයිලා. නවින ් කරා යන වන්දනා 
ගමනක් කයිලා හතිාලගන ලම් පැය තළු ලමයට සාවධානව ඇහුම්කන් 
ලදනන් උතස්ාහ කරනන්. සේපශයය ගැන පළමවුෙනේම අපි අමුතුවෙනේ 
කයිනේන ඕන නැහැ. වම් පිනේෙතනුේ වහාඳට දනේනො දොදසාංග පටිචච 
සමපුපාද සතූරය. කෙුරැතේ ඔය වහාඳට දනේන අවිජජා පචචයා කියල 
පටනේ ගනේන සතූරවයේ සේපශයය සඳහනේ ෙනේවනේ වමවහමයි. 

සළායතන පචචයා ඵවසසා, ඵසස පචචයා වෙදනා. සළායතන 
පරතයවයනේ සේපශයය, සේපශය පරතයවයනේ වේදනාෙ. ඔය ආදී ෙශවයනේ 
තවියනේවනේ, නමතුේ සේපශයය පිළබිඳෙ ෙඩාතේම පැහැදිල ි ගැඹුරැම 
දශයනයකේ අපට ඉදිරිපතේ කරවනේවනේ මී පිඬක ් වැන ි අථථ රසලයන් 
ලපාලහාසත ් ‘මධපුිණඩ්ික සතූරලයන්’.3 මජක්ධිම නකිාවයේ මධුපිණයේඩික 
සතූරය කලනිේ අෙසේථමාෙල අපි සම්පණූයයවයනේ විගරහ කරල තියනො. 
වමවතනේදි මීට අානළ ෙශවයනේ කේිවොතේ වමවහමය.ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ොනළ එකේතරා වකටි වදේශනා පාඨයකේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලාවගේ ඉලේලමී පරිදි, වකටිවයනේ කළ වදේශනා සවිසේතරෙ 
වදේශනා කරිීම පිළබිඳෙ ‘ඵතදගග’ තනතරු ලබා ගතේත ු මහාකචචායන 
මහ රහතනේ ෙහනේවසේයි වතේරැම් කරල වදනේවනේ. ඒවකදි වමනේන වම් 
ොකයය වයවදනො. 

‘චක්ඛුඤචාවුලසා පටිචච රූලප ච උපපජජත ි චක්ඛුිරඤඤාණං 
තණිණං සඞගති ඵලසසා’ ඔතන මහා ගැඹරුැ දශයනයකේ ඉදිරිපතේ 
කරනො. ‘චක්ඛුඤචාෙුවසා පටිචච රෑවප ච උපපජජත ිචක්ඛුවිඤඤාණයං’ 
ඇෙැතේනි ඇසතේ රෑපයනුතේ නසිා චකඛ ු විඤඤාණයය හටගනී. ඊළඟට 
කයිනො. ‘තණිණං සඞගත ිඵලසසා’ ඒ තවුනේම එකට යාම සේපශයයයි. 
වමතන වහාඳිනේ කලේපනා කවළාතේ මහ ගැටලුෙකේ වපවනනො. සියුම් 
ගැටලුෙකේ. වමාකකේද මතක තයිාගනේන වමතන කයිෙනුා. ‘පටිචච’ 
කයින ෙචනයතේ ‘උපපජජත’ි කයින ෙචනයතේ, එයනිේ වපේනො පටිචච 
සමපුපාද ධමථලය ් තලියනල්න් ිරඤඤාණය හටගැනමී පිළෙිඳව ෙව. 
ඇසතේ රෑපයනුතේ නසිා චක්ඛු විඤඤාණයය හටගනේනො. නමුතේ 
හටගතේතට පසේවස වලෝක සතේත්වයා තළු තයින මළුාෙ නසිා, අවිදයාෙ 
නසිා, වම්කතනුකේ හැටියට ගනේනො. 

තනුක ් හැටියට ගනන් ඉඩක ් නැහැ. ලමාකද අර ඇසත් 
රූපයනතු් නසිාමය ි චකඛ ු ිරඤඤාණය හටගතල්ත.් චකඛ ු විඤඤාණයය 
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කයින එක අපි වතේරැම් කරල දුනේනා. ිරඤඤාණය යට තයින ඒ 
ධමථතාව ලදකක් හැටියට ලවන් කර ගැනමීමය.ි කලතක ්ඇසත ්රූපයත් 
ලදකක ්කයින අදහස පහළ වුලණත ්නැහැ. චකඛ ු ිරඤඤාණය පහළ 
වුණහමය ි‘ලම්මලග ්ඇස’ අර තලියනල්න ්‘රූප’ ඔනන් ඔය ිරදියට. 

ඒකය ි වම් කයිනේවනේ ඔය වදක අතර පරතරය තමයි 
විඤඤාණයය. නමුතේ ඒ අනෙවබෝධය තළුනිේ ඇසතේ, රෑපයතේ 
චක්ඛුවිඤඤාණයයතේ කයිල තුනකේ. ඒ තනු කකට යාම පිළෙිඳ හැඟීමක් 
ඇත ි කර ගතත්ු තැන අනන් සප්ර්ශය හටගන්නවා. එතන ඉඳලමයි 
මළුාෙ. ඒකය ි අපි සප්ර්ශය සන්ධිසථානයය ි කවි්ලව්. එතවකාට වම් 
සේපශයය පිළබිඳ කාරණයවයේදීතේ කයිෙණුයාවන වදකකේ හා මැදකේ පිළිබඳෙ. 
ඔනේන ඒ පිළබිඳෙ අපි මීට කලිනේ වනාවයකුතේ අෙසථමාෙල විසේතර 
කරල තයිනො මහ බලසම්පනේන සතූරයකේ අංගුතතර නකිාවයේ ඡ්කක 
නපිාතවයේ - ඒ කයිනේවනේ හයවෙන ිනපිාතවයේ - මලජඣ සතූරය.4 අපි 
ඉසේවසලේල නාිනන කථමාෙ කයිල ඉඳිමු වනාදනේන අයට. බරණයැස 
ඉසපිතනවයේ මිගානවයේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ෙසන අෙසථමාෙක 
සථමවිර භකි්ෂූනේෙහනේවසේලා පිරිසකේ පිණයඩපාතවයනේ පසේවසේ මණයඩල 
මාලවයේ රැසේවෙලා ධමම සාකචඡ්ාෙකේ ආරම්භ කළා. වම් කාලවයේ 
ෙචනවයනේ කයිනො නම් ධමම සම්මනතරණයයකේ. වමාකකේද වහේතුෙ? 
සභාවේදී ඉදිරිපතේ ෙුණයා වමනේන වමවහම පරශේනයකේ. වමාකකේද? 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ පාරායණයවයේ වමවතතයය පඤහවයේ වමනේන 
වමවහම වදේශනා කරල තයිනො. 

‘ලයා උභලනත ිරදිත්වාන 
මලජඣ මනතා න ලපිපති 
තං ෙරූ මි ම මහා පුරිලසාති 
ලසාධ සිෙෙනිමචචගා’  

ඔය ගාථමාෙ ඉදිරිපතේ කරලා වම්ක තළුනිේ සාකචඡ්ාෙ සඳහා 
පරශේන හතරකේ ඉදිරිපතේ කරගතේතා, සම්මනතරණයය සඳහා වම් සොමීනේ 
ෙහනේවසේලා. වමාකකේද පරශේන හතර? දැනේ ගාථමාෙ වතේරැම් කරල වදමු. 
සාමානය අථමමය ‘වයා උභවනත විදිත්වාන’ කයිනේවනේ යවමකේ වකානේ 
වදක වතේරැම් අරවගන ‘මවජඣ මන්තා න ලිපපත’ි පරඥාවෙනේ - මනතා 
කයිනේවනේ පරඥාෙ - පරඥාවෙනේ මැද වනාඇවලේද, ‘තං බරෑමි 
මහාපුරිවසාති’ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරනො එයාට මම කියනො 
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මහාපුරැෂයය ි කයිලා වමාකද ‘ලසාධ සිෙෙනිමචචගා’. ඔහ ු ලම් 
ලලෝකලයම්ැහමු්කාරිය ඉකම්වා ගයිා. 

වම් වතේරවිල ි ෙවගේ ගාථමාවෙනේ කාරණයා හතරකේ ඔනේන පරශේන 
හැටියට ඉදිරිපතේ ෙුණයා. වම් ගාථමාවේ සඳහනේ ෙන කක ලකානක් 
ලමාකකද්, ලදලවන ි ලකාන ලමාකකද්, මැද ලමාකකද්, මැහමු්කාරිය 
කවුද, වම් පරශේන හතරට සථමවිර සංඝයා ෙහනේවසේලා හය නමකේ 
ඉදිරිපතේ කරනො විෙරණය හයකේ. මහ පුදුම කමටහනේ විෙරණය ෙවගේ 
ඒො. අපට අානළ වදේ විතරකේ වමවතනේදි ඉසේසරහට ගනිම.ු ආයතන 
පිළබිඳ පරශේනවයේදී පසේවෙනි සථමවිරයනේ ෙහනේවසේ දුනේන විෙරණයය 
වම්කය.ි කක ්ලකානක ්ආධයාතම්ි මක ආයතන හය - ඒ කයිනේවනේ ඇස, 
කන, නායස, දිෙ, කය, මන - ලදලවන ි ලකාන ොහරි ආයතන හය 
රෑප, ශබද, ගන්ධ, රස, වඵාටඨබබ, ධමම. මැද ිරඤඤාණය. මැහමු්කාරිය 
තණහාව. දැනේ ඔය මැහමු්කාරිය ගැන කියනවකාට වම් කාලවයේ 
ඇඟළුම් කමමානේත ආදි දක්ෂ මැහමු්කාරියනේ ඉනේන පුළුෙනේ. ඒ 
ඔකේවකාම පරාදයි වම් මැහමු්කාරියට. වමාකද? වම් තණයහා නමැති 
මැහමු්කාරියට උපාධි තනුකේ තයිනො. වමානෙද ‘ලපාලනාභිරකා’ 
භෙයකේ මහනො ඒ මැහමු්කාරිය. ඊළඟට ‘නන්ධදිරාග සහගතා’ තටු ුවීම් 
ඇලමී් සහතිය.ි ඊළඟට ‘තතරතතරාභ ිනන්ධදිනී’ ඒ ඒ තැන සතටු ුවෙනො. 
ඔනේන තණයහා මැහුම්කාරියවගේ හපනේකම්. එබඳු ඒ තණයහා මැහමු්කාරිය 
තමය ිඅරවදවකානම ගැටලනේවනේ මැද වනාතකා හරිමිනේ. මැද තියන 
ිරඤඤාණය අර ලදක නසිා ඇතවිුලණ. නමතු ් ඒක අමතක කරලා 
ලකාන ් ලදක ගැටලනවා. නිදසුනකේ ෙශවයනේ කේිවොතේ ඇසතේ 
රෑපයතේ ගැටලනො. 

