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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 ෙය වලස සළකමු. 

   ‘ආනපුුබබී කථමා’ නම් ෙය අනපුිළවිෙළ කථමාමාගයයකේ අනුගමනය 
කරමිනේ දහම් වදසය බදුු පියාවණයෝ එෙැනමි ‘අනපුිළවිෙළ කථමාෙකේ’ 
ධමමවදේශකයනිේට අනදුැන ොනළහ. ානන කථමාෙ, සලී කථමාෙ, සගග කථමාෙ, 
කාමයනේවගේ ආදීනෙ හා වනකඛමමවයහ ි ආනසිංස ඒ අනපුිළිවෙළ 
කථමාෙට අයතේවව්. ඒ සයිලේල තළුිනේ සකසේ ෙය, මෘදුෙය, පුබදුුෙය, පහනේෙය 
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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 
මයලධමම අනගුමනය කරිීමට තැතේ දැරැවෙමු. බුවදධාතේපාද කාලයක 
ලැබිය හැක ි අගරඵලය ෙන අර්හතේ 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 පරිනේටර්සේ 
සමාගවම් සී. ජයවසෝම මහතා ඇතළුු සැමටද අපවගේ 
පුණයයානවුමෝදනාෙ හමිිවව්.  

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමිං - 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’ පයඡ්ය 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසනිේ සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථම හා වදේශිත ධමම වදේශනා පරිිසදිු 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: ආර්. 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 සදිුෙයවයේ 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’ හැරැෙයවෙෝ 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 ෙයහ. ‘වදන වදේ පිරිසදිුෙම දීවම්’ අදහසනිේ අමිල ෙය 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 
කැපෙයහ. 

‘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 ෙයහ. ඉනදුු වනානැෙතී, ශකේති 
පමණිනේ ‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණයභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේෙයහ, ඇතැවමකේ 
වලාකු කඩුා දහම් වපාතේ ම්ුරණයය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත ම්ුරණයය 
කරවීවම් බරපැන ඉසලිමීට පො පසබුට වනාෙයහ. 



 

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 ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

13 – දවළුර් 

පරථමර් ර්්ුරණ  

 පිටපතේ 1000කනිේ යතුේ වමම පරථමම ම්ුරණයය ධමමානන ෙශවයනේ 
පාඨකයනිේ අතට පතේ කරන චනේදන විවේරතේන සහ නිෂාදි ඊරියගම 

මහතේම මහතේමීනේට එම ධමමානනමය කශුලය පරම ශානේත උතුම් 

නෙිමාණයාෙවබෝධය පිණිස උපනශිරය සම්පතකේම වව්ොය ිපතමු. 

     – අනශුාසක  
(2561) 2017 වනාෙැම්බර් 

  

 
 

පණුයානදුර්න නාව 

අප දිවි මඟ අවිදු අඳුවරනේ මාුනලමීට පහළෙය පරදීපස්තම්භය 
වලස අප දකනි, අතපිුජය කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ, 
අරුණවත ී සතූරය, අරියවංස සතූරය, ගණකම ොගග්ලල්ොන සූතරය, 
පහොරොද සතූරය සහ මූිජ  සතූරය වුන  අගනො සතූර සසරමරන් මද්නනො 
කරන ලද වමම මහඟු ධර්ම වදේශනා සහති නවත  “පහන් කණරව” 13 
ගරනේථමය; අප යගු දිවි මඟ විස ි ෙසර සපිවරන වමම අෙසේථමාවව් 
එළදිකේෙනවුයේ, පරවලෝ සැපතේ රතේන ඊරියගම හා රනේවකානේවදේවගදර 
විවේරතේන ආදරණීය පියෙරැනේ වදපල ඇතළුු නෑ හති මිතුරනේට 
පුණයයානවුමෝදනා පිණිසතේ, සජුීෙතේෙ සටිින වහේමා ඊරියගම හා කමලා 
විවේරතේන ආදරණීය මෑණිෙරැනේට හා ධනංජය පුත ු හා එරනේදතී 
දියණිය ඇතළුු සයිලු නෑ හති මිතරුනේට නදිුකේ නවිරෝග ී චිරජීෙනය 
පතමිනේ හා අෙසන අප සයිලේලනේටම වමම වගෞතම බදුුසසවුනේදීම 
උතමු්ෙය චතරුාර්ය සතයය අෙවබෝධ  කර ගැනමීට හැකවිව්ො’ය යන 
පරාර්ථමනා වපරදැරිෙය.   

– නෂිාදි සහ චනේදන
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61 වන ද ශ්න   
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 88) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අච්චාර්ධ්හ ිවිරිය්හ ිස්ා වලාවක අනු් තවරා 
වීවණයාපමං කරිත්වා වම ධ්මං වදවසස ිච්ඛුමා 

තස්සාහං ෙචනං සතු්වා විහාසංි සාසවන රවතා 
සමථමං පටිපාවදසංි උ්තම්ස්ස ප්තයිා 
තවිස්සා වි්ජා අනු්ප්තා කතං බු්ධස්ස සාසනං 

- වථමර ගාථමා, වසාණයව්ර ගාථමා  

සැදැහෙතේ පිනේෙතනුි, 

අමාමහ නෙින ලබාවදන වම් ධමමය අරඹන ලද වීර්ය ඇති 
තැනැතේතා සඳහා මිස කසුීතයා සඳහා වනාෙන බෙ තවිලෝගුරැ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරා තවිබනො. ස්ෝඛාතෙය වම් ධමම විනවයේ 
වීර්යෙනේතයාම සැපවසේ ොසය කරන බෙතේ අලසෙ කසුතීෙ අෙුරැදු 
සයියකේ ජීෙතේ ෙනොට ෙඩා වීර්යෙනේතෙ එක දෙසකේ ජීෙතේ වීම උතුම් 
බෙතේ බු්ධ වදේශනාවව් දැකේවෙනො. ඒක නසිය ි අද වම් ෙපේපුර 
පසවළාසේෙක වපෝය දෙවසේ වීර්යෙනේතයාටම අථමමෙතේ ෙන රසෙතේ ෙන 
අනේදවම් ගාථමා ධමමයකුතේ කථමානේතරයකුතේ අපි ඉදිරිපතේ කරනේනට 
බලාවපාවරාතේත ුෙනේවනේ.  

බිම්බිසාර රේජරුැෙනේට අයිති රාජධානවියේ  චම්පා කියන 
නගරවයේ වකෝලවිිස කයින සටි ු පෙලුක පිනේෙතේ දරැෙක ු උපනේනා. 
මෙුපියනේ එම දරැොට වසෝණය කයින නම දුනේනා. වම් වසෝණය 
වකෝලවිිස සටිු පුතරයාවගේ ශරීරය ඉතාමතේම සයිමුැලියි, සුකුමාරයි. 
වකායතිරම් සකුමුාරද කයිවතාතේ යටි පතලුේෙල වලාම් තබිණුයා. වම්ක 
ආශචයයමතේ වදයකේ. වම් ආරංචිය බිම්බිසාර රේජරුැෙනේටතේ අහනේන 
ලැබිලා, එක අෙසේථමාෙක රාජය කටයතුේතකේ සඳහා ගම් පරධානීනේ අසය 
ානහකේ කැඳෙන අෙසේථමාවව්දී, බිමිබිසාර රේජරුැවෙෝ දූතවයකේ අත 
පණිවිඩයකේ යැෙුො, ‘මම වසෝණය දකනිේන කැමතයිි, වසෝණය වමහාට 
ආවොතේ වහාඳය.ි ඔහටු එනේන සලසේෙනේන’ කයිා. ඉතිනේ වසෝණයවගේ 
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මෙුපියනේ වසෝණය සටිපුුතරයාට කයිනො, ‘පුවතේ, රජතමුා ඔවබ් පා 
දකනිේන කැමතයිි. එවහ ගයිාම රේජුරැෙනේ දිහාෙට පා දිගුකරනේන 
එපා. එරමිණිය වගාතාවගන ඒ කයිනේවනේ පයයඞ්කවයනේ ඉඳගනේන. 
එතවකාට රේජරුැවෙෝ පා තල දකයිි’ කයිලා.  

ඉතනිේ අර පිරිස - චම්පා නෙුර පිරිස බිම්බිසාර රජතුමා 
දකනිේන යන අෙසේථමාවව්දී වසෝණය වකෝලවිිස සටිපුුතරයා අරවගන ගිවයේ 
වදෝලාෙකනිේ. එවහම එකේකවගන ගිහනිේ රජු හමෙුට ගයිාට පසේවසේ, ඒ 
වසෝණය සටි ු පුතරයා රජුට ෙන්දනා කරලා අර කයිාපු විදියට 
පයයඞ්කවයනේ ඉඳගතේතා. රජතමුා පාදතල දුටෙුා. පාදතලෙල වලාම් 
තවිබන ඒ ආශචර්යෙතේ සදිේධිය දුටෙුා. ඊළඟට රජතමුා අර අසයදහසකේ 
ගම් පරධානනීේට ඒ රාජය කටයතුු පිළබිඳ යම්කසි ිඅනශුාසනාෙකේ කරලා 
කයිනො, ‘දැනේ මම නඹුලාට වම් වලෝකය පිළබිඳ යහපත සාාන ගනේනා 
ආකාරය කයිා දි තවිබනො, පරවලාෙ පිළබිඳ යහපත සලසාගනේන 
අනේන ගිහලිේලා භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ හමෙුනේන’ කයිලා.  

 
වම් කාවලේ වම් අෙසේථමාෙ ෙන විට භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ 

ෙැඩොසය කවළේ ගේිජකඨූ පෙමතවයේ. ගජිුකළුු පෙවුව්. ඉතිනේ වම් 
අසයානහකේ පිරිස බදුුපියාණයනේ බැහැදකනිේන ගයිා. ඒ අෙසේථමාවව් දී 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට උපස්ථමායක හැටියට සටිිවයේ ‘සාගත’ කියලා 
ඔය කසණිය භාෙනා ෙඩලා වබාවහාම ධයාන ශ්තනීේ ඇත ි සංඝයා 
ෙහනේවසේ නමකේ. ඒ සාගත හාමදුුරැවෙෝ අර අසයානහකේ පිරිසට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමකුරවීම පිළබිඳෙ කරන ඒ ආරාධනය පො 
එකේතරා ඍ්ධිමතේ ආකාරයකට කළා. හටිි තැනනිේ අතරුැදහනේ වෙලා 
වපාළවව් කමිිදවගන යනො ෙවගේ දකේෙලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ඒ 
ආරාධනාෙ ඉදිරිපතේ කළා.  

 
ඔය විදියට ඒ ඍ්ධි පරාතහිායය දැකලා, අර අසයානහකේ පිරිස 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ ෙැඩිය සාගත ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ ගැන 
අෙධානය වයාම ුකළා. වම්ක වතේරැම් අරවගන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
සාගත ස්ොමීනේ ෙහනේවසේට කයිනො, ‘සාගත තෙ තෙතේ ඍ්ධි 
දකේෙනේන’ කයිා. ඉතිනේ ඒ ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ අහසට නැඟලා අහවසේ 
හඳි ගැනමී්, සකේමනේ කරිීම්, ගනිදිැලේ විහදිුවීම් ආදී ෙශවයනේ ඒ වතේවජෝ 
කසණියයට අානළ වනාවයකුතේ පරාතහිායය දකේො අෙසානවයේ බිමට 
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බැහැලා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පා ෙැඳලා ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ 
මවගේ ශාස්තෘනේ ෙහනේවසේ, මම ශරාෙකයා’ කයිලා පරකාශ කළා.  

ඒක අහප ුඅර පිරිස කලේපනා කළා ශරාෙකයා වම් තරම් පුදුම 
වදේෙලේ කරනො නම් ශාස්තෘනේ ෙහනේවසේ වකාවහාම වකවනකේද කියලා 
ශර්ධාෙකේ ඇත ි කරගතේ අෙසේථමාවව්දී ඔනේන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
අනපුිළවිෙල කථමාෙකනිේ යකුේත යම්කිස ිධමම වදේශනාෙකේ කළා. ඒ ධමම 
වදේශනාෙ අහලා අර අසයානහකේ පිරිසම හනුේ අසේවනහිම වසෝොනේ ඵලය 
ලැබෙුා කයිා සඳහනේ වෙනො. වසෝොනේ ඵලය ලබාවගන තණුයුරැෙනේ 
සරණය ගයි උපාසකයනිේ බෙට පතේෙුණයා. 

  
ඊළඟට වම් පිරිස අතර සටිිය වසෝණය වකෝලිවිස සටි ුපුතරයාට 

වම් ධමම වදේශනාෙ ෙඩාතේ හතිට කාෙැදිලා කලේපනා කරනො 
‘භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධමමය අනෙු පිරිසදිුෙ බරහ්මචරියාෙ 
රකනිේන ගහිජිීවිතවයේ ඉඳවගන පහස ු නෑ. මම පැවිදි වෙනේන ඕනෑ’ 
කයිා අධිෂේඨාන කරවගන, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගහිනිේ පැවිදිද 
ඉලේලා සටිියා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ පැවිදි උපස්පානෙ දුනේනා.  

 
උපස්පාන වී ෙැඩි කලකේ යනේන කලිනේ වම් වසෝණය ස්ොමීනේ 

ෙහනේවසේ සතී ෙනය කයින වසේනාසනයට ගිහනිේ දැඩිෙ වීර්යය ආර්භ 
කළා. වකායි තරම් වීර්යය කළාද කයිවතාතේ ෙැඩිකාලයකේ සකේමවනේ 
ගත කරලා වලාම් තබිණුය යටි පතලුේ පැලුනා. පැලලිා වලේ ගලනේන 
පටනේ ගතේතා. වලේ ගලලා අර සකේමවනේ හරකනුේ මැරෑ තැනකේ ෙවගේ 
වලේ ෙලනිේ ෙැහලිා තබිණුයා. ඒ තරම් වීර්යය ෙඩලතේ රහතේ වෙනේවනේ 
නැත ි වෙනවකාට වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ, විවව්ක අෙසේථමාෙක 
කලේපනා කරනො, ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ විසනිේ යම්තාකේ අරඹන ලද 
වීර්යය ඇති ශරාෙකයනිේ ෙහනේවසේලා සිටිනො නම් ඒ අයවගනේ 
වකවනකේ මම. මම වම් තරම් වීර්යය ෙඩලතේ රහතේබෙ ලැබවුණයේ නැහැ. 
අවපේ පෙවුලේ වනාවයකුතේ විදිවයේ ෙසේතු සම්පතේ ධන සම්පතේ 
තවිබනො. ඒක නසිා ඒ වභෝග සම්පතේ විඳිමිනේම පිනේ කරනේන ඕනෑ.’ 
කයිා ගහි ිවෙනේන කලේපනා කළා.  

 
ගජිුකළුු පෙවුව් ෙැඩසටිි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට වම් වසෝණය 

වකෝලවිිස ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සතිවුිලේල වපනනුා. බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ අෙසේථමාවව්ම හැකළුු අතකේ දිකේකරන සැනනිේ, දිකේ කළ 
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අතකේ හකුළුෙන සැනනිේ, ඒ තරම් ඉකේමනිනේ ගජිුකළුු පෙුවෙනේ 
අනේතධමාන වෙලා සතී ෙනවයේ වපන ීසිටියා. ඊළඟට ඒ සතී ෙනවයේ 
ෙැඩොසය කළ අනතිේ සංඝයා ෙහනේවසේලාතේ එකේක වසේනාසන 
චාරිකාවව්, වසනසවුනනේ වසනසුනට, කටුිවයනේ කටුියට බැලමීට ෙවගේ 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ෙඩිනො. එවහම ෙඩින අතවර් වසෝණය 
වකෝලවිිස හාමදුුරැෙනේවගේ සකේමන ළඟට ඇවිලේලා සංඝයා 
ෙහනේවසේවගනේ අහනො, ‘කාවගද වම් සකේමන? වම් වලේ ෙැකුණයු 
සකේමන, වම්ක හරියට හරකේ මරපු තැනකේ ෙවගේ’ කවි්ෙහම සංඝයා 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, වම් වසෝණය 
ආයසු්මතනුේවගේ සකේමනය.ි ඒ වසෝණය ආයසු්මතනුේ වබාවහාම උගර විදියට 
අධික වීර්යය දරලා සකේමනේ කරලා වම් විදියට සකේමන වලේ ෙලිනේ 
ෙැහනුැ’ය ිකයිලා. 

  
ඊළඟට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වසෝණය හාමදුුරැෙනේවගේ කුටියට 

ෙැඩම කළා. ඒ පැනෙය ආසනවයේ ෙැඩ හඳිවගන  වසෝණය ස්ොමීනේ 
ෙහනේවසේවගනේ අහනො, ‘වසෝණය ඔබට වම් ෙවගේ සතිවිිලේලකේ විවව්ක 
අෙසේථමාෙක ඇතෙිුණයා වනේද? දැනේ ඉතනිේ වමච්චර වීර්යය දරලතේ මම 
රහතේ ෙුවණයේ නැහැ. ඒක නසිා ගහිවිෙනේන ඕනෑ’ කයිා. ‘එවසේය 
ස්ොමීනේ ෙහනේස’ කෙිුො. ඊළඟට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ අහනො, 

‘වසෝණය නුඹ ගහිි කාවලදී වීණයාෙ ොදනය ගැන දක්ෂවයකේ 
වනේද?’ 

‘එවසේය ස්ොමීනේ ෙහනේස’ කෙිුො. 
‘වකාවහාමද? ඒ වීණයාවව් තතේ හඟුකේම තදිනේ ඇදලා, ඉතාම 

තදට තිවයනවකාට වීණයාෙ ොදනය කරනේන පුළුෙනේ තතේ් ෙයක 
තවිබනොද?’ 

‘නැත ස්ොමීනී’ 
‘වීණයාවව් තතේ ඕනෑෙට ෙඩා ලහිලිේ ෙුෙවහාතේ එතවකාට ඒ 

තතේ් ෙය වහාඳද? වීණයාෙ ොදනය කරනේන පුළුෙනේද?’ 
‘ඒතේ බැහැ ස්ොමීනී’ 
‘එවහනම් වසෝණය, ඒ වීණයාවව් තතේ පමණයට ෙඩා තදෙ 

අදිනේවනේතේ නැතෙි, පමණයට ෙඩා ලහිලිේෙ තබනේවනේතේ නැතිෙ තිවබන 
අෙසේථමාවව් වනේද වහාඳට ොදනය කරනේන හැකෙිනේවනේ?’ 

‘එවසේය ස්ොමීනී’ කෙිුො.  
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එතවකාට ඒ වීණයාවව් උපමාවෙනේ වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේට 
යම්කසි ි අෙොදයකේ දුනේනා. එවහම දීලා අහසිනේම ෙැඩම කළා 
නැෙතතේ ගජිුකළුු පෙෙුට. වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ අෙොද අනුෙ 
කරියා කරමිනේ නැෙතතේ වීර්යය ෙඩලා වතේරැම් ගතේතා, වීර්යසමතාව 
කයින කාරණයය. වීර්යය පිළබිඳෙ යම්කසි ි මධයස්ථම බෙකේ තිවයනේන 
ඕනෑය කයින කාරණයය. 

  
ඉන්ද්ර ය ස තොව නමිනේ වදයකේ වම් ධමමවයේ තවිබනො. ඉන්්රිය 

කයිා කයිනේවනේ ආධයාත්මමික ඉන්්රිය. අපි ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, කය 
කයින පංචඉන්්රියනේ වනාවෙය.ි ආධ්යොත්ිජක ඉන්ද්ර ය ක යනම්න ් ශරද්ධ්ොව, 
වීර්යය, සත ය, ස ොධිය, පරඥාවව ක යන අහහත්වය  පපකොරවන ඉන්ද්ර ය 
ධ් මයන ් ඒො පිළබිඳෙතේ යම්කසි ිසමතාෙකේ, ඒො මධයම පරමාණයයකට 
ෙැඩීවම් ෙැදගතේකම පිළබිඳෙතේ වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ වතේරැම් 
අරවගන ඉතාම ඉකේමනිනේ අර්හතේභාෙය පරතයක්ෂ කරගතේතා. 

  
එවහම රහතේ වෙලා ඊළඟට කලේපනා කළා මම භාගයෙතුනේ 

ෙහනේවසේට මවගේ අර්හතේභාෙය පරකාශ කරනේන ඕනෑ කයිා, බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ හමෙුට ගිහනිේ යම් රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකේවගේ හිවතේ 
තතේ් ෙය ධමම කාරණයා රාශියකේ ඉදිරිපතේ කරන අනේදමිනේ ඉදිරිපතේ කළා, 
තමා රහතේ ෙය බෙ වනාකයිා. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේතේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට පරකාශ කරනො, ඒ ගැන පරශංසා කරමිනේ. ‘වමනේන වම් 
ෙවගේ තමයි, නයිම විධියට කලුපුතරවයෝ තමනේවගේ අර්හතේෙය පරකාශ 
කරනේවනේ, තමනේ අර්හතේෙය ලැබය බෙ කයිාපානේවනේ නැතිෙ ධමම 
කාරණයා මගනිේ අර්හතේෙය වහළි කරනො. ඒක තමය ිනයිම කරමය. ඒ 
අධිග  අලම්ප්ච්ඡතතොවය ෙටිනා ගණුයයකේ. ඒ අධිගමය ලැබය උතුමනේවගේ 
ෙටිනා ගණුයයකේ’ කයිා ඒකටතේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරශංසා කළා. 

  
ඊළඟට කයිනො ‘වසෝණය, ඔබවගේ ශරීරය ඉතාම සියමුැලයිි. ඒ 

නසිා මම ඔබට එක පටකේ ඇත ිපාෙහනේ පළඳිනේන අනදුැන ොනරණයො’ 
කයිා. එතවකාට වම් වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ කයිනො ‘භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස මම අසය ගැලකේ මසරුනේ සහ තෙ වනාවයකුතේ සැප සම්පතේ 
අතේහැරලා ගහිවිගයනිේ නකිේමිලා පැවිදි ෙුණයා. එවහම පැවිදි වෙලා මම 
එක පටකේ ඇත ිපාෙහනේ සඟලකේ විවශේෂ ෙරපරසාදයකේ හැටියට පාවිච්චි 
කරනේන ගතේවතාතේ වනාවයකුතේ වදනා කතාෙලේ හදනේන පුළුෙනි. 
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වචෝදනා කරනේන පුළුෙන.ි වම් වසෝණය වකෝලවිිස කයින හාමදුුරැවෙෝ, 
අර තරම් ගැලේ අසයෙකේ තරම් ෙසේතෙුකේ අතහැරලා ඇවිතේ වම් එක 
පටකේ ඇත ිපාෙහනකට ඇලේම ඇත ිකර ගතේතා. ඒකට ඇලුනා කියා 
කයිාවි. ඒක නසිා භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ වපාදුවව් සංඝයා ෙහනේවසේලා 
සඳහා පාෙහනේ පැළඳීම අනුදැන ොනරණයො නම් මමතේ පාවිච්චි කරනො. 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වපාදුවව් සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඒකට අෙසර 
වදනේවනේ නැතේනම් මාතේ පාවිච්චි කරනේවනේ නැහැ’ කෙීා. බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ අෙසේථමාවව්දී තමය ිසංඝයා ෙහනේවසේලාට පළමවුෙනි ෙරට 
අර කයිාපු විදියට එක පටකේ ඇත ි පාෙහනේ, මම අනුදැන ොනරණයො 
කයිා පරකාශ කවළේ.  

 
ඒක තළුනිේ හඟුකේ කාරණයා වම් පිනේෙතුනේට හතිා ගනේන 

පුළුෙන.ි බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ යම් යම් කරැණය ුපිළබිඳෙ විවශේෂවයනේ 
කැපී වපනමීකිනේ වශරේෂඨත්වයට පතේෙුණය ුසංඝයා ෙහනේවසේලාට ඒකද්ග 
කයින අගරගණයය තනතරුැ ලබාදුනේන එකේ අෙසේථමාෙක ‘වම් මසෝණ 
මකෝල විස ස්වොීන ් වහනම්ස ් ආරද්ධ් විරිය සත  (අරඹන ලද වීර්යය 
සත )  මග ් ශරොවකයන ් අතරින ් අගරය  කයිලා තනතරුැ දී වම් වසෝණය 
ස්ොමීනේ ෙහනේවසේට විවශේෂ වගෞරෙයකතුේ දැකේෙුො.  

 
ඉතනිේ ඒ කාරණයා ඔකේවකෝම ඉදිරිපතේ කරමිනේ වසෝණය ස්ොමීනේ 

ෙහනේවසේ තමනේවගේ ඒ අතීත පරතපිතේති මාලාෙ ගාථමාෙලිනේ දැකේෙය ඒ 
වථමර ගාථමාෙල සඳහනේ ෙන ගාථමා වදකකේ තමය ිඅපි අද වම් මාතෘකාෙ 
හැටියට සඳහනේ කවළේ. 

අච්චාර්ධ්හ ිවිරිය්හ ිස්ා වලාවක අනු් තවරා 
වීවණයාපමං කරිත්වා වම ධ්මං වදවසස ිච්ඛුමා 

පමණයට ෙඩා වීර්යය ෙැඩීම පිළබිඳ කාරණයය ගැන වලෝකවයේ 
අනතුේතර ෙය ශාසේතෘනේ ෙහනේවසේ වීණයාෙ උපමා කරවගන මට ධමමය 
වදේශනා කළ වසේක.  

‘තස්සාහං ෙචනං සුත්වා විහාසංි සාසවන රවතා’ 
උනේෙහනේවසේවගේ ඒ ධමමය අසා මම ශාසනවයේ ඇලේම 

ඇතකිරවගන නැෙතතේ වීර්යය ෙැඩුො.  
‘සමථමං පටිපාවදසංි උ්තම්ස්ස ප්තයිා’ 
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උ්තමාථමමය ෙය උතමු් නෙිමාණයය සඳහා මම ඉනේ්රිය සමතාෙ 
සලසා ගතේතා.  

 
‘තවිස්සා වි්ජා අනු්ප්තා කතං බු්ධස්ස සාසනං’ 
තරිවිදයාෙ සපුව්බ නෙිාසානසු්සති, දි්බ ච්ඛ,ු ආසේඛය) 

කයින අභඥිා තනු මා ලබා ගතේතා. ‘කතං බු්ධස්ස සාසනං’ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ අනශුාසනාෙ මා නමිකළා. කයිා වථමර 
ගාථමාෙල සඳහනේ ෙන ගාථමා වදකකේ තමය ි අපි වම් මාතෘකාෙට 
තැබවුව්. 

  
වම් කථමානේතරය තුළනිේ අපට වහළිවෙනො වම් වසෝණය 

වකෝලවිිස ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගේ චරිතවයේ උානර ගණුය රාශියකේ. 
විවශේෂවයනේම වම් වීර්යය ෙැඩීම පිළබිඳෙ ගනිම.ු අර තරම් සියුමැලි 
පතලුේ ඇති වකවනකේ, සාමානය වකවනකේ ෙවගේ මානේනයකේ ඇතිකර 
ගතේතා නම්, කයිනේන පුළුෙනි, ‘බිම්බිසාර රේජුරැෙනේ පො මවගේ වම් 
ආශ ේචර් යෙතේ කාරණයය දකනිේන මාෙ කැවඳව්ො. මට බැහැ සකේමනේ 
කරනේන’ කයිා. එවහම හතිවුව් නැහැ. වීර්යෙනේතෙ සකේමනේ භාෙනාවව් 
වයදුනා. අනේතිවම් කකලුේ පැලලිා වලේ ගලනතරුැම, ඒ තරම් උගර විදියට 
විරිය කළා.  

 
ඊළඟට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළ ඒ වීණයාවව් 

උපමාෙ නෙුණිනේ වතේරැම් අරවගන, ඒ අනෙු අර කියාපු 
වීර්යසමතාෙයකට, මධයස්ථම තතේත්වයකට පතේකරවගන තමය ිඅර්හතේෙය 
ලැබවුව්. ඒ ෙවගේම අර්හතේෙය ලබාවගන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ළඟට 
ගහිනිේ ඒක පරකාශ කවළේතේ වබාවහාම ආදර්ශෙතේ අනේදමිනේ. ‘මම ඒ 
රහතේභාෙය ලබා ගතේතා’ යයි වනාකයිා රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකුවගේ 
සවිතේ ස්ෙභාෙය තමනේට ෙැටවහන ආකාරයට ධමමකරැණය ු ෙශවයනේ 
ඉදිරිපතේ කළා. ඒ ෙවගේම වමාන තරම් අලේවපේච්ඡ්ද කයිවතාතේ විවශේෂ 
ෙරපරසාද බලාවපාවරාතේත ු ෙුවණයේ නැහැ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
පාෙහනේ අනදුැන ොනළාම සංඝයා ෙහනේවසේලාටතේ වපාදුවව් අෙසර 
වදනො නම් පමණයකේ මම පාවිච්චි කරනො කියා පරකාශ කළා. වම් 
සයිලේලම අපට ආදර්ශයට ගතයතු ුතරම් ෙටිනා ගණුය සමයහයකේ. 
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ඊළඟට ධමම කාරණයා ෙශවයනේ සළකා බලනවකාට ගැඹරුැම 
කාරණයය තමය ි වීර්යස තොව සහ ඉනර් ය ස තොව. වමාකකේද වම් 
ඉනේ්රිය සමතාෙ කයිනේවනේ? පිනේෙතනුි නෙිනේ දැකමීට උපකාරී ෙනේවනේ 
ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, කය කයින බාහරි ඉනේ්රියයනේ වනාවෙයි  
සතත් වශමයන ් න වන ් දැක ී  පපකොර වනම්න ් ශරද්ධ්ොව, වීර්යය, 
සත ය, ස ොධිය, පරඥාවව ක යන   ශොසනමය ් දැකම්වන ඉනර් ය පහය . 
වම්ො ඉනේ්රිය හැටියට දකේෙනේවනේ ඇයි? වම්ො තමනේවගේ සනේතානවයේ 
දියණුය ුකරලා ශකේතමිතේ කරගතේතු අෙසේථමාවව් ඒ බලවයනේ ශකේතිවයනේ 
පුළුෙන ි නරි්ොණය ධමමය අෙවබෝධ කරගනේන. වම් පවහේ එකේතරා 
කරමානකුලූතේෙයකතුේ තවිබනො. වමවහම හතිාගනේන පුළුෙනේ. 

  
ශර්ධාෙ ඇත ි වකනාට තමය ි වීර්යය පහළ වෙනේවනේ. ශර්ධාෙ 

තළුනිේ වීර්යය මතකුර ගනේනො. වීර්යය මතුකරගනේන ශර්ධාෙ අෙශය 
වෙනො. වීර්යය උපකාර කරවගන තමයි සතයි පිහටිෙුා ගනේවනේ. 
සතපිට්ඨානය ෙශවයනේ දකේෙන සතයි ෙඩනේවනේ. සතයි දියුණයු කර 
ගැනවීමනේ තමය ි ‘සමාධිය’ - සතිේ එකඟ කර ගැනමී - ඇති 
කරගනේවනේ. ඒ එකඟ කරගතේත සතිකනිේ තමය ිවිදශයනාතේමක ෙශවයනේ 
යථමා තතේත්වය වතේරැම් අරවගන වලෝකවයේ අනතිය, දු්ඛ, අනාතේම 
තතේත්වය වතේරැම් අරවගන ඒ විදශයනා පරඥාෙ මතකුරගනේවනේ. වම් 
විදියට ශර්ධා, වීර්යය, සත,ි සමාධි, පරඥා කයින පවහේ එකවිනකට 
සම්බන්ධතාෙයකේ තවිබනො. 

 
නමතුේ ‘සමතාෙ’ ගැන කථමා කරනවකාට වෙන විදියකට විගරහ 

කරනේන සදිේධ වෙනො. ශරද්ධ්ොවත් පරඥාවවත ් කයින කාරණයා වදක 
යගුලයකේ, යගුල ධමමයකේ කියා දකේෙනො. ශර්ධාෙ කයින එක හදෙත හා 
සම්බන්ධය.ි ‘සදේ+දධාති’ කයිල කයිනො. ශර්ධාෙ කයිා කයිනේවනේ හදෙත 
පිහටිෙුා ගැනමී. ඒ භාෙමය වකාටස. පුදේගලවයකුවගේ හැඟීම් පිළිබඳ 
වකාටසට අයතියි ි ශර්ධාෙ කයින ගණුයය. පරඥාෙ ෙැටහමී් පක්ෂයට 
අයතියි.ි එය බු්ධිමය වකාටස. වම් වදක අතර සමතාෙයකේ තිබිය 
යතුයු.ි අතතී ආචාර්යෙරැ ශර්ධාෙ අඩු, බු්ධිය පමණයකේ ෙැඩි වකනා, 
වකරාටිකවයකේ වලස හඳුනේෙනො. ශර්ධාෙ පමණයකේ තවිබන බු්ධිය 
අඩ ු තැනැතේතා, වමෝඩවයකේ - වමෝඩ තැනැතේවතකේ - බෙට 
පතේවෙනො. ඔහ ු නසුදුුස ු වදේ පිළබිඳෙතේ ශර්ධාෙ ඇත ි කර ගනේනො. 
වම්ො සමබර කරනේන ඕනෑ. පරඥාෙ ෙඩා ගැනමී සඳහා ගතයුතු 
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පරතපිානෙට බහනිේවනේ ශර්ධාෙ තළුනිේ. ඒ නසියි ශර්ධාෙ අෙශය වෙනේවනේ. 
ඒ වදක එවහමයි. 

  
ඒ ෙවගේම තෙතේ යගුලයකේ තමය ි වීර්යය හො ස ොධිය  වීර්යය 

වනාසනේසනුේ බෙට බරය.ි දැඩිෙ වීර්යය ෙැඩුවොතේ සිත වනාසනේසුනේ 
වෙනේන උපකාරී වෙනො. වසෝණය හාමදුුරැෙනේට සදිේධ ෙුවණයේ ඒකයි. 
සමාධිය කයින එක සවිතේ තැනේපතේ බෙ ඇත ි කරනො. ලනී බෙට 
එවහම නැතේනම් තැනේපතේ බෙට වහේතෙුන වදයකේ. වීර්යය තුළිනේ 
වනාසනේසනුේ බෙකේ එනො. සමාධිවයේ ඉලකේකය තැනේපතේ බෙ. බැලූ 
බැලේමට වම්ො පරතවිිරැදේධ ෙවගේ වපවනනො. නමතුේ වම්ො 
කරමානකුූලෙ සමෙ ෙඩනේන ඕනෑ. වීර්යය නැතෙි සමාධිය ෙඩනේනතේ 
බැහැ. යම්කසි ි සමාධි මට්ටමකට එනේන වීර්යයකේ අෙශයය.ි නිකම් 
හටිියාට ලැවබනේවනේ නැහැ.  

 
වම්ො මැදිනේ තිවයන ‘සතයි’ තමය ි තරාදියක කටෙු මැදිනේ 

තවියනො ොවගේ අර ශර්ධාෙතේ, පරඥාෙතේ, වීර්යයතේ, සමාධියතේ සම 
කරනේවනේ. වම් විදිවයේ ධමමතාෙකේ වම් ධමම පහ අතවර් තවිබනො. 

  
ඉනර් ය ස තොව වම් ශාසනවයේ තවිබන ෙැදගතේ කාරණයයකේ. 

ඉනේ්රිය සමතාෙ තළුිනේ අපට දකිනේන පුළුෙනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දැකේෙය මැදුම් පිළවිෙත. මධයම පරතපිානෙ. එකකේෙතේ අනේතොදී නැහැ. 
වමතන හු  එකක ් අන කක  පපකොරී කරගන්නවො,  ධ්යස්ථ 
 ට්  ක න ් වම් මධයස්ථම මට්ටමට වගවනන එකතේ ඇතැම් වකවනකුට 
ඒ ඒ අයවගේ චාරිතානකුලූෙ සමහර විට සමීාෙ ඉකේමෙලා යනේන 
පුළුෙන.ි වම් වසෝණය හාමදුුරැවෙෝ අධිකෙ වීර්යය ෙඩලා කකලුේ පැලිලා 
වලේ ගලනේන ෙුණයා ෙවගේ. බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේතේ පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ 
දනේනො අනේත වදකට අසෙුුණයා. කෙුරැතේ අහල තිවයනො 
ධ්මච්ක්පේතන සයතරවයේ තවියන අනේත වදක. කාමසඛු්ලිකානු-
වයෝගය රජ මැදුවර්දී අතේදැකේකා. අ්තකලිමතාන ුවයෝගවයේතේ අනේතයට 
අසෙුුණයා. ඒ අනේත වදකම අතහැරලා පසේවසේ තමයි මධයස්ථම මට්ටමට 
පැමිණිවයේ.  

 
එපමණයකේ වනාවෙය ි එකේ අෙසේථමාෙක අනරුැ්ධ, නන්දිය, 

කමි්බිල කයින තනුේ නමට බුදුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තමනේ වබෝධිසත්ව 
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කාලවයේදී වම් වීර්යසමතාෙ පරතයක්ෂ කරගතේත ු ආකාරයනේ ඉතාමතේ 
කළුුපග අනේදමිනේ පරකාශ කළා.  

 
‘මම එකේ අෙසේථමාෙක දැඩිෙ වීර්යය වයදුො.’ ඒකට උපමාෙකේ 

දකේෙනො ‘ෙටවුෙකේ අලේලාගනේන යන වකනාවගේ ගරහණයයට අහුවෙලා 
තදට ඇලේලුවොතේ ෙටෙුා මැවරනේන පුළුෙන.ි ඊළඟට පමණයට ෙඩා 
ලහිලිේෙ ඇලේලුවොතේ ඒ සතා පියාඹලා යනො. ඒ විදියට මම වතේරැම් 
ගතේතා ඒ උපමාෙ අනෙු වීර්යය සමකළ යුතු බෙ.’ තමනේ ෙහනේවසේවගේ 
අතේදැකමී් ආශරවයනේ පරකාශ කළා, විවිධ උපමා තළුනිේ.  

 
අතතී ආචායයෙරැතේ වනාවයකුතේ අෙසේථමාෙල වනාවයකුතේ 

උපමා ෙලනිේ වම් වීර්යසමතාෙ පිළබිඳ කාරණයා දකේෙනො. වපාත පවතේ 
තවිබන එක උපමාෙකේ තමය ිශලය වෙදයෙරයාවගේ උපමාෙ. අතීතවයේ 
ශලයවෙදයෙරැ තමනේවගේ ශිෂයයනේට ශලයකමමය ඉගැනේෙයවයේ - 
විවශේෂවයනේ ඔය ඇසේෙල ශලයකමම කරිීම් ආදිවයේදී වදන පුහුණයුෙ 
වෙනේට ඕනෑ. ෙතුවර් පාවෙන උපලුේ වපතේතක ආයධුවයනේ ඉරි ඇඳීම. 
පමණයට ෙඩා කලබල වකනාවගනේ සිදේධ වෙනේවනේ එකේවකෝ උපුලේ 
වපතේත දිවයේ ගිවලනො. නැතේනම් කැපිලා යනො. අදක්ෂ වකනා, 
කසිමි දක්ෂ කමකේ නැතවිකනා, උපලුේ වපතේතට අර ආයුධය 
තයිනේනෙතේ බය වෙනො. නයිම දක්ෂයා සමෙ වීර්යය වයාදනේන 
පුළුෙනේ වකනා තමය ි ඉතාමතේම සරීැවෙනේ අර උපලුේ වපතේවතේ ඒ 
ආයධුවයනේ ඉරි ඇඳලා ඒ අභයාසය සමතේ වෙනේවනේ.  

 
තෙතේ උපමාෙකේ තවිබනො. වතලේ නළයකට වතලේ පිරවීවම් 

උපමාෙ. කලබලෙ වතලේ පුරෙනේන ගවියාතේ වතලේ ඉහවිරනො. ඇතැම් 
වකවනකටු කට කඩුා නළයකට, ඉහිවරය ි කයිා බය නසිා වතලේ 
ෙකේකරනේන බැරි වෙනො. නමතුේ ඉතාමතේම සම වීර්යයකේ වයාදනො 
නම් කලේපනාවෙනේ සතවියනේ සරීැවෙනේ වතලේ පුරෙනේන පුළුෙන.ි  

 
වම් යගුවයේ චිනේතනයට ගැළවපන උපමාෙකේ ගතේවතාතේ, 

වපාත පවතේ නැතතේ ඔය කරීඩාංගනෙල තවිබනො දීඝය ධාෙන තරඟ. 
සමහරවිට කරීඩාංගනවයේ ෙට දහයකේ දුෙන දිවීමකේ කයිලා හිතමු. 
සමහර අදක්ෂ ධාෙකවයෝ වමාකද කරනේවනේ අර පිරිසවගේ 
වපරේක්ෂකයනේවගේ ඔලේෙරසනේ බලාවපාවරාතේතවුෙනේ මලුේ රෙුම් වදක තුන 
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දුෙනො, දුෙනේන පුළුෙනේ තරම් වව්ගවයනේ. අනේතමිට හතෙිැටිලා 
තරඟවයනේ ඉෙතේ වෙනේනතේ සදිේධ වෙනො. නමුතේ නයිම දක්ෂයා 
වමාකද කරනේවනේ හැලේවම් දුෙනො මුලේෙට කපීය. අෙසාන අෙසේථමාවව් 
තමය ිචතරුංග සමන්නාගත වීර්යය කයිනේනා ෙවගේ අර ඉතරුැ කරගතේතු 
ශකේතයි වයාදලා හරියට වෙලාෙ ආොම වබාවහාම වව්ගවයනේ දුෙලා 
තරඟවයනේ ජය ගනේවනේ. 

  
බු්ධ චරිතවයේ සඳහනේ වෙනො චතරුංග ස න්නොගත විරිය 

ගැන. වම් පිනේෙතනුේ අහල ඇත.ි වෙලාෙ ආෙට පසේවසේ, හරියට 
වීර්යසමතාෙ ආොට පසේවසේ වයාදන වීර්යය ජීවිත පරිතයාගවයනේ 
කරන එකකේ. සම්, නහර, ඇට, පමණයකේ ඉතරිි වව්ො, මසේ වලේ 
වියවළේො, යම් පුරැෂ වීර්යයකනිේ, පුරැෂ පරාකරමවයනේ යම් අථමමයකේ යම් 
බලාවපාවරාතේතෙුකේ ඉෂ ඨ කරගත යතුදු, එය ලබා වගන මිසකේ වම් 
වීර්යය නතර කරනේවනේ නෑ කයිා ඒ චතරුංග සමන්නාගත වීර්යය 
නමිනේ හැඳිනේවෙන උතේකෘෂේට ම පරානනය උතේකෘෂේට ම වීර්යය 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේතේ වයදුො. එබඳු වීර්යයකේ වයාදන හැටියට 
ශරාෙකයනිේටතේ අනදුැන ොනළා.  

 
නමතුේ වම් වීර්යය සාර්ථමක වෙනේවනේ අර කයිාපු විදියට ඉනේ්රිය 

සමතාෙ මතෙුුණය ු අෙසේථමාවව්. මධයස්ථම තතේත්වයට ගයිාට පසේවසයි. 
ඇතේත ෙශවයනේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේතේ මැඳුම් මඟට පැමිණියාට 
පසෙු තමය ිඅර චතරුංග සමන්නාගත වීර්යය තළුනිේ බු්ධත්වය පරතයක්ෂ 
කවළේ. වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේටතේ සදිේධ ෙුවණයේ අර මලුදී ශරීරයට 
ඔවරාතේත ුවනාවදන අනේදමිනේ සකේමවනේ ෙැඩි කාලයකේ උගර අනේදමිනේ 
වීර්යය දැරැො. ඒ තළුනිේ තමයි තමනේට මුලේ අෙසේථමාවව්දී අවධර්ය 
වෙනේන පො සිදේධ ෙුවණයේ.  

 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වීර්යවයේ සමතාෙ ගැන ධමමවයේ 

වනාවයකුතේ උපමා ෙලනිේ දකේෙලා තිවබනො. එකේ අෙසේථමාෙක 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට පරකාශ කරනො, අතීත 
බදුුෙරවයකේ පිළබිඳ පරෙෘතේතයිකේ. සීි  කයින බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ 
අෙසේථමාෙක තමනේවගේ අගර ශරාෙක අභභි ූ කියන භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේතේ 
සමඟ එකේතරා බරහ්ම වලෝකයකට ෙැඩම කළා. ෙැඩම කරලා ඒ අභිභූ 
කයින ශරාෙකයනිේ ෙහනේවසේටම බරහ්මයනිේට ධමමය වදේශනා කරනේන 
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පැෙරැො. ඒ අෙසේථමාවව්දී ඍ්ධි බල ඇත ි අභභි ු ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ 
දහසකේ වලෝකධාතූනේට ඇවහන අනේදමිනේ එකේතරා ගාථමා වදකකේ පරකාශ 
කළා. ඒො ඔය වීර්යෙනේතයිනේ අතර ‘අරුණවත ී සතූරය’ නමිනේ ඉතා 
පරකටය.ි එයනිේ එක ගාථමාෙකේ වමවහමයි. 

  
ආරභථම න්ිඛමථම - යුඤ් ජථම බු්ධ සාසවන 
ධනුාථම මචචවුනා වසනං - නලාගාරංෙ කුඤ්ජවරා 
 
ඒක අහනවකාටතේ අර වීර්යය වයවදන විදියටය ිතවිබනේවනේ. 

අරඹෙු, නකිේවමෙු, වයවදව් බදුු සසවුනහි, නසෙු මරැවසනේ හැම, බට 
වගේ බිඳින ඇතු වසේ. වම් විදිවයේ වීර්යය හා සම්බන්ධ වදේශනා ධමමවයේ 
තවිබනො.  

 
ඒ ෙවගේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේම පරකාශ කරලා තවිබනො 

නදිිමත අලස ගතයි දුරැ කරිීම සඳහා උපකාර ෙන ධමම හැටියට, වම් 
අවපේ චි්ත සනේතානවයේ යම් කසි ි ශකේතනීේ තනුකේ ගැන සඳහනේ කර 
තවිබනො.  

 
ආරමභ ධාතු - යමකේ ඇරඹීවම් ශකේතයි 
නි් ඛම ධාතු - අරඹන ලදවදේ ඉදිරියට වගන යාවම් ශකේතයි 
පර්කම ධාතු - කරවගන යන අතවර්දී එන බාධක ජය 

ගනිමිනේ ඉදිරියට යාම යන ශකේතනීේ අප තළු තවිබනො.  
 
ඒ කථමාෙමය ිඒ ගාථමාවෙනේ දැකේවෙනේවනේ. 
 
ආරභථම - අරඹෙ ු- ආරම්භ කරනො 
නි් කමථම - නකිේවමෙු - ඇරඹය වදේ ඉදිරියට වගනියනො 
යුඤ්ජථම - වයවදෙු - එන බාධක ජය ගනිමිනේ ඉදිරියට යනො. 
 
ඒ වීර්යය ෙැඩීවම් ෙටිනාකමය ිඒ වපනේනමු් කවළේ. ඒ ෙවගේම 

එකේතරා අෙසේථමාෙක බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ දැකේෙයො, කුසීත ෙසේතු 
අටකතුේ, ආරම්භ ධාත ුඅටකතුේ. 
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කසුතී වස්ත ු නමිනේ හැඳිනේවෙනේවනේ කසුතීයා තමාවගේ කුසීත 
පරතපිතේතයිට ඉඩ සලසා ගනේනා අෙසේථමා අටකේ. ඒො වමානොද? 
කසුතී භකි්ෂුෙකේ උපකාර කරවගනය ිවම් දකේෙනේවනේ. භකි්ෂුෙට පමණයකේ 
වනාවෙයි, වයෝගාෙචර ගහිවියකුට ෙුනතේ වම් වදේශනාවෙනේ ආදශයයකේ 
ගනේන පුළුෙන.ි කසුතී භකි්ෂුෙ වම් විදියටය ිහිතනේවනේ. 

 

1. කසුතී භකි්ෂුෙට යම්කසි ි විවශේෂ ෙැඩකේ කරනේන තවිබනො. අපි 
හතිම ුසෙිුරැ පඬ ුගැසමී ආදී යම්කිස ිවිවශේෂ පැවිදේද හා සම්බන්ධ 
කටයතුේතකේ තවිබනො. එතවකාට ඒ භකි්ෂුෙ කලේපනා කරනේවනේ, 
දැනේ මට අහෙලේ කටයතුේත තවිබනො. ඒ ෙැවඩ් කරනවකාට මට 
ඇඟට වබාවහාම වෙවහස වෙනේන වෙය.ි ඒක නසිා මම දැනේ 
නාිනගනේන ඕනෑ කයිලා නිානගනේනො. නාිනගතේතා. 

 

2. ඊළඟට අපි හතිම ුඒ ෙැවඩ් කළා කයිලා. ෙැඩය ඉෙර ෙුණයාම ඒ 
භකි්ෂුෙ හතිනේවනේ, දැනේ මම වබාවහාම බරපතල ෙැඩකේ කළා. දැනේ 
වෙවහසය.ි ඒ නසිා නිානගනේන ඕනෑ. නිානගනේනො. එතවකාට 
කරනේන කලනිතුේ නිානගතේතා, කරලා ඉෙර උණයාමතේ නාිනගතේතා. 

 
3. ඊළඟට අපි හතිමු කසුතී භකි්ෂුෙට යම්කසි ි ගමනකේ යනේන 

තවිබනො. ගමන යනේන කලනිේම කලේපනා කරනො, දැනේ ගමන 
යනවකාට මට ඇඟට අමාරැය.ි ඒ නසිා දැනේ විවව්ක ගනේන ඕනෑ 
කයිා නාින ගනේනො. නිානගතේතා.  

 
4. ඊළඟට ගමන ගහිනිේ ආො. ඊට පසේවසේ කලේපනා කරනො, දැනේ 

මට ගමන ගයි නසිා වබාවහාම අමාරැය ි කයිලා නාිනගනේනො. 
ආයතිේ නාිනගතේතා.  

 
5. ඊළඟට කසුතී භකි්ෂුෙ ඔනේන පි් ඩපාතවයේ ෙඩිනො. එාන හරියට 

කසු පුරා ආහාරයකේ පි් ඩපාතයට ලැවබනේවනේ නැහැ. 
එතවකාට කලේපනා කරනො, දැනේ ඇඟට වබාවහාම අමාරැයි. අද 
හරියට ානවනතේ නැහැ. ඒක නිසා නාිනගනේන ඕනෑ කියලා 
නාිනගනේනො. නාිනගතේතා.  
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6. එවහම නැතේනම් වහාඳට ආහාර ලැබණුයා පි් ඩපාවතේ ගයිාම. 
ඉතනිේ කසු පුරා ආහාර ලැබණුයාම ානවන ෙළඳලා ඉෙර වෙලා 
කලේපනා කරනො, අද වම් මෑ ඇට පිරැණයා ෙවගේ ඇඟ 
වබාවහාම බරය.ි අද ඉතනිේ භාෙනා කරනේන බැහැ කියා 
නාිනගනේනො. නාිනගතේතා.  

 
7. ඊළඟට කසුතී භකි්ෂුෙට වපාඩි ආබාධයකේ ඇත ි ෙුණයාම 

වකාවහාමද කලේපනා කරනේවනේ. දැනේ වම් මට ආබාධයකේ 
ඇතවිෙලා තවිබනො. ඉතිනේ වකාවහාමද වලඩ උන එකේවකනා 
භාෙනා කරනේවනේ. ඉතනිේ නාිනගනේනො. නිානගතේතා. 

 
 
8. ඊළඟට ඒ වලවඩ් සනපී ෙුණයාට පසේවසේ කලේපනා කරනො, තාම 

වම් වලවඩ් සනපී ෙුණයා විතරයි. තාම ඇඟට හරියට ශකේතියකේ 
නෑ. ඒක නිසා ඔනේන නාින ගනේනො. නිානගතේතා.  
 
මළුු කාවලම නදිි, කසුතී භකි්ෂුෙ වම් ආකාරයට. 
  
ඒ කාරණයාෙම වීර්යෙනේත භකි්ෂුෙ තමාවගේ වීර්යය වයදීමට 

උපකාර කරගනේනා ආකාරය බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වම් විදියට පුදුම 
අනේදමිනේ දකේෙනො. 

  
1. වීර්යෙනේත භකි්ෂුෙට යම්කසිි විවශේෂ ෙැඩකේ කරනේන තවිබනො. 

එතවකාට වමාකකේද කලේපනා කරනේවනේ, මට අහෙලේ ෙැඩය 
කරනේන තවිබනො. ඒ ෙැඩය කරන අෙසේථමාවව් බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ අනශුාසනය අනෙු භාෙනා මනසකිාරය මට හරියට 
පෙතේෙනේන බැහැ. ඒක නසිා මම දැනේමම වීර්යය ෙඩනේන ඕනෑ. 
භාෙනා කරනේන ඕනෑ. ඉකේමනනිේම නෙිනේ පරතයක්ෂ කරගැනීම 
සඳහා කයිලා වබාවහාම උනනේදුවෙනේ භාෙනා කරනො.  

 
2. ඊළඟට වීර්යෙනේත භකි්ෂුෙ ඒ ෙැඩය කරල ඉෙර වෙලා 

වකාවහාමද කලේපනා කරනේවනේ. අහෙලේ ෙැඩය කරන 
අෙසේථමාවව් මට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ අනශුාසනය අනුෙ 
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භාෙනා මනසකිාරය පෙතේෙනේන බැරිෙුණයා. දැනේෙතේ ඒක කරනේන 
ඕනෑ කයිා උනනේදුවෙනේ භාෙනා කරනො. 

 
3. වීර්යෙනේත භකි්ෂුෙට ගමනකේ යනේන සදිේධ වෙනො. ඉතිනේ ඒ 

භකි්ෂුෙ කලේපනා කරනො, දැනේ අහෙලේ ගමන මට යනේන 
තවිබනො, ඒ ගමන යනවකාට මට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
අනශුාසනාෙ අනෙු හරියට භාෙනා කරනේන බැරිවෙය.ි ඒ නිසා 
දැනේ දැනේම භාෙනා කරනො. ගමන යනේන කලනිතුේ භාෙනා 
කරනො. 

 
4. ඒ භකි්ෂුෙ ගමන ගහිලිේලා ඇවිලේලා කලේපනා කරනො, ගමන ගිය 

අෙසේථමාවව් මට හරියට භාෙනා කරගනේනතේ බැරිෙුණයාවනේ, 
දැනේෙතේ කරගනේන ඕනෑ කයිා භාෙනා කරනො.  

 
5. වීර්යෙනේත භකි්ෂුෙ පිණයේඩපාවතේ ගහිලිේලා යම් දෙසක හරියට 

කසුපුරා ආහාරයකේ වනාලැබවුණයාතේ කලේපනා කරනේවනේ 
වකාවහාමද? අද ඇඟට හරි සැහැලේලුයි. අද වබාවහාම ඇඟ 
කර්මණයයය.ි අද භාෙනා කරනේන ඕනෑ. ඒකයි වහාඳම ෙැවඩ්. 
එවහම තමය ිආහාර ටිකකේ ලැබණුයම කලේපනා කරනේවනේ කියලා 
භාෙනා කරනො.  

 
6. ඊළඟ දෙවසේ පිණයේඩපාවතේ ගහිනිේ ඇවිලේලා වහාඳට කුසපුරා 

ආහාර ලැබණුයෘම වකාවහාමද කලේපනා කරනේවනේ? අද ඇඟට 
වහාඳට ශකේතයි තවිබනො. වහාඳට භාෙනා කරනේන ඕනෑ 
කයිලා ඒතේ භාෙනා කරනො.  

 
7. ඊළඟට ආර්ධ වීර්යවයනේ යකුේත භකි්ෂෙුට යම්කසිි සුළු 

ආබාධයකේ ඇතෙිුණයා. එතවකාට වකාවහාමද කලේපනා 
කරනේවනේ. දැනේ වම් සළුු ආබාධයකේ ඇති වෙලා තිවබනො. ඒක 
සමහරවිට ෙැඩිෙවුණයාතේ මම මැවරනේනතේ පුළුෙන.ි ඒක නිසා 
දැනේ දැනේම භාෙනා කරනේන ඕනෑ. ඔනේන ඉතිනේ භාෙනා කරනො.  

 
8. අසනපීය සනපී ෙුණය ු හැටිවයේ ගලිනේ බවිනේ නැගී සටිි සැටිවයේ 

වමානෙද කලේපනා කරනේවනේ. දැනේ වම් අසනීපයකේ වෙලා තිබිලා 
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මට හරියට භාෙනා කරගනේනතේ බැරිෙුණයා. සමහරවිට අසනීපය 
ආවයේ මතවුෙනේනතේ පුළුෙනි. ඒක නසිා ඊට කළනිේ මම වහාඳට 
භාෙනා කරගනේන ඕනෑ, නෙිනේ දකනිේන. එවහම හතිලා භාෙනා 
කරනො.  
 
මේ තළු න ් අප  මපමනනවො අලස බවත ් කසුතී බවත් 

වීර්යවනත් බවත ් අතර සතත් වශමයන් ත මයනම්න ් ආකල්ප ය 
මවනසක ් වමනේන වම් හරි ආකලේපය වලසට බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරශංසා කරනේවනේ අර වීර්යෙනේතයාවගේ ආකලේපයය.ි වීර්යෙනේතයා 
එළවඹන අෙසේථමාෙ නෙිනට උපකාරෙන වලස වයාානගනේනො. කසුීතයා 
සංසාරයට උපකාර ෙන වලසය ිඒ හැම එකකේම වයාාන ගනේවනේ. අර 
කයිමනකේ තවියනොවනේ, ‘අලසයාට දිෙැසේ තවිබ්’ කයිලා. අනේන ඒ 
ෙවගේ කසුතීයාට වකාය ි එකටතේ නදිහසට කරැණය ු තවිබනො. 
බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ හැමවිටම වීර්යෙනේතයාටය ි තැන දීල 
තවිබනේවනේ. 

