
සුඛ ො බුද්ධොනං උප්පොඛො 

“බුදුරජොණන්වහන්ඛස්ලොඛ ් පහළවීම  
සැමට සුවොයකය...” 

 

 න්ධ සූත්රය 

ආනන්ද සූත්රය 
නිරත්ුරැවම බිඛෙමින් හට ැඛනන,  
හට ැඛනමින් බිඛෙන - ‘අනිත්යය නම් වූ රූපය’ 
ඛහ්ත්ුපරත්ය නමැත්ි ත්ථො ත් ආධයොත්්මය ත්ුළින ්ඛපඛනනවිට, 
‘කිසිවක් ම නූ’ ද ඛනොවුණු’ මුත්් 
‘ත්ිඛයන ඛහෝ නැත්ි රූපයක්’ හසුඛනොවන ‘සති්’... 
‘උපොොන’ස්කන්ධවල අනුත්්පොදඛයන්  

නිඛරෝධයට පත්්ඛවන ආශ්චර්යය.....  
 

 
පූජනීය 

සියඹලොපිටිඛය් බුද්ධරක්ිත්ත්ිස්ස හිමි 
 ලත්ර ධම්මරක්ිත්ත්ිස්ස හිමි 

ධර්ම ොනය පිණිසයි 



 
 

අනොත්්ම වන්ඛන් අනිත්ය හො දුක් සහ ත් බැවින් ම ය.... 
රූපං භික් ඛව අනත්්ත්ො. රූපං ච හිදං භික් ඛව අත්්ත්ො අභවිස්ස, නයිදං 
රූපං ආබොධොය සංවත්්ඛත්යය. ලබ්ඛභථ ච රූඛප, එවං ඛම රූපං ඛහොත්ු, 
එවං ඛම රූපං මො අඛහොසි ත්ි, යස්මො ච ඛ ො භික ්ඛව රූපං අනත්්ත්ො, 
ත්ස්මො රූපං ආබොධොය සංවත්්ත්ත්ි. න ච ලබ්භත්ි රූඛප එවං ඛම රූපං 
ඛහොත්ු. එවං ඛම රූපං මො අඛහොසි ත්ි. 

මහණෙනි, රූපය අනාත්මයි.... මහණෙනි ඉදින් ණේ රූපය ආත්මයක් 
වශණයන් තිබුො නේ ණේ රූපය ආබාධ පිණිස පවතින්න විදිහක් නූ. 
මාණ ් රූපය ණමණස ් ණේවා, මාණ ් රූපය ණමණස ් ණනාණේවා කයින 
කරුෙ රූපය තුළ ලුබිය යුතු ණවනවා. නමුත් මහණෙනි, රූපය අනාත්ම 
වූ නිසාමයි රූපය ආබාධ පිණිස පවතින්ණන්. මාණ ් රූපය ණමණස් ණේවා, 
මාණ ් රූපය ණමණස් ණනාණේවා යන කරුෙ රූපය තුළ ලුබිය 
ණනාහුකියි. (වසඟණය් පුවුත්විය ණනාහුකි බුවින්ම රූපය අනාත්මයි)  

ඛවදනො භික් ඛව අනත්්ත්ො...., සංඥා...., සං ොරො...., විඤ්්ාණං.... අනත්්ත්ො... 

ත්ං කිම්මඤ්්ඤ්ථ භික් ඛව රූපං නිච්චං වො අනචි්චං වො ත්ි? අනිච්චං 
භන්ඛත්. මහණෙනි, ඔබ ණේ  ුන කුමක්ද සිතන්ණන්? රූපය නිතයද 
අනිතයද? ස්වාමීනි අනිතයයි. 

යං පනොනිච්චං දුක් ං වො ත්ං සු ං වො ත්ි? දුක් ං භන්ඛත්. යමක් වනාහි 
අනිතය නේ එය දුකක්ද, සුපකද්? සව්ාමීනි දුකයි. 

යං පනොනිච්චං දුක් ං විපරිනොම ධම්මං, කල්ලනන්ු ත්ං සමනුපස්සිත්ුං, 
එත්ං මම, එඛසො හමස්මි, එඛසො ඛම අත්්ත්ො ත්ි? ඛනො ඛහත්ං භන්ඛත්. 
යමක ්අනිතය නේ, දුක නේ, ණවනස්ණවන ධර්මතාවයට අයත් නේ, එය 
මණ ්, එය මම ණවමි, එය මාණ ් ආත්මයයි කයිා මුලාණවන් දකනි එක 
සුදුසුද? ස්වාමීනි එය සදුුසු නුත. ............... 

එණස් නේ අතීත අනා ත වර්තමාන ආධයාත්ම බාහිර ණ ාණරෝසු සියුේ 
හීන පරණීත දුර ළඟ හුම රූපයකම් මම ණනාණේ, මණ ් ණනාණේ, මණ ් 
ආත්මය ණනාවනබව, ඒ ආකාරණයනම්, දියුණුකළ පරඥාඛවන් දැක ත යුතුය.ි  

එණස් දකිනවිට - එවං පස්සං භික් ඛව සුත්වො අරියසොවඛකො රූපස්මිම්හි 
නිබ්බිනද්ත්ි, ඛවදනොයප ි නිබ්බිනද්ත්ි සංඥායප ි නිබ්බින්දත්ි සං ොඛරසුපි 
නිබ්බිනද්ත්ි විඤ්්ාණස්මිම්පි නිබ්බින්දත්ි. නිබ්බිනද්ං විරජ්ජත්ි, විරො ො 
විමුච්චත්ි, විමුත්්ත්ස්මිං විමතු්්ත්මිත්ි ාණං ඛහොත්ි ........ 

සංයුක්ත නිකාය 3, ඛන්ධක ව ගය, අනොත්්ම ලක් ණ සූත්රඛයන්....  

 



i 
 

පුනරාවර්ජනා! 

නිරූදක කතණර්  ිනියේ වූ අදහේ වුලිකඳුවලින් වුසී යිද, සුරක්ෂිතව 
නිධන ්ත වූ සේබුද්ධත්වණය් පණිවිඩය වූ ‘රූප, නාම, විඤ්්ාෙ පරතයය 
හා නිණරෝධය’ මුසු පවිිතුරු සීතල අමා දේ උල්පත, ලක්දිේ ධරණිතලණය් 
කූ ල්ල සිසිල් කඳුමතින ් විවරව, පුෙවත් මනසකින් යළි ණමණලාවට 
පුනනුඟී, එණලසනි්ම බුදුපුත් වදනින් නිසංසණල් ණහමිහිට  ලා යන්ණන්... 
‘නිවීණේ සුබූවම’ අත්දකනි්නට උපන් නිහතමානී පනිුත්තන් ණවතටමය.  

එනමුදු,  නඳුණර් දිදුලා සුඟව යන තරුඑළි වනව් කලාතුරකනි් ඇසී 
සුඟණවන බුද්ධරක්ිතතිස්ස හා ධේමරක්ිතතිස්ස නමින් වූ මණහෝත්තම  
වදන් අහේණබන් ණහෝ සවන් ණනාවුකුො නේ - බුදුවදනව්ල ආධයාත්මය 
වූ පටිච්චසමුත්පාදණය් - ‘ණහ්තුපරතය හා එහි නිණරෝධණය් පණිවිඩය’ 
ණමතරේ පරණීත සිසිලසක ් බව අදද රහසක.ි විණශෂ්ිත වූ සහජාත හා 
අඤ්්ඤ්මඤ්්ඤ් පරතය වලින් ණපන්වන ණලසට - රූපරූප, නාමනාම, හා 
රූපනාමවිඤ්්ාෙයන්ණ  ් ‘පරතයවීේ නරිුදධ්වීේ’ පමෙක ් ම සිදුණවන 
‘අනිත්ය හා අනොත්්ම වූ ඛනොපවත්ින ණලෝකය’  ුන ඒ උතුේ වදනින් 
ණනාඇසුණේ නේ.... එකෂ්ණිකව ඉපිදනුණසන ‘රූප නේ වූ ශක්තියක් 
මතම සිටණ න’ - රූපයා හසුණනාවීම නිරුද්ධ වූ බවට දැණනන ‘නාම නේ 
වූ තවත් ශක්තියකනි් වන විඤ්්ාෙ මුලාව’ තවමත් එණලසින්මය.   

බුදුවදන්වල අතිසූෂම අරුමය වූ - ‘එක්ෂණිකව, එකිණනකට පරතයවීම 
තුළම ජාතිය හා ජරාමරෙය’ සිදුණවමින් රූප, නාම, විඤ්්ාෙ බද්ධවන 
‘විශ්ව ශක්තිණය් ස්වභාවික අයවීණේ හා වුයවීණේ කරියාකාරී භාවය’....,  
නිරන්තරව ආශව්ාස වාතණයන් කබලිංකාරාහාර ඉන්ධනය  ිනිණ න 
ණනානුවතී නිපුණයන උෙුසුම හා ශක්තිය මත, අනිතයය පදනේව 
සිදුවන බවට වන අතිදුර්ලභ බුද්ධපණිවිඩයද, ඒ තුළින්ම ආනාපානසතියට 
පාදක වූ ‘මණමකුණ න ් විමුක්ත’ සුබූ වි-දර්ශනයද ණපනුණේ 
ඔබවහන්ණස්ලාණ ් වදන් වලිනි. එණස් ණපණනනවිට - ක්ෂෙයක් පාසා 
විදුලි ශක්තිය වුයවීම තුළම විදුලි පහන් දැල්ලක් නිවී යළි යළිත් දැල්ණවවී 
නිවුෙද, ණනානමිී දැල්ණවන ආණලෝකයක් ණලසට අවිදයාතේහාණවන්  ත් 
‘දෘෂ්ටියක’ බුණෙනන්ා ණස්...., කිසිවක්ම ඉතිරි ණනාවී එකිණනකට 
පරතයණවවී නිරුදධ් වන එම රූප, නාම, විඤ්්ාෙ ස්වභාවයන්ට - මම 
සහ බාහිරණදය ණලසින් ණහෝ අතීත අනා ත වර්තමානයක් ණලසින් ණහෝ 
බුඳුනු - ‘දෘෂ්ටිය’ සසල වන්ණන්ය. සතය දුටු නුවෙ පරමුඛව - මුල් ආකාර 



ii 
 

ණහ්තු යළි පරතය වනවිට ‘ණහ්තු ස්ිරව ණමහි පවතනි බවකනිම්’ නුවත 
නුවතත් දැන නන්ා පංචඋපාදානසක්න්ධ මූලය වූ ‘භව  තිය’ - සි ඳි සි ඳී 
යන්ණනය්.  

‘  ඟ දිය මත වුටී ඇති සණෙහි පරතිබිේබය’ දකනි විට එය  ඟ දිය මත 
‘තිණබනවා’ ණස් ණපනුෙත්,  ඟ වතුරද, හ ණෙන් එන ආණලෝක කිරෙයන්ද 
නිරතුරුව ණනානුවතී  ලන බුවින් ෂෙයක් පාසා ‘පරතිබිේබයද’ 
 ලන්නා ණස්...., ක්ෂෙයක් පාසා ඉපිද නිරුදධ්වන ‘රූප’ පරතයව 
පහළවන, ‘සප්ර්ශ මනසකිාර හා ණේදනා සංඥා චචතසිකයන’් පරධාන  
නාම ධර්මයන්ණ ් ‘සංඛාරය’ වූ ‘විඤ්්ාෙ පරතිබිේබයද’ ණනානුවතී 
ණේ ණයන් නරිුදධ්වන බව ඒ ක්ෂෙය තුළම අත්දකදි්ී...., ස්පර්ශය නිසා 
මනසිකාරණයන ්එන ‘ණපර දුන ්චචතසික පණිවිඩයක්ම’ මිස අන්කිසිවක් 
ණනාවූ විඤ්්ාෙණය් පිළිබිඹුවන ඒ ‘ෂෙණය් ඡායාවට’...., ‘මම හා බාහිර 
ණදය’ ණලස ණනාරැවණටන යථාභූතය සාක්ෂාත් වී ‘භව’ මුලාණවන් මිණදන-  

ණේ ආශ්චර්ය අද්භූත දහම අද ණහළිකර ණදන ඔබවහන්ණස්ලාහට 
ඒ මායාත්මක  මණන් නිමාව පරිපරූ්ෙව ණේවා! 

අන්ධකාර මනණස් විදයාණලෝකය දල්වා, සතරමහාධාතු, නාම 
හා විඤ්්ාෙද ‘නිරවණශ්ෂව ණනාපිහිටන’ අසංඛතය 
දක්වාලූ පනුයපරභාවද එයට ණහ්තු උපනිශරය ණේවා!  

ඩී. පී. රාජපෂ මූණියනි, අයි. එස්. කරුොරත්න පියාණෙනි, 
කිතුල්ණ ාඩණ යි රත්නාවලී මූණියනි, හර්බට් ණපණර්රා මිතුරාණෙනි, 
සුරං , පමුදිත පුතුෙුවනි ......,   
යං කිඤ්්ි සමුදය ධේමං, සබ්බං තං නිණරෝධ ධේමං - ‘සමුදය සව්භාව 
වන්නා වූ යේතාක් ධර්ම ඇත්ද ඒවා සියල්ලම නිරුද්ධවන ස්වභාවණයන් 
ද යකු්තයි’ නේ ව ූබුදුවදණන් සුබූම යථා-අර්තය හාත්පසින්ම එක්ණකාට 
නිර්-වානයට ම  ණපන්වන ණේ ධවල තිළිෙණය් පණිවිඩය, අවණබෝධයට 
ණවරදරන සියලු මානසික ශක්තීන් හා ඒකාත්මිකව ඔබ මනස ණවතටද 
සන්නිණේදනය ණේවා!  
දිල්රුක්ෂි වීරරත්න මහත්මිය ඇතුළු අප සියලුණදනා හටම - බුස ුනීමට 
තුනක් නුති, ඇතිනුති බණවහි අනුත්පාද නිණරෝධය ණලසින් සුණද්ශිත, ඒ 
නිමිති නුති, පරණිධි සිඳී  යි, සුඤ්්ඤ්ත වූ සීතල නිවීම ම ණේවා! 

                                   වසන්තා කරුොරත්න සහ සුම 
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 න්ධ සූත්රය 

නඛමො ත්ස්ස භ වඛත්ො අරහඛත්ො සම්මො සම්බුද්ධස්ස 

පඤ්්චච භික්ඛණව ඛන්ණධ ණදණසස්සාමි පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ණධ ච. 
තං සුොථ සාධුකංමනසිකණරාථ භාසිස්සාමිති තී. 

ශරද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, ණේ සසර ඉපණදමින් ජරා මරොී 
දුක්ඛයන්ට භාජනය ණවමින්, නුවත නුවතත් උත්පත්තියක් ලබමින් 
සසර  මනට එකතු වුොවූ ණේ සත්වයාට භො යවත්ුන් වහන්ඛස් 
වොළ ධර්මය හැර ඛම් දුකින් මිදීමට අන් පිහිටක ්නැහැ. ඒ නිසා ණේ 
බුද්ණධෝත්පාද කාලණයහි ලබා ත් උතුේ දුර්ලභ මනුෂයය ජීවිතණයහි 
ඒ ධර්මයට අණප් සිත් එකතු ණකාට ධර්මශරවනය කරලා ධර්මමාර්  
පරතිපදාණවන් යුක්තණවලා මාර් ඵල පිළිණවලින් සුනසීම ක්ෂාත්කර 
 ුනීමයි අණප් මනුෂයය ජීවිතය තුළ අපි ලබා න්න උතුේ වටිනාම 
හරය ණවන්ණන්.  

වීදා ම චමතරිය ස්වාමීන්වහන්ණස් ණලෝවුඩසඟරාණවහි සෙහන් කළා  
‘ ඟ වතුණරහි යන මිනිණසකු දුකිණන්,  
ළං කළ ඔරුවට ණනාන ින ණලසිණන්,  
සඟ ණමාක් ණදන බෙ අදහා ණනාණ ණන්,  
දු තිණය වුද ණතාප කිම දුක් විඳිණන්’ - ණේ සසර නමුති  ඟ 

වතුරකට අහුවුො වූ ණේ මිනිසාට ඔරුවක් ළංකළා වාණ ්, එයින් 
මිණදන්න භා යවතුන් වහන්ණස් වදාළ පරියාප්ති ධර්මය. එය 
පරතිපත්ති ණකාට වාසය කරලා සුනසීම ලුබීම  ඟ වතුරින් ණබ්රිලා 
ඔරුවට න ිනවා වාණ ්. භා යවතුන් වහන්ණස් අපරමාෙ 
කරුොණවන් වදාළ ධර්මය නමුති ඔරුවට න ින්ණන් නුතුව, 
‘දු තිණය වුද ණතාප කිම දුක් විඳිණන්’ කියලා අණපන් විමසලා 
තිණයනවා. 
ඒ නිසා අපි ඉතාමත්ම ශරද්ධාවත් හුඟීණමන් යුක්තව, 
ඒකා රතාවණයන් යුක්තව ඒ ධර්මය ශරවනය කරන්න ඕනූ.  
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අද ධර්මානුශාසනාණේ මාතෘකාව සංයුක්ත නිකාණය් ඛන්ධ 

සංයුක්තණය් අත්තීප ව ් ණය් එන ඛන්ධ සුතරයයි. සුවුත්නුවර 
ණේතවනාරාමණය් ී භිෂූන්වහන්ණස්ලාට ආමන්තරෙය කරමින් 
භා යවතුන්වහන්ණස් ණේ සූතර ධර්මය ණද්ශනා කර වදාළා. පඤ්්චච 
භික්ඛණව ඛන්ණධ ණදසිස්සාමි පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ණධ ච- මහණෙනි, 
පංචස්කන්ධය ද, පංචඋපාදානස්කන්ධය ද ණද්ශනා කරමි. තං සුනාත - 
එය අසේ. සාධුකං මනසිකණරාථ - මනා ණකාට ණමණනහි කරේ. 
භාසිස්සාමිති - ණද්ශනා කරන්ණනමි. ණේ භා යවතුන්වහන්ණස්ණ ් 
ශ්රීමුඛ වචනයයි.  

එතුනත් අපට ණපන්නලා තිණයනවා ‘ධර්මය ඛහොඳින් අහන්න, 
මනොඛකොට ඛමඛනහි කරන්න’ කියන වචනය අවධාරෙය කරලා 
වදාරළා තිණයනවා.  

ණේ පංචස්කන්ධය, පංචඋපොොනස්කන්ධය කයින වචන ණදක 
ධර්මණය් පුහුදිලි කරලා තිණයන්ණන් - රූපස්කන්ධය, 
ණේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංඛාරස්කන්ධය, විඤ්්ාෙස්කන්ධය 
පංචස්කන්ධයයි. රූප උපාදානස්කන්ධය, ණේදනා උපාදානස්කන්ධය, 
සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය, විඤ්්ාෙ 
උපාදානස්කන්ධය පඤ්්චඋපාදානස්කන්ධයයි.  

සතරමහාභූත හා සතරමහාභූතයින්ණ න් හට ත් රූප, විඳීම නමුති 

ණේදනාව, සංඥාව නමුති හුඳිනීම, සංඛාර නමුති සංස්කරෙය වීම 
රාශි වීම, විඤ්්ාෙය නමුති දැන ුනීම යන ස්කන්ධයන්ට උපාදානය 
කියන වචනය එකතු ණකාටයි පංචඋපාදානස්කන්ධය කියලා හඳුන්වලා 
තිණයන්ණන්.  

