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බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට හඳුනේො දුනේහ. 

   ධමමදානය අනේ හැම දානයකටම ෙඩා උතුම් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණම ජීවිත පරිෙතමනයකේ පො සිදුවිය හැකි 
බැවිනි. බාහිර ෙසේතු දානවයනේ සැලවසන තාෙකාලකි සහනය වමනේ 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසුමකට මඟ වහළකිරයි. 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 සයිලු සසර 
දුකේ නිොරණය කරයි. ‘නෙිවනේ නවිීම’ 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 සිතමු. 
සසරදුකේ ලයිලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයනේවගනේ ගැෙසගීතේ වපාතේ 
පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සිටින ෙතේමනේ පාඨක සමාජයට වම් 
තුළිනේ වලාෙුතුරැ මඟට යම් ‘තරැ සලකුණකේ’ වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරූ 
උතේසාහය සඵල ෙූ වලස සළකම.ු 

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

   ධම්මපදවයනේ වතෝරාගතේ ගාථා මාතෘකා වකාටවගන 
පැෙැතේවෙන වමම වදසුම් වපවළහිදී ද හැකිතාකේ දුරට ඉහත සඳහනේ 
මූලධමම අනගුමනය කිරීමට තැතේ දැරැවෙමු. බුව්ධාතේපාද කාලයක ලැබිය 
හැකි අගරඵලය ෙන අර්හතේ ඵලවයනේම වදේශනාෙකේ කුළුගැනේවීමට උනන්දු 
වීමු. වෙනතේ සුලභ වලෞකික පරමාථම තුළ අසනේනනේ සිරවකාට වනාතබා, 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ අපරමාද පදය සිහිගනේෙමිනේ සංසාර විමුකතයි 
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 පළුුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයිනේ ජනිත පුණය ශකේතිය ඔෙනුේහට පරම ශානත නිෙමාණාෙවබෝධය 
පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ො!  

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමිං - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද භකි්ෂු 
 
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මුලේල 
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 පැෙරැණු 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 ඇතුළු සැමටතේ අපවගේ 
පුණයානුවමෝදනාෙ හමිිවව්.  
 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

අනුශාසක - මිලේලවතේ සුභතූි භික්ෂු 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මුලේල 
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 පුළුලේ ධමමදාන ෙැඩ පළිිවෙලට 
දායකවීමට කැමති පිනේෙතුනේහට පහත සඳහනේ බැංකු ගණිුමට තම ආධාර 
මුදලේ වයාමුකරිීමට අෙසේථාෙ ඇත.  

වමම ධමම දාන ෙැඩපිළිවෙලට ආධාර එවීම පිළිබඳ සයිලු විමසීම්: 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මුලේල, 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 බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

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

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

මහෙැලි ගඟ උතුරට හැරැවීවමනේ පසු එවතකේ නිසරැ මුඩු බිම් 
වලස පැෙති වපවදසේෙල සිදුෙූවයේ ඉමහතේ වෙනවසකි. පිපාසයට පැනේ 
බිඳකේ වනාලබා සිටි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සිසිලේ දිය 
දහරිනේ පනිා ගියහ. මැලෙණුු වගායම සරැෙ නිලේෙනේෙ කරලිනේ බර විය. 
මලේ පලිනේ ගැෙසගීතේ තුරැ-ලිය බලා සැනවසන වපවදසේ ෙැසිවයෝ තුටු 
කඳුළු ෙගළුහ. 

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 ගනමිිනේ හද පුරා පිරි 
බැතිවයනේ නනේ අයුරිනේ වසාම්නස පළකළහ. 

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

‘වපාතේ අවලවිය’ පළිිබඳෙ වමකළ බහුලෙ දකේනට ලැවබන 
ොණිජ සංකලේපයට පිටපුා, තහංචිෙලිනේ වතාරෙ, තමනේ අතට 
වනාමිලවයේම පතේ කැවරන ‘දහම් පඬරු’ තුළනිේ 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 
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වලාකු කුඩා දහම් වපාතේ මුද්රණය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත මුද්රණය 
කරවීවම් බරපැන ඉසිලීමට පො පසුබට වනාෙූහ. 

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

‘සබබදානං ධම්මදානං ජිනාති’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

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

 

 

 
  



 

xii 

පහන ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

17 – දවළුර් 

පරථර් ර්දු්රණය 

පිටපතේ 1000  කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය පාඨකයිනේ අතට 

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

පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ොයි පතමු. 

     – අනුශාසක  
(2562) 2019 වපබරොරි 

  

 
 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

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

උතමු් ශ්රී සදේධර්මවයේ අරැතේ සැඟවී යා වනාදී යථාර්ථය මත ුවකාට 
අපවගේ දහම් ඇස පූදීමට වබාවහෝ වසේ වෙවහසනු අපවගේ ‘අත ිපජූනයී  
කටකුරුැනේවදේ ඤාණනන්ද’ වලාක ු සේොමීනේ ෙහනේවසේට උතුම් 
නරි්ොණාෙවබෝධය ලැවබ්ො. 

උනේෙහනේවසේ ජීෙතනුේ අතර සිටියදී උනේෙහනේවසේට වනාවයකේ 
අයරුිනේ උෙටැනේ කළ ගහිි පැවිදි සයිලු වදනාටතේ දහම් ලැදි උපාසක 
උපාසකිා සයිලු වදනාටතේ උතමු් ධමමාෙවබෝධය පණිිසම වමම ධමමදානමය 
කශුලය වහේතු උපකාර වව්ො. 

සසනුේ ලැදි  
ශරාෙක ශරාවිකාවෙෝ 
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81 වන ද ශ්නය  
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 24) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

වකානු හාවසා කිමානවන්දා 
නිච්චං පජ්ජලිවත සති 
අන්ධකාවරන ඔන්ධා 
පදීපං න ගවෙස්සථ 

− ධම් මපද, ජරා ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

තිවලෝගුරැ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කර ෙදාළ ධර්මයට 
අනුෙ අඳුරතේ ආවලෝකයතේ අපට සිහි ගනේෙනේවනේ අවිදයාෙතේ, පරඥාෙතේ 
කියන කරැණු වදකයි. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා වම් වලෝක සතේවයා 
අනනේත කාලයකේ වම් සංසාරවයේ මහා දුකේ වගාඩක, ඉමකේ වකාණකේ 
වනාවපවනන දුකේ වගාඩක ඇලී පැටලී වෙලී සිටිනේවනේ ඔෙුනේවගේ ඒ 
නුෙණැස අවිදයා අනේධකාරවයනේ අනේධ වෙලා තිවයන නිසාය කියලා. 
ඒක නිසා තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ අර ජීෙන අෙවබෝධය, නිර්ොණ 
අෙවබෝධය, නිෙනේ දැකීම, දහම් ඇස පහළ වීමකේ හැටියට, ආවලෝකයකේ 
උදා වීමකේ හැටියට දකේෙලා තිවයනේවන. වම් වලෝක සතේවයාට තමනේවගේ 
නුෙණැස අනේධ වෙච්ච බෙ ෙැටවහනේවන නැතේවත බරපතල පරමාදයකට 
ෙැටිලා සිටින නිසයි. වලෝකයාට වතේවරනේවන නූ තමනේ සිටින අවිදයා 
අනේධකාරය, වම් අඳුවර් අතපත ගාමිනේ දීර්ඝ කාලයකේ සංසාරවයේ ගත 
කරනේවන. වම් පරමාදයට ෙැටීම - වනාවයකුතේ වහේතුනේ නිසා, මතේවීම් 
රාශියකට යටවීම නිසා වලෝක සතේවයාට තමනේ සිටින භයානක 
තතේවය අෙවබෝධ වෙනේවන නූ. ඒක නිසා මහා කාරැණික බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට සමහර අෙසේථාෙල සිදුෙුණා යම් යම් උපාය මාර්ගෙලනිේ ඒ 
අසන අයට සංවව්ගය ඇතිකරනේන. දැනේ අප ිවම් මාතෘකා කළ ගාථා 
ධර්මයට අදාල නිදාන කථාවෙතේ එබඳු සදිේියකේ සඳහනේ වෙනො. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ොසය කරන කාලවයේ සැෙැතේ නුෙර 
ගෘහපතියනේ පනේසියයකේ තමනේවගේ භාර්යාෙරැනේ ධර්මයට ලැදිෙ, 
අපරමාදෙ ජීෙතේ වෙනො දකිනේන කැමතිෙ විසාකා මවහෝපාසිකාෙට භාර 
දුනේනා වගෝල පිරිසකේ ෙවගේ. වම් පනේසියයකේ උපාසකිාෙනුතේ විසාකා 
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මවහෝපාසිකාෙ සමගමයි විහාරයට යනේවනතේ, උයනට යනේවනතේ. ඒ 
විදියට වබාවහාම කීකරැෙ පෙතිනො. නමුතේ එකේතරා අෙසේථාෙකේ ආො 
සැෙැතේ නුෙර සුරාපාන උතේසෙයකේ. මතේපැනේ බීවම් සැණවකළියකේ. හතේ 
දිනකේ එවහම පැෙැතේවෙනො. ඔය නගරෙලේෙල ඔවහාම සිරිතේ 
තිවබනො, සමාජ උතේසෙ ෙවගේ. එවහම සුරාපාන උතේසෙයකේ 
පැෙැතේවෙනවකාට අර භාර්යාෙරැනේට සිදේද ෙුණා තමනේවග සේොමි 
පුරැෂයනේට මතේපැනේ පිළිවයල කරලා වදනේන. ඒ විදියට ඒ හතේ දෙස 
වගෙුණට පසේවස මතේපැනතුේ වබාවහාම ඉතිරි වෙලා තිවයනො. වම් 
උපාසිකාෙනේට හිතුනා අපතිේ වම්ක ටිකකේ රහ බලනේනෙතේ ඕවන කියලා. 
නමුතේ තමනේවග සේොමි පරුැෂයිනේට දැවනනේන ඒක කරනේන බයයි. ඒක 
නිසා එකේතරා උපාය මාර්ගයකේ හැටියට ගිහිලේලා විසාකාෙවගනේ අෙසර 
ඉලේලුො ‘අපි කැමතියි උයනට යනේන. උයනට යමු කයිලා අපට අදහසකේ 
ඇතිෙුණා’ කියලා. විසාකාෙතේ කැඳොවගන ගයිා. වම් උයනට ගියාට 
පසේවස වමාකකේද සිදේද ෙුවණේ? අර උපාසිකාෙනේ රහසිගතෙම අර 
මතේපැනේ වගනේනෙ ගතේතා එතනට, විශාල පිරිසකේ නිසා වමාන නමුතේ 
කරමයකිනේ. ඊලඟට ඒො රහවසේම පානය කරලා මතේ ෙුණා. මතේවෙලා, 
නරක විදියට, ඒ වනාවයකුතේ මතේෙුන වකවනකේ හැසිවරන ආකාරයට 
හැසිවරනො දැකලා විසාකාෙට වලාකු සංවව්ගයකේ ඇතිෙුණා 
තීර්ථකයිනේටතේ වම් ශරමණ වගෞතමයනේවගේ අගර පරධාන ශරාවිකාෙකේ ෙන, 
ගිහි උපාසිකාෙකේ ෙන විසාකාෙතේ මතේපැනේ බිව්ො කියලා නරක 
පරචාරයකේ යනෙයි, වම් විදිවයේ වම් සිදේි යකේ නිසා අපට වලාකු කැළලකේ 
ඇති ෙුණා කියලා විසාකාෙ අර උපාසිකාෙනේට අෙොද කළා. 

ඒ ෙවගේම ඒ උපාසකිාෙනේට කිව්ො ‘දැනේ නුඹලාට නුඹලාවගේ 
සේොමි පුරැෂයනේවගනේ දඬෙුමුතේ විඳිනේන සදිේද වෙනො. වමාකකේද දැනේ 
කරනේවන?’ කයිලා. උපාසකිාෙනේ කිව්ො ‘අපි වගදර ගිහිලේලා වහාර 
වලඩ ගනේනො’ කයිලා. වලඩ වෙලා ඉනේන බෙ වපනේනුම් කරනො 
කියලා. ‘වහාඳයි එවහනම් කරලා බලනේන’ කියලා විසාකාෙතේ ඒ අයෙ 
යැව්ො. ඒ ෙවගේම වගදරට ගිහිලේලා වලඩ විදියට වෙනම කාමරයකට 
ගිහිලේලා ඉනේන බෙ දැනගනේන ලැබුණාම සේොමි පරුැෂයනිේ වතේරැම් 
ගතේතා වහේතුෙ. වතේරැම් අරවගන ඒ අයට වනාවයකුතේ විදියට තලා 
වපලා දඬුෙම් කළා. 

තෙතේ කාලයකේ ගියාට පසේවස අර විදියම නැෙතතේ සුරාපාන 
උතේසෙයකේ ආො. ඒ අෙසේථාවෙතේ - වම් සුරාෙ කියන එක, මතේවීම කියන 



81 ෙන වදේශනය 

3 

එක, වම්වක රස ෙැටුන වකනා දිගටම වම්ක ඔසේවස යන එකම තමයි 
වම්වක භයානකකම - ඉතිනේ ඒ විදියටම තමනේවග සේොමි පුරැෂයිනේ 
මතේපැනේ බීලා ඉෙර ෙුණාට පසේවස වදවෙනි ෙරටතේ අර උපාසිකාෙනේට 
සිතිවිලේලකේ ඇතිෙුණා ‘අපි වකාවතනේට හරි ගිහිලේලා සැඟවිලා රහවසේම 
වම් ඉතිරිවෙච්ච මතේපැනේ ටික පාවිච්චි කරනේන ඕවන’ කියලා. සමහරවිට 
සකසුරැෙම්කම් නිසා වෙනේන ඇති, අහක දානේන අකමැතිකම නිසා 
වෙනේන ඇති. වකායි වහේතුෙකිනේ හරි නැෙතතේ විසාකාෙට ඇවිලේලා 
උයනට යනේන වයෝජනාෙ ඉදිරිපතේ කළා. විසාකාෙ කවි්ො ‘එක සැරයකේ 
ගිහිලේලා අපට වම් විදිවයේ නරක පරචාරයකේ ආො’. ඒ හිනේදා ඒ අදහස 
පරතිවක්ෂේප කළහම ඊලඟට වෙන මුහුණුෙරකිනේ ඒ අය කියනො ‘අපි 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට පජූාෙලේ පෙතේෙනේන යනේන ඕවන. ඒ අදහසකේ 
ආො’ කයිලා. ‘ආ වබාවහාම වහාඳයි’ කයිලා විසාකාෙ වම් පිරිස 
කැඳොවගන ගියා. වම් අයතේ හිතාගනේනෙතේ බැරි තරම් පදුුම විදියට අර 
මලේ, සුෙඳ දුම් ආදිය අරවගන යන අතවරම මතේපැනුතේ අරවගන ගියා 
භාජන ෙලට. වගනිහිලේලා විහාරයට ඇතුලේ වෙනේන කලිනේ මතේපැනේ 
පානය කරලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟටතේ ආවව් මතේපැනේ බීලා වෙරි 
වෙලා. විසාකාෙතේ වම් බෙ දනේවන නැතුෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට 
ආරාධනා කළා වම් අයට බණ කියනේන කියලා. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ධර්ම වදේශනාෙ ආරම්භ කරලා ෙැඩි වෙලා ගිවය නූ, අර මතේපැවනේ 
ආදීනෙ, භයානකකම වකායිතරම්ද කයිවතාතේ වම් අයට වම් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිවයේ නටනේන, ගී කයිනේන හිතුනා. 

ඒ හිතිවිලේලතේ එකේකම - දැනේ සාමානයවයනේ වමතන කියනො 
අසිහිවයනේ ඉනේන වෙලාෙට වම් වලෝකවයේ, විශේෙවයේ තිවයනො 
වනාවයකුතේ බලවව්ග - අපට ආරූඪ වෙලා, ශාසනයට විරැදේධ, ඒ 
ෙවගේම ධර්මයට විරැදේධ, සසරට අදින බලවව්ග ඉදිරිපතේ වෙලා අවපේ 
නිෙනේ ගමන ෙළකේෙන සේෙභාෙයකේ තිවබනො. ඒ විදියටම වමතන 
සඳහනේ වෙනේවන මාර කායික වදේෙතාෙනේ ඒ පිරිසට ආවව්ශ වෙලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිවයේ අතේවපාලසනේ දීලා හිනාවෙනේන, 
නටනේන, ගයනේන සැලැසේෙුො. වම් වමාකද කයිලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ආෙර්ජනා කරලා බලනවකාට වතේරැනා වම් තතේවය. ඊලඟට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් අය තුළ සංවව්ගය ඇතිකරනේන තමනේවගේ 
ඇසි බැවමනේ විශාල අනේධකාරයකේ ඒ අෙසේථාවව් පැතිවරව්ො කියලා 
සඳහනේ වෙනො. ඒ තද අනේධකාරය නිසා අර උපාසකිාෙනේවගේ වෙරිමත 
හිඳිලා ගියා මරණ භය නිසා. මරණ භය මතු වීවමනේ වෙරි මත හිඳිලා 
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ගියා. වම් අයට ඊලඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අෙොද ෙශවයනේ පරකාශ 
කරනො ‘මා ළඟට එනවකාට වම් විදියට පරමාදයට ෙැටිලා එන එක 
සුදුසු නූ. නුඹලාට වනාවයකුතේ මාර බලවව්ග ආවව්ශ වෙනේවන ඒක 
නිසයි. නුඹලා විසිනේ දැනේ උනනේදුවෙනේ ඉතාමතේම සංවව්ගය 
ඇතිකරවගන වම් තමනේ දැවෙන ගිනේවනනේ මිවදනේන උතේසාහයකේ කළ 
යුතුයි’ කියලා ඒ අෙසේථාවව් අපි අර මාතෘකා කළ ගාථා ධර්මය ෙදාළා. 

වකානු හාවසා කිමානවන්දා 
නිච්චං පජ්ජලිවත සති 
අන්ධකාවරන ඔන්ධා 
පදීපං න ගවෙස්සථ 

නිතරම ගනිි වගන දැවෙන කලේහි කෙර නම් සිනහෙකේද? කෙර 
නම් සතුටකේද? ‘අන්ධකාවරන ඔන්ධා - පදීපං න ගවෙස්සථ’ - ‘මහා 
ඝනානේධකාරයකිනේ, අඳුරකනිේ වෙලී සිටින අෙසේථාෙක සිටිනාෙූ නඹුලා 
පහනකේ වනාවසායනේනහුද?’ කියන එකයි ඒ වකටි ගාථාවව් අදහස. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ සංවව්ගය ඇති කළ ඒ වදේශනාෙ අහලා අර පිරිස 
වසෝොනේ ෙුණා කයිලා සඳහනේ වෙනො. ඒ ඇතිකරගතේතු සංවව්ගය 
පිහිට කරවගන. වකායි හැටි වෙතතේ ඊලඟට විසාකා මවහෝපාසිකාෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට විවශේෂවයනේ පරකාශ කළා ‘සේොමීනි වම් 
මතේපැන කයින එක වකායි තරම් භයානක පාපක අකුසලේ මතුකරන 
වදයකේද. වම් ෙවගේ වම් පරිිසකේ භාගයෙතුනේෙහනේවසේ ෙැන ිවකවනකේ 
ඉදිරිවයේ වම් විදියට හැසිවරනේන පටනේ ගතේවතේ වම් මතේපැනේ නිසා 
වනේද?’ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේතේ ‘එවහමය ිවිසාකාෙ, වම් මතේපැනේ නිසා 
අතීතවයේතේ වබාවහෝ වදනාට වනාවයකුතේ කරදර ඇති ෙුණා’ කියලා 
ජාතක කථාෙකුතේ ඒ අෙසේථාවව් ෙදාළා. 

වම්ක ආශර වයනේ අපට හිතාගනේන තිවයනේවන - වම් ගාථාවව් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයට ඉදිරිපතේ කළ අභිවයෝගය ගැනයි. වම් 
හැම පැතේවතනේම ඇවහන සංගීතෙලිනේ අපට වපවනනො වම් වලෝකවයේ 
සතේවයා නිතරම උතේසාහ කරනේවනේ විවනෝද සාගරයක නිතරම කමිිද 
කිමිද සිටිනේනයි. නමුතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් ඉදිරිපතේ කරන 
ගාථාවෙනේ මහා බලගතු අභිවයෝගයකේ අපට කරනේවනේ. අපි කැමතියි 
හිනා වෙමිනේ, ගී කයිමිනේ, විවනෝද වෙමිනේ, නටමිනේ කාලය ගත කරනේන. 
නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අසනො ‘නිතරම ගනිි වගන දැවෙන කලේහි 
කෙර නම් සිනහෙකේද, කෙර නම් සතුටකේද? අඳුවර් මහා අනේධකාරවයේ, 
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ඝනානේධකාරයක වෙලී සිටින නුඹලා පහනකේ වනාවසායනේනහුද?’ 
කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් තරම් අපට වම් අභිවයෝගයකේ කවළේ 
මකේනිසාද කයිලා අපි හිතලා බලනේන ෙටිනො. 

වලෝකවයේ - වම් කාලවයේ හැටියටනම් ගනිේන කියන ෙචනයට 
පො වකවනකේ තුළ ඇතේතෙශවයනේම භය උපදෙන තරමට හැම තැනම 
ගිනි ගැනීම් තිවබනො. ඒ අපට වපවනන ගින ි ගැනමී් පමණකේ 
වනාවෙයි. වනාවපවනන ගින ිගැනීම් රාශියකිනේ වම් සතේවයා දැවෙන 
බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වහාඳට වපනී ගිය නිසා තමයි උනේෙහනේවසේ 
වලෝකයා එවකාවළාසේ ගනිේනකිනේ - වබාවහෝවිට ගනිි තුනකේ හැටියට 
දකේෙනො - රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ කියන ගනිි තුවනනේ දැවෙනො කියලා. 
තෙතේ සමහර අෙසේථාෙල දකේෙනො රාග, වදෝස, වමෝහ ඊලඟට ජාති, 
ජරා, මරණ, වසෝක, පරිවදේෙ, දුකේඛ, වදෝමනසේස, උපායාස කයිලා 
එවකාවළාසේ ගිනේනකේ හැටියටතේ දකේෙනො. වම් සංසාරගත 
සතේවයනේවගේ චිතේත සනේතානයනේෙල නිරනේතරවයනේම දැවි දැවී ඒ 
සතේවයනුතේ ඒ සතේවයිනේට සම්බනේධ අවනකුතේ වදේෙලුතේ, අවනකුතේ 
අයතේ දෙමිනේ පෙතින කේවලේශ ධර්ම තුනකේ රාගයතේ, දේවව්ෂයතේ, 
වමෝහයතේ කියන එක. ඒ එකේකම යන ඒො තමයි ජාති කියලා කියන 
උපත. වම් උපත, වම්කතේ ගිනේනකේ. උතේපතේතියතේ ගනිේනකේ. දුකේ ගනිේනකේ 
වම්වක වම් කියනේවන. 

උපත නිසා තමයි අවනකුතේ සියලුම දුකේ ගලාවගන එනේවන. 
උපතතේ එකේකම ඊළඟට ජරා මරණ. උතේපතේතියතේ එකේක ජරා කයින 
මහළු වීම, ඊළඟට මරණය, වශෝක, පරිවදේෙ. ඒ අනෙුම වශෝක කිරීම්, 
හැඬීම්, ෙැලපමී්, දුකේ වදාම්නසේ, දැඩි ආයාස ගැනමී්, වෙවහස. ඒ හැම 
එකකනිේම වම් සතේවයා නිතරම දැවි දැවී සිටිනො කියලා බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාළා. වමනේන වම් විදියට එවකාවළාසේ ගිනේනකනිේ දැවෙන 
නිසා අපි කලේපනා කරනේනට ඕවන වම් මලුු මහතේ සංසාර පැෙැතේමම 
මහා භයානක දුකකේ. වබාවහෝ වදනා වම් දුක කයින එක කලේපනා 
කරනේවන වම් පැෙැතේම එකකේ, දුක ඒ ඇතුවළ තිවයන එකකේ හැටියට. 
නමුතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා ‘දුක්ඛෙ ක් ොක් ො පතිට්ඨික්තො’ - 
දුවකහිම වලෝකය පිහිටියා. වලෝකවයතේ දුක පිහිටලා තිවබනො. එකකට 
එකකේ හරියට ෙැවහන පියනේපතේ වදකකේ ෙවගේ දුකතේ වලෝකයතේ සමාන 
බෙ. වමයනිේ වෙනේ කරලා ගනේන වදයකේ නැති පමණට. දැනේ වබාවහෝ 
වදනා දුකේඛ සතයය වතේරැම් කරනවකාට වම් කාලවයේ සමහරවිට ධර්මය 
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වතේරැම් කරන අෙසේථාෙලදී පො වබාවහෝ වදනා ඉපදීම දුකකේ, ජරාෙ 
දුකකේ, ෙයාිය දුකකේ, දුකේ වගානේනකේ කියලා ඔවහාම කිපයකේ විතරකේ 
කියලා නෙතේෙනො. නමුතේ ඒො එවහම කියලා වකළෙරකේ කරනේන බැරි 
නිසා තමයි අෙසානවයේ සංඛික්තතන පංචුපොදානක්ෙන්ධො දුක්ෙො කියලා 
සැවකවිනේ කියවතාතේ මලුු මහතේ පංචසේකනේධයම දුකකේ කියලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළ. 

ඉපදීම දුකකේ, ජරාෙ දුකකේ, ෙයාිය දුකකේ ආදී ෙශවයනේ එවහම 
වෙනේ වෙනේ කරලා දකේෙලා අෙසානවයේ පරකාශ කරනො වම් අපි මමය 
මාවගේය කියලා ගනේන රූප, වව්දනා, සංඥා, සංසේකාර, විඤ්ඤඤාණ කියන 
වම් පංචසේකනේධයම, සැවකවිනේ කයිවතාතේ පංච උපාදානසේකනේධයම 
දුකකේ කයිලා. වකාටිනේම කයිවතාතේ වම් අවපේ ශරීරය, වම්ක දුකේ වගාඩකේ 
කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. ඒක නිසා තමයි අර වීදාගම 
වමතරිය සේොමීනේෙහනේවසේ වලෝ ෙැඩ සඟරාවව් පරකාශ කරලා 
තිවබනේවනේ 

දර රැස ගිනි ඇවිලුණු කල  නිබ වඳේ 
ගිනි මිස දරයැයි යන නම  වනාවයවදේ 
එම වලස එකේ වකාට ෙදහළ  මුනිවඳේ 
දුක මිස කයකැයි යන නම  වනාවයවදේ 

වහාඳ උපමාෙකේ එතන දකේෙලා තිවයනේවන. දර රැස ගිනි 
ඇවිලුණු කල නබි වඳේ - නිරනේතරවයනේම දර වගාඩකේ ගනිි අරවගන 
තිවයනවකාට ඒකට, ගිනි මිස දරයැයි යන නම වනාවයවදේ. ඒකට 
ගිනේන කයිලා කියනො මිසකේ දර වගාඩකේ කයිලා ෙයෙහාර කරනේවන 
නූ. මලුු දර වගාඩම ගිනි අරගතේතට පසේවස වම්ක දර වගාඩකේ කියලා 
කෙුරැෙතේ ෙයෙහාර කරනේවන නූ. ඒකය ිඒ සේොමීනේෙහනේවසේ මතකේ 
කරලා වදනේවන. එම වලස එකේ වකාට ෙදහළ මනුිවඳේ - දුක මිස 
කයකැයි යන නම වනාවයවදේ. ඒ විදියටම බුදුපයිොණන් වහන්ක්ස් දු යි 
 යයි එ තු  ර ො ද ්ව ො තික්බනවො. ඒ  නිසො ක්ේ ට  ය  ිය ො 
 ියනවොට වැඩිය ක්හොඳයි දු   ිය   ියන එ . නමුතේ වලෝකයා එවහම 
ෙයෙහාර කරනේන කැමතිතේ නූ. කරනේවනතේ නූ. නමතුේ බුදේධ ෙචනය 
අනුෙ, සතය තතේවය අනුෙ වම් මලුු මහතේ කයම, කයකේ ලැබීමම - 
ඒකයි ඉපදීම දුකකේ කියනේවන. වලෝක සතේවයා ඉපදීම දුකකේ කියන එක 
සාමානයවයනේ වතෝරනේවන, අපි ෙුණතේ සාමානයවයනේ පහසුෙට 
වතෝරනේවනේ ඉපදීම නිසා මෙුටතේ, දරැොටතේ ෙන දුක පමණයි. නමුතේ 
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ඊට ෙඩා ගැඹුරිනේ කලේපනා කවළාතේ ඉපදීම කියනේවනේ වම් පඨවි, ආවපෝ, 
වතේවජෝ, ොවයෝ කියන මහා භූත හතරිනේ සකසේ ෙණු ශරීර කූඩුෙකේ 
ලබාගැනමී. වම්ක ලබාගතේ වමාවහාවතේ ඉඳලාම අර අතීතවයේ වම් 
වලෝක සතේවයා අවිදයාෙ නිසා, අවිදයා ඝනානේධකාරය නිසා ඇතිකරන 
සංසේකාර - එවහම නැතේනම් කර්ම, පව් පිනේ ආදී කර්ම රැසේ කරනො, 
වමාකද භෙ තෘෂේණාෙ නිසා. වම් පැෙැතේවම් සිටිනේන කෙුරැතේ කැමතියි. 
මමය, මාවගේය කියන ඒ ෙැරදි අෙවබෝධය නිසා, අවිදයාෙ නිසා, වම් මම 
පෙතේොගැනීමට, මාවගේ වදේෙලේ ෙැඩි කරගැනමීට වලෝකයා තුළ විශාල 
සංසිඳිය වනාහැකි, එවහම නැතේනම් නිම කළ වනාහැකි පුදුම විදිවයේ 
තෘෂේණාෙකේ තිවබනො. බරපතල තණේහාෙකේ. ඒ තණේහාෙ සංසිඳො 
ගැනමීටයි අපි වම් මුලු ජීවිත කාලයකේම වගෙනේවන. ඒ වෙනුවෙනේ 
කරන කුසලේ අකුසලේ කර්ම තුළිනේ අපට භෙයකේ මතුකරලා වදනො. 

භෙයකේ කියනේවනේ, නැෙත උපතකේ, නැෙත වකාතැනක හරි 
පැෙැතේමකේ ලබා වදනො. ඒ පැෙැතේවම් මුලේ අෙසේථාෙ තමයි ජාතිය 
කියනේවන - උපත. උපත කියනේවන ශරීර කඩූුෙකේ ඇති වෙනො අර 
කියාපු ධාතු ෙලනිේ සකසේ ෙණුු. ඊලඟට වම්ක ඇතිෙුණ වෙලාවෙ ඉඳලම 
වම්වක තිවබන වතේවජෝ ධාතුෙ කරියාතේමක වෙලා කසුගිනේනකේ කයිලා 
වදයකේ වදනො. වම්කට ඉතිනේ ආහාර වදනේන ඕන. වපාඩි දරැො 
උපනේන වෙලාවෙම අඬාවගනයි උපදිනේවන. ඉතිනේ කිරි ඉලේලනො. ඒ 
විදියට ආහාර පිළිබඳ තෘෂේණාෙ. වම් ශරීර කඩූුවෙ තිවයන වතේවජෝ 
ධාතුෙ කරියාතේමක වෙලා කසුගිනේනකේ කියලා එකකේ ඇති වෙනො. වම්ක 
තමයි වම් කාටතේ දරාගනේන බැරි ගිනේන. වම්ක කාටතේ වපාදු වදයකේ. 
වම් කුසගනිේවනනේ දැවෙනො. ඉතිනේ ඒ විදියට වම් දැවෙන වගාඩකේ තමයි, 
දැවෙන දර වගාඩකේ ෙවගේ වම් ශරීර කූඩෙු. වම්කට නැෙත නැෙත දර 
දානේන ඕන. ඒ ආහාර පළිබිඳෙ. ඊලඟට පිපාසාෙ ෙශවයනේ තිවබනො. 
ඒකතේ ගිනේනකේ. සා ගින ිකයිලා කයිනේවන. සා පපිාසා දුකේ ගනිි. ඒ වදක 
කාටතේ වපාදුයි. ඒකට අමතරෙ තමයි, ඒො සනේතර්පනය කරගැනමී, 
සකසේ කරගැනීම සඳහා ගනේන වෙවහස. ඊලඟට ඒ ශරීර කූඩුවෙ අර 
කියාපු අර පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියන ධාතූනේ පිළිබඳෙ 
ඇතිවෙන වනාවයකුතේ තතේවයනේ නිසා - අර වකවලසේ නිසාම තෙ 
දුරටතේ ො පිතේ වසම් කියන ඒ තුනේ වදාසේ වකෝප වෙනො කයිනො. ඔය 
නානා පරකාර වහේතූනේ නිසා, බාහිර අභයනේතර උපද්රෙ නිසා වරෝග පීඩා 
ගලාවගන එනො - ෙයාිය. ඊලඟට ඒ වරෝග පීඩා ආදිය නැතතේ වම් 
ශරීර කූඩෙු උපනේ වෙලාවෙ ඉඳලාම දිරීමට පතේ වෙනො. කරමකරමවයනේ 
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දිරීමට පතේ වෙනො. වම්ක අපි තරැණ ෙයස, මහළු ෙයස කියලා එකේතරා 
වෙනසකේ කරලා එක වකාටසකේ අපි තරැණයි කියලා වහාඳ හැටියට 
සලකනො. නමුතේ ඇතේතෙශවයනේම උපනේ දා ඉඳලාම දිරීමකේ 
පටනේගනේනො. වම් දිරීම් ඉකේමනේ වකවරනේවන ෙයාිවයනේ. වරෝග පීඩා 
ෙලිනේ. ඒකතේ වම් ධාතූනේ හතවර් එවහම නැතේනම් ො පිතේ වසම් කියන 
ඒොවයේ වකෝප වීමවනේ. තෙතේ වනාවයකුතේ බාහිර අභයනේතර උපද්රෙ 
ෙලිනේ කර්මානුරූපෙ එලවඹන. එතවකාට වම් විදිවය දුකේ වගාඩකේ 
මධයවයේයි වම් ජීවිතයකේ වගවෙනේවනේ. නමුතේ සතේවයා කලේපනා 
කරනො අපට නිවරෝගීබෙ තිවබනො කියලා. අපි දැනේ සාමානයවයනේ 
පරාර්ථනා ෙශවයනේ පරකාශ කරනො ආයුරාවරෝගය සම්පතේතිය කියලා. ඒ 
පරාර්ථනාෙ ආශිර්ොදය වහාඳයි. නමුතේ ඒක සම්පූර්ණ වෙනේවන නූ. 
ඇතේතෙශවයනේම ඒ ඒ පුදේගලයාට අදාල කර්මානුරූපෙ එවහම නැතේනම් 
වලෝක සේෙභාෙ ෙශවයනේ නිවරෝගීෙ එක දෙසකේෙතේ වගෙනො කයිලා 
වකවනකුට කියනේන බූ. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ එක අෙසේථාෙක පරකාශ කළා වම් ෙවගේ 
ශරීර කූඩුෙකේ තියාවගන යම් වකවනකේ ආඩම්බවරනේ කියනොනම් ‘මම 
නිවරෝගියි’ කියලා, ඊට ෙැඩිය වමෝඩ කමකේ නැවතයි කියලා. එක 
වමාවහාතකේෙතේ වම් ශරීරවයේ නයිම විදියට නිවරෝගී බෙකේ නැත. වලඩ 
වගාඩකේ වමතන තිවබනේවනේ. වරෝග කූඩෙුකේ කියලා කියනො. ‘ක්රොග 
නිඩ්ඪං පභඞ්ගුරං’ - බිඳී යන වරෝග කූඩුෙකේ. වම් වලඩ වගාඩ, වම්ක 
මතුවෙන අෙසේථාෙටයි අප ිවම් වලඩකේ හැදුණා කයිනේවන. අනේන ඒ 
විදිවයේ වම් ශරීර කූඩුෙතේ එකේකම එන වරෝග පීඩා වගාඩකේ තිවයනො. 
ඊලඟට අපි ජරාවෙනේ, මහළු ෙයවසනේ මිවදනේනතේ උතේසාහ කරනො. 
නානාවිධ වෙදය පරතිකාර වෙදය පර්වයේෂණ මගිනේ වකායි තරම් 
උතේසාහ ගතේතතේ වම් ජරා මරණ වදක ෙළකේෙනේන බූ. වකායි 
අෙසේථාෙක වහෝ ඒොට යට වෙනේන ඕන. ඒක බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවයනො ‘නහි ක්සො උපක්ෙක් ො අත්ථි - ක්යන ජොතො න 
මීයක්ර’ - උපනේ වකවනකේ වනාමැවරන කිසිම උපකරමයකේ වලෝකවයේ 
නැත කියලා. ‘ජරම්පි පත්වො  රණං - එවං ධම් ො හි පොණික්නො’ - 
අෙසානවයේ මහළු ෙයසට පතේවෙලා හරි මැවරනේන සදිේද වෙනො. 

එතවකාට වම් අප තුළ සාමානයවයනේ තිවබනො අජරාමර වීවම් 
කැමැතේතකේ. සාමානය වලෝකයා තුළ තිවබනො ජරාවෙනේ මිදිලා, 
මරණවයනේ මිදිලා එකේතරා සැපයකේ ලබාගනේන, නතිය සේෙභාෙයකේ 
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ලබාගනේන ආසාෙකේ තිවබනො වලෝකයා තුළ. නමුතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාළා උපතතේ එකේකම යන එකකේ තමයි මරණය කයින එක. 
උපතයි මරණයයි කියනේවන ඈඳුතේතකේ. ඈඳුතේතකේ, එකට ඈඳලා තිවබන 
වදයකේ. එතවකාට අපි උපත විතරකේ අරවගන මරණය එපා කියලා 
කියනේන බූ. උපතතේ එකේකම මරණයතේ ඇති වෙනො. ඒක නිසා තමයි 
වම් පිනේෙතුනේ නිතර පාවිච්චි කරන අර මරණානුසේසත ිගාථාෙල කියලා 
තිවබනේවනේ උප්පතතියො සක්හක්වදං -  රණං ආගතං සදා. ‘හැම කලේහිම 
උපතතේ සමගම මරණය ආවව් වෙයි’ කියලා. අනේන ඒ විදියට වම් 
ඈඳුතේවතේ වම්ො වෙනේ කරගනේන බැරි නිසා උපත ලබනොතේ එකේකම ඒ 
තැනැතේතාට හිමි ෙයාි, ජරා, මරණ ඔය හැම එකකේම හිමියි. ඔනේන ඔය 
විදිවයේ භයානක තතේවයකේ වම් ශරීරය එකේකම තිවබනො. ඊට අමතරෙ 
අර කියාපු වකවලසේ ෙලනිේ දැවෙනො ෙවගේම ඊලඟට ඒ තමනේ කරන 
අකුසල කර්ම ෙල විපාක ෙශවයනේ වපරේත වලෝකෙල ඉපදිලා අතිශයිනේම 
බරපතල සා පිපාසා දුකේගනිි ෙලිනේ, තෙතේ වනාවයකතුේ විදිවයේ ඒොයිනේ 
දැවෙමිනේ දීර්ඝ කාලයකේ දුකේ විඳිනේන සිදේද වෙනො.  

ඒ ෙවගේම තිරිසනේ වලෝකවයේ සතුනේ දුකේ විඳින ආකාරය අපට 
වපවනනො. වපරේත වලෝකෙල, ඊලඟට අපාවයේ, ඊට ෙඩා භයානක 
නරකාදිවයේ. ඒ මහා නරකය ආදී තැනේෙල - ඒොවයේ විසේතර බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේම ශ්රී මුඛවයනේ වදේශනා කරපු තැනේ තිවබනො - ඒොවයේ නිරා 
දුකේ වකායි තරම් භයානකද කයිලා. වලෝකුඹු නරිවයේ එවහම ඒ 
සතේවයිනේ මහා වලෝ දිය සමහරැනේවගේ කටෙලට ෙතේ කරනො. ඒ 
පිළිබඳෙ පදුුම විදිවයේ විසේතර තිවබනො. කර්මානුරූපෙ සතේවයිනේට වලෝ 
දිය වබානේන සදිේද වෙනො. සමහරවිට අර මතේපැනේ සරුාෙ ඉතාම රසට 
පානය කළා ෙවගේ ඒ වෙනෙුට වලෝ දිය වබානේනතේ සිදේද වෙනො. එවහම 
නැතේනම් ඒ වලෝ කුඹු නරිවයේ වලෝහ භාජන ෙල පැවසමිනේ උඩහට, 
පහළට යමිනේ කර්මානුරූපෙ වනාමැරී දුකේ විඳින අෙසේථාෙලේ අර 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො. වලෝක සතේවයා ඒ නිරවයේ විඳින දුක 
කියා නමි කරනේනට බැරිය කියලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො. මහා නිරවයේ එවහම ගිනි වගන දැවෙන බිතේති සහිත ශාලාෙක 
වපාවළාෙතේ දැවෙනො. ඒ ශාලාෙක ඒ සතේවයා එහා වමහා දුෙමිනේ - 
වදාරෙලේ හතරකේ තිවයනො - වම් වදාරෙලනිේ නිකේවමනේන උතේසාහ 
කරනො. ඊලඟට වදාරෙලේ හිටි ගමනේ ඇවරනෙලු. නමතුේ ඇවරන අතවර් 
එවතනට දුෙවගන යනවකාට ආවය වදාර ෙැවහනො. 
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වකායි තරම් දීර්ඝ කාලයකේ වම් විදියට දැවෙමිනේ තමනේ කළ පාප 
කර්ම ෙල විපාක විඳිනොද කියලා විසේතර තිවයනො. ඒ විදියටම 
සමහරවිට ගනිිවගන දැවෙන පර්ෙතෙල ඇවිදිනේන සදිේද වෙනො. වලෝහ 
ගුලි ගිලිනේන සිදේද වෙනො. ගිනේන උපකාර කරවගන වනාවයකේ විදිවයේ 
භයානක විපාක දුකේ පඩීා ඒ අපායෙල නිරයෙල තිවබන බෙ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො. අනේන ඒක නිසා තමයි 
වම් මුලු මහතේ සංසාරයම ගනිිවගන දැවෙන තැනකේ හැටියට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනේවනේ. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
සංවව්ග ෙසේතු නිතර වමවනහි කරනේන කයිලා තිවයනේවන සතේවයා 
තුළ සාමානයවයනේ ඇතිවෙන පරමාදය ෙළකේොගැනීමටයි.  

වලෝක සතේවයා පරමාදයට ෙැටිලා තිවබනේවන. ඒකට 
වනාවයකුතේ වදේෙලේ වහේතු වෙනො. නිදිමත කයින එවකේ පරමාදය අපි 
කෙුරැතේ දනේනො. ඊට අමතරෙ තමනේ මතේවීමට කැමැතේත. සුරාෙට 
වලාලේ බෙ නිසා ඇතිවෙන පරමාදය ඉතාමතේම භයානකය.ි ඒ මතේවීම 
නිසා වමවලාෙම සමහරවිට තිරිසවනකු හැටියට, වපරේතවයකු හැටියට, 
යකේෂවයකු හැටියට හැසිවරනො වනාවයකුතේ පාප කර්ම කරමිනේ. 
සුරාවමරය මජ්ජපමාදට්ඨානා කියලා පරකාශ කරනේවන - ඒක වම් කාවල 
වනාවයකුතේ ආකාරයට විහිළුෙට වතේරැම් කරන තැනුතේ තිවබනො. ඒ 
විහිළු සමහර විට ඇතේත හැටියට ගනේන යුගයකතුේ දැනේ ඇවිලේලා 
තිවයනො. නමුතේ ඒ රහවමර පානය නිසා වම්ක පමාදට්ඨාන කයිලා 
කියනේවන. පරමාදයට තැනකේ. පරමාදයට වහේතුෙකේ. විවශේෂවයනේම 
පරමාදයට වහේතුෙකේ හැටියට දකේෙලා තිවයනො මතේපැනේ බීම.  

තෙ වනාවයකේ පරමාදයට වහේතූනේ ධර්මවයේ දකේෙලා තිවබනො. 
ආවරෝගය මද, ජීවිත මද, වභෝග මද ඔය විදියට වනාවයකුතේ විදිවයේ 
මතේවීම් තිවබනො. තමනේවගේ නිවරෝගීබෙ ගැන හිතලා මානේනය නිසා 
මතේවෙලා පරමාදයට ෙැවටනො. ඊලඟට ජීවිත මද. ඔය විදියට ජීවිතය 
ගැන තමනේ මැවරනේවන නූ කියන අෙවබෝධයකේ තිවබනො. වයාබ්බන 
මද, වයෞෙන මදය කියලා කියනේවනේ තමනේවගේ තරැණ බෙ ගැන හිතලා, 
තමනේ මහළු වෙනො කියන එක අමතක කරලා, ඔය විදියට වම් හැම 
එකකේම අමතක කිරීම තළුනිේ - අසිහිය තුළිනයුි වම් මතේවීම් වෙනේවන. 

වම් නිසා අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ වම් මතේවීම් ෙලිනේ ජයගනේන 
නම් අපි මතුකරගනේන ඕවන වමාකකේද? සතයියි. සිහයියි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන නිතරම සිහි නුෙණිනේ ජීෙතේ වෙනේන උතේසාහ 
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කරනේන කියලා. සති සම්පජඤේඤය කියලා. ඒක නිසා තමයි 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ වම් භාෙනා මාර්ගවයේ පරධානම කාර්යය 
හැටියට දකේෙලා තිවබනේවන ශීලාදී ගුණධර්ම රකමිිනේ, ඒ ශීලය මත 
පිහිටලා යම්කිසි භාෙනා කර්මසේථානයකේ තුලිනේ යම්කසිි කුසලේ අරමුණකේ 
නිතර නිතර වමවනහි කිරීම. වමතරිය, බුදේධානුසේසතිය, අසුභය, 
මරණසතිය ෙැනි යම්කිසි කමටහනකේ නිතර නිතර වමවනහි කිරීම 
මඟිනේ විසිවරන සිත එකඟ කරවගන ඒ තුළනිේ සිත තැනේපතේ කරගැනීම. 
ඊලඟට ඒ ඇතිකරගතේතු සතිය, ඒ සමාිය පිහිට කරවගන තමයි 
වලෝකවයේ යථා තතේවය අෙවබෝධ කරගනේන පලුුෙනේ, විදර්ශනා ඥාන 
ෙශවයනේ. වම් හැම එකකේම, අෙදි කරගනේන උපකාර වෙන එකකේ තමයි 
සංවව්ගය. සංවව්ග ෙසේතු කියලා කියනේවන ඒකයි. වමනේන වම් 
සංවව්ගය ඇතිකරගැනීම ගැන වලෝකයා හිතනේවන කලේපනා කරනේවන 
විවනෝදවයනේ සිටීමයි. විවනෝදවයනේ සිටීවමනේ වම්ෙයනිේ මිවදනේන 
පුලුෙනේ කයිලා. වම් දුක ඉෙතේ කරගැනමීට අපි උතේසාහ කරනේවන 
වනාවයකුතේ විවනෝද මාර්ග මතුකරගැනීවමනේ. දුක අමතක කරගැනමීකේ 
පමණයි ඉනේ වකවරනේවනේ. හරියට වබවහත ෙැවටනේවන නූ. 
පැලැසේතරයකේ දැමීමකේ ෙවගේ ඒ වරෝගය එතන ෙහනො. 

හරියට අපි වගයකේ ගිනගිනේනවකාට සමහරවිට වකවනකේ 
වගයිනේ පලා යනො වෙනුෙට මතේපැනේ බීලා වගේ තුළ බුදියගනේන 
පුලුෙනේ. වහාඳට නිනේද යාවි. නමුතේ ෙැඩිවෙලා යනේන කලනිේ දැවිලා 
යනො. ඔනේන ඔය විදියට වලෝකයා වකටි කරමෙලිනේ වම් දුක පිළිබඳ 
පරශේනය විසඳාගනේන උතේසාහ කරනේවනේ. නමුතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
සාරාසංවඛයය කලේප ලකේෂයකේ උතේසාහ කරලා වපරැම් පුරලා වම් 
වලෝකයාට අෙවබාධ කරනේන උතේසාහ කරනේවන වමාකකේද? වමනේන 
වම් සංසාර දුවකනේ සම්පූර්ණවයනේම මිදීමට උපකාර ෙන කරියා 
මාර්ගයයි. ඒක නිසා තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ අර පරශේනය අසනේවනේ.    

වකානු හාවසා කිමානවන්දා - නිච්චං පජ්ජලිවත සති? 

වම් විදියට වමවලෝ ෙශවයනුතේ වම් ශරීරවයේ කුසගිනේවනනේ, 
ඊලඟට වම් වරෝග පීඩා ගිනේවනනේ, තෙතේ වනාවයකුතේ විදිවයේ රාග, 
දේවව්ෂ, වමෝහ ආදී චිතේත සනේතානවයේ ඇතිෙන ගින ිෙලිනේ වම් විදිවයේ 
ගිනි රාශියකිනේ දැවෙමිනේ සිටිනො නුඹලා. ඊලඟට සංවව්ග ෙසේතු 
ෙශවයනේ දකේෙන කාරණාතේ මතකේ කරගනේන ඕවන අප.ි වම් අෙසේථාවෙ 
දැෙුවණ නැතතේ වම් තමනේවගේ දීර්ඝ සංසාරවයේ කරන ලද කර්ම ෙල 
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විපාක ෙශවයනේ, යටතේ පිරිවසයිනේ වසෝොනේ මාර්ග ඥානවයනේ වම් සතර 
අපාවයනේ මිවදන තාකේ හැම වකවනකනුේම අපාය ගනිේවනනේ දැවෙනේන 
සූදානම්ෙ සිටිනේන ඕවන. එතවකාට ගිනේනට පැනේන වෙලාෙට පමණකේ 
වනවෙයි, ගිනේනකේ ඉදිරිවයේ තිවයනො අපට පනිනේන වෙන, එවහම 
නැතේනම් ෙැවටන කියන ඒ අෙවබෝධය තමයි වලෝක සත්ත්වයා තුළ 
ඇතිකරනේන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උතේසාහ කරනේවන. සතර අපාවයනේ 
මිවදනතාකේ ඒ අපාය ගනිි තමනේට අයිතියි. තමනේට ඒක වකායි වෙලාවෙ 
දැවනනොද කයිලා නූ. වම් ජීවිතය නැති ෙුණාට පසේවස අතීතවයේ 
බරපතල කර්මයකේ මත ු ෙුවණාතේ සමහරවිට සතර අපාවයේදී - 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ අර බුදු මවුිනේ පො ‘කියා නමි කළ වනාහැකි’ 
කියන ඒ ගනිේවනනේ දැවීම් ආදී මහා භයානක දුකේ විඳිනේන සිදේද වෙනො. 
එවහම නැතේනම් වපරේත වලෝකෙල, තිරිසනේ වලෝකෙල. ඔය විදිවයේ ගිනි 
වගාඩකේ මැදයි අපි වම් සිංදු කියනේවන ඊලඟට නටනේවන, ගී ගයනේවන. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ සර්ෙ අසුභොදයකේ වදේසනා කළා කියලා වම් 
කාලවයේ උගතුනේ එවහම වනාවයකුතේ විදිවයේ වචෝදනා කරනො. ඉතිනේ 
වම්ක  අභිවයෝගයකේ. නමතුේ වම්ක සතය තතේවයයි. වෙදයෙරවයකේ 
හැටියට වලවඩ් කියනේවන නැතුෙ වලඩට වබවහතේ කරනේන බූ. වලවඩ් 
ටිකකේ හරි අඟෙනේන ඕන. නැතේනම් වම් වලඩා ඒකට ඕන කරන 
පරතිකාර කරමයට එකඟ වෙනේවන නූ. 

අනේන ඒකයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් වරෝග තතේවය සංවව්ග 
ෙසේතු ෙශවයනේ මතකේ කරලා වදනේවනේ. ජාති, ජරා, ෙයාි, මරණ, වශෝක 
පරිවදේෙ ආදී වනාවයකුතේ විදිවයේ - ඉපදීම, ජරාෙට පතේවීම, ජාතිය කයිලා 
අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නූ. ඊලඟට මරණ. මරණය. අතීතවයේ විඳින 
ලද සංසාර දුක ගැන හිතනේන ඕන. අනාගතවයේ විඳිනේන තිවබන දුකේ 
ගැන හිතනේන ඕවන. අපාය දුක ගැන හිතනේන ඕන. ඊලඟට වම් ජීවිතය 
තුළ ආහාර සඳහා අපි වම් කුසගිනේන වෙනුවෙනේ කරනේන සිදුවෙන 
වදේෙලේ පළිිබඳෙ දුක. වම් ආදී වනාවයකුතේ කාරණා ගැන නිතර වමවනහි 
කිරීම තුළනිේ වම් භෙයට තිවබන ආසාෙ ඉෙතේ කළ යුතුෙ තිවබනො. 
භෙ තෘෂේණාෙ කයිලා එකකේ වම් හැම සතේවයා තුළම තිවබනො. භෙයට 
ඇති ආසාෙ. හැවමෝම කැමතියි වම් පැෙැතේම දිගට වගනයනේන. නමුතේ 
අපි වම් පැෙැතේම කයින එක වමාකකේද කයිලා ධර්මානුකූලෙ වපනේනමු් 
කරනේවනේ වමවහමයි. ගමනේ කරන රථයක වරෝදය ඉතාමතේම සුලු 
වෙලාෙකේ වපාවළාවව් ගැවටනො. නමුතේ වරෝදය නිතරම 
කැරකැවෙමිනුයි තිවබනේවන. බැලු බැලේමට වම්ක වපවනනේවනේ හරියට 
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ගමනේ කරන බෙකේ අපි වනාතකනොනම්, වම් වරෝදය ඇතිලේලි ඇතිලේලි 
යනො ෙවගේ. 

ඒ විදිවයේ සංඥාෙකේ උඩයි වලෝකයා නිතය සංඥාෙකේ 
ඇතිකරවගන තිවයනේවන, ‘මා සිටිනො’, ‘මමය මාවගේය’ කියන හැඟීම 
ඇතිකරවගන තිවබනේවනේ. නමුතේ නිතරම වම්ක වපරලීමකේ තිවබනේවන. 
පැෙැතේම කියනේවන වපරලීමකේ. පරාර්ථනය කියලා කියනේවන ෙචන අථමය 
ෙශවයනේ බැලුෙතේ වපරලමීකේ. අපි වම් වපරලීමකුයි, ‘ඉනේනො’ කියලා 
නිතය වදයකේ හැටියට සලකනේවනේ - මමය, මාවගේය ෙයෙහාර කරනේවන. 
වම්වක ඇති අවිදයා සේෙභාෙය, වම්වක ඇති මුලාෙ වලෝකයාට 
වතේවරනේවන නූ. වකායි තරම්ද කියවතාතේ ෙචනයකිනේ කයිනේන බූ. 
ෙචනයකනිේ කියනේන බැරි වමාකද ෙචන පො සකසේ වෙලා තිවයනේවන 
වම් මුලාෙ උඩයි. වලෝකයා පිළගිනේන, සම්මුති ෙශවයනේ තිවයන, 
වලෝකයා ෙයෙහාර කරන භාෂාවෙ තිවබනේවනතේ නිතය සංඥාෙ අනුෙ 
හදාගතේතු සංවකේත රාශියකේ. ඒ තරම් ගැඹුරැ තතේවයකේ තිවබනේවන.  

ඒක වෙනේනැති බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් ධර්මය වදේශනා 
කරනේන පො මනේවදෝතේසාහී වෙනේවනේ. ‘වම්ක වකාවහාමද මම 
වලෝකයාට කියලා වදනේවන, වලෝකයා හදාගතේතු භාෂාවෙනේ? වම් හැම 
වදයකේම, වම් පැෙැතේම කියන එක, වපරලීම - වලෝකයා පැෙැතේම 
කියනවකාට නිතය වදයකේ හැටියටයි සලකනේවනේ. නමුතේ 
ඇතේතෙශවයනේම එතන තිවබනේවන වපරලමීකේ. වම් වපරලමී නිසා 
තමයි වම් හැම දුකේම ගලා එනේවන. ‘යදනිච්චං තං දුක්ෙං, යං දුක්ෙං 
තදනතතො’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර තරිලකේෂණ වදේශනාෙ 
වකටිවයනේ දකේෙලා තිවයනො. යමකේ අනිතයනම් එය දුකකේ. අනිතය 
කියනේවන අනිතය විපරිණාම ධම්ම. නිතය වනාෙන නිසා අනිතයයි. 
නිතය වනාෙන වදයකේ අනිතයයි. ඒ අනිතය කියල කියනේවන ඊලඟට 
වපරලීමකේ එතනම තිවයනො. වෙනසේවීමකේ එතනම තිවබනො. 
විපරිණාම අඤඤතාභාෙ කියලා කියනො. වෙනසේවීමකේ, වෙනසේ බෙට 
හැරීමකේ තිවබනො. ඒ හැරීම තුළ තිවබනේවන කම්පනයකේ. වපරලමීකේ. 
අනේන ඒ වපරලීම නිසා ඒක දුකකේ, එක ආකාරයකට නැති නිසා. 

වලෝකයා ඉරියව් මාරැ කරනේවන මකේනිසාද? එක විදියකට 
ඉඳවගන ඉනේන බැරි මකේනිසාද? එක විදියට ටික වෙලාෙකේ ඉඳවගන 
ඉනේනවකාට ඉතාම සැප පහසු ආසනයක පො, වව්දනාෙකේ දැවනනො. 
වකාතනක වහෝ රිදීමකේ දැවනනො. ොත වව්දනාෙකේ හරි වෙන විදියක 
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වව්දනාෙකේ හරි වව්දනාෙකේ දැවනනො. එතවකාට අපි ඒ වව්දනාෙ නිසා 
ඒ දුක ෙහගනේන ඉරියව් මාරැ කරනො. ඔනේන ඔය විදිවය වදේකිනේ අපි 
වම් දුක ෙහගනේන උතේසාහ කරනො අර මතේපැනේ බීලා දුක අමතක 
කරනේනා ෙවගේ. ඔය විදිවයේ සේෙභාෙයකේ වලෝකයා තුළ තිවබනො. 
එතවකාට පරශේනයට මුහුණ වදනේන කැමති නූ වලෝකයා. පරශේනයට 
මුහුණ වදනේන කැමති නූ. ඒක නිසාම තමයි වම් පරශේනය දිගනිේ දිගට 
යනේවන. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට දකේෂ වෙදයෙරවයකුට ෙවගේ, 
ගුරැෙරවයකුට ෙවගේ, මව් වකවනකුට ෙවගේ වම් පරශේනය හඳුනේෙලා 
වදනේන සදිේද ෙුණා. ඒ නිසා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකේ කරලා 
වදනේවන අර සංවව්ග ෙසේතු නිතර වමවනහි කරනේන කියලා. ඒ ෙවගේම 
දැනේ අර කතනේදරවයේ දැකේවෙන ආකාරයට මහා අනේධකාරයකේ මෙලා 
වලාකු භීතියකේ සනේතරාසයකේ සතේවයා තුළ ඇති කළා ෙවගේ වම් 
සනේතරාසයකේ, භයකේ පැමිණි අෙසේථාෙක තමයි වකවනකුට ඇහැ 
ඇවරනේවන. 

