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   අනුතතර ධමමරාජයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණෙුූවයේ 
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 නිො සුෙපතේ 
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 උතමු් ෙ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 එළිදකී. මීතිරිගල නිසේසරණ ෙ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 ෙනු 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 දැරූ 
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 කළ, බුදධ වදේශනාවෙහි ඉසේමතුෙ වපවනන ආදශමෙතේ 
අංග සතරකේද ඇත. එනම්, උපමා, නිදශමන, ආදිවයනේ ධමම කරැණු 
සන්දශමනය කිරීම (සන්දවසසති) සිතේ කාෙදින අනේදමිනේ එතේත ු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 උනන්දු 
වීමු. වෙනතේ සලුභ 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!  

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමිං - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

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

 අපවගේ ගුරැ වදේෙයනේ ෙහනේවසේවගේ පිරිසිදු ධමමදාන ෙැඩපිළිවෙල වදසේ 
විවදසේ දහම් පිපාසිතයනේ උවදසා තෙදුරටතේ වමවසේ එළිදැකේවීමට ලැබීම 
අප වෙත පැෙරැණ ුමහතේ භාගයයකේ වලස සලකමු. පටිගත කළ ‘පහනේ 
කණුෙ’ වදසුම් පිටපතේ කරදීවම් සහ වසෝදුපතේ බැලීවම් කායයමයනේට 
සහාය ෙන පිනේෙතේ සිරිමා විවේරතේන, ලිලියනේ රතේනායක සහ ෙතේසලා 
කරැණාරතේන යන මහතේමීනේටතේ, අපවගේ වපාතපත මුද්රණය කරවදන 

වකාලිටි පරිනේටර්සේ සමාගවම් සී. ජයවසෝම මහතා ඇතළුු සැමටද අපවගේ 
පුණයානුවමෝදනාෙ හිමිවව්.  
 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

අනුශාසක - මිලේලවතේ සභුූති භික්ෂු 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන 
(2562) 2018 වනාෙැම්බර් 
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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 පෙතේොවගන 
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 කැමති පිනේෙතුනේහට පහත සඳහනේ බැංකු ගිණුමට තම ආධාර 
මුදලේ වයාමුකිරීමට 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 සසිිලේ දිය 
දහරිනේ පිනා ගියහ. මැලෙුණ ුවගායම සරැෙ නිලේෙනේෙ කරලිනේ බර විය. 
මලේ පලිනේ ගැෙසගීතේ 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 නනළා ගනිමිනේ හද පුරා පිරි 
බැතිවයනේ නනේ අයුරිනේ වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථ මුද්රණ භාරය’ නමිනේ දියතේ කළ වමම ධමමදාන 
ෙැඩපිළිවෙළ සඳහා අපවගනේ ෙැයෙුවණේ 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 ඔෙුහ ු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 වමකළ 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, නූ-
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 



 

xi 

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) 
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පහන ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

16 – දවළුර් 

පරථර් රු්ද්රණය 

පිටපතේ 1000 කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය ධමමදාන ෙශවයනේ 
පාඨකයිනේ අතට පතේකරන චනේදන විවේරතේන සහ නිෂාදි ඊරියගම 

මහතේම මහතේමීනේට එම ධමමදානමය කුශලය පරම ශානේත උතුම් 

නිෙමාණාෙවබෝධය පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ොයි පතමු. 

     – අනුශාසක  
(2562) - 2018 වනාෙැම්බර් 

  

 
 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

අප අවිදු අඳුවරනේ මුදාලමීට පහළ ෙ ූ ‘ධර්ම පරදීපය’ ෙන අතපිජූය 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණනන්ද මහා සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ මහඟු ධමම වදේශනා 
ඇතුළතේ ‘පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා’ 16 ෙැනි ගරනේථය, පරථම ෙරට 

එළිදකේෙනුවයේ, පරවලෝසැපතේ උලපවනේ විසූ වසෝමා කුමාරිහාමි 

අවබ්වකෝනේ සහ වතලේවදණිය, රඹුකේෙැලේවලේ විසූ සලීෙතී කමුාරිහාමි 

දිසානායක මිතේතනියනේට, රතේන ඊරියගම සහ රනේවකානේවදේවගදර 

විවේරතේන ආදරණීය පියෙරැනේට පුණයානුවමෝදනා පිණිසතේ, වහේමා 
ඊරියගම සහ කමලා විවේරතේන යන ආදරණීය මූණිෙරැනේ, නූ 
හිතමිතුරනේ අතුළු අප සැමටම නිදුකේ නිවරෝගී චිරජීෙනය පතමිනේ, අෙසන 

වමම වගෞතම බුදු සසුවනේදීම උතුම් ෙූ චතුරාර්ය සතයාෙවබෝධය වව්ො!ය 

යන පරාර්ථනා වපර දැරිෙය. 

– නිෂාදි සහ චනේදන 
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76 වන ද ශ්නය  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 11) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

දූරංගමං එකචරං 
අසරීරං ගුහාසයං 
වය චිත්තං සඤ්ඤවමස්සන්ති 
වමාක්ඛන්ති මාර බන්ධනා ත ි

- ධම්මපද, චිත්ත ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතේනි, 

අරැම පුදුම වදේ දැකගනේන වම් වලෝකවයේ සතේවවයෝ රටිනේ රටට 
යනො. අභයාෙකාශ යාන තනාවගන ගරහවලෝකෙලට යනො. අනුදකේන, 
දුරදකේන ෙවගේ උපකරණ හදාවගන ළඟ තිවබන වදේෙලේෙලතේ, ඈත 
තිවබන වදේෙලේෙලතේ අරැම පුදුම වතාරතුරැ එළි කරගනේනො. නමුතේ 
පිනේෙතේනි, වම් හැමවදේකටම ෙඩා අරැම පුදුම වදේ තමයි වම් අවපේ හිත. 
හිතක හැටි, හිතක සේෙභාෙය, හතික බල මහිමය වලෝකයාට හරිහැටි 
වපනේො දුනේවනේ අවපේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේයි. වම් අතිදීර්ඝ කාලයකේ 
වම් සංසාරවයේ යනේවනේ දුෙන හති නිසා බෙතේ, හිත නතර කරගතේතු 
තැන නිෙන බෙතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට වහළි කර ෙදාලා. 
වම් දුෙන හිතක හැටි දැකගැනීම තුළිනේම අපට පුලුෙනේ වෙනො හිත 
නෙතේො ගැනීමට උපකාර ෙන ෙැඩපිළිවෙලකේ මතු කරගනේන. අප ිවම් 
මාතෘකා කළ වම් ගාථාෙට අදාල නිදාන කතාෙ ඇතේත ෙශවයනේම දුෙන 
හිතක හැටි වපනේනුම් කරන වහාඳ නිදර්ශනයකේ.  

පිනේෙතේනි, සැෙැතේ නුෙර හිටියා එකේතරා පෙුලක වහාඳ 
ශරදේධාෙනේත තරැණවයකේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟ බණ අහලා ඒ 
තරැණයා පැවිදි ෙුණා සංඝරක්ිත කියන නමිනේ. පැවිදි වෙලා උපසම්පදා 
වෙලා කීප දෙසකිනේම රහතේ ෙණුා. වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේවග බූණා 
වකවනකේ හිටියා. ඒ බූණාටතේ ඒ මව්පියනේ - සේොමීනේ ෙහනේවසේ සිහිපතේ 
කිරීම් ෙශවයනේ - සංඝරක්ිත කියන නම තැබුො. සමාජය හැඳිනේෙවුව් 
‘භාගිවනයය සංඝරක්ිත’ කියන නමිනේ. ‘භාගිවනයය’ කියනේවන බූනා. 
‘සංඝරක්ිත බූනා’ කියන නමිනේ හැඳිනේෙුවව්. වම් ළමයාතේ තරැණ 
ෙයසට පතේ ෙුණාට පසේවස ඒ මයිලනු හාමුදුරැෙනේ ළඟ පැවිදි ෙුණා. 
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එතවකාට භාගිවනයය සංඝරක්ිත වපාඩි හාමුදුරැවො කියලා එවහම 
පැවිදි ෙුණා. පැවිදි වෙලා, උපසම්පදා වෙලා ෙසේ විසීමට ගම්බද 
ආරාමයකට ෙැඩම කළා. ෙසේ කාලවයේ අෙසානවයේදී තිබුණ ඒ පූජාවෙනේ, 
ඒ ෙසේසාොසකි පූජාවව්දී වම් හාමුදුරැෙනේට ලැබුණා රියනේ හතක වරදි 
කැබැලේලකුතේ, රියනේ අටක වරදි කැබැලේලකුතේ. වම් පූජාෙ ලැබුණහම 
වම් හාමුදුරැවෙෝ කලේපනා කරනො ‘වම් අට රියනේ වරදි කූලේල මම 
මවගේ උපාධයානේ ෙහනේවසේට, ගුරැ හාමුදුරැෙනේට පූජා කරනේන ඕවන. 
හතේ රියනේ වරදි කැබැලේල මම පාවිච්චචි කරනො’ කියලා වලාකු අදහසකේ 
ඇති කරවගන ෙසේ කාලවයනේ පසේවස ගුරැ හාමුදුරැෙනේ දැකීමට පටිතේ 
වෙලා එනො. ඇවිලේලා මගදි පණිේඩපාතය කරවගන - ගුරැ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ගමට පිණේඩපාතයට ෙැඩි අතවර්ම විහාරයට ඇතුලේ වෙලා ඒ 
සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සකේමනේ මළුෙ, ඒ කුටි ආදිය අතුපතු ගාලා හුරැ 
පළපුරැදු ෙතාෙතේ කරලා, පැනේ එවහම තබලා බලාවගන හිටියා ඒ 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ ෙඩිනතුරැ. 

ඊළඟට ඒ සේොමීනේ ෙහනේවසේ ෙැඩියම ඉදිරියට වපරගමනේ 
කරලා, පාතර සිෙුරැ අරවගන වබාවහාම වගෞරෙ සම්පරයුකේතෙ ඒ ෙතාෙතේ 
ආදිය කරලා සේොමීනේ ෙහනේවසේට ෙැඩ හිඳිනේන සලසේෙලා අර අට රියනේ 
වරදි කැබැලේල වගනැලේලා සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ පා මුලිනේ තබලා 
‘සේොමීනි, වම් පූජාෙ පරිවභෝග කරනේන. පාවිච්චචි කරනේන’ කියලා පූජ 
කරලා, අර ෙටඅතේත අරවගන සේොමීනේ ෙහනේවසේට පෙනේ සලමිනේ 
හිටවගන සිටියා. වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේ වගෝල නමට කියනො 
‘සංඝරක්ිත මවගේ සිෙුරැ සම්පූර්ණයි. මට වම් ෙසේතරය අෙශය නූ. වම්ක 
ඔය නම ම පාවිච්චචි කරනේන’ කියලා. වම් භාගිවනයය සංඝරක්ිත 
හාමුදුරැවෙෝ කියනො ‘අවනේ සේොමීනි, මම වම්ක ලැබුණු වෙලාවව් 
ඉඳලාම සේොමීනේ ෙහනේවසේටම පුජා කරන අදහසයි තිබුවණ. වම්ක 
පාවිච්චචි කරනේන’ කයිලා. එවහම කිව්ෙතේ අර ගුරැ හාමුදුරැවො කැමති 
ෙුවණේ නූ. ‘මට වබාවහාම ආනිසංස සම්පනේනයි සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
වම්ක පාවිච්චචි කරනොනම්’ කියලා නැෙත නැෙතතේ වම් භාගිවනයය 
සංඝරක්ිත හාමුදුරැවෙෝ ඉලේලා හටිිය නමුතේ වම් උපාධයයනේ ෙහනේවසේ 
ඒක පරතිවක්ෂේප කළා. ඔනේන එතවකාට වම් හාමුදුරැෙනේවග හිත අමනාප 
ෙුණා.  

‘අවනේ වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේ ගිහි කාලවයේ මවගේ මයලිණුෙනේ. 
දැනේ ඉතිනේ මවගේ ගුරැ හාමුදුරැවෙෝ ෙුණතේ මා වදන වදයකේ පාවිච්චචි 
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කරනේන පරිවභෝග කරනේන කැමති නූ. මට ඉතිනේ වම් මහණ කමිනේ 
ෙැඩකේ නූ. මම ගිහි වෙනේන ඕවන’ කියලා හිතලා ඊළඟට කලේපනා 
කරනො ‘මම දැනේ ගිහ ි වෙලා වමාකකේද කරන රසේසාෙ. ගිහි වගයකේ 
පෙතේෙගනේන එක වලේසි නූ, වමාකකේද කරන රසේසාෙ’ කියලා. ඔනේන 
ඊළඟට කලේපනා ෙුණා කරමයකේ. ‘මම වම් අට රියනේ වරදි කූලේල 
විකුණලා එළු වදනකේ ගනේනො. එළුවො වබාවහාම ඉකේමනිනේ වබෝ 
වෙනො. මමතේ වම් උපදින උපදින පැටෙුනේ විකුණලා සලේලි 
හම්බකරගනේනො. හම්බකරලා භාර්යාෙකේ පාො ගනේනො. ඒ භාර්යාෙට 
ඔනේන පුවතකේ ලැබුණා. ඊළඟට පුතායි, භාර්යාෙයි රථයක හිඳුොවගන 
මම එනො ගුරැ හාමුදුරැෙනේෙ බලනේන. ඒ පුතාට අර ‘සංඝරක්ිත’ කියන 
නමතේ දීලා. එතවකාට ඒ විදියට එන අතරමගදි මම කියනො භාර්යාෙට 
‘ඔය දරැො මවගේ අතට වදනේන’ කියලා. නමුතේ භාර්යාෙ කියනො ‘ඔබ 
වම් රථය පදෙනේන. මම දරැො බලාගනේනම්’ කියලා. එවහම කියලා ෙැඩි 
දුර යනේන කලිනේ වම් භාර්යාෙවගේ වනාසැළකිලිමතේකම නිසා අර දරැො 
ෙැවටනො හරියටම ගමනේ කරන රථවයේ වරෝදය ඉසේසරහට. දරැො 
උඩිනේ අර වරෝදය ගියා. එතවකාට මම ඉතිනේ වකෝපවයනේ අර භාර්යාෙට 
ඒ වකවිවටනේ ගහනො ‘නුඹට දරැො ඉලේලුෙහම දරැො වදනේනතේ බැරි 
ෙුණා. දැනේ බලාගනේනතේ බැරි ෙුණා’ කියලා වකෝටුවෙනේ ගැහුො. ගැහවුෙ 
කාටද, අර තමනේවග ගුරැ හාමුදුරැෙනේවග ඔලුෙටයි. ඒ රහතනේ 
ෙහනේවසේවග හිසටයි වම් ගැහුවෙ. ගැහුවෙ වමාකකිනේද? ෙට අතේවතනේ. 
වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේට අභිඥා බල තිවයනො. මහරහතනේ ෙහනේවසේ 
වකවනකේ. වකවනකුවගේ හිත ෙැඩ කරන ආකාරය වපේනො. ආෙර්ජනා 
කරලා හිතලා බැලුො ‘වමාකද වගෝලයා මවගේ හිසට ගැහුවෙ වම් ෙවගේ 
ෙට අතේවතනේ?’ කියලා. එතවකාට වපනුනා හිවතේ ෙැඩ කරපු හිතුවිලි 
ටික. ඔනේන එතවකාට වම් වලාකු සේොමීනේ ෙහනේවසේ කියනො 
‘සංඝරක්ිත භාර්යාෙට ගහනේන බැරි ෙුණාට මහළු වතරැනේ පළිද?’ 
කියලා.  

ඔනේන එතවකාට වලාකු සංවව්ගයකේ ඇති ෙුණා වම් 
හාමුදුරැෙනේට ‘අවනේ මං විනාසයි. මවගේ ගුරැ හාමුදුරැවෙෝ මවගේ හිත 
ෙැඩ කළ හැටි දැකේකා’ කියලා ඇතිෙුණ වලාකු ලැේජාෙ නිසා ඒ ෙට 
අතේත එවහමම අතඇරලා දුෙනේන පටනේ ගතේතා. සාමවණේර කට්ටිය 
එවහම පසේවසනේ දුෙවගන ගිහලිේලා අලේලවගන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ළඟට වගනිච්චචා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ඈතදිම ඇහුො ‘වමාකද වම් 
භිකේෂුෙකේ අලේලවගන එනේවන, මහණ වකවනකේ අලේලවගන එනේවන?’ 
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කියලා ඇහෙුාම ‘වම් වපාඩි හාමුදුරැවො මහණකම ගැන කළකරිිලා 
දුෙනේන පටනේ ගතේතා. අපි වම් අලේලාවගන ආො’ යි කියලා කවි්ො. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඇහුො ‘වමාකද මහණ, වම් ෙවගේ ශාසනයක 
පැවිදි වෙලා නුඹ, වම් ෙවගේ ගිහිවගයට නැෙත යනේවන?’ කයිලා. 
එතවකාට වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේ අර සයිලුම පරෙෘතේතිය කවි්ො, හිත 
ෙැඩ කරපු ආකාරය. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉතිනේ හිත සැනසුො 
‘ඔවහාම තමයි වම් හිවතේ සේෙභාෙය. ඕකට හිත දුර්ෙල කරගනේන එපා. 
හිත ඔවහාම දුර යන එකකේ. හිවතේ සේෙභාෙය ඔවහාමයි’ කයිලා 
වදේශනාෙකේ කරමිනේ අප ි අර සඳහනේ කළ, මුලිනේ මාතෘකා කළ ගාථා 
ධර්මය ෙදාලා.  

දූරංගමං එකචරං 
අසරීරං ගුහාසයං 
වය චිත්තං සඤ්ඤවමස්සන්ත ි
වමාක්ඛන්ති මාර බන්ධනා ති 

ඒ ගාථාවව් දැකේවෙනො වම් හිත පිළිබඳ ලකේෂණ හතරකේ. හිවතේ 
සේෙභාෙ හතරකේ වම් ගාථාවෙනේ සඳහනේ වෙනො. ‘දූරංගමං’ දුර ගමනේ 
කරන, ‘එකචරං’ කියනේවන තනිෙ හැසිවරන. හිවතේ සේෙභාෙය දුර ගමනේ 
කරනො. ඒ ෙවගේම තනිෙයි හැසිවරනේවන. ‘අසරීරං’ කියනේවන ශරීරයකේ 
නැති. ‘ගුහාසයං’ ගුහාෙකේ ඇතුවළ ලැගවගන ඉනේන. ගුහාෙකේ ඇතුවළ 
හැංගිලා ඉනේන, ‘චිතතං’ වම් විදිවයේ සේෙභාෙය ඇති සිත ‘යය 
සඤඤයමසසනති’ යම් වකවනකේ හිකේමො ගනිතේද, වමලේල කරගනතිේද, 
අනේන ඔෙුහු ‘යමාක්ඛනති මාර බන්ධනා’ මාරයාවගේ වකවලසේ බනේධනය, 
සංසාර බනේධනය කියන වම් බනේධනවයනේ එබඳු අය මිවදනො. ඒ 
කියනේවන නිෙනේ පරතයකේෂ කරගනේනො කියන එක. ඒ විදිවයේ ගැඹුරැ 
අර්ථයකේ ඇති ගාථාෙකේ ෙදාලා.  

ඒ කථාවව් සඳහනේ වෙන හැටියට ඒ ගාථාෙතේ, වදේශනාෙතේ 
අහලා අර භාගිවනයය සංඝරක්ිත හාමුදුරැවෙෝ පො වසෝොනේ ඵලයට 
පතේෙුණා කියනො, වම් ෙවගේ තමනේවග හිත ෙැඩකළ එවකේ ආදීනෙ දැක 
ගැනීම තුළිනේම. වබාවහෝ වදනාට අෙවබෝධයකේ එනේවන තමනේවග ෙැටීම 
මුලේ කරවගනයි. ඒ ආදීනෙය දැකේකහම එතන ඉඳලා ඒ උතේසාහය, 
වීර්යය, සතිය, සමාධිය, ශරදේධාෙ ආදිය දියුණු කරගනේන වකවනකුට 
උනනේදුෙකේ ඇතිවෙනො. ඒ නසිා වහෝ වෙනේන ඇති, අතීත පින තිබිලා 
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ඒ හාමුදුරැවෙෝතේ වසෝොනේ ෙුණා, තෙතේ විශාල පිරිසකට මාර්ගඵල 
අෙවබෝධ ෙුණා කියලා සඳහනේ වෙනො.  

දැනේ එතවකාට අපි වම් ෙටිනා ගාථාවව් අර්ථය තෙ ටිකකේ 
වතේරැම් කරගනේන බලමු. වම් ගාථාෙ ආශරවයනේ, වම් කථාෙ ආශරවයනේ 
අවපේ ජීවිත ෙලට ගතහැක ිපාඩම් සළකළා බලනේන ෙටිනො. වම් සිත 
ගැන කියලා තිවයන ඒ එක එක කාරණයකේම වබාවහාම ගැඹුරැයි. 
‘දූරංගමං’ දුර ගමනේ කරනො කියලා කවි්වව්, හිත ගනේන අරමුණ අනුෙ 
ඉතාම වව්ගවයනේ, ඉතාම ඈතට යනේන පුලුෙනේ. අකනිටා බඹවලාෙ ගැන 
හිතවකාට ඒ අකනිටා බඹවලාෙට යනො හිත. ඒ තරම් වබාවහාම දුර 
යනො. ඒ තරම් ශීඝරවයනේ. බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවයනො ‘මම වම් වලෝකවයේ දකිනේවන නැත, හිත තරම් ශීඝරවයනේ 
වපරවළන, පරිෙර්තනය ෙන, වෙනසේ ෙන වෙනතේ වදයකේ’. එතවකාට 
වබාවහෝම ඉකේමනිනේ, කසිිම දැති වරෝදයකට ෙඩා වව්ගවයනේ 
කරකැවෙනො වම් හිත. වපරවළනො. අනේන ඒ විදියට ශීඝරවයනේ 
වපර වළනො ෙවගේම ඊළඟට වබාවහාම ඈත යනො, දූරංගමං. 
විදයාඥවයෝ කයිනො ආවලෝකය තමයි වලෝකවයේ තිවයන ඉතාමතේම 
වව්ගෙතේ වදේ කියලා. ඒ වකායි හැටි කිව්ෙතේ හිත තරම් වව්ගෙතේ කිසිම 
වදයකේ නූ. හිත ඒ තරම්ම වව්ගවයනේ දුර ගමනේ කරනො. ඊළඟට 
‘එකචරං’ කියනේවන තනිෙ හැසිවරනො හිතුමවතේ. තනිෙ හැසිවරනො 
කියනේවනේ වමතන අර සංඝරක්ිත හාමුදුරැෙනේවගේ කය, ශරීරය ගුරැ 
හාමුදුරැවො ළඟ. නමුතේ හිත තනිෙම හැසිරැණා. අනාගතය පිළිබඳෙ 
දෙලේ හීන ෙවගේ හීන රාශියකේ මොගතේතා. අනාගතය ෙශවයනේ වබාවහාම 
දුර ගියා. හිතුමවතේ අයාවලේ යන සේෙභාෙයකේ තිවබනො හිවතේ. ඊළඟට 
‘අසරීරං’. අපි වකවනකේ හඳුනාගනේවනතේ ශරීරය අනුෙයි. පාට, සළකුණු 
ආදිය අනුෙ අපි වකවනකේ හඳුනගනේනො. හිත හඳුනගනේන ශරීරයකේ නූ.  

ඒ ෙවගේම ගමනකේ කියලා කියනවකාට, අපි ගමනකේ ගැන 
හිතනවකාට ඒකට සම්බනේධ ශරීරයකුතේ තිවබනො. නමුතේ හිතට 
ශරීරියකේ නූ. ඒක නසිා හිත යනවකාට ඒ අනුෙ අලේලගනේනතේ අමාරැයි 
හිත වකාවහේ ගියාද කියලා, ‘අසරීරං’. ‘ගුහාසයං’ ගුහාෙ කයිලා 
කියනේවනේ වමනේන වම් ශරීර කූඩෙුමයි. වම්ක ගුහාෙකේම තමයි. ගුහාෙ 
කියලා කියනේවනේ හැංගිලා ඉනේන පුලුෙනේ තැනකේ.  

පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියලා කියන මහා භූත ධර්ම, 
ධාතු කියලා කියනො - නැතේනම් මහාභූත කියලා කියනො. වකාටිනේම 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

6 

කියනොනම් මහාභූතවයෝ වහාලේමනේ කරන තැනකේ ෙවගයි වම් ශරීරය. 
ඉතාමතේම සියුම් ධාත ු හතරකේ, මහාභූත නමිනේ හැඳිනේවෙන ධාතු 
හතරකිනේ මැෙුණු ශරීරයකේ තමයි වම් අපි කාටතේ තිවයනේවන. වම් ශරීරය 
ඇතුවළ හිත හැංගිලයි ඉනේවන. හිත අහෙලේ තැන තිවයනො කයිලා 
එවහම අලේලාගනේන එක පහසු නූ. එතවකාට වම් පද හතවරනේම 
කියනේවනේ - දූරංගමං, එකචරං, අසරීරං, ගුහාසයං - වමයිනේ හඟෙනේවනේ 
හිවතේ සියුම් බෙයි. හිත වබාවහාම දුර ගමනේ කරනො. ඒ ෙවගේම තනිෙ 
හිතුමවගේ හැසිවරනො. ඊළඟට ශරීරයකේ නූ වම් හිතට, දුෙලා ගිහලිේලා 
අලේලගනේන. අර හාමුදුරැවෙෝ දුෙනේන පටනේ ගතේතමනම් හතර පසේ 
වදවනකේ ගිහිලේලා අලේලගතේතා. හති දුෙනේන ගතේතහම විසි තිසේ වදවනකේ 
දුෙලෙතේ අලේලගනේන බූ. හිවතේ සේෙභාෙය පසේවසනේ එලෙනේන එලෙනේන 
තෙතේ දුෙනො. ඉතිනේ ඒ විදියට වම් හැම එකකිනේම වපනේනුම් කරනේවනේ 
හිවතේ සියුම් බෙයි. හිත දුර ගමනේ කරනො, තනිෙ හැසිවරනො, ශරීරයකේ 
නූ, ගුහාෙකේ ඇතුවළ ලැගවගන ඉනේනො. වම් තරම් ගුපේත, වතේරැම් 
ගනේන බැරි තරම් සියුම් ඒ විදිවය හිත, යම් වකවනකේ සංයමය එවහම 
නැතේනම් දමනය කර ගනිතේද, හිකේමො ගනිතේද, අනේන එබඳු අය මාර 
බනේධනවයනේ මිවදතේ කියන එකයි වම් ගාථාවෙනේ පරකාශ කරනේවන. 

එතවකාට වම් හිවතේ සේෙභාෙය වහළි කළා ෙවගේම වම් හිත 
හිකේමෙන සේොභාෙයතේ, සංයමය කරන සේෙභාෙයතේ - ‘සංයමය’ කයිලා 
කියන වම් ෙචනවයනේ දකේෙන - වමලේල කිරීම, හකිේමවීම කරන 
ආකාරයතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. සමහර අෙසේථාෙල වම් 
ධර්මවයේ වම් හිත උපමා කරලා තිවයනො කළුු හරවකකුට. ඇතේත 
ෙශවයනේම කුළු හරවකකේ ෙවගේ කසිිම පාලනයකට යටතේ වනාවී දුෙනේන 
සූදානම් ෙන එකකේ වම් හිත කියන එක. කඩාවගන, බිඳවගන දුෙනො. 
එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන වම් ධර්ම මාර්ගවයේ වපනේනුම් 
කරන කරමය වමාකකේද? කුළු හරවකකේ කණුෙක කඹයකිනේ, රැහැනකිනේ 
බැඳලා වමලේල කරනේනා ෙවගේ හිත වමලේල කරගත යුතු බෙයි. වමාකකේද 
වම් කණුෙ? කණුෙ හැටියට දකේෙනේවනේ කමටහනයි.  

 ‘කමටහන’ කියලා කියනේවනේ පිනේෙතේනි, කර්මසේථානය. 
‘භාෙනා කර්මසේථානය’ කියලා කියනේවනේ භාෙනාෙ සඳහා ගනේන 
යම්කිසි මාතෘකාෙකේ. ඒකට කයිනො කමටහන. ‘ටහන/ඨාන’ කියලා 
කියනේවනේ තැන. ‘කම’ කියලා කියනේවනේ කර්මය. අප ි වම් කාලවයේ 
ෙචනවයනේ කියනොනම් ‘ෙැඩවපාල’ ෙවගේ. වම් භාෙනා වයෝගයිාවගේ 
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ෙැඩවපාල තමයි භාෙනා මාතෘකාෙ. යම්කසිි මාතෘකාෙකේ. වමතරී 
භාෙනාෙනම් ‘සෙුපතේ වෙතේො’. බදුේධානුසේසතියනම් ‘අරහං, බුදේවධෝ’ ආදී 
ෙචනයකේ යම්කිසි භාෙනා මාතෘකාෙකේ. වම්ක තමයි කමටහන - එවහම 
නැතේනම් කණුෙ. වමනේන වම් කණුවව් බඳිනේන ඕවන රැහැනකිනේ. 
වමාකකේද රැහැන - එවහම නැතේනම් කඹය? ඒකතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො ‘සති’. ‘සති’ කියලා කියනේවනේ සිහිය. සිහිය 
නමැති රැහැනිනේ බඳිනේන ඕන වම් කුළු හරකා අර කමටහනේ කණුවව්.  

එතවකාට ඒ මගිනේ කරනේවන වමාකකේද? අර හිතට ගලාවගන 
එන අකුසලේ දුරැ කරනො. ඒ ෙවගේම ගලාවගන එනේන තිවයන අකසුලේ 
ෙළකේෙන සේෙභාෙයකේ තිවයනො. ඒොට අහ ුවනාවී සිටින සේෙභාෙයකේ. 
අපට වම්ක වතේරැම්ගනේන පහසු වෙනො වම් පළාවතේ ෙුණතේ ඔය නතිර 
දකිනේන ලැවබන දර්ශනයකේ, නිදර්ශනයකේ ආශරවයනේ. සමහරවිට වකතකේ 
අසල අපිට දකිනේන ලැවබනො හරවකකේ බැඳලා ඉනේනො කණෙුක. 
බැඳලා ඉනේවන වමාකද, හරකා බැරිවෙලාෙතේ අර වකවතේ වගායම් 
කූවොතේ ඒ කුඹුර අයිතිකාරයාවගනේ හරකාටතේ කරදර පැමිවණනො. 
හරකා අයිතිකාරයාටතේ කරදර පැමිවණනො. ඒක නිසා කණුෙක බැඳලා 
ඉනේනො. නමුතේ වම් හරකා - හරකා නිසා වමාකද කරනේවන, අර 
තණවකාළ කමිනේ ගිහිලේලා, ටිවකනේ ටික, වනාදැනුෙතේෙම ෙවගේ අර 
වකවතේ වගායම් කනේන පටනේ ගනේනො. එතවකාටම අර බැඳලා ඉනේන 
රැහැවනනේ වබලේල තද ෙුණාම ඔනේන දැනුෙතේ වෙනො. දැනුෙතේ වීමකේ 
තුළිනේ ඒ හරකා ආපහ ු අර කණුෙ පැතේතට ඇදිලා එනො. නැෙත 
නැෙතතේ තණවකාළ කමිනේ ගිහිලේලා ආවයතේ වකතට ඇවදනො. 
ආවයමතේ අර කඹවයනේ වම් පැතේතට ඇදලා ගනේනො. ඔනේන ඔය ෙවගේ 
වදයකේ තමයි පිනේෙතේනි සතියයන් - සිහිවයනේ වකවරනේවනේ. වම් සහිිය 
තුළිනේ අර සිත නුසුදුසු පැතේතට යනේන වනාදී තමනේට අයිති පරවදේශවයේ 
පමණකේ හැසිවරනේන සලසේෙනො. 

වමතන ඒ සතියතේ එකේකම යන ෙචනයකේ තමයි ධර්මවයේ, 
සම්පජඤේඤය. සම්පජඤඤ්ය කයින එකට දැනේ සාමානයවයනේ මනා 
දැනුම කියලතේ කයිනො. නමුතේ ෙඩාතේ වහාඳ ෙචනයකේ තමයි දැනුෙතේවීම 
කියන එක. සමාජවයේ ෙචනයකේ වයවදනො දැනුෙතේ කිරීම කියලා. ඒ 
අනුනේ දැනුෙතේ කිරීමකේ. වම්ක එවහම එකකේ වනවමයි. දැනුෙතේ වීමකේ. 
වකවනකේ ඔනේන කේලානේත වෙලා ගිහිනේ සිහිසනේ නැතිෙුණා. සිහසිනේ 
නැතිෙුණ වකවනකේ, අප ිහිතමු එයා ඉසේපිරිතාවලකට වගනිච්චචට පසේවස 
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ඔනේන සිහිය ආො. සිහිය ආෙ හැටිවය ෙටපිට බලනේවන වමාකද - ‘මං 
වම් වකාවහද ඉනේවන?’ කියලා එවහම වසායනො. ඒ කියනේවන දැනුෙතේ 
වෙනේන බලනො. අනේන ඒ ෙවගේ භාගිවනයය සංඝරක්ිත 
හාමුදුරැෙනේටතේ සිහිය නැතුෙයි අර අනාගතය ගැන දෙලේ හීන හැදුවෙ. 
ඉතිනේ ගුරැ හාමුදුරැවො අර ෙචන ටික කිව්ෙ හැටිවය ඔනේන දැනුෙතේ 
ෙුණා. සිහිය ආො. අනේන ඒ ෙවගේ දැනුෙතේවීමට කියනො ‘සම්පජඤේඤ’ 
කියලා. වම් සතියතේ එකේකම යන ෙචනයකේ තමයි එතවකාට වම් භාෙනා 
වයෝගියාට උපකාර වෙන, සිහයියි, දැනුෙතේ වීමය.ි සිහියතේ එකේකම, ඒ 
සිහිය වයදීම නිසා දැනුෙතේවීමකේ එනො, ඒ තුළිනේ වකවලසේ මර්දනය 
වෙනො.  

ඔනේන ඔය විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනො වම් 
සති සම්පජඤේඤය අනුෙ ධර්ම මාර්ගයකේ. ඒකට කයිනො සතර 
සතිපට්ඨානය කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට අපි ‘බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ’ කයිලා කියනේවනේ, එයිනේ හැ වගනේවනේ අපි දරැෙනේ බෙයි. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග දරැෙනේ. සංඝයා ෙහනේවසේලා පමණකේ 
වනවෙයි කෙුරැනේ වහෝ ශරදේධාවෙනේ බුදුනේ සරණ ගිය වකවනකේ 
‘බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ’ කියලා කයිනොනම් එයිනේ හැවගනේවනේ තමනේ 
ඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ දරැෙනේ බෙයි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකේ 
අෙසේථාෙක පරකාශ කරනො ‘මහ වණනි, පියාට අයිති වගාදුරැ බිවමහි 
හැසිවරනේන. පියාට අයිති වගාදුරැ බිවමහි හැසිවරනොනම් මාරයාට 
ඉඩකේ ලබනේන බැරි වෙනො.’ වමාකකේද වම් ‘පියාට අයිති වගාදුරැ බිම’? 
පියා කියලා කියනේවනේ තමනේ ෙහනේවසේමයි. වගාදුරැ බිම බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ සතර සතිපට්ඨානය හැටියට. යම් කායානුපස්සනා, 
යේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන සතර 
සතිපට්ඨානයකේ එතන දකේෙනො. සතිපට්ඨාන සූතරවයේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙන සතර සතිපට්ඨානය - වම්ක වමාකකේද? වබාවහාම 
සරල විදියක දැනුෙතේ වීමකේ වමතන කියනේවනේ. මහ පුදුම හිවතනො වම් 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වයාදන කරමය.  

කායානුපස්සනාව කය පිළිබඳව එක්තරා විදියක දැනුවත්ීමක්. 
ඒ කියන්යන කයය ් කරියාවලිය. ඉරියව් පැෙැතේවීම් ආදිවයේදි ගමනේ 
කරනවකාට - ‘වම් ගමනේ කරනො. වම් ගමනේ කරනො’, කියන 
අෙවබෝධය ඇතිෙයි ගමනේ කරනේවනේ. ඊළඟට ඉඳවගන ඉනේනවකාට - 
‘වම් ඉඳවගන ඉනේනො’, හිටවගන ඉනේනවකාට - ‘හිටවගන ඉනේනො’, 
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සයනය කරනවකාට, හානේසිවෙලා ඉනේනවකාට - ‘වම් හානේසිවෙලා 
ඉනේනො’ කියන ඒ අෙවබෝධය සිතට වදනො. ඉනේ වකවරනේවන 
වමාකකේද? හිවතේ විසිවරන සේෙභාෙය නෙතිනො. මුලා වීම නසියි සිත 
විසිවරනේවන - දැනේ අර හාමුදුරැෙනේ ගුරැ හාමුරැෙනේට පෙනේ සලන 
අතවර් අවතේ තබිුවණේ ෙට අතේත බෙෙතේ, ඉනේවනේ ගුරැ හාමුදුරැෙනේවග 
පිටිපසේවස බෙෙතේ අමතක වීවමනේ, අසිහිය නසිා - එවහම නැතේනම් 
වනාදැනුෙතේකම නිසා තමයි අර විදියට හැසිරැවනේ. ඒ හාමුදුරැවෙෝ ටිකකේ 
හරි කලේපනා කළානම් ‘මම වම් පෙනේ සලනො, පෙනේ සලනො, පෙනේ 
සලමිනේ වම් ඉනේවන’ කියන ඒ හැඟීම තිබුණානම්, වම් අවතේ තිවයනේවනේ 
ෙට අතේතයි කියලා - ඒ විදියට, ඒක තුළිනේ වම් හාමුදුරැෙනේවගේ අර හිත 
විසිරීම ෙැළැකේවෙනො. නමුතේ සිදුෙුවණේ ඒවක අනිතේ පැතේතයි.  

අනේන ඒක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො ඉතාමතේම 
සරල මට්ටමකිනේ, තම තමනේ කරන කියන වදේෙලේ පළිිබඳෙ - එකේතරා 
දැනුෙතේ වීමකේ ඇතිෙ හැසිවරනේනයි කියලා. කවයේ මූලික ඉරියව් 
පැෙැතේවීම, යාම් ඊම් ආදිය, ඉඳීම් හිටීම් ඒ හැම එකකේම - ‘මා වම් යනො, 
ඉඳිනො, හිටිනො’ කියලා ඒ විදියට වමවනහි කිරීමකේ. ඒ දැනුෙතේවීම 
එනේවන වමවනහි කිරීම තුළිනේ. වමවනහි කිරීම කයිලා කියනේවන - වම් 
වම් ඉරියව්ෙලයි කය පෙතිනේවනේ, කියා සිහිය පැෙැතේවීමය.ි වකායි 
තරම්ද කියවතාතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො, ඒ යාම් ඊම් ආදිය 
පමණකේ වනාවෙයි, කය යම් යම් ආකාරයකිනේ පිහිටා තිවබ්ද, ඒ ඒ 
ආකාරයකිනේ දැන ගනියි කියලා. කය පිහිටා තිවබන ආකාරයට නිතර 
හිත වයාමු කරනො. ඒ විදියට කය පිළිබඳෙ. 

ඊළඟට යේදනානුපස්සනාව. වව්දනාෙ එන යන හැටියට. සැප 
වව්දනාෙ, දුකේ වව්දනාෙ, ඒ වදකට මධයසේථ වව්දනාෙ - උවපේක්ෂා කියලා 
කියන. අනේන ඒ හැම වව්දනාෙකේම එනො යනො, ඒ හැම එකකේ 
තුළිනේම දැනුෙතේ වෙනො. වම් අෙවබෝධය තුළිනේ හිවතේ විසවිරන 
සේෙභාෙය නැති වෙනො. විදුලි කම්බියක රබර් ආෙරණයකේ දැම්මහම ඒ 
විදුලි සැර ෙදිනේනූ. අනේන ඒ ෙවගේ අෙවබෝධය තුළිනේ, අෙවබෝධයතේ 
එකේක යනවකාට හිත විසිවරනේවන නූ. ඔනේන ඔවහාම එකකේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන.  

චිත්තානුපස්සනා කියලා කියනේවනේ වනාවයකුතේ ඇලුම් බැඳුම් 
නිසා එවහම නැතේනම් දේවව්ශය නිසා, වමෝහය නිසා ඒ හිත එකේ එකේ 
විදියට එකේ එකේ ෙර්ණ ගනේනො. එවහම නැතේනම් සිත වෙනසේ වෙනො. 
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ඒ වෙනසේ වෙන ආකාරය අනුෙ ඒකතේ අඳුනගනේනො. ‘වම් මට රාගයකේ 
ඇති වෙලා තිවයනො. දේවව්ශයකේ ඇති වෙලා තිවයනො. වමෝහයකේ 
ඇතිවෙලා තිවයනො’ කියලා සිවතේ සේෙභාෙය. ඊළඟට හිත තුළ දුෙන, 
ෙැඩ කරන සිතුවිලි. ඒ සිතවිිලිතේ ‘වම්ක සිතිවිලේලකේ’ හැටියට අෙවබෝධ 
කරගනේනො. දැනේ අර හාමුදුරැවෙෝ වමච්චචර වම් කලේපනාෙලේ ඇතිවෙන 
අතවර් හිතුොනම් ‘වම් යනේවන හිතිවිලේලකේ පමණය.ි වම් හිතිවිලේලකේ 
පමණයි. මම කරන වෙළඳාමකේෙතේ, අවනකුතේ කටයුතු කසිිෙකේෙතේ ඇතේත 
ෙශවයනේම වකවරනේවන නූ. වමතන වම් හිත විතරයි ෙැඩ කරනේවනේ 
කියන අෙවබෝධය තබිුණානම් අර තරම් වපරළියකේ ඇති වෙනේවන නූ. 
ඔනේන ඔයිනේ වපවනනො එතවකාට වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන 
සතර සතිපට්ඨානය තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග දරැෙනේ ෙන අප 
හැමටම හිමි.  

ඒකයි වගාදුරැ බිම. ‘වගෝචර’ කියලා කියනේවනේ ගෙයා හැසිවරන 
පරවදේශය. ගෙයාට අයිති පරවදේශය. වගාදුරැ බිම කියලා සාමානය 
වලෝකවයේ ෙචනයකේ තිවයනො. නමුතේ ඒවක මූලකි අදහස ‘වගාදුරැ බිම’ 
කියලා කියනේවන - ගෙයා පිළිබඳෙයි වබාවහෝ විට ඔය ෙචනය හැදිලා 
තිවයනේවනේ - ගෙයාට අයිති, තණ කනේන නියමිත පරවදේශයයි. අනේන ඒ 
විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ සතර සතිපට්ඨානය. නිතරම 
සිත සතර සතිපට්ඨානවයේ හැසිරවිය යුතු බෙයි. ඒ හැසිරවීම තුළ 
තිවයනේවන අනේන අර සතියතේ, සම්පජඤේඤයතේ කියන සිහියතේ එකේකම 
යන දැනුෙතේ වීම. වම් දැනුෙතේවීම තුළිනේ සිවතේ විසිවරන සේෙභාෙය 
ෙැළැකේවෙනො.  

වම් අනුපසේසනා කියලා කියනේවනේ ‘අනුෙ දැකීමකේ’. වම් කවයේ, 
කය අනෙු දැකමීකේ. කවයේ, කය අනෙු බලමිනේ ඒ කවයේ සේෙභාෙය වතේරැම් 
ගනේනො. වම්ක කවයේ සේෙභාෙයකේ, කය කරියා කරනේවනේ වම් විදියටයි. 
ඊළඟට වම්ක වව්දනාවව් සේෙභාෙයයි. ඒ ඒ තතේවය අෙවබෝධ 

කරගනේනො. ඒකට කියනො ‘අනුෙ දැකීම’ කියලා. එවහම නැතේනම්, 
අනුපසේසනා කියන ෙචනය - අපි දනේනො ෙඩුවෙකේ එවහම වමාකකේහරි 
ලීයකේ යතු ගාලා ඉෙර වෙලා ඒක දිහා අමුතු විදිවයේ බැලේමකේ වහලනො. 
ලී කූලේලටම කතා කරනේන හරිනො, වම්ක හරියට මට්ටම් වෙලාද, නැදේද 
කියලා. අනේන ඒ විදියට අමුතු බැලේමකේ වහලනො. ඒ ෙවගේ වම් හැම 
වදයකේ පිළිබඳෙම තමනේවගම අෙධානය ඒ පැතේතට වයාමු කරනො. 
වයාමු කරලා බලනො - වම්ක වම් කවයේ සේෙභාෙය. මවගේ කය කයිලා, 
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වම්ක ලසේසනයි, ශකේත ි සම්පනේනයි කියලා වනවමයි. කයය ් යම්කිසි 
තත්වයක් තියබනවානම් ඒක ඒ හැටියට අවයබෝධ කරනවා. යේදනාව 
පිළිබඳවත ්එයහමයි. සිත පිළිබඳවත් එයහමයි. සිතට එන සිතවිිලි යහාඳ 
යහෝ නරක යහෝ - ඒ හැම එකක්ම ඒ ආකාරයට යමයනහි කරනවා. 
වමනේන වම් වමවනහි කිරීම තුළිනේ අෙවබෝධය ෙැවඩනො, පරඥාෙ 
ෙැවඩනො. අෙවබෝධය තුළිනේ තමයි යම්කිසි දෙසක නිර්ොණාෙවබෝධය 
කරනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ පරඥාෙ ඉහළ මට්ටමකට ෙැඩුනහම. අනේන එබඳු 
තතේවයකදී තමයි වකවනකුට වම් සියලුම වකවලසේ ෙලිනේ මිදිලා ඒ 
උතුම් අරහවය පො සාකේෂාතේ කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ.  

ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො තිවබනො - අප ිනිතරම, 
වනාදැනුෙතේෙම කරන වදයකේ තමයි ආශේොස පරශේොස කිව්වෙ. හුසේම 
ගැනීම. වම්ක මහා පුදුමම වදයකේ. හැම බුදු වකවනකේම බුදේධවය ලබා 
ගතේවතේ වම් ආනාපානසති භාෙනාවෙනේ. ආනාපාන කයිලා කියනේවනේ 
ආශේොස කිරීමයි, පරශේොස කිරීමයි. වම්ක තුළිනේ බුදු වකවනකේ මතු 
වෙනොයි කියනේවනේ මහා පුදුම වදයකේ කලේපනා කරලා බැලුෙම, 
වලෝකවයේ තිවබන ඉතාම සරල වදය. උපනේ දා සිට මැවරන වතකේම වම් 
හුසේම එහා වමහා යාමයි වකවරනේවනේ. නමුතේ වම්ක තුළ තිවබනො අර 
ඉහළම පරඥාෙ ලබා ගැනීවම් ශකේතියකේ. එතවකාට එයිනේ වපේනො 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකායි තරම් ෙටින වදයකේද අපට වම් වපනේනුම් 
කරලා දීලා තිවයනේවනේ කියලා. සාමානයවයනේ ආශේොසය පරශේොසය 
කියන එක, හුසේම ඉහළ පහළ යන එක වනාදැනුෙතේෙයි වකවරනේවන. 
අනේන ඒ වනාදැනුෙතේෙ වකවරන එක දැනුෙතේෙ කරනේන පුරැදු වීමයි 
ආනාපානසතිය කියලා කියනේවනේ. ආනාපානසති - සති කියලා 
කියනේවනේ සිහිය. සිහිය පිහිටුො ගනේනො හුසේම ගැනීමයි වහලීමයි කියන 
වදක පිළිබඳෙ.  

ඒක තුළිනේ වලාකු අෙවබෝධයකේ එනො. වමාකද, වකාටිනේම 
කියනොනම් වකවනකු තුළ වම් මමය, මාවගේය කියන හැඟමී, ආතේම 
දෘෂේටිය කියලා කියන - මමය, මාවගේය කියලා දැඩිෙ ගනේන මතය තදිනේම 
බලපැෙැතේවීමට මූලකිෙම වහේතු ෙන එකකේ තමයි වමනේන වම් ආශේොස 
පර ශේොසය පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ නැතිකම. වම් අපි පරාණය, පණ කියලා 
කියනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේම හුසේම ටික. නමුතේ වම්වක යථා සේෙභාෙය 
දනේනොනම් වකවනකේ කලේපනා කරනො, වමතන වකාවහද මවමකේ? 
වමාකද හැම තිසේවසේම වම් වලෝකවයේ තිවබන, වම් හමන හුළවගනේ 
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වකාටසකේ අපි ඇතුළට ඇද ගනේනො. ඒ සමහරවිට පිරිසිදු හුළඟකේ 
ඇදලා ගතේවතේ. ඊළඟට ඇතුවළේ තිවයන කුණු කනේදලුතේ එකේක, නරක 
විෂ ොයුෙකේ ෙවගේ එකකේ පිට කරනො. ඉතිනේ වම්ක තුළ වම් කරියාෙලිය 
තුළිනේ අප ිමවමකේ මත ුකරගනේනො. වම්ක වකායි තරම් වමෝඩ කමකේද 
කියන එක අෙවබෝධ වෙනේවනේ අනේන අර ආනාපානසතිය ෙඩනවකාටයි. 
වම්ක ඉවබ් වකවරන කරියාෙලියකේ. ඉවබ් වකවරන කරියාෙ දැනුෙතේෙ 
කරනේන උතේසාහෙතේ වීමකේ. ඒක ඇතේත ෙශවයනේම කරම කරමවයනේ පුරැදු 
කරගත යුතු වදයකේ. ආශේොස පරශේොස කියන කරියාෙලිය තුළිනේ අෙවබෝධ 
වෙනො වමතන හුසේම කියන එවකේ, පිටතිනේ ගතේත ොයුෙකේ ඇතුවළ 
කරියා කරෙලා පිට කිරීමකේ පමණයි තිවබනේවනේ. එතවකාට වම්වක 
අෙධානවයනේ වයදීම සඳහා උපකාර වෙනො වමවනහි කිරීමකේ. වම් 
හැම එකකේම වමවනහි කිරීමකේ වයාදලයි, තමනේවගේ අෙධානය වයාමු 
කරලයි, වම්වක යථා තතේවය අෙවබෝධ කරගනේවන. වම් ආශේොස 
පරාශේොස පිළිබඳ ධර්මතාෙය ඒ ආකාරවයනේම අෙවබෝධ වෙනවකාට 
වකවනකුට වම්ක තුළිනේම වපේනො අනිතයතාෙය. වම් හැම එකකේම 
අනිතයයි.  

ඒ ෙවගේම ආශේොස පරාශේොසයට හති වයාදනවකාට වතේවරනො 
ඒ අප ිවබාවහාම වලේසි වදයකේ හැටියට හිතන එක, වම්ක මහා දුකකේ. 
වම්ක මහා කරදරයකේ. ඒ කයිනේවනේ වකායි තරම් අමාරැවෙනේද වම් 
ආශේොස පරාශේොස කරනේවනේ. වම්ක වතේවරනේවනේ වම්වක සියුම් පැතේත 
වහළි වෙනවකාටයි. ඊළඟට වම් නැෙත නැෙත ගනේන ආශේොසයකේ 
තුළිනේ අපට වබාවහාම සළුු වෙලාෙයි ජීෙතේ වෙනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. 
ඒක පිට කරලා තෙ එකකේ ගනේන වෙනො. ඒක වකායි තරම් සෙුඳ - 
මලේ සුෙඳකේ හරි එවහම නැතේනම් සෙුඳ ෙර්ගෙලිනේ යුකේත ොයුෙකේ අපි 
ආශේොස කළතේ ඒක රඳෙවගන ඉනේන බූ. වම් ශරීරවයේ සේෙභාෙය ටික 
වෙලාෙකට පසේවස පිට කරනේන වෙනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේවයකේ 
නිසා වම් දුක පිළිබඳ අෙවබෝධයතේ එනො. ඊළඟට යමකේ අනිතය නම්, 
ඒක දුකේ සේෙභාෙයනම් වමතන මම ය කියලා ගනේන, පාලනය කරගනේන, 
බැරි වදයකේ වමතන තිවබනො. වම් ආශේොස පරාශේොසය මට පාලනය 
කරගනේන බූ. වම්කතේ මහ දුකේ සේෙභාෙයකේ කියලා අනේන එතන මමය, 
මාවගේය කියන හැඟීම ටිවකනේ ටික ගිලිහලිා යනො.  

ඔය විදියට එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් සතර 
සතිපට්ඨානවයනේ දකේෙනේවනේ කවයේ කරියාෙලිය, කවයේ යාම් ඊම් ආදී හැම 
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කටයුතේතකේම නුෙණිනේ වමවනහි කරනො. ෙැරදි විදියට වනවමයි. 
නුෙණිනේ. ඒකට කියනේවනේ වයෝනිවසෝමනසිකාර කියලා. ඒො සිදුවෙන 
ආකාරය අනෙු - තමනේට ඕනූ හැටියට වනාවෙයි. වම් වම් විදියට වම්ක 
වෙනො. වම් වම් විදියට වම්ක වෙනො කියන අෙවබෝධය ඇති 
කරගනේනො. එවහම අෙවබෝධය ඇති කරගැනීම තුළිනේ ඔනේන මතු 
වෙනො, හැම එකකම තිවබනො ඇති වෙලා, පැෙතිලා, නැතිවෙලා යන 
සේෙභාෙයකේ. වම් හැම එකකේම, ඉරියව් පිළිබඳෙ, යාම් ඊම් ආදී, සිටීම් 
ඉඳීම් ආදී ඒ හැම එකකම ආරම්භයකේ තිවබනො. මැදකේ තිවබනො. 
වකළෙරකේ තිවබනො. පටනේ ගනේනො. ඒ අතර මැදකේ ෙවගේ එකකේ 
තිවබනො. ඊළඟට වකළෙර වෙනො. ඇතේත ෙශවයනේ තිවබනේවනේ 
ආරම්භයකුතේ, වගවී යාමකුතේ. වම් ආරම්භයතේ වගවී යාමතේ, නැතේනම් 
ඇති වීමතේ වගවී යාමතේ අතර අපි මො ගනේනො පැෙැතේමකේ. අපි 
පැෙැතේවීමයි කියන එක ඇතේත ෙශවයනේම ඇති වීමයි නැතිවීමයි අතර 
තිවබන එකේතරා විදියක අනිතය තතේවයකේ. එතවකාට ඒක තුළ තිවයන 

- ඒකට කියනො ‘ඨිතසස අඤඤතතථං’ - ඒ පැෙැතේම කියලා කයින 
එක හැම තසිේවසේම වෙනසේ වෙනො. ඒවකතේ එකේතරා සියුම් 
වෙනසේවීමකේ තිවයනො. ඒක දැවනනේවන නූ. ඒක අප ිපැෙැතේම හැටියට 
සළකනො.  

ඔනේන ඔය තතේවය ෙඩ ෙඩාතේ සියුම් අනේදමිනේ අෙවබෝධ 
වෙනො අර ආනාපානසතිය වකවනකේ පුරැදු කරනොනම්. වම් හසුේම 
ගනේනවකාට - වලාකු වදයකේ වනවමයි එතන - සිහි ඇතිෙම ආශේොස 
කරනො. සිහි ඇතිෙම පරශේොස කරනො. ඕකයි මූලික ශිකේෂණය. මූලික 
හිකේමීම. වම්ක තුළිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විවශේෂවයනේ දකේෙලා 
තිවයනො වම් ආනාපාන සතිවයේ ආනිසංසයකේ හැටියට - ආනාපානසති 
භාෙනාෙ තුළිනේ වකවරනේවනේ විවශේෂවයනේම විතර්ක කපා හැරීමකේ. 
විතර්ක කියලා කයිනේවනේ පිනේෙතේනි සිතවිිල.ි එදිවනදා ජීවිවතේ වකායි 
තරම් කාලය අපවතේ යනෙද අනාගවතේ ගැන වම් විදියට අහවසේ මාලිගා 
හදමිනේ වකවනකේ වගව්වොතේ, නැතේනම් අතීතය ගැන පසුතැවිලි වෙවී. 
වම් වදකම ෙළකේෙලා ෙර්තමානයට සිත වගනලේලා, ෙර්තමානවයේ ජීෙතේ 
වීමයි නියම විදියට භාෙනාවයෝගියා කරනේවනේ. ඒක වලාකු ඉතුරැෙකේ. 
වලාකු සකසුරැෙමකේ. එදිවනදා ජීවිතවයේ තමනේ ගැන හිතලා බලනේන. 
දැනේ වකායි තරම් දුරට අපි වම් අතීතය ගැන හිතලා කාලය අපවතේ 
අරිනොද? අනාගතය ගැන අහවසේ මාලිගාෙලේ හදමිනේ කාලය විනාශ 
කරගනේනොද, නැති නාසේති කරගනේනොද. එතවකාට යම්කසිි වකවනකේ 
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වම් භාෙනාෙලිනේ ෙර්තමානවයේ ජීෙතේ වෙනේන උතේසාහෙතේ වෙනොද, ඒ 
තැනැතේතාට ඒක වලාකු ඉතුරැෙකේ. ඉතුරැෙකේ ෙවගේම අර කයිාපු විදියට 
වකවලසේ මාරයාට ඇතලුේ වෙනේන බූ. 

