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මදුලට විකණිීම සඳහා වහෝ ලාභ ලැබීම පිණිස ෙන සයිලු ආකාරවයේ 
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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. ඩබ්ලවි්. ඒ. ඊසානේ උචිනේද 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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හැඳින වීම 

සබබාසව සතූ්රය   මැදුම් මග 

 ළඟදී නකිතුේෙූ ‘පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා - 10 වෙළුවමහි 
ඇතළුතේෙූ අංක 207 පහනේ කණයෙු වදසමු කයිො බැලූ පස,ු එහිදී අප 
විෙරණයය කළ ‘සබබාසෙ’ සතුරවයහ ිසවුිවශේ  ෙැදගතේකම වපනීගිවයනේ 
එය වෙනම වපාතේ පිංචකේ වලස උචිත ගරන්ථම නාමයකේ හා හැඳිනේවීමකේ 
සහතිෙ වමවසේ එළි දකේෙමු. 

 වදේොවලේගම වපාතේගලුේගල වසනසවුනහ ි ෙැඩවෙවසදේදී අප 
විසනිේ ‘පහනේ කණයෙු’ වදසමු් 209 කේ වදේශනා කරන ලදුෙ ඒ අතුවරනේ 
වදසමු් 20 කේ (අංක: 183 සටි 202 දකේො) ‘පටිචච සමුපපාද ධමමය’ විගරහ 
කරිීමට කැප ෙූවයනේ ඒ සයිලේල පළමෙු වෙළුම් 4 කනිේද පසුෙ 
පසුතකාල වෙළුමකේ ෙශවයනේද නකිතුේ විය. එහදිු, ‘සේපශයය’ පිළිබඳෙෙූ 
15 වෙනි වදසමු පාඨකයනිේවගේ විවශේ  අෙධානයට ලකේෙූවයනේ එය 
‘සේපශයවයේ ආශේචයයය’ නමිනේද, එහ ි ඉංගරීස ි අනෙුාදය ‘The Miracle of 

Contact’ නමින්ද නිකුත් කැරුණි. එප් ේම ප්මම 207 ප්ෙනි පහන් කණුෙ 

ප්දසුම ‘සබබාසව සතූ්රය ේ  ැදුම්  ැ ’ යන ගරන්ථම නාමය යටවතේ වමවසේ 
එළදිකේෙමු. 

 මිසදිටු ‘වදෝර ගලායන’ වමෙනේ යුගයක නෙිනේ මඟ වහළි 
වපවහළ ිකරිීමට අප විසනිේ පෙතේෙන ලද වදසමු් වමවසේ ම්ුරණයවයනේ 
එළදිැකේවීමට පරිතයාගශලී ී සැදැහැෙතනුේ ඉදිරිපතේවීම ආදශයෙතේය. වෙුනේ 
සැමවගේ උතමු් නෙිනේ පැතමු් මදුුනේපතේවෙො! ය ිආශීෙමාද කරම.ු   

– අනශුාසක 
(2560) 2016 අවගෝසේතු 
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කටකුුරැන යෙ  ඤාණනන්ෙ සෙහම් යසනසනු  ිාර  
පරකානක නයිේෙන  

  ‘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  හ 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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අමා 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-වව්ල’ සඳහා 
ෙතේ වියපැහැදම් 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 
මගට නැමී ගතේහ. වලාවී-වලාෙුතරුැ මලේ පල නළා ගනිමිනේ හද පුරා 
පිරි බැතවියනේ නනේ අයරුිනේ වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණය භාරය’ නමිනේ දියතේ කළ වමම ධමමානන 
ෙැඩපිළවිෙළ 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 වෙුහු 
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 ෙටහාගතේ වබාවහෝ පාඨක පිනේෙතේහ ු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) 
 

 

 
 

 

සබබාසව සතූ්රය   මැදුම් මග 

(පරථමම ම්ුරණ ) 

 පිටපතේ 1000 කනිේ යතුේ වමම පරථමම ම්ුරණයය රතේනපුර නෙ 
නගරවයේ පදිංචි පියතසිේස රණයසංිහ සහ මලේලකිා රණයසංිහ මහතේම 
මහතේමීනේ විසිනේ එළිදකේෙන ු ලබනවුයේ පරවලෝසැපතේ තම ආදරණීය 
වදමෙුපියනේ ෙන වදේොලගම විස ූවිශරාමලතේ විදුහලේපත ිචාලේසේ රණයසිංහ 
මහතාට සහ එම මහතේමියටද, කරුැවිට හකිේගසේවහේවනේ විස ූවිශරාමලතේ 
විදුහලේපත ිඒ. ඩී. පීරිසේ මහතාට සහ එම මහතේමියටද පුණයයානවුමෝදනා 
පිණිස බැවිනේ වමම ධමමානනමය කශුලය වෙනුේ සැමටම පරම ශානත 
උතමු් නෙිමාණයාෙවබෝධය පිණිස උපනශිරය සම්පතකේම වව්ොය ිපතමු. 

          – අනශුාසක 

     (2560) 2016 අවගෝසේතු 
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සබබාසව සතූ්රය   මැදුම් මග 

(පහන  කණවු ධමම යෙ නනා අංක 207) 

‘නයමා ත්සස ිගවයත්ා අරහයත්ා සමමා සමබෙුධසස’

සමාහවිතා සමපජාවනා සවතා බුදධසස සාෙවකා 
ආසවෙ ච පජානාත ිආසොනඤච සමභෙං 
යත්ථ වචතා නරිැජඣනත ිමගගඤච ඛයගාමිනං 
ආසොනං ඛයා භකිඛ ුනචිඡ්ාවතා පරිනිබබවුතා 

 
සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,  

අරහතේ ඵලවයේ ඇත ිවිවශේ ම ලක්ෂණයය තමය ිආශරෙයනේ ක්ෂය 
වීම. ඒ නසිාම තමය ි රහතනේ ෙහනේවසේලා ඛීණයාසෙ නමිනේ 
හැඳිනේවෙනේවනේතේ නෙින ආශරෙක්ෂය නමිනේ හැඳිනේවෙනේවනේතේ. 

නසිොණගාමී පරතපිානෙ තළු ආසෙ කියන ෙචනයට ලැවබන 
ෙැදගතේකම ඒ අනෙු හතිාගනේන පුළුෙනේ. අද අපි වදේශනාෙට මාතෘකාෙ 
හැටියට ඉතෙිුතතක පාළිවයනේ උපටුා ගතේත ු ගාථමා වදක ඇතේත 
ෙශවයනේම ආසෙ කයින පදය පිළබිඳ අථමම විෙරණයයකට පරසතාෙනාෙකේ 
ෙවගය.ි ඒ සූතරය ආරම්භ වකවරන බදුධෙචනය උදධෘත කරල 
දකේෙවතාතේ වම් ආකාරවයනේ. 

‘ෙුතතං වහතං භගෙතා ෙුතතමරහතාත ිවම සතුං, තවයා වම 
භකිඛවෙ ආසො කතවම තවයා? කාමාසවො, භොසවො, 
අවිජජාසවො. ඉවම වඛා භිකඛවෙ තවයා ආසොත.ි’ 

භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ විසනිේ වමය ොනරන ලදැය ිමවිසිනේ අසන 
ලදේවදේය. ‘මහවණයනි, වම් ආසෙවයෝ තවිදවනක.ි කෙර තවිදවනකේ ද? 
කාමාසෙය, භොසෙය, අවිජජාසෙය, වම්ය මහවණයනි, ආසෙවයෝ 
තවිදන.’ ඉතනිේ වමනේන වම් විදියට ආරම්භ කරලා, බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ එවතනේදි ඒ පරකාශ කළ අථමමය වම් සතූරවයේ දකේෙනේවනේ ගාථමා 
වදකකනිේ. ඒ වදක තමයි අපි මාතෘකා කවළේ. 

සමාහවිතා සමපජාවනා - සවතා බුදධසස සාෙවකා  
ආසවෙ ච පජානාත ි- ආසොනඤච සමභෙං 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 207 

 

2 

යත්ථ වචතා නරිැජඣනත ි- මගගඤච ඛයගාමිනං  
ආසොනං ඛයා භකිඛ ු- නිචඡ්ාවතා පරිනිබබවුතා 

වම්වක අථමමය - සමාධිමතේ ෙ, සමපජඤඤය කයින මනා 
නෙුණිනේ යකුේත ෙූ සතමිතේ බදුධ ශරාෙකයා ආශරෙයනේ දැනගනේනො. ඒ 
ෙවගේම ආශරෙයනේවගේ හට ගැනමී දැනගනේනො. යම් තැනක ආශරෙයනේ 
නරිැදධ වෙනෙ නම් එයතේ දැනගනේනො. ඒ නරිැදධවීම කරා යන 
මාගයයතේ දැනගනේනො. ආශරෙයනේ වගේ ක්ෂය වීවමනේ භකි්ෂුෙ තෘ ණයා 
කසුගනිේන වනාමැතෙි පිරිනවිිවයේ වෙය.ි වම් ඒ ගාථමාෙල අථමමයයි. වම් 
ගාථමා ආශරවයනේ අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ බුදධ ශරාෙකයකු විසිනේ 
අෙශයවයනේම ආශරෙයනතුේ, ආශරෙයනේවගේ හට ගැනේමතේ, එහි 
නවිරෝධයතේ, එහ ිනවිරෝධගාමිනී පරතපිානෙතේ දැනගතයතු ුබෙ.  

ඒෙවගේම අපට හමු වෙනො මැදුම් සඟිවයේ සමමා දිටඨි සූතරය. 
ඒ සමමා දිටඨි සූතරවයේ දී පිනේෙතනුි, අවපේ අගර ශරාෙක සාරිපුතත මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේ සමමා දිටඨිය හඳුනේෙන දහසය ආකාරයකේ දකේෙනො. 
සරල එවකේ ඉඳල ගැඹරුිනේ ගැඹරුට යන දහසය ආකාරයකිනේ සමමා 
දිටඨිය විගරහ කරනො. විගරහ කරල අෙසානවයේදී දහසයවෙන ි සමමා 
දිටඨි විගරහය හැටියට ඉදිරිපතේ කරනේවනේ ආශරෙයනේ පිළබිඳෙයි. වම් 
ආකාරයටය ි සාමානයවයනේ සංිහවලනේ කවි්වොතේ සාරිපුතත මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ ‘යම් අෙසථමාෙක ආසය 
ශරාෙකවයකේ ආශරෙයනේ දනේනො නම්, ආශරෙයනේවගේ හට ගැනීම 
දනේනො නම්, ආශරෙයනේවගේ නවිරෝධයද දනේනො නම්, ආශරෙයනේවගේ 
නවිරෝධගාමින ීපරතපිානෙ දනේනො නම්, එවතකනිතුේ ආසය ශරාෙකවයකේ 
සමමා දිටඨිය ඇතේවතකේ වෙනො.’ එවහම කයිල ඊළඟට වතේරැම් 
කරනො වමානෙද වම් ආශරෙ තනු - කාමාසවො, භොසවො, 
අවිජජාසවො. ඊළඟට ආසෙ සමදුය දකේෙනේවනේ ‘අවිජජා සමුදයා ආසෙ 
සමදුවයා’ අවිදයාෙ හටගැනවීමනුය ිආශරෙ හටගනේවනේ. ඊළඟට ආසෙ 
නවිරෝධය කයින එක වතෝරනේවනේ, ‘අවිජජා නිවරාධා ආසෙ 
නවිරාවධා.’ අවිදයාෙ නිවරෝධ වීවමනුය ිආශරෙ නරිැදධ ෙනේවනේ. ආසෙ 
නවිරෝධගාමින ීපරතපිානෙ හැටියට දකේෙනේවනේ ආයය අ ටාංගකි මාගයයයි. 
එයනිේ අපට සමමා දිටඨියට අෙශය කාරණයය ඒ ආශරෙ පිළබිඳෙ පරකාශ 
ෙුණයා.  
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දැනේ වකළිනේම අපි ආසෙ කයින ෙචනය දිහා බලම.ු ඇතැම් 
ෙචන වතේරැම් ගැනවීම්දී අපට නරිැකේතිය දකේොම යනේන සිදධ 
වෙනො. වම් ආසෙ කියන ෙචනය හැදිල තයින හැටි බැලුවොතේ 
‘ආසෙනතතී ි ආසො.’ ‘ ලාය න එන’ කයින අථමමවයනේ ආශරෙ කියල 
කයිනො. සාමානය ෙයෙහාරවයේ ආසෙ කයින ෙචනය එනො, මදය 
සාරය පිළබිඳෙ - මතේපැනේ පිළබිඳෙ. ඒක තළුනිේ අපට අථමම වදකකේ 
මතකුරගනේන පුළුෙනේ වම්කට අානළෙ. මදය සාරය ගැන හිතල බලන 
වකාට ඒොවයේ තයිනො මතේ කරන සෙභාෙයකේ. ඒ ෙවගේම එකතැන 
පලේවීවමනේ පැසවීවමනේ ඇතවිෙන මතේවෙන ගතයි ආසෙ වලස 
හැඳිනේවෙනො. ඒ ෙවගේම ඒ ආසෙ එවහම නැතේනම් මදය සාරවයේ 
සාරයට, එවහම නැතේනම් වරාඩ්ඩට, ශකේතයිකේ තයිනො තෙතේ ඒ 
ෙවගේම මදය සාර නපිදෙනේන, ඒකට තෙතේ එකත ුකරන වදේෙලේෙලට 
ගලාවගන ගිහලිේලා, ඒෙතේ මතේවෙන සෙභාෙයට පතේකරෙන ශකේතියකේ 
මදය සාරෙල තයිනො. වම් අනෙු කලේපනා කරල බලනවකාට 
වලෝකයා මතේවෙන වලාකමු මතේවීම් තනුය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ ෙශවයනේ දකේෙලා තවියනේවනේ. දීසඝ 
කාලයකේ කාමයනේ තළුම පැළඹීම තළුිනේ කාමයනේ තළුම මතේවෙලා ඒ 
තළු පලේවෙලා පැසෙලා ඒ ඇතෙින ආශරෙයනේ තමා කාමාසෙ. භෙය 
කයිල කයින පැෙැතේම - සතිිනේ මො ගතේතු වම් මමය කයිල මාවගේය 
කයිල සතිාගතේත ු ඒ පැෙැතේම තුළ පැළඹිලා ඒ විදියට මතේවෙලා, 
පලේවෙලා ඇතකිරගතේත ු ආශරෙ භොසෙ. අවිදයාෙ තළුම අන්ධකාරය 