වබාවහෝ වදනා ධර්ම කාරණා, ධර්මකතානේදර ආශරවයනේ 
දනේනො - පටාචාරාෙට රහතේ වෙනේන උපකාර ෙුවණේ මකේනිසාද. 
පටාචාරා කතනේදරය අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නූ. වම් හැම 
වදවනකේම දනේනො. ඒ පටාචාරාෙවගේ ෙර්තමානය නැතිෙුණා සේොමි 
පුරැෂයා නැතිවීවමනේ. ඊලඟට අනාගතය නැතිෙුණා දරැෙනේ වදවදනා 
නැතිවීවමනේ. අතීතයතේ නැතිෙුණා වගදර වසායාවගන යනවකාට 
මව්පයිනුතේ දැවිලා යාවමනේ. ඉතිනේ වතේරැම් ගතේතා තෙතේ වම්වක පතනේන 
වදයකේ නැහැ. ෙර්තමානයතේ එවහමයි. අනාගතයතේ එවහමයි. අතීතයතේ 
එවහමයි. ඔය විදියට තමය ිඒ තමනේට පැමිණි දුක තළුිනේ වමනේන වම් 
සතයය අෙවබෝධ කරගනේන උතේසාහ කරනේන ඕන. ඒ තතේවය 
පැමිවණනකනේ සිටිය යුතු නූ. නුෙණැති පදුේගලයා, සිහි නුෙණ වයාදන 
පුදේගලයා, අර සංවව්ග ෙසේතු උපකාර කරගනේන පදුේගලයා ඒ බය තමනේට 
එනේන කලනිේ ඒ තතේවය අෙවබෝධ කරවගන ඊට සූදානම් වෙනො. 
අමාමහ නිෙනේ සුෙ කයිලා කියනේවන වමනේන වම් සියළු සංසාර දුවකනේ 
අතේ මිදුන, අර භෙ තෘෂේණාවෙනේ මිදුන තතේවයකේ. වම් භෙ තෘෂේණාෙ 
තිවබනතාකේ වලෝකයා භෙයකේ පතන නිසාම මාරයා ‘ඉඳා’ කියලා 
වදනො. ‘ඉඳා’ කයිලා වදනේවන වමාකකේද වමනේන වම් කියාපු ශරීර 
කූඩුෙයි. අර තනිකර දුකකේ කියලා කියන ශරීර කූඩෙුයි. ‘ඇයි ඉලේලුෙවන, 
වදනො’ කියලා වදනො මාරයා. වදනේවන අර ඈඳුතේත ෙවගේ. වම්ක 
වදනේවන ඇදලා ගනේනයි. මාරයා එවහම අදිනො වම් ශරීර කඩූුෙ. ඒ 
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අදින පාරට, ඒ කම්පනය නිසා වරෝග පීඩා අදී අර කියාපු හැම එකකේම 
එනො. මාරයා හැම තිසේවසම බලනේවන ‘උප්පතතියො සක්හක්වදං  රණං 
ආගතං සදා’ කිව්ෙ හැටියට වම් ශරීරය දුනේවනේ වම්ක ආපහු ගනේනයි, 
ඇදලා ගනේනයි. වම්ක හරියට කඹ ඇදිලේලකේ ෙවගේ වදයකේ. 

වම්ක දුනේවන ඇදලා ගනේනයි. ඒ එකේකම ඒ පදුේගලයා පතේවෙන 
දුක, වෙවහස, සනේතරාසය, සනේතාපය දැකලා මාරයා සතුටු වෙනො. 
මාරයාවග සේෙභාෙය එවහමයි. වම් ඇදිලේලට ඉතාමතේම පහසුම විසඳුම 
වමාකකේද, අතහරින එක. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වදන විසඳුම ඒකය.ි 
මාරයා අදිනවකාට ඒක අතහරිනේන ඕන. නැතේනම් ඒකතේ එකේක ඇදිලා 
ගිහිලේලා තමනේ දුකට පතේ වෙනො. වමනේන වම් අතහැරීමය ිබුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ, භෙ තෘෂේණාෙ නැති කිරීම සඳහා. පැෙැතේමකට 
ආසා කිරීවම් සේෙභාෙයකේ වලෝකයා තුළ තිවබනො. සාමානය වලෝකයා 
වදන විසඳුමනම් ඒ ආසාෙනේ සංසිඳොගැනීම සඳහා තමනේට ඕන වදේෙලේ 
- ආහාර පාන හරි ෙසේතු නිලතල ආදී ඒ හැම වදයකේම වහායලා වදනො. 
නමුතේ ඒ එකකිනේෙතේ කෙදාෙතේ පුරෙනේන බූ. මහා සාගරය ෙවගේ.  

වම් තණේහා පිපාසය කෙදාෙතේ සංසිඳෙනේන බූ. ඒ වෙනුෙට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන ශිකේෂණ මාර්ගය වමාකකේද? තෘෂ්ණොව, 
ක්ේ තණ්හො පිපොසය, සංසිඳවී ට  එ ්තරො  ර ය ් ද ්වනවො. ඒ ට 
ද ්වන  ර ය ක්ේ අවිදයොව නැති  ිරී යි. අවිදයාෙ තුනී කරිීවමනේය 
තණේහා පිපාසය නැති කළ හැකේවකේ. අවිදයාෙ කියලා කියන, මමය 
මාවගේය කයින හැඟමී තුන ීකරනේන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන 
‘වම් නුඹලා සිටින තතේවය අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම වදයකේ බෙ නිතර 
වමවනහි කරනේන.’ වමතන මමය, මාවගේය කයිලා ගතහැකි තතේවයකේ 
නූ කයින එක නුෙණිනේම අෙවබෝධ කරනේන සලසේෙනො බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ. වම් රූපය නිතයද, වව්දනාෙ නිතයද? එකකේෙතේ නිතයද? ඒක 
නිතය නැතේනම්, යමකේ අනතියනම් ඒක සැපකේද දුකකේද කයිලා අහනො. 
කියනේන සිදේද වෙනො ඒක දුකකේ කියලා. ඒක දුකේ තතේවයකේ. යමකේ 
වෙනසේ වෙන සේෙභාෙවයනේ තිවබනොනම්, වපරවලන සේෙභාෙවයනේ 
තිවබනොනම්, නිතර පරතිසංසේකරණය කරනේන, සකසේ කරනේන සදිේද 
වෙන වදයකේනම් වම්ක මහ දුකකේ. සංසේකාර කියලා කියනේවන සකසේ 
කිරීම් වගාඩකේ. 

දැනේ සංසේකාර කියන ෙචනය නිතර වයවදනො. එවහම පිටිනේම 
සකසේ කිරීම් වගාඩකේ වමතන තිවබනේවන. මුලු මහතේ පැෙැතේම කියන 
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එක සකසේ කිරීම් වගාඩකේ. වම් සකසේ කිරීම් සඳහා යම්කිසි වෙවහසකේ 
අෙශයයි. ඒකම දුකකේ. එතවකාට වම් ‘සංෙොරො පර ො දුෙො’ කයිලා 
කියනේවනේ සංසේකාර වගාඩම එකම දුකේ වගාඩකේ කියලා කියනේවන, වම් 
සකසේ කිරීම වෙනුවෙනේම වලෝකයාට විශාල දුකකේ විඳිනේන සිදේද වෙනො. 
ඒක වපේනේවන නූ හැබැයි, ඒක වතේවරනේවන නූ. වමනේන වම් සංසේකාර 
වගාඩ සංසිඳවීවමනුය ි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ නයිම සැපත 
වපනේෙනේවනේ. ‘සබ්බසංෙොර ස ථ’ කියලා කියනේවන. වම් සංසේකාරයනේ 
ඇතිකරනේන වපාලඹෙනේවන තෘෂේණාෙයි, තණේහා බලවව්ගයය.ි මමය, 
මාවගේය කියන ඒ අවිදයාවෙනේ ගතේතු අදහසේ වදක අනුෙ තමාට අයිති 
වදවයහි පරමාණය ෙැඩි කරගනේන බරපතල තෘෂේණාෙකේ වලෝකයා තුළ 
තිවබනො. ඒ වෙනුවෙනේ වම් සියලුම දුකේ විඳිනේන සිදේද වෙනේවන. නමුතේ 
ඒ තෘෂේණාෙ කෙදාෙතේ සංසිවදනේවන නූ. වම් තණේහාවෙනේ මිදීමට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ අර කියාපු ආකාරයට නුෙණැස, ආවලෝකය, 
පහන මතකුර ගතයුතුෙ තිවබනො විදර්ශනා ඥාන ෙශවයනේ. පරඥා 
ආවලෝකය කියලා දකේෙලා තිවබනො. පරඥා පරදීපය, ඥාන පරදීපය කියලා 
දකේෙනො. ඒ නුෙණැස මතුකරගතේතු අෙසේථාවව් තමයි වලෝකවයේ යථා 
තතේවය වතේවරනේවන. එබඳු අෙසේථාෙල අර කියාපු තෘෂේණාෙ ඉවබ්ටම 
- වම්ක නිරර්ථක වදයකේ බෙ, වම්ක පදනමකේ නැත,ි පදනම් විරහිත 
තතේවයකේ බෙ අෙවබෝධ වෙනො. ඒ අෙවබෝධය තුළිනේ තමයි අර භෙ 

තෘෂේණාෙ නැති වෙනේවන. අවිදයාෙයි වමතැන මූලික ෙනේවන - 
වනාදැනීම. වනාදැනීවමනේ ගතේතු මතයකේ තමයි මමය, මාවගේය කයින 
එක. ඒක නිසා ඇතිවෙච්ච වම් මහා තණේහා පපිාසය සංසිඳවීමට අවිදයා 
අඳුර ඉෙතේ කරනේන සිදේද වෙනො. ඒ ඉෙතේ කිරීමට තමයි සති 
සම්පජඤේඤය කියලා කියන සිහි නුෙණ මතුකරගනේන සිදේද වෙනේවන 
අර මතේවීම් ෙලනිේ මිදිලා. 

වම්ක වලෝකවයේ තිවබන විවනෝද මාර්ග තුළනිේ කරනේන බූ. ඒක 
නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග සමහර වදේශනා වම් කාවලේ අපි පරසිදේධෙ 
පරකාශ කවළාතේ අපට සමහරවිට බරපතල වචෝදනා පො එලේල වෙනේන 
පුලුෙනේ යම් යම් පැතිෙලනිේ. එක වකටි පාඨයකේ තමයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො අපි සිංහවලනේම කවි්වොතේ 
‘මහවණනි, වම් ආර්ය ෙයෙහාරයට අනුෙ ගීතය කියන එක ඇඬීමකේ’ ය 
කියලා. ගීතය කයිලා, සංගීතය කයිලා හැම පැතේවතනේම ඇවහන 
සංගීතය ඇඬීමකේ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. වම්ක 
බරපතල අභිවයෝගයකේ. වම් මුලු මහතේ වලෝකයාම එවහම පිටිනේම 
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සිංදුවෙනේ ඇලී වෙලී පෙතින තතේවයකේ වම් වලෝකවයේ තිවබනේවන. 
නමුතේ වම් සිංදුෙට, ගීතයට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වදන තැන කෙුරැෙතේ 
දැනගතේවතාතේ වම්ක සමහරවිට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වකවරහි පො 
වනාසතුටකේ ඇතිකරගනේන වහේතු වෙනො යටතේ පිරිවසයිනේ. වම් 
සංගීතය කියන එක ඇඬීමකේ කියලා කියනො. නමුතේ වම්ක අපට 
පරතයකේෂ කරගනේන පලුුෙනේ වලෝකවයේ ඉතාමතේම මිහිරි සංගීතය පො - 
වම් ෙවගේ වම් යනේතරයකේ තළුට දමලා වම්ක අර වපාඩි යතුරැ ඇණයකේ 
එවහ වමවහ කිරීම් තුළනිේ ඒ ඉතාමතේම මිහිරි සංගතීය ඇඬීමකේ බෙට 
පතේකරගනේන පුලුෙනේ. ඇඬීමකේ බෙ තමනේට අෙවබෝධ කරගනේන පලුුෙනේ 
අනේන ඒ විදිවයනේ වම් සංගතීය. ඇතේතෙශවයනේම සමහර සංගීත ඇඬීම්. 
ඒක නිසා තමය ිඅතීතවයේ මූත යුගවයේ එකේතරා බටහිර කවිවයකේ පරකාශ 
කරලා තිවබනේවන, වලෝකවයේ තිවබන මිහිරිම ගීතය තමයි වශෝක ගීත 
කියලා. ඒක හැමවදනාම දනේනො. වමාකද වම් වශෝක ගීත මිහිරි ගීත 
ෙනේවන? වම් සංසාරගත සතේවයා තුළ වම් චිතේත සනේතානවයේ තැනේපතේ 
වෙලා තිවයනො භය, සනේතරාසය, වශෝකය. වම්ොයිනේ වම් තැනේපතේ 
වෙච්ච මහා දුකේ වගාඩකේ තිවබනො. අනේන ඒ දුකේ වගාඩ මතකේ වෙනො 
වලෝකයාට. ඒක තුළිනේ, ඒවකනුතේ ආසේොදයකේ වලෝකයා ලබනො. ඒකයි 
වම් වශෝක ගීත වලෝකවයේ ඉතාමතේ රසෙතේ ගීත හැටියට තිවබනේවනේ. 

සමහරවිට ඔය ඇවහන වකාවබයිවයකේ, වකෝකිලවයකේ, 
වකාෙුවලකේ එවහම ඉතාම මිහිරි ගීතයකේ ගායනා කරනො කියලා අපි 
කියනො. නමුතේ ඇතේතෙශවයනේ ඒ තමනේවග පරිය විපේපවයෝගය, 
තමනේවග දරැෙනේ එවහම නැතේනම් අඹෙුනේ නැතිවීම් නිසා අඬන ඇඬීම 
වෙනේන පුලුෙනේ. අපි වම්ක ගීතයකේ කියනො. අනේන එතවකාට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවග ෙචනය අපිට ඒ අනුෙ වතේරැම්ගනේන පලුුෙනේ. 
ඊලඟට ඒ ෙවගේම තෙතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග පරකාශයකේ තිවබනො 
විවනෝද මාර්ග ගැන කියනවකාට ‘උම් තත මිදං භික්ෙක්ව නච්චං’ 
කියලා. වම් නාටය කියන එක උමතුෙකේ. වම්ක දැනේ වලෝකයට වමවහම 
පරකාශ කවළාතේ එවහම සමහරවිට වම්කට වබාවහාම විරැදේධෙ කාරණා 
ඉදිරිපතේ කරනේන පුලුෙනේ. වමාකද වම් නැටුමට උමතුෙකේ කියලා 
කියනේවන? උමතු වෙච්ච වකවනකේ නටන ආකාරයකට අපි දැනේ 
සම්පරදායකේ හැටියට සලකනො කියලා සමාජවයේ සම්මතයකේ ෙුවණාතේ 
ඒක වලාකුම නාටයයකේ. උමතු වෙච්ච වකවනකේ නටනො දැකලා අපි 
ඒක තුළිනේ සම්පරදායකේ බිහි කරගතේවතාතේ, සම්මුතියකේ ඇතිකරගතේවතාතේ 
වම්ක තමයි උසසේම නාටයය කියලා, එදා ඉඳලා ඒක නාටයයකේ. එවහම 
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නැතේනම් අපි හිතමු තෙතේ විදියකිනේ වහාඳට ඇඳ පැලඳගතේතු 
නාටිකාංගනාෙකේ එවහම පිටිනේම තදටම රතේ වෙච්ච වව්දිකාෙකේ උඩ 
නංෙනො. ඒ තැනැතේතිය අර දැවෙන නිසා එහාට වමහාට පනිනො. උඩ 
පනිනො, එක කකුලකිනේ හටිගනේන බැරැෙ අනිතේ කකවුලනේ, ඔය විදියට 
කකුලේ මාරැ කර කර නටනො දකනිේන පුලුෙනේ. නමුතේ සමහරවිට 
විවදේශිකවයකේ වම්ක කැමරාගත කරනේන පලුුෙනේ වම් රවට් නාටය 
සම්පරදාය කියලා. අනේන ඒ විදිවයේ උමතුවෙනේ නැටීමකේ ෙවගය ි වම් 
නැටුම කියන එක. එනමතුේ අපි ඒක තුළ සම්පරදායකේ කයිලා එකකේ 
ඇතිකරවගන ආසේොදයකේ ලබනේන කරමයකේ වයාදාගනේනො. ඔනේන ඔය 
තතේවය නිසා වෙනේන ඇති බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් ආර්ය 
ෙයෙහාරයට අනුෙ නැටීම කියන එක උමතුෙකේ කයිලා පරකාශ කරලා 
තිවබනේවනේ. 

ඒ විදියටම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො ඔය 
වකාකේ හඬලා වබාවහාම හිනාවෙන එකතේ ලාමක වදයකේ කියලා. 
‘වකෝමාරකං’ කයිනේවන ළමයනිේට හුරැ වදයකේ කියලා. දැනේ කුඩා 
දරැවෙකේ ඉතාමතේම තදිනේම අඬ අඬා ඉනේන අතවර් මූණි වකවනකේ 
ඉතාමතේ සුලු වදයකේ වපනේනලා ඒ දරැො හිනා ගසේසනේන 
පටනේගනේනො. එතවකාට අර ඇඬුෙ බෙෙතේ මතක නැතුෙ අර දරැො 
දිගට හිනා වෙනේන පටනේගනේනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේවයකේ 
වලෝකවයේ. අනේන ඒක නසිා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ‘ වර නේ 
සිනොව ද්,  වර නේ වික්නෝදය ්ද සතුට ්ද?’ කයිලා අර පරශේනය 
නැගුවව්. ඔය ටික අපි ටිකකේහරි මතකේ කරගනේන ඕවන ඉඳහිටලාෙතේ. 
හැමදාම බැරිනම් ඉඳහිටලාෙතේ වමබඳු අෙසේථාෙකෙතේ වම් බුදේධ ෙචනවයේ 
සතයතාෙ. වම් සතයතාෙ අපි වතේරැම්ග නේනතාකේ, අපට අර කියාපු 
සංවව්ග ෙසේතු අනුෙ සති වයාදෙනතාකේ අපට වම් සතය ධර්මය 
අෙවබෝධ කරගනේන බූ. අවිදයාෙ දුරැ කරගනේන බූ. තෘෂේණා පිපාසය 
සංසිඳොගනේන බූ. කෙදාෙතේ වම්වකනේ මිවදනේන බූ. අනේන ඒක නිසා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනය, වම්ක සමහරවිට අමිහිරි වෙනේන 
පුලුෙනේ. සමාජයට අමිහරිි වෙනේන පුලුෙනේ. ෙර්තමානයට අමිහිරි 
වෙනේන පලුුෙනේ, කාලීන ෙශවයනේ සලකනවකාට. කාලීන වදේෙලේ 
හැටියට බලනවකාට බුදේධ කාලීන ෙුණාට වම් පරකාශ කාලීන වනාවව් 
කියලා වකවනකුට කයිනේන පලුුෙනේ. නමුතේ පිනේෙතුනි! බුදේධ කාලවයේතේ 
වම් කාලවයේතේ දැලේවෙනේවන එකම ගිනි වගාඩකේ. රාග, වදෝස, වමෝහ 
කියන ගිනි ඒ කාවල දැලේෙුවණතේ. වම් කාවල දැලේවෙනේවනතේ ඒොමය.ි 
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වෙනස තිවබනේවන ඒොට දාන දර විතරයි. වකායි දර දැම්මතේ 
වම්ක දැලේවෙනොනම් වම්කට ගිනේන කියනො මිසකේ ඒ දර අනුෙ ගනිේන 
ගැන ආවයතේ අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නූ. වම්ක ගනිි වගාඩකේ. 
අනේන ඒ නිසා බුදේධ කාලීන ෙන වම්ක තමයි සනාතන ධර්මය 
කියනේවන. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො වම් ධර්මය 
‘සතං ච ධක්ම් ො න ජරං උක්පති’ කියලා. බුද්ධොදී 
සත්පුරැෂයනව්හන්ක්ස් ොක්ග් ධර් ය  වදාවත් ජරොවට පත්ක්වන්ක්න 
නැත. ය ් පැනපු තත්ත්වය ට පත්ක්වන්ක්න නැත කියලා. වලෝකයා 
හිතාගනේනො වම්ක යලේ පැනපු කයිලා. නමුතේ වම් වලෝකවයේ කාවගේ 
ජීවිතයටතේ එදතේ අදතේ කෙදතේ අදාල වදයකේ වම් සතයතාෙ. අනේන ඒක 
නිසා වම් බුදුපයිාණනේ ෙදාළ කාරණාෙ - වම් යථා තතේවය අපි 
ඉඳහිටලාෙතේ සිහි කළ යුතුයි. වමය යථාභූත ඥාන දසේසන කියලා 
කියනො. වම් වලෝකවයේ ඇති තතු තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනේවන. ඒක අමිහිරි වෙනේන පුලුෙනේ. ඒකට කරනේන වදයකේ නූ. ඒක 
අමිහිරි ෙුණතේ සතයතාෙ. සමහර වදේෙලේ තිවයනො අමිහිරියි. එකපාරටම 
දැනේ වනලේලි වගඩියකේ කවට් දාලා හැපුෙ හැටිවයේ මහා කසට රසයකේ 
තිතේත රසයකේ දැවනනේවන. ඒ පමණකිනේ අපි ඒක ඉෙත දානොද? වනලේලි 
වගඩිය වබාවහාම ෙටිනා ඖෂධයකේ. අමෘතයකේ ෙවගේ. නමුතේ හැපුෙ 
හැටිවය වම්වක කසට රසකේ එනේවන. නමුතේ වම්ක ටිකකේ උරනේන පටනේ 
ගතේතහම තමයි වනලේලි වගඩිවය නයිම රසය මතුවෙනේවන. ඒ ෙවගේ 
තමයි, වම් ශාසනවයේ තිවබන ඒ විදිවයේ විදර්ශනා ඥාන දකේෙන තැන, 
ආදීනෙ, නබි්බිදා කියලා. ආදීනෙ ඥානය කියනේවන විදර්ශනා ඥාන අතරිනේ 
වම් වලෝකවයේ, වම් ජීවිතවයේ, වම් පැෙැතේවම්, වම් පංචසේකනේධවයේ ඇති 
ආදීනෙ, වම්ොවයේ තිවයන දුකේ සේෙභාෙය විඳිනේට ෙන සේෙභාෙය, වම්ො 
ගැන අෙවබෝධයකේ එනේන ඕවන. වලෝකවයේ තිවබන වලෞකික ඥාන හැම 
එකකම වකළෙර තිවබනේවනේ ආදීනව ඥානයයි. 

වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ඔය විදයාතේමක නිෂේපාදන කියන වදේෙලේ 
දියුණු කරවගන, දියුණු කරවගන ගිහිලේලා ඉහළම අෙසේථාෙයි කයිලා 
කියනේවන වමාකකේද? ඒ නෂිේපාදනවයේ ඇති අඩුපාඩුකම් වපේන අෙසේථාෙ. 
අනේන ඒ ෙවගේ ආදීනව ඥානය තමයි වලෞකික ඥාන ෙල ඉහළම වකළෙර. 
ඒ විදිවයේ ආදීනෙ වතේරැම් ගතේතානම් ඊලඟට ඇතිවෙනේවන වමාකකේද? 
නිබ්බිදා. නිබ්බිදා කියලා කියනේවන සසර කළකිරීම. සසර කළකිරීම කයින 
ෙචනයට බයයි වලෝකයා. සසර කළකිරීම කියලා එකකේ ඇති ෙුවණාතේ 
ඒ තැනැතේතා දිහා බලනේවන අමුතු බැලේමකනිේ. එකේවකා වම් තැනැතේතා 
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උමතු වකවනකේ, පිසේවසකේ, ඒ විදිවයේ තතේවයකේ ඇති වකවනකේ 
හැටියටයි හිතනේවනේ. අසේොභාවික මනසකේ හැටියට. නමුතේ වම් පිසේසනේ 
වකාටුවෙනේ වබ්වරනේන වකවනකේ හරි උතේසාහ කරනොනම් ඒ 
තැනැතේතා යනොට පිසේසනේ වකාටුවව් අය කැමති නූ. ඒක නිසා තමයි 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනේවනේ ‘සක්බ්බ පුථුජ්ජනො 
උම් තත ො’ කියලා. පුහදුුනේ පුදේගලයනිේ, ආර්ය තතේවය වනාලැබූ හැම 
වකවනකේම උමතුවෙනේ සටිිනො කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවබනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේවයකේ වලෝකවයේ තිවබනේවනේ. 
එතවකාට අර නිබ්බිදාෙ කයින එක, සසර කළකිරීම කියන එක වනලේලි 
වගඩිය ෙවගේ. සසර කළකිරීම තුළනිේ ඒ තැනැතේතා මතුකරගනේවන 
වමාකකේද? ඒ සසර කළකරිීවමනේ ඇති වෙන ඒ විරාගය කයිලා කියන 
වනාඇලේම පිහිට කරවගන විමකුේතිය. සංසාර විමුකේතිය. ඒ උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගනේන ශකේතිය ලැවබනේවනේ ඒ නිර්වව්ද 
ඥානය තුළනිුයි. මලුු මහතේ සංසාරයතේ, නිෙනතේ වෙනේ කරන යකඩ වදාර 
ෙවගේ වම්ක හරියට. 

වම් පිනේෙතුනේ දනේනො සමහර විට ඔය වනාවයකුතේ වතේ 
කර්මානේතශාලාෙල එවහම මහා ගිනි මැල දැලේවෙන සේථාන තිවබනො. 
නමුතේ වම්ොවයේ යකඩ වදාරකේ තිවයනො. යකඩ වදාරකිනේ ෙවගේ වෙනේ 
කරලා තිවයනේවනේ. අනේන ඒ ෙවගේ වම් නිබ්බිදා කියලා කියන ඒ ඥානය 
ආොට පසේවස ඔනේන සංසාරවයනේ මිවදනේන අෙසේථාෙකේ මතු වෙනො. 
වමාකද වම් සංසාරයට ආයුවබාෙනේ කියලා තමය ි වම්වකනේ එහා 
පැතේතට යනේන වෙනේවන. වම්කතේ බදාවගන බූ. අර ඈඳුතේත කියලා 
කිව්ො ෙවගේ වදයකේ වමතන තිවබනේවනතේ. සංසාරය බදාවගන කෙදාෙතේ 
නිර්ොණයට යනේන බූ. ඒක නිසා යම්කිසි අෙසේථාෙකේ එනො 
විවශේෂවයනේම අර විදර්ශනා ඥාන මුහුකුරා යන අෙසේථාෙ. ඒක 
සේොභාවික වදයකේ. අසේොභාවික වදයකේ වනවමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ධර්මතා ෙශවයනේ දකේෙනේවන. වම් වලෝකවයේ අනිතයතාෙ - අනිතයතා 
ධර්මය පළමුවෙනේම ගැඹවුරනේ සලකලා බලනවකාට ෙැටවහනේවන 
ඇතිවීමකේ, නැතිවීමකේ. ඇතිවීමකේ නැතිවීමකේ කියන ඒ අෙවබෝධයයි. 
ඒකට තමයි ‘උදයබ්බය ඥානය’ කියලා කියනේවන. ඇතිවීමකේ නැතිවීමකේ 
කියන වම් වදක තුළ හරියට අර අඹ ඇටයකිනේ එවහම නැතේනම් යම්කිසි 
ඇටයකිනේ මතුවෙන පැළූටිවයේ ඉසේවසලේලම වපති වදක ෙවගේ. 
ඉසේවසලේලම පතර වදක ෙවගේ වම් ඇතිවීමතේ නැතිවීමතේ වපේනේන 
පටනේගැනීම - ෙටිනා තතේවයකේ. එතන ඉඳලා ඒ තතේවය විදර්ශනා 
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ඥාන දියුණු වෙනවකාට ඔනේන ඊලඟට අවනකුතේ විදර්ශනා ඥාන ආදියතේ 
මතු වෙනො. වම් නැතවිීම් ඉතාම ශීඝරවයනේ සදිුවෙන ආකාරයකේ 
ෙැටවහනේන පටනේගනේනො භංග කයිලා. වම් හැම එකකේම බිඳි බිඳී 
යනො භංග ඥානය කියලා කියනේවන. වම්ො බිඳි බිඳී යනො වපේනො 
ශීඝරවයනේ. ඒ බිඳි බිඳී යන එක නිසා ඊලඟට බයකේ ඇතිවෙනො වම් බිඳි 
බිඳී යන එකකේ වනේද මම වම් අලේලවගන ඉනේවන බදාවගන ඉනේවන 
කියලා. 

ඒ භය සනේතරාසයකේ ඇතිවෙලා ඊලඟට ඒවක ඇති ආදීනෙ 
පකේෂය ෙැටවහනො. වම්ක බිවඳන එකකේනම් ඒක අලේලවගන හිටිවයාතේ 
මාතේ එකේක වමතන වපරළිලා බිඳිලා, විනාශ වෙලා යනො කයිලා ඒ 
අෙවබෝධය එනො. ඒක නසිා වමයිනේ මිවදනේන ඕන කියන අෙවබෝධය 
එනො. මිවදනේන ඕන කියන අෙවබෝධයට උපකාර වෙනේවන 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දුනේන අර අනිතය දුකේඛ, අනාතේම 
කියන තරිලකේෂණයය.ි වම් වලෝකවය හැම පැතේතම බලනවකාට ඒ 
විදර්ශනා වයෝගියාට වපවනනේවන ලකුණු තුනයි. වෙන වනාවයකුතේ 
මාර්ග සලකුණු ආදී, වෙළඳ දැනේවීම් ආදී වනාවයකුතේ ලකුණු තිවබනො. 
නමුතේ විදර්ශනා වයෝගියාට වම් හැම එකකේම තුළිනේ වපේනේන ඕවන වම් 
ගහවකාළ ආදිවයනුතේ, තම තමනේවගේ ශරීරවයේ පැෙැතේම තුළිනුතේ වපේනේන 
ඕවන ඔය ලකුණු තුනයි. අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම. එකකේෙතේ නිතය නූ. 
එකකේෙතේ සැප හැටියට ඇතේතෙශවයනේ ගනේන නූ. ඒ ෙවගේම මමය, 
මාවගේය කයිලා ඒ විදියට තමනේවගේ ෙසවයේ පෙතේොගනේන හැකියාෙකේ 
හීවනකිනේෙතේ නූ කියන අෙවබෝධය කරමකරමවයනේ ලැවබනවකාට අර 
තැනැතේතා තුළ අවනකුතේ විදර්ශනා ඥාන මුහකුුරා ගිහිලේලා අර තිවයන 
සසර කළකිරීම් යකඩ වදාර ෙවගේ තැනට ඇවිලේලා ඊලඟට යම්කිසි 
අෙසේථාෙක අර ආවලෝකය දකිනේන පුලුෙනේ වෙනො ඒ සසර කළකිරීම 
තුළිනේම. ඕකය ිබුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන විමුකේති මාර්ගය. අනිතේ, 
වලෝකවයේ හැම ශාසේතෘෙරවයකේම බැලුවෙ වම් පරශේනය වෙන කරමෙලිනේ 
විසඳනේන. පැලැසේතර දැමීම් ෙවගේ කරම ෙලනිේ විසඳනේන. එකේවකා 
අජරාමර වීමට යම්කිසි අමෘත පානයකේ ෙවගේ වදයකේ. දැනේ ඔය වදවියනේ 
එවහම අමෘතයකේ පානය කරනො කියනො වනාමැරී සිටීමට. ඒක 
එවහම පිටිනේම මිථයාෙකේ. වදවියනේටෙතේ, බරහේමයිනේටෙතේ කාටෙතේ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ ඒ අමාමහ නෙිනේ, සයිලු සංසේකාරයනේ 
සංසිඳීවමනේ ලබන අමාමහ නිෙනේ කියන ඒ අමෘතය හැවරනේන වෙන 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

22 

අමෘතයකිනේ බූ කෙදාෙතේ වම් සංසාරවයනේ මිවදනේන. අනේන එබඳු 
තතේවයකේ වලෝකවයේ තිවබනේවන. 

ඒක නිසා වම් හැම පිනේෙතුනේම දැනේ කලේපනා කරගනේන ඕන 
අද ෙැනි ෙටිනා වපෝය දෙසක අර කියාපු මතේවීම් ෙලිනේ ඉෙතේවෙලා - 
විවශේෂවයනේම අෙුරැදේදකේ වගවිලා අෙුරැදේදකේ ආරම්භ වෙනවකාට වම් 
සමාජවයේ, වම් වලෝකවයේ වකායිතරම් වදනා මතේද්රෙය ෙලිනේ තමනේවගේ 
ජීවිතය අෙුරැදේදකනිේ වගවී ගියා කියන එක අමතක කරනේන උතේසාහ 
කරනොද. මතේද්රෙය ගලාවගන යනො. මතේපැනේ ගලාවගන යන 
අෙසේථාෙකේ තමයි අෙුරැදේදකේ ඉෙරවෙලා අෙුරැදේදකේ ලබනො කියලා 
කියනේවන. ඒ විදියට ඉතාමතේම ලාමක විවනෝදයකනිේ වලෝකයා වම් 
බුදුපයිාණනේ පරකාශ කළ සතයය අමතක කරනේන උතේසාහ කරනො. 
අනේන ඒක නිසා විවශේෂවයනේ වම් මතේපැනේෙල ආදීනෙ විදියට 
වනාවයකුතේ වලඩ දුකේ, අකලේ මරණ, තෙතේ වනාවයකුතේ විදිවයේ සිහිවිකලේ 
වීම්, පිසේසු ෙැටීම් ෙලට වහේතුෙනො වමනේම ඊලඟ උතේපතේතියකේ ලැබුෙතේ 
දුර්ෙල මානසික තතේවයකිනේ උපදිනේන සිදේද වෙනො, මතේපැනට 
ඇබ්බැහි වීම නිසා. ඒ විදියට භයානක ආදීනෙතේ වමනේන වම් නිදාන 
කථාෙ ආශරවයනේ වතේරැම්ගනේන ඕවන. අපට කරනේන තිවයනේවන 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට නතිරම සිහි නුෙණ 
මතුකරගනේන උතේසාහයකේ දැරීමයි.  

මතේපැනේෙලිනේ පමණකේ වනාවෙයි අර කියාපු වයෞෙන මදය, 
ආවරෝගය මදය, ජීවිත මදය, වභෝග මදය කයින වනාවයකුතේ මතේවීම් 
ෙලිනුතේ සිත ආරක්ෂා කරගනේන ඕන. ඊටතේ ෙඩා ගැඹරුිනේ සලකලා අර 
වලෝභ, දේවව්ෂ, වමෝහ එවහම නැතේනම් රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ කියන ඒ 
භයානක කේවලේශ ධර්ම ෙලිනේ හිත මූතේ කරගතේතු අෙසේථාවෙ තමයි 
වලෝකවයේ යථා තතේවය ජීවිතවයේ යථා තතේවය පිළිබඳ වහාඳ 
අෙවබෝධයකේ ලබාවගන අෙසානවයේ වම් මුලු මහතේ සංසාර දුවකනේ අතේ 
මිදිලා උතුම් අමාමහ නිෙනම සාක්ෂාතේ කරවගන වම් භයානක 
සංසාරවයනේ සැනසමී ලබාගනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. 

අනේන ඒක නිසා වමෙැන ිදෙසක ධර්ම ශරෙණය කරිීම තුළනිේ 
වම් පිනේෙතුනේ ඇතිකරගනේවන වමාකකේද? වමවලාෙ ආනිශංස ෙශවයනේ 
සලකලා බලනොනම්, අර ශරදේධා, විරිය, සති, සමාි, පඤ්ඤඤා කියලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ ඉනේද්රිය පහතේ බල පහතේ දියුණු 
කරගැනීමට, එවහම නැතේනම් ඇතිකරගැනමීට යම්කිසි උතේසාහයකේ 
දැරැො කියලා කලේපනා කරගනේන ඕවන. සාමානයවයනේ ධර්ම ශරෙණ 
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ආනිශංසය කයිනේවන නිදිමවතනේ ඒක වකාවහාම හරි අහවගන ඒ 
වෙලාවව් ඉඳවගන ඉඳීම තුළිනේ ලැවබන ආනිශංසයකේ වනාවෙය.ි 
ධර්මයට සිත වයදීම තුළිනේ - වතරැෙන වකවරහි ශරදේධාෙ ඇතුෙයි ධර්මය 
ශරෙණය කරනේවන වනාවයකුතේ මිහරිි සංගීත ආදී වලෝකවයේ විවනෝද 
මාර්ග තිවබදේදී වමබඳු සේථානයකට පැමිණිලා වම් ධර්ම ශරෙණය කරනේන 
පැයකේ ගතකරනේවන තුනරුැෙනේ වකවරහි අචල ශරදේධාෙකේ, ගැඹුරැ 
ශරදේධාෙකේ තිවබන නිසායි. ඒ ශරදේධාෙ අනුෙ ගිය වීර්යයතේ නිසා තමයි 
එක ඉරියව්ෙක ඉඳවගන අමාරැවෙනේ එක තැනකට, වනාවයකුතේ විදිවයේ 
විසිවරන සේෙභාෙෙලිනේ ඉෙතේ කරලා සිත වයාමුකරවගන ඒකට 
ඇහුම්කනේ වදනේන පුලුෙනේ ෙුවණේ. ඒ ශරදේධාෙ ඇසුරැ කරගතේත 
වීර්යවයනුයි. ඊලඟට ඒ ෙවගේ සිතේ එකඟ කරගනේනවකාට මතුෙනේවන 
සතියයි. සිහියයි. අසිහිය ඉෙතේ කරලා සිහිය මතුකරගතේතා. සති 
සම්පජඤේඤවයනේ ඒ සුලු වෙලාෙ තුළ ඒකට ඇහමු්කනේ වදනවකාට 
ඊලඟට සමාියකේ ඇතිවෙනො. තමා තුළ සුලු වෙලාෙකට වහෝ සිත 
තැනේපතේ වෙනො. අෙට තිවබන ශබ්ද ගැන අෙවබෝධයකේ නැතුෙ වම් 
ධර්ම ශරෙණයට හිත වයාදනවකාට එකේතරා සමාියකේ ඇතිවෙනො.  

ඒ සමාිය තුළිනේ කෙදාෙතේ අර වපාත පත වකායි තරම් කියෙලා 
තිබුණතේ වනාෙැටහුණ සමහර කාරණා අෙවබෝධ වෙනේන පුලුෙනේ. සියකේ 
ෙරකේ කයිෙපු අසපු වදේෙලේ පො වහාඳට අර කියාපු ශරදේධාෙ, වීර්යය, 
සතිය, සමාිය දියුණු ෙුණ අෙසේථාවව් වකවනකුට ෙැටවහනේන 
පටනේගනේනො. වපාතපවතේ තිබුණු පමණිනේ අපට වතේවරනො වනවමයි. 
පුසේතකාල ෙලට ගිය පමණිනේ වතේවරනො වනවමය.ි වලෝකවයේ වදේෙලේ 
දැකේක පමණිනේ වතේවරනො වනවමයි. ඒො වතේරැම්ගනේන අෙශය විදියට 
අවපේ සිතේ සතනේ සකසේෙුණු අෙසේථාවෙදියි අපට ෙැටවහනේවන. ඒ බෙ 
අපට වපේනො විසාකාෙවගේ උපාසිකාෙනේට වෙරි හිවදනේන තරමට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙූ පරාතිහාර්ය තුළිනේ ඇතිකරගතේතු සංවව්ගය 
නිසා වෙනේන ඇති යම්කිසි ධර්මාෙවබෝධයකේ ඒ අයට ලැවබනේන 
ඇතේවත. පිනේ නැති අය වනාවෙයි. අනේන ඒ ෙවගේ අපි කලේපනා කරනේන 
ඕන අපි කෙුරැතේ ගතකරන ජීවිතෙල වනාවයකුතේ අඩපුාඩුකම් තිබුණතේ 
වමබඳු අෙසේථාෙක තමනේ ධර්මයට සිත වයාම ුකරලා, ශරදේධාෙ, වීර්යය, 
සතිය, සමාිය මතුකරගතේතා නම් ධර්මමය ෙැටහීම් ඒ අෙසේථාෙල 
ඇතිකරගනේන පලුුෙනේ. අපි ඒ විදියට අද වම් ෙටිනා දෙවසේ පැයකේ 
ෙටිනා ධර්මයකට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවග වදේශනාෙකේ අනුෙ ගයි ඒ 
ධර්මයකට ශරෙණය කළා කියලා සතුටු වෙනේන ඕවන. 
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තමනේවග චිතේත සනේතානය තුළ ජනිතෙූ කුසල වච්තනා 
සමූහයයි අපි වම් පනි හැටියට වමතන සලකනේවන. ඒ කුසල වච්තනා 
සමූහය - වම්ො අනුවමෝදනේ වීවමනේ අනිතේ අයටතේ වබදාගනේන පුලුෙනේ. 
අනුවමෝදනේ වීමට කැමති සතේවයිනේ වලෝකවයේ වකාවතකුතේ සිටිනො. 
දුකට ෙැටිච්ච අය, ඊලඟට වම් නිෙනේ ෙල ෙටිනාකම වතේරැම්ගතේතු අය, 
අනේන ඒ ෙවගේ අය ගැන කලේපනා කරලා දැනේ වම් අෙසේථාවව් ධර්ම 
වදේශනාමය, ධර්ම ශරෙණමය ෙශවයනේ අපි වදපකේෂයම රැසේ කරගතේතු 
වම් පුණය සම්භාරය විවශේෂවයනේම ශාසනාරකේෂක වදවි වදේෙතාෙුනේ 
පරධාන වම් සේථානයට අිගෘහිත වදේෙතාෙුනේ ඇතුළු වම් හැමවදවනකේම 
අනුවමෝදනේ වෙතේො. අනුවමෝදනේ වී ඒ තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ 
උතුම් අමාමහ නෙිනේ සාක්ෂාතේ කරගනිතේො, ශාසනයටද අපටද ආරක්ෂාෙ 
සලසතේො කියන ඒ පරාර්ථනා ආශිර්ොද ඇතිකරගනේන ඕවන. ඒ ෙවගේම 
අපවගේ මිය පරවලාෙ ගිය ඤාතීනේ ඇතුළු අවීචිවයේ සිට භොගරය දකේොෙූ 
යම්තාකේ සතේව වකවනකේ පිනේ කැමතිෙ, නිෙනේ කැමතිෙ සිටිතේනම් ඒ 
හැම වදවනකේම අපවගේ වම් ධර්ම වදේශනාමය, ධර්ම ශරෙණමය කුසල 
සම්භාරය අනුවමෝදනේ වී හැකිතාකේ ඉකේමනනිේ ජාති ජරා ෙයාි මරණ 
ආදී වනාවයකුතේ සංසාර දුකිනේ අතේ මිදිලා උතුම් අමාමහ නෙිනනිේ 
සැනවසතේො කියන පරාර්ථනාෙ වකාටවගන වම් ගාථාෙ කියනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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82 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 44) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

සන්තං තස්ස මනං වහාති 
සන්තා ොචාච කම්ම ච 
සම්මදඤ්ඤඤා විමුත්තස්ස 
උපසන්තස්ස තාදිවනා’ති. 

− ධම් මපද, අරහන්ත ෙග්ග. 

ශරදේධාෙනේත පිනේෙතුනි, 

ශානේතිය කියන ෙචනය අපි හැම වදනාටම පරිය ෙචනයකේ. 
ශානේතිය බලාවපාවරාතේතුවෙනේ වබාවහාම වදවනකේ ශානේතිකර්ම 
පෙතේෙනො. වදවියනේට පදු පඬුරැ බඳිනො. ශානේතිනායක තිවලෝගුරැ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ ධර්මවයේ, වදේශනා කළ පරතිපතේති මාර්ගවයේ 
අෙසාන පරමාර්ථයතේ ශානේතියයි. ඒ නිසා තමයි ඒ අමා මහ නිෙන පරම 
ශානේතිය, පර ං සනතිං කියලා හැඳිනේවෙනේවන. නමුතේ පිනේෙතුනි ඒ 
ශානේතිය පිටසේතරවයනේ ලබාගතහැකි වදයකේ වනාවෙයි. ඇතුළතිනේම 
මතුකරගතයුතු තතේවයකේ. සිත, කය, ෙචනය සංසිඳුොගැනීවමනේ 
ලබාගතයුතු උතේතරීතර තතේවයකේ. ඒ සංසිඳීම තුළිනේ ඇතිවෙන 
අභයනේතරික රාග, වදෝෂ, වමෝහ නිවීමටයි නිෙන කියනේවන. නෙිනේ 
අෙවබෝධ කරගතේතු තැනැතේතා සංසාරය දිකේ කරන කර්ම 
පටලැවිලිෙලනිේ හිත මුදාගනේන ඉෙසීම, උවපේක්ෂාෙ වයාදාගනේනො. අනේන 
ඒ විදියට පුදුම විදිවයේ ඉෙසීම් ශකේතියකේ, උවපේක්ෂා ශකේතියකේ 
ඇතිකරවගන උපශානේත ෙුණු සතේ හැවිරිදි වපාඩි රහතේ 
සාමවනේරයනේෙහනේවසේ වකවනකුවග ශාසනික හුරතලයකේ තමයි අපි වම් 
මාතෘකා කළ ගාථාෙට නිදාන කථාෙ හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ. 

වකාසඹූ නුෙර සැදැහැෙතේ වකවනකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟ 
පැවිදි උපසම්පදා වෙලා වකාසඹූ නුෙර තිසේස වතරැනේ යන නමිනේ 
හැඳිනේෙුණා. වම් තිසේස වතරැනේෙහනේවසේට ආරාධනාෙකේ ලැබුණා 
වකාසඹූ නුෙර දායක මහතේමවයකුවගනේ ඒ වකාසඹූ නුෙර විහාරයක 
ෙසේ ෙසනේන. උනේෙහනේවසේ ෙසේ එලඹුන ළඟදිම අර උපාසක මහතේමයා 
තුනේ සිෙුරකුතේ, ගිවතලේ, පැණි ආදියතේ ගිලනේපස ද්රෙයයතේ වගනැලේලා වම් 
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සේොමීනේෙහනේවසේවග පාමුල තැබුො, පූජා කරනේන. වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේ ඇහුො ‘වමාකද උපාසක?’ කයිලා. එතවකාට කිව්ො 
‘වමනේන වම් විහාරවයේ ෙසේ ෙසන හැම වකනාටම, මම ෙසේ ආරාධනා 
කරන හැම සේොමීනේෙහනේවසේටම මම වම් විදිවයේ පූජාෙකේ කරනො’ 
කියලා. වම් සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘ඒ ෙුණාට උපාසක මහතේමයා 
මට වම්වකනේ ෙැඩකේ නූ. මට අෙශය නූ’ කියලා. ‘වමාකද එවහම 
කියනේවන’ කියලා ඇහුොම වම් සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘මා 
ළඟ කැපකරැ සාමවණේර වකවනකේෙතේ නැහැ’ කියලා. එතවකාට වම් 
දායක මහතේමයා කියනො ‘සේොමීනේෙහනේවසේ ළඟ කැපකරැ දායක 
වකවනකේ නැතේනම් මම මවගේ දරැො සේොමීනේෙහනේවසේ ළඟ පැවිදි 
කරනො’ කයිලා. වම් සේොමීනේෙහනේවසේතේ ඒකට කැමති ෙුණා. වම් දායක 
මහතේමයා තමනේවග හතේ හැවිරිදි කුඩා දරැො වගනැලේලා පැවිදි කරනේන 
කියලා භාර දුනේනා වම් තසිේස සේොමීනේෙහනේවසේට. 

තිසේස සේොමීනේෙහනේවසේතේ ඒ දරැොවග හිස වතමලා පැවිදි 
කරනේන තච පංචක කර්මසේථානය දුනේනා. වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති, 
පැවිදි පිනේකම්ෙලදි දැකලතේ ඇති පැවිදි කරන වකවනකුට පළමුවෙනේම 
වදන කර්මසේථානය තමය ි තච පංචක කර්මසේථානය කයිනේවන. ඒ 
කියනේවන වදතිසේ කුණප වකාට්ඨාස ෙලිනේ වකසේ, වලාම්, නිය, දතේ, සම් 
කියන වකාටසේ පහ සිහියට නගන විදියට වකසා, වලාමා, නඛා, දන්තා, 
තවචා කියලා ඒක අනුවලෝම පරතිවලෝම ෙශවයනේ කීවමනේ තමයි, 
පළවෙන ි කර්මසේථානය දීල පැවිදි කරනේවන. එතවකාට වම් අසුභ 
කර්මසේථානය - දැනේ වම් පිනේෙතනුේ වබාවහෝ වදවනකේ දනේනො වම් 
ශරීරවයේ කුණුප සේෙභාෙය බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවබනො. නමුතේ සාමානයවයනේ වලෝකයා වම් පිටසේතරිනේ වපේන වම් 
වකසේ, වලාම්, නයි, දතේ, සම් කයින ඒො පළිිකුලේ හැටියට සලකනේන 
වපලවඹනේවන නූ. ඒො පිටට වපේනො ෙවගේම පිටට වපනේෙනේන 
උනනේදු වෙන වදේෙලේ. වනාවයකුතේ ආකාරයට පරීලා හැඩෙැඩ කරලා 
වසනේට්, පෙුඩර්, සුෙඳ විලෙුනේ සායම් ෙර්ග ගාලා පටිට වපනේෙනේන 
උතේසාහ කරන වදේෙලේ තමයි වම් වකසේ, වලාම්, නිය, දතේ, සම් කියන 
මතුෙ පිටතට වපේන වකාටසේ. 

වබාවහෝ වදනා හිතනේවන ඇඟ ඇතුවළ තිවයන වදේෙලේය 
පිළකිුලේ කයිලා. නමුතේ පනිේෙතුනි, වම් කාරණා පහ පරකාශ කරලා අර 
කුඩා දරැොවගේ හිසවකසේ බාන අතවර්ම මහා පාරමී ශකේතියකේ ඇති, 
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මහා පුණයෙනේත ඒ දරැො සිෙු පළිිසිඹියාපතේ මහ රහතේ භාෙයට පතේ 
ෙුණා. වමාකද ඒකට වහේතුෙ අතීත සංසාරවයේ පිළිකුලේ භාෙනාෙ එවහම 
ෙඩලා තිවයනේන ඇති. වකවසේ වහෝ වව්ො වම් ෙුණ වෙනස අර ගුරැ 
සේොමීනේෙහනේවසේ දනේවන නූ. ගුරැ සේොමීනේෙහනේවසේ පෘතගේජන 
සාමානය වකවනකේ. ඉතිනේ වම් පැවිදි කරලා අඩ මාවසකට - ඒ 
කියනේවන සති වදකකට පසේවස වම් සේොමීනේෙහනේවසේට වකාවහාම 
නමුතේ හිතුනා ‘මම වම් වපාඩි හාමුදුරැවොතේ එකේක යනේන ඕවන 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන’ කියලා. ඊලඟට අර 
සාමවණේරයනේෙහනේවසේ ලො තමනේවගේ බඩුතේ කළුු ගනේොවගන 
පිටතේෙුණා සැෙැතේ නෙුර බලා. වමවහම යන අතරමග එකේතරා හැනේදූ 
යාමයක, හැනේදූ වෙන අෙසේථාෙක එක විහාරයක නොතැනේගනේන 
ෙැඩම කළා. 

වම් කුඩා සේොමීනේෙහනේවසේතේ තමනේවගේ උපාධයාය 
සේොමීනේෙහනේවසේට කුටියකේ ලබාවගන ඒක සුදේධ පවිතර කළා. ඒක සදුේධ 
පවිතර කරන අෙසේථාවව්දීම හැනේදූ ෙුණා. තමනේට ඉනේන තැනකේ සකසේ 
කරගනේන බැරි ෙුණා. ගරුැ සේොමීනේෙහනේවසේ හැනේදූවව් අහනො 
‘වකාවහාමද ඔය නමට ඉනේන තැනකේ තිවයනෙද?’ ‘නූ සේොමීන.ි මට 
ඒක කරගනේන වෙලාෙකේ නැති ෙුණා’. ‘ආ.. එවහනම් වම් ආගනේතකු 
තැනක ඔවහාම වෙනේෙ ඉනේන අමාරැය.ි වම් කුටිවයම ඉනේන’ කියලා 
තමනේවග වසේනාසනවයේම ෙැඩ ඉනේන සැලැසේෙුො. වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේතේ ඉතිනේ ගමනේ වෙවහස නිසාවදෝ ඇ වඳේ හානේසි ෙුණ 
හැටියටම නනිේද ගයිා. වම් කුඩා රහතේ සාමවණේරයනේෙහනේවසේ කලේපනා 
කරනො දැනේ රෑ තුනකේම මම සේොමීනේෙහනේවසේ එකේක එක වසේනාසනවයේ 
හිටියා. සේොමීනේෙහනේවසේලාවගේ විනය නීතයිකේ තිවබනො 
අනුපසම්පනේන - ඒ කියනේවන උපසම්පනේන වනාෙුණ වකවනකේ එකේක 
රෑ වදක තුනකට ෙැඩිය එක ෙහළ යට සැතවපනේන වහාඳ නූ කියලා. 
ඉතිනේ අද මම සැතපුවනාතේ අර සේොමීනේෙහනේවසේවග ශීලය කැවඩනො 
කියලා හිතාවගන වම් කඩුා සේොමීනේෙහනේවසේ ඇඳ ළඟ පර්යංකය 
බැඳවගන මුලු රාතරියම භාෙනා කරනේන ඉඳගතේතා, අර වලාකු 
සේොමීනේෙහනේවසේවග විනය ආරක්ෂා කිරීමට. රෑ එලිවෙන ජාමවයේ වම් 
වලාකු සේොමීනේෙහනේවසේ නැගිටලා ඔනේන මතකේ වෙනේන ඇති විනය 
නීතිය ගැනතේ, ඒක නිසා ඒ කරමවයේ තිවයනො ඒ සාමවනේරයනේෙහනේවසේ 
අරැණ නැවගන වෙලාෙ වෙනවකාට - එවතනේදි ඒ විනය නීතිය 
කරියාතේමක වෙනේවන අර අනුපසම්පනේන වකනා ඒ සේථානවයනේ 
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පිටවෙනේන ඕන. ඉතිනේ ඒක නිසා වම් සේොමීනේෙහනේවසේ ඇඳ ළඟ තිබුණ 
ෙට අතේත අරවගන පැදුරට තට්ටු කළා ‘සාමවණේර, වහරණ නම 
වමතනිනේ පිටවෙනේන’ කියලා.  

ෙටඅතේත උසේසනෙතේ එකේකම අර ඉඳවගන හිටපු 
සේොමීනේෙහනේවසේවග ඇවහේ ඇනුනා. ඇවහේ ඇනිලා එවහම පිටිනේම 
ඇහැ බිඳුනයි කයිලා කියනේවන. ඇහැ තුොල ෙුණා. තෙතේ ෙැඩකේගනේන 
බැරි තතේවයට ඇහැ නරකේ ෙුණා. නමුතේ වම් සේොමීනේෙහනේවසේ කිසිෙකේ 
දැනේෙුවෙ නැහැ වමවහම තුොලයකේ ෙුණ බෙකේෙතේ. අර වලාකු 
සේොමීනේෙහනේවසේ කිව්ො පටිතට ෙඩිනේන කියලා. ඒක නිසා එක අතකිනේ 
ඇහැ ෙහවගන එතනිනේ පටිතේ ෙුණා. කුටිවයනේ පිටවෙලා නිකනේ හිටිවය 
නූ, වබවහතේ වහේතේ වහායනේන ගිවය නූ. වමාකකේද කවළේ, තමනේවගේ 
ගුරැ සේොමීනේෙහනේවසේ වෙනුවෙනේ කරනේන තිවයන ෙත පිළිවෙත කළා, 
එක ඇහැකේ අතිනේ ෙහවගන අනිතේ අතිනේ අතුපතු ගානො. ෙැසිකළිි 
අමදිනො. ෙැසිකිළයිට අෙශය ෙතුර වගේනො. මූණ වහෝදනේන පැනේ 
තබනො. වසනසුන අමදිනො. ඔය ඔකේවකාම කරලා අනේතිවම්දී වලාකු 
සේොමීනේෙහනේවසේට දැහැටි පිළගිනේෙන අෙසේථාෙ ආො. දැහැට්ට 
පිළගිැනේෙුො එක අතකිනේ. ඔනේන ගුරැ සේොමීනේෙහනේවසේට ටිකකේ හිත 
නරකේ ෙුණා. වදාම්නසේ ෙණුා. ‘වම් වහරණ නම අසිකේකිත වකවනකේ. 
ආචාර්ය උපාධයයනේෙහනේවසේලාට එක අතිනේ දැහැටි පිලිගනේෙනො’ 
කියලා ටිකකේ තරෙටු ෙවගේ කිව්ො. 

අනේන ඒ අෙසේථාවෙ වම් සාමවණේරයනේෙහනේවසේ කියනො 
‘සේොමීනි ඒ ෙත හරියාකාරෙ ඒක නුසුදුසු බෙ මම දනේනො. නමුතේ මවගේ 
එක අතකේ හිසේ නූ’. ‘වමාකද?’ කියලා ඇහුො. ඔනේන එතවකාට ඒ 
පරෙෘතේතිය කවි්ො. ඒක අහලා අර තිසේස සේොමීනේෙහනේවසේට විශාල 
සංවව්ගයකේ ඇතිෙුණා. ‘අවපායි වම් තරම් ගුණ සම්පනේන වකවනකුට 
වනේද මම වම් විදියට ෙචනයකේ කිව්වෙ’ කියලා එතැනම උකේකුටිකවයනේ 
ඉඳලා ෙැඳලා ‘සතේපුරැෂයාණනේ ෙහනේස, මට සමාවෙනේන’ කයිලා සමාෙ 
ඉලේලුො. එතවකාට වම් කඩුා සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘නූ සේොමීනි 
මම එවහම එකකේ බලාවපාවරාතේතුවෙනේ කිව්ො වනවෙය.ි 
සේොමීනේෙහනේවසේවග හිත ආරක්ෂා කරගනේන සලසේෙනේනයි මම වම් 
කාරණය වහළිදරව් කවළේ. වම්ක සේොමීනේෙහනේවසේවග වදෝෂයකුතේ 
වනවෙයි. මවගේ වදෝෂයකුතේ වනවෙයි. වම්ක සංසාර වදෝෂයකේ. මම වම්ක 
කලිනේ වනාකිව්වෙ සේොමීනේෙහනේවසේට පසුතැවිලේලකේ ඇතිවෙයි කියලයි’ 
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කියලා අසේෙැසුො. සනසනේන උතේසාහ කළා. නමුතේ වම් ගුරැ 
සේොමීනේෙහනේවසේට ඒ ඇතිෙුණ සංවව්ගය වකායිතරම්ද කියවතාතේ එතන 
ඉඳනේ පිටතේෙුවනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන අර වගෝලයාවග බඩු 
ටික තමනේ අරවගන. වගෝලයාවග බඩු මලේල, ඒ බඩ ුබාහිරාදිය තමනේ 
අරවගන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේෙ දකනිේන එතන ඉඳලා පිටතේවෙලා 
ෙැඩියා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේතේ වම් වදනම එනකලේ බලා සිටිනො. 
අපිට හිතාගනේන පලුුෙනේ වම් හැම ධර්මතාෙකේ යටිනේම බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ මහා කරැණා සමාපතේතිය විහිදිලා තිවබන බෙ. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ඔනේන වම් වදනම ෙැඩියා. ෙැඩලා 
සාමානය සිරිතකේ ෙශවයනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිසඳර කතා 
කරනො. ඒ කයිනේවන, වකාවහාමද ආගිය කතාෙලේ ෙවගේ. ආගයි 
කතාෙලේ කිව්ෙට නානාපරකාර වදේෙලේ වනවෙය.ි වකාවහාමද ගමන බිමන 
කරදරයකේ නැතෙි පහසුවෙනේ ආෙද, ඒ විදියට අසනො. එතවකාට ඒ 
සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘අවනේ සේොමීනි අපට කරදරයකේ ෙුවණේ 
නැහැ. නමුතේ වමනේන වමවහම වදයකේ සිදේද ෙුණා. වම් ෙවගේ මහා 
ගුණසම්පනේන වකවනකේ මම කෙදාෙතේ දැකලා නූ, වම් මවගේ වපාඩි නම 
ෙවගේ. වමනේන වමවහම වදයකේ සිදේද ෙුණා’ කියලා ඒ විසේතරය කවි්ො. 
අර තරම් වදයකේ වෙලතේ, මවගනේ අරම වදයකේ කයිවිලතේ මා වකවර් කිසි 
වකෝපයකේ දේවව්ෂයකේ ඇතිකරගතේවත නැත, මාෙ අසේෙසනේන උතේසාහ 
කළා, කියලා. එතවකාට තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ 
‘එවහම තමය ිභික්ෂුෙ ක්ෂීණාශරෙයනේෙහනේවසේලා ඉන්ද්රියනේ ශානේතෙ, මනස 
ශානේතෙ, ෙචනය ශානේතෙ ඒ විදියට ඉනේන අය. ඒ විදියට උපශානේත 
ෙුණ අය’ කියලා ඒ පරකාශ කරමිනේ තමයි අපි අර කලිනේ සඳහනේ කළ 
ගාථාෙ ෙදාවළේ. 

