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දහම්රස හැම රසම  පරදයි 
දම් ඇලුම හැම ඇලුම්  පරදයි 
නිෙනේ සුෙ හැමදුකේම  පරදයි 

 
   අනුතතර ධමමරාජයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණුෙූවයේ 
වදව් මිනිසුනේවගේ චිතත සනතානයයි. අනාදිමතේ කාලයකේ තුළ 
වමෝහවයනේ මළුාවී සසර දුකේ ගනිේවනනේ දැවෙමිනේ සිටින වලෝ සතුනේවගේ 
සිතේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සිසිලේ කර අමා මහ නෙිනිනේ නිො සුෙපතේ 
කිරීම ඒ මහා කාරැණිකයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජය පරමාථමය විය. 
දුකේ ගිනි ෙඩන දිගේවිජය වෙනුෙට දුකේ ගනිි නෙින ධමමවිජයකේ 
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 එලේලවකාට 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 චතුරායමසතය 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) 2019 මාර්තු 
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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 පළ කළහ. 

‘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’ පිළිබඳෙ වමකල බහුලෙ දකේනට ලැවබන 
ොණිජ සංකලේපයට පිටපුා, තහංචි ෙලිනේ 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) 
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පහන ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

18 – දවළුර් 

පරථර් ර්දු්රණය 

පිටපතේ 1000 කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය ධමමදාන ෙශවයනේ 
පාඨකයනිේ අතට පතේකරන වී. වී. වපරේමෙර්ධන සහ දයා වපරේමෙර්ධන 

මහතේම මහතේමීනේට එම ධමමදානමය කුශලය පරම ශානේත උතුම් 

නිෙමාණාෙවබෝධය පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ොයි පතමු. 

     – අනුශාසක  
(2562) - 2019 මැයි 

  

 
 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

අපවගේ මව්පියනේ ෙන ෙැලගිම විසූ, ඒ. ජී. ඩී. අපේපුහාමි මහතා සහ 
ඒ. ජී. හීනේමැණිකා මහතේමියතේ, ගාලේවලේ විසූ වී. ඩී. ඒ. වපරේමෙර්ධන 
මහතා සහ වේ. ඩී. එසේ. ගුණවසේකර මහතේමියතේ ආදරවයනේ සිහිපතේ 
කරමු. වමම ධර්මදානමය කුසලවයනේ ඔෙුනේට අමා මහ නිෙනේ සුෙ 
අතේවව්ො! යි පරාර්ථනා කරමු. 

 
වී. වී. වපරේමෙර්ධන 
දයා වපරේමෙර්ධන 
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86 වන ද ශ්නය  
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 25) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

සබබවසා නාමරූපසමිං 
යසස නතථි මමායුතං 
අසතාච න වසාචති 
සවෙ භික්ඛූති ෙුචචති’ති 

− ධම් මපද, භික්ඛු ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

මමය, මාවගේය කියන ෙචන වදක තරම් පරියමනාප ෙචන වදකකේ 
වකවනකුට වලෝකවයේ තෙතේ නැහැ. වම් ෙචන වදක අපි දෙසට කී 
සැරයකේ පාවිච්චචි කරනෙද? පාවිච්චචි කරනේන වෙනෙද අපට. ඇතේත 
ෙශවයනේ කියනොනම් මම ය, මාවගේය කියන ෙචන වදක පාවිච්චචි 
වනාකර ජීවිතයකේ පෙතේෙගනේනතේ අමාරැයි. වම් තතේවය වමවහම 
ෙුණාට වමාකද බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො වදනො වම් මම ය, 
මාවගේය කියන ෙචන වදක ඇතුවළේ බරපතල අවිදයාෙකුතේ තණහාෙකුතේ 
ගැබ්වෙලා තිවයනො කයිලා. වමනේන වම් අවිදයාෙතේ, තණහාෙතේ නිසාම 
වම් වලෝක සතේවයා දීර්ම කාලයකේ සංසාරවයේ දුකේ විඳිමිනේ සැරිසරන 
බෙතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. එතවකාට මම ය, මාවගේය කයින 
ෙචන වදක අපි පාවිච්චචි කළා ෙුණාට වමාකද ඒක ඇතුවළ තිවබන වම් 
අවිදයාෙ යම්කිසි විදියකනිේ අපට ඉෙතේ කරගනේන පුලුෙනේ ෙුවණාතේ 
තණහාෙ දුරැ කරගනේන පුලුෙනේ ෙුවණාතේ වම් භයානක සංසාර 
දුක්ඛවයනේ මිවදනේන පුලුෙනේ බෙතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. ඒකට 
මාගමයතේ උනේෙහනේවසේ පරකාශ කළා. 

අනේන ඒ විදියට ඒ මම ය, මාවගේය කියන හැඟීම ඉෙතේ කිරීමට 
උපකාර ෙන ධමම වකාට්ඨාශයකේ අඩංගු ගාථා ධමමයකේ තමයි අපි අද 
මාතෘකා ෙශවයනේ තබාගතේවතේ. වම් ගාථාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාවළේ පංචගේගදායක නමිනේ හැඳිනේෙුණු ඒ සැෙැතේ නුෙර ොසය කළ 
එකේතරා බරාහේමණවයකුටයි. ඒ බරාහේමණයා මිථයාදෘෂේටික තැනැතේවතකේ 
ෙුණාට ඒ බරාහේමණයාට ඒ පංචගේගදායක කියන නම ලැබුවණේ සමාජවයේ 
වගාවිතැනේ කරලා ඒ අෙසේථා පහකදිම දනේ දීවම් පුරැදේදකේ වම් 
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බරාහේමණයාට තිබුණ නිසයි. වගායම පැහුනහම වකවතේ තිවයදේදිම වකතේ 
අගේ බතකේ කයිලා දානයකේ වදනො. තමනේ ගරැ කටයුතු හැටියට සලකන 
බරාහේමණාදීනේට වහෝ දුගී මගී යාචකාදීනේට වහෝ වෙනේන පලුුෙනි, වකතේ 
අගේ බතකේ වදනො. ඊළඟට කමතට වගනාොට පසේවස කමතේ අගේ බතකේ 
කියලා එකකේ වදනො. කමවතදි වී බෙට පතේ කළාට පසේවස වී අගේ බතකේ 
කියලා තෙ තුනේ වෙනුෙ තෙතේ දානයකේ වදනො. ඊළඟට බත සැළිවයේ 
පැවසන අෙසේථාවව්දී සැළ ි අගේ බතකේ කියලා ඒ අෙසේථාවෙදිතේ අගර 
වකාටස දනේ වදනො. අනේතිමට තමනේවගේ තලියට භාජනයට - ආහාර 
අනුභෙ කරන භාජනයට පැමිණියහම එයනිුතේ වකාටසකේ, අගර වකාටස 
දනේ වදනො. අනේන ඒ විදිවයේ ෙටිණා ගුණයකේ ඇති බරාහේමණවයකේ. 

එක දෙසකේදා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට වපනී ගියා 
උනේෙහනේවසේවගේ මහා කරැණා සමාපතේතිවයනේ නැගිටලා වලෝකය දිහා 
බලනවකාට වම් බරාහේමණයාටතේ ඒ බැමිණියටතේ අනාගාමී ඵලයට 
පැමිණීමට තරම් පුණය ශකේතිය, උපනිශරය සම්පතේතයි තිවයන බෙ. 
දැකලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එදා වම් බරාහේමණයාවගේ වගදරට 
පිණේඩපාතවයේ ෙැඩියා. ඒ අෙසේථාවව් වම් බමුණා ඒ වගයි වදාරකඩ ළඟම 
බිතේතියට මුහුණ ලා ආහාර අනුභෙ කරනො. ඒ බැමිණිය බමුණාට 
ආහාර වබදනො. එතවකාට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඇවිලේලා හිටවගන 
ඉනේනො බරාහේමණයාට වපනුවණ නූ, බැමිණිය දුටුො. දැකලා කලේපනා 
කළා ‘වම් බරාහේමණයා වම් විදිවයේ ගුණධමමයකේ රකනි වකවනකේ. වම් 
ශරමණ වගෞතමයනේ ඇවිලේලා ඉනේනො දැකේක හැටිවය වම් ආහාර ටික 
භෙතේ වගෞතමයිනේට දුනේවනාතේ මට ආයිතේ උයනේන වෙනො’ කියලා වම් 
බැමිණිය වමාකද කවළේ, අර බරාහේමණයාවගේ පිටිපසේසට ඇවිලේලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වනාවපවනන ආකාරයට හිටියා. 
බලාවපාවරාතේතු ෙුණා එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ටික වෙලාෙකේ 
බලා ඉඳලා ෙඩීය කයිලා. වහාරැහිනේ ෙවගේ බැලුො. ඒතේ බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ තාම ඉනේනො. ඊළඟට වමාකද කවළේ හයිවයනේ කයිනේනතේ බූ 
යමකේ බරාහේමණයාට ඇවහේවි කයිලා බවයේ. එකේතරා ෙචනයකේ තිවබනො 
ඒ කාවලේ පාවිච්චචි කළ ‘අපචිච’ කියන, එවහම නැතේනම් ‘අපිචචක 
භවනත’ කියලා කියනේවනේ වෙන තැනකට ෙඩිනේන කියන අදහසයි. 
වමතනිනේ ලැවබනේවන නූ කියන එක. එවහම නැතේනම්, අපට වදනේන 
වදයකේ නූ කියලා කියන කරමයකේ. ඉතිනේ ඒ විදියට ඒ ෙචනය 
කියනේනෙතේ පළිිවෙලකේ නැති විදියට හැඟුණා. වමාකද කවළේ ඊළඟට 
ටිකකේ පසේවසනේ පසේසට ගිහලිේලා වහමීට ඒ අපිචච කියන ෙචනය කිව්ො. 
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බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙූ පරතිචාරය වමාකකේද, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ හිස ෙැනෙුා, ‘මම වමතැනිනේ ෙඩිනේවන නූ’ කියලා. වම්ක 
දැකලා අර බැමිණියට හිනා පහළ ෙුණා. ටිකකේ හයිවයනේ හිනා ගියා. ඒ 
එකේකම බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේතේ බුදු රැසේ විහිවදව්ො. බිතේතියට ෙැටුනා, 
බරාහේමණයා ඒකතේ දුටුො. අර බැමිණිය හිනා වෙනෙතේ, ඒ සඤ්ඤඤාෙතේ 
දැනිලා හැරිලා බලනවකාට දැකේකා වම් ශරමණ වගෞතමයිනේ සිටිනො. 
දැකලා ඊළඟට වම් භාර්යාෙට වදාසේ කියලා ‘වම් රාජ පතුරවයකේ ඇවිලේලා 
වදාරකඩ හිඳිදේදි ඇයි මට වනාකිව්වෙ?’ කයිලා වදාසේ කියලා ආහාර 
අනුභෙ කරමිනේ සිටි භාජනයතේ අරවගන ඉසේසරහට ඇවිලේලා පරකාශ 
කරනො ‘භෙතේ වගෞතමය, මවගේ සිරිතකේ තිවයනො පසේ තැනකදිම 
ආහාර වදනො. ඒ ෙවගේම ආහාර ගනේන වෙලාෙට වකවනකේ පැමිණියතේ 
වනාදී අනුභෙ කරනේවන නූ. දැනේ වම් ආහාරවයේ මැදිනේ වෙනේ කරලා 
එක වකාටසකේ මං අනුභෙ කරලයි තිවයනේවන. ඉතිරි වකාටස මං 
වදනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනො’ කියලා. 

එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ගාථාෙකිනේ වම් 
මුණිෙරවයෝ ආහාරයක මලුේ වකාටවසනේ වහෝ මැද වකාටවසනේ වහෝ 
ඉතිරි වකාටවසනේ වහෝ වකායි වකාටවසනේ වහෝ යමකේ වදනොනම් ඒක 
පිළගිනේනොය, ඒ පිළිබඳෙ අමුතු නිනේදාෙකේ පරශංසාෙකේ කරනේවනතේ 
නැවතයි කයිලා. 

යදගගවතා මජඣවතා වසසවතා ො 
පිණඩං ලවභථ පරදතතූපජීවී 
නාලං පුතිං වනා පි නිපචචොදී 
සංොපි ධීරා මුණිං වෙදයනති 

කියලා එකේතරා ගාථාෙකේ - මුණිෙරයනිේ හැඳිනේවෙන එකේතරා 
ගාථාෙකේ පරකාශ කළා. අගර වකාටසිනේ, මුලේ වකාටසිනේ, මැදිනේ වහෝ ඉතිරි 
වකාටසිනේ වහෝ යමකේ පිණේඩාහාරය වම් පරදතේතූපජීවී කියලා කියනේවනේ 
- අනුනේවගනේ යැවපනේනාෙූ ජීවිතයකේ වගෙන මුණිෙරයා, වෙනසකේ 
වනාවකාට ඒො ඒ තුනේ වකාටසිනේම ලබාගනේනො, ඒ පළිිබඳෙ නනිේදාෙකේ 
පරශංසාෙකේ ආදියකේ කරනේවනතේ නැත. ඒකය ි එබඳු අයට මුණිෙරයා 
කියලා කිව්ෙ අදහස. ඒ ගාථාෙ ඇහුෙහම බරාහේමණයා වබාවහාම සතුටු 
ෙුණා. රාජ පුතරවයකේ වෙලතේ වකවනකේ ඉතිරි කරපු ආහාරය ෙළඳනේන 
සූදානම් කයිලා. ඊළඟට තෙ දුරටතේ ඇසුො ‘ශරමණ වගෞතමය ඔවබ් වම් 
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ශරාෙකයනිේට ඔබ භික්ෂුෙය ි කියලා හඳුනේෙනො. වමාකද වම් භික්ෂුෙ 
කියනේවන?’ කියලා භික්ෂු කයින ෙචනවයේ වතේරැම ඇහෙුා. 

ඒ අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කලේපනා කළා ‘වම් 
බරාහේමණයාතේ බැමිණියතේ කාශයප බුදේධ කාලවයේදී නාමරූප ධර්මයනේ 
පිළිබඳෙ - ධර්මවයේ එකේතරා ෙැදගතේ ධර්ම වකාට්ඨාශයකේ පළිිබඳෙ 
අහලා තිවබන අය. ඒක නිසා මම වම් පළමුවෙනි ෙරට වදේශනා කරන 
නමුතේ වම් නාමරූප ධර්මයනේ පිළිබඳෙ වම් අයට සිහිපතේ වෙන 
ආකාරයට ධර්මයකේ වදේශනා කරනේන ඕවන’ කියලා තමයි අර අපි 
මාතෘකා ෙශවයනේ තැබූ ඒ ගාථා ධර්මය වදේශනා කවළේ. 

සබබවසා නාමරූපසමිං 
යසස නතථි මමායුතං 
අසතාච න වසාචති 
සවෙ භික්ඛු’ති ෙුචචති 

යම් වකවනකුට නාමරූප ධර්මයනේ පිළිබඳෙ, එවහම නැතේනම් 
නාමරූපය තුළ කිසිදු ආකාරයකනිේ මමායනයකේ, මමය කියලා ගැනීමකේ, 
මවගේය කියලා ගැනීමකේ නැතේනම්, එබඳු ඒ කිසිෙකේ නැතිවීම ගැන වශෝක 
වීමකුතේ නැතේනම් අනේන එබඳු තැනැතේතාටයි භික්ෂුෙ කියනේවන, කයිලා 
වබාවහාම වකටි අදහසකේ එතන සරල ෙශවයනේ වපවනනේවනේ. නමුතේ 
මහා ගැඹුරැ කයිමනකේ එතන තිවබනේවන. 

එතවකාට වම් බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ ගාථාවව් මූලික 
අර්ථය අපි වතේරැම් අරවගනයි වම් ගැන විවශේෂවයනේ විගරහ කරනේනට 
වෙනේවන. වමතන වබාවහෝ වදනාට වනාවතේවරන පදයකේ වෙනේන 
පුලුෙනේ වම් නාමරූපය කයින එක. ඇතේත ෙශවයනේම වම් බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මය අනුෙ අපි, මමය මාවගේය කියන වම් ශරීර 
කූඩුෙට එවහම නැතේනම් අපි වම් සිතතේ, කයතේ කියලා ෙයෙහාර කරන 
වම් වදකට ධර්මානුකූලෙ දැකේවෙන පදයකේ තමයි නාමරූප කයින එක. 
නාමය කයිලා කියනවකාට ඉවබ්ම හිවතනේවන නමකේ කියලයි. නමුතේ 
වමතන යම්කිසි ගැඹුරකේ තිවබනො වම් නාමධර්ම හැටියට. සරල 
ෙශවයනේ අප ිකලේපනා කරලා බැලුවොතේ නාම කයින වකාටසට අයිති 
ධර්ම කියලා දැකේවෙනේවන වේදනාව, සඤ්ඤාව, වේතනාව, ස්පර්ශය, 
මනසිකාර කියන ධර්ම පහයි. වව්දනාෙ කයිනේවනේ විඳීම. ඒ විඳීම අනුෙ 
ඇතිවෙන සඤ්ඤඤාෙ කියලා කියන හැඳිනමීයි සඤ්ඤඤා කියනේවන. ඒ 
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හැඳිනීම් අනුෙ යම්කිසි වච්චතනාෙලේ බලාවපාවරාතේතු ඇතිවෙනො. ඒක 
වච්චතනා නමිනේ හැඳිනේවෙනො. ඊළඟට සේපර්ශය කියලා කයිනේවන 
හැපීම, ගැටීම කයින අදහසයි. මනසිකාරය, වමවනහි කිරීම. ඔනේන ඔය 
ධර්ම පහ නාමධර්ම හැටියට සැලකුවොතේ.  

ඊළඟට රූප හැටියට සලකනේවනේ, අපි වම් ඇසට වපවනන රූප 
කියලා ගනේන ඒ සාමානය ඕලාරික අදහසම වනාවෙයි. රූප හැටියට 
අපි ඇහැට වහෝ ශරීරයට ගැවටන යමකේ ද්රෙය හැටියට සලකනොනම් ඒ 
හැම එකකම අඩංගු මූල ද්රෙයය, එවහම නැතේනම් ඒො සකසේ වෙලා 
තිවබනේවනේ පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියන ඒ මහ වපාවළාෙතේ, 
ජලයතේ, ගිනේනතේ, ොයුෙතේ පිළිබඳ ඒ මූලික ධාතු හතරයි. ඒ ධාතු හතර 
ආශරය කරගතේතු බෙ මතකේ කරලා වදනො වම් රූප කියලා කියන 
වකාටසිනේ. ඇතේත ෙශවයනේ කියනොනම් යමකේ නම් කිරීමට උපකාර 
ෙන කාරණා පහකේ තමයි අර නාමධර්ම හැටියට දැකේෙුවව්. වව්දනාෙතේ, 
යමකේ පළිිබඳෙ ඇතිකරෙන විඳීම, ආශරවයනේ ගනේන සඤ්ඤඤාෙතේ, ඒ අනුෙ 
ඇතිකරන වච්චතනාෙතේ, ඒ අනුෙ තමනේට වයාමු ෙන යම්කිසි ගැවටන 
තැනකේ, ඒ අනුෙ වමවනහි කිරීමතේ පෙතේෙනො. ඔය ධර්ම ටිකයි අපි වම් 
එදිවනදා ජීවිතවයේ මම ය, මාවගේය කියලා ගනේවන. ඒ ෙවගේම වම් රූප 
ධර්ම - එතැන රූප ෙල යටිනේ තිවබනේවනේ අර කියාපු ධාතු හතරයි. 
වමනේන වම් මූලික කාරණා ටික බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙූවව් වම් 
වදවකේ අවනයෝනය සම්බනේධයකේ මතුකර දීමටයි. වම් නාමය, රූපය 
පිහිට කරවගන පෙතනිො. රූපය, නාමය පිහිට කරවගන පෙතනිො. 
සමහර අෙසේථාෙලේ ෙල ඔය ධර්මවයේ දකේෙනො උපමාෙකේ. හරියට වම් 
ජීවිත ගමන, නාමරූප වදවකේ ජීවිත ගමන උපමාෙකනිේ දකේෙලා 
තිවබනේවනේ ඇසේ වපවනන වකාවරකේ හරි වසාකරවයකේ හරි, අනේධෙූ 
ඇවිදිනේන පලුුෙනේ වකවනකුවගේ පිට උඩ නැගලා ගමනකේ යනේනා ෙවගේ. 

ඇවිදිනේන පලුුෙනේ වකනා අනේධය.ි ඇවිදිනේන බැරි වකාරාට ඇසේ 
වපේනො. වම් වදනේනා එකවිනකාට උපකාර වෙමිනේ යන ගමනකේ ෙවගේ. 
වම් කිව්වව් වම් රූප ධර්ම අනේධ ෙවගේ හරියට. වම් හිත ඉෙතේ ෙුණ 
හැටිවයේ - වකවනකේ මිය ගයිාම වහෝ කේලානේත ෙුණාම සිහි මූර්ඡා ෙුණාම 
දඬු කඳකේ ෙවගේ ඔවහේ තිවයනො. ඒක නිශේකරියයි. වම් වව්දනා ආදී ඒ 
ධර්ම වතේරැම්ගනේන වෙනේවන අර කයිාපු පඨවි ආදී ඒ ධාතූනේ ආශරවයනේ. 
වමාකද පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියලා ධාතු හැටියට අපි කිව්ෙට 
වමාකද පඨවි කියන ධාතුෙ අපි අඳුනගනේවනේ තද බෙ අනුෙ. යමකේ තද 
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වහෝ බුරැලේද කියලා එවහම බලන සේෙභාෙයකේ තිවබනො, ඒක ආශරවයනේ 
අනේන ඒක පඨවි කියලා හඳුනගනේනො අනේධයා ගහිිලේලා හැවපනේනා 
ෙවගේ. 

වමාකක හරි හැපුනට පසේවස ඊළඟට නාම ධර්මය කියනො 
වම්ක වමවහමයි කියලා. ඊළඟට ඒ ෙවගම තමයි ආවපෝ ධාතුෙ කියලා 
කියනේවනේ ෙැගිවරන, ගලන සේෙභාෙය ඇති වදයට. ඊළඟට දැවෙන, 
රතේවෙන, උණුසුම් වෙන සේෙභාෙයට ගිනේන කියලා කියනො. හමන 
සේෙභාෙයට, චලනය ෙන සේෙභාෙයට ොවයෝ කියලා කියනො. වම් හැම 
වදයකේම හඳුනාගනේවනේ අර නාමධර්ම ආශරවයනේ. ඒකයි වම් කවි්වෙ වම් 
වකාරාතේ, වම් අනේධයාතේ වදනේනා එකතු වෙලා යන ගමනකේ ෙවගේ. වම් 
වදනේනා එතවකාට එකවිනකාට උපකාර වෙනොනම් වමතන 
තිවබනේවනතේ එකේතරා අනයිම් සේෙභාෙයකේ. වම් එකකේෙතේ අපට මම ය, 
මාවගේය කියලා දැඩිෙ ගනේන බූ. වදනේනම අසරණයි වෙන වෙනම 
ගතේතහම. ඔය විදිවයේ තතේවයකේ තිවබනේවනේ. ඉතිනේ වම්ක වම් ෙචන 
ෙලිනේ උපමා ෙලිනේ වමවහම කිව්ෙට වමාකද වකවනකේ පරතයක්ෂ 
කරගතයුතු වදයකේ. තම තමනේ එදිවනදා ජීවිතවයේ පරතයක්ෂ කරගතයුතු 
වදයකේ. පරතයක්ෂ කරගත යුතු ධර්මයකේ. ඒක පරතයක්ෂ කරගැනීවමනේ 
තමයි අර මම ය, මාවගේය කියන ෙචන වදක එදිවනදා ෙයෙහාරවයේදී 
පාවිච්චචිෙූවයේ වී නමුතේ තමනේවග චිතේත සනේතානයට ඒො බලපානේවන 
නැතේවත. අර අෙවබෝධය උඩයි. පරතයක්ෂ කරගැනීම උඩයි. අනේන ඒක 
නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන ධර්ම මාර්ගය වමාකකේද එදිවනදා 
ජීවිතවයේ වමනේන වම් කියාපු නාමරූප ධර්මයනේ අෙවබෝධ කරගතයුතුෙ 
තිවබනො තම තමනේවගේ ඒ ලැවබන පරතයක්ෂය ආශරවයනේ.  

උපමාෙකේ ෙශවයනේ දැකේෙවුොතේ අර නාමධර්ම ටික, වව්දනාෙ 
අපට උපමා කරනේන පලුුෙනේ අවපේ වම් සුළැඟිලේලට. සුලු ෙුණතේ වම් 
වව්දනාවෙනේ තමයි ඔකේවකාම ෙැඩ පටනේ ගනේවන. ඊළඟට සඤ්ඤඤාෙ මුදු 
ඇඟිලේලට උපමා කරනේන පලුුෙනේ. වච්චතනාෙ මැදැඟිලේලට උපමා කරනේන 
පුලුෙනේ. වම් හැපමී කියන, ගැටීම කියන අදහස වදන සේපර්ශය 
දබරැඟිලේලට උපමා කරනේන පලුුෙනේ. මනසිකාර කයිලා කියන වමවනහි 
කිරීම මාපටැඟිලේලට උපමා කරනේන පලුුෙනේ. එවහම ගතේවතාතේ ඇතේත 
ෙශවයනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වමනේන වම් නාමරූප 
ධර්මයනේ වතේරැම්ගැනීමට උපකාර වෙන පරධානම කාරණය වමාකකේද, 
මනසිකාරය. වමවනහි කරිීම. ඒක අපි මාපටැඟිලේලට උපමා කවළේ 
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නිකනේ වනාවෙයි. මහපටැඟිලේල අපි දනේනො අනිතේ ඇඟිලි හතරටම 
ෙඩා වෙනේ ෙ පෙතිනේවන. එයිනේ ඈතේ වෙලා පෙතිනේවන, නමුතේ වම් 
මාපටැඟිලේල අනිතේ ඇඟලිි හතරම අඳුනාගනේනො. අනිතේ ඇඟිලිතේ 
එකේකම ෙැඩ කටයුතු කරනො. වෙනේෙ ඉඳවගන සාකේකි වදනේනතේ 
පුලුෙනේ තතේවයකේ. උපමාෙකේ ෙශවයනේ කයිනොනම් සමහර මිනමීැරැම් 
නඩු ආදිවයේදී සාකේකි වදනේන වකවනකේ නැතවිෙනවකාට ඒ 
අපරාධකරැෙනේවගනේම වකවනකුට, සමාෙ දීලා සාකේකි දීමට 
වයාදාගනේනො. ඒ තැනැතේතා සාකේකි දීලා ඉෙර වෙනවකාට එයතේ 
අහුවෙලා ඉෙරයි. නමුතේ වකාවහාම හරි නඩුෙ ඔපේපු වෙනො. අනේන ඒ 
ෙවගේ වම් නාමරූප ධර්මයනේ පිට වදේකිනේ වතේරැම්ගනේන බූ. ඒක නිසා 
තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මධයම මාර්ගයකේ හැටියට මහා 
ආශේචර්යෙතේ විදියට වම් මනසිකාරය, වමවනහි කිරීම වමතනිනේ වෙනේ 
කරලා වපනේෙුවව් පරධාන වදේ හැටියට. වමනේන වම් මනසිකාරය තළුිනයුි, 
විදශමනා මනසිකාරය තුළිනයුි වම් නාමධමම එදිවනදා ජීවිතවයේ 
වතේරැම්ගනේන පලුුෙනේ ෙනේවනේ. 

වම් මනසිකාරය කියන එක සාමානය වලෝකවයේ වයවදනේවනේ 
අවයෝනිවසෝ විදියටයි. ෙැරදි විදියටයි වමවනහි කරිීම වයවදනේවනේ, 
වකවලසේ ෙැවඩන ආකාරයටයි. සංසාර ගමන දිකේ වෙන ආකාරයටයි, 
අවිදයාෙ මතු වෙන ආකාරයටයි සාමානය වලෝකයා වමවනහි කරනේවන. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙුවව් වම්ක වයෝනිවසෝමනසිකාර ෙශවයනේ 
නිසියාකාරෙ වමවනහ ි කරනේනය.ි වයෝනිවසෝමනසිකාර කයිලා 
කියන්වන් වේ සංසාර පටලැවිල්ල යේ ආකාරයකින ්ඇතිවවනවානේ 
අන්න ඒ ඇතිවවන තැනට වයාමු කරලා, ඒවක මලූස්ථානයට වයාමු 
කරලා වමවනහි කරන්නයි කියන එක. ඒො ඇතිවෙනේවන වකාතනිනේද, 
වම් හිවතනේමයි. බාහිර වදේෙලේෙලිනේ වනවමයි. අපි දනේනො සර්පවයකේ 
දෂේට කළාම ඒ සර්පයා පසේවස දුෙනේවන නූවන අපි. ඒ විෂ ෙැදුණු 
තැන විෂ පැතිවරනේන කලිනේ ඒකට පිළියම් කරනො. අනේන ඒ ෙවගේ 
අවපේ එදිවනදා ජීවිතවයදි අවපේ වම් ශරීරයට ගැවටන වදයකේ වහෝ හිතට 
ගැවටන වදයකේ වහෝ අහු ෙුණාම ඒො පිළිබඳෙ අර බාහිර වලෝකවයේ - 
දැනේ ඔය වභෞතික විදයා ආදිවයනේ කරනේවනේ අර අවයෝනිවසෝ - ෙැරදි 
විදියට ඒොවයේ වකළෙර වසායාවගන යනො. කෙදාෙතේ ඒ විදියට 
සංසාරවයනේ මිවදනේන බූ. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන 
වයෝනිවසෝ. ඒො ඇතිෙුණ තැනටම හිත වයාමු කරලා ආපසේසට හරෙලා 
බලලා, ආෙර්ජනා කරලා, පරතයවව්ක්ෂා කරලා, නුෙණිනේ සලකලා බලලා 
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ඒොවයේ ධර්ම සේෙභාෙය ෙටහාගනේන ඕවන. යේ තැනක ධර්ම ස්වභාවය 
වටහා ගත්තානේ එතැන ඇතිවවන්වන උවප්ක්ෂාවයි. ඒ උවප්ක්ෂාව මුල් 
කරවගන යමක යථාතත්වවය් අවවබෝධය ලබාගන්න පුලුවන්. අනේන 
එතනයි ඒවක රහස තිවයනේවන. වම් මනසකිාරය එවහම නැතේනම් 
වයෝනිවසෝමනසිකාර ෙශවයනේ අර මහපටැඟිලේල කරියාතේමක කරිිලේල 
ෙවගේ තමයි. ඊළඟට ඒ මනසිකාරය වයාදලා වව්දනාෙලේ ඒ ඒ ආකාරයට 
එන යන ආකාරයට හඳුනාගනේනො. එක වව්දනාෙකේෙතේ මමය කයිලා 
ගනේන බූ. ඒක එදිවනදා ජීවිතවයේ වකවනකුට හිතාගනේන පුලුෙනේ වකායි 
තරම් සැප වව්දනාෙකේ වහෝ දුකේ වව්දනාෙකේ වහෝ ආෙතේ ඒක දිහා බලනේ 
ඉනේනවකාට වපේනො ඒක ඇතිවෙලා නැතිවෙලා යනො. ඒ විදියටම 
සඤ්ඤඤාෙතේ එවහමයි. වච්චතනාෙතේ එවහමයි. සේපර්ශයතේ එවහමයි. 
අනේතිමට බලනවකාට වමවනහි කිරීමතේ. අනේතිමටයි ඒක අහුවෙනේවන. 
ඒක ඉතාම ගැඹුරැ කාරණයකේ. සියමු් කාරණයකේ. වම් සියමු් කාරණය 
ෙැටහීමට ඇතේත ෙශවයනේම භාෙනාවෙදි වකවනකේ උපවදසේ වදනේවන 
වම් වමවනහි කිරීම ඉතාමතේම පිරිසදිු අනේදමිනේ ශීර්ර අනේදමිනේ කළයුතුෙ 
තිවබන බෙයි. 

අවපේ එදිවනදා ජීවිතවයේදී අපට වම් වමවනහි කිරීම වයාදනේන 
සිදු වෙන තැනේ හයකේ තිවබනො. වදාරෙලේ, වදාරටු හයකේ තිවබනො. ඇස, 
කන, නාසය, දිෙ, කය, මන. මන කයිලා කියනේවනේ මනස, හිත. වම්ොට 
එන අරමුණු තිවබනො. රූප, ශබ්ද, ගනේධ, රස, සේපශම, ධම්ම. වපාට්ඨබ්බ 
කියලා කියනො සේපශම කළයුතු වදේෙලේ හැටියට සලකන වදේෙලේ. ඊළඟට 
මනසට එන වදේෙලේ හඳුනේෙනේවන ‘ධම්ම’ කියලා. ඒොට අපි අරමුණු 
කියලා කයිනො. ඇසට අරමුණ රූපය, කනට අරමුණ ශබ්දය. ඔය විදියට 
බලනවකාට හිතට අරමුණ හිතිවිලේලයි. ඒක ඉතාම සියුම් වදයකේ. සිතට 
හිතිවිලේලකේ එනො. නිතරම වපේනො වමාකකේහරි වමතන සියුම් වදයකේ 
තිවයන බෙ. හිතට ආවෙ හිතිවිලේලකේ, හිතකේ. ඉතිනේ වම් කාරණය තමනේ 
පරතයක්ෂ කරගනේනනම් කළයුතේවතේ ඒ ඉදිරිපතේ ෙන හැමවදේකදිම - 
එදිවනදා ජීවිතවයේ - නිෙනේ බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් එක විදියකට - 
සංසාරවයේ ඉනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් වෙන විදියකට - අර 
අවිදයා විදියට වමවනහි කර කර ඉනේන පලුුෙනේ. නිෙනේ බලාවපාවරාතේතු 
වෙන වකනා, වයෝගාෙචරයා කරනේවන වමාකකේද, ඉතාම වකටිවයනේ 
යම්කිසි වදයකේ දැකේකහම ඒක ඔසේවසේ, ඒවක ෙර්ණ සටහනේ ආදිය ඔසේවසේ 
ඒවකනේ ලබාගතහැකි ආසේොදය ඔසේවසේ හිත දුෙනේන ඉඩ වනාදී ඒ 
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වෙනුෙට රූපයකේ, රූපයකේ කයිලා වමවනහි කරනො. ඒ වමවනහි 
කිරීමට උපකාර ෙන වදේ තමයි සති සම්පජඤේඤය, සහිි නුෙණ. 

එදිවනදා ජීවිතවයේ ඔය සතපිට්ඨාන සූතරවයේ දකේෙනේවන සතියයි, 
සම්පජඤේඤයය.ි සිහි නුෙණ. සිහියයි දැනෙුතේ බෙයි. සිහිය එකේකම යන 
දැනුෙතේ බෙ. වම්ක වම්කයි කියලා ධර්ම සේෙභාෙය ෙටහාගනේනො. ඉතාම 
ශීර්රෙ සැවකවිනේ ෙටහාගනේනො, සංවක්ෂේපවයනේ. ඉතිනේ ඒ විදියට 
රූපයකේ, රූපයකේ. වකායි තරම් විගරහ කළතේ, වකායි තරම් වම්ක ෙවට් 
හිත දිවෙව්ෙතේ වමතන තිවබනේවන රූපයකේ පමණය.ි සාමානය ෙර්ණ 

සටහනකේ පමණයි. ඇතේත ෙශවයනේම කයිනොනම් වම් ඇසේ තිරවයේ 
ෙැවටන රූපයකේ ෙවගේ. තිරයක ෙැවටන රූපයකේ ෙවගේ තමයි වම් ඇසට 
වපවනන රූපය. ඒක ඉතනිේ ඔය වෙදය විදයා ආදිවයේ වනාවයකුතේ 
විදියට හිතනවකාට වම් ඇහැට ෙැවටන රූපය, ඒකතේ උඩු යටිකුරැ 
විදියටයි ඡායාෙ ෙැවටනේවන. වකායි ආකාරවයනේ නමතුේ වම් ඇසේ තිරයට 
ෙැවටන රූපයකේ. 

ඊළඟට කවනේ. වම් කන කියන එක ගැන හිතුෙහම කෙරුැතේ 
දනේනො කනේ වබරය කයිලා එකකේ තිවබනො. අපි වබර සදේද ෙලට කනේ 
වදනො. නමුතේ කනේ වබවරනේ එන සදේදයට අපි වබාවහාම කලාතුරකිනේ 
කනේ වදනේවන. වම් අෙටිනේ එන වබර සදේද ගැන වබාවහාම පරිය මනාප 
හැටියට සලකලා අපි ඒොට කනේ වදනො. නමුතේ ෙටිනාම - එවහම 
නැතේනම් ඇතේත ෙශවයනේම අපි වමවනහි කිරීම වයාම ුකළයුතු වබරයකේ 
තිවබනො වම් කවනේ. වමනේන වම් කනේ වබරයට කනේ වදනොනම් 
එතනදී අපට ගනේන තිවබනේවනේ එතන ශබ්දයකේ විතරයි. යම්කිසි චලන 
රාශියකේ, ොවයෝ ධාතුෙතේ උපකාර කරවගන ඇතිවෙන චලන රාශියකේ. 
වම්ක ඉතිනේ මිහිරි වෙනේන පුලුෙනේ, අමිහිරි වෙනේන පලුුෙනේ. මිහිරි වහෝ 
අමිහිරි වහෝ වව්ො ඒක ශබ්දයකේ පමණය.ි ඉතිනේ අර විදශමනා වයෝගයිා 
ඒක ශබ්දයකේ ශබ්දයකේ කයිලා වකටිවයනේ වමවනහි කරලා එතනිනේ හිත 
නෙතේෙගනේනො. හිත ඈතට දිව්වොතේ තමයි ඔනේන පටලැවිලේල. සංසාර 
පටලැවිලේල. එතවකාට අර යනේතම් ආපු ඡායා මාතරය වහාඳට චිතරනය 
වෙලා ඒක අරමුණකේ, අලේලගතයුතු තණේහාවෙනේ උපාදාන ෙශවයනේ දැඩිෙ 
අලේලාගතයුතු වදයකේ හැටියට ෙැටවහනේන පටනේගනේනො. වම් 
ඔකේවකාම හිවතනේ මෙනේවන. පුදුම ෙැවඩ් වම්ක. ‘මවනාපුබබංගමා 
ධමමා - මවනා වසටඨා මවනාමයා’ කියලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ෙදාවළේ ඒකයි. හැමවදයකටම මනස වපරටු වෙනො. මනසයි වශරේෂේඨ. 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

10 

මනසිනේමයි වම්ො මැවෙනේවනේ. වමනේන වම් මනසිනේම වම්ො මැවෙන 
බෙ සාමානය වලෝකයා සලකනේවන නූ. රූප ධර්ම ඇතේතටම වලෝකවයේ 
වෙනම තිවබන වදේෙලේ හැටියට සලකනේවන. 

නමුතේ වම්ක අපි අර වකාරයි, අනේධයයි ගැන කිව්ො ෙවගේ වම් 
රූප ධර්ම අපි ෙටහා ගනේවනතේ හිවතනේ. ඒක නිසා බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ මුලේ තැන වදනේවන මනසටය.ි වමාකද වම් මනස ආශරය 
කරවගන, වම්ො හටගනේන තැනට හිත වයාමු කළ අෙසේථාවව්දී තමයි 
අපට වම් අවිදයා ර්නානේධකාරවයනේ මිදිලා තණේහාෙ කියලා කියන ඒ 
භයානක බැම්වමනේ, ඒ බනේධනවයනේ මිදිලා සංසාර විමුකේතිය ලබාගනේන 
පුලුෙනේ ෙනේවන. එතවකාට වම් විදියට වම් මනසිකාරය පටනේ ගතේතු 
වයෝගාෙචරයාට ශීර්රෙ ඉකේමනිනේ, ඉකේමනිනේ වමවනහි කරනවකාට 
වමතන ෙැටවහනේවන වමාකකේද? වම් හැමවදේම බිඳිලා යන සේෙභාෙය 
ඇති වදේෙලේ. ඇතිෙ නැතිෙන සේෙභාෙය ඇති වදේෙලේ. උදයබ්බය කයිලා 
කියනේවන ඒකයි. ඇතිවෙනො නැති වෙනො. ඉර නගිනො, බහිනො 
ෙවගේ. වම් හැම වදයකේම ශබ්දයකේ ෙුණතේ, රූපයකේ ෙණුතේ වකායි එකතේ 
ඇතිවෙනො නැති වෙනො කියන සේෙභාෙයකේ. වම්ක ශීර්රෙ වමවනහි 
කරනවකාට ෙඩාතේ පරකටෙ ෙැටවහනො වම්ො බිඳි බිඳී යන වදේෙලේ 
කියලා. 

