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සතිේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සසිිලේ කර අමා මහ නෙිනිනේ නිො 
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පරමාථමමය විය. දුකේ ගනිි ෙඩන දිගේවිජය වෙනෙුට දුකේ ගිනි නිෙන 
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   ධමමානනය අනේ හැම ානනයකටම ෙඩා උතමු් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණයය ජීවිත පරිෙතයනයකේ පො සදිුවිය හැකි 
බැවින.ි බාහරි ෙසත ු ානනවයනේ සැළවසන තාෙකාලකි සහනය වමනේ 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසමුකට මඟ වහළිකරය.ි වමාහාතකට දිෙගට 
දැනී-වනාදැනී යන ආමිස රසය වමනේ වනාෙ, නරිාමිස දහම් රසය 
අසහනය දුරැවකාට සිතේ සනහන ගැඹරුැ අථමම රසයකි. සසර ෙඩන 
වගේහසති ඇලුම් වමනේ වනාෙ, වලාෙුතරුැ දහමට ඇත ි ඇලේම සසර 
ගමන වකටිකරය.ි තණයහා පිපාසය සනේහඳිුෙන අමා මහ නෙින සියලු 
සසර දුකේ නෙිාරණයය කරය.ි ‘නෙිවනේ නවිීම’ වපාතේ වපවළනේ අප දියතේ 
කළ ධමමානන ෙැඩ පිළවිෙවළහි වදෙැන ි අදියර ෙශවයනේ වම් ‘පහනේ 
කණයෙු ධමම වදේශනා’ වපාතේ වපළ එළි දක.ී මීතරිිගල නසිේසරණය ෙන 
වසනසවුනහ ි වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමවුව් අප විසනිේ වදේශනා 
කරනේනට වයදුන වදසුම් 33 කේ රැගතේ යටක ීවපාතේ වපළට ෙඩා සරල 
අනේදමිනේ. ජන ජීවිතවයේ එදිවනාන ගැටළුෙලට එලේල වකාට වදසන ලද 
බැවිනේ වමම ධමමවදේශනා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකටු ෙැඩානයක ෙනු 
ඇතැය ිසතිම.ු සසරදුකේ ලයිලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයනේවගනේ 
ගැෙසගීතේ වපාතේ පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සටිින ෙතේමනේ 
පාඨක සමාජයට වම් තළුනිේ වලාෙුතරුැ මඟට යම් ‘තරැ සළකුණයකේ’ 
වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරෑ උතේසාහය සඵල ෙූ වලස සළකමු. 

   ‘ආනපුුබබී කථමා’ නම් ෙූ අනපුිළවිෙළ කථමාමාගයයකේ අනුගමනය 
කරමිනේ දහම් වදස ූ බදුු පියාවණයෝ එෙැනමි ‘අනපුිළවිෙළ කථමාෙකේ’ 
ධමමවදේශකයනිේට අනදුැන ොනළහ. ානන කථමාෙ, සලී කථමාෙ, සගග කථමාෙ, 
කාමයනේවගේ ආදීනෙ හා වනකඛමමවයහ ි ආනසිංස ඒ අනපුිළිවෙළ 
කථමාෙට අයතේවව්. ඒ සියලේල තළුනිේ සකසේ ෙූ, මෘදුෙ,ූ පුබදුුෙූ. පහනේෙූ 
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සතිට චතරුායයසතය වදේශනාෙ මැනවිනේ විෂය වව්. වදේශනා විලාස 
ෙශවයනේ සලකන කල, බදුධ වදේශනාවෙහ ි ඉසේමතෙු වපවනන 
ආදශයෙතේ අංග සතරකේද ඇත. එනම්, උපමා, නදිශයන, ආදිවයනේ ධමම 
කරැණය ු සන්දශයනය කරිීම සසන්දවසසත)ි සතිේ කාෙදින අනේදමිනේ එතේතු 
ගනේොලමී සසමාදවපත)ි ඒො පරතපිතතයිට නැංවීවමහලිා උතේසාහෙතේ 
කරිීම සසමුවතතවජත)ි සහ අසනේනනේවගේ සතිේසතනේ පරසාදයට 
පතේකරිීමය ිසසමපහංවසත)ි. 

   ධමමපදවයනේ වතෝරාගතේ ගාථමා මාතෘකා වකාටවගන 
පැෙැතේවෙන වමම වදසමු් වපවළහදිීද හැකිතාකේ දුරට ඉහත සඳහනේ 
මලූධමම අනගුමනය කරිීමට තැතේ දැරැවෙමු. බුවදධාතේපාද කාලයක 
ලැබිය හැක ි අගරඵලය ෙන අසහතේ ඵලවයනේම වදේශනාෙකේ 
කළුුගැනේවීමට උනනේදු වීමු. වෙනතේ සුලභ වලෞකකි පරමාථමම තුළ 
අසනේනනේ සරිවකාට වනාතබා, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළ අපරමාද 
පදය සහිගිනේෙමිනේ සංසාර විමුකතයි වදසටම ඔෙනුේ වයාමු කරවීම 
අපවගේ පරම අධයාශය විය. ‘පහනේ කණයවුෙනේ’ විහවිදන වමම 
ධමමාවලෝකවයනේ වලෝකයාට නෙිනේ මඟ වහළි වපවහළ ිවව්ො! 

   වදසේ විවදසේ ෙැස ි සැදැහැෙතේ පරිතයාගශලීී විශාල පිරිසකවගේ 
වනාමසරුැ ආධාරවයනේ ‘අමා ගඟ’ දිවනනේ දින පුළුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයනිේ ජනති පුණයය ශකේතයි ඔෙුනේහට පරම ශානත නෙිමාණයාෙවබෝධය 
පිණිස උපනශිරය සම්පතකේම වව්ො! පටිගත කළ ‘පහනේ කණයෙු’ වදසුම් 
පිටපතේ කරදීවම් සහ වසෝදුපතේ බැලවීම් කායයයනේට සහාය ෙන 
පිනේෙතේ සරිිමා විවේරතේන, කසුමුා විවලේවගාඩ, දිලේරැක්ෂි වීරරතේන 
ගතීාංජල ී සමනේ වානලවගේ සහ ලලියිනේ රතේනායක යන මහතේමීනේටතේ, 
අපවගේ වපාතපත වශෝභන වලස ම්ුරණයය කරවදන වකාලටිි පරිනේටසසේ 
සමාගවම් සී. ජයවසෝම මහතා ඇතළුු සැමටද අපවගේ 
පුණයයානවුමෝදනාෙ හමිිවව්.  

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමි - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු 
කරිිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන  
(2560) 2016 ජුනි 
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කටකුුරුනද්  ්ඤාණනන්  ස හම් දසනසනු ්ිාර  
පරකාශක නකදද න  

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

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

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

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

වමම ධමම ානන ෙැඩපිළවිෙලට ආධාර එවීම පිළබිඳ සයිලු විමසමී්: 

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

දුරකථමන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලපිිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මදුලේ වයාමු කරිීම: 

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

ගණියමු් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

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

http://www.seeingthroughthenet.net/
http://www.facebook.com/seeingthrough
mailto:%20knssb@seeingthroughthenet.net
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අර්ා ගඟ 

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

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

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

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



 

x 

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

“සබබානනං ධමමානනං ජිනාති” 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
වපාතේගලුේගල ආරණයය වසේනාසනය  
‘පහනේ කණයෙු’ 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම. 
2000 ජුන ි05 ස2544 වපාවසානේ) 
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පහන ්කණුව ධර්ම ද ශ්නා 

12 – දවළුර් 

පරථමර් ර්්ුරණ  

 

 පිටපතේ 1000 කනිේ යතුේ වමම පරථමම ම්ුරණයය පාඨකයිනේ අතට 
පතේ කරන පහත පුණයයානවුමෝදනාවව් සඳහනේ ධමමානනයට ලැදි පිනේෙතේ 
පිරිසට, එම ධමමානනමය කසුලය පරම ශානේත උතමු් නෙිමානාෙවබෝධය 
පිණිස උපනශිරය සම්පතකේම වව්ොය ිපතමු. 

– අනශුාසක 

ස2561) 2017 මැයි 

 

 

 

 

 

 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

 වමම ධමමානනමය කසුලවයනේ අපවගේ වදමාපියනේට, 
ගරුැෙරැනේට, දරැෙනේට, සියළුම ඥාතනීේට සහ අප සැමටද චතුරායය 
සතයය අෙවබෝධ කර ගැනමී තලුනිේ අත ිඋතුම්ෙූ නෙිමානය ලබා ගැනීම 
පිණිසම වමම පින වහේත ුොසනා වව්ොය ිපරාසථමනා කරම.ු  

 ෙසනේත ිවපාතපුිටිය යෙුල සහ දරැෙනේ - ගම්පහ 

 ලක්ෂමනේ ධමමානස සහ දරැෙනේ - ඉඹුලේවගාඩ 

 බනේදු බාලසරූිය යෙුල - ගම්පහ 

 චම්පකිා, වහේමනේත යෙුල සහ දරැෙනේ - ගම්පහ 

 සමනේත ිබාලසරූිය - ගම්පහ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 වන ද ශ්න  

  



 

 



 

1 

56 වන ද ශ්න   
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 70) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අචිරං ෙතයං කාවයා - පඨවිං අධිවසසසත ි     
ඡ්වුදධා අවපත විඤඤාවණයා - නරිත්ථංෙ කලිඞගරං 
 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,    

මහා කාරැණික බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අෙොදවයනේ ෙවගේම 
ආදශයවයනුතේ ගලිනේ උපසථමානවයේ ෙටිනාකම වලෝකයාට පහාන දුනේනා. 
ගලිනේ අෙසථමාෙ වකනකු අසරණය වෙන අෙසථමාෙකේ. දයාෙ, කරැණයාෙ, 
අනකුම්පාෙ වපරදැරි කරවගන ඒ අෙසථමාෙට පිහටි වීම උතමු් සතේ 
පුරැෂ ගණුයයකේ. ඒ ෙවගේම අනතිේ අතට බලනවකාට, ගලිනේ බෙ තුළිනේ 
වකනකටු පුළුෙනේ වම් පංචසේකන්ධවයේ අනතිය, දුකඛ, අනාතේම 
සේෙභාෙය හරි හැටියට වතේරැම් ගනේන. ඒකට උපකාර වෙනේවන 
අෙසථමානුකලූ ධසවමෝපවදේශයයි. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් 
වදයාකාරවයනේම ගලිනේ උපසථමානය කළ හැටි වපනේනමු් වකවරන 
ෙටිනා කථමානේතරයකේ තමයි අද අපි මාතෘකා කළ ගාථමාෙට නිානන 
කථමාෙ හැටියට දකේෙල තවිබනේවන.    

සැෙැතේ නෙුර එකේතරා ශරදේධාෙනේත තරැණයවයකේ ශාසනවයේ 
මහණයවෙලා උපසම්පාන ෙුනා. තසිේස වතරැනේ නමිනේ හැඳිනේෙුනා. වම් 
තසිේස හාමදුුරැෙනේට කලේ යාවම්දී බරපතල ආබාධයකේ ඇත ි ෙුනා. 
වපාඩි බිබිල ි හැටියට ශරීරවයේ කෂුේට ෙවගේ මතවුෙලා ඒො කරම 
කරමවයනේ වලාක ු විසපේපුවෙලා, වලාක ු වගඩි බෙට පතේවෙලා ඒො 
බිඳිලා වලේ සැරෙ ගලනේන පටනේ ගතේතා. මළුු ශරීරවයේම තැනනිේ තැන 
සදිුරැ ගැහුණයා. ඒ ෙවගේම සෙිුරැ, අඳන ආදිය වලේ සැරෙෙලනිේ වබරි 
ෙුනා. එවහම පිටිනේම වතතේ ෙුනා. අනේතිමට උපසේථමායක සංඝයා 
ෙහනේවසේලාටතේ උපසේථමාන කර ගනේන බැරි තරම් තතේත්වයකට පතේ 
ෙුනාම අසරණයෙ වම් හාමදුුරැවෙෝ ෙැතරිිලා සටිිනො, කාවගෙතේ 
උපසේථමානයකේ නැතෙු. 

ඒ අෙසථමාවව්දී බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ මහා කරැණයා 
සමාපතේතයිට සම ෙැදිලා වලෝකය බලා ොනරණයවකාට උනේෙහනේවසේට 
වම් හාමදුුරැෙනේ වපනී ගයිා. වම් තිසේස වතරැනේ ෙහනේවසේ ඒ 
වෙනවකාට හැඳිනේෙුවනේ පූතගිතත තසිේස නමිනේ. ශරීරය කණුය ු වෙච්ච 
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නසිා පූතගිතත තසිේස කයින නමකතුේ පට බැඳුණයා. එතවකාට වම් 
පූතගිතත තිසේස සොමීනේ ෙහනේවසේෙ වපන ී ගයිා බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ මහා කරැණයා සමාපතේත ිඥානයට. උනේෙහනේවසේ වතේරැම් 
ගතේතා වම් අසරණයෙ සටිින තසිේසනමට රහතේවෙනේන උපනිශරය 
සම්පතේතයි තිවයනො. නමුතේ වම් දැනේ තිවයන තතේත්වවය හැටියට 
අමාරැය.ි මංෙතේ උපකාර නවූනාතේ ඒ අෙසථමාෙ ගලිහිලි යනො කියලා 
වතේරැම් අරවගන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම කළා ඒ විහාරයට. 
ෙැඩම කරල පළමවුෙනේම ඒ භකි්ෂුෙ ළඟට ගයිා වනාවෙය.ි ගිනිහලේ 
වගට ගහිලිේලා නානේන පැනේ උණයු කරන පැනේපහසවුෙන භාජනය 
වහෝදලා ඒකට ෙතරු ෙතේ කරල, ලපි උඩ තයිල, ෙතරු උණයු වෙන කලේ 
ගනිහිලේ වගයමි ෙැඩ සටිියා. ඊළඟට ෙතුර උණයු ෙුනාට පසේවස, 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අර භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේ ෙැතරි හටිිය ඒ ඇඳ ළඟට 
ගහිලිේලා ඇවඳේ එක වකානකේ ඉසේසෙුා. ඇඳට වකානේ වදකකේ තියන 
නසිා ඉතිනේ අනතිේ සංඝයා ෙහනේවසේලතේ වතේරැම් ගතේත දැනේ ඉතිනේ වම් 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සූානනම් වෙනේවන වම් භකි්ෂුෙට උපසේථමාන 
කරනේනය ි කයිල. සංඝයා ෙහනේවසේලා ‘සේොමීන ි ඒක අපි කරනේනම්’ 
කයිලා ඇඳ උසේසවගන ගයිා ගනිහිලේ වගට. ඊළඟට බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලතේ උපකාර කරවගන පළමවුෙනේම අර 
භකි්ෂුෙවගේ සෙිුර වසෝදලා අව්වව් ානනේන සැලැසේසෙුා. ඊළඟට ඒ භික්ෂූනේ 
ෙහනේවසේලා උපකාර කරවගන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පැනේ ෙතේ 
කරනො. ඒ භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා වසෝදනො. ඔය විදියට නෑව්ො. 
ඊළඟට පැනේ පහස ුකරල අෙසානවයේදී, ඒ වෙනවකාට සෙිුර වව්ලිලා 
තබිණුයා. ඒක අනේදෙලා අඳනයතේ වහේදුො. ඒ විදියටම උණයු ෙතුවරනේ 
වහෝදලා ඒක අව්වව් දැම්මා. ටික වව්ලාෙකිනේ ඒක වව්ලුනාට පසේවසේ 
අඳනයතේ ඇනේදුො. දැනේ ඉතිනේ වම් තිසේස වතරැනේ ෙහනේවසේට 
වබාවහාම පහසෙුකේ කාවලකට පසේවස වම් පැනේ පහසුවෙලා, කයටතේ 
සැහැලේලුෙකේ දැනනුා. සතිටතේ සැනසලිේලකේ දැනනුා. ඒ අඳනය ඇඳවගන 
සෙිුර වපාරොවගන ඇවඳේ දැනේ ඉතනිේ හානේසවිෙලා ඉනේනො. ඒ 
ඉසේමතේවත හසි පැතේවතනේ හටිවගන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඔනේන ඔය 
අෙසථමාවව්දී තමයි අපි අර මාතෘකා කළ ගාථමාෙ වදේශනා වකාට 
ොනවළේ. 

අචිරං ෙතයං කාවයා - පඨවිං අධිවසසසති 
ඡ්වුදධා අවපත විඤඤාවණයා - නරිත්ථංෙ කලිඞගරං 

‘ෙැඩිකලේ  වනායා දී ම විඤඤාණයය ඉෙතේ ෙූ වම කය ඉෙත 
දමන ලදුෙ, ෙැඩකට නැති දඬු කඩකේ ෙවගේ වපාවළාවෙහි ෙැතිර 
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ගනේවනේය’ කයින අදහසය ිඒ ගාථමාෙ තළු තිවයනේවන. ඒ ගාථමාෙ අහල 
අර පූතගිතත තසිේස වතරැනේ ෙහනේවසේ සෙිුපිළසිඹිියාපතේ රහතේ 
තතේත්වයට පතේ ෙුනා. අවනකතුේ සංඝයා ෙහනේවසේලාතේ වබාවහෝ 
වදවනකේ වනාවයකුතේ මාසගඵල ආදියට පැමිණියා. ඉතනිේ ඊළඟට ඒ 
රහතේ වීමතේ එකේකම වම් පූතගිතත තසිේස වතරැනේ ෙහනේවසේ පිරිනිෙනේ 
පෑො. එවහම සදිධි වෙනො. ධසමාෙවබෝධයතේ එකේකම ජීවිතයතේ 
වකළෙර වෙන අෙසථමාෙලේ. නමුතේ අර සංඝයා ෙහනේවසේලා ඒ කිසිෙකේ 
දනේවන නෑ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ, වම් පිරිනෙිනේ පෑෙ - එවහම 
නැතේනම් අපෙතේ ෙුන හැටියට වපවනන වම් පූතගිතත තසිේස වතරැනේ 
ෙහනේවසේවගේ ශරීරය ආානහනය කරෙලා ඒ ධාතෙුලනිේ වචතයයකේ 
බනේදෙනේන සැලැසේසුො. 

සංඝයා ෙහනේවසේලා ඇහෙුා ‘වම් පූතගිතත තසිේස හාමදුුරැවො 
වකාවහද උපනේවන?’ කයිලා. අනේන ඒ අෙසථමාවෙ තමයි බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ ොනවළේ, ‘මහවණයනි, වම් පූතගිතත තසිේස රහතේවෙලා 
පිරිනෙිනේ පෑෙ’ කයිල. එතවකාට වම් සංඝයා ෙහනේවසේලා අහනො 
‘සේොමීනි, වම් තරම් රහතේවෙනේන වහේතු සම්පතේතයි තබිණුයා නම් ඇයි 
වම් විදියට ශරීරය කණුය ුෙුවනේ? වම් විදියට බිබිල ිානලා සැරෙ ෙැගිවරන 
වම් විදිවය තතේත්වයකට පතේ ෙුවණයේ?’ ඊළඟට එපමණයකේ වනාවෙයි වම් 
තසිේස වතරැනේ ෙහනේවසේවගේ ඇට පො බිඳුණයා. අනේතමි කාලවයේ දී 
ඇටතේ බිඳිලා ශරීරය ඉතාමතේම භයානක අනේදමිනේ දිරාපතේවෙලයි 
තබිවුන. ‘වම් ඇට බිවඳනේන වහේතෙු වමාකද? රහතේ වෙනේන වහේතුෙ 
වමාකද?’ කයිල සංඝයා ෙහනේවසේලා ඒ පිළිබඳෙ විමසෙුාම අනේන ඒ 
අෙසථමාවෙ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒකට අතතී කසමය වපනේෙමිනේ 
ොනළා, “වම් හැම එකකේම වම් තසිේස වතරැනේ අතතීවයේ කළ කසමවය 
විපාකයි”. ඒ පරෙෘතේතයි හැටියට දකේෙනේවන වමවහමය.ි  

කාශයප බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ කාලවයේ වම් පූතිගතත 
තසිේස වතරැනේ කරුැලු ෙැදේවදකේෙ හටිියා. රසේසාෙ කරුැලේලනේ අලේලලා 
වපාවහාසතේ අයට එවහම විකණිීම. ඒ කරුැලේලනේවගනේ විකුණයලා 
ඉතරුැ වෙච්ච අය ඊළඟ දෙසට තබා ගනේන ඕන නසිා උනේ මරල 
තබි්වබාතේ මසේ නරකේ වෙනො, කණුය ු වෙනො කයින හැඟීවමනේ ඒ 
කරුැලේලනේවගේ අඬ ුකඩලා - කකලුේ කඩලා පියාපතේ ගලෙලා උනේ පණය 
පිටිනේම තයිා ගතේත, ඊළඟ දෙසට විකණුයනේන. ඒ ෙවගේම මරලා ඒො 
ආහාරයටතේ ගතේතා. එතවකාට ඒකය ි ඒ අකසුල කසමය. ඊළඟට, ඒ 
ෙවගේම වකාවහාම නමතුේ ඒ විදිවය ජීවිතයකේ වගව්ෙට වමාකද එකේ 
අෙසථමාෙක තමනේවගේ වගදරට පිණයඩපාවත ෙැඩිය රහතනේ ෙහනේවසේ 
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නමකට වබාවහාම භකේතවියනේ යකුේතෙ ානනය පූජා කරල, පණියඩපාතය 
පූජා කරල, පරාසථමනා කළා, ‘සේොමීනේ ෙහනේවසේ ලබා ගතේත ු ධසමය 
මටතේ ලැවබ්ො’ කයිලා. උනේෙහනේවසේතේ ‘එවසේම වව්ො’ කියල 
අනවුමෝදනේ කළා. අනේන ඒ කසුල ආනසිංසය රහතේ වීමට උපනිශරය 
ෙුනා කයිල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළා. 

එතවකාට ඕකය ිකථමාෙ. වම් කථමානේතරය කපී අතකනිේම අපට 
ආදසශෙතේ. පළමවුෙනේම අර බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ කළ ඒ ගිලනේ 
උපසේථමානය ගැන අපි හති වයාදනේට ඕන. දැනේ වමතන බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ මහා කරැණයා සමාපතේත ි ඥානයට වම් පූතගිතත තිසේස 
වතරැනේ ෙහනේවසේ වපන ීගවියේ ගලිනේ බෙ නසිාම වනාවෙයි. ඒ මහා 
කරැණයා සමාපතේත ිඥානයට වකවනකේ හසවුෙනේවන වබාවහෝ විට වම් 
සංසාර දුවකනේ මිවදනේන සදුුසකුම් ඇත ි නසිය.ි දැනේ වමවතනේදිතේ 
ගලිනේ බෙ නසිාම පමණයකේ වනාවෙය.ි රහතේ වෙනේනතේ උපනිශරය 
සම්පතේතයි තවියන නිසයි, ඒ විදියට වපනී ගවියේ. එබඳු අෙසථමාෙල 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ විට තමනේ ෙහනේවසේම තනියම ෙැඩම 
කරනො ඒ සථමානයට. දැනේ වමවතනේදිතේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ යටතේ 
පිරිවසයනිේ ආනනේද හාමදුුරැෙනේෙතේ එකත ුකර ගනේවන නැතෙි එතනට 
ෙැඩම කරලා ඉසේවසලේලම ගිනහිලේ වගට ගහිිලේලා, නියම 
උපසේථමායකවුගේ ආකාරවයනේම භාජනය වහෝදලා පැනේ ලවිපේ තියලා 
උණයු කරලා ඒ ඔකේවකාම කරලා තමය ි වලඩාවග ඇඳ ළඟට ගිවයේ. 
ඊළඟට එපමණයකේ වනාවෙය ිඒ උපසථමානය කළ ආකාරය පො අපට 
ෙනුතේ ආදසශයට ගනේන ෙටිනො. වරෝගියකටු උපසථමාන කරන 
ආකාරය. අර ඒ සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සෙිුර ඉසේවසලේලා වහෝදලා ඒක 
වව්වලනේන ඇරලා ඊළඟට පැනේ පහස ු කරලා අෙසානවයේ අඳනයතේ 
වහෝදලා ඔය විදියට කරමානකුලූෙ, ඉතාමතේම කරමානකුලූෙ, ඒ 
උපසථමානය කළා. ඊළඟට අෙසාන ෙශවයනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ  
භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේට ධසමවයනේ උපසථමාන කළා. ඒ ධසමවයනේ 
උපසථමාන කරලා මළුු මහත ්සංසාර රරෝගයම නවිාරණය කළා. 

අනේන එතවකාට වබාවහාම ෙටිනා කථමාෙකේ වම් ෙවගේම 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ගලිනේ උපසථමානය කළ මීට තරමකේ දුරට සමාන 
සදිධියකේ විනය පිටකවයේ සඳහනේ වෙනො. අපි ඒ කථමාෙතේ වම්කට 
එකත ුකරලා ගනිමු, කාරණයා කපීයකේ නසිා. එකේතරා භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේ 
නමකට තද බල උදරාබාධයකේ බවඩ් අමාරැෙකේ හැදිලා, තමනේවගේම 
මළ මතුරවයේ ගැලලිා බිම ෙැටිලා, අසරණය තතේත්වයට පතේවෙලා හටිියා. 
කසිමි භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේ නමකේ ඒ භකි්ෂුෙට උපසේථමාන කරනේන ගිවයතේ 
නැහැ. අනේන ඒ අසරණයෙ සටිින අෙසථමාවෙ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
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ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ එකේක වසේනාසන චාරිකාවව් ෙැඩම 
කරන අතවස - වසේනාසන චාරිකාවව් කයිල කයිනේවන බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ විටිනේ විට සංඝයා ෙහනේවසේලා වකාවහාමද ජීෙතේ වෙනේවන 
කයිල බලනේන ෙවගේ විහාරවයනේ විහාරයට ෙැඩම කරනො. අනේන ඒ 
විදියට ෙැඩම කරන අතර ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ එකේක අර 
භකි්ෂුෙ හටිිය තැනට ගහිලිේලා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළා, ‘ආනනේද, ගහිිලේලා ෙතරු අරනේ එනේන, 
පැනේ අරනේ එනේන, අපි වම් භකි්ෂුෙ නාෙමු’ කයිලා. ඊළඟට ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ පැනේ වගනාො. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පැනේ ෙතේ 
කළා. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ නෑව්ො ඇඟ අතලුේලලා. නාෙලා 
ඉෙරවෙලා ඊළඟට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ හසි පැතේවතනේ එවසව්ො. 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ පා පැතේවතනේ එවසව්ො. ඔසෙල ඇවඳේ 
හානේස ිවකවරව්ො. වම් භකි්ෂුෙවගනේ ඇහෙුා ‘වමාකද මහණය උපසේථමාන 
කරනේවන නැතේවත අනතිේ අය?’ කයිලා. වම් භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේ කියනො 
‘සේොමීනි, මම අනතිේ භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන උපකාර කරනේවන 
නැත ි නිසා ඒ භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලතේ මට සලකනේවන නෑ’ කියලා. 
එතවකාට වම්ක අනෙු බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අර සංඝයා ෙහනේවසේලා 
රැසේ කරලා ඇහෙුා ‘මහවණයනි, අහෙලේ විහාරවයේ ඉනේනෙද ගිලනේ 
භකි්ෂුෙකේ?’ කයිල. ‘එවසේය සේොමීන.ි’ ‘ඒ භකි්ෂුෙට උපසේථමායකවයකේ 
ඉනේනෙද?’ ‘නැත සේොමීන.ි’ ‘වමාකද ඒ උපසේථමායකවයකේ නැතේවත?’ 
කයිල ඇහෙුහම ‘ඒ භකි්ෂෙු අපටතේ උපසේථමාන කරනේවන නෑ. උපකාර 
කරනේවනතේ නෑ. ඒක නිසා අපිතේ උපකාර කරනේවන නෑ’ කවි්ො. අනේන 
ඒ අෙසථමාවව් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට ොනළා 
‘මහවණයනි, නඹුලාට උපසථමාන කරනේන අම්මල තාතේතල වමතන නෑ. 
නඹුලා ඔෙවුනාෙුනේට උපසේථමාන වනාකරනො නම් නඹුලාට කෙුද 
උපසේථමාන කරනේන වෙන ඉනේවන?’ ඊළඟට ඔනේන එකේතරා ගැඹුරැ 
අසථමයකේ ඇත ි පාඨයකේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළා, ඒ පාඨය වම් 
කාලවයේ වනාවයකුතේ ආකාරයට වතෝරනො. ඒක පාල ි භාෂාවෙනේ 
සඳහනේ වෙනේවන -  

‘වයා භකිඛවෙ මං උපටඨවහයය වසා ගලිානං උපටඨවහයය’ 
කයිල.  

‘මහවණයනි, යවමකේ මට උපසේථමාන කරනේවනේද වහවතම 
ගලිනාට උපසේථමාන කරනේවනේය’ කයිල. ඒ පාඨය සමහර වකවනකේ 
වතෝරනේවනේ ගලිනකටු උපසේථමාන කරිීම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට 
උපසේථමාන කරිීම හා සමානය කයිලයි. නමතුේ අපට කයිනේන වෙනේවනේ 
ඒ විදිවය වදයකේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා නම් අර ොකයය 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

6 

ඊට ෙඩා වෙනසේෙයි පරකාශ කරනේන තබිවුනේ, එවහම නම් කියනේන 
තබිවුනේ ‘යවමකේ ගලිනාට උපසේථමාන කරයදි, වහවතම මට උපසේථමාන 
කරය’ි කයිල. අපි ඒකට වහේතෙු ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ එකේතරා පරකට 
ධසවමෝපවදේශයකේ තවිබනො ධසමවයේ සඳහනේවෙලා, 

‘වයා ධමමං පසසත ිවසා මං පසසති’ කයිලා.  

‘යවමකේ ධසමය දකදී, වහේ මා දක.ී’ යම් වකවනකේ ධසමය 
දකනිො නම් ඒ තැනැතේතා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දැකේක හා සමානයි. 
අනේන ඒ ොකය කරමය අනෙු, නයාය අනෙු, අපි ගතේවතාතේ වම් 
අෙසථමාවව්දී කෙි යතුෙු තබිවුනේ ‘යවමකේ ගලිනාට උපසේථමාන කරයිද, 
වහවතම මට උපසේථමාන කරයි’ කයිල, අර අපි කවි්ෙ මලුේ අසථමය නම්. 
නමතුේ වමතන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන යවමකේ මට 
උපසේථමාන කරනේවනේද? - කරනේවනේ නම් - වහවතම ගිලනාටද 
උපසේථමාන කරනේවනේය කයිලය.ි දැනේ වම්ක තෙතේ පැතේතකිනේ සමහර 
වකවනකේ වතෝරනො. වමතනනිේ අදහසේ කරලා තවියනේවන බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරිීම හා කොනෙතේ සමාන කරනේන බැරිය කියල 
ගලිනාට උපසේථමාන කරිීම. ගහිි පැවිදි ගිලනකටු උපසේථමාන කිරීම 
බදුේවධෝපසේථමානය තරම් ආනිසංස සම්පනේන එකකේ වනාවව්ය. 
වමවතනේදි අදහසේ කවළේ, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ, මවගේ 
අෙොදය පිළගිැනමී් ෙශවයනේ මට උපසේථමාන කරනේවනේ නම් ගිලනාට 
උපසේථමාන කරනේවනේය කයිලය.ි ඒ විදියටතේ වතෝරනො. නමුතේ ඒ 
අමතුවුෙනේ ෙචනතේ ානලය ිඑවහම වතෝරනේවනේ. 

අපි ටිකකේ නැෙතලිේවල කලේපනා කරල බැලුවොතේ වම් කථමාෙ 
අර පූතගිතත තසිේස සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ කථමානේතරයතේ එකේක 
සංසනේදනය කරලා අපට වම්වක, වම් බුදධ ෙචනවය, නයිම අසථමය 
මතකුර ගනේන පුළුෙනේ වව්වි. දැනේ අර පූතගිතත තසිේස සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගේ කථමානේතරවයේ අපට වපනවුනේ ඒ අර රහතේ වෙනේන 
උපනශිරය සම්පතේතයි තබිනු නසිාතේ, මහා කරැණයා සමාපතේති ඥානයට 
වපන ී ගයි නිසාතේ, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ එවතනේදි තනෙිම ෙැඩම 
කරල - උපසථමායකවයකේ එකේකෙතේ වනාවෙයි. තනෙිම ෙැඩම කරල ඒ 
ගලිනේ උපසේථමායක කටයතු ුආරම්භ කළා. නමුතේ වමවතනේදි තිවයනේවනේ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ එකේක වසේනාසන 
චාරිකාවව් ෙඩින අතවස, වම් වසේනාසන චාරිකාෙ කයිලා කයිනේවනේ 
පිනේෙතනුි, අර දක්ෂ පාලකයකු, දක්ෂ ගරුැෙරයකු විසනිේ කළ යුතු 
එකේතරා වදයකේ. ඒක එකේතරා ෙටිනා චාරිතරයකේ. ඒ කයිනේවන 
තමනේවගේ වගෝලවයා වකාවහාමද ෙැඩ කටයතු ු කරවගන ඉනේවන 
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කයින එක බලනේන. දැනේ ඔය හදිසි කඩා පැනමී් ෙශවයනේ සමහර 
වදපාසතවම්නේතෙුලතේ පරතසිංවිධාන කරනවකාට කරනේවන. අනේන ඒ 
ෙවගේ වමතන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේතේ චාරිතරයකේ තිබුනා 
වනාදනේොම වහමිහටි විහාරවයනේ විහාරයට ෙැඩම කරනො. එතවකාට 
ඒ ඒ තැනේෙලදී සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ අඩපුාඩකුම් දැකේකහම ඒෙට ඒ 
අනෙු අෙොද කරනේන පුළුෙනේ. අනේන ඒ ෙවගේ අෙසථමාෙකේ වමතන 
තවියනේවනේ. ඉතංි වමතන තිවයනේවනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ එකේක ෙැඩම කරල අර භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේට 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ උදව්ෙතේ ඇතිෙ උපසේථමාන කළා. කරලා 
ඉෙරවෙලය ිඇවිලේල අර විදියට අෙොද කවළේ.  

අපි ඒක අනෙු කලේපනා කරල බැලුවොතේ වමනේන වමවහමයි 
ගනේන වෙනේවනේ. දැනේ වමතන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අර පරකාශ කළ 
කාරණයය අනෙු වපේනො, වම් ශාසනවයේ මෙුපියනේ නැත ිනසිා සංඝයා 
ෙහනේවසේලා ඔෙවුනාෙුනේට උපසේථමාන කළ යතු ු බෙ. එපමණයකේ 
වනාවෙය ිවම් ශාසනවයේ තිවයනො උපාධයාය-සදධිවිහාරික, ආචාසය-
අනේවතේොසකි කයිල ගරුැ වගෝල යගුල වදකකේ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම් සංඝයා ෙහනේවසේලා අතර මනා පැෙැතේම සඳහා හරියාකාර වම් 
සංඝ සංසේථමාෙ කරියාතේමක වීම සඳහා ගරුැ වගෝල මට්ටම් වදකකේ. 
එවහම නැතේනම් යුගල වදකකේ දකේෙල තවිබනො. උපාධයායයනේ 
ෙහනේවසේවගේ වගෝලයා සදධිවිහාරික, ඊළඟට ආචාසයයනේ ෙහනේවසේවගේ 
වගෝලයා අනේවතේොසකි. රමනන් රේ රෙරගාලල් අතර අරනයෝනය 
සේබන්ධතාව ෙකව්ල තරිබනර්න ්ිියාත ්ිුතාත ්අතර සේබනධ්තාවක් 
හැටියට. ඒ විදියට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පනො ොනරළ තවිබනේවනේ. 
එපමණයකේ වනාවෙය ි සවහෝදර හැඟමීකිනේ යකුේතෙ සබරහේමචාරීනේ 
ෙහනේවසේලාතේ ඔෙවුනාෙුනේට උපකාර විය යතුු බෙ, උපසේථමාන කළ යුතු 
බෙ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වකාවතකතුේ පරකාශ කරල තවිබනො. 
එතවකාට යම් ආකාරයකිනේ ඒ අය ඒ ෙගකීම ඉටු කරනේවනේ නැතේනම් 
වමාකකේද සදිධ වෙනේවන? බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවග දරැවො වම් 
ඔකේවකාම - ශාකය පුතර ශරමණයයනේ. එතවකාට වම් දරැවො ඒ විදියට 
හැසවිරනේවන නැතේනම් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේටම වසේනාසනවයනේ 
වසේනාසනයට යමිනේ, විහාරවයනේ විහාරයට යමිනේ තමනේ ෙහනේවසේවගේ 
උපසේථමායකයාතේ උපකාර කරවගන ගිලනේ උපසේථමානය කරමිනේ යනේන 
සදිධ වෙනො. අනේන ඒකය ිබදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වමවතනේදි ොනවළේ 
‘යරමක් මට උිසථ්ාන කරනර්න ් නේ ගලිනාට ෙ උිස්ථාන 
කරනර්නය්’ කයිල. ඒ විදියට කලේපනා කරල බලනවකාට වම් ගිලනේ 
උපසේථමානය - රමතන කයිරවන කාරණය අනවු බලනරකාට ගිලන් 
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උිසථ්ානය බෙුර්ධෝිසථ්ානරයම් රකාටසක්. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
කරන උපසේථමානවයේම වකාටසකේ. ඒ මිසකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
උපසේථමාන කරිීමතේ ගහිි පැවිදි ගිලනකටු  වෙදවහදකම්ෙලනිේ උපසේථමාන 
කරිීමතේ එක හා සමානය කයිල නම් ගනේන බැහැ. 

වකාවහාම වහෝ වව්ො එතවකාට වම්ක තුළනිේ අපට වපේනෙ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ගිලනේ උපසේථමානයට දුනේන තැන. එපමණයකේ 
වනාවෙය ි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ විනය පිටකවයේ යම් යම් නීති 
පණයෙන අෙසථමාෙල වනාවයකුතේ සහන සළසා දුනේන ගලිනට, 
‘ගලිානසස අනාපතති’ කයිල. ඔනේන යම්කිස ි නතීයිකේ පණයෙල 
ඉෙරවෙලා ගලින ගැන කලේපනා කරල ‘ගලිනේ භකි්ෂුෙට එහ ිඇෙැතකේ 
නැත’ කයිල ඇෙැතේෙලනිේ නදිහසේ කරනො. තෙතේ වනාවයකුතේ 
ආකාරවයනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ගලිනේ උපසේථමානය පිළබිඳෙ විනය 
පිටකවයේ වහම දකේෙල තවිබනෙ. එකේ අෙසථමාෙක බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො නයිම ගලිනේ උපසේථමායකවයකේ - එවහම 
නැතේනම් ගිලන ්උිසථ්ායකයකරුග ් සදුුසකුේ පහකේ දකේෙනො. නියම 
ගලිනේ උපසේථමායකයකුවගේ පළමවුෙනි සදුුසකුම වමාකකේද? ඒ වලඩාට 
ඕන කරන වබවහතේ සකසේ කරල වදනේන පුළුෙනේකම තවිබනේන ඕන. 
වබවහතේ වයදීම පළමවුෙන ි කාරණයය. වදවෙන ි සදුුසකුම ඒ වලඩාට 
සපේපාය අසපේපාය - සපේපාය කයින ෙචනය වයාදනේවන යවමකුට 
හතිකර කයින එකය.ි හතිකර වදේෙලේ සදුුසු වදේෙලේ. එතවකාට වලඩාට 
සපේපාය වදේෙලේ, අසපේපාය වදේෙලේ ඒ කාරණයා වතේරැම් ගනේන ඕන. ඒ 
ෙවගේම අසපේපාය වදේෙලේ ඉෙතේ කරල වලඩාට සපේපාය හතිකර වදේෙලේ 
කටි්ට ු කරනේනතේ හැකයිාෙ තවිබනේන ඕන. ඊළඟට තනුේ වෙනුෙට 
දකේෙන සදුුසකුම වමාකකේද? ඒ වලඩාවගනේ කසියිම් ලාභාවපේක්ෂාෙකේ 
වලඩාට ලැවබන ආහාර ටික ගනේනෙතේ, එවහම නැතේනම් වලඩාවගනේ 
මිල මදුලේෙලනිේ යම්කසිි ලාභයකේ පරවයෝජනයකේ ලබා ගැනීවම් 
අවපේක්ෂාෙකේෙතේ - එවහම අවපේක්ෂාෙකේ නැතෙි වමතරී සිතිනේ 
උපසේථමානය කරනේන ඕන. ඒකයි. ඊළඟ කාරණයය. හතරවෙන ිකාරණයය 
ඒ වලඩාවග මළ මුතර, වකල ආදිය, වකල වසම් වසාටු ෙමන ආදිය, 
ඒො ඉෙතේ කරනේන පුළුෙනේකම තවියනේන ඕන. පිළකිලුකේ නැතිෙ ඒො 
අතපත ගානේන පුළුෙනේකම තවියනේන ඕන. පසේවෙන ිකාරණයය, විටිනේ 
විට අර වලඩාවගේ හති වධසයෙතේ වෙන ආකාරයට ධසමානකුූලෙ 
ධසම කථමාෙකේ කරනේනතේ හැකයිාෙ තවිබනේන ඕන, ධසමවයනේ 
උපසේථමාන කරනේන. ඉතිනේ වම් හැම එකකේම අර බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
ආදසශවයනතුේ වපනේනෙුා. අනේන එතවකාට අපි හතිා ගනේන ඕන 
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බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අෙොදවයනේ ෙවගේම ආදසශවයනතුේ වම් ගිලනේ 
උපසේථමානය වලෝකයාට පහාන දුනේන බෙ.                                                             

ඒ ෙවගේම අවනකේ පැතේතට දකේෙනො අර වහාඳ ගිලනේ 
උපසේථමායකයකුවගේ ගණුයාංග කවි්ෙ ෙවගේ රහාඳ ගලිනකුරග් ඒ 
කයිනර්න ්ිහසරුවන ්උිසථ්ානය කළ හැකි රරෝගයිකරුග ් ලක්ෂණත්, 
එවහම නැතේනම් ගතගිණුයතේ, දකේෙල තවිබනො. වහාඳ කීකරැ 
වරෝගවියකේ නම් ඒ වරෝගයිා පිළබිඳෙ වමවහමය ි දැකේවෙනේවනේ. ඒ 
වරෝගයිා දැනගනේන ඕන තමනේට හතිකර වදේ. හතිකර වදේෙලේෙලට අනුෙ 
පෙතනිේන ඕන. ‘සපපාය කාරී’ කයිල කයිනො. වලවඩ්ට ගැලවපන 
ආකාරයට පෙතනිේන හැකයිාෙ තිවයනේන ඕන. නැතේනම් 
උපසේථමායකයට වහේ කර ගනේන බැරි වෙනො. එතවකාට ඒ විධියට 
පැෙතමී තවියනේන ඕන, තමනේවගේ වලවඩ්ට ගැලවපන ආකාරයට. 
වදවෙන ි කාරණයය ඒ අර වදන වබවහතේ ආදී සපේපාය වදේෙලේ 
පිළබිඳෙතේ ඒෙවයේ නයිම පරමාණයයතේ දැනගනේන ඕන. වම්ක වහාඳ ගුණය 
වදයකේ කයිලා ඒක ෙැඩිපුර අනභුෙ කවළාතේ එවහම, ෙැළඳුවොතේ 
එවහම, ඊළඟට වලඩකේ හැවදනො. ඒකතේ දැනගනේන ඕන. තමනේ 
තමනේට සපේපාය හතිකර වදේෙලතේ ගත යතු ු පරමාණයය දැනගනේන ඕන. 
ඒක වලඩාට අයති ි වදයකේ. තුනේවෙන ි කාරණයය ඒ වදන වබවහතේ 
කරමානකුලූෙ නසිි ආකාරයට පාවිච්චි කරනේන ඕන. වබවහතේ පරතිවක්ෂේප 
කරනේවන නැතෙු දිගට පාවිච්චි කරනේන ඕනෑ. හතරවෙන ි කාරණයය, 
තමනේවගේ උපසේථමායකයාට තමනේවගේ වරෝගවයේ තතේත්වය නෙිැරදිෙ 
තතේෙූ පරිදි ඇත ි හැටියට පරකාශ කරනේන ඕන. වලවඩ් දැනේ වහාඳ 
වෙනෙද? ෙැඩි වෙනෙද? දැනේ සනපීද? ඒ හැම එකකේම උපසේථමායකට 
පැහැදිලෙි පරකාශ කරනේන ඕන. පසේවෙන ි කාරණයය බරපතල 
වව්දනාෙකේ උනතේ කෑ වකෝ ගහනේවන නැතුෙ විඳ දරා ගනේන පුළුෙනේ 
ශකේතයිකේ තවියනේන ඕන. ඔය විදියට බදුුපයිාණයනේ ෙහනේවසේ නියම 
ගලිනේ උපසේථමායකයකුවගේ ගණුයාංගතේ ඒ ෙවගේම උපසේථමානයට 
පහසවුෙන වරෝගයිකු තුළ තබිිය යතු ුපැෙතමු් ආදියතේ ඒ විදියට දකේො 
ොනරළ තවිබනො.  

ඒ ෙවගේම වම් පිනේෙතුනේ අහල තියනෙ බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේම ධසමවයනේ උපසේථමාන කළ අෙසථමාෙලේ. දැනේ වම් පිනේෙතුනේ 
අහල ඇත ිසමහර විට මුගලනේ මහ රහතනේ ෙහනේවසේට, ඊළඟට මහා 
කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේට එවහම අර වබාජඣංග පිරිත, ඒ 
ඉතාමතේම දැඩි ගලිනේ අෙසථමාෙලදී බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේම ෙැඩම කරල 
වබාජඣංග ධමම හත පරකාශ කළා. ඒක අහල ඉෙර වෙනවකාටම ඒ 
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සේොමීනේෙහනේවසේලාවගේ වලඩතේ සෙු ෙුනා කයිල කයිවෙනො. ඒ 
ෙවගේම තෙතේ ඉතාමතේම පරකට සූතරයකේ තමය ි ගරිිමානනේද සූතරය. 
ගරිිමානනේද සූතරය බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කවළේ ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඇවිලේල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට පරකාශ කළා, 
ගරිිමානනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ වබාවහාම බරපතල වලස අසනීපෙ 
ඉනේනො කයිලා. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ අෙසථමාවව් ‘මම වනාගියට 
කමකේ නෑ. වමනේන වම් සතූරය වදේශනා කළාම වලඩ වහාඳ වෙයි.’ 
කවි්ො. ඒ සතූරය තළු තවියනේවන ෙස සඤඤා නමින් භාවනා මාතෘකා 
ෙහයක,් භාවනාව ිිළබිඳව. ශරීරරය ්රරෝග තතත්්ව - ඒවා ිිළබිඳව හිත 
දියණු ුරවන විදිරය ්ිුදුම විදිරය ්සතූරයක් රෙශ්නා කළා. එතනතේ ගිලනේ 
උපසේථමානය. ඒවකනේ වපේනො එතවකාට අපට ගලිනකටු උපසේථමානය 
කරිීම අර වානසේතරලට පෙරලා කයනිේ පමණයකේ උපසේථමානය කිරීම 
වනාවෙය ිබදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අනමුත කරනේවන. හති තනන්න, හිත 
නරිරෝග ීකරනන්. හැක ිනේ නවින ් ෙකව්ාම හති රගනැල්ලා සංසාර 
රරෝගය නැත ි කරනන් ිුළුවන ් විදියට උිසථ්ාන කරනන්ත් ිුළුවන් 
රවනන් ඕන, ගලිනේ උපසේථමානවය ගැඹරුැම අංශය. ඉතනිේ ඔය විදියට 
කාරණයා රාශියකේ ඔය කතානේතර තළුිනේ අපට මත ුකරගනේන පුළුෙනේ. 
ඊට අමතරෙ දැනේ අපි වෙන පැතේතකට හැවරම.ු  

දැනේ ඊළඟට වමනේන වම් පූතගිතත තසිේස වතරැනේ 
ෙහනේවසේවගනේ අපට ඉවගන ගනේන තිවයන පාඩම වමාකකේද, 
උනේෙහනේවසේතේ අපට පාඩමකේ උගනේනලයි පිරිනෙිනේ පෑවව්. වමාකකේද 
පාඩම, අර ශරීරය කණුය ු ෙුණයා. වමාකද කුණය ු ෙුවණයේ? කාශයප බුදේධ 
කාලවයේදී කරුැලු ෙැදේවදකේ හැටියට තමනේවග පාරිවභෝගකියනේට කුණයු 
වනාෙූ මසේ, අලුතේ මසේ සැපයීවම් ෙයාපාරික වච්තනාෙ උඩ අර අසරණය 
සතනුේවග අඬ ුකඩල පියාපතේ ගලෙල රැයකේ තබා ගතේතා. වම් වමාකද 
අර මසේ ටික කණුය ු වෙනෙට බවයේ. ඔය බරපතල පාප කසමවයේ 
විපාකයය ිඑතවකාට පූතගිතත තසිේස වතරැනේ ෙහනේවසේට පල දුනේවන. 
දැනේ වම් අෙසථමාවව් වම් පිනේෙතනුේ සමාදනේ ෙුන ආජීෙ අෂේටමක 
ශීලවයතේ තිවබනො වම් පිනේෙතුනේ අහල ඇත ි ශරදේධාෙනේත ගිහියකු 
විසනිේ වනාකළ යතු ු දිවි පැෙතමු්. එවහම නැතේනම් රක්ෂාෙලේ හැටියට 
දකේෙනෙ මාංශ වෙළඳාම, සතනුේ මසට ඇති කරිීම, අනේන ඒ ආජීෙය 
තමය ි ඒ පූතගිතත තසිේස සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ ක වළේ. එතවකාට ඒ 
කසමවයේ විපාකයය ි උනේ ෙහනේවසේට ඒ අෙසාන ජීවිතවයේදීතේ විපාක 
දුනේවන. එතවකාට අපිතේ කලේපනා කරනේන ඕන. අපි ධනය රැසේ 
කරිීවම් අදහසිනේ ඒ විදිවය වදේෙලේෙලට වයාම ු ෙුවනාතේ 
පාරිවභෝගකියනේට අලුතේ මසේ සැපයවීම් අදහසනිේ අර විදියට කෲර ෙධ 
හංිසා සතුනේට පැමිවණයව්වොතේ සතත්්ව හංිසාර  ිැහැදිල ිකමම විිාකය 
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තමය ිආබාධ බහලු බව, රලඩ රරෝග බහලු බව. අපි හැම වදවනකේම 
කලේපනා කරනේන ඕන අපට වම් ඇතවිෙන ආබාධෙලනිේ රාශියකේම 
සමහර විට සයිලේලම වම් දීසඝ සංසාවස දී අපි වනාවයකුතේ 
ආකාරවයනේ කළ සතේත්ව ෙධ හංිසාෙල විපාක කයිලා. එතවකාට අපි 
වම්ොයනිේ පාඩම් ඉවගන ගනේන ඕන. ඒ තළුනිේ අපට වපේනො වම් 
කසම විපාකවයේ බලගත ු කම. අපි වම්ොයිනේ පලා යනේන වකාච්චර 
උතේසාහ ගතේතතේ අපට වමාන ආකාරයකිනේ නමතුේ ඒෙ විඳෙනේන සිදේධ 
වෙනො. ඒක නසිාම අර අනාථම තතේතේෙයකට පතේවෙලා වලේ සැරෙ 
ගලලා මහ භයානක අනේදමිනේ අනේතමිට ඇටතේ කඩු ු ෙුණයා කියලා 
කයිනො. දැනේ වම් කාවලතේ නා නා විධ වරෝග තයිනො. අපි ඒොට 
වහේත ු දනේවන නෑ. නමතුේ නයිම වහේතෙු ඔය කසම වහේතුෙයි කියල 
අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ වම්ක ආශරවයනේ. ඔනේන ඔය විදිවය 
තතේතේෙයකේ වම් සංසාවර තවියනො. ඒක නිසා ඇතේත ෙශවයනේම වම් 
සංසාරය භයානක තැනකේ. ඇතැම් වකවනකේ ඒ විදිවය ජීවිකාෙනේට 
වපළවඹනේවන තමනේවග ජීෙතේවීම පිළබිඳ පරශේනය නසියි. ජීෙතේවීම 
කයිල කයිනේවන වමාකකේද පිනේෙතනුි? වම් ශරීර කඩූෙු තෙ කලකේ 
පෙතේො ගැනමීය.ි තෙතේ වකවනකේ එය සාමානයවයනේ පෙතේො ගැනීම 
පමණයකේ වනාවෙයි වම්ක පෂුේටිමතේ කර ගැනීම, ශකේතමිතේ කර ගැනීම - 
ඒක සඳහාය ිඔය මාංශ භක්ෂණයය ආදිවයහි වයවදනේවන. මාංශ ජනක 
ධාත ුෙැඩිවයනේම අඩංග ුවකාතනද කයින එක වම් පිනේෙතනුේ දනේනො. 
එතවකාට ඒො ලබා ගැනවීම් වච්තනාවෙනුය ිඒොට වයාමුවෙනේවන. 
ඒො කොනහරි වගෙනේන සදිේධ වෙනො. ඒ හැම එකකේම කරන වම් 
ශරීරවයේ තතේත්වයයි, වම් ශරීරවයේ කතානේතරයය ිඅර වකටි ගාථමාවෙනේ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කවළේ. ඒ දැනේ අපි මාතෘකා කළ 
ගාථමාෙය.ි ඒ ගාථමාෙම පරමාණයෙතේ ෙුනා පූතගිතත තසිේස සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට අසහතේෙය සාක්ෂාතේ කරනේන. ඒ ගාථමාෙ අපි නැෙතතේ 
මතකේකර ගනිම.ු  

‘අචිරං ෙතයං කාවයා - පඨවිං අධිවසසසත ි  
ඡ්වුදධා අවපත විඤඤාවණයා - නරිත්ථංෙ කලිඞගරං’  

‘ෙැඩිකලේ වනායාදීම විඤඤාණයය ඉෙතේ ෙූ වම කය වම් ශරීර 
කඩූෙු අතහැර දමන ලදුෙ, කැවලේ වීස ිකරල ානල තවියන එකකේ ෙවගේ 
ෙැඩකට නැත ිදඬ ුකඩකේ වමනේ වපාවළාවෙහ ිෙැතරි ගනේවනේය’ කියන 
එකය.ි ඉතිනේ වම්ක අර පූතගිතත තසිේස සේොමීනේ ෙහනේවසේට ඉතාමතේම 
පරතයක්ෂ කාරණයයකේ ෙුනා. අර විදියට වලේ සැරෙ ගලලා, ඇට බිඳිලා, 
හරියට ෙවනේ දිරා ගිය වව්යනේ කාපු දඬ ු කඩකේ ෙවගේ වම් ශරීරය 
තබිණුය ු අෙසථමාවව්දිය ි  බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ ගාථමාෙ ොනවළේ. ඇයි 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ විදියට පරකාශ කවළේ? අපි වම් දීසඝ 
සංසාරවයේ ගමනේ කරනේවනේ අවපේ වම් ශරීරයට තවියන ඇලේම නිසයි. 
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වම් ශරීරය හැඩ ෙැඩ කරනේන, තරබාරැ කරගනේන, ශකේතිමතේ 
කරගනේන, අපි වනාවයකුතේ විදිවයේ උපකරම - ධසමවයනේ වනාවෙයි 
අධසමවයනේ වබාවහෝ විට - උපකරම වයාදනො. වම් ඔකේවකාම 
කරනේවනේ වම් ශරීර කඩූෙු සඳහාය.ි නමතුේ යම්කිස ිඅෙසථමාෙකේ එනො 
වම් ශරීරවයනේ විඤඤාණයය ඉෙතේ වෙනො. විඤඤාණයය ඉෙතේවෙලතේ 
ඒක එතනනිේ වකළෙර වෙනේවනේ නෑ. ඒක ඊළඟට තෙතේ ශරීර කූඩුෙකේ 
අලේල ගනේනො. ඒ ශරීර කඩූවුව් තතේතේෙය තරීණයය වෙනේවන 
තමනේවගේම අතතී කසමය අනෙුය.ි වම් පූතගිතත තිසේස සේොමීනේ 
ෙහනේවසවග නම් සංසාරය එතනනිේ වකළෙර ෙුනා. සාමානය 
වකනකුවගේ අර විදියට කසම වව්ගයතේ වගෙලා ඊළඟට ගිහිලේල 
උපදිනේවන තෙතේ ඒ විදිවයම තැනක වෙනේන පුළුෙනේ. ඒ විදිවය 
භයානක තතේතේෙයකේ තවියනො. එතවකාට ධසමානකුලූෙ අපි කලේපනා 
කරනො නම් අවපේ පරමාසථමය විය යතුේවතේ වම් ශරීර කඩූෙු පෙතේො 
ගැනමී නම් වමාකටද පෙතේො ගනේවනේ? අර බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කළ ජීවිතය පිළබිඳ, විශේෙය පිළබිඳ, සතයතාෙ ෙන අනතිය, දුුඃඛ, 
අනාතම් කයින තරිලක්ෂණය වටහා ගැනරීේ ිරමාර්ථරයනයුි අිි රේ 
ශරීරයක ් ිවතව්ා ගත යතුර්ත්. එතවකාට තරිලක්ෂණයය වතේරැම් 
ගැනමීටයි ඒ අෙවබෝධය ලබා ගැනමීටය ි වම් ශරිර කඩූෙු පෙතේො 
ගනේවන. එවහම නැතේනම් දැනේ ඔය වසාවහානක වීස ි කරන ලද 
ශරීරයකේ දිහා බැලුෙහම වම් පිනේෙතුනේට හතිා ගනේන පුළුෙනේ - 
අතතීවයේ නම් වබාවහෝ විට වම් කාවල ෙවගේ වනාවෙයි අමු 
වසාවහානකේ කයිලා එකකේ තබිණුයා. අම ුවසාවහානේෙලයි ගහිලිේලා වම් 
මිනී දමනේවන. අමු වසාවහානක දමාපු මිනයිකේ දෙසකනිේ වදකකිනේ 
වහාඳටම ඉදිවමනො. පුෂටිමතේ වෙනේන පුළුෙනේ ඉහළම මට්ටමට 
පෂුටිමතේ වෙනො, දෙසේ වදක තනුකේ යනවකාට. ඊළඟට නිලේපාට 
වෙනෙ. ඊළඟට වම්ක පැසෙලා පුපුරලා ගලා වගන ගහිලිේලා අනේතිමට 
අර සමතේ ඉෙතේවෙලා ඇට වගාඩ විතරකේ ඉතරිි වෙනෙ දෙසේ ගණයනකේ 
යනවකාට. ඔනේන ඔය විදියට ශරීරය පිළබිඳ ඉතහිාස කථමාෙ ඕකය.ි 

වම්ක සාමානය වලෝකයාට අමාරැවෙනේ හතිලා හිතට ාන 
ගතේවතාතේ මිසකේ සාමානයවයනේ ෙැටවහනේවන නෑ. හිතනේන 
වපළවඹනේවනතේ නෑ. නමුතේ අපි වම්ෙ හිතනේවන වමාකටද? වම්ො 
තළුනිේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනේවන අපි රේ සංසාරරන් 
ගැලරවනන් බලාරිාරරාතත් ුරවනව නේ රමන්න රේ ශරීර කූඩුවට 
ඇත ි ඇලම් අිි නැත ි කරනන් ඕන. වම් ශරීර කඩූෙු කියල අපි 
ෙයෙහාර කරනො. වම්ක තෙතේ විදියකිනේ අපි හතිනො නම් ගිරවෙකේ 
එවහම නැතේනම් කරුැලේවලකේ ඉනේන කඩූෙුකේ කයිල ගතේතතේ කමකේ නෑ.  
රේ ශරීර කඩූවුට ඇලම් ඇත ි තාක් අිි රේ කඩූරුවන ් හිත ඉවත් 
වුණත ් ගහිලිල් රවනත ් කඩූවුකට ඇතලු ් රවනවා. අනේන ඒ විදිවය 
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තතේත්වයකේ වම් සංසාවර තිවබනො. ඒක නිසා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ කරමානකුලූෙ අනතිය, දුුඃඛ, අනාතේම කයින ඒ තරිලක්ෂණයය 
එකේවකා භාෙනාමය ෙශවයනේ ෙැඩීම තළුිනේ, භාෙනාමය ෙැඩීම කියල 
කයිනේවන ඇතේත ෙශවයනේම වම්කට උපකාර කරගනේන ඕවන 
තමනේවගේම ශරීරයය.ි පූතගිතත තසිේස සේොමීනේ ෙහනේවසේට නම් වම්ක 
පහසවුෙනේම ෙැටහවුණයේ ශරීරයතේ ඒ තතේතේෙයටම පතේවෙලා තිවබන 
නසිය.ි නමුතේ ඇතැම් වකනකටු වම්ක ඒ තතේතේෙයට පතේෙුනතේ ෙැටහීම 
එනේවන නෑ. අපි ඒ තතේතේෙයට පතේවෙනකනේ ඉනේවන නැතුෙ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො ොනළ ධසවමෝපවදේශ අනෙු ඊට අෙශය 
නසි ිභාෙනා - අසභු භාෙනා විවශේෂවයනේම ඔය වසාවහානක ශරීරයට 
යන කල දසාෙ, ඊළඟට වදතසිේ කණුයප වකාට්ඨාස, වම්ො පිළබිඳෙ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වමවනහ ිකරනේන කයිල තවියනේවන වම් ශරීරය 
පිළබිඳෙ ඇලේම අත හැරීමය.ි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල 
තවිබනො වම් පංචසේකන්ධය පිළබිඳෙ ඇලේම ඉෙතේ කරන තාකේ වම් 
සංසාවරනේ මිදීමකේ ලැවබනේවන නෑ කයිල. 