තළුම අන්ධකාරයටම කැමැතේවතනේ ඒක තළුම දීඝය කාලයකේ පලේවෙලා 
ආෙ ආශරෙ අවිජජාසෙ කයිලා හතිාගනේන. සාමානයවයනේ සරල 
ෙශවයනේ ගතේවතාතේ අපට කයිනේන තවියනේවනේ වමනේන වම්  ලාය න 
ඒැ පිළබිඳ අථමමය වමතන ෙැදගතේ ෙන බෙය.ි ඒකට වහේතුෙ වම් 
වදේශනාෙ තෙ ඈතට යනවකාට වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ. ඒ ෙවගේම 
මැදුම් සඟිවයේ වදෙන සතූරය හැටියට සබබාසෙ සතූරය සංගරහ කරනේන 
සංගතී ි කාරක මහ රහතනේ ෙහනේවසේලා තරීණයය කවළේ වමාකද, වම් 
ආසෙ යන පදය ඒ තරම්ම ෙැදගතේ නසියි.  

සබබාසෙ සතූරය මැදුම් සඟිවයේ වදෙන සතූරයය.ි ඒක ආරම්භ 
කරනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් පාඨවයනේ. ‘සබබාසෙ 
සංෙර පරියායං වො භිකඛවෙ වදසිසසාමි.’ මහවණයන ි මම නඹුලාට 
සයිලුම ආශරෙයනේ සංෙර කරන පරියාය - කරමය - කයිා වදනො. 
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එතවකාට මැදුම් සඟිවයේ පළවෙනි සතූරවයේ - මලූපරියාය සූතරවයේ 
තවියනේවනේ ‘සබබධමමමලූපරියායං වො භිකඛවෙ වදසිසසාමි’ කියලා 
ඒ සතූරය ආරම්භෙනේවනේ මහවණයනි, මම හැම වදේකම, හතිට එන හැම 
අරමණුයකම මලුේ ආකෘතයි, මලුේ කරමය වපනේනනො. වදේශනා කරනො 
කයිලා මලූපරියාය සතූරය වදේශනා කළා. වමවතනේදී සයිලු ආශරෙයනේ 
සංෙර කරිීවම් කරමය වදේශනා කරනො කයිලා සබබාසෙ සූතරය 
ොනරණයො. ඊළඟට තෙ ෙැදගතේ කාරණයයකේ ආරම්භවයේදීම පරකාශ 
කරනො. වම් ආශරෙ සංෙර කරිීම වහෝ ක්ෂය කරිීම ගැන බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේවනේ වමවහමය.ි  

‘ජානවතා අහං භකිඛවෙ පසසවතා ආසොනං ඛයං ොනමි. වනා 
අජානවතා වනා අපසසවතා’ මහවණයනි, මම කයිනො දනේනහුට 
දකනිේනහටුමයි ආශරෙයනේ ක්ෂයවීමකේ ඇතේවතේ. වනාදනේනහුට 
වනාදකනිේනහටු වනාවව්. අනේන ඒක තළුිනේ හතිාගනේන පුළුෙනේ අර 
අවිදයාෙට ඇත ිසම්බන්ධතාෙ. අවිදයාෙ නසිා නම් ආශරෙ ඇතෙිනේවනේ 
දැනගැනීම දැකගැනමී තළුනිුය ිආශරෙ ක්ෂය කරනේන පුළුෙනේ. අනේන ඒ 
ටික අපට හතිාගනේන පුළුෙනේ. ඊළඟට කයිවෙනො ‘කිඤච භකිඛවෙ 
ජානවතා කිඤච පසසවතා ආසොනං ඛයං ොනමි.’ කමුකේ දැන 
ගැනවීමනේද කමුකේ දැකගැනවීමනේද ආශරෙයනේ ක්ෂයෙනේවනේ. වනේන 
ෙැදගතේ කාරණයයකේ එවතනේදි එළයිට එනො. ‘වයානිවසා 
මනසකිාරඤච අවයානිවසා මනසකිාරඤච’ එතවකාට දැනගතයුතු 
ෙනේවනේ පරධාන ෙශවයනේ ආසය ශරාෙකයා වයෝනවිසෝ මනසකිාරයතේ 
අවයෝනිවසෝ මනසකිාරයතේ අතර වෙනසයි. ඒකට වහේතෙු බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො. ඉසේවසලේල කයිනේවනේ අවයෝනවිසෝ මනසකිාරයයි. 
ඒ ෙචනය අපි වම් පිනේෙතුනේට කියල දීල තයින නසිා අමුතුවෙනේ 
විගරහ කරනේන නන නැහැ. සාමානයවයනේ සලකා ගනේන පළමුවෙනි 
ෙරට අහන අය. අවයෝනවිසෝ මනසකිාරය කයින එක තමය ිවලෝකයා 
තළු ෙැඩිවයනේම තවියනේවනේ. ‘අනිස ි වලස වමවනහ ි කරිීම’ කියල 
හතිාගනේන. වයෝනවිසෝ මනසකිාරය නසියිාකාරවයනේ වමවනහි කිරීම. 
වනේන ඉසේවසලේල කයිනො අවයෝනවිසෝ මනසකිාරය ගැන. 
‘අවයානවිසා භකිඛවෙ මනසකිවරාවතා අනුපපනනා වච ෙ ආසො 
උපපජජනත ිඋපපනනා ච ආසො පෙඩඪනති’ අනසි ිආකාර වමවනහි 
කරිීම තළුනිේ සදිුෙනේවනේ කමුකේද? නපූනේනාෙූ ආශරෙයනේ උපදිනො. 
උපනේනාෙූ ආශරෙයනේ ෙැවඩනො. අනකිේ පැතේතට. ‘වයානවිසා ච වඛා 
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භකිඛවෙ මනසකිවරාවතා අනුපපනනා වච ෙ ආසො න උපපජජනති 
උපපනනා ච ආසො පහීයනති’ නසිි ආකාර වමවනහ ි කරිීම තුළිනේ 
නපූනේනාෙූ ආශරෙ උපදිනේවන නැහැ. උපනේනාෙූ ආශරෙ පරහණීය වෙනො. 
වනේන නක තළු වයෝනවිසෝ මනසකිාරය අවයෝනිවසෝ මනසිකාරය 
කයින ෙචන වදවකේ ෙැදගතේ කම ගැන, ඉතාමතේම ෙැදගතේ කාරණයයකේ 
වමවතනේදි මතු කරනො. ඇතේත ෙශවයනේ ඒ කාරණයය ධස මය පිළිබඳ 
පරශේන කරන බටහරි උගතුනේ ඇතළුු වබාවහෝ වදනාට ගැටළුෙකේ. දැනේ 
බැලූ බැලේමට පරසේපර විවරෝධී කයිමනකේ, අර සාරිපුතත සොමීනේ 
ෙහනේවසේවගේ පරකාශය තළු තියනො, වමාකකේද? උනේෙහනේවසේ ආශරෙ 
හඳුනේො වදනේවනේ කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ යනුවෙනේ. එතනතේ 
අවිදයාෙ කයින ෙචනය සඳහනේ වෙනො. එතවකාට අවිදයාෙතේ 
ආශරෙයකේ. ඊළඟට ඒ ආශරෙයනේවගේ සමුදය හටගැනමී දකේෙනවකාට 
කයිනො ‘අවිජජා සමුදයා ආසෙ සමුදවයා’ අවිදයාෙ ඇතවිීවමනේ ආශරෙ 
ඇතවිෙනො. කලේපනා කරල බලනේන පිනේෙතනුි, බැලූ බැලේමට 
උභවතෝවකෝටික පරශේනයකේවන, ගැලවපනේවන නැත ි කයිමනකේවන. 
ආශරෙෙලනිුතේ එකකේ අවිදයාෙ. එවහම තවියදේදිතේ කයිනො ආශරෙයනේ 
හටගනේවනතේ අවිදයාෙ නසිා. ඒක ටිකකේ ගැඹරුැ කාරණයයකේ. නමුතේ අපි 
කයිාපු පලේවීම පිළබිඳ කාරණයයතේ, දැනගැනමී පිළබිඳ කාරණයයතේ 
අනෙුය ිවමය විසඳාගත යතුේවතේ.  

වම්ක නසිාම තමය ිසබබාසෙ සතූරවයේ පළමවුෙනේම වම් දශයනය 
වම් දැකමී පිළබිඳෙ වපනේනමු් කරනේවනේ. වම්ක විසඳගනේන අමාරැ මහ 
පුදුම ගැටළුෙකේ. වකානකේ වසායාගනේන බැරි අවිදයාෙකේ ඇවිලේල 
තයිනො. නමතුේ අවිදයාෙ තළු පලේවීම තළුිනේ අර කයිාපු ආකාරයට 
දිගටම ඇදිල යන ගතයිකේ තියනො. ඒක දිගටම ඇදිල යාම ෙළකේෙන 
සංෙර කරන එකම කරමය තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මතු කරල 
දුනේන වයෝනවිසෝ මනසකිාරය. අපි කලනිුතේ කයිල තයිනො වම් 
පිනේෙතනුේට, ය ෝනයිසෝ ැනසකිාර  ඇත්ේ ත් වශය නේ   දඹුරිනේ  
 ත්ේ යත්ාත්ේ  ප්රඥාවය  ැලු ීජය  ි. වකවනකටු කයිනේන පුළුෙනේ අපි 
පෘථමගේජනවයා අපට ඇත ි පරඥාවෙකේ නැහැ. පරඥාවෙ තවියනේවනේ රහතනේ 
ෙහනේවසේලාටයි, ආසයයනේ ෙහනේවසේලාටය ි කයිලා. නමුතේ කා ළඟතේ 
තයිනො මනසකිාරය. අපි නො ගැන හගුකේ විසේතර කයිල තියනො 
අවපේ පටිචචසමපුපාද වදේශනාෙල. හැම වකවනකටුම අවයෝනිවසෝ 
කයින එක වයෝනවිසෝ කර ගනේන පුළුෙනේ. වයෝනවිසෝ මනසිකාරය 
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තමය ිපරඥාවවව් මූල බීජය. අනේන ඒ නිසා තමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
මත ු කරල දකේෙනේවනේ ආසය ශරාෙකයා පළමවුෙනේම දැනගනේන නනෑ 
වදේ, දැක ගනේන නනෑ වදේ ඒ වයෝනවිසෝ මනසකිාරයතේ අවයෝනිවසෝ 
මනසකිාරයතේ අතර වෙනසයි. වමාකද වයෝනවිසෝ මනසකිාරය තුළිනේ 
තමය ි අවිදයාවව් පිටවකානේද බිඳිනේවනේ. අපි එවහම කයිම.ු වමාකද 
නපූනේ අවිදයා ආශරෙ නපූදින හැටියටතේ උපනේ අවිදයා ආශරෙ පරහීණය 
කරිීමටතේ අපට උපකාර ෙනේවනේ වයෝනවිසෝ මනසකිාරයයි. වනේන 
එතන ඉඳල යමු.  