බිඳි බිඳී යන වදේෙලේ තුළ ආවය අලේලනේන වදයකේ නූ. අරමුණු 
හැටියට ගනේන තරම් වදයකේ නූ. එවහම ෙැටවහනවකාට ඊළඟට 
වමාකද වයෝගාෙචරයා කරනේවනේ, අර වමවනහි කරිීම තෙතේ සයිුම් 
කරනො. අපි එදිවනදා ජීවිතවයේ හමුෙන වදේෙලේ හඳුනේෙනේන, මම ය, 
මාවගේය කයින ෙචන නිතර පාවිච්චචි කරනො. වම් වදේෙලේ, අපිට අතට 
අලේලනේන පුලුෙනේ වදේෙලුතේ තිවබනො. හිතට අලේලනේන පුලුෙනේ වදේෙලුතේ 
තිවයනො. ඉතිනේ හිවතනේ අලේලගතේතු වදේෙලේ තමයි සමහරවිට අර අතිනේ 
අලේල ගතේතු වදේෙලේ ෙලටතේ ෙැඩිය අපට බරපතල අනේදමට අතහරිනේන 
අමාරැ වෙනේවන. ඇතේත ෙශවයනේ කියනොනම් වම් හැම එකකේම 
අලේලනේවන හිවතනේ. එතවකාට හිවතනේ අලේලාගනේන උපකාර ෙන 
වදේෙලේෙලට අපි වම් වදේෙලේ යන නාමය වයාදනො. ඒකයි අරමුණු කයිලා 
කියනේවන. ශරී්රෙ වමවනහි කරන විදශමනා වයෝගාෙචරයාට පරතයක්ෂ 
වෙනො අනේතිමට වමතන වම් බිඳි, බිඳී යනොනම්, වදයකේ විදියටෙතේ 
සලකනේන බැරි තතේවයකේ තිවබනේවන. ඊළඟට වමවනහි කරනො 
වමතන තිවයනේවන වපනීමකේ විතරයි. රූපයකේ කියලෙතේ ගනේනූ. 
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වපනීමක් හරි, දැකීමක් හරි පමණයි. අර ඇසේ තිරවයේ ෙැවටන වපනීමකේ. 
දර්ශනයකේ, ඒ විදියට. 

ඊළඟට ඒ ෙවගේම ශබ්දයකේ කියනො වෙනෙුට ඇසමීක් කයිලා. 
වපනීමකේ, වපනීමකේ. ඇසීමකේ. ඇසීමකේ. වමතන ශබ්දයකුතේ නූ. 
ඇසීමකේ. අර කනේ වබරයට ෙදින ශබ්දයකේ පමණයි වමතන. ඊළඟට ඒ 
ෙවගේම තමය ි දැනීමක්. කයට දිෙට නහයට ෙවගේ එන වදේෙලේ දැනීමකේ 
හැටියට සලකනො ඉතාම වකටිවයනේ. ඊළඟට හිතට එන වදේෙලේ. ඒකතේ 
හිතීමකේ විතරයි. හිතයි, හතිිවිලේලයි කියලා වදකකේ ගනේනතේ වදයකේ නූ 
එතන. සිතීමකේ විතරයි. ඔය විදියට වමතන කරියා මාතර පමණකේ. 
අනේතිමට වම්ක කරියා මාතර බෙට පරිෙර්තනය වෙනො. හරියට ගඟකේ 
ගලනේනා ෙවගේ. වම් ඔකේවකාම ඇතිෙ නැතිෙන හිතේ. ඒ විදියට ඒ 
අෙසේථාෙ වෙනවකාට වම් තැනැතේතාවගේ අවිදයා මට්ටම වබාවහෝ දුරට 
ඉෙතේවෙලා. ඒ විදියට තණේහා උපාදාන ෙශවයනේ දැඩිෙ ගනේන පලුුෙනේ 
සේෙභාෙය, ඒ හිවතේ තිවබන එක - සංසාරවයේ ඒ අරවගන ආපු ඒො 
වබාවහෝ දුරට හිඳිලා. වමනේන වම් විදියට දියුණ ු කරවගන යන 
පුදේගලයාට තමයි කරමකරමවයනේ අර විදශමනා ඥාන පළිවිෙලිනේ හිත දියුණු 
වෙලා වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී ආදී ෙශවයනේ මාර්ග ඵල පො 
පරතයක්ෂ කරගනේන පලුුෙනේ ෙනේවන. 

 එදිවනදා ජීවිතවයේ ධමමය පරතයක්ෂ වනාකරගතේ වකවනකුට පො 
ධර්මානුකූලෙ වම්ක සවහේතුක වදයකේ, වහේතු සහිත වදයකේ කයිලා 
හිතාගනේන පුලුෙනේ වම් විදියට කලේපනා කරලා බැලුෙම. එතවකාට 
වමනේන වමතන නාමරූප ධර්මයනේ වතේරැම්ගැනීම - වකවනකේ කලේපනා 
කරනේන පලුුෙනේ වම්ක වකාවහාමද අර මිථයාදෘෂේටික බරාහේමණයාතේ 
බැමිණියතේ අර දානයකේ දීම පිළිබඳ පරශේනවයේදී වම්ක ෙටහාගතේවතේ. 
වමතන වම් කියන ගැඹුර අපට සර්ෙපරකාරවයනේම විසේතර කරනේන බැරි 
ෙුණතේ ටිකකේ සලකගනේන පුලුෙනේ ඒවකේ සවහේතුක බෙ. එක වහේතුෙකේ 
අර කාශයප බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග කාලවයේ ඉඳලාම ඒ වදනේනා 
කුසලේ ධර්ම පරුලා එකට ඉඳලා ආපු කට්ටිය. දැනේ වම් අෙසේථාවෙදි අර 
බැමිණියවගේ හිත යම්කිසි චංචල වීමකේ ෙුණා. නැෙත ආහාර උයනේන 
වෙන නිසා අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතනිනේ පිටමනේ කරනේන ඕනකම 
තිබුණා. නමුතේ වම් වදනේනා වම් විදියට - තමනේවගේ ඒ අසේෙැනේවනනේ 
පසේ තැනකදී දනේ දීවම් පුරැදේද ඇතිකරවගන ආොනම් ඒ දනේ දීමතේ අගර 
දාන, එයනිේ මුලේ වකාටසයි - සාමානයවයනේ මුලේ වකාටස තමනේට 
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තියාගනේන එකයි වලෝකයාවගේ සේෙභාෙය. දීර්ර් කාලයකේ වම් අය 
තමනේවගේ කියාගතේතු වදයනිේ අගර වකාටස අනුනේට දීමට පුරැදු වෙලා 
හිටියා අෙසේථා පහකදී. වම්ක වලාකු සාංසාරික ශකේතයිකේ. 

ඒ අෙසේථාවව් ඇතිෙුණ සිත මුලේකරවගන වෙනේන ඕන 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් ධර්මය වදේශනා කරනේනට ඇතේවත. ඇතේත 
ෙශවයනේ වම් පිනේෙතුනේටතේ හිතාගනේන ඕවන වම්වකනේ අපට එදිවනදා 
ජීවිතවයේ අපි කරන පිනේකම් පිළිබඳෙ ගැඹරුිනේ හතිාබලනේනට වහාඳ 
අෙසේථාෙකේ ලැබුණ ුබෙ. දැනේ වම් දනේදීම, පිණේඩපාතය වබදීම් ආදිය වම් 
කෙුරැතේ - වම් පනිේෙතුනේ දනේනො, කරනො. එදිවනදා ජීවිතවයේතේ අඩුෙැඩි 
ෙශවයනේ පරිතයාග කරනො. නමුතේ ඒ පරිතයාග කරන අෙසේථාෙල 
වබාවහෝවිට කරනේවන වමාකකේද ඒ පරිතයාගවයනේ ලැවබන ආනිසංසය 
ගැන හිතනේවන ‘වම් වදනො ෙවගේ සිය දහසේ ගුණයකේ අපට ලැවබණො. 
එවහම නැතේනම් දිෙය වලෝක සම්පතේතිය ලබනේන පුලුෙනේ’ කියලා 
ඒොවයේ ආනිශංස ගැන හතිනේවන ඉතාම වනාගැඹුරැ පැතේතකිනේ. ලිහිලේ 
පැතේතකිනේ. නමුතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙපු දානානිශංස ෙශවයනේ 
පරකාශ කරනවකාට නයිම විදියට ගැඹුරැම අර්ථවයනේ දානානිශංසය 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනේවනේ ‘චිතතාලංකාර චිතත 
පරික්ඛාරත්ථං දානං වදති’ කියලා. සිත අලංකාර කරගැනමීටතේ, සිතට 
පිරිකර - සිවතේ ෙැඩීමට අෙශය කාරණා ෙලට තමයි පිරිකර කියලා 
කියනේවන. සිතට පිරිකර සපයාගැනීමටයි දනේ වදනේන ඕවන. 

දානානිශංස එවහම නැතේනම් දනේ දීවම් පරමාර්ථ ගැඹුරිනේම 
දකේෙනේවන ඒ ආකාරයටයි. සිත අලංකාර ෙනේවනේ සමාධිවයනේ. ධර්මවයේ 
වතෝරලා තිවයනේවනේ සමථවයනේ සිත තැනේපතේ වෙනවකාට ඒ තැනේපතේ 
බෙ සමාධිමතේ වීවමනේ, සිත අලංකාර වෙනො. හරියට දැනේ ොර්නිෂේ 
ගානේන කලිනේ ලූලේලකේ ඉසේවසලේලා වහාඳට යතු ගාලා මට්ටම් කරලා 
යතු ගානේන ඕවන. එවහම නැතේනම් ඒ ොර්නිෂේ එවකනේ ෙැඩකේ නූ. 
අනේන ඒ ෙවගේ තැනේපතේ සමාධිමතේ වීවමනේ සිත අලංකාර වෙනො. 
වමතන කරනේන තිවයනේවන දනේ වදන අෙසේථාවව් බලනේන ඕවන, 
ඇතේත ෙශවයනේම ආපසු හැරිලා බලනේන ඕවන තමනේවග හිත දිහා. ඒ 
දානය දීපු ෙසේතෙු ගැන ආවය හිත වයදුවොතේ සමහරවිට ඒක පිළිබඳ 
ආසාෙ ඇවතාතේ ආසාවෙ ටිකකේ භාගයකේ හරි ඇවතාතේ ෂා! ෂා! කයිලා 
සමහරවිට කණගාටු වෙනො. අවපායි වම්ක වෙන විදියකට වයදුොනම් 
මීට ෙඩා පරවයෝජනය තිබුණා කියලා. අනේන එතවකාට හිත ෙැවටනො. 
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එවහමතේ නැතේනම් තෙතේ ඒ ෙැඩප ුසේොමීනේෙහනේවසේ දිහා වහෝ තෙතේ 
වනාවයකුතේ වදේෙලේ ගැන හිත වයාමු කරනො. තෙතේ ඒ බාහිරට හිත 
යැවෙනො. ඒ වෙනුෙට කරනේන තිවයනේවන හිත දිහා බලනේන ඕවන. 

ඒ වදන අෙසේථාවෙ සිදු ෙුවණ වමාකකේද? මම ය, මාවගේය 
කියලා හිතාවගන හිටි වදයකේ. සමහරවිට වකාවහතේම වදනේන බැරි 
හැටියට හිතාවගන හිටපු වදයකේ. එදිවනදා කීප දෙසකේ බඩගිනේවන ඉඳලා 
යැවපනේන තිබුණ ආහාරය වෙනේන පුලුෙනේ. එවහම නැතේනම් ඉතාම 
අමාරැවෙනේ වසායාගතේතු ෙසේතුෙ වෙනේන පුලුෙනේ. අර සාමානයවයනේ 
වදනේන බැරි වදයකේ වදනවකාට, එවහම නැතේනම් මසුවරකු පළිිබඳෙ 
හඳුනේෙනවකාට වලෝකයා කියන ෙයෙහාරයකේ තමයි යමකේ අතහැරීවම්දී 
ඇවඟනේ ඇටයකේ කැඩුණා ෙවගේ කියලා කියනො. ඇවඟනේ ඇටයකේ 
කැවඩනො කයින එක වපාඩි පවහේ වදයකේ වනවමයි. ඒ විදියට සලකන 
අයතේ ඉනේනො. අනේන අර මසුරැ සිතට වපේනේවන එවහමයි. නමුතේ අර 
දාන පරිතයාග වච්චතනාවෙනේ පරිැණු වකනාට ඒක ඉතාම පහසුවෙනේ 
කරනේන පලුුෙනේ වදයකේ. එතනදී සිදුවෙනේවන වමාකකේද, අර මම ය, 
මාවගේය කයිලා ගතේතු හැඟීම ඉතාම පහසුවෙනේ අතහරිනේන පුලුෙනේ 
වෙනො. ක්ෂණිකෙ අතහරිනේන පලුුෙනේ. ඒ ශකේතිය, එතවකාට වම් 
පංචගේගදායක බරාහේමණයිනේ වදවදනාට සංසාරවයේ එනේන ඇති, ඒ පුරැදේද. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ කවළේ ඒ පුරැදේද තුළනිේ අර නාමරූප 
පදයතේ එකතු කිරීමය.ි ඒක අහපු පුරැදේදතේ තිවයන නිසා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දිහා වනවමයි වම් වදනේනා ඊළඟට බැලුවව්, තමනේවගේ හිතේ 
දිහා. අර බැමිණියට වපේනේන ඇති හිත. දැනේ දනේ දීවම්දී ඒක 
සාමානයවයනේ වලෝකයාට සිදුවෙන වදයකේ, වබෝධිසතේවයනේෙහනේවසේට 
පො සදිුෙුණ වදයකේ. හිවතේ ෙැටීමකේ සදිු වෙනො. හිත වපරවළන 
සේෙභාෙයකේ තිවබනො. හිත කියනේවන නිතරම වපරවළන එක. ඒක 
අකුසලයට වපරවළන එකයි පහසු. සංසාරවයේ දීර්ර් කාලයකේ අකුසලයට 
වපරවළන එකයි වකරිලා තිවයනේවන. ඒක නිසා ඕක වබාවහාම 
පරවව්සවමනේ කළයුතු වදයකේ. වම් දාවන වබදනවකාට වම් පනිේෙතේ පිරිස 
වබාවහාම සැලකිලිමතේ වෙනො ඇවඟේ ඉහිරවෙනේනැති විදියට අහක 
යනේනැති විදියට වබදනො. ඒකතේ වහාඳයි ඒ ෙවගේම සැලකිලේවලනේ 
කරනේන ඕවන තමනේවග හති විසිවරනෙද, සිත වපරවළනොද පැතේතකට 
කියලා ඒ විදියට හිතනේන ඕන. අනේන ඒ විදියට පුරැදු වෙනවකාට තමයි 
නාමරූප ධර්මයනේ පො ඒ ආශරවයනේ වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. 
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අර ඇවඟනේ ඇටයකේ කැවඩනො ෙවගේ හිතාපු විදියට - අපි හිතමු වම් 
දැනේ ෙළඳමිනේ හිටියා රස ආහාරය. එතන තිවයනො වව්දනාෙ. දිවව් 
ගූවිලා තිවබන ආහාරය, අර බරාහේමණයා එයිනේ වකාටසකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට පූජා කවළේ. ඒ අනුෙ වම් මවගේ කයින හැඟීම දැඩිෙ තිවබනො 
එතැන. 

තමනේ ෙැළඳීම සඳහා, අනභුෙ කිරීම සඳහා ගතේතු ආහාරය ගැන 
වපවනනේවනේ වම්ක දැනේ ලඟඳීම කුස තුළට යනේන තවියන ආහාරයයි. 
වම්ක තමයි මමයි කයිලා ගනේවන ඊළඟට. අපි වම් ආහාර ගනේන යනො. 
ඊළඟට ආහාර අරවගන එනො. ඒ තළු සිදුවෙනේවන වමාකකේද? අර 
ආහාර ගනේන ගිවයතේ මමය.ි ආහාර අරවගන ආවෙතේ මමයි. ඒ අතරතුර 
වෙනස අපි කිරලා බැලුෙතේ, වෙනස තිවබනේවන අර යනවකාට තිබුණ 
බරට ෙැඩිය ටිකකේ දැනේ ආහාර ෙලිනේ එකතු වෙලා දැනේ බර ෙැඩිවෙලා 
තිවයනො. ඒ කියනේවන දැනේ මවගේ බර වම්කයි කයිලා. ඒ කියනේවන 
වමාකකේද අර ගතේතු ආහාරය මම බෙට පතේවෙලා. එතවකාට වම් 
මවගනේ වකාටසකේ වම් අතහැවරනේවන. බරාහේමණයා ෙළඳමිනේ හිටිය 
ආහාර භාජනවයනේ භාගයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට පූජා කළා. වපාඩි 
වදයකේ වනවෙයි. 

ඒ බරාහේමණයා විතරකේ වනවමයි වම් පිනේෙතුනුතේ නතිර කරන 

වදයකේ. නමුතේ වම්වක ධර්ම සේෙභාෙය ෙටහාගනේනට ඕවන. “වම්ක 
චාරිතර ෙශවයනේ අනිතේ අසලේොසීනේ වදන චාරිතරයකේ, නුදුනේවනාතේ තරහා 

වෙයි, වමයනිේ දිෙය වලෝකවයේ යනේන පුලුෙනේ”, ඒ විදියට හිතන එකකේ 
වනවමයි වමතන තිවබනේවනේ. මීට ෙඩා ගැඹුරැ වදයකේ තමයි වම් වදන 
අෙසේථාවෙදි කරනේන ඕවන. වමාකකේද - අනේන අර නාමරූප ධර්මයනේ 
පිළිබඳ තිවබන මමායනය, මම ය, මාවගේය කියලා ගැනීම බිවඳන 
අෙසේථාෙකේ දකිනේන වහාඳ ෙටිනා අෙසේථාෙකේ වම්ක. හිත දිහා 
බැලුවොතේ වමවතකේ වම් මම ය, මාවගේය කයිලා ගතේතු වදේ දැනේ මං 
ඉතාම පහසුවෙනේ දනේ දුනේන. ශරදේධාෙ ආදී ගුණධර්ම ඒ පරිතයාගශීලීවය 
දියුණු කළ පනිේෙතාට වම්ක තුළිනේ මාර්ගඵල අෙවබෝධය පහසුවෙනේම 
ලබාගනේන පුලුෙනේ වම් අෙසේථාෙ තුළිනේ, වපරවළන හති දිහා බලාවගන 
ඒක වනාවපරවළන හැටියට හරිගසේසවගන. 

තුනේ තැනක හිත පහදාගනේනො කියනේවන වදනේන කලිනුතේ, 
වදන අෙසේථාවෙතේ, දුනේනට පසුෙතේ. ඒො හැම එකකේ තුළිනේම සකසේ 
කරගනේවන වමාකකේද, හිත. හිත අලංකාර කරගනේනො. හිත අලංකාර 
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කරවගන තැනේපතේ කරගනේනො. හිත විසිවරනේන වනාදී, සමාධිමතේ 
කරනො. සංර්යාෙහනේවසේලා පිළිබඳෙ වහෝ බුදේධ පූජාවව්දීනම් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පළිිබඳෙ ශරදේධාෙ ඇතිකරගැනීම. ඒො තුළිනේ 
සමාධිය ඇතිකරගනේනො. ඊළඟට වකවරන වදේ තමයි මනසිකාරය. 
අනේන මනසිකාරය වයාදනො. වමවනහි කිරීම වයාදනො නුෙණිනේ. 
වයෝනිවසෝ ෙශවයනේ නෙුණිනේ. ආපසු හැරිලා බලනො. වම් සිතිවිලේල 
තුළ, එවහම නැතේනම් වමතන තිවයනේවන වමාකකේද කයිලා ධර්ම 
සේෙභාෙය වමවනහ ිකරනො. අර මහපටැඟිලේලට ඉඩ වදනො සළුැඟිලේල 
අලේලලා බලනේන. ඊළඟට මුදු ඇඟිලේල අලේලලා බලනේන. ඊළඟට 
මැදඟිලේල, දබරැඟිලේල. වම්ො පිළිබඳෙ වමවනහි කරලා වම්ොවයේ 
යථාතතේවය ෙටහාගනේනො. එතවකාට වපේනො අර කලිනේ ආහාරය 
පිළිබඳෙ තිබුණු සැප සඤ්ඤඤාෙ දැනේ ඉෙතේ වෙලා. උවපේක්ෂාෙට හැරිලා. 
උවපේක්ෂාෙට හරොවගන ඒක දුනේනා. ඒ ෙවගේම ඒො පළිිබඳෙ සඤ්ඤඤාෙකේ 
තිබුණානම් මවගේ බතේ පාර්සලය කාටද මං වදනේවන කියලා එතන සැප 
සඤ්ඤඤාෙ ගියා. වච්චතනාෙ නැතිෙුණා. ඒක පළිිබඳෙ තිවයන සැප 
සේපර්ශය ඒ හැම එකකේම ඉෙතේ ෙුණා. 

ඒ තුළිනේ වම් තැනැතේතා නිරාමිස පරීතියකේ ලබාගනේනො. ඒ 
නිරාමිස පරීතයි තුළ සිත තැනේපතේ වෙනො. ඊළඟට අර ධර්ම සේෙභාෙය 
අර උවපේක්ෂාෙ පිහිට කරවගන - යමකේ පළිිබඳෙ නිෙැරදි අෙවබෝධය 
ලබාගනේනනම් සිත උවපේක්ෂා තතේවයට පතේකරගනේනට ඕවන. ඒක 
ඇලීම් ගැටීම්ෙලිනේ ඉෙතේ කරලා උවපේක්ෂා තතේවයට. ධර්ම සේෙභාෙය 
වමවනහි කිරීම ඒකට ඉතාමතේම උපකාර වෙනො. වමතන තිවබනේවනේ 
මම ය, මාවගේය කියලා ගතයුතු වදේෙලේ වනවෙය ි වම් වව්දනාවෙ. 
නාමධර්ම අතුරිනේ වව්දනාවව් කරියාකාරීවයයි මම දුටුවව්. වව්දනාෙ 
කියන එක විවටක සැප වව්දනාෙ හැටියට තිවයනො. සමහර වෙලාෙට 
උවපේක්ෂා වව්දනාෙ. සමහර වෙලාෙට දුකේ වව්දනාෙ. ඔය වදපැතේතට 
හැවරමිනේ මධයසේථ සේෙභාෙයයි උවපේක්ෂාෙ කියලා කියනේවන. නිතරම 
ෙැඩිපරු තිවයනේවන සැපය ිදුකයි අතර. ඒ විදියටම තමයි අනිතේ ඒො 
පිළිබඳෙතේ. 

වලෝකයා වමනේන වම් නාමරූප ධර්මයනේ සැප දුකේ කයින විදියට 
වබදා හදාවගන මම ය, මාවගේය කියලා අලේලවගන වම් අවිදයාෙ තුළනිේ 
තමයි සංසාරය දිකේ වෙනේවන. එතවකාට වමතනම තිවයන තෙතේ 
කාරණයකේ තමයි අර අපි කවි්ො විදශමනා භාෙනාෙ දියුණු වෙන 
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අෙසේථාවව් විවශේෂවයනේම ඥාන ෙශවයනේ දකේෙනොනම් උදයබ්බය, 
භංගාදී ෙශවයනේ යනො. උදයබ්බය කියලා කියනේවන ඇතිවීම්, නැතිවීම් 
වපවනන නුෙණ. ඒක දියණුු වෙලා, ඒක ශීර්රවයනේ ෙැටවහනවකාට 
ඊළඟට ෙඩාතේ පරකට ෙ ෙැටවහනේවන බිඳීම මයි. වමතන ආවය 
අලේලගනේන වදයකේ නූ. බිඳි බිඳි ෙැවටනේන පටනේ ගතේතට පසේවස එතන 
වදයකේ හැටියට සලකනේන නූ. 

ඊළඟට තිවයනේවන වම්ක කරියාමාතර හැටියට වමවනහ ිකරනො. 
වපනීමකේ, ඇසීමකේ, දැනීමකේ, සිතීමකේ ආදී ෙශවයනේ. ඒ විදියට කිරීවමනේ 
වමාකකේද වෙනේවන? ගැඹරුිනේ කලේපනා කරලා බැලුවොතේ - වම්තාකේ 
සංසාරවයේ අපි අර කලිනේ කිව්ො වලෝකවයේ අප ිවදයකේ කියලා ගනේනො 
කියලා. එදිවනදා ජීවිතවයේ අපි මම ය, මාවගේය කිව්ෙ ෙවගේම වදයකේ 
කියලා පාවිච්චචි වනාකර බැරි වෙනො. වම් වදේෙලේ අතිනේ අලේලනේන 
පුලුෙනේ වදේෙලේ වනවමයි හැමවිටම. වබාවහෝවිට හිවතනේ අලේලගතේතු 
වදේෙලේ. අතිනේ අලේලන වදේෙලේ ෙලටතේ ෙැඩිය වබාවහෝ වදනාට අමාරැ 
වදේෙලේ තමයි හිතනිේ අලේලගතේතු වදේෙලේ අතහරින එක, දෘෂේටි. ඒ විදියට 
වනාවයකුතේ වදේෙලේ අතහරිනේන අමාරැය.ි අපි ඒොට වදේෙලේ කයිලා 
කියනො. අනේන ඒ වදේෙලේ කියන වදේෙලේ ෙල, වදේෙලේ සේෙභාෙය 
නැතිවෙලා යනේන ඕවන. ඒකට කියනො අනමිිතේත කියලා. නිමිති. 
අරමුණුෙලට කියන තෙතේ ෙචනයකේ තමයි නමිිති. නිමිති ගනේනො 
කියලා කියනො. නමිිතේතකේ. හැම එකකම නමිිතේතකේ ගනේනො. 

ඒ නිමිතේත කියන එක නිතය සඤ්ඤඤාෙකේ. සඤ්ඤඤාෙතේ එකේක යන 
එකකේ. හැම වදේකම නිතය සඤ්ඤඤාෙ. ඉතිනේ එවහම නිමිති ගැනිලේලකේ 
වලෝකවයේ තිවබනො. වමනේන වම් නිමිතේත ගැනීම තමයි අනේතිමට අපි 
මිය යන වෙලාෙටතේ නරකට හිටිනේවන. යම්කිසි කර්ම නමිිතේතකේ, ගති 
නිමිතේතකේ ආදී ෙශවයනේ යම්කිසි වදයකේ අර අෙසාන අෙසේථාවව් හිතට 
එනො. අවිදයාෙ, මම ය, මාවගේය කියන හැඟීම තිවයනො. තණේහාෙ 
තිවයනො. අලේලගනේන ඕනකම තිවයනො. ඊළඟට කර්මානුරූපෙ 
ඉදිරිපතේ කරන එක දැඩිෙ අලේලගනේනො. ඒ අලේලගතේතු තැන මරණ 
අෙසේථාවව් මව්කුසයකේ වහෝ වව්ො, අපාවයේ ගිනිදැලේ වහෝ වව්ො, තෙ 
සවතකුවගේ කුසකේ වහෝ වව්ො, වකාතනක හරි වම් මම ය, මාවගේය කයින 
එක දිගට වගනයිනේන ඕන නිසා ඒක අලේලගනේනො හතිිනේ. ඒක වදයකේ 
කරගනේනො. ඔනේන ඔය නිමිති අලේලන සේෙභාෙයකේ හිවතේ තිවබනො. 
වම්ක බිඳිනේන ඕවන. වමනේන වම්ක බිඳිනේන තමය ි බුදුපියාණනේ 
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ෙහනේවසේ ඔය අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කියලා අප ි වම් වකටිවයනේ 
සලකන තරිලක්ෂණ වදේශනාෙ වදේශනා කවළේ.  

වම් අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කියලා කයිනේවන වමාකද? නිතය 
නිමිතේත බිඳිනො එතනම අනිතය හැටියට සැලකීවමනේ. වම් හැම එකකම 
අනිතයතාෙ සාමානයවයනේ ෙැසිලයි පෙතිනේවන. ඒකට හිත වයාදනේවන 
නූ. වමාකද සංසාරවයේ දීර්ර් කාලයකේ අපි කරලා තිවබනේවනේ ඉර 
නගිනො බලනො මිසකේ, ඉර බහිනො බලනේන කැමති නූ. අපි අලුතේ 
ඇඳුම් ගනේනො මිසකේ පරණ ඇඳුමට වමානො ෙුණාද කයිලා හිතනේවන 
නූ. අලුතේ ආහාර ගනේනො මිසකේ ඊවයේ ගතේතු ආහාරයට යන කලදසාෙ 
හිතනේවන නූ. ඒො ඔකේවකාම ෙහලා දානො. අනේන ඒ විදිවයේ 
සේෙභාෙයකේ තිවබනො වලෝකයා තුළ. නිතරම තෘෂේණාෙ - තණේහාෙ 
කරනේවන වපාවනාභවිකා - ඒ කියනේවන නැෙත නැෙත අලුතේ ඇති 
කිරීම් දිහා බලනො මිසකේ, සංසේකරණය කරනො, පරතිසංසේකරණය 
කරනො මිසකේ ඒ දිරාපතේ ෙුණ වදේ දිහා බලනේන කැමති නූ. එවහම 
සේෙභාෙයකේ වලෝකවයේ තිවබනො. ඒක නිසා අනතියතාෙ හැංගිලයි 
තිවබනේවන. බිවඳන බෙ හැංගිලයි තිවබනේවන. බිවඳන බෙ අප ිඅමතක 
කරනො පහසුවෙනේම. අනේන ඒක දැකමීට මධයසේථ විදියට වම්ො 
ඇතිවෙන, නැතිවෙන සේෙභාෙය බලනේනට ඕන. හිත පුරැදු කරනේවන 
ඒකටයි.  

ඇතිවෙන නැතිවෙන සේෙභාෙය, වමවනහි කිරීම තුළිනුයි 
අනිතයතාෙය දකිනේවන. වමවනහි කිරීම ෙැඩිවෙනවකාට කරමකරමවයනේ 
වම්ක බිවඳන එක ඉතාම වව්ගවයනේ වපේනේන පටනේගනේනො. එවහම 
වපේනවකාට තමයි අර විදිවයේ විදර්ශනා ඥාන ආදිය වමෝරා යාමට 
උපකාර ෙන විදියට වම්ො තුළ සිත කරියා කරන ආකාරය වකවනකුට 
පැහැදිලෙි ෙැටවහනේන පටනේගනේවනේ. එතනදි අර අරමුණු හැටියට ගතේතු 
වදේ දියවෙලා යනො. ඒො දියවෙලා යනො. හිතට ඒො ෙැටවහනේවන 
නූ. අනිතේ අය - වලෝකයා ඒො වදේෙලේ හැටියට ගතේතතේ හිතට 
දැවනනේවන වම්ො ඔකේවකාම ශීර්රවයනේ දියවී යන වදේෙලේ, කරියා මාතර 
පමණකේ බෙයි. අනේන ඒ විදියට හිත පුරැදු කරගැනමී තුළිනේ තමයි දීර්ර් 

කාලයකේ සංසාරවයේ එකතු කරවගන ආපු අවිදයා කේවලේෂය අෙසේථා 
හතරකදී බිඳිනේන පලුුෙනේ ෙනේවන. 

වසෝොනේ පුදේගලයා පිළිබඳ කියවෙන කාරණයකේ තමය ිසකේකාය 
දිට්ිය නැති කළා කියලා. සකේකාය දිට්ිය කයිනේවන වමාකකේද? වම් 
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විදියට වයෝනිවසෝමනසිකාර කියලා කියන නුෙණිනේ වමවනහි කිරීම 
නැතිෙ අතිදීර්ර් කාලයකේ සංසාරවයේ අවයෝනිවසෝමනසිකාර ෙශවයනේ, 
අනිසි වමවනහි කිරීම් තුළනිේ අපි කරගතේවතේ වමාකකේද? වගොගනේන 
බැරි තරම් මහා වගාඩෙලේ පහකේ අපි එකතු කරවගන ඇවිලේලා 
තිවබනො. රූප වගාඩකේ, වව්දනා වගාඩකේ, සඤ්ඤඤා වගාඩකේ, සංසේකාර 
වගාඩකේ, විඤ්ඤඤාණ වගාඩකේ. පංචසේකනේධය කියලා කියනේවන ඒකයි. 
පංච උපාදානසේකනේධය කයිලා කියනො අලේලාවගන සිටින වගාඩෙලේ 
පහ. වම් වගාඩෙලේ පහ හැදුවන අනේන අර වමවනහ ිකරිීම ෙැරදියට කළ 
නිසයි. අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කියන ඒ තරිලක්ෂණය ෙැටවහන 
ආකාරයට වනාවෙයි නිතය සඤ්ඤඤාෙ අනුෙ, සුභ සඤ්ඤඤාෙ අනුෙ, සැප 
සඤ්ඤඤාෙ අනුෙ, ආතේම සඤ්ඤඤාෙ අනුෙ වලෝකය දිහා බැලීම තුළිනේ අපට 
වෙලා තිවබනේවන ඒ වගාඩෙලේ එකතු ෙුණා.  

වමනේන වම් වගාඩෙලේ තනුී කරගැනමීටනම් අනිතය, දුක්ඛ, 
අනාත්ම ෙශවයනේ වම්ො වපවනනේනට ඕන. එවහම වපනී යාවම්දී 
කරමකරමවයනේ වෙනේවන අර වදේෙලේ හැටියට සැලකියයුතු වදයකේ 
වලෝකවයේ නැති බෙ ෙැටවහනො. අනේතිමට වලෝකවයේ හිසේ බෙකේ, ඒක 
සාමානයවයනේ වකවනකුට කිව්ෙහම හිනා වෙනේන පුලුෙනේ. වමච්චචර 
වදේෙලේ වලෝකවයේ බලනේන, අහනේන තිවයදේදි වකාවහාමද වලෝකය හිසේ, 
ශූනය වදයකේ කියලා කියනේවන. ශනූය කියන ෙචනයට පො වලෝකයා 
බයයි. නමුතේ ඒක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ වෙන වකවනකුට ඒො 
වනාවයකුතේ සංදර්ශන ෙලිනේ වපනේනුම් කරනේන පුලුෙනේ වදයකේ 
වනවෙයි. තම තමනේ විසනිේම තම තම නැණ පමණිනේ දැන ගතයුතු, 
පරතයක්ෂ කරගතයුතු වදයකේ. විදර්ශනා වයෝගියා අර මනසිකාර කයින 
ආවලෝක ධාරාෙ වයාමු කරලා කරනේවන වමාකකේද? අනේධකාරය තිවයන 
තැනකට ආවලෝකය වගනහම අනේධකාරය නැති වෙනො. ඒ ෙවගේම අර 
අඳුර නිසා - අඳුවර් අලේලනවකාට අපි අතපත ගානවකාට අතට අහුවෙන 
එක අපි වදයකේ කියලා ගනේනො. පසේවස බලනවකාට ඒක ඒ හිතූ 
තතේවය වනාවව්. ඒ විදියටම වම් දීර්ර් කාලයකේ සංසාරවයේ අතපත ගූම 
නිසා හිත තුළ එකතු වෙලා තිවයනො වදේෙලේ වගාඩකේ. 

වමනේන වම් වදේෙලේ කයින සම්මුති ෙශවයනේ ගතේතු පරඥපේති පො 
බිඳිනේන උපකාරී වෙනේවන වම් මනසකිාරයයි. අර ආවලෝක ධාරාෙ 
වයාදනවකාට ඒ මනසකිාරය තුළිනේ වම්ො වපවනනො වමතන සිදුරැ 
තිවබනො, ඇතිවීම්, නැතිවීම් රාශියකේ. පහනේ දැලේලකේ කියන එක අපිට 
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ඈතට වපේනේවන එකකේ හැටියට. එවහම නැතේනම් දිය ඇලේලකේ දිහා 
ඈතට බැලුෙම වපේනේවන රිදී යම්කිසි බිතේතියකේ ෙවගේ ඈතට. නමුතේ 
කිට්ටුවෙලා බලනවකාට එතන ඉතාම ශීර්ර කරියාකාරීවයකේ, බිඳි බිඳී යන 
තතේවයකේ. ඔනේන ඕක ෙැටවහනේන ඕන. පරතයක්ෂ වෙනේන ඕන. එවහම 
පරතයක්ෂ වීම තුළිනේ කරමකරමවයනේ අර විදර්ශනා ඥාන මුහුකරුා ගිහිලේලා 
තමයි වසෝොනේ වීම කියලා කියන තතේවය පො උදාවෙනේවනේ. ඒතාකේ 
සකේකාය දිට්ිය, දැඩිෙ ගතේතා. වම් රූපය මවගේ. එවහම නැතේනම් මම 
රූපය ඇතුවළේ ඉනේනො. එවහම නැතේනම් මම රූපය සහිත වකවනකේ. 
එවහම නැතේනම් රූපය මා ඇතුවළේ තිවබනො. ඔය විදියට හතර 
ආකාරයකනිේ වම් රූපය ආතේම හැටියට ගනේනො වලෝකයා. වව්දනාෙතේ 
එවහමයි. වම් වව්දනාෙ මවගේ, වම් වව්දනාෙ මම යි, මා තුළ වව්දනාෙ 
තිවබනො. එවහම නැතේනම් වව්දනාෙ තළු මම ඉනේනො. ඔය විදියටම 
හිත ගැනතේ ඒ විදියට හිතනො. විඤ්ඤඤාණය. ඒ විඤ්ඤඤාණය තමයි මම. 
එවහම නැතේනම් විඤ්ඤඤාණය ඇතුවළ මං ඉනේවන. මා තුළ විඤ්ඤඤාණය 
තිවයනො. එවහම නැතේනම් මම විඤ්ඤඤාණය ඇති වකවනකේ. 

ඔය විදියට මමයි, මවගයි කියන වදක අපි කලිනේම කිව්ො 
වලෝකයාට ඉතාම පරිය මනාප ෙචන වදකකේ. පාවිච්චචි වනාකර බැරි ෙචන 
වදකකේ. ඒක තුළ තමයි මලුු මහතේ සංසාරවයේ රහස තිවබනේවන. ඒක 
නිසා අපි ඒ ෙචන පාවිච්චචි කරනේන බූ කියලා වමවතකේ වම් මම ය, 
මාවගේය කිව්ො වෙනුෙට අද වගදර ගියාට පසේවස මම, මාවගේ කියනේවන 
නැතුෙ පංචසේකනේධය පැමිණියා, පංචසේකනේධයට කනේන වබානේන වදමි 
කියලා එවහම කියනේන යනේන ඕවන නූ. එවහම නැතේනම් නාමරූප 
ධර්ම වදකකේ ආො කියනේන ඕන නූ. ඒො තුළිනේ තමනේ ඇතිකරගතේතු 
සංකලේපය කැඩීම සඳහා අෙශය මනසිකාරය වයාදනේන ඕවන. 
මනසිකාර ආවලෝක ධාරාෙ තුළිනේ තම තමනේ පරතයක්ෂ කරගතයුතු 
වදයකේ. එතවකාට අර නාමරූප ධර්මයනේ හඳුනගැනමී කියලා කයිනේවන 
ඒකයි. 

වම්ක එදිවනදා ජීවිතවයේ බණකේ අහලා, වපාතකේ කියෙලා 
ඉවගනගනේන වදයකේ වනාවෙයි. සේවෙෝතේසාහවයනේ, එදිවනදා ජීවිතයට 
වම්ො වයාමු කරවගන සම්බනේධ කරවගන වම් සළායතනය කියලා 
කියන වම් ආයතන හය අෙවබෝධ කරගනේන ඕන. එකේ එකේ ආයතන ෙල 
රැකී රක්ෂාෙලේ කරන අය වමතන ඉනේන පලුුෙනේ - ඒ ඒ ආයතන ගැන 
හිතලා ෙැටුපේ ආදිය ගැන හිතනො. නමුතේ වම් හැම වදනාටම ෙැඩ 
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කරනේන වෙන ආයතන හයකේ තිවයනො. ඒොට තමයි සළායතනය 
කියලා කියනේවන. ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මන. වමනේන වම් 
ආයතන හවයේ ෙැඩ කෙුරැතේ කරනො. වම් ආයතන හය තුළ වකවරන 
ෙැඩ හරියාකාරෙ වතේරැම් ගැනමීයි වම් විදර්ශනා භාෙනාෙ කයිලා 
කියනේවන. යම්කිසි රූපයකේ දැකේකම ඒවක ෙර්ණ සටහනේ ඔසේවසේ ඇලුම් 
ගැටුම් සහිතෙ, ඒො සංකරී්ණ විදියට හිතලා පටලැවිලා මහා අෙුලේ 
ජාලයකේ ඇතිකරගැනීම අනේන අර ඇස පළිිබඳ ආයතනවයේ ෙැඩ අෙුලේ 
කරගැනීමකේ. ඒ වෙනෙුට විදර්ශනා වයෝගයිා කරනේවන වමාකකේද 
රූපයකේ රූපයකේ කියලා එතනිනේ වමවනහි කරලා නෙතේෙනො. 
කාර්යාලයක ෙුණතේ දනේනො පරධානිවයකේ එන එන කාරණ හැම එකකේම 
වකළෙර දකේො කරනේන ගවියාතේ ඒ තැනැතේතාට ඒ පුටුවව් ඉනේන බූ. 
ඒ වෙනුෙට ඒ අෙශය වදේට අතේසන දාලා සම්මත කරලා පැතේතකිනේ 
තිවයනො ඒ වගාණුෙ. ඒක වගාණු කරලා තිවයනො. ලිපි වගාණුෙ. 

අනේන ඒ ෙවගේ වම් දකින වදය රූපයකේ, රූපයකේ කියලා වගාණු 
කරලා පැතේතකිනේ තිවයනො වදෙරකේ වමවනහ ි කරලා. ශබ්දයකේ 
ඇහුවණාතේ වම්ක වකාවහනේ ආපු ශබ්දයකේද, කාවගේ ගීතයකේද කෙුරැ 
කියාපු වදයකේද, කියලා වම්වක ඈතට යනේවන නැතුෙ ශබ්දයකේ, 
ශබ්දයකේ කියලා වයෝගාෙචරයා ඒක වගාණු කරලා ඒක පැතේතකිනේ 
තිවයනො. අනේන ඒ විදියටම ගඳකේ, සුෙඳකේ වම්වක ඇවලනේවන 
ගැවටනේවන නැතුෙ ඒකතේ නාසයට දැවනන යම්කිසි වදයකේ. ඊළඟට ඒක 
තුළ ඒ ෙවගේම නාමරූප ධර්මයනේ හැටියට සලකනවකාට වමතන 
තිවබනේවනේ යම්කිසි වව්දනාෙකේ - අර සුළැඟිලේලයි වම්. ඊළඟට වම් මුදු 
ඇඟිලේලයි. වම් මැදැඟිලේලයි, වම් දබරැඟිලේලයි, වම් ඔකේවකාම කරනේවන 
මහපටැඟිලේලයි. අනේතිමට අර අපි කිව්ො අපරාධයකේ කරපු, මිනී 
මැරැමකේ පිළිබඳෙ සාක්ෂි නැති නිසා මිනී මරාපු අයවගනේම වකවනකුට 
රජවයනේ සමාෙ දීලා, උසාවිවයනේ සමාෙ දීලා, සාක්ෂි අහගනේනො. 
අනේතිමට නඩුෙ ඔපේපු වෙනවකාට ඇතේත කතා කරනොනම් ඒ 
තැනැතේතාතේ ඒකට හෙුලේ ෙුණ බෙ වහළිවෙනො. අනේන ඒ ෙවගේ 
අෙසානවයේ වහළි වෙන වදේ තමයි වම් මනසිකාරය. 