උපොොනය කියලා කියන්ණන් - 

 යේ කිසිවක් සිත්ින් දැඩි ඛස් අත්්ඛනොහැඛරන ඛලස අල්ලො 
 ැනී මට මුල්ඛවන ‘චචත්සික ස්වභොවයක්, ඇඛලන 
ස්වභොවයක්’. 

 ණේ ‘උපොොන සහිත් ඛච්ත්නොවක්’ ඛයදිලො කරියොවක් ඛවනඛකොට’ 
ඒ කරියොව ඇත්ිව නැත්ි වුණත්්, නැත්ිඛවන්ඛන් නැවත් නව 
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උපොොනස්කන්ධයක් පහළවීමට ඛහ්ත්ුවක් ඇත්ිඛවලො. ඒකට අපි 
කියන්ණන් ‘කර්ම කරමින් කර්ම රැස්ණවනවා’ කියලා.  

 උපාදානපච්චයා භණවා - උපොොන පරත්යඛයන් භවය ඛවනවො 
කියනවා. ඒ තමයි කර්ම භවඛයහි ඇත්ිවීම. 

භා යවතුන්වහන්ණස් වදාළා කතණම ච භික්ඛණව පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා 
- මහණෙනි, පංචඋපොොනස්කන්ධ කවණර්ද? විස්තර කරමින් වදාරළා 
තිණයනවා අතීතානා ත පච්චුප්පන්නං වශණයන් - අතීත, වර්තමාන, 
අනා ත, අේඣත්තං වා බහිද්ධා වා - ආධයාත්මික ණහෝ බාහිර ණහෝ, 
ඕලාරිකං වා සුඛුමං වා - ඕලාරික ණහෝ සූක්ෂම ණහෝ, හීනං වා 
පණීතං වා - හීන ණහෝ පරණීත ණහෝ, යං දූණර සන්තිණක වා - ළඟ 
ණහෝ දුර ණහෝ, යං කිඤ්්ි භික්ඛණව රූපං සාසවං, උපාදානීයං- 
‘මහණෙනි, ආසරව සහිත් උපොොනයන්ට පරත්ය වූ යම් රූපයක් 
ඇත්ද’.....  

එතණකාට ණමතන අපිට පුහුදිලි ණවන්නට ඕනූ අර එණකාණළාස් 
ආකාරණයන් යුක්ත වූ ‘ආසරව සහිත උපාදානයන්ට පරතය වූ’ රූපයක් 
ඇත්ද -  

ණමතුන ණේ සොසවං උපොොනීයං කියලො කියන්ඛන් රො ොදී 

ඛකඛලස් සහ ත් දැඩි ඇල්ඛමන් බැඳීමයි, එඛස් ඇල්ඛමන් බැඳී 
‘රූපොකොරයක්’ පිළ ිැනීමයි. අයං වුච්චති රූපඋපාදානක්ඛන්ණධා -  
ණේ රූප උපොොනස්කන්ධය යයි කියනු ලුණබ්.  

එතණකාට අපිට ණහාෙට පුහුදිලියි,  
ආධයාත්මික ණහෝ ණේවා, බාහිර ණහෝ ණේවා, දුර ණහෝ ණේවා, ළඟ 
ණහෝ ණේවා, සිත්ුවිලි සිත් මුල්ඛකොට දැඩි ඇල්ඛමන් බැඳී ඛකඛලස් 
සහ ත්ව ‘රූපීභොවයක්’ පිළි න්නවො නම් ඒක ‘රූප 
උපොොනස්කන්ධයයි’. 

මේඣිම නිකාණය් මහාහත්ථිපණදාපම සූතරණයහි සාරිපුත්ත 
ණතරුන්වහන්ණස් භිෂූන් වහන්ණස්ලාට ණේ පිළිබෙව වදාළා. ඒ 
ණකාටස අපි ණත්රුේ  න්නණකාට ණේ පුහුදිලි කරපු ණකාටස තවත් 
ණහාඳින් පුහුදිලි ණවනවා.  
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* යේ ණහයකින් ආධයාත්මික වූ චක් ු පරසොදය ණනා බිඳුණේ ණේද -  
චක් ු පරසොදය කියන්ණන් ණේ ඇඛහ් පැහැදිලිත්ොවය. ඇඛහ් 
පැහැදිලිත්ොවය පැවැත්්ඛවන්ඛන් ‘උණුසුම’ නිසොයි. මළකෙක 
ඇණහ් පුහුදිලිතාවය නුහු.  
උණුසුමට ඛහ්ත්ුව ඛම් ආශ්වොස වොත්යත්් ඛල් ධොත්ුවත්් ඛදක 
සංඛයෝ  ඛවලො ඛපනහැල්ඛල් දී, හදවත්ට වැටිලො ඇත්ිඛවන 
රස්නය මුළු ශරීරය පුරා පුතිණරන්න ඕනූ.  

ඒ උණුසුම ඇත්ිඛවන හින්ො ත්මයි ඛම් ‘පරසොදය’ 
ඇත්ිඛවනඛ්න්. 

* ඒ වණ ්ම බොහිර රූපඛයෝ ඇස් හමුවට පුමිණෙත්ද -  
ණේ පරසාදයට ඉදිරිණයන් වර්ෙයක් ණහෝ සටහනක් ණ ෝචර 
ණවන්න ඕනූ. හරියට කියනවා නේ මුහුෙ බලන කුඩපතක 
ඉදිරිණයන් ඇති සටහන, වර්ෙය, ආණලෝකය උදේණවන් 
පරතිබිේබ ත ණවනවා.  
ඒ වාණ ් ණේ චක් ු පරසොදය නමැත්ි පැහැදිලිත්ොවයට , ආඛලෝකය 
උදව්ඛවන්, ඉදිරිණයන් ඇති ‘වර්ණ වල සටහන අරභයො 
පරත්ිබිම්බයක්’ ඇති ණවනවා, ඡොයොවක් ඇති ණවනවා.  

* ඊට අනුරූප වූ ඛමඛනහි කිරීමක් ණේද,  
එණහම ඡායාවක් වුණටන ණකාට ඊට අනුරූප ණමණනහි වීමක් 
ණවන්න ඕනූ. ඒ පිළිබෙ ඛයොමුඛවන්නත්් ඕනූ. 

* ඊට සුදුසු විඤ්්ාණඛය් පහළවීම ණවයි.  
ඒ කියන්ණන් අර රූප දැන න්නො වූ හිත්, චක් ු විඤ්්ාණය 
ණමතුන ඇති ණවනවා.  

ඒ චක් ු විඤ්්ාණඛයන්, නැත්්නම් ඒ රූප දැන න්නො වූ 
හිත්ින් දැන ැනීමට ‘ආශරව සහිත්ව උපොොනයට පරත්යව’ යම් 
රූපයක් ඛව්ද - එය රූප උපොොනස්කන්ධය ඛවනවො. 

එතණකාට අපිට ණහාෙට පුහුදිලියි -‘විඤ්්ාණඛයන් දැන න්න යම් 
රූපයක් ඛව්ද, එය අර ඇලීම් සහ ත්ව, ඛකඛලස් සහ ත්ව 
දැන ැනීමක් සිදුඛවන නිසො’ රූප උපොොනස්කන්ධඛයහි ඇත්ුළත්් බවට 
යයි.  
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ණමන්න ණේ වචනණයන්, ඔය පුහුදිලි කිරීණමන් අපිට රූප 
උපාදානස්කන්ධය පුහුදිලි ණවන්නට ඕනූ.  

තව දුරටත් අපි බලනවා. ණමයින් අපට පුහුදිලි ණවන්ණන් - 
ඇස, කන, දිව, නොසය, ශරීරය, මනස කියන ආධයොත්්මික 
ආයත්න හයට රූප, ශබ්ද,  න්ධ, රස, ඛපොට්ඨබ්බ, ධම්ම කියන 
බොහිර ආයත්න හය හමුඛවනවො. එඛස් හමුඛවන ඛකොට 
‘කැමැත්්ඛත්න්, ඇලීඛමන්’ - ඒකට කියන්ණන් චන්දරා ය කියලා - 
‘යම් රූපොකොරයක්’ දැන න්නවො නම් ඒ රූප උපොොනස්කන්ධය යි.  

ණසෝත පරසාදය වූ කණන් පරසාදයට අවකාශය උදේණවන් ශබ්ද 
කේපනය  ුණටන ණකාටත්, කොමොදී ආශරව සහිත්ව දැඩි ඇලීඛමන් 
යේ ‘ශබ්ද රූපොකොරයක්’ දැන න්න ණකාට ඒකටත් කියන්න ණවනවා 
රූප උපොොනස්කන්ධය කියලො. 

ඒ වාණ ් ආශරව සහිතව, උපාදාන වූ දැඩි ඇලීණමන්  න්ධ 
රූපොකොරයක් දැන න්නවා, රස රූපොකොරයක් දැන න්නවා, 
ණපාට්ඨබ්බ රූපොකොරයක් දැන න්නවා. මනසට පහළඛවන සිත්ුවිලිත්් 
‘වස්ත්ුවක්, ඛදයක්, මම’ ඛකොට දැන න්නවොඛන්. 

ණේ අනුව ඇස, කන ආී ‘පරසාද රූපයන්ට හමුණවන රූප, ශබ්ද ආී 
ණ ෝචර රූපයන්’ අරභයා ‘සිතුවිලි හා සිතුවිලි දැන න්නා වූ හිත’ 
පහළ ණවනවා.  

ඛම් පරසොදයත්්, ඛ ෝචර රූපයත්්, ඒ අනුව පහළඛවන 
සිත්ුවිලිත්්, සිත්ුවිලි දැන න්නො වූ හිත්ත්් එකිඛනකට 
පරත්යය යි, එකිණනකට උදේ.  

ඒ පරතයයණවන ආකාරය එකතු කරලයි අපි ණමතන රූප 
උපාදානස්කන්ධය ණත්රුේ කර න්නට ඕනූ කරන්ණන්. 

‘රූපය ත්ිඛයන ඛදයක්’ බවට දැන න්නො විටම - ‘බලන්නො 
ඉන්නවො’ කියන එක, නුතිනේ ‘රූපය බලන්ඛන් ත්මො’ කියන 
එක ඒ සම ම පිලි ැන්ඛවනවො.  

ඒ සම ම ‘මම’ යන්නක් පිලි ැන්ඛවනවො.  
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ඒ නිසා ණමාකද ණවන්ණන්? ණේ ‘රූපයයි මමයි’ කියන පිලි ුනීම 
හතර ආකාරයකට පරණභ්ද ණවනවා - ‘රූපය තිණයනවා, නුතිනේ 
රූපය මම’. අනිත් පුත්තට එනවා, ‘තිණයන්ණන් රූපයක්, මම 
රූපය’. ‘රූපය තුළ මා ඇත’, ‘මා තුළ රූපය ඇත’.          
බලන්න,  

අර රූපය ‘ත්ිඛයන ඛදයක්’ වශඛයන් දෘෂ්්ටි සහ ත් ඛවනවොත්් 
එක්කලො ම, ඛම් රූපය පරත්යය ඛවනවො සක්කොයදිට්ිය 
ඉපඛදන්න.  ‘මම ය’ කියන හැඟීම ඉපඛදන්න. 

ණේක තමයි රූප උපාදානස්කන්ධය. 

 ඉතින් ණමණස්ම, ‘ඛකඛලස් සහ ත්ව දැඩි ඇලීඛමන් යුක්ත්ව 
විඳීමක්’ ඇත්ිඛවනවො නම්, ඒ විඳීම - ඛව්දනො උපොොනස්කන්ධය යි. 

 රූපය, ණේදනාව සම ම ‘ඛකඛනක් ඛදයක්’ වශඛයන් හඳුනො 
 න්නවො නම් - ඒ හැඳිනීම සංඥා උපොොනස්කන්ධය යි. 

 රූප, ඛව්දනො, සංඥා අරභයො රො , ද්ඛව්ෂ්, ඛමෝහ ආදී  ත්ි එකත්ුව 
රොශිවීම, සැකසීම, සංස්කරණය වීම සං ොර උපොොනස්කන්ධය යි. 

 ණේ රූපීභොවය, ‘රූප ස්වභොවය’ සිත්ුවිලි වලට පිළිඅරඛ න ඒ 
අරභයො විඳීමක්, හැඳිනීමක්, රොශිවීමක් යම් දැන ැනීමකට බඳුන් 
ඛවනවො නම් -ඒ කියන්ණන් සිතුවිලි පහළණවනවා නේ හිත කියන 
විඤ්්ාෙය පහළ ණනාවී තිණයන්ණන් නුහු. විඤ්්ාණය කියන 
දැන ැනිල්ලට බඳුන්ඛවන්ඛනත්් සිත්ුවිලි. ඒ හින්දා කියනවා 
විඤ්්ාණ උපොොනස්කන්ධයයි කියලා.  

දැන් ණේ ඇස, කන, දිව, නාසය, ශරීරය කියන පංච ඉන්රියයන් 
ණකණරහි ණයාමු ණනාණවන ණකාට, ඒ හුම අවස්ථාවකම මනින්රිය 
කරියාත්මකයි. මනින්රියත් සය ඉන්රියයන්ණ න් එක් ඉන්රියක්.  

ණේ ආශ්වාස වාතය ණල් ධාතුව ණදක ණපනහුල්ණල් ී සංණයෝ  
ණවලා, හදවතට වුටිලා යේ ශක්ත්ියක්, උණුසුමක් ඇති ණවනවා. ණේ 
උෙුසුම මුළු ශරීරය පුරා පුතිණරනවා. සීතල ණවන්න යන සිරුර 
ණේ උෙුසුම නිසා රත් කරවනවා. එණස් උෙුසුේ වුණේ නුතිනේ 
මළකෙක්.  
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ඒ උෙුසුමින් ‘අලුඛත්න් වොඛයෝ ධොත්ුවක්’ ඇත්ිඛවලො, වුඩ හයකට 
ණයදිලා නුතිණවනවා. එය අපට ණපණනනවා ඒ වාණයෝ ධාතුණේ 
කරියාකාරිත්වය නිසා තමයි - ණේ ආහාර ණපරලවන්ණන්, කිළුටු 
ණකාටස තල්ලු කරවන්ණන්, ණල් ධාතුව තල්ලු කරවන්ණන්, ණකස්, 
ණලාේ, නිය, දත් ආී රූප රාශි කරවන්ණන්, දිරන රූප බුහුරණවන 
තුන් කරා පමුෙුවන්ණන්, ඒ වණ ්ම ඒ දිරූ ණකාටස හදවත හරහා 
ණපනහුල්ලට ණ නල්ලා පරශ්වොස කරවන්ණන්.  

දැන් නුවත ආශ්වාස වාතය ණල් ධාතුවත් එක්ක සංණයෝ  වවවී 
නැවත් නැවත් ‘උණුසුම, ශක්ත්ිය’ ඇත්ිඛවනවො.  

‘ඛම් උණුසුම සහ ශක්ත්ිය’ ඇත්ිත්ොක් සය ඉන්රියඛයෝ 
කරියො කරනවො. පඤ්්ච ඉන්රියන් අරභයා ණයාමු 
ණනාවන අවස්ථාවට මනින්රිය කරියාත්මකයි.  

ඛම් ඇත්ිවන ‘ශක්ත්ඛිය්’ හැකියොවක් ත්ිඛයනවො යමක් 
භොවිත්ො කරවන්න හො සිහි  න්නවන්න. ඒ ස්වභොවය ත්මයි 
‘මනින්රිය’.  

මළකෙක ඒක නුහු. ඒකට ආශ්වොසය පරත්යය ඛවන්න ඕනූ. 

‘සිහිඛවන සිත්ුවිලි’ වලට කියනවො ‘ධම්ම’ කයිලො. ‘සිත්ුවිලි 
දැන ැනීම’– ‘මඛනෝවිඤ්්ාණය’යි. 
නමුත් ‘-සිහිඛවන ‘සිත්ුවිලි’ මඛනෝවිඤ්්ාණඛයන් දැන න්ඛන් 
‘මම සහ මට හමුඛවන ඛද්’ කියලො. 

 ුඹුරු කල්පනාවකට වුටිලා ඉන්න ණකාට ‘සිතුවිලි දැන න්නවා’ 
කියන දැකීමක් නුහු ණන්. ‘මම යි, මට හමුණවන ණද්’ කියන 
පිලි ුනිල්ල තමයි එතුන ණවන්ණන්.  
ඒ නිසා  ුඹුරට වුටිලා කල්පනා ණවනණකාට, හීන ණපණනන 
ණකාටත් රූප උපාදානස්කන්ධය, ණේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා 
උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය, විඤ්්ාෙ 
උපාදානස්කන්ධය පහළණවමින් නිරුද්ධ ණවනවා.  
අපි හිතමු යේ ණකණනක් අණප් නිවසට ඇවිල්ලා නිවණස් ඉන්න 
ණකණනකුණ ් නමක් කියලා අහවලා ණකෝ කියලා අහනවා. අපි 
කියනවා එයාට ණහාෙටම නින්ද  ිහිල්ලා කියලා. අපි එණහම කීවාට, 
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ඒ නින්ද  ිය අවස්ථාණේ ීත් ණහාෙට පරශ්වාස ආශ්වාස ණවනවා 
ණන්. එත්ඛකොටත්් ඛල් ධොත්ුව සංඛයෝ  ඛවලො උණුසුම ඇත්ිඛවලො අර 

ඉහත් කියපු ශරීර කරියොකොරකම් මනොව සිද්ධ ඛවනවොඛන්. ඒ නිසා 
ණන් පරශ්වාස ණවන්ණන්. ආහාර ජීර්ෙය ණවනවා, කිලුටු ණකාටස 
තල්ලු ණවනවා. එත්ඛකොට එත්ැන ‘සිරැරට’ නින්ද ිය බවක් 
ඛපඛනන්න නැහැ. 

ඒ වඛ ්ම ඒ මනින්රිය කරියොත්්මකයි. එයා වාහනයක් පදවනවා 
ණවන්න පුළුවන්, හුබුයි සිතුවිලි හා හිත, වාහනයයි මමයි කියලා 
පිලිඅරණ න. ඥාතිමිතරණයෝ හමුණවනවා ණවන්න පුළුවන්, එණහම 
නුතිනේ යේ රං නයක ණයණදනවා ණවන්න පුළුවන්,  ීතයක් 
අහනවා ණවන්න පුළුවන්, හිණතහි තරහා ණනාසතුටු  තිය 
ඇතිණවනවා ණවන්න පුළුවන්, අපි ඒවාට කියන්ණන් හීන ණපණනනවා 
කියලා ණන්. නමුත් ‘හීන ඛපඛනන ඛවලොඛව් දී’ ඒවො හීන ඛනඛවයි 
ඛන්. ‘මමයි, මඛ ් කර්ත්වයයන්’ කියලො පිලිඅරඛ න ඛන්.  