වම් වදේශනාෙ හිතනේන හතිනේන ගැඹරුැ පුදුම වදේශනාෙකේ, 
මැදුම් සඟිවයේ සඳහනේ වම් වදවෙනි වදේශනාෙ, මලුේ වදේශනාෙ ෙවගේම. 
එවතනේදි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙ දුරටතේ කයිනො වදනේවනකේ 
පිළබිඳෙ. අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා කයිනේවනේ ධමමඥාවනය නැත ිපුදේගලයා. 
ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයා කයින එකේවකනා අනතිේ පැතේවතනේ. වනේන 
ඉසේවසලේල කයිනො අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා පිළබිඳෙ. අශරැතෙතේ 
පෘථමගේජනයා වමවනහි කළ යතුු ධමම දනේවන නැහැ. වනාවමවනහි කළ 
යතු ු ධමම දනේවනතේ නැහැ. වමවනහ ිකළ යතු ු ධමම වනාදැනීම නිසාතේ 
වනාවමවනහ ිකළ යතු ුධමම වනාදැනමී නසිාතේ වනාවමවනහ ිකළ යුතු 
ධමම වමවනහ ි කරනො. වමවනහ ි කළ යතුු ධමම වමවනහ ි කරනේවන 
නැහැ. ඊළඟට ඒවක ආදීනෙතේ වපනේනමු් කරනො. අර කලනිේ කියාපු 
ආකාරයට වනාවමවනහ ි කළ යතු ු ධමම වමවනහ ි කරිීම තුළිනේ 
නපූනේනාෙූ කාමාශරෙ, භොශරෙ, අවිදයාශරෙ උපදිනො. උපනේනාෙූ ආශරෙ 
ෙැවඩනො. වකටිවයනේ සලකාගනේන, කලනිේ කයිාපු ආකාරයට 
එතවකාට වයෝනවිසෝ මනසකිාරය තුළිනේ නපූනේනාෙූ ආශරෙ 
උපදිනේවනතේ නැහැ. උපනේ ආශරෙ ෙැවඩනේවනතේ නැහැ. අනේන ඒකයි 
ආනශිංසය. එතවකාට වයෝනිවසෝ මනසිකාරය වනාදැනමී නිසා 
අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා ‘අවයෝනවිසා’ ෙැරදි විදියට වමවනහ ිකරනො.  

ඊළඟට ෙැරදි විදියට වමවනහ ිකරන කරම දකේෙල තයිනො ඒ 
සතූරවයේ. හඟුකේ කයිනේන තයින නිසා වකටිවයනේ කයිනේන උතේසාහ 
කරනො. වම්ො ගැන යම් යම් අෙසථමාෙල සඳහනේ කරලතේ තයින නසිා, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයාවගේ චිනේතන කරමය ගැන 
වමවහමය ි දකේෙනේවනේ. ඒ තැනැතේතා අනසි ි ආකාරයට වමවනහි 
කරනේවනේ වකාවහාමද? ‘ැැ’ ක ින සංකලේ ප්  ඉසේ සරහට දාය න. 
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වනේන අතතීය ගැන අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා වමවහම හිතනො. ‘ැැ 
අතතීවයහි ෙූවයම් ද, අතතීවයහ ිවනා ෙූවයම් ද, අතතීවයහි කෙවරකේ 
ෙූවයම් ද, අතීතවයහි වකවසේ ෙූවයම් ද, කෙවරකේ වී කෙවරකේ ෙූවයම් 
ද’ ැැ කයින කථමාෙ ඉසේසරහට ානලය ි වම් විදියට තසක විතසක 
වමවනහ ි කරනේවනේ. ඊළඟට අනාගතය ගැනතේ වමවහමය ි වමවනහි 
කරනේවනේ. මම අනාගතවයහි කෙවරකේ ෙනේවනම් ද, අනාගතවයහි මම 
වනා ෙනේවනම් ද, අනාගතවයහ ි වකවසේ ෙනේවනම් ද, අනාගතවයහි 
කෙවරකේ වී කෙවරකේ ෙනේවනම් ද? ඒ අනාගතය පිළබිඳෙ. ෙසතමානය 
පිළබිඳෙතේ ඇතළුතනිේ සැකයකේ උපදො ගනේවනේ වම් විදියටයි. මම 
ඉනේනෙද, මම නැදේද, මම කෙවරකේද, මම වකවසේ වකවනකේද. ඊළඟට 
තවියනේවනේ වම් සතේත්වයා වකාවහනේද ආවෙ, වකාහාටද යනේවන - 
‘ැැ’ කයිල කයින එක ආතේමය බෙ වපේනො -  වම් වකේවකාම 
වෙනේවනේ මම කයින එක ඉසේසරහට ානල අවයෝනවිසෝ මනසකිාරවයනේ 
තසක කරනේනට පටනේ ගතේත ු නසිා. යලෝක ා ත්ළු - අයනකේ  හදැ 
ආ ැකැ ත්යි නේ යනේ  ඔ  අය ෝනයිසෝ ැනසකිාරය නේ  හදා ත්ේ ත්ු 
ය ේ  ි.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො ඒ විදියට අතීතය 
පිළබිඳෙතේ අනාගතය පිළබිඳෙතේ ෙසතමානය පිළබිඳෙතේ වමවනහි 
කරිීම තළුනිේ දෘ ේටි හයකනිේ එකකට ෙැවටන බෙ. වමානෙද ඒ දෘ ේටි 
හය. එකේවකා දැඩිෙ ගනේනෙ ‘මට ආතේමයකේ තවිබ්.’ එවහම නැතේනම් 
මට ආතේමයකේ නැත - අත්ථි වම අතතා. නත්ථි වම අතතා.  ඒක දැඩිෙ 
ගනේනො. සතය දෘ ේටියකේ හැටියට. එවහම නැතේතම් හතිනො මම 
ආතේමවයනේ ආතේමය හඳුනගනේනෙය. එවහමතේ නැතේතම් අනාතේමවයනේ 
අනාතේමය හඳුනගනේනෙය. එවහමතේ නැතේතම් අනාතේමවයනේ ආතේමය 
හඳුනගනේනෙය. අනේතමි හයවෙන ි එක ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ කථමා 
කරිීවම්, විඳීවම් ශකේතයි ඇත ිවම් සසර වහාඳ නරක කමම විපාක විඳින 
වම් මවගේ ආතේමය - අනේන ආතේමය කයින එක පැහැදිල ි කරන 
ආකාරය - සානකාලකිය,ි සිරය,ි ශාසෙතයි, වෙනසේ වෙනේවනේ නැහැ. 
අනේන දැඩිෙම ආතේම දෘ ේටිවයේ පිහටිියා. ඒ ආකාරයට දෘ ේටි හයකිනේ 
එකකට ෙැවටනො. ඒ අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා. 

ඊළඟට ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයාවගේ චිනේතනය. එයා වමවනහි 
කළ යතු ුධමම දනේනො. වනා වමවනහ ිකළ යතු ුධමමතේ දනේනො. වනා 
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වමවනහි කළ යුත ු ධමම වමවනහි කරිීම නසිා ඇතෙින ආදීනෙතේ 
දනේනො. ඒො ගැන අපි වකටිවයනේ සලකා ගනිම.ු වමවනහි කළ යුතු 
ධමම වමානෙද කයිලා ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේෙනො. 
වකාවහාමද එයා වමවනහි කරනේවනේ, වමය දුකය ි කයිල ‘ඉදං 
දුකඛනති’ වම් දුකට වහේතෙුය ි කයිල වමවනහ ි කරනො. වම් දුකඛ 
නවිරෝධයයි කයිල වමවනහි කරනො. වම් දුකඛ නවිරාධගාමිනී 
පරතපිානෙය ි කයිල වමවනහ ි කරනො. යකාටිනේ ැ ක ියත්ාත්ේ  
චත්රුා යසත්ය  අනවු යැයනහ ි කීිමැ ි. මමය, පුදේගලයාය යන 
කථමානේතර නැතෙි චතරුායයසතයය අනෙු වමවනහ ිකරිීමය ි වයෝනිවසෝ 
මනසකිාරය. ඒ වමවනහ ි කරිීවම් අෙසාන වකලෙර ෙශවයනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ ඒ වමවනහ ිකරිීම තළුනිේ ඒ ආසය 
ශරාෙකයා - ඒක පිළබිඳෙ කාල සමීාෙකේ නැතතේ -  ඇතැම් විට 
ක්ෂණිකෙ ඇතැම් විට පහවුෙලා හරි ඒ වමවනහ ි කරිීම තුළිනේම 
සකකාය දිටඨි, විචිකිචඡ්ා, සලීබබතපරාමාස කයින සංවයෝජන තුන 
කඩා ගනේනො. ඒ ආසය ශරාෙකයා පිළබිඳෙ. වනේන එතවකාට ඒ 
දශයනය. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො සංෙර කරම 
හය. ‘අත්ථි භිකඛවෙ ආසො දසසනා පහාතබබා,’ මහවණයනි, ආශරෙයනේ 
තයිනෙය දශයනවයනේ පරහාණයය කළ යතුු. අපි වකටිවයනේ සඳහනේ කරමු. 
සංෙර කරිීම තළුනිේ පරහාණයය කළ යතු ු ආශරෙයනේ තයිනො. 
පටිවසේෙනය කයිල කයිනේවනේ පාවිච්චි කරිීම. එවහම නැතේනම් 
පරතවිසේෙනය කරිීම තුළනිේ සංෙර කළ යුත ු ආශරෙයනතුේ තියනො. 
අධිොසනා කයිල කයිනේවනේ ඉෙසමී තුළනිේ සංෙර කළ යුතු ආශරෙ 
තයිනො. ඊළඟට පරිෙජජන කයින ෙසජනය කරිීම - මග හැරීම - 
තළුනිේ ජය ගත යතුු, සංෙර කර ගත යතුු, ආශරෙතේ තයිනො. ඊළඟට 
‘විවනාදනා’ කයින දුරැ කරිීම තළුනිේ සංෙර කර ගත යතු ු ආශරෙතේ 
තයිනො. අෙසානයට කයිනො භාෙනාෙ තුළනිේ සංෙර කර ගත යුතු 
ආශරෙතේ තයිනො. වය එක එකකේ අපි වකටිවයනේ සළකා ගනිම.ු  

දශයනවයනේ පරහාණයය කළ යතු ු ආශරෙයනේ සකකාය දිටඨි, 
විචිකිචඡ්ා, සලීබබතපරාමාස කයින ඒොය.ි ඒො අර කියාපු 
මනසකිාරය තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුු වෙනො. ඒ නිසාමයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනවළේ - වම් පිනේෙතනුේ සහිපිතේ කර ගනේන, 
‘සහාෙසස දසසන සමපානය තයසස ු ධමමා ජහතිා භෙනත’ි කයිලා. 
ඊළඟට මතකේ කර ගනේන ‘දිටඨිංච අනපුගමම සලීො දසසවනන 
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සමපවනනා’ ඒ වකේවකාම දශයනවයේ ඇති ෙටිනාකම, දශයනවයනේ 
පරහාණයය කරනෙ මිසකේ වෙන කරමයකනිේ පරහාණයය කරනේන බැහැ. 
අලේලල ඉෙතට ානනේන බැහැ. සකකාය දිටඨි, විචිකිචඡ්ා, 
සලීබබතපරාමාස පරහාණයය කළ යතුේවතේ දැකවීමනේමය.ි අර කියාපු 
චතරුායය සතයය අනෙු වමවනහ ි කරිීවමනේමය.ි ෙැරදි දෘ ටිය ගැන 
කයින වකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වයාදන ෙචන ටික සඳහනේ 
කරනේන බැරි ෙණුයා. අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා වම් චිනේතනය වකළෙර 
කරන හැටි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මහ පුදුම ෙචන මාලාෙකිනේ 
කයිනො. මහවණයන ි වම්ක අනේතමිට දිටඨිගතං, දිටඨිගහණයං, 
දිටඨිකනතාරං, දිටඨිවිසකූං, දිටඨිවිපඵන්දිතං, දිටඨිසංවයාජනං ... වවහාම 
ෙචන රාශියකේ තයිනො. ඒ තැනැතේතා අර දෘ ේටි තළුනිේ ගහිලිේලා දෘ ේටි 
කානේතාරයක ෙනලැහැබක අතරමං වෙනො. ඒ තැනැතේතා කොනෙතේ 
ජාත,ි ජරා, මරණයෙලනිේ මිවදනේවන නැහැ, අර කයිාපු අශරැතෙතේ 
පෘථමගේජනයා. ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයා, ‘මම’ ඉසේසරහට ගනේවන 
නැතෙු බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා පමණයකේ සාමුකකංසකි වදේශනා 
ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කළ චතරුායය සතයය අනෙු වමවනහ ි කිරීවමනේ 
වමවතකේ කඩා ගනේන බැරි ෙුණය සකකාය දිටඨි, විචිකිචඡ්ා, 
සලීබබතපරාමාස කඩාගනේනො.  