 
ඒ ෙවගේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේෙ හඳුනේො දී 

ොනරනේවනේ කම්  වොමදෝ - ක රිය වොමදෝ - විරිය වොමදෝ කයිලා. ොද 
ෙශවයනේ සලකනො නම්, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේෙ හඳුනේෙනේන 
තවියනේවනේ වම් පද තවුනනේ. 

 
කමම ොදය   -  ඒ කයිනේවනේ කමම ශකේතයි වකවරහ ිවිශේොසය 

ඇතෙි කරියා කළ යුත ුබෙ සඳහනේ කරනො. 
කරිිය ොදය   -  පුදේගලවයකේ තළු කරියා ශකේතයිකේ ඇත ිබෙ. 
විරිය ොදය   - වීර්යය වයාාන කරියා ශකේතයි මතකුර ගැනීමට 

හැකබිෙ.  
 
වම්ොවයේ ෙැදගතේකම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො.  
 
නමතුේ වලෝකවයේ තවිබනො අකරිිය ොදය කියලා වදයකේ. බු්ධ 

කාලවයේ සටිියා තයිණුය ුඅකරිිය ොදිවයෝ. අකරිිය ොදය කයිනේවනේ කමමය 
කයිලා වදයකේ නැහැ, කරියාශකේතයි කයිලා වදයකේ නෑ, වීර්යයකේ කියලා 
වදයකේ නෑ, නකිම් ඉඳීමය ි වකවනකවුගේ පරමාථමමය වෙනේන ඕනෑ. ඒ 
දශයනය දැඩිෙ ගතේත ුබු්ධ කාලවයේ හිටපු ආචාර්යෙරවයකේ තමය ිම්ඛලී 



61  ෙන වදේශනය 

17 

වගෝසාල කයිනේවනේ. ඉතිනේ එක අෙසේථමාෙක බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලාට වමනේන වම් ම්ඛල ී වගෝසාලවගේ දශයනය 
පිළබිඳෙ පරකාශ කළා වම් විදියට. ‘මහවණයනි, නයලේ ෙර්ග ආදිවයනේ 
වියන ලද යම්තාකේ ෙස්තර තවිබනො නම් ඒො අතරිනේ ඉතාම ලාමක 
ඉතාම පිළකිලුේ සහගත ෙස්තරය තමය ිවකේශ කම්බිලයි. වකසේ කම්බිලිය. 
ඒ කාලවයේ සටිි අලේවපේච්ඡ්තාෙය දැඩිෙ ගතේ ඇතැම් තෙුසනේ විසිනේ 
පාවිච්චි කරන ලද වකසේෙලනිේ වියන ලද ෙස්තරය. ඒක තමයි ඉතාම 
පිළකිලුේ සහගත ෙස්තරය. ‘අනේන ඒ ොවගේ යම්තාකේ ශරමණය පරොදයනේ 
තවිබනො නම්, ශරමණයයනේ අතර යම් යම් ොද තවිබනො නම් ඒ ොද 
අතරිනේ ම්ඛල ී ොදය - අකරිිය ොදය ඉතාමතේම පිළකිලුේ සහගත 
ඉතාමතේම ලාමක ොදයකේය’ කයිලා.  

 
ඒ ෙවගේම තෙදුරටතේ පරකාශ කරනො, ‘අතතීවයේ යම් තරමකේ 

සමයකේසම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා ෙැඩ සටිියානම් ඒ හැම 
වකවනකේම කම් වොී, ක රියවොී, විරියවොී’ය ි කයිලා. ‘අනාගතවයේ 
යම්තාකේ ස්මාසම්බදුුෙරැනේ පහළ වෙනො නම් ඒ හැම වදවනකේම 
ක්මොදී, කරිියොදී, විරියොදී වෙනො. වම් ෙතයමානවයේ සටිින මම, 
සමයකේසම්බු්ධ වලස ඉනේනා මමතේ ක්මොදී, කරිියොදී, විරියොදීයි. 
වම් ම්ඛල ී කයින වමෝඝ පුරැෂයා සහිසේ පුරැෂයා) ඒ අතීත 
ස්මාසම්බදුුෙරැනේවගේ දශයනයටතේ පහර ගහනො. අනාගත බදුුෙරැනේවගේ 
ෙවගේම ෙර්තමානවයේ වම් මවගේ දශයනයටතේ පහර ගහනො.’ තෙ 
උපමාෙකතුේ දකේෙනො. 

 
‘මහවණයනි, යම් වසේ ගං වමෝයක යම් වකවනකේ මාළු දැලකේ 

ානනේවන විශාල මතේසය පරමාණයයකවගේ අහිත, දුක, විනාශය පිණිසයි. ඒ 
ෙවගේම වම් ම්ඛල ී නම් වමෝඝ පුරැෂයා, විශාල මනුෂය පරමාණයයක 
ෙැනසමී පිණිස, අයහපත පිණිස, අහති පිණිස ානන දැලකේ ෙවගයි 
වමනේන වම් අකරිිය ොදය.’ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ තරම් නිගරහ 
කළා ම්ඛල ීවගෝසාල දශයනයට.  

 
නමතුේ පිනේෙතනුි, දැනේ දැනේ ෙැඩි තැනකේ ලැබීවගන යනේවනේ ඔය 

අකරිිය ොදයට බෙ වම් පිනේෙතුනේටතේ අහනේන ලැවබනො ඇති. අර 
කයිාපු විදියට කමමය කයිා වදයකේ නැත, පිනේ පෙ ුකයිා වදයකේ නැත, 
ඒොවයේ ක්රියාකාරීතේෙය ගැන ශර්ධාෙනේත විය යතු ුනැත, පුදේගලයා තුළ 
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තවියන කරියාශකේතයි වීර්යශකේතයි වයදවීම ආධයාතේමික ෙශවයනේ 
නෂිේඵල වදයකි, එය මමතේෙය තහෙරුැ ෙන වදයකි, ආදී වනාවයකුතේ 
තර්ක විතර්ක ඉදිරිපතේ කරමිනේ අර බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ මතුකර 
දැකේෙය වීර්යසමතාෙ ආදී ඒ ධමම ගැන කිස ි අෙවබෝධයකේ නැතිෙ 
සම්පයර්ණයවයනේම ඒ වීර්යය පරතවික්ෂේප කරනො.  

 
වම් ම්ඛල ී දශයනයය.ි බැලුොම ෙැවඩ් වලේසයි.ි ගං වමෝයෙල 

දැලකේ දැම්මාම සමහර විට ඇමතේ එකේකමවනේ දැල ානනේවනේ. ඒ ඇම 
කනේන විශාල මාළු පිරිසකේ එකත ු වෙනේනා ොවගේ, විනාශයට 
පතේවෙනේනා ෙවගේ අකරිියොදය කයින දශයනය තළු දනේදීම්, සලිේ රැකීම්, 
භාෙනා කිරීම් කයින ඒො නෂිේඵලයි. දනේදීම් ෙලට වෙවහස වෙනේන 
ඕනෑ නෑ. විය පැහැදැම් කරවගන කරදර වෙනේන ඕනෑ නෑ. සිලේ රැකීම් 
කයින එකතේ නෂිේඵල වදයකේ. භාෙනාෙ කියන එකතේ වමෝඩ ෙැඩකේ. 
කාලය කා දැමීමකේ. ඔය විදිවයේ අර දුර්මත ඒො පහසු හැටියට 
වපවනනො. ඔනේන ඔය ඇම ගලිලා ඊළඟට සංසාරවයේ අතරමං 
වෙනො. භයානක විදියට විනාශයට පතේවෙනො. ඒකය ි අර ම්ඛලී 
ොදය ගැන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ විවශේෂවයනේ නගිරහවකාට ොනවළේ. 
ඒක අර පරදග්ලයො තළු ත මයන කර යොශකත් ය, වීර්යශකත් ය  රණවො  ඒ 
තළුනිේ කොනෙතේ බැහැ විමුකේතයි ලබා ගනේන. ඒක ඉතාමතේම භයානක 
විදිවයේ දශයනයකේ.  

 
නමතුේ වම් කාලවයේ වබාවහාම වදවනකේ ඒ ෙවගේ දශයනෙලට 

ඇදිලා යනො. අර මාළු දැලට ඇදිලා යනො ෙවගේ. මනුෂයයනේවගනේ 
විශාල පිරිසකේ ඇදිලා යනො. පහස ුහැටියට වපවනන නසිා. නිකනේ 
ඉනේන පුළුෙනේ නසිා. ඒකට විවශේෂවයනේ වහේතවුෙනේවනේ වම් කාවලේ 
ජීවිතයය.ි සවුඛෝපවභෝග ී ජීවිතයයි. වබාතේතමකේ තද කරිීම පමණයකිනේ 
විදුල ි ආවලෝකය ලබා ගනේන පුළුෙනේ නම් ඇය ි බැරි ඒ තරම්ම 
පහසවුෙනේ පරඥා ආවලෝකය ලබා ගනේන. වබාතේතමකේ තද කළ පමණිනේ 
තමනේවගේ නෙිවසේ විදුල ි පංකාෙකේ කරියාතේමක කරලා වහාඳ සිසිලකේ 
ලබා ගනේන පුළුෙනේ නම් නකිනේ ඉඳවගන නිෙනේ සසිලිවසේ සැනසිලේල 
ලබාගනේන බැරිද? නකිම් ඉඳලා නැතේනම් ඉතා සළුු වීර්යයකනිේ. ඔනේන 
ඔය විදියටය ි වකවනකේ තකය කරනේවනේ. නමතුේ වම් තළු තිවයනේවනේ 
අනේන අර අකරිියොදයයි.  
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ආරද්ධ් වීර්යය ගැන බු්ධ කාලවයේ ගතහැක ිතෙතේ උානහරණයයකේ 
තමය ි ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගේ රහතේ වීම. බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ පරිනරි් ොණයවයනේ තුනේ මාවසකට පසේවසේ ධමම 
සංගායනාෙකේ පැෙැතේෙයො. රහතනේ ෙහනේවසේලා පනේසයියකේ එකතු 
වෙනේන පනේසයියකට ආසන පිළිවයල උණයාට වමාකද එකේ නමකේ 
අඩයු.ි අතයාෙශයම ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ නමකේ අඩයු.ි බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ සයිලුම වදේශනා ධාරණයය කරවගන, බදුුපියාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ උපස්ථමායකයා හැටියට අෙුරැදු ගණයනාෙකේම ෙැඩ ොසය 
කළ ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ තෙම රහතේ වෙලා නැහැ. ඒකයි 
අඩපුාඩෙු. වහට දෙවසේය ිඒ සංගායනාෙ අරඹනේවනේ.  

 
ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ කලිනේ දෙවසේ පුළුෙනේ වෙර ානලා 

සතර ඉරියව්වව්ම අධිෂේඨාන කරවගන දැඩිෙ භාෙනා කරනො. තෙම 
රහතේ ෙුවණයේ නැහැ. එවහම දැඩිෙ භාෙනා කරමිනේ හඳි රාතරිවයේ 
සැතවපන වෙලාවව් පා වසෝානවගන ඇඳට ගහිනිේ සයනවයේ 
ෙැතරිගනේන ශරීරය නැමෙුා. එතවකාට ඉඳගනේන ඉරියව්ෙෙතේ 
වනාවෙයි, සයනවයේ සැතපුනු ඉරියව්ෙෙතේ වනාවෙය.ි ඔය වදක 
අතවර්දියි ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සිත සයිලු ආශරෙයනේවගනේ 
මිදිලා රහතේ ෙුවණයේ. එය විවශේෂ වදයකේ හැටියට දැකේවෙනේවනේ වම් මුළු 
මහතේ ශාසනවයේම හතර ඉරියව්වෙනේ වතාරෙ, ඒ අතවර්දී රහතේ බෙ 
ලැබ ුඑකම ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ නසියි. නමුතේ 
වම් සි්ධිය පො ඇතැමුනේ තකය කරනො ආනන්ද හාමදුුරැෙනේටතේ අර 
තරම් උතේසහ කරලා එය අතහැරියම වනේද රහතේ ෙුවනේ කයිා. එහි 
ධමමතාෙ වබාවහෝ වදනා වතේරැම් ගනේවනේ නැහැ. ආනන්ද ස්ොමීනේ 
ෙහනේවසේ ඇතේත ෙශවයනේම බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ කාරණයා 
කපීයකිනේම ඒතදගර තතේත්වය ලැබය මහ පුදුම ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ නමකේ. 
ඒතදගර තතේත්වය කයිනේවනේ ‘මවගේ ශරාෙකයනේ අතවර් අගරය’ කියා 
පරකාශ කරිීම. වම් පිනේෙතනුේ කෙුරැතේ දනේනො උපස්ථමායකයනේ අතර 
අගරය ි කයිා ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ ගැන බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිා තවිබනො. ඒ ෙවගේම ‘සත  න්තං, ගත  න්තං, ධිත  න්තං අ මේගො 
එතදේගං’ කයිා දකේෙනො.  

 
සතමින්තානං - සහි ිනෙුණය ඇත ිශරාෙකයනිේ අතර අගරය.ි  
ගතිමන්තානං - ෙැටහවීම් ශකේතයි ඇතේතනේ අතර අගරය.ි 
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ධිතිමන්තානං - තමනේ ගතේත ු කාර්යවයේ ඒ හැටියට පිහටිලා, 
දැඩි වීර්යයකනිේ අධිෂේඨාන ශකේතයිකිනේ කටයතු ු කරිීවම් හැකියාෙ 
ඇතේතනේ අතර අගරයි. ඒ ෙවගේම ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ තමනේ 
ෙහනේවසේ ගැනම තෙතේ ෙතාෙකේ පරකාශ කළා. මවගේ වහාඳම කලයාණය 
මිතරයා කායගතා සතයි කයිා. වම් පසබුිම ඇතෙි, ආනන්ද ස්ොමීනේ 
ෙහනේවසේ ගැන හිතලා, එාන උනේෙහනේවසේ වයදූ වීර්යය ගැන අපි 
වමවහම විෙරණයයකට බසමි.ු  

 
ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ මට වම් වහට දෙවසේ රහතේ වනාවී 

ශාසනකි කටයතුේතකට එකත ුවෙනේන බැහැ. වම් ශාසනකි කටයුතේත 
අතයෙශය වදයකේ. මම වකාවහාම හරි ශාසනය වෙනවුෙනේ වීර්යය 
ෙඩලා වම් කටයතුේතට සදුුසේවසකේ වෙලාම යනේන ඕනෑ කයිා දැඩි 
අධිෂේඨානයකිනේ වීර්යය කළා. වම් පිනේෙතනුේටතේ වතේවරනො වම් තුළ 
යම් වනාසනේසනුේ බෙකේ ඉවබ්ටම ඇත ි වෙනො. ඒකට කියනේවනේ 
අච්චාර්ධ වීර්යය. වම් ගාථමාවව් සඳහනේ වෙනේවනේ ‘අච්චාර්ධ්හි’ 
කයිලා. ආර්ධ වීර්යය කයින එක වහාඳය.ි වීර්යය ඇරඹීම වහාඳයි. 
නමතුේ අච්චාර්ධ වීර්යය නරකය.ි අත ි + ආර්ධ වීර්යය, පමණයට ෙැඩි 
වීර්යය නරකය.ි ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේට, ඒ වයදුණය ු අෙසේථමාවව්දී 
ඇතේත ෙශවයනේම ඒක තුළ දනේවනම නැතෙු වනාසනේසනුේ බෙකට 
උ්ධච්චයකට හති ගයිා. ඉතිනේ හැම ඉරියව්වව්ම සතවියනේ පුරැදු කරල 
තවියන කායගතා සතවියනේ කටයතු ු කරන අතවර්, අර ඉඳගතේතු 
ඉරියව්වව් ඉඳලා සයනයට පහතේ වෙන ඉරියව්ෙ අතර තවියනේවනේ 
අපට හතිනේන තිවයනේවනේ ඉරියව් සන්ද්ධියක ් උපමාෙකේ ගතේවතාතේ 
අධිවව්ග ොහනයකේ දුෙෙන දක්ෂ රියදුවරකේ පො ොහනය පදෙමිනේ 
මංසන්ධියකට ආෙහම සරීැවෙනේ ඒ වව්ගය මඳකේ අඩකුරලය ිහරෙනේන 
වෙනේවනේ. ඒ ෙවගේ වදයකේ ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ වකවරනේන 
ඇත.ි හැම ඉරියව්වව්ම දැඩිෙ වීර්යවයනේ සතිය පිහටිෙුා වගන සිටියා. 
අර ඉරියව් සනේධිවයේදී වීර්ය සමතාෙකට ආො. ඒක ඉරියාපථම සන්ධියයි.  

 
ඇතේත ෙශවයනේ පිනේෙතනුි, වම් ඉරියව් හතවර් කරියාකාරීත්වය 

බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ, උපමාෙකනිේ දකේෙනේවනේ වරෝදයක වපරළීම 
ෙවගේ. වරෝදයකේ වපරවළනේනා ෙවගය ි ඉරියව් වෙනසේ වෙනේවනේ. 
ඉඳගතේත ු ඉරියව්වෙනේ නැගටිිනො. නැගිටලා ඉනේනො. ඊළඟට 
ඇවිදිනො. නැෙත හටිගනේනො. ඊළඟට හැවරනො, නැෙත හිට 
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ගනේනො. ඇවිදිනො, ඉඳගනේනො, සයනය කරනො. ඔය විදියට රෙුවම් 
යනේවනේ. චකරයකේ ෙවගේ. වම් හතර ඉරියව් අතර තවිබනො සන්ධි. ඒ 
සන්ධිය වබාවහෝ වදනාට දැවනනේවනේ ෙතේ නැහැ. කලබවලේම ෙැඩ 
කරන වකනාට වම් ඉරියව් සන්ධි පිළබිඳ අෙවබෝධයකේ නෑ. කලබවලේට 
වමාකකේ හරි හදිසි කාරණයයකේ අහනේනට ලැබණුය ු හැටිවයේ නැගිට්ට 
බෙෙතේ දනේවනේ නැහැ. ඉඳවගන හටිිය පුදේගලයා වමනේන දුෙනො.  

 
ඇතේත ෙශවයනේම සත  තව් ඉනන් මකනො ඉඳමගන  ඉඳලො   

ඉඳගතත් ු ඉරියව්ව ම මනහ  කරනවො  ඉඳවගන ඉනේන ඉරියව්ෙ 
වමවනහි කරලා හිට ගනේනො. ඉඳවගන තබිණුය ඒ ශරීර ොහනය 
හටිගතේතා, හ  මගන ඉනන් ඉරියව්ව ම මනහ  කරලො  ක කර යොත් ක 
කරනවො  ගමන අරඹනො. ඒ විදියටය ි අර සතමිනේතෙ ගමන යනො 
නම්, නමතුේ සතයි නැතේතා අනේන අර පරෙෘතේතයි ඇහණුයු හැටිවයේ 
වමනේන පුදේගලයා දුෙනො. සාමානය වලෝකයාට අර ඉරියාපථම සන්ධිය 
ගැනෙතේ අෙවබෝධයකේ නැහැ. නමුතේ අර සතමිනේත, කායගතා සතිය 
මිතරයා වලස දීඝය කාලයකේ හරුැ පුරැදු කළ ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ 
අර කයිාපු ශාසනකි අර්ථමය සඳහා යම්කසිි දුර්ෙල කමකේ නිසා 
අච්චාර්ධ වීර්යය කයින අධික වීර්යය දැරැවව් වී නමතුේ අර 
අෙසේථමාවව්දී වමාන ධමමතාෙයකනිේ වහෝ ඉරියාපථම 

සන්ධිවයේදී වීර්යසමතාෙට ආො. ඒකය ි ඒ අෙසේථමාවව් රහතේ ෙුවණයේ. 
වීර්යය අතහැරිය නසිා වනාවෙයි. ඇතැම් වකවනකේ හතිනේවනේ වීර්යය 
අතහැරිය නසිාය කයිා. ඒක වනාවෙය ි සිදු ෙු වණයේ. වීර්යස තොව 
පරතයක්ෂ කරවගනය ි රහතේ ෙුවනේ. ඇතේත ෙශවයනේම වීර්යසමතාෙ 
කයින එක ෙැවඩ්ට බහනි වකනාය ි වතේරැම් ගනේවනේ. පීනනේන 
බැහැවනේ වගාඩ ඉඳවගන. පිහිනවීම්දීතේ ොහන එළවීවම්දීතේ වම් හැම 
එකකටම ඒ දක්ෂතාෙ මතෙුනේවනේ ඒකට වයදිලා ගයි අෙසේථමාවව්දී 
වීර්යසමතාෙ වතේරැම් ගතේතහමයි. වමාකද ඒ වීර්යය තළු අන්ත වදකකේ 
තවිබනො. දැඩි වීර්යය තළු තවිබනේවනේ දළදඬු වීමකේ. දළදඬු බෙතේ 
වහාඳ නෑ, අඩ ුවීර්යය තළු තවියනේවනේ ලහිලිේ බෙ. එයතේ වහාඳ නැහැ. 

 
එපමණය වපරැම් පිරෑ වබෝධිසත්වයනේ ෙහනේවසේටතේ ආනන්ද 

ස්ොමීනේ ෙහනේවසේටතේ ෙැරදුනා නම් අපට ෙැරදීවම් වදෝෂයකේ නැහැ. 
නමතුේ ෙැවඩ්ට බහනිේන ඕනෑ. ෙැවඩ්ට බැහැපු වකනාටයි වම් ගැන 
වතේවරනේවනේ. ඉන්්රියසමතාෙ පිළබිඳ පරශේනයකේ සාමානය වලෝකයාට 
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ඇතේවතේම නැහැ. ොහනයකේ එළෙනේන පටනේ ගතේත ු අෙසේථමාවව් 
ඉඳලවනේ වම් ොහනය පාලනය පිළබිඳ වතේවරනේවනේ. සුකේකානම 
පමණයට ෙඩා කපනේන ඕනෑද? අඩවුෙනේ කපනේන ඕනෑද? හැම එකකේම 
වතේරැම් යනේවනේ ොහනය එළෙනේන ගතේතාමවනේ. පිහනිමීට ෙතුරට 
බැසේස වකනා ෙවගේ එතනදීතේ යටට යනේවනේ නැතෙි උඩ ඉනේන 
පුළුෙනේ. ඒ සඳහා විවශේෂ දක්ෂතාෙකේ එතැනනිේ මතකුර ගනේන 
වෙනේවනේ. ඒ ෙවගේ ෙැවඩ්ට බැසේස වකනාට තමය ිකරම කරමවයනේ අර 
කයිාපු අනේත වදවකනේ ඉෙතේ වෙලා මධයම තතේත්වයට එනේන පුළුෙනේ 
වෙනේවනේ. වීණයාෙ ොදනය කරනේනතේ එවහමවනේ පටනේ ගනේවනේ. පටනේ 
ගතේත ු වකනා දනේවනේ නැහැ වම්වක තතේ පමණයට ෙැඩිය තදද? 
පමණයට ෙඩා ෙැඩිය ලහිලිේද කයිා. වම් උපමා වමාන පැතේවතනේ 
බැලුෙතේ ඉතාම පරාවයෝගකිය.ි 

 
වම් උපමා වම් ධමමවයේ සඳහනේෙන නදිර්ශන ඒ කථමාෙල 

ොචයත්වය පමණයකේ අරවගන. අර සි්ධිවයේදී බාහරි වකාටස විතරකේ 
බලලා යම් යම් ෙැරදි නගිමනෙලට එන එකය ි වබාවහෝ වදනාවගේ 
සරිිත. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තරවයේම පරකාශ කරලා තවිබනො, 
මවගේ ධමමය ොදයකේ හැටියට ගනේනො නම්, කයිනේන තවියනේවනේ ක්ම 
ොවදෝ, කරිිය ොවදෝ, විරිය ොවදෝ කයිලය.ි  

 
කමම ොදය කයින එක ඇතැම් වකවනකේ ෙරදො සතිා ගනේන 

පුළුෙන.ි වම් හැම එකකේම අතතී කමමය නසිා සදිේධ වෙනො. ඒක නිසා 
අපට කරනේන වදයකේ නැහැ. දැනේ ඔවහේ යන හැටියට යනේන අරිනො 
කයිා. එවහම එකකේ වනාවව්, වම් කමමය කයින එවකේ ගැඹරුැ අදහසකේ 
තවිබනේවනේ. මේ හු  එකක ් වර්ත ොනමය් අමප් මේතනොව තුළ න් 
සත වන ශක්ත යක ් ‘වච්තනාහං භ්ිඛවෙ ක්මං ොනමි’ කෙිුෙ ෙවගේ වම් 
අවපේ වච්තනා ශකේතයි තළුිනේ ෙර්තමාන අෙසේථමාවව් අපට ශකේතියකේ 
තවිබනො. වම් ශකේතනීේ අපට වෙනසේ කරනේන අර කයිාපු ධාෙන 
තරඟවයේ ෙවගේ යම්කසි ි අෙසේථමාෙක ඒ සඳහා අපි වීර්යය වයාදනේන 
ඕනෑ. අර කයිාපු පරිදි හැලේවම් දුෙල අෙසාන අෙසේථමාවව්දී තමය ිඅර 
චතරුංග සමන්නාගත වීර්යය ජීවිත පරිතයාගවයනේ ෙඩල උතේසහ කරල 
දිනනේවනේ.  
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වලෞකකි ජීවිතවයේ වීර්යයට විරැදේධෙ කථමා කරන අය පො, 
ධනය ඉපැයීම් ආදී කටයතු ු සඳහා වීර්යය වයාදනො. එතවකාට 
ශාසනකි කටයතු ුබණය භාෙනා ආදියට වීර්යයකේ එපාය කයිනේවනේ ඇයි. 
ආතේම දශයනය ගැන ෙැරදි අදහසකේ එතන තවියනේවනේ. වීර්යය 
ෙැඩීවමනේ ස්කාය දෘෂේටිය ෙැවඩනොය ආදී වනාවයකුතේ විකෘත 
විදිවයේ වතේරැම් කරිීම් වම් කාවලේ අපට අහනේට ලැවබනො. අර කියාපු 
විදියට ගංවමෝවයේ හැම පැතේවතනේම දැලේ ානලා තවිබනො. හැම 
පැතේවතේම මිච්ඡ්ා දෘෂේටි දැලේ. ඒොට ෙැටිලා නැතේනම් ඒොට 
අහවුෙනේවනේ නැතිෙ වම් බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමය වතේරැම් 
ගතයතු ු ආකාරයට වතේරැම් අරවගන වම් කථමානේතර තළු තිවබන 
ොචයාර්ථමය පමණයකේ වනාවෙයි, මේවොමය ් ත මබන ගුඹරරු අර්ථය - 
ධ් මොනරකමල අර්ථය මතර්ුේ අරමගන  ධ්ය  පරත පාවව  බුහුලො කර යො 
කරනන් ඕනෑ  වම් ධමමය තළු තවිබනේවනේ මධයම පරතපිානෙකේ. වබාවහෝ 
අෙසේථමාෙල පරකාශ කර ඇත ිඋපමාෙකේ තමයි අර වව්ගවයනේ ගලා යන 
සැඩ ෙතරුකනිේ එවතර වෙනේන අපි මධයස්ථම වීර්යයකේ වයාදනේන ඕනෑ. 
එක පාරටම කඩාවගන ගහිලිේලතේ බැහැ. ෙතරුටතේ ඉඩ වදමිනේ සිහි 
නෙුණිනේ වහමිනේ, වහමිනේ කරමකරමවයනේ එහා වගාඩට යනේන ඕනෑ. 
අනේන එතැනැතේ තවිබනේවනේ මධයම කරමයකේ, මධයස්ථම මට්ටමකේ.  

 
ඔනේන ඔය ධමමතාෙය ි අපට වම් කථමානේතරය තළුනිේ මතුකර 

ගනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේ. වම් ධමම කාරණයා ටික පිනේෙතනුේ වහාඳිනේ 
සතිට කාෙදේාන ගතේතා නම් තම තමනේවගේ ානන සලී භාෙනා කියන 
කටයතුු ෙඩාතේ ශර්ධාෙකනිේ යකුේතෙ කරමිනේ - ශර්ධාවෙනේමයි වීර්යය 
ඇතවිෙනේවන - ඒ අනෙු සතයි, සමාධිය හා පරඥාෙ මතකුර ගනේන 
පුළුෙනේ. අර විදියට ඉන්්රිය සමතාෙ යම්කසි ි අෙසේථමාෙකදී මතුකර 
ගනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ, ඉන්්රියනේ හරියාකාරෙ පහළ උණයා කියනේවනේ, 
අර මාගය ඵලයකේ ලැබය වසෝොනේ බෙ ලැබය පුදේගලයාටයි හරියාකාර 
ශර්ධාෙ තිවයනේවනේ. සාමානයවයනේ අපි වකායතිරම් ශර් ධාෙ තිවයනො 
කෙිුෙතේ හරියාකාර ශර්ධාෙ ත ිවයනේවනේ ඒ නෙින පළමෙුරට දුටු 
තැනැතේතාටයි. ඉන්්රියනේ හරියාකාරෙ පිහිටනේවනේ මාගයඵල ලැබය 
අෙසේථමාවව්දීයි.  

 
වම් ඉන්්රියනේ පිළබිඳ සමතාෙය ඉවබ් ඇතිවෙනේවනේ නැහැ. 

ඒකය ිවතේරැම් ගනේන ඕවන. වසෝණය ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ වතේරැම් ගතේත 
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ෙවගේ. ආනන්ද ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ වතේරැම් ගතේත ෙවගේ. වෙන එකකේ 
තබා බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේතේ අච්චර පාරමී පුරලතේ, දැඩිෙ ගතේ වීර්යය 
පරතඵිල ානයක උවනේ නැහැ. පළමවුෙනේම මතකුරල දුනේන වම් මධයම 
පරකපිානෙ. ඒ නිසා අපි ඇතේත ෙශවයනේම කලේපනා කරනේන ඕවන 
සංසාර විමුකේතයි නම් අවපේ පරමාථමමය, ඒක නකිම් ලැවබනේවනේ නැහැ. 
අනතිේ ඒෙටතේ ෙඩා දැඩිෙ නමතුේ ඉතාමතේම කරමානකුලූෙ කරමෙතේෙ 
දඟලනේවනේතේ නැතෙි, නකිම් ඉනේවනතේ නැතෙි, දැඩිෙ වීර්යය 
කරනේවනතේ නැතෙි මධයස්ථම මට්ටමකිනයු ිඅපට වම් පරමාථමමය සාර්ථමක 
කරගනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේ. 

 
වම් ෙටිනා වපෝය දෙවසේ වම් පිනේෙතනුේ අද වම් පැයකේ පමණය 

වව්ලා වම් ෙටිනා ධමමයකේ ශරෙණයය කළා. ඒ ෙවගේම උසසේ ශීලයකේ 
සමාදනේ වෙලා තමනේවගේ පරඥාෙ, වීර්යය, සතයි, සමාධිය කයින ඒ 
ඉන්්රිය ධමම දියණුය ුකරගතේතා. ඒ අපි සඳහනේ කළ ආකාරයට ඒ ඉන්්රියනේ 
හරියාකාරෙ මතෙුනේවනේ නම් මාගයඵල අෙසේථමාවව්දීය.ි නමතුේ ඒොට 
පයෙමභාග ෙශවයනේ වම් කාරණයා හතිට ෙැටුවණයාතේ තමනේටතේ පුළුෙනේ ඒ 
තතේත්වය පො ලබාගනේන. ඉතනිේ ඒ ොවගේම වීර්යසමතාෙ පිළිබඳ 
අෙවබෝධයකේ ඇත ි කරවගන අද දින ශීල සමාානනය තුළනිේ යම් 
පමණයකට ශීලයකේ ආරක්ෂා කරගතේතා. ඒ ශීලයය ි සමාධියට උපකාර 
වෙනේවනේ. ඒ සමාධියය ි යම් මට්ටමිනේ පරඥාෙට උපකාර වෙනේවනේ. 
වම්ොවයේ කරමානුකලූත්වය වතේරැම් අරවගන වම් ධමමශරෙණයමය 
ආනශිංස තමනේටතේ ඉකේමනිනේම වම් ජාත ිජරා ෙයාධි මරණය ආදී සියලු 
සංසාර දුකනිේ අතේමිදී වලාව්තරුා අමාමහ නිෙන ලබා ගැනමීට වහේතු 
වව්ො! කයිා පරාර්ථමනා කරගනේන.  

 
ඒ ෙවගේම වම් විශේෙවයේ අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො තම 

තමනේවගේ නෑයනිේද සහිතෙ වමම ධමමවදේශනාමය ධමමශරෙණයමය 
කසුලයනේ අනවුමෝදනේ වීමට කැමත ි අය ඇතේනම් වම් කුසලය 
අනවුමෝදනේ වීවමනේ තමනේවගේ පරාථමමනයී වබෝධියකිනේ උතමු් ෙය අමාමහ 
නෙිනනිේ සැනවසතේො! කයින පරාථමමනය ඇතකිරවගන වම් විධියට ගාථමා 
කයිනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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62 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 130) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අසාතං සාතරෑවපන  - පියරෑවපන අපපියං 
දුකඛං සඛුසස රෑවපන   - පමතතං අතිෙතතතී 

- උානන, මචුලින්ද ෙගග  

සැදැහෙතේ පිනේෙතනුි, 

ජීවිතයතේ මරණයයතේ අතර සටනකේ ෙන මුළු මහතේ සංසාර 
ගමනම පරමාදයකේ බෙතේ අමාමහ නෙිනට මඟ අපරමාදය බෙතේ 
තවිලෝගරුැ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අපට වපනේො වදනො. සතේත්වයා වම් 
සංසාර ගමවනේ වයවදනේවනේ දුක සැපකේ සැටියට සලකා වගනයි. 
අවිදයාෙතේ ත ණයේහාෙතේ නසිා ඇතෙින වම් විපරීත සඤ්ඤාෙට වකවනකේ 
යටවෙන හැටි අද වම් මාතෘකාෙට ගතේ ගාථමාවෙනතුේ ඊට අානල නිානන 
කථමාවෙනතුේ පැහැදිල ිවෙනො ඇති. 

වකෝලයි රවට් කුණයඩසාල ෙනවයේදී තවිලෝගරුැ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වම් ගාථමාෙ වදේශනා කර ොනවළේ සු්පොසා කයින උපාසිකාෙ 
සම්බන්ධවයනේ. සු්පොසා වකෝලයි නමිනේ හැඳිනේවෙන වම් තැනැතේතිය 
සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේවගේ මෙයි. ලාභනීේ අතර අගර තනතුරැ 
ලබාගතේ සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේ ජීවිත ලාභය ලබා ගතේවතේ නම් 
මහා දුකේ කනේදරාෙකේ මැදය.ි වමාකද සතේ අෙුරැදු සතේ දෙසකේ මෙු 
කවුසේ ගතකළා සෙීලී හාමදුුරැවෙෝ. ඒ අනේතිම හතේ දෙස ඒ මෑණියනේ 
ඉතාමතේම කටකු පරසෙ වව්දනා විනේාන ගභය මය ෙ. ඒ අෙසථමාවව්තේ 
තණුයරුැෙනේ වකවරහ ි ශරදධාෙ ඇත ිඒ තැනැතේතයි ධමමානකුලූ විතකක 
තනුකේ මගනිේ, සතිවුිල ිතනුකේ මගනිේ ඒ කටකු වව්දනාෙ විඳ දරාගතේතා. 
එතන සඳහනේ ෙනේවනේ වමනේන වම් විදියටයි.  

‘සමමා සමබුවදධා ෙත වසා භගො වයා ඉමසස එෙරෑපසස 
දු්ඛසස පහානාය ධමමං වදවසති’  

වමබඳු දුකකේ පරහාණයය කරිීම සඳහා ධමමය වදේශනා කරනේනා ෙය 
ඒ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ඒකානේතවයනේම සමමා සමබදුධය.  

‘සපුටිපවනනා ෙත වසා භගෙවතා සාෙක සංවඝා වයා ඉමසස 
එෙරෑපසස දු්ඛසස පහානාය පටිපවනනා’  
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28 

වමබඳු වම් දුක පරහාණයය සඳහා පිළපිනේනා ෙය, පරතපිානෙට 
බැසේසා ෙය ඒ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ ශරාෙක සංඝයා ඒකානේතවයනේම 
සපුටිපනනය. 

‘සසුඛුං ෙත තං නබි්බානං යදිදං එෙරෑපං තං න විජජත’ි 

වමෙැනි වම් දුකකේ දකනිේනට වනාලැවබන ඒ නෙින ඉතාමතේම 
සැපයකි.  

 
වමනේන වම් විදිවයේ විතකක තළුනිේ, වම් ධමමානකුලූ සිතිවිලි 

තනු තුළනිේ ඒ තැනැතේතයි අර කටකු වව්දනාෙ විඳ දරා ගතේතා. ඊළඟට 
ඒ තැනැතේතිය තමාවගේ සොමි පුරැෂයාට කථමා කරලා කවි්ො ‘ගිහිලේලා 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ සෙු දුකේ විමසනේන, ඉනේපස ු වමනේන වම් 
විදියට දනේෙනේන. සු්පොසා වකෝලයි දියණිය සතේ අෙුරැදේදකේ දරැ 
ගැබකේ ඇතෙි ඉඳලා දැනේ වම් සතේ දෙසකේ කටකු ගභය මය  දුක විඳිනො. 
නමතුේ වම් විදිවයේ විතකක තුනකේ මගනිේ ඒ වව්දනාෙ විඳ දරා ගනේනො 
කයිලා.’ සු්පොසාෙවගේ සොමි පුරැෂයා ඒ පණිවිඩය ඒ විදියටම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමුවෙලා පරකාශ කළා. පරකාශ කළ හැටිවයේම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එක ොකයයය ිආශීෙමාද ෙශවයනේ ොනවළේ. ‘සුඛිනී 
වහාතු සු්පොසා වකාලිය ීතතා ආවරාගා ආවරාගං පුතතවමෙ ජායතු’    
සු්පොසා වකෝලිය දියණිය සෙුපතේ වව්ො. නවීරෝගෙී නීවරෝගී 
පුතරවයකු පරසයත කරාො.’ ඒ ක්ෂණයවයනේම සු්පොසා සෙුපතේෙ දරැෙකු 
පරසයත කළා. 

  
ඉතනිේ වම් සොමි පුරැෂයා වගදර යනවකාට වම් ආශචර්යය 

දැකල ‘වම්ක මහා ආශචර්යයකේ, අදේභූත වදයකේ. භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේවගේ වම් අනහුස ඒ පරකාශ කළ ෙචනවයනේම වම් තරම් 
සහනයකේ ලැබණුයා’, කයිලා ඒ සොමි පුරැෂයාතේ වබාවහාම සතුටට 
පතේෙුණයා. ඊළඟට සු්පොසා සොමි පුරැෂයාට කයිනො, ‘දැනේ ගිහිලේලා 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට වමවහම ආරාධනයකේ කරනේන. සු්පොසා 
වකෝලයි දියණිය නවිරෝගෙී දරැෙක ුපරසයත කරලා තවිබනො. සු්පොසා 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ පරමඛු සංඝයා ෙහනේවසේලාට සතේ දිනක ානනය 
පිළගිනේෙනේන ආරාධනා කරනො’ කයිලා. ඉතනිේ ඒ සොමි පුරැෂයා 
ආයතිේ ගහිලිේලා වම් කාරණයය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට සැලකරලා 
සු්පොසාෙ වෙනවුෙනේ ානනාරාධනාෙ කළා. 

 
ඒ වෙලාෙ වෙනවකාට බුදධ පරමඛු සංඝයා ෙහනේවසේලාට 

වෙන ආරාධනාෙකේ ලැබිල තබිණුයා එකේතරා උපාසකයකුවගනේ. ඒ 
උපාසකයා මහ මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේවගේ උපස්ථමායකවයකේ. 
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බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සවුිවශේෂ ෙැඩකේ කවළේ වමතනදී මහ මුගලනේ 
ෙහනේවසේට එනේන කයිලා කවි්ො, ‘වමාගගලලාන ඒ උපාසකයාට 
කයිනේන සු්පොසා වකෝලයි දියණිය හතේ අෙුරැදු හතේ දෙසකේ ගභයයකේ 
දරාවගන ඉඳලා දැනේ සෙුපතේ වෙලා සටිිනො. ඒ තැනැතේතී වමවහම 
ආරාධනාෙකේ කරනො හතේ දිනකට. ඊළඟ හතේ දෙස ඒ තැනැතේතියට 
බාර වදනේන ඔවබ් ානනය පසේසට ානනේන කයිලා’. මගුලනේ මහ රහතනේ 
ෙහනේවසේතේ ගිහලිේලා අර උපාසක උනේනැහැවගනේ ඒ ඉලේලමී කළා.  

 
ඒ උපාසක උනේනැවහේතේ ඥාන ෙනේතවයකේ නසිාවදෝ වමනේන 

වමවහම කයිමනකේ කවි්ො, මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේට. ‘සොමිනී 
ඔබ ෙහනේවසේ මට කාරණයා තනුකේ ගැන ඇප වෙනො නම් මම මවගේ 
ානන ොරය සු්පොසාෙට භාර වදනො’. වමානොද ඒ කාරණයා තනු. 
‘ඔබ ෙහනේවසේ සහතකි වෙනේට ඕන මවගේ ෙසේතෙු, වභෝග සම්පතේ දින 
හතකේ තළු වනානැස ී පෙතනිො කයිලා. ඒ ෙවගේ මවගේ ජීවිතය 
වනානැස ී පෙතිනො කයිලා, වදවෙන ිකාරණයය ගැනතේ ඇප වෙනේට 
ඕවන. ඒ ෙවගේම මවගේ ශරදධාෙ ඉෙතේ වනාවී තවිබනො කයිලා ඔබ 
ෙහනේවසේ සහතකි වෙනේට ඕන කයිල’. ඒ තනුේ කාරණයයනේ සහතික 
වෙනේට කයිල මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේට කවි්ො. මුගලනේ 
මහරහතනේ ෙහනේවසේ කයිනෙ, ‘උපාසකය මට ඔයනිේ කාරණයා වදකකේ 
ගැන සහතකි වෙනේට පුළුෙනේ. තුනේවෙන ි කාරණයය නම් තමනේමයි 
සහතකි කරගනේට ඕවන.’ වම් පිනේෙතනුේ දනේනෙ මගුලනේ මහරහතනේ 
ෙහනේවසේ මහා ඍදධිමතේ. ඍදධිමතුනේ අතර වශරේෂඨ සොමීනේ ෙහනේවසේ 
වකවනකේ. උනේෙහනේවසේට වපවනනේට ඇති වම් කරැණය ුවදක පිළබිඳෙ.  

 
උනේෙහනේවසේ කයිනො ‘මට සහතකි වෙනේන පුළුෙනේ ඔබවගේ 

ෙසේතෙු වම් සතේදින තළු වනානැස ී පෙතින බෙට. ඔබවගේ ජීවිතය 
වනානැස ී පෙතනි බෙට. නමතුේ ශරදධාෙ ඔබටම අයතිි වදයකේ. ඔබම 
ෙග කයිනේට ඕවන ඒකට’. එතවකාට අර උපාසක උනේනැවහේතේ ඒ 
ෙවගේම ඥානෙනේතෙ පරකාශ කරනො, ‘වහාඳය ිසොමීනී ඔබ ෙහනේවසේ 
මට ඒ වදක ගැන සේථිර වෙනොනම් මම ඒකට කැමත ි වෙනො. 
සු්පොසා වම් ානනය පයජාකරාො. මම පසේවසේ ඒ ානනය පයජා කරනේන 
භාරගනේනො’ කයිලා. මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේ ගිහිලේලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ඒ කාරණයය පරකාශ කළාට පසේවසේ 
සු්පොසාෙනේ පසුදින ානනය වබාවහාම ඉහළනිේ සකසේ කරලා බුදධ 
පරමඛු මහා සංඝයා ෙහනේවසේලාට සයිතිනේම ඒ ානනය පිළිගැනේෙුො. 

 
ඒ ොවගේම වම්ක ආශචර්යමතේ සිදධියකේ. සමහරවිට වකවනකුට 

සැක හවිතනේනතේ පුළුෙනේ. අර ඒ කඩුා දරැෙතේ බදුධ පරමඛු සංඝයා 
ෙහනේවසේෙ ෙැනේවදව්ො කයිා සඳහනේ වෙනො. ෙැනේවදව්ො විතරකේ 
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වනාවෙය ි සාරිපුතත මහරහතනේ ෙහනේවසේ වම් දරැොට ආමනේතරණයය 
කරලා කයිනො, ‘දරැෙ, ඔබ සෙුවසේ ඉනේනො කයිල හතිනො, කිසි 
දුකකේ කරදරයකේ නැවතයි’ කයිලා. සාමානය වකවනකවුගනේ සුෙදුකේ 
විමසමීකේ ෙවගයි ඒ කෙිුවව්. එතවකාට වම් වපාඩි දරැො උතේතර 
වදනො, ‘සොමීන,ි මට වමාන සැපයකේද ? හතේ අෙුරැදු හතේ දෙසකේ වලේ 
කළයකේ තළු හටිපු මට වමාන සැපයකේද?’ කයිලා. වම් සාකච්ඡ්ාෙ 
අහලා අර සු්පොසා වකෝලයි දියණිය ඉතාමතේම සතටුට පතේෙුණයා. වම් 
තරම් පිනේෙනේත වකවනකේ වනේද වම් විදියට වම් සාරිපුතත මහරහතනේ 
ෙහනේවසේ සමඟ සාකච්ඡ්ා කරනේවනේ කියලා සතටුට පතේෙුණයා. 
එතවකාට ඒක දැකල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සු්පොසාෙවගනේ අහනො, 
‘වමාකද සු්පොසා කැමතදි වම් ෙවගේ තෙතේ දරැෙනේ ලබනේන කියලා. 
එතවකාට සු්පොසාෙ කයිනො දැනේ වම් කාවලේ වබාවහෝ මෑණිෙරැනේ 
කයිනො ෙවගේ, ‘එක දරැවෙකේ වනාවෙයි, වම් ෙවගේ දරැෙනේ හතේ 
වදවනකේ ලැබණුයතේ මම කැමතයිි’ කයිල. ඔනේන එතවකාට තමයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අපි කලිනේ පරකාශ කළ ගාථමාෙ ොනවළේ.  

 
අසාතං සාතරෑවපන  - පියරෑවපන අපපියං 
දුකඛං සඛුසස රෑවපන   - පමතතං අතිෙතතතී 

එය උානන ගාථමාෙකේ හැටියටයි පරකාශ වෙනේවනේ. උානන 
කවි්ෙහම අපි හතිනේවනේ පරීත ි ොකයයකේ කයිලා. පරීති ොකයයකේ 
කවි්ෙහම හතිනේන නරකයි වම්ක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සු්පොසාෙවගේ 
ෙචනය අනමුත කළා කයිලා. ධමමානුකලූෙ හති දිහා බලල 
අනශුාසනාතේමක පරකාශයකයු ිවම් ගාථමාෙ තුළ තවිබනේවනේ.  

 
අසාතං සාතරෑවපන  - සෙු ානයක වනාෙන වදේ සුොනයක 
   සේෙරෑපවයනුතේ  
පියරෑවපන අපපියං  -  අපරිය ෙය වදේ පරිය සේෙරෑපවයනුතේ 
දු්ඛං සඛුසස රෑවපන  -   දුක සැපවයේ සේෙරෑපවයනුතේ 
පමතතං අතිෙතතතී  -  පරමාද ෙය පුදේගලයා ඉකේමො යනො. 

 යට කරනො 

ඉතනිේ වම් ගැන වම් පිනේෙතනුේටතේ යමකේ හතිාගනේන පුළුෙනේ. 
ඊට අමතරෙ අපට කයිනේන තවියනේවනේ දැනේ වම් පිනේෙතුනේ 
වකාවතකතුේ අහලතේ ඇත ිසෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ. මහා 
පුණයයෙනේත ලැබීම් පිළබිඳෙ අගර මහරහතනේ ෙහනේවසේ ෙශවයනේ 
වබාවහෝ පිනේෙතනුේ, වගදරෙලේෙල සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේවගේ 
පිනේතරූතේ එලේලලා තවියනො. නමතුේ අර පැතේත ගැන ෙැඩිය හිතනේවනේ 
නැහැ. විනේද දුකේ කනේදරාෙ ගැන. සමීිත ලාභය ලබා ගතේවතේ වකායි 
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තරම් දුකේ කනේදරාෙකේ මැදද කයිලා. වහාඳය ි ඒකටතේ යටිනේ යම් 
කමමයකේ තබිණුයය බෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ යම් අෙසථමාෙක ොනළා. ඒක 
ජාතක පාලවියේ ‘අසාතරෑප ජාතකය’ නමිනේ විසේතර කරනො. සංඝයා 
ෙහනේවසේලා රැසේෙුණය ු අෙසථමාෙක සාකච්ඡ්ා කළ බෙ වපේනො, අවනේ 
වම් මව් පුත ු වදනේනා වකාය ි තරම් දුකකේද විඳල තවියනේවනේ, සීෙලී 
මහරහතනේ ෙහනේවසේ කඩුා කාලවයේ දී කයිල. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ධමම සභාෙට ඇවිලේල අතතී පරෙෘතේතයි වම් විදියටයි දකේෙලා 
තවියනේවනේ.  

 
ඒ වබෝධිසත්වයනිේ ෙහනේවසේ අතීතවයේ බරණයැසේ නෙුර බරහමදතත 

රජුවගේ පුතරයා හැටියට ඉපදිලා රජ කරන අතවර් වකාවසාලේ රට 
වකාවසාලේ රේජරුැවෙෝ ඊට ෙඩා බලසම්පනේනෙ ඇවිලේලා රාජයය 
උදුරාවගන රජුෙ මරලා බිසෙ තමනේවගේ අගබිසෙ කරවගන බරණයැසේ 
නෙුර රජකම් කරනේන පටනේ ගනේනවකාට අර පුතා ඒ ොරිමාර්ගය 
මඟනිේ හැංගලිා, පලාගහිලිේලා වසේනාෙ රැසේ කරෙලා, තමනේවගේ රාජයය 
ලබාගනේන සටනේ කරනේන ඇවිලේලා, වකාවසාලේ රේජරුැෙනේට දනේො 
යැෙුො රාජයය වදනේන එවහම නැතේනම් යුදධ කරනේන කියලා 
පණිවිඩයකේ. රේජරුැවෙෝ යුදධ කරනේන සයානනම් වෙනවකාට අග 
වමවහසයි, එනම් කමුාරයාවගේ මෙ රහසේ පණිවිඩයකේ යැව්ො, ‘යුදධ 
කරනේන ඕන නැහැ, වම් නගරය ෙටලාගනේන. නගරය ෙටලා ගතේතට 
පසේවසේ මිනිසේසුනේට කනේන වබානේන නැතිෙ නරිාහාර කරලා වම් 
නගරය අලේලා ගනේන පුළුෙනේය කයිලා.’ ඒ අදහස දුනේනා මෙ. වම් 
පුතරයතේ ඒ විදිහට හතේ දෙසකේ නගරය අලේලාවගන ඉනේන විට 
මිනිසේසනුේට කරකයිා ගනේන වදයකේ නැතිෙ අනේතමිට වකාවසාලේ 
රේජරුැවෙෝ මරලා හසි වගනතේ දුනේනා. අනේන ඒ විදිහට ඒ පරශේනය 
විසඳුනා. නමුතේ අර අකසුලයය ි එතනදී දකේෙනේවනේ. මෑණියනේ දුනේන 
උපවදේශය, අර විදිහට හරි කරලා නරිාහාරෙ තබලා රාජයය ලබා 
ගනේන දුනේන උපවදේශය නිසාතේ එය අනගුමනය කළ පුතා විසනිේ කරන 
ලද කමමයතේ ඔනේන ඔය විදිහටයි විපාක දුනේවනේ කයිලා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ොනළා.  

 
දැනේ එතවකාට කමම විපාකය පිළබිඳෙතේ යම්කසි ි අංශයකේ ඒ 

තළුනිේ වහළ ි වෙනො. ඊළඟට අපි වමනේන වම් කථමාවව් ෙැදගතේ 
පැතේතකේ වහළ ි කරගනේන බලම.ු අපට වපේනො අර උපාසක 
උනේනැවහේතේ මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේතේ අතර සංොදවයේතේ යම් 
ගතයතුේතකේ තවිබන බෙ. උපාසක මහතේතයා ානන ොරය බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කෙිුෙ පළයිටෙතේ වදනේන සයානනම් උවනේ නැහැ. උපාසක 
උනේනැවහේට සැක ඇත ි උණයා වම් හතේ දෙස වගවී යන විට මම 
දනේවදනේන වපාවරානේදු උණයාට යම් විදිහකිනේ දනේවදනේන ධනය නැති 
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උවනාතේ, ඒ එකේකම මවගේ ජීවිතය රැකුවනේ නැත ි උවනාතේ, ඒ 
ඔකේවකාම තබිණුයතේ මවගේ ශරදධාෙ නැත ිඋවනාතේ වකාවහාමද මම දනේ 
වදනේවනේ කයිල. එවහම හතිල තමය ිඅර විදිවයේ ඇප වෙනේන කියල 
ඉලේලමීකේ කවළේ.  

 
මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේතේ අනේන ධමමානකුලූෙ, එතනතේ 

අපට ගනේන යමකේ තවියනො. අර විදිවයේ මහා ඍදේධිමතේ 
මහානභුාෙසමපනන උනතේ වෙන වකවනකවුගේ ශරදධාෙ ගැන ඇප 
වෙනේන බැහැ. ඒක ධමමවයේ ෙැදගතේ කාරණයයකේ. 

  
වම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමය තුළ තවිබන ශරදධාෙ අන්ධ 

භකේතයිකේ වනාවව්. කාටෙතේ ෙහලේ වෙලා, දීන වෙලා කරන වදයකේ 
වනාවව්. ඒක තමනේට අයති ි වදයකේ. තමනේම ෙග කයිනේන ඕවන. ඒ 
කාරණයයට මගුලනේ මහරහතනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනය ඇතේත ෙශවයනේ 
බදුධ ෙචනයට අනකුලූය.ි ධමමවයේ ඒ ඒ තැන සඳහනේ වෙනො වමයට 
අානළ වදේෙලේ. විවශේෂවයනේ වී ංස සතූරය කයිල සයතරයකේ තිවයනො. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වෙන එකකේ තබා සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
කයිනො අනනුේවගේ සතිේ බලනේන ශකේතයිතේ නැත ි භික්ෂුෙකේ විසිනේ 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ පො ඇසට කණයට අසෙුන වදේෙලේ 
පිළබිඳෙ පරීක්ෂණයයකේ කරලය ි ශරදධාෙ ඇති කරගනේන ඕවන කියලා 
ොනරලා තවියනො. එතවකාට ජීෙමාන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තමනේවගේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලාට පො ආරාධනා කළා, මවගේ අඩපුාඩුෙකේ 
තවියනො නම් සමමා සම්බුදධ කයිලා, ඒ පිළබිඳෙ විමසලා ඉෙරවෙලා 
ශරදධාෙ ඇති කරගනේන කයිලා.  

 
තෙතේ ඒ ෙවගේම අෙසථමාෙක පපොල  සතූරය කයින සයතරවයේ 

සඳහනේ වෙනො - නඝිණයඨ ශරාෙකවයකේ ෙන උපාල ි නඝිණයඨ නාථම 
පතුතවගේ ඉතාමතේම පරධාන ශරාෙකවයකේ. යම් අෙසේථමාෙක ධමම 
සාකච්ඡ්ාෙකේ තළුනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකවරහ ි ශරදධාෙ ඇති 
කරවගන තණුයරුැෙනේ සරණය ගයිාට පසේවසතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො, ‘උපාල ි ගෘහපතයි, නඹු ෙැන ි රවට් පරසදිේධ අය 
ඔවහාම ඉකේමනේ තරීණය ගනේන වහාඳ නැහැ.’ ‘අනවුිචචකාවරා’ 
කලේපනා කරලා, තෙ තෙ කලේපනා කරලා තණුයරුැෙනේ සරණය යනේන. 
ඔවහාම ඉකේමනේ වෙනේන එපා’. එතවකාට උපාල ි ගෘහපතයිා ඇතේත 
ෙශවයනේ තෙ තෙ ෙඩාතේ සතුට ු උණයා. එයිනේ වපවනනේවනේ වබෞදධ 
ආකලේපය, විමසමීට තඩුුවදන බෙය.ි ඒ ශරදධාෙ අන්ධ භකේතියකේ 
වනාවව්. ඒක තම තමනේට අයති ිවදයකේ. ඒක වම් පිනේෙතනුතුේ වහාඳිනේ 
කලේපනාෙට ගනේන ඕවන.  
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ඒ ධනය තමනේට අයිතයි.ි සදධා ධනං, සලී ධනං, 
හරිිඔතතපපියං ධනං ආදී ධන අතර පරධාන ධනය ඒක අර විදිහට 
කාටෙතේ වහාලේලනේන බැහැ. වහාලේලන වහෝ වනාවහාලේලන බෙ 
තමනේට අයතිි වදයකේ. මිථමයා දෘෂටි, වහාලේලනේට පුළුෙනේ තතේතේෙයකුතේ 
තවියනො. නමතුේ ඒක අචල ශරදධාෙකේ කරගනේනය ි උතේසහ කරනේන 
ඕවන. අචල ශරදධාෙ කයිල කයිනේවන යම්කසි ි පරමාණයයකිනේ ධමමය 
පිළබිඳෙ පරතයක්ෂ කරගතේ අෙසථමාෙ. අමතර කාරණයයකේ හැටියටයි අපි 
ඒ කරැණය වපනේනවුව්. නමතුේ වම් සයතරවයේ අඩංගෙු තවිබන නසිා. 

