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ගිහි ත ඉනන, අනේ ටයුතුත් යදයඹක් නැතු යනන , වැකි ඉක්භනින්, අප්රභාද 
නින් දකින්න තිනඹන වරි භඟ නභොක්ද? 

නින් දැකීභට ඳැවිදි නන්නභ අලය නෑ. ගිහිනත් ඉන් ඕන තයම් නින් අනඵෝධ යර තිනඹන. තභන් 

න අඹු ැමි ජීවිත ත යර තිනඹන. ඳවුල් ජීවිත ත යර තිනඹන. එනවභත් ඉර අනාාමී පරඹට 

ඳත්නරත් ඉර අන්තිභට අරිවත්ඹට ඳත්නරත් න ය යර තිනඹන. බුේධ ලානන් එනවභ නඳන්නර 

තිනඹන. අපිට නොනවොභවරි වරිඹාායභ නින් භ ඳැවැදිලි තිනඹන්නයි ඕනන.  

අපි ඵැලුනොත් අද නානාප්රාය ්රභ නින් භඟ වැටිඹට ඩන. අනේ ්ාමීන් වන්නේරත් ඕන තයම් 

ඩන.  නමුත් උන්වන්නේරනන් වරි ඹථාර්ථනඹන්භ අංභ ඇහුනොත් එනවභ භාර්පර අනඵෝධඹක් 

නවෝ ධයාන රැමකභට නවේතු ්රභඹක් අහුනරා තිනඹනද? කිඹර ,  අපි ත ඵරානඳොනයොත්තු නන. ත 

ඩන. එක්නො ඒ නේ උත්තයඹක් නදන. එනවභ නැත්නම් භවය නනනක් භවය නරාට අපි රඵර 

තිනඹන්නන කිඹර නනොනඹක් තර්ාදත් ඉදිරිඳත් යන. නමුත් අපි ඇහුනොත් එනවභ “නවොයි ඒනදි 

යාඹ, ේනේ ඹ, නභෝවඹ ඹම් තයභට දුරු නරා තිනඹන ඵට වතිද?” කිඹර, ඒට නම් උත්තයඹක් 

එන්නන නෑ. එක්නො චරිත රක්ණඹ ඵරනනොට සුළු නේටත් කිනඳන. ැනටන. ඇලීම් වත ඵත් 

හුඟාක් ැඩියි. ඉතින් ඇලීභයි ැටීභයි ඹම් තැන තිනඹන නම් මු  ත් එතන. ඒ නිා අපිට   හිරින් 

නභොන වරි දැනත්ත ඳලිඹට එඳායට නිභනඹක් යන්න ඵෑ එනවභ පරඹක් රැබුද කිඹර. 

පරඹක් රැබු නම් තභන්ටභ ඇලීභ ගින්නක් වැටිඹට, ැටීභ ගින්නක් වැටිඹට, මු   ගින්නක් වැටිඹට 

ැටහිර තිනඹන්න ඕනන. ඇලීභ ගින්නක් වැටිඹට ටව ත්ත නම් වරිඹට වරි. ඒ තභයි ප්රධානභ තැන. 

නභොද ැටීභට මුර ඇලීභ. ඇලීභ ඹම් තැන නැත්නම් ැනටන්න නේකුත් නෑ , එනවනම් මු  නන්න නේකුත් 

නෑ. එනවනම් ඳශමු අපි එක් යන්න ඕනන, ඇලීභ දුරු යන්න ්රභඹක් නවොඹාන්න ඕනන,     

      න්       ම්. ඇලීභ දුරු යන්න පුළුන් නම් ඹම් ්රභඹක් තුළින් , අන්න ඒ ්රභඹ අපි දැනත්ත 

දාට අපිට පුළුන් භ රැනඵන ඒ ටි යන්න.  වැඵැයි අනේ නම් බුේධ ලානන් ඇලීභ දුරු යනන 

තිනඹන්නන ,  ප්රතිඳත්ති පුයණයි කිඹර හිටන් ඔඹ ත පුයර නනනභයි. සිල්ත පිහිටනන ඉර විතයක් 

ඇලීභ දුරු නරා නෑ. 

බුදුයජාණන් වන්නේ ශඟට ගිඹ භවය ට්ටිඹ එක්    දාභරිනඹො. බුදුයජාණන් වන්නේ ඳපු පරර 

භයර දාන, කුල් නදනන්   රර  නඟන් එවා ඳැත්තට විසි යන කිඹර තභයි ආර ඹක්ඹ 

ඉත්නත. ආයි නම් සිල් අයන් ඉත්ත ,  සිල් භාදන් නරා ඉත්ත  එනවභ නනනභයි. අංගුලිභාර 

බුදුයජාණන් වන්නේ ශඟට ගිහිල්ර භවණ හිටපිඹ කිඹර  ඉත්නත  ඩුත් උ්නන ඇඟිලිභානර නර් 

දානන. නමුත් ඵණ ඳද කීඳඹක් අවනනොට මරධර්භඹ නත්රුම් ත්ත.  ඊට ඳ්න ංයත්ඹ රැබු. 

එනවනම් නම් ධර්භානඵෝධ යැනීනම්දි අඳට නවොට ඳැවැදිලි රුණ      ක් තභයි, අපි සිල් ත ඉර ධර්භ 

අනඵෝධ    නනනභයි. ඹම්කිසි මරධර්භඹක් අනඵෝධ යත්ත. ඒ අනඵෝධඹත් එක්ර නැ    

ංයට්   න සීරං කිඹන  සීරඹ. 

“ඹං භාදානං තං තං” ඹම් භාදානඹක් ඇේද ඒ තකි. “ංයට්   න සීරං” ංයත්නේ පිහිටීභක් ඇේද 

එඹ සීරඹකි. 

දැන් අද සිල් ත සීරඹ යනන තිනඹන්නන. සිල් භාදන් නන කිඹර චනඹක් අනේ තිනඹන. සිල් ත 

තභයි භාදන් නන්නන. සිල් කිඹන එ භාදන් නන එක් නනනභයි. සිල් කිඹන එ පිහිටන එක්. දැන් 

අපි හිතමුනො නභනවභ නදඹක්. අපි ඹම්කිසි නදඹක් අඳ අතින් සිේධ නනනොට ඒ ඳාඳඹක්නම් ,  යදක් නම් ,  

ඒ සිේධ නනොනන්න  අපි ඹම්කිසි ැඩ පිළින ක් වදාන්න තක්. භභ නම් ජීවිනත් ගිඹත් නභන්න නම් 

ැයදියි කිඹර නඳන්නපු ම්භත යපු නම් යද  යන්නෑ. ඒට කිඹන තක් කිඹර. ජීවිනත්  නැති වුණ      ත් 

ත්ත් කාතනඹ යන්නෑ. නවොයම් යන්නෑ. සුයාසදු දුයාචාය යන්නෑ. නඵොරු  කිඹන්නෑ. භත්ඳැන් 

නඵොන්නන නෑ. අපි නම්නේ එ එ විදිනව නිභන යන්න.   

අපි ත්තු භයන්නන නවේතුක් උඩ. ප්රාණකාත යන්නන නවේතුක් උඩ. නවොයභැය ංචා යන්නත් නවේතුක්  
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තිනඹන්න ඕනන. සුයාසදු දුයාචාය යන්නනත් නභොන වරි නවේතුක් උඩ. නැත්නම් යන්න නවේතුක් නෑ. ඒ 

නවේතු අපිට ප්රිඹ භනාඳ නම්  , ඒ ආ  ාද ජන නම්, ඒ ටින නම්, ඒ ටිනා නේ නිානන අපි ඒ 

යන්නන.  ඹභක්  නනොටින කිඹර  දැනත්ත  දාට අපිට ඕනභක් නෑනනොැ ඒ යන්න? අපි ඔඹ සිල් 

ත රැනන හික්මිරා නොච්චය හිටිඹත් ඒ නත්නයන්නෑ. 

ටිනාභක් තිනඹනද නැේද කිඹර දැනන්න බුදුයජාණන් වන්නේ           එක්තයා ධර්භඹක්. 

“අට්ඨක්යා තීනිඳදා ම්බුේනේන ඳාශිතා”. අකුරු අටක් ඳද තුනක් බුදුයඹන් වන්නේරා ප්ර       .  

 “නහි සීර තං නවෝතු උේඳජ්ජාති තථාතා” සිල් තක් නදන්න තථාතඹන් වන්නේ ඉඳදිරා නෑ. 

“අට්ඨක්යා තීනිඳදා ම්බුේනේන ඳාශිතා”. අකුරු අටක් ඳද තුනක් බුදුයඹන් වන්නේරා ප්ර       . 

නභන්න යපු නේ. 

අපි ඹථානඵෝධඹ රඵාත්ත නම් අන්න අය  ටිනාභක් තිනඹනයි කිඹන එ   න් අවක්නරා ඹනා. 

ඹථානඵෝධඹ රඵාන්න ධර්භඹක්          . නභන්න නම් ධර්භඹ වරිඹට ශ්ර         නම්  එදාට අපි 

දැනන්න, අපි නම් ටිනයි කිඹර හිතානන ඉර තිනඹන්නන කිසිභ ටිනාභක් නැති නේල් රට 

කිඹර.  නභන්න නම් අනඵෝධඹ ද වරි ආ නම් අපිට ඒ ධර්භඹ තුළින් ,  ඔඹ ටිනාභ ඵැවැර ඹන. ඳශමු 

ටිනාභ ඵැවැර ගිඹදාට(නෝාන්), ඒ ටිනයි කිඹර හිතානන යපු තයභක් ැයදි ඔක්නොභ ඉයයි. 

එනවනම් නෝාන් පුේරඹ අත්වැයපු  ැයදි ාන ඇහුනොත් එනවභ, අපිට කිඹන්න අනේ ටල් නෑ. 

නභොද නවේතු? 

ාභානය  නරෝඹා, නැත් නම් නඳෝතුත්ජනිත කිඹන ඳෘතේජන කිඹන පුේරඹා අප්රභාණ අසීමිත නම් 

නරෝන ටිනාභක් හිතානන ඉන්න. එඹාට සීභාක් නෑ ටින කිඹන නේල් ර. එනවභ ්බාඹ 

තභයි ාභානය භනු්ඹ ඉන්නන. ද වරි නම් ධර්භානඵෝධඹ වරිඹට රඵාත්තු දාට, එඹාට අනන් නම් 

නනොටිනා නේටනන ටින කිඹර හිතානන නභච්චයල් හිටිනඹ , කිඹන වැඟීභ එන. අන්න එඹාට 

ධර්භානඵෝධඹ තුළින් එක්තයා භට්ටභ නනොටිනාභක් ැටහිර එන. අන්න ඒ ටිනාභ ඹම් තයභක් 

ඵැවැර ගිඹදාට ධර්භානඵෝධඹ තුළින්, අසීමිත ටිනාභක්  තිඹන කිඹර හිතානන හිටපු ඒ ානර ඉර 

තිබිච්ච ඹම් තයභක් ඵරානඳොනයොත්තු, නනර්, ඔක්නොභ බිඳිර ඹන. බුදුයජාණන් වන්නේ නේලනා 

යන, භව මුහුදට ඇඟිලි නදක් දාර තුය ටික් උඩට අයත්තවභ  ඇඟිලි නදනක් ෑනන තුය බිංදු 

විතය ඇති නෝාන් පුේරඹනන්  ඉතුරු නන වරිඹ කිඹර. නනන වරිඹ නම් භව මුහුනද ජරඹ විතය ඇති 

කිඹර.  

  හ ම්        හ   විග්රව  ර   ? 

නම් භවනඳොනශොනන් නිඹ පිටට ඳ් නඳොඩ්ඩක් අයත්නතොත්, ැලි නඳොඩ්ඩක් අයත්නතොත් නෝාන් 

පුේරඹට ත නන්න  තිනඹන වරිඹ ඒ නිඹපිට තිනඹන  ැලි ටි විතය ඇති. ඳ් ටි විතය ඇති. නවිච්ච 

වරිඹ නම් භවනඳොනශොන ඳ් ටි විතය ඇති. නභනවභ උඳභා නඳන්නර තිනඹන. 

  හ ම්      ට                    ර                ? 

  හ ම් අපිට දැන් හිතාන්න  ඵෑ නෝාන් පුේරඹත් නම් අඹුදරුන් වදානන ජීත් නන, නල් 

නදොයල් ර ජීත් නන, ාභ නරෝනඹ ජීත් නන කිේභ. ඉතින් එඹාන නවිච්ච එක් අපිට 

නේන්නෑනන. ඵැලුවභ නේන්නෑ. 

කුක්කුටමිත්ත ැේදන බිරි(                ප       සිටු  කුභරිඹක්)  භව ැනල් ඉර, දරු     නො  දව 

නදනනකුත් වදානන, අය භ් ැේදට උදේ උඳාය යනන ජීත් වු  .  
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ඒ කුක්කුටමිත්ත ැේදන බිරි වත් අවුරුේනදන් නෝාන් නච්ච නනනක්. භවනඳොනශොන ඳ් තයම් නපු, 

නිඹපිට ඳ් තයම් නන්න තිනඹන නනනක්. එනවනම් එච්චය නවු  නම් ඉතුරු  ඔච්චය නම් ඒ ඉතුරු  

නඳොඩ්නඩන් අනිත් අඹට එනවභ නනක් පිටින්      ?                           ප         

    ට    .                      .      හ ප       ප    ර      ,     ට ප    ර     

                                         හ    ට      ර    හ        

      ?   

එනවනම් නම්යි ායණඹ. අපි අල්රනන තිනඹන ඒා අනේ තිනඹන ඵරානඳොනයොත්තු නරෝඹට ඵැඳිර 

තිනඹන ඵැ ම් ලින්, අය භව නඳොනශොන ඳ් තයම් තිනඹන වරිඹක් අපිට නේන්නන නැති වරිඹ. අපිටභ 

හිතාන්න ඵැරි වරිඹ. නොච්චය අපි ඵැඳිරද ඉන්නන නරෝඹට කිඹර. නභන්න නම් නියි අය අවක් වීනම් 

අංඹ නනොනඳන්න වරින්නන. අපිට හිතාන්න ඵැරි වරිඹක් අවක් වුණා. 

“ ඔඹාර ආද? භභ නම් නභොනටත් ආ යන්නෑ”. එනවභ කිඹන නනාන නවොඹර ඵැලුනොත් එනවභ 

ආ  ල් නොච්චය තිනඹනද ඵරානඳොනයොත්තු නොච්චය තිනඹනද නම් නරෝන ඹභක් භුක්ති විඳින්න කිඹර, 

අප්රභාණ තිනඹන. නමුත් එඹාට නත්නයන්නෑ  එච්චය ඵරානඳොනයොත්තු ඇතුද භභ ඉන්නන?. ඔන්න ඕ 

නත්නයන්නෑ.  

ආ   කිඹන එ ත විදිවකින් කිඹන නම්, අපි නම් නරෝන ඹභක් ඵරානඳොනයොත්තු නන. නභන්න නම් 

ඵරානඳොනයොත්තු නන ඒ අවිදයා වත තෘ්ණා වත ඹම් තයභක් ඇේද, නභන්න  නම් ටි අපි ය 

භනට නනිඹන. අවිදයානන් තෘ්ණානන් අපි ශඟ ඇතින ඹම්තාක් ඵරානඳොනයොත්තු  ඇත්නම්, ඒ තභයි 

අපි ය භනට නනිඹන මරධර්භඹ. ඔන්න ඔඹ ඵරානඳොනයොත්තු බිවැරුණු  දාට,  ය භනට 

ඇදනන ඹන්න තිබිච්ච ඵරානඳොනයොත්තු නැත්නම් ආ  න් ඉයයි. ඇලීභ ඉයයි. නභන්න නම් ටි අයින් 

යන්න ඕන වරිඹ. 

දැන්         ප  ර            ට        න්  ර    .       ට  හ   න  හ  .නරෝඹ 

ඵරානඳොනයොත්තු නන නනාට තිනඹන  න්දයාඹක්. ඒ  න්දයානඹන් නරෝඹ ඵරානඳොනයොත්තු නන. 

 න්ද ඉර් ඳාදනඹන් නින ඵරානඳොනයොත්තු නන. ඔඹ ඵරානඳොනයොත්තු නතෝය න්න ඕනන.  න්ද 

ඉර් ඳාදඹ කිඹන්නන ත්ති් නඵෝධිඳාක්ෂි ධර්භ රට අයිති එක්. තය ඉර් ඳාද රට අයිති එක්. ඒ 

අලයයි. නරෝඹ ඵරානඳොනයොත්තු නන්නන අවිදයානන් තෘ්ණානන්. නභන්න නම් නන නතෝය න්න 

ඕනන. 

එනවනම් නරෝඹට අයිති නභොනද? 

ඇ නරෝඹට අයිතියි. න නරෝඹට අයිතියි. දි නරෝඹට අයිතියි. නාඹ නරෝඹට අයිතියි. ඹ 

නරෝඹට අයිතියි. භන නරෝඹට   අයිතියි.  

එනවනම් අපිට ඒ අලය නභොටද?  

රඳ  ඵරන්න. ලබ්ද අවන්න.  සු දැන න්න. යව දැන න්න. ්ඳර්ල දැනන්න.  ඔඹ දැන ත්ත  ඒ 

ැන හිතන්න.  

රඳ, ලබ්ද, න්ධ, ය, ්ඳර්ල, ධර්භ( සිතට දැනනන ඒා)  කිඹන ඔඹ ායණා ටි ඵාහිය නරෝනේ තිනඹන.  

ඔඹ ටි භුක්ති විඳින්න  අලය යන ටි, ඇ, න, දි, නාඹ, ලරීයඹ, භන අපි ශඟ තිනඹන       

        .  
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ඔඹ ටි ව         දාත්නත නරෝ භුක්තිඹ අලය  නිා. ඵරානඳොනයොත්තු නිා ර්භ ලක්තිඹකින් නිඳනදේා. 

එනවනම් ඇ, න, දි, නාඹ, ලරීයඹ, භන කිඹන ඒානඹන් රඳ, ලබ්ද, න්ධ, ය, ්ඳර්ල, ධර්භ කිඹන නම් 

නරෝන තිනඹන ඒා, නරොන්න අපි ඹම් තයභක් ඵරානඳොනයොත්තු නනද, ඒ තාක්ල් නරෝනඹන් නික්භ 

ඹන්න ඵෑ.  

        වුණ                                            ,  ඇ න දි නාඹ 

ලරීයඹ භන කිඹන නම්ානඹන්, ඹම්තාක් ල් රඳ ලබ්ද න්ධ ය ්ඳර්ල ධර්භ ඵරානඳොනයොත්තු නනද ඒ 

තභයි නරෝන ඳැැත්භට නවේතු.  අවිදයා නිා තෘ්ණා නිා  ඵරානඳොනයොත්තු නනනම් ඒා නවොයි 

කිඹර ඵරානඳොනයොත්තු නනා. අපි ශඟ ඹම්තාක් තිනඹන ඒ ඵරානඳොනයොත්තු න්දයා නිා තභයි අනේ 

ඳැැත්භ වැනදන්නන, අවිදයානන් තෘ්ණානන් ඵැ න්න කිඹන්නන ඕනන්. නරෝන ඵැ නන්නන 

ඕනන්. 

නභන්න නම් තිනඹන ඵරානඳොනයොත්තු මවඹ  නොච්චයද කිඹනනම්, නෑ භභ නභොනටත් ආ නෑ කිඹන 

නනා ඵරන්න ඵරානඳොනයොත්තුක් නැේද ඇනවන්? නවොයි  එ නදඹක් ඵැලුට ඳ්න දැන් ඇති කිඹර 

හිනතනද? අප්රභාණයි. නොච්චය ඵැලුත් භදි. නඳොඩ්ඩක් ේදඹක් ඇහු   ත් ඒ ඳැත්ත ඵරනා. නභොටද 

ඵරන්නන? ඒ නභොක්ද කිඹර දැනන්න ආයි. දැනත්තට ඳ්න, ඒ ැදත් නදඹක්ද කිඹර හිටන් 

 හ        ැදත් නදඹක් නම් ඹළි ඹළි ඵරනා. ත තත් ඵරන්න ආ නනා. රැ් යන්නත් ඕන. රැ ්

යන්නත්  ඵරනා. විඳින්නත් ඕනන. විඳින්නත් ඵරනා. ඉතින් භතු ඳතන්නත් නවො නදඹක්ද කිඹර ඒ 

ඳැත්නතන් නවොඹ නවොඹා නවෝදිසි යනා. නභන්න නම් විදිවට නරෝ ත්ත්ඹා  ඳතන්න ඵරානඳොනයොත්තු 

නනා. රැ් යන්න ඵරානඳොනයොත්තු  නනා. විඳින්න ඵරානඳොනයොත්තු නනා. දැනන්න 

ඵරානඳොනයොත්තු නනා.  

නභන්න අපිට අනේ කිඹර නත්රුම් න්න පුළුන් විදිවකින් අපි නම් ඵරානඳොනයොත්තු ඇති ය න්න ආායඹ. 