වමාකද අර විදුලි කම්බියක රබර් ආෙරණය ෙවගේ හැමතැනම 
හැම වදයකේ තුළිනේම අෙවබෝධය තිවබනො. ඒ අෙවබෝධය නිසා ඒ සුලු 
වමාවහාත තුළ සිත විසිවරනේවන නූ. ඒ තුළිනේ සමාධිය මතු වෙනො. 
සිත වනාවිසිවරන ආකාරවයනේ තබාගැනීම සඳහායි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වම් උපකරමය වයාදලා තිවයනේවනේ. වම්ක ඉතාම සයිුම් 
උපකරමයකේ, ෙර්තමානවයේ ජීෙතේවීම සඳහා වයාවදන උපකරමයකේ. 
යනේවනේ  ‘යමි යි’ දැන ගනියි. හිඳිනේවනේ ‘හිඳිමි’ යි දැන ගනී. සිටිනේවනේ 
‘සිටිමි’යි දැන ගනියි. සයනය කරනේවනේ ‘සයනය කරනේවනමි’ යි දැන ගනී. 
යම් යම් ආකාරවයනේ කය පිහිටා තිවබනොනම් ඒ ආකාරවයනේ දැනගනී. 
ඊළඟට ආශේොස කරනවකාට වම් ආශේොස කරනො කියලා අෙවබෝධයකේ 
ඇතිෙම ආශේොස කරනො. පරශේොස කරනවකාට ඒ අෙවබෝධය ඇතිෙ 
පරශේොස කරනො. ඔය විදියට පුරැදු ෙුණහම - වකවනකුට හිවතනේන 
පුළුෙනේ වම්ක විවශේෂවයනේ ඒ සඳහා වයදිලා කළ යුතු වදයකේ. වම්ක 
එතවකාට සංඝයා ෙහනේවසේලාට විතරයි කරනේන පුලුෙනේ කියලා. නැහැ 
පිනේෙතේනි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට සමහර විට ගිහි පිනේෙතුනේ 
ඇවිලේලා කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස අපි ගිහි ජීවිතය ගත කළාට 
වමාකද අප ි යම් යම් අෙසේථාෙල සතර සතිපට්ඨානවයේ හිත 
පිහිටුොවගන ජීෙතේ වෙනොනම් ඒ අෙසේථාෙල ලබන වලාකු සැනසමීකේ 
අපි අතේදකිනො. පරතයකේෂ කරගනේනො’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට 
පරකාශ කරනො. ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
ෙදාළා ‘මහවණනි, නුඹලාවගේ යම් හිත මිතර ඥාතීනේට අනුකම්පා 
කරනොනම් ඒ අනුකම්පා කරන අයට නුඹලා විසිනේ සතර සතිපට්ඨානය 
වදේශනා කළ යුතුය. ඒොවයේ පිහටිුවිය යුතුය. ඒො පිළිබඳෙ කියා දිය 
යුතුයි’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට අනුදැන 
ෙදාළා.  

එයිනුතේ වතේවරනේවනේ වම් සතර සතිපට්ඨානය අප ි කාටතේ 
වපාදුබෙයි. ‘බුදුපියාණන් වහන්යස්’ කියලා කියන හැම යකනාටම හිතා 
ගන්න තියයන්යන් තමන්යග පියාට අයිති යගාදුරැ බිම තමයි සතර 
සතිපට්ඨානය. වගාදුරැ බිම කියලා කියනේවනේ නියම ආහාරය. අපි 
වකාවතකුතේ ආහාර ගනේනො. වම් ආහාර ෙලිනේ සංසාරය ෙැඩීමයි 
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කරනේවන. නමුතේ බුදුපියාණන් වහන්යස් දක්වලා තියබන යම් සතර 
සතිපට්ඨාන ආහාරය තුළින් තමයි යම්කසිි දවසක සසර දුක් යකළවර 
කරලා උතුම් නිර්වාණය සාකෂ්ාත් කරගන්න පුලුවන් වන්යන්. අනේන 
ඒක නිසා විවශේෂවයනේ වම් ආනාපානසතිය, ඒ ෙවගේම සති 
සම්පජඤේඤය කියලා කියන එදිවනදා ජීවිතවයේ තම තමනේවගේ කටයුතු 
පිළිබඳෙ සිහිය හා මනා නුෙණ පෙතේෙනො. වෙන එකකේ තියා 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් සතිපට්ඨාන සූතරවයේ වලාකු 
ඉරියව් පැෙැතේවීම් පමණකේ වනාවෙයි, ඉදිරියට යාම්, ආපසු ඊම්, අතපය 
හැකිලීම්, ඉදිරිය බැලමී්, හැරී බැලමී් ආදී හැම කටයුතේතකේම සිහ ි
නුෙණිනේ කරන හැටියට. වෙන එකකේ තබා ෙැසිකළිි ආදී කටයුතු පො. 
එදිවනදා ජීවිතවයේ ඉතාම සුළු වදේ පො හැම එකකේම සිහි නෙුණ 
පිහිටුොවගන කරනවකාට ඒ තුළිනේ පරඥාෙ ෙැවඩනො.  

වම් අවපේ කය පිළිබඳ හරි අෙවබෝධයකේ නැතිකම නිසා, 
වව්දනාෙනේ පිළිබඳ හරි අෙවබෝධයකේ නැතිකම නිසා, සිත පළිිබඳ හරි 
අෙවබෝධයකේ නැතිකම නිසා, සිතට එන සිතවිිලි පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ 
නැතිකම නිසා තමයි වම් දීර්ඝ කාලයකේ සංසාරවයේ ගමනේ කරනේවනේ. 
එතවකාට සතර සතිපට්ඨානවයනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකුර 
වදනේවනේ - වම්ො වෙන වකවනකටු උගනේෙනේන බූ. වෙන වකවනකුට 
වපනේනුම් කරලා වදනේන බූ. වලෝකවයේ ඇති සතය තතේවය දැකීම සඳහා 
සමහරැ අනුදකේන නිපදො වගන සිටිනො. අනුදකේන, දුරදකේන ආදිය. 
ඔය අනුදකේනයකේ තුළට දමලා ඉතාම සියුම් වදයක ඇතුළත ඇති 
තතේවය බලනො. නමුතේ පිනේෙතේනි ඒ විදයාවෙනේ නිපදෙන අනුදකේන 
වනවමයි - නියම අනුදකේනය තමයි වමනේන වම් අනුෙ දැකීම. 
අනුපසේසනා කයිලා කියනේවනේ - වම් අනුපසේසනා කියන ෙචනයට 
සිංහල ෙචනයකේ කිට්ටු කවලාතේ සමහර විට කයිනේන පුලුෙනේ අනුෙ 
දැකීම කියලා. ෙඩෙුා අර ලී ගැට අනුෙ බැලීම ෙවගේ, ඒක පිළිබඳ බලලා 
ඒවකේ යථා තතේවය අෙවබෝධ කරගනේනො. වලාකු වදයකේ වනවමයි 
බැලුෙම. සරල වදයකේ. ඒ හැම වදයකම යථා තතේවය වහළි කරගැනීම 
සඳහා ඒ දිහා බලනො උවපේකේෂාවෙනේ යුකේතෙ. ඒක ‘මවගේ’ කියලා, 
‘ඒවක වකාවහාමද ෙරදකේ තිවයනේවන’ කියලා එවහම වනවමයි. වම්ක 
කවයේ තතේවයයි. වම්ක ශරීරවයේ තතේවයයි. මවගේ ශරීරය කියලා 
වනවමයි. සාමානය ශරීරය කයිලා සළකනේන. ඒක නිසා තමයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳෙ වදේශනා 
කරනවකාට තමා පිළිබඳෙ පමණකේ වනවෙයි, අනුනේ පිළිබඳෙතේ 
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සමහරවිට තමනේවගේ ශරීරවයනේ පමණකේ වනවමයි ඉවගනගනේවනේ. 
අනුනේවගේ ශරීර ෙලට සිදුවෙන වදේෙලේ ෙලිනුතේ ඉවගනගනේන වදේෙලේ 
තිවබනො.  

තමනේවග ශරීරය රූප සම්පනේනයි කියලා හිතාවගන ඉනේන 
වකනාට සමහරවිට අනුනේවගේ ශරීරවයේ දිරා යන තතේවයකේ දැකේකහම 
සංවව්ගය ඇතිවෙනො. ඒක නිසා තමයි අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
සමහරවිට අර මානේනය, මදය ඇති ෙුණු ඒ අයට අනුනේවගේ ශරීරෙල 
තතේවය වපනේනුම් කරලා ඒ මගිනේ අෙවබෝධයට ඉඩ සැලැසේෙුවෙ. 
වකායි ආකාරයකිනේ වහෝ වව්ො තමනේවග ශරීරයතේ, අනුනේවගේ ශරීරයතේ 
අරමුණු කරවගන වම් කවයේ යථාසේෙභාෙය වතේරැම් ගනේනො. ඊළඟට 
වව්දනාෙනේවගේ යථා සේෙභාෙය, සවිතේ සේෙභාෙය - දැනේ සිවතේ සේෙභාෙය 
ෙුණතේ සමහරවිට අපිට තද වකෝපයකේ ඇති ෙුණහම අපට වපේනේවනේ නූ 
ඒවක ආදීනෙ පකේෂය. නමුතේ වෙන වකවනකේ වකෝප වෙලා ඉනේනවකාට 
අපට වපේනො වකායි තරම් මූණ විරූප වෙලාද ඒ වකෝපය නිසා. අනේන 
එයිනේ අපට වපේනො ඒවක ආදීනෙ පකේෂය. වකෝපය නසිා වකවනකේ 
වමවහම විරූප වෙනො වනේද කියලා එවහම හිවතනො. 

ඔනේන ඔය විදියට සතර සතපිට්ඨානය මගිනේ කරනේවනේ 
සංසාරවයේ ගමනේ කරන සතේවයාට තමනේවගේ ජීවිතය පිළිබඳ, ශරීරය 
පිළිබඳෙ යථා අෙවබෝධයකේ ළඟා කර දීමයි. පරධාන ෙශවයනේම වම් 
ආශේොස පරශේොස පිළිබඳෙ හිත වයදීවමනේ වකවරනේවන අර විතර්ක කපා 
හැරලා - සිතිවිලි එනේන ඉඩ වදනේවන නූ. සිතිවිලි එනේවන 
සාමානයවයනේ වම් ආශේොස පරාශේොස ධර්මතාෙ කරියාතේමක වකවරන 
බෙ වනාදැනීම නිසා. ඒකටම හිත වයාදාවගන සිටිනොනම්, එතවකාට ඒ 
සුලු වෙලාෙ තුළ හිත විසිවරනේන ඉඩකේ නූ. ඔනේන ඔය විදියට තමයි. 
ඊළඟට වම් සතිය තුළිනේ සමාධිය ෙැවඩනො. සමාධිය කියලා කියනේවනේ 
එකඟවීම. සිවතේ එකේතැනේ වීම. ඒකගේගතා කියලා කියනේවනේ එකඟ වීම. 
එතවකාට සිවතේ විසිවරන සේෙභාෙයට විරැදේධ එක තමයි එකඟ වීම. 
විසිවරන සිත ෙැළැකේෙෙූාට පසේවස කරම කරමවයනේ සිත ඇවිලේලා 
සනේසුනේ වෙලා - අපි හිතමු කළුු හරවකකේ ඒ අතට වම් අතට ඇදලා 
ඉෙර වෙලා පුලුෙනේ තරම් ඒවකනේ පිටට යනේන උතේසාහ කරනො. ඒ 
අතට වම් අතට අදිනො. අනේතිමට බැරි ෙුණහම ගිහිලේලා අර කණුෙ 
ළඟ ලගිනො. එවහම නැතේනම් අපි හිතමු අර වෙළ ළඟ බැඳපු හරකා 
ෙුණතේ වගායමට ඇවදනේන බලනො හැම තිසේවසම. වනාදැනුෙතේෙම 
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ෙවගේ ඇවදනො. ඊළඟට ඔනේන මතකේ කරලා වදනේවන රැහැවනනේ. සති 
කියලා කයින රැහැවනනේ මතකේ කරලා වදනො. එතවකාට ආවයතේ 
කමටහනේ කණුෙට එනො.  

ඔනේන ඔය විදියට දැනේ අප ිඅර උපමා ආශරවයනේ වතේරැම් ගනිමු 
වම්ොවයේ පරාවයෝගික අගය. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙපු වම්ො 
එදිවනදා ජීවිතවයේ කරියාතේමක කරනේන පුලුෙනේ තම තමනේවගේ මට්ටමිනේ. 
යම්කිසි අෙසේථාෙකේ එනො අර හරකා දැනගනේනො ‘මීට එහාට මට 
යනේන බූ. වම්කයි මට අයිති වකාටස’ කියලා ඒ ටිවකේ නිදහසේෙ 
තණවකාළ කනො. අනේන ඒ ෙවගේ යම්කසිි වකවනකේ, යම්කිසි 
කර්මසේථානයකේ - අප ිහිතමු බුදේධානුසේසති ෙශවයනේ ‘බුදේවධෝ, බුදේවධෝ’ 
කියන ෙචනය වතෝරගතේතා. බුදේවධෝ කියන ෙචනය ඇවහනවකාට 
ශරදේධාෙනේතයාට විශාල හැඟමීකේ එනො. වකායි තරම්ද කියවතාතේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ොසය කරන කාලවයේ අතීත බුදු ෙරැනේ ආශරය 
කරලා පුරැදු බරාහේමණයිනේට පො ‘අනේන බුදු වකවනකේ උපනේනා’ කියලා 
කියනවකාට ඒක තුළිනේම එන ශරදේධාවෙනේ, විශාල, පුදුම විදිවයේ 
සමාධියකේ, පුදුම විදිවයේ වෙනසකේ සිදේධ වෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ බදුේධ 
කියන ෙචනය තුළිනේම, ඒක නතිර වමවනහි කරනවකාට - නිතර 
වමවනහි කිරීමට කියනෙ ‘අනුසේසති’ - බුදේධානුසේසත.ි බුදේධානුසේසති 
භාෙනාෙ කියනේවනේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අනුෙ ගිය සතයියි. අනුෙ 
ගිය සිහිය. අනුදකේනය කිව්ො ෙවගේ අනුෙ දැකමී ෙවගේ, වමතන අනුෙ 
ගිය සිහිය. බුදුනේ අනුෙ ගිය සිහිය. 

ඊළඟට ඒ විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග එක ගුණයකේ නිතරම 
මතු කරගනේනොනම් ඒක තුළිනේ වෙනේවන සිවතේ විසිවරන සේෙභාෙය 
ෙැළැකේවෙනො. හැම වමාවහාතකම සිත විසිවරනේන බලනවකාට හිතට 
දාගනේනො වම් ‘බුදේවධෝ බුදේවධෝ’ කියන එක. ඒක මනේතරයකේ ෙවගේ. ඒ 
නමුතේ මනේතරයකේ හැටියට වතේරැමකේ නැතුෙ කියෙන එකකේ වනාවෙයි. 
ශරදේධාෙ ඇතුෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමවනහි කරවගන සහිිපතේ 
කරවගන ‘බුදේවධෝ, බුදේවධෝ’ කියන එක හිතට වදනො හැම තසිේවසම. 
සමහරවිට මුලේ අෙසේථාවව්දී වහමිනේ කියනේනතේ වෙනො. සිතවිිලි 
කඩාවගන එනවකාට ඒො මර්දනය කිරීම සඳහා සමහරවිට ටික කළකේ 
යනකලේ ඒක ෙචනවයනේ ෙවගේ කියනේනතේ වෙනො. සූවහනේන කළකේ 
කළාට පසේවස ඉවබ්ටම ෙවගේ හැම වෙලාෙකම හිත ඈත දුෙනවකාට 
ඔනේන කමටහන ඉදිරිපතේ වෙනො. කළකේ ගියාට පසේවස ඒක තමනේට 
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පුරැදු ෙුණාට පසේවස දනේවනම නැතුෙ වකවලසේ මතුවෙනවකාට ඔනේන 
ඒකට ඕන කරන ආයුධය ඉදිරිපතේ වෙනො. 

ඒ ෙවගේම තමයි අපි හිතමු වමතරී භාෙනාෙ පටනේ ගනේන වකනා 
‘සුෙපතේ වව්ො’ කියන ෙචනයකේ, යම්කසිි එක ෙචනයකේ තමනේ නිතර 
වමවනහි කරලා, නිතර ඒ පිළිබඳෙ ෙචනවයනුතේ ඕවනනම් කියලා - ඒ 
කියනේවන කූ ගහලා වනවෙයි - හවිතනේ කියනො ‘සුෙපතේ වව්ො’ කයින 
එක, ඒක හිතට වදනො නිතරම. හදෙතටතේ අනුෙයි ඒක - නිකනේ කියන 
එකකේ වනවමයි. ඒ හැඟීම වබාවහෝ වෙලාෙකේ මතකුර ගතේතහම අර 
වකවලසේ ෙලට එනේන අෙසේථාෙකේ නැති වෙනො, ඒ ෙවගේ ඉඩකඩ නැති 
වීවමනේ. 

එතවකාට වම් සතිපට්ඨාන කරමවයනේ කරනේවන වමාකකේද, 
උපනේ වකවලසේ දුරැ කිරීමතේ, නූපනේ වකවලසේ නූපදවීමතේ. අනේන ඒ 
තුළිනේ තමයි වම් හිත තැනේපතේ කරගනේවන. සිවතේ විසිරී යන සේෙභාෙය. 
සිත පසේ ආකාරයකට විසිවරන බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවයනො. ඒොට කියනේවනේ නීෙරණ ධර්ම කියලා. කාම සිතිවිලි ෙලිනේ 
සිත විසිවරනො. ඊළඟට දේවව්ෂ සිතිවිලි ෙලිනේ සිත විසිවරනො. නිදිමත 
අලස ගතයි ආදී සිවතේ හැකිවලන සේෙභාෙවයනේ. හිවතේ කර්මනය බෙ 
නැතිවෙනො. වනාසනේසුනේ ගති, සැක කුකුසේ ආදිය නිසා, අතතීවයේ 
කරනේන බැරි වෙච්චච වදේෙලේ නිසා පසුතැවෙනො. ඒ විදියට වනාවයකුතේ 
විදිවයේ පසුතැවිලි ආදිය නිසා හිත විසිවරනො. එවහම නැතේනම් 
වදගිඩියාෙ, සැකය නිසා, වම්ක හරිනොද, නැදේද කියලා එන සැකය 
නිසා. නීෙරණ කයිලා කියන හිත විසිවරන සේෙභාෙෙලේ නිසා සිවතේ 
අකර්මනය බෙ නිසා තමයි සිත සමාධිමතේ ෙනේවන නැතේවත, එකඟ 
ෙනේවන නැතේවත. හරියට විසිරැන ජලාශයකේ ෙවගේ වම්වකනේ ෙැඩකේ 
ගනේන බූ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො වම්ක සමාධිමතේ කරන 
හැටියට යම්කිසි එක කමටහනකේ. යම්කිසි භාෙනා මාතෘකාෙකේ තමනේවග 
චරිතයට අනුකූල. දේවව්ශ චරිතයකේනම් එතවකාට වමතරී භාෙනාෙ. රාග 
චරිතයකේනම් අසභු භාෙනාෙ. ශරදේධාෙ මදිනම් ඒ බුදේධානුසේසතිය දියුණු 
කරගනේන. සංවව්ගය මදිනම් මරණසතිය. ‘මරණං නියතං, ජීවිතං 
අනියතං’ කියලා යම්කිසි වකටි පාඨයකේ නිතර වමවනහි කරනො. ඒක 
නිතර පුරැදු කරගනේනොනම් වකවනකුට ඒක විශාල ආරකේෂාෙකේ.  

එදිවනදා ජීවිතවයේ වකාවතකුතේ අපරාධ ආදිය, හදිසි වකෝප 
ආදිවයනේ වෙන වදේෙලේ ඒ ඔකේවකාම වෙනේන වහේතුෙ අපි අර කියාපු 
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භාගිවනයය සංඝරක්ිත හාමුදුරැෙනේවග පැෙැතේවමනේම වපේනො. ඒ 
හාමුදුරැෙනේට ඇතිෙුණ වදාම්නස නිසා - ඒ රහතනේ ෙහනේවසේ වකවරහි 
ඇතිෙුණ වදාම්නස නිසා - ඇතේත ෙශවයනේම පළි ගැනීමකේ වනවෙයි - 
නමුතේ ඒක නිසාම, ‘මම යනො, මම ගිහ ිවෙනො’ කියලා ඊළඟට එතන 
ඉඳලා රාග සිතිවිලි ආදිය මතවුෙලා තමයි අවනකුතේ හරිය සිහින 
වලෝකවයේ රෙුම් ගැහුවව්. ඇතේත ෙශවයනේම අහසිනේ ෙැවටනේනා ෙවගේ 
අනේතිමට වලාකු සංවව්ගයකේ ඇතිෙුණා ඒ තතේවය අර ගුරැ හාමුදුරැවෙෝ 
දැනගතේත බෙ සිහිෙුණාම. එයිනේ අපට වපේනො එදිවනදා ජීවිතවයේ අවපේ 
සිත ෙැඩ කරන ආකාරය ගැන නිතර වසවිලේවලනේ සිටිය යුතුබෙ. වම් 
අවපේ කය පිළිබඳෙ වකාවතකුතේ වසායලා බලනො. නාෙනො, කෙලා 
වපාෙනො. අපට පුලුෙනේ ආරකේෂා සංවිධාන වයාදනො මදිොට තෙතේ 
අයතේ වම්කට වයාදාගනේනො. නමුතේ වම් සිත ඒ විදියට රකිනේන බූ වෙන 
වකවනකුට. ඒක රැකගනේන ඕවන තමනේම. තමනේම රැකගත යුතු වදයකේ. 
තමනේම වම්ක කළ යුතුයි. ඒක නසිා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කවළේ ‘තුයමහහි කිචඡං ආතපපං, අක්ඛාතායරා තථාගතා.’ කළ යුතු ෙැවඩ් 
නුඹලාම කරනේන ඕවන. තථාගතයනේ ෙහනේවසේලා ගුරැෙරැ පමණයි 
කියලා.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේටතේ බූ අවපේ නිෙන අපට ලබා වදනේන. 
ඒකට මග දකේෙන එක පමණයි. ඒ සඳහා අපම ඒ කළ යුතු වදේ කළ 
යුතුෙ තිවබනො. කළ යුතේවතේ වමාකකේද කියන එකයි අතන දකේෙලා 
තිවබනේවනේ. ඒ සතර සතිපට්ඨානය ෙැඩීමයි. එදිවනදා ජීවිතවයේ තමනේට 
ලැවබන විවව්කය අනුෙ, සමහරවිට පුලුෙනේනම් විවව්කයකේ අරවගන 
වහෝ නිදහසේ දෙසේෙල වපෝය දෙසක. එවහම සාමානය සිලේ සමාදනේවීම් 
තිබුණතේ වබාවහෝ වදනා භාෙනාෙ පිළිබඳ ඒ තරම් උනනේදුෙකේ නූ. සිලේ 
සමාදනේ වෙලා ඊළඟට වගදරවදාවර් වදේෙලේ ගැන කතා කරමිනේ, රවට් 
වලෝවක වෙන වදේෙලේ ගැන කතා කරමිනේ කාලය වගෙනො. එවහම 
වනවෙයි ඇතේත ෙශවයනේ වෙනේ වෙලා එබඳු අෙසේථාෙක අනේන සතර 
සතිපට්ඨානය ෙඩනේන වහාඳ අෙසේථාෙකේ ලැබුණා කියලා තනිෙ වහමිනේ 
කටයුතු කරමිනේ තමනේවගේ ඉරියව් පැෙැතේවීම් ආදිය, ආශේොස පරශේොසය, 
ඒොට හිත වයාදලා බලනවකාට ඔනේන වතේවරනො වම්ොවයේ අනිතය, 
දුකේඛ, අනාතේම සේෙභාෙය. විදර්ශනාෙ කියලා කයිනේවනේ විවශේෂ දැකීමකේ. 

අනුදකේන ෙලිනේ කරන වදේෙලේ බලලා විදයාඥවයෝ වනාවයකුතේ 
දැකීම් ලබා ගනේනො. ඒො යම් යම් බාහිර වදේෙලේ ආශරවයනේ ලබාගතේතු 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

20 

දැනීම්. ඒො දැනුම මිසකේ පරඥාෙ වනවෙයි. විදයාඥයිනේ ලබාගනේන දැනුම 
වකායි තරම් ඥාන සම්භාරයකේ ලබාගතේතතේ, වකායි තරම් උපාධි 
මාලාෙකේ තිබුණතේ ඔෙුනේවගේ එදිවනදා ජීවිතය වබාවහෝ විට අසාර්ථකයි. 
එදිවනදා ජීවිතවයේ තිවයන ගැටළු ජයගනේන ශකේතියකේ නූ. හිත පාලනය 
කරගනේන ශකේතියකේ නූ. මහ භයානක විපතේෙලට පතේවෙලා, 
අපරාධෙලට පතේවෙලා ජීවිතය විනාශ කරගනේනො. ඒ මහා දැනුම් 
සම්භාරයකේ එකතු කරගතේතාට වමාකද පුසේතකාලය බැලුෙම වපාතේ 
පිරිලා. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ ඇතුළත එකතු වෙලා නූ පරඥාෙකේ. අනේන 
ඒක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විතරයි වම් පරඥාෙට මාර්ගය 
දකේෙනේවනේ. වම් පරඥාෙ කියන එක ඇතුළත එළිය කරන ආවලෝකයකේ. 

පරඥාෙ ආවලෝකයකේ හැටියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවබනො. වම් වලෝකවයේ ආවලෝක හතරකේ තිවයනො. ඒ ආවලෝක හතර 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො චනේද්රාවලෝකය, සූර්යාවලෝකය, ඊළඟට 
ගිනේවනහි ආවලෝකය. යම් යකායි ආයලෝක තිබුණත් යකායි එකකටත් 
වඩා උසස් ආයලෝකය තමයි පරඥා ආයලෝකය. පරඥා පරභාව. වමනේන වම් 
පරඥා පරභාෙ ඇතිකර ගැනීම සඳහා තමයි අර වමවනහි කරමිනේ කරම 
කරමවයනේ තමනේවගේ කරියාෙලිය පිළිබඳ දැනුෙතේකම තුළිනේ ඔනේන 
අෙවබෝධයකේ ඇති කරගනේවන. ඒ අෙවබෝධය ෙැඩි වෙනේන ෙැඩි වෙනේන 
සතිය දියුණු වෙනො. ඊළඟට සමාධිය දියුණු වෙනො. ඊළඟට එහ ියථා 
තතේවය. යථා තතේවය කියලා කයිනේවනේ පිනේෙතේනි වම් හැම එකකම 
අනිතය සේෙභාෙය. අනිතයතාෙය කියන එක ගැඹුරිනේ වතේරැම්ගනේන 
වතේරැම්ගනේන, වපේනො වම් හැම එකකම ඇති වීමකේ තිවබනො. නැති 
වීමකේ තිවබනො. ඒ වදක අතර තිවබනො පැෙැතේමකේ ෙවගේ වදයකේ. 
ඒකට අප ිපැෙැතේමකේ කියලා කවි්ෙට ඒකතේ නිකනේ පැෙැතේමකේ ෙවගේ 
වදයකේ. ඒක තුළ තමයි අපි වම් මමය, මාවගේය කයිලා වලාකුෙට 
හිතාවගන ඉනේවන.  

නමුතේ වමනේන වම්කනම් තතේවය වලෝකවයේ, වම් මුළු මහතේ 
සංසාරවයේම - ඇතේත ෙශවයනේම වමතන තිවබනේවනේ එකේතරා විදියක 
රඟ දැකේවීමකේ, එවහම නැතේනම් වම්ක මායාෙකේ ෙවගේ වදයකේ කයිලා 
වකවනකුට අෙවබෝධ වෙනො. වම්ක වලාකුෙට ගනේන වදයකේ නූ 
කියලා ඒ පිළිබඳෙ කළකිරීමකේ ඇතිවෙනො. අනේන ඒ කළකිරීම තළුිනේ 
තමයි යම්කිසි දෙසක වම් සංසාරවයනේ මිවදනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. 
සාමානයවයනේ සසර කළකිරීම කයින ෙචනය ඇවහනවකාට මූණ ඇඹුලේ 
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වෙනො වබාවහෝ වදනාවගේ. දැනේ සමහර වකවනකේ වබාවහෝ ධනෙතේ අය, 
මරණ වගදරකට ගියතේ සමහරවිට වබාවහාම බවයනේ ඉනේවන. ඒක 
දකිනවකාට ඒ මරණය කියන ෙචනයටෙතේ කැමති නූ. තමනේට ඒ ධනය 
අත ඇරලා කෙදාහරි යනේන වෙනො කියන එක ඔය විදියට වබාවහෝ 
වදනා අකමැති වදයකේ. නමුතේ වම් සතයයට කෙදාහරි පිනේෙතේනි, මුහණු 
වදනේන සිදේධ වෙනො. ඒක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනේවනේ ඒක පහු වෙනකලේ ඉනේවන නැතුෙ වම් සතයය දැනුෙතේ 
වෙනේන උතේසාහ කරනේන. අනුනේ දැනුෙතේ කිරීම වනවෙයි. අනුනේ දැනුෙතේ 
කිරීවමනේ තමනේට මිදීමකේ නූ. තමනේ දැනුෙතේ වීවමනුයි තමනේට 
විමුකේතියකේ ලැවබනේවන.  

අනේන ඒ දැනුෙතේ වීමට තමයි සම්පජාන කියලා කියනේවනේ. 
සම්පජඤේඤය. සිහයි අනුෙ වමවනහි කිරීවමනේ වතේවරනො වම් ශරීරය 
ෙැවඩනො, වම් ශරීරය පෙතිනො, වම්ක දිරලා යනො. වම් වව්දනාෙලේ 
එනො - සුඛ වහෝ දුකේ වව්දනාෙලේ - එනො, පෙතිනො, නැතිවෙලා 
යනො. ඊළඟට වමනේන වම්ො තුළිනේ වලාකු ගැඹුරැ අෙවබෝධයකේ 
ලබනො. ඒක තුළිනේ තමයි අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කියන තරිලකේෂණය 
අෙවබෝධ කරවගන යම්කිසි වකවනකු වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහතේ කියලා කියන මාර්ගඵල ලබාගනේවනේ. අෙවබෝධය කියනේවනේ වම් 
චිතේත සනේතානය තුළ ඔය ධර්මචකරවයේ කරකැවීමය.ි අනිතයතාෙය 
පිළිබඳ අෙවබෝධය, ඇතිවීම් නැතිවීම් කියන අෙවබෝධය තුළිනේම වම්ක 
ගැඹුරට ෙැටවහනවකාට වකවනකුට එනො වම්ො පිළිබඳෙ නයිම 
ආකාරයක කළකිරීමකේ. වම් සංසාරවයේ දිගට යාමට වහේතු වෙනේවනේ 
තෘෂේණාෙ - තණේහාෙ. ටිකිනේ ටික වම් තෘෂේණාවව් - තණේහාවව් ශකේතිය 
අඩු වෙනො. ඊළඟට වම් කළකරිීම තුළිනේ වතේවරනො වම් එකකෙතේ 
අලේලගනේන වදයකේ නූ. මම ය, මාවගේ ය කියලා ගනේන වදයකේ නූ 
කියලා. අනේන ඒ වමාවහාවතේ තමයි වකවනකුට යම්කසිි අෙසේථාෙක 
විදර්ශනා ඥාන තුළිනේ ඒ උතුම් වසෝොනේ කියන තතේවය ලබලා සතර 
අපාවයනේ මිවදනේන ශකේතිය ලැවබනේවනේ. ඊළඟට තෙදුරටතේ ඒ 
ධර්මචකරය තමනේවග චිතේත සනේතානය තුළිනේ කරකැවීවමනේ තමයි 
සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හතේ කියන ඒ මාර්ඵල අෙවබෝධවයනේ වම් මුලු 
මහතේ සංසාර ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදී භයානක සංසාර දුකේ 
සමූහවයනේම අතේ මිදිලා උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනසීම ලබාගනේන 
පුලුෙනේ ෙනේවනේ.  
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එතවකාට වම්කට මාර්ගය අප ිමතුකර ගනේන ඕවන අපි අර 
කලිනේ කිව්ෙ දුෙන හිතකේ තුළිනේම. දුෙන හිතක ආදීනෙ දැකීවමනේ, එහි 
ඇති අනිෂේට විපාක දැකීවමනේම අපට පුලුෙනේ වම් දුෙන හිත නතර 
කරගනේන යම්කිසි උතේසාහයකේ, කරියාමාර්ගයකේ මතුකර ගනේන. 
භාගිවනයය සංඝරක්ිත හාමුදුරැවෙෝ යම්කසිි විදියකිනේ ඒ අෙසේථාවව්දී 
වසෝොනේ ෙුවණතේ සමහරවිට, තමනේට ආදීනෙ පකේෂය වපනුන නසියි. 
‘මවගේ හිත දිව්ෙ නිසා මට වමවහම තතේවයකේ ෙුණා, කියන එක 
අෙවබෝධ කිරීවමනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ බණ වදේශනා කරනවකාටෙතේ 
තමනේ ඒ සතිවයනේ යුකේතෙ ඒ කටයුතේත කරනේන ඇති.  

එතවකාට වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා කරනේන ඕවන වම් 
ධර්මශරෙණ අෙසේථාෙ කියන එක - අපි සාමානයවයනේ කියනො, 
ධර්මශරෙණ ආනිසංසවයනේ අපට නිර්ොණ අෙවබෝධය වව්ො කයිලා 
කෙුරැතේ සාධකුාර කියනො. ඊට ෙඩා ෙටිනො අවපේ හිත වයාමු කවළාතේ 
වම් ධර්මශරෙණවයේ අපි වමාකකේද කවළේ කියලා. වම් ධර්මශරෙණය තළුිනේ 
පිනේෙතේනි, අවපේ චිතේත සනේතානවයේ යම් යම් ෙටිනා ගුණ ධර්ම කීපයකේ 
මතුකරගනේන අපට ශකේතිය ලැබණුා. ශ්රද්ධාව. දැනේ වම් හැම වකවනකේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය අහනවකාට එතන ශරදේධාෙ තිවයනො. 
ඊළඟට ශරදේධාෙ නිසාම ඒ පිළිබඳෙ ීර්යය වයදීමකේ තිවයනො. නදිිමත 
ඉෙතේ කරලා, වීර්යෙනේතෙ, සිත අෙදිමතේ කරවගනයි වම් ධර්මශරෙණය 
කරනේවනේ. එතවකාට ශරදේධාෙ දියුණු වෙනො. ඊළඟට වීර්යය දියුණු 
වෙනො. ඒ ෙවගේම අෙදිමතේෙ ඇහුම්කනේ වදනවකාට ඒවකනේ සතිය, 
සිහිය. වම් ධර්මය ඔසේවසේ යන හිත - ඒක සිහිය දියුණු කරගැනමීයි. 
අසිහිය වනවමයි සිහිය. එතවකාට එවහම ඒ සිහිය දියුණු කරවගන ඒ 
බණ අසන අෙසේථාවව් ඇතැම් වකවනකුනේට වහාඳ සමාධිමතේ බෙකේ, 
හිවතේ එකඟ බෙකේ, වහාඳ තැනේපතේ බෙකේ තමනේ ඉනේන ආසනවයේම 
දැවනනො. සමාධියක්. ඊළඟට ඒ සමාධිය තුළිනේ ඒ ධර්මය වදේශනා 
කරනවකාට සමහරවිට සිය ෙරකේ අසලා තිවයන බණකේ ෙුණතේ ගැඹුරැ 
අෙවබෝධය එනො. ඒක තමයි පරඥාව කියනේවනේ. ඇතේත ෙශවයනේම 
සංසාර සේෙභාෙය, මවගේ කවයේ සේෙභාෙය, ජීවිතවයේ සේෙභාෙය වමවහමයි 
- අනිතයයි, දුකේඛයි, අනාතේම වනේද? එවහමනම් වම්ක අලේලගනේන 
වදයකේ නූ. වමතන තණේහාෙකේ ඇතිකරගනේන වදයකේ නූ කියලා ගැඹුරැ 
අෙවබෝධයකේ තමා තුළම ඇති ෙුණාම අනේන ඒ අෙවබෝධය තුළිනේ තමයි 
අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ධර්ම වදේශනා කරනවකාට පො ඒ වසෝොනේ 
ආදී මාර්ගඵල පරතිවව්ද කරගතේවතේ. අනේන ඒවකනේ හිතාගනේන ඕවන යම් 



76 ෙන වදේශනය 

23 

ධර්මශ්රවණයය් ආනිශ්ංස හැටියට අපට යම් යම් අවස්ථායේ අත්දකනි්න 
පුලුවන් යද් තමයි ශ්රද්ධාව, ීර්යය, සතිය, සමාධිය, පරඥාව . 

 බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන වබෝධිපාකේෂික ධර්ම අතර වම්ො 
දකේෙනො නිෙනට උපකාර ෙන ඉනේද්රියනේ හැටියට. ඒ බාහිර ඇසේ, කනේ, 
නාසා ආදි ඒ ඉනේද්රිය මගිනේ වනවෙයි නිෙනේ දකිනේවනේ. ශරදේධා, වීර්යය, 
සතිය, සමාධිය, පරඥාෙ කියන ඒ ධර්ම ඇතිකරවගන ඒො ෙැඩි දියුණු 
කරගැනීවමනුයි වකවනකුට නිෙනේ පරතයකේෂ කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. 
අනේන එතවකාට හිතාගනේන ඕවන අද දින වම් විදියට වම් ෙටිනා වපෝය 
දෙවසේ වම් පිනේෙතුනේ වම් ධර්මශරෙණමය ෙශවයනේ තමනේටම ලබාගතේතු 
ඒ ආනිසංස. ශරදේධාෙ, වීර්යය, සතයි, සමාධිය, පරඥාෙ කියන ඒො දියුණු 
කරගනේන පුලුෙනේ ෙුණා. ඒො තෙ දුරටතේ දියුණු කරගනිමිනේ හැකිතාකේ 
ඉකේමනිනේ වම් සතර සතිපට්ඨාන මාර්ගවයේ ඒ තමනේට ලැවබන කාලය 
අනුෙ, පුලුෙනේනම් ඒ වෙනුවෙනේ නිොඩු දාලා හරි භාෙනා කටයුතු ෙල 
වයවදමිනේ, හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් අත ිභයානක සංසර දුවකනේ මිදිලා 
උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාකේෂාතේ කරගැනීමට වම් ධර්මශරෙණයතේ ඒ මගිනේ 
රැසේෙුණ අධිෂේඨාන ශකේතියතේ උපකාරෙතේ වව්ො කයිලා පරාර්ථනා 
කරගනේන ඕන.  

ඒ ෙවගේම නිර්ොණාෙවබෝධය කියන එක සඳහා අප ිපමණකේ 
වනාවෙයි, දිෙය වලෝකවයේ නිෙනේ නුදුටුෙ හැම වකවනකේම, වම් මුලු 
මහතේ විශේෙවයේම ඉනේන ඥානෙනේත හැම වකවනකේම බලනේවනේ වම් 
සංසාර දුකිනේ මිවදනේනයි. ඒක නිසා අපි වම් ධර්ම ශරෙණානිසංසය 
තමනේ වනලා ගනේනො පමණකේ වනාවෙයි පිනේ අනුවමෝදනේ කිරීවම් 
සිරිතකුතේ තිවබනො. ඒ අනුෙ කලේපනා කරනේන ඕවන ශාසනාරකේෂක 
යම් දිෙය බරහේම මණේඩලයකේ සිටිනොනම් ඒ ෙවගේම වමම සේථානයට 
අධිපති යම් භූත වදවි වදේෙතාෙුනේ ආදී ඒ සියලුම වදේෙතාෙුනේ වම් අවපේ 
ධර්ම වදේශනාමය, ධර්මශරෙණමය කසුලය අනුවමෝදනේ වී ඒ තමනේවගේ 
පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාකේෂාතේ කර ගනිතේො! 
කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. තමනේවග නමිනේ මිය පරවලාෙ ගිය යම්තාකේ 
ඥාතීහූ වෙතේද, ඒ ෙවගේම අවීචිවයේ පටනේ අකනිටාෙ දකේො යම්තාකේ පිනේ 
කැමති නිෙනේ කැමති සතේව වකවනකේ සිටිනොද, ඒ හැම වකවනකේම 
වම් ධර්මශරෙණමය, ධර්ම වදේශනාමය පින අනුවමෝදනේ වී උතුම් අමාමහ 
නිෙනිනේ සැනවසතේො කියලා ඒ විදියට පරාර්ථනා කරමිනේ ගාථා කයිලා 
පිනේ පමුණුෙනේන.  
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‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 76) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

නතථි රාගසවමා අගගි  
නතථි වදාසසවමා ගවහා 
නතථි වමාහසමං ජාලං 
නතථි තණහාසමා නදී 

- ධම්මපද, මල ෙග්ග. 

ශරදේධාෙනේත පිනේෙතුනි, 

සද්ධමම ශරෙණය ඉතාම දුර්ලභ වදයකේ හැටියටමයි ධර්මවයේ 
දැකේවෙනේවනේ. ඒක දුර්ලභ හැටියට සැලවකනේවනේ සදේධර්මය වදේශනා 
කරන බුදුෙරවයකේ වලෝකවයේ පහළ වීම දුර්ලභ නිසා පමණකේම 
වනාවෙයි. පූර්ණ අෙධානය වයාමු කරලා ධර්මයට සෙනේ වදනේන 
ශකේතිය ඇති, ඒකට ඒ පමණට නැඹුරැෙ ඇති අය වලෝකවයේ දුර්ලභ 
නිසයි. සතේවයිනේවගේ යම් යම් සාංසාරික දුර්ෙලතා ධර්මශරෙණයට බාධා 
පමුණුෙනො. ඒ දුර්ෙලතාෙනේට යටෙුණහම ධර්ම වදේශනාෙක ශබ්දය 
කවනේ ගැටුනතේ ඒ ධර්මය හිතට, කනට ඇතුලේ වෙනේවන නූ. දැනේ අද 
වම් මාතෘකා කළ ගාථාෙට නිදාන කථාෙ හැටියට දැකේවෙන ඒ 
කතානේතරවයේතේ වම්කට අදාළ සිදේධියකේ කියවෙනො.  

එක දෙසකේදා උපාසකෙරැ පසේවදවනකේ වේතෙනාරාමයට ආො 
බණ අහනේන. ඇවිලේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟ ෙැඳලා එකතේපසේෙ 
ඉඳගතේතා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ධර්ම වදේශනාෙ ආරම්භ කළා. වම් 
ධර්ම වදේශනාෙ පෙතේොවගන යන අතවර් වම් පසේවදනාවගනේ එකේ 
වකවනකේ තද නිනේදට ෙැටුනා. වදෙැනේනා ඉඳවගන ඇඟිලේලකිනේ බිම 
හාරනො. තුනේෙැනේනා ළඟ තවියන ගහකේ වහාලෙමිනේ ඉඳවගන 
ඉනේනො. හතරෙැනේනා අහස දිහා බලාවගන ඉනේනො බණ ඇහීම 
වෙනුෙට. පසේවෙනි වකනා විතරකේ වහාඳට ඕනූකමකිනේ බණ අහනො. 
වම්ක වම් විදියට යන අතවර් ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට පෙනේ සලමිනේ ඉඳලා වම්ක දැකළා අහනො ‘භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස, වම් තරම් භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ කදිමට ධර්ම වදේශනා කරන 
අතවර් වමනේන වම් වම් විදියට වම් අය සිටිනො. වමාකකේද ඒකට 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

28 

වහේතුෙ?’ කියලා ඇහුෙම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘ආනනේද, වම් 
අය කෙුද කයිලා දනේනොද?’ ‘නූ’ කියලා කිව්ෙහම ඊළඟට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ අයවගේ සංසාර පුරැදේද වම් විදියට දකේෙනො. ‘වම් නනිේදට 
ෙැටිලා ඉනේන වකනා පනේසීයකේ ජාති සර්ප වයෝනිවයේ ඉපදිලා තිවයනො 
නාගවයකේ හැටියට. එවහම නැතේනම් සර්පවයකේ හැටියට, පනේසියයකේ 
ජාති ඉපදිලා තිවයනො. ඒ පුරැදේදටයි වම් නිනේදට ෙැටිලා ඉනේවනේ ඔලුෙ 
ෙවට් දරණ ගහවගන ඉනේනො ෙවගේ. ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
අහනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, පනේසියයකේ ජාති කියලා කිව්වව් එක 
දිගටමද, කඩිනේ කඩද?’ කියලා, එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො ‘ආනනේද වම් සතේවයිනේ විටිනේ විට මනුෂය වලෝක, දිෙය වලෝක, 
තිරිසනේ වලෝක ආදිවයේ උපදින ොර ගණන බුදු වකවනකුටෙතේ කියනේන 
බූ. වමතන වම් පරකාශ කවළේ එක දිගට වනාකඩො පනේසියයකේ ජාති 
උපනේන බෙ. ඒ සංසාර පුරැදේදටයි වම් නිනේදට ෙැටිලා ඉනේවන’ කියලා. 
ඒ ෙවගේම අනිතේ අය ගැනතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. ‘වම් 
බිම හාර හාර ඉනේන වකනා පනේසියයකේ ජාති ගැඩවිලි උතේපතේතිය 
ලැබෙුා ගැඩවිවලකේ හැටියට. වම් ගහකේ වහාලෙනේන වයදිලා ඉනේන 
වකනා පනේසියයකේ ජාති ෙඳුවරකේ. ෙඳුරැ ආතේමය ලබලා තිවයනො. 
අහස දිහා බලාවගන ඉනේන වකනා පනේසියයකේ ජාති නැකැතේකරැවෙකේ 
වෙලා උතේපතේතිය ලබලා තිවයනො. වම් වහාඳට ධර්මය අහන වකනා 
පනේසියයකේ ජාති තරිවව්දය හදාල බරාහේමණවයකේ හැටියට ඉපදිලා 
තිවබනො. ඒ පුරැදේද අනුෙයි වම් වහාඳට අහනේවන’ කියලා. 

එතවකාට ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ආවයතේ අහනො 
‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, වම් තරම් ඉතාමතේම මධුර අනේදමිනේ ධර්මය 
වදේශනා කරනො. එවහම තිවයදේදිතේ වමාකද වම් අය වම් වම් විදියට 
ධර්මයට කනේ වදනේවන නැතේවත?’ කියලා. එතවකාට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ආනනේද හිතනොද වම් ධර්මය මධුරයි 
කියලා? නිතර හැම වදනාටම පරිය වදයකේ කියලා?’ ‘ඇයි නැදේද, වම්ක 
පරිය නැදේද?’ කියලා ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඇහුොම භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාරනො ‘වම් සංසාර සතේවයාට බුදේධ, ධම්ම, සංඝ කියන පද 
තුන පො අහනේන ලැවබනේවනේ කලේප වකෝටි ගණනකිනේ. ඊට ෙැඩි 
කාලයකේ වම් අය වනාවයකුතේ විදිවයේ තිරසේචාන කතා - ඒ කියනේවන 
ෙැදගැම්මකට නැති කතානේතර ෙල වයවදමිනේ ඒ ෙවගේම සුරාසැලේෙල, 
නාටය ශාලාෙල විවනෝද වෙමිනේ - ඒ විදියටයි ගතකරලා තිවයනේවනේ. ඒ 
පුරැදේදයි බහුලෙ තිවබනේවනේ. ‘ඒක නිසා ආනනේද හිතුෙට වම්ක 
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වබාවහාම පරිය මනාප වදයකේ කියලා, වම් ධර්මශරෙණය වබාවහෝ වදනාට 
පරිය මනාප වදයකේ වනවෙයි’ කයිලයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතන 
වපනේනුම් කවළේ. 

ඊළඟට පරකාශ කළා දීර්ඝ කාලයකේ සතේවයාවගේ සිතේෙල බල 
පෙතේෙන කේවලේශ වමානෙද කයින එක. රාගය කියලා කියන වලෝකවයේ 
අනිතේ හැම ගිනේනකේම පරදේදෙන විදිවයේ ගිනේනකිනේ දැවෙමිනේ, ඒ ෙවගේම 
ද්යේෂය කියලා කියන, දැඩි අලේො ගැනීමකේ තුළ ගරහණයකේ තුළ පීඩා 
විඳිමිනේ, යමෝහය කියලා කියන දැළක පටලැවිලා, තණ්හාව කියලා කියන 
ගලාවගන යන ගංගාවව් - තණේහා ගංගාවව් - ගසාවගන යන තතේවයකේ 
වම් සංසාරවයේ තිවයනේවනේ කියන එක පරකාශ කරමිනුයි අප ිඅර මාතෘකා 
කළ ගාථාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ.  

නතථි රාගසවමා අගගි  
නතථි වදාසසවමා ගවහා 
නතථි වමාහසමං ජාලං 
නතථි තණහාසමා නදී 

රාගය හා සමාන ගිනේනකේ නැත. ඇතුළතිනේම හටවගන 
සතේවයනේ දෙන අනිතේ ගිනේනෙලේ ෙලටතේ ෙඩා බරපතල ගිනේනකේ 
හැටියටයි වම් රාග ගිනේන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතන වපනේනුම් 
කරනේවනේ.  

දේවව්ෂය හා සමාන ගරහණයකේ, අලේො ගැනීමකේ නැත. ඔය 
පිඹුරනේ, කිඹුලනේ, යකේෂ රාකේෂයිනේ එවහම අලේලගනේනවකාට එක 
සතේවයයි එක සැරයකට අලේලාගනේවනේ. නමුතේ දේවව්ෂය කයින අලේලා 
ගැනීමට විශාල පරමාණයකේ ෙණුතේ එකෙරට අලේලාගනේන පලුුෙනේ. 
දේවව්ෂයට අහුවෙනො.  

වමෝහය හා සමාන දැලකේ නැත. වබ්වරනේන බැරි තරම් පුදුම 
විදිවයේ ෙයාකූල දැළකේ තමයි වමෝහය කියන එක.  

තණේහාෙ හා සමාන ගඟකේ නැත. අනිතේ ගංගාෙලේනම් විටිනේ විට 
වියළිලා යනො. නමුතේ වම් තණේහා ගඟ වනාකඩොම හැම කලේහීම 
ගළනො  

 සංසාර තතේවය ඔනේන ඔය විදිවයේ එකකේ කයිලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ ගාථාවෙනේ වදේශනා වකාට ෙදාළා.  
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එතවකාට වම් කතාෙ වබාවහාම වකටි කතාෙකේ, සිදේධියකේ. 
නමුතේ වම්ක තුළිනේ අප ිබලමු ගතහැකි වදේෙලේ. පරධාන ෙශවයනේම අපට 
වපේනො සදේධර්මශරෙණය කියන එක. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
විවශේෂවයනේම වමතන වම් සතේවයිනේවගේ සිතේෙල සේෙභාෙය අනුෙයි ඒ 
ඒ වදේෙලේ ෙලට වයාමු වෙනේවනේ කියලයි වමතන වපනේනුම් කවළේ. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට එවහම පරකාශ කරනේන විවශේෂ ශකේතයිකේ 
තිබුණා. ඒකට කියනො ආසයානුසය ඥානය කයිලා. බුදුපියාණන් 
වහන්යස්ට තිබුණා අනිත් ශ්රාවකයන්ට නැති විදියය් මහ පුදුම ඥාන 
හයක්. එයින් එකක් තමයි ආසයානුසය ඥානය. ඒ සතේවයිනේවගේ 
චරිතයනේ පිළිබඳෙ අතීත තතේවය වහාඳට හිතට ෙැටවහනො. 
විවශේෂවයනේම ඒ ආසයානුසය ඥානයට අදාළ වදේෙලේ හැටියට දැකේවෙනො 
සතේවයිනේවගේ චරිතය, අධිමුකේතයි සහ භෙය අභෙයතාෙය. චරිතය 
කියලා කියනේවනේ සතේවයිනේ සංසාරවයේ කරන ලද කසුල අකසුල කර්ම. 
අධිමුකේතයි කියලා කියනේවනේ සතේවයිනේවගේ සාංසාරික නැඹුරැෙ. 
විවශේෂවයනේම වම් අෙසේථාවව් වම් ජීවිතය තුළ කුසලේ වහෝ අකසුලේ 
පැතේතට හිත වයවදන පරමාණය, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වපේනො 
නැඹුරැෙ ෙශවයනේ, නමයතාෙය. අධිමුකේතයි කියලා කියනේවනේ ඒකයි. 
ඊළඟට අභබබ කයින ෙචනය වයාදනො. භෙය අභෙයතාෙය කියලා 
කියනේවනේ වම් ජීවිතවයේ ආර්ය තතේවයකේ මාර්ගඵලයකේ එවහම ලබනේන 
පුලුෙනේද බැරිද කියන එකතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට වපේනො. දැනේ වම් 
කාවල ෙුණතේ වකවනකුවගේ යම්කිසි රකේෂාෙකේ, තනතුරකේ සඳහා 
සුදුසුකම් වසවීවම්දී ඔය කාරණාමයි වබාවහෝවිට ඉදිරියට ගනේවනේ. 
වකනාවග චරිතය හැසිරීම වකාවහාමද කියලා. ඊළඟට නමයතාෙය, 
නැඹුරැෙ, නැම්ම වකායි පැතේතටද කියලා. ඊළඟට හැකියාෙනේ. අභබබ 
තාෙ කියලා කියනේවනේ හැකියාෙනේ. ඒ විදියට පුදේගලවයකු පිළිබඳෙ 
සම්පූර්ණ ලිපිවගාණුෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට එක වමාවහාතකේ හිත 
වයාදෙනවකාට ෙැටවහනො. ඒක අනුෙ තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට 
වම් පසේ වදනාවගේ චරිත සේෙභාෙය ෙැටහුවණේ.  

එතවකාට වකවනකේ අහනේන පුලුෙනේ එවහමනම් වමාකද බුදු 
හාමුදුරැවෙෝ ධර්මය නෙතේෙනේවනේ නැතිෙ අර කට්ටිය අර විදියට ඉඳිදේදිතේ 
එක දිගටම වදේශනා කවළේ? අපට හිතනේන තිවයනේවනේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ එකේවකවනකුට වහෝ ෙැඩකේ වෙනොනම් ඒ තැනැතේතා අරමුණු 
කරවගනයි වදේශනා කරනේවනේ. ඉතිනේ ඒ ෙවගේ අර පසේවෙනි වකනා 
හරියට ධර්මය ඇසෙුා. ඒ ෙවගේම, එපමණකේ වනවෙයි ඒ කතාවව් 
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සඳහනේ වෙනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් විගරහය කළාට 
පසේවස ඒක අහලා අර වහාඳට බණ අහපු පුදේගලයා වසෝොනේ තතේවය 
පො ලැබෙුා කියලා. ඒක තුළිනේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දුනේන විගරහය 
තුළිනේ, සංසාරවයේ භයානකවය ෙටහාගනේන ඇති. වකායිහැටි වහෝ 
වව්ො, අර මුලේ හතර වදනාට, අර තමනේවගේ සාංසාරික පුරැදේද 
ධර්මශරෙණයට බාධා ෙුණා. පසේවෙනුෙ කී වකනාට අර බරාහේමණවයකේ 
වෙලා හිටි වකනාට ඒ පුරැදේද උපකාර ෙුණා ඒ ධර්මයට කනේ වදනේන. 
ඒක තුළිනේ ඒ තැනැතේතා වසෝොනේ බෙතේ ලැබුො. ඉතිනේ වම්වකනේ අපට 
වතේරැම් ගනේන පුලුෙනේ එක පැතේතකේ ඔනේන ඔය ධර්මශරෙණය පිළිබඳෙ. 
ධර්මශරෙණය වකායි ආකාරයකනිේ කළ යුතුද කියන එක. දැනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම වබාවහාම අෙසේථාෙල දකේෙලා තිවයනො 
ධර්මශරෙණය කිරීවම් ආනිසංස හතරකේ. වම් කෙුරැතේ ෙවගේ අහලතේ ඇති.  

ධර්මය ඇසීම තුළිනේ තමනේට ‘අසසුතං සුනාති’ කියලා කියනො. 
තමනේ කලිනේ වනාඇසූ වදයකේ අසනේන ලැවබනො. ධර්මයට වහාඳට 
කනේ වදනවකාට සමහරවිට කලිනේ වමවතකේ අහලා නැති ධර්ම 
කාරණායකේ අහනේන ලැවබනො. එපමණකේ වනාවෙයි තමනේ කලිනේ 
අහලා තිවබනොනම් ඒක ෙඩා පිරිසිදුෙ අහනේනතේ අෙසේථාෙකේ 
ලැවබනො. ‘සුතං පරිවයාදති’. පිරිසිදු කරගනේනතේ අෙසේථාෙ ලැවබනො. 
ඒ ෙවගේම තමනේට තිවබන සැක දුරැ කරගනේන අෙසේථාෙ ලැවබනො. 
‘කංඛං විතරති’, සැකය ඉෙතේ කරගනේන අෙසේථාෙ ලැවබනො. ඊළඟට 
‘දිටඨං උජුං කවරාති’ කියලා කයිනේවනේ තමනේවගේ සමයකේ දෘෂේටිවයේ 
අඩුපාඩකුම් තිවයනොනම් ඒො සකසේකරගනේනතේ අෙසේථාෙ ලැවබනො. 
අනේන ඒක නිසා ඒ විදියට ධර්මානිසංස හතරකේ ගැන සිහිපතේ කරලා 
වකවනකේ නුෙණිනේ සම්පූර්ණ අෙධානය වයාමු කරලා ධර්මය ශරෙණය 
කළයුතු බෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකේ කරලා වදනේවනේ.  