සන්තං තස්ස මනං වහාති 
සන්තා ොචාච කම්ම ච 
සම්මදඤ්ඤඤා විමුත්තස්ස 
උපසන්තස්ස තාදිවනා 

ඒ ගාථාෙතේ එකේක ඒ වදේශනා කළ ධර්මය අහලා අර වලාකු 
සේොමීනේෙහනේවසේ, තිසේස වතරැනේෙහනේවසේ සෙිු පළිිසිඹියාපතේ රහතේ 
තතේවයට පැමිණුනා කියලා සඳහනේ වෙනො. වම් ගාථාවව් සාමානය 
අදහස ‘සමයකේ පරඥාවෙනේ වතේරැම් අරවගන විමකුේත ෙුණ, උපශානේත 
ෙුණ, සේිරසාර ගුණ ඇති පුදේගලයාවගේ - එවහම නැතේනම් 
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රහතනේෙහනේවසේවගේ මනස ශානේතය. ෙචනයද ශානේතය. කාය කර්මයද 
ශානේතය කියන එකයි, ඒ ගාථාවව් අදහස. 

දැනේ අපි ඒ කථානේදරයතේ ගාථාෙතේ ආශරවයනේ තෙ ටිකකේ ගැඹුරට 
ගිහිලේලා වම්ක තුළනිේ අප ජීවිතයට ගතහැක ිආදර්ශය වමාකකේද කියලා 
කලේපනා කරලා බලමු. ඇතේතෙශවයනේම වමතන තිවබනේවනේ අප ිඅර 
කලිනේ සඳහනේ කළ ආකාරයට ශාසනික හුරතලකේ. හුරතලය කියනවකාට 
අපි දනේනො කඩුා දරැවෙකේ වලාකු වකවනකේ හැටියට යම් යම් ෙැඩ 
කරනවකාට මව්පියනේ වබාවහාම සතුටු වෙනො ඒ හුරතලය දැකලා. ඒ 
ෙවගේ තමය ි වමතන වම් හතේ හැෙරිදි කුඩා සාමවණේරයනේෙහනේවසේ 
වකවනකේ ඒ පැවිදි වෙන අෙසේථාවෙදිම, යනේතම් වකසේ බාන 
අෙසේථාවව්දීම අර තරම් උතේතරීතර තතේවයකේ වලෝවකේ උතුම්ම මහරහතේ 
තත්ත්වයකේ ලබාගතේතා ඒ පාරමී ශකේතිය නිසා. ඒ ෙවගේම අර කියාපු ගුණ 
සම්පතේතිය ගැන කලේපනා කරලා බලනේන ඕන එකනිේ එකකේ ගැන. ඒ 
තරම් වපාඩි වකවනකේ ෙණුතේ තමනේවග වලාකු සේොමීනේෙහනේවසේවග ඒ 
විනය නීතයි ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අමුතු ඇනවීමකේ, ඉලේලීමකේ වනාකරම 
තමනේ ආතේම පරිතයාගවයනේ ෙවගේ මලුු රෑම වනානදිා සිටිනේන අිෂේඨාන 
කරවගන ෙැඩහිටියා භාෙනාවෙනේ. ඒ ෙවගේම අර වලාකු 
සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ ෙණු අතේෙැරැදේද, ඒ ෙවගේම ඒ කළ තරෙටුෙ ඒො 
කිසිවදේකිනේ වරාසේපවරාසේ වීමකේ, අමනාප වීමකේ නැතිෙ ඉතාම ශානේත, 
උපශානේත අනේදමිනේ - තමනේවගේ ඇහැ බිඳුනාට වමාකද වලාකු 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ දහම් ඇස, නුෙණැස අරිනේන පුලුෙනේ විදියට - 
පුදුම විදිවයේ ආදර්ශෙතේ චර්යාෙකේ ඒ සේොමීනේෙහනේවසේට තිබිලා 
තිවයනේවනේ. ඒ වපාඩි හාමුදුරැෙනේවග නමෙතේ ශාසන ඉතිහාසවයේ 
සඳහනේ වෙලා නූ. තිසේස වතරැනේෙහනේවසේවගේ වගෝල නම කියලා 
කියනො මිසකේ, නමකේ අෙශයනම් අපට කයිනේන තිවබනේවනේ නිර්නාමික 
ගුණ පිණේඩයකේ කියලයි. ඒ තරම් ආශේචර්යෙතේ ගුණ සම්භාරයකේ ඒ කුඩා 
චරිතය තුළිනේ දකිනේන අපට පුලුෙනේ වෙනො. 

ඊලඟට අපි අර තිසේස වතරැනේෙහනේවසේ ගැන කලේපනා කරලා 
බැලුෙතේ ඒ පෘථගේජන අඩුපාඩු එවහම තිබුණට වමාකද අර නිසි 
අෙසේථාවෙදී ඉතාමතේම නිහතමානීෙ තමනේ කළ ෙරද පළිිඅරවගන සමාෙ 
ඉලේලුො අර කඩුා සතේ අෙුරැදු සාමවණේරයනේෙහනේවසේට ෙැඳලා. ඒ 
නිහතමානීවයතේ ගුණ ගරැකවයතේ - ඒ කියනේවනේ තමනේ ෙවයෝෙෘදේධ 
ෙුණතේ තවපෝෙෘදේධ, ගුණෙෘදේධ ඒ කුඩා සාමවණේරයනේෙහනේවසේ වකවරහි 
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ඇතිකරගතේතු වගෞරෙ වච්තනාෙ උනේෙහනේවසේ හරියට අර කළ ෙැරැදේදට 
ෙතකේ කරලා දඬුෙමකේ විඳිනේනා ෙවගේ සාමවණේරයනේෙහනේවසේවගේ බඩු 
ටික තමනේ අරවගන ගිය එකතේ. එෙැනි වදේෙලේ උපකාර වෙනේන ඇති 
වම් සේොමීනේෙහනේවසේට වම් ගාථාෙ අහනොතේ එකේකම රහතේ වෙනේන. 
ඔනේන ඕක තුළිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ වකවනකුවගේ චිතේත 
විපේලෙයකේ තුළනිේම වම් නරි්ොණ ශානේතිය ඇතිකරගනේන පලුුෙනේ බෙ. 
ඒ සේොමීනේෙහනේවසේට ඇතිෙුණ ඒ සංවව්ගය තුළිනේම නෙිනේ පරතයක්ෂ 
කරගතේතා. 

එතවකාට අපි කලේපනා කරලා බලනේන ඕවන වම් අතීතවයේ 
තිවබන කථානේතර ගැන. වම්ො විශේොස කළ හැකදි කියලා සමහර 
වකවනකේ අහනේන පුලුෙනේ. සතේ අෙුරැදු සාමවණේරයනේෙහනේවසේලා 
ගණනාෙකේම සඳහනේ වෙනො ශාසන ඉතිහාසවයේ රහතේ වෙලා ධර්ම 
පරාතිහාර්ය පමණකේ වනාවව් ඍදේි පරාතිහාර්ය පො වපනේෙප.ු හතේ 
අෙුරැදු රහතනේෙහනේවසේලා වබාවහෝ වදවනකේ සඳහනේ වෙනේවන අර 
කියාපු ආකාරයට වකසේ, වලාම්, නිය, දතේ, සම් කයිලා කියනවකාටම 
අසුභ භාෙනාෙ ෙැඩීම තළුිනේම භාෙනාෙ සම්පූර්ණ කරවගන අරහතේ 
භාෙයට පතේෙුණා කියලා. එයිනේ අපට හිතාගනේන තිවයනේවන අතීතවයේ 
දීර්ඝ කාලයකේ භාෙනා කරපු අයට යම්තම් මතකේ කරලා දුනේනතේ ඇති. 
කුඩා අෙදිවයේදි නමුතේ ඒ විදිවයේ ශකේතියකේ තබිුණා. ඊලඟට ඒ 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ ගුණ සම්පතේතිය අතරිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ 
දැනේ විවශේෂවයනේම උවපේක්ෂා ගුණය, ඉෙසීම වකවනකුවගේ ඉතාම 
උතේතරීතර ගුණාංගයකේ හැටියට සලකනේන පුලුෙනේ වදයකේ. සාමානය 
වලෝකයානම් උවපේක්ෂාෙ කියන ෙචනයෙතේ වතේරැම්ගනේන උතේසාහ 
කරනේවනේ නූ. වමාකද බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ කරලා තිවයනො 
පෘතගේජන වලෝකයා සැප වව්දනාෙතේ, දුකේ වව්දනාෙතේ අතරයි ජීෙතේ 
වෙනේවන. වමවහම පරකාශ කරනො, ‘ධර්මය වනාදතේ සාමානය 
පෘතගේජනයා දුකේ වව්දනාවෙනේ සේපර්ශ කරනු ලැබූ අෙසේථාවෙදි සැප 
වව්දනාෙ පරාර්ථනා කරනො. වමාකද ඒකට වහේතුෙ, සාමානය ජනයා 
සැප වව්දනාෙ හැර දුකේ වව්දනාවෙනේ නකිේවමන මගකේ දකිනේවන නැත’ 
කියලා. 

නමුතේ බුදුෙරැ තමයි වපනේනුම් කරලා වදනේවනේ වම් සැප දුක 
අතර තිවයන වම් ඇලමී් ගැටීම් වදක අතවරය ි මලුු මහතේ සංසාර 
පැෙැතේම තිවබනේවන. සංසාවරනේ මිවදනේන නම් මධයසේථ තතේවයට 
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එනේන ඕවන, උවපේක්ෂාෙට. අදුක්ඛමසුඛ කියලා කයිනො ඒකට - වනාදුකේ 
වනාසුෙ තතේවය. ඒක සාමානය වලෝකයාට වතේවරනේවනතේ නූ. ඒක 
තමයි ඔය අතීතවයේ වපාතපවතේ සඳහනේ වෙන උපමාෙකිනේ විසේතර 
වෙනේවනේ. යම්කිසි ෙැල ි බිමකේ තිවබන තැනක ගලේ පර්ෙතයකේ 
තිවබනොනම්, මුවෙකේ ඒ එහා වකාවණේ ඉඳලා වමහා වකාණට ගල 
උඩිනේ ගයිාම උවගේ පා සටහනේ එහා පැතේවතයි වමහා පැතේවතයි 
වපේනො, ගල උඩිනේ ගිය හරිය වපේනේවන නූ. අනේන ඒ ෙවගේ සාමානය 
වලෝකයා සැපය හඳුනනො, දුක හඳුනනො, මධයසේථ තතේවය සාමානය 
වලෝකයාට හිතාගනේනෙතේ බූ. උවපේක්ෂාෙ කියන එක සමහරවිට ෙැට 
උඩ පරතිපතේතිය, චපලකම, ඔය විදියට කලේපනා කරනො. ඇඟ 
වබ්රගැනමී ආදී ෙශවයනේ එවහම හිතන සේෙභාෙයකේ තිවබනො. නමුතේ 
නියම ෙශවයනේ බලනොනම් උවපේක්ෂාෙ තමයි අෙසාන දිනමු් කණුෙ.  

වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති දැනේ ඔය දස පාරමිතා ධර්ම, බුදේධ 
කාරක ධර්ම හැටියට දකේෙන දස පාරමිතා ධර්ම 

දානං සීලං ච වනක්ඛම්මං - පඤ්ඤඤා විරිවයන පඤ්ඤචමං 
ඛන්ති සච්චමිට්ඨානං - වමත්තුවපක්ඛා ඉවම දස. 

කියලා ඒ ගාථාවෙනේ හකුළුෙලා දකේෙන ආකාරයට දානය, සීලය, 
වනක්ඛම්මය, පරඥාෙ, වීර්යය, ඉෙසීම, සතයය, අිෂේඨානය, වමතරිය, 
උවපේක්ෂාෙ කියන ඒ දස ධර්මයනේ තමයි දස පාරමී ධර්ම හැටියට 
දැකේවෙනේවනේ. එතනතේ අෙසනේ දිනුම් කණුෙ උවපේක්ෂාෙයි. වම් එක එකකේ 
ගැන කලේපනා කරලා බැලුෙම වපේනො වම් දාන, ශීලාදී හැම පාරමිතා 
ධර්මයකම යනේතමිනේ වහෝ වම් උවපේක්ෂාෙ සම්බනේධ වෙලා තිවබනො. 
ඇතේතෙශවයනේම කියනොනම් වම් පාරමී ධර්මෙලිනේ වපරිලා එන 
වශරෂේඨතම ගුණාංගය තමය ිඋවපේක්ෂාෙ කියනේවනේ. වමාකද වම් සසරිනේ 
මිදීමට නම් හිත උවපේක්ෂා තතේවයට වගේනේන ඕවන. සතයය අෙවබෝධ 
කරගැනීමට අෙශය මධයසථ බෙ තමයි වම් උවපේක්ෂාෙ කියනේවනේ. 
මධයසේථ තතේවයකට හිත වගනාෙට පසේවසයි වකවනකුට සතයය 
අෙවබෝධ කරගනේන පලුුෙනේ ෙනේවනේ. ඒක නිසාම වම් උවපේක්ෂාෙ 
වබාවහාම ධර්ම වකාට්ඨාසෙල පරධාන තැනකේගනේනො. පරධාන තැනකේ 
කියනේවන ඒ අෙසාන වදේ. ඒො දියුණු වෙලා ආෙහම අෙසානයට 
දැකේවෙනො වබාවහෝ තැනේෙලදි උවපේක්ෂාෙ. 
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පතවපාවතේ දස ආකාර උවපේක්ෂාෙකේ පො දකේෙනො. අපි ඉනේ 
කීපයකේ විතරකේ ගනිමු. ඔය පාරමී ධර්ම ගැන අපි කලනිේ සඳහනේ කළා. 
ඒ ෙවගේ තමයි ඡ ංග උක්පක්ෙොව කයිලා එකකේ තිවයනො. ඡලංග 
උවපක්ඛාෙ කියනේවන අංග හයකේ සහිත උවපේක්ෂාෙ. වම් කියනේවන ඉන්ද්රිය 
සංෙරය පිළිබඳෙ. ඉන්ද්රිය සංෙරය කියනවකාට වම් පිනේෙතනුේ අහලා 
තිවබනො ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මන කයින අවපේ වම් ඉන්ද්රියයනේ 
හය පිළිබඳෙ. ඒ එන අරමණුු ෙලදී ඇලීම් ගැටීම් වදවකනේ හිත මුදාවගන 
හිත මධයසේථ සේෙභාෙයට උවපේක්ෂාෙට වගන හැරලීමට තමයි වමතන 
ඡලංග උවපක්ඛාෙ කියනේවන. පරිය අපරිය අරමුණ ුපළිබිඳෙ ඇලමී් ගැටීම් 
ඇතිකරගනේවන නැතුෙ, ඉෂේට අනිෂේට අරමුණු පිළිබඳෙ හිත මධයසේථ 
තතේවවයේ තබාගැනීම, ඒොවයේ නිමිති අනුෙයඤේජන ගනේනො කියන - 
ඒොයිනේ යම්කිසි වදයකේ දැඩිෙ අරවගන  - ඒ ඔසේවසේ වකවලසේ 
ෙඩාගනේවනේ නැතුෙ මධයසේථ වීමයි වමතන ඡලංග උවපක්ඛාෙ කියලා 
කියනේවනේ, ඉන්ද්රිය සංෙරය පිළිබඳෙ. විවශේෂවයනේම රහතනේෙහනේවසේලා 
ඒො සම්පූර්ණ කරගතේ බෙ සඳහනේ වෙනො. 

ඒ ෙවගේම තෙතේ සඳහනේ වෙනො බරහ්  විහොර උක්ප්ක්ෂොව කියලා. 
බරහේම විහරණ හතරකේ තිවබනො වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා ඇති. 
වමතේතා, කරැණා, මුදිතා, උවපේක්ඛා කියලා කියනේවනේ වමතරිය, 
කරැණාෙ, මදුිතාෙ ඊලඟට උවපේක්ෂාෙ. වමතරිය කයිලා කියනේවන හැම 
සතේවයිනේටම සෙුපතේ වව්ො කියන හැඟීම වපාදුවව් ඇතිකරගැනමීය.ි 
කරැණාෙ කයිනේවන දුකට පතේෙුණ සතේවයනේ පිළබිඳෙයි කරැණාෙ. 
මුදිතාෙ වයාදනේවනේ සැපයට පතේෙූ අය අවනේ වබාවහාම වහාඳයි කියලා 
සතුටු වෙනො. ඊර්ෂයාෙ නැතිෙ අනුනේවගේ සැපත පිළබිඳෙ තමනේ සතුටු 
වීවම් ගුණය. ඒකතේ ෙටිනා ගුණයකේ, ඊර්ෂයාෙ කියන එක නරක ගුණයකේ 
නිසා. වම් කයින ගුණාංග හැම එකකේම සම්පරූ්ණ වෙලා වපරිලා ඇවිතේ 
තමයි උවපේක්ෂාෙ, මධයසේථ බෙ. සතේවයිනේ පළිිබඳෙ මධයසේථ බෙයි ඒ 
කියනේවනේ. ඒක උපමාෙකට සමහර අෙසේථාෙල දකේෙනො හරියට 
වමතරිය කිරි ෙවගේ, කරැණාෙ වෙඬරැ ෙවගේ, මුදිතාෙ දී කරිි ෙවගේ, 
උවපේක්ෂාෙ ගිවතලේ ෙවගේ - බර ද්රෙයයකේ. ඒ ෙවගේම ඒක අර තැනේපතේ 
බෙ, බර බෙ වපනේනුම් කරන, බර කියලා කියනේවනේ එතන ගරැ බෙ, 
එතනතේ උවපේක්ෂාෙ අගටයි සඳහනේ වෙනේවන. 

ඊලඟට තෙතේ ඒ ෙවගේම සඳහනේ වෙනො වබාේඣංග ධර්ම හත. 
වබාේඣංග කියලා කියනේවනේ නිෙනට උපකාරී ෙන - වබෝි කියනේවනේ 
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අෙවබෝධයයි. වම් අෙවබෝධයට උපකාර වෙන ධර්ම හතකේ සඳහනේ 
වෙනො සති, ධම්ම විචය, විරිය, පීති, පස්සදි, සමාි, උවපක්ඛා කියලා. 
සති කියන එක වම් කෙුරැතේ දනේනො සිහිය කයින එකයි. ඒ සිහිවයනේ 
ධම්ම විචය කියලා කියන කුසලාකුසල ධර්මය වහාඳ නරක වදේ පිළිබඳෙ 
අෙවබෝධය මතුකරගනේනො. ඊලඟට ඒක අනුෙ වහාඳ වදේෙලේ ෙැඩි දියුණු 
කරගැනීමටතේ නරක වදේෙලේ දුරැ කිරීමටතේ යම්කිසි වීර්යයකේ දරනො. ඒ 
වීර්යය තුළනිේ යම්කිසි පරීතියකේ ඇතිවෙනො. ඒ පරීතිය සංසිඳොගැනීවමනේ 
පස්සදිය කියන සනේසුනේ බෙකේ ඇති වෙනො. ඒ සනේසුනේ බෙ තුළිනේ 
සමාියකේ, හිවතේ එකේතරා නැෙතිච්ච සේෙභාෙයකේ, සමාියකේ 
ඇතිවෙනො - ඒකාගරභාෙයකේ. ඒ සමාි තතේවයට පතේෙුණාට පසේවසේ 
සමාිය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ඒ ෙවගේම මධයසේථ තතේවයකේ හිවතේ 
එනො උවපක්ඛා කියලා. අනේන එතන අර සම්වබෝියට උපකාර වෙන, 
අෙවබෝධයට, යම්කිසි යථාභූත ෙශවයනේ ඇතේත ඇති හැටිවයනේ 
වතේරැම්ගනේන, හිත මධයසේථ තතේවයකට වගේනො. උවපේක්ෂාවෙ 
ෙැදගතේකම එතනතේ තිවයනො. ඒ ක්බොජ්ඣංග උක්පක්ෙොව. ඡලංග 
උවපක්ඛාෙ, බරහේමවිහාර උවපක්ඛාෙ, වබාේඣංග උවපක්ඛාෙ. 

ඊලඟට තිවබනො විදර්ශනා ඥාන පිළිබඳෙතේ. නිෙනේ 
ලබාගැනීවම්දි එකේතරා ඥාන වපළකේ පහකුරලය ි නිර්ොණ ධර්මය 
පරතයක්ෂ වෙනේවන වකවනකුට. උදයබ්බය, භංග, භය, ආදීනෙ, නිබ්බිදා, 
මුඤ්ඤචිතුකම්මතා, පටිසම්භදිා, සංඛාරැවපක්ඛා, අනුවලෝම ආදී ඔය විදියට 
තිවයනො. එතන සංෙොරැක්පක්ෙො නමිනේ හැඳිනේවෙනේවනේ. විවශේෂ 
උවපේක්ෂාෙකේ. අනේන එතන විවශේෂ උවපේක්ෂා තතේවයකේ - සංසේකාරයනේ 
පිළිබඳ උවපේක්ෂාෙ. ඒකතේ අර කයිාපු විදර්ශනා ඥාන පරම්පරාවෙ ෙැදගතේ 
සනේිසේථානයකේ. ඇතිවීම් වපනුනු අෙසේථාවව් ඉඳලා ඊලඟට නැතිවීම 
දැකලා භය ඇතිවෙනො. ඒ නිසා කළකිරීමකේ ඇතිවෙනො. ඒ කළකිරීම 
නිසා මිදීවම් කැමැතේතකේ ඇති වෙනො. වම් මිදීවම් කැමැතේත අනුෙ 
ඊලඟට තරිලක්ෂණය ෙඩනො අනිතය, දුක්ඛ, අනාතේම ෙශවයනේ. එවහම 
තරිලක්ෂණය ෙඩලා යම්කිසි තැනේපතේ සේෙභාෙයකට එනො. 
සංඛාරැවපක්ඛා, සංසේකාරයනේ පිළිබඳෙ උවපේක්ෂාෙ. වම් හැමවදයකේම 
සංසේකාරයි, මමය, මාවගේය කියලා ගනේන වදයකේ නූ කියලා ඒ 
අෙසේථාවෙදි විමකුේත වකවනකුවගේ සිවතේ තතේවයට සමාන ෙවගේ 
තතේවයකේ එනො, තැනේපතේ තතේවයකේ. අනේන ඒකට සංඛාරැවපක්ඛා 
කියනො. උපමාෙ දකේෙනො එතන හරියට වනලුම් වකාවලේ දියබිංදුෙ 
ෙවගේ වනාඇලී තිවයනො කියලා. ඇතේතෙශවයනේ ඒ උපමාෙ දකේෙනේවනේ 
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රහතනේෙහනේවසේලාවගේ රහතේ තතේවය පිළිබඳෙයි. ඒ තරම්ම උවපේක්ෂාවව් 
ෙටිනාකමකේ එවතනදිතේ තවියනො සංඛාරැවපක්ඛා කියලා. ඒ ෙවගේම 
ධයානයනේ පිළිබඳෙ සඳහනේවෙන තැනේෙල - හතරවෙනි ධයානවයේදීතේ 
අර උවපේක්ෂාෙ මුලේ ධයානෙල තිවයන අඩපුාඩුකම්, ඒ නීෙරණ ධර්මයනේ 
ඉෙතේ කරවගන හිත ඒකාගර ෙුණාට පසේවස, එතන සඳහනේ වෙනො 
සැවපනුයි, දුවකනුයි ඉෙතේ වෙලා, වසාම්නසේ වදාම්නසේ ෙලිනුතේ ඉෙතේ 
වෙලා කියලා. ඒ වදපැතේතටම යනේවන නැතුෙ උක්පක්ෙො සති පොරිසුදධං, 
උවපේක්ෂාවෙනේ ඇතිකරගතේතු ඒ සිහිය ඇතිෙ පිරිසිදු තතේවයකේ, මධයසේථ 
තතේවයකේ තිවයනො හතරවෙනි ධයානවය. 

ඇතේතෙශවයනේම හතරවෙනි ධයානය පාදක කරගනේවනේ අභිඥා 
කියලා කියන මහා ඍදේි තතේව පො ලබාගනේන. එතවකාට වම් හැම 
එකකනිේම අපට වපේනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, වබෝිසතේවයනේ 
ෙහනේවසේතේ ඒ පාරමී අතර උවපේක්ෂාෙ දකේොම එනො. ඊලඟට බරහේම 
විහාරෙලතේ ඒ උවපේක්ෂාෙ, ෙැඩිහිටි වකවනකුවග තුළ තිවබන සතේවයනේ 
පිළිබඳ මධයසේථභාෙය, වනාකැළවඹන සේෙභාෙය, ගිවතලේ කළයක ෙවගේ. 
අනේන ඒ විදිවයේ සේෙභාෙයකේ. ඊලඟට එතනතේ අර සංසේකාරයනේ පිළිබඳ 
උවපේක්ෂාෙ. ඒ ෙවගේම ධයාන අතවර්තේ ධයානවයේදීතේ සම්පූර්ණවයනේම 
වහාඳට හිත තැනේපතේ ෙණුාට පසේවස, ඒකාගරභාෙයට, එකඟභාෙයට 
පතේෙුණාට පසේවස එතන තවිබනේවනතේ මධයසේථ සේෙභාෙයකේ. ඔනේන ඔය 
උවපේක්ෂා ගුණය එහි ෙැදගතේකම අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ. 

සාමානය වලෝකයා උවපේක්ෂාෙ - මධයසේථ බෙ වෙනුෙට හැම 
තිසේවසම එකේ එකේ පැති අලේලගනේනා සේෙභාෙයකේ තිවබනො, ඇලීම් 
ගැටීම් වදක අතවර්. මුලු මහතේ සංසාරයම තිවබනේවනේ ඔය ඇලමී් ගැටීම් 
වදක තුළයි. වම් ඇලමී් ගැටීම් ෙලිනේ ඉෙතේෙුණ අෙසේථාවෙදි තමයි 
වලෝවකේ යථා තතේවය වපවනනේවනේ. ඒක නිසා තමය ි- දැනේ ඔය නෙින 
පිළිබඳෙ සඳහනේ වෙනො. නිෙනේ අෙවබෝධ කරගතේත තැනැතේතා තුළ 
ඇති උපසමානුසේසතිය පළිිබඳෙ කයිනො, උපශානේත බෙ - දැනේ 
වමතනතේ අර ගාථාවව් දැකේවෙනො උපසන්ත කියලා ෙචනයකේ. 
උපශානේත කියලා කයිනේවනේ සංහිඳුන.ු වම් සංහිඳීම පිළිබඳ නිමිතේත 
තමයි නෙිනයි කයිලා කයිනේවන. නිෙනේ නමිිතේත. නිෙන පළිිබඳෙ සඳහනේ 
වෙනො ‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමවතා සබ්බූපි 
පටිනිස්සවග් ගා තණ්හක්ඛවයා විරාවගා නිවරාවධා නිබ්බානං’ ඔය ආදී 
පාඨයකේ සඳහනේ වෙනො. එයිනේ කයිවෙනේවනේ - වමයම ශානේතයි, 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

38 

වමයම පරණීතයි. වමාකකේද? සියලු සංසේකාරයනේවගේ සංසිඳීම. සයිලු උපි 
හැටියට තිවයන වම් පංචසේකනේධවයේ හැම එකකේම අතහැරීම. ඊලඟට 
තණේහාෙ ක්ෂය කිරීම, විරාගය, වනාඇලේම, නිවීම කියලා අනේන ඒ විදියට 
ඒ සංසිඳීම, මධයසේථ බෙ, එවතනේට හිතගැනීම තමයි නිෙන. නයිම 
ශානේතිය. අප ිකවි්ො අර නිෙන පරම ශානේතයි හැටියට හඳුනේෙනේවනේ 
මකේනිසාද කයිලා. වමාකද වම්කට ඇති අෙශයතාෙ අපට හිතාගනේන 
පුලුෙනේ. වම් සංසාරය කියනේවන මහා කර්ම පටලැවිලේලකේ. අතීතවයේ අපි 
කළ කර්ම හැම එකකේම වම් විඤ්ඤඤාණවයේ තැනේපතේ වෙලා තිවයනො, 
නානාපරකාර, වනාවයකුතේ අෙසේථාෙලේ ෙල අවපේ වම් ඉන්ද්රියනේට ගැවටන 
අරමුණු ඔසේවසේ ඒ කර්ම වව්ගයනේ මතුවෙනො. 

අනේන ඒ මතුවෙන කර්ම වව්ගයනේ ඔසේවසේ අපි අවිදයාෙ නිසා, 
වනාදැනුෙතේකම නිසා මමය, මාවගේය කයින හැඟමී නිසා ඒො විපාක 
බෙ වනාදැන ඒො එකේක හැලහැපේපිලි ඇතිකරවගන ඒ තුළිනේ තෙතේ 
කර්ම මතුකරගනේනො. එයනිේ තමයි සංසාරය දිකේ කරගනේවනේ. අනේන 
එතවකාට අර කුඩා සාමවණේරයනේෙහනේවසේ වලාකු බණකේ අර වපාඩි 
ෙචනවයනේ කිව්වව්. ‘වම්ක සේොමීනේෙහනේවසේවග ෙරදතේ වනවෙයි. මවගේ 
ෙරදතේ වනවෙය.ි වම් සංසාර වදෝෂයකේ’. ඒ සංසාර වදෝෂය නමිනේ 
හැඳිනේෙුවෙතේ ඕකය.ි වම් කර්ම පටලැවිලේල. දීර්ඝ කාලයකේ වම් 
සංසාරවයේ සතේවයා දඟලනේවන නූලේ වබෝලයකේ එකේක. බළවලකුට නූලේ 
වබෝලයකේ දුනේනහම, එවහම නැතේනම් අෙුලේ වෙච්ච නූලේ වබෝලයකේ 
ලිහනේන දනේවන නැති වකවනකේට දුනේනහම තෙ තෙතේ පටලොගනේනො. 
අනේන ඒ ෙවගේ වදයකේ වම් අවිදයාෙ නිසා, මමය, මාවගේය කියලා ගතේතු 
අවිදයාෙ නිසා වලෝක සතේවයා ඒ කර්ම පටලැවිලේල තුළිනේ තෙ තෙතේ 
කර්ම රැසේකරවගන මහා දුකේ ජාලයකේ තම තමනේ මොගනේනො. ඒ 
වෙනුෙට කරනේන තිවයනේවන හැක ිහැම අෙසේථාෙකම හැකි ඉකේමනනිේ 
ඉෙසීම, උවපේක්ෂාෙ වගනලේලා අර කර්ම වව්ගය, කර්ම ආවව්ගය 
සංසිඳුොගනේන ඕවන, අර කියාපු කුඩා මහරහතේ සේොමීනේෙහනේවසේ ෙවගේ. 

සාමානය වකවනකුටනම් අර විදිවයේ අතේ ෙැරැදේදකිනේ පො, අතේ 
ෙැරැදේදකේ ෙුණතේ ඇති වලාකු රංඩුෙකේ ඇතිකරගනේන. සේොමීනේ- 
ෙහනේවසේවගේ වනාදැනෙුතේකමිනේ ඒ වෙලාවව් ෙටඅතේවතේ වකාණ ෙැදුණා. 
නමුතේ සේොමීනේෙහනේවසේ කියනේවනේ, මවගේ ඇහැ වපාඩි කළා කයිලා. 
එවහම වමාකකේහරි කයිලා සමහරවිට ඊලඟට තෙ ටිකකේ ඒකට වදාසේ 
පැෙරැෙම, එක අතකනිේ දැහැට්ට පිළිගැනේෙුෙහම වකවනකේට කයිනේන 
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පුලුෙනේ ‘මවගේ ඇහැටතේ වම්ො කරලා තෙ මට වමවහමතේ කියනො’ 
කියලා ඒ විදියට වරාසේ පවරාසේ වෙනේන තිබුණා. ඒ විදියට අර 
සේොමීනේෙහනේවසේ ඉතාමතේෙ නිහතමානීෙ කකීරැෙ සුෙචෙ අර කර්ම 
පටලැවිලේවලේ සේෙභාෙය වලාකු සේොමීනේෙහනේවසේට ෙටහලා දුනේනා. 
සේොමීනේෙහනේවසේවග වදෝෂයකුතේ වනවෙයි. වම්ක කර්ම, සංසාර 
සේෙභාෙයකේ. ඒක නිසා, ඒ අෙවබෝධයයි වමතන වම් කිව්වව් ‘සම්මදඤ්ඤඤා 
විමුත්තස්ස’ කයිලා අර ගාථාවව් කිව්වව් - සමයකේ පරඥාවෙනේ - සමයකේ 
පරඥාෙ ඕකයි. දීර්ඝ කාලයකේ වලෝකයා සංසේකාර උඩ කරකැවෙනේවනේ 
අවිදයාෙ නිසයි. වම් අවිදයාෙ, වනාදැනුෙතේකම, තනකිර දුකේ වගාඩකේ. 
වම්ක දුකේ වගාඩකේ බෙ වතේරැම් වනාවගන ඒක මමය, මාවගේය කියලා 
අලේලාවගන, වම් පංචසේකනේධය රූප, වව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤඤාණ 
කියන පංචසේකනේධය අලේලාවගන, ඒකට කර්මානුරූපෙ පැමිවණන යම් 
යම් උපද්රෙ පො ෙරදෙලා ෙටහාවගන, අහෙලේ වකනා කළ වදේ කයිලා 
ඒ අය පිළිබඳ දේවව්ෂය ඇතිකරවගන, ඒ නිසා වනාවයකුතේ සංසාවර් දිකේ 
වෙන පටලැවිලි හදාගනේනො. 

ඒ වෙනුෙට අර කියාපු රහතනේෙහනේවසේ කළා ෙවගේ - වමතන 
හිතනේන තිවයනේවන, වම්වක යට තිවබනේන පුලුෙනේ වමාන වහේතුෙකිනේ 
හරි අවපේම කර්මයකේ. දැනේ අර සේොමීනේෙහනේවසේවගේ ඇහැ වපාඩි වීමට 
යම්කිසි කර්මයකේ වහේතු වෙනේන පුලුෙනේ. එතනදි කවළේ තුොල වෙච්ච 
ඇහැ ෙහවගන අවනකේ කළ යුතු වදේෙලේ ඉටුකළා හිත කිලිටි කරගනේවන 
නැතුෙ. ඒ තරම් පරඥා ඇස දියුණුයි. ඒ වධර්යය, වීර්යය, ආදී කුඩා 
සාමවණේරයනේෙහනේවසේවගේ ගුණ සම්පතේති සමූහයකේම අපට හිතට 
නගලා බලනවකාට වපේනො. ඒ අෙසේථාවව් අර කුඩා සේොමීනේෙහනේවසේ 
එක ඇහැකේ ෙහවගන අර සියලු ෙතේ පළිිවෙතේ කළ ආකාරය සිහියට 
නංෙනවකාට - වම් වපාඩි ආබාධයකනිේ අපට වදේෙලේ කරගනේන බූ, ඒ 
ෙවගේම හිතතේ ඒොයිනේ නරකේ කරගනේනො - වකායි තරම් ෙටිනා 
ආදර්ශයකේද උනේෙහනේවසේ එතන වලෝකයාට දුනේවනේ. ඒකම තමයි 

සන්තං තස්ස මනං වහාති - සන්තා ොචා ච කම්ම ච 

හිතතේ ශානේතයි. ෙචනයතේ ශානේතයි. කරියාෙතේ ශානේතයි. හැම 
එකකේම ශානේතෙ ෙුණ නිසා තමයි අර වලාකු සේොමීනේෙහනේවසේවගේ ධර්ම 
ඇස, පරඥා ඇස ඇරගනේන තරම් අෙසේථාෙකේ සැලසුවනේ. ඊලඟට වම් 
ගාථාවව් සඳහනේ වෙනො තෙ ෙචනයකේ. ඒ එක ගාථාෙක සඳහනේ වෙන 
එක එක ෙචනයකේ ගැන කියනොනම් විශාල වපාතකේ ලියනේන තරම් 
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ෙටිනා වදේෙලේ තිවබනො. ඔතන කියනො ෙැදගතේ ෙචනයකේ ‘තාදී’ 
කියලා. තාදී කයින ෙචනය සාමානයවයනේ පරිෙර්තනය කරනේවනේ 
සේිරසාර ගුණ ඇති කයිලා. තාදී, තාදිවසා කියන ෙචනවයේ සාමානය 
වතේරැම නම් ‘එවසේ ෙූ’. ‘එවහව්’ කියන එක දැනේ සමාජවයේ පාවිච්චි 
වෙනො. එවහව් වකනා කියලා කියනො. එවහව් කියලා කියනේවන 
යම්කිසි සේථාෙරයකේ තිවබනො ඒ තැනැතේතාට. එවහව් වකනය ිවමවහම 
කිව්වව් කියලා කයිනේවනේ. නමුතේ වම් රහතනේෙහනේවසේවග එවහව් බෙ 
වමාකකේද?  

සාමානය වලෝකවයේ නම් වබාවහෝ වදනා සිටිනේවනේ ‘එවසේ 
වමවසේ’ අය. එවසේ වමවසේ කියනවකාටම එතන තිවයනො චපල බෙකේ. 
වම් රහතනේෙහනේවසේ එවසේ වමවසේ වකවනකේ වනාවෙයි. එවසේම 
වකවනකේ. ‘එවසේෙූම’ වකවනකේ. ඒකයි එවහව් කයිලා කියනේවනේ. වමාකද 
අර වලෝවකෝතේතර විමුකේතිය සේිරයි. වලෝවකෝතේතර විමුකේතිය, ඒ 
ලබාගතේතු රහතේ බවිනේ ලබාගතේතු ඒ පරතයක්ෂය සංසාර සේෙභාෙය 
පිළිබඳෙ - පටිච්චසමුප්පාදය කියලා කියන වහේතු පරතයයනේවගනේ වම්වකේ 
ඇතිවීම පිළිබඳෙ ඒ සුලු වමාවහාවතේදි තමනේ පරතයක්ෂ කරගනේන වදය, 
අනිතය, දුක්ඛ, අනාතේම සේෙභාෙය - ඒක සේථාෙරයි. අනේන එහි පිහිටනො 
රහතනේෙහනේවසේ. ඒකයි එවහව් කියලා කියනේවනේ. රහතනේෙහනේවසේ 
එවහව් වකවනකේ. එවසේ වමවසේ වකවනකේ වනාවෙය.ි එවසේ වමවසේ නම් 
ඒ එන අරමුණු අනුෙ වෙනසේ වෙනො. එවසේ වමවසේ කියලා කියනේවනේ, 
ඇවහනේ එන රූපය අනුෙ ඒකට ඇදිලා යනො. නැෙතතේ සංසාරයට 
ඇදිලා යනො. කනට එන ශබ්දය අනුෙ නැෙතතේ සංසාර පටලැවිලේලට 
අහු වෙනො. ඒ විදිවයේ වදයකේ සාමානය පදුේගලයාවගේ. එවසේ වමවසේ 
වදයකේ. වමාකද එන අරමණු අනුෙ වෙනසේ වෙනො ඒ තැනැතේතාවගේ 
හිත. 

රහතනේෙහනේවසේ සේිරසාර, ඉන්ද්රඛීලයකේ ෙවගේ කියලා සමහර 
අෙසේථාෙල දකේෙනො. ඔය තාදි කියන ෙචනය වනාවයකුතේ ආකාරයට 
වපාත පවතේ විගරහ කරනො. නමුතේ ගැඹුවරනේ කලේපනා කරලා 
බලනවකාට අපට ගනේන තිවයනේවනේ එවහව් බෙයි වමතන කයිනේවනේ. 
සේිරසාර ගුණයනේ. අනේන ඒ තිරසාර ගුණය එනේවන අෙවබෝධය තුළිනේ, 
සමයකේ පරඥාෙ තුළිනේ. වම් චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ අෙවබෝධය වහේතු 
පරතයයනේවගනේ හැම වදයකේම සිදේද වෙන බෙ, වම් හැම වකනාටම 
සංසාරවයේ එකතු කරන ලද කර්ම පටලැවිලේලකේ, කර්ම වගානේනකේ 
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තිවබන බෙ. ඒො අෙසේථානුකූලෙ වනාවයකුතේ වහේතූනේ නිසා මතුවෙන 
බෙ. ඒක මතුවෙනේවනතේ ධර්මතාෙකේ අනෙුය.ි කර්ම චකරය අනෙු. ඒවක 
කරියාකාරීවය වකායි තරම් පරබලද කියවතාතේ, වකායි තරම් සංකීර්ණද 
කියවතාතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො, කර්ම විෂය 
අචිනේතයයි කියලා. හිතනේන ගිවයාතේ පිසේසු ෙැවටනො කියලා. ඒ තරමට 
එකිවනකකේ වම්ො විගරහ කරනේන බූ. බුදේධ ඥානයට වම්ොවයේ තතේවය 
වපවනනො. සාමානය වකවනකුට තර්ක විතර්ක ෙලිනේ කර්මවයේ 
පටලැවිලි වබ්රගනේන බූ. යනේතම් වම්කට ඉඟියකේ විතරයි අෙශය 

වෙනේවන. ඉඟයිකේ ඔසේවසේ වම්ක යවමකේ නයාය ෙශවයනේ 
වතේරැම්ගනේනො ඇවරනේන වම් එක කර්මයකේ වකායි වකායි විදියට, 
වකායි වකායි කාලයකට ඈතට යනොද කියලා ඒකානේත ෙශවයනේ 
කියනේන බැරි තරම් මහ පුදුම ෙයාකූල තතේවයකේ තිවබනො. 

නමුතේ ධර්මතා ෙශවයනේ අෙවබෝධ කරගනේනො රහතනේ-
ෙහනේවසේලා තම තමනේවගේ ශකේති පරමාණවයනේ වමතන වම් මමය, 
මාවගේය කියලා කයිනේවනේ සංසාරවයේ අවිදයාෙ නිසා එකේ රැසේ කරගතේතු 
සංසේකාර වගාඩකේ. වම් සංසේකාර වගාඩ තළුිනයුි අපි වම් නාමරූප ධර්ම 
කියලා හදාවගන මවගේ කයයි, මවගේ හිතයි කයිලා අරවගන, වම් 
වමෝහවයනේ වලෝකයකේ එකේක පටලොවගන තෙ තෙතේ සංසාරය 
දිකේකරගනේවනේ. වම් අෙවබෝධය ක්ෂණිකෙ නමුතේ ඒ රහතනේෙහනේවසේට 
ලැවබනො. අනේන ඒ තුළ පිහිටලා තමයි රහතනේෙහනේවසේවගේ චර්යාෙ 
සකසේ වෙනේවන. ඒක නිසා තමයි වම් හැම අෙසේථාෙකදිම උවපේක්ෂාෙට 
හිත වගේනේන උතේසාහෙතේ ෙනේවනේ. දැනේ බරහේම විහාර උවපේක්ෂාෙ ගැන 
හිතුෙතේ අපට වපේනො එතනදිතේ අර මධයසේථ බෙයි. වම් ඡලංගුවපේක්ඛාෙ 
කියලා කවි්වෙතේ ඉන්ද්රිය අරමුණු හමුවව් ඒොයිනේ වනාසැලී සිටින, ඒොට 
හසු වනාවී සිටින සේෙභාෙයකේ. වම් විමකුේතිය නිසා, විමුකේත සිවතේ ඒ 
ස්ෙභාෙය තිවබනො. 

ඒකට තමයි අර වනලුම් පවතේ දිය බිඳුෙ කියලා කියනේවන. 
එතවකාට වම් පයිුම, වනලුම් මල වම් ශාසනවයේ ෙටිනා සංවකේතයකේ 
ෙනේවනතේ ඒකයි. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනො වම් සංසාර 
මඩ ෙගුවර් - වම් පෘතගේජන වලෝකයා කියලා කයින සංසාර මඩ ෙගුවර් 
- පියුමකේ ගැන. 

යථා සංඛාර ධානස්මිං - උජ්ඣිතස්මිං මහා පවථ 
පදුමං තත්ථ ජාවයථ - සුචි ගන්ධං මවනාරමං 
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ඔය ආකාරවයනේ දකේෙලා තිවයනො ධර්මවයේ සමහර තැනේෙල. 
වම් පාර අයිවන මහා ගෙර ෙළකේ - අපි හිතම ුමහා කුණු ෙතුර, ෙැහි 
ෙතුර එකේ වෙච්ච ගෙර ෙළකේ තිවයනො කියලා. ඕකට වකාවහාමහරි 
වනලුම් ඇටයකේ ෙැටිලා, වනලුම් පැළයකේ හැදිලා වනලුම් මලකේ 
පිවපනො. නමුතේ වනලුම් මල ඒ විදිය වනවෙයි. සුචි ගන්ධං මවනාරමං 
- පිරිසිදු සුෙඳ තිවබනො, දකිනේන මනරම්. අනේන ඒ විදිවයේ වදයකේ තමයි 
වම් වලෝවකෝතේතර ගුණ කයිලා කියනේවන. ඒක නිසා තමයි බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවන ඒ රහතනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ වනලුම් මලකේ ෙවගයි 
එක පැතේතකනිේ. තෙ පැතේතකිනේ බලනො, වනලුම් මවලේ වනලුම් 
වපතේතටතේ වනලුම් වකාවළේටතේ ෙැවටන ෙතුර බිංදුෙ වනලුම් 
වකාවළේෙතේ, වනලුම් මලෙතේ වතමනේවන නූ. ඒ ෙවගේම අෙට තිවයන 
මඩිනේෙතේ - ජ ක්යන පංක්චන අනූපදිටඨං - වනලුම් මල ඒ ජලවයනුතේ, 
මවඩනුතේ වනාකිලිටිෙ පෙතිනො කියලා. අනේන ඒ විදිවයේ වදයකේ තමයි 
වලෝවකෝතේතර ගුණය කියනේවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේලා වලෝකයට 
හඳුනේොවදන ඒ වලෝවකෝතේතර විමුකේතිය. ඒ විමුකේතෙූ සිවතේ තතේවයයි 
අනේන අර කුඩා රහතනේෙහනේවසේවගේ චර්යාෙ තළුිනේ, ඒ කරියාෙ තුළනිේ, 
ෙචනය තුළනිේ අපට වම් කථානේදරවයේ වපනේනමු් කරලා තිවයනේවනේ. 

එතවකාට වම් ආශරවයනේ අපි කලේපනා කරගනේන ඕන වම්කට 
මුල වමාකකේද? මුල, අර කලිනේ කයිාපු ආකාරයට ශානේතිකර්ම තියලා 
වදවියනේවගනේ යැදලා ලබාගනේන වදයකේ වනවෙයි. අප ළඟම තිවයන, 
අපි එදිවනදා ජීවිතවයේ පරිහරණය කරන, වමනේන වම් වදාරෙලේ තුන - 
සිත, කය, ෙචනය - වම් තුනේවදාර රැකගැනමීය.ි වම් තුනේවදාර සංෙර 
කරගැනීමයි. වම් තුනේවදාර සනේසුනේ කරගැනමීය.ි දැනේ වම් පිනේෙතේ පිරිස 
ඇතැම් වකවනකේ දසසිලේ සමාදනේ වෙලා. තෙතේ වකවනකේ වපාවහාය 
අටසිලේ සමාදනේ වෙලා, තෙතේ වකවනකේ ආජීෙ අෂේටමක සීලය සමාදනේ 
වෙලා වම් හැම එකකිනේම කරනේවනේ කය, ෙචනය හිකේමොගැනීමයි. කය 
ෙචනය හිකේමො ගනේනො කිව්ෙට ඒක තළු තිවබනො, මනසතේ ඒ තුළ 
ඉකේමනටම හිකේවමනො. වමාකද කය, ෙචනය හිකේමොගැනමී සඳහාතේ 
පාවිච්චි කරනේවනේ මනසයි - හිතයි. යම්කිසි අිෂේඨානයක පිහිටලා ඒ 
අිෂේඨානය, වම් ශීලය, එකේ එකේ ශික්ෂාපදය, සමාදනේ වෙන ශික්ෂාපදය, 
තමනේම සේවව්ච්ඡාවෙනේ පළිි අරවගන ‘අද වම් දෙස, එවහම නැතේනම් 
වම් කාල සීමාෙ, මම වම් කියාපු පරතිපතේති අනුෙ ජීෙතේ වෙනො’ කයිලා 
අනේන කය ෙචනය හිකේමො ගනේනො. ඒ තුළනිේ මනසතේ හිකේමො 
ගනේනො. ශානේත කරගනේනො. උපශානේත කරගනේනො. එදිවනදා 
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ජීවිතවයේ පැමිවණන අරමණුු ඔසේවසේ කැලවඹනේවන නැතුෙ සනේසුනේ 
ජීවිතයකේ ගතකරනේන අෙසේථාෙකේ තමය ිසිලේ සමාදනේ වෙන දෙස කයිලා 
කියනේවනේ. 

ඒ විදියට පටනේ ගනේනා ගමනම තමයි මහා පාරමී ගමනකේ 
වෙලා බුදු වකවනකේ පහළ වෙනේවන, පවසේ බුදු වකවනකේ පහළ 
වෙනේවන, රහතේ වකවනකේ පහළ වෙනේවන. අනේන ඒ විදියට කලේපනා 
කරගනේන ඕවන. එතවකාට වම් තුනේවදාර පළිිබඳ සනේසිඳියාෙ එවහම 
නැතේනම් සනේසුනේබෙ, නැතේනම් නිවීම තමයි නිෙන කියලා කයිනේවන. 
වම් පාරමී ධර්ම හැම එකකම පරමාර්ථය අෙසාන ෙශවයනේ සිත 
උවපේක්ෂා තතේවයට වගන ඒමයි - වම් පරමාර්ථ ධර්මය, චතුරාර්ය 
සතයය ධර්මය අෙවබෝධ කරගැනමී සඳහා. අනේන ඒකට උපකාර වෙන 
චර්යාෙයි වම් ශීලය තුළ තිවබනේවනතේ. ඊලඟට ශලීවයේ පරමාර්ථය 
සමාියය.ි ශීලය පදනමයි. ඒ පදනම තුළිනේ අපි බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො හිත තැනේපතේ කරගනේන. තැනේපතේ කරගැනීම කයිලා 
කියනේවනතේ අරකයි. හිත තැනේපතේ වනාෙනේවන, විසිවරනේවන අනේන අර 
කියාපු ඇලමී්, ගැටීම් වදක තුළයි. ඒ හැම අෙසේථාෙකම, ඉන්ද්රිය සංෙරය 
කියනේවනේ, ඉන්ද්රියයනේ පිළබිඳෙ සංෙරය තුළිනේ බලනො හිත හැම 
තිසේවසම මධයසේථ තතේවයට වගේනේන. ඒ විදියට සිත මධයසේථ තතේවයට 
වගනලේලා චතුර්ථ ධයාන කියාපු හතරවෙනි ධයාන ආදී තතේවයනේ 
වෙනවකාට ඉතාමතේම පරබලයි හිවතේ මධයසේථ බෙ ඒ ෙවගේම එකඟබෙ. 

ඊලඟට ඒක තමයි උපකාර කරගනේවනේ අභිඥාලාභීනේ, අභිඥා ආදී 
මහා ශකේතීනේ, හපනේකම් කරනේන. ඊලඟට නිෙනට උපකාර කරගනේනො 
ඇතැම් වකවනකේ ඒකම. ඒක තුළිනේ අනිතය, දුක්ඛ, අනාතේම තරිලක්ෂණය 
දකිනො. එතනදිතේ උපකාර වෙනේවන උවපේක්ෂාෙයි - වම් උවපේක්ෂා 
ශකේතිය, වනාදුකේ වනාසුෙ කියලා කියන. සාමානය වලෝකයා සැපයි 
දුකය ි අතවරයි ජීවිතය වගෙනේවනේ. නමුතේ වම් ධර්මවයේ දැකේවෙනො 
උවපේක්ෂාවව් වශරේෂේඨවය. ඒ උවපේක්ෂාෙ තුළිනේ තමයි තාදී ගුණය 
ඇතිවෙනේවන. එවහව් බෙ ඇතිවෙනේවන. අනේන ඒ විදියට සමාිය 
ශකේතිමතේ ෙුණාට පසේවස ඊලඟට එතන කියවෙනේවනේ අනිතය, දුක්ඛ, 
අනාතේම කියන තරිලක්ෂණ භාෙනාෙයි. විදර්ශනාෙ තුළිනේ අපි 
බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන වම් තාකේ දීර්ඝ සංසාරවයේ මමය, මාවගේය 
කියලා ගතේතු වම් පංචසේකනේධවයේ අනිතය බෙ, දුකේ සේෙභාෙය, මමය, 
මාවගේය කිෙ වනාහැකි සේෙභාෙය පරතයක්ෂ කරගැනමීයි. ඒකටතේ ඕනූ 
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වෙනො අර කියාපු උවපේක්ෂාෙ. ඒක නිසා තමයි ‘සංසේකාර උවපේක්ෂාෙ’ 
කියලා කිව්වව්, වම්ො සංසේකාර හැටියට දකිනො වම් හැම වදයකේම. 
  ය,  ොක්ග්ය  යි ො ගතත්ු හැ ක්දය ්  සංස් ොර හැටියට ද ිනවො. 
ස ස්  ිරීේ ක්ගොඩ  ් ක් තන තික්බන්ක්න්. ක්ේ ස ස්  ිරීේ ක්ගොඩ 
තික්බනතො ් සංසොරය ් වැක්ඩනවො. 

ඇතේතෙශවයනේම වම්ොට සකසේ කරිීම් කියලා කියනේවන 
වමාකද? අර කියාපු විදියට අතීත කර්මානුරූපෙ යම්කසිි කර්ම වව්ගයකේ 
නිසා යම්කිසි වදයකේ මතුෙුණහම ඒක තුළිනේ සකසේකිරීම් රාශියකේ 
කරනේනයි සාමානය වලෝකයා වපළවඹනේවන අවිදයාවෙනේ. ඒ වෙනුෙට 
කරනේන ඕවන එතන එතනම සංසිඳුොගැනමීය.ි සංසේකාර සංසිඳීම 
කියලා කයිනේවන අර සකසේ කිරීම් ෙලිනේ ෙැළකිලා, සකසේ කිරීවම් 
ශකේතිය - සකසේ කිරීවම් සේෙභාෙය - සංසිඳුොගැනමීය.ි එතනයි අෙසාන 
පරම ශානේතිය තිවබනේවනේ. විමුකේතිය තිවබනේවනේ. නමුතේ ඒ තාකේ 
වලෝකයා - වම් හැම වදේම මමය, මාවගේය කයිලා ගතේතු නිසා වම් 
වලෝකය ෙඩනො ෙවගේම, තමනේ කරියාතේමක වීමකේ තුළිනේ ඇලමී් ගැටීම් 
ආදිය ඔසේවසේ ගිහිලේලා සංසාරවයනේ මිවදනේන උතේසාහ කළා. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පමණයි දැකේෙුවෙ වමතන තිවබනේවන වහේතු පරතය 
සම්බනේධතාෙකේ. මමය, මාවගේය කියලා ගනේන වදයකේ නූ. වම් අතීත 
සංසාරවයේ ඉඳලාම එන යම්කිසි කර්ම වව්ග රාශයිකේ නිසය ි වම් 
ජීවිතයකේ, භෙයකේ ලැබිලා තිවබනේවනේ. 

අද මනුෂයවයකේ, වහට තිරිසවනකේ, ඊලඟට වදවිවයකේ ඔය ආදී 
ෙශවයනේ වනාවයකුතේ විදිවයේ භෙ, පැෙැතේමෙලේ ඇතවිෙලා තිවබනො. 
ඒ පැෙැතේම වගනයනේවනේ අනේන අර උපාදානය කයිලා කියන දැඩි 
අලේලාගැනීම, තණේහාවෙනේ වකවරන අලේලාගැනමී තළුිනයුි. ඊලඟට ඒ 
තණේහාවව් සීමාෙකේ නැති නිසා, ඒ තණේහාෙ නිසාම අර ඉදිරිපතේ වෙන 
හැම එකකේ ඔසේවසේ තෙ තෙතේ සකසේකරිීම් කරලා තණේහාෙ ෙඩාගනේනො. 
ඒ සකසේ කිරීම් කරනේවනේ තණේහාෙ සංසිඳොගැනමීටයි. නමුතේ වම්ක 
කෙදාෙතේ පුරෙලා සංසිඳොගනේන පලුුෙනේ වදයකේ වනවමයි. තෘපේතියකේ 
ඇති වදයකේ වනාවෙයි. ඉතනිේ වලෝකයා සැනසමී බලනේවනේ අර එදිවනදා 
ඕනූ එපාකම් සම්පූර්ණ කරගැනීවමනේ. හැම වකවනකේම 
බලාවපාවරාතේතු වෙනො අසලේෙැසියා ඒ ලබාගතේතු වදේෙලේ මම 
ලබාගතේවතාතේ අනේන එදාට තමයි මට නයිම ශානේතයි. නමුතේ ඊලඟට 
ඒො ලබාවගනතේ තෘපේතියකේ නූ. තෙ තෙතේ තිවයනො, වම් ජීවිතය 
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අෙුරැදු සීයකේ ගත කළතේ. අතීතවයේ කියලා තිවයනො මහා චකරෙර්තී 
රජෙරැ පො රට රාජය අලේලවගන, මුලු වලෝකයම අලේලවගන, ඒතේ මදි. 
ඒතේ සූහීමකට පතේවෙනේවන නූ. තෘපේතයිකේ නූ. අනේන ඒ විදිවයේ වදයකේ 
වම් තණේහාෙ කියන එක. එතවකාට තණේහාවෙනේ කියවෙන වදේෙලේ 
ලබාගැනමී තුළ වනවෙය ි ශානේතිය තිවබනේවනේ. ඒ තුළිනේ කෙදාෙතේ 
සැනසීමකේ, සංසිඳීමකේ නූ. ඒ වෙනුෙට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ අර තණේහාෙම සංසිඳුො ගැනීමයි. අර පපිාසයම සංසිඳුො 
ගැනමීය.ි අර සසර දුෙන පපිාසය ඇති වනාෙන තතේවයට හිත පමුණුො 
ගැනමීය.ි ඒක අෙවබෝධය තුළිනේ වෙනේවන. 

එතන මමය, මාවගේය කියලා ගත යුතේතකේ නූ. එතන තිවබන 
වම් පංචසේකනේධය, කර්මානුරූපෙ පහළ ෙුණ රූපාදී වම් සේකනේධ පහ 
යම්කිසි කාල සීමාෙකේ පැෙතිලා නැතිවෙලා යනො. ඒක තිවබනතාකේ 
මධයසේථෙ වමයනිේ ගනේන වලාකුම ෙැවඩ් තමයි නිර්ොණය අෙවබෝධ 
කරගැනීම. මනුෂය ජීවිතවයේ ඇති පරමාර්ථය විවශේෂවයනේම නිර්ොණය 
පරතයක්ෂ කිරීම විය යුතුයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවග දර්ශනයට අනුෙ. 
අවනකුතේ ඕනූ එපාකම් එදිවනදා ජීවිතය වගනයාම සඳහා කරන වදේෙලේ 
පමණයි. ඒො සසර ෙඩන වදේෙලේ. ඒක නිසා තමයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තවිබනේවනේ ‘න සියො ක් ො වඩ්ඪක්නො’ - වලෝක 
ෙර්ධනවයකේ වෙනේන එපා කියලා. වලෝකය ෙඩන එක වනවමයි කරනේන 
ඕන. වලෝකය ෙඩනේනය ිසාමානයවයනේ ඒ මිථයාදෘෂේටික දර්ශන ඉදිරිපතේ 
වෙලා වනාවයකුතේ ඉගැනේවීම් කරනේවන. නමුතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
කියාවදනේවනේ වම් වලෝකවයනේ මිදීම. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො 
වම් බඹයකේ පමණ ශරීරවයනේ මම වලෝකයාතේ වලෝකවයේ ඇතිවීමතේ, 
වලෝකය නිරැ්ධ වීමතේ, වලෝක නිරැ්ධ කිරීවම් මාර්ගයතේ දකේොලනො 
කියලා. 