අපි හිතමු ණමයා අවදි වුො. අවදි වුණො කියලො කිව්වොට පරඥාවට 
අවදි වුඛණ් නැහැ. අවදි වුො කියලා නුවතත් පිලි න්ණන් - ආහාර 
අඩුණවලා තිණයනවා නේ මඛ ් බඩ ින්න. ණේ තිණයන්ණන් ආහාර 
වර් , මඛ ් බඩ ින්නට මම ආහාර  න්න ඕනූ. ඒ කරියොකොරිත්්වය 
‘මම’ ඛකොට පිලි න්ඛන්. දැන් ආහාර  ුනීම ඉවරයි. දැන් මඛ ් බඩ 
පිරිලා තිණයනවා.  

බලන්න, ඒ කරියොකොරිත්්වයත්් අර ආශරව සහිත් ඇලීඛමන් යුත්් 

උපොොනස්කන්ධඛයහි ඇත්ුළත්්. ඊළඟට ශරීරය ශුද්ධපවිතර කිරීමත් 
උපාදානස්කන්ධණයහි ඇතුළත්. යාළුමිතරණයෝ හමුවීමත් 
උපාදානස්කන්ධණයහි ඇතුළත්.  

ණේ විදිහට බලන ණකාට නුවණක් නැත්ුව කරන හැම කරියොවක්ම 
ඛම් පඤ්්චඋපොොනස්කන්ධයට ඇත්ුළත්් ඛවනවො - රො  සහිත්ව, 
දැඩි ඇලීම සහිත්ව කරනවො නම්,  ැටීම් සහිත්ව ඛකඛරනවො නම්.  

අපි එණහම කටයුතු කර කර ජීවිතය  තවුොට - 
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අපට පුහුදිලි ණවන්නට ඕනූ හරියට යමකින් ණපත්ත ණපත්ත 
 ාණන් කුපි කුපී, කුපි කුපී අවසන් ණවනවා වණ ් - ඛම් ‘ආයු 
ශක්ත්ිය’ ඛන්ද ඛම් ආශ්වොස පරශ්වොසය මුල්ඛකොට වැයඛවන්ඛන් 
අයඛවන්ඛන්, වැයඛවන්ඛන් අයඛවන්ඛන්.  

ආයු ශක්ත්ිය ඛන්ද ඛම් අඩුඛවවී, අඩුඛවවී යන්ඛන්. 

නමුත් එණහම සිහියක් නුහු. ‘ඉන්නවා, තිණයනවා’ කියන එක නේ 

හුම ණමාණහාණත්ම පිලි ුන්නවිලා තිණයනවා, ‘මමක්’ ඉන්නවා 
කියන එක.  

ඒ නිසා මහලු භොවයට පත්්ඛවන ඛකොට, දිරන ස්වභොවය එනඛකොට, 
සිරුර දන්ණන් නුහු ණන් දිරුවා කියලා - එතුන තිණයන්ණන් ධොත්ු 
විෂ්මත්ොවයක්. අනිවාර්යණයන්ම ‘මණ ් මහලු භාවය’ කියලා හිතකට 
පිලි න්නට ණවනවා, දරා න්න ණවනවා.  

ඛලඩදුක් වලට බඳුන්ණවන ණකාට ඒ සිදුණවන ‘ධොත්ු විෂ්මත්ොවය’ 
ණහ්තුණකාටණ න ‘මණ ්’ ණලඩණරෝ ය කියලා හිතකින් පිලි න්න 
ණවනවා. ඒ වණ ්ම පරිය අවස්ථාවන්ණ න් ණවන්වීම, කුමති 
ආකාරයට ණනාවීම - ‘මට ණවනවා’ කියන ‘අයිතිකාරණයකුණ න්’ 
පිලි න්න ණවනවා. කායික දුක්ඛයන් පිලි න්නවා වණ ්ම ඒ අරභයා 
ණවන මානසික ණදෝමනස්සය වූ අර මනින්රිය මුල්ණකාට පහළණවන 
උපාදානස්කන්ධයත් පිලි න්න ණවනවා.  

ණේ උපොොනස්කන්ධ පහළවීමට පරශ්වොස ආශ්වොසය 
ොයක ඛවනවො. 

‘ඛම් රූප ධර්මඛයන්’ ඛත්ොරව 
පඤ්්චඋපොොනස්කන්ධය කත්ොකරන්නත්් බැහැ.  

ණේ නිසා තමයි භා යවතුන්වහන්ණස් වදාණළ් සංිත්ණතන 
පඤ්්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා - සංක්ණෂ්ප වශණයන් උපාදානස්කන්ධ පහ 
දුකයි කියලා.  

 අපට ණපණනන්ණන් නුහු - ඛම් බරක් දරොඛ න ඉන්නවො වඛ ් 
ඛම් උපොොනස්කන්ධයට යටවී  ත්කරන ජීවිත්ය.  
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 යණමක් ණේ පිළිබෙව පිරිසිෙ දැකීමක් ඇති කර න්නවා නේ ඒක 
ාෙයක් - දුඛක්  ාණං. 

 ඒ වණ ්ම පංචඋපොොනස්කන්ධඛය් සත්ුටුඛවන්න සත්ුටුඛවන්න 
‘ස්කන්ධය නම් ඇත්ිඛවවී නැත්ිඛවවී  ියොට’ නැවත් නැවත් එවැනි 
පංචඋපොොනස්කන්ධ ඇත්ිඛවන්න ‘ඛහ්ත්ුවක්’ සකස් කරලයි 
ඇත්ිඛවවී ඇත්ිඛවවී  ිය ස්කන්ධ නැත්ිඛවන්ඛන්. 
ඒකයි, උපාදානපච්චයා භණවා - භවපච්චයා ජාති - නුවත 
උපාදානස්කන්ධයක් ඇති කරවනවා.  

 ඒ පිළිබෙව අපට වුටහීමක් ඇතිණවන ණකාට දුක් සමුදඛය 
ාණං - උපාදානස්කන්ධ පහළණවන්න ණහ්තුව අපට පුහුදිලි 
ණවන්න ඕනූ. 

දැන් ණේ පිළිබෙව පිරිසිෙ දැකීමක් අපට ඇතිණවන ණකාට ණේ 
උපාදානස්කන්ධණය් තිණයන ණදෝෂය දැකලා පංචස්කන්ධය කියන්ණන් 
ණමාකක්ද කියලා වුටණහනවා. 

- - - - - - - - - - 

පංචස්කන්ධය - ඒක භා යවතුන්වහන්ණස් වදාරෙවා කතණම ච 
භික්ඛණව පඤ්්චක්ඛන්ධා? මහණෙනි, පංචස්කන්ධය කවණර් ද?  

අපි මුලිනුත් පුහුදිලි කළා රූපස්කන්ධය, ණේදනා ස්කන්ධය, සංඥා 
ස්කන්ධය, සංඛාර ස්කන්ධය, විඤ්්ාෙ ස්කන්ධය - එත්න, අර 
‘උපොොනය කියන වචනය, දැඩි ඇලීම, ඛකඛලස් සහ ත්ව කියන 
වචනය ඛයොදන්ඛන් නැත්ුව’ අර ස්කන්ධ පහ කත්ො කරනවො.  

මේඣිම නිකාණය් මහාපුන්නම සූතරණයහි භිෂූන්වහන්ණස් නමක් 
භා යවතුන්වහන්ණස්ණ න් පරශ්නයක් අහනවා, ‘වහන්ස, 
රූපස්කන්ධයාණ ් පුනවීමට ණහ්තුව කවණර්ද’? භා යවතුන්වහන්ණස් 
වදාරනවා -චත්තාණරා ණඛා භික්ඛු, මහාභූතා ණහතු චත්තාණරා 
මහාභූතා පච්චණයා රූපක්ඛන්ධස්ස පඤ්්ාපනාය - ‘මහණ 
රූපස්කන්ධය පැනවීමට සත්රමහොභූත්ඛයෝ ඛහ්ත්ු ඛවත්ි, 
සත්රමහොභූත්ඛයෝ පරත්ය ඛවත්ි’. 
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බෙ අහන පින්වතුන් ණහාඳින් දන්නවා සත්රමහොභූත් - තද කරන, 
කුඩු කරන ස්වභොවය පඨවි,  ලන වු ිණරන ස්වභොවය ආණපෝ, දවන 
තවන ස්වභොවය ණත් ණජෝ, තල්ලුකරන ණසාලවන ස්වභොවය වාණයෝ.  

 ණේ සතරභූතයන්ණ ් හත්රොකොර ‘කරියොඛවන්’ විවිධාකාර විෂමතා 
ඇති ධාතු නානත්ව ඇතිණවන ණකාට, අපි ඒකට කියනවා 
සතරමහා භූතයින්ණ න් පහළණවන උපොොය රූප කියලා.  

 එකකට එකක් ණවනස්කමක් තිණයන්ණන් - එතන අර ‘පඨවි, 
ආඛපෝ ඛත්් ඛජෝ වොඛයෝ කියන කරියොකොරිත්්වඛය්’ සංඛයෝ ය 
ඛවනස්. සංයුතිය ණවනස්. 

 නමුත්් ඛම් හත්ර අවිනිබ්ඛභො ිකයි. එකිණනකින් එකක් ණවන්කර 
ණපන්වන්නට ණනාහුකියි.  

 ඉතාම ණබදිය ණනාහුකි රූප අංශුව කියලා අපි යමක් 
‘මානසිකව’ හිතනවා නේ ඒ ඉත්ොම සියුම් රූප අංශුඛව්ත්් 
නත්රඛවලො ත්ිඛයනවො ඛනඛවයි. 

හත්රොකොර කරියොවක් - පඨවි, ආඛපෝ, ඛත්්ඛජෝ, වො ඛයෝ. 
 හුබුයි හත්රොකොර කරියොව, හත්රොකොර කරියොඛවන්ම 

නැඛසනවො. 

 නැසුඛන් නමුදු, නැවත් හත්රොකොර කරියොවක් ඇත්ි කරවන්න 
ඛහ්ත්ුවක් සකස් කරලොයි ඒ ඵලය නැත්ිඛවන්ඛන්.  

 ඒ නිසො නැවත් ආඛයත්් හට න්නවො. 

දැන් බලන්න - පස, වතුර, හිරුඑළිය, හුළඟ සංණයෝ  ණවනණකාට 
නුණසනවා. නුසිලා වී, හාල් කියන ‘නව ඵලයක් ඇති කරවන්න 
ණහ්තුවක්’ සුකණසනවා. ‘ඒ ණහ්තුණේ ඵලය’ තමයි, වී හාල්. හාල් 
භාජනයකට දමලා වතුර එකතු කරලා, උදුණන් තියලා  ින්දර පත්තු 
කරනවා. එත ණකාට වාතණයන් කරියා ණවනවා. හාල් පඨවි, වතුර 
ආණපෝ,  ින්දර ණත්ණජෝ, වාතය කරියාව. ඒ හතර නුණසනවා. 
නුණසන ණකාට නව ඵලයක් - බත්. බත් කියන ඵලය ඇති කරවන්න 
ණහ්තුවක් ඇතිණවනවා එතන.  
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 ඒ නිසා ‘එකක් වශඛයන් ත්ිඛයනවො ඛනඛවයි’ ඛම් පඨවි, 
ආඛපෝ, ඛත්්ඛජෝ, වො ඛයෝ කියන හත්ර. 

 ‘හට න්නො වූ ඛහ්ත්ුව’ දකින ඛකොට - කිසිවක් නැහැ කියලො 
උච්ඛේද ඛවන්න බැහැ.  

 ඒ වණ ්ම ‘ණහ්තුවකින් හට න්නා වූ ඵලණය් නිඛරෝධය’ දකින 
ඛකොට - යමක් ස්ිරව ත්ිඛයනවො කියලො මත්යකින් සොස්වත් 
ඛවන්නත්් බැහැ.  

 ඛහ්ත්ුව ඛහෝ ඵලය ඛහෝ ස්ිරව නත්ර කරලො බලන්නත්් බැහැ.  

 නමුත්් ‘කිසිවක් නැහැ’ කියලො මත්යක්  ත්්ත්ත්් ඛනඛවයි.  

‘රූපය’  ැන ඛහ්ත්ුඵල නිඛරෝධය - අපට 
මුලින්ම පැහැදිලි ඛවන්නට ඕනූ.  

ණේ රූපය  ුන භා යවතුන්වහන්ණස් වදාරළා තිණයන්ණන් -  
රූපය ස්ිරව ත්ිඛයනවො ඛනඛවයි,  
‘රූප දෘෂ්ට්ියක්’ ඛම් සත්්වයො පිළිඛ න ඇත්ි බවයි. 

ඒ ‘රූපය ඇත්’ යන දෘෂ්්ටිය පහණවන්න ධර්ම කරුෙු පුහුදිලි 
කරන්න ණවනවා. එණහම පුහුදිලි ණනාකර බුහු.  

ඒ නිසා සංයුක්ත නිකාණය් තිණයන අනිච්ච සඤ්්ා සූතරණය් ණේ 
පිළිබෙව - ඉති රූපං - ණේ රූපය ය, ඉති රූපස්ස සමුදණයා - ණේ 
රූපයාණ ් හට ුනීමය, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ් ණමා - ණේ රූපයාණ ් 
අස්ථං මයය, නිණරෝධය යුයි වදාරා තිණබනවා.  

ඒ විදිහට නුවණින් බලන්න ඕනූ කරන්ණන්ණමාකක්ද -  
අර ‘රූපය ත්ිඛයනවො’ කියන මත්ය පහඛවන්නයි.  

එතණකාට අපට යේ තුනක ‘යථො ස්වභොවය නුවණකට’ දැක ුනීමක් 
ණවනවා රූපා අනිච්චාති යථාභූතං පජානාති -  

 ඒ රූපය අනිත්යයි කියලා ත්ත්ු ඛස් දකිනවො. 

 අර ස්ිරභොවයක් දකිනවො ඛනඛවයි එතණකාට, තතු ණස් 
දකිනවා.  
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 ණේ යථොභූත්ය කියලා කියන්ණන් - රවයයක් වශඛයන් 
ඛපන්විය ඛනොහැකි යථො ස්වභොවයක්.  

අර පුහුදිලි කරන්ණන්  
* ඛහ්ත්ුව ස්ිරව ඇත්ි බව ඛපන්වන්න බූ, ඛහ්ත්ුව 
නිසො ඵලය ඇත්ිඛවනවො. 

* ඵලය ස්ිරව ඇත්ි බව ඛපන්වන්න බූ, හට ත්් ඵලය 
නැඛසනවො. 

ඵල නිඛරෝධය ඛවන්ඛන් - නැවත් ඵලයක් 
ඇත්ිකරන්න ඛහ්ත්ු සකසමින්. 

එතණකාට ඒ රවයයක් වශඛයන් ඛනොබලො ‘යථො ස්වභොවය’ අවඛබෝධ 
ඛවනවො නම් ඒ සත්ර ධොත්ුඛවහි ඛකඛලස් සහ ත්ව, ඇලීම් 
සහ ත්ව, චන්දරො යට එකත්ුඛවන  ත්ිය දුරැඛවලො යනවො.  

ධාතු නානත්වය පරතය ණකාටයි ණේ ‘නේ කිරීම’ පහළ ණවන්ණන්.  

 දැන් අපට ‘නම් කිරීමක්’ පහළ ඛවන්ඛන් ‘සිත්ුවිලි වලට’ ඛන්.  

 අර සතරමහාධාතූන්ණ ් ධොත්ු නොනත්්වය, ‘සිතුවිලි වල ණබීම 
නේ කිරීමට’ පරත්ය ඛවනවො මිසක් ධොත්ුව නත්රඛවලො ත්ිඛයනවො 
ඛනඛවයි.  

 ඉතින් ‘නේ ණකණරනවා’ - අතීත රූපය කියලා නේ කරන්න 
ණවනවා, අනා ත රූපය, වර්තමාන රූපය. 

 නමුත් අත්ීත්ය ‘නිරැද්ධඛවලො’.  
‘අතීත රූපය’ කියලා නේ කරනවා.  

දැන් අත්ීත්ය කියලා නේ කරන තුනට - ‘ත්ැනක් ඛපන්වන්න 
පුළුවන් ද? එඛහ් නිරැද්ධයි’.  

 අනා තය කියලා නේ කරනවා. අනො ත්ය නූපන්.  
නමුත් සිතුවිලි, සිණතන් නේ කළ හුකියි. ණමාකද ණලෝකයා 
එණහම ණදයක් කතා කරනවා, භාෂාවට එකතුණවන්න ණවනවා.  

 වර්ත්මොනය ඉපිද නැඛසනවො, නමුත් ‘වර්තමාන රූපය’ යුයි 
නේ කළ හුකියි.  

අර යථොභූත්ය දැකලො නම් කරනවො. එත්ඛකොට ඛකඛලස් 
සහ ඇලීම් එත්න හට න්ඛන් නැහැ. 
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 ආධයාත්මික, බාහිර, හනී, පරණීත, දුර, ළඟ කියලා නේ කළාට, 
‘නම් කිරීමට අොළ ත්ැනක් ඛපන්වන්න බැහැ’. 

දැන් ‘මම ය’ කියලා නේ කර න්නවා.  

 ‘මමය’ කියලා නේ කර ත්තාට, ශරීරඛය් ඛපන්වන්න 
පුළුවන්ද අොළ ත්ැනක් - අර ධොත්ු නොනත්්වඛය් ඇත්ිවීම 
නැත්ිවීම බලන ඛකොට?  

 ඒ සිත්ුවිලි සිඛත්න් නම් කිරීමත්්, ‘නම් කිරීඛමන් ම නිරැද්ධ 
ඛවනවො’.  

අන්න ඒකයි අර මුලින් පුහුදිලි කණළ් - 
ඛම් ‘රූපයො පරත්යය ඛවනවො’ සිත්ුවිලි, හිත් පහළඛවන්න. 

ඒක යන්තේවත් පුහුදිලි ණවන්න තමයි අර -  
* ආශ්වොස වොත්ය ඛල් ධොත්ුවත්් එක්ක සංඛයෝ  ඛවනඛකොට යම් 
‘ශක්ත්ියක් ඇත්ිඛවනවො’,  
* ඒ ශක්ත්ිය පරත්යය ඛවනවො යමක් භොවිත්ොඛවන්න, සිහි ඛවන්න 
කියලා මතක් කණළ්.  

 ‘රූපයො පරත්යය ඛවනවො’ -  සිත්ුවිලි හිත්් පහළඛවන්න.  

 සිතුවිලි සහ හිත් හරහා තමයි නේ කරන්ණන්.  

 නමුත්් නම්කළොට නම්කළොට, ‘අොළ ත්ැනක් නත්රඛවලො 
නැහැ ඛන්’.  

 එඛහනම් - නම් කිරීමත්් නම් කිරීඛමන් නිරැද්ධ ඛවනවො.  

ඛමන්න ඛම් ආකොරයට අවඛබෝධ වුවඛහොත්් ඒක‘රූප 
උපොොනස්කන්ධය’ ඛනඛවයි, ‘රූප ස්කන්ධය’.  

* ඒ අරභයා යේ විඳීමක් ඇතිණවනවා නේ ණකණලස් සහ ත 
ණනාවන, ණේදනා උපාදානස්කන්ධය ණනණවයි, ඛව්දනො 
ස්කන්ධය. 

