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මුදලට විකිණීම සඳහා වහෝ ලාභ ලැබීම පිණිස ෙන සයිලු ආකාරවයේ 
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කතු හිමියනේවගේ දහම් වපාතේ ලබාගත හැකි සේථාන: 

1. සුනිලේ විවේසිංහ මහතා – 39/10, ශානේත රීටා පාර, ගලේකසිේස. 

2. වහේමමාලා ජයසිංහ මහතේමිය 
29/8, පැඟිරිෙතේත මාෙත, මිරිහාන, නුවගේවගාඩ. 

3. චනේදන විවේරතේන මහතා  
 23/79A, 1 ෙන පටුමග, ධමමපාල වපවදස, තලෙතුවගාඩ. 

4. ඩබ්ලවි්. ඒ. ඊසානේ උචිනේද මහතා – 25, කඩ වීදිය, වදේොවලේගම. 

5. එසේ. ඒ. ලයනලේ මහතා 
 140/19, රැහුණුසිරි උදයානය, හකේමන පාර, මාතර. 

6. සිරිමා විවේරතේන මහතේමිය – 15, ඇලපාත, රතේනපුර. 

7. ඒ. ජී. සරතේ චනේද්රරතේන මහතා 
 ‘සමනේ’, ඇරැෙුල හංදිය, කනේඩලම පාර, දඹුලේල. 

8. වේ. ඒ. ඩී. ජයමානේන මහතා 
 ජයමානේන ෙතේත, ලබුයාය, කුරැණෑගල පාර, කලුියාපිටිය. 

9. මහාචායම වකේ. එම්. විවේරතේන, දනේත විදයා පීඨය, 
 වපේරාවදණි විශේෙ විදයාලය, වපේරාවදණිය. 

10. වෙදය පී. වීරසිංහ මහතා 
 බණේඩාර බලුංකුලම, ලංකාරාම පාර, අනුරාධපුර. 

11.  ආර්. ඒ. චනේදි රණසිංහ මහතේමිය  
 සේටුඩිවයෝ ‘චායා’, වරෝහල හනේදිය, වපාවළානේනරැෙ. 

12. වනේරා විවේසුනේදර මහතේමිය  
 ඉළුකේපිටිය වබවහතේ ශාලාෙ, ඉළුකේපිටිය, ගැටහැතේත. 

13. ඩී. සී. ඒ. නිශේශංක මහතා – 91A, ෙුඩ්ෙර්ඩ් පාර, ගාලේල. 

14. පියදාස සමරවකෝනේ මහතා 
 සුදුෙැල ිපැලැසේස, කිරිනේද, තිසේසමහාරාමය. 
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දහම් දන හැමදනේම  පරදයි 
දහම්රස හැම රසම  පරදයි 
දම් ඇලුම හැම ඇලුම්  පරදයි 
නිෙනේ සුෙ හැමදුකේම  පරදයි 

 
   අනුතතර ධමමරාජයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණුෙූවයේ 
වදව් මිනිසුනේවගේ චිතත සනතානයයි. අනාදිමතේ කාලයකේ තුළ 
වමෝහවයනේ මුළාවී සසර දුකේ ගිනේවනනේ දැවෙමිනේ සිටින වලෝ සතුනේවගේ 
සිතේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සිසලිේ කර අමා මහ නිෙනිනේ නෙිා සෙුපතේ 
කිරීම ඒ මහා කාරැණිකයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජය පරමාථමය විය. 
දුකේ ගිනි ෙඩන දිගේවිජය වෙනුෙට දුකේ ගිනි නිෙන ධමමවිජයකේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට හඳුනේො දුනේහ. 

   ධමමදානය අනේ හැම දානයකටම ෙඩා උතුම් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණම ජීවිත පරිෙතමනයකේ පො සිදුවිය හැකි 
බැවිනි. බාහිර ෙසේතු දානවයනේ සැළවසන තාෙකාලකි සහනය වමනේ 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසුමකට මඟ වහළිකරයි. වමාවහාතකට දිෙගට 
දැනී-වනාදැනී යන ආමිස රසය වමනේ වනාෙ, නිරාමිස දහම් රසය 
අසහනය දුරැවකාට සිතේ සනහන ගැඹුරැ අථම රසයකි. සසර ෙඩන 
වගේහසිත ඇලුම් වමනේ වනාෙ, වලාෙුතුරැ දහමට ඇති ඇලේම සසර ගමන 
වකටිකරයි. තණේහා පිපාසය සනේහිඳුෙන අමා මහ නිෙන සියලු සසර 
දුකේ නිොරණය කරයි. ‘නිෙවනේ නිවීම’ වපාතේ වපවළනේ අප දියතේ කළ 
ධමමදාන ෙැඩ පිළිවෙවළහි වදෙැන ිඅදියර ෙශවයනේ වම් ‘පහනේ කණුෙ 
ධමම වදේශනා’ වපාතේ වපළ එළි දකී. මීතිරිගල නසිේසරණ ෙන 
වසනසුවනහි වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමුවව් අප විසිනේ වදේශනා කරනේනට 
වයදුන වදසුම් 33 කේ රැගතේ යටකී වපාතේ වපළට ෙඩා සරල අනේදමිනේ, 
ජන ජීවිතවයේ එදිවනදා ගැටළුෙලට එලේල වකාට වදසන ලද බැවිනේ වමම 
ධමමවදේශනා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකුට ෙැඩදායක ෙන ුඇතැයි සතිමු. 
සසරදුකේ ලියලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයනේවගනේ ගැෙසීගතේ වපාතේ 
පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සිටින ෙතේමනේ පාඨක සමාජයට වම් 
තුළිනේ වලාෙුතුරැ මඟට යම් ‘තරැ සළකුණකේ’ වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරෑ 
උතේසාහය සඵල ෙ ූවලස සළකමු. 

   ‘ආනුපුබබී කථා’ නම් ෙූ අනුපිළිවෙළ කථාමාගමයකේ අනුගමනය 
කරමිනේ දහම් වදසූ බුදුපියාවණෝ එෙැනිම ‘අනුපිළිවෙළ කථාෙකේ’ 
ධමමවදේශකයිනේට අනුදැන ෙදාළහ. දාන කථාෙ, සීල කථාෙ, සගග කථාෙ, 
කාමයනේවගේ ආදීනෙ හා වනකඛමමවයහි ආනිසංස ඒ අනුපිළිවෙළ 
කථාෙට අයතේවව්. ඒ සියලේල තළුිනේ සකසේ ෙූ, මෘදුෙූ, පබුුදුෙූ, පහනේෙූ 
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සිතට චතුරායමසතය වදේශනාෙ මැනවිනේ විෂය වව්. වදේශනා විලාස 
ෙශවයනේ සලකන කල, බුදධ වදේශනාවෙහි ඉසේමතුෙ වපවනන ආදශමෙතේ 
අංග සතරකේද ඇත. එනම්, උපමා, නිදශමන, ආදිවයනේ ධමම කරැණු 
සන්දශමනය කිරීම (සන්දවසසති) සිතේ කාෙදින අනේදමිනේ එතේතු ගනේොලීම 
(සමාදවපති) ඒො පරතිපතතියට නැංවීවමහිලා උතේසාහෙතේ කිරීම 
(සමුවතතවජති) සහ අසනේනනේවගේ සිතේසතනේ පරසාදයට පතේකිරීමයි 
(සමපහංවසති). 

   ධමමපදවයනේ වතෝරාගතේ ගාථා මාතෘකා වකාටවගන 
පැෙැතේවෙන වමම වදසුම් වපවළහිදී ද හැකිතාකේ දුරට ඉහත සඳහනේ 
මූලධමම අනුගමනය කිරීමට තැතේ දැරැවෙමු. බුවදධාතේපාද කාලයක ලැබිය 
හැකි අගරඵලය ෙන අර්හතේ ඵලවයනේම වදේශනාෙකේ කළුුගැනේවීමට 
උනනේදු වීමු. වෙනතේ සුලභ වලෞකික පරමාථම තුළ අසනේනනේ සිරවකාට 
වනාතබා, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ අපරමාද පදය සිහිගනේෙමිනේ 
සංසාර විමුකතිය වදසටම ඔෙුනේ වයාමු කරවීම අපවගේ පරම අධයාශය 
විය. ‘පහනේ කණුවෙනේ’ විහිවදන වමම ධමමාවලෝකවයනේ වලෝකයාට 
නිෙනේ මඟ වහළි වපවහළි වව්ො! 

   වදසේ විවදසේ ෙැසි සැදැහැෙතේ පරිතයාගශීලී විශාල පිරිසකවගේ 
වනාමසුරැ ආධාරවයනේ ‘අමා ගඟ’ දිවනනේ දින පුළුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයිනේ ජනිත පුණය ශකේතිය ඔෙනුේහට පරම ශානත නිෙමාණාෙවබෝධය 
පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ො! පටිගත කළ ‘පහනේ කණුෙ’ වදසුම් 
පිටපතේ කරදීවම් සහ වසෝදුපතේ බැලීවම් කායයමයනේට සහාය ෙන පිනේෙතේ 
සිරිමා විවේරතේන, ලිලියනේ රතේනායක, බාමනි කුමාරවසේන, ෙතේසලා 
කරැණාරතේන, පදේමිනී මීගසේකුඹුර සහ වකේ. පී. පියවසේන  යන මහතේම 
මහතේමීනේටතේ, අපවගේ වපාතපත වශෝභන වලස මුද්රණය කරවදන 
වකාලිටි පරිනේටර්සේ සමාගවම් සී. ජයවසෝම මහතා ඇතළුු සැමටද අපවගේ 
පුණයානුවමෝදනාෙ හිමිවව්.  

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමිං - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද භික්ෂු 
 
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන  
(2560) 2016 ජුනි 

  



 

viii 

කටකුුරුනද් ් ඤාණනන්  ස හම් දසනසනු ්භාරය 
පරකාශක නදිේ නය 

 ‘කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය’ පූජය 
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසිනේ සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථ හා වදේශිත ධමම වදේශනා පිරිසිදු ධමම දානයකේ ෙශවයනේම 
ධමම පිපාසිත වලෝකයාහට පරදානය කිරීවම් උනේෙහනේවසේවගේ 
අභිමතාථමය ඉටු කිරීමට ඇප කැප වී සිටියි. වම් අනුෙ ධමම ගරන්ථ මුද්රණය 
සහ වබදාහැරීම පිළිබඳ කායමභාරයතේ, ධමම වදේශනා සංයුකත තැටිගත 
කිරීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙබ් අඩවිය, 

www.facebook.com/seeingthrough සමාජ ජාල අඩවිය පෙතේො වගන 
යාමතේ කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරවයේ ෙගකීම ෙනු 
ඇත. 

 වදසේ විවදසේ ෙැසි ධමමකාමී පාඨක ශරාෙක විශාල පිරිසකේ 
වෙනුවෙනේ කරියාතේමක ෙන වමම පළුුලේ ධමමදාන ෙැඩ පිළිවෙලට 
දායකවීමට කැමත ි පිනේෙතුනේ හට පහත සඳහනේ බැංකු ගිණුමට තම 
ආධාර මුදලේ වයාමකුිරීමට අෙසේථාෙ ඇත.  

වමම ධමම දාන ෙැඩපිළිවෙලට ආධාර එවීම පිළිබඳ සියලු විමසමී්: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන. 

දුරකථන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලිපිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මුදලේ වයාමු කිරීම: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය (K.N.S.S.B)  

ගිණුම් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකුෙ, 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 උතුරට හැරැවීවමනේ පසු එවතකේ නිසරැ මුඩු බිම් 
වලස පැෙති වපවදසේෙල සිදුෙූවයේ ඉමහතේ වෙනවසකි. පිපාසයට පැනේ 
බිඳකේ වනාලබා සිටි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සසිලිේ දිය 
දහරිනේ පිනා ගියහ. මැලෙුනු වගායම සරැෙ නලිේෙනේෙ කරලිනේ බර විය. 
මලේ පලිනේ ගැෙසීගතේ තුරැ-ලිය බලා සැනවසන වපවදසේ ෙැසිවයෝ තුටු 
කඳුළු ෙගුළහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උතුරට’ හැරැවීවම් ෙැඩ පිළිවෙළකේ වමයට 
වතෙසරකට වපර ඇරඹුණි. දහම් පත-වපාත තබා ‘එදා-වව්ල’ සඳහා ෙතේ 
වියපැහැදම් කිරීමට ෙතේ-කමකේ නැතේවතෝ, නිහඬෙ වනාමිලවයේ ගලායන 
අමිල දහම් අමා දිය දහරිනේ සදහම් පිපාසය සනේසිඳුො ගතේහ. අරිටු 
මිසදිටු හැර, සැදැහැවයනේ සරැෙ, ගුණ නුෙණිනේ බරෙ පිළිවෙතේ මගට 
නැමී ගතේහ. වලාවී-වලාෙුතුරැ මලේ පල නෙළා ගනිමිනේ හද පුරා පිරි 
බැතිවයනේ නනේ අයුරිනේ වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථ මුද්රණ භාරය’ නමිනේ දියතේ කළ වමම ධමමදාන 
ෙැඩපිළිවෙළ සඳහා අපවගනේ ෙැයෙුවනේ පිරිසිදු ධමමදාන සංකලේපය 
පමණි. අමාගඟ ‘උතුරට’ හැරැෙූවෙෝ සසුනේ ගුණ හඳුනන පරිතයාගශීලී 
සැදැහැෙතේහුමය. ‘නිෙවනේ නිවීම’ වපාතේ වපළ එළි දැකේවීවමනේ 
වනානැෙතී ‘පහනේ කණුෙ ධමමවදේශනා’ වපාතේ වපවළහි ‘බර පැන’ 
දැරීමටතේ, වදසේ-විවදසේෙල දහම් පිපාසිතයිනේ උවදසා අප අතිනේ 
ලියැවෙන අනිකුතේ වපාත-පත ඒ අයුරිනේම එළි දැකේවීමටතේ ඔෙුහු උතේසුක 
ෙූහ. ‘වදන වදේ පිරිසිදුෙම දීවම්’ අදහසිනේ අමිල ෙූ දහම ඊට නසිි වශෝභන 
මුද්රණයකිනේම ධමමකාමීනේ අතට පතේ කිරීමට පියෙර ගතේහ. මුද්රිත පිටපතේ 
සංඛයාෙ අෙසනේෙනු හා සමගම ‘නැෙත මුද්රණ’ පළකිරීවමනේ දහම් අමා 
ගඟ වියළී යා වනාදීමට දැඩි අදිටනකිනේ ඇප කැපෙූහ. 

‘වපාතේ අවලවිය’ පිළිබඳෙ වමකල බහුලෙ දකේනට ලැවබන 
ොණිජ සංකලේපයට පිටුපා, තහංචිෙලිනේ වතාරෙ, තමනේ අතට 
වනාමිලවයේම පතේ කැවරන ‘දහම් පඬුර’ තුළිනේ ධමමදාන සංකලේපවයහි 
අගය ෙටහාගතේ වබාවහෝ පාඨක පිනේෙතේහු තමනේ ලද රස අහරකේ, නෑ-
හිතෙතුනේ සමග වබදා-හදා ගනේනාකේ වමනේ වනාමසුරැෙ අනේ දහම් 
ළැදියනටද දී ධමම දානයට සහභාගී ෙූහ. ඉනුදු වනානැෙතී, ශකේති 
පමණිනේ ‘ධමම ගරන්ථ මුද්රණභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේෙූහ. ඇතැවමකේ 
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වලාකු කුඩා දහම් වපාතේ මුද්රණය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත මුද්රණය 
කරවීවම් බරපැන ඉසිලීමට පො පසුබට වනාෙූහ. 

සම්බුදු සසුන වම් ලකේ වපාවළාවෙහි පෙතින තාකේ වම් දහම් 
අමාගඟ වලෝ සතුනේ සිතේ සනහමිනේ වනාසිඳී ගලා වයේො යනු අපවගේ 
පැතුමයි. 

“සබබදානං ධමමදානං ජිනාති” 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද භික්ෂු 
 
වපාතේගුලේගල ආරණය වසේනාසනය  
‘පහනේ කණුෙ’ 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම. 
2000 ජුනි 05 (2544 වපාවසානේ) 

 

 

 
  



xi 

පහන ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

15 – දවළුර් 

පරථර් රු්ද්රණය 

පිටපතේ 1000  කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය පාඨකයිනේ අතට 

පතේකරන පහත පුණයානුවමෝදනාවව් සඳහනේ ධමමදානයට ලැදි පිනේෙතේ 
පිරිසට, එම ධමමදානමය කුශලය පරම ශානේත උතුම් නිෙමාණාෙවබෝධය 

පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ොයි පතමු. 

     – අනුශාසක  
(2562) 2018 ජූනි 

  

 
 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

දහම් පෙසනිේ වපවළන දන හට වමම ‘පහනේ කණෙු ධමමවදේශනා - 15’ 
ගරනේථය මිහිරි පැනේ බිඳකේම වව්ො.  

උතුම් ශ්රී සදේධර්මවයේ අරැතේ සැඟවී යා වනාදී යථාර්ථය මතු වකාට 
අපවගේ දහම් ඇස පෑදීමට වබාවහෝ වසේ වෙවහසුන අපවගේ ‘අත ිපූජනීය  
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද’ වලාක ු සේොමීනේ ෙහනේවසේට උතුම් 
නිර්ොණාෙවබෝධය ලැවබ්ො. 

උනේ ෙහනේවසේ ජීෙතුනේ අතර සිටියදී උනේෙහනේවසේට වනාවයකේ 
අයුරිනේ උෙටැනේ කළ ගිහ ිපැවිදි සියලු වදනාටතේ දහම් ලැදි උපාසක 
උපාසිකා සියලු වදනාටතේ උතුම් ධමමාෙවබෝධය පිණිසම වමම ධමමදානමය 
කුශලය වහේතු උපකාර වව්ො. 

සසුනේ ලැදි  
ශරාෙක ශරාවිකාවෙෝ      
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71 වන ද ශ්නය  
(පහන් කණුව ධර්ම ද ශ්නා අංක 68) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

වයා වච ගාථා සතං භාවස - අනත්ථපද සංහිතං 
එකං ධමමපදං වසවයයා - යං සතු්වා උපසමමති. 

වයා සහසසං සහවසසන - සඞගාවම මානුවස ජිවන 
එකඤච වජයයමතතානං - ස වෙ සඞගාමජුතතවමා 

- ධමම පද, සහසස ෙගග.  

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

ශානේතිනායක තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට 
ඉදිරිපතේ කවළේ සාමයතේ සැනසීමතේ කරා යන පරතිපදාෙකේ. නමුතේ 
සටනේකාමී මිනිසාවගේ මනසට ගැළවපන ආකාරයට ඇතැම් අෙසේථාෙල 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් නිෙන සඳහා වයාදන වීයයමයටතේ, සටන, 
සංගරාමය ෙැනි ෙචන වයදුෙ. ඒ නිෙන දකේො යන, නිෙමාණ ශානේතිය 
සඳහා කරන උතේකෘෂේට වීයයමය මාර සංගරාමයකේ, මාර සටනකේ හැටියට 
ඇතැම් අෙසේථාෙල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළා. ඒ සංගරාමවයේ 
ෙටිනාකම කියවෙන ගාථා තමය ිඅපි අද මාතෘකාෙ හැටියට තැබවුව්. 
වම් ගාථාෙල නිදාන කථාෙ හැටියට දැකේවෙනේවනේ කුණේඩලවකේසා 
වතරණිය පිළිබඳ පුෙතයි. ඒ පරෙෘතේතිය ධමම සාහිතයවයේ යම් යම් 
වෙනසේකම් සහිතෙ ඒ ඒ තැනේෙල දකේනට ලැවබනො. ඒ කරැණු 
සම්පිණේඩනය කරල ගතේවතාතේ වම් අෙසේථාවෙ හැටියට අපට වම් ෙවගේ 
ඉදිරිපතේ කරනේන පුළුෙනේ. 

රජගහනුෙර හිටියා එකේතරා සිට ුවකවනකුවගේ දහසය හැවිරිදි 
දියණියකේ. වබාවහාම රෑප සම්පතේ ඇති තැනැතේතියකේ නිසා ෙැඩි 
ආරක්ෂාෙට වදමෙුපිවයෝ ඇය සිටුපරාසාදවයේ මතුමහලේ තලවයේ දාසයිකවගේ 
ඇසේ බැලේම ඇතිෙ ොසය කරනේට සැලැසේසුො. එක දෙසකේ වම් 
රජගහනුෙර යම්කිසි වසාවරකේ බඩුතේ එකේක අහුවෙලා රජුවගේ අණිනේ 
මරණයට නියම කරල ෙධකසේථානයට වගනියනො, සෙිුමං සනේදිෙල 
කසපහර වදමිනේ. වම් මනුෂයයිනේවගේ කෑවකෝගැහලිේල ඇහිල වම් 
සිටුදියණිය කෙළුුවෙනේ බලනවකාට වම් තරැණයා දැකලා අතීත යම්කිස ි
සංසාර සම්බන්ධයකේ නසිාවදෝ ඔහු පිළිබඳ සිතකේ, ඇලේමකේ ඇතකිර 
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ගතේතා. ඇතකිරවගන ඇවඳේ මුණිනේ අතට හානේසිවෙලා ආහාර පරතිවක්ෂ ප 
කරලා උපොස කළා. මව් ඇවිලේල ඇහුෙහම කියනො මට ඒ තරැණයා 
සේොමිපුරැෂයා හැටියට ලැබුවණාතේ මම ජීෙතේ වෙනො. නැතේනම් මවගේ 
ජීවිතය නැතිවෙනො කියලා. වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ ඇවිටිලි කරල ඒ 
අදහස වෙනසේ කරනේන හැදුො. බැරිෙුණා. ඊට පසේවසේ සිටුෙරයටතේ 
ගිහිනේ කිෙුො. වදනේනා එකේක සාකච්ඡා කරලා අනේතිමට වමාකද කවළේ. 
කහෙනු දහසක අලේලසකේ යැෙුො පරධාන රාජපුරැෂයාට වහාරා නිදහසේ 
කරල එෙනේන කියලා. ඒ රාජපුරැෂයනුතේ වසාරා නිදහසේ කරලා වෙන 
වකවනකේ ඒ වෙනුවෙනේ ෙධයට පමුණුෙල රේජුරැෙනේට කියල ඇරිය ඒ 
වසාරාෙ අප ිමැරැෙ කියලා. අර සිටාණනේ දියණියට පාො දුනේනා ඒ 
වසාරා. ඉදිනේ ඒ දියණිය ෙැඩිවයනුතේ තමනේවගේ සේොමිපුරැෂයාවගේ හිත 
දිනාගනේන බලාවපාවරාතේතුවෙනේ එදිවනදා ඇප උපසේථාන, ආහාර පාන 
දීම් හැම එකකේම කවළේ වහාඳහැටි ආභරණ ෙලිනේ සැරසිලා.  

වම් වසාරා තමනේවගේ උතේපතේතිවයනේ අරවගන ආප ුවසාරසිවතේ 
විපාකයකේ ෙශවයනේවදෝ කලේපනා කරනො, වම් තැනැතේතිය මරලා 
වකාවහාමද මම වම් ආභරණ ටික ගනේවනේ කියලා. ඒ ගැන උපායකේ 
කලේපනා කරලා එක දෙසකේ ආහාර පරතිවක්ෂප කරලා ඇවඳේ හානේසිවෙලා 
ඉනේනවකාට සිටු දියණිය ඇවිලේල අහනෙ ‘ඇයි සේොමීනි වමාකද 
අසනීපයකේද?’ ‘නැහැ’ කියල කියනො. ‘අවපේ මව්පියනේ ගැන නුඹවගේ 
අමනාපයකේ තිවයනෙද?’ ‘නැහැ’යි කියල කිව්ො. එවහනම් වමාකකේද 
කියලා ඇහැව්ෙහම කයිනො ‘එදා මාෙ මරනේන වගනියන අෙසේථාවව් ඒ 
වසාරැනේ වීසිකරල මරණ වචෝරපපාත කියන පෙමතයට අධිගෘහිත 
වදේෙතාොට එකේතරා බලිපජූාෙකේ කරනේන බාරයකේ ෙුණා. ඒ බාරවයේ 
ආනිසංස හැටියට තමයි මම ඒවකනේ නිදහසේ උවණතේ, ඔබ ලැබුවණතේ’ 
කියල කිව්ො. ‘වමානෙද ඒ බලිපජූාෙට අෙශය වදේ?’ කයිල ඇහැව්ෙහම 
නිරැදක කිරිබතකේ (ෙතුර වනාදා හදන කිරිබතකේ) හා ලදපසේමලේ ආදිය 
සූදානම් කරනේන කියල කවි්ො. ඒක වලාකු වදයකේ වනාවෙයි කියල වම් 
තැනැතේතියතේ ඒො සූදානම් කළා. නමුතේ වම් වසාරා කියනො දැනේ ඥාතීනේ 
එකේක පරිොර අයතේ එකේක යනේන එපා. අපි වදනේනතේ එකේක එවතනේට 
යමු කියලා. ඒ ෙවගේම වහාඳට ආභරණ ෙලිනේ සැරසිලා එනේන. අපිට 
ඒක විවනෝද ගමනකේ කරගනේනතේ පුළුෙනේ කයිලා. ඔය විදියට පිටතේෙුණා. 
පිටතේවෙලා අර පෙමතය මුදුනට නැගල කියනො ‘දැනේ ඉතිනේ ොහනයතේ 
එකේක පිරිසතේ නතර කරනේන. අපි වදනේනා විතරකේ යමු’ කියලා. 
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බලිපජූාෙ පිළිබඳ භාජනය සිටුදියණිය අතට දීලා හිසමත තියාවගන 
යනේන, පෙමතය උඩට නැගේගා.  

ඒ පෙමතවයේ එක පැතේතකිනේ උඩට නගිනේන පුළුෙනේ. අනිතේ 
පැතේවතේ තිවයනේවනේ මහා පරපාතය. ඉනේ එහාට තමයි වහාරැ වීසිකරල 
මරනේවනේ. ඒකයි වචෝරපපාත පබ්බත කියල ඒ කාලවයේ හැඳිනේෙූවයේ. 
දඬුෙම් වදන සේථානයකේ හැටියට. ඉතිනේ වම් වදනේනා නැගේගට පසේවස 
එවහනම් බලිකමමය කරනේන කියල කිව්ෙහම වම් වසාරා කියනො මම 
ඒකට වනාවෙයි ආවෙ. වෙන අදහසකේ ඇතිෙයි. ඔවබ් ආභරණ අරවගන 
ඔබ මරනේනයි. ඇය කියනො ‘වම් ආභරණ කාවගද? මම කාවගද? ඇයි 
එවහම කරනේවනේ?’ කියල ඇහැව්ෙහම කියනො ‘මට ඒක වතේවරනේවන 
නැහැ. මට වකවනකේ වනාමරා වසාරකම් කරල පුරැදු නැහැ’ කියල 
කිව්ො. ආභරණ ගලෙලා දැනේ ඉතිනේ සූදානම් වෙනේන කියලා දැඩිෙ 
කිව්ෙහම වම් තැනැතේතිය කලේපනා කරනො දැනේ මහා භයානක 
අෙසේථාෙකේ වම් ඇවිලේල තිවයනේවන.  

පරඥාෙ කියල කියනේවනේ උයාවගන පිහාවගන කන වදයකේ 
වනාවෙයි. වම් ෙවගේ වෙලාෙට තමයි පරඥාෙ අෙශය කියලා සේථාවනෝචිත 
පරඥාෙ අනුෙ වම් තැනැතේතිය කලේපනා කරනො වම්කට යම්කිස ි
උපකරමයකේ. කලේපනා කරල කයිනො වම් මවගේ අනේතිම දර්ශනයයි ඔබ 
පිළිබඳෙ. ඒ නිසා මට ෙරයකේ ෙවගේ එක අෙසේථාෙකේ ලබාවදනේන ඔබෙ 
පැදකුණු කරලා ෙැඳලා වම් ආභරණ පිටිනේම ෙැළඳගනේනට. එයට වසාරා 
කැමති ෙුණා. ඒ ෙවගේම මට වහාඳට ඔබ වපේනේනතේ ඕවන කියල කිව්ෙ. 
ඉතිනේ ඒ වහාරාතේ පෙමතය වකළෙරටම නැගල කනේද උඩ හිටවගන 
ඉනේනො. වම් තැනැතේතිය තුනේ සැරයකේ එවහම ගිහිලේල පැදකුණ ුකරන 
ආකාරවයනේ පිටිපසේසට වෙලා තදිනේ ශරීරය අලේලල තලේලුකරලා ඒ 
වසාරා කනේවදනේ පහළට දැම්ම. එවහම පිටිනේම සුණ ු විසුණු වෙලා 
වසාරා මැරැණා. තෙදුරටතේ කයිවෙනො, ඒ පෙමතයට අධිගෘහිත 
වදේෙතාො වම් වදනේනවගේ ෙැවඩ් දැකල ඒ තැනැතේතියවගේ සේථාවනෝචිත 
පරඥාෙ පිළිබඳෙ පරශංසා කරමිනේ යම්කිසි ගාථාෙකේ පරකාශ කළා කියල.  

න වසා සවබබස ුඨාවනසු - පුරිවසා වහාති පණඩිවතා 
ඉත්ථීපි පණඩිතා වහාති - තත්ථ තත්ථ විචකඛණා 
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හැම තැනම පුරැෂයාම පණේඩිත වෙනේවනේ නැත. ඇතැම් 
තැනේෙල විචක්ෂණ බුදේධිය ඇත ිසේතරියද පණේඩිත වෙනෙය කියල පරකාශ 
කළ බෙකේ කියනො.  

ඒ විදියට කරැණ ුසිදේධ ෙුණාට පසේවස වම් තැනැතේතිය කලේපනා 
කරනො, මම වගදර ගිවයාතේ වදමව්පිවයා මට තරෙට ුකරනො. වමවහම 
ආභරණ සඳහා මවගේ සේොමිපුරැෂයා මා මරනේන හැදුො කිව්ෙට විශේොස 
කරන එකකේ නැහැ. දැනේ වමාකකේද කරනේවන, කියල ගියා 
කැලෑපාරකිනේම. ඈතට ගියවිට තිවයනෙ පරිබරාජකාරාමයකේ 
නිගණේඨයිනේට අයිති. සේවෙතාම්බර - සුදුවරදි අඳින නිගණේඨ 
පරිබරාජිකාෙනේ සිටින පරිබරාජිකා ආරාමයකට ගිහිලේල මාෙ පැවිදි කරනේන 
කියල කවි්ෙ. ඒ ආරාමයට අයතිි පැවිදි පිළිවෙත කුමකේද කියල 
ඇහැව්ෙහම එකකේ තමයි අඬුෙකිනේ වකසේ ඉගිලේලීම. ඇය ඒකටතේ 
කැමැතේත දුනේන. වකසේ ඉගිලේලුො. ඊට පසේවස ආපු වකසේස කැරළි සහිත 
ෙූ නසිා යය ිකියනො ඇයෙ කුණේඩලවකේසා නමිනේ හැඳිනේෙුවණේ. ඇයවගේ 
කලිනේ නම භදේදා. භදේදා කුණේඩලවකේසා යන නම තමයි සූතර වදේශනාෙල 
සඳහනේ වෙනේවන. වම් තැනැතේතිය පරිබරාජකයනේවගනේ ‘වමානෙද ඔබ 
උගනේෙනේවනේ?’ කියල ඇහැව්ෙහම ධයාන ආදියතේ උගනේෙනො, අනිතේ 
අතට ොද දාහකේ උගනේෙනො, ඒ පළිිබඳ නිපුණත්වයකේ ලබනේනතේ පුළුෙනේ 
කියල දැනේෙුො. ඉතිනේ ඇය ොද පිළිබඳෙ ඉවගන වගන ඒ කාලවයේ 
ඉන්දියාවව් ඒ ඒ ගම් නියම්ගම් නගර ෙලට ගිහිලේල ඒ පලාතේ ෙල 
පණේඩිතයිනේ හැටියට පිළිගතේ අයතේ සමඟ ොද කරනො. ඒකයි ොද 
ඉවගන ගතේතාට පසේවස කරනේවනේ. ඇය ජම්බු පරිබරාජිකාෙ නමිනේ 
හැඳිනේෙුණු බෙතේ කියනො.  

වම් තැනැතේති ඒ ගම්නියම්ගම් ෙලට ගිහලිේල සිරිත ෙශවයනේ 
අභිවයෝගය හැටියට පාවිච්චි කරනේවනේ ජම්බ ු අතේතය.ි නගරයකේ වහෝ 
නියම්ගමකට ගිහිලේල පිණේඩපාවතේ යනො නම් ඊට කලිනේ නගරවයේ 
වදාරටුෙ ලඟ ෙැලිවගාඩකේ ගහල ඒ ෙැලිවගාඩ උඩ ජම්බු අතේත හටිෙල 
ඒ කිට්ටුෙ ඉනේන ළමයිනේට කියනො, මා එකේක ොද කරනේන කැමති 
වකවනකේ ඉනේනො නම් වම් ජම්බු අතේත පහතට දානේන කියල. හතේ 
දෙසකේ ඒ විදියට තිවයනේන අරිනෙ. කෙුරැෙතේ ඒ අභිවයෝගය භාරගනේන 
කැමති ෙුවණේ නැහැ. වමාකද ඒ වෙනවකාට වම් තැනැතේති හැමතැනම 
ොද දිනලයි ආවෙ. ඉතිනේ ඒ ආකාරයට අෙුරැදු ගණනකේ යනේන ඇත.ි ඒ 
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පරෙෘතේතිවයේ හැටියට එකේ අෙසේථාෙක සැෙැතේ නුෙරට පැමිණිලා සැෙැතේ 
නුෙර නගර වදාරටුෙ අසල ඒ විදියට ෙැලි වගාඩකේ ගහල ජම්බු අතේතකේ 
හිටුෙල වම් තැනැතේති පිණේඩපාවත ගියා. ඒ අතරතුර සැරියුතේ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේතේ පිණේඩපාවත ෙැඩල ඉෙරවෙලා ආපසු ෙඩින අතවර් දැකේක 
වම් ජම්බු අතේත. ඒ ෙවට් ළමයි රැසේවෙලා ඉනේනො දැකල වමාකද වම් 
කියල ඇහැව්ෙහම ඒ ළමයි විසේතවර් කිව්ො. සාරිපුතේත සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ‘එවහනම් ඔය ජම්බ ුඅතේත පහතට දානේනය’ කියල කිව්ෙ. ‘අපි 
නම් බයය ිඒක කරනේන’ කිෙුෙහම ‘නැහැ නැහැ, මමයි ඒක කරනේන 
කියනේවනේ. මම ඒ ගැන බලාගනේනම්’ ෙවගේ වදයකේ කිෙුෙහම ඒ ළමයි 
ජම්බ ුඅතේත පහත දැම්ම. අර පරිබරාජිකාෙ ආෙහම ඒක දැකල අර ළමයනිේට 
වදාසේ කිෙුෙ. ‘උඹලතේ එකේක මවගේ ොදයකේ නැවතයි’ කියල.  

ඉතිනේ අර පරෙෘතේතිය කිෙුෙට පසේවස සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
වසායාවගන ගියා වම් තැනැතේතිය. ඊට කලිනේ නගරවයේ එකේතරා 
ව ෝෂාෙකුතේ කරලා ඔනේන බලනේන ‘මම ශාකයපුතරීය ශරමණයිනේ එකේක 
ොද කරනො’ කියල වලාකෙුට උදේව ෝෂණයකුතේ කරවගන වම් 
තැනැතේතිය ගියා සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ ෙැඩහිටපු තැනට. වමතන 
සඳහනේ වෙන හැටියට උනේෙහනේවසේ වම් සැනේදෑයාවම් ගසකේ මුල ෙැඩ 
හිටිවය. එතනට ගිහිලේල ොදය ආරම්භ කරනේන කාටද පරශේන කරන 
ොරය කියල ඇහැව්ෙහම වම් පරිබරාජිකාෙ ඒ අෙසේථාෙ ලබාවගන ොද 
දහසම ඇහැව්ෙ. සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ හැම පරශේනයකටම පිළිතුරැ 
දුනේන හරියාකාරෙම. ඊළඟට සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ොරය 
ආෙහම, මමතේ පරශේනයක් අහනේනම් කියලා සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
ඇහැව්වව් එක පරශේනයයි. 

‘ඒක නාම කිං’ - එක කියනේවනේ වමාකකේද කියලයි ඇහැව්වව්. 
ඒ පරශේනය ධමම සාහිතයවයේ සඳහනේ වෙනො සතේ අෙුරැදු විවයේදී 
රහතේෙුණු වසෝපාක සේොමීනේ ෙහනේවසේ උපසම්පදා කිරීම සඳහා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇස ූපරශේන දහවයනේ එකකේ ඒක. ‘ඒක නාම කිං’ 
කියන එවකේ උතේතරය හැටියට තිවයනේවනේ ‘සවබබ සතතා 
අහාරටඨිතිකා’ කියල. සයිළු සතේත්වවයෝ ආහාරවයනේ යැවපනොය කියන 
එක. නමුතේ ඒ වමාකුතේ දනේවන නැහැ කුණේඩලවකේසාෙ. ඒවකනේ වික්ෂිපේත 
ෙුණා. වතේවරනේවන නැහැ. වමාකකේද කයිල අපට ඒක වතේවරනේවන 
නැහැ කියල පරාජය පිළිගතේතා. කයිල වදනේන කිෙෙුා. සැරියුතේ සේොමීනේ 
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ෙහනේවසේ කිෙෙුා වම් තමය ිබුදේධ පරශේනය කියල කියනේවනේ. බුදේධ පරශේනය 
කියල වදනේන නම් පැවිදි වෙනේන ඕවන කිෙුො. වම් තැනැතේතිය ඒකට 
කැමති ෙුණා. සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ තැනැතේතිය 
වමවහණෙරකට යෙල වමවහණිනේ ෙහනේවසේ වකවනකේ බෙට පතේකළා. 
ඊළඟට වම් තැනැතේතිය - දැනේ කුණේඩලවකේසා භික්ෂුණිය, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ ධමමය ඇසුො. සඳහනේ වෙන ආකාරයට ධමමය ඇසූ 
හැටිවයමතේ වසෝොනේ තතේත්වයට පතේ ෙුණා. ඒ ෙවගේම තමාවගේ පය 
වසේදීමට ෙතුර ෙතේකරන අතවර් ඒ ෙතුර ගලාවගන යනො දැකලා ඉතාම 
ඉකේමනිනේ අරහතේඵලය සාක්ෂාතේ කළා කියල කයිවෙනො. රහතේබෙ 
ලබාගතේතා.  

වම් සිදේධිය ආශරවයනේ සං යා ෙහනේවසේලා අතර සාකච්ඡාෙකේ 
ඇතිෙුණු බෙ සඳහනේ වෙනො. වම් භික්ෂුණිය - කුණේඩලවකේසාෙවගේ 
අතීත පරෙෘතේතියතේ මතු කරවගන ඉතාම ඉකේමනිනේ ධමමය අෙවබෝධ 
කරගතේතය කියලා. ඒ ගැන විසේමය පරකාශ කරනො. ගිහිෙ ඉඳවගන අර 
ෙවගේ වසාවරකේ එකේක මහා යුදේධයකේ කරල ඒකතේ දිනුෙයි කයිල. ඔය 
විදියට ඒ තැනැතේතිය පිළිබඳ කථා කරනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
පරෙෘතේතිය අහල අපි කලිනේ සඳහනේ කළ ගාථා වදක ෙදාරළ තිවබනො.  

වයා වච ගාථා සතං භාවස - අනත්ථපද සංහිතං 
එකං ධමමපදං වසවයයා - යං සතු්වා උපසමමති 

මහවණනි, යම්කිසි වකවනකේ අනර්ථය සහිත ෙූ ගාථා සියයකේ 
පරකාශ කරයිද, ඊට ෙඩා සංසිඳීම සලසන ධමම පදයකේම වශරෂේඨය. ෙඩා 
උතුම්ය. ඒ පළවෙනි ගාථාෙ. ඊළඟට වදවෙනි ගාථාෙ; 

වයා සහසසං සහවසසන - සඞගාවම මානුවස ජිවන 
එකඤච වජයයමතතානං - ස වෙ සඞගාමජුතතවමා 

යම්කිසි වකවනකේ යුදවයහිදී දසලක්ෂයකේ පුදේගලයිනේ ජයගනීද, 
එකම පුදේගලයා නමුතේ දසලක්ෂයකේ මනුෂයයිනේ ජයගනේනො - ඊටතේ ෙඩා 
උතුම් - යම්කිසි වකවනකේ තමාම දිනාගනේවනේද එයයි, ඒ තමා උතමු්ම 
රණවිරැො කියල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා වකාට ෙදාළා. වම් ගාථා 
වදක ආශරවයනේ අප ිකරැණ ුසලකලා බලනො නම් - පළමුවෙනම් ධමම 
සාහිත්යව ් සඳහන් වෙනො වේ කුණ්ඩලවක්සා වේ බුද්ධ ශාසනව ් 
ඛිපපාභිඤඤා කි න ෙහාම ධමම  ෙැටවහන භික්ෂුණීන් අත්ර අග්රස්ථාන  
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ලබාග්ත්් බෙ. එයිනේ වපේනෙ ඇය ඉකේමනිනේම රහතේවීම පිළිබඳ සිදේධිය 
නිසාම ඇයට ඒ අගතනතුර ලැබණුු බෙ.  

ඒ ෙවගේම කියවෙනො ඒ භදේදා කුණේඩලවකේසා කියන ඒ 
වතරණිය ඉතාමතේ ඈත සිටම පදුමුතේතර බුදේධ ශාසනය කාලවයේ සටිම 
නියත විෙරණ ලැබිල තිබුණ වම් බුදේධ ශාසනවයේදී ඛිපපාභිඤඤා කයින 
ෙහාම ධමමය ෙැටවහන වමවහණිනේ ෙහනේවසේලා අතරිනේ අගරයි කියෙ 

තෙතුර ලබා ගැනීම සඳහා. අර බාහිය දාරැචීරිය තෙුසාණනේට ඒ 
පැතේවතනේ පරධාන තැන ලැබුණ ෙවගේ, ෙහා ධමමය ෙැටහීම පිළිබඳෙ. ගිහි 
කාලවයේ වම් තැනැතේතිය පිළිබඳ කරැණ ු ෙලිනුතේ අපට ෙටහාගනේන 
පුළුෙනේ යම්කසි ි ෙැටහීම් ශකේතියකේ සේථාවනෝචිත පරඥාෙකේ ඇති 
තැනැතේතියකේ බෙ. ඒ ෙවගේම අර ොද දහසකේ ඉවගන වගන දඹදිෙ පුරා 
ඒ ඒ තැන ජයගනිමිනේ ආෙ. මහා පරාඥ සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
තමයි වම් තැනැතේතිය අනේතිමට දමනය කරනේන පුළුෙනේ ෙුවණේ. ඒ නිසා 
අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ අතීත යම්කිසි පුණය ශකේතියකේ අනුෙ ෙහා 
ධමමය ෙැටහීවම් හැකියාෙ ලබාවගන තිවබනෙ.  

වම් කාරණය ගැන අපි කලේපනා කරනවකාට, අපට වපේනො 
ෙහා ධමමය ෙැටහීම, විවශේෂවයනේ කථා කරනේන තරම් පුදුම සහගත 
වදයකේ හැටියට. නමුතේ වම් කාලවයේ ඇතැම් අය හිතනො බණ පදයකේ 
ඇහුෙ පමණිනේ හැම වකවනකුටම වම් විදියට ධමමාෙවබෝධය ලබාගනේන 
පුළුෙනේ කියල. වම්කට වහේතුෙ ෙශවයනේ අපට හිතාගනේන තිවයනේවන 
වමවහමයි. දැනේ ඔය විදයාවෙනුතේ තාක්ෂණවයනුතේ - ඒො දියුණවුීම නිසා 
උසිගැනේවෙන ක්ෂණික සංකලේපය වබාවහාම වදවනකේ ආධයාතේමික 
ජීවිතටයතේ ආවරෝපණය කරනේන බලනො. ඒ තරම් පහසු වදයකේ 
වනවමයි වම්. වකවනක ්දීර්ම කාල ක ්වපරැේ පිරීම ත්ුළින් වකවනකුවග්් 
පරඥාෙ කි න ඒ ශක්ත්ි  දි ුණ ු ෙුණා නේ ත්ම ි ඒ විදි ට ෙහා 
වලෝවකෝත්්ත්ර ධමම ක ්අෙවබෝධ කරග්න්න පුළුෙන ්වෙන්වන්. එවහම 
නැතේනම් වලෞකික දැනඋගතේකම් ෙලිනේ බැහැ මනිනේන වම් පරඥාෙ පිළිබඳ 
කාරණය. වකාටිනේම කියවතාතේ දැනේ ඇතැම් ගැඹුරැ සූතර වදේශනා - බාහිය 
සූතරය ආදී විවශේෂ සූතර - තිවයනො ඉතාම වකටි සූතර වදේශනා. ඒො ඔය 
උගතුනේ වකාවතකුතේ විසි තසිේ ොරයකේ කයිෙනේන ඇති. නමුතේ තෙම 
ධමමාෙවබෝධය වෙලා නැහැ. එයිනේම වපේනො තමනේ ඛිපපාභිඤඤා කයින 
ගණයට අයතේ වව්යයි කියා සිතමී එකේතරා මුළාෙකේ. ඒ ෙවගේම වම් 
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කාරණය නිසාම වම් පිනේෙතේ පිරිසටතේ සලකාගනේන ධමම කාරණා ටිකකේ 
මතු කරනේන පුළුෙනේ. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වපාදුවව් දකේෙල තිවයනො පරතිපදා 
හතරකේ. ඒ ඒ පුදේගලයාවගේ චරිත අනුෙ, හැකියාෙනේ අනුෙ පරතිපදා 
හතරකට වබදනේන පුළුෙනේ බෙ. ‘දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිඤඤා, දුක්ඛා පටිපදා 
ඛිපපාභිඤඤා, සුඛා පටිපදා දන්ධාභිඤඤා, සුඛා පටිපදා ඛිපපාභිඤඤා’ 
කියල. ඒ විධියට වකාටසේ හතරකට දකේෙල තිවයනො සතේත්වයා. ඇතැම් 
වකවනකේ ඉනේනො පරතිපදාෙ දුකවසේ, ෙැටහීම වහමිනේ. තෙතේ වකවනකේ 
ඉනේනො පරතිපදාෙ දුකවසේ, ෙැටහීම වබාවහාම ක්ෂණවයනේ, ඉකේමනිනේ. ඒ 
ෙවගේම තෙතේ වකවනකේ ඉනේනො පරතිපදාෙ සුෙවසේ, ෙැටහීම වහමිනේ. 
හතරවෙනුෙ දකේෙනො පරතිපදාෙතේ සුෙවසේ, ෙැටහමීතේ සැණිනේ.  

ඔනේන ඔය විදියට වකාටසේ හතරකේ කරලා. දැනේ ඒක වකටිවයනේ 
සලකාගතේවතාතේ දැනේ පරතිපදාෙ පිළිබඳෙ දුකවසේ සහ සුෙවසේ කයින 
විගරහය කරනේවනේ වම් විදියටය.ි පරතිපදාෙ දුකවසේ කියන අය පිළිබඳෙ 
දකේෙනේවනේ ධමමවයේ යම්කිසි වකවනකුට නිෙනට හිත පිහිටුවීවම්දී, 
නැතේනම් මාගමඵල පරතිවව්ධය සඳහා සෑවහන ශික්ෂණයකේ ලබාගනේන 
වෙනො. වමනේන වම් විදිවයේ කමමසේථාන - ‘අසුභානුපසස ී කායසමිං 
විහරති’ කය පිළිබඳ අශභුය ෙඩනේන ඕවන. ඒ ෙවගේම ‘ආහාවර පටික්කූල 
සඤඤා’ කියන ආහාරය පළිිබඳ පළිිකලුේ සඤඤාෙ දියුණ ුකරනේන ඕවන. 
‘සබබවලාවක අනභිරත සඤඤා’ කයින වලෝකය පළිිබඳෙ කලකිරීම, 
වනාඇලේම කියන ඒ හැඟීවමනේ යුකේතෙ ොසය කරනේන ඕවන. ‘සබබ 
සංඛාවරසු අනිචච සඤඤා’ කියන ආකාරයට සියළු සංසේකාරයනේ පිළිබඳ 
අනිතයතාෙ, ඒ සඤඤාෙ ෙඩනේන ඕවන. ඊළඟට ‘මරණ සඤඤාෙ’ කයිල 
කියන ආකාරයට නිතරම මරණ සතිය එළඹ සිටිනේට ඕවන. ඔනේන ඔය 
විදියට වම් වලෝවකේ දුකේ සේෙභාෙය හිතට කාෙදින අනේදමට යම්කිසි 
ශික්ෂණයකේ ඇති කිරීම ගැනයි දුක්ඛා පටිපදා කියනේවන. ඒවක අනිතේ 
පැතේත සුඛා පටිපදා කියනේවන. ඒක දකේෙල තිවබනේවන යම්කිස ි
වකවනකේ පළමුවෙනි, වදවෙනි, තුනේවෙනි, හතරවෙනි ධයාන ලබා 
සිටිතේනම් ඒ අයට ඉතාම පහසුයි. ඒ ධයාන ලබාගැනීම තළුිනේම වපේනෙ 
නීෙරණ ආදී ඒ වකවලසේ යටපතේ වෙලා තිවබන බෙ. ඇතැම් වකවනකුට, 
ඒ ධයාන වහාඳට ෙඩලා තිවබන වකවනකුට වම්ො පහසු බෙයි ඒ 
වපනේනුම් කරනේවන.  
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ඊළඟට දන්ධාභිඤඤා පළිිබඳෙ දකේෙනේවන එතන වහමිනේ ෙැටහීම 
කියන කාරණයයි. එතන දකේෙනේවනේ ඒ ධමමාෙවබෝධය සඳහා 
උපකාරවෙන ධමම තමයි අපි අර හැමතිසේවසම ධමම වදේශනා අෙසානවයදි 
මතකේ කරනේවන. සදේධා, විරිය, සත,ි සමාධි, පරඥා කියල කියන ඉන්ද්රිය පහ 
තමයි උපකාර වෙනේවන වම් ධමමාෙවබෝධයට. අර කියාපු හමිිනේ 
ෙැටහීමට වහේතුෙ වමාකකේද? ඒ සදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයින 
ඉන්ද්රිය ධමමයනේ වබාවහාම වනාෙැඩුණු අෙසේථාෙකේ. මෘදු කියල කියනේවනේ 
වනාෙැඩුණු, වනාවම්රෑ අෙසේථාෙක තිවයනවකාට. ඛිපපාභිඤඤා 
වෙනේවනේ ඒ කියාපු පඤේවචන්දි්රයනේ - ඉන්ද්රිය පහ වහාඳට වමෝරල ගිහනිේ. 
එතවකාට සුඛා පටිපදා ඛිපපාභිඤඤා කියන අය අර වදපැතේවතනේම 
දක්ෂයි. වහාඳට ධයාන ශකේතියතේ තිවයනෙ. ඒ ෙවගේම ෙැටහීම් ෙශවයනේ 
බලනවකාට ඉන්ද්රිය පහ - සදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයින ඉන්ද්රිය 
පහ වහාඳට දියුණ ු වෙලා තිවයනෙ. ඔය අර්ථවයනේ තමයි පරතිපදා 
ෙශවයනේ හතරට වබදල තිවයනේවන.  

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙල තිවයනෙ පුදේගලයිනේ හැටියට 
සලකල බලනවකාට පුදේගලයිනුතේ වකාටසේ හතරකට වබදල දකේෙනේන 
පුළුෙනේ බෙ. උගගටිතඤඤු, විපඤචිතඤඤූ, වඤවයයා, පදපරවමා 
ෙශවයනේ. උගගටිතඤඤු කියල කියනේවනේ යමකේ යම්තමිනේ හැඟෙූ 
පමණකිනේ, වපාඩි ඉඟියකේ දුනේ පමණකිනේ ධමමය ෙැටවහන අය. බාහිය 
දාරැචීරිය, ඒ ෙවගේම භදේදා කුණේඩලවකේසා ගැනතේ හිතනේන පළුුෙනේ. එෙැනි 
අයට ඉතාම පහසුවෙනේ ධමමය අෙවබෝධ කරගනේන පළුුෙනේ. එබඳු අයට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉතාම වකටි වදේශනාෙකේ කළතේ පරමාණෙතේ. 
ඊළඟට විපඤචිතඤඤූ කියල කියනේවනේ සවිසේතර වදේශනාෙකිනේ පසේවස 
ධමමාෙවබෝධ ලබන අය.  

වඤවයයා කියන පුදේගලයා ඊටතේ ෙඩා අඩ ු පුදේගල විවශේෂය. 
වඤයය පුදේගලයා අතිනේ අලේලාවගන යනේන ෙවගේ ඒ තැනැතේතාට නිතර 
ධමමය කියල වදනේන ඕවන. පරශේන කරනේන ඕන. ඊළඟට කලයාණ 
මිතරයිනේ ඇසුරැ කරනේන ඕන. වයෝනිවසෝ මනසකිාරවයහි වයවදනේන 
ඕවන. ඒ විදිවයේ හුඟකේ කටයුතු කරල තමයි ඒ තැනැතේතාට 
ධමමාෙවබෝධය ලබනේට පුළුෙනේ වෙනේවනේ. ‘පදපරම’ කියන පුදේගලයා 
ගැන ධමමවයේ දැකේවෙනේවනේ වමවහමයි. ඒ තැනැතේතාට ධමමය කටපාඩම් 
කරගතේතතේ, යම්කිසි අවහේතුෙකේ නසිා වම් ජීවිතවයේදී මාගමඵල අෙවබෝධය 
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ලබනේන බැහැ. වකායිතරම් ඉවගන ගතේතතේ ධමමය කටපාඩම් කරගතේතතේ 
වම් ජීවිතවයේදී මාගමඵල අෙවබෝධය ලබනේන බැහැ. පදපරම. එවහම 
නමුතේ ඒ තැනැතේතතේ අතහරිනේන නරකයි. වම් ජීවිතවයේ දරන උතේසාහය 
ඊළඟ ජීවිතයට උපකාර ෙන නසිා. ඔනේන ඔය විධියට පුදේගලයිනේ හතර 
ආකාරයට දකේෙල තිවයනෙ. වම් අනුෙ බලනවකාට තමනේ 
උගගටිතඤඤු කියල හිතාගතේත අය තමනේ වහෝඩිවයේ ඉඳල යනේන කැමති 
නැහැ. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ තමනේ ඒ ගණයට අයිතිද? හැබැයි ඒ 
විදියට ඒ මානේනවයේ ඉනේන අයට කෙදාෙතේ බැහැ වම් ධමමය අෙවබෝධ 
කරනේන. නිහතමානීෙ ආපහු එනේන ඕන මුලටම. වමාකද සීල, සමාධි, 
පඤඤා කියන තරිශික්ෂාෙටම එනේන ඕවන. අර උගතේකම නිසාම ඇතැම් 
අය කලේපනා කරනෙ ශරදේධාෙ සීලාදි ගුණධමම වමෝඩ උපාසකම්මලාට 
තිවයන ධමමය. වම්ෙ අපට ෙැඩකේ නැහැ. අපි වම් වබාවහාම බුදේධිමතේ 
අය. අපට ඕනෑ කරනේවනේ - පදයකේ කිව්ෙහම අපට වම් ඔකේවකාම 
ෙැටවහනො කියල. ඒ මූලික අනපුිළිවෙළ පරතිපදාෙ පරතිකේවෂේප කරල ඒ 
අය පරඥාෙ කරපිනේනවගන එපමණකිනේ විමුකේතිය බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො. ඒ අප ි කලිනේ කිෙෙු ආකාරයට විදයාවව්තේ තාක්ෂණවයේතේ 
තිවයන ක්ෂණික සංකලේපය ඉහෙහා යෑමකේ.  

අපි කෙුරැතේ දනේනො වම් ශාසන පරිහානි යුගවයේ - ඒ ෙවගේම 
පරිසරය ගැන කලේපනා කරල බැලුෙතේ ආධයාතේමික ජීවිතයකට හිතකර 
යුගයකේ වනාවෙයි වම්ක. ඒ ෙවගේම අපට පිළිගනේන වෙනො බදුේධ 
කාලවයේතේ අර ෙවගේ දුර්ලභ නම් ඉකේමනිනේ අෙවබෝධ කරගනේන අය, වම් 
කාලවයේතේ ඇතේත ෙශවයනේම දුර්ලභ වෙනේට ඕවන. ඒක නිසා අපි 
පමණට ෙැඩිය වම්ො ලිහිලේ කරල ගනේන නරකයි. ඕනෑෙට එපාෙට වම්ෙ 
ගතේවතාතේ වම් ධමමවයනේ කෙදාෙතේ පරතිඵල ලබා ගනේන බැහැ. 
නිහතමානීෙ මුලටම ඇවිලේල මුලනිේ කළයුතු වදේ මුලිනේ කරනේන ඕවන. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ පරකාශ කරල තිවයනො යවමකේ ඒ පළමුවෙනේ 
කළයුතු වදේ අතහැරල අනිතේ ඒෙට බහිනො නම් කෙදා හරි පසුතැවෙනේන 
සිදුවෙනොය කයිල. ඔනේන ඔය කාරණය ඒ අනුෙ අපට සලකා ගනේන 
පුළුෙනේ. අර මුලේ ගාථාවව් අර්ථය අනුෙයි අප ි පරකාශ කවළේ කිසියම් 
යහපතකේ සලසනේවනේ නැති අථමයකේ, පරවයෝජනයකේ නැති ගාථා සීයකට 
ෙඩා ධමමාෙවබෝධය, ෙූපසමය - සංසිඳීම කරා යන එක ධම්ම පදයකේ 
වශරෂේඨයි කියන එක. 
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ඇතේත ෙශවයනේ ධමමවයේ ඇතැම් වකටි වදේශනා තිවයනෙ. ඒ 
වකටි වදේශනා තුළිනේ ඇතැම් ශරාෙකයිනේ ඉකේමනිනේම ධමමාෙවබෝධය 
ලැබෙු. නමුතේ අනිතේ අයට නම් ඒො පිළිබඳෙ විසේතර කරල වදනේන 
වෙනො. ඒ ෙවගේම ඒ පිළිබඳෙ යම්කිසි ශික්ෂණයකේ කරනේන ඕවනේ.  

ඊළඟට අපි බලමු අර වදවෙනි ගාථාවව් තිවයන අදහස. යම්කිසි 
වයෝධවයකේ - රණවිරැවෙකේ තනිෙම දසලක්ෂයකේ මිනසිුනේ ජයගතේතතේ 
ඊටතේ ෙඩා උතුම්ය කියනො තමා දිනාගතේතු තැනැතේතා. වමාකකේද වම් 
තමා දිනා ගැනීම කයිල කියනේවනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරන 
වම් සංකලේපය විවශේෂයි. වමාකද වම් වලේ ෙැගිරීම් යුදේධ ආදිවයනේ 
වහම්බතේ ෙ ූ වලෝකයකට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තමා දිනීම පිළිබඳ 
සංකලේපයකේ හඳුනේෙල දීල තිවබනො. ඒකට කියනේන පළුුෙනේ ‘ආත්්ම 
විජ ’ කියල. වලෝකවයේ තිවබනේවනේ ‘දිගේවිජය’. දිශාෙනේ, රටෙලේ 
ජයගනේනො. ඒ ජය ගැනීම කරනේවන මනුෂයයිනේ මරල. ඒ විදිවයේ 
ජයගරහණයකේ කරල ජයපානය කරනේන වබාවහෝ වදනා බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒක උතුම් ජයගරහණයකේ හැටියට 
සැලකුවව් නැතේවතේ වමාකද - ඒ ජයගරහණය කිරීම තුළිනේ ඇතිෙන 
අකුසලේ ඒ ඒ පුදේගලයිනේට වගෙනේන වෙනො පමණකේ වනාවෙයි, 
තමනේට ඇතේත ෙශවයනේම නියම විමුකේතියකේ, සැනසීමකේ, සාමයකේ ඒ 
තුළිනේ ලබාගනේන බැහැ. ඒ දිනූ වකනාතේ පැරදුණු වකනාතේ වදවදනාම 
මරණය හමුවව් අසරණයි. නමුතේ බුදුපි ාණන් ෙහන්වස් දක්ෙන වේ 
ත්මා දිනීම කි න එක ඇත්්ත් ෙශව න්ම මරණ  ජ ග්ැනීම ි. අනේන ඒ 
අදහසිනේ තමය ි අපි කළිනේ කිෙෙු ආකාරයට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
සටනේ, සංගරාම කියන ෙචන පො වමනේන වම් වබෞදේධ පරතිපදාෙට ළංකර 
ගතේවතේ.  