ඊළඟට ‘සංෙරවයනේ පරහාණයය කළ යතුු’ කයින තැනදී 
වකටිවයනේ සළකා ගනේන. ‘ඉන්්රිවයස ු ගතුතදොරතා’ ඒ කියනේවනේ 
ඉන්්රියයනේ සංෙරය පිළබිඳෙය.ි ‘විඝාතපරිළාහ’ කයින වයදුම වම් 
සංෙරය ගැන කයිනවකාට දැකේවෙනො, යම් විදියකට ෙැරදි වමවනහි 
කරිීම් තළුනිේ ඉන්්රියයනේ අසංෙර කරිීම තළුනිේ යම් වෙවහස පරිළාහ 
දැවිල ිඇතවිෙනො නම් සංෙර කරිීම තළුනිේ ඒො නැතවිෙනො. ටිකකේ 
හතිල බලනේන, ඇස සංෙර වනාකරිීම තළුනිේ යම් ආශරෙ එනේන පුළුෙනේ 
නම් වෙවහස දැවිල ි ඇතවිෙන, ඇස සංෙර කරිීම තළුනිේ ඒො 
නැතවිෙනො. ඒ ෙවගේම ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මනසතේ ඇතුළුෙ 
ඒ ආයතන හය ගැන ඒ ආකාරයට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා 
කරනො. වනේන ඒ ‘සංෙරා පහාතබබා’ ගැනය.ි ඒ යම් ආශරෙයනේ ඉන්්රිය 
අසංෙර කර ගැනමී තළුනිේ ගලාගන එනො නම් සංෙර කර ගැනීම 
තළුනිේ ඒො නැත ි වෙනො. ඒො ආශරය කර වගන ඇතිවෙන 
‘විඝාතපරිළාහ’ කයින ඒ වෙවහස දැවිලි ආදිය නැත ි වෙනො. ඒ 
සංෙරා පහාතබබා.  
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ඊළඟට ‘පටිවසෙනා පහාතබබා’ පරතවිසේෙනය කයිල කයිනේවනේ 
පිනේෙතනුි, අවපේ ෙචනවයනේ කයිනො නම් පාවිච්චි කරිීම. එතනදී 
දකේෙනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට ජීෙතේ වීම 
සඳහා ඇතේතෙශවයනේ අෙශය අෙම ටික තමය.ි ෙසේතරය, ආහාරය, 
වසේනාසනය, ගලිනේපස. ඇතේතෙශවයනේ වම් හැම සංෙරයකේ ගැන 
සඳහනේ ෙන තැනේෙල ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ කයින ෙචනය සඳහනේ 
වීම ෙැදගතේ. වයෝනවිසෝ මනසකිාරය කයින ෙචනයට දීපු ෙැදගතේ 
කමම තමයි, ‘වයානවිසා’ කයිනේවනේ නෙුණිනේ සළකා බලමිනේ. ඉන්්රිය 
සංෙරය ගැන කයින වකාටතේ ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ නෙුණිනේ සළකා 
බලමිනේ ඇස ෙහගනේනො. ඇතේතෙශවයනේම ඉන්්රිය සංෙරය ගැන 
කයින වකාට ඇහැ, කන, නාසය ෙහගන ඉනේන බැහැවන. ඒ වෙනුෙට 
අපි වපනේො දුනේනා නයිම ෙචනය. ‘ඉන්්රිවයසු ගුතතදොරතා’ ඉන්්රියයනේ 
පිළබිඳ වානරට ු පාලවයකේ, රකේනා ලද වානර ඇත ි බෙ කියනේවනේ 
අෙසථමානුකලූෙ වානර ෙහගනේන පුළුෙනේ වෙනේන නන. ඒකය ිසංෙරය. 
සංෙරය වෙනේවන ඒක අනෙුය.ි ඒක ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ නුෙණිනේ 
සළකා බලා අෙසථමානකුලූෙ ඇහැ, කන, නාසය ෙහගනේනො අර 
කයිාපු වකවලසේ අරමණුයෙුලනිේ. 

ඒ ෙවගේම දැනේ වමවතනේදි අපි හිතම ු ෙසේතරයකේ අෙශයවන 
ඒවක අෙම පරවයෝජනය සලකාවගන පරතයවව්ක්ෂා පාඨවයේ කියන 
ආකාරයට ‘ප්ටිසඞඛා ය ානයිසා චීවරං ප්ටියසවාමි  ාවය ව සතී්සස 
ප්ටිඝාත්ා  උණහසස ප්ටිඝාත්ා  ඩංසැකසවාත්ාත්ප්සරිිංසප් 
සැඵසසානං ප්ටිඝාත්ා   ාවය ව හරිියකාප්ීන ප්ටිචඡා නත්ථං’ වය 
විදියට සතීල උ ේණයය මැස ි මදුරැ ආදීනේවගනේ සදිුෙන පීඩා 
ෙැලැකේවීමටතේ ඒෙවගේම ‘හරිිවකාපීන පටිචඡ්ාදනත්ථං’ විල ි ෙසාගැනීම 
සඳහා කයිලා අෙම පරවයෝජනය ගැන සලකාවගන ීවෙරය පරිහරණයය 
කරනො. ඊළඟට පිණයඩපාතය පිළබිඳෙ ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ ඒෙ 
ගැන අපි වකාවතකතුේ කයිල තයිනො. වම් පිනේෙතුනුතේ යම් 
පරමාණයයකට කරනෙතේ ඇත.ි ඒ පරතයවව්ක්ෂාෙ ආහාරය පිළබිඳෙ. 
නෙුණිනේ කලේපනා කරලා වම් ආකාරයට මම වම් ආහාරය ගනේවනේ 
‘යනව  වා  න ැදා , න ැණඩනා , න විභසූනා ’ ආදී ෙශවයනේ 
සාමානය පුදේගලයනිේ ගනේනො ෙවගේ වනාවෙය.ි විවනෝද වීමට, ශරීරය 
ෙඩා ගැනමීට වනාවෙය.ි ‘යාෙවදෙ ඉමසස කායසස ඨිතයිා.’ ‘හයු කේ ’ 
අනේන ‘හවුදකේ’ ෙචනය ඉසේසර වෙනො. හවුදකේ වම් කය පෙතේො 
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ගැනමී සඳහා ඨිත් ිා  ාප්නා  යැපීම සඳහා විහංිසපූ්රත් ිා බඩගිනි 
වව්දනාෙ නැති කරලා බරහමචරියාෙට අනුගරහයකේ හැටියට, ආහාර 
වනාවගන ඉනේන බැරි නසිා ගනේනො. වම් විදියට පැරණි වව්දනාෙ 
නැතකිර ගනේනො වම් ආහාර ගැනවීමනේ. ෙැඩිපුර ආහාර ගැනීවමනේ 
හට ගනේනා අලුතේ වව්දනා ඇත ි කර ගනේවනේ නැහැ. මවගේ පහසු 
විහරණයය සැලසමී සඳහා කයිලා භාෙනාෙට ගැලවපන විදියට 
සලකලා ඒ ආහාරය ගනේනො. ඊළඟට වසේනාසනය පිළබිඳෙතේ ෙසේතර 
ගැන කවි්ෙ ආකාරයටය ිතවියනේවනේ. සතීල, උ ේණය, මැසි, මදුරැ ආදී 
පීඩනයනේ වගනේ වබ්රීම සඳහාතේ ‘යාෙවදෙ උතපුරිසසය විවනාදනං.’ 
සෘතෙුලනිේ ඇතෙින පීඩනයනේ ෙළකේො ගැනීම සඳහාතේ. අෙම ෙශවයනේ 
ගලිනේපස ගැන කයිනේවනතේ ඒ විදියටමයි. ‘උපපනනානං සාරීරිකානං 
වෙයයාබාධිකානං වෙදනානං’ උපනේනා ෙූ ශාරීරික වව්දනා දුරැකර 
ගැනමී සඳහා, ඒො වනා වගන හිටිවයාතේ අර කයිාපු දැවිල ිඇතිෙන 
නසිා වබ්තේ වහේතේ ගනේනො. ඒො තමයි ‘පටිවසෙනා පහාතබබා’ 
පරතවිසේෙනවයනේ පාවිච්චිවයනේ දුරැ කර ගත යතු ුආශරෙ.  

ඊළඟට කයිනො ‘අධිොසනා පහාතබබා’ ඉෙසීම 
තළුනිේ, වමානයම් වහේතෙුකනිේ හරි අර කයිාපු අෙම අෙශයතා අපට 
වනා ලැබනුා නම් ඒකට කෑ වකෝ ගහල හිත දූ ය කරගනේවනේ නැතුෙ 
ඉෙසනේන පුරැදු වෙනේන නන. ඉෙසන වදේෙලේ ගැන සඳහනේ කරනේවනේ 
වමවහමය.ි යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ පිළබිඳෙ ‘ඛවමා’ වහාති. ඒ ඉෙසීවම් 
ශකේතයි තයිනො. සතීල, උ ේණයය, කසුගනිේන, පිපාසය, මැසි මදුරැ ආදී 
කරදර ආවොතේ ඒෙ නෙතේත ගනේන බැරිනම්. ඒ ෙවගේම වරෝග පීඩා, 
බරපතල වව්දනා ආදිය, ඒො ඉෙසීවම් ශකේතයි ඇතකිර ගනේනො. 
‘දුරැතතානං, දුරාගතානං ෙචනපථමානං’ අනකිේ අය කයින අපොද ආදිය 
දරා ගැනවීම් ශකේතයි වනේන වය විදියට යම් යම් වදේෙලේ දරා වනා 
ගැනමී නසිා වනා ඉෙසමී නසිා උපදිනේන පුළුෙනේ නම් වෙවහස දැවිලි 
ආදිය ඉෙසමී තළුිනේ ඒක නැත ි වෙනො. අනේන ‘අධිොසනා 
පහාතබබා.’ 

ඊළඟට කයිනො ‘පරිෙජජනා පහාතබබා’ ෙසජනය කරිීම් 
මගහැරීම් තළුනිේ. ඒකට නිදශයන හැටියට දකේෙනේවනේ වම් ආකාරයටයි. 
යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ චණයඩ ඇතනුේ, අසනුේ, බලේලනේ, ඒ විදිවය සතුනේ 
මගහරිනො. ඊළඟට කටමුුලේ ආදිය මගහරිනො. එපමණයකේ වනාවෙයි 
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තමනේට අපකසීතයි එනේන පුළුෙනේ පාපක මිතරයනිේ ඇසරුැ කිරීම්, 
අවගෝචර සථමාන ඇසරුැ කරිීම් ඒ විදිවයේ වදේෙලේ දුරැ කරනො. දුරිනේම 
දුරැ කරනො. වමාකද ඒො දුරැ වනා කරිීම තළුනිේ තමනේට අපොද ආදී 
වනාවයකුතේ කරදර එනේට පුළුෙනේ නසිා ‘විඝාතපරිළාහ’ ආදිය එනේට 
පුළුෙනේ නසිා. ඒො ෙසජනය තළුනිේ ජයගනේන පුළුෙනේ. ඒකතේ සංෙර 
කරමයකේ. 

ඊළඟට කයිනො ‘විවනාදනා පහාතබබා.’ විවනෝදන කයිනේවනේ 
දුරැ කරිීම - විවනෝදවීම වනාවෙය.ි අනේන එවතනේදි දකේෙනේවනේ 
සාමානයවයනේ ගරිිමානනේද සතූරවයේ පහාන සඤඤා හැටියට දකේෙන 
කාරණයාමය.ි වමානෙද ඒ? යම්කිස ිභකි්ෂුෙකේ ‘උපපනනං කාමවිතකකං 
නාධිොවසති, පජහති, විවනාවදති, ඛයනතකීවරාත ි අනභාෙං ගවමති’ 
වය විදියටයි කයිනේවනේ. කාම විතකක, ෙයාපාද විතකක, විහංිසා 
විතකක, උපනේන උපනේනාෙූ පාපක අකසුල ධමම ඒො පිළබිඳෙ ගත 
යතු ුපරතපිතේතයි වමාකකේද, දුරැ කරනො. ඒ දුරැ කරිීම පිළබිඳ වයවදන 
ෙචන සමහූයතේ ඉතාම ෙැදගතේ. ටිකකේ ගැඹරුිනේ කලේපනා කරල 
බැලුවොතේ, නාධිොවසති, පජහති, විවනාවදති, ඛයනතකීවරාති 
අනභාෙං ගවමති, කයින ඒ ෙචන අපි පුංචි උපමාෙකනිේ කයිමු. අපි 
හතිම ු වම් පිනේෙතුනේවගේ වගදරට ෙැදගතේ ෙැඩකේ කරවගන ඉනේන 
අතවස කෙුරැ හරි ෙැදගැම්මකට නැති වබ්බදේවදකේ එනො. අපි 
කයිනො තමවුස වමවතනේට නන නැහැ යනො කයිලා. වමයා ඒක 
අහනේවන නැහැ. ඇතළුු වෙනේන හදනො. තලේලු කරල ානනො එළියට. 
ඒ ෙුණයාට මිනිහා ආපහ ුඑනේන හදනො. ඊළඟට වමාකද කරනේවනේ තෙ 
ඈතට තලේලු කරවගන තලේලු කරවගන ගහිලිේලා වම් වබ්බදේාන වගේට්ටුෙ 
ළඟටම වගනියනො. ඊළඟට වගේට්ටුවෙනුතේ එළයිට තලේලු කරලා 
වගේට්ටෙු ෙහනො. අනේන ටිකකේ හතිනේන ඒ විදියට නාධිොවසති 
කයිනේවනේ වනා ඉෙසයි. පළමුවෙනේ කයිාපු පියෙර. තමවුසේ වමවතනේට 
අෙශය නැහැ යනේන කයිනො. ‘නාධිොවසති, පජහත’ි - ආවයතේ යනේන 
කයිනො. විවනාවදත ි - තලේලු කරවගන යනො. ඛයනතකීවරාති - 
කයිනේවනේ අනේන ෙතේවත වකළෙරටම තලේලු කරවගන ගිහිලේලා 
වගේට්ටවුෙනේ එහා පැතේතට ානලා, අනභාෙං ගවමත ි- එනේන බැරි විදියට 
යතරුැ ානනො. වය වපාඩි උපමාෙකනිේ කවි්වෙ. අනේන ඒ විදියට කාම 
විතකක, ෙයාපාද විතකක, විහංිසා විතකක, පාපක අකසුල ධමම දුරැ 
කරිීම තළුනිේ සංෙර විය යතුයු.ි වමාකද එවසේ සංෙර වනා කිරීම තුළිනේ 
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යම් වෙවහසකේ, දැවිලේලකේ ඇත ිවෙනො නම් සංෙර කරිීම තළුනිේ ඒො 
නැත ිවෙනො. 