  
ඊළඟට අපි ආවයතේ එම ු වම් කථමානේතරවයේ කයිවෙන මයලික 

පරෙෘතේත ි පිළබිඳෙ. දැනේ බලනේන අර සෙීලී මහරහතනේ ෙහනේවසේවගේ 
මෑණිවයෝ, සු්පොසාෙ අර තරම් දුකකේ විඳලා, කසිමි මෑණි වකවනකේ 
වනාවිනේද විඳිවයේ දුකකේ විඳලා, දරැ වසවනහස නසිා ඇති ෙුණයු සතුට 
නසිා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඇසෙුහම, තෙ දරැ හතේවදවනකේ උනතේ 
ලබනේන කැමතයි ි කවි්ො. අනේන අර ගාථමාවෙනේ කයිවෙනේවනේ ඕකයි. 
වලෝකවයේ සේෙභාෙය ඕකයි. මහා දුකේ කනේදරාෙකේ විනේඳතේ ඒක අමතක 
වෙනො. ඒ නසියි අර කවි්වව් ‘අසාතං සාත රෑවපන’ සෙුානයක 
වනාෙන වදේ සෙුානයක හැටියට වපේනො. අපරිය ෙය වදේ පරිය හැටියට 
වපේනො. එවහම හතිල පරමාදයට ෙැවටනො. වකායතිරම් ශරදධාෙ 
තබිණුයතේ සු්පොසාෙනේ ඒ අෙසථමාවව් පරමාදයට ෙැටුණයු නිසයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනශුාසනාෙ වලසට වම් ගාථමාෙ ොනවළේ. ඒ 
සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේ කඩුා අෙධිවයේදී සදිුෙුණය උනේෙහනේවසේවගේ 
ජීවිතය පිළබිඳ සැඟෙණුය ුපැතේතකේ වම්ක.  

 
අතතීය සේමරණයය කරන ශකේතනීේ ඇත ි අය ගැන අපට 

කලාතරුකනිේ උනතේ අහනේට ලැවබනො. නමතුේ වබාවහෝවිට ඒ 
මව්කසුවයේ ගත කරන කාලය ගැන ඒ දරැොට යම් කසිි මතකයකේ 
නැහැ. ඒ මතකයකේ නැතතේ අඬාවගන එළයිට එනේවනේ අර දුක 
වකටිවයනේ කයිනේනයි. ඒ පිළබිඳෙ අපි වතේරැම් ගනේන ඕවන. නමුතේ 
සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේට යම් ශකේතයිකේ තබිණුය බෙ සඳහනේ 
වෙනො. ඒ පිළබිඳෙ අනසුේමරණයයකේ තබිිල තවියන බෙය ිවම් වපේනේන 
අර උතේතරවයනේ. ‘වම් වලේ කළයකේ තළු වමච්චර කාලයකේ හටිපු මට 
වමාන සැපකේද’ කයිලා කයිනේන පුළුෙනේ උණයානම් ඒ දරැෙටතේ ඒ 
ශකේතයි තබිුණයා. ඒ පිළබිඳෙ වපාතපවතේ වම් විදිහට සඳහනේ වෙනො. 
සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේට අමතුවුෙනේ කමටහනේ වදනේන අෙශය 
ෙුවණයේ නැතලිු. ඒ දුක ඒ ජාති දුක වමවනහ ිකරලා - ජාත ිදුක කියන 
එක අවපේ වබෞදධ පිනේෙතුනේ වබාවහෝ වදවනකේ පිළගිනේනෙතේ කැමති 
නැහැ. වගදරක දරැවෙකේ උපනේනා කයිනවකාට මහ සතටුට වහේතුෙකේ 
දරැ සම්පතකේ ලැබණුයා කයින එක. නමුතේ ඒ තළු තවියන විපතේතිය 
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වබාවහෝ වදනාට අෙවබෝධ වෙනේවනේ නැහැ. විපතේතයි ඉකේමනිනේ 
අමතක වෙලතේ යනො. මෙටතේ දරැොටතේ වදනේනාටම විපතේතිකර 
අෙසථමාෙකේ, භයානක අෙසථමාෙකේ ඒ උපත තළුනිේ සදිු ෙුවණයේ. ඒක 
අමතක වෙනො. ඒ ගැන විවනෝද වෙනො. ඒක අෙුරැදේදකේ පාසා 
අනසුේමරණයය වෙනො උපනේදින උතේසෙයකේ පෙතේෙලා. ඔනේන ජාති 
දුක. ඉතනිේ ජාත ි දුක සහිපිතේ කරලා සෙීල ී මහරහතනේ ෙහනේවසේ 
තමනේවගේ අර්හතේෙය ලබාගතේ බෙතේ එය කමටහන කරගතේ බෙතේ 
සඳහනේ වෙනො, ධමමවයේ. 

 
ඒ ෙවගේම වම් තළුනිේ අපි තෙතේ ඈතට යනො නම් ධමමය 

පිළබිඳෙ වමතන කයිවෙන ‘පිය රෑප, සාත රෑප’ ආදී ධමම වකාටඨාස 
අපි එකත ු කරලා ගතේවතාතේ, වම් ධමමවයේ තවිබන විවශේෂත්වය තමයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො සතේත්වයාවගේ කළිටිි වීම වහෝ පිරිසිදු 
වීම වහේතු පරතයය තළුනිේ සදිුවෙනො කයිලා. වම් ධමමවයේ තිවබන 
ෙටිනාම වකාටස තමයි වම් පිනේෙතනුුතේ පිළිගනේනො ‘පටිචච සමුපපාද 
ධමමය.’ වෙන කසිමි ධමමයක නැත ි වහේතු පරතයයට අනුෙ යමකේ 
සදිුවෙනො කයින ඒ ඉගැනේවීම. ඉතිනේ වම්ක ඉසේමත ු කරලා වදන 
අෙසථමාෙකේ ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො. මහාලී කයින ලිචඡ්වී අධිපතියා 
එකේ අෙසථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට පරකාශ කරනො, ‘සොමීනී, වම් 
පයරණය කසසප කයින ආචාර්යෙරයා වමවහම අදහසකේ පරකාශ කරනො. 
‘වහේත ු පරතය රහතිෙ, අවහේතු අපරතයකෙ සතේත්වයනිේ කළිටිු වෙනො. 
කසිමි වහේතෙුකේ නැතෙි සතේත්වයිනේ පිරිසදිු වෙනො. සතේත්වයිනේවගේ 
පිරිසදිු වීම හා කළිටිු වීම වහේතෙුකේ පරතයයකේ රහතිෙ සදිුවෙනො’. 
කයින ඒ මතයකේ පයරණය කසසප කයිනො. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ඒ 
ගැන වමාකකේද කයිනේවනේ කයිලා භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො. 
ඔනේන එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘මම කියනො 
වහේත ු පරතයය සහතිෙය ි වකවනකේ කළිටි ු ෙනේවනේ. ඒ ෙවගේම වහේතු 
පරතය සහතිෙය ි වකවනකේ පිරිසදිු බෙ ලබනේවනේ. චි්ත විසු්ධිය 
ලබනේවනේ.’ ‘වකාවහාමද මම එය වතේරැම් ගනේවනේ?‘ කයිල ඇහැව්ෙහම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එය විසේතර කරනේවනේ, වම් රෑප, වව්දනා, 
සඤඤා, සංඛාර, විඤඤාණය කයින පඤච උපාානනසකන්ධය උපකාර 
කරවගනය.ි 

  
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක විගරහ කරනේවනේ වමවසේයි. වම් 

රෑපය නැතවහාතේ අපි ශරීරය කයිල හඳුනේෙන වකාටස ඒකානේත දුකේ 
සහති නම්, කසිවිසේතේ වමය සැපකේ කයිලා වදයකේ වමයට කිට්ටු 
කරනේන බැරිනම් තනකිර දුකේ සහති නම් වම් ශරීරය, සතේත්වයිනේ 
වම්වක ඇවලනේවනේ නැහැ. වම් ශරීරය තනකිර දුකකේ වනාවෙයි. 
වම්වක සැප වකාටසකතුේ තිවබනො. වම්වක සැපය කියල 
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සඤ්ඤාෙකතුේ ගනේන පුළුෙනේ. අනේන ඒක නසිා තමය ි සතේත්වයිනේ 
වම්වක ඇවලනේවනේ. ඒ ඇලමී නසිා බැඳීමකේ ඇති වෙනො. ඒ බැඳීම 
නසිා කළිටිි වීමකේ සදිු වෙනො. අනේන ධමමතාෙය එතන වපනේනුො. 
ඒෙවගේමය ි අනකිේ ඒොවයතේ. වව්දනාවව්තේ ඒ විදිවයේ තතේත්වයකේ 
තවියනො. තනකිර දුකකේ වනවෙය ි වව්දනාෙ කයින එක. සැප 
වකාටසකතුේ තවියනො. සඤඤාෙ ආදිවයේතේ එවහමය.ි විඤඤාණයය 
දකේොම. හැම එකම තනකිර දුකකේ කයිල කයිනේන බැහැ. සැප 
වකාටසකතුේ තවියනො. යථමාභතූ ෙශවයනේ බලනො නම් ඒ නිසයි 
ඇලමීකේ තවියනේවනේ. ඒ ඇලමී නසිා බැඳීමකේ ඇත ි වෙනො. බැඳීම 
නසිා කළිිටිවීමකේ තවියනො. ඒ කළිටිි වීම නිසා සංසාරවයේ දිගිනේ දිගට 
යනො.  

 
ඊළඟට ඒවක අනතිේ පැතේත කයිනො. අපිරිසිදු වෙන හැටිවන 

ඒ කවි්වෙ. ඊළඟට පරකාශ කරනො වකාවහාමද වකවනකේ පිරිසිදු 
වෙනේවනේ කයිල. වම් රෑපසකන්ධය තනකිරම සැප නම් වම් රෑපවයේ 
කසිමි දුකකේ නැතේනම් එවහම නම් සතේත්වයා කොනෙතේ වම්ක ගැන 
කළකිවරනේවනේ නැහැ. සතේත්වයා වම්ක ගැන කළකිවරනේවනේ වමහි 
යම්කසි ි දුකේ සෙභාෙයකේ තවිබන නසියි. ඒකතේ ධමමතාෙයකේ. ඒකතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සතය හැටියට පිළගිනේනො. ඒ දුකේ සෙභාෙය 
නසිා තමය ි සතේත්වයා වම්වක කළකිවරනේවනේ. ඒ කළකිරීම තුළිනේ 
වනාඇලේමකේ ඇත ි වෙනො. ඒ වනාඇලීම තළුනිේ පිරිසදිු වීමකේ, 
විමුකේතයිකේ ඇත ිවෙනො. ඔනේන ඕකය ිඑතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙන ධමමතාෙ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කරන වදයකේෙතේ වෙන 
වකවනකේ කරන වදයකේෙතේ වනාවෙයි. 

 
වම් වහේතු පරතයය අනෙු සදිුෙන වදයකේ බෙ එතනනිේ වපනේනුම් 

කරනො. ඔනේන ඊළඟට අපි දකේෙනේවනේ වයෝගාෙචර පිනේෙතුනේට, 
භාෙනාවයෝගනීේට ඉතාම ෙටිනා ධමම වකාටඨාසයකේ. වම් පිනේෙතුනේ 
අහලතේ ඇත ි ඔය  හො සත ප ඨොන සූතරය,  හො න ාවන සතූරය ෙැනි 
ගැඹරුැ ෙටිනා සයතර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කවළේ කරුැ රවට් 
අයටය ි කයිල. ඒ නිධාන කථමාෙල අටෙුාෙල පො සඳහනේ වෙනේවනේ 
කරුැ රට සමෘදධිමතේ රටකේ ෙවගේම ඒ පිරිස ඥානෙනේත පිරිසකේ. ඒ 
ෙටිනා සයතර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අමතු ු පරශේනයකේ නැතතේ තමනේ 
ෙහනේවසේම හතිලා වදේශනා කවළේ. 

 
එකේ අෙසථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලා 

අමතලා වමවහම පරශේනයකේ අහනො, ‘මහවණයනි, නඹුලා ‘අන්තරො 
ස  සන’ කයින සමමසනයකේ කරනෙද?’ අන්තරා සමමසන කයිනේවනේ 
ඇතළුතනිේ සමමර්ෂණයයයි. සමමර්ෂණයය කයිල කයිනේවනේ ඇතේත 
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ෙශවයනේ පිරිකේසමීය.ි එවහම නැතේනම් ඇතළුත පිරිකේසමී කියල කියන 
එකය ි සාමානය අදහස. ඒක තෙදුරටතේ විගරහ කරනේන පුළුෙනේ යථමා 
කාලවයේ. ඇතළුතිනේ පිරිකේසමී කයින පිරිකේසමීකේ කරනෙද කියලා 
වපාදුවව් සංඝයා ෙහනේවසේලාවගනේ ඇසෙුහම, එකේ භකි්ෂුෙකේ පරකාශ 
කරනො, ‘සොමීනී, මම එවහම එකකේ කරනො’ කයිලා. ඊළඟට 
වමච්චරය ි සඳහනේ වෙනේවනේ ධමමවයේ. ඒ භකි්ෂුෙවගනේ ඇහුෙහම 
වකාවහාමද ඔය නම, අනතරා සමමසන කියන ඇතළුත සමමෂයනයකේ 
කරනේවනේ කයිලා, ඒ භකි්ෂුෙ දීපු උතේතරය සඳහනේ වෙනේවනේ නම් 
නැහැ. සඳහනේ වෙනේවනේ වම් ආකාරයටය.ි භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ඒ 
දුනේන උතේතරය ගැන සතුට ු ෙුවණයේ නැහැ, ඒක මදියි කයිලා. ඔනේන 
ඔය අෙසථමාවව් ආනන්ද ස් ොමීනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ වෙලා වමවහම 
පරකාශ කරනො. ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, වම් අෙසේථමාෙයි. වම්ක නිසි 
අෙසේථමාෙය.ි භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට හඳුනේො 
වදනේන, වම් අන්තරා ස්මසන කයිනේවනේ වමාකකේද කයිලා. ඇතුළත 
පිරිකේසමී කයිනේවනේ වමාකකේද කයිලා.’ 

  
එතන ඉඳල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සඳහනේ කරනො, ‘යම්කිසි 

භකි්ෂුෙකේ වමනේන වම් විදියට කරැණය ු යථමා පරිදි ඇතළුතිනේ පිරිකේසා 
බලනො. වම් ජරා මරණයය කයිනේවනේ වමාකකේද කයිලා හතිනො. වම් 
ජරා මරණයය හා සම්බන්ධ අවනේක පරකාර ෙය අවනේක විධෙය නා නා 
පරකාර ෙය දු්ඛයනේ වලෝකවයේ තවිබනො නම්, වම් ජීවිතය සම්බන්ධෙ ඒ 
දුකේ ෙලට වහේතෙු කමුකේද? කමුකිනේද වම් දුක පැන නඟිනේවනේ? වම්වක 
මයලය කමුකේද? කමුකේද වම් වහේතෙු? කයිල වහායල බලනො. ඔනේන 
හතිල බලනවකාට වතේවරනො යම්තාකේ වම් ජරා මරණයය හා සම්බන්ධ 
දුකේ තවිබනො නම් ඒ සයිලේල උපීතනේ නසිාය කයිලා. 

  
උපධි කයින ෙචනය ධමමවයේ වයවදනේවනේ පඤ්ච උපාානන 

ස්කන්ධයටමය.ි වම් මවගේය කයිා අලේලාගනේන රෑප, වව්දනා, සඤ්ඤා, 
සංඛාර, විඤ්ඤාණය කයින, ඒ උපාානන ෙශවයනේ අලේලා ගනේන වදේම 
තමය ි උපධි හැටියට පතේෙනේවනේ. වකාටිනේම කයිවතාතේ අපි සපයා, 
උපයා ගනේන ධනය තමයි බැංකවුව් තැනේපතේ කළහම ඒො තැනේපතු 
වෙනේවනේ. තමනේවගේ ෙතේකම් වෙනේවනේ. අනේන සංසාරවයේ අරවගන 
යන වලාකමු ෙතේකම තමය ි පඤ්ච උපාානනස් කන්ධය. සිවතනේ 
අලේලාවගන යන වමනේන වම් මවගේ රෑපය, මවගේ වව්දනාෙය යන වම් 
වගාඩෙලේ පහ, ඒක තමය ිඋපධි කයිල කයිනේවනේ. ඒ භකි්ෂුෙ ඇතුළත 
විමසන අෙසේථමාවව්දී වතේවරනො වම් ජරා මරණයය කයින පරශේනය පැන 
නගනිේවනේම වම් පඤ්ච උපාානනස්කන්ධය මලුේ කරවගන බෙ. ඒ ගැන 
තෙදුරටතේ ඇතළුට විමසමී් කරනො. උපීතනේ ඇතෙිනේවනේ කුමකේ 
නසිාද? කමුකේ වහේත ු කරවගනද? කමුකේ පරතයවයනේද? ඒකට මුල 
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කමුකේද? එවහම වහේතු වසායා යනවිට වතේවරනො ඒකට මුල 
ත් හාෙය.ි ඔය ත් හාෙ නසිාවනේ උපාානන ෙශවයනේ අලේලා ගනේවනේ. 
ඒ අලේලගතේතු වදේ වනේ මමය, මවගේය කයිලා තැනේපතේ කරගනේවනේ. 
අනේන ඒක නසිා ත් හාෙය ි මලු. ඇතළුට යන හැටි වම් වපනේනුම් 
කරනේවනේ. වම් පිනේෙතනුේ ඒ අනෙු සති වමවහයෙනේන. 

  
ඊළඟට ඒ භකි්ෂුෙ කලේපනා කරනො වම් ත්හාෙ වකාතනද 

හටගනේවනේ. වකාතනද පැලපදියම් ෙනේවනේ. ඔනේන ඊළඟට වතේවරනො 
වම් ත්හාෙ ඇතෙිනේවනේ වලෝකවයේ යමකේ ‘පියරෑපං සාතරෑපං’ යන 
ෙචන එතන සඳහනේ වෙනො. යමකේ පරිය ස්ෙභාෙය ඇතදි, සෙුානයක 
ස්ෙභාෙය ඇතදි, අනේන එතනය ි ත්හාෙ ඇත ි ෙනේවනේ. එතනයි 
ත්හාෙ බැසගනේවනේ. නැතේනම් පැලපදියම් ෙනේවනේ. යම් තැනක 
වලෝකයා පරිය ස්ෙභාෙයකේ, සෙුානයක ස්ෙභාෙයකේ කයිලා හැවඟනො 
නම් හතිනො නම්, අනේන එතනමය ි ත්හාෙ බැසගනේවනේ. ත්හාෙ 
උපදිනේවනේ. ත්හාෙ පැලපදියම් ෙනේවනේ.  

 
ඊළඟට කයිනො වමාකකේද වලෝවක පියරෑප, සාතරෑප, 

වමාකකේද වලෝවක පරිය ස්ෙභාෙය, සෙුානයක ස්ෙභාෙය හැටියට වපාදුවව් 
ගතේතහම සලකනේවනේ? වමනේන වම් ආයතන හය ඇස, කණය, නාසය, 
දිෙ, කය, මන කයින වම් ආයතන හය තමයි වලෝකවයේ පරිය ස්ෙභාෙය 
ඇත ිවදයකේ සෙුානයක වදයකේ වලස සලකනේවනේ. ඒක ආශරවයනේ තමයි 
වලෝකවයේ අර සැප විනේදනය කරනේවනේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
තෙදුරටතේ ඒ ගැන පරකාශ කරනො, අතතීවයේ යම්තාකේ ශරමණය 
බරාහ්මණයයනිේ වමනේන වම් පියරෑප සාතරෑප හැටියට සලකන වදය. වම් 
කයින ආයතන හය, මිනේ එකකේ වහෝ සයිලේලම වහෝ වම්ො  සැප 
ෙශවයනේ සැලකෙුානම්, නතිය ෙශවයනේ සැලකෙුා නම්, ආත්මම ෙශවයනේ 
සැලකෙුා නම්, නවීරෝග ී බෙකේ ආවරෝගයයකේ වලස සැලකෙුා නම්, 
වක්ෂේම කයිලා කයින ආරක්ෂා සහිත වදයකේ වලස සැලකෙුා නම් ඒ 
ශරමණය බරාහ් මණයයනිේ ඒ වහේතවුකාට වගන අර ඇලමී්ෙලට අහෙුුණයා. ඒ 
නසිා පියරෑප, සාතරෑප හැටියට සලකා ගතේත වදය, ඒ ආකලේපය නිසා 
ඒ අය ත්හාෙ ෙැඩුො. ඒ තළුිනේ ත්හාෙ ෙැවඩනො නම් ඒ 
ආකලේපය තළුනිේ, ඒ ත්හාෙ නසිා උපධි ෙැඩුණයා. ත්හාෙ නිසා 
උපාානනය උපාානනවයනේ අලේලා ගතේත ුටික තමය ිහවිතේ තැනේපතේ වෙලා 
උපධි හැටියට ෙැඩුවණයේ. යම් ඒ ශරමණය බරාහ්මණයවයකේ උපීතනේ ෙැඩුො 
නම් ඒ ෙැඩුවව් දුකකේ.  

 
එතවකාට වමතන හතිාගනේන තවියනේවනේ අර ආකලේපය නිසා 

අර පියරෑප, සාතරෑප වදේ නතිය හැටියට, සැප හැටියට, නවීරෝග ීබෙකේ 
හැටියට, ආරක්ෂා සහති වදයකේ හැටියට, ආත්මමය හැටියට සැළකීම 
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නසිා ත්හාෙ ෙැඩුණයා. ත්හාෙ නසිා උපධි ෙැඩණුයා. උපධි නසිා දුක 
ෙැඩුණයා. ඒ දුක ෙැඩුණය නසිා ඒ අය කොනෙතේ සංසාරවයනේ මිදුවණයේ 
නැහැ. ජාති, ජරා, මරණය, වශෝක, පරිවදේෙ, දු්ඛ, වානමනස්ස කයින 
දු්ඛකනේදරාවෙනේ මිදුවණයේ නැහැ. ඒ අතතීවයේ ඒ ෙවගේමයි 
අනාගතවයේතේ යම්තාකේ වම් ශරමණය බරාහ්මණයයනිේ ඒ ආකලේපය ගතේත 
නම් වම් කයිාපු පියරෑප, සාතරෑප පිළබිඳෙ අර නතිය හැටියට, සැප 
හැටියට, ආත්මම හැටියට, නවීරෝග ීබෙකේ හැටියට, ආරක්ෂා සහති හැටියට 
ඒ අය ත්හාෙ ෙැඩුො. ත්හාෙ ෙැඩීවමනේ උපධි ෙැඩුණයා. උපධිෙලිනේ 
දුක ෙැඩුණයා. දුක ෙැඩීම තළුනිේ සසරට සරිවෙලා සටිියා, අර විදිවයේ 
දුකේ කනේදරාෙකේ විඳිමිනේ. 

 
ඊළඟට ඒකට තෙ නදිශයනයකුතේ උපමාෙකතුේ. ඔනේන 

මහවණයනි, යම්කසි ිමතේපැනේ භාජනයකේ තිවයනො වබාවහාම සෙුඳෙතේ, 
ෙණයයෙතේ, රසෙතේ හැබැය ිවිෂ වයාදලයි තවියනේවනේ. දැඩි ගරී ේ ෂේම කාලවයේ 
පිපාසති කේලානේත මනෂුයවයකේ එවතනේට එනො. එවතනේට ආෙහම අර 
එතන ඉනේන අය කයිනො ‘වමනේන තිවයනො වහාඳ ෙණයයෙතේ. 
සෙුඳෙතේ, රසෙතේ පානයකේ. හැබැය ි වපාඩි අඩපුාඩෙුකට තිවයනේවනේ 
ඒවක විෂ වයාදල තවියනො. කැමතනිම් වබානේන. වබානවකාට හරි 
රසය ි සෙුඳය.ි වබාවහාම ලසේසන පානයකේ. නමතුේ බිව්ෙහම එකේවකෝ 
මැවරනො. නැතේනම් මරණයය හා සමාන දුකකට පතේ වෙනො. ඉතිනේ 
අර මනුෂයයා ෙැඩිදුර හතිනේවනේ නැතෙි පිපාසිත නසිා කේලානේත නිසා 
අරක වබානො. බිව්ෙහම එකේවකා මරණයයට පතේවෙනො. නැතේනම් 
මරණයය හා සමාන දුකකට පතේවෙනො. ඔනේන ඕකය ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අර පළවෙන ිආකලේපය පිළබිඳ දකේෙන උපමාෙ. 

  
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඊළඟට අනතිේ පැතේත දකේෙනො. අර 

කයිාපු පියරෑප, සාතරෑප වදේෙලේ පිළබිඳෙ. අතතීවයේ යම් ශරමණය 
බරාහ්මණයයනිේ ඒො පිළබිඳ ආකලේපය වෙනසේ කර ගතේතා නම්, ඒො 
අනතිය හැටියට, සඉසේවසලේලා ගතේවතේ නතිය හැටියටවනේ) දුකේ හැටියට, 
අනාතේම හැටියට, වරෝගයකේ හැටියට, භයකේ හැටියට සලකනො නම් ඒ 
අය ඒ නසිා ත්හාෙ පරහාණයය කළා. ඒ පියරෑප, සාතරෑප වදේ පිළබිඳෙ 
වදවෙන ිආකලේපයය.ි ඒ වමාකකේද- ඒො අනතිය ෙශවයනේ සැලකුො. 
දුකේ ෙශවයනේ සැලකෙුා. අනාතේම ෙශවයනේ සැලකෙුා. වරෝගයකේ 
වලඩකේ හැටියට සැලකෙුා. භයකේ හැටියට සැලකෙුා. අනේන එබඳු 
ශරමණය බරාහ්මණයයනිේ ත්හාෙ නැත ිකරගතේතා. ත්හාෙ නැත ිෙන විට 
උපධි නැත ිඋණයා. උපධි නැත ිෙන විට දුක නැත ිකර ගතේතා. ඒ අය 
ජාත ිජරා මරණය ආදි ඒ දුකේෙලනිේ මිදුණයා. වම් කයිනවකාට දැනේ වම් 
පිනේෙතනුේට හතිාගනේන පුළුෙනේ අර පියරෑප, සාතරෑප ආදී ෙචන 
වමතන වයාදනේවනේ අපි වම් ඇස, කණය, නාසය කයින ඒෙටමයි කයිල. 
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ඔනේන ඊළඟට ඒකට කයින උපමාෙ. අර ෙවගේම විෂ බඳුනකේ 

තවියනො. අර ෙවගේම පිපාස ෙය කේලානේත ෙය මනුෂයවයකේ එතනට 
එනො. මිනිසේස ු ඔහටු කයිනො වම් ෙණයයෙතේ, සෙුඳෙතේ, රසෙතේ 
පානයකේ. හැබැය ිබිව්ෙට පසේවසේ වමනේන වමවහම වදයකේ වෙනො. ඒ 
තැනැතේතා නෙුණිනේ කලේපනා කරලා මවගේ පිපාසය නම් මට සංසිඳුො 
ගනේන පුළුෙනේ. ෙතරු ටිකකේ හරි වමෝරැ ටිකකේ හරි වෙන යම්කිසි 
පානයකිනේ හරි සඑතන පැරණි පාන ෙගය කපීයක නම් සඳහනේ වෙනො) 
ඒවකනේ මට වම් පිපාසය සංසඳිොගනේන පුළුෙනේ.  වම්ක බිව්වොතේ 
මට වම් විනාශය වෙනො කයිලා ඒක පරත ිවක්ෂේප කරනො. ඒ 
ආකලේපය ගැනය ි වම් කයිනේවනේ. ඒ විදිවයේ ශරමණය බරාහ්මණයයිනේ ඒ 
ආකලේපය තළුනිේ අර පියරෑප, සාතරෑප වදේ පරත ිවක්ෂේප කරනො. ඒ 
තළුනිේ දුවකනේ මිවදනො. 

  
වම්ක ඉතාම ගැඹරුැ සයතරයකේ. දැනේ වමතන වම් ‘ස්මසන’ 

කයින ෙචනය අපි තෙ ටිකකේ ඈතට විමසවුොතේ, දැනේ විදශයනා 
වයෝගයිාට භාෙනා ආචායයෙරැ කයිනේවනේ ‘සංස්කාර ස්මශයනය’ 
කරනේන කයිල. ස්මශයනය කයින ෙචනය අපි යම් යම් අෙසේථමාෙල 
සංසන්දනය කළා, පරාමශයනය කයින ෙචනයතේ එකේක. පරාමශයනය 
කයින ෙචනය වබාවහෝ විට සඳහනේ ෙනේවනේ දෘෂඨි ආදිය පිළබිඳෙයි. 
අනය ආගමිකයනිේ වබාවහෝ විට මතපුිටිනේ බලලා යම්කසි ි දෘෂඨියකේ 
දැඩිෙ අරවගන ‘ඉදවමෙ සච්චං වමාඝමඤ්ඤං’ වම්කම ඇතේතය ිවෙන 
එකකේ වබාරැය කයිලා දැඩිෙ අරවගන ගරහණයය කරලා, උපාානන 
ෙශවයනේ අලේලාවගන ඒක තළුම හරිවෙලා ඉදිරියට යනේන බැරි 
තතේත්වයට පතේවෙනො. නමතුේ ධමමවයේ තවියනේවනේ පරාමශයනය 
වනාවෙය.ි ස්මශයනයය.ි එතන උපමාෙකේ ආශරවයනේ තෙ ඈතට 
ගවියාතේ වමවහමය ි කයිනේන වෙනේවනේ. අර පරාමශයනය ගැන කියන 
අෙසේථමාෙලේෙල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඔය සංසේකාරෙලට වදන උපමාෙ 
හඟුකේ දුරට විගරහ කරනේන පුළුෙනේ. 

  
වම් පිනේෙතනුේ අහල තවියනෙ සංස්කාරස්කන්ධය වකවසලේ 

කඳකට උපමා කරන බෙ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථමාෙක 
සඳහනේ කරල තවියනෙ වම් සංස්කාරස්කන්ධය වකවසලේ කඳකට උපමා 
කරනේවනේ වමාකද කයින එක. වම්කය ි යම් පුරැෂවයකේ කැවළේකට 
ඇතලුේවෙලා වම් වකවසලේ ගසේ දැකේකහම වමාකකේද හවිතනේවනේ. 
හරයකේ ඇත ිවදයකේ කයිල ඒක උඩිනුතේ යටිනතුේ කපල කරගහවගන 
ඇවිලේල වගදර වගනලේල බලනවකාට වම්වක එලයකේෙතේ නැහැ. 
හරයකේ වකායනිේද යන අෙවබෝධයට එනො. ඉතනිේ අපි ටිකකට හිතමු 
වමනේන වම් වකවහලේ කඳ වගදර වගේනේන කරදර වෙනේවනතේ නැතිෙ 
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එවතනේදිම අර පට්ටා ටික එවහ වමවහ කරලා හමිිහටි අතගාලා 
බැලුෙය ිකයිලා. අර වකවහලේ කවඳේ පතරුැ එකකේ අහකේ කරනවකාට 
තෙ පතරුකේ. ඒක අහකේ කරනවකාට තෙ පතරුකේ. පතරුැ වගාඩකේ 
විතරය.ි එතන හරයකේ එලයකේ වමාකෙතේ නැහැ. අනේන ඒ අෙවබෝධයට 
යන කරමය තමය ි ස්මශයනය කයිල කයිනේවනේ. සරීැවෙනේ අතගාලා 
බැලමී ෙවගේ වදයකේ. දැඩිෙ අලේලවගන ගරහණයය කරලා කරගහවගන 
යාම ෙවගේ වදයකේ තමයි පරාමශයනය කයිනේවනේ. ස්මශයනය කියනේවනේ 
වහමිනේ අතගාලා පිරිකේසලා බලනො. 

 
එතවකාට වමතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අන්තරා ස්මශයනය 

කයිල කවි්වව් ඒකය.ි අර පියරෑප, සාතරෑප තැනට යනේවනේ වහමිහිට 
අර අෙවබෝධය තුළනිේ. වම් දු් ේඛකන්දරාෙ වකාවහනේද ඇතෙිනේවනේ. වම් 
ජරා, මරණය, දුක වකාවහනේද ඇතිවෙනේවනේ. ඒ ගැන හිතල බලනවකාට 
වමනේන තිවයනො උපධි. ඒක යට ත්හාෙ. ඔය විදියට කරම කරමවයනේ 
ගහිලිේල ඔනේන පියරෑප, සාතරෑප ඒ විදියට අලේල ගනේනො. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වයෝගාෙචරයාටම ඉඩදීල තවියනො, ස්මශයනය 
තළුනිේ තමාට පරතයක්ෂ කරගනේන. නමුතේ එතන ආකලේපය පිළිබඳ 
විශාල වෙනසකේ තවියනො. ඒකය ි ඔය ධමමවයේ වනාවයකුතේ සඤ්ඤා 
ෙශවයනේ දැකේවෙනේවනේ. අනතිය සඤ්ඤා, දු්ඛ සඤ්ඤා, අනත්මත සඤ්ඤා, 
ආදීනෙ සඤ්ඤා ඔය විදියට. වලෝකවයේ තවිබන අර මලෝකයො කරන 
ආරොධ්නොව, ප යරෑප සොතරෑප මදව්ල් ප ළ බඳව   ක පරත මෂ්ප කරන්  
තරේ ශකත් යක ් සත  කරගන්  නේ ධ් මොනරකමලව විමශ්ස ස්ඤාවවල් 
දියරණ ූ කරගන්  ඕමන. වලෝකයා තුළ තවිබනේවනේ අර මිරිඟුෙ පසේවසේ 
දුෙන ඒ සතේත්වයා - මෙුාවගේ තබිණුයා ොවගේ අවිදයාෙ නසිා, ත්හාෙ 
නසිා, පිපාසය නසිා ඇත ිකරගතේත ුවිපරීත සඤ්ඤා වගාඩකේ. ඒ තමයි 
වම් පිනේෙතනුේ වකාවතකතුේ අහල තවියන ‘විප්ලාස’ නමිනේ සඳහනේ 
වෙනේවනේ. විප්ලාස ධමම හතරය.ි ‘අනවිච් ච නචි්ච සඤ්ඤාෙ’. අනිතය 
වදේ වකවරහ ිනතිය සඤ්ඤාෙකේ ඇත ිකර ගනේනො. ‘දුව්ඛ සඛු සඤ්ඤා‘ 
දුකේ සහති වදේ වකවරහ ි සඛු සඤ්ඤාෙකේ ඇත ි කර ගනේනො. දැනේ 
සු්පොසාෙ  විනේවදේ දුක. නමතුේ අනේතමිට සඛු සඤ්ඤාෙකේ ඇති කර 
ගතේතා. ඊළඟට අශුභ වදේ සුභ හැටියට ශුභ සඤ්ඤාෙකේ ඇති කර 
ගනේනො. අනාත්මම ෙය වදේ ආත්මම හැටියට තමාවගේ හැටියට සලකනො. 
ඔය විපරීත සඤ්ඤා, විප්ලාස නමිනේ ධමමවයේ හඳුනේෙනො. 

 
එතවකාට අපට එයනිේ හතිාගනේන පුළුෙනේ අප ෙැඩිය යුතේවතේ 

උතේසහෙතේෙ, සවලෝකයා ආරාධනා කරන නමුතේ) අපි නෙුණිනේ කලේපනා 
කරලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දීපු ඉඟියට අනෙු නරිනේතරවයනේම 
ෙැඩීමට උතේසහ කළ යතුේවතේ අනේන අර කයිාපු ධමමානුකූල 
සඤ්ඤාෙලුය.ි ඒක තෙදුරටතේ දකේෙනො ‘ස්මසන විධි’ ෙශවයනේ. 
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විවශේෂවයනේ භාෙනාෙට අානළ ධමමවයේම සඳහනේ ෙනේවනේ 

එවකාවළාසේ ආකාර ස්මසන විධියකේ. අනචි් චවතා, වරාගවතා, 
ග්ඩවතා, ස්ලවතා, අඝවතා, ආබාධවතා, පරවතා, පවලාකවතා, 
සුඤ්ඤවතා, අනත්මතවතා ෙශවයනේ එවකාළහකේ දකේෙනො. වම් වතා, 
වතා කයිල කයිනේවනේ පාල ිභාෂාවව් යමකේ යම් ආකාරයකිනේ බලනො 
කයින එක. අනචි්චවතා - බැලුෙහම නම් බැලූ බැලේමට නම් නතියයි. 
නමතුේ අනතිය ෙශවයනේ බලනො. වමාකද ඇතේත ෙශවයනේ වම්ක 
අනතිය නසිා. පිටට වපවනන ආකාරවයනේ වනාවෙය.ි ඒකවනේ අන්තරා 
ස්මසන කයිලා කවි්වව්. ඇතුළට බැහැලා බලනො. සමහරවිට 
වලෝකයා පිළගිනේන විදියට වනාවෙය.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මතු 
කරලා දීපු ආකාරයට ‘අනචි්චවතා’ අනතිය ෙශවයනේ දකනිො. ඊළඟට 
දුකේ ෙශවයනේ දකනිො. දු්ඛවතා. වරෝග ෙශවයනේ දකනිො. වරාගවතා. 
ගඩකේ හැටියට දකනිො. ග්ඩවතා. ස්ලවතා - උලකේ හැටියට, 
අඝවතා - මහා ෙයසනයකේ හැටියට, ආබාධවතා - වලඩකේ හැටියට, 
පරවතා - වෙන වකවනකටු අයතිි වදයකේ හැටියට, පවලාකවතා - 
බිඳිලා යන වදයකේ හැටියට, සුඤ්ඤවතා - ශුනය වදයකේ හැටියට, 
අනත්මතවතා - අනාතේම වදයකේ හැටියට. ඔනේන ඔය විදියට ඒ ධමමවයේ 
දැකේවෙන ස්මසන විධි. 

 
ඕොවයේ යම් කසිි පරාවයෝගකි අගයකේ අනෙුය ි ඔය විදියට 

දකේෙලා තවියනේවනේ. දැනේ කාවලේ අනතියතාෙ තළුනිේ සැපයකේ ලැබිය 
හැක ි බෙට වබාවහෝවදනා තකය කරනො. ඇය ි අනිතයතාෙ නසිාවනේ 
වලඩකේ තබිණුයා, වව්දනාෙකේ තබිණුයා, ඒක නැත ි උණයා. සු්පොසාෙ 
අච්චර දුකකේ විනේද නමතුේ ඒක විඳල ඉෙර උන නසිා වම් කථමාෙම 
අලේලලා ඒක කයිනේන පුළුෙනේ තකය කාරවයකටු. ඒ හතේ අෙුරැදු හතේ 
දෙසකේ අච්චර දුකේ විනේදට වමාකද සු්පොසාෙ  අර තරම් සතුටු 
උණයාවනේ. සු්පොසාෙ  ගැන තකයයට ගතේවතාතේ ඒ විදිහටම කියනේනයි 
වෙනේවනේ. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනලා දුනේනා අර තරම් 
දුකකේ විඳලතේ ඒක අවිදයාෙ තළුනිේ අමතක කරලා අර දරැ වසවනහස 
තළුනිේ නැෙතතේ පරමාදයට ෙැටණුයා. එවහමය ිඅපට ගනේන තිවයනේවනේ. 
වම් කාලවයේ වබාවහෝ වදවනකේ වව්දනාෙකේ තබිිලා ඒක නැත ිඋනහම 
සැප නසිා කයිනො අනිතයතාෙ වකාවහාමද දුකකේ කයිනේවනේ කියලා. 
ඔනේන ඔය විදියට තකයානකුලූෙ ගනේනා ෙැරදි විපරීත දෘෂටීනේ 
වලෝකවයේ බල පෙතේෙනො. 

  
අපි ඒ අෙසේථමාවව් කලේපනා කරනේන ඕවනේ තමනේවගේ පරමාථමමය 

වමාකකේද සසරට බැඳීමද? මිදීමද? කළිටිි වීමද? පිරිසදිු වීමද? ඒ ටික 
තමනේට අයතිියි. එවහම තමනේවගේ පරමාථමමය මතකුරගතේතා නම් ඊට 
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අානළෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙන ටිකය ිඅපට ගනේනට තවිබනේවනේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ නයිම වෙදයෙරවයකේ හැටියට වපනේනුම් 
කරනො. වලඩ වෙන වහේතුතේ, වලඩ සෙු කර ගනේනා ආකාරයතේ 
වපනේනමු් කරනො. නයිම වෙදයෙරවයකුට නම් වරෝගයතේ, වරෝග 
නාිනනය - වරෝගය හැවදනේන වහේතූනතුේ වම් වම් ආකාරවයේ කියල 
ඒෙවගේම ඒක සෙු කරිීවම් චිකතිේසාෙ ගැනතේ අෙවබෝධයකේ ඇතෙි සිටීම, 
වම් පිනේෙතනුේ දනේනො අතයාෙශය වදේෙලේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම්ක වරෝගයකේ බෙ වපනේො දී එය ඇතෙින ආකාරය ධමමානුකූලෙ 
වපනේො දුනේනා. නැතේනම් කයිනේන තබිණුයවනේ කෙුරැෙතේ කවි්ෙට වම්ක 
එවහම පිටිනේම දුකකේය කයිලා. බලනේන වකාය ිතරම් මධයසේථම විදියටද 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කවළේ. ආරම්භවයේදී පරකාශ කළ 
වකාටසනිේ කයිෙණුයා වම්ක තනකිරම දුකේ සහති වදයකේ නම් වලෝකයා 
වම්වක ඇවලනේවනේ නැහැ කයිලා. වම්වක සැප සහිත වකාටසකුතේ 
තවියනො. නමුතේ කාරණයය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනො. 
‘අ්පස්සාාන දුඛාකාමා’ ආශොද ප්ෂය ටිකය.ි දුකේ සහති වකාටස 
ෙැඩිය.ි 

  
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විසනිේ සංසාරවයේ දීඝය කාලයකේ කරන 

ලද පර්වයේෂණය තළුනිේ තමයි වම්ක වතේරැම් ගතේවතේ. එකේ අෙසේථමාෙක 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, මහවණයනි, මම වම් සංසාරවයේ 
දීඝය කාලයකේ ආශොද පිළබිඳ පර්වයේෂණයයකේ කළා. ආශොද පිළිබඳ 
පර්වයේෂණයවයනේ යමකේ දැනගනේන තවියනොනම් ඒ පර්වයේෂණයවයේ 
පරතඵිලතේ මා ළඟ තවියනො. ඊළඟට මම වම් ආදීනෙ දැනවගන ඒ 
ගැනතේ පර්වයේෂණයයකේ කළා. ඒ පර්වයේෂණයවයේ පරතඵිලතේ මා ළඟ 
තවියනො. ඊළඟට මම නිස්සරණයය වසායා වගන ගයිා. ඒ 
නසි්සරණයයට මම පැමිණියා. ඒ විදියට තමය ි වෙදයෙරවයකු ෙවගේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ වම් හැම තතේ් ෙයකේ පිළිබඳෙ 
පැහැදිල ිඅෙවබෝධයකේ ඇතෙි. වම් පිනේෙතනුේ වනාවයකුතේ ආයතනෙල 
රැකියාෙලේ කරනො ඇත.ි ඒ වකාය ිආයතනෙලටතේ ෙැඩිය වම් ආයතන 
හය තමය ිහැම වදනාටම පරිය. සාතරෑප. මේ ආයතන හය ආශරමයනරය  
මේ මලෝකමය ්යේ මකමනක් සුප විඳිනවොනේ   තතත්්වය විඳින්මන්. 
නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො ඒො පියරෑප , 
සාතරෑප තමය.ි පරිය ස්ෙභාෙයකේ, සැප ස්ෙභාෙයකේ, සෙුානයක 
ස්ෙභාෙයකේ තවිබනො. න රත ් ම තන ය  දුකත ් ත මබන්මන්. එකේ 
අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනො වම් සැප වව්දනාෙ 
පෙතනි වතකේ සැපය.ි වෙනසේ උනහම දුකය.ි දුකේ වව්දනාෙ පෙතින 
වතකේ දුකය.ි වෙනසේ උනහම සැපයි. වනාදුකේ වනාසෙු කයින මධයස්ථම 
වව්දනාෙ පෙතිනකම් ඒ බෙ දනේවනතේ නැහැ ඇතැම් අය. එතන 
අවිදයාෙ. ඒ ෙවගේම ඒක ශානේත නමුතේ අනතියය.ි සාමානය වලෝකයාට 
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වනාදුකේ වනාසුෙ කයින මධයස්ථම වව්දනාෙ ගැන අෙවබෝධයකේ නැහැ. 
වයෝගාෙචර පිනේෙතායි ඒ පැතේත කරම කරමවයනේ මතකුරගනේවනේ. සැපකේ 
දුකකේ අතර ස ීවසෝ පැදිලේලකයු ිවම් වලෝකයා කරනේවනේ.  

 
ඒ නසිාමය ිවම් පඤ්චස්කන්ධය ගැන පරකාශ කරන අෙසේථමාෙක 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සඳහනේ කරනේවනේ වම් රෑපවයේ තවිබන ආශොද 
පක්ෂය වමාකකේද? වම් රෑපය උපකාර කරවගන යම් සැපකේ 
වසාම්නසකේ  ඇතවිෙනො නම් ඒක තමයි රෑපවයේ ආශොද පක්ෂය. 
ඊළඟට වපනේනමු් කරනො ආදීනෙ ප ක්ෂය කමුකේද කයිලා. වම් රෑපවයේ 
තවිබන ‘විපරිණයාම, අඤ්ඤතාභාෙ’ කයිල කයින වෙනසේෙන අවනකේ 
ස් ෙරෑපයකට හැවරන තමනේට ඕනෑ හැටියකට තයිාගනේන බැරි, ඒ 
ගතයි තමය ි වම්වක තවියන ආදීනෙ පක්ෂය. ඊළඟට වම්වක 
‘නසි්සරණයය’ කයිල කයිනේවනේ වමාකකේද. දිවිනසා ගැනමී වනාවව්. වම් 
රෑපය පිළබිඳ තවිබන ඡතන්ද්දරොගය කයිල කයින ඇලේම නැත ි කිරීමයි. 
වම් පිළබිඳෙ තිවයන ඇලේම නසිය ිඅර ආකලේප තවිබනේවනේ. එතවකාට 
ඒ ඇලේම නැත ිකරන අෙසේථමාෙයි නෙින කයිනේවනේ. ‘ඡතන්ද්දරොග පහොනං’ 
එයය  න ස්සරණය. අනේන ඒක ඉලකේක කරගතේ පිනේෙතා තමයි අර 
කයිප ු ස්මශයන කරම උපකාර කරවගන අෙවබෝධය කරා යනේවනේ. 
නරිනේතරවයනේම වලෝකයා ආරාධනා කරනේවනේ අනතිේ පැතේතටයි. 
නමතුේ වම්ක ෙණයයෙතේ තමයි. පානය රසෙතේ තමයි. සෙුඳෙතේ තමයි. 
නමතුේ විෂ තවියනො. වපාඩි අඩපුාඩුෙකට තිවයනේවනේ විස තවියනො. 
ඕකය ිවෙලා තවියනේවනේ. 

  
ඉතනිේ වකාවහාමහරි ඔය ටික බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් 

අෙසේථමාෙල සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඉතාමතේ සංවව්ගය ඇතෙින විදියට 
වදේශනා කරපු සයතරයකේ වම් පිනේෙතනුේ අහලතේ ඇත.ි මහ පුදුමයි. ඒක 
කයිනවකාට හරියට දැනේ වගයකේ ගනිි ගනේනවකාට අසලේොසීනේට 
කෑගහලා කයිනෙ ෙවගේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ච්ඛුං 
භවි්ඛෙ ආදි්තං’ ඇහැ ගින ි අරවගන. ‘රෑපං ආදි්තං’ රෑපතේ ගිනි 
අරවගන. ‘ච්ඛු විඤ්ඤාණයං ආදි්තං’ ඇසතේ රෑපතේ නසිා ඇතිෙන 
විඤ්ඤාණයයතේ ගනිි අරවගන. ඒ ච්ඛු විඤ්ඤාණයය නසිා ඇතිෙන 
ස්පශයයතේ ගනිි අරවගන. ඒ ස්පශයය නසිා ඇතෙින වව්දනාෙතේ ගිනි 
අරවගන. ගනි ිනෙින හමුානෙ වගනේෙන පරකාශයකේ ෙවගේ. ඒ සමහර සයතර 
තවියනො ඒ විදියට. නෙින වසව්ෙට වමාකද වම්ො ගනි ිගනේන බෙ 
සාමානය වලෝකයාට අෙවබෝධයකේ නැහැ. වම්ො තළුනියු ි නිෙන 
වසායනේවනේ. නවිීම බලවපාවරාතේත ු වෙන වකනාට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදනො ස්මශයන විධියකේ. වම් අර වලෝකයා කියන 
ආකාරයට දැඩිෙ ගරහණයය කරලා කරගහවගන යාම වනාවව්. නෙුණිනේ 
පිරිකේසා බලනො. පිරිකේසා බලලා ආශොද ආදීනෙ පක්ෂ සංසනේදනය 
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කරල බලලා, කරිල බලලා ආශොද පක්ෂය අඩනුම් ආදීනෙ පක්ෂය 
ෙැඩිනම් ඊළඟට ඒක තළුනිේ සති කළිටිි වීමකේ වෙනො නම් ඒක 
පරතවික්ෂේප කරනො. සති පිරිසදිු වීමකේ වෙනො නම් එතනයි 
දකේෙනේවනේ අර ධමමතාෙ. අර ඇලමී තළුනිේ බැඳීමකේ ඇත ි වෙනො. 
බැඳීම තළුනිේ කළිටිි වීමකේ. 

  
ඊළඟට අනතිේ පැතේතට වපනේනමු් කරනේවනේ. එතන දකේෙනො 

ෙැදගතේ ෙචනයකේ ‘නි් බ්ානෙ’. ‘නි් බ්ාන’ කයින පාල ි ෙචනවයේ වතේරැම 
කළකිරීම. වලෝකයාට තවිබන අපරසනේන අපරිය ෙචනය තමය ි‘කළකිරීම’ 
කයින එක. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක මතකුර දකේෙනේවනේ මකේ 
නසිාද? ඒ සසර කළකිරීම තළුිනේ තමය ි වනාඇලේම එනේවනේ. නි්බ්ාන, 
විරාග. සසර කළකිරීම තළුනිේ වනාඇලේම එනේවනේ. වනාඇලේම තුළිනේ 
පිරිසදිු වීම එනේවනේ. එතවකාට අපි බලාවපාවරාතේත ු ෙනේවනේ පිරිසිදු 
වීම නම් අපි අෙශයවයනේම අනේන අර වනාඇලේම ඇතෙින ආකලේපයකේ 
ඇතකිර ගනේන ඕවනේ. වනාඇලේම ඇතෙින ආකලේපයකේ ඇතකිර ගනේන 
නම් අර කයිප ුස්මශයන විධිය අපි නරිනේතරවයනේ උපවයෝග ීකරගනේන 
ඕවන. වමාකද හිවතේ ස්ෙභාෙය යමකට හිත නරිනේතරවයනේ නැඹුරැ 
කරනො නම් ඒ පැතේතට ඇදිලා යාමයි. යම්කිස ි ගලක වහෝ ගහක 
ෙැකේවකවරන ෙතරු හරි කාලයකේ යනවකාට එතන ගවලේ උනතේ පාරකේ 
සටිිනො ෙවගේ. සතිවිිල ි ධාරාෙ කාලයකේ තිසේවසේ ඒ පැතේතට නැඹුරැ 
වීම තළුනිේ වකවනකේ විමුකේතයිට නැඹරුැ වෙනො. අපි කසිිෙකේ දනේවනේ 
නැහැ අපි අතතී සංසාරවයේ ගත කරන ලද ජීවිත ගැන. නමතුේ වම් 
විදිවයේ කටයතු ු ෙලට සහභාගෙින පිනේෙතුනේ සතිා ගනේන ඕන, සිත 
වධයයෙතේ කරගනේන ඕන. වම් වකෝටි පරවකෝටි සංඛයාත ජනකාය 
අතරිනේ වම් විදිවයේ චිනේතන පරම්පරාෙකටෙතේ නැඹරුැ වෙනේන අපිට 
පින ලැබවුණයේ ඔනේන ඔය අතතී සංසාරවයේ අර කයිාපු සඤ්ඤාෙලේ යම් 
යම් පරමාණයෙලට ෙඩනේන ඇතිය ි කයිල. ඒ ශකේතයි තමා තුළ 
තවිබනෙය ිකයිල අෙවබෝධයකේ ඇතකිර ගනේන ඕවන. හති දුෙමල වෙන 
අෙසේථමාෙල නමතුේ වම්ක උතේසහවයනේ කළ යුතේතකේ. වමාකද අර කිව්ෙ 
වලෝකයාවගේ වපළඹවීම් පැතේත ඉතාමතේම පරබලය.ි විවශේෂවයනේම වම් 
යගුවයේ වභෞතකි පැතේතට නැඹරුැ ෙන යගුයක ඒ පැතේවතනේ ආරාධනා 
ෙැඩිය,ි වම් විෂ පානය කරනේන කයිලා.  

 
නෙුණිනේ කලේපනා කරනේන ඕවන, ධමමානුකලූෙ අර කියාපු 

ස්මශයන විධි ආශරවයනේ. නෙින ගැන කථමා කරන අෙසේථමාෙලදී අපි 
නවිීම කයින ෙචනය නරිනේතරවයනේ පාවිච්චි කළාට ඒ ෙචනය එකේක 
තවියන නයිම ගැඹරුැ අථමමය වබාවහෝ වදනා කලේපනා කරනේවනේ නැහැ. 
නෙින ගැන කථමාකරන අෙස්ථමාෙලදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ගිනේවනේ 
උපමාවෙනේ දැකේෙයවව් මළුු මහතේ සංසාර ගමනම තනකිර ගිනේනකේ 
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හැටියට දකේෙලා තවියනො. ඒ කාරණයය ගැන අපි කලනිේ අෙසේථමාෙකතේ 
වපනේනමු් කළ පරිදි මළුු මහතේ දු්ඛකේකන්ධය ගැන අවපේ අතීත සිංහල 
කවිවයකේ දකේෙල තවියනේවනේ.  

 
දරරැස ගනි ිඇවිළුණය ුකල     නබිවඳේ 
ගනිමිිස දරයයි යන නම වනාවයවදේ 
එමවලස එකේවකාට ෙදහළ     මනුවිඳේ 
දුක මිස කවයකය ියන නම වනාවයවදේ 
 
දර වගාඩකේ ගනි ි ගතේතට පසේවසේ ගින ි ජාලා මැද ඒක තුළ 

දරකේ වසායාගනේන බැහැ. අර තිවයනේවනේ දර මිටියය ිකයිල කියනේන 
බැහැවනේ. ‘ගනි ිමිස දරයැයි යන නම වනාවයවදේ’. ඒකට ගනිි කියල 
කයිනෙ මිසකේ දර කියල කයිනේන බැහැ. ‘එම වලස එකේවකාට ෙදහළ 
මණුිවදේ’ ‘දුක මිස කවයකය ි යන නම වනාවයවදේ’ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ දශයනයට අනෙු අපි වම් කයය ි කයිල කයින එකට 
තනකිර දු්ඛකේකන්ධය කයිලය ිකයිනේවනේ.  