ඇසතේ රෑපයතේ ගැටලෑම පිළබිඳ කතානේතරය අපි වනාවයකුතේ 
අෙසථමාෙල පරකාශ කරල තයිනො. පහසවුෙනේම වතේරැම්ගනේන පුළුෙනේ 
උපමාෙකේ කේිවොතේ - මිරිඟුෙ. වකාටිනේම කේිවොතේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ මළුු මහතේ සඤඤා සකන්ධයම මිරිඟුෙට උපමා කළා. අපට 
මිරිඟුෙ කයිනවකාට හවිතනේවනේ ඇහැයි රෑපයය ි විතරය.ි නමුතේ මුළු 
මහතේ සඤඤා සකන්ධයම මිරිඟුෙට උපමා කිරීම හරි ගැඹරුැ කයිමනකේ. 
නමතුේ වමතනදී සරලෙ ඒක නසිා ඇසතේ රෑපයතේ පිළබිඳ පරශේනය 
ගනිම.ු මිරිඟුෙ පිළබිඳෙ වබාවහෝවදනා දනේනො නමතුේ යනේතම් මතකේ 
කරම.ු මිරිඟුෙ කයින එකට පිනේෙතුන ි සංසේකෘත ෙචනයකේ තියනො 
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‘මෘගතෘෂේණිකා’ කයිලා, මෙුාට තණයහාෙ පිපාසය ඇත ි කරෙන 
දශයනයකේ. වමාකකේද, නයිං සමවයේ ඈත ෙතුර ගලනේන ෙවගේ දශයනයකේ 
වපවනනො. මෙුා හතිා ගනේනො වම් ෙතරු කයිලා. වම් මෙුාවගේ 
සථමාෙරය වමාකකේද ‘මම වමතන, අතන ෙතරු’. මම වමතන, අතන 
ෙතරු කේිෙට වමාකද, යන යන පියෙරකේ පාසා ඇහැතේ අරවගනයි 
යනේවන. ඒතේ කයිනේවන ‘මම වමතන ෙතරු අතන’. ෙතවුරයි කියල 
හතින එකතේ ඈතේ වෙනො. මිරිඟුවේ සේෙභාෙය ඒකය.ි වම්ක 
වකළෙරකේ නැත ි දිවිලේලකේ. මි මරිඟුලව් සව්භාවය රැවටිලල්. ඒක 
ලකලරනල්න ් ලමාකකනිද්, මායාතම්ක චක්ඛුිරඤඤාණය තළුනි්. අර 
පරතරය වනාතකා හරිමිනේ වම් දුෙනේවන. පරතරය ගැන හැඟීමකේ 
නැහැ මෙුාට. මම වමතන ෙතරු අතන, දිගනිේ දිගට යන අඩියකේ පාසා 
ඒ මළුාෙ තළු මෙුා දුෙල දුෙල වෙවහසට පතේවෙනො. මෙුා පමණයකේ 
වනාවෙය ිවම් මළුු මහතේ වලෝක සතේතේෙයාම මලුාවෙලා ඉනේවන මුො 
ෙවගේ මිරිඟුෙ තළුනිේ, කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවපනේනමු් කරනො. 
වමනේන වම් කයිාපු තණයහා මැහමු්කාරිය තමය ි වම් සයිමු් ෙැවේ 
කරනේවනේ. තණයහා මැහමු්කාරිය ගැටලනොය කේිො. වම් ගැටෙලිනේ 
වබ්වරනේවන වකාවහාමද? වබ්වරනේන පණිෙුඩයකේ වම්ගාථමාවෙම 
තයිනො. ‘වයා උභවනත විදිත්වාන - මවජඣ මනතා න ලපිපති.’ 
‘මනතා’ කයිනේවන පිනේෙතනුි පරඥාෙ. එතවකාට කයිනේන පුළුෙනේ, ‘වකෝ 
අපට පරඥාෙ නැහැවන ඒක රහතනේ ෙහනේවසේලාට ඉවබ් පහළ ෙන 
එකකේවන.’ එවහම කයිනේන එපා. පරඥාවලව් මලූ ීජජය අප කා තුළත් 
තයිනවා. ලයෝනලිසෝ මනසකිාරය. 

 ‘ලයෝනලිසෝ මනසකිාරය’ කයින එක මහ පරබල ෙචනයකේ වම් 
ශාසනවයේ විවශේෂවයනේම විදශයකයනිේට. නමතුේ අොසනාෙකට ෙවගේ 
අපට කයිනේන වෙනො වම්ක ගැන අටෙුාෙල පැහැදිල ි විෙරණයයකේ 
නැහැ. වයෝනවිසෝ මනසකිාරය වතෝරනේවනේ ‘උපාය මනසකිාර’ ‘පථම 
මනසකිාර’ ආදී ෙශවයනේ. අපි වකටිවයනේ වලවහසියට කියනේවනේ 
‘නෙුණිනේ වමවනහ ි කරිීම’. නමතුේ වම්වකේ තයිනො මහ ගැඹුරකේ. 
‘වයෝනි’ කයිනේවනේ පිනේෙතනු ි පරභෙ සේථමානය, යමකේ හටගනේන 
සේථමානය. එතවකාට ‘ලයෝනලිසෝ’ කයිනල්න ්යමක් හටගන්න සථ්ානය 
අනවු ලමලනහි කරිීමටයි. ඉතිනේ හටගනේන සේථමානය වමාකකේද කියලා 
දැනටම වම් පිනේෙතනුේට පැහැදිලි ඇති - සප්ර්ශයය.ි ස්පර්ශයයි 
සන්ධිසථ්ානය කයිල කවි්ලව ඒකලන. බරහමජාල සතූරවයේ ‘තදපි ඵසස 
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පචචයා’ කයිල කේිවෙ. වමාන කාරණයයකිනේ වහෝ ඒක යටපතේ වෙලා 
තයින බෙය ිඅපට නම් වපවනනේවන. සප්ර්ශය තමය ි ‘ලයාන’ි හැටියට, 
පරභව සථ්ානය හැටියට ලපලනනල්න. කතලකාට සප්ර්ශය අනුව 
ලමලනහ ි කරිීමය ි ලයෝනලිසෝ මනසකිාරය කයිල කයිනල්න්. ඔනේන 
ඔතන ඉඳලා වනාවයකුතේ උපමා වදනේන සිදේධ වෙනො. ඒකට මවගේ 
භාෂා ඥානය අඩපුාඩකුම නසිා වහෝ සමහර විට ඕළාරික වදේෙලේ 
කයිවෙනේන පුළුෙනේ. මට සමා වෙනේන. අපි ඒකට පළමුවෙනේම 
ඉදිරිපතේ කරන උපමාෙ - මට දැනේ පරශේනය තවියනේවනේ පාරිභාෂික 
ශබදයය ි ෙයෙහාරික ශබදයය ි අතර. ෙයෙහාරික ශබදය නම් වබාවහෝ 
විට ඉංගරීසයිට නැඹරුැය.ි වකවසේ වෙතතේ මට දැන ගනේන ලැබුණයා 
එකේතරා කරීඩාෙකේ තයිනෙවන ඉංගරීසවියනේ ‘වටමබලේ වටනසිේ’ කියලා. 
ඒකට කයිනේවනේ ‘වම්ස පනේදු’ කයිලලු. වහාඳය ිඅපි වම්ස පනේදු කරීඩාෙ 
සහියිට නගාගනිමු. ඒවකදි වකවරනේවන වමාකකේද. පිං වපාං වබෝලයයි 
රැකටම වදකය ි තමයි උපකරණය හැටියට තවියනේවනේ. වම්වස මැද 
තයිනෙ වකටි දැලකේ. ඉතනිේ වම්වක කරනේන තවියනේවන වමාකකේද, 
එහා පැතේවත ඉනේන වකනා රැකටම එවකනේ වමහා පැතේතට ගහල 
එෙන වබෝවලේ වම්වසනේ වමහා පැතේතට ෙැවටනේන කලිනේ රැකටම 
ඒවකනේ එහා පැතේතට දමනේන ඕන. ඉතනිේ අර අදකේ ෂයා - වම්ක 
පහසවුෙනේ වතේරැම් ගනේන වම් විදියට හතිාගනේන. කහා පැතල්ත ඉන්න 
කරීඩකයා කවුද දන්නවද? මාරයා. ලමහා පැතල්ත ඉන්ලන 
ලයෝගාවචරයා. මාරයාතේ වයෝගාෙචරයාතේ අතර වම්ස පනේදු කරීඩාෙකේ 
කයිල හතිාගනේන. මාරයා තරම් ‘රැකට්කාරලයක’් තවත ්නැහැ. ‘රැකටම’ 
කයින ෙචනවයේ සමාජ අසථමය මතකේ කරගනේන. මාරයාවගේ ‘රැකටම 
එකට’ අහ ු වෙලා තමය ි වම් සංසාවර වමච්චර කාලයකේ ඇවිලේල 
තවියනේවන. දැනේ ඉතනිේ වම් මාරයා පරදේදනේනයි හදනේවන. මාරයා 
පරදේදනේනතේ වයෝගාෙචරයා අතට ගනේවනේ රැකටම එක. ඒ රැකටම එක 
අරවගන අදක්ෂ කරීඩකයා කරනේවනේ වමාකකේද අරයා වබෝවල 
එෙනවකාට ඒක ලපාළා පැනල යනකම් ෙලන ්ඉඳල ලම්ලස ඒ අතට 
ලම් අතට නැමි ම නැමී රැකට් කලකන ් කහා පැතත්ට දමනවා. ඒක 

හරියනේවන නැහැ ෙැඩේ. එයා එතවකාට පරාදවෙනො. ඒ වෙනෙුට 
දක්ෂයා වමාකකේද කරනේවන ලකලනිම් හටිලගන අර ලෙෝලල ලකායි 
තරම් ලව්ගලයන ් කව්වත ් කලතනද්ිම අනිත් පැතත්ට හරවනවා රැකට් 
කක තයිලා. ලපාළා පැනල යනන් ලදනල්න නැහැ. වපාළා පැනල 
යනෙ කයින එකට උපමාෙ හතිා ගනේන ‘පරපඤචය’. ධමමවයේ හැටියට 
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පරපඤචය තමයි වපාළා පැනල යෑම. ලපාළා පැනල යනන් ලනාදී 
කතන කතනම ලමලනහ ි කරිීම. වමාකද ‘කතන’ කයිල කයිනේවනේ? 
ෙදින තැන. අනේන ‘සප්ර්ශය’. එතවකාට සේපශයය අනෙු වමවනහි කිරීම 
කයිල කයිනේවන වබෝලය ෙදිනොතේ එකේකම වපාළාපැනල යනේන 
වනාදී එතනනිේම හරෙල යෙනො එහා පැතේතට. ඔවහාම ඔවහාම 
කරවගන ගවියාතේ - ඉතාම ශීඝරවයනේ ඒක කරනේන ඕන. ඒ ශීඝරවයනේ 
කරන එකේවකනා අනේතමිට මාර පරාජය කරනේවන. මාරයාට රැකටම 
එක වීස ිකරනේන සදිේධ වෙනො. 

තෙ උපමාෙකේ ගනමි.ු මම ෙැඩිය ෙැඩිය කියනේවන නැතේවත 
මහ වගාඩකේ තයිනො කයිනේන. පැයකේ තළු වකටිවයනේ වම් කයිනේවන, 
අනකිේ හරිය හතිාගනේන. ඊළඟට අපි ගනමි.ු ඒතේ කරීඩාෙකේ. ඒක 
කරීඩාෙකේ වනාවේ සටනකේ. කඩ ු දුන ු යගුවයේතේ තබිණුය ු සටනකේ. ඒකට 
කයිනේවනේ දෙන්දච සටන කයිලා ඒ කාවලේ සරිිතකේ තබිණුයා, ලංකාවේ 
පමණයකේ වනාවෙයි, එංගලනේත ආදී රටෙලේෙලතේ, හැමවදනා ළඟම 
ආයධුය හැටියට තවියනේවනේ කඩෙුකේ. කඩෙු එලේලලා තයිනො. 
වමාකකේ හරි ගැටමුකේ ෙුණය හැටිවයේ ‘සටනට එෙ’ කයිල අභවියෝග 
කරලා ඔනේන පටනේ ගනේනො සටන. පළහි නැහැ. පළහි නැතිව 
කඩලුවනම්යි අනනිල්නත.් කඩලුවනම්ය ිආරක්ෂා ලවනල්නත්. ටිකකට 
හතිල බලනේන. වකායි තරම් වේගවයනේ කඩෙු වමවහයෙනේන ඕනද. 
බැලූ බැලේමට පිටිනේ ඉඳල බැලුවොතේ කඩ ු කාපේපයකේ. අරවහනේ එන 
හැම පාරටම ලෑසේතයිි. කඩ ු කරකෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ වම්ක 
වෙනේවනතේ. වකායතිරම් ශීඝරවයනේ වමවනහ ි කරනෙද කයින එක 
වපනේනනේනය ිවම් උපමා වදකම දුනේවන. රැකටම එක වහෝ වේො කඩුෙ 
වහෝ වේො ඒ තරම් ශීඝරවයනේ වමවනහ ි කරිීම තළුනිේ තමයි යම් 
අෙසථමාෙක අර ගැට ෙැටීම නෙතේෙනේන පුළුෙනේ වෙනේවන. ගහන 
ගහන එකකේ ඇතේනම් එහා පැතේතට හරෙනේන ඕන. අපි පිං වපාං 
වබෝල ගැන කේිෙ නසිා අපි නදිසනුකේ කයිමු. මාරයා ‘රෑප වබෝලයකේ’ 
එෙනො. වම් නදිශයන යවදනේවනේ පරාවයෝගකි අසථමයකනිේ. රෑප වබෝලය 
එනෙතේ එකේකම ඒක පරපඤචයට යනේන වනාදී වපාළා පැනල යනේන 
වනාදී එතනම අනතිේ පැතේතට හරෙනො. වකාවහාමද අනතිේ පැතේතට 
හරෙනේවන. වම්පැතේවත රැකටම එක වමාකකේද? බදුු පිවළේ රැකටම එක 
‘අනතියය,ි අනතියයි’ ආයතිේ මාරයා වම් පැතේතට ගහනො. ආයිතේ 
‘අනතියය,ි අනිතයයි, අනතියය,ි අනතියය’ි. ඔනේන අපි දිනන හැටි. ඒ 
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රැකටම එවකනේ අනතියයි කයිලා එහා පැතේතට හරෙනො. ඔනේන ඕක 
තළුනිේ වතේරැම් ගනේන. වමාකකේද, වමවතනේදි අපි දුනේන උපමාෙ තුළිනේ 
වතේරැම් ගනේවන අනතියානපුසසනාව. 