අපි කෙුරැතේ දනේනෙ මාර සංගරාමය, මාර සටන කියන ෙචන 
වම් පරතිපදා මාගමය ගැන කියවෙන හැමතැනම සඳහනේ වෙනෙ. එයිනේ 
කරනේවනේ මනුෂයයා තුළ තිවබන සටනේකාමී බෙ වහාඳ පැතේතකට වයාමු 
කිරීමයි. ඉහළම, උතමු්ම ජයගරහණය තමය ිතමා දිනා ගැනීම. වකායි 
තරම් අනිතේ සතේත්වයනේ දිනාගතේතතේ තමනේ වකවලසේ ෙලට යටවෙලා 
ඉනේන තාකේ තමනේට කියා ජයගරහණයකුතේ නැහැ. සැනසීමකුතේ නැහැ. 
එපමණකේ වනාවෙයි, ඒ පාප කමම නිසා සංසාරවයේ තෙ තෙතේ ඒ බන්ධන 
ෙලටම අහුවෙනො. බන්ධන ෙලනිේ මිදීම වනාවෙයි ඒ බන්ධන ෙැඩිකර 
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ගැනීමයි වලෝක සම්මත සංගරාම ෙලිනේ වකවරනේවන. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙන වම් සංගරාමය - මාර සංගරාමය - බන්ධන ෙලිනේ මිදීම, 
මරණය ජයගැනීම කයින ඉලකේක කරා යන එකකේ. ඒක නිසා තමයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නිතර පාවිච්චි කරන වයෝගාෙචර සං යා 
ෙහනේවසේලාවගේ එදිවනදා භාවිතයටතේ අනුමත කරල තිවයන 
විවශේෂවයනේම දකේෙල තිවයන සටනේ පාඨයකේ ෙැනි ගාථාෙකේ තමයි; 

‘ආරභථ නික්ඛමථ යුඤජථ බුදධ සාසවන 
ධුනාථ මචචුවනාවසනං නලාගාරංෙ කුඤජවරා’ 

අරඹව්! නකිේවමව්! වයවදව්! බුදුසසවුනහි. නසව්! මරැවසනේ හැම, 
බටවගේ බිඳින ඇතුවසේ. අනේන එතන කියවෙනො මාරවසේනාෙකේ ගැන. 
ඒ කියනේවනේ මනුෂයයිනේ මැරීමකේ වනාවෙයි - කේවලේශ ධමම. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ සම්වබෝධිය දැකේෙන අෙසේථාෙල මාරවසේනාෙ හැටියට 
දකේෙල තිවයනේවනේ කාමයනේ, තණේහාෙ. ඊළඟට පරතිපතේතවියහි 
වනාඇලීම කියන අරතිය. බඩගිනි පිපාසා ආදී වදේෙලේ, සැකය 
විචිකිච්ඡාෙ ඔය ෙවගේ වදේෙලේ දකේෙල තිවයනො - හිත ඇතුවළනේම 
මතුවෙන වදේෙලේ. වම් පරතිපදාවව් යාමට පසබුට කරෙන කේවලශ ධමම 
තමයි වම් මාරවසේනා හැටියට ගැඹුරිනේ දකේෙල තිවයනේවන. එවහම 
කලේපනා කරල බලනවකාට වම් මාර පරාජය කියල කියනේවනේ තමා 
තුළම ඇති වකවලසේ සමූහය ජය ගැනීමයි. ඒකට නිසි ෙචන නිතරම 
ධමමවයේ දකිනේට ලැවබනො. 

‘මා නිෙත්ථ අභිකකම’ – ‘වනානැෙත ඉදිරියට යව්’ 

කියල දකේෙනො. එපමණකේ වනාවෙයි, වම් සං යා ෙහනේවසේලා 
පිළිබඳෙ දකේෙන කාරණා ෙල, වම් පැවිදිවීම පිළිබඳෙ දකේෙනෙ 
සනේනාහයකේ බැඳීම ෙවගේ කියල. මාර සටනට කරන සනේනාහයකේ ලැබීම 
ෙවගේ. වේ වකවලස් සටනට සන්නාහ ක් ෙශව න් ත්ම ි වේ සංර් ා 
ෙහන්වස්ලා සිෙුර වපාරෙන්වන්. වෙන වදේකට වනාවෙයි. වෙන 
සටනකට වනාවෙයි. අනේන ඒ විදිවයේ සංකලේපයකේ වම් ධමමවයේ 
දැකේවෙනො. වම් ආතේම විජවයේ ෙටිනාකමතේ කලේපනා කරල බලනේන 
ඕවන. වම් වලෝකයා දී ම කාලයක සිට - ජයගරහණ පළිිබඳ හැඟීම කා 
තුළතේ තිවබන නිසා, එකේවකෝ දිගේ විජය ෙශවයනේ ඒ රටෙලේ ජයගරහණය 
කරනො. සාගරය වකළෙර කරලා ඊළඟට සාගරවයනේ එහා පැතේවත 
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තිවයන රටෙලේ ජයගරහණය කරනො. ඊළඟට ඒකතේ මදි ෙුණහම අහවසේ 
තිවයන ගරහ තාරකා - වම් ගරහවලෝක ජයගරහණය කරනේන බලනො. 
වකායි ආකාරවයනේ ජයගරහණය ලැබුෙතේ ඒ හැමවදනාම මරණයට යටයි 
- හඳට ගිහිලේල ආෙතේ ඒ තැනැතේතාට. දැනේ හඳට ගිහිලේල ආපු වීරයිනේ 
ගැන අපි කෙුරැතේ දනේනො. නමුතේ ඒ අය අමරණීය ෙුණාය කියල 
දැනගනේන නම් තාම ලැබුවණ නැහැ.  

ඉතිනේ අනේන ඒ අනුෙ බලනවකාට වම් තමා දිනීම තමය ි
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වශරෂේඨ සංකලේපය හැටියට වලෝකයාට ඉදිරිපතේ 
කවළේ. තමා දිනීම කියනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේ වම් මරණය ජයගැනීමයි. 
අවිදයාෙ ත්ණ්හාෙ ජ ග්ැනීවමන ්වේ වකවලස ්සමූහ  ජ ග්ැනීම ත්ළුින් 
වකවනකුට මරණ  හමුවේ වනාසැලී සිටින්න පුළුෙන්. නැෙත 
උතේපතේතියකේ නැති නිසා ඒ ෙවගේම තණේහාෙ උපාදානය ආදිය අතහැරීම 
නිසා ඒ තැනැතේතාට නියම සැනසීම ලැවබනො. ඒකයි ඉහළම 
ජයගරහණය කියල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙූවව්. ඉතිනේ ඒ 
ජයගරහණයට අෙශය - දැනේ සටනකට නම් වසේනා සංවිධානයකේ අෙශයයි. 
ඒ අෙශය වසේනා සංවිධානය ගැන අප ිහිත වයාමු කරල බැලුවොතේ, අපි 
වම් කාවලට ඔබින ඒ සටනේ භාෂාවෙනේම කථා කරනො නම් 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වසේනා සංවිධානය පිළිබඳෙතේ ෙටිනා ධමම 
වකාට්ඨාසයකේ ඉදිරිපතේ කරල තිවයනො.  

අපට හඳුනේෙනේන පුළුෙනේ ‘සත්්ත්ිස් වබෝධිපාක්ෂික ධර්ම’ ත්ම ි 
වේ වස්නා සංවිධාන . ඒො වකායි තරම් ෙැදගතේද කයිවතාතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ මහා පරිනිබ්බාන සූතරවයේ සඳහනේ වෙනො 
පිරිනිෙනේ පාන අෙසේථාවව්දී තමනේ ෙහනේවසේ වම්තාකේ වදේශනා කළ ධමමය 
හකුලා දැකේෙූවව් වපාතේ වගානේනකේ හැටියට - එය පසුේතකාලෙල තිවයන 
වපාතේ වගානේනකේ හැටියට වනාවෙයි. දැනේ කාවලේ අප ිධමමය හඳුනේෙන 
ආකාරයට වනාවෙයි. පරාවයෝගික අර්ථයකිනේ. වමවහමයි ෙදාරළ 
තිවයනේවන. ‘මහවණනි, මා විසිනේ අභිඤේඤාවෙනේ දැන ෙදාරන ලද යම් 
ධමමවයෝ වෙතේද, එනම්’ කියල කිව්වෙ වමනේන වම්ෙය.ි ‘සතර 
සතිපට්ඨාන, සතර සම්මපේපධාන, සතර ඉදේධිපාද, පංච ඉන්ද්රිය, පංච බල, 
සපේත වබාේඣඞ්ග, ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය’ (අරිවයා අටඨඞගිවකා 
මවගගා). ඔනේන ඔය කියන ධමම වකාටසේ හතයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
මාර වසේනාෙට විරැදේධෙ වමවහයෙන වම් ධම්ම යුදේධවයේදී වයාදාගනේන 
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වසේනාෙ හැටියට අපට හිතා ගනේන පුළුෙනේ වෙනේවන, වම් ධමමය අනුෙ. 
ඒොයි අවපේ චිතේත සනේතාන ෙල දියුණ ු කරගනේට ඕවන. සතර 
සතිපට්ඨානවයේ ඉඳල ආයයම අෂේඨාංගික මාගමවයනේ වකළෙර ෙන 
ශික්ෂණයකේ වමතන තිවයනේවන.  

ඒකතේ අර විදියටම විගරහ කරල බැලුවොතේ - දැනේ ‘සතර 
සතිපට්ඨානය’ වම් පිනේෙතුනේ වහාඳට දනේනො. කායානුපසේසනා, 
වව්දනානුපසේසනා, චිතේතානුපසේසනා, ධම්මානුපසේසනා කියල කියන ඒ 
මූලකි ශික්ෂණය තමයි වයෝගාෙචර යුද භටයාට ලැවබන මූලික යුද 
පුහුණුෙ. ඒ සතර සතිපට්ඨාන බිවම් තමයි පළවෙනි අභයාසය 
ලැවබනේවන. යුද පුහුණුෙ ලැවබනේවන. ඒ අභයාස  ත්ළුින ් ඒ 
ව ෝග්ාෙචර රණවිරැො මත්ුකර ග්න්නො ‘සත්ර සේමප්පධාන’ කි ල 
කි න සත්රාකාර වීර්  ක්. ඒ සතරාකාර වීර්යය සැවකවිනේ සඳහනේ 
කවළාතේ වම් විදියටයි. නූපනේ අකුසලේ නූපදවීම සඳහා, උපනේ අකුසලේ 
වනරපාහැරීම සඳහා, නූපනේ කුසලේ ඇත ිකරගැනීම සඳහා, උපනේ කුසලේ 
තහෙුරැ කරගැනීම සඳහාතේ ඔය කියන සතරාකාර වීර්යයි අර සතර 
සතිපට්ඨාන බිවම් කරන අභයාසවයනේ වයෝගාෙචරයා ඇති කරගනේවන. 
ඊළඟට ඒ වීර්යය තුළිනේම වයෝගාෙචරයාට අෙවබෝධ කරගනේන පුළුෙනේ 
වෙනො - වම් සටන ජයගනේන පළුුෙනේ උපකරමය වමාකකේද කියල.  

අපි කියම ු වම් සටන ජයගනේන පුළුෙනේ උපකරම හතරකේ 
තිවයනො වමානෙද ඒ හතර. ඉදේධිපාද කියල කියනේවනේ පිනේෙතුනි ඉදේධි 
කියල කියනේවනේ අහසිනේ යන එක විතරකේ වනාවෙයි. යම්කිස ි
බලාවපාවරාතේතුෙකේ ඉෂේඨ කර ගැනීමට තිවයන ශකේතිය. සාර්ථක කර 
ගැනීම කියන අදහසය.ි එතවකාට ඉද්ධිපාද කි ල කි න්වන් සාර්ථක 
කර ග්ැනීවේ මාග්ම. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරල තිවයනො 
සාර්ථකත්වය කරා යන මාගම හතරකේ. ඒක වලෝවකෝතේතර වදේ ෙලට 
පමණකේ වනාවෙයි වලෞකික වදේ ෙලටතේ එකේතරා පරමාණයකට වතේරැම් 
ගනේන පුළුෙනේ වම්ො ආශරවයනේ. වමානෙද ඒ - ඡන්ද, චිතේත, විරිය, 
වීමංසා. ඡන්ද කියල කයිනේවනේ බලෙතේ ඕනෑකමට. යම්කසිි වදේකට 
බලෙතේ ඕනෑකමකේ තිවයනො නම් ඒ ඕනෑකමම ඉදිරිපතේ කරවගන, ඒක 
වපරටු කරවගන වකවනකුට පුළුෙනේ තමනේවග බලාවපාවරාතේතු ඉෂේට 
කරගනේන. පරශේනයකේ ජයගනේන. ඒ ෙවගේම විරිය කියල කියනේවනේ වීර්යය. 
ඇතැම් වීර්යය චරිත ඉනේනො. ඕනෑම එකකට බය නැතිෙ වීයයම දරනේන 
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පුළුෙනේ, කාය ජීවිත නිරවපේක්ෂකෙ. අනේන ඒ වීර්යය චරිත ෙලට 
ගැළවපනො විරිය ඍදේධිපාදය. වීර්යය මුලේවකාට වගන නිෙනේ දකිනේන. 
භාෙනා ආදී කටයුතු කරනේන පුළුෙනේ ඇතැම් වකවනකේ ඉනේනො. 

චිතේත කියල කියනේවනේ අධිෂේඨාන ශකේතියය.ි ඇතැම් වකවනකේ 
මම හිතුවොතේ මම ඒක අතහරිනේවනේ නැහැ. වකාවහාම හරි 
නෙතේෙනේවන නැහැ කියන ඒ අධිෂේඨානයට මුලේ තැන වදන අය 
ඉනේනො. ඒකතේ අපට කියනේන පුළුෙනේ අර යුදේවධෝපකරමයකේ හැටියට. 
අෙසානවයේ වීමංසා. විමසුම් නුෙණ. එතන පරඥාෙ කියන අදහසයි 
තිවයනේවනේ. පරඥාෙ. විමසුම් නුෙණ ඉදිරිපතේ කරගනේවනේ ඒ පරඥාවව් 
ශකේතිය ඇති අයයි. ඔය හතර ආකාර ඉදේධිපාද සටනේ බිවම් ජයගනේන 
ඔය හතවරනේ එකකේ තිබුණතේ ඇතියි කියල ධමමවයේ දැකේවෙනො. හතරම 
නැතතේ එක එක පුදේගලයාවගේ චරිතානුකූලෙ - ඇතැම් වකවනකේ ඡන්දය 
මුලේකර වගනයි - රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ ෙැන ිඅය ඒ ශරදේධාෙ අනුෙ ගිවයේ 
ඡන්දය මුලේකර වගනයි - තමනේවගේ නිෙනේ කටයුතේත කරගනේන. ඒෙවගේ 
ඇතැම් වකවනකේ වීර්යය - ඔය විදියට. 

ඊළඟට දැකේවෙන පංච ඉන්ද්රිය, පංච බල. එතනතේ අපි තෙ දුරට 
ගිවයාතේ හිතාගනේන පුළුෙනේ වම් උපමාෙ අනුෙ සාමානය වලෝකවයේ 
තිවයන පංච ඉන්ද්රිය වනාවෙයි වමතන කියනේවන. ඉන්ද්රිය පහකේ 
මතුකරගනේන ඕවන, උපදො ගනේන ඕවන. ඒ ඉන්ද්රිය පහ තමයි අපි 
කලිනුතේ සඳහනේ කවළේ. සද්ධා, විරි , සත්ි, සමාධි, පඤඤා. නෙිනේ 
කාර්යය ඉෂේඨ කරගැනීම සඳහා, නිෙනේ දැකීම සඳහා උපකාර ෙන ඉන්ද්රිය 
පහ. සදේධාෙ, වීර්යය, සතයි, සමාධිය, පරඥාෙ. ඒො ඉන්ද්රිය ෙශවයනුතේ 
දියුණු කරගනේනො, ෙවගේම ඒ ඉන්ද්රිය උපකාර කරවගන ඒොට 
පරතිවිරැදේධ ධමම ජයගැනීම කියන අදහසිනේ ‘බලධමම’ හැටියටතේ ඒ පහම 
දැකේවෙනො. ඉන්ද්රිය ධමම, බලධමම කියන වදවකේදීම සදේධා, විරිය, සති, 
සමාධි, පඤඤා කියන පහ සඳහනේ වෙනො. ඊළඟට ඒො හැම එකකේම 
දියුණු තියුණ ුකරගතේතට පසේවසේ ඒ ශකේතිය මතිනේ යම්කසි ිසම්වබෝධියට 
උපකාරවෙන අංග හතකේ වපළගසේෙනො. ඒො තමය ිසති, ධම්මවිචය, 
විරිය, පීති, පසේසදේධි, සමාධි, උවපක්ඛා කියන ඒ වබාේඣඞ්ග හත. ඒ 
වබාේඣඞ්ග හත නිෙනට ඉතාම ළඟයි. ඒ වබාේඣඞ්ග හත දියුණු 
කරගතේතහම නිෙනට කිට්ටුෙ ෙවගේ. ඒකතේ ෙඩල ඉෙරවෙලා තමයි - වම් 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

16 

කාලවයේ ෙචන ෙලිනේ කියනො නම් අෙසනේ වමවහයුම තමයි ආ යම 
අෂ්්ාංග්ික මාග්ම .  

වම් මාර ජයගරහණය සඳහා උපකාර කරගනේනා අෙසාන 
වමවහයුම තමයි ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය. ඒකයි අපි නිතරම ආයයම 
අෂේඨාංගික මාගමය ගැන කථා කරනේවනේ. අනිතේ වදේෙලේ අමතක වෙනො 
සමහර විට. සතර සතිපට්ඨානවයනේ ආරම්භ කරනේට ඕවන බෙ 
උගතුනේටතේ අමතක වෙනේවනේ ඒකයි. අප ිනිතර ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය 
කියන ෙචනය පාවිච්චි කරනො. නමුතේ ඒ තතේතේෙයට එනේන අනේන අර 
මුල ඉඳල එනේන ඕවන. අර යුදබිවම් පුහුණුෙ ලබාගනේන ඕවන. ඒකයි 
අපි වම් විවශේෂවයනේ මතකේ කරනේවන. ආයයම අෂේඨාංගික මාගමවයේ 
විවශේෂත්වය වමාකකේද? ඒක එවහම පිටිනේම ඒකාබදේධ මහ පුදුම 
ශකේතියකේ ඇති මාගමයකේ. දැනේ අනිතේ තැනේෙල වම්ො එක එක වෙනේ 
වෙනේ ෙශවයනේ හඳුනේෙනේවනේ. සතර සතිපට්ඨාන, එවහම නැතේනම් 
චතේතාවරා සතිපට්ඨානා, චතේතාවරා සම්මපේපධානා ආදී ෙශවයනේ ඒ 
පාලි ෙචන වයාදලා තිවයන ආකාරවයනුතේ අපට වපේනො ඒො එක එක 
වෙනේ කරවගන ෙවගේ හඳුනේෙල දීල තිවයනේවන. නමුතේ ආයයම අෂේඨාංගික 
මාගමය ගැන පරකාශ කරනේවනේ අරිවයා අටඨඞගිවකා මවගගා. වම්ක 
ඒකකයකේ හැටියට දකේෙනේවනේ. වම් අට වහාඳට ඒකාබදේධයි. එකිවනක 
සම්බන්ධයි. වම්ක අෙසාන වමවහයුම. ඇතේත ෙශවයනේ සම්පූර්ණවයනේම 
එකිවනකට සම්බන්ධ මහා බලසම්පනේන කරියාෙලියකේ වම් ආයයම 
අෂේඨාංගික මාගමය නමිනේ දකේෙනේවන. 

දැනේ අපි බැලුවොතේ ආයයම අෂේඨාංගික මාගමවයේ සම්මා සතිය 
කියලතේ තිවයනෙ. එතවකාට සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩුවෙ නැති 
වකවනකුට සම්මා සතයිකේ තිවයනෙද? නැහැවන. අනේන ඒක නිසයි අපි 
කියනේවනේ හැම වකවනකේම හිතනේන ඕවන සතර සතිපට්ඨානයයි යුද 
බිවම් මූලකි අභයාසය ලබන තැන. ඒකමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේට කිෙුවෙ අළුවතනේ පැවිදිවෙන හැම 
භික්ෂුෙකේම සතර සතිපට්ඨානයට දානේන කියල. දැනේ කාවල නම් ඒකට 
දානේවන අනේතිමට වෙනේන පුළුෙනේ සමහරවිට. නමුතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේට පරකාශ කළා, ‘සාරිපුතේත, වම් 
ශාසනවයේ අළුතිනේ මහණවෙන හැම වකවනකේම සතර සතිපට්ඨානයට 
දානේන’ කියල. ඒ මූලකි පුහුණුවව් අෙසාන වමවහයුම, ඒවකනේ ලබන 
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ශකේතිය තමය ි සම්මපේපධාන ෙශවයනේ මතු කරගනේන වීර්යය හතර. 
ඉදේධිපාද ෙශවයනේ මතු කරගනේන ඒ උපකරම හතර. ඊළඟට ඉන්ද්රිය, බල, 
ඕෙ දියුණු කරවගන සම්වබාේඣඞ්ග කියල කියන අෙවබෝධයට අෙශය 
විවශේෂ වපළගැසේම.  

ඒ ධමමතේ දියුණු කළාට පසේවස ඒොයිනේ වපරිලා, පදම් වෙලා 
ආපු ශකේතියම තමයි ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය හැටියට වකවනකුට නිෙනේ 
සඳහා උපකාර වෙනේවන. ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය ගැන වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො. සිලේලර විදිවයේ අෙවබෝධයකේ සාමානය වලෝකයාට තිවයනේවනේ. 
සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකපේප ඔය ආකාරයට වලෞකික ෙශවයනේ ඒ විදියට 
හිතන එකකේ. ගැඹුරිනේ ගනේනො නම් සම්මා දිට්ඨිය කියල ගනේන 
තිවයනේවනේ චතුරායයම සතයය පළිිබඳ අෙවබෝධය. එයිනේ දශෙසේතුක 
සම්මා දිට්ඨිය තමයි සාමානය සංසාරයට සහසම්බන්ධ සම්මා දිට්ඨිය. 
නමුතේ සසරිනේ මිදීම සඳහා උපකාර ෙනේවනේ චතුරායයම සතයය පිළිබඳ ඒ 
හරි දැකේම. ඒ හරි දැකේම මුලේ කරවගන තමයි හරි සිතුම් පැතුම්, අප ිනතිර 
මතකේ කරන ආකාරයට ඒ සිතමු් පැතුම් අනුෙ යන කියුම් වකරැම්, ඒ 
අනුෙ යන දිවි පැෙතුම්, ඒ දිවි පැෙතුම් තුළිනේ ඇති කරගනේන හරි 
වෙරදැරැම්, ඒ හරි වෙරදැරැම් තළුිනේ ලබාගනේන හරි සිහ ි වකරැම් - 
‘සතිය’. වහාඳ සිහයි අෙසාන ෙශවයනේ ‘සම්මා සමාධිය’ කයින සවිතේ 
එකඟ වකරැම දකේොම යනො. 

ඒ වලෝවකෝතේතර මාගම සමාධිය තමයි වලෝකවයේ අති පරබලම 
සමාධිය. ඒ මාගම සමාධිය තුළිනේ තමයි කේෂණිකෙම - වම්ක අපට 
කියනේන පුළුෙනේ අධිවව්ගී මාගමයකේ ෙවගයි, ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය. 
ඒක වකළිනේ. ඒක වකළිනේ නසිාම තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරල තිවයනේවනේ වම්ක ඍජු මාගමයකේ බෙ.  

‘උජුමගගමහි අක්ඛාවත. ගචඡථ මා නිෙතතථ.’ 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තිවයනො ‘උජුමගගමහ ි
අක්ඛාවත’. වකලිනේ පාර කෙිුෙට පසේවස ‘ගචඡථ’ - යනේන. එවහම 
නැතේනම් පලයව්. ‘මා නිෙතතථ’ - වනාහැවරව්. ආපහු හැවරනේන එපා. 
ඒ වමාකද? ඒ තරම් බය නැතුෙ යනේන පළුුෙනේ මාගමයකේ. නමුතේ වම් 
ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය ගැන කියනවකාට - ඒකතේ අමතර පරශේනයකේ 
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නිසා ඇතැම් පිනේෙතුනේ අවපනුතේ ඇවිලේල අහන නිසා අපි ඒකතේ වම් 
අෙසේථාවව් පැහැදිලි කරනේන බලනේනම්.  

දැනේ මගේග කියන ෙචනය වයවදනො සතර සතිපට්ඨානයටතේ. 
අහල ඇත ි එය සතර සතිපට්ඨාන සූතර වදේශනාෙ පටනේ ගනේවන - 
‘එකායවනා අයං භික්ඛවෙ මවගගා සතතානං විසුදධියා වසාක 
පරිදදොනං සමතිකකමාය දුක්ඛ වදාමනසසානං අත්ථගමාය ඤායසස 
අධිගමාය නිබබාණසස සචචිකිරියාය’ ඔය විදියටයි පටනේ ගනේවන. ඉතිනේ 
වමාකකේද වම් ඒකායන මාගමය කියල කියනේවනේ? වම්ක විවිධ විදියට 
වතෝරනො. වම්ක එකම මාගමයද? වම්ක එකම මාගමය නම් ඇයි අර ආයයම 
අෂේඨාංගික මාගමයට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් තැනක දකේෙනේවනේ 
‘එවසාෙ මවගගා නත්ථවඤඤා දසසනසස විසුදධියා’ - හරි දශමනය 
ලැබීමට වම් මාගමය හැර වෙන මාගමයකේ නැහැය ි කියල බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ආයයම අෂේඨාංගික මාගමවයේම පරකාශ කරනො.  

එතවකාට වමතන ඒකායන මාගමය කියල කියනේවනේ වමාකකේද 
අනේන ඒ ෙචනය වතෝරගනේන ඕවන නියම ආකාරයට. ඒකායන කයිල 
කියනේවනේ පිනේෙතුනි, යම්කිස ිපාරකේ තිවයනෙ නම් අතරතුර හැවරනේන 
අතුරැමංසන්ධි නැත ිනිසැකෙ යා හැකි. අතරතුර මංසන්ධි තිවයනෙ නම් 
එවතනේට ගිහිලේල වකාවහනේද යනේවන කියල අහනේන වෙනො. ඒකා න 
කි ල කි න්වන වේක ග්ිහලිල් වකළින්ම ෙැවටනෙ ආ යම අෂ්්ාංග්ික 
මාග්ම ට. සතර සතිපට්ඨානවයනේ පටනේ ගනේන මාගමය වකළිනේම 
ෙැවටනෙ ආයයම අෂේඨාංගික මාගමයට. ආවය එවහ වමවහ යනේවන නැහැ. 
ඒ අථමවයනුයි පිනේෙතුනි වම්ක ඒකායන මාගමය කියල කියනේවනේ. ඒකම 
තමයි එතනතේ කියවෙනේවනේ ‘එකායවනා අයං භිකඛවෙ මවගගා 
සතතානං විසුදධියා’ - සතේත්වයිනේවගේ විසුදේධිය පිණිස ‘වසාක පරිදදොනං 
සමතිකකමාය’ - හැඬීම් ෙැලපීම් ආදිය ඉකේමවීම පිණිස, ‘දුක්ඛ 
වදාමනසසානං අත්ථගමාය’ - දුකේ වදාම්නසේ වකළෙර කිරීම පණිිස, 
‘ඤායසස අධිගමාය’ - ඤාය කියල කියනේවනේ අනේන අර ආයයම අෂේඨාංගික 
මාගමයටමයි. ඒක ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය හඳුනේෙන නමකේ. 
වලෝවකෝතේතර ආයයම අෂේඨාංගික මාගමයටමයි ඤාය කියල කියනේවන. 
අනේන එතවකාට ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය ලැබීම සඳහාතේ නිසැකෙ යා 
හැකි මාගමයකේ. අෙසාන ෙශවයනේ ‘නිබබාණසස සචචිකිරියාය’ - නෙින 
පරතයක්ෂ කිරීම සඳහා.  
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ඔනේන ඔය වදක පටලො ගැනීවමනේ තමය ිඇතැම් වකවනකේ 
පරශේන හදාවගන තිවබනේවන. වම් වදකම මාගමද, එතන ඒකායන කියූ 
පමණිනේ එකම මාගමය කියන අදහස වනාවෙයි එතන තිවයනේවන. ඒකයි 
මතක තියාගනේන තිවයනේවන. වම්ක නිසැක මාගමයකේ. වම්ක අතුරැ 
පාරෙලේ ෙලට හැවරනේවන නැති මාගමයකේ. ගිහිලේල වකළිනේම ෙැවටනේවන 
ආයයම අෂේඨාංගික මාගමයටය.ි ඒ ෙැවටනේවන අනේන අර ආකාරයට 
දියුණුවෙලා ගිවයාතේ තමය.ි ඒක වපාත පතිනේ යන එකකේ වනාවෙයි. 
පරාවයෝගික ෙශවයනේ ඒක හදෙත තුළ වෙන එකකේ. ඇතුළතිනේ වකවරන 
මාගම ෙැඩීමකේ. ඒක නිසාම තමයි අපි කිව්වෙ වම්ක අර යුද පුහණුුෙ 
ෙවගේ. සතර සතිපට්ඨානවයේ - ඒ යුද පුහුණුෙ ලැබිලා අනේතිමට ගිහිලේල 
වහාඳ වසේනාංකයකේ හැදිලා අනේතිමට අර අෙසාන වමවහයුම තමයි 
ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය. වලෝවකෝතේතර ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය.  

එනේන ඒ විදියටයි සටන ජය ගනේන වෙනේවන. ඒකතේ සතර 
අෙසේථාෙකිනේ. වසෝොනේ, සකදාගාමි, අනාගාමි, අර්හතේ කියන ඒ 
අෙසේථාෙල මාගම චිතේතය පරබලෙ - එක එකට පරබල ආකාරවයනේ - 
වසෝොනේ තතේත්වවයේදී තිවබන මාගම චිතේතය වදවෙනි අෙසේථාවව්දී ඊට 
ෙැඩිය පරබලයි. තුනේවෙන ි තතේත්වය අනාගාමී තතේත්වය ඊටතේ පරබලයි. 
හතරවෙනි තත්වවයේදී තමයි සියළු වකවලසේ නසලා අර අඳුරැ කඳ බිඳලා 
- කපනේන බැරි තරම් මහා අන්ධකාරයකේ කියල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
හඳුනේො දීපු අවිදයාෙ බිඳිනේවනේ.  

අපි උපමාෙ විදියට පමණකේ කියනෙ නම් නිෙනේ පුරයට ඇතුලේ 
වෙනො. උපමාෙට විතරකේ කියනෙ නිෙනේ පුරය කියල. අපි නම් අනුමත 
කරනේවනේ නැහැ ඒක පුරයකේ හැටියට. නමුතේ වම් වයාදපු රෑපකය අනුෙ 
වම් උපමාෙ අනුෙ කියනො නම් අර වසේනා සංවිධානවයේ අෙසාන 
වමවහයුම ගිහිලේල අර විජිතපුර වදාර බිඳිනේන ෙවගේ ගිහිලේල - කඩාවගන 
ගිහිලේල - ඔනේන අනේතිමට නිෙනේ පුරයට ෙදිනෙ. එවහම නැතේනම් නිෙන 
පරතයක්ෂ කරගනේනො. 

අපි වම් සටනේ සංකලේපය මුලේ කරවගනයි කථාකරනේවන. වම් 
පිනේෙතුනේට, මිනිසේ මනසට, සටනේ සංකලේපය පරිය නිසා. ඒ ෙවගේම අපි 
දනේනො කුඩා දරැවෙකේ යම්කසි ි වදේකට කැමති නම් ඒවකනේ අහකේ 
කරනේන අපි ඒකට සමාන තෙතේ යම්කිසි වදයකේ වදනේන ඕවන. ඒ 
ෙවගේම මනුෂයයා තුළ දී ම කාලයකේ - අප ිදනේනො වම් ඉතිහාසය දිහා 
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බැලුෙහම - වම් වලාකාධිපතය, අධිරාජය ආදී ෙශවයනේ අවනකුතේ 
අනනේත අපරමාණ සතේත්වයිනේ ජයගනේන දුකේ මහනේසි වෙලා කම්කවටාලු 
විඳිමිනේ ජයගරහණය කියන ඒ මානේනය ඇති කරගනේන වලෝකයා උතේසාහ 
දැරැෙ. ඒ අතිනේ මුළු මහතේ ඉතිහාසවයේ වශරෂේඨ නරවිරැො හැටියට 
ඉතිහාසය පො පිළිගනේවනේ ධමමාවශෝක නවර්න්ද්රයා. ලක්ෂ ගණනේ ජනයා 
මරල ඒ ජයගරහණය ලැබුෙට ඒක අතහැරිවය වමනේන වම් ධමම විජය 
එවහම නැතේනම් වම් ආතේම විජය අඳුනගතේතට පසේවස. ධමමය පැතේතට 
ෙැටුණට පසේවස. ඒවකනුතේ ෙැටවහනො තමා දිනීම උතුම් බෙ.  

ඒ අනුෙ අපි කලේපනා කරනේන ඕවන, අවපේ චිනේතනය සකසේ 
කරගනේන ඕවන අඩුපාඩුකම් තිවයනො නම්, අපිතේ බුදේධ ෙචනයට තැන 
වදනේන ඕවන. බුදුපි ාණන් ෙහන්වස්වග්් ධමම ට අනිත්් වලෞකික 
සංකල්ප ෙලට ෙඩා උත්ුේ ත්ැනක් වදන්න ඕවන. අපට හිතාගනේන 
තිවයනේවනේ ඒ විදියටයි. ඒ තමා දිනීම කියන එක තමනේට අථමෙතේ 
කරගනේන පුළුෙනේ අර විදියට. ඇතේත ෙශවයනේම සටනකේ ආෙහම තමයි 
තමනේවගේ සේෙශකේතිය මත ුවෙනේවන. ඒකමයි ඔය මාර සංකලේපවයනේ 
ඉදිරිපතේ වකවරනේවන. සමහරවිට කේවලේශයකේ ආෙහම බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පො පරකාශ කරනො ඒක කේවලේශයකේ කිෙුෙහම හිතට ෙදිනේවන 
නැහැවන. ‘ඔනේන භික්ෂුෙ මාරයා, ඔතන මාරයා’ කිෙුෙ හැටිවය අර 
භික්ෂුෙ ඒ ගැන සැලකිලිමතේ වෙනෙ. අර කිෙෙු විදියට එතන පුදේගලත්ව 
ආවරෝපණයකේ තිවයනො. අවපේ හිත සකසේ කරගනේන ඒක උපකාර 
වෙනො. නිකම් අපි පණකේ නැති ධමමයනේ එකේක සටනේ කරනො කිෙෙුහම 
ඒක හිතට ෙදිනේවන නැති නිසා අපි ඒකට පුරැෂත්වාවරෝපණයකේ කරල 
ඒකට මාරයායි කියල කියනො. අනේන ඒ විධියටෙතේ උපකාර කරවගන 
වමාන කරමයකිනේ හරි කරනේන තිවයනේවන වමච්චරයි. වම් සසරිනේ 
මිදීමයි. වම් මරණය ජය ගැනමීයි. ඒක තමයි ආතේම විජය කියල 
කියනේවනේ. තමා දිනීම. ඔනේන ඔය සංකලේපයයි අපි එතවකාට ෙඩාගනේන 
ඕවනේ.  

ඉතිනේ වම්ක තුළිනේ අපට ෙටිනා කාරණා රාශියකේ, ෙටිනා වදේෙලේ 
රාශියකේ මතු කරගනේන පුළුෙනේ. අපි කියාප ුආකාරයට ඇතැම් උගතුනේ 
වම් කාලවයේ තෙතේ පරශේනයකේ හදාවගන තිවබනො. දැනේ ආයයම අෂේඨාංගික 
මාගමය පටනේ ගනේවන සම්මා දිට්ඨිවයනේ. විගරහ කරල තිවයනේවනේ 
වමවහමයි. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකපේප පරඥා වකාටසට අයිත ිවෙනෙය, 
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සම්මා ොයාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන තුන සමාධි පැතේතට 
අහුවෙනෙය. එතවකාට එතන බලන වකාට පලමුවෙනේ පරඥාෙ, ඊළඟට 
ශීලය, ඊළඟට සමාධිය. ඕක තකමයට වගනයි ඇතැම් වකවනකේ වම් 
පරඥාෙට මුලේතැන වදනේන යනේවන. නමුතේ ඒක සම්පූණම ෙැරදි 
අෙවබෝධයකේ.  

ධමමවයේම සඳහනේ වෙනො. එකේතරා අෙසේථාෙක ධම්මදිනේනා 
වමවහණිනේ ෙහනේවසේ තමනේවගේ ගිහකිල සේොමි පුරැෂයා ෙූ විශාඛ 
උපාසකතුමාවගේ පරශේනයට පිළිතුරකේ ෙශවයනේ (වෙලාෙ ගැන පරශේනය 
නිසා වකටිවයනේ සඳහනේ කරනේවනේ) වමවහම කියනො. පරශේනය 
වමාකකේද? විශාඛ උපාසකතුමා අහනො ‘ආර්යාවෙනි! වම් ආයයම 
අෂේඨාංගික මාගමවයනේද වම් ශීල, සමාධි, පරඥා කයින තරි ශික්ෂාෙ සම්පූණම 
වෙලා තිවයනේවනේ? එවහම නැතේනම් වම් ශීල, සමාධි, පරඥා කියන තරි 
ශික්ෂාවෙනේද ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය සම්පූණම වෙලා තිවයනේවනේ? ඒ 
ඇහුවෙතේ අර වම් කාවල තිවබනෙ ෙවගේ පරශේන තබිුණ නිසයි අතීතවයේතේ. 
ඒකට පිළිතුර වමාකකේද ආයයම අෂේඨාංගික මාගමවයනේ ශීල සමාධි පරඥා 
කියන තරි ශික්ෂාෙ - ඒ වගාඩෙලේ තුන සකසේ ෙුණා වනාවව්. ශලී සමාධි 
පරඥා කියන වගාඩෙලේ තුවනනුයි ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය සකසේ ෙවුණේ.  

ඒ තුළිනේ අප ිවතේරැම් ගනේන ඕවන ආයයම අෂේඨාංගික මාගමයට 
ෙඩා පරාථමිකයි ශීල සමාධි පරඥා වබදීම. ඒකටයි මුලේ තැන වදනේන ඕවන. 
ඒකට මුලේ තැන වදනෙ ෙවගේම අෙසානයටතේ තැන වදනේන ඕවන. ඒ 
නිසා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර තරම් බරපතල අසනීපයකුතේ 
එකේක ඒ ඒ ගමිනේ ගමට ෙැඩම කළ අෙසේථාෙ දැකේවෙන ඒ සංවව්ගජනක 
පරෙෘතේතිවයේ උනේෙහනේවසේ ඒ මුළුමහතේ ධමමයම සැවකවිනේ වදේශනා කළ 
පාඨයකේ දකේනට ලැවබනේවනේ. 

‘ඉත්ි සලීං ඉත් ි සමාධි ඉත් ි පඤඤා සීල පරිභාවිවත්ා සමාධි 
මහපඵවලා වහාත්ි සමාධි පරිභාවිත්ා පඤඤා මහපඵලා වහාත්ි. 
මහානිසංසා පඤඤා පරිභාවිත්ං චිත්ත්ං සමමවදදෙ ආසවෙහි විමුචඡත්ි’. 

එක පාඨයකිනේ මුළු මහතේ ධමමය හකුළුො දැකේෙූො. වම්ය සලීය, 
වම්ය සමාධිය, වම්ය පරඥාෙ. සලීවයනේ ශකේතිය ලබා, සීලය පහිිට 
කරවගන ෙැඩුණු, සීලය තුළිනේ ෙැඩුණු සමාධිය මහතේඵල මහානිසංස 
වව්. සමාධිවයනේ උදව් ලබා ෙැඩණුු පරඥාෙ මහතේඵල මහානිසංස වව්. 
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ඊළඟට ‘පඤඤා පරිභාවිතං චිතතං’ පරඥාවෙනේ දියුණු කරනලද සති - 
පරඥාෙ අනුෙ ෙැඩුණු සිත, ‘සමමවදදෙ ආසවෙහි විමුචඡති’ - වහාඳිනේම 
සියළු ආශරෙයනේවගනේ මිවදේ. ඔය මුළු මහතේ ධමමයම හකුළුො දැකේවෙන 
පාඨයකේ. ඒක ආශරවයනේ අපට නිසැකෙ හිතා ගනේන පුළුෙනේ සීල, සමාධි, 
පරඥා තුනයි පරාථමික. ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය ඒක ආශරවයනේ, ඒ තුළිනේ 
වගාඩනැගුණු වදයකේ.  

ඒෙවගේම හිතාගනේන ඕවන මාග්ම ක් කි ල කි නවකාට සේමා 
දිට්ඨි  ස්ෙභාවිකෙම මුලට එන්ට ඕවන. අපි පුදේගල වපෞරැෂවයහි කරමික 
පරිෙතමනයකේ ගැන හිතුෙතේ ඒකතේ සම්මා දිට්ඨිවයනේමයි පටනේ ගනේන 
ඕවන. දිට්ඨිය අනුෙයි වකවනකුවග සිතමු් පැතුම් ඇතිවෙනේවන. සතිුම් 
පැතුම් අනුෙයි ෙචන පිටවෙනේවන. ෙචන අනුෙයි කරියාෙ. ඔය විදියට 
කරමානුකූල කරමික එකිවනකට මහ පුදුම අනේදමිනේ සම්බන්ධ ෙුණු, 
ඒකාබදේධ ඓනේද්රිය ෙශවයනේ සංකලනය ෙ ූ පරතිපදාෙකේ නසියි වම්ක 
‘අරිවයා අටඨඞගිවකා මවගගා’ කියල කයිනේවන. ඒකකයකේ හැටියට 
දකේෙල තිවයනෙ. අනිතේ ඒො වෙනේ වෙනේ ෙශවයනේ දකේෙල තිවයනෙ. 
සතිපට්ඨාන හතර, ඍදේධිපාද හතර ඔවහාම කියාවගන ගියාට වමාකද 
අනේතිමට ආයයම අෂේඨාංගික මාගමය. ඒක එකකේ. වලෝවකෝතේතර තතේත්වය 
පහළවෙන වකාට ඒක වකායිතරම් ක්ෂණිකෙ සිදුවෙනෙද කියනේවනේ ඒ 
අංග අටම එක සිතක පහළවෙනො. එක සිතක ඒ අංග අටම එකෙර 
පහළෙන ක්ෂණික අෙසේථාෙ තමයි පරබල සමාධිය - මාගම සමාධිය. ඒක 
තුළිනුයි අර නිෙමාණය පරතයක්ෂ කරනේන පුළුෙනේ.  

වම් ධමමමාගමය පළිිබඳෙ වම් පිනේෙතුනේ වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ 
පරශේන කරන නිසාමයි අපි යම් යම් කාරණා රාශියකේ හකුළුො දැකේෙූවයේ 
වම් මාතෘකාෙට අනුෙ. වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා කරනේන ඕවන වම් හැම 
එකකේම වපාත පතට සීමාෙ ූ වදේෙලේ බෙට පතේකර ගනේවනේ නැතිෙ 
පරාවයෝගික ෙශවයනේ තමනේවගේ එදිවනදා ජීවිතයට ළංකරවගන තමනේවගේ 
සීල, සමාධි, පරඥාවව් පරතිපදාවව් යනේන. තම තමනේවගේ හැකියාෙනේ අනුෙ 
උගගටිතඤඤු බැරිඋවණාතේ විපඤචිතඤඤූ, ඒකතේ බැරිඋවණාතේ 
වඤවයයා, හරි වමාන කරමයකිනේ හරි ඒකට අදාළ විධියට පෙතමිිනේ 
හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් බුදේධ ශාසනය අෙසාන කාලවයේ උපරිම වීර්යය 
දරල අනිතේ හැමවදේටම ෙඩා ෙැඩි තැනකේ වමනේන වම් කටයුතේත සඳහා 
වයාදල අතිභයානක සංසාරවයනේ මිදීම් ෙශවයනේ වම් බණ භාෙනා, සීල, 
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සමාධි, පරඥා ෙඩල වම් සසර දුකේ වකළෙර කර ගනේන වම් ධමම 
වදේශනාෙතේ ඒකානේතවයනේ වහේතුොසනා වව්ො කියා පරාර්ථනා 
කරගනේන. 

ඒ තුළිනේ යම් ශරදේධා, විරිය, සත,ි සමාධි, පරඥා කියන ඉන්ද්රිය 
ධමමයනේ, බල ධමමයනේ දියුණ ු කරගතේත නම්, එය වම් පිනේෙතනුේට 
ඒකානේතවයනේම වම් ජීවිතවයේදීම කලයාණ මිතර ආශරයතේ උපකාර 
කරවගන තම තමනේවගේ මාගමඵල අෙවබෝධය සඳහා උපනිශරය වෙනො 
ඇති. එපමණකේ වනාවෙයි වම් වපවනන වනාවපවනන වලෝකවයේ 
සතේත්වයිනේ යම් වකවනකේ වම් ධමම වදේශනාෙ තුළිනේ යම් කුසල 
සම්භාරයකේ රැසේ කර ගතේතා නම් ඒ සතේත්වයනුතේ ඒ තම තමනේ නමිනේ 
මිය පරවලාෙ ගිය ඥාතීනුතේ ඇතළුු අවීචිවයේ සිට අකනිටා දකේො යම් 
තාකේ සතෙ වකවනකේ වමබඳු වම් ධමම ශරෙණමය හා ධමම වදේශනාමය 
කුසලයතේ අනුවමෝදනේ වීමට කැමති නම්, ඒ සතේත්වයිනේද එවලස 
අනුවමෝදනේ වීවමනේ ඒ කුසල සම්භාරය පිහිට කරවගන හැකිතාකේ 
ඉකේමනිනේ වම් ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදී සියළු සංසාර දුකිනේ අතේමිදිල 
උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසතේො කියල  වම් ගාථා කියා පිනේ වදනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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72 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණුව ධර්ම ද ශ්නා අංක 75) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

පුඤඤං වච පුරිවසා කයිරා 
කයිරාවථතං පුනපපුනං 
තමහි ඡනදං කයිරාථ 
සුවඛා පුඤඤසස උචචවයා 

- ධමම පද, පාප ෙගග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

කර්මයතේ කර්ම ඵලයතේ පිළිබඳෙ විශේොසය තුළිනේ, වකවනකුවගේ 
ජීවිතය යහමඟට හරො ගනේන අෙසේථාෙකේ සැලවසනො. පිනේ, පව්, 
කුසලේ, අකසුලේ ගැන හරි අෙවබෝධයකේ නැති තැනැතේතා වම් සංසාරවයේ 
අතරමං වෙලා දුකට පතේ වෙනො. ඒ නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
නිතරම ොවගේ පිනට ලැදි, පිනට නැඹුරැ ජීවිතයක අගය අපට මතකේ 
කර වදනො. දැනේ වම් මාතෘකා කළ ගාථාෙතේ ඒ ෙවගේ අෙසේථාෙකේ 
වපනේනුම් කරනො. වම් ගාථාෙට අදාල නිදාන කතාවෙනේ - ඉදිරිපතේ 
වකවරනේවනේතේ පිනේ ෙල අගයට වහාඳ සාධකයකේ. 

මහා කාශයප මහරහතනේ ෙහනේවසේ රජගහනුෙර පිපේඵලී 
ගුහාවෙහි ධයානයට සමෙැදිලා ඉඳලා - සමාපතේතියට සමෙැදිලා ඉඳලා 
- හතේ දෙසකට පසේවසේ එයිනේ - ධයානවයනේ නැගිටලා පිණේඩපාතය 
සඳහා ෙැඩීමට සුදුසු සේථානයකේ පිළිබඳෙ දිෙැසිනේ විමසල බැලුො. 
උනේෙහනේවසේට හැලේ වකතකේ ළඟ වපාරි බදිනා වගවිලියකේ දකනිේට 
ලැබුණා. වපනුනා. ඒ එකේකම කලේපනා කළා වම් තැනැතේතියට දානමය 
පිනේකමකේ කරනේන තරම් ශරදේධාෙකේ තිවයනොද කියලා. වතේරැම් ගතේතා 
වබාවහාම ශරදේධාෙනේත තැනැතේතියකේ. මා එතැනට ෙැඩිවයාතේ විශාල 

පුණය සම්පතේතියකේ එකතු කරගනේන පුලුෙනේ කියලා හිතලා මහා 
කරැණාෙකිනේ යුකේතෙ මහා කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඒ හැලේ වකත 
ළඟට ෙැඩම කළා. අර වගවිලයිතේ - ඒ සේතරියතේ වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
දැකලා පසේෙනකේ පරීතිවයනේ පිනා ගිහිලේලා වබාවහාම සතුටිනේ අර වපාරි 
- එවහම නැතිනම් විලඳ වගනලේලා සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ පාතරයට පූජා 
කරලා පසඟ පිහිටෙුා ෙැනේදා. ෙැඳලා පරාර්ථනාෙකේ කළා, ‘සේොමීනේ 
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ෙහනේවසේ යම් ධර්මයකේ පරතයකේෂ කළා නම්, ඒක ලබා ගනේන මටතේ වම් 
පින වහේතු ොසනා වව්ො’ කියලා. සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ අනුවමෝදනේ කළා 
‘එවසේම වව්ො’ කියලා. එතවකාට වම් වගවිලයි වබාවහාම සතුටු සතිිනේ 
ආපහු හැරිලා යන අතවර් ඒ නියවර් හිටපු ව ෝර විෂ ඇති සර්පවයකේ - 
නවයකේ වෙනේන ඕන, වම් තැනැතේතියවගේ වකණේඩා දෂේට කළා. එතැනම 
මැරිලා ෙැටුණා.  

නමුතේ ඒ එකේකම නිනේවදනේ නැඟිට්ටා ෙවගේ වම් තැනැතේතිය 
තව්තිසා වදව්වලාෙ යම්කසි ිවිමානයක - රනේෙනේ විමා නයක පහළ ෙුණා. 
ඒ විමානවයේ සුවිවශේෂතේෙය වපාරි ෙැලේ එලේවලනො ඒ අතිනේ වම් අතනිේ. 
වම් තැනැතේතිය ආෙර්ජනය කරලා බැලුො ‘වම් තරම් සම්පතේතියකේ මට 
වකාවහාමද ලැබුවණේ’ කියලා. වපනුනා වම් සුළු දාන පිනේ කවමනුයි 
වම්ක ලැබුවණේ. ඉතිනේ කලේපනා කළා වම් විදිවයේ සුළු පිනේ කමකනිුතේ 
වමවහම සම්පතේතියකේ ලැබුණානම්, දැනේ ඉතිනේ මම පරමාදයට ෙැවටනේන 
සුදුසු නැහැ අපරමාදීෙ තෙ වම් පිනේ - ම වගේ සම්පතේතිය තහෙුරැ 
කරගනේන ඕවන කියලා හිතලා වම් තැනැතේතිය මහා කාශයප මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ සිටින ඒ කුටිය ළඟට - එළිවෙන යාවම් ගිහිලේලා 
ෙතේ පිළිවෙතේ කිරීම් ෙශවයනේ, එතන කියන හැටියට රතේතරනේ ඉදලකේ, 
කූඩයකේ එවහම අරවගන ඒ පිරිවෙනේ මිදුල ඇමැදේදා. ඒ ෙවගේම පැනේ 

භාජන එවහම පුරෙලා තිබ්බා. මහා කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ 
බලනවකාට වම් ඔකේවකාම වකරිලා තිවයනො. හිතුො වම් වපාඩි 
හාමුදුරැ වකවනකේ ඇවිලේලා වම් ෙතේ පිළිවෙතේ කරනේන ඇතැයි කියලා. 
වදවෙනි දෙවසේතේ වම්ක සිදේධ ෙුණා. වදවෙනි දෙවසතේ ඒ විදියට හිතුො. 
තුනේවෙනි දෙවසේ අර අතුගාන සදේවද ඇහිලා අලුයම් කාලවයේදීම මහා 
කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඒ පැතේත බලනවකාට අර වදාවර් යතුරැ 
සිදුවරනේ වපනුනා යම්කිසි ආවලෝකයකේ. අර වදෙඟනවගේ ආවලෝකය. එය 
දැකලා වදාර ඇරලා ‘කෙුද වම් අමදිනේවනේ?’ කියලා ඇහෙුා. වම් වදෙඟන 
හැඳිනේවෙනේවනේ ‘ලාග වදේෙධීතා’ - ලාග වදව්දුෙ කියලා. ‘ලාග’ කයිලා 
කියනේවන විලඳ. ඒ නමිනේ හැඳිනේවෙනේවනේ. එතවකාට “කෙුද?” කයිලා 
ඇහුෙම 

“මං වම් ඔබෙහනේවසේවගේ උපසේථායිකා ලාග වදව්දුෙයි.”  

“මම දනේවන නැහැ මට උපසේථායිකාෙකේ ඉනේන බෙ. කෙුද?” 
කියලා ඇහුොම කතානේතරය කිව්ො. 
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“එදා මම අර විලඳ පූජාෙ කරලා යන අතවර් වම් විදියට 
සර්පවයකේ දෂේට කරලා මරණයට පතේ ෙුණා. ඒ එකේකම වම් තතේතේෙයකේ 
ලැබෙුා. දැනේ මම කලේපනා කවළේ වම් දිෙය සම්පතේතිය තහෙුරැ කරගනේන 
ඕවන, අපරමාදීෙ පිනේ කරනේන ඕවන” කියලා.  

මහ කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ උගර තවපෝෙෘත 
ඇති වකවනකේ බෙ වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො, ධුතාංගධාරි 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ නමකේ. අර විදියට ඒ තැනැතේතිය පිළිබඳ 
කරැණාවෙනේ - ඒ දානය දීමට අෙසේථාෙ සැලසුොට වමාකද වම් 
අෙසේථාවව් ඒ තමනේ ෙහනේවසේවගේ උගර පැෙැතේමට අදාල විදියට බැලුෙම 
අකාරැණිකෙ ෙවගේ කවි්ො “කෙුද වම් ඊවයතේ, වපවර්දාතේ වම් විදියට ෙත 
පිළිවෙත කවළේ?” ඒතේ “මම” ය කයිලා කවි්ෙම “දැනේ ඉතිනේ කරපු වදේ ඔය 
ටික ඇති. මීට පසේවස වම් පළාවත එනේන එපා” කියලා කිව්ො. එතවකාට 
වම් තැනැතේතිය අඬනේන පටනේ ගතේතා. “අවනේ සේොමීනි මට අෙසර 
වදනේන තෙතේ මවගේ පින ෙැඩිකර වගන, තහෙුරැ කරවගන සම්පතේතිය 
ෙැඩි කරගනේන” කයිලා. නමුතේ මහා කාශයප මහරහතනේ ෙහනේවසේ 
කියනො “දැනේ නුඹ වම් විදියට කරනේන පටනේ ගතේවතාතේ අනාගතවයේ 
ධර්ම කථිකයනේ ෙහනේවසේලා ධර්ම වදේශනාවව්දී කියාවිය ‘මහා කාශයප 
මහ රහතනේ ෙහනේවසේතේ වදෙඟනකේවගනේ ෙතේ පිළිවෙතේ ලැබුො’ කයිලා. 
ඒක කියනේන ඉඩ තියනේන එපා. ඒක නිසා වම් පළාතට එනේනෙතේ එපා” 
කියලා එවලව්ො. එතවකාට වම් තැනැතේතිය අහසට නැගලා අඬමිනේ 
“අවනේ, සේොමීනේ ෙහනේස මට අෙසර වදනේන” කියලා නැෙත නැෙතතේ 
යනේවනේ නැතුෙ ඉනේනවකාට මහ කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේ අසුර 
ගැහුො. ‘වම් තැනැතේති තමාවගේ පරමාණය දනේවන නැහැ, වමතනිනේ 
යනේන’ කියලා. ඒ අසුර ගැහුෙට පසේවස තමයි ඒ වතේජස තළු ඒ 
වදව්දුෙට නැෙතතේ ඉනේන බැරි ෙණුා එතන. අහසට පැන නැඟිලා දුකේ 
ගැනවිලේල කිව්ො. කියනවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සැෙැතේනුෙර 
වේතෙනාරාමවයේ ෙැඩ සිටින අෙසේථාවව් ඒ ගඳ කුටිවයේදිම වම් අඬන 
සදේවදේ ඇහිලා ආෙර්ජනා කරලා බලලා වම්ක දැකලා වම් තැනැතේතිය 
වකවරහි කරැණාවෙනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආවලෝකය විහිදොලා, 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතන ඉදිරිවයේ ඉනේනො ෙවගේ වපනේනුම් කරලා 
අර අපි මාතෘකා කළ ගාථා ධර්මය ෙදාළ බෙයි සඳහනේ වෙනේවන.  

ඒ ගාථාවෙනේ කියවෙනේවනේ, වකාටිනේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
වදව්දුෙ සැනසීම් ෙශවයනේ කිව්වව් එකේතරා විදිවයේ මධයසේථ 
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පරකාශනයකේ, “මවගේ පුතර කාශයපට තමනේවගේ සංෙරය රැක ගැනීම 
අයිතියි. ඒ ෙවගේම පිනේ කරන අයට තමනේට අයිති පිනේ පිළිබඳෙ උනනේදු 
වීම ෙටිනො” කියලා - ඒ මධයසේථ විදිවයේ පරකාශයකේ කරමිනේ වම් අපි 
මාතෘකා කළ ගාථාෙ ෙදාළා. අප ිඒක නැෙතතේ මතකේ කර ගනිමු.  