අපි  ප්රාර්ථනා යනා. නම් නරෝන ඇවැට නේන ඒා, නට ඇනවන ඒා, දිට දැනනන ඒා, නාඹට 

දැනන න ඒා, ඹට දැනනන ඒා, සිතට දැනනන ඒා ඹළි ඹළි නොඩ නඟ නඟ  අයන්න ්ඳර්ල යන්න 

විඳින්න.  ඒ නේදනා භුක්තිඹ වා අපි ඹම් තයභක් ඵරානඳොනයොත්තු  තිඹා ඉන්නනම් නභන්න අපි ඳතන 

න යක් නැතු. භතු භතුත් භට ඕන. භතු භතුත් එනවභ රඵන්න ඇත්නම්! ඔන්න එ ඵරානඳොනයොත්තුක්. 

රැබුට ඳ්න අනන් භන කිඹර භභ කිඹර නොඩ වන්න ඇත්නම්! ඊ ඟ     ප  ර    . එතනොට 

රැ් යන්න. එතනොට විඳින. විඳින්න ඕනන නියි අය නොඩ වන්නන.  ඒානඹන් වින්දනඹ නන. 

ඇනවන් භන ඩන රඳ.  නනන් භන ඩන ලබ්ද. දිට භන ඩන ය. නාඹට භන ඩන න්ධ. ඹට භන 

ඩන නඳොට්ඨබ්ඵ(්ඳර්ල). සිතට භන ඩන ධර්භ. නම්ා වින්දනඹ යන්න ආයි           , ඒ විඳීනම් 

ඵරා නඳොනයොත්තු. 

ඉතින්  විඳීනම් ඵරානඳොනයොත්තුනන්  තත් එවාට එක්  තිනඹන.  අය නභොක්ද? නම් නභොක්ද? වුද 

ඒ? නොනවද ඹන්නන? නභොනද  නම්? ප්රල්නාර්ථඹක්  නඟ නඟ  ඳර්නේණඹක් යන ඵරානඳොනයොත්තු. 

ඕට කිඹනා දැනැනීනම් ඵරානඳොනයොත්තු. ඹම් ද ඔන්න ඔඹ කිඹන  ඵරානඳොනයොත්තු ඔක්නෝභ  

නැති යපු දාට අරිවත්ඹ. එදාට නරන ධර්භ ඉයයි. 

එනවනම් දැන් අපි දකින්න ඕන ඵරානඳොනයොත්තු ඹම් තයභක් ඹභකින් නැතිනනද, නභන්න නම් තයභ තභයි 

අනේ නැතිනච්ච අත්වැරිච්ච නොට. ඹම් තයභක් ඵරානඳොනයොත්තු අපිට තිනඹනද, ඒ අපිට ඉතුරු  අයින් 

යන්න තිනඹන නොට.  

නභන්න අපිට සිංවනරන් ඵණ අවන නම්  නත්රුම් යන ්රභඹ. දැන් නම් ඳා  ඳද ලින් කිඹන්න ගිනඹොත් 

එනවභ නභනවභ නත්නයන්නන නෑ. ඕයි ායණඹ.   ට    ර                           හට 

        හ   හ  ට ප හ        ර  . 
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ඳ්න ඕ ඳා ඹට දාර ඵැලුත් ්රභානුකරභ නඹදිර තිනඹන. නඳශ දවභට අනු ඵැලුත් ඕ 

්රභානුකර නඹදිර තිනඹන.  

නභන්න නම් නිා නම් නරෝනේ ඹම් නනනක් නෝතාඳන්නනඹක්  වුණ දාට එඹාට ඳතන්න ටිනාභක් නම් 

නරෝන නෑ කිඹර දකිනා. ඇනවන් රඳ නේනා, ඵරනා, විඳිනා, ඒට අලය නේ රැ් යනා. වැඵැයි 

නම්ා තිඹාන්න පුළුන් නේල් නනනභයි.  නම් රැ් යර තිඹාන්න පුළුන් ්තු නනනභයි. නම් භට 

දාතනි ැනසීභක් නදන ්තුකුත් නනනභයි, නම් ර්නට නේන නේ. නම් මිහියට ඇනවන නේ භට දා 

ැනසීභ නදන ්තුකුත් නනනභයි . ඒ දකිනා. නම් සුන්ධඹ, අපි ආඝ්රා ඹ යන මිහිරි න්ධඹක් 

ඇත්නම් නම්ත් දාත් භභ ඵරානඳොනයොත්තු නන ැනසිල්ර දාතනි ැනසීභට ඳත්නරා ඉන්න  

පුළුන් ්තුක් නනනභයි. රඵන යඹක් ඇත්නම් නම්ත් දාතනි ැනසිල්රක් නදන  ්තුක් නනනභයි. 

රඵන ්ඳර්ලඹක් ඇත්නම් ඒත් දාතනි ැනසිල්රක් නදන  ්තුක් නනනභයි. එනවනම් භට ඳත ඳතා 

න්න තයම් නම්න ටිනාභක් නෑ. වැඵැයි ටිනාභ ඉනයට ඵැ්න නෑ. ඔන්න ඵැවැපු වරිඹ. නභඵඳු 

්ඳර්ල ඇති නමුත් නම් ්ඳර්ල දාාලි දවටභ තිනඹන තැනකුත් නෑ. එනවභ රඵා නන ඉන්න පුළුන් 

නදඹකුත් නනනභයි කිඹර දකිනා. 

නම් විදිවට මලි ලනඹන් නම් රඳ, ලබ්ද, න්ධ, ය, ්ඳර්ල කිඹන නම් ඳංච ාභඹන් පිළිඵ, ඒා ටිනා 

ඒා දාතනි තිඹානන ඉන්න පුළුන් ්තු, වයඹක් ඇති ්තු කිඹන දෘ්ටිඹ(ත්ාඹ දෘ්ටිඹ) 

ඉ්නල්රා  දුරු  නන. දවම් දර්ලනඹ කිරී නභන්  රඵන්නාව නම් ඳවවීභට කිඹනා “ද්නන්න ඳවාතබ්ඵ”. 

දර්ලනනඹන් ඳවනරා ඹන වරිඹ. නභන්න නම් ටි ඳව නරා ගිඹාට ඳ්න “බානාඹ ඳවාතබ්ඵ” කිඹන 

බානානන් යන නොට තිනඹන්නන ඊ ඟට ඉතුරු ටි යන්න. දර්ලනනඹන්  ඳව යන වරිඹ  

නනොයපු නනනකුට බානානන් ඳව යන වරිඹ ඳව යන්න ඵෑ. 

එනවනම් දර්ලනනඹන් ඳව යන නොට ඵණ අවර නත්රුම් අයනන දවම් දර්ලනනඹන් ඳව යනන ඉන්න 

ඕනන. ඒ ධර්භ ශ්රණනඹන් යන එක්. බානා යර නෝාන් නන කිේනොත් එනවභ නන්න විදිවක් 

නෑ. ධර්භනඹ නඳන්නර තිනඹන විදිව ට ධර්භඹට ඔේපු යන්න ඵෑ. 

පර         ප්රතය ,        ශ්රණ , රයාණ මිත්ර   ප   ,              ර           

     ප       හ ර           .              හ       ප          .         

  හ      ට      ර     . ධර්භානඵෝධඹ ට නවේතු ාය තිනඹන නනනක්, රයාණ මිත්ර 

ම්ඳත්තිඹක් ඇසුනයදි ේධර්භඹක් ශ්රණඹ යන නරා, නුණින් නභනනහි යමින් රඵන ඹථානඵෝධඹ 

නවේතු නන  එඹාට නෝතාඳන්න පරඹ රඵන්න. 

අන්න එනතන්දි එඹා දැ න්න  නම් වයඹක් තිනඹන ්තු තිනඹන කිඹර කිේනොත්  නම්ා ඇත්තද? 

නඵොරුද?  එඹා දැනන්නන ඇත්ත ඇති ආායනඹන්. ඇත්ත නම්යි කිඹර දැනන්න  ා. නඵොරු  නම්යි 

කිඹර දැනන්නා. නභන්න නම් ඇත්ත නම්යි නඵොරු නම්යි කිඹර දන්නන නැති නිා නරෝ ත්ත්ඹා 

අසීමිත ඵරානඳොනයොත්තු ඇති යනන ඉන්නා. ඔඹ දැන න්නාත් භභ අසීමිත ඵරානඳොනයොත්තු බිඳිර 

ඹනා.  අන්න ඒ නිා තභයි කිේන භවා නොඩක් අත් ඇරිරා ඹන කිඹර නෝාන් නනනොට. 

වැඵැයි එඹා විඳීනම් ඵරානඳොනයොත්තු ඉය      නෑ. ඒා ත තිනඹනා. ඳංච ාභඹ විඳීනම් 

ඵරානඳොනයොත්තු ඉය නන්නෑ. ාභයා ඳටික නද තිනඹනා. ඇලීභ තිනඹනනම් ැටීභත් එතන තිනඹන. 

ඇලීභ දුරු යත්නත නෑ. අන්න ඇලීභ ැටීභ දුරු යන්න “අබිජ්ජා නදෝභන්”දුරු යන්න තභයි තය 

තිඳට්ඨානඹ ඩන්න තිනඹන්නන. එතන ඳටන් ඩන දවභ. “බානාඹ ඳවාතබ්ඵ”. බානානන් ඳව යන 

ඒ තිනඹන්නන එතන ඉර. ැඩීභට ඉ්නල්රා නත්රුම් න්න වරිඹ තභයි අය මුලින් කිේ “ද්නන්න 

ඳවාතබ්ඵ”කිඹන නොට. දර්ලනනඹන් ඳව යන නොට. ඒ දර්ලනඹ රඵන්නන නභොන ධර්භනඹන්ද? 

සුාස  දවක් ධර්භ්න්ධඹ කිඹර අපිට තිනඹන්නන ඕට භාර්ඹ ඳාදන්න අලය තැනට එන්න. එනතන්ට 

ආට ඳ්න අපිට ඒාඹන භාර්ඹට ඵහින්න තිනඹන. 
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ාටත් තිනඹන්නන එභ භඟක්. ඒට කිඹන ඒාඹන භාර්ඹ. යාක්ඹ ේනේක්ඹ නභෝවක්ඹ යන 

ඹම් භඟක් ඇේද ඒ ඒාඹන භාර්ඹ. 

අපි ඉන්නන විවිධ  දෘ්ටි ර. ඒාඹන භාර්ඹට එන්න ඒ දෘ්ටි ඳර ඉන්න ඕනන. එ එක්නනා එ එ 

දෘ්ටි ර ඉන්න. ඒ ඒ දෘ්ටිනඹන් ඒ අඹ බිවැය න්න ඒට දවම් භඟක් දුන්නා. ඒ දවම් භඟ තුළින් තභන් 

ඹන ඒ දෘ්ටිඹ ැයදියි කිඹා  නත්රුම් අයනන ඒනන් එඹා මිනදන. අසවාය දවක් දෘ්ටි ර නම් නරෝ 

ත්ත්ඹා ැනන. එ එක්නනා එ එ දෘ්ටිනඹ ඉන්න, අපිට නේන්නන නැති වු  ට. අති සියුම්. 

නමුත් බුදුයජාණන් වන්නේ ඒ දෘ්ටිඹ දැනනන ඒට ැශනඳන ඒ බිඳින්න අලය එක් මුලින් නේලනා 

යනා. නභන්න නම්නන් එඹා දෘ්ටිඹ බි ත්තට ඳ්න එඹාට එනා,  “ඇත්ත ලනඹන්භ භට නත්නයනා 

දැන්.  භභ හිටපු දෘ්ටිඹ ැයදියි . ඒ භඟ නනර් ංසිඳුන්න නනර් දුරු ය න්න පුළුන් එක් නනනභයි. 

ඒ  භට ඔේපු වු   නම් නේලනානන්” කිඹර. අන්න ඒ නරාට එඹාට දැනන්න අලයතාඹක් එන, 

 “ඉතිං ඒ නනනභයි නම් භඟ, නෝද භඟ?” 

අන්න අලය තැනට ආ. ඒාඹන භාර්ඹ කිඹා නදන තැනට ආන ඔනතන්දි.               ට 

    ට              හ            .     ප         ර  ර     .  “            

        .   ට              හ           ”.   හ ම්               ට         

    . අන්න එනතන්දි යාක්ඹට, ේනේ ක්ඹට,    හ   ට         

“ඹදනිච්චං තං දුක්ං ඹං දුක්ං තදනත්ථා” කිඹන එ නේලනා යනා.  

අන්න “අට්ඨක්යා තීනිඳදා”. අකුරු අටයි ඳද තුනයි. “අනිච්ච, දුක්, අනත්ත”(                ට    

     ට  ප     ) 

නභන්න නින් දකින ධර්භඹ නේලනා යන තැන.  “ඹදනිච්චං තං දුක්ං ඹං දුක්ං තදනත්ථා” කිේ එ විග්රව 

යත්තවභ නින් දකිනා. ඔඹ නඳොඩ්ඩයි තිනඹන්නන. එනවනම් බුදුයජාණන් වන්නේ ශඟදි  එදා  නින් 

දකින්න ඵණක් අවර ගිඹාට ඳ්න අවුරුදු  ානක් ඵණ ඇහුන නෑ. ඳැඹයි නදයි. ජීවිනත්ට ඵණ අවරත් නෑ. 

බුේධ ධර්භඹ කිඹන්නන නභොක්ද කිඹරත් දන්නන නැති නනනක් තභයි බුදුයජාණන් වන්නේ ැඩ ඉන්න 

ානරදි ඉ්නල්රභ ඇවිදිල්ර ඵණ ඳදඹක් ඇහුන. ඵණ ඳදඹ අවර නැගිටින නොට නෝාන් නරා. 

එනවනම් නභනතන්දි අපිට නවොටභ නේන නින් දකින්න අවන්න තිනඹන ඵණ නඵොනවොභ නඳොඩ්ඩයි. ඒ ටි 

ැහිර. ඒ ටි වැඟවිර. ඒ නිා අපිට නින් දකින්න ඵෑ. සිේධ නරා තිනඹන්නන ඔන්න ඕයි. අපි හිතන් 

ඉන්න නින් දකින්න ඵණ හුඟාක් අවන්න ඕනන, නොඩාක් දැන න්න ඕනන කිඹර. පුණ්ණා දාසි නේ අඹ 

හුඟාක් අවර නොඩාක් දැනනන නනනයි නින් දැක්න. දැන් නභන්න නම්නන් අපි  නත්රුම් න්න ඕනන 

නින් දකින්න අලය යන්නන ඔන්න ඔඹ අකුරු අටයි ඳද තුනයි වරිඹට නතෝය න්න එ කිඹර. ඔතනයි 

තිනඹන්නන. සීරනඹන් නතොය භාධිඹක් නෑ භාධිනඹන් නතොය ප්රඥාාක් නෑ. නම්ත් ධර්භානුකරයි. වැඵැයි 

සීරඹ කිඹන්නන සිල් ත කිඹර හිතා ත්නතොත් ැයදියි. ඔතනයි ප්රල ්නන. ද අකුරඹට කිඹන තත් නභක් 

තභයි ඳංච නීයණ. 

ාභච්ඡන්ද, යාඳාද, නමනමිේධ, උේධච්ඡ කුක්කුච්ඡ, විචිකිච්චා 

කිඹන  නභන්න නම් නීයණ ඳව ඹම් තැනද, ද අකුනල් නෝ වරි එතන. එක්නො ප්රාණකාත නච්තනාක් 

තිනඹන්න ඕනන. එක්නො අදත්තාදාන නච්තනාක් එක්නො ාභ     චාය නච්තනාක් නැ ර තිනඹන්න 

ඕන.  එක්නො මුාාද පිශුනාාච ඳරුා ාච ම්පප්රරාඳ නච්තනා නැ ර තිනඹන්න ඕන. එක්නො නරෝබ 

ේනේ  නභෝව නච්තනා නැ ර තිනඹන්න ඕන. නම් හිනතන් නඹන් චනනඹන් ඹම් අකුරඹට නච්තනාක් 

ඳවශ නවී ඉන්න ඹම් නභොනවොතක් ඇත්නම් ඒ නභොනවොත තු  අපි ඉන්නන ඳංච නීයණ තු . නැත්නම් ද 

අකුල් තු . එනවනම් නම් ද අකුරනඹන් නන් නච්ච නරා අවන ඵණ තභයි නත්නයන්නන. ඳංච 

නීයණ දුරු නච්ච නරා කිඹන ඵණ තභයි ැටනවන්නන. ඳංච නීයණ හිත ඵණ ඇහුට 

නත්නයන්නන නෑ. 
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ත විදිවකින් කිඹනනම් ද අකුර නච්තනාකින් යුක්ත ඉනන ඵණ ඇහුට නත්නයන්නන නෑ. 

එනවනම් බුදුයජාණන්  වන්නේ නේලනා යනා ඹම් නනනක් ඳවන් හිතින් ධර්භානඵෝධඹ රඵාන්න 

ඵරානඳොනයොත්තුනන් ඵණ අවන්න ඉත්ත නරා න   ඔහුට ඔඹ එක්ත් නෑ කිඹර. සිල්  තක් භාදන් 

නරා  නැති නනනක්  භභ අද නොනවොභ වරි නම් නින් දකින ඵණ අවන්න ඕන නතෝය න්න ඕන කිඹර 

      ලය         නෞයනඹන් ඒ ඵණ ඳදඹක් අවන්න ඉනන චිත්ත ප්රාදඹකින් ඉන්න නරා 

ඔහු ශඟ  ඔඹ ද අකුර නච්තනාභ නෑ. එනවනම් ඔහු ඳංච නීයණනඹන්  ඉත් නරා ඉන්න තදං ප්රවානඹ 

යර ඉන්න නරා. තේ අංඹ  නවත් ඒ නභොනවොනතදි ඔහුට ඳංච නීයණ දුරු නනා. එනවනම් ඳංච 

නීයණනඹන් නතොයව චිත්ත ්බාඹක් අන්න ඒ නරාන තිනඹනා. නභන්න භථඹට ඳත් නච්ච සිතක්. 

තදං භථඹ ඔඹ තිනඹන්නන.   නභන්න නම් තදං භථනඹන් යුක්ත නරාන තභයි දැන් නම් ඵණ අවන්න 

ඉන්නන. නභතන භථඹ තිනඹන. 

          ධයාන        පට      . ධයාන   ට              . නීයණ භථඹට ඳත් 

යන නවයිනුයි භථ කිඹන්නන. එනවනම් දැන්  නම් නීයණ භථඹට ඳත්නරා තිනඹන නරා නම් නම් 

තදං භථඹ. වි්ම්බන භථඹ නරා තිනඹන්නන ධයාන රායෙනඹකුට. මුච්න ද භථඹ නරා තිනඹන්නන 

භාර්පර රායෙනඹකුට.  එනවනම් දැන් නම් ඉන්නන  තදං භථනඹන් යුක්ත නන නරාන. විදර්ලනාට 

අඳට නොනවොභ වරි ඕන භථඹ. විදර්ලනා නඟ  න්න සුදුසු නරා භථනඹ තිනඹන. විදර්ලනා නඟ  

න්නනොට නරෝනඹ ඹථාර්ථඹ විනලේනඹන් දකින්න ඕනන. අපි දකින්නන නන ්රභඹට. ඒ දකින ්රභඹ 

මු   ්රභඹ. අවිදයා වත ්රභඹ. අපිට විදයා වත ්රභනඹන් දකින්න සුදුසු නරාක් දැන් ආන. 

අවිදයා තිනඹන්නන නොතැනද?  

නිච්චයි, සුයි, අත්තයි කිඹන දෘ්ටිනඹ ඉන්නන් අවිදයා. 

අනිච්චයි, දුක්යි, අනත්තයි  කිඹන තැන විදයා ඳැත්ත.  

විදයා ඳැත්තට එන්න  විදර්ලනඹ යන්නන ඔනතන්දි. ඉ්නල්රා විදර්ලනඹට අලය නනා අනිච්ච දුක් 

අනත්ත නත්රුම් ැනීභ. 

“ඹදනිච්චං තං දුක්ං ඹං දුක්ං තදනත්ථා” කිේ එ නතෝයන්න ඕන. අද වර තිනඹන ඳශනනි ධර්භඹ. 

නින් භඟ වර කිේන ඔන්න ඔතනයි.  

ඹභක් අනිතයනම් ඒ දුයි. ඹභක් අනිතයනම් දු නම් ඒ අනාත්භයි.  

අද වැභ තැනභ නතෝයන්නන ඔනවොභ නන්ද? 

අය නඹෝනිනෝ භනසිායඹ ඒ කිඹන්නන නුණින් නභනනහි කිරීභ අලයයිනන නෝාන් නන්න.   න් 

 ප                 ? ඹභක් අනිතය නම් ඒ දුයි කිඹන එ  කිේ වැටිඹට පිළිඅයනන තත් 

ඉන්න මික්, නඹෝනිනෝ භනසිායනඹන් ඒ කිඹන්නන නුණින් නභනනහි යර ඵැලුද ඒ කිඹන තා 

ඇත්තද කිඹර? 