අනතියානපුසසනාෙ පිළබිඳ මහා පරබල වදේශනාෙකේ කලිනුතේ 
අපි යනේතමට සඳහනේ කළා සංයතුේ සඟිවයේ සළායතන ෙගගවයේ 
තයිනො ‘දෙයං’ කයින නමිනේ සතූර වදකකේ. ඉනේ එකකේ ගයි සැවස අපි 
විසේතර කළා. දැනේ වමවතනේට අානළ සූතරය ලදලවන ි දවයං සතූරය. 5 
වදවෙන ි දෙයං සතූරවයේ දී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමවහමයි පරකාශ 
කරනේවනේ, පටනේ ගනේවනේ ‘දවයං භකි්ඛලව පටිචච ිරඤඤාණං සලමහාති’ 
මහවණයනි, වදකකේ නසිා විඤඤාණයය හටගනේනො. ‘කථමඤච භකි්ඛවෙ, 
දෙයං පටිචච විඤඤාණයං සවමහාති? වකවසේද මහවණයනි, වදකකේ නිසා 
විඤඤාණයය හටගනේවන? ‘චක්ඛුඤච පටිචච රෑවප ච උපපජජති 
චක්ඛුවිඤඤාණයං’ ඇසතේ රෑපතේ නසිා චක්ඛු විඤඤාණයය හටගනේනො. 
ඔනේන ඊළඟට එනො වහාඳ ෙචන ටිකකේ. ‘චක්ඛංු අනිචචං ිරපරිණාමී, 
අඤඤථාභාවී, රූපා අනිචචා ිරපරිණාමි මලනා අඤඤථාභාිරලනා’. ඇස 
අනතියය ි විපරිණයාමි කයිනේවනේ වෙනසේ වෙනො අනයාකාරයකට 
පතේවෙනො. රෑපයනුතේ අනතියය.ි වෙනසේ වෙනො, අනයාකාරයකට 
පතේවෙනො. ඊළඟට පරකාශ කරනො ‘ඉලත්ථතං දවයං චලලඤචව 
වයඤච අනිචචං ිරපරිණාමි ම අඤඤථාභාවී’ වමවසේ වම් වදකම 
සැවලනො.චලනය වෙනො, වගවී යනො, වෙනසේ වෙනො, 
අනයාකාරයට පතේවෙනො. ඔවහාම කයිල එතනනිේ නෙතිනේවන නැහැ. 
ඊළඟට කයිනෙ ‘චක්ඛු විඤඤාණයං අනිචචං විපරිණයාමී අඤඤථමාභාවී’, 
චක්ඛු විඤඤාණයයතේ අනතියය.ි විපරිණයාම වෙනො, අනයාකාරයට පතේ 
වෙනො. ඊළඟට කයිනො ‘ලයාපි ලහත ු ලයාපි පචචලයා 
චක්ඛුිරඤඤාණසස උපපාදාය.’ චක්ඛු විඤඤාණයය හටගැනමීට යම් 
වහේතෙුකේ පරතයයකේ තයිනො නම් ඒකතේ අනතියය.ි ඊළඟට සංඝයා 
ෙහනේවසේලාවගනේ අහනො පරශේනයකේ. මහලණනි, අනතිය වූ පරතයය 
උපකාර කරලගන ඇත ිවන ලද් ලකාලහාමද නතිය වනල්න්? පරතයයනේ 
අනතිය නම් ඒවකනේ උපදින චක්ඛු විඤඤාණයය වකාවහාමද නිතය 
ෙනේවනේ? ඊළඟට කයින ටික සංිහවලනේ කයිම.ු වම් කයිාපු ධමම තුවනේ 
එකතෙුට එතන ෙචන කපීයකේ වයවදනො. ‘තිණණං ධමමානං සඞගති 
සනනපිාලතා සමවාලයා’ ඒ කයිනල්න ් ලම් ධමථ තනුම කකව් යාම, 
කකත ුවීම, කක් රැස ්වීම තමයි සප්ර්ශය. ඊළඟට එවහම කයිල පරකාශ 
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කරනො. චක්ඛුසමඵවසසාපි අනිවචචා විපරිණයාමී අඤඤථමාභාවී’ 
චක්ඛුසමඵසසයතේ අනතියය.ි වෙනසේ වෙනො. අඤඤථමා භාෙයට පතේ 
වෙනො. ආයතිේ පරශේනයකේ අහනො. අනතිය ෙූ පරතයයනේ නිසා ඇති 
ෙන චක්ඛු සමඵසසය වකාවහාමද නිතය වෙනේවනේ? ඊළඟට ඔනේන 
අමතු ු වදයකේ පරකාශ කරනො. ‘ඵලුටඨා භික්ඛලව ලවලදති, ඵුලටඨා 
සඤජානාත ි ඵුලටඨා ලචලතති’ සේපශය කරන ලදුවයේ විනේදනයකේ 
ලබනො. ඒ ෙවගේම සේපශයය තළුනිේම සඤඤා ඇත ි වෙනො, සේපශයය 
තළුනිේම වච්තනා ඇත ි වෙනො. ආයතිේ මතකේ කරගනේන එතවකාට 
ලව්දනාවටත ් සඤඤාවටත ් ලේතනාවටත ් මලු, ලයෝනයි, සප්ර්ශයමයි. 
නකිම් වනාවෙය ිකේිවෙ, වයෝනවිසෝමනසකිාර කයිනේවනේ සේපශය වෙන 
තැනට හති වයදීම බෙ. අනේතමිට කයිනො ‘ඉලත්ථලතපිධමමා’ වම් 
ඔකේවකාම ධමම ‘චලා ලචව වයාච අනිචචා ිරපරිණාමි මලනා 
අඤඤථාභාිරලනා’. 

ඔනේන අනිචචානපුසසනාෙ, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පුදුම 
විදියකට ඉදිරිපතේ කරනේවනේ. දැනේ එතවකාට ඒක ආශරවයනේ හිතාගනේන 
පුළුෙනේ රැකටම එක වහෝ වේො, කඩෙු වහෝ වේො මනසකිාර වේගයයි. 
මනසකිාර වේගය උගර කළ අෙසේථමාවේ තමය ි වතේරැම්ගනේන පුළුෙනේ 
අර මිරිඟුවේ රහස. අපි දැනේ සෑවහනේන ඇහැ ගැන කේිො. හයකේ 
තයිනෙවන. ඊළඟට අපි කන ගැන බලම.ු ඒකතේ උපමා ෙලනිේ කියනේන 
බලාවපාවරාතේත ුවෙනො. ඊට කලනිේ කයිනේන ඕන, හැම ඉනේ්රියයකේ, 
නැතේනම් ආයතනයකේ පිළබිඳෙම කයිනවකාට මට සිදධ වෙනො 
මවජඣ සතූේ රවයේ විෙරණයයට යනේන. මවජඣ සතූරවයේ විෙරණයයට අනුෙ 
කන ගැන වමවහමයි සඳහනේ වෙනේවනේ. කන එක අනේතයකේ, ශබදය 
තෙ අනතයකේ. වසාත විඤඤාණයය මැද. ඊළඟට මැහමු්කාරිය සපුුරැදු 
තණයහාෙ. මැහමු්කාරිය කරනේවනේ වමාකකේද? කනය ි ර්ෙදයයි 
ගැටලනවා. ලසාත ිරඤඤාණය ලනාතකා හරිනවා. වම්වකදිතේ 
මනසකිාරය ශීඝර කරිීම තමයි උපකාරී වෙනේවන. මනසකිාරය ශීඝර 
කරිීම ගැන උපමාෙකේ වදනේන මම කැමතයි.ි අර කයිාපු සම්මත 
උපමාෙකේ වනාවෙනේන පුළුෙනේ. 

වම් පිනේෙතනුේ දනේනො ගසේෙල ඉනේනො රැහැයයිා කියල 
කෘමිවයකේ අඟලේ වදක තුනක විතර. ඒ සතා සෙස හතරට 
හතරහමාරට විතර සංගතීයකේ ආරම්භ කරනො. එකේ වකවනකේ ආරම්භ 



සේපශයවයේ ආශචයයය 

12 

 

කරන වකාට අනකිේ අයතේ ඒකට එකත ුවෙනො. පුදුමාකාරයකට මහ 
කනේ රිදෙන රළු වගාවරෝස ු සංගතීයකේ. මට සමා වෙනේන ලමලහමයි 
යනල්න ර්බ්දය. ර්.ර්.ර්.. ර්ෙදලයන ් ඊළඟට ඒක දිගට යනල්න්. 
ර්ර්ර්ර්ර්...ර්ර්. සමහර වෙලාෙට මම කලේපනා කරනො ‘රැහැයයිා’ කියන 
ෙචනය හැදුවනේ වකාවහාමද කයිලා. මම දනේවන නැහැ නරිැකේතියකේ. 
මට හවිතනේවන ‘ස’ යනේන වහාඳට ‘ඇවහනේන’ සලසේෙන සතා 
‘රැහැයයිා’. බලනේන ‘ස’ යනේනම වනේ දිගටම තවියනේවන. රැහැයියලග 
ලම් සංගතීය සමථයට මහොධාවක.් කන හාරලගන යනවා. හැෙැයි 
ඒක මතක ්කරල ලදනවා ‘කන ්ලෙරයක’් කයිල කකක ්තයිනව කයිලා. 
ලලෝකලය ්තයින පුදුම ිරදිලය ්සංගතී භාණඩය තමය ිකන ්ලෙරය. කනේ 
වබරයකේ තයින බෙ මතකේ කරල වදනො වම් රැහැයයිා. කනේ වබරයට 
මහ ෙදයකේ ෙවගේ. ඉතිනේ සමථමයට ෙවදේ. සමථලය ්හතරුා ිරදර්ර්නාලව් 
මි මතරුා කරගන්න පුළුවන්, සත ි සමපජඤඤලයන ් යුතුව 
ලයෝනලිසෝමනසකිාරය ලයදුලවාත්. වම් ශබ්ද වදකකේ, ස..ස.. වදකකේ, 
තළු තයිනො අනේන නෙින, මනසකිාරය එතනට වයදුවොතේ. තණයහා 
ගැවටමට අහ ු ෙුවණයාතේ තමයි වම්ක ‘අමිහරිි සංගතීයකේ’ වෙනේවන. 
අනේතමිට ‘ස’ යනු මාලාෙකේ විතරය ි ඒක තළු. ිරදර්ර්නා භා ාලවන් 
කයිනවා නම් ඝන සංඥාවලවන ් මි මදිලා රාස ි සංඥාවව මත ු කරගන්න 
පුළුවන ් හරියට සත ි සමපජඤඤය තළු කතන කතනම ලමලනහි 
කලළාත්. රැහැයයිා අපට නෙිනේ ලබාවදන සවතකේ, සමාධියට බාධාෙකේ 
ෙුනතේ. ‘ස’ කාරය තළු තයිනො අපි කයිාපු නිෙන.  