පුඤඤං වච පුරිවසා කයිරා 
කයිරාවථතං පුනපපුනං 
තමහි ඡනදං කයිරාථ 
සුවඛා පුඤඤසස උචචවයා 

මනුෂයවයකේ, පිනකේ කරනේවනේ නම්, එය නැෙත නැෙතද 
කරනේවනේය. ඊළඟට ඒ පින පිළිබඳෙ ඡනේදයකේ, කැමැතේතකේ, ඕනෑකමකේ 
ඇතිකරගනේවනේය. වමාකද ඊට වහේතුෙ? ‘සුවඛා පුඤඤසස උචචවයා’. 
පිනේ ෙල රැසේ කිරීම - පිනේ එකත ුකරගැනීම සැපයකි. සැපයට කාරණයකි 
කියලා සරල අදහසකේ එතන ඉදිරිපතේ කළා. ඒ ගාථාෙ අහලා අර 
ශරදේධාෙනේත වදව්දුෙ වසෝොනේ ඵලයට පැමිණි බෙතේ කයිවෙනො. ඉතිනේ 
වම්ක ඉතාම වපාඩි කතානේතරයකේ වමතන තිවබනේවනේ - වම් තළුිනේ 
අපට වපනේනුම් වකවරනේවනේ අර කලිනේ කියාපු විදියට මනුෂයවයකුවගේ 
ජීවිතය සැපෙතේ කර ගැනීමට පිනේ උපකාර ෙන අනේදමය.ි  

වම් ගාථාෙ ගැන දැනේ අපි කලේපනා කරලා බලමු. වමතන වම් 
ගාථාවෙනේ කියවෙනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේම අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
අදහසේ කවළේ එතන පින. එවහම නැතේනම් වකවනකේ පිනකේ කරලා ඉෙර 
වෙලා - දැනේ ඉතිනේ මට ජීවිවතේටම වම් පින ඇති කියලා එකකිනේ 
නෙතිනේවනේ නැතිෙ ‘පුනපපුනං’. නැෙත නැෙත ද ඒ පින කරනේවනේය. 
යවමකේ පිනකේ කරයි නම්, කරනේවනේ නම්, ඒක කරලා ඉෙර නම් ඉනේ 
සෑහීමට පතේ ෙනේවනේ නැතුෙ නැෙත නැෙතද ඒ පිනේ කරනේවනේය. ඒ පිනේ 
කරනේන අෙසේථාෙ නැතිවෙනවකාට, පිනේ කරගනේන බැරි වෙනවකාට 
යටතේ පිරිවසයිනේ අෙම ෙශවයනේ ඒ පිළිබඳෙ කැමැතේතකේ ඕනෑකමකේ 
වහෝ හිවතේ ඇති කරගනේවනේය. ‘ඡනේදං’. ඕනෑකමකේ ඇත ිකරගනේවනේය 
කියන ෙැදගතේකම වම් පිනේෙතුනේට ටිකකේ කලේපනා කරනවකාට 
වතේවරනො. අපි පිනට ලැදිෙ, පිනට නැඹුරැෙ හිත සකසේ කරගතේවතේ 
නැතේනම් පින පිලිබඳ කැමැතේතකේ පිනේ වනාකරන අෙසේථාවව් පො 
ඇතිකරගතේවතේ නැතිනම් පිනේ කරනේනට අෙසේථාෙ ආොම අප ිපසුබට 
වෙනො, පසේසට යනො. හිත හිතා ඉනේනො. නමුතේ හැම තිසේවසේම 
“අවනේ මට පිනකේ කරනේන ඇතේනම්” කියලා අර කියාපු “ඡනේදය” - 
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ඡනේදය කියන එක ෙැදගතේ වදයකේ වම් ධර්මවයේ, කුසලච්ඡනේදය කියලා 
කියනො පිනේ කිරීමට ඇත ි ඕනෑකම, කැමැතේත - ඒක දැඩිෙ තිවයන 
පුදේගලයා “මම, මම” කියලා ඉදිරියට ඇවිලේලා ඒ පිනේකම භාර ගනේනො. 
පිනේකමට කර වදනො. ඒ විදිවයේ ශකේතියකේ තිවයනො.  

සමහර වෙලාෙට අර ඡනේදය නැතේනම් පිනේ වනාකරන 
අෙසේථාවව්, ඒකට සුදුස ු විදියට හිත සකසේ කරවගන නැතිනම්, ඒ 
තැනැතේතාට පිනේ කරන අෙසේථාෙ ගිලිහිලා යනො. පසේවසේ හිතනො 
“ශා... මට පිනකේ කරගනේන තිබණු අෙසේථාෙ නැතිවෙලා ගියා. මං හිත 
හිතා හිටියා”. අනේන ඒක නසියි වපාඩි ගාථාෙ ෙුණතේ වබාවහාම ගැඹුරැ 
අදහසකේ තිවයනො කියලා අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ. අර නැෙත නැෙත 
පිනේ කරනේනයි කියනේවන වමාකද, ඒ පිනේෙල එකතුෙ සැපයකේ. පිනේෙල 
එකතුවීම වම් සාංසාරික සතේත්වයාට වමවලාෙ පරවලාෙ ෙශවයනේ සැප 
වගනවදන කාරණාෙකේ. ඉතිනේ ඔනේන ඕකයි වම් ගාථාවව් අදහස, 
වකටිවයනේ සැලකුොම.  

ඊළඟට අපි තෙදුරටතේ වම් කථාවව්තේ, ගාථාවව්තේ වතේරැම සලකා 
බලමු. සාමානය වයනේ වම් පිනේ පලිබිඳ කාරණාෙ අවපේ එදිවනදා ජීවිතයට 
ඉතාමතේම සමීප වදයකේ. ඒක නසිා ඒ කරන එක පමණකේ වනවව්, 
කරනේනනේොවලේ කරන එක වහෝ එවහම නැතේනම් නම්බු ආදී වදේෙලේ 
බලාවපාවරාතේතුවෙනේ පිනේ කරිීම වනාවව්. පිනේෙල ෙටිනාකම් 
නියමාකාරවයනේ ධර්මානුකලූෙ වතේරැම් අරවගන කිරීම තමයි ෙැදගතේ 
වෙනේවනේ. ඒක නිසා ඒ මාතෘකාෙට අදාළ කතානේතරය තුළ ෙුණතේ 
යම්කිසි ගැඹුරකේ තිවයනො. පළමුවෙනේම අපි කලේපනා කරලා බලමු, 
මහා කාශයප මහරහතනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ පරතිපතේතිය. ඇතේත ෙශවයනේම 
හතේ දෙසකේ නිරාහාරෙ සිටියානම්, දිෙැසතේ තිවයනොනම්, පිණේඩපාතය 
සඳහා යනේන වහාඳ තැනකේ - සමහරවිට වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේ, 
රජ මැදුරැ, සිටු මැදුරැෙලට ගිවයේ නැතේවත වමාකද කියලා. මහා කාශයප 
මහරහතනේ ෙහනේවසේ මහා පුදුම උගර තවපෝ ගුණ ෙඩන, ධුතාංගධාරී 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ නමකේ. උනේෙහනේවසේවගේ චාරිතරයකේ තමයි අර 
සමාධියට ෙැඩ ඉඳලා නැගිට්ටාට පසේවසේ ඒ දානය වදනේන අෙසේථාෙ 
සලසනේවනේ දුගී අයටයි. දුගී දිළිඳු අයටයි. වබාවහෝවිට දුගී 
පැලේපතේෙලටයි පිණේඩපාතය ෙඩිනේවනේ, වමානො ලැබුණා වහෝ වව්ො. 
වමාකද ඒ තරම් මහා කරැණාෙකේ තිවයනො. වකාවහාමහරි වහාඳ 
ආහාර වව්ලකේ ලබා ගැනීම වනාවෙයි. ඒ දුර්ලභ අෙසේථාවව්, ඒ 
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කියනේවනේ අර විදියට ධයානයට සමෙැදිලා නැගිටලා යම්කසි ිසේොමීනේ 
ෙහනේවසේ නමකේ පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනවකාට ඒ අෙසේථාවව් පිණේඩපාතය 
වදනේන ලැබුවණාතේ ඒක මහතේඵල මහානිශංස වෙනො. ඒක නසිා ඒ 
අෙසේථාෙ දුගී මනුෂයවයකුට දීමටයි උනේෙහනේවසේ නතිරම 
වෙවහවසනේවනේ. වම් අෙසේථාවව්තේ හැලේ වකත ළඟට ෙැඩම කවළේ වෙන 
වලාකු වදයකේ බර ආහාරයකේ සඳහා වනාවෙයි වම් සුළ වඟේ පාවෙන 
විලඳ වපාරි ෙැනි සුලු ආහාරයකේ වකවනකුට යැවපනේනතේ මදි ෙවගේ 
හිවතනො. නමුතේ ඒක වබාවහාම සතුටිනේ උනේෙහනේවසේ පිළිගතේතා අර 
තැනැතේතිය වගනලේලා ශරදේධාවෙනේ පූජා කරප ුඑක. ඒ ෙවගේම ඒ විලඳ 
ටිවකේ - වලාකු වදයකේ වනවෙයි, විළඳ ටික පූජා කිරීවම් ආනිශංසවයනුයි 
අර තැනැතේතිය දිෙය සම්පතේතිය පො ලැබුවව්. 

ඒ ෙවගේම ඒක තුළිනේ වපේනො ඒක ලබාවගන ඉෙරවෙලා ඒ 
තැනැතේතිය වබාවහෝම උතේසාහෙතේ ෙුණා තෙ තෙතේ ඒ පින තහෙුරැ 
කරගනේන, නැෙත නැෙතතේ පිනේ කරනේන, ෙතාෙතේ කිරීම ආදිවයනේ. 
ඒවකේ ෙරදකේ නැතතේ අනේන අර විදිවයේ ශාසනික අර්ථයකේ නිසා මහා 
කාශයප මහරහතනේ ෙහනේවසේ ඒකට විරැදේධ ෙුණා. ඒකට කැමැතේත 
දුනේවනේ නැහැ. වමාකද ඒක තුළිනේ ඇතැම්විට අනාගතවයේ මනුෂයයනේ 
ආර්ය උපොද අකුසලේ ෙලට පො හසුවෙනේන තිබුණා. අප ි ඒකට 
කියනේවනේ අනාගතය බලා ෙදාරනො කියලා. නැතේනම් පශේචිම ජනතාෙ 
පිළිබඳ කරැණාවෙනේ උනේෙහනේවසේ ඒ පරතිපතේත ිඅනුගමනය කවළේ. ඒ 
කරියාවව් දැඩි බෙකේ වපනුනතේ ඒක තුළිනේ වපවනනේවනේ වම් අදහසයි. 
අනාගතවයේ සං යා ෙහනේවසේලා කියනේන හිටිවයාතේ, වමනේන වම් විදිවයේ 
වදෙඟනනේලතේ ඇවිලේලා ෙතේ පළිිවෙතේ කළා කියලා ඒ තුළිනේ ෙැරදි 
ෙැටහීම් ඇතිකර ගනේනතේ ඉඩ තවියනො. ඒ අෙසේථාවව් උනේෙහනේවසේ 
දැඩි වලස තමනේවගේ සංෙරයට ගැලවපන ආකාරයට ෙචන පාවිච්චි 
කරලා අර තැනැතේතියෙ ඉෙතේ කළා.  

නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ වදකටම හරියනේන මැදහතේ 
විදියට - පුදුම අනේදවම් කරැණාෙකිනේ මැදහතේ විදියකට ඒ පරශේනය 
වදපැතේවතනේම වබ්රලා ෙවගේ උතේතරයකේ දුනේනා “ඇයි? මවගේ පුතර මහා 
කාශයපට අයිති ෙැවඩ් ඒ කවළේ. පිනේ කරන අයට පිනේ කරනේන වහෝ - 
දැනේ වම් ගාථාවෙනේ කියවෙනේවනේ පිනේ කරනේන පුලුෙනේ වෙලාෙට පිනේ 
කරනො. නැති වෙලාෙට ඡනේදය වහෝ ඇත ිකරගනේනො”. ඒකම ඇති 
වකවනකුට. ඒ කියනේවනේ ‘අවනේ! මට වකාවහාමහරි පිනකේ කරගනේන 
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ඇතේනම්’ කියලා හිත හිතා ඉනේනවකාට කුසලේ හිතකයි ඉනේවනේ. එවහම 
හිතන වකනාට තමයි පිනේ කරගනේන අෙසේථාෙ ආෙහම එකපාරටම - 
අර ධර්මවයේ කයිවෙනේවනේ ‘අහා අහං මිතයා, අහං අහං’ කියලා. ‘වම් 
මම, මම ඉනේනො’ කියලා ඉසේසරහට ඇවිලේලා පිනට අත වදනේන, ඒ 
ෙැඩකටයුතු භාරගනේන ශකේතිය ලැවබනේවනේ අනේන ඒක තුළිනේ. වම් 
වකටි ගාථාෙ නමුතේ එතනතේ ෙැදගතේ වදයකේ තිවයනො. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ඒ ගාථාෙ තළු හුඟකේ වදේෙලේ අපට වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ.  

ඊළඟට වපාදුවව් අපි පිනේ ගැන කලේපනා කරලා බලනොනම්, 
දැනේ වමතන වම් අග පදය තමය ි- වබාවහෝ විට ගාථාෙල අග පදවයනේ 
කියවෙනේවනේ යම්කිසි නයායකේ, මලූ ධර්මයකේ වමතන කියනේවනේ.  

සුවඛා පුඤඤසස උචචවයා 

පිනේෙල එකේරැසේ වීම සැපතකි, කියලයි බුදුහාමුදුරැෙනේ ඒ ගාථාෙ 
වකළෙර කරනේවනේ. අනේන ඒක ගැන අපි දැනේ හිත වයාදලා බලමු. 
ඉසේවසලේලාම අපි බලමු වමාකදේද වම් පිනේ කියලා කියනේවනේ. අපි 
කෙුරැතේ වම් පිනේ කියන එකනම් ආවයතේ වතේරැම් කරනේන අෙශය නැති 
තරමට දනේනො කියලයි කියනේවන. ඒ ෙුණතේ අපි ටිකකේ වම්කට හිත 
වයාදලා බලමු. ධර්මානුකූලෙ බලනොනම් වපාත පවතේ පරධාන 
ෙශවයනේම දැකේවෙනේවන පිනේ ෙර්ග තුනකේ හැටියට. 

තීණිමානි භිකඛවෙ පුඤඤකිරිය ෙතථූනි - කියලා 

පුණය කරියා කිරීවම් කරම, එවහම නැතේනම් පුණය කරියා කිරීවම් 

අරමුණු තුනකේ හැටියට දකේෙනො. දාන, ශීල, භාෙනා. දානමය, ශීලමය, 
භාෙනාමය ෙශවයනේ. දනේදීම් ෙශවයනේ, සිලේ රැකීම් ෙශවයනේ, භාෙනා 
කිරීම් ෙශවයනේ සිතේ තුළ ඇති කරගනේනා යම්කසි ි ශකේතියකේ එයිනේ 
හැවඟනො කියලා අපට සාමානයවයනේ හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඒකම තෙතේ 
තැනේෙල කාරණා දහයකේ හැටියට දකේෙනො. වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති 
‘දස පිනේ කිරියෙතේ’ කියන නමිනේ හැඳිනේවෙනේවනේ, පුණය කරියා ෙසේතු 
දහයකේ හැටියට. දාන, ශීල, භාෙනා ෙලට අමතරෙ එතන දකේෙනො පිනේ 
දීම, පිනේ අනුවමෝදනේ කිරීම, ඊළඟට ෙතාෙතේ කිරීම, ගරැ බුහමුනේ කරිීම 
- සුදුසේසනේට ඒ ගරැ බුහුමනේ කිරීම, ඊළඟට ධර්ම වදේශනාෙ, ධර්මය 
ඇසීම, අෙසාන ෙශවයනේ දකේෙනො තමනේවගේ සමයකේ දෘෂේටිය ඍජු කර 
ගැනීම - තමනේවගේ දෘෂේටිය ඍජු කරගැනීමට දරෙ උතේසාහය. ඔනේන 
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ඔය විදියට දස පිනේ කිරියෙතේ නමිනේ පුණය කරියා හැටියට දහයකුතේ 
දැකේවෙනො.  

දැනේ වමතනතේ ෙතාෙතේ කිරීමතේ පිනකේ නිසා තමය ි අර 
තැනැතේතිය දානවයනේ සෑහීමකට පතේවෙනේවනේ නැතිෙ ෙතාෙතේ කිරීමට 
පො උනනේදු ෙුවණේ. වම්ො එදිවනදා ජීවිතවයේ තමනේට එලවඹන 
අෙසේථාෙ අනෙු සුලු ෙශවයනේ වහෝ කරනේන පුලුෙනේකම තිවබනො, ෙැඩි 
වියපැහැදම් - දානය ආදී වදේෙලේෙලට ෙැඩි විය පැහැදම් යනො කියලා 
හිතුනතේ. දැනේ අර විලඳ කියන ඒො ඒ විදිවයේ සුලු වදයකේ. නමුතේ ඒක 
තුළිනේ අර මහා කාශයප මහ රහතනේ ෙහනේවසේට දෙසකේ ජීෙතේ වෙනේන 
ශකේතිය ලැබුණා. එතරම් වශරේෂේඨ සේොමීනේ ෙහනේවසේ නමකවගේ ආහාරය 
ෙුවණේ විලඳයි. ඉතිනේ ඔය තුළිනේ අපට වපේනො අප ිවම්ො සුලු හැටියට 
තැකිය යුතු නෑ. ඒ ෙවගේම එතනදි තිවයනේවන අනේන අර, ඒ පින 
කිරීවම්දී උපකාර කරගනේනා හිතයි. ශරදේධාෙයි. ඒක නසිාම තමය ිඅපි 
හිතනේවනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනේවනේ ‘ශරදේධා ධනං’ 
කියලා. ශරදේධාෙ ධනයකේ හැටියට දකේෙලා තිවයනො. ඒක ධනයකේ 
ෙනේවනේ වමාකද? අපි කලේපනා කරලා බලනේන ඕන ශරදේධාෙ ධනය 
වෙනේවනේ වමාකද? අපි තුණුරැෙනේ විෂවයහි ශරදේධාෙකේ ඇති කරගනේනො 
කියලා කියනේවනේ වමාකදේද? ‘තණුුරැෙනේ’ කියලා කියනේවනේ වමාකදේද 
කියලා අපි ඉසේවසලේලා හිතලා බලනේන ඕවන. තරිවිධ රතේනය. ඒ රතේන 
සංකලේපවයේ වබාවහාම ගැඹුරකේ තිවයනො. ඒ ෙවගේම ඒ එක එක 
රතේනයකේ හා සමාන රතේන තෙතේ නැහැයි කියලා ඔය පිනේෙතුනේ අහලා 
තිවයනොවන. 

යං කිඤචි රතනං වලාවක - විජජති විවිධාපුථූ 
රතනං බුදධ සමං නතථි 
රතනං ධමම සමං නතථි 
රතනං සං  සමං නතථි 

ආදී ෙශවයනේ ඔය ගාථා තිවයනේවන, වලෝකවයේ යම්තාකේ රතේන 
තිවයනොනම් ඒ කසිිෙකේ බුදේධ රතේනයට සමාන ෙැත, ධර්ම රතේනයට 
සමාන නැත, සං  රතේනයට සමාන නැත. එතවකාට යම් වකවනකේ ඒ 
ශරදේධාෙ ඇති කරගනේනො කයිලා කියනේවනේ - ‘ශරදේ+ධා’ කයින එවකේ 
තිවයනො හදෙත පිලිබඳ කාරණයකේ - ශරදේධා ධනය හදෙවතේ තැනේපතේ 
කරගැනීම. හදෙවතේ තැනේපතේ කරගනේවනේ එවහම නැතේනම් හදමැඳුවර් 
තැනේපතේ කරගනේවනේ ඔනේන ඔය රැෙනේ තුනයි. බුදේධ රතේනය, ධර්ම 
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රතේනය, සං  රතේනය. ඒො තැනේපතේ කරගැනීම තුළිනේ ඒ පුදේගලයාවගේ 

සිතුම් පැතුම් පිළිබඳ විවශේෂ ෙටිනාකමකේ ඇති වෙනො. ඒ සිත තුළ 
විශාල ආවලෝකයකේ ඇත ිවෙනො. පැහැදීමකේ ඇති වෙනො. ශරදේධාෙතේ 
එකේකම යන ෙචනයකේ තමයි, පරසාදය කයින එක. ‘සවදධා පසවනනා’ 
කියන ෙචන වදක එකට තිවයනො. වම් පිළිබඳෙ වනාවයකුතේ උපමා 
දකේෙනො අතීතවයේ, ඒ කාලවයේ තිබුණ මඩ සහිත දියකට දාන එකේතරා 
මාණිකයයකේ ගැන සඳහනේ වෙනො. ඒ මැණික දැම්මාම එතන ඒ ෙතුර 
පිරිසිදු වෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ දැනේ තුණුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ ඇති 
ෙුණාම සිත කැලඹිල ිෙලිනේ ඉෙතේවෙලා පරසනේන සේෙභාෙයකේ එනො. ඒ 
පරසනේන සිතිනේ පිනකේ කළහම ඒක වබාවහාම ආනිශංස සම්පනේන බෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො. සුලු වදයකේ නමුතේ එබඳු 
අෙසේථාෙකදී ශරදේධාවෙනේ දුනේවනාතේ ඒක මහතේඵල මහානිසංස වෙනො 
කියලා. 

‘අපපමපි වච සදදහාවනා දදාති - වතවනෙ වසා වහාති සුඛී 
පරතථ’ 

සුලු වදයකේ වහෝ වහාඳට ශරදේධාෙ ඇතිෙ දුනේවනාතේ ඒ මගිනේ 
අනාගතවයේ සැපෙතේ වෙනේන පලුුෙනේ කියලා. එතවකාට වම් පිනේ 
පිළිබඳෙ අර විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පින සැපකේ හැටියට දැකේෙවූයේ 
වමාකද ධර්මවයේ වපනේනුම් කරනො - දැනේ මනුෂයයකු ගත කරන ජීවිතය 
තුළදී වනාවයකුතේ විදිවයේ ෙසේතු සම්භාර ධන නිධාන එකත ුකරගනේනො. 
ඒ හැම එකකේම ගිනේනට, ජලයට, වසාර සතුරනේට, රජෙරැනේට අයතේ 
කරගනේන පුලුෙනේ. එවහම නැතනිම් ඒො විනාශ වෙනේන පුලුෙනේ. 
තමනේට අපරිය දායාදකරැෙනේ ඒො ගනේන පුලුෙනේ. නමුතේ පින පිළිබඳෙ 
දකේෙනේවනේ, 

අසාධාරණං අවඤඤතං - අවචාර හරවනා නිධී 
කයිරාථ ධීවරා පුඤඤානී - වයානධිී අනුගාමිවකා 

ඔය වබාවහාම පරකට ගාථාෙකේ තිවබනො. අනිතේ අයට සාධාරණ 
නැති, කියලා කියනේවනේ අනිතේ අයට අයිති කරගනේන බැරි. ඒ අයට වපාදු 
හැටියට සලකලා පාවිච්චි කරනේන බැරි විදිවයේ වදයකේ, එවහම නැතිනම් 
උදුරාගනේන බැරි විදිවයේ වදයකේ 

අසාධාරණං අවඤඤතං - අවචාර හරවනා නිධී 
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වහාරැනේටෙතේ ගනේන බෑ ඒක. අනේන එබඳු පින - ඒක කරනේවනේ 
වමාකද - අනුගාමික නිධානයකේ වෙනො. වකවනකුට අනුගාමික 
නිධානයකේ. අර විධිවයේ නිධාන වකායි විධියට, තැනේපතු ආදිය ඒ විධියට, 
බැංකු - දැනේ වම් කාලවයේ නම් බැංකු, ඒ කාවලේ ගංගා නිම්නෙල - ඒ 
තැනේෙල තැනේපතේ කළා විශාල ධන සම්භාර. නමුතේ ඒො අර කයිාපු 
උපද්රෙ ෙලිනේ විනාශවෙලා යනේන පුලුෙනේ. යටතේ පිරිවසයිනේ ඔය ආර්ථික 
උදේධමන ආදී ඒ වනාවයකුතේ සමාජ විපර්යාස, ආර්ථික විපර්යාස නිසා 
අපි වම් වලාකුෙට සලකන ධනය එක රැයිනේ සමහර විට ඒො නිකං 
කඩදාසි බෙට පතේවෙනේන පුලුෙනේ. නමුතේ වේ පින කි න එක අපට 
කි න්න පුලුෙන් සනාත්න ෙටිනාකමක ්ඇත්ි රන ්කාසි ක් ෙවග්් වද ක්. 
ඒ යමකේ අවපේ චිතේත සනේතානවයේ පිනේ හැටියට තැනේපතේ ෙුණානම් ඒ 
පින විපාක වනාදී වගවී යනේවනේ නැහැ. 

ඒ ෙවගේම ඒ පිනට තෙතේ පිනේ එකතු වෙනවකාට ඒො ෙඩාතේ 
ශකේතිමතේ වෙලා ඒ තළුිනේ තමයි, වෙන එකකේ තබා බුදු වකවනකේ පො 
මතු වෙනේවන. පාරමී ෙශවයනේ ඒ පිනේ එකතු වෙලා දාන පාරමිතා 
කියනේවනේ ඒ දනේදීම තුළිනේ ඇත ි කරගතේතු පුණය ශකේතිය පරර්ථනාෙ 
පරනිධිය අනුෙ දාන පාරමිතා නමිනේ එකත ුවෙනො. සලිේ රැකමී තළුිනේ 

එකත ු කරගතේත ු පුණය සම්භාරය ශීල පාරමිතා වෙනො. ඔනේන ඔය 
විධියට අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ පාරමිතා කියන ෙචනය යට 

තිවබනේවනේතේ වමනේන වම් පුණය රාශියමයි. පිනේ කිරීමය.ි ඒ නිසා පිනේ 
රැසේකිරීම පළිිබඳෙ වලාක ු ෙටිනාකමකේ අපට වපේනො. ඒ ෙවගේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො. 

‘පුඤඤං සුඛං ජීවිතසංඛයමහි’ 

ජීවිතවයේ අෙසානවයේ තමනේට වලාකු සැපතකේ තමයි පිනේ කරලා 
තිබීම. දැනේ වකායි තරම් ධනය රැසේකරවගන හිටියතේ ෙතුපිටි යාන ොහන 
තිබුණතේ ඒ අෙසේථාවව් ඒො සිහයිට නැවගනවකාට මරණ අෙසේථාවව් 
දුකකේ ඇතිවෙනේවනේ. වම්ො අතහැරලා යනේන වෙනො වනේද කයිලා 
දුකකේ ඇත ි වෙනො. අරවගන යනේන බෑ. ඒක තමය ි කියනේවනේ ඒො 
වගනියනේන බෑ. අනුගාමික නැහැ. ඒ නිධාන කිසිෙකේ අනුගාමික නැහැ. 
නමුතේ මරණ අෙසේථාවව් තමනේ පනිේ කරලා තිවයනොනම් ඒක සිහපිතේ 
කරන, කරන වෙලාෙකේ පාසා ඒක වලාකු සතුටකට සැනසිලේලකට වහේතු 
වෙනො. 
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වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො දුටුගැමුණු රජතුමාවගේ අෙසාන 
අෙසේථාෙ පළිිබඳෙ. වෙන වදේෙලේ වනවමයි එතුමා සිහිපතේ කවළේ, 
පිනේවපාත වගනේනෙලා තමනේ කළ පිනේ. අතීතවයේ සමහරැ පිනේ වපාත 
පො පාවිච්චි කළා. දැනේ කාවලතේ ඔය වබාවහාම කලාතුරකිනේ පිනේ වපාතේ 
පාවිච්චි කරනේවනේ. සමහර වකවනකේ පිනේ වපාතේ පාවිච්චි කරනේවනේ ඒො 
පිළිබඳ යම්කසිි මානේනයකේ ඇත ිකරවගන අනිතේ අයට කීමට. එවහම 
වනවව්, තමනේට අනේන අර සිහිපතේ කර ගැනීම සඳහා තමනේවගේ හවිතේ, 
වපාතකේ නැතිනම්, හිවතේ හරි වම් කරන ලද පිනේ සටහනේ කරවගන 
තිවයනොනම් තමනේ අනේන අර විදිවයේ යහනේගත ෙුණු අෙසේථාවව්, මරණ 
මංචකවයේදී තමනේට හිතලා සතුටු වෙනේන පුලුෙනේ, මුලු මහතේ ජීවිතවයේ 
රැසේ කරගතේත ුවමනේන වම් පුණය සේකනේධයනේ මට තිවබනො. එතවකාට 
හිසේ අතිනේ පරවලාෙ යනේවන නැහැ. අර ලාග වදව්දුෙණිය ගැන කයින 
කථාවෙනේ අපට වපේනො අවපේ ඒ සිතිවිලි අනුෙමයි, ඒ අනාගත භෙය 
සකසේ වෙනේවනේ. ඒ විමානවයේ ලකේෂණයකේ තමයි විලඳ ෙැලේ එලේලීම. 
විලඳ ෙැලේ වමාකද? විලඳ ටිකයි ඒ තැනැතේතියවගේ හිවතේ තබිුවණේ. විලඳ 
ටික - පූජා කරපු විලඳ ටික ආශරවයනේ ඒ කසුලයට අනුරෑපෙම විමානයකේ 
සකසේ ෙුණා.  

අපි හිතාගනේන ඕවන වෙන එකකේ තබා වම් අවපේ ශරීර කූඩුෙ 
පහළ වෙනේනතේ, අපට වම් අයතේ වදේෙලේ ලැවබනේනතේ ඉතාමතේ සියුම් 
අනේදමිනේ කර්මය ඒොට යටිනේ තවිබන බෙ. අපි හිතනේවනේ ‘වම්ො ඉවබ් 
වෙන වදේෙලේ එවහම නැතිනම් අපමි වම්ො හදාගතේතා. වම් වලෝවක අපිට 
ඕනෑ විදියට කර ගතේතැහැකි’. නමුතේ වම්ො යට තිවබනො කර්ම වව්ග, 
ඔය විධිවයේ වදයකේ. අර පින කයින එක එතවකාට වම් සංසාරවයේ 
උපකාර වෙනො. දැනේ වම්වක වදපැතේතකේ තිවබනො. පිනේ ෙලිනේ අපි 
එක පැතේතකිනේ දුගති මාර්ගවයනේ ඉෙතේ වෙලා සුගති මාර්ගයට නැඹුරැ 
වෙනො. ඒ ෙවගේම අපට නිෙනටතේ උපකාර වෙනො අවපේ පරාර්ථනා 
අනුෙ. 

ඉතිනේ වම් පිනේ ගැන කථා කරනවකාට ඒ එකේකම යන ෙචනයකේ 
තමයි කුසලය කියන එක. පිනේ කරනො කසුලේ කරනො කියලා කියනො. 
වම්ක ඇතැම් වකවනකේ පරශේනයකේ කරවගනතේ තිවබනො. වම් වදක 
එකකේමද? වම්ො අතවර් වෙනසකේ තිවයනොද? ඕො ගැනතේ හිත හතිා 
ඉනේන අයතේ ඉනේනො. වම්ො කරනොට ෙැඩිය හිත හිතා ඉනේන අයතේ 
ඉනේනො. වකවසේ වහෝ වව්ො ඒ අය ගැනතේ හිතලා වම් ෙචනෙල 
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අර්ථයතේ දැනේ මතකේ කරලා වදමු. වම් පින කියන එක - ඇතේත ෙශවයනේම 
‘පුඤඤ’ කියලා ෙචනයකේ තිවබනො. ඒවක නිරැකේතිය තරමකේ දුරට 
හැඟවිලයි තිවයනේවනේ. නමුතේ අපට හිතනේන තිවයනේවනේ අතතීවයේ 
අටුොචාරීනේ ෙහනේවසේලා ඒක වතෝරලා වදනේවනේ ‘චිත්්ත් සන්ත්ාන  
පිරිසිදු කරන අර්ථව න්  පින කි ලා කි න්වන්’, පඤුඤ කයිලා 
කියනේවනේ - පුනාත ිකයිලා ඒක වතෝරනො. චිතේත සනේතානය පිරිසිදු 
කරන අර්ථවයනේ කියලා. ඒක තරමකේ දුරට පිළිගනේන පුලුෙනේ කියලා 
හිතනේවන වමාකද, අතීතවයේ ඉඳලාම එන ෙචන වම් පුඤඤ, පාප කයින 
ෙචන. පුඤඤ, පාප. වම් එකේකම යන සංකලේපයකේ තමය ිපිනේ ෙලිනේ 
සිත පිරිසිදු වෙනො, පවෙනේ අපිරිසිදු වෙනො. පිවනනේ පිරිසිදු වෙනො, 
පවෙනේ අපිරිසිදු වෙනො කියන සංකලේපය වලෝකයා තළු තිවබනො. 
ඉතිනේ ඒකට වබාවහාම අනුරෑපයි වම් අවපේ සිතිනේ, කවයනේ, ෙචනවයනේ 
කරන කරියා ෙලිනේ අවපේ සිත පිරිසිදු කරගැනීවම් අෙසේථාෙලුතේ 
තිවබනො, අපිරිසිදු කරගැනීවම් අෙසේථාෙලුතේ තිවබනො. අපිරිසිදු 
කරගනේන වදේෙලේ ෙලට අපි ‘පව්’ කියලා කියනො, පිරිසිදු කරන වදේෙලේ 
ෙලට අපි ‘පිනේ’ කයිලා කියනො.  

ඇතැම් වකවනකේ හැබැයි වම් කාලවයේ වම් පින කියන ෙචනයට 
සිංහල නිරැකේතිතේ වදනේන උතේසාහ කරනො. නා නා විධ ආකාරයට 
ධර්මය විකෘති කරන කරමතේ තිවයනොවන. වම් සිත පිනෙනේවනේ පින 
කියලා - එවහමතේ ඇතැම් වකවනකේ වතෝරනො. සිත පිනෙන අර්ථවයනේ 
පින කියලා කිව්වොතේ වනාමඟ යනේන වබාවහාම ඉඩ තිවයනො. සිත 
පිනෙන වකාවතකුතේ වදේෙලේ තිවයනො, පව්. ඒක නිසා එවහම ගනේන 
නරකයි. ඒ නිසා අපිට ටිකකේ හරි වම්ක අර්ථෙතේ වෙනේවන අනේන අර 
සිත පිරිසිදු කරන අර්ථවයනේ, පින. එතවකාට ඒොට උපකාර වෙනේවනේ 
දාන, සීල, භාෙනා. දානමය ෙශවයනේ, සීලමය ෙශවයනේ හා භාෙනාමය 
ෙශවයනේ. වලෝභවයේ රළු මට්ටම - වගාවරෝසු මට්ටම තමයි මසුරැකම 
කියන එක. ඒක මලකඩකේ හැටියට දැකේවෙනො. මලකඩ නිතර ඉෙතේ 
කරනේවනේ නැතේනම් ඒ තුළිනේම තමා තුළ විනාශයකේ ඇතිවෙනො. 
අනේතිමට මහා මසුවරකේ වෙනො. එතවකාට ඒ මලකඩ ඉෙතේ කිරීමට 
දානය උපකාර වෙනො. වකාටිනේම වලෝභය කියලා කයින කේවලේශ 
ධර්මවයනේ ඉෙතේ වීමට, දානය උපකාර වෙනො. දානමය ෙශවයනේ 
එවහමයි. ශීලවයනේ අර කාය දුෂේචරිත, ොගේ දුෂේචරිත, මවනෝ දුෂේචරිත 
ෙශවයනේ දකේෙන කවයනේ ෙචනවයනේ වකවරන ෙැරදි කරියා ෙලිනේ සිදුවිය 
හැකි ඒ අපිරිසිදු වීම් ෙැළැකේවෙනො ශීලාදී පරතිපතේතිය රැකීවමනේ. 
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ඊළඟට ඒ ෙවගේම තමය ි භාෙනා ෙශවයනේ. ඒවකතේ අර ගැඹුරටම 
ගිහිලේලා භාෙනා ෙශවයනේ සිවතේ තිවබන වකවලසේ - වලෝභ, වදෝස, 
වමෝහ සියලේලම නැත ි කරලා දමන ශකේතිය තිවයනො. ඒ අතිනේ 
බැලුවොතේ පිනේෙල එවහමතේ බලයකේ තිවයනො. 

ඊළඟට කුසලේ ගැන හිතලා බලනවකාටතේ ඒක වබාවහෝ දුරට 
එක සමාන ෙවගේ දකේෙනො. සමානාර්ථ එවහම නැතේනම් යටතේ 
පිරිවසයිනේ සමීපාර්ථ ෙශවයනේ පනිේ සහ කසුලේ කියන ෙචන ධර්මවයේ 
වයදිලා තිවයනො දකිනේනට ලැවබනො. නමුතේ ඇතැම්විට සුවිවශේෂ 
අර්ථයකුතේ වම් කසුල කයින පදවයේ තිවබන බෙ අපිට වපේනො. අකසුල් 
මුල් සහ කසුල් මුල් කියලා, ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. සැරියුතේ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගනේ සං යා ෙහනේවසේලා එක අෙසේථාෙක ඇහුො “සමයකේ 
දෘෂේටිය, සමයකේ දෘෂේටිය කියලා කට්ටිය කතා කරනො. වමාකදේද වම් 
සමයකේ දෘෂේටිය කියලා කියනේවනේ?” සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ 
අෙසේථාවව්දී සමයකේ දෘෂේටිය හැඳිනේෙුො වමනේන වම් කුසලේ කියන 
ෙචනය ආශරවයනේම. කීප ආකාරයකිනේම සමයකේ දෘෂේටිය හඳුනේෙනේන 
පුලුෙනේ. වමතනදී සැරියුතේ සේොමීනේ ෙහනේවසේ හැඳිනේෙූවව් 
“ඇෙැතේනි, යම් වකවනකේ අකසුලය දනේනො නම්, අකසුලේ මුල 
දනේනොනම්, ඒ ෙවගේම කසුලය දනේනොනම්, කුසලේ මුල දනේනොනම් 
එවතකිනුතේ එයා සමයකේ දෘෂේටිය ඇති වකවනකේ”ය. ඒ කයිනේවනේ වහාඳ 
නරක දැනගතේතා කියන එකයි. ඊළඟට ඒක තෙ විගරහ කරනො අකුසලය 
කියනේවනේ වමාකදේද? අකසුලය කයිලා කියනේවනේ, දැනේ වමතනදී සඳහනේ 
වෙනේවනේ අර ශිකේෂා පද ෙලිනේ කයිවෙන එකයි. පරාණ ාතය අකුසලයකේ, 
අදිනේනාදානය, කාම මිථයාචාරය, මුසාොදය, පිසුනාොචය, පරැසාොචය, 
සම්පපරලාපය, අෙසාන ෙශවයනේ කියනො හිවතනේ වෙන ෙැරදි වදේෙලේ 
හැටියට ‘අභිජඣා’ කයිලා ෙචනයකේ කියනො. ඒවක වතේරැම විෂම 
වලෝභය. ෙයාපාදය කියලා කියනො දේවව්ෂයට, වමතරියට විරැදේධ එක. 
ඊළඟට මිචඡා දිටඨි, මිථයා දෘෂේටිය. ඔනේන ඕෙයි අකුසලේ හැටියට දකේෙලා 
තිවබනේවනේ. ඊළඟට ඒ අකසුලේෙල මුල හැටියට දකේෙනේවනේ වලෝභයයි, 
දේවව්ෂයයි, වමෝහයයි. 

ඊළඟට ඔනේන කුසලේ පැතේත ගතේතහම සැරියුතේ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ වතෝරලා වදනො වමාකදේද කුසලය, වමාකදේද කුසල මුල. 
කුසලය තමයි පාණාතිපාතවයනේ වෙනේවීම. පාණාතිපාතා වව්රමණී 
කුසලං. අදිනේනාදානා වව්රමණී කුසලං, කාවම්සුමිච්ඡාචාරා වව්රමණී 
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කුසලං. වමාකදේද වම් වව්රමණී කියනේවන? විරති කියලා කියනේවනේ 
වෙනේවීම. එතවකාට පරාණ ාතය, සතුනේ මැරීම, පහසුවෙනේ එවහම 
නැතේනම් හිත වබාවහාම ඇදී යන විදිවයේ, කැමත ිවිදිවයේ වදයකේ. එයිනේ 
ෙැළක ීසිටීම අමාරැයි, නමුතේ ඒකයි කළ යුතේවතේ - ඒක කසුලයකේ - දැනේ 
ඔනේන ඒක තුළිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ කුසලය කියන ෙචනවයේ 
නියම අර්ථය. කසුල කයිලා කයිනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේ සාමානය 
ෙයෙහාරවයේ තිවබනේවන, දකේෂතාෙ කියන එකයි. දැනේ වමතන වම් 
ධර්මානුකූලෙ නියම දකේෂතාෙ වමාකදේද? සතා මැරීවම් දකේෂබෙ 
වනවෙයි. සතා මැරීවම් අදහසිනේ, ඒ වච්තනාවෙනේ ෙැළක ී සටිීමයි 
දකේෂකම. සංසාරව ් නි ම ආකාරව න් දක්ෂ ා ි කි ලා කි නව්න් 
දුග්ත්ි මාර්ග්ව න් මිදිලා සුග්ති් මාර්ග් ට  ාමත්්, දුග්ත්ි සුග්ත්ි වදකම 
ඉක්මෙලා අෙසානව  ්සසර දුක් වකළෙර කරවග්න නිෙන් දැකීමත්්. 

කුසලේ කියලා කියනේවනේ අර කියාපු අකුසලේ ෙලිනේ ෙැළකීම, 
වව්රමණී. ඊළඟට කුසලේ මුලේ වමානොද? ඒො හඳුනේෙනේවනේ වමවහමයි. 
අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ. අවලෝභ කියලා කයිනේවනේ, එවහම පිටිනේම 
වලෝභ නැතිකලාම වනාවෙයි. ඒ වලෝභවයනේ ඉෙතේවීම සඳහා දරන 
උතේසාහයයි. දේවව්ෂවයනේ ඉෙතේවීම සඳහා දරන උතේසාහයයි. වමෝහවයනේ 
ඉෙතේවීම සඳහා දරන උතේසාහයයි. ඒ තුළිනේ තමයි යම්කිසි දෙසක 
ඉලකේකය සාර්ථක කරගතේත ු අෙසේථාවෙ වලෝභ, දේවව්ෂ, වමෝහ නැති 
කරනේවනේ. එතවකාට වලෝභවයේ සිට අවලෝභය දකේො යන ගමන, 
දේවව්ෂවයේ සිට අදේවව්ෂ තතේතේෙය දකේො යන ගමන, වමෝහවයේ සිට 
අවමෝහ තතේතේෙය දකේො යන ගමන - ඒො තමය ි කසුල හැටියට 
සලකනේන පුලුෙනේ. ඔනේන එතවකාට අපට ඒ අනුෙ හිතාගනේන පුලුෙනේ 
අර කසුල කියන ෙචනවයේ ගැඹුරැ අර්ථයකුතේ තිවයනො. නමුතේ 
වබාවහෝවිට අප ි දැනේ වම් කාවලේ ෙයෙහාරයට කසුලේ කරනො, පිනේ 
කරනො කියලා ඒ වදකම කයිනො.  

වකායිහැටි වහෝ වව්ො එක පැතේතකිනේ සිත පිරිසිදු වෙනො. 
අනිතේ පැතේවතනේ අවපේ සිත අර නයිම ආකාරවයනේ සාංසාරික සතේත්වයිනේ 
හැටියට නිෙනට, නිෙනේ පැතේතට හැරැණු සාංසාරික පුදේගලයිනේ හැටියට 
යම්කිසි දකේෂ පැෙැතේමකේ පරතිපතේතයිකේ ඒ තුළිනේ වපනේනුම් කරනො පිනේ 
සහ කසුලේ ෙලිනේ. අනේන ඒක අනුෙ අප ි හිතාගනේන ඕවන වම් පිනේ 
කියන එක අවපේ ජීවිතයට ඉතාමතේම ළං කරගත යුත ු වදයකේ. පිනේ 
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රැසේවෙනේන රැසේවෙනේන තමයි ඒ තුළිනේ අපට සිදුවෙන යහපත -  
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කියලා තිවයනේවනේ, 

පුඤඤානි පරවලාකසමිං - පතිටඨා වහානති පාණිනං 

පරවලාෙට පරතිෂේඨාෙකේ හා සමානයි. පිහිටීමට වහේතුෙන 
ආරකේෂාෙකේ ෙශවයනේ පිහිටකේ ෙශවයනේ පෙතිනේවනතේ පිනයි. එපමණකේ 
වනාවෙයි දැනේ මංගල සූතරවයේ කයිවෙනො පුවබබච කත පුඤඤතා - 
මංගල කාරණයකේ හැටියට කියවෙනො, අතීතවයේ කරන ලද පිනේ ඇති 
බෙ. වපර කරන ලද පිනේ ඇත ිබෙ - වම් ජීවිතවයේ වකවනකුට මංගල 
කාරණයකේ ෙනේවනේ අතීතවයේ පනිේ කළා නම් තමයි. එතවකාට ඊළඟ 
ජීවිතවයේදි අර කියාපු මංගල කාරණය ලබනේන නම් වම් ජීවිතවයේතේ පිනේ 

කරනේන ඕවන. වමාකද ඒකට වහේතුෙ වම් වගෙන මනුෂය ආතේමවයේ 

දෙසකේ පාසා, අපට මනුෂය ආතේම භාෙය ලබා දුනේන පින, කසුලය, 
දෙසකේ පාසා වගවිලා යනො කියලා හිතාගනේන ඕන. ඒකට හරියනේන 
අපි උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. එතනදියි බුදු හාමුදුරැවො කයිනේවන අර 
අපරමාදය - අපරමාද වෙනේනැයි කයිලා පිනේ කිරීම පිළිබඳෙ. 

අපපමාදං පසංසනති - පුඤඤ කිරියාස ුපණඩිතා 

පිනේ කිරීම පළිිබඳෙ අපරමාද වෙනේනැයි කියලා. ඒ අෙොදය 
අනුෙමයි අර ලාග වදව් දුෙණිය තමනේවගේ සැප සම්පතේ සේථාෙර 
කරගැනීම සඳහා තෙ තෙතේ පිනේ කරනේන උනනේදු ෙුවණේ. අපිතේ කලේපනා 
කරනේන ඕවන වම් නිදර්ශනය ආශරවයනේ, අවපේ ජීවිතවයේ තෙතෙතේ 
වනාවයකුතේ ආකාරවයේ ධනය ලබාගැනීම්, නිල තනතුරැ ලබා ගැනීම්, 
විභාග පාසේ කරගැනීම් ආදී ඉලකේක අවපේ ජීවිත තුළ තිවබනො. ඒො හරි 
ගියා වහෝ ෙැරදුනා වහෝ - හරි ගියතේ ඒො සමහරවිට විනාශයටතේ 
ලකේවෙනේන ඉඩ තිවයනො, නමුතේ ඒ හැම ඉලකේකයකටම ෙඩා ෙටිනො 
අවපේ වම් සංසාර ගමවනේ අප ිඊළඟට ගිහිලේලා ෙැවටනේවනේ වකාතැනටද 
කියලා, ඒ පිළිබඳෙ සැළකිලිමතේ වීම. ඇතේත ෙශවයනේ අර කියපු විදිවයේ 

පුණය සේකනේධයකේ අපට නැතිනම් සමහරවිට අෙසාන සිත, ආසනේන සිත 
හැටියට නරක සිතකේ එනේන පුලුෙනේ.  

දැනේ වම්ක තුළිනේ, වම් කථාවෙනේ අපට තෙතේ කාරණාෙකේ 
පැහැදිලි වෙනො. වම් ලාග වදව්දුෙණිය පිළිබඳ කථාවව් අර වගවිලයි - 
වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො වහාඳට, තුනේ සිත පහදා දනේ දීම ගැන. 
තුනේ සිත පහදා දනේදීම කියනේවනේ දානයකේ වදනේන කලිනේ ඒතේ වහාඳ 
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ශරදේධාවෙනේ පරසාදවයනේ යුකේතෙ දනේ දීමට හිත ඒකට වයාදා ගැනීම. 
ඊළඟට වදන අෙසේථාවව්තේ ඒ ෙවගේම හරියාකාරෙ දනේ දීමයි. ඊළඟට 
දුනේනට පසේවසතේ පසුතැවිලේලකිනේ වතාරෙ ඒ ගැන සතුටු වීම. ඒ නිසා 
තමයි ඇතේත ෙශවයනේම අර වදව්දුෙ දිෙය සම්පතේතිය ලැබුවව්. ඒ 
ධර්මවයේ සඳහනේ වෙන ආකාරයට පූර්ෙ වේත්නා, මුඤ්චන වේත්නා, 
අපර වේත්නා කියලා, ඒ සේථාන තුන - තුනේ සිත පරසාදවයනේ යුකේතයි. 
පූර්ෙ වච්තනා ෙශවයනුතේ ඒ තැනැතේතිය තුළ වලාකු ශරදේධාෙකේ දනේ දීවම් 
කැමැතේතකේ තිබුණ නසිා තමයි අර මහරහතනේ ෙහනේවසේ දිෙැසිනේ දැකලා 
ඒ තැනැතේතිය ළඟට පැමිණිවයේ. ඊළඟට වබාවහාම ශරදේධාෙනේතෙ පසඟ 
පිහිටුෙලා ෙැඳලා අර විදියට විලඳ හැනේදකේ පූජා කළා. ඒ විදියට මුඤේචන 
වච්තනාෙතේ පිරිසිදුයි. ඊළඟට ඒ ගැන සිතමිනේ සතුටු වෙමිනේ, වලාකු 
සතුටකිනේ ඒ තැනැතේතිය ගිය නසිා තමයි ඒ අෙසේථාවව්තේ හිත පරිිසිදු 
ෙුවණේ. අනේන ඒ අෙසේථාෙ ආසනේන සිත හැටියට එළඹියා. වමාකද 
මරණය හදිසි මරණයකේ, කේෂණික මරණයකේ. අපට ෙුණතේ හිතනේන 
තිවබනේවනේ වලාක ුපිනකේ කරලා ගියතේ - ඒ ගැන පසුතැවිල ිවෙමිනේ 
යන අෙසේථාවව් අර විදිවයේ කේෂණික මරණයකේ ෙුවණාතේ, 
බලාවපාවරාතේතු වෙනේන එපා දිෙය වලෝකවයේ යයි කයිලා. අනේන ඒක 
නිසා අප ි කලේපනා කරනේන ඕවන අර තුනේ සිත පහදා දීම කයින 
කාරණවයේ ෙැදගතේකමතේ. 

පිනේ කමකේ කිරීවම්දී පුර්ෙ වච්තනා ෙශවයනේ පිරිසිදු වීවම් 
කාරණය තුළ හුඟාකේ වදේෙලේ තිවබනො. ඇතැම් වකවනකේ කියනො 
අමාරැවෙනේ මහනේසි වෙලා කරන පින තමයි ෙැඩිවයනේ ආනිශංස 
සම්පනේන කියලා. වමාකද එවහම කියනේවනේ? දහසකේ සිතිවිලි පසේසට 
අදිනො. නමුතේ ඒකට හරියනේන හිත උනනේදු කරගනේනො. දැඩි 
ශරදේධාවෙනේ, වීර්යවයනේ උනනේදු කරවගන, එයට සුදානම් ෙනවිට ඒ පින 
ෙඩාතේ ශකේතිමතේ වෙනො. ඒ විදියට කරවගන ඊළඟට පින කරන 
අෙසේථාවව්තේ සිත දුර්ෙල කරගනේවනේ නැතිෙ ඉනේන උතේසාහ කරනේන 
ඕවන. ඊළඟට පිනේ කළාට පසේවසතේ ජීවිතානේතය දකේො වම් ගැන හතිලා 
සතුටු වෙලා, අනුවමෝදනේ වීම කියලා කියනේවනේ ඒකයි. අනුවමෝදනේ බණ 
කියලා වදයකේ තිවබනේවනතේ ඒක සඳහායි. අනේන ඒවක ෙටිනාකම වම් 
කථානේතරවයනුතේ වපේනො, අපර වච්තනාෙතේ පිරිසිදුෙ තියාගත යුත ුබෙ. 
ඇතේත ෙශවයනේම අපි කලේපනා කරනේන ඕවන, අවපේ මරණය වකායි 
අෙසේථාවව් එයිද කයිලා කියනේන බැහැ. අර විදියට ෙයසේගත වෙලා 
අෙුරැදු අනූෙකේ සීයකේ වෙලා ජීෙතේ වෙනො නම් අනේන ඒතේ අෙසාන 
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කාලය වගෙනේන වෙනේවනේ කකලුේ වදවකනේ වනවෙයි, කකුලේ හතරකිනේ. 
ඇඳ උඩ ඉනේන වෙනේවනේ. එතවකාට ඒ ඇඳ උඩ ඉනේන අෙසේථාවව්දි 
අනේන තමනේට තිවයනේවන තමනේවග හිතිවිලි ටික. අර ඉඩකඩම්ෙතේ, 
යාන ොහනෙතේ, නිලතලෙතේ, ඒ රැකීරකේෂාෙලේ වමාකකේෙතේ වනවමයි. 
ඒො හීන වගාඩකේ පමණයි. හනී වගාඩකේ මැද ජීෙතේ ෙුණා කයිලා 
හැඟීමයි තිවබනේවනේ. නමුතේ ඒො තුළිනේ තමනේවගේ හිත දියුණු කරගනේන, 
හිත පිරිසිදු කරගනේන, නිෙනට හරෙගනේන, දකේෂවීම කියලා කයින ඔය 
පිනතේ කුසලයතේ, එකේරැසේ කරගතේතානම් ඒ තැනැතේතාට යම් 
සැනසිලේලකේ තිවබනො. අනේන ඒ විදියට අපි කලේපනා කරනේන ඕවන 
එතවකාට වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතු කරලා දීපු කාරණා - වම් 
කාවලේ ඇතැම් වකවනකේ වම් හැම එකකේම අතහරිනේන ඕවන කයින 
අදහස පිට “වමාකකේෙතේ අප ිඑකතු කරනේන ඕවන නැහැ. ඇයි වම් පිනේ 
එකතු කරනේන විතරකේ උනනේදු වෙනේවනේ? ඒක තුළිනේ සකේකාය දිට්ඨිය 
ඇතිවෙනො” කියලා ඔය විදියට අතිධාෙනවයනුතේ කථා කරන අය 
ඉනේනො. 

නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙපු සමයකේ දෘෂේටිය 
හරියාකාරෙ වතේරැම් ගනේන ඕවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ සමයකේ 
දෘෂේටිවයේ පැති වදකකේ තිවබනො. වලෞකික ෙශවයනේ ඒ කියනේවනේ 
සාංසාරික පුදේගලයාට අදාල අනේදමිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො 
තිවබන සමයකේ දෘෂේටිය හඳුනේෙනේවනේ, ‘කමමසසකතා සමමාදිටඨි’ 
කියලා. ‘කමමසසකතා සමමාදිටඨිය’ කියන එවකේ වතේරැම කර්මය 
තමාවගේ වකාට ඇත කියලා - අනේන ඒ අදහසයි. කර්මය තමාවගේ වකාට 
ඇති සමයකේ දෘෂේටිය. ඒක වෙන නමකිනේ හැඳිනේෙුවව් ‘දශ ෙසේතකු සම්මා 
දිට්ඨිය’ කියලා. දශ ෙසේතුක කියලා කියනේවනේ කාරණා දහයකේ ඇති 
සමයකේ දෘෂේටිය. ඒක තෙතේ විසේතර කරනොනම් වම් විදියටයි 
තිවයනේවනේ. සිංහවලනේ අප ිගතේවතාතේ - දානය, යාගය, වහෝමය කයින 
ෙචන තුන බමුණනේ පාවිච්චි කළාට වමාකද සමහරවිට අවපේ ධර්මවයේ 
දැකේවෙන වම් දානය පිළිබඳෙතේ, ඒක වයාදලා තිවයනො අවිවශේෂවයනේ. 
වකාටිනේම එතනිනේ කියනේවනේ දීමනා. දීමනාවෙහි ඵලයකේ, පරවයෝජනයකේ 
ඇත කයින එකයි මුලිනේ කයිවෙනේවනේ. දීමකේ ඇත, දානයකේ ඇත, යාගයකේ 
ඇත, වහෝමයකේ ඇත. ඊළඟට වහාඳ නරක කර්මයනේවගේ විපාක - ඵල 
විපාක ඇත කියන ඒ පරසේතුතය. ඊළඟට වමවලාෙකේ ඇත, පරවලාෙකේ 
ඇත. වමවලාෙකේ ඇත, පරවලාෙකේ ඇත කියන එවකේ වතේරැම, නැෙත 
උතේපතේතියකේ ඇත කයින එකයි. ඇතැම් වකවනකේ ඒක විශේොස 
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කරනේවනේ නැහැ. වමවලාෙකේ ඇත, පරවලාෙකේ ඇත. වමවලාෙ පරවලාෙ 
කියලා වභේදයකේ තිවබනේවනේ වකවනකේ මැරිලා නැෙත උපදිනොනම්. 
අනේන ඒකතේ පළිිගනේනො - වමවලාෙකේ ඇත, පරවලාෙකේ ඇත. ඊළඟට 
මෙකේ ඇත, පිවයකේ ඇත. මෙකේ ඇත, පිවයකේ ඇත කියන ඒ දෘෂේටිය 
එතන ඉදිරිපතේ කරනේවනේ මෙට සහ පියාට සැළකීවම් වෙන 
ෙැදගතේකමකේ ඇත. එවහම නැතේනම් තිරිසනේ සතුනේ ෙවගේ මව්පයිනේ 
ගැන සළකනේවනේ නැතුෙ - තිරිසනේ සතුනේට මව්පිය වභේදයකේ නැහැ. 
නමුතේ වමතන දැකේවෙනේවනේ, මෙකේ ඇත, පිවයකේ ඇත කියන ෙචනවයනේ 
වතේරැම් කරනේවන - ඒවක ගැඹුරැ අදහස වමාකදේද? මෙට පයිාට 
සැළකීවම් විවශේෂ ආනිශංස ඇත කියන එකයි. 

ඊළඟට තෙ පරසේතුතයකේ තිවබනො. ඕපපාතික සතුනේ ඇත. දැනේ 
වමතන කියාපු අර වදෙඟන ෙවගේ වමවහම හිටි ගමනේ ගිහිලේලා දිෙය 
වලෝකවයේ උපනේනයි කියන එක, වම් කාලවයේ ඇතැම් අය, විදයාෙ 
විතරකේ දැඩිෙ ගතේතු අය, වම්ක විශේොස කරනේවනේ නැති වෙනේන පුලුෙනේ. 
වමාකද ඒ අය හිතන හැටියට වම් ද්රෙයයට බැඳිලාම තිවයන වදයකේ වම් 
හිත. එතවකාට ද්රෙය වයනේ මිදුනාට පසේවසේ වම් හිත වකාවහාමද දිෙය 
වලෝකවයේ යනේවනේ, බරහම වලෝවකේ යනේවනේ කියලා වකවනකේ පරශේන 
කරනේන පුලුෙනේ. ඒ පිළිබඳෙ පර්වයේෂණ කරපු අය ගැනතේ ඔය ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනො. පායාසි කියලා එකේතරා මිථයා දෘෂේටික කේෂතරිය රජ 
වකවනකේ - වකවනකේ මිය යනවකාට පරාණය පිටවෙනේන බැරි විදියට 
යම්කිසි විදියකිනේ ෙහලා මැටි ආදිවයනේ ෙහලා තිබ්වබාතේ මරණවයනේ 
පසේවසේ වකාවහෙතේ යනේවන නැහැ කියලා හිතා ගතේතා. ඒ විදිවයේ 

පර්වයේෂණ පො පැෙැතේෙුො. අනේන අර ද්රෙයයට මුලේ තැන දීවමනේ, වම් 
කාවලතේ ඇතැම් වභෞතික දෘෂේටිය ගතේත ු අය කලේපනා කරනො, 
වකාවහාමද වම් වමතනදි මැරැණ වකනා එකපාරටම ගිහිලේලා 
විමාවනකුතේ පහළ වෙලා අර විදිවයේ තතේතේෙයකේ ලබනේවනේ කියලා. 
නමුතේ වමතන වම් සම්මා දිට්ඨිවයේ කයිවෙනො - ඕපපාතික සතේත්වයිනේ 
ඇත කියන පරසේතුතවයේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනො වම්ක 
පිළිගත යුතේතකේ. තමනේ ඒක අතේ වනාදුටුෙ තේ ඒක දුටු පුදේගලයනේ 
සිටිනො. ‘අතථි සතතා ඔපපාතිකා’ යනුවෙනේ සඳහනේ වෙනො. ඊළඟට 
ඒ ෙවගේම කයිවෙනො වම් වලෝකයතේ, පරවලෝකයතේ පිළිබඳෙ 
යථාතතේතේෙවයනේ අෙවබෝධ කරගතේතු අභිඥා බලවයනේ අෙවබෝධ 
කරගතේතු ශරමණ බරාහේමණයනුතේ වලෝකවයේ සිටිනො කියලා කියන ඔනේන 
ඔය කාරණා දහය තමය ිදශ ෙසේතකු සම්මා දිට්ඨිය හැටියට දකේෙනේවනේ. 
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ඔය සම්මා දිට්ඨිය නැති තැන ඇති වෙනේවනේ මිචඡා දිටඨියකේ. ඒ කාලවයේ 
හිටිය උවචඡද දෘෂේටිය එවහම නැතේනම් නාසේතික දෘෂේටිය ගතේ අයවගේ 
දර්ශනය සඳහනේ වෙනො වම් විධිවයේ වශලාකයකිනේ.  