 
වම් දු්ඛකේකන්ධය ගැන අපි කෙුරැතේ කයිනො. පළවෙන ිආයය 

සතයය නම් මට වතේරැණයා. වදවෙන ිඑකතේ ටිකකේ වතේරැණයා. තුනේවෙනි 
එකතේ මම වපාත පතනිේ ඉවගන ගතේතා. හතරවෙන ි එක තමය ි මට 
වතේවරනේවනේ නැතේවතේ කයිලා. එවහමතේ කයින කට්ටිය ඉනේනො. 
පළවෙන ි එක වකාවහතේම වතේරිලා නැහැ. ඒක වතේරැණයා නම් 
හතරවෙන ි එක දකේොම පාසේ. වමාකද එක වදපාර්තවම්නේතුෙකේ 
වෙනේකර ගනේනො. ‘වම් අපි වදනේන ඉනේන තැන විතරයි සැප, අනිතේ 
හරිය දුක’. වම් අවපේ දරැමලේලනේ, තයිාපු තැනේපත ු ආදිය සුරක්ෂිතෙ 
තවියන තාකේ සැපයි. ඒකට වපාඩ්ඩකේ වමාකකේ හරි උන වෙලාෙට 
තමය ි දුක’. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට වපේනො ගැඹරුිනේම, වම්ක 
තළු ඇතකිරගනේන - හති ඇතවුළ ඇතිකරගනේන දු්ඛකේකන්ධරාෙ. 
ඒකය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේවනේ ‘සංඛාරා පරමා දු්ඛා’, 
සංස්කාරම එකම දුකේ වගාඩකේ. සංස්කාර කයිල ගැඹරුිනේ ගතේවතාතේ අර 
හති තළු ඇතිෙන වච්තනා ශකේතනීේ, ආශාෙනේ, බලාවපාවරාතේතු හැම 
එකකේම. දැනේ අපි කයිම ුමහා ධනස්කන්ධයකේ හමිි වකෝටිපතවියකේ කියල 
හතිාගනේන. ඒ තැනැතේතා සැවපනේද ඉනේවනේ. රැයකේ ගත කරනේවනේ 
වමාන තරම් බවයනේද? ඒ තැනේපතෙුලට වමානො වව්විද? ඒ 
බැංකෙුලට වමානො වව්විද? වහට දෙස වකාය ි විදියට වෙයිද? අර 
කයිාපු ආර්ථික උදේධමන ආදී විපර්යාස ආදී වදේ ෙලනිේ මට වමානො 
වව්විද? ඔනේන ඔය විදිවයේ දුකේ කනේදරාෙකේ මැදය ිඉනේවනේ. නමුතේ ඒක 
වතේවරනේවනේ නැහැ. ඒකය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේසේ පරකාශ කවළේ ‘සංඛාරා 
පරමා දු්ඛා’. සංස්කාරම දුකේ වගාඩකේ. ඒ සිතිවිල ිරාශියම දුකේ වගාඩකේ.  
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එතවකාට ඒ සංස්කාර උඩය ිවම් විඤ්ඤාණයය පෙතනිේවනේ. අපි 

වම් විඤ්ඤාණයය කයින එක ඒකඝන තනිකර වදයකේ කයිල හිතා 
ගනේනො. නමතුේ එක අෙසේථමාෙක වම් පරශේනයම නැඟුො ආනන්ද 
ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ උානයි කයින ස්ොමීනේ ෙහනේවසේ. ආනන්ද 
ස්ොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො ‘ඇෙැතේනි, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
කය අනාතේමයි කයින පරකාශය නම් මට වතේවරනො. විඤ්ඤාණයය 
අනාතේමය ිකයිලා අපි වකාවහාමද වතේරැම් ගනේවනේ. ඒක මට වතේරැම් 
කරල වදනේන’ කවි්ෙහම ඔනේන ආනන්ද හාමදුුරැවෙෝ පරකාශ කරනො, 
වම් විඤ්ඤාණයය කයින එකතේ හය ආකාරය.ි අපි හතිාගනේන ඕන 
තනකිර වදයකේ වනාවෙය.ි ඇසතේ, රෑපයතේ නසිය ි ඇස පිළිබඳ 
විඤ්ඤාණයය. කනතේ ශබ්දයතේ නසිය ි කණය පිළබඳ විඤ්ඤාණයය. කණය 
තබිණුය ුපලයිට විඤ්ඤාණයයකේ එතන නැහැ. රෑපය අතන තබිණුය ුපලියට 
විඤ්ඤාණයයකේ එතන නැහැ. පටිච්ච සමු්පාද කයිල කයිනේවනේ එයයි. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො ඇසතේ රෑපයතේ එකේෙුණය 
තැන  මනසකිාරයතේ ඒකට තවියන ඇලේම ආදියතේ එකත ු ෙන 
අෙසේථමාවව් තමය ිච්ඛු විඤ්ඤාණයය පැන නගනිේවනේ. නමුතේ අපි ගිනි 
වපට්ටිය තළු ගනිේදර තිවයනො කයිලා හිතාගනේනො ෙවගේ වමෝඩ 
අදහසකේ. එතන ගින ි වපට්ටිය තවියන බෙ ඇතේත. නමුතේ ගිනි 
කවූරෙතේ ගනි ිවපට්ටිවයේ පිටපැතේවතේෙතේ නැහැ ගනිේන. එකට අතුලේලපු 
අෙසේථමාවෙය ිගනිේන පැන නගනිේවනේ. ඒෙවගේ ඇසතේ රෑපයතේ එකතු ෙය 
තැන ච්ඛු විඤ්ඤාණයය. ඒ ෙවගේමය ිකනතේ ශබ්දයතේ එකත ුෙය තැනයි 
වසෝත විඤ්ඤාණයය. නමතුේ විඤ්ඤාණයය මවගයි කයිලය ිහතිාගනේවනේ. ඒ 
තරම් ශීඝරවයනේ කරකැවෙන නිසා, හතිාගනේන බැරි තරම් වව්ගවයනේ 
කරකැවෙන නසිා, උපමාෙකේ වදනේන බැරිතරම් වව්ගවයනේ කරකැවෙන 
නසිා වලෝකයා හිතා ගනේනො විඤ්ඤාණයය මවගේ ආතේමය කයිල.  

 
රෑපය ආතේමය වනාෙන බෙ හතිාගනේන පුළුෙනේ. වව්දනාෙතේ 

නැතෙින බෙ හතිාගනේන පුළුෙනේ. නමතුේ අනේතමිට අලේල ගනේවනේ 
විඤ්ඤාණයයය.ි ධයානලාභීනේ පො එතනය ිගහිිලේල එරැවනේ. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො වෙන එකකේ තබා මවනෝ විඤ්ඤාණයය 
පො මනසතේ මනසට අරමණුය ු ෙන වදයතේ, අරමණුය ු ෙන වදේ වකායි 
වහෝ වව්ො, කමුකේ වහෝ වව්ො, ඒ වදක එකත ු වෙලය ි මවනෝ 
විඤ්ඤාණයය පැන නගිනේවනේ. නමතුේ වකාය ිතරම් වව්ගවයනේ ඒක සිදේධ 
වෙනෙද කවි්වොතේ වම් මවගේ විඤ්ඤාණයය වෙනසේ වෙනේවනේ නැහැ 
කයිලා හවිතනො.  

 
ඒක තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ‘විඤ්ඤාණය වසෝත’ නමිනේ 

හඳුනේෙනේවනේ. ගංඟාෙකේ ගලා බසනිේනා ොවගේ දීඝය කාලයකේ සංසාරවයේ 
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වම් සතේත්වයාවගේ විඤ්ඤාණයය එක එකකේ අලේලාවගන - ගංඟාෙකේ ගලා 
බසනි විට ගලේ පර්ෙත ආදිය වපරළාවගන, ගලේ යටිනේ අරවහනේ 
වමවහනේ ඇඳිල යනෙවනේ. අනේන ඒ ෙවගේ අවිදයාවෙතේ, ත්හාවෙතේ 
වව්ගය උඩ වම් ගතේත ු දෘෂටිය - ෙැරදි නතිය සඤ්ඤාෙ උඩ අර 
විඤ්ඤාණයයතේ ඒ ඒ අරමණුය ු අලේලමිනේ ඉතාමතේම වව්ගවයනේ ඇදිලා 
යනො. ඒ ඇලේලමීට  බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙතේ උපමාෙකේ වදනො. 
වව්ගවයනේ කැවලේක ගවහනේ ගහට පනින ෙඳුවරකේ හිතනේවන 
නැහැවන මම වම් අතේත අලේලනො කයිල. නමතුේ වකාවහාම හරි 
වව්ගවයනේ - ඌට පුරැදේද වකාය ිතරම් ද කියවතාතේ බිම ෙැවටනේවනේ 
නැහැ අලේල අලේල යනො. ඒ ෙවගේම තමයි විඤ්ඤාණයයතේ අරමුණය 
අලේලවගන යනො, වබාවහාම ශීඝරවයනේ. ඔනේන ඔය ටිකයි, ඔය රහස 
වහළ ිකරගනේන එකය ි වයෝගාෙචර පිනේෙතාට කරගනේන තවියනේවනේ. 
පරතයක්ෂ කරගනේන එකය.ි 

  
පරතයක්ෂ කර ගැනමීට මනසකිාර කයින වමවනහ ි කිරීම 

කරනේට වෙනො කරමානකුලූෙ. ආනන්ද හාමුදුරැවෙෝ කයින ආකාරයට 
වම් වකාතනකෙතේ අනේතමිට විඤ්ඤාණයවයේෙතේ ආ් ම ස්ෙභාෙයකේ 
නැහැ. වමාකද විඤ්ඤාණයය පෙතනිේවනේතේ සංස්කාර උඩය.ි ඇසතේ 
රෑපයතේ ආදී වදේෙලේ එකත ුකරල සකසේ කරගතේත ුවදයකේ. ඒ අෙසේථමාෙ 
යම් වකවනකටු පරතයක්ෂ වෙනවකාට ඒක තුළනිේම විඤ්ඤාණයය නරිැ්ධ 
වෙනො. එතවකාට වනාදැනමී තුළනියුි, අවිදයාෙ නසිය ි යම් සකසේ 
කරිිමකේ ඇත ිවෙනො නම් ඒ සකසේ කරිීම නිසා අපි විඤ්ඤාණයය කියල 
ගතේත ුවදයකේ තවිබනො. යම් අෙසේථමාෙක සංස්කාර සංසවිදනො නම්, 
ඒ අෙසේථමාවව්ම විඤ්ඤාණයයතේ නරිැ්ධ වෙනො. විඤ්ඤාණයයතේ දැවෙන 
තතේ් ෙයකේ නම් සම්පයණයය නවිීම පරතයක්ෂ වීම විඤ්ඤාණයයතේ නිෙුණයු 
අෙසේථමාෙය.ි එතනම තමය ිභෙ නවිරෝධයතේ. ‘භෙ නවිරාවධා නි් බාණයං’ 
කයිල කයිනේවනේ. භෙ නිවරෝධය නෙිනයි. වලෝකවයේ සාමානයවයනේ 
භෙ තෘෂණයාෙ ඇත ි වකනාට වම් ධමමයට කටි්ට ු වෙනේනෙතේ බැහැ. 
නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිප ු විෙෘත මනසකනිේ වම්ක දිහා 
බලනො නම්, ඔය පතනේවනේ සංසාර විමුකේතයි නම්, දුක වකළෙර 
කරිීම නම්, වම් දුකේ ගනිේන නවිීම නම්, අපට ඔනේන ඔය ආකලේපය 
ගනේන වෙනො. පටිච්ච සමු්පාද ධමමවයනුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වමයය ි වපනේනුම් කරනේවනේ ඒ වයෝගාෙචර පිනේෙතා ඒ අෙවබෝධය 
ගැඹරුට යන විට යම් අෙසේථමාෙක වතේරැම් ගනේනො වම් විඤ්ඤාණයයතේ 
වහේත ු පරතය උඩය ි තවියනේවනේ. ඒ අෙවබෝධයතේ එකේකම වම් 
විඤ්ඤාණයය නරිැ්ධ වෙනො. එයම තමයි පරම ශානේතයි හැටියට 
දකේෙනේවනේ. 
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ඉතනිේ වම් කෙුරැතේ පිනේෙතනුේ අද දෙවසේ ෙටිනා සීලයකේ 
සමාදනේ වෙලා - වම් ශාසනකි ගමන ආරම්භ වෙනේවනේ සලීවයනේ. ඒ 
ෙටිනා සලීයක පිහටිලා තම තමනේට හරුැ පුරැදු භාෙනාෙක වයදුණයා. 
අද දෙවසේ වම් ධමම වදේශනාෙතේ විවශේෂවයනේ විදශයනාෙට නැඹරුැ එකකේ. 
ඉතනිේ ඒකතේ උපකාර කරවගන තම තමනේ යන සංසාර ගමන 
වමවතනේදිම වකළෙර කරගනේන පුළුෙනේ නම් ඒ තරමට උතේසහෙනේත 
වෙනේන ඕවන. සීල සමාානනය, සලිේ පිරිසට දනේ දීම් ආදී ඒ අමතර 
කසුලේ හැම එකකනිේමතේ ඒ ෙවගේම බණය භාෙනා ආදිවයනේ ලබා ගනේන 
යම් සමාධි ශකේතයිතේ වම් ධමම වදේශනාෙ තුළනිේ උරාගතේතු යම් කිසි 
විදශයනා ශකේතයිකේ තවියනො නම් එයතේ උපකාර කරවගන හැකිතාකේ 
ඉකේමනිනේ ශාසන පරිහානියට කලිනේ වසෝොනේ, සකෘානගාමී, අනාගාමී, 
අරහතේ කයින මාගය ඵල පරතවිව්දය තළුනිේ උතමු් අමා මහ නිෙනිනේ 
සැනසමීට වම් සයිලු කසුලේ වහේතු ොසනා වව්ො!  

අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම්තාකේ සතේ් ෙ වකවනකේ ධමම 
වදේශනාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට කැමති නම් 
අනවුමෝදනේ වීම තළුිනේ තමනේවගේ පරාර්ථමනයී වබෝධියකිනේ උතමු් අමාමහ 
නෙිනනිේ සැනවසතේො, තමනේවගේ ඥාති මිතර ඇතළුු සයිලු වදනාම, 
කයිලා පරාර්ථමනා කරගනේන. එවහම පරාර්ථමනා කරවගන වම් ගාථමා 
කයිලා පිනේ වදනේන.   

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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63 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 137) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

ආවරාගය පරමා ලාභා - නි් බානං පරමං සඛුං 
අට්ඨංගවිකා ච ම්ගානං වඛමං අමතගාමිනං 

- මජඣමි නකිාය, මාගන්දිය සයතරය 

සැදැහෙතේ පිනේෙතනුි, 

චතරුායය සතයය අෙවබෝධ කරගැනමී දහම් ඇස පහළ වීමකේ 
හා සමානය.ි ඒ දහම් ඇස පහළවීම, ජාතයන්ධවයකුට, උපතනිේම අන්ධ 
ෙයවෙකටු ඇසේ ලැබීම ෙවගයි. අන්ධෙ උපනේ වකවනකටු යම් අෙස්ථමාෙක 
ඇසේ වපවනනේන පටනේ ගතේතා ද, ඒ අෙස්ථමාවව් ඒ තැනැතේතා තුළ 
යම්කසි ිවිශාල චි්ත විපේලෙයකේ සි්ධ වෙනො. අනේන ඒ සමාන චි්ත 
විපේලෙයකේ දහම් ඇස පහළ වීවමනේ සි්ධ ෙන බෙ තවිලෝගුරැ 
බදුුරජාණයනේෙහනේවසේ වලෝකයාට පරකාශවකාට ොනළා.  

ඒ කාරණයය මාගන්ධිය පරිබරාජකයාට වතේරැම්කර වදන 
අෙස්ථමාවව් ොනළ උානන ගාථමාෙකේ තමය ි අද අපි මාතෘකාෙ ෙශවයනේ 
තැබවුව්. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙස්ථමාෙක කරුැ රට ක්මාසද්ම 
කයින නයිම් ගවම් භාර්ොජවගා්ත කයින බරාහ්මණයයාවගේ 
ගනිහිලේවගයි ෙැඩොසය කළා, තණය ඇතරිියකේ යහන හැටියට පාවිච්චි 
කරමිනේ. ඒ භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වකවරහ ියම්කසි ිපරසාදයකේ ඇති තැනැතේවතකේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
එක දෙසකේ ක්මාසද්ම නයිම්ගමට උදෑසන පි් ඩපාතවයේ ෙැඩලා, 
පි් ඩපාතය ෙළඳලා ෙන ළැහැබකට ඇතුළු ෙුණයා. ඒ දිොවිහාරය 
කයින දෙලේ කාලවයේ විවව්ක සෙුවයනේ භාෙනාවෙනේ ෙැඩ සටිීම සඳහා, 
ගසකේ මලුට ෙැඩියා. ඒ අෙස්ථමාවෙහි ඒ අතරතරු මාගන්ධිය නම් 
පරිබරාජකවයකේ ෙයායාම ෙශවයනේ තැනිනේ තැන ඇවිදිමිනේ 
භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයාවගේ ගිනහිලේවගට පැමිණියා. ගණිිහලේවගයි 
අර තණය ඇතරිිය දැකලා භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයාට කයිනො ‘භෙතේ 
භාර්ොජ, කාටද වම් තණය ඇතරිියකේ පනෙලා තවියනේවනේ? වම්ක 
ශරමණයවයකටු පනෙප ු තණය ඇතරිියකේ ෙවගය.ි’ එවහම කවි්ොම 
භාර්ොජවගා්ත බරහ්මණයයා කයිනො, ‘භෙතේ මාගන්ධිය ශාකය 
කලුවයනේ නකිේම පැවිදි ෙුණය ු ශරමණය භෙතේ වගෞතමයනේ සිටිනො. 
උනේෙහනේවසේ පිළබිඳෙ ‘ඉතපිිවසා භගො අරහං ස්මා ස්බවු් ධා’ ආදී 
ෙශවයනේ, නෙගණුයවයනේ යකුේත කරී්තරිාෙයකේ පැතරිිලා තවිබනො. 
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උනේෙහනේවසේ සඳහායි වම් තණය ඇතරිිය පනෙලා තවියනේවනේ, යහන 
හැටියට.’ එතවකාට මාගන්ධිය කයිනො, ‘භෙතේ භාර්ොජ, අපි වම් 
වනාදැකයි යුතේතකේ අපට දකිනේන ලැබුවණය. ඒ භනූහු ශරමණය 
වගෞතමනේට පනෙප ුයහනකේ දැකමී, වනාදැකිය යතුේතකේ.’ කයිලා. නිගරහ 
ෙශවයනේ ‘භනූහු’ යන ෙචනය වයදුවව්. ඒ ෙචනවයේ වතේරැම භෙය 
නැතකිරන, විනාශ කරන ෙෘ්ධිය, සංෙධමනය විනාශ කරන වකවනකේ 
හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ඒ නම වයාදලා තබිණුයා වම් 
පරිබරාජකවයා. භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයා කයිනො         
‘මාගන්ධිය, කට රැකගනේන, මාගන්ධිය, කට රැකගනේන. ඒ භෙතේ 
වගෞතමයනේ වකවරහ ි ඉතාමතේ පරසාදයට පතේෙුණය ු බරාහ්මණය 
ප්ඩිතයනේ, ගෘහපත ි ප්ඩිතයනේ, ශරමණය ප්ඩිතයනේ, ක්ෂතරිය 
ප්ඩිතයනේ විශාල පිරිසකේ උනේෙහනේවසේවගේ ධමමවයහ ි හිකේමිලා 
තවියනො. ඒක නිසා එවහම කයිනේන එපා’ කයිලා. නමතුේ මාගන්ධිය 
නැෙතතේ කයිනො, ‘ශරමණය වගෞතමයනේ මයණයට මණුයගැහනුතේ, මම වම්ක 
කයිනො, ශරමණය වගෞතමයනේ භනූහු කයිලා. එතවකාට 
භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයා කයිනො, ‘වහාඳය ිඔබ අකමැත ිනැතේනම් 
මම ශරමණය වගෞතමයනේට ඔබ වමවහම කවි්ෙ බෙ කයිනේනම්’ කයිලා. 
‘හා කමකේ නැහැ කයිනේන’ කයිා මාගන්ධිය පැෙසෙුා.  

වම් කතා සලේලාපය, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විවව්කවයනේ 
ෙැඩසටිි අෙස්ථමාවව් උනේෙහනේවසේට දිෙකණිනේ අසනේනට ලැබුණයා. 
ඊළඟට එාන ඒ හැනේදෑවව්, උනේෙහනේවසේ භාෙනාවෙනේ නැගිටලා 
නැෙතතේ අර භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයාවගේ තණය ඇතරිිය තිබය 
ගනිහිලේවගට ඇවිලේලා ෙැඩඋනේනා. භාර්ොජවගා්ත බරාහ්මණයයාතේ 
එතනට ඇවිතේ පිළසිඳර කතා කරනවකාට, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ඇහැව්ො, ‘භාර්ොජ, වම් තණය ඇතරිිය ගැන යම්කසි ි කතාබහකේ 
ඇතෙිුණයාද ඔබතේ මාගන්ධිය පරිබරාජකයතේ අතර?’ ඒ ඇහැව්ෙ හැටිය 
භාර්ොජ බරාහ්මණයයාවගේ ඇඟ කළිවිපාළා ගියා. වලාමු ඩැහැගැනේමකේ 
ඇතෙිුණයා. ‘මම භෙතේ වගෞතමයනේට වම්ක කයිනේනය ි හටිිවයේ. දැනේ 
ඉතනිේ අමතුවුෙනේ කයිනේනතේ අෙස්ථමාෙ නැතෙිුණයා.’ කයිලා.  

ඒ එකේකම ොවගේ මාගන්ධිය පරිබරාජකයාතේ හැනේදෑවව් ඒ විදියට 
ඇවිදවගන වමතනට ආො. ඔනේන ඊළඟට ඇවිලේලා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ළඟ ොඩිවෙලා කතා සලේලාපවයේ වයවදමිනේ ඉනේන අතවර් 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අහනො, ‘මාගන්ධිය, වම් ඇස රෑපයනේ වකවරහි 
ඇලුම්කරනො. රෑපයනේ දැක සතටුු වෙනො. වම් ඇස තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේ තළු දමනය කරලා රැකවගන සටිිනේවනේ, සංෙර කරලා 
තවිබනේවනේ. ඇස සංෙර කරිීම පිළබිඳ ධමමයකේ වදේශනා කරනේවනේ. ඇස 
සංෙර කරලා ඇතළුත සංසඳිුොගතේ සතිිනේ තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ 
ොසය කරනේවනේ, ඒ ගැන වමාකකේද කයිනේන තවියනේවනේ?’ එතවකාට 
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කයිනො, ‘මට ඒ ගැන අමුතවුෙනේ කයිනේන වදයකේ නැහැ.’ කියලා. 
ඊළඟට ඒෙවගේම කණය පිළබිඳෙ, කණය  ශ්දයනේට කැමතයි.ි ශ්දයනේට 
ඇළුම් කරනො. ඒ ශ්දයනේ වකවරහ ිඇලමී කයින එක සංෙර කරිීම 
පිළබිඳෙය ිතථමාගතයනේ ෙහනේවසේ ධමමය වදේශනා කරනේවනේ. ඒ විදියට 
මනස පිළබිඳෙතේ පරකාශ කරනො. මනස ධමමයනේ පිළබිඳෙ කැමතියි. 
සතිවුිල ි පිළබිඳෙ කැමතයි.ි ඒොතේ දමනය කරලා සංෙර කිරීම 
පිළබිඳෙය ිතථමාගතයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේවනේ. ඒකටද වම් භුනහු 
කයිනේවනේ? කයිලා ඇහෙුා. මාගන්ධිය පරිබරාජකයා කයිනො, ‘ඔව් ඒකට 
තමය.ි ඒ වමාකද අවපේ ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො ඒ සංෙර කරිීම කියන 
එක ෙෘ්ධිය, සංෙධමනය නැතකිරන වදයකේ කයිලා. ඒකය ිඅපි එවහම 
කයිනේවනේ.’ එතවකාට බදුුරජාණයනේෙහනේවසේ කයිනො, ‘මාගන්ධිය 
යම්කසි ිවකවනකේ ඇස සංෙර කරලා ඇතළුත සංසඳිුණය ුසතිනිේ ොසය 
කරනොනම්, ආධයා්ම ශානේතයි ලබාවගන, ඒ ගැන විරැදේධෙ යමකේ 
කයිනේන තවියනොද?’ කයිලා. ‘ඒ ගැන මට විවරෝධයකේ කියනේන 
නැහැ’ කයිනො.  

කළනිේ ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො කයිලා කිව්ොට වමාකද ඒ 
අෙස්ථමාවව් පිළගිනේන සි්ධ වෙනො ඇස සංෙර කරවගන ඇතුළත 
සංසඳිුණය ු සතිනිේ ොසය කරනොනම්, ඒ ෙවගේම අවනකතුේ ඉන්්රියයනේ 
පිළබිඳෙ, ඒ ගැන කයිනේන වදයකේ නැහැ කයිලා. ඔනේන එතවකාට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො තමනේ ෙහනේවසේවගේ අතීත ගිහි 
ජීවිතය පිළබිඳෙ. ‘මාගන්ධිය, මමතේ ගහි ි ජීවිතවයේ මනරම් පිය මනාප 
රෑප, ශ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පශය කයින වදේෙලේ ෙලනිේ සන්තර්පනය වෙමිනේ 
ජීවිතය වගව්ො. මට තබිණුයා පරාසාද තනුකේ. ෙසේසාන ඍතෙු සඳහා එක 
පරාසාදයකේ, වහේමනේත ඍතෙු සඳහා වෙන පරාසාදයකේ, ගමි්හාන ඍතුෙ 
සඳහා තෙතේ පරාසාදයකේ. ෙසේසාන ඍතුවව් හාරමාසය තනිකර 
ස්තරීනේවගනේම සමනේවිත ොදන කණයේඩායමකනිේ සතටු ුවෙමිනේ මම පහළ 
මාලයටෙතේ බහනිේවනේ නැතෙු ඒ තරම් සතටු ු වෙමිනේ සැප සම්පතේ 
විඳිමිනේ සටිියා. පස ුකාලයක ඒ කාමයනේවගේ හටගැනේමතේ, වගවීයාමතේ, 
ඒොවයේ ආසේොද පක්ෂයතේ, ආදීනෙ පක්ෂයතේ නසි්සරණය කයින ඒොයිනේ 
හකිේමීමතේ, කයින සමදුය, අ්ගම, අස්සාද, ආදීනෙ, නසි්සරණය යන වම් 
කාරණයා පහ හරිහැටි අෙවබෝධ කරවගන, රෑප, ශ් ද, ගන්ධ, රස, ස්පශය 
යන ඒොට තවියන ඇලේම, ත්හාෙ නැති කරලා ඇතළුත සංසිඳුණයු 
සතිනිේම මම ොසය කරනො.’ 

ඒ විදියට පරකාශ කරලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අහනො, 
‘යම්කිස ි ගෘහපතවියකේ සටිිනො වබාවහාම ධනෙතේ වකවනකේ. 
පංචකාම සම්ප්තවියනේ සනේතර්පනය වෙමිනේ. යම් අෙස්ථමාෙක ඒ 
එකේකම කසුලේ දහම් සම්පයණයය කරලා සචුරිතවයහ ි හැසිරිලා 
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තව්තසිාවෙහ ි නන්දන ෙනවයහ ි අපේසරාෙනේ සහතිෙ කාම සම්පතේ 
ලබනො. එවහම ලැබෙුාට පසේවසේ ඒ තැනැතේතා නැෙතතේ සාමානය 
මනුෂය වලෝකවයහ ි සාමානය ගෘහපතයිනේ විඳින සම්පතේ පිළිබඳෙ 
ඇලේමකේ ඇතකිර ගනේනොද?’ එතවකාට මාගන්ධිය කයිනො, ‘නෑ. 
වමාකද? මිනිසේ සම්පතේෙලට ෙඩා ඒ දිෙය සම්පතේ අතශියිනේම උතුම්.’ 
අනේන එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘අනේන ඒ 
ෙවගේ තමයි පංචකාම සම්ප්තයි ගැන ආසාෙනේ අතේහැර ඇතුළත 
සංසඳිුොවගන ඒ කාමයනේවගනුතේ අකසුල ධමමයනේවගනුතේ වෙනේෙය යම් 
සෙුයකේ මම ලබනො නම් දිෙය සැපයටතේ ෙඩා උතමු්, මම ඒ පංචකාම 
සම්පත්මතිය විඳින අය දැකලා ඊෂයාෙකේ ඇති කර ගනේවනේ නෑ. ඒො 
පිළබිඳ ඇලේමකේ ඇතකිර ගනේවනේ නැහැ.’ කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො.  

ඊළඟට උපමාෙකේ වදනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ, ‘මාගන්ධිය, 
යම් කසි ි කුෂට වරෝගවියකේ ඉනේනො ශරීරය පුරාම ෙණය හැදිලා ඒො 
පැසෙලා, ඒොවගේම පණයවුොතේ කනො, ඒ තෙුාල. වම් තැනැතේතා 
ගනිෙිළකේ ළඟ අඟුරැ ෙළකේ ළඟ ඒ තෙුාලෙල කවබාලු කසමිනේ 
තෙමිනේ සටිිනො. ඒ තැනැතේතාවගේ නෑ හති මිතරුනේ ශලය 
වෙදයෙරවයකේ වගනේෙලා වම් කුෂට වරෝගියාට පිළයිම් කරනො. ඒ 
පරතකිමම කළාට පසේවසේ ඔහ ු සෙුයට පතේ වෙනො, නවීරෝග ී වෙනො. 
නවීරෝග ීෙුණයාට පසේවසේ වම් තැනැතේතාට දකනිේන ලැවබනො වෙනතේ 
කෂුට වරෝගවියකේ අර විදියටම අඟුරැ කබලකේ ළඟ තමනේවගේ තුොල 
කසමිනේ සටිිනො. ඒ තැනැතේතා පිළබිඳෙතේ ඒ වබවහතේ පිළබිඳෙතේ, දැනේ 
වම් සෙු ෙය තැනැතේතාට ආසාෙකේ ඊෂයාෙකේ ඇත ිවෙනොද?’ මාගන්ධිය 
පරිබරාජකයාවගනේ ඇසෙුා. එතවකාට මාගන්ධිය කයිනො. ‘නැත භෙතේ 
වගෞතමය. වරෝගය ඇත ිකලේහයි වබවහතේෙලිනේ ෙැඩකේ වෙනේවනේ. දැනේ 
වම් නවීරෝග ී පුදේගලයාට වබවහතේ වහෝ ඒ සතේකාර ආදිය වතේරැමකේ 
නැහැ.’ අනේන ඒ ොවගේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘ඒ 
පංචකාම සම්පත්මතිය පිළබිඳ ඇලේම මම අතේහැරලා ඉනේන අෙස්ථමාවව් ඒ 
පංචකාම සම්ප්තයි විඳින වකවනක ු දැකලා මට ඊෂයාෙකේ ඇලේමකේ 
ඇතවිෙනේවනේ නෑ. අර කුෂට වරෝගියාට සෙු ෙුණයාට පසේවසේ, තෙතේ කුෂට 
වරෝගයිකු දිහා බලලා කෂුටය සඳහා කරන සතේකාර, ගනේන වබවහතේ 
තැවිල ිආදිය ගැන ඇලේමකේ ඇතිවෙනේවනේ නෑ’ කයිලා.  

වම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදන උපමාෙ ඉතා ගැඹරුැයි. 
ගැඹරුැ අර්ථමයකේ කාෙදේදනේනය ි වම් උපමාෙ වදනේවනේ. ඊළඟට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙතේ ඒ කුෂට වරෝගියා පිළබිඳෙම උපමාෙකේ 
දකේෙනො. යම්කසිි වකවනකේ ඒ විදියට කුෂට වරෝගයකේ තබිිලා සුෙ 
ෙුණයා. සෙු ෙුණයාට පසේවසේ ශකේතමිතේ පුරැෂයනේ වදනේවනකේ අර 
තැනැතේතාවගේ අතේ වදවකනේ අලේලාවගන ඇදවගන යනො අඟුරැ 
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ෙළකේ ළඟට. වමාකකේද මාගන්ධිය හතිනේවනේ? ඒ තැනැතේතා කය ඒ 
අතට වම් අතට නෙනො වනේද ඒවකනේ වබ්වරනේන, අඟුරැ ෙළකේ 
ළඟට ඇදවගන යනවකාට? වමාකද එවහම කරනේවන? එතවකාට 
මාගන්ධිය කයිනො. ‘ඒ අඟුරැෙල ගිනේන ආදිය ශරීරයට දුකේ ස්පෂයය 
වගනවදන වදයකේ. ඒො දැවිල ි තැවිල ි ඇතකිරන වදයකේ ගිනේන 
කයිනේවනේ. ඒකයි එවහම කය නෙනේවනේ.’ එතවකාට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අහනො, ‘දැනේ පමණයකේද ඒ ගිනේන දැවිල ි තැවිලි ඇති 
කරනේවනේ? කලනිතුේ එවහමද?’ එතවකාට මාගන්ධිය කයිනො, ‘දැනුතේ 
කලනිතුේ ගිනේන කයින එක දැවිලි තැවිලි ඇතිකරන වදයකේ. නමුතේ කුෂට 
වරෝගයිා තමනේවගේ කුෂට වරෝගය නසිා ශරීරවයේ ඇත ි ෙය විපරීත 
ත තේතේෙය නසිා, අර ගනිේන පිළබිඳෙ සැපය කයින විපරීත ස්ඤාවවක් 
ඇතකිර වගන තවියනො. එතනදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො, ‘වම් පංචකාමයනේම සම්පයණයයවයනේම දැවිල ිතැවිල ි සමයහයකේ. 
ඒොයනිේ විපරීත තතේත්වයට පතේෙුණය ු ශරීර ඇත ි සතේත්වයනේ, ඒ 
දුකේසම්පතේ ඇත ිඒ කාමයනේ සැප හැටියට සළකනො. අනේන එතවකාට 
අර අඟුරැ ෙවළේ උපමාෙතේ, කුෂට වරෝගයිාවගේ උපමාෙතේ සම්බන්ධ 
කරනේවනේ. ඒ පංචකාම සම්ප්තයි මහා දැවිල ි තැවිල ි ඇති කරන 
වදේෙලේ. නමතුේ සාමානය වලෝකයා ඒ විපරීත සඤ්ඤාෙ නසිා ඒො දැවිලි 
තැවිල ි ඇති කරන බෙ වතේරැම්ගනේවනේ නැහැ. හරියට කුෂට 
වරෝගවියකටු අර අඟුරැ ෙල පරියමනාප ෙවගේ. නමතුේ සෙු ෙුණයාට පසුෙ 
වපවනනො වම්ොවයේ දැවිල ිතැවිලි ස්ෙභාෙය.  

ඒ උපමා ෙලනිුතේ, සො ොනය මලෝකයො පසස ්හුටිය  සලකන 
පංචකො  සේපත්ත ය බරදුර ොණන ් වහනම්ස ් මපනන්රේ කරනවො විපරීත 
තතත්ව්යක ් හුටිය   ඒොයනිේ මිදීමම නවිරෝග ී තතේතේෙයකේ හැටියට. 
ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො තෙදුරටතේ ඒ කුෂට 
වරෝගයිාවගේ උපමාෙම අරවගන යම් කුෂට වරෝගවියකේ ගනි ි ෙල ළඟ, 
අඟුරැ ෙල ළඟ ඒ විදියට ශරීරවයේ ෙණයමුඛ කසමිනේ ඉනේනොනම්, 
තෙමිනේ ඉනේනොනම්, ඒ කසනේන කසනේන, තෙනේන තෙනේන, ඒ 
ෙණයමඛු ෙඩ ෙඩාතේ අපිරිසදිු වෙනො, දුඟඳ වෙනො, පැසෙනො. 
නමතුේ ඒ තැනැතේතා යම්කසි ිආශේොද මාතරයකේ ලබනො අර තැවිලේල 
මගනිේ. අනේන ඒ ෙවගේ වම් පංචකාම සම්පත්මතිය සම්පයණයයවයනේම දැවිලි 
තැවිල ි සමයහයකේ. නමතුේ වලෝකයාවගේ අවිදයාෙ නසිා, වනාදැනුම්කම 
නසිා ඒොයනිේ යම්කසිි ආසේොද මාතරයකේ ලබනො පංචකාමයනේ අනෙු.  

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අහනො මාගන්ධියවගනේ, ‘ඔබ 
දැකලා තවියනොද යම්කසි ිරජවකවනකේ වහෝ රාජමහාමාතයවයකේ වහෝ 
පසේකම්සැප විඳින අතවර් සනේසනුේ සතිිනේ ආධයාතේමික ශානේතිය 
ලබාවගන සටිිය බෙකේ, දැනේ සිටින බෙකේ වහෝ අනාගතවයේ සටිින බෙකේ 
ඔබ දැකලා වහෝ අහලා තවියනොද?’ මාගන්ධිය කයිනො තමනේ දැකලා 
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නෑ කයිලා. ‘වබාවහාම වහාඳය.ි මමතේ එවහම වකවනකේ දැකලා නැහැ. 
නමතුේ යම්කසිි ශරමණය බරාහ්මණයයනේ පංචකාම සම්ප්තවියනේ සිත 
මාුනවගන ආධයාතේමික ශා න්තයි ඇතකිරගතේතා නම් එවසේ ෙනේවනේ 
ඒොවයේ පරිලාහ ආදිය වතේරැම්වගන කාමයනේවගේ ඇතිවීමතේ 
නැතවිීමතේ, ආස්ොද පක්ෂයතේ ආදීනෙ පක්ෂයතේ නසි්සරණය පක්ෂයතේ 
අෙවබෝධ කරවගන, ඒොයනිේ ඉෙතේ කරගතේ අෙස්ථමාවෙයි’ කයිලා, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. ඒ අෙස්ථමාවව් තමයි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අර උානන ගාථමාෙ ොනවළේ.  

ආවරාගය පරමා ලාභා   - නි් බානං පරමං සඛුං 
අට්ඨංගවිකා ච ම්ගානං - වඛමං අමතගාමිනං 

ලාභයනේ අතර ඉහළම ලාභය ආවරාගයයයි, නවිරෝග ී බෙයි. 
සැප අතර ඉහළම සැපය නෙිනයි. අමෘතය කරා යන මාගය අතරිනේ 
අංග අවට් ආර්යාෂටාංගකි මාගයය වඛමං වක්ෂමයය.ි ආරක්ෂා සහතිය.ි  

වම් ගාථමාෙ ොනළ හැටිවයේ මාගන්ධිය පරිබරාජකයා කයිනො, අර 
මලුේ පද වදක ගැන හතිලා ‘ආවරාගය පරමාලාභා - නි් බානං පරමං 
සඛුං’ භාගයෙතනුේෙහනේවසේ වම් සභුාෂිතයකේ වම් පරකාශ කවළේ. අපි 
කලනිතුේ අහලා තිවයනො අවපේ පරිබරාජක පයෙමාචාර්යයනේ වම් මුලේ පද 
වදක පරකාශ කර තවියනො. වම්ක හරියට සැසවඳනො භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේවගේ ධමමයනේ එකේක. අවපේ ධමමය, අවපේ ආචාර්යෙරැ, අවපේ  
ධමමවයේ, වම් මලුේ පද වදක කයිලා තවියනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
අහනො, වමාකකේද ඔවබ් ආචාර්ය මතයට අනෙු අදහසේ කරන 
ආවරෝගයය, නෙින? එවහම ඇහැව්ොම මාගන්ධිය පරිබරාජකයා තම 
අතපය පිරිමදිනේන පටනේ ගතේතා. ‘භෙතේ වගෝතම, වම්ක තමයි 
ආවරෝගය, වම්ක තමය ිනෙින. දැනේ මට කිසමි වරෝගයකේ නැහැ. මම 
වබාවහාම නවිරෝගෙී ඉනේවන. මට කසිමි ආබාධයකේ නැහැ.’ එතවකාට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘මාගන්ධිය, ඔබට ආර්ය ඇස 
නැත ි නසිා, ඔබ වම් ‘වරෝගභතූ’ - එතනදී ෙචන කහිපියකේ සඳහනේ 
වෙනො. වම් ශරීරය තනකිර වරෝගයකේ. තනකිර ගඩකේ, තනිකර 
කටෙුකේ, තනකිර ෙයසනයකේ, තනකිර ආබාධයකේ කයින අදහස වදන 
පද පහකේ සඳහනේ වෙනො. මරෝග මූත, ගණ්ඩ මූත, සල්ල මූත, අඝ මූත, 
ආබොධ් මූත ෙශවයනේ වම් තනකිර වරෝගයකේ, ආබාධයකේ ෙන ශරීරයට 
නවිරෝගබීෙ ආවරෝගයබෙ කයිනේවනේ, ඔබට ආර්ය ඇස නැත ිනසියි.‘  

ඔනේන වමතනදී අපට හවිතනො වලෝකයා සාමානයවයනේ 
නවිරෝග ී බෙ යැය ි සැලවකන සංකලේපයට ෙඩා ඉහළ සංකලේපයකේ 
වමතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනේවනේ. මළුු මහතේ කයම 
වරෝගයකේ. ඒක වබාවහෝ විට මළුුමහතේ ධමමවයේම සඳහනේ වෙනො. 
‘වරාගනිට්ඨං පභනගරුං’ ආදී ෙශවයනේ සඳහනේ වෙනො. වම් ශරීරය 
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තනකිර වරෝග කඩූෙුකේ හැටියට. නමතුේ අපි වම් නවිරෝගකීම පිළිබඳ 
ආවරෝගය පිළබිඳ සංකලේපය තුළ දැඩිෙ එලේබවගන ඉනේනො. ආවරෝගය 
උතමු් හැටියට වමතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අදහසේ කරන සංකලේපය 
ඊට ෙඩා විශිෂටය.ි අර පරිබරාජකයා කයිනේවනේ සාමානය වලෞකික 
ආවරෝගය සංක්පයය.ි ඒකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරිබරාජකයාට 
කයිනේවනේ ‘වම්ක වනාවෙය ි නයිම ආවරෝගයය, නයිම නෙින.’ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් කාරණයය පරකාශ කරනේන තමයි, අර 
ජාතයනේධයා පිළබිඳ උපමාෙ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ. ‘ඔනේන මාගන්ධිය, 
යම්කසි ි වකවනකේ ඉනේනො උපතනිේම අන්ධය.ි ඒ අන්ධ පුරැෂයාට 
කළුසදුු හඳුනාගනේනතේ බැහැ. නලිේ කහ රත ුආදී ෙණයය වපවනනේවනතේ 
නැහැ. සම විසම තැනේ වපවනනේවනතේ නැහැ. ඉර හඳ තාරකා 
වපවනනේවනතේ නැහැ. සම්පයණයයවයනේම අන්ධය.ි අර තැනැතේතාට 
යම්කසි ිඇසේ ඇත ිවකවනකේ කයිනො ඇවහනො, සදුු ෙස්තරය නිර්මලයි 
පිරිසදිුය ිඉතාමතේ පරසනේන වදයකේ කයිා. වම් තැනැතේතා සදුු ෙස්තරයකේ 
වසායමිනේ හැසවිරනො. එතවකාට කපටි මිනිවහකේ ඉතාමතේ කිළිටි, 
වතලේකණුය ු ගැෙසණුය ු ෙස්තරයකේ වගනතේ වම් තැනැතේතා රෙටනො. 
‘වමනේන තිවයනො වහාඳ නරි්මල සදුු ෙස්තරයකේ කයිලා. වම් 
තැනැතේතා ඒක වපාරොවගන පරීත ිොකයකේ පරකාශ කරනො. ‘ආ මම 
දැනේ වහාඳ පිරිසදිු සදුු ෙස්තරයකේ වපාරොවගන ඉනේනො’ කියලා. 
එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අහනො මාගන්ධියවගනේ ‘ඒ 
තැනැතේතා තමනේ දැනවගනද දැකලද ඒ ෙස්තරය සදුුය නරි්මලය 
කයිනේවනේ. එවහම නැතේනම් ඇසේ ඇත ි තැනැතේතා කියනො 
අහවගනද?’ මාගන්ධිය කයිනො, ‘ඒ වකවනකවුගේ කමී අහලා මිසකේ 
ඒක පිරිසදිු නයිම ෙස්තරයකේ වනාවෙයි.’ ‘අනේන ඒ ෙවගේ මාගන්ධිය, වම් 
පරිබරාජකයනේ අන්ධය.ි ඔෙනුේට ඇසේ නැහැ. ඔෙුනේවගේ කයිමනකේ ඔබ වම් 
පරකාශ කරනේවනේ. වම් ශරීරය තනකිර ගඩකේ වලඩකේ. වම් විදිවයේ 
වදයකේ නමතුේ ඒ තළු ආවරෝගයයකේ ඔබ දකනිො’ කයිලා. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ එතනදී අර අන්ධයාවගේ උපමාෙ ඉදිරිපතේ කළා.  

ඊළඟට තෙ දුරටතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘යම් 
අෙස්ථමාෙක අර අන්ධයාට වෙදයෙරවයකු වගනේනලා නෑ හිතමිතුරනේ 
වබවහතේ කරලා අන්ධ බවිනේ වම් තැනැතේතා නැග ී සිටිනො. ඇසේ 
වපවනනේන පටනේ ගනේනො. ඒ තැනැතේතාට අර කලනිේ තමා 
ෙස්තරවයනේ රැෙැට්ටය පුදේගලයා පිළබිඳ සමහරවිට තරහකුතේ ඇති 
වෙනො. වමවතකේ කලේ මාෙ රැෙැට්ටෙුා වනේද කළිටිි ෙස්තරයකිනේ 
කයිලා.’ අනේන ඒ විදියට බරදුර ොණන ්වහනම්ස ්පරකොශ කරනවො ‘ආර්ය 
සස’ පහළවරවමහොත ් යේ අවස්ථොවක බබ  මතම්රනවො, මේ 
පංචපපොාවනස්කන්ද්ධ්ය , රෑප, මව්දනො, ස්ඤාව, සංස්කොර, වි්ඤාවණ 
ක යන මේ පහ  තන කර ගඩක් මලඩක ්මරෝගයක,් ක රවක,් ආබොධ්යක් 
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බව. එතවකාට ආර්ය ඇස නැත ිනසිා තමයි වම් පංචඋපාානනස්කන්ධය 
පිළබිඳ ආවරෝගය සංකලේපයකේ ඇතකිරවගන තවියනේවනේ’ කියා. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මාගන්ධියට පරකාශ කරනො.  

එතවකාට මාගන්ධිය කයිනො, ‘එවහනම් භාගයෙතනුේෙහනේස, 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වකවරහ ිමට දැනේ පරසාදයකේ ඇති වී තවියනො. 
මට වම් අන්ධ බවිනේ මිවදනේන ධමමය වදේශනා කරනේන. මට වපවනනො 
ඔබ ෙහනේවසේට පුළුෙනේ ඒ අන්ධ බවිනේ මාුන ගන්ෙ’ කයිලා. එතවකාට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘ඔනේන ජාතයන්ධවයකේ 
ඉනේනො. යම්කසිි වෙදයෙරවයකේ ඇවිතේ වබවහතේ පරතකිාර කරනො. 
නමතුේ ඒ තැනැතේතාට ඇසේ පහළ වෙනේවන නැහැ. ඒක වෙදයෙරයාට 
වෙවහසකේ විතරය.ි ඒොවග මම නඹුට ආර්ය සංකලේපය අනෙු ආර්ය 
ඇස වමාකකේද නෙින වමාකකේද කයිා කිව්ොම, ඔබ එය වතේරැම් 
ගනේවනේ නැතේනම් ඒක මට වෙවහසකේ විතරය.ි’ එතවකාට නැෙතතේ 
ආයාචනා කරනො මාගන්ධිය ‘ශරමණය භෙතේ වගෞතමයනේ ෙහනේවසේට 
වම් අන්ධ බවිනේ මිවදනේන මට වතේරැම් කර වදනේන පුළුෙනේ කයිා මට 
හවිතනො.’ එතවකාටය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ, ‘යම් 
අෙස්ථමාෙක ඒ ඇස ඇතකිරගතවහාතේ ඔබ අලේලාවගන සිටින ඒ රෑප, 
වව්දනා, සඤ්ඤා, සංස්කාර, විඤ්ඤාණය කයින පංච උපාානනස්කන්ධය 
පිළබිඳ කළකරිීමකේ ඇත ි වෙනො. වමවතකේ කාලයකේ තමනේ රැෙටය 
පු්ගලයා ගැන දේවව්ශයකේ ඇත ි කරගතේතා ෙවගේ, වමපමණය කාලයකේ 
මවගේ සති විසනිේ ‘ඉමිනා චිවත්මතන’ වම් සිත විසනිේ මාෙ රැෙැට්ටුො 
වනේද?’ ස තය  ම තන වුරදි කොරයො හුටිය  ත මයනම්න්  වමනේන වම් 
කළිටිි ෙස්තරයකේ පිරිසදිු ෙස්තරයකේ හැටියට දැකේකා ෙවගේ, වම් 
පංචඋපාානනස්කන්ධය සභු හැටියට, නවිරෝගි හැටියට, වහාඳ හැටියට, 
සඛු හැටියට වපනේනමු්කරලා දුනේනා. එතවකාට ඒ අෙවබෝධය 
ඇතවිීමට තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ධමමවදේශනා කරනේවනේ’ කයිලා.  

එතනදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙදුරටතේ පරකාශ කරනො, ‘වම් 
ඇස ඇතකිරගනේන නම් නුඹ වම් පරතපිානවව් යනේන ඕනෑ ඒ සඳහා 
සතේපුරැෂයනේ ඇසරුැ කරනේන. සතේපුරැෂයනේ ඇසරුැ කරන අෙස්ථමාවව්දී 
ඔබට ස්ධමමය අහනේන ලැවබය.ි ස්ධමමය අහනේන ලැබනුහම ඊළඟට ඒ 
ධමමානධුමම පරතපිානවව් වයවදනේන. ධමමානධුමමපරතපිානවව් වයවදනවකාට 
ඔබට, වමනේන යම් අෙස්ථමාෙක වම් ආර්ය ඇස ඇතකිරගනේන පුළුෙනේ.’ 
කයිා පරකාශ කළාම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ පැවිදේදතේ උපසම්පානෙතේ 
ඉලේලා සටිිනො වම් මාගන්ධිය පරිබරාජකයා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො, ‘වම් ශාසනවයේ යම් අනය තරී්ථමකවයකු පැවිදේද හා 
උපසම්පානෙ බලාවපාවරාතේත ුවෙනො නම්, ඒ තැනැතේතා හාරමාසයක 
පරිොස කාලයකේ ගතකරනේන තවියනො. ඒ පරිොස කාලවයනේ පසුෙ 
සංඝයා ෙහනේවසේලා කැමතිනම් පමණයය ි පැවිදි උපසම්පානෙ වදනේවනේ 
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කයිා. නමතුේ මට යම් යම් පුදේගලයනේ පිළිබඳ යම්කසි ි විවිධත්වයකේ 
වෙනසකේ කරනේන ඉඩතවියනො’ කයිලා. මාගන්ධිය බරාහ්මණයයා 
කයිනො, ‘භෙතේ වගෞතමයනේ ෙහනේවසේවගේ ශාසනවයේ එෙැනි නීතියකේ 
තවියනො නම් මම මාස හතරකේ වනාෙ අෙුරැදු හතරකේ පරිොසය 
පුරනේනම්’ කයිා. වකාවහාම නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මාගන්ධිය 
පරිබරාජකයාට පැවිදි උපසම්පානෙ දුනේනා. උපසම්පාන වෙලා වනාවබෝ 
කලකනිේ දැඩිෙ වීර්යයවයනේ භාෙනා කරලා මාගන්ධිය පරිබරාජකයා, 
භකි්ෂුෙකේ ෙශවයනේ අරහත්වයට පතේෙුණය ුබෙය ිපරකාශ වකවරනේවනේ.  

එතවකාට වම් දීඝය විසේතරයකේ සහති කතාවෙනේ අපට ගනේන 
තවියන සාරය - බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමතන දකේෙන අපි 
වකාවතකතුේ අහලා තවියනො ‘ආවරාගය පරමා ලාභා’ කයින පදය. 
ඔතන ඊට ෙඩා ගැඹරුැ සංකලේපයකේ තවිබනේවනේ.  

ආවරාගය පරමා ලාභා - සංතටු්ඨී  පරමං ධනං 

ඔය විදිවයේ තැනේෙලදී අපට කයිවෙනේවනේ සාමානය වලෝකවයේ 
සංකලේපයයි, නවිරෝග ී බෙ පිළබිඳෙ. වලාකමු ලාභය ධනය ෙශවයනේ. 
වමතන වපනේනමු් කරනේවනේ වලාකමු ලාභයතේ වලාකමු සැපතතේ 
නෙින හැටියටය.ි එතවකාට ඒ කයිනේවනේ පංචඋපාානනස්කන්ධවයනේ 
මිදුණය ු අෙස්ථමාෙය.ි මරෝගයක්වන ගඩක්වන පපොාවනස්කන්ද්ධ්මයන ් ිජී  
ත ය  න මරෝග ීබව  නෙින ඒ අර්ථමවයනුයි ලාභයකේ ෙනේවනේතේ සැපයකේ 
ෙනේවනේතේ. ඉතනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එක එක ස්කන්ධයනේ දකේෙලා 
තවියනො ස්මශයනය කයින විදශයනාෙට අානළ භාෙනා කමමස්ථමානයකේ 
ෙශවයනේ දීලා තවියනො පංචඋපාානනස් කන්ධය පිළබිඳෙම වමනේන වම් 
විදියට හතිනේන කයිලා, එවකාවළාසේ ආකාරයකට.  

අනචි්චවතා -  අනතිය ෙශවයනේ 
දු්ඛවතා -  දුකකේ ෙශවයනේ 
වරාගවතා -  වරෝගයකේ ෙශවයනේ 
ග්ඩවතා -  ගඩකේ ෙශවයනේ 
ස්ලවතා -  හලුකේ ෙශවයනේ 
අඝවතා -  ෙයසනයකේ ෙශවයනේ 
ආබාධවතා -  ආබාධයකේ ෙශවයනේ 
පරවතා -  තමනේට අයති ිනැත ිවදයකේ ෙශවයනේ 
පවලාකවතා -  බිඳී යන වදයකේ ෙශවයනේ 
සුඤ්ඤවතා -  හසිේ වදයකේ ෙශවයනේ 
අනත්මතවතා -  අනාතේම ෙශවයනේ 
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අපි උපමාෙකේ ෙශවයනේ කලේපනා කරල බැලුවොතේ, මාගන්ධිය 
සයතරය ආශරවයනේ, දැනේ අර කුෂට වරෝගියා ගැන කවි්ො ොවගේ ධමමවයේ 
සඳහනේ වනාෙුණයතේ අපි ටිකකට වම් විදියට හතිම.ු වකවනකුවගේ අතක 
පයක උලකේ කටෙුකේ ඇනලිා තමනේ දනේවනේ නෑ ඇනණුය ු බෙ. නමුතේ 
ඉදිවමනේන පටනේ ගනේනො. සමහරවිට වම් තැනැතේතා හිතනේන පුළුෙනේ 
මා සනපීවෙනේන පටනේ ගනේනො කයිා. නවිරෝග ී බවව් ලකුණයකේ 
හැටියටතේ හතිනේන පුළුෙනේ. වෙදයෙරවයකු ළඟට ගයිාම වම්ක 
පරීක්ෂාකර බලනවකාට වතේවරනො වමතන කටෙුකේ ඇනලිය ි වම්ක 
වෙනේවනේ. එතවකාට කටෙු ඇදලා ානනේන ඕනෑ. එතවකාටයි සුෙ 
වෙනේවනේ.  

ඒ උපමාෙ ආශරවයනේ අපි ටිකකේ හතිලා බලම.ු දැනේ වම් 
බදුුරජාණයනේෙහනේවසේ එක එක ස්කන්ධයකේ, පහසවුෙනේ හිතාගනේන 
පුළුෙනේ රෑපස්කන්ධය. වමාකද වම්කට වමනේන වම් විදියට අනිතය ආදී 
ෙශවයනේ බලනේන කයිලා කයිනේවනේ. අනචි්චවතා, වම්ක අනිතය 
වදයකේ. එතවකාට වම් ශරීර කඩූෙු අපට ඇත ි ෙුවණයේ වම්කතේ අර 
කවි්ො ෙවගේ, අපි දැනේ කටවුව් උපමාෙ කවි්ො ෙවගේ ඉදිමමුකේ තමා, 
ශරීරවයේ ඇතෙිුණය ුඉදිමමු ශරීරයට පමණයකේ වනාවෙය ිඔළුෙටතේ එනො. 
ඒක තමය ි ආවරාගයය, නවිරාග ී බෙ, ආවරෝගයමදය කයිලා එකකේ 
තවියනේවනේ. ඒ කයිනේවනේ අනතිේ අයනම් වරෝගීය ි මම නවිරෝගීයි. එය 
මතේවීමකේ. එතවකාට අර ඉදිමමු ශරීරයට පමණයකේ වනාවෙයි. දැනේ 
ශරීරය මහතේ කරනේන වනාවයකුතේ ඔය සත්ව ආහාර වයාදලා, 
වනාවයකුතේ විදියට ශරීරය මහතේ කරනේන වබාවහෝවදනා වෙවහස 
වෙනො. එවහම මහතේ කරවගන, ඔනේන එතවකාට ආවරෝගයමදය 
ඇතකිරගනේනො. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනේවනේ වම් කටුෙකේ 
ඇනචි්ච එකකේ වම් මහතේ වව්වගන යනේවනේ. ම ොකකද් ක රව? තණ්හො 
පල  තණ්හො පල.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ගැන අනු් තර - උ්තරීතර 
භසිේවෙදය, ශලය වෙදය කයින පද බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේම වයාාන 
ගනේනො, මකේනසිාද ශලය වෙදයෙරැ ඒ විවශේෂ උපකරණයයනේ මගිනේ 
ඇනණුය කටෙු වසායාවගන ඇදලා ානනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ 
‘සතයි’ උපකාර කරවගන ‘පරඥාෙ’ උපකාර කරවගන සතේත්වයිනේවගේ 
හදෙවතේ ඇනලි තිවයන ත්හා උල ඇදලා ානන නසිා. එතවකාට ඒ 
සත්වය නම්ග ් හදවමත ් සන ලො ත මයන තණ්හො පල න සො සත මවලො 
ත මයන තවුොලයක ් ත ය  මේ ‘රෑපස්කන්ද්ධ්ය’. එවහම හතිාගනේනයි 
තවියනේවනේ. ඉතනිේ වම්ක - අනේන වෙදයෙරයා කයිනො, වම්ක 
අනතියය.ි අර ඉදිමමු, වම්ක තමනේට අයති ි වදේකතුේ වනාවෙයි. වම්ක 
යම්කසි ිවරෝග වහේතෙුකේ නසිා ඇතෙිුණය ුඑකකේ. ඔනේන අපි දැනේ උතේසාහ 
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කරනේවනේ අර කයිාපු එවකාවළාසේ ආකාරය අර්ථමෙතේ කරගනේනයි, අවපේ 
පමණිනේ.  