වකවසේ වහෝ වේො අපි වම් වකටිවයනේ කයිනේවන. මට එකකේ 
කයිනේන බැරි ෙුණයා. ඇස ගැන මම දීපු උපමා පරාදය ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඉන්්රිය භාෙනා සතූරවයේදී ඇස ගැන දකේෙන උපමාෙට. ඉන්්රිය 
භාෙනා සතූරය මැදුම් සඟිවය අෙසාන සතූරය. මහ පුදුම සූතරයකේ ඒක. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද හාමදුුරැෙනේ ආමනේතරණයය කරල 
වදේශනා කරපු ඉන්්රිය භාෙනා සතූරවය6 - ඒවක සාරය හැටියට 
ගතේවතාතේ දකේෙනේන තවියනේවනේ ‘අනතු්තරා ඉන්්රිය භාෙනා’ උතේතරීතර 
ඉන්්රිය භාෙනාෙ පිළබිඳෙ උපමා රැසකිනේ දකේෙනේවනේ. එතනදී 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඇස පිළබිඳෙ දකේෙන උපමාෙට අපි දැකේෙූ උපමා 
පරාදය.ි අර ශීඝරෙ වමවනහ ිකරිීම කයින එකට වයවදන උපමාෙ. ඇස් 
ඇති ලකලනක ්ලකාය ිතරම් ලව්ගලයනද් ඇරගතත් ුඇස වහගන්ලන්. 
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වහගතත්ු ඇස අරිනල්න්, ඒ කයිනල්න ් ඇසපිිය ලහළන ලව්ගලයන් 
ලමලනහි කරනන් කයින කකයි. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ උපමාෙට අවපේ කඩ ු ආදී උපමා 
පරාදය.ි ඇසපිිය වහළන වේගවයනේ වමවනහ ි කරනේන කියල 
ඇලසනම් උපමාවක් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඇස ගැන දුනේනා. කන 
ගැන කයිනවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමවහමය ිදකේෙනේවනේ - කන 
පිළෙිඳ උපමාවක ්වදනේවනේ. යම් වසේ ශකේතමිතේ පුරැෂවයකේ ඉතාමතේම 
පහසවුෙනේ අසරුකේ ගහනො. ඒ කයිනේවනේ මහපට ඇඟිලේලයි 
මැදැගලිේලයි එකත ු කරලා ක්ෂණයයකිනේ ගහන ‘ක්ෂණයයකේ’ හඟෙන 
ශබදයකේවන. එවසේ ඇඟිලි ෙලනිේ ගහන අසුරකේ ගසනේවනේ යම් වසේද, 
අනේන ඒ තරම් වේගයකිනේ වමවනහ ිකරිීම තළුනිේ යම් කසිි භික්ෂුෙකට 
ශබ්දයකේ ඇසණුයහම මනාප බෙකේ වහෝ අමනාප බෙකේ ඇත ිවෙනො. 
එකේවකා ඒ වදවකේ සංකලනයකේ ඇත ිවෙනො. ඒ අෙසේථමාවේදී ෙහාම 
උවපේක්ෂාෙට ගනේන වේගයය ි ඔය දකේෙනේවන ඉන්්රිය භාෙනා සූතරවයේ. 
එතවකාට ඇසපිිය වහලන වේගවයනේ ඇස පිළබිඳ කාරණයය. කන 
පිළබිඳෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙල තයින උපමාෙ අසරුකේ ගහන 
වේගයය.ි බලනේන පුදුමයි, ඒක කනට ඇවහන එකකේ. 

ඊළඟට නැහැය. ඒවකදිතේ මවජඣ සතූරය මතකේ කරගතේවතාතේ 
- නැහැය එක වකානකේ, අනකිේ වකාන ගඳ සෙුඳ, ඝාන විඤඤාණයය 
මැද. ඝාන විඤඤාණයය අමතක කරමිනේ වම් මැහමු්කාරිය ගැටලනො. 
ඒක හතිාගනේන පුළුෙනේවන. දැනේ යමකේ ආඝරාණයය කරනො කියනේවන 
ඉඹිනෙවන. ඉඹිනවකාට ඇතේත ෙශවයනේම වමාකකේද කරනේවන? සුෙඳ 
කැවෙන ොතය වනේද අපි ඇතුළට ගනේවන. ොතය තමයි ‘ොහකයා’ 
සෙුඳ පිළබිඳෙ. අපි ආශාවෙනේ ඇතළුට ගනේවනේ අර සෙුඳ මිශර ොතයයි. 
ඒක අපට වතේවරනේවන නැහැ. 

තෙ කථමානේතරයකේ තයිනො සංයුතේ සඟිවයේ සගාථමක ෙස ගවයේ 
ෙන සංයුතතවයේ.7 වකටිවයනේ කේිවොතේ වකාවසාලේ රවටම ආරණයයයක 
භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේ නමකේ ෙන ලැහැබක ොසය කළා. උනේෙහනේවසේ 
පණියඩපාතවයනේ පසේවසේ ඇවිලේලා වපාකුණයකට බැහැලා වමාන 
වහේතෙුකේ නසිා වහෝ වනළුම් මලකේ ඉම්බා. වම්ක දැකේක ෙන 
වදේෙතාවෙකේ, දැකල වානසේ කේිො. ‘ඔබ වම් වනළුම් මලකේ ඉඹිනො. ඔබ 
සෙුඳ වහාවරකේය’ කේිො. ‘ඔබ සෙුඳ වහාවරකේ’ කයිලය ි වචෝදනා 
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කවළේ. වම් භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේ කයිනො “වකාවහාමද මම සුෙඳ 
වහාවරකේ ෙනේවන. මම මල කැඩවුෙතේ නැහැ. මල ගතේවතතේ නැහැ.” 
එතවකාට පහදල දුනේනා වදේෙතාො. සාමානය වකවනකේ මල කඩනෙට 
මම එවහම කයිනේවන නැහැ. නමතුේ ඔබ ෙහනේවසේ ඉනේවන ඉතාමතේම 
සයිමු් විදියට සති පිරිසදිු කරගනිමිනේ. එතවකාට වම් සළුු පාපයකුතේ 
මහ වලාක ු හැටියට වපේනො. ඒකය ි මම එවහම කේිවෙ කියල 
කේිෙහම උනේෙහනේවසේ වදේෙතාෙට සේතතුි කළා. මලකේ ඉඹගැනීම තුළ 
පො කේවලේශ තයින බෙයි එයනිේ වපවනනේවනේ. ඒක තළු තිවයනේවනේ 
මළුාෙය ිදිගටම යනේවනේ අර කයිාපු මිරිඟුවේ මළුාෙ තමයි. මලල් ලම් 
ලදය තයිනවා කයිලා හතිාගන්නවා.8  

ඊළඟට දිෙ ගැන කයින වකාට මවජඣ සතූරවයේ දිෙ ගැන 
කයිනේවනේ වමවහමය.ි දිෙ එක වකානකේ, රස අනකිේ වකාන. ජිෙහා 
විඤඤාණයය මැද. අපි නදිශයන කයිනේන ගවියාතේ රස පිළබිඳ නිදශයන 
ඉසේසරට ෙඩා රස ඒො දැනේ ඇත.ි අපි වලේසයිට ඉසේසර කියනේවනේ 
අයසිේකරීම් එක හමිකිරම. සමහර විට වහාඳ හැටි තනුපහ වය ක ක්ෂණික 
චිකනේ කෑලේල ඊට ෙැඩිය රහ ඇත.ි ඉතනිේ වකවසේ වහෝ වේො චිකනේ 
කෑලේල හරි, අයසිේකරීම් එකහරි, දැකේක හැටිවයේ වමාකකේද වෙනේවනේ. දිෙ 
අගට වකළ උනනෙ වනේද? කතලකාට ලකළ තමය ි වාහකයා රලස්, 
වාතය සවුඳලගන යන වාහකයා වලග ්ලකළ ලූසත් ිලවනවා පිළිගන්න 
රසය. ලකළ උනල ඉවරය ිදිව අගට. ඉතනිේ ඉකේමනට ඉකේමනට ගිජුෙ 
අරක ගලිානනො. රස තෘෂණයාෙ වකාය ිතරම් බලසම්පනේනද කේිවොතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක නසියි පිණයඩපාත පරතයවේක්ෂාවේ 
ධාතමුනසකිාර, පිළකිලුේ මනසකිාර දීලා තිවයනේවනේ. වම් ආහාරය 
පිළබිඳෙ ඊටතේ ෙඩා මහ පරබල උපමා දීලා තයිනො. එක තැනක 
තයිනො ‘රසතණහාය ගිලතා හදයං නාවෙුජඣති’9 රස තණයහාෙට 
ගජිු ෙුනවකනා කොනෙතේ හෘදය අෙදි කරගනේවනේ නැහැ නිෙනට. 
ඊළඟට තයිනො මහ සංවේගජනක උපමාෙකේ. අහනවකාට බය 
හවිතනෙ ඒක. 

සතුත නපිාතවයේ නාළක සතූරවයේ මනුි පරතිපානෙ ගැනකියන 
වකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකටිවයනේ කයිනො ‘ඛරූධාරූපලමාභව’ 10 
ඒ වකටිවයනේ කයිවෙනේවනේ දැළපිිහ ි තලය උපමාෙට ගනේන. දැළිපිහි 
තලවයේ උපමාෙ වමවහමය ි තවියනේවනේ. ෙුදුරජාණන ් වහන්ලස් දීපු 
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උපමාව - දිව කැලපන උපමාවක ්වම් දීල තවියනේවනේ. දැළ ිපිහියක මී 
පැණි තෙරනො. මී පැණි කනේන ආස වකවනකුට දැළ ිපිහයි වදනො. 
එතවකාට දිෙ කපාගනේවන නැතෙි දැළ ි පිහයි වලාවිනේන පුළුෙනේද? 
අනේන රස තෘෂණයාෙ පිළබිඳ තයින මහ සංවේගජනක උපමාෙකේ. ඒ 
තරම් සයිමු් වදයකේ වම් රස තෘෂණයාෙ. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
එවහම කයිනේවනේ වමාකද, රස තෘෂණයාෙ ජය ගතේත නිසා. අනිකුතේ 
රහතනේ ෙහනේවසේලා පො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ගැනය ිකයිනේවනේ. රස 
තෘෂණයාෙ ජය ගතේත ුආකාරය, වකාය ිතරම්ද කයිවතාතේ වලෝකයාට වම් 
කාවල හතිාගනේන බෑ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ගැන සඳහනේ වකවරන 
පාඨයකේ තයිනො ‘රසපටිසංලවදී ලඛා පන ලසා භවංලගාතලමා 
ආහාරං ආහාලරත ි ලනා ච රසරාගපටිසංලවදී’ 11 බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගතේ අපවගේ ෙවගේම රස නහර කරියාතේමක වෙනො. ඒො 
මැවරනේවන නැහැ රහතේ වෙනවකාට. රස පටිසංවේදී - රස දැවනනො. 
නමතුේ රස රාගයකේ නැහැ. රසය දැලනනවා, රස රාගයක ් නැහැ. 
මහපුදුමය.ි වම් කාලවයේ වලෝකයාට වම්ක හතිාගනේනතේ බැහැ. කයින් 
අපට ලප්නල්න ් දිව අගත ් නවින තයිනවා. ඒක යම් පමණයකිනේ 
වයෝගාෙචරයාට අතේදකනිේන පුළුෙනේ සතිසමපජඤඤවයනේ ආහාර 
පරතයවේක්ෂාවෙනේ, ඉතාමතේම වහමිනේ ආහාර ගනේනවකාට යම් 
අෙසේථමාෙකදී වතේවරනො චිකනේ කෑලේවලතේ නැහැ රස. ඒකටත ් ‘චික්’ 
කයිනන් පුළුවන්. ඊළඟට අයසිේකරීම් එවකතේ නැහැ රස. ලම් ලදක කකතු 
ලවන තැන ඉතා සළුු ක්ෂණයකයි රසය කරියාතම්ක ලවනල්න. වම් 
වකළ ගැන කයිාපු කථමාෙ බලනේන, පුදුම විදිහට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම්කට දීපු උපමාෙ ගැලවපන හැටි. ඇහැ ගැන කයිනවකාට ඇහැට 
ගැලවපන උපමාෙ, කන ගැන කයිනවකාට කනට ගැලවපන උපමාෙ. 
ඔනේන ඊළඟට දිෙ ගැන කයිපු උපමාෙ බලනේන. යම් ලස ් ර්ක්තිමත් 
පුරැ ලයක ් ඉතාමතම් පහසලුවනද්ිව අගට ලකළතිත්ක ් අරලගන ‘තුුඃ’ 
ගාල දානල්නද් අනේන ඒ ෙවගේ ඉකේමණිනේම රස තෘෂණයාෙ ඇති ෙුන 
හැටිවයේ මනාප බෙ ආදිය අහකේ කරලා උවපේක්ෂාෙට හති ගනේන කියල 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරණයො. ඒ උපමා ඉතාමතේ පුදුමය.ි දැනේ ඇස 
කන නාසය දිෙ ගැන කේිො, ඊළඟට අපි යමු කයට. 