ඒ ෙවගේම දකේෙනො අනිතේ පැතේතට, ධර්ම වදේශනාෙකිනේ 
පරවයෝජන ගනේන බැරි වෙනේවනේ වකායි විදිවයේ ආකලේපයකේ ඇති 
වකනාටද කියලා. කාරණා පහකේ දකේෙනො. යම්කසිි වකවනකේ ධර්මය 
අසන අතර ඒ ධර්ම කතාෙට නගිරහ කරනොනම්, පරිභෙ කරනොනම්, 
ඒකට වදාසේ කියනොනම්, ඒ ෙවගේම ධර්ම කථිකයාට වදාසේ කියනොනම්, 
එවහමතේ නැතේනම් තමනේටම වදාසේ කියාගනේනොනම්, එවහම නැතේනම් 
තමනේවගේ අඩුපාඩකුම් බලාවගන ඒ පැතේත හිතලා වදාසේ කියනොනම්, 
පසුතැවිලි වෙනොනම් එවහමතේ නැතේනම් එකඟ වනාෙූ විසිරැණු සිතිනේ 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

32 

ධර්මය අසනොනම්, ඒ ෙවගේම ඒ අසන ලද ධර්මය පිළිබඳෙ ෙැරදි විදියට 
වමවනහි කරනොනම් අනේන ඒ තැනැතේතාට ධර්මවයනේ ඵල 
පරවයෝජනයකේ ගනේන බූ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවයනො. ඉතිනේ වම් අනෙු අප ිහිතාගනේන ඕවන ඇතේත ෙශවයනේම 
ධර්මශරෙණය කරනේන ඕවන ඒ පිළිබඳෙ වලාකු වගෞරෙයකේ ඇති 
කරවගන. යකාටින්ම කියයතාත් ධර්ම යගෞරවය කියන එක යම් 
ශ්ාසනයය් පුද්ගල යගෞරවයටත් වඩා යලාකු යදයක.් අතීතවයේ 
වබෞදේධයිනේ අර වපාතට පතට, බණ වපාතටතේ ෙැනේවදේ ඒ 
ධර්ම  වගෞරෙය උඩය.ි අපි වම් ‘ධර්ම වදේශකයාට ෙඳිනො’ කයිලා 
කියනො. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ ඒ වදේශකයා ගරැවයකේ ලබනො ධර්ම 
වදේශනාෙ තුළිනේ, ඒ කෘතයය තුළිනේම. ඒකයි ධර්මාසනයක - සමහරවිට 
වකායි තරම් ෙැඩිහිටි කට්ටිය හිටියතේ - කුඩා වපාඩි හාමුදුරැ වකවනකු 
ෙුණතේ බණ කියනොනම් ඒ උසේ අසුනයි වදනේවන. අනේන ඒක තළුිනේ 
අපට වපේනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ධර්ම වගෞරෙය කියන එකට 
පරධාන තැනකේ දීලා තිවයනො පුදේගල වගෞරෙයටතේ ෙඩා. ඒක 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේවගේ චරිතය ආශරවයනේම එකේ 
අෙසේථාෙක පරකාශ වකාට ෙදාළා.  

‘බුදේධතේෙවයනේ පසේවෙනි සතිවයේ අජපාල නුගරැක මුල ෙැඩ 
සිටින අෙසේථාවව් මට වමනේන වමවහම අදහසකේ ආෙයි, විතර්කයකේ, 
සිතිවිලේලකේ ආෙයි, වෙන වකවනකුට ගරැ බුහුමනේ වනාකර ජීෙතේ වෙන 
තැනැතේතා මහා දුකවසේ ජීෙතේ ෙනේවනේ. මම දැනේ කාටද ගරැ බුහමුනේ 
කරමිනේ ජීෙතේ වෙනේවනේ?’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේ 
පිළිබඳෙ හිතලා බැලූ බෙ ෙදාළා. එවහම බලනවකාට වදවියනේ බඹුනේ 
සහිත මුලු වලෝකයම ගැන හිතලා බලනවකාට තමනේට ෙඩා සලී, සමාධි, 
පරඥා ෙලිනේ උසසේ කිසිම වකවනකේ වලෝකවයේ වපේනේවනේ නූ. එතවකාට 
ඊළඟට කලේපනා කළා ‘එවහනම් මම කාටද ගරැ බුහුමනේ කරනේවනේ?’ 
කියලා. ඊළඟට හිතුො ‘මා විසනිේ අෙවබෝධ කරගතේ යම් ධර්මයකේ 
තිවබනොනම් ඒ ධර්මයට සතේකාර කරමිනේ ගරැකාර කරමිනේ මම මවගේ 
ඉතිරි කාලවයේදී ෙැඩ ොසය කරනේන ඕවන’ කියලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ එවහම අධිෂේඨාන කරගතේතා. ඒ හිත දැකළා සහම්පති බරහේම 
රාජයා ඒ අෙසේථාවව් එවතනට පැමිණිලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ 
අදහස අනුමත කිරීම් ෙශවයනේ පරකාශකළ බෙ කියවෙනො. ‘අතීතවයේ 
යම් භාගයෙතේ සමයකේ සම්බුදුෙරැනේ හිටියානම් ඒ බුදුෙරැතේ ඔනේන ඔය 
චාරිතරයයි අනුගමනය කවළේ, ඒ කියනේවනේ ධර්මයට ගරැ කරමිනේ 
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සතේකාර කරමිනේ ෙැඩ ොසය කළා. අනාගත බුදුෙරැනුතේ ඒ විදියටම ධර්ම 
වගෞරෙය දකේෙනො ඇත.ි ඒ ෙවගේම වම් භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේතේ එවසේම 
ධර්මයට ගරැ කරමිනේ ෙැඩ ෙසන වසේකේො කියලා ඒ අදහස අනුමත කළ 
බෙ කියවෙනො. ඔනේන ඔය ධර්ම වගෞරෙය පිළිබඳ කාරණය. එතවකාට 
බුදේධ චරිතය ආශරවයනේම ඒක වහාඳටම පැහැදිළියි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේම ධර්ම වගෞරෙය පිළිබඳ පරධාන ආදර්ශය දීලා තිවයනො. 

ඒ ෙවගේම භිකේෂු සාමවණේර වදපකේෂය විසිනේම හකිේමිය යුතු 
ශිකේෂාපද හැතේතූ පහකේ තිවයනො විනය පිටකවයේ වසේියා නමිනේ. ඒ 
ශිකේෂාපද හැතේතූ පහ අතර දහසයකේම තිවයනො ධර්ම වදේශනාෙ 
පිළිබඳෙ. ඒොතේ වම් ධර්ම ගරැවය කියන එක මතකුරලා වදන වදේෙලේ. 
අපි වකටිවයනේ සළකා ගතේවතාතේ එතැන කියවෙනො, ධර්මය 
වනාවදසිය යුතු පුදේගලයනේ පිළිබඳෙ. නමුතේ වම් හැම එකකම ෙවගේ 
සඳහනේ වෙනො ගිලනේ පුදේගලයා ගැන විවශේෂ සහනයකේ. වමනේන වම් 
විදියට හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඔනේන කියවෙනො කුඩයකේ අතිනේ අරනේ 
සිටින වනාගිලනාට ධර්මය වනාවදසිය යුතුය. සංඝයා ෙහනේවසේලාටයි 
වම් විනය නීතයි පනෙනේවනේ. ‘කඩුයකේ අතිනේවගන සිටින වනාගිලනාට’ 
කියලා කිව්වව්, ගිලනේ බෙ තිවයනොනම් ඒකට නිදහසට කාරණයකේ 
තිවයනො. එවහම නැතේනම් කුවඩ් පැතේතකිනේ තියලයි බණ අහනේන 
සූදානම් වෙනේන ඕවන. ඒක යම්කසිි චාරිතර ධර්මයකේ අතීතවයේ ඉඳලාම 
ඒ වබෞදේධයිනේ පිළිපැදේද. ඊළඟට තෙ සඳහනේ වෙනො දණේඩකේ අවතේ 
තබාවගන සිටින, හැරමිටියකේ, බසේතමකේ ෙැනි වදයකේ, එබනේදකේ අවතේ 
තියාවගන ඉනේන වකනාටතේ ධර්මය වනාවදසිය යුතුයි. ගිලවනකේනම් 
ඒකට ඉඩ තිවයනො. ඒ ෙවගේම ආයුධයකේ පිළිබඳෙ (ආයුධයකේ, කඩෙුකේ) 
ඒ විදිවයේ වදයකේ අවතේ තියාවගන ඉනේන වකනාටතේ ධර්මය වදේශනා 
කරනේවනේ නූ. ඊළඟට ඒ ෙවගේම සඳහනේ වෙනො යම්කසිි වකවනකේ 
පාෙහනේ ලාවගන සිටිනොනම්, වසවරපේපු, පාෙහනේ ආදිය දාවගන 
සිටිනොනම් ඒතේ ධර්මය වදේශනා කළ යුතු නැහැ. ඒ චාරිතරය තාමතේ 
යන නිසා තමයි, වෙන එකකේ තියා පූජනීය සේථානයකට යනවකාට පො, 
ධර්ම වදේශනාෙකේ තිවයන වෙලාවෙ විවශේෂයි - වම් පිනේෙතුනේ පාෙහනේ 
එවහම ඉෙතේ කරනේවන. ඒ ෙවගේම සඳහනේ වෙනො හිසේ ෙැසුම් 
පිළිබඳෙතේ. ජටාෙකේ බැඳවගන එවහම නැතේනම් හිසේ ෙැසුම් දාවගන 
සිටින වකවනකුටතේ ධර්මය වනාවදසිය යුතු බෙ. ඒ හැම එකකේ තුළිනේම 
වපනේනුම් කරනේවනේ ධර්ම වගෞරෙයයි. ඊළඟට කියවෙනො හානේසි 
වෙලා ඉනේන වකවනකුට - එයා ගිලනේ නැතේනම් ඒතේ බණ කිෙයුතු නූ. 
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ඒ ෙවගේම යානයක, යම් කසිි ොහනයක නැගිලා ඉනේන වකවනකුට 
ොහනවයනේ පිට ඉනේන වකවනකේ බණ කිෙයුතු නූ. ඊළඟට ඔය 
කඩපිලේෙල සමහරැ ොඩිවෙන සරිිතකේ තිවයනො දණහිසේ වදක අතේ 
වදවකනේ ෙට කරවගන ඔය ඕපාදූප කතා කරනවකාට ඉඳගනේන කරමයකේ 
තිවයනොවන එකේතරා. වශෝබන ඉඳගැනීමකේ වනවමයි ඒක. අනේන ඒ 
විදියට ඉඳවගන ඉනේන එකට කයිනො ‘අතෙටු බැඳවගන’ කියලා. ඒ 
විදියට දණහිසේ අතේ වදවකනේ හිර කරවගන එවහම නැතේනම් තමනේවගේ 
වරදේවදනේ හිර කරවගන ඒ විදියට නුසුදුසු අනේදමිනේ ඉඳවගන ඉනේන 
වකනාටතේ ධර්මය වදේශනා වනාකළ යුතුයි.  

ඊළඟට ඉඳගැනීම පිළිබඳෙ විවශේෂවයනේ කියවෙනො. තමනේ බිම 
ඉඳවගන ආසනයක ඉනේන වකවනකුට - එයා ගිලනේ නැතේනම් - ධර්මය 
වදේශනා වනාකළ යුතු බෙ. මිටි අසුනක ඉඳවගන උසේ අසුනක ඉනේන 
වකවනකුට ධර්මය වදේශනා කළ යුතු නැහැ. ඒ ෙවගේම දැනේ ඔනේන සමහර 
විට වදනේවනකේ කතා කරකර යනො. පිටි පසේවසනේ ඉනේන වකනාට ධර්ම 
කාරණයකේ කයිනේන ඕවන ෙුවණාතේ එයා එනේන ඕවන අර සම 
තතේවයට, ඉසේසරහට ඇවිලේලම ඕවන කතා කරනේන. ඒ කියනේවන 
පිටිපසේවසනේ යමිනේ ඉදිරිවයනේ යන වකනාට ධර්මය වනාවදසිය යුතුයි 
කියලතේ නීතියකේ තිවයනො. ඒ ෙවගේම තමයි අපි ඔනේන හිතමු පාරෙලේ 
වදකකේ - මහා මාර්ගය එක පැතේතකිනේ තිවයනො අතුරැ පාරකේ 
තිවයනො. අතුරැ පාවර් යනේන හැරිලා මහා මාර්ගවයේ යන වකනාට 
ධර්මය වනාකිය යුතුයි කියලතේ තිවයනො. වම්ො බැලුෙම පදුුම 
හිවතනො. අපිට ඉතාම සුළු වදේෙලේ ෙවගේ කියලා වපේනේවනේ. නමුතේ වම් 
හැම එකකිනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතු කරලා තිවයනේවනේ අර ධර්ම 
වගෞරෙයයි. ධර්මය කියන එකට නිසි වගෞරෙය සහිතෙ, ඒක පිළිගනේන 
සූදානම් විදියට සකසේෙුණ වකනාට තමයි වදේශනා කළ යුතේවතේ. අනේන 
ඒ විදිවයේ වදයකේ තිවයනො.  

නමුතේ ඒ ධර්ම වගෞරෙය පිළිබඳ කාරණා වම් කාවලේ වකායි 
තරම් දුරට පිළිපැවදනොද කියන එක පරශේනයකේ වෙනො. ඒ නිසාම 
තමයි පූර්ණ අෙධානය වයාමු කිරීම පිළිබඳ කතාෙකේ එනේවන. දැනේ 
විවශේෂවයනේම වම් කාවලේ නම් දැනේ වම් අපි පාවිච්චචි කරන ශබ්ද ොහිණී 
ෙවගේ තෙතේ වනාවයකුතේ විදිවයේ උපකරණ පිනේෙතුනේවගේ වගදරෙලේ ෙලතේ 
තිවයනො ඕනම වෙලාෙක කැමතිනම් බණ අහනේන. ඒ ෙවගේම බණ 
කියන එක දැනේ ඒක නසිාම - සුලබ බෙ නිසාම - වම් ධර්ම වදේශනාවව් 
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ෙටිනාකම, අනගිබෙ, අමිලබෙ අමතක වීවගන යන යුගයකේ වම්ක. 
ඇතේත ෙශවයනේම කියනොනම් දැනේ ධර්මය අහනොට ෙැඩිය ඇවහනො. 
ධර්මය, අහන එකකේ. නමුතේ දැනේ වෙලා තිවයනේවනේ ඇවහන එකකේ. 
අනේන ඒ තතේවයටයි ගිහිලේලා තිවයනේවනේ. ඕනූකමිනේ ඒකට 
කනේදීවගන ඇසිය යුතු වදයකේ වනවෙයි ඉවබ්ම ඇවහන වදයකේ බෙට 
පතේවෙනො. වගදර වදාරෙලේෙල පො සමහර විට සිංදු, පරෙෘතේති ආදිය, 
යනේතරෙල ඒො කරියාතේමක වෙන අතවර් තමනේ අනිතේ ෙැඩෙල වයදිලා 
ඉනේනො. ඒ පුරැදේද අනුෙ බණ ඇහීම පිළිබඳෙතේ ඒ විදියටම කරනේන 
ගිවයාතේ සමහරවිට ධර්මය පිළිබඳ ෙැරදි විකෘත අෙවබෝධයකේ එනේන 
පුලුෙනේ. දැනේ සාමානය ෙයෙහාරවයේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ඇති 
සිංදු, පරෙෘතේති කියන ඒො ‘යනො’. ඒ ෙවගේ දැනේ බණත් යනවා. ඉතිනේ 
අනේන ඒ තතේවයටයි දැනේ ඇවිලේලා තිවයනේවනේ වගදරවදාවර් ධර්ම 
වදේශනා පිළිබඳෙ.  

ඇත්ත වශ්යයන් කියනවානම් ධර්ම යද්ශ්නා බහුල වුණත් 
ධර්මශ්රවණය එන්න එන්නම දුර්ලභයි. ධර්ම වදේශනා සුලභයි. 
ධර්මශරෙණය එනේන එනේනම දුර්ලභයි. ධර්මශරෙණය දුර්ලභයි කයිලා 
කියනේවනේ පූර්ණ අෙධානය වයාමු කරලා ධර්මශරෙණයට ඉදිරිපතේ වෙන 
අය ඉසේසර ෙවගේම දැනුතේ අඩුයි. ඉසේසර අර කයිාපු කතනේදරයට අනුෙ 
පසේ වදනාවගනේ එකේවකනයි හරියට ධර්මය ඇහුවව්. වම් කාවලතේ ඒ 
විදියට වෙනේන පුලුෙනේ, සමහරවිට ඊටතේ ෙඩා - සියයට එකේවකවනකේ 
වෙනේනතේ පුලුෙනේ. ඒ විදියට ඔනේන පරිහානි ලකේෂණයකේ තිවයනො. 
වම්ක අපි වතේරැම්ගනේන ඕවන. අපට අතීතවයේ ඒ පැරණි සියළුම ජීවිත 
රටාෙලේ නැෙත ආපසේසට අදිනේන බූ. නමුතේ හැමවදේකම අප ිවතේරැම් 
ගනේන ඕවන ආනිසංස ආදීනෙ කයිලා වදපැතේතකේ තිවයනො. දැනේ වම් 
ශබ්ද ොහිණී ආදී වදේෙලේ වනාවයකුතේ වහේතූනේ නසිා අපට පාවිච්චචි 
කරනේන සිදේධ වෙනො. නමුතේ ඒක තුළිනේ අර ධර්ම වගෞරෙය 
පිරිවහනොනම් ඒක ගැනතේ අපි කලේපනාකාරී විය යුතුයි. වගදර වදාරෙලේ 
ෙලදී ඒක වබාවහෝ විට වෙනේන පුලුෙනේ. වකවනකේ අහනේන පුලුෙනේ 
‘එවහමනම් වකාවහතේම නාහ ඉනේනොට ෙැඩිය නරකද ෙැඩකේ කරමිනේ 
වම් ධර්මයට සෙනේ දුනේනම?’ කියලා. ඒවක අඩුපාඩෙු තිවයනේවනේ 
අච්චචරයි, සමහර වෙලාෙට සංඝයා ෙහනේවසේලා වනාකිව්ෙ වදයකේ කවි්ෙ 
හැටියට වතේවරනො. එපමණකේ වනාවෙයි එයා අනිතේ අයටතේ ගිහිනේ 
කියනො, ‘අනේන අහෙලේ හාමුදුරැවෙෝ වමවහම කිව්ො’ කියලා. වහේතුෙ 
වමාකද, හරියට ඇහුවණේ නැහැ. වෙන ෙැඩකේ කරමිනේ හිටිවයේ. එවහම 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

36 

නැතිනම් වෙන සිතිවිලේලක හිටිවයේ. අනේන ඒකයි වම් ධර්මය කියන එක 
ඉතාම දුර්ලභ වදයකේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ - බුදේධ, ධම්ම, සංඝ කියන 
ෙචන තුන පො කලේප වකෝටි ගණනකිනේ සතේවයිනේට අහනේන 
ලැවබනේවනේ කියලා කවි්ො. ඒ ෙවගේම තමයි ධර්මය කියන එක, ධර්ම 
වදේශනාෙ ඉතාම දුර්ලභ වදයකේ. බුදේධ ශාසනයකේ පෙතිනකලේ විතරයි, 
වම් පිනේෙතුනේට නිෙනේ මාර්ගය වපනේනුම් කරන ධර්මයනේ අහනේන 
ලැවබනේවනේ. ඒ නිසා ධර්ම වගෞරෙය ඇතුළතිනේ ඇති කරගනේන ඕවන. 
සංඝයා ෙහනේවසේලාට විනය නීතියකේ හැටියට වම් කාරණා දැකේෙුවව්. වම් 
පිනේෙතුනේට සමහරවිට ඒො වම් කාවලේ යලේ පැනපු වදේෙලේ හැටියට 
හිවතනේන පුලුෙනේ. පිටරටෙලේ ෙල ගිහිලේලා වකාවහාමද ඔය කයින ඒො 
රකිනේවනේ කියලා වකවනකේ අහනේන පුලුෙනේ. නමුතේ වම්ො බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ මතු කරලා දුනේවනේ ධර්මවයේ - සදේධර්මවයේ ගරැවය ආරකේෂා 
කරදීමටයි. තමනේ ෙහනේවසේතේ ධර්මයට ගරැ කරමිනේ සිටියා. තමනේවගේ 
වගෝලයිනේටතේ එවහම ගරැ කරනේන උපවදසේ දුනේනා. වගෝලයිනේ කයිලා 
කියනවකාට අර භකිේෂු, භිකේෂුණී, උපාසක, උපාසිකා සිෙෙුනකේ පිරිසම 
අදාලයි. අර කතානේතරය තුළිනේ අපට වපේනො ඒ විදිවයේ පැෙැතේම තළුිනේ 
තමනේට ඒ ධර්මවයේ පරතිඵල වනලා ගනේන බැරි වෙනො. වකාවතකුතේ 
එවහම අෙසේථාෙලේ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො.  

ඊළඟට අනිතේ පැතේතට බලනවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනො වම් ධර්මය ඇසිය යුතු ආකාරය. එකේතරා ෙටිනා පාඨයකේ 
සඳහනේ වෙනො ධර්මය ඇසිය යුතු ආකාරය. ‘අටඨිකතවා, මනසිකතවා, 
සබබයචතයසා සමනනාහරිතවා ඔහිත යසායතා - ධමමං සුනාති’ කියලා. 
‘අටඨකතො’ කියලා කියනේවනේ - ‘වම් ධර්ම වදේශනාවෙනේ මට ෙැඩකේ 
ඇත. වම්ක මවගේ ජීවිතයට පරවයෝජනෙතේ වදයකේය. මවගේ නිෙනට 
උපකාරී ෙන වදයකේ’ය කියලා වම්වකනේ ෙැඩකේ ගනේන හිතාවගන 
ඇහුම්කනේ වදනේන ඕවන. ‘මනසකිතො’ කියලා කියනේවනේ ෙචනයකේ 
පාසා වමවනහ ිකරමිනේ, එක එකකේ වහාඳට වමවනහි කරමිනේ ඒකට 
සෙනේ වදනේන ඕවන. ‘සබබවචතවසා සමනනාහරිතො’ - මුලු හතිම, 
ඒකට මුලු අෙධානයම වයාදාවගන. කුසේසිවයේ ෙැඩ කරන අතවර්, අනිතේ 
ෙැඩ කරන අතවර් අර කියන විදියට බණ යන්න ඇරියයාත් අනේන ඒ 
‘බණ ගියාමයි’, තමනේට එනේවන නූ. තමනේවගේ කනට ඇතුලේ වෙනේවන 
නූ. දැනේ අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේතේ පරකාශ කවළේ වම් පසේ වදනාවගනේ 
හතර වදවනකුට කවනේ ගිහිලේල ෙැදුනා විතරයි, කණට ඇතුලේ ෙුවණේ නූ 
කියලා පරකාශ කළා. ඒ විදියටම තමයි දැනේ වබාවහෝවිට වෙනේවන. ධර්ම 



77 ෙන වදේශනය  

37 

වදේශනා සුලබ වෙනො. ධර්මශරෙණය එනේන එනේනම දුර්ලභ වෙනො. 
අනේන ඒකයි වහේතුෙ. ඉතිනේ ‘සබබවචතවසා සමනනාහරිතො ඔහිත 
වසාවතා’ කියලා කියනේවනේ කනේ නමා බණ ඇසමී. ඒ කාවලේ කනේ නමා 
කියන ෙචනය වයදුවව් අර, සම්පූර්ණ අෙධානවයනේ. සෙනේ වදනේන 
කියලා වම් කාවලතේ වයාදනේවනේ කනේ වදනේන! සෙනේ වදනේන! කියලා. 
ඒ වමාකද? කනේ වෙන පැතේතකට දීලා තිවයන නිසයි එවහම කියනේවනේ. 
කනේ වදනේන! සෙනේ වදනේන! කියන ෙචන විවශේෂවයනේ කියනේන සිදේධ 
වෙනේවනේ කනේ අනිතේ පැතේතට වයාමු කරලා තිවයන නිසයි. අනේන ඒ 
විදියට සෙනේ වදනේන සූදානම් වෙනේන ඕවන. ඒ කාරණා සම්පූර්ණ වෙලා 
බණ අහනවකාට තමයි වකවනකුට වමයිනේ පරතිඵල ගනේන පුලුෙනේ 
වෙනේවනේ. එපමණකේ වනවෙයි අර කියාපු විදියට වදේශකයාට, ධර්මයට 
පරිභෙ කරනොනම් එයිනේ පරතිඵල වනලාගනේන බැරි වෙනො.  

ඔනේන ඔය කාරණා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතු කරලා දුනේන 
පමණකේ වනාවෙයි. ඊළඟට ධර්මශරෙණය කරන පුදේගල විවශේෂයනේ 
තුනකේ - පුදේගලයිනේ තුනේ වදවනකේ ගැනතේ සඳහනේ කරලා තිවයනො එක 
තැනක. ඒ පුදේගලයිනේ තුනේ වදනා හඳුනේෙලා තිවයනේවනේ වමවහමයි. 
අවපුජජපයඤඤා, උචඡඞගපයඤඤා, පුථුපයඤඤා කියලා. 
‘අෙපුජජපවඤඤා’ කියලා කියනේවනේ යටිකුරැ කළ පරඥාෙ ඇති 
තැනැතේතා. ඒක පසේවසේ අපි වතෝරනො. ‘උචඡඞගපවඤඤා’ කයිලා 
කියනේවනේ ඔවඩාකේකුවව් පරඥාෙ තියාවගන ඉනේන තැනැතේතා. 
‘පුථුපවඤඤා’ කියලා කියනේවනේ පුළුලේ පරඥාෙ ඇති තැනැතේතා. ඔය තුනේ 
වදනා ගැන වම් විදියටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වතේරැම් කරලා 
වදනේවනේ. ඔනේන යම්කිසි වකවනකේ ආරාමයකට ගිහලිේලා සංඝයා 
ෙහනේවසේලාවගනේ නිතර බණ අහනො. වම් සංඝයා ෙහනේවසේලාතේ මුල, 
මැද, අග යහපතේ ෙූ වම් සදේධර්මය වදේශනා කරනො. මුලතේ යහපතේ, 
මැදතේ යහපතේ, අගතේ යහපතේ, ශීල ෙශවයනේ බැලුෙතේ, සමාධි ෙශවයනේ 
බැලුෙතේ, පරඥා ෙශවයනේ බැලුෙතේ යහපතේ, ඒ වකායි වකායි අර්ථවයනේ 
බැලුෙතේ ධර්මය ඇතේත ෙශවයනේම මුල, මැද, අග යහපතේ - ඒ විදිවයේ 
ධර්මයකේ වදේශනා කරන අතවර් අර පුදේගලයා ඒවක මුල වමවනහි 
කරනේවනතේ නූ. මැද වමවනහි කරනේවනතේ නූ. අග වමවනහි 
කරනේවනතේ නූ. ඒ විදියට ඉඳවගන ඉඳලා නැගිටලා යනවකාටතේ මුල, 
මැද, අග වමවනහි කරනේවන නූ. එබඳු පුදේගලයා උපමා කරනේවනේ යම් 
කිසි කළයකේ යටිකුරැ කරලා තිවයනො. යටිකුරැ කළ කළයකට 
වකාච්චචර ෙතුර ෙතේ කළතේ ඒවකේ රඳනේවන නූ. අනේන ඒ ෙවගේ. ඒක 
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නිසයි කියනේවන ‘අෙපුජජපවඤඤා’ කියලා. එයා යටිකුරැ කළ පරඥාෙ 
ඇති තැනැතේතා. වදෙැනේනා ගැන කයිවෙනේවනේ ඔනේන යම් වකවනකේ 
අර විදියටම ඇවිලේලා ධර්මය අහනො. එයා ඉඳවගන ඉනේන අෙසේථාවව් 
මුල, මැද, අග වහාඳට වමවනහි කරනො. නමුතේ නැගිට්ටාට පසේවස ඒො 
වමාකකේෙතේ මතක නූ. ඒකට වදන උපමාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ - 
ඔනේන යම්කසිි වකවනකේ කැවිලි ෙර්ග නැතේනම් පළතුරැ ආදිය 
ඔවඩාකේකුවව් දමාවගන කකා ඉනේනො. හිටි ගමනේම සිහි කලේපනාෙ 
නැතුෙ හදිසිවයේම නැගිටිනො. නැගිටිනවකාටම අරො ඔකේවකාම 
විසිවරනො. අනේන ඒ ෙවගේ අර ඉඳවගන ඉනේන වෙලාවව් වහාඳට මුල, 
මැද, අග වමවනහි කරනො. නැගිට්ටට පසේවස ඒ පුදේගලයාට මුකුතේ 
මතක නූ. අනේන වදවෙනි පුදේගලයා. තුනේවෙනි පුදේගලයා කියවෙනේවනේ, 
ඒ පුදේගලයා ඉඳවගන  ඉනේන අෙසේථාවව්තේ මුල, මැද, අග වහාඳට 
වමවනහි කරනො. නැගිට්ටට පසේවසතේ ඒ ධර්මය වහාඳට මතකයි. 
මනසිකාරය පිරිසිදුයි. වමවනහි කිරීම වහාඳට පිරිසිදුයි. වහාඳට බණ 
ඇහුො. ඒ තැනැතේතා උපමා කරනේවනේ ‘පුථුපවඤඤා’ කියලා. පළුුලේ 
පරඥාෙ ඇති තැනැතේතා කියලා කිව්ොට වමාකද එතනදිතේ කළවයේ 
උපමාෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වයාදා ගනේවනේ. යම්කසිි කළයකේ 
උඩුකුරැ කරලා තිවයනොනම් දාන ෙතුර එහි රඳනො. පිටතට ගලාවගන 
යනේවන නූ. අනේන ඒ ෙවගයි ඒ පුදේගලයා. ඔනේන ඔවහාම පුදේගල වභේද 
තුනකේ එතන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො ධර්මශරෙණය පිළිබඳෙ. 
වම් එතවකාට ධර්මය අෙවබෝධ කරගනේන පුළුෙනේ මනුෂයයිනේ පිළිබඳෙ 
කතානේතරයයි. 

ඊට අමතරෙ අවපේ ධර්ම සාහිතයවයේ සඳහනේ වෙනො ධර්මවයේ 
අර්ථ රසය වනලා ගනේන බැරි, ශබ්ද රසවයනේ පමණකේ පරවයෝජන ගත 
හැකි තිරිසනුනේ පො හරියට වම් ධර්මයට සාෙධානෙ කනේදීවමනේ යම් 
යම් පරතිඵල ලබාගතේතු ආකාරය. මහ පුදුම කතනේදර සඳහනේ වෙනො. 
එකකේ තමයි මණේඩුක වදේෙ පුතරයා පිළිබඳ කතානේතරය. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක ගගේගරා කයින වපාකුණු වතර චම්පා නෙුර 
ොසීනේට ධර්මය වදේශනා කරමිනේ ෙැඩ උනේනා. ඒ අෙසේථාවව් 
වපාකුවණනේ එළියට ආපු මැඩිවයකේ - වගම්වබකේ ඒ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ සේෙරයට කනේදීවගන හිටියා. වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ සේෙරය අති විවශේෂය.ි ඒක සඳහනේ වෙනේවනේ 
‘අට්ඨංග සමනනාගත බරහ්මස්වරය’ කියලා. අවනකේ වදේෙලේ ෙවගේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ සේෙරය පිළිබඳෙතේ විවශේෂවයකේ තිවයනො. 
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ඒ සේෙරයට කනේදීවගන අර මැඩියා හිටියා. ඉනේන අතවර් එතනට ආපු 
වගාපලේවලකේ තමනේවගේ වකවිට බිම ඇනලා ඒවක එලේබවගන බණ 

අහනේන පටනේ ගතේතා. වකවිට ගිහිලේලා හිටිවයේ අර මැඩියාවගේ හවිසේ. 
එතැනම ඒ මැඩියා මැරිලා ඊළඟට ඒ එකේකම තව්තිසා වදව්වලාෙ 
මණේඩුක නමිනේ - මණේඩකු කියලා කියනේවනේ මැඩියා කියන එක - වදේෙ 
පුතරවයකේ හැටියට රනේ විමනක උතේපතේතිය ලබලා, ඒ වෙලාවෙම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා, ඒ පරෙෘතේතිය පරකාශකළ බෙ 
ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. එතවකාට ඒ මැඩියා පො අනේන අර 
ධර්මශරෙණය කිරීවම් ආනසිංස ලබාගතේතා. ඒ සේෙරය විතරයි. නමුතේ 
ධර්මවයේ වශරේෂඨවය එයිනේ වපේනො. දැනේ වම් කාවලේ ෙුණතේ වම් 
පිනේෙතුනේට පාලි භාෂාෙ වනාදතේතතේ ඔය පිරිතකේ කියනවකාට හරි 
ශරදධාෙනේත වකනාට කරණීය සූතර ආදිය කියනවකාට මහ පුදුම විදියක 
ෙශීවීමකේ වෙනො. අර ධර්මවයේ අර්ථයයි සේෙරයයි - ඒො පුදුම විදියට 
ගැලපිලා තිවයන නිසා. 

ඒ ෙවගේම තෙතේ පරෙෘතේතියකේ සඳහනේ වෙනො ඒකතේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම ආනනේද සේොමීනේ ෙහනේවසේට පරකාශකළ 

කාරණයකේ. එකේ අෙසේථාෙක පිණේඩපාතය සඳහා ෙඩින අතවර් 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට දකේනට ලැබුණා ඊරි පැටිවයකේ. ආනනේද 
හාමුදුරැෙනේවගනේ අහනො ‘ආනනේද වපේනෙද වම් ඊරි පැටියා?’ ‘එවසේය 
සේොමීනි’ කියලා පිළිතුරැ දුනේනා. ඊළඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ඊරි 
පැටියා පිළිබඳ අතීත පරෙෘතේතයි, අතීත ජාති, සඳහනේ කරනො. ජාති 
රාශියකේ සම්බනේධ කතානේතරයකේ, දිග කතානේතරයකේ. නමුතේ අපට 
ඕනකරන ටික මතුකර ගනිමු. බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘වම් ඊරි පැටියා කකුසඳ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග කාවල කකිිළි 
පැටිවයකේෙ හිටියා. සංඝයා ෙහනේවසේලා දානය ෙළඳන දාන ශාලාෙකේ ළඟ. 
ඒ කිකිළි පැටියාට අහනේන ලැබුණා වයෝගාෙචර සංඝයා ෙහනේවසේ නමකේ 
විදර්ශනා කර්මසේථානය සේඣායනා කරනො. ඒකට කනේ දීවගන ඉනේන 
අෙසේථාවව් උකුසේවසකේ ඇවිලේලා ඒ කිකිළි පැටියා අරවගන ගිහලිේලා 
වබලේල කපලා ආහාරයට ගතේතා. නමුතේ ඒතේ එකේකම ඒ කකිිළි පැටියා 
මිය ගිහලිේලා ඊළඟට ලබපු උතේපතේතිය ගැන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො. රජ කුලයක උබ්බිරී, නමැති රජ කුමාරියකේෙ උපනේනා. 
නමුතේ අපට හිතාගනේන ඉඩ තිවයනේවනේ, වතේරැවණේ නැතතේ සමහරවිට 
අර විදර්ශනා කර්මසේථානයට කනේදීවම් ආනිසංසයකේ නිසාවදෝ ඒ රජ 
කුමාරි පිළිබඳ වමවහම සඳහනේ වෙනො. ඒ රජ කුමරිය එකේ අෙසේථාෙක 
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ෙැසිකිළියකට ගිය වෙලාවව් ඒ ෙැසිකිළිවයේ පණෙුනේ ඉනේනො දැකළා 
පුළෙක සඤේඤාෙ කියලා කියන - ඒ කියනේවනේ මළ මිනියකට පණෙුනේ 
ගැහුෙම ඒවක තතේවය ගැන හිතට නංොවගන භාෙනා කිරීම. විවශේෂ 
කර්මසේථානයකේ. විදර්ශනා කර්මසේථානයකේ නෙිනේ පො ලබා වදන. 
අනේන ඒ කර්මසේථානයට හිත වයාමු කරලා ෙැසකිිළිවයේදීම පරථම 
ධයානය පො උපදොගතේ බෙ සඳහනේ වෙනො. ඒ රාජ කුමරියම වම් ඊරි 
පැටෙකුවගේ ආතේමභාෙය ලබා සිටින ආකාරයය ිඑතනදී වපනේො දුනේවනේ. 
එපමණකේ වනාවෙයි ඒ කතනේදරවයේ ඊට පසේවසේ ජාති ගණනාෙකේම ඒ 
විදියට මනුෂය ආතේමභාෙ හා වනාවයකුතේ විදිවයේ ආතේමභාෙ ලබමිනේ 
ඇවිලේලා ලංකාවව්දී වම් දුටුගැමුණු කාලවයේදී අර ඊරි පැටියා එවහම 
නැතේනම් ඔය කියාපු කිකිළි පැටියා අනේතිමට රහතේ වමවහණිනේ 
ෙහනේවසේ නමකේ හැටියට පිරිනිෙනේපාන අෙසේථාවව්දී තමනේවගේ අතීත 
පරෙෘතේතිය පරකාශ කළා කයිලා සඳහනේ වෙනො වපාත පවතේ. ඉතිනේ අපට 
ඕන කරන ටික, බලනේන එතන අර කිකිළි පැටියා පො ධර්මශරෙණයට 
එවහම නැතේනම් අර වයෝගාෙචර සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ විදර්ශනා 
භාෙනා කර්මසේථානයට සෙනේ දීවමනේ යම්කිසි ආනිසංසයකේ ලැබුො. 
ඊළඟට මනුෂය ආතේමභාෙයකේ ලබනේන තරම් ශකේතිමතේ ෙුණා. ඒ තළුිනේ 
අපි වතේරැම් ගනේන ඕවන වම් ධර්ම වගෞරෙය දියුණු කරගනේන ඕවන 
බෙ. එතවකාට තමයි ධර්මය හරියට ෙැටවහනේවනේ. 

ඒ ෙවගේම වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලතේ ඇති මාර්ගඵල 
අෙවබෝධය ලැවබන අෙසේථාෙලේ දකේෙනවකාට එතනදිතේ කියවෙනො 
යම්කිසි වකවනකුට පුලුෙනේ ධර්මය අසනවකාට ධර්මය අසන වෙලාවව්, 
ඒ ෙවගේම ධර්මය වදේශනා කරනවකාටතේ, ඊළඟට යම්කිසි ධර්ම 
වකාටසකේ සේඣායනා කරනවකාටතේ, ධර්ම වකාටසකේ වමවනහි 
කරනවකාටතේ, අෙසාන ෙශවයනේ යම්කසිි සමාධි නමිිතේතකේ 
ෙඩනවකාටතේ මාර්ගඵල අෙවබෝධය ලබාගනේන. ඒ කියනේවනේ අසනවිට, 
වදසනවිට, ධර්මය සේඣායනා කරනවිට, ධර්මය වමවනහි කරනවිට, 
ඊළඟට යම්කිසි විවශේෂ සමාධි නිමිතේතකේ ෙඩනවිට ඔය කියන පසේ 
අෙසේථාෙකදීම වකවනකුට වලෝවකෝතේතර මාර්ගඵල පො ලබනේන 
පුලුෙනේ. එවහම කිව්ෙ පළියට අපි හිතනේන නරකයි අර කිව්ො ෙවගේ 
ආොට ගියාට අසනොනම් ‘බණ යනේන ඇරලා’ අහනොනම්, එබඳු 
වකවනකුට පුලුෙනේ කියා මාර්ගඵල ලබාගනේන.  
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මාර්ගඵල ලබාගනේන පුලුෙනේ විදියට ඇසියයුතු ආකාරයතේ ඒ 
ධර්මවයේ එතනම සඳහනේ වෙනො. ඔනේන යම්කසිි වකවනකේ අර කයිාපු 
විදියට වහාඳට පූර්ණ අෙධානය වයාදලා ධර්මයට කනේ වදනොනම් ඒ 
තැනැතේතාට ඒ අෙසේථාවව් ‘අතථපටිසංයවදි, ධමමපටිසංයවදි’ ඒ 
ධර්මවයේ අර්ථයතේ විඳිනො, ධර්මයතේ විඳිනො. අර්ථයයි, ධර්මයයි කයින 
වදවකනේම වලාකු සතුටකේ ඒ තැනැතේතා ලබනො. ධර්මය අහනේ 
ඉනේනවකාටතේ ඒවකනුතේ තැනේපතේ බෙකේ සනේසුනේ බෙකේ ලබනො. ඒවක 
අර්ථය ගැන හිතනවකාටතේ, ඒ අර්ථය වමවනහි කරනවකාටතේ සනේසුනේ 
බෙකේ ලබනො. එවහම ඒ ලබාගතේතු සනේසුනේකම අනේතිමට 
කරමකරමවයනේ ඒ සතුට සමාධිය කරාම යනො. ඒක තුළ වම් විදියටයි 
දකේෙනේවන. වම් ධර්මවයේ අර්ථ රසයයි, ධර්ම රසයයි විඳමිනේ බණ 
අහනවකාට ඒ තැනැතේතාට වලාකු පරවමෝදයකේ ඇතිවෙනො කියලා - 
පරීති පරවමෝදය කියලා කියනේවනේ. වලාකු සතුටකේ ඇතිවෙනො. ඊළඟට ඒ 
පරවමෝදය පරීතිය පැතේතට හරොගනේනො. ඒ තමනේවගේ හිවතේ වලාකු 
පරීතියකේ ඇතිවෙනො. ඊළඟට සිත පරීතිමතේ වෙනවකාට කය සනේසුනේ 
වෙනො. සිතතේ සනේසුනේ වෙනො. ඒ කය සනේසුනේ වීම තුළිනේ අමතුුම 
විදිවයේ නිරාමිස සැපයකේ ඒ තැනැතේතාට ලැවබනො. අනේන ඒ සැපය 
තුළිනේ ඊළඟට සමාධිය, හිත සමාධිමතේ වෙනො. යම්කිසි ධයාන 
තතේවයකට පො යනේන පුලුෙනේ. ඒ සමාධිමතේ ෙුණ සිතිනේ ඊළඟට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මයම විදර්ශනා ෙශවයනේ 
අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම තරිලකේෂණයනේ දැකළා - අනේන ඒ විදියටයි 
මාර්ගඵල අෙවබෝධය ලබනේවනේ. ධර්මය ඇසූ පමණකිනේ මර්ගඵල 
අෙවබෝධය ලැවබනො කියන එක වනවමයි වමතන කියනේවනේ. ඇසිය 
යුතු ආකාරවයනේ අසනොනම් අර විදියට පූර්ණ අෙධානය වයාමු කරලා 
අනේන ඒ තැනැතේතාට පුලුෙනේ මාර්ගඵල අෙවබෝධය පො ලබනේන 
තමනේවගේ පිනේ වමෝරලා තිවයනොනම්. ඔනේන ඔය විදිවයේ වදයකේ 
එතවකාට ධර්මශරෙණය කයිලා කියනේවනේ. වම් ෙවගේම බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වනාවයකුතේ අෙසේථාෙලේෙල අපට වපනේනුම් කරලා දීලා 
තිවයනො ඔනේන ඔය කියාදීපු ධර්ම කතානේතර ආශරවයනුතේ, ධර්ම 
වදේශනාෙක නියම පරතිඵලය ගනේන ඕවන වකායි ආකාරයටද කියලා. 
ඉතිනේ එවහම නැතුෙ ආොට ගියාට වම්ො අහනොනම් ධර්මය විකෘත 
වෙනේනතේ ඉඩ තිවයනො.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තෙතේ තැනක සදේධර්මය අනේතර්ධානයට 
- සදේධර්මය අතුරැදහනේ වීමට වහේතුෙන කාරණා කීපයකුතේ දකේෙනො. 
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එතන විවශේෂවයනේ භිකේෂූනේ ෙහනේවසේලා ගැනයි කියැවෙනේවනේ. යම්කිසි 
විදියක භකිේෂූනේ ෙහනේවසේලා හරියට ධර්මය අසනේවනේ නැතේනම්, හරියට 
ධර්මය ඉවගනගනේවනේ නැතේනම්, හරියට ධර්මය දරාගනේවනේ නැතේනම්, 
හරියට ධර්මය නුෙණිනේ වමවනහි කරනේවනේ නැතේනම්, 
වයෝනිවසෝමනසිකාර ෙශවයනේ, ඒ ෙවගේම ධර්මානුකූලෙ ජීවිතය වගන 
යනේවනේ නැතේනම්, වම් සදේධර්මය අතුරැදහනේ වෙනො කියලා. එයිනේ 
අපට වපේනො වම් ධර්මය කියන එක අර ඒ වෙලාෙට අහලා ෙචනවයනේ 
හිතාගැනේම පමණකේ වනාවෙයි, ඒක මතක තබාගැනීම පමණකේ 
වනාවෙයි. එය තුළ ජීෙතේවීවමනයුි සදේධර්මය ආරකේෂා වෙනේවනේ. ඒක 
සිතට ගතයුතු ගැඹුරැ කාරණයකේ.  

ධර්මවයේ වබාවහෝ විට සඳහනේ වෙනො බහුශරැත පුදේගලයා ගැන. 
බහුශරැත පුදේගලයා වබාවහෝ ෙටිනාකමකේ ඇති වකවනකේ. දැනේ වම් කාවලේ 
නම් වනාවයකුතේ විදිවයේ ඔය පරිගණක යනේතර ආදිය තිවයනො ධර්මය 
තැනේපතේ කරලා තිවයන. ඒො තිවයන නිසා සමහර වකවනකේ හිතනේන 
පුලුෙනේ වමාකටද වම් කරදර වෙනේවනේ කට පාඩම් කරගනේන, වම් කාවල 
අෙශය නැහැ. ඒ යනේතරයකේ තිවයනොනම් වම් ඔකේවකාම අපට ඕනූ 
වෙලාෙක ගනේන පුලුෙනේ කියලා. ඒොයිනේ ගතයුතු අනිතේ වදේෙලේ ගතේතතේ 
ඒො තුළිනේ ගතයුතු නිෙන නම් පරිගණක යනේතරවයනේ වනලාගනේන බූ 
කෙදාෙතේ, වකාච්චචර පරිගණක දියුණු කළතේ. ඒ නසිා නෙින 
බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් අර අතීතවයේ කියාපු විදියට සුතා, ධතා, 
වචසා පරිචිතා, මනසානුයපකඛිතා, දිටඨියාසුපපටිවිදධා කියන පද 
මාලාෙකේ සඳහනේ වෙනො බහරශරැත පුදේගලයා පිළිබඳෙ. බහුශරැතයා 
කියලා කියනේවනේ වබාවහෝ ඇසූ පිරූ තැනැතේතා. ධර්මය අසනො 
පමණකේ වනවමයි ඒක දරාගනේනො. සුතා, ධතා. ධර්මය අසනො ඒක 
දරාගනේනො. දරාවගන ඉෙරවෙලා ඒක අමතක වෙනේන ඉඩ තිවබන 
නිසා ෙචසා පරිචිතා නිතර ොවචෝදේගත කරනො. නිතර සේඣායනා 
කරනො.  

අතීතවයේ සංඝයා ෙහනේවසේලා එවහම නිතර යම් යම් ධර්ම 
වකාට්ඨාස සමහරවිට මහා දීර්ඝ හිතාගනේනෙතේ බැරි තරම් සම්පරූ්ණ 
ඔය නිකාය ගරනේථ කියන ඒො සම්පූර්ණවයනේම කටපාඩමිනේම දරාවගන 
ඉනේනො. අමතක වෙන නසිා ඒො නිතර නිතර සේඣායනා කරනො. 
ෙචසා පරිචිතා. ඊළඟට එපමණකේ වනාවෙයි එතනිනේ ඉෙර වෙනේවනේ 
නූ. මනසානුයපකඛිතා. අන්න එතනදියි වියශ්්ෂයයන්ම අර තමන්ට 
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පරයයෝජනවත් යවන්යන - මනසානුයපකඛිතා කියලා කියන්යන හියතන් 
ඒක සළකළා බලනවා නිතර ඒවා යමයනහි කරනවා, යම්යක අර්ථය 
යකායහාමද කියලා. අන්න එතැනදි තමයි ඒක තමන්ට යදයක් යවන්යන. 
අර පරිගණක යනේතරෙලිනේ වකවරනේවන නැති එක. මනසානුවපකිතා. 
ඊළඟට ඒ ඒ විධියට ධර්මය පිළිබඳ ගැඹුරැ අෙවබෝධයනේ ඇති කරවගන 
දිටඨයාසුපපටිවිදධා ඒක තමනේවගේ සමයකේ දෘෂේටිවයනේ විනිවිද දකිනො. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේයි වම්ක වම් පරකාශ කවළේ. වම්වක ොචය අර්ථය 
වම්කයි. වම්වක ගැඹුරැ අර්ථය වමවහමයි. වම් වම් ෙචනෙලිනේ කවීව් 
වම් කාරණයයි කයිලා අනේන හරියට ධර්මය වතේරැම් ගතේතා.  

ඒ විදියට ධර්මය වතේරැම් වනාගතේවතාතේ වම් ෙචන මාලාෙකේ 
විතරයි. ඉදිරියට වෙනේවන ඒකයි. වම් තරිපිටක ධර්මය අර විදියට ෙචන 
ෙශවයනේ ආරකේෂා වව්වි. ඉසේසර කාවල අර පසුේවකාළ වපාතේෙල 
ආරකේෂා ෙුණාටතේ ෙඩා වහාඳිනේ ආරකේෂා වව්වි. නමුතේ ඒොවයේ අර්ථ 
රසය ඒ තළුිනේ ගත යුතු ඵල පරවයෝජනය ඒ ඉදිරියට ඉනේන ජනතාෙට, 
එවහම නැතිනම් ඉදිරියට ඉනේන පරම්පරාෙට අහිමිවෙනේන ඉඩ 
තිවයනො. වමාකද අර කියාපු යනේතරෙලට ෙහලේ වෙලා ඒ අනෙුම 
චිනේතනය සකසේ කර ගැනීම නසිා. ඒක නිසා අපිට ඉඳලා හිටලාෙතේ 
වම්ො මතකේ කරලා වදනේන සිදේධ වෙනො. වම් හැම එකකටම - අපට 
වම් නවීන හැටියට ලැබිච්චච වදේෙලේෙල වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ආනිසංස 
ආදීනෙ කියලා වදපැතේතකේ තිවයනො. වබාවහෝ වදනාට ඒක පහුවෙලයි 
වතේවරනේවන. සමහරවිට යනේතර නිෂේපාදනය කළ අයට පො යම්කිසි 
අෙසේථාෙක ඒක වතේවරනො. වම් අපි වම්ො වලාකෙුට නිෂේපාදනය 
කළාට ඒොවයේ වම් වම් ආදීනෙ තවියනො කියලා. විනාශකාරී වදේෙලේෙල 
පමණකේ වනාවෙයි අපි වම් එදිවනදා පාවිච්චචි කරන වදේෙලේෙල පො 
ආදීනෙ පකේෂයකේ තිවයනො. 

වකාටිනේම කියවතාතේ වම් පිනේෙතුනේ හිතාගනේන ඕවන වම් 
වලෝවක තිවයන සියලුම වලෞකික ඥානෙලට ෙඩා වශරේෂේඨම ඥානය තමයි 
ආදීනව ඥානය කියලා කියනේවන. වම් හැමවදේකම ආදීනෙ පැතේත, ෙැරදි 
පැතේත වම්වක අඩුපාඩුකම් වපවනන අෙසේථාෙ තමයි අනේන තමනේවග 
අර වලෞකික ඥානවයේ ඉහළම තැන. එවතකේ ආනිසංස පැතේත විතරයි 
වපවනනේවනේ. අනේන ඒ ෙවගේ දැනේ වම් යනේතර සූතේතර ආදී හැම එකකම 
ආනිසංස පැතේතකුතේ ආදීනෙ පැතේතකුතේ තිවයනො. වම් ශිෂේඨාචාරවයේ 
වම් මානෙ සංහතිවයේ ඉදිරි ගමවනේදී වම් වම් විදියට වම්ො වලෝකයට 
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පහළ වෙනො. නමුතේ නුෙණැති පදුේගලයනේ ෙශවයනේ අපි වතේරැම්ගනේන 
ඕවන වම්වක ආනසිංස පක්ෂය විතරකේ වනවෙයි ආදීනෙ පක්ෂයකුතේ 
තිවයන බෙ. ආනිසංසවයනේ පරවයෝජන ගනේන අතවර් ආදීනෙවයනේ 
ආරක්ෂා වෙනේනට ඕවන. එවහම නැතේනම් අපි අර යනේතරෙලට 
යටවෙලා අනේතිමට යානේතරික මනුෂයයනේ බෙට පතේවෙනො. දැනට 
වව්වගන යනේවනතේ ඒකයි. හදෙත නැති මනුෂයයනේ වලෝකවයේ බිහිවෙන 
කාලයකේ ඉදිරියට එනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේවයනේ තිවයනේවනේ. ඒ 
ෙවගේම හදෙත පමණකේ වනවෙයි වමාළයකේ නැති මිනිසේසු බිහිවෙයි. 
වමාකද ඒකතේ දැනේ අර යකඩ වමාළ ෙලිනේ වකවරන නිසා. ඊළඟ 
පරම්පරාෙ ඒ විදිවයේ විකෘති කායික මානසික තතේවයකේ ඇති අය 
හැටියටතේ ඉපවදනේන ඉඩ තිවයනො. එවහම වෙනේන වහේතුෙ ඒොවයේ 
ආදීනෙ, ආනිසංස වදපක්ෂය හරි හැටියට කලේපනා කරනේවනේ නැතිෙ 
ඒොට යටවෙලා ෙහලේවෙලා හීන දීන විදියට ජීවිතය ගත කිරීමයි. අපි 
එතවකාට වමනේන වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතු කරලා දීපු වම් ධර්ම 
වගෞරෙය පිළිබඳ කාරණය තුළිනේ අර ඒො යලේ පැනපු හැටියට 
හිතනේවනේ නැතිෙ ගතයුතු වදේ අප ිගනේන ඕවන. 

වම් කාලවයේ විදියට වනාවයකුතේ වදේෙලේ ධර්මවයේ පරවයෝජන 
හැටියට වම් පිනේෙතුනේට වපවනනේන පුලුෙනේ. විභාග පාසේ කරගනේන. 
වනාවයකුතේ උපාධි ලබාගනේන. තෙ වනාවයකුතේ වදේෙලේ. වම් ධර්මය 
ඉවගනගැනීම තුළිනේ, විෂයයකේ හැටියට ඉවගනගැනීම තුළිනේ වම්ොයිනේ 
පරවයෝජන ගනේන පුලුෙනේ, අතුරැ පරවයෝජන. නමුතේ ඒ කිසිෙකේ සඳහා 
වනවෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ පරමාර්ථය ෙශවයනේ සළකනොනම්, 
වම් බුදු වකවනකේ ඉපදිලා වලෝකවයේ සදේධර්මය වදේශනා කරනේවනේ වම් 
අනනේත කාලයකේ වගොවගන ආපු අතිදීර්ඝ සංසාවර් මහ පුදුම විදියට 
වම් වකවලසේ ධාරාෙලට යටවෙලා, රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ තණේහා ආදියට 
යටවෙලා, ඒ ජීවිතෙලට නැඹුරැ වෙලා ඉනේන මනුෂයයිනේට ඒොයිනේ 
වගාඩ එනේන, ඒො කඩාවගන බිඳවගන ඉදිරියට යනේන, එවහම නැතිනම් 
නිෙනේ මාර්ගයට බහිනේන, වම් භෙවයනේ එවතර ෙනේන, සංසාරය 
වකළෙර කරනේන, ඒකටයි වම් ධර්මය වදේශනා කරලා තිවයනේවනේ.  

ඇතේත ෙශවයනේම අර තණේහාෙ ගංගාෙට උපමා කරලා 
තිවයනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අනිතේ පැතේතට යූමකේ පරකාශ 
කරලා තිවයනේවන. වම් ධර්මය පටිවසෝතගාමීය.ි වම් ධර්මය උඩුගම් බලා 
යන එකකේ ෙවගේ. ඒ තරම් පුදුම විදිවයේ ධර්මයකේ. දැනේ තණේහාෙ කයින 
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ගංගාෙ, ඒක ඔවහේ පහළටමය ිගලාවගන යනේවන. වම් සතේවයා ඒකට 
අහුවෙලා ගලාවගන යනො. වම්වක වකළෙරකේ නූ.  

නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ තණහක්ඛය කියලා. 
තණේහාෙ කේෂය කිරීම කියලා කියන නිෙනටම නමකේ. අනේන ඒ නිෙන 
කරා යන මාර්ගයයි වම් ධර්මය තුළිනේ දැකේවෙනේවනේ. ඒක ඉතිනේ 
උතේසාහවයනේ, වීර්යවයනේ, ශරදේධාවෙනේ යායුතු ගමනකේ. ඒකට ඕවන 
කරන වදේ තමයි පළමුවෙනේම සදේධර්මශරෙණය. ඇතේත ෙශවයනේ සදේධර්ම 
ශරෙණයට කලිනුතේ එන එකේතරා ෙැදගතේ වදේකුතේ බුදු පියාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනො එකේ අෙසේථාෙක. වම් සදේධර්මය ශරෙණය ලැවබනේවන 
වකාවහනේද? අප ි හිතනො වම්ක එකේතරා වමාවහාතක යනේතරවයනේ 
ලැවබනො කියලා. නමුතේ බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේනම් දකේෙලා 
තිවයනේවනේ නියම සදේධර්මය අහනේන ලැවබනේවනේ සතේපුරැෂයනේවගනුයි. 
සතේපුරැෂයනේ ඇසුරැ කිරීම තුළිනුයි සදේධර්මය අහනේන ලැවබනේවනේ. 
එතවකාට ඒ විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක සූතර 
වදේශනාෙකේ වමවසේ පරකාශ කරනො. ‘සතේපුරැෂ ආශරය සම්පූර්ණ 
වෙනවකාට ඒ තැනැතේතාට සදේධර්මය අහනේන ලැවබනො. සදේධර්මය 
ඇහීම සම්පූර්ණ වෙනවකාට ඒක තුළිනේ වයෝනිවසෝමනසිකාරය 
ඇතිවෙනො’. 

අපි ඊට කලිනේ වමනේන වම් කාරණය මතකේ කරමු. දැනේ වසෝොනේ 
වීමට අෙශය අංග හතරකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො වසෝතාපතේති 
අංග හැටියට. සපපුරිසසංයසයවා, සදධමමසවනං, යයානියසා-
මනසිකායරා, ධමමානුධමමපටිපතති කියලා කාරණා හතරකේ දකේෙනො 
වකවනකුට වසෝොනේ වීමට උපකාරෙන. සපපුරිසසංවසවො කයිලා 
කියනේවන සතේපුරැෂ ආශරය. ඊළඟට සදධමමසෙනං. සතේපුරැෂයනේ තළුිනේ 
ඊළඟට අසාගනේන ධර්මය. සදේධර්මය අහනේන ලැබීම. ඊළඟට 
වයෝනිවසෝමනසිකාරය කියලා කියනේවනේ නුෙණිනේ වමවනහිකරිීම. 
නුනුෙණිනේ ෙැරදි විදියට වනාවෙයි. හරි ආකාර වමවනහිකරිීම 
වයානිවසාමනසිකාවරා. ඊළඟට කයිනේවනේ ධමමානුධමමපටිපතති. 
ධර්මයට අනුෙ ජීෙතේ වීම. ඔය කාරණා හතර අෙශයයි මාර්ග ඵල 
අෙවබෝධය ලබනේන, නිෙනේ ලබාගනේන. 

ඊළඟට ඒ කාරණය ෙඩාතේ සවිසේතරෙ වම් දැනේ අප ි ඉදිරිපතේ 
කරනේන සූදානම් ෙූ සූතරවයේ සඳහනේ වෙනො. සත්පුරැෂසංයස්වය - 
සතේපුරැෂ ආශරය කියන කාරණය සම්පූර්ණ වෙනවකාට, ඒක 
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පිවරනවකාට, ඒක ගලාවගන ගිහිලේලා ඒ තැනැතේතාට ඊළඟට 
සද්ධර්මශ්රවණය කියන එකතේ ඒක තුළිනේ ලැවබනො. සදේධර්මශරෙණය 
සම්පූර්ණ වෙනවකාට අනේන අර යයෝනියසෝමනසිකාර කියලා කයින 
නුෙණිනේ වමවනහි කිරීම ඒ තළුිනේ මතු වෙනො. වයෝනිවසෝ මනසිකාර 
කියලා නෙුණිනේ වමවනහි කිරීම මතුවෙනවකාට ඒ තැනැතේතා තුළ 
සතිසම්පජඤ්ඤය කියලා කියන සිහයි සහ මහා නෙුණ ෙැවඩනො. 
සතිසම්පජඤේඤය ෙැවඩනවකාට ඒ තැනැතේතාවගේ ඉන්රිය සංවරය දියුණු 
වෙනො. ඉන්ද්රිය සංෙරය ෙැවඩනවකාට ඒ තැනැතේතාවග කාය, ොගේ, 
මවනෝ සචුරිතය තරිවිධ සුචරිතය ෙැවඩනො. ඒ තරිවිධ සුචරිතය 
ෙැවඩනවකාට ඒ තැනැතේතා තුළ සතර සතිපට්ඨානය ෙැවඩනො. සතර 
සතිපට්ඨානය සම්පූර්ණ වීවගන යනවකාට සපේත වබාේඣංග කයිලා 
කියන සති, ධමමවිචය, විරිය, පතීි, පසසදධි, සමාධි, උවපකඛා කියලා 
කියන වබාේඣංග ධර්ම හත වම් තැනැතේතා තුළ ෙැවඩනො. ඒ 
වබාේඣංග ෙැඩුනට පසේවස ආර්ය අෂ්ඨාංගකි මාර්ගය සම්පූර්ණ වෙලා 
ඒ විේජා විමුකේති කියලා කියන ඒ විදර්ශනා ඥාන, මාර්ග ඵල ආදිය 
ලබාගනේන පුලුෙනේ කයිලා, ඒ විදියට ධර්ම කාරණා එකකට එකකේ 
ගලපලා අර දම්ෙැලක පුරැකේ ෙවගේ සතේපුරැෂ ආශරවයනේ පටනේ ගනේන ඒ 
ගමන අෙසානවයේ නිෙනේ දකේො යන හැටි ඒ සූතරවයේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරනො ඒකට උපමාෙකුතේ එකේක.  

හැමතිසේවසම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උපමාෙකේ වයාදනේවනේ 
ධර්ම කාරණාෙකේ ෙැඩිවයනේ හිතට දමනේනයි. හිතට ෙඩාතේ කාෙදේදනේනයි. 
වම් අෙසේථාවව් වදන උපමාෙ, දැනේ ඔනේන තදිනේ ෙහිනවකාට වම් 
අෙසේථාවව් ෙවගේ කනේදක දැඩි වපාද ඇති, තද ෙැසි පෙතිනවකාට ඒො 
කඳු බූෙුම් තුළිනේ ගලාවගන ගිහිලේලා ඒ ඇළෙලේ ගං වහෝ ආදියට ෙැටිලා 
ඒොයිනේ ගලාවගන ගිහලිේලා කුඩා ගංගා පුරෙනො. කුඩා ගංගා ගිහලිේලා 
වලාකු ගංගා පුරෙනො. වලාකු ගංගා ගිහලිේලා ඊළඟට මහා සමුද්රය 
පුරෙනො. අනේන ඒ විදියටයි වම් සතේපුරැෂ ආශරය සම්පූර්ණ වෙනවකාට 
සදේධර්මශරෙණය සම්පූර්ණ වෙනො. ඒ සම්පූර්ණ වෙනවකාට වයෝනිවසෝ 
මනසිකාර කියලා කියන නුෙණිනේ වමවනහි කිරීම සම්පූර්ණ වෙනො. 
ඒක සම්පූර්ණ වෙනවකාට සතසිම්පජඤේඤය, සිහි නුෙණ සම්පරූ්ණ 
වෙනො. ඒවකනේ ඉනේද්රිය සංෙරය, ඒවකනේ ඊළඟට කාය, ොගේ, මවනෝ 
සුචරිතය, ඒක දියුණු වෙනවකාට සතර සතිපට්ඨානය, ඒක දියුණු 
වෙනවකාට වබාේඣංග හත, ඒක දියුණු වෙනවකාට අෙසානවයේ නෙිනේ 
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දකේොම නෙිනේ මාර්ගඵලතේ ලැවබනො කියලා ඒ විදියට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ සූතර වදේශනාවව් පරකාශ කරනො.  

වම් හැම එකකේම අපි කලේපනා කරනේන ඕවන එතවකාට වම් 
සදේධර්මය ඇතේත ෙශවයනේ සතේපුරැෂවයකුවගනේ එනො කියලා 
කියනේවන වමාකද? කෙුද ඒ සතේපරුැෂයා, සතේපුරැෂයා කියලා කියනේවනේ 
අපි දැනේ සමහරවිට හිතනේන පුලුෙනේ වම් යනේතර සූතරෙලිනේ එන එකකේ 
කියලා. නමුතේ නියම ආකාරවයනේම සදේධර්මය, තමනේට පරතයකේෂය කරා 
යනේන උපකාර වෙන සදේධර්මය, ලැවබනේවනේ සතේපුරැෂවයකේ තළුිනේමයි. 
සතේපුරැෂයා කියන එක ශාසනවයේ වයවදනේවනේ විවශේෂවයනේම ආර්ය 
තතේවය ලැබූ එවහම නැතේනම් මාර්ගඵල පරතිවව්දය ආදී ෙශවයනේ 
වහාඳට අර කියාපු ධර්මානුධර්ම පරතිපතේතිවයේ වයදිලා ධර්මය තමා 
තුළිනේම දුටු තැනැතේතා තමයි නියම සතේපුරැෂයා. අනේන ඒ සතේපුරැෂයා 
වෙතිනේ ලැවබන සදේධර්මය තමයි ඇතේත ෙශවයනේම නිෙනට උපකාරී 
වෙනේවනේ. ඒක නිසා අපි කලේපනා කරගනේන ඕවන වම් සදේධර්මශරෙණය 
ඉතාමතේම ෙටිනා වදයකේ. සදේධර්මය ඉතාමතේම ෙටිනා වදයකේ. ඒක 
ආරකේෂා කරගනේනනම් අර විදියට බාහිර යනේතර සූතර ආදිවයනේ වනවෙයි 
අපි ඒක ආරකේෂා කරනේන ඕවන. වපාත පවතේ ලියලා එවහම නැතේනම් 
පනේපතේ ෙල ලියලා වපාවළාවව් යට තැනේපතේ කිරීවමනේ වනවෙයි. ඒක 
තම තමනේවගේ හද පතේවලේ තැනේපතේ කරවගන, නිතර වදවව්වලේ ඒක මතු 
කරවගන, අර වයෝනිවසෝමනසිකාරාදී ෙශවයනේ කියපු ආකාරවයනේ 
නුෙණිනේ වමවනහිකරලා ඒවක අර්ථ රසය, ධර්ම රසය විඳිමිනේ ඒ තුළිනේ 
හිත සමාධිමතේ කරවගන ඒක තුළිනේ තමයි ඊළඟට විදර්ශනාෙ - අනතිය, 
දුකේඛ, අනාතේම දියුණු කරවගන වම් ධර්මවයේ හරියට අර්ථය වතේරැම් 
ගනේන ඕවන.  

වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මය මහා පුදුම 
ගැඹුරැ ධර්මයකේ. වම්ක අර ෙචනයට පමණකේ ෙහලේවෙලා වතේරැම් 
ගනේන බූ. තමනේ ඒ අනුෙ ජීෙතේ වෙනවකාට තමයි ධර්මය අර්ථෙතේ 
වෙනේවනේ. සතිපට්ඨාන සූතරය කියන එක වම් පිනේෙතුනේට විනාඩි 
ගානකදි කියෙනේන පුලුෙනේ. නමුතේ ඒක තුළිනේ සතිපට්ඨානය සම්පූර්ණ 
වෙනේවන නූ, ඒවක වයදුවනේ නැතේනම්. ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කළ වම් ධර්මය ඇතේත ෙශවයනේම පරාවයෝගික 
ෙශවයනේ ඒවක වයවදන වකනාටයි, ඒක අර්ථෙතේ වෙනේවන. එවහම 
නැති වකනාට අනේන අර ‘යගායපාවගායවා ගණයංපයරසං’ කිව්ො ෙවගේ 
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වගාපලේවලකේ අනිතේ අයවගේ හරකේ බලනො නමුතේ පසේ වගෝ රස තමනේට 
ලැවබනේවන නූ. එතවකාට අර පසේ වගෝ රස ලබනේනනම් අනේන ඒ 
ධර්මවයේ වයවදනේන ඕවන. නැතේනම් අර ගෙයනේ බලන එක පමණයි. ඒ 
විදියට ධර්මය නිකමට ගිරව් ෙවගේ කටපාඩම් කරපු පමණකිනේ එවහම 
නැතේනම් ඒො යනේතරගතකරපු පමණකිනේ වම් සදේධර්මයෙතේ ශාසනයෙතේ 
ආරකේෂා වෙනේවන නූ. ඒ ධර්මයට හරියට ඇහුම්කනේ දීලා ඒක අනුෙ 
අර විදියට මනසිකාර ආදිය වයාදලා ඒක තමනේට පරතයකේෂ කරගනේන 
ඕවන. ඒ විදියට තමයි සදේධර්මය ආරක්ෂා වෙනේවන. ඉතිනේ ඒකයි ධර්ම 
ගරැවය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා වදනේවනේ.  

ඇතේත ෙශවයනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරන ලද 
සදේධර්මවයේ විවශේෂවය ෙනේවනේ අවනකේ කසිිදු ආගමක නැති විදිවයේ මහ 
පුදුම ගැඹුරැ ධර්මයකේෙන පටිචච සමුපපාදය කයින යහ්තු පරතය 
සම්බන්ධතාවය වහළි කරලා දීමයි. ඒ ධර්මය ගැන පරකාශ කරන 
අෙසේථාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමවහමතේ කියනො ‘තථාගතයනේ 
ෙහනේවසේලා උපනේනා වහෝ නූපනේනා වහෝ තථාගතයනේ ෙහනේවසේලා 
පහළ ෙුණා වහෝ වනාෙුණා වහෝ වමනේන වම් ධර්මතාෙ, වම් සතයතාෙය 
කෙදතේ වලෝකවයේ පෙතිනො. තථාගතයනේ ෙහනේවසේලා කරනේවනේ තමනේ 
තුළිනේ ඒක පරතයකේෂ කරවගන, අෙවබෝධ කරවගන වලෝකයට වපනේනුම් 
කරලා වදනො, වදේශනා ෙශවයනේ. අනේන ඒක නිසා අප ි කලේපනා 
කරනේන ඕවන වම් සදේධර්මය තුළ ගැබ්වෙලා තිවයනේවන වම් සනාතන 
ධර්මතාෙයයි.  

ඒක නිසාමයි වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේලා වෙන බාහිර ශරමණ 
බරාහේමණයිනේට වනවමයි ගරැ බහුුමනේ කවළේ. ඒ විදියට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ හා සමාන කළ හැකි ශරමණ බරාහේමණවයකේෙතේ, බරහේමවයකේෙතේ 
වම් මුලුමහතේ වලෝක ධාතුවව්ම නැහැ. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වමනේම හැම බුදුෙරැනේම ගරැ කවළේ අනේන අර සදේධර්මයටයි. ඒ 
කියනේවනේ වම් වලෝකය පිළිබඳ අර ගැඹුරැ ධර්මතාෙයි වම් සදේධර්මය 
තුළ තිවබනේවනේ. ඒ ධර්මතාෙය ෙචනයකේ කට පාඩම් කළ පමණකිනේ 
ලබාගනේන බූ. සමහරවිට විභාග පාසේ කළ පමණිනේ ඒක ලබාගනේනතේ 
බූ. ඒ ධර්මය හරියට වතේරැම් අරවගන ඒ කියාපු විදියට ධර්ම රසයතේ, 
අර්ථ රසයතේ විඳිමිනේ ඊළඟට ඒක අනුෙ ජීවිතය හැඩගසේො ගැනීවමනේ 
ඒ ධර්මය තමාම පරතයකේෂ කරගනේන ඕවන. ඒකයි ධර්මය පිළිබඳෙ 
එහිපසසික කියලා කියනේවනේ.  
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අපි නිතර මතකේ කරනේවනේ ධර්මය පිළිබඳ ගුණ හය. 
‘සවක්ඛායතා භගවතා ධයමමා, සන්දිටඨියකා, අකාලියකා, එහිපසසියකා, 
ඔපනයියකා, පචචතතං යවදිතයබබා විඤඤූහ.ී’ වම් ධර්මය සවක්ඛාතයි 
කියලා කියනේවනේ වම්ක වහාඳ ලසේසන ෙචනවයනේ කියපු නිසා පමණකේ 
වනාවෙයි. වම්වකනේ වපාවරානේදු වෙන පරමාර්ථය නිසයි. නෙින 
ලබාවදන ශකේතිය තිවයන නිසයි සෙක්ඛාත ෙනේවනේ. සෙක්ඛාත ෙවගේම 
සන්දිටඨික කියලා කියනේවන වම් පරමාර්ථයනේ ඇසේ පනාපිට වමවලාෙදීම 
ලබාගනේන පුලුෙනේ, වම් ජීවිතවයේදීම ලබාගනේන පුලුෙනේ නිසයි. ඒක ඒ 
ෙවගේම අකාලිකයි. වම්කට අෙශය පරතිපතේතිය පුරෙනොතේ එකේකම ඒවක 
පරතිඵලය එතනම තිවබණො. අනේන අකාලිකයි. ඒ ෙවගේම එහිපසසික 
කියලා කියනේවනේ පියෙවරනේ පියෙරට තමාෙ කැඳොවගන යන විදිවයේ 
ශකේතියකේ වම් ධර්මයට තිවබනො. දැනේ අප ි වම් සඳහනේ කරනේවනේ 
සතේපුරැෂ ආශරයට ළං ෙුණානම් වකවනකේ, ඒක තුළිනේ ඉවබ්ටම 
සදේධර්මශරෙණයට වයාමු වෙනො. ඒක තුළිනේ ඉවබ්ටම අර කියාපු අනිතේ 
කාරණා වයෝනිවසෝමනසිකාරාදී ධර්ම කාරණා ෙලට. අනේන ඒ විදියට 
එකිනේ එකට ඇදවගන යන සේෙභාෙයකේ, එකකට එකකේ සම්බනේධ වෙච්චච 
සේෙභාෙයකේ, වහේතු පරතයය සම්බනේධතාෙකේ වම් ධර්මවයේ තිවබනො. 
අනේන ඒක නිසා තමයි ඒක එහපිසසික - ඇවිලේලා එකේක යනො වම් 
ධර්මය ‘එනේන බලනේන’ කියලා. එකේක යනේවන වකාහාටද? බාහිර වෙන 
තැනකට වනාවෙයි. තමනේවග හදෙත තුළට - ඇතුළටමයි වම් 
එකේකවගන යනේවන, ‘එහිපසසික’, කියලා. ඊළඟට ඕපනයික කයිලා 
කියනේවනේ අනේන අර ‘උපනීක’ කියලා කියනේවන, ඒක පමුණුෙනො. 
ධර්මය තමා තුළට පමුණුොගනේනො කියලා කයිනේවන ඒකයි. ඒ 
කියනේවන ධර්මවයේ සේෙභාෙය එකකේ සම්පූර්ණ කරගනේනවකාට ඒක 
තුළිනේ අනිතේ එක ෙැවඩනො.  

වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලතේ ඇති ආර්ය අෂ්ඨාංගික 
මාර්ගයය් පරකට කාරණයකේ සමයක ් දෘෂ්ටිය ෙැවඩනවකාට සමයකේ 
සංකලේපය ෙැවඩනො. සමයක් සංකල්පය කියලා කියනේවනේ වහාඳ 
සිතිවිලි ෙැවඩනවකාට වහාඳ ෙචන ඒක තුළිනේ මතුවෙනො. වහාඳ ෙචන 
ෙැවඩනවකාට, යහාඳ වචන පුරැදු කරවගන යනවකාට ඉවබ්ම යහාඳ 
කරියා කරනේන වපළවඹනො. වහාඳ කරියා කරනවකාට යහාඳ ආජීවය 
කියලා කියනේවන වහාඳ දිවිපැෙැතේම සකසේ වෙනේන ඒක වහේතු වෙනො. 
වහාඳ දිවිපැෙැතුම් සකසේ වෙනවකාට ඊළඟට ඒක තුළිනේ අර සමයක ්
වයායාම කියලා කියන වහාඳ කුසලේ ළං කරවගන අකසුලේ ඉෙතේ කරන 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

50 

වයායාමය කියලා කියන වීර්යය - වහාඳ වීර්යය මත ුවෙනො. ඒක තළුිනේ 
වහාඳ සතිය - සිහිය මතු වෙනො. ඊළඟට ඒක තුළිනේ තමයි සමයක ්
සමාධිය. ඉතිනේ ඒ විදියට වකායි පැතේතකිනේ ගතේතතේ වකායි ධර්ම 
වකාට්ඨාශයකේ ගතේතතේ යම් ධර්මයය් නිවන් කරා යන ධර්ම 
යකාට්ඨාශ්යක් තුළින් යම් පිනව්තුන්ට දකින්න පුලුවන් සවුියශ්්ෂම 
ලත්ෂණය තමයි යහ්තුපරතයය සම්බන්ධතාවය. ඒක නිසා තමයි වම්ක 
එහිපසසික වෙනේවන. වෙත කැඳොවගන යන සේෙභාෙයකේ තිවබනො. 
එතවකාට වම්ක ගිහලිේලා වපනේනුම් කරනේවනේ තමනේටමයි. ඒක තමයි 
අනේතිමට කියනේවනේ පචචතතං යවදිතයබබා විඤඤූහී කයිලා. වම්ක 
වෙන වකවනකුට ගිහිලේලා වපනේනුම් කරන එකකේ වනවෙයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේම කයිනේවන මටෙතේ බැහැ. මම ගුරැෙරවයකේ පමණය.ි ඔබම 
වම් වම් මාර්ගවයේ ගිහිලේලා ‘පටිපනනා පයමාකඛනති ඣායියනා 
මාරබනධනා.’ ඒ කියනේවන තථාගතයනේ ෙහනේවසේලා වම් ධර්මය 
වදේශනා කරන අය පමණය.ි වම් මාර බනේධනවයනේ මිවදනේනනම් වම් 
මාර්ගවයේම පරතිපදාවව් යනේන ඕවන. පරතිපදාවව් යනේනනම් අනේන උපකාර 
වෙනේවන අර කියාපු වහේතුපරතය සම්බනේධතාෙයි. වෙන වකවනකේ 
ඉඳවගන තලේලු කරනො වනාවෙයි. වම් ධර්මවයේම තිවබනො පුදුම 
විදිවයේ තලේලුෙකේ. අනේන ඒක තමයි ඕපනයික කයිලා කියනේවන. එකකිනේ 
එකකට පමුණුෙනො. ඒවකනේ අපි පරවයෝජන ගනේන ඕවන. ඒවකනේ 
පරවයෝජන ගතේතු එක සම්පූර්ණ ෙුණහම තමයි පචචතතං වෙදිතවබබා 
විඤඤූහීති. නුෙණැතේතාට තමනේට වම් ධර්මය පරතයකේෂ කරවගන අනේන 
තමා තුළිනේම දකිනේන පුලුෙනේ. ඒ අෙසේථාෙ තමයි ‘ධමමභූයතා’ කයිලා 
කියනේවන. ඒ තැනැතේතා ධර්ම භාණේඩාගාරයකේ ෙුණා. එවහම නැතේනම් 
ධර්මය බෙටම පතේ ෙුණා. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ සඳහනේ 
වෙනො, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අපි වම් පුදේගලවයකේ හැටියට සැළකෙුාට 
ඇතේත ෙශවයනේම ධර්මවයේ පරතිමූර්තියකේ ෙුණා. අනේන ඒ විදියට ඒ ඒ 
රහතනේ ෙහනේවසේලාතේ ඒ ඒ පරමාණවයේ ධර්ම පරතිමූර්තීනේ වෙනො. 

ඊළඟට ඒ එකේකම අපි කලේපනා කරනේන ඕවන අර වමතනදි 
දකේෙපු අර සාංසාරික දුර්ෙලතා ජයගනේනයි වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
සීල, සමාධි, පරඥා කියලා ශිකේෂණ තුනකේ දකේෙලා තිවබනේවනේ. වම් හැම 
වකවනකේ තුළම - අර කියාපු හතර වදනා තුළ පමණකේ වනාවෙයි වම් 
හැම වකවනකේ තුළම රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ තණේහා ආදිය නිසා සාංසාරික 
දුර්ෙලතාෙනේ තිවබනො ධර්මශරෙණයට බාධක වෙන. ඒො ජයගනේන 
අවපේ වම් අෙවබෝධය ආපු අෙසේථාවව් ශීල, සමාධි, පරඥා ආදිය වයදීම 
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තුළිනේ ඒ පැරණි සංසාරික පුරැදු ජයගනේන ඕවන. ශීල කියලා කියනේවනේ 
හීලූකම, යම්කසිි වදයකට වයාමුවීම තුළිනේ. අපි එතවකාට වහාඳ වදේට 
වයාමු ෙුවණාතේ වහාඳ ශීලයකේ, වහාඳ සලිේෙතේ බෙකේ ඇතිවෙනො. 
එවහම නැතේනම් අර ෙලේමතේ තතේවයකේ ඇති වෙනේවනේ. තිරිසනේ 
සවතකුවගේ ෙලේමතේ තතේවවයේ ඉඳලා ශලී සම්පනේන, එවහම නැතේනම් 
හිකේමුණු තතේවය අතවර් හිත සංසනේදනය කරනවකාට අපට ඒ බෙ 
වපේනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පළමුෙ ශීලවයනේ සංසාරික දුර්ෙලතා 
ජයගනේන ආකාරය වපනේනුො. ඊළඟට තෙදුරටතේ ඒක දියුණු කරගනේන 
සමාධි කයිලා කියන හිත තැනේපතේ කරගතේතා. විසිරැණු සේෙභාෙය ඉෙතේ 
කරලා. ඒ තැනේපතේ ෙුණු සිතිනේ අෙසානවයේ පරඥාෙ. අෙවබෝධ ශකේතිය 
තුළිනේ තමයි අෙසානවයේ අර කියාපු සාංසාරික දුර්ෙලතා ජය අරවගන 
වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හතේ කියන මාර්ග ඵල පරතිවව්දවයනේ 
වම් අනනේත කාලයකේ ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදී සංසාර දුකිනේ පරිැණු 
සතේවයාට වම් සංසාර සාගරවයනේ එවතර වෙලා, සංසාර බැම්වමනේ 
මිදිලා අර නිර්ොණ විමුකේතිය ලබාගනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. 

වම් පිනේෙතුනේ නුෙණිනේ කලේපනා කරගනේන ඕවන අද ෙැනි 
වපෝය දෙසක තම තමනේවගේ මට්ටමිනේ යම්කසිි ශීලයකේ සමාදනේ වෙලා 
තමනේට පුලුෙනේ යම්කිසි කර්මසේථානයක ඉඳලා බණ භාෙනා කරමිනේ 
වම් අෙසේථාවව් ධර්මශරෙණය කළා. අද වම් ධර්ම වදේශනය ඇතේත 
ෙශවයනේම ධර්මශරෙණය පිළිබඳ ධර්ම වදේශනාෙකේ. අපි වෙනදා කියනො 
ෙවගේ ධර්මශරෙණවයේ ආනිසංස ඇතේත ෙශවයනේම කලේපනා කරනේන 
තිවයනේවනේ අර කියාපු විදියට සදේධා, වීරිය, සති, සමාධි, පරඥා. හරියට 
ධර්මශරෙණය කළානම් ඒ තැනැතේතා තුළ ශරදේධාෙ ෙැවඩනො, වීර්යය 
ෙැවඩනො, සතයි ෙැවඩනො, සමාධිය ෙැවඩනො, පරඥාෙ ෙැවඩනො. ඒ 
ෙැවඩන මට්ටමට අනුෙ තමයි මාර්ග ඵල පරතිවව්දයනේ සමහරවිට 
ධර්මශරෙණය අෙසේථාවව්ම ඇතැම් වකවනකේ ලැබූ බෙ ධර්මවයේ සඳහනේ 
වෙනේවන.  

අපිතේ ඒ විදියට කලේපනා කරවගන ඒ තම තමනේ 
බලාවපාවරාතේතුවෙන උතේතමාර්ථය වම් අද වමවතකේ රැසේ කරගතේතු ඒ 
කුසල සම්භාරය තුළිනේ, කළයාණ මිතර ආශරය තුළිනේ බණ භාෙනා කරලා 
හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ ඒ සියලු සංසාර දුකිනේ එවතර වෙලා, වම් උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ ලබාගැනීමට වම් ධර්මශරෙණ ආනිසංස ඒකානේතවයනේම 
වහේතු ොසනා වව්ො! ඒ ෙවගේම වම් වදේශනාමය ෙශවයනේ ධර්මශරෙණමය 
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ෙශවයනේ අප රැසේකරගතේතු වම් කසුල සම්භාරය ඒ ශාසනාරකේෂක දිෙය 
බරහේම මණේඩලය ඇතුළු ඒ ෙවගේම අපවගේ අවීචිවයේ පටනේ අකනටිාෙ 
දකේො සිටිනේනාෙූ සාංසාරික ඥාතනීේ ඇතුළු හැම වකවනකේම අනුවමෝදනේ 
වීවමනේ, ඒ ශකේතයි තුළිනේ යම්කිසි අෙසේථාෙක දුගති තතේව ෙලිනේ 
අතමිදිලා සුගති තතේව ෙලට පතේවෙලා කලයාණමිතර ආශරය තළුිනේ 
භාෙනා ආදිය දියුණු කරවගන හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ තමනේ පරාර්ථනීය 
වබෝධියකිනේ අමාමහ නිෙනේ සාකේෂාතේ කර ගනිතේො කියලා පරාර්ථනා 
කරවගන වම් ගාථාෙ කියනේන.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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78 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 112) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

පුප්ඵානි වහෙ පචිනන්තං 
බයාසත්තමනසං නරං 
සුත්තං ගාමං මවහාවඝාෙ 
මච්චු ආදාය ගච්ඡතී. 

- ධම්මපද, මල ෙග්ග.  

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි,  

මලේ වගාමුෙකට ෙැදුණ මලේකරැවෙකේ, ලසේසන ලසේසන මලේ 
එකතු කරමිනේ ඇවිදිනේනා ෙ වගේ, පංචකාම සම්පතේතියට වලාලේ ෙුණ 
මනුෂයයා මලේ වලෝකයක අතරමං වෙලයි ඉනේවන. ජීවිතයක යථාර්ථය 
ගැන, ජීවිතවයේ අනිතය සේෙභාෙය ගැන ඒ තැනැතේතාට හරි ෙැටහීමකේ 
නැහැ. හදිසේසිවයේම මාරයා ඇවිතේ පරමාද නිනේදට ෙැටිල හිටිය ඒ 
තැනැතේතාවගේ සුභ සිහින සුනුවිසණුු කරමිනේ ඇදවගන යනො.  

දැනේ වම් අප ිමාතෘකා කළ ගාථාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා 
කර ෙදාවළේ, ජයගරහණයක සභු සිහනි දකිමිනේ පරමාද නිනේදට ෙැටිල හටිිය 
පිරිසකේ, මහා ගංෙතුරකට ඇදිල ගිහිලේලා මරැමුෙට ෙැටුණු අෙසේථාෙකයි.  

පවසේනදී වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ එක අෙසේථාෙක කලේපනා 
කරනො, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සමග ඥාතිසම්බනේධයකේ ඇති 
කරගතේවතාතේ, සංඝයා ෙහනේවසේලා මාලිගයට ෙැඩි ෙැඩිවයනේ 
පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනේන පළුුෙනේ කියලා. ෙඩාතේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
විශේොසී වෙනේන උපායකේ කලේපනා කළා, ශාකය ෙංශවයේ කුමාරියකේ 
සරණ පාො ගනේන. එවහම හතිලා, ශාකය රජෙරැනේට පණිවිඩයකේ 
ඇරියා කමුාරිකාෙකේ එෙනේන කියල. ඉතිනේ ඒ ශාකය රජ දරැෙනේ රැසේවීම් 
ශාලාවව් රැසේවෙලා සාකච්චඡා කළා, දැනේ වම් රජතුමා අප හා සම කුලවයේ 
වනාවෙයි, අපි වකාවහාමද ශාකය දියණියකේ වදනේවන කියලා. 
නුදුනේවනාතේ වම් රජතුමා බලෙතේ නිසා, අපෙ විනාශ කරනේන හතිාවි 
කියල. ඔය පරශේනය සාකච්චඡා කරන අතවර්, මහානාම ශාකයයා ඉදිරිපතේ 
වෙලා කවි්ො, මවගේ දියණිය ඉනේනො වබාවහාම රූපසම්පනේන 
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ොසභඛතේතියා, ඇය උපනේවනේ දාසයිකවගේ කුසිනේ, අපි එයා දීලා වබ්වරමු 
කියල.  

ඉතිනේ ඔනේන ශාකය රජෙරැ පණිවිඩය ඇරියා, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ සුළුපියාවගේ පුතකුවගේ දියණියකේ අපි වදනේන සුදානම් කයිල. 
වකාවසාලේ රේජුරැවොතේ වබාවහාම සතුටිනේ පිරිසකේ එව්ො ඇය 
කැඳොවගන යනේන. ඒ ෙවගේම වකාවසාලේ රේජුරැෙනේට සැකයකුතේ ඇති 
ෙුණා. ඒ පිරිසට කිව්ො, වම් ශාකයවයෝ කියන අය වබාවහාම 
මායාකාරීයි, සමහරවිට දාසි දියණියකේ ෙුණතේ වදනේන ඉඩ තිවයනො, ඒක 
නිසා ඒ අයට කියනේන පියා සමග එක භාජනවයේ ආහාර ගනේන 
දියණියකේම එෙනේන කියලා. වම් කාරණය කිව්ොට පසේවසේ මහානාම 
ශාකයයා උපකරමයකේ වයදුො වහාඳට ොසභඛතේතියා කියන දියණිය 
සරසලා, තමනේ එකේක ආහාර ගනේනා ආකාරයකේ වපනේනුම් කරලා, අර 
රාජ දූතයනේට භාර දුනේනා. ඉතිනේ එකේකවගන ගිහලිේලා, වකාවසාලේ 
රේජුරැවොතේ පනේසියයකේ ඒ අනේතඃපුර සේතරීනේට පරධාන කරලා, අගර 
මවහේෂිකාෙ ෙශවයනේ අභිවෂේක කළා.  

 කලේයාවම්දී පුවතකේ ලැබුණා, වම් පුතාට විඩූඩභ කියන නම 
ලැබුණා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ෙඩාතේ විශේොස වීවම් අටිවයනේ, 
වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ, වම් විඩූඩභ කමුාරයාට කුඩා අෙධිවයේදීම 
වසේනාපති තනතුර දුනේනා. ඇතේත ෙශවයනේ නාමික ෙශවයනේ, කුඩා 
අෙධිවයේදීම වසේනාපති ෙශවයනේ සම්මත කළා. ඒ ෙවගේම වම් කුමාරයා, 
අෙුරැදු හවතේදී අහනො මෙවගනේ, ‘මවගේ ෙයවසේ අනිකේ කුමාරයිනේටනම්, 
තමනේවගේ මව් පකේෂවයේ මිතේතණිවයෝ එවහම, තූගිවභෝග එෙනො. මට 
වමාකද නැතේවතේ? ඇයි අම්මට නැදේද අම්මල තාතේතලා?’ කියල ඇහුො. 
එතවකාට කියනො, ‘ඒ අය වබාවහාම ඈත ඉනේවන, ඒකයි එෙනේවනේ 
නැතේවතේ’ කියල රැෙට්ටුො.  

ඊළඟට වම් විඩූඩභ කමුාරයා අෙුරැදු දහසය වෙනවකාට ඔනේන 
අෙසර ඉලේලුො, ‘මම අම්මවගේ ඒ ඥාතීනේ දකිනේන වබාවහාම කැමතියි, 
මට යනේන අෙසර වදනේන’ කියල. එහ ි ගිහලිේලා ෙැඩකේ නැහැ කියල 
ෙලකේෙනේන බැලුො, බැරි ෙුණා. බැරි තැන ඉඩ දුනේනා. ශාකයයනේටතේ 
ඔනේන පණිවිඩයකේ ඇරියා ‘විඩඩූභ කුමාරයා එනො’ කියල. ඉතිනේ ශාකය 
රජදරැෙනේටතේ වම්ක පරශේනයකේ. ආවයතේ රැසේවීම් ශාලාවව් රැසේවෙලා, දැනේ 
වම් විඩූඩභ කමුාරයා ආොම ෙැඳීවම් චාරිතරය ඉෂේට කරනේනනම්, බාල 
රජදරැෙනේ ෙඳිනේන ඕනූ විඩඩූභ කමුාරයාට. ඒක ෙලකේෙනේන වමහිදී 
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උපකරමය වයදුවව්, විඩූඩභ කුමාරයාට ෙඩා ෙයසිනේ බාල අය ජනපදයට 
යැව්ො, යම්කිසි ෙැඩකට යෙනේනා ෙවගේ. විඩූඩභ කුමාරයා පිරිසකේ එකේක 
ආෙහම, ෙැඩිහිටිවයෝ ඔහුට වම් ඔවබ් මාමා, වම් ඔවබ් අහෙලා කියල 
නූකම් කියල හඳුනේෙලා දුනේනා. ඒ අය ඔකේවකාටම විඩූඩභ කුමාරයා 
ෙැනේදා. ඊළඟට බලනවකාට තමනේට ෙඳිනේන වකවනකේ නැහැ. ඇහුො 
වමාකද මට ෙඳිනේන වකවනකේ නැතේවතේ? අපි ඒ බාල කුමාරෙරැ 
උෙමනාෙකට ජනපදයට යැව්ො කියල එතනතේ වබාරැෙකේ කිව්ො. ඉතිනේ 
වම් අයට වබාවහාම සතේකාර සම්මාන කරලා විඩූඩභ කුමාරයා සහිත 
පිරිස පිටතේ කළා.  

පිටතේ කළාට පසේවසේ එක දාසියකේ, ‘වම් ොසභඛතේතියා දාසියවගේ 
පුතා ඉඳගතේතු ලූලේල. වමාන කරදරයකේද?’ කියල බැණ බැණ, අර 
විඩූඩභ කුමාරයා ඉඳවගන හිටපු ලූලේල කිරි ෙතුවරනේ වහෝදනො. කිරි 
ෙතුවරනේ වහෝදන අතවර්, වමවහම සිදේධියකේ ෙුණා. විඩූඩභවගේ භට 
පිරිවසේ එකේවකවනකේ, තමනේවගේ ආයුධය අමතක වෙලා ඒක වගනියනේන 
ආපහු ආපු අතවර් වම් විඩූඩභ කුමාරයාට බණිනො ඇහුණා. ඉතිනේ 
වම්ක ෙගවිභාග කරලා බැලුෙහම, ඕපදූප ෙවගේ දැනගනේන ලැබුණා 
ොසභඛතේතියා ඇතේත ෙශවයනේම දාසියකවගේ දියණියකේ කියල. ඔනේන ඒ 
භටයා ගිහලිේලා අර වසේනාවව් අයට කිව්ො. ඒ වසේනාෙට මහා 
වකෝලාහලයකේ ොවගේ වම් ොසභඛතේතියා කියනේවනේ දාසියකවගේ 
දියණියකේ කියලා, ඔය කථාෙ පැතිරැණා. ඕක ඇහිල විඩඩූභ කුමාරයා 
දැඩි දේවව්ෂයකේ වෙරයකේ ඇති කරවගන, ‘වහාඳයි, වම් කානේවඩ් මා 
ඉඳගතේතු ලූලේල කිරි ෙතුවරනේ වසේදුො. මම රජ ෙුණ දෙසට, වම් අයවගේ 
වබලි කපල, වම් අයවගේ වලේ ෙලිනේ වම් ලූලේල වහෝදනො’ කියලා දැඩි 
අධිෂේඨානයකේ වෙරයකේ ඇති කර ගතේතා.  

ඉතිනේ ඔවහාම ඇති කරවගන වම් පිරිස ගියාට පසේවසේ, වම් භට 
පිරිවසේ අය වම් රහස වකාවසාලේ රේජුරැෙනේට දැනේෙූො. වකාවසාලේ 
රේජුරැෙනේට වහාඳටම තරහ ගිහලිේලා ‘මට වම් දාසි දියණියකේ දුනේනා’ 
කියලා ශාකයයනේ එකේක දැඩි වකරෝධයකේ ඇති කරවගන, එවෙවලම අර 
ොසභඛතේතියා බිසෙටතේ, විඩූඩභ කුමාරයාටතේ කලිනේ දුනේන ඒ සංගරහ, 
විවශේෂ සැලකලිි ඔකේවකාම නතර කරලා, දාසයනේට දාසියනේට වදන 
අනේදවම් සැලකුම් වදනේන පටනේ ගතේතා. එවහමපිටිනේම අතේ හිවටව්ො 
වමවතකේ දීපු ඒ සංගරහ ආදිය.  
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ටික දෙසකට පසේවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ රජවගදරට ෙැඩම 
කළාම, වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ පැමිණිලි කරනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, 
ඔබ ෙහනේවසේවගේ නූවයෝ මට වම් දාසි දියණියකේවනේ දීල තිවයනේවනේ.’ 
එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘ඒක වබාවහාම අයුතු 
වදයකේ ශාකයයනේ කරලා තිවයනේවනේ, වෙන එකකේ තබා වදනේන එපායැ 
තමනේවගේ කුවලේ වකවනකේ. ඒ ෙුණතේ මහරජ මම ඔබට කියනො වම් 
කාරණය, ොසභඛතේතියා වකාවහාම නමුතේ පිය පකේෂවයනේ බලනවකාට 
රජ වකනකුවගේ දියණියකේ. ඒ ෙවගේම රජ වකනකුවගේ බිසෙ බෙට 
අභිවෂේකතේ ලබාපු වකවනකේ. ඒ ෙවගේම විඩූඩභතේ පයි පකේෂවයනේ 
බලනොනම්, රාජ පුතරවයකේ ’ කියලා ඊළඟට කියනො ‘මෙවගේ වගෝතරය 
කියන එක අපරධානයි. පියාවගේ වගෝතරයම පරමාණෙතේ’ කියලා. ඒකට 
සාධක ෙශවයනේ ජාතක කථාෙකතුේ වගනහැර දැකේෙූො, අප ිඒ ජාතක 
කථාෙ වම් අෙසේථාවව්දී කයිනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනේවනේ නැහැ. 
කට්ඨහාර ජාතකය කියන ඒ ජාතකය අතීතවයේ වබෝධිසවයනේ ෙහනේවසේ 
වම් ෙවගේම සිදේධියකදී, දර එකතුකරන සේතරියකේ හා රජකවුගේ 
සම්බනේධයකේ නසිා ඉපදිලා, නමුතේ අනේතිමට රජ පදවියතේ ලැබෙුා කයින 
ඔය විසේතරය කියලා, රේජුරැවෙෝ සැනසෙුා. ඒවකනේ වකාවසාලේ 
රේජුරැවෙෝ හිත සනසාවගන, ආවයතේ ොසභඛතේතියාට ඒ කියාපු 
තනතුරැතේ, අර විඩූඩභ කුමාරයාට ඒ තිබුණු තතේවයමතේ දුනේනා. නමුතේ 
විඩූඩභවගේ වෙරය නැතිෙුවණේ නැහැ.  

දීර්ඝ කථාෙකේ අප ි වම් වකටිවයනේ කියනේවනේ. යම්කිසි 
අෙසේථාෙක වකාවසාලේ රේජුරැෙනේට ඔය වෙනවකාට අෙුරැදු අසූෙතේ 
පැනලා, ෙයසේගතය.ි වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ වබාවහාම සදේධාෙනේත 
නිසා, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ශාකය රට ආසනේන ගමක ෙැඩ සටිින 
අෙසේථාෙක, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන ගිහිලේලා තමනේවගේ ඒ 
රාජාභරණ දිඝකාරායන කියන වසේනාධිපතියවගේ අතට දීලා, තනියම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන ගිහිනේ කුටියට ඇතුලේ ෙුණා. ඒ අතරතුර 
අර දිඝකාරායන කියන වසනේපතියා, ඒ රාජාභරණතේ අරවගන, 
වසේනාෙතේ එකේක ගිහිලේලා විඩූඩභ කුමාරයා රජ කළා. පරණ 
වකෝනේතරයකේ පිරිමසා ගනේනයි එවහම කවළේ. වමයට කලිනේ අෙසේථාෙක 
වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ බනේධුල නමැති වසේනාධිපතියා මරණයට පතේ 
කළා. ඒ බනේධුල වසේනාධිපතියාවගේ බූණා වකවනකේ තමයි වම් 
දීඝකාරායන. ඒ තරහා තිබුණ නිසා, ඒ රාජාභරණ අරවගන ගිහලිේලා 
විඩූඩභ කුමාරයා රජකමට පතේ කවළේ. ඒ අතවර් පවසේනදී වකාවසාලේ 
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රේජුරැවෙෝ එලියට ඇවිලේලා බලනවකාට ඉනේවන, අශේෙවයකේ හා ඒ 
අශේෙයා ළඟ යම්කසිි පරිොර සේතරියකේ පමණයි. වම් කථානේතරය ඇහුෙට 
පසේවසේ වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ, වහාඳටම තරහ ගිහිලේලා විඩූඩභවගනේ 
රාජය පැහැරගනේන ඕනූ කියන අදහසිනේ, තමනේවගේ බූණා ෙන අජාසතේ 
රජතුමාවගේ පිහිට වසායාවගන රජගහනුෙරට ගියා. අර අශේෙයා පටිිනේ. 
අර සේතරිය විතරයි පිරිෙරට ඉනේවන. ඒ අෙසේථාවව්දී නගවර වදාරටුෙ 
ෙහනේන කලිනේ යනේන බැරි ෙුණ නිසා, එළිමහවනේ ශාලාෙක රාතරිවයේ 
වබාවහාම අනාථෙ කාලකරියා කරනේනට වයදුනා වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ.  

ඒ වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ පිළිබඳ කථානේතරය එතනිනේ ඉෙරයි. 
විඩූඩභ තමයි දැනේ ඉතිනේ රජු. රජවෙලා ටික දිනකිනේ මතකේ ෙුණා අර 
අතීත ඇති කරගතේතු වෙරය. දැනේ ඉතිනේ පළිගනේන වෙලාෙයි කයිලා, 
විශාල වසේනාෙකේ අරවගන ශාකය කුලයම විනාශ කරනේන ඕනූ කියල, 
පිටතේ ෙුණා. එදා දෙවසේ උදූසන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මහා කරැණා 
සමාපතේතිවයනේ වලෝකය බලා ෙදාරනවකාට වපනුනා තමනේවගේ ඥාතීනේට 
වෙන සමූල ඝාතනය. වම් විනාශය දැකළා, වම්ක ෙලකේෙනේන හිතාවගන, 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහසිනේම ෙැඩියා. ශාකයයනේවගේ වදේශ සීමාවව් 
තිවයනො, ශාකයයනේට අයිති වකාටවසේ ෙැඩිය ඡායාෙ නැති ගහකේ. 
පිණේඩපාතය ෙැඩලා දෙලේ කාවලේ දානය ෙළඳලයි පිටතේ ෙුවණේ. හෙසේ 
ෙරැවව් අහසිනේ ෙැඩම කවළේ. එවහම ගිහලිේලා අර ෙැඩිය වසෙණ නැති 
ගසකේ යට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ හිටියා. ඊට එහායිනේ අර 
විඩූඩභවගේ රාජය සිමාවව් තිවයනො, වහාඳට වසෙණ තිවයන විශාල 
නුග ගහකේ. ඔනේන ඉතිනේ විඩඩූභ වසේනාෙතේ එකේක ආෙ හැටිවයේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකළා ෙැඳලා, ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, මවගේ වම් 
වදේශසීමාවව් තිවයන නුග ගවසේ වහාඳට වසෙණ තිවයනොවනේ, ඇයි 
වම් අව්ෙ වෙලාවව් වමවහම ෙැඩ ඉනේවනේ’ කියල ඇහුොම, ‘නූයිනේවගේ 
වසෙණතේ සසිිලයි’ කියලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පිළිතුරකේ දුනේනා. 
ඒවකනේ විඩඩූභ වතේරැම් ගතේතා, වම් ඥාතීනේවගේ ආරකේෂාෙටයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් තරම් දුර ෙැඩම කරලා තිවයනේවනේ කියලා. 
එවහම හිතලා වසේනාෙතේ එකේක ආපසු ගියා. ඔය විදියටම වදෙන 
ොරයටතේ හිත කියනො විඩූඩභට, වකාවහාම හරි පළිගනේන ඕවන 
කියලා. ඉතිනේ වදෙන සැවරතේ යනවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතන. 
තුනේෙන සැවරතේ ආො. තුනේ ෙන සැවර් එනවකාටතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ අර ගහ යටම ඉනේනො.  
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ඉතිනේ ඔවහාම තුනේ සැරයකේම ගිහිලේල, හතරෙැනිෙරට වසේනාෙ 
එකේක පිටතේෙන දෙවසේ, ශාකයයනේවගේ අතීත කමම පිළිබඳෙ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ විමසිලේවලනේ බැලුො. ශාකයයනේවගේ වම් කමමය දැනේ ෙලකේෙනේන 
බැරි තැනට ඇවිලේලා තිවයනේවනේ. වමාකකේද කරලා තිවයනේවනේ 
අතීතවයේ වම් ශාකය රජ දරැෙනේ? සාමුහකිෙ යම්කිසි කමුනේතරණයකේ 
තුළිනේ, ගඟට විස දාල තිවයනො. සමහරවිට ගවඟේ පහළ වකාටවසේ 
රාජධානියක මනුෂයයිනේ විනාශ කිරීවම් අදහසිනේ, ගඟකට විෂ වයදූ පාප 
කමමය, ෙළකේෙනේන බැරි අනේදමට දැනේ මතුවෙලා තිවයනො. ඒක නසිා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එදා ෙැඩම කවළේ නූ එවතනේට. ඔනේන ඉතිනේ 
විඩූඩභ විශාල වසේනාෙකේ අරවගන ගිහිලේල, ශාකයයනුතේ එකේක සටනකේ 
හැටියට කවළතේ නැහැ කයිනො. ඒවගාලේල එවහම් පිටිනේම යටතේ ෙණුා 
ොවගේ. විඩඩූභ කුමාරයා පිරිසට අණ කළා, ‘ශාකය’, ‘ශාකය’ කියන හැම 
වකනාම මරනේන යි, හැබැයි මහානාම ශාකයයාතේ (තමාවගේ මෙවගේ 
පියාවනේ), මහානාම ශාකයයා සමග ඉනේන පිරිෙරටතේ ජීවිත දානය 
වදනේන යි කියලා. ඔය අණ අනුෙ අර ඔකේවකෝම, මුළුමහතේ ශාකය 
ෙංශයම ෙවගේ, කිරි දරැෙනුතේ ඇතුළතේෙ ඔකේවකෝම සමූලඝාතනය කරලා, 
විඩූඩභ ඒ වලේ ෙලිනේ අර ලූලේල වහේවදව්ො.  

ඉතිනේ ඒ ඔකේවකෝම කරලා ඉෙර වෙලා, වම් පිරිස ආපසු එන 
අතවර්, අචිරෙතී කියන ගඟ ලඟට එනවකාට හැනේදූ ෙුණා. ඉතිනේ ඒ 
පිරිස එතන කඳෙුරැ බැඳ ගතේතා. ඒ අචිරෙතී කියන ගඟ විශාල ගඟකේ 
ෙුණතේ, පායන කාලයට එවහම පටිිනේම ෙැලි තලාෙකේ. එවහම පිටිනේම 
වියලී යනො. අනේන එවහම අෙසේථාෙකේ නසිා, අර පිරිවසේ ඇතැම් 
වකවනකේ ගං ඉෙුවර් නිදාගනේන සැරසුණා. ඇතැම් වකවනකේ ගඟ මැද 
ෙැලිතලාවව්. එවහම රෑ නිදාගනේන සැරසුනාට පසේවසේ කෘමීනේ ෙගයකේ, 
අපි හිතම ුවමරැ ොවගේ වපාඩි සතුනේ ෙර්ගයකේ, වපාළවෙනේ මතු ෙුණා. 
ගඟ මැද ෙැලි තලාවව් හිටිය අය අතවර්තේ ඇතැම් වකවනකේ හිටියා පාප 
කමමය වනාකළ අය, ඊළඟට වගාඩ හිටිය අය අතවරතේ හිටියා පාප කමමය 
කළ අය. ගඟ මැදේවදේ හිටිය පාප කමමය වනාකළ අයටයි කෘමීනේවගනේ 
කරදර ෙුවණේ. ඒ නසිා ඒ අය නැගිටලා, සතේතු ඉනේන නිසා අපිට වමතන 
නිදාගනේන හම්බ වෙනේවනේ නැහැ කියලා වගාඩට ඇවිලේල නිදා ගතේතා. 
ඒ ෙවගේම වගාඩ හිටිය අයවගනේ පාප කමමය කළ අයට, ඒ කෘමීනේ මතු 
ෙුණාම, කරදර ෙුණ නිසා ඒවගාලේල ගඟ මැදේදට ඇවිතේ ෙැලි තලාවව් 
නිදා ගතේතා. ඒ ෙැරදි කළ අය. ඔනේන කමමය කරියාතේමක වෙන හැටි. ඉතිනේ 
ඔය අතවර් හදිසිවයේම ෙවගේ මහ ඝන කලුෙලාෙකේ ඇවිලේලා, සමහරවිට 
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ගඟ ඉහතේතාවව් වෙනේන පුළුෙනේ, හදිසේසිවයේම මහා විශාල ෙර්ෂාෙකේ 
ෙැහැලා, ගංෙතුර ගලාවගන ඇවිලේලා, අර මුළු පිරිසම ඇදවගන ගිහලිේලා 
මුහුදුබතේ ෙුණා. ඔනේන එතවකාට ශාකය ෙංශය විනාශ කළා ොවගේම, 
විඩූඩභ සහිත පිරිසතේ ඒ විදියටම විනාශ මුඛයට පතේ ෙුණා.  

වම් සිදේධිවයනේ පසේවසේ මහජනතාෙ අතර කථාෙකේ ඇති ෙුණා, 
අවනේ වම් ශාකය ෙංශය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඥාති පිරිස නිකරැවනේ, 
නිරපරාවදේ වම් විදියට විනාශ කරලා දැම්මා වනේද විඩූඩභ කියලා. ඔය 
කථාෙ සංඝයා ෙහනේවසේලා බුදුනේ ෙහනේවසේට කවි්ොම, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ‘නූ මහවණනි, ශාකයයනේ වම් ජීවිතවයේ 
එවහම ෙැරදි කරලා නැතතේ, අතීතවයේ අර කියාපු විදියට ගඟට විස 
දැමීවම් ඒ අකුසලය කරල තිවයනො. ඒක ෙළකේෙනේන බැරි නසියි වම් 
විදියට සිදේද ෙුවණේ’ කයිලා.  

ඊළඟට තෙතේ දෙසකේ ධමම සභාවව්දී පිරිස රැසේවෙලා කතා 
කරනො වම් විඩූඩභ පිළිබඳෙ. වම් තරම් පාප කමමයකේ කරලා ආවයතේ 
ඇවිලේලා රජකම් කරනේන හම්බ ෙුවණේ නූ, ඒ කට්ටිය ගඟ ෙතුරට 
අහුවෙලා ගියා කියලා. අනේන ඒ අෙසේථාවෙයි අප ිඅර මුලට ඉදිරිපතේ 
කළ ගාථාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ. දැනේ අපි ඒ ගාථාවව් අර්ථයතේ 
විෙරණයතේ ඉදිරිපතේ කරනේන බලමු.  

පුප්ඵානි වහෙ පචිනන්තං 
බයාසත්තමනසං නරං 
සුත්තං ගාමං මවහාවඝාෙ 
මච්චු ආදාය ගච්ඡත ි

අදහස ‘මලේ පමණකේ රැසේ කරනේනා ෙූ, මලේ රැසේ කිරීම පිළිබඳෙම 
මලේ ෙලටම වලාලේ ෙ ූමනුෂයයාෙ, මහ ගංෙතුරකේ නිදිගතේ ගමකේ ඇදවගන 
යනේනා ොවගේ, ගසාවගන යනේනා ොවගේ, මාරයා ඇවිතේ අරවගන යයි’ 
කියන එකයි. ඉතිනේ හතරපද ගාථාෙකේ නමුතේ, වම්ක විගරහ කරනේන 
කරනේන අපට ගැඹුරැ අරැතකේ මත ුකරගනේන පුළුෙනේ. වම් හැම එකකම 
සිදේධියට ෙඩා ඈතට යන වලාකු අරැතකේ, වම් ගාථාෙ තුළ තිවබනො. 
ඉතිනේ වම් ගාථාෙ විතරකේ කිව්ො වනාවව්, ඒකට අදාළ වලාකු 
වදේශනාෙකුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේන ඇත.ි ඒක අහලා 
මාර්ග ඵල පො ලැබූ බෙ සඳහනේ වෙනො.  
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අපි වම් කථානේතරය ගැන හිතලා බලනොනම්, අපට වපේනො 
කුල මානය නිසා වකායිතරම් විපතේතීනේ සිදුවෙනේන පුළුෙනේද කියලා. ඒ 
ශාකයයනේවගේ තිවයන කුල මානය නිසා අර විදියට උපකරම වයදුො. ඒ 
කූට උපකරම එළිෙුණ අෙසේථාවව් විඩූඩභට දැඩි වෙරයකේ ඇති ෙණුා. 
වකාවසාලේ රේජුරැෙනේටතේ වෙරයකේ ඇති ෙුණා, දේවව්ෂයකේ ඇති ෙුණා 
ෙවගේ. ඊටතේ ෙඩා විඩඩූභට තමා පිළිබඳ කළ නිගරහය ගැන වෙරයකේ 
ඇති කරවගන, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තුනේ සැරයකේ උතේසාහ කරලතේ 
ෙළකේෙනේන බැරි ෙුණා. වෙරවයේ, පළිගැනීවම් වච්චතනාෙ වකායිතරම් 
පරබලද කයිවතාතේ, හතරෙන ෙරටතේ විඩූඩභ ඇවිලේලා, එතන අර 
කියනේවනේ තමනේවගේ මවනෝරථය, තමනේ බලාවපාවරාතේතුෙන වදය ඉෂේට 
කරගතේත ෙවගේ වපේනේවනේ. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කිව්ෙ ෙවගේ, 
අනේතිමට ඒක ඉෂේට කරවගන රජකම් කරනේන හම්බෙුවණේ නූ, මරණයට 
පතේෙුණා.  