වම් මනවසතේ - හිතතේ, හිතිවිලේල කියලා අපි වබදාගතේතු තැනතේ 
තිවබනේවන මහා පුදුම විදිවයේ සියමු් තතේවයකේ. අනේතිමට බලනවකාට 
වමතන ගතයුතු වදයකේ නූ. ශූනයයි, හිසේ කියලා ෙැටවහනො. අනිතය, 
දුකේඛ, අනාතේම කයින එක තෙතේ ආකාරයකනිේ ධර්මවයේ දකේෙනො නිෙනේ 
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වදාරටු ෙශවයනේ. ඒවක අදහස නිෙනේ දැකමීට උපකාර ෙන විවමෝක්ෂ මුඛ 
කියලා කයින විමුකේති, එවහම නැතේනම් නිදහස. නදිහස කියන එක දැනේ 
වම් කාලවයේ වනාවයකුතේ අර්ථ ෙලිනේ වයවදනො. නයිම විමුකේතිය අපි 
දනේනො සංසාර විමුකේතියයි. වම් සංසාර විමකුේතියට උපකාර වෙන 
වදාරටු තුනකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො ඒ ඒ 
පුදේගලයාවගේ චරිතානුකූලෙ වෙනසේ වෙනේන පුලුෙනේ. වකායි වදාරටුවෙනේ 
ගියතේ නෙිනටයි ෙඩිනේවන. 

වමානෙද ඒ වදාරටු තුන? අනිමිත්ත, අප්පණිහිත, සුඤ්ඤත 
කියලා දකේෙනො. නමිිතේත කියන එක අප ි කලනිුතේ කවි්ො. නිතය 
සඤ්ඤඤාෙ අනුෙ වකවරනේවන නමිිති ගැනමීය.ි ඒ නිතය සඤ්ඤඤාෙ බිනේද 
තැන අනිතය ෙශවයනේ වමවනහි කිරීම වකළෙර වෙනේවන අනමිිතේත 
කියන එවකනේ. අනිතය සඤ්ඤඤාෙ දීර්ර් කාලයකේ ෙඩලා ඒක ඔසේවසේ 
විදර්ශනාෙ දියුණු කරලා නෙිනට ළං වෙන තැනැතේතා අනිමිතේත කියන 
විවමෝක්ෂ මුඛය කියන ඒ වදාරටුවෙනේ නිෙනට පැමිවණනො කියලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. 

ඒ ෙවගේම දුකේඛ. වලෝකවයේ, වම් සංසාරවයේ දුක ගැන වමවනහි 
කරන - ඒ ඒ පුදේගලයා අනුෙ වම්ක විවිධ වෙනේන පුලුෙනේ. වෙනසේ 
වෙනේන පුලුෙනේ සංසාර පරුැදේද අනුෙ. ඇතැම් වකවනකුට දුක ෙැඩිවයනේ 
ෙැටවහනො. ඇතැම් වකවනකුට අනිතය සේෙභාෙය ෙැඩිවයනේ 
ෙැටවහනො. තෙතේ වකවනකුට අනාතේම සේෙභාෙය ෙැඩිවයනේ 
ෙැටවහනො. එතවකාට අර දුක අනුෙ මනසිකාරය වමවනහි කළ 
පුදේගලයාට නිෙනේ වදාරට ළං වෙනවකාට ඒක හඳුනේෙනේවනේ අපේපණිහිත 
කියලා. වමාකද පරණිධි කයිනේවනේ පරාර්ථනාෙ කයින එකයි. ඔය බුදේධවය 
සඳහා පරණිධිය තබාගතේතා එවහම කයිලා කියනේවන. වමාකකේ සඳහා 
වහෝ අවපේ පරණිධියකේ තිවයනො. අවපේ හිත වයාමුකරගනේනො යමකට. 
තණේහාවෙනේ ආසාවෙනේ යමකට හිත වයාමුකරගැනීමට පරණිධි කියලා 
කියනො. ඉතිනේ වම්වක දුකේ සේෙභාෙය දිහා ෙැඩිපුර බලනේන බලනේන 
වමතන තණේහාෙට ඉඩකේ නැති වෙනො. ආසාෙට ඉඩකේ නැති වෙනො. 
පදනමකේ නැති වෙනො. අපේපණිහිත කියලා කයිනේවන ඒකයි. ඉතිනේ ඒ 
විදියට ඒක අනිතේ නිෙනේ වදාරටුෙ. 

ඊළඟට ඒ ෙවගේම අනාතේම සේෙභාෙය වමවනහි කරන 
තැනැතේතාට වම්ක හිසේ ෙශවයනේ ෙැටවහනො. ශූනය ෙශවයනේ 
ෙැටවහනො. ඒකට කියනො සුඤේඤත කියලා. සුඤේඤත වදාරටුෙ, 
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අනාතේම ෙශවයනේ. පරඥාෙ අධික කට්ටිය වබාවහෝවිට අනාතේම පැතේත 
වමවනහි කරනො. වකායි වකායි ආකාරයකනිේ නමුතේ ඒ හැමට උපකාර 
වෙනේවන අර කියාපු අර නාමරූප ධර්ම ආදිය, ධර්මානුකූලෙ ඒ ඒ 
වයෝගාෙචරයාට ඔබින ආකාරයකට වමවනහි කිරීවමනේ.  

දැනේ එතවකාට වම් පිනේෙතනුේට වම්ක ආශරවයනේ - වම් ගැඹරුැ 
ගාථාෙකේ ඇතේත ෙශවයනේම අපට ඒක හංගනේන බූ. නාමරූප ධර්ම 
කියන එක ගැඹුරැ කාරණයකේ. නමුතේ වම් විදිවයේ වදයකේ පො අර 
මිථයාදෘෂේටිකෙ හිටි බරාහේමණයතේ, බරාහේමණියතේ ඒ එක ගාථාෙකේ අහලා 
එවහම නැතේනම් ඒ ගාථාෙට අදාල තෙතේ ෙචන කපීයකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේනට ඇති ඒක විසේතර කිරීම් ෙශවයනේ. වම් 
නාමරූපවයේ වනාඇලීම පළිිබඳෙ, නමුතේ දීර්ර් වදේශනාෙකේ වෙනේන බූ. 
ඒක අහලා වසෝොනේ ෙුණා වනාවෙයි, සකදාගාමී ෙණුාතේ වනාවෙයි. 
අනාගාමී තතේවය දකේොම ගියා. අනේන ඒක නිසා අපි හිතනේන ඕන ඒ 
බරාහේමණයාට බැමිණියට පමණකේ වනාවෙයි අප තළුතේ වමනේන වම් 
ශකේතීනේ තිවබනේනට පලුුෙනේ. වම් බුදේධ ශාසනවයේ අෙසාන යුගය කියලා 
හිතනේන පුලුෙනේ විදියට ශාසන පරිහානිය පෙතින යුගයකේ. නමුතේ, 
එපමණකිනේ සිත දුර්ෙල කරගනේවන නැතුෙ වම් ධර්ම කාරණයනේ වම් 
බුදේධ ශාසනය වකළෙර වෙනේන කලිනේ විදර්ශනා භාෙනාවෙනේ ගතයුතු 
උපරිම පරතිඵල, පරවයෝජන ගැනමීට උතේසාහෙතේ වියයුතුයි වම් පිනේෙතනුේ.  

එතවකාට දානයකේ වබදන අෙසේථාවව්දී පො අර කියූ ආකාරයට 
‘චිතතාලංකාර, චිතතපරික්ඛාරත්ථං දානං වදති’ කියලා කිව්ෙ විදියට ඒ 
දානයට ගිය මදුලෙතේ, ඒවකනේ අනිතේ අයට ෙැඩිය ඉහළිනේ අපි දුනේනයි 
කියලෙතේ, වමයිනේ මං දිෙය වලෝවකට යනේන ඕනය ිකියලෙතේ, හිතලා 
හිත වකවලසගනේවන නැතුෙ එය කරනේන ඕවන. ඒ දාන ෙසේතුෙ 
ආශරවයනේ තමනේවගේ හිවතේ ඇතිෙුණ අර අවිදයාෙතේ, තෘෂේණාෙතේ වමනේන 
වම් වදන අෙසේථාවව්දී වම් වම් අනේදමට තුනී ෙණුා. වම් නාමරූප 
ධර්මයනේවගේ අනිතයතාෙය මම දුටෙුා. මම ය, මාවගේය කියන හැඟීම 
වමතන පදනමකේ නැති බෙ වතේරැම්ගතේතා කියලා ඉනේ සතුටුවෙනේන 
පුලුෙනේනම් වම් පිනේෙතුනේට අර බතේ හැනේද තුළ තිවයනො නිෙන.  

වම් පිනේෙතුනේ එතවකාට වම් ෙටිනා වපෝය දෙවසේ වම් එකේ 
පැයකේ පමණ වව්ලා වම් ධර්ම ශරෙණය කළා. සාමානයවයනේ ධර්ම 
වදේශනාෙකේ අෙසානවයේදී, පිනේ අනුවමෝදනේ කිරීම් ආදිවයේදී වම්ොවයේ 
ආනිශංස පකේෂය දැකේවීවම්දී අපි පහසුවෙනේ කියනේවනේ, ධර්ම 
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ශරෙණානිශංසවයනේ අමෘත මහා නිර්ොණය ලැවබ්ො! කියලා. ඊට ෙඩා 
වහාඳයි වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා කරනොනම් අර දනේදීම ගැන කෙිුො 
ෙවගේ වම් අෙසේථාවෙදී ලැබුණ ආනිශංස වමානෙද? ශරදේධාෙ, වීර්යය, 
සතිය, සමාධි, පඤ්ඤඤා කියලා කියනේවන නෙිනට උපකාර ෙන 
වබාේඣංග ධර්ම. සතේතිසේ වබෝධිපාකේෂික ධර්ම අතර ඒ ඉනේද්රිය ධර්ම 
බල ධර්ම හැටියට දැකේවෙන වම් ධර්මයනේ තමනේවගේ චිතේත සනේතානවයේ 
ඇතිකරගැනමීට වහෝ ෙැඩිදියුණු කරගැනීමට අෙසේථාෙනේ සපයා ගතේතා. 
ඒ තුනුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ ඇතුෙ වම් වබෝ මළුවව් ශරදේධාෙනේතෙ 
ඉඳවගන වම් විදියට ධර්ම ශරෙණය කළා ශරදේධාවෙනේ. ඒ අනුෙ වම්කට 
හිත වයදීම තුළ වීර්යය තිවබනො. වනාවයකුතේ විදිවයේ වකවලසේ සිතුවිලි 
ගලාවගන එනේන පුලුෙනේ. ඒො ඉෙතේ කරලා වම් ධර්මයට කනේ වදන 
අෙසේථාවව් වීර්යය උපකාර කරගතේතා. ඊළඟට ඒො ෙචනයකේ පාසා 
වමවනහි කරමිනේ ඒොට ඇහුම්කනේ වදනොනම් සතිය එයිනේ ෙැඩුණා. 
ඊළඟට ඒ තුළනිේ ධර්මානුසේසති ෙශවයනේ ධර්මය වමවනහි කිරීම් තුළිනේ 
සිත පහදාවගන ශරදේධාවෙනේ යම්කිසි සමාධි මට්ටමකේ ඇතිෙුණානම් 
සමාධිය ඇති ෙුණා. ඊළඟට තමනේවගේ පරඥාෙටම වගෝචර ෙන ගාථා 
ධර්මයකුය ි අපි වම් විගරහ කවළේ. ඒ ආශරවයනේ තමනේ වම්තාකේ දියුණු 
කරගතේතු ඒ දාන, ශීල, භාෙනා ආදී කුසලේ දහමුතේ උපකාර කරවගන, 
උපනිශරය සම්පතේතීනුතේ උපකාර කරවගන වම් ධර්මය තුළිනේ යම්කිසි 
වකවනකුට ගැඹරුැ ධර්ම ෙැටහීම් ඇතිෙුණානම් ඒක පරඥාෙට උපකාර 
වෙනො. ඒ ෙවගේම ඉනේද්රිය ධර්ම දියුණු කරගැනීමටම වහාඳ අෙසේථාෙකේ 
වම්. ධර්ම ශරෙණානිශංසවයනේ අනාගතවයේ වනාවව් වම් අෙසේථාවව්දීම 
වහෝ වකවනකුට වම් උතුම් නෙිනේ ලැවබණොනම් ඒක ඉතාම ෙටිනා 
වදයකේ. ඒක නිසා වමවහම වම් ධර්ම මාර්ගවයේ ගමනේ කරලා වම් 
ජීවිතවයේදීම වකවසේ වහෝ වම් අතිභයානක සංසාරවයනේ මිදීමට උපකාර 
ෙන අෙම ෙශවයනේ වසෝොනේ මට්ටමිනේ වහෝ වම් සතර අපාවයනේ මිදීම 
වහෝ එවහම නැතේනම් මුලු මහතේ සංසාරවයනේ මිදීම් ෙශවයනේ ඒ අරහතේ 
මාර්ග ඥානය සකල කේවලේශයනේ ඉෙතේ කරලා උතුම් අමෘත මහා 
නිර්ොණවයනේ සැනසමීට වම් පනිේෙතුනේට ශකේතයි බලය ලැවබ්ො 
කියලා අපි පරාර්ථනා කරනො.  

ඒ ෙවගේම දැනේ කලේපනා කරගනේන ඕවන අවපේ වම් ශාසනික 
කටයුතුෙලට අපට වනාවපනුනතේ ඉහළිනේ ඇතේත ෙශවයනේම 
ශාසනාරකේෂක දිෙය බරහේම මණේඩලය වම්ොට අත වදනො. අනේන ඒ 
විදියට කලේපනා කරලා උනේෙහනේවසේලාවගනේ ඉදිරියටතේ අපවගේ වම් 
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ශාසනික කටයුතු සඳහා ආරක්ෂා සංවිධාන ලැබීමටතේ, ඒ ෙවගේම 
උනේෙහනේවසේලාවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ - බුදු, පවසේ බුදු, රහතේ කියන 
යම් වබෝධියකේ පරාර්ථනා කරනොනම් ඒ වදවි වදේෙතාෙුනේෙහනේවසේලාතේ, 
ඒොටතේ වම් ධර්ම ශරෙණානිශංස වම් වලසිනේම උපකාරී කරගනිතේො! 
කියන පරාර්ථනාවෙනේ වදවියනේටතේ වම් පිනේ අනුවමෝදනේ කරම.ු ඒ ෙවගේම 
අවීචිවයේ පටනේ අකනිටාෙ දකේොෙූ අවපේ ඒ මව්පයි ආදී සියලූම මියගිය 
ඥාතිනුතේ ඇතුළුෙ යම්තාකේ සතේව වකවනකේ නිෙනේ කැමතෙි 
සිටිනොනම්, පනිේ කැමතෙි සිටිනොනම් ඒ හැම වකවනකේම වම් පිනේ 
අනුවමෝදනේ වෙතේො. අනුවමෝදනේ වී වම් අතිවර්ෝර සංසාරවයනේ අතමිදී 
උතුම් අමාමහ නිෙනනිේ සැනවසතේො කියන ඒ පරාර්ථනාෙ ඇතිකරවගන 
වම් විදියට ගාථාෙ කයිලා පිනේ අනුවමෝදනේ කරමු. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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87 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 36) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

ගාවම ො යදි ොරවඤඤ 
නිවනන ො යදි ො ථවල 
යත්ථාරහවනතා විහරනති 
තං භූමිං රාමවණයයකං’ති 

− ධම් මපද, අරහන්ත ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

අද දුරැතු පුර පසවළාසේෙක වපාවහාය දෙසයි. වම් දුරැතු වපෝය 
වයදීවම් විවශේෂවයකේ තිවබන බෙ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො. අෙුරැදේදක 
ආරම්භයතේ, ජනොරි පළවෙනිදාටම හරියටම වපෝය දෙසතේ වයදිලා 
තිවබනො. අෙුරැදේද ෙශවයනේ බලනවකාටතේ වම්ක එකේදහසේ නෙසිය අනූ 
නෙය. ශත ෙර්ෂයකේ අෙසාන කරන අෙුරැදේදයි. හැම පැතේතකිනේම 
කලේපනා කරලා බලනවකාට වම්ක තීරණාතේමක ෙර්ෂයකේ හැටියට අපිට 
සලකනේන පලුුෙනේ. ශත ෙර්ෂයක අෙසානය ෙශවයනේ බැලුෙතේ ඒ ෙවගේම 
අවපේ ජීවිතෙලට බලපාන වනාවයකුතේ පරිහානිකර බලවව්ග ගැන හිතලා 
බැලුෙතේ වම්ක එකේතරා විදියක තීරණාතේමක ෙර්ෂයකේ. වමාකද, 
වනාවයකුතේ විදිවයේ විදයා තාක්ෂණ ආදිවයනේ දියුණු ෙණුතේ මනුෂයයාවගේ 
මානසික ොතාෙරණය ගැන හිතලා බලනවකාට, මානසික පරිසරය ගැන 
හිතලා බලනවකාට වනාවයකුතේ විදිවයේ පරිහානිකර බලවව්ග ඉදිරිපතේ 
වෙලා වම් යගුය මනුසේස ෙර්ගයාම පරිහානි පරපාතයකේ කරා යන යුගයකේ 
කියලා හිතනේන පුලුෙනේ. සමාජවයේ කතාෙකේ තිවයනො ‘අනූ නෙවයනේ 
වබ්වරනො’ කයිලා. අනේන ඒ ෙවගේ යටතේපරිිවසයිනේ වම් පිනේෙතුනේෙතේ 
අධිෂේඨාන කරගනේන වහාඳයි අද ෙැනි වම් ෙටිනා දෙසක අපි වම් අනූ 
නෙවයනේෙතේ වබ්වරනේන ඕවන කියලා වම් පරිහානි බලවව්ග ෙලිනේ. 

සාමානයවයනේ අවපේ වලෝකයා, සාමානය වලෝක සතේවයා තම 
තමනේවගේ යහපත ආරක්ෂාෙ, ජීවිතය යහතිනේ වගනයාම ගැන හිතලා 
බලනවකාට පරිසරය ගැන වබාවහාම සලකලා බලන බෙ වපේනො. දැනේ 
විවශේෂවයනේම වම් යගුවයේ පරිසරය ගැන වලාකු අෙදිබෙකේ තිවබන බෙ 
හැම පැතේවතනේම අහනේන ලැවබණො. පරිසරය දූෂණය වීම ෙැළැකේවීම, 
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පරිසරය ආරක්ෂා කරගැනමී ගැන නිතර වදවව්වලේ සමාජය කතා 
කරනො ඇවහනො. නමුතේ වම් වබාවහෝ වදනා කතා කරනේවනේ කායික 
පරිසරය ගැනය.ි වම් පරිසරය ආරක්ෂා කරගැනමී සඳහා උපකාරී වෙන 
හැටියට දැනේ ඔය පාරිසරිය විදයාෙ කියලා එකකේ එවහමතේ තිවයනො, 
පාරිසරිය ඉංජිවනේරැ විදයාෙ ආදී ෙශවයනේ. ඒොවයේදි වබාවහෝම 
අෙධානය වයාම ු කරනේවනේ ගහවකාළ, භූමිලක්ෂණ, සාමානය 
ොතාෙරණය ආදී කාරණා ගැනයි. 

නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් පරිසර විදයාෙට - පාරිසරීය 
විදයාෙට අමුතු සංකලේපයකේ ඉදිරිපතේ කළා. මානසික පරිසරය. මානසික 
ොතාෙරණය. ඔනේන ඔය කාරණය තමයි වම් පිනේෙතුනේ නිතර හුරැ පුරැදු 
කරන, සේඣායනා කරන මංගල සූතරවයේතේ සඳහනේ වෙනේවන, 
‘පතිරූපවදසවාවසා’ කියලා. සුදුසු පරවදේශයක ොසය කිරීම. වම් සුදුසු 
පරවදේශය මනිනේවනේ - ඒක අමුතුවෙනේ කියනේන ඕවන නූ, භූමි ලක්ෂණ 
ආදිය ගැන අමුතුවෙනේ වම් සාමානය වලෝකයාට ඕනූම වකවනකුට 
වතේරැම්ගනේන පලුුෙනේ කාරණා. නමුතේ වමතන බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
පතිරූප වදස ොවසා කයිලා කිව්වෙ මානසික ොතාෙරණය. දැහැමි 
ොතාෙරණයකේ, දැහැමි සිතමු් පැතුම් පැෙැතේවීමට සුදුසු පරිසරයකේ තමයි 
මනුසේස ොසයට සුදුස ුහැටියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මංගල සූතරවයේ 
දකේො ෙදාවළේ. 

අනේන ඒ විදියට අපි වම් දැනේ මාතෘකා කළ ගාථාවෙතේ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් පරිසර විදයාෙ පිළිබඳ ෙැදගතේ 
සංකලේපයකේ ඉදිරිපතේ කරනො. යම්කිසි භමූියකේ රමණීය වෙනේවන 
වකාවහාමද කියන එක. වම්ක වබෞදේධ අපි කෙරුැතේ හිත වයාදනේන සුදුසු 
වදයකේ. හිත වයදීමට සදුුස ුකාරණයකේ. වමාකද මානසික ොතාෙරණය 
ෙශවයනේ බලනවකාට වනාවයකුතේ විදිවයේ විෂම බලවව්ග විස ධූම 
ගලාවගන එන යුගයකේ. අනේන එබඳු අෙසේථාෙක වම් මානසික පරිසරය 
ගැන බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනාවකාට ෙදාළ ගාථාෙකට අපි හිත 
වයදිය යුතයුි වම් ෙවගේ තීරණාතේමක දෙසක. වම් ගාථාෙ වදේශනා 
කරනේනට වයදුන ඒ සදිේධිය, කතා පරෙෘතේතිය, නදිාන කථාෙ වබාවහාම 
ආදර්ශෙතේ එකකේ. වම් පනිේෙතුනේ කෙුරැතේ දනේනො අගරශරාෙක සාරිපුතේත 
සේොමීනේෙහනේවසේ ගැන. උනේෙහනේවසේ පැවිදි වෙලා ඉෙරවෙලා තමනේවගේ 
සවහෝදරියනේ තිවදවනකේ, චාලා, උපචාලා, සිසූපචාලා කියන 
සවහෝදරියනේ තිවදවනකුටතේ, ඒ ශාසන පැවිදේද ලබා දුනේනා. ඊළඟට 
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චණේඩ, උපවසේන කියන තෙ සවහෝදරෙරැ වදනේවනකුතේ මහණ කළා. 
පෙුවලේ අනේතිමට ඉතුරැ ෙවුණේ වර්ෙත කියන ඒ කුඩා දරැො විතරයි. 
එතවකාට වම් මව් බැමිණිය - වම් මිථයාදෘෂේටික පෙලුකේ - මව් බැමිණිය 
කලේපනා කරනො වම් උපතිසේස මහණ වෙලා, තමනේ මහණ ෙුණා 
පමණකේ වනවෙයි දූරැ තුනේ වදනතේ මහණ කරගතේතා. පුතුනේ 
වදනේවනකුතේ මහණ කරගතේතා. දැනේ ඉතුරැවෙලා ඉනේවනේ වර්ෙත විතරයි. 
වම් දරැෙතේ මහණ කරගතේවතාතේ එවහම වම් කුලෙංශය විනාශ වෙනො. 
ධනයතේ රාජසනේතක වෙනො. ධනය නැතිවෙලා යනො කියලා කලේපනා 
කරලා අධිෂේඨාන කරගතේතා වකාවහාමහරි ළදරැ ෙයවසදිම ගෘහ 
බන්ධවයනේ විොහ බන්ධනයකේ තුළිනේ බැඳලා දානේන ඕවන කියලා. 

වම් කාරණය ඉඟිවයනේ දැනගතේතා ෙවගේ මහා පරාඥ සාරිපුතේත 
සේොමීනේෙහනේවසේ සංර්යාෙහනේවසේට කලේතබාම ආඥාෙකේ ෙවගේ අණ 
කිරීමකේ ෙවගේ නිකුතේ කළා ‘යම්කිසි අෙසේථාෙක වම් වර්ෙත ආවොතේ 
එවහම පැවිදි වෙන අදහසිනේ ආවය මව්පියනේවගනේ අහනේන බලනේන 
කරදර වෙනේන ඕවන නූ. එක පාරටම පැවිදි කරනේන. ඒ මිථයාදෘෂේටික 
මව්පයිනේවගනේ අහලා ෙැඩකේ නූ, මමම තමයි ඒ දරැොවගේ තාතේතතේ 
අම්මතේ’ කියලා ඒ විදියට සංර්යාෙහනේවසේලාට එකේතරා ඇණෙුමකේ, 
දැනේවීමකේ කරලා තිබුණා. ඒ අතවර් අර මව් බැමිණිය වම් හතේ අෙුරැදු 
ළමයාට, හතේ හැවිරිදි කුඩා දරැොට විොහ වයෝජනාෙකේ කරගතේතා. වම් 
පිනේෙතනුේ වහාඳට දනේනො අද දකේොම ඉනේදියාවව් ළමා විොහ කයින 
එක වබාවහාම නිතර සදිේධවෙන වදයකේ. අර හතේ අෙුරැදු දරැො 
වෙනුවෙනේ සමාන ෙයසේ, සමාන කුල දැරියකේ පළිිබඳෙ සනිටුහනේ 
කරවගන, දෙසකේ නියම කරවගන වම් දරැො මඟුලේ ඇඳුවමනේ සරසලා 
අරවගන ගයිා විොහ මගුලට. විොහ මංගල අෙසේථාවෙදි ඒ කටයුතුෙල 
එක වකාටසකේ හැටියට ඒ ආශිර්ොද ආදිය කරන අෙසේථාවව්දි ඒ නූයනේ 
අර කුඩා මනමාලිට ආශිර්ොද කරනො ‘මිතේතණිය ෙවගේ, මිතේතණියවගේ 
අතේදැකීම් සම්භාරයම ලබා ගනිතේො. මිතේතණිය ෙවගේම දීර්ර්ායුෂ වව්ො’ 
කියලා. දීර්ර් කාලයකේ ජීෙතේ වව්ො කියලා. එතවකාට වම් වර්ෙත ළමයා 
අහනො ‘කෙදු වම් කියන මිතේතණිය?’ කියලා. එතවකාට අර නූයනේ 
වපනේනනො ‘ඇයි වපේනේවන නැතේද ඔය ඉනේවන අෙරුැදු එකසයි විසේසකේ 
විතර ෙයසේ වෙච්චච, වහාඳටම ජරාවෙනේ දුබල වෙච්චච, එවහම නැතේනම් 

ඇඟ රැළ ිෙැටුණු, වකසේ පැහැණු, ෙක ගැහුණු, ෙහළයට පරාල ෙවගේ 
ෙක ගැහුණු ඔය ඉනේන අම්මණේඩි වපේනේවන නැතේද. ඒ තමයි මිතේතණිය’ 
කියලා. 
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එතවකාට අහනො වම් දරැො ‘දැනේ වම් ඉනේන මවගේ මනාලියතේ 
වම් ෙවගේ වෙයදි අනාගතවයේ?’ ‘ඔව් දරැවෙෝ. ඔය ෙවගේම ෙයසට ගිවයාතේ 
ඔවහාම වෙනො’. එතවකාට ඔනේන කලේපනා කළා වම් දරැො ‘වම් 
කාරණය දැනවගන තමයි මවගේ අයියා උපතිසේස පැවිදි වෙනේන ඇතේවත. 
දැනේ ඉතිනේ අදම පැනලා යනේන ඕවන’ කයිලා අධිෂේඨාන කරගතේතා. 
ඉතිනේ මගුලේ උතේසෙවයනේ පසේවස වම් පිරිස අර ළමා මනාල වජෝඩුෙ 
එක රථයක නංෙලා කැලූෙකේ මැදිනේ එකේකවගන එනො ආපස ුවගදරට. 
ඒ කැඳෙවගන එන අතර වම් දරැො කියනො කැලූෙ මැද හරිවයදි ‘මට 
ශරීරකෘතයය කරනේන ඕන’ ඒ කයිනේවන ෙැසකිිළි අෙශයතාෙකේ 
තිවයනො කියලා රථවයනේ බැසේසා. බැහැලා පඳුරකේ ළඟ ටික වෙලාෙකේ 
නැෙතිලා ඉඳලා ආවය නැගේගා. ආවය ටික දුරකේ ගිහිලේලා ආවයතේ ඒ 
විදියටම අසනපී බෙකේ හඟෙලා ඒ විදියට කීප සැරයකේ කළා. නූයනේ 
හිතුො වම් වමාකකේ හරි අජීර්ණ වරෝගයකේ ෙවගේ වදයකේ වෙනේන ඇතියි 
කියලා ඒ ගැන ෙැඩිය කලබල ෙුවණේ නූ, රථවයනේ බැසීම පිළිබඳෙ. 
ඊළඟට ටික වෙලාෙකේ ගියාට පසේවස වම් මනමාල දරැො කයිනො ‘ඔය 
කට්ටිය ඉකේමනිනේ රථය අරවගන යනේන. මම පසේවසනේ එනේනම්’ කියලා. 

ඉතිනේ ඒ විදියට රථයට යනේන ඇරලා වම් දරැො කවළේ වමාකද 
අර පඳුරකේ අසේසට යනේනා ෙවගේ අඟෙලා ඊළඟට විගහට දුෙලා ගිහිලේලා 
ඒ කිට්ටු ආරණයයකට - තිසේ නමකේ විතර සංර්යාෙහනේවසේලා ොසය 
කරන ආරණයයකට දුෙවගන ගිහිලේලා ‘සේොමීනි, සේොමීනි, මාෙ පැවිදි 
කරනේන’ කයිලා කිව්ො. ‘අපි වකාවහාමද ඔය දරැො පැවිදි කරනේවන? 
අපි දනේවන වකාවහාමද ඔය දරැො රජ දරැවෙකේද, අමාතය පුතරවයකේද 
කියලා ඔය තරම් ෙසේතරාභරණ ෙලිනේ සැරසිලා ඉනේවන’ කියලා කිව්ෙහම 
‘ඇයි මම අඳුනනේවන නැතේද? මම තමයි උපතිසේසවග මලේලි’. එතවකාට 
අහනො ‘කෙුද උපතිසේස කියනේවන?’. එතවකාට වම් දරැො කයිනො 
‘සේොමීනේෙහනේවසේලා අවපේ අයියාට කියනේවනේ සාරිපතුර කියලා. ඒකයි 
වම් උපතිසේස කියන නම දනේවන නැතේවත. මම උපතිසේසවගේ බාල මලේලි’ 
කියලා කිව්ො. එතවකාට වම් සංර්යාෙහනේවසේලා පරකාශ කරනො 
‘එවහමනම් එනේන පැවිදි කරනේන. අපට දැනටම අනුදැන ෙදාරලා 
තිවබනො ඒ සේොමීනේෙහනේවසේ’ කියලා අර මගුලේ ඇඳුම් ඉෙතේ කරලා 
හිස බූ ගාලා පැවිදි කළා. 

පැවිදි කරලා පණිවිඩය ඇරියා සාරිපුතේත සේොමීනේෙහනේවසේට 
වම් කාරණය ගැන. සාරිපතුේත සේොමීනේෙහනේවසේතේ වම් කාරණය අහලා 
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගිහිලේලා අෙසර ඉලේලනො ‘වමනේන 
වමවහම වර්ෙත පැවිදි කළා කයිලා ආරංචියකේ ලැබුණා මාතේ ගිහිලේලා 
ඒ පැතේවත බලලා එනේන ඕවන’ කයිලා. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා 
‘කලබල වෙනේන එපා සාරිපුතර ටිකකේ ඉනේන’ කියලා. තෙතේ දෙසේ කීපයකේ 
ගියාට පසේවසේ සාරිපුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ ආවය බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ අෙසර ඉලේලනො. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ෙරතේ පරකාශ 
කළා ‘නූ නූ අපිතේ යනේනයි ඉනේවනේ. දැනේම යනේන ඕවන නූ’ කියලා. 
වම් විදියට පරකේකු කරන අතවර් අර වර්ෙත වපාඩි හාමුදුරැවොතේ 
වමාකද කවළේ? කලේපනා කළා ‘මම වමතන හිටිවයාතේ නූවයා මා 
වසායාවගන ඇවිලේලා ඇදවගන යනො. ඒක නිසා පැනලා යනේන ඕවන’ 
කියලා. ඒ කයිනේවන පැනලා යනේන වනවෙයි, ඈත පරවදේශයකට යනේන 
ඕවන කියලා චාරිකාවව් ෙැඩම කළා කමටහනේ අරවගන, රහතේ භාෙය 
දකේොම අර සේොමීනේෙහනේවසේලාවගනේ කමටහනේ ලබාවගන චාරිකාවව් 
ෙැඩම කරලා වයාදුනේ ගණනේ ඈත කිහිරි ෙනයකට ෙැඩම කළා. ෙැඩම 
කරලා ඒ ෙසේ කාලය ඒ ෙනවයේ ගත කළා. ඒ ෙසේ තනුේ මාසය තුළම වම් 
කුඩා සාමවණේරයනේෙහනේවසේ සිෙු පළිිසිඹියා පතේ මහරහතේ භාෙයට, මහා 
ඍදේධි බල එවහමතේ ඇති මහරහතේ භාෙයට පතේ ෙුණා. ඒ අතීත පුණය 
ශකේතිය ඒ තරමයි. 

එතවකාට වම් අතවර් ඔනේන ෙසේ කාලය ඉෙර ෙුණාට පසේවස 
නැෙතතේ සාරිපුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට 
ෙැඩම කරලා අෙසර ඉලේලනො වර්ෙත දකිනේන යනේන ඕවන කියලා. 
එතවකාට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා ‘අපිතේ එනො’ කියලා පනේසිය 
නමකේ කැඳොවගන වර්ෙත වපාඩි හාමුදුරැවො ඉනේන කිහිරි ෙනයට 
යාමට සූදානම් ෙුණා. ටිකකේ දුර ගියාට පසේවසේ ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට පරකාශ කරනො එකේතරා සනේධිසේථානයකට, 
පාර වදපැතේතකට වබදිලා යන තැනකට පැමිණිලා ‘භාගයෙතුනේෙහනේස 
වමතනිනේ වම් පැතේතට යන පාර දිග පාරකේ. ඒ කයිනේවනේ මනුසේස 
කට්ටිය ඒ මැදිනේ යනේවන, ගම් නයිම් ගම් මැදිනේ යන පාරකේ. ඒක හැට 
වයාදුනේ. වකටි පාරකේ තිවයනො. ඒක කැවලේ මැදිනේ යන එකකේ. කෙර 
මාර්ගයකිනේද ෙැඩමකරනේන කැමති කයිලා. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේවගනේ අහනො ‘ආනනේද, වම් පිරිවසේ සීෙලී 
ඉනේනෙද?’ කියලා. එවහමයි කියලා කිව්ො. ‘ආ එවහනම් සෙීලී 
ඉනේනෙනම් අපි වකටි මාර්ගවයනේම යමු’ කියලා කිව්ො. වමාකද ඒවක 
අදහස වම් සීෙලී කියන සේොමීනේෙහනේවසේ - විවශේෂවයනේම ගිහි 
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පිනේෙතනුේ අනිතේ කෙුරැ වනාදතේතතේ සීෙලී හාමදුුරැවෙෝ දනේනො. ඒකට 
වහේතුෙ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො. වබාවහෝවිට වගදරෙලේෙල ඉසේවසලේලම 
තිවයනේවන සමහරවිට බුදේධරූපයටතේ ෙඩා ෙැඩි තැනකේ වදනේවන සීෙලී 
සේොමීනේෙහනේවසේට. ඒකට වහේතුෙතේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො. ඒ තරම් 
ලාභීනේ අතර අගරයි සීෙල ී සේොමීනේෙහනේවසේ. ඒ සේොමීනේෙහනේවසේවගේ 
පුණය ඵලය මදුුනේපතේ ෙන අෙසේථාෙකේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හැම 
කටයුතේතකේම කරනේවනේ ඒකට සුදුසු අෙසේථාෙ ඉදිරිපතේ ෙුණහමයි. 

දැනේ ඒ පිනේ මතුවෙන අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ පිනේ 
ඵලයට ඉඩ දීලා අර කැලූ මාර්ගවයනේ ෙැඩමකරනේන තීරණය කළා. ඒ 
යන අතවර් එතන සඳහනේ වෙනේවන වදවි වදේෙතාෙුනේවගනේ ඒ දිෙයමය 
ආහාරපාන ආදිවයනේ සීෙලී සේොමීනේෙහනේවසේට සංගරහ කිරීම් ෙශවයනේ 
වගනා ඒ ආහාරපාන බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඇතුළු ඒ පනේසිය නමටම 
සහනය සැලසුණා. ඒ ෙවගේම වයාදුවනනේ වයාදුන ඒ ආරාම ආදිය ඍදේධි 
බලවයනේම සකසේ කරලා උනේෙහනේවසේලාට පහසුවෙනේ ගමන සැලසූ බෙ 
සඳහනේ වෙනො. ඊළඟට ඒ අතවර් අර වර්ෙත වපාඩි හාමුදුරැවොතේ, ඒ 
රහතනේෙහනේවසේටතේ වම්ක ආරංචි වෙලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සඟ 
පිරිසතේ එකේක ෙැඩම කරනො කයිලා, ඒ කිහිරි ෙනවයේ අර විදියටම 
ඍදේධි බලවයනේම මැව්ො බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේටතේ 
සංර්යාෙහනේවසේලාටතේ අෙශය ඒ ආොසසේථාන, රාතරී සේථාන, දිො 
සේථාන, ඒ ගඳකිළි ආදී ඒො. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒ සේථානයටතේ 
ෙැඩම කළා. 

ෙැඩම කරන අතවර් එකේතරා මහළු භික්ෂූනේෙහනේවසේලා 
වදනේවනකේ කලේපනා කරනො දැනේ වම් බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් ෙවගේ 
හැම අංගයකිනේම සම්පූර්ණ තැනකට පැමිණිලා තිවයනො. වමවහ එක 
හාමුදුරැවොයි ඉනේවන. වම් එක හාමුදුරැවො තමයි වම් ඔකේවකාම 
වගාඩනැගිලි හදෙලා තිවයනේවනේ.  වමයනිේ වපේනේවනේ භාෙනාෙකේ නූ 
වමතන. වම් වගාඩනැගිලි හද හද නෙකර්ම කර කර ඉනේන තැනකටයි 
වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම කවළේ සාරිපුතේත හාමුදුරැෙනේවග මලේලි 
නිසා. වම්ක අර මූණ බලලා ෙැඩ කරනේනා ෙවගේ පක්ෂගරාහී ෙැඩකේ කයිලා 
හිත දූෂය කරගතේතා අර මහළු භික්ෂූනේෙහනේවසේලා වදනම. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට වම් කාරණය වතේරැණා. ඉතිනේ ඊළඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වම් වසේනාසනවයේ, කදිර ෙනවයේ, කිහිරි ෙනවයේ මාසයකේ පමණ ඉඳලා 
ඊළඟට එතනිනේ පිටතේවෙන දෙවසේ, ආපසු ෙැඩම කරන දෙවසේ 
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අධිෂේඨාන කළා අර මහළු භික්ෂූනේෙහනේවසේලා වදනමට තමනේවගේ - ඒ 
ෙතුර පාවිච්චචි කරන ඩබරාෙ, ඊළඟට ඒ ෙවගේම ෙහනේ සඟල, ඒ 
කියනේවනේ පාෙහනේ සඟල, ඒ විදිවයේ වදේෙලේ අමතක වව්ො කියලා. 
එතවකාට ඒො ටික දුරකේ ගියාට පසේවස ඔනේන අමතක ෙුණ බෙ මතකේ 
වෙලා - ඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ඍදේධිය ඉෙතේ කළාට පසේවසේ, 
විහාරවයනේ ෙැඩම කළාට පසේවසේ - ආපහු හැරිලා ආො ඒො 
වසායාගනේන. ඒො වසායාගනේන එනවකාට ඒ අතරතුර වර්ෙත 
සේොමීනේෙහනේවසේ අර ඍදේධිය ඉෙතේ කළා. දැනේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇතුළු සංර්යාෙහනේවසේලා ෙැඩම කළ නිසා අර ඍදේධිය අතහැරියා. ඒ 
ඍදේධිය අතහැරියාම අරක නැෙතතේ කිහිරි ෙනයකේ. දැනේ වම් මහළු 
භික්ෂූනේෙහනේවසේලා වදනම තමනේවගේ ඒ බඩ ු වසායාගනේන එනො. 
එනවකාට වමාකකේෙතේ නූ අර වගාඩනැගිලි. අනේතමිට කටු ඇනවගන 
ඒ වම් අත ඇවිදලා යනේතම් ගහක එලේලලා තිබුණු තමනේවගේ බඩු ටික 
දැකලා ඒක අරවගන ගයිා. ඔනේන ඕකයි ඉතිනේ සිදේධිය හැටියට 
තිවබනේවනේ. 

