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කBණාෙව= සළක=න:
ෙමම පහත සටහ= කර ඇ5 ස-ධAම GHය 2018 වසෙA ෙනාවැ@බA
මස 17 වන Iන අ5පූජ8ය මහනuවර ව:රබu-; මහ රහත=වහ=ෙ>
JK= KLකළ ස-ධAම සාකMඡාවO. එය උ=වහ=ෙ>ෙR අවසරය මත,
JSෙයTපටයU ෙලස එIන පWගත කරනu ලැබY අතර එම ෙ-ශනාව මහ
ෙතBZව= කථාකරන භාෂාෙව=ම, එෙලK=ම ෙම^ ඇ_ළ" කර
ඇ"ෙ" එම ෙ-ශනාෙව^ ඇ5 `ව aණයට සහ හරව" බවට OKL
හාbයU KL ෙනාවනu Hcසd.
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“අ" දැ% ෙම(චර දව, එක, එක මතෘකා යටෙ4 ෙ5 බu8% වදාළ
ධ;මය කථා කරා. =ාවක>%ට තව ෙගාඩA BCන Eෙයනවා, දැ% තම>
BCන Eෙයන බව ෙපෙන%ෙ%. ෙමාකද?.. එක එක බණ අහලා, අහලා
JK,සu%ට එක එAෙකනා එක, එක ෙMවN Oයනවාෙ%, වචන කඩ, කඩා
Oයනවා, වචන වල අ;ථ දAව%ට යනවා, KPAE ෙහාය%ට යනවා, සQR
වරMදලා Oයනවා, අටuවාෙS ෙවන4 අ;ථ කථන 8%නා Oයනවා,
ෙනාෙයT4 ෙMවN Oයන සමාජයක දැ% අ" ඉ%ෙ%. ඉE% සාධාරණ>.
ෙමාකද?.. අ" ධ;මය ෙහාය%Wය කාලයට වඩා අද ෙගාඩA සංY;ණ
ෙවලා. අද Eෙයන සමාජ ජාල, ෙවZ අඩ[ \%ද4 ෙ5 JK,සu එක
එAෙකනා ෙනාෙයT4 ෙMවN දැ% Oය%ට පට%ෙගන. ]A^%ට අමතරව
දැ% W\ෙයා 4 බණ Oයනවා. සQR ෙපරලෙගන දඟලනවා. ඉE% ඒ වෙa
ෙගාඩාA සංY;ණ ත4වයA අද රෙb පැන නැWලා Eෙයනවා. ඉE%,
ෙගාඩාA අෙc =ාවකෙයd අතරම% ෙවලා ඉ%ෙ%. ඉE%, ඒ බව ෙcනවා
ඒෙගාNල%ෙග% ලැෙබන BEචාර වe%.
ඉE%, මම කNපනා කරා… දැ% මම කe% චfරාg සතh "iබද
ෙMශනාවA කරා. දැ% තව \fවා ඊට එහා ෙපාlඩA කථා කර%ට. ෙ5
ආ4ම සංකNපය "iබඳව. දැ%, හuගA අයට ෙ5ක අo4 BCන යA
ෙනෙS. බu8%වහ%ෙ,ෙa කාෙල4 ෙ5 BCෙ% Eබuනා. ෙ5ක සදාකාeක
BCනයA. ඉE%, JK,සu \තනවා ෙ5 සදාකාeක ෙවන, ෙනාp යන
ආ4මයA Eෙයනවා Oයලා. ඒක කවදහq ඉCවරයා ගාවට යනවා.
එෙහම නැ4න5 මැවu5කා ර ෙද[ය% ලඟට යනවා. ඉE%, දැ% ඒ, එක
"qසA ඉ%නවා ආ4මයA ඇත, ආ4මයA Eෙයනවා Oයන. තව "qසA
Oයනවා ආ4මයA, එෙහම එකA නෑ. මරෙණ% tයNල අෙහdt ෙවනවා
Oයලා. ඉE%, ෙ5ක JK,සu% හදාග4ත u%තනමය අ%ත ෙදකA. එද4
ඕක Eබuනා. ෙගාඩාA "qස ඇ[4 බu8හාමu 8Pව%ෙග% ෙ5ක ඇහuවා,
BCන කරා, එවකට \ටපු සමහර ශා,තෘවP OSවා ආ4මයA ඇත
Oයලා. දැ%, ආ4මයA ඇත Oයන එක බu8%වහ%ෙ, OSවා එක
අ%තයA Oයලා. ඒ ආ4මයA ඇත Oයපු අය ෙමාකද කෙ;?… ආග5
හදාෙගන, ආ4මය ,ව;ගයට ෙගKය%ට ෙහd ආ4මය [මuAEය කරා
ෙගKය%ට, [[ද පුද-පූජා, යාග-ෙහdම, ඇදැ\e , චාqR [y පව4වෙගන
"%ක5 කරJ% ,ව;ගයට ය%ට කටයuf කරා.
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ඒෙගාNෙලd දැනෙගන \zෙ{ එ(චර>. ඒ, ඒෙගාNෙලd එෙහම OSවා .
අK4 පැ4ෙ4 \ටපු අය, ආ4මයA නැත Oයපු අය, මuT4 නෑ ඉE%,
"%ක5 කර%ට ඕෙ% නෑ, ආ4මයA නෑ, මරෙණ% ප,ෙ, tයNල ඉවර>
ඉE% ඒ, ඒ අ%තය. එතෙකාට, අ%ත ෙදක, ආ4මයA ඇත Oයපු එක
බu8හාමu8Pෙවd OSවා ‘සා,වත වාදය' Oයලා. සා,වත Oයන වචෙ%
පා[(u කරා. ආ4මයA නැත Oයන කbzය ‘උ(ෙ(ද වාyෙයd’ Oයලා
සඳහ% කරා. එතෙකාට, ආ4මයA ඇත Oයන අය ආග5 අදහන අය.