යාෙතේ ජීවව්තේ සුඛං ජීවව්තේ - සෘණං කෘතො ගෘතං පිවෙතේ 
භසමී කෘතසස වදේහසස - පුණරාගමනං කෘතඃ 

ජීෙතේ ෙනතාකේ වහාඳ ගිවතලේ එවහම කාලා සුවඛෝපවභෝගී 
වදේෙලේ කාලා බීලා වහාඳට ඉනේන ඕවන, ණය වෙලා හරි. වමාකද ශරීරය 
මිය ගියාට පසේවස, ආදාහන භූමිවයේදී අළු ෙුණාට පසේවස ආවයතේ වම් 
වලෝකයට එනේවන, ආවයතේ උපදිනේවනේ වකාවහාමද? ඔනේන ඔය විදිවයේ 
දෘෂේටි ගතේතු අයට තමයි උච්වේද දෘෂේටිකයිනේ නැතේනම් නාසේතකිොදීනේ 
කියලා කියනේවනේ. ඒ නාසේතකි දෘෂේටිවයේ තිබුණු කාරණා දහයට විරැදේධෙ 

තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් දශ ෙසේතුක සම්මා දිට්ඨිය 
ඉදිරිපතේ කවළේ. ඒ අය දනේදීම ආදිවයහි, වහාඳ නරක කර්ම ආදිවයහි 
විපාකයකේ නැත. මෙකේ නැත. පිවයකේ නැත වමවලාෙකේ නැත. 
පරවලාෙකේ නැත ආදී ෙශවයනේ ඒ අය ‘නැත, නැත’ කයිාප ු ඒොට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ‘ඇත, ඇත’ කිව්ො. ඒක තළු තිවයනේවනේ මධයම 
පරතිපදාෙකේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතවකාට ඒ මිථයා දෘෂේටිය එවහම 
නැතිනම් ඒ නාසේතික දෘෂේටිය පිළිගතේවත නැහැ. 

සංසාරගත සතේත්වයා තුළ අනෙිාර්යවයනේම මමය, මාවගේය 
කියන හැඟීම තිවබනො. ඒ කම්මසේසකතා සම්මා දිට්ඨිය කයිලා 
කියනේවනේ, කර්මය තමාවගේ වකාට ඇති සම්මා දිට්ඨිය. දැනේ ඔය 
බුදේධිොදීනේවගනේ ඇතැම් වකවනකේ කියනේන පුලුෙනේ ‘ආතේමයකේ 
නැතේනම් ඉතිනේ වහාඳකේ නරකකේ කියල වදයකේ නැහැවන. ඊළඟට 
දනේවන වකාවහාවමයි, ඊළඟට ගිහිලේලා උපනේනාම අපි විදිනේවනේ ඒවක 
විපාකද කියලා’, එවහම කියලා වබ්වරනේන බැරි තතේතේෙයකේ තිවබනො. 
වමාකද කර්මය කියන එක තළුම තිවබනො, ආතේම සඤේඤාෙ. අවිදයාෙ 
නිසයි සංසේකාර ඇතිවෙනේවන. “වචතනාහං භිකඛවෙ කමමං ෙදාමි” 
වේත්නාෙක් ඇත්ිෙන්වන් මම ක ින පරඥප්ත්ි  උඩ ි. තමනේට ඕවන 
හැටියට වලෝකය තබා ගනේනයි වම් වච්තනාෙකේ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ. 
එයාෙ මරනේන වච්තනාෙකේ, තෙ වකවනකුවගනේ වදයකේ වහාරකම් 
කරනේන වච්තනාෙකේ. ඒ වච්තනාෙ දිහා හැරිලා බලනවකාට එතන 
මවමකේ ඉනේනො. තමා කියලා වකවනකේ ඉනේනො. ඒක නැවතයි කියලා 
කියනේන බැහැ. එතනදී විතරකේ අර අනාතේම දෘෂේටිය ඉදිරිපතේ කරනේන 
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බැහැ. ඔනේන ඔය යථා තතේතේෙයයි, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ 
කරනේවනේ. 

බුදුපි ාණන් ෙහන්වස් හැම ත්ිස්වසම මධයම පරත්ිපදාෙ ත්ුළ 
ත්ිව න  ථාභූත් ඤාණ දර්ශන  - ඇත්්ත් ඇත්ි හැටි ට කි නව්න. 
එතවකාට ඇතේත ඇති හැටියටනම්, සංසාරගත සතේත්වයා දීර්  කාලයකේ 
සංසාරවයේ යනේවනේ ඔනේන ඔය ගතේතු ෙැරදි භරානේතිය, ෙැරදි අදහස, ඒ 
කියනේවනේ, තමා කියලා කියන අදහස නිසා. ඒක හිතලා එක පාරටම 
නැති කරගනේන බැහැ හිතූ පමණිනේ. එවහම නැතිනම් තර්කවයනේ 
නැතිකර ගනේන පුලුෙනේ වදයකේ වනවෙයි. ඒක නැති කරගනේන කරමය 
තමයි භාෙනා මාර්ගයට පවිිසලිා සමාධි සිතිනේ, විදර්ශනා ෙශවයනේ වම්ක 
යථා තතේතේෙය දැකලා වමතන වම් පංචසේකනේධය තුළ මවමකේ නැති බෙ 
දැකලා ඒ තුළිනේ තමයි වම්වකනේ මිවදනේන ඕවන. එවහම නැතිෙ තර්ක 
කරලා බැහැ. “අවපේ වපාවතේ ඇයි බුදු හාමුදුරැවෙෝ කියලා තිවයනෙවන, 
ආතේමයකේ නැහැ කියලා. ඒක නසිා අපට වමාකද? අම්මා තාතේතා හරි 
මරලා අපි ජීෙතේ වෙනේන ඕවන” කියලා කිව්වොතේ ඒක අනේන අර 
උච්වේද දෘෂේටියට, නාසේතික දෘෂේටියට යනො. එවහම කියපු අය ඒ 
කාවලතේ හිටියා. ඒ අනේතවයනේ ඉෙතේ වීමටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දශෙසේතුක සම්මා දිට්ී ඉදිරිපතේ කවළේ.  

ඊළඟට ගැඹුරැ සම්මා දිට්ඨිය අප ිවබාවහෝ අෙසේථාෙල ගැඹුරැ 
මාතෘකා ඇති වදේශනාෙල මතකේකර දීලා තිවබනො. ගැඹුරැ සම්මා 
දිට්ඨිය තමයි වලෝවකෝත්්ත්ර සේමා දිට්ඨි  - චත්ුරාර්  සත්ය . ඇතැම් 
වකවනකේ වම්ො පටලො ගනේනො. වලෞකික සම්මා දිට්ඨියතේ, 
වලෝවකෝතේතර සම්මා දිට්ඨියතේ අතර. අපි වම් වලෞකික කියලා කිව්වව් 
අර සංසාරගත සතේත්වයාට බලපාන ධර්මතාෙකේ. ඒ ධර්මතාෙය 
බලපානේවනේ වමාකද? අවිදයාෙ ඇතිතාකේ සංසේකාර තිවබනො. සංසේකාර 
ඇතිතාකේ අර විඤ්ඤඤාණ, නාමරෑප ආදිවයේ ඒ පරතීතය සමුපේපාද ධර්මයට 
අනුකූලෙ කරියාකාරීතේෙයකේ සංසාරවයේ තිවබනො. ඒක නසිා අපට 
ආතේමයකේ නැත කියලා වබ්වරනේන බෑ එතන. අවපේ කරියාෙලිය තුළ, 
වච්තනාෙ තුළ, තිවබනො මමය කියලා ගතේත ෙැරදි සඤේඤාෙකේ. 
භරානේතියකේ. ඒවක විපාක අපි විඳිනේන ඕවන. ඒ ෙගකීම අපි ගනේන ඕවන. 
යම් ෙගකමීකිනේ යුකේතෙ අපි ෙැඩකේ කළානම් ඒවක විපාකයතේ අපි 
විඳිනේන ඕවන. අනේන ඒකයි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒක අනුෙයි 
කියනේවනේ, ‘අතතනාෙ කතං පාපං’ කියල. තමාම කරන ලද පාපයට 
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තමනේ විඳිනේන ඕවන. තමනේ කරන වහාඳ වදේට, වහාඳ විපාක තිවයනො. 
තමා පිළිබඳෙයි එතන කථාෙ. වමාකද ඒ පරසේතුතය උඩ ඉඳවගනයි වම් 
කුසලේ වහෝ අකසුලේ වහෝ කරනේවනේ, පිනේ වහෝ පව් කරනේවනේ. ඒක 
අෙශයයි. ඒක නැතුෙ බෑ. වම්වකනේ මිවදනේනට ඕන. 

අපි වබාවහෝ අෙසේථාෙල අර දියෙැලකිනේ එවතර වීවම් උපමාෙ 
එවහම දැකේෙුවෙතේ ඒකයි. ඒ ගලාවගන යන මහා දිය ඇළකිනේ එවහම 
නැතිනම් මහා දිය පහරකිනේ එවතර වෙනවකාට ඒ දිය පහරටතේ ටිකකේ 
ඉඩදීලා වහමි වහමිහිට සීරැවෙනේ අඩිය තියලා තමය ි එහා පැතේතට 
යනේන වෙනේවන. ඒ ෙවගේම වදයකේ වම් සංසාවර් තිවබනේවනේ. දීර්  
කාලයකේ සතේත්වයා වම් සංසාරවයේ ඔය අවිදයාෙ තණේහාෙ ආදිවයනේ පඩීා 
විඳිමිනේ ඒ තුළිනේ ඇති කරගතේතු කර්ම වව්ගෙල විපාක විඳිමිනේ යනො. 
එතවකාට එකපාරටම ඒක හිතු පලිවයනේ තර්කවයනේ කරනේන බැහැ, 
වම්ක ඒ සතේත්වයාම, ‘පචචතතං වෙදිතවබබා විඤඤූහි’ - කයිලා කයින 
ආකාරවයනේ තමා විසිනේම පරතයකේෂ කරගනේන ඕන වමතන ආතේමයකේ 
නැති බෙ. වපාවතේ තිබුණ පලියටෙතේ තර්කවයනේෙතේ වනවෙයි. ඒක 
පරතයකේෂ ෙන තාකේ වච්තනාෙ කයින එක අර විදියටම ඇති වෙනො 
ඒවකේ දැඩිෙ උපාදානය ඇතිෙ, අලේලා ගැනීම් ඇතිෙ. උපාදානය ඇති තැන 
අනේන නැෙතතේ භෙයකේ තිවයනො. නැෙතතේ භෙයකේ මැවෙනො. දැනේ 
වමතන නම් කිව්වෙ දිෙය විමානයකේ. වම් දිෙය විමානය මැෙුණා ෙවගේම 
තමයි වකවනකේ පාප කර්මයකේ කළා නම් ඒ තැනැතේතාට ඒකට 
ගැලවපන නිරය වපරේත ආදී ඒ තතේතේෙෙල භෙයකේ ඇතිවෙනේවන. ඔනේන 
ඔය ධර්මතාෙයයි තිවයනේවන. ඒ ධර්මතාෙයට අනුකූලෙ තමයි 
කම්මසේසකතා සම්මා දිට්ඨිය බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාවළේ. 
වමවලාෙකේ නැත, පරවලාෙකේ නැත, මවෙකේ නැත, පිවයකේ නැත කියලා 
වබ්වරනේන බැහැ. ඒ පරසේතුතය මත ඉඳවගනම ඊළඟට අනිතේ පැතේතට 
හැවරනේන ඕන. වහාඳ පැතේතට හැවරනේන ඕන. අර අකුසලේ පැතේත 
අතහැරලා කුසලේ පැතේතට හැවරනේන ඕවන. පව් පැතේත අත හැරලා පිනේ 
පැතේතට හැවරනේනට ඕවන. ඒ නසිා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනේවනේ වබෞදේධයා නිතරම වම් ගැන තර්ක කර කර ඉනේවනේ නැතුෙ 
වමනේන වම් පිනේ පැතේතට - පිවනනේ පිනට ඉදිරියට යනේන ඕවන. 
පිවනනේ පින එකතු කරගනේන ඕවන. 

ඒ ෙවගේම කුසලේ පළිිබඳෙතේ. වම් පින කිව්ෙහම අපි අද 
සාමානයවයනේ හිතනේවනේ දානමය පුණය කර්මය විතරයි. නමුතේ වතේරැම් 
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ගනේන ඕවන දානයට ෙඩා උසසේ ශීලයයි. ශීලයට ෙඩා උසසේ භාෙනාෙ. 
ඒ හැම එකකේ තුළම තිවයනේවනේ යම්කිසි අතහැරීමකේ. දානවයනේ 
වකවරනේවනේ බාහිර ෙසේතු පරිතයාගයයි. ශලීවයනේ වකවරනේවනේ අවපේ 
හිත වබාවහාම කැමති කය, ෙචනය පිළිබඳ යම් යම් ෙැරදි හැසිරීම්ෙලිනේ 
ෙැළකී සිටීමයි, වව්රමණී - විරතිය. ඒක අමාරැම වදයකේ. එතනදිතේ 
කියනේවනතේ අතහැරීමයි. භාෙනාවව්දී ඊටතේ ෙඩා ඈතට යනො. අවපේ 
සිත හැම තසිේවසම විසිරැණු සේෙභාෙයකිනේ ඒ වම් අතට ඇවදන 
සේෙභාෙයකේ තිවයනො. ඒක පාලනය කරවගන එක අරමුණක 
පිහිටුොවගනයි භාෙනාෙක වයවදනේවනේ. ඊළඟට ඊටතේ ෙඩා ග්ැඹුරැ වද් 
ත්ම ි විදර්ශනා ෙශව න් වේ මම  මාවග්්  කි ලා කි ාප ු එකත්් 
ග්ැඹුරින් දැකලා විනිවිද දැකලා වේො පිළිබඳ ඇල්ම අත්හැරීම. ඒක ත්ම ි 
වලාකු අත්හැරීම, පංචස්කන්ධ  අත් හැරීම. 

ඒ අතිනේ බලනවකාට වම් පනි කියලා අප ි වකටිවයනේ 
සැලකුොට වමාකද දානම  පුඤඤ කිරි  ෙත්ථු, සලීම  පුඤඤ කිරි  
ෙත්ථු, භාෙනාම  පුඤඤ කිරි  ෙත්ථු කියන ඒ තුන තුළ තිවයනො 
නිෙනේ දකේොම යන කරියා මාර්ගය. වකවනක ු විසිනේ ගත යුත ු කරියා 
මාර්ගය. වමාකද අපි අහලා තිවයනො වබෝධිසතේත්වයනේ ෙහනේවසේලා 
අබුදේවධෝතේපාද කාලෙල පො ඒ වනකේඛම්ම සංකලේපය දැඩිෙ අරවගන 
හිමෙතට ගිහලිේලා බණ භාෙනා කළා. ඒ තුළ තිවබනේවනේ, ඒො ඉෂේට 
ෙුණතේ නැතතේ, යටිනේ තිවබනේවනේ සංසාරය භයානකයි වම්වකනේ 
මිවදනේන ඕවන - ඇතැම්විට වබෝධිසතේත්වයනේ ෙහනේවසේලානම් ‘මං 
විතරකේ මිදිලා මදි. අවනකේ අයතේ වම් දුවකනේ මුදෙනේන ඕවන’ යන 
අදහස ඇතිකරගතේතා. වමාකද විවශේෂවයනේ වබෝධිසතේත්වයනේ 
ෙහනේවසේලා ඒ ජීවිතෙල අභිඥාලාභීනේෙ ඉඳවගන දුටුො වම් අපාය, 
එවහම නැතේනම් වම් වපරේත වලෝක ආදී තැනේෙල සතේත්වයා විඳින දුකේ 
ගැහැට වම් කියාප ුපාප කර්ම නසිා. ඒක නිසා මහා කරැණාෙ නසිාම 
උනේෙහනේවසේලා කලේපනා කළා ‘මා විතරකේ මිදිලා මදි. අනිතේ අයතේ 
මුදොගනේන ඕන’ බෙ.  

වකාවහාම නමුතේ වමතන භාෙනාමය ෙශවයනේ උනේෙහනේවසේලා 
ඒ හිත එකේතැනේ කරගැනීමට වෙවහසුනා. ධයාන තතේතේෙ ලබාගතේතා. 
විශාල පරිතයාග කරලා වනකඛමමය සම්පූර්ණ කරවගන. අනේන ඒ 
අතිනේ බලනවකාට වම් හැම එකකේ තුළම තිවයනේවන අතේ හැරීම. වම් 
අතේහැරීම තුළිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ, එක පැතේතකිනේ පිරිසිදු 
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වෙනො. ඒ එකේකම නිෙනට ළං වෙනො. නිෙනට ළං වෙනො කියලා 
කියනේවනේ ඒ සියලු සංසේකාර සංසිඳීවමනේ - සියලු සංසේකාර කයිලා 
කියනවකාට අර කර්ම වව්ග සංසිඳවීමකේ එතන කියනේවන. එතවකාට 
පාපකර්ම - අකසුල කර්ම ෙලිනේ ඉෙතේවෙලා වහාඳ කර්මෙලට නැඹුරැ 
වෙලා ඒ තුළිනේ තමයි ඊළඟට සම්පූර්ණවයනේම කර්මය යට තවිබන 
අවිදයාෙතේ, තෘෂේණාෙතේ කියන ඒොවයේ යථා සේෙභාෙයනේ නුෙණිනේ 
දැකලා, සමාධිවයනේ දැකලා ඒො ඉෙතේ කරලා, ඒොයිනේ මිදිලා අනේතවිම්දී 
ඒ සබබ සංඛාර සමථ - කියලා කයින සියලු සංසේකාරයනේ සියලු කර්ම 
වව්ගයනේ සංසිඳවීවම් ශකේතිය කයිලා කියන ඒ පින, ඒ නිෙන ලබා 
ගනේවනේ, ඒක උපසමය කියලාතේ කියනො. අනේන ඒ නිෙනේ දකේොම යන 
මාර්ගයයි වම් පින, කුසලය කියන ෙචන තුළිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
මතු කරලා දීලා තිවබනේවනේ.  

අපි නිතර කලේපනා කරනේන ඕවන අර අනේතගාමීෙ එවහම 
නැතේනම් අතිධාෙනවයනේ ඔය තර්කයට විතරකේ ඉඩ දීලා - අපි 
වබාවහෝවිට කියනේවනේ, බුදේධිොදීනේ කියලා ෙචනයකේ වයාදනේන සිදේධ 
වෙලා තිවයනේවනේ. ඒ අය වමාළය විතරකේ මුලේ කරවගන වමාවළේ 
තිවයන කරියාකාරීතේෙය පමණකේ වලාකුෙට අරවගන වම්ො පිලිබඳෙ 
උදාසීන වෙනො. වම් පිනේ දහම් පිලිබඳ, ශරදේධාෙ ආදී කාරණාෙනේ 
පිලිබඳෙ. දැනේ අපි කිව්ො, ශරදේධාෙ කියන ෙචනය තුළතේ හදෙත ගැන 
කියවෙනො. ඒ ෙවගේම වකායි කෙුරැ වහෝ වව්ො තම තමනේවගේ එදිවනදා 
ජීවිතවයේ වම් හදෙත පිලිබඳ බලපෑමකුතේ සිදුවෙන බෙ, වහාඳට විසේතර 
ඇහුවොතේ ඒ අය වතේරැම් කරාවි. නමුතේ තර්කය පැතේතට ගියාම ඒක 
අමතක වෙනො. එතවකාට වකවනකුවගේ පූර්ණ පරිෙර්තනය සදිේධ 
වෙනේවන චරිතයකේ පිලිබඳෙ, ජීවිතයකේ පලිිබඳෙ, සම්පරූ්ණ 
පරිෙර්තනයකේ සිදේධ වෙනේන නම් වමාළයතේ හදෙතතේ වදකම එක 
ආකාරයටම, එක විදියටම යනේන ඕන වම් ගමන. 

ඒකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැනේ වමතනදිතේ අර දාන ආදී 
පිනේකම් බාහිර ෙශවයනේ ඉෂේට කරගනේන පුලුෙනේ, තමනේට වලාක ු
ධනයකේ තිවබනො නම් වලාකු දානයකේ වදනේන පුලුෙනේ. ඒක වලාක ු
දානයකේ ෙුණාට වමාකද හිත වපාඩි නම්, වලාක ුආනිශංසයකේ ඒවකනේ 
බලාවපාවරාතේතු වෙනේන බෑ. නමුතේ අර හලුවඟේ යන විලඳ - හුලවඟේ 
යන වපාරි ටිකකේ පූජා කරලයි අර තැනැතේතිය ක්ෂණිකෙම ගිහලිේලා අර 
තව්තිසා වදව්වලාෙ උතේපතේතිය ලැබුවව්. දැනේ වම් කාලවයතේ ඔය උඩට 
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යනේන වබාවහාම වියදම් කරලා මහා විදයා තාකේෂණය මගිනේ සමහරවිට 
වම් අපට වපේන තරැ ආදී වනාවයකුතේ වලෝක ෙලට යනේන උතේසාහ 
කරනො. ඒ ගයිතේ ආපහු ෙැටිලා අනේතිමට අපායටතේ යනේන පුලුෙනේ. ඒ 
අහසට ගිහිලේලා හඳ ආදී ඒො තරණය කරලා ආපු ගගනගාමීනේ දැනේ 
වකාවහේ ඉනේනෙද? ඒ අය මිය ගිහිලේලා ඉනේනෙනම් අපාවයේ ඉනේනෙද 
කියලෙතේ දනේවනතේ නැහැ. 

එතවකාට ඒ තාෙකාලිකෙ උඩට යාම ෙවගේ වදයකේ වනවෙයි 
වමතන, සිත පිරිසිදු කර ගතේතා නම්, සිත නිෙනට නැඹුරැ කරගතේතා 
නම් ඊළඟට ධයාන ආදිය ලබා ගතේතානම් ඒ තැනැතේතාට දිෙයවලෝක 
උතේපතේතිය, බරහේමවලෝක උතේපතේතිය අර කයිාපු අනේදමිනේ කේෂණිකෙ 
ලබාගනේන පුලුෙනේ. ඕපපාතික තතේතේෙ පො ලබාගනේන පුලුෙනේ. ඕකයි 
ධර්මය කියලා කයිනේවනේ. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ධම්ම පදවයේ 
පරකාශ කළ මුලේ ගාථාෙටම අපි නැෙතතේ එනේන ඕවන.  

මවනාපුබබංගමා ධමමා - මවනා වසටඨා මවනාමයා 

වම් හැම එකකටම සිතයි පරධාන. මවනෝමයා - වම් සිවතනේ 
වම්ො සකසේ කරලා තිවයනේවනේ. එතන සිත කියලා කයිනේවනේ අනේන 
අර කයිාප ුචිනේතන පරම්පරාෙලේ. ඒකට හදෙතතේ එකතු වෙනො. ඉතිනේ 
කුසලේ වහෝ අකසුලේ ආදී ෙශවයනේ වම් වලෝක සතේත්වයා සංසාවර් වම්ො 
කරමිනේ ගමනේ කරනො. නමුතේ යම්කිසි අෙසේථාෙක වම් හදෙත පිරිසිදු 
කරවගන, සිතිවිල ිපිරිසිදු කරවගන, හිත තැනේපතේ කරවගන, සමාධිමතේ 
කරවගන, ඒ තුළිනේ තමා පිළිබඳ යථා තතේතේෙය අෙවබෝධ කරගතේතා නම් 
පංචසේකනේධය පිළිබඳෙ, රෑප, වව්දනා, සඤඤා, සංඛාර, විඤඤාණ - 
අනේන ඒ අෙසේථාවව් ඒ පරතයකේෂය තුළිනේ අර සකේකාය දෘෂේටිය කියලා 
වමවතකේ සංසාරවයේ දැඩිෙ ගතේතු මමය, මාවගේය කියන හැඟීම වබාවහෝ 
දුරට ලිහිලේ වෙනො. ඊළඟට එතන ඉඳලා ඒක නිසාම, කර්ම ශකේතිය 
හීන වීම නිසාම තමයි ඒ අයට අපාවයේ වදාර ෙැවහනේවනේ. දැඩි දෘඪ ආතේම 
දෘෂේටිය ඇති අය තමයි තිරිසනේ වලෝකය ආදී තැනේෙල දකේනට 
ලැවබනේවනේ. ඔය තිරිසනේ සතුනේ තුළ තිවබනේවනේ ඒ විදිවයේ වදයකේ. ඒ 
නිසා පරථම මාර්ගවයනේ වහෝ නිෙනේ දුටුොනම් ඒ තැනැතේතාවගේ කර්ම 
වව්ග ලිහිලේ වෙනො. ඒ විදියට ගිහිලේලා තමයි යම්කසි ිඅෙසේථාෙක අර 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවිබනේවනේ අසේමිමාන කියලා කියන ඒ 
මමය, මාවගේය කියන හැඟීවම් සයිුම් තතේතේෙ පො - ඒොතේ ඉකේමෙලා 
වම් පංචසේකනේධවයේ අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම සේෙභාෙය පරතයකේෂ 



72 ෙන වදේශනය  

51 

කරගතේතානම් ඒ තැනැතේතාවගේ චිතේත සනේතානවයේ නැෙත අර විදියට 
භෙගාමී කර්ම රැසේ වෙනේවන නැහැ. එතනයි විමුකේතිය. අනේන ඒ දකේො 
යන මාර්ගයයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමතන මධයම පරතිපදාෙ හැටියට 
දැකේෙුවව්. ඒ නිසා අපි වම්ො අහක දානේන නරකයි, වම්ො සාමානය වමෝඩ 
ශරදේධාෙ විතරකේ ඇති අය වයාදන වදයකේය - වම් පිනේකම් කයිනේවන 
කියල. වම්වකනේ තමයි ආරම්භය, ආරම්භක පියෙර නැතිෙ අනිතේ ඒො 
එකතු වෙනේවන නැහැ.  

ඒක නිසා අද දෙවසේ වම් පිනේෙතුනේ ඒ ෙවගේම වදයකේ තමයි, 
වම් සීල සමාදානය ෙැදගතේ හැටියට සලකලා දෙසකේ ඒ තම තමනේවගේ 
ගිහි වගෙලේෙලිනේ ඉෙතේවෙලා ඇවිලේලා වම් ෙටිනා සීල පරතිපතේතීනේ 
රැකේකා. ඒක තුළතේ තිවයනේවනේ රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ ජීෙන මාර්ගයට 

ළං වීමයි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ පරශංසා කළ වදයකේ වම් සිලේ 
රැකීම, අටසිලේ රැකමී, දසසිලේ රැකමී ආදී උසසේ සීලයකේ සමාදනේ වී රැකීම්. 
ඊළඟට ඒ සීලය තුළ ඉඳවගන භාෙනාෙකේ කිරීවමනේ, ඒ තැනැතේතාට 
ඉකේමනිනේ හිත සමාධිමතේ කරවගන වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො 
ෙදාළ ආකාරයට වම් පංචසේකනේධවයේ යථා සේෙභාෙය විදර්ශනාවෙනේ 
අෙවබෝධ කරගතේත නම් අනේන අර කියාපු වසෝොනේ ආදී මාර්ගඵල 
පරතයකේෂ කරගනේන ශකේතිය තිවබනො.  

ඒක නිසා දැනේ සතුට ුවෙනේන ඕන අද වම් වපෝය දෙවසේ වම් 
පිනේෙතේ පිරිස තම තමනේවගේ ශකේති පරමාණවයනේ යම්කිසි සලීයකේ 
සමාදනේ වෙලා වම් පැයකේ පමණ කාලය තුළ ධර්ම ශරෙණය කළා. ධර්ම 
ශරෙණය තුළ අපි නිතරම මතකේ කරනේවනේ වම් කේෂණිකෙ ලබන 
ආනිශංසය තමයි ශරදේධා, වීරිය, සති, සමාධි, පරඥා කියලා කියන නිෙනට 
උපකාර ෙන ඉනේද්රිය ධර්ම, බල ධර්ම ඇතිකර ගැනීමට වහෝ ඒො 
මුහුකුරැො ගැනීමට වහෝ අෙසේථාෙ.  

ඒ විදියට කලේපනා කරවගන වම් පැයකේ තුළ ධර්ම වදේශනාෙ 
තුළිනේ ශරදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා යම් පරමාණයකට ෙැඩුණානම් ඒො 
තෙ දියුණ ුකරවගන කලයාණ මිතර ආශරය තුළිනේ තෙ තෙතේ බණ භාෙනා 
සාර්ථක කරවගන පලිවබෝධ කාරණා ඉෙතේ කරවගන, උපකාරක ධර්ම 
ළං කරවගන හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් බුදේධ ශාසන පරිහානිය 

එලවඹනේන කලිනේ ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදී සියලු සංසාර දුකිනේ 
අතේමිදිලා උතමු් අමා මහ නිෙනිනේ සැනසීමට වම් කුසලය 
ඒකානේතවයනේම වහේතු ොසනා වව්ො! ඒ ෙවගේම වම් ශාසනාරකේෂක 
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වදවි වදේෙතාෙනුතේ ඒ ධර්ම වදේශනාමය, ධර්ම ශරෙණමය කුසලේ 
අනුවමෝදනේ වී තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ 
සැනවසතේො කියන පරාර්ථනාෙ ඇතිකර වගන වම් ගාථාෙ කියලා පිනේ 
වදනේන. 

 “එතතාෙතා ච අවමහහි...” 
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73 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණුව ධර්ම ද ශ්නා අංක 110) 

“නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස”

අවයාවග යුඤජමතතානං 
වයාගසමිංච අවයාජයං 
අත්ථං හිත්වා පියගගාහ ි
පිවහතතතානු වයාගිනං 

මා පිවයහි සමාගංඡී 
අපපිවයහි කුදාචනං 
පියානං අදසසනං දුක්ඛං 
අපපියානංච දසසනං 

තසමා පියං න කයිරාථ 
පියාපාවයාහි පාපවකා 
ගන්ථා වතසං න විජජනති 
වයසං නත්ථථි පියාපපියං 

- ධමම පද, පිය ෙගග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

පරියයනේවගනේ වෙනේවීමටෙතේ අපරියයනේ සමඟ එකේවීමටෙතේ අපි 
කෙුරැෙතේ කැමත ිනැහැ. නමුතේ වම් අෙසථා වදකටම මුහුණ පානේන 
සිදේධවීවමනේ අපි වබාවහෝවිට දුකට පතේවෙනො. තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ චතුරායයම සතය වදේශනාවව්දී දුක්ඛ ආයයම සතයයට වම් කාරණා 
වදකතේ ඇතුළතේ කර ෙදාවළේ ඒක නසියි. ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ වදආකාර දුවකනේ මිවදන මාගමයතේ අපට පැහැදිලි කර ෙදාළා. අද වම් 
මාතෘකා කරන ලද ගාථාෙලිනුතේ ඊට අදාළ නිදාන කථාවෙනුතේ වම් හා 
සම්බන්ධ යම් යම් ෙැදගතේ කාරණා, අවපේ ජීවිතයට ෙැදගතේ කාරණා, 
එකතු කරගනේන පුළුෙනේ වව්වි. වම් ගාථා තුන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාවළේ පැවිදිෙ හිටප ු තුනේ වදවනකුවගේ යම් යම් ෙැරදි පැෙතුම් මුලේ 
කරවගනයි. 

සැෙැතේනුෙර එක පෙලුක වදමව්පියනේට එකම පරිය මනාප 
පුවතකේ හිටියා. එක දෙසකේදා වම් වගදර දාවනකට ෙැඩැම්මෙූ සං යා 
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ෙහනේවසේලා පැෙැතේෙ ූ අනුවමෝදනා බණකේ අහලා වම් ළමයා පැවිදි 
වෙනේන අදහසකේ ඇතකිරවගන මව්පියනේවගනේ අෙසර ඉලේලුො. 
මව්පිවයෝ අෙසර දුනේවන නැහැ. දරැෙට තිවයන ඇලේම නිසා. පුතා 
කලේපනා කළා අම්මල තාතේතලට වහාවරනේ ගිහිලේල මම පැවිදි වෙනේන 
ඕවන කියල. වම් අදහස වතේරැම්වගන ෙවගේ පියා වගදරිනේ යනවකාට 
මෙට පෙරනො වම් දරැො බලාගනේන කියලා. මෙ වගදරිනේ යනවකාට 
පියාට පෙරනො දරැො රැක බලාගනේන කියලා. දෙසකේදා පියා වගදරිනේ 
පිටවෙලා ගිය අෙසථාෙක මෙ වගදර වදාරකඩ එක උළුෙහු කඳකට 
වහේතේතුවෙලා අවනකේ උළුෙහු කඳට පය තියාවගන නූලේ කටිනො. 
හිතාගනේන පුළුෙනේ. අර දරැෙට එලියට යනේන බැරිවෙනේන ෙවගේ 
හිරකරවගන ෙවගේ ආරක්ෂා කිරීමයි ඉනේ හැවඟනේවනේ. ඉතිනේ වම් පුතතේ 
කලේපනා කළා, අම්ම රෙට්ටල හරි මම ගිහිලේල පැවිදි වෙනේන ඕවන 
කියලා. අම්වම් ටිකකේ පය ඈතේ කරනේන මට ෙැසිකලි ි යනේන ඕවන 
කියලා එලියට ගිහිලේලා විගහට දුෙල ගිහලිේලා සං යා ෙහනේවසේලාවගනේ 
අෙසර ලබාවගන පැවිදි ෙුණා. පයිා වගදර ඇවිලේලා මෙවගනේ අහනෙ 
‘වකෝ අවපේ පුතා’ කියලා. ‘වමනේන වම් පැතේවත හිටිය’ කියල මෙ කවි්ෙ. 
බැලුෙ බැලුෙ නැහැ. පසේවස සමහර විට විහාරයට යනේන ඇතිය කියල 
ගිහිලේල බලනවකාට පැවිදි වෙලා ඉනේනෙ දැකල ‘අවනේ පුවතේ මාෙ 
නහනේන එපා’ කියා වනාවයකුතේ විදිහට කනේනලෙු කළ නමුතේ ඒ ළමයා 
වගදර එනේන කැමත ි ෙුවණේ නැහැ. පියාතේ කලේපනා කළා දැනේ ඉතිනේ 
ඉඳල ෙැඩකේ නැහැ මමතේ මහණ වෙනේන ඕවන කියලා ඔනේන පියාතේ 
මහණ ෙුණා. අම්ම බලාවගන ඉනේනෙ වම් වදනේන එනකනේ. පතුායි 
තාතේතයි පරකේක ු වෙනවකාට හතිුො සමහර විට විහාරයට යනේන 
ඇවතයි කියල. ගිහලිේල බලනවකාට වම් වදනේනම මහණවෙලා. වම් 
වදනේන නැතිෙ මමතේ වගදර ඉඳල වමාකටද කියල එයතේ ගිහිලේල පැවිදි 
ෙුණා වමවහණෙරක. 

ඔනේන දැනේ තුනේ වදනාම පැවිදිවෙලා. පැවිදි ෙුණාට වමාකද වම් 
අය මුළු දෙසම ගතකවළේ එකේවකා විහාවර, එකේවකා වමවහණෙවර් 
එකට එකතුවෙලා නිතරම කථා බවහේ වයදිල ඉනේනෙ. එකිවනකාට 
ඔෙුවනාෙුනේ වනාදැක ඉනේන බැරි තතේත්වයකේ ආෙ සමහර විට අර දරැෙට 
කලිනේ තිබුණ ුවනක්ඛමමය නැතිවෙනේන ඇති වම් මව්පියනේවගේ ඒම නසිා. 
ඒ වහේතුවෙනේ සං යා ෙහනේවසේලා අතරතේ වමවහණිනේ ෙහනේවසේලා 
අතරතේ වනාවයකුතේ විදිවයේ විවව්චන ඇති ෙුණා. වම් අය දෙස පුරා 
අලේලාප සලේලාපවයේ වයදී ඉනේනෙ කියලා. 



73 ෙන වදේශනය  

57 

භික්ෂුනේ ෙහනේවසේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට වම් කාරණය ගැන 
පැමිණිලි කළහම උනේෙහනේවසේ වම් තුනේ වදනාටම එනේන කියල ‘ඇතේතද 
වම් කථාෙ වම් විදිහට දෙස පරුා එකතැනකට වෙලා කථාකර කර 
ඉනේනෙද?’ කියල විමසුො. එතවකාට වම් අය කියනෙ ‘සේොමීනි, එවහම 
තමයි අපට එකිවනකා නැතිෙ ඉනේන බැහැ’යි කියල. එතවකාට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අෙොද කළා ‘ඔය පරියභාෙය නසිා තමය ි වම් 
ඔකේවකාම කරදර වෙනේවන. වම් මහණ ෙුණාට පසේවසේ ගිහිවගයි ෙවගේ 
වගහසිත වපරේමයට ඉඩකේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ෙැඩවයේ වයවදනේන ඕවන’ 
කියලා. අෙොදාතේමකෙ වම් අපි මාතෘකා කළ ගාථා තුන ෙදාළා. 

අවයාවග යුඤජමතතානං - වයාගසමිංච අවයාජයං 
අත්ථං හිත්වා පියගගාහි - පිවහතතතානුවයාගිනං 

වනාවයදිය යුතේවතහි වයවදනේනාෙුද, වයදිය යුතේවතහි 
වනාවයවදනේනාෙුද තමනේවගේ යහපත අතහැර පරිය වදේ අලේලා ගනේනාෙුද 
තැනැතේතාට යම් දෙසක නියම පැවිදි ජීවිතවයේ වයවදන අය දැකලා 
ඊෂයමාවෙනේ යුකේතෙ පසුතැවෙනේන සිදේධ වෙනො. ඒකයි සාමානය අදහස 
මුලේ ගාථාවව්. වදවෙනි ගාථාෙ 

මා පිවයහි සමාගංඡී - අපපිවයහි කුදාචනං 
පියානං අදසසනං දුක්ඛං - අපපියානංච දසසනං 

පරියයනේ සමඟ එකේවෙනේන එපා, අපරියයනේ සමඟ කෙදාෙතේ 
එකේවෙනේන එපා. පරියයනේවගේ වනාදැකීම දුකකේ. අපරියයනේවගේ දැකමීතේ 
දුකකේ. තුනේ වෙනි ගාථාෙ 

තසමා පියං න කයිරාථ - පියාපාවයාහි පාපවකා 
ගන්ථා වතසං න විජජනති - වයසං නත්ථථි පියාපපියං  

ඒ නිසා කසිිම වකවනක ුවහෝ කිසිම වදයකේ වහෝ පරිය ෙශවයනේ 
සලකනේන එපා. පරිය ෙශවයනේ ගනේන එපා. 

වමාකද ඒකට වහේතුෙ පරියයනේවගනේ වෙනේ ෙුණහම පරිය වදේෙලේ 
ෙලිනේ වෙනේ ෙුණහම ඒක තමනේට මහා දුකකේ, කරදරයකේ, නරක වදයකේ 
හැටියට ෙැටවහනො. ඔනේන අෙසානවයේ කියන සිදධානතය.  

 ේ වකවනකුට පරි  අපරි  කි ල වද ක් නැද්ද ඒ අ ට ග්ැට 
කිසිත්් නැත්. එත්වකාට ග්ැට ඔකව්කාම එන්වන පරි  අපරි  බෙ නසිා 
කි න එක ි ඒවකනේ වපනේෙනේවන. වම් ගාථා අහල වබාවහෝ වදවනකේ 
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මාගමඵල ෙලට පැමිණි බෙ සඳහනේ වෙනො. නමුතේ අර තුනේ වදනා ‘අවනේ 
භාගයෙතුනේ ෙහනේස, අපට නම් එවහම වෙනේෙ ඉනේන බැරිය’ කයිල තුනේ 
වදනාම සිෙුරැ ඇරියා. වගදර ගියා. වකාච්චර වෙනේවෙනේන බැහැ 
කිච්ෙතේ තාම ඉනේනො වනාවෙයි, කෙදහරි වෙනේවෙනේන සිදේධවෙනේන 
ඇති. නමුතේ ඒ අයට හකිේවමනේන බැරි ෙුණා, බුදධ ෙචනයට. 

වම් කථාවෙනේ ගත යුත ුහරය ගැන හිතනෙ නම් අපට වපේනො 
සමහර කථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ අනුශාසනා අහල වනාවයකේ 
අය පරතඵිල ලබාගතේතා වබාවහෝවිට. නමුතේ වමවතනේදි ඒ වබවහත 
ඇහැව්වෙ නැහැ. දැනේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ඔය වෙදයෙරැ අජීණම 
වරෝග ෙලට වබවහතේ වදනො එකේවකා උඩිනේ යනේන එකේවකා යටිනේ 
යනේන. එකේවකා ෙමවනට එකේවකා විවර්කයට. දැනේ වමතන ෙමවන කළා 
ෙවගේ. ඒ අය ගියා - ඒ ෙවගේ වදයකේ වමතන සිදේධ ෙුවණේ. අනේතිමට 
බලනවකාට අර ළමයට තබිුවණ වනක්ඛමමය - ඇතේත ෙශවයනේ වහාඳ 
වනක්ඛමම අදහසකේ තිවයනේන ඇති - ඒකට ඉඩකේ ලැබුවණ නැහැ අර 
මව්පියනේවගේ පුතර සේවනේහය නසිා. ඒ දරැෙට තිබුණ ඇලේම නිසයි ගිහලිේල 
මහණ ෙුවණේ, අනේතමිට ඒකම පළිවබෝධයකේ ෙුණා. 

පළිවබෝධය කියන ෙචනය වයාදනේවන බාධකය කියන 
අර්ථවයනේ. කරදරය, බාධකය කියන අර්ථ තිවයනෙ. ඤාත ිපළිවබෝධය 
කියල එකකේ තිවයනො. සාමානය එදිවනදා ජීවිතවයේ ඤාතීනේ තමයි 
පිහිටට ඉනේවන. නෑයනේ තමයි වලාකුෙට ඉනේවන. නමුතේ පැවිදි ජීවිතයට 
නෑයිනේ සමහර විට මහ කරදරයකේ. ඒ යන වනක්ඛමම ගමනට. ඒක තනිෙ 
යා යුතු ගමනකේ - නිෙනේ ගමන. ඤාති පලිවබෝධය කියල කියනේවන 
වමාකද ඤාතීනේ එකේක තිවයනෙ සමහර විට සාංසාරික සම්බන්ධතා 
පිළිබඳ පමණකේ වනාවෙයි සමහර විට වම් ජීවිතවයේ පො වනාවයකුතේ 
ඇලීම් බැඳීම් - ඒො සිතට එනො. පැවිදි ෙුණ වකනාටතේ වනක්ඛමමය 
ආරක්ෂා කරගනේන අමාරැයි ඤාති පළිවබෝධය ආෙහම. ඒෙවගේම තමයි 
කුල පළිවබෝධය. ඒ කියනේවනේ ඒ ගිහිවගෙලේ ෙලට තිවයන සම්බන්ධතා. 
දැනේ වමතන මව්පියනේ පැවිදිවීම නිසා ඒක කුල පළිවබෝධය පමණකේ 
වනාවෙයි, අනේතිමට ඒකම වගදර ෙුණා. වම් තුනේ වදනා පැවිදි භූමිය 
වගදරකේ කර ගතේතා. 

වමයිනේ අපට වපේනො ඒ පැවිදි බවව් ෙටිනාකම වනක්ඛමමය 
ආරක්ෂා කරගැනීම බෙ. ඊළඟට අච්චර අර දරැෙ ආරක්ෂා කරගනේන 
උතේසහ කළතේ ඒ දරැො පැනල ගියා. නමුතේ අනේතිවම් ඒ වනක්ඛමමය 
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සම්පූර්ණ කරගනේන ලැබුවණේ නැහැ. මව්පියනේම අනේතිමට තමනේට 
බාධාෙකේ බෙට පතේ ෙුණා. ඒ ෙවගේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතකුරළ 
දැකේෙූො ඒ කථානේතරය ආශරවයනේ අර පරිය බෙ - වගහසිත වපරේමය - 
ගෘහසථ වපරේමය කියල කියනේවන ගිහිවගට අයිති ඔෙුවනාෙුනේ අතර 
තිවබන වපරේමය, මාතෘ වපරේමය, පතිෘ වපරේමය, පුතර වපරේමය, පුතර සේවනේහය 
කියල ඔවහාම තිවයනේවන. වම් තුළිනේ ඇතිෙන කරදරය. වම්ො නිෙනේ 
මගට බාධක ෙන බෙ. වම් ගාථාෙල වබාවහාම ගැඹුරැ අර්ථ රාශයිකේ 
තිවයනෙ තෙදුරටතේ විගරහ කරල බලනෙනම් වමතන එක පාරටම 
වකවනකුට වතේවරනේවන නැතිවෙනේන පුළුෙනේ.  

‘අවයාවග යුඤජ මතතානං’ 

අවයාවග කයිල කියනේවන වනාවයදිය යුතේත. ශාසනකි 
අර්ථවයනේ ගතේතහම අවයානිවසා මනසිකාර - අනසිි වමවනහි කිරීම.  

පැවිදේදනේට අයිති වමවනහි කිරීවම් කරමයකේ තිවයනෙ. නිස ි
ආකාර වමවනහි කිරීම. අනිසි වමවනහි කිරීමයි වමතන. යම්කිස ි
වකවනකේ වනාවයදිය යුතේවතහ ිවයවදනෙ නම්, ෙැරදි වමවනහි කිරීම් 
තිවයනෙ නම් තමයි අවනකේ ෙැරදීම් ඔකේවකාම වෙනේවන. මව්පියනේට 
තිවයන ඇලේම නිසා වහෝ ඒ ළමයාටතේ අනේතිමට පැවිදේද වගනයනේන 
බැරි ෙුණා. ඒ ෙවගේම  

‘වයාගසමිංච අවයාජයං’  

වයෝගවයේ කළ යුතේත පිළිබඳෙ වහාඳට වයවදනේවන නැහැ. 
වයෝග කියල කියනේවන වම් ධමමවයේ වයෝග කරණය කියල කයිනේවන 
ඇතේත ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරල දුනේන, වයෝනිවසෝ 
මහසිකාරය කියල කියන නිසි ආකාර වමවනහි කිරීමය.ි  ේකිස ිකව්ල්ශ 
ආදි ක් ඇත්ි ෙුණහම පිටත් බලන්වන නැත්ුෙ ඇත්ුළත් බලන්න ඕවන. 
වම්ො වකාවහනේද පටනේ ගතේවත කියල. පටනේ ගතේවත ඇතුවළනේ. 
වයෝනිවසෝ කියල කියනේවන ඒකයි. පටනේ ගතේතු, පරභෙය ෙූ සේථානය 
ගැන බලනේන ඕවන. එවහම බලලයි වතේරැම් ගනේවන, හරියාකාරෙ 
තමනේවග අඩුපාඩුකම්. අවයෝනිවසෝ මනසිකාරවයේ වයවදමිනේ වයෝනවිසෝ 
මනසිකාරය අතහැරිය නම්, ඒ ෙවගේම  

‘අක්ඛං හිත්වා පියගගාහි’  
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අක්ඛ කියල කයින එවකේ ශාසනාථමය ශිල සමාධි පරඥා ෙැඩීම 
නිෙන පරතයක්ෂ කරගැනීම. ඒො අතහැරලා  

පියගගාහි - පරිය වදේ අලේල ගතේත 

වමාකකේද පරිය වදේ? අම්ම තාතේත. මව්පියනේට නම් ඒ දරැෙ. ඒ 
පරිය වදේ අලේල ගතේ නිසා වනක්ඛමමය පිළිබඳ අදහස අතහැරිය. පරයි වදේ 
අලේල ගතේත නිසා, යහපත අතහැරපු නිසා අනේතිමට ඒ අයට වෙනේන 
ඇතේවත වමාකකේද කියල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ වදේශානාවෙම අග 
පදවයනුතේ කියනෙ. 

‘පිවහතතතානු වයාගිනං’ 

කියල කියනේවන යම් අෙසථාෙක ඒ තුනේ වදනා වගදර ගිහිලේල 
ඉනේන අෙසථාෙක අර තමනේ ටික කලකේ නමුතේ ඇසුරැ කළ භික්ෂුනේ 
ෙහනේවසේලා භාෙනා කරල රහතේ වෙලා වබාවහාම වලාව්තුරැ සෙුය 
ලබාවගන ඉනේනෙ කියල දැනගතේතහම තමනේට ඊෂයමාෙකේ ඇතිවෙනෙ. 
ඊෂයමාෙකුතේ වමනේම පසුතැවෙනේන සිදේධ වෙනො. අවනේ අපට වම් 
අෙසථාෙ නැති ෙුණාවන. ෙටිනා අෙසථාෙකේ ලැබිල ගිලිහී ගියා වනේද 
අනේන ඒකයි අෙසාන පදවයනේ කයිනේවන.  

වම් ටික කියල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අෙසානයට පරකාශ 
කරනේවනේ වමාකකේද? ඒක නිසා ‘මා පිවයහි සමාගංඡී’ පරියයනේ හා 
එකේවෙනේන එපා. ‘අපපිවයහි කුදාචනං’ - අපරියයනේ එකේක කෙදාෙතේ එකතු 
වෙනේන එපා. වහේතුෙ අනේතිමට කියනෙ. 

පියානං අදසසනං දුක්ඛං - අපපියානංච දසසනං 
පරියයනේවගේ වෙනේවීම දුකයි. අපරියයනේවගේ දැකීම දුකය. 

අනේතිමට කියනේවන වමවහමයි. ‘තසමා පියං න කයිරාථ’ - එම 
නිසා කසිිවෙකු වහෝ කිසිවදයකේ වහෝ පරිය ෙශවයනේ ගනේන එපා. 
පරියයනේවගනේ වෙනේවීමට සිදේධ වෙන නිසා තමනේට ඒක දුක ෙුණතේ 
දරනේන සිදේධ වෙනො. අෙසාන පද වදවකනේ තමයි සනාථන 
සිදේධානේතයකේ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ. 

ගන්ථා වතසං න විජජනති - වයසං නත්ථථි පියාපපියං  

යම් අවයකුට පරිය අපරිය වභේදයකේ නැදේද ඒ අයට ගැටතේ නැත. 
පැෙැතේම පිළිබඳ ගැටද නැත. 
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ඉතිනේ ඒ ෙටිනා ගාථා කීපයකේ උනේෙහනේවසේ ෙදාළා. වම් තුළිනේ 
අපට වපේනෙ අර පුතර සේවනේහය ජයගනේට බැරිවීම නිසා ඒ මව්පියනේද 
පැවිදි බිමට ඇතලුේ ෙුණතේ ඉනේ පරවයෝජන ගනේන බැරිෙුණා. නමුතේ වම් 
පිළිබඳෙ ආදශමෙතේ කථානේතරයකේ තිවයනෙ වම් ධමමවයේ. 

එකේ අෙසේථාෙක සංගාමජී කියල හාමුදුරැ නමකේ හිටියා 
ශාසනවයේ පැවිදිවෙලා. ඒ සංගාමජී හාමුදුරැවෙෝ ඈත පරවදේශයකට 
ගිහිලේල භාෙනා කරල රහතේ වෙලා, භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ බැහැදැකමීට 
වේතෙනාරාමයට ෙැඩම කළා. හාමුදුරැවෙෝ පැමිණි බෙ දැනගනේන 
ලැබුණ සංගාමජී හාමුදුරැෙනේවගේ පුරාණ භායයමාෙට. පුරාණ භායයමා 
කියල කියනේවන - ඒ කලිනේ භායයමාෙ - ඇය දරැෙතේ ෙඩාවගන ආෙ. 
සංගාමජී හාමුදුරැවෙෝ බලනේන එනවකාට සංගාමජී හාමුදුරැවෙෝ ගහකේ 
යට භාෙනාවෙ ෙැඩ ඉනේනො. වම් තැනැතේති අර දරැො අරවගන 
ඇවිලේල සංගාමජී හාමුදුරැෙනේට කියනෙ මම වම් දරැවෙක ුඇති අම්ම 
වකවනකේ. ඔබ වම් දරැෙවගේ පියා. මාෙ වපෝෂණය කරනේන කයිල. 

හාමුදුරැවො බැලුවෙෙතේ නැහැ. භාෙනාවෙ ෙැඩ හිටිය. වදෙන 
ෙරටතේ කිෙෙු. ඒතේ නැහැ. තුනේවෙනි ෙරටතේ කිෙෙු. ඒතේ නිශේශබ්දෙ 
භාෙනාවෙ ෙැඩ ඉනේනෙ. එතවකාට වම් තැනැතේති වමාකද කවළේ. ඒ 
දරැො ඉසේසරහිනේ දමල වමනේන මහණ එවහනම් ඔවබ් දරැො වපෝෂණය 
කරනේන කියල, හැරිල ගියා. ටික දුරකේ ගිහලිේල හැරිල බැලුෙ. බලනවකාට 
සංගාමජී හාමුදුරැවෙෝ දරැෙ දිහා බලනේවනෙතේ කථාකරනේවනෙතේ නැහැ 
අර හිටිය ෙවගේමයි. එතවකාට වම් තැනැතේති ආපහ ුඇවිලේල වම් මහණ 
උනේනානේවසලාට දරැෙ ගැනෙතේ ඇලේමකේ නැහැවන කියල අර දරැොතේ 
ආපහු අරවගන යනේන ගියා. 

වම්ක බලාවගන හිටියා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දිෙැසිනේ. 
බලාවගන ඉඳලා එකේතරා පරීත ි ොකයයකේ පරකාශ කළා කයිනො. 
වමාකකේද පරීති ොකයය: 

ආයනතී නාභිනන්දති - පක්ඛමනතිං න වසාචති 
සංගා සංගාමජිං මුතතං! - තමහං බරෑමි බරාහමණ නතී. 

 ‘පැමිවණනේනාෙූ තමනේවගේ පුරාණ භායයමාෙ දැකල සතුට ු
උවනතේ නැහැ. ඇය යනවකාට වශෝක කවළතේ නැහැ. බැම්වමනේ මිදුණා 
ෙූ සංගාමජී මම නියම බරාහමණ යැයි, රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකැයි 
කියමියි’ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරීති ොකයයකේ වදේශනා කළා. අනේන 
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වහාඳ ආදශමයකේ එතන. පුතර සේවනේහය අතීත ඇලුම් බැඳුම් ඒෙ 
වමාකකේෙතේ නැහැ. එතන මධයසථ වීම - උවප්ක්ෂාෙ. ඒක ි ඒ පැවිදි 
ජීවිත් ට අදාළ පැෙැත්්ම. 

දැනේ ඊළඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරිය අපරිය වදකම 
අතහරිනේනයයි ෙදාළ කාරණය ගැනතේ අපි හිතල බලමු. ඇතේත ෙශවයනේ 
ආරම්භක ෙශවයනේ අපට හිතාගනේන තිවයනේවනේ පරිය කියන ෙචනය පරිය 
කරනේනතේ නරකයි. අපරිය කයින ෙචනය අපරිය කරනේනතේ නරකයි. 
වදවකනේම වබ්රිලා මධයසථ තතේත්වයකට පතේවෙනේන ඕවන. පරිය වදේ 
පිළිබඳෙ පරිය කමකේ තිවයනෙ. අපරිය වදේෙලේ පිළිබඳ අපරිය කමකේ 
තිවයනෙ. ඒ වදක වෙනුෙට උවපේක්ෂාෙ ඇතිකර ගනේන ඕවන. ගැට 
ෙැවටනො කියල කිව්වෙ වමාකද? සතිපටඨාන සූතරවයේ සඳහනේ වෙනො, 
වලෝකවයහි යම් වදයකේ - ‘පිය රෑපං සාත රෑපං’ කියන ෙචන දැකේවෙනෙ. 
යම් වදයකේ පරිය සෙරෑපවයනේ සුෙදායක සෙරෑපවයනේ ඇතේද අනේන එතන 
තමයි තණහාෙ උපදිනේවනේ. තණහාෙ ලැගගනේවනේ. තණහාෙ 
උපදිනේවනතේ තණහාෙ ලැගගනේවනතේ තමනේ පරිය හැටියට හිතන වදයක. 
ඒ නිසා තමයි පරිය වදේ - පරයි වදයට සාමානයවයනේ කෙුරැතේ පරියයි - 
නමුතේ ඒක භයානක වදයකේ බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො. වම් 
පරිය බෙ තුළ සංසාරවයේ බැඳීම් ගැට ෙැවටනෙ.  

වකාවහාමද ගැට ෙැවටනේවන? තණහාෙ හඳුනේෙල තිවයනෙ 
මැහුම් කාරියකේ හැටියට. වම් තණහාවෙනේ තමයි ගැට ෙැවටනේවන. 
තණහාෙ ලඟට තිවයනේවන උපාදානය. පරිය සෙරෑප ඇති වදේ පිළිබඳෙ 
තණහාෙ ඇතිවෙනෙ. තණහාෙ තුළිනේ උපාදානය කියල කයින 
අලේලාගැනීම ඇතිවෙනො. ඒ අලේලා ගැනීම තළුිනේ තමයි භෙ ගැට 
ෙැවටනේවන. දැනේ ඔය මහනවකාට ගැට ෙැවටනේවන. ඇදල ගනේනෙවන. 
මැහීවම් දී ඉදිකටුෙ නූල ඇදල ගැනීමකේ තිවයනෙ ඔනේන ගැටයකේ 
ෙැවටනෙ එතන. ඒ විදිවයේ වදයකේ. 

ඒ නිසා තමය ිතණහාෙ මැහුම් කාරියකේ කිව්වෙ. පරිය වදේ පිළිබඳෙ 
පමණකේ වනාවෙයි ගැට ෙැවටනේවනේ. අපරිය වදේ පිළිබඳෙතේ ගැට 
ෙැවටනො. වම් පිනේෙතුනේ අහල තිවයනෙ වදේෙදතේත-වබෝධිසතේත්ව 
වෙරය පිළිබඳෙ වසේරිොණිජ ජාතකවයේ. අර රනේ තාළිය පිළිබඳෙ 
වසේරිොණිජ වෙවලනේදා ඇතකිරගතේ දේවව්ෂය, පළිගනේන ඕවනයි කයිල. 
අපරිය වදේකිනුතේ ගැට ෙැවටනෙ පළිගැනීම ෙශවයනේ - එතනතේ 
ගැටෙැවටනො. එතවකාට පරිය වදේකිනුතේ ගැටෙැවටනෙ, අපරිය වදයිනුතේ 
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ගැටෙැවටනෙ. රාග් ද්වේෂ  න වදක ත්ුළින්ම ග්ැට ෙැවටන බෙ ි හිත්ා 
ග්න්න ත්ිව න්වන.  

ඒ නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් ගැට ෙැටීම නතර 
කරගනේන කරම යම් යම් අෙසථාෙල සං යා ෙහනේවසේලාට ෙදාළා. සං යා 
ෙහනේවසේලාට ෙදාළ නමුතේ වම් ගිහි පිනේෙතුනේට පො යම් යම් ගත යුතු 
වදේෙලේ තිවබනො. එක අෙසථාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාරනො පරිය 
භාෙය නිසා වකවනකුට ඒො පිළිබඳ ආශාෙකේ ඇතිවෙනො. අපරිය බෙ 
නිසා පිළිකලුේ බෙකේ ඇතිවෙනො. එපා කමකේ ඇත ිවෙනො. වම්ක ජය 
ගනේන මාගමය හැටියට දකේෙනේවනේ වමවහමයි. 

 ‘මහවණනි, යම් කිසි මහණ වකවනකේ විටිනේ විට වමනේන වම් 
විධියට පරතිපතේතියකේ - වම් විධිවයේ චිනේතනයකේ ඇතිකර ගනේන ඕවන. 
වමාකකේද? විටිනේ විට වනාපිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙ පිළකිුලේ සඤඤාෙ ඇතිෙ 
ොසය කරනේන. මම වම් අෙසථාවව් වනාපිළිකලුේ වදේ පිළිබඳ පිළකිුලේ 
සඤඤාෙ ඇතෙි ොසය කරනො කියල ඒකතේ අභයාසයකේ ෙශවයනේ 
කරනේන. තෙතේ විටක පිළිකුලේ වදේ පිළිබඳ වනාපිළිකුලේ සඤඤාෙකේ 
ඇතිකරවගන ඒකතේ පුරැදු කරනේන. ඊ ළඟට තුනේ වෙනුෙ දකේෙනො 
වනාපිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙතේ පිළිකලුේ වදේ පළිිබඳෙතේ පළිිකුලේ සඤඤාෙ ඇති 
කර ගනේනො. හතරවෙනිෙ දකේෙනෙ පිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙතේ වනාපිළිකුලේ 
වදේ පිළිබඳෙතේ වනාපිළිකුලේ සඤඤාෙ ඇති කර ගනේනො. අනේතමිට 
දකේෙනෙ පිළිකුලේ බෙතේ වනාපිළිකුලේ බෙතේ වදකම අතහැරල 
උවපක්ෂාවෙනේ මධයසථෙ සිහ ිනුෙණිනේ යුකේතෙ ොසය කරනේන’. 