* එකිණනකට ණවන්ණකාට හුඳින්නුවාට, හඳුනන ත්ැන ස්ිරව 
ත්ිඛයන ඛදයක්, ඛකඛනක් ඛකොට ඛනඛවයි හඳුනන්ණන්. 
එතණකාට සංඥාඋපාදානස්කන්ධය ණනණවයි, සංඥා ස්කන්ධය. 
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* ඒ වණ ්ම සිත්ුවිලි වල සැකඛසන රූපීභොවය, විඳීම, හැඳිනීම 
අරභයො යම් සංස්කරණයක්, රොශි වීමක් ණවනවා නේ ඒක සංඛාර 
උපාදානස්කන්ධය ණනණවයි, සං ොර ස්කන්ධය. 

* ණේ පහළණවන සිතුවිලි යේ විඤ්්ාෙයකින් දැන ුනීමක් 
ණවනවා නේ, සිත්ුවිලි දැන න්ඛන් හිත් - විඤ්්ාණය. ඒ වණ ්ම 
සිතුවිලි වලින් ණතාර හිතක් නුහු. හිත්ක් පහළඛවනවො නම් ඒ 
ආකොරයක් දැන න්නවො. 

නමුත් ණමතන අර ඇලීේ සහ තව, උපාදානයකට පත්වුණේ 
‘ඇත්ිහැටිය ඛනොදැක’ දැන න්න  ිහිල්ලයි.  
යථො ස්වභොවයට එකත්ුව දැන න්න ඛකොට ඒක 
උපාදානස්කන්ධය ණවන්ණන් නුහු, විඤ්්ාණ ස්කන්ධය 
ණවනවා.  

ඉණම වුච්චන්ති භික්ඛණව පඤ්්චක්ඛන්ධා- ඛමොහු පංචස්කන්ධඛයෝ 
යයි කියනු ලුණබ්.  

පංචස්කන්ධයද ඛහ්ත්ුඵල නිඛරෝධයක්. පංචස්කන්ධය කියලො 
ස්ිරව නත්රඛවච්ච ත්ැනක් ඛපන්වන්ඛන් නැහැ.  

දැන් රහතන්වහන්ණස් දාණන් වළෙනවා, රහතන්වහන්ණස් වඩිනවා, 
රහතන්වහන්ණස් ධර්ම ණද්ශනා කරනවා කියලා වයවහාර කරනවා. 
නමුත් වයවහාර කළාට එතන උපාදානය නුහු. ඒ පහළණවන 
ස්කන්ධයත් ඇතිව නුතිණවනවා. නමුත් අපට එණහම වයවහාර 
කරන්න ණවනවා.  

අනුපදිණශ්ෂ පරිනිර්වානණය් ී පංචස්කන්ධ කතාවත් නුහු. 
අනුපදිඛශ්ෂ් පරිනිර්වොනය රූපය ණනණවයි. ණේදනාව ණනණවයි, 
සංඥාව ණනණවයි, සංඛාරය ණනණවයි, විඤ්්ාෙය ණනණවයි. 
ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් හට ත්් ත්ැනක් ඛනඛවයි - නම්කළ ඛනොහැකියි. 
‘නම් කරන්ඛන් ස්කන්ධ ත්ුළ’. 

ණමන්න ණේ විදිහට දුක්ඛනිණරාණධ ාෙං, දුක්ඛනිණරාධ ාමිණී 
පටිපදාය ාෙං - ඒ පිළිබෙව සම්මොදිට්ියක් ඇත්ිඛවනවො.  
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ඒ සම්මොදිට්ිය මුල්ණකාට මණනෝ කේම - සම්මො සංකප්ප, වචීකේම- 
සම්මො වොචො, කාය කේම - සම්මො කම්මන්ත්,  

‘ණේ හතර එකතුව’, සම්මො ආජීවය - මිථයාදෘෂ්ටිය පහවී 
ආත්මදෘෂ්ටිය පහවී ‘අනාත්ම අවණබෝධය ඉදිරිණය් ණවන කරියාව’,  

එයට ණයදුෙු වූයම - සම්මො වොයොමය, එයට ණයදුෙු සිහිය - 
සම්මො සත්ිය,  

ණේ අං යන්ණ න් එකතු ණකාට සම්මො සමොධිය කියන අං ය 
සේපාදනය කරනවා. සේමා සමාධියත් අං යක්.  

ඒ චත්ුරොර්යසත්යය නුවණින් දකින්න දකින්න අර ‘අනුශය ධර්මඛයෝ 
පහඛවවී, පහඛවවී යන පරමොණය’ ත්මයි ඛම් ඛසෝත්ොපත්්ත්ි, 
සකෘො ොමි, අනො ොමි, අරිහත්් කියලො පැහැදිලි කරලො ත්ිඛයන්ඛන්. 

එතණකාට ණේ මාර් ඵල ‘හිමිකර ුනීමක් ණනණවයි’ - 
හිමිකර ුනීමම අහිමි කර ුනීමක් ණවනවා.  

ඛමත්න ඛවන්ඛන් වරදවො පිලි ත්්ත්ො වූ දෘෂ්්ටියක් පහවී යූමයි. ඒ 
පහඛවන මට්ටඛම් ත්ිඛයන අනුශය ක්ෂයඛවන්න ක්ෂයඛවන්න, ඒ 
මොර් ඵල පිලිඛවල අපි වයවහාර කරනවා.  

- - - - - - - - - - 

උදාහරෙයක් ණේ පින්වතුන්ට මතක් කරන්නේ ණේ පංචස්කන්ධය, 
පංචඋපාදානස්කන්ධය කියන ණදක ණකටිණයන් ණපන්වන්න.  

ණසන් ණපාතක තිබුො  ුරුවරණයකුට අවශය වුො තමාණ ් 
ඉතාමත් ම දෂ ශිෂයයා ණතෝරා  න්න. ණමාකද තවත් ආරාමයක් 
තිණයනවා, ඒ ආරාමයට පරධානියා වශණයන් පිටත්කරලා අරින්න. 
 ුරුවරයා මුටි බඳුනක් ණ නුල්ලා ඉදිරිණයන් තිබ්බා. මුටි බඳුනක් 
ණ නුල්ලා ඉදිරිණයන් තියලා  ුරුවරයා කියනවා ණේ බඳුනට ‘ණපර 
ණනාකියපු නමක්’ කියන්න කියලා. ණකාතලයක් කියන්න බුහු, 
ණකාතලයක් කියපු  මන් ණකාතලයක් ඇතිබව ණවනවා. 
පින්තාලියක් කියන්න බුහු, ඒ නම කියන ණකාට පින්තාලියක් 
ඇතිබව ණවනවා. වළෙක් කියන්නත් බුහු, ඒකත් ඇතිබව 
හඟවනවා. ණේකට ‘ණපර ණනාකියපු නමක්’ කියන්න. 
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උපොොනස්කන්ධය මුල්ඛකොට ත්මයි ත්ිඛයන වස්ත්ුවක් ඛකොට බලන්න 
ඛවන්ඛන්. එතණකාට මුළුතුන්ණ යි හිටපු ණකෝකියාට ණේ කථාව 
ඇහුො. ණකෝකියා ඇවිල්ලා පයින් එකක්  ුහුේවා කියනවා අර 
මුටි බඳුනට. කූලි සී-සී-කඩ ණවලා  ියා. දැන් බඳුනකට නමක් 
කියන්න බුහු ණන්. දැන් කූලි කියන්නද? කූලිත් ඉස්ණසල්ලා කියපු 
නමක් ණන්. එතණකාට කූලි ‘ඇතිබවක්’ ණවනවා. එතණකාට 
ණේණකන් ණේ කියන්ණන් ‘නේ ණනාකළ හුකි බව’ අවණබෝධ 
කරවන්න හුදුණේ, ‘නමට අයිති තුනක් ස්ිරව ණනාපවතින බව’.  
ඉතින් අපි ණකාච්චර ඉණ න  ත්තත්, ඉඛ න ත්්ත් එක දරො ැනීම 
ඛනඛවයි ඛම් ‘අවඛබෝධය’. 

ඛම් ‘රූප නොමයො අත්හැඛරන’ ආකොරයට දකින්න ඕනූ. 
අන්න ඒ මුළුතුන්ණ යි හිටපු ණකෝකියා ඔක්ණකෝටම වඩා 
පරඥාවන්තයි කියලා දැකලා ඒ තනතුර සෙහා පිටත් කරලා හුරියා.  

ඒ හින්දා අපි බෙ අහන්න ඕනූ. ඒ භා යවතුන්වහන්ණස් වදාළ 
පරියාප්තිය අපට හුඟාක් උපකාරයි.  ඟ වතුණරහි  සාණ න යන 
මිනිණසකුට නු  ුනීමට ඔරුවක් ළං කරනවා වණ යි පර්යාප්ති 
ධර්මය. ඒ උතුේ පර්යාප්ති ධර්මය අසා දැන, පරතිපත්ති ණකාට 
ණයාදාණ න, ‘පරතිණේධය වූ ඵලය’ සාක්ශාත් කරන්න ඕනූ. 
සුනණසන්න ඕනූ. උපොොනය අත්හැරලො දකින්න ඕනූ. එණහම නේ 
එපමෙකින් ම ජාතිය, ජරාව, වයාධිය, මරෙය, ණසෝකය අතහුරුො 
ණන්ද?  

ඒ වණ ්ම තවත් කතාවක් තිබුො, මිනිණහක් පිටිපස්ණස් ඌණරක් 
පුන්නුවා. දැන් මනුස්සයා ණමාකද කරන්ණන් - ඌරාණ න් 
ණබ්ණරන්න හුඹහක් වණට් දිේවා. ඌරා හුඹහ වණට් පන්නනවා. ටිකක් 
ණවලා යනණකාට ඌරාට හිතුොලු ‘මිනිහා පන්නනවා’ කියලා ඌරා 
පස්ණසන්. ඇයි, හුඹහ වණට්ණන් කුරණකන්ණන්. ඌරා පුනලා දිේවා.  

දැන් මුලී අවිදයා පරතයණයන්, තේහා පරතයණයන්, කමග 
පරතයණයන්, ණදමේපිණයෝ පරතයණයන් ජාතිය වශණයන් හට ත්තා.  
මවුකුණසන් බිහිණවලා, පරාශ්වාස ආශ්වාසය පරතය කරණ න 
ඛ ෝචර රූප  ැඛටන ඛකොට ඒ අරභයො සිත්ුවිලි සිත්් ඉපඛදනවො. 
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ඒවා ඛව්දනොව, සංඥාව, සං ොර, විඤ්්ාණ - අර ‘ධොත්ු 
පරත්යඛයන් හට න්න සිත්ුවිලි සිත්’.  

නමුත් මිනිහා පිටිපස්ණස් ඌණරක් පුන්නුවා කියලා කියන්ණන් 
සංසොර ත් දිට්ි අනුශය අවදි වී ණේ කරියාව ‘මම’ ණකාට පිළි ත්තා. 
දැන් ‘මම’ මුල්ඛවලො හිත්න්න පටන් ත්්ත්ො. මිනිහා ආණය් කුරකිලා 
ඌරා පසුපස පන්නනවා කියලා ඌරාට හිතුො කියන්ණන් - යථො 
ස්වභොවය යම් විදිහකින් අවඛබෝධවීඛමන් ඛම් වැරදීම වූ ආකොරය 
දැක්ඛකොත්්, රැවටීම අයින් ඛවනවො කියන එක තමයි ඌරා පුනලා 
දිේවා කියන්ණන්.  
අපි නුවණින් යුක්තව,  

මමත්්වය අත්හරින්න - ‘ඛහ්ත්ුවත්,් ඵලයත්්, ඒවොඛය් 
නිඛරෝධයත්් බලන්න ඕනූ, ‘මම’ මුල්ඛවලො හිත්න්ඛන් 
නැත්ුව පරඥාණවන් බලන්න ඕනූ.  

ණේ අනුව ධර්ම මාර් ය ජීවිතයට එකතු කරණ න, ණහාෙ 
එකඟතාවණයන් යුක්තව, නුවණින් යුක්තව ණහාෙට පුහුදිලි කරලා 
බලන්න ඕනූ.  

ඉතින් ණේ පින්වතුන්ට ඒ පිළිබෙව ණහාෙ ඒකා රතාවයකින් නුවෙ 
ණයදිලා ඒ ජාති ආී දුකින් ණතාර උතුේ නිවනින් සුනසීමට 
ණහ්තුවාසනා ණේවා කියලා අධිෂ්ඨාන කර න්න.  

සේමා සේබුදු සරෙයි! 

 

 

පූජනීය සියඹලාපිටිණය් බුද්ධරක්ිතතිස්ස ස්වාමීන්වහන්ණස් විසින් 
ණබෞද්ධයා  ුවන්විදුලිය ඔස්ණස් සිදුකළ ධර්ම ණද්ශනයකි. 
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ආනන්ද සූත්රය 

නඛමො ත්ස්ස භ වඛත්ො අරහඛත්ො සම්මො සම්බුද්ධස්ස 

උපාදාය ආවුණසා ආනන්ද, අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය. කිඤ්්ච 
උපාදාය අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය? රූපං උපාදාය අස්මිති 
ණහාති, ණනා අනුපාදාය. ණවදනා උපාදාය අස්මිති ණහාති, ණනා 
අනුපාදාය. සඤ්්ඤ්ං උපාදාය අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය. සංඛාණර 
උපාදාය අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය. විඤ්්ාෙං උපාදාය අස්මිති 
ණහාති, ණනා අනුපාදායා’ති. 

ශරද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, තථා ත සේමා සේබුදුරජාෙන් 
වහන්ණස්ණ ් උතුේ ධර්මය ශරවනය කිරීම, ණද්ශනා කිරීම නිවන් 
ණදාරටු බව පින්වතුන් අහලා ඇති. ණමවන් උතුේ අවස්ථාවක් අපට 
ලුබුණේ පින්වතුනි, සසර කරන ලද ණබාණහෝ යහපත් වූ කුසල ධර්ම 
වල ආනිසංසයක් ණලසයි.  

තථා ත බුදුරජාෙන්වහන්ණස් වදාළා එක පු ් ණලා භික්ඛණව 
ණලාණක උප්පේජමාණනා උප්පේජති බහජුන හිතාය, බහුජන සුඛාය, 
ණලාකානුකේපාය, අත්ථාය, හිතාය, සුඛාය, ණදවමනුස්සානං. 
කතණමා එකපු ් ණලා? තථා ණතා අරහං සේමාසේබුද්ණධා -
‘මහණෙනි එක් පුද් ලණයක් ණලාව උපදින්නට සමත්වූණය් ණබාණහෝ 
ණදණනකුණ ් සුව පිණිස, ණලාවට අනුකේපා පිණිස, ණදේමිනිසුන්ට 
වුඩ පිණිස, සුව පිණිස උපන්ණන් ණවයි. කවර එක් පුද් ලණයක්ද 
යත්, තථා ත අරිහත් සේමා සේබුදුරජාෙන්වහන්ණස්ය’. අං ුත්තර 
නිකාණය් භා යවතුන්වහන්ණස් එණස් වදාරළා තිණයනවා. ඒ 
තථා තයන් වහන්ණස්ණ ් අනුකේපාව, කරුොව, මහා කරුොව, 
ඔබ අපටද ලුබී ඇති බව අපි කල්පනා කරන්න ඕනූ. 

ඉතින් ඒ නිසා ණේ අවස්ථාණේ විණශ්ෂණයන්ම අපි මාතෘකා කණළ් 
සංයුක්ත නිකාණය් තුන්ණවනි කාේඩයට ඇතුළත් ණථර වර් ණය් සූතර 
ණද්ශනාවක්. ණමය ආනන්ද සූතරය නමින් හඳුන්වනු ලබනවා. ධර්ම 
භාේඩා ාරික ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් ධර්ම අවණබෝධය ලුබූ 
සූතරණද්ශනාවක් ණලස ණමය හඳුන්වා තිණබනවා.  
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ඒ ණ ෞරවණීය ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් ණමම සූතරණය් මුලින්ම 
සුවුත්නුවර ණේතවනාරාමණය් ී භිෂූන් වහන්ණස්ලා ණවත ණමණහම 
වදාරනවා. ‘ඇවුත්නි, නවක වූ අපට මන්තානිපුත්තපුේෙ ණතරුන් 
වහන්ණස් ණබාණහෝ උපකාර වුො. උන්වහන්ණස් අපට නිතරම ධර්ම 
අවවාදණයන් අවවාද කළා. ධර්ම කික භිෂූන්වහන්ණස්ලා අතරින් 
අ ර වූ මන්තානිපුත්තපුේෙ ණතරුන්වහන්ණස් සිහිපත් කළ ධර්ම 
පාඨයක් තමයි ඒ ආනන්ද සූතරණයන් ඉදිරිපත් කණළ්. ඒ 
මන්තානිපුත්තපුේෙ ණතරුන්වහන්ණස් ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් 
ඇතුළු ඒ නවක භික්ෂූන් වහන්ණස්ලාට එකල ණද්ශනා කළ ඒ සූතර 
ණද්ශනාව ශරවනය කිරීණමන් ඒ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් 
ධර්මාවණබෝධය ලුබූ බව, ණසෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ බව එම සූතර 
ණද්ශනාණේ සෙහන් ණවනවා.  

තථා ත බුදුරජාෙන්වහන්ණස්ණ ් උතුේ ණද්ශනාණේ හරය ඇත්තටම 
අපි හුමණදනාම සසරින් මිදිය යුතුයි කියන අදහසයි. ඒ සසරින් 
අත්මිදීම සෙහො පින්වත්ුනි අවශය කරන දැක්ම, සම්මොදිට්ි නුවණ 
ආරම්භ වන්ඛන්ම ඛම් ඛසෝත්ොපන්න ඵලයට පත්්වීඛමන්. ඉතින් ඒ 
නිසා ණේ සූතර ණද්ශනාව අපි හුමණදනාටම ඉතාම වුද ත් ණවනවා.  

අපි මුලින් සෙහන් කළ ඒ පාඨණය් අර්ථය වශණයන් පරකාශ වන්ණන් 
උපාදාය ආවුණසා ආනන්ද, අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය. කිඤ්්ච 
උපාදාය අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය? මුලින් පරකාශ ණවන්ණන්‘ 
ඇවුත්නි, ඛම් මම යන හැඟීම, මමත්්වය ත්ෘෂ්්ණො, දෘෂ්්ටි, මොන 
නිසොම ඇත්ිඛවයි. ඛනො නිසො ඛනොඛවයි’. 

එතණකාට කුමක් නිසො ද, කුමක ්ඛහ්ත්ු කරඛ නද ඒ මම යන හැඟීම 
ඇත්ිඛවන්ඛන්? රූපං උපාදාය අස්මිති ණහාති, ණනා අනුපාදාය. 
ඇවුත්නි, රූපය නිසොම මම යන හැඟීම උපදියි, ඛනොනිසො 
ඛනොඛවයි. ඒ අනුව - ඛව්දනොව නිසාම, සංඥාව, සං ොරය, 
විඤ්්ාණය ආදි ණේ ස්කන්ධපංචකය පරත්ය කරඛ න ම, නිසො ම 
මම යන හැඟීම උපදියි, ඛනොනිසො ඛනොඛවයි. 
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එතණකාට බලන්න අපට ණමහිී අවණබෝධ කළ යුතු කරුෙක් 
තිණයනවා.  