ඉතනිේ ෙඩාතේම ඇහැට වපවනන වදේ තමයි රෑපය, 
රෑපසකන්ධය. වම් රෑපවයේ ඇති දුකේ සේෙභාෙය, දුකේ වදන සේෙභාෙය, 
ඒක එවකාවළාසේ ආකාරයකිනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙල 
තවිබනො. ‘අනිචචවතා, දුකඛවතා, වරාගවතා, ගණයඩවතා, සලලවතා. 
අඝවතා, ආබාධවතා, පරවතා, පවලාකවතා, සඤුඤවතා, අනතතවතා’ 
කයිල. වම් ශරීරය දිහා බැලයි යතුු ආකාරය අනිතය ෙශවයනේ, දුකේ 
ෙශවයනේ, වරෝගයකේ ෙශවයනේ, ගඩකේ ෙශවයනේ, හරියට පිළකිාෙකේ ෙවගේ 
වදයකේ කයිල, එවහම නැතේනම් වම් මහ කරදර සමහූයකේ හැටියට, 
ආබාධයකේ හැටියට, අනනුේට අයති ි වදයකේ හැටියට, හසිේ වදයකේ 
හැටියට, අනාතේම වදයකේ හැටියට, බිඳී යන සේෙභාෙය ඇත ි වදයකේ 
හැටියට, ඔය විදියට වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ වම් ශරීරය දිහා බලනේන 
කයිල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරලා තවියනේවනේ වමාකද? රේ සසර 
කලකරිීම නවිනට උිකාර රවන නසියි. එතවකාට වම් රෑපසේකන්ධය 
පිළබිඳෙ පමණයකේ වනාවෙය.ි වව්දනා සේකනේධය - වම්ොවයේ වම් එක 
වව්දනාෙකේ වකාය ිතරම් සැප වව්දනාෙකේ ෙුනතේ වමාවහාතකිනේ ඒක 
ඊළඟට වෙන පැතේතකට හැවරනො. එවහම නැතේනම් සමහර විට සැප 
වව්දනාෙම දුකකේ හැටියට මතුවෙලා එනො. සැප හැටියට හිතා ගතේත 
පරියයනේ හා එකේවීම, ඊළඟට පරිය විපරවයෝග ෙශවයනේ දුකකේ බෙට පතේ 
වෙනො. ඔනේන ඔය විදිවය තතේතේෙයකේ තවිබනේවනේ. ඒක නසිා තමයි 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනවළ වම් ශරිර කඩූෙු ගැන පළමුවෙනේම 
වම්වකේ ඇත ි අනතිය සේෙභාෙය, දුකේ සේෙභාෙය, අර කයිාපු විදියට 
වරෝගයකේ ආබාධයකේ හැටියට. ඒ විදියට කලේපනා කරනේන, ඒ විදියට 
දැකමීට පුරැදු වෙනේන කයිලා. ඒක තුළනිේ තමයි ඉසේවසලේලම 
අනතියතාෙ තළුිනේ - ඊළඟට වම්වක දුකේ සේෙභාෙය, අනාතේම 
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සේෙභාෙය, ඒ ෙටහා ගැනමී තළුනිේ තමයි වකනකටු පංචසේකන්ධය 
පිළබිඳෙ එවහම නැතේනම් නාම රෑප ධසමයනේ පිළබිඳෙ කලකරිීම ඇති 
කරගනේන පුළුෙනේ ෙනේවන. යම් පරමාණයයකට වම්වක යථමා තතේතේෙය 
වතේරැම් ගනේනෙ නම් ඒ පරමාණයයට කලකරිීම ඇත ි වෙනො. යම් 
පරමාණයයකට කලකරිීම ඇත ි වෙනො නම් - සසර කලකරිීම ඇති 
වෙනෙ නම්, ඒ පරමාණයයට නෙිනට ළං වෙනො. එතවකාට නිෙන 
කයිල කයිනේවන වමනේන වම් දීසඝ කාලයකේ කසමානරුෑපෙ පහළවෙන 
වම් භෙය - එවහම නැතේනම් ඒ ඒ තැනේෙල ගහිලිේලා ඉපදීම - ඉපදීමතේ 
එකේකම වකනකටු හමිිවෙන ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණය කයිල කියන 
වමනේන වම් දුකේෙලනිේ - ගැලවීමයි, වම් නෙින කයිනේවනේ. වෙන අමුතු 
සානකාලකි සේෙසගයකේ වනාවෙය.ි 

අනේන එතවකාට අපි වම් බදුේධ ධසමය අනෙු කලේපනා කරනේන 
ඕන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළ ඒ දුුඃඛ සතයය - ‘දුකඛං 
පරිවඤඤයයං’ කයිලය ි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනවළේ. වලෝකය දුකයි 
කයිල සාමානය වලෝකයා කතා කරනේවන දුවකේ ඉතාමතේම සුළු 
වකාටසකේ ගැන. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දුක පිරිසිඳ දැන ගනේනයි කියල, 
හරියාකාරෙ වතේරැම් ගනේනයි කයිල කයිනේවන වම්ක සයියට සියයකේම 
වම් මළුු මහතේ පැෙැතේමම දුකකේ කයින ඒ අෙවබෝධය කරා යනේවනයි 
කයින එකය.ි ඒක ඇතේත ෙශවයනේම සාමානය වලෝකයාට 
ෙැටවහනේවන නෑ. අර කඩුා දරැවෙකේ වමාවහාතකට අඬමිනේ ඉඳල 
හනිාවෙනේන ෙවගේ වම් වලෝකයාතේ වකායතිරම් දුකකට පතේ ෙුනතේ පරිය 
විපරවයෝග දුුඃඛ, වලඩ දුකේ ආදී වකායි දුකකට පතේ ෙුනතේ ඊළඟට ඩිංගකේ 
සනපී ෙුන හැටිවයේ අර ඔකේවකාම මතක නෑ. ආවයතේ අර අවිදයාෙ 
තළුනිේ භෙවයේ ගැවලනො. ඔනේන ඔය විදිවය තතේතේෙයකේ සංසාරවයේ 
තවිබනේවන. අනේන ඒක නසිා වම්ක උතේසාහවයනේ මත ුකර ගත යුතු 
වදයකේ. බදුුිියාණන් වහනර්ස ්ෙකව්න රේ භාවනා මනසකිාරය කයින 
එක උතස්ාහරයන ්මත ුකර ගත යතු ුරෙයක්, එවහම නැතේනම් වම්ක 
අවිදයාෙ ෙශවයනේ යටපතේ වෙනො. යටපතේ වෙනේන, යටපතේ වෙනේන, 
දීසඝ කාලයකේ සංසාරවයේ ගමනේ කරනේන වෙනො. ඒක නිසා ඒකට 
ඕන කරන නමිිත ිකමටහනේ ආදිය බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ මතු කරල 
දීල තවිබනො. ඉතනිේ වම් දුක හරියාකාරෙ වතේවරනවකාට ඒ එකේකම 
වතේවරනේන ඕන ඒවක යට තවිබන තණයේහාෙ. යම් පරමාණයයකට යම් 
දුකකේ ඇත ිවෙනො නම් ඒවක යට අෙශයවයනේම තණයේහාෙ ඒ එකේකම 
තවිබනො. යම් කසි ිවකනකුවගේ මරණයය නිසා අපි ෙැළවපනො නම් 
ඒවක යට තවිබනේවන ඒ පුදේගලයාට තිවබන තණයේහාෙ, ආශාෙ. අනේන 
ඒ විදියට තමය ිෙසේතෙු නැත ිවීවමනේ අපි දුකේ වෙනේවන. ඒ ෙසේතුෙට 
තවියන තණයේහාෙ නිසය.ි ඔනේන ඔය ධසමතාෙ අවපේ ශරීරය පිළබිඳෙතේ 
එවහමය.ි අවපේ ශරීරය පිළබිඳෙ වම් දැඩි ඇලේම තවියනතාකේ අපි 
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මරණයවයනේ ෙතේ වම් ශරීරවයනේ ඉෙතේ වෙනේන කැමත ිනෑ. ඊළඟට ඒක 
නසිාම තමයි අර ඒ වෙනෙුට වෙන කඩූෙුකේ මො ගනේවන. අපි 
බලාවපාවරාතේත ුෙුනාට අපට ඕන විදියට වනවෙය ිකඩූෙු මැවෙනේවන. 
තමනේ කරන ලද කසමය අනෙුය.ි ඔනේන ඔය විදිවය තතේතේෙයකේ වම් 
සංසාවර තවිබනො. ඒක නසිා තමයි බදුුපයිාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කළ අර ධසවමෝපවදේශයයි, වමතන ඉතාමතේම ෙටිනාම ගිලනේ 
උපසේථමානය වෙනේවන. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ පූතගිතත තිසේස 
සේොමීනේ ෙහනේවසේට කළ අර අනිතේ බාහරි ගලිනේ උපසේථමානයට ෙඩා 
ෙැදගතේ වෙනො ඒ ගාථමාෙ තළුනිේ දුනේන ධවමමාපවදේශය. ඒ තුළිනේ 
තමය ි උනේෙහනේවසේට සයිලු සසර දුකේ වකළෙර කර ගනේන පුළුෙනේ 
ෙුවනේ.    

දැනේ ඒ ෙවගේම අපි සතේතේෙ වලෝකය දිහා බැලුෙහම ඊටතේ ෙඩා 
භයානක දුකේ සහති තතේතේෙ, සංසාරවයේ  විවිධ භෙ තවිබන බෙ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තවිබනො. මනෂුය ආතේම භාෙය 
කයින එවකේ, වම් මිනිසා තළු තවියන වම් හති, වම්ක ඉතාමතේම 
ෙටිනා වදයකේ. වම් ෙටිනා හති අපි වකාය ිවිදියටද පාවිච්චි කරනේවනේ? 
විවශේෂවයනේම වම් යගුවයේ අපි සමහර විට වම් හති, වෙන වලෝකවයේ 
වදේෙලේෙලට වෙන වලෝකෙලේ කරා යනේන, වම් අවපේ තණයේහාෙ මගිනේ 
ඉදිරිපතේ වකවරන ඉලකේක සම්පසූණය කර ගනේන, ඒොටය ිහති වයාදො 
ගනේවනේ. නමතුේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. අනනේත 
කාලයකේ වම් සංසාවර ගමනේ කරලා තවිබනො. යවමකුට කරන්න 
තරිබනවා නේ තරියනර්න ් රමන්න රේ සංසාර ගමන නතර කර 
ගැනමීයි. ඒකටය ි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ආසය අෂටාංගකි මාසගය 
දකේෙලා තවිබනේවන. අවපේ වම් දැකේම හරි ආකාර වකලනිේ කර ගනේන 
ඕන. අවපේ වම් දෘෂේටිය වකලනිේ කර ගනේන ඕන, ධසමානුකූලෙ. 
වලෝකයා තළු තවියනේවනේ එවහම පිටිනේම භෙය ෙඩන දෘෂේටියකේ. 
එවහම පිටිනේම වම් භෙය තළුම හැසවිරන භෙය ෙඩන විදිවයේ 
සවුඛෝපවභෝගී වලෝකයා අනෙු යන දෘෂේටියකේ. වබාවහෝ විට වබෞදේධයනේ 
තළු පො තවිබනේවන. නමතුේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ මතකේ කරලා 
වදනො අනේන සසර කලකරිීමට උපකාර ෙන විදිවයේ අර අසභු භාෙනා 
- ඒ ෙවගේම අනතිය, දුුඃඛ, අනාතේම ආදී තරිලක්ෂණයය නතිර සිහිපතේ 
කරිීම තළුනිේ වකනකටු නෙිනට ළං විය හැක ිබෙ.  

වම් ධසවමෝපවදේශය තමය ිවකනකටු වදනේන පුළුෙනේ උසසේම 
ගලිනේ උපසේථමානය. අවපේ හතිෙතේ වකවනකේ ගලිනේවෙලා ඉනේන 
අෙසථමාෙක අනේන අර බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේෙල දුනේන 
ආකාරයට වම් ජීවිතවයේ යථමා තතේතේෙය, ශරීරවයේ යථමා තතේතේෙය 
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අෙවබෝධ කරලා වදනේට ඕන. ඒකම තමයි අර ගරිිමානනේද සූතරවයේ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ එතන හැංගවුව් නෑ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
එතන වම් ශරීරය තළු තිවයන වරෝග වලේඛනයකේ දැකේෙූො. ගිලනකුට 
වරෝග වලේඛනයකේ අහනේ ඉඳීවමනේ සුෙ වෙනේවනේ වකාවහාමද කියලා 
සමහර වකනකටු සැක හවිතනේන පුළුෙනේ. නමතුේ බදුුිියාණන් 
වහනර්සර්ග ්ිරතකිාර කරමය රමාකකේ, ගලිනාට යථාර්ථයට හිත රගන 
ඒමට උෙ  දීමයි. ඒ යථමාසථමයට හිත වගන ඒම තළුනිේ අර දුවකනේ 
ඇතෙින පීඩාෙ ඉෙතේ කර ගනේන පුළුෙනේ වෙනො. වම් ශරීරවයේ 
තතේතේෙය වම්කය ිකයිලා අෙවබෝධය ඇත ිවකනාට අපි හතිම ු දැනේ ඒ 
ගරිිමානනේද සූතරවයේ වරෝග වලේඛනයකේ තවියනො. ඒක අහනවකාට 
වකනකටු ටිකකට හවිතනේන පුළුෙනේ වම් වරෝග සමහූවයනේ කීවයනේ 
කයීකේද මට තවියනේවන. මට එපමණයකනිේ ෙතේ සැනසමී තවියනො. 
නමතුේ ශරීරවයේ සෙභාෙය නම් වම්ක එකම වරෝග කඩූෙුකේ කයිලා ඒ 
වෙලාවව් කලේපනා කරනේන පුළුෙනේ. එපමණයකේ වනාවෙයි ඒ වලේඛනය 
අෙසාන ෙනේවනේ, අෙසාන ෙන වලඩ කපීය ගැන හිතලා බලනවකාට 
මලුු මහතේ ශරීරයම වලඩ කඩූෙුකේ කයින එක ඔපේපු වෙනො. එතන 
අෙසාන ෙශවයනේ දැකේවෙනේවනේ ‘සතීං උණයහං ජිඝචඡ්ා පිපාසා 
උචචාවරා පසසාවො’ කයිලය.ි වම් ශරීරවයේ අෙම ෙශවයනේ තවිබන 
වලඩ ස6) හයකේ එතන දකේෙනො. සතීල දැවනනො, උෂේණයය දැවනනො, 
කසුගනිේන දැවනනො, පිපාසය දැවනනො, කසුගනිේනතේ පිපාසයතේ නිසා 
අනෙිාසයවයනේම මළ මතුර පහ කරිීම කරනේන සදිධ වෙනො. 
වරෝගාබාධ අඩ ුදීඝයායෂුක මනුෂයයනිේ ඉනේන   කාල සමීාෙල පො ඔය 
වරෝග හය තබුණුය බෙ වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනො. 

ඕක අනෙු අපි කලේපනා කරනේන ඕන එතවකාට වම් ශරීරය 
කයිලා කයිනේවනේ වම්ක වදවියනේවගේ මහ පුදුම අමතු ු නිපැයුමකේ 
වනාවෙය.ි නවිරෝග ී තතේතේෙය වම් ශරීරයට අයති ි වදයකේ. වරෝගය 
කයින එක ආගනේතකුෙ ආපු වදයකේ කයිලය ිවලෝකවයේ වබාවහෝ වදනා 
කලේපනා කරනේවනේ. වරෝගය කයින එක බාහිරෙ ආපු වදයකේ කියලයි. 
නමතුේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ වම්ක වරෝග කඩූෙුකේ. රේරක 
සව්භාවය රරෝග ීබවය.ි නරිරෝග ිකයින එක එරහම ිිටිනම් ඇති කර 
ගතත් ු මානන්යක ් ිමණයි. ඒක තමය ි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අර 
නකලු පිතා ගෘහපත ිකයින එකේතරා උපාසකයකටු පරකාශ කරනේවන. 
ඒ ගලිනේ අෙසථමාවව් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දුනේන අෙොදය - ‘ආතුර 
කායසස වම සවතා චිතතං අනාතරුං භවිසසති’ අනේන ඒ විදියට 
හතිනේවනය ිකයිලා. ‘වම් මවගේ කය වලඩ ෙුනතේ හති වලඩ කරගනේවනේ 
නෑ’ කයිල. එවහම හතිනේවනය ි කයිලා අෙොද කවළේ වමාකද? 
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බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘යම් කසි ිවකවනකේ වම් ශරීර 
කඩූවුව් හැටියට එක වමාවහාතකේ ෙතේ නවිරෝග ිබෙ අනෙු මානේනයකේ 
ඇත ිකර ගනේනො නම් ඊට ෙැඩිය වමෝඩ කමකේ නෑ’ කයිල. එතවකාට 
අිි රේ නරිරෝග ී බව කයිල කයින එක අර රරෝගය හැංගුන 
අවසථාවක ් ිමණයි. නරිරෝග ී බව කයින එකය ිආගන්තකු. රරෝගයයි 
අිට අයතිි. එවහම හතිා ගනේට ඕන. එතවකාට අනේන ඒ විදියට 
කලේපනා කරනවකාට අවපේ වම් ශරීර කඩූෙු ගැන ඇත ි ඇලේම අඩු 
වෙනො. රේ කඩූවුට ඇත ි ඇලම් ඉවත් කරන තාක ් අිි රේ 
සංසාරරයම් යනවා. ඒකය ිබදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ එවහම ොනවළ. වම්ක 
සෙමාශුභොදයකේ හැටියට ඇතැම් වකවනකේ හිතනො. ඒ විදිවය වදයකේ 
වනාවෙයි. වම්ක අෙශයවයනේම කළ යතුු වදයකේ නසියි බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ. රෑප, වව්දනා, සඤඤා, සංඛාර, විඤඤාණය කියන 
ඒො පිළබිඳෙ කලකරිීම, එවහම නැතේනම් නාම රෑප ධසම හැටියට 
දකේෙන ඒ තමා කයිල හතිාගනේන ඒ පුදේගලයා පිළබිඳෙ තිවබන 
සංඥාෙ, ඒවක ඇත ි අනතිය, දුුඃඛ, අනාතේම සෙභාෙය වතේරැම් 
වනාගනේන තාකේ වම් සංසාරවයනේ මිවදනේන බෑ කයිලා. ඒක නසිා ඒක 
අෙවබෝධ කර ගැනමීටය ි අවපේ උතේසාහය විය යතුේවතේ. අපි වම් ශීල 
සමාධි පරඥා ෙඩනේවනේ, ානන, සලී, භාෙනා ආදී මළුු මහතේ වබෞදේධ 
පරතපිානවව්ම ඉලකේකය වම් සංසාරවයනේ මිදීමය.ි 

බදුු වකවනකේ පහළ වෙනවකාටතේ වලෝවක අනයාගමිකයිනේට 
පො වම් සසරිනේ මිදීවම් ඉලකේකය තබිණුයා. යම් ආකාරයකිනේ ඔෙුනේ 
ගතේත ුමාසගය, ඔෙනුේවගේ දෘෂේටිය ෙැරදිය.ි නමතුේ ඔෙනුේට වතේරැණයා ඒ 
ඒ පරමාණයවයනේ, වමාකද, විවශේෂවයනේම ඒ කාලවයේ හටිියා තාපසයිනේ 
එවහම අභඥිාලාභ ී අය. අභඥිාලාභ ී කයිල කයිනේවනේ පිනේෙතුනි, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පහළ වෙනේන කලනිතුේ වනාවයකුතේ 
තාපසෙරැනේ හටිියා, ධයාන භාෙනා ෙඩල සමථම අංශවයනේ ඉහළටම 
ගහිලිේලා. අර ආලාර කාලාම, උදේදකරාමපතුේත ආදීනේ ගැන කියවෙනේන 
ෙවගේ. ඒ අයට අභඥිා බලවයනේ තමනේවගේ අතතී ජාත ි වපනුනා. 
අතතීවයේ ඒ ජීවිත, දිවි පැෙතමු් ආදිය වපනුනා. ඒො වපනනුා නම් ඒ 
ෙවගේම වම් සංසාරවයේ දුකේ සේෙභාෙයතේ අෙශයවයනේම වපනයි යුතුයි. 
ඒ නසිා තමය ිඒ හැම වකවනකේම වම් සසරිනේ මිදීම පරාසථමනා කවළේ. 
නමතුේ පරාසථමනා කළාට වමාකද? ඒකට ඕන කරන මලූකිම උපනයාසය 
එවහම නැතේනම් වම් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො ොනළ අනාතේම 
සංඥාෙ, අනාතේමය කයින අදහස ඒ අයට ඇතෙිුවනේ නෑ. ඒක නිසා 
වමයනිේ මිවදනො කයිලා හතිා ගතේවත යම්කිස ි සානකාලකි භෙයකේ, 
එවහම නැතේනම් බරහේම වලෝකයකේ, ඒ විදිවය තැනක ගහිලිේල ඉපදීමයි. 
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ඒකය ි ඒ අයවගේ පරමාසථමය හැටියට තබිවුන. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
විතරකේ වපනේනෙුා වම් සංසාර වරෝගය සම්පසූණයවයනේම සියයට 
සයියකේම නැති කරන තරුැ වම්වක ටිකකේ හරි ඉතරුැ ෙුවනාතේ දිගට 
දිගට යනො කයිලා. ඒක වකාය ි තරම්ද කයිවතාතේ එකේ අෙසථමාෙක 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා මහවණයනි, ඉතා සලුු පරමාණයවයේ 
අසචුි ටිකකේ ෙුනතේ ගඳ ගහනේන ෙවගේ මම භෙය එක වමාවහාතකටෙතේ 
ෙසණයනා කරනේවනේ නෑ කයිලා. ඉතාම සලුු පරමාණයයක අසචුි ෙුනතේ 
ගඳ ගහනේන ෙවගේ රේ භවය, බරහම රලෝකත ්ඇතළුු මලුු මහත් භවයම 
ගඳ ගහනවා, එරහම නැත්නේ දුරකන ්ගඳ ගහනවා කයින එකය ිබුේධ 
වචනය. ඒක හවිතනවකාට වකනකටු භය හවිතනො. වමාකද ඒ 
තරමට සතේතේෙයා තළු භෙ රාගය දැඩිය.ි දුක නැති කර ගනේට ඕන. 
නමතුේ ඒ නැත ිකර ගනේනෙ කයිල හතිනේවනේ තෙතේ දුකේ වගාඩකේ බාන 
ගැනමී පමණයයි. ඉතනිේ ඔනේන වම්ක හරියට අර වරෝහලක තතේතේෙයකේ 
ෙවගය.ි මලුු මහතේ පැෙැතේමම වරෝහලකේ කයිලා ගනේන පුළුෙනේ. ඒ 
අතනිේ බලනවකාට වම් සංසාවර පැෙැතේම තළු විවිධ ජාතිෙල 
උතේපතේතයි ලබලා, ඒ හැම එකකම අර ජරා, ෙයාධි, මරණය, ආදියට 
මහුණුය වදනේනට සදිේධ වෙනො. ඔය තතේතේෙය නසිය ි බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේො ොනවළේ යම් වකනකටු සසර කලකරිීම ඇත ි කර 
ගනේනා තාකේ වම් සසරිනේ මිවදනේන බෑ කයිලා. 

එතවකාට ඒ අෙසථමාෙ අර විදියට පූතගිතත තසිේස වතරැනේට 
ඇතෙිුනා ෙවගය.ි වම්ො එවහම පිටිනේම දිරා පතේවෙලා වලේ 
සැරෙෙලනිේ ෙැහලිා. ඒ ෙවගේ අෙසථමාෙ වෙනවකාට සමහර විට හිත 
සනේසනුේ කර ගනේන බැරි වෙනේන පුළුෙනේ. දැනේ අර  බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ අච්චර උපසේථමාන කවළේ පූතිගතත තසිේස සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
තෙ දෙසකේ ජීෙතේ කරනේන හතිාවගන වනාවෙය.ි බදුු ඇසට වපනුනා 
මා වම් අෙසථමාවව් ඉදිරිපතේ ෙුවනේ නැතේනම් අර රහතේ වෙනේන තිබුනු 
අෙසථමාෙ ගලිවිහනේන යන බෙ. එතරකාට අච්චර උිසථ්ාන කරළ් 
ිූතගිතත තසි්ස සව්ාමීන ් වහන්රස ් තව කාලයක ් ජීවත් කරන්න 
රනරවය.ි රේ සංසාර රරෝගය සවු කරලා උනව්හනර්ස්ට 
අර්හතව්රයන ් ඒ නරිරෝග ි බව ලබා දීමටය ි කයිලා අපි හිතා ගනේට 
ඕන. අනේන ඒ විදිවය සංකලේපනාෙකේ අපි වම් ධසම කථමාෙ තළුිනේ මතු 
කර ගනේනට ඕන. දැනේ ෙවගේ සමාජවයේ සමාජ ධසම ඉතාමතේම 
පරිහානයිට පතේවෙන යගුයක ගලිනේ උපසේථමානය කයින එවකතේ 
ඉකේමනිනේම ෙටිනාකම නැතවිෙලා යනො. අපට ඒක වගදර 
වානරෙලේෙල මව් පිය දූ දරැෙනේ අතර සම්බන්ධතාෙ තළුනිුතේ වහළි 
වෙනො. එපමණයකේ වනාවෙයි වරෝහලේ ආදිවයතේ ඒ මනෂුයයිනේවගේ 
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දයාෙ අනකුම්පාෙ කරැණයාෙ නැති වෙනවකාට ශරීර කඩූවුව් නියම 
තතේතේෙය පිළබිඳ අෙවබෝධය අඩ ුවෙනවකාට, එකේතරා සරැෙ පිතේතල 
පැෙැතේමකට වයාම ු වෙනවකාට, වමනේන රේ ගලින ් උිසථ්ානය 
අවශයරයනම් රකනක ුඅරනයෝනය වශරයන ්කළ යතු ුරෙයක ්බව ිවා 
අමතක රවනවා. එතවකාට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අනේන ෙටිනා මූල 
ධසම මත ුකරල දුනේනා. නයිම ගිලනේ උපසේථමායකයා කෙුද? අර විදියට 
ලාභ අවපේක්ෂාෙකනිේ වතාරෙ වමතරී කරැණයාෙකනිේ යකුේතෙ වලඩාවගේ 
වරෝගය සෙු කරිීවම් අදහසනිේ වලඩාට යහපත සැලසවීම් අදහසනිේම ඒ 
ෙවගේම ධසවමෝපවදේශ ආදිවයනේ හතිතේ සනසමිනේ වලඩාට සෙුය ලබා 
දීවම් ඒකානේත අදහස ඇතෙි උපසේථමාන කරන තැනැතේතයි. අනිකේ 
පැතේතට වරෝගයිාතේ උපසේථමායකයාට කරදර වනාවිය යතුු ආකාරවයනේ 
පැෙතයි යතුු හැටිතේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො ොනළා. ඔය විදියට 
විනය පිටකවයේ වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ වකනකුවගේ සාමානය 
ජීවිතයටතේ, වකාටිනේම වම් ධසම මාසගවයේ යාම සඳහා නවිරෝගීෙ 
ජීෙතේවීමට උපකාර ෙන වනාවයකුතේ උපවදසේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙල තවිබනො දක්ෂ වෙදයෙරවයකු හැටියට. වමාකද ඒකට 
වහේතෙු? බදුුියිාණන් වහනර්සම් ිරකාශ කරනවා, රේ අරි් හති දියුණු 
කර ගැනමීට කයත ් උිකාර කර ගන්ට ඕන බව. නරිරෝග ි බවත් 
අවශයය.ි ‘ආරරෝගය ිරමා ලාභා’ කයිල කයින්රන ්ඒකයි.  

‘ආවරෝගය පරමා ලාභා - සනතටුඨි පරමං ධනං’ ආදී ඒ විදිවයේ 
ධමම පද වම් පිනේෙතනුේ අහල තවිබනො. ඒ තළුනිේ අපි කලේපනා 
කරනේන ඕන. වකාය ි තරම් ලාභ තබිණුයතේ තමනේවගේ නවිරෝගි බෙ 
නැතේනම් ඒවක පාඩෙු වපේන නසිය ිබදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ‘ආවරෝගය 
පරමා ලාභා’ කයිල පරකාශ කවළේ. ලාභෙලිනේ ඉහළම එක නිවරෝගී 
බෙය.ි ඒ අදහසනිේම තමය ි ‘සනතුටඨි පරමං ධනං’ කයිල කවි්වෙ. 
වකාය ි තරම් ෙසේත ු සම්භාර තබිණුයතේ, වකෝටි ගණයනේ තිබුණයතේ හිත 
ඇතළුත සතටු සැනසමී නැතේනම්, ඒ තැනැතේතා අනේත දුගිවයකේ. 
අනේන ඒ අනෙු ඒ විදියට කලේපනා කරනේන ඕන. ආවරෝගය පරමා 
ලාභා සනතටුඨි පරමං ධනං, ‘විසසාස පරමා ඤාතී’ ඒ ෙවගේම තමනේට 
වකාය ිතරම් නෑවයා හිටියතේ තමනේට විශේොස නැතේනම් ඒ අය සතුවරා 
ෙවගය.ි විශේොසය ඇති වකනා තමනේවගේ නෑයා ෙවගයි. වම්ො ඉතාම 
ගැඹරුැ ධසම. ඉතිනේ වම් හැම එකකේම කලේපනා කරලා අනේතමිට තමයි 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ, 

නබිබානං පරමං සඛුං 
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‘නබිබානං පරමං සඛුං’ පරම සඛුය ඉහළම සැපත නෙිනයි. 
වමාකද ඉහළම සැපත නෙිනයි කයිලා කයිනේවනේ. මලුු මහත ්සංසාර 
ිැවැතම්ම දුකක්. ඒක අංග සම්පසූණය සමීකරණයයකේ බෙය ිබදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේො ොනරනේවනේ.  වම් මනුෂය වලෝක පමණයකේ වනාවෙයි. 
අර දැනේ කයිාපු ආකාරයට බරහේම වලෝකෙල පො, ඒොවයේ ඉතාම සියුම් 
දුකේ සේෙභාෙයකේ තවිබනේවනේ. අවපේ වම් වගාවරෝස ුදුකේ සේෙභාෙය නිසා 
අපට අර සයිුම් දුකේ සේෙභාෙය වතේවරනේවනේ නෑ. වම් දුකේ සේෙභාෙ තුන 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවිබනො. ‘දුකඛ දුකඛතා, විිරිණාම 
දුකඛතා, සංඛාර දුකඛතා’ කයිලා. ‘දුකඛ දුකඛතා’ කයිලා කයිනේවනේ අපි 
ඔය අම ු අමුවෙම දුක හැටියට සලකන වදේෙලේ, වරෝග පීඩා, තෙ 
වනාවයකුතේ අලාභ හාන ි ආදිය අපි එදිවනාන ජීවිතවයේ දුක හැටියට 
සලකන ඒ වගාවරෝස ු ඕළාරික දුකේ සමහූය, ඒකට දුකඛ දුකඛතා 
කයිනෙ, තනකිර දුකේ. ඒො නම් කෙුරැතේ යම් යම් පරමාණයයකට වතේරැම් 
වගන තවිබනො. ඊළඟට තවිබනො තෙ දුකේ ෙසගයකේ. ඒකට 
කයිනේවනේ ‘විපරිණයාම දුකඛතා’. සමහරැනේට වලාක ුධනයකේ ලැබනුහම, 
වම්ක ඉතිනේ ලැබණුය ු වලාකමු සැපතකේ හැටියට හතිා ගනේනො. ඒ 
ධනය නැතෙිුන ු හැටිවයේ විනාශ ෙුන හැටිවයේ, ගනිේනට ගිනිබතේ ෙුනු 
හැටිවයේ, අර දරැො වමාකකේ හරි අනතරුකනිේ හරි, වලඩ වරෝගයකිනේ 
හරි නැතෙිුන හැටිවයේ ඔනේන වතේරැම් ගනේනො විපරිණයාම දුකඛතා. ඒ 
තබිණුය තතේතේෙය නැතෙිුණයා වනේද? වෙනසේ ෙුනා වනේද? ඒො අනිතය 
වනේද? ඒක තළුනිේ අර දුකට පතේ වෙනො. ඔනේන විපරිණයාම දුකඛතා. 
එතවකාට දුකඛ දුකඛතා කයිනේවනේ වකාටිනේම දුකේ වව්දනාෙ ආශරිතෙ 
පෙතනි වදේ. විපරිණයාම දුකඛතා කයිලා කියනේවනේ සැප වව්දනාෙ,  
වමාවහාතකට සැප වව්දනාෙ හැටියට තවියනො. ඒක දුකට 
වපරවලනො. දැනේ අපි එක පැතේතකට හැරිලා ඉනේනො ටික වව්ලාෙකේ. 
කෙුරැෙතේ කවි්වොතේ ‘වම් විධියටම ඉඳවගන ඉනේවනය ිපැයකේ’ කියලා 
වලෝකවයේ ඉතාමතේම සැපෙතේ ආසනවයේෙතේ ඉනේන බෑ පැයකේ 
වනාවසලේවී. අනේන ඒ විදියට අපි ඉරියව් මාරැ කරිීවමනේ දුක ෙහ 
ගනේනො. ඉරියව් මාරැ කරිීම තළුනිේ අනේන අර විපරිණයාමය 
හංගගනේනො. ඉතනිේ වකාටිනේම කයිවතාතේ විපරිණයාම දුකඛතා වදවෙනි 
මට්ටමය.ි ඊටතේ ෙඩා සයිමු් මට්ටමකේ තවියනො. ඒක භාෙනාමය 
මනසට ෙැටවහන එකකේ. ඒකට තමය ි ‘සංඛාර දුකඛතා’ කයිලා 
කයිනේවනේ.  

සංසේකාර කයින ෙචනය ඉතාමතේම පුලුලේ ෙචනයකේ. 
වයෝගාෙචර පිනේෙතුනේට ඒක සමහර විට හරුැ වෙනේන පුලුෙනේ. 
වකටිවයනේ කයිනො නම් මලුු මහත් ජීවිත ිැවැතම් තළු තිරයන්රන් 
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සකස ්කරිීේ රගාඩක,් සදූානේ වීේ රගාඩක ්කයිලා කයිනන් ිුලුවන්. 
වම් කායකි ෙශවයනතුේ සූානනම් වීම් වගාඩකේ. ොචසකි ෙශවයනුතේ 
සාූනනම් වීම් වගාඩකේ. දැනේ මට වම් ධසම වදේශනාෙ සඳහා ඒතේ සෑවහන 
වෙවහසකේ ගනේට ඕන, ඉඳ හටිලා වම් ශබ්දය අඩ ු ෙුනාම ශබ්ද 
විකාශනය නැත ි ෙුනාම. මවගේ විකාශනය ෙතේ පාවිච්චි කරනේන 
වෙනො. වම්කතේ මහා දුකකේ. ඉතනිේ වකාවහාම නමතුේ ඒ දුකේ අෙවබෝධ 
කර දීමටය ිවම් ෙචන ටික කයිනේවනේ. එතවකාට ඒ විදියට බලනවකාට 
වම් සංඛාර ෙවගේම අවපේ වම් හතිවිිල ිහිත තුළ ඇතෙින සිතවිිලි, හැම 
එකකේම දුකකේ හැටියට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො. ඒක 
තමය ි සංඛාර. වම් සති තළු ඇත ි විතසක සමහූය, අපි වම් සැපයි 
කයිලා හතින වදේෙලේ. අපි හතිමු දැනේ මහා ධනෙනේත වකනකුට යම්කිසි 
පරශේනයකේ ආො. වහට උදෑසන වෙනවකාට වම් පරශේවන විසඳුවෙ 
නැතේනම් මළුු මහතේ ෙයාපාරයම විනාශයි. ඔය විදිවය පරශේනයකේ 
ආෙහම මළුු රෑ වනානාින කලේපනා කරනො. අනේන ඒ අෙසථමාවව් අර 
විතසකෙල හතිවිිලෙිල, තයින දුකේ සේෙභාෙය වතේවරනො. ඔනේන ටිකකේ 
වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ සංසේකාරෙල දුකේ සේෙභාෙය.   

ඕක අනෙු තමය ිබදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ‘සබබ සංඛාර සමථම’ 
කයිලා වම් නෙින පිළබිඳෙ හඳුනේෙනේවනේ. වම් සති තළු නිරනේතරවයනේ 
වකවරන වම් සකසේ කරිීම, වම් සකසේ කිරීමට කසමතේ අයතිියි. ඒ 
කසමෙල තවිබනො පිනේ පව් කයිලා වදකකේ. වම් පිනේෙතනුේ දනේනො. 
සාමානය වලෝකයා පව් කරනේන එපා පිනේ රැසේ කරම ුකයිල කයිනො. 
වම්ක ෙරදෙලා ෙටහා ගනේන එපා. වම්ො අනේතයට ගනේන එපා. නමුතේ 
ගැඹරුිනේ කලේපනා කරලා බැලුවොතේ රේ සංසාර ිැවැතම් ගැන 
කල්ි නා කරලා බලනරකාට ිින ්රැස් කලත්, ි  රැස ්කලත්, සංසාරය 
වැරඩනවා. ඒක උපමාෙට දකේෙලා තවියනේවන වපාතේෙල. අපි හිතමු 
මරනේන එළ වදනකේ වගනියනො. වම් එළ වදන වගනයින පාවස එක 
තැනක ඇලේ ෙතරු වදනො. තෙ තැනක උණයු ෙතරු වදනො. ඉතිනේ වම් 
උණයු ෙතරු බිව්ෙතේ, ඇලේ ෙතරු බිව්ෙතේ, අර  එළ වදන මරණයය කරා 
ඒකානේතවයනේම යනො. අනේන ඒ උපමාෙ අනෙුය ිගනේන තවියනේවනේ. 
අපි පිනේ කලතේ, පව් කලතේ, වම් පැෙැතේවම් වම් සයිලේල අතහැරලා 
අපට යනේන සදිේද වෙනො. දිෙය ආතේම භාෙය ෙුනතේ එපමණයයි. 
වකාච්චර කලේප ගණයනේ හටිියතේ ඒ චතු වෙන වෙලාවෙ දුකට පතේ 
වෙනො. ඔනේන ඔය විදිවය තතේතේෙයකේ. මැරැණයා වහෝ චතු ෙුනා වහෝ 
ඉනේ ඉගලි ීයන අෙසථමාවෙ දුකට පතේ වෙනො. ඒක නසිා බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ ොනවළේ වමනේන වම් තණයහාෙ නැතකිර ගැනමීටයි. අවපේ 
උතේසාහය තබිිය යතුේවතේ ඒකටයි. තණහ්ාවත් අවිෙයාවත ්එකතුරවලයි 
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රේ සංසක්ාර රැස් කරිීමට අිව රිාළඹවනර්න්. සමහර සංසේකාර 
අපට රැසේ වනා කර බෑ. මධයම පරතපිානෙ කියනේවනේ ඒකය.ි ඒකයි අපි 
කයිනේවනේ වම්ක අනෙු අනේතගාමීෙ ‘අපි පිනතුේ අත හරිමු. කුසලුතේ අත 
හරිමු. භාෙනාෙතේ අතහරිමු’ කයිලා එවහම ගනේන නරකය.ි නමුතේ 
කරමානකුලූ අනපුූෙම පරතපිානෙකේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තවිබනො. අර පාපකාරී බෙ, පව්ෙලට නැඹුරැ බෙ ඉෙතේ කරලා, අපි 
හති කසුලේ පැතේතට, පිනේ පැතේතට නැඹරුැ කරනේන ඕන. ඒ නැඹුරැ 
කරිීම තළුිනයු ි යටතේ පිරිවසයනිේ දැනේ අර පිනේ ශකේතයි නිසා, ානනයකේ 
දීපු පින නිසා වෙනේන පුළුෙනේ, පූතගිතත තිසේස සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අෙසාන අෙසථමාවව් උපසේථමානය ලැබුවනේ. 
ඒ උපසේථමානය ෙතේ ලැබවුන නැතේනම් අර ානනමය පිවනේ 
ආනසිංසවයනේ පූතගිතත තිසේස සේොමීනේ ෙහනේවසේ ආයිතේ සංසාරයටම 
ෙැවටනො. 

ඒක අනෙු අපි කලේපනා කරනේන ඕන. අපි පවිනේ ඉෙතේවෙලා 
පනිේ කරනේන ඕන. නමතුේ පිනේෙල ඇලී සටිිනේන නරකයි. ඒවක 
පරාවයෝගකි අසථමය වතේරැම් ගනේන ඕන. වම් පින තළුනිේ අපි වම් 
කරනේවනේ අවපේ සති උසසේ තතේතේෙයකට පතේකර ගැනමීයි. වමාකකේද 
උසසේ තතේතේෙය කයිලා කයිනේවනේ. දැනේ අකසුලේ කයින ජාතයි - වලෝභ, 
වදෝස, වමෝහ තවුනනේ පැන නගනි වදේෙලේ. කසුලේ කයින ජාතිය - 
අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ තවුනනේ. කසුලයකේ කරන හැම අෙසථමාෙකම 
සලුු ෙශවයනේ වහෝ වලෝභවයනේ ඉෙතේ වෙනො. දේවව්ශවයනේ ඉෙතේ 
වෙනො. වමෝහවයනේ ඉෙතේ වෙනො. ඒකයි අපට උපකාර වෙනේවනේ. 
වමාකද? අවපේ නෙින කයිලා කයිනේවනේ සම්පූණයයවයනේම වලෝභවයනුතේ, 
දේවව්ශවයනුතේ, වමෝහවයනතුේ ඉෙතේ ෙුන අෙසථමාෙය.ි ඒ පැතේතට 
හැරිලය ිඑතවකාට අපි කසුලේ ගමන යනේවනේ. නෙිනේ පැතේතට හැරිලයි. 
අකසුලේ ගමන යනේවනේ අවනකේ පැතේතට. සංසාවර පැතේතට හැරිලයි. 
ඒක නසිා අපට කසුලේ උපකාර වෙනො. නමතුේ ඒකතේ සංසේකාර 
වව්ගයකේ. යම් අෙසථමාෙක ඒවකනුතේ මිවදනේන තරම් අපි ශකේති 
සම්පනේන වෙනේන ඕන. ඒකට උපකාර වෙනේවනේ වම්ොවයේ අනිතය 
සේෙභාෙය සළකලා වම්ොවයේ දුකේ සේෙභාෙය සළකලා, අනාතේම 
සේෙභාෙය සළකලා ගැඹරුිනේ කරම කරමවයනේ වම් හැම එකකිනේම හිත 
මාුන ගැනීමට, පංචසේකනේධවයනේ හති මාුන ගැනමීට තරම් තතේතේෙයකට 
භාෙනාවෙනේ අවපේ හති වගන ඒමයි. අනේන ඒ විදියට එතවකාට 
වමතන වම් නෙිනේ දකේොම යන ධසම කාරණයා රාශියකේ වම් ධසම 
කථමාෙ තළුනිේ වම් පිනේෙතනුේට මත ුකර ගනේන පුළුෙනේ ෙුණයා. ගිලනේ 
උපසේථමානය කයින එක වම් සමාජවයේ සමාජ ධසමයකේ හැටියට 
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බලනවකාට ඒකටතේ අානළ වදේෙලේ තවිබනො. නමතුේ ඒ එකේකම අපි 
කලේපනා කරනේන ඕන. අවපේ ඥාතයිා, හවිතෂියා ආදීනේ වලඩ ෙුනු 
අෙසථමාවෙ ධසමවයනුතේ උපසේථමාන කරනේන පුරැදු වෙනේන ඕන. 
වමාකද වම් සංසාර වරෝගය, වම්ක තමය ිභයානකම වරෝගය. වම්වකනේ 
මිවදනේන උපකාර කරිීම තමය ි ඇතේත ෙශවයනේම නයිම ගිලනේ 
උපසේථමානය. 

අනේන ඒ විදියට කලේපනා කරවගන දැනේ පැයකේ පමණය වෙලා 
වම් පිනේෙතේ පිරිස ආජීෙ අෂේටමක ශීලවයේ නැතේනම් ඊටතේ ෙඩා උසසේ 
ශීලයක පිහටිලා වම් අෙසථමාවව් ධසමවදේශනාෙකට සෙනේ දුනේනා. අපි 
අර නතිර මතකේ කරන ආකාරයට ධසම ශරෙණය ආනිසංස හැටියට අපි 
සළකනේවන සදධා, විරිය, සත,ි සමාධි, පඤඤා කයිල කයින නෙිනට 
උපකාර වෙන ඉනේ්රිය ධසම, බල ධසම ෙඩා ෙසධනය කර ගැනමීට 
උපකාර වෙන සතිමු් පැතමු් වම් පැයකේ තළු ඇතකිර ගැනමීයි. ඒ 
ඇතකිර ගතේත ුඒ පුණයය ශකේතයි තළුිනේ වම් පිනේෙතේ පිරිසට හැකිතාකේ 
ඉකේමනිනේ තම තමනේවගේ බණය භාෙනා දියණුය ුකරවගන කලයාණය මිතර 
ආශරය තළුනිේ වසෝොනේ, සකානගාමි, අනාගාමි, අසහතේ කයින මාසග ඵල 
පරතවිව්ධවයනේ උතමු් ෙූ අමා මහ නෙිනනිේ වම් සයිලු සංසාර 
වරෝගවයනේ මිදීවම් ශකේතිය බලය ලැවබ්ො! කයිලා පරාසථමනා කර 
ගනේන. 

ඒ ෙවගේම අවීචිවයේ සටි අකනටිාෙ දකේො වම් ධසම ශරෙණයමය 
ධසම වදේශනාමය කසුලේ අනවුමෝදනේ වීමට බලාවපාවරාතේතු ෙන 
සතේතේෙයනිේ ඇතේනම්, ඒ හැම වකවනකේමතේ, අවපේ ඥාතනීතුේ ඇතුළු හැම 
වකවනකේමතේ වම් පිනේ අනවුමෝදනේ වීම තුළනිේ, හැකතිාකේ ඉකේමනිනේ 
වම් ජාත ිජරා ෙයාධි මරණය ආදී සියලු සංසාර දුවකනේ අතේ මිදී අමා 
මහ නෙිනිනේ සැනවසතේො! කයින කාරැණික වච්තනාෙතේ ඇති 
කරවගන වම් විදියට ගාථමා කයිලා පිනේ පමණුයෙුනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 89) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

පණයණය වීසත ිෙසසාන ිභගෙනතං උපටඨහංි 
වමවතතන කාය කවමමන ඡ්ායාෙ අනපායනිී 
පණයණය වීසත ිෙසසාන ිභගෙනතං උපටඨහංි 
වමවතතන ෙචී කවමමන ඡ්ායාෙ අනපායිනී 
පණයණය වීසත ිෙසසාන ිභගෙනතං උපටඨහංි 
වමවතතන මවනා කවමමන ඡ්ායාෙ අනපායිනී 

 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

වලෝකවයේ පහළ ෙුන වශරෂේඨතම කලයාණය මිතරයාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ භාගයෙතේ අසහතේ සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේයි. ඒ 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ නරිනේතරවයනේ ඇසරුැ කරමිනේ උපසේථමාන 
කරනේන ලැබීම ඉතාම විශාල භාගයයකේ. වම් බදුේධ ශාසනවයේ ඒ 
භාගයය හමිිෙුවණයේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේටයි. අෙුරැදු විසේසකේ 
පමණය යනතරුැ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට නතිය උපසේථමායකවයකේ 
හටිිවයේ නැහැ. නාගසමාල, සාගත, වම්ඝයි, උපොන, නාගති ආදී ඒ 
භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා විටිනේ විට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කළ 
බෙ සඳහනේ වෙනො. ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලාවගනේ ඇතැම් භික්ෂූනේ 
ෙහනේවසේලා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට අකකීරැෙ හතිුමවතේට කරියා කළ 
බෙතේ සඳහනේ වෙනො. 

එකේ අෙසේථමාෙක නාගසමාල කයින භකිේෂුෙ බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ එකේක දීසඝ මාගයයක ෙඩිනා අතවස පාතර සෙිුරැ අරවගන 
එක මං සන්ධියකට පැමිණිලා, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කයිනො, 
‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, වම්කය ි මාසගය. අපි වම් මාසගවයනේ යමු’ 
කයිලා. බුදුපියාණයනේ ෙහනේවස කයිනො, ‘නෑ නාගසමාල, වම්කයි 
මාසගය. අපි වම් මාසගවයනේ යමු’ කයිලා. වදෙැන ි ෙරටතේ අර 
නාගසමාල භකිේෂුෙ කයිනො ‘නෑ නෑ භාගයෙතනුේ ෙහනේස, වම්කයි 
මාසගය’. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක පරතවික්ෂේප කළා. ඔය විදියට 
තනුේෙරකේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනා දුනේන ු මාසගය වෙනුෙට 
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නාගසමාල භකිේෂුෙ අර මාසගයම වපනේෙමිනේ, අනේතිවම්දී පාතර, සිෙුරැ 
එතනම තයිල, ඔනේන භාගයෙතනුේ ෙහනේස, පාතර, සෙිුරැ කියලා 
තමනේට රැචිෙුන මාගයවයේ ගයිා. ඒ ගියාට ෙැඩිදුර යනේන ඉඩකේ 
ලැබවුණයේ නැහැ. වහාරැ කඩා පැනලා, පාතරයතේ බිඳලා, සෙිුරැතේ පළලා, 
ඒ භකිේෂූනේ ෙහනේවසේට ගහලා අනේතමිට ඒ භකිේෂුෙට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ළඟට ආවයතේ එනේන සදිේධෙුනා.  