අනේතමිට තවියනේවනේ භාෙනා. ‘අත්ථි භිකඛවෙ ආසො භාෙනා 
පහාතබබා.’ ෙැඩීම තළුිනේ දුරැ කළ යතුු ආශරෙ තයිනො. ඒො 
වමානොද, එවතනේදි වකලනිේම දකේෙනේවනේ සති, ධමමවිචය, විරිය, පීති, 
පසසදධි, සමාධි, උවපකඛා කයින ඒ වබාජඣඞග ධමම. ඒෙතේ නෙිනට 
නැඹරුැ කරලා ෙඩන හැටියට. ‘ඉධ භිකඛවෙ භකිඛ ු පටිසඞඛා 
වයානවිසා සතසිවමබාජඣඞගං භාවෙති විවෙකනිසසතිං, විරාග 
නසිසතිං, නවිරාධ නිසසතිං, වොසසගගපරිණයාමිං’ ඒ විදියට අනිතේ ඒෙ 
ගැනතේ සතිාගනේන. සති, ධමමවිචය ආදී වබාජඣඞග, ‘විවෙක 
නසිසතිං’ ආදී ඒ ෙචන හතවරනේම කයිනේවනේ නෙිනය.ි විවව්ක නම් ෙූ 
නවිරෝධ නම් ෙූ නෙින ආශරය කරවගන නෙිනට එලේල කරවගන සති, 
ධමමවිචය ආදී වබාජඣඞග ෙඩනො. එවතනේදිතේ කයිනේවනේ ඒො වනා 
ෙැඩීම තළුනිේ යම් වෙවහස දැවිල ිආදිය ඇත ිවෙනෙ නම් ෙැඩීම තුළිනේ 
ඒො නැති වෙනො. වය සාමානය හැඳිනේවීම. ය් වා යත්ෝරනේ න 
 හිලිේ ලා  සසන ක ින එක ැලුට එන නසිා යකයනකේ  හිත්නවා 
එයහන්  යසෝවානේ  යවනේ න ඒ  ශයන  ඇත්ිකර  නේ න බණ ඇහද වැ 
ඇත්.ි අනති්ේ  ඒවා ඕන නදහද. අර ක ිාප් ු ආහාර ප්රත්යය ්ා ආ  
අයනකේ  කට තු්තු්ේ  ඕන නදහද. භාවනාවකතු්ේ  ඕන නදහද. ඒ වදරදි 
අ හසකේ . බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ යම් වදේශනාෙකේ ඉදිරිපතේ කළා නම් 
හරි කරමානකුලූය.ි අර දශයනය ෙැදගතේ. ‘සමමා දිටඨි පුබබංගමා’ සමමා 
දිටඨිය වපරට ුවෙනො. අපි කවි්ෙවනේ අවිදයා ආශරෙය, දිටඨි ආශරෙය, 
ඒො මසදනය කරල නනෑ අනතිේ ඒො වකේවකාම කරනේන. ඒක ඉවබ් 
පහලවෙන වදයකේ වනාවෙයි. ඒෙට අානළයි අනකිේ ඒෙතේ. ඒක නිසා 
එවහම හතිනේන නරකය.ි අර අනකිේ ඒෙතේ භාෙනාෙටම අානළ වදේෙලේ 
තමය.ි නමතුේ අෙසානවයේ කරමානකුලූෙ දැකේෙූො. භාෙනා පහාතබබා 
අනේතමිට වබාජඣඞග භාෙනාෙ ඒ විදියට වකටිවයනේ සලකාගනේන.  

අපි සබබාසෙ සතූරවයේ සාරාංශ ෙශවයනේ අර කයිාපු ආශරෙ 
පරහාණය කරම හතකේ දැකේෙූො. ඒක අෙසාන කරනේවනේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ යම් කසි ිභකි්ෂුෙකේ යම් ආශරෙයනේ දශයනයනේවගනේ පරහාණය කළ 
යතුදු, ඒ ආශරෙයනේ දශයනවයනේ පරහාණය කළාද, යම් ආශරෙයනේ සංෙරය 
තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුදු, ඒ ආශරෙයනේ සංෙරය තළුනිේ පරහාණයය 
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කළාද, පටිවසේෙන කයිල කයිනේවනේ පාවිච්චිය තළුිනේ පරහාණයය කළ 
යතුදු, පාවිච්චිය තුළනිේ පරහාණයය කළාද, යම් ආශරෙයනේ ඉෙසීම තුළිනේ 
පරහාණයය කළ යතුදු, ඒ ආශරෙයනේ ඉෙසමී තළුනිේ පරහාණයය කළාද, යම් 
ආශරෙයනේ මග හැරීම තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුදු, ඒො මග හැරීම 
තළුනිේ පරහාණයය කළාද, යම් ආශරෙයනේ දුරැ කරිීම තළුනිේ පරහාණයය කළ 
යතුදු, ඒො දුරැ කරිීම තළුනිේ පරහාණයය කළාද, යම් ආශරෙයනේ ෙැඩීම - 
භාෙනාෙ - තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුදු, ඒො ෙැඩීම - භාෙනාෙ - තුළිනේ 
පරහාණයය කළාද, ඒ භකි්ෂුෙ තණයහාෙ ක්ෂය කළා. වකේවකාම නෙීරණය, 
වකේවකාම සංවයෝජන අනතිේ පැතේත හැවරව්ො. රහතේ ෙුනා. එතවකාට 
අරහත්වයය ිවම් සබබාසෙ සතූරවයේ වකළෙර.  

ඊළඟට අපි දැනේ වම් සතූරය ගැන තෙ ටිකකේ හතිනේන බලමු. 
ඒවක තෙ ගැඹරුට යනේන වදේෙලේ තයිනො. දැනේ වම් ආසෙ ගැනයි අපි 
කථමා කවළේ. ආසෙ කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ, ඇතැම් තැනේෙල 
දිටඨාසෙ කයිල එකකතුේ තයිනො. අපි කලිනේ සඳහනේ කළාවනේ මතේ 
කරෙන ගතයි තළු ඉදිරියට ගලාවගන යන සෙභාෙයකේ ඇති බෙ. 
කාමයනේ තුළ වපළඹීම් තළු අර මතේ ෙන ගතිය ඒකට තෙතේ වපළඹවීම් 
එන ගතයි තියනො. ඊළඟට දිටඨිය පිළබිඳෙතේ එවහම තමයි. දීසඝ 
කාලයකේ දිටඨිෙල ඉනේන එකේවකවනකේ ඒොයනිේ මාුනගනේන බැහැ. ඒ 
තරමට ඒොවයේ පටලැවිලා. ඇතැම් තැනේෙල දිටඨාසෙ කයිලතේ 
කයිනො. නමතුේ ඒක සාමානයවයනේ අවිදයාෙටම අයතිිය.ි භොසෙ 
කයිල කයිනේවනේ භෙවයේ පැෙැතේම කයින එකය.ි පැෙැතේම පිළිබඳ 
තයින තෘ ණයාෙ - භෙ තෘ ණයාෙ - වබාවහාම බරපතල එකකේවනේ. 
ඊළඟට අවිදයාෙ අන්ධකාරයට කැමත ි බෙ, ආවලෝකයට අකමැති බෙ 
අන්ධකාරවයනේ තමය ි සතටු ු ෙනේවනේ. ආවලෝකයට කැමත ිනැහැ. වය 
කයිාපු කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ, ඇතැම් තැනේෙල දිටඨාසෙ 
කයිලතේ කයින බෙ සලකා ගනේන. 

වනේන ඊළඟට තයිනො ‘නඝ’ කයිලා ෙචනයකේ. ඒක වය 
කටි්ටවුෙනේ යන ෙචනයකේ. වය වදක අතවස වෙනසතේ අපි වපනේනුම් 
කරනේන නන. මීට කලනිේ අෙසථමාෙක යම්තමිනේ වපනේනමු් කළා. දැනේ 
වම් නඝ යන ෙචනවයේ ෙටිනාකම වකාය ිතරම්ද කයිනෙ නම්, ඒතේ අර 
සංගතී ි කාරක මහ රහතනේ ෙහනේවසේලා වකාවතකතුේ සතූර තිවයදේදිතේ 
සංයතුේ සඟිවයේ පළමුවෙන ිසතූරය හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ නඝ තරණය 
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සතූරයය.ි වමවහමයි වකටිවයනේ කයිවතාතේ. රාතරිවයේදී වදේෙතාවෙකේ 
ඇවිලේල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො, වකවසේද නදිුකාවණයනි - 
මාරිස -  වබ වම් සැඩ ෙතවුරනේ එතර ෙුවණයේ? සැඩ ෙතරුැ හතරකේ 

තයිනො. කාවමාඝ, භවොඝ, දිවටඨාඝ, අවිවජජාඝ කයිලා. කාම සැඩ 
ෙතරුැ, භෙ සැඩ ෙතරුැ, දිටඨි සැඩ ෙතරුැ, අවිජජා සැඩ ෙතරුැ කයිලා 
හතරකේ. වම් නඝ හතවරනේ වකාවහාමද එතර ෙුවණයේ කියලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කියනො, 
ඒක හරි පරවහේලකිා විදිවයේ ගාථමාෙකනිේ පුංචි පිළතිරුකේ වදනේවනේ. මම 
‘අපපතටිඨං අනායහූං’ වම්ක සංිහලට නැඟුවොතේ ‘මම වනානෙතිමිනේ 
වනාදඟලමිනේ සැඩ ෙතරුිනේ එතර ෙුණයා.’ වමාකද එවහම කවි්වෙ කියල 
ඇහෙුහම වදේෙතාෙට තෙ විසේතර කරනො. මම වම් සැඩ ෙතුවස 
නැෙතනුවහාතේ ගලිා බහනිො. දැඟලුවොතේ ගසාවගන යනො. ඒක 
නසිා මම නෙතනිේවනතේ නැතෙු දඟලනේවනතේ නැතෙු සරීැවෙනේ එතර 
ෙුණයා. ඒකය ි සතූරය. නමතුේ මහ ගැඹරුැ අථමමයකේ වමතන තිවයනේවනේ. 
අපි කලනිේ අෙසථමාෙකතේ වපනේො දුනේනා. වමතනම මැදුම් පිළිවෙත 
තයිනො. මධයම පරතපිානෙ. ඒකය ි අපි පරාවයෝගකි සාවපේක්ෂක ආදී 
ෙචනෙලනිේ වපනේනවුව්. වම් කථමාෙ නඝ පිළබිඳෙය.ි 

දැනේ අපි ආසෙ කයින ෙචනය වම්කට කටි්ට ු කරනේන බලමු. 
වානලපාරකේ ළඟට ගයිහම අපට වපේනො වවහේ ගලාගන යන සැඩ 
ෙතරු පාරකේ. අපට නනෑ වෙනො වමතනිනේ එතර වෙනේන. එතර 
වෙනේන වම්කට අඩිය තබි්බට පසේවසේ අපට වම්ක නඝ හැටියට 
 ලා න ෙතරු හැටියට වනාවෙය ි වපවනනේවනේ,  ලාඑන ෙතුරකේ 
හැටියට. හතිල බලනේන. අපි අඩිය තබි්බ හැටිවයේ අවපේ තබි්බ අඩියෙතේ 
විශේොස නැහැ. ගසාගන යනො. ඊළඟ අඩිය තයිනේනතේ බැහැ. වවහේ 
ෙතරු පාරට ගහවගන යනො. එත්යකාට අර එකැ ඕඝ  දිහා 
බලනේ යනේ   ලාය න  න වත්රුකේ  හදටි ට යනායව .ි  ලාය න එන 
වත්රුකේ  හදටි ට .ි අනේ න ආසව ප්  .1 ආසය ශරාෙකයා වම් සැඩ ෙතුර 
හතවරනේ එතර වීවම්දී - වම් කයින පරොහවයනේ - වකාටිනේම අර මතේ 
කරෙන ගතයි කවි්වෙ දීඝය කාලයකේ වම් ගලාගන යනේවනේ ඒවක තියන 
පරොහ ශකේතයි නසිා. ඒ පරොහ ශකේතවියනේ වබ්වරනේන පහස ුනැහැ. 
වම් පිනේෙතනුේ දනේනෙවන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේත වදකකේ ගැන 
ොනළා මලුදී කාමසඛුලලකිානවුයෝගවයේ වයදිලා - වම් පිනේෙතුනේට 
අමතුවුෙනේ කයිනේන වදයකේ නැහැවන. ඊළඟට නගිණයඨ මතය තිබුණය 
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නසිා ‘දුවකඛවනෙ සඛුං අධිගනතබබං’ කයිලා දුවකනේමය ි සැප 
ලබනේවනේ කයිලා කයට දුකේ වදනේන හය අෙුරැදේදකේ අර විදියට දු ේකර 
කරියා කළා. ඒ අනේතයට ගයිා. ඒ වදකට මැදිනයු ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම් වසායා ගතේත මැදුම් පිළවිෙත. එතවකාට වමතන නැෙතීම තමයි 
කාමසඛුලලකිානවුයෝගය. ඒක තළු ගලිා බහනිො - අපාය දකේොම. 
ඊළඟට අර නගිණයඨයනිේ කළා ෙවගේ, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ 
අනේතමිට වතේරැනා - දැඟලුො, දැඟලීම තුළනිේ ගසාවගන ගයිා. ඒ 
වෙනෙුට සරීැවෙනේ එතර වෙනේන නන. අනේන ඒ ටිකය ිපිනේෙතුනි වම් 
සබබාසෙ සතූරය තළු තවියනේවනේ.  