නමුතේ අපට ඒක තුළිනේ හිතාගනේන පුළුෙනේ, කුලමානය කියන 
එවකනේ වකායිතරම් සිතේ පූරීමකේ, විනාශයකේ වෙනෙද කියලා. අනිකේ 
පැතේතට අර දේවව්ශය, පළිගැනීවම් වච්චතනාෙ අර තරම් විශාල 
අපරාධයකේ. කුඩා කිරිදරැෙනුතේ සහිතෙ මුළු මහතේ ශාකය ෙංශයම විනාශ 
කරනේනයි විඩඩූභ බලාවපාවරාතේතු ෙුවණේ. ඒ ෙවගේම හුඟකේ දුරට ඒක 
කළ බෙ සඳහනේ වෙනො. විවිධ ඉතිහාසගත ොර්තා තිවයනො ඕක 
පිළිබඳෙ. ඇතැම් අය කියනො සමහර වකාටසේ නිදහසේ ෙුණා කියලතේ. 
වකාවහාම නමුතේ පුදුම අනේදවම් මහා විනාශයකට මුල ෙුණා, අර 
පළිගැනීවම් වච්චතනාෙ. ඊළඟට බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ තමනේවගේ ශාකය 
ෙංශයට ෙන විනාශය දැකළතේ, ශාකය ෙංශවයනේ ගිහලිේලා පැවිදි ෙුණ 
වකාවතකුතේ අය හිටියතේ ඒ අයට වකඳිරීමකේෙතේ නැතිෙ, තමනේම 
සාමකාමීෙ තමනේවගේම බුදේධ බලය උපකාර කරවගන, ඒ ශාකය ෙංශය 
වබ්රාගනේන උතේසාහ කළා. නමුතේ බැරි තැන කමමයටම ඉඩ දුනේනා. බුදු 
රහතුනේටතේ ෙළකේෙනේන බැරි වදයකේ තමයි වම් කමම චකරය කියන එක. 
ඒකට ඉඩ දීලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ධමමතාෙ පිළිගතේතා. ඉතිනේ අනේන 
ඒකතේ අපට ආදර්ශයකේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තමනේවගේ ෙංශය ආරකේෂා 
කරගනේන කියල සාමකාමීෙ ඉතාම සියුම් විදිවයේ කරමයකේ වයදුො 
තමනේවගේ ඥාතීනේ වබ්රාගනේන ආ බෙ දනේෙනේන. ඒ හැවරනේන විඩූඩභට 
ෙැඩි ආයාචනයකේෙතේ කවළේ නූ. ඉතිනේ වකාවහාම හරි ඔනේන ඔය විදියයි 
ඒ කථාවව් බාහිරෙ වපවනන ටික.  
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ඊළඟට අපට වම්වකනේ ගතහැකි වදේෙලේ වබාවහාමයි. දැනේ වම් 
විඩූඩභ රාජ  ඓශේචයයමය, රාජ ඉසුරැ නසිා ඒොයිනේ මතේවෙලා, වභෝග 
මදය ඒ හැම එකකිනේම මතේවෙලා, මට පුළුෙනේ ඒ හැම එකකේම කරනේන 
කියලා වලාකුෙට කළාට වමාකද, අනේතිමට තමනේවගේ කමමයට 
දිට්ඨධම්මවව්දනීය ෙශවයනේම විපාක විඳිනේන සිදු ෙුණා. ඊළඟට අපට 
හිතාගනේන පුළුෙනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශකළ ආකාරයට, කමම 
විෂය අචිනේතයයයි කියලා කීවව් වමාකද කියලා. ඒ තරම් පුදුම 
අනේදමිනුයි වම් කමමය කරියාකාරී ෙුවණේ. දැනේ බලනේන අර කඩුා කෘමීනේ 
වපාවළාවෙනේ පැන නැඟුවනේ, ෙරද කළ අයට විපාක වදන හැටියටතේ, 
ෙරද වනාකළ අය වබ්රාගනේන හැටියටතේ. එවහම සිදේධි වම් කාවලේ 
ෙුණතේ වම් පිනේෙතුනේට සිහියට නඟාගනේන පුළුෙනේ. යම් යම් බරපතල 
ආපදාෙලේ ගංෙතුර පමණකේ වනාෙ, මුහුදු ෙතුර ගැලමී ආදී විනාශකාරී 
අෙසේථාෙලදී ආශේචයයමයෙතේ අනේදමට ඇතැම් අය වබ්රැණු හැටි. 
වමවළාෙ ෙශවයනේ බලනවිට වහාඳ ජීවිත වගව්ෙ ඇතැම් අය පො, 
වකාවහාම හරි එවතනේට ඇදිලා ආපු හැටි අහනේන ලැවබනවකාට අපට 
පුදුම හිවතනො. බුදු වකවනකේ වනාෙන නිසා අපට කයිනේන බැරි නමුතේ, 
අපට ධර්මානුසාරවයනේ හිතාගනේන පුළුෙනේ වම්ොවයේ යට කමමයකේ 
තිවබන බෙ. පුදේගලයිනේ ගැන හිතලා, ඒ විදිවයේ සාමුහිකෙ සිදුෙන විනාශ 
යටිනේ කමමයක බලපූමකේ නූ කියන අදහසකේ, ඇතැම් අය තුළ 
තිවබනො. වම්ො සේෙභාෙධමමවයනේ ඉවබ් වෙන වදේෙලේ. නමුතේ 
වෙවනකකේ තබා වම් ධාත ුහතර - පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කයින 
ධාතු හතර - අවපේ වම් ශරීරවයේ තිවයන ධාතු හතර - ඔය වෙදයෙරැ 
එවහම දනේනොවනේ, වම්ොවයේ ො පිතේ වසම් කියන කුපතිවීම් 
තිවයනොවනේ, වම් කුපිතවීම් පො වබාවහෝවිට සිදුවෙනේවනේ අර යටිනේ 
තිවයන කමම වව්ග තුළය.ි ඒ ොවගේම තමයි බාහිරෙ තිවයන ධාතු හතවර් 
කුපිත වීම්. ඒොටතේ යම් යම් අෙසේථාෙල පුදුම අනේදවම් කමම වව්ග 
සම්බනේධ වෙනො. වමාකද කමම ආකර්ෂණය ඒ තරම් පරබලයි. ඒකමයි 
වම් සංසාරවයේ බියකරැ බෙ, ‘කම්මස්සකතා’, ‘කම්මදායාදා’ ආදී ෙශවයනේ 
දකේෙලා තිවයනේවනේ. ඒ ෙවගේම ‘කම්මනියාමතා’.  

හිතාගනේන බැරි තරම් පුදුම අනේදවම් කමම ශකේතීනේ තිවයනො. 
ඒොට ඇදිලා එනො. හතර මහා භුතයනුතේ ඇතැම් අෙසේථාෙල ඒොට 
උපකාර කරනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් සංසාරවයේ සතේවයාට 
බලපාන කමම විපාක පිළිබඳෙ උපමාෙකට දකේෙලා තිවයනො, ‘අෙලුේ ෙ ූ
නූලේ වබෝලයකේ ෙවගේ’ කියලා. කමමය ගැන හිතනවකාට ඒ අදහස අපට 
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වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ. වම් පිනේෙතුනේ සැදැහැෙතුනේ නිසා, එකේවකවනකේ 
වපාඩි පුජාෙකේ කළතේ සාදු! සාදු!! කියල අනුවමෝදනේ වෙලා, ඒ පින වබදා 
ගනේනො. ඒ පින පිළිබඳෙයි. පෙ පළිිබඳෙතේ අනුවමෝදනේ වෙනේන පළුුෙනේ 
බෙ වබාවහෝවදනා දනේවනේ නූ. වම් පිනේෙතුනේට වනාවයකුතේ මාධය 
මාර්ගවයනේ දැනගනේට ලැවබනො තම තමනේවගේ සතුවරකේ මැරැණා 
කියලා, එකේවකෝ සතුරැ හමුදාෙකේ මැරැණ බෙ කියලා හිතමු. වම් යුදේධ 
කාවලේ බහුලෙ වකවරන වදයකේ. වම් යුදේවදදි වමච්චචර පරමාණයක සතුරැ 
පිරිසකේ මැරිලා ඉනේනො කයිල කියනවකාට, කී වදවනකේ ඕකට සතුටු 
වෙලා, උඩ පැනලා අනේතිමට රතිඤේඤාතේ පතේතු කරනෙද? නමුතේ ඒ 
විදියට සතුටුෙුණතේ එයිනේ වකවරනේවනේ වමාකකේද? අනේන අකසුලය 
අනුවමෝදනේ වෙනො. එයිනේ පරිසේසම් වෙනේන ඕන. පිනේ අනුවමෝදනේ වීම 
ගැන වම් පිනේෙතුනේට අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නූ. වකවනකේ වහාඳ 
වදයකේ වකවරනවකාට, ඒ ගැන සාදු! සාදු!! කයිා ඒ පින වබදා ගනේන 
පුළුෙනේනම්, පෙතේ එවහම වබදාගනේන පුළුෙනේ. අනේන එවහම වබදා 
ගැනීමකේ වෙනේන ඇති ශාකය ෙංශිකවයෝ කරනේන ඇතේවතේ. ගඟට විෂ 
දානො කියන එක, එකේ වකවනකුට ෙුණතේ කරනේන පුළුෙනේ වදයකේ. 
නමුතේ විශාල පිරිසකේ කුමනේතරණය කරලා, සාමුහිකෙ එකතුවෙලයි අර 
ගඟට විෂ දැම්වම්.  

ඒ විදිවයේ වදේෙලේ දැනේ ෙුණතේ සිදුවෙනො. දැනේ සාමානය නීතිය 
අනුෙතේ පිරිසකේ එකතු වෙලා එකේ වකවනකේ මැරැවොතේ, ඒ පිරිසටම 
ඒවකේ ෙගකීම, එවහම නැතේනම් ෙරද හිමි වෙනො. ඊටතේ ෙඩා, නීතවියේ 
තිවයන ධර්මානුකූල තතේවයටතේ ෙඩා, සාධාරණවයකේ වලෝකවයේ 
තිවයනො. ‘කම්ම නියාමතාව’ කියනේවනේ ඒකයි. ඒක අනුෙ ‘යචතනාහං 
භික්ඛයව කම්මං වදාමි’ කියන බුදේධ ෙචනය තුළ ඔකේවකෝම තිවයනො. 
වච්චතනාෙ තුළිනේ ඒක අනුවමෝදනේ වීම ෙශවයනේ, සහවයෝගීතාෙ ෙතේ 
දැකේෙුෙවහාතේ, ඔනේන අහුවෙලා ඉෙරයි තමයි. ඉතිනේ ඒවකනේ හිතාගනේන 
තිවයනේවනේ, වකායිතරම් භයානකද වම් සංසාරය. අපි අර අෙුලේ ෙූ නූලේ 
වබෝලයකේ ගැන කීවව් ඒකයි. බළවලකුට නූලේ වබෝලයකේ දීලා, ‘වම්ක 
අෙුලේ වෙච්චච එකකේ. වම්වකේ අෙලුේ ඇරලා වදනේන’ කීවොතේ, එයා ඒක 
ඒ අතට, වම් අතට ඇදලා තෙ තෙතේ අෙලුේ කරනො. ධමමය ගැන වනාදතේ, 
සමයකේ දෘෂේටිය නැති පුදේගලයා අනේන ඒ විදියටයි වලෝකය එකේක කරියා 
කරනේවනේ. අර විදිවයේ වදයකේ ආොම එයා සතුටු වෙලා උඩ පැනලා 
සතුරා විනාශ ෙුණා කියලා සතුටු වෙනො. නමුතේ අර විඩූඩභට ෙුණා 
ෙවගේ, තමනුතේ ඒ කමමය රැසේකරගනේනො.  
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අනේන ඒ විදිවයේ භයානක තතේවයකේ වලෝකවයේ තිවයනො. 
වම්ො අෙුලේ කරගනේනො, අනුනේවගේ කමමතේ තමනේ එකතු කරගනේනො. 
තමනේම ඒෙතේ එකේක පැටවලනො. අනේන ඒ පැටවලන සේෙභාෙය 
වලෝකවයේ තිවයනො. වහාඳටතේ පටලැවෙනේන පුළුෙනේ, නරකටතේ 
පටලැවෙනේන පුළුෙනේ. වම් පිනේෙතුනේ වබාවහෝ විට වහාඳ පැටලිලි කියල 
හිතාගතේතු ඒොවයේතේ, අනේතිමට තිවයන තතේවය වම් පිනේෙතනුේට 
වතේරිලා තිවයනොවනේ. වහාඳයි කයිලා හිතාවගන කරන පැටලිලෙිලතේ, 
කළකේ යනවකාට වතේවරනො වම් පටලැවිලේවලේ වකායිතරම් ආදීනෙ 
තිවයනෙද කියලා. මම වම් කියන එක වතේවරනො ඇතිවනේ. අනිතේ 
පැතේතට පටලැවිලේවලතේ එවහම තමා. ඔනේන ඔතනමයි සංසාවර් 
භයානකකම තිවයනේවනේ.  

අපි කිව්ෙවනේ ‘ඕඝ’ කියල ෙචනයකේ, වම් ගාථාෙල තිවයනො. 
‘මවහෝඝ’ - ‘මහා ඕඝයකේ’. ඇතේත ෙශවයනේ අපට වපේන හැටියටනම්, 
මවහෝඝය කියලා වමවතකේ හිතනේ හිටිවයේ ගංෙතුරය කියලා. රට මැදිනේ 
පටනේවගන, ගංෙතුර ඇදවගන යනො මුහුදට. ඕක තමයි වලාකුම ඕඝය. 
දැනේ ඉතිනේ වම් අලුතේ සංකලේපයකේ. අපිට අලුතේ ෙචනයකුතේ ඇවිලේලා 
තිවයනො, මුහුදම ඇවිලේලා ගහවගන මුහුදටම ඇදවගන යනො. එවහම 
ඕඝයකුතේ තිවයනො. ඒක ගැන තමයි කෙුරැතේ දැනේ කථා කරනේවනේ. 
නමුතේ ඊට ෙැඩිය භයානක ඕඝ හතරකේ වම් ධමමවයේ සඳහනේ වෙලා 
තිවයනො. ‘චත්තායරෝ ඕඝා’ කියල කියනො. ඔනේන දැනේ එනේවනේ ධමමවයේ 
ඒ ගැඹුරැ පැතේතටයි. වම් ධමමවයේ තිවයනො චතේතාවරෝ ඕඝා, ඕඝ හතරකේ 
තිවයනො. සතේවයා වම් සංසාර සාගරයට ඇදවගන යන ඕඝ හතර 
ගැන ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො. වමානෙද වම් ඕඝ හතර? කාම ඕඝ, භව 
ඕඝ, දිට්ඨි ඕඝ, අවිජ්ජා ඕඝ කියලා. වකටිවයනේ හැඳිනේෙුෙවහාතේ 
වමවහමයි කියනේවනේ. කාම ඕඝ කියල කියනේවනේ පංචකාම සම්පතේතයිට, 
අර දැනේ කිව්ෙ වලාලේ වීම ොවගේ. පංචකාම සම්පතේතියට ඇදිලා යාම 
තමයි පරකටෙම, පරබලෙම තිවයන එක, කාම ඕඝ. කාමයනේට ඒ සැඩ 
ෙතුරට ඇදිල යනො.  

ඊළඟට භෙ ඕඝ කයිලා කියනේවනේ ඊට ෙඩා සියුම් අර්ථයකිනේ, 
පංචකාම සම්පතේතියට ෙඩා හිත පළිිබඳෙ තියනො ගැඹුරැ අංශයකේ, රූප 
අරූප රාග කියලා. ඒො අනුෙ රූප අරූප බරහේම වලෝකෙල ඉපවදනො. 
බරහේම වලෝකෙල ඉපදීවම් ආශාෙ, භෙ තෘෂේණාෙකේ. භෙ තෘෂේණාෙ තළුිනේ 
සිදු වෙන එකකේ. ඒොවගේම ධයාන නිකන්තිය කියලා කයිනේවනේ, 
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ධයානයනේට ආශාෙ ඇතිකර ගැනමී. ධයානය වහාඳ වදයකේ හැටියට අපි 
සලකනේවනේ. අතීත වයෝගීනේ ෙණුතේ ධයාන වලාකු වදයකේ හැටියට 
ගතේතා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනලා දුනේනා, එතනතේ තිවයනො 
භෙ තෘෂේණාෙ. ධයානයකට සමෙැදුනා කියන එක හරියට බඹරයකේ 
ොවගේ. බඹරයකේ කරකෙනවකාට දනේනෙවනේ, නූලේ ඔතලා ඔතලා වහාඳට 
වෙර දමලා ගහනො බඹරය. බඹරය ඒවකේ වව්ගය තිවයනකම්, ඔවහේ 
කරකැවි කරකැවි තිවයනො. බඹරය වකලිනේ තබිුණට වමාකද, අර ගතේතු 
වව්ගය තුළිනේ වම්ක වකලිනේ තවියනො ොවගේ වපේනේවනේ, අනේතිමට 
ඇදවගන ෙැවටනො. ඔය ෙවගේ තමයි ධයාන ශකේතීනේ වකායිතරම් 
වෙවහසිලා උපදො ගතේතතේ, ඒ ධයාන තුළිනේ ගහන බඹරය තමයි බරහේම 
වලෝකෙල ගිහිනේ කරකැවි කරකැවී තිවයනේවනේ. අරූප වලෝකෙල කලේප 
ගානකේ කරකැවි කරකැවී තිබිලා ෙැවටනො, ආවය ෙැවටනේවනේ 
සංසාරයටමයි. ඔනේන භෙ තෘෂේණාවව් තිවයන භයානක කම. සමථ 
විතරකේ හිතන කට්ටිය ඔය ධයානාදී වදේෙලේ ගැන වලාකුෙට හිතනො. 
ඒොවගේ වහාඳ පැතේතකුතේ තිවයනො, හිත එකඟ කරගැනීම වහාඳයි. 
නමුතේ ඒොට ඇලේම ඇති කරගතේවතාතේ, ඒොට ධයාන නිකනේති කයිල 
කියනො. ධයානයට අසීමිත ඇලේමකේ ඇතිකර ගතේවතාතේ, එවහම 
නැතේනම් බරහේම වලෝකෙල උපදිනේනය කියල විවශේෂවයනේ ඒකම 
ඉලකේකය කර ගතේවතාතේ ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේවයකේ එනො. වමාකද 
අෙසානවයේ, සංසාර සාගරයට ඇදිලා යන නිසා, එතනිනේ පරශේනය 
විසවඳනේවනේ නැහැ.  

ඊළඟට දිට්ඨ ඕඝ කියල කයිනේවනේ, වදසැටකේ මිසදිටු. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො - විවශේෂවයනේ 
මිතයාදෘෂේඨ හැටියට හඳුනේෙන. ඒොට යට ෙුණාම, පහසු නැහැ ඒොයිනේ 
වබ්වරනේන. හිත ඒොටම ඇදිල ගියාට පසේවසේ, ආවය වෙන එකකේ 
වපේනේවනේ නැහැ. දිට්ඨ වව්ශවයනේ අනේධ වෙනො.  

ඊළඟට ඒ ෙවගේම තමයි අවිේජා ඕඝ කයිලා කියනේවනේ, 
චතුරායයමය සතය වනාදැනීම. ඒක තමයි ඉහළම මට්ටමිනේ තිවබන 
සියුම්ම ගැටළුෙ. චතුරායයමය සතයය වතේරැම් ගනේවනේ නූ කියලා 
කියනේවනේ, ඔය කටපාඩම් කරලා කියන කීම වනාවෙයි. අර මුළුමහතේ 
පැෙැතේමම දුකකේ කියල වතේරැම් වනාගැනීම, වම් පංචසේකනේධය 
සම්පූර්ණවයනේම දුකකේ කියල වතේරැම් වනාගැනීම. අවිදයාෙ නිසා 
සංසේකාර ඇතිවෙනො කියනේවනේ වමාකකේද? වම් පංචසේකනේධය දුකකේ 
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කියල වතේරැම් වනාගැනීම නිසා, තෙතේ පංචසේකනේධයකේ ඇති කරගැනීම 
සඳහා කරන සැරසීම්, අරඇඳීම් ටික තමයි, සංසේකාර කියල කියනේවනේ. 
වකටිවයනේ ගතේවතාතේ එවහම සලකාගනේන පුළුෙනේ. අප තුළ ඒ සංසේකාර 
රැසේකර ගැනමීට උතේසාහය, ඒොට අප වයවදනේවනේ, අර චතුරායම සතයය 
ගැන අෙවබෝධයකේ නැතිකම නිසයි කියලා කියනේන පුළුෙනේ. වමාකද 
අෙසානවයේ දකේෙනේවනේ, වම් හැම එකකේම දුකකේ හැටියටය.ි ඉතිනේ ඒ 
ගැන ගැඹුරිනේ අෙවබෝධයකේ නැතිකම තමයි අවිේජා ඕඝ කියල 
කියනේවනේ. අවිදයාෙ, වනාදැනේම පිළිබඳ ඕඝය. එතවකාට ඒ ඕඝ පිළිබඳ 
කථානේතරය. 

ඊළඟට ඒවකම තෙ පැතේතකේ තමයි - ධමමවයේ දැකේවෙන ඕඝ 
පිළිබඳනම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ, වම් සැඩ ෙතුරෙලිනේ 
එවතර වීමකේ ගැන කියනො. ඒකට තමයි ‘ඔඝස්ස නිත්ථරණාය’ - එවතර 
වීම කයිනේවනේ. ඕඝ තරණය ගැන කියවෙනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සැඩ ෙතුර හතවරනේම එතර ෙණුා කියල සඳහනේ වෙනො. රහතනේ 
ෙහනේවසේලාතේ ඒ කියාපු හතවරනේ එතර ෙුණා කියල කියනො. ඉතිනේ 
ඔය වනාවයකුතේ විදියට වයාදලා තිවයනේවනේ වමාකද? වමනේන වම් සැඩ 
ෙතුර සංකලේපය ඊට ෙඩා ගැඹුරට ගිහිලේලා එතන. වම් සැඩ ෙතුවරනේ 
එතර වීම පිළිබඳ කතානේතරවයේදී ඇතැම් තැනක සඳහනේ වෙනො;  

පඤච ඡිවන්ද, පඤච ජවහ 
පඤචචුත්තරි භාෙවය  
පඤච සංගාතිවගා භික්ඛු  
ඔඝතිවණණාති ෙචු්චති  

වම් ගාථාෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ එකේතරා 
වදෙතාෙකුවගේ පරශේනයකට පිළිතුරැ ෙශවයනුයි. ඒ වදේෙතාෙවගේ පරශේනය 
වමවහමයි.  

කති ඡිවන්ද, කති ජවහ 
කතිචුත්තරි භාෙවය  
කති සංගාතිවගා භික්ඛු 
ඔඝතිව්ණාති ෙුච්චතීති  

වදේෙතාවෙකේ ඇවිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො, 
කීයකේ කපනේන තිවයනෙද? කීයකේ අතහරිනේන තිවයනෙද? කීයකේ ඉහළට 
ෙඩනේන තිවයනෙද? කීයකේ නැති කරගතේත වකනාද සැඩ පහරිනේ එවතර 
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ෙුණා කියල කියනේවනේ? ඔය විදිවයේ පරශේවනෝතේතර ෙශවයනේ තිවයන ධමම 
ගැටළු, වතේරවිලි ෙවගේ ගාථා, ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො. ඉතිනේ ඒ වදේෙතාෙ 
අහපු පරශේනයට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දුනේන පිළිතුර තමයි, පඤච ඡියදද 
- පහකේ කපනේන ඕන. පඤච ජයහ - පහකේ අතහරිනේන ඕන. පඤචචුත්තරි 
භාවයය - ඉහළට පහකේ ෙඩනේන ඕන. පඤචසංගාතියගා භික්ඛු - ඇලීම් 
පහකේ නිමෙූ භිකේෂුෙ තමය.ි ඔඝතියණණාති වුච්චති - සැඩ ෙතුරිනේ එවතර 
ෙුණා කියල කියනේවනේ.  

වලෝකයා සංවයෝජනයනේවගනේ භෙයට බැඳිල තිවයනේවන. ඒ 
සංවයෝජන, ගණනිනේ දහයකේ වෙනො. ඒො ඕරම්භාගිය, උදේධම්භාගිය 
කියලා වදකකට වබවදනො. එයිනේ පහකේ පහතට අදින බලවව්ග. 
ඒොනම් සක්කාය දිටඨි, විචිකිචඡා, සලීබබත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ. 
ඒො හඳුනේෙනේවනේ ඕරම්භාගිය සංවයෝජන නමිනේ. ඒො තමයි කපනේන 
තිවයන පහ කියල කියනේවන. ඒ පිළිබඳෙ දැකේවෙන උපමාෙ වමවහමයි. 
කුරැලේවලකේ පා ෙලිනේ බැඳලා ඉනේනෙනම්, ඒ කුරැලේල ඉගිලේවලනේන 
බැලුෙට බැහැවනේ. එතවකාට ඒ පා ෙලිනේ බැඳලා ඉනේන බැම්ම කපනේන 
වෙනො. ඔනේන ඔය ෙවගේ කියනො, ඕරම්භාගිය සංවයෝජනය. 

 ඊළඟට උදේධම්භාගීය කියනේවනේ, ඉහළ මට්ටවම් රූප රාග, 
අරූප රාග, මාන, උද්දච්ච, අවිජ්ජා කයිල කියන සියුම් අනේදවම් බැමි. 
එතවකාට ඒො ගැන සඳහනේ වෙන උපමාෙ වමාකකේද? කෙුරැහරි ගහක 
එලේලිලා ඉනේනවකාට, ඒ අතේත අතහරිනේන බූවනේ. ඒ අතේවතේ එතන 
උඩහට ඇදීමකේ තිවයනේවනේ. අතේතක එලේලලිා ඉනේනො කියනේවනේ, 
උඩහට ඇදීමකේ. ඒකයි වමතන කවීව්, පහකේ කපනේන තිවයනො, පහකේ 
අතහරිනේන තියනො. පහළට අදින බලවව්ග කපනේන ඕන. උඩට අදින 
බලවව්ග අතහරිනේන ඕන. ඒොවයේ නියම ආකාරය වතේරැම් අරවගන, 
රූප රාග, අරූප රාග ආදී බරහේම වලෝකෙලට අදින ඒො ඉෙතේ කළාට 
පසේවසේ තමයි පහකේ අතහැරියා වෙනේවනේ.  

ඊළඟට ඒොට උපකාරී ෙනේවනේ වමානොද? පඤචචුත්තරි 
භාවයය. ෙඩනේන තිවයනේවනේ සදධ්ා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කියන ඒ 
පහයි. ඒ පහ ෙැඩීම තුළිනේ තමයි, ඔය සංවයෝජන කැපමීතේ, අතහැරීමතේ 
කරනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ. ඊළඟට පඤචසංගාතියගා භකි්ඛු - ඒ 
වනාවයකුතේ ඇලීම් තිවයනො. රාග, යදෝෂ, යමෝහ, මාන, දිට්ඨි කියලා 
කියන ඇලීම් අතහරිනේනතේ ඕන. එබඳු භිකේෂුෙ තමයි ඔඝතියණණා 
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කියලා කියනේවනේ. සැඩ ෙතුවරනේ එවතර ෙුණා කියල කියනේවනේ. ඔය 
විදියට ඕඝය, සැඩ ෙතුර ගැන සඳහනේ වෙනො.  

ඒ ොවගේම අපි තෙ දුරටතේ විගරහ කරනොනම් වම් ගාථාෙ ගැන 
විසේතර කරනෙනම් තිවයනො, සතු්තං ගාමං කියල, නිදිගතේ ගමකේ ගැන 
කියනො. නිදිගතේ ගමකේ, ගසාවගන යනේනා ෙවගේ, මාරයා ඇවිලේලා 
අරවගන යනෙලු. වම් නිනේද ගැනතේ අපි ටිකකේ කථා කරලා, හතිලා 
බලමු. වම් නිනේද කියන එක ගැනතේ අර විදිවයේම පරශේවනෝතේතර ගාථා 
තිවයනො. ධමමවයේ සඳහනේ වෙනො වදේෙතාවෙකේ ඇවිලේලා අහනො,  

කති ජාගරතං සුත්තා 
කති සුවත්තසු ජාගරා 
කතිභි රජමාවදති  
කතිභි පරිසුජ්ඣතීති.  

අෙදිවෙලා ඉනේන අය අතර කී වදවනකේ නිදාවගනද? නිදාගතේතු 
අය අතර කී වදවනකේ අෙදිවෙලා ඉනේනොද? එවහම ඇහුොම, 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, පඤච ජාගරතං සුත්තා - පඤච 
සුයත්තසු ජාගරා. ඒ කියනේවනේ සාමානය වලෝකයා අෙදිවෙලා ඉනේනො 
කියල හිතන අය අතර පසේ වදවනකේ බුදි. ඒ පහ කියලා කීවව් වමාකකේද? 
කාමච්ඡන්ද, වයාපාද, ථිනමිද්ධ, උද්ධච්ච-කුක්කචු්ච, විචිකිච්ඡා කයින 
නීවරණ පහ. නීවරණ පහ යකයනක් යකයලස් නින්දට යවන සළුු යද්වල්. 
ඒක නිසා වලෝකවයේ අෙදිවෙලා ඉනේන අයවගනේ, ඔනේන ඕො තිවයන 
අය නිදි. එවහමයි අපට වතේරැම්ගනේන තිවයනේවනේ. වම් වතේරවිලි කවි 
ෙවගේ වදේෙලේ, වතේරවිලි ගාථා, ධමම කාරණා පිළිබඳ වතේරවිලි ෙශවයනුතේ 
ඉදිරිපතේ කරල තිවයනො.  

පඤච ජාගරතං සුත්තා - අෙදිවෙලා ඉනේන අය අතර පසේ 
වදවනකේ නිදි. ඊළඟට නිදා ගනේනා අය අතර පසේ වදවනකේ අෙදිවෙලා. 
සාමානයවයනේ නිදා ගතේත හැටියට වපනුනතේ, අර කියාපු සදේධා, විරිය, 
සති, සමාධි, පරඥා තිවයනෙනම්, අෙදිවෙලා. කාමච්ඡනේද, ෙයාපාද, 
ථිනමිදේධ, උදේධච්චච-කුකේකුච්චච, විචිකිච්චඡා කියන නීෙරණ ධමම තයින අය 
නිදි. නමුතේ සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා ඒවාට කියන්යන් ජාගරිය ධමම, 
ඒො තිවයන අය අෙදිවෙලා. ඉතිනේ ඒකට වහාඳ නිදර්ශනයකේ 
කියනේනම්. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේක වබාවහෝ ොද කරපු වකවනකේ 
තමයි, සච්චචක නිගණේඨකයා. එකේ අෙසේථාෙක බුදුනේ ෙහනේවසේ එකේක ොද 
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කරන අතවර්, සච්චචක අහනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ, 
‘භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ දෙලේ කාලවයේ නිදාවගන හිටියා කියන එක 
මතකද?’ කියලා. ‘එවසේය, සච්චචක, මම ගරීෂේම සෘතුවව් අෙසාන මාසවයේ 
දෙලේ කාලවයේ, පිණේඩපාතවයනේ පසේවසේ දකුණු ඇලවයනේ, සිංහ 
වසයයාවෙනේ, සති සම්පජඤේඤවයනේ යුකේතෙ සැතපුනා.’  

එතවකාට වමයා කියනො, ‘ඇතැම් ශරමණ බරාහේමණයිනේ 
කියනො ඒක මුලා ෙූ නිනේදකේ’ කයිලා. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පිළිතුරැ වදනො, ‘එපමණකිනේ ඒක මුලා ෙූ නිනේදකේ කියල මා කියනේවනේ 
නූ, යම් යකයනකුට නැවත උප්පත්තියක් යගනයදන යකයලස් ආශ්රව 
ආදිය තියයනවානම්, ඒක තමයි මුලා නින්ද. අනිකේ වකනාවගේ නිනේද, 
නිනේදකේම වනාවව්’ කියලා. අනේන ඒකයි අපට, ඒ අර්ථවයනේ ගනේන 
තිවයනේවනේ. වලෝකවයේ සාමානයවයනේ අෙදිෙ ඉනේන අය අතර අර 
කාමචඡනේද, ෙයාපාද, ථිනමිදේධ, උදේධච්චච කුකේකුච්චච, විචිකචි්චඡා කියන 
නීෙරණයනේ තිවයනවකාට ඒක නිදි ෙවගේ. නමුතේ යම් වකවනකේ 
නිදාවගන හිටියතේ - එතන සති සම්පජඤේඤය ගැනතේ කියවෙනො - 
සදේධාෙ, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයින ඒ ගුණ ධමම ෙඩලා තිවයනොනම්, 
නිදාවගන හිටියතේ, ඒ අය අෙදිවයනේ. ඉතිනේ ඔනේන ඔය විදිවයේ ගැඹුරැ 
අර්ථ, අපිට වම්ක තුළිනේ මත ුකරගනේන පුළුෙනේ.  

 ඊළඟට අපි හිතලා බලමු, මලේ ගැන කීවව් වමාකද කියලා. වම් 
පංචකාම සම්පතේතියයි මලේ වගාමුෙකට උපමා කවළේ. වලෝකවයේ 
තිවයනො, විවශේෂවයනේ වම් යුගවයේතේ, ඔය වනාවයකුතේ ආකාරවයේ 
සුභොදී ආකලේප. වම් තරම් විපතේති සිදේධ ෙුණතේ, වකවලසේෙලිනේ මුලා ෙූ 
වලෝකයට හැම තැනම සැපයි වපේනේවනේ.  

ඉතිනේ අපි දැනේ හිතමු නිෂේපාදනය ගැන. ොණිජ වලෝකවයේ, අප ි
ඒකට ොණිජ සභයවය කියලා කියනො. ඒවකේ තිවයනේවනේ වමාකකේද? 
තරඟකාරී ොණිජ සභයවය තුළ තිවයනේවනේ, සුභ ආරම්මණ. අලුතේ 
අලුතේ නෙතම විලාසිතා, වමෝසේ තර පිළිබඳ තරඟකාරී මට්ටමකිනේ ඒො 
වලෝකයට ඉදිරිපතේ කරනො, පාරිවභෝගිකයනේට. එතවකාට 
නිෂේපාදකයිනේවගේ තරඟකාරීවයකේ තිවයනො, අනිතේ අයට ෙඩා නෙතම 
අනේදමිනේ ෙඩාතේ සුවඛෝපවභෝගී විලාසිතාෙනේ, පාරිවභෝගික ද්රෙය ඉදිරිපතේ 
කිරීමට. ඒ ෙවගේම පාරිවභෝගිකයනේවගේ පැතේවතනුතේ තරඟකාරිවයකේ 
තිවයනො. අසලේෙැසියාට ෙඩා ඉතාමතේ ඉහළම මට්ටමිනේ පංචකාම 
සම්පතේතිය විඳීමට, නෙතම ඒො වසායාවගන සාපේපු සොරි යනො. 
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ඉතිනේ ඔකේවකාම ඒ විදියට සැප ඔසේවසේ ගියතේ, වමවළාෙ ෙශවයනේ 
බලනෙනම්, අනේන අර විදිවයේ රවට් ඇතුළතිනේ ආපු ගංෙතුරකිනේ හරි, 
මුහුදු පැතේතකිනේ ආපු මුහුදු ෙතරුකිනේ හරි යම් අෙසේථාෙක ඇදවගන 
යනො. වමවළාෙ ෙශවයනේ ඒ විදිවයේ විපතේතිකර තතේවයකේ තිවයනො. 
පරවළාෙ ෙශවයනේ, සංසාරික ෙශවයනේ බලනොනම්, අනේන අර කවි්ෙ 
කාම ඕඝ, භව ඕඝ, දිට්ඨි ඕඝ, අවිජ්ජා ඕඝ ආදියට යට වෙලා ඒතේ 
සංසාර සාගරයට ඇදවගන යනො.  

ඔනේන ඕකයි එතන ගාථාවව් පුප්ඵානි යහව පචිනදතං - 
බයාසත්තමනසං නරං - මලේ විතරකේ වසායමිනේ යාම, මලේ වසාය වසායා 
යාම පංචකාම සම්පතේතිය නමැති මලේ, ඒ මලේ වගාමෙුට ෙැටුණාම, පරමාද 
නිනේදට ෙැටිලා ඒො එකතු කර කර යනො. ජීවිතවයේ යථා තතේවය 
වතේවරනේවනේ නැහැ. යථා තතේවය වමාකකේද? ඒ ටික තමයි අපි දැනේ 
වමතන මුලදී මතුකවළේ. එකකේ වම් කමමවයේ භයානකවය. ඇතේත 
ෙශවයනේ සංසාරය ඉතාම භය ජනක තැනකේ හැටියට සලකනේවනේ 
වමාකද? වම් කමමය කියන එක කෙදාෙතේ විපාක වනාදී වගවිල යනේවනේ 
නූ කියල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තිවයනො. විපාක වනාදී 
වගවිල යනේවනේ නූ!  

ඊළඟට ඒොවයේ විපාක ශකේතයි බිඳින කරමයකේ, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේෙල දීල තිවබනො. ඉහළම මට්ටවමනේ බිවඳනේවනේ, 
වලෝවකෝතේතර මාර්ගෙලිනේ. වලෝවකෝතේතර මාර්ග තුළිනේ තමයි වම් කමම 
චකරය යම් අෙසේථාෙක බිවඳනේවනේ. ඊට වමහා බිඳිනේවනේ අනේන අර 
කම්මසේසකතා සම්මාදිට්ඨ කියල කියන අර මිථයාදෘෂේඨෙලිනේ වෙනේෙුණ, 
යම්කිසි සමයකේදෘෂේඨයකේ අනුෙ ජීෙතේෙන පුදේගලයා තමයි. යටතේ 
පිරිවසයිනේ දුගතිෙලට ෙැවටනේවනේ නැතිෙ, මහා භයානක පරපාත හැටියට 
සලකන, අපායං දුග්ගතිං - විනිපාතං නිරයං ආදී ෙචනවයනේ දකේෙන, 
අපාය මාර්ගවයනේ වෙනේවෙලා, යටතේ පිරිවසයිනේ අර වහාඳ මනුෂය 
ආතේම භාෙ, වහාඳ ජීෙන තතේවයනේ නිෙනේ දකිනේන උපකාර කරගනේන 
පුළුෙනේ ජීෙන තතේවයකේ ලබා ගනේන පුළුෙනේ. සමයකේදෘෂේඨය අනුෙ 
ජීෙතේ වෙනොනම්, කමම වව්ගවයේ ඒ ශකේතිය බිඳිනේන එක පැතේතකිනේ, 
උතේසාහ කළ හැකිෙ තිවබනො. ඊටතේ ෙඩා බුදේවධෝතේපාද කාලයකනම් 
කරනේන තිවයනේවනේ, අපි වම් අෙසේථාවව් සඳහනේ කළ ආකාරයට, 
ඕඝති්ණ වීමටනම්, කලිනේ කිව්ෙ ආකාරයට පහකේ කපනේන ඕන, පහකේ 
අතහරිනේන ඕන, ඊළඟට තෙ පහකේ ෙඩනේන ඕන. වඩන්න ඕන පහ ගැන 
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අපි වියශ්්ෂයයන් හිතන්න ඕන. සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයින ඒ 
ඉන්රියන්.  

දැනේ සාමානය වලෝකයා, අර කවි්ෙ මලේ වගාමෙු ඇතුවළේ ඇවිදින 
අය, පාවිච්චචි කරනේවනේ අවපේ වම් උපේපතේතියතේ එකේක ලැබිච්චච 
පංවච්චනේද්රියයනේ විතරයි. නමුතේ වම් ධමමවයේ සඳහනේ වෙන, ඒො 
වලෝවකෝතේතර ඉනේද්රියයනේ. ඉනේද්රිය පහකේ. ඒො සිත පිළිබඳ වදේෙලේ. දැනේ 
වම් සාමානය තිරිසනාටතේ වපාදුයි වම් පංච ඉනේද්රිය. නමුතේ ධමමයකේ 
පිළිපදිනේන පුළුෙනේ සතේවයකුට, මනුෂයයකුට, වදවියකුට තමයි වමනේන 
වම් සදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කියන ඉනේද්රියයනේ ඇති කරගනේන 
පුළුෙනේ වෙනේවනේ. ආයයම තතේවය ලබනවකාටයි ඒ ඉනේද්රියයනේ 
හරියාකාරෙ පහළ වෙනො කියනේවනේ.  

ඉතිනේ ඊළඟට ඒො උපකාර ෙන බෙ තමයි අපට ආලවක සූතරය 
ආදිවයේ සඳහනේ වෙනේවනේ. සද්ධාය තරතී ඔඝං - සදේධාෙ පිහිට 
කරවගනයි, වම් සැඩ ෙතුර හතවරනේ එවගාඩ වෙනේන පුළුෙනේ. සැඩ 
ෙතුර හතවරනේ, සංසාර සාගරවයනේ, එතරවීමටනම්, පරධාන ෙශවයනේම 
සදේධාෙ උපකාර වෙනො.  

ඊළඟට සදේධාවෙනේ අනුබල ලැබුවණාතේ, සදේධාෙ තුළිනේ 
වකවරනේවනේ වමාකකේද? තමා තළු සඟොවගන තිවයන ශකේතිය පො 
මතු කරගනේන සූදානම්. අප ිහිතමු හරියට මහ ෙැසේසකිනේ පසේවසේ මහ 
සැඩ ෙතුරකේ ගලාවගන යනො. වම් ගලාවගන යන සැඩ ෙතවුර්, 
වම්වකනේ එහා පැතේතට යනේන තියා හිතනේනෙතේ බැරිය කියා බැලූ 
බැලේමට වපේනේවනේ. නමුතේ එහා පැතේවතේ ඉඳලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
අභය මුද්රා ආදිවයනේ වපනේනුම් වකවරනො, ‘මම එතර ෙුණා, එතර 
වෙනේන පුළුෙනේ. එතර වෙනේන වම් විදියට වම් විදියට, පිළිවෙතේ කවළාතේ 
එවතර වෙනේන පුළුෙනේ.’ අනේන එතවකාට ශරදේධාෙකේ ඇතිවෙනො. ඒ 
ශරදේධාෙ අනුෙ තමයි ෙතුරට පනිනේවනේ. නැතේනම් ‘අවපෝ, වකාච්චචර 
සීතලද’ කියලා අතේ වදකතේ කවර් බැඳවගන ඉඳීවි. ඒ වෙනුෙට අනේන 
ශරදේධාෙනේතයා, මරණය වහෝ තරණය කියලා, වම් සැඬ ෙතුවරනේ එවතර 
වෙනේන, වම් ශාසනික පරතිපතේතිෙලට බහිනො. අනේන ඒ ෙවගේ වලාකු 
කැපවීමකේ වම් ශරදේධාෙ තුළ තිවයනො. ඒක තමයි ශරදේධාෙට ‘අධි යමාක්ඛ’ 
කියලා කියනේවනේ. ඒ ශරදේධාෙ තුළිනේ විරිය මුදා හරිනො. එවහම නැතේනම් 
හංගාවගන ඉනේවනේ. හැකියාෙ තයිනො, නමුතේ ඒක එලියට එනේවනේ 
නැහැ. එලයිට එනේවනේ අර සදේධාෙ තුළිනේ, වම්ක කරනේන පුළුෙනේ හැකි 
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සංඥාෙ ඇතිවෙනො. එයාට එතනට යනේන පුළුෙනේ. එතනට ගිය අය 
ඉනේනො. ඒ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තුළිනේ දකිනො. ඒකයි ශාසේතෘනේ 
ෙහනේවසේ පලිිබඳ ශරදේධාෙයි කියල කියනේවනේ. ඒක තුළිනේ ඇතිවෙන 
ශරදේධාවෙනේ, කායික, වචතසික ශරදේධාෙ ජනිත කරගනේනො. වමවතකේ 
එදිවනදා ජිවිතවයේ දුකේවගාඩ ෙැඩි කරගැනීම සඳහා වකායි තරම් 
වීයයමයකේ දරනෙද මනුෂයවයකේ? වකායි තරම් දුකේ ගැහැට විඳිනෙද? ඊට 
ෙඩා සයි දහසේ ගුණයකේ වම් සංසාර සාගරවයනේ එවතර වීම සඳහා 
වීයයමය දැරිය යුතුෙ තිවබනො. ඒ ටිකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර වීයයමය 
පිළිබඳෙ පරකාශ කරනේවනේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උතේකෘෂේඨම 
මට්ටවමනේම වීයයමය වයදූො. අර චතුරංග සමන්නාගත ීයයමය කියලා 
කියනේවනේ - සමතේ, නහරතේ, ඇටතේ පමණකේ තිබිවයේො! වලේ මසේ 
වියලීවයේො! යම් අර්ථයකේ සඳහා මම වම් උතේසාහය කරනෙනම්, ඒ 
මට්ටම වනාලබා මම වම් වීයයමය අත හරිනේවනේ නැත, කියල කියන 
උතේකෘෂේඨම මට්ටවම් වීයයමයකේ වයාදලා තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
බුදේධවය ලබා ගතේවතේ. එතවකාට ඒ මට්ටමිනේ බැරි ෙුණතේ, ඊට 
කිට්ටුෙකිනේ හරි වීයයමයකේ වයාදනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ, අනේන අර විදිවයේ 
ශරදේධාෙකේ තිවයනවකාටයි.  

ඊළඟට ඒ වීයයමය කයිලා කිව්ෙට කළබලවීම වනාවෙයි එතන 
තිවයනේවනේ, උදේදච්චචයකේ ඇති කරගැනීම වනාවෙයි, සතිමතේෙ කළ 
යුතේතකේ. සිහිවයනේ යුකේතෙ කළ යුතේතකේ. සිහියයන් යයාදන ීයයමයයි 
ඇත්ත වශ්යයන්ම සාර්ථක යවන්යන්. ඒක අනුෙ ඒ වීයයමය වයදීවම්දී, 
වීයයමය අපවතේ වනායන ආකාරයට සිහිය පාවිච්චචි කරනේන සදිේධ 
වෙනො.  

ඊළඟට ඒ ොවගේම තමයි ඒො එකතුවෙලා එනවකාට, සතිය 
ශකේතිමතේවෙලා යම් අෙසේථාෙක සමාධි තතේවයට එනො, ඊට ෙඩා 
සේථාෙර තතේවයකට. සමාධිමතේ සිත කියලා කියනේවනේ, වමවතකේ 
විසිරිලා තබිුණ සිවතේ තිබුණ හැකියාෙනේ සම්පූර්ණවයනේම මතුකරගනේන 
බැරිෙුණා, නමුතේ එකඟ ෙුණාට පසේවසේ, වමවතකේ වනාවපනුන වදේ 
දකිනේන පුළුෙනේ ශකේතියකේ එනො. ඒකට තමයි පරඥාෙ කියල කියනේවනේ. 
යථා සේෙභාෙය, යථා තතේවය අෙවබෝධ කරගනේන පළුුෙනේ පරඥාවෙනේ. 
වම් හැම එකකේම ධමමවයේ, ඉනේද්රිය හැටියට දකේෙල තිවයනේවනේ. වම්ො 
ෙැඩියයුතු වදේෙලේ, ෙැඩීම තුළිනේ වම්ො මතකුරගනේන ඕන. නිකම් නූ, 
බැලූ බැලේමට නූ වම්ො. ඇස, කන, නාසය ොවගේ බාහිරෙ වපවනන 
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වදේෙලේ වනාවෙයි ඇතුළතිනේ. වම්ොවයේ වයදීම තුළිනේම වම් ඉනේද්රියයනේ 
මතු කරගනේන ඕන.  

සදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා මතු කරගැනීවමනේ තමයි යම් 
අෙසේථාෙක, අර ඕඝවයනේ එවතරවෙනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේ. ඉතිනේ අපි 
ජීවිතය ගැන නිතර සලකා බලනේන ඕන. වම් යථාර්ථය කියන එක, 
වබාවහෝ වදනාට ඉකේමණිනේම අමතක වෙනො. පංචකාම සම්පතේතියට 
යටෙුණාට පසේවසේ, වලෝකවයේ යථාසේෙභාෙය, වෙන එකකේ තබා තමනේවගේ 
ජීවිතවයේ අනිතය සේෙභාෙය පො අමතක වෙනො. ජීවිතය ඉතාම වකටි 
කාලයකේ, අෙුරැදු සියයට අඩු කාලයකේ වගෙනේවනේ. නමුතේ වම්ක තුළ 
මුළු මහතේ වලෝකයම බදාවගන, අර විඩඩූභ කළා ොවගේ, කරනේන පළුුෙනේ 
ඔකේවකාම හපනේකම් කරනේන බලනො. නමුතේ වකායි වෙලාවව් මාරයා 
වකාතනිනේ මතුවෙනොද කියලා නූ. ඒකට අතීත කමම වව්ග එකට එකතු 
වෙලා ඇවිලේලා, යම් අෙසේථාෙක කරියාතේමක ෙුණු වෙලාවව්, අර 
ඔකේවකෝම සිහින බෙට පතේවෙනො. ජීවිතය සිහිනයකේ! මුළු මහතේ 
ජීවිතයම අනේතමිට සිහිනයකේ!! දැනේ ඇතැම් වකවනකේ කලේපනා කරනො 
අෙසාන අෙසේථාවව්දී, තමනේට සතුටුවෙනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ අනේන අර 
ජීවිතවයේ කරපු හපනේකම් නිසාය කියලා. ඒ එකකේෙතේ වනාවෙයි 
අනේතිමට තමා ඉදිරියට ඉදිරිපතේ ෙනේවනේ, බලාවපාවරාතේතු නැති 
අනේදවම් තමනේ හංගාවගන හිටිය යම්කිසි මිනීමැරැමකේ, වහාරකමකේ 
ඕො පිළිබඳ නිමිතේතකේ මතුවෙනේන පුළුෙනේ. ඕකට ගති නිමිත ිෙශවයනේ 
ඊළඟට අපාය, තිරිසනේ වලෝක ආදී ඒ විදිවයේ තැනකේ ගැන සිතවුිලේලකේ 
අනේතිමට එනේවනේ. මුහුදු ෙතුරට වහෝ ගංෙතුරට වහෝ ගලාවගන 
යනවකාට, වමවතකේ වම් ජීවිතවයේ සාර්ථකවයි, වමවතකේ වම් ජීවිතවයේ 
වගෙූ සාර්ථකය කිෙූ අතේදැකමී් රාශිය වනාවව් ඒ වෙලාෙට මතකේ 
වෙනේවනේ. ඒක නිකම් සිහිනයකේ බෙට පතේවෙලා, අනේතිමට ඒ වෙනුෙට 
මතකේ වෙනේවනේ, ඊළඟ උපේපතේතිය ලබාවදන කමම ශකේතයි අනුෙ ඉදිරිපතේ 
වෙන චිතේතජ රූපයයි. ඒක අනුෙ තමයි ඊළඟ රූපයකේ මැවෙනේවනේ, 
ශරීරයකේ මැවෙනේවනේ. ඕකයි සංසාවර් භයානකවය.  

ඉතිනේ අනනේත කාලයකේ වම් විදියටයි අවපේ ජීවිත වගෙලා 
තිවයනේවනේ. බුදේවධෝතේපාද කාලයක විතරයි, වම් සංසාර සාගරවයනේ, 
සංසාරය කියාපු ඕඝ හතවරනේ එතර ෙනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේ. එදිවනදා 
ගිහි ජීවිතය ගතකරන ආකාරය අපට ෙඩා වහාඳිනේ වම් ගිහ ිපිනේෙතුනේ 
දනේනො. ජීවිතය පුදුම අනේදවම් විවිධ බලවව්ගෙලිනේ ඒොට යටවෙලා, 
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ඒොට ඇදිලා අර කයිාපු ොණිජ සභයවය තුළිනේ මනස එවහම පටිිනේම 
පිසේසු තතේවයකට පතේෙන, පුදුම අනේදවම් ෙයාකූලවයකේ සමාජවයේ 
තිවයනො. ඒොට අහුවනාවී සිටීමටනම් අපි ඇතුළතිනේ දියුණු කරගනේන 
ඕන, අර ශරදේධා, වීයයමය, සති, සමාධි, පරඥා කියන ඉනේද්රියයනේ. ඒ 
ඉනේද්රියයනේ දියුණු කරගැනීමට උතේසාහයකෙතේ වයදිය යුතෙු තිවබනො. 
ඒ ොවගේම තමයි අර කියාපු විවිධ විලාසිතා වමෝසේ තරෙලට ෙඩා චාම් 
ජීවිතයකට නැඹුරැ වෙලා, දැනේ වම් ොවගේ සලිේ සමාදනේවීම ආදී 
අෙසේථාෙක පිනේෙතුනේට අර ධමමවයේ නියම ෙටිනාකම හඳුනා ගනේන 
ලැවබනො. ඔය වලෝකවයේ තියන වමෝසේ තර විලාසිතා වනාවෙයි. ඒො 
තාෙකාලිකෙ තබිිලා නැතිවෙලා යන වදේෙලේ. සනාතන ෙටිනාකම් වලස 
සලකනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතකුරලා දුනේන ඒ 
ශිලාදී ගුණධමමෙල ෙටිනාකම් සහිියට නගාවගන, ඒොට අනුරූපෙ 
තමනේවගේ ජීවිතය පෙතේො ගැනීවමනුයි. ඒ තුළිනේ තමයි ජීවිතවයේ නියම 
සැනසීමකේ ඇති කරගනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ. අතීතවයේතේ වම් කාලවයේදීතේ 
වහාඳ ජීවිත ගතකළ ගිහි පිනේෙතුනේට පො යනේතම්ෙතේ සැනසමීකේ 
ඇතිකරගනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ ඒ විදිවයේ සාර්ථක - අපි වම් සාමානය 
වලෝකවයේ සාර්ථක හැටියට වනාසලකන නමුතේ ධර්මානුකලූ නිරෙදය 
වහාඳ ශිල සම්පනේන - ජීවිත වගව්ෙ අයට පමණයි. බණ, භාෙනා කළ 
අයට පමණයි.  