ඒ කියාප ු කරැණු ෙලිනේ සමහර කරැණු වතේරැම් ගනේන 
අමාරැවෙනේන පුළුෙනේ. වම් විදියට අපි වතේරැම් ගනිමු. අර වනාපිළිකුලේ 
වදේ පිළිබඳෙ පිළිකුලේ සඤඤාෙ ඇතිකර ගනේන කියනේවනේ වමාකද 
වකවනකුට රාගය ඇතිෙනේවනතේ දේවව්ෂය ඇති ෙනේවනතේ පරිය මනාප 
වදයකේ ගැනවනේ. ඒක පිළිකුලේ නැහැ. පරිය රෑපයකේ, ලසේසන රෑපයකේ ඒක 
පිළිකලුේ නැහැ. නමුතේ එතනදී උතේසාහවයනේ පිළිකලුේ සඤඤාෙ ෙඩනෙ. 
වමාකද වහේතුෙ මවගේ හිත රාගයට යට වනාවව්ො! කියන පරාර්ථනාෙ. 
අනේන එතවකාට පරාවයෝගික අර්ථයකේ සඳහායි වම් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ කියනේවන. සං යා ෙහනේවසේලාට තමනේවගේ ජීවිතවයේ එෙැනි 
අෙස්ථා එනවකාට ඒ අෙසථාෙනේ ජය ගනේන කළයුතු ශික්ෂණයකේ 
හැටියටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාරනේවනේ. අර වනාපිළිකුලේ වදේට අපි 
කිළිටි බෙ ආවරෝපණය කරනේවනේ වමාකද? වම් පිනේෙතුනේ අශුභ සඤඤාෙ 
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ගැන අහල තිවයනොවනේ. අශුභ භාෙනාෙ කියනේවනේ. ඇතැම් වකවනකේ 
දැනේ කාලවයේ කයිනෙ ඇවහනෙ - වබාවහෝ විට දැනේ භෙය ෙඩන විදිවයේ 
සංකලේප වලෝකවයේ තිවයනේවනේ, ඒ නිසා වලෝකය නැතිවෙයි කියන බයට 
වදෝ - අශූභ සඤඤාෙ ෙැඩීවමනේ වලාකු පිළිකුලකේ ඇතිවෙයි කියල. 
නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනෙ ඒ රාගය මධමනය කරගැනීමට තුනී 
කර ගැනීමට අශූභ භාෙනාෙ ෙැඩිය යුතු බෙ. ඒකයි උනේෙහනේවසේ 
කියනේවන. ඊළඟට වදවෙනි කාරණය වමාකකේද. ‘පටිකකූවල අපපටිකූල 
සඤඤා’ පිළිකුලේ වදේ පිළිබඳ වනාපිළිකුලේ සඤඤාෙ. සමහර විට එවහම 
කියනෙවනේ, “මට ඒෙ දකිනේන ෙතේ ඕවන නැහැ”. ඒ කියන ෙචන ගැන 
දනේනෙවනේ. අනේන එබඳු අෙසථාෙල වනාපිළිකුලේ සඤඤාෙ ඇතකිර 
ගනේනෙ. ඒ කයිනේවනේ දේවව්ශවයනුතේ ගැට ෙැවටනෙ. ඒ නසියි. අනිතේ 
ඒො මිශර අෙසථාෙලේ. 

ඒ විධිවයේ අභයාස කරනේන ඕවන අෙසථාෙලේ තිවයනෙ. පළිිකුලේ 
වනාපිළිකුලේ වදක පිළිබඳෙ පළිිකලුේ සඤඤාෙ ඇතිකර ගනේනෙ. 
වනාපිළිකුලේ පිලිකලුේ වදක පිළිබඳෙතේ පිළිකුලේ සඤඤාෙ. අපි නිදසුනේ 
ෙශවයනේ දකේෙන විට යම් අෙසථාෙක වතේවර්වි. අෙසනේ අෙසථාෙ තමයි 
ෙැදගතේම වදේ. ඒ කියනේවනේ පිළිකලුේ බෙතේ වනාපිළිකුලේ බෙතේ කියන ඒ 
ආකලේප වදකම ඉෙතේ කරලා උවපක්ෂාවෙනේ මධයසථෙ සිහිනුෙණිනේ 
ොසය කරනෙ. ඒවක ආනිශංසය වමාකකේද? රාගයතේ නැතිකරගනේන 
උපකාර වෙනෙ දේවව්ෂයතේ නැතකිරගනේන උපකාර වෙනො. වමෝහයතේ 
නැතිකරගනේන උපකාර වෙනො. අනේන එතවකාට රාග වදාෂ වමෝහ 
කියන තුනම නැතිවෙනො අර අනේතිමට කියාප ුඅෙසථාවව්දී. 

තෙ ටිකකේ වම්ක පැහැදිල ිකරගනේන බලනෙ නම් අපට කියනේන 
පුළුෙනේ අර මුලේ කාරණය පිළිබඳෙ, වනාපිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙ පිළිකුලේ 
සඤඤාෙ ඇතකිර ගැනීමට උපකාර වෙන මාගමය හැටියට දකේෙනො 
අශූභ භාෙනාෙතේ අනිතය සඤඤාෙතේ. අශභූ භාෙනාවෙනුතේ පුළුෙනේ 
වනාපිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙ පිළිකලුේ සඤඤාෙකේ ඇති කරගනේන අනිතය 
සඤඤාවෙනුතේ පුළුෙනේ. ඔය ලසේසනට හිටියට කී දෙසකේ ඔවහාම ඉදීද? 
ඊට ෙැඩිය කියනේන ඕවන නැහැවන. ඔනේන ඔය ටික අනිතය සඤඤාෙට 
නගල, හිත ඈතට යනේන වනාදී එතනිනේ නෙතේත ගනේන පුළුෙනේ. ඒ 
විධියටයි අනිතය සඤඤාෙතේ උපකාර වෙනේවනේ. 

ඊළඟට පිළිකලුේ වදේ පළිිබඳෙ වනාපිළිකුලේ බෙ - අපි හිතමු 
පුදේගලවයකු පිළිබඳෙ කියල. එතනදී වමතරියය ි උපකාර වෙනේවන. 
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වමතරි භාෙනාවෙ ඉහළම අෙසේථාෙ සුභ සඤඤාෙයි. හැම බලන බලන 
වදයකේම සුභයි. එතවකාට අර අපරිය පුදේගලයා - එයා සෙුපතේ වව්ො! 
කියල ගතේතාහම එයා සැපයට කැමතිය කියන වහේතුෙ තුළිනේ 
වනාපිළිකුලේ බෙට පතේ කරගනේනෙ. එතන දේවව්ෂය ඉෙතේ කර ගැනමීකේ. 
ඒ ෙවගේම තෙතේ කරමයකේ තිවයනෙ. ධාත ු සඤඤාෙට දානෙ. වමතන 
තිවයන ධාතු හතරම තමයි එවහතේ තිවයනේවන. ඒ විධියට මධයසථ බෙට 
වගේනෙ. 

දේවව්ෂය ජය ගැනීමට උපකාර වෙන කරම වදකකේ එතන 
දකේෙනෙ. සමහර අෙසථාෙල තමනේ ගනේන බතේ පිඟාවන සවතකේ ෙැටිල 
ඉනේන පුළුෙනේ. ඒකට සමහර විට කෑගහනෙ. අර පිළිකලුේ වදේ පිළිබඳ 
වනාපිළිකුලේ සඤඤාෙකේ ඇත ි කරගනේනෙ. බතේ පිඟාවනේ ෙැටිච්ච 
තමනේවගේ භායයමාෙවගේ වකසේ ගහකේ වෙනේන පුළුෙනේ. එවහම ෙැටුණහම 
ඒක පරිය නැහැවන. ඒ අපරිය වදේ පිළිබඳෙ කෑගහනේන යනේවන නැහැ. 
ඒක පැතේතකට කරනො. පිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙ වනාපිළිකලුේ සඤඤාෙකේ 
ඇතිකර ගනේනො. එවහම නැතේනම් නමාවකකේ හරි මැරිච්ච සවතකේ 
ෙැටිල ඉනේනෙ. ඒක දේවව්ෂවයනේ පිළිකලුේ බෙකේ ඇති කරගනේවන නැහැ. 
ඒක පැතේතකිනේ තිවයනො. ආහාර වව්ල නෙතේෙන තරමට නැතේනම්. 
ඔය විදියට සිත දේවව්ෂයට යන අෙසථාෙලේ නතර කර ගනේන සමහර විට 
සිදුවෙනො. අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ දැනේ වෙදයෙරැනේට තමනේවගේ 
ෙෘතේතියට අදාළෙ වලඩුනේ පරීක්ෂා කරන අෙසථාෙලදී සමහර විට 
වදපැතේවතනේම හිත ආරක්ෂා කරගනේන වෙනො. මතුපිටිනේ වබාවහාම 
රෑප සම්පනේන අය ඉනේන පුළුෙනේ වරෝගීනේ. එතනදීතේ හිත ආරක්ෂා 
කරගනේන ඕවන. ඒෙවගේම වරෝගයට අෙශය සැතේකම් ආදිවයේ දී එතනදීතේ 
එපාකමකේ එනේන පුළුෙනේ. සාමානයවයනේ පැවිදි ජීවිතයට පමණකේ 
වනවෙයි. අෙසථානුකූලෙ අර විදියට වනාපිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙ පිළිකුලේ 
සඤඤාෙ ඇති කරගනේනෙ. රාගය ඉෙතේ කර ගැනීමට. පිළිකලුේ වදේ පළිිබඳ 
වනාපිළිකුලේ සඤඤාෙ ඇති කර ගනේනෙ. ඒ තැනැතේතා සුෙපතේ කිරීවම් 
වහාඳ අදහසකිනේ සාමානය වකවනකේ අතපත ගානේනෙතේ අකමැති 
වදේෙලේ සැතේකම් කරන වදාසේතරලට අතගානේන වෙනො. ඔනේන ඔය 
විදියට අපි කලේපනා කරල බලනවකාට පරිය වහෝ වව්ො අපරිය වහෝ වව්ො 
පරිය අපරිය වදකම තුළ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකේ කවළේ - ඒො තමයි 
ගැට. ඒොයිනේ මිවදනේන කියලයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ. 
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වම් පිනේෙතුනේ සමහර විට අහලතේ ඇති. ගිහ ිපිනේෙතුනේට බණ 
භාෙනා ගැන කියන වකාට අභිණණ පචචවෙක්ඛිත්බබ සුත්ර  කියල එකකේ 
තිනයනො ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො, සේතරියකේ වහෝ වව්ො 
පුරැෂයකු වහෝ වව්ො නිතර නිතර පරතයවව්ක්ෂා කළ යුතු වමවනහි කළ 
යුතු කාරණා පහකේ දකේෙපු. එකකේ තමයි  

 ‘සවබබහ ිපිවයහි මනාවපහි නා නා භාවෙහි විනාභාවො’ 

මාවගේ පරිය මනාප හැමවදනාවගනේම මට වෙනේවෙනේන සිදේධ 
වෙනො. කියන සිතුවිලේල නිතරම වමවනහි කරනේන කියනො. වමාකද 
වහේතුෙ? බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒවක ආනිශංස ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ 
වමාකකේද? - සතේත්වයිනේට පරිය අය පිළිබඳ ඡන්දරාගයකේ තිවයනෙ. ඒ 
ඡනේද රාගය ෙැඩිකම නිසා සතේත්වයිනේ සමහර විට කයිනේ ෙචනවයනේ 
මනසිනේ දුසිරිවතහි වයවදනෙ. ඒක ඒ සීමාෙ ඉකේමෙල යාවමනේ ෙළකේෙ 
ගනේන උපකාර වෙනේවන අර විදියට පරිය මනාප හැමවගනේ මට වෙනේ 
වෙනේන වෙනො කියන සිතුවිලේල නිතර වමවනහි කිරීමය.ි ගිහි පැවිදි 
වභේදයකේ වනාමැතිෙ හැම වකවනකු විසිනේම පුරැදු කළ යුත ු බෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තිවයනො.  

දැනේ වම් පිනේෙතුනේ කථානේතර ඇසීමට ෙැඩි කැමැතේතකේ තිවයන 
නිසා අපි තෙතේ වපාඩි කථානේතරයකේ කියමු. සමහර විට නිතර අහනේනතේ 
ලැවබන එකකේ. මිගාර මාතා කියල කියනේවනේ විශාඛාෙ. විශාඛා කියන 
ඒ මවහෝපාසිකාෙ දෙසකේදා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන ආෙ දෙලේ 
කාලවයේ වතත ෙසේතර ඇතිෙ. වතත හිසවකසේ ඇතෙි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ අහනො ‘වමාකද විශාඛා වම් විදියට ඉනේවන’ කියල. එතවකාට 
කියනෙ ‘මවගේ වබාවහාම පරිය මනාප මිනිබිරිය නැතිෙුණා’ කියලා. 
වබාවහාම කනගාටුවෙනේ ආවෙ ඇතේත ෙශවයනේ. ඒ විධිවයේ මරණයකේ 
ෙුණහම ඒ කාවල තිබුණ චාරිතරයකේ වෙනේන ඇත ිදිය නාල ඒ වතත 
ඇඳුම පිටිනේම යාම. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අහනෙ ‘විශාඛාෙ, 
ඔබ කැමති ද වම් සැෙැතේ නුෙර ඉනේන ඔකේවකාම තමනේවගේ දරැෙනේ 
මුණුබුරනේ වෙනෙ නම්?’ ‘අවපායි, මම වබාවහාම කැමතියි’ කිව්ෙ. 
එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අහනෙ ‘සැෙැතේනුෙර කීවදවනකේ විතර 
දෙසකට මැවරනෙද?’ ‘සමහර දෙසකට දහ වදවනකේ, නම වදවනකේ, අට 
වදවනකේ පමණ. එකේවකවනකේ ෙතේ වනාමැවරන දෙසකේ නම් නැහැ’. 
‘එවහනම් විශාඛාෙ, ඔබට කෙදාෙතේ වම් වතත වකසේ නැතිෙ වතත වරදි 
නැතිෙ ඉනේන හම්බ වෙනේවන නැහැවන. ඇයි ඒ ඔකේවකාම තමනේවගේ 
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දරැෙනේ මුණුබුරනේවනේ’. ඔනේන එතවකාට විශාඛා ‘මට ඕවන නැහැ 
එච්චර දරැවො’ කිව්ෙ. ඒ අෙස්ථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා 
ඉතා ෙටිනා ගාථාෙකේ එහ ිඅදහස විතරකේ කෙිුෙහම පරමාණෙතේ. 

 ‘ ේත්ාක් වලෝකව ් විවිධ ෙූ දුක් ඇත්ිවෙනෙ නේ ඒ හැම 
එකකම් පරි  කි න අදහස ත්ුළින් ඇත්ිවෙන්වන’ කියල. වනාවයකුතේ 
අවනේකවිධ කරදර ඇතිවෙනේවනතේ පරිය කියන ෙචනය නිසා. එතවකාට 
අපි වම් ඔකේවකාම පරිය කරන පරිය කියන ෙචනය තුළිනේ තමය ිඅවනේක 
ෙූ දුකේ ඇතිවෙනේවන කයිල. බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ එය අෙසාන 
කරනේවනේ - යම් වකවනකුට පරිය අපරිය වදයකේ නැදේද ඒ අයට කසිිම 
දුකකේද නැත. ඒ අය අවසෝකයි. නිසේවසෝකයි - කියන ඒ අදහස එතනතේ 
මතුකරල. තෙතේ සමහර අෙසථාෙල කලහ විොද වකේළාම් ඒ ඇතිතාකේ 
දුකේ ඔකේවකාම යමකට පරිය වීම තුළිනේ. ඒ පරිය ෙූ වදේ නැතිවීවමනේ 
නැතේනම් කෙුරැනේ වහෝ වහාරකම් කිරීවමනේ ඇතිෙන ගැටුම් ආදිය 
එකපැතේතකිනේ. අනිතේ එක පරියයනේවගනේ වෙනේවීම නිසා ඇතෙින 
වසෝකය පාලනය කරගනේට බැරිවීවමනේ වනාවයකේ අනේදවම් කරදරයනේට 
පතේවෙනෙ. ඒ විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරිය භාෙවයේ ආදීනෙ, ඒ 
කියනේවනේ තණහාෙ පැලපදියම් ෙනේවනේ යමකේ පරිය ෙශවයනේ සැලකීම 
නිසායි. කයිා ෙදාරනො. 

 ේ වකවනකුට පරි  අපරි  වදකක ්නැත්්නේ ඔහුට ග්ැටත්් නැත්. 
ඒකයි අෙසාන පාඩම. 

ඒකට උපකාරවෙන භාෙනා අෙසථානුකූලෙයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දැකේෙූවව්. හිත මධයසථ කරගනේන උපකාර වෙන එක තමයි 
ධාතු සඤඤාවෙනේ ෙවගේම අශූභ භාෙනාවෙනේද දැකේෙූවව් - නැති වදේෙලේ 
වනාවව්, යථාථමයයි. සාමානයවයනේ ශරීරයක අශූභ සෙභාෙයයි 
පෙතිනේවනේ. නමුතේ බැලු බැලේමට වපේනේවනේ පරිය සෙරෑපයයි. එතනදීතේ 
අපි විවශේෂවයනේ සවිඤඤාණයකේ අශූභය කයිල කියනෙ. වම් ජීෙමාන 
ශරීරය ජීෙතේ ෙන පුදේගලවයකුවගේ ශරීරය - විඤඤාණය සහිතෙ - ඒකතේ 
අශූභයි. නමුතේ ඒකට හිත වයාමකුවළේ නැතේනම් ඒක වපේනේවන නැහැ. 
වකසේ වලාම්, නිය, දතේ ආදී වම්ෙ කුණුප වකාටඨාශ කියල කියනේවනේ 
වම්ෙ කුණුප නිසා. වම්ෙ කුණුප කියනේවනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කිව්ෙ 
හිනේද වනාවෙයි. වම් එකකේෙතේ සුෙඳෙතේ, කලකේ තියාවගන ඉනේන 
පුළුෙනේ වදේෙලේෙතේ වනාවෙයි. වම්ො වෙන වෙනම ගතේතහම පරිය නැහැ. 
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නමුතේ වම්ොයිනේ මො වපනේෙන ශරීරවයේ පරිය බෙකේ තිවයනෙ. ඒ ජීෙතේ 
වෙන ශරීරය. 

ඒ ෙවගේම වම් පිනේෙතුනේ වහාඳට දනේනො අශූභ භාෙනා 
ෙශවයනේ වපනේෙන මියගිය ශරීරය. තමනේට ආවරෝපනය කර  

‘යථා ඉදං තථා එතං - යථා එතං තථා ඉදං’ 

තමා මැවරනකම් ඉනේන ඕවන නැහැ. ඒ කාවලේ අමුවසාවහානේ 
තිබුණ. අමු වසාවහානේෙල මැරිච්ච අය ගිහලිේල දාලා තිවයනො. ඒක 
දැකල කලේපනා කරනො මාතේ වම් තතේත්වයට පතේ වෙනො වනේද? යම් 
දෙසක වමතනට එනෙ වනේද? වම් ශරීරයතේ ඒ ෙවගේමය.ි ඒ ශරීරයතේ වම් 
ෙවගේමයි. ඔනේන ඔය විදිහට කරමානුකූලෙ වම් ශික්ෂණයකේ තුළිනේ 
ආකලේපමය ෙශවයනේ හිත දියුණු කර ගතේතු පුදේගලයාට රාගයට ගිය හිත 
පාලනය කරගනේන පළුුෙනේ. ඒ ෙවගේම වම්ො පිළිබඳ ඇතිෙන ඇලේම 
නිසා ඇතිෙන වශෝකය, සනේතාපය - සමහරැ දිවිනසාගනේන 
වපවළවඹනේවනේ තමනේ පරිය මනාප වකවනකේ හදිසිවයේ නැති ෙුණහම. ඒ 
අය අමරණීය බෙ හිතා වගන හිටි බෙයි ඉනේ වපේනේවනේ. මැරැණට පසේවස 
මොවගන හිටිය ඒ ශුභ වලෝකය ගිලිහලිා යනො. 

දැනේ පිනේෙතුනි, ශුභොදී චිනේතනයකේ ගැන විශාල ෙශවයනේ කතා 
බහ ඇවහනො. වභෞතකි වලෝකයතේ එකේක අතේෙැලේ බැඳවගන ශූභොදී 
චිනේතනයකට විශාල පිරිසේ ඇදී යනො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අපට 
වදේශනා කළ වම් වලෝකවයනේ එතරවීවම් වශරේෂඨ පණිවිඩය තෙ ටික 
කලකේ යන වකාට වම් පිනේෙතුනේට අහනේනෙතේ ලැවබන එකකේ නැහැ. 
ඒ වෙනුෙට හැමවදයකම බලනේවනේ ශුභ පැතේත. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාළා ‘ආශොද පක්ෂයකේ තිවයනෙ මම නැවතයි කියනේවන නැහැ. නමුතේ 
අපපසසාදා - ආශොද පක්ෂය ටිකයි. ෙැඩිය තිවයනේවන ආදීනෙයි.’ ඒ 
ආදීනෙ නිසාම තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනේවනේ වම් සංසාරය 
භය ජනක තැනකේ. ජීවිතය හැමදාම පෙතේෙනේන බැහැ. වකායිතරම් වලඩ 
වරෝග කරදර මධයවයේද වම් ජීවිතයකේ පෙතේොවගන යනේවන. ඒ ෙවගේම 
දිනපතා වම්ක නඩතේතු කරන පුදේගලයයි දනේවන වම්වක තිවයන කුණු 
කනේදලේ. ඇතේත ෙශවයනේම ඇවිදින ෙැසකිිලි ෙවගේ කියල කියනේවන 
ඒකයි. ඒ ෙවගේ ශරීරයකේ. නමුතේ ඒො ගැන, ඒ පැතේත ෙහලදාල ශභූොදී 
චිනේතනයකට හුරැකරන සිතිවිලි ධාරාෙකේ පැතිර යන බෙ වපේනෙ. වම් 
ගැන කලේපනා කරනේන ඕවන. වම් තුළිනේ ඇතිවෙනේවන අනේන අර 
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විධිවයේ භයානක අපරාධ දිවිනසා ගැනීම් කාම අපරාධ ඔය ෙවගේ වදේෙලේ. 
අපි හිතනේවනේ නැති වදේෙලේ සිදේධ වෙනො. තිරිසනේ වලෝකවයේ - දැනේ 
බලේවලා බලලේලු ෙවගේ බැලුෙම. ඒ තතේත්වයට තමයි තෙ ටික කාලයකිනේ 
පාවර යනවකාට, පාරෙලේ ෙල දකිනේන ලැවබනේවන. සංෙරභාෙය 
නැතිවෙනො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් කියාප ු ශික්ෂණය - ගිහ ි
ජීවිතයට පො ෙැදගතේ ෙන බෙ අපි වපනේනුො.  

අපි හිතම ු වදාසේතර මහතේතවයකේ ඒ කියාපු ශික්ෂණය නැතිෙ 
තමනේවගේ වරෝගීනේ පිළිබඳෙ කරියාකරනේන ගතේවතාතේ වමාන විධිවයේ 
වදේෙලේ සිදේධ වෙයිද? ඒකයි බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ. 
අෙසානවයේ අෙසේථානුකලූෙ අර විධියට වනාපිළිකුලේ වදේ පිළිබඳෙ 
පිළිකලුේ බෙතේ පිළිකලුේ වදේ පිළිබඳෙ වනාපිළිකුලේ බෙතේ මගිනේ හිත 
ආරක්ෂා කර ගැනීම. අනේතිමට ඊටතේ ඉහළිනේ ඒවක ඉහළම පරමාථමය 
ෙශවයනේ ඒ වදකම ඉකේමොලීවමනේ - සමතිකරමණය කිරීවමනේ පිළිකුලේ 
බෙතේ වනාපිළිකලුේ බෙතේ වදකම අතහැරල උවපේක්ෂාවෙනේ මධයසථෙ 
සිහිනුෙණිනේ ොසය කිරීම. උවපේක්ෂාෙට හිත ගතේතු තැන තමය ිසම්පූර්ණ 
ඒ විමුකේතයි. ඒක තමයි නිසේවසෝකී බෙ කයිනේවන. ඒක උතේසාහවයනේ 
කළ යුතේතකේ. 

ඒ උවපේක්ෂාෙ ටිකකේ හරි මතුකරවගන තමයි ඇතේත ෙශවයනේ 
සතර සතිපටඨානය ෙඩනේන වෙනේවන. ඒකයි පිනේෙතුනි සතිපටඨාන 
සූතරවයේ තිවයනේවනේ යම් වයෝගාෙචරවයකේ භික්ෂුෙකේ වව්ො ගිහිවයකේ 
වව්ො සතර සතිපටඨානයට බහනි වකාට මූලකි සුදුසකුමකේ හැටියට 
දැකේවෙන පද කීපයකේ. ඇතැම් වකවනකේ විවිධ විගරහ දකේෙනො, ‘විවනයය 
වලාවක අභිජඣා වදාමනසසං’ කියල. සති සම්පජඤඤය ෙඩනේන - 
සවතා සමපජාවනා කියල කියනේවනේ සිහියතේ නුෙණතේ කයින එක - 
ඒකට මුලකි අෙශයතාෙයකේ වලස දකේෙනා ‘විවනයය වලාවක අභිජඣා 
වදාමනසසං’. එතන අවිජජා වනාවෙයි අභිජඣා කියල කියනේවන - විෂම 
වලෝභය - දැඩිවලෝභය. අනේන ඒ දැඩි වලෝභයතේ වදාම්නසතේ කයින වදකම 
පාලනය කරවගන තමය ිසතිපටඨානය ෙඩනේන ඕවන. වමාකද යථාථමය 
- යථාභූත තතේත්වය කියන එක වතේවරනේවන අනේන අර කියාපු අංග 
වදවකනේ මිදුණු අෙසථාවෙයි. පරිය අපරිය රාග දේවව්ෂ ඒොයිනේ සිත මෑතේ 
කරගතේතු අෙසථාවව්යි යථාභූත තතේත්වය අෙවබෝධ කර ගනේන පුළුෙනේ. 
ඒ නිසා දැඩි ඇලේමතේ වදාම්නසතේ ඒ වදකම ඉෙතේ කරලයි කවයහි කය 
අනුෙ බලමිනේ ොසය කරනේවනේ. වව්දනාෙනේහි වව්දනාෙ අනුෙ බලමිනේ 
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ොසය කරනේවනේ. සිවතහ ිසිත අනුෙ දකිමිනේ ොසය කරනේවනේ. සතිට 
එන අරමුණු පිළිබඳෙ ඒ අරමුණු අරමුණු හැටියට දකිනේන පුළුෙනේ 
වෙනේවනේ. වමාකද එතන මධයසථ සිතකේ අෙශයයි. ඇතැම් වකවනකේ 
කලේපනා කරනේන පුළුෙනේ ‘අභිජඣා වදාමනසසං’ කියල කියනේවන 
නීෙරණ පරහාණය කියල. එච්චර දුරට හිතනේට යනේන ඕවන නැහැ. 
වමාකද සතර සතිපටඨානය ෙඩනේවනම නීෙරණ පරහාණය සඳහා. 
නීෙරණ කියල කියනේවනේ භාෙනාෙට සමාධියට බාධක ෙන කාමචඡන්ද, 
ෙයාපාද, ීනමිදධ, උදදචච, කුකකුචච, විචිකිචචා කියල කියන ඒ ඒ ධමම. 
එච්චර දුර යනේන ඕවන නැහැ වමතන. වමාකද එවහම නම් අර නීෙරණ 
ධමම ගැන අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නැහැවන සතර සතිපටඨානවයේදී. 

යටතේ පිරිවසයිනේ අෙම ෙශවයනේ අර දැඩි වලෝභයතේ වදාම්නසතේ 
ඉෙතේ කරලයි යථාභූත ෙශවයනේ දකිනේන පටනේ ගනේන ඕවන. මධයසථෙ 
තමනේවගේ කය දිහා බලනේන හැකියාෙ තිවයනේවන ඕවන. මධයසථෙ. වම් 
මවගේ කයය වම් අනුනේවගේ කයය කියල වෙනේකරනේවනේ නැතිෙ වම්ක 
අධයාතේමික එවහම නැතේනම් වම් මා ලඟ තිවයන එක වම්ක බහිදධා - 
බාහිරෙ තිවයන එක. ඇතුළතයි පටිතයි කියල. 

දැනේ වම් කාවල විදයාතේමක කියන ෙචනයතේ භාවිතා කරන එක 
ටිකකේ භයානකයි. නමුතේ අපට කියනේන පුළුෙනේ වම් විදිවයේ වදයකේ 
වමත්න ත්ිව න්වන් ‘ඇත්ුළත් ි පිටත් ි’. මවග්් අනුන්වග්් කි ල වද ක් 
වනාවෙ ි. වමත්න ත්ිව න ක  ි පිටත් ත්ිව න ක  ි. ඒක නිසා තමයි  

යථා ඉදං තථා එතං - යථා එතං තථා ඉදං 
අජඣතතංච බහිදධාච - කාවය ජන්දංවිරාජවය 

එය යම්වසේද වමයතේ එවසේමය. වමය යම්වසේද එයතේ එවසේමය. 
ඒ විදිහට ඇතුළතතේ පිටතතේ කියල කියන කය පිළිබඳෙ ඡන්දය, ආශාෙ 
දුරැ කරනේනය කියලයි ධමමවයේ දකේෙනේවනේ. මධයසථ හිතකිනේ තමයි එය 
පටනේ ගනේවනේ. ඒ මධයසථතාෙවයේ අනේතිම ඉහළම අෙසථාෙ තමයි 
උවපේක්ෂාෙ. ඉහළම උවපේක්ෂා අෙසථාවව්දී තමයි ඔකේවකාවගනේම 
මිවදනේවන. ඒ ශික්ෂණය අනේතිමට බලනවකාට ඇතුළයි පිටයි කයිල 
වෙනේ කරනේනතේ බැහැ. මුළු වලෝවකම තිවයන ගැටුම තමුනුතේ අනනුුතේ 
අතර තිවයන ගැටුමකේ. වනාවයකුතේ ජාති අතර වගෝතර අතර වගදර 
වදාරෙලේෙල තිවයන ගැටුම් හැම එකකේම විගරහ කරල බලනවකාට 
වමතන තිවයනේවන අර ඇතුළතතේ පිටතතේ අතර ගැටුම ෙවගේ වදයකේ. 
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එවහම නැතේනම් තෙතේ විධියකට කියනේන පළුුෙනේ උපාදිනේනයතේ 
අනුපාදිනේනයතේ අතර සටනකේ කියල කියනේනතේ පුළුෙනේ. උපාදිනේන 
කියල කියනේවන අප ිඒ මෙකුුවසේ ඉඳල අරවගන ආපු වම් විඤඤානය 
සිත කය කියන වම් ශරීරයයි. වම් ශරීරවයනේ පිටත තිවයන වම්කට 
වගාදුරැ කරගනේන වදේෙලේ අනුපාදිනේන. ඒ වදක අතවර් සටනකේ ෙවගයි 
වපවනනේවනේ. බාහිර වදේෙලේ වම්කට වගාදුරැ කරගනේන බලනෙ. වම් 
ශරීරය ආරක්ෂා කරගනේන. ඒක තුළ ඇලුම් ගැටුම් ඇතිවෙනෙ. නමුතේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනනො ඒ ෙවගේම සැරියුතේ මහරහතනේ 
ෙහනේවසේතේ වපනේනො වමතන තිවයනේවනතේ පඨවි ආවපෝ වතේවජෝ 
ොවයෝ කියන ධාතු හතර, පිටත තිවයනේවනතේ ඒ හතරමයි. ඒ අනේදමට 
ධාතු ෙශවයනේ බැලමී තමයි ධාත්ු සඤඤාෙ කියල කියනේවනේ. ධාතු 
මනසිකාරය තුළිනේ හිත මධයසථ බෙට වගේනේන පළුුෙනේ. වමතරිවයනේ 
පුදේගලයිනේ හැටියට වදෝෂයනේ ඇතකිර වනාවගන සතේත්ව සඤඤාෙ ඇතිෙ 
- හැම ඒ සතේත්වයනේම සුෙයට කැමතියි කියන පරසේතුතය උඩ ඉඳවගනයි 
සුෙපතේවව්ො! කියන එක තුළිනේ අපි දේවව්ෂය ජයගනේවනේ. නමුතේ ඊට 
ෙඩා ගැඹුරිනේ ෙඩා පරඥා වගාචර ෙශවයනේ වම් සිත මධයසථ බෙට 
වගවනනේවන ධාතු සඤඤාෙ. වමතන තිවයනේවනතේ පඨවි, ආවපෝ, 
වතේවජෝ, ොවයෝ. අතන කියනේවනතේ ඒ හතරමය.ි ඒකට වදන ෙටිනාකම් 
වෙනසේ කරනො. රැචි අරැචි කම් අනුෙ පරිය මනාප කම් අනුෙ. ‘වමතන 
තිවයන එක ෙවගේ වනාවෙයි මම වබාවහාම ඇළුම් කරන වකනාවගේ ඒ 
කියන හතර’ - ඒ විධියටතේ සමහර අය හිතනෙ. තෙතේ සිතනේන පුළුෙනේ 
‘වෙනතේ සවතකුවගේ ශරීරය එච්චර ෙටිනේවනේ නැහැ - මවගේ වම් ශරීරය 
තරම් ෙටිනේවනේ නැහැ. එය මට ආහාරයකේ කරගනේන පුළුෙනේ’. ඒ වභේදය 
සමහනේ කිරීමයි වමතන කරනේවන. මධයසථෙ යථාථමයට හිත 
වගනියනො. වමතන තිවයනේවනේ ධාතු හතරකේ. 

වම් ඔකේවකාම කරනේවන හිත වෙනසේ කර ගැනීම සඳහායි. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාරනො යම් යම් ආකාරයකිනේ කසුලේ ඇති 
වෙනෙ නම් ඒ ඒ ආකාරවයනේ වමවනහි කරනේන. යම් යම් ආකාරවයනේ 
අකුසලේ ඇති වෙනෙ නම් ඒ ඒ ආකාරවයනේ වමවනහි වනාකරනේන. 
එතන තමයි අපි අර කලිනේ කියාපු වයෝනිවසෝ මනසකිාරවයයි 
අවයෝනිවසෝ මනසකිාරවයයි වභේදය තිවයනේවන. නුෙණිනේ වමවනහි 
කිරීම. 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

72 

වයෝනිවසෝ මනසිකාරය කයිනේවන යම් ආකාරයකිනේ වමවනහි 
කිරීවමනේ රාග දේවව්ෂ වමෝහ කියන ඇතුළත තිවයන අකුසල ධමම 
දුරැවෙනෙ නම් ඒකයි වයෝනිවසෝ මනසිකාරය කියල කියනේවන. 
අවයෝනිවසෝ මනසකිාරය කියල කියනේවන යම් ආකාරයකිනේ වමවනහි 
කිරීවමනේ රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ ෙැවඩනො නම් ඒකයි අනිසි වමවනහි 
කිරීම. ඒ වදකිනේ වෙනේවෙන කරමයයි වම් භාෙනා හැම එකකේ තුළම 
තිවයනේවනේ. ඒක අෙසථානුකලූෙ අපි වයාදාගනේන ඕවන. හිවතේ හැටියට 
කරනේන බැහැ. ඒවක වයවදනේන ඕවන. ඒකයි වයෝගී කියල කියනේවන. 
වයෝග කියල කියනේවන වයවදනො. වයවදනේවනේ නැතිෙ, හිටි හැටිවය 
‘ටකේ’ ගාලා කරනේන බැහැ. වමාකද වම් සංසාවර දී ම කාලයකේ සමහර 
විට තිරිසනුතේ වෙලා යක්ෂයිනේ වෙලා වනාවයකුතේ විධිවයේ වකවලසේ ගති 
පැෙතුම් අවපේ චිතේත සනේතානවයේ ජීණම වෙලා තිවයනේන පළුුෙනේ. 
භාෙනාෙ කියල කියන කරමානුකලූ ෙැඩීමකේ තුළිනේ පමණයි එයිනේ අතේ 
මිවදනේන පුළුෙනේ වෙනේවන. ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ විධියට 
මාගමය දකේෙනේවන. 

‘වයෝගී’ කියන ෙචනය තුළ තිවයනේවන ‘වයදීම’. ඒ වයවදන 
වකනා වයවදනේන ඕවන වකාවහාමද? ‘වයානිවසා’ යමකේ ඇතෙින, 
යමකේ හටගනේන මුලේතැනටම හිත වයාදෙල. එහාවකානට හිත වයාදෙල 
වනාවෙයි. වමවතනේට, වම්ෙ පටනේගනේවන වමවහනේ කයිලයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ. රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ සයිලේලම. බාහිර 
වලෝකවයේ තිවයන තරම් ඔය අරැවමෝසම් සුවබෝපවභෝග ිවදේෙලේ විනාශ 
කරල මනුෂයයිනේවගේ හිත පිරිසිදු කරනේන බැහැ. වමතනයි හරිගසේස 
ගනේන තිවයනේවන. බාහිර වලෝකවයේ ඔකේවකාම සතුවරෝ විනාශ කරල 
එදාට අපි සැනසීවමනේ, සාමවයනේ ඉනේනෙයි කියල කියනේන බැහැ. 
වමතනයි පටලැවිලේල තිවයනේවන. රාගයතේ තිවයනේවන, දේවව්ෂයතේ 
තිවයනේවන, වමෝහයතේ තිවයනේවන වමතනයි කියල බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. එතවකාට ඒක නැති කරගනේන මාගමයයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ. තෙදුරටතේ කියනෙ නම් 
විවශේෂවයනේ මධයසථභාෙය - එතනයි හැංගිල තිවයනේවන වම් පරඥාෙ.  

වම් පිනේෙතුනේට අහනේන ලැවබනේන ඇති දුකයි සැපයි අතර 
සීවසෝ පැදිලේලකේ ගැන. ඒ ෙවගේ සවීසෝ පැදිලේලකේ තමයි පරිය-අපරිය වදක 
අතර තිවයනේවන. පරිය වදේට අප ිකැමතියි. අපරිය වදේට අකමැතියි. පරිය 
වදේ හිමි කරගනේන වහායනෙ. අපරිය වදේ දුරැ කරනේන වහායනෙ. එතනතේ 



73 ෙන වදේශනය  

73 

තිවයනේවන සීවසෝ පැදිලේලකේ. ඒකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාරනේවනේ 
පරිය අපරිය වදවකනේම වෙනේවෙලා මැදට එනේනය කියලා. මධයසථෙ 
එතනට එනවකාට තිවයනේවන වමාකකේද? අනේන අර කියාපු ධාතු 
සඤඤාෙ අනෙු ගියා ෙවගේම වමතන ‘අසේමි’ කියල - ‘වෙමි’ කියල ගනේන 
වදයකේ නැහැ. 

වමතන තිවයනේවන ධාතු වගාඩකේ පමණය.ි ඒ පුදේගලයා වෙනේ 
කරල ගනේන වබදීම් ඔකේවකාම, අවපේම වකවලසේ අනුෙ ඒ ඒ සතේත්වයාට 
අවරෝපණය කළ වදේෙලේ බෙ අෙවබෝධ වෙනො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වමච්චර පරකාශ කරනේවන වමාකකේද? දුක පිළිබඳ පරශේනයයි. ඒකයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විශාඛාෙ පළිිබඳෙ සිදේධිවයේදීතේ පරකාශ කරනේවනේ 
යම්තාකේ වලෝකවයේ දුකේ ඇතිවෙනො නම්, වශෝක ඇතිවෙනො නම්, හැම 
එකකේම පරිය භාෙය නසියි ඇතිවෙනේවන. 

පරිය හැටියට සැලකීම නසිා ඒොට ඇළුම් කරනො. ඒ ඇළුම් 
කරපු වදේ ඒ විධියට තියාගනේන බැරිවෙනවකාට ඒකට බාධා වෙනවකාට 
දේවව්ෂය ඇතිවෙනො. ඒක තුළයි මුළු මහතේ වලෝකයම පෙතිනේවන. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ වම්ොවයේ ‘ධමම සෙභාෙයට’ හිත 
වයාදනේන. ධමම සෙභාෙයට හිත වයදුෙහම එතන තිවයනේවනේ ශානේත 
බෙ. සතිපටඨානය තුළිනේ අෙසානවයේ බලාවපාවරාතේතු ෙනේවනේ, වම්ො 
කෙදතේ පෙතින - එකිවනකට සම්බන්ධ ධමමතා පමණයි. අප ි වම් 
ෙැටකඩුළු වබදා ගැනීවමනේ තමයි දුකේ රාශියකේ ඇතිකරවගන තිවයනේවන. 
අවපේ ශරීරය දිහා බැලුෙතේ ශරීරවයේ එක වකානකිනේ දාන වදය තෙ 
වකානකිනේ යනො. අපි ඒක ඒකකයකේ හැටියට අරවගන මවමයි, මවමයි 
කියල ගනේනො. මම කියල හසුේමකේ අරවගන, ගතේතට ඒකතේ වහලනේන 
සිදුවෙනො. ඒ අෙසථාෙ තුළ පො - මවමයි කියල  න සඤඤාවෙනේ 
ගතේතට, එතන ඒකකයකේ හැටියට ගනේන පුළුෙනේ කමකේ නැහැ. 
විදශමනාවෙනේ දකින වකනාටයි ඒක ටික ටික අෙවබෝධ වෙනේන 
පටනේගනේවන. 

සාමානය වලෝකයා සම්මුත ි ෙශවයනේ එදිවනදා ජීවිතය 
වගනියනේන ඕවන නිසා ෙයෙහාර ෙශවයනේ අර සී ර වෙනසේ වීම්, 
ඇතිවීම් නැතිවීම් - අමතක කරනො. එතනයි අවිදයාෙ තිවයනේවන 
එතනයි මුළාෙ තිවයනේවන. ඒ මුළාෙ තුළයි වලෝකයා ජීවිතය 
වගනියනේවන. සංසාරය කියනේවනම එවහම පිටිනේම මුළාෙකේ. සංසාරය 
ෙඩනේන ඕවනනම් මුළාෙ වපෝෂණය කරනේන ඕවන. බුදුපියාණනේ 
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ෙහනේවසේ ෙදාරනේවනේ වම් සංසාවරනේ එතරවීම වලෝවකනේ එතරවීම. 
වලෝවකනේ එතර වෙනේන නම් මුළාෙ වනාවෙයි, වමෝහය වනාවෙයි, 
වමෝහය තිබුණ තැන පරඥාෙ මතු කරනේන ඕවන. පරඥාෙ මත ුකරගැනීම 
සඳහායි හිත මධයසථ භාෙයට වගේනේවන. එතවකාටයි වලෝකවයේ යථාථමය 
ඒ ඇතේත ඇති හැටියට දකිනේන පුළුෙනේ වෙනේවන. වම් පිනේෙතුනේ 
වහාඳටම දනේනො සීලය කයින එක තුළිනේ අර කියාප ුවගාවරෝස ුමට්ටම් 
- තමනේවග ආතේමාථමකාමී ඕනෑ එපාකම් පිරිමහගනේන අනිතේ සතේත්වයිනේට 
හිංසා පීඩා කරන ඒ හිංසන කායික ොචසික කරියාෙලිනේ වෙනේවෙලා, 
හිතුම් පැතුම් ෙලිනේ වෙනේ වෙලා එපමණකිනේම මධයසථ වෙනේන උතේසහ 
කරනො. ඊළඟට සමාධිවයේදී කරම කරමවයනේ හිත මුදාගනේනො. ඒ හිත 
අනෙශය දශමන අනුෙ වනාවගාසේ, ෙතමමාන වමාවහාවත ෙටිනාකම 
නැතිකරන - හිතට ගලාවගන එන වකවලසේ - ඒොයිනේ හිත මුදාවගන 
යම් කිස ි අරමුණක හිත තැනේපතේ කරගනේනො. එකඟ කර ගනේනො. 
වකවලසේ කපල දානෙ කියල කයිනේවන ඒකයි. ඊළඟට මනසකිාරය - 
නිසි ආකාර වමවනහි කිරීම සිදුවකවරනේවනේ. නිසි ආකාර වමවනහි 
කිරීම තුළිනේ වමවතකේ අලේලවගන හිටපු වදේෙලේ  න සඤඤාවෙනේ ගතේතු 
වදේෙලේ - ඇතේත කියල හිතප ුවදේෙලේ - ඒො ගැන වපවනනෙ. වමතන 
තිවයනේවන ඇතිවීම් නැතිවීම් පරොහයකේ. සනේතතියකේ, ගලාවගන යන 
ගඟකේ. ආශොස පරාශොසතේ පරොහයකේ. ගලාවගන යන ගඟකේ, 
සනේතතියකේ. එකකේ වනාවෙයි. ආශොසයයි පරාශොසයයි වදකකුතේ 
වනාවෙයි. ආශොසය එකකුතේ වනාවෙයි. එතනතේ තිවයනේවන රැළ ි
වගාඩකේ. රැළි වගාඩකේ. හුසේම රැළ ිමහා රාශියකේ තිවයනෙ. අනිතේ ඒෙතේ 
එවහමයි. 

අපි වම් කය කියල ගනේන එක. ආහාර ගැනීම් ආදී අනිකුතේ 
කරියාකාරකම් හැම එකකිනේම වපවනනේවනේ අනිත්යත්ාෙ  ි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කළ වලෝකයාට වහළිකල තරිලක්ෂණයයි. අනිතයතාෙය 
නිසාම - ඇතිවීම් නැතිවීම් වදවකනේ වපවළන නිසාම එතන දුකකේ. 
සමහර වකවනකේ වම් අනිතයතාෙ තුළ සුඛ සඤඤාෙ ඇති කර ගනේන 
බලනෙ. සභු සඤඤාෙ ඇතිකරගනේන බලනෙ. ඇතැම් වකවනකේ කියනේන 
පුළුෙනේ - දැනේ අපට හසිරදයකේ හැවදනො. ඒ හිසරදය නැතිවෙනවකාට 
සැපයිවනේ. ඉතිනේ අර හිසරදය වහාඳයිවනේ. එවහම කෙුවදා කිව්ෙළු - ඔය 
පිසේසනේ වකාටුවෙ ඉනේන සමහරැ ඉනේනො බිතේතිවයේ ඔළුෙ ගහවගන 
යනො දිගටම. වමාකද ඔළුෙ ගහවගන යන එක නැෙැතේතුෙම 
සැපයිවනේ. අනේන ඒ තර්කය උඩ. ඒ විධිවය පිසේවසාතේ ඉනේනො. ඒ 
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විධියට අනිතය සඤඤාෙ තුළතේ සමහර වකවනකේ සැපයකේ දකිනො - 
ශූභොදී චිනේතනයකේ. ඔවහාම එකකුතේ යනො - අනිතයතාෙය පළිිබඳෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනය එවහම පිටිනේම පරතිවක්ෂප කිරීමකේ. 
තරිලක්ෂණයම පරතිවක්ෂප කිරීමකේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ,  

‘යදනිචචං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනතතා’ 

යමකේ අනිතයද ඒක දුකයි. යමකේ දුකද එතන අනාතේමයි. එතන 
මමය කියල ගනේන වදයකේ නැහැ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
හැම වදයකේම අනිතයතාෙවයනේ වපවළනො. බුදධ ෙචනයකේ තිවයනො. 
සැප වව්දනාවව් සෙභාෙය තිවබනකම් සැපයි. වෙනසේ වෙනවකාට 
දුකයි. දුකේ වව්දනාවව් සෙභාෙය තිවබනවකාට දුකයි. වෙනසේ 
වෙනවකාට සැපයි. ඒ ෙුණාට තකමය තිවයනේවනේ වෙනසේ වෙනවකාට 
සැපයි කියල දුකට කෙුරැෙතේ ආරාධනා කරනේවනේ නැහැවනේ. එවහම 
ආරාධනා කරනේවනේ අර වමෝඩ පදුේගලවයෝ විතරයි. ඒකතේ ඒ විධියටම 
තිවයනේවනේ නැහැ. මධයසථ බෙ කියන තැනතේ වකවලසේ තමයි 
තිවයනේවනේ. වලෝකයා හිතන අනේදවම් මධයසථ භාෙයටතේ ෙඩා ඉහළිනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ නිෙන දකේෙනේවනේ. සැපයි දුකයි අතර ෙවගේම පරිය 
අපරිය වදක අතර සීවසෝ පැදිලේල - වම් සීවසෝවෙ මැදට ආෙහම තමයි 
අහුවෙනේවන. වමාකකේද? වකාවහාමද වම් සීවසෝෙ හැදිල තිවයනේවන? 
වම්ක යට තිවයන අගය අහුවෙනො. අගය වමාකකේද? ‘අසමි’ වෙමි 
කියන මානය. ඒ නිසයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ අෙසානවයේදී 
අසමිමානය සම්පූර්ණවයනේම ඉෙතේ කළ තැන තමය ි නිෙන. එතනයි 
පැෙතේවම් අෙසානය. එතනයි නැෙැතේම. එතනයි විවව්කය. එතනයි 
සැනසීම. වම් පිනේෙතුනේ වම් අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකුර 
දුනේන වලෝවකෝතේතර ෙටිනාකම් පිළිබඳෙ යම්කිසි අෙවබෝධයකේ ලබා 
ගනේනට ඇති. ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො හැම වබෞදේධයාටම 
අයිති පරමාථමය නිෙන. එවහමනම් හැම වදනාටම අයිත ිවදයකේ ඇතැම් 
අෙසථාෙලදී භික්ෂුනේ ෙහනේවසේලා අමතා වදේශනා කළතේ අපට ඒක අයිති 
නැහැ කියල අහක දානේන බැහැ. ඒ නසිා වම් පිනේෙතුනේ වම්ොයිනේ 
ගතයුතු වදේෙලේ අරවගන උතේසහෙතේ වෙනේන ඕවන.  

අද ෙටිනා දෙවසේ වම් පිනේෙතුනේ සීලවයනේ ආරම්භ කළා. ඉතා 
ෙටිනා සීලයකේ සමාදනේවෙලා උදෑසනම. ඒ සීලවයනේ සකසේ කරගතේතු 
වව්දිකාෙ මත හිඳවගන තම තමනේට හුරැ පුරැදු භාෙනාෙකිනේ සිත එකඟ 
කරගනේන අෙසථාෙකේ ලැවබනේන ඇති. ඒ එකඟ කරගතේතු සිතට වම් 
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ධමමයතේ යම්කසිි විදශමනාතේමක ෙශවයනේ ගැඹුරිනේ ෙැටහුණා නම් එයතේ 
උපකාර කරවගන තමනේවගේ පරඥාෙ දියුණු කරගනේට උපකාර ෙුණා කියල 
හිතනො. වම් රැසේ කරගතේතු කුසල සම්භාරය වම් ජීවිතවයේදීම වම් 
ශාසනය පරිහානියට කලිනේ, බැරිය කියනේවන නැතිෙ, හැකි සඤඤාෙ 
ඇති කරවගන වම් ජීවිතවයේදීම වම් සංසාර දුක නැති කර ගැනීමට වම් 
කුසලය ඒකානේතවයනේ උපනිශරය වව්ො කියල පරාර්ථනා කරනො.  

එවසේම අවීචිවයේ සිට අකනිටා දකේො යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ 
වම් ධමම වදේශනාමය හා ධමම ශරෙණමය කසුලය අනුවමෝදනේ වීමට 
බලාවපාවරාතේතු ෙනේවනේ නම් එවසේ අතේපතේ කරගැනීම තුළිනේ තමනේවගේ 
පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ උතුම් ෙූ අමාමහ නෙිනිනේ සැනවසතේො! කියල 
වම් ගාථා කියනේන. 

“එතතාෙතා ච අවමහහි...” 
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74 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණුව ධර්ම ද ශ්නා අංක 144) 

“නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස”

වඵණපිණ්ඩූපමං රෑපං - වෙදනා බුබ්බුලූපමා 
මරීචිකූපමා සඤ්ඤඤා - සඞ්ඛාරා කදලූපමා 
මායූපමඤ්ඤච විඤ්ඤඤාණං - දීපිතාදිච්චබන්ධුනා 

යථා යථා නිජ්ඣායත ි- වයානිවසා උපපරික්ඛති 
රිත්තකං තුච්ඡකං වහාති - වයා නං පස්සති වයානිවසා 

ඉමඤ්ඤච කායං ආරබ්භ - භූරිපවඤ්ඤඤන වදසිතං 
පහානං තිණ්ණං ධම්මානං - රෑපං පස්සථ ජඩ්ඪිතං 

ආයු උස්මා ච විඤ්ඤඤාණං - යදා කායං ජහන්තිමං 
අපවිවදධා තදා වසති - පරභත්තං අවචතනං 

- සං. නි. ඛනධ සං. වඵණ සූතරය.  

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි,  

අද වම් වෙසකේ වපාවහාය දෙස, මුළු වලෝකයාටම තථාගත 
සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකවනකුනේ පහළ වීවම් දුර්ලභ සදිේධිය 
සිහිපතේ ෙන දිනයයි. සතේත්වයාවගේ සංසාර වරෝගය නිොරණය කරන 
නිෙනේ අමා ඔසුෙ ආයයම පර්වයේෂණයකේ තුළිනේ වසායාගතේ දෙසයි. 
වලෝකයට පරඥා ආවලෝකය පහළ ෙණුු දෙසයි. 

අපි අද තිවලෝගුරැ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධමමය 
තුළිනේම, උනේෙහනේවසේ දැකීමට උතේසාහ කරමු. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාරලා තිවබනො, ‘වයා ධම්මං පස්සති වසා මං පස්සති’ - ‘යවමකේ ධමමය 
දකී ද වහේ මා දකී’ කියල. එතවකාට වම් අද උතුම් දෙවසේ, අප ිධමමයට 
සිත වයදීම තුළිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැකීමට උතේසාහ කරමු. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ එකේතරා සුවිවශේෂ වදේශනාෙක අර්ථ 
සම්පිණේඩනය තමයි අපි වම් මාතෘකා ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කළ ගාථා තුළ 
තිවබනේවනේ.  
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එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සං යා ෙහනේවසේලා 
පිරිසකේ එකේක, ගංගා නම් ගඟ අසල අවයෝධයා නගරයට ෙැඩම කළා. 
ඒ අවයෝධයා පුරවයේ ෙැසියනේ උනේෙහනේවසේලාට ආොස පහසුකම් සලසා 
දුනේන. එවහම ෙැඩ සිටින අෙසේථාෙක ගංගා නම් ගඟම අරමුණු 
කරවගන, පංචසේකන්ධය පිලබිඳ සූතර වදේශනාෙකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, 
සං යා ෙහනේවසේලා අමතල පරකාශ කරනේට වයදුනා. වමාකද? ආතේම 
සඤඤාෙ තමය ිවලෝකයා තුළ තවිබන බරපතලම කේවලේෂය. ඒක දුරැ 
කිරීමට උපකාරෙන අනේදමිනේ උපමා පහකේ ඒ අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ, සං යා ෙහනේවසේලාට ඉදිරිපතේ කළා. වම් විදියටයි පටනේ 
ගනේවනේ. 

යම්වසේ මහවණනි, වම් ගංගා ගවඟහ ි මහ වපණ පිඬකේ 
ගසාවගන එනේවනේද, මසැස ෙවගේම නුෙණැස ඇත ි පුදේගලවයකේ, ඒ 
වපණ පිඬ දකිනො, ඒ පිළිබඳෙ කලේපනා කරනො, එය නුෙණිනේ විමසා 
බලනො. එවසේ කලේපනාවව් ෙැවටන නුෙණැසිනේ විමසා බලන ඔහුට - 
ඒ ඇසේ ඇත ිපුදේගලයාට - වම් වපණ පිඬ හිසේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, 
නිසරැ ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිවමකේද මහවණනි, වපණ පිඬක ඇති 
සාරය? 

එවසේම මහවණනි, යම්කසි ිභිකේෂුෙකේ වම් රෑපසේකන්ධය පිළිබඳෙ 
- වමතන රෑපසේකන්ධය කියනේවනේ රෑප වගාඩ - ඒ වගාඩ වමවතනේදි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේෙනේවනේ වකායි ආකාරවයනේද? එවකාවළාසේ 
ආකාරයකිනේ. යම්කිසි රෑපයකේ තිවයනෙ නම්, අතීත, අනාගත, 
ෙර්තමාන, ආධයාතේමික වහෝ බාහිර - ඒ කියනේවනේ තමා පිලිබඳෙ වහෝ 
අනුනේ පිළිබඳෙ - අපි කයිමු ඇතුළත වහෝ පිටත, වගාවරෝසු (රළු) වහෝ 
සියුම්, පහතේ වහෝ උසසේ, ළඟ වහෝ ඈත; ඔය කියන ආකාරයට, 
එවකාවළාසේ ආකාරයකට එතැන දකේෙනො. ඒ සියළුම රෑපසේකන්ධය 
නුෙණැස ඇති පුදේගලවයකේ නුෙණිනේ විමසා බලනො. එවසේ නුෙණිනේ 
විමසා බලන ඒ නුෙණැස ඇති පුදේගලයාට ඒ රෑපසේකන්ධය හිසේ 
ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, නිසරැ ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිවමකේද 
මහවණනි රෑපවයහි ඇති සාරය? 

ඊළඟට ඒ විදියටම තෙ උපමාෙකේ දකේෙනො, වව්දනාෙ පිළිබඳෙ. 
යම්වසේ මහවණනි, සරතේ සමවයහි, වලාකු වපාද ඇති ෙැසේසකේ ෙහින 
අෙසේථාවව්, ෙතුරට ෙැවටන දියබිඳු ඉතාම සීගරවයනේ ඇතිවෙමිනේ 
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නැතිවෙමිනේ යනො, ඒ දිය බුබුළු ඇතිවෙමිනේ නැතිවෙමිනේ යනො දකින, 
ඒ ගැන කලේපනාෙට ෙැවටන, නෙුණැසිනේ විමසන පුදේගලයකුට, ඒ දිය 
බුබුළු හසිේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, නිසරැ ෙශවයනේ ෙැටවහනො. 
කුමකේද මහවණනි, දිය බබුුලක ඇති සාරය?  

එවසේම මහවණනි, යම්තාකේ වව්දනාෙලේ තිවබනෙ නම්, අතීත, 
අනාගත, ෙර්තමාන, තමා පිළිබඳෙ වහෝ අනුනේ පිළිබඳෙ, රළු වහෝ සයිුම්, 
පහතේ වහෝ උසසේ, ඈත වහෝ ළඟ, ඒ සියළු වව්දනාෙනේ නුෙණැති 
භිකේෂුෙකේ නුෙණිනේ විමසා බලනො. කලේපනාවව් ෙැවටනො. එවසේ 
බලනේනාෙූ ඒ භිකේෂුෙට ඒො හිසේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, නසිරැ 
ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිවමකේද මහවණනි, වව්දනාවෙහි ඇති සාරය? 

ඊළඟට සඤඤාෙ පිළිබඳෙ පරකාශ කරනො. යම්වසේ මහවණනි, 
ගරීෂේම ඍතුවව් අෙසාන මාසවයහි, මධයහේන වව්ලාවව් මිරිඟුෙකේ දකනිේන 
ලැවබනො. නෙුණැස ඇති පුදේගලවයකේ, ඒ මිරිඟුෙ දිහා බලලා, ඒ ගැන 
කලේපනාවව් ෙැවටනො, නුෙණැසිනේ විමසනො. කලේපනාවව් ෙැවටන 
නුෙණිනේ විමසනේනා ෙූ ඔහුට ඒ මිරිඟුෙ හිසේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, 
නිසරැ ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිවමකේද මහවණනි මිරිඟුෙක ඇති 
සාරය? 