ආගමA හදාග4තා ආ4මය ගලව%ට, ,ව;ගයට ෙගනය%ට. ආ4මයA
නැත Oයපු අය, KරාගJකෙයd Oයලා. ආගමA නෑ, වැ85-"85 කර%ෙ%
නෑ, එෙහම එකA නෑ, Oයලා ඔෙ~ කාලා-•ලා, [ෙනdදෙය% €ව4 ෙවලා
Jය ය%ට ඕෙ% Oයලා \fවා. ඉE%, ෙ5ක තම> අ%ත ෙදක. දැ%, ෙ5
ෙද ක , අ % ත හ ැ z ය ට බ u 8 % ව හ % ෙ, ෙ M ශ න ා ක ර ා . ෙ 5
ෙදකම මනඃකN" ත ෙදකA හැzයට> බu8% වහ%ෙ, ෙMශනා කෙ;.
එතෙකාට, ෙ5 බu8හාමu8Pෙවd ෙමාකMද ෙ5 OSෙS?. දැ%, බu8හාමu8Pෙවd
ආ4මයA ඇත OSවද?, එෙහම නැ4න5 ආ4මයA නැත OSවද?…
හuඟාA අය පටලවාෙගන ඉ%නවා, බu8හාමu 8Pෙවd ආ4මවා‚, ආ4මයA
ගැන OSවා, පුනPcප4EයA ගැන OSවා, යi ඉපyමA ගැන OSවා
Oයලා. දැ% ෙ5වා ඔAෙකාම පටලවෙගනෙන ඉ%ෙ%. ඉE%, අ" හqයට
බu8%වහ%ෙ,ෙa මuƒ ෙMශනාවම අරෙගන [„හ කෙරා4, අවසාන
[„හෙ{y අ"ට පැහැyiව ෙcනවා; බu8%වහ%ෙ,ෙa සQR ෙගාඩාA
Eෙයනවා ෙ5 ගැන අධhයනය කර%ට.
මම ෙ5 ඔAෙකාම සQRවල න5-ග5, Oය Oය එෙහම කර%ට ය%ෙන නෑ.
ෙ5ක [Cව[දhාලයක ෙMශනයA ෙනෙව>. [භාෙග කට අ" උ4තර
eයනවා ෙනෙව>. එෙ, [ය යuf නෑ. ඒ tයNල ග4තහම අවසානෙ{ අ"ට
ෙcන ෙM තම>, බu8හා මu8Pෙවd ආ4මය ගැන දAවපු සංකNපය තම>,
ආ4මයA ඇත Oයන එක බu8හාමu8Pෙවd OSවා, එක අ%තයA.
ආ4මයA නැත Oයන එක, තව අ%තයA. ආ4මය ඇත ය%න ‘සා,වත
වාදය’ හැzයට4, ආ4මයA නැත ය%න ‘උ(ෙ(ද වාදය’ හැzයට4
දැAවuවා. බu8% වහ%ෙ, OSවා, මම ෙ5 ෙදකම BEAෙ†ප කරනවා.
බu8%වහ%ෙ, ආ4මයA ඇත Oයන එක4 බැහැර කරා, ආ4මයA නැත
Oයන එක4 බැහැර කරා. ඒ ෙවනuවට බu8%ව හ%ෙ, ෙMශනා කරා, ඒ
ෙදකටම මැy% මම දහ5 ෙදසනවා Oයලා, අ[‡ජා ප(චයා
සංඛාරා ,සංඛාරා ප(චයා [‰ඤාණං, [‰ඤාණ ප(චයා නාම‹පං,
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නාම‹ප ප(චයා සළායතනං, සළායතන ප(චයා ප,ස, ප,ස ප(චයා
ෙSදනා, ෙSදනා ප(චයා තŒහා, තŒහා ප(චයා උපාදානං, උපාදාන
ප(චයා භව, භව ප(චයා ජාE ,ජාE ප(චයා ජරා, මරණ, ෙශdක,
පqෙMව, 8Aඛ, ෙදdමන,ස, උපායස Oයලා •යාවeයA ෙප%වා 8%නා.
දැ%, කළබල ෙව%ට එපා මම පාe වචන OSවා Oයලා. ෙ5 ගැන
ෙහාය%ට මහ%t ෙව%ට4 එපා. ෙමාකද?…ෙ5ක අෙc ගමනට එ(චරම
උපෙයdŽ ෙව%ෙ% නෑ. නමu4, ෙ5 අ" ඉ,ෙසNලා බu8% වදාළ එක
දැනෙගන ඉ%ට එපැ>. ඒ Kස> මම ෙ5 මාතෘකාව ග4ෙ4. එතෙකාට,
දැ% ෙ5 අ[‡ජා ප(චයා සංඛාරා. එතෙකාට, බu8%වහ%ෙ, Oය%ෙ% ෙ5
‘උ(ෙ(ද වාදයව4’, ‘සා,වත වාදයව4’ ෙනෙව>. ආ4මයA ඇත-නැත
ෙනෙව>. බu8හාමu8Pෙවd Oයනවා අ[‡ජාව Kසා සංඛාර හටග%නවා
Oයලා. එතෙකාට, ෙ5 tයNල පට%ග%ෙ% අ[‡ජාව Kසා. එතෙකාට,
ෙමාකMද අ[‡ජාව Oය%ෙ%?…එතෙකාට, අ[‡ජාව Kසා සංඛාර
හටග%නවා න5, ඒ වෙa yගට මම ඉ,ෙසNලා Oයාෙගන Wය වචන zක
Oයාෙගන, අ%Eමට ජරා , මරණ, ෙශdක, පqෙMවන5, එෙහමන5, ෙ5ක
තම> පවE%ෙ% . ඇරෙඹ%ෙ% ෙකාතK%ද?… අ[‡ජාෙව%. එතෙකාට,
අ" පවE%ෙ% අ[‡ජාව Kසා JසA, ෙවන මuT4 Kසා ෙනෙව> ෙලdෙA.