 ඒ තතේවය නුෙණිනේ ෙටහාවගන, වම් ගාථාවව් කියවෙන 
අනේදමට, අර මාරයා එනේවනේ වකායි වෙලාවෙද කයිලා අපි වනාදනේන 
නිසා කර්මානුරූපෙ, ඒකට වකායි වෙලාවෙතේ ලූසේති වෙලා ඉනේන ඕන. 
ඒකයි අප ිඇතැම් අෙසේථාෙල කයිනේවනේ, දැනේ තියන විපතේතිකර ආපදා 
සම්පනේන යුගවයේ, ඇතේත ෙශවයනේම හැම වකවනකේම ජීෙතේවිය යුතේවතේ 
ආසනේන සිතකිනේ. ආසනේන සති කියන එක, අප ි සාමානයවයනේ 
සලකනේවනේ, ෙයසට ගිය අවපේ මව්පයි ආදී ඒ ඥාතීනේ මැවරනේන 
ලංවෙනවකාට, හාමුදුරැ වකවනකේ වගනේෙලා, බණකේ කියලා, වමයාවගේ 
හිත හරිගසේසනේන ඕන කියලා, ආසනේන හිත ගැන හිතලා අපි ඒකට 
වෙවහවසනො. නමුතේ නිරනේතරවයනේ මරණ බය ඇති වකනා, මරණ 
ශකේතිය ඇති වකනා, හැම තිසේවසම උතේසාහ කරනො ආසනේන සතිිනේ 
ඉනේන. ඒ වමාකද වකායි වෙලාවව්ද දනේවනේ නූ මරණය. බාහිරිනේ එන 
විපතේ ආදිවයනේ පමණකේ වනාවෙයි, ශරීර අභයනේතරවයනේ එන වරෝග 
පීඩා ආදී වදේෙලේෙලිනේ, හිතුවෙෙතේ නැති අනේදමිනේ, වමවහම කථා කර 
කර ඉඳලා හිටි ගමනේම කථාෙ නෙතිනේන පුළුෙනේ. අනේන ඒ විදිවයේ 
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තතේවයකේ වම් ජීවිතවයේ තිවයනේවනේ. එතවකාට ඒ නිසා අපි 
නිරනේතරවයනේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශකළ ආකාරයට, මැවරනේන 
සූදානම් කයිලා කියනේවනේ ඒකයි. මැවරනේන සූදානම් කියලා එකේතරා 
මට්ටමකිනේ හරි කියනේන පුළුෙනේ ෙනේවනේ, අනේන අර ධර්මානුකූල 
ජීවිතයකේ වගව්වොතේ පමණයි. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒවකනුතේ 
සූහිය යුතුයි කියලා කියනේවනේ නූ. වමාකද? වකායි විදිවයේ බරහේමවලෝක 
ආදී තතේවෙල ඉපදිලා, ඒ විදිවයේ වදේෙ වලෝකෙල ඉපදිලා හිටියතේ, ඒ 
අයටතේ යම්කිසි දෙසක චුතවෙනේන සිදේධ වෙනො. එතනිනේ චුත වෙනේන 
සිදේධ වෙනො, ඒ කමමය වගවිලා ගියාට පසේවසේ. ඒ බමරය 
කරකැවෙනේවනේ, ඒවකේ තිවයන ශකේතිය තිවයනකම් පමණයි, ඒකට වයදූ 
වව්ගය තිවයනකම් පමණයි, ඊළඟට කරකැවිල, කරකැවිල වහමිහිට ඕක 
ඇදවගන ෙැවටනො. ඒ ෙවගේ තමයි බරහේමවලෝකෙලතේ, දිෙයවලෝකෙලතේ 
තතේවය. ඒ ටිකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට හඳුනේෙල දුනේවනේ.  

ඉතිනේ ඒක නිසා අපි කලේපනා කරනේන ඕන, වම්ක ගැඹුරිනේම 
විසඳීමටනම්, අනේන අර පරඥාෙ, විදර්ශනා පරඥාෙ, මතු කරගනේන ඕන. 
හැමතිසේවසම හිත වයාමුකරනේන ඕනූ සංසේකාරයනේවගේ තිවයන අනිතය 
සේෙභාෙය ගැනයි. ජීවිතවයේ යථාර්ථය ඒකයි. යථා තතේවය බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා දීලා තිවයනේවනේ ෙචන තුනකිනේ, අනිතය, දුක්ඛ, 
අනාත්ම කියලා. යම් හැම එකකම් අපි යම් මමය, මායග්ය කියලා ගතත්ට 
යමාකද, යම් ඔක්යකාම ජීවත්ීමට දරන පරයත්න සමූහයක් පමණයි 
යමතන තියයන්යන්. ඇතේත ෙශවයනේ ජීවිතයකේ කියලා වදයකේ නූ. අපි 
ජීවිතයකේ කියලා කිව්ෙට, වමතන තිවයනේවනේ ජීෙතේවීමට උතේසාහ දැරීමකේ 
පමණයි. ඇතැම් විට නිරර්ථක පරයතේන රාශියකේ පමණය.ි උපමාෙකට 
කියනොනම්, අලුතේ පැදුරක නිදාගනේන උතේසාහ කිරීම ෙවගේ ෙැඩකේ. අලුතේ 
පැදුර වපරළලා ඉෙර වෙලා නිදාගනේන හදනවකාට, ඔනේන ආවයතේ 
ඇකිවලනො. ඒ ෙවගේ වදයකේ වම් කරන ෙැඩ හැම එකකේම, වහාඳට 
කරලා ඉෙරයි කියලා හිතනවකාට, ඔනේන අනිතේ පැතේතට කරකැවිලා 
එනො.  

විඩූඩභට ෙුවණතේ ඒකයි. අච්චචර අර හතර සැරයකේ වීයයමය දරල, 
උතේසාහ කරල ගිහිලේලා තමනේවගේ මවනෝරථය සම්පුර්ණ කරගතේතා. අර 
ශාකය කලුයම විනාශ කරලා, ඒ වලේ ෙලිනේ බලාවපාවරාතේතු ෙුණ විදියට 
තමනේ ඉඳගතේතු ලූලේල වහේදීම තළුිනේ තමනේවගේ මවනෝරථය සම්පරු්ණ 
කරවගන ඇවිලේලා, නිදා ගතේතා ගඟ මැද හරි වගාඩ හරි, නිකම් ෙතුරට 
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ගහවගන ගියා. අනේන ඒ ෙවගේ තමයි අවපේ වම් ජීෙන ඉලකේක, හැම 
එකකේම වලාකුෙට ලබාගතේතා කියලා හිතනවකාටම, සමහරවිට 
වනාවයකුතේ වදේෙලේ නිසා ඒො විනාශවෙලා යනේන පුළුෙනේ. ඒ නැතතේ 
යටතේ පිරිවසයිනේ මරණ අෙසේථාවව් ඒො අතහරිනේන වෙනො. ලබාගතේතු 
නිලතල, උපයාගතේතු ධනය, රැසේ කරගතේතු උපදො ගතේතු දරැවෙෝ 
ඔකේවකෝම අතහැරලා, අනේතිමට යනේන වෙන අෙසේථාෙකේ එනො. 
එතවකාට ඒකට හිත සූදානම් කර ගැනීම තමයි වකවනකේ විසිනේ කළ 
යුතේවතේ. ඉතිනේ ඒක ජයගතේතු අෙසේථාෙ තමයි අමෘතය, නිර්ොණ අමෘතය 
කියල කියනේවනේ, වම් සයිළුම පංචසේකනේධවයනේ සිත ඈතේකරගනේන 
පුළුෙනේ ෙුණ අෙසේථාෙ. ඒ අමෘතය කියලා කියන්යන්, මැයරනවා නමුත් 
මරණ බය නූ. මරණ බය නැතවු මැයරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි 
නිීම කයිල කියන්යන්.  

නිර්ොණ අමෘතය කියලා කයිනේවනේ වෙන අමුතු කූමකේ 
වනාවෙයි, බීමකේ වනාවෙයි, දිෙය වලෝකවයේ තිවයන ආහාරයකේ ොවගේ 
වදයකේ වනාවෙයි. නිර්ොණ අමෘතය කියලා කියනේවනේ යම් අෙසේථාෙක, 
මරණභයකේ නැතිෙ මැවරනේන පළුුෙනේනම්. මරණ බය තමයි වලෝකයා 
තුළ, හැම වදනා තුළම තිවයනේවනේ. මරණය භයකේ නැතිෙ මැවරනේන 
පුළුෙනේ තතේවයකේ තිවයනොනම්, ඒ තතේවය ලබා ගැනීමයි. ඒ තතේවය 
වමවලාෙම ලබා ගතේතු උතේතමයනිේ ඒ තතේවයට සමාපතේති හැටියට 
සමෙැදිලා - අරහතේඵල සමාපතේතිය කියනේවනේ ඒකයි - අරහතේ ඵල 
සමාපතේතියට සමෙැදිලා, අනේන අර නිවීම භුකේති විඳිනො. ඒක අමුතු 
වලෝකයකේෙතේ වනාවෙයි. වලෝකවයනේ මිදීමයි එතන තිවයනේවනේ. භෙ 
තරණයයි එතන තිවයනේවනේ. ඕඝ තරණයයි එතන තිවයනේවනේ - ඒකයි 
නිවීම කියලා කියනේවනේ, නිෙන කියලා කියනේවනේ. සංසාරවයේ තිවයන 
භයානකම තතේවය තමයි නැෙත නැෙත ඉපවදමිනේ මැවරනො, 
ඉපවදමිනේ මැවරනො. ඉපවදනො, මැවරනො. ඉපවදනො, මැවරනො. 
ඉතිනේ උපදිනවකාට සතුටු ෙුණතේ, මැවරනේනයි උපදිනේවනේ. එතවකාට 
අනේන ඒ විදිවයේ තතේවයකේ නිසා, මරණවයනේ වබ්රීම තමයි වලෝකවයේ 
කරනේන තිවයන අනේතිමට ඉහළම, දකේෂම ෙැවඩ්. ඒකයි නෙින, නිර්ොණ 
අමෘතය කියලා කියනේවනේ. ඒ ෙචනය වයදුෙතේ ඒක වම් පිනේෙතුනේ 
වලෝකයකේ හැටියට හිතනේන පුළුෙනේ. 

නමුතේ අර කියාපු සදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා දියුණු කරගතේතු 
වකවනකුට ඒොවයේ අෙසාන පරතිඵලය ෙශවයනේ, අනේන අර මරණ 
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බවයනේ වතාරෙ මරණයට මුහුණවදනේන පුළුෙනේ ශකේතිය අතේ දකනිේන 
පුළුෙනේ වෙනො. ඒකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ, රහතනේ ෙහනේවසේලා 
අතේදුටුවව්. අනේන ඒ ඉලකේකය ඇතුෙයි අද වම් පිනේෙතුනේ ෙටිනා ශලීයකේ 
සමාදනේ වෙලා වම් ධමමය ශරෙණය කවළේ. එතවකාට හැම වකවනකේම, 
හැම වබෞදේධයාම නිෙන පතනොනම්, ඔනේන ඕකයි ඒ පතනේවනේ. ඔය 
කියාපු සංසාර සාගරවයනේ, ඕඝවයනේ මිදීමයි. 

එතවකාට ඒ ශකේතිය ලබා ගැනීමට අද දින වමවතකේ වම් සිලේ 
රැකීම තළුිනේ, බණ ඇසීම තුළිනේ, භාෙනා කිරීම තුළිනේ යම් කුසල 
ශකේතියකේ රැසේ කරගතේතානම්, ඒ කුසල ශකේතිය තම තමනේට වම් 
ජීවිතවයේදීම කලයාණ මිතර පිහිටතේ උපකාර කරවගන, බණ භාෙනා 
සාර්ථක කරවගන ඉකේමණිනේම ඒ තතේවය ලබා ගැනීමට ධමම 
වදේශනාමය හා ධමමශරෙණමය කුශල ශකේතියතේ උපකාරෙතේ වව්ො! වහේතු 
ොසනා වව්ො! කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. තම තමනේවගේ නමිනේ නැසී 
මිය පරවළාෙ ගිය ඥාතීනේ ඇතුළු, අවීචිවයේ පටනේ අකනිටාෙ දකේො ෙූ 
යම්තාකේ සතේව වකවනකේ වම් ධමමවදේශනාමය හා ධමමශරෙණමය කසුලය 
අනුවමෝදනේ වීමට කැමතිනම්, ඒ හැම වකවනකේම අනුවමෝදනේ වීම 
තුළිනේ, තම තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නෙින 
සාකේෂාතේ කරගනිතේො! කයිලා පරාර්ථනා කර වම් ගාථා කියල පිනේ 
වදනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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79 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 134) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අපාරැතා වතසං අමතසස දොරා 
වය වසාතෙවනතා පමුඤචනතු සදධං 
විහිංසසඤඤ ීපගුණං නභාසිං 
ධමමං පණීතං මනුවජසු බරවහම’ති 

- මජඣිම නිකාය, අරියපරිවයේසන සූතරය. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

ඇසළ පුර පසවළාසේෙක වපෝය දෙස අපට සිහි ගනේෙනේවනේ එදා 
ඒ බරණැස ඉසිපතවනේ මිගදාවයේදී තිවලෝගුරැ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ධම් මචක්කප්පෙත්තන සූතරය වදේශනා කළ අෙසේථාෙයි. 
ධර්මචකරය වපරළු අෙසේථාෙයි. ශාසන ඉතිහාසයට අනුෙ ධර්මචකරය 
වපරළීම කියන ඒ පරාතිහාර්යමතේ සිදේධියට පසුබිම් ෙන යම් යම් ෙැදගතේ 
කාරණා මතකුර වදන අනේදවම් ගාථාෙකයුි අද අප ිමාතෘකාෙ හැටියට 
ඉදිරිපතේ කරගතේවතේ.  

සැෙැතේ නෙුර රම්මක කියන බරාහේමණයාවගේ ආශරමවයේ රැසේෙුණ 
භිකේෂු පිරිසකේ අමතලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තමනේවගේ බුදේධ චරිතවයේ 
එක වකාටසකේ වදේශනා කළ අෙසේථාෙක, වහළි කළ අෙසේථාෙක, වමනේන 
වම් ගාථාෙට අදාළ යම් යම් සිදේධි සමූහයකුතේ මතුකර දුනේනා. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ඒ සම්මා සම්වබෝධිය ලබාගතේතට පසේවස සති 
කීපයකේ විමුකේති සුෙය විඳිමිනේ ගතකරලා තමනේ ෙහනේවසේ ඒ අජපාල 
නුග රැක මුල ෙැඩ සිටි අෙසේථාෙක වමනේන වම් විදිවයේ සිතවිිලේලකේ ඇති 
ෙුණා කියලා. ‘මා වම් වසායාගතේත ධර්මය ඉතාමතේම ගැඹුරැයි. ඒක 
අනයයනේට වතේරැම් කිරීම ඉතාම දුෂේකරයි. ශානේත ෙූ, පරණීත ෙූ, 
තර්කවයනේ බැසගත වනාහැකි ෙූ තරම් ගැඹුරැ පරතීතය සමුපේපාද ධර්මය, 
නිර්ොණ ධර්මය වම් ඇලීම් තුළ හිරවී සිටින, ඇලීම් තුළ තණේහාවෙනේ 
රැඳී සිටින සතේවයාට වතේරැම් ගැනීම අපහසුයි. මම ඉතිනේ ධර්මය 
වදේශනා කළතේ ඒ අයට ඒක වතේරැම්ගනේන බැරිනම් නිකනේ මම වෙවහස 
වීමකේ පමණයි’ කියලා ධර්මය වදේශනා කිරීම පිළිබඳෙ මනේවදෝතේසාහී 
ෙුණ බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. නමුතේ ඒ තමනේෙහනේවසේ 
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මනේවදෝතේසාහී ෙන බෙ දැනගතේතු බරහේම වලෝකවයේ සහම්පති බරහේම රාජයා 
වම් ගැන සංවව්ගෙතේෙ, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ සිතුවිලේල දැනවගන 
‘වලෝකය විනාශ වෙනො, නැති වෙනො තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වලෝකයාට ධර්මය වදේශනා වනාකවළාතේ’ කියලා ඒ 
අෙසේථාවව්ම - එතන කියවෙනො - දිකේ කළ අතකේ ෙකේ කළ සැණිනේ, ඒ 
තරම් ඉකේමනිනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිවයේ පහළ වෙලා ෙනේදනා 
කරලා ආරාධනා කළා ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ, වලෝකයාට ධර්මය 
වදේශනා කරන වසේකේො! සුගතයනේ ෙහනේවසේ ධර්මය වදේශනා කරන 
වසේකේො! වලෝකවයේ සිටිනො වකවලසේ මල අඩු සතේවයිනේ ධර්මය 
වතේරැම් ගනේන හැකියාෙ ඇති’ කියලා ඊළඟට ගාථා තුනකිනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ආරාධනා කළා. 

‘අතීතවයේ වම් බරණැස වනාවයකුතේ විදිවයේ වකවලසේ මල සහිත 
වදේශකයිනේවගනේ ධර්මය ඉදිරිපතේ වෙලා තිවබනො. නමුතේ වම් නිර්මල 
ධර්මය භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරන වසේකේො! අමා වදාරෙලේ 
හරින වසේකේො!’ කියලා ආරාධනා කළා. උපමාෙකුතේ පරකාශ කළා ඒ 
බරහේමයා ‘යම් වසේ පර්ෙතයකේ උඩ නැගී සිටින වකවනකේ හාතේපස ජනයා 
වදස බලනේනා ෙවගේ, ධර්මමය ෙූ පරාසාදයට නැග සිටින භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ, තථාගතයනේ ෙහනේවසේ වම් ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදී වම් 
සංසාර දුවකහි ගැලී සිටින වලෝකසතේවයා වදස බලා ෙදාරන වසේකේො!’ 
කියලා ඊලඟට විවශේෂ ආරාධනාෙකේ ෙශවයනේ අෙසාන ගාථාවව් පරකාශ 
කළා. 

‘උවටඨහි වීර විජිතසංගාම - සත්ථොහා අනණ විචර වලාවක 
වදසසසු භගො ධමමං  - අඤඤාතාවරා භවිසසනති.’  

‘මාර සංගරාමය දිනූ - එවහම නැතේනම් වකවලසේ සංගරාමය දිනූ 
වීරයාණනේ ෙහනේස, නැගී සිටින වසේකේො!’ සත්ථොහ කියනේවන සාතේතු 
නායකයාණනේ. ‘සාතේතු නායකයාවණනි, ණය නැතුෙ වලෝකවයේ 
හැසිවරන වසේකේො. භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ, වලෝකයාට ධර්මය වදේශනා 
කරන වසේකේො! වතේරැම්ගනේන පලුුෙනේ අය වලෝකවයේ සිටිනො’ කයිලා 
බරහේමයා ආයාචනාෙකේ, ආරාධනාෙකේ කළා.  

ඒ අෙසේථාවව් භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො තමනේ 
ෙහනේවසේ බරහේමයා කළ ආරාධනාෙතේ, ඒ ෙවගේම තමනේෙහනේවසේ 
සංසාරවයේ දිගට පුරැදු කරගතේතු ඒ වලෝකයා පලිබිඳ මහා කරැණාෙතේ 
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මුලේකරවගන වලෝකය බුදුඇසිනේ බලා ෙදාළ බෙ. ඒ බුදුඇසිනේ බලා ෙදාළ 
අෙසේථාවව් වපනීගියා. ‘වලෝකවයේ වකවලසේ රජසේ අඩු අය, වකවලසේ 
රජසේ ෙැඩි අය, ඊලඟට ශරදේධා, වීර්යය, සති, සමාධි, පරඥා කියන ඒ 
ආධයාතේමික ඉන්ද්රියයනේ දියුණු කරගතේතු අය, ඒො දියුණු වනාකරගතේතු 
අය, යහපතේ අය, අයහපතේ අය, ඒ ෙවගේම ඇතැම් අය පරවලෝකය ගැන 
භය ඇතිකරවගන ඉනේන අය, පහසුවෙනේ ධර්මය වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ 
අය, බැරි අය ඔය ආදී ෙශවයනේ වලෝකවයේ විවිධ අෙවබෝධ මට්ටම් මවගේ 
බුදුඇසට වපනී ගියා’ කයිලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට පරකාශ කළා.  

ඊලඟට ඒක අනුෙ ඒක වපනේනුම් කරනේන උපමාෙකුතේ ෙදාලා. 
හරියට නිලුපුලේ විලක, රතේ පියුම් විලක, වහළ පියුම් විලක ඇතැම් 
නිලුපුලේ රතේ පියුම්, වහළ පියුම් ජලවයනේ හටවගන, ජලවයහිම ෙැඩී, 
ජලවයේ යටම වපෝෂණය වෙමිනේ තවිබනො. ඇතැම් නිලුපුලේ, ඇතැම් රතේ 
පියුම්, ඇතැම් වහළ පියුම් ජලවයේ මතු පිටට පැන නැගී ජලය මට්ටමට 
පැමිණිලා පෙතිනො. තෙතේ නිලුපලුේ, තෙතේ රතේ පියුම්, තෙතේ වහළ පයිුම් 
වකාටසකේ ජලවයනේ පැන නැගී, ජලවයේ වනාතැෙරී සිටිනො. අනේන ඒ 
ෙවගේ වම් විවිධ අෙවබෝධ මට්ටම් වලෝකයා පිලිබඳෙ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට ඒ පියුම් විවලේ උපමාෙ ආශරවයනේ වපනී ගියා. එවහම 
වපනිලා ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ බරහේමයා කළ ඉලේලීම පිළිගැනීම් 
ෙශවයනේ වමනේන වම් විදියට ගාථාෙ ෙදාළා. දැනේ අප ි මාතෘකා කළ 
ගාථාෙයි ඒ.  

අපාරැතා වතසං අමතසස දොරා 
වය වසාතෙවනතා පමුඤචනතු සදධං 
විහිංසසඤඤ ීපගුණං නභාසිං 
ධමමං පණීතං මනුවජසු බරවහම’ති  

‘අපාරැතා වතසං අමතසස දොරා’, මම ඔෙුණට වම් අමා 
වදාරෙලේ අරිනො. කාටද? ‘වය වසාතෙවනතා පමුඤචනතු සදධං’, කනේ 
ඇති අයට, වදසෙනේ ඇති අයටයි මං ඒ අමා වදාරෙලේ අරිනේවනේ. 
‘පමුඤචනතු සදධං’, කනේ ඇතේවතෝ ශරදේධාෙ මුදා හරිතේො. ශරදේධාෙ ඒ 
වදසට වයාමු කරතේො කියන එකයි. ‘විහිංසසඤඤී පගුණං නභාසිං - 
ධමමං පණීතං මනුවජසු බරවහම’, ‘බරහේමය මම වම් නිකරැවණේ වෙවහස 
වීම ගැන හිතලා ධර්මය වදේශනා කවළේ නැත’යි කියලා.  
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අමා වදාරටු ඇත ඔෙුණට ඇරලා 
වදසෙනේ ඇතේවතෝ සැදැහැ මුදතේො! 
නිකනේ වෙවහසකැයි මුලදී සිතලා, 
වනාවදසිම් සදහම් බඹරද, වලාෙටා!  

කියලා ඔය විදියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ගාථාවෙනේ තමයි 
වම් අමා වදාරෙලේ ඇරියා කියන ඒ ධර්මය වදේශනා කිරීමට තීරණය කවළේ. 
එතවකාට බරහේමරාජයා ඉනේ සතුටු වෙලා, පැදකුණු කරලා බඹවලාෙට 
ගියා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඊලඟට කලේපනා කළා ‘දැනේ කාටද මම 
පළමුවෙනේම ධර්මය වදේශනා කරනේවනේ?’ කියලා අර අෙවබෝධ මට්ටම් 
අනුෙ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට පළමුවෙනේම වපනී ගිවයේ තමනේට ශාසේතෘ 
ෙශවයනේ, එවහම නැතේනම් තමනේට මුලදී ආර්ය පර්වයේෂණය කරන 
අෙසේථාවව්දී හමුවෙලා එකේතරා පරමාණයකට උදව් ෙුණ ආළාරකාලාම 
කියන ඒ ශාසේතෘෙරයා. ‘වම් ආළාරකාලාම පණේඩිතයි. වබාවහාම 
කාලයකේ තිසේවසේ වකවලසේ යටපතේ කරවගන ඉනේන වකවනකේ. 
කාරණයකේ වතේරැම් ගනේන පුලුෙනේ ශකේතිය ඇති වකවනකේ. ඉකේමනනිේම 
වම් ධර්මය වතේරැම් ගනේන සමතේ. මම ඒ ආළාරකාලාමයනේට ධර්මය 
වදේශනා කරනේන ඕවන’ කියලා හතිනොතේ එකේකම වදේෙතාෙුනේ ඇවිලේලා 
කිව්ො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, ඒ ආළාරකාලාම ශාසේතෘෙරයා මීට 
සතියකට කලිනේ පරවලාෙ සැපතේ වෙලා’ යි කියලා. එතවකාට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට හිතුනාලු ‘මහා හානියකේ සිදුෙුවණේ. වම් 
ආළාරකාලාම ජීෙතේෙ හිටියානම් වම් ධර්මය ඉකේමනිනේම වතේරැම් 
ගනේනො’ කියලා. ඊලඟට කලේපනා කළා ‘කෙුද සුදුසේසා?’ එවහම 
හිතනවකාට උදේදක රාමපුතේත අනිතේ ශාසේතෘෙරයා සිහිපතේ ෙුණා. ‘ඒ 
උදේදක රාමපුතේතතේ ඒ ෙවගේම පණේඩිතයි. ඉකේමනිනේම ධර්මය වතේරැම් 
ගනේන දකේෂයි’ කියලා හිතනවකාටම ඒතේ වදේෙතාෙුනේ ඇවිලේලා මතකේ 
කළා ‘කලිනේ දෙවසේ රාතරිවයේ උදේදක රාමපුතේත කාලකරියා කළා’ කියලා. 
ඒ අෙසේථාවව්තේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට හිතුනා ‘ඒකතේ මහා පාඩෙුකේ. 
උදේදක රාමපුතේත ජීෙතේෙ හිටියානම් ඉකේමනිනේම ධර්මය වතේරැම් 
ගනේනො’ කියලා.  

ඔනේන තුනේ වෙනුෙයි ඊලඟට කලේපනා කවළේ ‘කාටද මම වම් 
ධර්මය වදේශනා කරනේවනේ?’ එතවකාට කෘතඥතාපූර්ෙකෙ කලේපනා කළා 
‘මා දුෂේකරකරියා කරන අෙසේථාවව් මට වබාවහාම පිහිටෙුණා වම් පසේෙග 
මහණුනේ ෙහනේවසේලා. උනේෙහනේවසේලාට පුලුෙනේ වම් ධර්මය ඉකේමනිනේ 
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වතේරැම් ගනේන කියලා, ඊලඟට බැලුො ඒ අය වකාවහේද ෙැඩ ඉනේවනේ 
කියලා. වපනුනා අර බරණැස ඉසපිතනවයේ මිගදාවයේ සිටින බෙ. ඊලඟට 
භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ එතනිනේ පටිතේ ෙුණා ඒ අයට ධර්මය වදසීමට. ඒ 
යන අතරමග ගයාෙටතේ, වබෝධි මණේඩලයටතේ අතර උපක කියන 
ආජීෙකවයකේ හමු ෙුණ බෙ ඒ භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කර ෙදාළා. 
ඒ උපක ආජීෙකයා වම් භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේවගේ ඉන්ද්රිය පරසනේන බෙ 
දැකළා, ඡවි ෙර්ණය පිරිසිදු බෙ දැකළා, පරශේන කළා ‘ඇෙැතේනි, ඔවබ් 
ඉන්ද්රියයනේ ඉතාම පිරිසිදුයි. ඉන්ද්රියයනේ ඉතාම පරසනේනයි. ඡවි ෙර්ණය 
පිරිසිදුයි. ඔබ කෙවරකුවගේ ධර්මයකේද අනුගමනය කරනේවනේ? කෙවරකේද 
ඔවබ් ශාසේතෘෙරයා?’ කියලා. එවිට කිව්ො ‘මට ශාසේතෘෙරවයකේ නූ’ 
කියලා. ඊලඟට ගාථා වපළකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ බෙ පරකාශ 
කරනො. ‘සබබාභිභූ සබබවිදූහමසමි’ ආදී ෙශවයනේ ‘මම වම් සියලේල 
දැනගතේ, මම සමයකේ සම්වබෝධියට පැමිණි වකවනකේ’ ආදී ෙශවයනේ 
කියල තමනේ ෙහනේවසේ බුදේධවය ලබාගතේතු බෙ පරකාශ කළා. ඒ ෙවගේම 
‘න යම ආචරියයා අත්ථථි සදියසායම න විජජති’, ‘මට ආචායමෙරවයකේ නූ. 
මා හා සමාන වකවනකේ නූ වලෝකවයේ. මම තමයි අරහතේ සම්මා 
සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ’ කියලා තමනේ ෙහනේවසේෙ හඳුනේොදුනේනා. 
නමුතේ වම් උපක ආජීෙකයා වමාන යම් වහේතුෙකේ නිසා වහෝ ‘එවහනම් 
ඔබ වම් කයින හැටියට අනනේතජින වනේද?’ කියලා ඒකතේ අහවගන 
‘එවහම වෙනේන පුලුෙනේ’ කියලා වෙන මාර්ගයකේ අරවගන ගිය බෙ 
සඳහනේ වෙනො.  

ඊලඟට භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේම අනුපිළිවෙලිනේ බරණැස බලා 
යමිනේ අෙසානවයේදී ඒ ඉසිපතනවයේ මිගදායට ළං වෙනවකාට පසේෙග 
මහණුනේ ෙහනේවසේලා ඈතදිම දැකළා ඔෙුවණාෙුනේ අතර කථිකා 
කරගතේතා ‘ඔනේන එනො ඇෙැතේ වගෞතමයිනේ. ශරමණ වගෞතමයිනේ 
එනො තමනේවගේ දුෂේකරකරියා අතහැරලා. බාහලුික එවහම නැතේනම් 
සුවඛෝපවභෝගී ජීවිතයකට ගිහලිේලා දැනේ අපි වසායාවගන එනො. අපි 
කෙුරැෙතේ වනානැගිටී ඉඳිමු. පා සිෙුරැ පිළිගැනීම් ආදී වගෞරොනේවිත 
ආචාර චාරිතර නැතිෙ පුටෙුකේ විතරකේ තියමු ඕනනම් ඉඳගනේන’ එවහම 
කථිකා කරගතේතා. නමුතේ භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට ‘මා ළං වෙනේන ළං වෙනේන ඒ අයට ඒ කථිකාවව් ඉනේන 
බැරි ෙුණා. ඉවබ්ම ෙවගේ ඇතැම් වකවනකේ ඉදිරියට ඇවිලේලා මවගේ පා 
සිෙුරැ පිළිගතේතා. තෙතේ වකවනකේ අර පසේවදනා අතුරිනේ ආසනයකේ 
පිළිවයල කළා. තෙතේ වකවනකේ පා වදවීමට පැනේ සූදානම් කළා. නමුතේ 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

86 

ඒ විදියට ආගනේතකු සතේකාර කළාට වමාකද ‘ආෙුවසෝ, ඇෙැතේනි’ කයින 
ෙයෙහාරවයනුතේ නමිනුතේ මට ආමනේතරණය කළා.’ ඔනේන එතවකාට 
භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘මම ඒ පසේෙග මහණුනේ 
ෙහනේවසේලාට කිව්ො ‘මහවණනි, මට නමිනේ, ආෙුවසෝොදවයනේ 
අමතනේන එපා. මම නිර්ොණ අමෘතය වසායාගතේතා. මම ධර්මය 
පරතයකේෂ කරගතේතා. මම සම්මා සම්වබෝධියට පැමිණියා. ඒක නිසා එවසේ 
ෙයෙහාර කිරීම සුදුසු නූ’ කියලා පරකාශ කළා ‘කනේ වයාමු කරනේන, කනේ 
නමනේන මම නුඹලාට ධර්මය වදේශනා කරනො. ඒ ධර්මය ඇසීම තුළිනේ 
නුඹලාට යම් අර්ථයකේ සඳහා පැවිදි ෙුණාද ඒ අර්ථය ඉෂේට කරගනේන 
ලැවබනො’ කියලා. නමුතේ ඒ පසේෙග මහණුනේ ෙහනේවසේ පළමු ෙරට ඒක 
විශේොස කවළේ නූ. ‘වකවසේද ශරමණ වගෞතමයිනි ඒක වෙනේවන. අර 
තරම් දුෂේකරකරියා කරලතේ ලබාගනේන බැරිෙුණ වදය දැනේ ඉතිනේ ඒ වීර්යය 
අතහැරලා ගිහිලේලා බාහලුික වෙලා, එවහම නැතේනම් සුවඛෝපවභෝගී 
ජීවිතයකට නැඹුරැ ෙුණාට පසේවස වකාවහාමද වසායාගනේවන?’ කයිලා 
ඒක විශේොස කවළේ නූ. වදෙනුෙතේ තමනේෙහනේවසේ පසේෙග මහණනුේට 
ඒක පරකාශකළතේ, වතෙනුෙතේ පරකාශකළතේ ඒ පසේෙග මහණුනේ ඒක 
පිළිගතේවත නූ.  

අනේතිවම්දි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ‘මහවණනි, මම 
වෙනදතේ නුඹලාට වම් විදිවය වදයකේ කිව්ොද?’ කයිලා. ‘මහවණනි, මම 
මීට කලිනුතේ වම් විදිවයේ කතාෙකේ නුඹලාට කිව්ෙද?’ කියලා. අනේන ඒක 
අහනොතේ එකේකම අර පසේෙග මහණුනේවගේ අර ඇතිෙුණ ආකලේපය 
වෙනසේ වෙලා ‘නැතමය සේොමීනි’ කියලා ඒකට පිළිතුරැ දුනේනා. 
වමවතකේ ආෙුවසෝ කියල කිව්ෙ පසේෙග මහණුනේ ෙහනේවසේලා ‘නැතමය 
සේොමීනි’ කිව්ො. අනේන ඒක තළුිනේ අපි යමකේ ඉවගනගනේන ඕන. 
භාගයවතුන් වහන්යස් එයතනදි පාවිච්චි කයළ් යවන පරාතිහාර්ය 
යනයමයි. සතයයය් පරාතිහාර්යයයි. සතයයය ් පරාතිහාර්යය තුළින් අර 
පස්වග මහණුන් වහන්යස්ලා දමනය වුණා. දමනය වෙලා එතන ඉඳලා 
ඔනේන කනේ නමනේන සූදානම් ෙුණා. ඒ අෙසේථාවව්දී තමයි ඔනේන 
භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ ‘එවහනම් මහවණනි, කනේ වදනේන. මම වම් 
ධර්මය වදේශනා කරනො’ කියලා දැනේ ඔය අප ි සඳහනේ කළ ඒ 
ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතර වදේශනාෙ කවළේ.  

ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතර වදේශනාවව් වම් ධර්මචකරය වපරළීම 
කියන කාරණය තුළ තිවබන ඒ ෙටිනා කාරණා, සැවකවිනේ 
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අෙසේථානකුූලෙ පරධාන කාරණා ටික විතරකේ අපි මතුකරනේන බලනො. 
ඇතේත ෙශවයනේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් වදේශනාෙ එලේල කවළේ වම් 
පසේෙග මහණුනේ ෙහනේවසේලාටයි. උනේෙහනේවසේලා ගතේතු දෘෂේටිය ෙුවණේ 
අතේතකිලමථානුවයෝග කියන කයට දුකේ දීම් තළුිනේ විමුකේතිය ලබාගනේන 
පුලුෙනේ කියන අදහසය.ි ඒක ඉෙතේ කිරීමට උපකාරවෙන අනේදමිනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, තමනේෙහනේවසේ ලබාගතේතු ආර්ය අෂේටාංගික 
මාර්ගය ඉදිරිපතේ කවළේ මධයම පරතිපදාෙකේ හැටියට. අනේන ඒ සූතර 
වදේශනාවව් ආරම්භවයේදීම ‘මහවණනි අනේත වදකකේ තිවබනො පැවිදේදකු 
විසිනේ වනාවසවිය යුතු. එවහම නැතේනම් වසේෙනය වනාකට යුතු. 
වමානෙද? කාමසුඛලේලිකානුවයෝගය. කාමසුඛලේලිකානුවයෝගය කියන 
එක පංච කාම සම්පතේතිවයේ ඇලී ගැලී සිටීම. ඒක හීනයි, පහතේ කයින 
එකයි. හීනයි, ගරාමයයි. වපාථුජ්ජනකි. පුහුදුනේ අයට සුදුසු එකකේ. ඊලඟට 
අනාර්යයි. අනර්ථසංහිතයි. යහපත වගන වදන වදයකේ වනාවෙයි. අෙැඩ 
පිණිස වහේතුෙන වදයකේ කියලා හඳුනේෙලා කාමසුඛලේලිකානුවයෝගය 
කියන වම් එක අනේතයකේ. ඊලඟට වදවෙනි අනේතය හැටියට දැකේෙුවව් 
අතේතකිලමථානුවයෝගය. ඒක හීන ගරාමය වනවමයි. නමුතේ ඒක ‘දුවක්ඛා’, 
‘අනරිවයෝ, අනතේතසංහිවතා’. ඒක දුකේ වගනවදන එකකේ. ඒ ෙවගේම 
අනාර්යයි. අනර්ථකරයි.  

එතවකාට ඒ අනේත වදක ඉකේමෙලා ඔනේන තථාගතයනේ 
ෙහනේවසේ විසිනේ මධයම පරතිපදාව අෙවබෝධ කරවගන තිවබනො. ඒක 
‘චකේඛුකරණී, ඥානකරණී’ ඔය විදියට දකේෙනො. ඇස පහළ කිරීමට, 
ඥානය පහළ කිරීමට, අෙවබෝධය පරඥාෙ පහළ කිරීමට, විමුකේතිය ලබාදීමට 
වහේතුවෙන මාර්ගයකේ බෙ හඳුනේෙලා වදනො. ඊලඟට ඒ මධයම පරතපිදාෙ 
තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. වම් පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ දනේනො ‘සම්මා 
දිට්ඨ, සම්මා සංකපේප, සම්මා ොචා, සම්මා කම්මනේත, සම්මා ආජීෙ, 
සම්මා ොයාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි’ කියන ඒ ආර්ය අෂේටාංගික 
මාර්ගයයි ඊලඟට මධයම පරතිපදාෙ හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ. චතුරාර්ය 
සතයය ඊලඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකටිවයනේ දකේො ෙදාලා. ඒ තමනේ 
ෙහනේවසේ වසායාගතේත ආර්ය සතයය, දුකේඛ ආර්ය සතයය. වම් පිනේෙතුනේ 
වකාවතකුතේ අහලා තිවයනො දුකේඛ, සමුදය, නිවරෝධ, මාර්ග කයින 
චතුරාර්ය සතයයයි වමතනදි වම් පළමු ෙරට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වලෝකයාට හඳුනේෙලා වදනේවනේ. ඒ හැම එකකේම ආර්ය නාමවයනේ 
හඳුනේෙනො. දුකේඛ ආර්ය සතයය, ඊලඟට සමුදය, දුවකේ හටගැනමීට 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

88 

වහේතුෙ. ඊලඟට දුක නිරැදේධ වීම නම් ෙූ නිෙන. ඊලඟට ඊට මාර්ගය, 
පරතිපදාෙ. ඒකම තමයි මධයම පරතපිදාෙ හැටියට දකේො ෙදාවළේ.  

දුකේඛ ආර්ය සතයය හැටියට හැඳිනේෙුවව් ‘ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි 
දුක්ඛා, වයාධි පි දුයකඛා, මරණං පි දුක්ඛං, අපපියයහි සමපයයායගා 
දුයකඛා, පියයහි විපපයයායගා දුයකඛා, යමපිච්ඡං න ලභත ිතමපි දුක්ඛං, 
සංඛියතතන පංචුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා’ ඔය විදියට හැඳිනේෙෙුා දුක කියන 
එක. ඉපදීම, ජරාෙ, ෙයාධිය, මරණය ඊලඟට අපරියයනේ හා එකේවීම, 
පරියයනේවගනේ වෙනේවීම. තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන වදේ වනාලැබීම. 
සැවකවිනේ ගතවහාතේ, වකටිවයනේ සලකා ගතවහාතේ පංච 
උපාදානස්කන්ධය ම රූප, යේදනා, සඤඤ්ා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ කියන ඒ 
උපාදානස්කන්ධ පහ ම දුකක් කියලා ඒ විදියට දුක්ඛස්කන්ධය දුක්ඛ ආර්ය 
සතයය හඳුන්වා වදාළා. ඊලඟට වදෙනුෙ සමුදය සතයය හැටියට 
තණේහාවව් සේෙභාෙය පරකාශ කළා. ‘යායං තණහා යපායනාභවිකා’, 
පුනර්භෙය ඇති කරනේන වහේතුවෙනේවනේ වම් තණේහාෙයි. ‘නන්දිරාග 
සහගතා’, සතුටුවෙන ඇලීම් සේෙභාෙය ඇති වදයකේ වම් තණේහාෙ. ‘තතර 
තතරාභිනන්දිනී’, ඒ ඒ තැනේහි සතුටුවෙන සේෙභාෙය ඇත.ි ඊලඟට ඒක 
තුනේ ආකාර කරලා දකේෙනො. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. 
පංච කාමයනේ පිලිබඳෙ තිවයන තණේහාෙ - තෘෂේණාෙ, භෙවයේ, 
සංසාරවයේ සැරිසැරීමට භෙයට ඇති ආසාෙ. ඊලඟට විභෙ තණේහා 
කියලා කියනේවනේ උච්චවේද දෘෂේටිය හා එකේෙ යන, භෙ තෘෂේණාෙට අනිතේ 
පැතේතට තියන, ආතේම සඤේඤාෙතේ එකේකම යන විනාශ කර දැමීවම් 
අදහස. අනේන ඒ විභෙ තණේහාෙ. ශාසේෙත දෘෂේටිය හා සම්බනේධෙ භෙ 
තෘෂේණාෙ තිවබනො ෙවගේ උච්චවේද දෘෂේටිය හා සම්බනේධෙ බැඳී 
තිවබනො විභෙ තෘෂේණාෙ කියන එක.  

වම් පැෙැතේවමනේ මිදීමට දිවිනසා ගැනීම ෙවගේ එවහම 
පරතිපදාෙකේ ඒ කට්ටිය බලාවපාවරාතේතු ෙනේවනේ. නමුතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ අනුමත කරනේවනේ එෙැනේනකේ වනාවෙයි. වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො මධයම පරතිපදාෙ තුළ තිවයනේවනේ තමනේවගේ පුදේගල වපෞරැෂය 
පිලිබඳෙ සම්පූර්ණ පරිෙර්තනයකේ, සමයකේ දෘෂේටිවයනේ පටනේවගන 
සම්මා සමාධිය කරා යන. ඒ විදිවයේ විමුකේති මාර්ගයකේ ඔසේවසේ තමයි, ඒ 
ඇස, නුෙණ, පරඥාෙ පහළ කරගනේවනේ කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාවළේ. ඉතිනේ අනේන ඒ තෘෂේණාවව් සේෙභාෙය පරකාශ කළා. ඊලඟට 
නිවරෝධ සතයය හැටියට දකේෙලා ඒ තණේහාෙවගේම, තසසායයව තණහාය 
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අයසස විරාග නියරාධා, ඒ තණේහාෙම නිරෙවශේෂ ෙශවයනේ නිරැදේධ 
කිරීම. එයිනේ මිදීම, එහ ිවනාඇලීම කියන නිවරෝධ සතයය. එවහම තමයි 
නිෙන හැටියට දකේො ෙදාවළේ. ඊලඟට ඒකට මාර්ගය තමයි අර කයිාපු 
මධයම පරතිපදාෙ. මාර්ග සතයය හැටියට තිවයන - සම්මා දිට්ඨ ෙල ඉඳලා 
සම්මා සමාධිය දකේො යන ඒ අංග අට.  

ඔය විදියට වකටිවයනේ ඒ චතුරාර්ය සතයය හඳුනේො දීලා ඊලඟට 
තෙතේ සුවිවශේෂ විගරහයකේ එවතනදි දකේෙනො. වම් එක එක සතයයනේ 
පිලිබඳෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් දුක්ඛ ආර්ය සතයය 
පිලිබඳෙ පළමුවෙනේම තමනේ ෙහනේවසේට වමය දුකේඛ ආර්ය සතයයයි 
කියලා පළමුවෙනි ෙැටහීම ඇතිෙණුා. ඊලඟට වම් දුකේඛ ආර්ය සතයය 
පිරිසිඳ දතයුතේතකේ, සම්පූර්ණවයනේ අෙවබෝධ කටයුතේතකේ. වම්ක පිලබිඳ 
අඩාල අෙවබෝධයකේ වලෝකයා තළු තිවබනේවනේ. වම්ක සම්පූර්ණවයනේ 
අෙවබෝධ කරගත යුතුයි. ‘පරියඤඤයයං’ කියලා කියනො. එතවකාට 
දුකේඛ ආර්ය සතයය පිලබිඳෙ වයාදන ෙචනය එතන ආර්ය සතයය පිරිසිඳ 
දත යුතුයි. පරිවඤඤයයං. ඒ අෙවබෝධය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
ඇතිෙුණා.  

ඊලඟට තුනේවෙනුෙ කියවෙනො ‘පරිඤඤාතං’. පූර්ණ අෙවබෝධය 
දැනගැනීම මම ලබාගතේතා. ඔය අෙසේථා තුන තමයි ‘තිපරිෙටටං’ කයිලා 
කියනේවනේ. අෙසානවයේ ‘තිපරිවටටං දවාදසාකාරං’ යනුවෙනේ, වම් 
චතුරාර්ය සතයය පිලිබඳෙ සඳහනේ වෙනො. යම්කසිි වකවනකුට වම්ක 
ගැටළුෙකේ වෙලතේ තිවයනො. පරිෙර්ත තුනකේ සහ වදාවළාසේ ආකාරයකේ 
ඇති ධර්මචකරයයි. වම් ධර්මචකරය පරිෙර්ත තුනකේ සහ වදාවළාසේ 
ආකාරයකේ ඇති එකකේ. එතවකාට වමනේන වම් වදාවළාසේ ආකාර වෙන 
හැටි ඔනේන දැනේ දුකේඛ සතයය පිලිබඳෙ, වමය දුකේඛ සතයයි කයිලා 
පළමුවෙනි එක. යමකේ පිලබිඳෙ අමුතුවෙනේ වසායාගැනීමම පරිෙර්තයකේ. 
වපරළීමකේ. 

පළමුවෙනි වපරළීම තමයි වම්ක දුකේඛ ආර්ය සතයයයි කියලා 
හඳුනාගැනීම. ඊලඟට ඒක පිලිබඳෙ තිවබන, වම්ක තමනේවග චිතේත 
සනේතානය තුළිනේ වම්ක වපරළනේන පුලුෙනේ, වම්ක කරියාතේමක කරනේන 
පුලුෙනේ කයින අෙවබෝධයයි ‘පරිවඤඤයයං’ කියනේවන. පිරිසිඳ දත 
යුතුයි. ඒ පිරිසිඳ දැන ගැනීම අෙසාන ෙුණහම අනේන වපරළිලා චකරය 
සම්පූර්ණයි. ‘පරිඤඤාතං’. ඔනේන එතවකාට තිපරිෙටටං. වපරළීම් එවහම 
නැතේනම් පරිෙර්ත තුනකේ එතන තිවබනො.  
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ඊලඟට සමුදය සතයය පලිිබඳෙතේ. සමුදය සතයය ෙශවයනේ 
හඳුනේෙනේවනේ අර කලිනේ සඳහනේ කළ ආකාරයට තණේහාෙයි. වම් දුක්ඛ    
සමුදය ආයම සතයයයි කියලා පළවෙනි ෙැටහීම ඇති ෙුණා. ඒක පලිිබඳෙ 
තිවයනේවනේ ‘පරහාණය’. තණේහාෙනම් පරහාණය කළ යුතුයි. දුරැ කළ 
යුතුයි. ඉෙතේ කළ යුතුයි. එතවකාට සමුදය සතයය පිලිබඳෙ ඒ ෙචන 
තුන සඳහනේ වෙනො. වම් දුකේඛ සමුදය සතයයය.ි ඊලඟට වම් දුකේඛ 
සමුදය සතයය ‘පහාතබබං’. පරහානය කළ යුතේතකේ. ඊලඟට පහීනං. මා 
විසිනේ පරහීන කළා. චිතේත සනේතානවයනේ වම්ක වනරපා දැම්මා.  

ඊලඟට නියරෝධ සතයය පිළිබඳෙ. අර කයිාපු තණේහාෙ නැති 
කිරීම තුළිනේ ඇතිවෙනේවන නිවරෝධයයි. ඒ නිවරෝධයම භෙ නිවරෝධය. 
තණේහා නිවරෝධය. එතවකාට ඒක පිළිබඳෙ සඳහනේ වෙනේවන 
‘සචඡිකාතබබං’. සාකේෂාතේ කළ යුතේතකේ. පරතයකේෂ කටයුතේතකේ. නිවරෝධය 
කියන එක පරතයකේෂ කටයුතේතකේ බෙ වතේරැම් ගතේතා. ඊලඟට පරතයකේෂ 
කළා. ‘සචඡිකාතබබං, සචඡිකතං’. වමතනතේ තුනකේ තිවයනො. වම් 
නිවරෝධ ආර්ය සතයයය.ි වම් නිවරෝධ ආර්ය සතයය පරතයකේෂ 
කටයුතේතකේ. පරතයකේෂ කළ හැකේකකේ. ඒ ෙවගේම මම පරතයකේෂ කළා, 
කියලා අනේන ඒ පැතේවතනුතේ සම්පූර්ණයි.  

ඊලඟට මාර්ග සතයය. ඔය ටික කරනවකාට මාර්ගය ෙැඩිලා 
ඉෙරයි. ඉතිනේ මාර්ගය පිලබිඳෙ කියනේවන ඒක ‘භායවතබබං’. මාර්ග 
සතයය ෙැඩිය යුතේතකේ. ෙැඩිය හැකේකකේ. ඒ ෙවගේම ෙඩන ලදී, භාවිතං. 
ඔනේන එතවකාට අර හතරයි, චතුරාර්ය සතයය. අර විදියට තුනකට 
වබදලා ගතේවතාතේ එතන වදාවළාසේ ආකාරයකේ එනො. ‘තිපරිවටටං 
දවාදසාකාරං’. ඉතිනේ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් 
අෙසේථාවව් පසේෙග මහණුනේ ෙහනේවසේලාට ‘මහවණනි මං වමනේන වම් 
චතුරාර්ය සතයය ඔය කියාපු ‘තිපරිෙටටං දොදසාකාරං’ කියන 
ආකාරවයනේ පරිපූර්ණ ෙශවයනේ මවගේ ඥාන දර්ශනය පිරිසිදු ෙනතාකේ 
‘මම සම්මා සම්බුද්ධ’ කියලා කිව්වෙ නූ. එතවකාට පිරිසිදු ෙුණ 
අෙසේථාවෙයි මම එම පරකාශය කවළේ කියලා සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඒතේතු 
ගැනේෙුො.  

ඉනේ අපට හිතාගනේන තිවයනේවන වම් පිනේෙතුනේ සමහරවිට 
දනේනෙතේ ඇති වසෝොනේ මාර්ග ඥානවයේදී ඒ මූලික දර්ශනය ලැවබනො. 
ආර්ය සතයයනේ පලිබිඳෙ සාමානය අෙවබෝධය ඒ ආකාරයට ලැබණුතේ 
ඒො කරියාතේමක ෙුණ අෙසේථාවව්, පරිපූර්ණ ෙුණ අෙසේථාවව් තමයි 
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අරහවය වහෝ අර කියාපු සම්වබෝධිය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ලබාගතේවතේ. ඒක සුවිශුදේධ ෙුණා කියනේවනේ ඒකයි. ඔනේන ඔය විදියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා ‘මයග් ඥාන දර්ශ්නය තිපරිවටට 
දවාදසාකාර කියන පරිවර්ත තුනක් සහ යදායළාස් ආකාරයකින් සම්පරූ්ණ 
වුණ අවස්ථායේදීයි මම යදවියන්, මාරයින්, බඹුන් කසිියවකු විසින් ආපසු 
හරවන්න බැරි අන්දයම් යම් චකරය - මම යම් ධර්මචකරය යපරළුයේයි’ 
ෙදාළා. ඒක තමයි එතවකාට ධම්මචක්කප්පෙත්තන කියලා කියනේවනේ. 
ධර්මචකරය වපරළුො එතන. සේෙ සනේතානවයේ වපරළු ඒ ධර්මචකරය 
වලෝකයාටතේ හඳුනේො දුනේනා. බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරලා 
අෙසාන වෙනවකාට එතනදි සඳහනේ වෙනො මනුෂය වලෝකවයනේ 
පසේෙග මහණුනේ අතරිනේ වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේ වසෝොනේ 
මගට පැමිණියා කියලා. ඒක දකේෙනො එතන ‘යං කිඤචි සමුදයධමමං 
සබබං තං නියරාධධමමං.’  

එතවකාට අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ වසෝොනේ ඵලය තුළ තිවබන 
ඒ පරතයකේෂය වකටිවයනේ දැකේෙවුොතේ ඔනේන ඔය ෙචන ටිවකනේ 
හඳුනේෙනේන පුලුෙනේ. ‘යං කිඤචි සමුදයධමමං සබබං තං නිවරාධධමමං.’ 
යම්තාකේ වදයකේ හටගනේනා සේෙභාෙ ඇතේවතේද ඒ හැමවදේම නිරැදේධ ෙන 
සේෙභාෙ ඇතේවතේය කියන එක. ඒක තමයි පටිච්චච සමුපේපාද නයාය. 
එතවකාට එතනතේ චකරයකේ. ඇතවිීමතේ නැතිවීමතේ පිලිබඳෙතේ චකරයකේ 
තිවබනො. ඒක වම් පිනේෙතුනේ දනේනො පටිච්චච සමුපේපාද ධර්මය වමතන 
කියෙුවණේ නැතතේ වදාවළාසේ ආකාර පටිච්චච සමුපේපාද ධර්මය, 
උපාසිකාෙනේ පො ඔය සේඣායනා කරනො අනුවලෝම පටිවලෝම 
ෙශවයනේ. ඒක තුළ තිවයනේවනතේ චකරයකේ, අවිදයාෙ නිසා. සංසේකාර ආදී 
ෙශවයනේ ගිහිලේලා අනේතිමට වම් පංචුපාදානසේකනේධය කියන දුකේ වගාඩ 
වගාඩනැවගනො. යම් අෙසේථාෙක අවිදයාෙ පරහීන ෙුණානම් 
පංචුපාදානසේකනේධය නිරැදේධ වෙනො. ඒ ටික තමයි වමතන වකටිවයනේ 
සඳහනේ ෙුවණේ. 

එතවකාට අපට වම් සූතරය දිහා බලලා හිතාගනේන බූ 
වකාවහාමද වකාණේඩඤේඤ භකිේෂූනේ ෙහනේවසේ වසෝොනේ ෙුවණේ කියලා. 
නමුතේ උනේෙහනේවසේලා අරවගන තිබුණු ඒ දෘෂේටිය ඉෙතේ කළාට පසේවස, 
අර අතේතකිලමථානුවයෝගය කයින ඒ අනේතය ඉෙතේ කළාට පසේවස, 
කාමසුඛලේලිකානුවයෝගය කියන අනේතය වකාවහාමතේ අතඇරලා තමයි 
ඒ තපසට බැසේවසේ උනේෙහනේවසේලා. එතවකාට ඒ මැදුම් පිළිවෙත සකසේ 
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කරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සම්මා දිට්ඨ ආදී ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කළ 
අෙසේථාවව් වකාණේඩඤේඤ තාපසයාණනේ ෙහනේවසේ තුළ, මාර්ගාංග 
අෙවබෝධ ශකේතිය ෙැඩිලයි ඒ අෙවබෝධය ලබා ගතේවතේ. පටිච්චච සමුපේපාද 
ධර්මවයේ ඒ සිදේධානේතයමයි චතුරාර්ය සතයය තුළ තිවබනේවනේතේ. දුකේඛ, 
ඊලඟට යම් දුකකේ තිවබනොනම් ඒකට වහේතුෙකේ තිවබනේන ඕවන. 
වහේතුෙ පරහීන කළ තැන දුක පරහීන වෙනො. එතනතේ චකර සේෙභාෙයකේ 
තිවබනේවනේ. 

යමකේ තිවබනොනම් වලෝකවයේ ඊට වහේතුෙකේ තිවබනො. වහේතු 
ඉෙතේ කළ තැන, වහේතුෙ නැති කිරීම තුළ, අනේන අර දුකතේ නැතිවෙනො. 
ඉතිනේ ඒ හැමතැනම තිවයනේවනේ අර චකරයයි. ඒ ධර්මචකරය 
වකාණේඩඤේඤ තාපසයා තුළ කරියාතේමක කිරීවමනුයි ‘යං කඤිචි 
සමුදයධමමං සබබං තං නිවරාධධමමං’ කියන ඒ අෙවබෝධය ආවෙ. යං 
කිඤචි කියලා කියනේවනේ වමාකකේද? අර කියාපු පංචුපාදානසේකනේධයමයි. 
යම් අෙසේථාෙක අවිදයාෙ නිසානම් වම් පංචුපාදානසේකනේධය 
අලේලගනේවනේ, අවිදයාෙ නැතිෙණු තැන, අනෙවබෝධය ඉෙතේවෙලා 
අෙවබෝධය ආපු තැන, අර ආතේමදෘෂේටිය අත හැරැණ ු තැන, කාම 
තණේහා, භෙ තණේහා, විභෙ තණේහා කියලා ඒ තණේහා ෙලට වහේතුෙුණු 
ආතේමදෘෂේටිය ඉෙතේ ෙුණ තැන, අනේන අර පරතයකේෂය එනො වකවනකුට. 
ඒක ඇතුළතිනේ පරතයකේෂ වෙලයි වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
ධර්ම චකේෂුස, දහම් ඇස පහළ ෙුණා කියලා කියනේවන. චකේඛුං උදපාදි, 
ඤාණං උදපාදි ඔය ආදී ෙශවයනේ සඳහනේ වෙන ඇස, ඥානය, විජ්ජාෙ, 
පරඥාෙ ඇතිෙුණා කයිලා කියනේවනේ වම් දහම් ඇස පහළ වීමයි. 
වකාණේඩඤේඤ තාපසයනේ ෙහනේවසේට ඒ දහම් ඇස පහළ ෙුණාට පසේවස 
උනේෙහනේවසේට ඒහිභිකේෂු භාෙවයනේ පැවිදේද ලබාදුනේන බෙ එවහමතේ 
සඳහනේ වෙනො. 