එතවකාට වම් බඹයකේ පමණෙූ ශරීරවයේ තමයි අර කියාපු 
වදාරෙලේ තුන තිවයනේවන. අර කියාපු වදාරෙලේ හය තවිබනේවනේ. වදාරෙලේ 
තුන කයිලා කවි්වව් සිත, කය, ෙචනය කියලා, කරියාකාරීවය පිළබිඳෙ 
වපාලඹෙන වදේෙලේ. වදාරෙලේ හය කිව්වව් ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, 
මන කයිලා කයින වම් ඉන්ද්රිය හය. එතවකාට වම් ෙවගේ වදාරෙලේ හයකේ 
වහෝ වදාරෙලේ තුනකේ ඇති, වමනේන වම් ශරීර කූඩුෙ, වම්ක තුළමයි වම් 
දුක තිවබනේවනතේ, දුකට වහේතුෙ තිවබනේවනතේ, දුවකේ සංසිඳීම කියන 
නිෙන තිවබනේවනතේ, ඒකට මාර්ගය කියන ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය 
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තිවබනේවනතේ. එතවකාට වම් ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය කියනේවනේ හරි 
දැකුමයි. මධයසේථෙූ සිතකිනේ ඇතිකරගනේන වම් වලෝකවයේ යථා සේෙභාෙය 
පිළිබඳෙ හරි දැකුම, ඒ හරි දැකුම අනෙු හරි සිතුම් පැතුම් ඇතිකරගනේනො. 
ඒ හරි සිතුම් පැතුම් අනුෙ හරි ෙචන පාවිච්චි කරනො. ඒ හරි ෙචන 
අනුෙ කරියාකරන හරි කර්මානේත කයිලා කියන අර පරාණඝාත, 
අදිනේනාදාන, කාමමිතයාචාර ආදී ඒොයිනේ ෙැළවකනො. ඊලඟට හරි 
ආජීෙයකේ, නියම ධාර්මික ආජීෙයකිනේ තමනේවග ජීවිතය 
හරිගසේසගනේනො. ඊලඟට ඒ ආජීෙය තුළිනේ, වහාඳ වදේ ළං කරගැනීමටතේ, 
නරක වදේ ඉෙතේ කරගැනමීටතේ යම්කිසි වීර්යයකේ, ෙයායාමයකේ දරනො 
සම්මා ොයාම කයිලා. 

ඊලඟට ඒ සම්මා ෙයායාමය කියන ඒ වීර්යය තුලිනේම යම්කිසි 
සතියකේ, යම්කිසි හරි සහිියකේ, කයින හිවතේ එළඹ සිටි සිහියකේ 
ඇතිකරගනේනො. ඒ සිහයි වබාවහෝ වෙලා පෙතේොගනේන, ඒකාගර 
කරගනේන තතේවයකට පතේෙුණාට පසේවස සමාිය කියලා කියනො. 
ඔනේන ඕක තමයි ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගය කියනේවනේ. අනේන ඒ ආර්ය 
අෂේඨාංගික මාර්ගය තමයි එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ 
මධයම පරතපිදාෙ. එවහම නැතේනම් නිර්ොණ මාර්ගය, මැදුම් මාර්ගය. 
වම්කට මධයම පරතිපදාෙ කියල කිව්වෙතේ ඒකයි. ඒවක මමය, මාවගේය 
කියලා ගනේන වදයකේ නූ. වමතන තිවයනේවනේ ධර්ම පරම්පරාෙකේ. වම් 
ධර්ම පරම්පරාෙම එකිවනකට සම්බනේධ වෙලයි තිවයනේවන වහේතු පරතය 
ෙශවයනේ. එකකට වපෝර දානවකාට ඒක තුළනිේ තෙතේ එකකේ මත ුවෙනො. 
ඒක තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ සම්මා දිට්ිය ඇති 
තැනැතේතාට සමයකේ සංකලේපය ෙැවඩනොය. සමයකේ සංකලේපය ඇති 
තැනැතේතාට සමයකේ ෙචනය පිට වෙනොය. සමයකේ ෙචනය ඇති 
තැනැතේතා සමයකේ කර්මානේතෙලට වයාමු වෙනොය. සමයකේ කර්මානේත 
ෙල වයවදන තැනැතේතා සමයකේ ආජීෙය සම්පූර්ණ කරගනේනොය. 
සමයකේ ආජීෙය සම්පූර්ණ කරගතේ විට, සමයකේ ොයාමය ඒ 
තැනැතේතාවගේ සිවතේ ෙැවඩනොය. ඒ සමයකේ ොයාමය තුළනිේ සමයකේ 
සතිය කියන හරි සිහයි මතු වෙනොය, ඒ සමයකේ සතියම සමයකේ 
සමාිය නමිනේ පරිපූර්ණවයට, සේිර තතේවයට පතේ වෙනෙය ිකයිලා. 
ඒක තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ මධයම පරතිපදාෙ. 

එතවකාට මමය, මාවගේය කියන අලේලා ගැනමීකේ නැතිෙ අපට 
තිවබනේවන වහාඳ නරක වතෝරා වබ්රාවගන හරි වදේ ෙැරදි වදේ 
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වෙනේකරවගන අෙවබෝධ කරවගන ඒ අනුෙ අවපේ හිත, කය, ෙචනය 
හසුරැො ගැනීම. ඒ තුළනිේ තමයි අර කයිාපු ගණු ධර්ම - සතර 
සතිපට්ඨානය, සතර සමයකේ පරධානය ආදී ෙශවයනේ ඔය දකේෙන 
වබාේඣංග ධර්ම, සතේතිසේ වබෝි පාක්ෂික ධර්ම වම් වකායිකතේ අවපේ 
චිතේත සනේතානවයේ ෙැවඩනේවනේ. වම්ො එක එකකේ වපාත පතිනේ 
ඉවගනගතේවත නැතතේ වම් එක කර්මසේථානයකේ හරියට ගුරැ උපවදසේ 
ඇතුෙ ෙඩනවකාට ඒ තැනැතේතා තුළ අර කයිාපු හැම ගුණ ධර්මම 
ඇතුළතිනේ ෙැවඩනො. විටමිනේ වපතේතකේ ගනේනවකාට ඒවක තිවබන 
ගුණ බැලුෙතේ නැතතේ, ඒ විටමිනේ වපතේවත ගුණ තිවයනො. අනේන ඒ 
ෙවගේ ඒක තුළිනේ අර තමනේට ඕනූ කරන වදේ සම්පූර්ණ වෙනො. ඒ ෙවගේ 
තමයි හරියාකාර භාෙනා කර්මසේථානයකේ අරවගන ඒක ෙඩනවකාට අර 
කියාපු ගුණ ධර්ම ඉවබ්ටම ඇතිවෙනො. සමයකේ දෘෂේටිය, සමයකේ 
සංකලේප, සමයකේ ෙචන ආදී ෙශවයනේ, ඊලඟට සතර සතිපට්ඨානය, 
සතර සම්මපේපධාන ආදී වනාවයකුතේ විදිවයේ වලාකු ෙචනෙලිනේ කයින 
වදේෙලේ ගැන වනාදතේතතේ අර කර්මසේථානය තුළනිේම වම් ධර්මයනේ චිතේත 
සනේතානවයේ සම්පරූ්ණ වෙනො. එවහම සම්පරූ්ණ වෙලා තමයි යම්කිසි 
අෙසේථාෙක අර බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ ඒ උතුම් උපශානේත 
තතේවයට, තාදී තතේවයට, එවහව් තතේවයට සිත වගේනේන පලුුෙනේ 
ෙනේවනේ. චතුරාර්ය සතයය අෙවබෝධවයනේ.  

වම් මලුුමහතේ සංසාරික පැෙැතේම දුකකේය, වම් පංචසේකනේධවයේ 
පැෙැතේම, වම් භෙයම එවහම පිටිනේම දුකකේය කයිලා කමී තුළිනේම 
පමණකේ අපට කෙදාෙතේ සැනසීමකේ ලබාගනේන බූ. කරනේන තිවයනේවන 
දුක නැෙත නැෙතතේ ඇතිකරෙන අවපේ වම් සිත ඇතුවළේ තිවබන 
තණේහාෙ, සංසිඳුොගනේන ඕන යථාෙවබෝධය තළුනිේ. යථා තතේවය 
අෙවබෝධ කරගැනමී තුළිනේ. ඒකට තමයි වම් හැමවදේම අනිතයයි කියලා 
වමවනහි කරනේවනේ. වම් අනිතයතාෙ ෙැඩිවයනේ වතේවරනවකාට ඔනේන 
වම්ක පිළිබඳෙ දුකේ සේෙභාෙය වතේවරනො. වම්ක භයජනක බෙ. වම්ක 
අලේලාගැනීම නිසාමය ි අපට දුකේ පඩීා එනේවන කියලා. ඒ භයජනක 
සේෙභාෙය නිසාම වම්ක මමය, මාවගේය කයිලා සේිර තතේවයකේ, ෙසවයේ 
පෙතේෙනේන බැරිය ි කයින එක අෙවබෝධ වෙනො අනාතේම බෙ. ඔය 
තරිලක්ෂණය යම්කිසි මට්ටමකිනේ අෙවබෝධ ෙුණාම තමයි වසෝොනේ 
තතේවය කියන ඒ උතුම් වලෝවකෝතේතර තතේවයට පතේ වෙනේවන. ඒ 
ධර්ම චකරයම තෙ ෙරකේ කරකැවීවමනේ තමයි සකදාගාමී තතේවයට 
පතේවෙනේවන, එක ෙරකේ නැෙත වමවලාෙට එන හැටියට. ඒ ෙවගේම 
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අනාගාමී තතේවයට තෙ ෙරකේ දියුණු ෙුණාට පසේවස අෙසාන ෙශවයනේ 
ඒ උතුම් අරහතේ තතේවවයනේ මලුු මහතේ සංසාර දුක්ඛවයනේ අත මිදිලා 
උතුම් අමාමහ නිෙනනිේ සැනවසනේවන වම් ධර්මවයනේ, අර කියාපු 
මාර්ගවයනේ. 

එතවකාට දැනේ වම් පිනේෙතනුේ කලේපනා කරගනේන ඕවන අර හතේ 
හැෙරිදි පුතා, රහතේ සාමවණේරයනේෙහනේවසේවගේ ශාසනික හුරතලයකේ 
තුළිනුයි, අපි වම් නිර්නාමික ගුණ පුඤේජයකේ තුළනිේ අද ධර්ම වදේශනාෙ 
අපි වම් වදේශනා කවළේ. අපි කලේපනා කරගනේන ඕවන වලෝකවයේ 
වනාවයකුතේ ගැඹුරැ ධර්ම තිවබනො, නමුතේ ඇතේතෙශවයනේම වකවනකු 
නිෙනේ මගට කැඳෙනේවන චරිතාදර්ශයකුය.ි ඒ අතීතවයේ බුදු, පවසේ බුදු, 
මහරහතනේෙහනේවසේලා වලෝකයාට ඉතුරැ කරලා යනේවනේ චරිතාදර්ශයයි. 
ඒ ගුණ සම්භාරයයි. ඒ ගුණ සුෙඳ ඔසේවසේ තමයි වම් වලෝකයා නිෙනේ 
මගට එකතු වෙනේවන. තර්කය ඔසේවසේ වනවෙයි. අනේන ඒ නිසා 
කලේපනා කරගනේනට ඕවන වම් චරිතාදර්ශය අපවගේ ජීවිතවයේ 
අඩුපාඩුකම් සකසේ කරගනේනට, ඒ කුඩා රහතේ සාමවණේරයනේෙහනේවසේවගේ 
චරිතය උපකාර කරගනේන ඕන කියලා. ඊලඟට නිහතමානීවය පළිිබඳෙ 
ඒ ගුරැ සේොමීනේෙහනේවසේ ගතේතු පරතිපතේතියතේ අපි කලේපනා කරගනේනට 
ඕවන. වම් හැම එකකේ තළුිනේම අපි කලේපනා කරගනේනට ඕවන වම් 
නියම උපශානේත බෙ ඇතවිීමටනම් අර කියාපු තිවදාර ආරක්ෂා කරවගන 
එවහම නැතේනම් ස වදාර ආරක්ෂා කරවගන ඒ ධර්ම මාර්ගවයේ යමිනේ 
ශීල, සමාි, පරඥා ෙඩමිනේ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් උතුම් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ උතුම් වසෝොනේ, සකදාගාමී, අර්හතේ කියන ඒ ආර්ය 
තතේව පරතයක්ෂ කරවගන උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසනේන. 
ඇතේතෙශවයනේම අද දින තමනේ පුහුණු කළ වම් ශීලාදී පරතපිතේති ධර්ම, 
ඊලඟට ධර්ම ශරෙණය, ෙත පිළිවෙත වම් හැම වදයකේම ඊට උපකාර 
වව්ො කියලා, උපනිශරය වව්ො කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. 

ඒ ෙවගේම වමවතකේ ධර්ම ශරෙණමය ෙශවයනේ, ධර්ම වදේශනාමය 
ෙශවයනේ අප යම්කිසි කුසල සම්භාරයකේ රැසේකර ගතේතානම් ඒ කුසල 
සම්භාරය ශාසනාරක්ෂක වදවි වදේෙතාෙුනේ ඇතුළු අවීචිවයේ පටනේ 
අකනිටාෙ දකේො ෙූ අපවගේ ඤාතීනුතේ ඇතුළු යම්තාකේ වකවනකේ නෙිනේ 
පරාර්ථනා කරනොනම් ඒ හැම වදනාම වමය අනුවමෝදනේ වෙතේො. 
හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ අතිවඝෝර සංසාරවයනේ අති භයානක ජාති ජරා 
ෙයාි මරණාදී ඒ සයිලු සංසාර දුකිනේ අතමිදී උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ 
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සැනවසතේො කියලා පරාර්ථනා කරමිනේ වම් විදියට ගාථා කියලා පිනේ 
පමුණුෙනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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83 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 158) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

ආරභථ නික්ඛමථ යුඤ්ඤජථ බු්ධසාසවන 
ධුනාථ මච්චුවනා වසනං නළාගාරං ෙ කුඤ්ඤජවරා 
වයා ඉමස්මිං ධම්මවිනවය අප්පමවත්තා විවහස්සති 
පහාය ජාති සංසාරං - දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සති 

− සං.නි., බරාහ්මන සං., අරැණෙතී සූතරය. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

තිවලෝගුරැ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් ෙවගේ ඇසළ පුර 
පසවළාසේෙක වපෝය දෙසක ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතරවයනේ වපරලූ ඒ 
ධර්ම චකරය පිළිබඳ පරෙෘතේතිය වදව්වලාවිනේ වදව්වලාෙට, බඹ වලාවිනේ 
බඹ වලාෙට නාද නනිේනාද වදමිනේ විකාශනය ෙුණා. නූතන වලෝකවයේ 
ඇති විකාශන මාධය ෙලට ෙඩා පුදුම අනේදවම් විකාශන ශකේතියකේ ඒ 
ධර්ම චකරවයේ තිබුණ බෙ අපට ඒ අනුෙ හිතාගනේන පලුුෙන.ි ක්ෂණිකෙම 
විශේෙය පුරා පැතිවරන යම්කිසි ධර්ම වතේජසකේ ධර්මය තුළ තිවබන බෙ 
අතීත බුදේධ ශාසනය සම්බනේධවයනේ අවපේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් 
අෙසේථාෙල පරකාශ කළ සතූරවදේශනා ෙලිනුතේ වපනී යනො. අද අපි වම් 
මාතෘකා කළ ගාථා වදකට අදාල නිදාන කථාෙතේ ඊට වහාඳ සාධකයකේ. 
එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සැෙැතේ නෙුර වේතෙනාරාමවයේ 
ෙැඩ ෙසදේදී සංඝයාෙහනේවසේලා අමතලා අතීත කලේපයක සිදේියකේ වම් 
විදියට ඉදිරිපතේ කරනො. 

‘මහවණනි, ඉතාම ඈත අතීතවයේ හිටියා අරැණො කියලා රජ 
වකවනකේ. ඒ රේජුරැෙනේවග රාජධානිය හැඳිනේෙුවණේ අරැණෙතී නමිනේ. 
අතීතවයේ ෙැඩ විසූ ඒ සිඛී භාගයෙතේ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
අරැණෙතී රාජධානිය ඇසුරැ කරවගනයි ෙැඩ ොසය කවළේ. ඒ සිඛී 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට අගර ශරාෙකයනේෙහනේවසේලා වදනමකේ හිටියා. 
අභිභූ, සම්භෙ කියලා. එක දෙසකේ වම් සිඛී බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අභිභූ 
අගර ශරාෙකයනේෙහනේවසේ අමතලා කියනො - ඒ කාලවයේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ තමනේවගේ ශරාෙකයනේට ‘බරාහේමණය’ කියලා ඇමතූ බෙයි 
වපවනනේවනේ - ‘බරාහේමණය දාවන වෙලාෙ එනතුරැ අපි එකේතරා බරහේම 
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වලෝකයකට ගිහිනේ එමු’ කියලා. ‘වහාඳමයි සේොමීන’ි කයිලා 
උනේෙහනේවසේතේ පිළිෙදනේ දුනේනා. ඊලඟට සිඛී බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒ 
අභිභූ අගර ශරාෙකයනේෙහනේවසේතේ ෙකේ කළ අතකේ දිකේ කළ සැණිනේ, දිකේ 
කළ අතකේ ෙකේ කළ සැණිනේ අරැණෙතී රාජධානිවයනේ අතුරැදහනේ වෙලා 
යම්කිසි බරහේම වලෝකයක පහළ ෙුණා. බරහේම වලෝකයට ෙැඩම කළාට 
පසේවස බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අභිභූ අගර ශරාෙකයනේෙහනේවසේට පරකාශ 
කරනො ‘බරාහේමණය, වම් බරහේමයාටතේ බඹ පරිිසටතේ යම්කිසි 
ධර්මකථාෙකේ කිරීමට ඔබට ෙැටවහේො!’ කයිලා. ‘එවසේය සේොමීන’ි කයිලා 
අර අභිභූ සේොමීනේෙහනේවසේ විවශේෂ ධර්මකථාෙකිනේ අර බරහේම රාජයාටතේ 
බරහේම පිරිසටතේ සතුට සංවව්ගය ඇතිකරනේන උතේසාහ කළා. නමුතේ ඒ 
බරහේමයාතේ, බරහේම පිරිසතේ විවව්චන මුඛවයනේ වමනේන වම් විදියට 
කියනේනට පටනේ ගතේතා ‘වම්ක හරි ෙැඩකේවන. වම්ක ආශේචර්ය අදේභූත 
වදයකේවන. ශාසේතෘනේෙහනේවසේ ඉදිරිපිට ශරාෙකයා ධර්ම වදේශනා 
කරනො’ කියලා. එතවකාට ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අභිභූ 
සේොමීනේෙහනේවසේට කයිනො ‘බරාහේමණය වම් බරහේම රාජයාතේ බරහේම 
පිරිසතේ ඔබ ගැන විවව්චනය කරනො වමනේන වමවහම කියමිනේ. ඒක 
නිසා තෙ තෙතේ ෙඩ ෙඩාතේ ධර්ම වදේශනා කරලා වම් අය සංවව්ගෙතේ 
කරනේන’ කයිලා ආරාධනා කළා. 

ඊලඟට වම් අභිභූ සේොමීනේෙහනේවසේ ඍදේි පරාතහිාර්යයතේ 
එකේකම ධර්ම වදේශනා කරනේන පටනේ ගතේතා. විවටක තමනේ දෘෂයමානෙ, 
විවටක අදෘෂයමානෙ, විවටක ශරීරවයනේ වකාටසකේ විතරකේ දෘෂයමානෙ, 
ශරීරවයනේ ඉහළ වකාටස, තමනේවග ශරීරවයනේ පහළ වකාටස, ඔය 
විදියට විවිධාකාරවයනේ ඍදේි පරාතිහාර්යයතේ එකේක මිශරනය කරලාම 
ධර්මය වදේශනා කළා. වම් බරහේම පිරිස සංවව්ගයට පුදුමයට පතේ ෙුණා. 
වම්ක ආශේචර්ය අදේභූත වදයකේ, ශරාෙකයාටතේ වම් තරම් ඍදේි බලය 
තිවයනො කයිලා. වම් අෙසේථාවව්දී අභිභූ සේොමීනේෙහනේවසේ සිඛී 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට පරකාශ කරනො ‘සේොමීනි මට මතකයි 
සංඝයාෙහනේවසේලා මැද මම එකේ අෙසේථාෙක වමනේන වමවහම එකකේ 
කිව්ො ‘මට පුලුෙනි ඇෙැතේනි බරහේම වලෝකෙල ඉඳලා දහසකේ වලෝකෙලට 
මවගේ සේෙරය අසේෙනේන’. ඔනේන එතවකාට සිඛී බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
කියනො ‘බරාහේමණය දැනේ තමයි වමාවහාත. දැනේ තමයි වෙලාෙ. දැනේ ඒ 
කියාපු කාරණය ඉෂේට කරනේන. දහසකේ වලෝකයට තමනේවග සේෙරය 
අසේෙනේන’ කියලා. ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආරාධනා කළාම අභිභූ 
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සේොමීනේෙහනේවසේ අර බරහේම පිරිසට වදේශනා කළ ගාථා වදකයි අපි වම් 
මාතෘකා කවළේ අද. 

ආරභථ නික්ෙ ථ යුඤ්ජථ බුද්ධසොසක්න 
ධුනොථ  ච්චුක්නො ක්සනං නළොගොරං ව  ුඤ්ජක්රො 
අරඹෙු! නිකේවමෙ!ු වයවදෙු බුදු සසේවනහි! 
නසෙු මරැවසනේ හැම බට වගය බිඳින ඇතු වසේ 
 
ක්යො ඉ ස්මිං ධම් විනක්ය අප්ප ක්තතො වික්හස්සති 
පහොය ජොති සංසොරං - දුක්ෙස්සනතං  රිස්සති 
යවමකේ සසේවනහි වමම වෙවසයි නම් වනාපමාෙම 
දුරැර සසවරහි බැඳුම - කරවනේය දුකේ හැම නිම 

ඔනේන එතවකාට ඒ වදේශනාෙ කරලා බරහේම පිරිස සංවව්ගයට 
පතේ කරලා සිඛී බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ, අභිභූ සේොමීනේෙහනේවසේතේ 
ආපසු අර කියාපු විදියටම ෙකේ කළ අතකේ දිකේ කළ සැණිනේ, දිකේ කළ 
අතකේ ෙකේ කළ සැණිනේ, ඒ කේෂණවයනේම අරැණෙතී රාජධානිවයේ පහළ 
ෙුණා. ආපසු ෙැඩම කළාට පසේවස සිඛී බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ අහනො ‘මහවණනි ඇහුණද අවපේ වම් අභිභූ 
භික්ෂූනේෙහනේවසේ බරහේම වලෝකවයේ ඉඳලා ගාථා පරකාශ කරනො?’. ‘එවසේය 
සේොමීන’ි. ‘වකාවහාමද ඒ ගාථා ඇහුණ හැටි කියනේන’ කිව්ො. හරියටම 
අර කියාපු විදියටම ඒ ගාථා වදක පරකාශ කළා. එතවකාට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ‘සාදු සාදු! වබාවහාම වහාඳයි නුඹලා ඒ අභිභූ භික්ෂුෙවගේ ධර්ම 
වදේශනාෙ අහපු එක’ කියලා, ඔනේන ඒ පරෙෘතේතියයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කවළේ. 

එතවකාට වම් ආශරවයනේ අපට වපවනනො වම් ගාථා වදවකේ 
ඓතිහාසිකවය. අතීත කලේපයක, අතීත බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
කාලවයේදී ඒ විදියට විශේෙය පුරා රැව් පිළරිැව් දුනේන ගාථා වදකකේ. ඊලඟට 
අපි ඒ ගාථා වදවකේ ඇතුළතට බැහැලා අථමය වතේරැම්ගනේන බලමු. 
වමතන පරධාන ෙචන තුන වම් පිනේෙතුනේට වතේවරනේන ඇති ‘ආරභථ, 
නික්ඛමථ, යුඤ්ඤජථ’ කියන පද තුනයි. ඒ පද තුවනනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වලෝකයට වහළ ිකළ එක කාරණයකේ තමයි සසර දුකේ වකළෙර 
කරගැනීවම් ශකේතිය අප හැමවදනා තුළම පෙතින බෙ. උනේෙහනේවසේ 
සමහර අෙසේථාෙල තමනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ පරකාශ කළා ‘අහම්හි 
කම්මොදී, කිරියොදී, විරියොදී -     ර් වොදී ක් ක්න ්,  රියොවොදී, 
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වීර්යවොදී’. සමහරැ වම් කාලවයේ කර්මය කයිනවකාට හිතනේවන ‘කර්මය 
ඒකනම් ඒකට කරනේන වදයකේ නූ’ කයිලා. අනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ අථමවයනේ වනවමයි කවි්වෙ. කර්මය, කරියා ශකේතයි, වීර්ය ශකේතිය 
තිවයන පදුේගලවයකේ හැටියටයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මනුෂයයා ගැන 
විවශේෂවයනේම සැලකුවව්. එතවකාට අනේන ඒ කාරණය අනුෙ ‘ආරභථ, 
නික්ඛමථ, යුඤ්ඤජථ’ කියන පද තුවනේ සඳහනේ වෙනේවන - ඇතැම් 
අෙසේථාෙල බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඒකතේ විගරහ කරලා දැකේෙෙුා. එකේ 
සූතරයක පරකාශ කරනො ‘මහවණනි නූපනේනාෙූ ි නමිදේධ - නිදිමත, අලස 
ගති නපූදවීම සඳහාතේ, උපනේනාෙූ නිදිමත, අලස ගති නැති කිරීම 
සඳහාතේ එකේ ධර්මයකේ තිවබනො. වමාකකේද ඒ එකේ ධර්මය නමිනේ 
දැකේෙුවව්. අර පද තනුයි. ආරම්භ ධොතු, නික්ෙ  ධොතු, පරක්ෙ  ධොතු. වම් 
ධාතු කියනේවනේ - ඕනූම විගරහයක මූලික කාරණා ධාතු නමිනේ 
දැකේවෙනො. 

එතවකාට පුදේගලයා තුළ ආරම්භක ශකේතියකේ තිවබනො. යමකේ 
අරඹන ශකේතියකේ තිවබනො. නික්ඛමථ - අරඹලා කරවගන යන 
ශකේතියකේ තිවයනො. පරක්ඛම කියන ධාතුවෙනේ කයිනේවන ඒ කරවගන 
යාවම්දී ඉදිරිපතේ වෙන බාධක මැඩවගන ඉදිරියට යන පරාකරමය, එය 
ජයගැනීවම් ශකේතියකේ තවිබනො. අනේන ඒ පද තුන හැඳිනේවීමටයි 
ආරභථ, නික්ඛමථ, යුඤජථ කියලා වයාදලා තිවයනේවනේ. ඒ ෙවගේම 
වීර්යය ෙැඩි කරගැනීමට විවශේෂවයනේම ඔය පද තුන උපකාර වෙනො. 
ආරභථ, නික්ඛමථ, යුඤ්ඤජථ බු්ධ සාසවන. ධුනාථ මච්චුවනා වසනං - 
මාරයාවගේ වසේනාෙ විනාශ කරනේන. ඔනේන ඊලඟට උපමාෙ වදනො. ඒ 
උපමාෙතේ පරබල උපමාෙකේ - බට වගය බිඳින ඇතු වසේ. බට වගයකේ 
තිවයනො. ඇවතකුට ඕක බිඳිනේන අමාරැද? අඩිය තවි්ෙ හැටිවයේ පුරැ, 
පුරැ ගාලා බිඳිලා යනො. අනේන ඒ ෙවගේ උපමාවෙනේ ඒ වීර්යය ශකේතයි 
වපනේනමු් කරනො. බට වගය බිඳින ඇතු ෙවගේ මාර වසනඟ විනාශ 
කරනේන. වමාකකේද එතවකාට වම් මාර වසේනාෙ, මාර වසේනාෙ පො 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනවයනේම අපිට දකනිේන ලැවබනො පධාන 
සූතරවයේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මහා පධාන කියලා අපි හඳුනේෙන මහා 
වීර්යය ෙඩන ඒ අෙසේථාවව් බුදේධවය සඳහා - වපාතපවතේ සඳහනේ 
වෙනේවනේ එකේ අෙසේථාෙක මාරයා ඇවිලේලා වපාළඹෙනේන උතේසාහ කළා 
වම් වීර්යය අතහරිනේන. එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මාරයාට 
ආමනේතරණය කරලා කියනො ‘මාරය, ඔවබ් වසේනාෙ වමනේන වම්කයි’. 
වසේනාෙ හැටියට හඳුනේෙනේවනේ වමාකකේද අවපේ හිතේ තුළ තිවබන 
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වකවලසේ. එතන දකේෙනො වකවලසේ දහයකේ, ගාථා වපළකිනේ පධොන 
සූතරක්ය්, සුත්ත නිපොතක්ය්. 

‘ ො ො ක්ත පඨ ො ක්සනො, දුතියො අරති වුච්චති’ ආදී ෙශවයනේ. 
කාමයනේ තමයි පළමුවෙන ි වසේනාෙ. වදවෙනි වසේනාෙ අරති නමිනේ 
හැඳිනේවෙනේවනේ ශාසනවයේ පිළිවෙතේ පළිිබඳ වනාඇලේම. ඒ කියනේවනේ, 
‘අරති’ කියලා කියනේවනේ ශාසනික පිළිවෙතේ පළිිබඳෙ, කුසල ධර්මයනේ 
පිළිබඳෙ වනාඇලේම, එපාකම. ඒකතේ නුවේ වදවෙන ිවසේනාෙ. ඊලඟට 
තුනේවෙනි වසේනාෙ තමයි කුසගනිේනයි, පපිාසයයි. කසුගිනේන, පපිාසය 
පිට තියලා ෙැඩ අතපසු කරිීම - ‘කුප්පිපාසාෙ’. ඊලඟට ‘තණ්හාෙ’ තමයි 
හතරවෙනි වසේනාෙ. පසේවෙනි වසේනාෙ තමයි නිදිමත, අලස ගතිය, 
‘ිනමි්ධ’. හයවෙනි වසේනාෙ තමයි බියසුලු කම, භවියයා. හතේවෙනි 
වසේනාෙ තමය ි විචිකිච්ඡාෙ, වදගිඩියාෙ. අට වෙනි වසේනාෙ තමයි 
‘ගුණමකුකම, උඩඟකුම’. ඊලඟට නෙ වෙනි වසේනාෙ හැටියට 
දකේෙනේවනේ ලාභ සතකාර. ෙැරදි විදියට ඇතිකරගනේන යසසේ පරිොර 
සම්පතේති ඒ හැම එකකේම නෙ වෙනි මාර වසේනාෙයි. දහවෙනි මාර 
වසේනාෙ ‘අත්තුක්කංසන පරෙම්භන’ නමිනේ තමනේ හුො දකේෙමිනේ අනනුේ 
වහලා දැකීවම් ඒ දුර්ගුණය. ඔනේන ඔය දස මාර වසේනාෙයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වකවලසේ මාරයනිේ හැටියට දැකේෙුවව්. ඒො වබදිලා යනවකාට 
ඒ වසේනාෙට අයිති වකවලසේ රාශියකේ වනාවයකුතේ විදිවයේ දහසේ ගණනිනේ 
ගණනේ ගනේනො සමහරවිට. විශාල වසේනාෙකේ මාර වසේනාෙට අයිතිය.ි 
ඔය වකවලසේ එකේකයි එතවකාට සටනේ කරනේනට තවියනේවනේ. 

වමානෙයනිේද එතවකාට සටනේ කරනේන වෙනේවනේ අපට? දැනේ 
වම් සටනේ ගැන කතා කරන කාලවයේ වමාකකේද අපට තිවයන ආයුධය 
වම්ො එකේක සටනේ කරනේන? ආයුධ තිසේ හතකේ තිවයනො. ‘සතේතිසේ 
වබෝි පාක්ෂික’ ධර්ම නමිනේ. එතවකාට වසේනා සංවිධානය කරනේවනේ 
අනේන ඒ සතේතිසේ වබෝි පාක්ෂික ධර්ම වපළ ගැසේවීමයි. වමානෙද වම් 
තිසේ හත? වමතන වකාටසේ හතකේ තිවබනො. වසේනාෙ බලඇණි හතකට 
වබදනේන පුලුෙනේ. සතර සතිපට්ඨඨොනය, සතර සම් ප්පධොන, සතර 
ඍද්ධපොද, පංච ඉන්රිය, පංච බ , සතත ක්බොජ්ඣංග, ආයය අෂ ්ටොංගි  
 ොගයය - ඔය හතයි වසේනාවව් බල ඇණිය. එතවකාට වම් ආරම්භය, 
වසේනා සංවිධානය වකවරනේවනේ වකාවහාමද? වසේනාෙ ඉදිරියට 
වගනයනේවනේ වකාවහාමද. පරාකරමය කියලා කියන ඒ බල මළුුෙ සතුරැ 
බලමුළු බිඳලා ජෙ ගැවනනේවනේ වකාවහාමද කයින එක වතේරැම් 
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ගනේනනම් ඔය සතේතිසේ වබෝි පාක්ෂික ධර්ම තම සනේතානවයේ කරියාතේමක 
කරනේනට ඕවන. දළ ෙශවයනේ කිව්වොතේ සතර සතිපට්ඨාන භූමිවයේ 
මූලික පුහුණුෙ ලබනේවන වයෝගාෙචර යදුේධ භටයා, සමහරවිට කමටහනේ 
ආයුධයකුතේ අරවගන. සතර සතිපට්ඨාන භූමිවයේ ඒ වයෝගාෙචර 
පිනේෙතාවගේ ඒ අභයාසයට අයිති කාරණා හතර තමය ි සම් මප්පධාන. 
හතර ආකාර වීර්යය. ඒකතේ වම් පිනේෙතුනේ නිතර අහලා ඇති. 

අපි එකකේ විතරකේ සවිසේතරෙ කිව්වොතේ ‘අනුප්පන්නානං 
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනපු්පාදාය ඡන්දං ජවනති ොයමති 
විරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගන්හාති, පදහති’ කියන ඔය දීර්ඝ පදයකිනේ 
අර වීර්යය පැතේත බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො පද 
රාශියකිනේ. නපූනේ අකුසලේ නූපදවීම සඳහා. ඡන්දං ජවනති කියනේවනේ 
ඕනූකමකේ ඇතිකරගනේනො. ොයමති, ෙූයමකේ දරනො. විරියං ආරබති, 
විරියකේ අරඹනො. චිත්තං පග්ගන්හාති, අිෂේඨානයකේ වපරදැරි 
කරගනේනො. අනේතමිට පදහති, කාය ජීවිත නිරවපේකේෂකෙ අෙසාන මහා 
පදාන කියන අනේදමිනේ උතේකෘෂේඨ වීර්යයකේ දරනො. ඔය පද මාලාෙ හතර 
ආකාර වෙනේවන වකාවහාමද? ඒ ටික වකටිවයනේ සලකාගනේන. නපූනේ 
අකුසලේ නූපදවීම සඳහාතේ, උපනේ අකුසලේ වනරපීම සඳහාතේ, නූපනේ 
කුසලේ උපදොගැනීම සඳහාතේ, උපනේ කුසලේ තහෙුරැ කරවගන, සේථාෙර 
කරවගන, සම්පූර්ණවයට පතේ කිරීම සඳහාතේ. සතර ආකාර 
සම්මප්පධානය කයිනේවන ඕකය.ි ඔය හතරය.ි 

එතවකාට ඔය අභයාසය තුළිනේම ඊලඟට ඍදේිපාද කියන ඒ 
ධර්ම හතර මතු වෙනො. වමානෙද ඍදේිපාද? ඡන්ද, විරිය, චිත්ත, 
වී ංසො. අර කලිනේම කයිෙුණාවනේ ඡනේදයකේ ඇතිකරගනේනො කයිලා. 
ඕනූකමකේ, කැමැතේතකේ ඇතිකරගැනමී පළවෙනි පියෙරයි වීර්යය 
ගැනීවම්දී. ඊලඟට ොයමති, විරියං ආරබති, කියන පද වදවකනේ දැකේවෙන 
ෙූයමකේ දැරීම, වීර්යය - අනේන වීර්යය ඍදේි පාදය. චිතේත කියන එකට 
අදාලයි අර අිෂේඨානය. චිත්තං පග්ගන්හාති, සිත දැඩි කරගැනීම, 
අිෂේඨාන ශකේතිය. ඊලඟට වීමංසා කියන එක වකලිනේම වනාතිබුණතේ 
අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ කරමානුකූලෙ වීර්යය කරවගන යනවකාට ඒ 
පිළිබඳ වීමංසන බුදේිය, කළ යුතු ආකාරය පළිිබඳ අෙවබෝධයකේ ඇති 
වෙනො, පරඥාෙට අදාල වදයකේ වීමංසා කියනේවන. ඉතිනේ ඔය එක එක 
පුදේගලයාට තම තමනේවගේ සංසාරවයේ අරවගන එන ශකේතීනේ අනෙු 
ඇතැම් වකවනකේ ඡනේදය වපරදැරි කරවගන නිෙනේ දකිනො. ‘මට 
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කැමැතේත ඕනූකම ඇති ෙුවණාතේ මම ඒක කරලමයි නෙතේතනේවනේ’ 
කියලා. තෙ වකවනකේ වීර්යය නිසා ‘මම ෙැඩකට අත ගැහුවොතේ ඒක 
ආවය අතහරිනේවන නැහැ’ යි කියලා වීර්යයම වෙනො. තෙ වකවනකේ 
‘මම අිෂේඨාන කරගතේවතාතේ ඒක කරලාමයි නෙතේෙනේවන’ කයිලා 
චිතේත. තෙ වකවනකේ ‘මට ඕවන වකාවහාමහරි වම්වක පරතිඵලය 
ඇතේතද’ කියන එවකනේ වීමංසනය මුලේ කරවගන. ඔනේන ඔය ඍදේිපාද. 
ඍදේිපාද කියලා කයිනේවනේ අහසිනේ යන එක වනවමයි. යමකේ සාර්ථක 
කරගැනීම සඳහා, ඒක වලෞකික ජීවිතයටතේ එකේතරා පරමාණයකට අදාලයි 
වම් පිනේෙතුනේට හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඡනේද, විරිය, චිතේත, වීමංසා කියන 
ඍදේිපාද හතර ඕනූම කෘතයයකේ සඳහා වලෝවකෝතේතර නිෙනේ සඳහා 
පමණකේ වනවෙය ිවලෞකිකෙූ අභිඥා ලබාගැනමීටතේ ඔය හතර අෙශයයි. 
ඉනේ වමහා ඒො ගැන අපි අමුතුවෙනේ වනාකිව්ෙතේ ඒොටතේ අදාලයි 
කියලා හිතාගනේන පලුුෙනේ. ඔනේන එකවකාට ඍදේිපාද. 

ඊලඟට ඔය ටික කරවගන යනවකාට වයෝගාෙචරයාට වමවතකේ 
තමනේට තිබුණ පංවච්න්ද්රිය වෙනෙුට අමුත ු ඉනේද්රිය පහකේ ගැන 
අෙවබෝධයකේ එනො. ශ්රද්ධො, විරිය, සති, ස ොධ, පඤ්ා. ඕො තමයි 
ධර්මවයේ ඉනේද්රිය ධර්ම හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ. ස්ින්ද්රිය, විරියින්ද්රයි 
ආදී ෙශවයනේ. වම් පංවච්න්ද්රිවයනේ වනවමයි නෙිනේ දකනිේවනේ. ඒ පවහනේ 
වනවමයි නිෙනේ දකිනේවනේ පිනේෙතනුි, ශර්ධා, විරිය, සති, සමාි, පඤ්ඤඤා 
කියන ඒ ඉන්ද්රියනේ දියුණු කරවගනයි. ආධයාතේමීය ඉන්ද්රිය පහ දියුණු 
කරවගනයි. ඒො දියුණ ු කිරීම තුළිනේ. දියුණු කරනො කියනේවන 
වමාකකේද - ඒො නකිනේ තයිාවගන ඉනේනො වනවමයි, අර කියාපු මාර 
වසේනාෙ පලො හැරීමට ඒො උපකාර කරගනේනො බල හැටියට. ශරදේධා 
බලවයනේ සමහර ඒො පලො හරිනො. වීර්ය බලවයනේ, සති බලවයනේ, 
සමාි බලවයනේ, පරඥා බලවයනේ. ඒ පහමයි පංච බල හැටියට 
දැකේවෙනේවනේ ධර්මවයේ සතේතිසේ වබෝි පාක්ෂික ධර්ම අතර. ඔය ටික වපළ 
ගැහිලා එනවකාට පංචින්ද්රිය, පංච බල. 

ඊලඟට සතත ක්බොජ්ඣංග. වබාජ්ඣංග කියලා කියනේවනේ වබෝිය, 
අෙවබෝධය සඳහා උපකාර වෙන අංග හතකේ වපළ ගසේෙනො 
අෙසානවයේ. ඒක තමයි වම් පනිේෙතුනේ අහලා ඇති සති, ධම්  විචය, 
විරිය, පීති, පස්සද් ධ, ස ොධ, උක්ප ක්ෙො කයිලා කියනේවනේ. සතිය මූලික 
වෙනො, සිහිය. සිහිය වපරදැරි කරගනේනවකාට ධම්ම විචය - ධර්මයනේ, 
කුසලාකුසල ධර්මයනේ හඳුනාගැනීවම් ශකේතිය, කමටහනේ ගැඹුරිනේ 
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වතේරැම්ගැනීවම් ශකේතිය මතු වෙනො, ධම්ම විචය. ඒක අනුෙ අකුසලේ 
දුරැ කිරීමටතේ, කුසලේ උපදොගැනීමටතේ වීර්යය මත ු වෙනො, විරිය. 
වීර්යය තළු ඒ වයෝගාෙචරයාට අයිති වෙනො, ඉවබ්ම ලැවබනො 
යම්කිසි නිරාමිස පරීතියකේ, පීති. ඒක සමාියට උපකාර වෙනො. වීර්යය 
දරනේනාටයි ඒ අමුතුම වීර්යයකේ නිරාමිස පරීතියකේ ඇතිවෙනේවනේ. ඒ පරීතිය 
ඊලඟට සනේසුනේ කරවගන පස්ස් ි  - ඇතුළතනිේ කාය චිතේත පස් ස්ිය 
ඇතිකරගනේනො, ඒ වීර්යය තුළිනේ. ඊට පසේවසේ ඒක තුළිනේ සමාිය 
මතුකරගනේනො. ඊලඟට ඒ සමාිය මතුකරවගන ඒක ආරක්ෂා කරගනේන 
සේථාෙර කරගනේන උවපේක්ෂාෙ. ඔනේන ඔය හතයි, වම් වපළගැසේමයි සපේත 
සම්වබාේඣංග නමිනේ දැකේවෙනේවන. ඒක වදවෙන ි වෙනේවන ආර්ය 
අෂේටාංගික මාර්ගයට පමණයි. ඒ තරම් ෙැදගතේ ධර්ම වකාට්ඨාසයකේ 
වබාේඣංග හත කියන එක. 

ඔනේන අෙසාන පරාකරමය වකවරනේවනේ එතවකාට ආර්ය 
අෂේටාංගික මාර්ගය තුළනිේ. ඒක ඒකකයකේ හැටියටයි දකේෙලා 
තිවයනේවනේ. අරික්යො අට්ඨඨංගික් ො  ක්්ගො - ඒක ඒකාබදේධ වසේනා 
සංවිධානයකේ. එක එකකේ වෙනේ කරලා ගනේන බැරි තරමට එකකට එකකේ 
සම්බනේධයි. සම්මා දිට්ිය අනුෙම පැන නගනි සම්මා සංකපේපවයනේ 
ඊලඟට ඒ අනුෙ සම්මා ොචා, සම්මා කම්මනේත, සම්මා ආජීෙ, සම්මා 
ොයාම, සම්මා සති, සම්මා සමාි කයින ඒ අංග අට පුදුම විදියට 
සම්බනේධ වෙලා තිවයනො එකිවනකට. එතවකාට ඒක ඒකාබදේධ 
අෙසාන - දැනේ අර කිව්වෙ වසේනා සංවිධානය, ආකරමණය, අනේතිමට 
පරාකරමය වකවරනේවනේ අෙසාන පියෙර ගනේවනේ ආර්ය අෂේටාංගික 
මාර්ගයයි. ඒ ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගයතේ වලෞකික ෙශවයනේ එකේ 
මට්ටමකිනේ ෙඩාවගන ගිහලිේලා, වලෝවකෝතේතර වමාවහාවතේදි ඒ අංග 
අටම එක සිතක පහළ වෙනො කයිලා පරකාශ කරනො. ඒ පහළ වෙන 
සිත තමයි එතන අති විවශේෂ. ඒ කියනේවන අර එකේ එකේ අංග වෙන 
වෙනම ගතේතා ෙවගේ වනවමයි. ඒවක හතම එකට එනවකාට එක 
ශකේතියකේ. ඒක තුළිනුය ි වලෞකිකතේෙවයනේ වලෝවකෝතේතර පැතේතට 
පනිනේවනේ. ඒක මහ පුදුමය.ි ඒක බුදු වකවනක ුපමණකේ මතකුරගනේන 
මහා පුදුම ධර්මතාෙයකේ. ඒ මාර්ග සිත කියනේවන කේෂණිකෙම ලැබුණු 
සමාියකේ. ඒ සමාියට සමාන කරනේන සමාියකේ නූ කියලා ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනේවන - ස ොධ නො ක්තන සක් ො න විජ්ජති. ආනන්තරික 
සමාිය නමිනේ හැඳිනේවෙනො. ඒ සමාියට අනතුරැෙම ඵලය. මාර්ග 
ඵලය ලැවබනො. 
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අනේන ඒ සමාි සිතට අදාල ෙන විවශේෂ කාරණයකේ තමයි වම් 
අංග අට, එක එකකට, එක එකකට ආරක්ෂාෙකේ සලසනො අර 
මාර්ගකේෂණවයේදී. සම්මා දිට්ි, සම්මා ොයාම, සම්මා සති කියන අංග 
තුන. ඒක මහ පුදුම ධර්මතාෙකේ එතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා 
වදනො. සම්මා දිට්ි පූර්ොංගම වෙනො. සම්මා දිට්ිය වපරටු වෙනො. 
සම්මා ොයාම පිටිපසේවසේ ඉඳනේ තලේලුෙ වදනො, ආරක්ෂාෙ වදනො. 
සම්මා සතිය අත ළඟ ඉඳවගන උපසේථාන කෘතයය කරනො. ඕනූ වදේ 
ඒ වෙලාෙට සපයා වදනො. වම්ක අපි උපමාෙකට කයිවතාතේ දැනේ වම් 
කාවලේ නිතර දකනිේන ලැවබන එකකේවන - වම් පිනේෙතුනේට ඒ උපමාෙ 
වබාවහාම වතේවරයි. ඔය රාජයය වලාකු නිලධාරීනේ යනේවනම 
වකාවහාමද, ඉසේවසලේලා ආරකේෂක නිලධාරිවයකේ ඉසේසරහිනේ එනො ඒ 
කියන උපකරණතේ අරවගන මග වහළි කරමිනේ, පාර වපනේෙමිනේ. ඊලඟට 
පිටිපසේවසනේ එනො ඒතේ වකාටසකේ. ආරක්ෂාෙට පිටිපසේවසනේ එන 
තර්ජන ආදිය ෙළකේෙනේන තෙ ආරක්ෂා බලඇණියකේ හරි පුදේගලවයකේ 
හරි එනො, ආරකේෂක නිලධාරි කායාරකේෂකවයකේ හරි කෙුරැහරි. ඊලඟට 
තමනේ එකේකමතේ යනො වදපැතේවතනේ සමහරවිට තෙතේ නිලධාරීනේ 
ආරක්ෂාෙට අර පුදේගලයාවගේ. අනේන ඒ උපමාෙ අනෙු වතේරැම්ගනේන 
පුලුෙනේ සම්මා දිට්ි පුබ්බඞ්ගමා - සම්මා දිට්ිය වපරටු වෙනො අර 
කියාපු වලෝවකෝතේතර කේෂණවයේදී. සම්මා ොයාම පටිිපසේවසනේ ඉඳලා 
තලේලුෙ වදනො. සම්මා සතිය උපසේථාන කෘතයය කරනො ළඟ 
ඉඳවගන. 

ඔනේන ඔය විදියට ඒ වලෝවකෝතේතර සිත මහ පුදුම වදයකේ. ආර්ය 
අෂේටාංගික මාර්ගය වලෞකිකයි. සංඛතයි. නමුතේ ඒ වලෞකික තතේවය 
තුළිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සිහි කර ෙදාළා මහ පදුුම අනේදමිනේ එක 
කේෂණයක අර අටම එකත ුකරලා ඒ ශකේතයි තුළිනේ තමය ිඑහා පැතේතට 
පනිනේවනේ. ඔනේන ඕකයි අසංඛතය කියලා කයින ඒ නිෙනට පනනි 
අෙසේථාෙ. එතවකාට වයෝගාෙචරයාට තිවයන වසේනා සංවිධානයතේ, ඒ 
වසේනා සංවිධානය තුළිනේ ආකරමණය කරන, පරාකරමණය කරන කරමතේ 
ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දීලා තිවයනො ඔය ධර්මය 
තුළිනේ. 

ආරභථ නික්ඛමථ යුඤ්ඤජථ බු්ධ සාසවන - ධුනාථ මච්චුවනා 
වසනං, කියනේවන අර වකවලසේ පමණකේ වනාවෙයි වම් පිනේෙතනුේ අහලා 
තිවයනො දස සංක්යෝජන කියලා බැමි දහයකනිේ බැඳලා තිවයනේවන 
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සංසාවරට. ඒ බැමි කරමානුකූලෙ වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ 
කියන ඒ මාර්ගඵල - මාර්ග චිතේත ෙලිනේ කපලා දාලා ඒ බැමි කඩාවගනයි 
ඉසේසරහට යනේවනේ වලෝවකෝතේතර බෙට, වම් සසර දුකේ වකළෙර 
කරවගන ඒ රහතේබෙ ලබනේන, නිෙනේ ලබනේන. ඒකයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වමතන වම් ගාථාෙ තුළිනේ වපනේනුම් කවළේ. එබඳු ඒ ධර්මයක 
යවමකේ අපරමාදෙ ොසය කරනොනම්, එතැන ‘ධම්ම විනය’ කියනේවන 
නිකනේ ධර්මය පමණකේ වනාවෙයි ධර්මය අනුෙ ඒ කරියාතේමක කරිීම් 
කියන විනය, ධම් ම විනය නමිනයුි අතීතවයේ බුදේධ ශාසනය හැඳිනේෙුවණේ. 
නිකනේ වපාතේ වගාඩකේ වනවමයි පර්යපේතියකේ වනවමයි. ධම්ම විනය 
නමිනේ කියන එවකේ ධර්මයතේ තිවයනො, විනයතේ තිවයනො. ක්යො 
ඉ ස්මිං ධම්  විනක්ය, ධර්ම විනය නම්ෙූ ශාසනවයහ ියවමකේ අපරමාදීෙ 
ොසය කරනොනම්, එවහනම් ඒවක පරතිඵලය වමාකකේද? පහොය ජොති 
සංසොරං - නැෙත නැෙත ඉපදීම් කියලා කියන වම් සංසාරය අතහැරලා 
දුක වකළෙර කරනො. ඒ ගාථා වදකතේ මහා වතේජෙනේත ගාථා වදකකේ. 

බරහේම වලෝකවයේදී ඒ වදේශනා කළ ගාථා වදක අභිභූ 
සේොමීනේෙහනේවසේ දහසකේ වලෝක ධාතූනේ ෙල විකාශනය ෙුණා ෙවගේම 
අද දකේොතේ වයෝගාෙචර සංඝයාෙහනේවසේලා ෙත පරිිත සේඣායනාෙ 
අෙසනේ කරනේවනේ ඔය ගාථා වදවකනේ. තමනේවගේ වීර්යය ෙඩාගැනමීට 
වකායි තරම් ෙටිනා ගාථා වදකකේද කියලා අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ. අද 
පමණකේ වනවෙයි ඈත අතීතවයේ ලකේදිෙ පො ආදරවයනේ වම් ගාථා 
පරිහරණය කළ බෙ අපට වහළි වෙන ෙටිනා කථා පරෙෘතේතියකේ 
තිවබනො වම් පිනේෙතනුේ සමහරැ අහලතේ ඇති මි  ්ෙතිස්ස 
වතරැනේෙහනේවසේ පිළබිඳ පරෙෘතේතිය. කථා අහනේන කැමති පිනේෙතුනේට 
ඔනේන වහාඳ අෙසේථාෙකේ. ඒ පරෙෘතේතිය වමවහමයි කයිවෙනේවනේ. 

අතීතවයේ ලංකාවව් රැහුණු ජනපදවයේ ගාමිනේදොල කියන 
විහාරවයේ සංඝයාෙහනේවසේලා පිණේඩපාවතේ ෙඩින ගම්මානයකට කිට්ටුෙ 
ොසය කළ ෙැදි පෙුලක - සතුනේ මරන අයටවන ෙැදේවදෝ කියලා 
කියනේවනේ - ෙැදේවදකේ හිටියා. ඒ ෙැදේදා තරැණ ෙයසට පතේ ෙුණාට පසේවස 
විොහ වෙලා දරැ මලේලනේ වපෝෂණය කවළේ සිය ගණනේ උගුලේ අටෙලා, 
උගුලේ ෙලට අහුවෙන සතනුේ මරලා කමිනේ විකුණමිනේ. වම් පුදේගලයා එක 
දෙසකේදා වගදරිනේ පිටවෙනවකාට ගිනේදරතේ, ලුණුතේ අරවගන පිටවෙලා 
ගිහිලේලා රෑ උගුලේෙල ෙැටනු සතුනේවගනේ - එදා යනවකාට හිටියා මුවෙකේ 
බැඳිලා. ඒ මුො මරලා දර වගාඩක දාලා පුළුසේසලා කාලා 
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ඉෙරවෙනවකාට මහා පුදුම පිපාසයකේ ඇති ෙුණා වම් ෙැදේදාට. එතවකාට 
වම් පිපාසය සංසිඳොගනේන ගාමිනේදොල විහාරයට ඇතුලේවෙලා පැනේ 
කළ තිවබන මඩුෙ ළඟට ගහිිලේලා ඒ පැනේ කළෙල පැනේ පිරිලා තිබුණතේ 
වම් මනුසේසයාවගේ අකුසල පාප කර්මය නිසා පැනේ කළ හිසේ ෙවගේ 
වපනුවනේ. එතවකාට වම් පුදේගලයා විවව්චනය කරනො ‘වමච්චර 
සංඝයාෙහනේවසේලා ඉනේන තැනකතේ ෙතුර වපාදකේෙතේ වබානේන නූවන’ 
කියලා.  

ඒ මිනිහා කූ ගහනවකාට ඒ විහාවර් හිටිය චූල පණිේඩපාතික 
තිසේස වතරැනේෙහනේවසේ එළියට ඇවිලේලා බලනවකාට පැනේ කළ ෙල 
පැනේ තිවයනො. වමාකද වම් මනුසේසයා කියලා බලදේදි, වතේරැම් ගතේතා 
වම් දැනේ ජීෙමානෙ වපරේතවයකේ වෙලයි, ඒකයි වම් ෙතුර වපේනේවන 
නැතේවත කියලා ඒ සේොමීනේෙහනේවසේ කරැණාවෙනේ ෙතුර කළ උසේසලා 
අර ෙැදේදාවගේ අතට ෙතේ කළා. ඒ ෙැදේදා එතවකාට ඒ කළ වගඩි දහයකේමතේ 
බීලා, ඒ වබාන වබාන ෙතුර - හරියට උපමාෙ කියනේවනේ රතේ ෙුණ යකඩ 
කබලක දාපු ෙතුර ෙවගේ - පිපාසය සංසිඳුවනේ නූ ඒ බීලතේ. ඔනේන 
එතවකාට සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘හිතාගනේන උපාසකය ඔවබ් 
කර්මය වකායි තරම් දරැණුද කියලා. දැනටමතේ ජීෙමානෙ වපරේතවයකේ 
වෙලා. වකාවහාම විපාකද නිරවයේ ලැවබනේවන’ කියලා කිව්ෙහම මහා 
සංවව්ගයකේ ඇතිවෙලා වම් ෙැදේදා එවෙවලම, එවතකේ බැඳලා තිබුණ අර 
උගුලේ අටෙපු ඒො උගුලේෙලිනේ ලිහා දමලා, විගහට වගදර ගිහිලේලා, 
වගදර බැඳලා හිටිය සතුනතුේ කැවළේට මුදා හැරලා අඹ ුදරැෙනේට කාරණය 
කියලා ආයුධතේ විනාශ කරලා, ඇවිලේලා වම් සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ 
පැවිදේද ඉලේලා හිටියා. 

එතවකාට වම් සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘උපාසකය, 
පැවිදේද වබාවහාම දුෂේකරය.ි වකාවහාමද පැවිදි කරනේවන?’. එතවකාට 
කියනො ‘වමච්චර පරතයකේෂ කාරණයකේ දැකලා වකාවහාමද පැවිදි 
වනාවෙනේවන?’ කයිලා. පැවිදේදට කැමැතේත පරකාශ කළහම වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේ ඒ ෙැදේදා පැවිදි කරලා තච පංචක කර්මසේථානය 
දුනේනා. එදා ඉඳලා උනේෙහනේවසේ හැඳිනේෙුවණේ මිලකේඛතිසේස 
වතරැනේෙහනේවසේ නමිනේ. මිලකේඛ කියලා කියනේවන පනිේෙතුන ිම්වලේච්ඡ. 
ම්වලේච්ඡ කයින ෙචනය දනේනෙවනේ. ම්වලේච්ඡ කියන එකට ආවය 
ෙචනයකේ ඕන නූවන. සතුනේ මරන, එපා කරපු මිනිවහකේ - ම්වලේච්ඡ. 
දැනේ අංගුලිමාල කියන නම පුරැදු වම් පනිේෙතුනේට වමාන වහේතුෙකනිේ 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

64 

හරි අංගුලිමාල හාමුදුරැවො ඇවරනේන කිසිම මහණ වෙන 
සංඝයාෙහනේවසේ වකවනකටු කෙුරැෙතේ අංගුලිමාල කයින නම දුනේවන 
නැහැ. නදුුනේනතේ උනේෙහනේවසේවගේ චරිතය කැපී වපවනනො 
විවශේෂවයනේම අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියාපු වීර්යය, ශකේතිය, 
අපරමාදය ආදී බලවයනේ. ඒ ෙවගේ තමයි මිලකේඛතිසේස නමතේ. 
මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේවගේ චරිතය ඒ තරම්ම වශරේෂේඨ වෙනේවනේ 
අනේන අර විදිවයේ තතේවයකිනේ ඊලඟට පැවිදි ෙුණා. එතන ඉඳලා යන 
ටිකතේ ඔනේන ඉදිරියට කියමු. එවහම පැවිදි වෙලා - ඊට කලිනේ ජීවිතය 
වගව්වව් වකාවහාමද, රෑ දෙලේ නැතුෙ උගුලේ අටෙමිනේ උගුලේෙල හමුෙුණ 
සතුනේ මරමිනේ ඒ වෙනුවෙනේ විශාල වීර්යයකේ ඒ පදුේගලයා අඹදුරැෙනේ 
රැකමී සඳහා ජීවිකාෙ වලස වගන ගියා. 