“ඹදනිච්චං තං දුක්ං” කිඹන ඳා  නඳශ දවභ එනවභ ැයදි නැවැ. ර් ම්පර්ණනඹන් වරි. නමුත් සිංවර 

නත්රුභත් නඳශ දවභද? නෑ, ඒ ආචාර්ඹ ාදඹක්. ඳා  දැනත්ත ආචාර්ඹරු ඳදඹට අර්ථඹක් දුන්න. 

ඒනොල්රන්ට ැටහිච්ච වැටිඹට  කිේා ඹභක් අනිතයනම් ඒ දුයි කිඹර. "              ”     

  ට   හ  ප                ර             “    අනිතයනම්       ”             . 

අපි අද ඉනන න්න සිංවර ඵණට තිනඹන්නන ඹභක් අනිතය නම් ඒ දුයි කිඹර අවපු එ. ඉතින් අපි ඕ 

ඇත්තද කිඹර නඳොඩ්ඩක් ඳරීක්ණඹක් යර ඵැලු නම් අන්න වරි. 

දැන් ඹභක් කිේවභ, නම් නරෝන ඳතින කිසි නේකින්, ඉතුරු  නච්ච අත් වැරිච්ච එක් තිනඹනද?  

ඔක්නොභ අහුනරා නන්ද ඹභක් කිඹන එට? 
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 හ       ප                            ර      හ                 .          

               . “            ප     ”             ට         .   හ ම්    

ප         ට                        ට     හ                             

                 .                     ප                              . 

                හ    .  

ඹභක්  ්නමය නැත්නම් ඒ දුයි. ඔනවොභනන අද නතෝයන්නන. අපි හිතමුනො අංලබාඹ අයිති නභොටද? 

ඹභක් කිඹන එට අයිති නැේද? පිළිාත් අයිතියි නන්ද? අනිතයයි කිඹන්නන ්නමය නෑ කිඹර 

ත්නතොත් ඹභක් ්නමය නැත්නම් ඒ දුයි.    ර  ම්   ප .             . 

ඒ කිඹන්නන අංලබාන පිළිා ්නමය නැත්නම් දුද? ්නමය නම් ැඳද? 

අංලබාන පිළිා ්නමය නෑ කිඹන්නන නවො යන්න පු ළුන්. එතනොට ්නමය නම් එනවභ නවො යන්න 

ඵෑ. ්නමය නැත්නම් නබ්තක් මකර වරි නොනවොභ වරි නවො ය     හ  . 

අංලබාන        හ    ර         ම්       ?  හ    ර        ම්   ප ?  

එනවනම්    ? ඹභක් න්මය නැත්නම් ඒ දුයි කිඹන එ ඇත්තද? 

නම් ංාය භනක් තිනඹනා. අනාථ ය භන. නොනවේ උඳදින්න  නයිද දන්නෑ.  ඹන භන නොනවේ 

ඹන්න නයිද දන්නෑ. ැඩි වරිඹක් ඹන්නන තය අඳානඹ. රාතුයකින් මිනිත් ඵක් රඵනා. රඵානන 

ඉයනරා නඵොනවොභ අභාරුනන් නබ්රිරා ඕනන ඒන ඹන්න. එතනොට නම් ංාය භන, නම් දුක්ඛිත  

ංාය භන  ්නමය නැත්නම් ඒත් දුද? අපි නින් අනඵෝධ යන්නන ය දු නිා න්නන ඒ දු ්නමය 

නැත්නම් නන්ද? ඹම් තැන දු කිඹන නේ ්නමය නම් දුක් භාර්ඹ ්නමය නම් අපිට පුළුන්ද මිනදන්න?      

            ?  ්නමය නැත්නම් නන්ද අපි දුනන් මිනදන්නන?    හ ම්              ර     

                       ?        ?           ප?         ර නැත්නම්               

         ට    ශ ප   ?      ට   ශ ප   ?          ට  හ      .   ශ       . 

      හ   ම්     රට             ර                           ට  හ      හ   ර  

               ?   ර     ශ ප   ?     ට           . “    ට  හ      .    ට 

         .     ට  හ     නැත්නම්    ට       නැත්නම්                       

     ර  .”    ර      හ       ර  හ ප     සත්ර           ර   ප හ    .            

   ර නැත්නම්                     ට  හ          ට   හ      .   හ      හ   හ  

     .   හ ම්       හ     නැ නම්        ටි                     ටි  .   හ ම්      

    ටි    ර            ?      ට                 ?         ඟ          ම්        

           ?           හ    .      ,          ටි         හ           ?       

                               ?   

          ,         ,                         .                            

 ර    ර      .                             ප         .                 

               .          හ                      හ            .          

නැත්නම්       හ                                      .          හ    . එනවනම් 

                 ට ප  ර            ,      හට   ර    හ            ට          

 හ ට               ර  ?                   ර       ටි                       . 

             ර       . 

ම්භා දිට්ඨි ඇති යන්න නම් “ඹදනිච්චං තං දුක්ං” කිඹන චනනඹ නිඹභ අර්ථඹ න්න ඕනන. ඹභක් 

අනිතය නම් ඒ දුයි කිඹර අර්ථඹ සිංවරට නතෝයන්න ගිඹාට ඳ්න  අපිට සිේධ     නභොක්ද? 

ඹථාර්ථනඹන් පිට ඳනින්න සිේධ වුණා. දැන් අපිට එන්න විදිවක් නෑ ම්භා දිට්ඨිඹට. ඹභක් ්නමය නැ නම් ඒ 

දුයි කිඹන දෘ්ටිඹ අපි පිහිටර ඉන්න. 
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  ට  හ              ර නැ නම්          ට                ?         ප්රල්නන. ප්රිඹ   ප 

ප්රිඹ  ර      ත්නම්                  ට       .   ප්රිඹ    ර                   

                  .   හ ම් අනිතය                                  ට  . ප්රිඹ 

          ර          නඹ         ර                   ම්   ට      ප         .  ප්රිඹ 

   ර                ම්   ට   ප        . 

“         ප්රිඹ  ප  ා    ප ”.   ර      හ            ර    “                  ප . 

ප්රිඹ                   ර                .” “        ණ්හ    ප         ප        

            ”.                   ප           ප     .   ප්රිඹ           ර         

“        ”,   ට  හ   .                    .                         ට  හ     

     .   ට  හ            .   ට  හ    ප්රිඹ           ර        .   නි     ර      හ     

 හ  ,              ප්රිඹ            ර                                  ?      

                               ? ප්රිඹ            ර                        

               ට       .            .            ට ප                      

                                               .              හ  ට       

                            ට  හ       . 

                                  ට         . “            ර       ”.      

   ර     ර      ර .                 ට       ර                      ර  .    ර 

            ට          .                .  

                (       නන් =          නන් -           න්,             =        

                         ,          =                ට             ). අනිච්ච(  

   ,       ) කිඹන්නන ැභැත්තට නෑ.         හ   . ඹභක් ැභති නේ නැේද ඒ දුයි. 

දැන් ල්ඳනා යමු. 

අපිට දුක් එන. ැභතිද? නෑ. එන්නැේද?   එනනන. 

දුට ැභති නෑ. නමුත් දු එනනන. 

අපිට ැභති ඹභක් ැනනනට ැභති නෑ. නමුත් ැනනන්නැේද? ැනනන. අපිට ැඳක් එන. 

ඳතිනද? නවිර ඹන. ැභතිද ඒට? ැභති නෑ. නමුත් නන්නැේද? නන. එනවනම් දු ඹන ඹභක් 

ඇේද ැඳ ඹන ඹභක් ඇේද  ැභති නේ නෑ. නභන්න අනිච්ච. ඉච්ච නේ නෑ.  

එනවනම් නම් නරෝන ප්රිඹ ්බාඹක් භධුය ්බාඹක් කිඹර දුට නවේතුක් තිනඹන. නවේතුනන නේ ප්රිඹයි 

භනාඳයි. නමුත් ඒ ැභති නේ නෑ. අන්න ඉච්ච කිඹන්නන ැභැත්ත. එතනොට අනිච්ච කිඹන්නන ැභැත්තට 

නෑ.  

ැභති නැති දු අපි යා එන. ැභති ැඳ අනඳන් ඹන. ඕ නන්ද නන්නන? නභන්න ධර්භතාඹ.      

            හ                   .                      ට .                    

      . 

අපි  දැනන්න  ඕනන ඹභක් ැභතිනේ රඵන්න ඵැරි නම් අන්න ඒයි දු(         න බ          ) 

ඒ තභයි අනිච්ච කිේන. අනිච්ච නම් දුයි කිේන ඔන්න ඕටයි.  

එනවනම් අපි ඹභක් ැභති නන නම් ඇයි ැභති නන්නන ? 

නම් නරෝන වයඹක් තිනඹන කිඹර අනේ මු  ක් තිනඹන. 
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ැදැම්භක් තිනඹන නරෝඹක් කිඹර අනේ මු  ක් තිනඹන.  නභන්න අවිදයා. ඔඹ අවිදයා නිාභ අපිට 

නම් නරෝන ැභැත්නතන් ඳත්න්න ඵරානඳොනයොත්තුක් එන. ඒ අවිදයා තිනඹන තාක් ල් අපිට 

ැභැත්ත අයින් යන්න ඵෑ. ැභැත්ත නභොක්ද? නවොඳින් ඉන්න? භට ඕන වැටිඹට ඳත්න්න? 

ැභැත්නතන් ඳත්න්න  නදඹක් එතන නඹදිර තිනඹනද? 

නරෝන ධර්භතාඹක් තිනඹන. නොච්චය අභැති  ණත් දු, යදය, අපි ැභති නැති ඒා අපිට එන. ඒ 

ශක්න්න ඵෑ. අපි නොච්චය ැභති  ණත් අපි ඵරානඳොනයොත්තු න ැඳ ඹනා. ඒ ශක්න්න ඵෑ. 

නභන්න  ධර්භඹ. ඔඹ ධර්භඹ නත්රුම් න්න එට තභයි කිේන ධර්භානඵෝධඹ රඵනා කිඹර. 

ධර්භානඵෝධඹ තිනඹන්නන ඔඹ නඳොඩ්නඩ. ඕනන් අවක් නච්ච නරෝඹක් නෑ.    නරෝනභ දැනන්න. 

නම් නරෝන නොතැන නභොන නවොඹර ඵැලුත් අන්තිභට ඵරපුවභ තිනඹන්නන නභොක්ද?  

අභැති න්නාව දු එන. ැභති ැඳ ඹන. භභ භනේ කිඹර එක් නම් නරෝන අපි ඇල්ලුට ඕන 

අල්රන්න  එක් තිනඹනද? 

ඔන්න ඕ ඇත්තද නඵොරුද කිඹර නඳොඩ්ඩක් හිතර ඵරන්න නඹෝනිනෝ භනසිායනඹන්. හිතර ඵරනනොට 

අපිට නත්නයන එක් තිනඹන. ර් ම්පර්ණනඹන් ඒ තා ඇත්ත. බුේධ නේල    ඔන්න ඕයි. ඕ 

අයින් යන්න ්රභඹක් නෑ. නන් යන්න ඵෑ ාටත්. අපි අභැති නේල්  එන ැභති නේල් ඹන. 

නත්තන්න ඵෑ. එනවනම් ැභති නේ නෑ. අන්න සිේධ නන නේ. ඇත්ත දැක්ට ඳ්න ඔනවොභ ධර්භතාඹක් 

ඇති නදඹක් ැභති නේ ඳත්න්න අපි දඟ නද? ඉයයි නන්ද එතනභ? 

අන්න     දෘ්ටිඹ නිා තභයි අපි ැභති නේ ඳත්න්න වදන්නන.     දෘ්ටිඹක්  අපිට තිනඹන නිා 

තභයි          ර   හ    .                       ප                      ප     . 

   ඳතින්න භන ඒා ඳත්න්න ැභතියි. නමුත් ැභති නේ ඳත්න්න ඵැරි නදඹක් නම් ඳත්න්න  

වදන්නන. ඉතින් නම් ධර්භතාඹ නත්රුම් ත්තට ඳන් අපි අයිත්  ැයඹක් දඟ නද භභ ැභති නේ 

ඳත්න්න?     හ   හ  හ                ටි     හ        ?                       

    ප        න්         ටි     ණ  ම්   න්          ?                 ට  ථා    

    .         .            . 

එනවනම් අපි දකින්න ඕනන ැභති නේ ඳත්න්න ඵෑ. ඔඹ නඳොඩ්ඩ නතෝය න්න ඕනන. ඇයි ඵෑ කිඹන්නන. 

අපි  අප්රභාණ ංානය නඳය විස ාරඹ තාභ දැක්න නෑනන.  තාභ අපිට දිැක් තිබු   නෑනන දකින්න. ඔඹ 

අතයතුය ැභති නේ ඳත් න්න පුළුන් තැනක් අපිට ද වරි වම්ඵනරා තිබුණ නම් අපි එතන ඒ 

ඳත් ඳත් ඉන්න නන්ද? එනවභ එක් නම් අනන්ත ංානය තිබුණ නම් නදවිනඹක් නරා භනුයනඹක් 

නරා  බ්රව්භනඹක් නරා නොනව වරි අත්ඵැක්  රඵානන හිටිඹ නම්, අපිට ැභති නේ ඳත්න්න  පුළුන් 

භනභක් වම්ඵනරා තිබුණ නම් ඔඹ  නොතැන වරි, අපි ඒ ඩානන එනාද? එනවනම් ඒ ානර භනේ 

කිඹර ඹභක් වදා ත්තා නම් එල්ලිරා ඉන්නා නන්ද? ඒත් නෑ නන්ද ඒ? නෝ ඒ ්තු අද? එනවනම් 

නභච්චය ානරට නම් ංාය භනන් ැභති නේ ඳත්න්න පුළුන් නවත් ඉච්ච ්තුක් වම්ඵනරා නෑ. 

අන්න, ධර්භතාඹ ඒනන. අපි ඵරානඳොනයොත්තු     ධර්භතාඹට ඳවය වර ධර්භතාඹට නන් නදඹක් 

නොඩනඟ  න්න. නමුත් අපි ධර්භතාඹ ජඹ ත්තද? නභච්චය ාරඹක් අනන්ත ංානය  කිසිභ 

ත්ත්ඹකුට  ජඹ න්න වම්ඵ   නැති එක්. නභොද  නවේතු? ඒ තභයි ධර්භතාඹ, නිඹභඹ. ඒ නිඹාභ 

ධර්භතාඹ ජඹ න්න ඵෑ. අන්න නිඹාභ ධර්භතාඹ නභොක්ද? අනිච්ච ධර්භතාඹ. අනිතය එ නනනභයි. අද 

අනිච්ච කිඹන චනනට අනිතයයි කිඹර ීලර තිනඹන. අනිතයයි අනිච්චයි කිඹන්නන නදක්, අන්න නතෝය 

න්න ඕනන. අනිච්ච නතෝය ත්ත දාට ධර්භඹ නතෝය ත්ත. ධර්භඹ දැක්ා. ඉච්ච නේ නෑ. ඔඹ ටි නඳොඩ්ඩක් 

අපි හිතන්න ඳටන් ත්ත නම් භභ අභැති නදඹක් සිේධ නනනොට, “ඉතින් ඒ නන්න්නම් ධර්භතාඹ, භභ 

ැභති වුණාට වරි ඹනඹැ? නම් නභනේ තිබිඹ යුතුයි කිේට වරි ඹාඹැ. එනවභ එක් තිනඹනාඹැ? 

නත්තන්න ඵෑනන ” ඒ නේ නදඹක් අපි දකිනා.       ට ප                  ථා           

      ම්        හ    න්       ර    ර                  ට                
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   ප                       ර         ,      ට          ,   ට                 

      හ            ?            ට                   .   ට      ? 

අන්න එදාට අපි නිභනඹක් යන. නම් නරෝන තු  නදවිනඹො හිටිඹත් බ්රවභ්නඹො හිටිඹත් භනුයනඹො හිටිඹත් 

ක්විති යජරු නරා හිටිඹත් නභොන ජාතිනඹ විදයාඥානඹො හිටිඹත් නභොන ඳණ්ඩිතනඹො හිටිඹත් වුරු  හිටිඹත් 

කිසිභ නනනකුට ැභති නේ ඳත්න්න විදිවක් නෑ ඳැැත්භ තු . එනවනම් ඳැැත්භ තු  ඵරපුවභ 

අනාථයි. ඳැැත්නභ අල්රන්න නදඹක් නෑ. නාථත්ඹක් නවොඹානන දඟ න්නන නම් අනාථඹනන. ඔන්න 

මරධර්භඹ. දැන් ඕ නඵොරු  යන්න කිසිභ භනතක් නරෝන නෑ. “         ර       ”      ට 

    ර       .            .                   ට. ප්රිඹ            ර                 

                            ප      ම්      .       හ           ප             . 

        හ  .                 .                         .               

             හ . 

ඇලීභ තභයි දුට නවේතු.           ට  හ         . ඇලීභ ඇති නන්නන නනේද? 

අපි ඇලුම් යන්න නවේතුක් තිනඹන, නම් විදයා දැක්න නැති නිා. නම් විදයා ැහිර තිනඹන්නන. නම්යි 

විදයා. ැභති නේ නෑ. නමුත් අපි ැභති නේ නෑ කිඹන එ පිළින්නන නෑ. අපි ැභති නේ වදන්න 

නොනවොභ වරි ඵරන. උත්ාව යන.               ඟ      හ   . අන්න ඒට කිඹන අවිදයා. 

       අවිදයා         “       ”.          ට  හ      .                    . 

  ර     තය             .      ඟ     .   ර     තය          ර            

තුළින්.       තු         ට                    .      ට                  විදයා 

   .          ර           .                      ථා   ,             ර    

  .              .        ,        .             .        ,        .   යි 

       . 

ඔඹ ධර්භතානඹන් පිට ඳැනිච්ච නරෝඹක් කිසි තැන නෑ. ඕ ජඹත්ත පුේරනඹක් නරෝඹ තු  නෑ. 

ඉන්න විදිවකුත් නෑ. නභච්චය ල් වැදිරත් නෑ. ඕ දකින්නැති තාක් ල් ැභති නේ ඳත්න්න පුළුන් 

ඹභක් ැන අපි දෘ්ටිඹක්  තිඹන් ඉන්න. ඒ      දෘ්ටිඹක්. ඔන්න ඔඹ       දෘ්ටිඹ අපිට ද නදන්න 

ඳටන් න්න  නොනවොභ වරි නම් ැභති නේ ඳත්න්න උත්ාව යපන්. අන්න ඒ නරානදි අපි දඟ   

න ැභති නේ ඳත්න්න. ඒ ැභති නේ ඳැැත්වීභට යන උත්ාවඹ නිා අපි නනව විඳින මික් අපිට 

පුළුන් භක් නෑ ඒනන් නොඩ එන්න. 

     හ       හ       ර  ර             .   න්             ර                 

 ටන් හ   හ  හ   හ                                ප     හ    ම්     ර      

           . 

හ   හ            .      ට        ර   ?            හන                හ   

   .                .                       ඟ      අවිදයා   ,             

හ       ට,          හ       ප      ර     ට   ට            හ        ම්         

        ටි       .           ටි                    ප  ර    .        

    ප  ර                 හ     .           ට  හ   .                හ    . 

අන්න අවිදයා           හ          හට. 

    ර  ර       ට.      ට  ප             ට    .             ට     .     

               .          හ ,            හ ,             හ     .     ර  ර   

           හ          ඟ   .  ප              .      ට                  , 

        ,     ර     ,  ප         ,                     .  ප                 

        ර      .                 ර    ප             ට            .  
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   ප      ර            .           .              ර  ප      දි             

ප            ට           .    “           හ      ණ  ම්”   හ      ප  ර        .  

       ,     ර    ,  ප                                 ර              . 

       ප්රිඹ            ර                         ම්,                    ර    

             . 

නම් ප්රිඹ ්බාඹ භධුය ්බාඹ කිඹන්නන භාඹාක් මික්, අපිට ඵැඳිර රැඳිර ඉන්න, වදානන 
නොඩනඟන්න පුළුන් එක් නනනභයි. රක් භැණික් කිඹර හිතානන ති න් හිටිඹා ාන. ඔන්න 

ඕ දකින. අපි දුනන් මිනදන තැන දකින්නන ඔතනින්.  දුනන් මිනදන්න නම් දුට නවේතු ැඩක් නෑ 

කිඹර අපි දැර තිනඹන්න ඕනන. දුට නවේතු කිඹන්නන ප්රිඹ ්බාඹ භධුය ්බාඹ. ඔන්න ඔඹ දු 
ඵාහිය නරෝඹා දකින්නෑ. ඒ ැඳයි කිඹර දකින්නන(දු   සි      ප්රිඹ බාඹ සි  දකින්න ඕනන) 

එනවනම් ආර්ඹ ධර්භඹ තුළින් තභයි ප්රිඹ ්බාඹක් භධුය ්බාඹක් ඇත්නම් වයඹක් නෑ කිඹර 

දකින්නන. ඒ දකින්න ඕනන ඉ්නල්රභ. දැන් ඒන ඹථාධර්භතාඹ දැක්වභ එනවභ එක් ප්රිඹයි 

භධුයයි කිඹර න්න ටිනද කිඹර ඹථාර් නඹන් භානසිත්ඹ නොඩනැ ර එන. ඒ ටින්නෑනන 

කිඹර එන. අන්න “ඹං දුක්ං තදනත්ථා”  ඒ නදන්නන දු නම්, අවනඹ නම්, දාත් අපි 

ඵරානඳොනයොත්තු  න ැනසීභ නදන ඒ, ්තු නෑ භභ භනේ කිඹන ඒ තු . ඒා අපිට ඕන විදිවට 

ඳත්න්න ඵෑ. 