ආ4මයA Eෙයනවද?, නැ4ද? Oයන එක ෙනෙව> ෙමතන Eෙයන
BCෙ%, අ[‡ජාව. අ[‡ජාව Eෙයනක5 සංඛාර හටග%නවා , ක;ම
ස ක , ෙ ව න වා . පු ‰ ඤා ] ස ං ඛ ා ර ා . අ ප ු ‰ ඤා ] ස ං ඛ ා ර ා .
ආෙන‰ඡා]සංඛාරා. ක;ම •යා4මක ෙවනක5, ක;ම හටග%නක5,
සංඛාරා ප(චයා [‰ඤාණං. [‰ඤාණය•යා4මක ෙවනවා.
[‰ඤාණය Eෙයනක5, [‰ඤාණය තKව හටග%ෙ% නෑ. නාම-‹ප
එAක හටග%ෙ%. නාම-‹ප Eෙයනක5 නාම-‹ප ප(චයා සළායතන,
ඒක Eෙයනක5 ඇ,, ක%, නාසය, yව, ශ‘රය, මනස Oයන ආයතන හය
"\ටනවා. එතෙකාට, සළායතන ප(චයා ප,ස. සළායතන Eෙයනක5
බා\ර Eෙයන ශZද, ‹ප, ග%ධ, රස, ,ප;ශ, ද5ම… ,ප;ශ ෙවලා,
,ප;ශය හටග%නවා. ,ප;ශය Kසා ෙSදනාව හටග%නවා. [’ම-සuඛ
ෙSදනාවද, 8ක ෙSදනාවද, අ8Aඛම-සuඛ ෙSදනාවද, එෙහම නැ4න5
KරාJස ෙSදනා, සාJස ෙSදනා Oයන [’ම. එතෙකාට, [“%ට W\%
ෙමාකද කර%ෙ%?.. තŒහාව ඇE කරග%නවා තම%, ”ය අරමuෙŒ.
ෙSදනා ප(චයා තŒහා. ඔය තŒහාව Kක% ඉ%ෙ% නෑ, උපාදාන
කරග%නවා.
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ඒක fළ ෙගාඩනගා ග%නවා කාම භව, ‹ප භව, අ‹ප භව. ඒවෙa ,
[,තර කර%ට Wෙයා4 ෙ5ක ෙලාT කත%දරයA Oය%ට ෙවනවා. මම
ඒක Oය%ට ෙනෙව > ෙ5 ය%ෙ%. ඒක ෙවන දවසක කථා කරමu, ඕෙ%
උෙනා4. එතෙකාට, උපාදාන ප(චයා භව. උපාදානය \%දා ඊලඟට යi
පැවැ4ම හටග%නවා, ඊලඟ භවය ෙකාෙහද ය%ෙ% Oයලා අවසාන කාෙN
ෙවනෙකාට, Jය ය%ට යනෙකාට. ඊට ප,ෙ, ඒ භවය අනuව කාම භව,
‹ප භව, අ‹ප භව Oයලා භව fනA Eෙයනවා. ඊලගට, ඒ අNල ග4ත
භවය අනuව, කරපු ක;ම අනuව, උපyනවා, ජාEය හටග%නවා. ඒ අනuව
ජරා, මරණ හටග%නවා. එතෙකාට, ෙ5 භවෙය% භවයට ය%ෙ% ෙහd ෙ5
t8ව%ෙ%, අ[‡ජාව Jස ෙවන OtවA ෙනෙව>. එතෙකාට, දැ% බu8%
වහ%ෙ, ෙ5ක තම> දැAෙA එදා ෙබdමැඩ, බuMධ4වයට ප4ෙව(ච
දවෙ,. සතර සEපbඨානය - කායානuප,සනා , ෙSදනානu ප,සනා,
u4තානනuප,සනා, ධ5මානuප,සනා Oයන තමා ෙදස බලන, සතර
සEපbඨාන භාවනව පට% ග4තහම බu8හාමu8Pෙවd දැAකා, ඇස4
ව;ණ4 ,ප;ශ උනහම, චAඛu [‰ඤාණය
හටග%නවා . කන4,
ශZද4 ,ප;ශ උනහම, ෙසdත [‰ඤාණය
හටග%නවා . ඒ වෙa,
නාසය4, ඝ%දය4 ,ප;ශ උනහම, ඝාන [‰ඤාණය , yව4 රසය4
Kසා €Sහා
[‰ඤාණය, ඊලගට කය4 ෙපාbටZබ4 Kසා
කාය[‰ඤාණය.
මනස4, tf[e4 Kසා මෙනd [‰ඤාණය හටග%නවා දැAකා.
එතෙකාට, ඇස4 ව;ණ4 ,ප;ශ pම Kස> චAඛu [‰ඤාණය
හටග4ෙ4. එතෙකාට, ඇස ෙනාEබuනාන5, එෙහම නැ4න5, ව;ණ
,ප;ශ ෙනාවuනන5, නැ4න5 ඒ ෙදකම ෙනාEබuනාන5 ෙහd එකA ෙහd
නැE උනාන5, චAඛu [‰ඤාණය හටග%න පුƒව%ද? බෑ. එතෙකාට, ෙ5
ෙදක Eෙය%ට4 ඕෙ%. ෙ5 ෙදක ,ප;ශ ෙව%ට4 ඕෙ%. ,ප;ශ
උනහම [‰ඤාණය හටග%නවා. හැබැ>,
[‰ඤාණය
තKවම
හටග%ෙ% නෑ. [‰ඤාණය4 එAකම ප,ස, ෙSදනා, සංඥා, ෙ(තනා,
මන tකාර O ය න • යා ව e ය T 4 t Mධ ෙව න වා. එ ත ෙකාට ,
බu8හාමu8Pෙවd දැAකා ෙ5ක තම> හැම ෙමාෙහාෙතම තcපරයA,
තcපරයA ෙනෙව>, ඊට4 වඩා ඉතා සuƒ කාලයO%, ෙSගෙය%
t8ෙවJ% යන •යාවeයA බව. ෙ5 t8pම තම> අ" අNලෙගන ඉ%ෙ%
ආ4ම සංකNපය හැzයට, සAකායyb˜ය හැzයට. ඉE%, ඒක, එක එක
[yහට JK,සu [,තර කරා.