ඊලඟට මිලකේඛතිසේස සේොමීනේෙහනේවසේ වමාකද කවළේ - ඒ 
වීර්යයම වයාදමිනේ බුදු වගෙලේ ෙත, ෙසේ කාවලේ සංඝයාෙහනේවසේලා 
පිළිබඳ ෙතේ පිළිවෙතේ එවහම කරනේන පටනේ ගතේතා වීර්යෙනේත වලස. 
තමනේ භාෙනාතේ කරන අතවර්ම වම් ෙතේපිළිවෙතේ කරනො. ඒ ෙවගේම 
බුදේධ ෙචනයතේ ඉවගනගනේනො අර සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ. ඔවහාම 
ඉවගනගනේන අෙසේථාෙක පිණේඩපාතික තිසේස සේොමීනේෙහනේවසේ එක 
දෙසකේ වදේෙදූත සූතරය විසේතර කරනො. වදේෙදූත සූතරවයේ කියවෙන 
හැටියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො යම පලේලනේ 
නිරයට ෙැටුණු යම්කිසි පව්කාරවයකුට වහාඳටම, හතිාගනේනතේ බැරි 
විදිවයේ මහා දරැණු ෙද වව්දනා දීලා, ෙද හිංසා කරලා දඬුෙම් හැටියට 
ගිහිලේලා මහා නිරවයේ දානො කියලා. ඕක ඇහුණ හැටිවයේ මිලකේඛතිසේස 
වතරැනේෙහනේවසේ අහනො ‘සේොමීනි වම්ක මහ පදුුම ෙැඩකේ වනේද? 
අච්චර දුකේ විඳපු මනුසේසයා ආවයතේ ගිහිලේලා මහා නිරවයේ දානො. මහා 
නිරවයේ වකායි විදිවයේ දුකේ ඇතේද?’ කියලා. ‘එවසේය. මහා නිරය කියනේවනේ 
මහා භයානක තැනකේ’. ‘ඒක අපට දකිනේන පුලුෙනේද?’ කියලා ඇහුො. 
‘දකනිේනනම් බැහැ, නමුතේ දැකේකා ෙවගේ කරනේන පලුුෙනේ’ කයිලා වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේ කිව්ො. මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේට කිෙුො අර 
වපාඩි හාමුදුරැෙරැනේට කයිලා අමු දර ටිකකේ ඔය ගල උඩ වගාඩ 
ගසේෙනේන කයිලා.  

මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ වපාඩි හාමදුුරැෙරැතේ එකතු 
කරවගන අමු දර වගාඩකේ ගැහුො ඒ ගලකේ උඩ. ඊලඟට වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේ සමාියට සම ෙැදිලා ඍදේි බලවයනේ අවීචි මහා 
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නිරවයනේ ගිනි පළුිඟුෙකේ - එතන කියන හැටියට කණ මැදිරිවයකේ පමණ 
කුඩා ගින ිපළුිඟුෙකේ වගනලේලා ඒ දර වගාඩට අර හාමුදුරැවෙෝ බලාවගන 
ඉඳිදේදිම දැම්මා. දානෙතේ එකේකම අමු දර ටික ඔකේවකාම අළු බෙට පතේ 
ෙුණා. ඒවකනේ වතේරැම් ගතේතා වම් නිරවයේ තිවයන භයානක බෙ. ඊලඟට 
මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ අහනො ‘වම් වපාතේපතේ කියවීම් 
පමණකේද වම් ශාසනවයේ තිවයනේවනේ?’ කයිලා ඇහුොම කයිනො - 
වමතන ඒ කාවලේ නම් පරඥපේතියකේ තිබුණා ොසධුර, ගරන්ථධුර කියලා - 
ඇතේතෙශවයනේ එවහම ඒකානේත ෙශවයනේ වබදීමකේ වනවමයි. නමුතේ 
එතවකාට අර වමවතකේ වපාතේපතේ කියෙමිනේ හිටිය අර 
සේොමීනේෙහනේවසේට කයිනො ‘මවගේ ශරදේධාෙ නිසයි මම පැවිදි ෙුවණේ. මට 
ඉකේමනනිේ නෙිනේ දකිනේන ඕවන. මට කමටහනකේ වදනේන’ කියලා. ඔනේන 
එතවකාට අර සේොමීනේෙහනේවසේතේ කලේපනා කරලා, කමටහන දුනේවනේ, 
අර වමවතකේ පුරැදු කරවගන ආපු කායික වීර්යයතේ උපකාර කරගනේනා 
අනේදමට. මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේට ඒ විහාරසේථාන ෙල ෙත 
පිළිවෙත කරන අතවර්ම විදර්ශනා භාෙනාෙ කරන ආකාරයට යම්කිසි 
කර්මසේථානයකේ දුනේනා. 

එතවකාට වම් මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ මහා පුදුම විදියට 
රෑ නදිි නැතුෙ - ඒ කාවලතේ මිලකේඛතිසේස වතරැනේ පිළිබඳ පරෙෘතේතිවයේ 
සඳහනේ වෙන සේථානෙල පො වම් පිළබිඳ පුරා ෙෘතේත ෙල සඳහනේ 
වෙනො. ගාමිනේදොල විහාරය අපට වපවනන හැටියට වපාත පවතේ 
තිවයන හැටියට පිහිටලා තිවයනේවනේ සිතුලේපව්ෙටතේ කතරගමටතේ අතර. 
එතවකාට මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ ඇතැම් දෙසක සිතුලේපව්වව් 
බුදුවගයි ෙතේ, සංඝ ෙතේ ආදිය කරනො. ඇතැම් දෙසක ගාමිනේදොල 
විහාරවයේ ෙතේ කරනො රෑ නිදි මරාවගන. ඇතැම් දෙසක කතරගම කිරි 
වෙවහවර්. ඔය විදියට වම් සේථාන තුවනේම රෑ නිදි මරාවගන - නිදිමත 
හැවදනවකාට වමාකකේද කරනේවනේ පදිුරැ ෙැටියකේ වතමලා ඔලුවෙ 
තබාවගන කකුලේ ෙතුවර් දාගනේනො. ඒ විදියට වීර්යය ෙඩනා එකේ 
අෙසේථාෙක - වමතන සඳහනේ වෙනේවනේ සිතුලේපව්වව් - ඉතාමතේම රෑ 
යාම වදකක ඒ ෙවගේ වීර්යය ෙඩලා, එළිවෙන යාවම් තදට නිදිමත ආො. 
එතවකාට මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ පිදුරැ ෙැටියකේ ඔලුවව් 
තියාවගන හිඳවගන ඉනේනා අෙසේථාවව් ඇහුණා වපාඩි සාමවණේර 
වකවනකේ අර ගාථා වදක කියනො. ආරභථ ආදී ඒ ගාථා කියනො අහලා 
වම් මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ කලේපනා කරනො ‘මා සඳහායි, මා 
ෙැනි ආරදේධ වීර්යය ඇති භික්ෂුෙකේ සඳහාය ි වම් වදේශනාෙ කරලා 
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තිවයනේවනේ’ කියලා ඒක තුළිනේ පරීතිය උපදොවගන, ධයාන ඇතිකරවගන 
- එතන සඳහනේ වෙන ආකාරයට ඒ වෙලාවෙම අනාගාමී ඵලය - ඒ 
මාර්ගඵලය ලබාගතේතා කයිනො. ඊට පසේවස තෙ තෙතේ වීර්යය ෙඩලා 
රහතේ ෙුණ බෙතේ සඳහනේ වෙනො වපාත පවතේ.  

වම්ක වම් මූත වපාත පවතේ පමණකේ වනවමයි සීහල අටුොෙල, 
වහළ අටුොෙල පො තිබුණ බෙ රහතේ ෙුණාට පසේවසේ, මාර්ගඵල ආදිය 
ලැබුොට පසේවස උනේෙහනේවසේ පරකාශ කළ උදාන ගාථාෙකිනුතේ වපනේනමු් 
කරනේවනේ. ‘පදිුරැ ෙැටියකේ ඔලුවව් තියාවගන මම සකේමනේ කළා. දැනේනම් 
මට කිසිම සැකයකේ නූ. මම වම් මාර්ග ඵල ලබලා තිවයනො’ කියලා 
පරකාශ කරප ුඅෙසේථාෙකුතේ තිවයනො. ඔනේන එතවකාට ඒ මිලකේඛතිසේස 
චරිතය ආශර වයනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ අර ගාථා වදකට සම්බනේධයි 
උනේෙහනේවසේවග ජීවිතයතේ. ඒ ගාථා ගැන වනාදැනමය ිඅච්චර වීර්යයකේ 
කවළේ. ගාථා වදක ඇහුෙට පසේවස කලේපනා කළා ‘මා සඳහා තමයි වම් 
වදේශනා කරලා තිවයනේවනේ’ කියලා. ඒ පරීතිය තුළනිේ අර මාර්ගඵලාදියතේ 
ලබාගතේතා. 

අපි දැනේ කලේපනා කරලා බලමු ෙතමමානය ගැන. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ධම්මචකේකපේපෙතේතන සූතරවයනේ පරථම ධර්ම වදේශනාෙ කළා. 
ඒ ධර්ම චකරය වපරලී ගිය බෙතේ අපි කිව්ො. නමුතේ ඒ වපරලී ගිය ධර්ම 
චකරවයනේ දැනේ ඉතුරැ වෙනේවන වමාකකේද අනේතිමට? ධර්ම චකර ලාංඡනය 
විතරයි. වමාකද වහේතුෙ, දැනේ නිෙන අෙලංගු වෙලා. නිෙන වම් කාවල 
බූ. දැනේ ඉතුරැ වෙනේවන අපට ධර්ම චකර ලාංඡනය විතරයි. වීර්යය 
කරලා ෙැඩකේ නූ යනේතම් පාරමී හැටියට වමාකකේහරි කරගතේතට කමකේ 
නූ වම් කාවලේ. ඔනේන ඕකයි කතාෙ. එතවකාට මිලකේඛතිසේස 
වතරැනේෙහනේවසේ, වසෝණ වතරැනේෙහනේවසේ ඒ ෙවගේ වීර්යය ෙඩපු 
සේොමීනේෙහනේවසේලාවගේ කතා පුරාෙෘතේත පමණයි, වම් කාලයට අයිති 
නූ. ඔය විදිවයේ කතාෙකේ යනො.  

අපි නුෙණිනේ කලේපනා කරගනේන ඕන බුදේධ කාලවයේතේ විවශේෂ 
කාලයකේ ෙූ ෙසේ කාලය ගැන. බුදේධ කාලවයේ, ඒ ඒ නගර ආදිවයේ ොසය 
කළ සංඝයාෙහනේවසේලා පො ෙසේ කාලය ළං වෙනවකාට පිටිසර 
ගම්මාන වසායාවගන යනො. ඒ යන අතවර් උපාසක උපාසිකාෙනේ 
ශරදේධාෙනේත අය දානය දීලා, පිණේඩපාතය දීලා අහනො 
‘සේොමීනේෙහනේවසේලා වකාවහද ෙැඩම කරනේවන?’. ‘පහසු තැනකේ 
වසායාවගන යනො’. වතේරැම්ගනේනො. ඊලඟට ආරාධනා කරනො 
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‘එවහනම් වම් වම් ආරණය ෙශවයනේ සුදුසු භූමි වකාටසේ විවව්ක තැනේ 
එවහම තිවබනො. අපි සිෙුපසවයනේ උපසේථාන කරනේනම්. වමහි ෙැඩ 
ඉනේන’ කියලා. එතවකාට ඒ ෙසේ කාලය උනේෙහනේවසේලා එම සේථානවයේ 
ගත කවළේ ආමිස පරමාර්ථ මුලේ කරවගන වනවෙයි. ආමිස ඉලකේක මුලේ 
කරවගන වනවෙය.ි නිරාමිස ඉලකේක මුලේ කරවගනයි, නිෙන මුලේ 
කරවගනයි.  වමාකද එතවකාට ඒ ඉලකේකය නිසා තමයි උනේෙහනේවසේලා 
භාෙනානුවයෝගෙී ඒ කාලවයේ ඉනේනා අතවර් ඒ ගැන දැනගතේතු, වමවතකේ 
ධර්මය වනාදතේ ඇතැම් අය, උපාසක උපාසිකාෙනේ පො ඒ මඟ 
අනුගමනය කවළේ. කරලා ඒ අයතේ නිෙනේ මවගේ සූවහන දියුණුෙකේ 
ලබාපු බෙ වම් පිනේෙතුනුතේ අහලා ඇති, සමහරවිට මාතික මාතා 
කතාවෙනේ වපේනො. වම් වෙලාවව් හැටියට ඒ කතාෙ වම් පිනේෙතුනේ 
කැමති ෙුණතේ ආවය කියනේන බූ. කලිනේ අෙසේථාෙල අපි වදේශනා කරලා 
තිවයනො. මාතිකා මාතාෙ වම් උපාසිකාෙනේ කා අතරතේ ඉතාම පරචලිත 
ෙටිනා චරිතයකේ. 

මාතික මාතා උපාසිකාෙ ඒ සංඝයාෙහනේවසේලාට උපසේථාන 
කරන අතරම ධයාන, මාර්ගඵල, අභිඥා ආදී හැම වදයකේම උපදොවගන 
අනාගාමී තතේවයට පතේ ෙුණා. අනේන එයිනුතේ අපටි වපේනො ගිහි 
පිනේෙතනුුතේ අතීතවයේ සංඝයාෙහනේවසේලාවගේ නිරාමිස අිෂේඨානය, 
නිරාමිස පරමාර්ථය ආදර්ශයට අරවගන තමනුතේ නිෙනේ මගට ගමනේ කළ 
බෙ ඒ අෙසේථාෙ උපකාර කරවගන. එතවකාට ෙසේ කාලවයේ සිදුවෙන, 
ඉහළම ෙසේ පනිේකම ඕකයි. නමුතේ ඒ ෙසේ පිනේකමට සමහරවිට වම් 
කාලවයේ සුදුසු වනාවෙනේන පුලුෙනේ අර නිෙන අෙලංගු කවළාතේ. ඒක 
නිසා අප ිකලේපනා කරගනේන ඕවන වම් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ 
කරපු ධර්මය, ධර්ම චකරය - ඇතේතෙශවයනේම ධර්ම චකරය කයින එක 
තම තමනේවගේ චිතේත සනේතානය තුළ වපරළයි යුතේතකේ. මාර වසේනාෙ 
ජයගැනීම, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අපි වෙනුවෙනේ කරලා ඉෙර කළා 
වනා වෙයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මරැනේ පරදලා ඉෙරයි. දැනේ ඉතිනේ අපට 
තිවයනේවන ඉවබ්ම ලැවබන නිෙනේ සෙුයකේ - එවහමතේ හිතනො සමහරැ, 
පරාර්ථනා පමණිනේ. එවහම එකකේ වනාවෙයි. ඒ මාර වසේනාෙ අර කියාපු 
අප තුළ ඉනේන මාර වසේනාෙමයි. ඒක සඳහා ඔබ තුළම තිවයන සටනේ 
ෙලට ඕන කරන මූලද්රෙය තමයි ආරම්භ ධාතු, නිකේඛම ධාතු, පරකේඛම 
ධාතු. ඊලඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනලා තිවයනො වසේනා 
සංවිධානය කරන හැටි සතේතිසේ වබෝි පාකේෂික ධර්ම තුළිනේ. ඒො අතේදුටු 
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අතීත සේොමීනේෙහනේවසේලා පමණකේ වනාවෙයි අනේන අර කියාපු 
ම්වලේච්ඡ ෙැදේදනේ පො වලෝක පූජනීයවයට පතේ ෙුණ හැටි. 

ඒ අනුෙ කලේපනා කරනොනම්, අප ි ඒ කයිාපු ධර්ම චකරය 
ෙවගේම, ඒ ඇතුළත තිවබන ආතේම ශකේතයි කරමකරමවයනේ හීන වෙනේවන, 
අධයාතේමික ශකේතිය හීන වෙනේවන, සතේවයා ගුණ ධර්ම ආදිවයනේ 
පරිහානියට පතේ වෙනවකාටයි. ඒ අධයාතේමික ශකේතිය හීන වීවම් 
ලකුණකේ තමයි අර කියාපු වීර්යොදය වෙනුෙට භකේතිොදයකේ ඉසේසරහට 
පැමිණීම, කාවගහරි පිහිවටනේ වම්ක කරගනේන. නමුතේ එවහම බූ වම් 
ධර්මය. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො  

‘තුක්ම්හහි  ිච්ඡං ආතප්පං - අක්ෙොතොක්රො තථොගතො  
 පටිපණ්ණො පක් ොක්ෙනති - ඣොයික්නො  ොරබන්ධනො’.  

මහවණනි, නුඹලා විසිනේ කළ යුතුය.ි නුඹලාම කරනේනට ඕන. 
කළ යුතු ෙැවඩ් නඹුලාම කළ යුතයුි, ‘තුවම්හහි කිච්ඡං ආතප්පං’ - වීර්ය 
කරනේන ඕවන තමනේමයි. ‘අක්ඛාතාවරා තථාගතා’ - 
තථාගතයනේෙහනේවසේලා ගරුැෙරැ පමණය.ි ‘පටිපණ්ණා පවමාක්ඛන්ති’ - 
වම් පරතිපදාෙට බැසේස, ‘ඣායිවනා’ - ධයාන ෙඩන අය පමණයි මාර 
බනේධනවයනේ මිවදනේවන. එතවකාට අනේන ඒ බුදේධ ෙචනය අනුෙ, ඒ 
ෙවගේම, අපරමාදය, අප්පමවත්තා න විවහස්සති. වම් අපරමාදය කියන 
ෙචනය තමයි වම් ශාසනවයේ ‘අ’යනේන. 

අප්පමාවදා අමතපදං, වම් පනිේෙතුනේ අහලා තිවයනො. වම් අමත 
පදයතේ දැනේ වෙන විදිවයේ පදෙලට යන බෙතේ දනේනො, අහනේන 
ලැවබනො. 

අප්පමාවදා අමතපදං - පමාවදා මච්චුවනා පදං 
අප්පමත්තා න මීයන්ති - වය පමත්තා යථා මතා 

වම් පිනේෙතුනේට මතක තයිාගනේන අපි ඕක සිංහලයට නගලා 
තිවයනො. 

වනාපමා බෙ මඟය  අමා 
මරැවගේ මඟ වීම  පමා 
වනාමැවරති ෙනේවනෝ  වනාපමා 
මළා ෙැනේන වෙවතාතේ  පමා 
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අනේන ඒකයි බුදේධ චෙනය. ඊලඟට බුදේධ ශාසනය ගැන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ කර තිවයනො. වම්ක ක්ෂණ සම්පතේතිය 
කියන කථාෙකේ වබාවහෝ අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරනො. 
වලෝකයා තුළ තිවබනො සාමානය සංකලේපයකේ ‘ඛණකිවච්ඡා වලාවකා 
ඛණකිවච්ඡා වලාවකා’ – වලෝකය කයිලා කියනේවනේ වෙලාෙට ෙැඩ කරන 
තැනකේ. වෙලාෙට ෙැඩ කරන තැනකේ. අද ඊවය පමණකේ වනාවෙයි, ඔය 
ඔරවලෝසු තිවයන වම් යගුවයේ පමණකේ වනවෙයි, ඒ කාවල පො 
වෙලාෙට ෙැඩ කරන තැනකේ වලෝකයාට. නමුතේ වලෝකයා වෙලාෙට 
වමාවහාත කිව්ෙට වමාකද වමාවහාත අඳුනනේවනේ නැහැ. ඛණකිවච්ඡා 
වලාවකා, ක්ෂණයට වැඩ  රන තැන  ් වි්වට ක් ෝ යො ක්ෂණය  යින 
එ  දන්ක්න නෑ කයිලා, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඊලඟට ක්ෂණය හඳුනේෙලා 
වදනො. අෂ්ට දුෂ්ටක්ෂණ කියලා කියනේවන මනුෂයවයකුට උපදිනේන 
පුලුෙනේ නුසුදුසු අෙසේථා. බුදු වකවනකේ පහළ වනාෙන, පහළ ෙුණතේ 
තමනේට ධර්මය අහනේන වනාලැවබන, ඒ අනුෙ පිළිපදිනේන බැරි අෙසේථා 
විවශේෂ ෙශවයනේ වනාකිව්ෙතේ වම් පනිේෙතුනේ අහලතේ ඇති. අනේන ඒ 
දුෂේටක්ෂණ කියන නරක ක්ෂණ අටකිනේ ඉෙතේ ෙුණු ෙටිනාම ක්ෂණයය ිදැනේ 
තිවබනේවනේ කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා තිවයනො. එකම 
ක්ෂණයයි තිවයනේවනේ - බුදු වකවනකේ පහළ වෙලා ධර්මය පෙතින 
අෙසේථාෙ. 

එතවකාට ඒ පෙතින  අෙසේථාවව් යම් වකවනකේ ඒ 
වමාවහාවතනේ ෙැඩ ගතේවත නැතේනම් ‘ෙණොතීතො හි ක්සොචනති - 
නිරයම්හි ස ප්පිතො’, ඒ වමාවහාත අත ඇරැවණාතේ නිරයට ගිහිලේලා දුකේ 
විඳිනේන වෙනො. එතවකාට අර මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේට අර 
වමාවහාත අතහැරැණානම් වකායි තරම් නිරාදුකකේ විඳිනේන සදිේද 
වෙනොද? එතවකාට නිරවයනේ පමණකේ වනවෙයි උනේෙහනේවසේ නදිහසේ 
ෙුවණේ, අර ජාති සංසාර කියල කියන මලුු මහතේ සංසාර දුකිනේ, අර 
වීර්යය ශකේතිය තළුිනේ. එතවකාට දැනේ පදිුරැ ෙැටි වතමාවගන හිවසේ 
දමාවගන ෙතුර බාලේදිෙල පා දමාවගන අපි කරනේවන වමාකකේද, 
වලෞකික විභාග පාසේ කරිීම පමණයි. වලෞකික විභාග පාසේ කරලා 
සසරිනේ මිවදනේන බූ. නමතුේ ඒ වීර්යය ශකේතියම අපි වයාදනොනම් අර 
කියපු සසරිනේ මිදීම සඳහා, ඒ මිලකේඛතිසේස චරිතය ඒකට වහාඳ 
ආරාධනාෙකේ, ආදර්ශයකේ. අප තුළ තිවබනො යම් වීර්යය ශකේතියකේ. ඒක 
හරියාකාර වයදුවොතේ වම් පැතේතට, හරි අෙවබෝධවයනේ යුකේතෙ, සමයකේ 
දර්ශනවයනේ යුකේතෙ, තමනේට පුලුෙනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
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කරලා තිවයනේවන ‘සතේතිසේ වබෝි පාකේෂික ධර්ම’ තිවබන තාකේ වලෝකය 
රහතුනේවගනේ හිසේ වෙනේවන නූ කයිලා. එතවකාට තිවබනො කයිනේවනේ 
වම්ක වපාවතේ වනවමයි. වපාවතේ තිබීම වනවමයි. වම්ක කරියාතේමක 
කිරීමයි. ඒ අනෙු ජීෙතේ වීමයි. මුලු මහතේ සදේධර්මය හැටියට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරිනිර්ොණ අෙසේථාවව්දී සම්පිණේඩනය කරලයි දැකේෙුවව්, මා 
විසිනේ වම් අෙුරැදු හතලිසේ පහකේ තුළ වදේශනා කළ ධර්ම කියලා කිව්වෙ 
ඔනේන ඔය තිසේ හතමයි. 

එතවකාට අපි කලේපනා කරගනේනට ඕන අර කියාපු පර්යපේතිය 
තුළම ලැගලා ඉනේවන නැතුෙ ඉනේ ඇතිකරගනේනා අෙවබෝධයතේ, ඊලඟට 
ඒ එකේකම කළ යුත ුආකාරය පිළිබඳ හරි අෙවබෝධයතේ, ලබා ගතේතට 
පසේවසේ පරතිපතේතියට නගනේන. පරතිවව්ද කියලා කයින ඒ මාර්ගඵල 
අෙවබෝධවයනුයි අපට වම් සසර දුකේ වකළෙර කරනේන පලුුෙනේ 
වෙනේවන. එතවකාට අනේන ඒ ක්ෂණය, ඒ ක්ෂණය අතහැරැවණාතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර කියාපු ගාථා වපළ අෙසාන කරනේවනේ - 
උපමාෙකේ වදමිනේ ඒතේ සමාජවයනේම. හරියට වෙවළනේවදකේ ලාවබට 
බඩුගනේන පුලුෙනේ අෙසේථාෙ අතහැරලා ඒ වෙලාෙ ගියාට පසේවසේ ‘ෂා.. 
ෂා.. වෙලාෙ ගියා’ කයිලා හිතනේනා ෙවගේ තමයි වම් බුදේවධාතේපාද 
කාලයක උතේපතේතිය ලබලා යම් වකවනකුට තමනේවගේ සසර ගමන 
පිළිබඳෙ ඒ පරශේනය විසඳගනේන බැරිෙුවණාතේ. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවන ඒක නසිා තමයි, 
‘ෙණොතීතො හි ක්සොචනති’. ඒක අනුෙමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආදර්ශ 
පාඨයකේ ෙශවයනේ දකේෙලා තිවයනේවනේ, ‘ෙක්ණො ක්ව  ො උපජ්ජගො’ - ඒ 
උතුම් වමාවහාත ඉකේම යා වනාවදෙු! උතුම් වමාවහාත ඉකේමො යා 
වනාවදෙු කයින එක, ඒ ආදර්ශ පාඨය මුලේ කරවගනයි අර අතීතවයේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා ෙසේ කාලවයේ ෙසේ එළඹුවනේ. ෙසේ කාලය අෙසනේ 
කරනවකාට උනේෙහනේවසේලා වබාවහෝ වදවනකේ, ඒ තුනේ මාසය 
අෙසානවයේදී සමහරවිට හාර මාසයකේම ඒ ගත කරලා අෙසානවයේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට වගනගිය තූගේග, පිරිකර තමයි - ඒකට 
කියනේවනේ අඤ්ඤං පටික්වද, තමනේ රහතේ බෙ ලබාගතේතු බෙ. වකලිනේම 
වහෝ ෙයංගවයනේ වහෝ පරකාශ කරනො. තමනේ ලබාගතේතු, ඒ විවව්ක 
කාලය තුළ ලබාගතේතු අෙවබෝධය, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට පරකාශ 
කරනො. උනේෙහනේවසේ සාදුකාර දීලා ඒක අනුමත කරනො. තෙතේ 
අෙසේථාෙලේෙල ඒ කරපු කර්මසේථානෙල ගිහලිේලා හිරවෙච්ච 
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සංඝයාෙහනේවසේලා ෙසේ කාලය අෙසනේ වෙනවකාට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වසායාවගන යනො. එවහම කතනේදර ධර්මවයේ තිවබනො. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ බලාවගන ඉනේනො ඒ කට්ටිය එනො. සමහරවිට 
මගවතාවට්දී යම් යම් දකිනේන ලැවබන වදේ ආශරවයනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කමටහනේ සදුේද කරලා දුනේනාට පසේවසේ අනේන එතවකාට රහතේ 
වෙනො. 

එතවකාට ඒො ඉවබ් වෙච්ච සිදේි වනාවෙයි. අනේන අර වීර්යය 
තුළිනේ - ඒ වීර්යය ෙඩන ආකාරය, ෙඩපු හැටි අපට හැමතැනම කියලා 
නූ ධර්ම වපාතේෙල. කැළූෙට ගියා කියලා සඳහනේ වෙනො සිටු 
පුතරවයකේ, රජ පුතරවයකේ මහණ වෙලා. වනාවබෝ කලකිනේම රහතේ වෙලා 
ආෙයි කියනො, එච්චරය ිඅපිට දැනගනේන ලැවබනේවනේ. කැවළේ වකායි 
විදියට ජීෙතේ ෙුණාද, වමානො කළාද, වකාවහාමද එය ජයගතේවත කියන 
එක අපිට වබාවහෝවිට වතේරැම්ගනේන ලැවබනේවන නූ. නමුතේ අනේන ඒ 
ටිකයි අර සතේතිසේ වබෝි පාකේෂික ධර්ම තුළ තිවබනේවනේ. ඒ විවව්කය 
තුළ උනේෙහනේවසේලා සංවව්ගය උපදොවගන - ඇතේතෙශවයනේම වම් 
ශාසනික ගමන සඳහා, නිෙනේ සඳහා උපකාර කරගනේන, අපි සමහර විට 
දකේෙන ඉනේධන ද්රෙය, වව්ගය තමයි සංවව්ගය. සංවව්ග ෙසේතු අටකේ, 
ජාති, ජරා, ෙයාි, මරණ ආදී ෙශවයනේ දකේෙලා තිවබනේවනේ අතීත 
සංසාරවයේ විනේද දුකේ, අනාගතවයේ දිගට හිටිවයාතේ තෙතේ විඳිනේන වෙන 
දුකේ. වම් ෙර්තමාන ජීවිතවයේ පො ආහාර සඳහා ගනේනා වෙවහස, 
බඩවියත සඳහා ගනේනා වෙවහස, වම් ඔකේවකාම අපි උපකාර 
කරගනේනො සංවව්ග ෙසේතු හැටියට. සංසාරවයේ දීර්ඝ කාලයකේ අපි 
පමණකේ වනවෙයි තිරිසනේ සවතකේ පො දෙසකේ ජීෙතේ වීම සඳහා, බඩ 
වියත රැකගැනමී සඳහා වකායි තරම් දුකකේ විඳිනෙද? 

එතවකාට වමනේන වම් ශාසනය කියලා කියනේවනේ, ධර්මය 
කියලා කියනේවනේ ඔනේන ඔය චතුරාර්ය සතයයයි අනේතිමට එනේවනේ. 
වම්ක තනිකර දුකකේ බෙ, පංචුපාදානසේකනේධවයේ වම් සේකනේධ පහම දුකකේ 
බෙ වතේරැම් ගතේතනම්, එතවකාට වම්වකනේ මිදීමට රහස බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වකවනකේ පමණයි වහළි කරලා තිවයනේවනේ. ‘අවිදයා 
නීෙරණවයනේ ෙැහිලා, තණේහා සංවයෝජනවයනේ බැඳිලා දීර්ඝ කාලයකේ 
මහවණනි, නුඹලාතේ මමතේ කාලයකේ, කයිනේන බැරි තරම් කලේප ගණනකේ 
ගමනේ කර තිවබනො’. ඔය අනමතගේග ආදි සූතරෙල සඳහනේ වෙන උපමා 
ඇතේතෙශවයනේම උපමාතේ වනාවෙයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝවිට 
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කියනේවනේ උපමාතේ වදනේන බූ කියලා. උපමාෙකේ වදනේන බූ කිව්ෙම 
ටිකකේ හරි හිතාගනේන කරමයකේ හැටියටයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඔය 
කලේපයක දිග - වම් පනිේෙතුනේ සමහරවිට අහලතේ ඇති ඔය අනමතගේග 
ආදී සූතරෙල විසේතර ෙන එක කලේපයකේ තුළ මනුසේසයනිේ විඳපු දුක. එක 
අෙසේථාෙක අර වව්පුලේල පර්ෙතය වපනේෙලා සංඝයාෙහනේවසේලාට 
කියනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘මහවණනි එකම පුදේගලවයකේ, එක 
කලේපයකේ තුළ වහලූ ඇට සැකිලි එකතු කරලා ගතේවතාතේ, ඒ ඇටසැකිලි 
විනාශ වනාවී පැෙතුවනාතේ වමනේන වම් වව්පුලේල පර්ෙතයටතේ ෙඩා 
විශාලයි’ කියනො. තෙතේ අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අනමතගේග 
ආදී සූතරෙල පරකාශ කරනො - ඒො අපි වබාවහෝ අෙසේථාෙල වම් 
පිනේෙතනුේට මතකේ කරලා දීලා ඇති - අතීතවයේ එකම සතේවවයකේ වහෝ 
මනුෂයවයකේ, අපි වම් මනෂුයයා කියලා කයින එකම තැනැතේතා පො 
අතීත සංසාවර් ඌවරකේ වෙලා, එළුවෙකේ වෙලා, කකුුවළකේ වෙලා, මී 
හරවකකේ වෙලා වගල කැපමු් කාලා වහලාපු වලේ එකත ුකරලා ගතේවතාතේ 
සතර මහා සමුද්රවයේ වලේ ෙලට ෙැඩියි කයිලා, ඒකතේ උපමාෙකේ වනාවෙයි 
කියලයි කයිනේවන.  

ඒ ෙවගේම තමයි සංසාරවයේ භයානක අනේදමිනේ සමහරවිට 
වනාවයකුතේ අනියම් වචෝදනා ෙලට අලේලවගන රජෙරැ, වසාරැනේ 
හැටියට අලේලවගන ඒ දුනේන ෙදහිංසා, ඒොයිනේ ගලාපු වලේ හිටනේ ඒ 
තරම්ය කියලා පරකාශ කරනො. ඊලඟට ඒ පැතේත ෙවගේම සංසාරවයේ තම 
තමනේවගේ වම් ආදරණීය කියලා සලකන එකේ එකේ ජීවිතයකේ තුළ 
එකතුවෙන ඤාතීනේ, මෙුපයිනේ, දූ දරැෙනේ, අඹුදරැෙනේ ඒ අය පිළිබඳෙ 
වහලූ කඳුලු එකතු කරලා ගතේවතාතේ, එකේ එකේවකවනකේ පිළිබඳෙ වහලූ 
කඳුලු අර සතර මහා සමුද්රයට ෙැඩිය ි කයිනො. ඒ ආශරවයනේ අපිට 
හිතාගනේන පලුුෙනේ වකායි තරම් දීර්ඝ කාලයකේද කයිලා.  

ඒ ෙවගේම  දාචි  රහචි ක් ොක්  උප්පජ්ජනති තථොගතො කියලා 
පරකාශ කරලා තිවයනේවන. ඉතාම කළාතුරකිනයුි බුදු වකවනකේ 
උපදිනේවන. ඇතැම් කලේප තිවයනො බුදු වකවනකේ උපදිනේවනතේ නැති, 
ඒකට කියනේවන බුදේධ ශනූය කලේප. එතවකාට ඒ තරම් කාලය ගැන 
හිතනවකාට අපට වම් කියන නූතන විදයාෙට හිතාගනේනෙතේ බැරි තරම් 
දීර්ඝ කාලයකේ තිසේවසේ වම් සතේවයා, වලෝක සතේවයා විවිධ ආතේම 
භාෙෙල උතේපතේතිය ලබමිනේ වම් දීර්ඝ සංසාරවයේ සැරිසරලා තිවයනො. 
එතවකාට එවහම සැරිසරපු අෙසේථාෙල වම් ෙවගේ ධර්මයකේ අහනේන 
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ලැවබනේවන නූ පමණකේ වනාවෙයි ඒ අනුෙ කරියා කරනේන ශකේතිය නූ, 
ඥාණ ශකේතිය නූ, වතේරැම්ගනේන ශකේතිය නූ. මනුෂය ආතේම භාෙවයේ 
මනුෂයයාට ඒක ලැබිලා තිවයනො. ඒ ෙවගේම දුර්ලභ ෙූ බුදේවධෝතේපාද 
කාලය, ධර්මය අහනේන ලැබීම, ඊලඟට ඒ ධර්මය අනෙු කරියාෙට නැගීවම් 
ශකේතිය තමා තුළ තිවබනො. එතවකාට එබඳු අෙසේථාෙකේ 
අතහැරැවණාතේ අර කියාපු, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට 
වෙවළනේදාට යමකේ ලාවභට ගනේන තිවයදේදි බැරි ෙුණා ෙවගේ දුකේ වෙනේන 
වෙනො. සංවව්ග ෙසේතු නතිිපතා සිහිපතේ කරනේන කයිලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාරලා තිවබනේවන ඒකයි. 

වලෝකය කියන තැන ඇතේතෙශවයනේම මාරයාවගේම 
රාජධානියකේ හැටියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනේවනේ. 
මාරයාවගේ රාජධානිය කයිනේවනේ හැම පැතේවතනේම වකවලසේ ෙලට 
ආරාධනා. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දීපු ධර්මය තුළිනේ අපි 
වතේරැම්ගනේන ඕවන කළ යුතේත කුමකේද කියලා. ඊලඟට ඒ මාර්ගයයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර වබෝිපාක්ෂික ධර්ම ආදිවයනේ වපනේනුම් 
කරලා තිවයනේවනේ. ඒො අපි හිතට නගාවගන වම් ෙවගේ ෙසේ කාලයකේ 
තුළ, රවට් වකායි විදිවයේ මතිමතානේතර තිබුණතේ, තමනේ කලේපනා 
කරනේනට ඕන වම් දුර්ලභ අෙසේථාවෙ බැරි යයි කියලා හිතනේවන නැතුෙ, 
හැකි සංඥාෙ උපදොවගන තමනේවගේ මට්ටමිනේ, යම්තාකේ බණ භාෙනා 
වමවතකේ කරලා තිවබනොනම්, ඒො තෙතේ හිත දැඩි කරවගන 
විවශේෂවයනේම වම් ෙසේ කාලය තුළ තම තමනේවගේ මට්ටමිනේ ඒ කියන 
භාෙනා දියුණු කරගනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන. ඒ කර්මසේථාන 
පුරැදු කිරීම තුළ සමහරවිට සංසාරවයේ තමා තුළ වමවතකේ හිතුවෙතේ 
නැති ශකේතීනේ ඇතුළත, අභයනේතරෙ තිවයනේන පලුුෙනේ අර මාතික 
මාතාෙට ෙවගේ. අර වීර්යය තුළිනුයි ඒො මතුවෙනේවන. අළු යට ගිනි 
පුළිඟු ෙවගේ සමහර වකවනකේ තුළ ශකේතිය තිවබනො. නමුතේ ඒො 
මතුකරගනේන අෙසේථාෙ වබාවහෝ වදවනකේ ඉදිරිපතේ කරගනේවනේ නූ. 
ඒකට තමනේ ආරම්භයකේ දරනේන ඕන. 

බුදේධ ෙචනය ඉවගනමී පමණකේ වනවෙයි. වම් පිනේෙතුනේ වම් 
දීර්ඝ කාලයකේ තිසේවසේ ගිහ ිවගයිනේ, තමනේවගේ වගදරෙලේ ෙලිනේ නකිේමිලා 
යම්කිසි පරමාණයක වනකේඛම්ම ශකේතයිකේ උපදොවගන ශීල සමාදානය 
තුළිනේ වම් බණ භාෙනා ආදිවයේ නරිත වෙනො. ඒ ෙවගේම ඒ ශීලය 
උපකාර කරවගන යම් අෙසේථාෙක අර නීෙරණ ධර්ම ඉෙතේකරවගන සිත 
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සමාිමතේ කරගතේවතාතේ අනේන ඒ අෙසේථාවෙ තමයි විදර්ශනා මාර්ගයට 
අෙතීර්ණ වෙනේන පලුුෙනේ. එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා 
වදන තරිලකේෂණය කයිලා කියන වම් වලෝකවයේ යථා සේෙභාෙය, අනිතය, 
දුක්ඛ, අනාතේම කයින ෙචන තුන තුළ තිවබනො. වම් අනිතයතාෙ පිළිබඳ 
වලෝකයා තුළ තිවයනේවනේ නිතය සංඥාෙයි. අපි වබාවහෝ අෙසේථාෙල 
විපලේලාස කියලා කියන විපරීත අදහසේ හතරකේ තුළයි වලෝකයා ජීෙතේ 
වෙනේවන. අනිතය වදේ නිතය හැටියට සලකමිනේ, අසුභ වදේ සුභ හැටියට 
සලකමිනේ, දුකේ සහිත වදේ සැප හැටියට සලකමිනේ, අනාතේම වදේ ආතේම 
හැටියට සලකමිනේ ඒ දෘෂේටි වකෝණය අනුෙයි වලෝකයා බලනේවනේ. නමුතේ 
වබෞදේධ වයෝගාෙචර පිනේෙතා බුදේධ ෙචනය ආශරය කරවගන උතේසාහෙතේ 
වෙනො වලෝකවයේ යථා සේෙභාෙය, යථාභූත ඥානය මතුකරගනේන. 
නිරනේතරවයනේ සමාිය ආදිය ෙඩමිනේ සිටින අතවර් වලෝකය දිහා 
බලනේන පලුුෙනේ ඒ දෘෂේටි වකෝණවයනේ - වලෝකවයේ ඇතැම් උගතුනේ 
කියන ඒ පැතේත වනවෙයි හිතනේන තිවයනේවනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
මතුකරලා දුනේන තරිලකේෂණයට අදාලෙ චිනේතනය සකසේ කරගනේන ඕවන. 
වයෝනිවසෝමනසිකාර කියලා කියනේවනේ ඒකයි, නෙුණිනේ වමවනහි කිරීම.  

වම් ධර්මය, සම්මා දිට්ිය ඇතිකරගැනීමට උපකාර වෙන 
කාරණා වදකකේ හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ පරක්තොක් ොක්සො, 
ක්යොනික්සොච නසි ොක්රො. පරවතාවඝාවසා කියලා කියනේවන පනිේෙතුනි 
අපිට කාවගනේ හරි ධර්මය අහනේන වෙනො, අපි දනේවන නූ ඒක. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ හරි, ශරාෙකවයකුවගනේ හරි එකේවකා කයිපු 
වදයකේ විතරකේ වනවමය ි ලියපු වදයකනිේ හරි බුදේධ ධර්මය අපි 
දැනගනේනට ඕවන. දැනගතේතට පසේවස වයෝනිවසෝමනසිකාර නෙිැරදිෙ, 
නිසියාකාරෙ වමවනහි කරනේනතේ අපි දැනගනේන ඕන. අනේන එවතනදිතේ 
සමහරැ ෙරදේදගනේනො වයෝනිවසෝමනසකිාර වෙනුෙට 
අවයෝනිවසෝමනසිකාර, වනාවයකුතේ මාන උදේදච්ඡ ආදිය නිසා ඒ බුදේධ 
ෙචනය පො විකෘත කරන යුගයකේ වම් යගුය. වම් පනිේෙතුනේ දනේනො, 
වම්ො පරකට රහසේ. අනේන ඒ විදියට වනාවයකුතේ වහේතූනේ නිසා ධර්මය 
විකෘති කරන යුගයක මුලිනේ කලේපනා කරලා වයෝනිවසෝමනසකිාරය 
මතුකරගැනමී - ඒකතේ පහසු ෙැඩකේ වනාවෙයි. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දීපු අර කයිාපු විපලේලාස ධර්ම 
හරියට අඳුනාවගන අවිපරීත අනේදමිනේ වලෝකය දිහා බලනේන පුරැදු 
වෙනේන ඕන. සම්මා දිට්ිය කියනේවනේ ඒකයි. ඒ විදියට බලන වකනාට 
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වලෝකවයේ හැමතැනම කමටහනේ. ඔය අතීත ධර්මකථාෙල සමහර 
සංඝයාෙහනේවසේලා ලැව් ගනිේනකේ දැකලා රහතේ ෙුණය ිකියනො. තෙතේ 
ඔය වමවහණිනේෙහනේවසේලා එවහම ෙතුර ගලාවගන යනො දැකලා, 
සමහරවිට වකාළ ෙැවටනො දැකලා, වම්ො ඉවබ්ම සදිුෙුණා වනාවෙයි, 
භාෙනාමය මනසට, ඒ ආශරවයනේ විදර්ශනා ෙැඩූ පනිේෙතාට යම්කිසි 
විවශේෂ අෙසේථාෙක නිදර්ශනයකේ ඉදිරිපතේ ෙුණාම ඒක තුළිනේ දකිනො 
සතයය. එවහමයි මාර්ගඵල ආදිය ලැවබනේවන. නකිනේ ලැබුණ එකකේ 
වනවමයි. අනේන ඒක නිසා අපි නිරනේතරවයනේම ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි 
වහෝ වව්ො වලෝකය දිහා බලනේන පුරැදු වෙනේන ඕන ඒ දෘෂේටි වකෝණය 
අනුෙයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දීපු ඒ සම්මා දිට්ිය අනුෙ අපි 
වලෝකය දිහා බලනේන පරුැදු වෙනොනම් ඒකට තමයි ‘විපස්සනොය 
ස නනොගක්තො’ කියලා කයිනේවන. විදර්ශනාවෙනේ යකුේතෙ, විදර්ශනාමය 
ඇසිනේ අපි බලනේන පුරැදු වෙනොනම් එබඳු පදුේගලයාට අර ඔකේවකාම 
ගුණ ධර්ම මතුෙුණ, ඒකරාශී ෙුණ අෙසේථාවෙදී තමනේවගේ චිතේත 
සනේතානය තුළ ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය කරියාතේමක වෙලා, එක සිතක 
පහළ වෙලා ඒවකදි තමයි මාර්ග සිත කියන වදේ ඇතවිෙනේවනේ. 

‘මම දැනේ පංච ශීලය රකනි පිනේෙවතකේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
කියලා තිවයනො වසෝොනේ පදුේගලයාට පංච ශීලය තිවයනො කියලා. 
ඉතිනේ මාතේ පනේසිලේ හරියට රකිනො. ඉතිනේ මමතේ වසෝොනේ වෙලා’ 
ඔනේන ඔවහාම තමනේටම ලකුණු දාගනේන අයතේ ඉනේනො. නමුතේ වම් 
වසෝොනේ බෙ ආදී ඒො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකායිතරම් වශරේෂේඨ 
හැටියට දකේෙලා තිවයනොද කියවතාතේ අර නිය පිට පසේ පිඬකේ අරවගන 
‘මුලු මහතේ වපාවළාවව් තිවයන පසේ පරමාණයද ෙැඩි, නියපිට තිවයන 
පසේද ෙැඩි?’ කියලා ඇහුෙ අෙසේථාවෙදි ඒ උපමාවෙනේ දකේෙනේවන 
වසෝොනේ පුදේගලයාට සංසාර දුකිනේ අර තරම් විශාල දුකේ පරමාණයකේ 
ඉෙතේ කරලා තිවබනො. ඒක ඉවබ් අර පංච ශීලවයනේ ෙුණ වදයකේ 
වනාවෙයි. ඒක සදිුවෙනේවන ඇතුළත වෙන මහා පරිෙර්තනයකනිේ. සුලු 
කේෂණයක සිදුෙුණතේ මහා පරිෙර්තනයකිනේ අර කියාපු වලෝවකෝතේතර 
තතේවයට හිත පතේවෙනො. වම් පංචසේකනේධය වමාවහාතකට හරි 
අතහැරිලා ඒ තුළිනේ පටිච්චසමුප්පාද කියන ඒ ගැඹුරැ ධර්මතාෙ, 
අෙවබෝධ වෙලා පරතයකේෂ කරවගනයි වකවනකේ වසෝොනේ වෙනේවන. 
අනේන ඒ වසෝතාපනේන කයින තතේවයට පො - ‘වසෝතාපනේන’ කියලා 
කියනේවනේ එතන ඒ උපමාෙට ගනේවනතේ කන පිළිබඳ කතාෙකේ වනවෙයි 
- ඇතැම් අය ඒොතේ පටලොවගන. වසෝතාපනේන කියනේවන ගඟට 
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ෙැටුණු ලී වකාටයකේ මුහුදට යනේනා ෙවගේ ඒ ධර්ම වශරෝතයට ෙැටුණාට 
පසේවසේ වකලිනේම උතේපතේති හතකට වමහා අරහතේ බෙ ලබන බෙ 
කියනො. ඒක සිදු වෙනේවනේ අනේන අර කියාපු ධර්මාෙවබෝධය තුළිනේ. 

මූලිකෙ දර්ශන ෙශවයනේ ඇතිකරගනේන පරතයකේෂය, වලෝකවයේ 
යථා සේෙභාෙය පිළිබඳෙ මූලිකෙ කේෂණිකෙ නමුතේ ඇතිකරගතේතු ඒ 
පරතයකේෂය, කරමකරමවයනේ අර පුදේගලයා තුළ කරියාතේමක වෙමිනේ ගිහි වහෝ 
වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො නැෙත සසර ඉපදීවම් ශකේතිය බිඳිනො. එවහම 
බිඳ බිඳ ඒ මාර්ගවයේ යනොනම් අපරමාදීෙ, ඒක අනුෙ තෙ ඈතට 
යනවකාට සකදාගාමී, තෙතේ ඈතට යනවකාට අනාගාමී, අරහතේ කියලා 
ඔය මාර්ගඵල පරතිවව්දය ලබනො. ඒක ඇතුළත වෙන විවශේෂ වෙනසකේ 
මිසකේ වම්ක පංච ශීලය තබිුණු පමණිනේ ඇතිවෙන වසෝතාපනේන කමකේ 
වනාවෙයි. නුෙණිනේ කලේපනා කරගනේන ඕන වම්ො පහසුෙට අරවගන, 
වම්ො දෙසනිේ වදවකනේ කරලා වදනේන කයිලා ආරාධනා කරන 
කරමයකුතේ වලෝකවයේ තිවබනො. නමුතේ නුෙණිනේ කලේපනා කරලා ඇතේත 
තමයි වම්ක කේෂණිකෙයි සිදුවෙනේවනේ, නමුතේ වම්ක අනේන අර කයිාපු 
ධර්මතාෙකේ තුළයි සිදේධවෙනේවනේ. වසෝොනේ පදුේගලයා, ඉතාම දිළිනේවදකේ 
වෙනේන පුලුෙනේ, නූගවතකේ වෙනේන පුලුෙනේ, කිසිම උපාියකේ නැති 
වකවනකේ වෙනේන පුලුෙනේ. නමුතේ ඒ පුදේගලයා පිළබිඳෙ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො පද රාශියකේ. දිට්ඨඨධක්ම් ො, පතතධක්ම් ො, 
විදිතධක්ම් ො, පරික්යොගොළ්හධක්ම් ො, තිණ්ණවිචි ික්ච්ඡො, විගත තං ක්තො, 
ක්වසොරජ්ජප්පක්තතො ආදී වනාවයකුතේ පද ෙලිනේ දකේෙනේවනේ ධර්මය 
දුටුො, ධර්මයට පැමිණියා, ධර්මයට කිමිදේදා, වනාවයකතුේ විශාරද භාෙයට 
පතේ ෙුණා කයිලා අනේන ඒ විදිවයේ වනාවයකුතේ ෙචන ෙලිනේ පරකාශ 
කරනේවන අර පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය ඒ ක්ෂණිෙ ඒ පුදේගලයා තම චිතේත 
සනේතානය තුළ පරතයක්ෂ කරගතේතා. ඒ ශකේතිය තළුිනයුි අර විදියට 
ඉදිරියට උතේපතේති හතකට ෙඩා ඈතකට වනායනේවනේ. 

ඒ කාරණා ගැන වහාඳ අෙවබෝධයකේ ඇතුෙ යනො මිසකේ 
පහසුවෙනේ කරනේන පුලුෙනේ කයිලා, භාෙනාෙතේ අතහැරලා දාලා බණ 
ටිකකේ ඇහුෙ පමණිනේ වම්ක ලැවබනො කියලා හිතාගතේවතාතේ වම්ක 
මුළාෙකේ. අනේන ඒොයිනේ වබ්රිලා වම් පිනේෙතුනේ හරි මාර්ගවයේ යමිනේ 
ශීල, සමාි, පරඥා දියුණ ුකරගනමිිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ 
අර වශරේෂේඨ ආරම්භ ධාතු, නිකේඛම ධාතු, පරකේඛම ධාතු කියන ධර්මයනේ 
තමනේ තුළ මතුකරවගන අර අතීතවයේ අංගුලිමාල වතරැනේෙහනේවසේ 
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ඊලඟට වම් මූත අතීතවයේ මිලකේඛතිසේස වතරැනේෙහනේවසේ ගියපු ඒ වීර්ය 
මාර්ගවයේ ගමනේ කරමිනේ වම් සසර දුකේ වකළෙර කරගැනමීයි වමතන 
පරකාශ වෙනේවනේ. එතවකාට වමතන ෙැදගතේ වෙනේවනේ අනේන ඒකට 
උපකාර වෙන සටනේ පාඨය, රණ ගීය තමයි, වබෞදේධයිනේවගේ නයිම රණ 
ගීය ඒකයි. වමාකද බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො 

වයා සහස්සං සහවස්සන - සංගාවම මානුවස ජිවන 
එකං ච වජයය අත්තානං - ස වව් සංගාමජුත්තවමා 

යම් වකවනකේ යුදේධ භූමිවයේ ලක්ෂයකේ මිනිසුනේ ජය අරගතේතතේ 
තමාෙ ජයගතේතු වකනා තමයි නියම සඞ්ගාමජී. සංගරාමය දිනපු වකනා. 
අනේන ඒක මතකේ කරවගන එතවකාට වමනේන වම්ො හඳුනවගන, තමා 
තුළ තිවබන ඒ කයිාපු ශකේතියතේ මතකුරවගන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වපනේො දුනේන සතේතිසේ වබෝි පාක්ෂික ධර්ම කියන ඒ වසේනා සංවිධානය 
කරලා, ඒ වසේනා සංවිධානවයනේ ආකරමණය ආරම්භ කරලා, අර කියාපු 
පරාකරමය කරගනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන. 

එතවකාට අද ෙැනි දෙසක, වම් ෙටිනා දෙසක වම් පිනේෙතනුේ 
තම තමනේ සීල සමාදනේ ෙුණා ෙවගේම භාෙනා කරනේන ඇති. වම් 
අෙසේථාවව් භාෙනාෙටතේ උපකාරෙන, සංසාර දුක වකළෙර කරගැනීමට 
උපකාර ෙුණ ධර්ම වදේශනාෙකේ අසනේන ලැබුණා. එය කරියාතේමක 
කිරීවමනේ වම් ජීවිතය තුළම හැක ිඉකේමනිනේ වසෝොනේ ආදී මාර්ගඵල 
පරතිවව්දවයනේ අති භයානක සංසාර දුක වකළෙර වකාට උතුම් අමාමහ 
නිෙනට පැමිණීවම් කුසල ශකේතිය සැමට වහේතු ොසනා වව්ො. අවීචිවයේ 
සිට අකනිටාෙ දකේො යම් සතේව වකවනකේ ධර්ම වදේශනාමය ධර්ම 
ශරෙණමය කුසලය අනුවමෝදනේ වීමට කැමතිනම් අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ 
පරාර්ථනීය වබෝියකනිේ උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසතේො කියන 
පරාර්ථනාවෙනේ වම් ගාථා කියනේන.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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84 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 164) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අභිවඤඤයයං අභිඤ්ඤඤාතං  
භාවෙතබ්බංච භාවිතං 
පහාතබ්බං පහීනං වම 
තස්මා බුව්ධාස්මි බරාහ්මණ 
 

විනයස්සු මයි කඞ්ඛං  
අිමුච්චස්සු බරාහ්මණ 
දුල්ලභං දස්සනං වහාති 
සම්බු්ධානං අභිණ්හවසා 
 

වයසං වෙ දුල්ලවභා වලාවක 
පාතුභාවො අභිණ්හවසා 
වසාහං බරාහ්මණ සමබුව්ධා 
සල්ලකවත්තා අනුත්තවරා’ති 

− සුත්තනිපාත, වසල සූතරය. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

බුදු වකවනකේ වලාෙ පහළ ෙුණා කියන පරෙෘතේතිය පැරණි දඹදිෙ 
පුරා පැතිර ගිවයේ නෙ අරහාදී බුදු ගුණ පාඨය තුළිනයුි. වම් කාවලේ ෙවගේ 
විවිධ විචිතර සනේනිවව්දන මාධයය වනාතිබුණ යුගයක බුදු වකවනකේ 
පහළ වීම පිළිබඳ ආරංචිය පැතිර යනේන වබාවහෝවිට නෙ ගුණ පාඨයම 
පරමාණෙතේ ෙුණා. ඒ ෙවගේම නෙ ගුණ පාඨවයේ එක ගුණ පදයකේ පො 
ඇතැම්විට වකවනකු තළු විශාල චිතේත විපේලෙයකේ ඇතිකරනේන වහේතු 
ෙුණ බෙ අපට ධර්ම සාහිතයවයනේ පැහැදිලි වෙනො. මැදුම් සඟිවයතේ 
සුත්තනිපාතවයේතේ දකිනේන ලැවබන ක්ස්  සූතරය ඒකට වහාඳ සාධකයකේ.  

ඒ වසේල සූතරවයේ එන ගාථා තුනකේ තමයි අපි අද මාතෘකාෙ 
හැටියට තබා ගතේවතේ. තිවලෝගුරැ බුදුරජා ණනේ ෙහනේවසේ එකේ දහසේ 
වදසිය පනහකේ පමණෙ ූ විශාල සඟ පිරිසකේ පිරිෙරාවගන එක 
අෙසේථාෙක ඉනේදියාවෙ අංගුතේතරාප කියන පරවදේශයක චාරිකාවව් ෙැඩම 
කරන අතවර් ආපන කියන නියම් ගමට ෙැඩම කළා. ඒ ආපන නියම් 
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ගවම් හිටිය වකේණිය කියන ජටිල තාපසයාට අහනේන ලැබුණා ‘වම් 
ශරමණ භෙතේ වගෞතමයිනේ අවපේ ගමට පැමිණිලා ඉනේනො. උනේෙහනේවසේ 
පිළිබඳෙ වමනේන වමවහම කීර්ති රාෙයකේ පැතිරිලා තිවයනො. ඉතිපි 
ක්සො භගවො අරහං සම් ො සම්බුක්ද්ධො විජ් ජොචරණ සම්පක්නනො සුගක්තො 
ක් ො විදූ අනුතතක්රො පුරිසදම්  සොරි සත්ථො ක්දව නුස්සොනං බුක්ද්ධො 
භගවො, කියන ඒ කීර්ත ි රාෙයකේ පැතිරිලා තිවබනො. ඒ ෙවගේම 
උනේෙහනේවසේ වදවියනේ බඹනුේ සහිත වම් වලෝකය සෙකීය අභිඤ්ඤඤාවෙනේ 
දැන ෙදාරලා, වලෝකයාට ඒක පරකාශ කරනො. මුල, මැද, අග යහපතේෙූ 
ධර්මයකේ උනේෙහනේවසේ වදේශනා කරනො. පරිිසිදු බරහේමචර්යාෙකේ පරකාශ 
කරනො’ කියන වම් පරෙෘතේතිය වකේණිය ජටිලයාට අහනේන ලැබිලා 
කලේපනා කළා ‘එබඳු ඒ රහතනේෙහනේවසේලාවගේ දර්ශනය පො යහපතේ’ 
කියලා හිතලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැකමීට එතනට ගියා. 

වකේණිය ජටිලයා ගිහිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේක සතුටු 
සාමීචි කථා කරලා එකතේපවසක ඉඳගතේතහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ධර්මකථාෙකිනේ වකේණිය ජටිලයා සතුටු කළා. ඒ අෙසේථාවව් වතරැෙනේ 
සරණ යාමට තරම් ශරදේධාෙකේ ඇති ෙුවණේ නැතතේ වකේණිය ජටිලයා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරමඛු සංඝයාෙහනේවසේලාට ආරාධනා කරනො 
‘ශරමණ භෙතේ වගෞතමයිනි, වහට සංඝයාෙහනේවසේලාතේ එකේක මවගේ 
ආශරමය මගිනේ බත පළිිගනේන කියලා. එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො ‘වකේණිය වම් සඟ පිරිස ඉතාම විශාලයි. ඒ ෙවගේම ඔබතේ 
බරාහේමණයිනේ පිළිබඳෙ පරසාදය ඇතිකරගතේතු වකවනකේ’. එවහම කිව්ෙතේ 
වදවෙනි ෙරටතේ වකේණිය කියනො ‘සඟ පිරිස විශාල තමයි ශරමණ 
වගෞතමයිනි, මමතේ බරාහේමණයිනේ වකවරහි ශරදේධාෙ තිවයන බෙතේ 
ඇතේතයි. ඒ ෙුණතේ මම ආරාධනා කරනො භෙතේ වගෞතමයිනේටතේ 
සංඝයාෙහනේවසේලාටතේ’ නැෙතතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අරක මතකේ 
කළා ‘වම් සඟ පිරිස විශාලයි. ඔබ බමුණනේ වකවරහි ශරදේධාෙ 
ඇතිකරවගන ඉනේනො’ කියලා. නමුතේ තුනේෙැනි ෙරටතේ වකේණිය ජටිලයා 
අර ආරාධනාෙ කළාම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නහිැඬියාවෙනේ ඒ 
ආරාධනය පිළිවගන ෙදාළා.  