ඛම් රූප, ඛව්දනො, සංඥා, සං ොර, විඤ්්ාණ කියන ඛම් 
ස්කන්ධපංචකය පින්වතුනි භා යවතුන්වහන්ණස් වදාණළ් 
සත්්වඛයක් ඛනොඛවයි, පුද් ලඛයක් ඛනොඛවයි, ණහ්තුපරතයණයන් 
හට න්න ධර්මතාවයක්. ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් හටඛ න නිරැද්ධඛවන 
ධර්මත්ොවයක්. 
නමුත් ඒ බවක් අපට ණනාණපනී, සංසොර ත් අනුශය ධර්මයන් 
ඛහවත්් ත්ෘෂ්්ණො, දෘෂ්්ටි, මොන කියන ඛම් අනුශ ත් ඛකඛලස් 
නිසො අපට නිත්රම ඛම් පංචස්කන්ධය ‘මම’ කියලො හිඛත්නවො, 
‘මඛ ්’ කියලො හිඛත්නවො. 
කුමක්ද මම කියලා හිණතන්ණන්, මණ ් කියලා හිණතන්ණන්? කුමක් 
නිසාද? රූපය ණහ්තු කරණ න. රූපය නිසො මම යන හැඟීම 
උපදියි, ඛනොනිසො ඛනොඛවයි.  

ණේ රූපය කියලා කියන්ණන් පින්වතුනි, කවුරුත් දන්න ණදයක්, 
ණබාණහෝ විට බෙ අහන පින්වතුන් රූපස්කන්ධය ඛම් ශරීරය ඇත්ුළු 
රූප වශඛයන්  ැඛනන ඛම් හැම ඛදයකටම අපි කියනවො - රූප 
කියලො. ධර්මණය් ණපන්වන්ණන් පඨවි ධාතු, ආණපෝ ධාතු, ණත්ණජෝ 
ධාතු, වාණයෝ ධාතු වශණයන්.  

ණේ පඨවි, ආණපෝ, ණත්ණජෝ, වාණයෝ වශණයන් ණේ දකින, නුත්නේ 
භා යවතුන් වහන්ණස් වදාළ ණේ ස්වභාවයන් අපි නුවණින් හිතලා 
බුලුණවාත් ණේ පඨවි කියලා කියන්ණන් අණප් ශරීරණය් ඇති, එණස් 
නුත්නේ ණේ අවට ඇති, හුම ණදයකම ඇති රළු ස්වභොවය. ආඛපෝ 
ධාතු දියරමය ස්වභොවයන්. වොඛයෝ ධාතු පුේබවන, හකුළවන, 
ණසාලවන ස්වභොවයන්. ඛත්්ඛජෝ ධාතු දවන, තවන, දිරවන, පුසවන 
උෙුසුේ ස්වභොවයන්. 

එතණකාට ඛම්වො ‘ධොත්ු’ වශඛයන් භො යවත්ුන් වහන්ඛස් වොඛළ් ඇයි?  

දැන් සමස්ථයක් වශණයන්  ත්තහම පින්වතුනි,  
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 ණේ හුමණදයක් තුළම අන්තර් තය ණේ මූලධර්ම හතර -පඨවි, 
ආඛපෝ, ඛත්්ඛජෝ, වොඛයෝ කියන ඛම් මූලධර්ම හත්ර ඛම් සියලු 
ඛදය ත්ුළ අන්ත්ර් ත්යි. බාහිර ණලෝකය ණහෝ ආධයාත්මික 
වශණයන් අණප් ශරීරය  ත්තත් සමස්ථයක් වශණයන්  ත්තහම 
ණේ හුම ණදයකම තුළම ඇත්ණත් ණේ මූලධර්ම හතර.  

 ඛම් හත්ර නිරන්ත්රව ඛවනස් ඛවනවො. තථා තයන් වහන්ණස් 
වදාණළ් සතරමහාධාතූන්ණ න් හුදිච්ච ණේ ණලෝකය නිරන්තරව 
ණවනස් ණවනවා.  
අපට ණපනුොට ‘විවිධ ඛද්වල්’ පවත්්නො ඛලස’, ණේ 
හුමණදයක් තුළම ඛවනස්වීමක් ත්ිඛයනවො - ක්ෂ්ණික 
ඛවනස්වීමක් ත්ිඛයනවො.  
ඒක අපි කරන ණදයක ් ණනණවයි. ශරීරය ත්ුළ සිදුණවන, ඒ 
වණ ්ම අවට ඛලෝකය ත්ුළ සිදුණවන ඛම් ධොත්ූන්ඛ ් 
කරියොවලියක් ඒක. 

දැන් බලන්න, ණරාඩු කුෙු ආදිය ණකාණහ් හරි තිණයනවා නේ ඒවා 
ස්වභාවිකව කරමණයන් දිරාපත් ණවනවා. කවුද ඒවා දිරාපත් කණළ්? 
අපි පරිහරෙය කරන බඩුමුට්ටු, අපි අඳින ඇඳුේ පුළඳුේ බුලුණවාත් 
කී වාරයක් අපි ඒ ණවනුවට වස්තර අරන් තිණයනවා ද? පරෙ පරෙ 
ඒවා අයින් ණවනණකාට අලුත් වස්තර  න්නවා.  

ණමාකද, ඒ අප විසින් කළා ණනණවයි, ඛම් අනිත්ය ලක්ෂ්ණය 
විසින් ඒවා අනිතය භාවයට පත් කරලා, දිරීමට පත් කරලා. 
හුමණදයම එණහමයි.  

ඛම් ධොත්ු හත්ඛරන් හැදිච්ච හැමඛදයකම ස්වභොවය ත්මයි, 
ඒවො ත්ුළ අන්ත්ර් ත් කරියොව ත්මයි ‘ඛවනස්වීම’.  

ඒ ණවනස්වීමට අණප් සිරුරත් භාජනය ණවනවා. ඒ මක්නිසාද? ණේ 
ශරීරයත් හුදිලා තිණයන්ණන් වතුණරන්, හිරුඑළිණය් උෙුසුණමන්, ඒ 
වණ ්ම පඨවි ධාතුණවන්, ණත්ණජෝ ධාතුණවන් නිසා - ආණපෝ, ණත්ණජෝ, 
වාණයෝ, පඨවි.  

එතණකාට ඒ ඛවනස්වීම නිසො, නිරන්ත්රඛයන් ඛම් ශරීරයටත්් අපි 
එකත්ු කරනවො ආහොර, එකතු කරනවා වත්ුර. ඇයි? වැයඛවන 
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ශරීරණය් රවය ණකාටස් ණවනුවට අලුඛත්න් ඛකොටස් හැඛදන්න 
ඕනූ. ඒ වණ ්ම ආශ්වොස ඛවනවො, පරශ්වොස ඛවනවො (ඛකඛනකු 
විසින් කරනවො ඛනොඛවයි). 

ණේ කරියාව තුළ නුවණින් යුක්තව සළකා බුලුණවාත් අපට 
වුටණහනවා පින්වතුනි, ණේ සිරුණර් දිරන දිරන ණකාටස් දිරමින් 
ඉවත් ණවනණකාට, කනණබාන ආහාර ආදිණය් පරතයණයන් ණේ 
ශරීරණය් ඒ ඒ දිරන රූපකලාප ණවනුවට අලුණතන් රූප ණකාටස් 
හුණදන බව. ඒ හැඛදන හැඛදන ඛකොටස් දිරන නිසො නැවත් නැවත් 
ආහොර, නැවත් නැවත් ජලය, නැවත් නැවත් ආශ්වොස පරශ්වොස 
ඛකඛරන්න ඕනූ. 

‘කොය සං ොරය’ ආශ්වොස වොත්යයි කියලා භා යවතුන්වහන්ණස් 
වදාළා. ණේ ආශ්වාස වාතණය් පරතයණයන් තමයි ණේ ශරීරය 
විණශ්ෂණයන් ආහාර ආදිය උදේ කරණ න - ශරීරය තුළ ඒ ඔක්සිජන් 
වාතය පරතයය කරණ න ආහාරවල ඒ ඕජා ණකාටස් දැවිලා, ණේ 
ශරීරය උෙුසුේ කරන්ණන්, දහනය ණවලා. ඒ උෙුසුම පරතය ණවලා 
තමයි කුණස් ඇති ආහාර දිරවලා පුසවලා අන් පරිද්දකට පත්ණවලා, 
විපරිොම ණවලා, ශරීරණය් දිරායන ණකාටස් හදන්ණන්.  

එතණකාට ඔය කරමය නුවණින් යුක්තව හිතලා බුලුණවාත් පින්වතුනි, 
ඛම් ආශ්වොස පරශ්වොස සිද්ධිය ත්ුළම ඇත්ිවීමක් නැත්ිවීමක් 
ඛපන්නනවො. අනිත්ය ලක්ෂ්ණයක් ඛපන්නනවො. නිරන්ත්ර 
ඛවනස්වීමක් ඛපන්නනවො. 

‘අප විසින්’ කරමණයන් කළල අවස්ථාණේ ඉෙලා ළදරු අවස්ථාවට 
පුමිනුො ණනණවයි, ඒ ළදරු අවස්ථාණවන් ළමා අවස්ථාවට ‘අප 
විසින්’ පුමිනුො ණනණවයි, ළමා අවධිණයන් තරුෙ බවකට ‘අප 
විසින්’ පුමිනුො, ණවනස්වුො ණනණවයි. ශරීරඛය් ස්වභොවයම, 
ත්ිඛයන ඛකොටස් බිඳි බිඳී යනවද, අලුත්් ඛකොටස් හැඛදනවො. බලන්න 
ඛම් ධොත්ූන්ඛ ් කරියොවලිය.  

දැන් ණේ ණමාණහාණතත් අණප් ශරීරය ‘ත්ිඛයනවො’ ඛස් ඛපනුණත්්, 
‘ඇත්ිව නැත්ිඛවන ස්වභොවයක්’ භො යවත්ුන්වහන්ඛස් වොඛළ්. 
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‘ඇත්’ කියලො  න්න බැහැ ණේ ණලෝකණය් කිසිවක්, වහො 
නැඛසන නිසො.  
‘නැත්’ කියලො  න්න බැහැ ණේ ණලෝකණය් කිසිවක්, වහො 
හට න්න නිසො.  

කච්චායනණ ාත්ත සූතරණය් ණහාෙට ණේ  ුන වදාළා. ණමණලාව 
කිසිවක් ඇත වශණයන්  න්න බුහු නුණසනවාය, නුත වශණයන් 
 න්න බුහු හට න්නවාය - ක්ෂ්ණිකව. 

ණමන්න ඛම් ක්ෂ්ණික ඛවනස්වීම ඛහවත්් ඛම් අනිත්ය ලක්ෂ්ණය 
අපි නුවණින් අවඛබෝධ කඛළොත්් ණේ සිරුර පිළිබෙව, ඛම් 
රූපස්කන්ධය පිළිබෙව ඛහොෙ දැක්මක්  න්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා භා යවතුන්වහන්ණස් වදාළා පින්වතුනි, ‘ණේ රූපය 
නිරන්තරව අනිතය වන නිසා’ - 

 ඛම් අනිත්ය වන රූපය ‘නිත්ය ඛකොට පිළිඅරඛ න’ ත්මයි ‘මම’ 
ඛකොට  න්ඛන්. රූපය ‘මඛ ්’ ඛකොට  න්ඛන්. රූපයට 
නිත්යභොවයක් දීලො අපි... 
එය අප විසින්  ත් නිතයභාවයක් ණනාණවයි, 

‘ඛපර’ නිත්ය බව පිළි ත්් බඛව් විපොකයක,් විපොක සිත්ක්. 

‘මම යන දෘෂ්්ටියත්්’ එඛහමයි. ‘ඛපර මම ඛකොට පිළි ත්් බඛව්’ 
විපොකයක්. 

‘අවිදයො පරත්යඛයන්’ නැවත් සංස්කොර වන විට, ඒ 
සංස්කොර වලින් සකස් කළ, සකස් වූ විඤ්්ාණයට 
එඛලස පිළි ැන්ඛවනවො. 

ඒ නිසා එය අඛයෝනිඛසෝමනසිකොර ණලස හුඳින්ණවනවා. 

 ණහාෙට බලන්න, අපි දියඇල්ලක් බලන්න  ිය විටක ී 
කුමරාවකින් ඡායාරූපයක්  ත්ණතාත් ඒ දියඇල්ණල් ඡායාරූපය 
අපට ණපන්නන්ණන් ‘ ලන’ වතුරක් ණනණවයි. එහි ඡායාරූපයක් 
විතරයි.  
ඡොයොරූපය ඛදස බැලුවොට වත්ුර ‘ ලන’ බවක් ඛපඛනන්ඛන් 
නැහැ. නමුත් ඡොයොරූපයට පරත්ය වුඛණ් ‘ ලන’ වත්ුර.  

 එත ණකාට ඛමන්න ඛම් වඛ ් පින්වතුනි, 
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ණේ සිරුර කියලා අපි කතාකරන ණකාට, අර ණවනස් ණවන 
දියඇල්ල වණ ්,‘ ලොයන දියඇල්ඛල්  ත්්ත් ඡොයොව වඛ ්, 
යම්කිසි ඡොයොමොත්රයක්, සංඥාමොත්රයක්’ අපි ඛම් සිරැර ඛකොට 
සලකන්ඛන්.  
එතණකාට බලන්න -‘ඒ සිරැර නිත්ය ඛකොට සලකන ඛකොට’ ඒ 
‘නිත්ය වූ ශරීරය මඛ ්, ඛම් මම, මම ඛවමි, ඛම් මඛ ් ආත්්මය’.  

ණමණහම  න්න යේ කාරෙයක් ඕනූ ණන්. ණමාකක්ද ණේ 
කොරණය ඛකොට  ත්්ඛත්්?  

අනිත්ය ඛවන සිරැර ‘නිත්ය’ඛකොට  ත්්ත්ො‘සංඥාවකින්’.  

අන්න ඒ නිසොයි ඛම් රූපය ‘මම’ ඛකොට  න්ඛන්.  

ඒ නිසා බුදුරජාෙන්වහන්ණස් වදාරනවා ‘තං කිං මඤ්්ඤ්සි, ආවුණසා 
ආනන්ද, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’? ‘අනිච්චං ආවුණසා. 
’‘ඇවුත්නි රූපය නිතය ද? අනිතය ද’? ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් 
පිළිතුරු ණදනවා; ‘අනිතයයි. ස්වාමීනි ණේ රූපය අනිතයයි.’ 

එතණකාට අනිත්යයි කියන වචනය තුළ අපට එන්න ඕනූ- 

 අර දියඇල්ලක්  ලනවා වණ ්, නිරන්තරව ඇතිව නුතිණවන 
ණපෙපිඬක් වණ ් - ඒක නිරන්ත්ර ඛවනස්වීමක්.  

 ණපෙපිඬක ණපෙ බුබුළු බි ඛෙනවො, හට න්නවො. හට න්නවා 
කියන්ණන් බි ණෙනවා, බි ණෙනවා කියන්ණන් හට න්නවා. 

 එය යථොභූත් ඥානයක්. එය ඇසින් දකින්න උත්සාහ කරනවා 
ණනාණවයි. නුවෙකින් අවණබෝධ කරන ණදයක්. නුවෙ යනු ණේ 
වණ ් ණදයක් - බල්බ් දැල්ණවන විට අපි දන්නවො එම පරිපථ 
(කේබි) වල විදුලිය ඇති බව හා විදුලිය වුයවීම (ණහ්තුව) නිසා, 
බල්බ් නිවිනිවී දැල්ණවන බව (ඵලය). 

එත්ඛකොට අපට ‘ඇත්ි නැත්ි බවක්  න්න බැහැ’. 

ඛමන්න ඛම්ක ‘දැක්මක්’. 

ණේ අනිතයයි කියලා කයින්ණන් වචනයක් ණනණවයි, වචන මාතරයක් 
ණනාණවයි. 



 

26 
 

‘අනිත්යයි කියලො නවුණින් දකින ඛකොට’ - ඛම් සරිැර 
පිළිබෙ, අපට ‘ න්න නිමිත්්ත්ක් නැහැ’ පින්වත්ුනි.  

නිමිත්්ත්ක්  න්න බැහැ.  

නමුත් සංඥාවක් හරහා කය නිමිත්තකට පහළණවනවා. නමුත් 
‘යේ දැක්මක් අපට ඇතිණවන්න ඕණන - දර්ශනයක්’.  

ඒ විදිහට දැක්ඛකොත්් ත්මයි ‘රූපය මම ඛකොට  න්න බැරි’. 

නමුත් අර කුමරාවකින් ඡායාව  ත්තා වණ ් අර  ලන 
දියඇල්ණලහි, යේ ණකණනක් ‘ණේ සිරුණරහි ඇති බවක්’  ත්ණතාත් 
ණේ ඇහු පරතය කරණ න - 

 ණේ ඇහුත් අර කුමරාවක වණ ්ම ස්වභාවයක් තිණයනවා, 
ඉදිරිණයන්  ුණටන වස්තුණේ ඛහවනැල්ල වැඛටනවො. ඇඛහ් 
පරත්ිබිම්බයක් වැඛටනවො.  

 ඒ ඇහුට වුණටන ඉදිරිණයන් ඇති වස්තුණවහි ‘පරත්ිබිම්බය’ 
ත්මයි, අර අපි ‘ඇත්’කයිලො  න්ඛන්.  

 නමුත් ඒ පරත්ිබිම්බයත්් ඛවනස් ඛවනවො. 
ණමාකද ඇසත්් සතරමහාධාතූන්ට අයිති නිසා,  ැඛටන රූප 
ඇතුළු සියල්ලත් සත්රමහොධොත්ු නිසො- ණේ සියල්ලම අනිත්ය 
වන බවකට අයිති ණවනවා. 

අනිත්ය ධර්මත්ොවයම ත්මයි නිරත්ුරැව සිදුවන්ඛන්. 

ණේ අනිත්ය වන ඛහ්ත්ූන්ඛ න් හට න්න යම් ඵලයක් ඛව් 
නම්, ඒ ඵලය ද අනිත්ය ඛවනවො. ඛවනස් ඛවනවො. 

 ඒ නිසා පරත්ිබිම්බයත්් ඇතිණවලා නුතිණවනවා ණහ්තු සම ම. 
‘එඛකඛනහිම ඛහ්ත්ු සම  හට න්නවො, ඛහ්ත්ු සම  
නැඛසනවො’. 

‘නැඛසන බවක් දන්ඛන් නැහැ’, පරත්ිබිම්බය ඇත්ි බවක් 
 න්නවො.  
‘ඇත්ි බවක්’  ත්්ත්හම එය ‘මම’ ඛකොට  න්නවො. 
‘ඛවමි’ යන අදහසකට පත්ණවනවා. 
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ඔන්න බලන්න අර ත්ෘෂ්්ණො, දෘෂ්්ටි, මොන අනුශය වශඛයන් 
එකත්ුඛවන හැටි.  