එතවකාට වම් ‘සබබාසෙ සංෙර පරියාය’ කවි්වෙ වමාකද, 
ෙතරුට බැසේසට පසේවසේ එතර වීවම්දී - සමහර වදේෙලේ වලෝකය 
පිළබිඳෙ කලේපනා කරල බලන වකාට ඇතෙුතේ බැරි නැතෙිතේ බැරි 
තතේත්වයකේ තවියනේවනේ. ටිකකේ හිතල බලනේන. මලු ඉඳලම කලේපනා 
කරල බැලුවොතේ යම්කසි ිදශයනයකේ අෙශයය ිඅවපේ ජීවිතයට. අර කියාපු 
දෘ ටි අලේල ගතේවතාතේ හැමානමතේ ඒක තළු කරකැවෙනේවන. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිල තිවයනේවනේ සකකාය දිටඨියට යටෙුණයු 
පුදේගලයා ගැන බලේලවගේ උපමාවෙනේ. දැනේ වම් බලේල ගැට ගැහුවොතේ 
එවහම වමාකකේ හරි ලයීක ලණයෙුකනිේ වම් බලේල කරකැවෙනො. 
කරකැවෙනො. ඌට ඉනේ එහාට යනේන බැහැ. ඒ ෙවගේ තමයි 

‘අසසතුො පුථමුජජවනා’ සා ගදදුල බවදධා’, බලේවලකේ කණයුෙක 
බැනේදහම ඒක ෙවට්ම කරකැවෙනො මිසකේ, ඉනේ මිදීමකේ නැතෙු ෙවගේ 
සකකාය දිටඨිය ගතේතු වකනාට මිදීමකේ නැහැ. ඒ නසිා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ වෙනෙුට වෙන සථමාෙරයකේ දැකේෙූො. චතරුායය සතයය. 
ඒකමය ිපිනේෙතනු ි - ‘සමමා දිටඨි පුබබංගමා’ සමමාදිටඨිය වපරටු කර 
වගන අපි වම් ගමන යනේවනේ. ඒ තමය ිදිටඨිය මලුේ වෙන හැටි. ඊළඟට 
එතන ඉඳල යන ගමවනේදී අර ෙතරු පාවරනේ වබ්වරන හැටි ඊළඟට 
හතිල බලනේන. වම් පිනේෙතනුේ ‘සංෙරා’ අපට ඇසේ වදක ෙහවගන 
ඉනේන බැහැ. ඇතැම් බරාහමණයයනිේවගේ එවහම මතයකේ තබිණුයා. ඉන්්රිය 
සංෙරයය ිකයිනේවනේ ඇසිනේ බලනේවන නැහැ. කණිනේ අහනේවන නැහැ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒො හාසයයට ලකේකළා. එවහම ඉනේන 
බැහැවන.  
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ඒ වෙනෙුට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කවි්ො නයිම වානරටු 
පලේවලකේ වෙනේන, අෙශය තැනදී - ඒක තමය ි‘පටිසඞඛා වයානවිසා.’ 
නෙුණිනේ කලේපනා කරල ඇස සංෙර කර ගනේන. කන සංෙර කර 
ගනේන, අනේන එවහමය ිඒ මැදුම් පිළවිෙත. ඒ ෙවගේම ආහාරය පිළිබඳෙ 
ඒතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේතයට ගයිාවන. වකායිතරම් අර ශරීරය 
කෘශ වෙනකම් සම්පසූණයවයනේ ආහාරය පරතිවක්ෂේප කරලා මහා දු ේකර 
කරියා කරලා වතේරැම් ගතේතා වම්ක හරියනේවන නැහැ. ඒ වෙනුෙට 
අපට ආහාර ගනේන වෙනො. අනේන අෙම අෙශයතා සලකලා. ඒ 
සවි්පසය පිළබිඳෙ. දැනේ කලනිේ සඳහනේ කළ ඉනේ්රිය සංෙරය ෙවගේ 
වම්කට කයිනේවනේ ඥාවන සංෙරය කයිලා. අතතීවයේ ආචාසයෙරැ 
දකේෙනො. නෙුණිනේ සංෙර වෙනො පරතයවව්ක්ෂා කරිීම තළුනිේ, ආහාර 
තෘ ේණයාෙ, රස තෘ ේණයාෙ, ආදියට ගසාවගන යනේවන නැතවිෙනේන. වම් 
මවගේ කය පෙතේොගන යාම සඳහා ‘හවුදකේ’ අනේන ‘යාෙවදෙ’ පදය. 
හවුදකේ වම් බරහමචරියාෙට උපකාරයකේ ෙශවයනේ මම වම් ආහාරය 
ගනේවනේ කයිලා ඒකතේ භාෙනාෙකට හරෙලා. ඒක තමය ි ‘පටිවසෙනා’ 
එතනදීතේ හතිාගනේන ආහාර වනාවගන බැහැ. වම් නෙිනේ ගමන යනේන 
නන අර විදියට යම්කසි ි දශයනයකේ වපරටු කරවගන. අනේන ඒක 
චතරුායය සතයවයනේ දුනේනා. ඊළඟට ඒ ගමන යාවම්දී අපට සවි්පසය 
අෙශය වෙනො. ීවෙරය, ආහාරය, වසේනාසනය, ගලිානපරතයය. අෙම 
ෙටිනාකම ගැන සලකලා, අෙශයතාෙ සලකලා පටිසඞඛා නෙුණිනේ 
වමවනහ ිකරමිනේ ගනේනො. ඒ ආහාරය පිළිබඳෙ. ඊළඟට අනකිේ ඒෙ 
ගැනතේ ඒ විදියට සලකනේන. අපි හතිම ු පිණයඩපාවත ගයිා. ලැබුවන 
නැහැ. සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ ජීවිතයට එලේල කරල බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කයිනේවනේ. වමාන වහේතෙුකනිේ හරි අපට වසේනාසනයකුතේ 
නැහැ. තෙතේ අඩපුාඩකුම් තියනො. ඒොට ානයකවයාතේ එකේක 
රණයඩවුෙනේන ගහිිලේලා තමවුසලා වමාකද වම් මහණයෙුණය ු අපෙ 
තමවුසලා බලාගනේන එපායැ. එවහම කයිනේවන නැතෙි ඒෙ දරාගනේන 
ශකේතයිකේ තවියනේන නන. අනේන අධිොසනා. පටිවසෙනා ඉෙසීමතේ 
අෙශයවෙනෙ ඒකට. ඒ ඉෙසනේවනේ සතීල, උ ේණයය, කසුගිනේන, 
පිපාසය, මැස ිමදුරැ කරදර කැලෑවව් ඉනේනවකාට ඒෙ හැම එකකේම. 
එපමණයකේ වනාවෙයි වම් මනු යයනිේ කයින ඇනමු්, බැනමු් තෙතේ 
වනාවයකුතේ වදේෙලේ, ඒො දරාගනේන වෙනො. වමාකද ඒො දරා 
වනාගැනවීමනේ වකවලසේ උපදිනොනම් ‘විඝාතපරිළාහ’ වෙවහස දැවිලි 
උපදිනො. ඒො නැත ිකර ගැනමීට ඒ ඉෙසීම පිළබිඳෙ. ‘අධිොසනා,’ 
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හතිාගනේන අර කයිාපු වදේෙලේම තමය ි විවශේ වයනේ ඉන්්රිය සංෙරය 
ගැන කයිනවකාට මතකේ කර ගනේන සාමානයවයනේ සඳහනේ වෙනො 
‘චකඛනු්්රියං අසංෙතුං විහරනතං අභිජඣාවානමනසසා පාපකා අකුසල 
ධමමා’ දැඩි වි ම වලෝභයටතේ වානම්නසටතේ අානළ පාපක අකසුල ධමම 
ගලා ඒම ෙැලැකේවීමටය ිඇස, කණය, නාසය, ආදිය සංෙර කර ගනේවනේ. 
ඒ ෙවගේම වමවතනේදිතේ ඉෙසමී, ඒො අපි සාමානයවයනේ අපි 
බලාවපාවරාතේත ුෙන වදේෙලේ නමුතේ බලාවපාවරාතේත ුෙන වදේෙලේ නැති 
ෙණුයහම ඒක තළුනිේ සිවතේ ‘විඝාතපරිළාහ’ කියල කයිනේවනේ වානම්නසට 
අානළ බලාවපාවරාතේතු කඩ වීම් තුළනිේ ඇතවිෙන වෙවහස දැවිලි නැති 
කරනේනය ිඒො දරා ගැනවීම් ශකේතයි, ඒ අධිොසනා. ඒ ෙවගේම සමහර 
වදේෙලේ ‘පරිෙජජනා’ දැනේ කැලෑෙට යනේන නන භාෙනා කරනේන, 
කැලෑෙට යනේන ෙුණය පලයිට මම වයෝගාෙචරය ි කයිලා අලි, වකාටි, 
ෙලසනුේ ඉසේසරහට යනේවන නැහැ. හැකතිාකේ ඒ උෙදුරැ ෙලනිේ වබ්රිලා 
ඉනේන උතේසාහ කරනො. එපමණයකේ වනාවෙයි පාපක මිතරයිනේ ෙසජනය 
කරනො. අවගෝචර සථමාන ෙසජනය කරනො. වමාකද අපකසීතිය 
එනේන පුළුෙනේ නසියි. ඒ නෙුණිනේ සලකලයි. ඒ පරිෙජජනා පහාතබබා.  

ඊළඟට විවනාදනා පහාතබබා. ඒකතේ පහසුවෙනේ සලකගනේන 
පුළුෙනේ. සතිට එන සතිවුිල ි ධාරාෙනේ ගැන කලේපනා කරලා ඒොවයේ 
ආදීනෙ සලකලා ඒො දුරැ කරිීම තුළනිේ. අනේතමිට කයිනේවනේ භාෙනා 
පහාතබබා, සති, ධමමවිචය, විරිය, පීත ි ආදී වබාජඣඞග ධමම 
වනාෙැඩීම තළුනිේ යම් ආ ශරෙයනේ ඇත ිවෙනො නම්, ෙැඩීම තළුිනේ ඒො 
නැතවිෙනො. වම් වකේවකාම කයිනේවන වමාකටද අර චතවුරෝඝවයනේ 
එතර වීමට. චතවුරෝඝවයනේ එතර වීම කයිල කයිනේවනේ නිකම් 
බලාවගන ඉනේන එකකේ වනාවෙයි. ඒකට බැහැලා එතර ෙන 
පුදේගලයාටයි වම් පරශේන තවියනේවනේ. ඒ පරශේනෙලට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පිළිතරු සබබාසෙ සතූරවයනේ වපනේනෙුා. ඒො සංෙර 
කරගනේන කරම. ඊළඟට මතකේ කර ගනේන, අපි කලනිතුේ කයි ූ වදයකේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් දකේෙන මැදුම් පිළවිෙත පිළබිඳෙ තියන 
ගැඹරු. මනසකිාරය කයින එක. අපි කලිනේ අෙසථමාෙල වම් පිනේෙතුනේට 
කයිල තයිනො නාමරෑප-විඤඤාණය ගැන කථමාවව්දී - ඒක වම් ධමමවයේ 
තවිබන වදයකේ වනාවව් -  වව්දනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, 
මනසකිාර කයින ඒ පසේ වදනාවගනේ මනසකිාරය බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ මැදුම් පිළවිෙතට උපකාර කර ගතේත බෙ. අපි අර 
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උපමාෙට කවි්වව් යම් කසි ිනඩෙුකට සාකේකකිාරවයකේ නැතේනම් ෙග 
උතේතර කරැෙනේවගනේ වකවනකටු සමාෙ දීලා රජවයේ සාකේකකිාරවයකේ 
කරවගන ඒ කතනේදරය අහගනේනො ෙවගේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කවළේ 
නාම ධමමෙල වම් හැංගිලා ඉනේන වම් මනසකිාරයා - එයාම තමයි 
වලාකමු වහාරා -  අවයෝනවිසෝමනසකිාරයා හැටියට වව්දනා, සඤඤා, 
වච්තනා, ඵසස, නෙ එකත ුකරවගන වමච්චර කාලයකේ අපෙ සංසාවස 
අරවගන ආො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එයාවගම වබලේවලනේ අලේලවගන 
කවි්ො තමවුසේ අවපේ සාකේකකිාරයා වෙනො. හැබැය ි තමුවසේ 
අවයෝනිවසෝ කම අතේ හැරලා අද ඉඳලා වයෝනවිසා වෙනේන නන. අපි 
තමවුසට සමාෙ වදනො කයිලා අනේතමිට වනේන මිනහිවගනේ තමයි 
අපි වකේවකාම එළකිර ගනේවනේ. ඒ වයෝනවිසෝමනසකිාරය තමයි අපි 
කවි්වව් පරඥාවවව් මලූ බීජයය ිකයිලා. ඒක නිසාම තමය ි වය ‘දසසනා 
පහාතබබා’ ඒ ආකාරයට අවයානවිසා, වයානවිසා කයින එක වෙනේ 
කරල අරවගන ඒ ආශරවයනේ තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරතිපානවව් 
වයදීමට අෙශය  වධසයය අපට මත ුකරල දුනේවනේ. එවහම නැතේනම් 
සථමාෙරයකේ නැහැ. වමතනිනේ පටනේ ගනේන බැහැ. වමාකද අපි කලිනේ 
කයිාපු කාරණයය නැෙත මතකේ කර ගනේන.  