එවසේම මහවණනි, භිකේෂුෙකේ අතීත, අනාගත, ෙර්තමාන, 
ඇතුළත වහෝ පිටත, රළු වහෝ සයිුම්, පහතේ වහෝ උසසේ, දුර වහෝ ළඟ 
යම්තාකේ සඤඤාෙලේ තිවබනො නම් ඒ සඤඤා සේකන්ධය - සඤඤා 
සමූහයම ගැන නුෙණැස වමවහයෙල විමසල බලනො. එවසේ බලනේනා 
ෙූ ඒ භිකේෂුෙට, සඤඤාෙ හිසේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, නිසරැ 
ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිවමකේද මහවණනි සඤඤාවව් ඇති සාරය?  

යම්වසේ මහවණනි, හර ඇති ලීයකේ වසායන පුරැෂවයකේ තියුණු 
වකවට්රියකේ අරවගන කැලෑෙකට ඇතුලේ වෙනො. ඔහුට දකනිේට 
ලැවබනො වකලිනේ පිහිටියා ෙූ විශාල වකවසලේ කඳකේ. ඔහ ුඒක මුලිනේ 
සිඳිනො. ගහ ෙැටුනට පසේවස අගිනේ සිඳිනො. එවහම කපල ඒ වකවසලේ 
කවඳේ පතුරැ ගලෙනො, හරයකේ වසායනේන. ඔහු ඒ විදියට පතුරැ ගලෙල 
ඉෙරවෙනවකාට ඔහුට වතේවරනො, වම් වකවසලේ කවඳේ එලයකේෙතේ 
නැත. හරයකේ නම් වකායිනේද? නමුතේ මසැස පමණකේ වනාෙ නුෙණැස 
ඇති පුදේගලවයකේ වම් වකවසලේ කඳ දිහා බලනවකාට වතේරැම් ගනේනො, 
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වම් වකවසලේ කඳ වබාලේ බෙ, හිසේ බෙ, නිසරැ බෙ. කිවමකේද මහවණනි 
වකවසලේ කඳක ඇති සාරය?  

එවසේම මහවණනි යම්කසි ිභිකේෂුෙකේ අතීත, අනාගත, ෙර්තමාන, 
ආධයාතේමික වහෝ බාහිර, රළු වහෝ සියුම්, හීන වහෝ උසසේ, දුර වහෝ ළඟ 
යම්තාකේ සංසේකාරවයෝ වෙතේද ඒ සංසේකාරයනේ පිලිබඳ කලේපනාවව් 
ෙැවටනො. නුෙණැසිනේ විමසල බලනො. එවසේ බලනේනා ෙූ ඒ භිකේෂුෙට 
සංසේකාරයනේ හිසේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, නිසරැ ෙශවයනේ 
ෙැටවහනො. කිවමකේද මහවණනි, සංසේකාරයනේවගේ ඇති සාරය?  

ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පසේවෙනුෙ, විඤ්ඤඤාණය පිළිබඳෙ 
දකේෙනො. යම්වසේ මහවණනි, මායාකාරවයකේ, වම් කාවලේ විදියට 
කියනෙ නම්, විේජාකාරවයකේ - මැජිකේ කාරවයකේ, මායාකාරවයකේ වහෝ 
ඔහුවගේ අතෙැසිවයකේ සතරමං සනේධිවයහි මායාෙකේ දකේෙනො. ඒ 
මායාෙ දකින නුෙණැස ඇති පුදේගලවයකේ කලේපනාවව් ෙැවටනො 
නුෙණැසිනේ එය විමසා බලනො. එවසේ බලනේනා ෙ ූඔහුට ඒ මායා හිසේ 
ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ, නිසරැ ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිවමකේද 
මහවණනි, මායාෙක - විේජාෙක ඇති සාරය? හරය? 

එවසේම මහවණනි, යම්කිස ිභිකේෂුෙකේ අතීත, අනාගත, ෙර්තමාන, 
ආධයාතේමික වහෝ බාහිර, රළු වහෝ සියුම්, හීන වහෝ උසසේ, දුර වහෝ ළඟ 
විඤ්ඤඤාණ - යම්තාකේ විඤ්ඤඤාණ සේකන්ධය කියල ගනේන - ඒ සිතේ සමූහය, 
විඤ්ඤඤාණය, නුෙණැසිනේ විමසා බලනො. වමවසේ බලනේනා ෙ ූඒ භිකේෂුෙට 
විඤ්ඤඤාණ සේකන්ධයතේ වබාලේ ෙශවයනේ, හිසේ ෙශවයනේ, නිසරැ ෙශවයනේ 
ෙැටවහනො. කිවමකේද මහවණනි, විඤ්ඤඤාණවයහි ඇති සාරය?  

එවහම පරකාශ කරල ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාරනෙ, 
මහවණනි, ධමම ඥානය ඇති ආයයම ශරාෙකයා වම් විදියට වම් පංචඋපාදාන 
සේකන්ධය පිළිබඳෙ නුෙණැසිනේ බලමිනේ, විමසමිනේ ඒ ගැන භාෙනාවව් 
වයවදනෙ නම්, එවසේ වයදීම තළුිනේ රෑපය පිළිබඳෙ කළකිවරනො. 
වව්දනාෙ පිළිබඳෙ කළකිවරනො. සඤඤාෙ පිළිබඳෙ කළකිවරනො. 
සංසේකාර පිළිබඳෙ කළකිවරනො. විඤ්ඤඤාණය පිළිබඳෙතේ කළකිවරනො. 
ඒ කළකිරීම තුළිනේ විරාගය - වනාඇලේම - ඇතිවෙනො. ඒ වනාඇලේම 
තුළිනේ විමුකේතිය. සිත විමුකේත වෙනො. විමුකේත ෙුණාට පසේවස, විමුකේත 
ෙුණ බෙ තමනේ වතේරැම් ගනේනො. ඒ අරහතේඵල විමුකේතිය තුළිනේම 
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ඊළඟට වතේරැම් ගනේනො, ඉපදීමතේ වකළෙරයි. කරන ලද බරහේමචරියා 
ොසය අෙසානයි. කළයුතේත කර නිමවෙලා තිවබනේවන කියල. ඒ 
අරහතේෙය පිළිබඳෙ පරතයක්ෂය ලබනො. ඒ විදියට අරහතේෙවයනේ 
කුළුගනේෙලයි ඒ වදේශනාෙ අෙසනේ කරනේවනේ.  

ඊළඟට ඒ වදේශනාවව්ම සාරයය ිබදුේධ ෙචනයකේ ෙශවයනේ එතන 
දී දකේෙනේවනේ. ගාථාෙලිනේ ඉදිරිපතේ කරල තිවයනො. ඉනේ කීපයකේ තමයි 
අපි මාතෘකා ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කවළේ. 

වඵණපිණ්ඩූපමං රෑපං - වෙදනා බුබ්බුලූපමා 
මරීචිකූපමා සඤ්ඤඤා - සඞ්ඛාරා කදලූපමා 
මායූපමඤ්ඤච විඤ්ඤඤාණං - දීපිතාදිච්චබන්ධුනා 

ආදිච්චබන්ධු කියල කියනේවනේ සූයමබනේධු, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
උපපදයකේ විදියට වයාදාවගන තිවබනො. සූයමබනේධු ෙූ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ විසිනේ වමනේන වම් විදියට උපමා ෙශවයනේ වදේශනා කරල 
තිවයනො. රෑපය වපණ පිඬකට උපමා කරල තිවයනො. වව්දනාෙ දිය 
බුබුලකට උපමා කරල තිවයනො. සඤඤාෙ මිරිඟුෙකට උපමා කරල 
තිවයනො. සංසේකාරය වකවසලේ කඳකට උපමා කරල තිවයනො. 
විඤ්ඤඤාණය මායාෙකට උපමා කරල තිවයනො. ඒ විදියට උපමා දකේෙල 
තිවයනො කියන එකයි ඒවක සාරය. 

යථා යථා නිජ්ඣායත ි- වයානිවසා උපපරික්ඛති 
රිත්තකං තුච්ඡකං වහාති - වයා නං පස්සති වයානිවසා 

ඊළඟට පරකාශ කරල තිවබනො, යම් යම් ආකාරයකිනේ ඒ ගැන 
කලේපනාවව් ෙැවටනො නම් නෙුණිනේ විමසා බලනො නම්, එවසේ 
නුෙණිනේ විමසා බලනේනා ෙ ූඔහුට වමය හිසේ ෙශවයනේ, වබාලේ ෙශවයනේ 
ෙැටවහනො කියලයි. 

ඉමඤ්ඤච කායං ආරබ්භ - භූරිපවඤ්ඤඤන වදසිතං 
පහානං තිණ්ණං ධම්මානං - රෑපං පස්සථ ජඩ්ඪිතං 

ඊළඟට භූරිපවඤ්ඤඤන කියල කියනේවනේ මහා පරාඥ ෙූ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විසිනේ වම් කය පිලබිඳ වදේශනා කළ කාරණය 
හරියට වතේරැම් ගනේනො නම්, වදේෙලේ තුනකේ වම් කවයනේ ඉෙතේ ෙුණ 
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අෙසේථාවව් වම් රෑපය - රෑපසේකන්ධය - රෑප කාය අතහරින ලදේදකේෙ, 
ඉෙතලන ලදේදකේෙ වපවනනො කයින එකයි. නැතේනම් ඒ වදස බලනේන 
කියන එකයි. 

ආයු උස්මා ච විඤ්ඤඤාණං - යදා කායං ජහන්තිමං 
අපවිව්ධා තදා වසති - පරභත්තං අවචතනං 

ඊළඟට අෙසානවයේ ඒ කාරණා තනු වමානොද කියන එක ගැන 
දකේෙනො. ආයුෂය, උෂේණය, විඤ්ඤඤාණය කියන වම් වදේෙලේ තුන යම් 
අෙසේථාෙක වම් කය අතහැර යනෙද, ඒ අෙසේථාවෙහි වම් ශරීරය ඉෙත 
ලූෙකේ හැටියට, විසකිර දමපු වදයකේ හැටියට ෙැතිර සිටිනො. පරභත්තං 
අවචතනං - අවච්තනිකෙ, වච්තනා ශකේතියකේ නැතිෙ. පරභත්තං කියල 
කියනේවනේ සතුනේට ආහාරයකේෙ. සතුනේට බතකේ. ඔනේන එතවකාට 
ශරීරවයේ කථානේතවරතේ, වම් පංච උපාදානසේකන්ධවයේ කථානේතවරතේ ඒ 
ගාථාෙලිනේ කියෙුණා. වම් වකටිවයනේ දකේෙප ු උපමා අපි තරමකේ 
සවිසේතරෙ වතේරැම් ගනේන බලමු.  

අවපේ එදිවනදා ජීවිතවයේ දකිනේන ලැවබන වදේෙලේ කෙුරැ කෙුරැතේ 
එකේ එකේ පරමාණයට දැකපු වදේෙලේ. නමුතේ වම්ො තුළිනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ධමමයටය ිවයාම ුකරනේවනේ. ඒ දැකප ුවදේ ආශරවයනේ, නුෙණැසිනේ 
වමවතකේ වනාදැකපු වම් පංච උපාදානසේකන්ධය පලිිබඳ හිසේ බෙ, වබාලේ 
බෙ, නිසරැ බෙයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් උපමා තුළිනේ මතු කරල 
දකේෙනේවනේ. 

රෑපය වපණ පිඬකට උපමා කරල තිවයනො. අපි ඉසේවසලේලම 
හිත වයාදමු වම් වපණ පිඬකේ කියන එක ගැන. ගංගාෙක ෙවගේ තැනක 
ෙතුර ගලාවගන යන වව්ගය නිසා, ෙතුවර තිවයන කුණු කනේදලේ ටිකතේ 
එකතු වෙලා, යම්කසිි වකාටයකේ ෙැනි තැනක ගිහලිේල හැවපන වකාට, 
සෑවහන වෙලාෙකේ ගියාට පසේවස එතන වපණ පිඬකේ හැවදනො. තෙ 
තෙ ඈතට යනේන යනේන, ඒක විශාල වපණ පිඬකේ බෙට පතේවෙනො. 
ඈත ඉඳනේ බලනවකාට වම්ක සදුු පාට ගලකේ ෙවගේ වපේනේනතේ බැරි 
නැහැ. නමුතේ වම් වපණ පිඬ එවහම වපනිල වකවනකේ රැෙටුනතේ, 
කිට්ටුවෙලා බලනවකාට, නුෙණිනේ සලකළ බලනවකාට වම් වපණ 
පිවඬනේ, ගලකිනේ, නැතේනම් හයිය ඇති වදේකිනේ කරන වදේෙලේ ෙවගේ ෙැඩ 
කරනේන බැහැ. ඒක මහ සිදුරැ සහිතයි. ඒ ෙවගේම ඇතිවෙමිනේ 
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නැතිවෙමිනේ යනෙ, වමාවහාතකේ පාසා බිවඳන සුළුයි. අනේන ඒ ෙවගේ 
තමයි එතවකාට වම් රෑප කාය. වම් රෑපය කියල කියන ෙචනය තළුිනේ 
අපට එකේෙරම සිහිපතේ වෙනේවනේ, විවශේෂවයනේ වම් දෘෂය මාධයය 
වලාකුෙට ගතේත කාවල, රෑපය කියල කියනේවනේ, ශරීරවයේ ඇති පාටටතේ 
ෙැඩිය වහාඳ ලසේසන පාටට, වනාවයකුතේ ආකෘතිෙලිනේ ඉදිරිපතේ කරන 
වම් අවපේ කයයි. 

අවපේ හිතට ෙැවටන ටිකකේ තමයි වම් රෑපය කියල ගනේන 
තිවයනේවන. නමුතේ ඒක යටිනේ තිවයනේවන කුමකේද? වම් ශරීර කූඩුෙ ගැන 
හිතල බලනවකාට අර පිටට වපවනන රෑප තතේත්වය වනාවෙයි. වහාඳට 
ලසේසනට වපවනනේන පුළුෙනේ. නමුතේ ඇතුළත තිවයනේවනේ අර වපණ 
පිඬ ගැන කිව්ෙ ෙවගේ, අවපේ වම් සංසාර පරොහය තුළ අපි අර මෙකුසුක 
පහළෙන අෙසේථාවව් ඒ කළල රෑපය, ඒ මඩ පැලේලම උපකාර කරවගන, 
එය ආරම්භ කරවගන, ඊළඟට කිරි වපණ, කැඳ වපණ, බතේ වපණ 
ආදිවයනේ වම් රෑප කය සකසේ වෙනො. ඒ ෙවගේම වමාවහාතකේ පාසා 
වම්ක බිවඳනො. අපි ඒ බෙ අමතක කළතේ, වම් ශරීරය වමාවහාතකේ 
පාසා වෙනසේ වෙනො. ඒ ෙවගේම ඒක බිඳි බිඳී යනො. අෙසාන බිඳීම 
තමයි මරණය කියල කයිනේවන. නමුතේ දීර්  කාලයකේ වලෝක සතේත්වයා 
තුළ වම් රෑපය පිළිබඳ ඇලේමකේ, මමය, මාවගේය කියන සංකලේපයකේ 
ඇතිවෙලා තිවයනේවන ඈතිනේ බලල, නුෙණැසිනේ විමසනේවන නැතිෙ, 
මසැසිනේ පමණකේ විමසීම නිසයි. ඒ ෙවගේම ඒකට තිවයන තෘෂේණාෙ 
ආදිය නිසයි. රෑපසේකන්ධවයේ යථා සේෙභාෙය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
විදියට ඉදිරිපතේ කළා. 

ඒ ෙවගේම වව්දනාෙ දිය බුබලුකට උපමා කිරීම, ඒකතේ අපහසු 
නැහැ වතේරැම් ගනේන. වම් දැනේ ෙැසේස ෙහිනො. වම් ෙවගේම වව්ගවයනේ 
ෙහිනවකාට ඒ වව්ගය තුළිනේ, වමාවහාතකට ොතයතේ සම්බනේධ 
කරවගන, සමහරවිට කුණ ු ෙැල ි ආදිය උපකාර කරවගන වපාඩි දිය 
බුබුලකේ හැවදනො. හැවදනෙතේ එකේකම බිඳිල යනො, වබාවහාම 
වව්ගවයනේ දිය බුබලු හැවදමිනේ හැවදමිනේ, බිඳි බිඳී යනො. ඈතිනේ 
බලනවකාට සමහරවිට එකකේ හැටියට, නැතේනම් ගත යුත ු වදයකේ 
හැටියට වපවනනේන පුළුෙනේ. නමුතේ කිට්ටු වෙලා බලනවකාට, එක 
වමාවහාතකේ එක විදියට තිවයනේවන නැහැ. ඒ ෙවගේම තමයි අර කයිාපු 
එවකාවළාසේ ආකාර වව්දනා සේකන්ධයතේ. මවගේ වව්දනාෙයි කයිල 
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කියනො. ඊවයේ රෑ ඉඳලම මට වමනේන වම් අහෙලේ තැන වව්දනාෙ 
පැෙතුනා කියල වෙදමහතේතයාට ගිහිනේ කියනො. නමුතේ එක වව්දනාෙකේ 
වනාවෙයි. ඉතාම සී රවයනේ ඇතිවෙමිනේ නැතිවෙමිනේ, බිඳි බිඳී යන 
වව්දනා පරොහයකේ. අපි වම්ක එකකේ හැටියට ගනේනො. රෑපසේකන්ධය 
එකකේ හැටියට අරවගන අප ි ඡායාරෑප එවහම අරවගන මානේනයකේ 
ඇලේමකේ ඇති කරගනේනො ෙවගේ මමය මාවගේය කියල. වව්දනාෙ 
පිළිබඳෙතේ අර විදියටම  න සඤඤාවෙනේ - වම්කට කයිනේවන  න 
සඤඤාෙ කියල - වලෝකයා තුළ තිවබනේවන වම් හැම එකකේම  න 
ෙශවයනේ සැලකීමයි - ඒක  න ෙශවයනේ. වව්දනාෙ පිළිබඳෙතේ ඒ  න 
සඤඤාෙ බිඳීමට ෙතුවරහි ඇතෙින දියබුබළුු උපමාෙ දකේෙල තිවබනො.  

මිරිඟුෙ පළිිබඳෙ වකාවතකුතේ අහල තිවයනෙ වනේද වම් 
පිනේෙතුනේ? වමතන සඤඤාෙ කයින වකාට වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා 
කරනේන ඕවන, වමතන සාමානය වලෝකවයේ කයින සඤඤාෙ පමණකේ 
වනාවෙයි දැකේවෙනේවනේ. වමතන මහ ගැඹුරැ අදහසකේ තිවයනො. රෑප 
සඤඤා - මිරිඟෙු කියනවකාට අපටි එක පාරටම මතකේ වෙනේවනේ රෑප 
සඤඤාෙ. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මුළු මහතේ සඤඤා සේකන්ධයම 
මිරිඟුෙකට උපමා කරලා තිවයනො. එතවකාට හිතනේන තිවයනේවන රෑප 
සඤඤාෙ විතරකේ වනාවෙයි. ශබ්ද සඤඤා, ගනේධ සඤඤා, රස සඤඤා, 
වපාට්ඨබ්බ සඤඤා කියල කියන ඒ කයට දැවනන ඒො. ඊළඟට අනේතමිට 
මනසට දැවනන ධම්ම සඤඤා. ඒ සියළුම සඤඤා සේකන්ධය - වම් 
ඔකේවකාම සඤඤාෙලේ - ඇතේත ෙශවයනේම මිරිඟුෙකේ ෙවගේ. වමාකද 
වම්ො රාශියකේ ෙශවයනේ තිබුණතේ අපට ෙැටවහනේවනේ එකකේ හැටියටයි.  

අහල තිවයනෙ වනේද මිරිඟුෙ පිළිබඳෙ? මිරිඟුෙට ‘මෘග 
තෘෂණිකා’ කියල කියනො. මෘග තෘෂණිකා කියල කියනේවනේ පිපාසිත 
මුොට තණේහාෙ ඇතිකරන නිසා. මිරිඟුෙකේ දිහා බලන ඒ පිපාසිත 
සතාට, ගරීෂේම සෘතුවව් මධයාහේන සමවයේ ඈත ගඟකේ ගලනේන ෙවගේ, 
ෙැෙකේ ෙවගේ වපාපියන බෙකේ වපවනනො. ඒ ෙවගේම තමයි සඤඤාෙතේ. 
සඤඤාෙ තුළිනේ වම්ක නිලේපාටයි, වම්ක කහපාටයි, වම්ක රතුපාටයි 
කියල අපෙ රෙට්ටනො, වම් සඤඤාෙ. අපෙ රෙටන සේෙභාෙයකේ 
තිවබනො වම් සඤඤාෙට. ඒ සඤඤා සේකන්ධයටතේ කිට්ටුවෙලා 
බලනවකාට එවහම තතේත්වයකේ නැහැ. සමහරවිට ඇවහේ වදෝෂයකේ නිසා 
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වහෝ වම් ඇවහේ පිහිටීම නිසා ඒ සඤඤා සේකන්ධ දැඩිෙ අරවගන, වලෝකයා 
ඒ තුළ මමය, මවගේය කියල මානේන ඇති කරගනේනො.  

ඊළඟට සංසේකාර පළිිබඳෙ, වම් සංසේකාර කියන ෙචනය 
ෙැඩිවයනේ ෙයෙහාර ෙන ෙචනයකේ වනාවෙයි. ඒක පහසුවෙනේ 
පරිෙර්තනය කරනේනතේ බැරි විදිවයේ මහ පුදුම ෙචනයකේ. නමුතේ සාමානය 
අදහසකේ ගනේන, වම් කාලවයේ පාරිභාෂික විදියට පාවිච්චි කරන ෙචනයකේ 
තිවයනො, කරියාකාරකම් කියල. එච්චර ලසේසන ෙචනයකේ වනාවෙයි. 
මනුෂයවයකේ කරියාකාරිතේෙයකට වපළවඹනේවනේ සඤඤාෙ ඔසේවසේ, ඒ 
වච්තනාෙට අදාලෙ, ඒ පුදේගලයා ෙගකියනේවනක ු ෙශවයනේ, කවයනේ, 
ෙචනවයනේ, මනවසනේ. එතවකාට කාය සංසේකාර, ෙචී සංසේකාර, මවනෝ 
සංසේකාර - ඒ තුනේ වදාර ආශරය කරවගන, සතේත්වයා යම් 
කරියාකාරිතේෙයකට වපළවඹනො, අවිදයාෙ තෘෂේණාෙ නිසා. ඒො තුළිනේ 
කමම පො රැසේවෙනො. ඒකයි සංසේකාර යන ෙචනය කමමයටතේ 
කිට්ටුවෙනේවනේ. ඒ අර පුදේගලයා තුළ තිවබන කරියාකාරිතේෙයය.ි  

දැනේ අපි හිතුෙ නම්, රෑපය කියනේවනේ රෑප කාය කියල, ඒ පලිබිඳ 
දැවනන වව්දනාෙ, ඒ වව්දනාෙ නිසා ඇතිකරගනේන සඤඤාෙ, ඒ 
සඤඤාෙ අනුෙ තමනේ සැප බලාවපාවරාතේතු ෙන නිසා, යම් යම් 
කරියාකාරිතේෙයනේට වපළවඹනො, කුසලේ වහෝ අකසුලේ වහෝ ඒ ආදී 
ෙශවයනේ. ඒ හැම එකකේම සංසේකාර සේකන්ධය හැටියට සලකනේන 
පුළුෙනේ. ඒකතේ එකකේ වනාවෙයි, මමය මාවගේය කියල ගතේතට වමාකද, 
එතනතේ රාශියකේ. පතුරැ වගාඩකේ ෙවගේ. අනේන ඒකට තමයි අර වකවසලේ 
කඳ, බැලූ බැලේමට වම්ක ඒකකයකේ, එකකේ ෙවගේ වපේනේවනේ. හරයකේ 
අරටුෙකේ ඇත ිඑකකේ ෙවගේ. හරයකේ අරටුෙකේ නැති බෙ වපනේෙනේන තමයි 
නිසරැයි කියල කියනේවනේ. හිසේ, වබාලේ ඊළඟට නිසරැ. සතේත්වයා තුළ 
ආතේම සඤඤාෙ ඇතිවෙලා තිවයනේවනේ, වම් රැසකේ ෙවගේ වපනුනට 
වමාකද ඒක යට තිවයනෙ හරයකේ අරටුෙකේ කියලයි හිතනේවනේ. ඒක 
ආශරය කරවගන තමය ිමමය මාවගේය කියල කියනේවනේ. නිතය සාරයකේ 
තිවයනෙ කියල කියනේවනේ. නිතය වදයකේ ෙවට්ය, වම්ෙ තිවයනේවන 
කියල. නමුතේ වකවසලේ කවඳේ උපමාවෙනේ වපේනො, වම් සංසේකාර පො, 
ඒ වච්තනාෙ පො, සකසේ වෙනේවන කාරණා රාශියකේ එකත ුකරවගනයි. 
නමුතේ අවිදයාෙ නසිා ඒක මම කරනො කයිල ඒ විදියට පරඥපේතියකේ 
ඇති කරවගන තිවයනො. සංසේකාරතේ ඒ ආකාරයටයි. 
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ඊළඟට ඔකේවකාටම ෙඩා ගැඹුරැ උපමාෙ තමයි, විඤ්ඤඤාණය 
මායාෙකට උපමා කිරීම. මායාකාරවයකේ නැතිනම් විේජාකාරවයකේ ඒො 
දකේෙනවකාට ඕනම වකවනකේ රැෙවටනො. විඤ්ඤඤාණවයේ තිවයනෙ ඒ 
රැෙටිලිකාර සේෙභාෙයකේ. ඒකයි ඒ උපමාවෙනේ දකේෙනේවනේ. ‘මායූපමංච 
විඤ්ඤඤාණං’ - හතරමං හනේදියක විේජාෙකේ දකේෙනවකාට වපරේක්ෂකවයෝ 
ඊට රැෙවටනො. නමුතේ යම්කිසි වකවනකුට පුළුෙනේනම් ඒ විේජාකාරයා 
දකේෙන ඒ විේජාෙට අදාළ වදේෙලේ, වහාවරනේ වපනේෙන වදේෙලේ 
හරියාකාරෙ දකිනේන, බලාගනේන, යම්කිසි තැනක හැංගිලා, අනේන ඒ 
තැනැතේතාට වම්ක වතේවරනො. ඒ පුදේගලයිනේ ඒො අනුෙ වනාවයකුතේ 
කරියාකාරකම් ෙලට වපළඹුනාට වමාකද, වමතන තිවයනේවනේ වබාරැෙකේ, 
හිසේ වදයකේ, මායාෙකේ කයින අෙවබෝධය වකවනකුට ඇතිවෙනො. ඒ 
ෙවගේම වම් සිත පිළිබඳෙ - වම් යුගවයේ වබාවහෝ වදනා විඤ්ඤඤාණය ගැන 
කථා කරනො ඇවහනො, වම්ක තමයි ගැඹුරැම කාරණය. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේතේ ඒක පරකාශ කරනො. වම් විඤ්ඤඤාණය පිළිබඳෙ වතේරැම් 
ගැනීවම් අපහසුකම, එක අෙසේථාෙක සං යා ෙහනේවසේලා අමතල පරකාශ 
කරනො. 

“මහවණනි, වලෝකයාට වම් රෑප කය පිළිබඳෙ කළකිරීම ඇතකිර 
ගැනීම පහසුයි. වමාකද, වම් රෑප කය හැවදන හැටි, ශරීරය කරම 
කරමවයනේ ෙැවඩන හැටි, වගවී යන හැටි, ඒක වකවනකුට පහසුවෙනේ 
වපවනනො. රෑප කය අලේලගනේන හැටි, අතහරින හැටි ඒෙ වහාඳට 
වලෝකයාට පරකටයි. ඒක නිසා වලෝකයා තුළ රෑපය පිළිබඳෙ ආතේම 
සඤඤාෙ කඩා ගැනීම පහසුයි. නමුතේ මහවණනි, යමකේ වලෝකවයේ චිතේත, 
මවනෝ, විඤ්ඤඤාණ නමිනේ හඳුනේෙතේද, (චිතේත, මවනෝ, විඤ්ඤඤාණ 
අෙසේථානකුූලෙ සිතටම කියන ෙචන) වම්ො නමිනේ හඳුනේෙන අද්රෙයමය 
ෙූ, අරෑප ෙ ූ වමනේන වම්ො පළිිබඳෙයි වලෝකයාට ආතේම සඤඤාෙ 
ෙැඩිවයනේ තිවයනේවනේ.” 

ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, “අනේන ඒ චිතේත, 
මවනෝ, විඤ්ඤඤාණ කියන වදේෙලේ, වලෝකයා ‘එතං මම, එවසා හමස්මි, 
එවසා වම අත්තා’ - වමය මවගේය, වම් මම වෙමි, වම් මවගේ ආතේමයයි 
කියල දැඩිෙ අලේල ගනේනො. ඒක කඩාගනේන අමාරැයි” කයිල බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සතය තතේතේෙය 
ඊළඟට ෙදාරනො. “නමුතේ මහවණනි, ධමම ඥානය ඇති සාමානය 
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මනුෂවයකේ, වම් සතර මහා භූතයනේවගනේ සකසේ වෙච්ච කයට ආතේමය 
කියන එක ෙැඩිය වහාඳයි. වමාකද, වම් කය සමහරවිට වනාවෙනසේෙ 
අෙුරැදේදකේ, වදකකේ, තුනකේ පෙතනිෙ, බැලූ බැලේමට. නමුතේ සිත කියන 
එක අර විදියට ආතේමය හැටියට ගතේතට වමාකද - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ගැඹුරැ අදහසකේ වමතන දකේෙනේවනේ - රැවයතේ දොවලතේ, එකකේෙ 
උපදිනො, වෙන එකකේෙ නැති වෙලා යනො. එකකේෙ උපදිනො, වෙන 
එකකේෙ නැතිවෙනො. ඒතරම් ම සී රවයනේ ඒකට උපමාෙකුතේ වදනේන 
බැහැ” කියල දකේෙනො. ‘උපමාප ින සුකරා  ාෙ ලහුපරිෙත්ත්ං චිත්ත්ං’ - 
‘වේ සිත් පරිෙර්ත්න  වෙන, කැරකැවෙන වේග්  ක ින්න උපමාෙකුත්් 
නැත්’ යි කයිල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො.  

ඒ අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමතනට උපමාෙකේ 
යම්තම් කිට්ටු කරල ෙදාරනො. යම්වසේ මහ ෙනානේතරයක ගවහනේ ගහට 
පනින ෙඳුවරකේ, ඉතා වව්ගවයනේ දුෙයමිනේ එක අතේතකේ අත හැරල, තෙ 
අතේතකේ අලේල ගනේනො, වබාවහාම සී රවයනේ. අනේන ඒ ෙවගේ වම් සිතතේ 
අරමුණු අලේලමිනේ අලේලමිනේ යනෙ, වව්ගවයනේ. ඇතේත ෙශවයනේ හිත 
ගැන වකවසේෙතේ ආතේම දෘෂේටියකේ ගත යුතු නැහැ කියලයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ. නමුතේ වලෝකයාට, අද්රෙයමය ෙ ූසිත පලිබිඳ 
අෙවබෝධයකේ නැති නිසා, අර විදියට අනිතේ ඒො අලේලගනේන බැරි 
ෙුණහම, ආතේම දෘෂේටිවයේ ගිහිලේල ලගිනේවනේ, විඤ්ඤඤාණය තළුයි. වම් 
කාලවයේ විඤ්ඤඤාණය ගැන හැමවදනාම කථාකිරීමට වහේතුෙකේ තිවබනො. 
වමාකද අර ද්රෙයවයේ යථා තතේත්වය පිලිබඳ වසවීමට ආතේම දෘෂේටිය ගතේතු, 
සකේකාය දෘෂේටිය කැඩුවව් නැති බටහිර විදයාඥයිනේ රෑපවයේ වභෞතික 
ධමමයනේහි යථා භූතය වතේරැම් ගනේන ගිහිලේල, පර්වයේෂණය අෙසානවයේ 
කරමකරමවයනේ වතේරැම් ගනේනො, වම්කට යටිනේ හිතකේ තිවබනෙ කයිලා. 
හිත පිළිබඳ ඒ කාරණය ගැන ඒ අයට හරියට අෙවබෝධයකේ නැතතේ 
වමතන යම්කිස ිරහසකේ තිවබනො, විඤ්ඤඤාණය වතේරැම් ගත යුතුයි, යන 
ඒ අෙවබෝධ ඒ පැතේවතනේ ඇවිතේ තිවයනො. ඒ ෙවගේම අර විදියට ආතේම 
දෘෂේටිය ගතේතු බටහිර මවනෝ විදයාඥයිනේටතේ සිත පළිිබඳෙ කළ 
වනාවයකුතේ විධිවයේ වගාඩ පර්වයේෂණය තුළිනේ ලබාගතේ අෙවබෝධය 
අෙසානවයේ, ඒතේ ඒ අයට වතේරැම් ගනේන බැරි වකාටසේ තිවයනො. 
විවශේෂවයනේම මරණිනේ මතේවතේ, වම් විඤ්ඤඤාණය වකාවහේද යනේවන 
කියල. අනේන ඒක තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර අෙසාන ගාථාවෙනේ 
පරකාශ කවළේ.  



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

90 

එබඳු වදේෙලේ ධමමවයේතේ සඳහනේ වෙනො. එකේතරා අෙසේථාෙක 
ඇමතිවයකේ නාටිකාංගනාෙකේ සමඟ විවනෝද වෙමිනේ දෙසේ ගණනකේ 
ගතකළා. එකේ නාටිකාංගනාෙකේ හරියට ආහාර ගතේවතේ නැහැ වහාඳට 
නටනේන ඕන කියල. නමුතේ නටන අතවරම, අනේතිම නැටීම මරණවයනේ 
වකළෙර ෙුණා, එතනම. නට, නට ලසේසනට හිටිය තැනැතේතිය ඊළඟට 
මළකඳකේ. ඒ විධියට යම් අෙසේථාෙක කාරණා තුනකේ එතන ඉෙතේවීම 
ගැන කියනො. ඒකතේ වබාවහෝ වදනා අමතක කරන ගැඹුරැ කාරණයකේ. 
ආයුෂතේ, උෂේණයතේ, විඤ්ඤඤාණයතේ වම් කවයනේ ඉෙතේ ෙුණ හැටිවයම, 
කය දරකඩකේ, අනුනේට කෑමකේ ෙන මළකඳකේ බෙට පතේවෙනො. 
ආයුෂයතේ, උෂේණයතේ, විඤ්ඤඤාණයතේ නැති ෙුණ අෙසේථාවෙයි වකවනකේ 
හරියටම මරණයට පතේ ෙුණ බෙ කියනේවන. එකවනේ ශරීරවයේ උෂේණතේෙය 
තිවයනෙද කියලතේ බලනේවනේ.  

කලිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළාවනේ රෑපය හැවදන 
හැටි, රෑපවයේ වකාටසේ එකතු වෙන හැටි, කරම කරමවයනේ අර වපණ එකතු 
වෙලා රෑපය හැවදන හැටි වලෝකයාට ටිකකේ බලා ගනේන පුළුෙනේ. රෑපය 
වගවෙන හැටිතේ බලා ගනේන පළුුෙනේ. වම්ක අලේලගනේන හැටි, අත 
හැවරන හැටි, වම්කතේ වලෝකයාට පරකටයි. නමුතේ හිත එකතුවෙන හැටි, 
වකාවහේද වම් හිත එකත ු වෙනේවන? වම්ක ෙැවඩනේවනේ? වම්ක 
අතහැවරනේවනේ? අතහැවරන අෙසේථාෙ මරණයයි. මරණය අෙසේථාවව් 
වම් විඤ්ඤඤාණය යනේවන වකාවහේද? වම් ඔකේවකාම වලෝකයාට ගැටළු 
වෙලා. ඒකයි අර වභෞතික විදයාඥයා භෙය තුළ හිරවෙලා ඉනේනො 
ෙවගේ නූතන මවනෝ විදයාඥයා අනේතරාභෙය තුළ හිරවෙලා ඉනේනො. 
වමාකද වබෞදේධ ආකලේපයකිනේ වනාවෙයි බලනේවන. වම් පරකාශ කරන 
හැම එකකේ තුළම විසඳුම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ, පටිේච 
සමුප්පාද ධමම  ි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමයට අනුෙ එකකේ තනිෙ 
හිටගනේවනේ නැහැ. විවශේෂවයනේ විඤ්ඤඤාණය පිළිබඳෙ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ, විඤ්ඤඤාණය පෙතිනේවනේ නාම රෑප ධමමයනේ 
නිසයි. නාම රෑප ධමම පෙතිනේවනේ විඤ්ඤඤාණය නසියි.  

එකේතරා වදේශනාෙක, එකේතරා භකිේෂුෙකේ, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ ඇස ූ පරශේනයකට පිළිතුරැ ෙශවයනේ, පංචඋපාදාන 
සේකන්ධය පිළිබඳෙ වහේතු පරතය පරකාශ කරල තිවයනො. එකේතරා 
භිකේෂුෙකේ අහනෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ, “කුමකේද භාගයෙතුනේ 
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ෙහනේස, රෑපවයහි පරතයය?”. රෑපයතේ ඒකකයකේ වනාවෙයි කයිල අපි 
කලිනේ දැකේෙුෙවනේ. රෑපයට පරතයය වමාකකේද කියල ඇහැව්ෙහම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනෙ, සතර මහා භූතයනේ. සතර මහා 
භූතයනේ කියනේවනේ ධාතු හතර - පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ. අපි 
වනාවයකුතේ ආහාර කියල ගනේන වදේ තුළ තිවයනේවන ඕකවනේ. 
එතවකාට පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියල තනිෙ හිටගනේන බැරි, 
අඳුනගනේන බැරි, මහා භූත ධමමයනේ ඇසුරැ කරවගනයි වම් රෑපසේකන්ධය 
වගාඩනැවගනේවනේ. ඒ නිසා රෑපසේකන්ධයට වහේතු පරතයය වලස 
දකේෙනේවනේ, මහා භූත ධමම හතරයි. ඊළඟට වව්දනාෙට වහේතෙු වමාකකේද 
කියල ඇහැව්ෙහම, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනෙ, සේපශමයයි. 
සේපශමය වහේත ු වකාටවගනයි වව්දනාෙ ඇතිවෙනේවනේ. නකිම්ම 
ඇතිවෙනෙ වනාවෙයි. ඒ ෙවගේම සඤඤාෙටතේ වහේත ු පරතය හැටියට 
දකේෙනේවනේ, සේපශමයය.ි සංසේකාරෙලටතේ වහේතු පරතය හැටියට දකේෙනේවනේ, 
සේපශමයයි. ඔනේන විඤ්ඤඤාණයට වහේතු පරතය ෙනේවනේ කුමකේද කියල 
ඇහැව්ෙහම දකේෙනේවනේ, නාම රෑපයයි. 

වම් නාම රෑප කියන එක වම් පිනේෙතුනේට හුරැ පුරැදු එකකේ 
වනාවෙනේන පුළුෙනේ. විදශමනා වයෝගීනේ අහල පුරැදේද තිවයනො, වම්ක 
එක එකේවකනා වනාවයකේ විදියට වතෝරනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ නාම ධමම කියන එක විගරහ කරල තිවයනො. නාම ධමම හැටියට 
දකේෙල තිවයනේවනේ, වව්දනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසේස, මනසකිාර කයින 
ධමම පහයි. ඊළඟට රෑප කියන එක වතෝරනේවනේ, සතර මහා භුතයිනුතේ, 
ඒ සතර මහා භූතයිනේ ආශරය කරවගන ඇතිකරගනේන රෑපයතේ - ඒො 
අලේලා ගැනීම තුළිනේ ඇතකිරගනේන රෑපයතේ - රෑප සඤඤාෙතේ, 
එතවකාට නාම රෑපය. වම්ක තෙ වතේරැම් ගැනීමට නම් උදාහරණයකේ 
ගමු. විඤ්ඤඤාණය මායාෙකේ කියල අපි කිව්ෙවනේ. මායාකාරය වපනේනුම් 
කරන වදේ තුළ ඇතේතකේ නැහැ. නමුතේ ඒක සතයය සේෙරෑපයකේ. සතය 
සේෙරෑපයකේ නසියි මායාෙට, විේජාෙට රැෙවටනේවන. ඒ ෙවගේම 
විඤ්ඤඤාණයට පරතයය ෙන නාම රෑපවයේතේ තිවබනෙ, ඒ විදිවයේ වපනේනුම් 
කරන වදයකේ. වබාරැ වදයකේ. රෑපය සතයය වනාවෙයි. ඒ ෙවගේ තමයි 
වව්දනා, සඤඤා, සංසේකාර, විඤ්ඤඤාණ කියන නාම ධමම.  

දැන් අපි නාම  කි ල කි නවකාට ඒක නමක්. නමුත් ්වකවනක් 
නමක් ක ිල කි න්වන්, හඳුනග්න්වන් රූප ක්. දැනේ අපි ඔරවලෝසුෙ 
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කියල කියනවකාට යම්කසිි රෑපයකේ හිතට මැවෙනො. ඒකට නමකේ 
තිවයන නිසා. නමුතේ මුලිනේ නමකේ හැටියට හඳුනගනේවනේ අර කියපු ධමම 
තුළිනේ. වව්දනාෙ, වව්දනාෙ යෙන සඤඤාෙ, සඤඤාෙ තළුිනේ ඇතිකරන 
වච්තනාෙ. වච්තනාෙ තුළිනේ ඇත ිකරෙන සේපශමය, ඊළඟට මනසකිාරය 
- වමවනහි කිරීම. ඔය කාරණා පහ දකේෙනො, නාම ධමම හැටියට. 
වකාටිනේම කියවතාතේ නාම සේෙරෑපයකේ පමණයි. වලෝවක සම්මුති නමකේ 
වනාවෙයි. 

ඊළඟට රූප  කි න එකත්්, අපි වේ ර්න හැටි ට සැලකුෙට 
වමාකද හිත්ට ෙැවටන ඡා ාෙක ්පමණ ි. රූප සඤඤාෙක්, මහා භූත් 
රූප ධමම න් ආශරව න්. එතවකාට ඔය නාම රෑපයතේ විඤ්ඤඤාණයතේ අතර 
නිරනේතර සම්බනේධයකේ තිවයන බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කර 
තිවයනො. සිත අරමුණ ු ඉතාම වව්ගවයනේ අලේලනො, ඒ අලේලන 
වමාවහාතකේ පාසා හිතතේ වෙනසේ වෙනො. හරියට අර දිය සුළියකේ ෙවගේ. 
හිත අරමුණ අලේලල අතහරිනවකාට එහි ෙටිනාකම වෙනසේ වෙනො. 
ඒකයි අර විඤ්ඤඤාණයතේ නාම රෑපයතේ අතර සී ර කරකැවිලේල තමය ිලහු 
පරිෙත්තං කියල කිෙුවව්. වව්ගවයනේ, ඉතාම වව්ගවයනේ සිත 
කරකැවෙනො. නමුතේ විඤ්ඤඤාණය තනිෙ කරකැවිලේලකේ වනාවෙයි. 
විඤ්ඤඤාණය තනිෙ පිහිටනේවනේ නැහැ. 

නමුතේ බටහිර දාශමනිකයිනේ කලේපනා කරනේවනේ විඤ්ඤඤාණය 
ආතේමයකේ ෙවගේ, තනිෙ පෙතින වදයකේ හැටියට. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො, වහේත ු පරතයයනේවගනේ වතාරෙ විඤ්ඤඤාණයකේ නැත. 
‘අඤඤත්ර පචච ා නත්ථි විඤ්ඤාණසස සමභවො’ කියල. පරතයයනේවගනේ 
වතාරෙ විඤ්ඤඤාණවයේ හටගැනමීකේ නැත. නිකම් ගිනේනකේ තනිෙ 
ඇතිවෙනේවනේ නැතිෙ ෙවගේ, හැම එකකම - ඇසතේ රෑපයතේ නිසා ඇස 
පිලිබඳ විඤ්ඤඤාණය, කනතේ ශබ්දයතේ නිසා කන පලිබිඳ විඤ්ඤඤාණය, 
නාසයතේ ගනේධයතේ නිසා නාසය පිලිබඳ විඤ්ඤඤාණය. අනේතිමට මනසතේ 
ධමමතේ නිසා මවනෝ විඤ්ඤඤාණය. ඒ විදියට විඤ්ඤඤාණ හයකේ හැටියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො. චකේඛු විඤ්ඤඤාණය, වසෝත විඤ්ඤඤාණය, 
 ාන විඤ්ඤඤාණය, ජිව්හා විඤ්ඤඤාණය, කාය විඤ්ඤඤාණය, මවනෝ 
විඤ්ඤඤාණය කියල. 

ඒ එක විඤ්ඤඤාණයකේෙතේ තැනේපතේ කරල තිවයනෙද? වහේත ුපරතය 
නිසා, පටිච්ච සමුපේපනේන ෙශවයනේ, විඤ්ඤඤාණය ඇතිවෙනෙ - 
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නැතිවෙනො. ඇතිෙනේවනේ තෙතේ යමකේ උපකාර කරවගන. නිකම් 
ගිනේනකේ තනිෙ ඇතිවෙනේවනේ නැතිෙ ෙවගේ - කඩදාසි ගිනේනකේ පදිුරැ 
ගිනේනකේ ආදී ෙශවයනේ යම් යම් වදයකේ අලේලාවගන ගිනේනකේ 
හටගනේනො ෙවගේ - ඇසතේ රෑපතේ නිසා ඇති වෙන එක චකේඛු 
විඤ්ඤඤාණය. අනේන ඒ විදියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විඤ්ඤඤාණය පිළිබඳෙ 
හඳුනේෙල දීල තිවයනේවන. ඒක තනිෙ හටගනේනා වදයකේ වනාවෙයි.  

ඒකම සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේතේ, විඤ්ඤඤාණයතේ නාම 
රෑපයතේ අතර නිරනේතර සම්බනේධය දැකේවීවම්දී එකකට එකකේ උපකාර 
ෙන බෙ දැකේවීමට, වපනේනුම් කරල තිවයන උපමාෙ, බටවකෝටු මිටි 
වදකකේ. බට ල ී වදකකේ වනාවෙයි. බටවකෝට ු මිටි වදකකේ. බටවකෝටු 
කියන එවකතේ තිවයනො ගැඹුරකේ. උණ බටවකෝටු ෙල තිවයනෙද 
හරයකේ? හරයකේ ඇති වදේෙලේ වනාවෙයිවන. සාරිපුතේත හාමුදුරැෙනේට 
වෙන එකකේ ගනේන තිබුණා. වහාඳට අරටු ඇති ලීයකේ ගනේන තිබණුා. 
වම් උපමාෙ වහාඳට ගැලවපන හැටි බලනේන. බටවකෝටු මිටි වදකකේ. 
බටවකෝටුෙක හරයකුතේ නැහැ. මිටියක ෙුණතේ හරයකේ නැහැවන. 
එතවකාට බටවකෝටු මිටියකේ තෙ බටවකෝටු මිටියකට වහේතේතු කරල 
තිවයනෙ, උඩිනේ. ටිකකේ හිතල බලනේන බටවකෝට ු මිටිය වකලිනේ 
තිවබනේවනේ අනිතේ එවකේ ආධාරවයනේ. ඔනේන ඔය විදියට සාරිපතුේත 
මහරහතනේ ෙහනේවසේ දකේෙල තිවයනො, පටිච්ච සමුපේපාද ධමමවයේ 
විඤ්ඤඤාණ පරතයවයනේ නාම රෑපය ඇතිවෙනො - නාම රෑප පරතයවයනේ 
විඤ්ඤඤාණය ඇතිවෙනො.  

ඔය වදවකේ සම්බනේධතාෙ වතේරැම් ගැනීමට තරමකේ දුරට 
උපකාරී ෙන උපමාෙකේ අප ි දකේෙමු. ඒක ධමමවයේ එන උපමාෙකේ 
වනාවෙනේන පුළුෙනේ. ගරීක වදේෙ කථානේතරයකේ තිවයනො ටිකකේ 
සංවව්ගජනක විදිවයේ කථානේතරයකේ. එකේතරා රෑමතේ ගරීක තරැණවයකේ 
කෙදාෙතේ තමනේවග රෑපය දැකල නැහැ. කණේනාඩි දිහා බලනේවනේ නැතිෙ 
ඇති. ඒ කාවලේ ඒො නැති නිසා වෙනේන ඇති. නමුතේ එක දෙසකේදා 
කැවලේ හදිසේසිවයේ ෙතුර ටිකකේ වබානේන ඕන වෙලා වපාකුණට නැමිලා 
බලනවකාට දැකේක තමනේවගේ මුහණු. නමුතේ වම් ගරීක තරැණයා තමනේවගේ 
මුහුණ කලිනේ දැකල නැති නසිා රැෙටුනා, වම් වදෙඟනකේ කයිල. 
වපාකුවණ ඉනේන අපේසරාෙකේ කයිල, ඒක ෙැළඳගනේන උතේසාහ කළා. 
ෙැළඳගනේන ගනේන උතේසාහයකේ පාසා, දිය රැලි ෙලිනේ ඒක ෙැහලි යනො. 
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පළමුෙන දෙවසේ හඟුකේ උතේසාහ කළා, ෙතුර තැනේපතේ වෙනවකාට ආවය 
අලේලනේන බලනො. ඔවහාම ඔවහාම උතේසාහ කරල, වගදර ගිහිනේ ආවය 
ඇවිතේ, නැෙත නැෙත උතේසාහ කරමිනේ දෙසේ ගානකේම එතනම ගත 
කරල, අනේතිමට ඒ විවයෝ දුකිනේම ඒ නාසිසසේ මැරැණ බෙතේ, 
නාසිසසේවගේ මරණය අනුසේමරණය කිරීම් ෙශවයනේ ඒ ළඟ තබිුණ ුතද 
සුෙඳැති මලේ පැලෑටියකේ, නාසසිසේ නමිනේ හැඳිනේෙුණ ු බෙතේ කථාවව් 
සඳහනේ වෙනො. 

අපට වමයිනේ ගනේන තිවයනේවනේ ආතේම වසවනහස පිලබිඳ 
කථානේතරයයි. නාසිසසේ වෙන වකවනකේ කියල අලේල ගතේවතේ, තමනේවගේ 
රෑපයයි. ඇත්්ත් ෙශව න් කල්පනා කරලා බලනවකාට, අප ිඅවප් රූප  
කි ල අල්ලග්න්වන් පළිිඹිඹුෙක්. හිතල බලනේන ඒවක අනිතේ පැතේත. වම් 
වෙන වකවනකේ කයිල අලේල ගතේතා, වදෙඟනකේ කයිල. ඒ නාසිසසේ 
කරපු ෙැවඩ්ම තමයි වම් සංසාරවයේ අපි දීර්  කාලයකේ කරල 
තිවයනේවනේ. මරණ අෙසේථාවව්දීතේ කරනේවන ඒකයි. වම් හිවතනේ ගතේතු 
රෑපය - කෙුරැ වහෝ වව්ො මැවරණවකාට, ඒ තැනැතේතාවගේ මුළු ජීවිත 
කාලය තුළ ඇති කරගතේත ුසංකලේප තුළ තණේහාෙ තාම වකළෙර කරල 
නැති නිසා, ඒ පරාර්ථනා ටික, කමම ශකේතිය තුළිනේ ඒො කරියාතේමක වෙන 
වෙලාවව්, හිතට යම්කිස ිනිමිතේතකේ එනෙ. ඒ නිමිතේත තුළ මමය, මාවගේය 
කියල ගරහණවයනේ, ඔනේන ඊළඟට තෙ රෑපයකේ පහළ වෙනො. ඔය 
නාසිසසේ කළ ෙැවඩ්ම තමය ිඅපි කරල තිවයනේවනේ. 

නමුතේ වමතනදී, ඒක ඇතුවළ තවියන අර වව්දනා, සඤඤා, 
වච්තනා, ඵසේස, මනසිකාර කියන ධමමයනේ ගැන වතේරැම් ගනේන ඕවන. 
නාසිසසේ තරැණයාට යම්කිස ිසැප වව්දනාෙකේ ඇති ෙුණා, අර දශමනය 
තුළිනේ. ඒක නසිා ඇත ිකරගතේ සඤඤාෙ, සඤඤාෙ නිසා අලේල ගනේන 
වච්තනාෙ, ඒ අනුෙ මනසිකාර වකරැෙ. ඔනේන නාම ධමම ටික වතේරැම් 
ගනේන ඒ උපමාෙ උපකාර වෙයි. විඤ්ඤඤාණය පිළිබඳෙ වම් කාවල 
හැවමෝම ඇවිලේල අහනෙ, වභෞතික විදයාඥයිනේ ගිහිලේල හිරවෙච්ච 
තැනතේ මවනෝ විදයාඥයනේ ගිහිලේල හිරවෙච්ච තැනතේ. ඒක ඒ විදියට 
වතේරැම් ගනේන බැහැ.  

වම්ක අද ඊවයේ පරශේනයකේ වනාවෙයි, විඤ්ඤඤාණය පිලබිඳ පරශේනය. 
වව්ද වව්දානේත ලියූ ඍෂිෙරැ, එවහම නැතේනම් දාශමනිකයනුතේ වම් 
විඤ්ඤඤාණය කයිනේවනේ වමාකකේද කියන එක විමසල බැලුෙ. වමාකද ඒ 



74 ෙන වදේශනය 

95 

අය තුළ ආතේම දෘෂේටියය ි තබිුවණ. රෑප ආදී වදේෙලේ ඇතිවෙනෙ 
නැතිවෙනෙ වපේනෙ. නමුතේ විඤ්ඤඤාණය කියන එක යන පාරකුතේ නැහැ. 
මැවරනවකාට විඤ්ඤඤාණය වකාවහද යනේවනේ? වම්ක වලාක ුගැටළුෙකේ 
ෙුණා. විඤ්ඤඤාණය වකාවහාමද වතේරැම් ගනේවන කියන එක. ඒ අයට 
ඒක වතේරැම් ගනේන බැරි බෙ දකේෙනේන එකේතරා උපමාෙකේ තිවයනො. 
අෙසානවයේ ඒ අය තීරණය කළා විඤ්ඤඤාණය වතේරැම් ගැනීමට උතේසාහ 
කිරීම හරියට තමනේවගේ ඇඟිල ිතඩුකේ, ඒ ඇඟිලි තුවඩනේම අලේලගනේන 
ගනේන උතේසාහයකේ ෙවගේ, නිශේඵල එකකේය කියල. ඇඟිල ිතුඩ ඒ ඇඟිල ි
තුවඩනේම අලේලනේන බැහැවන. 

අපි වම් ඇඟිලි තුඩම උපකාර කරවගන ඊළඟට ධමමානුකුලෙ 
විඤ්ඤඤාණය වතේරැම් ගනේන බලමු. වම් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීපු විසඳුම 
වමාකකේද කියල. අපි කිව්ෙ විඤ්ඤඤාණය නිකම්ම පහළ වෙන වදයකේ 
වනාවෙයි, වහේතු පරතයය නිසා ඇතිවෙන වදයකේ. නාම රෑප ධමම නිසා 
ඇතිවෙන වදයකේ. වමනේන වම් නාම රෑප ධමම, ඇඟිලි තඩුටම ගනේන 
බලමු, උපමාෙකිනේ. යමකේ වතේරැම් ගැනීමට වදන උපමාෙකේ පමණයි.  

වම් අවතේ ඇඟිලි පහ ගැන හිතල බලනවකාට, වපාඩිම වකනා 
ඉනේනෙ වනේද? වමයා තමයි ගණනේකාරයා. ගණනේකාරයා කියනේවන 
එයා රිදේදෙනේනමයි බලනේවන, පුංචියට හිටියට. ඒ ෙවගේම ගණනේකාරයා 
කියල කියනේවන වමාකද, අපි ගණිනවකාට ඉසේවසලේලම එක කයිල 
ගණිනේවන වම් සුළැඟිලේවලනේ. ඒ විදියට තමයි හිතා ගනේන, වව්දනාෙ. 
වව්දනාෙ සුළැඟිලේලට උපමා කරමු ටිකකට. 

ඊළඟට සඤඤාෙ. සුළැඟිලේල ලඟට ඉනේවන මුදුකාරයා. 
ගණනේකාරයා ෙවගේම සමහරවිට ඉනේනෙවන මුදුකාරයා කියනවකාට 
නම් දැරෑ විවිධ අය. මුදු පළඳිනේනා ෙවගේ. අනේන වදෙැනි ඇඟිලේල, 
සඤඤාෙ. සඤඤාෙ මුදුකාරයා. සඤඤාෙ හැඳිනීම පිළිබඳෙ, අරයා විඳීම 
පිළිබඳෙ.  

ඊළඟට මැදඟිලේල ගැන හිතල බලමු. එයා තමය ිහිතුෙකේකාරයා. 
ඇඟිල ිපහ උඩට උසේසනවකාට කැපී වපවනනේවනතේ වමයාවන, උසම 
එකේවකනා. ඒ ෙවගේම වම්සයකට ෙවගේ වදයකට තට්ටු කරනවකාට, 
මැදඟිලේල පාවිච්චි කරනෙවන. අනිතේ අයට ෙඩා කැප ීවපවනන නිසා 
එයා හිතුෙකේකාරයා කියල හිතම.ු හිතුෙකේකාරයා තමයි, වච්තනාෙ. අපි 
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සුළැඟිලේල වව්දනාෙ කියල හිතෙු ටිකකට, මුදුඟිලේල සඤඤාෙ කියල 
හිතුො, හිතුෙකේකාරයා වච්තනාෙ ඔනේන මැදඟිලේලයි.  

ඊළඟට ඉනේනෙ දබරකාරවයකේ දබරැඟිලේල. වලෝකවයේතේ පිළි 
අරවගන තිවයනො, දබරැඟිලේල. තර්ජනය කරනේවනතේ එයාවන. එයාට 
තමයි හුඟකේ ෙැඩ තිවයනේවනේ. නිතරම දබරයට එනේවනේ. එයා 
හඳුනේෙනේවනේ - ඵසේස - සේපර්ශය හැටියට.  

ඊළඟට ඉනේනෙ මහපතවයකේ. එයාට අපි වකළිනේම 
ධමමෙචනවයනේම කිෙුවොතේ මනසකිාරයා. මනසකිාරය කියල කියනේවන, 
වමවනහි කිරීම. වම් මහපතයා, වමයාට නම් වදකකුතේ තිවයනෙවනේ, 
නම් පටබැඳිලා තිවයනෙවන. පරධානියා ෙවගේ ඉනේන වකනා හඳුනේෙනේන 
පුළුෙනේ මනසකිාරයා කියල. වම් මනසිකාරයා තමය ි අනිතේ හතර 
වදනාතේ එකතු කරවගන, වමච්චර කාලයකේ අපෙ සංසාරවයේ අරවගන 
ආවව්. 

ඒ වගනාවව් අවයෝනිවසෝ ෙශවයනේ. අවයෝනිවසෝ මනසිකාරය 
කියනේවන ෙැරදි විදියට වමවනහි කිරීම. ඒ ෙැරදි විදියට වමවනහි කරිීම 
තමයි, අනිතය වදේ නිතය හැටියට, දුකේ සහිත වදේ සැප හැටියට, අසුභ 
වදේ සුභ හැටියට, අනාතේම වදේ ආතේම හැටියට දැකීම. ඒ ෙැරදි විදියට 
වපනේනුම් කරන ඒ හැසිරීම අප ිහඳුනේෙනො අපරාධයකේ හැටියට. ඒ 
අපරාධය තමයි වම් පසේවදනා, අපෙ වම් සංසාරවයේ අරවගන යාම. 

වම් විඤ්ඤඤාණවයේ රහස ඇතුළත වහළි කරගනේන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කවළේ වමාකකේද? අර දාශමනිකයිනේ කියනො ෙවගේ, විඤ්ඤඤාණය 
පහසුවෙනේ වතේරැම් ගනේන බැරි වදයකේ. උපමාෙකට කියනෙ නම්, හරියට 
සාකේක ිකාරවයකේ නැත ිනඩුෙකේ ෙවගේ. මිනී මැරැමකේ වෙලා තිවයනෙ, 
සාකේකිකාරවයා නැහැ. නඩෙු අහක දානේන වෙනෙවන. අනේන ඒ 
වෙනුෙට එකේතරා උපායකේ තිවයනො, නීති කේවෂේතරය තුළ. විතේති 
කාරයිනේවගනේ වකවනකුට සමාෙ වදනො. සමාෙ දීල කථානේතරය 
අහගනේනො. 