ඒකට උදාහරෙයක් ණපන්නනවා භා යවතුන්වහන්ණස්. යේ සුරසීමට 
කුමති ණයාවුන් තරුෙණයක් ණහෝ තරුණියක් කුඩපතක් ණහෝ පිරිසිදු 
වතුර ඇති තුනකට  ිහිල්ලා තමන්ණ ් මුව නිමිත්ත ණහවත් මුහුණේ 
ඡායාව ‘බලන නිසො ඛපඛනන්ඛන් ද’ - ඒ ණපන්නන්ණන් 
උදාහරෙණයන් ණමාකක්ද - ‘බලන නිසා’ ණපණනන්ණන්ද. 
එතණකාට ණමතන ණේ උදාහරෙය ණබාණහෝම වුද ත්. අපි 
කුඩපතක් ඉදිරියට  ිහිල්ලා මුහුෙ බලනවා. ‘ඒ බුලීම නිසා, බලන 
නිසා ණපණනන්ණන් ද’ කියන එකයි උදාහරෙයක් වශණයන් ණේ 
සූතරණය් ණපන්නන්ණන්.  

ණේක ණහාෙ උදාහරෙයක්. හිතලා බලන්න - අපි  මනක් යනණකාට 
අණප් ඇහුට ණකාච්චර අවට පරිසරණය් ණද්වල්, පරතිබිේබ 
වුණටනවාද? අපි බලන්ණන් නුහු.  ල්, වුලි අණප් ඇහුට 
 ුණටනවා. අපි ඒවා දිහා බලන්ණන් නුහු. පාණර් යනණකාට 
තෙණකාළ වර්   ුණටනවා. අපි බලන්ණන් නුහු. නමුත් විණශ්ෂ 
ණදයක් තිබුණොත් බලනවා -‘බලන නිසා ණපණනන්ණන් ද’ - ඔන්න 
බලන්න එතන ණහාෙ උදාහරෙයක්. 

ඛම් ස්වභොවිකව පරත්ිබිම්බ වැටුණු ටික විඤ්්ාණයක් ඛවන්ඛන් 
නැහැ, දැන ැනීමක් ඛවන්ඛන් නැහැ. 

එතණකාට අර ‘බලන නිසා ණපනුො’ වණ ් මුව නිමිත්ත, මණ ් 
මුහුෙ -  

නමුත් එණහ් තිණයන්ණන් ‘මණ ් මුහුෙක ් ණනණවයි’. ඒ 
ත්ිඛයන්ඛන් ඡොයොරූපයක්.  

ඒ ඡායාව දන්ණන් නුහු ඒ ඡායාව. 
කුඩපත දන්ණන් නුහු ණේ කාණ ් ඡායාවද කියලා.  

නමුත්් ‘ඒ ඡොයොව, මඛ ් මුහුණ’ කර න්නවො වණ ් එකක් ණමන්න 
ණමතන පින්වතුනි. 

අර ත්ෘෂ්්ණො, දෘෂ්්ටි, මොන ආදී අනුශඛය් සං රහඛයන්, ‘අනිත්ය 
වන ඛම් සිරැර නිත්ය ඛකොට’ අරඛ න, ඒ ‘නිත්ය ඛකොට’  ත්්ත් 
සිරැර නිසොම ‘මම’ කියලො හිඛත්නවො, ඛනොනිසො ඛනොඛව්. 
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රූපය මම කියලා  න්ණන්, මණ ් කියලා  න්ණන් අර තෘෂ්ො, 
දෘෂ්ටි, මාන ආී අනුශයන්ණ ් සං රහණයන්.  
එඛහම  න්ඛන් ඇයි? ‘රූපඛය් යථොර්ථය’ දැකඛ්ක් නැත්ි නිසො. 

ඒකයි ණමතන ණේ අහන්ණන්;  
‘ඇවුත්නි, රූපය අනිත්ය ද, නිත්ය ද’? කවුද ණේ අහන්ණන් - 
මන්තානිපුත්ත ස්වාමීන්වහන්ණස්. ‘ඇවුත්නි, අනිත්යයි’. 

ඒ අනිතය වන සිරුර - යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’ති? 
දුක්ඛං ආවුණසා. ‘යමක් අනිතය නේ එය සුපක් ද, දුකක් ද’? එහිී 
ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් පිලිතුරු දුන්නා; ‘ස්වාමීනි, දුකයි’.  

යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිොමධේමං කල්ලං නු තං 
සමනුපස්සිතං - එතං මම එණසාහමස්මි එණසා ණම අත්තාති.  

ණේ ණපන්නන්ණන් යමක් අනිත්ය නම්, දුක් නම්, ඛපරඛලන සුළු 
නම්, එය මොඛ ්ය, එය මම ඛවමි, මඛ ් ආත්්මය යයි දක්නට 
යුත්ුද? - එඛස් ඛනොඛව් ම ය. 

එණහයින් මහණෙනි, අතීත, අනා ත, පච්චුප්පන්න (වර්තමාන), 
ආධයාත්මික ණේවා, බාහිර ණේවා, ඕලාරික ණේවා, සූක්ෂම ණේවා, 
හීන ණේවා, පරණීත ණේවා, දුර ණේවා, ළඟ ණේවා, යේ රූපයක් 
ණේද ඒ සියලු රූප මම ඛනොවන බව, මඛ ් ඛනොවන බව, මඛ ් 
ආත්්මය ඛනොවන බව ‘මනො නුවණින්’ දැක්ක යුත්ුයි. 

ණේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්්ාෙ ආී ණේ ස්කන්ධ පහම ඛමඛස් 
දක්නො ආර්ය ශරොවකඛත්ඛම් ඛම් රූපඛයහි කලකිඛරයි කියලා 
ණපන්නනවා.  

- - - - - - - - - - 

එතණකාට අපි හිතන්න ඕනූ ඒ ණපන්වූ ඒ වි රහයට අනුව - 

අතීත ණේවා, වර්තමාන ණේවා, අනා ත ණේවා, ඒ වණ ්ම 
ආධයාත්මික ණේවා, බාහිර ණේවා, ඕලාරික ණේවා, සියුේ ණේවා, ණේ 
හුම එකක්ම, ඛම් රූප වශඛයන්  න්න ඛම් හැම එකක්ම -‘මම 
ඛනොඛවයි, මඛ ් ඛනොඛවයි’. එණස් නේ, 
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‘රූපය රූපය’ කියලො කියන ස්වභොවය දෘෂ්්ටියක් ඛනඛමයිද?  
ධොත්ු කරියොව අපට ඛපඛනන්ඛන් නැහැ, ඉන්රියන්ට ඛ ෝචර 
නැහැ.  

‘ඛපර’ මම ණකාට  ත් නිසා ‘දැනුදු’ එම ස්කන්ධවලට, (ස්කන්ධ 
වල යථාර්ථය ණනාදන්නා නිසා - අවිදයා) - 
එම ‘රූපය ඇත්ය’ යන දෘෂ්්ටියට, ‘ඛවමි’ යන්න පරත්ය ඛවනවො. 

අනිත්ය ණහළිවීම නිසා -‘හිඛත්් සකස්ඛවන රූපස්කන්ධය’ 
(රූපය), අවිදයොඛවන්, ත්ණ්හොඛවන්, කර්මඛයන්, ආහොරඛයන් 
සකස් වන්නක් බවට ණහළිවීම නිසා,‘දෘෂ්්ටිය දෘෂ්්ටියක්ම මිස’, 
‘යඛමක්, ඛදයක්’ ඛනොවන බව ඛහළිඛවනවො. 

 රූපය ඛම් සත්රමහොධොත්ූන්ට අයිත්ි එකක්,  

 ඒ වණ ්ම අනිත්ය එකක්. අනිතය ණවනවා නේ, ණවනස් ණවනවා 
නේ, ඒ වණ ්ම ණපරණලන සුළු නේ, එය - 

‘මඛ ් කියන්න බැහැ. මට අයිත්ියි කියන්න බැහැ. මඛ ් 
අණසකට යටත්් කියන්න බැහැ’.  

 ණේ සත්රමහොධොත්ූන් නිරන්තරව ඒවොඛය් කරියොකොරිත්්වය 
විසින්මයි ඒවො අන්පරිද්දකට ඛපරඛලන්ඛන්. විපරිොමයට 
පත්ණවන්ණන්.  

එතණකාට ‘ඒවොඛය්ම ස්වභොවයක්’ නේ ඒක, ඛම් ඛවනස්වීම 
කියන සිද්ධිය ඒවොඛය්ම ස්වභොවයක් නම්, අපි ඛකොඛහොමද 
එත්න මමක් දකින්ඛන්? මඛ ් කියන්ඛන්?  

 අපිට පුළුවන් ද සංඥාවක්, නිමිත්්ත්ක්  න්න? 

ඛව්දනො ස්කන්ධය බුලුවත් - විඳීමක් ඇතිණවනවා ස්පර්ශය නිසා.  
විඳීමත්් ඛහ්ත්ු පරත්යඛයන් හට න්නවො, ස්පර්ශය නිසො. 

හිතන්නණකා නිරන්තරණයන් ණේ ශරීරය ණවනස්වීම නිසාම එක 
දි ට අපට එකතුනක ඉන්න බුහු. දිරීමට පත්ණවන ණකාට ඒ දිරන 
ණකාටස් ඉවත්ණවන්න ඕනූ නිසා කුක්කුම හුණදනවා, ණේදනා 
හුණදනවා.  
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අපි ඒවා ඛවනස් කළහම, ‘ටික ඛවලොවකට’ අපට සුවයක් 
දැඛනනවො. ඒත්් ‘ඛනොනවත්්වො දිරීම යන නිසො’ ආඛයත්් අර දුක් 
ඛව්දනොව හට න්නවො. 

අපි ඒ ඉරියේවත් ණවනස් කරනවා. තවත් ඉරියේවක්  න්නවා. 
නු ිට්ටවලා බලනවා, ඉන්දවලා බලනවා, නිදිකරවලා බලනවා.  

එණහම ඉරියව් ඛවනස් කළත්් අපට ණපණනනවා සතරමහා 
ධාතූන්ණ න් හුදිච්ච ණේ ශරීරය නිරන්තරණයන් ණවනස්වීමට 
භාජනය ණවන නිසා, අර දිරන ඛකොටස් ඇත්ිඛවන නැත්ිඛවන 
නිසො දිරන ඛකොටස් එකත්ුඛවන ඛකොට ඛව්දනො හට න්නවො. 
ඒ දිරන ඛකොටස් ඉවත්්ඛවන්න ත්මයි අපි ඉරියව් ඛවනස් 
කරන්ඛන්.  
ණවනස් ණවන්න ණවන්න ඒ ඒ  ාණන් අර ණේදනාවත් - දුක් 
ණේදනාත් ඉපදිලා නිරුද්ධ ණවනවා. 

ඛවනස් ඛවනඛකොට සුවයක් දැඛනනවො. ටික ඛවලොවකින් 
ආඛයත්් සුවය නැත්ිඛවලො දුක් ඛව්දනොවට හැඛරනවො.  

එතණකාට ඛව්දනොවත්් අනිත්ය එකක්. ඛව්දනො බුබුලූපමො -දිය 
බුබුලක් වඛ ් ඉපිද නැඛසන එකක්. 

සංඥා ස්කන්ධය - හඳුනන හිත. ඒ සංඥා ස්කන්ධය කියන ණකාට අපි 
ණේ ඉන්රියයන්ණ ් කරියාකාරිත්වණයන්, ඉන්රියයන්ණ ් මාර් ණයන් 
ණේ ණලෝකය පිළිබෙ විවිධ සංඥා අරන් තිණයනවා. ඒ විවිධ සංඥා, අපි 
ඇස ආී ‘ඉන්රිය මොර් ඛයන්  ත්්ත් සංඥා ණහවත් හඳුනන ණද්වල්’ 
අපි අරන් තිණයන්ණන් අර මුලින් මතක්කළා වණ ් - ආණලෝකය 
උදේණවන් ඇසට වුණටන ඉදිරිණයන් ඇති වස්තුණවහි ඡායාව, ඒ 
ඡායාමාතරය අපි අනුකරණය (වුඩිහිටියන්ණ ් ආී උදේ උපකාර 
ලබාණ න) ඛවන් කර න්න ඛකොට, අර තෘෂ්ො, දෘෂ්ටි, මාන වල 
අනුශය සං රහය ලුබිලා අපට ඒවා පිළිබෙව හඳුනා න්න 
ලුණබනවා. ‘පවත්ින ඛද්වල්’ ඛලස හඳුනො න්න ලැඛබනවො. 

හුබුයි පවතින ණද්වල් ණලස හඳුනා න්න ලුබුෙත් පින්වතුනි, අපි 
දන්නවා මරිචකූපමා සඤ්්ා - බුදුහාමුදුරුණවෝ වදාණළ් සංඥාව 
මිරිඟුවක් වැනිය. ඇයි?  
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ණලෝකණය් හුම ණදයක්ම සත්රමහො ධොත්ූන්ඛ න් හුදිච්ච ඒවා 
නිරන්ත්ර ඛවනස්ඛවන නිසො,  
ඇත්ි බවක්  න්න බැරි නිසො, නැත්ි බවක්  න්නත්් බැරි නිසො,  

ඒ ණවනස්වීම නුවණින් දකින්නාට වුටණහන්න ඕනූ ඛම් අපිට 
ඛපඛනන්ඛන් මිරිඟුවක් වැනි ඛලෝකයක්.  
ඒ ‘මිරිඟුව ඛදස ඛ ොඩොක් ඛවලො බලොඛ න හිටියහම’ ත්මයි 
වත්ුර වඛ ් ඛපඛනන්ඛන්. අර මුවා රැවණටන්ණන්.  

අපි වුෙත් ‘මිරිඟුව ණදස ටිකක් ණවලා බලා හිටිණයාත්’ අපට වතුර 
ණස් ණපණනයි. හුබුයි අපි දන්නවා ඒ වතුර ණනාවන බව. නමුත් 
සතුන්ට ඒක දකින්න බුහු. සතුන් ඒකට රැවණටනවා.  

අපි ඒකට ණනාරැවටුෙත්, අපි ණේ ඉන්රියයන්ඛ ් මොර් ඛයන් 
ඉදිරිපත්්ඛවන ‘සංඥාව ඛහවත්් විඤ්්ාණඛයන් දැන න්න’ ඛම් 
ඛලෝකය - සැබූ ඛලෝකයක් ඛස් දකිනවො. 

නමුත් සතය වශණයන් බුලුණවාත් ‘ඇසත්, රූපයත් ආණලෝකයත්’ 
කියන ණේ ණහ්තු පරතය ණවලා තමයි ණේ චක්ඛු විඤ්්ාෙය 
හට න්ණන්.  

ඒ චක් ු විඤ්්ාණය හට න්න ොයක ඛවච්ච ඛහ්ත්ු 
එක්ක්ෂණිකව උපදිනවො, නැඛසනවො.  

 ඇස ඛමොඛහොත්කින් ‘ඉපිද නැඛසනවො’,  

 ඛ ෝචරඛවන වර්ණ සටහන ඛමොඛහොත්කින් ‘ඉපිද නැඛසනවො’,  

 ආඛලෝකය ඛමොඛහොත්කින් ‘ඉපිද නැඛසනවො’.  

 ඛම් ඛහ්ත්ු ත්ුඛන් ඵලයක් වශඛයන් ඇත්ිඛවන ඡොයොමොත්රයද 
ඛමොඛහොත්කින් ‘ඉපිද නැඛසනවො’.  

නැඛසන බව දැක්ඛක් නැත්ි නිසො ‘ඇත්ි බවට’ 
සිහිඛවනවො. 

 ‘ඇත්ි බවට’ සිහිඛවන ඛකොට-තිේෙං සංඝති ඵස්ණසා 
ඵස්සපච්චයා ණවදනා හට න්නවා -විඳීමක් ඇත්ිඛවනවො.  

 එතණකාට ‘දකින්ඛනක් හො දකින ඛදයක්’ බවට ඒ ඡොයො මොත්රය 
පිළි ැන්ඛවනවො. 
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 පිළි ුන්ණවනවාත් එක්කම බලන්න - යං ණවණදති තං 
සඤ්්ජානාති -  යේ විඳීමක් ඇතිණවනණකාට හුඳිනීමක් 
ඇතිණවනවා.  

 යං සඤ්්ජානාති තං විතක්ණකති - යමක් හඳුනා න්න ණකාට 
විතර්කනය කරනවා.  

 යං විතක්ණකති තං පපඤ්්ණචති - යමක් විතර්කනය කරන 
ණකාට ඔන්න පරපංච ණ ාඩනුණ නවා.  

ඉතින් ණේ කරමයට පින්වතුනි, ණේ පරතිබිේබය, ඇහු නිසා හට ත්ත 
ඒ පරතිබිේබය ඛහ්ත්ු සම  ඉපිද නැඛසන බව ඛනොදැක්කකම නිසො 
‘ඇත්ි බවක් පිලි ත්්ත්හම’ බලන්න - 

ඛම් මනඛස් ‘කළින් පිළි ත්්ත්’- ඒ ආසරවයන්ඛ ් 
පරත්යඛයන් කලින් අපි ඛලෝකය ඛවන් කරඛ න 
ඛකොටස් කරඛ න හිටපු ඛම් ස්වභොවයන් ‘නැවත් 
සිහිඛවන’ හැටි.  

අපි ණලෝකය පිලිබෙ වුරදි දැක්මක් ඇතිකරණ න තිබුො. ඒ වැරදි 
දැක්ම - ඒ දෘෂ්්ටි සහ ත්, අවිදයො සහ ත් වැරදි දැක්ම නැවත් සිහියට 
නැඛ නවො. ඇයි - 

 ‘ණහ්තූන්ණ න් හට ත්ත ඵලය, ඛහ්ත්ු සම  නිරැද්ධ ඛවන 
ඛමොඛහොත්’  ැන අවඛබෝධයක් නැත්්නම්, අවදි බවක් නුත්නේ- 
එතන ී සිද්ධණවන්ණන් ණේ කිේව විදිහට පරපංච ත්ැඛනන එක. 

 ‘මමත්්, මඛ ් ඛලෝකඛය් ණද්වල් වස්තු පුද් ලණයෝ’ වශණයන් 
අණප් හිණත් ඒ පරපංච ණ ාඩනුණ නවා.  

 ඒ පරපංච ආඛයත්් පිලි ැන්ඛවනවො. 
‘නැවත්’ ඒවො ත්ණ්හො උපොොන භව වශඛයන් - ආඛයත්් 
‘අලුඛත්න් ඒ කර්ම රැසඛ්වනවො’.  

ඉතින් ඛම්ඛකන් එහොට පැන න්න, සසණරන් මිණදන්න අපි කුමක් 
කළ යුත්ු ද? පින්වතුනි, අපි දකින්න ඕනූ- 

ණේ ‘සක්කොයදිට්ිය’ පළමුඛවන් නැත්ිකර ත් යුත්ුයි. 
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සක්කායදිට්ිය කිේණේ පින්වතුනි, දැන් අපට වුටණහන්න ඕනූ ණේ 
රූප, ණේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්්ාෙ කියන ණේ ස්කන්ධ පහ - 
අපි මතක් කළා සංඥාස්කන්ධය මිරිඟුවක් බව.  

 එතණකාට ‘මිරිඟුව වැනි ස්වභොවය’ ත්මයි අපට ‘ඛද්වල්, 
වස්ත්ු වශඛයන් ඛපඛනන්ඛන්’. 