ඒ ෙවගේම තෙතේ සදිේධියකේ සඳහනේ වෙනො. වම්ඝයි කියන 
භකිේෂූනේ ෙහනේවසේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ එකේක පිණයේඩපාතවයේ ෙැඩම 
කළ අෙසේථමාෙක, එකේතරා රමණීය අඹ ෙනයකේ දැකලා ඒකට ගහිිලේලා 
භාෙනා කරනේන හතිලිා, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම්ඝයි, වෙන 
උපසේථමායක භකිේෂුෙකේ එනවතකේ ඉනේන කයිදේදිතේ ‘භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේට නම් ආවයතේ අමතුවුෙනේ භාෙනා කරනේන වදයකේ නැහැ, 
මටය ිභාෙනා කරනේන තවියනේවනේ’ කයිලා අකකීරැෙ ඒ අඹ ෙනයට 
ෙැඩම කළා. නමතුේ හිත එකලසේ කරගනේන බැරැෙ ඇවිලේලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ළඟට කාරණයය කයිනේන සිදේධ ෙුනා. වමනේන 
වම් ෙවගේ සදිේධි නිසා එකේ අෙසේථමාෙක බදුුපයිාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා රැසේෙ සටිින වෙලාෙක පරකාශ කළා ‘මහවණයන,ි දැනේ මම 
මහලේවලකේ. මට උපසේථමාන කරිීම් ෙශවයනේ එන ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලා 
ඇතැම් වකවනකේ වම් මාගයය යැය ි කයිල කයිදේදිතේ තමනේට කැමති 
මාසගවයේ යනො, පාතර සිෙුරැ බිම තබලා. එමනිසා මට නිතය 
උපසේථමායකවයකේ පතේකර ගැනමී වහාඳයි’ කයිලා ඒ අදහස පරකාශ 
කළාම ඒ මලුු මහතේ සංඝ පිරිස තළුම වලාක ු ධසම සංවව්ගයකේ 
ඇතෙිුණයා. 

සාරිපුතේත මහ රහතනේ ෙහනේවසේ නැගිටලා බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේට පරකාශ කරනො, ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, මම භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරනේනම් කයිලා. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක 
පරතවික්ෂේප කළා. ඒ ෙවගේම මගුලනේ මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඇතුළු 
අවනකතුේ මහ ශරාෙකයනේ ෙහනේවසේලාතේ තන ි තනෙි ඉදිරිපතේ ෙුනා. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරතවික්ෂේප කළා. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
විතරකේ නශිේශබ්දෙ සටිිනො. අවනකේ සංඝයා ෙහනේවසේලා කවි්ො ‘ඇයි? 
ආනනේද, ආයෂුේමතනුේ උපසේථමානයට අෙසේථමාෙ ඉලේලනේන’ කියලා. 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ කයිනො ‘ඉලේලලා ලබාගනේනා තනතුවරනේ 
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ඇත ිෙැඩය වමාකකේද? මා සදුුසු නම් භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේම කියනො 
ඇත’ි කයිල. එතවකාට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ‘මහවණයනි, 
ආනනේදට අමුතවුෙනේ උතේසාහ කරනේන වදයකේ නැහැ. ආනනේද 
දැනවගනම මට උපසේථමාන කරයි’ කයිල. වම් අෙසේථමාවව් ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ නැගටිලා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට පරකාශ කරනො, 
‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, වමනේන වම් කාරණයා අට පිළබිඳෙ භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ මට ෙර අටකේ ෙශවයනේ වම් කාරණයා ෙලට අෙසර වදවතාතේ 
මම භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරනේනම්’ කයිලා. වමානෙද ඒ 
කාරණයා? 

ෙර අටකේ හැටියට හැඳිනේෙූොට පළමවුෙනේ දකේෙන කාරණයා 
හතර පරතවික්ෂේප හතරකේ. වමානෙද ඒ. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට 
ලැවබන පරණීත චීෙර ඒ කයිනේවන වහාඳ සිෙුරැ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ 
මට වදනේවන නැතේනම් මම උපසේථමාන කරනො. ඒ ෙවගේම වදවෙනි 
කාරණයය භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට ලැවබන වහාඳ පරණීත පිණයේඩපාත 
මට වදනේවන නැතේනම් මම භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන 
කරනො. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ ගනධ කටුිවයේ ඒ එකේකම ඒ සමඟම 
ෙැඩ ොසය කරනේන ඒ ෙරපරසාදය මට වදනේවන නැතේනම් මම 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරනො. ඒ ෙවගේම භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේට ලැවබන ානන ආරාධනා නමිනේතරණය ෙලට භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ මා රැවගන යනේවන නැතේනම් මම උපසේථමාන කරනො. ඒ 
විදිවයේ පරතවික්ෂේප කාරණයා හතරකේ. 

ඒොවයේ අදහස වමාකකේද? දැනේ වකවනකේ කයිනේන පුළුෙනේ 
ඔෙැන ිෙරපරසාද ලැවබනො නම් කාටද බැරි භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට 
උපසේථමාන කරනේන කයිලා. එවහම අපොද ලැවබනේන ඉඩ තවියනො. 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගනේ සෙිුරැ පිරිකර පිණයේඩපාත ආදිය ලැවබනො 
නම් කාටද ඕක බැරි කයිලා කයිනේන පළුුෙනේ. ඒකය ි පරතිවක්ෂේප 
කවළාතේ මම උපසේථමාන කරනො කයිල කවි්වව්. 

ඊළඟට තෙතේ කාරණයා හතරකේ පරකාශ කළා භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේවගනේ. ඒො ආයාචනා හැටියට, ඉලේලමී් හැටියට. භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ වෙනවුෙනේ මා භාරගනේනා ානන ආරාධනා ෙලට භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ ෙැඩම කරනො නම්, ඊළඟට වදවෙන ි කාරණයය ඈතිනේ 
මෑතනිේ භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ වසායාවගන එන අයට භාගයෙතුනේ 
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ෙහනේවසේ මණුය ගැසීමට හමකුරවීමට මට අෙසේථමාෙ සලසා වදනො 
නම්, ඒෙවගේම මට යම්කසි ි සැකයකේ ඇතෙිූ අෙසේථමාෙක භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා ධසම සාකච්ඡ්ාෙකනිේ මවගේ සැකය 
නරිාකරණයය කර ගැනමීට භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ අෙසර වදනො නම්, 
ඒෙවගේම භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ මා හමවුව් නැතෙි වෙන අයට වදේශනා 
කළ ධසමය හැම එකකේම නැෙත මා හමවුව් ඒ ධමමය පරකාශ කරනො 
නම්, මම කැමතිය ිඋපසේථමාන කරනේන කයිල. 

ඒ ආයාචනා හතර, ඒක තළු තිවබනේවන අර බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ ධසමය ලබා ගැනීවමනේ ඒ ධසම භාණයේඩාගාරික බහුශරැත 
තතේත්වය ලබා ගැනවීම් අදහසතේ. ඒ ෙවගේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
වමච්චර ළඟනිේ ඇසරුැ කරලතේ වමතරම් වදයකේ කරගනේන බෑ කියන 
ඒ අපොදය නැතකිර ගැනමීටතේ. 

එතවකාට වම් ෙර අටටම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ එකඟ ෙුනා. 
ඉතනිේ එකඟ වෙලා එාන ඉඳලා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේට පුදුම විදිවයේ ජීවිත පරිතයාගයකනිේ කැපවීමකිනේ 
ලැදිකමකිනේ උපසේථමාන කරනේන පටනේ ගතේතා. දැහැටි, පැනේ ආදිය 
සැපයමී්, පා පිරිමැදීම්, පිට පිරිමැදීම්, වරෝග ී අෙසේථමාෙල උපසේථමාන 
කරිීම්, දහෙලේ කාලය තළු බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඇසුවරහිම ඒ 
විදියටම උපසේථමාන කරමිනේ සටිිනො. රාතරි කාලවයේ පනේදමකේ 
දලේොවගන ඒ ගන්ධ කටුිය ෙවට් නම ෙරකේ ගමනේ කළ බෙ සඳහනේ 
වෙනො. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ හදිසවියේ යම්කිස ි කාරණයයකට කථමා 
කවළාතේ ඒකට පිළිතරුැ දීමට සාූනනම් වීම් ෙශවයනේ. 

ඔය විදියට වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට 
පුදුම අනේදමිනේ වමතරීමය විදියට වමතරී කාය කසම, ොගේ කසම, 
මවනෝ කසම පැෙැතේෙුො. දැනේ වම් ගාථමාවෙදි කයිෙවුනතේ ඇතේත 
ෙශවයනේම ඒ කාරණයයමයි. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ තමනේ 
ෙහනේවසේවගේ ඒ ජීවිත කථමානේතරය අළලා වදේශනා කර ොනළ හැටියට 
සඳහනේ වෙන වථමර ගාථමාෙල කයිවෙන ගාථමා තනුකයු ි අපි වම් 
මාතෘකා ෙශවයනේ තැබවුෙ. ඒොවය කයිවෙනේවනතේ ඒ කාරණයයය.ි 

පණයණය වීසත ිෙසසාන ිභගෙනතං උපටඨහංි 
වමවතතන කාය කවමමන ඡ්ායාෙ අනපායනිී 
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අෙුරැදු විස ි පහකේම මම භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට වමතරීමය 
කාය කසමවයනේ උපසේථමාන කළා අතහැර වනායන වසෙණයැලේල වමනේ. 
ඒ විදියටම ොගේ කසමවයනේ, මවනෝ කසමවයනේ. ඒ කයින කාරණයා 
තනුය ිඒ ගාථමාෙල කයිැවෙනේවනේ. 

ඉතනිේ වම් විදියට පුදුම විදිවයේ කැපවීමකිනේ උපසේථමාන කරන 
අතවස බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සමඟ වනාවයකුතේ විදිවයේ, වනාවයකුතේ 
අෙසේථමාෙල ධමම සාකච්ඡ්ා කරමිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වෙනතේ පිරිසේ 
ෙලට වදේශනා කළ ධමමය ඇවිලේලා පරකාශ කරන අෙසේථමාවව් ඒො 
වහාඳිනේ ධාරණයය කර ගැනවීමනේ වම් ආකාරවයනේ පුදුම විදිවයේ ධමම 
භාණයේඩාගාර තතේත්වයකේ, බහශුරැත තතේත්වයකේ ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ලබා ගතේතා. 

වම් කාරණයා හැම එකකේම සලකල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
එකේතරා අෙසේථමාෙක සංඝයා ෙහනේවසේලා මැද ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට තනතරුැ 5කේ හැටියට දුනේනා කාරණයා පහකිනේම 
අගරසේථමානය. ‘මවගේ ශරාෙක බහශුරැත භකි්ෂුනේ අතර ආනනේද අගරයි. 
එෙවගේම ‘සතමින්ත’ කයිලා කයිනේවනේ වහාඳ ධාරණය ශකේතයි, ශරැති 
ශකේතයි ඇත ි සංඝයා ෙහනේවසේලා අතර ආනනේද අගරයි. ඊළගට 
ගතමින්ත කයිලා කයිනේවනේ වහාඳ ෙැටහමී්, බදුේධිය ඇති, ඒ 
කවියනේවනේ එක ධසම වකාට්ඨාසයකේ තළුිනේ තෙ වදේෙලේ වෙන වදේෙලේ 
එකත ුකරල ඈඳල ධසම වදේශනාෙකේ වදේශනා කරනේන පුලුෙනේ පුදුම 
විදිවයේ ෙැටහමී් ශකේතයිකේ ඇත ි ගතමිනේත භිකේෂූනේ ෙහනේවසේලා අතර 
අගරය.ි ඊළඟට ‘ඨිත ි මන්ත’ කයිලා කයින ධරැත ි ශකේතිය කියලා 
කයිනේවනේ තමනේ ගතේත ු අධිෂේඨානවයේ පිහටිලා ඕනෑම බාධකයකේ 
මධයවයේ ඒ කටයතුේත සාසථමක කර ගැනවීම් ශකේතයි ඇත ි ඨිතිමනේත 
භකිේෂූනේ ෙහනේවසේලා අතර අගරයි. ඒ ෙවගේම අෙසාන ෙශවයනේ 
කයිනො ‘උිසථ්ායක’ භකිේෂූනේ අතර වම් ආනනේද අගරය.ි ඔය විදියට 
කාරණයා පහකිනේම අගරසේථමානය දී ොනළා. 

ඒ ෙවගේම මහා පරිනසිොණය සතූරවයේ සඳහනේ වෙනො 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරිනසිොණය මංචකවයේ සටිින අෙසේථමාවව්දී 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකවරහි තිබුණයු 
ලැදිකම සේවනේහය වකාතරම්ද කයිවතාතේ - ඒ ෙන විට වසෝොනේ බෙ 
විතරය ිලබා තබිවුණයේ. ඒ නසිා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විහාරයට 
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ඇතලුේ ෙන වානර අගුවලේ එලේලිලා අඬමිනේ ෙැළවපමිනේ වමනේන වම් 
විදියට කෙිුො කයිලා සඳහනේ වෙනො. ‘මම තෙම වසෝොනේ තතේත්වවයේ 
විතරය.ි වසේඛ තතේත්වය කයිල කයිනේවනේ. වසේඛ තතේත්වය විතරයි මම 
තෙම ලබල තවියනේවනේ. මට තෙ ඉදිරියට රහතේ වීම සඳහා හුඟාකේ 
ෙැඩ කරනේන තිවයනො. මට අනකුම්පා ෙූ මවගේ ශාසේතෲනේ ෙහනේවසේ 
දැනේ පිරිනෙිනේ පානේන ලෑසේති වෙලා ඉනේනො’ කයිල වශෝකවයනේ 
ෙැළපී සටිින අෙසේථමාවව් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ වගනේෙලා සැනසමී් ෙශවයනේ පරකාශ කරනො, ‘ආනනේද, 
අඬනේන එපා. ෙැළවපනේන එපා. ඇයි මා කලනිේම කයිල තවියනෙ 
වනේද වලෝකවයේ යමකේ වහේත ු පරතයවයනේ ඇතවිෙනො නම්, වහේතු 
පරතයයනේවගනේ ඇතෙින සේෙභාෙය ඇති වදයකේ වලෝකවයේ තිවබනො 
නම් ඒ හැම එකකේම දිරායන බෙ. දිරාපතේ ෙන බෙ. ඒෙවගේම සියලු 
පරියමනාප අයවගනේ වෙනේවීමකේ, වෙනසේ වීමකේ, විවයෝවීමකේ තිවබන 
බෙ මම කලනිේම පරකාශ කරල තවිබනෙ වනේද?’  

එවහම කයිලා ඊළඟට ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ 
පරශංසාතේමකෙ පරකාශ කරනො, ‘ආනනේද, ඔබ දීසඝ කාලයකේ 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේට හති සෙු පතමිනේ වදහතිකිනේ වතාරෙ අපරමාණය 
ෙශවයනේ වමතරීමය කාය කසමවයනේ උපසේථමාන කරල තවියනො. 
ඒෙවගේම වමතරීමය ොගේ කසමවයනේ උපසේථමාන කරල තවියනො. 
ඒෙවගේම වමතරීමය මවනෝ කසමවයනේ උපසේථමාන කරල තවියනො. 
ඔබ වබාවහාම පිනේ කළ වකවනකේ. ඒක නිසා තෙ උතේසාහ කරනේන. 
ඉකේමනිනේම රහතේ ෙනේන පුළුෙනේ’ කයිලා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේෙ අසේෙැසෙුා. 

ඉතනිේ ඔය විදියට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට පරශංසා කරලා තෙදුරටතේ ොනරනො ‘ආනනේද, අතීතවයේ 
යම්තාකේ අසහතේ සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා ෙැඩ විසෙුා නම් 
ඒ හැම වදනාටම වම් මට ආනනේද ෙවගේම උපසේථමායක භකි්ෂූනේ හිටියා. 
ඒෙවගේම අනාගතවයේ යම්තාකේ සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා 
පහල වෙනො නම්, ඒ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලාටතේ ආනනේද ෙවගේම 
උපසේථමායකයනිේ සිටිනො’ කයිලා. ඒ විදියට ඒක ධසමතාෙකේ හැටියට 
දැකේෙූො. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරිීම ඒ විදියට වපරැම් 
පුරල ලබාගත යතු ුතතේත්වයකේ හැටියට. 
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ඊළඟට ඒෙවගේම තෙදුරටතේ පරකාශ කරනො, ‘මහවණයනි, 
ආනනේද පණයේඩිතයි. ආනනේද දනේනො වම් වෙලාෙ භිකේෂූනේට 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ දැකවීම් අෙසේථමාෙය.ි වම් වෙලාෙ භිකේෂුණීනේට 
සදුුස ු අෙසේථමාෙය.ි වම් වෙලාෙ උපාසකයනිේට, උපාසකිාෙනේට දැකීමට 
සදුුස ු අෙසේථමාෙය.ි වම් රාජරාජ මහාමාතයාදීනේට, තසීථමකයනේට, 
තසීථමකශරාෙකයනිේට තථමාගතයනේ ෙහනේවසේෙ දැකමීට සුදුස ු අෙසේථමාෙයි 
ආදි ෙශවයනේ ඒවා පිළිබඳ වහාඳ අෙවබෝධයකේ පණයේඩිත බෙකේ ආනනේද 
තළු තවිබනො’ කයිලා. 

ඊළඟට ඒෙවගේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
ආනනේද තුළ තවිබනො ආශේචසය අදේභතූ ධමම හතරකේ. වමානෙද ඒ. 
යම් භකි්ෂු පිරිසකේ ආනනේද හමෙුට එනො නම් ඒ දසශනවයනේමතේ ඒ 
භකි්ෂු පිරිස පැහැවදනො. ඊළඟට ආනනේද යම් ධමම වකාට්ඨාසයකේ ඒ 
භකි්ෂු පිරිසට වදේශනා කරනො නම් එයිනතුේ ඉතාමතේම සතුටට 
පතේවෙනො, එයනිේ තෘපේතමිතේ වනාවී සටිියදීම ආනනේද නිශේශබ්ද 
වෙනො. ඒ කයිනේවනේ එපා වෙනකම් වදේශනා කරනේවනේ නැහැ. 
තෘපේතමිතේ වනාවී සටිියදීම ආනනේද නශිේශබ්ද වෙනො. ඒ ොවගේම 
භකි්ෂුණී පිරිස, උපාසක පිරිස, උපාසකිා පිරිස වම් සවි්ෙනකේ පිරිස 
පිළබිඳෙමතේ අනේන අර විදිවය තතේත්වයකේ තවිබනො කයිල තමයි 
එතන ආශේචසය අදේභතූ ධමම හතරකේ හැටියට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ. 

ඒක ඊළඟට සමාන කරනො උපමා ෙශවයනේ. වමනේන වම් 
කයින ආශේචසය අදේභතූ ධමම ධසම හතරට සමාන ධසම හතරකේ 
චකරෙසත ී රජ වකනකු තළුතේ තවිබනෙ. යම් ක්ෂතරිය පිරිසකේ, රජදරැ 
පිරිසකේ, සකේවිත ි රජක ු හමෙුට එනො නම්, ඒ දසශනවයනේම සතුටට 
පතේ වෙනො. සකේවිත ි රජු ඒ ක්ෂතරිය පිරිසට, රජදරැ පිරිසට යමකේ 
පරකාශ කරනො නම් එයනිේමතේ සතටු ුවෙනො. ඊළඟට එම පරකාශවයනේ 
තෘපේතමිතේ වනාවී සටිියදීම සකේවිති රජු නශිේශබ්ද වෙනො. ඒ 
රජදරැෙනේ ෙවගේම ගෘහපත ි පිරිසතේ ඊළඟට ශරමණය පිරිසතේ ආදී 
ෙශවයනේ ඒ එන හැම පිරිසම සකේවිති රජුවගේ දසශනවයනේ මතේ සතුටු 
වෙනො. යමකේ පරකාශ කරනො නම් එයිනතුේ සතුට ු වෙනො. ඔය 
විදියට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සකේවිත ි රජක ු තළු තවිබන ආශේචසය 
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අදේභතූ ධසම ෙලට සමාන කරමිනේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
පරශංසා කළා. 

ඊළඟට ඒ ොවගේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වබාවහාම 
අෙසේථමාෙලේ ෙල ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ බහශුරැත භාෙය 
පිළබිඳෙ, ඒොවගේම උනේෙහනේවසේවගේ පණයේඩිත සේෙභාෙය මහාපරාඥ 
සේෙභාෙය පිළබිඳෙ ෙසණයනා කර ොනළා. 

ඒ ොවගේම අෙසේථමාෙ සැලසෙුා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
උනේෙහනේවසේවගේ ශකේතීනේ මතකුර ගැනමීට. එකේ අෙසේථමාෙකේ තමයි - 
වබාවහෝ විට ඒ ෙවගේ සිදේධීනේ සඳහනේ වෙනො. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලාට යම්කසි ිවකටි වදේශනයකේ පෙතේෙලා, පරවහේලිකා 
සේෙරෑපවයේ යම්කසි ිොකයයකේ පරකාශ කරලා නැගටිලා විහාරයට ෙැඩම 
කරනො. එතවකාට සංඝයාෙහනේවසේලා ඒ වදේශනාෙ හරියට සවිසේතරෙ 
දැනගනේන බලාවපාවරාතේතවුෙනේ එහ ි අසථම විෙරණයයකේ ලබාගනේන 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගිහනිේ ඇවිටිල ිකරනො. භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේතේ අවනකතුේ සබරහේමචාරීනේෙහනේවසේලාතේ වම් ආනනේද 
ආයෂුේමතනුේ ෙහනේවසේට වබාවහෝ විට පරශංසා කරල තවියනො, වම් 
විදිවය වකටි වදේශනයකේ සවිසේතරෙ දැකේවීමට ශකේතයිකේ තවියනො 
කයිලා. එමනිසා අපිට වම්ක සවිසේතරෙ පරකාශ කරනේන කයිලා. නමුතේ 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ වබාවහාම නහිතමානෙී උපමාෙකිනේ 
කයිනො, ‘යම්කිස ි වකවනකේ හර ඇති ලයීකේ වසායමිනේ යන අතවස 
වහාඳ හරෙතේ ගසකේ දැකල ඒ ගවසේ මලුතේ, කඳතේ අතහැරලා අතුරිකිලි 
ෙල හරය වසායනේනා ෙවගේ ඒ ධසම සේොමී ෙූ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ 
මණුය ගැස ීහමුවෙලා භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගනේ විෙරණයය ලබාගනේන 
තවිබදේදිතේ ඇය ි මවගනේ අහනේවන’ කයිල. නමුතේ ඒ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා නැෙත නැෙතතේ පරකාශ කළාම ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ඒ ධසම වකාටඨාශයට විෙරණයයකේ වදනො. ඊළඟට දීල ඉෙර 
වෙලා කයිනො ‘වම්කය ි මට ෙැටවහනේවනේ. ගහිිලේලා ඕනෑ නම් 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගනුතේ වම්ක අහලා සේිරර කරගනේන’ කියලා. 
ඊළඟට ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලා ඒ ධසම වකාට්ඨාසය බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේට පරකාශ කළාම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ‘සාධු සාධු’ කියල 
ඒක අනමුත කරලා, ‘මහවණයන,ි මවගනේ ඇහෙුතේ මට කියනේන 
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තවියනේවනතේ එච්චරයි’, කයිල ඒක සම්මත කරනො. ඒක අනුමත 
කරනො. 

ඔය විදියට ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ දක්ෂතාෙ මතු 
කරනේන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වනාවයකුතේ උපාය මාසග ඉදිරිපතේ 
කළා. විවශේෂවයනේම සඳහනේ වෙනො එකේතරා අෙසේථමාෙක කපිලෙසේතු 
පුරවයේ ශාකයයනිේ එකේතරා රැසේවීම් ශාලාෙකේ - සම්මනේතරණය ශාලාෙකේ 
හදලා අලුතනිේ එය පරිවභෝග කරිීම සඳහා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
ආරාධනා කළා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාතේ සමග 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ සමග එහ ිෙැඩම කරලා, රාතරිවයේ ෙැඩි 
කාලයකේම ඒ ශාකය පිරිසට ධමම වදේශනා කරලා, ඊළඟට ආනනේද 

සේොමීනේ ෙහනේවසේට කයිනො, “ආනනේද, වම් ශාකය පිරිසට වශයක්ෂ 
පරතපිානෙ - වසේඛ පරතපිානෙ කයිල කයිනේවනේ වසෝොනේ ෙුණය වකවනකේ 
ඉදිරියට හකිේමිය යතු ු ආකාරය - වම් වසේඛ පරතපිානෙ පිළබිඳෙ ධසම 
විසේතරයකේ කරනේන වම් ශාකය පිරිසට. මවගේ පිට ටිකකේ රිවදනො. මම 
පිට දිග ඇරගනේනම්” කයිලා, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ ශාලාවව්ම 
සඟල සෙිුර සෙිුපටකේ කරල එළලා සයනය කළා. සැතපුවනේ නෑ. 
සයනය කළා. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ දීසඝ ධසම වදේශනාෙකේ 
පැෙැතේෙුො ඒ කයිාපු මාතෘකාෙ උඩ. ඒක අහල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
‘සාධු සාධු’ කයිමිනේ පිනේ අනුවමෝදනේ කළා ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගේ දක්ෂතාෙ පළිබිඳෙ. 

ඒ ෙවගේම තෙතේ සඳහනේ වෙනො සැරියුතේ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගනේ ලැබනු පරශංසාෙනේ. එකේ අෙසේථමාෙක ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ගහිලිේල සැරියතුේ සේොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො, 
‘ඇෙැතේන,ි සාරිපුතර, වකවතකිනේද යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ වනා ඇසූ ධසම 
වකාට්ඨාසයකේ ඇසෙූක ු ෙනේවන? ඒෙවගේම අසන ලද ධසම 
වකාට්ඨාසයකේ අමතක වනාකරනේවනේ. ඊළඟට තමනේවගේ හිතට 
යනේතමිනේ ෙැටහණුය ු ඒ ධසම වකාට්ඨාසයකේ නැෙත නැෙත මතුකර 
ගනේවනේ. ඒෙවගේම වනාදනේනා වදයකේ දැන ගනේවනේ? කයිලා. ඔය පරශේන 
හතරකේ සැරියතුේ සේොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ ඇහෙුාම සැරියුතේ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ කයිනො ‘ආයෂුේමතේ ආනනේද බහශුරැතය.ි වම්කට පිළිතුර 
ආයෂුේමතේ ආනනේදටම ෙැටවහේො! කයිල. ඊළඟට ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ වමනේන වමවහමය ිමට ෙැටවහනේවන කයිල ඒ ඒ කාරණයය 
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සැරියතුේ සේොමීනේ ෙහනේවසේට සවිසේතරෙ පරකාශ කළාට පසේවස 
සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, “වම්ක ආශේචසයයකේ 
අදේභතූ කාරණයයකේ. වම් ආනනේද ආයෂුේමතනුේ තමා තළුම තිවබන ගුණය 

ධසම හයකයු ිවමතන වම් පරකාශ කවළේ වම් වදේශනාෙ තළුිනේ” කයිලා.  

ඊළඟට සැරියතුේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ කයිනො ආයුෂේමතේ 
ආනනේද බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ශාසේතෲ ශාසනය ෙශවයනේ 
හැඳිනේවෙන ධසමය සුතේත, වගයය, වෙයයාකරණය, ගාථමා, උානන, 
ඉතෙිුතේතක, ජාතක, අබභතූධමම, වෙදලේල කයින අංග නාමයකිනේ යුතේ 
ඒ බදුේධ ෙචනය සවිසේතරෙ හානරණයො. ඉවගන ගනේනො. ඒ පළමු 
කාරණයයය.ි ඒ ෙවගේම ඒ බදුේධ ෙචනය සවිසේතරෙ අනනුේට වදේශනා 
කරනො. ඒ වදවෙන ිකාරණයයය.ි තනුේවෙන ිකාරණයය ඒ බදුේධ ෙචනය 
අනතිේ අයට උගනේෙනො. හතරෙන කාරණයය ඒ බදුේධ ෙචනය ඒ ධසම 
වකාට්ඨාස සවිසේතරෙ සජඣායනා කරනො. පසේෙන කාරණයය ඒ විවිධ 
ධසම වකාට්ඨාස නැෙත නැෙත සතිනිේ පිරිකේසා බලමිනේ වමවනහි 
කරමිනේ ඒ ධසම වකාටසේ ෙල හති පෙතේෙනො. හයෙන කාරණයය 
ආයෂුේමතේ ආනනේදවගේ සරිිතකේ තවියනො යම් ආරාමයක යම් 
ආොසයක බහශුරැත ධසමධර, විනයධර භික්ෂූනේ ෙහනේවසේලා සිටිනො 
නම් ඒ විහාර ෙලට ආරාමෙලට ගහිලිේලා ෙසේෙැසලා 
උනේෙහනේවසේලාවගනේ තමනේට වනාවතේවරන වදේ පිළබිඳෙ අහනො. 
සේොමීන ි වමහ ි අසථමය වකාවහාමද? වම්ක වමාකකේද? කයිල අසන 
සරිිත තවිබනො. අසා දැන ගනේනො. වම් විදියට ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගේ බහශුරැත බවව් රහස සැරියතුේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරල එතනතේ වබාවහාම පරශංසා විදියට ෙචන පාවිච්චි කරනො.  

වම්ක තළුනිේ අපට වපවනනො ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ වම් 
බදුේධ ශාසනවයේ ධසම භාණයේඩාගාරික හැටියට අර උපසේථමායක 
තනතරුතේ එකේකම ඒ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ඇසවුස පුදුම විදිවයේ 
පරවයෝජනයකේ ගතේතා. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ අර විදියට 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ගඳ කළිවියේ, ගන්ධ කටුිවයේ ොසය කිරීමට 
අකමැත ිෙුනතේ උනේෙහනේවසේවගේ හදෙත බදුුගණුයයට ගඳකළිියකේ කරගතේ 
බෙ වපේනො. ඒෙවගේම උනේෙහනේවසේවගේ චිතේත සනේතානවයේ ධසම 
භාණයේඩාගාරයකේ පැෙැතේෙුො පශේචිම ජනතාෙ සඳහා. අප සඳහා කියල 
හතිාගනේට ඕන. ධසම භාණයේඩාගාරයකේ තමනේවගේ චිතේත සනේතානවයේ 
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ඇතකිර ගැනමී සඳහා වලාක ුඋතේසාහයකේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
වයදූ බෙකේ වපේනො. 

ඉතනිේ වමනේන වම් නසිා තමය ි සම්බදුේධ පරිනසිොණයවයනේ 
තනුේ මාසයකට පසේවස මහාකාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඒ බුදේධ 
ෙචනය ආරක්ෂා කර ගැනමී පරමාසථමය කරවගන ධසම සංගායනාෙකේ 
පැෙැතේවීමට සාූනනම් වෙදේදී, ඒකට පනේසයියකේ රහතනේ ෙහනේවසේලායි 
සහභාග ී විය යතුේවතේ, නමුතේ රහතනේ ෙහනේවසේලා හාරසිය අනූනම 
ස499) නමකේ වතෝරා ගතේතා. එකකේ ඉතරිි කර ගතේවතේ වමාකද? එක 
ආසනයකේ ඉතරිි කවළේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ වෙනවකාට 
වසෝොනේ වෙලා පමණයය.ි රහතේ වනාෙණුය නසිා. එකේතරා 
උභවතෝවකෝටික තතේත්වයකේ පරශේනයකේ පැන නැගුනා. රහතනේ 
ෙහනේවසේලාමය ි සහභාග ි විය යතුේවතේ. නමතුේ ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ නැතෙු බෑ. ඇතෙුතේ බෑ නැතෙුතේ බෑ. ඇතෙු බෑ රහතේ 
වනාෙුණය නසිා. නැතෙු බැහැ බදුේධ ෙචනය සම්පසූණයවයනේම ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ සවිතේ දරාවගන සිටින නසිා. එබඳු අෙසේථමාෙක 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට වලාක ුඅභවියෝගයකේ ෙවගේ ඇතිෙුනා වම් 
ශාසනය වෙනුවෙනේ. ඊළඟ දෙවසේ, වහට දෙවසේය ි සංගායනාෙ 
තවියනේවනේ. ඒක නසිා දැඩි වීයයයකනි් භාෙනා කරල වම් තතේත්වය 
ලබාගනේන ඕනෑ කයිල. ඒ බලාවපාවරාතේතුෙ - අධිෂේඨානය - ඇතිෙ 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ එතන කයිවෙනො දෙවසේ ෙැඩි කාලයකේම 
කායගතාසතිවයනේ ොසය කරල අනේතිවම්දී රාතරි කාලවයේදී 
සැතවපනේන සූානනම් ෙන අතවස පා වපාවළාවෙනේ ඉසේසලිා හිස 
සයනයට පැමිණීමට කලනිේ ඒ අතරතරු, ඉරියෙ ු හතවරනේ වතාරෙ 
අසහතේෙය ලබා ගතේතා. එතවකාට ඒ විදියට ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ තමනේවගේ සතමිතේ ධිතිමතේ ඒ ශකේතයි උපකාර කරවගන 
ශාසනයට පිහටිවීමකේ ෙශවයනේ ඒ අෙසේථමාවව් අසහතේෙය ලබාගතේතා. 
ඒ තුළිනේ අපට වපවනනේවනේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ශාසනික 
කැපවීම. 

උනේෙහනේවසේ තළුිනේ අපට ගතයුත ුආදසශ රාශියකේ තවිබනො. 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරන වකනකටු පහසුවෙනේම 
පුළුෙනේ උනේෙහනේවසේට ලැවබන ලාභ සතේකාර, පුදපූජා ඒො 
පරිහරණයය කරනේන. නමතුේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඉලේලා සිටිය 
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ෙරවයනේ කයිවෙනේවනේ කමුකේද? භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේට ලැවබන 
සෙිුරැ පිරිකර, පරණීත පිණයේඩපාත ආදිය මට වදනේවනේ නැතිනම් 
පමණයකේ මම භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරනො කයිලා. 

ඒ තළුනිේ ඉතා ෙටිනා ආදසශයකේ වලෝකයාට වදනො. 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තවියනො ඉතාමතේම ෙටිනා 
පාඨයකේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට.  

‘ධමම ානයාාන භකි්ඛවෙ භෙථම මා ආමිස ානයාාන’ ‘මහවණයන,ි මාවගේ 
ධසමයට ානයාද ෙනේන, ආමිසයට - ඒ සෙිුරැ පිරිකර ආදී ආමිසයට 
ානයාද වනාෙනේන. මා අනකුම්පාවෙනේ ඔබලාවගනේ බලාවපාවරාතේතු 
ෙනේවනේ වම්කයි’ කයිලා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ එකේතරා වදේශනාෙකදී 
පරකාශ කළා. ඊළඟට ඒක සවිසේතරෙ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
විදියටය ිහඳුනේෙනේවනේ. ඔනේන මම ානනය ෙළඳලා ඉෙර වෙලා යම්කිසි 
පිණයේඩපාත වකාටසකේ ඉතරිි වෙලා තිවයනො. ඒ අෙසේථමාවව් ඒ 
පිණයේඩපාත වකාටස මට පුළුෙනේ එකේවකෝ තණයවකාළ නැත ි තැනක 
වපාළවව් වීසකිරල දමනේන. එවහම නැතිනම් සතනුේ නැත ි ෙතුවස 
ගලිේො දමනේන. එවහම තවියන අෙසේථමාවව් කසු ගනිේවනනේ පීඩා විඳින 
භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා වදනමකේ, ඒ වදනමට මම වමනේන වමවහම 
පරකාශ කරනො. ‘මහවණයන,ි මා ානනය ෙළඳලා ඉෙරය.ි දැනේ වම් 
ඉතරිිවෙලා තිවයනො පිණයේඩපාතය ටිකකේ. වම්ක කෙුරැෙතේ ෙැළඳුවෙ 
නැතේනම් මම වම්ක වීසකිරනේනය ි ඉනේවන, කැමත ි නම් ෙළඳනේන’ 
කයිලා. එතවකාට එක භකි්ෂුෙකේ හතිනො වමනේන වම් විදියට ‘දැනේ වම් 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ෙළඳපු පිණයේඩපාතය වකාටසකේ ඉතිරිෙ 
තවිබනො. දැනේ මා ඒක ෙැළඳුවෙ නැතේනම් භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ඒක 
විසකිරනො. ඒ ෙුනාට භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වමනේන වමවහම වදයකේ 
වදේශනා කරල තිවයනො.  

‘ධමම ානයාාන භකි්ඛවෙ භෙථම මා ආමිස ානයාාන’  

‘මහවණයන,ි ධසමයට ානයාද ෙනේන, ආමිසයට ානයාද වනාෙනේන’ 
කයිල. එතවකාට ඒ බදුේධ ෙචනය සහිපිතේ කරලා වම් භකි්ෂුෙ ඒ 
පිණයේඩපාතය පරතවික්ෂේප කරල ඒ දෙස කසුගනිේවනනේම ගතකරනො. 
ගතකරනේන හතිා ගනේනො. අධිෂේඨාන කරගනේනො. අනකිේ භික්ෂුෙ 
කලේපනා කරනො දැනේ වම් භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ෙළඳලා අෙසනේ ෙූ 
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පිණයේඩපාත ඉතරිි වකාටස මම දැනේ ෙැළඳුවෙ නැතේනම් භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ වම් පිණයේඩපාත වකාටස විසකිරනො. ඒක නසිා මම වම් 
පිණයේඩපාත වකාටස ෙළඳලා අද කසුගනිේන ඉෙතේ කරවගන වම් විදියට 
දෙස ගතකරනේන ඕන වහාඳිනේ කයිලා. එවහම හතිලා ඒ පිණයේඩපාතය 
ෙළඳනො. අනේතවිම්දී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, 
‘මහවණයන,ි වම් වදනම අතරිනේ අර වදෙන භකි්ෂුෙ මා ඉෙතේ කරන 
පිණයේඩපාත වකාටස ෙලඳලා කසුගනි ි ඉෙතේ කරගතේ නමුතේ කලිනේ 
කයිාපු භකි්ෂුෙමය ි මා ෙඩාතේ පූජය හැටියට පරශංසනයී හැටියට 
සලකනේවනේ. වමාකද ඒ භකි්ෂුෙවගේ පිණයේඩපාතය පරතවික්ෂේප කරලා එාන 
දෙස කසුගනිේවනේ ගත කරිීම ඒ භකි්ෂුෙට අනාගතවයේ තමා තළු තිවබන 
ඒ උතුම් ගණුයධමම අලේවපච්ඡ්තා, සනේතටු්ඨිතා, සභුරතා ආදී ගුණයධසම 
ඒොවගේම ධතුාංග - ඒො තුළනිේ ඇතකිර ගනේන සලේවලඛ කියන 
වකවලසේ කැපීවම් පරතපිානෙ වමනේන වම්ො ආරක්ෂා කරගනේන දියුණයු 
කරගනේන උපකාර වෙනො. ඒ පරතවික්ෂේපය’. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
ධමමානයාද සතූරය නමිනේ හැඳිනේවෙන වම් වදේශනාෙ තුළිනේ දැකේෙූ 
කාරණයය ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ තමාවගේ ජීවිතය තුළිනේ 
ජීවිතාදසශයකේ දුනේනා කයිල අපට හතිාගනේන පුළුෙනේ. මා භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරනො, භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ මට 
තමනේෙහනේවසේට ලැවබන සෙිුරැ පිරිකර පිණයේඩපාත ආදිය මට 
වදනේවනේ නැතේනම්. ඒෙවගේම භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ ගන්ධකුටිවයේ 
මට එකට ොසය කරනේන අෙසේථමාෙ වදනේවනේ නැතේනම් එතවකාටයි 
මම උපසේථමාන කරනේවනේ. ඒ තළුනිේ අපට වලාක ු ආදසශයකේ ගනේන 
පුළුෙනේ වෙනො. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ අලේවපච්ඡ්තා ආදී 
ගණුය සම්භාරය ගැනතේ ඒ ෙවගේම නහිතමානති්වය වබාවහෝ තැනේෙල 
සඳහනේ වෙනො. 

ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට පරශංසා පමණයකේ වනාවෙයි, 
ඇතැම් විට විවව්චන - වනාවයකුතේ විදිවයේ වදෝෂාවරෝපණය - ලැබණුයා. 
ඒ හැම අෙසේථමාෙකම උනේෙහනේවසේ ඉතාම නහිතමානෙී තමාවගේ ෙරද 
පිළගිතේතා මිසකේ වකෝපයකේ දේවව්ෂයකේ දැකේෙූවයේතේ නැහැ. බුදුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඇසවුරහ ි ොසය කළ පමණිනේම ඒ පිළබිඳෙ අනියම් 
අනේදමිනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට ගතු කමී් ආදී එෙැන ි කටයුතේතකේ 
වකරැවව් නෑ. ඉතාමතේම පුදුම අනේදමිනේ සෙුචෙ නහිතමානීෙ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කළ බෙ දැකේවෙනො. වකායිතරම්ද 
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කයිවතාතේ හතිා ගනේන තවියනේවන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සමග දීසඝ 
ඥාත ිසම්බනේධයකේ තබිිල තවියනො. 

වමවලාෙ ෙශවයනේ වම් ජීවිතය ෙශවයනේ බලන වකාට 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිත පසබුිම හැටියට සඳහනේ 
වෙනේවනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට සළුු පියා ෙන අමිවතෝදන කියන 
ශාකයයාවගේ පුතරවයකේ. ඒෙවගේම අනරුැදේධ, භදේදිය, භග.ු කිම්බිල, 
වදේෙදතේත කයින ශාකය කමුාරෙරැනේ එකේක ඇවිලේලය ි පැවිදි ෙුවනේ. 
නමතුේ ඊටතේ ෙඩා ඈතට යන සම්බන්ධතාෙකේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ හා 
සමග තබිණුය ු බෙ ජාතක කථමා ආදිවයනේ වහළි වෙනො. අනේන ඒ 
ඇලේම, ඒ ලැදිකම පුදුම අනේදවම් සේවනේහය නසිා තමය ිබදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේට අර කවි්ෙ විදියට වදහතිකනිේ වතාරෙ හතිසෙු පතමිනේ 
වමතරීමය කාය කසම, ොගේ කසම, මවනෝ කසම පෙතේෙමිනේ ඉහළම 
මට්ටමිනේ උපසේථමාන කවළේ. අපට හතිනේන තවියනේවනේ බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ බදුේධ වලෝකාසථම චසයාෙට පිටුපසනිේ සටිින වසෙණයැලේල 
ෙවගේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ උපසේථමානය අපි සිහිපතේ 
කරනේන ඕන. ඒ ෙවගේම අනතිේ පැතේතට තවියනේවනේ ඒ 
උනේෙහනේවසේවගේ ගණුය සේකන්ධය ගැන. අර කයිාපු බහශුරැත ගුණයයතේ 
වසෝොනේ තතේත්වය ලබාවගන සටිිය නමතුේ එෙකට රහතේ වනාෙූ නමුතේ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඇතළුු අවනකතුේ සාරිපුතේතාදී මහ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේලා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ හැඳිනේෙූවයේ පණයේඩිත, 
මහාපරාඥ කයින ෙචන ෙලනිේ. උනේෙහනේවසේවගේ බහශුරැත - බෙ 
උනේෙහනේවසේ වබාවහෝ අෙසේථමාෙල අවනකතුේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට, 
තසීථමකයනේට, ගහියිනේට, උපාසක උපාසකිාෙනේට වනාවයකුතේ විදියට 
දීසඝ වදේශනාෙනේ පැෙැතේ ෙූ බෙ සඳහනේ වෙනො. ඒ එකේකම අර 
ධසමය හවිතේ දරාවගන ධසම භාණයේඩාගාරික ෙශවයනේ. 

ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ සම්බන්ධෙ අපි වම් පරකාශ කළ 
කාරණයා අනෙු ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට ගරැ කරිීම් ෙශවයනේ අපට 
හතිාගනේන තවියනේවන දැනේ වම් පිනේෙතුනේ බදුේධ පූජා කියල වදයකේ 
කරනො. වචතය ෙනේදනා, පරතමිා පූජා, මලේ පූජා ආදිය කරනො. වම් 
කරන අෙසේථමාවව් හතිනේන තවියනේවනේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
ජීෙමාන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කළ උපසේථමානවයේ සංවකේතයකේ. ඒක 
ආදසශයට ගනිමිනේ කරන බදුේධ උපසේථමානයකේය අපි කරනේවනේ කියලා. 
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ඒකතේ ශරදේධාෙ ෙඩා ගනේන වහේතු වෙනො. ඒෙවගේම අපට ඒක 
වහළවිෙනො බදුේධ කාලවයේ පො දඹදිෙ ආනන්ද වබෝධීනේ ෙහනේවසේ 
පිළබිඳ පරෙෘතේතවියනේ. එයනිේ කයිවෙනේවනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
චාරිකාවව් ෙැඩම කළ අෙසේථමාෙල වකාවසාලේ රජතමුා, අවනේපිඬු 
සටිතුමුා, සැදැහැෙතේ විසාකා ආදී අයට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට දැකේවිය 
හැක ිගරැ සතේකාර ආදිය දැකේවීමට කරමයකේ නැතවිෙන වකාට ඉලේලා 
සටිියා පූජනයී යම්කසිි ෙසේතෙුකේ. එහ ි පරතිඵලයකේ හැටියට ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ, එතන කයිවෙන හැටියට, බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගනේ අෙසර ලබාවගන ගයාවව් පිහටිි ඒ වබෝධීනේ 
ෙහනේවසේවගනේ වබෝධි බීජයකේ ලබාවගන ඒ ආනනේද වබෝධීනේ ෙහනේවසේ 
සටිෙූ බෙ. ඒ ආනනේද වබෝධි කයින නමිනේම අපට වපවනනේවනේ 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට උපහාර ෙශවයනේ උනේෙහනේවසේ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට කළ උපසේථමානයම ඉදිරියට වගන යාමයි. ඒ 
තළුනිේ තමනේවගේ සති පරසාදයට පතේකර ගැනීමය,ි අපි බලාවපාවරාතේතු 
වෙනේවනේ. ‘මහද ගඳකළිියකේ කර ගනිමි’ කිෙුො ෙවගේ වම් සිදුකරන 
උපසේථමාන තළුිනේ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ බදුු ගණුයයට තමනේවගේ හද 
ගඳ කළිිය කර ගැනමීය,ි වම් වබෞදේධ පිනේෙතනුේවගේ පරමාසථමය විය 
යතුේවතේ. ඒකට ආදසශයකේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසිනේ 
සැපවයනො. 

ඒ ෙවගේම මහා පරිනසිොණය සතූරවයේ කයිවෙනො ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ වමවහයවීම පිටය,ි උනේෙහනේවසේවගේ පරශේන ෙලට 
පිළතිරුැ ෙශවයනුයි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඔය තථමාගත ශරීරයට කළ 
යතු ුසතේකාර සම්මාන, ථමූප වගාඩනැගමී ආදිය පිළබිඳෙ විසේතර පරකාශ 
කවළේ. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ නැෙත නැෙතතේ ඉදිරිපතේ කළ පරශේන 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ පරිනසිොණයයට පතේෙුණයාට පසේවස වකාවහාමද 
අපි තථමාගත ශරීරයට උපසේථමාන කරනේවනේ, වගෞරෙ කරනේවනේ කියල. 
ඊට පිළතිරුැ ෙශවයනුයි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සකේවිති රජකුවගේ 
ශරීරයට කරන උපසේථමාන කරනේන කයිලා ථමූප තැනමී පිළබිඳෙ ඒ 
විදිවය විසේතර පරකාශ කළා. ඒ උපවදසේ අනෙුය ි සම්බුදේධ 
පරිනසිොණයවයනේ පසේවස ඒ ධාත ුනිදනේ කරල වචතය තැනමී පො 
ආරම්භ කවළේ. ඒ නසිා අපි බුදේවධෝපසථමාන කරන හැම අෙසේථමාෙකම 
හතිනේන තවියනේවන අර ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ජීෙමාන 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට කළ බදුේවධෝපසථමානය සහියිට නඟාවගන ඒ 
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ෙවගේමය ිඒ ෙත පිළිවෙතමයි අපි කරනේවනේ කයිල විහාර ෙත, වබෝධි 
ෙත ආදිය කරන අෙසේථමාවව් පො, වම්ො නිකම්ම තමනේට කරදරයකේ 
හැටියට සලකන වදේෙලේ වනාවව්, වම්ො තළුනිේ අර බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ තමනේවගේ හද තළු ජීෙතේ කර ගැනමීයි බලාවපාවරාතේතු 
වෙනේවනේ. ඒ නසිා අපට ඒ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට යමකේ අයතේ 

වනාෙුණයතේ අපි බලාවපාවරාතේතු ෙනේවනේ වමාකකේද? සිනේ ශරදේධාෙතේ 
එකේක යන ගණුයයකේ තමය ි පරසාදය කයින එක. ශරදේධාෙ තුණයුරැෙනේ 
වකවරහ ිතවියන ශාසේතෘ වගෞරෙය කයින එක අතයෙශය වදයකේ. දැනේ 
විවශේෂවයනේම වම් කාලවයේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වෙනෙුට වෙන 
වෙන ශාසේතෲනේ ඔසේවසේ වම් අවපේ වබෞදේධයනේ පො දුෙවගන ගියා. 
සමහර විට වෙන වෙන බදුුෙරැ පො පහල වෙලා කයිල ආරංචිය.ි ඔය 
විදියට වනාවයකුතේ විදිවයේ ශරදේධාෙ දූෂණයය වෙන තතේත්වයකුයි 
තවිබනේවනේ. ඉතිනේ අපි හතිාගනේනට ඕනෑ අර බදුුිියාණන් වහන්රස් 
රකරරහ ි නයිම ශාස්තෘ රගෞරවය ඇතකිර ගැනමීට නේ වත 
ිිළරිවතත ්සමහර විට අිට උිකාර රවනවා. ඒ තුළනිේ අර ආනනේද 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ කළා ෙවගේ - ඒ දුසලභ භාගය සම්පනේන අෙසේථමාෙ 
ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේටයි හමිිෙුවනේ. අපිතේ ඒක අනුගමනය 
කරමිනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වකවරහ ි ශරදේධාෙ ඇතකිර ගැනීමට ඒ 
වචතය ෙනේදනා ආදී කටයතු ුෙත පිළවිෙත අසථමෙතේෙ කරනේන ඕනෑ. 
ශරදේධාෙ ඇත ි කරවගන, අවපේ හද තළු පරසාදය ඇතකිර ගැනීමයි, 
පරමාසථමය.  

බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ මහා පරිනසිොණය සතූරවයේ පරකාශ කරලා 
තවියනො ඒ විදිවය වචතය ෙනේදනාෙ ආදිය තළුනිේ යම් වකනකුවගේ 
සති පහදො ගතේතා නම් ඒ පහදො ගැනමී වදව්වලාෙ උතේපතේතයි ලබා 
ගැනමීට පො උපකාර වෙනො. ඒ පරවලාෙ පිළබිඳෙ. නමතුේ වමවලාෙ 
ගැන කලේපනා කරලා බලනො නම් ඒ ශරදේධාෙ එකේක යන පරසාදයම 
තමය ි අවපේ සතිේ තළු සමාධිය ඇති කරගනේන  උපකාර වෙනේවන. 
බදුේධ වදේශනාෙකේ අහනේ ඉනේන වකනකු තුළ ඒ සමාධිය ඇති වීමට 
පූෙමභාග ෙනේවනේ හවිතේ ඇතෙින පරසාදයයි. ඒ පරසාදය තුළිනේ නීෙරණය 
ධසම ඉෙතේ ෙුනාට පසේවස. පැරණි උපමාෙකේ තවියනො උදකපරසාදක 
මාණිකයය කයිල. ඒ කාලවයේ වබාර දියට එකේතරා මැණිකකේ දැම්මහම 
ඉකේමනිනේම ඒ වබාර ඉෙතේ වී යටට බැහැලා ෙතරු පෑවදනො. අනේන 
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ඒ විදියට උදකපරසාද මාණිකයයකේ හැටියට දකේෙනො වම් ශරදේධාෙ 
කයින එක. ඒක ඇතකිර ගැනමීටය ිවම් ෙත පිළවිෙත ආදිය කරනේවනේ. 

බදුේවධෝපසථමානය තුළනිේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ  
බදුේවධෝපසථමානය සංවකේතෙතේ ෙනො ෙවගේම ඊළඟට අපට හිතනේන 
තවියනේවනේ ධමම භාණයේඩාගාරික ෙශවයනේ උනේෙහනේවසේ කළ ශාසනික 
වසේෙයතේ අපට සහියිට නඟාගනේන උපකාර වෙනො. දැනේ අපි වම් 
සජඣායනා කරන පිරිතේ සතූරයක ධසම වකාට්ඨාසයක වබාවහෝ විට 
දකනිේට ලැවබන වදයකේ තමය ි ‘එෙං වම සුතං’ කයිල. වම් ‘එෙං වම 
සතුං’ කයිල කයිනේවනේ ‘පිනේෙතනු ිමා විසිනේ වමවසේ අසන ලදී’ කියන 
එකය.ි කෙුද වම් ‘මම?’ වම් ‘මම’ තමය ිආනනේද. ඒ වමාකද සංගායනා 
අෙසේථමාවව්දී ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ‘මා විසනිේ වමවසේ අසන ලදී’ 
කයිල අසා ඇත ි සේථමානවයේ තබාවගන ඒ ධසම වකාට්ඨාස ධසම 
සංගායනාවව්දී පරකාශ කළා. උනේෙහනේවසේට උපහාර ෙශවයනේ 
සංගතීකිාරක භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා ඒ ෙචන ටිකතේ ඇතලුේ කළා. ඒකයි 
අපි වම් ‘එෙං වම සුතං’ කයිලා සතූර පටනේ ගනේවනේ. ඇතැම් වකවනකේ 
වම්කට වහේතෙු ෙතේ දනේවන නැහැ. ඒක තළුනිේ ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට නැෙතතේ උපහාරය දකේෙනො. උනේෙහනේවසේවගේ ධමම 
භාණයේඩාගාරිකත්වයට. 

ඉතනිේ වම් ශරාෙක චරිත අපි නැෙත මතු කරලා ගනේවනේ 
වමාකද? වම් ශරාෙක චරිත එක ජීවිතයකදී හැඩ ගැසනු වදේෙලේ 
වනවෙය.ි අපි පිළගිනේනො නම් වම් සාංසාරික තතේත්වය - දීසඝ 
කාලයකේ අපි වම් සංසාරවයේ යන බෙ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ගැන 
කයිපෙුහම අපි හතිනේවන නැහැ වම් එක ජීවිතයක බදුේධත්වයට ආධාර 
ෙූ ගණුය සම්භාරය ඇතකිර ගතේතා කයිල. හය අෙුරැදේදකේ උතේසාහ 
කරිීවමනේෙතේ, එක ගහකේ යට ඉඳගතේතු පමණිනේ ෙතේ හටිි ගමනේ පහළ 
ෙුනා කයිල. දීසඝ කාලයකේ වම් සංසාවස පාරමී ධසම පුරලයි, 
හතිාගනේන බැරි තරම් කලේප ගණයනකේ පාරමී ධමම පුරලය ිබදුු වකවනකේ 
වමවලාෙ පහල වෙනේවනේ. ඒ ෙවගේම තමය ි ධසමතා හැටියට 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ විවශේෂ තනතරුැ, අගරශරාෙක 
තනතරුැ, උපසේථමායක තනතරුැ ආදී ඒ හැම එකකේම දීසඝ කාලයකේ ඊට 
අානළ අනේදමිනේ පිනේ දහම් කරමිනේ පරාසථමනා ෙශවයනේ පරණිධි ෙශවයනේ 
පුරන ලද ඒ පාරමී ශකේතනීේ ෙල පරතඵිලයකේ හැටියටයි ඒ විදිවය මහා 
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ශරාෙකයනිේ ෙහනේවසේලා වලෝකයට බිහෙිනේවන. උනව්හන්රස්ලා 
ිිරිනවින ්ිෑව නමතු ්උනව්හනර්ස්ලා දැනට ජීවතව් නැත ිනමුත්, අිි 
ඒ උනව්හනර්සල්ාරග ්චරිතාෙර්ශ රිරමරුණ ්තබාරගන ඒ අනවු තමයි 
රේ ශාසනය ඉදිරියට ිවතව්ා රගන යනන් තරියනර්න. අද දෙවසේ 
අපි වම් උපහාර පූජාෙකේ හැටියට ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ 
චරිතයය ිඉදිරියට ගතේවතේ. උනේෙහනේවසේවගේ කයිාපු උපසේථමාන ගුණයයතේ, 
ධසම භාණයේඩාගාරික හැටියට ශාසනයට කළ වසේොෙතේ අපි වම් 
ශාසනය පෙතේො ගැනමීට උපකාර ෙන අනේදමට අපවගේ ජීවිත ෙලටතේ 
එකත ුකරගනේන ෙටිනො. 