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ෙ5 සAකායyb˜ය Oයන එක, බu8හාමu8Pෙවd [t වැදෑP5 Oයලා ‹පෙ{ ආ4මය ඇත, ආ4මෙ{ ‹පය ඇත, ආ4මය ‹පය ෙකාට දY,
‹පය ආ4මය ෙකාට දY. ඒ වෙa හතර ™මයකට, ,ක%ධ පහ (5) ‹ප, ෙSදනා , සංඥා, සංඛාර, [‰ඤාණ Oයන ,ක%ධ පහ හතෙර%
වැš උනහම [t ආකාර> Oයලා OSවා. ෙ5 තම> JK,සu \තන [yහ.
එතෙකාට, ෙ5 ආධhා4Jක ආයතන බා\ර ආයතන ,ප;ශ pම
Kසා [‰ඤාණය
හටගැ›ම තම> අ" ෙ5 අNලග4ෙ4 , මම, මෙa
Oයලා. ෙ5ක හැම ෙමාෙහාෙතම tMධ ෙවනවා. ෙ5 •යාවeය ඇEෙවJ%,
නැEෙවJ% යන •යාවeයA Oයලා, එයා දැAකා. දැ% එතෙකාට, ෙ5
ෙමා ෙහා ෙත 4
ඇ ස 4 , ව ;ණ4
,ප;ශ
උනහම
චAඛu [‰ඤාණය හටග4තා, ඒක හරහා මම දOJ, මෙa දැYම, මම>
බල%ෙ%, මම දO%ෙ% Oයලා හදාග4තා. ඇ> ෙ5 එෙහම එකA
හදාග4ෙ4?.. ෙ5 පරම සතh, ෙ5 ගැඹuP දහම දO%නට තර5 සාමනh
ෙකෙල, බqත tතකට, සාමනh මනසකට බෑ. දැ% බu8හාමu 8Pෙවd
ෙමෙත%ට ආෙS කාමය%ෙග% ෙව%ෙවලා, මාeගාවN fන අතහැරලා ,
යෙශdධරාව අතහැරලා , වනයට ඇ[Nලා සෑෙහන උ4සාහයA කරලා,
සමථ ධhාන මW%- අර, ආලාරකාලාම, උMදකරාමපු 4 ත හරහා
ඒක4 ඉෙගනෙග න, "qසu8 මනසO% තමා ෙ5ක දO%ෙ%. උෙcAශා
සහගත මනt%, ප%ච ›වරණ ර\ත, ඒ Oය%ෙ% කාම(œ%ද, වhාපාද ,
•න-JMධ, උMද(ච-TAT(ච, [uO(ඡා Oයන ›වරණ නැE "qt8,
BභාCවර මනt% තම> ෙ5 zක දැAෙA. ඒ දැAකහම, තම% ෙදස
බැoවහම, ෙ5 •යාවeය දැAකා. දැ% එෙතාෙකාට බu8% වහ%ෙ,ට
ෙ4Pණා, එෙහන5, මuT4 නෑ. ෙ5 •යාවeය [තර> Eෙය%ෙ%.
ෙ5, ‘මම’ Oයලා, ‘මෙa’ Oයලා ෙMයA නෑ. දැ% ‘මම’ දOJ න5, මට
බෙල% බල%ට පුƒව% ෙව%ට එපැ>?, එෙහම බෑ. මට, මෙa ඉyq"ට
Eෙයන ව;ණ ෙc%ෙ% ආෙලdකය Eෙයනක5. දැ% මට ෙමතන ඉද%
පුƒව%ද අඟහP ෙලdෙA බල%ට?…බෑ ෙ%?, මට ž~ම ෙලdෙA බල%ට
පුƒව%ද?…බෑ. මට මෙa අවට Eෙයන, ආයතන වලට ,ප;ශ වන
ŸමාෙS Eෙයන බා\ර ආයතන ,ප;ශ උෙනා4 පමණ>, මට දO%ට
පුƒව%. එතෙකාට, ‘මම’ මැෙව%ෙ% ෙ5 පqසරය fළ. ෙ5ක ෙSගෙය%
t8වන \%දා , අ"ට ෙ4ෙර%ෙ% නෑ. ෙමතන ෙ5 •යාවeයA Jස
ෙමතන, ෙවන4 OtවA නෑ Oයලා. ‘OtවA’ OSෙS ස4වෙයA,
පුMගලෙයA, මම, මෙa Oයලා ග%ට OtෙදයA නෑ Oයලා, ද%ෙ% නෑ.
අර, මම Oයනවා වෙa, WKෙපෙලNලA ෙSගෙය% කරකවන ෙකාට, අ"ට
WK වලNලA ෙcනවා.