කය ගැන කයිනවකාට මවජඣ සතූරයට අනෙු කය එක 
වකානකේ වඵාටඨබබ කයිල කයිනේවනේ පිනේෙතනු ි සේපශය කළ යුතු වදේ. 
වමාකකේ වහෝ වේො කවයේ අරමණුය තමය ිවඵාටඨබබය කයින එක. කය 
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එකවකානකේ සේපශය කළ යතු ු වදේ වදවෙන ි වකාන. මැද තිවයනේවනේ 
කාය විඤඤාණයය. කලතනද්ි කයත ් සප්ර්ශ කළ යතු ු ලදයත ් නසිාමයි 
කාය ිරඤඤාණය පැන නගනිල්න.් නමතු් තණහා මැහමු්කාරිය ඔය 
ලදක ගැටලනවා. දිගටම හිත ඇතවුළ තයිාගනේන වම් උපමා ටික. 
ඒකය ිමම කේිවෙ කලේපනාවෙනේ ඇහමු්කනේ වදනේන කයිලා. එතවකාට 
ෙැඩිය කයිනේන ඕන නැහැ. එකකට එකකේ ආශරවයනේ ‘ඒ ෙගතේ 
වමවසේම’ කයිල හතිාගනේන. කයයි පැහැසිය යතු ු- සේපශයය කළ යුතු - 
වදයය ි ඔය වදක ගැටලනො. එවතනේදි තමය ි අපි ඇතේත ෙශවයනේම 
සේපශය කයිලා කයිනේවනේ. කයට සේපශය කරන වදේ වන. ඒක නසිා තමයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සේපශයය ආහාරයකේ හැටියට දැකේෙූවේ. ‘චතතාවරා 
ආහාරා’ 12 ආහාර හතරකේ තයිනො සතේතේෙයනිේවගේ පැෙැතේමට. 
කබලංිකාර ආහාර කයිල කයිනො, වගාවරෝසු ආහාර. සේපශයය වදවෙනි 
ආහාරයය.ි මවනෝසංවච්තනා ආහාර - සතිනිේ කරන සිතිවිලි. 
අෙසානවයේ විඤඤාණය ආහාරය. එතන ගැඹරුැ ධමම විගරහයකේ 
තවියනේවන. නමතුේ ඒවකදි සේපශයය ගැන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීපු 
උපමාෙ අර ෙවගේම මහ සංවේගජනක උපමාෙකේ. ඒක පතුතමංස 
සතූරලය් තවියනේවනේ ඔකේවකාම වනාකේිෙතේ වමවහමය ිඋපමාෙ විසේතර 
වෙනේවනේ. ‘නචිචමමා ගාවී’ කයිනේවනේ පිනේෙතනු ි හම ගහපු ගෙ 
වදනකේ. හම ගහපු කේිෙට අපට හිතාගනේන තවියනේවනේ මැවරනකම් 
හම ගහපු වනාවෙය.ි අපි හිතම ුගෙ වදනකවගේ ශරීරවයේ වකාටසේෙල 
හම ගහිලිේලා තයිනො. එතවකාට ඒ හම ගහිිච්ච එළවදන ගැනයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනේවනේ. ඒ එළවදන බිතේතයිකේ ළඟ හිටියතේ 
බිතේතවියේ ඉනේන තාකේ සතනුේ පහතේ වෙලා අර එළවදනවගේ තුොලය 
කනො. ගහකේ ළඟ හටිියතේ ගවහේ ඉනේන සතේත ුඇවිලේලා එළවදන කා 
දමනො. ෙතරුට බැසේවසාතේ ෙතුවස ඉනේන මාළු අර එළවදන කා 
දමනො. එළමිහවනේ හටිිවයාතේ අහවසේ ඉනේන කරුැලේවලා ඇවිලේලා කා 
දමනො. යම් යම් තැනක අර ‘නිචචමමා ගාවී’ ඒ හම ගහපු ගෙ වදන 
ඉනේනො නම්, ඒ ඒ තැන සතේත ු ඒ ගෙ වදන කා දමනො. වම්වක 
තයින ගැඹරු හතිල බලනේන. අපි වම් සේපශයවයේ රස විඳිනේවනේ 
වකාවහාමද, ඒවකදි වමවහම හතිාගනේන. සේපශයය ළඟට තිවයනේවනේ 
වේදනාෙ වනේ, ටිකකට වම් ොකයය ගැනහතිනේන. ‘හම තෙිනුහම 
දැලනන ලව්දනාවත ්හම ගියහම දැලනන ලව්දනාවත ්අතර ලවනස’. අපි 
හතිම ු යම් තැනකේ තෙුාල ෙුණයා. දැනේ වලෝකවයේ අනිකේ වදේෙලේ 
තබිිවයේො. විලේලූද වරදේද ඉතාම වමාවළාකේවන. ිරලල්ූද ලරද්දක් 



සේපශයවයේ ආශචයයය 

17 

 

තවුාලයක ් ළඟට කටි්ට ු කළහම සැපයක් දැලනනවද? වමාකද වෙලා 
තවියනේවනේ? වම්කටම තෙ ටිකකේ එකත ුකරම.ු 

අථමම ෙශවයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මළුු මහතේ ශරීරයම 
ෙණයයකේ හැටියට, තෙුාලයකේ හැටියට හඳුනේෙනො. 13 තෙුාලයකේ නම් 
මළුු මහතේ ශරීරයම - හම කයිනේවනේ වමාකකේද කයිල හතිල බලනේන. 
හම කයිනේවනේ තෙුාල වෙළුමකේ. ලම් තවුාල ලවළුම සරසගන්න ලන්ද 
ලම්ලලෝකයා ලමේචර ිරයදම් කරනල්න්. ලම්ක පාට කරගන්න, තවුාල 
ලවළුමහැඩ වැඩ දාගන්නය ි ලම් ලලෝකයා ිරලර්් ලයනම් සත්රී පක්ෂය 
ලවලහලසනල්න්. තෙුාල වෙළුමකේ වම්ක. වපාඩ්ඩකේ හම ගයිහම ඉෙරයි 
ෙැවඩ්. උපමා කයිනේන ඕන නැහැවන වම් පිනේෙතනුේට. හම තිබුණයහම 
දැවනන වේදනාෙතේ හම ගයිහම දැවනන වේදනාෙතේ ගැන හතිාගනේන. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීපු ඒ උපමාෙ හරිම ගැඹරුැය.ි ‘නිචචමමා ගාවී’ 
කයින උපමාෙ. අපි යම ුබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉන්්රිය භාෙනා සූතරවයේ 
වදන උපමාෙට සේපශයය පිළබිඳ මනාපයකේ අමනාපයකේ ඇතිෙුණයහම 
වකාය ි තරම් ශීඝරවයනේ ඒක ඉෙතේ කරලා සිත උවපේක්ෂාවෙහි 
පිහටිෙනෙද? උවපේක්ෂාවේ සති පිහටිෙුන අෙසේථමාවේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා විසනිේ වයදිය යතු ුපාඨයකුතේ එතන තයිනො. උවපේක්ෂාෙට 
හති ගනේන සංඝයා ෙහනේවසේලා පාවිච්චි කරන ඒ විදසශනාතේමක 
හැඟීම වමවහමයි. මට වම් මනාප බෙකේ ඇතෙිුණයා. අමනාප බෙකේ 
ඇත ිෙුණයා. මනාප අමනාප වදවකේ මිශරණයයකේ ඇතෙිුණයා. එය සංඛතයි, 
ඕළාරිකය.ි පටිචච සමුපපනේනය.ි ඒක වගාවරෝසයු.ි ඒ ෙවගේම සකසේ 
කරගතේත ුවදයකේ පටිචච සමපුපනේන වදයකේ. 