එනවනම් ඒ දැක්ට ඳ්න අපිට එක් එන. එනවනම් නොනවද ඒන වයඹක්? “අායට්   න 

අනත්ථා”  ායත්ඹක් නැති නියි අනත්තයි කිඹන්නන. නමුත් අද අනාත්භ කිඹන ඕට. ආත්භ 

කිඹන්නන ඇත. අනාත්භ කිඹන්නන නැත. නැත කිඹන එට නන චනඹක් තිනඹනද? ආත්භ, ඒන 

අනිත් ඳැත්ත අනාත්භ. ඇත ඹනු එ අන්තඹකි නැත ඹනු එ අන්තඹකි.  නම් අන්ත නදට නනොඵැ 

භාධය තුළින් තථාතඹන් වන්නේ ඹථානඵෝධඹ රැබු. අනාත්භ නනනභයි චනන, අනත්ත. අනත්ත 

කිඹන්නන, අායයි. “අායට්   න අනත්ථා” නතෝයර තිනඹන්නන ඔනවොභයි. අායයි කිඹන්නන 

        හර                                                       ට 
අලය නෑ. ඒ අන්ත නද. ඒ ඇති වුණත් එයි නැති වුණත් එයි, ඔඹ ැඩ පිළිනශ වයඹක් නෑ. 

ඉතින් අද අපිට කිඹන බුදුයජා න් වන්නේනේ නම් බුදුදවභ අනාත්භාදයි කිඹර. ඒ ැයදියිනන, 

නොනවද තිනඹන්නන එනවභ? ආත්භාදඹක්ත් අනාත්භාදඹක්ත් නභතන නෑ. අනත්තයි, 

ඹථාර් ාදියි. ඹථාර් ඹ නඳන්න්නන. අන්න, ඹථාර් ඹ නභොක්ද? ඕන වයඹක් නෑ. නරෝඹා නවොයි 

කිඹර න්න ඒනඹ තිනඹන ප්රිඹ ්බා භධුය ්බා. වැඵැයි වයඹක් නෑ. ඒ ඇත නැත කිඹර 

ත්නතොත්  එනවභ “නෑ කිඹන්නන නොනවොභද ඔඹ නඳනි නඳනි තිනඹන්නන” කිඹර මිනි්සු අවන. 

එතනොට ඒ තිනඹන කිඹර ත්නතොත් “උමරා ආත්භ දෘ්ටිඹකින් යුක්තයි” කිඹර අනිත් ැනර් 

කිඹන. එනවනම් තර් ාදඹට නෝචය නන ප්රල්නඹක් නන එනවභ න්න ගිනඹොත්.  ඕ ඇතද 

නැතද කිඹන ප්රල්නන නනනභයි තිනඹන්න ඕනන. ඕන වයඹක් නෑ, ඒට නභොද කිඹන්නන? ඒට නම් 

කිඹන්න නදඹක් නෑ පිළින්න නන අන්තිභට අවනන ඹනනොට. ඔන්න ඔඹ චනන ඳද නිරුක්තිඹක් 

තිනඹන. නම් ඳදනඹ නිරුක්තිඹ වැඟවිරා තිනඹන්නන. අය “නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා ඥාානං බුේධ ඥාානං” 
කිේ ඔන්න ඕ සිේපිළිසිඹිඹා ඥාානඹක්.( නිරුක්ති පිළිඵද 24 න පිටු   සිට විග්රව  ර ඇත )    

අන්න ඒ චනන තිනඹන ඳදනඹ අර්ථඹ වැඟවිච්ච එයි නම් ප්රල්නන. න ඉච්ච, අන්  ඉච්ච, අනිච්ච. ඉච්ච 

නේ නෑ කිඹන එයි නම්න නත්රුභ. ඒ අර්ථඹ නම් චනනභ වැඟවිරා තිනඹන. අනත්ත කිඹන එට 

අනර්ථ කිඹන ං්ෘතනඹන්, අනත්ථ කිඹන ඳා නඹන්, අනාථ කිඹන සිංවනරන්. ඹභක් දුනම් 

ඒ අනාථයි. අනාථයි ඹන්න ඇත නැත කිඹන චන නදටභ අයිති නෑ. අනාථයි.අන්න අනාථ දකින. 

අනත්ත කිේන අන්න ඒයි. න්න ටිනාභක් නෑ. අනාථයි. ඇසුරු නශොත් ඉනයටභ ඉයයි. 
අනාථභයි. 

අනාථ කිඹන චනන වරි නවොටභ, ැඹුයටභ, දුක්ඛිත බාඹ, අයණ බා නඹ අන්තිභ ඳවත්භ නඳත්ත 
නඳන් න චනඹක්. ඉතින් ෑ  ශභනඹක් අනාථ    , ෑ  ශභනඹක් අයණ    . 
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චන නදක්. අයණ වු   ත් පිළියණක් නන්න පුළුන්. අනාථ වු   ත්? මුළු ජීවිතානරභ 

අනාථයි කිඹන එට ැනටන. එඹා අනාථ    . එඹා වදන්න පුළුන් එක්නනනක් නනනභයි. අන්න 

ඒ නේ අනාථයි කිඹන චනනන් නඳන්නන ඹභක් ඇත්නම් ඒන න්න යන්න නභොනභ නදඹක්ත් 

නෑ කිඹන එයි නත්රුභ. වදන්න ඵෑ නොඩනඟන්න ඵෑ අනාථ    ට ඳ්න. එනවනම් නම් නරෝන 
අනාථයි ඉතා නටිනඹන්භ කිඹනනම්. 

එනවනම් නභොනද අනිච්ච? නභොනද ැභතිනේ නැත්නත? නම් ඇවැ අපි ඵරානඳොනයොත්තු නන ැභති 

නේ ඳත්න්න. ප්රිඹ භනාඳ නේ ඳත්න්න. අප්රිඹ අභනාඳ ඒ එනට ැභති නෑ.  නමුත් ැභති නේ 

නෑ. අප්රිඹ අභනාඳ ඒ එන. එනවනම් ඇවැ අනිච්චයි. රඳ අපි නොච්චය ැභති වුණත් ඳත්න්න ඵෑ.  

අභැති රඳ එන නමුත් ැභති නෑ. ැභති රඳ  ඹන ඒට ැභතිත් නෑ.  නමුත් අපි නොච්චය 

ැභති නැති  ණත් අභැති ඒා එන ැභති ඒා ඹන. එනවනම් ඒ රඳත් අනිච්චයි. ්නමය නෑ තා 

නනනභයි න්නන. අනිච්චයි. ැභති නේ නෑ. ඉච්ච නේ නෑ. ඇවැ ැභති නේ නෑ රඳ  ැභති නේ නෑ,  

න ැභති නේ නෑ ලබ්ද ැභති නේ නෑ, නාඹ ැභති නේ නෑ න්ධ ැභති නේ නෑ, දි ැභති නේ නෑ 

යඹ ැභති නේ නෑ,  ඹ ැභති නේ නෑ නඳොට් බ්ඵනඹෝ ැභති නේ නෑ,  භන ැභති නේ නෑ ධර්භනඹෝ 
ැභති නේ නෑ. ඔඹ ටි තභයි නාභ රඳ  කිේනත් මුළු නරෝනභ කිේනත්. 

එනවනම් නරෝන අනිච්චයි කිේන ඔන්න ඕයි. ැභති නේ නැත්නම් ඒ ැභති නේ නැති එක් ැභති 

නේ ඳත්න්න ඕනෑ කිඹන දෘ්ටිඹකින්  ඒ ඳ්න ඹනද ඒ තයභටභ එන්නන දු. නම් නරෝ 

ත්ත්ඹා යන්නන ඕ. එනවනම් නරෝඹා අනාථයි. තයඹ දන්නැති නරෝඹා අනාථඹක් තු  

නොඩනඟන. අනාථඹක් තු  ැරියමින් පිළියණක් නවොඹන. අනාථඹ නොනවොභද පිළියණක් 

වම් නන්නන? අන්න ඹථාර් ඹ. නරෝඹ අයණයි  ධර්භතා අනාථයි. දැන් නදභ අහු නනනන. 

නරෝඹ අයණ නරා තිනඹන්නනත් ඒනන, යණක් නෑ. යණක් නැති නේ අල්රන්න  ගිඹවභ ගිඹ 
එක්නනා අනාථ නන. ඒනන සිේධ  නන්නන. අනාථනඹන් මිදුණ නම් නාථයි. 

අන්න, අනාථ නාථ දැක් නම් බුදුන් දැක්. දැන් ධර්භඹ තුළින් බුදුන් දැක්නන “ නඹෝ ධම්භං ඳ්ති 

නෝ භං ඳ්ති” දැක්න නැේද? අන්න අනාථ නාථ දැක් දාට බුදුන් දැර. ධර්භඹ දැක්. එනවනම් 

ධර්භඹ තිනඹන්නන ඔතන නන්ද? ඉතින් ඔඹ අනාථ නාථ දකින්න තිනඹන ධර්භඹ ඳැත්ත තිනඹේදි, ඔඹ 

නඳොඩ්ඩ දැන්නැතු අපි නභොනද නම් යන්නන? නභොනද අපිට යන්න තිනඹන්නන? දැන් ඔඹ ටි 

දැනන්න ඵැරිද? එදා පු    දාසි නින් දැක්න ඔඹ නඳොඩ්ඩ නතෝය න්න පුළුන් හින්දනන.  වත් 

අවුරුදු   දරුනො  නින් දැක්න ඒනන. ඒට ධර්භ ලක්තිඹ  ඩර  නඵෝධි ඳාර්ල්විත්ඹ ඩර 

ම්පර්ණ නරා තිනඹන්න ඕනන. ඉතින් ඕ අද නෑ කිඹන්න පුළුන්ද? ඕන තයම් ඉන්නනන. අන්න 
ඒයි යණඹ. ඔඹ නඳොඩ්ඩනන නඳන්නන්න ඕනන. 

ඔඹ නඳොඩ්ඩ නඳොඩි    ට නරොේතුයා බුදුයඹන් වවන්නේ නභක් නඳන්නනන් වැඟවිරා. නම්න 

ටිනාභ එච්චය නරොකුයි. නම් චන තුන නරෝන වැඟවිරා තිනඹන චන තුනක්. නරොේතුයා 

බුදුයනඹක්භ ඕනන නම් විදයභාන යන්න. ඒ තයම් ටින. නම් ටිනා චන තුන අර්ථඹ වැඟවිච්ච 

නිා අපිට අතයලය වයඹ, භවා වයඹක් රඵාන්න තිනඹන එ ැහිර  තිනඹන. නභන්න නින් වයඹ 

ැහිර තිනඹන තැන. ඳටිම්යෙදා ඥාාන හිත යවතන් වන්නේරා නැති අඩුඳාඩු තිනඹන්නන. එනතන්දි 

නන  ඕ භතුනරා එන්නන. ඹථාර්ථඹ භතු යන්නන  ඒනන්. ඉතින් ඔඹ ටි අපි නත්රුම් න්න 

ඕනන. අන්න දැන් අපි දැන න්න චනනේ ඳදාර්ථඹ වරිඹටභ, නිරුක්තිඹ දැර. අන්න ඒ චනන 
තු භ තිනඹන අර්ථඹ. 

ඔඹ චනන තිනඹන අර්ථඹ ඳැත්තකින් දාර  අපි ඕට නන නන අර්ථ ඳටරනන කිඹන්න ගිඹාට 

වරිඹන් නෑ. අය “චින්න බින්න ඳට ධානර්තීති යෙක්කු” කිඹර නඳන්නන. “යෙක්ාටනන්න යෙක්කු” කිඹර 

කිඹන. එක්තයා හිඟන්නනක් කිේලු “එනවනම් භටත් ැඳල්ර පුදඳල්ර” කිඹර. ඇහුලු නභොද 

කිඹර. “චින්න බින්න ඳට  දයන හින්ද යෙක්ෂු කිඹන. භභත් නම් සිඳු  බිඳු  ඒ තභයි 

දයන්නන. ඉතින් භභ යෙක්ෂුක් නන්නනඳැයි  එනවනම් ” “යෙක්ාටනන්න යෙක්කු” “භාත් හිඟා ාර 

තභයි ජීත් නන්නන. ඉතින් නම් නිා යෙක්ෂුක් නන්න එඳෑ. එනවනම් භටත් ැඳල්ර පුදඳල්ර භාත් 

යෙක්ෂුක්” කිේලු.  දැන් නෑ කිඹන්නද?  සිඳු  බිඳු  ඳට දයණනවයින්  යෙක්කු නන කිඹර “චින්න 

බින්න ඳට ධානර්තීති යෙක්කු”  නතෝයර තිනඹන. “යෙක්ාටනන්න යෙක්කු”  යෙක්ාටනඹ යන 
කිඹන්නන පිඬු සිඟා 
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න්න.  

අන්න ඳද නිරුක්තිඹක් තිනඹන යෙක්කු කිඹන එනක් නිරුක්තිඹක්. ඒ දැක්න නැති නියි ප්රල්නන 

තිනඹන්නන. යෙක්කු කිඹන චනන ත්තවභ, “යෙ” කිඹන්නන බඹ. “කු” කිඹන්නන ක්ඹ යන. බඹ 

ක්ඹ යන නවයින් යෙක්කු කිේනම් හිඟන්නට කිඹන්න පුළුන්ද භාත් බඹ ක්ඹ යන කිඹර?  ඌ 

බනඹ ඇලිර ඉන්නන.  බඹ ක්ඹ යනන ඹන නනනක් ඇත්නම් ඒ භාර්නේ ඹන නම් එඹා 

යෙක්කු. බඹ ක්ඹ යන කිඹන එ යෙක්කු කිඹන  චනන තිනඹන. ඳද නිරුක්තිඹ ඒයි. ඳද 
නිරුක්තිඹ න්න නම් අය කිඹන නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා ඥාානඹ කිඹන ඥාානනඹන් න්න ඕනන. 

(භට ැටනවන්නන ඔඵ වන්නේ නම් ඥාානඹ ඩර තිනඹන) එක්තයා භට්ටභක් තිනඹන. ඉතින් භභ 

නෑ කිඹන්නෑ, නේන්න තිනඹන නේ නනොකිඹ ඵැරි නිා කිඹන. ඒ නිා තභයි භභ නම් චන ඳද ීලර  

නිඹභ ඹථාර්ථඹ භතු යර නදන්නන. ඹථාර්ථඹ නත්රුම් න්නන ඔඹ ්රභනඹන්. ඉතින් යෙක්කු කිඹන  

අර්ථඹ නවොට ඳැවැදිලියි භතු යර දුන්නට ඳ්න. නමුත් නඳොත් ඳත්ර යෙක්කු කිඹන එට එනවභ 

අර්ථඹ ීලර නෑ. බඹ ක්ෂඹ යන. “කු” යන කිඹන්නන  ක්ඹ ය දභන. ඳවත් ය දභන. 

නින්දිත  නදඹක් ඵට ඳත් යර නි්ාය නදඹක් ඵ නත්රුම්  යර නදන. අන්න  යෙක්කු නන වැටි. 

ඉතින්  ඕට චින්න  යෙන්න  ඳට දයන හින්ද  යෙක්කු කිේට වරිඹන්නන නෑ.  යෙක්ාටනඹ යන හින්ද 

යෙක්කු  කිේට වරිඹන්නනත් නෑ. බඹ ක්ඹ ය දභන  ැඩ පිළින ට ඵැවැපු හින්ද යෙක්කු කිඹන 

කිේනොත් ැශනඳන. ඒ හිඟන්නට තිඹා නම් නරෝන එනවභ නැති ාටත් කිඹන්න ඵෑ. අන්න ඒ 

නේ නදඹක් ඔඹ තිනඹන්නන. 

ඉතින් “ඹදනිච්චං තං දුක්ං ඹං දුක්ං තදනත්ථා” දැන් ඔච්චයයි නතෝයන්න තිනඹන්නන.  ඔතන මුළු 

ධර්භඹභ දැක්, අනාථ ඵ දැක් නාථ ඵ දැක්. නභොක්ද නාථ? එනවනම් ාභ නරෝන ඵැලුත් 

තිනඹන්නන ඔඹ අනිච්ච දුක් අනත්ත නොටභයි. රඳ නරෝන ඵැලුත් අනිච්ච දුක් අනත්ත 
නොටභයි. අරඳ නරෝන ඵැලුත්  අනිච්ච දුක් අනත්ත නොටභයි.  

එනවනම් ාභ නරෝ අනාථයි. රඳ  නරෝ අනාථයි. අරඳ  නරෝ අනාථයි. සිඹළුභ නරෝ ර 

තිනඹන්නන ඔච්චයයි. සිඹළු නරෝ අනාථයි. එනවනම් නභොක්ද යන්න ඕනන? ඕ අල්රනන ඹම් 

 න්දයාඹකින් ඵැඳිර ඉන්න නම් ඔන්න ඕ අතවැයපු දාට ඒයි නාථ. අතවැරීභ නාථයි. අපිට ඕනන 

අතවැයන්න. අතවැරීභ නාථයි අතවැරීභ නත්ා!.  නනොඇල්භ නාථයි නනොඇල්භ නත්ා!. මිීලභ 

නාථයි මිීලභ නත්ා!. නිනභ නාථයි  නිනභ නත්ා!.  අන්න ඳැතුභයි ධර්භඹයි නදභ එන. ධර්භ 

ආර්ජනඹ එන. නරෝනඹ ආීලන දකින්න ඕනන. නිනන ආනිං දකින්න  ඕනන. නභන්න භාර්ඹ 

ැනඩන වැටි. දැන් අනාථඹ අනාථඹ වැටිඹට දැක්ට ඳ්න ඳව   යුතු දවභක් අපි දකින. ඳ්ා 

  යුතු දවභක්. ඳව යනටයි ඳ්ා යන කිඹන්නන. එතනොට නභොක්ද ඇසුරු  යන්න 

ඕනන? නාථත්ඹ. අතවැරීභක් ඇේද නනොඇල්භක් ඇේද මිීලභක් ඇේද ඹථානඵෝධඹ රඵාන්නාව ධර්භ 

භාර්ඹක් සිහි කිරීභක් ආර්ජනඹක් ඇේද ඒ තභයි ආල්ා දවභ. නභන්න නම් දවභ ආල්ා යමින් 

නරෝන නභච්චය ල් ත්ත අවිදයා වත දවභ ඳ්ා යමින් ටයුතු යපු ඔඹ ආල්ා ප්රල්ාඹ 

යපු ඔඹ අනාඳානනේ හිටපු එක්නනා නින් දකිනා. ඔන්න ආනාඳාන බානා. ආල්ා ප්රල්ා 
බානා. 

නන එක් යර වරි ඹයිඹැ. දැන් ආනාඳානඹ කිඹර නවෝ ආ්ා ප්ර්ා කිඹර නවෝ ඵඩ පුම්ඵර 

වකු ර වරි නානවට හු්භ අයනන ඇයර වරි ඔඹ ටි නනද? ඳව   යුතු දවභ නත්රුම් අයන් ඳව 

ය දැම්නභොත් ඒ ඇසුරු   යුතු න්නාව ධර්භඹ ඇසුරු යමින්  නින ඇසුයට ත්නතොත් එඹා නින් 

දකින්නැේද?  එතනොට නින් දකින. ඒට නවේතු තිනඹන. වැඵැයි හුභ් උඩට අයනන ඳල්  වට 

ඇරිනඹොත් නින් දකින ්රභඹ නභොක්ද ඇහුනොත් එනවභ නභොන කිඹන්නද? ඔට නභොන 

ැටවන්න ගිඹත් වරිඹන්නෑ. අන්න අපි දැන ත යුතු නේ. 

තණ්වා ඹම් තැනද උඳදින්නන නනන්නනත් එතන. ක්ඹ   යුත්නතත් එතන.  
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“චක්කු නරෝනක් ප්රිඹරඳං ාත  රඳං  එත්නත්ා තණ්වා උේඳජ්ජභානා උේඳජ්ජති එත්ත නිවීභානා 

නිවීති.” නභන්න තණ්වා උඳදින තැනක්. ඇවැ නරෝනේ ප්රිඹ ්බානඹන් යුක්තයි භධුය 
්බානඹන් යුක්තයි. ඒ තෘ්ණා එහි උඳදින. එහි ඳතින. 