වකේණිය ජටිලයාතේ ඒ කාරණය වතේරැම් අරවගන ආශරමයට 
ගිහිලේලා තමනේවගේ නූ හතිෙතේ මිතරාදීනේට කයිනො ‘මම ශරමණ භෙතේ 
වගෞතමයිනේට සංඝයාෙහනේවසේලා සමග වහට වමවහ යාගයට ආරාධනා 
කළා. දැනේ ඉතිනේ ඒ කටයුතේත වෙනුවෙනේ ඔබ හැමට කරනේන තිවයන 
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කායික උපසේථාන කරනේන’ කියලා. ඒ නූ හිතෙතේ මිතරාදීනේ එකතු වෙලා 
ඇතැම් වකවනකේ උදුනේ බඳිනො, තෙ වකාටසකේ දර පලනො. තෙ 
වකාටසකේ පැනේ බඳුනේ සකසේ කරනො. තෙ වකාටසකේ භාජන වහෝදනො. 
තෙ වකාටසකේ ආසන පිළිවයල කරනො. වකේණිය ජටිලයාතේ ඒ 
තමනේවගේ ආශරමවයේ විශාල ශාලාෙ සූදානම් කරමිනේ හිටියා. 

වම් අෙසේථාෙ වෙනවකාට ඒ ආපන ගවම්ම හිටියා වසේල කියලා 
තරිවව්දවයහි පරවතරට ගිය බරාහේමණවයකේ, තුනේසියයකේ පමණ බරාහේමණ 
මානෙකයිනේට මනේතර උගනේෙන. ඒ බරාහේමණයා පළිිබඳෙ සඳහනේ වෙනො 
තරිවව්දය පමණකේ වනාවෙයි ඒකට අදාල ඉතිහාස, කාෙය ශාසේතර, 
චන්දසේශාස්තර ඒ ෙවගේම වලෝකායත මහා පුරිස ලක්ෂණ කියන ශරීරවයේ 
තිවයන අංග ලක්ෂණ පිළිබඳ විදයාෙ පිළිබඳෙතේ පරවතරට ගිය 
බමුවණකේ. වම් වසේල බරාහේමණයා වකේණිය ජටිලයාවග වහාඳ මිතුවරකේ. 
වකේණිය ජටිලයාවගතේ ශරදේධාෙ තිවයනො වසේල බරාහේමණයා පිළිබඳෙ. 
හැනේදූ ෙරැවව් වසේල බරාහේමණයා තමනේවගේ වගෝල පිරිසතේ පිරිෙරාවගන 
වපාඩි ෙයයාමයකේ ෙශවයනේ වම් ආශරමයට එනො වකේණිය ජටිලයා 
දකිනේන. 

එනවකාට දැකේකා ඇතැම් වකවනකේ උදුනේ බඳිනො, තෙ 
වකවනකේ දර පලනො වම් විදිවයේ මහා ෙැඩපළිිවෙලකේ යනො දැකලා 
වකේණිය ජටිලයාවගනේ අහනො ‘වමාකද වකේණිය, ආොහයකේ විොහයකේ 
ෙැනි උතේසෙයකේ තිවයනොද? එවහම නැතේනම් වලාකු යාගයකට ලූසේති 
වෙනොද? එවහම නැතේනම් බිම්බිසාර රජතමුා ඇතුළු ඒ වසේනාෙට 
ආරාධනා කරලා තිවයනොද වහට දිනට?’ එතවකාට වකේණිය කියනො 
‘නූ වසේල එවහම ආොහ විොහ කටයුතේතකේ වනවෙයි, බිම්බිසාර 
රේජුරැෙනේට ආරාධනා කළතේ වනවෙයි, ශරමණ භෙතේ වගෞතමයනේට 
සංඝයාෙහනේවසේලා සමග වහට දිනට මම ආරාධනා කරලා තිවයනො. 
ඒ ශරමණ භෙතේ වගෞතමයනේ පිළබිඳෙ වමනේන වමවහම කීර්ති රාෙයකේ 
පැතිරිලා තිවබනො’. අර කිව්ෙ විදියට ‘ඉතිපි වසා භගො’ ආදී ඒ පාඨය 
පරකාශ කළා. පරකාශ කළාම වසේල බරාහේමණයා අහනො ‘බුදේධ කියලද 
වකේණිය කියනේවනේ?’. එතවකාට වකේණිය ජටිලයා කියනො ‘ඔව් මම 
බුදේධ කියලා කයිනේවනේ’. වදවෙනි ෙරටතේ ඇහුො ‘බුදේධ කියලද වකේණිය 
කියනේවනේ?’. ‘ඔව් මම බුදේධ කියලා කයිනේවනේ’. තුනේ වෙනුෙටතේ ඇහුො 
‘බුදේධ කියලද වකේණිය කියනේවනේ?’. ‘ඔව් මම බුදේධ කියලා තමයි 
කියනේවනේ’. 
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ඔනේන එතවකාට වසේල බරාහේමණයා කියනො ‘බුදේධ කියන ඒ 
ෙචනය පො අසනේන ලැබීම ඉතාම දුර්ලභයි’ කයිලා ඊලඟට කලේපනා 
කළා අවපේ මනේතරෙල බුදේධවය පිළිබඳෙ සඳහනේ වෙනො යම් වකවනකේ 
වදතිසේ මහා පුරැෂ ලක්ෂණ ඇතුෙ උතේපතේතිය ලැබුවොතේ ඒ තැනැතේතාට 
ජීවිතවයේ වදපැතේතකටයි යනේන තිවයනේවනේ. ගිහිෙ හිටිවයාතේ චකරෙර්තී 
රජ වෙනො. පැවිදි ෙුවණාතේ සම්මා සම්බුදේධ වෙනො කියලා. එවහම 
කලේපනා කරලා ඊලඟට ඇහුො ‘භෙතේ වගෞතමයිනේ දැනේ වකාවහේද වම් 
වෙලාවව් ඉනේවන?’ කියලා. එතවකාට ඔනේන දකුණ ු අත දිගු කරලා 
වකේණිය ජටිලයා පරකාශ කරනො ‘අනේන අර ඈත වපේන නිලේ ෙන වරාද 
පැතේවතයි’ කයිලා.  

ඊලඟට වසේල බරාහේමණයා තමනේවගේ ශිෂය පිරිසතේ එකේක 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකනිේනට ගයිා. යන අතවර් වගෞරෙය නිසා ඒ 
වගෝලයිනේට කිව්ො ‘වහමිහිට අඩිය තියලා යනේන. සිංහයිනේ ෙවගේ වශරේෂේඨ 
අය වම් සම්මා සම්බුදුෙරැ. ඒ ෙවගේම මම කතා කරන අතරතුර කතා 
කරනේන එපා’ කයිල. ඔවහාම යම්කිසි ශරදේධාෙකේ ඇතිෙ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේෙ හමුවෙනේන ගිහලිේලා එකතේපවසක ඉඳවගන සතුටු සාමීචිවයේ 
කතා කළා.  

ඊලඟට වම් වසේල බරාහේමණයා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග ශරීරවයේ 
තිවයන මහා පුරිස ලක්ෂණ පිළිබඳෙ විමසිලිමතේෙ බැලුො. ඒ ගැන යම් 
යම් සැක ඇතිෙුණහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඍදේි බලවයනේම ශරීරවයේ 
ඇතුළත තිවබන අංග පො වපවනනේන සැලැසේෙෙුා කියලා සඳහනේ 
වෙනො. ඒ පිළිබඳ නිසැක ෙුණාට පසේවස වසේල බරාහේමණයාට 
ඇතේතෙශවයනේම වම් බුදු වකවනකේද නැතේනම් චකරෙර්තී තතේවයට 
යනේන පලුුෙනේ වකවනකේද කියලා විමතියකේ ඇතිෙුණා. එතනදී වසේල 
බරාහේමණයා කලේපනා කරනො අවපේ මනේතරෙල අවපේ ආචාර්ය 
පරාචාර්යයනේවගනේ අපි අහලා තිවයනො බුදුෙරැ තමනේ පිළිබඳෙ පරශසේති 
ෙශවයනේ ෙර්ණනා කරනවකාට තමනේවගේ නයිම තතේවය වහළි 
කරනොය කයිලා එවහම හිතලා ‘මම පරශසේති ෙශවයනේ ගුණ ෙර්ණනා 
ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ගාථා වපළකේ පරකාශ කරනේන ඕවන’ 
කියලා ඔනේන ඊලඟට ඒ සූතරෙල සඳහනේ වෙනො දීර්ඝ ගාථා වපළකේ 
‘ඔබෙහනේවසේවගේ ශරීරවයේ වමනේන වම් තරම් ආශේචර්යෙතේ ලක්ෂණ 
තිවබනො. ඔබෙහනේවසේ රජ වෙනේන සුදුසයුි. රජකම ලබාගනේන පො 
සුදුසුය.ි ඇයි වම් ශරමණ භාෙවයනේ වමාකකේද ඔබට ඇති ෙැවඩ්? දඹදිෙ 
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චකරෙර්තී රාජයය පො ලබනේන සදුුසුයි’ කයිලා ඒ විදියට ෙර්ණනාෙකේ 
කළා. 

එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘වසේල මමතේ 
රජ වකවනකේ තමයි. මම ධර්ම රාජා. ඒ ෙවගේම මම මවගේ ධර්ම චකරය 
වපරලනො ධර්මවයනේම’ කියලා එවහම පරකාශ කළා, මම තමයි ධර්ම 
රාජා කියලා. එතවකාට වසේල බරාහේමණයා අහනො ‘ඔවබ් වසේනාපතියා 
කෙුද?’. ‘සාරිපුතර තමයි මා ඒ වපරලුෙ ධර්ම චකරය මා අනුෙ නැෙතතේ 
වපරලනේවනේ’ කයිලා පරකාශ කරලා ඔනේන ඊලඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාළ ගාථා තුන තමය ි අපි අර මාතෘකා ෙශවයනේ තැබුවව්. 
තමනේෙහනේවසේවගේ බුදේධවය පරකාශ කර ෙදාළ 

අභිවඤඤයයං අභිඤ්ඤඤාතං - භාවෙතබ්බංච භාවිතං 
පහාතබ්බං පහීනං වම - තස්මා බුව්ධාස්මි බරාහ්මණ 

අභිඤ්ඤඤා කියලා කියනේවන විශිෂේට ඥානවයනේ දත යතුු යමකේ 
තිවයනොනම් ඒක මම විශිෂේට ඥානවයනේ දැනවගන තිවබනො. ෙැඩිය 
යුතු ධර්ම තිවබනොනම්, ‘භාවෙතබ්බංච භාවිතං’ - ඒො මම ෙඩලා 
අෙසානයි. ‘පහාතබ්බං පහීනං’ වම, පරහානය කළ යුතු වකවලසේ ආදී යම් 
වදේෙලේ තිවයේනම් ඒො මම පරහානය කරලා තිවයනො. ‘තස්මා බුව්ධාස්මි 
බරාහ්මණ’, එම නිසා බමුණ, මම බුදු වකවනකේ නම් වෙමි. 

ඊලඟට පරකාශ කරනො, ‘විනයස්සු මයි කඞ්ඛං’, බරාහේමණය මා 
පිළිබඳ සැක දුරලනේන. ‘අිමුච්චස්සු බරාහ්මණ’, බමණු, මා පිළිබඳෙ 
ශරදේධාෙ ඇතිකරගනේන. ‘දුල්ලභං දස්සනං වහාති - සම්බු්ධානං 
අභිණ්හවසා’, සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලාවගේ දර්ශනය ඉතාම දුර්ලභයි. 
ඊලඟට පරකාශ කරනො 

වයසං වෙ දුල්ලවභා වලාවක - පාතුභාවො අභිණ්හවසා 
වසාහං බරාහ්මණ සම්බුව්ධා - සල්ලකවත්තා අනුත්තවරා 

වලෝකවයේ යම් බුදුෙරැනේවගේ පහළ වීම ඉතාම දුර්ලභද මම අනේන 
එබඳුෙ ූසම්බුදු වකවනකේමි. ‘සල්ලකවත්තා අනුත්තවරා’, උතේතරීතර ශලය 
වෙදයෙරවයකේ වෙමි කියලා ඔය විදියට තමනේවගේ බුදේධවය පරකාශ 
කළාට පසේවසේ වසේල බරාහේමණයාතේ වබාවහාම ශරදේධාෙ ඇතිකරවගන, 
තමනේවගේ වගෝලයිනේට තෙ දුරටතේ ඒ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ 
ෙර්ණනා ගාථා ෙශවයනේ දකේෙලා කයිනො ‘මම වම් ශරමණ වගෞතමයිනේ 
ළඟ පැවිදි වෙනො. බරහේමචාරීෙ ෙසනො. මම ගනේන ඒ පියෙරට කැමති 
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වකවනකේ මට එකත ු වෙනේන. අනිතේ අය යනේන’ කියලා වගෝලයිනේට 
කිව්ො. එතවකාට වගෝලයනිේ තුනේසිය වදනාම පරකාශ කරනො තමනේවගේ 
ගුරැෙරයාට ‘ඔබතුමා ගනේන පියෙර අපිතේ ගනේනො’ කියලා. ඊලඟට ඒ 
පිරිසම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ පැවිදි උපසම්පදාෙ ඉලේලා හිටියා. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ පිරිසම පැවිදි කරලා උපසම්පදා කර ෙදාළ බෙ 
ඊලඟට කියවෙනො. 

ඔනේන ඊලඟට ආවයමතේ අපි එනො වකේණිය ජටිලයාවගේ 
ආශරමයට. එතන ඔකේවකාම කළමනා සූදානම් කරලා ඉෙරවෙලා - දානය 
වනවෙයි ඒ අය පාවිච්චි කරන ෙචනය, මහා යාගයකේ - යාගයට ඒ 
කටයුතු සූදානම් කරලා ඉෙර වෙලා ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
පණිවිඩය ඇරියා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයාෙහනේවසේලාතේ එකේක 
ඇවිලේලා, වබාවහාම වහාඳිනේ ඒ වකේණිය ජටිලයා පරණීත ආහාර ආදිය 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට පජූා කළාට පසේවස දානය ෙළඳලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ අනුවමෝදනා ෙශවයනේ ගාථා වදකකේ ෙදාළ බෙ සඳහනේ 
වෙනො. ඒ ගාථාෙල අථමය තිවබනේවනේ - වෙන වදයකේ වනවෙයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ යාගවයේ ආනිශංස පරකාශ කරලා තිවබනො වම් 
විදියට - යාගයනේ අතර ගනිිවදව් පුද පරමුඛය.ි ඒ ෙවගේම ඔය වව්ද මනේතර 
එවහම වගාතලා තිවයන තාල ෙෘතේත පිළිබඳ තමයි ඡනේදසේ කයින 
ෙචනය වයාදනේවනේ - ඡනේදසේ අතර සාවිතරි ඡනේදස පරමුඛයි. මනෂුයයිනේ 
අතර රජු පරමුඛයි. ගලන ගංගාෙනේට මහා සාගරය පරමුඛයි. තරැෙලට 
චන්ද්රයා පරමුඛය.ි දිවලන ෙසේතූනේට සූර්යයා පරමුඛය.ි ඒ ෙවගේම පනිේ 
බලාවපාවරාතේතුවෙනේ යදිනේනෙනුේට, යාග කරනේනනේට සංඝයා පරමුඛයි 
කියලා අනුවමෝදනාෙකේ කරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආපසු ෙැඩම කළා. 

ඊලඟට කියවෙනේවනේ අර වසේල බරාහේමණයා තමනේවග පිරිසතේ 
එකේක, ඉතාම උගර අනේදමිනේ, දැඩිෙ වීර්යය කරලා භාෙනා කරලා දින 
හතකේ ඇතුළත ඒ සම්පූර්ණ මුලු පිරිසම රහතේ බෙ ලබා ගතේතා. ඒ ෙවගේම 
ඒ පිරිස වබාවහාම ශරදේධාවෙනේ, වගෝලයනුතේ එකේක ගහිිලේලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඉදිරිවයේ ගාථා කීපයකිනේ අර පරශසේති ෙවගේ, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට සේතුති පූජා කළා. ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ තමයි වම් සියලු මාර 
පරදෙපු, වකවලසේ නැතිකරපු, උපධීනේ ඉෙතේ කළ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ’ 
කියලා උනේෙහනේවසේට වගෞරෙ ෙශවයනේ පරශසේති පූජා කරලා 
අෙසානවයේදී කියනො, ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, පා දිකේ කරනේන අපට 
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ෙඳිනේන’ කයිලා. එතවකාට ඒ වසේල සූතරවයේ තිවයන පරෙෘතේතිය එතනිනේ 
අෙසාන වෙනො. 

ඊලඟට අපට බලනේන තිවයනේවන කලනිේ පරකාශ කළ ආකාරයට 
නෙ ගුණ පාඨවයේ ෙැදගතේකම. වම් සූතරවයේ තිවයන ෙටිනාකම වම් 
පිනේෙතනුේට සලකාගනේන පුලුෙනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මධයසේථෙ 
වකේණිය ජටිලයාට යාගය පැෙරූ අෙසේථාවව් තුනේ ෙරකේම පරතිවක්ෂේප 
කළා. වකේණියට අෙසේථාෙ දුනේනා අදහස වෙනසේ කරනේන. නමුතේ 
වකේණිය ජටිල යම්කිසි ශරදේධාෙකිනේ අර දානයට ආරාධනා කළා. ඊලඟට 
වසේල පිළිබඳෙ, වසේල බරාහේමණයා අර තරම් ශිෂය පිරිසකේ ඇතිෙතේ 
ඇවිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ගැන පළමවුෙනේම ශරදේධාෙ 
ඇතිකරගතේවතේ උනේෙහනේවසේවගේ බාහිර, ශරීරවයේ ඇති විවශේෂ ලක්ෂණ 
අනුෙයි. වදෙනෙු, ඒ කළ සාකච්ඡාෙ තුළ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
හැඳිනවගන අනේන ඒ පැවිදේද ලබාගතේතා. අපි අර කලනිේ කිව්ෙ නෙ ගුණ 
පාඨයට හිත වයදුවොතේ වම් පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ දනේනො භාෙනාෙකේ 
හැටියට බුදේධානුසේසති භාෙනාෙ කයින නෙ ගුණ පාඨය කෙුරැතේ 
දනේනො ‘ඉතිපි වසා භගො’ ආදී. අපි කෙුරැතේ දනේනො කිව්ෙට වමාකද, 
ඒ පාඨය පාලිවයනේ උච්ඡාරණය කළාට ඇතැම් වකවනකුට ඒ අථමය 
පැහැදිලි නූ. ඒක සොභාවිකයි, භාෂාෙ පිළිබඳ අෙවබෝධය වම් කාලවයේ 
නැති නිසා වබාවහෝ වදනාට. 

ඉතිපි වසා භගො, තෙද ඒ භාගයෙතුනේෙහනේවසේ. එතන ඒ මුලිනේ 
කියන එක, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේෙනේන යම්කිසි පදයකේ 
අෙශයයිවන. ඒ කාවල ෙැඩිවයනේම ෙයෙහාරවයේ තිබුණු පදයකේ තමයි 
‘භගො’ කියන එක. අදතේ ඉනේදියාවව් වබාවහෝ වදනා භගොනේ වගෝතම 
බුදේධ කයිලා ඒ විදියට කයිනො, භගොනේ පදය තමයි පරධානම පදය, 
බුදේධ ෙවගේම. ඒක නිසා තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පළමුවෙනේම 
හැඳිනේවීමට ඒ ෙචනය වයදුවෙ. ‘ඉතිපි වසා භගො’, තෙද ඒ 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ. ඔනේන එතන ඉඳලයි තිවයනේවනේ. අර්හතේය. අපි 
එක එක ෙචනයකේ පසේවස සරල ෙශවයනේ වතේරැම් කරලා වදනො. 
අර්හතේය. සම්මා සම්බුදේධය. විේජාචරණ සම්පනේනය. සුගතය. 
වලෝකවිදුය. අනුතේතර පුරිසදම්ම සාරිය. වදව් මිනසිුනේවගේ ශාසේතෘය. 
බුදේධය. භගෙතේය. අනේතිමට තමයි අර භගො කියන පදය නෙ ගුණයට 
අදාල හැටියට සඳහනේ ෙුවණේ.  
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වම්ො පිළිබඳෙ වම් පනිේෙතුනේ එකේ එකේ ආකාරයට හදාරලා 
තිවබනො. දැනවගන තිවබනො. බුදේධානුසේසති භාෙනාෙ වනාවයකුතේ 
විදියට කරනො. අපිතේ වම් යම්කිසි අදහසේ කීපයකේ වමතනදි - මීට 
කලිනුතේ අපි පරකාශ කරලා තිවබනො. වම් අෙසේථාවෙදි නෙ ගුණ 
පාඨයකේ හැටියට වයාදාගැනීවම්දී පරාවයෝගකි ෙශවයනේ, ඇතේතෙශවයනේම 
සරල, නිතර පාවිච්චියට සුදුසු ආකාරයකේ අපි කලනිුතේ අෙසේථාෙක 
වපනේනෙුා. වම් අෙසේථාවෙතේ කියනොනම් අවපේ අෙවබෝධවයේ හැටියට, 
බුදේධ කාලවයේදී සරලෙ පැෙතුන ඇතැම් භාෙනා කරම පහුකාලීනෙ 
වබාවහාම සංකීර්ණ වෙලා උගතුනේ අතිනේ ශාසේතරීය මට්ටමකිනේ ඒො 
විගරහ කරනේන යාවමනේ ඒොවයේ තිවබන පරාවයෝගික ගණුය ගිලිහිච්ච බෙ 
වපේනො. 

වමතනතේ ‘අරහං’ කියන පදයම ගතේතහම, දැනේ අද වබාවහෝ 
වදනාවගනේ ඇහුවොතේ අරහං කියන ෙචනවයේ වතේරැම සමහර විට ඒ 
ෙචනවයේ නියම අථමය වනාවෙයි වෙන වදේෙලේ කයිනේවන. එකේවකා 
කියාවි රහසිනේෙතේ පෙු වනාකරන නිසා කියලා. නැතේනම් සංසාර චකරවයේ 
අර කැපූ නිසයි. එවහම නැතේනම් වකවලසේ නමැත ිඅරි - අරි කියලා 
කියනො සතුරනේට. ඒ සතුරනේ නැසූ කයිලා. වම් වෙලා තිවයනේවන 
වමාකදේද? වම් උගතුනේ ෙචන ඒ අතට වම් අතට විෙච්වේදනය කරලා 
ෙචනවයේ මුලේ අථමයට අදාල වනාෙන ආගනේතුක අථම පො මතුකරලා දිගට 
දිගට ෙර්ණනා කර කර ඉනේන කයිලා පෙරලා තිවයන බෙයි වපේනේවන 
වයෝගාෙචරයනේට. ඇතේතෙශවයනේ කියනොනම් රහසිනේෙතේ පව් 
වනාකිරීම කයින ඒ අදහස කාලානේතරයකේ තිසේවසේ එක එක වපාතේෙල 
සඳහනේ ෙුණාට වමාකද සතය ෙශවයනේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
නිගරහයකේ ෙවගේ ෙචනයකේ ඒක. අරහං කියනේවනේ ඒ ෙචනවයේ වතේරැම 
පූජා ලැබීමට සුදුසු බෙ. පජූා ලැබීමට සුදුසු බෙ කියන එකයි අරහං, 
අරහවතෝ කියනේවන. පූජා ලැබීමට සුදුසු වෙනේවන ඒ ගුණ මහනේතවය 
නිසා බෙ හිතාගනේන පලුුෙනේ. නමුතේ අරහං කියන එක අර උගතේතු 
කරලා තිවයනේවන වම් ෙචනය ඒ අතට වම් අතට කැඩුො. අ, යනේන 
අහකේ කරලා රහං කියලා අරවගන රහතේ කතාෙකේ ඇද ගතේතා. සංසාර 
චකරවයේ, වරෝදයක අර කියන හැඟීම අරවගන, හං, කියන එක අහකේ 
කරලා අර කියලා ගතේතා.  

ඉතිනේ ඔය අර කතාෙලේෙතේ, රහතේ කතාෙලේෙතේ වම්කට අදාල 
නැති බෙයි අපට කියනේන වෙනේවන. වම්ො ආරූඪ කරපු අථම. මූලික 
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අථමය යටපතේ වෙනො පමණකේ වනවෙයි එතනදි වකවරනේවනේ බුදු ගුණය 
ගැන හිත පෙතේෙනො වෙනුෙට අර ෙචනවයේ තිවයන නරිැකේත ිආදිය 
ගැන හිත දුෙනො. අනෙශය වදේෙලේෙලට හිත දුෙනො. ටිකකට 
හිතාගනේන වම් පිනේෙතුනේ දනේනො අටෙකේ මැණික. අටෙකේ මැණික 
කියනේවනේ, ෙකර සේෙරූපය බලනවකාට හිතාගනේන පුලුෙනේවන, 
අටපට්ටම් ෙවගේ. එවහම අටෙකේ මැණිකක අට පැතේවතනේ වකායි පැතේත 
බැලුෙතේ මැණිකවන වපේනේවන. අනේන එවහම නෙගුණ පාඨවයනේ 
කියවෙනේවන නෙෙකේ මැණිකයි කියලා ටිකකට හිතාගතේවතාතේ නෙෙකේ 
මැණිකකේනම් වකායි පැතේවතනේ බැලුෙතේ අපට සිහිපතේ වෙනේන ඕවන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. ඒ වෙනුෙට අවපේ හිත අර අනෙශය වදේෙලේෙලට 
ඇදිලා යනොනම්. ඒක සදුුසු නැහැ. 

වම් ෙවගේම හුඟකේ විෙච්වේදනය කළ ෙචනයකේ තමයි ‘භගවො’ 
කියන එක. මහ පදුුම අථම වම්කට ආරූඪ කරලා. උගතනුේ වම්ො ඉදිරිපතේ 
කරලා තිවයනො බුදුගුණ භාෙනාෙ හැටියට. බුදේධ කාලවයේ තිබුණ ඒ 
පරාවයෝගික ගුණයනේ ගිලිවහනේනට වහේතු ෙුණා. උගතුනේට විතරයි ඒක 
වතේවරනේවන. වනාවතේවරන අය ඉතිනේ වකාවහාමහරි පාලි ෙචන ටික 
කිය කයිා ඉනේනො. වතේවරන වකනාටනම් ඇතේතෙශවයනේම වපවනනො 
අරහං කියන එකට බාහිරෙ අරගතේතු එකකේ තමය ි අර කියාපු රහතේ 
කතනේදර. ඒක නිසා වමතන කලේපනා කරනේන ඕන අරහං කියන 
ෙචනය, ‘නවමාතස්ස භගෙවතා අරහවතා’ කියන තැනතේ සඳහනේ 
වෙනෙවන. එතන රහතේ කතාෙකේ වකාවහතේම නූවන. ඒ භාගයෙතේ. 
ඊලඟට පූජා ලැබීමට සදුුසු බෙ. ගුණ මහනේතවය නිසා. ඔනේන 
එතවකාට ඉතිපිවසා, භගො, අරහං. 

ඊලඟට ‘සම් ො සම්බුද් ධ’ කියලා කියනේවන ඒකතේ වම් පනිේෙතුනේට 
හිතාගනේන පලුුෙනේ, බු් ධ කියන ෙචනයට තෙ එකත ුකරලා තිවයනො 
සම් බු්ධ, සම්මා සම්බු් ධ. බුදේධ කියන අෙවබෝධය ගතේවතාතේ එතන 
තමනේම චතුරාර්ය සතයය අෙවබෝධ කරලා මැනවිනේ - ස්ෙයංභූ 
ඥානවයනේ කයිලා ඔය දැනේ වබාවහෝ වදනා පාවිච්චි කරනේවනේ, තමනේ 
තුළිනේම - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කිසිම ආචාර්ය උපවදසකේ නැතුෙ, 
තමනේම, සේෙකයී අභිඥාවෙනේම දැන ෙදාළා කියන අදහස වදනේන තමයි 
සම්මා සම්බුව්ධා .  

ඊලඟට ‘විජ්ජොචරණ සම්පක්න නො’ කයින ෙචනවයේතේ වනාවයකුතේ 
වනාවයකුතේ විදියට විගරහ කරනො. ඒො නරිනේතරවයනේම භාවිතා කිරීම 
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භාෙනාෙට බාධාෙකේ වෙනේන පුලුෙනේ. වකටිවයනේ අපි හඳුනේෙලා 
වදවතාතේ කියනේන තිවයනේවන විජ්ජා කියනේවන වකවනකුවගේ ජීවිතයකට 
අදාල වදපැතේතකේ තිවයනො. අපිට දැනේ ඇසේ වදක වපේනො. ඇසේ වදක 
වපනුනතේ ඇවිදිනේන බැරිනම්, වකාරනම්, ගමනකේ යනේන බූ. පා වදක 
තිබුණතේ ඇසේ වදක වපේනේවන නැතේනම් ඒතේ ගමනකේ යනේන බූ. නමුතේ 
විදයා කියලා කියනේවන අර අෙවබෝධය. ඒ අෙවබෝධය ඇසේ වදක ෙවගේ. 
ඊලඟට චරණ ධර්ම කයිලා කියනේවන ඒ අනුෙ හැසිරීම. ශීලාදී ගුණ 
ධර්ම. විේජා කියන එවකනේ බුදේධවය හා සම්බනේධ විදර්ශනා ඥාන ආදී 
බුදු වකවනකේ තුළ තිවයන ඒ ඥාන සම්භාරය වපනේනමු් කරනො ඒකට 
අදාල. ඊලඟට චරණ ධර්ම, ශීලාදී ගුණ ධර්ම. වම් වදවකනේම සම්පූර්ණ 
ෙුණා කියන එකයි ‘විජ්ජාචරණ සම් පවන්නා’ කයිලා කියනේවනේ. 
එතවකාට ඒ විජ් ජාචරණ සම්පන්න ගුණය නිසාම තමයි සුගත - ‘සුගත’ 
කියලා කියනේවනේ මැනවිනේ ගයි කයින අදහසයි. වබාවහාම වකටි 
ෙචනයකේ. නමුතේ ඒකතේ අපි අර්ථානේවිත කරගතේවතාතේ හිතනේන 
තිවයනේවන අනේන අර කියාපු දර්ශනය පැතේවතනුතේ, චරණය 
පැතේවතනුතේ සම්පරූ්ණ වීම නිසා බුදේධවය සඳහා යා යුතු මාර්ගවයේ 
පරතිපදාෙ වකළෙරටම ගියා. මැනවිනේම ගියා, ‘සුගවතෝ’. ඒ යාම නිසා 
‘ක් ො විදූ’ කියන සතේවයාවගේ අභයනේතරෙ වලෝකයතේ බාහිරෙ 
වලෝකයතේ පිළිබඳෙ දත යතුු සියලේල දැන ෙදාළා කියන එකයි, වලාකවිදූ. 

එතවකාට ඒ සතේවයනේවගේ ඇතුළතතේ පිටතතේ පිළිබඳ හැම 
වදයකේ පිළිබඳම වහාඳ අෙවබෝධයකේ තිවබන නිසාම සුගවතා වලෝකවිදූ. 
අනුතතක්රො පුරිසදම්  සොරි - ඒ සතේවයිනේ හිකේමවීම පිළිබඳ, පුරිසදම්ම 
සාරි කියන ෙචනය පො උච්ඡාරණවයේදී පුරිසධම්ම වනවමයි එතන 
පුරිසදම්ම - අලේපපරාණ. දැනේනම් අලේපපරාණ, මහපරාණ ගැන 
කතනේදරයකුතේ නූ. ඔකේවකාම නිකනේ අෙුලේ ජාලයකේ කරවගන. පුරිසදම්ම 
සාරි - දමනය කළ යුත ුපරුැෂයනේ හිකේමවීවමහි ලා දක්ෂ රථාචාර්යවයකු 
ෙවගේ කියන අදහස. ‘පුරිසදම්ම සාරි’. ඒ කියනේවනේ අර කියාපු වලාකවිදූ 
ගුණය නිසා වකවනකුවගේ ඇතුළත අරවගන ආපු ශකේතීනේ - සංසාරවයේ 
අරවගන ආපු ශකේතනීේ උනේෙහනේවසේට වපවනනො. ඒ ෙවගේම ඒ 
පුදේගලයාෙ දමනය කළ යතුු අෙසේථාෙ, තැන, ආකාරය ඒ හැම එකකේම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට වපේනො ඒ වලාකවිදූ ගුණය නිසා. ඒ උතේතරීතර, 
සතේවයිනේ හිකේමවීවම් හැකියාෙ තිවයනො - අනතුතක්රො පුරිසදම්  
සොරි. 
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ඒක නිසාම තමයි ‘සත්ථා වදෙමනුස්සානං’. මනුෂයයිනේවගේ 
පමණකේ වනවෙයි වදවියනේවගේතේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේ. අහලා 
තිවයනොවන ඔය බක බරහේම ආදී, ඒ ෙවගේම වබාවහෝවිට වදේෙතාෙුනේ 
ඇවිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සමග ධර්ම සාකච්ඡා, පරශේන අහපු බෙ 
කියවෙනො ධර්මවයේ. වම් කාලවයේ ඇතැම් අය ඒො විශේොස වනාකළතේ. 
එතවකාට වම් පාඨය විශේොස කරනොනම් අප ි පිළගිනේන ඕන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මනුෂයයිනේට පමණකේ වනාවෙයි වදවියනේටතේ 
ගුරැෙරයා - සත්ථො ක්දව නුස්සොනං. ඊලඟට අෙසානවයේ කියවෙනේවන 
බුක්ද්ධො. ඒ බුව්ධා කයින එකට - ඔනේන දැනේ වම් සූතරවයේ වකලිනේම 
සඳහනේ වෙනො බුව්ධා කියන එකට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම දීපු 
නිර්ෙචනයකේ, හැඳිනේවීමකේ. 

අභිවඤඤයයං අභිඤ්ඤඤාතං - භාවෙතබ්බංච භාවිතං 
පහාතබ් බං පහීනං වම - තස් මා බුව්ධාස්මි බරාහ්මණ 

අභිඤ්ඤඤා ෙශවයනේ දැනගතයුතු වදේෙලේ වතේරැම්ගත යතුු වදේෙලේ 
ඒො අභිඤ්ඤඤාවෙනේ දැනවගන තිවයනො. ඊලඟට ෙැඩිය යුතු ගුණධර්ම 
බු්ධවය සඳහා, ඒො ෙඩලා ඉෙරයි. පරහාණය කළ යතුු වකවලසේ ආදිය 
පරහාණය කරලා ඉෙරයි, වම නිසා නියම බුදේධ වකවනකේ. වකවලසේ 
නිනේවදනේ අෙදි ෙුණයි කියලා කියනේන පුලුෙනේ. එවහම නැතේනම් අර 
පූර්ණ අෙවබෝධය ලැබුො - බුව්ධා. 

ඊලඟට භගවො. භගො කියන පදවයේ ොසනාෙනේත කයින අථමය 
සාමානයවයනේ - දැනටතේ ඔය භාගයෙනේත කියලා පාවිච්චියකේ 
තිවයනොවන. එතවකාට අනේන අර බරාහේමණයා ඉසේවසලේලා බැලුවව් 
බාහිර ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ භාගයෙනේත සේෙභාෙයය.ි ඒ 
මහා පුරිස ලකේෂණ ආදිය. ඊලඟට ඇතුළත ගුණධර්ම. වදපැතේවතනේම, 
පිටතිනුතේ ඇතුළතිනුතේ වදපක්ෂවයනේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ොසනාෙනේතයි. සංසාරවයේ දීර්ඝ කාලයකේ ඒ පහුුණු කිරීම් නිසා, 
උනේෙහනේවසේවගේ කුසල ශකේතිය තුළනිේ, ඒ පාරමී ශකේතිය තුළනිේ බුදු 
වකවනකේ තුළ එකතු වෙලා තිවයන සයිලුම ගුණ සම්භාරය, වකාටිනේම 
කියවතාතේ අනිතේ ගුණ අවට්ම එකතුෙ ගතේතා ෙවගේ භගො කියන ෙචනය 
තුළ තිවයනේවනේ. අදතේ ඉනේදියාවව් වබාවහෝ වදනා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේෙ හඳුනේෙනේවනේ භගොනේ, භාගයෙතුනේ-ෙහනේවසේ කයිලා. ඒ 
ෙවගේම සූතරවදේශනාෙලතේ නතිරම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳ ‘බුදේවධෝ, 
භගො’, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පමණකේ වනවමයි, භාගයෙතුනේෙහනේවසේ 
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කියලතේ ශරදේධාෙනේත පිනේෙතුනේ පාවිච්චි කරනේවනේ. ඔනේන එතවකාට නෙ 
ගුණය පළිිබඳෙ. 

ඒ ෙවගේම අමුතු ෙචනයකතුේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ 
ගාථාෙල කියෙුණා. අපි ඒක ගැනතේ කියමු යමකේ. ‘සල්ලකවත්තා 
අනුත්තවරා’. වමාකකේද ඒ කියනේවන? ‘මම උතේතරීතර ශලය 
වෙදයෙරවයකේ’ කියනො. වම් කාවලතේ ශලය වෙදයෙරැ ඉනේනෙවන 
වනාවයකුතේ විදිවයේ හෘදය සැතේකම් කරන ඔය බයිපාසේ ආදී. ඉතිනේ ඒො 
වමානො කළතේ මාරයාවගනේ වබ්වරනේනනම් බූ. මාරයාවගනේ 
වබ්වරනො කියනේවනේ, කෙරුැතේ මැවරනො තමයි නමතුේ දීර්ඝ කාලයකේ 
සංසාවර් ඉපදි ඉපදි මැවරන ගමන - ඒ වලවඩ් වහාඳ කරනේන බූ ඒ 
ශලය වෙදයෙරැනේට. නමතුේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමාකකේද කවළේ? 
සතේවයනේවගේ හදෙවතේ ඇනිලා තිවයනො තණේහාෙ නමැති විෂ ඊතලය, 
එවහම නැතේනම් උල. විෂ තමයි අවිදයා විෂ. ඒක ඒ විදියටම බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ තැන තැන විගරහ කරලා තිවයනො. ‘අවිජ්ජා විසවදාවසා’ 
කියලා. අවිදයාෙ නමැති විෂ වපෙූ, තණේහාෙ නමැත ිඋල, සතේවයාවගේ 
හදෙවතේ ඇනිලා තිවබනො. අනේන ඒක ඇදලා දැම්ම නිසා තමයි 
උතේතරීතර ශලය වෙදයෙරයා කියනේවන. සල්ලකවත් තා අනුත්තවරා. 
වකවනකුට ඒක ගැන හතිලා ෙුණතේ ශරදේධාෙ ඇතිකරගනේන පලුුෙනේ. 
අනිතේ පැතේතට කලේපනා කවළාතේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො අර කවි්ො 
ෙවගේ හදෙතේ සැතේකමකේ කරනේන අෙසේථාෙකේ ආෙහම තමනේවග 
හිතෙතුනේ නූයනේ ඇවිලේලා වකාතනිනේද වම් පරතිකාර ගනේවන කියන 
පරශේනයට, ‘අහෙලේ වදාසේතර වහාඳයි, අහෙලේ වදාසේතර වහාඳයි අර 
වෙදයෙරයාට වම් වම් උපාි තිවයනො’ එවහම කවි්ෙම වබාවහෝවිට 
වතෝරගනේවන ශරදේධාෙ ඇතවිෙන අනේදවම් උපාි මාලාෙ තියන ශලය 
වෙදයෙරයා. 

එතවකාට දැනේ හිතාගනේන අනේන අර තණේහා උල කියලා කියන 
- ඒක අර කිව්ෙ බයපිාසේ විදිවයේ එකකේ වනවමයි - සම්පූර්ණවයනේම 
මාරයාවගනේ මිවදන ඒ සැතේකම කරෙනේන සදුුසු උපාි මාලාෙ තමයි 
නෙ ගුණ පාඨය තුළ තිවයනේවන. අරහං, සම්මා සම්බුව්ධා, විජ්ජාචරණ 
සම්පවන්නා කියලා ඒොයිනේ කයිවෙනේවන අපට හිතාගනේන පලුුෙනේ 
අනේන අර ශලය වෙදයෙරයාවගේ උපාි මාලාෙයි කියලා. එවහමතේ අපට 
ශරදේධාෙ ඇතිවෙන ආකාරයට වතෝරනේන පුලුෙනේ. වකවසේ වහෝ ඒ බුදුගුණ 
භාෙනාෙට, භාෙනා අතර මුලේ තැන වදනේවන වමාකද? ඒකතේ අපි 
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කලේපනා කරනේනට ඕවන. ක්ේ පරතිපත්ති  ොර්ගක්ය් යන්න ඕක්න ශ්රදධ්ොව 
ක්පරදැරි  රක්ගනයි. ඒක සමහර වකවනකේ වම් කාලවයේ - ඔය 
බුදේිොදීනේ කියන කට්ටියට - ඒ ශරදේධාෙ අනෙශය බෙතේ වපේනො. 
තර්කවයනේම වම් හැම එකකේම කරනේන පලුුෙනේ. නමුතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙන පරතිපදාවව් යනේන ශරදේධාෙ අතයෙශයයි. ‘සද්ධොය තරතී 
ඔ ං’ කයිලා කයිනේවන. වම් සැඩ ෙතුවරනේ එවතර වෙනේනනම් ශරදේධාෙ 
අෙශයයි. පරධාන ෙශවයනේම ඒ ශාසේතෘනේෙහනේවසේ වකවරහි ශරදේධාෙ 
තිවයනේනට ඕන. ඒ ශරදේධාෙ නිසාවන ඒ වසේල බරාහේමණයා අර තරම් 
පිරිසකේ එකේක වව්ද මනේතර ඔකේවකාම අත ඇරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ළඟ පැවිදි ෙුවණේ. එතවකාට ශාසේතෘනේෙහනේවසේ වකවරහි ශරදේධාෙ 
ඇතිකරගැනමී අතයාෙශය නිසායි බදුේධානුසේසති භාෙනා ෙල ෙටිනාකම 
සූතරවදේශනාෙල දැකේවෙනේවන. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම වපනේනුම් 
කරනො ඇතැම් අෙසේථාෙක, ඇතැම් සතේවයිනේ, ඇතැම් මනෂුයයිනේ 
බුදේධානුසේසති භාෙනාෙ තළුිනුතේ විශුදේිය ලබනො කයිලා. 

ඒ වපනේනමු් කරනේවන වමවහමයි. යම් වකවනකේ බුදු ගුණවයේ 
හිත පෙතේෙනොනම් නරිනේතරවයනේ ඒ පැෙැතේවීම තුළනිේ, ඒ 
පැෙැතේවෙන අෙසේථාවෙ, නෙගුණ පාඨයම වහෝ එවහම නැතේනම් එයනිේ 
එකකේ තුළ වහෝ නිරනේතරවයනේ හිත පෙතේෙන අෙසේථාවෙදි ඒ 
පුදේගලයාවගේ සිත රාගයට යනේවන නූ. දේවව්ෂයට යනේවන නූ. වමෝහයට 
යනේවන නූ. ඒ ෙවගේම පංච කාමයට අදාල වදේෙලේෙලට යනේවන නූ. මඩ 
ෙගුරට යනේවන නූ. ඒක නසිා ඒ අෙසේථාවව් සිත අර නීෙරණ ධර්මවයනේ 
ඉෙතේ වෙලා සමාියට ළං වෙලා ඒ සමාිමතේ අෙසේථාෙක අසන ධර්මය 
තමයි විදර්ශනාතේමක ෙශවයනේ ෙැටවහනේවන මාර්ගඵල ආදිය ලබනේන. 
දැනුතේ වබාවහෝ වදනා කියනො - ඒ ෙවගේම අසන පරශේනයකේ තමයි 
විවශේෂවයනේ - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ බණ අහන අෙසේථාවව් 
වකාවහාමද ඔය වකවනකේ වසෝොනේ ආදී මාර්ග ඵල ලබනේවනේ කියලා. 
එතවකාට ඒ දැඩි ශරදේධාෙ නිසා සිත එකඟෙනේන වහේතු වෙනො. එවහම 
නැතේනම් හිත විසිවරනො. අර කිව්ො ෙවගේ වම් වදාසේතරද වහාඳ වෙන 
වදාසේතර වකවනකේද කයිලා හිත හිතා ඉනේනො ෙවගේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවග බණ අහදේදි, ‘ඒක වනවෙයි අර අතන අහෙලා වමවහම 
කියලා තිවයනො ඊට ෙැඩිය උගතේකම තිවයන වකවනකේ’ කියලා ඔනේන 
ඔය විදිවයේ විකෘත සිතුවිලි ධාරාෙලේ දුෙනේන පුලුෙනේ. 
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ගැන ශරදේධාෙ ඇති වකනා ඒ අෙසේථාවව් 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට කනේ වදනවකාට උනේෙහනේවසේ ඒ ධර්මය 
ඉදිරිපතේ කරන ආකාරයතේ - වම් පිනේෙතුනේ දනේනො මහ පුදුම අනේදමිනේ 
පුදේගලයනේට ගැලවපන අනේදමිනේ ඒ අෙසේථානුකූලෙ ධර්මය ඉදිරිපතේ 
කරනො. එතවකාට අර ශරදේධාෙනේතයාට ඒක හරියටම ෙදිනො. හරියටම 
ඒ අෙසේථාවව් අර කියාපු විදිවයේ වකවලසේ ෙලට යනේවන නූ. 
නීෙරණෙලට යනේවන නූ. හිත පිරිසිදුෙ පැහැදිලිෙ තිවබන අෙසේථාවව් 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරන ධමම කාරණා හිත තුළට ගිහිලේලා, 
ධර්මය හිතට ෙැදිලා ඊලඟට ඒක තුළිනේ පරතයක්ෂයකේ ලබාගනේන පලුුෙනේ 
වෙනො. මාර්ගඵල අෙවබෝධය ලබනේවන ඒ විදියටයි. ඒක නිසා 
බුදේධානුසේසතිවයේ ෙටිනාකම අපට හිතාගනේන තිවයනේවන අර නෙගුණ 
පාඨය, ඒකතේ භාෙනාෙකේ ෙශවයනේ දකේෙලා තිවයනේවනේ පරතිපදාෙට 
අතයෙශය නිසයි. 

චඞ් කී ආදී සූතරෙල විවශේෂවයනේම ශාසේතෘනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ 
වමවසේ සඳහනේ වෙනො 

සද්ධො ජොක්තො උපසඞ්  ති - ශරදේධාෙ ඇතිෙුණ වකනා තමයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වෙත ළං වෙනේවන. 

උපසඞ්  ක්න තො පයුරැපොසති - ළං වෙලා ඉෙරවෙලා සමීපයට 
ඇවිලේලා ළඟ ඉඳගනේනො. 

පයුරැපොසක්න තො ක්සොතං ඔදහති - ඊලඟට කනේ වදනො. 

ඔහිතක්සොක්තො ධම් ං සුනොති - වහාඳට කනේ නමා වගන, කනේ 
වමයට වයාමු කරවගන ධර්මයට ඇහුම්කනේ වදනො. 

සුත්වො ධම් ං ධොක්රති - අහනො ෙවගේම ඒො යනේතරෙලිනේ 
ධාරණය කරගනේනො වනවෙයි. තමනේම ඒක වහාඳට ඇතුළතට හිවතේ 
දරාගනේනො. සුවා ධම්මං ධාවරති - දරාගතේත ධර්මය, අථම ෙශවයනේ ඒ 
අෙසේථාවව්දී විමසනො. වව්ද ගරන්ථ හදාරලා ඒො වහාඳට ධාරණය 
කරවගන ඉනේන ඇතැම් බරාහේමණයනේවගේ බුදේි ශකේතයි ඉතාම ඉහළයි, 
පරබලයි. ඒො ඒ අෙසේථාවව්දී මතු වෙනො ශරදේධාෙ අනෙු. ඒොවයේ අථමය 
වහාඳට වතේරැම්ගනේනො. 
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අත්ථං පරික්ෙොයති ඡක්නදා - ඊලඟට ඒ අථමය හරියට වතේරැම් 
ගතේතහම වලාකු ඡනේදයකේ ඕනූකමකේ ඇති වෙනො. ශරදේධාෙ නිසාමයි 
ඡනේදය කයිලා කියන බලෙතේ ඕනූකමකේ ඇතිවෙනේවන. 

ඡන්දජොක්තො උස්සහති - ඊටපසේවස උතේසාහ කරනො වීර්යය 
ෙැඩීම් ආදිය කරනො. 

උස්සහිත්වො තුක් ති - ඊලඟට ඉන්ද්රිය සමතාෙ ආදිය ඇතිකරවගන 
එයිනේ පසෙු තමයි පරමාර්ථ සතයය අෙවබෝධ කරනේවන. 

ඒ විදියට කරමානුකූල පරතිපදාෙකේ තළුිනයුි මාර්ගඵල අෙවබෝධය 
ලබාගනේන පලුුෙනේ වෙනේවන. ඒක නිසා ශරදේධාෙ නැතුෙ බූ. ශරදේධාෙම 
මූලික වෙනො. ඉතිනේ බුදේධානුසේසතිය තුළනිේ, බුදේධානුසේසතිය ෙවගේම 
වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො ධම්මානුසේසති, සංඝානුසේසති ආදී 
ෙශවයනේ ඒො තුළිනුතේ, ඒො භාෙනා ෙශවයනේ දකේෙලා තිවබනේවනේ. 
ඒොවයේ නිරනේතරවයනේ සිත පැෙැතේවීවමනේ අර නෙීරණ ධර්ම ෙලට ඉඩ 
නැතිවෙනො. අනේන ඒකයි අපි කියනේවන භාෙනාෙකේ ගැන කියනවකාට 
නිතර වයවදනො ආක්සවති, භොක්වති, බහු ී ක්රොති. බුදේධානුසේසතිය 
පමණකේ වනවෙය ිවමතරී ආදී භාෙනාෙකේ වහෝ වව්ො, ඒො ෙැඩීවම්දී 
හිතෙතේ මිතරවයකේ ෙවගේ කමටහන, භාෙනා මාතෘකාෙ නිරනේතරවයනේ 
ඇසුරැ කරනො. ආවසෙති, ඒ ෙවගේම ෙඩනො. කරමානුකූලෙ අදට ෙඩා 
වහට වහාඳයි කියනේන පුලුෙනේ මට්ටමට ෙඩනො. ඊලඟට බහුල 
ෙශවයනේ කරනො. අනේන ඒ විවශේෂවයනේම වම් බහුල ෙශවයනේ පුරැදු 
කිරීවම්දී බුදේධානුසේසති ෙැනි භාෙනාෙකේ ඇතැම් වකවනකුට පුලුෙනේ 
තමයි අර නෙ ගුණ පාඨවයේම හිත පෙතේෙනේන. ඒකතේ නිරනේතරවයනේ 
සේඣායනාෙ ෙවගේ හිත ඇතුවළනේ - පිටට ඇවහන එකකේ හැටියට 
වනාවෙයි - ඇතුවළනේ කරනේන, පුලුෙනේනම්. නමුතේ එපමණ විවව්කයකේ 
නැති වකවනකුට එයනිේ එකකේ, සුදුසු එකකේ වතෝරවගන ඒ 
වතෝරාගැනීවම්දීතේ අප ි කවි්වව් වබාවහෝ අෙසේථාෙල අපි වපනේනමු් 
කරනේවනේ ඒ පුදේගලයාවගේ සිතට ගැලවපන එකකේ වතෝරගනේන පලුුෙනේ. 
තමනේවගේ චරිතානුකූලෙ, වම් බුදු ගුණ, වකටිවයනේ අපි පරකාශ කළ ඒ 
බුදු ගුණ තුළ ඇතැම් වකවනකේ අර සම්මා සම්බුදේධ ගුණය කැමති 
වෙනේන පලුුෙනේ, සුගත ගණුය කැමති වෙනේන පලුුෙනේ, තෙතේ වකවනකේ 
පුරිසදම්ම සාරි ගුණය. කුමකේ වහෝ වහේතුෙකේ නිසා තමනේට හිතට 
අලේලන එක ගුණ පදයකේ ෙුණතේ පරමාණෙතේ. අර විදියට භාෙනාෙකේ 
ෙශවයනේ නරිනේතරවයනේ ඒවක හිත පැෙැතේවීවමනේ අවනකේ අකුසලේ 
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ෙලට ඉඩ නැති වෙනො. එවහම තමයි වම් සමාියකේ ඇති වෙනො 
කියනේවන - බුදේධානුසේසති. 

ඒ ෙවගේම ශරදේධාවව් ෙටිනාකම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වබාවහෝවිට දකේෙලා තිවයනේවනේ - ඡනේදය කයිලා කියන, වලාකු 
ඕනූකමකේ, වීර්යයකේ ඇතිකරගනේන ඕනූ වෙනොමයි, ශරදේධාෙකේ. ඉතිනේ 
වම් ශාසේතෘනේෙහනේවසේ ගැන ශරදේධාෙකේ නැතේනම් ඇතැම්විට මිථයා දෘෂේටි 
ආදියට යනේන වකාවතකුතේ ඉඩ තිවබනො. ඒක නිසා අපි නිරනේතරවයනේ 
මතකේ කරනේන ඕවන බුදේධානුසේසතිය කමටහනකේ හැටියට දකේෙලා 
තිවබනේවන විවශේෂවයනේම ඔය පරිොර ෙශවයනේ ආනාපාන ආදියට. දැනේ 
බලනේන අර වම්ඝිය ෙැනි අය. ඇතැම් අයට ඕනූකම තිවයනො භාෙනා 
කරනේන, නමුතේ ශරදේධාෙ නූ. ශරදේධාෙ නැතුෙ ඈතට යනේන බූ. ෙැඩිදුර 
යනේන බූ වම් භාෙනවෙ. වමාකද වම් පරතිපදාෙ ඉතාම උගර පරතිපදාෙකේ. 
ශීලාදී ගුණ ධර්ම ආදිය රකිනේන ශාසේතෘනේෙහනේවසේ වකවරහි ශරදේධාෙකේ 
ඇතිකරගනේන වෙනො. ඒ ශරදේධාෙ යම් අෙසේථාෙක අෙවබෝධය කරාම 
යනො. ශරදේධාෙ කියන එකට වබාවහෝ වදනා අකමැතිම වමාකද? එක 
පැතේතකේ තිවයනො - කාරණය ඇතේත - දැනේ සමහර වෙලාෙට ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනො සුසද්දහිතං පි ක්හොති තං ච ක්හොති මිච්ඡො. වහාඳට 
ශරදේධාෙ තිවයන යම් වදයකේ වෙනේන පලුුෙනේ නමුතේ ඒක වබාරැ. ශරදේධාෙ 
නැති සමහර ඒො ඇතේත වෙනේනතේ පුලුෙනේ. නමුතේ ඒ ශරදේධාෙ හරියට 
පිහිටුොගැනීවම්දී ඒ පදුේගලයා පළිිබඳෙ හරියාකාරෙ ඒක විමසලා 
බලනේන ඕන. 

වසේල බරාහේමණයා මනේතර අනුෙ කලේපනා කරලා බලලා බුදු 
වකවනකේ උපනේනයි කිව්ෙහම, ඔනේන බුදු වකවනකුවගේ බාහිර ලකේෂණ 
අනුෙ ඉසේවසලේලා බැලුො. ඊට පසේවස අර සාකච්ඡාෙ තුළිනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ නිසැක ෙුණා. ඒ විදියට ශාසේතෘනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ 
අපට, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැනේ දකිනේන නැතතේ උනේෙහනේවසේ වදේශනා 
කළ ධර්මය තුළනිේ අපි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකිනොනම් බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේෙ දැකේකා ෙවගේම තමයි. ඇතැම් වකවනකුට - සංසාරවයේ ඒො 
පුරැදු කරපු වකවනකුට, බුදේවධෝ කයින ෙචනය ෙවගේ ඉතාම වකටි 
ෙචනයකේ ෙුණතේ පරමාණෙතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ ශරදේධාෙ 
ඇතිකරගනේන. හිතාගනේන ඕවන එතවකාට බුදේධානුසේසතිවයේ පරමාර්ථය 
ඒකයි. ඒ මිසකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේෙ ෙර්ණනා කරිීම වනවමයි. දැනේ 
අනේන බුදුගුණ භාෙනාෙ පරිෙර්තනය වෙලා තිවබනේවනේ තමනේටතේ 
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වනාවතේවරන පාලි ෙචන රාශියකේ හූලේලකේ ෙවගේ එකතුකරවගන ඕක 
කිය කියා ඉඳීම. ඒවක අමතුු ගුපේත බලයකේ නූ. තමනේවගේ හදෙතට ළං 
වෙනේන ඕන ඒක. ඒකටයි අපි කිව්වෙ දැනේ වම්ො සරල අනේදමිනේ. 
තමනේට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන පුලුෙනේනම් - නෙෙකේ මැණික 
කියලා කිව්වෙ ඒකයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එක ෙචනයකේ තුළනිේ 
දකිනේන පුලුෙනේනම් ඒක නිරනේතරවයනේ විගරහ කර කර ඉනේන 
අෙශයතාෙකේ නැහැ. 

තමනේ අඳුරන වකවනකේවගනේ නැෙත නැෙත අහනේන ඕවන 
නූවන ඒ ෙවගේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හරියට හඳුනාගතේතා නම් 
‘බුදේවධෝ’ කයින එක ෙචනය ෙුණතේ ඇති. සුගවතා කියන එක ෙචනය 
ෙුණතේ ඇති. ඒ ෙචනය කයිනවකාට තමා තුළ අර පසේෙනකේ පරීතිවයනේ 
පිනා ගියා ෙවගේ, අර වසේල ෙවගේ - තමා තුළ වලාකු ශරදේධාෙකේ පරසාදයකේ 
ඇතිවෙනො. වම් ශරදේධාෙතේ එකේකම යන එකකේ තමයි පරසාදය. 
වබාවහෝවිට සඳහනේ වෙනො ශාසනවයේ, සක්ද්ධො පසක්නනො ක්හොති. 
ශරදේධාවව් ගුණය තිවයනේවන ඒක ඔය සමහරවිට අතීතවයේ වපාතේෙල 
කියවෙනො උදක පරසාදක මාණිකයයකේ කයිලා. උදක පරසාදක 
මාණිකයයකේ කියලා කියනේවනේ ඔය මඩ ෙතුරකට - දැනේ වම් කාවලේ නම් 
වනාවයකුතේ විදිවයේ විදයුතේ උපකරණ එවහම තිවයනේන පලුුෙනේ මඩ 
ඉෙතේ කරලා ෙතුර පිරිසදිු කරනේන. අතීතවයේ එකේතරා මැණිකකේ තිබිලා 
තිවයනො මඩ ෙතුරකට දැම්මහම මඩ යට වෙනො. පැහැදිලිෙ ෙතුර මතු 
වෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ ශරදේධාෙ තුළනිේ, ඒක උදක පරසාදක මාණිකයය 
කියලා කයිනේවන හිවතේ වකවලසේ වබාර, යටපතේ වෙලා පැහැවදනො. 
පරසාදය අෙශය වෙනො. පරසාදය තුළිනේ තමයි අෙවබෝධය එනේවන. ඒකයි 
ස්ධා, පසාද කියන ෙචන වදක එකට යනේවන. ‘සව්ධා පසවන්නා’ 
කියලා වබාවහෝවිට සඳහනේ වෙනො. තුණුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ 
ඇතිකරගතේතු වකවනකේ පිළිබඳෙ පරසාදය. අනේන ඒක නිසා 
බුදේධානුසේසතිය තළුිනේ එක පැතේතකිනේ සමාිය ඇතිවෙනො ෙවගේම 
ඊලඟට වම් පරතිපදා මාර්ගවයේ යාමට අෙශය වීර්යය ජනිත වෙනො. 