ඒ ෙවගේ ෙැඩකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට කරනේන සිදු ෙුණා. ඒකට 
තමයි මැදුම් පිළිවෙත කියල කියනේවන. මධයම පරතිපදාෙ ඉතාම ගැඹුරැ 
වදයකේ. සාමානයවයනේ ධම්මචක්කපපෙත්තන සූතරවයේ තිවයන 
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ආචාරාතේමක පරතිපදාෙ, එපමණකේ කියල හිතා ගනේනො. නමුතේ ඊට ෙඩා 
ගැඹුරැ වදයකේ මධයම පරතිපදාෙ තුළ තිවයනො. පටිච්ච සමුපේපාදයම 
මධයම පරතිපදාෙකේ. වලෝකයා එක එකකේ තනි තනිෙ ගතේතට, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වහේතු පරතය තුළිනේ වපනේනුම් කළා, එකකේෙතේ තනිෙ නැහැ. 
හැම එකකේම වහේත ුපරතය උඩයි තිවයනේවනේ. අනේන ඒ වහේතු පරතය කථාෙ 
අනුෙම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො, වම් ඇඟිලි තඩු ඒ 
ඇඟිල ිතුවඩනේ අලේලන එක වනාවෙයි කරනේන තිවයනේවන. 

 සතයය වතේරැම් ගනේන ඕන. අනේන අර අප ිකියාප ුමනසිකාරයා 
හැටියට, ගණනේකාරයා ඔකේවකාම එකතු කරවගන දීර්  කාලයකේ අපෙ 
සංසාරයට ඇදවගන ඇවිලේල තිවයනො, ගරහණය කරනේන පුහුණු කරල 
තිවයනො. ගරහණය කරනෙ කියනේවන, දැඩිෙ අලේල ගනේනො කයින එක. 
නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො, වමතන මහපට 
ඇඟිලේල තමය ිඅනිකේ සියළුම ඇඟිල ිඑකේක සම්බනේධතා පෙතේෙනේවනේ. 
ඉතාම කිට්ටුවෙනේ ඇසුරැ කරනේවන මහපට ඇඟිලේලයි, දබර ඇඟිලේලයි. 
ඒක තමයි සේපශමය. ඒක අපට කයිනේන බැරි ෙුණා. සේපශමය තමයි දබර 
ඇඟිලේල. අප ි දැනේ ඒ පහ නම් කරනො නම්, වව්දනාෙ, සඤඤාෙ, 
වච්තනාෙ, සේපශමය ඊළඟට මනසිකාරය. මනසිකාරයට ඉතාම කිට්ටු 
ධමමය තමයි සේපශමය. එවහම හිතල බලනවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනුම් කරනො වම්වක රහස වතේරැම් ගනේන නම්, වයෝනවිසෝ 
ෙශවයනේ ඉසේවසලේලාම අවපේ ආකලේපය වෙනසේ කරනේන ඕවන. අර 
විපරීත විදිවයේ දශමනය ඉෙතේ කරනේන ඕවන. 

අනිතය වදේ අනිතය හැටියට බැලීමට වතේරැම් ගනේන ඕවන. බුදේධ 
ෙචනය හරියට වතේරැම් ගනේන ඕවන. දුකේ සහිත වදේ දුකේ හැටියට, අසුභ 
වදේ අසභු හැටියට, අනාතේම වදේ අනාතේම හැටියට ගනේන ඕවන, අර ෙැරදි 
ආකලේප ඉෙතේ කරලා. අනේන ඒ දශමනය තුළිනේ තමයි වයෝනිවසෝ 
මනසිකාරය ෙැවඩනේවන. අවයෝනිවසෝ මනසකිාරය කියල කියනේවන 
යමකේ හටගතේත තැන අමතක කරල එය ඈත වපේන ටිවකනේ පමණකේ 
නිගමනයකට පැමිණීම. දැනේ මිරිඟුෙ ගැන හිතනවකාට, ඒක වතේරැම් 
ගනේන පුළුෙනේ. ඒක ඈතට වපේන ආකාරය මිසකේ, ඒක ඇතිවෙන 
ආකාරය වනාදනේනා පුදේගලයා තමයි, මිරිඟෙු පසේවස දුෙනේවන. ඒ 
වෙනුෙට ඒක හටගනේනා ආකාරය, වහේතු පරතය අනුෙ විමසල බැලීම 
තමයි වයෝනිවසෝ කියල කියනේවන. වයෝනිවසෝ මනසකිාර ආකලේපය 
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ඇතිෙ වව්දනාෙ වව්දනාෙ හැටියට, මවගේ වව්දනාෙ වනාවෙයි, වව්දනාෙ 
වව්දනාෙ හැටියට වතේරැම් ගනේන උතේසාහ කරනො. සඤඤාෙ සඤඤාෙ 
හැටියට. ඔය සතිපට්ඨාන සූතරවයේ තිවයනේවන ඒකයි. ඒ ඒ ධමමතා 
යථාභූත ෙශවයනේ ඇත ි ඇත ි හැටියට බැලමීයි. අනාතේම ෙශවයනේ 
බැලමීයි දෘෂේටියකේ ආවරෝපණය කරගනේවන නැතිෙ. සකේකාය දිට්ඨිය 
කියල කියනේවන මමය, මාවගේය කියල ගැනීම. 

එවහම නැතුෙ යථාභූත හැටියට, ඇති හැටියට, වව්දනාෙ 
වව්දනාෙ හැටියට, සඤඤාෙ සඤඤාෙ හැටියට, වච්තනාෙ වච්තනාෙ 
හැටියට. ඒ විදියට බලනවකාට අෙසානවයේ කරමකරමවයනේ වතේරැම් 
ගනේනෙ, හරියට මහපට ඇඟිලේලතේ දබර ඇඟිලේලතේ එකතු වෙනේන ෙවගේ, 
අර ඉනේද්රියනේ අරමුණු හා ගැවටන හැටි. ඒ ගැවටන අෙසේථාෙ - සේපශමය 
කියල කයිනේවන. අනේතිමටම අහවුෙනේවනේ මනසතේ ධමමතේ කියන එක. 
ඒකයි ගැඹුරැම තැන. ධම්මාරම්මණ කියල කියනේවන. ධමම කයිල 
කියනේවන, සාමානය වලෝකවයේ ධමම කියන අදහස වනාවෙයි. මනසට 
එන අරමුණ.ු බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො, එක එක 
ඉනේද්රියනේට අරමුණු තිවයනෙ. ඇසට රෑපය, කනට ශබ්දය, නාසයට ගඳ, 
සුෙඳ, දිෙට රසය, කයට සේපශමය ඊළඟට මනසට ධමම. ධමම කයිල එතන 
කියනේවන වදේෙලේ. අපි වදේෙලේ කියනේවනේ. ඉතාමතේම ගැඹුරැ කාරණයකේ 
වම්ක ධමමවයේ.  

එතනිනේමයි ධමමය ආරම්භ ෙනේවනේ, ධම්මපදවයේ. අප ි නිතරම 
මතකේ කරල වදනො. ‘මවනා පුබ්බඞගමා ධම්මා - මවනා වසට්ඨා 
මවනාමයා’ එතනම උතේතවර් තවියනෙ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො, වදේෙලේ පළමුවෙනේ තබිිල පසේවස හිතුො වනාවෙයි. මනසයි 
පරධාන. මනස වපරටු වෙලයි වදේෙලේ හැවදනේවන. මනසම වදේෙලේෙලට 
ෙඩා වශරේෂේඨයි. අනේතිමට කියනො මවනාමයා. වම් වදේෙලේ හැදුවන 
හිතිනේමයි. නමුතේ වම් හිතිනේම හැදුණු බෙ වලෝකයාට ෙැටවහනේවන 
නැහැ, අවිදයාෙ නිසා. වයෝනිවසෝ කියල කියනේවන, අරමුණ හටගනේන 
තැනම හඳුනා ගැනීමයි. 

නමුතේ වලෝකයාට, වයෝනිවසෝ මනසිකාරය නැති නසිා 
අවයෝනිවසෝ ෙශවයනේ, ඊළඟට විතර්ක පරපඤ්ඤච ආදියට යනේන දීලා, එය 
වදයකේ කරවගන, ඒ තුළිනේ වකවලසේ ෙලට යනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො, වයෝනිවසෝ මනසකිාරය කියල කියන ඒ 
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සියුම් වමවනහි කිරීම, ෙැරදි විධියට වනාවෙයි, දුකේ වදේ දුකේ හැටියට, 
අනිතය වදේ අනිතය හැටියට ඒ විදියට වමවනහි කරනවකාට, 
කරමකරමවයනේ ෙැටවහනො වම් විඤ්ඤඤාණය කියන රහස. 

එය වහළිවෙනේවනේ  ේ අෙස්ථාෙක හිත්ත්් අරමුණත්් ග්ැවටන 
ත්ැන  ේ වකවනකුට අසුෙුණා නේ ඒ අසුවීම ත්ුළින්ම විඤ්ඤාණව ් 
පදනම බිඳිනො. විඤ්ඤඤාණය කියන මායාෙ - දැනේ මවනෝ විඤ්ඤඤාණය 
නම් වලෝකයා හිතනො එය ආතේමයකේ හැටියට. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ 
තිවබනේවන, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන, විඤ්ඤඤාණය 
හටගනේවනම වහේතු පරතය සහිතෙයි. වමාකකේද වහේතුෙ? මනසට එන 
අරමුණ. ඒ අරමුණ වෙන එකකේ වනාවෙයි. මවනාමයා, හිතිනේම හදා 
ගතේතු වදයකේ. හිතිනේම හදා ගතේතු වදයකේ බෙ අමතක වීම තුළිනේ, ඊළඟට 
අපි ඒක ගැන හිතනේන වපළවඹනො. ඒක වලෝක සේෙභාෙයකේ. නමුතේ 
විදශමනාවෙදි කරමකරමවයනේ වමවනහි කිරීම සියුම් කිරීම තුළිනේ යම් 
අෙසේථාෙක වතේරැම් ගතේතානම්, මනවසහි සිතවුිලේල ගැවටනොතේ 
එකේකම වතේරැම් ගතේතානම්, එතවකාට නාම රෑප ධමම හරියාකාරෙ 
වතේරැම් ගතේත වෙනො. වව්දනාෙ පැතේතට යනේන වනාදී, සඤඤාෙ 
පැතේතට යනේන වනාදී, වච්තනාෙ පැතේතට යනේන වනාදී. අෙසානවයේ 
ඉතුරැ වෙනේවන දබරකාරයතේ මහපතයාතේ, ඒ වදවදනා අතර ගැටුම 
ෙවගේ හිතතේ අරමුණතේ ගැවටන තැන. හිතතේ අරමුණතේ ගැවටනොතේ 
එකේකම අලේල ගතේවතාතේ වහාවර්, ඒ එකේකම විඤ්ඤඤාණයට තැන 
නැතිවෙනො. වමාකද විඤ්ඤඤාණය මායාෙකේ. විඤ්ඤඤාණයට තැනකේ 
ලැවබනේවනේ අවිදයාෙ තුළයි. 

අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා 
සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤඤාණං  

කියල තිවබනේවනේ අවිදයාෙ තුළිනේ ඇතිවෙන ඒ සංසේකරණවයේ, 
කරියාකාරකම් සමූහවයේ, පරතිඵලයකේ ෙශවයනුයි, විඤ්ඤඤාණයතේ නාම 
රෑපයතේ කියල වබදීමකේ තිවබනේවනේ. ඒ නාමරෑපයට අදාළ වව්දනා, 
සඤඤා ආදිය තුළ ඇතේත ෙශවයනේ විඤ්ඤඤාණයතේ ඉවබ්ම අහුවෙනො. 

නමුතේ නාසසිසේ තරැණයා ෙතුවර් පිළිබිඹු ෙන සේෙභාෙය ගැන 
අමතක කිරීම නසිා, ඒක වෙන වකවනකේ කියල හිතුෙ ෙවගේ, 
විඤ්ඤඤාණවයේ තිවයනෙ පිළිබිඹු ෙන සේෙභාෙයකේ. ඒකට කියනෙ 
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පරතයවව්කේෂා කියල. එතනයි වහාවර් තිවයනේවන. විඤ්ඤඤාණය පිළිබිඹු 
කරනේවන වමාකකේද? නාම රෑප ධමමයි. ඒ නිසා වම්ො සම්පුර්ණවයනේම 
එකිවනකට වෙනසේ වදේෙලුතේ වනාවෙයි. එකකේමතේ වනාවෙයි. වම්ො 
වහේතු පරතය උඩය ි තිවයනේවන. ඒක වතේරැම් ගනේන වෙනො 
විදශමනාතේමක ෙශවයනේ, අර විදියට භාෙනා මනසකිාරය තුළිනේ. 
සමාධිමතේ සිතිනේ වමවනහි කරමිනේ යනවකාට, යම් වමාවහාතක වව්දනා 
පක්ෂයතේ අතහැරිල, සඤඤා පක්ෂයතේ අතහැරිල, වච්තනා පක්ෂයතේ 
අතහැරිල අනේතිමට සිතතේ සිතුවිලේලතේ අතහැරිලා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කළා, මවනෝ විඤ්ඤඤාණයතේ ඉතාම සී රවයනේ ඇතෙි නැතිවෙන 
වදයකේ. ඒ අපි අලේල ගතේත වදේෙලේ කියල කියන ඒ සංකලේපය පො 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මවනාමයා, හිවතනේම හදාගතේතු වදයකේ බෙ 
ෙදාරනො. හිවතනේම හදාගතේතු වදයකේ බෙ අමතකවීම තළුිනේ වලෝකයා 
අර දැවලේ ෙැවටන බෙයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනේවන. 

ඔනේන ඔය කාරණය අප ි පරකාශ කවළේ තර්කයකේ හැටියට 
වනාවෙයි. වබාවහෝ වදනා විසඳුම වසායන ආකාරයට වනාවෙයි, වම්ක 
වහායා ගනේන ඕවන. බුදේධ ෙචනයට අනුෙ, මධයම පරතිපදාෙට අනුෙ, 
වම් නාම ධමම අෙවබෝධ කරගනේන ඕවන. ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කවළේ යම් අෙසේථාෙක විඤ්ඤඤාණය වතේරැම් ගතේත නම්, නාම රෑප 
ධමමයනේ වතේරැම් ගතේත වෙනො. නාම රෑප ධමමයනේ වතේරැම් ගතේතානම්, 
විඤ්ඤඤාණය වතේරැම් ගතේත වෙනො. නමුතේ නාම රෑප ධමමයනේ වතේරැම් 
ගනේන වෙනේවන, පිටිනේ කෙුරැෙතේ වගනේෙල වනාවෙයි. වම් නාම ධමමෙල 
අගට ඉනේන මනසිකාරයාට අප ි සමාෙ වදනේන ඕවන, අවයෝනිවසෝ 
හැටියට වමවතකේ අපෙ සංසාරවයේ වගනා නමුතේ, අවයෝනිවසෝ 
මනසිකාරවයේ, අවයෝනිවසෝ පැතේත ඉෙතේ කරල, වයෝනිවසෝ හැටියට 
හැසිවරනු පිණිස. එවිට වමතකේ ඒ තමනේ කරපු අපරාධ - අර හතර 
වදනාතේ එකේක එකත ුවෙලා - වහළි කරනෙ, වයෝනිවසෝ මනසිකාරවයනේ. 
අනේතිමට වහළිවෙනේවනේ එයා අර දබරකාරයතේ එකේක කළ මනස පිළබිඳ 
මවනෝ විඤ්ඤඤාණය ඇත ි වෙච්ච හැටි. ඒක තමය ි ‘මවනා පුබ්බංගමා 
ධම්මා - මවනා වසට්ඨා මවනාමයා’ කියන වදපදය තුළ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ මුළු මහතේ වශරේෂේඨ ධමමය අඩංගු වෙනෙ කියල, වමයයි 
මැදුම් පිළිවෙත කියල කියනේන පළුුෙනේ වෙනේවන.  
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනෙ ආයුෂයතේ, උෂේණයතේ, 
විඤ්ඤඤාණයතේ කයින ධමම තුනම ඉෙතේ ෙූ තැනය වකවනකේ මැවරනේවන. 
නමුතේ සමහරවිට නිවරෝධ සමාපතේතිය කියන තතේත්වය වපනේනුම් කරන 
වකාට, නිවරෝධ සමාපතේතියට සමෙැදිල ඇතැම් වකවනකේ විඤ්ඤඤාණය 
නිරැදේධ කරල, ඒතේ තාම ජීෙතේ වෙනො. ඒකට වහේතුෙ විමසූ අෙසේථාවව් 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරන බෙ ධමමවයේ සඳහනේ වෙනෙ, ආයුෂය, 
උෂේණය කියන වදක පො එකිවනකාට උපකාර වෙනො. ආයු සංසේකාර 
නිසා උෂේණය පෙතිනො. උෂේණය නිසා ආයු සංසේකාර පෙතිනො. 
එකකේෙතේ තනිෙ නැහැ. ඒක උපමා කරනේවනේ දැලේවෙනේනාෙූ පහනක, 
පහනේ දැලේල නිසා ආවලෝකය පෙතිනො, ආවලෝකය නසිා දැලේල 
පෙතිනො ෙවගේ. ආයුෂ නිසා උෂේණය පෙතිනො. උෂේණය නසිා ආයුෂ 
පෙතිනො. එතනතේ තිවයනේවන වහේතු පරතය සම්බනේධයකේ. තනිෙ 
එකකේෙතේ නැහැ.  

ඒක තමය ි ඇතැම් අයට පරශේනයකේ වෙනේවන. වකවනකේ 
මැවරනේන ෙවගේ ඉඳල, ඒතේ තෙම ශරීරවයේ උෂේණය තිවයනො. ඊට 
පසේවසේ සැතේකම් ආදිවයනේ ආවයතේ පණ එනො. ඒ අතවර් පුදේගලයාට 
වපේනො විඤ්ඤඤාණය වකාවහේවදෝ ගියා කියල. ඒ තැනැතේතා හිතනේවන 
විඤ්ඤඤාණය තනිෙ ගියා කියල. නැහැ, අර මැවරනේන ඉනේන පුදේගලයාට 
ඒ වෙලාෙට වපනුවන ඒක පමණයි. ඒ පුදේගලයාවගේ දෘෂේටි වකෝණවයනේ 
ඒක දකිනේවන. වදනේවනකේ වනවෙයි එතන. විඤ්ඤඤාණයට සාවපේක්ෂෙයි 
ඒ තතේතේෙය ඇත ි වෙනේවන. ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේතේෙයකේ ඔතන 
තිවයනේවන. 

වබාවහෝ වදවනකේ අහන නිසා, වම් පරශේනයට විසඳුම වමෝදු කළා 
පමණ යි. වම්ක ගැඹුරැ කාරණයකේ. අපි වම් ෙටිනා වෙසකේ දෙවසේ, 
ධමමවයේ වබාවහාම සැහැලේලු වකාටසකේ පමණකේ අලේලවගන, සසරිනේ 
මිවදනේන උතේසාහ කරනො. නමුතේ වලාකු පරශේන ගැන හිතනො. වම් 
වදක සංසනේදනය කරනේන නම් වමනේන වම් භාෙනා මාගමයට 
පිවිවසනේන ඕන. ඒවක ආරම්භයයි වම් පිනේෙතුනේ අද වම් ෙටිනා 
වපාවහාය දෙවසේ ‘අ’ යනේවනනේ පටනේ ගනේනෙ ෙවගේ, සීලවයනේ ආරම්භ 
කළා. ඒ ෙවගේම තමනේට පුළුෙනේ මට්ටමිනේ සමාධිය ෙඩනේනතේ උතේසාහ 
කළා. ඇතැම් අය අර කවි්ෙ ෙවගේ විදශමනා මාගමවයේතේ යනො. 
විවශේෂවයනේ ඒ අයට වම් වදේශනාෙ උපකාර වෙනේනතේ ඇති. ඒ ෙවගේ 
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කරමකරමවයනේ අපි වපාඩි ආරම්භයකේ කළා. අප ි ගැඹුරැ ධමම වතේරැම් 
ගනේන ඕන වම් සසරිනේ මිදීම සඳහායි. 

අවයෝනිවසෝ මනසිකාරය නිසා නිරනේතරවයනේ වම් සංසාරවයේ 
නාසිසසේ කරපු වදේම කරමිනේ යනො. වම්ක නැති කරගනේන නම් 
විඤ්ඤඤාණවයේ යථා සේෙභාෙය වතේරැම් ගනේන ඕන. විඤ්ඤඤාණ නිවරෝධයයි 
නිෙන කියල කියනේවන. විඤ්ඤඤාණ නිවරෝධය පරතයක්ෂ කර ගැනීමයි. ඒ 
මායාවෙනේ මිදීමයි. ඒ මායාවෙනේ මිවදනේවනේ පරඥාෙ උදා ෙුණු 
අෙසේථාවෙයි. ‘විඤ්ඤාණං පරිවඤ්ඤ යං පඤ්ඤා භාවෙත්බ්බා’ කියල 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තිවයනො. නමුතේ විඤ්ඤඤාණය හරියට 
වතේරැම් යනේවනතේ පරඥාෙ උදා ෙුණු අෙසේථාවෙයි. පරඥාවව් මූල බීජය තමයි 
වයෝනිවසෝමනසිකාරය කියල කියනේවන. නුෙණිනේ වමවනහි කිරීම. 
එතවකාට පරඥාවව් මූල බීජය අප තුළ තිවයනො කියල හිතාවගන වම් 
ගමන යනේට ඕන.  

වම් පිනේෙතුනේ අද කරන ලද වම් ආරම්භය, අද දින රැකේක වම් 
සීලය, අද කරන ලද භාෙනා ආදිය, අද ශරෙනය කළ වම් විදශමනාතේමක 
බණ තම තමනේවගේ විමුකේතියට උපකාර කරවගන, කලයාණ මිතර ආශරයතේ 
උපකාර කරවගන, හැකිතාකේ ඉකේමණිනේ, බණ භාෙනා සාර්ථක 
කරවගන, ජාති ජරා මරණ ආදී සංසාර දුක ඉකේමෙල වසෝොනේ, 
සකෘදාගාමී, අනාගාමී අරහතේ ආදී මාගමඵල පරතිවව්දවයනේ යුතුෙ අමා මහ 
නිෙනේ සාකේෂාතේ කරගැනීමට වම් කසුල ශකේතියතේ, අද ධමම ශරෙණයතේ 
වහේතු ොසනා වව්ො! යි කියා පරාර්ථනා කරගනේන. අවීචිවයේ සිට 
අකනිටාෙ දකේො ෙ ූ යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ සිටිනො නම්, තම 
තමනේවගේ ඥාතීනේ ඇතුළු, වමෙැනි ධමම වදේශනාමය, ධමම ශරෙනමය වම් 
හැම කුසලයකේම අනුවමෝදනේෙ, පනිේ අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ පරාර්ථනීය 
වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නෙින සාකේෂාතේ කරගනිතේො! කියල 
පරාර්ථනා කර වම් ගාථා කියල පනිේ වදනේන.  

“එතතාෙතා ච අවමහහි...” 
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75 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණුව ධර්ම ද ශ්නා අංක 166) 

“නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස”

අධිගතමිදං බහූහි අමතං  
අජ්ජාපි ච ලභනීයමිදං 
වයා වයානිවසා පයුඤ්ඤජති  
න ච සක්කා අ ටමාවනන 

- වථරී ගාථා, සුවමධා වථරී ගාථා. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

සසරට අදින මාර බලවව්ග ජය ගනේන, පරබල වනකේඛම්ම 
ශකේතියකේ අෙශය වෙනො. තිවලෝගුරැ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සංසාවර් බියකරැ බෙ ගැන, වදේශනා කර ෙදාළ සූතර වකාට්ඨාශ ගැඹරුිනේ 
වමවනහි කිරීම, ඒ ෙවගේ වනකේඛම්ම ශකේතියකේ ඇති කර ගැනීමට 
උපකාර වෙනො. තමාවගේ ධමම ඥානය පිහිට කරවගන මාර බලවව්ග ජය 
ගතේතු සුවම්ධා රහතේ වතරණියනේවගේ කථාෙ, චරිතාපදානය, ඒකට වහාඳ 
නිදර්ශනයකේ. 

අද වම් උදා ෙුණු වෙසකේ වපෝය දෙවස, අපට එවසේ ශරදේධාෙ ඇති 
කර ගනේන ෙටිනා චරිතාපදානයකේ, සුවම්ධා රහතේ වමවහණියනේ 
ෙහනේවසේවගේ, වථරී ගාථාෙල දකිනේට ලැවබනේවනේ. ඒ අතර තිවබන 
ආදර්ශෙතේ එකේතරා ගාථාෙකේ තමයි, අප ිඅද මාතෘකාෙ හැටියට තබා 
ගතේවතේ.  

වම් සුවම්ධා වතරණිනේ ෙහනේවසේ, අතීත බුදේධ ශාසනෙල පරබල 
පුණය ශකේතීනේ ඇතකිර වගන, වම් බුදේධ කාලවයේ මනේතාෙතී කියන 
නගරවයේ, වකාඤේච කියන පරාවදේශකි රජුවගේ දියණිය හැටියට, උපේපතේතිය 
ලැබෙු. ඇය තරැණ ෙයසට පතේ ෙණුාට පසේවස මෙුපියනේ තීරණය කළා 
ොර්ණෙතී නගරවයේ අනීකදතේත රජුට විොහ කර වදනේන. නමුතේ ඒ ෙන 
විට වම් සුවම්ධාෙ, කුඩා අෙදිවයේ ඉඳලම තමනේවගේ සමාන ෙයවස 
රජකුමරියනුතේ, දාසියනුතේ එකේක භිකේෂුණී ආරාමයට ගිහිලේල, බණ අහල 
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ශාසනය වකවර් වලාක ු ශරදේධාෙකේ, සංසාවර ගැන සංවව්ගයකේ ඇති 
කරවගන තිබුණ නිසා, ඒ වයෝජනාෙට කැමත ිෙුවණේ නැහැ. 

යම් අෙසේථාෙක ඒ අනීකදතේත රජු සුවම්ධාෙ දකිනේන (අතීතවයේ 
තිබුණ සේෙයංෙර කියල - ඒ විදිවයේ වදයකේ වෙනේන ඇති) එන දෙස ලං 
වෙනවකාට වම් සුවම්ධාෙ ගිහලිේල මව්පියනේට කියා සිටිය, ‘මට 
බලාවපාවරාතේතුෙකේ නැහැ වම් පසේකම් සැප විඳිමිනේ ගිහ ිවගයි ඉනේන. 
මම නිෙනට ඇරිලා ඉනේවන. නෙිනට ඇලුම් කරවගනයි ඉනේවන. ඒ 
නිසා මට මහණ වෙනේන අෙසර වදනේන’ කියල. ඒ ෙවගේම ඇය පරකාශ 
කළා, වම් භෙවයේ ඇත ි අනිතයතාෙ, දිෙය වලෝක ෙල පො පෙතින 
අනිතයතාෙ. වම් භෙය සම්පුර්ණවයනේම අනිතය බෙ. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කළ චතුරායම සතයය, හරියට වතේරැම් ගතේත ුවකවනකේ 
දිෙය වලෝක සැපෙතේ පරාර්ථනා කරනේවන නැහැ. වම් භෙය හැමතැනම 
අනිතයයි, ඒ ෙවගේම කාමයනේ ඉතාම කටුකයි, අලේපාසේොද වදන නමුතේ 
වබාවහෝ දුකේ කරදර වගන වදන වදයකේ, වම් පංචකාම සම්පතේ කයින 
වදය. ඒ නසිා මම කැමත ිනැහැ, වම් විොහ වයෝජනාෙට. මට පැවිදි 
වෙනේන අෙසර වදනේන’ කියල. 

ඊළඟට ඒ එකේකම ඒ තැනැතේතිය පරකාශ කරනො ‘වම් ශරීරය 
එවහම පිටිනේම අසූචි පිරැණු, කුණපු පිරැණු සම්පසුම්බියකේ ෙවගේ එකකේ. 
වම්ක වෙන වකවනකුට වදනේවනේ වමාකටද? වම්ක පණුෙනේ පිරැණු 
ශරීරයකේ. යම් අෙසේථාෙක, වම්වක විඤ්ඤඤාණය නැති ෙුණු හැටිවය, 
තමනේවගේ ඥාතීනේම වසාවහානකට වගනිහිලේල විසිකරනො. එබඳු 
සේෙභාෙයකේ ඇති වම් ශරීරය වමාකටද කාටෙතේ වදනේවන’ කියල. වම් 
තැනැතේතිය තෙ දුරටතේ පරකාශ කරනො මව්පියනේට, ‘මට මහණ වෙනේන 
අෙසර වදනේවන නැතේනම්, මම මරණයට පතේ වෙනො. මම ගිහිෙ තෙතේ 
ආහාර ගනේවනේ නැහැ.’ කියල. ඒ පරාසාදවයේ බිම හානේසි ෙුණා. එවිට 
මෙතේ පියාතේ ඇවිතේ, මෙ අඬමිනේ කයිනො, ‘නැගිටිනේන පුවතේ’ - වම් 
දියණියට ආමනේතරණය කරලයි කියනේවනේ - ‘ඔබ ඉතාම රෑප සම්පනේනයි. 
අනීකදතේත රජුවගේ අග වමවහසිය වෙනේනයි ඉනේවන, තාම තරැණයි. 
ඔබ වම් කාම සම්පතේ විඳිනේන’ කියල. තෙ තෙතේ උනනේදු කරනේනයි 
උතේසාහ කවළේ, වම් වයෝජනාෙ පළිිබඳෙ.  

නමුතේ වම් තැනැතේතිය තරවයේම කියා සිටියා, ‘වම් පසේකම් සැප, 
ඒොවයේ විපාක ඉතාමතේම භයානකයි. වම්ොට මවගේ හිත නැඹුරැ 
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වෙනේවන නැහැ. හැම පැතේවතනේම වම් භෙය අනිතයයි. යම් දෙසක, වම් 
ශරීරවයේ ඇතුළත තිවයන වදේ, පිට පැතේතට හැරැවණාතේ එවහම, 
තමනේවගේ මෙ පො ඒ ගඳ ඉෙසා ගනේන බැරැෙ පිළිකුලේ කරනො. වම් 
ශරීරවයේ යම් අෙසේථාෙක විඤ්ඤඤාණය නැති ෙුණ හැටිවය, වසාවහානට 
ගිහිනේ දාල නෑයනේ ඇවිතේ නානො. අනේන ඒ ෙවගේ තතේත්වයකේ ඇති 
ශරීරයකේ. ඒ නිසා මට වම් භෙවයනේ මිදීමයි අෙශය ෙනේවනේ. ජරා මරණය 
මා පසුපස එනො. වම් දිෙය වලෝකෙල, අපායෙල, නිරයෙල පැවිදි 
වෙනේන අෙසේථාෙකේ නැහැ. බුදු වකවනකේ ඉපවදනේවන ඉතාම 
කලාතුරකිනේ, ඒ නසිා වම් දුර්ලභ අෙසේථාවෙ, වම් දුර්ලභ ක්ෂණ 
සම්පතේතිය ලැබුණ අෙසේථාවෙ, මට පැවිදි වෙනේන අෙසර වදනේන.’ 
කියල නැෙත නැෙත පරකාශ කළා.  

‘මට එවහම ඉඩ වදනේවන නැතේනම්, මම තෙතේ ආහාර ගනේවනේ 
නැහැ. වමතනම මරණයට පතේවෙනෙ’ කියල බිම හානේසි ෙුණා. ඒ 
අෙසේථාවව්ම ෙවගේ අනීකදතේත රජුතේ වම් කියපු මනේදාෙතී නගරයට 
පැමිණියා. වම් ආරංචිය ඇවහන විට සුවම්ධාෙ කළ ෙැවඩ්, තමනේවගේ 
වකසේ කළඹ කපල, පරාසාදයට ඇතුළු වෙලා, වදාර ෙහවගන, ඒ වකසේ 
කළඹ අරමුණු කරවගන, පරථම ධයානයට සමෙැදුණා. පරථම ධයානවයනේ 
නැගී සිට අනිතය සඤඤාෙ ෙඩන අතවර වම් රජු ආෙ. මව්පියනුතේ රජුතේ 
ඇවිලේල වදාර ළඟ ඉනේන අෙසේථාවෙ, සුවම්ධාෙ ඇවිලේල වදාර ඇරල 
බලනවකාට මව්පියනේ අඬමිනේ හිටිවය. අනේතිමට වම් රජතුමා 
සුවම්ධාෙට කියා සිටියා, ‘වම් මව්පියනේ වබාවහාම දුකිනේ ඉනේවන. ඔබ 
වබාවහාම තරැණයි. කාම සම්පතේතිය ඉතාම දුර්ලභයි. මම ඔබට වම් 
රාජය සම්පතේ සයිලේල පාො වදනො. සියලුම සැප සම්පතේ තිවයනො. 
පැවිදේද කියන එක දුෂේකරයි’ කියල. ඒ විධියට ඇයෙ උතේසාහෙතේ කරනේන 
බැලුෙ, ඒ වයෝජනාෙ පිළිගනේන.  

ඒ අෙසේථාවව් සුවම්ධාෙ පරකාශ කළා, කාම සම්පතේ ෙල තිවයන 
අතෘපේතිකර සේෙභාෙය. ‘මනේදාතා’ කියන රජු සතර මහා දිෙයිනට 
අධිපතිෙ, සයිළුම කාමවභෝගීනේ අතර අගරෙ සිටියා. ඒ රජු පො 
අතෘපේතිමතේෙම මරණයට පතේ ෙුණා. ඒ ෙවගේම සතේරැෙනේ ෙැසි ෙැසේසතේ, 
මනුෂයයිනේට තෘපේතියතේ ඇති ෙනේවනේ නැහැ. ඒ ෙවගේම මනුෂයයිනේ 
අතෘපේතිකර තතේත්වයකට පතේ කරන වදයකේ, වම් කාමය කියන එක. 
විවශේෂවයනේ පංචකාම සම්පතේතයි ගැන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
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වදේශනාෙක සඳහනේ ෙන උපමා දහයකේ වකටිවයනේ ඒ රජුට මතකේ කරල 
දුනේන. 

වම් කාමයනේ ගැන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල 
තිවයනො. අපි වම් උපමා වකටිවයනේ, වම් පිනේෙතුනේට වතේවරන 
අනේදමට, තරමකේ විසේතර කරල කියවතාතේ; ගෙ  ාතක මඩෙුක, මසේ වලේ 
කිසෙිකේ නැති ඇට කැබැලේලකේ, ගෙ  ාතකයා බලේවලකේ දිහාෙට විසි 
කරනො. බලේලා ඒක හපනො. එය සපමිනේ අනේතිමට දුකට පතේවෙනො 
මිසකේ එහි කිසි සාරයකේ නැහැ. පනිේෙතුනේ අහල තිවයනො වම් උපමාෙ, 
‘මසේ වලේ නැති ඇට’ කියල.  

ඊළඟට ඒ ෙවගේම කාමයනේවගේ සේෙභාෙය දකේෙනේන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දීපු තෙ උපමාෙකේ තමයි, වම්ො හරියට අඟුරැ ෙලකේ ෙවගයි. 
බලෙතේ පුරැෂයනේ වදවදවනකේ වකවනකුෙ ඇදවගන ගිහිනේ අඟුරැ 
ෙලකට දැම්වමාතේ, ඔහ ුඑතනම දැවෙනො. ඒ ෙවගේම දැලේවෙන තණ හලුකේ 
අරවගන, උඩුසුලඟට යන විට, ඒ තණ හුල අතේහැරිවයේ නැතේනම්, අත 
දැවෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ වදයකේ වම් කාමයනුතේ. ඒ ෙවගේම මසේ පඩිකේ 
ඩැහැවගන උකුසේවසකේ අහසට නැඟුනහම, උකුසේස වහෝ කපුටා පසේවස 
අවනකේ පකේෂීනේ ඇවිලේල වකාටනො. ඒ මසේ පිඩ ගසා වගන කනේන. ඒ 
උකුසේසා නැතේනම් ඒ කපුට මසේ පඩි අතහැරිවයේ නැතේනම්, ඒ උකසුේසට 
නැතේනම් කපුටට මරණයට පතේවෙනේන සිදේධ වෙනො. වමය 
හැමවදනාටම සාධාරණ වදයකේ. ඒ නසිා, හැමවදනාම වපාර කාල 
අනේතිමට එක එකේවකනා විනාශයට පතේ වෙනො කියල. තෙ උපමා 
වදනො. කාමයනේ කියන එක වකවනකුවගනේ පිරැෙටට ගතේත වදයකේ 
ෙවගයි. තාෙකාලික වදයකේ, වකායි වෙලාවව් වම්ක තමනේට අහිමි වෙයිද 
දනේවනේ නැහැ.  

ඊළඟට වම් කාමයනේ හරියට සහිිනයකේ ෙවගයි. ෙංචනකියි. 
රැෙවටන සුළුයි. සුළු වෙලාෙකේ සතය හැටියට වපවනන වදයකේ. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සවිසේතරෙ දකේෙල තිවයන තෙතේ එකේ උපමාෙකේ 
තමයි රැකේඛ ඵල උපමාෙ. ගසේෙල වගඩි ගැන උපමාෙ දකේෙල 
තිවයනේවනේ. වකවනකේ ගසේෙල වගඩි තිවයනො දැකල, නගිනො වගඩි 
කඩා ගනේන. ඒ අතවර ගසට නගිනේන බැරි වකවනකේ, බිම ඉඳල එය 
මුලිනේ කපනො. ඒ තැනැතේතා බහිනේවන නැතිෙ හිටිවයාතේ, ඒ 
තැනැතේතා ගහතේ එකේකම ෙැටිල මරණයට පතේවෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ, 
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වම් කාමයනේවගේ සේෙභාෙය නසිා නියම් අනියම් ආකාරවයේ, වම් කාමයනේ 
සඳහා වපාරකනො. ඒ වපාරවයනේ වබාවහෝ වදනා දුකට පතේවෙනො.  

තෙද වම් කාමයනේ සර්ප හිසකට උපමා කර එහ ිභයානක කම 
ගැන දකේෙල තිවයනො. ඔය ෙවගේ උපමා රාශියකේ වම් තැනැතේතිය වම් 
රජතුමාට පරකාශ කරනො. එපමණකේ වනාවෙයි. වම් දීර්  සංසාරවයේ 
ඇති භයානක සේෙභාෙය, දීර් තම සේෙභාෙය ගැන අනමත්ග්්ග් 
සං ුක්ත්ව ් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කළ වදේශනා ආශරවයනේ වකටිවයනේ 
මතකේ කරල වදනො රජතුමාට. ඇතැම් විට ඒ කාවල දැනට ෙඩා බුදේධ 
වදේශනා ජනපරිය ඇති. ඉතිනේ අනමතගේග සංයකුේතවයේ තිවයන, බුදේධ 
වදේශනා වම් පිනේෙතුනේ අහලතේ ඇති. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල 
තිවයනො, යම් වකවනකේ වම් මුළුමහතේ දඹදිෙ ඇති ගසේ වකාළනේ 
ඔකේවකාම කපල, අඟලේ හතවර් කෑලිෙලට කපල, එක එක අරවගන ‘වම් 
මවගේ මෙයි, වම් මවගේ මෙවගේ මෙයි, වම් ඒ මෙවගේ මෙයි’ කියල ඒ 
විධියට එක එක කෑලේල පැතේතකනිේ තිබ්වබාතේ, ඒ ගසේ වකාළනේ සයිලේල 
ඉෙර ෙුණතේ, තෙතේ වම් සංසාවර තමනේට මව් ෙ ූඅය ඉෙර කරගනේන 
බැරිය කයිල. ඒ තරම් දීර්  කාලයකේ වම් සංසාවර ඉපදිල තිවයනො 
කියන එක වපනේෙනේනයි ඒ වදේශනාෙ. 

ඒ ෙවගේම මහ වපාවළාවව් පසේ වදබර ඇට තරම් පුංචි මැටි ගුලි 
හදල ‘වම් මවගේ පියා, මවගේ පියාවගේ පියා’ ආදී ෙශවයනේ පිය පරම්පරාෙ 
බැලුවොතේ, ඒ පරම්පරාෙ වකළෙරකේ වෙනේවන නැහැ, පසේ ඉෙර ෙුණතේ 
කියල. වම් විධියට පරකාශ කවළේ වම් හිතාගත වනාහැකි තරම් අනමතගේග 
- දීර්  කාලයකේ තිසේවසේ, වම් සතේත්වයා සංසාවර යනො කියන එක 
පැහැදිලි කරනේනයි. 

ඒ ෙවගේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සතර මහා සාගරය ආශරවයනේ 
පරකාශ කරල තිවයන කාරණා - වම් දීර්  කාලවයේ, මුලේ වකළෙරකේ වනා 
වපවනන වම් දීර්  සංසාර කාලය තුළ, එකම පුදේගලවයකේ තමනේට පරිය 
මනාප අයවගනේ වෙනේවීවමනුතේ, අපරිය අමනාප අය හා එකේවීවමනුතේ, 
එබඳු අෙසේථාෙල හැඬීම තුළිනේ ගැලූ කඳුළු එකතු කර ගතේවතාතේ, සතර 
මහා සාගරයට ෙැඩියි කියල. ඒ කයිනේවනේ තමනේවගේ මෙවගේ මරණවයනේ, 
දුෙවගේ මරණවයනේ, පුතාවගේ මරණවයනේ ආදී ෙශවයනේ, ඒ ෙවගේම වභෝග 
සම්පතේ අහමිිවීවමනේ, වරෝග ෙයසන ආදිය නිසා ගැලූ කඳුළු සතර මහා 
සාගරයට ෙැඩියි කියල. ඒ කඳුළු පිළිබඳ උපමාෙ. ඒ ෙවගේම වම් දීර්  
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සංසාවර මව්ෙරැනේවගනේ බීපු කිරි එකතු කරල ගතේතතේ, ඒතේ සතර මහා 
සාගරයට ෙැඩියි. අතිශවයෝකේතියකේ ෙශවයනේ වනාවෙයි, වම් බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ. ඒ කිරි පරමාණය ෙැඩියි, සතර මහා සාගරයටතේ 
ෙැඩිය. ඊළඟට තෙ දකේෙනො වම් විධියට දීර්  සංසාවර වකවනකේ වගල 
කැපුම් කාල, වහලූ වලේ එකතු කරල ගතේවතාතේ, සතර මහා සාගරයට 
ෙැඩියි.  

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේතරා අෙසේථාෙක සං යා 
ෙහනේවසේලාට පරකාශ කළා, උනේෙහනේවසේලාට රහතේ වෙනේන පරමාණෙතේ 
වදේශනාෙකේ හැටියට, තිසේ වදවනකේ පමණ ෙ ූඒ ආරණයොස ීසං යා 
ෙහනේවසේලාට, ඔනේන ඔය වලේ පළිිබඳ කථාෙ. දීර්  කාලයකේ ගෙයිනේ 
වෙලා, මී හරකුනේ වෙලා, එළුෙනේ වෙලා, බැටළුෙනේ වෙලා, කකුුළනේ 
වෙලා, වගල කැපුම් කාල ගලප ුවලේ, සතර මහා සාගරයට ෙැඩියි, ආදී 
ෙශවයනේ. වම් සංසාර පැෙැතේම ගැන සංවව්ග ඇතිෙන ඒ විදිවයේ සූතර 
වදේශනා ආශරවයනේ, සුවම්ධාෙ ඒ අනීකදතේත රජුට වම් සංසාවර 
භයානකත්වය පරකාශ කළා. 

ඊළඟට කිව්ෙ ‘මවගේ හිස ගිනි අරවගන තිවයදේදී, වම් ජරා 
මරණය මා පසුපස එදේදී මට වෙන අයවගනේ පිහිටකේ නැහැ. වම් ජරා 
මරණය නැති කරගනේන මම උතේසාහ ගනේන ඕනෑ. මට වෙන අයවගනේ 
පිහිටකේ ඕන නැහැ. යනේන, මට ඔබ සමග විොහ වෙනේන ඕන නැහැ. 
ඔබ යනේන’ කියල, ඒ විධියට පරකාශ කළා. අනේතිමට ඇයවගේ ඒ පරකාශ 
තුළිනේ රජතුමාට යම් තරමකිනේ වමාවළාකේ බෙකේ ඇත ිෙුණු නිසා වෙනේන 
ඇති, රජතුමා නැගිටල ඒ සුවම්ධාෙවගේ පියාණනේට ෙැඳවගන ආයාචනා 
කළා, වම් සුවම්ධාෙට පැවිදි වෙනේන අෙසර වදනේන. සසර දුකේ වකළෙර 
කර ගනේන. ඔනේන එතවකාට ඒ විධියට සුවම්ධා කුමරිය, මව්පියනේවගේතේ 
තමනේ විොහ කරගනේන පැමිණි රජතුමාවගේතේ, තබිුණ ු විවරෝධය ඉෙතේ 
කරවගන, තමනේ පැවිදි වෙනේන අෙසර ලබාවගන, සාසනවයේ පැවිදි 
වෙලා, අනේතිමට අර්හත්වය ලබා ගතේතු බෙ සඳහනේ වෙනො. 

ඊළඟට රහතේ ෙුණාට පසුෙ, සුවම්ධා රහතේ වතරණිනේ 
ෙහනේවසේවගේ අෙසනේ කාලවයේදී තමනේට වම් කියාපු තතේත්ව ලබා ගනේන 
උපකාර ෙූ, පරබල කුසලය වමාකකේද කියන එකතේ පරකාශ කළ බෙයි, 
වථරී ගාථාෙල සඳහනේ වෙනේවන. ඇය වකෝණාගමන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ කාලවයේ, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ආොසයකේ හදල දීල 
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තිවයනො, තමනේවගේ මිතර වයවහළියනේ වදවදවනකුතේ සමග. ඒ 
වයවහළියනේ වදවදනා වම් බුදේධ සාසනවයේ, ධනංජාණී බැමිණියතේ, 
වේමා වතරණියතේ හැටියට හඳුනේෙල දීල තිවයනො. දීර්  කාලයකේ, 
බුදුෙරැනේ ඇසුරැ කරමිනේ, සදේධමමවයේ ගැඹුරැ පැතේත වමවනහි කිරීම 
තුළිනේ තමයි, සුවම්ධා කමුරිය අනේතිමට රජ බිසෙකේ, අග වමවහසියකේ 
වීම වෙනුෙට, වතෝරගතේවත භකිේෂුණියකේ වීමට. රහතේ වමවහණිනේ 
ෙහනේවසේ වකවනකේ හැටියටය ි ජීවිතය අෙසනේ කවළේ. වම් සාසනවයේ 
තිවබන වීර චරිත අතර, සුවිවශේෂී තැනකේ සුවම්ධා වතරණියට 
ලැවබනො. ඇතේත ෙශවයනේම වථරී ගාථාෙල දීර් තම වථරී ගාථාෙ 
හැටියට, අෙසාන ෙශවයනේ සඳහනේ ෙනේවනේ සුවම්ධා වතරණියවගේ 
කථාෙයි. වබාවහෝ වදනාට, විවශේෂවයනේ උපාසිකාෙනේට, එය ඉතාම 
වධර්යය සම්පනේන වදයකේ වෙනේට පුළුෙනේ, වම් චරිත කථාෙ. 

දැනේ අපි වම් මාතෘකා කළ ගාථාෙ ඇතේත ෙශවයනේ එනේවනේ, 
හැතේතෑෙකේ පමණ ෙූ, ඒ වථරී ගාථා වපවලේ අග හරියටමයි. හරියටම අර 
රජතුමාවගේ අදහසේ වෙනසේ වෙනේන වහේතු ෙුණු අෙසේථාෙ හඟෙන, 
හරියටම එයට තුඩ ු දුනේන ගාථාෙ තමය ි අප ි මාතෘකාෙ හැටියට වම් 
අෙසේථාවව් පරකාශ කවළේ. 

අධිග්ත්මිදං බහූහි අමත්ං  
අජ්ජාපි ච ලභනී මිදං 
ව ා ව ානිවසා ප ුඤ්ජත් ි 
න ච සක්කා අර්ටමාවනන 

අධිග්ත්මිදං බහූහි අමත්ං  - වබාවහෝ වදනා විසිනේ වම් අමෘතතේත්වය - 
වම් නිෙන ලබා වගන තිවබනො. 

අජ්ජාපි ච ලභනී මිදං     - අදතේ පුළුෙනේ වම් නිෙන ලබාගනේන, 

ව ා ව ානිවසා ප ුඤ්ජත්ි - යවමකේ නුෙණිනේ උතේසාහ දරවතාතේ. 

න ච සක්කා අර්ටමාවනන - එවහම දැඩිෙ උතේසාහ වනාකරන 
වකවනකුට ඒක ලබා ගනේන බැහැ. 

වබාවහෝ දන ලැබ ූවපර - නිෙන අද ලද හැක - දරවතාතේ වෙර 
- නමුතේ වෙර දරනේන බැරි වකවනකුට වම් නිෙන ලබා ගනේන බැහැ 
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කියල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. ඒ පරකාශය ඇසුරිනේ තමය ිඅර 
රජතුමාවගේ අදහසේ එවහම පිටිනේම වෙනසේ ෙුවණේ. එතවකාට වම් බුදේධ 
ෙචනය අනුෙ, වම් සාසනය තළු ඇත ිනිෙනේ ලබා ගැනීවම් හැකයිාෙ 
ගැන අදතේ අප ි වම් අෙසේථානකුලූෙ කලේපනා කර බලනේන ඕවන. ඒ 
ගාථාෙ ආදර්ශෙතේ ගාථාෙකේ කීවෙ ඒකයි. සුවම්ධා වතරණිය පරකාශ කළ 
ආකාරයට, යම් වකවනකේ උතේසාහෙතේ වෙනෙ නම් පුළුෙනේ, ‘අජර අමර’ 
ආදී ෙශවයනේ දකේෙන, වමතන ‘අමෘතය’ කියල කියන, ඒ ජරා 
මරණවයනේ මිදීමට. සුවම්ධා වතරණියතේ හිස ගිනිගතේත කීවෙ, ජරා 
මරණය තමා පසුපස එළෙනො කීවෙ, ඒකයි. අනනේත කාලයකේ වම් 
සංසාවර වනාවයකේ ආකාරවයනේ ඉපිද ඉපිදී මරණය - ‘ ාත’ කියල 
වයාදනො -  ාතනය වෙනේන සදිේධ වෙනො කියල. එතවකාට එබඳු 
තතේත්වයකේ වම් සංසාවර තිවබන නිසයි, අතීතවයේ ඒ බුදේධ වදේශනා ඇසූ 
අය සංවව්ග උපදොවගන, ඉකේමනිනේම නිෙනේ දකිනේන උතේසාහෙතේ 
ෙුවණේ. 

වම් සංසාවර දීර්  භාෙය වමනේම බියකරැ භාෙයයි, අනේන අර 
කියාප ුවලේ කඳුළු කිරි ආදී උපමා ෙලිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ චිතරණය 
කවළේ. සසර බියකරැ බෙ ෙවගේම දීර්  භාෙය ගැන කරන ලද විසේතර 
තුළිනේ, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ චතුරායම සතයය තුළ දැකේවෙන දුකේඛ 
සතයය වතේරැම් කරදීමට වමනේම, සසර ගැන කළකිරීමකේ ඇති කරෙනේන 
උතේසාහෙනේත ෙුණා. 

නමුතේ දැනේ වබාවහෝ විට දුකේඛ සතයය කියන එක ඉතාම සරල 
තතේත්වයකට පතේ කරවගන තිවබනො. ඔය එදිවනදා ජිවිතවයේ 
බලාවපාවරාතේතු කඩවීම වහෝ වකවනකු තුළ මානසිකෙ ඇතෙින 
ආතතිය ආදී වදේෙලේ ගැනයි වබාවහෝ විට කථා කරනො ඇවහනේවනේ, 
දුකේඛ සතයය වෙනෙුට. නමුතේ අර විදිවය ගැඹුරැ වනකේඛම්ම ශකේතයිකේ 
ඇති කරගනේන නම්, බුදේධ වදේශනාෙ තුළ තිවබන, සසර බියකරැ බෙ, 
සංසාවර් දීර්  බෙ, ඒ ෙවගේම අනයිත සේෙභාෙය ගැන සිතනේන ඕවන.  

දැනේ සංසාවර වකාතැනක උපදිනෙද කියනේන බැහැ. ඒකයි 
සුවම්ධා වතරණියතේ කීවෙ වම් පංච කාම සම්පතේතිය ආදියට යට ෙණුු 
වකනා සිතිනේ, කයිනේ, ෙචනවයනේ දුශේචරිත ෙල, අකුසලේ ෙල වයදීවමනේ, 
නිරය ආදී තැනේ ෙල උපදිනො. එෙැනි තැනේ ෙල ඉපදුනාම තෙතේ දීර්  
කාලයකේ, දුකේ මිසකේ, අර කියපු බදුේධ ශාසනවයනේ ෙැඩකේ ගනේන බැහැ. 
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ඒ නිසා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ පරිදි, අෂේටදුෂේටක්ෂණ කියන 
ඒ සාසනවයේ පිළිවෙතේ පුරනේන බැරි අෙසේථා අටකේ තිවබදේදී, වම් 
බුදේවධෝතේපාද කාලයක, යම් වකවනකේ උතේපතේතිය ලැබුො නම්, ක්ෂණ 
සම්පතේතිය ලැබෙුා නම්, උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕනෑ, වමනේන වම් කයිාපු 
ජාති, ජරා, මරණ කියන වම් තතේත්ව ෙලිනේ මිදීමට. 

වම් පිනේෙතුනේ අහල ඇති බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, ශ්රී සම්වබෝධිය 
ලබාගතේතට පසේවසේ පරකාශ කරපු ගාථාෙ.  

 අවනක ජාත්ි සංසාරං ආදී උදාන ගාථාවෙනේ කියවෙනේවනේ ඔය 
කියාප ු නැෙත ඉපදීම පිළිබඳ පරශේනයයි. අවනක ජාත් ි සංසාරං - 
සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං - මම දීර්  කාලයකේ වම් සංසාවර - වම් වගේ හැදූ 
ෙඩුො වතෝරාගනේන බැරැෙ සසර සැරිසරලා තිවබනො. දුක්ඛා ජාත්ි 
පුනප්පුනං - නැෙත නැෙත ඉපදීම දුකයි. අනේන ඒ තතේත්වයයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් දුකේඛ සතයය හැටියට වපනේනුවව්. අපි 
සාමානයවයනේ එදිවනදා ජීවිතෙල බලාවපාවරාතේතු කඩවීම් ආදිය, 
තමනේවගේ බලාවපාවරාතේතු ඉටුකර ගැනීමට වනාහැකි වීම ආදිය 
පමණකේ, වම් දුකේ හැටියට සලකනො. නමුතේ ඊට ෙඩා ගැඹුරැ වදයකේ 
තමයි, වම් සංසාවර සේෙභාෙය. බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
අනමත්ව්ග්ා ං භික්ඛවෙ සංසාවරා පුබබාවකාටි න පඤඤා ත්ි අවිජජා 
නීෙරණං සත්ත්ානං ත්ණහා සංව ාජනානං.. ආදී ෙශවයනේ.  

වම් සංසාවර් මුලේ වකළෙරකේ දකනිේට බැහැ, වමාකද මීට කලිනේ 
අවිදයාෙ තිබුවණ නැහැ, දැනේ ඇති ෙුණා කයිල කියනේන පුළුෙනේ විධිවයේ 
තතේත්වයකේ, අවිදයාෙ පිළිබඳෙ නැහැ, කියල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරල තිවයනො. ඒකයි මුලේ වකළෙරකේ නැහැ කියල කියනේවන, ඒ තරම් 
දීර්  කාලයකේ. අවිජ්ජා නීෙරණානං කියනේවන වම් අවිදයා නීෙරණවයනේ 
ෙැහිලා, ත්ණ්හා සංව ාජනානං කියනේවන තණේහා බැම්වමනේ බැඳිල, 
දීර්  කාලයකේ, සතේත්වයා සංසාවර සැරිසරන බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරල තිවයනො. 

අපි එතවකාට වම් ෙවගේ දෙසක කලේපනා කරගනේට ඕන, 
වබෞදේධයිනේ හැටියට අපවගේ ඉලකේකය වමාකදේද කියල ඇහෙුම, බය 
නැතිෙ කියනේන පුළුෙනේ වෙනේන ඕන, වම් ජීවිතය තුළම සසර වකළෙර 
දැකීමය ිකියල. ඒකට නිෙනේ කියන ෙචනය වයදුෙට වමාකද, නෙිනට 
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අර්ථ දකේෙනේවනේ මහ පුදුම විධියට. වබාවහෝ වදනා නිෙන හඳුනේෙනේවනේ, 
භෙ තණේහාෙ ෙැඩි වෙන විධියටයි. නිෙන අමුතු වලෝකයකේ හැටියට 
වබාවහෝ වදනා උපකලේපනය කරනේවනේ. නිෙන අමුතු වලෝකයකේ හැටියට 
අර්ථ දකේෙනේවනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනේවනේ, දුක්ඛා ජාත්ි 
පුනප්පුනං - ‘නැෙත නැෙත ඉපදීම දුකයි’ කියල. ඉපදීම පහසුවෙනේම 
සිදේධ වෙනො කියනේවනේ, අවිදයාෙතේ තෘෂේණාෙතේ ඇතිතාකේ සතේත්වයා, ඒ 
ඒ තැනේෙල, ඒ ඒ භෙෙල උතේපතේතිය ලබනොමය.ි වම් භෙය නසිේසාරයි 
කියල, සුවම්ධාෙ කීවෙතේ ඒකයි. දිෙය වලෝකෙල වව්ො, මනුෂය 
වලෝකෙල වව්ො හැමතැනම අනතියතාෙය. අනිතයතාෙයි ඒ ධමමතාෙය. 
එතවකාට ඒ අනිතය ෙූ භෙය තුළ ජාතියකේ තිවයනො නම්, ජරා, ෙයාධි, 
මරණ තිවබනොමයි. එතවකාට ඒ මරණවයනේ වතාර ජාතියකේ ලබනේන 
බෑ. ඒක ඈඳුතේතකේ ෙවගේ, ජාතියකේ එකේකම යනො, ජරා, මරණ වදක. 
අනේන ඒක නිසා සංසාර දුක කියල කියනේවනේ අර සාමානයවයනේ 
වලෝකයා හිතන විධියට ඔය සළුු අඩුපාඩ ු ටික වනාවෙයි. ඊට ෙඩා 
ගැඹුරිනේ සලකා ගනේන ඕනෑ. ගැඹුරිනේ ෙටහා ගනේන ඕනෑ. ඒ විධියට 
ගැඹුරිනේ හිතට ගනේන වකනාටයි, වම් සාසනවයේ පිළිවෙතේ අර්ථෙතේ 
වෙනේවනේ. 

ඉතිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීර්  සංසාවර, අපට ඒ විමුකේතිය 
සඳහා අෙශය ටික චතුරායම සතයය තුළ සම්පිණේඩනය කරල දීල 
තිවයනො. පරථමවයනේම දැකේෙූො, වම් දුකේඛය කියල කියන වරෝගය 
වමාකකේද කියන එක. අර කිව්ෙ ෙවගේ, නැෙත නැෙත ඉපදීම. ‘දුක්ඛා 
ජාත්ි පුනප්පුනං’. ඊළඟට ඒ එකේකම යන ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ. 
ඊළඟට ඔය බලාවපාවරාතේතු කඩවීම් ෙවගේ ඒෙතේ ඒකට අයතිියි. 
බලාවපාවරාතේතු ෙන වදේ වනාලැබීම, අපරියයනේ හා එකේ වීම, 
පරියයනේවගනේ වෙනේ වීම ආදී ෙශවයනේ, පැෙැතේමකේ තුළ ඇත ි දුකේ 
සේෙභාෙය. පැෙැතේමකේ තුළ ඇත ිසේෙභාෙය දුක නම්, ඊට යටිනේ ඇතේවතේ 
කුමකේද කයිල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුො, තණේහාෙයි. තෘෂේණාෙ 
කියන පිපාසවයනේ වපවළන සතේතෙයා මිරිඟුෙකේ පසේවසේ දුෙනො ෙවගේ 
කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. වම්වක වකාච්චර ඈතට 
ගියතේ, තෘපේතියකේ ලැවබනේවන නැහැ. 