“එත්ත නිරුජ්ජභානා නිරුජ්ජති” එතනභයි නිරුේධ යන්න පුළුන්. අන්න උඳන් තැනභ නිරුේධ 

යන්න ඕනන. එනවනම් ඇනවේ උඳදින තෘ්ණා ඇවැ නිා උඳදින තෘ්ණා ඇවැ මුල් යනනයි 

වටන්නන.  එතනභයි ඒ නිරුේධ යන්න ඕනන.  “රඳං නරෝන ප්රිඹරඳං ාත  රඳං  එත්නත්ා 

තණ්වා උේඳජ්ජභානා උේඳජ්ජති එත්ත නිවීභානා නිවීති.”  “නිරුජ්ජභානා නිරුජ්ජති” කිඹන්නනත් 
එතනභයි. 

නම් නිරුේධ කිරීභක් මික් ඹටඳත් කිරීභක් නනනභයි. ඹටඳත් යන්න එක් තිනඹන්න එඳැයි. 

තිනඹන එක් නොනවද?  තිනඹන කිේනොත්  ආත්භ දෘ්ටිඹනන.  නවේතුපර ක්රිඹාාරිත්ඹක් වදානන 

තිනඹන අවිදයානන්. ඔඹ ක්රිඹාාරීත්ඹ නිනයෝද යන. නයෝද කිඹන්නන යානන ඹන ඒ 

ඳ්නන්, යවුම් වන. නිනයෝද යන කිඹන්නන යවුම් වන එ නතය යන. ඇති එක් ඳ්න 

ගිනඹත් නෑ. නැති ථාකුත් නෑ. එනවනම් නිනයෝද යන කිඹන්නන නැති යන නනනභයි. නැති 

යන කිේනොත් ඇති යපු නදඹක් තිනඹන්න ඕනන. ඇත නැත කිඹන අන්ත නදක් ඒ. අන්න, නයෝද 

කිඹන එනක් අනිත් ඳැත්ත නිනයෝද. ච්රඹ නතය යන. ච්රඹක් නිා        නන. ච්රඹ නැත්තම් 
නතය නන. 

අපි ච්රඹ ක්රිඹාත්භ යනනන නභොනවොතක් ානන. අවිදයානන් යන ැඩ පිළිනර ඕනන. ඉතින් 

අපි විසින් යන ැඩ පිළින  නිා අපි දුක් විඳින මික් නන එක් යනද? නිනයෝද යන 

කිඹන්නන යවුම් වන එ නතය යන. ඊට ඳ්න ඒ යවුම් වන්නෑ.  අන්න නතය වුණා. දැන්  

ඵරන්න  ඔඹ චනන අවන වැටි. “යවුම් වන්න ගිහින් ආ නන්ද නභතන?”  අය ඳැයණි අඹ තත් 

ඵනින. “නොනවද යවුම් වන්න ගිනඹ? ගිඹාද නයෝන්නද වන්න ” අන්න අවන චනඹක්. 

නයෝන්නද. “නයෝ” කිඹන චනනන් නඳන්නන්නන, නයෝද යන. නයෝද යන්න ගිනඹොත් අන්ධ  නන. 

අවිදයා අන්ධානයට ැනටන. එනවනම් යවුම් වන්න ගිහිල්ර අන්ධ නන එක්නනා නයෝ අන්නධ 

නයෝන්නද ඹන. නයෝන්නද ඹන කිඹන චනන අඳට නින් ඳැයණි චනඹක් නේ නඳනුණට ඵරන්න 

දවම් චනඹක් තිනඹන්නන. යවුම් වන්න ගිහින් අන්ධ නන්නනඳා. නයෝන්නද  ඹන්න  එඳා. නයෝන්නද 

වන්න එඳා. අන්න චනන අර්ථඹ ආපු වැටි. අන්න නිරුක්ති. නයෝ අන්ධ, නයෝන්ද. “නයෝ”  කිඹන්නන 

ැරි යන. “නිනයෝ” කිඹන්නන ැරියන් නෑ. අපි “නිනයෝ” ඳැත්තට ඹන්න ඕනන ඒ නැති 
යන්න.  ඉතින් නම් නිනයෝද නන කිඹන්නන අන්න ඒයි. 

දැන් අපිට ආ ර්භ්ථානඹක් ඔතනභ. නභච්චය නරා අවපු එ.  

ාභ නරෝ අනාථයි, රඳ නරෝ අනාථයි, අරඳ නරෝ අනාථයි, සිඹලු නරෝ අනාථයි, අතවැරීභ 

නාථයි අතවැරීභ නත්ා!, නනොඇල්භ නාථයි නනොඇල්භ නත්ා!, මිීලභ නාථයි මිීලභ නත්ා!, නිනභ 
නාථයි නිනභ නත්ා!.  

දැන් ආල්ා දවභක් තිනඹන, අතවැරීභ නාථයි අතවැරීභ නත්ා!, නනොඇල්භ නාථයි නනොඇල්භ 
නත්ා!, මිීලභ නාථයි මිීලභ නත්ා!, නිනභ නාථයි නිනභ නත්ා!. ආල්ා දවභ 

ාභ නරෝ අනාථයි, රඳ නරෝ අනාථයි, අරඳ නරෝ අනාථයි, සිඹලු නරෝ අනාථයි ප්රල්ා දවභ. 

දැන් ඔඹ ආල්ාඹයි ප්රල්ාඹයි ඔඹ ර්භ්ථානඹ තු  තිනඹන. දැන් ඕ යනන ඹනනොට 
අනාඳානඹ සිේධ නන. 

ආනාඳානනේ ඹන නනාට අමුතුනන් නින් භ කිඹන්න නදඹක් නෑ, ධර්භනඹෝ ධර්භනඹෝ ඳත්න. 

“ධර්භනඹෝ ධර්භනඹෝ ඳත්යි, නිර්ා  ඳයනතයට ඹාභ වා ධර්භනඹෝභ ධර්භනඹෝ පුයයි.” 

නනච්තනායණිඹ සත්රනඹ නවොට වි්තය යර තිනඹන අමුතුනන් යන්න නදඹක් අපිට නෑ කිඹර. 

නම් නඵෝධි ඳාර්ල්වි ධර්භඹන්නන් භතු නරා එන එක්. ඉතින් මුර වරිනම් අ භතුනන. (ෑභ 

චිත්තක්ණඹක් ඳාාභ ධර්භතා භතුනන) අන්න ඒයි කිඹන්නන. දැන් එ චිත්තක්ණඹක් තු  

ඳටිච්ච මුේඳාද ච්ර දාඹක් ැඩ යන ඵ නඳන්නපු තැනක් අනේ ධර්භනේ තිනඹන. දැන් අපිට 
ඳටිච්ච මුේඳාදඹ  නතෝයන්න පුළුන්ද එනවභ නල්සිනඹන්? 
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එ චිත්තක්ණඹක් ඳටන් ත්ත තැන උත්ඳාද නරා ් ති නරා බං කිඹන අ්ථා තුනට ඹන්න  

ඉ්නල්ර, ් ති ම්පර්ණ නනනොට, වතය ආායඹකින් ැඩ යන ඳටිච්ච මුේඳාද ච්ර වතයක් 

ක්රිඹාත්භ නන. දැන් විබංප්රයණනඹ ප්රතයාාය විබං කිඹන නොටක් තිනඹන. ඒ නොටන 

තිනඹන ම්පර්ණනඹන්භ ක්රිඹාත්භ නන වැටි. නම් අති සක්භ විදයාක්, අයෙධර්භඹ අවක් යර 

ධර්භනේ ඹටඳත් වුණ තැන් නොඩනඟන්න විදිවක් නෑ. ඒ විනලේඥා ධර්භඹක්. වත්තවභ ඇයන්න 
තිනඹන්නන එතනින්. 

දැන් අපි ආඹතන කිඹන්නන නභොනද අවපුවභ, සත්ර පිටඹ ඵරානන ගිඹවභ කිසි තැන, අඩුානන 

අටුාත් විග්රව යර නෑ ආඹතන නභොනද කිඹර. ඇ, න, දි නාඹ, ලරීයඹ, භන  ශාඹතන 

වැටිඹට නඳන්නන. ඇ, න, දි, නාඹ, ලරීයඹ, භන  කිඹන ඒට ශාඹතන කිඹන. දැන් අපි 

අවන බුදුයජා න් වන්නේ ශාඹතන නිනයෝද ශා ද නැේද කිඹර. “අවිදයාඹත්   අනේවියා 

නිනයෝදා ංාය නිනයෝනදෝ, ංාය නිනයෝදා විඤ්ඤාණ නිනයෝනදෝ, විඤ්ඤාණ නිනයෝදා නාභ රඳ  

නිනයෝනදෝ, නාභ රඳ  නිනයෝදා, ශාඹතන නිනයෝනදෝ ” උන්වන්නේ අවිදයා නලේඹක් නැතු 

වියානඹන් නිනයෝදඹට ඳත්යපු උත්තභනඹක්ද නැේද කිඹර අවපුවභ නෑ කිඹන්නද? අවිදයා 

නලේඹක් නැතු වියානඹන් නිනයෝදඹට ඳත් යර තභයි ශාඹතන නිනයෝද යර තිනඹන්නන. 

ශාඹතන කිඹන්නන ඇ න දි නාඹ  ලරීයඹ භන නම්, ඇ න දි නාඹ ලරීයඹ භන ශාඹතන 

නම්, නරොේතුයා බුදුයජා න් වන්නේට බුදු වුණාට ඳ්න වතලි් ඳ ්අවුරුේදක්  ඇ න දි නාඹ 
ලරීයඹ භන තිබු   නැේද? ඇහුනොත් නභොක් කිඹන්නද? 

සත්ර පිටනඹන් විතයක් නතෝයන්න ගිනඹොත් අයෙධර්භඹ අවක් යර නොනවොභද ඕ නතෝයන්නන? ඕ 

නතෝයන්න එක් සත්ර පිටනඹ නෑ. ඕ තිනඹන විබංප්රයණනඹ. “චක්කු චක්ාඹතන නේද? 

චක්ාඹතන චක්කු නේද ” ප්රල්න නදක් අවර උත්තනර් නදන. “චක්කු චක්කු නේ චක්ාඹතන 

නනොනේ, චක්ාඹතන චක්ාඹතන නේ චක්කු නනොනේ.” නොච්චය ර්නට නතෝයර තිනඹනද? දැන් 
නොනවොභද අයෙධර්භඹ අවක් යර යේදපු එ  නතෝයන්නන?  

දැන් ඕ නතෝයන්න භභ වි්තයඹක් කිඹන්නම්. ආඹතන නතෝයන්න ඉ්නල්ර අපි නභනවභ දකින්න 

ඕනන. නම් අනේ ඳැරැ නනො චනඹක් කිඹන නන්ද නම් ලරීයඹට ලරීය කඩු කිඹර? නම් ලරීය කඩු, 

ප  ච්න්ධ කඩු. නභනවභ ථාක් කිඹනනන. නම් අද නනන් එන අනේ ඳැරැ නන් 

අතනය. ඔන්න ඕ නවො උඳභාක්. අනේ  ඟ ඉ්ය තිබුණා නවශ අටුා. නවශ අටුා ර තිබිච්ච අද 

නෑ, නවශ අටුා ඳත්ඉරුක්ත් නෑ අද. ඔක්නොභ විනාල යර. ඳ්න ලිඹාත්ත බුේධනකෝ 
ආචාරීන්න අටුා මුල් යත්ත අටුා තභයි දැන් තිනඹන්නන. ඒ තභයි අද ඕ ැහිර තිනඹන්නන. 

 කඩු කිඹන චනන වරි ැදත් නදඹක් නම් ආඹතන වැදුණ වැටි නඳන්නන්න. චක්කු චක්ාඹතන 

නනොනන ඵ නඳන්නන්න නවොභ නදඹක්. දැන් නභනවභ නදඹක් හිතර ඵරමු. අපි නඩන් කඩුක් 

අයන් එන. දැන් නම් නභොක්ද ඇහුවභ, කඩුක්. භයිනනක් දැම්නභොත් දැන් නභොක්ද? භයින් 

කඩුක්. භයින අවක් ය  දැම්භ ගියනක්, කඩු එනවම්භයි. දැන් ගියා කඩු. ඒ අවක් ය  දැම්භ 

වා ඳැටිනඹක්. දැන් වා කඩු. දැම්භ ඵලු ඳැටිනඹක්. දැන් ඵලු කඩු. කඩු එනවම්භයි. දාපු දාපු තා 

අනු ඒ කඩුට නභක් කිේ. වැඵැයි කඩු නන්     නෑ. ඇතුශට දාර තිබිච්ච තා විතයයි එළිඹට 
ත්නත. 

දැන් ත එක් ම්මුනො. නම් ්ථානඹ දැන් අපි හිතමුනො ෘවඹක් කිඹර. දැන් ඳශු වදය ැඩ 

පිළිනරක් නම්න යනන ඹන ඇවිදිල්ර. දැන් නම් නභොන ආඹතනඹද? ඳශ වදය ආඹතනඹ. 

නේ එනවම්භයි. ටි ාරඹකින් නම් අයින් යර ග්රාමීඹ ඵැංකුක් පිහිනටේ. දැන් නම් ඵැංකු 

ආඹතනඹ. නේ එනවම්භයි. එනවනම් ආඹතනඹ නන් වු   ඒ ඇතු   යපු  ැඩ පිළිනශ නිා 

මික් ඵාහිරින් තිබිච්ච අය කඩු නිා නනනභයි. නභන්න නම් නේ ඇවැ කඩුක්. නම් “ශුනය ග්රාභ 

නමුදු නේ” නභනේ නඳන්නර තිනඹන. නම් කඩු. නම් කඩු  තිනඹන. නම් ගුවා. ප්රාද රඳඹ  

නම් ඇවැත් එක්ර ම්ඵන්ධයි. ජීත් නරා ඉන්න නනාන චක්කු ප්රාදඹයි ඇවැයි ඔක්නොභ අතනය 
ම්ඵන්ධඹක් තිනඹන. එතනොට නම් කඩු විතයයි. 
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දැන් නම්ට ඵැරිනරා වරි අපි ාභ දෘ්ටිනඹන් ාභ වත වැඟීභකින් ාභනඹෝ ඇසුරු යන්න  

ඳටන් ත්නතොත් නම් ාභ ්තන්න ාභ දර්ලනඹන්ට ආඹතනඹක් යත්ත නන. ඒ නම් 

ඇතු   තිඹනන් ාභඹන්ට ආඹතනඹක්. නභන්න ආඹතන වැනදන වැටි. නම් න තුළින් ාභ වඬ 

අවන්න ැභති නම්, ඒ තාක් ල් න්ීල අවන් ඉන්න. න ාභඹන්  ඇතුශට දාන එක් යත්ත. 

අන්න  ආඹතනඹක් යත්ත. අන්න නෝත ආඹතනඹක් නච්ච වැටි. චක් ආඹතනඹක් නච්ච වැටි. 

එනවනම් ඹම් ද යාක්ඹ නම් ේනේක්ඹ නම් නභෝවක්ඹ නම් ආඹතන ඉයයි, කඩු ටි 

තිනඹන. එනවනම් නම්ට ලරීය කඩු කිේ. අන්න ආඹතන නැති නච්ච වැටි, ශාඹතන නිනයෝද 

නච්ච වැටි. දැන් බුදුයජා න් වන්නේට ශාඹතන නිනයෝදයි කඩු තිනඹන. එනවනම් නඳනීභ 

නනනභයි නම් කිඹන්නන. නඳනීභට ඵැඳුණු  න්දයාඹක් ඇේද,  ඒනන් තභයි නම් ඇතු   

ඳත්න්නන.  න්දයාඹ නිනයෝද යන්න කිේ. නඳනීභ නිනයෝද යන්නෑ. ඇහීභ නිනයෝද යන්නෑ. 

ඇනවන නේන. එනවනම් ංාය නිනයෝද යන්න ඕන ඔතනින්. එතනොට ංාය නිනයෝද 

යනනොට අවිදයා ප්රතයනඹන් වට න්න ඹම් ැඩ පිළිනශක් ඇේද, ඒ නිනයෝදයි. ඒත් එක් තභයි 
ආඹතන වැනදන්නන. අන්න,  න්දයාඹ වැනදන්නන එතන. 

ඉතින් නොයි තයම් සියුම් තැන් ඳැටලිරාද තිනඹන්නන? ඒයි කිඹන්නන අයෙධර්භනේ ැදත් වරිඹ 

අසීමිතයි කිඹර. ඒ ටි අයින් ය  නම් ධර්භඹ නතෝයන්න ගිනඹොත් එනවභ පි්සු වැනදන. අයෙධර්භඹ 

අතයලයයි. නැතු නොනවොභද ධර්භඹ නතෝයන්නන? දැන් භවය අඹ අවන අයෙධර්භ ඹට ඉ්නල්ර 
නින් දැක්න නැේද කිඹර. දැක්. දැන් නභනවභ හිතන්නනො. 

වදයයනඹක් ඉන්න. ාභානය වදයයඹට නදන උන්නපු විදයා අනු නභන්න නම් නඳති 

ර්ඹ නභන්න නම් නයෝඹට කිඹර. නම් නයෝ රක්ණ නඳන්න්නන නභනවභයි කිඹර වදයයඹට 

උන්නන. නඳත්ත නභක් වර නඳත්නත වැඩ රු  කිඹර නඳත්ත නඳන්නර නභන්න නම් නඳත්ත 

තභයි නම්ට නදන්නන කිඹර වදයයඹට කිඹා නදන. දැන් නවොයි එ භාන ර්ණ ඇති, භාන 

වැඩ ඇති, භාන ඵය ඇති ඹම්කිසි නඳති ර් කීඳඹක් වදර තිබුණ නම් එ නේ නරඩ රට, අය 

ඳැට් එනක් වර ඔක්නොභ ය  විනලේඥා නඳති නි්ඳාදනාායනඹන් වදර එන අය නේ. ඉතින් 

අය නඩොක්ටර් නභොද යන්නන,  නඵොතල් ර දාර තිඹාත්ත, නැත්නම් නභොනනඹ වරි දාර 
තිඹාත්ත.  

දැන් නරනඩ් ඵරර ඔඹ තිනඹන නඳත්ත ඵැලු. ඵරර ඒනන් නඳත්තක් දුන්න. ඵශනරක් වරි නභොනක් 

වරි ඳැනර දඩිබිඩි ාර  නම් නඳය . දැන් නඳති ටි රම්       එනවභ නදෝතය අනාථයි. ඇයි 

නදෝතය වැඩරු  දකින ර්ණඹ දකින ප්රභාණඹ දකින. නම් නඳති එ ජාතිනඹ නදක් එනවභ 

තිබුණ නම් නභතන, නදෝතයට පු න්ද රම් ඇයන්න? දැන් නදෝතයට නඳතිලින් නබ්ත් නදන්න 

විදිවක් නෑ නඳත්ත යදින්න පු න්.  දැන් ඔඹ නරාට නභොද යන්නන විනලේඥා නදෝතය  ඟට 

නනිඹන්න ඕනන නම් ඇයන්න. එනවනම් විනලේඥාඹට නනිච්චට ඳ්න ඳර්නේණට දාර ඵරන. 

යාඹන ඳරීක්නණ් ඊට ඩා අති සියුම් එක්. ඒනන් නතෝයන නභන්න නම් අවල් නඳති ටි 

නභන්න නම් ටියි, නභන්න නම් අවල් නඳති ටි කිඹන්නන නම් ටියි කිඹර.  නතෝයර දුන්නයින් 
ඳ්න අන්න දැන් ආනඹ ැයඹක් වදයයඹට පුළුන් නබ්ත් ීලර නරනඩ් නවො යන්න. 

දැන් නඳති ් යන නිර්භා  ත්භ අ්ථා නේ තභයි විනලේඥා ධර්භඹ නවත් අයෙධර්භඹ. ඒ 

නේ ඖධඹ ලනඹන් තිනඹන්නන ධර්භඹ නම්, සත්ර පිටඹ නම්, සත්ර පිටනේ ඖධඹ යේදපු දාට 

ඔඹ ඵශල්ලු ඳැනර හිටන් අය නඳති රම්    ාන. අදත් ඕ නරා තිනඹන්නන. එ එක්නනා 

තභන්න භත ලිඹර. අන්න දැන් ඉතින් රම් වුණාට ඳ්න ඇයන්නන නභොනන්ද? අයෙධර්භඹට 

දාර සුේද යර න්න ඕනන. අන්න නරා තිනඹන එ. 

විබංප්රයණනඹ අනාඳාන විබංඹ කිඹර එක් තිනඹන. අන්න ැදත්භ තැනක්. දැන් අපිට 

ආනාඳානඹ විග්රව යන්න ගිහිල්ර කිඹන “ණන, අනුපුබ්ඵංජන, ටුඳන, ටඳන”  ථ්ාන වතයක් ැන 

කිඹන. ආල්ා ප්රල්ා ණන් යන්න කිඹන නානවේ අ වරි නතොල් නඳො නට් වරි හිත තිඹානන. 