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ඒ ෙSගය Kසා WK වලNලA ෙපනuනට, ඇ4ත ටම එතන WK වලNලA
නෑ. ඒ හා සමානම ෙදයA තම> ෙ5 tMධ ෙව%ෙ%. දැ%, ෙ5ක තම>
බu 8 හා මu 8 P ෙවd
O SෙS . එ ත ෙකාට , දැ% බ ලා ෙගන W යාහ ම
බu8හාමu8Pෙවd OSවා, ෙ5 හැම ෙවලාෙවම tMධ ෙව%ෙ% ෙ5ක. දැ%
‘මම’ Oයලා ෙකෙනA ෙකd?.. ඉ%නවද? දැ%, ෙකd ආ4මයA?, ෙකd
ඇfළත ග%ට ය5 Ot හරයA, පMධEයA Eෙයනවද? ෙ5 දැ%
ෙමතK% එහාට W\Nලා බැoවා. බැoවහම, එෙහම එකA ෙc%ට නෑ.
ඊලඟට බැoවා, අ තෙ{ Eෙය%ට පුƒව%ද එෙහමන5?….නෑ. අ තෙය4
ෙ5 •යාවeයම> tMධ ෙවලා Eෙය%ෙ%. දැ% ෙ5 ෙමාෙහා ෙත4 නෑ.
එෙහන5 අ තෙය4 එෙහම ෙකෙනA, ඔය Oයන ආ4මයA, සංකNපයA
E¡ලා නෑ. එතෙකාට,
අනාගතෙ{ ෙව%ට පුƒව%ද?… එෙහන5,
අනාගතෙ{ ෙව%ට4 බෑ. ෙ5 ෙමාෙහාෙත4 ආ4මයA, ‘මම’ Oයලා,
‘මෙa’ ෙදයA, ‘මෙa' Oයලා අNල ග%ට, „හනය කරග%ට නැ4න5,
ඊලග ෙමාෙහා ෙත4 නෑ. ෙ5 ෙමාෙහාෙත4 ‘මම’ ෙනාෙSන5, ‘මෙa’
ෙනාෙSන5, මැෙරණ JKෙහA ඉ%ට පු ƒ ව%ද? දැ% ¢ව4ෙවන
JKෙහT4 නෑෙ%?…එෙහම බැoවහම, ‘මම’ Oයලා, ‘මෙa’ Oයලා
ෙදයA නැ4න5, මැෙර%ට ඕෙ% ‘මම’ ෙහd ‘මෙa’ෙදයAෙ%? ෙ5
ෙමාෙහාෙත4 නැ4න5, මැෙරණ ෙකෙනT4 නෑ. මැෙරණ ෙකෙනT4
නැ4න5, ඉපෙදන ෙකෙනA ඉ%ට පුƒව%ද?.. ඉපෙදන ෙකෙනA ඉ%ට4
බෑ.
එෙහමන5, ෙ5 ෙව%ෙන ෙමාකMද?…ෙම%න ෙ5 ‘ෙM ෙනාද%නා කම’!
ඒක> බu8හාමu8Pෙවd ඒක හැ“නuෙS ‘අ[‡ජාව’ Oයලා. ෙ5 පරම සතhය,
ෙ5 ආයතන ,ප;ශ pම Kසා, ආධhා4Jක ආයතන බා\ර ආයතන හා
,ප;ශ pම Kසා [‰ඤාණය හටග%නවා, ඒ4 සමග හටග%නා ප,ස,
ෙSදනා, සංඥා...ඒ •යාවeය හ£%වනවා ප‰ච උපාදාන,ක%ධය
Oයලා. ෙ5
ප‰ච උපාදාන,ක %ධෙ{ ඇEpම, නැEpමA Jස,
සදාකාeක OtවA නෑ, Oයන එක තම> ෙ5 බu8හාමu8Pව%ෙa දහෙ5
Oය%ෙ%. එෙ,, ඒ බව ෙනාද%නා කමට තම> බu8%වහ%ෙ, OSෙS
‘අ[‡ජාව'Oයලා.
දැ%, චfරාg සතhයෙ{ 8Aඛ ආg සතhය Oයනෙකාට, ජාE" 8Aඛා,
ජරා" 8Aඛා….Oයලා, අ" ද%නා 8ක Oයාෙගන W\Nලා, අ%Eමට
Oයනවා, සංO4ෙ4න ප‰චuපාදා නAඛ%ධා 8Aඛා Oයලා. එතෙකාට,
බu8හාමu8Pෙවd Oයනවා, ෙ5 8ක Oය%ෙ% ඇ4තටම ග4ෙතා4,
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ෙකzෙය% ග4ෙතා4, සංA¤cතව ග4ෙතා4, ෙමාකAද?... ෙ5 ප‰ච
උපාදාන,ක%ධයම> 8ක. එතෙකාට, ෙ5 ප‰ච උපාදාන,ක%ධෙ{ 8ක
Jස ෙවන4 8කA නෑ අ"ට. එතෙකාට, ෙ5ක ඇ> 8ක ෙව%ෙ%?.. ෙ5ක
ෙ~f Kසා හටග%නවා. ෙ~f නැEෙවනෙකාට KPMධ ෙවනවා. එතෙකාට,
ඇEෙවන නැEෙවන ෙදයA සැප>ද?.. 8ක>ද?, සැප> Oයලා ග%ට බෑ
ත;කානu¥ලව. ෙමාකද? එෙහමන5, සදාකාeකව Eෙය%ට ඕෙනෙ%?…ඒ
\%දා ත;කයA වශෙය% ග4ෙතා4, ඇEෙවන, නැEෙවන ෙදයA 8ක>.