ඊළඟට වම් ශරදේධාවව් ඇති ෙටිනාකම ගැන බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තවියනො ඉන්්රිය ධමම පහකේ සහ බල ධමම 
පහකේ, සදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤඤා කයිල. වම්ොවයේ ඇති 
අවනයෝනය සම්බන්ධතාෙ වහාඳට කලේපනා කරල බලනේන ඕනෑ. වම් 
ශරදේධාෙ කයින එක ඇතැම් වකවනකේ වම්ක වමෝඩකමකේ හැටියට 
හතිනො. නමතුේ ඇතේත ෙශවයනේම යම්කසි ිවිවශේෂ ෙැඩකට වයාමුවීමට 
කලනිේ ඒ පිළබිඳෙ ගැඹරුැ විශේොසයකේ, යම්කසි ි පරමාණයයක ශරදේධාෙකේ 
තවිබනේට ඕන. වමාකද ශරදේධාෙ නැතෙි වීයයය මතෙුනේවන නැහැ. 
එතවකාට වලෝකවයේ යම්තාකේ අරමණුය ුතවිබනො නම් ශරදේධාෙ ඇතිකර 
ගත යතු,ු ඒ හැම අරමණුයකටම ෙඩා නරේෂේඨය ි තථමාගත සම්මා 
සම්බදුුරජාණයනේෙහනේවසේ. එතවකාට බදුේධානසුේසතයි හැටියට අපි 
හතිනේවන, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සහියිට නඟා ගනේනො කියල 
කයිනේවන, ඒක තළුිනේ ශරදේධාෙ ඇතකිර ගැනේමය.ි ආනනේද සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට වමය නරිායාසවයනේම ලැබුණයා. ඒක වකායිතරම් ද 
කයිවතාතේ ඒ බදුේධානසුේසත ි බලවයනේ - උනේෙහනේවසේ තමනේ 
ෙහනේවසේවගේ ජීවිත පරෙෘතේතයි පරකාශ කරන අෙසේථමාවව්දී කියනො, 
වසෝොනේෙ සටිියතේ උනේෙහනේවසේට කාම විතසක ආදී වකවලසේ 
මතෙුූවයේ නැවතය ි කයිල. වමාකද උනේෙහනේවසේ නරිනේතරවයනේම 
බදුුගවුණයහ ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ගැනම හිතමිනේම කාලය ගත කළ 
නසිා. 

ශරෙධ්ාව තළුනි ්අර නවීරණ ධමම ඉවත් වන බව අිට රි්නවා. 
ශරදේධාෙ කයිනේවන පරසාදය. ඊළඟට ඒෙවගේම ඒ ශරදේධාෙ, ඇවතකුට 
වහාඬෙැල ෙවගේ, ඒ ශරදේධාෙ උපකාර කරවගන තමය ි වම් ශාසනික 
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ගණුය ධමම පිරීමට පුළුෙනේ ෙනවුයේ. ශරදේධාෙ බීජය හැටියටයි දකේෙල 
තවියනේවන. ශරේධාව ීජයක ් කරරගනය ි අරනකතු ් ගුණ ධමම 
වැරඩනර්න. ශරදේධාෙ පිහටි කරවගන ඊළඟට වීයය ෙඩනො. වීයය 
ෙැඩීම තළුනිේ කරනේවනේ වමාකකේද? වීයය ෙඩනො කයිල කියනේවනේ 
තමනේවගේ චිතේත සනේතානයට ගලාවගන එන අකසුල ධසම ඉෙතේ 
කරිීමටතේ, කසුල ධමම ළංකර ගැනමීටතේ සතර ආකාර වීයයයකේ 
වයාදනො. අනේන ඒ විදියට වීයය දරනො. ඒ වීයය දැරීවමනේ නූපනේ 
අකසුලේ ෙලට ඉඩ නැතවිෙන වකාට, උපනේ අකසුලේ වනරපා හරින 
වකාට, නපූනේ කසුලේ ඇතකිර ගනේන වකාට, උපනේ කසුලේ තහෙුරැ 
කරගනේන වකාට, ඒ තළුනිේ මත ු වෙනේවන සතයිය.ි සහියියි. සේමෘති 
ශකේතයිය.ි එතවකාට ශරදේධා, විරිය, සත ි- ඒ සේමෘත ිශකේතයියි. ඒ සතිය 
සෑවහන කාලයකේ අධිෂේඨානය අනෙු පෙතේොවගන යනේන පුළුෙනේ 
තතේත්වයය ිසමාධිය කයිල කයිනේවන. ඒ සමාධිය තළු තවිබනො අවපේ 
එදිවනාන ජීවිතවයේදී වම් විසවිරන වික්ෂිපේත හිත තළු අපරාවද විනාශයට 
යන ශකේත ිසමහූය එකත ුකරල ගනේන බලයකේ. වම් සමාධියය,ි ඊළඟට 
සමාධිමතේ සති අනේතමිට අර වලෝකවයේ යථමා තතේත්වය, ශරීරවයේ යථමා 
තතේත්වය, පටිචචසමපුපාද ධමමවයේ තිවබන ආකාරයට වලෝකවයේ ඇතිවීම් 
නැතවිීම් පක්ෂය පිළබිඳ ගැඹරුැ අෙවබෝධය ඇතකිර ගැනමීට උපකාරී 
වෙනො. ඒකය ිපරඥාෙ කයිල කයිනේවන.  

වම් සදේධා, විරිය, සත,ි සමාධි, පඤඤා ඉන්්රිය ධමම හැටියට 
දකේෙනේවනේ වකනකටු වම්ො උතේසාහවයනේ දියණුය ුකරගත යුතු වදේෙලේ 
නසිය.ි අපි දනේනො වකවනකේ උපදින වකාට පංච ඉන්්රියයනේ කයිල ඒ 
ඇසේ, කනේ, නාසා ආදිය මත ුවෙනො. ඒො තවිබනො, නමතුේ ඒොයිනේ 
බැහැ නෙිනේ දකනිේන. වමනේන වම් කයිාපු ආධයාතේමික සදේධා ආදි 
ඉන්්රිය පහ සදේධා, විරිය, සත,ි සමාධි, පඤඤා යන වම්ො ඉන්්රිය 
තතේත්වයට පමණුයෙුා ගනේන ඕන. ඉන්්ර කයිල කයිනේවන රජ. තමනේට 
යම්කසි ි විවශේෂ කාසයයකේ කරනේන පුළුෙනේ ශකේතයිකේ ඇති වදයකේ 
බෙට පතේ කරගනේනො ශරදේධාෙ. වමාකකේද ඒ විවශේෂ කාරණයය. ඒ 
ශරදේධාෙ තළුිනේ අශරදේධාෙ කයිල කයින වදගඩිියාෙ, සැකය ඉෙතේ 
කරනො. සැකය, වදගඩිියාෙ තයිාවගන බැහැ වම් ගමන යනේන. 
වතරැෙනේ වකවරහි වහාඳ පිරිසදිු ශරදේධාෙ ඇතෙියි, ඊළඟට තමනේට 
සයියට සයියකේම ඒ සඳහා වීසයය වයාදනේට පුළුෙනේ වෙනේවන. අඩාල 
සතිකනිේ, වදගඩිියාෙ ඇති සතිකනිේ නයිම ආකාරවයනේ තමනේට ආතේම 
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පරිතයාගවයනේ වීයයයකේ වයාදනේට බැහැ. ඒකය ිබදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
වකවරහ ිශරදේධාෙ අෙශය ෙනේවනේ. ඒ විදියට ශරදේධාෙ තළු තවියනො - 
ඒකට කයිනො අධිවමාක්ඛ කයිල. අධිවමාක්ඛ කයිනේවනේ මාුන හැරීමයි. 
ශරදේධාෙ මාුන හරිතේො කයිල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන. 
වම් ශරදේධා ශකේතයි තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ වකවරහ ි මුානහැරියා නම් 
එතවකාට කසිදිු පැකළිමීකේ නැතෙි වීයය දරනේන වයාම ු වෙනො. ඒ 
වීයයය තමයි - අනේන අර කයිාපු ආකාරයට ඒ වීයයය තළුනිේ සතිය ආදී 
ගණුයධමම මත ුවෙනො. 

ඒ නසිා අපි කලේපනා කර ගනමි ුවමනේන වම් ශරදේධාදී ගණුය ධමම 
සමහූය ෙඩා ගැනමීටතේ වම් ආනනේද චරිතය අපට උපකාර වෙනො. 
උනේෙහනේවසේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේට වසෙණයැලේල ෙවගේ 
නරිනේතරවයනේ පස ු පසනිේ යමිනේ වම් උපසේථමාන කිරීම තුළිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ එදිවනාන ජීවිතවයේ අවනකතුේ කටයතුු සඳහා 
කාලය ලබා දුනේනා පමණයකේ වනාවෙය ි උනේෙහනේවසේ ඊළඟට ඒ 
එකේකම තමනේ ෙහනේවසේතේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ඇසුරිනේ නියම 
පරවයෝජන ගනිමිනේ අර ධසම වකාට්ඨාස, වනාවයකුතේ අෙසේථමා ෙල 
තමනේට පැමිවණයන ගැටළු ඉදිරිපතේ කරලා, ඊට ලබාගතේත ු පිළිතුරැයි 
අද දෙවසේ අපට වම් තරිපිටකවයේ සතූර වකාටසේ හැටියට දකිනේට 
ලැවබනේවන. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට යම්කසි ි විතසකයකේ 

සතිවිිලේලකේ ආෙහම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමෙුනේට ගිහලිේලා “වම්ක 

වකාවහාමද?” කයිල බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වගනේ අහනො. ඊට වදන 
පිළතිරුැය ි වම් ධසම වකාට්ඨාස රාශිය. ඒ විදියට එකත ු ෙූ ධසම 
වකාට්ඨාස රාශියකුයි අපි වම් සතූර වදේශනා හැටියට පරිහරණයය 
කරනේවන. අපි වම් හැම එකකේ තළුනිේම කලේපනා කරනේන ඕන - වම් 
ධසම වදේශනා තළුිනේ අපි බලාවපාවරාතේත ු වෙනේවනේ වමාකකේද වම් 
සංසාර දුකනිේ එවතර වීමය,ි සංසාර දුකනිේ එවතර වීම සඳහා යායුතු 
මාගයය බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො තවිබනො, සම්මා දිට්ඨි, සම්මා 
සංකපේප, සම්මා ොචා, සම්මා කම්මනේත, සම්මා ආජීෙ, සම්මා ොයාම, 
සම්මා සත,ි සම්මා සමාධි කයිල. 

වම් ආයය අෂටාංගකි මාගයවයේ එන සමයකේ දෘෂේටිය වම්ක 
තළුතේ තවිබනො වම් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනය පිළිබඳෙ 
එකේතරා පරමාණයයක ශරදේධාෙකේ. ඒ ශරදේධාෙ ඇත ි කරවගන අර 
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බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඇතාවගේ උපමාවෙනේ චලූහත්ථිරපවදෝපම සූතරවයේ 
පරකාශ කළා ෙවගේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ සම්වබෝධිය පිළිබඳෙ 
යම්කසි ිපරමාණයයක ශරදේධාෙකේ ඇති කරගනේනො. ඒ විශේොසය එකේතරා 
පරමාණයයකට නැතේනම් වකනකටු බැහැ වම් ධසම මාසගවයේ යනේන. 
තමනේවගේ ශාසේතෲනේ ෙහනේවසේ කෙුද කයිල වතෝරාගනේන බැරි වෙනො. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකවරහි ඇතකිරගතේ ශරදේධාෙ පිහටි කරවගන ඒ 
හරි දසශනය, හරි දැකේම ඇතකිර ගතේතා නම් එතන ඉඳල ඊළඟට 
ඇතෙින සංකලේප මාගයය සංකලේප ධාරාෙයි සම්මා සංකපේප හැටියට 
තවියනේවන. ඒක තළුිනේ ඒ ෙචනය, කරියාෙ, ජීවිකාෙ ආදිය සකසේ වෙලා 
අෙසානවයේ චිතේත සමාධිය මතකුර ගැනවීමනයු ි වම් වලෝකවයේ යථමා 
තතේත්වය අෙවබෝධ කරගනේන පුළුෙනේ ෙනුවයේ. රේ ධමම මාගගරය ්යාමට 
අතයවශය රෙව්ල ්තමය ිබදුුියිාණන ්වහනර්ස ්ෙකව්ල තරිබන සේධා, 
විරිය, සත,ි සමාධි, ිඤඤා. රේවා ඉන්රිය ධර්ම වරගම් බල ධමමත් 
රවනවා. අර ඊට පරතවිිරැදේධ කාරණයා මත ු ෙූ අෙසේථමාවව් ශරදේධාෙ 
සහිපිතේ කරවගන ඒ සැකය වදගඩිියාෙ විචිකචි්ඡ්ාෙ ජයගනේන පුළුෙනේ 
වෙනො. වීයයය ඉදිරිපතේ කරවගන සවිතේ හැකවිලන ගතයි, නිදිමත 
ගතයි ජයගනේන පුළුෙනේ වෙනො. සතයි ඇතකිර ගැනමී විකේ ෂිපේත 
භාෙය නැතකිර ගැනමීට උපකාර වෙනො. සමාධිය, එකඟභාෙය, 
ඊළඟට පරඥාෙ.  

වමනේන වම් කාරණයා සම්පසූණය කර වගනය ියවමකුට වම් ධමම 
මාගයවයේ ඉහළම පරතඵිල ලබා ගනේන පුළුෙනේ වෙනේවන. ඒ නිසා අපි 
කලේපනා කරනේන ඕන වම් ශරාෙක චරිත තළු තවිබන ගණුයධමම සමූහය. 
අපිතේ ඒො ගැන කලේපනා කරලා උනේෙහනේවසේලාට කෘතඥතා 
ෙශවයනේ, උපහාර ෙශවයනේ ඒො සහිපිතේ කරන අතරම ඒොවයනේ 
අපට ගතහැක ිආදසශය අරවගන වම් ශාසනික ගණුයධමම අප තුළ ෙගා 
දිගා කරගනේන ඕන. ඒ තළුිනේ තමයි අපට යම්කසි ි විමුකේතයිකේ ලබා 
ගනේන පුළුෙනේ වෙනේවන අවනකේ අයටතේ ආදසයකේ වදනේන. අපි 
සාමානයවයනේ පුදපූජා ආදිය නරිිරක වදේ හැටියට සැලකෙුතේ ඒො තුළ 
තවිබනේවන වම් බදුේධ උපසේථමානයට අානළ වදේෙලේ.  

ඊළඟට වම් ධමම වකාට්ඨාස ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ කළා 
ෙවගේ වම්ො ධාරණයය කර ගැනමී තළුනිේ, වම්ො ගැන නරිනේතරවයනේ 
ධසම වකාට්ඨාස ෙල හිත පැතරිවීම, ඒො වදේශනා කරිීම ආදී හැම 
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කටයතුේතකේම තමනේවගේ විමුකේතයිට උපකාර වෙන ආකාරයට පාවිච්චි 
කරනේන ඕන. ඒො තළුිනේ තමය ි අර බහශුරැත භාෙය පො වම් 
ශාසනවයේ පැෙැතේමට උපකාර වෙනේවන. බහශුරැත භාෙය තුළිනේ 
වබාවහෝ වදනා ඒොවයනේ පරතඵිල ලබනො. ඒ ධසමය අසනේට 
අෙසේථමාෙ ලැවබනො. විවශේෂවයනේම වපාත පත නැත ි යගුයක ඒො 
භාණයක ෙශවයනේ පරම්පරා ෙශවයනේ සංඝයා ෙහනේවසේලා ධාරණයය 
කරවගන පෙතේොවගන ආෙ නසිා තමය ිඅපට වම් ධසමය අද ලැබිල 
තවිබනේවන. ඒ ධසමය පො අප වපාත පතට සමීා කරල මු්රණය 
පහසකුම් තවිබන නසිා වපාතේ පතේෙල ම්ුරණයය කරල පමණයකේ 
තැබවුොතේ තෙ ටික කලකේ යන විට වම්ො වතේවරනේවන නැති 
තතේත්වයකට පතේ වෙනො. ඒ නසිා රේ ධර්මය තමන්රග ්සරිත,් චිත්ත 
සනත්ානරය,් හෙවරත ් ධාරණය කරරගන ඒවා නැවත නැවත මතු 
කරරගන ඒවාරය ්අර්ථය ිිරිකස්ා බලමින් ඒ ධර්මය තමන්රග ්චිත්ත 
සනත්ානරය ්ආරක්ෂා කර ගන්න උනනද්ු රවනන් ඕන.  

ඒ එකේකම තමනේවගේ ජීවිතයතේ ඉවබ්ට හැඩ ගැවහනො. තමනේ 
නරිනේතරවයනේ යම්කසි ිවදයක වයවදනො නම් තමනේවගේ සිතුම් පැතුම් 
හැම එකකේම ඊට අනරුෑපෙ පෙතනිො. ෙැරදි සතිවිිලි ෙල, මිථමයා දෘෂේටි 
ෙල සති වයාානවගන සටිින වකනාවගේ අවනකේ පැෙතමු් සයිලේලකේම ඊට 
අනරුෑප වෙනො. නමතුේ ධසම වකාට්ඨාස නරිනේතරවයනේ සිවතේ 
මතකුර වගන ඒො සතිමිනේ ඒොට සති වයාමකුර ගනිමිනේ ජීෙතේ ෙන 
විට ඒ ධමම වකාට්ඨාස ෙල තවිබන ගණුය ධසම තමා තළුතේ දියණුයු කර 
ගැනමීට ඉවබ්ම වපළවඹනො. වමනේන වම් කාරණයා සහිපිතේ කරවගන 
අද දෙවසේ වම් පිනේෙතුනේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට 
ඒ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ආමිෂ ානයාද වනාවී ඒ ධසම ානයාද 
ෙශවයනේ වම් ශාසන ානයාදය අපට වම් විදියට වගනැවිතේ දීල 
තවිබනො.  

උනේෙහනේවසේ ෙවගේම ධසම වසේනාපත ිහැටියට සඳහනේ ෙනේවනේ 
සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේයි. ධසම භාණයේඩාගාරික හැටියට සඳහනේ 
ෙනේවනේ ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ. ඒ ෙවගේම ඒ ඒ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේලාට අගරසේථමානය බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දී ොනවළේ වම් 
ශාසනවයේ ඉදිරි ගමන සඳහාය.ි එතවකාට සංඝයා ෙහනේවසේලා 
දනේනො වමනේන වම් වම් අංශවයනේ වම් වම් සංඝයා ෙහනේවසේලා 
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විවශේෂය.ි ඒ නසිා ඒොට අානළ කාරණයා ඒ ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලාවගනේ 
ලබාගනේන පුළුෙනේ. ඒ විදියට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ එකේතරා උපාය 
මාගයයකිනේ තමනේවගේ ශරාෙකයනේ ෙහනේවසේලාට ඒ විවශේෂ දක්ෂතා, 
කසුලතා වලෝකයාට පරදසශනය කරිීමට අෙසේථමාෙ ලබා දුනේනා. 

දැනේ අර වසේඛ සතූරවයේ කවි්ො ෙවගේ, වසේඛ පරතපිානවෙ කිව්ො 
ෙවගේ, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඇතේත ෙශවයනේ අර සයනය කිරීමට 
තරම් සෑවහන පිට රිදීමකේ තවිබනේන නැතෙි ඇත.ි නමතුේ උනේෙහනේවසේ 
ඒ අෙසේථමාෙ වයාාන ගතේතා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට දීසඝ 
වදේශනයකේ පැෙැතේවීම සඳහා. උනේෙහනේවසේ විවව්ක ගතේතා, ආනනේද 
වම් ශාකය කමුාරෙරැනේට ධමමය වදේශනා කරනේන කයිල. ඒ විදියට 
වනාවයකුතේ අෙසේථමාෙල වකටිවයනේ ධසමය වදේශනා කරලා 
උනේෙහනේවසේ විහාරවයනේ නැගටිල ගවියේ ශරාෙකයනිේ ෙහනේවසේලාටතේ ඒ 
කසුලතා පරගණුය කරිීමට අෙසේථමාෙ ලබාදීමට. වම් විදියට අපි හැම 
වදවනකේම උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන වම් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
ධසමය ‘සාත්ථං සෙයඤේජනං’ කයිප ුආකාරයට අසථමයතේ එහ ි ෙයංජන 
පක්ෂයතේ, එහ ිඅසථමය සහ එහ ිපද පිළිවෙල ආදිය හරියාකාරෙ ධාරණයය 
කරලා, ඒො අවනකේ අයට වදේශනා කරිීම් කයිාදීම්, ඒො තළු හිත 
පැෙැතේවීම්, තමනේට වනාවතේවරන, තමනේට වනා පැහැදිල ිතැනේ අසා 
දැනවගන ආදී ෙශවයනේ ඒ ධසමය චිතේත සනේතානවයේ තැනේපතේ 
කරවගන ඒ ධසමානකුලූෙ ජීෙතේවීම තළුිනේ තමය ි අපට වම් ශාසනය 
ආරක්ෂා කරගනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ. වමාකද වනාවයකුතේ ආකාරවයේ 
මිථමයාදෘෂේටි මත ු ෙනවුයේ ධමමය පිළබිඳ හරි අෙවබෝධයකේ නැති 
කවමනුය.ි නමතුේ වම් අද ඒ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කර තිවබන 
යම් ධමම වකාට්ඨාසයක ෙයංජන පක්ෂය එවහම නැතේනම් අකරුැ ආදිය 
පද පිළවිෙල ආදිය වෙනසේ ෙන විට ඒොවය අසථමයතේ වෙනසේ 
වෙනො. ධසමය විකෘත කර ගතේවතාතේ ධමමවයේ පාඨ ආදිය ෙැරදි 
ආකාරයට උච්චාරණයය කරමිනේ, ඒො ෙැරදි ආකාරයට ධාරණයය  
කරගතවහාතේ ඒොවයේ අසථමයතේ කරම කරමවයනේ විකෘත භාෙයට 
පතේවෙනො. එවලසය ිශාසන අනේතසධානයකේ සැලවසනුවයේ. ඒ නිසා 
තම තමනේවගේ යතුකුමකේ හැටියට සලකලා ශාසනවයේ පැෙැතේම 
සඳහාතේ, තමනේවගේ ආධයාතේමික ගණුය ධසම දියණුයෙු සඳහාතේ, ධමම 
වකාට්ඨාස හරියාකාරෙ ධාරණයය කර ගැනමී්, සජඣායනා කරිීම්, ඒො 
අවනකේ අයට කයිාදීම් ආදි කටයුත ු නියම ශරදේධාවෙනේ යුකේතෙ 
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‘යථමාසතුං යථමා පරියතතං’ තමනේ ඇස ූහැටියට තමනේ හැදැරෑ හැටියට 
අවනකේ අයට කයිා දීවම් යතුකුමතේ කරනේන ඕන.  

වම් හැම වදයටම ආනනේද චරිතය ආදසශය හැටියට ගතවහාතේ 
- බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො පූජාෙ, පරශංසාෙ 
ලැබිය යුතේතාට පූජාෙ පරශංසාෙ වනා කරිීමතේ අඩපුාඩෙුකේ. වම් 
ආකාරයට අපි හිතල බලන වකාට ඒ මහරහතනුේ ෙහනේවසේලාවගේ 
ගණුයසේකන්ධය අපි නරිනේතරවයනේ සහිපිතේ කරවගන, ඒො අවපේ ජීවිත 
ෙලටතේ ආදසශ හැටියට අරවගන, ඒ ගණුය ධසම තළුනිේ අවපේ ඒ සංසාර 
ගමන වකළෙර කර ගැනමීට වම් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො ොනළ ඒ 
අමා මහ නෙින, අර කයිාපු සදේධා, විරිය, සත,ි සමාධි, පඤඤා ආදී 
ගණුය ධසම ඉන්්රිය තතේත්වයට, බල තතේත්වයට අවපේ චිතේත සනේතානය 
තළුට පමණුයෙුා ගැනවීමනේ හැකතිාකේ ඉකේමනිනේම වම් ශාසන 
පරිහානියට කලිනේ කලයාණය මිතර ආශරය පිහිට කරවගන තම තමනේවගේ 
බණය භාෙනා සාසථමක කරගැනමීට වම් අද දින අප කළ ධසම 
වදේශනාෙතේ තමනේ ලබාගතේ ධසම ශරෙණයමය කසුල ආනසිංසතේ ඊට 
වහේත ුොසනා වව්ො! ඒ පිවනනේ හැකතිාකේ ඉකේමනිනේ වම් ජාති, ජරා, 
ෙයාධි, මරණය ආදී සයිලු සංසාර දුකනිේ අතේමිදී උතමු් අමා මහ නිෙනිනේ 
සැනසලිේලට ඒකානේතවයනේම වහේතෙුාසනා වව්ො! අද දින රකින ලද 
ශීලය, අසන ලද ධසමය ඒකානේතවයනේම අපවගේ වලෝවකෝතේතර 
අභෙිෘදේධිය සිදේධ කරගැනමීට වහේතෙුාසනා වව්ො!ය ිපරාසථමනා කරවගන 
වම් විදියට ගාථමා කයිනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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58 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 141) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

නත්ථිර වකා චි භවො නිවචචා 
සංඛාරා ො පි සසසතා 
උපපජජනත ිච වත ඛන්ධා 
චෙනත ිඅපරාපරං 
 
එතමාදීනෙං ඤත්වා 
භවෙනමහි අනත්ථිරවකා 
නසිසවටා සබබකාවමහි 
පවතතා වම ආසෙක්ඛවයා ති. 
 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

පැෙැතේම තළු ඇති අනිච්චතාෙ හරියාකාර වතේරැම් වනාගැනීම 
නසිා, වලෝක සතේත්වයා දීඝය කාලයකේ සංසාරවයේ සැරිසරන බෙ, 
තථමාගත සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට වහළි කර ොනළා. 
අනතිය වදේ නිතය ෙශවයනේ සලකන විපරීත දෘෂේටිය නසිා, සතේත්වයා 
තළු භෙ තණයේහාෙ ඉතාමතේම සයිමු් අනේදමිනේ තැනේපතේ වෙලා 
තවියනො. වම් භෙ තණයේහාෙ නැතකිර ගැනීමට උපකාර ෙන අනේදවම් 
උපවදේශ ගාථමා වදකකේ තමය ිඅද අපි මාතෘකා කරගතේවතේ. වම් ගාථමා 
වදක ොනළ උතේතර මහා රහතනේෙහනේවසේ රහතේ බෙ ලබාගතේවතේ 
වව්දනානපුසේසනා භාෙනාෙ තළුනියුි. අමලූික වචෝදනාෙකේ පිට දිෙසේ 
උල හටිෙනේන දඬුෙම නයිම කරලා තවියන අෙසේථමාවව්, ඒ දිෙසේ උල 
උඩ ඉඳවගනම, ඒ වව්දනාෙ - වව්දනානපුසේසනා භාෙනාෙ තළුනිේ ජය 
අරවගන රහතේ බෙ ලබා ගතේතා. ඒ උතේතර වතරැනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ 
කතා පරෙෘතේතයි වම් විදියටය ිදැකේවෙනේවනේ. 

මගධ රවට් එකේතරා ධනෙතේ බරාහේමණය පෙලුක උපනේන 
දරැවෙකටු උතේතර කයින නම, ඒ මව්පිවයා තැබෙුා. වම් පිනේෙතේ 
උතේතර දරැො ෙැවඩන වකාට ගණුයනුෙණිනේ, දැනුවමනේ, රෑප 
සම්පතේතවියනේ එවහම ෙැවඩනො දැකලා, මගධ රවට් ෙසේසකාර කියන 
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මහාමාතයයා තමනේවගේ තරැණය දුෙ සරණය පාො වදනේන වයෝජනාෙකේ 
ඉදිරිපතේ කළා. නමතුේ වම් වෙනවකාටම සාංසාරික බදුේධිය මහුුකුරා 
ගහිනිේ තබිණුය ු නිසා, වම් උතේතර මානෙකයා ඒ විොහ වයෝජනාෙ 
පරතවික්ෂේප කරලා, සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ඇසරුට ෙැටුනා. 
සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේට උපසේථමාන කරමිනේ, බණය අසමිනේ, 
ඉකේමනිනේම පැවිදේද ලබාගතේතා. පැවිදේද ලබාවගන සමීප 
උපසේථමායකයක ුහැටියට උනේෙහනේවසේට උපසේථමාන කළා. 

එකේ අෙසේථමාෙක සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේ අසනීප 
ෙුනහම වබවහතේ පිණයේඩපාතය වසායනේන වම් උතේතර සාමවණයරයනේ 
ෙහනේවසේ උදෑසනම පිටතේ වෙලා ගහිලිේලා, වපාකණුයකේ ළඟ පාතරය 
තයිලා, වපාකණුයට බැහැලා මහුණුය කට වසෝදලා එන අතර, එාන රෑ 
උමඟකිනේ වගයකේ බිඳලා බඩ ු පැහැරගතේ වහාවරකේ, නගරවයේ පරධාන 
වානරටවුෙනේ පිටවෙලා, රාජපුරැෂයනේ එලොවගන එනවකාට, ඒ 
වපාකණුය ළඟට ඇවිලේලා, පාතරය ඇතළුට අර ඒ මැණිකේ මලේල දමලා 
දිව්ො. පලාගයිා. ඉතනිේ අර රාජපුරැෂවයා ඇවිතේ බලනවකාට වම් 
පාතරවයේ මැණිකේ මලේල දැකලා වම් සාමවණයේරයනේ ෙහනේවසේ 
අලේලාගතේතා වහාවරකේ කයිලා. අලේලාවගන ගහිලිේලා වපනේනුවව් 
කාටද, අර ෙසේසකාර අමාතයයාට තමය.ි ඒ අෙසේථමාවව් 
විනශිේචයකාරයා හැටියට හටිිය ෙසේසකාර මහාමාතයයාට දේවව්ශයකේ 
ඇතවිෙලා තබිණුයා තමනේවගේ වයෝජනාෙ පරතවික්ෂේප කරිීම ගැන. 
තමනේවගේ වයෝජනාෙ පරතවික්ෂේප කරලා තෙුසනේ අතර පැවිදි ෙුණයා 
කයිලා දේවෙශය නසිාම නඩ ුඅහනේවනේම නැතෙි උල හටිෙුනේන නියම 
කළා. ඉතනිේ ඒ ෙධකයනේ වගනහිලිේලා උතේතර සාමවණයේරයනේ ෙහනේවසේ 
උල හටිෙන අෙසේථමාෙ වෙනවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට වම්ක 
වපනලිා එතනට ෙැඩම කරලා, උල හවිටව්ොට පසේවස, හසිට අත 
තයිලා පරකාශ කළා ‘උතේතර, වම් ඔබ වගේ අතතී කමමයකේ විපාක 
වදනේවනේ. ඒ නසිා පරතයවව්ක්ෂා බලවයනේ ඒ වව්දනාෙ විඳ දරාගනේන 
කයිලා. ඒකට ගැලවපන යම්කසි ි උපවදේශයකතුේ ධමමාෙොදයකුතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කළා. වම්ක අහලා උතේතර සාමවණයේරයනේ 
ෙහනේවසේ වව්දනාෙ විෂේකම්භනය කරවගන, ඒ භාෙනාෙ තුළිනේම 
අභඤිඤා සහති අසහත්වය ලබාවගන එතන සඳහනේ ෙන හැටියට ඒ 
උවලනේ අහසට නැගසීටි පරාතිහාසය පො දැකේෙූො. ඒ එකේකම ඒ ෙණයය 
- තෙුාල වෙලා තබිණුය ුඑක - සෙු ෙුනා කයිනො. 
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සංඝයා ෙහනේවසේලා ඇහැව්ො ‘වකාවහාමද ආයෂුේමතනුේ වම් 
තරම් වව්දනාෙකේ තිවයදේදී විදසශනා භාෙනාවෙනේ පරවයෝජනය ලබා 
ගතේවතේ’ කයිලා. එතවකාට උතේතර රහතනේෙහනේවසේ කයිනො ‘මම දීඝය 
කාලයකේ තසිේවසේ භෙවයේ ආදීනෙ දැකලය ි තබිවුණයේ. සංසේකාරයනේවගේ 
සේෙභාෙයනේ මම ෙටහාවගන තබිණුයා. ඒ නසිා මට පුළුෙනේ ෙුණයා 
වව්දනානපුසේසනා භාෙනාවෙනේ රහතේ බෙ ලබාගනේන’ කයිලා. ඒ 
අදහස පරකාශ කරමිනේ වමනේන වම් ගාථමා වදක ොනළ බෙයි 
කයිවෙනේවනේ. 

නත්ථිර වකාචි භවො නිවචචා - නතිය ෙූ කසිදිු පැෙැතේමකේ 
නැත. 

සංඛාරා ො පි සසසතා - ශාසේෙත ෙූ - සානකාලික ෙූ 
සංසේකාරවයෝ ද නැත. 

උපපජජනත ිච වත ඛන්ධා - ඒ ඒ සේකන්ධවයෝ පැන නගතිේ. 

චෙනත ි අපරාපරං - වෙන වෙන සේකන්ධයනේ හැටියට ඒො 
වගවී වයතේ. පැන නගින සේකන්ධයනේම වනාවෙය ිවෙනසේ වෙලා වගවී 
යනේවනේ කයින එක. 

එතමාදීනෙං ඤත්වා - වම් භෙය - වම් පැෙැතේම පිළබිඳ 
ආදීනෙ දැක, 

භවෙනමහ ිඅනත්ථිරවකා - මට තෙතේ වම් භෙවයනේ නම් ෙැඩකේ 
නැත යන සේථමාෙරයට මම පැමිණය සටිිනො.  

නසිසවටා සබබකාවමහ ි- සයිලු කාමයනේවගනේ ඉෙතේ වෙලා 

පවතතා වම ආසෙක්ඛවයා’ත ි - ආශරෙක්ෂයට අසහතේෙයට මම 
පතේෙුණයා කයිලා උතේතර සේොමීනේ ෙහනේවසේ, සේොමීනේ ෙහනේවසේලාට 
පිළතිරුැ දුනේනය ිකයිලා කයිනො. 

වම් කතාෙ මහා ආශේචසයෙතේ. වම් විධිවයේ ආශේචසයෙතේ වදේෙලේ 
ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො. මීටතේ ෙඩා ආශේචසයෙතේ වදේෙලේ සමහර විට 
සඳහනේ වෙනො. අතතීවයේ මහා පුණයයෙනේත අයට සමහර විට යම් යම් 
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කමමවව්ග නිසා අර විදිවයේ උප්රෙ ඉදිරිපතේ උනතේ, ඒ උප්රෙ තුළිනේම, 
වම් චතරුාසය සතයය, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ දුක පිළිබඳ 
සතයතාෙ අෙවබෝධ කරවගන අසහත්වය ලබාගනේන පුළුෙනේ ෙුණයු බෙ 
වනාවයකුතේ ධමම කථමා ෙල සඳහනේ වෙනො. 

දැනේ වමතන වම් කයිවෙන විවශෂ කාරණයා ගැන අපි හිත 
වයවදව්වොතේ, ‘නිතය ෙූ කසිදිු පැෙැතේමකේ නැත.’ වමාකකේද වම් 
පැෙැතේම කයිනේවනේ? දැනේ වම් පිනේෙතුනේ පටිචචසමපුපාද ධමමය ගැන 
යම් අෙවබෝධයකේ ඇත ි අය දනේනො ඇත,ි ‘උපාානන පචචයා භවො’ 
කයිලා සඳහනේ වෙනො. උපාානනය අලේලාගතේතු තැනය ි පැෙැතේම 
තවියනේවන. වම් පැෙැතේම කයින එක උපාානනයතේ එකේකම යන එකකේ. 

වබෞදේධයනේ හැටියට අපි කෙුරැතේ දනේනො පුදේගලයා හැටියට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරලා තවියනේවනේ ආතේමයකේ 
වනාවෙය.ි වමතන තවියනේවනේ රෑප වගාඩකේ, වව්දනා වගාඩකේ, 
සඤඤා වගාඩකේ, සංඛාර වගාඩකේ, විඤඤාණය වගාඩකේ. වම්ො උපාානන 
ෙශවයනේ අලේලාවගන ඉනේනො. අලල්ා ගැනීම තළුනි,් අලල්රගන ඉඳීම 
තළුනි ් තමය ි රේ ිැවැතම්ක් කයින අෙහස මත ු වනර්න්. ඉතින් ඒ 
අලල්ාගැනමී නසිාම ඒක සංඛත රෙයක ්රවනවා. දැනේ සංසේකාර කියන 
ෙචනය කයිෙනුා.  

සංසේකාර කයින ෙචනය වබෞදේධයනේ හැටියට අපි කෙුරැතේ 
අහලා තවියනො. නමතුේ වම්ක වතේරැම් ගනේන අමාරැ ෙචනයකේ බෙ 
කයිනේන වෙනො. සාමානය මට්ටමකිනේ අපි කලේපනා කර බැලුවොතේ, 
මලූකි අසථමය සකසේ කරිීම. සංසේකාර කයිල කියනේවනේ ‘සකසේ කරිීම’. ඒ 
බෙ ධමමවයහතිේ සඳහනේ වෙනො. වම් එක එක සේකන්ධ හඳුනේෙන 
අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පේ රකාශ කරනො ‘කංිච භකි්ඛවෙ 
සංඛාරා ත ි ොනමි’ වමානොද වම් සංසේකාර කයිනේවනේ? ‘සංඛතං 
අභසිංඛවරානති සංඛාරා’ සකසේ ෙූෙකේ සකසේ ෙූ බෙට පතේ කරනො. 
සකසේ ෙූෙකේ සකසේ ෙූ බෙට පතේ කරනේවනේ සංසේකාර මගනියුි. ඊළඟට 
වමානොද සකසේ ෙූ වදය හැටියට කයිනේවනේ? 

‘රෑපං රෑපතතාය සංඛතං අභසිංඛවරානත’ි රෑපය රෑපයකේ 
හැටියට සකසේ ෙෙූකේ කර දකේෙනේවනේ වම් සංසේකාරය.ි 
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සති තළු ඇතවිෙන සතිවිිල,ි අවිදයාෙ නසිා සිත තළු ඇතිවෙන 
සතිවිිල ිසමහූයකේ තළුිනේ, වමය මාවගේය කයිා ගැනේමකේ තවියනො. ඒ 
තළුනිේ රෑපය ‘මවගේ රෑපය’ කයිා අලේලා ගතේතා. අනේන එතවකාට 
සමීාෙකේ එනො. සංඛතයකේ සකසේ කරගතේත වදයකේ. 

වව්දනාෙතේ එවහමය.ි වම් මවගේ වව්දනාෙ කයිා අලේලා ගතේත 
තැන, ඒ ගරහණයය තළුනිේම ඒො සකසේ ෙූ වදයකේ බෙට පතේවෙනො. 
සඤඤාෙතේ එවහමය.ි සංඛාර අනේතමිට සංසේකාරතේ සංසේකාර තතේත්වයට 
පතේකරනේවනේ සංසේකාර තළුිනේ. හරි අමාරැය ි ඒක වතේරැම් ගනේන. 
තසකානකුලූෙ හතිලා වතේරැම් ගනේන හරි අමාරැය.ි සංසේකාර සංසේකාර 
තතේත්වයට පතේකරනේවනේ සංසේකාර. වමාකද එවහම කියනේවනේ? 
පුදේගලවයකේ මවගේ සංසේකාර කයිලා ගනේවනේතේ අනේන අර ඒකතේ 
සංඛතයකේ. ඒකතේ අලේලාගැනමී තළුිනේ, උපාානනය තළුනිේ. විඤඤාණයයතේ 
එවහමය.ි  විඤඤාණයයතේ සංඛත තතේත්වයට සකසේ ෙුෙකේ බෙට 
පතේකරනේවනේ සංසේකාර මගනිේ. ඒ නසිා තමයි කයිනේවනේ අවිේජා නිසා 
සංඛාරා, සංඛාරා නිසා විඤඤාණය. පංචඋපාානන සේකන්ධය පිළබිඳ, 
අලේලාගැනමී පිළබිඳ කතනේදරය ඔතන තයිනො.  

තෙතේ ඕක ලසේසනට වහළිවෙන අෙසේථමාෙකේ ආනන්ද 
සේොමීනේෙහනේවසේ තමනේවගේ හතිෙතේ සංඝයාෙහනේවසේලාට පරකාශ 
කරනො. ‘ඇෙැතේනි, අපි මහණය ෙුණය ු ළඟදි අපට පුණයේණය 
මනේතානපිුතේත ආයෂුේමතනුේ ෙහනේවසේ නිතර අෙොද දුනේනා, ධමමාෙොද 
දුනේනා.’ පුණයේණය මනේතානපිුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ තමයි එතදගේග 
තනතරු ලබලා තවියනේවනේ ධමම කිරකයනේ අතර. බදුේධ කාලවයේ ධමම 
කිරකයනේ අතර. ඉතනිේ උනේෙහනේවසේ තමාට හිතෙතේ 
සේොමීනේෙහනේවසේලාට වබාවහාම අෙසේථමාෙල මහ ගැඹරුැ ධමමවදේශනා 
පෙතේෙප ු වකවනකේ. ඉතිනේ ආනන්ද සේොමීනේෙහනේවසේ මතකේ කර 
වදනො තමනේට ඒ මහණය ෙුණය ු ළඟදී කළ සහිකිටයතු ු වදේශනාෙකේ. 
වමාකකේද? ‘පුණයේණය මනේතානපිුතේත මට වමවහම කවි්ො. ඇෙැතේනි 
ආනන්ද, අලේලාගැනමී තළුිනයු ි ‘අසේමි’ කයින ‘වෙමි’ කයින අදහස 
ඇතවිෙනේවනේ.’ ‘උපාානය අසේමී’ත ිවහාත ිවනා අනපුාානය’ අලේලාගැනීම 
තළුනියු ි වකනකටු ‘වෙමි’ කයින අදහස එනේවනේ. අලේලා ගැනීමකේ 
නැතෙි වනාවෙයි. එතන යම්කිස ි ගැඹරුැ කාරණයයකේ කයිවෙනො. 
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අලේලාගතේත ු තැනය ි ‘වෙමි’ කයිනේන පුළුෙනේ. එතවකාට ඒකට 
උපමාෙකතුේ වදනො. 

වබාවහෝවිට උපමාෙකේ ඇසවුරනේ අපට යමකේ වතේරැම්ගනේන 
පුළුෙනේ. ඔය ධමමකාරණයවයේ ොකයය එක පාරට වතේරැවණයේ නැතතේ, 
ඊළඟට ලසේසන උපමාෙකේ පුණයේණය මනේතානපිුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ 
තමාට පරකාශ කළ බෙ වම් අනිතේ සේොමීනේෙහනේවසේලාට, ආනනේද 
සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. වම් ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේට 
කයිනො පුණයේණය මනේතානපිුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ ‘ඇෙැතේන,ි හැඩෙැඩ 
ඇතෙි ඉනේන කැමති යම් සේතරියකේ වහෝ පුරැෂවයකේ වහෝ පැහැදිලි 
කැඩපතක - කණයේණයාඩියක වහෝ පිරිසදිු දිය බඳුනක දිය තලයික, 
තමනේවගේ මහුණුය දකනි අෙසේථමාවව්, ‘වෙමි’ කයින අදහස ගනේවනේ 
යමකේ අලේලාවගනය.ි යමකේ උපකාර කරවගනය.ි’ දැනේ වම් කාලවයේ 
හැටියට කයිනො නම් යමකට සාවපේක්ෂෙ. 

වමතන කයින කතනේදරය උපමාෙ ආශරවයනේ ගතේවතාතේ, 
වකනකටු තමනේවගේ රෑපය සහිවිෙනේවනේ කණයේණයාඩියකේ දිහා බැලුොම. 
වම් මමය කයිනේන පුළුෙනේ අෙසේථමාවව්. වමාකද? කණයේණයාඩිවයේ 
තවියනො පිළබිිඹ ුකරන ගතයිකේ. පිළබිිඹ ුකරනො කයිනේවනේ නැෙත 
වපනේනමු් කරනො. මො පානො ෙවගේ. 

ඉතනිේ වම් පිළබිිඹ ුකරිීවම් ගතයි වම් විඤඤාණයවයේ තවියනො. 
මනුෂයයාවගේ සති තළු තවියනො,  විඤඤාණය තළු තරියනවා රේ 
ිරතයර ක්ෂාව. ආපස ුහැරී බලනවකාට යමකේ අහවුෙනො, හතිට යමකේ 
අහවුෙනො. අනේන ඒ අහවුෙන ටික තමයි වම් මවගේ රෑපයය ිකියලා 
අලේලාගනේවනේ. දැනේ අර කණයේණයාඩිය දිහා බලනේවනේ තමනේවගේ රෑපය 
හරිගසේසාගනේන. සකසේ කර ගනේන. වම් මවගේ රෑපයය ි කියලා. 
එතවකාට ඔය උපමාෙ ආශරවයනේ අර උපාානනය අලේලාගැනමී තුළ 
පැෙැතේම ඇතවිෙන බෙ වපනේනමු් කරනො. 

තෙතේ අෙසේථමාෙක බදුේධ වදේශනාෙකේ ෙශවයනේම දැකේවෙනො 
යම් වකවනකේ රෑපය ආතේමය ෙශවයනේ දකනිො. රෑපය ආතේමය 
ෙශවයනේ සලකනො. අනේන ඒ සැලකමීම සංසේකාරයකේ. ඔනේන 
සංසේකාර කයින ෙචනයටතේ යම් ඉඟියකේ ලැවබනො. වම්ක මවගේ 
රෑපයය ි කයිාගැනමීම සංසේකාරයකේ. සංසේකාරයකේ කයිනේවනේ සකසේ 
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කරගතේ වදයකේ. සකසේ කරගතේ වදේෙල තවියනේවනේ කෘතරිම සේෙභාෙයකේ. 
අසතය සේෙභාෙයකේ. සේොභාවික තතේත්වවයනේ ඉෙතේවීමකේ ෙවගේ වදයකේ 
තවියනො සංසේකාර කයින ෙචනය තළු. ඉතනිේ වම්ක මවගේ රෑපය 
කයිලා අලේලාගනේනො. ඉතනිේ ඒවකනේ වපනේනමු් කරනො රෑි ර ෙනා 
ආදිය මමය මාරගය් කයිාගැනම්ම සංසක්ාරයක්. 

ඔය විදියට සංසක්ාර උඩය ි රේ සංඛතය රගාඩනැරගන්රන්. 
ඊළඟට වම් සංඛතය ගැන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ෙටිනා 
වදේශනාෙකේ තවියනො. ‘මහවණයන,ි වම් සංඛතවයේ ලක්ෂණය තුනකේ 
තවියනො. යමකේ සකසේ කරගතේතා නම්, ඒ සකසේ කරගතේ හැම 
වදයකම වම් ලක්ෂණය තනුකේ තවියනො. වමානොද ඒ තුන? ‘උපපාවාන 
පඤඤායත,ි ෙවයා පඤඤායති, ඨිතසස අඤඤථමතතං පඤඤායති’. 
සකසේ කරගතේ ඕනෑම වදයක හටගැනේමකේ දකේෙනේන පුළුෙනේ. ෙවයා 
කයිනේවනේ වගවීයාමකේ දකේෙනේන පුළුෙනේ. ඨිතසස අඤඤථමතතං 
කයිනේවනේ ඒ හටගැනමීතේ වගවීයාමතේ අතර ඒ ටිකට තමයි අපි 
පැෙැතේම කයිනේවනේ. අනේන ඒ පැෙැතේම තළුතේ පැෙැතේමට වමතන 
කයිනේවන ඨිත,ි පෙතනි බෙ. ඒ සේිරතභිාෙය තළුිනේ ඨිතසස 
අඤඤථමතතං. අනේන එතනය ිවිවශෂ වදේ. එහ ිවෙනසේ වීමකේ දකිනේන 
ලැවබනො. ඔය ටිකයි වලෝකයාට මතකේ කර වදනේන සදිේධ ෙුවනේ, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට. 

දැනේ තමතමනේ ගැන හතිලා බලනේන. තමතමනේවගේ ජීවිතය 
ගැන හතින වකාට එක වකළෙරකේ උපත. අනතිේ වකළෙර, දැනේ වම් 
කාලවයේ විපත කයින මරණයය. ඔය වදක අතරතරු කාලය තළු කෙුද 
මරණයය ගැන හතිනේවන? කවීයනේ කවීදනාද? වම් අනතියතාෙ ගැන 
හතිනේවන කෙුද? මමය මාවගේය යන මානය උඩ, වම්ක නතිය හැටියට 
පෙතනි බෙ, තෙ ඕනනම් වම්ක ජරාෙ වපනේනමු් කරනේන යනො නම්, 
ඒ ටිකතේ ෙහගනේනො වමානො හරි සායම් ටිකකේ ගාලා ඒ ටිකතේ 
ෙහගනේනො. වම්ොට දැනේ ඔය ොහනෙල දනේනොවන එකම වනාම්මර 
තහඩෙු තවියනො නමතුේ විටිනේ විට අලුතේ ොවග කෑලි පුරැදේදලා වම්ක 
වගනියනො. පිළිගනේන කැමති නැහැ. ඉතිනේ එතකලේ පෙතනිො අනේන 
ඒකය.ි 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනනො ‘ඨිතසස අඤඤථමතතං’ 
සිරත ි කයිලා වම් අලේලාගතේතු ටික නතිය නෑ. ඒ තළු තිවයනේවන 
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අඤඤථමා භාෙයකේ. ඉතිනේ අඤඤථාභාෙය තවියනවකාට අපට 
සමාජවයේ තවියන වනාවයකුතේ අෙශයතාෙනේ නසිා සමහර විට 
අනනයතාෙ ඔපේපු කරනේනතේ වෙනො. නැත ි අනනයතාෙකේ ඔපේපු 
කරනේනතේ වෙනො. ඔය වනාවයකුතේ රාජකාරි කටයතු ුෙලදී. 

නමතුේ වලෝකවයේ සේෙභාෙය අඤඤථමාභාෙයමය.ි වෙනසේවීමමයි. 
වම්වකේ අනනය වදයකේ නැහැ. අනනය වීමකේ නැහැ. ඔනේන ඔය ටිකම 
තමය ිඅනතියතාෙ කයිලා ගනේන තවියනේවන. ඉතනිේ වම් ෙසතමානවයේ 
අනතියතාෙ දැකමීය ිඅමාරැ. 

අතතී වදේ ඉෙර ෙුනා කයිා සිතාගනේන එක පහසුයි. 
අනාගතයතේ සමහරවිට වම්ක නැතවිෙලා යනො කයිලා හතිාගනේන 
එක පහසයු.ි නමතුේ ෙසතමානවයේ එතන එතනම අනතියතාෙ දැකීම 
ඉතාම අපහසයුි. අනේන ඒ ටික තමය ි විපසේසනාවෙහිදීතේ, ගැඹුරැ 
විපසේසනාවෙහදිීතේ සංසේකාරයනේවගේ අනතියතාෙ ෙශවයනේ වමවනහි 
වෙනේවන. ඔය උදයෙයය ඥාන ආදී ෙශවයනේ සඳහනේ වෙනේවන 
විපසේසනාවෙදි ඇතවිීම් නැතවිීම් වදක ශීඝර අනේදමිනේ වපවනනේන 
පටනේ ගනේවනේ අර තමනේවගේ මනසකිාරය එතනට වයාමු ෙූ 
අෙසේථමාවව්දී. වම්කට අපි තෙතේ උපමාෙකේ කටි්ට ු කරම.ු අර 
කණයේණයාඩිය පිළබිඳ උපමාෙට ආසනේනෙ, නමතුේ වපාතක පතක ඇති 
වදයකේ වනාවෙයි. අපි වම් යම් යම් ධමම කාරණයා වතේරැම් කරනේන 
වයාාන ගනේන උපමාෙකේ. ඒක එවහම පිටිනේම අවපයි කයිනේනතේ බැහැ. 
දැනේ වම් පිනේෙතනුේ වකාවතකතුේ අහලා ඇති අර හෙිවලකේ ඒදණයේඩකේ 
උඩිනේ යන අතවස මසේ කෑලේලකේ අරවගන වෙන හෙිවලකේ යය ිහිතලා, 
ඒකට පැනලා ඒ මසේ කෑලේල ගනේන ගිහලිේලා ඒ වමෝඩකමකේ කළායි 
කයිලා. 

ඒ ආශරවයනේ අපි තෙදුරටතේ හතිනො නම් ඒදණයේඩකේ උඩ 
යනො යම්කසිි බලේවලකේ. යන අතවස ඒ තමනේවගේ ඡ්ායාෙ දකනිො. 
සමහරවිට හතිාගනේන පුළුෙනේ යාලු බලේවලකේ කයිලා. ෙලගිය ෙනනො. 
තරහකාරවයකේ කයිලා, වගාරෙනො. එවහම නැතේනම් කතුුහවලනේ 
බලනො වම් බලේලා වකාවහනේ ආ එවකකේද කයිා. වම් ඔකේවකාම 
බලනේන වහේතෙු වමාකකේද? අර ෙතවුස පිළබිිඹ ුකරන සේෙභාෙයකේ ඇති 
බෙ ඒ බලේලාට අමතක වීමය.ි පරතයවව්ක්ෂාෙකේ, නයිම පරතයවව්ක්ෂාෙකේ 
තවියනො නම් - පරතයවව්ක්ෂාෙ කයිනේවනේ හති තළුනිේ පරතයවව්ක්ෂා 
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කරිීම, අෙවබෝධයකේ කරගැනමී. වම් බලනේවනේ කණයේණයාඩියක තිවයන 
වදයකේය කයිලා හිතාවගන බලනවකාට, ඒවකේ කෘතරිම සේෙභාෙයතේ 
අවපේ හිතට ෙැදිලා ඉෙරයි. දැනේ අර බලේලා ෙතරු දිහා බලනේවනේ, 
ෙතවුස තවියන පිළබිිඹු කරිීවම් සේෙභාෙය අමතක කරලය.ි ඒකයි ඒකට 
රැෙවටනේවන. නමතුේ ඒ මළුාෙ දුරැ කරනේන නම් ඒ ටිකය ිබදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කවළේ වයෝනවිසෝමනසිකාරය නමිනේ. එතවකාට 
අවයෝනිවසෝමනසකිාරය තළුනිේ, ෙැරදි විදියට සහිකිරිීම තුළනිේ, බලේලා 
රැෙටිලා පැය ගණයනකේ ෙුනතේ එතන නැෙතිලා ඉනේන පුළුෙනේ. නමුතේ 
වයෝනවිසෝමනසකිාරය අෙදි කරගතේ අෙසේථමාවව්දී වතේවරනො වම් 
ෙතවුර තවියන පිළබිිඹ ුකරන සේෙභාෙය නිසා, මවගේම වම් ඡ්ායාෙයි 
වපවනනේවන කයිලා. අනේන ඒ විදියට විදසශනාවෙ ඉදිරියට යනවකාට 
උපකාර වෙනේවනේ වයෝනවිසෝමනසකිාරය. 