ඊළඟට කයිනො ‘කතං සනතං කතං පණීතං යදිදං උලපක්ඛා’. 
‘වම්කය ි ශානේත, වම්කය ි පරණීත, එනම් උවපේක්ෂාෙ’, කයිලා එවහම 
හතිල තමය ිශීඝරවයනේම උවපේක්ෂාෙට ගනේවනේ. ඒක හතිාගනේන අවනකේ 
ඒෙටතේ ඒකය ිනයායය. උවපේක්ෂාෙට ගනේන ශීඝරවයනේම. කය පිළිබඳෙතේ 
අර විදියටමය.ි ‘එතං සනතං එතං පණීතං යදිදං උවපක්ඛා’. ‘වම්කයි 
ශානේත, වම්කය ිපරණීත, එනම් උවපේක්ෂාෙ’ කයිලා. එවහම හිතල තමයි 
ශීඝරවයනේම උවපේක්ෂාෙට ගැනමී. ඒකට ඉන්්රිය භාෙනා සතූරවයේ වදන 
උපමාෙ වම්කයි. යම් කසිි ර්කත්මිත ් පුරැ ලයක ් වක ් කළ අතක් 
දිකක්රනල්නද්, දික ්කළ අතක ්වක ්කරනල්න්ද ඒ සැණින්. වම් උපමාෙ 
වකාවතකතුේ ධමම සාහිතයවයේ සඳහනේ වෙනො. ඍදධි පහළ වෙලා එක 
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තැනක ඉඳලා අනකිේ තැනට යනවකාට උපමාෙට වදනේවනේ. ඒ තරම් 
ශීඝරවයනේ පුළුෙනේ ශකේතමිතේ පුරැෂයකටු අත හකුළනේන. කය ගැන 
කයිනලකාට කලයනම් උපමාවක් ඔනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දුනේනා. 
ඊළඟට එනො මනසට. මනස ගැන කාලය ඉතරුැකර ගනේනයි අර ටික 
වකටිවයනේ කේිවෙ. මනස තමය ි තණහා මැහමු්කාරියලග ් ෙරපතළම 
ගැටළු තැන. කතන තමය ි අනත්මි තරුැම්පුව මාරයාලග.් ිරදයාඥයතයත් 
දාර්ර්නකියත ් ලලෝක සතත්ව්යා හැම ලදලනකම්ත ් හරිලවලා 
තලියනල්න ් ලමතන. එතනදීතේ අපි ඉසේවසලේලාම ගනිමු. මවජඣ 
සතූරවයේ වකානේ වදක. මනස එක වකානකේ. ‘ධමමා’ අනකිේ වකාන. 
ධමමා කයිනේවනේ බුදධ ධමමය ආදිය වනාවේ. වමතන ‘ධමම’ කයිනේවනේ 
මනසට එන අරමණුය.ු මනස එක වකානකේ. ‘ධමමා’ මනසට එන වදේ 
අනකිේ වකාන. ඒ වකානේ වදක ගැටලනේවනේ තණයහා මැහමු් කාරිය. 
එවතනේදි මහ ගැඹරුැ කාරණයයකේ කයිනේන තයිනො. මනසකිාර කියන 
ෙචනයට අපි ආයතිේ එම.ු පාල ි භාෂාවේ මනසකිාර කයින එවකේ 
නරිැකේතයි ෙනේවනේ ‘මනසි’ කයිනේවනේ ආධාර විභකේත ිපදයකේ - මනස 
තළු. මනසකිාරය කයිනේවනේ ‘මනස තළු වකවරන කරියාෙ’. එතවකාට 
මනසකිාරය කයිල ගතේතහම මනස තළු කරියාෙකේ වකවරනො. ඒ මනස 
තළු වකවරන කරියාෙ අපි වයාමු කරනො යම්කිස ිවදයකට. ඒක ඉතා 
ගැඹරුැ කාරණයයකේ. මනසකිාරය ගැන කයි ූනසිා වමයට කලිනුතේ කියූ 
තෙ සතූරයකේ වම්කට එකත ුකරම.ු කලනිේ වම්ක විගරහ කරල තයිනො. 
නම කේිෙහම අහප ුකටමටියට වතේරැම්ගනේන පුළුෙනේ ‘කංිමූලක සූතරය’ 14 
ඒකතේ මහ ආශේචසයෙතේ සතූරයකේ. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාවගනේ අහනො 
මහවණයනි, අනය තසීථමක බරාහේමණයයනිේ පරිබරාජකයනිේ නඹුලාවගනේ වම් 
විදිවයේ පරශේන මාලාෙකේ ඇහවුොතේ වකාවහාමද උතේතර වදනේවනේ 
කයිලා. සංඝයා ෙහනේවසේලා කයිනො, අවනේ භාගයෙතනුේ ෙහනේස අපට 
නම් වතේවරනේවනේ නැහැ. ඔබ ෙහනේවසේම කේිවොතේ මිසකේ. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ පරශේන මාලාෙම ොනරනො. මහවණයනි 
එවහම ඇහවුොතේ වමනේන වමවහම කයිනේන කයිලා. ඒ තරම් ගැඹුරැ 
කාරණයා ටිකකේ වමවතනේදි ඉදිරිපතේ කරනේවනේ. ඒ සතූරය අපි කලිනේ 
විසේතර කරල තයිනො. ‘කංිමූලක සතූරය’. ඒවක පරශේනය තවියනේවන 
වමවහමය.ි ‘කංි මලූකා සවබබ ධමමා’ හැම වදයකම මලු කමුකේද? ‘කිං 
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සමභො සවබබ ධමමා’ කමුකටද ඒක හම්බ වෙනේවනේ? හැම වදයකම 
හටගැනේම පරභෙය කමුකේද? ‘කංි සමදුයා සවබබ ධමමා’ කමුකේද එය 
පැනනගනි තැන. ඒ තුන විතරකේ ගනිම.ු ඒකට උතේතර දිය යතුේවතේ -
ඡ්න්ද මලූකා ආෙුවසා සවබබ ධමමා’ ඡ්න්දයයි හැම වදේකම මලු. ‘ඡ්න්ද’ 
කයින එක අපි හැඳිනේෙූවයේ තණයහාවේම ළා පාට ෙශවයනේ. 
අඳුනගනේනතේ බැරි ළා පාට. අවපේ සම්මත විෙරණය කරමය අනුෙ. 
‘තණයහාෙ වහාඳ නැහැ. හැබැය ි කසුලචඡ්න්දය වහාඳය.ි’ නමතුේ ඒකතේ 
අත අරිනේන ඕන. 

ඒක නසිා තමය ි ධමමවයේ සඳහනේ වෙනේවනේ ‘ඡන්ධදං නිසසාය 
ඡන්ධදංපජහථ’ කයිලා මහා පුදුම මැදුම් පිළවිෙතකේ ඒක. ඡ්න්දයම 
උපකාරකරවගන ඡ්න්දය අතහරිනේන. අෙසාන අෙසථමාවේදී ඒකතේ 
අලේලනො. කසුලච්ඡ්න්දය වහාඳය.ි ඒක නැතෙු බැහැ. සමථම 
විදසශනාෙනේට ආසාෙ තවියනේන ඕන. නමතුේ ඒකතේ අතහරිනේන 
වෙලාෙකේ එනො අෙසාන අෙසථමාවේදී. එයනිේ අපට වපේනො ඡ්න්දයයි 
මලු හැම වදේකටම. හතිල බලනේන වකාවහේෙතේ නැත ිපරශේනයකේ සමහර 
විට අපට හිතට එනේවනේ වමාන ආකාරයකිනේ හරි, සයිමු් අනේදමිනේ හරි, 
වම් ඡ්න්දයය ි යනේවනේ. ඊළඟට ඒ වදේ අපට හම්බ වෙනේවනේ 
මනසකිාරවයනේ. ‘මනසකිාර සමභො’. නමතුේ ඒක පැන නගිනේවනේ 
සේපශයවයනේ. 

දැනේ වමවතනේදි මට ආවයමතේ සමාෙ ඉලේලනේන වෙනො. මවගේ 
ෙචන ෙරදිනේන පුළුෙනේ. මට සමහරැනේවගේ උපකාරතේ ලබා ගනේන 
සදිධවෙනො. පරිගණයක ශාසතරය දනේන අයවගනේ. මම ඕෙ ගැන ෙැඩිය 
දනේවන නැහැ. හැබැය ිඋපමාෙලට ගනේනො සමහර වෙලාෙට දනේවන 
නැත ිෙුනාට. ඡ්න්දය ගැන කේිො. මනසකිාර ගැන කේිො. ඵසස ගැන 
කේිො. අපි කයින එක හරිද බලනේන. මට නම් වපේන හැටියට 
පරිගණයක යනතරය තළු ඔය ඔකේවකාම තයිනො. ඡන්ධදය තමය ි‘මසූිකයා’ 
- ‘මවුස්’ කයිල කයිනල්න.් මසූකියා ලහාලරන ් කරියා කරන්ලන්. 
ලප්නල්නත් නැහැ. මසූකියා කරියා කරනලකාට ලමාකකද් ලවන්ලන් - 
‘කර්සර්’ කක දුවනවා. ඒක තමය ිමනසකිාරය. එතවකාට ඡ්න්දය මුල. 

හැංගලිා වමාකකේද කරන ෙැඩේ? ඔනේන මනසකිාරය දුෙනො - කසසස 
එක. මනසකිාරයට තමයි හම්බ වෙනේවන. වමාකකේද හම්බ වෙනේවන? 
ආහාර ලලඛ්නය - ‘ලමනු කක’. ඒ ෙවගේ තමය ි ඵසස සමුදය. එතන 
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ඉඳල තමයි රස විදිනේවන පරිගණයක යනතරවය. වම් පරිගණයක 
උපමාෙතේ ෙැරදි නම් හරිගසේස ගනේන. වම් වකාය ි එවකනතුේ කිේවේ 
අපි පුළුෙනේ තරම් පරාවයෝගකි කරනේන ඕන නසිා. බලනේන වලෝකවයේ 
තයින ඒ ්රෙයෙලනිේ වපනේනමු් කරනේවනේ අවපේ චිතේත සනේතානවයේ 
තවිබන වදේෙලේමය.ි 

අපි වතේරැම්ගනේවන නැහැ. ඒක විජජාෙ වහෝ වේො අවිජජාෙ 
වහෝ වේො. ඉතනිේ වම් ඩිංග ගනේන. එයනිේ අපට වපේනො ‘ඡ්න්දමලූක’ - 
ඡ්න්දයයි මලු. අපට ඒක වතේවරනේවන නැහැ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනා වදනතරුැ වලෝකයා දනේවන නැහැ. අපි හැම තසිේවසම ෙවගේ 
ගැඹරුැ වදේශනාෙකේ වකළෙර කරනේවනේ ඉතාමතේම සරල, කෙුරැතේ 
දනේන ධමමපද ගාථමා වදකකනිේ. වමවතනේදි ඒ ගාථමා වදක මතකේ 
කරනේනවෙනො. 15 ඒ ගාථමාෙල අෙශය ටික ‘මලනා පුෙෙංගමා ධමමා. 
මලනාලසටඨා මලනාමයා’ ඔය ටික තමයි වමච්චර කාලයකේ අපට 
අටෙුා සම්පරානවයේ වෙන විදියකටය ි වතේරැම් කරනේවනේ. ‘මවනා 
පබුබංගමා ධමමා’ කයිනේවනේ පිනේෙතනුි. මනස එක පැතේතකිනේ 
තයිනො, ධමම අනකිේ පැතේවතනේ තයිනො වම් වදවකනේ මනසයි 
වපරට ුවෙනේවනේ, මනස අරමණුයට වපර තවියනේවනේ. ‘මවනා වසටඨා’ 
ඒ වදවකනේ මනසයි වශරේෂඨ, පරධාන. ඊළඟට ‘මලනාමයා’ අරමුණ 
මනසනිම් සකස ්වුනලදයක.් ඒකලන මනසකිාරය කයිනල්න. ලමලනහි 
කරිීම. අපට වතේවරනේවන නැහැ ඒක. අරමණු හලිතනම් හදාගත්තු 
ලදයක.් කතලකාට හලිතනම් හදාගන්න ලදයක ් කකක්ය ි ලම් හරලෙ 
ලකලරනල්න්. වමානතරම් සයිමු් වදයකේද තණයහා මැහමු්කාරියවගේ 
ගැටලෑම. අර වටමබලේ වටනසිේ කරීඩාවේදී ෙවගේ ඉකේමනිනේ මනසිකාරය 
වයදීවමනේ වමවනහි කරිීවමනේමයි, වමවනහ ි කරිීම තළුිනේමයි ඒක 
අලේලගනේවන. ලමලනහි කරිීම පිළෙිඳ රහස හඳුනාගන්ලනත් ර්ීඝරව 
ලයෝනලිසෝ මනසකිාරලය් ලයදීලමන්. එතන එතනම වමවනහ ි කිරීම 
තළුනිේ. හතිාගනේන බැරි විදිවය වදයකේ. 

යම් අෙසථමාෙක අර මනසකිාරවයේදී සතිවුිලේලකේ පැන නැගුණයු 
තැන - ඒකතේ ධමමවයනේම කේිවොතේ වමනේන වමවහම පාඨයකේ 
තයිනො - සමහර සතූරෙල එන පාඨ අටෙුාෙලතේ හරියට 
වතේරැම්වනාගතේ තැනේ තයිනො ‘දිසවා ආයතනුපපාදං සමමා චිතතං 
ිරමුචචති.’ 16 යම් අෙසථමාෙක සළායතනයනේවගේ උපත දැකේක නම් ඒ 
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වෙලාවේ හති මිවදනො කයිනේවනේ වමාකද? අර සළායතනයනේවගේ 
උපත වපේනේවන නැති තරම් ශීඝරවයනේ සිදධ වෙනො. ඉතාම ශීඝරවයනේ 
සදිධ වෙනේවන මනසතේ අරමණුයතේ අතර. ඒක වතෝරගනේන බැහැ. හැම 
වකවනකේම හතිනේවනේ අරමණුය ඉසේසරහිනේ තියනො අරමණුය නැතිෙ අපි 
වකාවහාමද හතිනේවන කයිලා. නමතු ් ‘මනසකිාර’ වචනලයන් 
ලතල්රනවා, ලම් අරමණුත ් හලිතනම් හදාගත ් කකක ් ෙව. ඒකයි 
‘මලනෝමයා’ කේිවෙ. ඒ තතේත්වය යම් අෙසථමාෙක වතේවරනවකාට 
ඔනේන විඤඤාණය මායාෙ වහළවිෙනො. වම් විඤඤාණය මායාකාරයාවනේ 
වම්ක ගැටලනේවන. ලම් මායාව තළු තිලයනල්න ් මනසත් මනසින්ම 
හදාගත ් ධමථත.් එතනතේ අර මෙුාවගේම ෙවගේ වදයකේ අනේතිමට 
වකවරනේවනේ. ඒක වතේවරනේවන නැහැ. අනේතමිට යම් අෙසථමාෙක 
වයෝනවිසෝමනසකිාරය ඉතාමතේම ශීඝරවයනේ වයදුවොතේ, ඒක 
වතේවරනො. 