අහලා තිවයනො වම් පනිේෙතුනේ පංවච්න්ද්රිය කයිනවකාට ඔය 
බාහිර ඇසේ කනේ නාසාදිය ගැන කියනො. නමුතේ ධර්මවයේ පංවච්න්ද්රිය 
කියලා වබාවහෝවිට සඳහනේ වෙනේවනේ සද්ධො, විරිය, සති, ස ොධ, පඤ්ා. 
එතනදිතේ ශරදේධාෙ මුලට දාලා තිවයනේවන ශරදේධාෙ තුළිනේ තමයි වීර්යය 
මතු වෙනේවන. අර කියාපු ඡනේදය කියන බලෙතේ ඕනූකම. ඒකම තමයි 
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වීර්යය බෙට හැවරනේවන. වකවනකේ තමනේ කරන ෙැවඩ් පිළබිඳ ශරදේධාෙ 
නැතේනම් සම්පූර්ණ වීර්යය වයාදනේවන නූ ඒ වෙනවුෙනේ. ඒ ශරදේධාෙ 
ෙැඩි ෙුණ පරමාණයට තමය ිඅපි වීර්යය වයාදනේවන. ස්ධාය තරතී ඔඝං 
කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනේවන, 

ස්ධාය තරතී ඔඝං - අප්පමාවදන අණ්ණෙං 
විරිවයන දුක්ඛමවච්චති - පඤ්ඤඤාය පරිසුජ්ඣති. 

අර ආලෙක යක්ෂයාට එවහම පරකාශ කළා. ශරදේධාවෙනේ තමයි 
වම් වකවලසේ සැඩ ෙතුර එවහම නැතේනම් සතර ආකාර සැඩ ෙතුර 
හැටියට වම් ධර්මවයේ දැකේවෙන වකවලසේ රාශිය නැමති සැඩ ෙතුරිනේ 
එවතර වීමට පුලුෙනේ ෙනේවනේ. ෙැහ ි කාලයක වබාවහාම වව්ගවයනේ 
ගලාවගන යන වදාළ පාරකේ තිවයනො ඒවකනේ එවතර වෙනේන පුලුෙනේද 
බැරිද කියන එක ඇහුවොතේ ඇතැම්විට සමහරැ හතීලයි කියලා අතේ 
බැඳවගනම ඉඳීවි. තෙතේ වකවනකේ, වීර්යෙනේතවයකේ, බය නැතෙු වම්කට 
පැනලා පීනලා එහා පැතේතට එවගාඩට යනො. අනේන ඒකයි ‘ස්ධා 
තරති ඔඝං’ කිව්වෙ, ශරදේධාෙනේතයා තමයි ෙතුරට පනිනේවනේ, එවතර 
වෙනේන ඕන කයිලා.  

වනාවයකුතේ ධර්මකථාෙල වම් පිනේෙතුනේ අහලතේ ඇති මහ පදුුම 
උපමා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො, වම් ශරදේධාවෙ ෙටිනාකම 
වපනේනමු් කරනේන. වගෝපාලක සූතරවයේ වගාපලේලවග උපමාවෙනේ එවහම 
දකේෙනො. වගාපලේවලකේ ෙැහි කාලවයේ ගංගා නම් ගවගනේ එවතර 
වෙනො. දකේෂ වගාපලේලා ගෙරැළ එවතර වෙනේන දකේකන අෙසේථාවෙ 
පැනේ වතාටකේ ළඟිනේ ඉසේවසලේලා අර පරධාන ගෙයා දැකේකුෙහම, ඊලඟ 
ගෙයතේ යනො තමනේටතේ පුලුෙනේ කයිලා හිතාවගන. ඊලඟට ඒ විදියට 
අනේතිමට එදා උපනේ ෙහු පැටියා පො ග වඟනේ එවතර ෙුණා කියනො අර 
ශරදේධාෙ නිසා. ශරදේධාවෙ බලය වපනේෙනේවන. අර වලාකු එකේවකනා ගිය 
නිසා තමනේටතේ පුලුෙනේ. ඊලඟ එකේවකනාටතේ පලුුෙනේ කියලා ඒ විදියට 
වපළිනේ වපළට ශරදේධාෙ ඇතිකරවගන අනේතිමට එදාම උපනේ ෙහු පැටියතේ 
ගියයි කයිනො. අනේන ශරදේධාවෙ ශකේතයි වපනේනුම් කරන එකකේ. 
එතවකාට අර බැරිකම වෙනුෙට හැකි සඤ්ඤඤාෙ උපදොගැනේමට ශරදේධාෙ 
අෙශය වෙනො.  

අපි වමච්චර කියනේවන වමාකද, වම් කාවලේ වබාවහෝ වදනා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කෙුද කියලා හරියට අෙවබෝධ කරගනේවන 



84 ෙන වදේශනය 

99 

තර්කයම උපකාර කරවගන. ඒක නිසා ශරදේධාෙ අනෙශයයි කියලතේ 
හිතනො. එවහමතේ කලේපනා කරනො. එතවකාට එයාට පරතිපදාවෙ යනේන 
බූ. වමාකද පරතිපදාෙ සඳහා වීර්යය ෙඩනේන ඕන. මුලු මහතේ ෙතුරට 
පනිනේනා ෙවගේ විශාල කැපවීමකේ අෙශයයි. ඒ කැපවීම කරනේවන නූ 
ශරදේධාෙ නැතේනම්. ඒක නසිා තමයි ශරදේධාෙ. ඒො ඉන්ද්රිය බෙට පතේ 
වෙනො එකේ අෙසේථාෙක වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යදේදි. වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො සතේතිසේ වබෝි පාක්ෂික ධර්ම ෙල එවහම සඳහනේ වෙනො 
ශරදේධා, විරිය, සති, සමාි, පරඥා කියන එක. ඉන්ද්රිය පහකේ ගැන වම් 
පිනේෙතනුේ අහලා තිවයනො. ඒ ශරදේධාෙ අනුෙ තමයි වීර්යය ඇති 
වෙනේවන. ඒ වීර්යය තුළිනේ ඊලඟට සති. සතිය පිහිටුො ගනේනො. ඊලඟට 
ඒක සමාිය දකේො තර කරගනේනො. ඊලඟට තමයි පරඥාෙ ලැවබනේවන. 
පරඥාෙට පනිනේන බූ. බුදේියට නම් පනිනේන පුලුෙනේ. පැනලා විනාශ 
වෙනේනතේ ඉඩ තිවයනො. 

නමුතේ නියම පරඥාෙ - ඒ ෙචන පො වම් කාවලේ වබාවහෝවිට 
විකෘත වෙලා තිවයනො. බුදේිය කියනේවනතේ පරඥාෙ කයිලා හිතනො අර 
කියාපු කට්ටිය. බුදේියයි පරඥාෙයි අතර වෙනසකේ නූ කියලා හිතාගනේන 
අයතේ ඉනේනො. නමුතේ ධර්මානුකූලෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් 
කරලා තිවයනේවනේ වම්වක යම්කිසි මාර්ගයකේ තිබුණා. පරතිපදාෙකේ 
තිබුණා. පරතිපදාවෙ යනේනනම් අෙශයම අංග තමය ි වම්ො. තමනේවගේ 
කැපවීම. ඒ කැපවීම සඳහා සම්පූර්ණ වීර්යය එළියට ගනේන පුලුෙනේ 
වෙනේවනේ ශරදේධාෙනේතයාටය.ි ශරදේධාෙ ඇති වකනාටයි. ඒකයි වම් විදිවයේ 
බුදේධානුසේසති ආදී භාෙනා අෙශය වෙනේවන. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග 
ශරීරය අති විශිෂේඨ බෙ - අතිශවයෝකේති පසුකාලීනෙ එකතු වෙනේන ඉඩ 
තිබුණතේ, සූතර ගණනාෙකම සඳහනේ වෙනො - ඇතැම් බටහිර 
උගතේතුනම් ඒො හාසයයට ලකේ කරනො - උනේෙහනේවසේවග ශරීරවයේ 
වම් කියාපු අංග ලකේෂණ පිළිබඳෙ. එක තැනක වනවෙයි, වබාවහෝ 
තැනේෙල - වකාය ිතරම්ද කයිවතාතේ ෙකේකලී කියන ඒ සේොමීනේෙහනේවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට එලෙගනේන බැරි ෙුණා. ඒ තරමට උනේෙහනේවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දිහාම බලමිනේ සිටියා. ඒ ෙවගේම අර මාගනේි ය 
බමුණා රජෙරැනේටතේ විොහ කර වනාදුනේන තම දියණිය බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට විොහ කරනේන කියලා ආො. 

එයිනේ වපනේනමු් කරනො අතිවිශිෂේඨ රූප සම්පනේන බෙකේ 
තිබුණා. ඒො පිළිබඳෙ පස ුකාලීනෙ ඉතිනේ වනාවයකුතේ අතිශවයෝකේති 
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එකතු වෙනේන ඉඩ තිවබනො. නමුතේ ඒ අංග ලකේෂණ පිළිබඳෙ - 
ධර්මවයේම සඳහනේ වෙනො බාොරී කියලා - ඒතේ විශාල වගෝල පිරිසකේ 
හිටිය බරාහේමණවයකුට මහා පුරිෂ ලකේෂණ තුනකේ තබිුණා කියලා. ඒ 
විදියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග පුණය ශකේතීනේ තුළිනේ ඇතිවෙච්ච ඒො 
පිළිබඳෙතේ ඇතැම් වකවනකේ ශරදේධාෙ ඇතිකරගතේතා. ඒවකනේ 
ඇතිකරගතේත ශරදේධාෙ. ඊලඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග ධර්මය ඇසීම. 
වම් ශරදේධාෙ කයින එක කරමකරමවයනේ ෙැවඩන එකකේ පරඥාෙ කරා 
යාවමනේ. ඒ ධර්මවයේම තිවයන - වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො ඔය 
ධර්මවයේම තිවයනො සනේදිටිික, අකාලික, එහිපසේසික ඔය ආදී ෙශවයනේ 
දකේෙලා තිවබන ඒ ධර්ම මාර්ගවයේ යදේදි පියෙවරනේ පියෙරට ශරදේධාෙ 
ෙැවඩනො. ඒකම තමය ි චූලහතේිපවදෝපම ආදී සූතරෙල දකේෙලා 
තිවබනේවන ඇතුනේ වසායමිනේ, ඔය දැනේ ඇතුනේ අලේලනේන යන මිනිසේසු 
ෙවගේ කැවළේක ඇවතකුවගේ අඩි දැකේක පමණිනේ එක පාරටම තීරණය 
කරනේවන නූ. නමුතේ ගමන නෙතේතනේවනතේ නූ. ඉදිරියට යනො. යනේන 
යනේන වපවනනො තෙ තෙතේ සලකුණු. තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන 
උසසේ ගනවයේ ඇවතකේ ඉනේනො කියලා. 

ඒ ෙවගේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ තමනේවග මට්ටමිනේ 
ශරදේධාෙකේ ඇතිකරවගන පරතිපදාවව් යනේන පටනේ ගතේතහම තෙ තෙතේ 
ශරදේධාෙ ෙැවඩනො. අනේන ඒකයි ධර්මවයේ දකේෙලා තිවබනේවනේ. 
මනුෂයයා තළු තිවබන ඒ වීර්යය ශකේතනීේ මතුකරගනේනනම් ශරදේධාෙ 
අෙශය වෙනො. ශරදේධා, වීර්යය, සති, සමාි, පරඥා - ඒ විදියට ඉන්ද්රිය ධර්ම 
දකේෙලා ඊළඟට ඒො බල හැටියට දකේෙනේවන. යම්කිසි වකවලසේ ආදියකේ 
ආෙහම ඇතැම් වකවනකේ ශරදේධාෙ ඉදිරිපතේ කරවගන, වීර්යය ඉදිරිපතේ 
කරවගන සතිය, සමාිය ආදී ඉන්ද්රියයනේ තතේවයට පතේකරගතේතු 
ශකේතීනේ උපකාර කරවගන තමයි අනේතිමට  අර ආර්ය අෂේටාංගික මාර්ගය 
පො සම්පූර්ණ කරගනේවන.  

වම් ශරදේධාෙට මූලික වෙන වදයකේ තමයි වම් බුදේධානුසේසතිය 
කියනේවන. එදිවනදා ජීවිතවය තෙතේ වබාවහෝ වදනා ඒ කාරණය 
අතේදැකළාතේ තිවයනො. ඒොවයේ ආරකේෂක ගුණයකේ තිවයනො කියලා 
කියනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ බුදු ගුණ පිළිබඳෙ හිතන අෙසේථාවව් 
වලෝකවයේ උතුම්ම පුදේගලයා පිළිබඳෙයි හිතනේවන. අනේන ඒකයි. අපි දැනේ 
අවපේ හිත කියන එක, ඒ ගනේන අරමුණ අනුෙයි වලාකු වහෝ වපාඩි වහෝ 
වෙනේවන. අවපේ හිත ගනේන අරමුණ අනුෙයි අවපේ හිත වලාකු වහෝ වපාඩි 
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වහෝ වෙනේවන. හීන වහෝ පරණීත වහෝ වෙනේවන. උසසේ වහෝ පහතේ වහෝ 
වෙනේවන. එතවකාට වලෝකවයේ මනුෂයයනිේ අතර වලෝකවයේ ඉතාම 
ඉහළම තතේවයට දියුණු කළ පදුේගලයා පිළිබඳෙ හිතන අෙසේථාවව් අවපේ 
හිත වලාකුයි. එවහමයි හිතාගනේන තිවයනේවන. ඒ අෙසේථාවව් අවපේ හිත 
පරබුදේධයි. ඒකයි අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනේවන 
රාග, දේවව්ෂ, වමෝහාදියට එනේන ඉඩකේ නූ. 

නිරනේතරවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ගැන හිතන පුදේගලයා 
අතීතවයේ වපාතේපතේෙල සඳහනේ වෙන ආකාරයට හරියට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ගඳ කිලිය, සුගනේධ කුටිය ළඟ ඉනේනො ෙවගේ. ආනනේද 
හාමුදුරැවෙෝ නිරනේතරවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට උපසේථාන කිරීම් 
ෙශවයනේ ගනේධ කුටිය ළඟ හිටියා. උනේෙහනේවසේ වසෝොනේ නමුතේ 
උනේෙහනේවසේ මහා පදුුම විදිවයේ වීර්යෙනේත ෙවගේම පණුය ශකේතීනේ ඇති 
සේොමීනේෙහනේවසේ නමකේ. ඒ ෙවගේ බුදුගුණ ෙඩන වකනා ධර්මවයේ 
දැකේවෙන ආකාරයට හරියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ සගුනේධ කුටිය ළඟ 
ඉනේනො ෙවගේ, නිරනේතරවයනේ බුදු ගුණ ෙඩන වකනා. ඉතිනේ අනේන 
ඒකට සරලෙ පුරැදු කිරීමටයි වම් කියනේවනේ. වම්ො වහලා දැකීමට 
වනාවෙයි - ඇතේතෙශවයනේම පිරිසිදු ශරදේධාෙ ඇතිෙ බුදු ගුණවයේ හිත 
පෙතේෙනොනම් එක ෙචනයකේ ෙුණතේ ඇති. ඉතිනේ වබාවහෝවිට, ළමා 
අෙදිය ගැන හිතනොනම්, කුඩා ළමවයකුට බුදු ගුණ ඇතිකරගනේන වහේතු 
වෙන නිසා තමය ි ඔය වනාවයකුතේ සංවකේත වයාදනේවන - ඒොතේ 
ඇතැම් වකවනකේ පරතිවක්ෂේප කළතේ. අපට හිතනේන පලුුෙනේ දැනේ භාෂාෙ 
පාවිච්චි කරනේන බැරි, ඒො ගැන දනේවන නැති අයට ඇතැම්විට බුදු 
පිළමියකේ පො ශරදේධාෙ ඇතිකරගැනීමට වහේතුවෙනො - දකේෂ 
කවිකාරවයකේ බුදු ගුණ ගැන වගාතාපු කවි ෙලට, එවහම නැතේනම් ඒ 
රචනයකේ තුළනිේ වකවනකේ ශරදේධාෙකේ ඇතිකරගනේනො ෙවගේ හිතේපිතේ 
නැති ගලකනිේ දකේෂ වකවනකේ වනලාපු ඒ බුදු පළිිමය දැකලා සමහරවිට 
නූගතේ අය පමණකේ වනවෙයි, වම් කාවලේ උගතුනේ හැටියට සලකන 
බටහිර අය පො, ඇතැම් අය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පළිිබඳෙ 
කළාකාරවයකුට ඉදිරිපතේ කරනේන පුලුෙනේ උපරිමය දකේෙන, ඒ වනලූ 
පරතිමාෙහනේවසේ වකවනකේ බලලා පො ශරදේධාෙ ඇතිකරගතේතු බෙ සඳහනේ 
වෙනො. 

අනේන ඒක නිසා තමනේට බාහිර සංවකේත ආදිය නැතතේ හිත 
තුළිනේ ඇතිකරගනේන වදේෙලේ තමය ි ඔය නෙ ගුණ පාඨය. ඒකයි අපි 
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කිව්වෙ බුදේධ කාලවයේ අතීතවයේ දඹදිෙ ඒ බමුණනේ එවහම 
බලාවපාවරාතේතුෙ හිටියා බුදු වකවනකේ පහළ වව්ය කයිලා. දීර්ඝ 
කාලයකේ - ඒකට කයිනේවන බුදේධ වකෝලාහලය කයිලා - දැනේ වම් කාවලේ 
වකෝලාහල කියන අථමවයනේ වනවෙය.ි බුදේධ වකෝලාහලය කියනේවන 
කතාෙකේ යනො ‘බුදු වකවනකේ දැනේනම් පහළ වෙයි, වම් කාලවයේ තමයි 
බුදුෙරැ පහළ වෙනේවන’ කයිලා ඒ විදිවයේ හැඟීමකේ පැරණි ඉනේදියාවව් 
පැෙතුණා. ඒක නිසා ඒ කෙුරැතේ සැලකිලේවලනේ හිටියා ඒ විදිවයේ 
වකවනකේ පහළ වව්වදෝ කයිලා. එබඳු අෙසේථාෙක ඔනේන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පහළ ෙුණාට පසේවස අර කීර්ති රාෙයතේ එකේකම ඒක සම්බනේධ 
කරලා තමය ි අර බරාහේමණ ආදීනේ - එක තැනක වනවෙයි වබාවහෝ 
තැනේෙල සඳහනේ වෙනො තරිවව්දපාරගත බරාහේමණයිනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පිළිබඳ ශරදේධාෙ ඇතිකරගනේනට වහේතු ෙුණා. සමහරවිට 
සාකච්ඡා ආදිවයනේ උනේෙහනේවසේවගේ ශකේතීනේ පළිිබඳෙ නිසැක වීවමනේ. 
ඒ නිසා අප ිකලේපනා කරගනේන ඕන අපි වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යනවකාට 
අර විදිවයේ වනාවයකුතේ තර්ක විතර්ක තිබුණතේ බුදේිොදීනේ ඉදිරිපතේ 
කරන, වම් පරතිපදාවෙ යනේනනම්, ඒ කියනේවන ශලී ආදී ගුණ ධර්ම 
රකිනේනනම් අප ිඅර තුනුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ ඇතිකරගනේන ඕන, 
බු්ධ, ධම්ම, සංඝ කයින තනුුරැෙනේ පිළිබඳෙ. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ධම්ම රාජා කියනේවන ඒකය.ි ධර්ම චකරය 
කියලා කයිනේවන. දැනේ අර වසේල බරාහේමණයා කිව්ො ‘ඔබෙහනේවසේවගේ 
වම් චකරෙර්තී රජ වකවනකු වෙනේන සුදුසු ශරීර ලක්ෂණ තිවයන නිසා 
වමාකටද ශරමණ භාෙයකේ. චකරෙර්තී වකවනකේ වෙනේන’ කියලා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ආරාධනා කළා. එතවකාට තමයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කිව්වව් ‘මමතේ රජ වකවනකේ තමයි. මම ධර්ම රාජ. මම 
වපරලන චකරය ධර්ම චකරයයි. ඒකට උපකාර වෙනේවන, ඒක නැෙත 
වපරලනේවන මවගේ වම් වසේනාපති සාරිපුතේත’. ධම්මචක්කප්පෙත්තන 
සූතරය අනේන ඒක අපට සිහිගනේෙනො - අර චකරෙර්තී කියන සංකලේපය. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ධර්ම රාජා කියනේවනතේ ඒකය.ි වලෝකවයේ තිවයන 
රාජ සංකලේපය වෙනුෙට අපි ‘බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ’ කියලා ෙයෙහාරය 
පෙතේෙනේවනතේ ඒකයි. ධර්ම රාජා - අර කියාපු ධර්ම චකරය කරකැව්ො. 

අනේන ඒ ෙවගේම වලෝකවයේ ඉතාමතේම දුර්ලභ වකවනකේ - 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ කළා ඉතාමතේම දුර්ලභ වකවනකේ බුදු 
වකවනකේ කියනේවන. සාමානය පුදේගලවයකේ වනාවෙන බෙ අපි 
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වතේරැම්ගනේන ඕන. එබඳු පුදේගලවයකේ පළිිබඳ ශරදේධාෙකේ 
ඇතිකරගතේවතාතේ ඒක ඉතාමතේම විපාක සම්පනේන බෙ, ආනිශංස 
සම්පනේන බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ කරලා තිවයනො 
අග්ගප්පසාද සූතරවයේ. ඒ සූතරවයේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මහ පදුුම 
අනේදමිනේ පරකාශ කරලා තිවයනො ‘යොවතො භික්ෙක්ව සත්ථො අපදාවො, 
ද්විපදාවො, චතුප්පදාවො, බහුප්පදාවො, රෑපික්නොවො, අරෑපික්නොවො, 
සඤ්ඤික්නොවො, අසඤ්ඤික්නොවො, ක්නවසඤ්ඤීනොසඤ්ඤික්නොවො 
තථොගක්තො ක්තසං අ්ග ක්ෙොයති අරහං සම් ොසම්බුක්ද්ධො ක්ය භික්ෙක්ව 
බුක්ද්ධ පසනනො අක්්ග ක්ත පසනනො අක්්ග ක්ෙො පන පසනනොනං 
අක්්ගො විපොක් ො ක්හොති’. යම්තාකේ සතේවවයෝ සිටිනො නම් අපා, වදපා, 
සිව් පා, බහු පා, රූපී, අරූපී, සඤ්ඤඤී, අසඤ්ඤඤී, වනේෙසඤ්ඤඤීනාසඤ්ඤඤී 
ඒ සියලු සතේවයනිේ අතර - තථාගවතා වතසං අග්ගමක්ඛායති අරහං 
සම්මාසම්බුව්ධා - තථාගත අරහතේ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම ඒ 
සියලු සතේවයනේ අතර අගරයි. වය භික්ඛවෙ බුව්ධ පසන්නා අවග්ග වත 
පසන්නා අවග් ග වඛා පන පසන්නානං අවග්ගා විපාවකා වහාති. යම් 
වකවනකේ අගරෙූ පුදේගලවයකේ වෙනුවෙනේ ශරදේධාෙ ඇතකිරගතේවතාතේ අගරෙූ 
විපාකයකේ ආනිශංසයකේ ලබාවදනො කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවයනො. 

අනේන ඒ විදියට තමනේ නිරනේතරවයනේම ඒ ෙවගේ පරතිපදාවව් 
වයවදන පනිේෙතුනේට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට සමීප වෙනේන පුලුෙනේ. 
ඈත යුගයක ෙැඩවිස ූ වකවනකේ හැටියට අපි පරකාශ කළාට වමාකද 
ශරදේධාෙනේතයාට ඉතාම සමීපය.ි අනේන ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවයනේවනේ, අග්ගප්පසාද සූතරවයනේ විවශේෂවයනේම දකේෙලා 
තිවයනේවන ධර්මය පිළිබඳෙතේ සංඝයා පිළිබඳෙතේ පරසාදය, ශරදේධාෙ ඇතිෙූ 
අෙසේථාවව් පුදේගලවයකු පිළිබඳෙ විශාල පරිෙර්තනයකේ ඇතිවෙනො 
කියලා. අපට ඒ ධර්මකථා ෙලිනේ, සාමානය මනුෂයයිනේ පමණකේ 
වනාවෙයි, වනාවයකුතේ විදිවයේ බමුණනේ අතර හිටිය මහා දාර්ශනික අය, 
ඊලඟට රජෙරැ පො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳ ඇතිකරගතේතු 
පරසාදවයනේ පසේවස ඒ අයවගේ සම්පූර්ණ ජීවිත පරිෙර්තන ෙුණ ආකාරය 
වම් පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ අහලා කියෙලා තිවයනො. අනේන එබඳු 
පරිෙර්තනයකේ තමා තුළතේ ඇතිකරගනේන නම්, වම් යගුවයේ පසේසට තලේලු 
කරන ශරදේධාෙ - වමෝඩ උපාසක අම්මලාවග වදයකේ හැටියට සලකන 
එක, අප ි අර බුදේිමතුනේට වතේරැම් කරලා වදනේන ඕන, වම් ශරදේධාෙ 
නැතුෙ වම් පරතිපදාවෙ යනේන බැරි බෙ. එතවකාට නිෙන 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

104 

බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් අර කියාපු ශලයකර්මය කරගනේන හරියට 
බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම්, ඒ ශලය වෙදයෙරයාවගේ උපාි මාලාෙ 
ගැන තමනේ අචල විශේොසයකේ ඇතිකරගනේන ඕන. 

එතවකාට අද දෙවසේ වම් පිනේෙතේ පිරිස බුදේධානුසේසතියට අදාල 
වදේශනයකේ ශරෙණය කරිීවමනේ වම් පනිේෙතුනේවගේ භාෙනා ආදී 
කටයුතුෙලට උපකාර වව්ො කියලා අපි පරාර්ථනා කරගනේනො. ඒ 
ශරදේධාෙ ඉදිරිපතේ කරවගන වීර්යය ෙඩලා සති සමාි ආදී ගුණධර්මතේ 
දියුණු කරවගන පඤ්ාය පරිසුජ්ජති - ඇතේතෙශවයනේ පාරිශුදේිය 
ඇතිවෙනේවන පරඥාවෙනේ. ඒ පරඥාෙට පනිනේන බූ. ඒක අර අතනිනේ 
පටනේගනේන ඕන. එතවකාට ඒ විදියට වම් පරකාශ කළ කාරණා අනුෙ 
සරල අනේදමිනේ බුදේධානුසේසතිය ෙඩමිනේ නිරනේතරවයනේ - සතර 
ඉරියව්වෙම ෙුණතේ ෙඩනේන පලුුෙනේ - ඒ තුළිනේ නෙීරණ ඉෙතේ වෙලා 
සමාිමතේ අෙසේථාෙකට පතේ ෙුණාම, අනේන එතවකාට තමයි ධර්මවයේ 
ගැඹුර වතේවරනේවන. අර කයිාපු තරිලකේෂණ භාෙනාෙ තුළිනේ විදර්ශනාෙ 
ෙඩලා, විදර්ශනා ඥාන ඔසේවසේ වසෝොනේ ආදී මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ 
ඉකේමනනිේම අර්හවය කයින ඒ උතුම් පරමාර්ථය සාකේශාතේ කරගනේන 
පුලුෙනේ වෙනො. 

එතවකාට අද දින වම් රැකේක ශීලවයනේ, කළ භාෙනාවෙනේ අද 
වම් වදේශනාෙතේ උපකාර කරවගන වම් පිනේෙතුනේ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ 
වම් සම්බුදේධ ශාසනවයනේ කරගතහැකි ෙැඩ ගනේන අිෂේඨාන කරගනේන 
ඕන. ධර්ම වදේශනාෙ උපකාර කරවගන වීර්යය ෙැඩීවමනේ කලයාණ මිතර 
පිහිටතේ ලබාවගන භාෙනාෙ සමෘදේධ තතේවයට පතේකරවගන හැකිතාකේ 
ඉකේමනනිේ ජාති, ජරා, ෙයාි, මරණ ආදී සංසාර දුවකනේ මිදිලා උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ ලැබීමට වහේතුොසනා වව්ො කයිලා පතාගනේන ඕන. 
අවීචිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේො යම්තාකේ වකවනකේ ධර්ම වදේශනාමය, 
ධර්ම ශරෙණමය කුසලය අනුවමෝදනේ වීමට කැමතිනම් ඒ අනුවමෝදනේ වීම 
තුළිනේ පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ උතුම් අමාමහ නෙිනිනේ සැනවසතේො 
කියන වම් පරාර්ථනාෙ ඇතකිරවගන වම් ගාථාෙ කියනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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85 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 182) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

නයිදං අනවයන ජීවිතං 
නාහාවරා හදයස්ස සන්තිවකා 
ආහාරට්ිතිවකා සමුස්සවයා 
ඉති දිස්ොන චරාමි එසනං 
 

පවඞ්කාති හි නං පවෙදයුං 
යායං ෙන්දනපූජනා කුවලසු 
සුඛුමං සල්ලං දුරැබ්බහං 
සක්කාවරා කාපුරිවසන දුජ්ජවහා’ති 

− වථරගාථා, පිවණ්ඩාලභාර්ොජ වථරගාථා. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතේනි, 

සිංහනාදය අවනකුතේ සියලුම සතුනේවගේ නාද පසබුසේෙන අභීත 
විකරමානේවිත නාදයකේ. ශාකයසිංහෙූ තිවලෝගුරැ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ, තමනේෙහනේවසේවගේ ධර්ම වදේශනාෙ සිංහනාදයකට සමාන 
කළා. ඒ ෙවගේම තමනේෙහනේවසේවගේ ශරාෙක සංඝයාෙහනේවසේලාට උපවදසේ 
දී ෙදාළා අනය තීර්ථකයිනේ පසු බසේෙන සිංහනාද පෙතේෙනේන කයිලා. ඒ 
අනුෙ සිංහනාද පැෙැතේෙූ සංඝයාෙහනේවසේලා අතරිනේ, භිකූ්ෂනේ 
ෙහනේවසේලා අතරිනේ ඒතදගර තනතුර ලබාගතේවතේ පණිේවඩෝල භාරදේොජ 
මහරහතනේෙහනේවසේය.ි වථරගාථා අතර උනේෙහනේවසේ ෙදාළ හැටියට 
දැකේවෙන ගාථා වදකකේ තමයි අපි මාතෘකා හැටියට අද තබාගතේවතේ. 

අපදාන පාලිවයේ දැකේවෙන ආකාරයට වම් පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේට සිංහනාදිකයනිේ අතර ඒතදගර තනතරු ලබනේන වහේතු 
ෙුවණේ පදුමුතේතර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ කාලවයේදී සිංහ රාජවයකේෙ 
ඉපදිලා තමනේවගේ වලනට ඇතුලේ වෙලා නිවරෝධ සමාපතේතියට ෙැඩ හිටි 
ඒ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නිවරෝධ සමාපතේතිවයනේ නැගිට්ටට පසේවස 
පියමුකේ පූජ කරලා සිංහනාද පැෙැතේෙූ කුසලවයනේ. ඒ විදියටයි සඳහනේ 
වෙනේවනේ. වම් බුදේවධෝතේපාද කාලවයේදී උනේෙහනේවසේ වකාසඹූ නුෙර 
උවදේනි රජුවගේ පුවරෝහිත බරාහේමණයාවගේ පුතරවයකේ හැටියට ඉපදිලා 
භාරදේොජ නමිනේ හැඳිනේෙුණා. තරැණ ෙයසට පතේවෙලා අවනකුතේ 
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බරාහේමණ මානෙකයනිේට වව්ද ආදී ශාසේතර ඉගැනේෙුො. නමුතේ යම් 
දුර්ෙලකමකේ තිබුණා. ආහාර තෘෂේණාෙ නිසා, අසීමානේතිකෙ 
ආහාරගැනීවම් දුර්ෙලකම තිබුණා. ඒක නිසා ඒ ශිෂයයිනේවගේ අපරසාදයට 
ලකේ ෙුණා කියලා කියනො. පසු අෙසේථාෙක වම් භාරදේොජ බරාහේමණයා 
රජගහ නෙුරට ගිහිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේටතේ, භිකු්ෂ 
සංඝයාෙහනේවසේලාටතේ ඉපදිලා තිවයන වම් ලාභ සතේකාර, දැකලා 
ශාසනවයේ මහණ වෙලා, ඒතේ අර ආහාර ෙලට තිවයන වලාලේ බෙ නිසා 
‘පිණේවඩෝල’ නමිනේ හැඳිනේවිලා, ඒ කියපු දුර්ෙලකම බලපූො කලකේ 
යනකලේ. 

නමුතේ කරමකරමවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ අෙොද 
අනුශාසනාෙලට නතුවෙලා දැඩිෙ ආරණයක පිණේඩපාතික ආදී ඒ ධුතාංග 
පුරැදු කරමිනේ අලේවපේච්ඡතාෙ, සනේතුෂේටිතා ගුණ ඇතිකරවගන අර 
කියාපු දුර්ෙලතා ජය අ රවගන විදර්ශනා ෙඩලා අභිඥාලාභී මහ 
රහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ බෙට පතේ ෙුණා. පතේවෙලා උනේෙහනේවසේ - 
දැනේ ඔය රහතනේෙහනේවසේලා පිළබිඳෙ සඳහනේ වෙනො - රහතේ ෙුණාට 
පසේවසේ තමනේවගේ රහතේ බෙ පරකාශ කරනො සමහරවිට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ සමීපවයේ. පවිණ්ඩෝල භාර්ොජ මහරහතනේෙහනේවසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට පැෙරැො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟ රහතේ බෙ 
පරකාශ කරනො ෙවගේම යම් වකවනකුට වලෝවකෝතේතර මාර්ගය පිළිබඳෙ 
වහෝ ඵලය පිළිබඳෙ වහෝ සැකයකේ ඇතේනම් මවගනේ විචාරනේන කයිලා. 
අනේන එවහම ඒ සිංහනාද පැෙැතේෙූ නිසා, ඒ විදිවයේ චරිතාංගය නිසා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සිංහනාදික භික්ෂූනේෙහනේවසේලා අතර ඒතදගර 
තනතුර පිණේවඩෝල භාරදේොජ මහ රහතනේෙහනේවසේට දුනේන බෙ සඳහනේ 
වෙනො. 

ඉතිනේ වම් ගාථා වදක වදේශනා කරනේන වහේතු ෙුණ අෙසේථාෙ 
හැටියට වපාත පවතේ දැකේවෙනේවන වමවහමය.ි වම් පණිේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේ ගිහි කාලවයේ ඇසුරැ කළ මසරුැ මිථයාදෘෂේටික 
බරාහේමණවයකුට අනුකම්පාවෙනේ වම් සේොමීනේෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක 
දාන කථාවෙනේ බණ කිව්ො. ඒ මසුරැ බමුණා හිතුො ‘මවගේ වම් ධනය 
විනාශ කරනේන බණ කියනො’ කියලා. එවහම හිත නරකේ කරවගන 
නමුතේ පැෙසෙුා ‘මම ඔබට එක බතකේ වදනො, එක දාවනේ වව්ලකේ 
වදනො’ කයිලා. එතවකාට පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ 
කිව්ො ‘මට වනවෙයි සංඝයාට ඒක වදනේන’ කියලා. එතවකාට වම් 



85 ෙන වදේශනය 

109 

බමුණා හිතුො ‘වපේනොවනේ. තමනේට විතරකේ වනවමයි විශාල පිරිසකට 
දනේ වදනේන මාෙ වයාමු කරනො’ කියලා. හිත එතනතේ නරකේ කරගතේතා. 
නමුතේ වමතන කියවෙන හැටියට පසුදා සාරිපුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ 
සංඝගත දක්ෂිණාෙක ආනශිංස පරකාශ කරනවකාට අහලා ඒ අපරසාදය 
ඉෙතේ කළා කියනො. 

ඒ ෙවගේම පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ වම් බමුණාට 
තමනේ එවහම අදහසකිනේ ඒ වදේශනාෙ වනාකළ බෙ වපනේෙනේන වම් 
ගාථා වදක ෙදාවළේ. 

නයිදං අනවයන ජීවිතං 
නාහාවරා හදයස්ස සන්තිවකා, 
ආහාරට්ිතිවකා සමුස්සවයා 
ඉති දිස්ොන චරාමි එසනං 
 

පවඞ්කාති හි නං පවෙදයුං 
යායං ෙන්දනපූජනා කුවලසු 
සුඛුමං සල්ලං දුරැබ්බහං 
සක්කාවරා කාපුරිවසන දුජ්ජවහා 

වමනේන වම් ගාථා වදක ෙදාළා. වම්වක වකටි අදහස ඉසේවසලේලා 
කියමු.  

නයිදං අනවයන ජීවිතං - මා වම් ගත කරන පැවිදි ජීවිතය ෙැරදි 
විදියට මිච්ඡා ආජීෙ ෙශවයනේ පරතය වසවීමට අනුගමනය කරන එකකේ 
වනාවෙයි. ‘අනාය’ කියනේවනේ ‘නයායානුකූල වනාෙන කරමෙලිනේ මම වම් 
ජීවිතය වගන යනො වනාවෙයි’. එවහම හිතනේන එපා කියන එකයි.  

නාහාවරා හදයස්ස සන්තිවකා - ආහාරය මවගේ හෘදයට සමීප 
නූ. කීපාර්ථයකිනේ ගනේන පුලුෙනේ. ආහාරය හෘදයට සමීප වදයකේ 
වනාවෙයි. 

ආහාරට්ිතිවකා සමුස්සවයා - ‘සමුස් සය’ කයිලා කියනේවනේ වම් 
ශරීරය, වම් සේකනේධ කූඩුෙ, එවහම නැතේනම් වම් රූපසේකනේධය - වම්ක 
‘ආහාරට්ිතිවකා’ - ආහාර නිසා පෙතින එකකේ. 

ඉති දිස්ොන චරාමි එසනං - වම් කාරණය ගැන සලකලා 
පිණේඩපාතය වසවීවම් මම හැසිවරනො. 
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‘පවඞ්කාති හි නං පවෙදයුං, යායං ෙන්දනපූජනා කුවලසු, සුඛුමං 
සල්ලං දුරැබ්බහං’ - ඒ කියනේවනේ බුදේධාදී නුෙණැතේවතෝ ගිහි වගෙලේෙලිනේ 
ලැවබන ෙනේදන පූජන ආදිය, ෙැඳුම් පිදුම් ආදිය මඩ ෙගරුකැයි ද, ඒ 
ෙවගේම උදුරා දැමීමට අපහසු උලකැයිද කයිතේ. 

‘සක්කාවරා කාපුරිවසන දුජ්ජවහා’ - සතේකාරය, ලාභ සතේකාරය, 
‘කාපුරිස’ කියලා කියනේවන අසතේපුරැෂයා විසිනේ අතහැරීමට අපහසුයි - 
ඔනේන ඔය අදහසයි ඒ ගාථා වදවකේ තිවයනේවනේ. 

නමුතේ වම් ගාථා අපි ගැඹුරිනේ විගරහ කරනොනම් හුඟකේ කාරණා 
මතුකරගනේන පලුුෙනේ. දැනේ වම් කිව්වෙ මිච්ඡා ආජීෙය කියන එකට අහු 
වනාෙන විදියට වෙනේන ඕන. පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ 
අර මසුරැ බමුණාට බන කිව්ෙ අෙසේථාවෙ ඒ බමුණා ‘මවගනේ යමකේ 
බලාවපාවරාතේතුවෙනේ වදේශනා කරනො’ කයිලා හිතලා, ‘මම ඔබට එක 
බතකේ වදනො’ කිව්ෙහම ‘ඒක මට වදනේන එපා සංඝයාට වදනේන’ 
කියලා පැෙරැවව්. ඒක පරතිවක්ෂේප කළා. ඉතිනේ ඒක ෙටිනා ගුණයකේ. 
ඊළඟට මිච්ඡා ආජීෙය කියන ෙැරදි විදියට පරතය වසවීවම් සිත තමා තුළ 
නැති බෙ වපනේෙනේනයි ඒක පරකාශ කවළේ. ඊළඟට ‘නාහාවරා හදයස්ස 
සන්තිවකා’ ආහාරය හෘදයට සමීප වදයකේ වනාවෙයි කියන කියමන තළු 
ෙටිනා කාරණා රාශියකේ අඩංගු වෙනො. 

වථරගාථා ආදිවයතේ, ඒ ෙවගේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ වම් 
ආහාරය ගැන මහ පදුුම විදියට ගැඹුරිනේ වදේශනා කරලා තිවයනො. 
විවශේෂවයනේම රස තෘෂේණාෙ ගැන. රස තෘෂේණාෙ ගැන කයිවෙන 
වථරගාථා ආදිවයේ ‘රස තණ්හොය ගධක්තො - හදයං නොවබුජ්ඣති’. අනේන 
එතනතේ හෘදය ගැන කයිවෙනො. රස තණ්හාය ගිවතා - රස 
තෘෂේණාෙට ගිජු ෙුණ තැනැතේතා හෘදය අෙදි කරෙනේවන නූ. ඒ 
කියනේවන මාර්ග ඵල අෙවබෝධය, නිෙනට අෙදි කරෙනේවන නූ. ඒ 
ෙවගේම ‘රක්සසු අනුගදි්ධස්ස - ඣොක්න න ර ති  ක්නො’ - ඒතේ වථරගාථා 
ෙල තිවයනො. රසයනේ පිළිබඳෙ ගජිුකම ඇති තැනැතේතාවගේ හිත 
ධයානයනේ පිළිබඳෙ ඇලුම් කරනේවන නූ කයිලා, ඔනේන ඔය රස 
තෘෂේණාවව් ඇති වදෝශ. 

ඒ ෙවගේම වම් ආහාර තෘෂේණාෙ සතේවයා තුළ තිවයන පරබල 
බලවව්ගයකේ. ඒ ෙවගේම වම් පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේට 
තිබුණා ෙවගේ ආහාරය පමණට ෙැඩිය ගැනීම - පමණ දැන ආහාර 
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වනාගැනමී කියන ඒ දුර්ෙලකම නැතිකරනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වබාවහෝ අෙසේථාෙල ධර්ම වදේශනා කරලා තිවයනො. උනේෙහනේවසේට 
පමණකේ වනාවෙයි, සංඝයාෙහනේවසේලා වෙනුවෙනේ. එකේ අෙසේථාෙක 
ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ‘වකවසේද මහවණනි වකවනකේ 
 තතඤ්ු - ආහාරය පිළබිඳෙ පමණ දැන ෙළඳනේවනකේ වෙනේවන?’ 
කියලා. එවතනදි මහ පදුුම විදිවයේ උපමා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වදනේවන. පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, යම් වසේ පුරැෂවයකේ තමාවගේ 
ශරීරවයේ තිවයන ෙණයකේ, තුොලයකේ - ඒ තුොලය වහාඳ වෙනතුරැ 
යම්කිසි ආවලේපයකේ ගානේනා ෙවගේ, අනේන ඒ විදියට වබවහතකේ හැටියට 
හිතාවගන ආහාර ගනේන’ කියලා. 

තෙ උපමාෙකේ තිවයනො - යම්කිසි වකවනකේ ොහනයකිනේ - ඒ 
කාවලේ තිබුණ ඔය කරතේතයකේ ෙැනි වදයකනිේ, රථයකනිේ - යම්කිසි බරකේ 
වගනයනවකාට ඒ රථවයේ අලෙංගුෙ වරෝවදට හැවපන තැන - ඔය 
වබාසේ වගඩිය කයිලා කයිනේවන, අනේන එබඳු තැනේෙල යම්කිසි ලිහිසි 
වතලකේ ෙවගේ වතලකේ වයාදනෙවන. අනේන ඒ වතල වයාදනේනා ෙවගේ 
කියලා හිතාවගන ආහාර ගනේනයි කියලා. ඒ කයිනේවන වම් සරීර කූඩුෙ, 
වම් පංචසේකනේධ භාරය නෙිනේ කරා වගනයන ගමවනේදී වම් ආහාරය, 
අර වරෝදය කරකැවෙනේන උපකාර වෙන වතලේ හැටියට පාවිච්චි 
කරනේන. ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඔය නාලක සේොමීනේෙහනේවසේට 
ෙදාළ අෙසේථාෙකේ තිවබනො රසය පළිිබඳෙ ‘ ුර ධොරෑපක් ො භව’ කයිලා. 
ඒ කියනේවනේ ‘කරුධාරා’ කයිලා කියනේවනේ දැළි පිහිවයේ තලය. දැළි පිහිවයේ 
මුෙහත. එතවකාට එතන ඒ උපමාෙ මහ පුදුම විදිවයේ උපමාෙකේ. දැළි 
පිහියක මෙුහවතේ මී පැණි ගාලා තිවයනො. මී පැණි අනුභෙ කරනේන 
ඕවන. දිෙ පරිසේසම් කරවගන එපාය ඒක කරනේන. ඒ තරම් මහා සංවව්දී 
ඒො බුදු හාමුදුරැවෙෝ කියලා තිවයනේවනේ. රස තෘෂේණාවෙනේ හිත ආරක්ෂා 
කරගැනීමට අනේන අර උපමාෙ හිතට නගාගනේනයි කයිලා. හුරංව 
 ධුනො පි්තං - දැළ ිපිහියක මුෙහවතේ ගාපු මී පැණි වකාච්චර පරිසේසමිනේද 
දිෙ ගානේන ඕවන, දිෙ කපාගනේවන නැතුෙ. ඒක කයිලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘අනේන එවහම හිතනේන වම් සංසාර 
කානේතාරවයනේ එවතර වීම සඳහා අර රථයකට වතලේ වයාදනේනා ෙවගේ 
ආහාර අනුභෙ කරනේන’ කයිලා. 

ඔනේන ඊළඟට වම් වබාවහෝ වදනා අහලතේ ඇති යම් යම් 
පරමාණයට, මහා පුදුම විදිවයේ, බරපතලම සංවව්ගය උපදෙන විදිවයේ 
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උපමාෙකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීලා තිවයනො. ඇතේතෙශවයනේ 
ආහාරය හද කම්පා කරන එකකේ කියන අදහස වදනේන එකේ අෙසේථාෙක 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයා අමතලා දිග කතනේදරයකේ කියනේනා ෙවගේ 
උපමා කථාෙකේ කයිනො ‘මහවණනි යම් වසේ අඹුසැමි වදවදවනකේ 
තමනේවගේ එකම පරිය මනාප පුතතේ එකේක දීර්ඝ කානේතාර මාර්ගයක 
යනේන සූදානම් වෙනො. සුලු මගට බතකේ - එවහම නැතේනම් 
මාර්වගෝපකරණ ෙශවයනේ යම්කිසි සලුු ආහාර වකාටසකේ අරවගන. 
කානේතාරවයේ තරමකේ දුර යනවකාට අර ආහාරය ඉෙර ෙුණා. එතවකාට 
වම් අඹුසැමි වදවදනා කලේපනා කරනො ‘දැනේ අපට වම් ආහාර ටික 
ඉෙරයි. තෙ හුඟකේ දුර යනේන තිවයනො. අපි තුනේ වදනාම මැවරනොට 
ෙැඩිය වහාඳයි අප ිවම් දරැො මරලා ඒවකනේ ඝන මසුතේ, කටු මසුතේ 
වෙනේ කරවගන ඒො අනුභෙ කරමිනේ අපි කානේතාරවයේ යමු’ කියලා වම් 
අඹු සැමි වදවදනා අර තමනේවගේ පරිය මනාප පුතා මරලා ඒ මසේ ෙලිනේ 
අර වව්ල ෙවගේම හදාවගන ඒ කානේතාර මාර්ගවයේ යනො’. ඔවහාම 
කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘ඒ යනේවන වකාවහාමද, අර 
ආහාර අනුභෙ කරනේවන වකාවහාමද?’ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒක මහා 
සංවව්දී විදියට පරකාශ කරනො. පපුවව් අතේ ගසමිනේ, ‘වකෝ අවපේ එකම 
පුතා’ කියලා පපුවව් අතේ ගසමිනේ ඒ ආහාරය ගනේවනේ. 

එතවකාට අහනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘මහවණනි, ඒ අඹුසැමි 
වදවදනා අර තමාවගේ එකම පුතාවගේ මසේ අනුභෙ කරනේවනේ කරීඩා සඳහාද 
- දොය - විවනෝදයටද? එවහම නැතේනම් ශරීර මදය ෙඩාගනේනද? එවහම 
නැතේනම් ශරීරය අලංකාර කරගනේනද? පැහැපතේ කරගනේනද?’ ඒ 
එකකටෙතේ ‘නැත’යි කියලා අර සංඝයාෙහනේවසේලා පරකාශ කරනො. 
‘හුවදකේ වම් කානේතාරවයනේ එවතර වීම සඳහා වනාවව්ද?’ 
සංඝයාෙහනේවසේලා ‘එවසේමැයි සේොමීනි’ කියනො. ‘අනේන එවහම 
මහවණනි, වම් ආහාරය අනුභෙ කරනේන. වම් සංසාර කානේතාරවයනේ 
එවතර වීම සඳහා’ කියලා. ඉතිනේ වමතනදි අර හද කම්පාකරෙන, පුදුම 
අනේදවම් උපමාෙකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීලා තිවයනේවනේ. 

අොසනාෙකට ෙවගේ අටුොචාරීනේෙහනේවසේලා ඉතාමතේම 
අවිචාරෙතේ අනේදමිනේ අමතුු පරපංචයකේ වම් කථාෙට එකතු කරලා ඒ 
කථාවව් අර සංවව්ගජනක පැතේත අඩු කරලා තිවයනො. වබාවහෝ 
වදනාට කියෙනේන ලැවබනේවනේ විනය සංගරහ ගරන්ථෙල ඔනේන ඔය කියාපු 
අටුො හූලේල. වමාකකේද? අටුොචාරීනේෙහනේවසේලා වපනේනනේවනේ අර 
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අඹුසැමි වදවදනා අර ආහාර ටික ඉෙර ෙුණහම ගහකේ යට ඉඳවගන 
සාකච්ඡාෙට පටනේගනේනො. සේොමි පුරැෂයා කියනො අර භාර්යාෙට 
‘මාෙ මරලා ඔය වදනේනා යනේන’ කයිලා. භාර්යාෙ කයිනො ‘මාෙ මරලා 
ඔය වදනේනා යනේන’ කියලා. ඉතිනේ ඒක හරියට වකවරනේවන නැහැ 
කියලා වතේරැම් අරවගන ඊට පසේවස මෙ අර දරැො යෙනො පියා ළඟට 
‘අවනේ මටනම් මරනේන බූ. ඔයා මරනේන’ කියලා. පයිා එෙනො මෙ 
ළඟට ‘මටතේ මරනේන බූ’ කයිලා. ඔවහාම ඔවහාම යන අතවර් අර දරැො 
එහාට වමහාට යමිනේ වෙවහස වෙලා ඉවබ්ම මැරැණා. ඉවබ්ම 
මැරැණහම වම් අම්මලා තාතේතලා මසේ කූො. වකායි තරම් අඥාන 
ෙැඩකේද බුදේධ වදේශිත ඒ ෙටිනා උපමාවව් අථමය වතේරැම් වනාවගන 
අවිහිංසාොදී විදියට වම් කතාෙ සකසේ කරනේන ගයිා. ඒක තුළ අර 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීපු ගැඹුරැ අථමය යටපතේ ෙුණා. වබාවහෝ ගරන්ථෙල 
තිවයනේවන ඔනේන ඔය කයිාපු අටුොවෙනේ ආරූඪ කරපු අථමයයි. 

නමුතේ අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනවයේ තවියනේවන 
වකායි තරම් ගැඹරුැ එකකේද. එතන අර පරාණඝාතයට අනුබල දීමකේ 
වනාවෙයි. නමුතේ වම් සංසාර තතේවයයි එතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
එතනදි වපනේනමු් කවළේ. දැනේ සමහරවිට වම් පනිේෙතනුේ හිතනේන පුලුෙනේ 
වම්ක වම් මාංශාහාරයට එලේල කරපු පරහාරයකේ කයිලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ. නූ පිනේෙතුනි. නිර්මාංශ ආහාර ගැනතේ. වම් අවපේ බතේ පවතේ 
තිවයන බතේ ඇවට්කට කතා කරනේන පලුුෙනේනම් කියාවි, ඒතේ හද 
කම්පාකරෙන අනේදවම් කතාෙකේ. වකායි තරම් වලේ කඳුලු මැදේවදනේද වම් 
බතේ ඇවට් උපනේවන කියලා වම් බතේ ඇවට් කියාවි. අනේන එතවකාට 
වම්ක සමසේථයකේ ෙශවයනේ - මාංශ නිර්මාංශ කතාෙකේ නූ - සමසේථයකේ 
ෙශවයනේ සතේවයාවගේ ආහාරය - ඇතේතෙශවයනේම වම් උපමාෙ වයාදලා 
තිවයනේවනේ කබලිංකාර ආහාර කියලා කියන එක පළිිබඳෙයි. ආහාර 
හතරකේ ධර්මවයේ දකේෙනො, එයිනේ වම් කබලිංකාර ආහාර කියන පිඬු 
ෙශවයනේ සතේවයනිේ ජීවිතය පෙතේොගැනමීට ගනේනා ආහාරවයේ ඇති 
සංවව්ගජනක තතේවය වපනේනමු් කරනේනයි. 

එතවකාට ඒ උපමාෙ ඒ හැටියටම ගනේනො මිසකේ ඒකට අර 
අලුවතනේ හැඩෙැඩ දානේන යනේන නරකය.ි ඒ විදියට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ආහාර තෘෂේණාෙ නැතිකරනේනයි වම් වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ 
උපමා දුනේවනේ. රස තෘෂේණාෙ පිළිබඳෙ එවහම ඒ දීපු උපමා ෙලිනේ අපට 
වතේරැම්ගනේන තිවයනේවන, ඒ තුළිනේ අර සතේවයා තුළ තිවයන 
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ආහාරවයේ - ක්භෝජනක්ය්  තතඤ්ුතො - කියන පමණ දැන ෙැළඳීම කියන 
ඒ ගුණය නැතිකම නිසා අර පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේලා 
ෙවගේ අසීමානේතිකෙ ආහාරගැනමී ෙැළැකේවීමටතේ, ඊළඟට ආහාරය තුළිනේ 
රසයට මතේවීම, රසයට වලාලේවීම තුළනිේ - ඒක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
කියනො යම් අෙසේථාෙක ඒ රස තෘෂේණාෙ ජය ගතේතානම් පංච කාම 
ගුණය පිළබිඳ ඇලේම නැතකිරගතේතා වෙනො. ඊළඟට ආහාර තෘෂේණාෙ 
ඉෙතේ කරලා ආහාරය හරියාකාරෙ වතේරැම් ගතේතානම්, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, ආවය වම් වලෝකයට එනේන කේවලේශයකේ ඉතුරැ 
වෙනේවන නැවතයි ඒ තැනැතේතාවගේ. අනාගාමී වෙනො. වමාකද අර 
පංච කාමගුණික රාගය ඒ තුළිනේ ජයගනේනො කයිලා. ඒ තරම් දුර යන 
එකකේ එතවකාට වම් ආහාරය. ඒකයි අර ගැඹුරිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙලා තිවයනේවන. 

ඊළඟට ‘නාහාවරා හදයස්ස සන්තිවකා’ හෘදයට සමීප වදයකේ 
වනවෙයි කියන එක වම් විදියට වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. අර කියපු පුළුලේ 
අනේදමිනේ, හෘදය කම්පාකරෙන විදියටයි වම් ආහාරය සකසේ වෙලා අප 
ළඟට එනේවන. එතවකාට ඒ කාරණය වතේරැම්ගනේන ඕවන. නමුතේ වම් 
අපට කියන කාරණය ‘ආහාරට්ිතිවකා සමුස්සවයා’, සමුස්සවයා 
කියනේවනේ පිනේෙතුන ි වම් ශරීරය දිහා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ බැලුවව් 
වම්ක නිකනේ වගාඩ ගැසනුු වදයකේ හැටියට. සමුස්සය කියන ෙචනය 
තුළ තිවයනේවන වගාඩ ගහපු එකකේ. ඒකට තෙ ෙචනයකේ වයාදනො 
ඇතැම් තැනේෙල. ශරීරය ගැන කයිනවකාට ‘මාතා වපත්තික සම්භවො - 
ඔදනකුම්මාස උපචවයා - චාතුම්මහාභූතිවකා’. සතර මහා භූතයනේවගනේ 
හැදුණ - මව්පියනේවගනේ හටගතේ, ඒ ෙවගේම, ඔදනකුම්මාස උපචවයා 
කියලා කයිනේවනේ බතේ වකාමු පිඬු ෙලිනේ, ඒො වගාඩ ගැහිලා හැදිච්ච, 
ඒොවයේ රාශියකේ, රැසේ කරිීමකේ කයින එකයි - එකතුෙකේ හැටියට. 
එතවකාට ආහාරය හටගැනීවමනේ වම් ශරීරය හටගනේනො. තෙ 
පැතේතකිනේ ඒ සාංසාරික සතේවයා ආහාරයට යටතේ කයිලා තිවයන නිසා 
- තමයි අර පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ 
‘ආහාරට්ිතිවකා සමුස්සවයා - ඉති දිස්ොන චරාමි එසනං’. ශරීරයට 
ආහාර අෙශය නිසා, ආහාරවයනේ යැවපන නිසා මම පිණේඩාහාරය 
වසවීවමහි, පිඬු පිණිස ෙඩිනො කියලා. එතවකාට ඒ ආහාරය පිළිබඳෙ. 

ඔනේන ඊළඟ ගාථාවෙ තිවයනො ‘පවඞ්කාති හි නං පවෙදයුං - 
යං ෙන්දනපූජනා කුවලසු’. වම් ගිහි වගෙලේ ෙලනිේ ලැවබන ෙැඳුම් පිදුම් 
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ආදිය මඩ ෙගුරකේ කයිලා. ඔය ලාභ සතේකාර පිළිබඳෙ, ඒොවයේ ඇති 
භයානකවය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘ලාභ සතේකාර සංයුතේත’ කියලා සූතර 
රාශියක පදුුම විදියට පරකාශ කරලා තිවයනො. වමාකද වම් ලාභ 
සතේකාර, කීර්ති පරශංසා ආදියට යට ෙුණහම ඉතාමතේම භයානක 
අනේදමට ඒ ගුණ ධර්ම යටපතේ වෙනො. ඒ වෙනුෙට සමහරවිට 
අපායගාමී පො වෙනො. වමතනදි වම් පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේ, උනේෙහනේවසේ රහතේ ෙුණාට පසේවසේ කියන එකකේ නිසා 
ඒ විදියට පරකාශ කරනො. වම්කතේ බුදේධ වදේශනාෙකේමයි. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරලා තිවයනො වම්ක මඩ ෙගුරකේය. වකවනකේ 
එවරනේන පලුුෙනේ එකකේ. ඒ ෙවගේම සියමු් උලකේ. වම් උල ඇනුනට 
පසේවස තමනේ දනේවන නූ උල ඇනුන බෙ. අනේන ඒ ෙවගේ සියමු් උලකේ. 
ඒක ඇදලා දානේනතේ අමාරැයි. ‘සක්කාවරා කාපුරිවසන දුජ්ජවහා’ - 
අසතේපුරැෂයා විසනිේ වම් සතේකාරය අතහැරීමතේ අපහසුයි කයිනො. 
ඉතිනේ උනේෙහනේවසේ එවසේ වදේශනා කවළේ වී නමුතේ උනේෙහනේවසේටතේ යම් 
අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ තදබල නිගරහය එලේල ෙුණා. ඒ 
රහතේ ෙුණාටතේ පසේවස. 