ඉතිනේ වමනේන වම් සිදේධිය ෙණුාට පසේවස, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ අෙසේථාවෙම ‘අඤඤාසි වතයභා යකාණඩයඤඤා! අඤඤාසි 
වතයභා යකාණඩයඤඤා! වකාණේඩඤේඤ වම් ධර්මය වතේරැම් ගතේතා’ 
කියලා උදාන ෙශවයනේ පරීතිොකයය පරකාශ කළා. එදා ඉඳලා අඤේඤා 
වකාණේඩඤේඤ නාමය ලැබුවණතේ උනේෙහනේවසේට ඒක නිසයි. ඒ විදියට 
තමනේෙහනේවසේවගේ සනේතානවයේ වපරළුන ඒ ධර්මචකරය අර පසේවදනා 
ෙහනේවසේලාවගනේ එකේ වකවනකු තුළ සාර්ථක අනේදමිනේ වපරළීම ගැන 
හිතල බැලුෙහම ඒක වම් මනෂුය වලෝකය තළු පමණකේ සිදුෙුණ 
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පරිෙර්තනයකේ වලස හඳුනේෙනේන පුළුෙනේ. ඒ අෙසේථාවව් තමයි වම් 
පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ දනේන - පිරිතේ සේඣායනා ආදිවයේදී වබාවහාම වදනා 
අසනේන පරිය ඒ ධර්මචකරය වපරළිලා ගිය හැටි. වදව්වලාවිනේ 
වදව්වලාෙට, බඹ වලාවිනේ බඹ වලාෙට. ඒ ධර්මචකරය වපරළීමකේ 
කියනවකාට ඉහළට වපරළීයාමකේ වමතන සිදේධවෙනේවනේ. ඉහළට 
වපරළීයාමකේ වමතන. භූමාට ුවදවියනේවගනේ පටනේවගන සවදව් වලාෙ, 
ඊලඟට බඹ වලාෙ ඔය විදියට වපරළිලා ගියා. වපරළිලා ගිවයේ අනේන 
අර නාද නිනේනාද ෙශවයනේ වම්වක රාෙය. ඉසිපතනවයේ මිගදාවයේ 
භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ විසිනේ වම් විදියට ධර්මචකරය කරකැව්ො කියන ඒ 
රාෙය එතැනට විහිදිලා ගියා. ඉතනිේ ඔනේන ධම්මචක්කපෙත්තන සූතරවයේ 
අඩංගු ටිකයි ඔය අපි පරකාශ කවළේ.  

දැනේ වම්ක අපි තෙ ටිකකේ හිතලා බලනොනම් වම් ධර්මචකරය 
ගැන, වලෝකවයේ වබාවහෝ වදේෙලේ පෙතිනේවනේ චකරයකේ හැටියටය.ි කාල 
චකරය. කාල චකරය ගැන හිතලා බලනොනම් දෙස ගැන හිතලා බලමු 
කලිනේම. දෙලේ කාලය අෙසානවයේ රාතරී කාලය. රාතරී කාලය අෙසානවයේ 
දෙලේ කාලයයි. ඔය විදියටයි කාල චකරය දෙසකේ තුළ කරියාතේමක 
වෙනේවනේ. ඉතිනේ එවහම ගිහිලේලා අනේතිමට වම්ක දින, සති, මාස ඔය 
විදියට ගිහිලේලා අෙුරැදු ඔවහාම යනො. අනේතිමට කලේප ෙශවයනේ. කලේප 
ෙශවයනේ බැලුෙතේ ඒොවයේතේ තිවබනො, ඒ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො 
සංෙට්ට විෙට්ට කලේප ගැන. වම් වලෝකය පිලබිඳ චකර ආකාරයකේ 
තිවබනො. කාල චකරයකේ ඒ විදියට කරියාතේමක වෙනො. 

ඉතිනේ ඒ ෙවගේම තමයි ඔය ආනා චකරය කියන එකතේ. ආනා 
චකරය, ආඥා චකරය කියන එකතේ දැනේ ඔය අතීතවයේතේ අඬවබර ගැසීම් ආදී 
ෙශවයනුතේ එවහම නැතේනම් අපි හිතමු රජ වකවනකේ අසලේ ජනපදයක 
යම්කිසි කැරැලේලකේ ඇති ෙුණාම තමනේවගේ ඇමතිෙරැ වසේනාපතිෙරැ 
ඇරලා ඒො සංසිඳුෙලා ආොට පසේවසේ නැෙත ොර්තා කරනො. 
එතවකාට තූගි වබෝග එවහමතේ වදනො ඒ අයට. අනේන ඒ නැෙත 
ොර්තා කිරීම. එතනතේ චකරය වපරළිලා ගිහලිේලා ආපසු එනො. ඒ ෙවගේ 
වදයකේ තමයි වමතනතේ. එතවකාට වම් ධර්මචකරය අනේතමිට වම්වකදි 
ොර්තා කිරීම වකාවහාමද ෙුවණේ. ධර්මචකරය පලිිබඳෙ ඒ ටිකයි වම් 
සූතරවයේ අගට සඳහනේ ෙුවණේ. ‘අයඤච දස සහසසී යලාකධාතු සඞකමපී 
සමපකමපි සමපයවදී අපපමායනා ච උළායරා ඔභායසා යලායක 
පාතුරයහාසි අතිකකමම යදවානං යදවානුභාවනති’ කියලා ඒ සතූරය 
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අෙසාන වෙනේවන, අනේන අර ොර්තා කිරීම ෙවගේ වම් මුලුමහතේ විශේෙය 
කම්පාවීම තළුිනේ වම් ආවලෝකය විහිදීම තුළිනේ වම් ධර්මචකරය කරියාතේමක 
ෙුණ බෙ වලෝකයාට පරතයකේෂ ෙණුා. ඒ ෙවගේ තමයි වම් ආනා චකරයතේ 
ඒ විදියයි. 

තෙතේ එකකේ තිවබනො වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවබනො ඔය 
චකරෙර්තී රජෙරැ ගැන ඔය ධර්ම කතාෙල තිවබන, වම් කාවලනම් 
සමහරවිට සමහර වකවනකේ විශේොස වනාකරනේනතේ ඉඩ තිවබනො. 
නමුතේ බුදේධ ෙචනය ෙශවයනේ කයිනොනම් ඔනේන නිදසුනකේ ෙශවයනේ 
කියනොනම් මහා සුදස්සන ජාතකය. මහා සුදසේසන කියලා චකරෙර්තී 
රජ වකවනකේ පලිබිඳෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරිනිබ්බාන සූතරයය්ත් 
පරකාශ කරනො. කුසාෙතී රාජධානියකේ ගැන සඳහනේ වෙනො. අතතීවයේ 
මහා සුදසේසන කියන චකරෙර්තී රජු පලිිබඳෙ මහා ආශේචර්යෙතේ වදේෙලේ 
එතන සඳහනේ වෙනේවන. රජ වකවනකුට ඒ පහළවෙන චකර රතේනය. 
චකරෙර්තී රජ වකවනකුට චකර රතේනය පහළ වෙනේවනේ වපාවහාය දෙසක 
මතුමහලේ තලයට නැගිලා එතනදී වපාවහාය අටසිලේ සමාදනේවෙලා 
ඉනේන අෙසේථාවව්දීයි කියලා කියනො. ඒ චකර රතේනය පිහිට කරවගන 
තමයි සිෙු දිග, මුලු මහතේ වලෝකය දිනනේවනේ. ඒ විදියටයි ඔය ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනේවනේ. චකරෙර්තී රජු පිලිබඳෙ කියනේවනේ ධම්මියකා 
ධම්මරාජා. ධාර්මික රාජයය පලිබිඳ සංකලේපයකේ එතන තිවයනේවනේ. මහා 
පිනේෙනේත රජ වකවනකුට එබඳු අෙසේථාෙක පහළවෙන රතේන හත 
අතුරිනේ එකකේ තමයි චකර රතේනය. ඒ චකර රතේනය පිලිබඳෙ මහා සුදසේසන 
රජු පලිිබඳ පරෙෘතේතිවයේ සඳහනේ වෙනො - කලිනේ අහලා තබිුණ නිසා 
වම් විදිවයේ චකර රතේනයකේ පහළ වෙනේවනේ සකේවිති රවජකුවටයි කයිලා, 
ඒ චකර රතේනයට වකණේඩියකිනේ පැනේ ෙතේ කරලා ‘වම් චකර රතේනය 
වපරළී වයේො’ කියලා යම් අධිෂේඨානයකේ කළා. ඒ චකර රතේනය සිෙුදිගට 
වපරළී යමිනේ ඒ ඒ රටෙල රජෙරැ වම් සකේවිති රජුවගේ චකරෙර්ති භාෙය 
පිළිඅරවගන තමනේ යටතේ ෙැසයිනේ ෙුණා. යටතේ ෙැසියනේ ෙුවණේ 
යුදේධවයනේ වනාවව් ඔතන සඳහනේ වෙනේවන. සිෙුරඟ වසනග එකේක 
ගියාට චකරෙර්තී රජු තමනේට නතු කරනේවනේ වකාවහාමද? පංච ශලීය 
සමාදනේ කරලා. සමාදනේ කරෙනො. 

සතුනේ වනාමැරිය යුතුයි. වහාරකම් වනාවකරිය යුතුයි. කාමවයේ 
ෙරදො වනාහැසිරිය යුතුයි. වබාරැ වනාකිය යුතුයි. මතේපැනේ වනාබිය 
යුතුයි. තමනේ වම් තමනේට අයිති භමූිය තමනේම පාලනය කළ යුතුයි කියන 
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ඔය ටිවකනුයි ඒො තමනේට නතු කරගනේවනේ. ඔනේන ඔය විදිවයේ 
කතනේදරයකේ ඒ චකරෙර්තී රාජ කතාෙ පිලිබඳ සඳහනේ වෙනේවනේ. නමුතේ 
එවතනේදිතේ කියෙුණා අර චකර රතේනය මහා ආශේචර්යෙතේ චකර රතේනයකේ. 
එතන කියවෙනේවනේ සහසසාරං සනාභිකං. ඒ කියනේවනේ ‘අර’. වරෝදයක 
පරාල ෙවගේ වදේෙලේ ෙලට තමයි ඔය ‘අර’ කියලා කියනේවනේ. අර දහසකේ 
ඇති, නිම් ෙළලේලකේ ඇති, මැද නාභියකේ ඇති මහා චකරයකේ. ඒ චකරය 
වපරළී යනොලු. රජෙරැතේ වසනගතේ ඒ අනුෙ යනොලු. සමහරවිට 
සමුද්රෙලිනුතේ, මුහුදිනුතේ එවතර ඔවහාම වපරළීවගන ගිහිලේලා අනේතිමට 
ඒ සෙිුදිග රාජයය දිනලා අෙසානවයේ ඇවිලේලා ඒ චකර රතේනය නගරවයේ 
වකලිනේම පැළෙුණා ෙවගේ හිටිනොලු ආපසු කරකැවිලා ඇවිලේලා. 
එතනතේ අනේන ොර්තා කිරීමකේ. අර ආනා චකරය ොර්තා කිරීමකේ ෙවගේ. 

ඒ විදියට ඒ සංකලේපයට අනුරූපෙ තමයි වම් පිනෙතුනේට දැනේ 
සිහිපතේ වෙනො ඇති අසිත තෙුසා වබෝසතාණනේ ෙහනේවසේ කුඩා 
අෙදිවයේදී පරකාශ කළ ඒ අනාගත ොකයය. ගිහිෙ සිටිවයාතේ චකරෙර්තී රජ 
වකවනකේ වෙනො. පැවිදි ෙුවණාතේ සම්මා සම්වබෝධියට පැමිවණනො. 
අනේන ඒ සම්මා සම්වබෝධි සංකලේපයටතේ එතවකාට වම් ධර්මචකරය 
කියනේවනේ වමාකකේද කයිලා වම් පිනේෙතුනේට හිතාගනේන පුලුෙනේ. 
ධර්මචකරවයේ තිපරිෙට්ටං දේොදසාකාරං කිව්වව් ඒකයි. චකරවර්තී රජුයග් 
ඒ චකර රත්නය අර දහසක් ඇති, නිම් වළලල්ක් ඇති, නාභියක් ඇති, 
සබබාකාර පරිපුණණං. හැම ආකාරවයනේම පරිපූර්ණ ෙූ චකරයකේ. ඒ 
ෙවගේම තථාගත සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්යස්යග් යම් ධර්මචකරය, 
චතුරාර්ය සතයය පලිබිඳව යම් ධර්මචකරය - තිපරිවට්ටං. දව්ාදසාකාරං. 
පරිවර්ත තුනක්, යපරළීම් තුනක් සහ යදායළාස් ආකාරයක්. ආකාර 
වදාවළාසකේ චතුරාර්ය සතයයට අනුෙ හඳුනේෙලා තිවයනො. එතවකාට ඒ 
චකර රතේනය වපරළීමයි.  

ධම්මචක්කප්පෙත්තනය කියලා කියනේවනේ වමාකකේද? චකරය 
වපරළීවම් ආනුභාෙය නසිා අර මුහුද ඉකේමෙලා ඒ වදේශෙලට ගිය 
චකරෙර්තී රජුවගේ චකර රතේනය වෙනුෙට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
ධර්මචකරය වපරළුවනේ ඉහළට. සේෙසනේතානවයේ වපරළුන ධර්මචකරය 
අනේතිමට ඉහළට වපරළුවනේ භූමාටු වදවියනේවගේ ඉඳලා වදව්වලාෙ 
බඹවලාෙ කරා, අකනිටාෙ දකේො වපරළුනු බෙයි කියවෙනේවනේ. ඊලඟට 
ඒ රාෙය තමයි, රාෙ නිනේනාද ෙශවයනේ වලෝකවයේ අර කියන ආවලෝක 
ආදිය පැතිරැනායි දැකේවෙනේවනේ. ඒ ෙවගේම අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ වම් 
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ධර්මචකර සංකලේපවයේ ඇති ෙටිනාකම. වම්ක චිතේත සනේතානවයේ අර 
කියාපු හැම වදයකේම එකම චකරයක තිවයනේනා ෙවගේ වම් පටිච්චච 
සමුපේපාද ධර්මය තළුතේ තිවබනේවනේ වමනේන වම් යං කිඤචි සමුදය 
ධමමං - යමකේ හටගනේන සේෙභාෙයකේනම් ඒ හැමවදයකේම නිරැදේධ වෙන 
සේෙභාෙයකේ ඇතියි කියන එකයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් වලෝකය 
පිලිබඳෙ දකේො ෙදාළ වම් චකර සේෙභාෙය වමතනතේ කියවෙනො 
ධර්මචකරය වපරළීම තුළිනුතේ.  

එතවකාට ඒ ධර්මචකරය වපරළීම නිසා වලෝකවයේ ඇතිෙුණ 
පරිෙර්තනය අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඒ බුදේධ කාලවයේ චිතේත 
සනේතානෙල තිබුණ පරිෙර්තනයතේ, ඊලඟට ඒ ෙවගේම වදේශ 
වදේශානේතරෙල ධර්මය පැතිරීම තුළිනේ. යම් චතුරාර්ය සතයය තුළ මුලු 
මහත් ධර්මයය්ම සාරාංශ්ය අඩංගු යවලා තියබනවා. හැම වදයකේම 
චතුරාර්ය සතයයට එකතු කරනේන පුලුෙනේ. ඒ තුළම තිවබනො පටිච්චච 
සමුපේපාද ධර්මයට අදාළ ඒ ධර්ම නයාය. අර කියප ු යං කිඤචි 
සමුදයධමමං සබබං තං නිවරාධධමමං කියන එක. ඉතිනේ වමනේන වම් 
ධර්මචකරය වපරළීම නසිා ඇසළ පුර පසවළාසේෙක වපෝය දෙස අපි 
විවශේෂවයනේ අනුසේමරණය කරනො වලෝකවයේ මහාම පරිෙර්තනයකේ, 
විශාලම පරිෙර්තනය සිදුෙුණු අෙසේථාෙ හැටියට.  

වලෝකවයේ සියලේල ඇත කියන අනේතයකේ තිවබනො. සියලේල 
නැත කියන අනේතයකේ තිවබනො. ශාසේෙත දෘෂේටියකේ, උච්චවේද දෘෂේටියකේ 
කියලා අනේත වදකකේ තිවබනො. ඒ වදක මැදිනේ මගකේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනුො. වලෝකයාවගේ චිතේත සනේතානවයේ තිවබන වම් 
අවිදයාෙ නිසා පංචුපාදානසේකනේධය කියන වම් දුකේ වගාඩකේ වලෝකයා 
ඇති කරගනේනො. දීර්ඝ කාලයකේ වම් සංසාරවයේ ඒො තුළ හිරවී ඉඳිමිනේ. 
යම් අෙසේථාෙක වම් අවිදයාෙ ඉෙතේ කළානම් අනේන ඒ අෙසේථාවව් 
අවිදයාෙ නසිා ඇතිෙන සංසේකාර - අවිදයාෙ තුළිනේ ඇතවිෙන 
සංසේකරණය - ආතේම දෘෂේටිය තුළිනේ ඇතිවෙන සංසේකරණය ඉෙතේ 
වෙනො. ඒ සංඛාර නිසාමය ි වම් විඤේඤාණය නම් වලෝකයතේ, මමතේ 
කියලා වදකකේ - යසා යලායකා, යසා අතතාමි, වම් වලෝකය, වම් මමයි 
කියලා වදකකේ පිලබිඳ සංකලේපය ඇතිවෙනේවනේ.  

 ඒ තුළිනේ ඇතිවෙනො විඤේඤාණ නාමරූප ආදී ෙශවයනේ 
ඇතිෙන චකරයකේ. ඒකතේ දිය සුළියකේ ෙවගේ කරකැවෙනො වම් චිතේත 
සනේතානය තුළ. එහි පරතිඵලයකේ ෙශවයනේ තමයි අර තණේහාෙ උපාදාන 
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ආදී ෙශවයනේ භෙය කරා යනේවනේ. භෙ නිවරෝධයනම් ෙූ නිෙන කරා යන 
පරිෙර්තනයකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් ධර්මය තුළිනේ ඉදිරිපතේ කවළේ. 
වම් ධර්මචකරය වබාවහෝ වදනා සලකනේවනේ සමහරවිට සාමානය 
සංවකේතයකේ පමණකේ හැටියට. නමුතේ වම්ක තුළ තිවයන ගැඹුර කලේපනා 
කරනේනට ඕන. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට හැකියාෙ තිබුණා - උනේෙහනේවසේ 
තුළ තිබූ ශකේතීනේ ෙලිනේ චකරෙර්තී රජ වකවනකේ වෙනේන.  

වසේල කියන බරාහේමණවයකේ එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දුටුෙහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිලබිඳෙ පුදුම විදිවයේ ෙර්ණනා 
මුඛවයනේ ගාථා වපළකේ ෙදාළා. ඒක ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො යස්ල 
සූතරය නමිනේ. වසේල බරාහේමණයා බදුු වකවනකේ පහළ ෙුණා කියන ෙචනය 
අහනෙතේ එකේකම වකායි තරම් ශරදේධාෙකේ ඇති ෙුණාද කියනෙනම් 
තමනේට ඒ ආරංචිය කියාපු වකේණිය බමුණාට කියනො ‘බුයදධාති යභා 
යකණිය වයදසි?’ බුදේධ කියලාද කයිනේවන? ‘බුයදධාති යභා යසල වදාමි.’ 
බුදේධ කියලයි මා කියනේවන. ඒකම පරතිරාෙ කළාට පසේවසේ විශාල 
ශරදේධාෙකේ ඇතිවෙලා ඊට පසේවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ශරීරවයේ 
වදතිසේ මහා පුරැෂලකේෂණ සම්පරූ්ණවයනේම දැකළා ඇතිෙුණ පැහැදීම 
පිට වසේල බරාහේමණයා කියනො ‘රාජා අරහති භවති’, ඔබෙහනේවසේ 
චකරෙර්තී වකවනකේ වෙනේන සුදුසුයි. චකරෙර්තී වකවනකේ වෙලා වම් 
මුලුමහතේ වලෝකයාම තමනේ ෙහනේවසේට නතු කරගනේන කියලා ඒ අර 
ශරදේධාෙ තුළිනේ පරකාශ කළා. ඒ අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඊට 
පිළිතුරැ දුනේවනේ ‘රාජාහමසමි යසල.’ මම රජ යකයනක් තමයි. 
‘රාජාහමසමි යසල. ධමමරාජා අනුතතයරා .’ මම ධර්ම රාජයා. අනුතත්ර 
වූ ධර්ම රාජ.  

ඔනේන දැනේ හිතාගනේන ඇතැම් වකවනකේ වම් බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කියනවකාට - ඒක රාජ සංකලේපය ගැන සිදු වකවරන - 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකවරහි වගෞරෙය අඩු වීමට වහේතවුීමකේ කියලතේ 
ඇතැම්විට කියනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේම 
හඳුනේො දුනේනා ‘මම ධර්ම රාජ.’ අර විදිවයේ චකරෙර්තී රාජ වනවමයි 
වසේල බරාහේමණයාට කිව්ො ‘රාජාහමසමි වසල. ධමමරාජා අනුතතවරා .’ 
උතේතරීතර ධර්මරාජ. මම තමයි රජු වෙනේවනේ. ඊලඟට වසේල බරාහේමණයා 
එතනිනේ නැෙතුවනේ නූ. එවහනම් ඔවබ් වසේනාපතියා කෙුද කයිලා 
ඇහුො. ‘මයග් යස්නාපති සාරිපතු්ත.’ සාරිපුතේත මම වපරළුූ චකරය 
තෙදුරටතේ වපරළනො. සාරිපුතේත මහරහතනේ ෙහනේවසේ තමයි අගර 
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ශරාෙකයනේ ෙහනේවසේ ‘ධම්ම වසේනාපති’ කියනේවනේ ඒකයි. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට බුදේධරාජ, ධම්මරාජ කියලා පරකාශ කරනේවනේ, ධර්ම 
රාජයාණනේ ෙහනේවසේ කියලා පරකාශ කරනේවනේ උනේෙහනේවසේවගේම ෙචන 
අනුෙයි. ඒ ෙවගේම ධම්ම වසේනාපති කියලා කියනේවනතේ අර රාජ 
සංකලේපය අනුෙයි. ඒක තුළිනේ හතිාගනේන පුලුෙනේ වම් අවපේ තිවලෝගුරැ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට තිබුණු විකලේප මාර්ගය තමයි සකේවිති රජ 
වකවනකේ වීම. ඒ වෙනුෙට ධර්ම රාජා වකවනකේ ෙුණා.  

එතවකාට සකේවිති රාජයය තමයි වලෞකික වලෝකයා උසසේම 
තැන හැටියට හිතනේවන. වලෞකිකතේෙවයනේ හිතලා බලනොනම් බුදු 
වකවනකේ පහළ වනාෙූ යුගයක සකේවිති රජ වකවනකේ තමයි වලෝකවයේ 
ඉහළම සම්පතේති විඳිනේවනේ. ඒො ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනේවන වකවනකුට 
විශේොස කරනේන බැරි අනේදමිනේ අසූ හාරදාවහේ ඒොවයේ සැප සම්පතේ. වම් 
කාලවයේ ඔය සුවඛෝපවභෝගී කියන ජීවිත වගෙන අයට ලැේජා හිවතන 
විදිවයේ මහා පුදුම සුවඛෝපවභෝගීවයකිනේ යුකේතෙ නමුතේ ධාර්මික 
ජීවිතයකේ ඒ සකේවිති රජෙරැ ගතකළ බෙ වපනේනුම් කරනො ගිහි 
මට්ටමිනේ. එතවකාට ඒ ගිහ ිවලෝකවයේ ඉහළම සංකලේපය. ගිහි වකවනකේ 
ෙශවයනේ රජ වකවනකේ හැටියට හිතනේන පුලුෙනේ පහසුවෙනේම මුලු 
වලෝකය දිනාගනේන, පංච සීලය සමාදනේ කරවීවමනේ මුලු වලෝකයම නතු 
කරගනේන මහා පුදුම සංකලේපයකේ චකරෙර්තී සංකලේපය තළු තිවබනො. 

ඒතේ මහා පුණයසේකනේධයකේ නිසයි අර විදියට වපාවහාය දෙවසේ, 
මතු මහලේ තලවයේ සිලේ සමාදනේ වෙලා ඉනේන අෙසේථාෙකයි වම් රජ 
වකවනකුට අර සතේරැෙනේ පහළ වෙනෙයි කියනේවන චකර රතේනය ඇතුළු. 
ඒ තතේවයට ෙඩා, ඒක ඉකේමෙූ වලෝවකෝතේතර උතේතරීතර ධර්මරාජ 
සේෙභාෙයයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ලබා ගතේවතේ. ඒකයි ඒ වසේල 
බරාහේමණයාට පරකාශ කවළේ ‘මම ධර්මරාජ. මම උතේතරීතර ධර්මරාජ. 
මවගේ වසේනාපතියා සාරිපුතේතයි. මම වම් කරකැෙූ වම් ධර්මචකරය 
සාරිපුතේත ඒක තෙදුරටතේ වපරළනො.’ ඒ ෙවගේම වම් පිනේෙතනුේට 
සවහේතුකෙ හිතාගනේන පුලුෙනේ තෙතේ සූතරයකේ වම් සූතර වදේශනා අතර 
තිවබනො මැදුම් සඟියය් සච්ච විභංග සූතරය කියලා. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක සාරිපතුේත මහරහතනේ ෙහනේවසේට පැෙරැො 
ධම්මචක්ක පෙත්තන සූතරය තුළිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ තමනේ 
ෙහනේවසේ වකටිවයනේ ෙදාළ වම් සූතරය විගරහ කරනේන. ඒ පිලබිඳෙ 
පැහැදිලි විගරහයකේ සාරිපුතේත මහ රහතනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළා. වම්ක 
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අනුමත කළා. අනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ වපරළුෙ ධර්මචකරය අර කවි්ෙ ඒ ධර්ම වසේනාපතීනේ 
ෙහනේවසේ ඒකට අනුෙ තෙදුරටතේ වපරළුෙ බෙ අපට ඒ ධර්ම 
සාහිතයවයනුතේ ඒතේතු යනො.  

ඒ අනුෙ අප ි හිතාගනේන ඕවන වම් අපට දැනේ වපරළනේන 
තිවයනේවන අවපේ චිතේත සනේතානවයතේ ඔනේන ඔය ධර්මචකරයයි. ඒ 
ධර්මචකරය වපරළනේනනම් අනේන අර කියාපු පරිෙර්තනය ඇති කරගනේන 
ඕවන. දැනේ හැම වකවනකේම වම් කාලවයේ වසෝොනේ වීම ගැන කතා 
කරනො, සසර වකළෙර කිරීම් ගැන. හැම වකවනකේම අපි ළඟට එන 
අය ‘තෙතේනම් උපදිනේන ඕවනම නූ’ කියනො. නමුතේ ඒකට යන 
මාර්ගය ඇතැම් වකවනකේ ෙරදොවගන තියනො. වසෝොනේ වීම කියලා 
වකවනකේ යම්කසිි පංච සීලයකේ හරියට රකිනොනම් එපමණකනිුතේ 
වසෝොනේ කියලා කියන කට්ටියතේ ඉනේනො. සමහර වදේෙලේ හැඳිනේවීවම්දී 
ඒොවයේ අතයාෙශය මූලික අෙශයතාෙයනේ දකේෙනො ඇතැම් විට ඊට 
අනුසංගික ෙන. අනුසංගකි කියලා කියනේවනේ ඊට වකලිනේම වනවමයි, 
ඊට අමතරෙ තිවයන කාරණාතේ දකේෙනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. අනේන 
එබඳු වකාටසේ අලේලවගන ඇතැම් වකවනකේ කලේපනා කරනො යම් 
වකවනකේ හරියට පංච ශීලය රකිනොනම් එපමණකිනේම වසෝොනේ ෙුණා 
කියලා. නමුතේ වමනේන වම් ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතරවයනේම අපිට 
වපවනනො අර සිදුෙුණ පරිෙර්තනය, ෙචන කීපයකිනේ අඤේඤා 
වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේ පිලිබඳෙ පරකාශ වෙනො. යං කඤිචි 
සමුදයධමමං සබබං තං නිවරාධධමමං. එතවකාට වසෝොනේ ඵලය 
ලබනො කයිලා කියනේවන අභයනේතරෙ චිතේතාභයනේතරවයේ සිදුවෙන, 
චිතේත සනේතානවයේ තුළ සිදුෙන යම්කිසි විශාල පරිෙර්තනයකේ.  

ඒ පරිෙර්තනය සිදුෙනේවනේ වකාවහාමද? ධර්මානුකලූෙ කලේපනා 
කරලා බලනොනම්, වම් කියාපු සතූරය පමණකේ වනවෙයි අවනකුතේ ධර්ම 
වදේශනාදිය ආශර වයනේ, ඒක සිදුෙනේවනේ අනේන අර පංචඋපාදානසේකනේධය 
කියලා වම් අලේලවගන ඉනේන දුක පලිබිඳෙ යම් පරමාණයක දැඩි 
කළකිරීමකේ ඒො පිලබිඳෙ එපාවීමකේ ඇතිවීම තුළිනේ. ඒක හඳුනේෙනේවනේ 
නිබ්බිදා කියලා. ඇතැම් අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ධර්මයතේ 
අධර්මයතේ වෙනේකර දැනගැනීමට මූලකි ෙන සිදේධානේතය පරකාශවකාට 
ෙදාළා. ඔනේන අපි හිතමු යමකේ අධර්මය නම් අවිනය නම් ඒ අෙසේථාවව් 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් විදිවයේ පරකාශයකේ කරනො. ‘යනතං එකනත 
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නිබබිදාය, විරාගාය, නියරාධාය, අභිඤඤාය, සයමබාධාය, නිබබානාය 
සංවතතති’ ආදී ෙශවයනේ පරකාශ කරනො. ඒකානේත නිර්වව්දය, ඒකානේත 
සසර කළකිරීම පිණිස වම්ක වහේතුවෙනේවන නූ. විරාගය පිණිස 
වහේතුවෙනේවන නූ. නිවරෝධය පිණිස, උපසමය පිණිස වහේතුවෙනේවන 
නූ කියලා.  

එයිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ ධර්මය නම් අනේන අර කියාපු 
නිබ්බිදා කියලා කියන සසර කළකිරීමට වහේතුවෙනේන ඕන. විරාගය 
පිණිස වහේතුවෙනේන ඕවන. ධර්මයද අධර්මයද කියලා හඳුනාගැනවීම් 
සිදේධානේතය ඒකයි. ඉතිනේ ඒ අනුෙ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ අනේන අර 
වකාණේඩඤේඤ තාපසතුමා තළු ඒ අෙසේථාවව් ඇතිෙුණා ෙවගේ - 
පඤේචකාම සම්පතේතිය පලිබිඳ කිසිවසේතේම පරශේනයකේ නූ තිබුවණේ. 
අතේතකිලමථානුවයෝගය පිලිබඳ පරශේනය පමණයි තිබුවණේ. ඒකතේ ආතේම 
දෘෂේටිය මතිනේ ආපු එකකේ බෙ භෙ තණේහා, විභෙ තණේහා කියන ඒ ෙචන 
කියවීම තුළිනේ උනේෙහනේවසේට ෙැටවහනේන ඇති. අපට හිතාගනේන බූ 
උනේෙහනේවසේලාවගේ ෙැටහීම් ශකේතයි. යම්තමිනේ අපට ඉඟියකේ දකේෙනො 
පමණයි කරනේන තිවයනේවනේ. ඒ තරම් පිනේෙලිනේ සම්පූර්ණ ෙුණ 
උතේතමයනේ ෙහනේවසේලා. නමුතේ අපට ඒ ධර්ම නයාය අනුෙ වපවනන 
තරමිනේ හිතුවොතේ - අර ෙවගේ පටු දෘෂේටි වකෝණයක එලේබ ගනේවන 
නැතුෙ බුදුරාජාණනේ ෙදාළ විදර්ශනාෙ කියන විවශේෂ දැකේම - ෙචන 
තුනකිනේ ඉදිරිපතේ කරලා තිවයනො. වබෞදේධ අපට කටට හුරැයි ඒක. 
හිතට නුහුරැ ෙුණතේ කටට හුරැයි. ඕනැම වදයකේ ෙුණහම ‘අනිච්චං, 
දුකඛං, අනතතා.’ ඒක අපිට පුරැදු වෙලා තිවයනො සිංදුෙකේ පමණටම. 
නමුතේ වම්ක අර කියාපු ගැඹුරට කිඳා බහිනේන ඕන. සසර කළකරිීම 
සම්පූර්ණ වෙන ආකාරයට. ඇතැම් වදේෙලේ අඩාලෙ ෙුණානම් ඒ 
පරිෙර්තනය සිදේද වෙනේවන නූ. 

දැනේ වම් ධර්මය පලිිබඳෙතේ අපි කවි්ො, වසේඛ යනුවෙනේ 
හැඳිනේවෙන වසෝොනේ තතේවයට පතේවීම තුළිනේ මූලකි දර්ශනය 
ලැවබනො. වසෝතාපනේන කියලා කියනේවන වමාකකේද? ඒ ෙචන පො 
දැනේ වබාවහෝ විට විකෘත කරලා වතෝරන බෙ අපට අහනේන ලැවබනො. 
වසෝත කයිනේවන කන වනාවෙයි, වසෝත කියනේවන දිය පහරකේ. ගඟක 
ෙතුරකට වකාටයකේ ෙැටුවණාතේ ඒක මුහුදට ගලාවගන ගිහිලේලා නතර 
වෙනේවන. ඒ තරම් සේථිරෙම අර ධර්ම මාර්ගයට ෙැටුණ අෙසේථාෙ තමයි 
වසෝතාපනේන කියලා කයිනේවන. ධර්ම වශරෝතයට එකතු ෙුණා. ධර්ම 
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වශරෝතයට පිටිනේ යන එක, එවහම නැතේනම් ඒකට එවරහිෙ යන එක 
තමයි වලෝකවයේ වම් යන ගැම්ම. අර කියාපු පංචකාම සම්පතේතිය තුළ 
යනේවන ඒකයි. අවිදයාෙ තුළිනේ ඇතිවෙන සංසේකාර පරොහය, පිනේ වහෝ 
වව්ො පව් වහෝ වව්ො, ඒ සංසේකාර පරොහය තළුිනේ වම් පංච 
උපාදානසේකනේධයසේකනේධ පහ වගාඩ නැවගනො. ඉතිනේ ඒකමයි තණහා 
වපාවනාභවිකා කියනේවන. නැෙත නැෙතතේ ඒක ඇතිවෙනො. මරණ 
අෙසේථාවව් ඒ අපරහීන ෙූ තණේහාෙ නිසා ඇතිකරගනේන උපාදානය, ඒ 
අෙසේථාෙට කර්ම ඉදිරිපතේ කරලා, ‘කමමං යඛතතං, විඤඤාණං බීජං, 
තණහා සියනයහා’ කියන ආකාරයට කර්ම කේවෂේතරවයහි, විඤේඤාණ 
බීජය, තණේහාෙ දිය සීරාෙ කරවගන පැළ වෙමිනේ තමයි වම් සංසාර 
ගමන අපි යනේවන.  

ඒක නැති කරගනේනනම්, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දුනේන ඉඟි අනුෙ 
යම් වකවනකේ වම් වලෝකවයේ අර කියාපු නිබ්බිදාෙ, සසර කළකරිීම, 
විරාගය කියලා කියන වනාඇලේමට වහේතුෙන ඒ චිනේතන පරම්පරාෙයි 
අනුගමනය කළ යුතේවතේ. වම් තරිලකේෂණය තමයි වනාවයකුතේ සම්මර්ශන 
විධි ෙශවයනේ - වයෝගාෙචරයිනේ දනේනො ඇති - ඒො ඇතැම් අෙසේථාෙල 
තුනකේ හැටියට, එවකාළහකේ හැටියට, දහඅටකේ හැටියට, හතළිසේ ගණනේ 
හැටියට දකේෙනො. එක එකේවකනාට ෙැටවහන ආකාරවයනේ වම් 
තරිලකේෂණය. ඉතිනේ ඒො එවකාළහකේ හැටියට දැකේවෙන තැන 
අනිචචයතා, දුකඛයතා, යරාගයතා, ගණඩයතා, සලලයතා, අඝයතා, 
ආබාධයතා, පරයතා, පයලාකයතා, සුඤඤයතා, අනතතයතා ආදී 
ෙශවයනේ එතන අර දකේෙනේවන එක එකේවකනාට ෙැටවහන ආකාරය. 
පංච උපාදානසේකනේධයම ඒ එක එක සේකනේධය අනිතය ෙශවයනේ, දුකකේ 
ෙශවයනේ, වරෝගයකේ ෙශවයනේ, ගඩකේ ෙශවයනේ, උළකේ ෙශවයනේ ඔය ආදී 
ෙශවයනේ ඒ විවිධ ආකාරයට වම්ක එපාවීමකේ ඇතිවෙන ආකාරවයනේ 
වමවනහි කළයුතුයි. 

වම් අසභු භාෙනා ආදී වනාවයකුතේ භාෙනා ෙලිනේ වපනේනුම් 
කරනේවන ඔනේන ඔය කියපු නබි්බිදාෙ ඇති කරගැනීවම් උපකරමයයි. 
කුමටද නිබ්බිදාෙ ඇති කරගනේවන? ඒකානේත නිබ්බිදාෙ. සම්පරූ්ණ 
නිර්වව්දය ඇතිෙුණ අෙසේථාවව් තමයි වනාඇලේම ඇතිවෙනේවන. 
වනාඇලේම තුළිනේ තමයි විරාගය. ඒ ළඟිනේ තිවයන විමුකේතිය 
වහලිවෙනේවන. විමුකේති වදාර ඇවරනේවන විරාගවයනේ. විමුකේතිවයනේ 
තමයි වම් පංචුපාදානසේකනේධවයේ අතහැරීම. ඒක අතහැරීමකේ වනවෙයි 
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අතහැවරනො යම් පරමාණයකට. වහාඳට සැරසිලා ඉනේන කැමති 
වකවනකුවගේ කර උඩට අපි හිතමු මැරිච්චච ගැරඬි කුණකේ ෙැවටනො. 
බලු කුණකේ ෙැවටනො. ඒ අෙසේථාවව් උතේසාහයකේ කරලා වනවමයි. 
ඉවබ්ම ෙවගේ උරහිස වහාලේලලා ඒක අතහැරලා දානො. අනේන ඒ ෙවගේ 
යම් පරමාණයකට හිතට අර කියාපු පංච උපාදානසේකනේධය පිළිබඳෙ, අර 
කියාපු භාෙනා කරම ෙලිනේ අනතිය, දුකේඛ, අනාතේම ආදී ෙශවයනේ 
පරතයකේෂ වෙනොනම් වම් එක එකකේම මහා දුකේ හැටියට, කරදර 
හැටියට, උලකේ හැටියට, ගඩකේ හැටියට, වරෝගයකේ හැටියට, ආබාධයකේ 
හැටියට, අනුනේවගේ වදයකේ හැටියට, බි වඳන වදයකේ හැටියට, හිසේ වදයකේ, 
පුසේ වදයකේ හැටියට වතේවරනොනම් අනේන ඒ අෙසේථාවව් පරතයකේෂ 
ෙශවයනේම විශාල කළකිරීමකේ ඇතිවෙලා එවතනදි අර පංච 
උපාදානසේකනේධය අතහැවරනො. ඒ අතහැරීවමනේ තමයි විමුකේතිය 
සේපර්ශ කරනේවන. ඒකට කියනේවන නිර්ොණය සේපර්ශ කරනො කයිලා. 
නිර්ොණය පරතයකේෂ වෙනො කියලා කියනේවන. 

නිවීම කියලා කියනේවන වමාකකේද? ඒො දැවීමනම් ඒ දැවීම 
නැතිෙුණ තැන නිවීමය.ි වම් නබි්බාන කයින ෙචනයතේ වබාවහෝ වදනා 
වසලේලමකේ කරවගන. ඒකතේ අමුතු වලෝකයකේ හැටියට හිතාවගන භෙ 
තෘෂේණාෙ ෙැවඩන ආකාරයට නෙින පිලිබඳෙතේ සංකලේපනය කරනො. 
නමුතේ ධර්මය තුළ තිවබනේවනේ අර කියාපු තණේහාෙ නැති කිරීමමයි 
නිවරෝධ සතයය. තසසායයව තණහාය අයසසවිරාගනියරාධා. එකී 
තණේහාෙවගේ නිරෙවශේෂ නිවරෝධය ඇති කිරීම පරහාණයමයි. ඒ හැර වෙන 
වදයකේ වනාවව්.  

අනේන ඒ චතුරාර්ය සතයය තුළම තිවයනො ඒ කාරණය. යම් 
වහේතු පරතයයකේ නිසා වම් භෙය ඇතිවෙනොනම්, වම් 
පංචුපාදානසේකනේධය ඇතිවෙනොනම්, ඒ වහේතු පරතයය නැති ෙුණ තැනම 
නිෙනයි. අනේන ඒකයි හිතාගනේන තිවයනේවන. ඒකට මාර්ගය තමයි 
ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය. ඒවකතේ දැනේ ඔය සිලේලර ෙශවයනේ යනේතම් 
යනේතම් ෙැඩීම වනාවෙයි, ඒක ගැඹුරිනේ සම්පූර්ණ වෙන අෙසේථාෙයි 
මාර්ග ඵල අෙසේථාවව්දී ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය ඒකකේෂණිකෙ අර 
අටම, හරියට වමවතකේ ඇදෙ තිබූ මාර්ගයකේ වකලිනේ ෙුණා ෙවගේ සම්මා 
දිට්ඨවයේ ඉඳලා සම්මා සමාධියට එක වකලිනේ, එක වමාවහාතක, එක 
හිතක පහළ වෙනො පරබල අනේදමිනේ. ඒ මාර්ග සතයය තමයි ආර්ය 
මාර්ගය කියලා කයිනේවනේ.  



79 ෙන වදේශනය 

103 

වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන ඒ මාර්ග 
අෙසේථාවව්දී ඒ සිවතහ ිආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය - වමවතකේ ටික ටික 
ෙැඩූ එක - හරියට වකලිනේ වෙලා එක වමාවහාතක පරබල ආර්ය 
සමාධියකේ ෙශවයනේ එතන මතු වෙනො. ඒ ආර්ය සමාධිය තළුිනේ තමයි 
පංච උපාදානසේකනේධය අතහැවරනේවන. ඒ අතහැරීම තුළිනේ භෙවයනේ 
නිවරෝධය කියලා කියන වමවලාෙම, දියටඨව ධමම, වමවලාෙම භෙ 
නිවරෝධ තතේවයකේ අතේ දකිනො. එතනයි විමුකේතිය. ඒකයි විමුකේතිය. 
එතවකාට හිතාගනේන ඕන ඒකයි අපි ඉලකේකය කරගනේන ඕන. අර 
කියාපු ෙැරදි සංකලේපනා අප ිඉෙතේ කරනේන ඕන. වසෝොනේ කියනේවන 
අර කනට, ඇහැට ෙැවටන වසෝත කතාෙකේ වනවමයි. උපමාෙකේ දීලා 
තිවයනේවන ගඟට ෙැටුණු ලී වකාටයකේ මුහුදට යනේනා ෙවගේ. ඒ 
පරතයකේෂය ලැබුණානම් ඒකයි වසේඛ තතේවය. එතන ඉඳලා ඊලඟට 
සම්පූර්ණ ෙුණ අෙසේථාෙයි අවසේඛ කියලා කියනේවනේ. අර්හතේ දකේො යන 
මාර්ගය අෙසේථා හතරකිනේ කරම කරමවයනේ වම් ධර්මචකරය හතර සැරයකේ 
කරකැෙුණ අෙසේථාවෙදී, අර කියාපු තරිලකේෂණය ඒ පරමාණවයනේ පරබලෙ 
ෙැඩිලා හතර සැරයකේ කරකැෙුණ අෙසේථාවව්දී අනේන සම්වබෝධිය. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ අෙසේථාවව්දී පිරිසිදු ෙුණා කියලා 
කියනේවනේ. ඒ තතේවය සම්මා සම්වබෝධිය තරම් පිරිසිදු නැතතේ, අරහවය 
තුළ ඒ පුදේගලයාවගේ ශකේතිය තළුිනේ ඒක පරතයකේෂ කරගනේන හැකි බෙ 
ශාසන ඉතිහාසය සාධකයි. වම් පිනේෙතුනේ අද ෙැනි දෙසක අනේන ඒ 
ධර්මචකරය කියන එක හඳුනගනේන ඕන. ඒක වපරළනේන ඕන වකාවහේද 
කියලා දැනගනේන ඕන. චකරෙර්තී රජු වපරළුො ෙවගේ රටිනේ රටට, 
වදේශවයනේ වදේශයට වනවෙයි. සේෙසනේතානවයේ, හතර ආකාරයට, හතර 
විදියකට, හතර අෙසේථාෙකට වපරළනේන ඕන. ඊලඟට ඒවක පරතිරාෙය 
තමයි අකනිටාෙ දකේො, ඒ ධර්මචකරවයේ වශරේෂේඨවයයි අකනිටාෙ දකේො 
ඒ අෙසේථාවව් විහිදුවනේ.  

එතවකාට වම් ෙටිනා දෙවසේ අපි සිහිපතේ කරගතේවතේ එදා ඒ 
බරණැස ඉසිපතනවයේදී ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතරය වදේශනා කිරීම තුළ 
තිවබන, ඒවක සාරාර්ථයයි. ඒ තුළ තිවබන සාරයයි. එතවකාට ඒක අදතේ 
අපි අලුතේ කරගනේන ඕවන. ඒ ධර්මචකරය අනුෙ අපි ජීවිතය සකසේ 
කරගනේන වම් අෙසේථාවව් වම් රැකේක සලීයතේ, වමවතකේ කළ භාෙනාෙතේ, 
වම් ඇසූ ධර්මයතේ ඒකානේතවයනේ වම් හැමවදනාටම වහේතු උපනශිරය 
වව්ො කියලා පරාර්ථනා කරනො.  
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වමවතකේ වම් ධර්ම වදේශනාමය ෙශවයනේ, ධර්මශරෙණමය 
ෙශවයනේ ඇති කරගතේත ුකසුල සම්භාරය අවීචිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේො 
ෙූ සියලු සතේවවයෝ අනුවමෝදනේ වෙතේො. අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ 
තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ උතුම් අමා මහ නිෙනේ සාකේෂාතේ 
කරගැනීමට උපකාර කරගනිතේො. එවසේම වම් ශාසනය දීර්ඝ කාලයකේ 
පෙතේො ගැනීමට වම් පිනේෙතනුේටතේ වම් ධර්මචකරය පිලිබඳෙ හරි 
අෙවබෝධයකිනේ යුකේතෙ ශීල, සමාධි, පරඥා පූර්ණවයනේ වම් ශාසනවයේ 
අනේතර්ධානයට කලිනේ තමනේවගේ ඒ පරාර්ථනා තිවබනොනම් වම් 
ජීවිතවයේදීම වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන මාර්ග 
පරතිවව්දවයනේ උතුම් අමාමහ නිෙන සාකේෂාතේ කරවගන සියලු සංසාර 
දුකිනේ අත මිවදේො, නිදුකේ වව්ො කයිලා පරාර්ථනා කරගනේන. වම් ගාථාෙ 
කියනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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80 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 178) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

බහූනි වලාවක විචිතරානි අසමිං පඨවිමණඩවල 
මවථනති මවඤඤ සංකපපං සුභං රාගූපසංහිතං 

රජමූහතංච ොවතන යථා වමවඝාපසමමවය 
එෙං සමමනති සංකපපා යදා පඤඤාය පසසති 

සවබබ සංඛාරා අනිචචාති යදා පඤඤාය පසසති 
අථ නිබබින්දති දුවක්ඛ එස මවගගා විසුදධියා 

සවබබ සංඛාරා දුකඛාති යදා පඤඤාය පසසති 
අථ නිබබින්දති දුවක්ඛ එස මවගගා විසුදධියා 

සවබබ ධමමා අනතතා’ති යදා පඤඤාය පසසති 
අථ නිබබින්දති දුවක්ඛ එස මවගගා විසුදධියා 

- ධම්මපද, මල ෙග්ග.  

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි,  

තථාගත සම්මා සම්බුදු රජාණනේ ෙහනේවසේ පිහිටුො ෙදාල සංඝ 
සමාජවයේ ආදි පුරැෂයා වීවම් වගෞරෙය හිමි වෙනේවනේ අඤේඤා 
වකාණේඩඤේඤ මහරහතනේ ෙහනේවසේටයි. ඒ නිසාම බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ උනේෙහනේවසේට රාතරඥ භිකේෂූනේ ෙහනේවසේලා අතර එතදගග 
තනතුර දී ෙදාලා. රාතරඥ කියලා කයිනේවනේ පිනේෙතුනි වම් ශාසනවයේ 
වබාවහෝ රාතරී ගණනකේ, වබාවහෝ දින ගණනකේ ඒ කියනේවන වබාවහෝ 
කාලයකේ ගතකළ භිකේෂුෙ කියන එකයි. පැරණිම භිකේෂුෙ. ඒ ෙවගේම වම් 
පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ පරථම ධර්ම 
වදේශනාෙ අහලා පරථමවයනේම මනුෂයයිනේ අතරිනේ වසෝොනේ ඵලය 
පරතයකේෂ කරගතේතු භිකේෂූනේ ෙහනේවසේ හැටියටතේ අඤේඤා වකාණේඩඤේඤ 
මහ රහතනේ ෙහනේවසේට වගෞරෙයකේ හිමි වෙනො.  

වථරගාථා අටුොවව් දැකේවෙන හැටියට වම් අඤේඤා 
වකාණේඩඤේඤ මහරහතනේ ෙහනේවසේ ඒ කියාපු අගර සේථානය හිමි 
කරගනේන අතීත බුදේධ ශාසනෙල පාරමී ධර්ම පිරූ වකවනකේ. ඉතිනේ 
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අවපේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයට පහළවෙනේන කලිනේම 
වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ කපලිෙසේතු පුරය ආසනේනවයේ 
වධෝනෙතේතු කියන බරාහේමණ ගවම් උසසේ පෙලුක උතේපතේතිය ලැබුො. ඒ 
වගෝතර නාමවයනේම  වකාණේඩඤේඤ කියන නාමවයනේ හැඳිනේෙුණා. 
ඊළඟට වබෝධිසතේවයනේ ෙහනේවසේ තුසිත පුරවයනේ චුතවෙලා සුදේවධෝදන 
මහරජුවගේ පුතරයා හැටියට උපනේ අෙසේථාවෙදි නම් දීවම් මංගල 
අෙසේථාවව් මාලගිාෙට කැ වඳ ව්ො බරාහේමණයිනේ එකසිය අට වදවනකේ. ඒ 
අතරිනේ ඒ වෙනවකාට  වකාණේඩඤේඤ බරාහේමණයා වව්දතරයතේ, අංග 
ලකේෂණ විදයාෙතේ පරවතරටම ඉවගනවගන තිබුණා. ඒ එකසිය අට 
වදනාට වම්  වකාණේඩඤේඤ බරාහේමණයා අහුෙුණා විතරකේ වනවෙයි ඒ 
එකසයි අට වදනාවගනේ අට වදවනකුටයි පැෙරැවණේ ඒ කුමාරයාවගේ 
අංග ලකේෂණ පරීකේෂා කරලා නමකේ වදනේන. රාම, ධජ, ලකේඛණ, 
මනේතී,  වකාණේඩඤේඤ, වභෝජ, සයුාම, සුදතේත කියන ඒ බරාහේමණවයා අට 
වදනාටයි ඒ ෙැදගතේ කාර්යය පැෙරැවණේ. ඒ අටවදනා 
අතරිනේ  වකාණේඩඤේඤ බරාහේමණයා තමයි ඉතාම ලාබාල. ඊළඟට එතන 
දැකේවෙන හැටියට අංග ලකේෂණ පරීකේෂා කරලා අනිතේ බරාහේමණවයා හතේ 
වදනාම පරකාශ කළා ඇඟිලි වදකකේ ඔසෙලා, ගිහ ි වගයි හිටිවයාතේ 
සකේවිති රජු වෙනො. පැවිදි ෙුවණාතේ බුදු වෙනො කයිලා. 
නමුතේ  වකාණේඩඤේඤ බරාහේමණයා එක ඇඟිලේලකේ ඔසෙලා කවි්ො 
ඒකානේතවයනේම වම් කමුාරයා සම්වබෝධියට පැමිවණනො කියලා.  

ඉතිනේ ඒ මංගල කටයුතු අෙසනේ ෙුණාට පසේවස අර 
බරාහේමණයිනේ හතේ වදනා තම තමනේවග වගදරෙලේෙලට ගිහලිේලා තම 
තමනේවගේ දරැෙනේට කිව්ො ‘වම් කමුාරයා බුදේධවයට පැමිවණන කාලය 
වෙනවකාට අපි ජීෙතුනේ අතර නූ. ඒක නිසා නුඹලාෙතේ වම් ශාසනයකේ 
පිහිවටව්ෙ අෙසේථාවව් ඒ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ශාසනවයේ පැවිදි 
වෙනේන’ කියලා. එවහම කියලා ෙැඩි කලේ යනේවන නැතුෙම ඒ අය 
මරණයට පතේ ෙුණා. එතවකාට අපි කෙුරැතේ අහලා තිවයන ආකාරයට 
ෙයස විසි නෙවයේදී ඒ සිදේධාර්ථ කමුාරයා අබිනිකේමනේ කළා. අබිනිකේමනේ 
කරලා කරම කරමවයනේ ගිහලිේලා උරැවෙලේ දනව්වව් දුෂේකරකරියා කිරීමට 
ආරම්භ වෙන කාලය වෙනවකාට අර  වකාණේඩඤේඤ බරාහේමණයා අනිතේ 
බරාහේමණෙරැනේවගේ වගෙලේෙලට ගිහිලේලා ඒ දරැෙනේට කවි්ො ‘නුඹලාවගේ 
පීතෘෙරැ හිටියානම් වම් වෙලාවව් පැවිදි වෙනො. ඒක නිසා මම දැනේ 
අදහසේ කරලා තිවයනො ඒ මහා සතේවයා, ඒ වශරේෂේඨ කුමාරයා අනුෙ 
පැවිදි වෙනේන. නුඹලාතේ කැමතිනම් එකේවෙනේන’ කයිලා. එයිනේ හතර 
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වදනයි ඉදිරිපතේ ෙුවණේ. ඒ අනුෙ වම් කෙුරැතේ දනේන, අහලා තිවයන 
‘පංච ෙගේගිය භිකේෂූනේ’ කයිලා හැඳිනේවෙන  වකාණේඩඤේඤ බරාහේමණයාට 
අමතරෙ භදේදිය, ෙපේප, මහානාම, අසේසජි කියන ඒ බරාහේමණවයාතේ 
පිටතේවෙලා ඒ උරැවෙලේ දනව්ෙට ගිහලිේලා හය අෙුරැදේදකේ අවපේ 
වබෝධිසතේවයනේ ෙහනේවසේට උපසේථාන කළා, ඒ දුෂේකර කරියා කරන 
අෙසේථාවව්. ඊළඟට වම් පිනේෙතුනේ තෙ අහලා ඇති බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දුෂේකර කරියා කරලා ඒක නිෂේඵල බෙ වතේරැම් ගතේත 
අෙසේථාවව්දී මැදුම් පිළිවෙතට අෙතීර්ණ වෙලා අර දුෂේකර කරියා අතේ 
හැරලා මධයසේථ ජීවිතයකට නැඹුරැ ෙුණා. ඒ අනුෙ අර ආහාර කලිනේ 
පරතිවක්ෂේප කරලා තබිුණ විදිය වනවමයි ඊළඟට පිණේඩපාතවයේ ගියා 
වගාවරෝසු ආහාර වහායාවගන. ඒක දැකළා වම් පසේෙග මහණුනේ 
කළකිරැණා. ‘දැනේ ඉතිනේ වීර්යය අතහැරලා පරතයය බහුල, එවහම 
නැතේනම් සුවඛෝපවභෝගී ජීවිතයකට වම් ශරමණ වගෞතමයිනේ වයාමු වෙලා 
තිවයනො’ කියලා කළකිරිලා ඒ අය වබෝධිසතේවයනේ ෙහනේවසේ 
අතහැරලා බරණැස ඉසිපතනයට ගියා.  