වයෝනවිසෝමනසකිාරය අෙදි කරගතේත තැන, තමනේට 
වපවනනො වම් වලෝකයා වදයකේ - වදයකේ කයිලා ගනේන එක තුළ 
තවියනො - ඒකට කයින ධමමානකුලූ පදයකේ තවියනො ‘නාමරෑප’ 
කයිලා. අපි වම් කරමානකුලූෙ යනේවනේ, භාෙනා කරන පිනේෙතුනේට 
වමයනිේ යමකේ ඉවගනමීට උපකාර වෙන විදියට. නැතෙු බණයකේ 
ඇහෙුය ි කයිලා නැගටිලා යනේන වනාවෙය.ි ‘නාමරෑි’ කියන්රන් 
විෙර්ශකයා ඒ තමන්ට රිරනන අරමණු ෙකිනර්න රමතන නාම ධමම 
ටිකකතු ් රෑි ධමම ටිකකතු ් එකරිනකට උිකාර රවමින ් තිරයන 
අවසථ්ාවක ් හැටියටයි. නාම ධමම කයිලා එතන දැකේවෙනේවනේ 
ඉසේවසලේලාම අවපේ අෙධානය වයාමවුෙනේවනේ වමාකකටද? හිතලා 
බලනේන. දැනේ වම් ඉනේන අෙසේථමාවව් පො හදිසවියේ යම් තැනක උලකේ 
අනනි තරම වලාකු වව්දනාෙකේ වනාෙුණයතේ යම්කසි ිවපාඩි වව්දනාෙකේ 
දැනනුයි සතිමු. ඉසේවසලේලාම දැවනනේවන, වව්දනාෙ වනේද? වව්දනාෙ 
තළු වනේද යම් කරියාකාරිත්වයකට අප වපාළඹෙනේවන? වකාය ි තරම්ද 
කවි්වොතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ 
එකේතරා අෙසේථමාෙක අහනො, ‘ආනනේද යම් තැනක වව්දනාෙකේ 
නැතේනම් එතන ආතේම කයිා සංඥාෙකේ ඇතවිිය හැකදි?’ ‘නැත 
සේොමීනි’යි පිළතිරුැ වදනො. එයනිේම වපවනනො ර ෙනාව තුළිනුයි 
ආතම් හැඟීම අවදිරවනර්න්. අනුසය ෙශවයනේ තබිණුයතේ වව්දනා 
අෙසේථමාවෙදි ඔනේන ඒක අෙදි වෙනො. ඉතිනේ ඒ වව්දනාෙයි 
ඉසේවසලේලාම අපට අහු වෙනේවන. ඊළඟට ඒ වව්දනාෙ ඔසේවසේ අපි 
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සංඥාෙ - හඳුනාගනේන උතේසාහ කරො. ඒ වව්දනාෙ වමාකකේ හරි අපි 
හතිම ු සවතකේ කෑො කයිලා, පතේතෑවයකේ කෑො කයිලා, හදිසිවයනේ 
වමතන ඉඳවගන ඉනේන අතවර. ඉතනිේ සංඥාෙ එතන. ඊළඟට ඒ 
සංඥාෙ අනසුාරවයනේ වම්වකනේ මිවදනේනතේ, අතේමිවදනේනතේ කරමයකේ 
වයාදනේනතේ එපායැ. වච්තනාෙ වයවදනො. වච්තනාෙ වයවදන වකාට 
සේපසශය. සේපසශයට එතන පාළ ි ඵසේස කයින ෙචනය වයවදනො. 
සේපසශ වෙන තැන පසේස වෙනේනතේ බැරි නෑ. වකාතන වහෝ වව්ො, 
අනේන සේපසශ වෙන තැනටතේ හති වයවදනො. ඉතනිේ වම් ටිකට 
වකළෙවරනේ තවියනේවන වමාකකේද? මනසිකාරය, වමවනහි කිරීම. 
ඔනන් ඔය ධමම ටික තමය ිනාම ධමම හැටියට දැකර්වනර්න්. රවෙනා, 
සඤඤා, රච්තනා, ඵසස්, මනසකිාර. ඒ නාමධමම තළුනිේ තමයි අපි 
මලූකිෙ යමකේ හඳුනාගනේවනේ අර වමාකා කෑොද අපි දනේවන නැ. එය 
හඳුනාගනේන අපට උපකාර ෙුවනේ අර වව්දනාෙතේ, ඒ අනෙු ගිය 
සංඥාෙතේ, ඒ අනෙු වයදූ වච්තනාෙතේ, එතනදි ඊට අානළ සේපසශයතේ, ඊට 
උපකාර උන මනසකිාරයතේ. එතවකාට ඒ නාමධමමය.ි 

ඊළඟට රෑපධමම හැටියට දකේෙනේවනේ වමානොද? රෑපය හැටියට 
සතර මහා භතූ ධමමයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවියන ිඨවි, 
ආරිෝ, රතර්ජෝ, වාරයෝ කයිා අිි හතරකනි ් ක ිවත,් ඒවා හඳුනා 
ගන්රන්ත ්අර නාමධමම ආශරරයනයුි. තද ගත,ි බරුැලේ ගත,ි උණයුසුම් ගති, 
සසිලිේ ගත ි ආදී ෙශවයනේ වම් පිනේෙතුනේ  අසා ඇති, සතර මහා 
භතූයනිේට අානළ ලක්ෂණය. අපි ඒො හඳුනාගනේවනේතේ අර නාමධමම තුළිනේ. 
ඔනේන ඕක තමය ි නාමධමමය ි රෑපධමමය ි අතර නරිනේතර අවනයෝනය 
සම්බන්ධයකේ තවියනො කයිනේවනේ. 

වකාවහාම හරි ඔය නාමරෑප ධමමයනේ තළුිනේ තමය,ි නාම රෑප 
හඳුනා ගැනවීමනේ තමයි අපි අර විඤඤාණයවයේ පරතයවව්ක්ෂා සේෙභාෙය 
හඳුනා ගනේවනේ. විඤඤාණය රකරරහ ිඅරි් අවධානය රයාම ුකරන්රන් 
නාමරෑි ධමමය.ි නාමරෑප ධමමයනේ නසිා විඤඤාණයය පෙතිනො. ඔය 
ආශරවයනේ තමය ි ඉදිරියට යනේන වෙනේවනේ. ඉතනිේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො, නාමරෑප ධමමයනේ තළු හරි වෙලා ඉනේන 
වලෝකයා යම් අෙසේථමාෙක වම්ොවයේ අනිතයතාෙ ෙටහා ගනේනො නම් - 
වමවතකේ ගතේත ුසකේකාය දිට්ඨිය හැටියට ගැවනනේවනේ වම් වගාඩෙලේ. 
රෑප වගාඩෙලේ, වව්දනා වගාඩෙලේ. වම් ඔකේවකාම මමය, මාවගේය කියා 
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ගැනමීය.ි ඒ ගැනේමට අහවුෙනො පංචසේකන්ධ වගාඩ. වගාඩ කියනේවනේ 
වමාකකේද කයිලතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො. ඛන්ධ කියනේවනේ 
වගාඩ. වම් රෑප වගාඩ හඳුනේෙනේවනේ එවකාවළාසේ ආකාරයකට. අතීත, 
අනාගත, ෙසතමාන. දැනේ තමනේවගේ රෑපය ගැන හතිනවකාට ‘වම් මවගේ 
රැපය, අතතී ළමා කාලය ගතේවතාතේ, තරැණය කාලය ගතේවතාතේ - 
පිනේතරූයකේ වෙනේන පුළුෙනේ. ඒතේ ‘වම් මවගේ රෑපය’ ඉතිනේ ඒ විදියට 
ඉතනිේ අතීත, අනාගත, ෙසතමාන. ඊළඟට රළු වහෝ වගාවරෝසු වෙනේන 
පුළුෙනේ. තමාවගේ ඇතුළත වහෝ පිටත වහෝ ඒ කයිනේවනේ තමාවගේ 
රෑපයකේ වෙනේන පුළුෙනේ, බාහරි රෑපයකේ වෙනේන පුළුෙනේ, අනුනේ 
පිළබිඳ. එවහම නැතේනම් වගාවරෝස ුඑකකේ වෙනේන පුළුෙනේ, රළු එකකේ 
වෙනේන පුළුෙනේ. පහතේ එකකේ වෙනේන පුළුෙනේ, උසසේ එකකේ වෙනේන 
පුළුෙනේ. ඈත තවියන එකකේ වෙනේන පුළුෙනේ, ළඟ තවියන එකකේ 
වෙනේන පුළුෙනේ. වමනේන වම් ඔකේවකාම රෑප වගාඩෙලේ. වම් 
ඔකේවකාම මමය, මාවගේය කයිා ගනේනො. වව්දනා පිළබිඳෙතේ එවහමයි. 
දැනේ වව්දනාෙකේ යනේතම් දැවනන වකාට, ඒක තළු අෙදි වෙලා ඉෙරයි. 
ඊළඟට ඒක හතිනිේ මොගනේනො. 

ර ෙනානුි සස්නාව ඇත්ත වශරයන ් කයිනවා නේ, නිවනට 
ඉතාම රකටි මඟක ් වරග්. වකටි ෙුනාට දුගය මාගයයකේ ෙවගේ. හැම 
වදනාටම ඒකට මහුණුය වදනේන අමාරැ තරම් පරබල එකකේ. ඒකය ිවම් 
ආශේචසයය කයිනේවනේ. උල උඩ ඉඳවගන වකාවහාමද වම් භාෙනාෙ 
කරනේවන? අපි භාෙනා කරනේනතේ වහාඳ සැප ආසනයකේ වසාය 
වසායා යනො. නමුතේ උතේතර සේොමීනේෙහනේවසේ භෙය - පැෙැතේම 
පිළබිඳ අර අෙවබෝධය තබිණුය ු නසිා, සංසේකාරයනේ පිළබිඳ අර 
අෙවබෝධය තබිණුය ු නසිා, අනේන අර වව්දනාෙම උපකාර කරගතේතා. 
ඒක වෙසේ ෙලාගතේත ආශීසොදයකේ බෙට පතේ කරගතේතා. දුක පිළිබඳ 
චතරුායයසතයය අෙවබෝධ කරගතේතා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා 
කළ පැෙැතේම පිළබිඳ දුක.  

අපි අවපේ තරමිනේ වම් හැම පිනේෙවතකටුම, වම් භාෙනා කරන 
පිනේෙතනුේට භාෙනාවෙදි එන ගැටළු වමානෙද කයිලා හිතලා බලමු. 
පළමවුෙනේම තවිබනේවනේ ගරුැෙරයා යම්කසි ිකමටහනකේ දුනේනා නම් ඒ 
කමටහනට සති නංො ගනේන. අමාරැයි. වමාකද? පළපරුැදු සිතිවිලි 
ෙලටය ිසති දුෙනේවනේ. ඒෙට තමය ිනෙීරණය ධමම කයිනේවනේ. නානාවිධ 
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වදේෙලේ ෙලට, අතතීයට, අනාගතයට, ෙැදගැම්මකට නැති වදේෙලේ හිතට 
කඩාවගන එනො සිතවිිල.ි එතවකාට එතනදී තවියනේවනේ විතසක 
එකේක සටනකේ. විතසක එකේක සටන කරන වකාට, තමනේ ඉනේවනේ 
වමතන වනාවෙයි. සමහරවිට වගදර, සමහරවිට තෙතේ වකාවහේ හරි. ඒ 
නසිා වම් ශරීරය තවියන බෙෙතේ දනේවන නෑ. වව්දනාෙලුතේ 
දැවනනේවන නෑ. ඒ වෙලාවව් සති රෙුම් ගහන නසිා. නමුතේ යම් 
අෙසේථමාෙක විතසක මසදනය කර ගතේතා කයිලා හිතම.ු කමටහනට සිත 
නංෙනේන උතේසාහ කරනො. ඕකට කයිනේවනේ විතසක විජය. 

භාෙනාවෙ විවිධ අෙසේථමා තවියනො. දියණුයෙු පිළබිඳෙ කයිනො 
නම්, මලුේ අෙසේථමාවෙදි විතකය විජය. විතසක තමය ිපළමවුෙනේ ඉදිරිපතේ 
වෙනේවනේ, මාරයා හැටියට. විතසක මාරයා ටිකකේ දමනය කරනවකාට, 
යම්කසි ිප්රමාණයයකට, විතසක විජය හැටියට සලකනේන පුළුෙනේ. ඊළඟට 
එන එක තමයි වව්දනාෙ. එක ඉරියව්ෙක ඉනේන එපායැ හිත තැනේපතේ 
කරගනේන. සමාධිමතේ කරගනේන. නමතුේ ඒකට ඉඩ වදනේවන නැහැ. 
වමාකද ශරීරවයේ සේෙභාෙය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කර 
තවියනො වම්ක තනකිර දුකේ වගාඩකේ කයිා. ඒක දුකේ වගාඩකේ, වලඩ 
වගාඩකේ. රකාටිනම් ිැවැතම් එරහම ිිටින්ම උලක ් කයිලා හිතුවට 
කමක් නැහැ. බදුේධ ෙචනවයේ තවියනො රෑප සේකන්ධය පමණයකේ 
වනාවෙය ි වව්දනා, සඤඤා, සංසේකාර, විඤඤාණය කයින සේකන්ධ පහ 
දිහාම විදසශනාතේමක ඇසනිේ බලනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒොතේ 
එවකාවළාසේ ආකාරයකනිේ දකේෙලා තවියනො. වම් පිනේෙතුනේ අහලා 
ඇත.ි අනිච්චවතා-අනතිය ෙශවයනේ, දුකේඛවතා-දුකකේ ෙශවයනේ, 
වරාගවතා-වරෝගයකේ ෙශවයනේ, ගඩකේ හැටියට, වලඩකේ හැටියට, උලකේ 
හැටියට, ෙයසනයකේ හැටියට, ආබාධයකේ හැටියට, අනාතේම හැටියට, 
තමනේවගේ වදයකේ වනාෙන හැටියට, ශුනය හැටියට බලනේන කවි්වව්, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම්කට අමුතවුෙනේ ආරෑඪ කරිීමකේ වනාවෙයි. 
වම්වක යථමා සේෙභාෙයය.ි එතවකාට අර රෑප ගැන කවි්ො ෙවගේ, 
වව්දනාෙතේ තනකිරම උලකේ. සැප වව්දනාෙ වහෝ වව්ො, දුකේ වව්දනාෙ 
වහෝ වව්ො, වනාදුකේවනාසෙු  වව්දනාෙ වහෝ වව්ො, වම් හැම එකකේ 
තළුම අනේන අර කයිප ු අනතියතාෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් 
කරනො. තෙතේ වදේශනාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො, 
සැප වව්දනාෙ දුකේ හැටියටතේ, දුකේ වව්දනාෙ උලකේ හැටියටතේ 
වනාදුකේවනාසෙු වව්දනාෙ ශානේත නමතුේ ඒකතේ අනතිය හැටියටතේ 
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දකනිේන කයිලා. ඒ විදියට වව්දනාෙ පිළිබඳ අෙවබෝධය තුළිනුයි 
යවමකේ රහතේ වෙනේවන. ඒ පැතේවතනේ බැලුවොතේ. 

වම් රහතේ වීම කයිනේවන නෙිනේ දැකමී කයින එක. කීප 
පැතේතකනිේ ඒකට කටි්ට ු වෙනේන පුළුෙනේ. වව්දනානුපසේසනා 
භාෙනාවෙදි අනේන වව්දනා ගැන කලකිරීම, සම්පසූණය ෙශවයනේ 
කලකරිීම. ඒ කලකරිීමට උපකාර වෙනො අනේන අර වව්දනාෙ. 
වව්දනානපුසේසනාවෙදි කරනේවනේ, වම්ක මවගේ වදයකේ හැටියට බැලීම 
වනාවෙය,ි වව්දනාෙ වව්දනාෙ හැටියට බැලමී. වව්දනාෙ වව්දනාෙ 
හැටියට බලනේන පුරැදු වෙනවකාට, දැනේ ඔනේන අපි කවි්ො විතසක 
විජය කරලා, ඊළඟට ශරීරවයේ යම් තැවනක වව්දනාෙකේ තවියනො, 
ඉඳගතේත ඉරියව්වෙදි. වබාවහෝ අෙසේථමා ෙලදී අපි ඉරියව් මාරැ 
කරිීවමනේ, ඒ වව්දනාෙ, ශරීරවයේ දුකේ සේෙභාෙය ෙහ ගනේනො. ශරීරය 
අපට මතකේ කර වදනො, වම්ක දුකේ වගාඩකේ කයිලා. අපි ඒක 
ෙහගනේවන වකාවහාමද? ඉරියව් මාරැ කරිීවමනේ. නමතුේ යම් 
අෙසේථමාෙක ඉරියව් මාරැ වනාකර වව්දනාෙ හඳුනාගනේන උතේසාහ 
කරනො නම් විදසශනාතේමකෙ, ඒක වබාවහාම අමාරැ වදයකේ. එක 
සැවසට කරනේන අමාරැය.ි නමතුේ අධිෂේඨාන ශකේතයිකේ තවිබනො නම්, 
කැඩිලා ගයිතේ කමකේ නෑ කයිලා ඒ වෙලාවව්, අනේන විදසශකයා 
කරනේවනේ අවතනේට හති වයාදනො. ඒක මරග ් ර ෙනාවක ් හැටියට 
බලනර්න නැහැ. ඒක අනතිය වශරයන ්ෙකිනවා. ර ෙනාව කයින්රන් 
රේ අනතිය වූ කය තළුනි ් එන එකක.් ඒ ඒ ස්ි ර්ශය නසිය ි ඒ ඒ 
ර ෙනා ඇතරිවනර්න. ඒකතේ ඒ ධමමවයේ දකේෙලා තවියනො ඒ ඒ 
පරතයයනේවගනේ හටගැනමී පිළබිඳ පාඨයකේ තයිනො භාෙනාෙට 
උපකාරවෙන.  

තජජං තජජං පචචයං පටිචච තජජා තජජා වෙදනා 
උපපජජනත ි

තජජසස තජජසස පචචයසස නවිරාධා තජජා තජජා වෙදනා 
නරිැජඣනත.ි 

ඒ ඒ පරතයයනේ නසිා ඒ ඒ වව්දනා හටගනේනො. ඒ ඒ 
පරතයයනේ නැතවිීම නසිා ඒ ඒ වව්දනා නැතවිෙලා යනො. එතවකාට 
මමය මාවගේය කයිලා ගනේවනේ නැතෙි, අනේන වහේතපුරතයයනේ අනුෙ 
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වමවනහ ි කරිීම. ඒක තළුදී වව්දනාෙතේ හඳුනගනේන පුළුෙනේ වෙනො 
අනතිය හැටියට. ඒකය ිවව්දනානපුසේසනා භාෙනාෙ. 

එතවකාට ඒ අෙසේථමාවෙදි වයෝගාෙචරයා කරනේවනේ 
කමටහවනහ ි හති රඳොගනේන බැරිනම් අනේන අර වව්දනානපුසේසනා 
ෙශවයනේ, අර වව්දනාෙ වදන තැනට හති වයාම ුකරනො. ඒ තුළිනේ 
හඟුකේ වදේෙලේ ඉවගනගනේන පුළුෙනේ වෙනො. ඇතැම් විට ඒ වව්දනාෙ 
ජයගනේන, පසයංක වව්ලාෙ, ඉඳගතේත වව්ලාෙ දිකේකරගනේනතේ පුළුෙනේ. 
ඒක සමථමයට උපකාර වෙනො. ඒ වමාකද, ඒ තළු අධිෂේඨාන ශකේතිය, 
දැනේ වමාකද වව්දනාෙට අපි කෙුරැතේ බයය.ි ඒක කටි්ට ුවෙනවකාටම 
බයය.ි අලේවපවනතේතකේ කටි්ට ු කරනවකාට, ඉඳිකට්ටකේ කිට්ටු 
කරනවකාට බයය.ි ඒොවගේ වව්දනාෙ යනේතම් දැවනන වකාට බයයි. 
නමතුේ ඒක දරාගනේන පුළුෙනේ මට්ටමකුතේ තවියනො. ඒක නිසා 
වයෝගාෙචරයා ඒ අෙසේථමාවව් වව්දනාෙට මහුුණය දුනේනහම, තමනේට ඊට 
ෙඩා ඈතට යනේන පුළුෙනේ බෙ වතේරැම් ගනේනො. ඒවකනේ සමථම 
පැතේත ෙැවඩනො. ඊළඟට ර ෙනාව දිහා රකලනිම් බලනරකාට ඒකත් 
කර්මසථ්ානයක ් කරරගන, අනන් අර සංසක්ාර වල සව්භාවය 
වැටරහනවා. වම්ො ඔකේවකාම රැල ි වගාඩකේ, සංසේකාර වගාඩකේ. 
වව්දනාෙ කයිනේවනේ එකකේ වනාවෙය.ි 

ඒකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවියනේවනේ වම් 
පිනේෙතනුේ වකාවතකතුේ අහලා තවියන ‘වෙදනා බුබබලුූපමා.’ දිය බුබුළු 
- ඇතේත ෙශවයනේ තමනේට පරතයක්ෂ ෙන අෙසේථමා වම් අර රෑපය වපණය 
පිඬකේ කවි්ො ෙවගේ වව්දනාෙ වම් ෙවගේ ෙැහ ිවෙලාෙක ෙැවටන දිය 
බිංදු ොවගය.ි ඒො වබාවහෝ වව්ලා පෙතනිේවන නැහැ. ඒ ෙතුර 
ෙැවටනවකාට ෙහවලනේ එවහම, දිය බිංදු ඇත ි වෙනො, නැතවිෙලා 
යනො. ඇතවිෙනො, නැතවිෙලා යනො. අනේන ඒ අෙවබෝධය තුළිනේ 
තමය ි වව්දනානපුසේසනාවෙදි අනතියතාෙ ෙැටවහනේවනේ. වම් හැම 
එකකේම අනතියයය ිකයිලා පරතයක්ෂ ෙුණය ුඅෙසේථමාවව්දීය ිහරියාකාර සිත 
තළු අර විදසශනා ඥාන පරම්පරාෙ මතවුෙනේවන. වමාකද ඇතිවීම් 
නැතවිීම් වදකය ි අපි සාමානයවයනේ සලකනේවන. ඇතවිීම් නැතිවීම් 
වදවකාන මැද තවියනො අර කයිාපු අඤඤථමාභාෙය. වෙනසේවීමකේ. ඒ 
වෙනසේවීම අනේන අහවුෙනො ඊළඟට. රැළි රැළ ි ෙවගේ වනාවයකුතේ 
ආකාරවයනේ. ඒක එකකේ. අහවුෙනේවන වකාවහාමද? අනේන අර 



58 ෙන වදේශනය  

67 

නාමරෑප ෙශවයනේ. අෙධානය වයාම ු වෙනො, මනසකිාරය වයාමු 
වෙනො, මනසකිාරයට අහ ු වෙනො වමතන තවියන වපාඩි වපාඩි 
වව්දනා සඤඤා වච්තනා සේපසශ, මනසකිාර. වම් නාමරෑප ධසමයනේ 
ඇතවිෙමිනේ නැතවිෙමිනේ යනො. මවමකේ නෑ කයින අෙවබෝධය ඒ 
තළුනිේ එනො. ඔනේන ඔය විදියට තමය ිවිදසශනාවෙදි ඉදිරියට ගමනේ 
කරනේවන වව්දනානපුසේසනාෙ. 

වම් උතේතර සේොමීනේ ෙහනේවසේ වකාවහාම කළාද කයිා අපට 
හතිාගනේන බැහැ, අර විදියට උලකේ උඩ ඉඳලා. නමුතේ 
වව්දනානපුසේසනා මාසගය වම් විදියටය ිකරියාතේමක කළ යතුේවතේ. ඉතිනේ 
අපට ඇතේත ෙශවයනේ ජීවිතය තළු ආරාධනා කර වව්දනා වගනේන 
ෙනේන ඕනැ නැහැ. වම් එන වව්දනා ටිකම ඇත ි අපට භාෙනාෙට 
ානනේන. එදිවනාන ජීවිතය තුළ අපට වනාවයකුතේ වව්දනා විඳිනේන 
සදිුවෙනො. නමතුේ ඒොවයේ ඇත ිභාෙනාමය අගය අපි දනේවනේ නැහැ. 

අනේන ඒක නසිා තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථමාෙක 
ෙටිනා වදේශනාෙකේ කළා ‘මහවණයන,ි අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා සැප 
වව්දනාතේ විඳිනො, දුකේ වව්දනාතේ විඳිනො. වනාදුකේවනාසෙු කියන 
මධයසේථම වව්දනාතේ විඳිනො. ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයාතේ, සැප 
වව්දනාතේ විඳිනො, දුකේ වව්දනාතේ විඳිනො. වනාදුකේවනාසෙු කියන 
මධයසේථම වව්දනාතේ විඳිනො. වමාකකේද මහවණයන ිවම් වදවගාලේල අතර 
වෙනස? සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ පරශේනයකේ වම් අහනේවන. 
සංඝයාෙහනේවසේලා කයිනො, ‘සේොමීනි භාගයෙතනුේ ෙහනේස, එබඳු 
අෙසේථමා ෙල - විවශේෂ ොකයයකේ කයිනො ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගනේ තමයි අපි ධසමය ලබාගනේවන. 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ තමයි අවපේ ගරුැෙරයා. අපට සමාවෙලා 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ කාරණයය පැහැදිල ිකරලා වදනේන. භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ පැහැදිල ි කර දුනේනාට පසෙු, අපි සංඝයාෙහනේවසේලා 
දරාගනේනො’ කයිලා. වකාටිනේම කයිවතාතේ උතේතර දුනේවනේ නැහැ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේම උතේතරයකේ බලාවපාවරාතේතු ෙුනා. වම්ක 
ගැඹරුැ පරශේනයකේ නසිා වෙනේන ඇති. ඔනේන ඉතනිේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේම ඊළඟට පරකාශ කරනො, ‘වමනේන වම්කය ිවහේතෙු’ කියලා. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනො අර අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා 
කයින, ධසමය වනාදතේ සාමානය පුදේගලයා දුකේ වව්දනා ඇත ිෙුනහම 
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හඬනො ෙැළවපනො. පපුවව් අතේ ගසා ගනේනො. කේලානේත වෙලා 
ෙැවටනො. දුකේ වෙනො. ඒ තළුනිේ අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා තෙතේ 
වව්දනාෙකේ හානගනේනො.’ ඒකට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ උපමාෙකේ 
වදනො ‘ඔනේන යම්කිස ිවකනකටු ඊතල පහරකේ ෙදිනො. ඊතල පහරකේ 
ෙැදිලා තවියන වකාට, තෙතේ ඊතලයකේ ඇවිලේලා ෙදිනො.’ අනේන ඒ 
ෙවගේ වම් අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා කායකි දුක්ඛයට වචතසකි දුක්ඛයකේ 
එකත ුකරගනේනො. එතවකාට ඊ පහර වදකකේ විඳිනො. අර අශරැතෙතේ 
පෘථමගේජනයා අර දුකේ වව්දනාෙ නසිා, අර කයිාපු පරතචිාරවයනේ. ඒකට 
දැකේෙූ පරතචිාරවයනේ. 

ඒ ෙවගේම, අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා පිළබිඳ තෙතේ දුෙමලකමකේ 
හැටියට දකේෙනේවනේ, ඒ පුදේගලයා දුකේ වව්දනාෙකේ ඇති ෙුනහම 
‘පටිඝො’ පටිඝයකේ ඇති කරගනේනො. ගැටීමකේ ඇත ි කරගනේනො. 
වදව්ෂයකේ ඇත ි කරගනේනො, පුදේගලවයකේ පිළබිඳෙ වහෝ වව්දනාෙකේ 
පිළබිඳෙ. දැනේ අපි හතිම,ු ‘වකාවහද මට භාෙනා කරනේන වදනේවන නෑ 
වම් වව්දනාෙ’ කයිලා ශරීරය එකේකතේ කවිපනො. එතවකාට වමතනදී 
අපට හතිාගනේන පුළුෙනේ අර උතේතර සාමවණයේරයනේ ෙහනේවසේට 
‘උතේතර, ඔය අතතී කමම වව්ගයකේ. එය දරාගනේන, පරතයවව්ක්ෂා 
කරනේන, අධිොසනය කරනේන කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
ෙචනවයනේ කමමය ගැන මතකේ කර දුනේන නිසා ඒක උපකාර වෙනේන 
ඇත ි උනේෙහනේවසේට. නැතේනම් අපි හතිම ු අපි ඒ තතේත්වවයේ හිටියා 
කයිලා ඒ අෙසේථමාවෙ. අර අමලූකි වචෝදනාෙට උල හටිෙනවකාට 
වකනකටු වලාක ු පටිඝයකේ ඇතවිෙනො පළමවුෙනේම ෙසේසකාර 
බරාහේමණයයා ගැන. නසිවදෝෂී මට වම් විදිවයේ දඬුෙමකේ දුනේනා වනේද? 
අනේන ඒ අෙසේථමාවව් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කමමයට සම්බන්ධ කර කිව්ෙ 
නසිා ‘වම්ක දරාගනේන සදිුවෙන වදයකේ. අතීත කමමයකේ’ අනේන ඒකතේ 
උපකාර වෙනේන ඇති උතේතර සේොමීනේෙහනේවසේට අර අෙසේථමාවව් 
වව්දනානපුසේසනාෙට හිත වයාම ුකරනේන. නමතුේ සාමානය පුදේගලයා 
තළු තවියනේවන එයිනේ පටිඝයකේ ඇතකිර ගනේනො. කමමවව්ගයකිනේ 
ආො කයිලා හිවතනේවන නෑ. ඒ වෙනෙුට පටිඝයකේ ඇතකිර ගනේනො. 
එතවකාට ඒ අනතිේ එක. 

ඊළඟට ඔනේන තෙතේ දුෙමලකමකේ තවියනො. අශරැතෙතේ 
පෘථමගේජනයා දුකේ වව්දනාෙකේ ආෙහම සැප වව්දනාෙකේ පරාසථමනා 
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කරනො. වමාකද ඊට වහේතෙු? අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයාට දුකේ 
වව්දනාවෙනේ මිදීවම් මගකේ හැටියට වපවනනේවනේ සැප වව්දනාෙකේ. ඒ 
ඇර වෙන විමුකේති මාසගයකේ වපවනනේවනේ නැහැ. සාමානය පුදේගලයා 
දුකේ වව්දනාෙකේ දැවනනවකාට පරතකිමමයකේ හැටියට ඒක ඔසේවසේ - සැප 
වව්දනා ඔසේවසේ යනො. ඒකයි අපි කයිනේවනේ වම් සාමානය පෘථමගේජන 
පුදේගලයා දුකතේ සැපතේ අතර සීවසෝ පැදිලේලකය ිවයදිලා ඉනේවනේ. දුක 
එන එන තරමට සැප බලාවපාවරාතේත ුවෙනො. නමතුේ වම්ක විසඳුමකේ 
වනාවෙය.ි අනේන එතවකාට ඒ පෘථමගේජන පුදේගලයා පිළබිඳෙ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙන එක දුෙමලකමකේ තමයි අර එක ඊතලයට 
තෙ ඊතලයකේ එකතු කරගනේනො. අර වව්දනාෙ ගැන අඬලා ෙැළපිලා 
පපුවව් අතේ ගසාවගන දුකේවීම තළුනිේ කායකි වව්දනාෙට අමතරෙ. 
වදෙැනි කාරණයය තමයි වම් පුදේගලයා තළු වව්දනාෙ ගැන පටිඝයකේ 
ඇත ිවෙනො. ඒවක පරතඵිලයකේ වලස බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේො 
වදනො වම් පුදේගලයා තළු පටිඝ අනසුය සවිතේ තැනේපතේ වෙනො. 
පටිඝය, දේවව්ෂය. ඒකතේ නරක වදයකේ. ඊළඟට ඒ වෙනෙුට දුකේ 
වව්දනාවෙනේ මිදීවම් මඟකේ හැටියට, සැප වව්දනා ඔසේවසේ දිවීම තුළිනේ 
රාගානසුයකේ ලැවබනො. එතවකාට අශරැතෙතේ පුදේගලයා තුළිනේ ඒ 
අඩපුාඩකුම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉසේවසලේලා වපනේනමු් කරනො. 

ඊළඟට දකේෙනො ශරැතෙතේ - ධමමය ඇස ූ - ආසයශරාෙකයා 
වකාවහාමද කරියා කරනේවන කයිලා. ධමමඥානය ලතේ ශරාෙකයා 
වව්දනාෙකේ ආෙහම අර විදියට අඬනේන, ෙැළවපනේන, පපුවව් අතේ 
ගසාගනේන යනේවන නෑ. ඒ විදියට කායික වව්දනාෙට වචතසික 
වව්දනාෙකේ එකත ු කරගනේවන නෑ. ඊළඟට ආසයශරාෙකයා ඒ පිළබිඳ 
පටිඝයකේ ඇත ි කරගනේවනතේ නැහැ. වම් වව්දනාෙ පිළබිඳ ගැටීමකේ 
නැහැ. වව්දනාෙ කයින එක වම් ශරීරයට අානළ වදයකේ. ඒ පිළබිඳෙ 
පුදුම විදිවයේ ොකයයකේ පරකාශ කරනො සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේ 
- ඉෙසමී පිළබිඳෙ. මහා පුදුම ආදසශයකේ දීපු සේොමීනේෙහනේවසේ නමකේ 
තමය ිසාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේ. ඒෙවගේම පඨවි ආවපා වතවජා 
ොවයා කයින ධාත ු කමමසේථමාන පිළබිඳෙ, ෙටිනා වදේශනා පෙතේෙපු 
සේොමීනේෙහනේවසේ නමකේ සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේ.  

එකේ අෙසේථමාෙක උනේෙහනේවසේ ොනරනො දැනේ ඔනේන කෙුරැනේ 
වහෝ තම ශරීරයට පහරකේ ගැහවුොතේ, අපි හතිම ුවපාලේලකනිේ ගැහුො 
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කයිලා. එතවකාට ඒ වපාලේවලනේ ගහපු තැනැතේතා දිහා වනාවෙයි 
සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේ බලනේවනේ. බලනේවනේ තමනේවගේ ශරීරය 
දිහා. වමාකද? වම් ශරීරය වකාය ි විදියටද හැදිලා තිවයනේවන 
කයිවතාතේ, වපාලේවලනේ ගැහෙුහම රිවදනො. වපාලේවලනේ ගැහුෙහම 
රිවදනො. වකනකටු හනිා යනේන පුළුෙනේ වම් හාසයජනක වදයකේ 
කයිලා. නමතුේ අපි ටිකකට හිතම,ු වම් ශරීරය යකඩ ෙලනිේ හැදිලා 
තවියනො කයිලා. එවහනම් අර වපාලේල වපාලා පැන අර 
මනුසේසයාටම වන ෙදිනේවන. නමතුේ රේ ශරීරය තමන්රග රෙෝරස. 
ටිකකට හතිලා බලමු. අවපේ තෙුාලයකේ තවියනො. අපි ඕකට වෙළුමකේ 
ානවගන යනො රැසේවීමකට. හැවපන හැවපන එකේවකනා එකේක අපි 
ගැවටනො. අවපේ තෙුාවල. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා වම් ශරීරය සම්පූණයය 
තෙුාලයකේ, ගඩකේ, වලඩකේ, ආබාධයකේ. එතවකාට අර වපාලේල 
එකේකෙතේ, වපාලේල එව්ෙ තැනැතේතා එකේකෙතේ වනාවෙය ි ගැවටනේන 
තවියනේවන. වම් ශරීරවයේ සේෙභාෙය. අනේන සාරිපුතේත මහරහතනේ 
ෙහනේවසේවගේ ආකලේපය. අපට ඕක අහනවකාට විහළිුෙකේ ෙවගේ. 
එතවකාට විදසශකයාටතේ ඒ විදියටය ි හතිනේන වෙනේවනේ. අර 
වව්දනාෙතේ එකේක අපි ගැවටනේන නරකය.ි ඇතැම්විට අපට 
වනාවපවනන අතතී කසම වව්ගයකේ වෙනේන ඇත.ි නරිපරාවදේ සමහර 
විට අපට පීඩාෙකේ එනේන පුළුෙනේ. අලේලාවගන ගහිලිේලා වමාකකේ හරි 
බරපතල සතරුකවුගේ පීඩාෙකේ වෙනේන පුළුෙනේ. නමුතේ ඒක යට යම්කිසි 
කසම වව්ගයකේ තවියනේන පුළුෙනේ. අපි ඒක ගැන අෙවබෝධයකේ නැතිෙ, 
ඒකතේ එකේක කරියා කරනේන යාවමනේ තෙතේ කමම වගාඩ ගහගනේනො. 
නමතුේ විදසශකයා ඒක අෙසේථමාෙකේ කරගනේනො - වම් වව්දනාෙ 
කමටහනකේ කරගනේනො. වදකම කමටහනකේ කරගනේනො. නිෙනට 
වකටි මගකේ. දුසග මාසගයකේ. නමතුේ වකටි මගකේ.  

වමාකද ආතේම සංඥාෙ බැඳිලා තිවයනේවනේ වව්දනාෙතේ එකේකයි. 
කඩනේන තවියනේවනතේ එතනය.ි ‘වෙමි’ කියලා ගනේන වම් ගැම්ම, 
‘මම’ය කයිලා. දැනේ ‘වෙමි’ කයින එකම තමය ි සකේකාය දිට්ඨියට 
තවියනේවනතේ ‘වෙමි’ - කයිලා මලූකි වෙන අසේමිමානය. ‘වෙමි’ කියන 
පරසේතතුය. සාමානයවයනේ පැෙැතේම පිළබිඳ මලූකි පරසේතතුය තමයි වෙමි 
කයිනේවන. නමුතේ ‘වෙමි’ කයින එක තෙ ටිකකේ විසේතර කරනේන 
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වෙනො වකනකටු. ‘මම වෙමි’ කයිනේන වෙනො. එවහම නැතේනම් 
‘වම් මම වෙමි’ කයිලතේ කයිනො. දැනේ ඔය රෑප වව්දනා ආදීනේවගනේ 
එක එකකේ අරවගන ‘වමය මම වෙමි’ කයිලතේ කයිනො. අනේන අර 
වකාවතකතුේ පැෙැතේම උපුටලා දකේෙන, මතුකරල දකේෙන අෙසේථමාෙකදී 
වකලනිේම කයිනේන වෙනො, ‘වම් මම වෙමි’ කයිලා. නමතුේ වම්ක 
ආරම්භවයේ අනේන අර වව්දනාෙ ආශරවයනේ එනේවනේ, මමය මාවගේය යන 
හැඟීම. වමාකද? වමතන දී වව්දනාෙ අර විදියට වහේතපුරතයයනේවගනේ 
හටගතේ වදයකේ. 

අර සාරිපුතේත හාමදුුරැෙනේ වෙත වපාලේවලනේ ගැහෙුා. ශරීරය 
කයින එක - ඒ වපාලු පාර ෙැදුනාම ඉදිවමන එකකේ. එවහම නැතේනම් 
රිවදන එකකේ. ඉතිනේ එච්චරය ි තවියනේවන එතන කතාෙ. ශරීරය අර 
විදිවයේ යකඩ වදයකේ නම් ඒ වමාකකේ ෙතේ වෙනේවන නෑ. ඔනේන ඒ 
විදියටය ිඑතවකාට හතිනේන වෙනේවන ඒ පැතේවතනේ බලනො නම්. වම් 
ආසය ශරාෙකයා ඒ විදියට පටිඝයට යනේවන නෑ. ආසය ශරාෙකයා දුකේ 
වව්දනාෙ ආෙහම ඒකට විසඳුම් ෙශවයනේ සැප වව්දනාෙ ඔසේවසේ 
යනේවන නෑ. වමාකද අර ශරාෙකයා දනේනො, දුකේ වව්දනාවෙනේ මිවදන 
වෙන මාසගයකේ, නෙිනේ මගකේ තිවයන බෙ. ඒ වපාඩි දුකේ වව්දනාෙ 
අරමණුය ු කරවගන සමහර විට සම්පණූයය සංසාර දුක වකළෙර 
කරගනේනතේ පුළුෙනේ බෙ. වම් වව්දනාෙනේවගේ අෙවබෝධය තළුිනේ කර 
ගනේන එකකේ. ඒකට උපකාර වෙනේන තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙලා තවියනේවනේ වම් වව්දනාෙනේ දැකවීම් අවනේක කරම. ඇතිවීමකේ, 
නැතවිීමකේ හැටියට, වම්ොවයේ ආසේොද පක්ෂය, වම්ොවයේ ආදීනෙ 
පක්ෂය, වම්ොයනිේ නකිේමීම - මිදීම හැම එකකේ පිළබිඳෙම යථමා 
අෙවබෝධය ලබාගනේන අෙසේථමාෙකේ හැටියට සැලකවීමනේ ඒක 
කසමසේථමානයකේ කරගැනමී. ඔනේන එතවකාට ඒ විදියටය ිබදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වමතන අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයාතේ ශරැතෙතේ ආයය ශරාෙකයාතේ 
අතර වෙනස දකේෙනේවනේ වව්දනාෙ පළිබිඳ පරශේනවයේදී. 

ඉතනිේ ඔය විදියට වකාවතකතුේ ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො. අපි 
කලේපනා කරනේන ඕනෑ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනයට අනෙු සැප 
වව්දනාෙ - දැනේ සැප වව්දනාෙ තමයි කෙුරැතේ පරාසථමනා කරනේවනේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවියනො ඒකතේ දුකකේ හැටියට දකිනේන 
කයිලා. ඇය ි ඒ? ධමමවයහ ි සඳහනේ වෙනො වම් සැප දුක සහ 
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වනාදුකේවනාසෙු කයින වව්දනා ෙගය කරලා තිවයනො වම් විදියට. සැප 
වව්දනාෙ පිළබිඳෙ කයිවෙනේවනේ ‘ඨිතසිඛුා විපරිණයාම දුක්ඛා’ සැප 
වව්දනාෙ තවිබන තාකේ සැපයි. වෙනසේ වෙනවකාට දුකය.ි වෙනසේ 
වෙනවකාට දුකය.ි 

එතවකාට අපි වම් සැප වව්දනාෙට ආරාධනා කරනවකාට ඒ 
එකේකම සාූනනම් වෙනේන ඕනෑ, වම්ක වෙනසේ වීවමනේ ලැවබන දුකතේ 
පිළගිනේන. අනේන ඒකයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ආසය ශරාෙකයාට නියම 
ආකාරවයනේ වව්දනාෙ ගැන සැලකවීම්දී වමනේන වම් විදියට බලනේන 
කයිනේවන. ‘රයා සඛුං දුක්ඛරතාදෙක්ි’ සැි ර ෙනාව දුකක ් හැටියට 
ෙකනින් කයිලා. වම් දුක අරවගන එන නිසා සැප වව්දනාෙට අපි 
ආරාධනා කළාට වමාකද ඒකතේ එකේක එනේවනේ ඒක ඉෙර වෙනවකාට 
එන හසිේ බෙ, දුක. ඉතනිේ දැනේ කඩුා දරැවෙකේ අපි දනේනො සබනේ 
වබෝල පුම්බලා, ඒවක අර ලසේසනට තවියන නසිා ඒක පිටිපසේවසේ 
දුෙනො. වකාච්චර දුර දුෙනේන පුළුෙනේද, අනේතමිට වකාවහේ ගියාද 
කයිලා නැහැ. අනේන එතවකාට ඒ විදියය ිසැප වව්දනාෙ පිළබිඳ. ඒක 
නසිා තමය ිඒක දුකකේ හැටියට දකිනේවනේ. 

ඊළඟට දුක ්ර ෙනාව - රකලනිම් කයිනවා ඒක උලක ්හැටියට 
ෙකනින්. දුකේ වව්දනාෙ උලකේම තමය.ි ඉතනිේ උල උල හැටියටම 
වතේරැම්ගනේන ඕනැ. ඊළඟට වනාදුකේවනාසෙු, මධයසථ් ර ෙනාව. ඒක 
ශානත්ය.ි ඒක ශානත්යි. නමතුේ ඒකතේ අනතියය.ි වමාකද අර සැපතේ 
දුකතේ අතර සවීසෝ පැදිලේල මැදිනේ තවියනේවන ඔය වනාදුකේවනාසුෙ 
වව්දනාෙය.ි එයතේ නිතය නෑ. එතනතේ වකවලසේ තවියනේවනේ. ඒක නිසා 
තමය ි ඔය වනාදුකේවනාසෙු වව්දනාෙ උපකාරී කරවගන යන ධයාන 
මට්ටම් පො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒොතේ පරතවික්ෂේප කරලා, ඊටතේ එහා 
ගවියේ. වම් වව්දනාෙ පිළබිඳ සවීසෝ පැදිලේවලනේ, සම්පසූණයවයනේ 
ඉෙතේවෙන තතේෙය. වම් සවීසෝ පැදිලේල සම්පූසණයවයනේම තවියනේවනේ 
‘වෙමි’ කයින මානය උඩයි. එතවකාට ර ෙනාව ර ෙනාව හැටියට 
ෙකනිවා. ර ෙනානුි සස්නා කයිනර්න ඒකටයි. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනවුව් යථමාභූත ඥානයට ළංවෙන 
හැටි. මමය මාවගේය කයින ගැනේම, සකේකාය දිටඨි පරහානය 
අෙසේථමාවව්දී වගාවරෝස ු මට්ටම කඩලා, ඊළඟට කරමකරමවයනේ ඒ ටික 
තමය ි සතපිට්ඨාන සූතරවයේ තිවයනේවන. ‘කාවය කායානපුසේසී’ කය, 
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කය හැටියට බලනේන. ‘වෙදනාස ුවෙදනානපුසේසී’ වව්දනාෙ, වව්දනාෙ 
හැටියට බලනේන. වමාකද ඒ හැටියට බලනේන කයිනේවන? අනපුසේසනා 
කයිනේවන? අනපුසේසනා කයිනේවනේ ඒොවයේ යථමාතතේතෙය ෙටහාගනේන. 
මමය, මාවගේය කයින හැඟීවමනේ ඉෙතේ කරලා වම් මවගේය, වම් 
අනනුේවගේය කයිලා. තමනේවගේ වව්දනාෙ වහෝ අනනුේවගේ වව්දනාෙ වහෝ 
වව්දනාෙ වව්දනාෙමය.ි අනේන ඒ හැටියට දකනිේනය ි සතපිට්ඨාන 
සතූරවයේ අපට පුරැදු කරනේවනේ. වම් පිනේෙතනුේ අහලා තිවයනො 
‘අජඣතතං බහදිධා’ කයින වයදුම. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කියනේන 
තබිණුයා වම්ක තමනේවගේ අනනුේවගේ කයිලා. තමනේවගේ අනුනේවගේ කතා 
නෑ වමතන. තවියනේවනේ ඇතළුතයි පිටතයි. ඇතළුතයි පිටතයි කතාෙ. 
ඇතළුත එක තමනේවගේ කයිනො. පිටත එක අනනුේවගේ කයිනො. නමුතේ 
ඒ වදවකේම තවියනේවනේ එකම ධමමතාෙකේ. කය පිළබිඳ, සති පිළිබඳ, 
වව්දනා පිළබිඳ, ධමම පිළබිඳ, සතපිට්ඨාන සතූරවයේ තිවයනො. ඒො 
ආශරවයනේම තමය ිවිදසශනාවෙනේ ඉදිරියට යනේන වෙනේවන. පරධාන වදේ 
තමය ිසහියි - සතසිමපජඤඤය. ඊළඟට වයෝනවිසෝමනසකිාරය. එතන 
තමය ිෙැදගතේම වදේ. පරඥාවව් මලූ බීජය අප කා තළුතේ තවියනො. ඒක 
අෙදි කරගනේන එකය ි තිවයනේවන. වයෝනිවසෝමනසකිාරය කියනේවන 
ඒකය.ි ඒ ටික බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මතකුරලා දුනේනා වලෝකය දිහා 
බලන ආකාරය. ඒ ටික තමය ි ධමමවයේ සඳහනේ වෙනේවනේ. විපලේලාස 
කයිනේවනේ. වලෝකයා තළු අපි අර කවි්වව් විපරීත දෘෂේටියකේ තවියනො 
කයිලා. එකකේ වනාවෙය ිවිපරීත දෘෂේටි හතරකේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනො. 

අනතිය වදේ නතිය හැටියට සලකනො. 

දුකේ සහති වදේ සැප හැටියට සලකනො. 

අනාතේම වදේ ආතේම හැටියට සලකනො. 

අසභු වදේ සභු හැටියට සලකනො. 

ඔනේන ඔය සඤඤා හතර තමය ි විපලේලාස ධසම හැටියට 
දැකේවෙනේවන. වම් විපරීත බෙ තනුේ මට්ටමකිනේ සතේත්වයා තළු තිවයන 
බෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. සඤඤා විපලේලාස, චිතේත  
විපලේලාස, දිට්ඨි විපලේලාස කයිලා. අනිතය වදේ නතිය හැටියට ගනේන 
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සඤඤා විපලේලාසයකේ තවියනො. සඤඤා කයිනේවන හඳුනාගැනීම. 
දැකේක හැටිවය ඒක නතියයි  කයිලා සඤඤාෙකේ ඇති කරගනේනො. ඒ 
සඤඤාෙ පිට සිතවිිල ි ධාරාෙකේ ඇතකිර ගනේනො. සතිමු් පැතුම් 
ඇතකිර ගනේනො. ඔනේන චිතේත  විපලේලාස.  එතවකාට අර විපරීත 
සංඥාවෙනේ පටනේගනේන එක විපරීත සතිමු් පැතමු් කරා යනො. ඒ 
සතිමු් පැතමු් හරියට පැලපදියම් ෙුනාට පසේවස, ඒක දෘෂේටියකේ 
වෙනො. ආවයතේ වහාලේලනේන බැරි දෘෂේටියකේ වෙනො. ඒක තමයි දිටඨි 
විපලේලාස කයිනේවන. 

එතවකාට වම් විපලේලාස ධමම තනුේ ආකාරයකිනේ වලෝකයා 
වෙත බලපාන බෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළා. සඤඤා 
විපලේලාස, චිතේත විපලේලාස, දිට්ඨි විපලේලාස. අර හතර පිළබිඳෙතේ 
එවහමය.ි අනිවචච නිචචසඤඤී - අනතිය වදේ නතිය හැටියට සැලකීම 
වහෝ වව්ො දුකේ සහති වදේ සැප හැටියට සැලකමී වහෝ වව්ො, අනාතේම 
වදේ ආතේම හැටියට සැලකමී වහෝ වව්ො, අසභු වදේ සභු හැටියට 
සැලකමී වහෝ වව්ො, ඒො සඤඤා මට්ටමිනේ ඇතවිෙලා, ඒො තුළ 
විචිතර විසතිරුැ සතිමු් පැතමු් හැටියට තහෙරුැ වෙලා, අනේතිමට 
දෘෂේටියකේ හැටියට ඇත ි වෙනො. ඔනේන ඔය විපරීත තතේත්වය තුළයි 
වලෝකයා සිටිනේවනේ. 

නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඔය ටික වලෝකයාට මතුකර 
දුනේවනේ වමාකද? අනේන ආරම්භයකේ කරනේන. හරි දැකේම ඇත ිකරගනේන 
අර අවයෝනවිසෝමනසකිාර තතේත්වවයනේ, වයෝනවිසෝමනසිකාර 
තතේත්වයට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අපෙ පතේකර තවියනො ඒ 
ධමමාෙවබෝධය තළු. අනේන එතන ඉඳලා අපටය ි අයති ි ෙැවඩ්. එතන 
ඉඳලා යන ගමනයි විදසශනාෙ. සමථම භාෙනාවෙනේ යම්කසි ි සමාධි 
මට්ටමකේ ඇත ි කරවගන, සතසිමපජඤඤය ෙඩාතේ දියණුය ු අනේදමිනේ 
කරියාතේමක කරනේන පුළුෙනේ ශකේතයිකේ ඇත ිකරවගන, කරමකරමවයනේ - 
ඒක අමතු ු වදයකේ වනාවෙය.ි වම් පංචඋපාානන සේකන්ධය තළුම අපට 
වපවනනො - අනේන අර බදුේධ ෙචනය නැෙතතේ අපට මතකුර ගනේන 
වෙනො ‘ඉමසමිං වයෙ බයාමමවතත කවලබවර සසඤඤමිහි 
සමනවක වලාකං ච පඤඤවපමි, වලාකසමුදයං ච වලාක නවිරාධං ච 
වලාක නවිරාධගාමිනී පටිපදං ච’ ඒ වශරෂේඨ බදුේධ ෙචනය. ඒක තමයි 
අපට සමාවලෝචන ෙශවයනේ හතිවුොතේ ගනේන තවියනේවන. එතනදී 
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බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් පරකාශ කරනේවනේ වමාකකේද? ‘මහවණයනි, 
මම කයිනො ‘ඉමසමිං වයෙ බයාමමවතත කවලබවර සසඤඤිමහි 
සමනවක’ වම් බඹයකේ පමණය ෙූ කවලේබරවයේ කයිනේවනේ මෘත 
කවලේබරය, මළකඳ. නමතුේ වමතන කවලේබරය කයින ෙචනය වයදිලා 
තවියනේවනේ ‘සසඤඤමිහ ි සමනවක’ සංඥාෙතේ මනසතේ ඇති වම් 
කවලේබරය තළු. මෘත කවලේබරය කයිනේන බැහැ එතන සංඥාෙතේ 
මනසතේ තිවයන නසිා. නමුතේ කවලේබරය කයිා වයාදලා තිවයනේවනේ 
අපට හතිනේනය.ි වම් සංඥාෙතේ මනසතේ නැතේනම් වම්ක මළකඳකේ 
ොවගේ තමයි. ගහකේ වකාලකේ ෙවගේ වදයකේ තමය.ි නමතුේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කයිනො සඤඤාෙතේ මනසතේ ඇති වම් බඹයකේ පමණය ශරීර 
කඩූෙු තළුම මම වපනේො වදනො වලෝකයතේ, වලෝකය හටගැනේමතේ, 
වලෝක නවිරෝධයතේ, වලෝකනවිරාධගාමිනී මාගයයතේ. 

වම් කයිාපු සඤඤා, මනස යන ෙචන වදකතේ වමවතකේ අපි 
කළ විගරහය තළුිනේ තෙ අසථමෙතේ කරනේන පුළුෙනේ. ඇය ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ සඤඤාෙකතුේ, මනසකතුේ එකතු කවළේ වමවතනේට? ඒො අපට 
උපකාරී වෙනො. විපරීත සඤඤා හැටියට, විපලේලාස ධමම හැටියට, 
සඤඤාෙ ගැන අපි එක පැතේතකනිේ වානසේ කවි්ොට වමාකද, ඒකමයි අපි 
උපවයෝග ී කරගනේවනේ විදසශනාෙට. නචි්ච සඤඤා වහාඳ නැහැ, ඒ 
වෙනෙුට අනචි්ච සඤඤා. දැනේ වම් පිනේෙතනුේ දනේනො ගිරිමානන්ද 
ොවගේ සතූර කයිෙපු වම් පිනේෙතුනේ දනේනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ආසය ශරාෙකයනිේ දියණුය ු කළ යතුු සඤඤා වපළකුතේ හඳුනේො දීලා 
තවියනෙ. අනචි්ච සඤඤා, අසුභ සඤඤා, අනතත සඤඤා, ආදීනෙ 
සඤඤා, පහාන සඤඤා, විරාග සඤඤා, නවිරෝධ සඤඤා - ඒ ඔකේවකෝම 
සඤඤා තමයි. අනේන දියණුය ුකරගත යතු ුසඤඤා. එතවකාට වලෝකවයේ 
තවියන, සසර ෙඩන සඤඤා වෙනෙුට, විපරීත සඤඤා වෙනෙුට, 
අවිපරීත සඤඤා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමය අනෙු පුරැදු කරනො. 
ඒක තමය ිමාසගය. 