ඉතිනේ ඒ සංර්යාෙහනේවසේලා පිරිසම නැෙත ඒ සැෙැතේ නුෙරට 
ෙැඩම කළාට පසේවසේ - පූර්ොරාමය කයිලා කියනේවනේ ඒ විශාඛාෙ විසිනේ 
තනෙන ලද ඒ සංර්ාරාමයයි - බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වෙනුවෙනේ 
තනෙන ලද ඒ ආරාමයට ෙැඩම කළා. පහුවෙනිදා උවදේ වම් මහළු 
භික්ෂූනේෙහනේවසේලා වදනම විශාඛාෙවගේ නිෙසට ෙැඩම කළා කැඳ 
ෙැලඳීමට. ඒ අෙසේථාවව් විශාඛා මවහෝපාසිකාෙ අහනො ‘වකාවහාමද 
සේොමීනේ ෙහනේස? සේොමීනේෙහනේවසේලාතේ ෙැඩියද අර කිහිරි ෙනයට?’ 
කියලා. ඔව් කයිලා කිව්ෙහම ‘වකාවහාමද ඒ ෙනය රමණීයද?’ ‘අවපායි 
වමාන රමණීයවයකේද, ඒ වම් කිහිරි කටු පිරිච්චච, කිහිරි ගසේ පිරිච්චච 
ෙනයකේ. ඒවක කිසි රමණීයවකේ නූ’ කයිලා. තෙ ටික වෙලාෙකිනේ තෙතේ 
තරැණ හාමුදුරැ වදනමකේ ආො කැඳ ෙැළඳීමට. උනේෙහනේවසේලාවගනුතේ 
වම් උපාසිකාෙ ඇහුො ‘වකාවහාමද ඒ සේථානයට ෙැඩම කළාද?’, ඔව් 
කියලා කිව්ෙහම ‘එතන වකාවහාමද රමණීයද?’ කියලා. එතවකාට 
‘අවපෝ ඒක ගැන කියනේන වදයකේ නූ. ඒක ඍදේධිවයනේ හැදුො ෙවගේ හරි 
පුදුම විදිවයේ අලංකාර රමණීය තැනකේ කයිලා ඒ භකි්ෂූනේෙහනේවසේලා 
වදනම පරකාශ කළා. විශාඛාෙ මහා පරාඥ තැනැතේතියකේ නිසා වතේරැම් 
ගතේතා වම් වෙනේන ඇතේවත එකතේ එකටම අර ඍදේධිය තියන 
අෙසේථාවව් දැකපු දර්ශනයතේ, ඍදේධිය ඉෙතේ කළාට පසේවස දැකපු 
දර්ශනයතේ අතර වෙනසය ිවමතන තිවයනේවනේ. ඒක දැනගතේතට වමාකද 
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ඊළඟට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම කළහම දානය සඳහා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට ඒ දනේ පිළගිනේෙලා අෙසානවයේදී විශාකාෙ පරකාශ කරනො 
දැනේ වමනේන වම් ෙවගේ වදයකේ ෙුණා. මහළු භික්ෂූනේෙහනේවසේලා 
වදනමවගනේ මම ඇහුෙහම ෙැඩිය සේථානය වකාවහාමද කියලා වම් 
විදියටයි කිව්වව්. අනිතේ භකි්ෂූනේෙහනේවසේලා වදනම වම් විදියට කිව්ො, 
වම්ක වමාකද වම් විදියට කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ වම්කට 
වහේතු විමසුො. 

ඒ අෙසේථාවව්දී වම් ගාථාෙ පරකාශ කළා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ,  

ගාවම ො යදි ොරවඤඤ 
නිවනන ො යදි ො ථවල 
යත්ථාරහවනතා විහරනත ි
තං භූමිං රාමවණයයකං 

‘ගවම් වහෝ වව්ො ෙනවයහි වහෝ වව්ො පහතේ බිමක වහෝ වව්ො, 
උසේ බිමක වහෝ වව්ො යම් තැනක රහතනේෙහනේවසේලා ෙැඩ වෙවසතේද 
ඒ භූමිය රමණීයයි’ කයින එකයි ඒ ගාථාවෙනේ කියවෙනේවනේ. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවග වදේශනාෙ අහලා වබාවහෝ වදනා මාර්ගඵල 
අෙවබෝධය ලැබූ බෙතේ සඳහනේ වෙනො. එතවකාට වම් කථානේතරයතේ, 
ගාථාෙතේ වම් පිනේෙතුනේ දැනේ දනේනො. වම් තුළනිේ අපි යමකේ, අවපේ වම් 
ජීවිතයට, අපි වම් පරකාශ කළ ආකාරයට වම් තීරණාතේමක ෙර්ෂයට 
ආදර්ශ ෙශවයනේ ගතයුත ු වදේෙලේ වම්ොයිනේ මතුකරලාගනේනටයි දැනේ 
අපට තිවයනේවනේ. පළමුවෙනේම වම් කථාෙට දැනේ අපි ටිකකේ හිත වයාදලා 
බලමු. වම් කථාෙ තළු ඉතා පුදුම විදිවයේ ශාසනික හුරතලයකේ 
තිවබනේවනේ. හතේ අෙුරැදු කුඩා දරැවෙකේ - වම්ක එක විදියක වලෞකික 
ජීවිතය ගැන බලනවකාට විහිළු විදිවයේ වදයකේ. හතේ අෙුරැදු දරැවෙකේ - 
සාමානය වම් ෙැලිබතේ පිසන තරම් ඒ ෙයවසේ දරැෙනේ වදවදවනකු 
පිළිබඳ විොහයකේ ගැනයි වමතන කියවෙනේවනේ. වම් වලෝකයා 
වකායිතරම්, වලෝකය වගනියනේන, වලෝකය ෙඩනේන උනනේදු වෙනෙද, 
ඒක රැකගනේන උනනේදු වෙනෙද - සංසාරය රැකගනේන උනනේදු වෙනෙද 
කියන එක වම් සිදේධිවයනේ අපට වපේනො. 

ඉතිනේ අර හතේ අෙුරැදු දරැො මගුලේ ඇඳුවමනේ සරසලා, 
එකේකවගන ගිහිලේලා අර විදිවයේ නාටයයකේ ෙවගේ වදයකේ කළා. නමුතේ 
වම් දරැො ඒොට රැෙවටනේවන නූ. අනේන එතන තිවයනො වනක්ඛේම 
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සංකල්පවය් ශක්තයි, මහ පුදුමයි. වම් හතේ අෙුරැදු දරැොට ඇතේත 
ෙශවයනේ ෙයසිනේ බාල ෙුණාට වමාකද මහාපණේඩිතවයකේ ෙවගේ 
වතේවරනො අර ජරාෙ ගැන. ඒ කයිාපු සදිේධිය, මිතේතණියවගේ 
දර්ශනවයනේම මහාගැඹුරැ අෙවබෝධයකේ ආො වම් සංසාර තතේවය ගැන. 
ඒක නිසයි ඒ වර්ෙත කුමාරයා අධිෂේඨාන කරගතේවතේ ‘මම ඉතිනේ පැනලා 
යනේන ඕවන’ කයිලා. දැනේ පැනලා යාම් ගැන කියනවකාට වම් කාලවයේ 
වනාවයකුතේ විදිවයේ පැනයාම් තිවබනො. වම්ක විවශේෂ පැනයාමකේ. 
වම්ක මහපුදුම විදිවයේ පැනයාමකේ. බන්ධන ෙලට හසු වීමට පැන යන 
පැතේතකුතේ තිවබනො. බන්ධන ෙලනිේ මිවදන පැනයාමකුතේ තිවබනො. 
වම්ක බන්ධන ෙලිනේ මිවදන පැනයාමකේ.  

ඒ උපාය වකෞෂලයවයනේ වම් දරැො අර ෙනය මැදදී අර විදියට 
වකාවහාමහරි වම්වකනේ වබ්රිලා ගිහිලේලා පැවිදේද ලබාගතේතා. වම්ක 
වහාඳ ආදර්ශයකේ වම් ශාසනික ජීවිතය ගතකරන අයට. වම් වලෝකවයේ 
ෙටිනාකම් පිළිබඳෙ ඇගයීම් පිළිබඳෙ, වලෝකයා හිතන ආකාරයතේ, 
ධර්මානුකූලෙ බුදු, රහතුනේෙහනේවසේලාතේ, උනේෙහනේවසේලාවගේ මාර්ගවයේ 
ගිය අයතේ වම් ජීවිතය ගැන, වලෝකය ගැන හිතන ආකාරයතේ වම් සදිේධිය 
තුළිනේ වපවනනො. වම්ක ඉතාමතේම ෙටිනා ශාසනික හුරතලයකේ කයිලා 
කියනේන පුලුෙනේ වම් දරැො කවළේ. වමයනිේ අපට ගතයුතු පාඩම් 
තිවයනො. විවශේෂවයනේම සංසාරය ගැන අපි කලිනුතේ වබාවහෝ 
අෙසේථාෙල පරකාශ කරලා තිවබනො. සංසාරවයේ ඉවගනගනේන පාඩම් 
තුනකේ තිවයනො. ඇතේත ෙශවයනේම පංති තුනකේ කියලා කියනේන 
පුලුෙනේ. ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ කයිලා. 

සාංසාරික සතේවයිනේ තුළ තිවයනො බුදේධි මට්ටම් තුනකේ. ඒ 
ආසේොද පක්ෂය කයිනේවනේ ඒ පංචකාම සම්පතේතිය පිළබිඳ වලෝකයා 
නැඹුරැ වෙන පැතේතයි. ඊළඟට වම්වකේ ආදීනෙ පැතේත මතුකරගැනීම 
ඔනේන අෙදිවීමකේ. වම්ොවයේ වම් වම් විදිවයේ ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ 
ආදී වදේෙලේ වදාසේ තිවයනො කියලා ඒක දැකීම. ඒක ආදීනෙ පක්ෂය 
වතේරැම්ගැනීම. ඒක සාංසාරික බුදේධිය මුහුකුරා ගිය අෙසේථාෙකේ 
වපනේනුම් කරනො. ඊළඟට එයිනේ මිදිලා නිසේසරණ කියලා කියනේවනේ 
ඇතේත ෙශවයනේම සංසාරවයනේ, සංසාර චකරවයනේ, සංසාර 
ෙටෙළලේවලනේ ඉෙතට පැනීම. ඒකතේ කරගනේන පුලුෙනේ ෙුණා අර හතේ 
අෙුරැදු දරැොට. 
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ඉතිනේ අනේන ඒොයිනේ වපේනො වම් ශාසනය කයින එවකේ 
සන්ිට්ඨික, අකාලික, ඒහපිස්සික ආදී ගුණ. ඒ ශකේතිය වකායි තරම්ද 
කියවතාතේ පිනේ ඇති අය ඒ විදියට කුඩා අෙදිවයේදි පො, හතේ අෙුරැදු 
ෙයවසේදී පො, වෙන අය ෙැලිබතේ උයන කාලවයේදී, වම් මහා දුකේ 
වකළෙර කර ඒ ඍදේධි පරාතහිාර්ය දකේෙනේන තරම් ශකේතියකේ ඇතිෙ මහා 
අරහතේ බෙට පතේෙුණ බෙ එයිනේ අපට වපේනො වම් ධර්ම ශකේතිවයනේ. 
අනේන එතවකාට නිෙනට හිත නැඹුරැ කරනේන, නිෙනේ පිළිබඳ ඒ 
ෙටිනාකම් මතකුරගනේන, ඒොවයේ ෙටිනාකම් වතේරැම්ගනේන වම්ක වහාඳ 
කථාෙකේ.  

ඊළඟට අපි වම් ගාථාෙ ගැනතේ හිතලා බලමු. භූමියකේ රමණීය 
වීම, එවහම නැතේනම් ජීෙතේ වීමට වහාඳ තැනකේ වීම, යහපතේ තැනකේ 
වීම ගැන බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනාවව්දී සාමානය වලෝකයා 
වනාහිතන විදිවයේ පැතේතකේ මතකුරවගන තිවබන බෙකේ අපි කලිනුතේ 
සඳහනේ කළා පතිරූප වදසොවසා කියන ෙචනවයනේ. පතිරූප 
වදසොවසා කියලා කියනේවන සුදුසු පරවදේශයක ොසය කිරීමයි. මංගල 
සූතරවයේ වම් පතිරූප වදසොසය ගැන කියනේන කලනිේ වම් පනිේෙතුනේ 
දනේනෙතේ ඇති ඒ ගාථාෙට කලිනේ සඳහනේ වෙනො  

‘අවසවනා ච බාලානං - පණඩිතානං ච වසවනා 
 පූජා ච පූජනීයානං - එතං මංගල මුතතමං’  

කියලා මංගල කාරණා හැටියට. බාලයනේ කියනේවනේ 
සාමානයවයනේ වම් වලෝකවයේ, වම් කාලවයේ හැටියටනම් බාල කියන 
ෙචනය කයිනවකාට කුඩා දරැෙනේ සිහපිතේ වෙනේවනේ. නමුතේ ධර්මානුකූල 
ෙ බාල කියන ෙචනය වයදිලා තිවයනේවනේ වමෝඩයාටය.ි වමෝඩයා කියන 
තැනටමයි බාල කියන ෙචනය වබාවහෝවිට වයාදලා තිවබනේවන. 
අවසෙනා ච බාලානං’ කියලා කුඩා දරැෙනේ ගැන කවි්වොතේ වගදරෙලේ 
ෙල දරැවොතේ තියාගනේන බැරිවෙනො. එවහම එකකේ වනවමයි වමතන 
කියනේවනේ. අවසෙනා ච බාලානං. වමෝඩයිනේ ඇසුරැ වනාකිරීමයි වමතන 
එක මංගල කාරණයකේ හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ. අඥාන පුදේගලයිනේ, 
වමෝඩ පුදේගලයිනේ ඇසුරැ වනාකිරීම. ඒ අය ආශරයට ගිහිලේලා තමනුතේ 
පිරිවහන නිසා. අවසෙනා ච බාලානං. ඒකම මංගල කාරණයකේ. 

ඊළඟට පණඩිතානං ච වසෙනා. ඇසුරැ කළයුතේවතේ පණේඩිතයිනේ. 
ඊළඟට පජූා ච පූජනයීානං. පදිිය යුතේතනේ පදිීම. වමනේන වම් කාරණා 
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තුනම තිවයන බිම තමය ි පතිරූප වදස ොසය, සුදුසු බිම කියලා 
කියනේවනේ. 

ඒ කියනේවනේ බුදු, රහතුනේෙහනේවසේලා, සංර්යාෙහනේවසේලා ෙැඩ 
ෙසන පරවදේශයකේ වෙනවකාට ඒ කලයාණමිතර ආශරය තිවබනො. අර 
කියාපු කාරණා තුනම සම්පූර්ණ වෙනො. අනේන ඒ විදියට වමතන 
කියනේවනේ වම් කුඩා සාමවණේරයනේෙහනේවසේ හැටියට වපවනන නමුතේ 
මහාරහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ. උනේෙහනේවසේ ොසය කිරීම තුළිනුතේ 
එතැන පතිරූප වදේසයකේ ෙුණා. සුදුසු පරවදේශයකේ ෙුණා. ඉතිනේ අර 
සංර්යාෙහනේවසේලාට අවනකුතේ ඒ පහසකුම් වකවසේ වෙතතේ ඒ කටු 
සහිත කිහිරි ෙනයකේ පො රහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ ොසය කරනවකාට 
රමණීය වෙන බෙයි එතන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ. එතන 
ෙැදගතේ කාරණයකේ තවිබනො විවශේෂවයනේම. රහතනේෙහනේවසේ 
වකවනකේ ෙැඩ ොසය කරිීවමනේ භූමිය රමණීය වීමට වහේතුෙ. වම් 
පිනේෙතනුේ දැනේ දනේනො බුදධ්භූමි - ශුද්ධභූමි කියලා තවිබනො. බුදේධ භමූි 
- බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ සේපර්ශ කිරීවමනේ. ඊළඟට උනේෙහනේවසේ 
විවශේෂවයනේම අරහතේඵල සමාධියට සම ෙැදිලා ොසය කළ සේථාන, ඒො 
ශුදේධභමූි ෙුණා. බුදේධභමූි ෙණුා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ විසූ තැන 
ඉනේදියාවව්, වම් රවට් පො දැනේ වසාවළාසේමසේථාන ආදී රහතුනේ 
ෙහනේවසේලා ෙැඩසිටි තැනේෙලතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විවශේෂවයනේම 
ෙැඩම කරලා ඵල සමෙතනිේ ෙැඩ සිටි ඒ සේථානතේ අනාගතවයේ වචතය 
බෙට පතේවෙලා රමණීය සේථාන බෙට පතේවෙන නිසා සිය දහසේ ගණනේ 
ජනයා ඇදීමට ආකර්ෂණශකේතියකේ ඒ භූමියට දීමටයි ඒ ආකාරයට ඵල 
සමාපතේතිවයනේ ෙැඩ සිටිවයේ. 

එතවකාට ඒ අරහතේ ඵල සමාපතේතිය නිසා ඒ භූමිවයේ තිවබන 
ශකේතිය සාමානයවයනේ ෙර්ෂ ගණනනිේ කියනේන බූ. සමහරවිට 
බුදේධානේතර කාලයකේ තුළ ඒො පෙතිනො. ඉතිනේ ඒක තමයි හැම 
බුදුෙරැම දඹදිෙ මධය වදේශවයේ ඉපවදනො කියලා කියනේවන. ඒ භූමිවයේ 
තිවබන ඒ ශකේතිය - පුදුම ශකේතියකේ එකතු වෙනො ඒ වලෝවකෝතේතර 
සමාධිවයනේ. දැනේ අපිට වපේනො භූමියකේ රමණීය වීම පළිිබඳ ඉහළම 
සංකලේපය තමයි අරහතේඵල සමාධිය. අරහතේඵල සමාධිවයනේ වකවනකේ 
ෙැඩහිඳීම නිසා ඒ භූමියට විශාල ආකර්ෂණශකේතියකේ එකතු වෙනො. ඒ 
ෙවගේම ඒක නවිීම පිළබිඳ සමාධියයි. ඒ නිවීවම් සමාධිය තුළනිේ මහා 
සැනසීමකේ, සාමයකේ ඒ භමූියට එකතු වෙනො. අද පො වම් පිනේෙතුනේ 
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දනේනො අනුරාධපුරය, මිහිනේතලය ආදී සේථානෙල, එෙනේ පාරක ගයිතේ 
පුදුම විදිවයේ සිසිලසකේ දැවනනේවනේ අනේන ඒ කියාපු ශුදේධභමූි තතේවය 
ඒොට ලැබිලා තිවබන නසිා. එතවකාට ඒ මට්ටමිනේ කලේපනා කරලා 
බැලුෙතේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වමතන පරකාශ කරලා තිවබනේවනේ අර 
වලෝවකෝතේතර ගුණධර්ම තුළිනේ පරිසරයකේ සකසේවෙන ආකාරය. රමණීය 
වෙන ආකාරය. අප ි සාමානය පරිසරය කයිලා කයිනවකාට කායික 
පරිසරය ගැන විතරයි හතිනේවන. කායික වසෞඛයය ගැන විතරයි 
හිතනේවනේ. නමුතේ වමතන මානසික වසෞඛයය පරධානයි. කායික 
වසෞඛයය වකායිතරම් තිබුණතේ මානසික වසෞඛයයට ගැලවපන විදිවයේ 
පරිසරයකේ නැතේනම් එතනනිේ ෙැඩකේ නූ. එතන මනුසේසවයකුට වනවමයි 
තිරිසවනකුටයි වහාඳ. දැනේ අපි හිතම ු පාරිසරිය ඉංජිවනේරැ විදයාෙට 
අනුෙ වහාඳ භූමියකේ වතෝරාවගන, ඊළඟට වහාඳ රමණීය පරිසරයකුතේ 
ගසේවකාළනේ ආදී පරිසරයකුතේ මොවගන තෙතේ ඕනනම් වහාඳ ඉහළම 
ගෘහ නිර්මාණ ශිලේපයට අනුෙ වහාඳම වගයකේ තනාවගන වකවනකේ 
වහාඳ ජීවිතයකේ යහතිනේ ගතකරනේන උතේසාහ ගතේතයි කියලා, අධිෂේඨාන 
කරගතේතයි කියලා. 

නමුතේ ඒ අෙට තිවයනේවනේ දිනපතාම මසට මරන සතුනේවගේ වලේ 
ෙලිනේ වතතේ වෙන බිමකේනම්, ඊළඟට වහාර තිපේවපාල ෙලිනේ ගහණ 
තැනකේනම්, දුරාචාරවයනේ අඳුරැවෙච්චච තැනකේනම්, සරුාපානවයනේ ගඳ 
ගහන තැනකේනම්, එබඳු තැනේ වහාඳ පරිසරයකේ හැටියට සලකනේන බූ. 
අර වකායි තරම් වලාකු බංගලාෙකේ හදාගතේතතේ ඒ තැනැතේතාට යහතිනේ 
ජීෙතේවෙනේන ලැවබනේවන නූ. වමාකද එතන මානසික ොතාෙරණයකේ 
නූ. හිතට ගැලවපන මානසික ොතාෙරණයකේ නූ. එවහම නැතුෙ අපි 
හිතමු සාමානයවයනේ සිතේගනේවනේ නැති විදිවයේ, සතිේකලු සේෙභාෙයකේ 
නැති බිමක වපාඩි පැලේපතකේ හදාවගන දුපේපතේ වකවනකේ ඉනේනො. අෙට 
තිවබනො අර අපි කලිනේ කියාපු වහාඳ මානසික ොතාෙරණයකේ. ඒ අය 
සැනසිලිදායක ෙ නවිීවම් සුෙවයනේ ජීෙතේ වෙනො. සැනසීවමනේ ජීෙතේ 
වෙනො. ඔනේන ඕකයි වමබඳු වම් තීරණාතේමක ෙර්ෂයක විවශේෂවයනේම 
වම් පිනේෙතුනේ හිතිය යුතුෙ තිවබනේවන. මකේනිසාද වනාවයකුතේ විදිවයේ 
මිසදිටු බලවව්ග, මිසදිටු විසධූම - දැනේ සාමානය වයනේ පරිසරය ගැන 
කියනවකාට ඔය විදයාෙ නිසා, විදයාතේමක දියුණුෙ නිසා වලෝකයාට 
ඇතිවෙච්චච විසධූම ආදිය ගැන වබාවහාම කතා කරනො. නමුතේ තෙ 
අපට වනාවපවනන විසධූම රාශියකේ එනො අර මිසදිට ුසංකලේප තුළිනේ. 
මිසදිටු කටු තිවයනො හැම තැනම. ඊළඟට මිසදිටු විසධූම. ඕොයනිේ 
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ආරක්ෂා වෙනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. එවහම නැතේනම් ජීවිතය 
මනුෂය ජීවිතයකේ වනවමය ිඅනේතිමට දනේවනම නැතෙු තිරිසනේ, වපරේත, 
යක්ෂ ජීවිත ෙලට පරිෙර්තනය වෙනො. 

වලාකු බංගලාෙක, අර විදිවයේ සුවඛෝපවභෝගී බංගලාෙක වහාඳ 
භූමි ලක්ෂණ ඇති තැනක, ලසේසනට ජීෙතේ ෙුණාට වමාකද ඇතුළත 
පරිහානියට පතේවෙනො. අනේන ඒ කාරණය එතවකාට බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කළ වම් රමණීය භූමිය පිළිබඳ විසේතරය තුළිනේ අපට 
වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. ඒ ෙවගේම තමයි එදිවනදා ජීවිතවයේදි ඉහළම 
මට්ටමිනේ අපි කිව්වොතේ - වම් රහතනේෙහනේවසේලා පිළිබඳ තතේවය. ඊටතේ 
වමහායිනේ අපි කලේපනා කරලා බලනොනම් සාමානයවයනේ සිලේෙතුනේ, 
සිලේෙතේ ජීවිතයකේ ගත කරන අය අෙට ඉනේනොනම්. වම් විදියට වම් 
අෙසේථාවව් ආජීෙ අෂේටමක ශීලය සමාදනේ ෙුණා වම් පිනේෙතුනේ. ඒ 
ෙවගේම දාන, ශීල, භාෙනා ආදී ඒ කුසලේ දහම්ෙල නිතර සිත වයාමු කරලා 
යහපතේ ජීවිත වගන යන, සතේපුරැෂයනේ ොසය කරන සේථානයකේ. එබඳු 
සේථානයක, තමනේවගේ ආපදාෙකට, හදිසියකට කලයාණමිතර ආශරය 
ෙශවයනේ එවහම නැතේනම් අතේඋදව්ෙට පො වකවනකේ ලබාගනේන 
පුලුෙනේ. ඒ ෙවගේම ඔෙනුේවගේ ගුණධර්ම අනුෙ බලලා, ආදර්ශෙතේ ජීවිත 
අනුෙ බලලා තමනේවගේ ජීවිතතේ හැඩගසේොගනේන පලුුෙනේ. 

අනේන ඒ විදිවයේ ඒ මානසික පරිසරයකේ ඇතිකරගතේවතාතේ ඒ 
තැනැතේතාට ජීවිතය ොසනාෙනේත කරගනේන පුලුෙනේ. ඒ ෙවගේම දැනේ අපි 
වමතන සඳහනේ කළා මංගල කාරණා ගැන කතා කරනවකාට පතිරූප 
වදස ොසය ගැන. තෙතේ මංගල කාරණා කීපයකේ සඳහනේ කරලා 
තිවබනො ඒ එකේකම. ‘පුවබබ ච කත පුඤඤතා - අතත සමමා පනිධි’ 
කියලා. පතිරූප වදස ොසය කයිලා කයින අර විදිවයේ වහාඳ සේථානයකේ 
ලබාගතේතානම් වකවනකේ ඒ තැනැතේතා තුළ පුවබබ ච කත පුඤඤතා, 
කියලා කියනේවන වපර කරන ලද පිනේ ඇති බෙ. වපර කරන ලද පිනේ 
ඇති බෙතේ, නැති බෙතේ වම් පනිේෙතනුේට කාටෙතේ දැනගනේන බූ. නමුතේ 
අපි වම් දීර්ර් සංසාරවයේ ඇවිලේලා තිවයනේවනේ තනකිර පව් කරමිනුතේ 
වනවමයි. තනිකර පිනේ කරමිනුතේ වනවමයි. වම් පිනේ පව් වදක මිශර ෙ 
යනේවනේ. නමුතේ වම් වකාය ිඑක වහෝ වව්ො අපට මතකුරගනේන පුලුෙනේ 
හැකියාෙකේ තිවබනො පිනේ වහෝ පව් වහෝ ගත කරන ජීවිතය අනුෙ. පෙට 
පෙ එකතු වෙනො. පිනට පින එකතු වෙනො. පව් කරනේනනේට 
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පව්කාරවයෝ එකතු වෙනො. පිනේ කරනේනනේට පිනේ කරනේනනේ එකතු 
වෙනො. 

ඒක බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො ‘ධාතු වසා 
සතතා සංසවනදනති සවමනති’ කියලා. ඒ ඒ සෙභාෙය ඇති සතේවයිනේ 
එකට එකතු වෙන සෙභාෙයකුතේ තිවබනො. ඒ ෙවගේම පෙට නැඹුරැ 
වෙනවකාට තෙ තෙතේ පව්කම්, අතීතවයේ කරන ලද පව්කම් ඒකට සහාය 
වදනො මාරයා අදිනේනා ෙවගේ. පිනේ කරන තැනැතේතා - ඒක නිකනේ 
ගවඟේ උඩු අතට පීනනේනා ෙවගේ අමාරැ වදයකේ හැටියට වපවනනේන 
පුලුෙනේ, නමුතේ පිනට පටනේ ගතේතහම ඔනේන අර අතීතවයේ සැඟවිලා 
තිවයන පිනේ, අළු යට තිවයන ගිනි පපුුරැ ෙවගේ ඒො මතුකරගනේන 
පුලුෙනේ. 

අළු යට තිවයන ගනිි පුපුරැ ෙලිනේ පො ගිනේනකේ දලේොගනේනනම් 
පිඹිනේන ඕවන ටිකකේ. ඒ ෙවගේ විශාල ෙයායාමයකේ, උතේසාහයකේ, 
වීර්යයකේ දරනේනට ඕවන පිනේ මතුකරගනේන. ඉතිනේ පුවබබ ච කත 
පුඤඤතා කියන මංගල කාරණයතේ ඇතේත ෙශවයනේම අප කා තුළතේ 
තිවබනො, ඒක මතුකරගනේනට ඕන. ඒක මංගලයකේ වෙනේවනේ ඒක 
මතුකරගතේතහමයි. වපර කරන ලද පනිේ ඇති බෙ. එතවකාට ඒ 
කාරණයතේ පතිරූප වදස ොසය කියලා ඒ කයින දැහැමි ජීවිතයකට සුදුසු 
ොතාෙරණයකේ, පරිසරයකේ තමනේට ලැබුණානම් ඊළඟට තමනේ උනනේදු 
වෙනේන ඕන අනේන ඒ තමනේවගේ පනිේ ටික මතුකරගනේන. අතීත පිනේ, 
පුණය ශකේතිය. තුණුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ, දාන, ශීල, භාෙනාදී කුසලේ 
දහම් ෙලට වයාමු වීම මගනිේ අතීත පුණය ශකේතිය මතුකරගනේනට ඕන. 
පුවබබ ච කත පුඤඤතා.  

වම් හැම එකකේම කරනේවන වමාකටද? අතත සමමා පනිධි කියන 
ඒකතේ මංගල කාරණයකේ. අතත සමමා පනිධි කයිලා කියනේවන 
පිනේෙතනුි තමනේවග හිත හරියාකාරෙ පිහිටුොගැනීම. වම් ගත කරන 
ජීවිතවයේ අපි හිත හරියට පිහිටුො ගතේවත නැතේනම් වකායි තරම් 
භයානක උපද්රෙෙලට භාජනය වෙනොද. අපි එදිවනදා ගනේන තීරණ 
තුළිනේ අවපේ ජීවිත විනාශ වෙනේන ඉඩ තිවබනො. හදිසි වකෝපය, හදිසි 
හැඟීම් ආදියට ඉඩදීම් ෙශවයනේ ශීලාදී ගුණධර්ම කසිිෙකිනේ පාලනය 
වනාවෙනොනම් අපි වකායි විදිවයේ භයානක පරපාතයකට ෙැවටනොද? 
දැනේ අර පරිහානි පරපාතයකේ කියලා කිව්වව් ඒකයි. වම් මානසික 
ොතාෙරණය අනුෙ අර කයිාපු විදියට වපර කළ පනිේ මතුකරගැනීම ගැන 
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වනවමයි කෙුරැ කෙුරැතේ උනනේදු වෙනේවනේ, අතීතවයේ කරපු පව් 
මතුකරවගන එයිනේ පලුුෙනේ තරම් ආර්ථිකය වගාඩ නගාගනේනයි. විසේතර 
ෙැඩිවයනේ වම් පනිේෙතනුේට වනාකිව්ෙතේ දනේනො කෙුරැතේ, ආර්ථිකය 
වගාඩ නගාගැනීවම් උපකරම නිසා ධාර්මිකබෙ පිරිහීවගන යන යුගයකේ 
වම්ක.  

අතීතවයේ කරන ලද පව්කම් තිවබනොනම් මිනීමැරීම්, වහාරකම් 
කිරීම් ආදිය පළිිබඳ දක්ෂතාෙලේ තිවබනෙනම් - තෙ වනාවයකුතේ මතේපැනේ 

ආදිය බීම පළිිබඳෙ හැකයිාෙන්ද - ඒ ශකේතීනේ මතුකරගනේන යගුයකේ. 
ඒොට රැකුලේ වදන, රැකුලේ ලැවබන යුගයකේ. වනාවයකුතේ විදිවයේ ආධාර 
පො ලැවබන යගුයකේ. අනේන එබඳු යුගයක හැම වකවනකේම බලනේවන 
අර අතීතවයේ කළ පව් ටික මතුකරවගන වම් ජීවිතවයේ කාලා බීලා, 
එවහම නැතේනම් කාබාසිනියා කරලා වහෝ මිය පරවලාෙ යාමයි. මිය 
පරවලාෙ කයිලා කියනේවනේ, පරවලාෙ කිව්ෙහමතේ එතන වපරේත යක්ෂ ආදී 
තතේවෙලට, නිරය ආදී තැනේෙලටම තමයි යනේවන. වකායි හැටි වහෝ 
වව්ො වමවලාෙ ගැන පමණකේ හිතන ඒ විදිවයේ වකටි කාලීන පිළිවෙතේ 
අනුෙ පරිහානි පරපාතයකේ කරා යන යගුයකේ නසිා අනේන එබඳු 
චිනේතනයකේ වලෝකවයේ පෙතිනේවනේ.  

තමනේ උතේසාහෙතේෙ වබෞදේධයනිේ හැටියට නුෙණිනේ කලේපනා 
කරලා අර මිසදිටු බලවව්ග - ඒ විසදුම් ෙලිනේ තමනේ ආරක්ෂා වෙලා, 
සමයකේදෘෂේටිය, හරි දැකේම, වහාඳ නරක, පිනේ පව්, කුසලේ අකුසලේ පිළිබඳ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ මාර්ගය ගැන වහාඳ අෙවබෝධයකේ 
ඇතිකරගනේන ඕවන. බුදුෙරැනේ වලෝකවයේ උපදිනේවන වමාකටද අනනේත 
කාලයකේ වම් සංසාරවයේ දුකේ විඳින සතේවයා පළමවුෙනේම ඒ දුගති 
මාර්ගවයනේ මදුලා, සුගති මාර්ගය පැතේතට වයාමු කරනේන. ඊළඟට 
කරමකරමවයනේ වසෝොනේ මාර්ගඵලය ලබාදීවමනේ දුගතිෙලට යන වදාර 
ෙහනො. ඊළඟට ඊටතේ එහාට ඒ හිත දියුණු කරලා වලෝවකෝතේතර 
පැතේවතනේ හිත දියුණු කරලා, අෙසානවයේ මුලු මහතේ සංසාර දුකේඛවයනේ 
මිදීමට මාර්ගය වහළි කිරීමටයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේලා සාරාසංවඛයය 
කලේප ලක්ෂයකේ වපරැම් පුරනේවනේ. වෙන සමාජ විදයාෙකේ වලෝකයට 
අමුතුවෙනේ හඳුනේෙලා වදනේනෙතේ, වදේශපාලන විදයාෙකේ හඳුනේෙලා 
වදනේනෙතේ, ආර්ථිකය පිළිබඳෙ අමුතු දර්ශනයකේ ඉදිරිපතේ කරනේනෙතේ - 
ඒ එකකටෙතේ වනවමයි බුදුවකවනකේ වලෝකවයේ උපදිනේවනේ. ඒො අනියම් 
වදේෙලේ. ඒො පිළබිඳ ඇතැම් වදයකේ බුදේධවදේශනාවව් තිවබනේන පලුුෙනේ. 
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නමුතේ ඒක වනවෙයි හරය. බුදේධවදේශනාෙල හරය වම් මුලුමහතේ සංසාර 
දුවකනේ මිදීමයි. අතේමිදීමයි. 

මනුසේස ජීවිතයක පරමාර්ථය වියයුතේවතේතේ ඒකයි. වම් වකටි 
මනුසේස ජීවිතවයේ, අෙුරැදු සීයකටතේ අඩු, දැනේ වම්කාලවයේ හැටියට 
බලනවකාට අෙුරැදු හැතේතූෙකේ අසූෙකේ වෙනවකාටම ඉෙරයි. එබඳු ඒ 
වකටි ජීවිත කාලයකේ අපි අවපේ ඉවගනීම කියලා කියන, උපාධි ආදී ඒ 
කියන ඉලකේකයනේ ඔසේවසේ දුෙනො. ඊළඟට ඒො ලබාගතේතට පසේවස 
රැකී රක්ෂාෙනේ පළිිබඳ ඉලකේක ඔසේවසේ දුෙනො. ඊළඟට ඒකතේ වකළෙරකේ 
නූ. මරණය දකේොම අපි ධනය ඉපයමී් ආදියක නිරත වෙලා ඉඳලා 
අනේතිමට මියගියාට පසේවස ඔනේන ඊළඟට වපරේත ආදී තතේව ෙලිනේ 
තමනේ ඒොවයේ විපාක විඳිනො. ඔය විදිවයේ යගුයකේ නිසා අපි කීප 
වදවනකේ හරි නුෙණිනේ කලේපනා කරලා, වලෝකයාට කලයාණ මිතර ආශරය 
ලබාවදනේන පලුුෙනේ විදිවයේ - ඒක පරමාර්ථය කරවගන වනවමයි - තම 
තමනේවගේ ජීවිතය හැඩගසේොගැනමීයි වමතන අතත සමමා පනිධි කියලා 
කියනේවනේ. තමා හරි මාර්ගවයේ පිහිටුොගැනමී. තමාවගේ හිත. තමාවගේ 
හිත හරියට පිහිටුොගනේනවකාට අනිතේ හරියතේ හැඩ ගැවහනො. වමාකද 
මවනාපුබබංගමා ධමමා ආදී ඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ 
ගාථාවෙනේ වතේවරනො හිත හැම එකකටම පරධානයි. 

දැනේ වභෞතික විදයාෙ අනුෙනම් ද්රෙයයයි පරධාන. නමුතේ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ මවනාපුබබංගමා ධමමා, 
මනසයි පරධාන. මනස මුලේ කරවගනයි අපට වපවනන වම් ද්රෙය වලෝකය 
හැසිවරනේවන. ද්රෙය වලෝකය කරියාතේමක වෙනේවනේ වම් මනස මුලේ 
කරවගනයි. හඳට යනො ආදී හැම වදයකේම කරනේවනේ, වම් හැම එකකේම. 
අපි විදයාවෙනේ ෙැරදියටයි ඒක වතේරැම් කරනේවනේ. වම්ො ද්රෙයය ෙල 
බලවව්ගය කියලා. නමුතේ ඒ හිවතේ බලවව්ගය. වම් හැම එකකේ එකේකම 
පිටිපසේවසනේ තිවයනේවන හතියි. අනේන ඒ මූලධර්මය මලුේ කරවගන තමයි 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ හති හදාගැනමී, හිත තනාගැනීම, හිත පිරිසදිු 
කරගැනීම, හිත වලෞකිකවවයනේ මදුලා වලෝවකෝතේතර බෙට 
පතේකරගැනමී කියන ඒ පරමාර්ථයනේ වලෝකයා හමුවව් තැබුවව්. 
එතවකාට වබෞදේධයා කයිලා කියනේවනේ අර කයිාපු විදියට තුනුරැෙනේ 
සරණ ගිහිලේලා, පංචශීලය සමාදනේ වීම පිළිබඳ පාලි පාඨය දනේන වකනා 
පමණකේ වනාවෙයි. එපමණකිනේ ඒ සමයකේදෘෂේටිය සම්පරූ්ණ ෙුණතේ 
වනාවෙයි. සම්මා දිට්ිය, දැනේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො කුසලයකේ හැටියට 



87 ෙන වදේශනය  

43 

දකේෙලා තිවයනො දිට්ිජුකම්ම කයිලා. දිට්ිය ඍජු කරගැනීම. 
එතවකාට වම් පිනේ දහම්, දස කුසලේ ෙලනිේ අෙසානවයේදී දැකේවෙනො 
දිට්ිජුකම්ම කියලා. තමනේවගේ දෘෂේටිය ඍජු කරගැනීම. 

දිට්ිය දැනටම ඍජුනම් වම්ක ඍජු කරගනේන වදයකේ නැහැවන. 
ඒක නිසා හිතනේන තිවයනේවනේ අවපේ වම් දෘෂේටි තාම ඍජු වෙලා නූ. 
ඇතේත ෙශවයනේම ඒ තතේවයට පතේවෙනේවනේ වසෝොනේ තත්ත්වය 
ලැබුෙහමයි. වලෝවකෝතේතර ෙශවයනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කර 
ෙදාළ චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ ගැඹුරැ අෙවබෝධයකේ ලැබුණහමයි 
වකවනකුවගේ දෘෂේටිය වකලිනේ වෙනේවනේ. එතකලේ දෘෂේටිය ඒ ඒ අතට 
නැවමනො. ඒකට වහේතුෙ වමාකකේද? අනේන අර කලනිේ කයිාපු මිසදිටු 
බලවව්ග. ඒ මිසදිටු බලවව්ග නිසාතේ තෙතේ වනාවයකුතේ වම් ජීවිතය 
පිළිබඳෙ අවනකුතේ සමාජවයනේ ලැවබන බලපූම් නිසාතේ සමහරවිට 
දෘෂේටිය ඇද වෙනො. ඇදකුද රාශියකේ තිවබන දෘෂේටියකේ වබාවහෝ 
වබෞදේධයිනේට තිවබනේවනේ. එතවකාට තමනේ උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන 
ධර්මවයේ දැකේවෙන හැටියට දෘෂේටිය ඍජු කරගනේන. ඒ දෘෂේටිය ඍජු 
කරගැනීම සඳහායි ශීල, සමාධි, පරඥා මගිනේ තමාවගේ සිත හරියාකාරෙ 
පිහිටුො ගතයුතේවතේ. ශීලවයනේ තමනේවගේ කය, ෙචන හිකේමොගනේනො. 
ඒක තුළිනේ අර තිරිසනේ ජීවිතයට නූකම් කයින ඒ පහතේ හැසිරීම් ෙලිනේ 
තමනේ මිවදනො. ඒකතේ පරිතයාගයකේ. 