ඒ අතවර්දී වබෝධිසතේවයනේ ෙහනේවසේ කෙුරැතේ අහලා තිවයන 
විදියට වෙසකේ පුරපසවලාසේෙක දෙවසේ ඒ විදියට සම්වබෝධිය ලබාවගන, 
සතේසතිය ගත කරලා වබෝධිමූලවයේ ඊළඟට බරහේමාරාධනා ආදී කටයුතු 
නිසා ධර්මය වදේශනා කරනේන අධිෂේඨාන කරවගන ඊළඟට කලේපනා 
කළා කාටද පරථමවයනේම වම් ධර්මය වදේශනා කරනේවනේ කියලා. 
ඉසේවසලේලාම හිතට නැගුවනේ ආලාර කාලාම තාපසයය.ි වම් පිනේෙතුනේ 
අහලා තිවයනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මුලදි ඒ ආචාර්යෙරැනේ 
වසායාවගන ගිය අෙසේථාවව් පළමුවෙනේ තමනේවගේ ආචාර්යෙරයා 
හැටියට ගතේවත ආළාරකාලාම. එවහම හිතලා බලනවකාට ඒ 
ආළාරකාලාම තාපසයා අොසනාෙකට ෙවගේ සතියකට කලිනේ කාලකරියා 
කරලා. ඊළඟට හිතෙුා උදේදක රාමපුතේත තාපසයා ගැන. ඒතේ ඊට කලිනේ 
දෙවසේ රෑ කාලකරියා කරලා. ඊළඟට තමයි ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
කලේපනා කවළේ ‘මට වබාවහාම උපකාර වෙච්චච වම් පසේෙග මහණුනේ 
වසායාවගන යනේන ඕවන. ඒ අයට වම් ධර්මය වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ’ 
කියලා. ඔනේන ඊළඟට එතන ඉඳලා කාරණා, වගාඩකේ හරිය අපට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනවයනේම ‘අරිය පරිවයේසන සූතරවයේ’ 
සඳහනේ වෙනො හරි පුදුම විදියට.  
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනො ‘මම වමවහම පිටතේ වෙලා 
ගිහිලේලා බරණැස ඉසිපතවනට ළං වෙනවකාට ඒ පංචෙගේගිය භිකේෂූනේ 
මාෙ දැකළා ඈතදිම කථිකා කර ගතේතා ‘ඔනේන එනො අර ශරමණ 
වගෞතමයිනේ. වීර්යය අතහැරලා දැනේ සුවඛෝපවභෝගී ජීවිතයකට වයාමු 
වෙලා. අපි ශරමණ වගෞතමයිනේට ෙැඳුම් පිදුම් ආදියකේ වනාකර ඉමු. 
ඉදිරියට ගිහිලේලා පාතර පිළිගැනීම් ආදියකේ කරනේවන නැතුෙ ආසනයකේ 
විතරකේ තියමු කැමතිනම් ඉඳගනේන.’ ඔය විදියට කථිකා කරගතේත නමුතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ඒ අෙසේථාවව් ‘මම කිට්ටු වෙනේන 
කිට්ටු වෙනේන ඒ පසේෙග මහණුනේට ඒ කථිකාවව් ඉනේන බැරැෙ ඇතැම් 
වකවනකේ ඉසේසරහට ඇවිලේලා පා සිෙුරැ පිළිගතේතා. තෙ වකවනකේ 
ආසනය පැවනව්ො. තෙ වකවනකේ පැනේ සූදානම් කළා පා වසෝදනේන.’ 
නමුතේ ඒ පසේවදනා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ‘ආෙුවසෝ’ කයින, ‘ඇෙැතේනි’ 
කියන ෙයෙහාරවයනේ ආමනේතරණය කළා ‘ආෙුවසෝ වගෝතම’ නමිනුතේ 
‘ආෙුවසෝ’ ොදවයනේ. ඉතිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනො පසේෙග 
මහණුනේට ‘මහවණනි තථාගතයනේ ෙහනේවසේට එවහම ආමනේතරණය 
කරනේන එපා ‘ආෙුවසෝ’ කියලා නමිනේ. මම සම්මා සම්වබෝධිය ලබාවගන, 
අමෘතය ලබාවගනයි සිටිනේවනේ - නිර්ොණ අමෘතය - ඒ නිසා 
කනේවදනේන මම ධර්මය වදේශනා කරනේනම්’ කියලා.  

එතවකාට අර පසේවදනා කියනො ‘අර තරම් දුෂේකර කරියාෙකිනේ 
බුදේධවය ලබාගතේවත නැති එක ඔය සැහැලේලු පැෙැතේවමනේ වකාවහාමද 
ලබා ගනේවන’ කියලා පිළිගතේවත නූ. වදවෙනි ෙරටතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කිව්ො. වදවෙනි ෙරටතේ පංචෙගේගිය භිකේෂූනේ ඒක පරතිවක්ෂේප 
කළා. තුනේවෙනි ෙරටතේ ෙදාලා. නමුතේ තුනේවෙනි ෙරටතේ පරතිවක්ෂේප කළා. 
ඒ අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වෙන පරාතිහාර්යයකේ වනවෙයි 
දැකේෙුවව්, සතයවයේ පරාතිහාර්යය. ‘මහවණනි වෙනදතේ මා වම් විදියට 
නුඹලට කතා කළාද?’ කියලා ඇහුො. අනේන ඒ අෙසේථාවව් පසේෙග 
මහණුනේට ශරදේධාෙ ඇති වෙලා ඒ අෙසේථාවව් ‘සේොමීනි’ කයිලා 
ආමනේතරණය කරලා පිළිගතේතා. ඊට පසේවස තමයි වම් පිනේෙතුනේ අහලා 
තිවයන ආකාරයට ඒ පසේෙග මහණුනේට පමණකේ වනවෙයි ඒ දිෙය බරහේම 
ආදීනේට ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතරය වදේශනා කවළේ. ඒ සූතර වදේශනාෙ 
අෙසානවයේදී වකාණේඩඤේඤ භකිේෂුෙ වසෝොනේ ඵලයට පැමිණි නිසා වම් 
පිනේෙතුනේට දකිනේන ලැවබනො ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතරවයේ පාඨයකේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ උදාන පාඨයකේ පරකාශ කළා ‘අඤඤාසි ෙත වභා 
වකාණඩවඤඤා! අඤඤාසි ෙත වභා වකාණඩවඤඤා!.’ ඒ කියනේවන 
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‘වකාණේඩඤේඤ ධර්මය වතේරැම් ගතේතා. අෙවබෝධ කරගතේතා. පරතයකේෂ 
කරගතේතා’ කියන එක. අනේන ඒ අනුෙ තමයි වම්  වකාණේඩඤේඤ 
සේොමීනේ ෙහනේවසේට ‘අඤේඤා වකාණේඩඤේඤ’ කියන නාමය ඇති ෙුවණේ.  

ඉතිනේ ඊළඟට සඳහනේ වෙනො යම් අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේට අර කයිාපු විදියට 
‘එතදගග’ තනතුර දී ෙදාලා රාතරඥ භකිේෂූනේ ෙහනේවසේ අතවර්. නමුතේ වම් 
වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සේෙභාෙය අපිට වපනේනුම් කරන 
හැටියට ඉතාම නිහතමානීයි. උනේෙහනේවසේට සාරිපුතේත වමාගේගලේලානාදී 
අගර ශරාෙකයනේ ෙහනේවසේලා පො නිතර ෙැඳුම් පිදුම් කරනො 
ෙැඩිහිටිවයකේ හැටියට. ඒ ෙවගේම ගරැ සතේකාර කරනො. ඒො ඔකේවකාම 
පරතිවක්ෂේප කරලා උනේෙහනේවසේ භාෙනානුවයෝගීෙ ෙැඩ විසීමට හමිාලවයේ 
ඡදේදනේත කියන නමිනේ හැඳිනේවෙන විවව්ක සේථානයක වදාවළාසේ 
අෙුරැදේදකේ ෙැඩ ොසය කළායි කියලා වපාතපවතේ සඳහනේ වෙනො 
ඇතුනේවගනේ උපසේථාන ලබමිනේ. ඒ අෙසේථාවව් ශකරයා පො උනේෙහනේවසේ 
ළඟට ඇවිලේලා ධර්ම සාකච්චඡා කළා කියලා කියවෙනො. වම් අපි 
මාතෘකා කළ ගාථා ඒ වපාවතේ දැකේවෙන හැටියට උනේෙහනේවසේ එහි ෙැඩ 
ඉනේන අෙසේථාවෙදි පෘතගේජන අයවගේ සිතේ හැසිවරන ආකාරය දැකළා 
ඒො ජයගනේන ධර්ම කරමයතේ, ධර්ම මාර්ගයතේ වපනේනුම් කරමිනුයි 
ෙදාවළේ. ඒොවයේ අර්ථය බලමු.  

බහූනි වලාවක විචිතරානි අසමිං පඨවිමණඩවල 
මවථනති මවඤඤ සංකපපං සුභං රාගූපසංහිතං  

වම් වලෝකවයේ - එවහම නැතේනම් වම් පෘථිවි මණේඩලවයේ 
වබාවහෝ විචිතර වදේෙලේ, විචිතර අරමුණු තිවයනො. ඒො මා හිතනේවනේ - 
මා හඟිනේවනේ කියලා උනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ - සුභ සංඥාෙ නසිා 
ඇති කරගතේතු රාග සංකලේප කළඹෙනො. ඊළඟට කියනො:  

රජමූහතංච ොවතන යථා වමවඝාපසමමවය 
එෙං සමමනත ිසංකපපා යදා පඤඤාය පසසති  

ඒ කියනේවනේ ොතවයනේ උඩට නගින දූවිලේල යම් වසේ මහා වම්ඝ 
ෙර්ෂාෙකිනේ සමනය වෙයිද, එවසේම යම් වෙලාෙක පරඥාවෙනේ දකිනෙද 
අනේන ඒ අෙසේථාවව් අර කයිාපු වකවලසේ සිතිවිලි - සංකලේප සමනය 
වෙනො. එවහම කියලා ඔනේන ඊළඟට පරඥාවෙනේ දැකීවම් කරමය තමයි 
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වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා තිවයන - අර තරිලකේෂණයට අදාල 
ඉතාමතේ පරසිදේධ ගාථා තුනතේ ඒ එකේකම සඳහනේ කරනො.  

සවබබ සංඛාරා අනිචචා’ති යදා පඤඤාය පසසති 
අථ නිබබින්දති දුවක්ඛ එස මවගගා විසුදධියා  

හැම සංසේකාරයකේම අනිතයයි යම් අෙසේථාෙක පරඥාවෙනේ දකියිද 
එවිට දුක පිළිබඳෙ කළකිවරනො. වමය ම තමයි විසුදේධියට මාර්ගය. 
ඊළඟ ගාථාවව් වපාඩි වෙනසයි තවියනේවනේ: 

සවබබ සංඛාරා දුකඛා’ති යදා පඤඤාය පසසති 
අථ නිබබින්දති දුවක්ඛ එස මවගගා විසුදධියා  

හැම සංසේකාරයකේම දුකේ සහිත හැටියට යම් වෙලාෙක පරඥාවෙනේ 
දකීද එවිට වම් දුක පිළිබඳ ඒ කියනේවන පංච උපාදානසේකනේධ දුක 
පිළිබඳෙ කළකිවරනො - නිබ්බිදාෙ. ‘නිබබින්දති’ කියනේවන කළකිවරනො. 
වම්ක තමයි විසුදේධියට මාර්ගය. ඔනේන ඊළඟට තුනේ වෙනි ගාථාෙ ඊට 
ෙඩා ටිකකේ වෙනසේ.  

සවබබ ධමමා අනතතා’ති යදා පඤඤාය පසසති 
අථ නිබබින්දති දුවක්ඛ එස මවගගා විසුදධියා  

හැම ධර්මයකේම, හැමවදේම අනාතේම ෙශවයනේ යම් අෙසේථාෙක 
දකීද එවිට වම් පංච උපාදානසේකනේධ දුක පිළිබඳ කළකිවරනො. වමයයි 
විසුදේධියට මාර්ගය කියලා ඔය ගාථා තුනතේ ෙදාළා. එතවකාට වමනේන 
වම් ධර්ම කාරණා ටික අපට ටිකකේ සාකච්චඡා කරනේන ෙටිනො. වමතනදී 
උනේෙහනේවසේ තරිලක්ෂණයයි ඒ ගාථා තුවනනේ දකේෙනේවනේ. තරිලක්ෂණය 
ආශරවයනේම අර කියාපු වකවලසේ සංකලේප ජය ගනේන පුළුෙනේ කියලයි 
ෙදාවළේ. ඒ එකේකම ඇතැම් වකවනකේ පරශේනයකේ නගනො වකාණේඩඤේඤ 
බරාහේමණයා අර අෙසේථාවව්දී වම් කුමාරයා ඒකානේත ෙශවයනේ බුදු 
වෙනො කියලා තිවයදේදිතේ ඇයි අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සම්වබෝධිය 
ලැබෙුම ඒක විශේොස වනාකවළේ? එවහම වකවනකේ නගනො පරශේනයකේ. 
නමුතේ අපිට හිතාගනේන තියනේවනේ ඒ කාවලේ වබාවහෝ වදනා තුළ තබිුණ 
අදහස තමයි නිෙනට - නිෙනේ ලැබීම සඳහා - කයට දුකේ වදනේන ඕවන 
කියලා. අතේතකිලමථානුවයෝගය. ඒක නිසාම තමයි ඒ අය කළකරිිලා 
ආවව්. ඒ අය දනේවන නූ මැදුම් පිළිවෙතකේ කියන කතාෙකේ. ඉතනිේ ඒ 
නමුතේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ වම් ධම්මචක්කප්පෙත්තන සතූරය 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ විදියට වදේශනා කරනේන ඇතේවතතේ වම් පසේෙග 
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මහණුනේවගේ අර කියාපු දුර්මතය බැහැරලීමට. වමාකද වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො ධම්මචක්කප්පෙත්තන සතූරවයේ මූලකිම කාරණය තමයි අනේත 
වදකකේ වපනේනුම් කරනො කාමසඛුලේලිකානුවයෝගයය.ි අතේතකිලමථානු-
වයෝගයයි. ඒ වදකටම වනාගිහිනේ මම මැදුම් පිළිවෙතකේ වසායා ගතේතා 
කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය ඒ අෙසේථාවෙදි 
ඉදිරිපතේ කළා. එතවකාට අර පසේවදනා අතුරිනේ වකාණේඩඤේඤ භකිේෂූනේ 
ෙහනේවසේ වසෝොනේ ඵලයට පැමිණිවයේ (අනේන අර කියාපු) පුංචි කාලවයේ 
තමනේ දුනේන ඒ අනාගත ොකයය සතයය වෙලා තිවයන බෙ අනිතේ අයට 
කලිනේ වතේරැම් ගතේත නිසයි කියලා අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ.  

ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම ෙරකේ වම් විදිවයේ පුදුම 
පරකාශයකේ කළා. ‘මම ඉතිරි දෙසේෙල වම් විදියටයි වම් පසේ වදනාෙම 
අරහවය සඳහා පුහුණු කවළේ. මම වමනේන වමවහම කළා. වදනමකට 
මම උපවදසේ වදනො. ඒ අතවර් තුනේ නමකේ පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනො. ඒ 
තුනේ නම වගේන ආහාරවයනේ අපි හය වදනාම රැවකනො. ඊළඟ දෙවසේ 
තුනේ නමකට උපවදසේ වදනො. වදනමකේ පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනො. ඒ 
වදනම වගේන පිණේඩපාතවයනේ තමයි අප ිහය වදනාම යැපුවන.’ ඔය 
විදියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර පසේ නමම පුහුණු කරලා ඊළඟට වම් 
පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො අනතේතලකේඛණ සූතරය වදේශනා කළ 
අෙසේථාවව් තමයි වම් පසේ නමම අරහවය ලබා ගතේවතේ. ඒක නසිා 
අනතේතලකේඛණ සූතරය අපට උපකාර වෙනො වම් තරිලකේෂණය වතේරැම් 
ගැනීමට. ඒ නිසා අප ි වකටිවයනේ හරි ඒක වම් අෙසේථාවව් ඉදිරිපතේ 
කරනො. වමාකද වකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේවග ජීවිතයට ඉතාම 
කිට්ටුවෙනේ බැඳිලා තිවයන එකකේ. උනේෙහනේවසේ රහතේ ෙුවණේ වම් 
අනතේත ලකේඛණ සූතරය අහලා.  

‘අනතේත ලකේඛණ’ කියන ෙචනවයේ වතේරැම අනාතේම බවව් 
ලකේෂණ. එතවකාට ‘අනාතේම’ කියන ෙචනයයි මුලේ තැනට තිබ්වබ් 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ වදේශනාවව්. ඒක ආරම්භ කරනේවනේ වම් 
විදියටයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. එක පාරටම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
කියනො අර පසේ නමට ‘මහවණනි රූපය අනාතේමයි. රූපය ආතේමය 
නම් වම් රූපය වලඩ වගනවදනේවන නූ. අපට පුලුෙනේ වෙනේන ඕවන 
රූපයට කියනේන ‘රූපය, වමනේන වමවහම ඉනේන ඕන මට ඕනූ හැටියට. 
වම් විදියට ඉනේන එපා.’ නමුතේ එවහම කියනේන බූ වම් රූපයට. එවහම 
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කියලා රූපය හිකේමෙනේන බූ. අනේන ඒක නිසා මහවණනි රූපය 
අනාතේමයි.’  

ඉතිනේ ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ විදියටම රූප, වව්දනා, 
සඤේඤා, සංඛාර, විඤේඤාණ කියන පංච උපාදානසේකනේධය පිළිබඳෙම අර 
විදියට පරකාශ කළා. ඊළඟට අහනො ඒ පසේ නමවගනේ:  

‘මහවණනි, රූපය නිතයද? අනිතය ද?’ 

‘අනිතයයි’ කියනො. 

‘යමකේ අනිතය නම් එය සැපද දුකද?’ 

‘එය දුකේ සහිතයි’ කියනො. 

‘යමකේ අනිතය නම්, දුකේ සහිත නම්, වෙනසේෙන සේෙභාෙවයේ 
තිවයනොනම් ඒකට ‘එතං මම, එවසාහමසමි, එවසා වම අතතා’ - වමය 
මවගේ ය, වමය මම වෙමි, වමය මවගේ ආතේමයයි කියලා තණේහා, මාන, 
දිට්ඨ ෙශවයනේ පරකලේපනය කිරීම හරිද?  

ඉතිනේ එතවකාට වම් පසේ නම කියනො ‘නැතමය සේොමීනි.’ 

ඒක අනුෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ඒ විදියට 
තරිලකේෂණය ඒතේතු ගනේෙලා, ඒක නිසා කළ යුතේවතේ වම්කයි කියලා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො, ඒ පංචුපාදානසේකනේධවයේ - 
සේකනේධය කියලා කියනේවන ‘වගාඩකේ’ වන - වගාඩට කාරණා 
එවකාළහකේ එකතු වෙනො. අතතී, අනාගත, ෙර්තමාන, ඇතුළත සහ 
පිටත, වගාවරෝසු සහ සියුම්, පහතේ සහ උසසේ, ළඟ සහ ඈත. ඔනේන ඔය 
කියන එවකාවළාසේ ආකාරයකටම වම් රූපසේකනේධය ගැන හිතනේන 
පුලුෙනේ. හිතිවිලි එනේන පුලුෙනේ. ඒක තමයි හිතිනේ අලේලවගන ඉනේවන 
‘මවගේ රූපසේකනේධය’ කියලා. අනේන එවහම ඒ එවකාවළාසේ ආකාරයටම 
සම්මර්ශන ෙශවයනේ වමනේන වමවහම හිතනේනය: 

‘වනතං මම - වමය මවගේ වනාවව්. වනවසාහමසමි - මවගේ 
ආතේමය වනාවව්’ කියලා ඒ විදියට පරඥාවෙනේ දැකිය යුතුයි කියලා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළහම, ඒ වදේශනාෙ අෙසාන වෙනවකාට වම් 
පසේනම අරහවයට පතේ ෙුණ බෙ වපේනො.  

එයිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ වමනේන වම් අනිතය, දුකේඛ, 
අනාතේම කියන තරිලකේෂණය තුළ තිවයන මහා පුදුම ශකේතියකේ. වබාවහෝ 
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වදනාට ගැටළුෙකේ තිවයන එකකේ අපි ඉසේවසලේලා මතු කරමු. මුලේ ගාථා 
වදවකේ ‘සවබබ සංඛාරා අනිචචා’ කිව්ො. ඊළඟට ‘සවබබ සංඛාරා දුකඛා’ 
කිව්ො. නමුතේ තුනේවෙනි ගාථාවව් කියනො ‘සවබබ ධමමා අනතතා.’ ඔය 
උගතුනේටතේ වබාවහාම ගැටළුෙකේ ඕක. හැම සංසේකාරයනේම අනිතයයි 
කියලා. එවහම දැකීම තුළිනේ පංචපුාදානසේකනේධය ගැන කළකිරීම ඇති 
කරගනේනො, වම්ක තමයි විසුදේධි මාර්ගය. ඊළඟට කියනේවනේ ඒක දුකකේ 
හැටියට. සංසේකාර දුකකේ. තුනේවෙනුෙ කියනේවන ‘සවබබ ධමමා 
අනතතා.’ ‘ධමමා’ කියනේවන වමාකද එතන කියන එක වබාවහෝ වදනාට 
ගැටළුෙකේ. අපට ටිකකට ඕකට ඉඟියකේ ලබාගනේන පුලුෙනේ. වම් 
පිනේෙතුනේ සමහරවිට අහලතේ ඇති ඔය ගිරිමානනේද සූතරය. ඒවකදි සංඥා 
දහයකේ දකේෙනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. අනචි්චච සංඥා, අනතේත සංඥා, 
අසුභ සංඥා, ආදීනෙ සංඥා ආදී ෙශවයනේ.  

අනිච්චච සංඥාෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විගරහ කරනේවනේ පංච 
උපාදානසේකනේධය ආශරවයනේ. රූපය අනිතයයි, වව්දනාෙ අනිතයය ිආදී 
ෙශවයනේ. නමුතේ අනාතේම සංඥාෙ එතන විගරහ කරනේවනේ ආයතන හය 
ආශරවයනේ. වමාකකේද ආයතන හය කියනේවන? ඇස, කණ, නාසය, දිෙ, 
කය, මන කියන ඒො ඇසතේ අනාතේමයි, රූපතේ අනාතේමයි. කණතේ 
අනාතේමයි, ශබ්දතේ අනාතේමයි - අනේන ඒ විදියට අනාතේම සංඥාෙ. 
අනේතිමට එන එක තමයි ‘මවනා අනතතා, ධමමා අනතතා’ - මනසතේ 
අනාතේමයි, ධර්මයනුතේ අනාතේමයි. එතන යම්කසිි ගැඹුරැ කාරණයකේ 
තිවයනො. වමාකද අනේතිමටම අනාතේම හැටියට සළකනේන වෙනේවනේ 
අර මනසට එන අරමුණමයි. ඒක ඉතාම ගැඹුරැ තැනකේ ධර්මවයේ. 
වමාකද බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් තැනේෙල දකේෙලා තවියන 
ආකාරයට වම් ධර්මවයේ තිවයන මැදුම් පිළිවෙත, අර කියාපු අර 
කාමසුඛලේලිකානු වයෝගයතේ, අතේතකිලමථානුවයෝගයතේ කියන වදවකනේ 
වෙනේෙූ පමණිනේම වනවෙයි. වබාවහෝ තැනේෙල ඊට ෙඩා ගැඹුරැ 
අර්ථෙලිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ මැදුම් පිළිවෙත වපනේනුම් කරලා 
තිවයනො. ඒකට වහේතුෙ අප ිවබාවහෝ අෙසේථාෙල වපනේනලා දුනේනා. 
පටිච්චච සමුපේපාද ධර්මයයි ඒවක ගැඹුර. යටිනේ තිවයනේවනේ පටිච්චච 
සමුපේපාද ධර්මයයි. ඉතිනේ ඒ පටිච්චච සමුපේපාද ධර්මය අනුෙ අනේතිමටම 
විමුකේතිය තිවයනේවනේ කසිිෙකේ අලේලා වනාගැනීවමනේ. ඉතිනේ ඒක ඇතැම් 
තැනක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො ‘නිසසාය නිසසාය ඔඝසස 
නිත්ථරණා’ කියලා. ඒ කයිනේවන ‘යම් යම් වදේෙලේ උපකාර කරවගන 
තමයි වම් සැඩ ෙතුවරනේ එවතර වෙනේන වෙනේවන.’ ඒ කියනේවන 
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උපකාර කරවගන එවතර වෙනො මිසකේ ඒො අරවගන යනේවන නූ. 
ඒො අලේලවගන බදාවගන, ඒෙතේ අරවගන නිෙනේ යනේවන නූ.  

අනේන ඒකට බුදේධ කාලීන වනාෙුණතේ පසුකාලීන විශුදේධි 
මාර්ගාදිවයේ තිවයන උපමාෙකේ තවියනො. සැඩ දිය පහරකේ ගැන කිව්ෙ 
නිසා වමතන ඒකට ගැලවපන එකකේ. ඇතැම් අෙසේථාෙක වදාළ පාරක 
ෙතුර වව්ගවයනේ ගලනවකාට ෙැහි කාලවයේ එවහම, එවතර වෙනේන 
කරමයකේ නැතේනම් එක කරමයකේ තිවයනො වමහා පැතේවත ගහක, 
එලේවලන ෙැළක එලේලිලා වහාඳට පැදේවදනො. පැදේදිලා පැදේදිලා ඕන 
කරන තරමට ජෙය ලබාගතේතානම්, ඒ ජෙය ලබාගතේතාට පසේවසේ එහා 
පැතේතට යනොතේ එකේකම ආවය වම්ක අලේලාවගන ඉනේවන නූ. 
අතහරිනො. අතහැරියාම එහා පැතේතට ෙැවටයි. අනේන ඒ විදිවය වදයකේ 
වම් ධර්මය තුළ තිවයනේවන. ඒක තමයි ගැඹුරැම පැතේත. ඇතේත 
ෙශවයනේ ඒක අතීතවයේ උගතනුේ එවහම දකේෙනො වම් ධර්මවයේ 
තිවයනේවන මහ පුදුම මැදුම් පිළිවෙතකේ. ඒ කියනේවන සමථවයේ 
පරවයෝජන ගනේනො. සමථය කියලා කයිනේවනේ සමාධිය උපකාර 
කරගනේනො. නමුතේ සමාධියතේ අලේලගනේවනේ නූ. ඒකතේ ගරහණය 
කරගනේවන නූ. ඒකටතේ තෘෂේණාෙ ඇති කරගතේවතාතේ එතනතේ හිර 
වෙනො. ඒ ෙවගේම විදර්ශනාවෙදි සංසේකාර උපකාර කරගනේනො. අපි 
කිව්ෙවන සමථවයේදී සමාධියකේ ලබාගනේනො. ඒ සමාධිය උපකාර 
කරවගන විදර්ශනාෙ ෙඩලා, අනේතිමට සමාධිය පලාවගන යනො ෙවගේ 
ඒකතේ විනිවිද යන විදිවයේ වදයකේ වම් නිෙන කියලා කියනේවනේ.  

ඊළඟට විදර්ශනාවව් සංසේකාර කියලා කියනේවනේ අර කියාපු පංච 
උපාදානසේකනේධයට හිත වයාදන හැම අෙසේථාෙකම, යමකේ හිතට එනො. 
රූප පිළිබඳ වහෝ වව්දනා පිළිබඳ වහෝ ඒ හැම වමාවහාතකේම වම්ක උතුර 
උතුර උඩට එනේන ෙවගේ. ඒො තමයි සංසේකාර කියනේවන. වමාකද 
ඒොයිනේ සංසේකරණයකේ කරනො. ඉතිනේ සංසේකාර කියන ෙචනය වම් 
විදියට ඇතැම් තැනේෙල දකේෙලා තිවයනො. ‘සංඛතං අභසිංඛවරානතී ති 
සංඛාරං.’ සංඛත කයිලා කයිනේවනේ සකසේ කළ වදේ. එතවකාට සකසේ කළ 
වදේ සකසේ කළ තතේවයට පමුණෙුනේවන සංසේකාර. ඔනේන ඕකයි එතන 
ෙැදගතේ කාරණය. එතවකාට සංසේකාර ෙලිනේ කරනේවනේ - සංසේකාර 
තුළිනේ යමකේ සකසේ කරලා වදනො. සංඛත බෙට පමුණුෙනො. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො ඔනේන සංසේකාර හැම එකකේම 
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අනිතයයි. වම් සංසේකාර හැම එකකේම නිතය හැටියටයි සාමානය 
වලෝකයා සලකනේවනේ. නමුතේ ඒො අනිතයයි. ඒ ෙවගේම දුකේ සහගතයි.  

ඊළඟට අෙසාන ෙශවයනේ වපනේනුම් කරනො හිතට එන 
අරමුණු. ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා’ ආදී තැනේෙලදී අපිට වපේනො, මනස 
පූර්ොංගමයි. මනසිනේමයි වම් ධර්මයනේ සකසේ වෙලා තිවයනේවනේ. ඒ 
නිසා ධර්මයනුතේ අතහරිනේන වෙනො. දැනේ අපි සාමානය ෙයෙහාරයකේ 
හැටියට ‘නිෙනේ දකිනො’ කියනො, ‘නිෙනට යනෙ’ය ිකයිලා කයිනො, 
‘ඉකේමනට නිෙනේ ගමනේ යනේන ඕන’ කියලා කයිනො. නමුතේ මහ පුදුම 
වදයකේ තමයි වම් ධර්මවයේ තිවයනේවන. නිෙන කියන සංකලේපයෙතේ 
අලේලගනේවනේ නූ අනේතිමට, නිබ්බාන කියන එක. ඉතාමතේම ගැඹුරැ 
සූතරයකේ තිවයනො ‘මූල පරියාය සූතරය’ කියලා, ඒවකදි දකේෙනො ඒ 
කිසමි සංකලේපයකේ - නිෙන කයින එකෙතේ දැඩිෙ අලේලගනේවනේ නූ. 
උපකාර කරගනේනො පමණය.ි  

ඔනේන ඔය කාරණය අපට වතේරැම් කරගනේන පුලුෙනේ ‘සවබබ 
ධමමා අනතතා’ කියන එවකනේ. ඒකට තෙ වනාවයකුතේ උපමා 
තිවයනො. වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති සමහරවිට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වයාදාපු ඉතාමතේම ෙටිනා උපමාෙකේ තමයි ‘අලගදේදූපම සූතරවයේ’ පහවුර් 
උපමාෙ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘කුලලූපවමා භිකඛවෙ 
මයා ධවමමා වදසිවතා’ - මං වම් ධර්මය වදේශනා කරලා තිවයනේවනේ 
පහුරකට සමාන කරලා. ‘නිත්ථරණත්ථාය වනා ගහනත්ථාය.’ එවතර වීම 
සඳහා පමණය.ි කරගහවගන යාමට වනාවව්. ගරහණය කිරීමට වනාවව්. 
එතනදි උපමාෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මහ පුදුම විදියට දකේෙනේවනේ. 
යම්කිසි පුළුලේ දිය කඩකේ - වලාකු ගඟකේ හරි වෙනේන පුලුෙනේ - ළඟට 
වකවනකේ එනො එවතර ෙන අදහස ඇතිෙ. නමුතේ නැෙකේෙතේ 
පාලමකේෙතේ නූ. එතවකාට ඒ පදුේගලයා කරනේවන වමාකකේද ඒ අතර 
තිවයන ගසේෙලිනේ දඬුයි, ල ීයි එකතු කරලා ෙැලේපටෙලිනේ බැඳලා පහුරකේ 
හදාවගන, තමනේවග අතපයතේ උපකාර කරවගන, ෙූයම් කරවගන එහා 
පැතේතට යනො වකාවහාමහරි. ගියාට පසේවස පහුවරනේ ගතයුතු ෙැවඩ් 
ඉෙරයි. ඒක අතඇරලා යනේවන. අනේන ඒ ෙවගේ වම් ධර්මයතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙුවව්. වම්ොට උපකාර කරගනේනො අප ිවම් 
සංකලේප, ෙචන ආදිය. නමුතේ අෙසානවයේදී ඒොතේ අතහරිනේන කියලයි 
කියනේවන. මහ පුදුම ෙැඩකේ වම්වක තිවයනේවන. එකකට එකකේ උපකාර 
කරගනේන වෙනො වම් ගමවනේදී. ඔකේවකාම අතහැරලාතේ බූ. 
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අලේලවගනතේ බූ. එතනමයි වම් ධර්මවයේ ගැඹුර තිවයනේවන. අනිතේ 
ඔකේවකාම ආගම්ෙලට ෙඩා වෙනසකේ තිවයනේවන. ඔකේවකාම 
අලේලවගනතේ බූ. ඔකේවකාම අතහැරලාතේ බූ. ඔකේවකාම අතහැරීම තමයි 
අර අතේතකිලමථානුවයෝගවයේ තිවයනේවන. ඔකේවකාම බදාගැනීම තමයි 
කාමසුඛලේලිකානුවයෝගවයේ තිවයනේවන, ඒ පැතේවතනේ බැලුෙම. නමුතේ 
ඊට ෙඩා ගැඹුරිනේ කලේපනා කරලා බැලුවොතේ වම් නිෙනේ ගමන කියන 
එක ඒ ගඟකිනේ එවතරවීවම් උපමාවව් ඒ ආකෘතයිට දකේෙලා තිවයනො.  

තෙතේ අෙසේථාෙක ඒතේ තරිපිටකවයේ එන උපමාෙකේ ශරාෙකයනේ 
ෙහනේවසේලාවගේ සාකච්චඡාෙකේ තළුිනේ මතුකරපු ෙටිනා කාරණයකේ තමයි, 
වම් කියාපු යම් යම් වදේෙලේ උපකාර වෙමිනේ එවතර වීවම් අදහස 
වපනේනුම් කරන ඉතාම ෙටිනා සූතරයකේ, රථවිනීත සූතරය මැදුම් සඟිවයේ. 
ඒවකදි එන උපමාෙ - ඒ වකාවසාලේ රේජුරැවො සැෙැතේ නුෙර ඉඳලා 
සාවකේතයට හදිසේසි ගමනකේ යනවකාට - ඒ කාවලේ අශේෙ රථ තබිුවණේ - 
එකම අශේෙ රථවයනේ යනේන බූ. ඒ අශේෙයිනේට වෙවහසයි. ඒක නසිා ඒ 
හදිසි ගමනකේ සඳහා ඒ ඒ තැනේෙල අශේෙ රථ සකසේ කරලා තිවයනො 
රජුවගේ හදිසි ගමනකේ ෙුණහම. ඉතිනේ වකාවසාලේ රේජුරැවෙෝ ඒ රජුවගේ 
අනතඃපුරවයනේ අර පළවෙනි රථයට නගිනො. නැඟිලා වදවෙනි රථය 
තිවයන තැනට ඇවිලේලා පළවෙනි රථය අතහරිනො. වදවෙනි රථයට 
නගිනො. ඊළඟට තුනේ වෙනි රථයට ආොම වදක අතහැරලා තුනේවෙනි 
එකට නගිනො. ඔවහාම ඔවහාම ගිහිලේලා අෙසානවයේදී සාවකේත 
නගරයට ආොට පසේවස ඒ නූයිනේ ඇහුවොතේ වමාන රථවයනේද ආවව් 
කියලා රජතුමාට ‘පළවෙනි රථවයනේ’ කියනේනතේ බූ. ‘වදවෙනි රථවයනේ’ 
කියනේන බූ. ‘තුනේවෙනි රථවයනේ’ කියනේන බූ. අර මුළු කතාෙ කයිනේන 
වෙනො. එකකට එකකේ උපකාර වෙනො. අනේතිමට හතේවෙනි 
රථවයනුතේ බහිනේන වෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ වදයකේ උපමාෙ දකේෙනේවන.  

ශරාෙකයිනේ ෙහනේවසේලා දකේෙන තෙතේ උපමාෙකේ. විසුදේධි 
පරම්පරා හතකේ තිවයනො නිෙනේ සඳහා. සලී විසුද්ධි, චිත්ත විසුද්ධි, දිට්ඨි 
විසුද්ධි, කංඛාවිතරණ විසුද්ධි, මග්ගාමග්ග ඥානදස්සන විසුද්ධි, පටිපදා 
ඥානදස්සන විසුද්ධි, ඥානදස්සන විසුද්ධි කියලා. වම් සලී විසුදේධිය හුවදකේ 
චිතේත විසුදේධිය සඳහා. චිතේත විසුදේධිය හුවදකේ දිට්ඨ විසුදේධිය සඳහා. දිට්ඨ 
විසුදේධිය හුවදකේ කංඛාවිතරණ විසුදේධිය සඳහා. සැකවයනේ එවතර වීම 
සඳහා. කංඛාවිතරණ විසුදේධිය හුවදකේ මගේගාමගේග ඥානදසේසන - මාර්ගය, 
අමාර්ගය වතේරැම් ගැනීම සඳහා. මගේගාමගේග ඥානදසේසන විසුදේධිය 
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හුවදකේ පටිපදා ඥානදසේසනය සඳහා. පටිපදා ඥානදසේසන විසුදේධිය හුවදකේ 
ඥානදසේසන විසුදේධිය සඳහා කියලා ඔය විදියට විසුදේධි පරම්පරා හතකේ 
දකේෙනො. අනේතමිට වපනේනුම් කරනේවනේ වමාකකේද? අනේතිමට කයින 
ඥානදර්ශන විසුදේධියෙතේ අලේලගනේවන නූ. ඥානදර්ශන විසුදේධිය 
ෙඩනේවන වමාකටද? කුමකේ සඳහාද? ‘අනුපාදා පරිනිබ්බානත්තා.’ කසිෙිකේ 
අලේලාවනාගතේ පිරිනිවීම සඳහා.  

එයිනේ අපට වපනේනුම් කරනො වම් ශාසනවයේ පරමාර්ථය 
වබාවහෝ ආගම්ෙල ෙවගේ යම්කිසි පදාර්ථයකේ එකේක එකේවීම ෙවගේ වදයකේ 
වනාවෙයි. වදේෙවයකේ, බරහේමවයකේ ආදී ඒ විදිවයේ ගුපේත පදාර්ථයකේ 
එකේක එකතුවීම වනාවෙයි. විමුකේතියමයි. එතවකාට විමුකේතිය සඳහා අර 
කියපු මැදුම් පිළිවෙතකේ අෙශයයි. වමාකද ඒ එකකිනේ එකකට අර 
රථවයනේ කියාපු උපමාවෙනේ අපට වපේනො රථ උපමාවෙනේ - අෙශය 

වෙනේවනේ ජෙයයි. අනේතිමට වම් ජෙය උපදොගැනීම සඳහා පමණයි 
වම්ො වයාදනේවනේ. ශීල විසුදේධිය තුළිනේ ජෙයකේ ඇති කරවගන - අපි 
ඒකට ජෙයකේ, ශකේතියකේ කියලා කිව්වොතේ - ඒක චිතේත විසුදේධිය. චිතේත 
විසුදේධිවයනේ අර විදියට දිට්ඨ විසුදේධියට. ඔය ආකාරවයනේ අර රථ 
උපමාවෙනේ වහාඳට වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. අනේන ඒ විදිවයේ වදයකේ වම් 
ධර්මය තුළ තිවයනේවන. ඒ නිසා අනේතිම, අෙසාන පරිච්චවේදවයනේ 
බලනවකාට අර ධර්ම පො අතහරිනො. ධම්ම කයිලා කියනේවනේ අපි වම් 
නිෙනයි කියලා හිතා ගතේතු වදේ. සාමානය වලෝකයා නිෙනයි කියලා 
හිතනේවනේ ජාති, ජරා, මරණ නැති අමුතු විදිවයේ වලෝකයකේ. නමුතේ 
වමතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේෙනේවනේ එවහම වදයකේ වනාවෙයි. 
වම් හැම එකකේම ජාති, ජරා, මරණ ආදිය වම් ඔකේවකාම පටිච්චච 
සමුපේපාදය තුළයි තිවයනේවන. වම් හැම එකකේම වහේතුපරතයය තළුිනේ 
ඇතිවෙච්චච එකකේ. ඒක නිසා වම්ොයිනේ මිදීම සඳහා කරනේන තිවයනේවනේ 
කරම කරමවයනේ - ඔකේවකාම අතහැරලාතේ බූ මුලිනේ - ඒ පරතයය සමුදාය 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො. බනේධනයට උපකාර වෙන 
පරතයය සමුදායතේ, විමුකේතියට උපකාරවෙන පරතයය සමුදායතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ මතුකරලා දීලා තිවයනො. වමනේන වම් වදේෙලේ එකකට එකකේ 
උපකාර වෙමිනේ ගිවයාතේ අනේතිමට දුවකනේ වකළෙර වෙනො. වම් විදියට 
ගිවයාතේ - වම් වම් වදේෙලේ එකතු වෙලා ආවොතේ අනේතිමට විමුකේතිවයනේ 
වකළෙර වෙනො. අනේන ඒ විදිවයේ මහ පුදුම ධර්මයකේ වමතන 
තිවයනේවන.  
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අනේන ඒක නිසා ඇතැම් වකවනකුට වතේරැම් ගනේනතේ අමාරැයි 
හැම වදයකේම අතහරිනො කියලා කියනවකාට. නමුතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො වම්ො පෙුරකේ ෙවගේ - එවහම නැතේනම් 
කඩිනේ කඩ දුෙන රථෙල ෙටිනාකම් ෙවගේ වදයකේ තිවයනේවන. යමකේ 
අලේලාගතේවතාතේ ඒ අලේලාගැනමී තුළ උපාදානය එකේකම භෙයකේ 
තිවයනො. උපාදාන පචචයා භයවා කිව්ො. අලේලා ගැනමී තුළිනේමයි 
භෙයකේ සකසේ වෙනේවන. ඒක නසිා අතහැරීම ෙුණ අෙසේථාවෙ තමයි 
භෙ නිවරෝධය. භෙ නිවරෝධයයි එතවකාට නිෙන කියලා කියනේවන. භෙ 
නිවරෝධයම නිෙන කියලා වබාවහෝ අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනුම් කරලා දීලා තිවයනො. අනේන ඒ නිසා පහුවර් උපමාෙ, රථෙල 
උපමාෙ ඒ හැම එකකිනේම අපිට හතිාගනේන තිවයනේවන අතහැරීමම භෙ 
නිවරෝධයට වහේතුෙන බෙයි.  

තෙතේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් මැදුම් පිළිවෙත 
දකේෙලා තිවයනො. ඒකතේ ඔය වදාළ පාරකිනේ එවතර වීවම් උපමාෙට 
අදාල ඕඝතරණ සූතරය කියලා. ඕඝ කයිලා කියනේවනතේ ගසාවගන යන 
සැඩ පහර. වම් මුළු මහතේ සංසාරය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො 
කාම ඕඝ, භෙ ඕඝ, දිට්වඨෝඝ - කාම කියන සැඩ ෙතුවර් ගසාවගන 
යනො, භෙ, දිට්ඨ, අවිේජා කියන ඔනේන ඔය සැඩ ෙතුරැ හතවර් 
ගලාවගන යනො. ඕොටයි ගසාවගන යනේවන වම් සතේවයා. එතවකාට 
වම්වකනේ එවතර වෙනේවන වකාවහාමද කියන පරශේනය. එවතනදිතේ අර 
විදියට දැඟලුෙතේ බූ. දැඟලමී තමයි අතේතකිලමථානුවයෝගය. 
වබෝධිසතේවයනේ ෙහනේවසේ ඉසේවසලේලා කවළේ ඒක. වම් සැඩ ෙතුවරනේ 
එවතර වෙනේන දැඟලුො. ඒකතේ හරි ගිවය නූ. නිකනේම හිටියා. 
එතවකාටතේ ගසාවගන යනො. ඒක නිසා මැදුම් පිළිවෙතකේ තිවයනේවන. 
ඒක වකවනකුට හිතා ගනේන පුලුෙනේ, ඒ විදිවයේ සැඩ ෙතුරකේ තිවයන 
වෙලාෙක අයිනේ කඩ කඩා, ටිවකනේ ටික තමයි එවතරට යනේන වෙනේවන, 
ඒ සැඩ ෙතුරතේ උපකාර කරවගනම යම්කිසි ජෙයකේ වයාදාවගන. අනේන 
ඒ විදිවයේ වදයකේ තිවයනේවන.  

ඉතිනේ ඊළඟට වම් සූතරවයේ තිවයන විවශේෂම වකාටස තමයි අර 
කියාපු තරිලකේෂණය. වම් තරිලකේෂණය එදිවනදා ජීවිතවයේ පරාවයෝගික 
ෙශවයනේ වයාදාගනේවන වකාවහාමද කියන එක වබාවහෝ වදනාට 
පරශේනයකේ. ඒ ටික තිවයනො බුදේධ ෙචනය ෙශවයනේම වබාවහෝ 
අෙසේථාෙල, එවකාවළාසේ ආකාරයකිනේ දැකේෙුොවනේ වම් සේකනේධය කයින 
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එක. අපි වම් රූප වගාඩ, රූප සේකනේධය කියලා කියනේවන, අලේලවගන 
ඉනේන රූප වගාඩ, වව්දනා වගාඩ ආදිය එවකාවළාසේ ආකාරයකිනේ 
දැකේෙුො. ඒ ෙවගේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් තරිලකේෂණය ෙැඩීමට 
උපකාර ෙන අනේදමිනේ එකේ එකේ සේකනේධය දිහා බැලිය යුතු ආකාරය 
දකේෙලා තිවයනො එවකාවළාසේ ආකාරයකිනේ. අනිචචවතා, දුකඛවතා, 
වරාගවතා, ගණඩවතා, සලලවතා, අඝවතා, ආබාධවතා, පරවතා, 
පවලාකවතා, සුඤඤවතා, අනතතවතා. වම් කියාපු එවකාවළාසේ 
ආකාරය තුළ තිවයනො අර කියාපු තරිලකේෂණයම.  

අනිචචවතා කියනවකාට ඒවක අදහස වමාකකේද රූප, වව්දනා 
ආදී එකේ එකේ සේකනේධයකේ අනිතය ෙශවයනේ වමවනහ ි කරනේන. 
සම්මර්ශනය කරනේන. ඔනේන ඊළඟට තිවයනො දුකඛවතා, දුකේ ෙශවයනේ. 
වරෝගයකේ කියන එකතේ අර දුකේ පැතේතටමයි අහුවෙනේවන. වම්ක 
වරෝගයකේ හැටියට දකිනේන. රූපය පමණකේ වනවෙයි වව්දනා, සංඥා 
ආදිය පො. විඤේඤාණයතේ ඇතුළතේ, හැම එකකේම. අපි සාමානයවයනේ 
රූපය ගැන විතරකේ කිව්ෙයි කයිලවන හිතනේවන වම් එවකාවළාසේ 
ආකාරවයනේ. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
එවකාවළාසේ ආකාරවයනේ සම්මර්ශනය වයාදනේනයි කියනේවන රූප, 
වව්දනා, සඤේඤා, සංඛාර, විඤේඤාණ කියන ඒ පංචුපාදානසේකනේධය 
පිළිබඳෙම. වමාකටද ඒො ගැන කළකිරීම - නබි්බිදාෙ කියන කළකිරීම - 
ඒක තුළිනුයි අෙවබෝධය, විමුකේතයි එනේවන.  

දැනේ වම් ගාථාෙලතේ කිව්ෙවනේ ‘යදා පඤඤාය පසසති’. යම් 
අෙසේථාෙක පරඥාවෙනේ දකිනොනම් වම්ො අනිතය ෙශවයනේ, දුකේඛ 
ෙශවයනේ එතවකාට වම් පංච උපාදානසේකනේධ දුකේඛය පිළිබඳ කළකිරිලේල 
එනො. ඒක නසිා අනිතය ෙශවයනේ, දුකේ ෙශවයනේ, වරෝග ෙශවයනේ - 
වරෝග කියන එකතේ දුකේ හැටියට ගනේන පුලුෙනේ. ගඩකේ කියන එකතේ දුකේ 
ෙශවයනේ ගනේන පුලුෙනේ, ගණේඩවතා. අඝවතා කියලා කියනේවනතේ ෙණ 
- සමහරැනේට තිවයනේවන ඔය ඔඩදුුොපු ෙණ. ඒ ෙවගේම ආබාධ - ඒකතේ 
වකලිනේම දුක. ඔනේන ඊළඟට තිවයනො පරවතෝ කියලා කියනේවන වෙන 
වකවනකුවගේ වදයකේ ෙවගේ. වෙන වකවනකුවගේ වදයකේ දිහා බලනො 
ෙවගේ බලනේන කියනො, පරවතා. පවලෝකවතෝ කියලා කියනේවන ඒො 
බි වදන වදේෙලේ හැටියට, එතනතේ අනිතයතාෙය තිවයනේවන. පලුදේද. 
පරවතා, පවලෝකවතෝ. ඊළඟට සුඤ්ඤයතෝ කියලා කියන්යන් අනාත්ම 
දර්ශ්නයට අදාලවයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ අෙසේථාෙල ශනූය 
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කියලා ෙචනය වතෝරලා තයිනේවන ‘සුඤඤමිදං අයතතනවා 
අතතයනනවා.’ ආතේමයකට වහෝ ආතේමයකට අයිති වදේෙලේෙලිනේ ශනූයයි 
කියන අනේන ඒ දර්ශනය එතවකාට අර සඤුේඤවතෝ කියලා, අනේතමිට 
‘අනතේතවතෝ’ අනාතේම ෙශවයනේ බලනේන. ඒ එවකාවළාසේ ආකාරයයි. 
අර කලිනේ කවි්ෙ එවකාවළාසේ ආකාරය තමයි. එක එක සේකනේධයකේ 
කියනේවන වමාකකේද කියන එක වතේරැම් ගනේන. ඒ තරම් පුළුලේ ඒක. 
අතීත, අනාගත, ෙර්තමාන ආදී ෙශවයනේ පුළුලේ. ඊළඟට ඒො දිහා 
බැලියයුතු ආකාරය තමයි ඔය දැනේ කිව්වෙ.  

අනිතය ෙශවයනේ, දුකේ ෙශවයනේ එදිවනදා ජීවිතවයේ තමනේට 
අතේදකිනේන ලැවබන වදේෙලේ ආශරවයනේ අනේන අර සම්මර්ශනය වයාදනේන 
පුරැදු ෙුවණාතේ කරමකරමවයනේ අර කියාපු නිර්වව්දය, නිබ්බිදාෙ ෙැවඩනො. 
ඒවක පරතිඵලයකේ ෙශවයනේ තමයි වකවනකුට විමුකේතිය ලබාගනේන 
පුලුෙනේ. ඒක අතීත සංසාරවයේ දීර්ඝ කාලයකේ පුරැදු කරපු කට්ටියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග එක වදේශනාෙකේ ෙුණතේ ඇති. නමුතේ අනිතේ 
අයට එදිවනදා ජීවිතවයේ වම් තරිලකේෂණය පුරැදු පුහුණු කරනේන ඕවන. ඒ 
දකින වදේෙලේ දකිනේන ඕවන අනිතය ෙශවයනේ, දුකේ ෙශවයනේ, අනාතේම 
ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීපු ඉඟි අනුෙ. ඇතැම් තැනේෙල ඊටතේ 
ෙඩා පුළුලේ අනේදමිනේ දකේෙලා තිවයනො. එවකාළහ පමණකේ වනවමයි 
දහඅට ආකාරවයනේ, හතලිසේ ආකාරවයනේ. ඒකට කියනේවන සම්මර්ශනය 
කරනො. වලෝකයා කරනේවන පරාමර්ශනයවන. දැඩිෙ ගරහණය කිරීම. ඒ 
වෙනුෙට සම්මර්ශනය කරනො. වම්ක වම් ආකාරයයි කියලා. එතවකාට 
ඒක පුරැදු වෙනොනම් එදිවනදා ජීවිතවයේ ඒවකනේ සිතට වබාවහෝ දුරට 
අර කියාපු සංකලේප ජයගනේන පුලුෙනේ වෙනො. එදිවනදා ජීවිතවයේ ඒකට 
උපකාර වෙනො සමාධියතේ.  

ඉතිනේ ඔය වකායිෙතේ පිළිබඳෙ වම් පිනේෙතුනේ උතේසාහ කරනේන 
ඕන, වම් ජීවිතවයේ වම් ලැබිච්චච වකටි කාලය තළු. ඒ හැම පැතේවතනේම, 
වනාකඩොම ඕඝ ආදිය ගලාවගන එනො. එබඳු යුගයක තම තමනේට 
අයිතියි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දීපු වම් ඉඟි ආශරවයනේ 
පංචුපාදානසේකනේධය ගැන කළකිරීම් ඇති කරගතේවතාතේ ඒ අනුෙ ඒකටම 
උපකාර වෙන සමාධිය ආදිය ෙැඩීම. ඒ තුළිනේ වකවනකුට පුලුෙනේ 
වෙනො වම් ජීවිතවයේදීම අර බලාවපාවරාතේතු වෙන උතේතමාර්ථයනේ 
සාකේෂාතේ කරගනේන. අද ටිකකේ වකටිවයනේ නෙතේෙනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො.  
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වම් පිනේෙතුනේ සලකාගනේන වම් කයිාපු ටිවකනේ හරි පරවයෝජනය 
ගනේන. දැනේ ඒ අඤේඤාවකාණේඩඤේඤ සේොමීනේ ෙහනේවසේ අවපේ සිතුම් 
පැතුම් දිහා බලලා අර දීපු අෙොදය අපි ඊට ෙඩා පළුුලේ අනේදමිනේ වතේරැම් 
අරවගන, එදිවනදා ජීවිතවයේ අපට මුණගැවසන හසුවෙන, අපට 
අතේදකිනේන ලැවබන වදේෙලේ ආශරවයනේ විදර්ශනාෙ ෙඩාගතේවතාතේ තමනේ 
බලාවපාවරාතේතු නැති අෙසේථාෙක, තමනේ බලාවපාවරාතේතු ෙුණ 
මාර්ගඵලාෙවබෝධය ලබාගනේන පුලුෙනේ. ඇතේත ෙශවයනේම ඒ කයිාපු 
උතුම් තතේව වබාවහෝවිට ලැවබනේවන බලාවපාවරාතේතු නැති 
අෙසේථාෙල. වමාකද බලාවපාවරාතේතුෙ තිවයනතාකේ ඒ තිවයන 
වෙලාවෙ අර කියාපු විදර්ශනාෙ කරියාතේමක වෙනේවන නූ. 
බලාවපාවරාතේතුෙතේ අෙශයයි. අධිෂේඨානයතේ අෙශයයි. නමුතේ ෙැවඩහි 
වයවදනේනට ඕවන. ෙැවඩහි වයවදනවකාට ඒො වමෝරලා තිවයනොනම් 
යම් වෙලාෙක අනේන අර කියාපු පරතයකේෂ තතේවවයනේම ඒො පරතයකේෂ 
කරගනේන පුලුෙනේ වෙනො. ඒක නිසා වම් පිනේෙතුනේ වකටිවයනේ 
සළකාගනේන ඒ ටික ආශරවයනේ තම තමනේවග ජීවිත සකසේ කරගනේන. 
වමවතකේ සීලයකේ සමාදනේ වෙලා යම් යම් පරමාණයට බණ භාෙනාදිය 
කරනේන ඇති. ධර්ම වදේශනාවෙනුතේ ගතයුතේතකේ අරවගන හැකිතාකේ 
ඉකේමනිනේ තමනේ ඒ බලාවපාවරාතේතු වෙන තතේව සාකේෂාතේ කරගනේන 
ශකේතියකේ බලයකේ ලැවබ්ො! කියලා පරාර්ථනා කරනො. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 





 

 

කතු හිමියනද්ග ්සිංහල කෘති 

සැ.යු.: වමම කෘති වලේඛනය සරලවයට මුලේ තැන දුනේ අංක 
අනුපිළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ 
අගහරිවයේ එන කෘති වබාවහෝ දුරට ගැඹුරැ විය හැකි බෙතේ, 
පාඨකයිනේ දැනුෙතේ 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 සැඳූ 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. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 15 වෙළුම 
36. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
37. විදසනුේ උපවදසේ 
38. භාෙනා මාගමය 
39. උතේතරීතර හුදකළාෙ 
40. සසුනේ පිළිවෙත 
41. චලන චිතරය 
42. දිය සුළිය 
43. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
44. නිෙවනේ නවිීම –  පළමු වෙළුම  
45. නිෙවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම 
46. නිෙවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම  
47. නිෙවනේ නවිීම –  සිෙුෙන වෙළුම  
48. නිෙවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම  
49. නිෙවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම  
50. නිෙවනේ නවිීම – සතේෙන වෙළුම 
51. නිෙවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම  
52. නිෙවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම  
53. නිෙවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම  
54. නිෙවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම  
55. නිෙවනේ නවිීම – පසුේතකාල මුද්රණය (1-11 වෙළුම්) 
56. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 1 වෙළුම 
57. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 2 වෙළුම 
58. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම 
59. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
60. පටිචච සමුපපාද ධමමය – පසුේතකාල මුද්රණය (1-4 වෙළුම්) 
61. සේපශමවයේ ආශචයමය 
62. මනවසේ මායාෙ 
63. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථාථමය 

 
නැෙත මුද්රණය කරවීම පිළිබඳ විමසීම්: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය  
කිරිලේලෙලෙතේත, දම්මුලේල, කරඳන  

දුරකථනය: 0777127454  
knssb@seeingthroughthenet.net  
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1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought 

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology 

3. Ideal Solitude 

4. The Magic of the Mind 

5. Towards Calm and Insight 

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I 

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II 

8. Seeing Through 

9. Towards A Better World 

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I 

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II 

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III 

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV 

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V 

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI 

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition 

18. Nibbāna and The Fire Simile 

19. A Majestic Tree of Merit 

20. The End of the World in Buddhist Perspective 

21. The Law of Dependent Arising, Volume I 

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition 

26. Walk to Nibbāna  

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

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

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net