 ආශරෙ ෙලනිේ එකකේ අවිදයාෙය.ි නමතුේ අවිදයාෙ නසියි ආශරෙ 
ඇතෙිනේවනේ. ඒ ඇතවිෙන එක මට්ට ු කරනේනය ි අපි මිචඡ්ා දිටඨි 
වෙනෙුට සමමා දිටඨි වපරට ුකරවගන වයෝනිවසෝමනසකිාරවයනේම වම් 
ගමන යනේවනේ. වනේන වය විදියට වම් ආශරෙයනේවගේ පරතපිානෙට අානළ 
ෙටිනාකම් වම් ආශරවයනේ අපට හතිාගනේන පුළුෙනේ. ඒ මතේ වීවම් ගතිය 
තළු වලෝකයා දිගනිේ දිගටම කාම, භෙ, දිටඨි නැතේනම් අවිජජා ඒො 
තළුම ඒ වපළඹවීවම් ශකේතයි ෙැඩිය.ි ඒො කඩා ගනේනය ිබදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වම් ආයය අ ටාංගකි මාගයය ඉදිරිපතේ කවළේ. ඒකතේ ආරම්භ 
ෙනේවනේ සම්මා දිටඨිවයනේ. සමමා දිටඨි, සමමා සංකපප, සමමා ොචා 
ආදී ෙශවයනේ සමමා සමාධිවයනේ වකළෙර වෙන ඒ පරතපිානෙ. ඒකයි 
කවි්වෙ ආයය අ ටාංගකි මාගයයමය ි ආශරෙ ක්ෂය කරිීවම් පරතපිානෙ 
හැටියට ගනේන තවියනේවනේ. වම් ආසෙ ෙවගේම නඝ කයින ෙචනවයතේ 
තවියනේවනේ දීඝය කාලයකේ සංසාරවයේ ආපු ඒ සතේත්වයාවගේ සාංසාරික 
පුරැදු පරොහයනේ කයිල හතිාගනේන. සාංසාරික පුරැදු පරොහයකටයි වම් 
ආශරෙ නඝ ආදී ෙචන වයදිල තිවයනේවනේ. ඒ පරොහවයනේ මිදීම 
සැඩෙතවුරනේ මිදීම ෙවගයි. හරි අමාරැය.ි ඒකය ිකවි්වෙ ඒකට බැසේසට 
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පසේවසේ එකේවකා ගහගන යනො. එකේවකා ගලිා බසනිො. ඒ අනේත 
වදක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවයේ තියන ගැඹරුැම කාරණයය. 
මැදුම් පිළවිෙත කයිනේවනේ ඒකය.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ අතේදැකීම් 
තළුනිේ වතේරැම් ගතේතා. එක අනේතයක ඉඳලා අනකිේ අනේතයට ෙැටුණයා. 
අනේතමිටම වතේරැම් ගතේතා. වම් වලෝකවයේ යථමා තතේත්වය වතේරැම් 
ගතේතට පසේවසේ වම් සවි්පසය හා අනකිතුේ වදේ වම්ො ඇතෙුතේ බැහැ 
නැතෙුතේ බැහැ. අනේන එතනදී වයෝනවිසෝ කයින ෙචනය නුෙණිනේ 
වමවනහ ි කරිීම. ඒක තළුනිේ තමය ි යම් අෙසථමාෙක සරීැවෙනේ. 
වනානෙතමිිනේ වනාදඟලමිනේ වව්ගවයනේ ගලාගන යන ෙතරු පහරකට 
බැහැලා හරියටම වට්ට ු අලේලල කයිනේන බැහැ මම වමතන ඉඳලා 
හරියටම ඉරකේ ඇනේද ෙවගේ අතනට යනො කයිලා. ඒකට බැසේසට 
පසේවසේ ෙතරුටතේ ඉඩ වදමිනේ ටික ටික යනේන නන. පිනේෙතුනේ වම්ෙ 
ගැන වහාඳට කලේපනා කරල බලනේන. දිය පහරකනිේ එතර ෙන 
වකවනකේ ඒකට ඉඩ වදමිනේ යනේන නන. නමතුේ ගමනතේ යනේන නන. 
ඒක කපා වගන යනේන නන. අනේන ඒ ශකේතයිය ි වම් ධමමය තුළ 
තවියනේවනේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් ටික වනාවයකේ විදියට ධමම 
පද ගාථමා ආශරවයනේ වපනේනමු් කරල තයිනො. වම් ආශරෙයනේවගේ 
නඝයනේවගනේ මිදුනහම වකාවතනේටද යනේවනේ. ඒක තමයි නිෙන 
දිෙයනිකේ හැටියට දකේෙල තිවයනේවනේ. ඒ දිෙයනි, අර නඝයනේවගනේ 
එතර ෙූ තැන හැටියට දකේෙනො ‘දීපං කයිරාථම වමධාවී - යං වවඝා 
නාභකිරීතී’. ‘මහවණයනි, නඹුලා දිය පහරෙලට අහවුෙනේවන නැති 
දිෙයනිකේ හානගනේන’. දිය පහරෙලට අහවුෙනේවන නැතෙි නඝ 
කපාවගන එතරට ගයිා නම් යම් වව්ලාෙක ඒ තැනැතේතා ඉනේවන 
දිෙයනික. ඒ දිෙයින වමාකකේද අරහතේඵල විමුකේතයි. අපි වනාවයකුතේ 
වදේශනාෙල වම් ගැන මත ුකළා. වම් ගැන සඳහනේ ෙන ඇතැම් සූතර 
තයිනො. ‘එෙං සමමා විමුතතසස භිකඛවෙ භිකඛවුනා භසුා වචපි චකඛු 
විවඤඤයයා රෑපා ආපාථමං ආගවචඡ්යයංු අමිසසීකතවමෙසස 
විඤඤාණයං වහාත ි ඨිතං ආවනජජපපතතං.’ ඒ විමුකත සති ඇති 
භකි්ෂුෙට ඇසනිේ දැකයි හැක ි රෑප රාශියකේ ‘ආපාථමය’ කයින ඇසට 
වපවනන මානයට ආවව් වී නමතුේ ඒො තුළ ඒ සිත මිශර වෙනේවන 
නැහැ. අර ආශරෙ ෙලනිේ මිශර වෙනේවන නැහැ. ‘අමිසසකීතවමෙ ඨිතං 
ආවනජජපපතතං’ ඒෙට ගසාවගන යනේවන නැහැ. ‘අවනවජා’ කයින 
ෙචනවයනේ කයිනේවනේ රහතනේ ෙහනේවසේලා වහලේවලනේවන නැහැ - 
‘තාදි’. ඒ වෙනේවනේ අර දිෙයිනට ගයිාට පසේවස. වමාකද අර 
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සළායතනයනේවගනේ ගලාවගන එන අරමණුය ු ජය ගනේන තැනට හිත 
වයාදල තයිනො. ඒකම තමයි ‘සබබ සංඛාර සමථම’ ආදී ෙශවයනේ 
අරහතේ ඵල සමාධිය ගැන කයිල තිවයනේවනේ. සමහර තැනේෙල ඒ 
රහතනේ ෙහනේවසේලා ගැන කයිල තවියනො. 

යසසාසො පරිකඛීණයා - ආහාවරච අනිසසවිතා 
සඤුඤවතා අනමිිවතතාච - විවමාවකඛා යසස වගාචවරා  
ආකාවසෙ සකුනතානං - පදං තසස දුරනනයං  

වය ධමමපදවයේ ගාථමාෙකේ අරහනත ෙසගවයේ ‘යසසාසො 
පරිකඛීණයා’ යම් රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකවුගේ ආශරෙයනේ ක්ෂය 
වෙලාද ‘ආහාවරච අනිසසවිතා’ ආහාරය පිළබිඳ ඇලේමකේ නැදේද 
‘සඤුඤවතා අනමිිවතතාච විවමාවකඛා යසස වගාචවරා’ ආහාරය 
පිළබිඳ ඇලේමකේ නැතේවතේ වමාකද ‘වගාචවරා’ කයිල කියනේවනේ 
වගාදුරැ බිමවන. රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ වගාදුරැ බිම වමාකකේද 
ආහාරය වනාවව්. ‘සඤුඤවතා අනමිිවතතාච’ සඤුඤතාෙ හා 
අනමිිතතභාෙය. අහල තයිනෙවන. සුඤඤත, අනමිිතත, අපපණිහිත 
කයින ඒ විවමාකඛ තනු - එතනය ි නෙින තවියනේවනේ. අර කියාපු 
අරමණුයෙුලනිේ මිදුණය ු තැන. ‘සඤුඤවතා අනමිිවතතාච’ ඒකයි 
උනේෙහනේවසේලාවගේ නයිම වගාදුරැ බිම. රහතනේ ෙහනේවසේලා, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා ඉනේවනේ ඒ වගාදුරැ බිවම්. ජීෙතේ වීම අෙශය 
නසිා පමණයකේ පණියඩපාවත අරවගන එන භික්ෂුෙ හැර වෙන භික්ෂුෙකේ 
මා හමවුෙනේන එනේන එපා කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කැවලේට 
ගහිලිේලා තුනේ මාසයකේ ඉනේවනේ. වමාකකේද වගාදුර අර කියාපු 
සඤුඤත, අනමිිතත, අපපණිහති. ඒ අෙසේථමාවව්දී එතනයි අර කිෙුෙ 
දිෙයනි. එතන උපමාෙකේ වදනො. ‘ආකාවසෙ සකුනතානං - පදං තසස 
දුරනනයං’ අහවසේ පක්ෂිවයකේ පියෑඹෙුහම ඒ පක්ෂයිා ගයි පාර 
වහායාගනේන පුළුෙනේද? ඒ ෙවගේ රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ හති වකාවහද 
යනේවන කයිල හතිාගනේන බැහැ. අරමුණයකේ නැහැ. ඒක තමයි 
‘අනාරමමණයං චිතතං’ කයිනේවනේ. ඇතැම් තැනේෙල අවපේ වදේශනාෙල 
සඳහනේ කරල තයිනො, වදවියනේ, ශකරයනිේ, බරහමයනිේ ඇවිතේ ෙඳිනෙලු 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට වම් ආකාරයට 

නවමා වත පුරිසාජඤඤ - නවමා වත පුරිසුතතම  
යසස වත නාභජිානාම - යමපි නසිසාය ඣායසි 
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පුරිවසෝතේතමයනේ ෙහනේස, අජානයී පුරැ යනේ ෙහනේස, වබ 
ෙහනේවසේට නමසේකාර වව්ො. වබ ෙහනේවසේ යමකේ නසිා ධයාන 
ෙඩනෙද ඒ අරමණුය අපට වපවනනේවන නැහැ. වමාකද අනමිිතත 
අපපණිහති සුඤඤත - නමිිතේතකේ නැහැ. පරණිධියකේ කියනේවනේ 
ආශාෙකේ නැහැ. සුඤඤත කයිනේවනේ ආතේම සංඥාවෙකේ නැහැ. අනේන ඒ 
විමුකේත තතේත්වය තමය ි දිෙයනි. එතවකාට හතිාගනේන සැඩ ෙතුරැ 
හතවරනේ එතර වෙලා අර ආශරෙ ශකේතවියනේ වබ්රිලා ගිහිලේලා 
අනේතමිට රහතනේ ෙහනේවසේලා වගාඩ ෙැවදනේවනේ ඒ දිෙයනිටයි. ඒ 
දිෙයනි තමයි උනේෙහනේවසේලාවගේ විමුකතයි කයිල කයිනේවනේ. වමාකද 
වහේතෙු වමවලාෙම භෙ නවිරෝධයකේ අතේ දුටෙුා. අරෙ වසේරම භෙය හා 
සම්බන්ධ වදේෙලේ. වය ෙවගේම ෙටිනා ගාථමාෙලේ අතන වමතන තයිනො. 
අපි එකකේ විතරකේ කයිම.ු සනු්දරීක භාරදොජ කයිලා සතූරයකේ සුතත 
නපිාතවයේ තයිනො. ඒවක සඳහනේ වෙනො 

භොසො යසස ෙීවඛරා ච 
විධපූිතා අත්ථගතා න සනති 

ඒ රහතනේ ෙහනේවසේ ගැන කයිනේවනේ. වම් බුදධ ෙචනයකේ 
‘භොසො යසස ෙීවඛරා ච’ ඒ රහතනේ ෙහනේවසේවගේ භොශරෙයනේ ක්ෂය 
වෙලා. ඒ ෙවගේම අමතු ු ෙචනයකේ තයිනො ‘ෙීවඛරා’ කයිල. ෙීවඛරා 
කයින එක අටෙුාවෙ වතෝරනේවන පරැ  ෙචනය කයිලා. නමතුේ අවපේ 
අදහස නම් ෙීවඛරා කයිනේවනේ වම් භා ා ෙයෙහාරයට භෙයට 
වලෝකයට අයති ිවදයකේ. එයනිතුේ මිවදනේන වෙනො. ‘ෙීවඛර’ කියනේවනේ 
ෙචන වරාඩ්ඩ. වම් භා ා ෙයෙහාරවයේ තයින පපඤච. ෙචන 
වරාඩ්වඩනතුේ රහතනේ ෙහනේවසේලා මිදිලා.  