ඉතින් එයි නදයි කිඹර නානේ ඔඹ ආල්ා ප්රල්ා ණන් යර එනක් ඉන් ඳවට  න. ඳනවේ 

ඉර වඹ වත අට නභඹ ඔනවොභ කිඹර හිටන් ැණර දවනඹන් ආ යි ැයඹක් අනුනරෝභ ප්රතිනරෝභ 
ලනඹන් ඹන. දැන් නභනවභ කිඹා ීලර තිනඹන විසුේධි භාර්නඹ.  
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ණන කිඹන්නන හුභ්  න්නනෝනන, අනුපුබ්ඵංජන කිඹන්නන එ නද තුන වතය ඳව, එ නද 
තුන වතය ඳව වඹ වත කිඹර දවඹට එනන් ැණර අනුනරෝභ ප්රතිනරෝභ ලනඹන් ආඳහු  න එ.  

ටුඳන කිඹනනොට කිඹන නානව අ වරි නතොල් නඳොනට් වරි හු්භ දින තැන හිත තිඹා ඉන්න. ටඳන 

කිඹන එතනින්භ හිත නන් යන්න එඳා පිහිටානන එතනභ හිත තිඹා ඉන්න. ඔන්න ණන් වතය 
කිඹ ර ීලර තිනඹන. 

 “ණන, අනුපුබ්ඵංජන, ටුඳන, ටඳන” කිඹන වතය, විසුේධි භාර්නඹ ආනාඳානඹ විග්රව යන්න 

ගිහිල්ර කිඹා තිඹන්නන ඔනවොභ. දැන් අපි ඕ ය ය ඉන්න කිඹමුනො. නවොයි ආනාඳාන විබංඹ 

කිඹන්නන ත්රිපිටඹට අයිති නම් අයෙධර්භ පිටඹට අයිති විබංප්රයණනඹ තිනඹන ආනාඳාන විබංඹ. 

ආනාඳාන විබංනඹත් තිනඹන “ණන, අනුපුබ්ඵංජන, ටුඳන, ටඳන” කිඹන චන වතය. වැඵැයි ඒ න 

නොනවොභද තිනඹන්නන? නම් ප්රථභ ධයානඹයි නම් ේවිතීඹ ධයානඹයි නම් තෘතීඹ ධයානඹයි නම් චතුර්ථ 

ධයානඹයි කිඹර ණනින් නත්රුම් න්න. අන්න ණන. අනුපර් භදින්න. ප්රථභ ධයානඹට භ 

ැදිර ඊ ඟට ේවිතීඹ ධයානඹට ඊ ඟට තෘතීඹ ධයානඹට ඊ ඟට චතුර්ථ ධයානඹට, නම් පුරුදු 

යන්න. අන්න අනුපුබ්ඵංජන. ටුඳන, පිහිටන්න එකින් එට. ප්රථභ ධයානඹ අධි්ඨාන යන්න, 

ේවිතීඹ ධයානඹයි නම්. එකින් එට පිහිට පිහිට ඹන්න. ටඳන, ඕන නරාක් පිහිටර ඉන්න පුරුදු 

යන්න. ඔන්න ශීෘත බාඹ. ධයාන වතය ශී යන වැටි නම් නඳන්නර තිනඹන්නන. 

එතනොට විබංප්රයණනඹ, ත්රිපිටනඹ භවයවතන් වන්නේර ලිඹපු එනක් ණන අනුපුබ්ඵංජන ටුඳන 

ටඳන ඔච්චය ඳැවැදිලි නඳන්නර තිනඹේදි, විසුේධි භාර්නඹ නානවන් හු්භ  න්නයි, එ නද තුන 

වතය ඳව කිඹර  න්නයි, නානව ඹට වරි නතොල් නඳොනට් වරි හු්භ තිඹාන්නයි, එතනභ හිත පිහිටුා 

ඉන්නයි කිඹර කිඹන. දැන් නභොක්ද ඉතින් ඹථාර්ථඹ? දැන් ඉතින් නභතන නවොට ඳැවැදිලි 

නේන්නැේද අමුත්තක්? ඔඹ විබංප්රයණඹ නනොඵැල නනනක්ද විසුේධි භාර්ඹ ලිඹර තිනඹන්නන? 

ඒාන්තනඹන් දැක් නනනක්නන. එනවනම් නම්ච්චය නම් අපිට ඵැල ඵැල්භට නත්නයන නම්, නම් 

දැක් නනනක් නොනවොභද නභනවභ එක් නභනතන් ට  ඳැටනරේන, නභනතන් ට ැශනඳේන? නම් 

හු්භට ඈඳුන නභොන නවේතුනන්ද? එනවනම් නභතන නවොට ඳැවැදිලි නේන නන්ද නම් නින් 

දකින්න තිනඹන ආර්ඹ භාර්ඹ ආනාඳාන තිඹ ඳැටනරන්න නම් නොතර තිනඹන වැටි. නන් යර 
තිනඹන වැටි. නවොට ඳැවැදිලියිනන. 

“බුදු ඳනේ බුදු භව යවත් ැනි භවා ප්රාඥාඹන්ට ආනාඳාන තිඹ ත්ප්රාඹ නේ. නභෝව චරිතඹාට 

ආනාඳානඹන් නනොකිඹමි.” බුදුයජා න් වන්නේ භජ්ජිභ නිානඹ නේලනා යරත් තිනඹන. විසුේධි 

භාර්නේ කිඹන “ආනාඳාන තිඹ නභෝව චරිතඹාට ත්ප්රාඹ නේ”  දැන් නෝ ැශපීභ? ඉතින් නොනවද 

වරිඹන්නන? ධර්භඹට ැශපිර නෑ. නොතැනද ැශපීභ. අන්න විසුේධි භාර්නඹ එනවභ කිඹන. 

බුදුයජා න් වන්නේන ආනාඳාන තිඹ නභොක්ද? ඒ දකින්නෑ. (ඉතින් ්ාමීන් වන් අනේ අඹට 

ැයදිර තිනඹන්නන සිේපි  ළිසිඹිඹාඳත් අරිවතුන් වන්නේර ලිඹපු එ කිඹන්නන නෑ) අන්න ඒයි 
කිඹන්නන. 

සිේපිළිසිඹිඹාඳත් අරිවතුන් වන්නේරානේ ඵණ, අයෙධර්භඹ ඳ්න වදාත්ත එක් කිඹර දාන 

ඳැත්තට. අය විසුේධි භාර්ඹ අය නම් කිඹන එ මුදුන් භල් ඩක් කිඹර, වරි එක් කිඹර දයා 

න්න. දැන් නොතැනද ඉන්නන? ාට කිඹන්නද නම්. (බුේධනකෝ වාමුදුරුන්ට නෝාන් පරඹත් 

නෑ) දැන් බුේධනකෝ වාමුදුරුනො කිඹන්නන, ඕන්න අපි නුණින් නභනනහි යපු නැති අඩුඳාඩු. අඩු 

ානන නම් අනේ ඉතිවා තාත් ඵැලු නම් ැදත් නදඹක් දකින්න පුළුන්. ඔඹ භවා විවායඹට 

ඇවිදිල්ර හිටන් නථේයාීල ඳයපුයත් එක් ම්ඵන්ධ වු  වැටිඹට අපි හිතා ඉන්න බුේධනකෝ 

වාමුදුරුනො ැන. නථේයාීල ඳයපුයත් එක් භවා විවායනඹ ම්ඵන්ධඹ තිබු    හ   හ ර       

 ර      ර     .  හ   හ ර        ර    ට          හ   හ ර    ට       

 හ      ,    ර    පර ර                   . දින වතක් නඳොත්ගුල් ගිනිත්තයි කිඹර භවා 

ංලනඹ විග්රව නන නම් භවා විවායනඹ තිබිච්ච නඳොත් ඳත්. එනවනම් එතනොට නඳොත්ගුල් ගිනින්න 

දින වතක් ති්න, ත්රිපිටඹ ග්රන්ථාරඪ යන්න ලින් තිබිර නැේද අනේ නඳොත්ඳත්? නභොනද 
ගිනිත්නත? අබඹගිරි විවායඹයි භවා විවායඹයි නදනක්       නියි ඔඹ ප්රල්නන භතු    . 
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ඊට ඳ්න නම් භවා විවායඹ ගිනිඵත් යපුවභ අබඹගිරි ාසී යාජ ඳාක්ෂියි. යාජය තනතුරු දයානන 
යාජය තානාන්තය දයානන මිනි්සුන්න හිත දිනාන්න ්රභ වදානන හිටපු පිරික්. 

ඔඹ පිරිනනුත් නොටක්     නරා දක්ෂිණගිරි කිඹන විවායඹට ගිඹා. එ ාරි කිඹන යෙක්ෂුක් 

දක්ෂිණගිරි කිඹන විවායනඹ ඳදිංචි නරා එතන වදාත්ත තභන්න නෝර පිරික්. අය භවා විවායඹ 

ගිනිඵත් යපුවභ නඵෞේධනඹො නෝඳ නරා ැරැල්රක් ඇති වුණා. යජ්ජුරුනො ඒට ඵඹ නරා හිටන් 

නඳොනයොන්දු වුණා භවා විවායඹ තිබුණ වැටිඹටභ වදර නදන කිඹර. භවා විවායඹ විනා  යර ඔතන 

උඳු ැපිරු කිඹර තිනඹන බිභ වාර. එතන තිබිච්ච වැටිඹට වදර බාය දුන්නන ාටද? අය දක්ෂිණගිරි 

විවායඹට ගිඹ අය ාරි ඳයම්ඳයාට. දැන් ඊට ඳ්න අළුත් භවා විවායනඹ වුද ඉන්නන? 

අබඹගිරිනඹන්   ද නරා දක්ෂිණගිරි විවායඹට ගිහිල්ර ඒනන් ආපු නොට භවා විවායනඹ දැන් 

ඉන්නන. අන්න එනතන් ට තභයි ආන බුේධනකෝ වාමුදුරුනො. බුේධනකෝ වාමුදුරුනො ඇවිදිල්ර 

තිනඹන්නන නථේයාීල ඳයපුයක්  ඟටද? ඉතින් ඔනතන්දි නොනවොභද ඇත්තක් ලිඹනන්නන? 

ඒනොල්රන්ට ඕනභ තිනඹන්නන රාබ කීර්ති ප්රලංා රඵානන ආර්ඹ භාර්ඹ පිරිවර දාර, මිනි්සු 

අතය නභ තිඹානන තභන්න ැනඩ් යන්න. ඉතින් ඕනන නරා තිනඹන්නන. ඉතින් නොනවොභද 
අටුා න ප්රල්නන අපි වරිඹට න්නන? අටුාන නොනවොභද විග්රව නරා තිනඹන්නන? 

ඉතින් නඳ  දවභ වරි. නභොද? භාතනල් අළුවිවානයට ආදිඹට ගිහිල්ර හිටන් උන්වන්නේරා වැභතැනභ 

නම් ත්රිපිට නඳොත් ලිඹර වංර තිබ්ඵ. තිබ්ඵ නිා ත්රිපිටඹ වැඟවිරා ත්රිපිට ාය ටි භතුනරා 

ආ. අටුා ලිඹන්න ගිඹාට ඳ්න තභන්ට ඕන අටුා ලිේ. ඊට ඳ්න අටුානන් අපිට නවොඹාන්න 

ඵෑ ත්රිපිටනඹ අර්ථඹ නභොක්ද කිඹර. අර්නථ ැහුණ. (සිේපිළිසිඹිඹා නැති එ) අන්න ඒයි 

කිඹන්නන. ඒ හිටිඹනම් නඳ  දවභ නවොටභ ඇති. (යවතන් වන්නේරා ලිඹපු එනත් අර්ථ, නිරුක්ති 

ලින් න්න ඵෑ.) අන්න න්න ඵෑනන. ඒයි. අර්ථ ධර්භ නිරුක්ති ඳටිබාන රැබුණ නම් අය ධර්භඹ 

ඵරනනොට ර්නට නේන්න ඳටන් න්න නභන්න නිඹභ දවම් අර්ථඹ. නභන්න යේදර තිනඹන එ. 

නම්ට නවේතු නභන්න. ඔඹ නදභ කිඹතවැකි. නභන්න නම් නවේතුනන් නම් ැයදිර. නම් නවේතුනන් 
නම් වරි. විග්රව යන්න පුළුන්. 

දැන් ඉතින් ඔඹ ටි නඳන්නනනොට “චත්තානයෝ අ්ානෝ අධිනතෝ නවෝතී” කිඹර තය 

ආල්ාඹක් රඵන කිඹර ාරාභ සත්රනඹ අට නඳන්නර තිඹන. වය ඳවක් බඹ ඳවක් දුරු ශ 

ආර්ඹ ශ්රාඹා ඉවාත්භනේභ ආල්ා වතයක් රඵයි. “චත්තානයෝ අ්ානෝ අධිනතෝ නවෝතී” අන්න 

අ්ානෝ කිඹන චනඹ ඳැවැදිලි තිනඹන තැනක්. “නතෝා අ්ති” හුභ් න්න නනනභයි 

කිේන. අන්න ආල්ාඹ න්න කිේන අන්න එතන තිනඹන ආල්ාඹ. නභොක්ද? අ්ැසිලි වතයක් 

රඵන. ැනසීම් වතයක් රඵන. නභොද, ඹථාර්ථඹ දැනත්ත ඒ ආර්ඹ ශ්රාඹ ඒ තභන් විසින් 

එනතන්ට ඳත්නනනොට ඳාඳඹ අත්ඇරිර ඹන එඹානන්. නභොක් නිාද? නම් නරෝඹාට වයඹ 

ඇති යන ඵඹ ඇති යන ඹම් ඳංච දු්චරිත එඹානන් නනයන්නැතු ඹන. එතනොට අන්න ඒ 

නරාන නභොද නන්නන? ඔන්න ඔඹ කිඹන ටි නැති නරා ඹන්නන ානත් දෘ්ටි රට 

අහුනරා නනනභයි. වුරුත් කිඹන ඳද අවර නනනභයි.   යද යද වැටිඹට දැර දු්චරිතඹ දු්චරිතඹ 

වැටිඹට නනොටයුත්තක් වැටිඹට දැරයි ඳව ය දභන්නන.ධර්භානඵෝධනේීල. ඒ ානර එ එ භත 

තිබුණා. එ එ අඹ, අනය ඳරි්ාජනඹො ඇවිල්ර හිටන් එ එ නේලනා යර ඹන. “ඳයනරොක් 

තිනඹන. යන රද පින් ඳේ ර විඳා ඳර නදන.” එ ට්ටිඹක් ඉතින් නභනවභ නේලනා යන. 

“ඒ නිා ඳේ යන්න එනවභ එඳා”  එනවභත් කිඹන. නෝාන් පුේරඹට නැත්නම් නම් ආර්ඹ 

ශ්රාඹට ඒනොල්රන්න ඵණ අවර ඳේ නනොය ඉන්න ඕන භක් නෑ. නභොද  “යද යද වැටිඹට 

දැර, දු්චරිතඹ දු්චරිතඹ වැටිඹට දැර භභ නම් අත්ඇයර ඉන්නන. භට ඳයනරොක් තිබුණත් එයි 

නැතත් එයි. පින් ඳේ තිබුණත් එයි නැතත් එයි.  ඒ නිා භට නම් අත් අරින්න ඕන භක් නෑ 
ඔඹාරෑ කීභ අවර”  අන්න එතන ඳශනනි ආල්ාඹ රඵර තිනඹන. 

නඳරක් අඹ කිඹන  “ඳයනරොකුත් නෑ යන රද පින් ඳේ ර විඳාඹකුත් නෑ”  “භනඹ නභොද? භභ 

ඳේ නනොය ඉන්නන ඳයනරොක් නැති හින්දත් පින් ඳේ රට විඳා නැති හින්දත් නනනභයි නම් 

ැයදි ඵ භට නේන හින්ද.   නම් දු්චරිත ඵ නේන හින්ද, නනොට යුතු ඵ නේන හින්ද, අැඩ ඵ 
නේන හින්ද”  අන්න නදනනි ආල්ාඹත් රඵන. 
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යන්නාටයි නම් ඳේ සිේද නන්නන කිඹර ත ට්ටිඹක් කිඹන. ඳේ යපු නනාට ඳේ. “භනඹ 

නභොද? නොනවොභ වරි භක්නෑ ඳේ යන නනාට ඳේ වුණත් ඳේ නනොයන නනාට ඳේ වුණත් භට 

ප්රල්නඹක් නෑ. භභ එනවභ නිා ඳේ නනොය ඉන්න නනනභයි. ඒ නිා ඔඹනොල්රන්න ඵණක් භට 
අවර අමුතුනන් දයාන්න එක් නෑ”  අන්න තුන්නනි ආල්ාඹත් රඵන. 

“යන්නාට ඳේ සිදු නනොනේ නම් ” “ඉතින් භනඹ නභොද? භභ නභනරොත් ඳයනරොත් ැනසිල්නර 

ඉන්නනන. නභොද භභ ඒ නිාත් ඳේ සිේද නන්නැති හින්දත් ඳේ නනොය ඉන්න නනනභයි. 

එනවභ ප්රල්නඹක් නෑ. නම් යද යද වැටිඹට භට නේන”  නභන්න නම් ආායනඹන් ආල්ා වතයක් 

නභනරොීලභ රඵන කිඹර නඳන්නන. නභන්න ආල්ා. නභන්න “චත්තානයෝ අ්ානෝ අධිනතෝ 
නවෝතී”  නභන්න අධිත යන එ. 

ආල්ා සත්රඹ කිඹර සත්රඹක් තිනඹන. අ්ා සත්රඹ ව ඳයභ්ා සත්රඹ. “්ඳර්ල ආඹතන වඹ 

පිළිඵ උදඹංභ අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ තතු නේ දකීද එල්හි ආල්ානඹෝ පර්ණඹ”  

නභන්න පර්ණ යන ආල්ාඹක් නම් ලානනඹ තිනඹන්නන. අයන්න එක් නනනභයි. අයනන ඳව 

යන එක් නනනභයි. පර්ණ යන එක්. චක්කු ං්ඳර්ල ආඹතනඹ, නෝත ං්ඳර්ල ආඹතනඹ, 

කාන ං්ඳර්ල ආඹතනඹ, ජිේවා ං්ඳර්ල ආඹතනඹ, ාඹ ං්ඳර්ල ආඹතනඹ, භනනෝ ං්ඳර්ල 

ආඹතනඹ කිඹන නභන්න නම් වඹ පිළිඵ උදඹංභ අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ තතු නේ දකීද 

එල්හි ආල්ානඹෝ පර්ණඹ. නභන්න පර්ණ යන ආල්ාඹ තිනඹන තැනක්. නභන්න “නතෝා 

අ්ති” සිහිනඹන් අයන්න කිේ එ. 

නභොනද පර්ණ යන්න ආල්ා? අන්න චක්කු ං්ඳර්ලනඹෝ අපි දකින්න ඕන. නම් ඇනවන් න්න  

්ඳර්ලඹක් තිනඹන ං්ඳර්ලඹක් තිනඹන. ්ඳර්ල ං්ඳර්ලඹක් නන්නන කුභක් නිාද? ්ඳර්ල යර 

නතය යන්න ඵෑ ං්ඳර්ල කිඹන්නන ඒත් එක් අපි එතු නන. නභොක් නිාද? අවිදයා 

තෘ්ණා නිා. අන්න ආඹතනඹක් වැනදන වැටි. නෝත ං්ඳර්ල, කාන ංඳ්ර්ල නම් වැනදන්නන 

එනවභයි. අවිදයාත් තෘ්ණාත් එක් එතු නරා  ඒ කිඹන්නන ආත්භ දෘ්ඨිනඹන් අයත්තට ඳ්න 

අපිට ං්ඳර්ල නොඩනැනන. නභන්න නම් ආඹතන වඹ පිළිඵ උදඹංභඹ දකින්න ඕනන. 
        දකින්න ඕනන. 

දැන් ඕට අ්ටංභ කිඹර නතෝයන්න ඹන. වටැනීභ       කිඹර. උදඹංභඹ කිඹන්නන උදා 

නන වැටි. අත්  භඹ කිඹන්නන උදා නච්ච එනක් ඳැැත්භ නේන වැටි. ආ්ාදඹ කිඹන්නන ඒනන් 

රඵන ආ්ාදඹ. ඒන අන්තිභට රැනඵන ැවැරී ඹන ආායනඹන් ආීලන දකින්න ඕනන. ඊශඟට 

නි්යණ, එතනොට ඒ ඉය නන වැටි. ටයුතු ක්රිඹා යර ඉයයි. ඇවැ න දි නාඹ ලරීයඹ භන 

කිඹන නම්ටත් ඒ ානභ රඳ ලබ්ද න්ධ ය නඳොට්ඨබ්ඵ ධර්භ කිඹන නම් සිඹළුභ නේත් උදඹංභ 

අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ කිඹන ක්රිඹා රාඳ ම්පිණ්ඩනඹක් තුශ සිේද නන ක්රිඹාදාභ 
තභයි. නම් නරෝන වැභ නදඹක්භ එනවභයි. 

ඇවැ න දි නාඹ ලරීයඹ ඵැලුත්, රඳ ලබ්ද න්ධ ය ්ඳර්ල ැන ඵැලුත්, අබයන්තය ඵාහිය 

නොනවේ ඵැලුත් ඹභක් නිර්භාණඹ නන්නන උදඹංභනඹන්. උදා වුණා. උදා නච්ච එ උදානන 

භට්ටභක් තිනඹන. ඒ භට්ටභට ආ. අත්  භඹට ආ. ඊට ඳ්න, ඒ ආ්ාද නදන ාරඹක් ආ. 