අනචි්චවතා - වම්ක අනතියය.ි වෙදයෙරයා කයිලා තවියනො වම්ක 
අනතියය.ි අර ත්හා උල ඇනලිා ඇතවිෙච්ච ඉදිමුමකේ 
විතරය.ි  

දුකඛවතා  - වම්ක පැසෙනේන පැසෙනේන දුකේ වගාඩකේ. 

වරාගවතා  - වම්ක තනකිර වලඩකේ වරෝගයකේ ෙශවයනේ බලනේන 
කයිනො. 

ගණයඩවතා  -  වම්ක ගඩෙුකේ පැසණුය ුතෙුාලයකේ. 

ස්ලවතා   -  වම්ක යට තවියනේවනේ උලකේ එවහම නැතේනම් කටෙුකේ. 

අඝවතා    -  වම්ක මහ ෙයසනයකේ කරදරයකේ. 

ආබාධවතා -  වම්ක වලඩකේ. 

පරවතා     -  තමනේට අයතිි වදයකේ වනාවෙය ි උල නිසා ඇතිෙුණයු 
වදයකේ. වම්ක ඉදිමුමකේ. 

පවලාකවතා -  වම්ක බිඳිලා යන වදයකේ. වම් පැසණුය ුතෙුාලය වකායි 
වෙලාෙක හරි පුපුරලා යනො. අම ුවසාවහාවනහදිි හරි 
ඒක වහාඳිනේ දකනිේන පුළුෙනේ උ්ධමුාතක, විනීලක 
අෙස්ථමාවව්දී. වම් ශරීරය හඟුකේම මහතේවෙන පුෂටිමතේ 
වෙන අෙස්ථමාෙ තමය ි වකවනකේ අනේතිම හුසේම 
වහළුෙට පසේවසේ, දෙසේ කපීයකේ යනවකාට තමයි 
වහාඳට පුෂටිමතේ ස්ෙරෑපය දකනිේන පුළුෙනේ වෙනේවන. 
නලිේ පාටට එවහම වෙලා පුපුරලා යනො. අනේන 
පවලාකවතා. බිඳිලා යන වදයකේ. 

සුඤ්ඤවතා - වම්ක හසිේ වදයකේ. මකුතුේ ඉතරිි වෙනේවනේ නෑ, 
අනේතමිට. 

අන්තවතා - ආ්මය කයිලා, මමය මාවගේය කයිලා ගනේන 
කසිවිදයකේ නැහැ. ඇට ටික තැන තැන විසරිිලා 
තවියනො. අනේන අර පුපුරන එක,අනකිේ සතුනේට 
ආහාර වෙනො. දියවෙලා වපාළෙට එකතු වෙනො. 
ධාත ු හතරට එකත ු වෙනො. ඔනේන ශරීරවයේ 
කතනේදවර්.   
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එතවකාට අපි අර උපමාෙ එකතු කර ගතේවතාතේ - ධමමවයේ 
සඳහනේ වෙනො අවිදයාෙතේ තෘෂණයාෙතේ නසිා තමයි, සතේත්වයා 
සංසාවර් ගමනේ කරනේවනේ. එතවකාට ඒ අවිදයා කයින අන්ධකාරය තුළ, 
වනාදැනමී තළු, ආර්ය ඇස නැතවිීම තළු තෘෂණයාවෙනේ වම් ශරීරයකේ 
පතනො. තෘෂණයාෙ පරහීන වනාකළතාකේ යම්කසි ි තැනක ඒ 
කමමශකේතනීේ තළුනිේ ශරීරයකේ ඇතකිරෙනො. ඔනේන ඒ ශරීරවයේ කථමාෙ. 
ඒ ෙවගේමය ි අවනකතුේ වදේෙලේ. ඒ නසිා බරදුර ොණන ් වහන්මස් 
පංචපපොාවන ස්කන්ද්ධ්ය ප ළ බඳව අනන් අර එමකොමළොස ් ආකොර 
සම් ශහනයක ් දකව්නවො. අපට වම්කට එකත ු කරගනේන පුළුෙනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මාගන්ධිය සයතරවයේ දැකේෙය පරධාන උපමා වදක, 
පරධාන උපමා වදක කුෂට වරෝගයිාවගේ උපමාෙ. වරෝගයිා කියනේවනේ 
එතවකාට යථමා තතේත්වය වනාවෙයි, එතන විපරීත තතේත්වයකේ. ඒ 
පුදේගලයාවගේ කය විපරීත නිසා තමයි අර දුකේ වව්දනා වදන 
ගනිඅිඟුරැෙල සැප වව්දනා වදන වදයකේ කයිලා විපරීත ස්ඤාවවක් 
ඇත ිකවළේ. ඒ ෙවගේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො වම් ශරීර කූඩුෙ 
ආශරය කරවගන වලෝකයා පංචකාම ස්ප්තයි ඔසේවසේ දුෙනේවනේ. 
අනේන අර කයිාපු කාමයනේ කෙදතේ තැවිල ිදැවිල ිස්ෙභාෙය ඇත ිවදේෙලේ. 
නමතුේ සතේත්වයාට එය ෙැටවහනේවනේ නැහැ. කුෂට වරෝගයිාවගේ විපරීත 
සඤ්ඤාෙ ොවගේ වදයකේ කයිලා. 

ඊළඟට අර අන්ධයාවගේ කතාවෙනතුේ අපට වපවනනො 
අන්ධයාට, කපටි පු්ගලයා වතලේ කණුය ු තැෙරැණය ු පැලේලම් ගැහුණයු 
ෙස්තරයකේ වගනතේ වදනො වම්ක තමය ි වහාඳ සදුු පිරිසදිු ෙස්තරය 
කයිලා. ඒ තැනැතේතා ඒක වපරො ගනේනො. වපරොවගන මඟ 
වතාවට් යනො. ඒ ොවගේ තමයි වමවතකේ කාලයකේ සංසාරවයේ 
සතේත්වයා වම් පංචඋපාානනස්කන්ධය කරගහවගන ගවියේ. ඒකයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කර තවියනේවනේ, 

භාරා හවෙ පංච්ඛන්ධා 
භාරාහාවරා ච පු්ගවලා 
භාරාධාරං දුඛං වලාවක 
භාරනවි්ඛපනං සඛුං 

‘භාරා හවෙ පංච්ඛන්ධා’ වම් පංචඋපාානනස්කන්ධයම බර 
වගාඩෙලේ පහකේ. ‘භාරාහාවරා ච පු්ගවලා’ වම් භාරය අරවගන 
යනේවනේ පුදේගලයා, සමහර වකවනකේ  ආ්මය හැටියට සලකනො. ඒක 
ෙැරදිය.ි පුදේගලයා කයිනේවනේ වමනේන වම් නම් ඇත ිතැනැතේතා. මේ 
පංචස්කන්ද්ධ් මගොඩක  යේක ස  සම් රත  නො යක ් මදනවො. වම් 
පිනේෙතනුේට ඉතනිේ අමතුවුෙනේ කයිනේන නදිශයන අෙශය නෑවන. යම්කිසි 
නාමයකේ වදනො. වම් පංචඋපාානනස්කන්ධය ඒ පු්ගලයා හැටියට 
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හඳුනේෙනො. පුදේගලයා තමය ි වම් වගාඩෙලේ පහ. ‘භාරහාවරා ච  
පු්ගවලා’ පුදේගලයා තමය ි වම් වගාඩෙලේ පහ දරාවගන උසේසාවගන 
යනේවනේ. 

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘භාරාධාරං දුඛං 
වලාවක’ වම් භාර පහ ඇදවගන යාම, ඒො අලේලාවගන සටිීම දුකකේ. 
‘භාරනවි්ඛපනං සඛුං’ ඒ බර වගාඩෙලේ පහ අතහැරීම සැපකේ. 
එතවකාට එතන අර කයිප ුආවරෝගයය ෙශවයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ වම් ශරීරය වබවහතේ වහේතේ කරලා නවිරෝගී කිරීම 
වනාවෙය.ි ඊට ෙඩා ගැඹරුැ වදයකේ වමතන තවියනො. අනේන අර 
පංචඋපාානනස්කන්ධයම වරෝගයකේ, ගඩකේ, උලකේ, ෙයසනයකේ නම් එය 
අතහැරිය අෙස් ථමාෙ තමය ි නියම ආවරෝගයයතේ, නයිම සැපයතේ. ඒ 
අතහැරිය අෙස්ථමාෙ කයිනේවනේ අනේන අර රහතනේ ෙහනේවසේලා 
ඵලසමාප්ති අෙස්ථමාවව් පංචඋපාානනස්කන්ධවයනේ සති මාුනවගන - 
ඒොයනිේ සති මාුනවගන නරි්ොනය යැය ිඅපි වම් කයින සංසඳිීවම් සුෙය 
‘අ ක්ධත්තං වූපසන්ත ිතමත්තො’ කයිලා ආධයා්මික ශානේතයි ෙශවයනේ 
දැකේවෙනේවන, අනේන අර බර වගාඩෙලේ පහ බිම තැබය අෙස්ථමාෙයි. 
‘භාරනවි්ඛපනං සඛුං’ ඉතනිේ ඔය මාගයඵල අෙස්ථමාවව්දී ඇතැමනුේට බර 
වගාඩකේ බිම තැබෙුා ොවගය.ි අතීතවයතේ ඔය ධමම කතාෙල සඳහනේ 
වෙනේවනේ ‘ඔහතිභාවරා’ ‘අනු්ප් තසදවත්මතා’ ‘පරි්ී නභෙ-
සංවයාජවනා’ ඔනේන ඔය විදියට රහතනේ ෙහනේවසේලා පිළබිඳෙ  
සඳහනේ වෙනො. පංචස්කන්ධ බර බිම බහා තැබෙුා. ඒ ෙවගේම භෙ 
සංවයාජන භෙයට බැඳී තිවයන භෙ වකාක ුඅනතිේ පැතේතට හැවරව්ො. 
‘භෙසංවයාජාවනා අනු්පත්මත සදව්ා’ නයිම තැනට පැමිණියා.  

නෙින සැපයකේ හැටියට දකේෙනේවනේ අවව්දයති හැටියට 
දකේෙනේවනේ වම් පංචඋපාානනස්කන්ධවයනේ සති මෑතේ කරගතේතු 
අෙස්ථමාෙය.ි ඒකම තමය ිදැනේ ඔය ත්හාෙ නැතකිළ අෙස්ථමාෙ. තණ්හො 
ප පොසය සත තොක ් කල ් ත ය  සතත්්වයො ූවමයන ් ූවය  ස යරේ මහෝ 
රළු මහෝ රෑපකොයක ් තනොමගන මේ සංසොමර් ග න ් කරනම්න්, 
පංචකො  සම්පත්ත ය විඳිිජන්. මාගන්ධිය පරිබරාජකයා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේට ඒ කාලවයේ ඇතැම් බමණුයනේ ෙයෙහාර කළ පරිදි 
‘උවච්ඡ්දොදියා’ ඒ ෙවගේම ‘භනූහ‘ු කයිා නිගරහ කළා. භනූහු කියන 
ෙචනය වයාදනේවනේ ඒ භෙය විනාශ කරන කයින අථමමවයනේ. ඒ අය 
භෙය - පැෙැතේම වලාකෙුට ගනේන නිසා අර රෑප, ශ්ද ආදිය පිළබිඳ 
අසමීිතෙ ඒො ඔසේවසේ දිවිය යතුයුැයි කයින දෘෂටියයි, ඒ අය අරවගන 
තවියනේවනේ. ඒො පිළබිඳ යම්කසි ිපාලනයකේ සංෙරයකේ කරිීම ෙැරැදේදකේ 
හැටියටය ි ඒ අය සැලකවුව්. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
අෙස්ථමාවව් මාගන්ධියට වපනේෙලා දුනේනා රෑප, ශ්ද, ගන්ධ, රස, 
වපාට්ඨ්බ ධ්ම, ඔය කයින ඉනේ්රිය ආර්මණය - ඒො පිළබිඳෙ යම් 
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සංෙරයකේ ඇතකිරවගන, ඒොයනිේ සති මුානගතේත ු අෙස්ථමාවව් තමයි 
නයිම සංසිඳීම තවියනේවනේ.  

පංචස්කන්ධය ගැන පරකාශ කරනවකාට, බර වගාඩෙලේ පහ බිම 
තැබය අෙස්ථමාෙ නෙින හැටියට දකේෙනේනා ෙවගේ ඇතැම් අෙස්ථමාෙල 
නෙින සඳහනේ වෙනො, සළායතන නිවරෝධ නමිනේ. වම් ආයතන හය 
කරියාතේමක වෙනේවනේ ඇසතේ රෑපයතේ, කණයතේ ශ්දයතේ, නැහැයතේ ගඳ 
සෙුඳතේ, දිෙතේ රසතේ, කයතේ ස්පශයයතේ, මනසතේ ධමමතේ කයිලා කියන වම් 
වදකකේ අතර ගනුවදනෙුකේ තවියනො, වම් ඉනේ්රියතේ අරමණුයතේ අතර 
වම් ගනුවදනෙු තළුිනේ තමය ි ත්හාෙ, උපාානන, ආශාෙලේ ෙඩනේවනේ. 
එතවකාට යම් අෙස්ථමාෙක ඒොවයේ අනතියතාෙ බුදුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වපනේො දුනේනා. අනතිය, දු්ඛ, අනාතේම කයින තරිලක්ෂණය අර කියපු 
එවකාවළාසේ ආකාරයට ඒො ස්මශයනය කරිීම කයිනේවනේ නුෙණිනේ 
සලකා බැලමී තළුනිේ යම් වකවනකේ වම් පංචඋපාානනස්කන්ධය පිළබිඳෙ 
කළකිරීම ඇත ිකරගනේනො. ඒකය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මාගන්ධියටතේ 
කවි්වව්, ‘යම් අෙස්ථමාෙක ඔබට ඇසේ පහළ ෙුනානම්, අර තමාෙ රැෙැට්ටය 
ඒ කපටියා කළිටිි ෙස්තරය දුනේන එක ගැන තරහකේ ඇතවිෙනො. එයා 
මරනේන තරම් හවිතනො. එතන කව්ද කපටියා? හතිමය.ි ‘චිතේත’. වම් 
සති විසනිේ මාෙ වමවතකේ කාලයකේ රෙට්ටලා තවියනො වනේද කියන 
අෙවබෝධයය ිඒක තළුිනේ එනේවනේ.  

සති කයිලා කයිනේවනේ වමාකකේද? විචිතර වදයකේ වම් සිත. වම් 
සති තරම් විචිතර වදයකේ නැතැය ිකයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තවියනො. වලෝකවයේ වනාවයකේ විසිතරුැ වදේ තවියනො. නමුතේ 
සති තරම් විසතිරුැ වදයකේ නැහැ. අනේන ඒ විසතිරුැ සතිට තමයි 
වලෝකයා රැෙටිලා ඉනේවනේ. වම්ො වහාඳ හැටියට, සභු හැටියට, විපරීත 
සඤ්ඤා වලසය ි වලෝකයාට වපවනනේවනේ. අනතිය වදේ නතිය හැටියට, 
දුකේ සහති වදේ සැප හැටියට වපනේනමු් කරනො වම් විසතිරුැ සිත. 
අසභු වදේ සභු හැටියට වපනේනමු් කරනො. තමාවගේ වනාෙන වදේ 
තමාවගේ හැටියට වපනේනමු් කරනො. වම් විපරීත සඤ්ඤාෙලේ තුළ 
වලෝකයා සංසාරය ෙඩමිනේ යනො. යම් අෙස්ථමාෙක වම් තරිලක්ෂණයය 
ආශරය කරවගන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට රෑප, 
වව්දනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණය කයින ඒොවයේ අනතිය, දු්ඛ, 
අනාතේම භාෙය වතේරැම් ගනේනො ෙවගේම, ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, කය 
යන ඉන්්රියයනුතේ රෑප, ශ්ද, ගන්ධ, රස, වපාට්ඨ්බ යන අරමුණයුතේ 
ඒොවයේ අනතිය ස්ෙභාෙයතේ ආස්ොද රහති බෙතේ හරියාකාරෙ වතේරැම් 
අරවගන, ඒෙයනිේ සති මාුනගතේ අෙස්ථමාෙ නෙින හැටියට තැනේ තැනේෙල 
දකේෙනො. ඒක තමය ිවලාවකා්තර කයිනේවනේ. වලෝකවයනේ එවතර ෙය 
අෙස්ථමාෙ. ඒ අෙස්ථමාෙ විමුකේතයි නම්, වම් ශාසනවයේ පරමාථමමය මිදීම 
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නම්, අමුත ු සානකාලකි පැෙැතේමකේ වනාවෙය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වමතන වපනේෙනේවනේ.  

භෙය ඒකානේතවයනේම තනකිරම දුකේ වගාඩකේ හැටියට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. ‘දුව්ඛ වලාවකා පතටි්ඨිවතා’ 
වලෝකය සම්පයණයයවයනේම දුවකහ ිපිහටිලා තවියනේවනේ - දුක වලෝකවයහි 
පිහටිලා තවියනේවන කයිලා හරියට පියනේපතේ වදකකේ එකකට එකකේ 
ෙැවහනේනා ොවගේ. දුක ගැන කතා කරලා ඉෙර වෙනවකාට වලෝකය 
ගැන කයිලා ඉෙරය.ි වලෝකය ගැන කතා කරලා ඉෙර වෙනවකාට දුක 
ගැන කයිලා ඉෙරය.ි පියනේපතේ වදකකේ ොවගය.ි ‘දුව්ඛ වලාවකා 
පතටි්ඨිවතා’ මලෝකය දුමකහ  ප හ  ලො ත මයනවො  දුක මලෝකමයහ  
ප හ  ලො ත මයනවො. ඔනේන ඕකය ියථමා තතේත්වය. නමතුේ වලෝකයා ඒක 
අෙවබෝධ කරගනේවනේ නැහැ. අර පැෙැතේම පිළබිඳ මාගන්ධිය ෙවගේ. 
අසමීිතෙ වම්ොට රැකලුේ වදන සංකලේපය ි තවියනේවනේ. භෙය ෙඩන, 
භෙ දෘෂ ටිය ෙඩන සදුශයනය වලෝකවයේ හැමතැනම තවියනේවනේ. වම් 
සදුශයන අතර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළා භෙ නවිරෝධය 
පිළබිඳ සංකලේපය. ‘භෙ නවිරාවධා නි් බානං’ එතවකාට භෙය - වම් 
පැෙැතේම නරිැ්ධ කරිීමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමතන නෙින කියලා 
දැකේෙයවයේ. එය වමවලාෙදීම - ‘දිවට්ඨෙ ධ ව්ම’ කයිනේවනේ වමවලාෙදීම 
පරතයක්ෂ කරගතහැක ිතතේත්වයකේ. ඒ පරතයක්ෂ කරගැනමී තළුනිේ, අනේන 
අර කයිාපු ආධයා්මික ශාන්තයි වකවනකුට වම් ජීවිතවයේදිම ලබා 
ගනේන පුළුෙනේ. එවහම නැතෙි සානකාලකි පැෙැතේමකේ, අමුතු නිෙනේ 
වලාෙකේ වනාවෙය.ි  

ඉතනිේ වමනේන වම් කාරණයාෙලට අපට උපකාර කරගනේන 
පුළුෙනේ වම් මාගන්ධිය සයතරවයහි දැකේෙය උපමා වදක. සිතේ අලෙන වදේෙලේ 
වනාවෙය ි වම් කුෂේට වරෝගයිා පිළබිඳ උපමාෙ. නමතුේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒක දැඩිෙ වලෝකයාට කාෙදේදනේනය ි වමහිදී දැකේෙයවයේ අපි 
නවිරෝග ීකයින පුදේගලවයකේ පො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ සංක්පයට 
අනෙු අනේන අර පංචකාම ස්ප්තියට ඇදිලා යනොනම් බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනේවනේ කුෂ ේට වරෝගවියකේ හැටියටයි ගණයනේ 
ගනේන වෙනේවනේ. ඒො අෙවබෝධ ශකේතයි තුළනිේ වතේරැම් ගතේතා නම් 
ඒොවයේ අනිතය, දු්ඛ, අනා්ම ස්ෙභාෙය - ඒොයනිේ සති මුාන ගැනීමයි 
නයිම නවිරෝග ීබෙ. එය තමය ිනයිම ලාභය, නයිම නවිරෝග ීබෙ, පරම 
ලාභය. එතවකාට ‘ආවරාගය පරමා ලාභා නි් බානං පරමං සඛුං’. 

ඊළඟට ඒකට මාගයයය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනුවව්,         
‘අට්ඨංගවිකා ච ම්ගානං’ මාගය අතවුරනේ ආචාර්යෙරැ එකේ එකේ මාගය 
දකේෙනො වම්වකනේ වම් අමෘතයට යනො කයිලා. අතතීවයේ ඉඳලම 
බු්ධ කාලයට කළනිේ ඉඳලාම හැමවදනාම අමෘතයකේ ගැන කතා කළා. 
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අමෘතය කයිනේවනේ වනාමැරී සටිින තැනකේ. සානකාලකි පැෙැතේමකේ 
හැටියටය ිඒ අය සංක්පනය කවළේ, පරික්පනය කවළේ. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේො දුනේනා වම් අමෘතය කයිනේවනේ අමතු ු පානයකේ 
වනාවෙයි, සානකාලකි පැෙැතේමකේ ලබාවදන පානයකේ වනාවෙයි, 
වමාකද, පැෙැතේම හැමතැනම. පැෙැතේමකේ තිවයනො නම් එතන ජාති 
තවියනො, ජරා තවියනො, ෙයාධි තවියනො, මරණය තවියනො. ජාති, 
ජරා, ෙයාධි, මරණය, වම්ොයනිේ වතාර පැෙැතේමකේ වකාතනකෙතේ නැහැ. 
විශේෙවයේ කසිමි තැනක නැහැ. ඒ නිසා ඒ තනකිරම පැෙැතේම දුකකේ 
හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේො ොනළා. එතවකාට වම් භෙ 
නවිරෝධයම - භෙය නරිැ්ධ වීමමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමතන 
නවිීම හැටියට දැකේෙයවයේ.  

වම් භෙය ගනිේනකේ හැටියටතේ දැකේෙයො. වම්ක උපාානනය තුළිනේ, 
අලේලාගැනමී තළුනිේ ත්හා පිපාසය තළුනිේ, සතේත්වයා දුකේ ගිනි රාශියකේ 
මෙමිනේ යන ගමනකේ වම් සංසාර ගමන. වමයනිේ මිදීම වම් 
ජීවිතවයහදිීම පරතයක්ෂ කරගත හැකි ශාන්ත, පරණීත නවිීමකේ හැටියටයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරලා තවියනේවනේ. ඒක අර 
පංචඋපාානනස් කන්ධය ආශරවයනේ අර විදියට භාෙනාෙට නගලා. අනතිය, 
දු්ඛ, අනා්ම ආදී ෙශවයනේ ඒක හතිට කාෙදේාන වගන, තරිලක්ෂණයය 
දැඩිෙ දියණුය ු ෙුණය ු යම් අෙස්ථමාෙක වම්ො පිළබිඳ කළකිරීමකේ 
ඇතවිෙනො. අර කුෂ ේට වරෝගයිා සෙු ෙුණයාට පසේවසේ තෙතේ කුෂ ේට 
වරෝගවියකේ දැකලා ඊට ඇලේමකේ ඇතකිර ගනේවනේ නැහැ. ඒෙවගේම ඒ 
වබවහතේ පිළබිඳෙ ඇලේමකේ ඇතකිරගනේවනතේ නැහැ. ඒ ස්ෙභාවික 
තතේත්වවයේ යථමාර්ථමය හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ 
නෙිනය.ි විපරීත තතේත්වයකේ හැටියට දකේෙනො වම් සංසාරවයේ 
පැෙැතේම. ඒකය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සසර දුකේ වකළෙර කරිීම ගැන 
නතිර පරකාශ කරනේවනේ. නමතුේ වමනේන වම් දෘෂ ටිය, වම් දශයනය 
වබාවහෝ වදනාට අපරියය.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
වලෝකෙධමනලාය ි හඟුකේ හරිය ෙැඩිවයනේ ඉනේවනේ. වලෝකය ෙැඩීම 
ගැනය ිකතාෙ. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වලෝකය 
ෙැඩීම කියනේවනේ වසාවහානේ ෙැඩීමකේ. ‘කඨස ිෙඩඪිතා’. 

වමච්චර දීඝය කාලයකේ බුදුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනමත්ග සයතරය 
ආදී සයතරෙල දකේෙනො, හතිාගනේනෙතේ බැරි විදිවයේ මහ පුදුම 
උපමාෙලනිේ, වම් පිනේෙතනුේ වකාවතකතුේ අහලා ඇති, 

එකම සවතක ුතම මව් මළ  දුකටා 
වෙනම හැඩය කඳුවලේ බිඳු     ෙලටා 
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ඔය ආදී ෙශවයනේ කයිවෙනේවනේ, එකම සතේත්වවයකු සසර පුරා 
මව් මළ දුකට හැඬය කඳුළු ෙලට ෙඩා මළුු මහතේ සාගරෙල ජලය 
අඩවුෙනේනා ොවගේ දීඝය කාලයකේ සංසාරවයේ ඉපවදමිනේ, මැවරමිනේ 
ගමනේකර තවිබනො. වම් දීඝය පැෙැතේම තළු කරියාතේමක වෙනේවනේ 
අවිදයාෙතේ, තෘෂණයාෙතේ. එතවකාට වලෝකයා බලාවපාවරාතේතු 
වෙනේවනේ දුක නැතකිර ගැනමී නම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො භෙවයනේ මිඳුණය ු අෙස්ථමාවව්, භෙ නවිරෝධය පරතයක්ෂ කළ 
අෙස්ථමාවව්ය ි නියම සංසිඳීවම් සෙුය ලැවබනේවනේ. එය අවව්දයිත 
සෙුයකේ හැටියට දකේෙනේවනේතේ ඒකය.ි නමතුේ වලෝකයා, අර 
වලෝකෙර්ධනලා කලේපනා කරනේවනේ වම් වලෝකය ෙැඩීම පිළබිඳෙයි. 
ඒකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ ‘න සියා 
වලාකෙඩ් වනා’ වලෝක ෙර්ධකවයකේ වෙනේන එපා කයිනො. වම් 
භෙවයනේ මිදීම ගැන කලේපනා කරනේන. දුකනිේ මිදිලා වම් භෙවයේ 
ඉනේන බෑ. දුකනිේ මිදුවනාතේ ඒ එකේකම භෙයතේ ඉෙරය.ි වදකම 
තයිාගනේන බෑ.  

බරදුර ොණන ් වහනම්ස ් මපනන්රේ කරනවො මේ පංච 
පපොාවනස්කන්ද්ධ්ය  සරූ  වශමයන ්සුප වශමයන ්මපන්නරමව් ස තය   අර 
අවමබෝධ්මය ් සස ් පහළ වරණර අවස්ථොමව්  ස ත ප ළ බඳවය  
කළක මරනම්න්. වම් සතිනිේ වනේද වමච්චර කලේ මාෙ වම් තරම් 
කාලයකේ රෙටාවගන හටිිවයේ. ඒ අෙවබෝධය ඇතවිෙනේවනේ පරඥාවෙනුයි. 
එතවකාට ආර්ය අෂ ටාංගකි මාගයය කයිනේවනේ ඒ පරඥාෙ කරා යන 
මාගයය. ඒක නසිා තමය ිඔය පළමවුෙනි අංගය හැටියට වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො ස්මා දිට්ඨිවයනේ ඇරවඹනේවනේ. හරි දැකේම අනෙු, හරි සිතුම් 
පැතමු් ඇතවිෙලා ඒ අනෙු කරියාතේමක වීමය.ි වම් වපෞරැෂවයේ 
සම්පයණයයවයනේම පරිෙතයනයකේ වම් වපනේනමු් කරනේවනේ. හරි දැකුම් යම් 
පරමාණයයකට සම්පයණයය වෙනවකාට, හරි සතිමු් පැතමු්ෙලට ඒක 
හැවරනො. ඒ අනෙු නෙිැරදි ෙචන පිට වීම, ඊළඟට ඒ අනෙු කරියාෙට 
නැගමී තමය ිස්මා ආජීෙ හා ස්මා ක්මන්ත තවිබනේවනේ. ඒ සඳහා 
වයවදන උතේසාහය හා සහියි ස්මා ොයාම ස්මමා සත.ි අනේතිවම්දි 
ස්මා සමාධි ෙශවයනේ දැකේවෙනේවනේ ඒ පු්ගලයාවගේ ඒකාගර වීම.  

ඔනේන ඔය විදිවයේ සම්පයණයය පරිෙර්තනයකේ වම් ආර්ය 
අෂ ටාංගකි මාගයය ෙශවයනේ දකේෙලා තවියනේවනේ. වම්ක වලෝකවයේ 
තවියන අවනකතුේ ඔය වලෝක ස්මත මාගය තවියනො. ඒ සයිලුම මාගය 
ෙලට ෙඩා පුදුම අනේදවම් මාගයයකේ වමතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනමු් කරල තවියනේවනේ. වම් මාගයය තමනේවගේ චිත්මතසන්තානය තුළ 
ෙර්ධනය කරගත යතු ුඑකකේ. ඒ ආර්ය අෂ ටාංගකි මාගයය එදිවනාන තම 
ජීවිතය තළු යම් පරමාණයයකට දියණුය ු කර ගතේතානම් යම් දිනක ඒ 
මාගයඵල අෙස්ථමාවව්දී යම් දිනයක අංග අටම එකම හතික පහළවෙලා - 
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ඒ ආර්ය මාගය ශකේතයි තළුනිේ තමයි, ඒ වලෝවකෝ්තර මාගය ශකේතිය 
තළුනිේ තමය ි - වම් වලෝකවයනේ එළියට විසවිෙලා යනේවනේ. 
වලෝවකෝ්තර තතේත්වය කයිනේවනේ ඒකටයි. අනේතමිට ඒකට ඕනෑ කරන 
බලවව්ගය වමාකකේද? සසර කළකිරීමය.ි ‘නි් බිාන’ බු්ධ ෙචනය ඇතේත 
ෙශවයනේ අපට අනේතමි ෙශවයනේ වපනේනමු් කරනේවනේ ‘එකන්ත 
න බ්බිදාවය විරොගොය න මරොධ්ොය’. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමය වදේශනා 
කරලා තවියනේවනේ තනකිරම වම් සසර කළකිරීම සඳහාය.ි සසර 
පිළබිඳ ඇලේම නැතකිර ගැනමී සඳහාය.ි නමුතේ වම් වලෝකයා බලනේවනේ 
අනතිේ පැතේත. වලෝකවයේ ෙැඩීම. ඒ ආකාරයටය ි අර මාගන්ධියතේ 
බැලුවව්. වම්ො පිළබිඳ යම් පාලනයකේ සංෙරයකේ කරනොනම්, ඒකට 
අර ‘භනූහු’ කයින ෙචනය වයදුො. නමතුේ වමතනදී අපට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො අනතිේ කසිමි ානශයනකිවයකු වනාවපනේෙය 
වදයකේ  මලෝකයො තළු ත මයන මේ බිදය  මහත්වු වුරදි ආත්  ද ස ටියය . 
මමය මාවගේය කයින දශයනය එවහම පිටිනේම ෙැරදි හැටියටයි. ම තන 
ත මයනම්න්, මගොඩවල ් පහක් ප ණය . මේ මගොඩවල ් පහ  
ආමරෝපණය කළ මදයක ් ත ය    ය  ොමගය් ක යනම්න්. එතවකාට 
ඒක නසිා තමය ිඇසේ පහළෙුණය ුඅෙස්ථමාවව්, ආර්ය ඇස පහළ ෙුණයානම් 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො මාගන්ධියට ‘තමනේට වතේවරනො 
මම වමච්චර කාලයකේ; 

මමය මාවගේය කයිලා අලේලාවගන හිටිවයේ රෑප වගාඩකේ වනේද, 
මමය මාවගේය කයිලා අලේලාවගන හිටිවයේ වව්දනා වගාඩකේ වනේද,        
මමය මාවගේය කයිලා අලේලාවගන හිටිවයේ සඤ්ඤා වගාඩකේ වනේද, 
මමය මාවගේය කයිලා අලේලාවගන හිටිවයේ සංස්කාර වගාඩකේ වනේද, 
මමය මාවගේය කයිලා අලේලාවගන හටිිවයේ විඤ්ඤාණය සහතිවිිල)ි වගාඩකේ 
වනේද  

කයින අනේන ඒ අෙවබෝධය එනො. හරියට අර අන්ධයා ඇසේ 
ආොට පසේවසේ ‘වමච්චර කලේ මම අලේලාවගන හටිිවයේ කළිටිි වතලේ 
ෙැකණුය ුෙස්තරයකේ වනේද’ කයිලා හතිනේනා ෙවගේ, අනේන ඒ ආර්ය ඇස 
පහළ ෙුණයාම වපවනනො වමතන මමය මාවගේ කයිා ගතයුතේතකේ 
නැහැ. න රනත්රමයන ්සත මවිජන ්නුත මවිජන ්යන රෑප මගොඩක්.  

වම් පිනේෙතනුේ වකාවතකතුේ අහලා තවියනොවන බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ ඒ මළුු, පංචඋපාානනස්කන්ධය පිළබිඳ ධමමය ස්පි්ඩනය 
කරලා දීපු ලසේසන උපමා, අපි ලසේසනය ි කයිමු. සමහරැනේට 
අෙලසේසන වෙනේනතේ පුළුෙනේ. නමුතේ ලසේසන උපමා පහකේ තවියනො.  

වපණය පි් ඩයපමං රෑපං - වෙදනා බු් බලුූපමා 
මරීචී කපුමා ත්හා - සංඛාරා කදලූපමා 
මායපුමං ච විඤ්ඤාණයං - දීපිතාදිච්ච බන්ධුනා  
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ආදිතයබන්ධු ෙය සයරියබන්ධු ෙය ඒ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමනේන 
වමවහම වදේශනා කරලා තවියන බෙ කයිවෙනො ඒ උපමාවෙ. ‘මපණ 
ප ණ්ඩපූ ං රෑපං’ වම් රෑපය අපි වලාකෙුට ලසේසනට පුම්බාවගන 
නවිරෝග ීබෙ ආවරාගය බෙ පරදශයනය කරනේන - තරඟ කරනේන පාවිච්චි 
කරන වම් ශරීර කඩූෙු, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනේවනේ 
තනකිරම වපණය පිඩකේ ෙවගය.ි ඔය පාලමකේ ළඟට ගියහම 
වපවනනො ඔය ෙැහ ි කාවලට වකාටයකේ ළඟ එකත ු වෙනො කුණයු 
ෙතරු ගලාවගන යනවකාට අර කණුය ු කනේදලේ වගාඩ, ඈතට 
වපවනනේවනේ වම්ක ලසේසන සදුුපාට ශකේතිමතේ ගලකේ ෙවගය.ි වම්ක 
ශකේතමිතේ වදයකේ හැටියට වපවනනො. වපණය වගාඩ! වපණය වගාඩ!! ඒ 
ෙවගේම වම් අපි ගනේනා ආහාරෙලනිේ, බතේ වපණය, කැඳ වපණය 
ඔකේවකාම එකත ු වෙලා වම් ශරීර කඩූෙු හැවදනො. ඔනේන රෑපය 
වපණය පිඩකේ බෙ අපිට පරතයත්මෂ වෙනො. ඒක නරිනේතරවයනේ 
ඇතවිෙමිනේ නැතවිෙමිනේ ඔය වම් කාලවයේ උගතනුේවගේ වසල කතාෙල 
කයිවෙනේවන. ඊටතේ ෙඩා සයිමු් අනේදමිනේ වෙනසේ වෙනො. එතවකාට 
ඒ රෑපවගාඩ එවහමය.ි  

වව්දනාෙතේ ඒොවගේ වදයකේ. වව්දනාෙතේ නරිනේතරවයනේ 
වෙනසේෙන බෙ වපනේෙනේනයි, වම් ෙවගේ ෙහනි අෙස්ථමාෙක ෙතුරට 
ෙැවටන දියබිඳු ෙවගේ, උපමාවෙනේ වපනේනවුව් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ. 
‘මවදනො බරබ්බරූපප ො’. ටිකකේ බලාවගන ඉනේනවකාට වපවනනො වම් 
ෙහවළනේ ෙැවටන ෙතරු බිංදු හැදි හැදී බිඳිලා යනො එතන එතනම. 
අනේන ‘වෙදනා බු් බලුූපමා’  එදිවනාන දකින බබුලුු උපමාෙ. ඊළඟට 
‘ රිිතකමප ො ස්ඤාව’ වම් සඤ්ඤා අපි ඇස, කණය, නාසය ආදිවයනේ 
ගනේනා සඤ්ඤාෙලේ. අර මෙුා මිරිඟුෙකේ දැකලා ඒක ඔසේවසේ දුෙනේනා 
ොවගේ මිරිඟුෙකේ කයිනේවනේ මෙුා රෙට්ටන වදයකේ. ඒක පායන කාලවයේ 
ලක්ෂණයයකේ. අනේන ඒොවගේ වදයකේ මළුු මහතේ සඤ්ඤා ස්කන්ධයම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මිරිඟුෙකට උපමා කරනො.  

‘සංඛොරො කදූපප ො’ සංස්කාර කයිනේවනේ අවපේ වච්තනා 
ශ්තනීේ, අවපේ වම් ආශාෙලේ බලාවපාවරාතේතු, වච්තනා, ඒ හැම 
එකකේම මමය මාවගේය කයිලා ඉසේමත ු වෙලා අපි බලාවපාවරාතේතු 
ඇතකිර ගනේනො, වනාවයකේ සැලසමු් කරනො. වනාවයකේ අනේදවම් 
සැලසමු් කරනො. ඒ සියලු බලාවපාවරාතේත ු සමයහයම බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වකවහලේ කඳකට උපමා කරනො. වකවහලේ කඳක හරයකේ 
නැතෙිා ොවගේ, වම්ො තට්ට ු වගාඩකේ විතරය.ි වම්ො පතරුැ වගාඩකේ 
විතරය.ි කසිමි තැනක බඩවයේෙතේ නෑ හරයකේ. වකවසලේ ගවහේ බවඩ්ෙතේ 
නෑ හරයකේ. අනේන ඒ ෙවගේ කසිමි, ආ්ම ෙශවයනේ ගනේන වදයකේ 
වමතන නෑ. වම්ක සංස්කාර වගාඩකේ. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
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ඊටතේ ෙඩා ගැඹරුිනේ දකේෙනො, ‘ ොයපූ ං ච වි්ඤාවණං’ අනය 
ආගමිකයනේ අනය ශාස්තෘෙරැනේ ආත්මමය හැටියට අනේතමිට ගිහිනේ 
අලේලා ගතේවතේ විඤ්ඤාණයයයි. වනාවපවනන සතියි. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේො වදනො, වම් සති තනිකරම මායාකාරීය.ි නැති 
වදයකේ නැත ි ෙය ආත්මමයකේ ඇත ි හැටියට මෙලා වපනේෙන මායාකාරී 
එකකේ හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො වම් විඤ්ඤාණයය. 
එතවකාට නැති ආ් මයකේ, නැති වදයකේ ඇතේත ෙශවයනේ නැතතේ ඇති 
හැටියට වපනේෙනො. වම් මවගේ විඤ්ඤාණයය. මම හතිනො. ඒ නිසා 
මවමකේ ඉනේනො. මම හිතන නසිා මවමකේ ඉනේනො. ඔය විදියට ෙැරදි 
දෘෂ ටියකට ෙැවටනො. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො 
වම්ක තනකිර මායාෙකේ විතරය.ි විඤ්ඤාණයය. අනතිේ අය ආතේමයවකාට 
ගනේනා විඤ්ඤාණයය පො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මායාෙකේ ෙවගේ බෙ 
වපනේනමු් කරනො. වම්ක වතේරැම් ගිය අෙස්ථමාෙ තමයි පයණයය විමුකේතිය 
ලැවබනේවනේ.  

එතවකාට වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා කරගනේන ඕනෑ දීඝය සයතරයකේ 
අපි වම් මාතෘකාෙට ගතේවතේ. වම්ක බැරෑරැම්, ගැඹරුැය ි කියලා 
හතිාගනේන නරකය.ි වම් සයතරය වකවසේ වෙතතේ, වම් සයතරවයේ තිවයන 
උපමා ටික එදිවනාන ජීවිතයට ළං කර ගනේන පුළුෙනේ. කුෂ ේට වරෝගියා.  
අපටතේ කුෂ ේට හැවදනො. අපි කුෂ ේට වරෝගීනේ දැකලා තවියනො. අප 
අතරතේ අන්ධයනේ ඉනේනො. අපි වකාවතකතුේ අන්ධයනිේ දැකලා තවියනො. 
අනේන ඒ අයවගේ චිනේතන කරමයතේ, ඒ අයවගේ අතේදැකමී් තළුිනේ අපට 
ආවරෝපණයය කරලා හතිලා බලනවකාට නම් වම් කාරණයය ෙටහා 
ගනේන පුළුෙනේ වෙනො. බරදුර ොණන ්වහනම්ස ්බරදු සස න ්බලනමකො  
පනව්හනම්ස්  මපන ී ග මය්, අප ත ් කුස ්  මරෝගනී ් විදිය   අප ත් 
අන්ද්ධ්යන ් හුටිය . ඒකය ි වමවහම පරකාශ කවළේ. අනේන එවහම 
හතිාවගන බදුුෙචනය පිළබිඳෙ අපරසාදයකේ ඇතකිර ගනේවන නැතිෙ 
ඉතනිේ අපි බලාවපාවරාතේත ු ෙනේවනේ පරම විමුකේතවියනම්, පරම 
සැපයනම්, පරම ආවරාගය බෙනම් අනේන ඒක තවියනේවනේ වම් ධමමය 
තළුය ි කයිලා අෙවබෝධ කරගතේ ඇසනිේ වම් ධමම මාගයවයේ යනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕනෑ.  

වම් ෙටිනා ආර්ය අෂේටාංගකි මාගයය වම් පිනේෙතනුේ දනේනො 
අංග අටකේ තබිණුයතේ සලී, සමාධි, පරඥා කයින තවුනනේ සංයකුේත වෙලා 
තවියනේවනේ. සීලය එයනිේ පරධානය.ි සලීවයේ පිහටිලා තමය ිහැම එකකේම 
කරනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේ. එතවකාට අද දෙවසේ තම තමනේවගේ 
මට්ටවමනේ සලීය පිරීවමනේ, ඊළඟට අෙස්ථමානුකලූෙ භාෙනා ආදිය 
පිරීවමනේ සමාධිය දියණුය ුකරගතේතා. දැනේ වම් ධමම වදේශනයතේ අර කියාපු 
ආකාරයට වම් ධමම මාගයවයේ යාමට උපකාර වෙනො. සතේපුරැෂ 
කාරණයා හතරකේ දකේෙනො ස්පුරිස සංවසවො, ස්ධ්ම සෙනං, 
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වයානවිසා මනසකිාවරා, ධ්මානුධ්ම පටිප්ත ිකයිලා, සතේපුරැෂයනේ 
ඇසරුැ කරනේන ඕනෑ කලයාණය මිතරයනේ ඇසරුැ කරනේන ඕනෑ. ධමමය 
අහනේන ඕනෑ. වයෝනිවසාමනසකිාර, ඒ කයිනේවනේ හරියාකාර චින්තනය 
ඇතකිරගනේන ඕනෑ. ඊළඟට ධමමානුධ්ම කියන පරතපිානවව් වයවදනේන 
ඕනෑ. එතවකාටය ිවම් දහම් ඇස පහළ වෙනේවනේ.  

වම් පිනේෙතනුේ අද දෙවසේ රැසේකරගතේ කසුල ශකේතයි වම් ධමම 
වදේශනාවෙනේ ලබාගතේ ආකාරයට, අර කයිාපු දහම් ඇස පහළ 
කරගැනමීට වහේතෙුාසනා වව්ො! කයිා පරාර්ථමනා කරනො. අපි හැම 
වදනාම වම් ධමම වදේශනාමය ෙශවයනේ හා ධමම ශරෙණයමය ෙශවයනේ 
රැසේකරගතේතා ෙය කසුල සම්භාරය අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො 
පිංකැමත ියම්  වකවනකේ ඇවතාතේ, වම් අනවුමෝදනේ කරිීම තුළිනේ ඒ 
අයවගේ සංසාර දුක ඉකේමෙලා උතමු් අමාමහ නෙිනනිේ සැනවසතේො 
කයිා පරාර්ථමනා කරගනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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64 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 180) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’ 

නාරත ිසහති ීතරං නාරත ිීතරසංහති 
ීතවරාෙ අරතංි සහති ීතවරා හි අරතංි සවහා 

සබබකමමවිහායනිං පණයුනනං වකා නෙිාරවය 
වන්ඛං ජවමබානාදවසසෙ වකා තං නනි්දිතමුරහති 
වදොප ිතං පසංසනත ිබරහමනුා’පි පසංසවිතා’ති 

- අංගුතතර නකිාය, මහා අරියෙංශ සයතරය  

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

අවපේ වම් දිෙයනිට බදුේධ ශාසනය ලැබණුය ු දෙස හැටියට 
සැලවකන වම් වපාවසානේ වපාවහාය දෙස ශාසනකි පරතපිතේති සිහියට 
නගාගැනමීට වහාඳ දෙසකේ. විවශේෂවයනේම බදුේධතේෙවයනේ ෙෂය වදදහසේ 
හයසයියකේ ගතවීම සමරණය වම් ෙර්ෂවයේ කෙුරැ කෙරුැතේ වම් 
පිළවිෙතනිේ වපළගැසමී ගැන කථමා කරනො ඇවහනො. එාන ඒ මිහිඳු 
මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ලකේදිෙ පිහටිෙුා ොනළ බදුේධ ශාසනය 
උදේදීපේතමිතේෙ බැබලුණය කාලෙල ඉතාමතේම ජනපරියෙුණය සයතර 
වදේශනාෙකේ අද වම් පිනේෙතනුේට ඉදිරිපතේ කරනේන අපි බලාවපාවරාතේතු 
ෙුවණයේ අනේන අර පිළවිෙතනිේ වපළගැසමී ගැන කලේපනා කරලයි. ඒ 
සයතර වදේශනාෙ අතතීවයේ හැඳිනේෙයවණයේ ‘ හො අරියවංශ සතූරය’ නමිනුයි. 
ඒ සයතරවයේ අගට එන ගාථමා වදකයි, අපි මාතෘකා හැටියට ඉදිරිපතේ 
කවළේ. 

තවිලෝගරුැ සම්මා සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සැෙැතේ නුෙර 
වේතෙනාරාමවයේ ෙැඩොසය කරන අෙසේථමාෙක විශාල සඟ පිරිසකේ 
අමතලා වම් සයතර වදේශනාෙ - අරියවංශ සතූර මදශ්නොව වදේශනා කරනේට 
වයදුනා. ඒක අද දකනිේට ලැවබනේවනේ අංගතුේතර නකිාවයේ චතුකේක 
නපිාතවයේ.  යම්කසි ිවිවශේෂ අරමණුයකේ මතෙුුණය නසිා වනාවෙයි, අපට 
හතිනේට තවියනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටම අදහසකේ ඇතිවෙලා 
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තවියනො සංඝයා ෙහනේවසේලාට සිතේ කාෙදින අයරුිනේ ශාසනික 
පරතපිතේත ිමත ුකරලා වදනේන. 

ඒ නසිා උනේෙහනේවසේ වමනේන වම් විදියටය ි ඒ පුදුම විදිවයේ 
සයතර වදේශනාෙ ආරම්භ කවළේ. මහවණයනි, අගර හැටියට සලකන, අගර 
හැටියට පිළගිතේත,ු දීඝය කාලයක සටි පැෙත එන බෙට සම්මත ෙය 
ආර්යයනේවගේ ෙංශයට අානළ හැටියට සලකන නෙුණයැත ිමහණය බමුණයනේ 
විසනිේ සැක වනාකරන ලද, සැක වනාකරන ු ලබන, අනාගතවයේතේ 
සැක වනාකරනේනා ෙය, පිළකිලුේ වනාකරනේනා ෙය, ආර්යවංශ ධ් ම හතරක් 
තවියනො. එවහම ආරම්භ කරලා එකනිේ එක සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
වමවහම විසේතර කරනො. 

මහවණයන,ි වම් සසේවනහ ි යම්කසිි භකිේෂුෙකේ ඉතරීතර චීවර 
සනම්තෝසමයන ් යරතු ෙයවයේ වෙයි. ඉතරීතර චීෙර සනේවතෝෂය කියන 
ෙචනවයේ වතේරැම ඉදිරිපතේ කරනේන සදිුවෙනො වම් පිනේෙතනුේට යමකේ 
හතිාගනේන. ඉතරීතර කයින ෙචනවයේ වතේරැම - ඉතර කයිල පාළිවයනේ 
වයවදනේවනේ වදකකේ අතරිනේ එකකේ කයින එකය.ි ඉතරීතර චීෙර 
සනේවතෝෂය කවි්වොතේ වදවකනේ එකකේ කියනේවනේ වමාකකේද? රළු 
සෙිුරකේ වෙනේන පුළුෙනේ, සනිඳිු සෙිුරකේ වෙනේන පුළුෙනේ. අළුතේ සිෙුරකේ 
වෙනේන පුළුෙනේ. පරණය සෙිුරකේ වෙනේන පුළුෙනේ. අනේන ඒ විදියට 
වදවකනේ එකකේ. එතවකාට ඉතරීතර චීෙර සනේවතෝෂවයනේ සනේතුෂේටි 
වීම කයිනේවනේ ඒ වකාය ි විදියට සෙිුරකේ ලැබණුයතේ සනේවතෝෂයට 
පතේවෙනො කයිලා අදහස සාමානයවයනේ සලකාගනේන. පළවෙනි 
කාරණයය වම් සසේවනහ ියම්කසි ිමහණය වකවනකේ වම් ඉතරීතර චීෙර 
සනේවතෝෂවයනේ යකුේත ෙයවයේ වෙයි. වදෙන කාරණයය ඉතරීතර චීෙර 
සනේවතෝෂවයේ ගණුය කයිනේවනකේ වෙයි. අවනකේ සංඝයා ෙහනේවසේලාටතේ 
ඒවක ෙටිනාකම කයිනේවනකේ වෙනො. තුනේවෙන ිකාරණයය, ඒ භික්ෂයනේ 
ෙහනේවසේ සෙිුරැ වසවීම පිළබිඳ කාරණයවයේදී නසුදුුස ුකරියාමාගය ගනේවනේ 
නැහැ. ආජීෙයට වනාගැළවපන විදිවයේ සිෙුරැ වසායනේන ගිහිලේලා 
සෙිුරැ වනාලැබණුයහම චිතේත පීඩාෙට වානම්නසට පතේ වෙනේවනේ නැහැ. 
සෙිුරැ ලැබවුණයාතේ ඒ පිළබිඳෙ වලෝභවයනේ ගජිු ෙනේවනේ නැතිෙ 
තණයහාවෙනේ එහි ඇල ීබැදී ඉනේවනේ නැතෙි ඒ වෙනෙුට එහ ිආදීනෙ 
දකිමිනේ නසිේසරණය පරඥාවෙනේ ඒ සෙිුරැ පරිහරණයය කරනො. ඒොවයේ 
වනාබැඳී ඒ සෙිුරැ පිළබිඳ තෘෂේණයාෙ ඇත ිකර ගනේවනේ නැතෙි.  
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ඊළඟට කයිනො තමා තළු තිවබන චීෙර සනේවතෝෂ ගුණයය 
නසිා තමා හෙුා දකේෙනේවනතේ නැහැ. අනුනේ වහලා දකනිේවනතේ නැහැ. 
අනේතමිට දකේෙන කාරණයය චීෙර සනේවතෝෂය පිළබිඳෙ ඒ භික්ෂුෙ 
දක්ෂය,ි අලස නැහැ. ඒ ෙවගේම සත ිසමපජඤඤවයනේ යකුේතය.ි අනේන 
එබඳු ඒ භකි්ෂුෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො අර අගර ෙය 
ආර්යෙංශවයේ පිහටිිවයේ යයි කයිනු ලැවබ් කයිලා. ඔනේන ඉතිනේ 
පළවෙන ි කාරණයය ඉතරීතර චීෙර සනේවතෝෂය නමැත ි ගණුයයයි, 
ලැවබන යම් සෙිුරකනිේ සතටුු වීවම් ගණුයය. 

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් ශාසනවයේ 
යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ ඉතරීතර ප ණඩ්පොතමයන් සතටු ු වෙයි. කටුක වහෝ 
මිහරිි වහෝ ටිකකේ වහෝ වබාවහෝ වහෝ පිණයේඩපාතවයේ යන විට ඒ 
වදවකනේ එකකේ වකාය ි විදියට වහෝ ලැබණුය පිණයේඩපාතයකිනේ ලද 
වදයනිේ සතටුු ෙන ගණුයය තිවයනො කයින එකය.ි ඉතරීතර 
පිණයේඩපාතවයනේ සතටුු ෙයවයේ වෙය.ි ඊළඟට ඉතරීතර පිණයේඩපාත 
සනේවතෝෂවයේ ගණුය කයිනේවනකේ වෙය.ි අනිකේ අයටතේ කයිනො වම්ක 
ෙටිනා පරතපිතේතයිකේ කයිලා. පිණයේඩපාතය වසවීවම්දී නුසදුුසු කරියාමාගය 
ගනේවනේ නැහැ ඒ භකි්ෂුෙ. ඒක තනුේවෙන ි කාරණයයය.ි ඊළඟට 
පිණයේඩපාතය වසායනේන ගහිිලේලා වනාලැබණුය ු විට වානම්නසට, චිතේත 
පීඩාෙනේට පතේෙනේවනේ නැහැ. පිණයේඩපාතය ලැබණුයහම ඒ පිළිබඳෙ 
වලෝභවයනේ ගජිු වෙලා තෘෂේණයාවෙනේ බැඳිලා ඒෙට යටවෙලා ඉනේවනේ 
නැතෙි එහි ආදීනෙ දකමිිනේ නිසේසරණය පරඥාවෙනේ නෙිනේ අදහසිනේ 
පිණයේඩපාතය පරිවභෝග කරනො. ඒ ෙවගේම තමා තළු ඇති ඉතරීතර 
පිණයේඩපාතවයනේ සතටුවුීම කයින ගණුයය නිසා තමා හෙුා දකේෙනේවනේ 
නැහැ. අනතිේ අය වහලා දකනිේවනේ නැහැ. අනේතමි කාරණයය ඉතරීතර 
පණියේඩපාත සනේවතෝෂය පිළබිඳෙ ඒ භකි්ෂුෙ දක්ෂය.ි අලස නැහැ. ඒ 
ෙවගේම සතසිම්පජඤේඤවයනේ යකුේතයි. එබඳු ෙය භකි්ෂුෙකේ පිළබිඳෙ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො අර අගර ෙය දීඝය කාලයක සිට 
පැෙත එන ආර්යෙංශවයේ පිහටිිවයේ යය ිකයිනු ලැවබ් කයිලා. 

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වසේනාසනය 
පිළබිඳෙතේ වම් සසේවනහ ි යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ ඉතරීතර මසන්ොසනමයන් 
සතටු ු වව්. ඒ කයිනේවනේ ලැබණුය ු යම් ඕනෑම වසේනාසනයකිනේ සතුටු 
ෙන ගණුයයකේ. ඉතරීතර වසේනාසන සනේවතෝෂවයනේ යකුේත වව්. ඉතරීතර 
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වසේනාසන සනේවතෝෂවයේ ගණුය අනකිේ අයට කයින වකවනකේ වව්. 
ඊළඟට වසේනාසනය වසවීම සඳහා නසුදුුස ුකරියාමාගය ගනේවනේ නැහැ. 
ඒ ෙවගේම වසේනාසනයකේ වනාලැබණුය ුවිට චිතේත පීඩාෙට පතේ ෙනේවනේ 
නැහැ. වකටිවයනේ සලකාගනේන. වසේනාසනයකේ ලැබණුයහම 
තෘෂේණයාවෙනේ බැඳිල වලෝභකමිනේ ගජිු වෙලා ඒක පරිහරණයය කරනො 
වෙනෙුට එහ ිආදීනෙ සලකමිනේ නසිේසරණය පරඥාවෙනේ, නෙිනේ අදහසිනේ 
ඒක පරිහරණයය කරනො, වසේනාසනය. ඒ ෙවගේම තමාවගේ ඒ ඉතරීතර 
වසේනාසන සනේවතෝෂය කයින ඒ ගණුයය නසිා තමා හෙුා දකේෙනේවනතේ 
නැහැ. අනනුේ වහලා දකේෙනේවනතේ නැහැ. ඒ ෙවගේම වසේනාසන 
සනේවතෝෂය පිළබිඳෙ දක්ෂය,ි අනලසේ. ඒ ෙවගේම සත ිසමපජඤඤවයනේ 
යකුේතය.ි එබඳු ෙය ඒ භකි්ෂුෙතේ අගර ෙය ආර්යෙංශවයේ පිහටිි භික්ෂුෙකේ යයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තනුේවෙන ිකාරණයයතේ ොනළා.  