 එණහම ණපණනන්න ණහ්තුව තමයි - එක්ක්ෂණිකව ඛම් ඇසත්්, 
එක්ක්ෂණිකව ඇසට  ැඛටන රූපයත්් තථා තයන් වහන්ණස් 
වදාණළ් ‘ඇත්ිව නැත්ිඛවන බව’.  

 ඒ ‘ඇතිව නුතිණවන ණලෝකය’ ණහවත්  
ඒ ‘අනිත්ය ලක්ෂ්ණය’ ඛනොදැක්ක නිසො ‘ඇත්ි 
බවට’ පිළිඅරඛ න එත්න ඒ ‘සංඥාවකට’ අපි 
රැවඛටන්ඛන්. 

‘ඛම්ක සංඥා මොත්රයක් පමණයි’ කියලො දැන න්න පුළුවන් නම් 
ඒ සංඥා මොත්රයට ඛනොරැවඛටන්න පුළුවන්. ඒ මිරිඟුව වතුර 
ණලස ණනාදකින්න පුළුවන්.  

ඒ - ‘ඛහ්ත්ු පරත්යඛයන’් හට ත්්ත්, ‘මනඛස් ඛවන කරියොවක්’ 
කියලා දකින්න පුළුවන්. 

ඒ වණ ්ම සං ොර ස්කන්ධඛයන් තමයි ණේ ස්කන්ධණයෝ සකස් කරලා 
ඉදිරිපත් කරන්ණන්.  

‘සං ත් ඛකොට අභිසංස්කරණ කරන ඛහයින් සං ොර යැයි කියනු 
ලැඛබ්’ කියලා ඛේජනීය සූතරණය් ණපන්නන්ණන්- රූපය රූපය 
පිණිස සකස් ණකාට ඉදිරිපත් කරනවා. ණේදනාව ණේදනාව 
පිණිස සකස් ණකාට ඉදිරිපත් කරනවා. සංඥාව, සංඛාරය, 
විඤ්්ාෙය, ඒ ඒ ස්කන්ධයන් බවට සකස් කරලො ඉදිරිපත්් 
කරන්ඛන් ණේ සංඛාර ස්කන්ධණයන්.  

එතණකාට සංස්කාර කියන ස්වභාවය අපි හඳුනා ත්තහම 
වුටණහන්න ඕනූ එතන සංඛාරා කණදාලූපමා කියලා වදාණළ්- 

‘ණකණසල් පතුරු සමූහයක් එක් වූ තුනක කෙක් ණස් ණපනුෙත්’ 
අපි දකිනවා එතන කෙක් නුති බව. ණහ්තු සමූහයක එකතුවක්. 
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ඒ වණ යි ණේ සං ොර කියන්ණන් -‘සකස් ඛකඛරන 
සිත්ුවිලි සමූහයක එකත්ුවක්’ මිසක ‘ඛද්වල් ඛනඛවයි’. 

‘සකස් ඛකඛරන ඛහ්ත් ු සමූහයක එකත්ුවක්’, ‘සිත්ුවිලි 
සමූහයක එකත්ුවක්’ විනො -‘ඛදයක් ඛනොඛවයි’.  

උපමාණවන් තමයි අර ණපන්නන්ණන් -  
‘ණකණසල්  සක් ණස් ණපනුෙත් පතුරු ණ ාඩක් පමෙයි’! 

ඉතින් ඒ නිසා ඒ හරයක් නුති ණකණසල්  ස නුවණින් අවණබෝධ 
කණළාත් - ඒ වණ ් තමයි ණේ සියල්ල ‘ණද්වල්’ වශණයන් ණේ සකස් 
කරලා ඉදිරිපත් කරන්ණන්.  

‘නුති ණදයක්, ඇති බවකට’ ඉදිරිපත් කරනවා වණ ් තමයි - ණේ 
ඇසත්, ඇසට  ුණටන රූපයත්, ඉන්රියයන් සහ ඉන්රියයන්ට 
 ුණටන ණලෝකය - ‘ඇති ණදයක් ණස්’ සකස් කරලා අපට 
ඉදිරිපත් කරන්ණන් සං ොර ස්කන්ධඛය් උදව්ඛවන්.  
ඒ ඉදිරිපත් කරන, සකස් කරන ණදය තමයි - ඉදිරිපත්් කරන 
කොරණය ත්මයි විඤ්්ාණඛයන් දැන න්ඛන්.  

එතණකාට විඤ්්ාණය කියන්ණන් -  
‘ඒ ඉදිරිපත්් කරලො, සකස් කරලො’ ඒ ඉදිරිපත්් කළ ඛදය 
දැන න්ඛන් විඤ්්ාණය. 

නමුත් මායුපමඤ්්ච විඤ්්ාෙං කියලා භා යවතුන් වහන්ණස් 
වදාළා - විඤ්්ාණය මොයොවක් බව.  

ඉතින් ණමන්න ණේ විදිහට, 
ඛම් ස්කන්ධපංචකය ඇත්ිඛවලො නැත්ිඛවලො යන ඛම් 
ස්වභොවය  ැන අපට අවඛබෝධයක් ලැඛබන ඛකොට 
පින්වත්ුනි, ස්කන්ධපංචකය ‘මම’ ඛකොට  න්නට බැහැ.  

ඒකයි ණපන්නන්ණන් ‘රූපය නිසාම මම යන හුඟීම උපදියි, 
ණනානිසා ණනාණේ. ණේදනාව, සංඥාව, සංඛාරය, විඤ්්ාෙය ආී 
ණේ ස්කන්ධ නිසා තමා යන හුඟීම උපදියි, ණනානිසා ණනාණේ’. 
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ණේ ස්කන්ධ පිළිබෙ අපි සාකච්ඡා කරලා, නුවණින් විමසලො, 
ඛයෝනිඛසෝමනසිකොරඛයන් බලලො පින්වතුනි ඛම්වො පිළිබෙ සැක හැර 
 නියි නම් - ඛම් ‘මම’ යන අදහස ඛමත්න අත්්හැර  න්න පුළුවන්.  

ණේ ජීවිතය ඉතාමත් ම සුදුසු ජීවිතයක්. ණේ ජීවිතණය් ී අපට 
සක්කායදිට්ිය අතහුරලා සසරින් මිණදන ඒ උතුේ ආර්ය භාවයට 
පත්ණවන්න ආරේභ කරන්න පුළුවන්.  

- - - - - - - - - - 
 

ඉතින් ඒ නිසා ණේ පින්වතුන් කවුරුත් කල්පනා කරන්න ඕණන, ණේ 
දුර්ලභ මනුෂය ජීවිතයක් ලුබූ අපි ඒ සෙහා සුදුසුකේ ලබාණ න ණේ 
ඇවිල්ලා තිණයන්ණන් අවශය කරන සියලු ණහ්තු සේපත් 
අරණ න.  ඉතින් අපට වුටණහන්න ඕනූ අර මුලින් සෙහන් කළා 
වණ ් රූපය නිසා මම යන හුඟීම උපදියි, ණනානිසා ණනාණේ. 
ණේදනාව නිසා මම යන හුඟීම උපදියි, ණනානිසා ණනාණේ. සංඥාව 
නිසා මම යන හුඟීම උපදියි, ණනානිසා ණනාණේ. සංඛාරය, 
විඤ්්ාෙය නිසා මම යන හුඟීම උපදියි, ණනානිසා ණනාණේ.  
එතණකාට මම යන හුඟීම උපදින්න ණේ ස්කන්ධපංචකය අපට 
දායක ණවන්ණන් පින්වතුනි - තෘෂ්ො, දෘෂ්ටි, මාන කියන ණේ ණහ්තු 
තුණන් අනු රහණයන්. ඒ ත්ෘෂ්්ණො, දෘෂ්්ටි, මොන ඛලස  න්ඛන්  

 ඛම් රූපයට ඇත්ි ත්ෘෂ්්ණොව, ඛම් ස්කන්ධයන් ඛකඛරහි ඇත්ි 
ත්ෘෂ්්ණොව අත්්හරින්න බැරි නිසො.  

 ඒ වණ ්ම ‘ස්කන්ධණයෝ’ තමා ණකාට, මණ ් ණකාට  ත්ත දෘෂ්ටි 
සහ ත ස්වභාවය තදින් පිළි න්න නිසා.  

 ඒ වණ ්ම මුනීම ණහවත් ඒ මානය තදින් පළිි න්න නිසා 
තමයි ඒ තමා යන අදහස සිණතහි ඉදිරිපත් වන්ණන්.  

ඉත්ින් එයින් අත්මිඛදන්ඛන් ඛකොඛහොමද? 

ඒ ණද්ශනාණේ ණපන්නුවා - ‘මහණෙනි, රූපය නිතය ද, අනිතය ද’? 
’අනිතයයි ස්වාමිනි’. ‘අනිතය රූපය දුක් ණේද, සුප ණේද’? ‘ස්වාමීනි 
දුකයි’. එණහම දුකක් නේ ඒ තමන් කුමති ණස් ණනාතිණබන බවයි. 
‘ඒ ත්මන් කැමත්ි ඛලස ඛනොත්ිඛබන නිසොම, ඒ ඛවනස් වන නිසොම, 
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අනිත්ය වන නිසොම, එය ත්මො ඛහෝ ත්මොඛ ් ඛකොට  ත් හැකිද, 
ත්මොඛ ් ආත්්මය ඛකොට  ත් හැකිද’? ‘ ත් ඛනොහැකියි ස්වොමීනි’. 

අන්න බලන්න එතණකාට ණමන්න ණේ විදිහට පින්වතුනි ණේ 
ස්කන්ධ ඛලෝකය  ැන අනිත්ය වශඛයන්, දුක් වශඛයන්, 
අනොත්්ම වශඛයන් අවඛබෝධයක් අපි ලබන්න ඕනූ. 

ඒ අවණබෝධය ලුබුෙහම අපට වුටණහනවා -  

 ඛම් ‘නිත්ය සංඥාව’ අරඛ න ත්මයි අපි දෘෂ්්ටි සහ ත් වුඛණ්.  

 ඛම් ‘මම ඇත්’ කයින දෘෂ්්ටිය මත් ත්මයි, ණේ 
ඉන්රියයන්ණ න්  න්න ණේ පිළි ුනීේ නිසායි - ඔය ‘මම’ 
කියන සංඥාවක් සිඛත්හි පැලපදියම් ඛවන්ඛන්.  

ඉතින් ඒ නිසා ණේ විදිහට ණේ අනිත්ය ලක්ෂෙය ණහාෙට 
ණතෝරාණ න, දුක්  ලක්ෂෙය ණහාෙට ණතෝරාණ න, අනොත්්ම 
ලක්ෂෙය ණහාෙට ණතෝරාණ න ණේ තරිලක්ෂෙය ණහාෙට 
ණතෝරා න්න ණකාට අපට - මම යන හැඟීඛම් හිස් බව,  

‘මම යන්නක් ඛනොමැත් ිබව’ වැටඛහනවො.  

එවිට වුටණහනවා ණේ ඉන්රිය මාර් ණයන් ආයතන හරහා, ආයතන 
පරතයණයන් අපට රූප, ශබ්ද,  න්ධ, රස, ස්පර්ශ ආී බාහිර ණහ්තු 
 ුටීණමන් හට න්න ණේ විඤ්්ාෙ ධර්මතාවය, ණහ්තුපරතයණයන් 
ඇතිණවලා, දැන ුනීේ ඇතිණවලා, නිරුද්ධ ණවලා යනවා - රූපය, 
ශබ්දය,  න්ධය, රසය, ස්පර්ශය ආී වශණයන්.  

 ඛම් ඛහ්ත්ුපරත්යයන්. 

 ඛම්වො ඇත්ිඛවලො නිරැද්ධ ඛවලො යනවො.  
‘මම’ යන්ණනක් එහි නුහු.  

 ඇත්්ත් වශඛයන්ම ඇත්්ඛත්් - ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් හට න්න 
ඵල නිඛරෝධයක් විත්රය.ි  

 ඒ නිණරෝධය දකින්නට හුකි නේ ඔහුට වුටණහනවා 
ඇත්ිඛවච්ච ඵලයක් නිරැද්ධ වුණො නම් නැවත් ‘ඒ 
ඛහ්ත්ුඵල’ හට න්ඛන් නැහැ. 

 නැවත් හට න්ඛන් ‘අලුත්්ම ඛහ්ත්ූන්ඛ ්’ ඵලයක්.  
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ඒ නිසා තමයි -  
නිරන්ත්රව ඛම් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොව ත්ුළ අපට වැටඛහනවො 
ඛම් ඉන්රියයන්ඛ ් පහළ වීම. නුසිච්ච ඒවා ණනණමයි, 
නිරන්ත්රව අලුඛත්න් ඛහ්ත්ුපරත්ය ඛවලො ඛම් ‘පරසොද’ හැඛදන්ඛන්. 

ඒ වණ ්ම - ‘ඛ ෝචර’ ණවන වර්ෙ ආී හුම ණදයක්මත් 
එක්ක්ෂණිකව ඇත්ිඛවලො නිරැද්ධ ඛවලො යන නිසො ඒවොත්් ඛම් 
ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් හටඛ නයි නිරැද්ධ ඛවන්ඛන්. 

ඉත්ින් එඛහම දකින ඛකොට පින්වත්ුනි ඛම් ඛලෝකය පිළිබෙ 
මමොයනය කරන්න බැහැ. මඛ ් කියලො  න්නට බැහැ.  

ඒ දැක්ණමන් - සක්කායදිට්ි, විිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමාස ආී ණේ 
සංණයෝජනයන් දුරු කරන්නට, ඒ සංණයෝජනයන්ණ න් අතමිණදන්නට 
අපට ණේ උතුේ සූතර ණද්ශනාව පුහුදිලිව ම  ණපන්නනවා. 

- - - - - - - - - - 

ඉතින් ණේ සූතරණය් ණපන්නන්ණන්-  ඒ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් එම 
සූතර ණද්ශනාව ශරවනය කරලා තමයි ණසෝතාපන්න ණහවත් 
ධර්මාවණබෝධය ලුබුණේ කියලා. එහි ණපන්නනවා ‘ඇවුත්නි, 
මන්තානිපුත්ත ණතරුන්වහන්ණස් නවක වූ අපට ණබාණහෝ උපකාරී 
ඇත්ණතෝ ණවති. උන්වහන්ණස්ණ ් ණමම දහේ ණදසුම අසා අප විසින් 
දහේ අවණබෝධ කරන ලද්ණද්ය’ කියලා ණේ ආනන්ද 
ස්වාමීන්වහන්ණස් ණමහිී අනුදැන වදාරනවා. 

එතණකාට බලන්න පින්වතුනි, අපට ඉතාම පුහුදිලිව ණපණනනවා 
ණමම ස්කන්ධ පහ නිවැරදිව වටහො ත් හැකි නම්, ඛමම ස්කන්ධ 
පඛහ් ඇත්ිවීමත්් නැත්ිවීමත්් ඛහ්ත්ුපරත්ය සහිත්ව නිවැරදිව 
වටහො න්න හැකි නම්, ඛම් ‘මම’ යන සක්කොයදිට්ිය අත්හරින්නට 
එච්චර ඛවඛහසක් ඛනොමැත්ි බව. 

සක්කායදිට්ිය ආී සංණයෝජන තුණනන් මිදුණොත් ඔහු 
ණසෝතාපන්න භාවයට පත්ණවලා. ඒ ණසෝතාපන්න භාවය කියලා 
කියන්ණන් පින්වතුනි සසර නුවත නුවත, නුවත නුවත ණකළවරක් 
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නුති ඉපීණමන් අහක්ණවලා. නමුත් පෘත ්ජන ණකනා ණකළවරක් 
නුති ඉපීමට අහුණවලා. සක්කායදිට්ිය ආී ඔය සංණයෝජන දුරු 
කර ත්ත තුනුත්තා පින්වතුනි නිවන් ම ට ඒකාන්තව දැන් 
අවතීරෙය ණවලා. ඉපණදන වාර  ෙන හතකට සීමා වුො.  

ඒ ඉපණදන වාර  ෙන හතකට සීමාණවච්ච ණසෝතාපන්න 
උත්තමණයෝ පින්වතුනි ආනන්තරිය පාප කර්මයකට කවදාවත් 
මුදිවන්ණන් නුහු. උන්වහන්ණස්ලා අෂ්ටණලෝක දහමට 
කේපාණවන්ණන් නුහු. ඒ වණ ්ම තමයි පින්වතුනි සතර අපාණයන් 
සදහටම අතමිදිලා. ණපර්ත ණලෝකය, තිරිසන් ණලෝකය, ඒ වණ ්ම නිරය 
ආී ඔය කියන සතර අපාය ආදිණයන් අතමිදිලා. සතර අපාණයන් 
මිීම පින්වතුනි ණකාච්චර යහපතක්ද කියලා අපි ණේ සතර අපා ත 
වී ඉන්න සත්වණයෝ  ුන බුලුණවාත් කවදා මිදිය හුකිද කියලා 
හිතලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා එවුනි දුක්ිත වූ ණේ සංසාරික 
තත්ත්වයන්ණ න් අතමිණදන්න පින්වතුනි ණමවුනි ධර්ම කරුෙු 
සාකච්ඡා කරලා, කලයාෙමිතර ණස්වනය ලබලා, සද්ධර්ම ශරවනය 
කරලා, ණයෝනිණසෝමනසිකාරය, ධර්මානුධර්ම පරතිපදාව කියන ණේ 
පරතය වලින් ණේ ජීවිතණය්ී ම උතුේ ණසෝතාපන්න ඵලයට 
පත්ණවන්න අපට ණමවුනි උතුේ ධර්ම කරුෙු වලින් හුකියාව 
ලුණබනවා. 

ඉතින් ඒ නිසා ණේ පින්වතුන් කල්පනා කර න්න ඕනූ අපි දුර්ලභ 
වූ මනුෂය ජීවිතයක් ලබලා ණබාණහෝ කාලයක ඉෙලාම ණේ සසර 
කලයාෙමිතර ඇසුර ලබලා ඇති. ඒ වණ ්ම සද්ධර්මය අහලා ඇති. ඒ 
වණ ්ම ධර්මානුධර්ම පරතිපදාණේ ණයදිලා ඇති. ණමවුනි ණහ්තු 
සේපත්තියක් අපට සුලණසන්ණන් එවුනි සසර අපි දියුෙු කළ කුසල 
ධර්ම නිසායි. ඒ නිසා ණේ අවස්ථාව සුළු ණකාට හිතන්ණන් නුතුව 
හුකිතාක් දුරට තථා තයන් වහන්ණස්ණ ් සද්ධර්මය නිතර ඇසුරු 
කරන්නට, නිතර සමීප ණවන්නට අපි කල්පනා කරන්නට ඕනූ. ඒ 
තථා ත බුදුරජාෙන් වහන්ණස් ණේ උතුේ සද්ධර්මය අපට ණමාන 

තරේ කුපවීමකින් අවණබෝධ කරලා දුන්නාද, ඒ වණ ්ම ණමාන තරේ 
කුපවීමක් කරමින් අවසාන යු ය  ත කළාද, ඒ වණ ්ම ආයයග මහා 
සංඝරත්නය අද දක්වා ඒ උතුේ දහම ණනානුසී අපට ලබා දුන්නාද 
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කියලා හිතලා බලන්න. ඒ නිසා ණේ උතුේ අවස්ථාව අපි පුහුර 
හරින්ණන් නුතුව අපි ජීවිතණයන් ණේ අර්ථය  න්නට අපි කල්පනා 
කරන්නට ඕනූ.  