සුවම්ධා වතරණිය කවි්වව් සතේ රැෙනේ ෙැසේසකේ ෙැසේසතේ, 
තෘපේතියකේ ලැවබනේවනේ නැහැ, අර මනේධාතා රජතුමා, කාම වභෝගීනේ 
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අතර අගර ෙූ ඒ රජ පො, තෘපේතියකේ වනාලබා, මරණයට පතේ ෙුණා කයිල 
කීවෙ ඒකයි. මිරිඟුෙකේ ඔසේවසේ දුෙන එකකේ ෙවගේ, තෘෂේණාවෙ ඇති 
අතෘපේතිකර සේෙභාෙය, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො දුනේන. ඒ 
තෘෂේණාෙ තමය ිසමුදය කියල කියනේවනේ. වම් දුකේ සමූහයටම, එතවකාට 
අවිදයාෙ තුළිනේ ඒ ඇතිකර ගනේන තෘෂේණාෙ. ඒ අවිදයාෙ තමයි දැනේ අපි 
මුවෙකේ ගැන හිතුවොතේ, මුොට ඈත වපවනන ඒ දර්ශනය, ෙතුර කියල 
හිතා ගනේනො. ඊළඟට ඒක ඔසේවසේ දුෙනො. ඒ ෙවගේ වදයකේ තමයි.  

අවිදයාවෙනේ හටගනේනා මුළාෙ නසිා, වලෝකවයේ තම තමනේ ඇත ි
කරගනේන ඉලකේක ඔසේවසේ දුෙනො, සීමාෙකේ නැතිෙ. ඇස, කන, නාසය, 
දිෙ, කය, මන යන ඒොට අරමුණු ෙන වදේෙලේ, වදේෙලේ ඔසේවසේ හටගනේනා 
තණේහාෙ කියන එක පිපාසයකේ හැටියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙල 
තිවයනො. ඇතැම් තැනක කුසගිනේනකේ හැටියට දකේෙල තිවයනො, 
සංසිඳො ගනේන බැරි තතේත්වයකේ. ඒවක විමුකේතිය වලස දකේෙනේවනේ, 
ත්ණ්හක්ඛව ා විරාවග්ා නිවරාවධා නිබ්බානං ආදී ෙශවයනේ දකේෙන 
තෘෂේණාෙ ක්ෂය කිරීමම, එය සංසිඳීමම සැපතකේ හැටියට දකේෙනො. එය 
අමුත ුතැනකදී ලැවබන වදයකේ වනාවෙයි. වමවලාෙදීම අතේදැකිය හැකි 
තතේත්වයකේ හැටියටය ිබුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ. ඒක නසිාමයි 
නිෙන සමහරවිට හඳුනේෙල තිවයනේවනේ ත්ණ්හක්ඛව ා කියන නාමවයනේ.  

ඒ සඳහා යන මාගමය තමයි බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙල 
තිවයනේවනේ ආ යම අෂ්ාංග්කි මාග්ම  ෙශවයනේ. අප ි වම් මිථයා දෘෂේටි 
තුළිනේ ඇත ිකරගනේන වච්තනා සංකලේප ආදී හැම එකකේම, අපෙ නැෙත 
නැෙතතේ සසරට ඇදවගන යනො. නමුතේ සමයකේදෘෂේටිය, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තිවයනො, වම් වලෝකවයනේ මිදීම සඳහායි. 
පිනේකම් කළතේ, පව්කම් කළතේ ඒතේ තාම සසවරමයි. එතවකාට වම් 
කමමයනේ ක්ෂය කිරීවම් පරතිපදාෙ තමයි වලෝවකෝතේතර ආයයම අෂඨාංගික 
මාගමය. ඒ ආයයම අෂඨාංගික මාගමවයනේ පිනේ පව් වදකම නැතිෙන විදිවයේ 
පරතිපදාෙකේ කරායි යනේවන. වලෝක සතේත්වයා තුළ පිනේ පව් ආදී හැම 
එකකේම, සිදු කිරීමට උනනේදුෙකේ ඇති කරනේවනේ අර තෘෂේණාෙමයි. 

සතේත්වයා තුළ තිවබන ආතේම සඤඤාෙ, සකේකාය දිට්ඨිය, කියල 
කියන මමය, මාවගේය කියන ඒ හැඟීම ඇති තාකේ වලෝකයා, ඒ ඒ වදේෙලේ 
අලේලා ගනේන, උපාදාන ෙශවයනේ අලේලා ගනේන, උතේසාහෙතේ වෙනො. 
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවයේ විවශේෂවයනේ දකේෙනේවනේ අනිතය, 
දුකේඛ, අනාතේම යන තරිලක්ෂණයයි.  

දැනේ අනිතය තතේත්වය හැමවදනාටම යම් පරමාණයකට 
ෙැටවහනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ හැමවදයකේම ඊටතේ ෙඩා 
ගැඹුරිනේ දැකේෙූො. මතුපිටිනේ වපවනන හැම වදයකේම පමණකේ වනාවෙයි, 
අවපේ ආයතනයනේ, එනම් ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මන සහ ඒොට 
අරමුණු ෙන හැම වදයකේම, ඉතාම ක්ෂණිකෙ වෙනසේ වෙනො - 
අනිතයයයි. ඒ නිසාම ඒොවයේ තිවයන අතෘපේතිකර සේෙභාෙය, දුකේ 
සේෙභාෙය, තමනේට අතේ විඳිනේනට සිදු වෙනො. ඒ නසිා තමනේවගේ 
ෙසවයහි පෙතේෙනේන බැහැ. තමනේවගේ ෙසවයහි පෙතේෙනේන බැරි බෙ 
තමයි, අනාතේම කයිල කියනේවනේ. එතවකාට අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම 
කියන තරිලක්ෂණය තමනේවගේ සවිතේ හරියාකාරෙ පැලපදියම් වෙන 
ආකාරයට, එදිවනදා චිනේතනය හසුරැො ගනේන පුරැදු වෙනේන ඕනෑ. ඒ 
වලෝවකෝතේතර මාගමය ඇති කරගැනීමට උපකාර වෙනේවනේ ඒකයි. 
සාමානයවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනාෙ තුළ තිවයනො, 
වලෞකික ෙශවයනේ සමයකේදෘෂේටිය, අපායගාමී කටයුතුෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා, 
සුගතිගාමී වෙන එකකුතේ, ඒ පැතේතකුතේ තිවයනො. නමුතේ ඒක සසර 
ෙැවඩන එකකේ. 

ඒ නිසා ගැඹුරිනේ කලේපනා කරනේන ඕන. සුවම්ධා කීවෙ ඒකයි, 
දිෙයවලෝකෙල ඇති සැපෙලෙතේ වකළෙරකේ නැහැ, තෘපේතියකේ නැහැ. ඒ 
වෙනුෙට මරන්න ත්ිව න්වන් මරණ ම ි.  ාත කියල කියනේවනේ, 
 ාතනය කරනේන තිවයනේවනේ මරණයමයි. ඒ ඒ තැනේෙල මැවරනේන 
සිදුවීමය.ි එතවකාට ඒ මැවරනේන සිදුවීම කියන එක නැති කරනේවනේ, 
උපත නැති කිරීවමනේමයි. උපත නැතිවෙනේවනේ මරණය නැති 
කිරීවමනේමයි, උපතතේ මරණයතේ කියන වදක එකට යන නිසා. උපත 
කියන ඒ සංකලේපය ඇති ෙනේවනේ උපාදානය තුළිනේ. උපාදානය තුළිනේ 
භෙයකේ.  

තණේහාෙ ඇති තාකේ වලෝක සතේත්වයා සිතිනේ ගනේන නිමිතේතකේ 
අනුෙ, කුසලේ වහෝ අකුසලේ වහෝ වව්ො, අපාය, වදව්වලාෙ වහෝ මිනිසේ 
වලාෙ උපේපතේතියකේ ලබනො. ඒ හැම පැෙැතේමකේ තුළම ජරා, ෙයාධි, 
මරණ ආදිය දකිනේන ලැවබනො. අතේවිඳිනේන ලැවබනො. ඒ නිසා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුො, වලෝකවයේ යථා තතේත්වය තමනේ 
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අෙවබෝධ කරගනේන ඕනෑ, විදර්ශනාතේමක ෙශවයනේ, අනිතය, දුකේඛ, 
අනාතේම ෙශවයනේ. 

එතවකාට වම් වලෝකයා වම් පිනෙනේන උතේසාහ කරනේවනේ, වම් 
ශරීර කූඩුෙයි. වම් ශරීරවයේ යථා තතේත්වය වමවනහි කළ යුතු වෙනො, 
අසුභ ෙශවයනේ. සුවම්ධා වතරණිය අර මත ුකරල දුනේවනේ, වම් ශරීරවයේ 
අසුභ සේෙභාෙය. ඒ ෙවගේම ඒවක අනිතයය - අනිතයය ෙශවයනේ, එවහම 
නැතේනම් ධාතු ෙශවයනේ. ඇතැම් වකවනකුට ධාතු ෙශවයනේ සලකන 
වකාටතේ, අර කියාප ුතරිලක්ෂණය අෙවබෝධ වෙනො. වමාකද වම් ශරීරය 
තුළ තිවබනේවනතේ, බාහිරෙ තිවබනේවනතේ පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ 
කියන මහා භූත ධමම හතරයි. ධාත ුහතරයි. 

ඒො පිළිබඳෙ උපාදානය නිසා අධයාතේමික බාහිර ෙශවයනේ 
වදකකේ වෙනේ කරවගන තිවබනො. වම් මවගයි කයිල අලේල ගනේනො. 
ඊළඟට බාහිර වදේ උපාදානය කරගනේන උතේසාහ කරනො. ඒො අලේල 
ගනේන ඒො ඔසේවසේ දුෙනො. වම්ක වම් මිරිඟෙුකේ ඔසේවසේ දුෙනො ෙවගේ 
තතේත්වයකේ කිව්වව් ඒකයි. 

වම් ආයතන හය බෙූලේවලකේ ෙවගේ, වලෝකයම අලේල ගනේන 
බලනො, වම් ඉනේද්රිය හය තුළිනේ. ඒක අතෘපේතිකර දිවිලේලකේ. ඒකයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ, එතන තිවයනේවනතේ, වමතන 
තිවයනේවනතේ වම් පඨවි ආවපෝ වතේවජෝ ොවයෝ කියල යම් වකවනකේ 
නිරනේතරවයනේ කලේපනා කරනෙ නම්, ඒ තැනැතේතාට අර කියාපු ඒ 
තෘෂේණාෙ, ඒ පීඩනය අඩ ු කරගනේන පුළුෙනේ. යම් වකවනකේ යම් 
අෙසේථාෙක වතේරැම් ගනේනො නම්, වමතන වම් මමය, මාවගේය කියල 
ගතේත එකේතරා භරානේතියකේ පමණයි. දීර්  කාලයකේ සංසාරවය සතේත්වයා 
තුළ ඇතිවෙලා තිවයන මුළාෙ නසියි, වම් සතේත්වයා දුකේ විඳිනේවනේ. ඒක 
හරියට කියනො නම්, අපි වම් වලාකුෙට ගනේන, හිත කියන විඤ්ඤඤාණය, 
වම්ක තුළ තිවයනො අපෙ රෙට්ටන සේෙභාෙවයේ වදයකේ. අපි ආපසු 
හැරිල බලනවකාට අපට හසුෙන යම් කිසි වදයකේ. ඒක බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ නාම රෑපය කියල. නාම රෑප කියල කියනේවනේ 
එතන, වම්ක වපනුමට නමකේ, වපනුමට රෑපයකේ පමණයි. වම්ක නාම 
රෑප හැටියට වතේරැම් ගතේත අෙසේථාවව්, ඔනේන වම් මුළාෙ යම්කිස ි
පරමාණයකට තුනී වෙනො.  
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යවමකේ හඳුනගතේතා නම්, වම් තමනේට වපවනන වදේෙලේ, 
ඇවසන වදේෙලේ හැම එකකේම තුළ තිවයනේවනේ, ඒ විඤ්ඤඤාණය හා 
සම්බනේධ විඤ්ඤඤාණවයේ ෙැවටන ඡායාෙකේ පමණයි කියල, එවිට වම්ො 
ගරහණය කර ගැනීවම් ආසාෙ කරමකරමවයනේ තුන ී වෙනො. විදර්ශනා 
මාගමයට අෙතීර්ණ වෙනේවනේ ඒ විධියටයි. සාමානයවයනේ චිතරපටියකේ 
නැරඹීවම්දී අවපේ මුළාෙ ඇති වෙනේවනේ - ඒ වව්ගවයනේ ධාෙනය ෙන 
චිතර රාශිය, තණේහාවෙනේ අලො ගැනීම තුළිනුයි. ඉතාම සී රවයනේ වම් 
විඤ්ඤඤාණය තුළ ෙැවටන ඡායාෙනේ ඔසේවසේ එවසේ අලො ගනේවනේ ඒො 
මමය මාවගේය කයින යම්කිසි විනේදනයකේ බලාවපාවරාතේතුවෙනේ. ඒ 
තුළිනේ අපට වපවනනේවනේ වමය ඇතේතටම තිවබන වදයකේ විධියටයි. 
නිතය සඤඤාෙ එනේවනේ ඒ විධියටයි. නමුතේ අපි විදර්ශනාවෙනේ සියුම්ෙ 
වමාවහාතිනේ වමාවහාත, සති සම්පජඤ්ඤඤවයනේ යුකේතෙ, අතේදැකීම් දිහා 
බලනේන පුරැදු වෙනො නම්, ටිවකනේ ටික වතේවරනො වමතන 
තිවයනේවනේ අනේන අර කියාප ුවහෙනැලේලකේ ෙවගේ වදයකේ පමණකේ බෙ. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒකයි නාමරෑප කියල ගනේවනේ, විඤ්ඤඤාණවයේම 
ෙැවටන වහෙනැලේලකේ පමණයි - වව්දනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසේස, 
මනසිකාර කියන ඒ නාම ධමමතේ, ඊළඟට අපි රෑපය කියල අලේලවගන 
ඉනේන පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කයින ඒ ධාත ුහතරතේ, මහා භූත 
ධමම හතර ආශරවයනේ ගතේත ඒ රෑප සඤඤාෙතේ පමණයි. 

එතවකාට වම් උපාදානවයේ ඇති නිරථමක සේෙභාෙය ඒ තුළිනේ 
අෙවබෝධ වෙනො. අලේලගනේන වදේ කියල අපි කියන එක භරානේතයිකේ 
පමණයි. අලේල ගනේන වදයකේ නැහැ, ඇතේත ෙශවයනේම. ඒ අලේල ගැනීම 
තුළ අර කියාපු වව්දනාෙකේ තිවයනො, වව්දනාෙ නසිා ගනේන සඤඤාෙකේ 
තිවයනො, ඒ පිළිබඳෙ වයවදන වච්තනාෙකේ තිවයනො. සේපර්ශයකේ 
තිවයනො, සේපර්ශ වෙන තැනකේ තිවයනො, මනසිකාරයකේ තිවයනො, 
ඔච්චරයි තිවයනේවනේ. එතවකාට හැම අෙසේථාෙකේ තුළම ඔය ටික 
පමණයි තිවයනේවනේ. වම් ටික වතේරැම් ගතේතට පසේවසේ මමය මාවගේය 
කියන හැඟමී තුන ී වෙනො. ඉතිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන 
විදර්ශනා මාගමයට අෙතීර්ණ වෙනේන තිවයනේවනේ, සති සම්පජඤ්ඤඤ 
කියන මනා සිහයිතේ නුෙණතේ පිහිටුො ගැනීම තුළිනේ. සතර 
සතිපට්ඨානය තුළ තිවයනේවනේ ඒකයි. සතර සතිපට්ඨානය තුළිනේ ඒ කය 
කය හැටියටතේ, වව්දනාෙ වව්දනාෙ හැටියටතේ, සිත සිත හැටියටතේ, 
සිවතහි එන අරමුණු අරමුණ ු හැටියටතේ හඳුනා ගනේන බුදුරජාණනේ 
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ෙහනේවසේ දකේෙල තිවයනො. ඒ නිසයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කවළේ, වම් බඹයකේ පමණ ෙූ ශරීරය තුළම, මම වපනේෙනො වලෝකයතේ, 
වලෝකවයේ හටගැනීමතේ, වලෝකවයේ නිවරෝධයතේ, වලෝක නිවරෝධ ගාමිනී 
මාගමයතේ කියල. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ආකාරවයනේ වදේශනා කළ ඒ 
ධමමය, අප ිනුෙණිනේ කලේපනා කරල, ඒ පරතිපතේත ිමාගමවයේ වයවදනො 
නම්, අපට අද ෙුණතේ පුළුෙනේ, අර සුවම්ධාෙ කීෙ ෙවගේ, උතේසාහෙතේ 
වෙනො නම්, අනේන අර කියාප ුඅමෘත තතේත්වයට ලඟා වෙනේන. අමෘත 
කියල කීවෙ, අමුත ු වලෝකයක තිවයන වදයකේ වනාවෙයි, යම්කිස ි
පානයකේ වනාවෙයි.  

සාමානයවයනේ හැමවදනාම මරණයට බයයි. මරණයට බය 
වමාකද? උපාදානය නිසයි. උපාදානය ෙැඩි ෙ ූතරමටම, ඒ පරමාණයටම 
මරණයට බයය.ි අපි අලේලා ගතේතු වදේ අනුෙමය ිඒ අපට ඇති ෙන භතීිය, 
එවහම නැතේනම් ඒ දුක. ඒ නිසා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො දුනේන, 
කරමානුකුලෙ ඇතිෙන අෙවබෝධය තුළිනුයි, ඒ අවිදයාෙ කියන අඳුරැ කඳ 
ඉෙතේ වෙනේවනේ, කරමකරමවයනේ විදර්ශනාතේමක ෙශවයනේ, නාම රෑපවයේ 
අනිතය දුකේඛ අනාතේම තරිලක්ෂණය දැකීවමනුයි.  

ඒ එකේකම තමා තුළ තිවබන අවිදයාෙ තුළිනේ ඇත ිකරගනේන 
මුළාෙ ඔසේවසේ පෙතේනා තණේහාෙතේ එපමණට තුන ීවෙනො. අවිදයාෙතේ 
තෘෂේණාෙතේ නැති තැන තමයි අනේන අර කියපු මරණය පළිිබඳෙ 
ෙැටවහනේවනේ. වමවතකේ මරණය කියල හිතා ගතේවතේ, වම් ශරීර කූඩුෙ 
නැතිෙන අෙසේථාවව් ඇතිවෙන විශාල භීතියකේ. වම්ක මවගේ කියල ගතේ 
නිසයි. නමුතේ අප ි දනේනො, වකවනකේ අවපේ දතේටික ගැන උනනේදු 
වෙනො. නමුතේ යම් අෙසේථාෙක යම්කිසි වහේතුෙකේ නසිා, දතකේ ඉෙතේ 
කරනේනම අෙශය ෙුවණාතේ, අපි ඒකට ඉඩ වදනො. අපි එයට කැමැතේත 
වදනො. අවපේ ශරීරවයේ අවනකුතේ අෙයෙ පිළිබඳෙතේ එවහමය.ි අනේන ඒ 
ෙවගේ කලේපනා කරනවකාට, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේෙනො, වමතන 
තිවයනේවනේ උපාදානයයි. අලේලා ගැනීමයි. භෙය කයිල කියනො, වම් 
පැෙැතේමට වහේතුෙ. එය අතහැරැණු විට ඇත ිෙන තතේත්වයයි අනපුාදා 
පරිනිබ්බාන  කියල කියනේවනේ. ඒ අතහැරැණු අෙසේථාවව් ඇති ෙුණු 
සැනසීම පමණයි. ඒ මිසකේ වෙන වලෝකයකේ වනාවෙයි. 

එතවකාට වම් විඤ්ඤඤාණය තළුම තිවබනො රහස. වම් 
විඤ්ඤඤාණය වකාට ුවෙලයි තිවයනේවනේ, පටු වෙලයි තිවයනේවනේ, ආයතන 
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හය තුළ. ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මන යන ආයතන හය තුළ 
පටුවෙලයි තිවයනේවනේ. ඇසිනේ අහනේන බැහැ. කනිනේ දකිනේන බැහැ. 
වම්ො තුළ වලෝකයකේ හදාවගන තිවයනො. ඇසට වපවනන වලෝකය, 
කනට ඇවහන වලෝකය, දිෙට දැවනන වලෝකය. අපි වම් වලෝකය කයිල 
කියන ඒ පරඥපේතිය තුළ තිවයන, හැම ෙයාපාරයකේම, වෙළඳ ෙයාපාර 
වහෝ හැම කටයුතේතකේම සම්බනේධ ෙනේවනේ, වම් ආයතන හයටයි - ඇස, 
කන, නාසය, දිෙ, කය, මන. වම්ො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුො, 
වම් ආයතන හය තුළමයි දුක තිවබනේවන. මුළු වලෝකයම තිවබනේවනතේ 
එතනයි.  

ඡසුවලාවකා සමුප්පවන්නා - ඡසු කුබ්බත්ි සන්ථෙං 
ඡන්නවමෙ උපාදා  - ඡසුවලාවකා විහඤ්ඤත්ි  

කියල පුදුම ගාථාෙකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා.  

ඡසුවලාවකා සමුප්පවන්නා - වලෝකය උපනේවනේ වම් හය තුළය.ි 
වම් ආයතන හය තුළයි වලෝකයකේ කියන එක උපනේවනේ.  

ඡසු කුබ්බත්ි සන්ථෙං - වලෝකවයේ තිවයන සියළුම 
සම්බනේධතාෙනේ, සම්බනේධීකරණ සිදේධ ෙනේවනේ වම් හය තුළමයි. වම් 
හය තුළයි සියලේල සිදේධ ෙනේවනේ. වම් කාලවයේ ඔය විදයාතේමක නිෂේපාදන 
කියල හිතන මහ පුදුම වදේෙලේ, ඒොවයේ එක වකානක තිවයනො එකේවකෝ 
ඇහැකේ. එකේවකෝ කනකේ. ඒ විදිවයේ ඒ ආයතනවයේ වකානක ඉඳල තමයි, 
අනිතේ ඒො කරියාතේමක වෙනේවනේ. එයිනේ වපේනො බුදේධ ෙචනය 
වකායිතරම් සතයයද කියල.  

ඡන්නවමෙ උපාදා  - ඡසුවලාවකා විහඤ්ඤත්ි - වම් හයම 
අලේලවගන වලෝකයා හවයහිම වෙවහසට පතේ වෙනො. වමනේන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීපු හවයේ කථාෙ. 

ඡසුවලාවකා සමුප්පවන්නා - ඡසු කුබ්බත්ි සන්ථෙං 
ඡන්නවමෙ උපාදා  - ඡසුවලාවකා විහඤ්ඤත්ි  

වලාෙ හවයහි උපවනේ - හවයහිම ඇසුර වසායවනේ  
හය දැඩි වකාට වගවනේ - හය තුළමය වලාෙ වෙවහවසවනේ 
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අනේන ඒක අනුෙ අපි කලේපනා කරගනේන ඕවන, වම් ආයතන 
හය ආශරවයනේ අපට එදිවනදා ජීවිතවයේ, බුදේධ ෙචනය උපකාර කරවගන 
වම් කියාප ුතරිලක්ෂණය ෙඩනේන පුළුෙනේ. ඇතැම් වකවනකේ වම් ශරීරය 
ගැන කලකිරීමට, අසුභ භාෙනාෙ පරවයෝජනයට ගනේනො. තෙතේ 
වකවනකේ ධාත ු මනසිකාරය. තෙතේ වකවනකේ වම් ආයතනෙලට එන 
අරමුණු පිළිබඳෙ සති සම්පජඤ්ඤඤවයනේ, වම්ොවයේ යථා තතේත්වය වතේරැම් 
ගැනීවමනේ, බුදේධ ෙචනයට අනුෙ අනේන අර කියාපු මුළාවෙනේ මිවදනේන, 
අෙසේථාෙ කර ගනේනො. බුදේධ ෙචනය අනුෙ වමය මිරිඟෙුකේ බෙ 
අෙවබෝධ කර ගැනීවමනේ, අපි මුළාවෙනේ මිවදනේන අෙසේථාෙ ලබා 
ගනේනො. 

ඒකම තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ, වම් ආයතන 
හයකේ තුළයි වලෝකයා හිරවෙලා ඉනේවනේ. භෙයකේ, පැෙැතේමකේ කියල 
වදයකේ තිවයනේවනේ වම් හය තුළය.ි වමයිනේ මිවදනේවනේ වකාවහාමද? වේ 
හ  ත්ුළින් මිවදන්න උපකාර වෙන්වන් පරඥා ආවලෝක  ි. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ ආයතන හය කරියාතේමක වෙනේවනේ අවිදයාෙ තළුයි. 
නමුතේ  ේ අෙස්ථාෙක ඒ විඤ්ඤාණව ්  ථා ත්ත්්ව  අෙවබෝධ කර 
ග්ත්්ත්ානේ පරඥාෙ ත්ුළින්, ඒ ආවලෝක  ත්ුළින්, අන්න ඒ අෙස්ථාවෙ එ ින් 
මිදිලා - එත්න විමුක්ත්ි  ි. 

ඒ කියනේවනේ ඒ විමුකේතිය තුළිනේ වකවනකුට පරතයක්ෂ වෙනේවනේ, 
බුදේධ ෙචනවයේ පරකාශ කරන විධියට වලාවකා සුවඤඤා - වලෝකය 
ශුනයයි කියල. වමාකද වදයකේ කියන එක, වලෝකයා හිතිනේ හදාගතේ 
වදයකේ බෙ, ඒ අෙසේථාවෙ තමනේට පරතයක්ෂ වෙනො. සිත විමුකේතයි. සිත 
අර හය තුළ එකකෙතේ බැවඳනේවනේ නැහැ. අනේන ඒ විමුකේත සිත ලබා 
ගැනීමටයි, අමෘතය කීවෙ. එතවකාට නිෙන කියල කීවෙ, වම් වලෝකයාම 
හදාවගන තිවයන වම් ජාත ිසංකලේපය, උපාදානය නිසා ඇත ිෙුණ භෙයතේ, 
ඒ භෙය නිසා ඇත ිෙුණ ජාතයිතේ, ඒ ජාතිය නිසා ඇත ිෙුණ ජරා, මරණ 
ආදියතේ යන සංකලේප ෙලිනේ මිදීමයි. ඒො සිඳිනේවනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේො ෙදාළ අර අෙවබෝධය තුළිනේ. 

අවිජ්ජා පච්ච ා සංඛාරා ආදී ෙශවයනේ වම් පිනේෙතුනේ අහල 
තිවයන වම් පටිච්ච සමුපේපාදවයේ රහසතේ එතනයි. වම් අවිදයාෙ කයින 
අනේධකාරය තුළ, ඒ අනේධකාරය නිසාම, දැනේ අඳුවර් ඉනේනවකාට 
වකවනකුට ඇතිෙන යම් යම් භරානේතියකේ, නැතේනම් යම් යම් අනියත 
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හැඟීම් සමූහයකේ තමය ිවම් සංසේකාර කයිල කියනේවනේ. ඒ අවිදයාෙ තුළ 
ඇති කරගනේන මමය, මාවගේය කයින සංකලේපය නිසා වනාවයකුතේ පිනේ 
වහෝ පව් ආදී ෙශවයනේ සංසේකාර ඇත ි වෙනො. ඒ සංසේකරණවයේම 
වකාටසකේ තමයි, වම් විඤ්ඤඤාණයයි නාම රෑපයයි කියල වදකකට 
වබවදනේවනේ.  

විඤ්ඤඤාණවයේ පරතයවව්ක්ෂණ සේෙභාෙයකේ තිවබනො. 
විඤ්ඤඤාණවයේ හැකියාෙකේ තිවබනො, ඒකමයි විඤ්ඤඤාණවයේ තවිබන 
මායාකාරී සේෙභාෙය. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විඤ්ඤඤාණය මායාෙකට 
උපමා කරල තිවයනේවන වමාකද? මායාෙ, එය වනාදනේනා තාකේ තිවබන 
එකකේ හැටියට ගනේනො. එය වතේරැම් ගතේත අෙසේථාවෙ මායාෙ නෑ. 
ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විඤ්ඤඤාණය මායාෙකට උපමා කළ 
අෙසේථාවෙ, උපමාෙ හැටියට දැකේෙූවයේ යම්කසිි මායාකාරවයකේ සතරමං 
හනේදියක මායාෙකේ වපනේෙනො. නමුතේ අනේතිමට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ ක රනො, නමුතේ ඒ මායාවව් කුමකේ ද ඇති සාරය? එහ ිඇති 
හරයකේ නැහැ. නැති වදයකේ, ඇති හැටියට වපනේනුම් කිරීම තමයි ඒ 
මායාෙ. අනේන ඒ විදිවය වදයකේ වම් විඤ්ඤඤාණය තුළ තිවබනො. වම් 
විඤ්ඤඤාණවයේ පරතයවව්ක්ෂණ ශකේතියකේ තිවබනො. ආපසු හැරිල 
බලනවකාට වමාකකේවදෝ වපේනො. ඒ වපවනන වදේ ෙරදො ෙටහා 
ගැනීමයි ඔනේන, අවයෝනිවසෝ මනසිකාරය කියල කියනේවනේ. 

වලෝකයා සංසාවර් සැරිසරනේවනේ, ඒ වපවනන වදේ අවයෝනිවසෝ 
මනසිකාරවයනේ, ෙැරදි විධියට වතේරැම් ගැනීම නිසයි. ඒ ෙැරදි විධියට 
වතේරැම් ගැනීම ධමමවයේ හඳුනේො තිවබනො විපලේලාස ධමම හතරකේ 
හැටියට. විපලේලාස කියනේවනේ විපරීත. විපරීත වදේ විපරීත හැඟීම, 
අෙවබෝධය. විපරියාස හතරකේ, වමානොද?  

අනිවච්ච නිච්ච සඤඤා - යථා තතේත්වය අනිතයයයි, නමුතේ නිතය 
හැටියට සලකනො. නිතය සඤඤාෙ ගනේනො. 

අසුවභ සභු සඤඤා - යථා තතේත්වය අසභුයි, නමුතේ සුභ හැටියට 
දැකේවෙනො. දැනේ වම් සුවම්ධාෙතේ කිව්වව්. සුවම්ධාෙ රෑප සම්පනේන 
තැනැතේතියකේ. නමුතේ ඇයම තමනේවගේ ශරීරය පිළිබඳෙ අසුභ සේෙභාෙය, 
මව්පියනේට වතේරැම් කරල දුනේන. සුභ වදේ අසුභ හැටියට ගැනීම, විපරීත 
වදයකේ හැටියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො දුනේන.  
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දුවක්ඛ සුඛ සඤඤා - සැප කියල ගනේන වදේ, දුකකේ හැටියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙෙූා. සැප හැටියට දැකේෙූවයේ අර සුපිනූපමා - 
සිහිනයකට උපමා වකාට දැකේෙූවයේ, වෙනසේ වීම දුකකේ බෙට පතේ ෙන 
නිසයි. හැමදාම තියා ගනේන බැහැ. හැමදාම වෙනසේ වෙනො. සැප 
හැටියට ගනේන බැහැ. සැවපයි කයිල ගනේන එක භරානේතියකේ පමණයි. 
දුකේ සහිත වදයකේ සැප හැටියට ගැනීම තමය ි එතවකාට තුනේෙැනි 
විපලේලාසය  

අනත්ත්නි අත්ත් සඤඤා - ආතේම වනාෙන වදයකේ, තමාවගේ 
කියල ගනේන බැරි වදයකේ, තමාවගේ ෙසවයේ පෙතේෙනේන බැරි වදයකේ, 
තමාවගේ ෙසවයේ පෙතේෙන හැටියට සලකා ගැනීම. 

ඉතිනේ වම් විදිවයේ විපලේලාස ධමම නිසයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ, වලෝකයා අනේධකාවර දුකකේ හදාවගන තිවබනේවනේ, දුකකේ 
හැදිල තිවයනේවනේ. ඒක නැතිකර ගනේන නම්, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දැකේෙූ පරිදි හ රි දැකේම - අර කියාපු අනිතය වදේ අනිතය හැටියටතේ, දුකේ 
සහිත වදේ දුකේ හැටියටතේ, අසුභ වදේ අසුභ හැටියටතේ, අනාතේම වදේ 
අනාතේම හැටියටතේ දකිනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. ඒක කරනේන 
පුළුෙනේ වෙනේවනේ, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො දුනේවන, වලෝකවයේ 
තිවයන උපකරණ ෙලිනේ වනාවෙයි. දැනේ වලෝකවයේ හැම වදේකටම අපි 
වනාවයකුතේ උපකරණ පාවිච්චි කරනො. ඇහැ හරියට වපේනේවන 
නැතේනම්, තෙ ටිකකේ වපේනේන කණේනාඩියකේ ගනේනො. ඒතේ මදි නම්, 
දුරදකේනයකේ ගනේනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ ක රනේවන, 
වම් පෘතගේජන වලෝකයා අනේධයි කියල.  

වමාකද එවහම පරකාශ කවළේ? අපට නිගරහ කරනේන වනාවෙයි. 
අනේන අර දහම් ඇස පහළ ෙන තාකේ, පරඥා ඇස පහළ ෙන තාකේ, 
වලෝකයා අනේධකාවර අත පත ගෑමකේ ක රනේවන. දැනේ සාමානයවයනේ 
අනේධ වකවනකේ ගැන හිතනවකාට, අවනේ ඒ තැනැතේතා වනාවපනී, 
නිකම් අත පත ගානො කියල හිතනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
පරඥා ඇසට වපනුවනේ වලෝකයා වම් කරනේවනේ අත පත ගෑමකේ, 
විදයාඥයනුතේ ඇතුළතේෙ, වම් කරනේවනේ අනේධකාරවයේ අතපත ගෑමකේ.  

අනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේෙනො, වම් 
ආයතන හයකේ තුළ වලෝකයා හිරවෙලා ඉනේවනේ. වපවනනො කියනො, 
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ඇවහනො කියනො, දැවනනො කයිනො. වම් ඔකේවකාම මමය, මාවගේය 
කියල ඒ අලේලගතේත ුපට ුසීමාෙ තළුයි, වම් හයම සිදුෙනේවනේ. ඒක තළුයි 
වලෝකයකේ පෙතිනේවනේ. වම් ලබුවගඩිය තුළ යාගය ෙවගේ. ඔය ලබුවගඩිය 
තුළ යාගය අවපේ පැරැනේනනේ අහලතේ ඇති, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
ෙවගේ වදයකේ එකේතරා අෙසේථාෙක පරකාශ කරනො, වව්රංජ බරාහේමණයට. 
‘බමුණ, මම තමයි වම් යුගවයේ බිතේතර කටුෙ බිඳවගන එළියට ආපු 
පළමුවෙනිම කුකුලේ පැටියා’. වම් කියමවනේ ගැඹුර කලේපනා කරල 
බලනේන ඕනෑ. එතවකාට වම් බිතේතර කටුෙ වමාකකේද? අවිදයාෙ හැටියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙල තවිබනො. එතවකාට වම් විදයාඥයනේ 
ඇතුළුෙ, හැම වකවනකේම ඉනේවනේ වම් බිතේතර කටෙු තුළයි. වම් බිතේතර 
කටුෙ බිඳවගන යෑම තමයි පරඥාෙ පහළවීම කියනේවනේ. 

අනේන ඒකයි වම් සලායතන නිවරෝධ නමිනේ, නිෙන ඇතැම් 
අෙසේථාෙල හඳුනේො තිවබනේවනේ. බිතේතර කටුෙ බිඳවගන යෑම උපමා 
කරනේවනේ, සලායතන නිවරෝධයටයි. සලායතනය නිරැදේධ ෙුණ තැන 
මරණය වනාවෙයි. සලායතන නිරැදේධ ෙුණ තැන පරඥා ඇස විෙෘත 
වෙනො. පරඥා ඇසට වමතකේ තිබණු හැටියට වපනුන වදේෙලේ, නැති බෙ 
වපේනො. ඔතනයි ඔය රහස. නමුතේ වලෝකයා කැමත ිනැහැ. වම් හැම 
වදයකේම තියාගනේනතේ ඕනෑ. හැබැයි දුක නැති කරගනේනතේ ඕනෑ. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො, ඒක කරනේන බැරි වදයකේ. භෙ 
තෘෂේණාෙ තිවබන නසිා. 

දැනේ වම් සුවම්ධා වතරණිය මුල ඉඳලම කීවෙ, මට වම් භෙය 
ගැන ආසාෙකේ නැහැ. අර රජතුමාටතේ කීවෙ, මවගේ හිස ගින ිඅරවගන 
තිවයනේවනේ. ජරා මරණ මා පිටුපස එනේවනේ. ඇයි මා පිටුපස එනේවනේ? 
මට ඕෙයිනේ ෙැඩකේ නැහැ. යනේන, කියල රජතුමාටතේ වකලිනේම කීෙ. 
අනේන එතවකාට ඒ භෙය පිළිබඳ, ඇලේම නැතිකර ගැනේම තමයි 
ෙැදගතේම වදේ. නමුතේ වලෝකයා තුළ තිවබනේවනේ දැඩි භෙ තෘෂේණාෙකේ. 
භෙවයේ ඉනේනතේ ඕන, දුක නැති කරගනේනතේ ඕන. ඔය වදකම කරනේන 
බැහැ. වමාකද භෙය කයිල කයිනේවනේ මමය, මාවගේය කියන හැඟීම. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේෙනේවනේ ඒවක අනිතේ පැතේත. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො වම් වලෝකයා තුළ තිවබන ෙැරදි හැඟීම, මමය 
මාවගේය කයින ෙැරදි ගරහණය, එතනමයි සම්පුර්ණ දුක කියල. සතේත්වයා 
වම් සංසාවර දීර්  කාලයකේ ආයතන තුළ වකාටුවෙලා ඉඳල තිවයනෙ. 
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අර කණුෙක ගැට ගහපු බලේවලකුවගේ උපමාෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙලා තිවයනේවනේ සකේකාය දිට්ඨියට. සකේකාය දෘෂේටිය කියනේවනේ වම් 
සමූහයම ඇවතයි කියල සිතා ගැනීමයි. අපි එක එකේවකනාට මව්පයිනේ 
දීපු නමකේ තිවයනො. ඒ නමට තෙ සමාජවයනේ එකත ුකරපු වනාවයකේ 
නිල තානේන මානේන තිවයනො. ඒ අනුෙ අපි එක පුදේගලවයකේ හැටියට 
හඳුනා ගනේනො. අපිතේ මමය මමය කියල කියා ගනේනො. නමුතේ වම් 
ශරීර කූඩුෙතේ නිරනේතරවයනේ වෙනසේ වෙනො. හැම වදයකේම වෙනසේ 
වෙනො. අප ිඒක අමතක කරල,  න සඤඤාවෙනේ වම්ක වදයකේ හැටියට 
ගනේනො. අනිතේ වදේෙලේ පළිිබඳෙතේ එවහමයි. 

නමුතේ යම් අෙසේථාෙක අනිතය සඤඤාෙ ඉහළටම දියුණු කර 
ගතේවතාතේ, ඒ අෙසේථාවෙ අර විධියට ගරහණය කරනේන බැරි බෙකේ එනො. 
ඒකට තමය ිරාශි සඤඤාෙ කයිල කයිනේවනේ. විදර්ශකයා ඒක ටික ටික 
අෙවබෝධ කර ගනේනො.  න ෙශවයනේ එකකේ හැටියට, ඒකකයකේ හැටියට 
ගතේතු වදේ, යම් අෙසේථාෙක විදර්ශනාතේමක ඇසට වපවනනො. වමතන 
තිවයනේවනේ එකේතරා විධියක මායාෙකේ. මායාෙකේ, ඒ කියනේවනේ 
විඤ්ඤඤාණවයේ ෙැවටන රෑපයකේ පමණයි. වමත්න ඇත්්ත් ෙශව න් 
ත්ිව න්වන්, වේ විඤ්ඤාණ ක ් ඇසුරැ කර ග්ත්්ත්ු වේදනා, සඤඤා, 
වේත්නා, ඵස්ස, මනසිකාර කි න නාම ධමම ටිකක්, නමට නමකේ එතන. 
ඊළඟට ප්වි, ආවපෝ, වත්්වජෝ, ොව ෝ කි ල අපට වෙන වෙනම 
හඳුනග්න්න බැරි මහා භූත් න් හත්ර වදනා ආශරව න් අපි ග්න්න, රූප 
සඤඤාෙක.් එතවකාට ඒ නාම රෑප කියන වදයකේ පමණයි කියන 
අෙවබෝධවයනේ තමයි කරමකරමවයනේ තරිලක්ෂණය අෙවබෝධ කරගනේන 
පුළුෙනේ වෙනේවනේ. 

ඒ නිසයි විදර්ශනාවව්දී, නාමරෑප අෙවබෝධවයේ ඉඳල ඉදිරියට 
යෑවම්දී, වම් අනිතය සඤඤාෙ වහාඳට පැහැදිල ි වෙනොය කියල 
කියනේවනේ. සාමානයවයනේ වලෝකයා හිතන අනිතයතාෙය වනාවෙයි 
එතන තිවයනේවනේ. ඉතාමතේම ගැඹුරිනේ වමාවහාතකේ පාසා ඉතාම 
සී රවයනේ හැම වදයකේම වෙනසේ වෙන බෙ අෙවබෝධ වෙනො. වම් හැම 
වදයකේම වෙනසේ වෙනො, හැම වමාවහාතකම. වෙවනකකේ තබා 
ආශේොසය පරශේොසය තුළ පො, හැම එකකම කරමකරමවයනේ අනාතේම 
සඤඤාෙ ෙැවඩනො. මමය කයිල ගරහණය කරගතේතු එකට, පදනමකේ 
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නැති බෙ ෙැටවහනො. එවහම එවහම ගිහිනේ තමයි යම් අෙසේථාෙක 
අවිදයා අනේධකාරවයනේ මිවදනේවනේ.  

සාමානයවයනේ චිතරපටියකේ විනේදනය කරන වකාට, අපි 
වමාවහාතකේෙතේ හිතනේවනේ නැහැවන, වම් චිතරපටිය රස විඳිනේවනේ, වම් 
අෙට තිවයන අනේධකාරයට පිනේ සිදේධ වෙනේන කයිල. වම් අනේධකාරය 
නිසාය කයිල ඒ වෙලාෙට හිවතනේවනේ නැහැවන. අනේධකාරය ගැන 
වමාවහාතකටෙතේ අපට හිතට එනො නම්, අපට ඒ චිතරපටිය විනේදනය 
කරනේන බැහැ. නමුතේ අර මුළාෙ, වලෝකයා තුළ තිවබන වමෝහය නිසා, 
ඒ තිරවයේ - වනාතිරෙ ූතිරවයේ - අවපේ හිත රැවඳනො. වනාතිරෙ ූතිරය 
ආශරය කරවගන, අමුතු භෙ පැෙැතේමකේ මො ගනේනො, වම් කාලවයේ 
තිවයන වටලි නාටය වහෝ වව්ො සිනමා වහෝ වව්ො, හැම එකකේ තළුම. 
ඒ ෙවගේම අපට වතේවරනේවනේ නැහැ, වම්ක යම් රාමුෙකේ තුළයි කරියාතේමක 
වෙනේවනේ කියල. ඒ රාමුෙ තමයි සංඛතය කියල කයිනේවනේ - හදාගතේතු 
වදයකේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් රාමුෙ හඳුනේෙනේවනේ සංඛත කියල. 

අපිම හදාගතේත ු වදයකේ, ඒක අපට වපවනනේවනේ නැහැ. 
එතවකාට ත්මත්මන්ම හදාග්ත්්ත්ු සංඛත්  ත්ුළ ි, වලෝක ා ඉන්වන්. ඒක 
තුළය ිවම් ඔකේවකාම ජාති, ජරා, මරණ සිදු ෙනේවනේ. වම් ශරීර කඩූුෙ මව් 
කුවසේ යම් අෙසේථාෙක ආරම්භයකේ ෙුණා නම්, එය අවපේ මෙවගේ 
දකේෂකමකේ වනාවෙයි. වේකට ග්ර්භ  කි ල ක ින්වන්, අල්ලා ග්ැනීම 
නිස ි. එතවකාට සංසාවර යම් සතේත්වවයකේ නැති වෙන අෙසේථාවෙ, 
සිතට ආප ුනිමිතේත අනුෙ, කම්මං වකත්ත්ං - විඤ්ඤාණං බීජං - ත්ණ්හා 
සිවනවහා කියල කියන ආකාරයට, කමමය නමැති වකවතේ ඒ විඤ්ඤඤාණ 
බීජය පැලවෙන සේෙභාෙය තිවයන තාකේ, විඤ්ඤඤාණ බීජය ෙැවටනො, 
තණේහා දිය සීරාෙ ඇති වෙනො. ඒ අෙසේථාවෙ මව් කුවසේ ඔනේන 
දරැවෙකේ කියල ගර්භයකේ ඇත ි වෙනො. මෙතේ පියතේ සතුට ු කරමිනේ 
එළියට එන වම් සතේත්වයා, දරැො, අනේතිමට තමනුතේ දනේවනේ නැහැ, 
මව්පියනුතේ දනේවනේ නැහැ, වමතන තිවයනේවනේ අර සංසාවර දිගට ආපු 
මුළාෙ, වමෝහයම තමය.ි මමය මාවගේය කියන ශරීරය එතන ඉඳල 
ෙැවඩන තාකේ, වම්ක මමය මාවගේය කියා ගනේනො. අනේන එතවකාට 
වම් වලෝකයා අනිතේ වදේෙලේ පිළිබඳෙතේ එවහමයි. යථා අෙවබෝධය තළුිනේ 
අවිදයාෙ තුරනේ වෙනේන, තුරනේ වෙනේන වතේවරනො වමතන තිවයන 
මුළාෙ. ඇතේත ෙශවයනේම, මනනි දෘෂේටි වකෝණයකේ නැතේනම් එතන 
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මැනීමකුතේ නැහැ. මැනීමකේ ඇති තැන තිවයනේවනේ පටු වීමකේ. යම්කිස ි
අෙසේථාෙක ඒ මනිනේන උපකාර ෙන, මූලික කූඤේඤය ගලෙල දැම්ම නම්, 
ඒකට තමයි ධමමවයේ දැකේවෙනේවනේ, අසේමි මානය කියල. වෙමි කියල 
කියන කඤූේඤය. 

ඒ කියනේවනේ පැෙැතේම පිළිබඳ මූලිකම, ඉතාම සියුම් වකාටස 
තමයි, වෙමි කියන මානය. ඒක ඉෙතේ ෙුණ හැටිවයම, අවිදයාෙ නිසා, 
අනේධකාරය නිසා වපනුන වදේෙලේ වපවනනේවනේ නැහැ. ඇහුණ වදේෙලේ 
ඇවහනේවනේ නැහැ. නමුතේ අනේධ වෙලා වනාවෙයි. බීරි වෙලා වනාවෙයි. 
ඒ අෙසේථාවෙ පරඥා ආවලෝකය ආෙ. ඒකතේ අර සිනමාෙ ගැන කීෙ ෙවගේ, 
ආවලෝකය ආෙ හැටිවය, තිරවය තිවයන ඒො මැකිල යනො. ඒ ෙවගේම, 
අනේන වලෝකය මැකිල යන අෙසේථාෙකේ එනො. ඒ මැකී ාමම ත්ම ි 
විමුක්ති් . එතවකාට එය අතේදුටුොනම් යම් වකවනකේ, එය විඤ්ඤඤාණවයේ 
සටහනේ වෙනො ඒක විවශේෂ අතේදැකීමකේ හැටියට. ඒ විඤ්ඤඤාණවයේ එතන 
සකසේ ෙුවණේ වනා මැරී මැරැණ ෙවගේ තතේත්වයකේ. 

අමෘතය කියල කයිනේවනේ එතවකාට අමුතු බීමකේ වනාවෙයි. 
මරණය කියල ගතේතු ඒ ෙැරදි අදහස, යම් අෙසේථාෙක තමනේට 
පරතයක්ෂෙම, ඒක නැතිෙන අෙසේථාෙකේ. ඒ කියනේවනේ තමනේෙ 
අලේලාවගන ඉනේවනේ හිවතනේ බෙ තමනේට වතේවරනො. ඒ හිවතනේ 
අලේලගතේතු පැෙැතේම වම් මවමය ි කියල ගතේත එක, යම් අෙසේථාෙක 
අතහැරැණා නම්, ඒ අෙසේථාවව් දුකකේ වෙනුෙට ඇතිෙනේවනේ 
සැනසිලේලකේ. විමුකේතියකේ පිළිබඳ හැඟීමකේ. මිදීමකේ කියන එක, ඒ විමුකේති 
සුෙය තමයි නිෙන කියල කියනේවනේ. වමතනම ඒ පරතයක්ෂ කරගතේතු 
අනිතේ පැතේත තමයි, ඒ විඤ්ඤඤාණවයේ වමවතකේ තබිුණ, ඒ සංඛත කියල 
කියන සංඛත විඤ්ඤඤාණයකේ නම්, අර නාමරෑපය අලේලා වගනයි ඉනේවනේ. 
නාම රෑපය පිළිබඳ මුළාෙ තිවයනො. එතවකාට නාම රෑපවයනේ විමුකේත 
ෙුණ අෙසේථාවව්, ඒ තැනැතේතාට නැෙත උතේපතේතියකේ ලබනේන 
නිමිතේතකේ නැහැ.  

වම් පිනේෙතුනේ අහල තිවයනො, කම්ම නිමිතේත, ගති නිමිතේත 
ආදී ෙශවයනේ අෙසාන අෙසේථාවව් ඇති කරගතේත ුනිමිතේත අනුෙ තමයි 
උතේපතේතියකේ ලැවබනේවන, නිරයක වහෝ මව් කසුක වහෝ තිරිසනේ කුසක 
වහෝ. එතවකාට ඒ විධිවයේ නිමිතේතකේ ගනේවනේ නැතේනම් යම් අෙසේථාෙක 
විඤ්ඤඤාණය, විඤ්ඤඤාණය මිදිලා නම් තිවබනේවනේ, ඒ තැනැතේතාට නැෙත 
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භෙයකේ නැහැ. එතවකාට නැෙත භෙයකේ නැහැ, උපතකේ නැහැ කයින 
පරතයක්ෂය ලැබුණ නිසා තමයි බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ කයිාපු උදාන 
ගාථාෙ පරකාශ කවළේ. වම් කෙුරැතේ අහල තිවයන ෙටිනා උදාන ගාථාෙ. 
ඇයි උනේෙහනේවසේ වම් පරතයක්ෂය ලැබෙුාම වෙන වදයකේ පරකාශ වනාකර 
වම් ජාති ජරා, ඒ කථානේතරය විතරකේ ඉදිරිපතේ කවළේ? 

අවනක ජාත්ි සංසාරං - සන්ධාවිස්සං අනබි්බිසං ආදී ෙශවයනේ 
දීර්  කාලයකේ මම වම් සංසාවර, වම් වගේ, වම් ශරීර කූඩුෙ, වම් නාම 
රෑප, වම්ක ඇත ිකළ ෙඩුො මම දුටුවව් නැහැ වමච්චර කාලයකේ. එය 
දැකේවකේ නැති නිසා, වමච්චර කාලයකේ වසායමිනේ දිව්ො.  

ග්හකාරකං ග්වෙසවන්ත්ා - වම් වගේ හදන ෙඩුො වසායමිනේ 
දිව්ො. 

දුක්ඛා ජාත්ි පුනප්පුනං - නැෙත නැෙත ඉපදීම දුකයි. හදන හදන 
වගේ බිඳෙැටීම නිසා. 

නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනො. 

ග්හකාරක දිව්්ාසි - මම දුටුෙ වගේ හදපු ෙඩුො කව්ද? 
විඤ්ඤඤාණය 

පුන වග්හං න කාහසි - නැෙත වගයකේ හදනේන බැහැ. ඒ කියාපු 
විමුකේත විඤ්ඤඤාණය, අර කියාපු නාමවයනේ රෑපවයනේ විමුකේත 
විඤ්ඤඤාණය, පරඥා ආවලෝකය ලැබුණ අෙසේථාවෙ. ඒ නිසා තමයි නැෙත 
උතේපතේතියකේ නෑ.  

සබ්බා වත් ඵාසුකා භ්ග්ා - ග්හකූටං විසංඛිත්ං හැම එකකේම 
මිදුන අෙසේථාෙ, වගේ හදන ෙඩුො වතේරැම් ගතේ නිසා.  

විසංඛාරග්ත්ං චිත්ත්ං - ත්ණ්හානං ඛ මජ්ඣග්ා - ඒකමය ි
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ, අනේතිමට තමනේ ඒ ශානේතිය, නිෙමාණ 
ශානේතිය ලැබ ූ වකනා. අනේන ඒ විධිවයේ තතේත්වයකේ නිසයි, නැෙත 
උතේපතේතියකේ වනාලබනේවනේ.  

එතවකාට අනේන ඒ විධියට වමවලාෙම ලබන අමෘත තතේත්වයකේ 
වම් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තිවයනේවනේ. ඒ පරතයක්ෂය ලැබූ 
වකනා සේථිර ෙශවයනේම දනේනො තෙතේ උපදිනේවනේ නැති බෙ. ඒකමයි 
ඒ තැනැතේතාට තිවයන ශානේතිය. එතවකාට වමවලෝ ෙශවයනේ අරිහතේ 
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ඵල සමාපතේතිවයේදී අතේ විඳින ඒ සුෙය ඒ තුළිනේ ඒ තැනැතේතා 
පරතයක්ෂවයනේම දනේනො, තමනේට තෙතේ සංසාරයකේ නැති බෙ.  

ඔනේන එතවකාට අප ිවම් සුවම්ධා රහතේ වතරණිය ආශරවයනේ 
දැකේෙුවව්, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේොපු, චතුරායම සතයවයේ ෙැදගතේම 
වකාටසකේ ෙන, සසර බිය ගැන. අපි නිරනේතරවයනේ කලේපනා කරනේන 
ඕනෑ, අපි දීර්  කාලයකේ සංසාවර ඇවිතේ තිවයනො. ඒ ෙවගේම ඉතාමතේම 
දුර්ලභ බුදේවධෝතේපාද කාලයක, ක්ෂණ සම්පතේතියකේ ඇතෙි, වම් 
බුදේවධෝතේපාද කාලයකේ ලැබුණ ුඅෙසේථාවෙ, අප ිවම් වකාඳු කැඩිලි ෙලට 
සීමා කරනේවනේ නැතිෙ, ගැඹුරිනේ වතේරැම් අරවගන, වම් සසරිනේ මිදීවම් 
අෙසේථාෙ ඉකේම යනේන වනාදී, හැකිතාකේ උතේසාහෙතේ වෙනේට ඕන, අර 
කියාප ුවලෝවකෝතේතර තතේත්වය ලබා ගනේන. 

එතවකාට අද දින වම් පිනේෙතනුේ සීලයක පිහිටල, තමනේවගේ 
නිෙනට උපකාර ෙන ධමම වදේශනාෙකේ ඇහුෙ. වම්ො උපකාර කරවගන, 
කලයාණ මිතර පිහිටතේ උපකාර කරවගන, තම තමනේවගේ භාෙනා ආදියතේ 
උපකාර කරවගන, හැකිතාකේ ඉකේමණිනේ ශාසන පරිහානියට කලිනේ 
වසෝොනේ, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන මාගමඵල පරතිවව්ධය තළුිනේ 
උතුම් අමා මහ නිෙන ලබා ගැනීමට වම් සියලු කුසලේ වහේතු ොසනා 
වව්ො! උපනිශරය වව්ො! කියල පරාථමනා කරගනේන. 

ඒ ෙවගේම අවීචිවයේ සිට අකනිටා දකේො තම තමනේවගේ නෑයනේද 
සහිතෙ යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ සිටිනො නම්, වමම ධමම වදේශනාමය 
හා ධමම ශරෙණමය කුසලය අනුවමෝදනේ වීමට කැමති නම්, ඒ අනුවමෝදනේ 
වීම තුළිනේ තම තමනේවගේ පරාථමනීය වබෝධියකිනේ උතුම් අමා මහ නිෙනිනේ 
සැනවසතේො! කියල පරාථමනා කරවගන වම් ගාථා කියල පිනේ වදනේන.  

“එතතාෙතා ච අවමහහි...” 

 

 



 

 

කතු හිමියනද්ග ්සිංහල කෘති 

සැ.යු.: වමම කෘති වලේඛනය සරලතේෙයට මුලේ තැන දුනේ අංක 
අනුපිළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ 
අගහරිවයේ එන කෘති වබාවහෝ දුරට ගැඹුරැ විය හැකි බෙතේ, 
පාඨකයිනේ දැනෙුතේ කිරීම් ෙශවයනේ සඳහනේ කරනු කැමැතේවතමි. 

- සම්පාදක  

1. තිසරණ මහිම  
2. හිතක මහිම – 1 
3. හිතක මහිම – 2 
4. හිතක මහිම – 3 
5. හිතක මහිම (1-3 වෙළුම්) 
6. දිවි කතවර් සැඳෑ අඳූර 
7. කය අනුෙ ගිය සිහිය 
8. හිත තැනීම 
9. පිනේ රැවකක මහිම 
10. අබිනිකේමන 
11. පිළිවෙතිනේ පිළිවෙතට 
12. කවයේ කතාෙ 
13. මා-පිය උෙැටන 
14. පරතිපතේති පූජාෙ 
15. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
16. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
17. වමතේ සිවතේ විමුකේතිය 
18. ඇති හැටි දැකේම 
19. තවපෝ ගුණ මහිම 
20. සකේමවනේ නිෙන 
21. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 1 වෙළුම 
22. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 2 වෙළුම  
23. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 3 වෙළුම  
24. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම  
25. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම  
26. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම  
27. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම  
28. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම  
29. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම 
30. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 10 වෙළුම 
31. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 11 වෙළුම 



 

 

32. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 12 වෙළුම 
33. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 13 වෙළුම 
34. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 14 වෙළුම 
35. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
36. විදසනුේ උපවදසේ 
37. භාෙනා මාගමය 
38. උතේතරීතර හුදකලාෙ 
39. සසුනේ පිළිවෙත 
40. චලන චිතරය 
41. දිය සුළිය 
42. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
43. නිෙවනේ නවිීම –  පළමු වෙළුම   
44. නිෙවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
45. නිෙවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
46. නිෙවනේ නවිීම –  සිෙුෙන වෙළුම   
47. නිෙවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
48. නිෙවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
49. නිෙවනේ නවිීම – සතේෙන වෙළුම  
50. නිෙවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
51. නිෙවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
52. නිෙවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
53. නිෙවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම    
54. නිෙවනේ නවිීම – පසුේතකාල මුද්රණය (1-11 වෙළුම්) 
55. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
56. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
57. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
58. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
59. පටිචච සමුපපාද ධමමය – පසුේතකාල මුද්රණය (1-4 වෙළුම්) 
60. සේපශමවයේ ආශචයමය 
61. මනවසේ මායාෙ 
62. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථාථමය 

 
නැෙත මුද්රණය කරවීම පිළිබඳ විමසීම්: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය  
කිරිලේලෙලෙතේත, දම්මුලේල, කරඳන  

දුරකථනය: 0777127454  
knssb@seeingthroughthenet.net  

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net


 

 

By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought   

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology  

3. Ideal Solitude  

4. The Magic of the Mind  

5. Towards Calm and Insight   

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I  

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II  

8. Seeing Through  

9. Towards A Better World  

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I  

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II  

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III  

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV  

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V  

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI  

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition  

18. Nibbāna and The Fire Simile  

19. A Majestic Tree of Merit  

20. The End of the World in Buddhist Perspective  

21. The Law of Dependent Arising, Volume I  

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition  

26. Walk to Nibbāna   

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

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

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net