දැනේ වමතන කවි්ො බඹයකේ පමණය ශරීරය තුළ 
චතරුායයසතයයම තවියනො. එතන වලෝකය කවි්වව් වම් දුක පිළබිඳ 
කතානේදරයමයි. දුකතේ, දුක හටගැනමීතේ, දුක්ඛ නවිරෝධයතේ, දුක්ඛ 
නවිරෝධගාමී මාසගයතේ ගැන කවි්ො ොවග තමය ි වලෝකයතේ, වලෝක 
සමදුයතේ කවි්වෙ. ඇතැම් විට වලෝකයම දුකකේ හැටියට අදහසේ කළා. 
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‘දුවකඛ රලාරකා ිතිටඨිරතා, දුක්ඛං රලාරක ිතිටඨිතං’ වලෝකයතේ 
දුකතේ එකකේ හැටියට, පියනේපතේ වදකකේ හැටියට සඳහනේ කරලා 
තවියනො. වම් වලෝකය ගැන කයිප ු කතනේදවසමය ි දුක පිළබිඳෙතේ 
කයිනේවනේ. බදුේධ ෙචනය අනෙු බඹයකේ පමණය ශරීරය තුළ දුකතේ 
තවියනො, දුක්ඛ සමදුයතේ තවියනො, දුක්ඛ නවිරෝධයතේ තවියනො, දුක්ඛ 
නවිරෝධගාමී මාසගයතේ තවියනො. මාසගය කවි්ොම අපි වම් දැනේ කතා 
කරන විදසශනා මාසගය. ඒ මාසගයට අයතිිය ි වම් සඤඤා කතාෙතේ, 
අනචි්ච, අසභු, ආදීනෙ ආදී සඤඤා මිරිඟුෙකේ පමණයයි. නමුතේ ඒ 
මිරිඟුවෙනේ මිදීමට යම්කසිි සඤඤා මට්ටමකේ, ධමමානකුලූ සඤඤා 
මට්ටමකේ තළුනිේ තමය ිඅපි අෙවබෝධය කරා යනේවන. 

ඊළඟට මනස ගැන කයිනො. මනසකිාරය. 
අවයෝනිවසෝමනසකිාරය. වමච්චර කලේ සංසාරවයේ අපි අරවගන ඇවිතේ 
තවියනේවනේ මාරයා අවයෝනවිසෝමනසකිාරය තළුනිේ. ෙැරදි වමවනහි 
කරිීම තළුනිේ. අර ඒදණයේඩ උඩ ඉනේන බලේලාවගේ වමවනහි කිරීමයි, 
වමවතකේ කාලයකේ අපි සංසාවර අරවගන ඇවිතේ තවියනේවන. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කර දීලා තවියනො හරියාකාර 
පරතයවව්ක්ෂා කරිීම තළුනිේ වම් යථමා තතේත්වය අෙවබෝධ කරගැනීමට 
උපකාර ෙන වයෝනිවසෝමනසකිාරය අෙදි ෙන බෙ. 
අවයෝනිවසෝමනසකිාරය කයිනේවනේ යමකේ හටගතේ තැන අමතක කරලා 
මෙුා මිරිඟුෙ කරා දුෙනේනා ොවගේ දිවිලේලය.ි වයෝනවිසෝමනසිකාරය 
කයිනේවනේ යමකේ හටගනේන තැනට එලේල කරලා ඒ පැතේතට හැරිලා 
එන එකය.ි ආපහු වගදර එනේන ොවග ගමනකේ ඒක. එතවකාට අර 
මෙුා මිරිඟුෙ ඔසේවසේ දුෙලා දුෙලා හත ි ෙැටිලා මැවරනො මිසකේ 
කොනෙතේ එතනට පැමිවණයනේවනේ නැතෙිා ොවගේ, වලෝකයා දීඝය කාලයකේ 
සංසාරවයේ දුවකේ වකළෙර වසායමිනේ දුෙනො. නමතුේ දුකමයි 
හමෙුනේවනේ. අනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළා 
වයෝනවිසෝමනසකිාරය - වම්ො හටගනේන තැනට එනේන. වව්දනාෙ - 
එය පටනේගනේවනේ සේපසශවයනේ. අනේන ඒ ධසම හඳුනාගනේන, නාමරෑප 
ධමම. අනේන එතන වයෝනවිසෝ පටනේගනේන තැන. විඤඤාණයය නිසා 
නාමරෑප ධමම පෙතනිො. නාමරෑප ධමම නසිා විඤඤාණයය පෙතනිො. 
ඔවතනේටයි අපි එනේවන අනේතමිට. යම් අෙසේථමාෙක විඤඤාණයය 
වතේරැම් ගතේතා නම්, නාමරෑප වතේරැම් ගතේතා වෙනො. යම් 
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ආකාරයකිනේ නාමරෑප වතේරැම් ගතේතා නම්, විඤඤාණයය වතේරැම් 
ගතේතා වෙනො. එතනම සංසාර විමුකේතයිය.ි ඕක බදුේධ ෙචනයය.ි 

වම් ෙටිනා වපෝය දෙවස ෙටිනා සලීයකේ සමාදනේ වෙලා, වම් 
අෙසේථමාවව් ධමමශරෙණයය කරිීවමනේ තම තමනේවගේ භාෙනාෙට ආධාර 
වෙන අනේදමිනේ, විදසශනාෙට උපකාර වෙන විවශෂවයනේම 
වව්දනානපුසේසනාෙට අානළ ධමම වකාට්ඨාස එකත ු කරගනේන ඇතැයි 
කයිලා හතිනො. 

වමවතකේ වම් ධමමශරෙණයානිසංසය ෙවගේම තමනේවගේ බණය 
භාෙනාෙට අානළ ෙන අනේදවම් වම් චිනේතනය තළුනිේ නිෙනට 
ළංවෙනේන උපකාර උනා නම් ඒ කසුල ශකේතයිතේ පිහටි කරවගන 
හැකතිාකේ ඉකේමනිනේ වම් ජීවිතය තළුදීම, වසෝොනේ, සකානගාමී, 
අනාගාමී, අසහතේ කයින මාගය ඵල ෙලට පැමිණීවමනේ, වම් ජාත ිජරා 
ෙයාධි මරණය ආදි සංසාර දුකනිේ අතේමිදී ලැබිය යතුු අමාමහ නිෙන 
ලැබීවමනේ සැනසීමට වම් කසුල ශකේතයි වහේතෙුාසනා වව්ො කියා 
කලේපනා කරනේන.  

එවසේම අවීචිවයේ සටි අකනටිාෙ දකේො ඇති යම්තාකේ සතේත්ව 
වකවනකේ වම් ධමම වදේශනාවෙනේ හා ධමම ශරෙණයවයනේ ලැබුණයු 
කසුලයනේ අනවුමෝදනේ වීමට කැමත ිනම් ඒ අනවුමෝදනේ වීම තුළිනේ තම 
තමනේ පරාසථමනා කරන වබෝධියකිනේ අමාමහ නෙිනට පතේවී සැනසීමට 
වහේත ුොසනා වව්ො කයිා පරාසථමනා කර ගනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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59 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 172) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

ඛීණයං පරුාණයං නෙං නත්ථිර සමභෙං 
විරතත චිතතා ආයතවික භෙසමිං 
වත ඛීණයබීජා අවිරෑළහිචඡ්න්දා 
නබිබනත ිධීරා යථමා’යං පදීවපා 
ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං 
එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු 
 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

වතරැෙනේ සරණය යාම මහානභුාෙ සම්පනේන රතේනතරයක පිහිට 
වසවීමකේ. බදුේධ ධමම සංඝ යන ඒ තරිවිධ රතේනවයේ අපරිමිත ගුණය 
මහමිය සතයකරියාෙකට පදනම් කර ගැනමීට තරම් පරබලය.ි ඒ බෙ වම් 
පිනේෙතනුේ නතිර භාවිතා කරන රතන සූතරවයනේ වහාඳට පැහැදිලි 
වෙනො. සැදැහැෙතේ වබෞදේධයනිේ වබාවහෝවිට උප්රෙ අෙසේථමාෙල 
ආරක්ෂක මනේතරයකේ පිහටිකේ හැටියට සජඣායනා කරන රතන සූතරවයේ 
අග හරිවයේ එන ගාථමාෙකේ තමයි අපි අද මාතෘකාෙ හැටියට ඉදිරිපතේ 
කවළේ. වම් රතන සතූරවයේ නාිනන කථමාෙ හැටියට අටෙුාෙල දැකේවෙනේවනේ 
විසාලා මහ නෙුර ඇතෙිුණය දුසභකි්ෂ භය, අමනුෂය භය, වරෝග භය 
කයින තරිවිධ භයකේ දුරැ කරලා වසත ශානේතයි සලසනේන තවිලෝගුරැ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් සතූරය වදේශනා කළ බෙය.ි විසාලා මහ 
නෙුර, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පහළෙන කාලවයේදී ඒ දඹදිෙ තිබුණයු 
ඉතාමතේම සමෘදේධිමතේ රාජයයකේ. වබාවහාම ධාසමිකෙ, ඉතාමතේම 
කරමානකුලූෙ සමහූාණයේඩ ු කරමයකට පැෙැතේ ෙුණය ු රාජයයකේ හැටියට 
වපාතපවතේ සඳහනේ වෙනො. නමතුේ යම් කසිි අෙසේථමාෙක නයිං සායකේ 
ඇතවිෙලා දුසභකි්ෂයකේ ඇතෙිුණයා.  

 පළමවුෙනේ දුග ී දිළඳිු මනෂුයයනිේ මැවරනේන පටනේ ගතේතා. 
නගර ොසනීේ ඒ මළ සරිැරැ නගරවයනේ පිටට දැම්මා. ඒො කණුය ුවෙලා 
අනේතමිට ඒක නසිා අමනෂුයයනිේ කරම කරමවයනේ ඇවිලේලා නගරයට 
ඇතළුු ෙුණයා. තෙ තෙතේ මිනිසනුේ මැවරනේන පටනේ ගතේතා. ඒ එකේකම 
එතන සඳහනේ වෙනො අහෙිාතක වරෝගය කයිලා. දැනේ වම් කාලවයේ 
හැටියට නම් - මහාමාරිය වරෝගය කයින ෙසංගතයකුතේ ඇත ි ෙුණයා. 
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ඔය විදියට දුසභකි්ෂ භය, අමනුෂය භය, වරෝග භය කයින තරිවිධ භයකේ 
ඇතෙිුණය අෙසේථමාවව් ඒ විසාලා මහනෙුර ෙැසයිනේ ඇවිතේ රජෙරැනේට 
පැමිණිල ි කළා. එතවකාට ඒ පිරිස සන්ථමාගාරවයේ රැසේවීම් ශාලාවව් 
රැසේවෙලා කළ යුතේත ගැන සාකච්ඡ්ා කරන අතවස මහා ඍදේධිමතේ, 
මහානභුාෙ සම්පනේන තවිලෝගුරැ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකවනකේ 
පහළවෙලා තවිබනො - තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ. උනේෙහනේවසේට අපට 
පිහටි වෙනේන පුළුෙනේ කයින ඒ නගිමනයට ඇවිලේලා ලිචඡ්වි 
රජෙරැනේවගනේ වදවදවනකේ පඬරුැතේ සහිතෙ රජගහ නෙුර බිම්බිසාර 
රජු වෙත යැව්ො. වමාකද ඒ අෙසේථමාවව් වව්ළුෙනාරාමවයේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ෙැඩ සටිිවයේ. එතවකාට එතන කියවෙන හැටියට රජතුමා 
වම් ගැන උවපේක්ෂා වෙලා, තමනේම ඒක දැනගනේන කයිල කවි්ෙ නිසා 
ඒ පිරිස ගහිලිේලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ආයාචනයකේ කළා. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මහා කරැණයාවෙනේ වම්ක පිළඅිරවගන, වපාත 
පවතේ ඒ ආකාරයට මහා විසේතරයකේ සඳහනේ වෙනො. ඒො කියනේන 
ගවියාතේ අපට ෙඩා ෙැදගතේ වදේෙලේ කයිනේන බැරි වෙනො. වකාවහාම 
නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විසාලා මහනෙුරට ෙැඩම කළා. විසාලා 
මහනෙුර සමීාෙ හරියට එනවකාටම මහා වම්ඝ ගසජනාෙකේ ෙැහැලා 
ඒ මිනී කණුයප ආදිය ගඟට ගසාගන ගයිා කයිලා තයිනො. ඊළඟට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ නගර වානරටවුව් ඉඳවගන රතන සතූරය වදේශනා 
කරලා, ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට කවි්ො “වම් සතූරවයනේ පිරිතේ 
කරමිනේ නගරවයේ පරාකාර තුළ හැසවිරනේන ලිචඡ්වී කමුාරයනේ එකේක” 
කයිලා. ඒක අනෙු ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ වම්  සූතරය පිරිතකේ 
හැටියට සජඣායනා කරමිනේ ෙැඩම කරලා අර කයිාපු තරිවිධ භය 
දුරැකල බෙ කයිනො. ඕක තමයි වකටිවයනේ කවි්වොතේ රතන සූතරවයේ 
නාිනන කථමාෙ. 

 දැනේ වම් රතන සූතරය වම් පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ පරිතරාණයයකේ, 
පිරිතකේ හැටියට භාවිතා කරනො. රතන සතූරවයේ - අපි විගරහ 
කරනවකාට වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ වෙයි - බදුේධ ධමම සංඝ යන 
තරිවිධ රතේනවයේ ගැඹරුැ ගණුය පිළබිඳෙ සතයකරියා සේෙරෑපී ගාථමා 
මාලාෙකේ ඇතුළතේ වෙනේවනේ. එතවකාට සතයකරියාෙකේ නම් සතයය 
වමාකකේද කයිල දැනගනේන සිදේධ වෙනො. අසථමය සතයය හරියට 
වතේරැම් ගනේවනේ නැතෙි කරන සතයකරියාෙ ඒ තරම්ම ආනිසංස 
සම්පනේන නැහැ. ඒක නසිා අපි වම් ඉදිරියට කරනේන බලාවපාවරාතේතු 
ෙන විෙරණයවයේදී ශබ්ද රසයට ෙඩා අසථම රසය ගැන සැලකිලිමතේ 
වෙනේන බලාවපාවරාතේත ු වෙනො. වම් පිනේෙතනුේ වබාවහෝ විට 
පරිෙසතන ආදිවයනේ වම්ො දැනවගනතේ ඇති. ඒ නමතුේ හැකතිාකේ දුරට 
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හැම වකනකටුම වතේරැම් යන ආකාරයට අපි පළමුවෙනේම මාතෘකාෙට 
කරන ලද ගාථමාෙට එනේන කලනිේ රතන සතූරවයේ පිළවිෙලනිේ ගාථමා ෙල 
අසථමය කාල වව්ලා හැටියට විගරහ කරනේන බලම.ු  

 පළමවුෙනි ගාථමාෙ වම් පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ දනේනො  

 ‘යානධී භතූාන ිසමාගතානි 
 භමුමාන ිො යානෙි අනතලිවකඛ 
 සවබබෙ භතූා සමුනා භෙනතු 
 අවථමාප ිසකකචච සණුයනත ුභාසතිං’ 

 එතනදී භතූයනිේ පිළබිඳ ආරාධනාෙකේ කයිවෙනේවනේ ‘යානීධ 
භතූාන ි සමාගතාන ි භමුමානි ො යානි ෙ අනතලිවකඛ’ යම් භූමාටු 
නැතේනම් වපාළෙ ආශරිත වහෝ අහවසේ ොසය කරන වහෝ භූතයිනේ 
වමතන රැසේවෙලා ඉනේනො නම් ‘සවබබෙ භතූා සමුනා භෙනතු’ ඒ 
සයිලු භතූවයෝ වසාම්නසේ වෙතේො ‘අවථමාප ිසකකචච සණුයනත ුභාසිතං’ 
වම් කයින ෙචනයට වම් භාෂිතයට වහාඳට සෙනේ වදතේො. 

 තසමා හ ිභතූා නසිාවමථම සවබබ 
 වමතතං කවරාථම මානසුයිා පජාය 
 දිො ච රවතතා ච හරනත ිවය බලංි 
 තසමා හ ිවන රකඛථම අපපමතතා 

 ‘තසමාහ ිභතූා’ එම නසිා ‘නිසාවමථම සවබබ’ හැමවදනාම කනේ 
වදනේන ‘වමතතං කවරාථම මානුසයිා පජාය’ මනුෂය පරජාෙ වකවරහි 
වමතරී කරනේන. ‘දිො ච රවතතා ච හරනති වය බලංි තසමා හි වන 
රකඛථම අපපමතතා’ රෑ ානෙලේ වදවකේ බිලපිූජා වගනියනො නම් යම් 
මනුෂයයනිේ, ඔෙනුේෙ එම නසිා අපරමාදීෙ ආරක්ෂා කරනේන. අනේන එතන 
ඉඳලය ිනයිම සතයකරියාෙ ආරම්භ ෙනේවනේ. 

 යං කිඤචි විතතං ඉධ ො හරුං ො 
 සවගගස ුො යං රතනං පණීතං 
 න වනා සමං අත්ථිර තථමාගවතන 
 ඉදමපි බුවදධ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු   
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 ‘යං කිඤචි විතතං ඉධ ො හරුං ො සවගගස ුො යං රතනං 
පණීතං’. වම් වලෝකවයේ වහෝ අනකිේ වලෝකෙල වහෝ දිෙය වලෝක ෙල 
වහෝ යම් ෙසේතෙුකේ යම් උතමු් රතේනයකේ වෙයදි, ‘න වනා සමං අත්ථිර 
තථමාගවතන’ ඒ කසිමි රතේනයකේ තථමාගත රතේනය හා තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේ හා සම නැත. ‘ඉදමපි බුවදධ රතනං පණීතං’ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පිළිබඳ රතේන සේෙභාෙය වමයයි. ‘එවතන සවචචන සෙුත්ථිර 
වහාත’ු ඒ සතය බලවයනේ යහපතකේම වව්ො. ඒ බදුු ගණුය අළලා කළ 
සතයකරියාෙය.ි 

 ඛයං විරාගං අමතං පණීතං 
 යදජඣගා සකයමනු ීසමාහවිතා 
 න වතන ධවමමන සමත්ථිර කිඤචි 
 ඉදමප ිධවමම රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු 

 ‘ඛයං විරාගං අමතං පණීතං’ වම් ඔකේවකාම නෙිනට වයවදන 
නම් - තණයේහකේඛවයා කයිල කයිනෙ නෙිනට ‘තණයහකඛවයා විරාවගා 
නවිරාවධා නිබබානං’ කයිනෙ. ඒක වම් පිනේෙතනුේ අහල ඇත.ි ඛයං - 
ඒ තෘෂේණයාෙ ක්ෂය කරිීවම් සේෙරෑප ඇත,ි ‘විරාගං’ විරාග කයින එක 
නෙිනටම නමකේ, ‘අමතං පණීතං’ උතමු් ෙූ අමෘත තතේතෙය ‘යදජඣගා 
සකයමනු ීසමාහවිතා’ ශාකය මුනනීේ්රයනේ ෙහනේවසේ. ඒ යම් අර කියාපු 
තණයේහා කෂය කරිීමකේ, විරාගයකේ, උතමු් අමෘත තතේතෙයකේ සමාධිමතේෙ 
ලබා ගතේ වසේකේද, ‘න වතන ධවමමන සමත්ථිර කිඤචි’ ඒ උතුම් 
නසිොණය ධමමය හා සමාන කසිෙිකේ නැත. ‘ඉදමපි ධවමම රතනං 
පණීතං’ වමයද ධමමවයේ රතේන සේෙභාෙයක.ි ‘එවතන සවචචන සෙුත්ථිර 
වහාත’ු. වම් සතයවයනේ යහපතකේම වව්ො! 

 ‘යං බුදධවසවටඨා පරිෙණයණයය ීසචුිං’ 
 සමාධිමානනතරිකඤඤමාහු 
 සමාධිනා වතන සවමා න විජජති 
 ඉදමපි ධවමම රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’. 

 ‘යං බුදධවසවටඨා පරිෙණයණයය ී සචුිං සමාධිමානනතරික-
ඤඤමාහු’ බදුධ වශරේෂේඨයනේ ෙහනේවසේ යම් සමාධියකේ නරිනේතරවයනේම 
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ෙණයයනා කළ වසේකේද, යම් සමාධියකේ නෙුණයැතේවතෝ ආනනතරික යයි 
කයිතේද ‘සමාධිනා වතන සවමා න විජජත’ි ඒ සමාධිය හා සමාන 
සමාධියකේ නැත. ‘ඉදමපි ධවමම රතනං පණීතං එවතන සවචචන 
සෙුත්ථිර වහාතු’. වමයද ධමමවයේ උතමු් ෙූ රතේන සේෙභාෙයකි. ඒ 
සතයවයනේ යහපතකේම වව්ො! 

 දැනේ වමතන කයින කාරණයය ටිකකේ විසේතර කරනේන වෙනො. 
වමතන වම් කියනේවනේ මාගය සමාධිය ගැන. ‘යං බුදධ වසවටඨා 
පරිෙණයණයය ී සචුිං’ යම් පිරිසදිු ෙූ සමාධියකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
නරිනේතරවයනේ ෙණයයනා කළ වසේකේද, බදුේධාදී රහතනේ ෙහනේවසේලා එය 
හඳුනේෙනේවනේ ආනනතරික සමාධිය කයිලා. ‘ආනනතරිකං යං ආහු’ එය 
ආනනතරික නමිනේ හැඳිනේවෙනො. ඒ සමාධියට කසිමි සමාධියකේ සම 
වෙනේවනේ නැහැ කයිල පරකාශ කරල තයිනො. ඒ කියනේවනේ 
වලෝවකෝතේතර ෙශවයනේ. වලෝවකෝතේතර මාගය සමාධිය පිළබිඳෙ සඳහනේ 
වෙනේවනේ ආයය අෂටාංගකි මාගයවයේ - වම් පිනේෙතනුේ දනේනො - වම් 
මාගය අංග අටම එක සිතක ඉතාම පරබල අනේදමිනේ පහළ ෙන 
අෙසේථමාෙකේ තමය ි ඒ වලෝවකෝතේතර මාගයය. ඒ මාගයයට අනතුරැෙම 
ඵලයට ෙැවටනො. ඒකය ි ඒකට ආනනතරික සමාධිය කයිලා 
කයිනේවනේ. ඒ මාගයය හා සමගම ඊට අනතරුැෙම ඵලයට ෙැවටනො. ඒ 
සමාධිය වලෞකකි වෙනතේ කසිමි සමාධියකට සමෙනේවනේ නැහැ. ඒකයි 
වමතන අදහස ‘සමාධිනා වතන සවමා න විජජත’ි වම් මාගය 
සමාධියයි. ධමමවයේ මාගය පැතේතයි වම් පරකාශ කරනේවනේ. 

 ‘වය පුගගලා අටඨ සතං පසත්ථා 
 චතතාරි එතාන ියගුාන ිවහානති 
 වත දකඛිවණයයයා සගුතසස සාෙකා 
 එවතස ුදිනනාන ිමහපඵලානි 
 ඉදමප ිසංවඝ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ‘වය පුගගලා අටඨ සතං පසත්ථා’ යම් පුදේගලයනිේ අටවදවනකේ 
සතේපුරැෂයිනේ විසිනේ පරශංසා කරල ලදද ‘චතතාරි එතානි යුගානි 

වහානති’ ඒ අටවදනා යුග හතරකේ බෙට පතේවෙනො. වමතන යුගල 
හතරකේ තවිබනො. ‘වත දකඛිවණයයයා සුගතසස සාෙකා’ සගුතයනේ 
ෙහනේවසේවගේ දක්ෂිණයාහය ෙූ පුද පඬරුැ ලැබීමට සදුුසු ෙූ ශරාෙකවයෝ 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

86 

වෙතේද, ‘එවතස ු දිනනානි’ වම් සංඝයා ෙහනේවසේලා වකවරහ ි වදන 
ලදේද - වදන ලද ානනය ‘මහපඵලානි’ මහතේ ඵල වෙනො. ‘ඉදමපි සංවඝ 
රතනං පණීතං’ වමයද සංඝයා ෙහනේවසේලා පිළබිඳ උතුම් ෙූ රතේන 
සේෙභාෙයක.ි ‘එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’. වම් සතයවයනේ 
යහපතකේම වව්ො. 

 ‘වය සපුපයතුතා මනසා දවළහන 
 නකිකාමිවනා වගාතම සාසනමහි 
 වත පතතපිතතා අමතං විගයහ 
 ලදධා මුධා නිබබතුංි භුඤජමානා 
 ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ‘වය සුපපයුතතා මනසා දවළහන නිකකාමිවනා වගාතම 
සාසනමහි’ - ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලා පිළබිඳෙය ි කයිනේවනේ යම් 
වකවනකේ වගෞතම ශාසනවයහ ි ‘මනසා දවළහන’ දැඩි මනසකනිේ දැඩි 
අධිෂේඨානයකිනේ ‘නකිකාමිවනා’ කාය ජීවිත නරිවපේක්ෂකෙ ‘සපුපයුතතා’ 
වීයය කරිීම් ෙශවයනේ මැනවිනේ වයවදදේද ‘වත පතතපිතතා අමතං 
විගයහ’ ඔෙහු ුඅරහතේ ඵලය නමැත ිඒ පරාපේතියට, ඒ තැනට පැමිණිලා 
‘අමතං’ විගයහ අමෘත නමිනේ හැඳිනේවෙන ඒ නෙිනට බැහැවගන 
‘ලදධා මධුා නිබබතුංි භුඤජමානා’ මධුා කියනේවනේ වියදමකේ නැතිෙ 
වනාමිලවයේම ලැබගතේ ඒ නවිීම භකුේති විඳිනේනාහයු. ‘ඉදමපි සංවඝ 
රතනං පණීතං එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ වමයද සංඝයා 
ෙහනේවසේලා පිළබිඳ ෙූ උතමු් රතේන සේෙභාෙයක.ි වම් සතයවයනේ 
යහපතකේම වව්ො! 

 වමතන පරකාශ කරනේවනේ දැඩි වීසයවයනේ වම් ශාසනවයේ 
වයවදන අය ‘වය සුපපයතුතා මනසා දවළහන - නකිකාමිවනා වගාතම 
සාසනමහි වත පතතපිතතා’ - ඔෙනුේ ඒ අසහතේ තතේතෙයට පැමිණිලා 
ලදේධා මුධා නබි්බතුංි ඔෙනුේ ලබනේවනේ නවිීමකේ. ඒ නිවීම කිසිම 
වියදමකේ නැතෙි ලැබණුය ුඑකකේ. දැනේ වලෝකවයේ අවනකතුේ තෘෂේණයා ආදී 
ආශාෙනේ - ඒ දැවීම් - යම් යම් වදේෙලේ ලබා ගැනමීට තිවබන ඒ දැවීම් 
ඒො නවිෙනේවනේ කයීකේ හරි වියදම් කරලා ඒො ලබාගතේතහම. නමුතේ 
රේ කයින නවිීම ලැරබනර්න් හැම රෙයකම් අත හැරීරමන්. ඉරේම 
ලැරබන නවිීමක් ‘මධුා’ කයිනේවනේ ඒකයි. වනාමිවලේම ලැවබන නිවීම 
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ලබාවගන ඒක පරිවභෝග කරනො අරහතේ ඵල සමාපතේතවියනේ. එයතේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලා පිළබිඳ ගණුයයකේ හැටියට දකේෙනේවනේ.  

 ‘යිරන්දඛීවලා පඨවිං සවිතා සයිා 
 චතුබභ ිොවතහ ිඅසමපකමපිවයා 
 තථමූපමං සපපුරිසං ොනමි 
 වයා අරිය සචචානි අවෙචච පසසත ි
 ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ‘යිරන්දඛීවලා පඨවිං සවිතා සයිා - චතුබභ ි ොවතහි 
අසමපකමපිවයා’ යම්වසේ, ඉන්්රඛීල කයිනේවනේ අතීතවයේ නගර වානරටු 
ෙල සටිෙුන ලද දැඩි කණයෙුකේ, ටැඹකේ. යථමා ඉන්දඛීවලා - යිරන්දඛීවලා 
පඨවිං සවිතා සයිා - වපාළවව් වහාඳට බහනි හැටියට සිටෙප ුටැඹකේ 
‘චතුබභි ොවතහ ිඅසමපකමපිවයා’ සතර දිසාවෙනේ එන කණුයාටු ෙලිනේ 
කම්පාවෙනේවනේ නැහැ ‘තථමූපමං සපපුරිසං ොනමි වයා අරිය සචචානි 
අවෙචච පසසත’ි ඒ සතේ පුරැෂයා-වසෝොනේ ආසය පුදේගලයා, 
අෙවබෝධවයනේ පරඥාවෙනේ ආසය සතයයනේ අෙවබෝධ කර ගනීද, ඒ 
පුදේගලයා අනේන අර ඉනේ්රඛීලයට සමවකාට කයිමි. ‘තථමූපමං සපපුරිසං 
ොනමි, වයා අරිය සචචාන ි අවෙචච පසසත.ි ඉදමපි සංවඝ රතනං 
පණීතං එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ වමයද සංඝයා ෙහනේවසේලා 
පිළබිඳ උතමු් රතේන සේෙභාෙයය.ි වම් සතයවයනේ යහපතකේම වව්ො! 

 ‘වය අරිසසචචාන ිවිභාෙයනති 
 ගමභරීපවඤඤන සවුදසතිානි 
 කඤිචාපි වත වහානත ිභුසපපමතතා 
 න වත භෙං අටඨමං ආදියනති 
 ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ‘වය අරියසචචාන ි විභාෙයනත ි ගමභරීපවඤඤන සවුදසතිානි’ 
ගමභරී පරාඥ ෙූ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විසනිේ මනාවකාට වදේශනා කරන 
ලද ආසය සතයයනේ යම් වකවනකේ අෙවබෝධ කර ගනිතේද, කිඤචාපි 
වත වහානත ි භසුපපමතතා - ඉදිනේ ඔෙහු ු වබාවහෝවසේ පරමාද ෙූොහු 
නමතුේ ‘න වත භෙං අටඨමං ආදියනති’ අටෙන භෙයකේ ඔෙනුේ ගනේවනේ 
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නැහැ. ‘ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’. 
වමයද සංඝයා පිළබිඳ උතමු් ෙූ රතේන සේෙභාෙයක.ි ඒ සතයවයනේ 
යහපතකේම වව්ො. වම් කවි්වෙ වසෝොනේ පුදේගලයා පිළබිඳෙය.ි ඒ ආසය 
සතයයනේ - චතරුාසය සතයයනේ පළමවුෙනි ෙරට අෙවබෝධ කර ගතේතු 
එවහම නැතේනම් ඒ නෙින ඈතනිේම දුටෙු, ඒ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
විසනිේ වදේශනා කරන ලද චතරුායය සතයය පරතයක්ෂවයනේ අෙවබෝධ 
කර ගතේත ුඅය, ‘කඤිචාපි වත වහානත ිභසුපපමතතා’.  

 වමතන විගරහ කළ යතු ුයමකේ තයිනො. ඉදිනේ ඔෙුහු වබාවහෝ 
වසයනිේ පරමාදයට ෙැටවුණයේ වී නමතුේ අටවෙන ිභෙයකේ ගනේවනේ නැහැ. 
වසෝොනේ පුදේගලයා පිළබිඳෙ තවිබනො විගරහයකේ. ඇතැම් වකවනකේ 
වසෝොනේ වෙලා ඒ භෙය තළු ඊට ඈතට යනේවනේ නැහැ. වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො වනේ විශාඛා ආදී ඒ අයට කයිනේවනේ ‘පමාද වසේඛ’ කයිලා. ඒ 
අය වසෝොනේ ෙුණයා ඊට එහා සකානගාමී ආදී තතේතේෙ ෙලට යනේවන 
නැහැ.  

 එබඳු අය මිය පරවලාෙ ගයිාට පසේවසේ පනේත ි තුනකට 
ෙැවටනො. අපි එවහම කයිම.ු පනේත ිතුනකට ෙැවටනො. ඒ වසෝොනේ 
පුදේගලයාවගේ වකළෙර තිවයනේවනේ අනේතමිට ෙැඩිම උවනාතේ හතේ 
ෙරය.ි ඒකය ිවමතන කයිල තිවයනේවනේ. නැෙතතේ අටවෙනි භෙයකට 
යනේවන නැහැ. ඒ කයිනේවනේ පමාද වසේඛ වකවනකේ, වම් ජීවිතවයේදී 
ඉහළ මාගයඵල ෙලට ගිවයේ නැහැ. මිය ගියාට පසේවසේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො, ගණය තුනකට අයතිි වෙනො ‘එකීජී, 
රකාලංරකාරලා, සතතක්ඛතතුි රම’ කයිලා. එකබීජී කයිලා කයිනේවනේ 
ඇතැම් වසෝොනේ වකවනකේ නැෙත එක භෙයය ි ගනේවනේ. හඟුකේ ඔය 
සදේධා ආදී ඉනේ්රියයනේ දියණුය ු කළ අය වෙනේන ඇති එකබීජී. 
වකාලංවකාවලා කයින වසෝතාපනේන පුදේගලයා කලු වදකකේ තුනකේ ඒ 
කයිනේවනේ නැෙත භෙ උතේපතේත ි වදකකේ තුනකේ අරවගන සසර දුකේ 
වකළෙර කරනො රහතේ වෙනො. සතතක්ඛතතපුරම කයිනේවනේ ඊටතේ 
ෙඩා පරමාද ෙූ වකනා ෙැඩිම උවනාතේ හතේසැරයය.ි අනේන ඒ ධමමතාෙ 
අනුෙය ිවමතන කියනේවනේ. ‘න වත භෙං අටඨමං ආදියනති’ අටවෙනි 
භෙයකේ ගනේවන නැහැ. ඒකතේ සතයයකේ. ඒක නසිය ි ඒක සතය 
කරියාෙකේ උවනේ. එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’. ඒ සතයවයනේ 
යහපතකේම වව්ො! 
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 ‘සහාෙසස දසසන සමපානය 
 තයසස ුධමමා ජහතිා භෙනති 
 සකකායදිටඨි විචිකිචඡිතං ච 
 සලීබබතං ො’පි යදත්ථිර කිඤචි 
  
 චතූහපාවයහ ිච විපපමවුතතා  
 ඡ් චාභඨිානාන ිඅභවබබා කාතංු 
 ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ‘සහාෙසස දසසන සමපානය තයසස ුධමමා ජහතිා භෙනත’ි, සහ 
එම අසස දසසන සමපානය - ඒ වසෝොනේ පුදේගලයාවගේ දසශන 
සම්පතේතයි හා සමඟම, ‘තයසස ුධමමා ජහිතා භෙනති’ ‘තවයා ධමමා’ 
ධමම තනුකේ අතහැරියා වෙනො. ඒො නැත ි වෙනො පරහනී කළා 
වෙනො. වමානෙද ඒ ‘සකකාය දිටඨි විචිකිචඡිතං ච සලීබබතං ො’පි 
යදත්ථිර කිඤචි’ - සකකාය දිට්ඨිය, විචිකිචඡ්ාෙ, සලීබබත පරාමාස. වම් 
පිනේෙතනුේ අහල තයිනො ඔය සංවයෝජන තනුකේ වසෝොනේ පුදේගලයා 
නැත ි කරන බෙ. අනේන ඒකය ි වම් කයිනේවනේ ‘චතූහපාවයහි ච 
විපපමවුතතා’. ඒ ෙවගේම ඒ පුදේගලයා සතර අපාවයනේ මිවදනො. ‘ඡ් 
චාභඨිානාන ි අභවබබා කාතංු’ ඡ් ච අභඨිානාන ි අභවබබා කාතංු - 
අභඨිාන කයිනේවනේ පිනේෙතනුි, වම් ධමමවයේ තයිනො වසෝොනේ 
පුදේගලයාට කළ වනාහැක ි දැඩි පාප කමම හයකේ. ඒො හඳුනේෙනේවනේ 
අභඨිාන නමිනේ. ඡ් කියනේවනේ හය. ඒ අභඨිාන නමිනේ හැඳිනේවෙන දැඩි 
පාප කමම වසෝොනේ පුදේගලයා විසිනේ වනාකළ හැකයි කයින එක තමයි 
ඡ් චාභඨිානාන ි අභවබබා කාතංු. අභෙය - ඒ පිළබිඳ අභෙයතාෙ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තයිනො.  

 වමානෙද ඒ හය? මෙ මැරීම, පියා මැරීම, රහතනේ ෙහනේවසේ 
වකනකුවගේ දිවි වතාර කරිීම, බදුේධ ශරීරවයනේ දේවව්ශ සහගතෙ වලේ 
වසලේවීම, සංඝ වභේදය, අෙසානයට කයිනේවනේ අවනකුතේ 
ශාසේතෘෙරවයකුවගේ සරණය යාම වම් මවගේ ශාසේතෲනේ ෙහනේවසේය 
කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හැර වෙනතේ වකවනකේ දැකේවීම. එබඳු ඒ 
හය කරනේන අභෙයය,ි කළ වනාහැකයි ි වසෝොනේ පුදේගලයාට. ඒකතේ 
සතයයකේ. ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං එවතන සවචචන සෙුතිර 
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වහාත.ු වමයද සංඝයා ෙහනේවසේලා පිළබිඳ උතමු් රතේන සේෙභාෙයකේ. ඒ 
සතයවයනේ යහපතකේම වව්ො! 

 ‘කඤිචාපි වසා කමමං කවරාති පාපකං 
 කාවයන ොචා උද වචතසාො 
 අභවබබා වසා තසස පටිචඡ්ාානය 
 අභබබතා දිටඨපදසස ෙුතතා 
 ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ‘කඤිචාපි වසා කමමං කවරාති පාපකං’ ඒ වසෝොනේ පුදේගලයා 
ඉදිනේ පාප කමමයකේ කවළේ වී නමතුේ ‘කාවයන ොචා උද වචතසාො’, 
කයනිේ, ෙචනවයනේ වහෝ සිතනිේ යම් පාප කමමයකේ කවළේ වී නමුතේ 
‘අභවබබා වසා තසස පටිචඡ්ාානය අභබබතා දිටඨපදසස ෙුතතා’. ඒ 
වසෝොනේ පුදේගලයා එය ෙසනේ කරිීමට වනාහැකේවකේ වෙය.ි දිටඨපද 
කයිල කයිනේවනේ නෙින. නෙින දුටෙුා ෙූ ඒ වසෝොනේ පුදේගලයා 
පිළබිඳෙ අභෙයතාෙ - වනාකළ හැකි බෙ කයින ලදේවදේමය. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විසනිේ පරකාශ කරන ලදේවදේමය. ‘ඉදමපි සංවඝ 
රතනං පණීතං එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ වමයතේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා පිළබිඳ උතමු් රතේන සේෙභාෙයකේ. ඒ සතයවයනේ 
යහපතකේම වව්ො! 

 ‘ෙනපපගවුමබ යථමා ඵුසසතිවගග 
 ගමිහාන මාවස පඨමසමිං ගිවමහ 
 තථමූපමං ධමමෙරං අවදසයි 
 නබිබානගාමිං පරමං හතිාය 
 ඉදමපි බුවදධ රතනං පණීතං 
 එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

 ලසේසන උපමාෙකේ එතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදනේවනේ 
‘ෙනපපගුවමබ යථමා ඵුසසතිවගග ගිමහාන මාවස පඨමසමිං ගවිමහ’ - 
යම්වසේ ගරීෂේම ඍතවුෙහ ිපරථමම මාසවයහ ිෙන ලැහැවබක අතු අග මලේ 
පිපිල තවියනෙද ‘තථමූපමං ධමමෙරං අවදසයි’. අනේන එබඳු ෙූ ඒ 
උපමාෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීල තවියනේවනේ උනේෙහනේවසේ වදේශනා 
කළ පසයාපේත ිධමමයටයි. අනේන එබඳු ෙූ ධමමයකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
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වදේශනා කරල තයිනො. ‘ඉදමපි බවුදධ රතනං පණීතං එවතන 
සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’. වමයද බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳ උතුම් 
රතේන සේෙභාෙයයි. ඒ සතයවයනේ යහපතකේම වව්ො! 

 ‘ෙවරා ෙරඤඤූ ෙරවාන ෙරාහවරා 
 අනුතතවරා ධමමෙරං අවදසයි 
 ඉදමපි බුවදධ රතනං පණීතං  

එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

‘ෙවරා’ කයිනේවනේ උතුම් ෙූ. එතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
විවශේෂණයයකේ හැටියටයි ඒ ෙචනය වයවදනේවනේ. උතමු් ෙූ ‘ෙරඤඤූ’ 
උතමු් ෙූ නෙින දනේනා ෙූ, ‘ෙරවාන’ උතමු් ෙූ නෙින වදනේනා ෙූ, 
‘ෙරාහවරා’ උතමු් ෙූ නෙින වගන එනේනා ෙූ, ‘අනුතතවරා ධමමෙරං 
අවදසයි’. අනතුේතර උතේතරීතර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ, උතමු් ෙූ ධමමයකේ 
වදේශනා කළ වසේක. ‘ඉදමපි බුවදධ රතනං පණීතං එවතන සවචචන 
සෙුතිර වහාත’ු. වමයද බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳ උතමු් රතේන 
සේෙභාෙයක.ි වම් සතයවයනේ යහපතකේම වව්ො! 

ඊළඟට අපි මාතෘකා කළ ගාථමාෙට එනම්; 

‘ඛීණයං පරුාණයං නෙං නත්ථිර සමභෙං 
විරතතචිතතා ආයතවික භෙසමිං 
වත ඛීණයබීජා අවිරෑළහචිඡ්න්දා 
නබිබනත ිධීරා යථමා’යං පදීවපා 
ඉදමපි සංවඝ රතනං පණීතං  
එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’ 

‘ඛීණයං පුරාණයං’ පැරණි යමකේ තබිණුයා නම් එය ක්ෂය ෙුණයා. 
‘නෙං නත්ථිර සමභෙං’ අලුතනිේ හට ගැනමීකේද නැත. ‘විරතතචිතතා 
ආයතවික භෙසමිං’ වම් රහතනේ ෙහනේවසේලා ගැන කයිනේවනේ. 
උනේෙහනේවසේලා ‘ආයතවික භෙසමිං’ අනාගත භෙයකේ පිළබිඳෙ 
වනාඇලුණය ුසිතේ ඇතේතාහු. ‘වත ඛීණයබීජා අවිරෑළහිචඡ්න්දා’ ඒ ඛීණය බීජ 
ෙූ. ඒො පසවුෙලා වතේරැම් කරනො. ඒ බීජය ක්ෂය කළා ෙූ 
‘අවිරෑළහචිඡ්න්දා’ ඡ්න්දය, ආශාෙ  නැෙත වනාෙැවඩන සේෙභාෙයකේ 
ඇතේතා ෙූ ‘නබිබනත ිධීරා යථමා’යං පදීවපා’, ඒ රහතනේ ෙහනේවසේලා, ඒ 
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ධීරයනේ ෙහනේවසේලා, ඒ පරාඥවයෝ වම් පහන වමනේ නවිී වයතේ. ‘ඉදමපි 
සංවඝ රතනං පණීතං එවතන සවචචන සෙුත්ථිර වහාතු’. වමයද සංඝයා 
ෙහනේවසේලා පිළබිඳ උතමු් රතේන සේෙභාෙයය.ි වම් සතයවයනේ 
යහපතකේම වව්ො! 

ඊළඟට තවිබන ගාථමා තනු සාමානයවයනේ නමසේකාර ගාථමා 
තනුකේ. අටෙුා ෙල තවිබන හැටියට වම් සජඣායනා වෙනේ පසේවසේ ශකර 
වදේවව්නේ්රයාතේ ඒ භතූයනතුේ එකත ුවෙලා තුණයරුැෙනේ නැමදීමට පාවිච්චි 
කළ ගාථමා තුනකේ හැටියටය ිකයිවෙනේවනේ. 

‘යානධී භතූාන ිසමාගතානි 
භමුමාන ිො යානි ෙ අනතලිවකඛ 
තථමාගතං වදෙ මනුසස පූජිතං 
බදුධං නමසසාම සෙුත්ථිර වහාතු’ 

අර කලනිේ කවි්ෙ ආකාරයට භමූිවයේ ෙසනේනාෙූතේ, අහවසේ 
ෙසනේනාෙූතේ යම් භූතයනිේ වමතන රැසේ ෙූොහුද ‘තථමාගතං වදෙ මනුසස 
පූජිතං’ වදවියනේ හා මනුෂයයනිේ විසනිේ පුදනා ලද තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේට, ඒ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට නමසේකාර කරම.ු  

 
‘යානධී භතූාන ිසමාගතානි 
භමුමාන ිො යානි ෙ අනතලිවකඛ 
තථමාගතං වදෙ මනුසස පූජිතං 
ධමමං නමසසාම සෙුත්ථිර වහාතු’ 

ඉසේවසලේල විදියටමයි යම් භමූිවයේෙූ වහෝ අහවසේ සිටිනා ෙූ 
භතූයනිේ වමතන රැසේවී සටිිනොද අපි සැවොම, ඒ කයින පුදේගලයාතේ 
වම් පිරිසට එකත ු වෙලා. ඒකය ි අර ශකර වදේවව්නේ්රයාතේ එකතු ෙුනා 
කයිල කයිනේවනේ. තථමාගතං වදෙ මනුසස පූජිතං ධමමං නමසසාම 
සෙුත්ථිර වහාත ු - තථමාගතයනේ ෙහනේවසේවගේ වදව් මිනිසුනේ විසිනේ පුදන 
ලදේාන ෙූ ධමමයට නමසේකාර කරම.ු යහපතකේම වව්ො! 

තනුේවෙනෙු කයිනේවනේ; 
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‘යානධී භතූාන ිසමාගතානි 
භමුමාන ිො යානි ෙ අනතලිවකඛ 
තථමාගතං වදෙ මනුසස පූජිතං 
සංඝං නමසසාම සෙුත්ථිර වහාතු’ 

යම්තාකේ බූමාට ුවහෝ අහවසේ ෙසනේනා ෙූ වහෝ භතූවයෝ වමහි 
රැසේෙ ගතේතාහදු, ‘තථමාගතං වදෙ මනුසස පූජිතං සංඝං නමසසාම 
සෙුත්ථිර වහාතු’ වදවි මිනසිනුේ විසනිේ පුදනා ලද තථමාගත සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට නමසේකාර කරම.ු සංඝ රතේනයට නමසේකාර කරම.ු 

ඔය අපි කවි්වව් රතන සතූරයය.ි අපි කලනිේ පරකාශ කළ 
ආකාරයට රේක සතයකරියාව ිෙනේ කරගතත් ු ආරක්ෂක මන්තරයක්. 
එබඳු වදේෙලේ ෙලට වම් ශාසනවයේ ඉඩ තවිබන බෙ ඇතැම් වකවනකේ 
වම්ො පරශේන කරන නසිා කයිනේන වෙනො. බදුුරජාණන ් වහන්රස් 
රබාරහෝ අවසථ්ා වල රේ බදුු ගණු වල මහමිය ිරකාශ කරල තයිනවා. 
‘අගගපිසාෙ’ ආදී සතූරෙල. යම්තාකේ සතේත්වයනිේ සටිිනො නම් අපා, 
වදපා, සෙිුපා, බුහපුා, රෑප,ී අරෑප,ී සඤඤී, අසඤඤ,ී වනෙසඤඤී, 
නාසඤඤී ෙශවයනේ, ඒ සයිලු සතේත්වයනේ අතර තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ, 
තථමාගත සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අගරය.ි යම් වකවනකේ ඒ 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ වකවරහ ි ශරදේධාෙ, පරසාදය ඇතකිර ගනේනො 
නම් ඒ ඇතකිර ගතේවතේ අගර ෙූ පුදේගලයා පිළබිඳ ශරදේධාෙය.ි පරසාදයයි. 
‘අවගග වඛා පන පසනනානං අවගගා විපාවකා වහාති’ අගර ෙූ 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ - බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳ පරසාදය ඇතිකර 
ගතේවතාතේ ඒවක විපාකතේ ඒ ෙවගේම අගරයි. ඒ විදියටම පරකාශ කරනො 
‘යාෙතා භකි්ඛවෙ ධමමා සංඛතා අරිවයා අටඨඞ්ගවිකා මවගගා වතසං 
අගගමක්ඛායති’. යම්තාකේ සංඛත ධමමයනේ තිවබ් නම් ඒ සංඛත  ධමම 
අතර ආයය අෂටාංගකි මාගයය වශරේෂේඨයි. අගරය.ි යම් වකවනකේ ආයය 
අෂටාංගකි මාගයය වකවරහ ි පරසාදයකේ ඇතකිර ගනේනො නම් ඒ 
ඇතකිර ගතේවතේ උතමු්ම ෙසේතෙුකේ වකවරහ ිපරසාදයයි. එහ ිආනිසංසතේ 
විපාකතේ ඒ ෙවගේමයි.  

ඒ ෙවගේම පරකාශ කරනො වහේත ු පරතයයනේවගනේ හටගතේ හා 
වහේත ු පරතයයනේවගනේ හට වනාගතේ - සංඛත - අසංඛත ධමමයනේ වව් 
නම් ඒො අතර අසංඛත ෙූ විරාගය නම් ෙූ නසිොණයයම වශරේෂේඨයි. 
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උතමු් ෙූ ඒ නසිොණයය වකවරහි පරසාදය ඇතකිර ගතේවතාතේ එහි 
ආනසිංසතේ ඒ ෙවගේමය.ි  

ඊළඟට කයිනො යම්තාකේ වලෝකවයේ සමහූයනේ ගණයයනේ - පිරිසේ 
සටිිනො නම් ඒ පිරිසේ අතර තථමාගත සංඝයා ෙහනේවසේලා අගරයි. යම් 
වකවනකේ ඒ අගර ෙූ සංඝයා ෙහනේවසේලා ගැන පරසාදයකේ ඇතිකර 
ගනේනො නම් එහ ි විපාකතේ අගරය.ි ඔනේන එතවකාට තරිවිධ රත්නය 
වරගම් මාගග සතයය හා නරි්වාණ සතයය ිිළබිඳව විශව්ාස කිරීම, 
ිරසාෙය ඇතකිර ගැනමී ිවා ආනිසංස සේිනන් බව ිරකාශ රවනවා. 

ඒ ෙවගේම ඇතැම් විට වම් පිනේෙතනුේ පිරිතේ වපාතේ ෙල තිවබන 
නසිා දනේනෙතේ ඇත ි ධජගග් ිරිතරාණය කයිලා පරිතරාණයයකේ පිරිතකේ 
තයිනො. ඒ පිරිතේ වදේශනය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විවශේෂවයනේ 
වදේශනා කවළේ නඩහුබ ෙලනිේ මිවදනේන ොවගේ වදේෙලේ ෙලට වනාවෙයි. 
නෙින සඳහා උතේසාහ කරමිනේ, ‘අරඤඤගවතා ො, රැක්ඛමලූගවතා ො, 
සඤුඤාගාරගවතා ො’ ආදී ෙශවයනේ, ආරණයයගතෙ, රැක්ඛමලූගතෙ, 
සඤුඤාගාරගතෙ ඉනේන සංඝයා ෙහනේවසේලාට බණය භාෙනා කරන 
අෙසේථමාවව්දී යම්කිස ි වහේතෙුකේ නසිා ‘භයං ො, ඡ්මභිතතතං ො, 
වලාමහංවසා ො’ බියකේ, තැති ගැනමීකේ, වලාමඩුැහැගැනමීකේ ඇතිෙන 
අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො මා වමවනහි 
කරනේන, මා සහි ි කරනේන කයිලා. ‘මවමෙ තසමිං සමවය 
අනුසසවරයයාථම’. මා ගැන සහියි වයාදනේන. වකාවහාමද සිහි 
කරනේවන? වම් පිනේෙතනුේ දනේනො ‘ඉතිපි වසා භගො අරහං 
සමමාසමබවුදධා’ ආදී ෙශවයනේ. එතවකාට ඒ කැවලේ ෙෘක්ෂමලූගතෙ 
සඤුඤාගාරගතෙ ඒ විදියට ඉනේන සංඝයා ෙහනේවසේලාට භාෙනාවව්දී 
යම් උප්රෙයකේ බියකේ තැතගිැනේමකේ ඇත ි උවනාතේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අෙසර දීල තයිනො ඒ විදියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වමවනහ ිකරනේනය. ඒ වමවනහ ිකරිීම තළුිනේ, සහිපිතේ කරිීම තුළිනේ ඒ 
භය තැත ිගැනේම වලාමඩුැහැ ගැනමී නැතවිෙලා යනො කයිලා.  

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො යම් වහයකිනේ 
මා වමවනහ ි කරනේන බැරිනම්, මා සහිපිතේ කරනේන බැරිනම් වම් 
සදේධමමය - ධමමය සිහකිරනේන. ඉසේවසලේලා නෙ ගණුයය, දැනේ හය 
ගණුයයකිනේ යතු ු ධමමය වමවනහ ි කරනේන ‘සොක්ඛාවතා’ ආදී පාඨයයි 
සඳහනේ වෙනේවනේ. ඒ වමවනහි කරිීම තළුනිුතේ අර බිය තැති ගැනේම 
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වලාමඩුැහැ ගැනමී නැතිවෙනො. ඒතේ බැරිනම් මාවගේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා - තථමාගත සංඝයා ෙහනේවසේලා වමවනහ ි කරනේන 
‘සපුටිපනේන’ ආදී ෙශවයනේ. එතවකාටතේ අර විදිවයේ තැත ිගැනමී් නැති 
වෙනො. එයිනතුේ අපට වපේනො ඔය ධජගේග පරිතේතයතේ ආරක්ෂාෙ 
සඳහා සහිකිළ හැක ිඑකකේ. 

වම් පිනේෙතනුේ ිරිතත් යන ෙචනය භාවිතා කළතේ සමහර විට 
නරිැකේතයි දනේවන නැතෙි ඇති. පරිතරාණය කියල කයිනො ‘පරි’ කියල 
කයිනේවනේ අෙටිනේ හාතේපසිනේ කයින අසථමවයනේ. ‘තරාණය’ කියල 
කයිනේවනේ ආරක්ෂාෙ, හාත ් ිසනි ්ආරක්ෂාව සලසන. දැනේ අර විසාලා 
මහ නෙුරට හාතේපසනිේ ආරක්ෂාෙ සැලසෙුා. හාතේපස කයින වකාට 
වපවනන වනාවපවනන නා නා විධ වදේෙලේ වෙනේන පුළුෙනේ. විසාලා 
මහ නෙුර වරෝග පීඩා ආදිය වමනේම අමනුෂය භය ආදිය තබිණුය ුනිසා. 
ඒක නසිා භාෙනා වයෝගෙී සටිින සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඒ විදිවයේ 
අනයිම් වදේෙලේ ඇත ි වෙනේන පුළුෙනේ. පරිතරාණය - අර විදිවයේ හාතේ 
පසනිේ ආරක්ෂාෙ සලසන විදියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් පිරිතේ 
වදේශනාෙ අනමුත කරල තියනො.  

ඒ ෙවගේම අරි් ආරක්ෂාවට බදුුරජාණන ්වහනර්ස ්රෙශ්නා කළ 
රේ ිිරිත ආරක්ෂා කර ගැනමී අරිත් යතුකුමක්. වමාකද එවහම 
කයිනේවනේ ශත ෙසෂ ගණයනකේ තසිේවසේ වබාවහාම දුකවසේ ඒ භාණයක 
පරම්පරාෙ කට පාඩමිනේ පරවව්සමිනේ ආරක්ෂා කරන ලද වම් පිරිතේ 
වදේශනා දැනේ නා නා විධ බලපෑම් නසිා සමහර විට වනාවයකුතේ 
සංගතී රැළි ෙලට අහවුෙලා - අර පිරිතේ වදේශනා දියවෙලා යනො. අසථම 
රසය වෙනෙුට ශබ්ද රසය කළුු ගැනේවෙනො. ඒ විදිවයේ වදයකේ 
සමාජවයේ වෙනො. වබාවහෝ විට වම් පිනේෙතනුේ ෙැඩිය ඇදිල යනේවනේ 
ඒෙටය.ි සංගතීයට වකාවහාමටතේ ඇවදන එක වපාඩි නදිහසට 
කරැණයකේ තයිනො අපි පිරිතේ අහනො කයිලා. ඒතේ සංගීතයකේ. ඒක 
පසබුිම් සංගතීයකේ. එතවකාට වමාකකේද වෙනේවනේ, අසථමය දනේවනම 
නැතෙු ගලිහිලිා යනො. අථමම රසය නැතිවෙලා යනො. අර තරම් 
අමාරැවෙනේ රැක වගන ආපු අලේපපරාණය මහපරාණය වභේද ඇතිෙ 
වබාවහාම දුකවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලා නදිි ෙරාවගන දුසභකි්ෂ, නියං 
සායෙලේ මැද කට පාඩමිනේ රැකගන ආපු එක, දැනේ වම් තරම් යනේතර 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

96 

සතූර තයින යගුයක, අපි ඒක දූෂණයය කරනො නම් වකාවහාමද ඒ 
ෙැවඩ්. 