හතරවෙන ිආර්යෙංශ ධමමය ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ යම් භික්ෂුෙකේ 
- ඒක අමතුු විදියකට දකේෙනේවනේ, ‘භාෙනා රාවමා වහාත ි භාෙනා 
රවතා, පහාන රාවමා වහාත ි පහාන රවතා’ - ඒ ගණුය ධමම වදකම 
එතන දකේෙනො. ූොවනොමව් සලුේ කරන මකමනක,්   වමග්  
ූොවනොමව් සලුණර මකමනක.් ‘පහානා රාම’ කයිනේවනේ මකමලස් 
පරහොණය ක රීම හ  මයදුණර, එහ  සලුණර මකමනක් සලකාගනේන 
තවියනේවනේ. හතරවෙන ිකාරණයය භාෙනාෙතේ, පරහාණයයතේ කයිල කියන 
කාරණයා වදක සහති භකි්ෂුෙ, ඒ ගණුයය තිවයන භකි්ෂුෙ භාෙනාෙටතේ 
ලැදිය,ි භාෙනාෙට ඇලුණර භකි්ෂුෙකේ. ඒ ෙවගේම වකවලසේ පරහාණයයට 
ලැදිය.ි ඒකට කැමතයි.ි එහි වයවදනො. ඊළඟට වදවෙන ි කාරණයය 
කයිනේවනේ එබඳු ඒ භකි්ෂුෙ තමාවගේ ඒ භාෙනා රාමතා, පහානා රාමතා 
කයින ඒ ෙටිනා ගණුය වදක ගැන තමා හෙුා දකේෙනේවනතේ නැහැ. 
අනනුේ වහලා දකේෙනේවනතේ නැහැ. තනුේවෙනුෙ කයිනේවනේ ඒ භාෙනාෙ 
පිළබිඳෙ ඇලුම් කරිීමතේ පරහාණයය පිළබිඳෙ ඇලමීතේ යන කාරණයා ගැන 
ඒ භකි්ෂුෙ දක්ෂයි. අලස නැහැ. ඒ ෙවගේම ඒ පිළබිඳෙ 
සතසිම්පජඤේඤයතේ තිවයනො. අනේන එබඳු භකි්ෂුෙ හතරවෙනි 
ආර්යෙංශවයේ පිහටිි වකවනකේ කයිලා හඳුනේෙනො කයිලා. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඊළඟට ඒො හකුළුො දකේෙමිනේ ඉනේපස ු පරකාශ කරනො, 
මහවණයන,ි වමනේන වම් ආර්යෙංශ ධමම හතර අතතීවයේ ඉඳලා අගර 
හැටියට සලකන ‘අගගඤඤාව, රතතඤඤාව, වංසඤඤාව, මපොරොණො 
අසඞක ණණො අසඞක ණණ පරබබො න සඞක යනත  සඞක ය සසනත  
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අපපත කු ඨො ස මණහ  බරොහ මණහ  විඤඤූහ ’ ඔය ආදී ෙචන ෙලිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො අගර හැටියට අතතීවයේ සටි පිළිගතේතු 
වදේෙලේ දීර්ඝ කාලයක සටි පැෙතුණය වදේෙලේ වලස සලකනො. ඒෙවගේම 
ආර්ය ෙංශයට අයිත ි ධමම වලස සලකනො. ඒෙවගේම ශරමණය 
බරාහේමණයයනිේ විසනිේ සැක වනාකරනු ලබන පිළකිලුේ වනාකරනු ලබන 
ෙටිනා ගණුයධමම හතරකේ කයිලා. ඒ ආර්යෙංශ ධමම හතර වපනේනුම් 
කරලා ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරනො වමනේන වම් ආර්යෙංශ 
ධමම හතරිනේ යුකේත ෙය, සමනේවිත ෙය, සමනේනාගත ෙය භකි්ෂුෙ නැවගනහිර 
දිසාවව්, වපරදිග දිසාවව් වෙවසේවී නමතුේ ඒ භකි්ෂුෙ අරතිය 
මැඩලනොය, යටපතේ කරනොය. අරත ි කියල කයිනේවනේ පිනේෙතුනි 
ශාසන පරතපිතේතවියේ භාෙනා ආදී කසුල ධමම පිළබිඳ වනාඇලේම. ඒ 
එකේකම අනතිේ පැතේතතේ වතෝරනේන වෙනො. අරත ි රත ි කියන ෙචන 
වදකම වම් සයතරවයේ තවියනො, නතිර හමු වෙනො. රත ි කියනේවනේ 
පංචකාමය පිළබිඳ ඇලේම. අරත ිකයිනේවනේ සමාන නමතුේ ඒකතේ වහාඳ 
නැත ිවදයකේ. පංචකාමය පිළබිඳ වනාඇලේම වනාවෙය.ි ශාසනික ගුණය 
ධමම පිළබිඳ වනාඇලේම. වකාටිනේම කයිවතාතේ නැෙත ගිහිවෙනේන 
හතිනො ෙවගේ වදයකේ අරත ිකයිනේවනේ. 

වමතනදි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අෙසාන කරනේවනේ 
වකාවහාමද අර ෙවගේ සතර ආර්යෙංශ ගණුය ධමම සහති භික්ෂුෙ 
නැවගනහරි දිසාවව් ොසය කරනේවනේ ෙය නමතුේ ඒ භකි්ෂුෙ අරතිය 
මැඩලය.ි ඒ කයිනේවනේ පැවිදේද පිළබිඳ කළකරිීම ජයගනේන පුළුෙනේ. ඒ 
ෙවගේම ඒ අරතයි ඔහෙු මැඩලනේවනේ නැහැ. අරතයිට ඒ භික්ෂුෙ 
යටවෙනේවනේ නැහැ. ඒ ෙවගේම පරකාශ කරනො එෙැනි භකි්ෂුෙකේ බටහිර 
දිසාවව් හටිියතේ, උතරුැ දිසාවව් හිටියතේ, දකණුය ුදිසාවව් හටිියතේ, වකායි 
දිසාවව් හටිියතේ ඒ භකි්ෂුෙ අරතයි මැඩලනො. අරතයිට යටවෙනේවනේ 
නැහැ. 

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරශේන කරලා අහනො වමාකද? 
ඒ මකේනසිාද මහවණයන,ි මම එවහම කයිනේවනේ? අරත,ි රති සවහාහි 
ීතවරා’ ඒ ඒ ීතර වීර ගණුය ඇත ි ඒ භකි්ෂුෙ අරතයිතේ ජය ගනේනො, 
රතයිතේ ජය ගනේනො. අනේන ඒක නිසායි කයිලා එවහම ොනරළා. ඔනේන 
ඒ කාරණයය තමය ි අපි කලනිේ සඳහනේ කළ ගාථමා වදවකනේ හකුළුො 
දකේෙනේවනේ. ‘නාරති සහත ිීතරං නාරත ිීතර සංහති’ - අරත ිකියන ඒ 
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ධමමය ීතරයාෙ මැඩලනේවනේ නැත. ීතරයාෙ මැඩ පෙතේෙනේවනේ නැත, 
යට කරනේවනේ නැත. වමාකද ‘නාරත ිීතර සංහති’ අරතිවයේ ශකේතියකේ 
නැහැ ඒ ීතරයාෙ මැඩලනේන න අරති ීතර සංහති - ීතරයා යටතේ 
කරිීවම් ශකේතයිකේ අරතයි තළු නැත. 

ඊළඟට කයිනො ‘ීතවරාච අරතංි සහත,ි ීතවරාහ ිඅරතංි සවහා’ 
ීතර ෙය ඒ භකි්ෂුෙම අරතයි මැඩලනො, ීතරයාමය ිඒ අරතයි මැඩලනේන 
දක්ෂ කයින ඒ එකම අදහස අෙධාරනය කරිීමටය ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කපී ෙරකේ වදේශනාකර තවිබනේවනේ. ඊළඟට කියනො 
‘සබබකමමවිහායනිං’ සයිලු කමම දුරැ කළා ෙය ‘පණයුනනං’ කියනේවනේ 
වකවලසේ දුරැ කළා ෙය, සයිලු කමම අතහැරියා ෙය, වකවලසේ දුරැ කළා ෙය 
ඒ භකි්ෂුෙ ‘පණයුනනං වකා නෙිාරවය’ කෙුරැ නම් ෙළකේෙන ුලබනේවනේද. 
ඒ කයිනේවනේ ෙළකේොලනේන සමතේ වකවනකේ නැහැ. ‘වන්ඛං 
ජවමබානදවසසෙ වකා තං නනි්දිතමුරහති’. ‘ජවමබානද’ කයිනේවනේ 
ජාම්බ ු ගඟ ආශරවයනේ ලබාගතේ රතේතරනේ අනතිේ රතේතරනේ ෙලට ෙඩා 
ෙටිනා හැටියට සලකනො. ඒ ජාම්බනුදී සේෙණයයවයනේ කරන ලද රනේ 
කාසයිකේ ෙවගේ පිරිසදිු එබඳු භකි්ෂුෙට ‘වන්ඛං ජවමබානදවසසෙ වකා 
තං නනි්දිතමුරහති’ කෙුද නනිේාන කරනේන සමතේ ෙනේවනේ? නිනේාන කරනේන 
සමතේ වකවනකේ නැහැ කයින එකය.ි  

ඊළඟට තෙතේ ඒ ෙණයයනා ෙශවයනේ කයිනො ‘වදොපි තං 
පසංසනත,ි බරහමණුයාපි පසංසවිතා’ බරහේමයා විසනිේ ද පරශංසා කරන ලද 
ඒ භකි්ෂුෙට වදවිවයෝද පරශංසා කරනො. අර කයිාපු කාරණයාෙ ෙඩාතේ 
කළුු ගනේෙන පරකාශයකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ ගාථමා ෙලනිේ දකේෙල 
තවියනේවනේ. 

වම් ගාථමා වතේරීවම් දී සාමානයවයනේ අතතීවයේ ඉඳලා උපකාර 
කර ගනේවනේ සංඝයා ෙහනේවසේලා පිළබිඳෙ තවියන ධයතාංග කියලා 
කයින උගර පරතපිතේත ිදහතනුකේ. ඒ උගර පරතිපතේත ිදහතුන ආශරවයනුයි 
චීෙර සනේවතෝෂය, පිණයේඩපාත සනේවතෝෂය, වසේනාසන සනේවතෝෂය, 
භාෙනාරාමතාෙ, ආදිය වතෝරනේවනේ. ඒො වතේරීවම්දී අතීතවයේ අපට 
අහනේන ලැවබන හැටියට දැනේ වමතන වකවනකේ හතිනේන පුළුෙනේ -  
වමතන එකක අඩෙුකේ තිවයනො ෙවගේ වපේනේන පුළුෙනේ. වම් පිනේෙතුනේ 
අහලතේ ඇතවිනේ සවි්පසය කයිනවකාට චීෙර, පිණයේඩපාත, වසේනාසන, 
ගලිාන පරතයය වනේ. පිනේෙතනුේට ගලිනේපස සඳහනේ වනාවීම අඩුෙකේ 
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වලස වපවනනේන පුළුෙනේ. නමුතේ සාමානයවයනේ වතෝරනේවනේ වම් 
ගලිනේපසතේ වම් පිණයේඩපාතයට අයතේ වලසයි. අතතීවයේ වබවහතේ ආදිය 
ලබාගනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේතේ පිණයේඩපාතවයේ ගහිලිේල වනේ. ඒක නිසා 
ඒකට අයති ි හැටියට දකේෙනො. වමතන හතරවෙනෙු දකේෙලා 
තවියනේවනේ භාෙනාෙය,ි පරහාණයයයි ගැන. ඒො ගැන කයින විට 
වනාවයකේ විෙරණය ෙලදීතේ වපනේනුම් කරනේවනේ ධතුාංග කයිල දැකේවෙන 
උගර පරතපිතේත,ි සංඝයා ෙහනේවසේලා වෙනවුෙනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේො ොනවළේ වම් පිනේෙතනුේ අහලතේ ඇති ඒ සම්බන්ධවයනේ මහා 
කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ තමය ි අගර - එතදගේග තනතුවරහි 
තැබවුව්. උනේෙහනේවසේට ඒ තරම් වගෞරෙයකේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගනේ ලැබුවණයතේ ඒ ධතුාංග දැරෑ නිසය.ි 

ඒ ධතුාංග ටිකනිේ ටික අපට හඳුනාගනේන වෙනො.  වො අතරින් 
චීවරය ප ළ බඳව ධ්රතොංග මදකක්, දහතනු අතරිනේ වදකකේ, චීෙර 
සනේවතෝෂයට අානළය.ි සෙිුරැ පිළබිඳෙ ලද වදයනිේ සතටුුවීම කියන 
ගණුයයට අානළ ධතුාංග වදකකේ තවියනො. පළමවුෙන ිඑක පංසරකමල ක. 
පාංසකුලූ සෙිුර කයින එක දැනේ වම් කාලවයේ වෙන වෙන අථමම ඇති 
නමතුේ පංස ුකයිල කයිනේවනේ පිනේෙතනු,ි ධයලි-පංස ුවගාඩ, ධයලි වගාඩ, 
ධයල ි වගාඩිනේ වසායාගනේන අහලුා ගනේන වරදි කෑල.ි දැනේ ඒො ගැන 
හතිනේන ෙතේ වකවනකේ කැමත ි නැහැ. නමතුේ අපි අහල තිවයනො 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පො පාංසකුලූ සෙිුරැ දැරැො. ඒ පාංසකුූල සිෙුරැ 
ෙලට අෙශය වරදි වසායාගනේවනේ වකාවහනේද එකේවකා වීදිවයේ 
පිණයේඩපාවත යන අතවර්, එවහම නැතේනම් කසල වගාවඩනේ. එවහම 
නැතේනම් වසාවහාවනේ වීස ිකරපුොයනිේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පුණයේණයා 
ානසයි වසාවහාවනේ වීස ි කළ වරදේදකේ අරවගනය ි තමනේෙහනේවසේවගේ 
පාංසකුලූ සෙිුර හානගතේවතේ කයිල සඳහනේ වෙනො වපාත පවතේ. 
වකවසේ වහෝ වව්ො ඒ සෙිුර අලේවපේචඡ්ය.ි පංසකුලූකි කයින ධුතාංගය 
සමාදනේ ෙන භකි්ෂුෙ ගහිියනේවගනේ ලැවබන සිෙුරැ පරතකිේවෂේප කරනො. 
අර කයිාපු විදියට මඟවතාටිනේ වහෝ වසාවහාවනනේ වහෝ ඒ විදියට 
ලබාගනේන වරදි ෙලනිේ මහගනේන සිෙුරකේ පාවිච්චි කරනො කයින උගර 
පරතපිතේතයිය ිපංසකුලූකිංගය කයිනේවනේ. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පැවිදි වෙනවකාට වකවනකටු ොනරනො 
විවශේෂවයනේ උපසම්පාන අෙසේථමාවව්දී ඒ උපසම්පාන වෙන භික්ෂුෙට 
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මතකේ කරල වදනො බලාවපාවරාතේතු විය යුත ුඅෙම වදේ. එය ‘නිසසය’ 
හතර නමිනේ හැඳිනේවෙනො. වම් පැවිදේද ‘පංසකුලූ චීෙරං නිසසාය’ 
සෑහමීට පතේවෙනේන ඕනෑ. පාංසකුලූ චීෙරවයනේ. අතවිර්ක ලාභ තමයි 
අර ගහියිනේවගනේ ලැවබන වදේෙලේ. එතවකාට අතවිර්ක ලාභ 
බලාවපාවරාතේතවුෙනේ පැවිදි වෙනේන එපා. අෙම ෙශවයනේ පාංසුකූල 
චීෙරයකේ ලැබවුණයාතේ සතටුවුෙනේන ඕන කයිනො. අනේන ඒ නිසා වම් 
පාංසකුලූ චීෙරය කයින ඒ ධතුාංගය දකේෙනො ඉතරීතර චීෙර 
සනේවතෝෂයට අානළ පළවෙන ිකාරණයය හැටියට. 

වදෙන කාරණයය, වදවෙනි ධතුාංගය හැටියට දකේෙනේවනේ මත 
චීවරික කයින එක. සංඝයා ෙහනේවසේලා සමහර විට අධිෂේඨාන කර 
ගනේනො මම තනුේ සෙිුවරනේ පමණයකේ සෑහමීට පතේවෙනො කයිලා. තුනේ 
සෙිුර කයිනේවනේ සඟල සෙිුර, තනපිට සෙිුර, අඳනය කියලා 
හඳුනේෙනො. ඒ තුනේ සෙිුවරනේ සෑහමීට පතේවීමය.ි වමවතනේදි යම් 
භකි්ෂුෙකේ අධිෂේඨාන කරනො යම් කාල සමීාෙකට වහෝ මළුු ජීවිතයටම 
වහෝ මම හතරවෙනි සෙිුරකේ පාවිච්චි කරනේවනේ නැහැ. වම් තුනේ 
සෙිුවරනේ මම සතටු ුවෙනො. අනේන ඒ චීෙර සනේවතෝෂයයි වත චීෙරික 
ධතුාංගය කයිල කයිනේවනේ. ඒකතේ අර සනේතෂුේටිය. ගහිි වලෝකවයේ 
ඉඳලා එනවිට ඇඳුම් පැළඳුම් පිළබිඳ විලාසතිාෙනේ ඔළුවෙ තයිාගනවනේ 
එනේවන. සෙිුරැ අඳිනේන පටනේ ගතේතට පසේවසතේ ඒ විලාසිතාෙනේ 
ඔසේවසේ යනෙ නම් වමාකකේද එතන තිවයනේවනේ. මහණය කමකේ 
නැහැවනේ. අනේන ඒ නසිා මහණය කවම් මයලකි අථමමය ෙටිනාකම 
හඳුනේො දීමට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේ ආදශයවයනේ පො 
පැහැදිල ිකළා.  

විවශේෂවයනේ මහා කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඔය වත 
චීෙරිකාංගය පො රැකේකා. තනුේ සෙිුවරනේ ෙැඩිපුර ගතේවතේ නැහැ. චීෙර 
සනේවතෝෂය පිළබිඳ ඔය ධතුාංග වදක දකේෙනො වපාත පවතේ. 

පිණයේඩපාතය පිළබිඳෙ සනේවතෝෂය. ඒක නවියෝජනය කරනේවනේ 
ධතුාංග පහකේ. පළවෙන ි එක පිනේෙතනුේට වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ 
යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ ප ණඩපොත කංගය කයින ඒ ධතුාංගය - ධතුාංගයකේ 
ෙශවයනේ අධිෂේඨාන කවළාතේ ඒ භකි්ෂුෙ පිණයේඩපාතවයනේ ලැවබන 
ආහාරවයනේ පමණයය.ි ආයතිේ ඔය නමිනේතරණය සඳහාෙතේ ගිහියනේවගනේ 
ලැවබන ආහාර ෙතේ ගනේවනේ නැහැ ධතුාංග උගර විදියට රකනි භික්ෂුෙ. 
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ඒ නසිා තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ නසිේසය හැඳිනේවීවම්දී අලුතිනේ 
උපසම්පාන ලැබය භකි්ෂුෙට වමනේන වම්කය ි බලාවපාවරාතේත ු වෙනේන 
පුළුෙනේ අෙම ෙශවයනේ කයිලා ‘පණියඩපාත වභාජනං නිසසාය’ 
පිණයේඩපාත සඳහාය පැවිදිවෙනේවනේ කයිනො. වමාකද ඒක අලේවපේචඡ් 
ෙවගේම ඒක තළුනිේ වලෝකයාට අනගුරහයකේ වෙනො පිණයේඩපාතවයනේ 
ජීෙතේ වීම. අනිතේ එක පතවපාවතේ සඳහනේ වෙනේවනේ බඹවරකේ මවලේ 
සෙුඳටතේ ෙණයයයටතේ හංිසා වනාකර වරානේ අරවගන යනො ෙවගේ 
කයිනො. අනේන ඒ විදියට කාටෙතේ පීඩාෙකේ නැතෙි වගයනිේ වගට 
ගහිනිේ ලැවබන වදයනිේ. ඒක තුළනිේ තමනේවගේ මානේනයතේ අතහරිනො. 
මවගේ ධනවයනේ මම පැවිදිකම් කරනො. එවහම කයිනේවනේ නැතෙි ‘පර 
පටිබදධා වම ජීවිතා’ ඒ විදියට මා ජීෙතේ වෙනේවනතේ ශරදේධාෙනේත අය 
වදන ආහාරවයනේ කයිල හතිමීතේ ඒකතේ පැවිදි ගණුය ධමම රැකීමට 
වහේතෙුකේ වෙනො. ඒ නසිා ඊටතේ ෙඩා උගර විදියට හතිාගතේත භිකේෂුෙ 
පිණයේඩපාතවයනේ පමණයකේ යැවපනො. 

ඊළඟට ඒක තෙතේ ෙඩා උගර විදියට රකනි භකි්ෂුෙ සපාවන 
චොරිකංග කයිල තවියනො. ඒකතේ ධතුාංගයකේ හැටියට දැකේවෙනො. 
සපානන කයිල කයිනේවනේ පිනේෙතුන ි පිළවිෙලනිේ වගයිනේවගට 
පිණයේඩපාතවයේ යාම. ඇතැම් භකිේෂයනේ ෙහනේවසේලා බදුේධ කාලවයේතේ 
හටිියා විවශේෂවයනේ ශරදේධාෙනේත අයවගේ වගෙලේ ෙලට නතිර නිතර 
ෙැඩම කරලා සමහර විට වගය ිඇතළුටතේ ගහිලිේල ෙළඳනො. එවහම 
වගෙලේ වතෝරගනේවනේ නැතෙි සටි ු මැදුර වහෝ වව්ො දිළඳිු පැල වහෝ 
වව්ො, පිළවිෙලනිේ ‘සපානන’ ඒ කයිනේවනේ පිළිවෙලනිේ පිණයේඩපාවතේ 
ෙැඩීම. ඒකතේ අංගයකේ හැටියට සලකනො. වමවසේ උගර විදියට ධුතාංග 
රකනි අය හටිියා. මහා කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඒො රකිනේන 
ඇත.ි වගයනිේ වගට පිණයේඩපාතවයේ ෙැඩියා. ඒක තළුනිේ ‘චනදුපමා’ හඳ 
ෙවගේ වමාන වගදරකටෙතේ අහවුෙනේවනේ නැහැ. දකනිො නමුතේ කිට්ටු 
වෙනේවන නැහැ. කළුුපගකම් නැහැ. ෙැඩිය සම්බන්ධකම් නැහැ. අනේන 
ඒක තළුනිේ ඒ ආනසිංසය දකේෙනො. භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේට ගිහියනේ සමග 
අනෙශය සම්බන්ධකම් නැහැ. ඒ ෙවගේම ඒ රස තෘෂේණයාෙ. සමහර විට 
ඒ යම් යම් වගෙලේ ෙලට ෙැඩිවයනේ යනේවනේ වහාඳ වහාඳ විදිවයේ 
ආහාර ලැවබන නසිා. එවහම වලාලේවීමකේ නැතෙි රස තෘෂේණයාවෙනේ 
වතාරෙ හැම වදනාටම අෙසේථමාෙ සලසමිනේ අර සපානන චාරිකංගය 
භකි්ෂුෙකේ සමහර විට අධිෂේඨාන කරවගන රකිනො. 
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ඊළඟට දකේෙනො  කොසන කංගය කයිල විවශේෂ එකකේ. 
භාෙනාෙට ලැදි ඇතැම් භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේලා අධිෂේඨාන කර ගනේනො 
එක ෙරකේ පමණයය ි ආහාර ගනේවනේ. ඇතේත ෙශවයනේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පො ඒක රැකේක. පුදුම හවිතනො වම් කාවලේ අහනවකාට. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එක අෙසේථමාෙක සංඝයා ෙහනේවසේලා - අතීතවයේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලා මලුේම කාලවයේ රෑට හටිනේ ෙළඳලා තිවයනො. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒොට විරැදේධ වෙලා නතී ිපනෙනවකාට සමහර 
භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේලා විපේලෙ කළා. වකාවහාමතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ඒකාසනකිංගය කයින දෙසකට එක ෙරකේ ආහාර ෙැළඳීම පිළබිඳ 
ආනසිංස කයිනවකාට පුදුම හවිතනො. ‘‘මම ඒකාසනකිංග ෙශවයනේ 
එකේ ෙරකේ පමණයකේ ෙළඳනො - එවහම ෙැළඳීම නසිා මට වමනේන වම් 
විදිවයේ ආනසිංස තවියනො කයිලා අපපාබාධතඤච, ලහුටඨානඤච, 
බලඤච, ඵාසවුිහාරඤච කයිල ඒ විදිවයේ ආනසිංස රාශියකේ දකේෙනො. 
ආබාධ අඩයු,ි හවිතේ කරදර ආදිය අඩයු,ි ශකේතයි තවියනො, ශරීර බලය 
තවියනො, පහස ු විහරණයය තවියනො. ඒ සැහැලේලු ආහාර ගැනීම 
තළුනිේ භාෙනාමය ජීවිතයට පැෙැතේමට වහේතු ෙන නසිය.ි එක වව්ලකේ 
පමණයකේ ෙැළඳීවම් පරතපිතේතයි සමහරැ මළුු ජීවිත කාලයටම, සමහරැ 
යම් කාල සමීාෙකට ධතුාංග ෙශවයනේ අධිෂේඨාන කරවගන රකනිො. 
ඒකය ිඒකාසනකිංග කයිල කයිනේවනේ.  

තෙතේ ඒ ෙවගේ දුෂේකර ධතුාංගයකේ තමය ි පතත ප ණඩිකංගය 
කයිල කයිනේවනේ. ඇතැම් භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේලා ඒකතේ අධිෂේඨාන 
කරවගන පාතරයට ලැබණුය ුආහාරය පමණයය ිආහාර ෙශවයනේ ගනේවනේ. 
වෙනතේ භාජනෙල ආහාර ගනේවනේ නැහැ. ඒක තළුිනේ තමනේට 
නසිේකලංකකම. දැනේ නා නා විධ භාජන ගිහවියෝ වගනතේ තවියනො 
වනේ. එතවකාට සමහර විට සති වික්ෂිපේත වෙනේන පුළුෙනේ. අර භික්ෂුෙ 
තමනේවගේ පාතරයට ලැබණුය ු වදයකේ අරවගන ගහිලිේලා ගහකේ යටට 
ගහිලිේලා ෙළඳනො. ඒකතේ ලද වදයිනේ සනේවතෝෂ වෙනො ෙවගේම අර 
විදියට රස තෘෂේණයාවෙනේ අනෙශය වදේෙලට හති යැවීවමනේ වික්ෂිපේත 
වනාවී ෙැළඳීමට උපකාර ෙන නසිා භික්ෂයනේ ෙහනේවසේලා ඒකතේ 
ධතුාංගයකේ හැටියට ගනේවන. පිණයේඩපාතකිංග සපානන චාරිකා අංග, 
ඒකාසනකිංග, පතේත පිණයේඩික අංග.  
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ඊළඟට ඛලුපචඡතොූතත කොංග - ඒක අහලතේ නැතෙු ඇති. ඒවක 
අථමමය වම්කය.ි සමහර සංඝයා ෙහනේවසේලා ෙළඳලා ඉෙර ෙුණයාට 
පසේවසේ තෙතේ වමානො හරි වගේනො නම් ඒකතේ ෙළඳනො. නමුතේ අර 
භකි්ෂුෙ දැඩිෙ අධිෂේඨාන කර ගනේනො මම ඉඳවගන ආහාර ෙළඳලා 
ඉෙර කළාට පසේවසේ අතරිිකේත වභෝජනයකේ ගනේවන නැහැ. අතිරිකේත 
වභෝජනයකේ මට ඕන නැහැ. එය රස තෘෂේණයාෙ අඩ ුකරලා සැහැලේලු 
පැෙැතේමකේ ඇති කර ගැනීමට උපකාර වෙනො. ආහාර තෘෂේණයාෙතේ 
අර ඇඳුම් ෙවගේම ආහාර තෘෂේණයාෙතේ වම් සංසාවර් සතේත්වයිනේ හැටියට 
- තරිිසනනුේ කා වකාටා ගනේන හැටි වපේනො වනේ. ඒො අවපේ 
සංසාරවයේ හවිතේ අරවගන ආෙ වදේෙලේ. ‘රස තණයහාය ගධිවතා හදයං 
නාෙබුජඣති’ - ඔය වථමර ගාථමාෙල තවියනේවනේ රස තෘෂේණයාෙට ගිජු 
ෙුණයහම හෘදය අෙදි වෙනේවනේ නැහැ නෙිනට. ඒකතේ වනාවයකුතේ 
විදියට සංඝයා ෙහනේවසේලා ජය ගනේනො. තම තමනේවගේ අඩ ුපාඩුකම් 
සකසේ කර ගනේනො. අර දැඩි ෙරතම වනාවෙය ි කාටෙතේ වපනේනනේන 
වනාවෙය.ි තමනේ හෙුා දකේෙනේනෙතේ අනනුේ වහලා දකිනේනෙතේ 
වනාවෙය.ි පරතපිතේතයි රකනිේවනේ තමනේවගේම වකවලසේ මර්දනය කර 
ගනේනයි. ඒකට කයිනො සලම්ලඛ පරත පාව කියලා. දැනේ වම් ගණුය ධර්ම 
රාශිවයේම තවියනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේම වම් පිනේෙතනුේට වකටිවයනේ 
කවි්වොතේ සනත්සු්ටිතො හො අල්මප්ේඡතතො. ඉසේවසලේලා එනේවනේ 
අලේවපේච්ඡ්තා. අලේවපේච්ඡ්තා කයිනේවනේ ආශාෙනේ අඩ ුබෙ ‘සනේතුෂේටිතා’ 
කයිලා කයිනේවනේ ලද වදයිනේ සතටුවුීම. ‘සරූ රතො’ කියනේවනේ 
පහසවුෙනේ වපෝෂණයය කළ හැකි බෙ. ඒ ෙවගේම ‘සලේවලඛ’ කියලා 
විවශේෂ ෙචනයකේ තවියනො වකවලසේ කැපීම තම තමනේවගේ අඩු 
පාඩකුම් වහායලා ඒ අනෙු දැඩි පරතපිතේති රකනිො අෙසේථමානුකූලෙ 
වකවලසේ ජය ගැනමීට සලේවලඛ පරතපිාන. අෙසාන ෙශවයනේ කලේපනා 
කරනවකාට විරියොරේූතො - වීරිය ෙැඩීමට හඟුකේ ආහාර ගතේතම 
නදිිමත ෙැඩියිවන. භාෙනාෙට ගැළවපන තාලවයේ සැහැලේලු ආහාරයකේ 
ඒ ෙවගේ වදයකේ ගැන තමය ි වමතන කයිවෙනේවන. පිණයේඩපාතිකංගය 
පිණයේඩපාත සනේවතෝෂයට අානළ ධුතාංග පහ ඔය ආකාරවයනුයි 
සාමානයවයනේ අතීතවයේ වතෝරනේවනේ.  

අරියෙංශ වදේශනාෙ අපි වම් පැයකිනේ කයිනේන හැදුෙට පුදුම 
හවිතනො පිනේෙතුන,ි ඒ ඩිංග අපි මතකේ කවළාතේ, වම් ෙවගේ දෙසක 
ඒක ඉතහිාසවයේ වකාටසකේ. වම් ඩිංග මතකේ කරනේවනේ එහ ිෙටිනාකම 
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වතේරැම් ගනේන. මහා ෙංශවයේ සඳහනේ කරනේවනේ වෙෝහාරතසිේස කියන 
රජතමුා වම් ශාසනය වෙනවුෙනේ මහා පුදුම විධියට විශාල අනේදමිනේ 
වසේෙයකේ කරපු රජ වකවනකේ අතතීවයේ හටිපු. මහා ෙංශවයේ වමවහම 
සඳහනේ වෙනො. රවට් ඒ ඒ තැනේෙල අරියෙංශ වදේශනාෙ පෙතේෙලා 
දනේෙැට සැලැසේසෙුා කයිලා තෙතේ වබාවහෝ තැනේෙල ධමම කථමාෙල 
සඳහනේ වෙනො. ඔය දීඝභාණයක අභයාදී සේොමීනේ ෙහනේවසේලා මුළු 
තනුේ යම් රැයම අරියෙංශ වදේශනාෙ පැෙැතේෙයො කයිලා. තනුේ යම් රැයම 
වකවසේ වෙතතේ වම් පැය තළු අපි වම් වකටිවයනේ කයිනේන උතේසාහ 
කරනේවනේ අතතීවයේ බදුේධශාසනය බැබලුණය ු කාලෙල ගහි ි උපාසක 
උපාසකිාෙනේ පො මාගම් නෙුරදී ඒ අරියෙංශ වදේශනාෙ 
පෙතේෙනවකාට ඒ පළාවතේම මිනසිේස ු ආ බෙ සඳහනේ වෙනො. ඒ 
ෙවගේම සමහර රජෙරැ පො රාතරිවයේ ඒ තනුේ යම් රැය අරියෙංශ 
වදේශනාෙට සෙනේ දුනේ බෙ සඳහනේ වෙනො. ඒ තරම් ෙැදගතේ වලස 
සැලකවුව් ඒ වකළනිේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ආයයෙංශය හැටියට 
හඳුනේෙන - ආයය කයිල කයිනේවනේ බදුේධ, පච්වචක බදුේධ, රහතනේ 
ෙහනේවසේලා, තථමාගත ශරාෙක ආදී අයයි සංඝයා ෙහනේවසේලා තමනේවගේ 
ෙංශයට අයති ි හැටියට හෙුා දැකේෙය වදේශනාෙකේ නසිය,ි ඒ තරම් 
වගෞරෙවයනේ සැලක ූනිසය.ි සංඝයා ෙහනේවසේලා පමණයකේ වනාවෙයි, 
ගහියිනේ පො ඒ අරියෙංශ වදේශනාෙ ඇසෙුා. 

අපි චීෙරය ගැන කවි්ො, පිණයේඩපාතය ගැන කවි්ො, දැනේ 
වසේනාසන ගැන කයිනේන තවියනේවනේ. ඒ වසේනාසන ගැන කයිනවකාට 
එතනතේ ධුතාංග පහකේ සඳහනේ වෙනො. ආරඤඤ කංග - ආරඤඤිකංග 
කයිනේවනේ යම්කසිි භකි්ෂුෙකේ අධිෂේඨාන කර ගනේනො මම මුළු 
කාලවයේම අරණයයයවයේ ොසය කරනො. එවහම නැතේනම් ඒ භික්ෂුෙ 
සමහර විට අනනුේට වනාදැවනනේට ගමට ඇවිලේලා ඉඳලා - රෑ වෙලා 
අරණයයයට යනො. වකාටිනේම කයිනේවනේ වමවහමය.ි අරැණය ු නංඟ 
ෙනේවනේ කැවලේ. සමහර විට ධමම කථමාෙල සඳහනේ වෙනො සමහර 
සාමවණයේර භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේලා පො ඒ ධතුාංගය වහාවරනේම සමාදනේ 
වෙලා වමාකද ඒක කයිා පානේන වදයකේ වනාවෙය.ි තමනේවගේ 
භාෙනාෙට අානළ නිසා, විවව්කය ඕන නසිා, ඒක අධිෂේඨාන කරවගන 
යම්කසි ි කාලසමීාෙකේ තළු මළුු කාලයම අරණයයයවයේ අර ජීවිත 
අවපේක්ෂාෙ අත හැරලා, සංවව්ගය ඇත ිකරවගන අරණයයයය තළු ඇති 
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විවව්කවයනේ තමනේවගේ භාෙනාෙ දියණුය ුකර ගැනමීට ආරඤඤකිංගය 
කයින ධතුාංගය සමාදනේ වෙලා රකනිො. 

ඊළඟට තවියනේවනේ රුක්ඛ ලූ කංගය. රැ්ඛමයලකිංගය කියනේවනේ 
ගහකේ මලු ොසය කරිීම. අපට හතිාගනේනතේ බැහැ. හිතාගනේන බැරි 
ෙුණයාට වම් පිනේෙතනුේට මතකේ වෙනො ඇති බදුු ෙරැනේ වබාවහෝ විට 
බදුු ෙනේවනේ ගහකේ යට. ඒ වමාකද ඒ විවව්ක පරිසරයය ි භාෙනාෙට 
සදුුස,ු රැ්ඛමයලකිංගය කයින ධතුාංගයතේ ඇතැම් අය අධිෂේඨාන කර 
ගතේතා. වකාය ිතරම්ද කවි්වොතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ උපසම්පාන ෙන 
භකි්ෂුෙට නසිේසය හතරකේ දකේෙලා අෙම ෙශවයනේ වම්ොයනිේ සෑහීමට 
පතේ ෙනේන කයිලා අෙොද කරනො. රැ්ඛමයලකි වසේනාසනය සඳහායි 
වම් පැවිදේද කයිලා මතකේ කර වදනො. ගහකේ යට ඉනේන ෙුනතේ ඉතිනේ 
ලෑසේත ි වෙලා ඉනේන කයිනො. වසේනාසන සනේවතෝෂය කියනේවනේ 
ඒකය.ි එතවකාට රැ්ඛමයලකිංග ධුතාංගය සමාදනේ ෙය භික්ෂුෙ 
වහෙණයකට යනේවනේම නැහැ. ගහකේ යටමය ිඉනේවන. ඒක හිතාගනේනතේ 
බැරි උගර එකකේ. 

ඊළඟට අමබූොකොස කංගය. එය ඊටතේ ෙඩා පරබල එකකේ. 
අවබභාකාසකිංගය කයිනේවනේ එළමිහවනේ ොසය කරිීම. එළිමහවනේ 
රැයකේ ගත කරනො නම් විවව්කෙී භාෙනාවෙනේ එය හතිට වලාකු 
ශකේතයිකේ. පැවිදේද පො අභයාෙකාශය ෙවගේය කයිනො. සම්පයණයයවයනේම 
එළමිහනකේ ෙවගේ කයිලා. එය අතේ දකනිේන පුළුෙනේ යම් අෙසේථමාෙක. ඒ 
ධතුාංගය අධිෂේඨාන කරවගන එළමිහනට ගහිිලේලා එවහම පිටිනේම හිත 
ඇදවගන යන වදේෙලේ වමාකකේෙතේ නැහැ. පයණයය විවව්කය නහිැියයාෙ 
තළු තමනේවගේ භාෙනාෙ හරියනො, සමාධියට ළඟය.ි ඇතැම් භික්ෂයනේ 
ෙහනේවසේලා අවබභාකාසකිංගය සමාදනේ වෙලා උගර විදියට තමනේවගේ 
භාෙනාවෙහි වයවදනො. අනේතමිට තවියනේවනේ භාෙනාරාමතාෙ 
පහානරාමතාෙ සඳහාය ි වම්ො. කයට දුකේ දීමට වනාවව්. ඒකයි 
හතිාගනේන තවියනේවනේ. ආරඤඤකිංගය, රැ්ඛමයලකිංගය, 
අවබභාකාසකිංගය සඳහනේ කළා. 

ඊළඟට තවියන ධතුාංගය තමය ි මසොසොන කංගය. ඒක ටිකකේ 
බය හවිතනේනතේ පුළුෙනේ. සසුානවයේ, වසාවහාවනහි, අමු 
වසාවහාවනහ ිඅතතීවයේ භකි්ෂයනේ ෙහනේවසේලා උගර විදියට භාෙනා කරන 
අය - විවශේෂවයනේ අශුභ භාෙනාෙ ෙඩන අය. තමාවගේ වකවලසේ 
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ජයගනේන රාතරි කාලය පො වසාවහාවනේ ගත කරලා තවියනො. ඒ 
වසාවහානේ පලේලනේවගනේ අෙසර ලබාවගන ඔය විදියට උගර විදියට. 
බලනේන වකාය ි තරම් කැපවීමකේද වම් නෙින වෙනවුෙනේ. සසර දුකේ 
වකළෙර කර ගැනමී වෙනවුෙනේ. ඒ කාලවයේ අම ු වසාවහාවනේ, දැනේ 
කාලවයේ නකිම් වසාවහානකේ ළඟට යනේනතේ බයය ිභතූවයෝ ඉනේනො 
කයිලා. අම ු වසාවහාවනේ අද ානපු මිනී තවියනො. පැරණි මිනී 
තවියනො, කණුය ුවෙච්ච ඒො. ඒො බලමිනේ. දැනේ නම් ඔය අසභු පිංතූර, 
ලසේසන පිංතරූ බලමිනේ තමය ි අපි අශුභ භාෙනාෙ ෙඩනේවනේ. ඒවක 
අශුභයකේ කයිල හවිතනේවනතේ නැහැ. අනතිේ පැතේත බැලුෙහම 
වකාවහාම හරි නැති කමට ඒතේ ඇත.ි අතතීවයේ මිනී කණුයු වෙලා 
හතිාගනේනෙතේ බැහැ. ඒ විදිවයේ අමනුෂයවයෝ ඉනේනෙයි කියන 
වසාවහානේ ෙල අමනුෂය භයට ෙඩා සංසාර භය ඇතෙි ඒ වසාවහානේ 
ෙලට ගහිලිේලා භාෙනා කරලා බලාවපාවරාතේත ුෙන අර්ථමය ඉතාමතේම 
ඉකේමනිනේ ලබාගතේත ු අයතේ ඉනේනො. ඒ නිසා වම්ො හාසයයට ලකේ 
කරනේන නරකය.ි ඒ වසාසානකිංගය. වහෙණයට ඉනේවනේ සසුානවයේමය.ි 

ඊළඟට අනතිේ එක තමයි යථොසංතණිකොංගය. මතක තයිාගනේන 
අමාරැ වෙනේන පුළුෙනේ. ලැවබන ඕනෑම වසනසනුකේ. වතෝරනේන 
යනේවන නැහැ. අතතීවයේ හතිාගනේන පුළුෙනේ. පනේසයිනමකේ ෙැඩිය 
අෙසේථමාවව් ධතුාංගයකේ ෙශවයනේ වනාරැකේකතේ රාහලු හාමදුුරැවෙෝ කළ 
වදේ මතකයි වනේ. සංඝයා ෙහනේවසේලා ෙැඩිහටිි අය එනේන එනේන 
අනේතමිට ගහිිලේලා රාහලු හාමදුුරැවෙෝ වකාවහේද රෑ ගත කවළේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ෙැසකිලිිවයේ. අමතුු ධතුාංගයකේ නැහැ. අවපේ 
තාතේතා වමවහමය ිකයිනේන ගවියේ නැහැ. අනේන ඒ ෙවගේ ලැවබන යම් 
වසනසනුකේ ඒක ‘යථමාසංතණිකාංගය’ යනුවෙනේ සඳහනේ වෙනො. 
අනේන ඒක පසේවෙනෙු දකේෙනො. වසේනාසන සනේතෂුේටිය පිළිබඳෙ 
පසේවෙනෙු දකේෙනේවනේ එයයි. සවි්පසය තුළනිේ පැහැදිලිෙ වමතන 
වපවනනේවනේ චීෙර සනේවතෝෂයය.ි පිණයඩපාත සනේවතෝෂයයි. වසේනාසන  
සනේවතෝෂයයි. 

හතරවෙනෙු දකේෙන වදේ ඉතාම ෙැදගතේ, ඉතාම ෙැදගතේ. ඒක 
නසිාම තමය.ි හතරවෙනෙු බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ ‘ූොවනො 
රොම ො මහොත  ූොවනො රමතො  පහොනොරොම ො මහොත  පහොන රමතො.’ වම් 
ඔකේවකාම කරනේවනේ වමාකටද, භාෙනාෙට ඇලේම ඇතකිර ගැනීමටතේ, 
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භාෙනා ඇලේම ඇතෙි එහි වයදීමටතේ. වකවලසේ පරහාණයයට ඇලේම 
ඇතකිර ගැනමීටතේ, වකවලසේ පරහාණයවයේ වයදීමටතේ, භාෙනා රාවමා 
වහාත ි භාෙනා රවතා. අනේන ඒක එවහම හතිාගනේන. එතවකාට 
වකවනකේ හතිනේන පුළුෙනේ ඒකට වමාකකේද ධතුාංගය කයිලා. ‘භාෙනා 
රාවමා වහාත ිභාෙනා රවතා. පහානාරාවමා වහාති පහාන රවතා.’ 

දැනේ ධතුාංග වානළහකේ කවි්ො. ඉතරිිවෙලා තවියනේවනේ 
මනස ජිකොංගය. වනසජජිකාංගය කයිනේවනේ ඉඳගැනමී. නදිියනේවනේ 
නැතෙි ඇඳක පිට වහාෙනේවනේ නැතෙි මහ උගර විදියට වපාතේෙල 
සඳහනේ වෙනො, අතතී වපාතේෙල සඳහනේ වෙනො. අහනවකාට මහ 
පුදුම හවිතනො. නිදිමත ජය අරවගන, ථීනමිදේධය ජය අරවගන මුළු 
දෙසම ෙැඩිම ෙුවණයාතේ ඉඳවගන ඉනේන අෙසේථමාවව් නනිේද ගිවයාතේ 
මිසකේ ඇඳක පිට වහාෙනේවනේ නැහැ. එවහම කථමානේතර වකාවතකුතේ 
තවියනො. ඇතැම් සංඝයා ෙහනේවසේලා මුළු ෙසේ කාලවයේම එවහම 
අධිෂේඨාන කරගතේතම ඇඳ අනතිේ පැතේතට හරෙල තයිලයි පටනේ 
ගනේවනේ. නකිමට ෙතේ නාිනගනේන හතිුවණයාතේ කයිල. අනේන ඒකයි 
වනසජජිකාංගය කයිනේවනේ. නසිේජ කයිනේවනේ හඳිගැනමී. වම් අය 
අහලතේ ඇත ිඔය ච්ඛුපාල හාමදුුරැවෙෝ ෙවගේ අයවගේ ඇසේ වදක අන්ධ 
ෙය බෙ. වලෞකකි ෙශවයනේ තවියන මසැස අන්ධ ෙනොතේ එකේකම පරඥා 
ඇස උානෙුණය ු බෙ අහල තිවයනො වනේ වම් පිනේෙතනුේ. ඒ දැඩිෙ 
අධිෂේඨාන කරවගන ෙසේ තුනේ මාසයම ‘වනසජජිකාංග ධතුාංගය’ 
රැකලා අනේතමිට රහතේ ෙුණයා. වනසජජිකාංගය රැකලා ඔකේවකාම අන්ධ 
වෙනො කයිලා හතිනේන එපා. නමතුේ උගර විදියට වමච්චර කාලයකේ 
සංසාරය තළු කවළේ ෙැඩිපුර නිානගැනමී වනේද කයිලා හතිලා වීර්යයයි, 
පරහාණයයය.ි අෙදි සති තළුට වකවලසේ එනේවනේ නැහැ. ඇයි ථීනමිදේධය 
තළුය ි අනතිේ වකවලසේ බලය ලබනේවනේ. ථීනමිදේධය ජය අරවගන 
භාෙනා රාමතාවෙනේ ඉවබ්ටම පරහාණයයතේ භාෙනාෙතේ වදකම සිදු 
වෙනො වනසජජිකාංගවයනේ. ඒක දකේෙනේවනේ වීර්යයවයනේ. වීර්යය 
ෙැඩීමට වනසජජිකාංගය ෙඩනො කයිලා කයිනො.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් දකේො ොනළ ශාසනකි ෙටිනාකම් 
නෙිනට එලේල කරලය ි ොනවළේ. වම්ො ෙරත වනාවව්. ෙරත හැටියට 
සලකනේන නරකය.ි ෙැරදි අදහසේ ඇත ි කරගනේන නරකය.ි සංඝයා 
ෙහනේවසේලා මහණය වෙන අෙසේථමාවව්දී සෙිුරැ පටිය බඳිනවකාට තාමතේ 
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කයිනේවනේ ‘සබබ දු්ඛ නිසසරණය නබිබාන සචඡිකරණය්ාය’ දුකේ ෙලිනේ 
නකිේමීම. අනේන ඒ නකිේමීවම් අදහස ඇතෙිය ි වම් හැම එකකේම 
කරනේවනේ. ආරියෙංශ වදේශනාවව් චීෙර සනේවතෝෂය ගැන කියන 
අෙසේථමාවව්, පිණයේඩපාත සනේවතෝෂය ගැන කයින අෙසේථමාවව්, 
වසේනාසන සනේවතෝෂය ගැන කයින අෙසේථමාවව් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ොනළවනේ - නදිසුනකේ හැටියට කයිවතාතේ සිෙුර ලැබණුයට පසේවසේ එය 
පිළබිඳෙ වලෝභයකේ ඇතකිර ගනේවන නැතෙි, තෘෂේණයාවෙනේ ගිජු 
ෙනේවනේ නැතෙි, එයට යට වෙනේවනේ නැතෙි, ඒ වෙනෙුට ආදීනෙ 
දකමිිනේ, නිසේසරණය පරඥාවෙනේ යකුේතෙ, නිසේසරණය කයින ෙචනවයේ 
ආදීනෙ වතේරැම් අරවගන, ෙසේතරයට ආශාෙ ඇතවිීවම් ආදීනෙ වතේරැම් 
අරවගන, පරතයවව්ක්ෂා කරවගන, වම් ෙසේතරය පාවිච්චි කරනේවනේ 
වමාකටද, විළ ි ෙසා ගැනමීටතේ, මැස ි මදුරැ ආදීනේවගනේ ආරක්ෂා 
වීමටතේ. වම් පිනේෙතුනේ තරමකේ දුරට දනේනො ඇතවිනේ සලිේ සමාදනේ 
ෙන පිනේෙතනුේ දනේනො ඇතවිනේ ආහාර පිළබිඳෙ පරතයවව්ක්ෂාෙ. ඒ 
ෙවගේම සංඝයා ෙහනේවසේලාටතේ තවියනො සවි්පසය පිළිබඳෙ 
පරතයවව්ක්ෂාෙ. අනේන ඒ පරතයවව්ක්ෂාෙතේ වම්කට සම්බන්ධයි. 
පරතයවව්ක්ෂාෙ තළු තවියනේවනේ වමාකකේද අර නඝිණයේඨවයා නම් 
ආහාරතේ වනාවගන, ෙසේතරතේ නැතෙි ඉනේනො. ඒක එක අනේතයකේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ වෙනෙුට වපනේනෙුා වම් සවි්පසය මාරයාට 
අසවුනාෙන වලස පරිහරණයය කරනේන කයිලා. සාමානයවයනේ ඕො 
තළු තමයි මාරයා හැංගලිා ඉනේවනේ. ඒො ගැන දැනේ වහාඳට පරතයක්ෂ 
වලස වපේනො ඇත.ි සෙිුර තළුතේ මාරයා හැංගලිා ඉනේනො. ෙටිනා 
ෙටිනා සෙිුරැ ඔසේවසේ යන විට ඔනේන මාරයා.  

පිණයේඩපාතය තළුතේ ඉනේනො මාරයා හැංගලිා. රස ආහාරයට 
ගජිු ෙුණය ුහැටිවයේ ඔනේන මාරයා. වසේනාසන තළුතේ එවහමය.ි ඒොවයේ 
ආදීනෙ වතේරැම් ගැනමීටතේ, නසිේසරණයය සඳහා උපකාර කර ගැනීමටතේ 
තමය ි සංඝයා ෙහනේවසේලාට සවි්පසය පිළබිඳ පරතයවව්ක්ෂාෙකේ කියල 
තවියනේවනේ. 

පරතයවව්ක්ෂාවව් එක වකාටසකේ තමයි කමුකේ සඳහාද වම්ක 
ගනේවනේ කයිලා හතිනො. කලේපනා කරනො. අපි ආහාර ගැන කියනො 
නම් ඉසේවසලේල කියනො වම් සඳහා වනාවෙය ිකයිලා - වනෙ දොය, 
න මානය, න මණයේඩනාය, න විභෂූණයාය ආදී ෙශවයනේ සාමානය 
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වලෝකවයේ ෙවගේ අර කයිාපු විවනෝදය සඳහා, ශරීර මදය සඳහා, ෙැඩීම 
සඳහා, ලක්ෂණය කර ගැනමී සඳහා, ඒ විදිවයේ වදේෙලේ සඳහා වනාවෙයි 
ආහාරය ගනේවනේ. ඒක ඉසේවසලේල කයිනො. ඒ වෙනෙුට හවුදකේ - වම් 
හවුදකේ කයින ෙචනය වමතන ෙැදගතේ. වම් ඇතවිෙච්ච කුසගිනි 
වව්දනාෙ නැතකිර ගැනමීට, පමණය දැන ෙැළඳීමට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරල තවියනො ආහාර ගනේන කලිනේ වම් 
පරතයවව්ක්ෂා කාරණයාෙ නෙුණිනේ සලකා බැලමී වම්වක අර්ථමයයි. 
වමාකටද වමය ගනේවනේ, ගහි ිකාලවයේ ෙවගේ වනාවෙය ිගනේවනේ වමය 
වනාවගන බැරි නිසා, කසුගනිි වව්දනාෙ ජය අරවගන වම් ශරීරය 
වගන යාම සඳහා. වකාවතනේට වගන යාමටද, නෙින දකේො නිසේසරණය 
පරඥාෙ කයිනේවනේ වමයයි.  

ඊළඟට වම්කටම අානළෙ තමය ි ඔය සවි්පස පරතයවව්ක්ෂාවව් 
තෙතේ ගැඹරුට භාෙනාෙකේ බෙට පරිෙර්තනය කර ගැනීමටයි 
දකේෙනේවනේ. අපි ආහාරය ගැන කයිනො නම් වම් ආහාරය සකසේ 
වෙලා තිවයනේවනේ පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා කයින ධාතූනේවගනේ. 
වම් ශරීරය සකසේ වෙලා තවියනේවනේතේ ධාත ු හතරකනිේ. එතවකාට 
පිරිසදිු සෙුඳ හමන වම් ආහාරය වම් කණුය ුශරීරයට ඇතළුේවෙලා වම්ක 
කලිටිි බෙට පතේ වෙනො කයිලා එවහම සැලකමී තුළිනේ ධාතු 
මනසකිාරයතේ, අශුභ මනසකිාරයතේ වදකම ඉටවුෙනො. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො මාරයාට වගාදුරැ 
ෙන තැනිනේම මාරයා ජයගනේන හැටි. වම් සවි්පසය හරියට 
පරතයවව්ක්ෂා කවළාතේ ඒොවයේ ආදීනෙ සලකමිනේ ෙැඩිපුර ආහාර 
ගැනමී, ඕනෑෙට ෙඩා රස තෘෂේණයාෙට යටවීම ආදි ආදීනෙ සලකමිනේ 
ඒ වෙනෙුට ‘නිසසරණය පවඤඤා’ - හවුදකේ ශරීරය වගනයාම සඳහා, 
වම් පරතපිතේත ි පිරීම සඳහා කයින අදහසිනේ කරනො නම් අනේන 
නසිසරණය පවඤඤා - නකිේමීම සඳහා වකාය ිතරම්ද කයිවතාතේ ගැඹුරිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරල තවියනො ‘ආහාරං නිසසාය 
ආහාරං පජහථම’. මහ පුදුම කයිමනකේ ඒක. බැලුෙහම අර විසංොද 
ෙවගය.ි එකකට එකකේ ගැළවපනේවනේ නැහැ ෙවගය.ි ‘ආහාරං නිසසාය 
ආහාරං පජහථම’ ආහාරය උපකාර කරවගන ආහාරය අතහරිනේන 
කයිනො. ඒක මහ ගැඹරුැ කයිමනකේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තවියනො ආහාර හතරකේ තවියනො. සතේත්වයනිේට කබලංිකාර ආහාරය 
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කයිනේවනේ පිඬු ෙශවයනේ ගනේනා ආහාරය. සේපශයය, මවනෝ සංවච්තනා 
කයිනේවනේ වම් සිතවිිල,ි ඒකතේ ආහාරයකේ. වච්තනාෙතේ ආහාරයකේ. 
අනේතමිට විඤඤාණයය. වම් වසේරම ආහාර නැතකිරිීම සඳහා වම් 
ආහාරය උපකාර කරගනේනය කයිනො ‘ආහාරං නිසසාය ආහාරං 
පජහථම’. ඔය ගැඹරුැ පැතේත. අනේන ඒ විදියටය ිපරතයවව්ක්ෂාෙ තුළිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ එවහම කරියා කරන භකි්ෂුෙ මාරයාට 
යට වෙනේවනේ නැහැ. 

වමාකද වම් අපි සවි්පසය කයිල කයින එක වම් ගහිි පිනේෙතුනේ 
වබාවහාම ශරදේධාවෙනේ වදන වදයකේ. නමතුේ ඇතැම් තැනේෙල 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවියනො - වම් ෙචනයට අමනාප 
වෙනේන එපා. වම්ක ‘ඇමකේ’ ආමිස කයිල කයිනො. ආමිස කියනේවනේ 
ඇම. අපි ගහිි පිනේෙතා කයිල කයිනේවනේ නැතෙි අපි කයිම ු මාරයා. 
ඔනේන දැනේ බිල ීබානේවනේ ඇමකේ ානල වනේ මාළුො අලේලනේවනේ. ඔය ඇම 
දැම්මහම සමහර මාළුවෙෝ දනේවන නැතෙි ඔය ඇම ගලිලා අමාරැෙට 
පතේ වෙනො. අනේන ඒ නිසා වම්කට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කියනේවනේ 
‘වලෝක-ආමිස’ කයිලා. වලෝකයාවගනේ ලැවබන ආමිසය. එතවකාට වම් 
ඇම හරියට ගලිනිේන දනේවනේ නැතනිම්, වම්ක ෙැරදියට ගිලේවලාතේ 
එවහම වම්ක නසිා භයානක වදේ සදිුවෙනො. හරියට ගලිනිේන දනේවනේ 
නැතනිම් හරිම වදේ වනාගලි ඉනේන එකය.ි ඒක තළුනිේ ඔනේන මාරයාට 
අහවුෙනො. 