යමA ඇEෙවන, නැEෙවන \%දා අK(ච> OSවා. යමA අK(චන5, එය
සැප> ෙනෙව>, එය 8ක> Oයලා බu8% වහ%ෙ, ෙMශනා කරා. එතෙකාට,
යමA අK(චන5, 8කන5 ‘මම’ යැ> ‘මෙa’ යැ> ගත හැOද අNලග%ට?,
උපාදාන කරග%ට වzනවද? Oයලා ඇහuවා ]A^%ෙග%. එෙහන5 නෑ. ඒ
Kසා තම> බu8%වහ%ෙ, OSෙS, ෙ5 ප‰ච උපාදාන,ක%ධය අK(ච>,
8Aඛ>, අනා4ම> Oයලා. එතෙකාට, දැ% ෙ5ක තම> අ"ට දO%ට
OSෙS. ෙමය ෙනාද%නාකම, ෙ5 ප‰ච උපාදාන,ක%ධය තම> අ"
අ Nලෙග න ඉ %ෙ%. ඒ ක අ K (ච > 8 Aඛ> අ නා4ම> O ය ලා
ෙනාද%නාකමම තම> අ[‡ජාව, එය
එෙ,යැ> දැනගැ›ම තම>
[‡ජාව.
දැ% ‘[‡ජාව’ පහළ කරග4තන5, ෙ5 tයNල අK(ච>, 8Aඛ>,
අනා4ම> Oයලා දැAකන5?.. අ[‡ජා ප(චයා සංඛාරා. ෙමාකMද
ෙව%ෙ%? ‘අ[‡ජාව’ KPMධ ෙවනවා. එතෙකාට, ‘[‡ජාව’ පහළ ෙවනවා.
අ[‡ජාව Kසා තම> සංඛාර හටග%ෙ%. දැ% [‡ජාව පහළ උනාන5,
ෙමාකද ෙව%ෙ%?… අ[‡ජාව KPMධ>. අ[‡ජාව KPMධ උනහම
ෙමාකද ෙව%ෙ%?.. සංඛාර KPMධ> . සංඛාර KPMධන5 ෙමාකද
ෙව%ෙ%? [‰ඤාණය KPMධ>. [‰ඤාණය KPMධ Kසා නාම-‹ප
K P Mධ > . න ා ම - ‹ ප
K P Mධන 5 ස ළාය ත න K P Mධ> .
සළායතන KPMධන5 ,ප;ශය, ප,ස KPMධ>. ,ප;ශය KPMධන5
ෙSදනාව KPMධ>. ෙSදනාව KPMධන5 තŒහාව KPMධ>. තŒහාව
KPMධ Kසා උපාදානය KPMධ>. උපාදානය KPMධ Kසා භවය
KPMධ ෙවනවා. භවය KPMධන5 ජාEය KPMධ ෙවනවා, ජාEය
KPMධන5 ජරා, මරණ, ෙශdඛ, පqෙMව, 8Aඛ, ෙදdමන,ස, උපායාස
Oයන ෙ5 tයNල නැEව යනවා. දැ%, JK,සu %ට Eෙයන BCෙ% ෙ5
ජරා, මරණ, ෙශdක, පqෙMව, 8Aඛ, ෙදdමන,සෙ%. දැ%, ෙ5 zක
නැ4න5 ෙ5ක හqම ෙහාද>ෙ%?.., නමu4 බu8හාමu8Pෙවd OSවා, නෑ! ඒක
ෙව%ෙ% නෑ. ෙම%න ෙ5ක තම> •යාවeය.
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අ" දැ% ෙහාය%ෙ%, ෙ5 ජරා, මරණ නැE තැනA. ඉE% ජරා, මරණ
නැE තැනA ෙව%ටන5, අ" ඒ [දhාව පහළ කරෙගන, එතන ඉඳලා
අ[‡ජාව 8P කරලා, අ[‡ජාව KPMධ කරලා, ෙ5 zක KPMධ කරෙගන
ය%ට ඕෙ%. ෙ5ක තම> බuMධෙMශනාව. එතෙකාට, දැ% ෙ5ක තම>
බu8හාමu8Pෙවd
අවuP8 45 A පුරා අ"ට OSෙS. එතෙකාට, දැ%
ආ4මයA ඇත Oයන එක, එක සංකNපයA. ආ4මයA නැත Oයන එක,
තව4 සංකNපයA. ෙ5 සංකNප ෙදකම ෙනෙව> බu8හාමu8Pෙවd OSෙS.
ෙ5 ෙදකම බu8හාමu8Pෙවd BEAෙ†ප කරනවා. ෙමය ඇEකල, ෙමය ෙS.
ෙමය නැEකල, ෙමය ෙනාෙS . ෙමය ඇEpෙම%, ෙමය t8ෙS. ෙමය
නැEpෙම%, ෙමය නැEෙS. එතෙකාට, ‘ෙමය’ OSෙS අ[‡ජාව.
අ[‡ජාව Eෙයනක5 සංඛාර සහ ඒ •යාවeය tMධ ෙවනවා.
අ[‡ජාව 8P උනාට ප,ෙ, ෙ5ක KPMධ ෙවනවා. ෙ5ක තම> බu8%
වහ%ෙ,ෙa, [දhාව. බu8% වහ%ෙ,ෙa “Science” එක ෙ5ක තම>. දැ%,
ෙ5කට Technically Sound ෙව%ට ඕෙ% නෑ. ෙලා¥ උපා¦ ඕෙ% නෑ.