දාන කියන එක වම් පිනේෙතුනේ හිතනේවනේ තමනේට අයිති ෙසේතුෙ 
පරිතයාගයකේ. ඒක ආරම්භයකේ තමයි. දානය කියන හැඟීම වබෞදේධයනිේ 
හැම වදනාටම හුරැ පරුැදුය.ි හැම ආගමකම ඇතේත ෙශවයනේ 
කියනොනම් අතහැරීම කයින හැඟීම තිවබනො. දාන පටනේ ගනේවනේ 
උපාංග ෙසේතු ෙලනිේ. තමනේවගේ බාහිර ෙසේතු ෙලිනේ. ඒවකම එක පැතේතකේ 
හැටියට හිතනේන පුලුෙනේ ශීලය කියලා කියනේවනතේ එකේතරා 
පරිතයාගයකේ. තමනේවගේ කය, ෙචනය හසුරැොගැනීවම්දී යම්කිසි 
පරිතයාගයකේ කරනේන සදිේධ වෙනො. සිත කියනේවනේ ඒ කය, ෙචනය 
ෙැරදි පැතේතට හසුරැෙලා යම්කිසි ආසේොදයකේ එවහම නැතේනම් ලාභයකේ 
ලැබීමටයි. ඒ වෙනුෙට දැනේ වම් පිනේෙතුනේ වහාඳට දනේනො ආජීෙය ගැන 
හිතනවකාට තමනේවගේ ජීවිකාෙ ගැන හිතනවකාට, ඒ ජීවිකාෙ පළිිබඳ 
පරශේනය ගැන හිතනවකාට වබාවහාම වලේසි කරම තිවබනො එක රැයනිේ 
මහා වකෝටිපතිවයකේ වෙනේන පලුුෙනේ. වනාවයකුතේ විදිවයේ වහාරමැරකම් 
ෙලිනේ එවහම නැතේනම් වනාවයකුතේ දැනේ වම් කාලවයේ වබාවහාම බහුලෙ 
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තිවබන සතුනේ මැරීම, සතුනේ මසට ඇතිකරගැනීම. ඊළඟට මතේපැනේ 
වෙළඳාම, ෙස විස වෙළඳාම, ආයුධ වෙළඳාම, ඔය විදිවයේ වදේෙලේෙලිනේ 
වබාවහාම ඉකේමනිනේ වපාවහාසතේ වෙනේනට පුලුෙනේ. 

අනේන ඒ විදියට කලේපනා කරලා බලනොනම් තමනේවගේ හිත 
වකවසේ වෙතතේ අනේන අර විදියට කය රැකගැනීම සඳහා තමයි 
ෙැඩිවදනා මහනේසි වෙනේවන. වම් ශරීර කූඩුෙ - වම්ක තාෙකාලික 
කූඩුෙකේ. අතීතවයේ පනි නසිා ලැබුණ ශරීර කූඩෙුකේ අපට තිවබනො. 
වම්ක අපට අතහැරලා යනේන වෙනො. ඊලඟ කඩූුෙ මැවෙනේවන අවපේ 
හිවතනේ. අවපේ හිවතනුයි ඊළඟ කූඩුෙ මැවෙනේවනේ. ඉතිනේ වම් විදියට වම් 
කූඩුෙ අතහැරලා යනවකාට හිත වපරේත තතේවයකට පතේ ෙුණානම් වපරේත 
කූඩුෙකේ ලැවබණො. යක්ෂ තතේවයකට පතේෙුණානම් යක්ෂ කූඩුෙකේ 
ලැවබණො. කලාතුරකිනේ වකවනකේ වදේෙවයට පතේවෙන තරම්, වදේෙ 
කූඩුෙකේ ලබාගනේන තරම් පනිේෙනේත වෙනො. නමුතේ වබාවහෝ වදනා අර 
කියාපු තතේවයටයි ෙැවටනේවනේ. වම් කූඩුෙ රැකගැනීම සඳහා මුලු 
ජීවිතයම පව්කම් ෙල වයාමුකිරීමට වකවනකේ උතේසාහෙතේ වෙනොනම් 
ඒ තැනැතේතා වබෞදේධවයකේ වනවෙයි. අර නුසුදුසු බලවව්ග ෙලට යටතේ 
ෙුණා. ඒොයිනේ වපනේනමු් කරලා දුනේවනේ තාෙකාලික, එවහම නැතේනම් 
වකටිකාලීන සමෘදේධියකේ දියුණුෙකේ. ඒො වනාවයකුතේ මුහුණුෙරිනේ වම් 
සමාජය ඇදවගන යනො වපේනො. අනේන ඒකයි අපි කිව්වව් පරිහානි 
පරපාතයකේ කරා යනො කියලා, අනූ නෙවයනේෙතේ වබ්වරනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන කියලා. 

වම් පිනේෙතුනේ ඒ විදියට කලේපනා කරනේන ඕවන තමතමනේවගේ 
එදිවනදා ජීවිත පිළිබඳෙ අර අතත සමමා පනිධි කියන මංගල කාරණය. 
වම් මංගල ගැන කියනවකාට වම් පිනේෙතුනේ එදිවනදා ජීවිතවයේදී දරැෙනේ 
ආදීනේ ගැන කයින මංගල කියන ෙචනය අනුෙයි හිතනේවන. නමුතේ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් මංගල කයිලා කිව්වව් ඊට ෙඩා මහා ගැඹුරැ 
වතේරැමකිනේ. වම් වලෝකවයේ තිවයන බන්ධන ඒොට පමණකේ වනවෙයි 
මංගල කියලා කයිනේවනේ. තමනේවගේ වම් සාංසාරික තතේවය දියුණු 
කරගැනීමට, සංසාරවයේ තතේවය වගො දමලා ඉකේමනිනේම උතුම්ම 
මංගලය ෙන, පරම මංගලය පිළිබඳෙයි. වම් පනිේෙතනුේ සමහරවිට අහලා 
තිවයනො පරම මංගල ආදී ෙචන වයාදනේවනේතේ අර ශානේත සුෙය 
ගැනයි. නිවීම කයිලා කියන මලුු මහතේ සංසාරවයනේ මිදීවමනේ ලබන 
සුෙය. ඒක තමයි අපි අර කලිනේ සඳහනේ කවළේ බුදු රහතුනේෙහනේවසේලා 
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අරහතේ ඵල සමාපතේතිවයේදී ඒ පුදුම විදිවයේ නවිීවම් ශකේතියකේ තමනේවගේ 
හිතතේ එකේක, තමනේවගේ හිත නතු කරලා ඒ තළුනිේ ඒ භමූියට, ඒ 
ොතාෙරණයට, ඒ අෙටට ඒ ශකේතිය ශතෙර්ෂ ගණනකේ බුදධානේතරයකේ 
පො පෙතින ආකාරයට විහිදුෙනො. එතවකාට දැනේ වම් පනිේෙතුනේ 
දනේනො වහාඳ සීලයකිනේ, වහාඳ ගුණෙතේ සිතමු් පැතුම් අපි පාවිච්චචි 
කරනොනම්, අපි වයාදනොනම්, ඒ තුළිනුතේ අවපේ ෙටාපිටාෙට පුදුම 
විදිවයේ ශකේතයිකේ, ශානේත බෙකේ, සැනසුමකේ එකතු වෙන බෙ. වමතරී 
කරැණා ආදී සිතුවිලි පෙතේෙනවකාට, ධයාන තතේවයකට දියුණු 
කරනවකාට පුදුම විදිවයේ තමනේට සැනසමීකේ ලබනේන පුලුෙනේ ෙවගේම 
අනිතේ අයවගේ වනාසනේසුනේ සිතේ සනේසුනේ කිරීමට පො ශකේතියකේ 
ලැවබනො. වමතරී කරැණා ආදී ගුණ තුළිනේ. එතවකාට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළා ඒ හැම ධර්මයකේ තුළම, ගුණයකේ තුළම තිවබනො 
විශාල පිරිසකට ශානේතියකේ ලැවබන වදයකේ. 

දානය ගැන හිතලා බලමු. ඒ දානය පිළිගනේෙනේවන සමහරවිට 
එකේවකනයි. කී වදවනකේ සාදු සාදු කයිලා අනුවමෝදනේ වෙලා සිත 
පහදොගනේනොද. ඒ සුලු වමාවහාත තුළ ඒ අයවගේ සිවතේ විශාල 
විෙරයකේ ඇතිවෙනො. දානය කයින ඒ අෙසේථාවව් අනුවමෝදනාවෙනේ 
ඇතිවෙන ඒ විෙරය තුළට ශීලයතේ එකතු කරගතේවතාතේ අනේන ෙඩාතේ 
ශකේතිමතේ වෙනො. ඒ අෙසේථාවව් අධිෂේඨාන කරගතේවතාතේ වම් ෙවගේම 
වලාකු සැනසමුකේ, සතුටකේ මට ඇතිකරගනේන පලුුෙනේ මම වම් කරන 
ෙැරදි කරියා, ෙැරදි හිතුවිලි පාලනය කරගතේවතාතේ කියලා අනේන 
ශීලවයනුතේ ඒ ශකේතිය තෙතේ තහෙුරැ කරගනේනො.  

ඊටතේ එහාට වගනයාම තමයි භාෙනාෙ කියනේවනේ. භාෙනාෙ 
කියලා කයිනේවනේ වකලිනේම සිවතේ තිවබන වම් විසිරැණු සේෙභාෙය 
පිළිබඳ මුහුණට මුහුණ ලා ෙවගේ සටනකේ වගන යූම. එදිවනදා ජීවිතවයේ 
අවපේ සිත වික්ෂිපේත වෙලා තිවබනේවනේ වම් පංවච්චන්ද්රියනේට එන අරමුණු 
ෙලිනේ, වම් වදාරටු ෙලිනේ ගලාවගන එන වදේෙලේ නිසා. අවපේ සිතේ 
වබාවහෝවිට අතීතවයේ කරන ලද සාංසාරික පහතේ පැෙතුම් අනෙු දූෂණය 
වෙනො. කලිුටු වෙනො. අනේන අර පරිසරය දූෂණය ගැන කවි්ො ෙවගේ 
වමතන මානසික පරිසරය දූෂණය වෙනො. ඉතනිේ වමයිනේ සිත 
මුදාගැනමී සඳහා යම්කිසි භාෙනා කර්මසේථානයකේ බුදේධානුසේසතිය ෙැනි, 
බුදුගුණ සාගරය සිහිපතේ කරලා එක ෙචනයකේ වහෝ අරවගන අරහං, 
භගො ආදී එක ෙචනයකේ තුළ හිත පැෙැතේවීම ඒ සුලු වමාවහාත තුළ ඒ 
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සිවතේ වලාකු උදේදාමයකේ, වලාකු පරසනේන බෙකේ, ශරදේධාවෙනේ පරසනේන 
බෙකේ ඇතිවෙනො. ශරදේධාෙ උදක පරසාදක මාණිකයයකේ කයිනො. වබාර 
ෙතුරකට දාන එකේතරා මැණිකකේ තිවයනො උදක පරසාදක මාණිකයයකේ 
කියලා. ඒ මැණික දැම්මහම ඒ ෙතුවර් වබාර යටපතේ වෙලා පරසනේන 
බෙකේ එනො. අනේන ඒ ෙවගේ හිත පරසනේන වෙනො බුදේධානුසේසතිවයනේ. 
වමතරී හිතතේ ඒ ෙවගේමයි. ඒ හිවතේ දේවව්ෂය ඉෙතේ වෙලා ඉතාමතේම 
පුදුම විදිවයේ ශානේත සේෙභාෙයකේ සිතට ඇතිවෙනො. වලෝකයාට, 
ශානේතිය පිණිස, සුෙපතේ වීම පිණිස තමනේ තුළ ඇති කැමැතේත පිළිවගන 
වලෝකයාටතේ සුෙපතේ වව්ො කියන පැතුම පතනො. ඒ අෙසේථාවව්දී පුදුම 
විදිවයේ ශකේතියකේ වලෝකයට එකතුවෙනො. ඒ ෙවගේම තමයි අනිතේ ඒො 
අසුභ භාෙනා ආදිවයනේ කරනේවනේ වමාකකේද, ඒ කාමාදී වකවලසේ ෙලට, 
අර පංචකාම සම්පතේතියට දීර්ර් කාලයකේ නතුවෙලා අපායෙල දුකේ විඳපු 
සතේවයාට ඒොයිනේ සිත මුදාගනේන යම්කිසි ශකේතියකේ ලබාවදනො ඒ 
අසුභ භාෙනාෙ. 

ඊලගට මරණ සතිය කියලා කියනේවනේ අවපේ වම් ජීවිත කාලවයේ 
වකටි බෙ මතකේ කර දීමයි. වලෝකවයේ තිවබන ඉතාමතේ විශේමයජනක 
වදයකේ හැටියට බටහිර අය පො කයිනේවනේ මැවරන හැම වදවනකේම 
තමනේ මැවරන බෙ අමතක කිරීමයි. වකාවතකුතේ මළ වගෙලේෙලට ගියතේ, 
අපිනම් ජීෙතේවෙනො කියන හැඟීම හිත යට තිවබනො. ඒ තරමට 
මරණසතිය කියන එක ෙඩනේන වලේසි නූ. වකායි තරම් අෙට මරණ 
සිදුෙුණතේ ඒක හිතට කඳිා බහිනේවන නූ. ඒ තරමට වලෝකයා තුළ භෙ 
තෘෂේණාෙ තිවබනො. පැෙැතේම පිළිබඳ ආසාෙ තිවබනො. මුලාෙ, 
අවිදයාෙ, තෘෂේණාෙ තිවබනො. හරියටම වම් නිතයෙ, සදාකාලිකෙ තමා 
හදාගතේතු වම් පැවළේ කට්ටියතේ සමග ජීෙතේ වෙනො කියන හැඟමී ෙවගේ 
වදයකේ වම් හැමවදනාම තුළ තිවබනේවනේ. අතහැරලා දාලා යනේන 
වෙනො. නූයනේෙ අතහැරලා දානේන වෙනො කියලා වමාවහාතකටෙතේ, 
විවශේෂවයනේම ධනෙතනුේවගේ සිතේ තුළට එනේවන නූ. මරණය කයින 
ෙචනය පො වබාවහෝ වදනාට අමිහිරියි. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනේවන යථාර්ථය. යථාර්ථය කියන ෙචනය වම් කාලවයේ සමාජවයේ 
තිවබනො, යථාර්ථය කියලා කියනේවනේ ඇතේත ඇති හැටිය. 

එතවකාට ඇතේත ඇති හැටිය තමයි එදා අර හතේ අෙුරැදු වර්ෙත 
කුමාරයා කලේ තබාම දැකේවක. තමනේවග මනමාලිය අෙුරැදු එකසිය 
විසේසකේ ගයිාම අනේන අර මිතේතණියවගේ සේෙභාෙයට එනො. වම්ක 
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දූරදර්ශීෙ ලබාගතේතු පරඥාෙකේ. දූරදර්ශී බෙකේ. අනේන ඒ ෙවගේ අවපේ 
එදිවනදා ජීවිතවයේ අපි කලේපනා කරනොනම් වම් වකටිකාලීන 
ෙැඩපළිිවෙල අතහැරලා වමවතකේ වනාකළ ෙැදගතේම ෙැවඩ්, වම් 
සංසාරවයනේ මිදීම, සංසාර විමකුේතියට, ඒකට අදාල එක තමයි භාෙනා 
මාර්ගය කයිලා කයිනේවනේ. ඒකට කලේ දම දමා ඉනේවන නැතුෙ - වම්කට 
අංග සම්පූර්ණ පරිසරයකේ කෙදාෙතේ ලැවබනේවන නූ. වමාන වමානොහරි 
අඩුපාඩුකම් තිවයනේන පලුුෙනේ. නෙිාඩු නැතිවෙනේන පුලුෙනේ. ඉතිනේ ඒ 
වෙනුෙට නිොඩු දාලා හරි - නිොඩුෙ කයින එක රජවයනේ වදන එකකේ 
වනවෙයි, ඈතිනේ ලැවබන වදයකේ වනවෙයි, තමා ලබාගනේනා වදයකේ. 
තමාවගේ උතේසාහය, ඕනූකම, හිවතේ ඡනේදය ඒො අනුෙ යම් ඒ ගුණධර්ම 
ෙල වයදීමට, බණ භාෙනා කිරීමට නෙිාඩුෙ ලබාගනේන පුලුෙනේ බෙ ඒො 
කරන වම් පිනේෙතුනේ ඇතැම් වකවනකේ දනේනො. වකායි තරම් ෙැඩ 
මධයවයේ ෙුණතේ තමනේවගේ සිත, සුලු වෙලාෙකට, දෙවසේ සුලු වෙලාෙකේ 
උදූසන නැගිටලා, නැගටි්ට හැටිවයේ විනාඩි පහකේ දහයකේ එවහම 
නැතේනම් පහවලාෙකේ හරි තුනුරැෙනේ ෙැඳලා යම්කිසි භාෙනා 
කර්මසේථානයකිනේ සිත තැනේපතේ කරවගන එදිවනදා ෙැඩට යනේන පුරැදු 
ෙුවණාතේ, ඊළඟට ෙැඩට ගහිිලේලා ආෙට පසේවසේ රෑ නනිේදට යනේන කලනිේ 
ඒකතේ රහසිගතෙම හරි අර විදියට සලුු වෙලාෙකේ සිත තැනේපතේ කරවගන 
එදිවනදා අයෙැය - අයෙැය කියලා කයිනේවනේ පනිේපව් පිළිබඳෙ, කුසලේ 
අකුසලේ පළිිබඳ අයෙැය වලේඛණයකේ ගැන හිත වයාදලා තමනේවගේ අර 
අතත සමමා පනිධි කයිලා කියන ඒ මංගල කාරණය මතුකරගනේන 
උතේසාහ කරගතේවතාතේ තමනේවගේ හිත තනාගැනීමට යම්කිසි උතේසාහයකේ 
වයදුවොතේ තමනේවගේ හිත දිවනනේ දින - එක දෙසකේ, වදකකේ, තුනකේ, 
සතියකේ, මාසයකේ යනවකාට ඒ සිත තුළ යම්කිසි භාෙනාමය දියුණුෙකේ 
ඇතිවෙනො.  

ඊළඟට ඒ තැනැතේතාට එදිවනදා ජීවිතවයේ අර තමනේට ලැවබන 
සුලු නිොඩුෙ හරි වෙන වදේෙලේෙලට වයාදනේවන නැතුෙ පුණය 
සේථානයකට, ශුදේධ භූමියකට ගිහිලේලා, යම්කිසි ඒ භාෙනා කමටහනේ 
වදනේන පලුුෙනේ වකවනකේ ඇසුරට ගිහිලේලා ඒ තැනැතේතාවගනේ උපවදසේ 
ලබාවගන, කරමානුකූලෙ පළමුවෙනේ තමනේවගේ නිෙවසේ පුළු පුළුෙනේ 
හැටියට - වනාවයකුතේ බාධක මධයවයේ හරි ඒො උපකාර කරවගන 
සංසාරවයේ හැටි වමවහමයි කියන අෙවබෝධය මතකේ කරගනේනතේ අපරමාද 
වීමටතේ, ඒො උපකාර කරගනේනො. කරියාතේමක කරනේන පටනේගනේනො. 
පරාවයෝගිකෙ තමනේවගේ එදිවනදා ජීවිතය හැඩ ගසේොවගන එවහම 
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කරවගන යනවකාට යම්කිසි අෙසේථාෙකේ එනේන පුලුෙනේ තමනේට 
අතහරිනේන බැරිවෙයි කයිලා හිතපු වදේෙලේ අතහරිනේන හැකිවෙන. 
අතහරිනේන වකාවහතේම බූ කියලා කලනිේ කයිාපු වදේෙලේ, තමනේට 
වපේනො දනේවනම නැතුෙ ගැලවිලා යනො. ඒො ගලෙනේන ඕන නූ. 
මහා බනේධන හැටියට වපේන ඒො - බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේතේ පරකාශ 
කරලා තිවබනො වම් දූ පතුුනේ පළිිබඳෙ, ධනය පළිිබඳෙ ඇති ඇලේම - 
ධනය පිළිබඳෙ වකවසේ වෙතතේ තමනේවගේ නූ හිතෙතනුේ පළිිබඳ ඇලේම 
ඊටතේ ෙඩා ඉතාමතේම පරබලයි. ඒො කඩාගනේන එක වලේසි නූ. යකඩ 
දම්ෙැලේ ෙවගේ. නමුතේ ඒො පො කරමකරමවයනේ ගිලිහලිා යනො වමාකද 
හිත රැකගැනමී ගැන තමනේ උනනේදු වෙන නිසා. අනේන ඒ විදියට 
කරමානුකූලෙ කරිීවමනේ තමය ිවම් අතීතවයේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
ශරාෙක චරිත, ඒ ෙවගේම උපාසක උපාසිකාෙනේ, දායක දායිකාෙනේ බණ 
භාෙනා කරලා ඒ වලෝවකෝතේතර තතේව ලබාගතේවතේ. ඒ ධර්ම කථානේදර 
තුළිනේ අපට පුලුෙනේ වම්ො වම් ජීවිතයට, තම තමනේවගේ ජීවිතයට කිට්ටු 
කරවගන ආදර්ශ කරවගන අපිතේ වම් විදියට හැඩ ගැවහනේන ඕවන 
කියලා වීයම උපදොගනේන. වමාකද අර කලිනේ කිව්ො ෙවගේ වම් ශාසන 
පහන නිවෙනේන ළඟයි. 

පහනකේ කියන එක නිවෙනේවන නූ නකිනේම. නිවෙනේන කලිනේ 
යම්කිසි පරභාෂේෙර ආවලෝකයකේ විහදිුෙන සේෙභාෙයකේ තිවබනො, 
ධර්මතාෙකේ තිවබනො. ඒක නිසා වම් පහන නිවෙනො කියලා එයනිේ 
කණගාටු වෙනේවන නැතෙු නිවෙනේන කලිනේ යම්කිසි ආවලෝකයකුතේ 
විහිවදනේන පුලුෙනේ කියන ඒ හැඟීම හිතට දමාවගන ලැබූ එකේ දහසේ 
නෙසිය අනූ නෙය ෙර්ෂවයේදී වම් පනිේෙතුනේ, වම් ශත ෙර්ෂයකේ අෙසාන 
වෙන ෙර්ෂවයේදී අනූ නෙවයනේෙතේ වබ්වරනේන උතේසාහ කළයුතුෙ 
තිවබනො. අනේන ඒ අධිෂේඨානය අද ෙැනි වම් ෙටිනා දුරැතු වපෝය 
දෙවසේ තමනේවගේ සිතේ හි තැනේපතේ කරගනේන ඕන.  

දැනේ වමවතකේ වව්ලා වම් පනිේෙතුනේ ආජීෙ අෂේටමක ශලීය කියන 
ෙටිනා ශීලයකේ සමාදනේ වෙලා ධර්ම වදේශනයකට සෙනේ දුනේනා. වම් 
ධර්ම වදේශනයකට සෙනේ වදනො කයිලා කයින එක තමනේවගේ හිත 
වයදීමකේ. එතනදි කරනේවනතේ ශරදේධාෙ, වීර්යය, සතයි, සමාධිය, පරඥාෙ 
කියලා කයින තමනේවගේ චිතේත සනේතානවයේ තිවබන යම්කිසි ශකේති 
බලවව්ග එකේතරා පරමාණයකට දියුණු කරගැනමීකේ. වම් අෙසේථාවව් තෙ 
වනාවයකුතේ එදිවනදා කටයුතු තිබුණතේ ඒො අතහැරලා, විවනෝද වීමට 
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අදාල වනාවයකුතේ විවනෝද මාර්ග තිබුණතේ ඒො අතහැරලා වම් අය 
පැයකේ පමණ වව්ලා තුනුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාවෙනේ වම් ධර්මශරෙණය 
කළා. ඊළඟට එක ඉරියෙෙුක ඉඳීමටතේ යම්කිසි වීර්යයකේ අෙශයයි. ඒ 
තුළිනේ සතිය, සිහිය වයාදාවගන වම් ධර්මශරෙණය කළා. ඒ තුළිනේ සුලු 
වෙලාෙක හරි යම්කිසි සමාධියකේ අතේදකිනේන පුලුෙනේ වකවනකුට. ඒ 
විදිවයේ සමාධිමතේ සිතකට තමයි, ධර්මවයේ යථාසේෙභාෙය, යථාතතේවය 
ගැඹුරැ වදේෙලේ ෙැටවහනේවන. ඒ ෙැටහීම තමය ිපරඥාෙ කියලා කියනේවන.  

ඔනේන ඔය විදියට වම් සුලු පැයකේ තුළ පො වම් පනිේෙතුනේට 
ධර්ම ශරෙණානිශංස ෙශවයනේ යම්කිසි විවශේෂ ශකේතීනේ තමනේවගේ චිතේත 
සනේතානවයේ තැනේපතේ ෙුණා කියලා සතුටු වෙනේන ඕවන. අනුවමෝදනේ 
වෙනේන ඕවන. ඒ ෙවගේම වමවතකේ වම් ධර්ම ශරෙණය පො කුසලයකේ 
හැටියට දකේෙනො. වකවසේ වහෝ වව්ො ධර්ම වදේශනාමය ෙශවයනේ, ධර්ම 
ශරෙණමය ෙශවයනේ අපි වම් වදපක්ෂය විසිනේම රැසේ කරන ලද වම් පුණය 
සම්භාරය විවශේෂවයනේම ශාසනාරකේෂක වදවි වදේෙතාෙුනේ, දිෙය බරහේම 
මණේඩලය ඇතුළු යම්තාකේ වම් ශාසනය ගැන හිත වයාදලා ඒ 
වෙනුවෙනේ උනනේදු වෙන දිෙය බරහේම රාජයාණනේ ෙහනේවසේලා 
ඉනේනොනම් ඒ හැමවදනාම වම් කුසලය අනවුමෝදනේ වෙතේො! 
අනුවමෝදනේ වී ඉදිරියටතේ අපටතේ වම් ශාසනයටතේ වම් ගමන යාමට 
ශකේතිය බලය ලබාවදන අතර තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ සාකේෂාතේ කරගනිතේො කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. 

වම් පිනේෙතුනේවගේ නැසී ගයි, මිය පරවලාෙ ගිය ඥාතනීේ ඇතුළු 
අවීචිවයේ පටනේ අකනිටාෙ දකේො යම්තාකේ සතේවයනිේ පනිේ කැමතිෙ, 
නිෙනේ කැමතිෙ සිටිතේද, වම් අපවගේ ධර්ම වදේශනාමය ධර්ම ශරෙණමය 
කුසලය අනුවමෝදනේ වෙතේො. අනුවමෝදනේ වී වම් අතිභයානක 
සංසාරවයනේ අතේමිදී උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසතේො කියන 
පරාර්ථනාෙකේ ඇතිකරවගන වම් ගාථා කියලා පිනේ වදනේන.  

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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88 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 37) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අනෙටිතචිතතසස - සදධමමං අවිජානවතා 
පරිපලෙපසාදසස - පඤ්ඤඤා න පරිපූරති 
 

අනෙසසුතචිතතසස - අනනොහතවචතවසා 
පුඤඤපාප පහීණසස - නතථි ජාගරවතා භයං‘ති 

− ධම් මපද, චිත්ත ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

වම් ධර්මවයේ සසරිනේ මිදීමට ඇති කැමැතේත කයින ඒ අදහස 
දකේෙනේවන වබාවහෝවිට වනකේඛම්ම කයින ෙචනවයනේ. වනකේඛම්ම 
සංකලේපය කියලා කියනො. සාමානයවයනේ වනකේඛම්ම සංකලේපය කියන 
ෙචනවයේ සරල අර්ථය බැලුවොතේ ගිහි වගනේ නකිේමීම, කාමයනේවගනේ 
නිකේමීම කයින අදහස තිවයනො. නමුතේ ගැඹුරිනේ සලකලා බලනවකාට 
වනකේඛම්මවයේ වකළෙර ඉලකේකය තමයි නිෙන. සසරිනේ මිදීම.  

වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ගිහි වහෝ වව්ො, පැවිදි වහෝ වව්ො 
වබෞදේධ පනිේෙවතකුට යනේන තිවයන මාර්ගය, කරනේන තිවයන 
ෙැඩපළිිවෙල තමයි ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය ෙැඩීම. ඒ ආර්යඅෂේටාංගික 
මාර්ගවයේ මුලේ පයිෙර සම්මා දිට්ි කයින හරි දැකේම. ඊළඟට තිවයනේවන 
සම්මා සංකපේප කියන එකයි. හරි සිතුම් පැතුම්. ඒ හරි සිතුම් පැතුම් 
ෙලට අයිති එකකේ තමයි වම් වනකේඛම්ම සංකලේපය. දැනේ හරි දැකමු් 
කියලා කයිනේවනේ චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ අෙවබෝධයයි. වම් සංසාර 
පැෙැතේම දුකකේ බෙතේ ඒකට වහේතුෙ තණේහාෙ බෙතේ, ඒ තණේහාෙ නැති 
කළ තැන නිෙන බෙතේ, නිෙනට මාර්ගය ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය බෙතේ 
කියන වම් කාරණා යම් පරමාණයකට අෙවබෝධ වෙනොනම් ඒ 
අෙවබෝධය අනුෙ තමය ි අර වනකේඛම්ම සංකලේපය වකවනකුට 
ඇතිවෙනේවන. ඒ අෙවබෝධවයේ අඩුෙැඩිකම් අනුෙ, ඒ අෙවබෝධය මදිනම් 
ඒ තැනැතේතාට වනකේඛම්ම සංකලේපය දැඩිෙ එනේවන නූ. එබඳු 
අෙසේථාෙලේ ෙල එබඳු වකවනකේ පැවිදි ෙුණතේ, එවහම නැතේනම් ඒ ගිහි 
ජීවිත අතහැරලා ගියතේ එතන ෙැඩිය රඳනේන බූ. වනකේඛම්ම සංකලේපය 
දැඩි වෙන තරමට තමයි, ඒ ශකේතිය ෙැඩි වෙන තරමට තමයි තමනේවගේ 
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ඒ නිෙනේ කාර්යය සම්පරූ්ණ කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. ඒකට උපකාර 
වෙනේවන වබාවහෝවිට ශරදේධාෙතේ, පරඥාෙතේ. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් කාරණය වපනේනුම්කර ෙදාළ ගාථා 
වදකකේ තමයි අප ිදැනේ මාතෘකා කවළේ. ඒ ගාථාෙට නිදාන කථාෙ හැටියට 
දකේෙන කථා ෙසේතුවෙනේ අපට වපේනො හිතක අර ශරදේධාෙ නැති කමිනේ 
ඒ විදිවයේ ගුණධර්ම, පැහැදීම ආදිය නැති කමිනේ වනකේඛම්ම සංකලේපය 
බාල ෙුණ, අඩාල ෙුණ අෙසේථාෙකේ. කථාවව් හැටියට දැකේවෙනේවනේ 
වමවහමයි. සැෙැතේ නෙුර ොසය කළා එකේතරා දුගී මනුසේසවයකේ. ඒ 
තැනැතේතා දෙසකේ තමනේවගේ ගෙ රැවළේ ගෙවයකේ නැතිෙුණ නිසා 
කැලයට ෙැදිලා මදේදහන කාලය වෙනකලේම ගෙයා වසායලා වකාවහාම 
හරි වසායාවගන ගෙරැළට එකතු කලා. ඒ වෙලාෙ වෙනවකාට කුසගිනි 
තිවයන නිසා - බඩගිනේන ආෙ නිසා වේතෙන විහාරයට පැමිණියා. 
පැමිණිලා සංර්යාෙහනේවසේලාට ෙැඳලා හිටියහම සංර්යාෙහනේවසේලා 
වතේරැම් ගතේතා වම් මනුසේසයා කුසගනිේවනේ ඉනේන බෙ. 
සංර්යාෙහනේවසේලා ෙළඳලා ඉතුරැ වෙච්චච ඒ ආහාර ෙලිනේ ගනේන කියලා 
කිව්ො.  

වම් තැනැතේතාතේ වම් ආහාර ගනේන අතවර් කලේපනා කළා වම් 
තරම් මියුරැ ආහාර ලැවබණො, වම්ක වකාවහාමද, විවශේෂ ආරාධනාෙකේ 
ලැබිලා සංර්යාෙහනේවසේලාට වම් තරම් පරණීත ආහාර ලැබුණාද කියලා 
හිතලා ආහාර ගතේතාට පසේවසේ සංර්යාෙහනේවසේලාවගනේ ඇහුො 
‘සේොමීනේෙහනේවසේලා වමවහම විවශේෂ ආරාධනාෙකටෙතේ ෙැඩියාද?’ 
කියලා. කවි්ො ‘නූ අපිට හැමදාම පිණේඩපාවතදි වම් ෙවගේ වහාඳට ආහාර 
ලැවබණො’ කියලා. ඉතනිේ කලේපනා කරනො ‘මම මලුු දෙවසම 
වෙවහසිලා මහනේසි වෙලතේ වම් ෙවගේ ආහාරයකේ මට ලබාගනේන බූ. 
මම ඉතිනේ පැවිදි වෙනේන ඕවන’ කියලා. හිතලා, 
සංර්යාෙහනේවසේලාවගනේ අෙසර ලබාවගන පැවිදි ෙුණා.  

පැවිදි වෙලා සංර්යාෙහනේවසේලාට ෙත පිළිවෙතේ ආදී ෙැඩ 
කටයුතු වහාඳට කළා. නමුතේ භාෙනාෙ ගැන උනනේදුෙකේ නූ වම් 
පුදේගලයාට. ඉතිනේ ඒ ෙවගේම බුදේධ කාලවයේ වනාවයකුතේ විදිවයේ ඒ 
සිෙුපසය වනාඅඩුෙ ලැවබන නිසා වම් තැනැතේතා ඒ ආහාරපාන - අර 
දුගී ජීවිතවයේ වනාලැබුණ වදේෙලේ ලැවබනවකාට ඒ ගැන කිසිම තැකීමකේ 
නැතුෙ ඕන හැටිවයේ අනභුෙ කරලා වබාවහාම ඉකේමනටම තරබාරැ 
ෙුණා. ඇඟ තරබාරැ වෙනවකාට හිත වකට්ටු ෙුණා. හිත ඊළඟට දුර්ෙල 
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ෙුණා. වගදරෙලේ වදාරෙලේ ගැන හිවතනේනට පටනේ ගතේතා. ඒක නිසා 
පැවිදේද ගැන කළකරිිලා ඊළඟට ගිහි ෙුණා. 

ගිහි වෙලා ඒ වෙනදා පරුැදු වගාවිතැනේ එවහම කරන අතවර් 
ඔනේන ආවයතේ ඒ දුගී ජීවිතයට ෙැටුණා. ඒො කරන අතවර් ආවයතේ ඇඟ 
වකට්ටු ෙුණා. ඊළඟට ආවයමතේ හිතුනා පැවිදි වෙනේන ඕවන කයිලා. 
ඔය විදියට ආවයමතේ පැවිදි ෙුණා. නැෙතතේ ටික දෙසකිනේ ගිහි ෙුණා. 
ඔවහාම හය ෙරකේම වම් මනුසේසයා සිෙුරැ ඇරලා ගිහ ිෙුණා. වම් කාලය 
වෙනවකාට හතේ වෙනි ෙතාෙටතේ වම් තැනැතේතාට පැවිදි වෙන අදහස 
පහළ වෙනවකාට වම් තැනැතේතාවගේ භාර්යාෙ ගර්භනීෙ සිටියා. වම් 
තැනැතේතා ඒ අදහසේ කරගතේතු දෙවසේ කුඹුවර් ඉඳලා ඒ නගුලේ ආදී බඩු 
එවහම වගනැලේලා වගදර තැනක තැනේපතේ කරලා කාමරයට ඇතුලේ 
ෙුණා තමනේවගේ අර අඳනය ගනේන. ඒො පැවිදේද මතකේ වෙනේන මතක 
ෙසේතුෙකේ ෙවගේ වගදර වගනතේ තියාවගන ඉනේන බෙයි වපවනනේවනේ. 
ඒො ගනේන යන අෙසේථාෙ වෙනවකාට - අර භාර්යාෙ වගදර ෙැඩ 
කටයුතු කරලා වෙවහස වෙලා උඩුබැල ිඅතට බුදියගනේනො. ෙසේතරයතේ 
හරියට නූ. කටිනේ වකළ ගලනො. කටතේ ඇරවගන ඉතාමතේම අවශෝභන 
සේෙරූපයකිනේ මළ මිනියකේ ෙවගේ. 

වම් කාලය වෙනවකාට අර කියාපු මනුෂයයට 
සංර්යාෙහනේවසේලා නමකතුේ පටබැනේදා ‘චිතේතහතේථ’ කියලා. වමාකද 
සිවතේ ෙසයට එකඟ වෙලා සිෙුරැ අරින නිසා චිතේතහතේථ කියන නමකුතේ 
තිබ්බා. වම් චිතේතහතේථ වම්ක දැකේක හැටිය, සිත ආවයතේ පැවිදේදට වයාමු 
ෙුණා වමාකද වම් දර්ශනවයනේ උදේධුමාතක කයින අසුභය - උදේධුමාතක 
කියලා කියනේවන පනිේෙතුන ිඅවපේ ෙුණතේ ශරීරය, මිය ගියාට පසේවස, වම් 
මුලු ජීවිතයකේ උතේසාහ කරලතේ තරබාරැ කරගනේන බැරි ශරීරය දෙසේ 
වදක තුවනනේ මහතේ වෙනො. ඉතිනේ ඒ විදියට උදේධුමාතක අසුභයකේ 
සිහි ෙුවණේ වම් භාර්යාෙවගේ දර්ශනවයනේ. ඉතිනේ ඊළඟට ‘අනිචචං, දුක්ඛං’ 
කියලා වලාකු කළකිරීමකේ, සසර කළකිරීමකේ වම් තැනැතේතාට ඇතිවෙලා 
වගයිනේ පිටෙුණා තමනේවගේ අර අඳනයතේ අඳිමිනේම කලබලවයනේ 
පිටවෙනො දැකේකා අලේලපු වගදරට ගිය තමනේවගේ නැනේදණිය. ඒ 
තැනැතේතිය සැක හිතලා වමාකද වම් විහාරය පැතේතට යනේවනේ, 
වමාකකේහරි වහේතුෙකේ ඇත කියලා වගේ තුළට ඇතුලේ වෙනවකාට අර 
දියණිය නදිාවගන ඉනේනො දැකලා, දියණියට ගහලා ‘කාලකණේනිය 
නැගිටපනේ, උඹ ඔය ඉනේන හැටි දැකලා අනේන සේොමි පුරැෂයා ගයිා. 
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තෙතේ නුඹට එයා හම්බ වෙනේවන නූ’. එතවකාට වම් තැනැතේතිය 
කියනො ‘නූ ඔය කවි්ෙට ආවයතේ ඒවි. වෙන වකාවහේ යනේනද’ කයිලා. 