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො වම් පිනේෙතනුේ ෙැඩිය 
අහලතේ නැතෙි ඇත ි ‘අරිය පරිවයේසන’ සයතරවයේදී තමනේ ෙහනේවසේ 
සසරිනේ නකිේමීම සඳහා කරන ලද පර්වයේෂණය, මහා පුදුම ආර්ය 
පර්වයේෂණය දකේෙනො. මලුේ අෙසේථමාවව් සදිුහතේ තාපසයා වනාමඟ ගියා, 
වලෝකයා සසරිනේ මිදීම සඳහා කයට දුකේ දීමම එකම පරතපිානෙ වලස 
දැකේෙය නසිා නඝිණයේඨයිනේ ෙවගේ සමීානේතකිෙ කයට දුකේ දීලා අනේතිමට 
එහ ි නශිේඵල බෙ වතේරැම් ගතේතට පසේවසේ මැදුම් මඟට ගයිා. මැදුම් 
මඟට ගහිලිේලා වම් කය යම් පරමාණයයකට වගනයනේන සෑවහන 
අනේදමට ආහාර ආදිය ගතේතා. අනේන ඒ අරිය පරිවයේසන සයතරය 
අෙසානවයේදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො මහ පුදුම උපමාෙකේ. ඒ 
උපමාෙ නසිාම ඒ සයතරය හඳුනේෙනේන තෙතේ නමකේ තවියනො 
‘පාසරාසි’. පාසරාස ිකයිනේවනේ පිනේෙතනුේ පහස කයිනේවනේ වතාණයේඩුෙ. 
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වමාවකකේ හරි සවතකේ අලේලනේන තවියනේවනේ වතාණයේඩෙු වනේ. ඒකට 
දකේෙන උපමාෙ කවි්ෙහම වතේවර්වි. මෙු ෙැදේවදකේ මවුෙකේ අලේලනේන 
වතාණයේඩ ු ානනො. ඇතැම් මවුෙෝ ඒ වතාණයේඩ ු ෙලට අහවුෙලා ෙැදේාන 
එනවකාට කර කයිාගනේන වදයකේ නැතෙි ෙැදේදට අහවුෙනො. නමුතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො ඇතැම් මුවෙෝ වතාණයේඩු ෙලට 
අහවුනාවී මෙුා වතාණයේඩ ුඋඩ ලැගල ඉනේනො. ෙැදේාන එනවකාට පැනල 
යනො. අනේන ඒ උපමාෙ දීල තවියනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ. මහ 
පුදුම උපමාෙකේ දීල තවියනේවනේ, අරිය පරිවයේසන සයතරවයේ අග හරිවයේ 
තවියනේවනේ. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කළා අතීතවයේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ගමනේ කරන ලද මාර්ගය තළු තිවයනේවනේ ෙසේතරතේ, ආහාරතේ 
අත හැරලා යන මාර්ගයකේ වනාවෙය.ි ඒ විදියට බැහැ සසරිනේ 
මිවදනේන. ඒ වෙනෙුට නෙුණිනේ සලකලා ඥාන සංෙරය තුළිනේ 
පරතයවව්ක්ෂා කරලා, වම්ොවයේ අර්ථමය වතේරැම් අරවගන යනො නම්, 
එවහම කරනො නම්, අර මෙු ෙැදේාන නමැති මාරයා එනවකාට පැනල 
යන මෙුා ෙවගේ වම් භකි්ෂුෙට පැනල යනේන පුළුෙනේ, අහවුෙලා නැහැ. 
අනේන ඒක තමය ිවම් අරියෙංශ වදේශනාවෙනේ අපට ගනේන තවියනේවනේ. 
චීෙර සනේවතෝෂය, ලද වදයනිේ සතටුු වීම, අලේවපේච්ඡ් බෙ, සභුරතාෙ, ඒ 
විදිවයේ වදේෙලේ තළුිනේ ‘අසංගචාරීෙ’ අර සෙිුරැ පිළබිඳ කයිාපු කාරණයයට 
ගැළවපන එකකේ.  අලේවපේච්ඡ්තාෙ පිළබිඳෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වබාවහෝවිට සඳහනේ කරනො සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ පැෙැතේම 
පිළබිඳෙ ‘ම යයතොප  පක්ඛී සකමුනො’ අහවසේ යන කරුැලේවලකේ, 
පක්ෂිවයකේ ෙවගේ යම්වසේ අහසට නැඟලා නදිහසේෙ පියාඹන 
කරුැලේවලකේ පියාපතේ වදක අරවගන යනො ෙවගේ. ‘සපතත් ූොමරොව 
මඩත ’ පාතරයය ි සෙිුරය ි හරියට පියාපතේ වදක ෙවගේ ෙැඩි කළමනා 
නැත ි බහ ු භාණයේඩික වනාෙය ඒ අලේවපේච්ඡ්ෙ ජීෙතේ වෙන අර කිව්ෙ 
වතචීෙරික භකි්ෂුෙ ගැනතේ සඳහනේ වෙනො. තනුේ සෙිුවරනේ පමණයකේ 
සෑහමීට පතේවෙන භකි්ෂුෙට වබාවහාම පහසවුෙනේ තැනිනේ තැනට 
යනේන පුළුෙනේ හරියට පක්ෂියා ෙවගේ. අනේන ඒ කවි්ෙ විදියට ඒ 
අලේවපේච්ඡ්තාෙ, සනේතෂුේටිතාෙ ආදිය ගණුය දකේෙල තවියනේවනේ ඒො 
භාෙනාෙට උපකාර ෙන නසිා. පරහාණයයට උපකාර ෙන නසිා. ඒ නිසා 
අපි වම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දැකේෙය ආරියෙංශ හතර වතේරැම් ගනේන 
ඕන. ඉතාමතේම ඈත අතතීවයේ සටි නෙුණයැත ි ශරමණය බරාහේමණයයිනේ 
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සාමානය නෙුණය නැත ි අය වනාවව්, වමනේන වම් ආරියෙංශය තුළ 
හැසරිැණයා. වම් ආර්යෙංශ ධමම අගය කරලා දැකේෙයො කියලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සඳහනේ කරනො අතතී බදුුෙරැනුතේ 
උනේෙහනේවසේලාවගේ ශරාෙකයනිේ ෙහනේවසේලාතේ වම් විදියට සිව්පසය 
පිළබිඳෙතේ, ඒ ෙවගේම ඒවකේ පරමාර්ථමය ෙය භාෙනාෙතේ වකවලසේ 
පරහාණයයතේ. 

භාෙනා කයිනවකාට වම් පිනේෙතනුේට හතිා ගනේන පුළුෙනේ 
වබාේඣඞ්ග භාෙනාෙ, සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීත,ි පසේසදේධි, සමාධි, 
උවප්ඛා කයිල කයින වබාේඣඞ්ග ධමම තළුිනේ තමයි ඒ වබාේඣඞ්ග 
භාෙනාෙ. ඒක තමය ි නියමම භාෙනාෙ. එතවකාට පරහාණයය කියල 
කයිනේවනේ වකවලසේ පරහාණයය. දැනේ වම් පිනේෙතනුේ දනේනො වනේ සතර 
සමයකේපරධාන කයිලා විරිය හතරකේ දකේෙනො වනේ. හතර වමවහමයි 
දකේෙනේවනේ. නයපනේනාෙු අකසුලේ නයපදවීම සඳහා ‘ඡ්න්දං ජවනති, 
ොයමත ිවිරියං ආරභති චිතතං පගගණයහාත ිපදහති’ ආදි ෙශවයනේ අපි 
කලනිේ වතෝරල දීල තවියනො. ඕනෑකම ඇත ිකරවගන, ෙෑයමකේ දරලා, 
වීර්යයකේ අරඹලා, දැඩිෙ සති පිහටිෙුාවගන ඒ උතේකෘෂේට වීර්යයකේ 
දරනො. සැබෑ වීර්යයකේ දරනේන වෙනො හතර ආකාරයකිනේ. එකකේ 
නයපනේ අකසුලේ නයපදවීම සඳහා. එතවකාට වම් ධතුාංග ආදිය, චීෙර 
සනේවතෝෂ ආදිය උපකාර වෙනො නයපනේ අකසුලේ නයපදවීම සඳහා. 
වම්ො කලේපනා වනාකර, අලේවපේච්ඡ් තාෙවයේ ෙටිනාකම ගැන වතේරැම් 
ගනේවනේ නැතෙි පරිහරණයය කරනේන ගවියාතේ සමීානේතකිෙ දනේවනේම 
නැතෙි ඒ පරතයයට වලෝකාමිසයට යට වෙලා, ඇම ගලිලා. අනේතිමට 
ගහි ිජීවිතයට පරිෙර්තනය වෙනේන සදිුවෙනො. අනේන ඒක නසිා තමයි 
වම්ො දකේෙලා තවිබනේවනේ.  

පළමෙු තවියනේවනේ නයපනේ අකසුලේ නයපදවීම සඳහා. වදෙනුෙ 
කයිනේවනේ උපනේනාෙය අකසුලේ වනරපීම සඳහා. සංඝයා ෙහනේවසේ 
වකවනකේ කලේපනා කරලා බලනවකාට මවගේ චරිතවයේ වම් වම් 
අඩපුාඩකුම් තවියනො. ආහාරයට රැචිය වලාලේවීම ෙැඩියි ගිහි 
කාලවයනේ අරවගන ආපු. ඔනේන එතවකාට අරො අධිෂේඨාන කරනො. 
ධතුාංගය අධිෂේඨාන කරනො. ෙසේතරයට ඕනෑෙට ෙඩා ඇලේම තවියනො 
නම් එයට අානළ ධතුාංගය අධිෂේඨාන කරනො. එය වකවලසේ කැපීමයි. 
ඒකට කයිනේවනේ ‘සලේවලඛ පටිපාන.’ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඉඩ දීලා 



64 ෙන වදේශනය 

95 

තවියනො තමය.ි නමතුේ ඒො අත හරිනො කාටෙතේ කියනේන 
වනාවෙය.ි තමනේවගේ වකවලසේ කැපීම සඳහා නයපනේනාෙය අකුසලේ 
නයපදවීම සඳහාතේ උපනේනාෙය අකසුලේ වනරපීම සඳහාතේ. ඔනේන ඊළඟට 
කයිනො අනතිේ පැතේත. නයපනේනාෙය කසුලේ උපදවීම සඳහාතේ. ඔනේන 
භාෙනා පැතේත. ඊළඟට උපනේනාෙය කසුලේ රැකගැනමී සඳහා එය සංෙර, 
පහාන, භාෙනා, අනරු්ඛන කයින සතර ආකාර සමයකේ පරධානයතේ 
උපකාර වෙනො වමනේන වම් කයිාපු අරියෙංශ සයතර වදේශනාෙ වතේරැම් 
ගැනමීට. 

එතවකාට අපි අර කලනිේ කවි්ෙ ෙවගේ අතතී ශ්රී ලංකාවව්, අතීත 
ලකේදිවව් සංඝයා ෙහනේවසේලා පමණයකේ වනාවෙය,ි උපාසක 
උපාසකිාෙනේ පො වම් අරියෙංශ සයතර වදේශනාෙ ඉතාමතේම ආදරවයනේ 
මළුු තනුේ යම් රැයකේ ශරෙණයය කළ බෙතේ සඳහනේ වෙනො. ඒ සංඝයා 
ෙහනේවසේලාවගේ ඒ වදේශනා ඒ දැඩි වීර්යය අනෙුම වදේශනාෙ ශරෙණයය 
කරන අතවර්, සමහර විට වකවනකේ අතශිවයෝකේත ි කයිල හිතනේන 
පුළුෙනේ. ඇතැම් උපාසකිාෙකට, අහනේන ආපු වකවනකටු, භික්ෂුෙකට 
සර්පවයකේ දෂේට කරනො. එකේවකා වගෝණයසුේවසකේ කනො. නමුතේ ඒො 
බලනේවනේ ෙතේ නැතෙි ධමමය ශරෙණයය කරනො. ඔය විදිවයේ වදේෙලේ 
සඳහනේ වෙනො. 

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට පමණයකේ 
වනාවෙය,ි ගහියිනේටතේ වම් කයිාපු සනේතුෂේටිය - විඳ ානරාගැනීවම් 
ශකේතයි, නෙින සඳහා කළ යතුු පරිතයාගය අතතීවයේ ගහි ිපැවිදි හැම 
වදවනකේම වහාඳට වතේරැම් ගතේතා වම් මහා අරියෙංශ සයතර 
වදේශනාවෙනේ. අතතීවයේ වම් වදේශනාෙ හඳුනේෙන ‘චත ු පේචය 
සනම්තෝස ූොවනො රො  අරියවංශ සතූර මදශ්නොව’ කයිල නමකුතේ 
තවියනො. ‘චත ු පච්චය සනේවතෝෂ භාෙනා රාමතා’ සවි්පසය පිළිබඳ 
සනේවතෝෂයතේ භාෙනා රාමයතේ වපනේනමු් කරන අරියෙංශ වදේශනා. ඒ 
තරම් ඒ උතේකෘෂේට වශරේෂේඨ වදේශනා දැනේ නම් ෙැඩිය අහනේන 
ලැවබනේවනතේ නැහැ. අහනේන රැචිතේ නැහැ. කවි්ෙතේ ෙැඩකේ නැති 
තතේත්වයට දැනේ පතේවෙලා තිවයන බෙ වම් පිනේෙතනුේ වහාඳිනේ දනේනො. 

නමතුේ වමාන වහේතෙුකනිේ හරි වම් අෙුරැදේවද නම් දකිනේන 
ලැවබනො හැම තැනම පිළවිෙතිනේ වපළ ගැවසම,ු වපළ ගැවසමු 
කයිලා. ඒක නසිා අපටතේ හිතණුයා ඒකට අානළ යමකේ කියනේන. 
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පිළගිතේතතේ නැතතේ ඒක නසිා වකානේවෙලා තවියන වම් අරියෙංශ 
සයතරය අපට හතිණුයා අද කයිනේන. අද වපාවසානේ වපෝය දෙවසේ අවපේ 
ලංකා ඉතිහාසයට සම්බන්ධ නසිා ඒ මහාෙංශවයේ ෙවගේම අටුො 
කථමාෙල එවහම මහ පුදුම විදියට සඳහනේ වෙනො විශාල පිරිසේ ඇදිලා 
ගයිා කයිලා අරියෙංශ සයතර වදේශනාෙ අහනේන. 

ඉතනිේ ගහි ි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො, අපි කලේපනා 
කරගනේන ඕන ශාසනකි ෙටිනාකම. ශාසනික ෙටිනාකම් කයින එක 
ගහි ි වලෝකවයේ තවියන ෙටිනාකම් ෙලට ෙඩා වෙනසේ. පාංසුකූල 
සෙිුරක ඇත ි ෙටිනාකම වමාකකේද, කසල වගාඩකනිේ ඇදල ගතේතු 
එකකේ, වසාවහානකනිේ අරගතේතු එකකේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පො 
ඕක පඬවුපාෙලා විෙර්ණය කරවගන - වම් පිනේෙතනුේ සමහර විට 
දනේනො ඇත ි ‘දසධම්ම සයතරය’ කයිල එකකේ තවියනො. සංඝයා 
ෙහනේවසේලා පරතයවව්ක්ෂා කරන ‘වෙෙණයණී භාෙං ගවතාසමි’ - මම 
විෙර්ණය භාෙයකට පැමිණිවයේ වෙමි. ගහියිනේවගේ සේෙභාෙය වෙෙර්ණය 
භාෙයය.ි පැවිදේානවගේ සේෙභාෙය විෙර්ණය භාෙයය.ි විෙර්ණය කයින එක 
වතෝරලා තවියනො ‘කාය වෙෙණයණියං පරි්ඛාර වෙෙණයණියං’ කයිලා. 
කය විෙර්ණය කර ගැනමී තමයි අර දසෙද දුනේන වකසේරැෙුලේ ඒො 
ඉෙතේකරිීම. ඊළඟට පිරිකර වව්ෙර්ණිය තමය ිඅර වහාඳ ඇඳුම් පැළඳුම් 
ඉෙතේ කරලා වම් ෙවගේ දුර්ෙර්ණය පාංසකුලූ සෙිුරකේ පැවනව්වව්. 
දුර්ෙර්ණය අතනනිේ වමතනිනේ ගතේතු වරදි කෑල ිෙලනිේ මහගතේතු සිෙුරකේ 
දැරීම, ඒ ෙවගේම කළු පාතරයකේ දැරීම. ඔය ෙවගේ වදේෙලේ ෙලනිේ මතකේ කර 
වදනො, දැනේ ගහිිවයකේ වනාවව්, දැනේ පැවිදේවදකේ. අපි කලේපනා කරනේන 
ඕන පැවිදි ෙටිනාකම් අනෙුය.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ දකේෙලා 
තවියනේවනේ දසධම්ම සයතරවයේ විෙර්ණය භාෙය. ඒ ඔකේවකාමටම අානළයි 
වම් අරියෙංශ සයතරවයේ කයින කාරණයා. ඒ නසිා හතිනේන නරකය ිවම්ො 
යලේ පැනපු වදේෙලේ කයිලා. වම්ො යලේ පනිනේන පුළුෙනේ වදේෙලේ නම් 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර කලනිේ කියාපු ෙචන වයාදනේවනේ නැහැ. 
‘අගගඤඤා, රතතඤඤා, ෙංශඤඤා වපාරාණයා, අසඞකණියණයා 
අසඞකණියණය පුබබා විඤඤුහ ිසමණය බරාහමවණයහ.ි’ ශරමණය බරාහේමණයයිනේ 
වම්ක අගර හැටියට සලකනො. දීර්ඝ කාලයකේ නෙුණයැත ි ශරමණය 
බරාහේමණයයනිේ ඒක පිළකිලුේ කරනේවනේ නැහැ, සැක කරනේවනේ නැහැ. ඒ 
තරම් පරතපිතේතයිකේ. 
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ඒ නසිා වම් පිනේෙතනුේ අද ෙැනි දෙසක අධිෂේඨාන කර ගනේන 
ඕන. අනේන අපි අර කයිාපු ශාසනකි පිළවිෙත රැක ගනේන කැමති නම් 
ගහි ි වහෝ වව්ො, පැවිදි වහෝ වව්ො, යටතේ පිරිවසයනිේ වම් ෙටිනාකම් 
හඳුනාගනේන ඕන. ගහි ි පිනේෙතනුේ වම් ෙටිනාකම් හඳුනාගනේවනේ 
නැතේනම් ඒකතේ බලපානො සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ ජීවිතයට. වම්ොට 
හනිා වෙනො නම්, හාසයයට ලකේ කරනො නම්, අර ධතුාංග පරතිපතේති 
රකනිේන සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඒක අපහසෙුකේ. ඊට ෙඩා වහාඳ 
පරිසරයකේ ඇත ි වෙනො ගහි ි පිනේෙතනුතුේ වම් ශාසනකි ෙටිනාකම් 
වතේරැම් ගැනමී. ඒ නසිය ිවම් ෙචන ටික කයිනේවනේ. 

වම් පිනේෙතනුේ කලේපනා කර ගනේන ඕන අපි නතිර කියන 
එකකේ තමය ිවම් ශාසන පහන නිවෙනේන ළඟය ිකයින එක. නිවෙනේන 
ළඟය ි කයිල කයිනේන වෙනො. එබඳු යගුයක යම් වකවනකේ 
බලාවපාවරාතේත ු වෙනො නම් සසර දුකේ වකළෙර කරගනේන, ඔනේන 
අද කයිාපු ශාසනකි ෙටිනාකම් සහියිට නඟාගනේන. ඒවක ආරම්භය 
තමය ිඅද වම් පිනේෙතනුේ ෙටිනා ශීලයකේ සමාදනේ වෙලා ඒ වෙනුවෙනේ 
ඇප කැප වෙලා, ඒක රකමිිනේ බණය භාෙනා කළා. දැනේ වම් 
අෙසේථමාවව්දී වම් ධමම වදේශනාෙතේ ශරෙණයය කළා. වමයනිේ ගත යුතු 
යමකේ ඇවතාතේ අරවගන තම තමනේ ඒ ශීල, සමාධි, පරඥා කයින ගුණය 
දියණුය ුකරවගන කෙුරැතේ බලාවපාවරාතේත ුෙන උතමු් අමා මහ නිෙන 
වසෝොනේ ආදී ඒ මාගයඵල පරතවිව්දවයනේ ලබාගැනමීට වම් වදේශනාෙතේ 
වහේත ුොසනා වව්ො කයිා පරාර්ථමනා කරනො. 

අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම් තාකේ සතේත්ව වකවනකේ 
ඇවතාතේ වම් වදේශනාමය ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට ඒ 
කසුලය අනවුමෝදනේ වීම තළුනිේ පරාර්ථමනයී වබෝධියකිනේ උතමු් අමාමහ 
නෙිනනිේ සැනවසතේො. එවසේම වම් පිනේෙතුනේටතේ වම් ශාසනික ගුණය 
ධමම රැකගනේටතේ වම් ධමම වදේශනාමය කසුලය වහේත ු ොසනා වව්ො 
කයිලා  වම් ගාථමා කයිලා පිනේ වදනේන.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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65 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 205) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

තවුමහහ ිකිචචං ආතපපං 
අකඛාතාවරා තථමාගතා 
පටිපනනා පවමාකඛනත ි 
ඣායවිනා මාරබන්ධනා 

- මගග ෙගග, ධ.ප.   

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,    

අද වම් වපාවසානේ වපාවහාය දෙස. වම් රවට් බදුධ ශාසනවයේ 
අතතීයතේ අනාගතයතේ ගැන සැදැහැෙතේ වබෞදධයනිේවගේ අෙධානය 
වයාම ු ෙන දෙසකේ. එාන ඒ මිහඳිු මහ රහතනේ ෙහනේවසේ පරධාන සතේ 
වදවනකවුගේ ධර්ම දූත පිරිසකේ දඹදිවිනේ මිහනිේතලාෙට ෙැඩම කවළේ 
බදුධ ශාසනය පිහටිවුීම සඳහාම බෙ අප කෙුරැතේ පිළගිනේනො. මහිනේද, 
ඉතේතයි, උතේතයි, සම්බල, භදේදසාල කයින ඒ උපසම්පනේන රහතනේ 
ෙහනේවසේලා පසේ නමකුතේ සමුන සාමවණයේරයනේ ෙහනේවසේතේ, ඒ ෙවගේම 
භණයඩකු කයින උපාසක මහතේමයාතේ ඒ ධර්ම දූත පරිිසට ඇතුළතේ 
වීවමනේ අපට හතිාගනේන තවියනේවනේ සම්බුදධ ශාසනවයේ ගහිි පැවිදි 
සම්බන්ධතාෙය ඒ තළුිනේ නවියෝජනය ෙුණය ුබෙය.ි  

සමණයා මයං මහාරාජ - ධමමරාජසස සාෙකා  
තවෙෙ අනකුමපාය - ජමබදුීපා ඉධාගතා  

කයින ගාථමාවෙනේ ඒ මිහඳිු මහ රහතනේ ෙහනේවසේ තමනේ 
ෙහනේවසේවගේ පිරිස වදේොනම්පයිතසිේස රජතමුාට හඳුනේො දුනේනු බෙ 
අපි කෙුරැතේ අහල තවියනො. ‘මහරජ, අපි ධර්ම රාජයාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ ශරාෙකවයෝ වෙමු. ඔබ වකවරහ ි අනකුම්පාවෙනේම 
ජම්බුදවීපවයනේ වමහ ිපැමිණිවයෝ වෙමු.’ කයිලා එවහම හැඳිනේෙයො. ඒ 
ෙවගේම වදේොනම්පයිතසිේස රජතමුා මිහඳිු මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඇතුළු 
පිරිස වකවරහ ි ශරදධාවෙනේ වබාවහෝම පරසාදවයනේ වම් ලංකාවව් 
සම්බුදධ ශාසනය පිහටිෙුනේන කරියා කළ බෙ ඉතහිාසවයේ සඳහනේ 
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වෙනො. එවතකේ වමවතකේ නා නා විධ කාල, විපතේත,ි විපර්යාස 
මධයවයේ සම්බුදධ ශාසනය යම් පරමාණයයකට අද දකේො වම් රවට් 
ආරක්ෂා වී පෙතනිො. බුදධ ශාසනවයේ අනාගතය ගැන හතින මතන 
පිනේෙතනුේට වම් බුදධ ශාසන පරතපිානෙ ගැන විවශේෂවයනේ සිහිපතේ 
කරෙන ෙටිනා ධමමපද ගාථමාෙකයු ිඅපි අද මාතෘකාෙ හැටියට වයාාන 
ගතේවතේ.  

‘තවුමහහි කිචචං ආතපපං අකඛාතාවරා තථමාගතා’ කළ යුතු 
කසි, කළ යතු ු උතේසාහය නඹුලා විසනිේම දැරිය යතුයු. තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේලා ධර්මය කයිාවදන ගරුැෙරැ පමණයය.  

‘පටිපනනා පවමාකඛනති ඣායවිනා මාරබන්ධනා’  
‘පරතපිානෙට බැහැලා ධයාන ෙඩන අයම මාර බන්ධනවයනේ 

මිවදතේ’  

ඒ ගාථමාෙ තළුනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පරතපිානවව් ඒ 
පරාවයෝගකිතේෙය ඒ ෙවගේම ඵලානයකතේෙය පරකාශ වෙනො. ඉතිනේ වම් 
ගැන කථමා කරනෙ නම් ඇතේත ෙශවයනේ වම් බුදධ ශාසනවයේ පරතිපානෙ 
තළු ඇති විවශේෂ ලක්ෂණය වහළි කරන ෙටිනා සයතර වදේශනාෙකේ තමයි 
මැදුම් සඟිවයේ ගණකම ොගගලලොන සතූරය. ඒ සයතරවයේ ආරම්භක නිානන 
කථමාවව්දිමතේ පරාවයෝගකිතේෙය පිළබිඳ ෙැදගතේ සදිධානේතයකේ මතු 
වෙනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සැෙැතේ නෙුර විශාඛා මහා උපාසිකාෙ 
තනො පයජා කළ මිගාර මාත ු පරාසාදය නමිනේ හැඳිනේවෙන 
පයර්ොරාමවයේ ෙැඩ ොසය කරන අෙසථමාෙක උනේෙහනේවසේ දකිනේන 
ආො ගණයක වමාගගලලාන කයින බරාහමණයවයකේ. සපිනේෙතනුි, වම් 
කාලවයේ ෙචනවයනේ කයිනො නම් වමාගගලලාන කයින බරාහමණයයා 
ගණයකාධිකාරවයකේ.) ඇවිලේලා වමනේන වමවහම බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේට පරකාශ කරනො. ‘යම් වසේ භෙතේ වගෞතමය, වම් මිගාර 
මාත ු පරාසාදවයහ ි අෙසාන පඩිය දකේො වම් වසෝපානවයහි යම්කිසි 
අනපුිළවිෙළනිේ යන ශික්ෂණයයකේ, අනපුිළවිෙළනිේ යන කරියාෙලියකේ, 
අනපුිළවිෙළනිේ යන පරතපිානෙකේ, දකේනට ලැවබ්ද’, අනරපරබබ ස කඛො, 
අනරපරබබ ක රියො, අනරපරබබ පටිපාව, කයින ඒ විවශේෂ ෙචන තනු එතන 
සඳහනේ වෙනො. ‘එවසේම වම් බරාහමණයයනිේවගේ අධයාපනය පිළිබඳෙතේ 
අනපුිළවිෙළනිේ යන ශික්ෂණයයකේ, අනපුිළවිෙළනිේ යන කරියාෙලියකේ, 
අනපුිළවිෙළනිේ යන පරතපිානෙකේ, දකනිේන ලැවබනො. ඒ ෙවගේම දුනු 
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ශිලේපය පිළබිඳෙතේ. ඒ ෙවගේම වම් ගණයකාධිකරණයවයනේ ජීවිකාෙ 
වගනයන අපවගේතේ එෙැනමි ශික්ෂාෙකේ තවිබනො. අපටතේ අලුතේ 
වගෝලවයකේ, ශිෂයවයකේ ලැබණුයහම අපි ඔහටු වම් විදියට කරමානුකූලෙ 
ගණිනේන පුහණුයු කරනො. ඒකක එකය,ි දේවික වදකය,ි තරික තුනයි, 
චතෂුේක හතරය,ි පඤචක පහය,ි ෂට්ක හයය,ි සපේතක හතය,ි අෂේටක 
අටය,ි නෙක නෙයය,ි දශක දහයය ිආදී ෙශවයනේ සයිය දකේො පො ඒ 
විදියට පුහණුය ුකරනො. ඒ විදියට භෙතේ වගෞතමයනි ිඔබ ෙහනේවසේවගේ 
ශාසනවයේතේ ඒ ෙවගේ අනපුිළවිෙළනිේ යන ශික්ෂණයයකේ, අනුපිළිවෙළිනේ 
යන කරියාෙලයිකේ, අනපුිළවිෙළිනේ යන පරතපිානෙකේ, දකේෙනේන පුළුෙනේද?’ 
කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරනො, ‘බරාහමණයය, මවගේ 
ශාසනවයේතේ ඒ විදියට දකේෙනේන පුළුෙනේ. යම් වසේ අසුනේ 
හකිේමෙනේවනකේ හකිේමෙනේන පුළුෙනේ ආජානීය අශේෙවයකු ලැබුණයහම 
කටකළයිාෙ ඉඳලම කරමානකුලූෙ ඒ ශික්ෂණයයට අානළ කටයතුු කරනෙද 
එවසේම තථමාගත වතම හකිේමවිය හැක ි පුදේගලවයකේ ලැබණුයහම ඒ 
භකි්ෂුෙට කයිනො ‘එෙ මහණය, සලිේෙතේ ෙනේන. පරාතවිමෝක්ෂ සංෙරවයනේ 
සංෙර ෙනේන. ආචාර වගෝචර සම්පනේන ෙනේන. සළුු ෙරවදහ ිපො බිය 
දකනිසලුුෙ ශකි්ෂාපද සමාදනේෙ ආරක්ෂා කරනේන’ කයිලා ඒ පරථමම 
ශකි්ෂණයයම වදනො. යම් අෙසථමාෙක ඒ භික්ෂුෙ ඒ විදියට සලීෙනේත 
ෙුණයා නම් අනේන ඒ අෙසථමාවව් තථමාගත වතම වදෙන පියෙර වදනො. 
‘එෙ මහණය, ඉන්්රියයනේ පිළබිඳ රකේනා ලද වානර ඇතෙි ොසය කරෙ. 
ඇසනිේ රෑපයකේ දැක නිමිත,ි අනෙුයඤජන වනාගනුෙ. ඒො ගැනීම නිසා 
විෂම වලෝභය, ඊළඟට වානම්නසට අානළ යම්කසි ි පාපක අකසුල ධර්ම 
ගලාවගන එනේන පුළුෙනේ නසිා ඇස පිළිබඳ සංෙරවයහ ි පිහිටුෙ’ 
කයිලා. ඒ විදියට ඇස පිළබිඳෙ ෙවගේම කන, නාසය, දිෙ, කය, මන 
ආදී ඉන්්රියයනේ හය පිළබිඳෙම ඉනේ්රිය සංෙරය කරනේන කයිලා එවහම 
අනශුාසනා කරනො.  

යම් අෙසථමාෙක ඒ භකි්ෂුෙ ඉන්ද්ර යමයහ  ගුතතදවොරතො කියන 
ඉනේ්රියනේ පිළබිඳෙ රැකේවමහ ි වයවදන තතේෙයට පතේ ෙුණයාද, ඒ 
අෙසථමාවව් තථමාගත වතම ඊට ඉහළට වම් භකි්ෂුෙ පුහණුය ු කරෙනො. 
‘මහණය එෙ, ආහාරවයහ ි පමණය දැන පරිවභෝග කරනේවනකේ වෙෙ. 
වභෝජනවයහි මතතඤඤුතා කයින ඒ පමණය දැන ආහාරය අනුභෙ 
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කරෙ කයිලා, පරතයවව්ක්ෂා කරලා නෙුණිනේ සළකා බලමිනේ ආහාර 
ගනුෙ. වනෙ දොය, න මානය ආදී ෙශවයනේ වම් ආහාරය මා ගනේවනේ 
කරීඩාෙ විවනෝදය පිණිස වනාවව්. න මණයඩනාය න විභෂූණයාය වම් 
ශරීරය අලංකාර කර ගැනමී පිණිස වනාවව්. හවුදකේ වම් කය පෙතේො 
ගැනමී - යාපනය සඳහාය. කසුගනි ි වව්දනාෙ නැතකිර ගැනීම 
සඳහාය. වම් බරහමචරියාෙට අනගුරහ පිණිස පමණයයි’ කයිලා, හුවදකේ ඒ 
කසුගනි ි වව්දනාෙ නැසමීටතේ, ෙැඩිපුර ආහාර ගැනවීමනේ ඇතිෙන 
වව්දනා නැත ි කර ගැනමී පිණිසතේ, පහසු විහරණයය සඳහාතේ වම් 
ආහාරය ගනේනො කියලා එකේතරා පරතයවව්ක්ෂා විදියකිනේ පරතයවව්ක්ෂා 
කරලා ආහාර ගනේනය කයිලා ඒ ශකි්ෂණයවයේ පිහටිෙුනො.  

යම් අෙසථමාෙක ඒ භකි්ෂුෙ මූෝ නමය ් තතඤඤුතො කයින ඒ 
ශකි්ෂණයයතේ පිළපිදිනො නම් ඒ අෙසථමාවව්දී තථමාගත වතම ඒ භික්ෂුෙ 
වමවහම හකිේමෙනො. ‘එෙ මහණය, නදිි ෙැරීවම් පරතපිානවෙහි වයදී 
ොසය කරෙ.  ොගරියොනරමයෝග කයිල කයිනේවනේ ඒ වීර්යයට අානළ නිදි 
ෙැරීවම් පරතපිතේතයිට හරුැෙ ොසය කරෙ’ කයිලා ඊළඟට ඒ කාල 
සටහන වදනො. ‘මලුු දෙලේ කාලයම සකේමනිනේ පර්යඞකවයනේ නීෙරණය 
ධර්මයනේ සතිිනේ ඉෙතේ කරමිනේ භාෙනාවව් වයදී ොසය කරෙ. රාතරිවයේ 
පරථමම යාමයතේ සකේමනිනේ පර්යඞකවයනේ ඒ විදියට නෙීරණය ධර්මයනේ 
වගනේ සති මුාන ගනිමිනේ ොසය කරෙ. රාතරි මැදුම් යාමය තුළ දකුණයු 
ඇලවයනේ සංිහ වසයයාවෙනේ සැතවපෙ. පශේචිම යාමවයේ නැඟිට ඒ 
ෙවගේම සකේමනිනේ පර්යඞකවයනේ ආෙරණීය ධර්මයනේවගනේ මිදී  ඒ නිදි 
ෙැරීම් පරතපිතේතවියහ ිවයදී ොසය කරෙ’.  

යම් අෙසථමාෙක ඒ නිදි ෙැරීම් පරතපිතේතවියේ වයදිල ොසය 
කරනො නම් ඒ අෙසථමාවව් තථමාගත වතම ඔහ ු ඊටතේ එහාට 
හකිේමෙනො. එෙ මහණය, සත ස ප ඤඤමයන් යකුේතෙ ොසය කරෙ. 
ඉදිරියට යාවම්දී ආපස ු ඒවම්දී දැනෙුතේෙ කරනේවනකේ - ඒ කියනේවනේ 
සම්පජානකාරී වහාත.ි දැනෙුතේෙ කරනේවනකේ වෙය.ි එළඹ සටිි සිහිවයනේ 
යකුේත වෙය ි කයින එකය.ි ඊළඟට යමකේ වදස බැලමී, ඉෙත බැලීම, 
නැමීම, දිග හැරීම, සමමිඤජිවත පසාරිවත, ඒ ෙවගේම සඟල සෙිුරැ, 
පාතර දැරීවම්දී, ආහාර පාන ගැනීවම්දී, ඊළඟට මළ මුතර පහ කරිීවම්දී, 
වෙනකකේ තබා යාම්, සටිීම්, ඉඳීම්, නදිීම්, නිදි ෙැරීම්, වදඩීම්, නහිඬෙ 
සටිීම්, ආදී හැම කරියාෙකදීම දැනෙුතේෙ කරනේවනකේ වෙයි කියලා 
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සතසිමපජඤඤය පිළබිඳෙ හකිේමෙනොය.  

යම් අෙසථමාෙක සතසිමපජඤඤය සම්පයර්ණය ෙුණයානම් ඒ 
භකි්ෂුෙට තථමාගත වතම අෙොද කරනො. ‘මහණය, ඔබ දැනේ විමව්ක 
වොසය  නැඹරුැෙ ොසය කරනේන. අරණයයයයකේ, ෙෘකේෂ මයලයකේ, 
පර්ෙතයකේ, පර්ෙත බෑෙුමකේ, අම ු වසාවහානකේ, ෙන වරාදකේ, 
අභයාෙකාශ කයිනේවනේ එළමිහනකේ පිදුරැ බිසේසකේ ආදී ඒ විවව්ක 
සථමාන ඇසරුැ කරනේන පුරැදු වෙනේන. යම් අෙසථමාෙක ඒ භකි්ෂුෙ ඒ 
තතේතේෙයට පතේ ෙුණයා නම් පිණයඩපාතවයනේ පසේවසේ ඇවිලේලා 
නසිේකලනේකෙ පර්යඞකවයනේ සරිැර වකළනිේ කරවගන ඉඳවගන 
තමනේවගේ සති නෙීරණයයනේවගනේ මාුන ගනේනො.’ අවිජජා, ෙයාපාද, 
ථීනමිදධ, උදධචච කුකකචුච, විචිකචිඡ්ා වමනේම විෂම වලෝභවයනේ, 
දේවව්ශවයනේ, නිදිමත, අලස ගතෙිලිනේ, වනාසනේසනුේ කකුසුේ ආදිවයනේ, 
වදගඩිියා ආදිවයනේ ඒ නෙීරණය ධර්මයනේවගනේ සති මාුනවගන ඊළඟට 
කරම කරමවයනේ පරථ  ධ්යොනය, මදවන ධ්යොනය, තනුව්න ධ්යොනය, 
හතරවන ධ්යොනය ආදියට පතේවෙන හැටි අර කරමානකුලූ පරතපිානෙට 
නදිර්ශනයකේ ෙශවයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර බරාහමණයයාට පරකාශ 
කළා. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘යම් වශකේෂෙ 
භකි්ෂයනේ ඉනේනො නම්, තෙමතේ රහතේ වනාෙය, මාර්ග ඵල ලාභී භික්ෂයනේ 
ෙහනේවසේලා ඉනේනො නම් ඒ අයට තථමාගතයනේවගේ අනශුාසනයතේ 
වම්කය,ි ී ණයාශරෙ මහ රහතනේ ෙහනේවසේලාටතේ වම් ශික්ෂණයය එදිවනාන 
සැප විහරණයය සඳහාතේ සතිසමපජඤඤය සඳහාතේ උපකාර වෙනො’ 
කයිලා පරකාශ කළා.  

එතවකාට වම් ගණයකවමාගගලලාන බරාහමණයයා අහනො ‘භෙතේ 
වගෞතමය, දැනේ වම් විදියට ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලාට අෙොද 
අනශුාසනා කළහම ඒ හැම වදවනකේමතේ ඔබ ෙහනේවසේවගේ ශාසනවයේ 
පරම නෂිේඨාෙ ෙන නෙින ලබා ගනේනොද, එවහම නැතේනම් ඇතැම් 
වකවනකටු නෙින ලබා ගනේන බැරි වෙනෙද?’ එතවකාට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘බරාහමණයය, මම වමවහම අෙොද 
අනශුාසනා කළාට ඇතැම් වකවනකේ ඒ තතේතේෙය ලබා ගනේනො. 
ඇතැම් වකවනකටු ලබා ගනේන බැරි වෙනො.’ එතවකාට බරාහමණයයා 
අහනො වමාකද ඒකට වහේතෙු, ‘භෙතේ වගෞතමය, නෙිනතේ තවිබදේදී, 
නෙිනේ මාර්ගයකතුේ තවිබදේදි, නෙිනේ මාර්ගය වදේශනා කරන ඔබ 
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ෙහනේවසේ ෙැන ිශාසේතෘනේ ෙහනේවසේ වකවනකතුේ සටිිදේදීතේ ඇයි ඇතැම් 
වකවනකේ වම්ක ලබනේවනේතේ, ඇය ි ඇතැම් වකවනකේ වම්ක වනා 
ලබනේවනේතේ?’ ඔනේන එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරනො 
‘එවහනම් බරාහමණයය, මමතේ ඔවබනේ පරශේනයකේ අහනො. ඔබ වම් 
රජගහ නෙුරට යන මාර්ගය දනේනොද?’ ‘වහාඳට දනේනො’ යම් 
වකවනකේ ඔබවගනේ අහනො රජගහ නෙුරට යන මාර්ගය. ඔබ 
කයිනො ‘වමනේන වම් පාවරනේ යනේන. එවහම යනවකාට ගමකේ හම්බ 
වව්වි. එතනනිේ එහාට තවියනො නයිම් ගමකේ. ඔනේන ඔවහාම ඔවහාම 
යනවකාට රජගහ නෙුරට යනේන පුළුෙනේ’ කයිලා. එවහම කවි්ෙට 
වමාකද ඒ පුදේගලයා ඒ අනශුාසනය ලබලා වෙන පාරකනිේ යනො. 
අනතිේ පැතේතට හැරිලා වෙන පැතේතකට යනො. එතවකාට රජගහ 
නෙුර වෙනෙුට වෙන පරවදේශයකට යනො. තෙතේ වකවනකේ එනො 
රජගහ නෙුරට මාර්ගය අහවගන. එයාට ඔබ වම් වම් විදියට උපවදසේ 
දුනේනහම හරියාකාරෙ ඒ අනෙු ගහිලිේලා රජගහ නෙුරට යනො.’ 
එතවකාට අහනෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ‘බරාහමණයය, රජගහ නුෙර 
තවියදේදිතේ, රජගහ නෙුරට මාර්ගය තිවයදේදිතේ, එකේවකවනකේ අර විදියට 
ෙැරදි පැතේතට යනේනතේ තෙ වකවනකේ හරි පැතේතට යනේනතේ වහේතුෙ 
වමාකද?’  

එතවකාට වම් බරාහමණයයා කයිනො ‘ඒකට මම වමාකකේද 
කරනේවනේ? භෙතේ වගෞතමය, මම මාර්ගය කියන වකනා පමණයයිවන. 
‘මගගකඛායි’ මම මාර්ගය කයිලා වදනො පමණයය.ි මට කරනේන වදයකේ 
නැහැ. ඒ අය එවහම යනො.’ එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො ‘අනේන එවසේම බරාහමණයය, ඒ නෙින තබිණුයතේ නෙිනේ මාර්ගය 
තබිණුයතේ නෙින වතේරැම් කරල වදන අනශුාසක හැටියට වම් ශාසේතෘනේ 
ෙහනේවසේ හටිියතේ ඇතැම් වකවනකේ එය ලබා ගනේනො. ඇතැම් 
වකවනකේ එය ලබා ගනේවනේ නැහැ. එතවකාට ඒ බරාහමණයයා යම් 
පරසාදයකේ ඇත ිකර වගන යම් වකවනකේ වම් ශාසනවයේ ජීවිකාෙ සඳහා 
ශරදධාෙ නැතෙි පැවිදි ෙුණයාද, ඒ සට කපට අය අර කයිාපු පරතපිානවව් 
වනාහකිේවමන, ආහාරය පිළබිඳෙ, සතසිමපජඤඤය පිළබිඳෙ, ශීලාදී 
ගණුය ධර්ම පිළබිඳෙ වනාහකිේමණුය වකවනකේ වෙනො. එබඳු අය භෙතේ 
වගෞතමයනේ හා ොසය කරනේවනේ නැත. යම් වකවනකේ සදධාවෙනේ 
පැවිදිවෙලා අෙංකෙ වම් පරතපිානවව් හැසවිරණයො නම් ඒ අය තමයි 
භෙතේ වගෞතමයනිේ සමග හැසවිරනේවනේ කියලා. ගණයකවමාගගලලාන 
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ඊළඟට පරසාදය පළ කරනො, උපමා වදකකනිේ. යම් වසේ මුලේ සුෙඳ 
අතරිනේ කළු අගිලේ සෙුඳ වශරේෂඨ හැටියට ගනේනෙද, හර සෙුඳ අතරිනේ 
රතේ හඳුනේ සෙුඳ වශරේෂඨ වෙනෙද, මලේ සෙුඳ අතරිනේ දෑසමනේ මලේ සුෙඳ 
වශරේෂඨ වෙනෙද, එවසේම අද වම් දකනිේන ලැවබන ධර්මයනේ අතුරිනේ 
භෙතේ වගෞතමයනේවගේ දර්ශනයම වශරේෂඨය ි කයිලා උදම් අනලා 
උපාසක තතේතේෙයට පතේෙුණයා. එතවකාට වමයනිේ අපට වපේනො 
‘අනපුුබබසිකඛා, අනපුුබබකිරියා, අනපුුබබපටිපාන’ යන ෙචන තුන 
ඉතාමතේ ෙටිනා, අප කාටතේ වීර්යය ඇත ිකර ගනේන වධර්යය ඇතිකර 
ගනේන උපකාර ෙන වදයකේ බෙ. කරමානකුලූ පරතපිානෙකේ බෙ.  

ඒකටම අානළ තෙතේ ෙටිනා සයතරයකේ, අපි ඔකේවකාම 
වනාකවි්ෙතේ, පහොරොද සතූරය. වකටිවයනේ සඳහනේ කවළාතේ - පහාරාද 
කයින අසවුර්නේ්රයා එකේ අෙසථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කිව්ො 
වම් මහා සමු්රය ගැන අසරුයනිේ සතටුුවෙන ආශේචර්ය අදේභතූ ධර්මතා 
අටකේ තවියනො කයිලා. එකකේ තමය ිවම් මහා සම්ුරය - එතන ෙචන 
තනුකේ සඳහනේ වෙනො ‘අනපුුබබ නිවමනා අනපුුබබ වපාවනා 
අනපුුබබ පබබහාවරා න ආයතවක වනෙ පපාවතා’ වම් මහා සමු්රවයේ 
අනපුිළවිෙළනිේ යන නැම්මකේ, අනපුිළවිෙළිනේ යන ගැඹරුැ වීමකේ, 
අනපුිළවිෙළනිේ යන ඇලවීමකේ තවියනෙය. එකපාරටම පරපාතයකේ නැත. 
ඒ උපමාෙ වදනො පළමවුෙන ිආශේචර්ය අදේභතූ කාරණයය ෙශවයනේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො මවගේ වම් ශාසනවයේ ධර්ම විනවයේ 
තවියනො ආශේචර්ය අදේභූත කාරණයා අටකේ කයිලා.  

පළවෙන ි කාරණයය හැටියට ොනරනො, වම් ශාසනවයේතේ 
තවියනො ‘අනරපරබබස කඛො, අනරපරබබක රියො, අනරපරබබපටිපාව න 
අයතමකමනව අඤඤාව පටිමවමධ්ො’ එක පාරටම රහතේ බෙ ලබනේන 
වනාවෙය.ි වමනේන වමවහම පරතපිානෙකේ තවියනො කයිලා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. වම් අනපුිළවිෙළ ෙචනය වම් ශාසනයට 
අානළෙ වම් කාටතේ ඇතේත ෙශවයනේ වධර්යය උපදො ගනේන ෙටිනා 
වදයකේ. එක දෙසකනිේ වකවරන වදයකේ වනාවෙය.ි මේ පරත පාවමව් 
හරිය  යනව නේ ප ළ මවළ න ් කර ොනරකමලව පරත ලලාවයක බවය  
මපනන්රේ කරනම්න්. වකවනකේ හතිනේන පුළුෙනේ එවහම නම් දැනේ 
වබාවහෝ වදනා කයිනේවනේ අපට පාරමී නැහැ. අපට පාරමී නැහැ. අපි 
තරිවහේතකු පරතිසන්ධිය ලබල නැහැ. දැනේ ආරංචිය ිවබාවහාම වදේශකවයෝ 
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වම් ශාසනය විනාශ වෙන විධිවයේ ෙචනයකනිේ වම් වබාවහෝ වදනා 
අවධර්ය කරන බෙ. තරිවහේතකු පරතසින්ධිය කථමාෙ ශාසනයට පිළිලයකේ 
ෙවගේ කථමාෙකේ කයිලා මම වම් අෙසථමාවව්දී පරකාශ කරනො. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එවහම කවළේ නැහැ, කොනෙතේ තරිවහේතුක 
පරතසින්ධිය කයිල පරතවික්ෂේප කවළේ නැහැ. වම්කට වහාඳ නදිර්ශනයකේ 
අපි ඊළඟට කයිනේවනේ ඒතේ ධර්ම කථමාෙකනිේ.  

රජගහනෙුර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විශාල පිරිසකට ධර්ම 
වදේශනා කරන අෙසථමාෙකේ. වම්ො අපි කළිනේ කයිල තවියනො. වම් 
වකටිවයනේ කයිනේවනේ වම් විශාල පිරිසකේ මැද බදුු හාමදුුරැවෙෝ ධර්මය 
වදේශනා කරනවකාට ඔනේන එනො සුපපබුදධ කයිලා කුෂට වරෝගිවයකේ. 
ඔය ඇඟ සදුු වෙච්ච කට්ටිය ඉනේවන. හරිම දිළඳිුය.ි හඟිනේවනකේ. 
වකාටිනේම කාලකනේන ිහඟිනේවනකේ එනො. එතවකාට ඈතදී වම් පිරිස 
දැකලා හිතා ගනේනො වමතන සමහර විට ආහාරපාන වබදනො ඇති. 
සවම් බඩගනිේවන ඉනේවන) කෑම ටිකකේ ලබාගනේන පුළුෙනේ එතනට 
ගවියාතේ කයිලා ඔනේන කටි්ට ු වෙනො. කටි්ට ු වෙනවකාටම දැන 
ගනේනො නෑ නෑ කෑම වබදන තැනකේ වනාවෙය ි වම් ශරමණය 
වගෞතමයිනේ ධර්මය වදේශනා කරනො. කමකේ නැහැ මම ධර්මයෙතේ 
අහනේන ඕන කයිලා ඔනේන පිරිසේ වකළෙවර් ඉඳ ගතේතා. ඉඳ ගතේතහම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර මළුු පිරිස තමනේ ෙහනේවසේවගේ බුදධ 
ඥානවයනේ, බදුු ඇසනිේ සසිාරා බැලුො. කෙුද වමතන වම් ඉනේන 
අයවගනේ ධර්මය වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ. එතන ඉනේන ඇත ි රජෙරැ, 
සටිෙුරැ, තකේසලාවව් උපාධිධරවයෝ, මහා පණයඩිතවයෝ. ඒ ඔකේවකාම 
පරාදය.ි අනේන අර හඟිනේනා වපනණුයා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට. 
වමාහටු පුළුෙනේ මවගේ ධර්මය වතේරැම් ගනේන. ඔනේන ඊළඟට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පෙතේෙප ුවදේශනාෙ - ඒක විවශේෂය.ි දැනේ කාවලේ 
එබඳු වදේශනා අහනේනෙතේ ලැවබනේවන නැහැ.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනා වශලිවයේ විවශේෂ බෙ 
කෙුරැතේ දනේනො. ‘ආනරපරබබිද කථො’ කයිලා කයිනො. එතනතේ ‘අනුපයර්ෙ’ 
කයින ෙචනය තවියනො. අනපුිළවිෙළිනේ යන කථමාෙකේ. එතවකාට වම් 
එකම වදේශනාෙකේ තළුතේ වම් අනපුිළවිෙළ තිවයන බෙ කයිනේනයි වම් 
කයිනේවනේ. ඇතැම්හ ුඑය කාලයට බාර දීලා නකිම් ඉනේනො. ‘අද ඉතිනේ 
වමාකකේ කළතේ වම් මාර්ග ඵල කයින එක හඟුකේ ඈතය’ කියල. 
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බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනපුිළවිෙළ කථමා කයින ඒ වදේශනා මාර්ගයට 
අනෙු එම වදේශනාෙ පැෙැතේෙුණයා. ඒක වමවහමය ි සඳහනේ වෙනේවනේ 
ධර්මවයේ, ‘ානන කථමං සලී කථමං සගග කථමං කාමානං ආදීනෙං ඔකාරං 
සංකවිලසං වනකඛවමමච ආනසිංසං පකාවසති’ ඔනේන අනපුිළිවෙළ 
කථමාෙට අානළ ටික. ානනවයහ ි ආනිසංස ‘ානනකථමං’, ‘සලීකථමං’ සීලවයේ 
ආනසිංස, ‘සගගකථමං’ - දනේ දීවමනේ, සලිේ රැකවීමනේ දිෙය වලෝකයට යා 
හැක ි බෙ, දිෙය වලෝක සම්පතේතයි පිළබිඳ යමකේ කයිනො. ඔනේන 
ඊළඟට අනකිේ පැතේතට හරෙනො. මනුෂය වලෝකවයේ වව්ො දිෙය 
වලෝකවයේ වව්ො කම් සැපෙල ‘කාමානං ආදීනෙං’ ආදීනෙ පක්ෂය 
‘ඔකාරං සංකවිලසං’ ළාමක බෙ වකවලසේ උපදින බෙ, ඊළඟට 
කයිනො ‘වනකඛවමම  ආනසිංසං’ අනේන අනකිේ පැතේතට කනේද 
බැසේසා. වම් ඔකේවකාම ෙැඩකේ නැහැ කයිලා අනකිේ පැතේතට හරෙනො. 
ඔනේන වනකඛවමම  ආනසිංස කයිනවකාට වකවනකේ අහනේන පුළුෙනේ, 
වමාකකේද වම් හඟිනේනට වදනේන තවියනේවනේ, වමාන සීලයකේද 
සමාදනේ ෙුවණයේ. දැනේ වම් පිනේෙතුනේට අපි ආපු හැටිවය සිලේ වදනේන 
ෙවගේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සිලේ වදනේවන නැහැවන. නමුතේ හිත 
තළුනිේ ඒ යමකේ අතහරිනේන තවියනෙ නම් ඉසේවසලේලාම අත හැරිවයේ 
ආහාරය. ආහාරය වසායාගනවන ආවෙ. ඒ ආශාෙ අතහැරලා තමයි 
එතන ඉඳගතේවතේ. ඒකතේ වලාක ුානනයකේ අතහැරීම. ඊළඟට සලීය ගැන 
කයිනවකාට අවනේ මට වම්ෙ රකනිේන ඇතේනම් කයිල හවිතනේන ඇති.  
අපට වපේනේවන නැදේද, ඊළඟට වම්වක ආනසිංස එවහමය ි කියලා 
ඔනේන හතිා ගනේන.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටම යම් අෙසථමාෙක වපනනුා සුපපබුදධ 
කෂුට වරෝගයිාවගේ සති සකසේවෙන ආකාරය. වම් ෙචනෙලනිේ දකේෙනො 
‘යථමා භගො අඤඤාසි’ ඒ සති පිළබිඳෙ. ‘කලල චිතතං, මදුු චිතතං, 
විනෙීරණය චිතතං, උදගග චිතතං, පසනන චිතතං’ ඒ සපුපබුදධ කුෂට 
වරෝගයිාවගේ සති කලල චිතතං සකසේවෙලා මෘදු ෙුණයා. 
නෙීරණයයනේවගනේ ඉෙතේ ෙුණයා. පහනේ බෙට පතේෙුණයා. පරසාදයට ඔද 
ෙැවඩන තතේෙයට පතේ ෙුණයා. අනේන ඒ අෙසථමාවව් තමය ිබදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ, ‘යාසං බුදධානං සාමකුඛංසඛිා ධමමං වදවසති’ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේලා විසනිේම වලෝකයාට හඳුනේොවදන ‘දුකඛං සමදුයං නවිරාධං 
මගගං’ කයින චතරුාර්ය සතයය ධර්ම වදේශනාෙ වදේශනා කවළේ. ඒ 
වදේශනා කවළේ කාට එලේල කරලද, අර කෂුට වරෝගයිාට. වම් කාවලේ 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

110 

නම් වකවනකේ කයිාවි ‘ඔනේන පිනේෙතනු ි අනේන අර කාලකනේනියා 
එලෙල ානනේන’ කයිලා. ඊළඟට වෙච්ච වදේ බලනේන අනේතමිට ඒ 
සපුපබුදධ කුෂට වරෝගයිා පිළබිඳෙ වමවහම  සඳහනේ වෙනො. යම් වසේ 
පිරිසදිු ෙසේතරයකට සායම් අලේලනෙ ෙවගේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
චතරුාර්ය සතයය වදේශනාෙ හරියටම සතිට කා ෙැදුණයා. එහ ිපරත ලලය 
වශමයන ් ‘විර ං වීත ලං ධ්   චකඛරං පදපොදි.’ වකවලසේ මල රහිත 
මලකඩ රහති ඒ දහම් ඇස පහළ ෙුණයා. ඒක වකටිවයනේ සඳහනේ 
වෙනො ‘යං ක ඤිත ස රදය ධ්  ං සබබං තං න මරොධ් ධ්  ං’ වසෝොනේ 
ගැන කථමානේතර වගන එන වබාවහෝ අයට අපි කයිනො, වමතනයි 
තවියනේවන රහස ‘යං කිඤචි සමදුය ධමමං සබබං තං නවිරාධ ධමමං.’ 
ඉතාම වකටිවයනේ වසෝොනේ පරතයක්ෂය පරකාශ කළා. යම්තාකේ වදයකේ 
හටගනේන සෙභාෙය ඇතේවතේද, ඒ හැම වදයකේම නරිැදධ ෙන සෙභාෙය 
ඇතේවතේය කයින දහම් ඇස පහළ ෙුණයා. ඒ කයිනේවනේ පටිචච සමුපපාද 
ධර්මය දුටෙුා. වකටිවයනේ කයිවතාතේ. අපි වම්ෙ ගැන කළනිේ කියල 
තවියනො. විසේතර කරල කයිනේවන නැහැ වම් අෙසථමාවව්.  