ඒක වෙනම කතනේදරයකේ. විනය චුලේල ෙගේගවයේ තවියනේවනේ. 
ඒක ඉතිනේ අටුොෙල නානාපරකාර ආකාරයට හුඟකේ විසේතාර කරලා අමුතු 
අමුතු වදේෙලේ එකතු කරලා තිවයනො. විනය චුලේල ෙගේගවයේ වකටිවයනේ 
සඳහනේ වෙන කතානේදරය දැනේ අපි කියමු. ඒවක සඳහනේ වෙනේවන 
වමවහමයි. එකේ අෙසේථාෙක රජගහ නුෙර සිටාණනේට සඳුනේ අරටුෙකිනේ 
හටගතේතු සඳුනේ ගැටයකේ - හිතාගනේන පුලුෙනේ වලාකු සඳුනේ ගහකිනේ 
ගැට සහිත වකාටසකේ ලැබුණා වම් සිටාණනේට. ලැබුණහම ඒ සිටාණනේ 
කලේපනා කරනො ‘දැනේ වම් සඳුනේ ගැටවයනේ මම සඳුනේ පාතරයකේ ලියො 
ගනේනො. පාතරය ලියෙන අතවර් එන හඳුනේ කුඩු මවගේ පරිවභෝගයට 
ගනේනො’. එවහම හිතලා වකවනකේ ලො පාතරයකේ ලවියව්ො අර සඳුනේ 
ගැවටනේ. ඊට පසේවස අදහසකේ ආො ‘දැනේ මම වම් පාතරය කාටහරි පූජා 
කරනේන ඕවන’ කයිලා හිතලා වම් සිටාණනේ කවළේ වමාකකේද අර පාතරය 
මලේලක දාලා, උණ ගහක එලේලලා උණ ගසේ ගණනාෙකිනේ වම්ක අහස 
උඩට එවසව්ො. ඔනේන ඊළඟට අභිවයෝගයකේ ෙවගේ පරකාශ කළා ‘වම් 
වලෝකවයේ රහතනේෙහනේවසේලා ඉනේනොනම්, ඍදේිමතුනේ ඉනේනොනම් 
ඔනේන වම් පාතරය ගනේන අහසිනේ ගිහිලේලා’ කියලා. 
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එතවකාට වම්ක අහලා - සූතරවයේ දැකේවෙනේවන වමවහමයි ඒ 
විනය වපාවතේ. අහලා තිවයනොවන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග කාවලේ 
ශාසේතෘනේ හය වදවනකේ හටිියා කියලා. ඒ හය වදනා ගැනම සඳහනේ 
වෙනො. පූර්ණ කසේසප වම් සිටාණනේ හම්බ වෙනේන ගිහිලේලා කියනො 
‘මම රහතේ. මටතේ ඍදේි තවියනො. මට ඔය පාතේතරය වදනේන’ කියලා. 
එතවකාට ‘ඕනේනං උඩට අහසිනේ ගිහිලේලා ගනේන’ කිව්ො. ඊළඟට 
මකේඛලීවගෝසාලතේ ඒ විදියට කියනො ‘මමතේ රහතේ, ඍදේිමතේ’. 
‘එවහමනම් ගිහිනේ ගනේන’. ඒ අයටතේ බැරි ෙුණා. ඊළඟට ඔය විදියට 
පූර්ණ කසේසප, මකේඛලීවගෝසාල, පකුධකච්චායන, සංජය 
වබලේලට්ිපුතේත, නිගණේඨනාථපුතේත, අජිත වකේසකම්බලී කියන ඔය 
කියන ශාසේතෘනේ හය වදනාම ඇවිලේලා පාතරය ඉලේලුො. නමුතේ අර කයිාපු 
විදියට ඍදේි පරාතිහාර්ය පාලා ගනේන බැරි ෙුණා. 

ඊළඟට සඳහනේ වෙන සිදේි ය වම්කයි. එක දෙසකේ ඔය අතවර් 
මහ මගුලනේ මහ රහතනේෙහනේවසේතේ, පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
රහතනේෙහනේවසේතේ පිණේඩපාවතේ ෙඩිනො රජගහ නුෙර. වම් කාරණය 
අහනේන ලැබිලා පිණේවඩෝල භාරදේොජ මහ රහතනේෙහනේවසේ, මුගලනේ මහ 
රහතනේෙහනේවසේට කියනො ‘ආයුෂේමතේ වමාගේගලේලාන, ඔබ රහතේ. ඒ 
ෙවගේම ඍදේි මතේ, ඔය පාතරය ඔබටයි අයිති. අහසට නැගලා වම්ක ගනේන’ 
කියලා. මගුලනේ මහ රහතනේෙහනේවසේ කිව්ො පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේට ‘භාරදේොජවයනි, ඔබතේ රහතේ. ඔබටතේ ඍදේි 
තිවයනො. ඔබ වම්ක කරනේන’ කයිලා. ඉතිනේ අනේතිමට පිණේවඩෝල 
භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ වමාකද කවළේ, අහසට නැගලා අර සඳුනේ 
පාතරයතේ අරවගන රජගහ නුෙර ෙවට් තුනේ සැරයකේ අහසිනේ ගිහිලේලා, 
යන අතවර් අර සිටාණනේ අඹුදරැෙනේ එකේක එළයිට ඇවිලේලා, වදාවහාතේ 
මුදුනේ දීලා ෙැඳවගන ‘අවනේ භාරදේොජවයනි, ඔබෙහනේවසේ අවපේ නිෙසට 
බහිනේන’ කියව්ො. ඔනේන පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ 
එවතනට බැසේසාට පසේවසේ, වම් රජගහ සිටාණනේ වබාවහාම ෙටිනා 
අනර්ඝ කැවිලි ෙලිනේ අර පාතරය පුරෙලා පිළගිැනේෙූො. පිණේවඩෝල 
භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ ඒ පාතරයතේ අරවගන ආරාමයට ෙඩිනො. 
ෙඩින අතවර් නගර ොසීනේට වම්ක අහනේන ලැබිලා කූ වකෝ ගසමිනේ, 
වඝෝෂා නගමිනේ - දනේවනනැදේද ඔවහාම වදයකේ ෙණුහම - වම් කාවල 
ෙුණතේ ඩිංගකේ, ඔච්චර උඩට නගිනේන ඕන නූ අඟලේ හයකේ නැගේවගාතේ 
එවහම වකායි විදිවය වදයකේ ඇදේද, පරාතිහාර්ය කරනකලේවන කෙරුැතේ 
බලනේ ඉනේවන. 
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ඉතිනේ ඒ කාවලතේ අර විදියට මහා වසනගකේ පසේවසනේ එනො 
ආරාමයට ෙඩින අතවර්. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආනනේද 
හාමුදුරැෙනේවගනේ අහනො ‘ආනනේද වමාකකේද වම් කූ වකෝ ගැහිලේල?’. 
එතවකාට ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ කාරණය විසේතර කළා. එතවකාට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයාෙහනේවසේලා රැසේ කරලා සංඝයා-
ෙහනේවසේලා මැද - වම්, හිතාගනේන පිණේවඩෝල භාරදේොජ මහ 
රහතනේෙහනේවසේ - ඒ ෙවගේ අයවගේ ෙරදකේ ඇති ෙණුාම බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ අර අනිතේ අයට නිගරහ කරනවකාට වයාදන ෙචන වයාදනේවන 
නූ, වමෝඝ පුරැෂ කියලා. හිසේ පුරැෂයා කියලා කයිනේවන නූ. ඒ 
වෙනුෙට වබාවහෝවිට එකේවකෝ බරාහේමණයා කියලා කියනො, එවහම 
නැතේනම් නමිනේ අමතනො. වම් අෙසේථාවව් ‘භාරදේොජ, ඇතේතද 
භාරදේොජ වම් විදිවයේ වදයකේ කළැයි කියනේවන?’. ‘එවසේය සේොමීනි’. 
එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වහාඳටම නිගරහ කළා. තදට නිගරහ 
කළා. ‘වකාවහාමද වම් විදිවයේ ශරමණයනේට අකැප විදිවයේ වදයකේ 
කරනේවන භාරදේොජ? වම් ලාමකෙ ූසඳුනේ පාතරය වෙනුවෙනේ ගිහියනේට 
ඍදේි පරාතිහාර්ය වපනේෙනො ෙවගේ කැත ෙැඩකේ කරනේවන වමාකද?’ 
කියලා වම් අෙසේථාවව් කියනේනතේ බැරි තරම් බරපතල නිගරහ ෙචනයකේ 
ඒ අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේට 
පරකාශ කරලා අනේතිමට දඬුෙම හැටියට කවළේ වමාකකේද? ‘මහවණනි 
වම් සඳුනේ පාතරය බිඳිව්. කූලි කූලි කඩල වම්ක සේොමීනේෙහනේවසේලාට 
අඳුනේ ගටනේන වදෙු’. ඒ ෙවගේම තහනම් කළා ‘අද ඉඳලා ගිහියනේට 
උතේතර මනුෂය ධර්ම ෙශවයනේ ඍදේි පරාතිහාර්ය දැකේවීම තහනම්. 
වනාකළ යුතුයි. යවමකේ ඍදේි පරාතිහාර්ය දැකේෙුවොතේ ඔහුට දුකුලා 
ඇෙැතකේ වෙනො’ විනය නතීිය අනුෙ යම්කිසි ඇෙැතකේ වෙනො කියලා. 
ඒ ෙවගේම තෙතේ නීතියකේ දැම්මා ලී පාතරය අකැප වදයකේ හැටියට. 
සංඝයාෙහනේවසේලාට පරකාශ කළා ලී පාතර පරිහරණය වනාකළ යුතුයි 
කියලා. ඒ තරම් බරපතල නිගරහයකේ එතවකාට වම් රහතනේෙහනේවසේ 
නමකට. පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේට. ඉතිනේ වකවනකේ 
හිතනේන පලුුෙනේ ඇයි වම්. 

අපට ටිකකේ නකිමට හරි හතිනේන පලුුෙනේ වම්කයි. ඒ පිණේවඩෝල 
භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේවගේ චරිතවයේ තිවයනො අභිවයෝග 
පිළගිැනීවම් අර සිංහ ගතිය. නමුතේ කවළේ ෙැරදි ෙැවඩ්. 
ශරාෙකයනේෙහනේවසේලාවගේ පො අඩුපාඩුකම් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ - 
වෙවනකකේ තබා සාරිපුතේත වමාගේගලේලාන වදනමට පො, ඇතැම් 
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අෙසේථාෙල යම් ෙරදකේ ෙණුහම වදාසේ කියනො. දැනේ වමතනදිතේ පරබල 
අනේදමට නිගරහයකේ කළා. ඉතිනේ ඒ කාරණය තුළිනේ අපට වතේරැම්ගනේන 
පුලුෙනේ අනේන අර ගාථාවව් අථමය. ඒ පාඩම ඉවගනගතේත නිසා වෙනේන 
ඇති පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ - දැනේ ඉතිනේ වහාඳයිවන - 
අනේන අර විදියට තමනේවග අර පරණ මිතරයාට කිව්වෙ ‘වම් ලාභ සතේකාර 
කියනේවන මඩ වගාවහාරැෙකේ. ඒක වබාවහාම සියමු් උලකේ’. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වම් ශාසනයට ඒක නරක ආදර්ශයකේ නිසයි අර අෙසේථාවව් 
අර විදියට නිගරහ කරලා ඒක තහනම් කවළේ. 

ඊළඟට ඒකට වහේතු හැටියට අපට තෙ දකේෙනේන පුලුෙනේ, 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක නාලනේදාවව් පාොරිකා අඹ 
ෙනවයේ ෙැඩ ොසය කරන අෙසේථාවෙදි වකේෙඩ්ඪ කියන ගෘහපති පුතරයා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා කියනො ‘සේොමීනි වම් නාලනේදාෙ 
වබාවහාම සමෘදේිමතේ. ඒ ෙවගේම භාගයෙතුනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ වලාකු 
ශරදේධාෙකේ ඇති අය වම්වක වබාවහාම ඉනේනො. වම් ශරදේධාෙ ඇති අය 
ෙැඩි කරගැනීමට යම්කිසි භික්ෂුෙකේ පතේකරනේන ඍදේි පරාතිහාර්ය 
වපනේනනේන. එතවකාට ෙැඩි ෙැඩියතේ වබාවහෝ වදනා පැහැදීමකේ 
ඇතිකරගනේනො’ කියලා. එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒක 
පරතිවක්ෂේප කළා ‘වකේෙඩ්ඪ, මම වම් සංඝයාෙහනේවසේලාට, ගිහියනේට 
උතේතර මනුෂය ධර්ම ෙශවයනේ ඍදේි පරාතිහාර්ය දකේෙනේන කයිලා 
වදේශනා කරනේවනේ නැත’. වදවෙනි වතවෙනි ෙරටතේ වම් වකේෙඩ්ඪ ඉලේලා 
සිටියා. ඔනේන ඒ අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘වකේෙඩ්ඪ පරොතිහොර්ය තුන  ්තික්යනවො. ක් ොනවොද ඒ? ඍද්ධ පරොතිහොර්ය, 
ආක්ද්ශ්නො පරොතිහොර්ය, අනශු්ොසනී පරොතිහොර්ය කයිලා. ඒ එක එකකේ ගැන 
ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. 

‘වකේෙඩ්ඪ, ඔනේන යම් අෙසේථාෙක යම්කිසි භික්ෂුෙකේ’ - ඉසේසලේලා 
වතේරැම් කරනො වමාකකේද වම් ඍදේි පරාතිහාර්ය කියලා කියනේවන. ඔය 
වබාවහෝවිට සූතරෙල සඳහනේ වෙන ඍදේි විධ කියලා කියන ඍදේි 
රාශියකේ නූ. අනේතමිට තිවයනො බරහේම වලෝකය දකේොම. අහවසනේ යාම්, 
දියපිට යාම් ඔය විදිවයේ මහ පුදුම විදිවයේ ඍදේි මාලාෙලේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා, ඔනේන යම්කිසි භික්ෂුෙකේ ඍදේි පරාතිහාර්ය 
වපනේනෙුහම ශරදේධාෙතේ පරසාදයතේ ඇති ගිහිවයකේ, ශරදේධාෙ පරසාදය නැති 
වකවනකේ ළඟට ගිහිලේලා කියනො ‘අහෙලේ භික්ෂූනේෙහනේවසේ වම් වම් 
විදියට ඍදේි පරාතිහාර්ය වපනේනෙුා’ කයිලා කිව්ෙහම, බුදුරජාණනේ 
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ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘එතවකාට අර පුදේගලයා කියනේන පුලුෙනේ 
වමනේන වමවහම එකකේ. ‘ඔය ගනේධාරී කියලා විදයාෙකේ තිවයනො. ඒ 
විදයාෙ ඔසේවසනුතේ ඔය විදිවයේ ඍදේි පරාතිහාර්ය වපනේනුම් කරනො. ඕක 
ඔච්චර වලාකු වදයකේ වනාවෙයි’ කියලා. ඔනේන එවහම පරකාශ කරලා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනො ‘ඔනේන ඕකයි වකේෙඩ්ඪ ඒ ආදීනෙය 
දැකීවමනේ ඍදේි පරාතිහාර්ය ගැන මට පිළකිුලයි. ඍදේි පරාතිහාර්ය ගැන 
මම වලාකුෙට ගනේවන නූ’ කියන එක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කළා වහේතු සහිතෙ. 

ඊළඟට ආවදේශනා පරාතිහාර්ය කියන එකතේ වතේරැම් කරලා 
වදනො. ආවදේශනා පරාතිහාර්ය කයිනේවන ඔනේන ඇතැම් අයට ශකේතයිකේ 
තිවයනො අනිතේ අයවගේ හිතේ බැලීමට. වකවනකුවගේ හිත තුළ තිවයන 
විතර්ක සිතුවිල ියන ආකාරය දැකලා ඒො කියන ශකේතිය තිවයනො. 
‘ඔවබ් හිවතේ වම් වම් අෙසේථාවව් වම්ො තිවයනො’ කියලා. ඒවකේ ආදීනෙ 
වපනේනමු් කරනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමවහම පරකාශ කරනො. 
ඔනේන යම්කිසි භික්ෂුෙකේ ඒ විදියට ආවදේශනා පරාතිහාර්ය කරනො දැකලා 
ශරදේධාෙනේත වකවනකේ ගහිිලේලා ශරදේධාෙ නැති වකවනකුට ගිහිනේ 
කියනො ‘අහෙලාට වම් විදිවයේ ශකේතියකේ තිවයනො වකවනකුවගේ හිතේ 
කියෙනේන’. එතවකාට අර පුදේගලයා කයිනො ‘මණිග කියලා විේජාෙකේ 
තිවයනො. ඒ විේජාෙ දනේන අයටතේ පුලුෙනේ ඔය විදියට වකවනකුවගේ 
හිතේ කියනේන. ඕක වලාකු වදයකේ වනාවෙයි’. අනේන ඒක නිසා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුො ඔය ආදීනෙ නිසා තමයි මම ඒ 
ආවදේශනා පරාතිහාර්යතේ වලාකුෙට ගනේවන නැතේවත. ඒ වෙනුෙට ඔනේන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො අනුශාසනී පරාතහිාර්ය. අනුශාසනී 
පරාතිහාර්ය කියනේවන වමාකකේද? ඒක වකටිවයනේ වමනේන වමවහම 
දකේෙනො. ගැඹුරැ අථමයකේ ඒවකතේ ඇතුලේ වෙලා තිවයනො. 

එවං විතඛ යිත්ථ,  ො එවං විතඛ යති්ථ, එවං  නස ික්රොථ,  ො 
එවං  නසොදත්ථ, ඉදං පජහථ, ඉදං උපසම්පජ්ජ විහරථ. 

ඔය විදියට පද හයකිනේ දකේෙනො අනුශාසනී පරාතිහාර්ය. ඒවක 
වතේරැම, ‘එෙං විතක්කයති්ථ’ - වමනේන වම් විදිවයේ විතර්ක හිතුවිලි 
පෙතේෙනේන. ‘මා එෙං විතක්කයිත්ථ’ - වමනේන වම් වම් විදියට සිතුවිලි 
පෙතේෙනේන එපා. ‘එෙං මනසිකවරාථ’ - වමනේන වම් වම් වදේෙලේ ගැන 
වමවනහි කරනේන. ‘මා එෙං මනසාදත්ථ’ වම් වම් වදේෙලේ වමවනහි 
කරනේන එපා. ‘ඉදං පජහථ’ - වමනේන වම් වම් වදේ අතහරිනේන. ‘ඉදං 
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උපස්මපජ්ජ විහරථ’ - වමනේන වම් වම් ධර්ම ෙලට එළඹ ොසය කරනේන. 
එතවකාට කළයුතු වනාකළයුතු වදපැතේත. අනේන ඒක තමයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ අනුශාසනී පරාතිහාර්ය කියලා කියනේවන. ඒ අනුශාසනී 
පරාතිහාර්ය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙඩා දිගට දකේෙනො. ඔය කියාපු 
කාරණා අනේතර්ගත ධර්මවයේ තිවයන මලුු මහතේ ශිකේෂණ පරතිපදාෙම ශීල, 
සමාි, පරඥා තුනට අයිතියි. 

වම් පිනේෙතනුේ අහලා තිවයනො ධර්මවයේ තිවයන ෂඩ් ගුණයනේ. 
අපි වබාවහෝ අෙසේථාෙල පරකාශ කරලා තිවයනො ‘ස්ොක්ඛාවතා භගෙතා 
ධවම්මා සන්දිට්ිවකා අකාලිවකා එහිපස්සිවකා ඔපනයිවකා පච්චත්තං 
වෙදිතවබ්බා විඤ්ඤූහි’ කියන එක තුළ තිවයනේවනතේ ඔය කයිාපු 
අනුශාසනී පරාතිහාර්යමය.ි ඒක පරාතිහාර්යකේ. ඒක වෙන වකවනකේ 
වපනේනලා සැක සහිතෙ ඒක ගැන නිගමනය කරන වදයකේ වනවෙයි. 
තමනේම පරතයක්ෂ කරලා ඒක අෙවබෝධ කරවගන නිසැක වෙන වදයකේ 
තමයි අනුශාසනී පරාතිහාර්ය. වබාවහාම ගැඹුරැ කයිමනකේ, අර කයිාපු 
පද කිහිපය තුළ තිවයනේවනේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආරාධනා කරනො, 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ආරාධනා කරනොතේ වනවමයි, අපි වබාවහෝ 
අෙසේථාෙල පරකාශ කළා ධර්මයයි එතන අභිවයෝග කරනේවන. ඒක තමයි 
ඔය ධර්මයට කියනේවන ‘එෙ බලෙ’ කියලා. එහිඵස්සික කවි්වෙ ඒකයි. 
වම්ක ස්ොක්ඛාත ධර්මයකේ. සොක්ඛාත කියලා ධමමයට කයිනේවනේ. දුරක්ඛාත 
ධර්මයට තමයි අර විදියට පරාතිහාර්ය ආදිය ඕවන වෙනේවන වකවනකුට 
ශරදේධාෙ ඇතිකරනේන. අමතුු අමුතු වදේෙලේ වපනේනලා කට ඇරවගන 
බලාවගන ඉඳලා ඒක එවහම තමයි කියලා සමහර විට සැක කරනේනතේ 
ඉඩ තිවයනො. ඒො තමයි අර මුලිනේ කියාපු පරාතිහාර්ය. 

අනුශාසනී පරාතිහාර්ය කයිනේවන තමනේම ඒ මාර්ගයට බැහැලා 
තමනේම පරතයක්ෂ කරගනේනො. ඒක තමයි ස්ොක්ඛාත. දුරක්ඛාතනම් 
ෙැරදියට වදේශනා කළ ධර්මය. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් අෙසේථාෙල 
පරකාශ කළා ෙැරදියට වදේශනා කළ ධර්මය තිවයන ශාසනවයේ වීර්යය 
වනාෙඩන වකනා තමයි සැවපනේ ඉනේවන. වීර්යය ෙඩන වකනා දුකේ 
විඳිනො. පරවයෝජනයකේ ගනේන බැරි නිසා. ඒ දුරක්ඛාත ධර්මවයේ. 
ස්ොක්ඛාත ධර්මවයේ නම් වීර්යෙනේතයායි සැපවසේ ඉනේවනේ. 
වීර්යෙනේතයාට ඒ පරතිඵල තිවයනො. වීර්යය නැත ි වකනා දුකවසේ 
ඉනේවන. ඔය වෙනස වපනේනමු් කරනේවන වමාකකේද, දුරක්ඛාත ධර්මය 
වනර්යානික වනාවව්. යම් යම් වදේෙලේ උගනේෙනොනම් වම්ො කරනේන 
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කියලා, ඒොයිනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන අථමයට, යනේන බූ කියන එක 
නිසා තමය ි දුරක්ඛාත කියනේවන. නමුතේ ස්ොක්ඛාත ධර්මය නම් 
බලාවපාවරාතේතු වෙන අථමය - වම්කයි අර වනර්යානික කියල 
කියනේවන - ඒ බලාවපාවරාතේතු වෙන අථමයට වගන යන ශකේතියකේ 
තිවයනො. එතවකාට ඒ ස්ොක්ඛාත ගුණය. ස්ොක්ඛාත නිසාම - අපි කලිනේ 
අෙසේථාෙක ඕක සවිසේතරෙම පරකාශ කරලා තිවයනො.  

සන්දිට්ික කියනේවනේ වමවලාෙම. සන්දිට්ික, සම්පරායක කියලා 
ෙචන වදකකේ තිවයනො. සාන්දෘෂේටික, සන්දිට්ික කියලා කියනේවනේ 
වමවලාෙම අතේදැකිය හැකි වදයකේ. සම්පරායක කයිලා කියනේවන ඒවක 
අනිතේ පැතේත. පරවලාෙදි. ගිහිලේලා බලනේන කියන එක . සම්පරායක 
කියන ඒ ධර්මෙල තිවයනේවන ගිහිනේ බලනේන. අවපේ ධර්මවයේ 
තිවයනේවන ‘එෙ බලෙ!’. ඇවිතේ බලනේන. අනේන ඒ නසිා සන්දිට්ික. අර 
පරවලාෙට ගිහිලේලා බලනේන වදයකේ නූ, වමවලාෙම පරතයක්ෂ කරගනේන 
පුලුෙනේ හරියට වම් මාර්ගවයේ ගිවයාතේ. ඒක තමය ිසන්දිට් ි ක කයිනේවන. 
එතවකාට ඒක වමවලාෙම ඇසේපනා පිට තමනේටම පරතයක්ෂ කරගනේන 
පුලුෙනේ. ඒක කාලය අනෙු අර විදියට ඊළඟ ජාතිවය, ඊට පසේවස මරණිනේ 
පසු - එවහම කතාෙකේ නැති නිසාම ඒක අකාලිකය.ි කලේ වනායො 
විපාක වදන ගතිය. ඒො අහලා තිවයනො වම් පිනේෙතුනේ. සන්දිට්ික, 
අකාලික. ඔනේන තිවයනො අර එහිපස්සික කයින එක. එෙ බලෙ! 
එතවකාට තම තමනේටම බලාගනේන පලුුෙනේ. ඕපනයික කියනේවන 
පියෙවරනේ පියෙරට වම් ධර්මය, වම් පරතපිදාෙ, ඒකට බසින වකනා 
අරවගන යන ශකේතියකේ වම් ධර්මය තුළ තිවබනො. 

ඒ කියනේවන වනාවයකුතේ අෙසේථාෙලදි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒොට උපමා දීලා තිවයනො. අර චූලහතේිපවදෝපම සූතර ආදිවයනේ 
වපනේනමු් කරනේවනේ ඇතුනේ අලේලනේන යන වකවනකේ කැවලේට ෙැදුණට 
පසේවස තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන ඇතා ඉනේනෙද නැදේද කයිලා 
වපාඩි සලකුණකේ දැකේකට එපමණකිනේ නිගමනය කරනේවන නූ. තෙ 
ඈතට යනවකාට තෙ තෙ සලකුණු හම්බ වෙනො. අනේන එවහම 
ගිහිලේලා අනේතමිට ඇතා සියැ’සිනේ දුටු අෙසේථාවව් තමා බලාවපාවරාතේතු 
වෙන ඇතායි කියලා දැනගනේවනේ. ඒ ෙවගේ වම් ධර්මය පයිෙවරනේ 
පියෙරට අර කයිාපු පරතයක්ෂය තුළිනේ. ඒ පරතයක්ෂයමයි එතන, ඇතැම්විට 
වම් ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො සප්පටි ොරි  කියලා. සප්පටිකාරික කියලා 
කියනේවන පිනේෙතුනි හරියට වහේතු සාධක සහිතෙ. ඒකට විරැදේධ එක 
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තමයි අප්පටිකාරික. සමහර අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අවනකුතේ 
තීර්ථකයිනේවගේ ධර්මයනේ ගැන පරකාශ කරනො වමවහම අමුතු විදිවයේ 
උපමාෙකේ වදනො. යම්කසිි වකවනකේ පරකාශ කරනො ‘මම වම් 
ජනපදවයේ ඉනේන ජනපද කලයාණියට ඇළුම් කරනො. මම වබාවහාම 
ආදවරයි’. ඉතිනේ වකවනකේ අහනො ‘වකායි විදිවයේ වකවනකේද ඒ ජනපද 
කලයාණිය? කලුද? සදුුද? උසද? වකාටද? ඒො මුකුතේ දනේනොද?’ ‘නූ. 
වමාකකේෙතේ දනේවන නූ’. එතවකාට වහේතු සාධක නැති වදයකේ. තමනේ 
වනාදනේනා ජනපද කලයාණියකට ඇළුම් කිරීමකේ. ඒක අථම ශූනය ෙැඩකේ. 

ඒ ෙවගේම තෙතේ උපමාෙකේ දකේෙනො. ඔනේන යම්කිසි වකවනකේ, 
ෙඩුවෙකේ ඉණිමගකේ හදනො. එවහම නැතේනම් හණිිවපළකේ හදාවගන 
යනො. එතවකාට වකවනකේ එතනට ඇවිලේලා අහනො ‘දැනේ වම් 
හිණිවපළ වමාන පරාසාදයකටද?’ එවහම පරාසාදයකේ වමාකකේෙතේ දනේවන 
නූ වමයා. නිකනේම හිණි වපළ හදාවගන යනො. වපනේනුම් කරනේන බූ 
අහෙලේ පරාසාදයට වම්ක හදනේවන කියලා. අනේන එවහම ඒ කයිනේවන 
අර අවනර්යානික, තීර්ථක ධර්මයකේ පළිිබඳෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
උපමාෙ වදනො. නමුතේ වම් ධර්මවයේ වපනේනුම් කරනේන පුලුෙනේ 
‘වමනේන වම්ක සඳහායි’. වම් නිෙන සඳහායි. වමනේන වම් කියාපු එක 
වබාවහාම අෙසේථාෙල වපනේනමු් කළා. ඉතාම සලුු කාරණයකිනේ, සුලු 
උපමාෙකනිේ, එවහම නැතේනම් සුලු නිදර්ශනයකනිේ. දැනේ ඔනේන 
සමහරවිට බමුවණකේ ඇවිලේලා බුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො ‘ඔය 
කියන සන්දිට්ික, අකාලකි කියනේවන වමාකද වම් ඔබෙහනේවසේවග 
ධර්මය?’ එතවකාට ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘දැනේ බමුණ 
ඔබට වලෝභය තිවබන වෙලාෙට ඔවබ් හිවතේ යම්කිසි වනාසනේසුනේ 
බෙකේ, කිළිටි බෙකේ තිවයනො වනේද?’ ‘තිවයනො’. ‘ඒ වලෝභය 
නැතිකරගතේතට පසේවස හිත සනේසුනේ වනේද?’ ‘ඔව්’. අනේන එතවකාට 
එතනම. ඒ ෙවගේම දේවව්ෂය ගැන, වමෝහය ගැන. වම් ධර්මයට අර කියාපු 
අමුතු පරාතිහාර්යයකේ ඕවන නූ. ඇතුළතිනේම වම්වක පරාතිහාර්ය පරතයකේෂ 
කරගනේන පලුුෙනේ. වමාකද අර කිව්ෙ වලෝභ, දේවව්ෂ, වමෝහ කියන 
කාරණා උඩයි වම් ධර්මය පෙතිනේවන. එතවකාට වකවනකුට පරතයකේෂ 
කරගනේන පුලුෙනේ. 

යම් පරමාණයකට වලෝභය තිවයනොනම් ඒ පරමාණයට දුක. යම් 
පරමාණයකට වලෝභය අඩුනම් ඒ පරමාණයට සැනසිලේල. ඒ විදියට 
දේවව්ෂය, වමෝහය පිළිබඳෙ. ඔනේන ඔය විදියට ඒ විදිවයේ වකටි 
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උපමාෙකනිුතේ, වකටි නිදර්ශනයකේ තළුිනුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනමු් කරනො වම් ධර්මය සන්දිට්ිකයි. අකාලකිය.ි ආවය කෙුරැෙතේ 
ඇවිලේලා කියනේන ඕවන නූ. එහිඵස්සිකයි, ඔපනයිකයි, පච්චත්තං 
වෙදිතවබ්බා විඤ්ඤූහි කියන එක තුළ ඔකේවකෝම තිවයනො. එතවකාට 
වම් විදියට පයිෙවරනේ පයිෙරට වගනිහිලේලා පච්චත්තං වෙදිතවබ්බා 
විඤ්ඤ ූ හි - නුෙණැතේතනේ විසිනේ තමනේවග සේෙසනේතානවයනේ වම්ක 
දැකලා වම්ක පරතයකේෂ කරගනේන පුලුෙනේ. 

අපි ආවයතේ යම ුඅර කියාපු පාඨ කීපයට. මුලිනේම කියාපු පද 
කිහිපය තුළ මළුු මහතේ ධර්මය තිවයනො කියලා කියනේන පලුුෙනේ. එවං 
විතඛ යති්ථ -  ො එවං විතඛ යිත්ථ. වලෝකයා තුළ නානාවිධ කාම 
විතර්ක, දේවව්ෂ විතර්ක, වමෝහ විතර්ක ආදිය තිවයනො. ඒොට අදාළ 
විදියට හිතනේන එපා. ඒ විදියට හිතුවිලි පෙතේෙනේන එපා. වමනේන වම් 
විදියට හිතුවිලි පෙතේෙනේන. ඊට විරැදේධ. පරතිවිරැදේධ. වමතරී, කරැණා 
ආදී ඒ සිතුවිලි පෙතේෙනේන. එතවකාට විතර්කය පළිිබඳ ශිකේෂණයයි 
එතන. ඊළඟට ඊට ෙඩා ගැඹුරට යනවකාට ‘එවං  නසි ක්රොථ’. වමනේන 
වම් වම් විදියට වමවනහි කරනේන. වකවලසේ උපදින ආකාරයට 
වනාවෙයි. වකවලසේ නපූදින ආකාරයට වම් වම් විදියට වමවනහි 
කරනේන. වකවලසේ උපදින ආකාරයට වමවනහි කරනේන එපා.  ො එවං 
 නසි ක්රොථ. ඊළඟට ඔනේන වකලිනේම කියනො කළ යුතු වනාකළ යුතු 
වදේෙලේ පිළිබඳෙ. ඔය ශීලාදී ගුණධර්ම ෙල දැකේවෙනේනා ෙවගේ. ඉදං පජහථ 
- ඉදං උපසම්පජ්ජ විහරථ. වමනේන වම් වම් වදේෙලේ අතහරිනේන. වමනේන 
වම් වම් වදේෙලේෙලට එළඹ ොසය කරනේන. අර කියාපු අකුසලේ වෙනුෙට 
ඊළඟට ධයාන තතේවාදියට එළඹ ොසය කරනේන. ඔනේන එතවකාට ඒ 
පද තුළ තිවයනේවන මුළු මහතේ සදේධර්මයම. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතන 
ඉඳලා පියෙවරනේ පියෙරට පරකාශ කරනො වම් ආනුශාසනීය පරතිපදාෙ. 
අනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය තුළ තිවයන ඒ 
පරාතිහාර්ය. අපි අර විදියට අහසිනේ යන කතනේදරය වනවෙයි - වම්ක 
ඇතේතෙශවයනේම තමනේවගේ හදෙත තුළිනේම, එවහම නැතේනම් තමනේවගේ 
පරතයකේෂය තළුිනේම වම් ධර්මය දැකිය යුතු නිසා තමය ි පච්චත්තං 
වෙදිතවබ්බා විඤ්ඤ ූ හි - තම තමනේම වම්ක පරතයකේෂ කරගතයුතුයි. ඉතිනේ 
වමනේන වම් විදියට බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ තමනේවගේ පරතිපදාෙ දැකේෙුො. 

අපට හිතනේන තිවයනේවනේ පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේවග සාංසාරික ශකේතියකේ හැටියට තිවබන එකකේ අර 
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කිව්ෙ අභිවයෝග පිළිගැනීම. නමුතේ කලේපනා වනාකර නුසුදුස ුඅනේදවම් 
කරියාෙකේ කළ නිසා තමය ි අර විදියට නගිරහයකේ හිමි ෙුවණේ. නමුතේ 
ධර්මවයේම තිවබනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග පරශංසාෙ පිළිබඳෙතේ. ඒ 
ෙවගේම ඇතැම් අෙසේථාෙල වමනේන වමවහම දැකේවෙනො උදාන පාලිවයේ. 
පිණේවඩෝල භාරදේොජ රහතනේෙහනේවසේ, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සමීපවයහි 
භාෙනාවෙනේ ෙැඩ සිටිනො. කය ඍජු කරවගන සමාිමතේෙ ෙැඩ සිටින 
අෙසේථාවව් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ උදාන ොකයයකේ, පරීති ොකයයකේ 
පරකාශ කරනො. උනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ එතන සඳහනේ වෙනො 
‘ආරඤේඤක, පිණේඩපාතකි, පංශුකූලික, ඔය කයින ධුතංගධාරීෙ, 
අලේවපේච්ඡ සනේතුෂේටිතා ගුණෙලිනේ යුකේතෙ’. එතවකාට උනේෙහනේවසේවගේ 
චරිතය අපිට එක පැතේතකිනේ ආදර්ශයකේ. අංගුලිමාල චරිතය එක 
පැතේතකිනේ ආදර්ශයකේ. අංගුලිමාල කියන ෙචනවයේ තිවයනො - ඒක 
තුළිනේ උනේෙහනේවසේවගේ චරිතවයේ පැතේතකේ වපනේනුම් කරනො. 
පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ පළිිබඳෙතේ පිණේවඩෝල කයින 
ෙචනය තුළ තිවයනේවනේ පණිේඩාහාරයට වලාලේවීම. ආහාරවයේ පමණ දැන 
ෙැළඳීවම් ගුණය නැතකිම. නමුතේ අනේන යම් අෙසේථාෙක අර කියපු 
ධූතාංගධාරීෙ, අලේවපේච්ඡතා, සනේතුෂේටිතා ගුණ දියුණු කරගැනමී, 
වකායිතරම්ද කයිවතාතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ අෙසේථාවව් පරීති 
ොකයය ෙශවයනේ යම්කිසි ගාථාෙකුතේ ෙදාළා. 

තෙතේ අෙසේථාෙකේ තිබුණා සඳහනේ වෙලා පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේ සම්බනේධවයනේ. උනේෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක 
ගිහිලේලා, ඒ තමනේෙහනේවසේ රහතේ ෙුණාට පසේවසේ ‘දැනේ මා තුළ තිවයන 
ඒ සියලුම ආශරෙයනේ ක්ෂය කරලා නැෙත උතේපතේතියකේ නැත’ කයින එක 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හමවුව් සංඝයාෙහනේවසේලාතේ අහනේ ඉඳිදේදී පරකාශ 
කළාම සංඝයාෙහනේවසේලා අහනො ‘කෙර ආනසිංසයකේ දැකලාද 
පිණේවඩෝල භාරදේොජ ආයුෂේමතනුේෙහනේවසේ, භාගයෙතුනේෙහනේවසේට 
වමවහම වම් විදියට පරකාශ කවළේ?’ කයිලා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
අෙසේථාවව් පරකාශ කරනො ‘වම් පිණේවඩෝල භාරදේොජ නම ඉනේද්රිය 
තුනකේ පරිපූර්ණවයට දියණුූ කරගැනීම තුළනිුයි ඔය තතේවය ලබා 
ගතේවතේ. වමානෙද, සති, ස ොධ, පඤ්ා. එතනදි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො වම් සති, සමාි, පඤ්ඤඤා වකළෙරටම දියුණු කවළාතේ 
ඒක ඉෙර වෙනේවනේ ආශරෙකේෂය කියලා කියන රහතේ භාෙවයනේමයි. ඔය 
විදිවයේ තැනේ තිවයනො එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ පරශංසාෙ 
හිමි වෙච්ච තැනේ, පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේට.  
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ඔනේන එක අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, 
ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේතේ ඉනේන අෙසේථාෙක, ‘මහවණනි වම් ලාභ 
සතේකාර වෙන එකකේ තබා රහතනේෙහනේවසේලාට පො, ඒ කයිනේවනේ 
ක්ෂීණාශරෙයනේෙහනේවසේලාට පො අනේතරාය පිණිස පෙතිනො කියලා. 
එතවකාට ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ අහනො ‘වකවසේද භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස, රහතනේෙහනේවසේලාට ඒක අනේතරායකේ ෙනේවනේ?’ කියලා. ඔනේන 
එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පැහැදිලි කරනො ‘ආනනේද, මම 
කියනේවනේ නූ ‘අකුපේපා වච්වතෝ විමුකේති’ කියන අරහතේඵල සමාපතේතියට 
ඒක ආනේතරාෙකේ කයිලා. නමුතේ ඒ ඇවරනේන රහතනේෙහනේවසේලා යම් 
වීර්යෙනේතෙ ‘ආතාපී පහතිවත්තා’ කියන ආකාරයට යම් යම් ධයාන 
සුෙයනේ ලබාවගන තිවබනොනම් ඒකට කියනේවන ‘දිට්ඨධම්ම සුඛ 
විහාර’ කයිලා. - දිට්ඨ ධම්ම සුඛවිහාර කියලා කියනේවන වමවලාෙම 
සැප විහරණය - එතවකාට වමවලාෙම සැප විහරණය කයින ඒ 
රහතනේෙහනේවසේලා අතේදකින ඒ සැපය නැති වෙලා යනො ලාභ 
සතේකාර නිසා. ඊළඟට කියනො ‘ආනනේද, අනේන ඒක නිසා වම් ලාභ 
සතේකාර ඉතාම දරැණුයි, කටුකයි. වම් උපනේනාෙූ ලාභ සතේකාරෙලට 
යට වනාවී හිඳීමට ආනනේද අිෂේඨාන කරනේන’ කයිලා ඒ විදියට ඇතැම් 
අෙසේථාෙලදි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො. 

එයිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ එතවකාට ඒ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ වදේශනාෙ අනුෙ වලෝකයාවගේ අර කියාපු ලාභ සතේකාර 
කීර්ති පරශංසා ආදිය - ඒොට යට ෙුවණාතේ වකවනකුවගේ ගුණ පකේෂය 
එවහම පිටිනේම යට වෙනො. එපමණකේ වනවෙයි රහතේ ෙුණතේ 
උනේෙහනේවසේවගේ විවව්කය නැතිවෙනො. ඒකට ආදර්ශය වදනේන තමයි 
ඇතැම් අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ - දැනේ වම් වකවනකේ හිතනේන 
පුලුෙනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කළයුත ු සියලේල කරලා ඉෙරයිවනේ, 
වමාකටද වම් විවව්කයට යනේවන? කියලා. ඇතැම් අෙසේථාෙක 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකලිනේම පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, මම තනුේ 
මාසයකේ විවව්කයට ෙඩිනේන කැමතයිි - හරියට ඒ අෙසේථාවව් පරකාශ 
කරනො අර විවව්කයට තිවයන ලැදියාෙ වමනේන වම් විදියට - රාජ රාජ 
මහාමාතය, තීර්ථක, තීර්ථක ශරාෙක, උපාසක, උපාසිකාෙනේවගනේ 
ගැෙසිලා ගතකරන වම් ජීවිතය මට කරදරයි, දුකේ සහිතයි - ඒ කියනේවන 
අර දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය නූ - මම යනො තුනේ මාසයකේ විවව්කයට. 
මාෙ හම්බවෙනේන කෙුරැෙතේ එනේන එපා, පිණේඩපාතය අරවගන එන 
භික්ෂුෙකේ ඇවරනේන’. අනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතවකාට තමනේවගේ 
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ජීවිතවයනේම ආදර්ශ දුනේනා අර විවව්කකාමීවය තුළිනේ අර කියාපු 
කාරණා වදකටම. අර ජනයා අතර ගැෙසීම නිසා ඇතිවෙන ලාභ 
සතේකාර හා ඒොට යටවීම, ඒොට ඇලේම නැතිබෙ වපනේෙනේන තමයි ඒ 
ඔකේවකාම අතඇරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර විදියට විවව්කයට ගිවයේ. 
වලෝකයාට පාඩමකේ හැටියට. වමාකද ඒොවයේ අර කියාපු සියමු් බනේධන 
තිවයනො. ඇතැම් අෙසේථාෙල ඒ උල වපේනේවන නූ වබාවහෝ වදනාට 
ඒොට යට ෙුණාට පසේවස. ගුණ පකේෂය යටපතේ වෙනො. ඒ ෙවගේම 
වලෝකයාට නරක ආදර්ශයකේ. අර කියාපු විවව්ක ගුණය - විවව්කය කයින 
ඒ පැවිදි ජීවිතයට අදාල - ඒො නැතිවෙලා යනො. වලෝකවයේ රැලේලට 
අහුවෙනො. 

ලාභ සතේකාර, කීර්ති පරශංසා ආදිය ගැන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
මහ පුදුම විදිවයේ උපමා ඇතැම් අෙසේථාෙල දීලා තිවයනො. හරියට 
ඒොට අහුෙුණාම අහවසේ පියාඹන පකේෂිවයකු වව්රම්භ ොතයට අහුෙුණා 
ෙවගයි කයිල. වව්රම්භ ොතය කියල කයිනේවන ඒ කාවලේ සුළි සුළඟකේ 
ෙවගේ වදයකේ වෙනේන ඕවන. වව්රම්භ ොතයට අහුෙුණ පකේෂයකුවග 
කකුලේ වදක වෙන පැතේතකට යනො, පිහාටු තෙ පැතේතකට යනො, හිස 
තෙ පැතේතකට යනො. අනේන ඒ විදිවයේ වදයකේ වෙනොයි - වව්රම්භ 
ොතයට අහුෙුණ පකේෂිවයකු ෙවගේ වෙනෙයි - ලාභ සතේකාරෙලට යට 
ෙුවණාතේ, යම්කිසි වකවනකුට වෙනේවන, භික්ෂුෙකට වෙනේවන ඒකයි 
කියලා. වමාකද ඊළඟට වකවනකේ සිෙුරැ අරවගන යනො, පාතේතරය තෙ 
වකවනකේ අරවගන යනො, අනේතිමට පැවිදි කමතේ නැතිවෙනො. ඔය 
විදියට විනාශයට පතේවෙනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඔය ලාභ සතේකාර 
මඩ වගාවහාරැෙකේ කියලා කිව්වෙතේ ඒකයි. ඒොට එවරනේන පහසුයි. 
නමුතේ පිටට වපවනනේවන නූ. ඒක ඉතාම සියමු් කටෙුකේ. ඉතිනේ පරසිදේිය 
ආදී වදේෙලේෙලට යට වීම තුළිනේ ගුණ පකේෂය, රහතේ බෙ කරා යන 
භික්ෂුෙට පමණකේ වනවෙයි, අතන කිව්වෙ රහතනේෙහනේවසේලාට පො 
ඒක බාධකයකේ කයිලා වපනේනමු් කළා. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර ‘කාපුරිවසන’ කියලා කයිනේවන - 
කාපුරිස කියන ෙචනය වයාදලා තිවයනේවනේ අසතේපුරැෂයා කයින එක. 
විවශේෂවයනේම වදේෙදතේත චරිතය ඒකට වහාඳ ආදර්ශයකේ. වදේෙදතේත 
විනාශයට පතේ ෙුණාට පසේවසතේ, ඊට කලිනේමතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
අනාගත ොකයය කිව්ො, වම් පනිේෙතුනුතේ අහලා තිවයන එකේතරා ෙටිනා 
උපමා වපළකිනේ. 
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ඵලං වෙ කදලිං හන්ති - ඵලං වෙළුං ඵලං නළං 
සක්කාවරා කාපුරිසං හන්ති - ගවබ්භා අස්සතරිං යථා 

කියලා ගාථාෙකේ තිවයනො. ඵලං වෙ කදලිං හන් ති, වකවහලේ 
ගහක කැණ ෙැටුවනාතේ ගහ ඉෙරයි. ඵලං වෙළුං, අහලා තිවයනොවන 
- උණ බට වකවසලේ පීදුනවහාතේ විනාසලු - ඔය විදියට සිංහලට 
ඇවිලේලා තිවයනේවනතේ ඒකයි. උණ බට ඒො පීදුනාම - වව්ළු කයිනේවන 
උණ, නළ කියනේවනේ බට - ඒොතේ ඒොවයේ වගඩි හැදුණහම ඒක 
විනාසයි. ඵලං වෙළුං ඵලං නළං. ඒ ෙවගේම සක්කාවරා කාපුරිසං හන්ති. 
සතේකාරය අසතේපුරැෂයාෙ විනාශ කරනො. තෙතේ උපමාෙකේ අනේතිමට 
වදනො. ගවබ්භා අස්සතරිං යථා, අස්සතරී කියලා කියනේවනේ වකාටළු 
වදන. වකාටළු වදනට පැටියා හම්බ වෙනවකාට වකාටළු වදන 
මැවරනො. ඔය විදියට උපමා ෙලිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුවව්. 
වලෝකයාට වපනුනාට වම්ක වලාකු වදයකේ හැටියට අනේතිමට තමාවගේ 
විනාශයට වහේතු වෙනො. ලාභ සතේකාර සංයුතේතය කියලා වෙනම 
වකාටසකේ තිවයනො වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඔය ලාභ සතේකාරෙල ඇත ිභයානකවය වපනේනලා වදන. 

වමාකද සාමානය වලෝකයා - ඒක සේොභාවිකයි - ඔය පුද පූජා 
ආදී ඒොට වයාමු වෙනො, ඒක තුළිනේ දනේවනම නැතුෙ පැවිදි 
පරමාර්ථය ඈතේ වෙනො, ඒොට යට ෙුවණාතේ එවහම තමනේ යනේවන 
වමාන ගමනද කයිලා අමතක වෙනො. ඒකමයි ඔය වබාවහෝ 
සංඝයාෙහනේවසේලා ඒ ඔකේවකාම අත ඇරලා දාලා විවව්කයට ගිවය. 
විවව්ක සුෙය අඳුනගනේන බැරි වෙනො අරොට යට ෙුණාට පසේවස. 
ඉතිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් පිණේවඩෝල භාරදේොජ 
සේොමීනේෙහනේවසේට කළ නිගරහය, ඇතේතෙශවයනේම උනේෙහනේවසේට 
වපෞදේගලකිෙ කළ නිගරහයකේ වනවමය ි අපට හිතනේන තිවයනේවනේ, 
වලෝකයාට වලාකු ආදර්ශයකේ දුනේනා ඒ තුළිනේ. රහතනේෙහනේවසේට පො 
අර විදියට නගිරහයකේ කවළේ අනේන ඒක මතක තිවයනේනයි 
සංඝයාෙහනේවසේලාට. ඒ ෙවගේම ඒක අනයිම් වදයකේ නිසා ඒ සඳුනේ 
පාතරය කූලි කූලි කඩලා - ඔය සමහර වලාකු නඩු විසඳනේවනේ ඒ 
විදියටවන - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මහ පුදුම විදියට නීති දාලා 
තිවයනේවන. ඒ විදියට අනේන ඒ ෙැරදි විදියට ලබාගතේතු වදේ කූලි කඩලා, 
විවශේෂවයනේම දකේෙලා තිවයනො විනය වපාතේෙල සුවඛෝපවභෝගී වදේෙලේ 
ලැබුණහම, අකැප වදේෙලේ ලැබුෙහම වෙන වකවනකටු වදනේවනෙතේ නූ. 
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ඒො කඩලා වීසි කරනේන ඕන. දැනේ වමවතනදිතේ එවහමයි. වම්ො කූලි 
කඩලා ඒො අඳුනේ ගටනේන වදනේන කවි්ො. ඊළඟට එවහම පිටිනේම 
තහනම් කළා පරාතිහාර්ය දැකේවීම පො. ශාසනවයේ පරගතියට වහේතු 
වනාවෙන නිසා. බුදේධ ශාසනය අගයනේවනේ අනුශාසනී පරාතිහාර්ය 
පමණයි. ඒකය ිබුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකේෙඩ්ඪ ගෘහපතියාට කිව්වෙ ‘අර 
කියාපු පරාතිහාර්ය වදක ගැන මට ලැේජයි’. උනේෙහනේවසේ ඒ ෙචනය 
වයාදනො. උනේෙහනේවසේට ඒො ඔකේවකාම සයං අභිඤ්ඤඤා - සේෙකීය 
අභිඤ්ඤඤාවෙනේ ඒ පරාතිහාර්ය වදක ලබාවගන තිවයනො. නමුතේ ‘මට ඒො 
පාවිච්චි කරනේන පො ලැේජයි’ අනේන අර කයිාපු විදියට පරසාදය නැති 
වකවනකේ ඒො ගැන හිත දූෂය කරගනේන නිසා. 

වමනේන වම් අනුශාසනී පරාතිහාර්ය ඕන වකවනකුට බය නැතුෙ 
කියනේන පුලුෙනේ පංච සීලවයේ ඉඳලාම ඒ අයට ඒක පරතයකේෂ වෙනො. 
ඒ ධර්ම පරාතිහාර්ය තමයි අර ‘එෙ බලෙ’ කයිලා කවි්වව්. ‘එෙ බලෙ’ 
කියලා කයිනේවනේ ධර්මය තුළිනේ. එතවකාට අපි වමනේන වම්ො තුළනිේ 
වතේරැම්ගනේන ඕවන ශාසනික ෙටිනාකම. ශාසනික ෙටිනාකම පළිිබඳෙ 
මහා පුදුම අනේදවම් විපර්යාසයකේ සිදුවෙන යුගයකේ. වම් පිනේෙතුනේට 
කලේපනා කරලා බලනේන පලුුෙනේ පිණේවඩෝල භාරදේොජ සේොමීනේෙහනේවසේ 
එක පැතේතකිනේ උනේෙහනේවසේවගේ දුර්ෙලතාෙලේ ජයවගන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ වලාකු පරීති ොකයය, උදාන ොකයය පරකාශ කරන, පරශංසා 
ලබාගනේන තතේවයකුතේ ඇතිෙුණා. ඒ එකේකම ඇතැම් දුර්ෙලතා 
රහතනේෙහනේවසේලාවගේ පො තිබුවණාතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒො 
මතුකරලා වලෝකයාට වපනේනුම් කරලා වදනො නියම ධර්ම මාර්ගය. 

දැනේ වම් කාලවයේදිතේ ඒ අනුෙ හිතාගනේන ඕවන, වම් ධර්මවයේ 
අර කියාපු සුලබ පරාතිහාර්ය - කෙුද රහතේ වෙලා ඉනේවන? කෙුද ඍදේි 
වපනේනමු් කරනේවනේ? කයිලා කෙුරැතේ අතන වමතන දුෙමිනේ ඉනේනො. 
තමනේට කරනේන තිවයන ෙැවඩ් තමනේවග ඇතුවළනේ වම් පරාතිහාර්ය 
පරතයකේෂ කරගනේන තිවයන අෙසේථාෙ නැතිකරවගන, අහනේන 
ලැවබනො නම් යානේතම් හරි, ඩිංගකේ හරි, කපුවටකේ ෙවගේ එවතනේට 
දුෙලා යනො. අනේන ඒ ගතිය නැතිකරවගන අප ි ධර්මවයේ නියම 
ෙටිනාකම හඳුනාවගන, වම් පරාතිහාර්ය, වම් ස්ොක්ඛාත, සන්දිට්ික, 
අකාලික, එහිපස්සික, ඔපනයික ධර්මය තුළිනේ සපේපාටිහාර්ය ධර්මය තම 
තමනේ වම් ධර්මවයේ පරාතිහාර්ය පරතයකේෂ කරගැනීමය ිකළ යුතේවතේ. වම් 
වදේශනාෙ තුළිනේ අපි වබාවහෝ වදනාවගේ ජීවිතෙලට වබාවහෝ වදේෙලේ 
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එකතු කරගනේන පලුුෙනේ වෙනො. අර රස තෘෂේණාෙ ගැන කියාපු යම් 
යම් කාරණාෙනේ තමනේවගේ පරතිපතේතියට එකතු කරගනේන ඕන. 

ඉතිනේ වමවතකේ වව්ලා වම් පනිේෙතනුේ ඇතේතෙශවයනේම තම 
තමනේවගේ ජීවිත වම් ශීලාදී ගුණ ධර්ම වෙනුවෙනේ ඇප කැප කරලා වම් 
ධර්ම ගමන යනේවන, අර බලාවපාවරාතේතු වෙන සියලේලම අතහැරීම 
කියලා කයින උතුම් අමාමහ නිෙනනිේ වම් සංසාර දුක වකළෙර 
කරගැනීමටයි. වම් වදේශනාවෙනේ ගතහැකි සාරයකේ අරවගන හැකිතාකේ 
ඉකේමනනිේ, වම් ශාසන පහන නිවෙනේන කලිනේ තමනේවගේ 
බලාවපාවරාතේතු වෙන උතේතමාර්ථයනේ ෙන වසෝොනේ සකදාගාමී 
අනාගාමී අරහතේ කියන ඒ මාර්ගඵල තුළිනේ උතුම් අමාමහ නිෙන 
සාක්ෂාතේ කරගැනමීට වම් වදේශනාෙතේ වහේතු ොසනා වව්ො කයිලා 
පරාර්ථනා කරනො. අවීචිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේො යම්තාකේ සතේව 
වකවනකේ සිටිනොනම් වම් වදේශනාමය කුසලය අනුවමෝදනේ වීමට, 
අනුවමෝදනේ වීම තුළනිේ පරාර්ථනීය වබෝියකනිේ උතුම් අමාමහ නිෙන 
සාකේශාතේ කරගනිතේො කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 





 

 

කතු හමිියන්දග ්සිංහල කෘත ි

සැ.යු.: වමම කෘති වලේඛනය සරලවයට මලුේ තැන දුනේ අංක 
අනුපිළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ අගහරිවයේ 
එන කෘති වබාවහෝ දුරට ගැඹරුැ විය හැකි බෙතේ, පාඨකයනිේ දැනුෙතේ 
කිරීම් ෙශවයනේ සඳහනේ කරන ු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 අනෙු ගිය සිහිය 
8. හිත තැනීම 
9. පිනේ රැවකක මහිම 
10. අබිනකිේමන 
11. පිළිවෙතනිේ පිළිවෙතට 
12. කවයේ කතාෙ 
13. මා-පිය උෙැටන 
14. පරතිපතේති පජූාෙ 
15. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
16. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
17. වමතේ සිවතේ විමකුේතිය 
18. ඇති හැටි දැකේම 
19. තවපෝ ගණු 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. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 16 වෙළුම 
37. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
38. විදසුනේ උපවදසේ 
39. භාෙනා මාගමය 
40. උතේතරීතර හුදකළාෙ 
41. සසනුේ පිළිවෙත 
42. චලන චිතරය 
43. දිය සළුිය 
44. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
45. නිෙවනේ නිවීම –  පළමු වෙළුම  
46. නිෙවනේ නිවීම – වදෙන වෙළුම 
47. නිෙවනේ නිවීම –  වතෙන වෙළුම  
48. නිෙවනේ නිවීම –  සිෙුෙන වෙළුම  
49. නිෙවනේ නිවීම –  පසේෙන වෙළුම  
50. නිෙවනේ නිවීම –  සයෙන වෙළුම  
51. නිෙවනේ නිවීම – සතේෙන වෙළුම 
52. නිෙවනේ නිවීම –  අටෙන වෙළුම  
53. නිෙවනේ නිවීම –  නෙෙන වෙළුම  
54. නිෙවනේ නිවීම –  දසෙන වෙළුම  
55. නිෙවනේ නිවීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම  
56. නිෙවනේ නිවීම – පසුේතකාල මුද්රණය (1-11 වෙළුම්) 
57. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 1 වෙළුම 
58. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 2 වෙළුම 
59. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම 
60. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
61. පටිචච සමුපපාද ධමමය – පුසේතකාල මුද්රණය (1-4 වෙළුම්) 
62. සේපශමවයේ ආශචයමය 
63. මනවසේ මායාෙ 
64. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථාථමය 

 
නැෙත මුද්රණය කරවීම පළිිබඳ විමසීම්: 

කටුකරුැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය  
කිරිලේලෙලෙතේත, දම්මුලේල, කරඳන  

දුරකථනය: 0777127454  
knssb@seeingthroughthenet.net  

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net


 

 

By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought 

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology 

3. Ideal Solitude 

4. The Magic of the Mind 

5. Towards Calm and Insight 

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I 

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II 

8. Seeing Through 

9. Towards A Better World 

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I 

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II 

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III 

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV 

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V 

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI 

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition 

18. Nibbāna and The Fire Simile 

19. A Majestic Tree of Merit 

20. The End of the World in Buddhist Perspective 

21. The Law of Dependent Arising, Volume I 

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition 

26. Walk to Nibbāna  

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

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

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net
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