P.H.D ඕෙ% නෑ. ෛවදhවරෙයA ෙව%ට ඕෙන4 නෑ. ඉං€ෙ%PෙවA
ෙව%ට ඕෙන4 නෑ. ත;ක කරලා ෙ5ක ග%ට බෑ. ෙලා€A (Logic) වe%
බෑ ෙ5ක. ෙ5ක දO%ට ඕෙ%!…
බu8හාමu8Pෙවd Oයනවා, මහෙණK, ඇස අK(ච> , ‹පය අK(ච>,
ඇස> ‹ප> Kසා හටග%නා ,ප;ශය අK(ච>. ,ප;ශය අK(ච
Kසා [‰ඤාණය අK(ච>, [‰ඤාණය අK(චය Kසා… Oය Oය,
yගට Oයාෙග න, Oයාෙගන යනවා. එතෙකාට, බu8හාමu8Pෙවd OSෙS
ෙමාකMද?… ෙ5 tයNල, ෙ5 zක, අK(ච බව දැකග%නවා, දැනග%නවා,
දැනෙගන කළOෙරනවා, කළO‘ම Kසා ෙනාඇෙලනවා, ෙනාඇ¨ම Kසා
Jෙදනවා, J8නට පසuව J8නu බව ද%නවා. ෙ5ක, සQR ගනනාවක
Eෙයනවා. ෙ5ක තම> බu8 දහෙ5, අ"ට ඔය සQR "ටකය ඔAෙකdම
ගෙSශනයකරහම අවසාෙනට ග%ට Eෙය%ෙ%. හැබැ> ෙ5 zක කNපනා
කරලා ග%ට බෑ. බණ අහලා ග%ට4 බෑ. Technically Sound ෙව%ට
ඕෙ% නෑ. ෙමාකද?… ෙ~fව, ෙසdථාප%න උනා ෙසdපාක අවuP8
හෙ4y!…ෙමානම අධhාපනයAව4 Eබuනා Oයලා අ"ට [Cවාස කර%ට
බෑ. සංO(ච, මහා පŒšත රහත% වහ%ෙ, ෙකෙනA. අවuP8 හෙ4y
රහ4 ෙව%ෙ%. එතෙකාට, ෙ5 zක ඔAෙකාම ඉෙගනෙග න ෙනෙව>
ෙකාŒඩ‰ඤ තවuසා පළෙවK දවෙ, ෙසdථාප%න ෙව%ෙ%. tයƒෙදනාම
රහ4 ඵලයට ප4ෙව%ෙ% දව, හත, සEය ඉවර ෙවනෙකාට. දැ%, ෙ5ක
තම> ඇ4ත කත%දෙ;.
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ෙ5ක ෙනාද%නා අය ෙනාෙයT4 කත%දර හදාෙගන බණ Oයනවා. අ"ට
ඕෙ%, ඕෙ% ජාE Oය%ට බෑ. අෙc සංකNප හqය%ෙ% නෑ. බu8%
වහ%ෙ,ෙa මuƒ ෙMශනාවම අරෙගන අ" ෙ5වා [„හ කර%ට ඕෙ%. මම
Wය සැෙ; ෙMශනාෙවy OSවා, බu8% වහ%ෙ, වදාෙª ෙමාකMද Oයලා
ද5සA සQRය ඇසuq%, ප,වග තවuස%ට ෙMශනා කරපු. JK,සu ෙගාඩA
ඒෙක% අවy උනා.
(ෙම^I මහ ෙතBZව= JK= සඳහ= කළ එම ෙ-ශනාෙf මාතෘකාව
ව=ෙ= "bව= දO=ෙ= ෙමෙහමd."- ෙමම ෙ-ශනාව 2018 වසෙA
ෙනාවැ@බA මස 10 වන Iන මහ ෙතBZව=ෙR අවසරය මත
JSෙයTපටයU ෙලස පWගත කරන ලI.)
දැ%, ඊලගට ෙ5 ගැටƒව Eෙයනවා. දැ%, යe උපyනවද?.. නැ4ද?.. දැ%
‘මම’ Oයලා ෙකෙනA නැ4ද?, ඉ%නවද?, මuT4 නැ4ද?, «නhතාවයAද
Eෙය%ෙ%? එතෙකාට, ෙ5 වෙa ගැටƒ ෙගාඩකට මැy ෙවනවා ඉE%!
ෙ5ක තම> ඉE% පෘතAජනභාවය. ෙ5ක Eෙයනක5, ෙ5 අ[‡ජාව
Eෙයනක5, ෙ5 ගැටƒව Eෙයනවා. හැබැ> ෙ5ක 8P කරග%ට, ෙ5 පරම
සතh දැකලා ෙ5 8ෙක% ගැලෙවන හැz තම> බu8%වහ%ෙ, අ"ට ෙMශනා
කෙ;, ආg අ†ටාංWක මා;ගය හරහා. එතෙකාට, අ"ට ඕන කර%ෙ%
[‡ජාව පහළ කරග%ටෙ%, අ[‡ජාව 8P කරලා. දැ%, අ[‡ජාව Kසාෙ%
ෙ5 8ක, ෙ5 •යාවeයට ෙ~fව. එෙහමන5, අ" ෙ5ෙක% ගැලෙව%ටන5
[‡ජාව පහළ කරග%ට ඕෙ%. [‡ජාව පහළ උෙනා4 [තර> අ[‡ජාව
8P ෙව%ෙ%. අර අ£ර 8P කරග%ට ආෙලdකය ඕනෙ%. එතෙකාට,
[‡ජාව පහළ කරග%ටන5 අ" කර%ට ඕෙ% ෙමාකMද?… ආgh
අ†ටාංWක මා;ගය වඩ%ට ඕෙ%. ස5මාyz˜ , ස5මා සංකcප, ස5මා
වාචා, ස5මා ක5ම%ත, ස5මා ආ¢ව, ස5මා වායාම, ස5මා සE, ස5මා
සමා¦, ඒ zක වඩාෙගන යනෙකාට ස5මා ඥාන, ස5මා [මuAE Oයලා
ඉfP zක4, ඉfP අංග ෙදක4 වැšලා, දස අංගෙය% සම%නාගත මහා
රහත%වහ%ෙ, නමA බවට ඔහuට ප4ෙව%ට පුƒව%. ෙ5ක තම> බuMධ
ෙMශනාව.
ඉE%, මම ෙ5 උ4සාහයA දැPෙS ෙ5, ෙමාකMද ෙ5 , JK,සu දැ%
හqයට අහනවා, අ" යi ඉපෙදනවද?, නැ4ද?, ෙමාකMද ෙ5
බu8හාමu8Pෙවd OSෙS?. පුන;භවයA ගැන OSවද?, අ%තරාභවයAගැන
OSවද?, ‘මම’ ඉ%නවද?, නැ4ද?. දැ% පැහැy¬ෙ% ?...දැ% ෙ5, ආ4ම
සංකNපයA නෑ.