ඒකට අපි උපමාෙකේ වදනේන ඕන නැහැ. අපි වදන උපමා 
පරාදය.ි ඒකට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදන උපමාෙ පුදුමය ි - මනස 
පිළබිඳෙ. ‘යම් වසේ මහවණයනි, මළුු දෙසකේ රතේ කළ යකඩ කටාහයකට 
යම්කසිි වකවනකේ ෙතරු බිංදු වදකකේ තනුකේ උඩ සටි ානනො. මහවණයනි 
ඒ ෙතරු බිංදු ෙැටීම වහමිනේ. නමතුේ ඒක වියළී යාම ඊට ෙඩා ක්ෂණිකයි. 
ටිකකට හතිනේන උඩ ඉඳල ෙතරු බිංදු වදක තනුකේ ානනො. ඒ වතුර 
බංදු වැලටන ලව්ගය ඒක දිහා ෙලන ් හිටිලයාත ් ඒක පිේලචනවා 
ලප්නල්න නැහැ. වකාය ි තරම් ක්ෂණිකෙද කයිලා. වම් උපමාෙට 
සරිලන උපමාෙකේ අපට කයිනේන බැහැ. දෙසකේ රතේ වෙච්ච යකඩ 
තලයිකට ෙතරු බිංදු උඩිනේ ානනවකාට වහමිනේ බිංදුෙ ෙැවටනේවන. 
ෙැවටනෙතේ එකකේම පිළසිේවසනො. 

අනේන ඒකය.ි ඒවක හැංගලිා තවියනේවන මනසතේ ධමමයනුතේ. 
නමතුේ ඒක පො වයෝගාෙචරයා යම් අෙසථමාෙක අෙවබෝධ 
කරගතේවතාතේ ලයානලිසෝ මනසකිාරය ඉතාම ර්ීඝරලයන ් ලයදීලමන් 
ඔනන් වැටලහනවා ආයතන උපදින හැටි. ලම් ලදක කකත ුලවන හැටි. 
ිරඤඤාණය හටගන්න හැටි. ිරඤඤාණය හටගැනමී දැකමී තමයි 
පටිචචසමපුපාදය දැකමී. ‘චක්ඛංුච පටිචච රූලපච උපපජජත ි චක්ඛු 
ිරඤඤාණං.’ මතකේ කර ගනේන ‘පටිචච උපපජජත’ි ඇසතේ රෑපයනුතේ 
නසිා චක්ඛුවිඤඤාණයය උපදිනො. බදුුහාමදුුරැවෙෝ වදේශනා කළා 
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විඤඤාණයය මායාෙකේ කයිලා. ඒකවන කේිවෙ ‘මවජඣ මනතා න 
ලපිපත.ි වයා උභවනත විදිත්වාන’ වකානේ වදක හරියට වතේරැම් 
අරවගන මැද වනාඇවලනේවන වමාකද? පරඥාෙ තයිනො. වතේරැම්ගතේත 
විඤඤාණය මායාෙ. අපි වකාවතකතුේ කයිල තයිනො මැජිකේ එකකේ - 
විජජාෙකේ - ඇතවුළ ඉඳල දැකේවකාතේ මැජිකේ එක නැති වෙනොවන. 
අනන් ඒ අවසථ්ාලව තමය ිඒක සදිධ ලවන්ලන. ලකාලහාමද අන්න ඒ 
අවසථ්ාලව් ලයෝනලිසෝමනසකිාරය - අර පරඥාවලව් ීජජය - පරඥාවවක් 
හැටියටම ඵලලදනවා. පරඥාවව තළු ිරඤඤාණයට තැනක ්නැහැ. 

ඒකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනවළේ ‘පඤඤා භාලවතෙො 
ිරඤඤාණං පරිලඤඤයයං’ 17 කයිල. විඤඤාණයයතේ පරඥාෙතේ අතර 
වෙනස දකේෙනේවනේ එවහමය.ි විඤඤාණයය හරියට පිරිසඳි දැනගනේනට 
ඕන. පිරිසඳි දැන ගනේන නම් ‘පඤඤා භාවෙතබබා’ පරඥාෙ ෙැඩිය යුතුයි. 
පරඥාවව ඉහළටම වැඩ ූ අවසථාලව් ිරඤඤාණලය ් ලහාලර් අහ ු ලවනවා. 
අහවුෙනේවනේ අනේන අර විදිටයි. ආයතනයන ් හටගන්නවා කතන 
කතනම දකනිවා. ආයතනයන ්හටගැනමී දකිනවාත ්කකක්ම නලිරෝධය 
ඉලබ්ටම සහිලිවලා ඉවරය ි - හටගන්න ලදයක ්නරිැදධ ලවන ෙව. ඒ 
නලිරෝධය පරතයක්ෂ කළා කයිනල්න ්ඒකය.ි ඒ ලවලාලව අනන් ර්ාන්ත 
පරණීත නවින ‘කතං සනතං කතං පණීතං’ කතාව කවිුලව ඒකයි. හුඟකේ 
වදේෙලේ ඉකේමනට කේිො. පිනේෙතුනේ වම්ො හරියට ධාරණයය කරගතේත 
නම්, ඊළඟට අපි තෙ ටිකකේ කයිනො ඔතන ඉඳලා. 

ඊළඟට එන පරශේනය, දැනේ අපි කේිොවනේ ධමමාරමමණයය ගැන. 
අපි කේිෙවනේ වයෝගාෙචරයාට ඒක නැතෙිම බැහැ කයිලා. නමුතේ 
වපාතපවතේ වහාඳට සඳහනේ වෙනො ඉතාමතේම ෙටිනා සූතරයකේ 
තයිනො, ඒක විගරහ කරිීවම්දි අලගදදූපම සතූරය 18 කයිලා. ඒවකදි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පහවුස උපමාෙ දීල තයිනො. ‘කුලලූපමං ලවා 
භකි්ඛලව ධමමං ලදසිසසාමි ම’ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො මම 
වම් මළුුමහතේ සදධමමයම පහරුකට උපමා කරනෙ කයිලා. ඒක වම් 
විදියටය ිසඳහනේ වෙනේවන. යම් වකවනකේ දීඝය මාගයයක යන වකාට දිය 
කඩකේ හම ු වෙනො. නැෙකේ නැහැ, පාලමකේ නැහැ. කරනේන වදයකේ 
නැත ි නසිා අරවහනේ වමවහනේ ගසේෙලනිේ අත ු ටිකකේ එකත ු කරලා 
ෙැලේෙලනිේ බැඳලා ඒකතේ උපකාර කරවගන අතනිේ පයනිේ පහුර 
පදොවගන එහා පැතේතට යනො. එහා පැතේතට ගියාට පසේවස 



සේපශයවයේ ආශචයයය 

23 

 

පහවුරනේ ෙැඩකේ නැහැ ඒක පා කරල හරිනො. ‘කලුලූපලමා මයා 
භකි්ඛලව ධලමමාලදසලිතා නති්ථරණත්ථාය ලනා ගහණත්ථාය’ වම් ධමමය 
වදේශනා කවළේ හවුදකේ එතර වීම සඳහායි. කර ගහවගන යාම ගරහණයය 
කරිීම සඳහා වනාවේ කයිලා වදේශනා කරනො. ඒ එක පැතේතකිනේ 
කයිාපු එක. ඒ එකේකම කයිනො ඒ උපමාෙ හරියට දනේනෙ නම් 
‘ආජානලනතහ ි ධමමාප ි ලවා පහාතෙො, පලගව අධමමා’ ලම් මං 
කයිාපු උපමාව හරියට ලතර්ැම්ගතත් නම් ධමථයනතු ්අතහරිනන් නන. 
අධමථයන ්ගැන කවර කථාද? 

ඒක වකටිවයනේ වතේරැම්ගනේන තෙ උපමාෙකේ කයිනො නම් 
වම් පිනේෙතනුේට විසේතර කරල දීල තයිනො කලනිතුේ රථමවිනීත 
සතූරවයේ 19 තයින රථම හවතේ උපමාෙ. දැනේ වම් කාවලේ සහාය දිවීම ෙවගේ 
උපමාෙකේ. ඒවකදි කයිවෙනේවන හදිස ි ගමනකේ යනේන, වකාවසාලේ 
රේජරුැවෙෝ සැෙැතේ නෙුර සටි සාවකේත නෙුරට යනේන. ඒ කාවලේ 
අශෙයනිේට වෙවහස නසිා අශෙ රථම හතකේ සාූනනම් කරල තයිනො. 
පළම ුරථමවයනේ ගයිා. අශේෙයනිේට වෙවහස නසිා ඒවකනේ අනිකේ එකට 
මාරැ ෙුණයා. වදවකනේ තනුේවෙනි එකට, තවුනනේ හතරට, හතවරනේ 
පසේවෙන ි රථමයට ඔවහාම ගහිලිේල හතේවෙනි රථමවයනේ ගිහිලේලා 
බැහැලයි සාවකේත නෙුරට යනේවනේ. ඒකට වදන උපමා ටික විසුදධි 
හත. සීල විසදුධිය හවුදකේ දිටඨි විසුදධිය සඳහා, දිටඨි විසුදධිය හුවදකේ 
චිතත විසුදධිය සඳහා, ඔය විදියට විසුදධි පරම්පරාෙකේ දකේෙලා අෙසාන 
විසදුධිය තමය ි ඤාණයදසසන විසුදධිය. ඤාණයදසසන විසුදධියතේ 
අතහරිනො. වමාකද, නෙින හඳුනේෙනේවනේ අනපුාාන පරිනිබබානය 
නමිනේ කසිෙිකේ අලේලා වනාගනේන නෙින. මහ පුදුමය ි කසිමි ධමමයක 
නැහැ එවහම එකකේ. අතහැරීම තමය ිනවින. 