ඔනේන ඔය නසිා තමය ි පිනේෙතනු,ි විවශේෂවයනේම රතන 
සතූරවයේ තවියනේවනේ සතයකරියාෙකේ. බදුු ගණු රමරනහ ිකරනන් නේ බුදු 
ගණු ිිළබිඳ ශරෙධ්ාවත ් ඇතකිර ගන්න ඕන. නකිම් මනේතර වනාවව්. 
ඇතැම් ආගම් ෙල වම් පිනේෙතනුේ දනේනො ඔය හනිේදූනේවගේ වහම, 
ඔෙනුේවගේ තයිනො මනේතර ඔය අථමචම වව්ද ආදිවයේ. බලනවකාට කිසිම 
අසථමයකේ නැහැ. නකිම් ශබ්ද මාලාෙකේ විතරය.ි ඒවක යම්කිසි ගුපේත 
ගඪූ බලයකේ තයිනො කයිලා විශේොස කරනො. ඒො බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වබාවහෝ විට පරතවික්ෂේප කරනො. ඒ වෙනෙුට අසථමෙතේ යමකේ 
ඉදිරිපතේ කරනො. අපි වම් පිනේෙතනුේට කලිනේම කයිල ඇති වමතරී 
භාෙනාවව් ඒ අසථම රාශිය.  

ඒ ෙවගේම කයිල ඇත ිමහා මංගල සතූරය අථමමෙතේ කළ හැටි. අර 
දිටඨ මංගල, සතු මංගල, මතු මංගල කියල ඒ කාලවයේ තිබුණයු 
මිථමයාමත ඉෙතේ කරලා අසථමෙතේ මංගල කරැණය ුසමහූයකේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ, තමනේම තමනේවගේ යහපත හානගනේන ආකාරය, ආතේමාරක්ෂාෙ 
සකසේ කර ගනේනා ආකාරය එතන දැකේෙූො. වම් රතන සතූරවයේ තමනේට 
වනාවපවනන වනාවයකුතේ බලවව්ග පො අර තරිවිධ රතේනවයේ 
බලවයනේ අපරිමිත ගණුය මහමිවයනේ මට්ටු කරිීවම් ශකේතයිකේ වමහි 
තවිබනේවනේ. විවශේෂවයනේම වමතන කයිවෙනේවනේ සතයවයේ බලයයි. 
බදුේධ කාලවයේ පමණයකේ වනාවව් බදුේවධෝතේපාද කාල ෙල පමණයකේ 
වනාවව්, අපට ජාතක කථමාෙල දැනගනේන ලැවබන හැටියට වම් 
සතයකරියාෙ කයින එක අබදුේවධෝතේපාද කාල ෙල පො විශේෙවයේ පෙතින 
යම්කසි ි ශකේතයිකේ. සතයය ශකේතයිකේ. ශකේතයිකේ නැති කරියාෙකේ 
නැහැවන. සතයය වමාකකේද ෙතේ දනේවන නැතෙි සජඣායනා කරනො 
නම් එතන සතයකරියාෙකේ නැහැවන. අනේන ඒක නසිා තමයි අපි 
වමච්චර වෙවහස ෙුවණයේ වම් පිනේෙතනුේ කාටතේ සමහර විට කටපාඩම් 
වහාඳට සජඣායනා කරන වම් ගාථමාෙල අසථමය මත ුකරලා වදනේන. 

අර කයිාපු කාරණයය නිසා වම් ශබ්ද රසය ඉසේමත ු වෙනො. 
සමහර විට පිරිතේ සජඣායනාවව්දී ඒ ෙචන ෙල අසථමය මැකලි යන 
ආකාරයට එවහමතේ සජඣායනා වෙනො දැනේ. අපි වම්ෙ කයිනේවනේ 
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ශාසනවයේ කාටෙතේ පහර ගහනේන වනාවෙය.ි වම් ශාසනය රැක 
ගැනවීම් ආශාවෙනේ.  

ඉතනිේ වම් පිනේෙතනුතුේ ඒොට වධසයය දුනේවනාතේ ඒොවයේ 
තයින අසථම රසය, ගම්භරී අසථමය යටපතේ වෙනො. රකාය ිතරේ ගැඹරුැ 
අර්ථ සමදුායකේ රේ රතන සතූරය තළු තරියනර්න ්කයින එක දැන් රේ 
ිිනව්තනුට් ිැහැදිල ිරවනන් ඇති. දැනේ ඒ ටික කවි්වව් තෙතේ අමතර 
විසේතර ෙශවයනේ. 

දැනේ අපි මාතෘකා ෙශවයනේ මතකුළ ගාථමාවව් තෙ විසේතර 
ටිකකේ විවශේෂවයනේ කවි්වොතේ, ‘ඛීණයං පුරාණයං නෙං නත්ථිර සමභෙං’ - 
වම් පුරාණය කයින එක, අපට කයිනේන පුළුෙනේ පැරණි කමම කියලා. 

එතවකාට පැරණි කමම ක්ෂය කළා නම් බදුු, රහතනුේ ෙහනේවසේලාට කමම 
විපාක වදනේවනේ වකාවහාමද කයිලතේ ඇතැම් වකවනකේ අහනේනතේ 
පුළුෙනේ. ඇතැම් වකවනකේ කයිනො බදුු, රහතනුේ ෙහනේවසේලාට කමම 
විපාක වදනේවනේ නැහැ කයිලා. නමතුේ වමනේන වමතන යම්කසි ිගැඹුරැ 
කාරණයයකේ තයිනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේම එකේ අෙසේථමාෙක සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට වදේශනා කළ සතූරයකේ ‘නෙ පුරාණයාන ිභකි්ඛවෙ කමමානි 
වදසසිසාමි’. මහවණයන,ි මම නඹුලාට වදේශනා කරනො නෙ, පුරාණය 
කමම. ඒ කයිනේවනේ නෙ කමමය,ි පුරාණය කමමය.ි  

නමතුේ උනේෙහනේවසේ පළමවුෙනේම ඉදිරිපතේ කරනේවනේ විගරහවයේදී 
පුරාණය කමම. වමාකකේද මහවණයන,ි පුරාණය කමම කයිල කයිනේවනේ. ඔනේන 
එක එකකේ දකේෙනො. ‘චක්ඛංු භකි්ඛරව ිුරාණං කමමං අභිසංඛතං, 
අභසිංරචතයතිං රවෙනයීං ෙටඨබබං’. මහවණයන,ි ඇස කයිනේවනේ 
පැරණි කමමයකේ. ‘අභසිංඛතං, අභිසංවචතයතිං’ කමමය තළුනිේ අපි ඇති 
කරගතේත ුවච්තනා ශකේතයි තුළනිේ ඇත ිකරගතේත ුඒෙවගේම ‘වෙදනීයං 
දටඨබබං’ විඳිනේන දීපු එකකේ.  

ඒක දැනේ වම් පිනේෙතුනේ හතිල බලනේන ඕන. දැනේ වම් 
පිනේෙතනුේ සමහර විට අහල ඇති චක්ඛුපාල සේොමීනේ ෙහනේවසේ ගැන. 
උනේෙහනේවසේ රහතේ වෙනෙතේ එකේකම ඇසේ නැත ිෙුණයා. අතීත කමමයකේ 
නසිා අන්ධ ෙුණයා. ඊළඟට ඊටතේ ෙඩා පැහැදිල ිකාරණයයකේ වනේද, වම් 
කෙුරැතේ දනේනොවනේ බදුේධ ශාසනවයහි සටිි ඍදේධිමතනුේ අතර අගර ෙූ ඒ 
මහා වමාගේගලේලාන මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඉතාමතේම ඈත අතීතවයේ, 
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කයිනේනතේ බැරි තරම් ඈත අතතීවයේ තමනේවගේ මෙුපියනේ ගහල කුඩු 
කරල මැරෑ ඒ පාප කමමයට වහාරැ පනේසියයකේ වදනා ඇවිලේල ඒ 
ශරීරය කඩුු කළා. ඇහැ ගැන කයිාපුෙ ෙවගේම අනතිේ ඉනේ්රියනේ ගැනතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. අපි දැනේ කවි්ෙවනේ ‘චක්ඛුං 
භකි්ඛවෙ පුරාණයං කමමං අභිසංඛතං, අභසිංවචතයතිං වෙදනීයං 
දටඨබබං’. වෙදනයීං - විඳිනේන දීපු එකකේ. වම් පිනේෙතනුේ දනේනො 
චක්ඛු, වසාත, ඝාන, ජිව්හා, කාය, මන - ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, කය, 
මන. ඔය කයිාපු ඉනේ්රිය හයම අපටතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ, 
රහතනේ ෙහනේවසේලාතේ ඇතළුුෙ, ලැබිල තවියනේවනේ ‘අභිසංඛතං 
අභසිංවචතයතිං’ අතතී කමම ශකේතනීේ නසිා. ඒ ෙවගේම ‘වෙදනීයං 
දටඨබබං’ ඒො අපිට විඳිනේන වෙනො. ඒ විඳීම බදුු රහතුන්ටත් 
සමානය.ි එතරකාට ඒ විඳීම ඉවරරවනර්න ් රකාය ි අවසථ්ාරවෙ? 
රහතන ් වහනර්සල්ාරග ් ‘අනුි ාදිරසසා නිබබාන ධාතු’ කියන 
අවසථ්ාර දි. ඒකය ිවමතන කයිනේවනේ.  

ඇතැම් රහතනේ ෙහනේවසේලා අසහතේෙය ලබා ගනේනොතේ 
එකේකම ජීවිතය නැත ි වෙනො. ඒ අයට කියනේවනේ ‘සමසසීී’. එවහම 
නැතේනම් ජීෙතේ වෙනේන වෙනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ එය 
වකාච්චර කලේපයකේ ඉනේනය කවි්ෙතේ ඒතේ බැරිඋනාවන. ඒ අතතී කමම 
නසිා වම් ශරීරවයේ අර තරම් කායකි වව්දනා ආදිය විඳිනේන සිදේධ 
ෙුවණයේ. ඒො සවිසේතරෙ වපාතේෙල නැතතේ යම්කසිි කමමයකේ නිසා. 
වමාකද වම් ඇසතේ, කණයතේ, නහයතේ, දිෙතේ, කයතේ, මනතේ අපට දීල 
තවියනේවනේ විඳපනේ කයිලා. අපි මාරයාවගනේ ඉලේලුොවනේ තණයේහාෙතේ 

අවිදයාෙතේ නසිා. මාරයා දුනේනා විඳපනේ කයිලා. ඉතනිේ විඳිනේන ඕන. 
වහාඳ පැතේතතේ එවහමයි. දැනේ වම් අපටතේ කණයේණයාඩි පළඳිනේන 
සදිේධවෙලා තිවයනේවන ඒක නසිාවන. විඳපනේ කයිලා ඒකතේ දුනේනා. 
වම් පිනේෙතනුේට ටිකකේ වතේවරනේනය ි ඒ කවි්වෙ. අනේන එවහමයි 
වතේරැම් ගනේන තවියනේවනේ ‘ඛීණයං පුරාණයං’. ඒ අෙසේථමාවෙදි තමයි 
පැරණි කමම වගවිල ඉෙරය ිඔකේවකාම.  

‘නෙං නත්ථිර සමභෙං’ අනේන එතන කයිනේවනේ නැෙතතේ භෙයකේ 
හටගනේන කමම, ඒෙ නැහැ රහතනේ ෙහනේවසේලාට. අනේන ඒ ටික 
උනේෙහනේවසේලා අවිදයාෙ ක්ෂය කරිීවම්දී, සංසේකාර සංසිඳීම දුටෙුා. ඒ 
ෙවගේම තෘෂේණයාෙ ක්ෂය කරිීවමනේ - තණයේහාෙ කවි්ෙහම කාම තණයේහා, 
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භෙ තණයේහා, විභෙ තණයේහා. එතවකාට භෙ තණයේහාෙතේ ක්ෂය කළා. ඒක 
නසිා ‘භවෙ න රජජත ිසමභවෙ න රජජත’ි. නැෙත භෙයකේ පතනේවනේ 
නැහැ. ඇලේමකේ නැහැ. ඒකය ි ‘නෙං නත්ථිර සමභෙං’ නැෙත භෙයකේ 
නැහැ. ‘විරතතචිතතා ආයතිවක භෙසමිං’ - ‘ආයතවික භෙසමිං’ 
කයිනේවනේ අනාගත භෙයකේ පිළබිඳ ආශාෙකතුේ නැහැ. ‘විරතතචිතතා’ ඒ 
පිළබිඳ ආශාෙකේ නැහැ. 

දැනේ ඇතැම් වකවනකේ අපි ධමමය විගරහ කරන ආකාරයට 
අකැමැත ි වෙනේවනේ රහතනේ ෙහනේවසේලා උවචජද වෙනෙවන. ඊට 
පසේවස නැහැවන. තණයේහාෙ නැතේනම් වමාකටද අපි රහතනේ 
ෙහනේවසේලාට තෙ ජීවිතයකේ වදනේවනේ. බඩගනිේන නැති වකනාට 
කෙනේන යනේවනේ වමාකටද? පිපාසය නැත ි වකනාට වපාෙනේන 
යනේවනේ වමාකටද? තෘෂේණයාෙ නැත ි රහතනේ ෙහනේවසේලා නැෙතතේ 
භෙවයේ හටිෙනේන යනේවනේ - අර කයිාපු සියවදෝරිසේ නෙින ඉදිරිපතේ 
කරනේවනේ වමාකටද? ‘විරතතචිතතා ආයතිවක භෙසමිං’ තෙතේ භෙයකේ 
පිළබිඳ විරතේත සවිතේ ඇලමීකේ නැහැ.  

‘වත ඛීණයබීජා’ අනේන එතන තෙතේ ගැඹරුැ කාරණයයකේ 
කයිනො. වමාකකේද වම් ‘ඛීණයබීජා’ කයිල කයිනේවනේ. බීජය කියල 
ධමමවයේ හඳුනේෙනේවනේ - බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ එකේ වදේශනාෙක 
තයිනො ‘කමමං රඛතතං විඤඤාණං ීජං තණහා සරිනරහා’. නැෙත 
උපත ගැන කථමා කරන වකාට දැනේ ඕො වබාවහෝවිට උගතනුේ දනේවනතේ 
නැතෙි ඇත.ි ‘කමමං වඛතතං’ කමමය වකතකේ. ‘විඤඤාණයං බීජං’ 
විඤඤාණයය බීජය. ‘තණයහා සවිනවහා’ තණයේහාෙ දිය සරීාෙ. එතවකාට 
බීජයකේ ෙැවඩනේන නම් දිය සරීාෙකේ ඕන. ඒ ෙවගේම බිමකතුේ ඕවන. 
එතවකාට අනේන බිමතේ නැති කරල රහතනේ ෙහනේවසේලා.  

අර වදේශනාවෙනේ තෙ ටිකකේ එකත ු කරනො නම්, දැනේ අපි 
කෙිුෙවන ‘පුරාණයං කමමං’ කයිල. ඒ වදේශනාවෙම තයිනො ‘නෙං 
කමමං’ කයිලා. ඒ කයිනේවනේ වම් ජීවිතය තළු කයනිේ, ෙචනවයනේ, 
මනසනිේ කරන කමම. වකනකටු කයිනේන පුළුෙනේ ඇයි රහතනේ 
ෙහනේවසේලා නකිම් ඉනේනෙද? බදුේධ පූජා ආදී නා නා විධ වදේෙලේ 
කරනො වනේද. ඒොයනිේ කමම රැසේවෙනේවනේ නැහැ. නැෙත භෙයකේ 
හටගනේන ඕන කමම රැසේවෙනේවනේ නැහැ එතන. දැනේ එතවකාට අපි වම් 
කයිනේන ගවියේ ‘කමමං වඛතතං, විඤඤාණයං බීජං, තණයහා සවිනවහා’ 
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කමම නමැත ි වකවතේ සාමානය පුදේගලයාවගේ විඤඤාණයය නම් 
පැලවෙනො. පැලවෙනේවනේ වමාකද, තණයේහා වතතමනයතේ තිවබන 
නසිා.  

ඊළඟට ඔනේන ගැඹරුැ කාරණයයකේ තියනො. ‘ඛීණයබීජා’ කියල 
කයිනේවනේ වමාකද, රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ විඤඤාණය බීජය 
පැලවෙනේවනේ නැතේවතේ ඒවකේ මදය නැහැ. ඒ බීජවයේ තයින මදය 
ගලෙල ානල. වමාකකේද ඒ මදය? නාමරෑිය. වම් උපමාෙ ඒ විදියටම 
නැහැ වම් සූතර වදේශනාවව්. අපි වම් පිනේෙතනුේට වතේරැම් ගනේන 
කයිනේවනේ. එතවකාට ඒ ටික තමය ිධමමය ඇසුවරනේ කයිනො නම් එබඳු 
ඒ රහතන් වහනර්සල්ාරග් විඤඤාණය හඳුනව්නර්න ් අනිෙස්සන 
විඤඤාණය නමින්. අනදිසේසන විඤඤාණයය - වම්ක වබාවහෝ උගතුනේට 
වම් කාලවයේ හැටියට වනාපැහැදිල ි තැනකේ. අනදිසේසන විඤඤාණයය 
කයිල කයිනේවනේ ඒ විඤඤාණයවයේ නාම රෑපයකේ වපනේනමු් කරනේවනේ 
නැහැ. ඒ කයිනේවනේ නාමරෑිය විනවිිෙ යන ිරඥාවවක ් රහතන් 
වහනර්සල්ා ලබාගන තරිබන නසිා. නාම රෑිරය ් ඇරලන්රන, 
ගැරලනර්න, ිැටරලනර්න නැහැ.  

ඒ නසිා ඒ විඤඤාණයය ඇතේත ෙශවයනේ කයිනො නම් නරිැේධ 
විඤඤාණයක්, නවිරෝධ වෙලා. විඤඤාණය නවිරෝධය රහතනේ 
ෙහනේවසේලා අරහතේ ඵල සමාපතේතවියේදී අතේ විඳිනො. ඒ ඵල සමාපතේති 
සතිමය ි රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ අෙසනේ අෙසේථමාවව්දී ඉදිරිපතේ 
වෙනේවනේ. ඒ නසිා තමය ි නැෙත භෙයකට යනේවන නැතේවත. ‘වත 
ඛීණයබීජා අවිරෑළහචිඡ්න්දා’. ඒක නිසා අර ඡ්න්දය තමයි තණයේහාවව් ගිරිය 
කයිල කයිම.ු පැලෑටියකේ පැලවෙනවකාට ගරිියකේ ඇවදනෙවන. ඒ 
ෙවගේ තණයේහාවව් ඇහැට වනාවපවනන පැතේත තමය ි ඡ්න්දය නමිනේ 
හැඳිනේවෙනේවනේ. දැනේ වම් කාලවයේ තයින ඡ්න්දය වනාවෙයි. යමකට 
කැමැතේත ඇත ි ෙුණයාට පසේවස තමය ි ඔකේවකාම. ඡ්න්ද කයින එවකේ 
තයිනො ඕනෑකම, කැමැතේත පිළබිඳ යම්කසි ිසයිමු් තතේතේෙයකේ. සියුම් 
විදියටය ි ඒක ඇත ි වෙනේවනේ. අවිරෑළහචිඡ්න්දා කයිනේවනේ ඡ්න්දය පැන 
නඟිනේවනේ නැහැ. කමම ක්ෂය කළා. ඒ ෙවගේම නාම රෑපයතේ අෙවබෝධ 
කර ගතේතම නාම රෑපවයනේ මිදුණයා. ‘වත ඛීණයබීජා අවිරෑළහචිඡ්න්දා, 
නබිබනත ිධීරා යථමායං පදීවපා’. 
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අනේන එතවකාට තමය ිරහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ ඒ පරිනසිොණය 
අෙසේථමාෙ. පහනකේ නෙිුණයා ෙවගේ වෙච්ච කාරණයය සම්පණූයය වෙනේවනේ. 
පහවනේ වතලුතේ ඉෙරය,ි ෙැටියතේ ඉෙරය,ි ඒක තමයි නෙින කියල 
කයිනේවනේ ඒ නවිීමය.ි ඒ නෙිවනේ තතේතේෙය අමෘතය කයිල කියනේවනේ 
වමාකද, ඒ මරණය භයතේ නැහැ ඒ අෙවබෝධය තයින වකනාට වෙන 
එකකේ තබා වසෝොනේ පුදේගලයාට පො යනේතමිනේ නෙින දුට ුපුදේගලයාට 
පො  පරතයක්ෂ වෙනො. වමාකද වමාවහාතකට විදශයනාඥාන ශකේතිය 
තළුනිේ වම් පඤච උපාානනසේකන්ධය අතහැවරනො. ඒ අතහැරීම තුළ 
අමතුමු, පුදුම විදිවයේ වලෝකයා හතිනේවන නැත ිවිදිවයේ වලෝවකෝතේතර 
සැනසමීකේ ශානේතයිකේ අතේ දකනිො. ඒකම තමයි ෙඩාතේ පරකට 
වෙනේවනේ. ඉහළම මට්ටමිනේ පරකට වෙනේවනේ සයිලු සංවයෝජන ඉෙතේ 
කළ අෙසේථමාවව්දී රහතනේ ෙහනේවසේට. 

උනේෙහනේවසේලා අරහතේ ඵල සමාපතේතිවයේදී අර අමෘතතෙය 
පරිවභෝග කරනො, භකුේත ි විඳිනො. ඒ භුකේත ි විඳීම නසිා එතන 
තවියනේවනේ මරණයය නැත ිබෙ පිළබිඳ සෙුයය.ි මරණය භයවන කාටතේ 
තවියනේවන. ඒ අමෘතතෙය පිළබිඳ ඒ සෙුය සෙභාවිකය.ි කය 
අතහරිනේවනේ නැතෙි සවිතනේ උපාානනය අතහැරීම් පමණයකිනේ ඒක 
පරතයක්ෂ කර ගතේත නම් ‘දිවටඨෙ ධවමම’ වමවලාෙම කය අතහරින 
වෙලාෙට ඉදිරිපතේ වෙනේවනේ ඒකයි.  

ඒක නසිා තමයි ‘වත ඛීණයබීජා අවිරෑළහචිඡ්න්දා නිබබනත ිධීරා 
යථමා’යං පදීවපා’ ඒ පහනට තෙතේ වතලේ ෙැකේවකවරනේවන නැහැ. 
තෙතේ ෙැටි දමනේවන නැහැ. පහන නෙිුනා ෙවගේ. 

වම් පිනේෙතුනේට අපි වම් ශකේති පරමාණයවයනේ රතන සූතරවයේ අර 
කයිප ු අසථම රසය මතකුර වදනේන උතේසාහ කළා. අපට ෙඩා වහාඳ 
මිහරිි කට හඬ ඇති ගායකයිනේ ඉනේනො. සමහර විට වම් පිනේෙතුනේ 
වම්ො අපි තැටිගත කළතේ වම්ොට සෙනේ වදනේනතේ ෙැඩි කැමැතේතකේ 
නැත ිවෙනේන පුළුෙනේ. වකවසේ වහෝ වව්ො අපි වම් මාතෘකාෙ ඉදිරිපතේ 
කරනේන කලේපනා කවළේ දැනේ එනේන එනේනම වම් ෙටිනා රතන සූතරය 
අභාෙයට යනේන ඉඩ තියන නසිය.ි වම් නෙුණයැත ිපිනේෙතනුේ ඒක නිසා 
වම්ොවයේ අසථම රසය සැලකලිේලට අරවගන - සතය කරියාෙකේ හැටියටම 
- සතයි ගලිිහමී නසිා සමහර විට අසථම රසය අමතක වෙනේන පුළුෙනේ. 
උතේසාහ කරනේන ඕන. සජඣායනා කරන අෙසේථමාවව්දී පො 
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සතයකරියාෙකේ හැටියටම කරනේන. බදුු ගණුය, දහම් ගණුය, සඟ ගුණය. 
එවහම නැතේනම් අපට වබාවහාම වලේසිය ි ලක්ෂ ොරයකේ පිරිතේ 
සජඣායනා කරනේන වම් ෙවගේ යනේතරයකේ උපකාර කරගනේන පුළුෙනේ. 
මහනේස ිවෙනේන ඕන නැහැ ලක්ෂ ොරයකේ සජඣායනා කරනේන. දැනේ 
තයින යනේතරයකේ වයාාන ගනේන පුළුෙනේ. අනේන එතවකාට සතයකරියාෙකේ 
වෙනේවන නැහැ.  

වම් ටික අපි කයිනේවනේ වම් පිනේෙතනුේට දැනේ වබාවහෝ වදනා 
ඇදිල යනෙ ඔය ෙවගේ වදේෙලේ ෙලට. ඒ තළුිනේ ගහිි පැවිදි වදවකාටසම 
පරිහානයිට පතේ වෙනො. ඒ එකේකම ඊටතේ ෙඩා භයානකය ි ඉදිරි 
පරම්පරාෙට වම් ශත ෙෂය ගණයනකේ ආරක්ෂා කරගන ආපු ෙටිනා සූතර 
ෙලනිේ ඉතරිි වෙනේවනේ ශබ්දය විතරය.ි වබාලේ හඬකේ විතරය.ි අනේන ඒ 
නසිා ඇතේතටම අද දෙවසේ වම් පිනේෙතනුේ කෙුරැතේ වබාවහාම පරිය 
කරන හැම වදනාම අහන මතකේ කරන අද උදවයේ පො මතකේ කළා 
පිරිතේ ගැන. හැම වදනාම අහනේන කැමති පිරිතකේ, අපි අර කිව්ෙ 
විදියට වම් පිනේෙතුනේට අසථමෙතේෙ ඉදිරිපතේ කරිීමට උතේසාහ කළා. 
වමයනිේ පරවයෝජන ගනේන. වම් පිනේෙතනුේවගේ එදිවනාන ජීවිතයටතේ 
භාෙනාෙටතේ හාතේපස ආරක්ෂාෙකේ පරිතරාණයයකේ හැටියට පාවිච්චි කරන 
අතර තරිවිධ රතේනවයේ ගණුය තුළට ෙඩ ෙඩාතේ කටි්ට ුවෙලා, අප කෙුරැතේ 
බලාවපාවරාතේත ු වෙන වම් රතන සූතරවයේතේ කයිෙණුය ු ඒ උතමු් බුදේධ, 
ධමම, සංඝ යන තරිවිධ රතේනවයනේ අපට ලබාගනේන පුළුෙනේ අපවගේ 
විමුකේතයි, වසෝොනේ, සකානගාමී, අනාගාමී, අසහතේ යන මාගය ඵල 
සාධනය තළුනිේ අපට ලබාගැනමීට වම් වදේශනාෙතේ උපකාර වව්ො! 
කයිා අපි පරාසථමනා කරනො.  

අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ වම් 
ධමම වදේශනාෙතේ, ධමම ශරෙණයයතේ මගනිේ ජනිත පිනේ අනවුමෝදනේ වීමට 
කැමත ිනම් ඒ අනවුමෝදනේ වීම තළුිනේ තමනේවගේ පරාසථමනයී වබෝධියකිනේ 
උතමු් ෙූ අමා මහ නෙිනනිේ සැනවසතේො! කියල වම් ගාථමා කියල පිනේ 
වදනේන.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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60 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 177) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

මනුජසස පමතතචාරිවනා - තණයහා ෙඩඪති මාලුො විය  
වසා පලෙත ිහරුා හරුං - ඵලමිචඡ්ං ෙ ෙනසමිං ොනවරා 
 
යං එසා සහතී ජමමී - තණයහා වලාවක විසතතකිා 
වසාකා තසස පෙඩඪනත ි- අභෙිටටං ෙ බීරණයං 
 
වයා වචතං සහතී ජමමිං - තණයහං වලාවක දුරචචයං 
වසාකා තමහා පපතනත ි- උදබින්දූෙ වපාක්ඛරා 
 
තං වො ොනමි භදදං වො - යාෙවනතත්ථ සමාගතා 
තණයහාය මලූං ඛණයථම - උසරීවත්ථාෙ බීරණයං 
මා වො නළංෙ වසාවතාෙ - මාවරා භඤජි පුනපපුනං 
 
කවරාථම බුදධෙචනං - ඛවණයා වො මා උපචචගා 
ඛණයාතතීා හ ිවසාචනත ි- නරියමහ ිසමපපිතා 
 
පමාවාන රවජා - පමාානනපුතවිතා රවජා 
අපපමාවදන විජජාය - අබබවහ සලලමතතවනා’ති 

–  මාලුඞ්කයපතුත වථමරගාථමා ස.ුන.ි වථමරගාථමා  
 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

ඉපවදමිනේ මැවරමිනේ අපි යන වම් සංසාර ගමන යනේවනේ 
තණයේහාෙ නසිා බෙ තවිලෝගරුැ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේො ොනළා. 
පුනසභෙයට මලූකි වහේතෙු ෙන නසිාම තණයේහාෙ ‘වපාවනාභවිකා’ 
නමිනේ හඳුනේෙලා තවිබනො. තණයේහාෙ මලුනිුපුටා දමන තරුැ සතේත්වයා 
වම් සංසාරවයේ හතලිලා දුෙනො. අද වම් මාතෘකා කර ගතේතු ගාථමා 
වපවළනේ දැකේවෙනේවනේතේ තණයේහාවව් සේෙභාෙයය.ි තණයේහාවව් ආදීනෙ 
පක්ෂයය.ි 
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වථමරගාථමා පාළවියේ මාලුඞ්කයපුතත වථමර ගාථමාෙට අානළ නිානන 
කථමාෙ පිළබිඳෙ අටෙුාවව් දැකේවෙන හැටියට වම් ගාථමා වදේශනා කවළේ 
මාලුඞ්කයපතුත මහ රහතනේ ෙහනේවසේ. උනේෙහනේවසේ පිළබිඳෙ දැකේවෙන 
පරෙෘතේතයි වම්කය.ි වම් මාලුඞ්කයපතුත හාමදුුරැවෙෝ සැෙැතේ නුෙර 
උසසේ කලුයක, පෙලුක ඉපදුන වකවනකේ. මාලුඞ්කයා කයින මෙවගේ 
නම ඇසවුරනේ මාලුඞ්කයපුතත නමිනේ හැඳිනේඋනා. ගහිවිගයි කාලයකේ 
ොසය කරලා ගහිවිගේ ගැන කලකරිිලා ගහිිවගයනිේ නකිේමිලා පරෙෘජයාෙ 
ලැබවුව් පරිබරාජකයනිේ අතවරයි. එතවකාට පරිබරාජකයනිේ අතර 
කාලයකේ ඉඳලා යම් අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමවුෙලා ධමමය 
අහලා පැවිදිවෙලා විදසශනා ෙඩලා රහතේඋනා. රහතේඋනාට පසේවසේ 
ඥාතනීේට අනගුරහ ෙශවයනේ තමනේවගේ උපනේ ගමට නැතේනම් ගිහි 
වගදරට ෙැඩම කළ අෙසේථමාවව්දී ඥාතනීේ පරණීත ආහාර පාන ෙලිනේ 
සංගරහ කරලා ානනය පූජා කළා. ඒ එකේකම වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
වපාළඹෙලා නැෙත ගහිවිගට ගනේන බලාවපාවරාතේතවුෙනේ ඒ සනේතක 
ධනය ඉදිරිපිට රැසේකරලා එකත ුකරලා ආරාධනා කළා. වම් සියලේල 
හාමදුුරැෙනේ ෙහනේවසේවගේයි. සේොමීනේ ෙහනේවසේ නැෙත ගිහි වගට 
ඇවිලේලා ගහිවියකේ වෙලා අඹුදරැෙනේ වපෝෂණයය කරනේන වම් 
ධනවයනේ කයිලා. ඒ අෙසේථමාවව් උනේෙහනේවසේ අහසට පැන නැඟිලා 
වම් ගාථමා ෙලිනේ වම් තණයේහාවව් ආදීනෙ පක්ෂය පරකාශ කළ බෙයි 
අටෙුාවව් තවියනේවනේ. ඇතේත ෙශවයනේ වම් සමහර ගාථමා බදුේධ ෙචන 
ෙශවයනේ ‘ධමමපදවයේ’තේ සඳහනේ වෙනො. වම් ගාථමා කපීවයේ අසථමය 
ඉතාම ගැඹරුැයි. අපි ඒක සාමානයවයනේ වතේරැම් ගනේන බලමු. 

‘මනුජසස පමතතචාරිවනා - තණයහා ෙඩඪත ි මාලුො විය’ - 
පරමාදයට ෙැටී හැසවිරන මනෂුයයාවගේ තණයේහාෙ මාලුො ෙැල ෙවගේ 
ෙැවඩනො. 

‘වසා පලෙත ිහරුා හරුං - ඵලමිචඡ්ං ෙ ෙනසමිං ොනවරා’ - ඒ 
තැනැතේතා පලතරුැ බලාවපාවරාතේතවුෙනේ ෙනවයේ හැසවිරන ෙඳුවරකේ 
ෙවගේ ඔබිවනාබ එහාට වමහාට පැන පැන යනො සංසාරවයේ 

‘යං එසා සහතී ජමමී - තණයහා වලාවක විසතතකිා’ -
වලෝකවයහ ි ඉතාමතේම ලාමක ෙූ ඇවලන සලුු සේෙභාෙය ඇතේතාෙූ 
‘විසතතකිා’ නමැත ිතණයේහාෙ විසනිේ යවමකු මැඩපෙතේෙයදි 
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‘වසාකා තසස පෙඩඪනති - අභෙිටටං ෙ බීරණයං’ - ඒ 
තැනැතේතාවගේ වශෝකයනේ ෙැවඩනො හරියට ෙැහ ි දිය ෙැටුනු බීරණය 
පඳුරකේ ෙවගේ. 

‘වයා වචතං සහතී ජමමිං - තණයහං වලාවක දුරචචයං’ - යම් 
වකවනකේ වලෝකවයේ ඉකේමවීමට අපහසු වම් ලාමක තණයේහාෙ මැඩ 
පෙතේෙයදි,  

‘වසාකා තමහා පපතනත ි - උදබින්දූෙ වපාක්ඛරා’ - ඔහවුගේ 
වශෝකවයෝ ඔහු වකවරනේ ගිලහි ීෙැවටනො. හරියට වනළුම් පවතනේ දිය 
බිනේදු ෙැවටනේනා ෙවගේ. 

‘තං වො ොනමි භදදං වො - යාෙවනතත්ථ සමාගතා’ - වමතන 
රැසේෙූ ඔබ සැමට මම කයිනො, ඔබ සැමට යහපතකේම වව්ො! 

‘තණයහාය මලූං ඛණයථම - උසරීවත්ථාෙ බීරණයං’ - බීරණය පඳුවස 
‘උසරී’ කයින බීරණය අල බලාවපාවරාතේතවුෙනේ මලු හාරනේනා ෙවගේ 
තණයේහාවව් මලු හාරනේන. 

‘මා වො නළංෙ වසාවතාෙ - මාවරා භඤජි පුනපපුනං’ - මහ 
සැඬෙතරුකට බටගසේ සඳිිලා යනේනා ෙවගේ තමනේෙ ඒ තණයේහා 
සැඬෙතරුට ගසාවගන යනේන ඉඩ තයිනේන එපා. එවහම නැතේනම් 
නැෙත ඉපදීම් මරණය ආදිය තුළනිේ මාරයාට නැෙත නැෙත විනාශ 
කරනේන ඉඩ තයිනේන එපා.  

එවහම පරකාශ කරලා ඊළඟට කයිනො ‘කවරාථම බුදධෙචනං - 
ඛවණයා වො මා උපචචගා - ඛණයාතතීා හ ි වසාචනති - නරියමහි 
සමපපිතා’ - බදුේධ ෙචනය අනෙු කරියාකරනේන, උතමු් වමාවහාත 
ඉකේමයනේන වනාවදනේන. උතමු් වමාවහාත ඉකේමො ගයි අය නිරවයහි 
ෙැටිලා දුකේ විඳිනො.  

‘පමාවාන රවජා - පමාානනපුතවිතා රවජා’ - ‘රවජා’ කයිනේවනේ  
දූවිලේලකේ. පරමාදය අනෙු වකවලසේ දූවිලේල ඇතවිෙනො ෙැවඩනො. ඒක 
නසිා ‘අපපමාවදන විජජාය’ අපරමාදවයනුතේ ‘විජජාය’ කයිනේවනේ 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

108 

අෙවබෝධවයනුතේ නෙුණිනතුේ තණයේහාෙ කයින ඒ උල උපටුා දමනේන ‘ 
අබබවහ සලලමතතවනා’ත.ි 

වමයය ිඒ ගාථමාෙල අදහස. ඒ ගාථමාෙල සාමානය අසථමයය ිවම් 
කවි්වව්. වම් ගාථමාෙල තයින උපමා ටික උනතේ ඉතාමතේම ෙටිනො.  

අර ‘මාලුො’ ෙැල කයිනේවනේ ගසේෙල පිළිල හැටියට ෙැවඩන 
පැලෑටියකේ. මාලුො ෙැලකේ තවිබනො වබාවහෝ විට දකනිේන ලැවබනො 
ගසේෙල. ඒ ෙැල වපාඩිවයනේ ආරම්භ වෙලා අනේතමිට ගහ ෙහවගන 
ගහ විනාශ කරනො. අනේන ඒ උපමාෙය ිවමතන තවියනේවනේ. පරමාද ෙූ 
මනුෂයයාවගේ තණයේහාෙ ෙැවඩනො.  

ඊළඟට ‘වසා පලෙති හරුා හරුං - ඵලමිචඡ්ං ෙ ෙනසමිං 
ොනවරා’ වගඩි කනේන කැමත ිෙඳුවරකේ කැවලේ ගහනිේ ගහට පැන පැන 
යනේනා ෙවගේ භෙවයනේ භෙයට ඒ තැනැතේතා වගන යනො කියන 
එකය.ි 

ඊළඟට කයින උපමාෙ ‘යං එසා සහතී ජමමී - තණයහා වලාවක 
විසතතකිා’- වලෝකවයේ ඉතාමතේම ලාමක ෙූ ඇවලන සලුු වම් තණයේහාෙ 
විසනිේ යම් වකනකු යටපතේ කරගනු ලැවබ්ද ඒ තැනැතේතාවගේ වශෝක 
ෙැවඩනො හරියට ෙැසේස ෙැටනු ු බීරණය පඳුරකේ ෙවගේ. නමුතේ අනිතේ 
අතට යම් වකවනකේ ඒ තණයේහාෙ මැඩ පෙතේෙනො නම් ඒ 
තැනැතේතාවගේ වශෝකයනේ වපරලලිා යනො හරියට වනළුම් පවතේ දිය 
බිනේදු ෙවගේ. ඉතනිේ ඔනේන ඔය විධියට ඒ වනාවයකුතේ උපමා ෙලිනේ 
දැකේවෙනො.  

ඊළඟට කයිනේවනේ ඒ තණයේහාෙ නැති කරිීමට ආරාධනාෙකේ 
ෙශවයනේ ‘තං වො ොනමි භදදං වො - යාෙවනතත්ථ සමාගතා, තණයහාය 
මලූං ඛණයථම උසරීවත්ථාෙ බීරණයං’. වම් බීරණය කයින පැලෑටිවයේ අල 
හඳුනේෙනේවනේ ‘උසරී’ කයිලය.ි සමහරැ වම් පැලෑටිය ‘බීර’ කියලා 
හඳුනේෙනො. සමහර පලාතේෙල වසේර කයිලා හඳුනේෙනො. වම් පැලෑටිය 
‘උසරී’ කයින අල සඳහා හාරනේන ෙවගේ තණයේහාවව් මලු හාරනේන. ඒ 
ොවගේ වනාවයකුතේ උපමාෙලනිේ කයිනේවනේ. වම් ධමම කාරණයාෙලට අානළ 
තෙතේ කරැණය ුඉදිරිවයේදී කයිනේන පුලුෙනේ. 
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ඊට කලනිේ මාලුඞ්කයපුතත මහරහතනේ ෙහනේවසේ ගැන සූතර 
වදේශනාෙල පරෙෘතේත ි රාශියකේ සඳහනේ වෙනො. අපි ටිකකේ කියමු. 
උනේෙහනේවසේ ගැන සංයතුේ සඟිවයේ වමවහම සඳහනේ වෙනො. 
මාලුඞ්කයපතුත වතරැනේ ෙහනේවසේ යම් අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිතේ වමවහම ආයාචනයකේ කළා. භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස, මට වකටිවයනේ ධමමය වදේශනා කරනේන. ඒ වදේශනාෙ උපකාර 
කරවගන මම විවව්කයට ගහිිලේලා හදුකලාෙම වීයය කරලා රහතේ 
භාෙයට පතේවෙනොය කයිලා. එවහම කවි්ොම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො ‘මාලුඞ්කයපතුත, මම බාල - තරැණය භකි්ෂූනේට වමානො 
කයිනේනද? මහළු ෙූ ඔබ ඇවිතේ වමවහම වකටි වදේශනා අහනවකාට 
කයිලා. එකේතරා විධියක වානසේ පැෙරීමකේ ෙවගේ වදයකේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කවි්වව්. එතවකාට මාලුඞ්කයපුතත සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො, ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, මට වකටිවයනේ වදේශනාෙකේ කරනේන. 
මම ඒ අයරුිනේ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ ධමමයට ානයාද කරැවෙකේ 
වෙනො.  

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ වකටි වදේශනාෙ කරනේනට 
කලනිේ සදුුසකුම් බලනේන ෙවගේ මාලුඞ්කයපුතත හාමදුුරැෙනේවගනේ 
අහනො, ‘වමාකද මාලුඞ්කයපුතත හතිනේවනේ ඔබට වමවතකේ වනාදුටු 
රෑපයනේ - ඇසනිේ දැකයි යතු ුරෑප දැකමීට ආශාෙකේ ඇලේමකේ වපරේමයකේ 
ඇතවිෙනෙද? ඒ ොවගේම අනතිේ ඒො හතිාගනේන පුලුෙනේ. රෑප, ශබ්ද, 
ගන්ධ, රස , වඵාටඨබබ, ධමම කයිලා කයින වම් සවානරට හමුෙන 
අරමණුය ුපිළබිඳෙ. ඒො දැකමීට රාගයකේ වපරේමයකේ ඡ්න්දයකේ තවිබනොද 
ඔබ තළු’? ‘නැත’ කයිලා හැම එකටම පිළතිරුැ දුනේනා. ඔනේන 
එතවකාට තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර කවි්ෙ වකටි වදේශනාෙ 
ොනවළේ. 

වමනේන වමවහම අපි සංිහලවයනේ කයිනො නම් “එවහනම් 
මාලුඞ්කයපතුත, යම් අෙසේථමාෙක දුට,ු ඇස,ූ දැනුන, සතිනු කියන ඒ 
ධමමයනේ එනම් දිටඨ, සතු, මතු, විඤඤාත කයින ඒ ධමමයනේ පිළබිඳෙ - 
දුටවුෙහ ි දුට ුමාතරයම ෙනේවනේද, ඇසවුනහ ිඇසණුයු මාතරයම ෙනේවනේද, 
දැනවුනහි දැනුන මාතරයම ෙනේවනේද, සිතවුනහ ි සිතනු මාතරයම 
ෙනේවනේද, එවිට මාලුඞ්කයපුතත ඔබ එයනිේ වනාෙනේවනේය. යම් විටක 
මාලුඞ්කයපතුත ඔබ එයනිේ වනාෙනේවනේද, එවිට මාලුඞ්කයපතුත ඔබ 
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වමතනතේ නැත. එතැනතේ නැත. වදතැන අතරතේ නැත. එයම දුවකහි 
වකළෙරයි” කයින වම් වදේශනාෙ පරවහේලකිාෙකේ බඳු වදේශනාෙ කළා. 
මීට කලනිේ අවපේ බණය අහප ු පිනේෙතනුේ දනේනො ඇත ි අර ‘බාහිය 
ානරැචීරිය’ තාපස තමුාට වදේශනා කළ වකටි වදේශනාෙමය ි වමතනදී 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මාලුඞ්කයපතුත වතරැනේ ෙහනේවසේට වදේශනා 
කවළේ.  

ඉතනිේ වමනේන වම් වකටි වදේශනාවව් අදහස අපි සලකා 
බැලුවොතේ, දැනේ අර දුටෙු, ඇසනු, දැනනු, සතිනු කයින පද හතරට 
පාලවියනේ කයිනො නම් දිටඨ, සුත, මුත, විඤඤාත. ඒ හතරට 
අහවුෙලා තවියනේවනේ අවපේ ආයතන හය. ඒ කයිනේවනේ ඇස, කණය, 
නාසය, දිෙ, කය, මනස කයින ඒ ඉන්්රියයනේ හයට වගාදුරැ ෙන 
වදේෙලේමය.ි ඒො අපි සාමානයවයනේ පුරැදුවෙලා තවියනේවනේ දුටුවදේ 
ඇසනු වදේ ආදි ෙශවයනේ. වමතනදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො වම් 
ආයතන තළුනිේ එන හැම වදයකේම ඒ ඉන්්රිය අරමණුය ු සමහූයම වම් 
ෙචන හතරට ානනො. දුටෙු, ඇසුන, දැනනු, සිතනු කයින ෙචන හතරට 
අහවුෙනො. දිවෙනේ, කවයනේ, නැහැවයනේ දැවනන ටිකයි දැනුන 
කයිනේවනේ. එතවකාට දුටෙු කයින එක හතිාගනේන පුළුෙනේ ඇහැට එන 
අරමණුය.ු  කණයට එන අරමණුය ු ඇසනු කයිලා කයිනේවනේ. නැහැයට, 
දිෙට, කයට දැවනන ඒ දැනමීය ි දැනුන කයිනේවනේ. ඊළඟට සිතුන 
කයිනේවනේ මනසට එන දැනමී.  

එතවකාට ඒො පිළබිඳෙ වමතන වම් කයිනේවනේ මහ පුදුම 
විදිවයේ වකටි වදේශනාෙකේ. ඉතිනේ එහි වතේරැම දුටවුෙහ ි දුටු පමණිනේ 
නතර වෙනො. ඇසවුනහි ඇසනු පමණිනේ. ඒ විධියට එවහම නතරවීම 
තළුනිේ අෙසානවයේ ෙන වදේ - ඒක ඉතාමතේම ගැඹරුැය.ි එවිට වෙනේවනේ 
වමාකකේද? බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයින හැටියට එවිට ඔබ එයිනේ 
වනාෙනේවනේය. ඒ කයිනර්න ්දුටරුවන,් ඇසරුනන,් දැනරුනන්, සිතුරනන් 
ආදී වශරයන ් ඒවා ිිළබිඳව උිකල්ි නය කරනර්න් - ‘මඤඤනා’ 
කරනර්න ් නෑ කයින එකයි. ඒ කයිනේවනේ අපි ඒක වතේරැම් යන 
ආකාරවයනේ කයිවතාතේ දැනේ අපි සාමානයවයනේ දුට ු යමකේ ඇසට 
ගැටනුාම අපි එය දුට ුවදයකේ කයිලා ගනේනො. නමතුේ ඇතේත ෙශවයනේ 
රමතන තරියනර්න ්දුට ුබවක ්ිමණයි. ඇසුණ ුබවක ්ිමණයි. දැනුන 
බවක ්ිමණය.ි සතිනු බවක ්ිමණයි. නමතුේ ඒක අපට වතේවරනේවන 
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නෑ. ඉතා ශඝීරවයනේ සති කරියා කරලා අර ඒ දුට ුවදේ කයිලා ගතේතු වදේ 
අපි ‘තණයහා, මාන, දිටඨි’ ෙශවයනේ එහ ි පැළපදියම් වෙනො. 
තණයේහාවෙනේ වම් මවගේ කයිලා ගනේනො. මානවයනේ වම් මම තමයි 
කයිලා ගනේනො. දෘෂටිවයනේ වම්ක ආතේමයකේ හැටියට ගනේනො. අනේන 
ඒ ගැනමී තළුනිේ තමයි - පැළපදියම් වීම තළුිනේ, අනේන දැනේ හිතාගනේන 
පුළුෙනේ එයනිේ වෙනො කයිනේවනේ ඒකය.ි ‘දුටවුෙනේ’ ඒක තමාරග් 
රෙයක ්හැටියට ිතක්ර ගතත්ාට ිසර්ස ඊළඟට එයනි ්කයිල ගැනීම 
තළුනි් එහ ිරවනවා. ඒක තළුට, ඒකට ඇතළුු රවනවා. මීට කලිනේ අපි 
වනාවයකුතේ විදියට විගරහ කරලා දීල තවියනො වම් ගැන යම්තමිනේ 
හතිාගනේන. ඒ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනේවනේ ඇතේත 
ෙශවයනේ අවපේ ආයතන හයට වම් ඇස, කණය, නාසය ආදියට හමෙුන 
අරමණුය ුඒ හැටියටම ගනේවනේ නැතෙි අපි වකවලසේ තළුිනේ තණයේහාවෙනේ 
මානවයනේ දෘෂටිවයනේ එහ ි පැළපදියම් වෙනො. එවහම පැළපදියම් 
වීවමනේ තමය ි ඔබ එහ ි ‘වෙනෙයි’ කවි්වව්. ඒවක ඇතළුට උනාට 
පසේවස ඔනේන ‘වමතනකේ’ හැවදනො. වමතනකේ හැවදන වකාට 
වමතනතේ එකේකම එතනකතුේ එනො. වම්ක තමය ි අපි දෙයතාෙ 
කයිනේවනේ. එතවකාට යමකේ වමතනකේ කයිලා ගතේතාම ඒකට විරැදේධෙ 
එතනකේ කයිලා වදයකේද හැවදනො. අනේන ඒ වදකකේ හානගතේත 
හැටිවයේ ඒ අතර මැදකතුේ තයිනො. වමතන දී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වපනේෙනේවනේ විමුකේතයි, සම්පණූයය සංසාර විමුකේතයි වම් පද කීපය තුළ 
තවියනො. වම් අනෙු දුටෙු, ඇසනු, දැනනු, සිතනු ආදිය තුළ අපි 
තණයේහා මාන දිටඨි ෙශවයනේ පැළපදියම් වෙනේවනේ නැතේනම් ඒො මමය 
මාවගේය කයිලා අලේලාගනේවනේ නැතේනම් අපට වමතනකේ නැහැ. 
වමතනකේ නැතවිෙන වකාට එතනකේ නැහැ. ඒ වදකතේ නැතිවෙන 
වකාට මැදකතුේ නැහැ. ඇතේත ෙශවයනේ වමතනතේ එවතනතේ සහ මැදතේ 
පිළබිඳ කථමානේතරය තළුනිේ තමය ි වම් සංසාරය දිගට දිගට යනේවනේ. 
එතවකාට ඒක නිසාම තමයි එයනිේම දුක වකළෙර වෙනො කවි්වව්. 

ඉතනිේ වම් අෙොදය අහලා මාලුඞ්කයපතුත සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
විවව්කයට ගහිලිේලා ඉතාමතේම ඉකේමනනිේ අසහත්වය පරතයක්ෂ කරගතේ 
බෙ සඳහනේ වෙනො. එතවකාට ඔනේන මාලුඞ්කයපුතත මහ රහතනේ 
ෙහනේවසේ පිළබිඳ වම් වදේශනාෙ අපි පටනේ ගතේවතේ රහතේ උනාට 
පසේවස සදිේධිවයනේ.  
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නමතුේ ඊළඟට අර තණයේහාෙටම අානළ කාරණයා නිසා 
උනේෙහනේවසේවගේ අසහත්වයට උපකාර ෙූ වම් පාඨයතේ සඳහනේ කළා. 
නමතුේ වමතනිනේ වම් විසේතරය ඉෙර වෙනේවනේ නෑ. වම්තේ සූතරවයේම 
සඳහනේ ෙන කාරණයයකේ. වම් වකටි වදේශනාෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ඉදිරිපතේ කළාට පසේවසේ මාලුඞ්කයපුතත සේොමීනේ ෙහනේවසේ කියනො 
භාගයෙතනුේ ෙහනේස, මට ඔබ ෙහනේවසේ වකටිවයනේ වදේශනා කළ වම් 
වදේශනාෙ මම සවිසේතරෙ වතේරැම් ගනේවනේ වමවහමය ිකයිලා. වමතන 
වපාඩි අටෙුාෙකේ ෙවගේ විෙරණයයකේ මාලුඞ්කයපුතත මහ රහතනේ 
ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනො. උනේෙහනේවසේ වකාවහාමද වතේරැම් 
කරනේවනේ. ගාථමා වපළකිනේ ඒක වපනේනමු් කරනො, ඉන්්රිය හයට 
අානළෙ. එක ඉන්්රියකේ ගැන කවි්ොම අනකිේ ඒෙට ගලපල වම් 
පිනේෙතනුේට හිතා ගනේන පුලුෙනේ.  

වමනේන මාලුඞ්කයපුතත සේොමීනේ ෙහනේවසේ කයිනො ඇසිනේ 
රෑපයකේ දැකලා ඒ පිළබිඳෙ පරිය නමිිතේතකේ ගැනමී තුළිනේ ‘සතිය’ 
මළුාවෙලා ඊළඟට රාගී සිතවුිල ිඇතකිර ගනේනො. වව්දනා විනේදනය 
කරනො. ඒ විනේදනය කරිීම තළුනිේ අභිජඣා කයිනේවනේ - දැඩි වලෝභය. 
ඊළඟට වෙවහස ආදී වදේෙලේ ෙලනිේ සති කලිටිි වෙනො. ඒ තුළිනේ 
ඊළඟට දුක රැසේවෙනො. ඒ කයිනේවනේ පඤච උපාානනසකන්ධයකේ 
රැසේවෙනො. ඒ කයිනේවනේ ඒො ගරහණයය කිරීම තළුනිේ ඒො ගිහිලේලා 
එකත ුවෙනො උපාානනසේකන්ධයට. අනේන එවහම ඒ එකතකුර ගැනීම 
තළුනිේ වෙනේවනේ නෙිනිනේ ඈතේ වීමය ි ‘ආරා නිබබානා’ නිෙනිනේ 
ඈතේවීම. 

ඒ ගාථමාවෙනේ මාලුඞ්කයපතුත සේොමීනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් 
කරනො අනේන අර ඇලමී් පැතේත. ඉතනිේ ඇස පිළබිඳ කවි්ො ෙවගේම, 
ඇසට එන අරමණුය ු ගැන කවි්ො ෙවගේම හතිාගනේන වම් පිනේෙතුනේ 
වකටිවයනේ කණයට එන අරමණුය,ු නැහැයට එන අරමණුය,ු දිෙට එන 
අරමණුය,ු කයට එන අරමණුය.ු ඊළගට ගැඹුරැම එකය ි මනසට එන 
අරමණුයු පිළබිඳෙතේ. අර විධියට පරිය ෙශවයනේ ගැනවීමනේ ඒො ගරහණයය 
කර ගැනීවමනේ සංසාරය ෙඩන උපාානනසේකනේධ රැසේ වෙනො. 