ඒ වකාවහාම කිව්ෙ නමුතේ අර මනුසේසයා, අර චිතේතහතේථ වම් 
අනිචචං, දුක්ඛං කියලා විදර්ශනාෙ ඒ තැනැතේතාට වතේවරන ආකාරවයනේ 
ෙඩමිනේ යන අතවර අතරමගදිම වසෝොනේ ෙුණා කියලා සඳහනේ වෙනො. 
වසෝොනේ වෙලා අර සංර්යාෙහනේවසේලා ළඟට ගිහිලේලා පැවිදේද ඉලේලා 
හිටියා. සංර්යාෙහනේවසේලා කිව්ො ‘ඔවහට වමාන පැවිදේදකේද? දැනේ කී 
සැරයකේ පැවිදි ෙුණාද? ඔලුෙ හරියට දැළි පිහිය මදින කරගලකේ ෙවගයි. 
පැවිදි කරලා ෙැඩකේ නූ’ කියලා අකැමැතේත පළ කළා. වම් මනුසේසයා 
නැෙත ‘අවනේ එක සැරයකේ හරි පැවිදි කරනේන’ කයිලා ඇවිටිලි කළ 
නිසා ඔනේන පැවිදි කළා. පැවිදි කරලා ටික දෙසකේ යනවකාට වම් 
චිතේතහතේථ භාෙනා ෙඩලා ඉතාමතේම ඉකේමනිනේ කීප දෙසකිනේම 
සිෙුපළිිසිඹියාපතේ මහරහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ බෙට පතේෙුණා. නමුතේ 
සංර්යාෙහනේවසේලා ඒ තතේවය දනේවන නූ. වෙනදා ෙවගේ කෙටකම් 
කරනො ‘චිතේතහතේථ දැනේ ඉතිනේ වගදර යනේන කාලය වනේද? ඇයි වම් 
සැවර් හුඟකේ කලේ ඉනේවන’ කයිලා. ඒ කියනවකාට වම් චිතේතහතේථ 

කියනො ‘සේොමීනි, ඉසේසර ඒ මවගේ සම්බනේධකම්, ඇලුම් බැඳුම් තිවයන 
කාලවයයි මම වගදරෙලේෙලට ගිවය. දැනේ මවගේ එවහම වදයකේ නූ. ඒො 
ඔකේවකාම කපලා දාලයි තිවබනේවනේ. දැනේ ඉතිනේ ආපහු වගදර යනේන බූ’ 
කියලා කවි්ො. ඒ ෙචනවයනේ වම් සංර්යාෙහනේවසේලාට ඇවගව්වව් තමනේ 
රහතේ ෙුණයි කියන එකය.ි ඒක අහලා සංර්යාෙහනේවසේලා විශේොස 
වනාකර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගිහිලේලා ‘චිතේතහතේථ වම් ෙවගේ 
කථාෙකේ කයිනො’ කියලා පරකාශ කළා. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ අෙසේථාවව් පරකාශ කළා ‘කාරණය ඇතේත මහවණනි, මවගේ පුතර 
චිතේතහතේථ තමනේවගේ හිත චංචල චපල අෙසේථාවෙදි, ධර්මය හරියට 
වතේරැම් වනාගතේත අෙසේථාවෙදි, ශරදේධාෙ, පරසාදය හරියට නැති 
අෙසේථාවෙදි තමයි තමනේවගේ ඒ වලෝවකෝතේතර පරඥාෙ එවහම ලබාගනේන 
බැරි ෙුවණේ. දැනේ ඒ පනිේ පව් ෙලිනුතේ මිදිලා උතුම් අරහවය ලබාවගන 
සිටිනො කියන ඒ අදහස පරකාශ කරමිනේ අර අපි කලනිේ ඉදිරිපතේ කළ ඒ 
ගාථා වදක ෙදාළා. ඒ ගාථා වදක අර්ථය ෙශවයනේ බැලුවොතේ 

අනෙටිතචිතතසස - සදධමමං අවිජානවතා 
පරිපලෙපසාදසස - පඤ්ඤඤා න පරිපූරති 
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‘අනෙටිතචිතතසස’ කියලා කියනේවනේ චංචල, චපල සිත. 
හරියට එක තැනක පහිිටිවයේ නැති විදිවයේ සති කියන එක. 
‘අනෙටිතචිතතසස - සදධමමං අවිජානවතා’, එබඳු ඒ සිත, ඒ චංචලෙූ 
සිතකේ ඇතේතාෙූ ද, සදධමමං අවිජානවතා, සදේධර්මය හරියට වතේරැම් 
වනාගතේතාෙූ ද, ‘පරිපලෙපසාදසස’ කියලා කියනේවනේ ඉලේවපන ශරදේධාෙ, 
ඒ අතට වම් අතට ගසාවගන යන පැහැදීම. පරසාදය ඇතේතාෙූ ද, එබඳු 
තැනැතේතාට ‘පඤ්ඤඤා න පරිපූරති’ - පරඥාෙ වනාෙැවඩ්. හරියට එක 
තැනක පිහිටිවයේ නැති, ඒ විදිවයේ චපලෙූ හිතකේ ඇති, ඒ ෙවගේම 
සදේධර්මය හරියට වතේරැම් වනාගතේතු, පැහැදීම - පරසාදය, ශරදේධාෙ ඒ 
අතට වම් අතට ඇදිලා යනේනා ෙූ, එබඳු පුදේගලයාට පරඥාෙ වනාපිවර්. 
ඊළඟට අනිතේ පැතේත කියනො, අනේන අර වහාඳ පැතේත, අර රහතේ 
ෙුණාට පසේවස තතේවයයි ඊළඟට කියවෙනේවනේ, 

අනෙසසුතචිතතසස - අනනොහතවචතවසා 
පුඤඤපාප පහීනසස - නතථි ජාගරවතා භයං 

‘අනෙසසුතචිතතසස’ කයිලා කියනේවනේ රාගවයනේ වතතේ වනාෙූ 
සිතේ ඇති, රාගවයනේ අපිරිසිදු වනාෙූ සිතේ ඇතේතාෙූ ද, 
‘අනනොහතවචතවසා’, දේවව්ෂවයනේ දැඩි වනාෙූ සිතේ ඇතේතා ෙූද, 
‘පුඤඤපාප පහනීසස’, පිනේ පව් වදකම ඉෙතේ කළා ෙදූ - ඒ 
රහතනේෙහනේවසේලාවගේ සේෙභාෙයකේ හැටියට දකේෙනේවනේ පනිේ පව් 
වදවකනේම මිදුණාෙූ ද, ‘නතථි ජාගරවතා භයං’, ජාගරවතා කියලා 
කියනේවන අෙදිමතේ පදුේගලයාට භයකේ නැත. සංසාර භයකේ නැත, කියන 
එකය.ි අෙදිමතේ කියලා කයිනේවනේ එතන, ජාගර ධර්ම ෙලටයි. ශරදේධා, 
විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයිලා ඒ ධර්ම පහ දකේෙනො. වම් ධර්මවයේ 
දකේෙනො ජාගර ධර්ම කියලා. අෙදි බෙ හඳුනේෙනො. ධර්මානකුූලෙ අෙදි 
බවිනේ සිටීමට උපකාර ෙන ධර්ම පහ තමය ි ශරදේධාෙ, වීර්යය, සතිය, 
සමාධිය, පරඥා. අනේන එබඳු ඒ ධර්ම ඇතේතාට, ගුණධර්ම ඇති පදුේගලයාට 
අර භයකේ නැත කියන එකයි. 

එතවකාට වම් ගාථා ධර්මය ෙදාළා. ඊට ටික දිනකට පසේවස 
සංර්යාෙහනේවසේලා ඔෙුවනාෙුනේ එකේරැසේ වෙලා කතාබහ කරන අතවර් 
වමනේන වමවහම සාකච්චඡා ෙුණා. වම් තරම්, රහතේ වෙනේන තරම් වහේතු 
සම්පතේතිය ඇති වම් චිතේතහතේථ වමවහම හය සැරයකේම සිෙුරැ හැරලා 
වම් විදියට ගිහ ි ෙුණා වනේද කයිලා එතවකාට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
එතනට ෙැඩම කරනො. වමාකකේ ගැනද මහවණන ි කථා කරනේවනේ 
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කියලා වම් පරෙෘතේතිය කවි්ෙහම ‘මහවණනි, ඒ චිතේතහතේථ පමණකේ 
වනවෙයි වබෝධිසම්භාර පරුන කාවලේ මටතේ ඔය ෙවගේ වදයකේ ෙුණා 
කියලා ඊට සමාන තමනේෙහනේවසේට සිදේධ ෙුණ සදිේධියකේ උදද්ාල ජාතකය 
විසේතර ෙශවයනේ වගන හැර දැකේෙුො.  

වකටිවයනේ සඳහනේ කරනොනම් අතීතවයේදී 
වබෝධිසතේවයනේෙහනේවසේ - වබාවහෝ ආතේම ෙල තෙුවසකේ හැටියට ජීවිත 
ගත කළා ධයාන භාෙනා ෙඩමිනේ. අනේන එබඳු අෙසේථාෙක බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ උදේදාල පණේඩිත නමිනේ හැඳිනේෙුණා. උදේදාල කියලා කයිනේවනේ 
උදැලේලයි. ඒ තාපසයා සිරිතකේ ෙශවයනේ අට මාසයකේ හිමාලයට ගිහිලේලා 
භාෙනා කරනො. ෙැහි හාර මාසය තුළ තමනේවගේ පැළට ඇවිලේලා 
එකේතරා මූ ෙර්ගයකේ - ධානය ෙවගේ මූ ෙර්ගයකේ ෙපරුලා එයනිේ ආහාර 
ගනිමිනේ ඉඳලා නැෙත පැවිදේදට යනවකාට අර උදළු වකටියතේ, මූ ඇට 
නැළි භාගයකුතේ වගදර තයිලයි යනේවන. නැෙත අට මාසයකේ තෙුසේදම් 
ෙඩලා එනො. ඔනේන ඔය විදියට හය සැරයකේම තාපස ජීවිතයතේ, ගිහි 
ජීවිතයතේ ගත කළා. එවහම ගතකරලා අනේතිම ොරවයේ උඩුමාලයට 
යනවකාට මට වමවහම හිතුනා. වම් විදියට හය සැරයකේ මවගේ තාපස 
ජීවිතයට බාධා ෙුවණේ වලාකු වදයකේ නිසා වනාවෙයි වම් උදළු වකටියතේ, 
වමනේන වම් මූ ඇට ටිකතේ නිසයි. වම්වකනේ මිවදනේන ඕන’ කියන 
අදහසිනේ අර උදළු තලවයේ එලේලුො ඒ මූ ඇට නැළයි වරදි කූලේලක 
ඔතලා. ඒක අරවගන ගියා ගඟ ළඟට. ගිහිලේලා ඇසේ වදක පියාවගන 
හිස ෙවට් තුනේ සැරයකේ කරකෙලා වීසි කළා. වමාකද වම් උදළු වකටිය 
ෙැවටනො දැකේවකාතේ ආවයතේ අහුලගනේන හිවතයි කයිලා. ඒ තරමට දැනේ 
ඒක තමනේට පරිය මනාප වදයකේ නිසා. ඒක වනාවපනන ආකාරයට විසි 
කරලා ඔනේන ඇහැඇරලා බලනවකාට ඒක වකාවහද කියලා බලාගනේන 
බූ, ගඟ ෙතුරට ෙැටිලා. 

එතවකාට වම් උදේදාල පණේඩිතයා ‘ජිතං වම. ජිතං වම’ ‘මා 
දිනුො, මා දිනුො’ කයිලා වබාවහාම සතුටු ොකයය පරකාශ කළා. ඒ 
අෙසේථාවව් බරහේමදතේත රේජුරැවොතේ සතුරනේ මර්දනය කරලා එතනට 
ඇවිලේලා ඒ ගඟ ආසනේනවයේ සේනානය කරමිනේ සිටියා. වම්ක අහලා වම් 
උදේදාල පණේඩිතයනිේ ළඟට ඇවිලේලා ‘වමාකද වම් දිනෙුැ’යි කියලා කතා 
කරනේවනේ කයිලා ඇහුො. එතවකාට වම් රේජුරැෙනේට කියනො 
‘රේජුරැවෙනි ඔබනම් බාහිර සතුරනුයි දිනුවව්. මම ඇතුළත සතුරා 
දිනාගතේතා, වලෝභ සතුරා දිනාගතේතා. බාහිර සතුරනේ දිනීම වනවෙයි 
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නියම ෙැවඩ්. ඒක තුළ පරාජයතේ වෙනේන පුලුෙනේ. මවගේ දිනීම තමයි 
උතුම්’ කයිලා ඊළඟට ඒ එකේකම ධර්මවයේ ඒ කථාවව් දැකේවෙන 
ආකාරයට ඒ ගවඟේ ජලය දිහා බලාවගනම, ආවපෝ කසින කයිලා කියන 
ධයාන තතේවය ලබාවගන අහසට නැගිලා ධර්ම වදේශනා කිරීම නිසා 
රජතුමාතේ, ඒ පිරිසතේ ඒ රාජධානියතේ අතහැරලා තෙුසේ ජීවිතයට පතේ 
ෙුණා. තෙතේ රජෙරැතේ ඒ ෙවගේම හතේ වදවනකේම ඇවිලේලා ඒ විදියට 
තාපස පිරිසකේ, විශාල තාපස පරිිසකේ ඔය උදේදාල පණේඩිතයිනේ යටවතේ 
බණ භාෙනා කරලා බරහේම වලෝකවයේ උපනේනා කයිලා ඒ ජාතක කථාවව් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වගන හැර දැකේෙුො. 

එතවකාට අපට දැනේ වම් කථාෙතේ ජාතක කථාෙතේ, කථානේදර 
වදකකේ තිවයනො ඇතේත ෙශවයනේම වමතන. ඒ ෙවගේම ගාථා වදකකේ 
තිවයනො. අපි වම්ො ආශරවයනේ අවපේ ජීවිතයට ධර්ම ජීවිතයට උපකාර 
ෙන කාරණා මතකුරගනේන බලමු. වම් චිතේතහතේථ සේොමීනේෙහනේවසේවගේ 
කථානේදරය ගැන බලනවකාට අපට කියනේන සිදුෙනේවනේ බුදේධකාලවයේතේ 
එවහමයි, වම් කාලවයේතේ එවහමයි, කයිලයි. වබාවහාම සුලබ සිදේධියකේ 
තමයි පැවිදි වෙනො, සෙිරුැ හරිනො වම් විදිවයේ වදේෙලේ. වමාකද වම් 
ඔකේවකාම සිදේධවෙනේවන වම් හිවතේ සේෙභාෙය නිසා. අපි හැම වදයකේම 
තුළිනේ බලනේන තිවයනේවන වයෝනිවසෝමනසිකාර ෙශවයනේ බාහිර සදිේධිය 
දිහා වනවෙයි. වම් සිදේධි ෙලිනේ අපට වපනේනුම් කරනේවනේ අවපේ හිතේ 
හැසිවරන ආකාරයයි. දැනේ චිතේතහතේථ හාමුදුරැෙනේවගේ ජීවිතය ගැන 
හිතලා බලනවකාට ඒ දුගිවයකේ. ඇතේත ෙශවයනේම කලේපනා කරලා 
බලනොනම් එකේතරා පරමාණයක සසර කළකිරීමකේ ඇතුෙයි චිතේතහතේථ 
පළමුවෙනි ෙරට පැවිදි ෙවුණේ. වමාකද දුගිවයකේ හැටියට බලනවකාට 
දුගියාට වපේන දුවකේ පරමාණය තමයි දුගී දුක. ඒ දුගී දුවකේ එක වකාටසකේ 
තමයි ආහාර වසවීවම් දුක. දැනේ වම් පිනේෙතුනුතේ දනේනො අපට නිතර 
සිහිපතේ කරනේනයි කයිලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබන 
සංවව්ග ෙසේතු ෙලිනේ අෙසාන එක තමයි ‘ඉදානි ආහාර ගවවටි දුක්ඛං’. 
ඒ කියනේවනේ වම් ජීවිතය තළු අපි ආහාර වසවීම සඳහා විඳින දුක. අනිතේ 
ඒො වම් පිනේෙතුනේ දනේනො ජාති, ජරා, ෙයාධි, චුති ආදී ෙශවයනේ 
දකේෙනේවන - උතේපතේතිය පිළිබඳ දුක, ජරාෙ - මහළු වීම, වලඩ වීම, 
මරණය, ඊළඟට අතීතවයේ අපාය ෙල විඳි දුක, අනාගතවයේ විඳිනේන වෙන 
දුක සංසාරවයේ හිටිවයාතේ. අෙසාන ෙශවයනේ දකේෙනේවන වම් ජීවිතය 
තුළ අපි ආහාර වසවීම සඳහා ගනේනා දුක. 
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ඊළඟට ඒ දුගී දුක ෙශවයනේ කලේපනා කරලා බලනවකාට ඒ 
පුදේගලයාට දුක හැටියට වතේරැවනේ දුක්ඛ සතයවයේ ඔය ඩිංග විතරයි. 
ඉතිනේ ඒක නිසා ඊළඟට ටික දෙසකේ ගිහිලේලා ඇඟ තරබාරැ වෙනවකාට 
කලේපනා කළා, දැනේ ඉතිනේ ඒක හරි කියලා. ඊළඟට හිත දුර්ෙල ෙුණා. 
වමාකද හිත වයදුවෙ නූ ධර්මයට හරි ආකාර. තමනේවගේ ඇඟ තර 
කරගැනීවමනේ පමණකිනේ එයා හිතුො ඒ දුක ගියා කියලා. දුක නැතිෙුණා 
කියලා. ඉතිනේ වම් චරිතයට ගැලවපන කර්මසේථානය වමාකකේද කයිලා 
අපි හිතුවොතේ - වපාත පවතේ ඒ ගැන කයිවෙනො වමවහම. 

ශරීරවයේ මසේ ෙැඩුණු තැනේෙලට ඇලේම කරන පුදේගලයාට වහාඳ, 
සපේපාය කමටහනකේ - සපේපාය කියන ෙචනය වයාදනේවනේ වහාඳ සුදුසු 
කමටහනකේ. වයෝගය කියන එකය.ි ඒ කමටහන හැටියට ධර්මවයේ 
දැකේවෙනේවනේ උදධුමාතක අසුභයයි. උදධුමාතක කියලා කියනේවනේ අපි 
දැනේ කලිනේ කිව්ො මිය ගියාට පසේවසේ ඉදිමුණු සිරැර. දින කීපයකිනේම 
මහා පුදුම විදියට ඉදිවමනො ශරීරය. අනේන එබඳු ඉදිමනු සිරැර. 
එතවකාට එයිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ ඇතේත ෙශවයනේම චිතේතහතේථ 
හය ෙරකේම සිෙුරැ ඇරලා ගිවයතේ භාර්යාෙ නිසයි. ඒ භාර්යාෙට තිවයන 
ඇලේම නිසා. නමුතේ අනේතිමට රහතේ වෙනේන කමටහන දුනේවනතේ 
භාර්යාෙ. ඉතිනේ ඒ කමටහන තමයි උදධුමාතක අසුභය සිහිවීම අර 
දර්ශනවයනේ. දැනේ ඒ විදියටම තමයි ඔය කමටහනේ ගැන දකේෙනවකාට 
සමහරවිට නදිසුනකේ හැටියට කිව්වොතේ අට්ඨික සඤ්ඤාව. අට්ඨික 
අසුභය. ඇට සැකිලේල පළිිබඳ එක. ඒක සපේපායය ි කියලා කියනො, 
වයෝගයයි කියලා කියනො ‘දනතටිකරාගිවනා’. දතේ ඇටෙලට ෙැඩිවයනේ 
ඇලුම් කරන පුදේගලයාට ඇට සැකිලේල සපේපායයි කයිලා කියනො. ඔය 
විදියට කමටහනේ පළිිබඳෙතේ වපාත පවතේ දැකේවෙනො, එක එක 
පුදේගලයාවගේ චරිත අනුෙ ඒ ඒ කමටහන ෙඩාතේ වහාඳයි කයිලා. 

වකායි ආකාරයකිනේ නමුතේ චිතේතහතේථ වතරැනේට අර තමනේවගේ 
ඇවගේ මසේ තර කරගැනමී පිළිබඳ තිබුණ ුඇලේමතේ, භාර්යාෙට තිබුණු 
ඇලේමතේ වදකම කඩාවගන, අනේතිමට සංසාර බැමිතේ කඩාවගන රහතේ 
වෙනේනම උපකාර ෙුණා අර දර්ශනය. එතවකාට වම්ො වකාවතකුතේ 
අපට වම් සමාජවයේ - වම් දර්ශන පමණකේ වනවෙයි, තෙ වනාවයකුතේ 
දර්ශන එදිවනදා ජීවිතවයේ අපට දකනිේනට ලැවබණො. ඒොයිනේ 
ධර්මානුකූලෙ ගතයුතු පරවයෝජනය තමයි වම් දීර්ර් සංසාරවයේ අපි වම් 
යන ගමවනේ ඇති නිසේසාරවය ගැන අෙවබෝධයකේ ලබා ගැනමී. අනේන 
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ඒ විදියට අප ිකලේපනා කරනේන ඕවන. ඒ ෙවගේම චිතේතහතේථ පිළිබඳෙ 
සම්පූර්ණවයනේම වමතන බැලූ බැලේමටනම් වපේනේවන උදර වපෝෂණ 
පරමාර්ථය. ඒකතේ තිබුණා යටිනේ. ඒ කියනේවනේ කීප ෙරකේම පැවිදි ෙුවණේ 
වමාකද? ශරීරය දුර්ෙල වෙනවකාට කලේපනා ෙුණා අර 
සංර්යාෙහනේවසේලා අනුභෙ කරන පරණීත ආහාරය. ඊළඟට ඒ විදියට 
ගිහිලේලා ඇඟ තර කරගනේන. බලනවකාට අනේතිමට වම් චිතේතහතේථ වම් 
ශාසනය උදරවපෝෂණ සංසේථාෙකේ හැටියට සලකලා ඇඟ දුර්ෙල ෙුණ 
අෙසේථාෙල ගිහිලේලා පැවිදි ෙුණ බෙතේ වපේනො. දැනේ වම් පැවිදේද කියන 
එක නියම ආකාරවයනේ වම් ධර්මවයේ දැකේවෙනේවනේ, නියම පැවිදේදනම් 
වහාඳ වනකේඛම්ම අදහසකේ තිවයනේන ඕවන. දැඩි වනකේඛම්ම අදහසකේ. 
ඒ දැඩි වනකේඛම්ම අදහස දැකේවෙනේවන ධර්මවයේ ‘අප්පං වා 
වභාගකකනධං පහාය මහනතං වා වභාගකකනධං පහාය’, සුලුෙූ වහෝ 
සැප සම්පතේ එවහම නැතේනම් ෙසේතු ආදිය අතහැරලා, එවහම නැතේනම් 
මහතේෙූ වහෝ සැප සම්පතේ අතහැරලා, උදැලේලකේ වහෝ මහා 
ධනසේකනේධයකේ වහෝ අතහැරලා පැවිදි වෙනො. ඒ ෙවගේම අපපං වා 
ාතිපරිවටටංපහාය, මහනතා වා ාතිපරිවටටංපහාය - කුඩා ෙූ වහෝ නූ 
හිතෙතුනේ පිරිසකේ, වලාකුෙූ වහෝ නූ හිතෙතුනේ පිරිසකේ, එවහම 
අතහැරලා ඒ බන්ධන කඩලා, ඒ බන්ධන ෙලිනේ මිදිලා ගවියාතේ තමයි වම් 
පැවිදි ජීවිතය සාරෙතේ කරගනේන පලුුෙනේ ෙනේවනේ, සාර්ථක කරගනේන 
පුලුෙනේ ෙනේවනේ. 

නමුතේ අපි දනේනො දැනේ සමහර වබෞදේධ රටෙල තිවබනො සමාජ 
චාරිතරයකේ ෙශවයනුතේ පැවිදි වීම. ඒක ඒ තරම්ම ඥානෙනේතයි කියලා 
හිතනේන අමාරැයි. චාරිතරයකේ හැටියට පැවිදි වෙනවකාට අර කයිාපු 
වනකේඛම්ම සංකලේපය හරියට බලපෙතේෙනේවන නූ. වනකේඛම්ම ශකේතිය 
නැතුෙ වම් නිෙනේ මාර්ගවයේ ගමනේ කරනේන බූ. අනේන ඒ ශකේතයි 
ගැනමීට තමයි, ඔය දැනේ අප ියමකට පයිනේ ගහන ශකේතිය උඩමයි ඊළඟට 
ඉදිරියට යනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. ඒක නිසා අරො අතහැරලා යනේනයි 
කියන එකයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ. ඒ අදහසට නිදසුනේ වම් 
කථානේතරවයනුතේ වපේනො. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ තමනේෙහනේවසේ 
පිළිබඳෙ අතීතවයේ දැකේෙූ - අර උදළු වකටිය වීසිකිරීම, සමහර වදේෙලේ 
අපට ඒ විදියට - එතන උදළු වකටිය ෙවගේ, වදේෙලේ අලේලලා වීසි කරලා 
දානේන පලුුෙනේ. සමහර ඒො එවහම අතිනේ වීසි කිරීම වනවමයි හිවතනේ 
අහකේ කරනේන වෙනො. ඒෙයි ෙඩාතේ අමාරැ, වමාකද කෙුරැතේ හිවතනේ 
තමයි වලෝකය අලේලවගන ඉනේවන. නමුතේ ඒෙතේ කඩාගනේන ඕන. පරධාන 
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ෙශවයනේ, වනකේඛම්මවයේ ආරම්භවයේදි අර කියාපු ඒ තමනේට අයිති ෙසේතු 
සම්භාර ෙලිනේ මිවදන එක. ඒොයිනේ මිදුනහම තමයි ඊළඟට හිත නිදහසේ 
කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. එවහම නැතුෙ වම්ක චාරිතර ධර්මයකේ 
හැටියට කවළාතේ එවහම නැතේනම් වම්ක හරියට අර උදර වපෝෂණ 
පරමාර්ථවයනේ හරි වෙනතේ වනාවයකුතේ සාමාජික ඕනූ එපාකම් සහතික 
පතර ගැනමී් ආදිය හිතාවගන පැවිදි ෙුවණාතේ ඒක නියම වනකේඛම්මයකේ 
ෙනේවන නූ. 

වකාවහාම නමුතේ වම් චිතේතහතේථ වතරැනේෙහනේවසේ කළ ඒ 
පරිශරමය අපට වපේනේවන අතේදැකීම් රාශියකේ තුළිනයුි අනේතිමට. වම් 
තමනේවගේ ඇඟ තරකරගනේන ගතේතු උතේසාහවයේ නිශේඵලවයතේ වම් හැම 
එකකේම අෙවබෝධ ෙුණා ඒ දර්ශනවයනේ. ඒොවයේ නශිේඵලවය වතේරැම් 
ගතේතා. ඒ ආකාරයට තමයි රහතේ ෙුණා කයිලා අපට හතිාගනේන පුලුෙනේ. 
අතීතවයේ ඒ බණ භාෙනා කරලා පුණයශකේතිය ඇති වකවනකේ වෙනේට 
ඕවන. ඔය විදියට අපිට ඒ කථානේතරවයනේ යම්කිසි කාරණා කීපයකේ 
මතුකරගනේන පුලුෙනේ.  

ඒ ෙවගේම දැනේ ආහාර පළිිබඳෙතේ, ඒ ෙවගේම අවනකුතේ සිෙුපසයට 
අදාල වදේෙලේ, ධර්මවයේ දැකේවෙනේවන ඒො හරියට නුෙණිනේ සලකලා 
පරතයවව්ක්ෂා කරලම අනුභෙ කරනේනයි, පරිවභෝග කරනේනයි, වමාකද 
එවහම නැතේනම් ඒො තුළිනේ වකවලසේ උපදො ගනේනො. චිතේතහතේථ 
වතරැනේෙහනේවසේ මුලදි ඒක වනාකරපු බෙයි වපවනනේවන. ඇඟ තර 
ෙුණ හැටිවය ආපසු ගිවයේ, ඒක පරමාර්ථ කරවගන ෙවගේ පැවිදි ෙුවණේ. 
ආහාරය සාමානය ගිහි ජීවිතවයේදී ආහාර ගනේනො ෙවගේ ඇඟ 
තරකරගැනීම සඳහා වනාවෙයි, පරතයවව්ක්ෂා කියලා කියන නුෙණිනේ 
සැලකීවමනේ යුකේතෙ ආහාර අනුභෙ කරනේන, ෙළඳනේන කයිලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනො. ඉසේවසලේලාම වම් ආහාරවයේ 
පරමාර්ථය හැටියට දකේෙනේවනේ වම්ක විවනෝදය සඳහාෙතේ, ශරීරය 
අලංකාර කරගැනමී, වශෝභමාන කරගැනමී, තරකරගැනමී සඳහාෙතේ 
වනවෙයි මං වම් ආහාර ගනේවනේ. හුවදකේ ශරීරය යාපනය, කියලා 
කියනේවනේ යැපීම සඳහා. ශරීරවයේ යැපමී් මාතරයතේ නිෙනේ දැකීමතේ, 
බරහේමචරියාෙතේ කියලා කියනේවනේ වම් උතුම් ජීවිතය ගත කිරීම සඳහාතේ, 
කය පෙතේොගැනීම සඳහාතේය වම් ආහාර ගනේවනේ කියන ඒ විදියට 
හිතාගනේනතේ ඕන. ඒක ඒ ආහාරය ගනේනා අෙසේථාවව්, ආහාරය පිළිබඳෙ 
පරතයවව්ක්ෂාෙ. අනිතේ වකාටස තමයි භාෙනාෙකේ. ඒ කියනේවන වම් 
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ආහාරය පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියලා කයින ධාතු හතවරනේ 
නිර්මිත ෙුණ වදයකේ. වම්ක වකායි තරම් ලසේසනට තබිුණතේ වමාකටද 
වම් කුණු ශරීරයට ඇතුලේ ෙුණාට පසේවස වම්ක පළිිකුලේ සේෙභාෙයට 
පතේවෙනො කියලා ඒ විදියට පරතයවව්ක්ෂා කරලා ආහාර ගැනීම තුළනිේ 
තමයි අර ෙවගේ ඇතිවෙන වකවලසේ කඩාගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. ඉතිනේ 
ඒ කරමය අනුගමනය කවළේ නැති නිසා වෙනේන ඕවන චිතේතහතේථ 
වතරැනේවගේ ඒ අරහතේ පරමාර්ථය පරකේකු ෙුවණේ. වකායි ආකාරයකිනේ 
නමුතේ වම් කථානේතරය තුළිනුතේ අපට යම් යම් ආදර්ශ ලැවබණො. 
එදිවනදා ජීවිතවයේ අපි හැමටම ලැවබන අෙසේථාෙලේ අපවතේ යෙනේන 
නරකයි, නෙිනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන වකනා. ඒ කියනේවන ඒ ඒ 
මට්ටමිනේ වම් දර්ශන තළුිනේ පමණකේ වනාවෙයි වම් දීර්ර් කාලයකේ ගමනේ 
කරන වම් සංසාරවයේ සේතරී පුරැෂ වභේදය පො තමනේටයි කයිලා නූ. වම් 
හැම එකකේම වෙනසේ වෙමිනේ යනේවන. ඒ ෙවගේම දුගී, වපාවහාසතේ, 
උගතේ, නූගතේ ආදී - එපමණකේ වනවෙයි මනුෂය ආතේමභාෙය පො අපට 
එකකේෙතේ ලියලා දීලා නූ වම් සංසාරවයේ. මහා පුදුම භයානක අනේදමිනේ 
කර්මානුරූපෙ ඉපදීම් මැරීම් රාශියකේ තමයි සංසාරය කියලා කියනේවන. 

ඒක නිසා වම් මුලු මහතේ සංසාරවයනේ ගනේන අනේතිම 
පරවයෝජනය, ඉහළම ඉලකේකය වියයුතේවතේ වම් වනකේඛම්මය තර 
කරගැනීමයි. වබෝධිසතේවයනේෙහනේවසේලාවගේ අධයාස සම්පතේතිය ගැන 
කියනවකාටතේ වනකේඛම්ම අධයාසයයි පළමුවෙනේම කයිනේවනේ. 
වනකේඛම්මය තමයි හැම තැනම ඉසේසරහට ගනේවනේ. වමාකද වම් 
මුලුමහතේ සංසාරවයේ අතේදැකීම් රාශිවයේම අෙසාන පරතිඵලය වමාකකේද 
සංසාරවයනේ මිදීම. අෙසාන පරතිඵලය වියයුතේවතේ ඒකයි. වමාකද 
සංසාරවයේ යථාතතේවය ෙැටවහනවකාට ඉවබ්ටම, ඒ පරමාණයටම 
වමයිනේ මිදීවම් කැමැතේත වකවනකු තුළ ඇතිවිය යුතුය,ි ඒ තැනැතේතාට 
නුෙණකේ පරඥාෙකේ වමාළයකේ තිවබනොනම්. එතවකාට ඒ විදියට ඒ 
කථානේතර ආශරවයනේ අපට යමකේගනේන පලුුෙනේ. 

ඊළඟට ඒ ෙවගේම බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ වම් ගාථාෙල, 
හැම ගාථාෙකම වම් පනිේෙතුනේ දනේනො එක ෙචනයක පො මහ ගැඹරුැ 
අර්ථ තිවයනො. ඒො අවපේ එදිවනදා ජීවිතයට අවපේ ධර්මඥානය 
වපෝෂණය කරගැනමීට උපකාර කරගනේන පලුුෙනේ. දැනේ වමතන, 
‘අනෙටිතචිතතසස - සදධමමං අවිජානවතා’ කියල සඳහනේ වෙනො. 
‘අනෙටිතචිතතසස’ කියලා කිව්වව් - ඇතැම් වකවනකුවගේ හිත හරියට 
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උපමාෙට දකේෙනො - දැනේ ඔය දහයියා වගාඩක කණෙුකේ හිවටව්වොතේ 
ඒක පිහිටනේවන නැහැවන. ඒක සේථාෙර නූ, චංචලයි. අනේන ඒ ෙවගේ 
සමහර වකවනකුවගේ සිත. හරියට පිහිටලා නූ එක තැනක. චංචලයි. 
චපලයි. එවහම නැතේනම් ඔය දුෙන අශේෙවයකුවගේ පිට උඩ 
අඟුටුමිට්වටකේ තිබ්වබාතේ එක හැටියකට ඉනේන බූ. ඔය විදියට 
වනාවයකුතේ උපමා ෙලිනේ දකේෙනො හිත හරියාකාරෙ පිහිටලා නූ 
චංචලයි. චපලයි. අනේන එබඳු ඒ සිතකේ ඇති තැනැතේතාතේ ‘සදධමමං 
අවිජානවතා’, ධර්මය ගැන හරි අෙවබෝධයකේ නැති තැනැතේතාතේ 
පිළිබඳෙයි. එතන සදේධර්මය කියන එක වතෝරනේවනේ වපාතපවතේ තිවයන 
ධර්මය කටපාඩම් කරගැනමී පමණිනේ වනාවව් එතන කියනේවන. ධර්මය 
කියලා කයිනේවන - අපට එක පැතේතකිනේ කියනේන පුලුෙනේ චතුරාර්ය 
සතයය. අර කලිනේ සඳහනේ කළ ආකාරයට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
ධර්මවයේ සාරය ඒකයි. තෙතේ පැතේතකිනේ දකේෙනො ඒක සතේතිසේ වබෝධි 
පාක්ෂික ධර්ම කයිලා. ඒ කියනේවනේ ඔය සතර සතපිට්ඨානවයනේ ආරම්භ 
වෙන ධර්ම මාලාෙකේ. ඉතිනේ වමතනතේ චිතේතහතේථ සේොමීනේෙහනේවසේ 
ගැන හිතලා බැලුවොතේ එතන ඒ සතර සතපිට්ඨානයට අයිති 
කමටහනකේ තමයි වසෝොනේ වීමට, රහතේ වීමට උපකාර ෙුවණේ. 

ඒ විදියට සදේධර්මය කයිලා කියනේවනේ අර මහ වපාතේ වගානේනකේ 
නිකනේ කියෙලා කටපාඩම් කරවගන ගිරෙු ෙවගේ කමී වනාවෙය.ි 
සදේධර්මය හරියට වතේරැම්ගනේනො කියලා කියනේවනේ තමනේවගේ ජීවිතය 
හා සනේසනේදනය කරලා ඒක ගැඹුරිනේ අෙවබෝධ කරගැනමීයි. අනේන 
එබඳු අෙවබෝධයකේ නැතෙිණුහම චපල සිතකේ තිවයන තැනැතේතාට, ඒ 
ෙවගේම ‘පරිපලවපසාදසස’, එබඳු තැනැතේතාට හරියට පැහැදීමකේ නූ. 
ශරදේධාෙතේ එකේකම යන ෙචනයකේ තමය ිපසාද කයින එක. වකවනක ුතුළ 
තිවයන ශරදේධාෙ අනුෙ හිවතේ පැහැදීමකේ ඇතිවෙනො. ඒ පැහැදීම අනුෙ 
තමයි ඒ තැනැතේතා ඒ මාර්ගවයේ යනේවනේ, කරියා කරනේවනේ. බණ භාෙනා 
ආදිය කරනේන වපලවඹනේවනේ. එතවකාට වකවනකුවගේ පැහැදීම ඒ අතට, 
වම් අතට ඇදිලා යනොනම්, ඒ ඒ ශාසේතෘෙරයා ඔසේවසේ ඇදිලා 
යනොනම්, තුනුරැෙනේ වකවරහි අචල ශරදේධාෙකේ, පිරිසදිු පැහැදිලි 
ශරදේධාෙකේ පරසාදයකේ නැතේනම් ඒ තැනැතේතාට වම් නිෙනේ මාර්ගවයේ 
ගමනේ කරනේනතේ බූ. දැනේ චිතේතහතේථ වතරැනේෙහනේවසේටතේ මුලදී 
ශාසනය පිපිබඳ ගැඹුරැ ශරදේධාෙකේ පැහැදීමකේ තිබුණානම් අර විදියට ගිහි 
වෙනේන හිතනේවන නැහැ.  
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ඒ ෙවගේම දැනේ වම් කාලවයේ පො වම් පිනේෙතුනේ දනේනො 
වබාවහාම වදවනකේ ඉනේනො වනාවයකුතේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේලා ඔසේවසේ 
දුෙනො. නමිනේ සමහරවිට වබෞදේධ, තුනුරැෙනේ සරණ ගියා කයිලා 
කියනො. නමුතේ එවහම කිව්ොට වමාකද වෙන වනාවයකුතේ 
ශාසේතෘනේෙහනේවසේලා, දාර්ශනිකවයෝ ඔසේවසේ ගිහිලේලා තමනේවගේ නිෙනේ 
ගමන පරමාද කරගනේනො. පරමාදයට ෙැවටනො. පරඥාෙ පිවරනේවන නූ 
එබඳු සිතේෙල. ඉතිනේ ඒකයි ඒ මුලේ ගාථාවෙනේ කයිවෙනේවනේ. පරඥාෙ 
කියනේවනේ වලෝවකෝතේතර පරඥාෙ. දැනේ වම් චිතේතහතේථ වතරැනේෙහනේවසේ 
අතීතවයේ තිබුණ පුණයශකේතියතේ පිහිට කරවගන තමනේවගේ අතේදැකමී් 
තුළිනේ, වයෝනිවසෝමනසකිාර කයිලා කියන හරියාකාරෙ වමවනහි කිරීම 
අෙසානවයේදී අර විදියට උතුම් තතේවයකට පතේෙණුා. පැවිදි වෙලතේ 
අෙුරැදු හතලිහ පනහ ඉඳලතේ ලබාගනේන බැරි, අර චිතේතහතේථ 
සේොමීනේෙහනේවසේ වගදර ඉඳලා අර දර්ශනය දැකලා අඳනය අඳිමිනේ යන 
අතවර් වසෝොනේ බෙ ලැබුො කියලා සඳහනේ වෙනො. ඊළඟට ගිහිලේලා 
ටික දෙසකනිේ රහතේ ෙුණා කියලා කියනො.  

ඒ නිසා අපි හිතනේන ඕන චිතේතහතේථ වතරැනේට පමණකේ 
වනවමයි අප තුළතේ සමහරවිට වම් විදියට ශකේතීනේ තිවබනේන පලුුෙනේ. 
ඒොට ඕන ආකාරයට වම් එදිවනදා ජීවිතවයේ අපට හමුෙන සිදේධි, 
අතේදැකීම් අපි උපකාර කරගනේනොනම් සමහරවිට අපටතේ හැකි වෙනේන 
පුලුෙනේ. වමාකද වම් ධර්මය ගැඹුරිනේ ෙැටහීම කයින එක ඉතාම 
ක්ෂණිකෙ වම් සිත තුළ සිදුවෙන පරිෙර්තනයකේ. ඒකට ඉතාමතේම 
උපකාර ෙන වදයකේ තමය ිසසර කළකිරීම. ෙචනය සමහරවිට තිතේත 
වෙනේන පලුුෙනේ, ඒ තරම් පරිය මනාප වනාවෙනේන පලුුෙනේ. නමුතේ වම් 
නිෙන ලබනේනනම් සංසාරය බදාවගන බූ. යම් පරමාණයකට නිබ්බිදාෙ 
කියලා කයින සසර කළකිරීම තිවබනොනම් ඒ පරමාණයට ඒ 
තැනැතේතාට නිෙනේ වදාර විෙෘත වෙනො.  

වම් පිනේෙතුනේ අසා තිවබනො මහා කාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ, ගිහ ි කාලවයේ සේොමි භායයමා හැටියට 
හිටියතේ ඒ අය ඒ කාවලේ ඉඳලාම එකට නිෙනේ ගමන ගිහිලේලා අනේතිම 
අෙසේථාවව් විතරකේ ඒ පැවිදි වීවම්දී පාරෙලේ වදකක ගියා. ඒ ෙවගේ 
පරඥාෙනේත අය තමනේවගේ ජීවිතවයේ අෙසාන පරමාර්ථය හැටියට 
තබාගනේවනේ එදිවනදා ජීවිතවයේ සාංසාරික ෙශවයනේ කළයුතු කටයුතු 
වකායි තරම් තිබුණතේ දූ දරැෙනේ පළිිබඳෙ, අවනකුතේ ඒ යුතුකම් තමනේවගේ 
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නූ හිතෙතුනේ පිළිබඳෙ - ගැඹුරින් සලකලා බලනවකාට වේ සංසාරවය් 
තමන්ට කරගන්න තිවයන යුතුකම තමයි ඔන්න ඔය සසර දුක බව 
අවවබෝධ කරවගන වලෝවකෝත්තර තත්ව ලබාගැනමී. අර මහාකාශයප 
මහරහතනේෙහනේවසේලා ෙැනි ඒ වශරේෂේඨ මහා පිනේෙතුනේෙහනේවසේලා, 
සේොමී භායයම හැටියට ජීෙතේ ෙුණ අෙසේථාෙල පො නිෙනේ සඳහා ගතේ 
උතේසාහවයේ පරතිඵලය තමයි උනේෙහනේවසේලාවගේ අෙසාන ජීවිතවයේදී 
වදනේනාම රහතේ තතේවයට පතේෙුවණේ.  

අනේන ඒ විදියට අපි වම් වබෞදේධ ජීවිතවයේ නියම අරටෙු හැටියට 
හිතාගනේන තිවයනේවන අර වලෞකික පරමාර්ථ වනාවෙයි. අසලේෙැසියාට 
ලැවබන හැම වදයකේම උතමු් හැටියට සලකලා ඒ අය ලබන ෙසේතු අපි 
වකාවහාම හරි ලබාගනේන ඕන. අවපේ දරැෙනේට අනිතේ අයවගේ දරැෙනේට 
ෙවගේ උගනේෙලා වලාකු වලාකු තතේව ලබාගනේන ඕවන. එවහම 
නැතේනම් අපි නිලතල ලබාගනේන ඕවන අනිතේ අය ලබාගතේතු කියලා 
ඔය විදියට වනාවයකුතේ වලෞකික පරමාර්ථ වනවෙයි අවපේ ජීවිතයට 
තබාගැනීමට තිවබනේවනේ. අර කියාපු සංසාරවයේ වමවතකේ කලේ 
අතහැරිය, අතපසු කළ වලෝවකෝතේතර පරමාර්ථයයි. ඒක වලෝකයාට 
කීමට වනාවව් තමතමනේවගේ චිතේත සනේතානය තුළ, තමනේවගේ කලයාණ 

මිතරයිනේ හා සාකච්චඡා කරලා එබඳු ඒ පරමාර්ථ ඇතිකරවගන ජීෙතේ 
ෙුවණාතේ අනේන ඒ තැනැතේතනේට අර කයිාපු විදියට ඇතුළතිනේ වම් 
ධර්මඅෙවබෝධය යම්කිසි බලාවපාවරාතේතු නැති අෙසේථාෙක පො 
මතුවෙනේන පුලුෙනේ. 