ඒක තමය ි උනේෙහනේවසේලා ‘පපඤච සඤඤා සංඛා පහාන’ 
කයිල කයිනේවනේ. අපි වම් සඳහනේ කරනේවනේ වකටිවයනේ. ඇතැම් 
අෙසථමාෙල උනේෙහනේවසේලා හති වයාදනො අර වලෝක ෙයෙහාරෙලිනේ 
මිදුණය ුඒ අනමිිතත තතේත්වයට. එතන පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා 
වමාකතුේ නැහැ. ඉර හඳ තාරකා නැහැ. යාමකේ නැහැ, ඒමකේ නැහැ. 
උපතකේ නැහැ, මරණයයකේ නැහැ. වය කයින නෙින පිළබිඳ විසේතර 
වමච්චර කාලයකේ වතෝර ගනේන බැරි ෙුවනේ අර කයිාපු දිෙයින වතේරැම් 
ගනේන බැරිෙුන නසිය.ි ඒ වෙනෙුට ඒ කට්ටිය දිෙයනි කවි්වෙ අර 
‘සයිවදෝරිසේ නෙිනට’ - මරණිනේ මතු වෙන එකකේ. අපි වපනේනල 
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දුනේනා රහතනේ ෙහනේවසේලා වමවලාෙම අතේවිඳින අර කයිාපු පරතයක්ෂ 
තතේත්වයයි. භොශරෙෙලනිේ වකාටිනේම කයිවතාතේ භා ා ෙයෙහාරය තුළ 
පො තයින මිනිසනුේ මුලා කරෙන තතේත්වවයනේ රහතනේ ෙහනේවසේලා 
මිදිලා. සමහර තැනේෙල වමවහම සඳහනේ වෙනො. ඒ රහතනේ 
ෙහනේවසේලාවගේ විමුකේතයි පිළබිඳෙ ‘වසා කාවයාත ි පි න වහාති, සා 
ොචාත ි පි න වහාති, වසා මවනාත ි පි න වහාති, වඛතතං තං න 
වහාති, ෙත්ථුං තං න වහාති, ආයතනං තං න වහාති, අධිකරණයං තං න 
වහාති, යමපචචයාසස තං උපපජජත ිඅජඣතතං සඛු දුකඛං’ ඇතුළතිනේ 
සැප දුකේ ඇත ි ෙන කයකේ කයින හැඟීමතේ නැත ි වෙනො. ෙචනය 
කයින හැඟීමතේ නැත ිවෙනො. මනස කයින හැඟීමතේ නැති වෙනො. 
එතවකාට කය, ෙචනය, මනස තළුය ි - වම් කාවල ෙචවනනේ කයිනෙ 
නම් - වකේවකාම ‘කරියාකාරකම්’ තවියනේවනේ. රහතේ සවිතේ එතවකාට 
කයට තැනකේ නැහැ, ෙචනෙලටතේ තැනකේ නැහැ. මනසටතේ තැනකේ 
නැහැ. ඒ ටික තමයි අර වනාවයකුතේ නසතයාථමමෙතේ ෙචන රාශියකිනේ, 
පරතවි ේධාථමමෙතේ ෙචන රාශියකිනේ, නෙින ගැන සතූර රාශියක දකේෙල 
තවියනේවනේ. ඒ විමුකේතයි ෙචනෙලනිේ පරකාශ කරනේන බැරි වමාකද? 
වලෝකයා භෙය හා සම්බන්ධය.ි යමකේ ගැන ඇහවුොතේ කයිනේවනේ ඒ 
භෙයට අානළ ෙචනෙලනිේ. යම් අෙසථමාෙක පූසණය විමුකේතයි වෙනේවනේ 
වම් සයිලේවලනේ මිදුණය ුඅෙසථමාවව්දීයි. 

භා ා ෙයෙහාරය ොගේ ෙයෙහාරය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පාවිච්චි කරනො. ඒක තමය ි අපි වබාවහෝ අෙසථමාෙල කවි්වෙ - 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ වපාටඨපාද සූතරය 
අෙසානවයේ සඳහනේ කරනේවන. ‘ඉතමීා වඛා චිතත වලාක සමඤඤා 
වලාක නරිැතතිවයා වලාක වොහාරා වලාක පඤඤතතවියා යාහි 
තථමාගවතා වොහරත ි අපරාමසං’ චිතත කයිල ඒ පුදේගලයාට 
අමතනේවනේ, චිතත වම් වකේවකාම වලෝක සමඤඤා, වලෝක සම්මුති, 
වලෝක නරිැකති, වලෝක ෙයෙහාර, වලෝක පරඥපත ි තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේ ඒො පාවිච්චි කරනො. ඒො ෙයෙහාර කරනො. නමුතේ 
පරාමශයනය කරනේවනේ නැහැ. දැඩිෙ ගනේවන නැහැ. ඒක තමයි අපි 
කයිනේවන ෙැඩිහටිිවයා බබාවග භා ාෙ පාවිච්චි කරනේන ෙවගේ 
වලෝකයාවග භා ාෙ පාවිච්චි කරනො කයිල. එතවකාට ඒ භා ාෙට 
ගයි කල. එවහම තමය ි රහතේ සවිතේ සෙභාෙය. සාමානය වලෝකයා 
අරමණුය හැටියට හතින හැමවදයකේම ඉර, හඳ, තාරකා ඇතුළු පැෙැතේම 
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පිළබිඳ ඇතවිීම්, නැතවිීම්, චතු,ි උපපතති, දිෙය වලෝක, බරහම වලෝක 
ආදිය පමණයකේ වනාවෙයි. වකාටිනේම කයිවතාතේ පඨවි, ආවපා, වතවජා, 
ොවයා ආදී මහා භතූ ධමම පො - මනසනිේ මකා හැරියා.  

දැනේ වය විදයාඥයනිේ වම් දඟලනේවනේ වම් හතර වමාකකේද 
කයිල දැනගනේනයි. මනසනිේ ඈතේ කරලා සිතනිේ ඈතේ කරලා අනේතිම 
වකළෙරට ගහිලිේලා කරගනේන වදයකේ නැතෙු ඒ විදයාෙටතේ වම් 
කාලකනේන ි විදයාෙ කයිල නගිරහ කරන අෙසථමාෙකේ වම් ඇවිලේල 
තවියනේවන. අනේන විදයාවව් වකළෙර. ඒ විදයාවෙ අෙසාන වකළෙර 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරල දුනේන. ‘මවනා පබුබංගමා 
ධමමා’ ආදී ෙශවයනේ. අෙසාන පරිවචඡ්දවයනේ බලනවකාට ඒ රහතනේ 
ෙහනේවසේලාවගේ භෙ නවිරාධ විමුකේතයි අපට හතිාගනේන බැරි වදයකේ. 
වමාකද එවහම විමුකේතයිකේ නැතේනම් සැකවයනේ සැකය තුළවන 
රහතනේ ෙහනේවසේලා - ටිකකට හතිාගනේන වම්ක මරණිනේ මත ුනිෙනකේ 
නම් මැවරන වෙලාවෙ සැකවයනේවන ඉනේන වෙනේවන. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේලා රහතනේ ෙහනේවසේලා වමවලාෙම අතේ දුටෙුා භෙ නිවරාධ 
තතේත්වයකේ අර කයිාපු විදියට. භෙයට අානළෙ යම්තාකේ වදේෙලේ තියනො 
නම් පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා, ආදී මහා භතූ ධමමතේ ඇතුළුෙ ඒ 
හැම එකකේම මනසනිේ මකාහැරලා ඒකට කයිනේවනේ ‘විරාජිතා’ ඒ පඨවි, 
ආවපා, වතවජා, ොවයා කයින ඒ සංකලේප පො ඒො නසිා ඇතිෙන 
වනාවයකුතේ දිෙය වලෝක බරහම වලෝක යාම් ඊම් ඒ හැම එකකම 
ඒොවයේ හසිේ බෙ ශූනයත්වය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරතයක්ෂ කරගතේතා. 
ඒක තමය ිවිමුකේතයි කයිනේවනේ. අරහතේ ඵල විමුකේතයි. 

ඒක නසිා දැනේ මතකේකර ගනේන අර ධමම පද ගාථමාෙ අථමමෙතේ ෙ 
වමවනහ ිකර ගනේන. ‘දිපං කයරිාථම වමධාවි - යං වවඝා නාභකිීරති’ 
නෙුණයැත ි පුදේගලයා දිෙයනිකේ හාන ගනේන, අර සැඩ ෙතරුැ පහරට 
අහවුෙනේවන නැත.ි අපි වකටිවයනේ කයිනේන උතේසාහ කවළේ, වම් සූතර 
විශාල පරමාණයයකේ කයිනේන තයින නිසා. වම් පිනේෙතුනේට අපට 
කයිනේන තවියනේවනේ, දහසකේ නයනිේ වතේරැම් ගනේන බලනේන. අපි 
කයිප ුඅනතිේ වදේෙලේ ආශරවයනේ. වම් වකායෙිතේ තම තම නැණය පමණිනේ 
වතේරැම් ගත යතුු ධමමයකේ. තම තමනේ කරන බණය භාෙනා උගතේ වදේෙලේ 
ෙලනිේම පමණයකේ වනාවෙය.ි තම තමනේ භාෙනා මාගයවයේ ඉදිරියට 
යනේන යනේන අපි වම් කයිාපු වදේෙලේ ෙැටවහනේන පුළුෙනේ. 
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අද දිනතේ වම් හැම වකවනකේම වම් පරතපිානෙට නැඹරුැ වෙලා 
සතසිමපජඤඤවයේ පිහටිලා, යම් උසසේ සලීයක පිහටිලා වම් වබාවහෝ 
වදවනකේ අද දෙස වගව්ො. එබඳු අෙසථමාෙක වමබඳු ධමමය ෙඩා 
පැහැදිලෙි වතේවරනො. ඉදිරියටතේ වම්ක උපකාර කරවගන අර අපි 
කයිාපු මැදුම් පිළවිෙත පරාවයෝගකි - සාවපේක්ෂක මලූ ධමමය අනුෙ 
වයෝනවිසෝ මනසකිාරය වපරට ු කරවගන වම් ධමම මාගයවයේ ඉදිරියට 
යමිනේ තමනේ බලාවපාවරාතේතු ෙන උතතමාථමමයනේ වම් ජිවිතය තුළම 
වසෝොනේ සකානගාමි අනාගාමි අස හතේ කයින මාගය ඵල පරතවිව්ධවයනේ 
පරතයක්ෂ කරිීමට වම් ෙචන කපීයතේ උපකාර වව්ො කයිා පරාථමමනා 
කරනො. අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ 
සටිිනො නම් වම් ධමම වදේශනාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ 
වීමට, ඒ අනවුමෝදනේ වීම තළුිනේ අමා මහ නිෙන පරාථමමනයී වබෝධියකිනේ 
සලසාගනිතේො කයිල වම් ගාථමා කයිා පිනේවදනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 

 

 
 
 

1. බලනේන: පටිචච සමුපපාද ධමමය - පුසතකාල ම්ුරණයය, 12 ෙන 
වදසමු.   

 



 

 

කත්ු හමිි න යග  සිංහල කෘත් ි

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



 

 

30. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 10 වෙළුම 
31. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 11 වෙළුම  
32. විදසනුේ උපවදසේ 
33. භාෙනා මාගයය 
34. උතේතරීතර හදුකලාෙ 
35. සසනුේ පිළවිෙත 
36. චලන චිතරය 
37. දිය සළුයි 
38. බදුු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
39. නෙිවනේ නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
40. නෙිවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
41. නෙිවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
42. නෙිවනේ නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
43. නෙිවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
44. නෙිවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
45. නෙිවනේ නවිීම –  සතේෙන වෙළුම   
46. නෙිවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
47. නෙිවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
48. නෙිවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
49. නෙිවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම    
50. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල ම්ුරණයය (1-11 වෙළුම්) 
51. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
52. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
53. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
54. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
55. පටිචච සමපුපාද ධමමය – පුසේතකාල ම්ුරණයය (1-4 වෙළුම්) 
56. සේපශයවයේ ආශචයයය 
57. මනවසේ මායාෙ 
58. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථමාථමමය 

 
නැෙත ම්ුරණයය කරවීම පිළබිඳ විමසමී්: 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය  
කරිිලේලෙලෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන  

දුරකථමනය  0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net  

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net


 

 

By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought   

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology  

3. Ideal Solitude  

4. The Magic of the Mind  

5. Towards Calm and Insight   

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I  

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II  

8. Seeing Through  

9. Towards A Better World  

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I  

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II  

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III  

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV  

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V  

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI  

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition  

18. Nibbāna and The Fire Simile  

19. A Majestic Tree of Merit  

20. The End of the World in Buddhist Perspective  

21. The Law of Dependent Arising, Volume I  

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition  

26. Walk to Nibbāna   

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

30. From The Wheel of Kamma To The Wheel of Dhamma 

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net