අපි සේමාසේබුදුපියාෙන් වහන්ණස් ණකණරහි ඒ ඇති බලවත් 
ශරද්ධාණවන් දිනපතා අපි ඒ පිළිබෙ සිහිපත් කිරීමක් කරන්න ඕනූ. 
මල්පහන් පූජා කරලා, තුෙුරුවන් වන්දනා කරලා, ටික ණවලාවක් 
හරි අපි ණේ උතුේ අවස්ථාණවන් පරණයෝජනය  න්න ඕනූ. ඒ 
අවස්ථාව තුළ අපට ණමණනහි කරන්න පුළුවන් - ණේ වණ ් ධර්ම 
කරුෙු ශරවනය කරලා, ණේ රූප ස්කන්ධය මම ණනාණවයි, ණේ 
ණේදනා ස්කන්ධය මම ණනාණවයි, ණේ සංඥා, සංඛාර, විඤ්්ාෙ ආී 
ණේ ස්කන්ධණයෝ මම ණනාණවයි, මණ ් ණනාණවයි. ඒවා 
ණහ්තුපරතයණයන් ඇතිණවන්ණන්. ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් හට න්න ඛම් 
ස්කන්ධ පහ හැම ඛමොඛහොත්කම ඇත්ිඛවලො නිරැද්ධඛවලො යනවො. ඒ 
බව දන්ඛන් නැත්ි නිසොයි උපොොනස්කන්ධ වලට ඛකොටු ඛවන්ඛන්. 
උපොොනස්කන්ධ අපි ත්මන් ඛකොට  න්ඛන්, මඛ ් ඛකොට  න්ඛන්, 
මම ඛකොට  න්ඛන්.  

පින්වතුනි, ඒ නිසා ඒ දුක් ස්කන්ධය සසර දි ින් දි ට, දි ින් දි ට 
ඛ නියන්ඛන් ඔහි ඇත්ි සැපයකට ඛනොඛවයි, සැපය යැයි 
රැවටීමකට. ණේ සූම සත්ත්වණයක්ම සුප ණසායනවා මිස පින්වතුනි, 
ලුබුෙු සුපයක් ආපහ ු බුලුණවාත් හීනයක් දැකලා ඇහුරුො 
වණ යි. හීනයක් දැකලො ඇහැරැණොම ඒ හීනය ඛකොයිත්රම් සුන්දර 
වුණත්් එහි ඇත්ි ඛදයක් නැහැ.ඒ වඛ ් ඛනොඛවයිද අපි ‘අත්ීත්ය’ 
කියලො බලන්ඛන්. අපි  තකරන ණේ ජීවිතය කියලා බලන්ණන්.  

 ජීවත්්ඛවච්ච අත්ීත්ය ඛදස ආපහු බැලුඛවොත්් අර හීනයකයි, 
අත්ීත්යකයි ඛවනසක් නැහැ, සමොනයි. ඒ සියල්ල නිරැද්ධ ඛවලො. 

 ඒ වණ ්ම වර්තමාන ස්කන්ධණයෝ වර්තමාන ණේ රූප, ණේදනා, 
සංඥා, සංඛාර, විඤ්්ාෙ ණේවා ණහ්තුපරතයණයන් හටණ න ණේ 
ණමාණහාණත්ම නිරුද්ධ ණවනවා.  

 අනා තය කියන එක ණනාහට ත් ණදයක්.  
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ඛම් ඛමොඛහොඛත්් ඛම් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොව ත්මයි ඛම් 
ඛමොඛහොඛත්් ඛම් ආයත්න හදන්ඛන්. ඛම් ඛමොඛහොඛත්් ඛම් 
ආයත්න වලට ජීවය ලබොඛදන්ඛන්.  

ඒ ඒ අවස්ථොඛව් පහළඛවන ඒ ඇස කන ආදී ඉන්රියඛයෝද 
ඒ ඒ ඛමොඛහොඛත්්ම ඇත්ි ඛවවී නිරැදධ් ඛවනවො.  

ඒ ඇස, කන ආදී ඉන්රියන්ඛ න් පරත්ය ඛවලො හට න්න 
චක් ු විඤ්්ාණ, ඛසෝත් විඤ්්ාණඛය් දැන ැනීම් ද, විඳීම් ද, 
හැඳිනීම් ද, ඒ සියල්ල ඇත්ිඛවලො නරිැද්ධඛවලො යනවො.  

ඉතින් ඒ නිසා ණමන්න ණේ විදිහට අපට ණේ ස්කන්ධ ණලෝකය 
පිළිබෙ දැක්මක් ඇතිකර  ත්තහම පින්වතුනි, අපි මුලින් සෙහන් කළ 
ණේ සතර අපාණයන් මිණදන්නාවූ, ඒ සක්කායදිට්ිය දුරු කර න්නට 
හුකියාව ලුණබන්නා වූ මාර් යට පිවිණසන්නට පුළුවන්. ඒ දැක්ම 
පින්වතුනි ආර්යඅෂ්ටාං ික මාර් යට ඇතුලුවීමක්. ඒ දැක්ම ම 
සේමාදිට්ි වීමක්. ධර්ම ශරවනණයන් තමයි ණේ දැක්ම ඇතිකර  න්න 
පුළුවන් ණවන්ණන්.  

ඒ තථා ත බුදුරජාෙන් වහන්ණස්ණ ් සද්ධර්මය අහලා තමයි 
ණකාේඩඤ්්ඤ් ස්වාමීන්වහන්ණස් එදා ණසෝතාපන්න වුණේ. ඒ වණ ්ම 
අස්සජි රහතන්වහන්ණස්ණ ් ඒ උතුේ දහම ශරවෙය කරලා තමයි, 
ටිකක් ණේවා- ඒ උපතිස්ස පරිබරජක ණතණේ ණසෝතාපන්න වුණේ. 
කුේජුත්තරා දාසිය ණසෝතාපන්න වුො බෙ අහලා. කුේජුත්තරා 
දාසියණ න් බෙ අහලා සාමාවතිය ඇතුළු බිණසෝවරු පන්සියයක් 
ණසෝතාපන්න  වුො. 

ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි අපි ණේ ධර්මශරවනය කරන්න ඕනූ. 
ධර්මශරවනය එක නිවන් ණදාරටුවක්. ඒ උතුේ අවස්ථාණවන් 
පරණයෝජනය අරණ න ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්ණස් මතක්කළ ණේ 
සූතරණය් සෙහන් වන්නා වූ ඛම් ධර්ම පරියොය ඛහොෙට වටහොඛ න, ඒ 
ත්ුළින් ඛම් ඛහ්ත්ුඵල නිඛරෝධ ආදී වශඛයන් ස්කන්ධයන්ඛ ් 
ස්වභොවය අවඛබෝධ කරඛ න, මම ඛහෝ මඛ ් ඛනොවන ඛම් රූප, 
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ඛව්දනො, සංඥා, සං ොර, විඤ්්ාණ ආදී ඛම් ස්කන්ධඛයෝ ඇත්ිඛවලො 
නැත්ිඛවලො යන්නො වූ ආකොරය පිළිබෙව අපි අවඛබෝධ කරමින් ණේ 
උතුේ ශාසනණයන් ඒ සක්කායදිට්ිය ආී සංණයෝජන බුමි දුරු 
කරලා ලබන අජරාමර නිවන් අව ණබෝධය සාක්ෂාත් කර ුනීමට 
උනන්දු ණවන්නට ඕනූ.  

සියලු ණදනාටම උතුේ නිර්වාන සේපත්තිය පිණිසම  
ණහ්තුවාසනා ණේවා! 

 

 

පූජනීය  ලතර ධේමරක්ිතතිස්ස ස්වාමීන්වහන්ණස් විසින් 
 ුවන්විදුලිණය් ස්වණද්ශීය ණස්වය ඔස්ණස් සිදුකළ ධර්ම ණද්ශනයකි.  

 

 

 

 

 

පූජනීය සියඹලාපිටිණය් බුද්ධරක්ිතතිස්ස ස්වාමීන්වහන්ණස්ණ ් සහ 
පූජනීය  ලතර ධේමරක්ිතතිස්ස ස්වාමීන්වහන්ණස්ණ ් ධර්ම 
ණද්ශනා ශරවනය කිරීමට ණවබ්අඩවි- 

http://www.buddharakkithathero.org 

https://www.youtube.com/user/katukeliyawa119 

http://www.buddharakkithathero.org/
https://www.youtube.com/user/katukeliyawa119


 

 

සංයුක්ත නිකාණය් ඛන්ධ සහ සලායතන සංයුක්තවල විණශ්ෂිතවද, සූතර 
පිටකය පුරාවට අණනකුත ් ණබාණහෝ තුන්වලද සෙහන් වන්ණන් - රූප, 
නාම හා විඤ්්ාෙයාණ ් ඛවන්ඛවන ්ව දකනි අනිත්යය භොවඛය් පරත්යක්ෂ් 
අවඛබෝධඛයන් අනොත්්මය එක්වර සොක්ෂ්ොත්්ව නිර්-වානණය් පිහිටන බවය. 

එය එණලසින්ම සිදුවන  මන් මණ හි මංසළකුෙු දැන ුනීමට - 

 ශ්රී බුද්ධරක්ිත් භික්ෂ්ු පුහණුු ධර්මොයත්නය,  
 ල්කඩවල පාර, කටුකුලියාව, අනුරාධපුර.  
077- 2470247, 071- 3249933 

 ශ්රී බුද්ධරක්ිත් ආශරමය, 
මුටිය ණන්,ණබලි ල, කූ ල්ල. - 071-5950400 

 ශ්රී ඛබෝධිාණොරොමය, 
අංක 33, සංඝමිත්තා මාවත, පූජනීය ණපණදස,අනුරාධපුර. 
071-4850106, 025-223607 

 විපස්සනො භොවනො මධයස්ථොනය,  
අංක 27/8/ඩී/1 ණපාල්ණහ්න්වත්ත, පළමු පටුම ,  ඟබඩපාර, 
වූවල, පිළියන්දල. 071-4724424, 011-2608191 

 ශ්රී සොරිපුත්්ත් වනඅරණ, 
ණකාරකහ වුව, පේඩුල ම, අනුරාධපුර.  071-4193656 

 ශ්රී විජය ජොත්යන්ත්ර භොවනො මධයස්ථොනය, 
මහඋළුපිටිය, වයිහංදිය, මී මුව. 071-8363016 

 ශ්රී සම්ඛබෝධි ආශරමය, 
අඹ ේමන, නාරේමල.  037-3975590 

 ශ්රී අනුරැද්ධොරොමය, 
අංක 34, අළුත් පාර , තිසාවුව, අනුරාධපුර.  071-8449225 

 ශ්රී සොරිපුත්්ත් ආශරමය, 
දකුෙු වාසල පාර, පූජා න රය, අනුරාධපුර. 071-4193656 

 ශ්රී ඛබෝධිරොජොරොමය, 
පාට්ට ම,  ල්අතර, මාවනුල්ල. 071-8408780 
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පූජනීය සියඔලාපිටිණය් බුද්ධරක්ිතතිස්ස ස්වාමීන්වහන්ණස්ණ ් 
ධර්මණද්ශනා ඇසුණරන්...... 

... දැන්  හක් ඛපඛනනවො කියලො හිත්න්නඛකො. දැන් කරැවල 
වැටීඛ න, වැටීඛ න එනවො. ඔක්ඛකෝම කරැවලයි දැන්, ඛමොකක්වත්් 
ලකුණක්  න්න බූ. ඒ වුණොට ඇත්ුඛළ ත්ිඛයනවො ‘එත්ැන  හක් 

ත්ිබුණො’ කියන එක. ඒ වොඛ  - ‘ඛම් හිත්, හිත්, හිත්’, කියලො 
කියනඛකොට ඔය ඔක්ඛකොම ‘හිත්’ කරවන්න පුළුවන්. ඒ වුණොට 

‘ඛමඛහ ත්ිඛයනවො’ කියන හැඟීම නම් නැත්ිඛවලො නූ... 

... පරසොද රූප හය, ඇස කන දිව නොසය ශරීරය හදවත්මූලය, කර්ම 
පරත්යයට අනුව හටඛ න, ඍත්ු ආහොර වල උදව් ඇත්ුව ඛම් 

ඛමොඛහොත් දක්වොම නැඛසමින් හට න්නවො, නැඛසමින් හට න්නවො 
- රූප. රූප ශබ්ද,  න්ධ රස ස්පර්ශයන් හමුඛවනවො - රූප. ඒ 
පිළිබෙව ඛයොමුඛවලො ‘රූපයක් ඇත්ිබවක්’ විඤ්්ාණයට බඳුන් 

ඛවනවො නම් එත්ඛකොට එත්න - දිට්ි, ඇත්ි බව. ඒකත්් එක්කලොම 
බලන්නො ඉන්නවො - මොනය. ඒ එක්කම බැඳිලො ත්ිඛයනවො - 
ත්ණ්හොව. අන්න අර විඤ්්ාණයට බඳුන් ඛවලො ත්ිඛයන එක 

රූපඋපොොනස්කන්ධයයි. එත්න ‘රූප’ කියන එක නුවණකින් දැක්කො, 
එත්ඛකොටත්් ‘රූපීභොවයක්’ දැන ැනිල්ල ඛවනවො. ඒත්් ‘සිත්ුවිලි හිත්’ 
පහළඛවනවො - ත්ෘෂ්්ණො, දෘෂ්්ටි, මොන නැත්ුව. ඒ රූපස්කන්ධයයි.   

 
... රූප ධර්මය එක් ක්ෂණයයි. ඒක පරත්ය කරඛ න සිත්ුවිලි හො හිත්ට 
නැඛ නවො. ඒ ‘සිත්ුවිලි වලින් නිරූපනයඛවන ආකොරයක්’ මිසක්, ඒ 

නිරූපනයඛවන එඛක් වස්ත්ුවක් නූඛන. හැබැයි, ඒ නිරූපනය 
ඇත්ිඛවන්න ‘හමුඛවන කොරණය’ ඛහ්ත්ුවක් වුණො - අර 

‘සත්රමහොභූත්යන් ඛ න් හටඛ න නිරැද්ධඛවන ත්ැන’ ඛමොඛහොත්ක් 
පරත්ය වුණො. නමුත්් එත්න නත්රඛවලො ත්ිඛයනවද? එත්න 

සිදුඛවන්ඛන (ක්ෂණික) ධොත්ු නොනත්්වයක්. ඛම් (නොමරූප) ඛදක 
එකිඛනකට පරත්යඛවලො නිරැද්ධභොවය දැක්ක  මන් අර අනුවණින් 
පහළඛවන ඛහ්ත්ුඛව් බල බිඛෙනවො. අන්න එත්න ත්මයි ‘නොමරූප 

ධර්මඛයෝ ඛනොපිහිටයිද’ කියලො වොඛළ්...... 
 

 



 

 

 
පූජනයී  ලතර ධේමරක්ිතතිස්ස ස්වාමීන්වහන්ණස්ණ ්  

ධර්මණද්ශනා ඇසුණරන්...... 

... රූපය එක් අන්ත්යක්, නොමය අනිත්් අන්ත්ය, මැද විඤ්්ාණයයි, 
සිබ්බනිය නම් මැහුම්කොරිය ත්ණ්හොවයි. යම් ඛකඛනක ්ඛම් අවඛබෝධය 
ලැබුඛවොත්් ඔහු සිබ්බනිය නම් මැහුම්කොරියඛ න් ඛහවත්් ත්ණ්හොඛවන් 

සසර නැවත්  ැට ැඛහන්ඛන් නූ... 

...ධොත්ු වශඛයන් ඛමඛනහි කරනඛකොට ඔහුට ‘ ස’ යැයි යමක් 
දකින්න බූ, එහි ඇත්්ඛත්් ධොත්ූන්ඛ ් කරියොවක් කයිලො දකිනවො. නමුත්් ඛම් 

ඇහැ පරත්ය ඛවලො එනවො ‘ හක’ සංඥාව. ඒ ආඛලෝකය ආදිය 
 ැඛටනඛකොට පරත්ිබිම්බයක ්පහළඛවලො, ඒ ‘ හ’ හැටියට අපි සලකනවො 
‘විඤ්්ාණය’. ඒ විඤ්්ාණඛයන් දැන නන්  ඛහ් ස්වභොවයට යටින් අපි 

දන්නවො ඛම්ක හැදිලො ත්ිඛයන්ඛන සත්රමහොධොත්ූන්ඛ න් බව. 

නමුත්් අපි ‘සත්රමහොධොත්ු ම යි, ඛවන කිසිවක් නූ’ කියලො ඛත්ෝර නන් 
ත්ැනදි රූපය අන්ත්යට  ියො ඛවනවො. ඒ වඛ ්ම ‘ඛම්ක නොමසක්න්ධයක් 
පමණයි, සංඥාවක් පමණයි’ කියලො  ත්්ඛත්ොත්් ඒක නොමය අන්ත්යට  යිො 

ඛවනවො - රූපය අත්හැරලො ‘සිත් පැත්්ත්ට හැඛරනවො’. 
‘සත්රමහොධොත්ූන්ඛ ් පරත්යඛයන් හට ත්්ත් ඛම් සංඥාවක් විඤ්්ාණඛයන් 
දැන න්ඛන්’ කියලො ඒ අර්ථයට  ිඛයොත්් - අපි නොමය අන්ත්යට යනවො. 

නමුත්්, නුවණින් යකු්ත්ව සලකන ත්ැනැත්්ත්ො -‘ඛම් ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් 
හට න්න විඤ්්ාණයකයුි, උපොොනස්කන්ධයකයුි ඛම් පහළඛවන්ඛන්, රූප 
ඛව්දනො සංඥා සං ොර විඤ්්ාණ කියන ස්කන්ධඛයෝය ිඛම් පහළඛවන්ඛන්. 
ඛම් ස්කනධ්ඛයෝ - රූප වශඛයන් අන්ත්යකට යන්නත්් බූ, නොම වශඛයන් 

අන්ත්යකට යනන්ත්් බූ, ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් පහළඛවනවො, ඛහ්ත්ු 
නිඛරෝධඛයන් නිරැද්ධඛවලො යනවො. ඒ විදිහට අපි අන්ත් ඛදකට  ිඛය් නූ. 

නුවණින් ඛම් අන්ත් ඛදක අවඛබෝධ කළහම ඔහු දකනිවො ‘ඛම් 
විඤ්්ාණයයි’ ආපහු ඛම් රූපය කියලො  න්ඛනත්්, ‘ඛම් විඤ්්ාණයයි’ ඛම් 

නොම ඛකොට  න්ඛනත්්, විඤ්්ාණය කිව්ඛව් ඛහ්ත්ූන්ඛ ් ඵලයක්, ඒ 
විඤ්්ාණය ඇත් ඛහෝ නැත් කියලො  නන් කොලයක් නැහැ, 
ඛහ්ත්ුපරත්යඛයන් හට ත්්ත්ො එහිම නිඛරෝධයට පත්්වුණො..... 

     

 