ඊට ඳ්න ඒ ානර නවී ගිහින් ආීලන ානරට ආ. ඊට ඳ්න ැනසිර ගිඹා. නභන්න නම් 

ක්රිඹාලිඹයි නම් නරෝන තිනඹන්නන කිඹර වරිඹට දැක් දාට ආල්ා පර්ණයි. ඇසුරු ශ යුත්ත 
ඔච්චයයි. දවම් ඇසුරු යනා ඔනතන්ට එන්න. 

ශභනඹක් පිළිසි ත්ත නැත්නම් ඵඩට ආ. එතන ඳටන් නන ශභඹ ැනඩන්න ඳටන් ත්ත. උදඹංභ 

වුණා. දැන් ශභඹා බිහි වුණා. බිහි වුණාට ඳ්න අවුරුදු දාඹක් විතය ඹනන් උදඹංභ අථ්ා, 

නැ ර එන. නැ ර ඇවිදින් අවුරුදු දාඹක් දාවතක් ගිඹාට ඳ්න නභෝයන මික් උ ඹන්නන නෑ. 

නභෝයන කිඹන. ඇඟ ැඩිර ඉයයි. අන්න අත්  භඹට ආ. දැන් ඉතින් ආ්ාද, තරුණඹා, 

තරුණිඹ. ආ්ාද නවොඹානන ඹන. ආ්ාද ාරඹ. ඒ අථ්ා ඉක්භ ගිඹා. භැදි ඹට ආ. ආීලන 

ානරට ආ. භැරිර ගිඹා. නි්යණ. ඔඹ අතය ාරඹක් තුශ උඳතයි භයණඹයි අතය ක්රිඹා සිේධා න්තඹ 

ඹන්නන උදඹංභ අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ. ඕනන් අවක් නරා ඳැනපු තැනක් 
නොතැනත් කිසිභ ත්ත්නඹකුට නෑ. 
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වක් හිටන. අම ඇටඹක් හිනටේ. උදඹංභ, ඳැශ නරා ආ. ඉතින් ව ැඩිර එන, එක්තයා 

භට්ටභක් තිනඹන අම වක් නරොකුනන භට්ටභක්, ඔයිට ඩා නරොකු නන්න ඵෑ නභෝයන මික්. 

අත්  භඹට ආ. ඉතින් පර දයන නවො අම ව නෑඹුල් අම ව කිඹන පර දයන. ආ්ාද ානර. 

ඊට ඳ්න අම ව නභෝයර නභෝයර ගිහිල්ර දැන් නොශත් හීන් නරා අතුත් ැඩිර ගිහිල්ර, ආීලන 

ානර. ව භැරිර ගිඹා. නි්යණඹ. අම වටත් එච්චයයි. ජු වටත් එච්චයයි. නෝ වට නඳොල් 

වටත් එච්චයයි. නම් නරෝන ද්රය ්තුන්ටත් එච්චයයි, අපිටත් එච්චයයි. දැන් වටත්ත වැභ නදඹක්භ 

උදඹංභ අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ කිඹන නභන්න නම් ක්රිඹාදාභඹ තුශ ංා ප්රාවඹක් 

නනොනත්ා රා ඹන නේ ගිහිල්ර ැනසිර ඹන. ඕ නත්න්න ඵෑ. ඕ ධර්භතාඹ. ඔන්න 

ධර්භතාඹ ධර්භතාඹ වැටිඹට දැක් නම්, අන්න එදාට නභොද යන්නන ආල්ාඹක් යත්තා, 
ඇත්ත ආල්ා ශා. අ්ැසිල්ර රැනඵන. 

එනවනම් ඕ ඔනවොභ නම්, ඕන භභ කිේට භන කිේ ට භන ආත්භඹ කිේ ට පුළුන්ද තිඹාන්න? 

නෝද හිය යන්නන? භභ කිඹර න්නන නභොක්ද? භන කිඹන්නන නභොනද? භන චනඹක් 

විතයයි ඒ. කිේට සිේධ නනද? භභ ඵරානඳොනයොත්තු වුණාට ඒ වරිඹන්නෑ උදඹංභ අත්  භ 
ආ්ාද ආීලන නි්යණ. ඒ තභයි ක්රිඹාලිඹ. ඒ ඹන, ගිහිල්ර ඒ ැනසිර ඹන. 

ඕ භභ කිේත් නතින්නෑ. භන කිේත් නතින්නෑ, භව යජ්ජුරුන්න කිේත් නතින්නෑ 

නදවිඹන්න බ්රව්භඹාන කිේත් නතින්නෑ, නත්තන්න ඵෑ. ඔඹ ධර්භතාඹ ඔච්චයයි. එනවනම් ඕ 

නම් ධර්භතාඹ ඕ දැක් භන් ආල්ාඹ පර්ණයි. ඕ තභයි දැ න්න ඕනන. අන්න දවම් 

ආල්ාඹ. හුශඟ නනනයි. ඉතින් නභච්චය ඳැවැදිලි නඳන්නර තිනඹේදි සත්ර ර, හුශඟට නඳන්නපු 
තැනක් නොතැනද තිනඹන්නන? 

(බුදුන් වන්නේට අලය නම් ත ාරඹක් ැඩ ඉන්න පුළුන්නන. එතනොට ඒ නම්ට ඳටවැනියි 

නන්ද?) ඒ තිනඹන්නන නභනවභයි. ඳක් නවෝ ආන්න ාරඹක් ැඩ ඉන්න පුළුන්. දවට ැඩ ඉන්න 

ඵෑනන. දැන් උදඹංභ අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ. නි්යණඹ නන්න ඉ්නල්ර ආීලන 

ානරනන ඔඹ ඹන්නන.  උන්වන්නේ  නවොට ඳැවැදිලි නඳන්නුනන, එ අ්ථා අේ තපිමින් 

ඉන්න. සීතර නරාන ඹට ගිහිල්ර අවුරුදු අසක් ඹ. ඒ නරාන සිවුය නඳොඩ්ඩක් අවක් යර 

හිටන් ඉන්නනොට ආනන්ද වාමුදුරුනො කිඹන “අනන් ්ාමීනී නොනවොභ තිබිච්ච ලරීයඹක්ද? දැන් නම් 

නොඳු ඇට ටි භතු නරා ඇට ැකිල්ර නේන, ඉර ඇට නේන, ඇඟ ඔක්නොභ වභ රැලි ැටිර 

නභච්චය ර්නට තිබිච්ච වභ දැන් නම් නේ න්නන නොනවොභද ” “ඉතින් ආනන්ද එනවභ තභයි නරෝ 

්බාඹ නම්යි. වරිඹට භභ දැන් පනු නවිච්ච දියච්ච ඵය යත්තඹක් නාකි නොනනක් ඇදනන 

ඹන්නන නොනවොභද, එවාට ැනනන නභවාට ැනනන. ඒ නේ තභයි දැන් නම් ඹත්. ඵරන්නනො 

නරෝ ධර්භතානඹ වැටි”. ඉතින් බුදුයජාණන් වන්නේ නඳන්නර තිනඹනනන ඳැවැදිලිභ නම් ඹට 

නන එ. බුේධ නේවඹටත් ඒ නනනන. උදඹංභ වුණා අත්  භ වුණා ආ්ාද ආීලන නි්යණ. 
ඒටත් එච්චයයි.  

තය ඉර් ඳාද ැඩ අයෙඥාාරායෙනඹකුට පුළුන් භක් තිනඹන ඕන නම් ආයු ං්ාය යර නඳොඩ්ඩක් 

ාරඹක් දික් ය න්න. ඒ දික්    කිඹර දවට තිඹාන්න ඵෑනන. (ල්ඳ ානක් නනනභයිනන) 

ල්ඳඹක් කිඹන්නන ආයු ල්ඳඹක්. ල්ඳ කිඹන්නන ාර ප්රනේලඹ කිඹන එයි. ඹභට උරුභ ාර 

සීභා. ල්ඳඹ කිඹන්නන. නරෝනට නම් නරෝ ල්ඳ. (අවුරුදු අසදාවක් ැඩ ඉන්න ානර නම් 

අවුරුදු අසදාවක්) ඔේ අස දාවක්. අන්න ඒයි. ජීවිත ආයු නම් ජීවිත ආයු ල්ඳ. ාර ප්රනේලඹ 

කිඹන එයි ල්ඳ කිඹන්නන. ඉතින් ඒ වරි. නභනවභ නදඹක් තිනඹන. දැන් අපි නනොදන්න ඳැති 
හුඟාක් තිනඹන නම්නඹ. 

දැන් නම් මිනි් ඹ තිඹානන ඉන්න පුේරඹට පුළුන් භක් තිනඹන භනනෝභඹ ඹක් භර අවට 

ඹන්න. ඒ අයෙඥාාරාභී පුේරඹ අයෙඥාා රඵර යන ැඩක්. ඒ භනනෝභඹ ායිත්නඹන් ජීත් නන 

පුේරඹට පුළුන් නම් ඹ ඳැත්ත තිඹර භනනෝභඹ ඹ ප්රගුණ යන්න. ඒනන් ාර මකර ඒ 

ජීත් යර ඒ කනීබන යන්න පුළුන්. ඒ කනීබනඹ යත්ත නනා දකින නම් භ් නල් හිත 

වදාත්ත භේනේ ලරීයනඹන් වටත්ත නදති් කු ඳ නොට්   නඹන් යුක්ත නම් කු  ඹ, ා පිත් නම් 

හිත නම් කු  ඹ තිඹානන ඉන්න ගිනඹොත් නනවට ඳත් නන. භභ නම් කු  ඹ දියර ඹන්න 

ඇයර හිටන් නම්න ඉන්න කිඹන. ඊට ඳ්න නභොද යන්නන, අය ඒ අඹන තභයි අය නම් අත් 
අ්නන් ැල් ගිහිල්ර එනවභ අය ඇට ැකිලි තිබ්ඵ නේ ඉන්නන. නභනවභ ගිහිල්ර හිටන් නඹෝගීන්න 
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භ් නල් ලරීයඹ දියඩ නරා ඹන. ඒ දියඩ නරා ඹන, භනනෝභඹ නඹන් එඹා ජීත් නන 
ඳැත්තට නරා. 

                                                          

ඉතින් ටි ාරඹක් ගිඹාට ඳ්න භනනෝභඹ ඹ ප්රගුණ යනන එඹා ඉන්නන අම්භ තාත්තනන් 

ත්ත නේ නනනභයි. ඒ ඹට ජීවිත ාරඹ ඹම් තයභක් උරුභද ඒ ානර ඉන්න පුළුන්. ඒ 

නිර්භාණඹ ය ත්ත ඹක්. වැඵැයි ඒ ඹත් උදඹංභ  නරා තිනඹන අත්  භ දැන් ආ්ාද ානර 

ඹන. ඕත් ආීලනඹ ට ඳත්නරා නි්යණඹට ඳත් නන දක් තිනඹන ද වරි. ඒයි ායණඹ. 

නන්න පුළුන්නන ඉතින්. ඉන්නන අය  නේ. නම් අපි හිතන් ඉන්න භ් නල් නේ නනනභයි. දැන් 

ඵරන්න  අනේ භව යවතන් වන්නේරා අතයත් හිටිඹ අයෙඥාාරාභීන් වන්නේරා. දබ්ඵභල්රපුත්ර 

වාමුදුරුනො. සිඹ ානක් ඇවිදිල්ර එඳාය කිඹන අඳට විනාඩි ඳනවන් ආන ඳනර නදන්න. 

නම්ානන් අයෙඥාා ඵරඹ ඵරන්න වදන්නන. නවොයි කිඹන ඹන. ගිහිල්ර සීඹක් විතය භා න්න. 

භානන ට්ටිඹ එක්ර ගිඹා ආන ටි වදර තිබ්ඵ ඉයයි. ආ වරි කිඹන. අන්න එනවභ ලක්තිඹක් 

තිනඹන ඒ තභයි භනනෝ ඹ. භනනෝභඹ ාඹ. භන්න පුළුන්. ඒ ත   භනනෝභඹ ඍේ , 

ඍේ වි  කිඹන්නන. ඒ ලක්තිඹ තිනඹන අඹට ඒ ඹ භැවිඹවැකි. දැන් චුල්රඳන්ත වාමුදුරුනො දාවක් 

භානන හිටිඹ. ඇවිදින් ඵරපුවභ ාටත් නවොඹාන්න ඵෑ එඹා ානභයි. ත අනික් වාමුදුරුනොත් 

ඒ නේභයි. තා ඵවත් යන ඒ නේ. ැඩඳරත් යන ඒ නේ. නම් නරෝන වයඹක් නෑ කිඹර 

දැර ඉය හින්ද ඕ භානන නභනව ඉන්න ඕනභක් උන්වන්නේරාට නෑ. ඉතින් අවිදයා 

තෘ්ණා තිනඹන නිාභ නඹෝගීන් ඔඹ ජාතිනඹ එක් වදානන අවුරුදු ානක් ජීත් නන. ඒයි 
නවේතු. නඹෝගීන් ඒන ජීත් නන්නන අනිච්ච දුක් අනත්ත දන්නැති හින්ද.           

බුදුයජාණන් වන්නේට ඵැරු තිබුණද? නෑ එනවභ එක් නනනම් තිබු  . බුදුයජාණන් වන්නේට 

ඳැැත්භ ඕනභ තිබු  , “භානේ යෙක්ෂු යෙක්ෂුණී උඳා උඳාසිා කිඹන සිේනක් පිරි, අධර්භඹක් 

දුටුතැන ධර්භනඹන් රුණු නඳන්ා අධර්භඹ ඹටඳත් ය ධර්භඹ  ඟ  සිටුන්න දක් න තුරු, 

අවිනඹක් දුටු තැන විනනඹන් රුණු නඳන්ා අවිනඹ ඹටඳත් ය විනඹ  ඟ  සිටුන්න දක් න තුරු 

භායඹ භනේ පිරිනින් ඳෑභ ඵරානඳොනයොත්තු නන්න එඳා” කිඹර භායඹට ඉ්නල්රභ බුදුයජාණන් 

වන්නේ කිේ. “ඒ ටිටයි භ නේ  බුේධ ඳැැත්භ අලය නන්නන. ඊට ඳ්න භට අලය නෑ” කිේ. 

“නම් භන ආාට භනේ ඕනභට නම් ඳැැත්නභ ඉන්න නනනභයි”  අන්න ඒ තා කිඹර වතළි ්

ඳ් අවුරුේදක් ගිඹාට ඳ්න තභයි අය ආනන්ද වාමුදුරුන් ඉන්න නරානදි අවක්නන නරානදිභ 

ඇවිදින් කිේන  “්ාමීනී ඔඵ වන්නේ එදා බුදු   ණ අ්ථාන භට නඳොනයොන්දුක්     ඒ ානර 

පිරිනින් ඳාන්න ඉල්රා හිටිනනොට. ්ාමීනී ඔඵ වන්නේනේ යෙක්ෂු යෙක්ෂුණී උඳා උඳාසිා කිඹන 

සිේනක් පිරි අධර්භඹක් දුටුතැන අධර්භඹ ඹටඳත් ය ධර්භඹ  ඟ  සිටුන්න දක් න තුරු අවිනඹක් 
දුටු තැන අවිනඹ ඹටඳත් ය විනඹ නඟන්න දක් න තුරු භායඹ භනේ පිරිනින් ඳෑභ ඵරානඳොනයොත්තු 
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නන්න එඳා කිේා . අද ඒ ටි සිේධ නරා ඉයයි”   “්ාමීනී පිරිනින් ඳාන්න.” 

“භායඹ ඔඹ කිේ ායණඹ සිේධ නරා තිනඹන එනවම්භභ ඒ ඇත්ත. භනේ දැන් ඉතින් 

ඵරානඳොනයොත්තු නන්න නදඹක් නෑ. ත තුන් භකින් භභ පිරිනින් ඳාන. උම රඵර නන්න 

ඕන්නෑ” කිඹර අ්ථා දුන්න. දැන් නභතන නවොට ඳැවැදිලි නේන නදඹක් තභයි එනවනම් බුදුයඹන් 

වන්නේ නභක් නරෝන ඳව  නරා ැඩ ඉන්නන අය අවිදයා තෘ්ණානන් නනනභයි. අනික් අඹට 

නේ ජීත් නන්න ආාට නනනභයි. අලය ායණඹ යන්න. වැඵැයි ඒ ානර නනන් 

උන්වන්නේර භයන්නත් ඵෑ දාත්. එනවනම්, බුදුන් භයන්න ඵෑ. බුදුන්නේ නල් නොරන, නල් 

උඳේදන මික් අන්තිභ, ඉන් එවාට බුදුන්ට යදයඹක් යන්න ඵෑ. නභොද අංයඹ ල්ඳ රක් 

ණන් ඳායමිතා පිරුන ඕටයි. ඉතින් නම් නරෝන භනතක් නෑ ඒ ානර අතයභ ඩාේඳල් 

යන්න. ඒ නියි බුදුයජාණන් වන්නේ ඒන විනාල යන්න ඵැරි. ඒ ඳායමිතා ඵරඹක්. එතන නම් 

උදඹංභ අත්  භ ආ්ාද ආීලන නි්යණ කිඹන එට කිසි ප්රල්නඹක් නෑ. නොච්චය  ඟ  

සිනටේත් ඒට හිමි ාරඹ ඹන්නන ඔනවොභයි. උදඹංභඹ නැ  සිටිඹා, ඉතින් එතනොට නරාට 

අත්  භනඹන් ැඩිර ආ. ඒ ආ්ාද ාරඹ ඉතින් ඒනන් යන්නාව ැඩ පිළිනශ යනන ගිඹා. 
ඵැරි ානරටත් ආ ආීලන ානරටත් ආ. නි්යණයි ඒත් නශය    . 

නරොේතුයා බුේධ යාජයඹ ඳව  නරත් සිේධ නන්නන ඕ. උදා    , උදඹංභ ්රභඹ. අත්  භඹ 

ඳැැත්භට ආ. ආ්ාදඹ ඒනන්භ ඉතින් නරොකු ට අනිත් ඔක්නොභ      දෘ්ටි  බි වැරිර ම්භා 

දිට්ඨිඹ නැ ර ඇවිල්ර විලාර ජඹග්රාහී තත්ත්ඹක් උදා    . ආ්ාද. දැන් ඉතින් පිරිහිර ඹන ානර 

ආ. ආීලන ානර. එකින් එ අඩුනරා අඩුනරා ගිහිල්ර නි්යණඹ දැන් ඉතින් ඳන්දාවක් 

ඹනනොට ඉයයි. පිරිහිර ඹන. තනන්න ඵෑ දැන්. ආයි ලානඹ ඹටඳත්    . ඉතින් ඒත් එච්චයයි. 

නරෝන වැභ නදඹක්භ ඔඹ ක්රිඹාලිඹට ඹටත්. ඉතින් අපි ඕ දකිනනම් නම් උදඹංභ අත්  භ 

ආ්ාද ආීලන නි්යණ කිඹන නම් ධර්භ යටා තු  නම්නම් ධර්භතාඹ, නම් තු  නම් භන් 
යන්නන නම් වටත්ත වැභ නදඹක්භ, වටත්ත එනව ැජනමන්න භට ාරඹක් නෑ. ඒ මු  ක්. 

එනවනම් වටත්ත එනක්දි භට න්න තිනඹන ප්රනඹෝජනඹක් න්න ඕනන කිඹර අත්  භඹ ආීලනඹට 

ඹන්න නි්යණඹට ඹන්න ඉ්නල්ර, වැකි තයම් ඉක්භන් යර අප්රභාදනඹන් යුක්ත ආර්ඹ භාර්ඹ 

පර්ණඹ යන්න ඕනන කිඹර අන්න උත්ාවන්ත නන. තභන්න ැනඩ් යන්න. අන්න ඒයි 

එතන න්න නිභනඹ. එනවනම් එඹාට හිත අරන්න නදඹක් නැති ඵ එඹා එතනභ දන්න. භභ 

නභොනට හිත අරන්නද? නභොන අල්රන්නද? නොනවද අල්රන්න එක් තිනඹන්නන? භභ 
කිේ ට ඳතින්නන නෝද? එනවභ එක් නරෝන නෑ. අන්න ධර්භතාඹ දකින. 

එතන ඳටන් එඹා නභොද යන්නන ධර්භතාඹට අනුකර ඹන නරෝඹ භට ඕන වැටිඹට වදන්න ඵෑ. 

එනවනම් නභච්චය ල් අනන්ත අප්රභාණ ංානය දැඟ නම් දඟ ර තිනඹන්නනත් ඕට. දැන් නම් 

දඟ න නම් දඟ න්නනත් ඕට. ඵැරි එක් යන්න දඟ න එ අත්ඇයර හිටන් අද ඉර 

ඹථානඵෝධනඹන් ටයුතු යන කිඹර තීයණඹ න්න. නන එක් නච්චාන වැඵැයි නන්න 

ඉ්නල්ර තයුතු ඹථානඵෝධඹ රඵාන්න භභ නම් ටි යන්න කිඹර ධර්භානඵෝධඹ 
රඵාන්න. නභොනටත් ම්ඳා නන්නන නෑ. ඒයි අන්තිභ නිභනඹ. 