අනේන ඒ විදියට හැකසිඤ්ඤඤාෙ ඇතිකරගනේන ඕන වම් 
වලෝවකෝතේතර ධර්ම පිළිබඳෙ. ඊළඟට ඒ ෙවගේම තමයි ඒ 
‘අනෙටිතචිතතසස’, සේථිර අචල ශරදේධාෙකේ තිවයනේන ඕවන. තුනරුැෙනේ 
වකවරහි අචල ශරදේධාෙ තිවයනේන ඕන. ඊට ෙඩා ඉහළිනේ සලකනේන 
නරකයි කිසිම ශාසේතෘෙරවයකේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ෙඩා ඉහළිනේ, 
උනේෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මයට ෙඩා ඉහළිනේ. වම් විදයාඥානයෙතේ 
අවනකුතේ වලෞකික දාර්ශනකියිනේ පළ කරන අදහසේෙතේ එකකේෙතේ ගනේන 
නරකයි වම් ධර්මයට ෙඩා ඉහළිනේ. ඊළඟට උනේෙහනේවසේවගේ අෂේටාර්ය 
පුදේගල මහා සංර් රතේනවයේ ඒ ගුණ සම්භාරය සිහපිතේ කරනේන ඕවන. 
වම් ධර්මය වකාටිනේම තුනුරැෙනේවගේ ගුණ කියලා කියනේවනේ 
ශාසේතෘනේෙහනේවසේතේ උනේෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මයතේ, ධර්මය 
පරතිපදාෙට නගලා සාර්ථකෙ පරතිඵල ලබාගතේ, එවහම නැතේනම් ධර්මවයේ 
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වනර්යානික බෙ වපනේනමු් කරන ඒ පුදේගල වකාටසේ අටතේ. ඒකයි 
අෂේටාර්ය පුදේගල මහා සංර් රතේනය කියලා කියනේවනේ. ඒ ආශරවයනේ 
තමයි වකවනකුට ශරදේධාෙ, පරසාදය වගාඩනගාගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. 
ඒවකේ ෙටිනාකම වතේරැම්ගනේන ඕන. ඊළඟට ‘අනෙටි තචිතතසස’, ඒක 
අනුෙම තමයි අර පරසාදය. පැහැදීම නැතුෙ වකවනකේට වම් 
ධර්මමාර්ගවයේ ගමනේ කරනේන බූ.  

ශරදේධාෙතේ එකේකම යන ගණුයකේ තමයි පරසාදය කයින එක. 
ශරදේධාවෙනේ හිවතේ වදගඩිියාෙ සැකය ඉෙතේ වෙලා හිවතේ අඳුරැගතිය 
ඉෙතේ වෙලා එකේතරා ආවලෝකයකේ එනො. එකේතරා විදියක හදෙවතේ 
පරවබෝධයකේ ඇතිවෙනො. ඒ පරවබෝධය තුළනිේ පරසාදයතේ ඇතිෙුණහම 
තමයි එතන ඉඳලා වීයයම දරලා අර අවනකුතේ කටයුතු කරගනේන පලුුෙනේ 
ෙනේවනේ. එබඳු අයට පරඥාෙට ළං වෙනේන පලුුෙනේ බෙයි බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ එතන පරකාශ කවළේ. වමම ගාථා ධමමවයේ ‘අනවසසුතචිතතසස’ 
කියලා කවි්වව්, රාගවයනේ වතතේ ෙූ, රාගවයනේ කිලිටිෙූ කියන අදහසයි. 
එබඳු සිතේ ඇති තැනැතේතාට වම් නිර්ොණ ධර්මය අෙවබෝධ කරනේන බූ 
ඒ ෙවගේම ‘අනනවාහතවචතවසා’, දේවව්ෂවයනේ. රාගයයි දේවව්ෂයයි කියන 
වම් වදක තළු තමයි වලෝකයා වබාවහෝ කාලයකේ ජීෙතේ ෙනේවනේ. ඇලමීකේ 
ගැටීමකේ කියන එක. වම් ඇලීම, ගැටීම කියන වදකටම වහේතු වෙනේවන 
වමෝහයයි. මම ය, මාවගේය කියන ඒ මුලාෙයි. වම්ොම තමයි සංසාරවයේ 
ඉෙතේ කරනේන ඕනයි කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ ඒ අකුසලේ මුලේ 
තුන. 

එතවකාට ඒ වලෝභයයි, දේවව්ෂයයි, වමෝහයයි කියන ඒ වකවලේස 
ධර්ම නැති කරිීමයි නෙින කියලා කයිනේවනේ. ඉතිනේ වමතන 
විවශේෂවයනේම කිව්වෙ රාගවයනේ වතතේ වනාෙූ සිතේ ඇතේතාෙූ ද, 
දේවව්ෂවයනේ දැඩි වනාෙූ සතිේ ඇතේතාෙූ ද, ඊළඟට ‘පුඤඤපාප පහීනසස’ 
කියලා කිව්වෙ පිනේ පව් වදකම පරහීන කළ. පිනේ පව් වදවකනේම මිදීම 
වකවරනේවන වකාවහාමද? අනේන ඒක ටිකකේ ගැඹුරිනේ සලකලා බලනේන 
පුලුෙනේ වකවනකුට. අප ිසංසාරවයේ යනතාකේ අපට පනිේ විතරකේ කර කර 
ඉනේන බූ වකාච්චචර උතේසාහ කළතේ. පිනේ පව් වදකම වකවරනො. පව් 
ෙලට ෙඩා පනිේ වහාඳ බෙ අපි පළිිගනේනො. නමුතේ ඒකතේ, වම් හැම 
එකකේම සංසේකාර. වම් සංසාරවයනේ මිදීම කියලා කියනේවනේ සයිලු 
සංසේකාරයනේ ෙලනිේ සංසිඳීමයි. සංසේකාර, කර්ම රැසේ කිරීම තුළනිේ නැෙත 
නැෙත භෙ ලබාවදනො. උතේපතේති ලබා වදනො. දිෙය වලෝක, බරහේම 
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වලෝක ලැබුණතේ සදාකාලික නූ. ඒොයිනේ ෙැවටනවකාට ඊළඟට ඉදිරිපතේ 
වෙන කර්මානුරූපෙ සමහරවිට අපායට ෙුණතේ යනේන පුලුෙනේ. ඔය 
විදිවයේ භයානක තතේවයකේ සංසාරවයේ තිවබන නිසා තමයි මලුු මහතේ 
සංසාරවයනේ මිදීම හැර වෙන කිසිම කරමයකිනේ වමම දුක වකළෙර 
කරගනේන බැරි බෙ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේලා ෙදාවළේ.  

අවනකුතේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේලානම් වෙන වනාවයකතුේ විදිවයේ 
ඉලකේකයනේ දකේෙනේන පුලුෙනේ වමාකද වලෝකයා තළු තිවබනො භෙ 
තණේහාෙ කියලා එකකේ. ඉතාම සියුම් එකකේ තමය ි පැෙැතේමට ඇති 
ආසාෙ. පැෙැතේමට ඇති ආසාෙට වහේතුෙම වමෝහයයි. මම ය, මාවගේය 
කියලා වකවනකේ ඉනේනො කියන හැඟීම. අනිතේ හැම 
ශාසේතෘෙරයනේෙහනේවසේලාම යම්කිසි ආකාරයකිනේ වකලිනේ වනාකිව්ෙතේ 
සමහරවිට කුටිල ආකාරයකනිේ, ෙකේ ආකාරයකනිේ හරි වම් මවමකේ කියන 
වකවනකේ ඉනේනො ඇතේත ෙශවයනේ. ආතේමයකේ තිවයනො කයින අදහස 
වදනො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විතරයි වම් අනාතේම දර්ශනය අනුෙ 
පරකාශවකාට ෙදාවළේ වමතන තනිකර දුකේ වගාඩකේ මිසකේ, තනිකරම දුකේ 
වගාඩකේ මිසකේ වමතන මවමකේ කියලා එකකේ නූ. මවමකේ කියන එක 
මානයකේ, මතිභරමයකේ, ඒ කියනේවනේ ඒ අදහස නිකනේ ඇතිකරගතේතු 
වමෝඩයිනේවගේ මුලා අදහසකේ කයින එකයි, බුදුපියාණනේෙහනේවස 
දකේෙනේවනේ.  

එබඳු ඒ කාර්යය හැබැය ි තමනේම පරතයක්ෂ කරගනේන ඕන. 
ෙචනවයනේ කියලා, මම කයිලා වකවනකේ නූ කයිලා වෙන විදියට කතා 
කළතේ හිත ඇතුවළේ මම කයින අදහස ඒ විදියටම තවියනොනම් එයිනේ 
මිදුවන නූ. නමුතේ ඒ මිදීම කියනේවනේ ඒ මමය කියන හැඟීම - ඒකතේ 
එකේ එකේ අෙසේථා ෙශවයයනුයි ඒක කඩනේන සදිේධ වෙනේවන. ඒකට 
උපකාර වෙනේවන පරඥාෙයි. පරඥාෙ නමැති ආයුධයයි. එතවකාට අර 
වලෝවකෝතේතර ෙශවයනේ ඒ වසෝොනේ තතේවය ලබනවකාට වම් 
පිනේෙතනුුතේ අහලා තිවයනො සකේකායදිට්ිය කයින අර මම ය, මාවගේ 
ය ගැනීම - දෘෂේටි ෙශවයනේ තිවබන ඒ දැඩි වකාටස කැපිලා යනො. 
ඒවකම ආනිශංසයකේ ෙශවයනේ තමයි වසෝොනේ පදුේගලයා වම් සංසාරවයේ 
තෙතේ හතේ ෙරකේ පමණකේ උපදිනේවනේ. වමාකද අර නැෙත අපායට යන 
දැඩි කර්ම කරනේන ශකේතියකේ නූ ඒ හිවතේ. දැනේ අපි යමකේ දැඩිෙ ගනේන, 
උපාදාන ෙශවයනේ දැඩිෙ අලේලගනේන පරමාණයටම තමයි ඒවකේ විපාකය 
එනේවන. පරඥාෙ නිසා ඒ තැනැතේතා තුළ මම ය, මාවගේය කයින හැඟීම 
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දැඩිෙ නූ. දැඩිෙ බලපෙතේෙනේනූ. ඒක නිසා තිරිසනේ වලෝකයට යනේනූ. 
සතර අපාවයනේ මිවදනො කියලා කියනේවනේ ඒකයි. ඔය තිරිසනා මම ය, 
මාවගේය හිතන හැඟීම ෙවගේ වදයකේ වසෝොනේ පදුේගලයාට නූ. ඒක නිසා 
තිරිසනේ වලෝකයට යනේන බූ. අපාය ආදී ඒ නරක තැනේෙලට යනේවන 
නූ. ඒ ෙවගේම අතීත කර්ම තිබුණානම් ඒොවයේ උපදින, ඒොතේ විනාස 
වෙනො අර වලෝවකෝතේතර පරඥාවෙනේ.  

වමනේන වම්ක නිසා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර 
වලෝවකෝතේතර තතේව ගැන මහා පුදුම විදියට ෙර්ණනා කරලා 
තිවබනේවනේ. වෙන කිසිම ආකාරයකනිේ කඩනේන බූ අර කර්ම ශකේතිය. 
එතවකාට කර්ම චකරය බිඳින්වන ් ධර්ම චකරවයන්. කර්ම චකරවයනේ 
කෙදාකෙතේ වෙන කරමයකනිේ මිවදනේන බූ. ඒක මහ පුදුම විදිවයේ චකරයකේ. 
වම් සංසාරවයේ ඉනේනතාකේ කර්ම රැසේ වෙනො ඉවබ්ටම. ඉනේ ෙැළකිලා 
ඉනේන බූ. ඇසේ, කනේ, නාසා ෙසාවගන ජීෙතේ වෙනේනතේ බූ. ඒ වකායි 
ආකාරවයනේ නමුතේ හිත තුළිනේ වම් කර්ම රැසේ වෙනො. ඒ රැසේ වෙන 
කර්ම අනුෙ නැෙත නැෙත ඒ විපාක ෙශවයනේ අපට ඒ ඒ තැනේෙල 
ඉපදිලා භුකේති විඳිනේන සිදේධ වෙනො. වෙන දුකකේ නැතතේ අර ජාති, 
ජරා, ෙයාධි, මරණ ඒ ටිකටෙතේ අපි පාතර වෙනො. 

ඔය විදිවයේ භයානක සංසාර තතේවයකේ තිවබදේදි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරන විසඳුම වමාකකේද? අර කයිාපු කර්ම ශකේතියට 
වහේතුවෙන ඒ සංසේකාරයනේ කරමකරමවයනේ සංසිඳෙනො. ඒ සංසිඳීමට 
උපකාර වෙනේවනේ අර පරඥාෙයි. ඒ අෙවබෝධයයි. ඉතිනේ මුලේ අෙසේථාවව්දී 
අර විදියට ඒ සංසේකාර එකේතරා මට්ටමකිනේ ඒොවයේ ශකේතිය බිඳිනො. 
ඊළඟට තෙ ඈතට ගිහිලේලා අනේතිමට රහතේ වෙනවකාට නැෙත 
සංසාරවයේ භෙයකේ වගාඩනගන කර්ම රැසේකරනේන බැරි තතේවයකේ ඒ 
තැනැතේතාවග හිවතේ ඇතිවෙනො. රහතනේෙහනේවසේ නැෙත භෙයකේ 
වගාඩනැවගන කර්ම රැසේ කරනේවන නූ. නමුතේ එදිවනදා ජීවිතවයේ අර 
අතීත කර්මෙල විපාක විඳිනො. ඒොවයේ ඵල විපාක විඳිනො. ඒ ෙවගේම 
ඉතාම සියුම් අනේදමිනේ වම් ජීවිතවයේදී පමණකේ සිවතේ කරියාකාරීවය අනෙු 
විපාක වදන ොසනා ගණු ෙශවයනේ දැකේවෙන කරියා සිතේ ගැන 
වනාවයකුතේ තැනේෙල දකේෙනො. නමුතේ ඒ සිවතේ කරියාකාරීවය 
සම්පූර්ණවයනේම කර්ම විපාකයකේ වගන වදනේවන නූ. අපි දැකලා 
තිවයනොවන දැනේ සමහර මලේ වගඩි බෙට පතේවෙලා, වලාකු වගඩි බෙට 
පතේ වෙන ඒො තිවබනො. සමහර මලේ දළු කාවලදිම ෙැටිලා යනො. 
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යනේතම් වමෝරවගන එනවකාටම ෙැවටනො. අනේන ඒ ෙවගේ අර සිතිවිලි 
ෙල කර්ම වගාතනේන තරම් ශකේතියකේ නූ පරඥාවව් ආවලෝකය නිසා. 

අවිදයාෙ නිසයි, වනාදැනමී, වමෝහය නිසයි වම් සංසේකාර, කර්ම 
රැසේ වෙනේවන. වමෝහය යම් සනේතානයක ඉෙතේ වෙනවකාට අර කර්ම 
රැසේ වීවම් හැකයිාෙතේ බිඳිලා යනො කරමකරමවයනේ බිවදනො. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වෙන කිසිම වකවනකුට කරනේන බැරි ෙුණු වම් 
සංසාරවයනේ මිදීවම් පරශේනයට විසඳුම ඉදිරිපතේ කවළේ ඔය විදියටයි. වම්ක 
අෙසේථා හතරකිනේ - වසෝොනේ, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන ඒ 
අෙසේථා හතවරනේ අවපේ චිතේත සනේතානවයේ තිවබන වම් කර්ම 
රැසේකිරීවමනේ වම් මාරයාවගේ වපළඹීවමනේ කර්මචකරයට යටවීවම් ගතිය 
ඉෙතේ කරනො. ඒක නිසා තමයි ‘පුඤඤපාප පහීනසස’, පනිේ පව් 
වදවකනේම මිදුණා කයිලා රහතනේෙහනේවසේ පළිිබඳෙ දැකේවෙනේවන. ඒ 
විදිවයේ සංසාරය නැමැති උතේපතේති ලබාවදන අනේදවම් පිනේ පව් කරනේන 
බූ. ඒ චිතේත සනේතානවයේ ඒ කරන ශකේතිය සඳිිලා ගහිිලේලා. වියැලිලා 
ගිහිලේලා. පරඥාවෙනේ වව්ලිලා ගියා කයිනො. ඥානාග්නයි කියලා කයිනො. 
පරඥාවව් තිවයන ආවලෝකවයනේ එවහම නැතේනම් අඳුර තිවයන තැනකට 
ආවලෝකය ඉදිරිපතේ ෙුණාට පසේවස තෙතේ ඒ අඳුවර් කළ වමෝඩකම් 
කරනේන බූ. ඒ විදිවයේ තතේවයකේ. එවහම නැතේනම් ඒ සිවතේ වමෝහය 
නිසා අවිදයාෙ නිසා තමයි අර ශකේතිය තිබුවණේ. 

දැනේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො යම් යම් පාප කර්ම, බරපතල පාප 
කර්ම මහා දාමරිකයනේට කරනේන පුලුෙනේ වදේෙලේ වහාඳට වම් ධර්මයට 
හිත වයාදාගතේතු වකනාට එකේවකා කරනේන හිතේ වදනේවන නූ. කරනේන 
ගියතේ වකවරනේවන නූ. අනේන ඒ විදියට ඒ කරමයටම තමයි අනේතමිට 
වම් සිත බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ කරමකරමවයනේ වම්ක මර්දනය කරලා, 
වම්ක හිකේමෙලා ශීල, සමාධි, පරඥා කියන ඒ ගුණධර්ම තුළනිේ 
අෙසානවයේදී මුලු මහතේ සංසාර විමකුේතිය ඉදිරිපතේ කරනේවන. 
‘පුඤඤපාප පහනීසස’ කයිලා පරකාශ කවළේ ඒකය.ි ඊළඟට ‘නතථි 
ජාගරවතා භයං’ අෙදිෙ සටිින තැනැතේතාට බයකේ නැත. සංසාර භයකේ 
නැත. නැෙත ඉපදීම පිළබිඳ භයකේ නැත. වමාකකේද වම් අෙදිබෙ. අපි 
කලිනුතේ සඳහනේ කළා ධර්මවය් ජාගර ධර්ම කියලා දක්වනවා ශරද්ධා, 
විරිය, සති, සමාධි, පරඥා කයින ඒ ගුණධර්ම පහ. වම්ක අපි නිතර ඔය 
වදේශනාෙලදි මතකේ කරනො වමාකද තෙ වනාවයකුතේ ඔය ධර්ම කාරණා 
සඳහනේ ෙුණාට වමාකද එදිවනදා ජීවිතවයේ තමනේ හරියට වම් ශරදේධා, 
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විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤඤා තමනේවග දකුණු අවතේ ඇඟිලි පහ හැටියට 
සැලකුෙතේ කමකේ නූ. ඒ තරමට තමනේට හිත තුළිනේ දකනිේන පලුුෙනේ 
වදේෙලේ එදිවනදා ජීවිතය තළු. දැනේ වම් අෙසේථාවව් පො වම් පිනේෙතනුේ 
වමතන ඇවිලේලා ඉඳවගන ඉනේවනේ. තමනේවගේ එදිවනදා ජීවිතවයේ 
ආර්ථිකය ගැන හිතලා බලනොනම් තෙතේ එදිවනදා ජීවිතවයේ ෙැඩ 
කටයුතු ගැන හිතලා බලනොනම් වම් එකේවකවනකුටෙතේ වමතන 
වමාවහාතකේෙතේ ඉනේන බූ. ඒ තරමට ෙැඩ කටයුතු ගිහි ජීවිතවයේ. ඒ 
හැම එකකේම තබලා වම් අෙසේථාවව් වමතන ඉනේවන තුනුරැෙනේ 
වකවරහි ඒ ශරදේධාෙ නිසා. ඒ ශරදේධාෙ නිසා යම්කිසි පැහැදීමකේ පරසාදයකේ 
ඇතිෙුණා. ඒක තුළ ඇතිෙුණ ශකේතිය තමයි ඊළඟට වීර්යය කියලා 
කියනේවන. 

ඒ ශරදේධාෙ නිසා වම් විදියට ඉනේන පුලුෙනේ චිතේත ශකේතියකේ 
ඇතිෙුණා. වීර්යය. ඊළඟට වම් ධර්ම වදේශනාෙ ශරෙණය කරනේන සතිය, 
සිහිය. ඒකට සිහිය වයාදනේන තරම් නිසේකලංක භාෙයකේ හරියාකාරයට 
පෙතේෙනොනම් ඒ සිහිය වෙනදා නැති විදිවයේ සමාධි ශකේතියකේ, එකඟ 
වීමකේ ඒ තුළිනේ අතේදකනිේන පුලුෙනේ. ඒ එකඟෙුණ සිතටයි ඊළඟට ධර්මය 
පිළිබඳ වනාවයකුතේ ෙැටහීම් ලබනේන පලුුෙනේ. වම් අපි පරකාශ කළ 
වදේෙලේ වම් අපිම හදලා කියපුො වනාවෙයි. වකාවතකුතේ වපාතේපතේ ෙල 
තිවබන - සමහර විට වම් පිනේෙතුනේ ‘නෙින’ ආදී වනාවයකුතේ 
වදේශනාෙලේ ෙලතේ අහපු වදේෙලේ වෙනේන පුලුෙනේ. නමුතේ ධර්මය සියකේ 
ෙරකේ ඇසෙුතේ ඒ ඒ පුදේගලයාට ඒ ඒ ආකාරයට ෙැටවහනො කියලා 
කියනේවනේ අනේන ඒ ඒ පුදේගලයාවගේ සිත සකසේවීම අනුෙය.ි සිත සකසේ 
වෙලා වපේවිලා බණ ඇහවුොතේ අර විදියට, යම්කිසි ශීලයකේ සමාදනේ 
වෙලා සිලේෙනේතෙ, ඒකට හිත එකඟ කරවගන අනේන ඒ තැනැතේතාට 
ගැඹුරැ ෙැටහීම් ලැවබණො. ධර්මවයේ ශරදේධාෙ ආදී ඒ ගණුධර්ම පිළබිඳෙ 
දකේෙනො. ශරදේධාෙට පරතිවිරැදේධෙ තිවබනේවනේ විරැදේධ පක්ෂවයනේ 
තිවයනේවනේ සැකයයි. සැකය, වදගිඩියාෙ, විචිකිච්චචාෙ ආදී ෙශවයනේ 
සමාජවයේ දැකේවෙනේවන වම්ක හරිද, වම්ක ෙැරදිද, වම්වකනේ ෙැඩකේ 
වෙයිද, වම්වකනේ ෙැඩකේ වනාවෙයිද? 

ඉතිනේ අපි හිතමු වකවනකේ භාෙනා කරනේන පටනේ ගතේතා 
කියලා. භාෙනා කරනේන පටනේ වගනතේ තමනේවගේ කර්මසේථානය ගැන 
සැක කරනොනම්, වම්ක හරි යයිද, ඔය කිව්ෙට වම්ක කරනේන පුලුෙනේද 
එවහම වදගිඩියාවෙනේ ඉනේනොනම් කෙදාෙතේ බූ ඒ භාෙනාෙ සාර්ථක 
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කරගනේන. අනිතේ වදේෙලේ පළිිබඳෙතේ එවහමයි. ඒ වෙනෙුට ශරදේධාෙ කියලා 
කියනේවනේ අර වව්වදෝ වනාවව්වදෝ, හරි යාවදේ වනායාවදෝ කියලා එවහම 
වදපැතේතට හිතනේවන නැතුෙ මැදට, මැදිනේම වම්ක වෙනේන පලුුෙනේ, 
වම්ක ඒකානේතවයනේම වනර්යානිකයි, වම්ක හරියනොම කියලා 
හිතාවගන ශරදේධාෙ පිහිටුොවගන තමයි ඔනේන ෙැවඩ් හරියට කරනේන 
පුලුෙනේ ෙනේවනේ. ඒක නසිා ශරදේධාෙ පළිිබඳ සඳහනේ වෙනො අර 
තමනේවගේ ගනේන අරමුණ පිළිබඳ නරීස භාෙය ඉෙතේ කරලා - අර 
චිතේතහතේථ සේොමීනේෙහනේවසේට පැවිදි ජීවිතය නරීස වෙලයි ගිහි 
ජීවිතයට ඒවක රස මතකේ වෙලයි ගිවයේ. ශරදේධාෙ ඇති පුදේගලයාට ඒ 
ශාසනික ජීවිතය, ඒ භාෙනානුවයෝග ී ජීවිතය - ඒක පිළිබඳෙ යම්කිසි 
රසයකේ ඇතිවෙනො. ඒකට කැමැතේත ඇතිවෙනො. සම්පූර්ණවයනේම 
ඒකට හිත දාලා කරනේන පලුුෙනේ ශකේතයිකේ ඇතිවෙනො. ඕකය ිශරදේධාෙ 
කියලා කයිනේවනේ. ඒක හදෙතිනුතේ එන ශකේතයිකේ. බුදේධියට විතරකේ 
වනවෙයි, බුදේධි වගෝචර විතරකේ වනවෙයි. ශරදේධාෙ කියන ෙචනවයේ 
අර්ථය ෙශවයනේ බැලුෙතේ ‘සදේදහාති’ කියලා කියනේවනේ හදෙත තබනො. 
හදෙත භාර වදනො. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට හදෙත භාර වදනො. වම් 
පිනේෙතනුේ දනේනො භාෙනානුවයෝගියා තුනුරැෙනේට තමනේවගේ ජීවිතය 
පූජා කරනො කියලා කයිනේවනේ, ගුරැෙරයාට පූජා කරනො කයිලා 
කියනේවන වමාකකේද? තමනේවගේ හදෙත භාර වදනො බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේට, අතිනේ අරනේ වදනේනා ෙවගේ. 

ඒ විදියට කළාට පසේවස ආවය ඕක ෙැඩිපුර තිවයන වදයකේ 
වනාවෙයිවන. හදෙතේ වදකකේ නූවන. ඉතිනේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට 
දුනේනට පසේවස අවනකුතේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේලාට වදනේන වදයකේ නූ. 
නමුතේ වබාවහෝ වදනා ඒ විදියට කලේපනා කරනේනූ. ශරදේධාෙ - ඒකතේ අර 
විදියට චංචල, ඒ අතට වම් අතට ඇදේවදන ශරදේධාෙකේ තිවයනො. එබඳු 
තැනක දියුණුෙකේ ලබාගනේන බූ. ඕකයි ශරදේධාවව් ගුණය. ශරදේධාෙ 
මූලිකයි. ශරදේධාෙ බීජයකේ කියලා දකේෙලා තිවයනො බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ. මලුු මහතේ ශාසනික ජීවිතය, ගුණධර්ම ෙගාෙ, ගුණ ෙගාෙට 
බීජය තමයි, බිතේතර වී ෙවගේ තමයි ශරදේධාෙ. වමාකද ශරදේධාෙ ඇති තැන 
තමයි අවනකුතේ සියලු ගුණධර්ම ඒකට කිට්ටු වෙනේවන. 

ඊළඟට ශරදේධාෙ අනුෙ ඒ හදෙවතේ ඇතිකරගතේතු ඒ විවශේෂ 
ශකේතිය, ඒ පරසාදය පිහටි කරවගන තමය ි වීර්යය කයිලා කියන, 
වීර්යවයනේ වකවරන කෘතයය වමාකකේද, යම්කිසි අරමුණකේ අපි හිතමු 
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භාෙනා කර්මසේථාන අරමණුයි කියලා. ඒ අරමුවණහි වයදීමට, ඒ අරමුණ 
ඔසෙලා තබන වම් වීර්යවයේ ශකේතියකේ තිබුණා. යම්කිසි වදේකට අත 
වදනො එවහම නැතේනම් ඔසො තබන ගතියකේ තිවබනො. ඒ වීර්යය 
තුළිනේ උනනේදුෙ ඇතිකරෙනො. අනේන ඒ විදියට කමටහනේ පිළිබඳ 
උනනේදුෙ ඇතිකරෙනො. ඒක කරනේන වීර්යය එවහම නැතේනම් ඒක 
සඳහා උතේසාහයකේ වයාදනේන හිත කයිනො. වීර්යය එනවකාට. 
අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නූ, කායික වීර්යය වහාඳිනේම වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො. වචතසික වීර්යයතේ දැනේ ඔය නිදිමතකම අරො වම්ො ආෙහම, 
සමහරැ වීර්යය මතකුරගතේතහම තමයි තමනේවගේ ශකේතිය වපේනේවන. ‘මට 
වම්ො කරනේන බැරැො වනවමයි, කරනේන පුලුෙනේ’. කරනේන බැරි 
වෙනේවන අනේන අර වීර්යය නැති තැන කර්මසේථානය හැංවගනො 
කියලා කියනො. භාෙනා කමටහන, සිත හැංවගන ගතියකේ තිවයනො. 
හිවතේ හැකිවලන ගතිය ඉෙතේ කරලා පුබුදුෙන ගතිය තමයි, පරවබෝධෙතේ 
කරෙන ගතිය තිවයනො වම් වීර්යය තළු. ඒ විදියට වීර්යය ශකේතයි 
එකතුවෙනවකාට වම් හැම එකකේම ධර්මවයේ දකේෙනො ඉන්ද්රිය ධර්ම, බල 
ධර්ම හැටියට. 

වම් අවපේ ඇසේ, කනේ, නාසා ආදී වදේෙලේ ෙලිනේ අප ි යම් යම් 
පරවයෝජන ගනේනා නිසා ඒොට ඉන්ද්රිය කියලා කියනො. දැකීමට ඇහැ 
පරධානයි. ඇසීමට කන පරධානයි. ඒ ෙවගේම වම් ශාසනික ගුණධර්ම 
ෙැඩීමට ශරදේධාෙ, ඒකතේ ඉන්ද්රිය ධර්මයකේ. ශරදේධාෙ මතුකරගනේනො 
විචිකිච්චඡාෙ සැකය ඉදිරිපතේ වෙන අෙසේථාෙලේ ෙල. මම මුලිනේ 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට භාර දුනේනා වනේද මවගේ හදෙත. කියලා ඒ 
විදියට. ඒ ෙවගේම වීර්යය. අර විදියට හිත හැකිවලන අෙසේථාෙලේ ෙල, 
නිදිමත එන අෙසේථාෙලේ ෙල අනේන වීර්යය පරුැදු කරගනේනො. ඊළඟට 
සතිය කියලා කියනේවනේ සිහිය. සිහිය කයින එක වම් පනිේෙතුනේට 
එදිවනදා ජීවිතවයේ සමහරවිට සිහිමුලාවෙන අෙසේථාෙලේ ගැන හිතලයි 
ඔය සිහිය කයින එක හිතනේවනේ. නමුතේ ධර්මවයේ සති කියන ගුණධර්මය 
වපනේනමු් කරනේවනේ නිතර තමා වෙත එළඹ සිටි, අෙවබෝධයට උපකාර 
ෙන - වම්කට කියනේවන උපසේථානය කියලා. හරියට තමා වෙත එලඹ 
සිටි - හරියට තමනේවගේ ලඟ ඉනේන වමවහකරැවෙකේ ෙවගේ හිත 
හැමතිසේවසම ඒ අරමුවණහි තබාගනේන පුලුෙනේකම. යමකට අෙධානය 
වයාදනේන පුලුෙනේකමයි සහිිය. එළඹ සිටි සිහිය ඇති පුදේගලයාට තමයි 
වම් ධර්මමාර්ගවයේ ඉදිරියට ගමනේ කරනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. 
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ඒක වකායිතරම්ද කයිවතාතේ සතිය නැති තැන පරමාදයට 
ෙැවටනො. හැම එකකේම මතුකරලා වදනේවනේ සතිවයනේ. දැනේ අපි ‘අනේන 
මට මතක නැතිෙුණා’ කයිලා කියනේවන වමාකකේද? සිහිය නැතිෙුණ 
තැන. ඒ ෙවගේම කමටහන සමහරවිට ගිලිවහනො. ඒ සතිය මදිෙුණ 
තැන. එයිනේ වපනේනමු් කරලා වදනො සතයි තමයි අපට හැම තිසේවසම 
මතුකරලා වදනේවනේ. වමනේන වම්ක කියලා ඉදිරියට ඉදිරිපතේ කරලා 
වදනේවනේ. ඊළඟට වම් සතියම තෙ දුරටතේ ෙැඩීවමනේ තමයි සමාධිය 
කියලා කියන එකේතරා තැනේපතේ අෙසේථාෙකේ - සිවතේ තැනේපතේ 
අෙසේථාෙකේ. ඒක අර සවිතේ විසිවරන ගතිය, ඇවිසේවසන ගතියට 
පරතිවිරැදේධ සේෙභාෙයයි. අවපේ සිත වබාවහෝවිට වික්ෂිපේත වෙනො. 
ඇවිසේවසනො. ඒ අතට වම් අතට අවපේ ඇසේ කනේ නාසාදිය අපෙි 
ඇදවගන යනො. සිත එකඟ කරගනේනො කියලා කයිනේවනේ අර බාහිර 
විසිවරනේන උපකාරී ෙන අරමුණු ෙලිනේ හිත මදුාවගන හිත යම්කිසි 
කර්මසේථානයක කුසලේ අරමුණක තැනේපතේ කරගනේනො, වමතරී සිතක 
වහෝ බුදේධානුසේසතියක වහෝ යම්කිසි කමටහනකේ තුළ සිත රඳෙගනේනො 
වෙන පැතේතකට යනේවන නූ. ඒක තුළ ඉනේනවකාට සිවතේ යම්කිසි 
ශකේතියතේ අපිට උරගා බලනේන පලුුෙනේ. ඉතිනේ ඒ තරම් ශකේතියකේ 
තිවබදේදි අපි වම් කීවයනේ පංගුෙකේද එදිවනදා සිවතනේ ෙැඩ ගනේවන කියන 
හැඟීමතේ එනො. 

එපමණකේ වනාවෙයි සිත තැනේපතේ වෙනවකාට ඒ තුළිනේ පුදුම 
විදිවයේ කායික සුෙයකේ - තැනේපතේ බෙ නිසාම එකේතරා සුෙයකුතේ 
ලැවබණො. එතවකාට ඒ සමාධිය කියන ගුණය. වම් හැම එකකේම 
කරනේවනේ අෙසාන ෙශවයනේ පරඥාෙ සඳහායි වම්. වමාකද බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො ‘පඤ්ඤා නරානං රතනං’ කියලා. 
මනුෂයයනිේට තිවයන වලාකුම රතේනය තමයි, ෙටිනාම වදේ තමයි පරඥාෙ. 
වම් පරඥාවව් හැකියාෙ අප තුළ තිවබනො. දැනේ චිතේතහතේථ 
සේොමීනේෙහනේවසේ අර තරම් වමෝඩකම් කළාට වමාකද ඇතුවළ තිබිලා 
තිවබනො පරඥාෙට ඕවන කරන වදේෙලේ. වලාකු වපාතකේ කිවයව්වෙ නූ 
යන අතරමගදි. නමුතේ සදේධර්මයතේ වතේරැම් ගතේතා කියලා කියනො. 
පරඥාෙතේ ෙැඩුණා. විදර්ශනා පරඥාෙ තිබිලා තමය ිඒක මතුකරවගන තමයි 
වසෝොනේ ෙුවණේ, අවනකුතේ මාර්ග ඵල ලබාගතේවතේ. ඒ නිසා අපි කලේපනා 
කරනේන ඕන දීර්ර් සංසාරවයේ වනාවයකුතේ විදිවයේ ජීවිත ගතකරලා ඇති. 
සේතරී පුරැෂ ෙශවයනේ, වදවියනේ බරහේමයිනේ හැටියට, සමහරවිට ධර්මයට 
නතුෙ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේලා හමුවෙලා. වම්ො ඔකේවකාම අවපේ හිතේ 
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තුළ තැනේපතේ වෙලා තිවබනො. වකායි තරම්ද කියවතාතේ වම් මුලු මහතේ 
සංසාරවයේ අපි කළ හැම වදේම ඉතාමතේම සියුම් ආකාරවයනේ - දැනේ වම් 
පරිගණක යනේතර ගැන හිතලා සමහරැ පුදුම වෙනො. ඊටතේ ෙඩා මහා 
පුදුම ශකේතියකේ වම් අවපේ විඤ්ඤඤාණවයේ හිවතේ තිවබනො. වම් හැම එකම, 
එකකේෙතේ නැති වෙනේවන නූ. වම් ඔකේවකාම විපාක දීලා මිසකේ වම්ක 
නැති වෙනේවන නූ. වහාඳ වදේෙලුතේ, නරක වදේෙලුතේ. 

ඉතිනේ අපි අර අතීතවයේ කරන ලද බණ භාෙනාදිය 
තිවබනොනම් ඒොවයේ පණුය ශකේතිය උපනිශරය සම්පතේතිය ෙශවයනේ 
අප තුළ තිවබනො. එය හැබැය ිමතුකරගනේන ඕන උතේසාහවයනේ. ඒක 
තුළිනේ තමයි පරඥාෙ, අපි හතිුවෙ නැති තැනේෙලිනේ අපට, සමහරවිට කුඩා 
දරැෙනේෙ සාමානය නූගතේ කියලා හිතන අය, වමෝඩයිනේ හැටියට හිතක 
අය සාමානය වලෞකික බුදේධිය නැති අය, අනේතමිට බලනවකාට අර 
උතුම් වලෝවකෝතේතර තතේව ලබනේවන වමාකද අනේන අර පරඥාෙ 
මතුකරගතේතා. ඒ පරඥාෙ තමයි ආවලෝකය. පරඥාෙ ධර්මවයේ වබාවහෝවිට 
දකේෙනේවන ආවලාවකා උදපාි - ආවලෝකයකේ පහළ වෙනො ෙවගේ 
තතේවයකේ. තෙතේ විදියකනිේ අපි උපමාෙකේ ෙශවයනේ දකේෙනොනම් දැනේ 
දැනුමතේ පරඥාෙතේ අතර වෙනස අපට වපනේනමු් කරනේන පුලුෙනේ දැනේ අපි 
යම්කිසි බනේවදේසියකේ ලසේසන කරනේන - පිතේතල බනේවදේසියකේ නම්, එක 
කරමයකේ තිවබනො වම්වක වනාවයකුතේ පාට සායම් ෙර්ග ගානො. තෙතේ 
කරමයකේ තිවබනො වම්වක, පිතේතල බනේවදේසිවයේ තවිබන සේොභාවික 
පරභාෙ අපට මතුකරගනේන පලුුෙනේ ඒවක මලකඩ තට්ටු ඉෙතේ කරන 
ද්රෙයයකනිේ ඒො ඉෙතේ කළහම. වම් වදක අතරිනේ අපට වපේනො අර 
සායම් ගූම ෙවගේ වදයකේ තමයි වලෝකයාවගේ දැනුම කියන එක. ඒක 
වකළෙරකේ නූ. සායම් තට්ටු දානො. මුලු මහතේ වලෝකවයේම දැනුම දියුණු 
කරෙනො කයිනේවන වමාකකේද, අවපේ වම් කියාපු බනේවදේසිවයේ සායම් 
තට්ටු ගානො. එක දෙසකේ ගාපු තට්ටුෙ වනවෙයි ඊලඟ තට්ටුෙ. ඔවහාම 
ගගා ඉනේනො නමුතේ වම් එකකිනේෙතේ නියම වශෝභාෙ පරභාෙ 
ඇතිවෙනේවන නූ. සේොභාවික වනසර්ගික පරභාෙ ඇතවිෙනේවන නැහැ. 
ඒ වෙනුෙට කරනේන තිවයනේවන අනේන අර මලකඩ තට්ටුෙ ඉෙතේ 
කිරීමයි. ඒකයි පරඥාෙ.  

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො ‘පභසසරං වඛා 
භිකඛවව ඉදං චිතතං. තංච වඛා ආගනතුවකහි උපකකිවලවසහි 
උපකකිලිටඨං. තං අසසුතවා පුථුජජවනා නපපජානාති. තසමා අසසුතවා 
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පුථුජජනසස චිතතභාවනා නතථිති වදාමි’. ‘මහවණනි, වම් සිත 
පරභාෂේෙරයි. පරභාෂේෙරය ිකයිලා කියනේවන ආවලෝකය විහිදුෙන ශකේතියකේ 
වම්ක ඇතුවළේ තිවබනො. නමුතේ වම්කට වෙලා තිවයනේවන වමාකකේද, 
ආගනේතුක උපකේවලේශ ෙලිනේ වම්ක කිලිටි වෙලය ි තිවබනේවනේ. අර 
බනේවදේසිය පැතේතකට දාලා තිබුණහම ඒක සලකනේවන නැතෙු, ඕවක 
මලකඩ බැඳිලා තිවයනේනා ෙවගේ. ඒ කාරණය ධර්මය වනාදනේන 
පුදේගලයා වතේරැම් ගනේවන නූ. ඒක නිසයි ඒ තැනැතේතා භාෙනාෙ ගැන 
උනනේදුෙකේ නැතේවත. 