ඊළඟට අනතිේ පැතේත කයිනො. නමතුේ යම් වකවනකේ ඒ ඇහැට 
එන අරමණුය ු පිළබිඳෙ සතයි පිහටිෙුාවගන, ඒ පිළබිඳෙ ඇලීමකේ, 
රාගයකේ ඇතකිර ගනේවනේ නැතේනම් ඒ තැනැතේතා අර කයිාපු දුකේ 



60 ෙන වදේශනය 

113 

ෙලනිේ මිවදනෙ. ඇතැම් විට ඒක උපාානනසේකන්ධ අඩ ු වීමට වහේතු 
වෙනො. වගවීමට වහේතු වෙනො. ‘රැසේ කරිීම’ය ිපළමවුෙනේ කවි්වව් - 
වකවලසේ තුළනිේ උපාානනසේකන්ධ රැසේවෙනො. ඊළඟට වම් පිළිබඳෙ 
විරාගය ඇත ිකර ගැනමී තළුනිේ ඒො අසේවෙනො. අඩවුෙනො. ඒකට 
පාලවියනේ වයවදනේවනේ ‘ආචිනාති-අපචිනාති’ කයිලය.ි ඒ ෙවගේ ෙචන 
වයාදනො ‘උපචය-අපචය’ කයිලතේ වයවදනො. උපාානනසේකන්ධ 
රැසේවෙනේවනේ තමනේ ඒො ගරහණයය කර ගැනීම තළුනිේ ඒ ඉන්්රිය තුළිනේ 
එන විනේදනයට ඇලමී නසිා. ඒො එතන එතනම දැකලා දුටවුෙහි 
දුටමුතනිේ, ඇසුවනහි ඇසණුයමුතිනේ වෙනේවනේ ඒො වගවිලා යාමයි. වම් 
කරැණය ු කවි්ොට පසේවසේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ “සාධ ු සාධු” කියලා 
මාලුඞ්කයපතුත හාමදුුරැවෙෝ කයිප ු ඒො අනමුත කළ බෙතේ සඳහනේ 
වෙනො. ඊට පසේවසේ තමය ි උනේෙහනේවසේ ගිහලිේලා ඒ අනෙු භාෙනා 
කරලා ඉකේමනිනේම රහතේ උනයි කයිනේවනේ. 

දැනේ වම්කට අානළෙ අපි කවි්ොවනේ තණයේහාවව් ‘වපාවනාභවික’ 
සේෙභාෙය අර ෙඳුරා ගවහනේ ගහට පැනලා යනේනා ෙවගේ කයිලා. අනේන 
ඒොවයේ තයිනො ෙැදගතේ කාරණයා රාශියකේ. දැනේ අපි කයිනො නම් වම් 
තණයේහාවව් සේෙභාෙය එකකට එකකේ ගලපන එකය.ි ඉතනිේ වම්ක 
වපනේනමු් කරනේන ඉතාමතේම වහාඳ සතූරයකේ තවිබනො. එකේ 
අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ බරණයැස ඉසපිතන මිගානවයේ 
ෙැඩොසය කරන අෙසේථමාෙක වතරැනේෙහනේවසේලා පිණයේඩපාතවයනේ 
පසේවසේ ඒ මණයේඩල මාලවයේ රැසේවෙලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ 
‘පාරායවනේ වමවතයය සූතරවයේ’ වදේශනා කළ ගාථමාෙකේ ඉදිරියට 
අරවගන එහ ි අසථමය වමාකකේද කයින එක සම්මනේතරණයයකේ ෙවගේ 
ඉදිරිපතේ කරවගන විමසෙුා. ඔනේන ඒ ගාථමාෙ  

‘වයා උභවනත විදිත්වාන - මවජඣ මනතා න ලපිපති 
තං බරෑමි මහා පුරිවසාත ි- වසාධ සබිබනමිචචගා’ 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ එකේතරා ගැඹරුැ ගාථමාෙකේ 
දැනට පාරායන ෙගේගවයේ දකේනට ලැවබනේවනේ. පරවහේලකිාෙකේ ෙවගේ. 
‘වයා උභවනත විදිත්වාන’ යවමකේ වකානේ වදක හරියට වතේරැම් 
අරවගන ‘මවජඣ මනතා න ලිපපති’ මැද පරඥාවෙනේ වනාඇවලයිද, 
‘තං බරෑමි මහා පුරිවසාති’ එෙැනේනාට මම මහා පුරැෂයා යැය ිකියමි. 
‘වසාධ සිබබනමිචචගා’ අනේන ඒ තැනැතේතා ‘සබිබනී’ කියනේවනේ 
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තණයේහාෙට නමකේ. ‘සබිබන’ී කයිනේවනේ මැහුම්කාරිය. තණයේහාෙ නමැති 
මැහමු්කාරිය ඉකේමෙලා යනොය කයිලා.  

ඉතනිේ ඒ ගාථමාවව් අසථමය වමාකකේද කියලා, 
සංඝයාෙහනේවසේලා හය නමකේ විෙරණය හයකේ දුනේනා. නමතුේ ඒ හය 
වමතනදි කයිනේන යනේවනේ නෑ. වම් අෙසේථමාවව් පළමුෙැනිම 
විෙරණයයය ිවමතනට අානළ ෙනේවනේ. ඇතේත ෙශවයනේ ඒ විෙරණය හයම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගහිලිේලා ඉදිරිපතේ කළාම වමනේන වමවහම 
අවපේ සම්මනේතරණයය තළු හය වදවනකවුගනේ වම් විධිවයේ මතමිතානේතර 
ඇත ිඋනා කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ හයම හරිය කයිලා කිව්ො. 
එවහම කවි්ෙට වමාකද තමනේ ෙහනේවසේ ඒ ගාථමාවෙනේ අදහසේ කවළේ 
පළමවුෙනේම ඉදිරිපතේ කළ විෙරණයයය ි කයිලා ොනළා. අනේන ඒ 
විෙරණයයය ිවම් අෙසේථමාවව්දී අපි ඉදිරිපතේ කරනේවනේ. සම්මනේතරණයවයේදී 
වතරැනේ ෙහනේවසේලා අතර පරශේනය ඇති උවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම් ගාථමාවෙනේ කයින වකානේ වදක වමාකකේද? මැද වමාකකේද? 
‘සබිබනී’ කයින මැහමු්කාරිය කෙුද? ඉතනිේ ඕකට තමයි අර මත 
හයකේම ඉදිරිපතේ උවනේ.  

පළමෙුැනමි මතය විතරය ි අපට වමතනට අානළ ෙනේවනේ. ඒ 
පළම ුවතරැනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ මට නම් ෙැටවහන හැටියට වම් 
වකානේ වදක කයිනේවනේ සේපශයයයි, සේපශය සමුදයය,ි සේපශයය අමුතුවෙනේ 
වතෝරනේන වදයකේ නැහැවනේ. සේපශය සමදුය කයිනේවනේ සේපශයය 
ඇතවිීමයි සේපශයය එකේ වකානකේ, සේපශයවයේ හටගැනේම තෙ වකානකේ. 
මැද සේපශය නිවරෝධය. සේපශයය නරිැදේධවීම. වමතනතේ පරවහේලිකාෙකේ 
ෙවගේ බැලුොම. සේපශයය එක වකානකේ, සේපශයවයේ හටගැනේම - සමුදය 
වදෙැන ිවකාන. මැද ඵසේසනවිරාධය - සේපශය නවිරෝධයයි. 

ඊළඟට සිබබනී, ඒ කයිනේවනේ මැහමු්කාරිය තණයේහාෙය.ි ඔනේන 
ඕක ගැන හතිනේන ෙටිනො. තනකිර කමටහනකේ ෙවගේ. ඉතිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනතිේ දුනේන විෙරණයතේ හරිය කයිලා කිව්ෙ 
නමතුේ තමනේ ෙහනේවසේ අදහසේ කවළේ පළමුෙැන ිවිෙරණයයය ිකිව්ෙ නිසා 
අපි ඒකට ෙැඩිවයනේ අෙධානය වයාම ු කළ යතුෙු තවිබනො. ඉතිනේ 
අනේන එයනිේ වපනේෙනො තණයේහාවව් යම්කිස ිලක්ෂණයයකේ. රේ කියන 
ස්ි ශගයත,් ස්ි ශගය ඇතවිනවත් එකක්ම ඉතාමත ් ශීඝ්රරයන් ඒරක් 
නරිරෝධයකතු ්තරිබනවා. නමතු් ඒක අිට රි්නර්න ්නැහැ. නිවරෝධය 
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මැදිනේ තිවයනේවනේ. ඒ නවිරෝධය අමතක කරන ගතයිකේ වම් සාංසාරික 
සතේත්වයා තළු තිවබනො. ඒකය ි සාමානයවයනේ කයිනේවනේ සාංසාරික 
සතේත්වයා ඉනේවනේ සමදුය පක්ෂවයේය කයිලා. එකේ අෙසථමාෙක 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො රෑප වලෝකෙල ඉනේන අයතේ 
අරෑප වලෝකෙල ඉනේන අයතේ වම් හැම සතේත්වයනිේම නිවරෝධය වතේරැම් 
වනාගැනමී නසිා නැෙත නැෙත සංසාරයට, භෙයට යනො කයිලා. 
එයනිේ වපනේනමු් කරනො වම් නවිරෝධය කයින බිදී යාමතේ නැතිවී 
යාමතේ අපට වනාවපවනන බෙ. අපි ඒ වෙනෙුට එක එකකේ සම්බනේධ 
කරනො තණයේහාවෙනේ. තණයේහාෙ තළුනිේ එක එක සේපශයයකේ හා සේපශයවයේ 
හට ගැනේම පමණයය ිඅපට වපවනනේවනේ. සේපශය නවිරෝධය වපවනනේවනේ 
නැහැ. අනේන ඒ නවිරෝධයය ිඒවක මැද. ඇතේත ෙශවයනේ මළුු මහතේ 
වම් සදධමමවයේම තවිබන හරය නෙිනය.ි නෙිනට කයිනේවනේ නවිරෝධයයි 
‘නවිරාවධා නිබබානං’. එතවකාට සාමානය වලෝකයාට 
වනාවපවනනේවනේ වම් නවිරෝධයය.ි ඉතිනේ අර සේපශයයතේ, සේපශයවයේ 
හටගැනේමතේ එකවිනක ගැටලනො. මැහමු් කාරියකේ උනාම වරදි 
වදවපාටකේ එකත ුකරලා මහනො. ඒ ෙවගේ සේපශයයතේ, ඊළඟට සේපශයය 
නැතවිෙන එක අමතක කරලා ඊළඟ සේපශයවයේ හටගැනේම ඒකට එකතු 
කරනො නවිරෝධය අමතක කරමිනේ. අනේන ඒක තළුනිේ තණයේහාෙට යට 
වෙනො.  

දැනේ වමතන මාලුඞ්කයපුතත රහතනේ ෙහනේවසේට දුනේන ඒ 
අෙොද තළුිනේ වමනේම කලිනේ බාහයි ානරැචීරිය තමුාට දුනේ අෙොද 
තළුනිේද වපවනනේවනේ දුටවුෙහ ි දුටමුතනිේ නතර වෙනො. ඊට එහාට 
යනේන වදනේවනේ නෑ. දුටෙු පමණයකනිේම නතර වෙනො. ඊළඟට ඒවක 
සේපශයය තළුනිේ වව්දනා තණයේහා ආදී ෙශවයනේ දිගට යනේන වදනේවනේ 
නෑ. ඉතිනේ ඔය පැතේත තමය ි‘තණයහා වපාවනාභවිකා’ කයිලා කවි්වව්. 
තණයේහාවව්ම තයිනො ශකේතයිකේ නැෙත භෙයකේ මෙන.  

තෙතේ අෙසේථමාෙක ඉතාමතේම විොදයට භාජනෙූ සූතර වකාටසකේ 
තයිනො. අපි එයතේ මතකේ කරම.ු එකේ අෙසේථමාෙකේ ‘ෙචඡ්වගාතත’ කියන 
පරිබරාජකයා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට උපමාෙකනිේ වපනේනමු් කරමිනේ 
නැෙත උපත පිළබිඳ කථමානේතරවයේදී ‘හරියට ගනිසිලිකේ සුළඟිනේ වීසි 
කරලා පැතවිරනේන ෙවගේ වකවනකේ මැවරන වකාට වමාකකේද උපාානන 
හැටියට සටිිනේවනේ? වමාකකේද අලේලා ගනේවනේ? කයිලා අහනො. 
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වකවනකේ මැවරන වකාට වම් ජීවිතය වමතනිනේ වකළෙර වෙනො. 
යනො අපට වපවනනේවනේ නෑ. ඉතනිේ ඕකම තමය ි මළුු වලෝකවයේම 
පරශේනයකේ වෙලා තිවයනේවනේ. වමාකකේද වමතනනිේ යනේවනේ කියන එක. 
එතනදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො හුළඟනිේ වීසි කරලා 
හළුඟනිේ තලේලුවෙලා තමයි ගනිිසලි තෙතේ ගහකේ අලේලගනේවනේ. ඒ ෙවගේ 
වම් තණයේහාෙ තළු තියනො උපාානන සේෙභාෙයකේ. ඒ නසිා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, එක සතේත්වවයකේ කයකේ අතහැරලා තෙතේ 
කයකට යාවම්දී එයට උපකාර ෙනේවනේ තණයේහාෙමය.ි ‘තණයේහාෙම 
උපාානනය හැටියට සටිිනො’ කයිලා. එතවකාට තණයේහාෙ ඇත ි තාකේ 
උපාානනයතේ තවිබන බෙය ි අපට වපවනනේවනේ. තණයේහාෙ තළුිනේ මො 
වදනො අලේලා ගනේන වදයකේ.  

වමවහම හතිනේන පුලුෙනේ. අපි අර මිරිඟුෙ ආදිය ගැන කියන 
වකාට මවුෙකටු වපවනන ඒ දශයනය මෙුාට බීම සඳහා උපකාර ෙන 
වදයකේ වලස වපවනන සේෙභාෙය ෙවගේ තණයේහාෙ නැෙත නැෙතතේ 
ගලපනො. අනේන එතවකාට ඒක එක පැතේතකේ. අර ‘වපාවනාභවිකා’ 
කයිප ුඑක නැෙත නැෙත භෙයකේ මෙන. ඉතිනේ ඒ නසිාම තමයි තෙතේ 
කයිනේවනේ ‘තතරතතරාභනින්දනී’ ඒ ඒ තැන සතටු ු වෙන සේෙභාෙය - 
තැන තැන පැන පැන යනේනා ෙවගේ. ඒ නසිාම දැනේ සතේත්වවයකේ 
මැවරන අෙසේථමාවව්දී සෑහමීකට පතේවෙනේවනේ නැත ිනසිාම, තණයේහාෙ 
ඇත ිනිසාම තෙ භෙයකේ පතනො. සයිුම් අනේදමිනේ භෙයකේ පතනො. 
ඉතනිේ ඒක වකාය ි තරම් සයිමු්ද කයිවතාතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
පරකාශයකේ ධමමපද ගාථමාෙක තවියනේවනේ -   

‘යථමාපි මවූල අනපුදදවෙ දවළහ  
ජිවනනාපි රැවක්ඛා පුනවරෙ රෑහති 
එෙමප ිතණයහානසුවය අනූහවත 
නබිබතතත ීදුක්ඛමිදං පනුපපුනං’ 

යම්වසේ ගහක මලු සඳිිනේවනේ නැතෙි අතු විතරකේ කපලා 
දැම්මතේ, ඒ ගහ නැෙත නැෙත ෙැවඩනේනා ෙවගේ, තණයේහා අනුසය 
තවිබන තාකේ නැෙත නැෙත වම් සංසාරවයේ උපත ලබනො කයිලා ඒ 
විධියටතේ දකේෙලා තවියනො.  
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එතවකාට තණයේහාවව් භයානක පැතේතකේ වපනේනමු් කරනො. 
අපි වම් විගරහ කරනේවනේ ගාථමාවව් සඳහනේ ෙචනමය.ි තෙදුරටතේ උපමා 
ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො. ‘විසතතකිා’ කයිනේවනේ තණයේහාවව් ඇවලන 
සේෙභාෙයය.ි ‘වලේප’ කයිලතේ කයිනො. ‘වලේප’ සංිහලටතේ කියනොවනේ 
ආවලේප කරනො කයිලා. ‘වලේප’ කයිනේවනේ අලෙන සේෙභාෙය. ඒකටතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මහ පුදුම උපමාෙකේ එකේ අෙසේථමාෙක දුනේනා. 
පැරණි කථමාෙකේ කයිනේනා ෙවගේ. සංඝයා ෙහනේවසේලාට පරකාශ කළා 
විවශේෂවයනේ වමය සංඝයා ෙහනේවසේලාට අානළ හැටියටය.ි එයිනේ 
වලෝකයාට යමකේ ගනේනතේ පුළුෙනේ. ඔනේන හිමාල ෙනවයේ සම භූමිභාග 
තවියනො. ඒොවයේ මනුෂයවයාතේ යනො, ෙඳුවරාතේ හැසවිරනො. 
එතවකාට එෙැන ි පරවදේශ ෙල ෙඳුරනේ අලේලන ෙැදේවදකේ ෙඳුරනේ 
ඇලේලවීම් උපකරමයකේ හැටියට ෙඳුරනේ යන එන මාගයවයේ ගහක ලාටු 
ෙගයකේ එලේලනො. ඒකට කයිනේවනේ ‘වලේප’. ඉතිනේ අර වලාලේ 
සේෙභාෙය ඇත ිෙඳුවරා - ඔය රිලෙු ඒ සේෙභාෙය වනේ! අර ලාටෙු එක 
අතකනිේ අලේලනො. ඇලේලුොම ඒක ඇවලනො. ඊළඟට අනතිේ අත 
කටි්ට ු කරලා ඒක ගලෙගනේන හදන වකාට ඒ අතතේ ඇවලනො. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ විධියටයි කයිනේවනේ. ඊළඟට වම් අතේවදක 
වබ්රගනේන එක කකලුකේ ඒකට කටි්ට ු කරනො. වම් ලාටවුව් ඒකතේ 
ඇවලනො. ඊළඟට අතේ වදකය ි කකලුය ි වබ්රගනේන අනකිේ කකුලතේ 
කටි්ට ුකරනො. ඒකතේ ඇලුනා. ඔනේන ඉතනිේ අතේ වදකය,ි කකලුේ වදකයි 
ඇලලිා වම් ලාට ුවගාවඩ්. වම්ක එකේතරා ෙඳුරනේ අලේලන උපකරමයකේ, 
උගලුකේ ෙවගේ වදයකේ. ඉතිනේ ඊට පසේවස වම් ෙඳුරා වහාම්බ-කට කිට්ටු 
කරනො අර ටික වබ්ර ගනේන. ඒකතේ ඇවලනො. අනේතමිට වම්වක 
ඇලලිා ඉනේන ෙඳුරා අර ෙඳුරනේ අලේලන ෙැදේාන ඇවිලේලා විදලා 
අරවගන යනො.  

ඒ උපමාෙ දීලා තවියනේවනේ වම් පඤේච කාමයනේ පිළබිඳෙ 
ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, කය කයින පඤේච කාමයනේවගනේ ඇතිෙන 
තණයේහාවව් අර වලේප සේෙභාෙය වපනේනුම් කරනේන. අනේන ඒ විධියට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වනාවයකුතේ අෙසේථමාෙල ඒ තණයේහාවව් තියන ඒ 
ලාට ු සේෙභාෙය - වලෝකයා ඇවලන සේෙභාෙය - ‘රාග’ කයිලතේ 
කයිනො. ඒොවයේ ඇත ි ආදීනෙ පක්ෂය ඒ අනේදමට වදේශනා වකාට 
ොනළා. 
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තෙතේ ඒ විදියට වනාවයකුතේ අෙසේථමාෙල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
තණයේහාෙ නැෙත නැෙතතේ භෙයකේ මෙන ආකාරය - වමාකද ඒ 
තණයේහාවව් කොනෙතේ සෑහමීකට පතේවෙනේවනේ නැත ි සේෙභාෙයකේමයි 
තවියනේවනේ. මහා සාගරයකේ පිවරනේවනේ නැතෙි ෙවගේ. තණයේහාවව් 
සමීාෙකේ නැත ිනිසාම නැෙත නැෙත ඒක ඊළඟ භෙයකට ඇලවෙලයි 
තවියනේවනේ. ‘නත’ි කයිලතේ කයිනො. කිසයිම් කඳුෙැටියකේ එක 
පැතේතකට ඇලවෙලා තයිනො නම් ඒ පැතේතට ෙැවටනොමයි. 
තණයේහාෙ තළු තයිනො වලෝක සතේත්වයා නැෙත නැෙත භෙයකට 
වගනයන සේෙභාෙය.  

ඉතනිේ ඊළඟට වම් තණයේහාවව් මලු ගැනතේ පරකාශ වෙලා 
තයිනො. තණයේහාවව් මලු හාරනේනය කයිලා අර ‘බීරණය’ පඳුර හාරනේනා 
ොවගේ. වමාකකේද තණයේහාවව් මලු? තණයේහාවව් මලු ෙශවයනේ 
දකේෙනේවනේ ‘අවිේජාෙ’මය.ි ඒක නසිා තමය ි අර විදයාෙ උපකාර 
කරවගන වම් මුල ගලෙනේන කයිලා කයිනේවනේ. ඉතනිේ රේ තණ්හාර  
මලු හැටියට තයින ඒ අවිෙයාව ඇතැේ අවසථ්ාවල ෙකව්ලා තයිනවා 
රේ කයිාිු ඇසත,් එන අරමණුතු ්ඒ ිිළබිඳ ඇතරිවන හැම ධමමයකම 
ඇත ි අනතිය සව්භාවයත ් රනාදැකමීය ි කයිලා රේ අවිෙයාව. ඉතිනේ 
ඇතැම් අෙසේථමාෙල දකේෙනො වම් ආයතනයනේවගේ කරියාකාරිත්වය 
වපනේනමු් කරන හැටි. වලෝකයා වම් ආයතන ඇතවුළේ ජීෙතේෙන 
ආකාරය වපනේෙනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ යථමා තතේත්වය දකේෙනේවනේ 
වමවහමය.ි “මහවණයනි, ඇස අනිතයය ි වෙනසේෙන සලුුයි, අනේ 
ආකාරයකට පතේවෙන සළුුයි. රෑපයතේ අනිතයය,ි වෙනසේෙන සුලුයි. 
අනේ ආකාරයට පතේෙන සලුුය.ි ‘චලං’ චලනය වෙනො. අනය 
ආකාරයට පතේෙන සේෙභාෙයකේ ඇවසේ තයිනො. ඒ ොවගේම රෑපයනුතේ 

එවහමය.ි”  

ඊළඟට ඒ අනතිය සේෙභාෙය වතේරැම් වනාගැනමී නිසා, ඒ 
වදක නසිා විඤඤාණයය ඇතවිෙනො. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො විඤඤාණයයතේ අනතියයි. එතවකාට ඇසතේ අනිතයයි, 
රෑපයනුතේ අනතියයි. ඒ අනතිය වූ රෙ ්නතිය හැටියට ගැනමී නිසා ඒ 
රෙක එකතවුීම නසිා චක්ඛුවිඤඤාණය කයින මායාවක ් ඇතරිවනවා. 
විඤඤාණයය මායාෙකේ කයිනේවනේ ඒකයි. ගසේ වකාළනේෙලට ඒක නෑවනේ. 
ඉතනිේ වම් අවිදයා තණයේහා ආදී වකවලසේ සහති සතේත්වයා ඇස නිතය 
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හැටියට ගතේතා. එතන සේථමාෙරයකේ ගතේතා. ඊළඟට රෑපයතේ ඒක 
මිරිඟුෙකේ වලස හතිනේවනේ නැතෙි ඒවකතේ සේථමාෙරයකේ ගතේතා. ඒ වදක 
එකත ු වෙලා විඤඤාණයයකේ හටගතේතා. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො ඒ විඤඤාණයයතේ අනතියය.ි නමුතේ ඒකතේ වතේරැම් වනාගැනීම 
නසිා ඒ තුනම එකත ුකරලා සේපශයයකේ කයිල එකකේ හාන ගතේතා. අනේන 
අර ‘ඵසේස’ කථමාෙට එනො. ‘චක්ඛුසමඵසසය’. නමතුේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කයිනො ඒ චක්ඛු සමඵසසයතේ අනතියය.ි වලෝකයාට 
වපවනනේවනේ නැහැ. ඒකතේ නතිය හැටියට ගැනමී තළුිනේ වව්දයිතයකේ 
ඇතකිර ගනේනො. වව්දනා ෙශවයනේ ඇතකිර ගනේනො. ඒොතේ 
අනතියය.ි ඔය අනතියතාෙ වනාදැකමීය ි අපි වම් තණයේහාෙට යටවීමට 
වහේතෙු. ඇතේත ෙශවයනේ ඔය පටිචචසමුපපාදවයේ අංග වානළහ 
වකවනකේ වතේරැම් ගනේනො නම් අපට වපේනො. තණයේහාෙට කලිනේ 
අංග රාශියකේ තවියනො. මලුට තවියනේවනේ අවිදයාෙයි. එයිනේ 
වපනේනමු් කරනේවනේ රලෝකයා තණහ්ාවට යටරවනර්න ් චතරුායය 
සතයය රනාදැනමී නසිය.ි ඒ කයිනර්න ් අවිෙයාව නසිය.ි දුක ්රගාඩක් 
ඇතවින බවක් රනාදැන අිි ඒවා නතිය හැටියට සලකනවා. ඔනේන 
එතවකාට ඒවකනේ අපට වපනේනමු් කරනො යථමා සේෙභාෙය දැන ගැනීම 
අනතිය සංඥාෙ තළු තවිබනො කයිලා.  

ඇසතේ අනතිය බෙ, රෑපයනුතේ අනතිය බෙ, ඒ නසිා තියන 
විඤඤාණයයතේ අනතිය බෙ, ඒ තනු එකතවුීවමනේ ෙන සේපශයයතේ අනතිය 
බෙ, ඉනේ ඇතෙින වව්දනාෙතේ අනතිය බෙ නරිනේතරවයනේ සිහිපතේ 
කරනො නම් අනිතය සංඥා ෙඩන වකාට අර විදිවයේ තණයේහා ආදිය 
එකත ුවෙනේන බැහැ. ඒකයි අථමමය.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එක අෙසේථමාෙක පරකාශ කරනො 
මහවණයන,ි ‘අනිචචසඤඤා භකි ඛවෙ භාවිතා බහලුකීතා’. අනිතය 
සංඥාෙ වහාඳට ෙැඩුවොතේ කාමරාග, භෙරාග, රෑපරාග, ඔකේවකාම 
විනාශ කරලා ානනො කයිලා අනිතය සංඥාවෙනේ. ඔනේන ඊළඟට වම් 
කයිාපු අවිදයාෙටතේ, තණයේහාෙටතේ අෙසාන ගාථමාවව් කයිාපු ‘උල’ 
කයින කථමාෙටතේ අානළ යම්කසි ිසතූර වදේශනාෙකේ තයිනො. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එක අෙසේථමාෙක ‘සුනක්ඛතත’ ලිචඡ්වි 
පුතරයාට පෙතේෙප ු වදේශනාෙක අපට අානළ වකාටස ගතේවතාතේ; පුදුම 
උපමාෙකේ එතනතේ වදනේවනේ. ඔනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො - 
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යම් පුරැෂයකටු විෂ වපෙ ූ ඊයකේ ෙැදුනා. ෙැදුනාම ඒ පුරැෂයාවගේ 
නෑයනේ එතනට වෙදයෙරවයකේ වගනේෙනො. එතන දකේෙනේවනේ 
‘භසිවකකා සලලකවතතා’ කයිලයි. ‘සලලකවතතා’ කයිනේවනේ ශලය 
වෙදයෙරයා. ‘භිසවකකා’ කයිනේවනේ විෂ වෙදයෙරයා. කායික 
වෙදයෙරයා කයිලය.ි එතවකාට ඒ වදකම සම්බනේධය.ි කායික 
වෙදය විදයාෙතේ, ශලය වෙදය විදයාෙතේ දැනගතේතු වෙදයෙරවයකේ 
වගනේෙනො. වෙදයෙරයා යම්කිස ිශලය වෙදයෙරැනේ පාවිච්චි කරන 
ආයධුයකිනේ ඒ ඊතලය ෙැදුන තැන ෙණය මඛුය පාදලා, ඊළඟට 
ඊතලවයේ වකාටසකේ ශරීරවයේ තවිබ් නම් ඒක වසායාගනේන - එතන 
පාල ි ෙචනයකේ වයදිලා තයිනො ‘එසනී’. ඒ කයිනේවනේ ශලය 
වෙදයෙරැනේ උලකේ ඇද දැමීමට පාවිච්චි කරන උපකරණයයකේ. ‘එසනී’. 
ඒ උපකරණයවයනේ ඒ උල ඇදලා ානනො. ඇදලා ානලා ඒකට වබවහතේ 
බැඳලා තමය ිසෙුපතේ කරනේවනේ.  

ඔනේන ඊළඟට ඒ උපමාෙට උපවම්ය සංසනේදනය කරමිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, අර විෂ ඊය ඇනචි්ච මනුෂයයා 
තමය ි වම් වලෝක සතේත්වයා, තණයේහා උල ඇනචි්ච. එතවකාට වම් 
තණයේහා උල - වම්වකේ තයින විෂ වමාකකේද? අවිදයාෙය.ි ‘අවිජජා විස 
වානවසා’ කයිනො. එතවකාට ‘තණයහා සලල’ වම් ෙචනය වබාවහෝ 
තැනේෙල සඳහනේ වෙනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කයිනො ‘තණයහා 
සලලසස හනතාවරා’ කයිලා. වම්ක විෂ ඊයකේ උවනේ අනේන අර අවිදයා 
විෂවදෝස නිසය.ි  

ඊළඟට අර ෙණය මඛුය පාානගනේන උපකාර කරගනේන ආයුධය 
හඳුනේෙනේවනේ ‘ආයය පරඥාෙ’ කයිලය.ි ඊළඟට ‘එසනී’ කයිල කයිාපු උල 
තයින තැන වසායාගනේන උපකාර කරගනේන වදේ වමාකකේද? සති - 
සහියි. ඒක වනේ සතපිටඨානය තළු ඔකේවකෝම තයිනො කියනේවනේ. 
එතවකාට සත ි නමැත ි ආයය පරඥාෙ’ තළුනිේ අර ෙණය මඛුය පාදලා 
‘එසන’ී නමැත ිසතවියනේ තමය ිඅර උල වසායාවගන ඇදලා දමනේවනේ.  

ඊළඟට කෙුද වම් වශලය වෙදයෙරයා, කායකි 
වෙදයෙරයා? තථමාගතයනේ ෙහනේවසේයි. එතවකාට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ දීපු උපමාෙ ආශරවයනේ තම තමනුතේ තමනේට වෙදකම් 
කරගනේන එකය ිකයිනේවනේ. ඒකය ිඅර ගාථමාෙ අෙසාන කවළේ ‘අබබවහ 
සලලමතතවනා’ තමනේවගේ තයින උල ඇද ානනේන කයින එකය.ි ඒ ඇද 
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ානනේවනේ අර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීපු වශලය වෙදය නයායට අනුෙ, 
කායකි වෙදය නයායට අනෙු දකේෙප ුඋපකරණය මාධයවයනේ. ඒවකනේ 
වතේරැම් ගනේන පුලුෙනේ ඒ තණයේහාෙ නමැති උල සතේත්වයාට ඇනිලා 
තයිනො. ඒ විෂ වපෙූ ඊයකේ. ඒ විෂ තමයි අවිදයාෙ. එතවකාට ඒක 
ඇදලා ානනේන උපකාර කරගනේවනේ ‘ආයය පරඥාෙ’ නමැත ිආයධුය. ඒ 
ෙණය මඛුය පාානවගන ‘සතයි’ තළුිනේ ඇනනු තැන තියන ඒ ඊතලය 
ඇදලා ානනො. අනේන ඒකට තමය ිඅනතිය සංඥාෙ උපකාර ෙනේවනේ.  

ඉතනිේ ඒ පරඥාෙ එක පැතේතකනිේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීල 
තවියනේවනේ අර උල ඇද ානනේන මලූකි ෙන අෙවබෝධය වලෝකයාට දීල 
තවියනො. ඇතේත ෙශවයනේම ‘උදයෙයය’ කියන වලෝකවයේ හැමවදයකේ 
තළුම තයින ඇතවිීම් නැතවිීම් කයින සේෙභාෙයකේ තයින එක 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මතු කරල දුනේවනේ. ‘අනතිය සංඥාෙ’ කයින එක. 
ෙචන වදකකනිේ කයිනො නම් ‘උදයබබය’ ඇතවිීම් හා නැතවිීම් තුළිනේ. 
ඉතනිේ ඒක තමය ි විදසශනාවව් මලූකි පාඩම. ඉසේසරවෙලාම වම් 
අනතිය සංඥාෙ තළු දකනිො හැම වදේකම ඇතෙින බෙකේ සහ නැතිෙන 
බෙකේ. ඒක පො අෙවබෝධ කර ගැනමී දුෂේකරය ි- සාමානය වලෝකයාට, 
වමාකද අර කයිාපු මැහමු්කාරියවගේ ෙැඩය නසිා නැතෙින පැතේත 
අමතක කරනො. වම් අමතක වීමට වලෝකයා වබාවහාම කැමතයිි.  

වම් පිනේෙතනුේට එදිවනාන ජීවිතවයේ සදිේධියකේ කවි්වොතේ - දැනේ 
ඔය විලාසතිා වලෝවක තමනේ පාවිච්චිකරන ඇඳුම් ආදී වදේෙලේ තයිනො. 
ඔය සාපේපු ෙල ඊට ෙඩා ෙටිනා නවීන වමෝසේතරයකේ කයීකේ හරි දීලා 
අරවගන ආොට පසේවසේ අරක වකාවහේ දැම්මද කයිල නෑ. කණුයවුගාවඩ් 
ඒක ඉෙරය.ි එතවකාට ඒ නැතවිීම් පැතේත අමතක කරලා අලුතේ 
කරිීමය.ි වලෝකයා නරිනේතරවයනේම අලුතේ කරමිනේ යනො. තණයේහාෙ 
ඒකට උපකාරී වෙනො. තණයේහා මැහමු්කාරී ගැට ානනො. ඒ ගැවට් 
වමාකකේද? නවිරෝධය අමතක කරිීම. වම්ක බිඳී යන බෙ අමතක 
කරනේන. එතවකාට විදසශකයා වමාකද කරනේවනේ? බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දීපු අර මූලකි සදිේධානේතය උපකාර කරවගන - හැමවදයකම 
ක්ෂණිකෙ ඉතාමතේ ඉකේමනිනේ ඇතෙින නැතිෙන සේෙභාෙයකේ තියනො. 
ඒක වපනේෙනේන තමයි කවි්වව් වම් ඇස තයිනො කයිලා. වම් 
වදේශනාෙ ආරම්භ කළ අෙසේථමාවව් ඉඳලාම වම් මවගේ ඇස තයිනො. 
එවහමම රෑපය තයිනො. වම් පිනේෙතනුේ මා ඉදිරිවයේ ඉනේනො. ඒක 
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නැහැ කයිනේවනේ නැහැ වනේ අපි. නමතුේ අනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො ඇසතේ අනතියය,ි වමාවහාතකේ පාසා වෙනසේ වෙනො ‘චලං’ 
චලනය වෙනො. ඒ විදියට එතැන ෙචන රාශියකේ වයවදනො 
අඤඤථමාභාවී අනයාකාරයකට පතේ වෙනො ‘අනචි්චං, චලං, ෙයං, 
විපරිනාමී, අඤඤථමාභාවී ආදී පද රාශියකේ වයාදනො හතිට 
කාෙදේදනේන. වම් හැම එකකේම පියවි ඇස කයිාපු සාමානය වලෝකය 
දනේන වම් ‘මසැසට’ වනාවපවනන නමුතේ ඉතාම ශීඝරවයනේ වම් ඇසතේ 
වෙනසේ වෙනො. ඊළඟට අපි රෑපය කයිලා ගතේත ු වදයතේ, ඒකතේ 
එවහමම වෙනසේ වෙනො. නමතුේ ඒක අපට ෙැටවහනේවනේ නෑ. අර 
කයිාපු තණයේහාෙ ගැටලනෙ. විඤඤාණයයතේ අනතියය ි කවි්ෙට අපට 
ඒකතේ ෙැටවහනේවන නැහැ. අනේන එතන තමය ි ඇතේත ෙශවයනේම 
ගැඹරුැම තැන. සාමානයවයනේ අපි කවි්ො දුටෙු, ඇසනු, දැනුන, සිතුන 
කයින හතරම ගතවහාතේ ආපසේසට හැරිලා කලනිේ කයිලා දුනේවනේ වම් 
හයම තමයි. දුටෙු, ඇසනු, දැනුන, සතිනු කයිලා ගතේවතේ. එතවකාට අර 
දුටෙු කයින එක වබාවහාම ඕලාරිකය.ි වගාවරෝසයු.ි වමාකද අපි යමකේ 
දිහා බලලා අනකිේ පැතේත බැලුෙතේ ඒක තාම තයිනො ෙවගේ වනේද? 
ඒක තාම තවියනේවනේ. වකාවහාමද නැවතයි කයිනේවනේ? බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ නැවතය ිකවි්ෙට ඒක තයිනො අවපේ මසැසට වපේනො. ඒක 
ඒ ආකාරවයනේම තයිනො කයිලා. එතවකාට ‘දුටෙු’ අපට කියනේන 
පුළුෙනේ කවි්ෙට වමාකද දුටෙු එක සැරයකේ බලලා අනතිේ පැතේත 
බැලුෙම ඒක එවහමම තයිනො. ඉතනිේ වකාවහාමද ඒක වෙනසේ 
වෙනො කයිනේවනේ. එතවකාට දුටෙු ඒ හැටියට බැලුෙට තෙම 
වගාරහැඩිය.ි ඕලාරිකය.ි  

ඔනේන ඊළඟට ඇසනු එක වකාවහාමද? දැනේ මම වම් 
කථමාකරන ෙචන ෙල වදෝංකාරයකේ තයින තරුැ වම් පිනේෙතනුේට ඒක 
ඇවහේවි. සමහරවිට අපි අහලා තිවබනො වදෝංකාරයකේ එනේන හැටියකේ 
නැත ි මහා කානේතාරෙල වකවනකේ කථමාකරන විට ෙචන එතැන 
එතැනම නැතවිෙලා යනො කයිලා. දැනේ වම් අෙට තයින කඳුෙලිනේ 
එන වදෝංකාරය පිනේෙතනුේ වහාඳට දනේනො වනේ. වදනේවනකේ කථමා 
කරනො ොවගේ. ඒ ොවගේම වම් පරිසරය තළු වම් අපි කථමා කරන 
ශබ්දය ආෙසතනය වෙලා ආපස ුඑනො නිනේනාද වෙලා. ඒක තුළිනේ 
අපට ඇසමීට තෙ උපකාර වෙනො. ඒක අර දුටෙු වදේ පමණයටම 
වගාවරෝස ු නැතතේ ඇසුන වදේතේ තරමකේ වගාවරෝසයු.ි ඔනේන ඊළඟට 
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ෙඩාතේ වපෞදේගලකි තමයි. අරටතේ ෙැඩිය සයිුම්වදේ තමයි දැනුන කියන 
එවකේ තවියනේවනේ. දැනනු කයින එක. අපි කවි්ො දිෙට, නැහැයට, කයට 
දැවනන වදේ. දැනේ අපි කසියිම් වදයකේ අර අනේදවස කළා ෙවගේ වකවනකේ 
වම්ක රසයි කයිලා අනිතේ එකේවකනාට ඒ රසය වපනේනමු් කරනේන ඒක 
කෙනේන ඕන. එවහම නැතෙි දැවනනේවනේ නෑවනේ. ඒක වපෞදේගලිකයි. 
එතන ඉතාමතේම සියමු්. නැහැයට, දිෙට, කයට දැවනන එක ඉතාමතේම 
සයිමු්. ඔනේන එතවකාට ඒොවයේ අනිතයතාෙ වසායනේන අනිතේොට 
ෙැඩිය අමාරැයි.  

ඔනේන ඊළඟට තයිනො සතිනු කයින එක ඊටතේ ෙඩා අමාරැයි, 
සයිමු්. සතිනු සති, ඒ හති පිළබිඳෙ කථමානේතරය තමය ිවිකාර මායාෙකේ 
කයිලා කයිනේවනේ. එවතනේදි වම් හිතට එන අරමණුය ුවමානොද ‘ධමම’ 
ධමමය කයින අදහස වනාවෙයි. ඇසට රෑපය ෙවගේ අපි අරමණුය ුහැටියට 
කථමා කරනො නම් ඇසට රෑපය, කණයට ශබ්දය, නැහැයට ගඳ සෙුඳ, 
දිෙට රසය, කයට සේපසශය, මනසට ධමම කයිලා වයාදනො. ධමම 
කයින එක අපි සංිහල කරලා කවි්වොතේ ‘හතිට එන වදේ’. හිත 
වෙනමයි, හතිට එන වදේ වෙනමය ිකයිලා අපි හිතාගනේවන. ඒ වදක 
එපායැ ගැවටනේන. එතනම අපි අහවුෙලා ඉෙරය.ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදසා ොනවළේ ඒක තමයි. ‘මවනා පුබබඞගමා ධමමා 
මවනාවසටඨා මවනාමයා’. එතන ‘ධමම’ කයිනේවනේ හතිට එන වදේෙලේ. 
එතවකාට වලෝකයා හතිනේවනේ හතිට එන වදේෙලේ වෙනම තියනො 
කයිලා. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො මනසයි පූෙමාඞ්ගම 
වපරට ුෙනේවනේ. වම්ො මවනෝමයය.ි හවිතනේ හානගතේතු වදේෙලේ. එතනම 
තමය ි අර මැජිකේ කාරයාවගේ ෙැඩය තවියනේවනේ ‘මායාෙ’. නමුතේ 
වලෝකයාට ෙැටවහනේවනේ නැහැ. හතිට එන සතිවිිලල් රවනම 
අරරගන. අිි අරි් රෙයක ්කරරගන ඒක තළුය ිිැටරලනර්න.් ඇලීේ, 
රවලේී, ිැටලේී, ිරි ංච ආදී වශරයන ් රයාෙනර්න්. එතන තමයි 
ඉතාමතේම සයිමු් තැන. එතනයි විදසශකයා මතකුර ගනේවනේ වහමිනේ 
වහමිනේ අර දුටවුෙහ ි අනතියතාෙ. ඒවකනේ පටනේවගන ඊළඟට 
ඇසවුනහ ි අනතියතාෙ වමවනහ ි කරනො. ඊටතේ ෙඩා ගැඹුරට 
යනවකාට ඔනේන වපෞදේගලකිෙ දැවනන, අර දිෙට දැවනන වදේ. ඒක 
වනේ ඇතේත ෙශවයනේම කයිනේවනේ වම් ආයතන හවයේ එක එක 
ආයතනයකේ මලුේ කරවගන නෙිනේ දකනිේන පුළුෙනේ කයිලා. නිෙන දිෙ 
අවගහයි ිකයිනේන පුළුෙනේ ඒ පැතේවතනේ බලන වකාට. 
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ඒක තමය ි අතතීවයේ සමහර සංඝයා ෙහනේවසේලා ආහාර 
ෙළඳන අතවරහ ිරහතේ උනාය කයිනේවනේ. ඒ දිෙට දැවනන සේපශයය ගැන 
වමවනහ ි කරලා. ඉතනිේ ඒ ඇහැට දැවනන සේපශයය ගැන වමවනහි 
කරලා නාටිකාංගනාෙකවගේ රෑපය දැකලතේ රහතේ උනාය කයිනේවනේ ඒ 
අෙසේථමාවව් අනතිය සංඥාෙ ඇති කරවගන. අනේන ඒ ෙවගේ කණයට 
ඇවසන ශබ්දය තළුනිතුේ පුළුෙනේ නෙිනේ දකනිේන. නැහැයට දැවනන 
සෙුඳිනතුේ පුළුෙනේ. නමුතේ වලෝකයා ඒ පැතේතට වයාම ුෙනේවනේ නැහැ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීපු අර ඇතවිීම් නැතිවීම් වදක නරිනේතරවයනේ 
වමවනහි කරන වකනාට යම් අෙසේථමාෙක ඇතවිීම් නැතවිීම් කියන 
අෙවබෝධවයේ ගැඹරුට යනේන යනේන විදසශකයාට ෙඩා පැහැදිලිෙ 
වපේනො අර බිඳීම් පක්ෂය. වමවතකේ වනාදුට ුබිඳීම් පක්ෂය. වමාකද අර 
තණයේහාෙ කයින ආශාෙ ඉෙතේවෙනේන ඉෙතේවෙනේන ඔනේන යථමා 
සේෙභාෙය මතු වෙනො. ඇතවිීම් නැතවිීම් කයින බදුේධ ෙචනය 
වපේනො. ඇතවිීම් නැතවිීම් වදවකනේ අර බිවඳන පැතේත ෙැඩිවයනේ 
වපේනවකාට එතනදී තමයි අර ‘භංග ඥානය’ ෙශවයනේ විදසශනාවව්දී 
දකේෙනේවනේ. ඒ තැනැතේතාට හැමවදයකේම බිවඳනො වපේනො. 
සතිවිිලේලතේ බිවඳනො වපේනො. එතවකාට ඒ බිඳීම් තළුිනේ තමයි 
ආදීනෙ ආදිය ඇතෙිනේවනේ. එතන තවියනේවනේ ‘මවනා සම්ඵසේසය’. 
මනසට එන සතිවිිලේල මනසට ඇවිලේලා හතිිවිලේල ෙදින එකතේ වතේරැම් 
ගනේනො කයින එකතේ ඉතාම සයිමු් වදයකේ. නමුතේ යම් අෙසේථමාෙක 
ඉඩකේ වපේනො සතිය ි සතිවිිලේලය ි ෙදිනො. එවහම ෙදිනෙයි කියලා 
වතේරැම් ගතේත අෙසේථමාෙකය ි ‘විඤඤාවත විඤඤාතමතතං’ කියලා 
කයිනේවනේ. බාහයි ානරැචීරිය තාපස තමුා ඒක කයිනෙතේ එකේකම රහතේ 
උනාය කයිලා කයිනො. ඉතාම ශීඝරවයනේ. 

වම් මාලුඞ්කයපුතත රහතනේ ෙහනේවසේතේ වකටි උපවදේශය 
උපකාර කරවගන තමය ිඉකේමනනිේම රහතේ උවනේ. එයනිේ අපට වපේනො 
දුටවුෙහ ිදුට ුමතනිේ නතරවීමටතේ ෙඩා ඊළඟට ඇසවුනහ ිඇසුන මතිනේ, 
දැනවුනහ ි දැනනු මතනිේ, අෙසානවයේ සිතවුනහ ි සතිනු මතිනේ. අපට 
හතිාගනේන බැරි තරම් පුදුම වදයකේ ඒක. අර විදසශකයා භාෙනාවව්දී 
යම් අෙසේථමාෙක වතේරැම් ගනේනො බදුේධ ෙචනය අනෙු අර හිතතේ 
හතිවිිලේලතේ අනිතයය,ි වෙනසේෙන සලුුය.ි හිත වනාකයිා අපි කියමු 
මනසතේ අනතියය,ි මනසට එන ධමමයතේ වෙනසේෙන සලුුයි. එතවකාට 
ඒ විදියට වෙනසේ ෙන වදේෙලේ එකට එකතුෙන අෙසේථමාවව්යි මවනෝ 
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විඤඤාණයය කයිලා කයිනේවනේ. ඒකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අදහසේ 
කරනේවනේ. වම් වලෝක සතේත්වයා අර කවි්ෙ රෑප අරෑප වලෝකෙල ඉනේන 
සතේත්වයනේ පො නිවරෝධය වනාදැකමී නසියි නැෙත නැෙතතේ භෙයකේ 
මෙනේවනේ. නවිරෝධය දුටෙු නම් හරියට අර ‘සබිබනී’ කථමාවව් 
කයිවෙනේවනේ ‘වයා උභවනත විදිත්වාන’ වම් අනේත වදක දැනගතේතා. 
සේපශයය අෙවබෝධ කරගතේතා. සේපශයවයේ හටගැනේම අෙවබෝධ කරගතේතා. 

ඊළඟට සේපශය නවිරෝධය - ඒ නවිරෝධවයේ හිත පිහටිෙුා ගතේත 
අෙසේථමාවව් තමය ි විමුකේත ෙනේවනේ. වලෝකවයනේ විමුකේත වෙනො, 
වලෝකවයනේ මිවදනෙය ි කයින එකය.ි ඉතිනේ ඔතනය ි දුක වකළෙර 
කළය ි කයිනේවනේ. අපි කලනිේ ගිනසිවිලේ කථමාෙ කවි්ො. ඉතිනේ වම් 
‘තණයහාෙ’. තණයේහාෙ කයිනේවනේ වනාපිරැනු ආශාෙ - සම්පසූණය වනාෙූ 
ආශාෙ තයිනතාකේ සතේත්වයාවගේ සති නරිනේතරවයනේ බැහැරට 
විහවිදනො. වම් කයනිේ බැහැරට විහවිදනො. වමාකකේ හරි කමමවයනේ 
ඉදිරිපතේ ෙන වදයකේ අලේලාගනේනො. මව් කසුකේ වහෝ වව්ො, 
සවතකවුග කසුකේ වහෝ වව්ො, අපාවයේ ගනිදිැලේලකේ වහෝ වව්ො 
කමමානරුෑපෙ ඉදිරිපතේවෙන නමිිතේත මරණය අෙසේථමාවව් තණයේහාෙ තුළිනේ 
අලේලා ගනේනො. තණයේහා අනසුය තියනතාකේ නැෙත උපදිනො කියන 
එක ගැන අමතුු වදයකේ කයිනේන ඕන නෑ. වම් වලෝකයා හතිනො 
ොවගේ අමතු ු ජීෙයකේ ගහිිලේලා අතන පැලපදියම් වීමකේ උෙමනා නෑ. 
තණයේහාෙ පරමාණයෙතේ. ඒකය ි කවි්වව් අර ගිනසිලි හළුඟිනේ විසිකරලා 
පැතවිරනේනා ොවගේ තණයේහාෙ ඇතතිාකේ වලෝක සතේත්වයා නැෙත 
භෙයකේ මො ගනේනො. අපි අර වපාවනාභවිකා කයිලා කවි්වව්. දැනේ 
වමතනදි වතේවරනො පුනසභෙයකේ මො වදනේවනේ තණයේහාෙය.ි ඒවකේ 
කරියාකාරිතේෙය වතේරැම් ගනේන නම් අර කයිාපු අවිදයාෙ නැති කරලා 
ආයය පරඥාෙ මතකුර ගනේන ඕන.  

දැනේ අර ගාථමාෙල වකටි වදේශනාෙල අසථමය අපි නානා විධියට 
ඉදිරිපතේ කළා. ඔයටිතේ ෙැඩිය විසේතර කරනේන හැකයිාෙ තයිනො. 
නමතුේ යටතේ පිරිවසයනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීපු උපමා තුළ සිත 
වයාදෙනො නම් වම් පිනේෙතනුේට හඟුකේ කාරණයා අෙවබෝධ කරගනේන 
පුළුෙනේ. අපි අවපේ මට්ටමිනේ එදිවනාන ජීවිතවයේදී වම් විදසශනා මාගයවයේ 
යාමට වම් වදේශනාෙ උපකාරී වව්ොයි පරාසථමනා කරනො. එතවකාට 
වම් පිනේෙතනුේ සංසාරවයේ බියජනක බෙ වතේරැම් අරවගන තමයි 
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වමෙැනි අෙසේථමාෙක සලිේසමාදනේ වෙලා බණය භාෙනා කරනේවනේ. ඉතිනේ 
එනේන එනේනම වම් සංසාරවයේ බියකරැ සේෙභාෙය බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ වදේශනා අනෙු තම තමාටතේ පරතයක්ෂ ෙන වව්ලාෙකේ. 

ඒක නසිා අර කයිාපු තණයේහාෙ නැති වනාකරනතාකේ අපි 
වකාච්චර කවි්ෙතේ තෙතේ උපදිනේවනේ නෑ කයිලා, අර ඉපදීම අපට 
අයතියි.ි අර කයිාපු නැඹරුැෙ නසිා. අනේන ඒක නසිා නැෙත නැෙතතේ 
උතේසාහ ෙනේන ඕන තම තමනේ රකනි ශීලය උපකාර කරවගන සමථම 
විදසශනාදී භාෙනා තළුිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො ොනළ ආයය 
පරඥාෙ වසෝොනේ, සකානගාමී, අනාගාමි, අසහතේ යන මාගය ඵල පරතවිව්ධය 
තළුනිේ - ඒ ොවගේම සතපිට්ඨානය - සතයි උපකාර කරවගන තමනේ 
වම් බලාවපාවරාතේතෙුන උතේතම අෙසේථමාෙ, වම් ජීවිතය තළුනිේ පරතයක්ෂ 
කර ගැනමීට වම් වදේශනාෙතේ උපකාර වව්ොය ි පරාසථමනා කරගනේන. 
එතවකාට අවීචිවයේ පටනේ අකනටිාෙ දකේො යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ 
වම් ධමම වදේශනාෙ හා ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට කැමති 
නම් අනවුමෝදනේ වීම තළුනිේ පරාසථමනයී වබෝධියකිනේ උතමු් අමා මහ 
නෙින සාකේෂාතේ කර ගනිතේො කයිලා පරාසථමනා කරනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 

 

 



 

 

කතු හකමි නද්ග ්සකංහල කෘතක 

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

- සම්පාදක  

1. තසිරණය මහමි  
2. හතික මහමි – 1 
3. හතික මහමි – 2 
4. හතික මහමි – 3 
5. හතික මහමි ස1-3 වෙළුම්) 
6. දිවි කතවස සැඳෑ අඳූර 
7. කය අනෙු ගයි සහියි 
8. හති තැනීම 
9. පිනේ රැවකක මහමි 
10. අබිනිකේමන 
11. පිළවිෙතනිේ පිළවිෙතට 
12. කවයේ කතාෙ 
13. මා-පිය උෙැටන 
14. පරතපිතේත ිපූජාෙ 
15. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
16. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
17. වමතේ සවිතේ විමුකේතයි 
18. ඇත ිහැටි දැකේම 
19. තවපෝ ගණුය මහමි 
20. සකේමවනේ නෙින 
21. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 1 වෙළුම 
22. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 2 වෙළුම  
23. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 3 වෙළුම  
24. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම  
25. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම  
26. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම  
27. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම  
28. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම  
29. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම 



 

 

30. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 10 වෙළුම 
31. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 11 වෙළුම 
32. සබබාසෙ සතූරවයේ මැදුම් මග 
33. විදසනුේ උපවදසේ 
34. භාෙනා මාගයය 
35. උතේතරීතර හදුකලාෙ 
36. සසනුේ පිළවිෙත 
37. චලන චිතරය 
38. දිය සළුයි 
39. බදුු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
40. නෙිවනේ නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
41. නෙිවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
42. නෙිවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
43. නෙිවනේ නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
44. නෙිවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
45. නෙිවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
46. නෙිවනේ නවිීම –  සතේෙන වෙළුම   
47. නෙිවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
48. නෙිවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
49. නෙිවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
50. නෙිවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම    
51. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල ම්ුරණයය ස1-11 වෙළුම්) 
52. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
53. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
54. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
55. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
56. පටිචච සමපුපාද ධමමය – පුසේතකාල ම්ුරණයය ස1-4 වෙළුම්) 
57. සේපශයවයේ ආශචයයය 
58. මනවසේ මායාෙ 
59. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථමාථමමය 

 
නැෙත මු්රණයය කරවීම පිළිබඳ විමසීම්: 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය  
කරිිලේලෙලෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන  

දුරකථමනය  0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net  

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net
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1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought   

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology  

3. Ideal Solitude  

4. The Magic of the Mind  

5. Towards Calm and Insight   

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I  

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II  

8. Seeing Through  

9. Towards A Better World  

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I  

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II  

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III  

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV  

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V  

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI  

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition  

18. Nibbāna and The Fire Simile  

19. A Majestic Tree of Merit  

20. The End of the World in Buddhist Perspective  

21. The Law of Dependent Arising, Volume I  

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition  

26. Walk to Nibbāna   

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

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

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 
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