 

       ර    හප         !!! 
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 නිරුක්ති 

                                    ට       

                                                            ප   ප                           

තථාතඹන් වන්නේ නනනකු අතිදුර්රබ නරො ඳවශනේ. උන්වන්නේ විසින් මුර ඹවඳත්ව භැද ඹවඳත්ව 

අ ඹවඳත්ව අර්ථ හිත යන්ජන හිත සිඹලු ආායනඹන් ර් ම්පර්ණ ව ලාන බ්රව්භචර්ඹා නරෝ 

ත්ත්ඹා උනදා භවත් ව දඹානුම්ඳානන් නේලනා යයි. එනේ නේලනා යන රේදාව සිඹලභ නේලනා 

තුන්ාරඹටභ ැශනඳන්නාවද ශ්රාඹා වට නෝචය න්නාවද විදයාත්භ සිේධාන්තඹන්නන් ඳරිපර්ණ ව 

  නේලනාන්ඹ. ම්භා ම්බුදුයජාණන් වන්නේ නනනකු අර්ථ, ධර්භ, නිරුක්ති. ඳටි  න ඹන සිවු 

පිළිසි ඹාඳත් ඥාානඹන්නන් ඳරිපර්ණනේ. තථාතඹන් වන්නේනේ සිඹලභ නේලනාන් නභභ සිවු 

පිළිසි ඹාඳත් ඥාානඹ ඇසුනයන් යන රද නේලනාන්ඹ. නභභ සිවු ඥාානඹන් නන්  නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා 

ඥාානඹ ඹනු අනනකුත් ඥාානඹන් නභන්භ ඉතාභ ැදත්වකි.  

අඳනේ උක්තව රුණ න්නන්ද තථාතඹන් වන්නේ විසින් නභභ ඥාානඹ ඇසුනයන් ය ඇති නේලනාන් 

පිලිඵද තථාතඹන් වන්නේනේ ශ්රාඹන් ලනඹන් අඳට නෝචය න්නාව ප්රභාණඹට ඹම් විග්රවඹක් 

කිරීභටයි. 

 

චුල්ර ේ ඳා නඹහි බුදුයජාණන් වන්නේ විසින් නේලනා ය ඇති ආායඹට ාඹ නිරුක්තිනඹන් බුේධ 

චනඹ පිරිවන්නට අනුදනිමියී ඹනුනන්  නේලනාය ඇත. එනේ නනොභැති බුදුදන ඡන්දට (වදි 

බාාට) නනොනැ ඹ යුතුඵත් එනේ ඹභකු වදි බාාට නඟන්නන් නම් ඔහුට දුකුරා ඇැත් න්නන්ඹ 

ලනඹන් නේලනා ය ඇත. ඒානේභ නිරුක්ති නනොදැන මුලු ත්රිපිටඹභ ටඳාඩම් ශද අන්ධ අලිඹකු 

නනඹහි භන් යන්නාක් නභන් ඳනදන් ඳදඹට ඒ ඒ අර්ථ නවත් ඳද නිරුක්ති නනොදැනීභ නිා අතයභන්වීභට 

සිදුන ඵද නේලනා ය ඇත(                        ට      ප   ප               

           ). නම් අනු අඳට ැටනවන්නාව ආායඹට බුදුදවනම් නිරුක්ති ඹනු ඉතාභ ැදත්ව 

ඥාානඹකි. 

නරෝනඹහි ඹම් බාාක් ඳතීනම් එඹ නිර්භාණඹ වී ඇත්නත් මිනිා විසින් තභ තභන්නේ වදතට එන වැගීමි 

ප්රාල කිරීභට ඹානම්ීල පිටන්නාව ලබ්දඹන් අනුායනඹන් අනනාටද එභ වැගීභ න්නිනේදනඹ වීභට 

ැරැ්වීභ දවා උඳනඹෝගී යත් ලබ්දඹන්නේ එතුනනි. නරෝනඹහි බාාන් විවිධ වුද බාාන් නන් 

න්නිනේදනඹ න්නාව පුේර වැගීම් භානනේ. මිනිානේ සිත තුශ වටන්නාව වැගීනම් ආායඹ එභ 

වැගීනම් තිඹ ප්රාල න ආායඹට අනුකරව ති වඩකින් පිටයයි. නභනර අනනා විසින් නභභ ති 

වඩට න් ීලභ තුළින් තභානේ සිත තුශ ඊට අනුකරව ති රුක් භා නිමින් අනනානේ වැගීභ නත්රුම් 

නී. නම් ආායඹට ආයම්බව බාාභඹ න්නිනේදනඹ ති ගුණ, ති වඩ, ති රු ඹන තුන් ආායඹකින් 

භන්විත නේ. නරෝනේ නොඳභණ තයම් බාාන් තිබුණද සිඹලභ බාාන් නිර්භාණඹ වී ඇත්නත් නභභ 

සිේධාන්තඹන්ට අනුකරඹ. එභනිා නරෝනේ ඇති සිඹලුභ බාාන්නේ ඇති චන දවා උඳනඹෝගී ව 

ලබ්දඹන් ත් විට එභ චනඹන් තුළින්භ එහි උක්තව රුණ නීර්ණඹ නේ. එනම් චනනේ සිඹ ඹ තුශ එහි 

අර්ථඹ ැබ්වී ඳතී. නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා ඥාානනඹන් යුත් සිේපිළිසිඹිඹාඳත් භවයවතන් වන්නේරා නභභ චන 

ඳද ෑීල ඇති ලබ්ද නඵදා ඵරා ඒ තුළින් එහි උක්තවු රුණ නීර්ණඹ යීලභ සිදුයයි. නභනර ඳදර 

අර්ථානඵෝධ යනන නේලනා 
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කිරීනම් ඥාානඹ ඳදාර්ථ ඥාානඹ අර්ථ ඳටිම්යෙදා, නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා ඥාාන නර වදුන්යී.  නභනේ අර්ථ දැන 

ධර්භ දැන තැනට සුදුසු ඒ ඒ ඳද ැසු  අයුරු දක්නා ඥාානඹ නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා නුණයි. 
 

ලබ්ද නිරුක්ති, බාා නිරුක්ති, ඳද නිරුක්ති, යායණ නිරුක්ති ඹනාීල ලනඹන් නිරුක්ති විවිධාායනේ. 

බුදුයජාණන් වන්නේනේ නේලනා අතුරින් ීල නිානඹහි අේඤඤ් සත්රනඹහි දවන්න ආායඹට එදා 

භධයනේලනඹහි බාවිත යන රද ඇතැම් චනරට එභ නම් වය උඳන්නා ව ආායඹ ඳැවැදිලි ය ඇත. 

ඒායින් කිහිඳඹක් ඳවත නඳන්ා ීල ඇත. (ීල නිාඹ 3  අේඤ්ඤ සත්රඹ). 

 

භවාම්භත 

භවජනඹා විසින් ම්භත යනිමින් ඳත්යත් පුේරඹා වට භවාම්භත ලනඹන් දවන් කිරීනම් නම්වය 

උඳන රීල ලනඹන් ාශි්ඨ හිමිඹන් වට නේලනා යන රීල. 

ක්ත්රිඹ 

නත්නට අධිඳතිව නවයින් ක්ත්රිඹ ඹැයි නම් වය උඳදින රීල ලනඹන් ාශි්ඨ හිමිඹන් වට නේලනා යන 

රීල. 

යජ 

දැවැමින් නභයභා යදානුයි (සුඳත් නනයනුයි පිණානුයි) ඵැවින් යජඹැයි කිඹා නම් වය උඳන රීල ලනඹන් 

ාශි්ඨ හිමිඹන් වට නේලනා යන රීල. 

   හ     

රාභව අකුර ධර්භඹන් ඵාවනඹ (ඵැවැයලීභ) ශ නවයින්   හ    කිඹා නම් වය උඳන රීල ලනඹන් 

ාශි්ඨ හිමිඹන් වට නේලනා යන රීල.   

වලය 

ත්ත්ඹා වභථුන ධර්භ නේනඹ නොට ඒ ඒ අ්ථාන්හි නැ නු (ප්රටව) ර්භාන්ත ශ නවයින් 

වලයනඹෝඹ ඹන නම් වය උඳන රීල ලනඹන් ාශි්ඨ හිමිඹන් වට නේලනා යන රීල. 

ක්ෂුද්ර 

ඹම් නනනක් නයෞද්රාචාය ක්ෂුද්රාචාය ඇත්නතෝවද නභොවුහු ක්ෂුද්රනඹෝඹ ලනඹන් නම් වය උඳන රීල ලනඹන් 

ාශි්ඨ හිමිඹන් වට නේලනා යන රීල. 

ශ්රභණ 

      ක්      හ                             හර              

 හ ට       ට  රහ    හ                    ප      ට                  ර 

                              හර  ප                       හට       
 ර      

බුදුයජාණාන් වන්නේ විසින් නේලනා යනරද ඳද නිරුක්ති යටා අද ඳතින බාා යායණ රීතීන්ට ඩා 

   ව බාාඥාානඹක් තුළින් යන රද අර්ථ විග්රවඹක් ඵ අඳට ඉවත උදාවයණ තුළින් ඳැවැදිලි නේ. නභභ 

්රභ යටා ර්තභානනේ ඳතින ලිඛිත බාා යායණ  ධි ්රභඹට භාන නර නඳනුණද එඹ එනේ 

නනොන ඵ අේඥ්ාඤ සත්රනඹහි බුදුයජාණන් වන්නේ විසින් ීලඇති නිරුක්තීන් තුළින් ඳැවැදිලි නේ. නභනර 

එභ ඳදඹන්හි උක්තවු රුණ නීර්ණඹ කිරීනම් නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා ඥාානඹ ර්ඥා නෝචය ඥාානඹක් න අතය 

ශ්රාඹා වටද ඒ ඒ භට්ටභට නෝචය නේ. ඳටිම්යෙදා ඥාානඹන්නන් ර්ාායනඹන් ඳරිපර්ණ න්නන් 

තථාතඹන් වන්නේඹ. ඊශට සිේපිළිසිඹිඹාඳත් භවයවතන් වන්නේරා ඹනාීල ලනඹන් ශ්රාඹන් 

වන්නේරා විසින් ඒඒ භට්ටමින් අනඵෝධඹ රඵයි. ර්තභානනේ මිනිා විසින් ් යනන ඇති 

බාාරීතීන්  නිරුක්ති ඳටිම්යෙදා ඥාානඹට භ ශ නනොවැ. බාා රීතීන් තුළින් ඹම් ආායඹට ඳද නඵදා 

අර්ථ ැනීනම් රෟකිව ්රභඹක් නැතුා නනොනේ. නමුත් එභ ්රභඹ නරෝනෝත්තයව නින් භඟ ඳවදාදිඹ වැකි  
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නයාඹඹක් නනොනේ.තථාතඹන් වන්නේ විසින් නේලනා යන රද ශ්රී ේධර්භඹ ැසීඹමින් අර්ථ විඳරීත 

නමින් ඳතින ාරඹ   ඟ   දවම් රුණු භතුය නදමින් ය නදදව් ඳන්සීඹ ඳභණ ාරඹ ඳටන් 

නථේයාීල ංක යත්නඹ අතය කිසිදු විාදඹකින් ඵැවැය නනොය ව එනේ ැයදිඹයි ඵැවැය ශ ඵට නවේතුව 

කිසි රුණක් ඉදිරිඳත් නනොවී පිරිසිදු ඳත්ානන එන ත්රිපිට ධර්භ සත්රාදිඹ උල්රංකනඹ නනොය ඒ ඒ 

සත්රධම්භාණුායනඹන් නින් අනඵෝධඹට අදව ඔේනංා න්නා ඵරානඳොනයොත්තුනන් නභභ අර්ථ නඳන්වීම් 

යන ඵ ඳමු. 

              හ        ශ්ර            

                     

                      

අවිදයා  =             

   ප              ප       -          ප               ට             

          ට        

                 

  හ         හ  -         හ    

                ප ප          

                           ප ප     (    -       ,    -         )  

        ර              ර    

ප         ප        -  ප            ට               ර  

              -              (                               ) 

ප  ර      ප    ර  - ර                                                   

             

  ර        ර   - ර                                     රහ    හ       

      පහ        ර       (  - පහ         -    ර    ) 

             පහ           හ    

ප                රට                             ප    හ           (ප  -       

    -      ර   හ    ) 

  ප           රට                             ප  ප    ට     ට       හ ර     

   (  -  හ ර,    -        ) 
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             -       ර       

 ර     ර   -   ර  හ     ර          හ         ර     ර                    

    ) 

  ර    ර  හ      ර      ට ප        ර               හ          

           -             ට                       ) 

    =            හ    ර        ර                          ර              

           -        හ         ර           ර                               

    ට          ට  ර .     ට    නනො          ට ප ) 

    ර              ර            

   ර    =                ර               ග්ර  ර           

ාභච්ඡන්ද =               ර                 ( ාභච්ඡන්ද                   
   නනො                  ) 

යාඳාද = යා -          , ඳාද - ප   (                    ප    යාඳාද  ) 

      =           -          ර               . හ  ට              (ප   හ   ට 

             ) 

      =        ,     -       .     -        (            හ              ,     

   ) 

      =        (පහ                    ) 

        =       (   -        ,     -    ට          ) - ප්ර                 ට   

    

ප   =     ට      

      =                 හ      හට   

 ප       ප   -          ප    

 ර         ර      ර      ර              

                 ට  ර     (                                               ර    
            

                   -                         ප                ර          

                 ට          

ප ර    ප ර -  පර       -        හ            ර   ප   ප        ) 
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                 ර      ට  ප  ර            -        -         ර        

                               හ     ර                  ට ප        

                     -     ර         -     ප              හ            -       - 

                    ර       

                               හ                                          
 ට            හ    ට           

 ප  ප    ප   ප   ප -   ප        ප -   ප                ප                  

                        අනය ඳරි්ාජ          ට                            ට 
              ප  ප      ) 

  ප     ප      ර     

                       ට       ර      

              -                            ) 

ප     පට    - ප            හ     ප            ර     ට                 ප   
    .                   

                  

                     

 ර     ර -            -      ප                  හ   “ ර”        ර    

     ප           ප   -               ඟට        ප         හ   පහ ට        

   ප   ට                     පහ ට         හ   පහ  ප   ප   ට                ට 

               හ        ප   ට      

             ර                    ර  -         ප ට               ර        
                   

              හ     හප                         

                 -   හ       -  හප                 ප                        ර  
      ප                          හප           ) 

      ර      ප්ර       ර -         ට                  හ           

                    -                                          ට ප      

            

                -               ට                    

                   

                   

            හ                              ට  හ      ට          
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              - පහ         ට         

                -                       

               -                 හ                  

           -  හ           

       ර     

            -          ට      ර           -  හ ර            ට       

ප       ප    =  ප           ප   -                 ,   ට       හට    .       ට 

               ට   ප    ට      .    හර                    ට          

   නනො              ප        හ   . ර   ට                        හට      ප  

ර    හ   .    හ ට             නනො                හ  හ    ප  .     

 ප  -        ,      -        ,    -      ,   ප   -    ප    හ    ප    

ප ප      =        හ           හ    හ     

     =      ර      ර          

   =              

                           

      ර =         හ     

ප  ර  = ප  ර  - ප   ප      

      =        - ර           හ      ට             

 පරහර =             හ   හර   හ     පර  ර    .(           හ         ට    

ප රට                 ට    ර       .     හ              .                  

    හ    පර,        ර                   හ              ප     භාධය          

 ප     ,     හ  ප  ර        ර       ) 

      =               

 ර    =       ර   ට ප    

    =     හ   -        හ        (   :          -             හ ර) 

       =          -               ට                (       ර   ) 

  ර      ර -             ර  ර      ර  

             ට           -  හ        -            ර         ට          ට    

-  ප           ර       රට     ට  ට      ර                 ර      ර     
     ර    හ ට      ර      ) 

-29- 



              -      ට       

              -              

 

"  "    ප    විග්රව  

“  ”    ප    ප                                . 

       -    ප                     

               ප               

       -          ර                 

       “  ”    ප     ර                      ට .          “  ”          

ර     ,        ,    හ        ට .     ර    ට  හ     “  ”  ප            ර  . 

“  ”    ප       හ             ර     .          හ                     ර ට 

    ර  ර       . 

          1, 428    ,    හ  ප   ප  සත්ර  

          - “  ”                

        ප  (     ප ) - “  ”                (     ,            ට        ප   

     “  ”     .    හර  -                  -                   )  

           - “  ”               

   පහ      - “  ” පහ                

“  ”            ර                  සත්ර   ,         (2), 198  හ 206    

 හ ප       සත්ර   හ      ර      (5),      සත්ර . 

     හ                “        ”    ප     “  ”           විග්රව      .        “  ”   

   ප       හ   ර  ට                 .                   හ  ,     “  ”     

ප හ                  ට                    ට    හ        . 

         හ                   හට    විදය         .                      

          විදය     ර   ප       හ .              ද්රය           ප          

             හ           ප      ,           ,           , ප                

හ  ර        හට              .   ට                ට හ         ,     , 

ංාය, විඤ්ඤාණ කිඹන නම් ඔක්නෝභ එතු නරා. ඕ නන් නන් යර හිටන් ටවා න්න ගිනඹොත් 

එනවභ හිත ටවා න්න ඵැවැ. එනවනම් හිත වැදිර තිනඹන්නනත් "  " නරා. ත වැදිර තිනඹන්නනත් 

"  "ලින්. නරෝඹ වැදිර තිනඹන්නනත් "  " නිා. නම් "  " කිඹන චනනඹ වි්තයඹ ඔනවොභ නතෝය 

න්න ඕන. "  " ඹම් තැන නැේද, නරෝඹ එතන නැවැ . "  " ඔඹ විදිවට නතෝය ත්තවභ වරි. "භා" 

කිඹන චනනඹන් නඳන්නන්නන මිනදන කිඹන එයි. "භා නවෝතු ජාති ජාතිනං". ජාතිත් භට නනොනේා. 

"භා නම් ඵාර භානභෝ". භට ඵාර භාභඹක් නනොනේා. ඹම් තැන මිනදනද නනොනනද, අන්න ඒ 
අර්ථඹ නඳන්න චනඹ තභයි "භා" කිඹන ඳදඹ. 

"  "කිඹන එතුනන් මිීලභට නවේතුනන ඹභක් නේද ං භා. නරෝනඹන් මිීලභට නවත් 
නරෝනෝත්තයත්ඹට කිඹන තත් චනඹක් තභයි ම්භා. නභන්න නභච්චය ල් ඹටඳත් නරා තිබු  ම්භා 
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කිඹන චන නඹ දවම් අර්ථඹ, නිරුක්තිඹ, ලානි අර්ථඹ. "  "කිඹන එතුනන් ඹම් මිීලභක් වා දැකිඹ 

යුත්තක් ඇේද ඒට කිඹන ම්භා දිට්ඨි. දැන් අපිට අය වරි දැකීභ නිැයදි දැකීභ ඹවඳත් දැකීභ කිඹනනොට 

ඹම් ැටහීභක් ආද, ඒ ඔක්නොභ නරෞකියි. "  "කිඹන එතුනන් මිීලභ වා දැකිඹ යුත්ත ම්භා 
දිට්ඨිඹයි කිඹන නොටභ අපිට අලය ප්රල්නනට පි තුය වම්ඵ නන.    

ංාය = "  " කිඹන එතු ාය   කිඹා ත් 

    ර                           ට  ර         

                                           

      ර                                               ර   හ      ප   ර  

      හ ර ප                 ප                            ර              ට 

          

                                 

   ර                                              හ             

      =     කිඹන                             

                                හට           හ            හට          

 හ          ට ප                     

          =      කිඹන                 

                                        

 

ර           ර          ප             ර  

        ප             ර              පහ         

     ර    ර                                      

               ර      

    ර           ප      
     ප      ප           

    ර          පහර                                                  රද    

                                  ප         හ                          ප    
   හ                      ට             ර   හ         ර         

                 හ       

     හ     ර ර           

                රහ     
   හ ර      ප           

                        හ          ර  ට ට                     ට     හ    

 හ    ර                                                          හ ර      ට  
                               ට             
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              ප ප       

     ප       හ    ර ප     

   ප ර          ර       
     ර      ප    ර      

                 හ             ප ප    ,    ර ප              හ ර       

                         පර  රට          රද   ට                    
      ර                         ට             

    = "  "  හ             (   ) 

          =                 (      ) 

                    හ         හ    

   ර                       

    ප              

                      හ    

             ඟ          

              -           

     හ                      ර   

                    

          =               

හ                 හ     

  හ ර          හර   

                -  හප    ර 

                        

     ප                           ට              ර    හට          

ප     = පහ         

   ප ර      =        පර       

    ර       =        ර    හ          

    ර =    ර  ,            

ර      = ර        හ (  හ   ) 

                                              හ   හඟ    . 

   ට                   
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