12 of 16

ආ"ම සංක'පය සහ බu-ධ ෙ-ශනාව

ඒක අ%ත ෙද කA. ආ4මයA ‘ඇත’ ය%න එකA, ‘නැත’ ය%න තව
එකA. ෙ5 Oයන අ%ත ෙදක ‘උ(ෙ(ද වාදය’ සහ ‘සා,වත වාදය’ Oයලා
හැ“%වuවා. ආ4මයA Eෙයනවා Oයන එක ‘සා,වත වාදය’ හැzයට4,
ආ4මයA නැත Oයන එක ‘උ(ෙ(ච වාදය’ ෙලස4. ෙ5 ෙMකම ෙනෙS
බu8හාමu8Pෙවd OSෙS. ෙ5 ෙදකම BEAෙ†ප කරනවා. අ[‡ජාව Kසා
සංඛාර හටග%නවා Oයලා ඒ •යා වeය OSවා. මැy% දහ5 ෙදසනවා
Oයලා. එතෙකාට, M[4ව කත%දර නෑ. ෙ5ක ඉෙගන ග%ට මහා ෙලාT
උපා¦, අධhාපන අවශh නෑ. ෙ5, බu8 හාමu 8Pෙවd Oයපු [yහට
ආරණhගෙතdවා,PAඛමQලගෙතdවා, ^නhාගාරගෙතdවා, කාමය%ෙග%
ෙව%ව, අTසලය%ෙග % ෙව%ව, Bථමධhානයට සමවy%ට පුƒව%,
8 යාධhානයට, ඒ ආ‚ වශෙය% W\Nලා පංච›වරණ 8P කරලා,
සතර සEපbඨා නය වඩලා, රාග, MෙSශ, ෙමdහ Oයන අTසN මQලය%,
මue%ම ගලවලා දාලා, සAකායyb˜, [uO(චා, ŸලZබත පරාමාස,
කාම- රාග, පzඝ, ‹ප රාග, අ‹ප රාග , මාන, උMද(ච , අ[‡ජා Oයන
සංෙයdජන දහය 8P කරලා, සසෙර% ගැලෙව%ට, රහ4 ඵලයට
ප4ෙව%ට ඕෙ%. ෙ5ක තම> බuMධ වචනය. ෙ5ක තම> බu8හාමu8Pෙවd
OSෙS . ඉE%, ඒක Kසා මම ෙ5 උ4සාහයA දැPවා. ආ4ම, අනා4ම
සහ ඉ%නවද?, නැMද? ෙ5 ගැන බu8හාමu8Pෙවd ෙමානවද OSෙS Oයලා
Oය%ට ය5Ot උ4සාහයA දැPවා. මම ද%ෙ% නෑ ඒක ෙකා(චර
සා;ථකද Oයලා. ඕෙගාNෙලා%ට ෙ4Pණාද?, නැ4ද?, Oයන එක
ඕෙගාNෙලd රණය කර%ට.”

bi.
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ගෙfශනය Ojමට
* අ5පූජ8ය මහනuවර ව:රබu-; මහ රහත=වහ=ෙ>ෙR

Kයkම පWගත කරන ලද ෙ-ශනා lවනය Omමට පහත
YOUTUBE සහ FACEBOOK links වලට HJෙස=න.
CHANNEL LINK:

https://www.youtube.com/channel/UCwTkvCz1d-3F1bXbqzfedVQ

LINKS:
“THE PATH TO NIBBANA”
https://www.facebook.com/ThePathToNibbana/
“ස@මා Ino - SAMMĀ DITTHI”
pබu-ධ ජන සමාජයU උෙදසා, ෙබෟ-ධ දAශනය.
https://www.facebook.com/WajirabuddhiTheroSammaDitthi/
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* අ5පූජ8ය මහනuවර ව:රබu-; මහ රහත=වහ=ෙ>ෙR
පWගත කරන ලද ෙ-ශනා සහ ෙ-rත ස-ධAම GH ඇ_ළ" එම
ෙවs අඩJය(WEBSITE).
LINK:
“bව= මග - අ5පූජ8ය මහනuවර ව:රබu-; මහ රහත=වහ=ෙ>ෙR
ෙ-ශනා ආuතව සැකසuනu ෙවs අඩJයO”
https://www.mahanuwara-wajirabuddhi-thero.org/si

“The Path to Nibbāna” සහ "ස5මා yb˜ - Sammā Ditthi" යන
නJ% ඇE එම Facebook "ටuද, YouTube \ "අEපූජ›ය මහනuවර
ව€රබuM¦ මහ රහත%වහ%ෙ,” යන නJ% ඇE එම චැනලයද
එෙම%ම, 'Kව% මග’ (https://www.mahanuwara-wajirabuddhithero.org/si) නJ% ඇE අEපූජ›ය මහනuවර ව€රබuM¦ මහ
රහත%වහ%ෙ,ෙa ෙMශනා ආ-තව සැකසuනu එම ෙවZ අඩ[ය
ඇfƒ ඒ tයNල පව4වාෙගන යනu ලබ%ෙ% ෙගෳතම බu8රජාණ%
වහ%ෙ, [t% ෙM¤ත K;මල බu8 දහම ෙසායන W\ "qසA [tK.
අපෙa අරමuණ සං,කෘEක හා සා5Bදා>ක ෙ~¯% මත වැල¨ Wය
K;මල බu8 දහම ඉ,මf කර එය ධ5ම දානය ෙලස ෙලdකයාහට
ෙබදාහැ‘ෙ5 උ4සාහයA බව කPණාෙව% සලක%න.
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