අනේතමිට පිරිස ඔකේවකාම විසරිිලා ගයිා. වම් කෙුරැෙතේ 
දනේවන නැහැ වම් ආපු කුෂට වරෝගයිා තමාවගේ තතේතේෙවයනේ 
ඉතාමතේම ඉහළ තතේතේෙයකට මළුු වලෝකාධිපවතයය කියන, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනවයනේ කයිනො නම් චකරෙර්ති 
රාජයයටතේ ෙැඩිය තතේතේෙයකේ ලබල තිවයන බෙ අර පිරිස කෙුරැෙතේ 
දනේවන නැහැ. වම් තතේතේෙය ගැන තෙ විවශේෂ ෙචන ටිකකේ 
කයිවෙනො. ඒකවන මම කයිනේවන වසෝොනේ පුදේගලයාට උපාධි 
අටකේම තවියනො කයිලා. වසෝොනේ පුදේගලයා කෙවරකේ වහෝ වව්ො 
නයගතේ පුදේගලවයකේ වහෝ වව්ො ඔහ ුපිළබිඳෙ සයතරෙල වමනේන වමවහම 
සඳහනේ වෙනො. ‘දි ඨධ්ම  ො, පතතධ්ම  ො, විදිතධ්ම  ො, 
පරිමයොගොළහධ්ම  ො, ත ණණවිිතක මචඡතො, විගතකථංකමථො, 
මවසොර  පපමතතො, අපරපචචමයො සත්ථරසොසමන’ අටකේම තවියනො 
එතන උපාධි.  

දිටඨධවමමා, නෙින දුටෙුා වමාවහාතකට හරි. පතතධවමමා, 
නෙිනට පැමිණියා ක්ෂණයයකට හරි. විදිතධවමමා, නෙින වතේරැම් 
ගතේතා. පරිවයාගාළහධවමමා, නෙිනට කමිිදුනා. අපි ඇතැම් අෙසථමාෙල 
නලී මහා වයෝදයාවගේ යගානෙ ෙැන ිඋපමාෙලිනේ කවි්ො. වමාවහාතකට 
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දුටෙු නෙින. සංසේකාර නවිරෝධය දුටෙුා. තිණයණයවිචිකිවචඡ්ා, ආවය සැක 
වදගඩිියා නැති ෙුණයා. අතතී භෙ ගැන, අනාගත භෙ ගැන, අතීතවයේ 
තබිවුණයතේ වමවහම වදයකේද ආදී ෙශවයනේ විගතකථමංකවථමා, කථමං කථමං 
කයිල එක එකේවකනාවගනේ අහවගන යනේන ඕන නැහැ. නසිැකතේෙයට 
පතේෙුණයා. වෙසාරජජපපවතතා, එතවකාට අර හඟිනේන විශාරදවයකේ 
ෙුණයා. වකාවහාමද ෙැවඩ්? ධර්ම විශාරදවයකේ ෙුණයා, අර වදේශනාවෙනේ. 
‘අපරපපචචවයා ස්ු සාසවන’ ගැඹරුැ කයිමනකේ වම්. ශාසේතෘ 
ශාසනවයේ වකවනකවුගේ පිහටිකේ තෙතේ අෙශය නැත ි තතේතේෙයට පතේ 
වෙනො. ඒ කයිනේවනේ වමාකද, දැනේ කෙුරැතේ අහලා තවියනො 
වසෝොනේ පුදේගලයා කසි ිවකවනකුට ෙළකේෙනේන බැහැ. ‘සතතකඛතතු 
පරම’ කයිනො, ජාති හතකේ තළු රහතේ වෙනොමය.ි දුකේ වකළෙර 
වෙනොමය.ි පරමාද ෙුවණයාතේ එවහමයි. නැතේනම් වම් වලෝවකදිම 
උතේසාහ කරනො නම් ඒ උසසේ තතේතේෙෙලට යනේන හැකයිි. අනේන 
ඒකය ි කයිනේවනේ ‘අපරපපචචවයා ස්සුාසවන’ කයිලා. ඒ ශාසේතෘ 
ශාසනවයේ වෙන වකවනකේවගේ පිහටිකේ අෙශය නැහැ. පිහිටකේ 
ලැබවුණයාතේ ෙැවඩ් ඉකේමනේ වෙනො. කාරවණයේ ඇතේත නමතුේ ඕන කරන 
ටික ලැබණුයා. නෙිනේ දකේො යන සිදධානේතය ලැබණුය ු එකවන 
කයිනේවන. ගඟට ෙැටණුයු ල ීවකාටයකේ මහුදුට ෙැටිල වකළෙර වෙනෙ 
ෙවගේ වසෝොනේ තතේතේෙය. ඔවහාම තතේතේෙයකේ ලැබවුව්.  

බලනේන එක පැතේතකනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනා 
වශලයි. හදිසවියේ සදිුෙුණයාමතේ වනාවෙය.ි ආනපුුබබිකථමා - 
අනපුිළවිෙළ කථමා ඒක තළුිනේ ඔකේවකාම වකරැණයා. ඒක ක්ෂණිකෙතේ 
සදිුෙුණයා. වම් තළුනිේ මම වම් ඉදිරිපතේ කරනේවනේ ධමමවයේ පරාවයෝගික 
තතේතේෙය. ඇතැම් වකවනකේ අර කවි්ෙ ෙවගේ අපට පාරමී ධර්ම නැහැ. 
අවපේ හාමදුුරැවෙෝ කියනො තරි වහේතකු පරතසින්ධි නැහැ. අරකයි වම්කයි 
පටලැවිල ි ෙගයකේ. ඔය කසිෙිකේ හතිනේන නරකය.ි වම් ශාසනය 
රැවකනේවනේ පරතපිානෙ උඩ නම් බය නැතෙි වම් කටයතුෙුල වයවදනේන 
කයිනේන තමය ිඅපි වම් ටික කවි්වෙ. ඇතැම් තැනේෙලදී, අපි වකටිවයනේ 
කයිවතාතේ බාහයි සයතර ආදිවයහ ි ඉතාම ක්ෂණිකෙ ‘දුටවුයහ ි දුටුමතිනේ’ 
ආදිය කවි්ෙහම රහතේවෙලතේ ඉෙරය.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
වපවනනො අපට වනාවපනනුතේ ‘ආසයානුසය ඥානය’ තළුනිේ මහා 
පුදුම විදියට හැම පුදේගලයා පිළබිඳෙම ඇතළුත තවිබන ශකේතීනේ. ඒ 
අනෙුය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේවනේ. සපුපබුදධ කුෂට 
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වරෝගයිා පිළබිඳෙ එවහම කළතේ ඇතැම් තැනේෙල එවහම වපේනෙ. 
ක්ෂණිකෙතේ එවහම සදිු වෙනො. ඒකට වහේත ු අපි තෙ දිගනිේ දිගට 
වනාකවි්ෙතේ වකටිවයනේ වමවසේ සඳහනේ කළ හැකයි.ි  

වම් ශාසනවයේ ධර්මාෙවබෝධය පිළබිඳෙ සඳහනේ වෙන පරධාන 
ෙචන හතරකේ තවියනො. ‘පගඝටිතඤඤු, විපඤිතතඤඤු, මනමයයො, 
පදපරම ො’ කයිලා හතර වදවනකේ ගැන සඳහනේ වෙනො, 
ධර්මාෙවබෝධය පිළබිඳෙ. ‘උගඝටිතඤඤු’ කයිනේවනේ යම්කසි ි වානරක 
අගලුකේ ඇරිය හැටිවයේ එකපාරටම ඇවරනේන ෙවගේ  වපාඩි වකටි 
වදේශනාෙකනිේම ධර්මාෙවබෝධය ලබනො. බාහයි ානරැචීරිය ෙවගේ අය, 
ඉතාම දියණුය ුඅය යම්තම් වපාඩි වකණිහලිේලකේ විතරය ිඒ අයට ඕවන. 
එතවකාට ඔකේවකාම ලබා ගනේනො. ‘විපඤචිතඤඤු’ කයිනේවනේ ඊළඟ 
ගණයය. ඒ අයට ටිකකේ දිග ධර්ම වදේශනාෙකේ අෙශය වෙනො. දිගට 
ධර්ම වදේශනයකේ කළහම තමය ි ඒ අයට ධර්මය අෙවබෝධ වෙනේවනේ. 
‘වනවයයා’ කයිනේවනේ අතනිේ අලේලවගන ගිහලිේලා නෙින වපනේෙන 
තරමට ෙවගේ ගරුැ උපවදේශ, කලයාණය මිතර ආශරය, ධර්ම ශරෙණයය ආදිය 
එකතවුෙලා ගහිලිේලා යම් අෙසථමාෙක තමය ි වනයය පුදේගලයා 
ධමමාෙවබෝධය ලබනේවනේ. පදපරම කයින ගණයයට වමාන වහේතුෙකිනේ 
හරි වම් ජීවිතවයේ මාර්ගඵල ලබනේන බැහැ. නමතුේ අර විදියට වකේනේදර 
බල බලා ඉනේන ඕන නැහැ. ඒ පුදේගලයා ෙුණයතේ යමකේ ඉවගන 
ගතේතනම් පදපරම කයිනේවනේ ඉවගන ගතේත වදේ යම් අෙසථමාෙක 
අනාගතවයේ මාර්ගඵල පරතවිව්දයට උපකාර වෙනො. එකේ වකවනකේ 
ෙතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අහක ානනේවන නැත ි බෙ එයනිේ වපේනො. 
‘උගඝටිතඤඤු, විපඤචිතඤඤු, වනවයයා, පදපරවමා’ වම් ඔකේවකාම 
කයිනේවනේ වම් පිනේෙතනුේට වධර්යය ලබාගනේන, වෙන කෙුරැෙතේ 
විවව්චනය කරනේන වනාවෙයි කයිනේනතේ සිදධවෙනො. ඔය විදිවයේ 
තතේතේෙයකේ ශාසනවයේ තවියනේවනේ. ශාසන පරතපිානෙ ඒ තරම් 
පරතඵිලානයක බෙ වපනේෙනේන තෙතේ වනාවයකුතේ සයතර වදේශනා 
වකළෙරකේ නැතෙි තවියනො.  

වම් අෙසථමාවව්දී තෙතේ ෙටිනා සයතර වදේශනයකේ එළියට 
ගතේවතාතේ  ුදුේ සඟ මය ් ‘ මූිජ  සූතරය’ එෙැනේනකේ. භූමිජ සයතරවයේ 
දැකේවෙන හැටියට භමූිජ කයින සොමීනේ ෙහනේවසේ රජගහ නෙුර ෙැඩ 
ොසය කරන අෙසථමාෙක පිණයඩපාතවයේ ෙඩිනො ජයවසේන කයින රාජ 
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කමුාරයාවගේ වගදරට. ඒ ජයවසේන රාජ කමුාරයාට එච්චර ශරදධා 
ආදියකේ නැහැ. සතටු ු සාමීචි කරලා ආසනයකේ පනෙලා ජයවසේන 
කමුාරයා කථමාවව් වයදිලා වමවහම කියනො. ‘ඇතැම් ශරමණය 
බරාහම ණයයනිේ වම් විදිවයේ කථමාෙකේ කයිනෙය. වමාකකේද, යම් වකවනකේ 
ආශාෙකේ ඇතෙි බරහම චරියාවව් - ඒ කයිනේවනේ ශාසන පරතපිානෙ කියන 
එවකේ හැසරිැණයතේ නෂිේඵලයි. ඵලානයක නැහැ. ඒ ෙවගේම ආශාෙකේ 
නැතෙි ඒවක වයදුණයතේ ඒතේ ඵලයකේ නැහැ. ආශාෙකේ ඇතෙි සහ 
නැතෙි ඒ මාර්ගවයේ බරහමචරියාවව් වයදුණයතේ ඵලයකේ නැහැ. ඊළඟට 
ආශාෙකේ ඇතේවතතේ නැතෙි නැතේවතතේ නැතෙි ඒවක වයදුණයතේ ඒතේ 
ඵලයකේ නැහැ. වම්ක ගැන භමූිජ සොමීනේ ෙහනේවසේ වමාකද 
කයිනේවනේ’  එතවකාට භමූිජ සොමීනේ ෙහනේවසේ කයිනො ‘රාජ 
කමුාරය, මම භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේවගේ මුවිනේම වම් ලබා ගතේතු 
කයිමනකේ වනාවව්. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වම්ක වතේරැම් කරන හැටි 
මම දනේවන නැහැ. නමතුේ මම හිතනො භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගනේ 
ඇහැව්වොතේ වමනේන වමවහම වදයකේ කයිය ි කයිල.’ තමනේවගේ 
අෙවබෝධය අනෙු භමූිජ සොමීනේ ෙහනේවසේ යම් කාරණයයකේ ජයවසේන 
රාජ කමුාරයාට කයිනො - වමාකකේද, ‘මවගේ අදහවසේ හැටියට නම් 
අවපේ ශාසේතෘනේ ෙහනේවසේ කයින ආකාරය වමවහමය.ි යම් වකවනකේ 
වනා නසි ිආකාරවයනේ වනානසි ිමගකනිේ බරහමචරියාවව් හැසිවරණයො 
නම් ආශාෙකේ ඇතෙි ඒතේ ඵලයකේ නැහැ. ආශාෙකේ නැතෙි ඒතේ ඵලයකේ 
නැහැ. ආශාෙකේ ඇතෙි හා නැතෙි වනා නිස ිඅනේදමිනේ බරහමචරියාවව් 
වයවදනො නම් ඒතේ ඵලයකේ නැහැ. ආශාෙකේ ඇතෙිතේ නැතිෙ, 
නැතෙිතේ නැතෙි බරහමචරියාවව් හැසවිරණයො නම් වනා නිස ිඅනේදමිනේ 
ඒතේ ඵලයකේ නැහැ.’  

ඔනේන අනතිේ පැතේත කයිනො. ‘නමතුේ යම් වකවනකේ නිසි 
අනේදමිනේ, ආශාෙකේ ඇතෙි බරහමචරියාවව් වයවදනෙ නම් එහි ඵලයකේ 
තවියනො. ආශාෙකේ නැතෙි බරහමචරියාවව් හැසරිැණයා නම් ඒතේ 
ඵලයකේ ලබා ගනේන පුළුෙනේ. ආශාෙකේ ඇතුෙතේ නැතෙුතේ කළතේ ඒතේ 
ඵලයකේ ලබා ගනේන පුළුෙනේ. ආශාෙකේ ඇතෙුතේ නැතෙු නැතුෙතේ 
නැතෙු කළතේ නිස ි මාර්ගය හරි නම් ඵලය තවියනො.’ එවහම 
කවි්ෙහම ඒ ටිකට ජයවසේන රාජ කමුාරයා පැහැදිලා කයිනො, ‘ඒ 
විදියට කයිනෙ නම් වම් ඔබෙහනේවසේවගේ ශාසේතෘනේ ෙහනේවසේ වම් අද 
සටිින ඔකේවකාම ශාසේතෘනේ ෙහනේවසේලාවගේ හසි මදුුනට ගනේට 
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ෙටිනො’ කයිලා පරසාදය පළ කරලා ඒ රාජ කමුාරයා තමනේට වගනාෙ 
බතේ තලයි භමූිජ සොමීනේ ෙහනේවසේට පයජා කළා. උනේ ෙහනේවසේ ානනය 
ෙළඳලා සෙසේ ෙරැවව් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමෙුට ගහිලිේලා වම් 
විසේතරය කයිනො. මම උවදේ ෙරැවව් වමවහම ජයවසේන රාජ 
කමුාරයාවගේ නෙිසට ගයිා. ඒ රාජ කමුාරයා වමනේන වමවහම වදයකේ 
කවි්ො. මම වමවහම පිළතිරුකේ දුනේනා. මා හිතනො මම එවසේ කීවම්දී 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වනාකවි්ෙ වදයකේ කවීම් ෙරදට අසු ෙුවණයේ 
නැහැ කයිලා. වබාවහාම බැගෑපතේෙ කයිනො මම හතිනේවනේ 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ මතයය ිමම ඉදිරිපතේ කවළේ. මවගනේ එවහම 
ෙරදකේ ෙුවණයේ නැහැ කයිා හතිනෙද කයිලා වබාවහාම ශරදධාවෙනේ අසා 
සටිියා. භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ කයිනො ‘ආ! භමූිජ, කසි ිෙරදකේ ෙුවණයේ 
නැහැ. ඔබ කයිාපු කාරණයය තමයි මමතේ අනමුත කරනේවනේ’ කියලා. 
ඒක ෙඩාතේ සිතේ කා ෙදින අනේදමිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඊළඟට 
උපමා කපීයකේ වදනො, වම් කයිාපු සිදධානේතය වපනේනමු් කරනේන. 
වමනේන වමවහමයි කයිනේවනේ. තෙතේ සවිසේතරෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො.  

යම් ශාසනයක, වම් පිනේෙතුනේ දනේනෙ  වනේ ආයය අෂටාංගික 
මාර්ගය ඒවක අනතිේ පැතේත හතිාගනේන මිචඡ්ා දිටඨි, මිචඡ්ා සඞකපප, 
මිචඡ්ා ොචා, මිචඡ්ා කමමනත, මිචඡ්ා ආජීෙ, මිචඡ්ා ොයාම, මිචඡ්ා සති, 
මිචඡ්ා සමාධි. මිචඡ්ා දිටඨි කයින ෙැරදි දෘෂේටිවයේ ඉඳලා ෙැරදි සමාධිය 
දකේො යන යම්කසි ිපරතපිානෙකේ තවියන ශාසනයක යම්කසි ිශරාෙකවයකේ 
ආශාෙකේ ඇතෙි බරහමචරියාවව් හැසරිැණයතේ එයනිේ පලයකේ නැහැ. 
ආශාෙකේ නැතෙි බරහමචරියාවව් හැසරිැණයතේ ඵලයකේ නැහැ. ආශාෙකේ 
ඇතෙි හා නැතෙි හැසරිැණයතේ ඵලයකේ නැහැ. නශිේඵලයි. ආශාෙකේ 
ඇතෙිතේ නැතෙි, නැතෙිතේ නැතෙි බරහමචරියාවව් හැසරිැණයතේ ඵලයකේ 
නැහැ. වමාකද වහේතෙු? අවයෝනිවසෝ කයින ෙචනය එතන සඳහනේ 
වෙනො. වම් ෙචනය ටිකකේ සංිහලට නගනේනතේ අමාරැයි. අවයෝනිවසෝ 
කයිල කයිනේවනේ වකටිවයනේ කයිවතාතේ වනානසි ි අනේදමිනේ ෙැරදි 
විදියට කයින එකය.ි ඒක අර උපමාෙලිනේ තෙ වතේවරය.ි ඉදිරියට 
කයිනවකාට වනානසිි අනේදම කියනේවනේ වමාකකේද? මිතයා දෘෂේටිවයනේ 
පටනේ වගන මිචඡ්ා සමාධිය දකේො යන ඒ ශාසන පරතපිානෙකේ නිසා 
ආශාෙ තබිණුයතේ නැතතේ එයනිේ පරතඵිලයකේ නැහැ.  
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ඊළඟට උපමා ටිකකේ වදනො. ‘යම් වසේ භමූිජ, තල වතලේ 
බලාවපාවරාතේතුෙන වකවනකේ ඔරැෙක ෙැල ි ඉහලා, ෙතවුරනේ ඒක 
කලතලා, ෙතුවරනේ ඒක අනලා, වකාච්චර මිරිකෙුතේ ආශාවෙනේ ඒක 
මිරිකෙුතේ, ආශාෙ නැතෙි මිරිකෙුතේ, ආශාෙතේ අනාශාෙතේ වදකම ඇතුෙ 
මිරිකෙුතේ,  ආශාෙතේ අනාශාෙතේ වදකම නැතිෙ මිරිකෙුතේ, ෙැල ිමිරිකල 
වතලේ එනේවනේ නැහැ. වමාකද වහේතෙු? අවයෝනවිසෝ - ෙැරදි විදියට, 
ෙැරදි කරමයට ඒක කවළේ. ඒ නසිා වකාච්චර ෙැල ි මිරිකෙුතේ වතලේ 
එනේවන නැහැ.’ ඔනේන වදවෙන ිඋපමාෙ. ‘යම් වසේ භමූිජ, වකවනකේ 
කරිි බලාවපාවරාතේතවුෙනේ, තරැණය ෙසේවසකේ ඉනේන එළවදනකවගේ 
අඟිනේ අදිනො, කරිි වානවිනේන. ආශාෙකේ ඇතිෙ ඒ එළවදනකවගේ අඟිනේ 
ඇදේදතේ ආශාෙකේ නැතෙි කළතේ, වදකම ඇතුෙ කළතේ, වදකම නැතුෙ 
කළතේ, අඟිනේ ඇදල කරිි එනේවන නැහැ. ඒ ෙවගේ තමය ිඅර කට්ටියවගේ 
පරයතේනය’ කයිලා වපනේනමු් කරනො. මිචඡ්ා දිටඨිවයනේ පටනේ ගතේතු ඒ 
උතේසාහය වනානසි ිඑකකේ නසිා ඵලයකේ නැහැ.  

තනුේවෙන ි උපමාෙකතුේ වදනො. ‘යම් වසේ භමූිජ, වකවනකේ 
වෙඬරැ බලාවපාවරාතේතවුෙනේ කලසක ෙතරු ානලා කලතන දණයේවඩනේ 
ඒක වකාච්චර වෙලාෙකේ කලතමිනේ සටිියතේ ආශාවෙනේ කළතේ, ආශාෙකේ 
නැතෙි කළතේ, වදකම ඇතෙු කළතේ, වදකම නැතෙු කළතේ, අර කලවසේ 
ානපු ෙතරුෙලනිේ වෙඬරැ ලබාගනේන බැහැ. අනේන ඒ ෙවගේ තමයි අර 
කට්ටියවගේ උතේසාහය.’ හතරවෙන ි උපමාෙ - යම් කසි ි වකවනකේ 
ගනිේදර බලාවපාවරාතේතවුෙනේ, ඒ කාලවයේ ගනිේදර ලබා ගතේතු හැටි 
දනේනෙවන. ල ීකෑල ිවදකකේ එකට ගටල, වතත අම ුල ීකඩකේ උඩිනේ 
තයිාවගන අතලුේලනො, අතලුේලනො. ආශාවෙනේ කළතේ, ආශාෙ නැතිෙ 
කළතේ, වදකම ඇතෙු කළතේ, වදකම නැතෙු කළතේ, ගනිේදර හට ගනේවනේ 
නැහැ. ඔනේන ඔය උපමා හතවරනේ වපනේනමු් කරනො අර මිචඡ්ා දිටඨි 
ආදී ඒ ශරමණය බරාහමණයයනිේවගේ පරතපිානවව් නිෂේඵල බෙ අසාර්ථමක බෙ.  
ඔනේන ඊළඟට දකේෙනො, යම් ශාසනයක සමමා දිටඨි, සමමා සඞකපප, 
සමමා ොචා, සමමා කමමනත, සමමා ආජීෙ, සමමා ොයාම, සමමා සති, 
සමමා සමාධි දකනිේනට ලැවබනො නම් ඒ ශාසනවයේ පරතපිානෙ ඒ 
බරහමචරියාෙ ආශාෙකේ ඇතෙු කළතේ, ආශාෙකේ නැතෙු කළතේ, ආශාෙ 
ඇතෙු හා නැතෙු කළතේ, ආශාෙකේ ඇතෙුතේ නැතෙි නැතෙිතේ නැතිෙ 
කළතේ ඒ පරතඵිලය ලැවබනොමය.ි  
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ඊළඟට අනතිේ උපමාෙ යම් කසිි වකවනකේ වතලේ 
බලාවපාවරාතේතවුෙනේ වතලේ ඔරැෙක තල පිටි ානල ෙතරු මිශර කරලා 
ආශාෙකේ ඇතෙු වහෝ අනල මිරිකෙුතේ, ආශාෙකේ නැතෙු කළතේ, වදකම 
ඇතෙු වහෝ නැතෙු කළතේ, ඒ තල පිටි තළුිනේ වතලේ මතවුෙනො. වතලේ 
ලබා ගනේන පුළුෙනේ. ඊළඟට වදෙන උපමාෙ අනකිේ පැතේතට හරෙලා 
කයිනො. කරිි ලබා ගනේන බලාවපාවරාතේතුවෙනේ යම් කසි ි වකවනකේ 
තරැණය ෙසේවසකේ ඉනේන එළවදනකවගේ කිරි ගනේන පුළුෙනේ තැන 
දනේනෙවනේ. බරුැලේවලේ තන පුඬුෙවනේ. තන පුඬුවෙනේම අදිනො. තන 
පුඬුවෙනේ අදිනෙනම් ආශාෙකේ ඇතෙි කළතේ, නැතෙි කළතේ, ඒ වදකම 
ඇතෙි කළතේ, වදකම නැතෙි කළතේ, කරිි එනෙමය.ි ඊළඟ තුනේෙන 
උපමාෙ වම් පිනේෙතනුේට අවනකේ හරිය සලකගනේන පුළුෙනේ. 
වකටිවයනේ කයිනවකාට උපමා ටිකවන. වම් වෙඬරැ පිළබිඳෙ වදන 
උපමාෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ. යම් කසි ි වකවනකේ කලසක දී කිරි 
දමලා කලතන දණයේවඩනේ කලතනො. ඒක තළුනිේ වෙඬරැ මත ු කර 
ගනේන පුළුෙනේ. හතරවෙන ි උපමාෙ, යම් කසි ි වකවනකේ ගිනි 
බලාවපාවරාතේතෙු වියලි දණයේඩකේ තෙතේ වියලි දණයේඩකනිේ ඇතිලේලුවොතේ 
ඒක තළුනිේ පුළුෙනි ගනි ි මත ු කර ගනේන. ඒ උපමා ටික කියලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ භමූිජ සොමීනේ ෙහනේවසේට කයිනො, ‘භමූිජ, ඔබ 
ජයවසේන රාජ කමුාරයාට වම් ටිකතේ කවි්ෙ නම් රාජ කුමාරයා 
වබාවහාම පරසාදය පළ කරලා ඔබ වකවරහ ි ඒ පරසාදය අනුෙ 
පිළපිදිනො.’ කයිලා. එවහම කවි්ෙහම භමූිජ සොමීනේ ෙහනේවසේ 
වබාවහාම නිහතමානෙී කයිනො, ‘වකාවහද භාගයෙතනුේ ෙහනේස, මට 
ඔය උපමා ෙැටවහනේවන භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට ෙැටහණුයාට.’ ඔනේන 
ඒ සයතරය.  

මේ බකම්කො  ක වරමව් ප නව්තනු , මේ ස බරදධ් ශොසනය, ස  ො 
දි ඨිමය ්ඉඳලො ස  ො ස ොධි දකව්ො යන ආයය අස ොංග ක  ොර්ගය සත  
මේ ශොසනමය ්නනර්යොන කතව්ය පරත ලලාවයකතව්ය අද වමග් දවසක 
 තක ් කර ගන්න ඕන න සය . වමාකද වහේතෙු? වමාකද වහේතුෙ? 
සමබදුධ ශාසනවයේ ඒ පැතේත බහනිො, ඒ පැතේත බහනිො, වම්ක 
වනයයානකි නැහැ. වම් කාවලේ බැහැ. වම් කාවලේ බැහැ නිෙනේ 
දකනිේන. අනේන ඒ විදියට ඒකට උනනේදු අයතේ අවධර්යය කරන 
විදිවයේ බලවව්ග වනාවයකුතේ විදිවයේ ඇතවිෙලා තවිබන බෙ වපේනො. 
පිටිනේ වනාවව්. වෙන ආගම්ෙලනිේ වනාවව්. අප තළුනිේම. අවපේ 
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අයවගනේම ඔනේන ඕෙ මතවුෙනො. ඒක නසිා වම් ෙචන ටික 
කයිනේවන. ඒ විදිවයේ අවධර්යමතේ වෙච්ච අය අපටතේ ඇවිදිනේ 
කයිනො. වනාවයකුතේ ඔය වදේශනා අහල වමනේන වමවහම කිව්ෙයි 
කයිල. ඒක නසියි මම වම් කයිනේවනේ. ඒ විදිවයේ ශාසනයකේ අප 
ඉදිරිවයේ තවියනේවනේ. ඒ අතීතය ගැන උදම් අන අනා ඉඳලා - ඒ 
කාවලේ නම් දැනේ ෙවගේ වනාවෙය.ි වී පැදුරකේ ෙතේ වව්ලගනේන බැහැ, 
රහතනේ ෙහනේවසේලා අහසනිේ යනෙයි. ඔය විදිවයේ කථමානේතර 
අතශිවයෝකේතනීේ ඇතෙි, ඕෙ කයි කයිා ඉඳල හරියනේවනේ නැහැ. අපට 
කරනේන පුළුෙනේ තැන, වම් පියෙර ඉඳලම අපි උතේසාහ කරනේන ඕන 
ගමනේ කරනේන. ඒකට අානළ ඒෙ තමය ිවම් ශාසනවයේ අපි දැනේ කවි්වව්. 
ගහි ි පිනේෙතනුේටය ි වම් ධර්මය වදේශනා කරනේවනේ. ගිහි පිනේෙතුනේ 
කසිිවසේතේ හතිනේන නරකය ිඅපට බැහැ වම්ෙට කටි්ට ුවෙනේන කියලා. 
මතකේ කර ගනේන තවියනේවනේ දැනේ අපි කවි්ෙ අර පණයඩකු උපාසක 
තමුා, අනාගාමි උපාසකතුවමකේ, අභිඤඤාලාභ.ී බුදධ කාලවයේ චිතත 
ගෘහපත,ි හ්ක ආලෙක ආදී ඒ අනාගාමී ගහි ි පිනේෙතනුේ හිටියා. 
වව්ළුකණයඨක ී නනේද මාතාෙ, නකලු මාතා, කාපිලාන ි ආදී ධයාන 
මාර්ගඵල පිළවිෙළට වගනිච්ච අය හටිියා.  

ඒ ෙවගේම වම් ගහි ි පරතපිානෙ සකසේවෙලා තිවයන ආකාරයතේ 
හතිල බලනේන.  අතතීවයේදී ඒ වබෞදධ පිනේෙතනුේවගේ ජීවිත රටාෙ වම් 
ෙවගේ සංකරී්ණය නැහැ. ඒ අය වගාවිතැනේ ආදී සරල ජීවිත රටාෙකේ තුළ 
පිහටිි අය. විවශේෂවයනේම ජීවිතවයේ සනේධයා භාගවයේදී හතර වපෝයටම 
සලිේ රැකේක අය සිටි බෙ අවපේ වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනො. එතවකාට 
ගහි ි පනේසලිේ, වපාවහාය අටසලිේ. ගිහ ි පනේසලිේ, වපාවහාය අටසිලේ. 
වපාවහාය අටසලිේ කයිනේවනේ වමාකකේද? වහාඳට ඇඳ පැළඳවගන සුදු 
ඇඳවගන පිරිසකේ ඉදිරිපතේවෙලා වපරහැවර් යමිනේ ඡ්ායාරෑපවයේ 
ෙැවටනකම් කරන රඟ පෑමකේ වනාවෙය ිවම්වක තවියනේවන. වම්වක 
ගැඹරු වමාකකේද? ඒ අතතී වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනේවනේ ගිහි 
පිනේෙතා විශාල පරිතයාගයකේ කරනේවනේ වම් වපාවහාය අටසිලේ 
සමාදනේ ෙය දෙවසේ. මහා ානහකේ ෙැඩ කටයතුු තවිබදේදි ඒ කාවල පො ඒ 
ගහි ිපිනේෙතා රහතේ පරතපිානෙට නැඹරුැ වෙනො. ඒකය ිඅර වපාත පවතේ 
තවියනේවනේ අද වම් රැය වම් දොල මම රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ 
පරතපිානෙට අනගුතෙ ජීෙතේවෙනො කියලා. යේතිජන් හරි 
පනව්හනම්සල්ොමග් පරත පාවව  අාවළව ීවවත් වී   කරන පරයත්නයක් 
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ත ය  මපොමහොය අ  ස ලව්ල ත මයනම්න්. වබාවහෝවදනා ඒකෙතේ 
දනේවන නැහැ. වපාවහාය අට සලිේ රකමිිනේ ගහි ි පිනේෙතා කරම 
කරමවයනේ යම් අෙසථමාෙක එකේවකෝ ජීවිතවයේ අෙසාන අෙසථමාවව් දරැ 
මලේලනේවගනේ නිදහසේ ෙුණය අෙසථමාවව් තෙතේ කරදරයකේ හැටියට හිතලා 
මදුලේ පරිහරණයය ආදිවයනේ ඉෙතේවෙලා ගහටඨ දසශීලය - ඒ කාවලේ 
අනගාරික කයිනේවනේ - අතතීවයේ නම් අනගාරික කයින එක සංඝයා 
ෙහනේවසේලාටතේ වයාදල තවියනො. අනගාරික හැටියට හරි ඉනේන 
පුළුෙනේ. දසසලිේ සමාදනේවෙලා තෙ දුරටතේ ඔවහාම ඔවහාම ගිහිලේල 
තමය ි- අපි එකේ අෙසථමාෙක උපමාෙකේ දුනේනා, ගහි ිපිනේෙතා තුළිනේමයි 
පැවිදේද මතවුෙනේවනේ කයිල වපනේෙනේන. ගිහ ි දළඹෙුා තුළිනේ තමයි 
ශරමණය සමනලයා කොනහරි පියාඹලා අහසට යනේවන. ගහි ි දළඹුො 
කවි්ෙට වම් පිනේෙතුනේ  හති නරකේ කරගනේන එපා. ඒ ගහිි දළඹුො 
කයිනේවනේ වමාකද? ඒ දළඹෙුාවගේ ගමන වහමිනේ. සෙරෑපයතේ එච්චර 
ලසේසන නැහැ. නමතුේ යම් අෙසථමාෙක මහතේ ආශේචර්යමතේ වදයකේ වම් 
සතේත්ව වලෝකවයේ තවියනේවනේ. දළඹවුෙකේ තළුනිේ සමනලවයකේ එන 
හැටි බලනේ ඉනේනවකාට ආශේචර්යමතේ. ඒ ෙවගේම තමය ිමිනමීරැවෙකේ, 
හඟිනේවනකේ, අර කුෂට වරෝගයිා ෙවගේ වකවනකවුගනේ පැවිදි 
සෙරෑපයකේ මත ුවෙනවකාට නකිං ආෙට ගියාට වනාවෙයි. සාපේපුෙල 
සෙිුරැ තවියනොට වනාවෙයි. ඇතළුතනිේම වෙච්ච වෙනසකේ ෙශවයනේ 
-  අනේන අර ඇතුළතනිේ වෙච්ච වෙනසකනිුය ිසමනලවයකේ වෙනේවන. 
දළඹෙුාවගනේ සමනලේ පිහාටු එනේවන නකිම් වනාවෙය.ි  

දැනේ කාවලේ වනාවයකුතේ ෙයාපාර විදියට ඔය සතවියේ පැවිදිකම් 
ෙවගේ වනාවයකුතේ පටලැවිලි වම් රවට් තවියනො. ඒක තුළ 
වනකඛමමය පිළබිඳ ඒ පාරිශුදධ අදහස එනේන එනේනම නැතවිෙන බෙ 
අපි කයිල තවියනො. වනාවයකුතේ ෙයාපාර අදහසේ ඇතෙි සතයි වදක 
පැවිදි කරනො. වම්වක පනේනරය වම්වක ෙටිනාකම නැත ි වෙනො. 
වම්වක තවියන ෙටිනාකම නැත ිකරනො. ඒකය ිකයිනේවන වකවනකේ 
එවහම කළාට වානසේ කයිනො වනාවෙය.ි අවශය නේ  ක  ත මයනවො 
ගහ ඨ දස සලීය  යේ අවසථොවක   බක්මකො  කඩල බිදඳල   
සේබන්ද්ධ්කේ අතහුරල පුවිදි මවන්න පරළුවන් නේ අනන් මනකඛ  ය. 
අනේන ඒ අෙසථමාවව් තමයි, වම්කට අපි සමහර වෙලාෙට උපමාෙට 
කයිනේවන. දීර්ඝ කාලයකේ මළුු රාතරියකේ තළු ගාලක හරිවෙලා ඉනේන 
ගෙයනිේ වකාය ිවෙලාවව් වානර අරිනෙද කයිල බලාවගන ඉනේවනේ, වානර 



65 ෙන වදේශනය 

119 

ඇරිය හැටිවයේ කඩාවගන දුෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ තමය ි වනකඛමම 
වච්තනාෙ ඇතවිකනා. යම් අෙසථමාෙක අර මයලකි අෙශයතා ටික 
සම්පයණයය ෙුණයා නම් ගහි ි ගාල කඩාවගන පැවිදි වෙනො. ඒකයි 
‘පබබජජා’ කයිනේවනේ. පරෙෘජ කයින ෙචනය එතන තිවයනේවනේ. ‘ෙරජ’ 
කයින ෙචනය ගාල කයින එක හැඳිනේවෙන ෙචනයකේ. ‘පර’ කියනේවනේ 
ගමන හැඳිනේවෙන ෙචනයකේ. පබබජජා කයිල කයිනේවනේ ගාල 
කඩාවගන යනො. අශිකේෂිත බෙකේ වනාවෙය.ි ග හ  ගොල කඩොමගන 
ග හ ලල්ො අර අූයවකොශය වමග ් පුවිදද්  යනවො. ඒකය ිපිහාටු වදක 
කයිලා කයිනේවනේ. පාතරයතේ සෙිුරතේ විතරකේ අරනේ යනෙ කියනේවනේ 
විවශේෂවයනේ ඒ කාවලේ ධතුාංගධාරි සංඝයා ෙහනේවසේලාට ෙැඩි වදේෙලේ 
තබිවුණය නැහැ. ඒ කයිමවනනුතේ වපනේනමු් කවළේ ඒ පරතපිානවෙ ලසේසන 
බෙ, ඒ උපමාෙලනිේ දකේෙල තවියනො. අපි ඒක වපනේෙනේනය ිසමනල 
කථමාෙ කවි්වව්. දැනේ කාවල නම් සමනලයය ි කයින එක අනිකේ 
පැතේතටය ිකයිනේවන. වකවසේ වහෝ වව්ො ඒ උපමා අපි දැකේෙයවයේ, වම් 
පරතපිානවව් වශරේෂඨතේෙය වපනේෙනේනය.ි  

භණයඩකු උපාසක තමුා ඕන නම් දඹදිෙදීම මහණය කරල 
වගේනේන තබිණුයා. නමතුේ ඇය ි උපාසක වකවනකේ හැටියට අරවගන 
ආවෙ? වපනේෙනේන. වම්වක සම්බන්ධතාෙය වපනේෙනේන. ගිහියා 
තළුනියු ිපැවිදේාන බිහෙිනේවනේ. රහතනේ ෙහනේවසේලා බිහෙිනේවනේ. අහසිනේ 
ඉවබ් ෙැවටනෙ වනාවෙය.ි අනේන ඒ ටික වබාවහෝ වදනාට අමතක 
වෙලා. ඒ කයිනේවනේ සංඝ වගෞරෙය නැත ි කරනේන වනාවෙයි. 
පරාවයෝගකිතේෙය කලේපනා කරනේනයි. වම් කයිනේවනේ අපි ඉතිනේ ගිහිවයෝ 
අපට බැහැ. අපි ඉතිනේ ගහියිනේට අයිත ි ෙැඩ ටික කර කර ඉම්මු. 
ඔවහාම හටිිවයාතේ කෙදතේ සංසාවර් අපි. නරිනේතරවයනේම. හැම 
බණයකනිේම කයිනේවනේ හැක ිසංඥාෙ මතකුර ගනේන. හැක ිසංඥාෙ. නමුතේ 
රවට් ෙැඩිපුර අපට අහනේන ලැවබනේවනේ බැරි සංඥාෙ. අපටතේ බැහැ. 
ඕවගාලේලනේටතේ බැහැ. අපට බැරි නම් ඕවගාලේවලා කරනේවන 
වකාවහාමද? අනේන එවහම කථමාෙකේ රවට් යනේවන. අද ෙැන ි දෙසක 
මම වම්ක කවි්වෙ නැතේනම් කෙුරැතේ කයිනේන වකවනකතුේ නැහැ ෙවගේ. 
ඒකය ි මම වමවහම කයිනේවනේ. වම් පිනේෙතුනේ යටතේ පිරිවසයිනේ වම් 
පිරිසෙතේ වම් ධමම මාර්ගවයේ යනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන.  

තෙතේ කාරණයයකේ කයිනේන තවියනො. මසෝතොපතත  අංග ක යල 
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ක යනවො මසෝවොන ් වීමේී පපකොර වන අංග හතරක ් ගුන ධමමවයේ 
සඳහනේ වෙනො. ‘සපපරරිස සංමසමවො, සදධ්   සවණං, 
මයොන මසො නස කොමරො, ධ්  ොනරධ්   පටිපතත ,’ කයිල වසෝොනේ වීමට 
උපකාර වෙනො. සතේපුරැෂ සංවසේෙනය, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තමයි 
වලාකමු සතේපුරැෂයා. කලයාණය මිතරයා. ඊළඟට සදධමම සෙනං, යටතේ 
පිරිවසයනිේ හතර පදයක ගාථමාෙකේ ෙතේ අහනේන වෙනො. බුදු 
වකවනකවුගේ ආශරයකේ නැතෙු බැහැ ශරාෙකවයකුට රහතේවෙනේන. 
ඊළඟට වයානවිසා මනසකිාරය. ඒ අනෙු නිස ිආකාර වමවනහි කිරීම 
වයාදනේන ඕන. ඊළඟට ධමමානුධමම පටිපතතයි. ධමමයට අනුගතෙ 
ජීවිතය පැෙැතේවීම. වමනේන වම් ආකාරවයනේ අපට වපේනො සතේපුරැෂ 
ආශරවයේ වශරේෂඨතේෙය කයින එක. කලයාණය මිතරතේෙය, වම් ශාසනවයනේ 
භාගයකේ කයිාපු ආනනේද හාමදුුරැෙනේවගේ ඒ කයිමන අෙතකේවසේරැෙට 
ලකේ කරිීමකේ කයිල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක හරිගැසේසුවව් 
වකාවහාමද, ‘මළුු මහතේ ශාසනයම කලයාණය මිතර ආශරයයි’ කියලා. 
කලයාණය මිතරයා කයිනේවනතේ ඔය සතේපුරැෂයාටමය.ි  

වම්ක තෙතේ හතිට කාෙදේදනේන අපි සමහර වදේශනාෙල 
වනාවයකුතේ උපමා දුනේනා. එකකේ තමය ිඉලකේක පුෙරැවව් උපමාෙ. ඒ 
කාලවයේ වදේශනා අහප ු අයට මතකතේ ඇත.ි සංඝයා ෙහනේවසේලාම 
පිරිතේ සජඣායනය අෙසානවයේදී පරකාශ කරන දුර්ලභ කාරණයා හයකේ 
තවියනො. ‘දුලලවභා බදුධපුපාවාන වලාකසමිං, දුලලවභා මනුසතත 
පටිලාවභා, දුලලභා ඛණය සමපතත,ි දුලලභා පබබජජා, දුලලභං සදධමම 
සෙනං, දුලලවභා සපපුරිස සංවසවො’ වම් කාරණයා හය අපි වම් වපාඩි 
චිතරයකට නගල වපනේනෙුා හතිට ානනේන. ඉලකේක පුෙරැෙකේ ගැන 
හතිනේන. ඉලකේක පුෙරැෙක අපි ඒ කාවල හැටියට විදිනේන පුරැදු 
වෙනො. වම් කාවල හැටියට වෙඩිකේකාරවයකේ වෙඩි තවියනො. 
ඉලකේක පුෙරැ තිවයනේන පුළුෙනේ වනාවයකුතේ ෙර්ණයයනේවගනේ, හිතට 
කා ෙදින අනේදමිනේ, එක ෙර්ණය කෙයකේ ඇතවුළ තෙ එකකේ විදියට. 
අෙසාන ඉලකේකය වයාම ුෙනේවන මැදටය.ි  

දැනේ වම් කයිාපු කාරණයා හය අපි ඒ විදියට දැකේෙුවොතේ ඇතේත 
ෙශවයනේ බුවදධාතපාදය දුර්ලභ බෙ අපි කෙුරැතේ පිළගිනේනො. 
ඉතාමතේම දුර්ලභය.ි හතිාගනේන බැරි තරම් දුර්ලභය.ි ‘දුලලවභා 
බදුධපුපාවාන වලාකසමිං’ නමතුේ ඊටතේ ෙඩා දුර්ලභය ි ‘මනුසතත 
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පටිලාවභා.’ අපි හිතාගනේන ඕන බුවදධාතපාද කාලයක ලැවබන 
මනුෂය ආතේම භාෙය අනේන අර පුෙරැවව් ඊළඟ කෙය. බවුදධාතපාද 
කාලයක ලබන මනුෂය ආතේම භාෙය ඉතාම දුර්ලභය.ි ඊළඟට මනුෂය 
ආතේම භාෙයකේ ලැබෙුතේ ක්ෂණය සම්පතේතයි කයින අඳ, වගාළු, බිහිරි ආදී 
ඒ දුර්ෙලකම් නැතෙි ධර්මය වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ පරවදේශයක 
උතේපතේතයි ලබලා. ඒ විදිවයේ තතේෙයකේ ඇතෙි ඥානෙනේත මනුෂය 
ආතේම භාෙයකේ ලැබීම ආදී ෙශවයනේ අෂට දුටඨක්ෂණය කයිල දැකේවෙන, 
දුටඨක්ෂණය කාරණයා අටකනිේ වෙනේ ෙය  නයිම ක්ෂණය සම්පතේතයි ලැබීම 
තමය ි ඊළඟ කාරණයය. ‘දුලලභා ඛණය සමපතත’ි ඒ ක්ෂණය සම්පතේතිය 
තළු පැවිදේද ලබාගැනමී. දහසකේ කරදර මධයවයේ වබාවහාම 
අමාරැවෙනේ අර කයිාපු ඒ පැවිදේද ලබාගනේවනේ. පැවිදේද ලැබුෙතේ 
‘සදධමම සෙනං’ නෙිනට උපකාර ෙන ධමමය අහන එක ඒතේ ඒ ෙවගේ 
දුර්ලභ එකකේ. ඊළඟට ඒ ධර්මය එනේවන වකාවහනේද, අනේන අර 
සතේපුරැෂ වසේෙනය තමය ි අනේතමිට ඉතාම ආශේචර්යමතේ - ධර්මවයේ 
දැකේවෙන ඉතාමතේම දුර්ලභ වදේ, ධර්මය ඇවහනේන උපකාර ෙන ඒ 
කලයාණය මිතර ආශරය. ඒක ලබා ගතේත ු තැන තමය ි අනතිේ ඔකේවකාම 
පරතපිතේත ි එකත ු කර ගනේන පුළුෙනේ වෙනේවන. ඒකය ි අර ‘සපපුරිස 
සංවසවො’ කයින එක මලුට ානල තවියනේවනේ.  

ඒ නසිා වම් පිනේෙතනුේ කලේපනා කරනේන ඕන වම් කලයාණය 
මිතර ආශරය පිහටි කරවගන වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යනේන. වම් ශාසනවයේ 
එනේන එනේනම නංෙනො කයිල කයිනො. බාහරි  වදේෙලේෙලනිේ බාහිර 
කරියාකාරකම්ෙලනිේ වම් ශාසනය රකනිේන පුළුෙනේ. කාරණයය ඇතේත, 
නඟිනො ෙවගේ වපේනො. නමතුේ ඇතේත ෙශවයනේ වම්ක ඇතුළතිනේ 
සදිුවිය යතුේතකේ. මලුදීම අපි පරකාශ කවළේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළ 
ඒ මළුු ගාථමාෙම.  

තවුමහහ ිකිචචං ආතපපං 
අකඛාතාවරා තථමාගතා 
පටිපනනා පවමාකඛනත ි 
ඣායවිනා මාරබන්ධනා  

කළ යතු ුටික නඹුලාම කළ යතුයුි. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ධමමය 
වදේශනා කළා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මය මිහිඳු මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේ වගනලේලා අපට වදේශනා කළා. මිහඳිු මහ රහතනේ 
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ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මය අනකිතුේ සොමීනේ ෙහනේවසේලා වදේශනා 
කළා. ඒ ධර්මය ටික ඔවහේ යනො. අතිනේ අත යනො කවූඩ යනේන 
ෙවගේ. නමුතේ පරතපිානෙට නැඟුවෙ නැතේනම් ... ?   

ඒකය ිවම් ගාථමාවව් ගැඹරුැ අර්ථමය . ‘තවුමහහි කිචචං ආතපපං’ 
කළ යතු ු වදේ නඹුලාම කරනේට ඕන. ‘අකඛාතාවරා තථමාගතා’ 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ පමණයකේ වනාවෙය.ි අනකිතුේ වදේශකයනේ 
ෙහනේවසේලාතේ කයිල වදන එක පමණයය.ි ඊළඟට ‘පටිපනනා 
පවමාකඛනත’ි වම් පරතපිානවෙ යන අය පමණයය ි නෙිනේ ලබනේවනේ. 
නකිම් කට පාඩම් කරවගන ඉඳල වනාවෙය.ි ඒ පරතපිානවෙ යම් 
මට්ටමකිනේ අර කවි්ෙ ෙවගේ ගහි ිපිනේෙතනුේ නම් - ඒ ඉලකේකය අරක 
නම් නති ි පනේසලිේ වපාවහාය අටසිලේ රකනිවකාට යම්තම් ඡ්ායාෙකේ 
එනො රහතේ පරතපිානෙ ගැන. ඔය විදියට කරම කරමවයනේ ඊළඟට ගහටඨ 
දස සලීය. ඊළගට පැවිදේද. ඒ කරමවයනේ යන ගමනකේ වම්ක. ඒ මාර්ගය 
තළුනිේ යම් අෙසථමාෙක වම් සසර දුකේ වකළෙර කරිීම කයින එක ඉතාම 
දුර්ලභ වදයකේ බෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ විට පරකාශ කරල 
තවියනො. අනමතගග සංයුතත ආදී වදේශනාෙල. එක වදේශනාෙකේ අහල 
හැට නමකේ රහතේ ෙුවණයේ වමාකද? වම් සංසාරවයේ භයානක කම, දීර්ඝ 
බෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හතිා ගනේන බැරි විදිවයේ උපමාෙලිනේ කියල 
තවියනො.  

කලේපයක දීර්ඝ බෙ කයිනවකාට පුදුම හවිතනො. බය 
හවිතනො. වම් පිනේෙතනුේ අහල ඇතවින වයාදුනකේ දිග පළල උස ඝන 
පර්ෙතයකේ වකවනකේ අෙුරැදු සයියකට ෙරකේ ඇවිලේලා විලේලූද 
වරදේදකනිේ අතලුේලනො. ඒ ඇතලිේලමී තළුනිේ ගල වගවිල යාවි. කලේපය 
වගවිල යනේවනේ නැහැ. වකාච්චර පුදුමද, එබඳු දීර්ඝ කාලයකේ. ඒකයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනේවනේ, අත ි දීර්ඝ කාලයකේ අවිදයාෙතේ, 
තණයහාෙතේ නසිා නඹුලාතේ මමතේ ඇවිතේ ඉනේනො. බදුු වකවනකේ පහළ 

වීම දුර්ලභ නම් ඒ පහළ වීම තළුිනේ ලබා ගතේත මනුෂය ආතේම භාෙය 

දුර්ලභ නම්, මනුෂය ආතේම භාෙයතේ ක්ෂණය සම්පතේතවියනේ සම්පයර්ණය 
නම්, පැවිදේදතේ ලබාවගන තවියනො නම්, ධර්මයතේ අහනේන ලැවබනො 
නම් අනේන ඊළඟට කරනේන තවියන ටිකයි කලේපනා කරනේන ඕන. ඒ 
අනෙු වම් පිනේෙතනුේ අද ෙවගේ වම් ෙටිනා දෙවසේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ගැන කයිනවකාට අපි කයිනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
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ෙචනවයනේම පරතපිතේත ිපයජාෙ ආමිස පයජාෙට ෙඩා ෙටිනෙය කවි්ෙ නම් 
අද දෙවසතේ අපිට හිතනේන තවියනේවනේ වමනේන වම් ආමිස පැතේවතනේ 
වනාවව්. අපි මිහඳිු මහ රහතනේ ෙහනේවසේට පයජා කරනේන තිවයනේවනේ 
පරතපිානවෙනේමයි.  

වම් කයිාපු ෙචන ටිවකනේ පිනේෙතනුේට වම් ශාසනය 
වගනියනේන - අනාගතවයේ වගනියනේන යම්කසි ි වධර්යයකේ 
අධිෂඨානයකේ ඇත ිෙුණයා නම් ඒක වම් වදේශනාවව් පරතඵිලය හැටියට 
මම කලේපනා කරනො. අද දින වම් පිනේෙතේ පිරිස වම් ෙටිනා සීලයකේ 
සමාදනේවෙලා බණය භාෙනාවෙ වයදිලා දෙස ගත කළා. ඒ සමථම 
විදර්ශන ආදී හැම කටයතුේතකටම උපකාර ෙන වදේශනාෙකේ අවපනේ 
අහනේන ලැබණුයා. වම් වදේශනාෙද උපකාර කරවගන වම් පිනේෙතුනේ, 
අවධර්යය වනාවී වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යමිනේ ඉතා ඉකේමනිනේ 
වසෝොනේ, සකානගාමි, අනාගාමි, අර්හතේ කයින මාර්ගඵල පරතවිව්දවයනේ 
උතමු් අමා මහ නෙිනට ළං වීමට හැම වදනාටම ශකේතයි බලය 
ලැවබ්ො කයිා අප පරාර්ථමනා කරන අතවර්, අවීචිවයේ සටි අකනිටා 
දකේො යම්තාකේ සතේතේ ෙ වකවනකේ වම් ධමමවදේශනාමය ධමමශරෙණයමය 
කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට කැමත ි නම්, ඒ අනවුමෝදනේ වීම තුළිනේ 
පරාර්ථමනයී වබෝධියකිනේ උතමු් අමා මහ නෙිනිනේ සැනසමී ලබතේො කියා 
වම් ගාථමා කයිා පිනේවදනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 

 

 



 

 

කතු හකමි න්දග ්සකංහල කෘතක 

සැ.ය.ු: වමම කෘති වලේඛනය සරලතේෙයට මුලේ තැන දුනේ අංක 
අනපිුළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ 
අගහරිවයේ එන කෘති වබාවහෝ දුරට ගැඹුරැ විය හැක ිබෙතේ, 
පාඨකයනිේ දැනෙුතේ කරිීම් ෙශවයනේ සඳහනේ කරනු 
කැමැතේවතමි. 

- සම්පාදක  

1. තිසරණය මහමි  
2. හිතක මහිම – 1 
3. හිතක මහිම – 2 
4. හිතක මහිම – 3 
5. හිතක මහිම ස1-3 වෙළුම්) 
6. දිවි කතවර් සැඳෑ අඳූර 
7. කය අනෙු ගිය සිහිය 
8. හිත තැනමී 
9. පිනේ රැවකක මහමි 
10. අබිනකිේමන 
11. පිළිවෙතිනේ පිළිවෙතට 
12. කවයේ කතාෙ 
13. මා-පිය උෙැටන 
14. පරතිපතේති පයජාෙ 
15. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
16. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
17. වමතේ සිවතේ විමුකේතිය 
18. ඇති හැටි දැකේම 
19. තවපෝ ගුණය 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. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 12 වෙළුම 
33. සබබාසෙ සයතරවයේ මැදුම් මග 
34. විදසුනේ උපවදසේ 
35. භාෙනා මාගයය 
36. උතේතරීතර හුදකලාෙ 
37. සසුනේ පිළිවෙත 
38. චලන චිතරය 
39. දිය සුළිය 
40. බදුු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
41. නෙිවනේ නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
42. නෙිවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
43. නෙිවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
44. නෙිවනේ නවිීම –  සිෙෙුන වෙළුම   
45. නෙිවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
46. නෙිවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
47. නෙිවනේ නවිීම –  සතේෙන වෙළුම   
48. නෙිවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
49. නෙිවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
50. නෙිවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
51. නෙිවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම    
52. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල මු්රණයය ස1-11 වෙළුම්) 
53. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
54. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
55. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
56. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
57. පටිචච සමුපපාද ධමමය – පුසේතකාල මු්රණයය ස1-4 වෙළුම්) 
58. සේපශයවයේ ආශචයයය 
59. මනවසේ මායාෙ 
60. 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


 

 

By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought   
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25. The Law of Dependent Arising, Library Edition  

26. Walk to Nibbāna   
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