අපි ඒ ටික වපනේනනේනය ි අවපේ වදේශනාෙල වපාතේෙල ෙචන 
වදකකේ මත ු කරල වපනේනවුේ. වම් ධමමය ෙචන වදකකනිේ දැකේෙූො. 
පරාලයෝගකි, සාලප්ක්ෂක. පරාලයෝගික නසිා පරලයෝජනයට ගන්නවා 
සාලප්ක්ෂක නසිා අතහරිනවා. එකකේ අනකි සඳහා පමණයය.ි දැනේ ආයිතේ 
මට කයිනේන වෙනො අලුතේ උපමාෙකේ. වම් පිනේෙතනුේ අහල නැති 
විදිවයේ උපමාෙකේ වෙනේන පුළුෙනේ. මවගේ ෙචනෙල අඩපුාඩුෙකේ 
තයිනො නම් කයිනේන. දැනේ සහාය දිවීම කයිල එකකේ තයිනො. කඩිනේ 
කඩ ධාෙකවයකේ දුෙනො. සහාය දිවීම් පිලේ වදකකේ තයිනො කියලා 
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හතිාගනේන - මාර පිලයි බුදධ පිලයි. මාර පිවලේ කෙුද දුෙනේවනේ කියල 
අපි බලනේවන නැහැ. බුදධ පිවලේ ධාෙකයනේ හතරවදවනකේ දුෙනො. 
කරීඩකයනිේ හතරවදවනකේ. වම් විදිවයේ සහාය දිවීමකදී යම් කිසි 
උපකරණයයකේ උපකාර වෙනෙ. යෂේටිය කයිලා කයිනේවනේ. වම් යෂේටිය 
යනේන ඕන දිනමු් කණයෙු දකේො. එතවකාටය ි ඒ පිල දිනනේවන. 
හතිාගන්න පළමලුවන ි ධාවකයා දුවනවා. ජීිරත පරිතයාගලයන් 
දුවනවා. හතදිාලගන දුවනවා. දුවල දුවල ගහිලිල්ා ලදවැන්නට අර 
ය ්ටිය ලදනවත ්කකක්ම මැරිල වැලටනවා. ලදවැනන් ෙලනල්න නැහැ 
අරය මැරැණද කයිලා. ඒක අරලගන මළුු ලවර දාල දුවලගන දුවලගන 
ගහිලිල් තනු ්ලවනයිට ය ්ටිය ලදනවා. ලදනවත ්කකක්ම ලදලවනියත් 
මැරිල වැලටනවා. ඊළඟට තනුව්ැන්නා ඒක අරලගන දුවල දුවල 
ගහිලිල් හතර ලවනයිට ලදනවා. හතරලවනයිට ලදනවත් කක්කම 
අරයත ් මැරිල වැලටනවා. හතරලවනයිත ් ඒක අරලගන දිනමු් කණුව 
ළඟට ගහිලිල්ා දිනමු් කණවුට යම්තම් ය ්ටිය ලදනවත ්කකක්ම කයත් 
මැරිල වැලටනවා. කාටද තූගග්? කවුද දිනලුව? ය ්ටියද? කවුද 
දිනලුව? තැගග් ගනන් ලකලනක ් නැහැ. නවිනත ් කලහමය ි කියල 
හතිාගන්න. කාටතේ තවියනේවනේ ආතේම අනාතේම පරශේනයවන, කෙුද 
නෙිනේ දකනිේවනේ? ඔය ටික බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ලසේසනට කියනො. 
‘මට උවචඡ්දොදිවයකේ කයිල වචෝදනා කරනො වම් බමවුණයෝ.’20 අපිටතේ 
එවහම කයිනො. අපි වදේශනා කරන ධමමය ගැන. නමතුේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ උවචඡ්දොදිවයකේ කයිල දකේෙන වදෝෂ දසශනයට පිළිතුරැ 
වදනේවනේ වමවහමයි. ‘කදත ් මම ලපන්නලුව් දුකක ් සහ දුලක් 
නලිරෝධයක ් පමණය.ි’ ‘දුක්ඛලමව උපපජජමානං උපපජජත ි දුක්ඛං 
නරිැජඣමානං නරිැජඣති.’21 

උපදිනල්න ්දුකකම් උපදී. නරිැදධ වනල්න ්දුකකම් නරිැදධ ලව්. 
පුදග්ල කථාවක ්ලමාකතුම් නැහැ. එවහම නම් අඬනේන වදයකේ නැහැ 
කයිලා අපි කයිනේවන. එතවකාට එවහම අඬනේවන වනාදැනමී නිසා. 
උපදිනේවනේතේ දුකකේ. එදතේ පරකාශ කවළේ අදතේ පරකාශ කරනේවනේ දුකකේ 
හා එහ ිනවිරෝධයකේ පමණයය.ි ඒක නසිා උවචඡ්දොදී වචෝදනාෙකට ඉඩ 
නැහැ කයින එකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනල දුනේවනේ. දැනට 
හතිාගනේන ලම් කයිාපු ටික ආර්රලයන ්ලම් වනද්නා ගමන ආවා නම් 
ලම් වනද්නා ගමලන ් සිදධසථානය තමය ි මනස. එවහම කේිෙට 
වමාකද අර කයිාපු හවයනේම පුළුෙනේ නෙිනේ දකනිේන. ඒකවන අපි 
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කේිවෙ දිෙ අගතේ තියනෙ කයිල නෙින, හරියට මනසකිාරය වයදුවොතේ 
වයෝගාෙචරයා. අතතී කතානේතර සමහර විට ඇතේත වෙනේන පුළුෙනේ 
තරමකේ දුරට හරි - අටෙුාෙල අතශිවයෝකේති තිබනුතේ - අතතීවයේ මුලු 
රැයකේ කසුගනිේවන ඉඳල අනරුාධපුර මිහනිේතලා ආදී තැනේෙල උදෑසන 
කැඳ ෙළඳන අෙසථමාවේ රහතේ වනාෙුණය ආසනයකේ නැවතය ිකයිනෙ, 
අර ආහාර පරතයවේක්ෂාෙ ආදිවයනේ. ඒක නිරතරුැෙ ෙඩල ඉතනිේ අර 
රහස අලේල ගතේත ු තැන වකලිනේම එනේවන මනසට. අනේතිමටම 
එනේවනේ මනසය.ි ඉන්ධරියයනල්ගන් කකත ුලවලා ගහිලිල්ා මනසයි ධමථයි. 
කලතනද්ි තමය ිිරදර්ශනාව සම්පණූශ ලවන්ලන.් ඒ ටිලක ්රහස අහු වුනා 
නම් ිරඤඤාණ මායාව කතනම ඉවරය.ි ඊළඟට පරඥාවව සම්පණූශය.ි ගමන 
අවසානය.ි ෙදුු පිල දිනවුා. මාර පිල පරාදයි.  

දැනේ වම් පිනේෙතනුේ ඔය කයිාපු ටික ආශරවයනේ බුදු පිල 
දිනෙනේන. රහතේ වෙලා වකාවහෙතේ යනො කයිලා ඔය සයිවදෝරිසේ 
නෙිනකේ බලාවපාවරාතේත ු වෙනේන එපා. බදුු පිල දිනෙනේන උතේසාහ 
කරනේන. අර මැරිච්ච කරීඩකවයෝ ගැන හතිලා. ඔනේන එතවකාට සතර 
මග සතර ඵලය. අර හතරවදනා කෙුද කයිල හඳුනගනේන උතේසාහ 
කරනේන. වම් වදේශනය වමයිනේ අෙසනේ කරනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො. වමවතකේ පැෙැතේෙූ වදේශනා අතරිනේ මට හවිතන හැටියට 
පරාවයෝගකි පැතේතට එලේල කරල කළ වදේශනාෙකේ. වම්වක අඩුපාඩු 
තයිනො නම්, භාෂා ෙයෙහාරවයේ හරි වපාඩි වපාඩි අඩපුාඩකුම්, 
සමාධිය භජනය කරනේන. උපරිම පරවයෝජනය ගනේන. වම් ධමම ශරෙණයය 
කළ පිනේෙතනුේට අපි පිනේ අනවුමෝදනේ කරනො. පළමවුෙනේම වම් 
පිනේෙතනුේට වම් ධමම ශරෙණය ආනශිංසය ඈතදී ලැවබන එකකේ වනාවේ. 
අද අදම නෙිනේ සැප අතේපතේ කරගැනමීට වහේත ුොසනා වේො කියල 
පරාසථමනා කරනො. අවීචිවයේ සිට අකනටිා දකේො යම් තාකේ සතේත්ව 
වකවනකේ ධමම වදේශනාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට 
කැමත ි නම් වම් කයිාපු කමමසථමාන වදේශනාෙ උපකාර කරවගන, 
උපනශිරය කරවගන, පරාසථමනයී වබෝධියකිනේ උතුම් අමා මහ නිෙනිනේ 
සැනවසතේො කයිල පරාසථමනා කරමිනේ වම් ගාථමා කයිනේන. 

එතතාෙතා ච අවමහහ ි....  
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8. ඉන්්රිය භාෙනා සූතරවයහ ිඑන උපමාෙ  

“යම්වසේ ආනනේද, මඳකේ නැඹරුැ කළ පියමු් පවතහ ි දිය බිඳු 
වපරවළේද, පිහටිා වනාසටිීද, එවසේම ආනනේද යම් වකනකටු වමවසේ 
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උපනේ අමනාපය, උපනේ මනාපාමනාපය නිරැදධ වේද, උවපේක්ෂාෙ 
පිහටිා සටිීද, ආනනේද, වම් ආයය විනවයහ ිනැහැවයනේ දත යුතු ගඳ 
සෙුඳ පිළබිඳෙ වමය අනුතතර ඉන්්රිය භාෙනාෙ යය ිකයිනු ලැවබ්.” 

9. පාරාසරිය වථමරගාථමා, වථමරගාථමා, 190 පිට (බ.ුජ.තරි. 28  

10. නාළක සතූරය, සුතත නපිාතය, 222 පිට (බ.ුජ.තරි. 25  

11. බරහමාය ුසතූරය, මජක්ධිම නකිාය, 2-584 පිට (බ.ුජ.තරි. 11  

12. ආහාර සූතරය, සංයුතත නකිාය, 2-20 පිට (බ.ුජ.තරි. 14  

13. උදදක සතූරය - සංයතුත නකිාය, 4-178 පිට (බ.ුජ.තරි. 16  

14. කංිමූලක සතූරය, අංගුතතර නකිාය, 5-344 පිට (බ.ුජ.තරි. 22  

15. යමක ෙගග, ධමමපද ගා, 1, 2 බ.ුන.ි 1-26 පිට (බ.ුජ.තරි. 24  

16. වසාණය සතූරය, අංගුතතර නකිාය, 4-152 පිට (බ.ුජ.තරි. 21  

17. මහාවෙදලල සතූරය, මජක්ධිම නකිාය, 1-686 පිට (බ.ුජ.තරි. 10  

18. අලගද කපම සතූරය, මජක්ධිම නකිාය, 1-338 පිට (බ.ුජ.තරි. 10  

19. රථමවිනතී සතූරය, මජක්ධිම නකිාය, 1-368 පිට (බ.ුජ.තරි. 10  

20. අලගද කපම සතූරය, මජක්ධිම නකිාය, 1-342 පිට (බ.ුජ.තරි. 10  

21. කචචාන වගාතත සතූරය, සංයුතත නකිාය, 2-28 පිට (බ.ුජ.තරි. 14  

 



 

 

 

කතු හමිි නය්ග ්සිකහල කෘත ි

සැ.ය.ු: වමම කෘත ි වලේඛනය සරලතේෙයට මලුේ තැන දුනේ 
අංක අනපුිළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ 
අගහරිවයේ එන කෘත ිවබාවහෝ දුරට ගැඹරුැ විය හැක ිබෙතේ, 
පාඨකයනිේ දැනෙුතේ කරිීම් ෙශවයනේ සඳහනේ කරනු 
කැමැතේවතමි. 

- සම්පාදක  

1. තසිරණය මහමි  
2. හතික මහමි – 1 
3. හතික මහමි – 2 
4. හතික මහමි – 3 
5. දිවි කතවස සැඳෑ අඳූර 
6. කය අනෙු ගයි සහියි 
7. හති තැනීම 
8. පිනේ රැවකක මහමි 
9. අබිනිකේමන 
10. පිළවිෙතනිේ පිළවිෙතට 
11. කවයේ කතාෙ 
12. මා-පිය උෙැටන 
13. පරතපිතේත ිපූජාෙ 
14. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
15. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
16. වමතේ සවිතේ විමුකේතයි 
17. ඇත ිහැටි දැකේම 
18. තවපෝ ගණුය මහමි 
19. සකේමවනේ නෙින 
20. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 1 වෙළුම 
21. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 2 වෙළුම  
22. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 3 වෙළුම  
23. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම  
24. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම  
25. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම  
26. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම  
27. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම  
28. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම  



 

 

 

29. විදසනුේ උපවදසේ 
30. භාෙනා මාගයය 
31. උතේතරීතර හදුකලාෙ 
32. සසනුේ පිළවිෙත 
33. චලන චිතරය 
34. දිය සළුයි 
35. බදුු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
36. නෙිවනේ නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
37. නෙිවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
38. නෙිවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
39. නෙිවනේ නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
40. නෙිවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
41. නෙිවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
42. නෙිවනේ නවිීම –  සතේෙන වෙළුම   
43. නෙිවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
44. නෙිවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
45. නෙිවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
46. නෙිවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම    
47. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල ම්ුරණයය (1-11 වෙළුම්  
48. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
49. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
50. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
51. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
52. මනවසේ මායාෙ 
53. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවේ සංකලේපය සහ යථමාථමමය 

 

නැෙත ම්ුරණයය කරවීම පිළබිඳ විමසමී් 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුන  
කරිිලේලෙලෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන  

 
දුරකථමනය  0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net 
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