අනිතේ පැතේතට දකේෙනො ‘පභසසරං වඛා භිකඛවව ඉදං චිතතං 
තංච වඛා ආගනතුවකහි උපකකිවලවසහි විපපමුතතං තං ච වඛා සුතවා 
අරියසාවවකා යථාභූතං පජානාති තසමා සුතවවතා අරිසාවකසස චිතත 
භාවනා අතථිති වදාමි’. මහවණනි, වම් සිත පරභාෂේෙරයි. නමුතේ වම්ක 
ආගනේතුක උපකේවලේෂ ෙලනිේ යම්කිසි වකවනකේ මදුාගතේතා කියලා හිතමු, 
ඒවකනේ සම්පූර්ණවයනේ මිදුණා. මිදුනහම යම්කිසි පරභාෙකේ මතුවෙන බෙ 
වම් කාරණය අර ධර්ම ඥානය ඇති තැනැතේතා ඒ ඒ මට්ටමිනේ වතේරැම් 
කරගනේනො. අෙවබෝධ කරගනේනො. ඒ නිසා ඒ තැනැතේතාට චිතේත 
භාෙනාෙකේ, ඒ තැනැතේතා භාෙනාෙ ගැන උනනේදු වෙනො. දැනේ 
වලෝවකෝතේතර තතේවය එනකලේම ඉනේන ඕවන නූ. වම් පනිේෙතුනේටතේ 
හිතාගනේන පුලුෙනේ එදිවනදා ජීවිතවයේ තම තමනේවගේ වගෙලේෙල ඒ 
වනාවයකුතේ කටයුතුෙල වයදිලා හිටියානම් වම් අෙසේථාවව් වකායි තරම් 
වකවලසේ කනේදරාෙකේ හිතට ගලාවගන එනේන ඉඩ තිබුණාද. ඒ වෙනුෙට 
වම් අෙසේථාවෙ ඉනේනවකාට යම්කිසි පරමාණයකට සිවතේ පරභාෂේෙර බෙකේ 
අර කියාපු පරඥා ආවලෝකයතේ සමහරවිට පහළ වෙනේන ඇති. ‘අච්චචරට 
වමච්චචරනම් වමච්චචරට වකාච්චචරද’ කියලා කයිනේනා ෙවගේ වම්ක 
ආශරවයනේ වම් පනිේෙතුනේට හිතාගනේන පලුුෙනේ වම් වලෝවකෝතේතර පරඥාෙ 
ගැන හිතනවකාටතේ ඔය විදියට අවපේ අර හිවතේ තිවබන වකවලසේ තට්ටු 
- වම් වකවලසේ කියන ඒො සාමානයවයනේ අපි අර වකවලසේ කියලා 
හිතනොට ෙඩා සියුම් වකවලසේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාරලා 
තිවබනො. 

සමහරවිට අපි දැනමුය ිකයිලා හිතාගනේන, උගතේකමයි කියලා 

හිතාගනේන ඒෙතේ වකවලසේ හැටියට වපනේනුම් කරනො. වමාකද වම්ො 
යට තිවබනේවන මානේනය, වම් හැම එකකේ තුළම. ඊළඟට තෙතේ මහතේ 
සියුම් ඊටතේ ෙඩා රූප රාග අරූප රාග ආදී ෙශවයනේ අපි ඔය දිෙය වලෝක 
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බරහේම වලෝකෙල උපදිනේන ඕනයි කියලා හිතන ඒ විදිවයේ ආශාෙලේ පො 
වම්ො ඔකේවකාම දකේෙනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කේවලේශ හැටියට. 
අනේන ඒක නිසා වම් අෙසේථාවව් වම් ශරදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පරඥා 
කියන ඒ ඉන්ද්රිය ධර්මයනේ බල ධර්මයනේ දියුණු කරගැනමීට ශකේතිය 
ඇතිකරගතේතයි කයිලා සතුටු වෙනේන.  

වමවතකේ වම් රැසේ කරගතේතු පුණය සම්භාරය ඒ ශාසනාරක්ෂක 
දිෙය බරහේම මණේඩලය ඇතුළු යම්තාකේ වදවිෙරැනේ එවහම නිෙනේ සාක්ෂාතේ 
කරගනේන, ලබාගනේන කැමතිෙ සිටිනොනම් ඒ හැම වකවනකේම වම් 
පිනේ අනුවමෝදනේ වෙතේො. අනුවමෝදනේ වී තම තමනේවගේ පරාර්ථනීය 
වබෝධියකිනේ උතුම් අමා මහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගනිතේො කයින ඒ 
පරාර්ථනාෙතේ ඇතිකරවගන එවසේම තමනේ නමිනේ නැසී මිය පරවලාෙ 
ගියාෙූ යම්තාකේ ඥාතිහු ඇතේද ඒ ෙවගේම අවීචිවයේ සිට භාොගරය දකේොෙූ 
යම්තාකේ පනිේ කැමති නිෙනේ කැමති යම් සතේවවයෝ ඇතේනම් ඒ හැම 
වකවනකේමතේ වම් පිනේ අනවුමෝදනේ වෙතේො! වම් ධර්ම වදේශනාමය, ධර්ම 
ශරෙණමය ෙශවයනේ රැසේ කරගතේතු පුණයසම්භාරවයනේ උතුම් අමාමහ 
නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගනිතේො! එවසේම අප ි වම් දියුණ ුකරගතේතු ශරදේධා 
විරිය ආදී ඒ ගුණධර්ම වම් ජීවිතය තුළම වම්ො මුහුකරුා යන ආකාරයට 
ජීවිතය පෙතේෙමිනේ වම් ජීවිතවයේදීම අපරමාදීෙ වසෝොනේ, සකදාගාමී, 
අනාගාමී ආදී ඒ මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ උතුම් අමාමහ නෙිවනනේ 
සැනසීමට ශකේතිය බලය ලැවබ්ො කයිලා පරාර්ථනා කරවගන වම් ගාථාෙ 
කියලා පිනේ පමුණුෙනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 





 

 

89 වන ද ්ශනය





 

81 

89 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 91) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

පාමමාජ්ජ බහුම ා භික්ඛු - පසම්නා බුද්ධසාසමන 

අධිගවඡඡ පදං ස්තං - සංඛාරූපසමං සුඛං 

− ධම් මපද, භික්ඛු ෙග්ග. 

ශ්රද්ධාවන්ත පිනව්තුනි, 

ශ්ාසනික ගුණධමම වැඩීම මගාවිතැනක් හැටියට ස කමතාත්, 
බිත්තර වීය හැටියට ගැමනන්මන් ශ්රදධ්ාවයි. ඒ තරම් මූ ික තැනක් 
ශ්රද්ධාවට  ැබි  තිමයන්මන්, ශ්ාස්තෘන්ෙහනේවසේ මකමරහි පරසාදයක්, 
පැහැදීමක් නැති තැන උන්වහන්මස් දකව්න පරතිපත්ති මාගමමය් යාමට 
අවශ්ය වීයයම උපදින්මන් නැති නිසයි. පරබ  ශ්රද්ධාවක් ඇති ශ්රාවකයාට, 
උපරිම කැපවීමකින්, බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් වචනය අනවු කරියා 
කරනන් ශ්ක්තිය ලැවබණො. ඒ බව පරකාශ් කරන ගාථාවකුත් ඊට සාධක 
වන කතාන්තරයකුත් තමයි අද අපි ඉදිරිපත් කරන්න බ ාමපාමරාත්තු 
මවන්මන්. 

සැවැත් නුවර හිටියා වක්ක ී කිය  බරාහ්මණ තරැණමයක්. එක 
දවසක් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිණ්ඩපාමත් වඩිනව දැකලා, මම් වකක් ී 
කියන බරාහ්මණ තරැණයාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් ශ්රීරමය් 
රූපසම්පත්තිය ගැන පදුුම වශ්ී වීමකේ ඇති වණුා. මකායිතරම්ද 
කියතමහාත්, පසුපසින් යාමමන් සූහීමකට පතම්වන්මන් නැතිව 
ක ්පනා කළා, ‘මට හැමදාම බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකමිින් ඉන්න 
ඇත්නම් මහාඳයි’ කයි , ඒ මවනුමවනම් ශ්ාසනමය් මහණ වුණා. මහණ 
මව ත් කමළ් බණ භාවනා සජ්ඣායනා ආදිය මනමවයි, බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ දිහාම බ  බ ා සිටීමයි. හැකි හැම අවස්ථාමේම බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දිහා බ  බ ා ඉන්නවා. වම්ක මකමනකුට මහ කරදරයක් වමග් 
මදයක්. නමුත් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉවසා වදාළ. බ ාමගන හිටියා මම් 
වක්ක ී මතරැන්මග් පරඥාව, නුවණ, ටිකක් දියුණු මවනකන්. මමමහම 
බ න් ඉඳ , ක ් ය ් බ  , එක අවස්ථාවක වක්ක ී මතරැණ්ට 
අවවාදයක් කළා. ‘වකක් ී, මම් කුණු කය දිහා බ ාමගන ඉඳීමමන් 
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මමාකක්ද ඇති වැමේ? යමමක් ධමමය දකීද, මහමතම මා දකී’, කයින ඒ 
අවවාදය කළා. 

එමහම කේිවත්, වක්ක ී හාමුදුරැවන්ට, ඒ තිබුණ ශ්රද්ධාව නිසා, 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මනාදැක ඉන්න බැරි තත්වයක් තිබුණ. ඉතින් 
ඔන්න වස් කා ය  ං මවනමකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ රජගහ නුවරට 
වැඩම කළා. වක්ක ී හාමදුුරැමවාත් ගිය බව අමුතුමවන් කියන්න මදයක් 
නැහැ. වස් එළමෙන දවස කිය  කයින්මන් වස් තනු් මාමස ආරම්භ 
මවන දවමස්, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ක ප්නා කළා, දැන් ඉතින් වක්ක ීට 
සංමේගය ඇතිමවන මදයක් කරනන්ට ඕන කිය  එමළේවා, ‘අමප්හි 
වක්ක ී’ කයි . ‘ඉවත් මවව වකක් ී’ කිය  එමළේවා. 

ඉතින් වක්ක ී හාමදුුරැවනට් මබාමහෝම මශ්ෝකයක් ඇති ෙුණා. 
අමන් ඉතින් තුන් මාසයක් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මනාදැක මම 
මකාමහාමද ඉන්මන්? ජීවිත ආසාවත් අතහැර ා, ගිජිකූළු පර්වතයට 
නැඟ , දිවි නසාගනේන ක ්පනා කළා. ක ්පනා කර ා ඒ පර්වතමයන් 
පනින්න ඔනන් මමන්න තමියද්දී බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට මම් තත්වය 
වැටහි ා, දැන් මමගන් යම්කිසි සැනසමීක්  ැබුවණ නැත්නම්, වක්ක ීට 
මාගම ඵ   බාගැනීවම් අවස්ථාව මඟහැරි ා යනව කිය , ඒ පනින්න 
සුදානම් මවනමකාට උනේෙහනේවසේ වදාළ ගාථාව තමයි අපි අද මාතෘකාව 
හැටියට තැබුමේ. 

පාමමාජ්ජ බහුම ා භික්ඛු 
පසම්නා බුද්ධසාසමන 
අධිගවඡඡ පදං ස්තං 
සංඛාරූපසමං සුඛං 

මම් බුද්ධ සාසනමය් පැහැදුණා වූ, පරීති පරමමෝදය බහු ෙූ භික්ෂුව, 
සංස්කාරයන්මග් සංසිඳීම කිය  කයින, ඒ සුඛදායක සැපවත් ශ්ාන්ත 
නිර්වාණ තත්වය  බන්මන් ය. කියන එකයි මම් මකටි ගාථාමවන් 
කියන්මන්. එවන් පණිවිඩයක් ඒක තුළ තිමබනවා. 

ඒ කිය  එපමණකින් නැවතුවණේ නැහැ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ් කමළ් තමන්ෙහනේවසේමග් රූපය ඍදධ්ිබ මයන්ම වකක් ීට 
මපන්නමු් කර ා. ඊළඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වක්ක ීට එනන් කිය  
ආරාධනා කළා ‘ඒහි’ කයි . ‘අමප්හි’ කිය  එමළේවා, මම් අවස්ථාමවදි 
‘එනන් වකක් ී, බය මවනන් එපා’, කිය  ඊළඟට ගාථා තුනක් වදාළ බව 
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සඳහන් මවනව. ‘වක්ක ී, බය මවනන් එපා. මා දිහා බ න්න. එන්න. 
මම ඔබ මම් මඩ වගුමරන් උඩට ගනේනවා. රාහුට හසු ෙුණ ඉර රාහුමගන් 
මුදා ගනන්ා වමග්, රාහුට හසු ෙුණ චන්රයා රාහුමගන් මුදා ගනන්ා වමග්, 
මම ඔබ ආරක්ෂා කරගනේනවා’, කියන ඒ තමන් පිහිට වන බව පරකාශ් 
මවන ගාථා වදාළ. 

එතන කයිමවන හැටියට, වක්ක ී පනිනන් සූදානම් 
මවනමකාටමයි මම්ක අහන්න  ැබුවණ. එතන මත්රැම් කරන හැටියට, 
අර දැඩි මශ්ෝකයක් සංමේගයක් තිබුණු වක්ක ී හාමුදුරැවන්ට විශ්ා  
පරීතිපරමමෝදයක් ඇති ෙුණා, සතුටක් ඇති ෙුණා. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ක ින් එම ේව, නමුත් දැන් මට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ආරාධනා 
කරනවා කයි . බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඍද්ධි බ මයන් තමා ඉදිරිමය් 
ඉන්නව වමග් මපන්නුම් කළ නිසා, ඒ ශ්රදධ්ාව පිටම පැනන්. නමුත් 
විපතකට පත්ෙුවණේ නැතුව, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟම ඊළඟට මපනී 
සිටියා. ඒ අතරතුර මවච්ච මද් දක්වන්මන් අර ගාථාමේ කියැමවන සියුම් 
අදහස ගැෙරුින් වැටහි ා පටිසම්භදිා සහිත අරහවයට පත් ෙුණා, 
කිය ත් සඳහන් මවනව. 

ඉතින් ඔය ක්ෂණිකව ඒ විධිමය් ධමමාවමබෝධ මවන තැන්, අර 
උණගහ උඩ ඉඳ  වැමටනමකාටත් රහත් ෙුණා කිය , එමහමත් සඳහන් 
මවන තැන් තිමයනවා. නමුත් මමතන විමශ්්ෂ සිද්ධියක්. මකායිතරම්ද 
කියමතාත් මම් ශ්රද්ධාමේ බ ය, මම් සිද්ධි සිය ්  සදිේධෙුණාට පස්මස්, 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ සරිිත් වශ්මයන්, ඒ ඒ අංශ්මයන් විමශ්්ෂ දක්ෂතා 
ඇති අයව අගරස්ථානමය් තබන්නා වමග්, වක්ක ී හිමියන්ට අගර ස්ථානය 
දී වදාළ, සද්ධාධිමුත්ත භික්ෂූන් අතරින්. මළුු මහත් ශ්ාසනමය්ම ශ්රද්ධාමවන් 
අධික, ශ්රද්ධාවට නැෙරුැෙූ භික්ෂූන්ෙහනේවසේ ා අතරින්, වක්ක ී 
හාමුදුරැවන් පරධානයි, අගරයි කිය  පරකාශ්වකාට වදාළ. 

මම් කතාන්තරමය්, නා නා විධ මවනස්කම් සහිතව සමහරවිට 
ඒ ඒ මපාත්ව ත් තිමයනවා. දැන් මම් කියන සිද්ධිය ධමමානුකු ව සදිුෙුණ 
මදයක් හැටියට ස කමතාත්, වමහි ගැෙුරැ අදහස මමන්න මම් විධියට 
අපට දක්වනන්ට පුළුවන්. මම් පින්වතනු් සමහරවිට දන්නවත් ඇති මම් 
නිවන් දැකීම කියන එක මම් ඇස් කන් නාසාදිමයන් කරනන් පළුුවන් 
මදයක් මනමමයි, ඊට වඩා අභයන්තර වූ, ඉන්රියයන් පහක් තමා තළු 
ඇතිකරගැනීවමනයුි, නිවන  බාගනේන පුළුවන් වන්මන. ඒ ඉන්රියයන් 
හඳුන්වන්මන් මම් විධියටයි: - ශ්රද්ධාව, වීයයම, සතිය, සමාධිය, පරඥාව. 
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සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤඤා කියන මමන්න මම් ඉන්රියයන් තමා 
තුළ ඇතිකරගන්න ඕන නිවන් දැකීමට. ඒ ඇතිකරගත්ත පමණක් 
මනාමවයි, මම් ඉන්රියයන් සම කරගන්නත් ඕන. ඇතැම් මකමනකුට 
සංසාමර්, ශ්රද්ධාව වැඩි මකනාට ශ්රද්ධාව අධික මවනව, සීමාව ඉක්මව  
යනව. පරඥාව, ඒ ඉන්රිය වැඩි මකනාට සමහරවිට ඒකත් වැඩි මව ා 
යන්නත් පුළුවන්. වීයයමත ් වැඩි අය සමහරවිට ඒක බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේට සමකරන්නට, ඒක සමතාවයකට පත් කරන්නට මවනව. අර 
මසෝණ හාමුදුරැවන්ට වීණාමේ උපමාව දී  වීයයම සමකළා වමග්. 
මමමතන්දි වකක් ී හාමදුුරැවන්මග් සදේධාෙ පමණට වැඩි ෙුණා. නමුත් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ අවස්ථාව එළමෙනකන් අර කාරණය ඉවසා වදාළ. 
අර කාරණය කියන්මන්, වක්ක ී හිමියන් හැම තිස්මසම යන යන තැන 
පිටිපස්මසන් යනව. එමහම ගිහි ්  ඥානශ්ක්තිය යම් පරමාණයකට 
මම්රැවට පස්මසයි අනන් කිේමේ, මම් කුණුකය දිහා බ   මමාකටද, 
ධමමය දකිනවනම් එච්චරයි තිමයන්මන කයි . ඒකයි මා දැකීම හා 
සමානයි කිේමේ. 

ඊළඟට අවසාන අවස්ථාමවදී එතන අපට හිතාගන්න 
තිමයන්මන්, මම් වක්ක ී හාමුදුරැවන් තුළ ඇතිෙුණ චිත්ත විප් වය 
තුළින්ම සංස්කාරයන්මග් සංසිඳීම කියන තත්වය, නිවන, අවමබෝධ 
කරගත්තා කියන එකයි, ඒ විධිමය් මද්ව ් බුද්ධ ඥානයටයි මගෝචර 
වන්මන්. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට මප්නවා පදු්ග  මේමතේතතා කිය  
කියන පුද්ග යින්මග් විවිධවය. විවිධවය අනුව බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
විමටක මමාමළාක් කරම ව නි්, විමටක දැඩි කරම ව නි්, තමන්වහන්මස්මග් 
‘පුරිසධම්ම සාරථි ගුණය’ තුළින් ඒ ශ්රාවකයා හිකම්වනවා. මු දී දැඩිව 
එම ේවා, වක්ක ීට මමාකටද මම් කුණු කය දිහා බ ාමගන ඉන්මන 
කිය  එම ේව. ඊළඟට ‘ඉවත් මවෙ’ කයි  එම ේමේ දැඩිව. ඊළඟට 
එන්න කයි  ආරාධනාත් කළා. සංස්කාරයන් කියනම්න් අපි මම් හිතින් 
හදාගනේන මද්ව ්මන්, එතමකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් රූප මසාභාව 
අනුව ඇතිකරගත්ත ඒ ඇලේම සීමාව ඉක්මව  ගයි අවස්ථාවක ඒමකන් 
මවන්මවනන් කේිවහම ම ාකු මශ්ෝකයක් ඇත ි ෙුණා. මට දැන් 
ජීවත්මව ා ඉඳ  වැඩක් නැහැ කියල. 

මම් ම ෝමක් ඒ වමග් කතාන්තර මකාමතකුත් අහන්න 
ලැවබණො ම ෞකික මද්ව ් පිළිබඳව. මමමතනදී අපට හිතන්නට 
තිමයන්මන් බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් රූප සම්පත්තිය කයින්මන 
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මකම ස් වඩන රූප සම්පත්තියක් මනමමයි, මකම ස් නිවන රූප 
සම්පත්තියක්. එච්චරයි මවනස තිමයන්මන. එතමකාට බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේමග් පිටිපස්මසන් යාම කයි  කයින්මන් බණ මපාතක් කියවීම 
වමග්, බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ නිතර ඇසුරැ කිරීම කිය  කයින්මන්. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ යථාවාදී තථාකාරී - “කියන්මන මකාමහාමද, 

කරන්මනත් ඒ විදියටයි. කරනේවනේ මකාමහාමද, කයින්මනත් එමහමයි”. 
එතමකාට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් චරියාව, ඉරියේ පැවැත්වීම, යාම් 
ඊම් හැම මදයක්ම බණමපාතක් වමග්. ඒකයි අර ඥානය මමෝරනකන් 
ඉන්න කිය  කිේමේ. වකක් ී හාමුදුරැමවා නිකම්ම පිටිපස්මසන් ගියා 
මනමමයි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දන්නවා තමන්ෙහනේවසේ ඇසුරැ 
කරනමකාට ශ්රද්ධාවන්ත මකමනකුට තමන්මගන් ඉමගනගන්න මද්ව ් 
තිමයන බව. 

අපට හිතන්න තිමයන්මන, මපාමත් කිය  නැතත්, ඒ කා  
සීමාව තුළ වකක් ී හිමියන්, බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ගැන අපි මම් බුද්ධ 
චරිතමයන් ඉමගනගනේන ටික ජීවමාන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පිටිපස්මසන් යමින්, අර රූප මශ්ෝභාමවන් වශ් ීවීම තළුින් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ කේද කයි  අර ශ්රද්ධාව තළුින්, වක්ක ී හාමුදුරැමවෝ හඳුනා 
ගත්තා. ඒ හඳුනාමගන, ඒ නිසයි අර තරමට, මනාදැක බැරි තත්වයකට 
පත් ෙුවණේ. එමහම අවස්ථාමේදි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර සීමාන්තිකව 
ගිය ශ්රද්ධාව, පරඥාව පැත්තට මයාමු කරන්නයි කිේමේ, ‘මම් කුණු කය 
දිහා බ   මමාකටද, මාව දැක්ක මවන්මන් ධමමය දැක්මකාත් පමණයි’. 
ඉතින් ඒකත් හිතට වදින්න ඇති. 

අවසාන වශ්මයන් අර ගාථාව තුළ තිමයන්මන් ගැෙුරැ අදහසක්. 
ශ්රද්ධාවටත් ඉඩමදමින් පරකාශ් කළා පරමමෝදය බහ ු වීවම් අගය, ඒ 
කියන්මන නිවන සඳහා ශ්රද්ධාමේ අවශ්යතාවයි එතන මපන්නුම් 
කරන්මන්. පරසාදය, පරමමෝදය කයින ඒව ශ්රද්ධාව තුළින් ඇතිවෙන 
මද්ව ්. බුද්ධිවාදීන්ට ඒවා සමහරවිට මගෝචර මනාමවන්න පළුුවන්, මම් 
කාම . නමුත් ශ්රද්ධාව කයින එමක් විමශ්්ෂ ගුණයක් තිමයන්මන, අර 
ගුණධමම හිතට අ ් න, ශාස් තෘන්ෙහනේවසේමග් වචනයට එකඟව කරියා 
කරනන් පළුුවන් ශ්ක්තිය ලබාදීම. මකායිතරම්ද කියමතාත්, අර 
නිකරැවණේ ජීවිත පරිතයාග කිරීම් වශ්මයන්, දිවි නසාගැනමී් වශ්මයන් 
පනින්න හිතුන පමි්ම, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දිහාවට පැන්න. නමුත් 
විපතක් ෙුවණේ නූ. අර පාරමී ශ්ක්තයිට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
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තමන්ෙහනේවසේමග් පරාතිහායමය ශ්ක්තිමයන් උපකාර මව ා, වකක් ී 
හාමුදුරැවන්ට විපතක් ෙුවණේ නැහැ. ඒ අතරතුර නිරලෙ අහමසදිම අර 
සංස්කාර සංසිඳීම කයින ඒ උතුම් නිර්වාණ ධමමය පරතයක්ෂ කළ බවයි 
අපට හිතාගන්න තිමයනම්න, ඒ ධමමකතාන්තරය තුළින්. මම් අපට 
මපමනන විවරණය යි. 

එතමකාට මකමස් මහෝ මේවා, මූ ිකව අපට ක ්පනා කරන්න 
තිමයන්මන මම් ශ්රද්ධාමේ වටිනාකම. ශ්රද්ධාමේ වටිනාකම මකායිතරම්ද 
කියමතාත්, දැන් මම් පිනව්තනු් දන්නවා ඇතා කයින සතාමග් පරධානතම 
අවයවය, ඉස්සරහට දාන අවයවය මමාකක්ද? මහාඬවැ . එතමකාට 
ධමමමය් එක තැනක සඳහන් මව ා තිමයනවා, ඇතාමග් අවයව, ඒ 
මකාටස් ධමමමය් විවිධ කාරණාව ට උපමා කරන තැනදි, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ එතන දකව්  තමියනවා, ‘සදධ්ා හත්්ථෝ මහා නා් ෝ’. ධමමය 
කිය  කියන ශ්රීරයක් ඇති ඇතාමග් මහාඬවැ  තමයි ශ්රද්ධාව. 
මහාඬවැ  ගැන හිත  බ නමකාට මම් පින්වතනු් දන්නවා, ඇතා ගස් 
ග ් මපර ීම වමග් ශ්ක්තයි මයාද  බ ය මයාද  කරන්න පුළුවන් 
ඕනූම වැඩක් කරන්මන් මහාඬවැම න්. ඒ වමග්ම බිම වැටිච්ච 
ඉඳිකටුවක් අසු න්න පළුුවන් තරමට මහාඬවැ  අග සියුම්, ඒ 
හපන්කමත් කරන්න පුළුවන්. 

ඉතින් මමතැනදී අපිට හිතන්නට තිමයන්මන් වක්ක ී 
හාමුදුරැවන්මග් ශ්රදධ්ාව, පරඥාව පැත්තට මයාමකුර  ගත්තහම, අන්න 
අර සංස්කාර සංසිඳීම කිය  කියන නිර්වාණ තත්වය අවමබෝධ 
කරගත්ත. මම් ඔක්මකාම තමන්මග් හිත තුළ ඇතිමවන ගැටුමක් කයින 
එක මත්රැම්ගනේන ඇති. ඉස්මස ්  බරපත  මශ්ෝකයකින් ඉඳ , ඊළඟට 
ම ාකු පරීතියක් ඇති ෙුණා. මම් ඔක්මකාම යට තිමයන්මන් තමා තුළ 
ඇතිකරගත්තු සංස්කාර මගාඩක්. එතමකාට සංස්කාර සංසිඳුන තැන 
තමයි නවින කියන්මන. ඕක අවමබෝධ කරගන්න ඇති. 

එතමකාට අර කිේව වමග්, ඇතැම් මකමනක් පරඥාව අධිකයි, 
ශ්රද්ධාව අඩුයි. ඉතින් මකාමහාමහරි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
අවස්ථානුකූ ව ශ්රද්ධාමේ අවශ්යතාවත් මපන්නුම් කර  මදනව. ගුණධමම 
අතර මූ ිකව ශ්රද්ධාවට පරධාන තැන, මපරටු තැන  ැමබන බව ඔය 
ඇතා පිළිබඳව උපමාමවනතු් මහළිමවනවා. ඒ වමග්ම තව මකාමතකුත් 
තැන්ව ින් මම් ශ්රද්ධාමේ වටිනාකම මහළිමවනවා, දැන ්මගාවිතැනක්නම් 
බීජය පරධාන මවනන්ා වමග්. ඊළඟට තමන්මග් ශ්ක්තයි මයදීම පිළබිඳව 



89 ෙන වදේශනය 

87 

එමහම සඳහන් මවනවා. තවත් තැනක ආලවක සුතර් ්, ආ වක 
යක්ෂයා අසාපු පරශ්්නයක් තමයි, මම් කාම, භව, දිට්ඨි, අවිජ්ජා කිය  
කියන සංසාර සැඩවතුරැ හතර, එමහම නැත්නම් එක සැඩවතුරක් 
හැටියටත් දක්වනවා. මමන්න මම් සැඩවතුමරන් එමතර මවන්මන් 
මකාමහාමද කිය , ‘කථංසු තරතී ඕඝං’ කිය  බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේමගන් ඇසවුා. මම් සංසාර සැඩවතුමරන් එමතර මවන්මන් 
මකාමහාමද? ඒකට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දීප ුපිළිතරු ‘සදධ්ා  තරතී 
ඕඝං’. ශ්රදධ්ාමවනුයි මම් සැඩවතුමරන් එමතර මවන්මන. 

දැන් ටිකක් හිත  බ න්න මම් පින්වතනු් ඔය වර්ෂා කාම ්, 
යම්කිසි මදා  පාරක් මබාමහාම දැඩිව මේගමයන් ග ාමගන යනව. 
එමගාඩ මප්නවා. මමමගාඩ ඉඳමගන මකමනක් හිත හිතා ඉන්නව, ‘මම් 
වතුර හීත  ඇතිමන් මම් වතුර මබාමහාම මේගමයන් ග ාමගන යනවා. 

මම්කට පැන්මනාත් එමහම…’ ඔය විධියට තර්ක කර කර ඉන්නව. 
වතුරට බහින්මනවත් නැහැ. එයාට පුළුවන්ද එමතර මවන්න? බූ. 
යම්කිසි මකමනක් මම්කට පැන්මනාත්, ජීවිත පරිතයාගමයන් මරණය 
මහෝ තරණය, ඒ තරමට ඕනූකම තිමයනවනම් එමගාඩට යනන්, 
මරණය මහෝ තරණය කිය  පැන , අන්න ඊළඟට මබාමහාම 
අමාරැමවන් අර සැඩවතුර කපාමගන එමතර මවනන් පළුුවන්. ඉතින් 
ඒකයි මම් ශ්රද්ධාමේ ශ්ක්තයි. ශ්රද්ධාව තුළ උපරිම කැපවීම තිමයනව. 

ඉතින් ඒකට තවත් මහාඳ වටිනා උපමාවක් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දක්ව  තිමබනවා. චූල් ෝපාලක කි න සුතර් ්, මගාපළු 
උපමාවක්, ඉතාමත්ම වටිනා උපමාවක් ඒක. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
කථාන්තරයක් හැටියට පරකාශ් කරනවා, මගධ රමට්ඨ එකතරා ඥානවන්ත 
මගාප ්ම ක් හිටියා, වස් හාර මාසමය් අවසාන මාසමයදි, එතමකාට 
හිතාගන්න පුළුවන් අර මදාළ පාරව ් තදිනේ ග ාමගන යන කාම ්, 
ගංගාව ් ග ාමගන යන කාම ්, ගංගානම් ගමඟ් එමතරට, මම් 
ඥානවන්ත මගාප ් ා තමන්මග් ගවරැ  දක්කාමගන ගිය ආකාරය. 
මනාසුදුසු තැනකින් මනමවයි, ඥානවන්ත නිසා එමගාඩ ගැනත් 
අවමබෝධයක් ඇතිව, මමමගාඩ ගැනත් අවමබෝධයක් ඇතිව, පැන්මතාට 
ළඟින්. පැන්මතාට කියනම්න්, මතාටුප . එතන මනාගැෙරුැ තැනක්. 
ගැෙුරැ තැනනි් මනමවයි හරක් දැක්වුමේ, මනාගැෙුරැ තැනින්. 

ඊළඟට හරක් දක්කන කරමයතේ දකව්  තිමයනවා. ඉස්මස ් ම 
නායක ගවයනි් එමතරට යන්න සැ ැස්සුව. ඉතින් නායක ගවයින් 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

88 

සැඩවතුර කපාමගන ඔනන් ඉදිරියට යනවා. ඊළඟට නායක ගවයන් දිහා 
බ ාමගන ශ්ක්තිමත්, මනාදැමුණු, දඟකාර, තරැණ ගැටේ වමග් ගවයනි් 
ඔන්න ඒ පිටිපස්මසන් ගියා. ඒමගා ්ම ාත් අර විධියට සැඩවතුර 
කපාමගන ගයිා. ඕක බ ාමගන ඉඳ  ඊළඟට වස්සන් වැස්සියන් තනු් 
මවනුව එමතර කළා. ඊළඟට දුර්ව  වසු පැටවුන් සැඩවතුර කපාමගන 
එමතර ෙුණා. මකායිතරම්ද කයිමතාත් ඔන්න බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ් කරනවා, අන්තිමට එදාම උපන් වැහු පැටියත්, තමන්මග් මව, 
එළමදන - එළමදන තමනම්ග් පැටියා මසායන එක්තරා ශ්බ්දයක් නඟන 
හැටි දන්නවමන්, වගෝරාව කිය  කයින්මන් ගවයින් නඟන ශ්බ්දය, ඒ 
ශ්බ්දය නඟමින් අර වසුපැටියත් අරමගන සැඩවතුමරන් එමතර ෙුණා. 

එමහම නිකම්ම උපමාව කයි  නැවැත්තුමේ නැහැ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ, උපමාවට ඊළඟට උපමම්ය ඉදිරිපත් කළා. මම් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඉදිරිපත් කරන්මන්, තමන්ෙහනේවසේ මම් ම ෝකයා එමතර කරන 
ආකාරයයි. අර නායක ගවයින් වමග් තමයි රහතන්ෙහනේවසේ ා. ඔන්න 
රහතන්ෙහනේවසේ ා එමතර කළා. ඒක දිහා බ ාමගන ඉඳ  අර දඟකාර, 
තරැණ, ගවයනි්, අනාගාමී ගවයින් ඊළඟට. අනාගාමී ගවයින් යනව 
බ ාමගන ඉඳ , සකදාගාමී ගවයින් අර වස්සන් වැස්සියන්. ඊළඟට 
දුර්ව  වහපුැටවන් හැටියට තිමයන්මන් මසෝවාන්, මසෝතාපන්න. 
අන්තිමටම ඒ අර එදා උපන් වැහු පැටිය හැටියට එතැන බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකව්න්මන්, ධම්මානුසාරී, ශ්රද්ධානුසාරී කයි  කියන පුද්ග  
විමශ්්ෂයක්. ඒ කයින්මන් ඇතැම් අය ඉන්නවා පරඥාව අධික අය, අධික 
පරඥාව ඇති අය ඒමකන් අනුබ   බාමගන, ඒ ගැම්ම පිට ඇතැම් 
මකමනක් එමතරට යනවා. ශ්රද්ධානුසාරි කයින්මන්, ඇතැම් මකමනක් 
ඉන්නව ශ්රද්ධාව අධික අය, ඔන්න ඔය ධම්මානුසාරී, ශ්රද්ධානුසාරී පුද්ග  
මදමකාටසයි උපමාවට දා  තිමයන්මන් අන්න අර එදා උපන් වහුපැටිය 
හැටියට. ඒ අය මසෝවාන් ඵ ය  ැබීමම් මාගමයට බැසස්ාෙූ අය හැටියටයි 
ධමමමය් දැක්මවන්මන්. 

ඉතින් ඔය ඔක්මකාම හපන්කම් කමළ් මකාමහාමද අන්න 
කරමානුකූ ව. එවගාඩ කළා, නියම තැනින්, නයිම මතාටින්. එමහම 
පරකාශ කරල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අන්තිමට ඒක ඉවර කරන්මන 
මකාමහාමද? ‘මහමණනි, මගාප ්  වමග් මට, මමම ාව පිළිබඳවත් 
මහාඳ කුස තාවයක්, අවමබෝධයක් තිමයනවා, පරම ාව ගැනත් මහාඳ 
අවමබෝධයක් තිමයනවා, මාරයට අයිති ඉඩම, මාරයට අයිති පරමද්ශ්ය 
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ගැනත් මමග් මහාඳ අවමබෝධයක් තිමයනවා, මාරයට අයිති නැති පරමද්ශ් 
ගැනත් මහාඳ අවමබෝධයක් තිමයනවා, ඊළඟට පැන්මතාට ගැන මම 
හරියට දන්නවා, අන්න ඒක නිසා මමග් වචනයට කන් මදනන් සුදුසයුි 
කිය  මකමනක් හිතනවනම්, මා මකමරහි ශ්රද්ධාව ඇතිකරගනන් සදුුසුයි 
කිය  මකමනක් හිතනවනම්, ඒ අයට දීර්ඝ කා යක් ඒක හිතසුව පිණිස 
මවනවා.’ කිය  ශ්රදධ්ාමේ අගය ගැන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
කතාන්තරය ආශ්රමයන් දකව්ා වදාළ. 

එතමකාට අන්න අර ගවයින් ගයි ආකාරය ගැන හිත මයාමු 
කරනමකාට අපට මපමනනවා අර ආදර්ශ්ය, ඉස්සරහින් ගිය ගවයමග් 
ආදර්ශ්ය තුළනි්, අපට පුළුවන් එහාට යනන්, කියන හැකිසංඥාව ලැබුණ 
ඊළඟ ගවයනි්ට. ඒ අය යනව දැකලා ඊළඟ අය, ඔමහාම ඔමහාම ගිහි ්  
එදා උපන් වැහුපැටියත් එමතර ෙුණා. ඔය විධිමය් මදයක් තමයි එතමකාට 
ශ්රද්ධාව තුළ තිමබන්මන්. ශ්රද්ධාමේ ශ්ක්තයි, ‘හීත යි, මකාමහාමද 
මම්මකන් එමගාඩ මවන්මන්’, කිය  අත්මදක බැඳමගන ඉන්මන නැතිව, 
පනින්න ඕන. මරණය මහෝ තරණය කිය  පනිනන් ඕන. ඒ තරම් කැප 
වීමකනි්, උපරිම කැපවීමකනි් පැන  පීන ා ගිමයාත් තමයි එමගාඩට 
යන්න පුළුවන් වන්මන්. ඒකට ඕන කරන්මන ශ්රද්ධාවයි. බුද්ධියත් ඕන 
තමයි, නමුත් ශ්රද්ධාව නැතවු ඒ කිසිවක් කරන්න බැහැ.  

ඉතින් ඒමකන් මප්නවා ශ්රදධ්ාමවන් මකමනකුට  ැමබන ගැම්ම. 
ඒකයි අර ශ්රද්ධාමවන් එමතර මවනව කිය  බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ් කමළ්. මකාමහාමද මම් සැඩවතුමරන් එමතර වන්මන්? ශ්රද්ධාව 
මු ් කරමගනයි. වීයයම ආදී ඒවා ඊළඟට එනවා. ශ්රදධ්ාව අනුවයි වීයයම 
මතුමවන්මන්. දැන් අපි අර කියාපු ඉන්රිය පහ තුළත් යම්කිසි 
සම්බන්ධතාවක්, කරමානුක ූවයක් තිමයනවා. ශ්රද්ධාව නැතිව වීයයම 
උපදින්මන නූ. වීයයම දැරීමමදි තමයි සතිය මතු මවන්මන්. ඊළඟට සතියම 
තමයි දීර්ඝ මව ාවක් පවතව්ා ගනේනමකාට සමාධිය බවට පත්මවන්මන. 
සමාධිමත් හිතටයි නිසියාකාර වැටහීම කිය  කියන නියම පරඥාව 
ඇතිමවන්මන. ඔය තර්ක ආදිමයන් කරන බුදධ්ිවාදී එකක් මනමමයි 
මමතන කියන්මන් නියම වැටහීම, නියම සතයය එකක් වැටහීම එන්මන් 
පරඥාමවන්. ඒ සඳහා ඔන්න ඔය ඉන්රිය පහ මකමනක් දියුණු කරගන්න 
ඕන. 

ඇතැම් මකමනකුට සංසාරමය් විවිධ මහ්තූන් නිසා - බුදුවරැන් 
ඇසුරැ කරිීම නිසා ශර් ධාෙ දැඩි වෙනො. දැන් වකක් ී හිමියන් අතීතමය් 
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ශ්රද්ධාමවන් අගර ශ්රාවකයා වීමට පතාමගන ආව හැටියටයි කියන්මන්. ඒ 
තරම් දැඩිව ශ්රද්ධාවක් නසියි අර විධියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් 
පිටිපස්මසන් ගිමය්. අපි දැන් දැක්වුො, නකිම්ම යාමක් මනමමයි ඒක. 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දිහා බැ ීම කයි  කයින්මන් මකම ස් වැඩීම 
මනමමයි මකම ස් නිවීමයි. මකම ස් නවින රූප මසෝභාවක් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට තබිුණ. එපමණක් මනාමවයි උන්වහන්මස්මග් 
ඉරියේ පැවැත්වීම් ආදී හැම එකකම් බණ මපාතක් වමග්. ඒ වක්ක ී 
හිමියන් පිටිපස්මසන් ගිය කා ය තුළ පරඥාව දියුණු මවන්නැති ඉමබ්ටම. 
මම් මම් විධියටයි කිය . ඒමක අවසාන පරතිඵ ය බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
අර කියාපු පරාතිහායමවයනේ උපකාර මවමින් පිහිට  බාදුන්න බවයි මම් 
කතාන්තරමයන් අපට හිතාගන්න තිමයන්මන්. මම්ක ආශ්්චයමවත් 
කතාන්තරයක්. ඒ විධිමහ් මද්ව ් මකාමතකුත් තිමයනවා ධමමමය්. 

ඊළඟට අපි තව දුරටත් මම් ගැන ක ්පනා කර  බ නවනම්, 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ශ්රදධ්ාව ගැන පරකාශ් කරපු මද්ව ්, ඒ ආ වක 
යක්ෂයාම ඇසූ තවත් පරශ්්නයක් තමයි, ‘කිං සූධ විත්තං පුරිසස්ස ් සට්ඨං’ 
- මනුෂයමයකුට තිමබන වටිනාම ධනය මමාකක්ද කිය . එමතන්දිත් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ශ්රදධ්ාවයි ඉදිරියට ගත්මත. ‘සද්ධීධ විත්තං පුරිසස්ස 
්සට්ඨං’ - මනුෂයමයකුට තිමබන ම ාකුම ධනය ශ්රද්ධාවයි. මමාකද 
එමහම පරකාශ් කමළ් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ? මම් පින්වතුන් අහ  
තිමයනවා, මසෝවාන් පුදග් මයකුට තිමයන ආයයම ධනය පළිිබඳෙ. ‘සද්ධා 
ධනං සීල ධනං හිරිඔත්තප් පි ං ධනං සුත ධනං ච චා් ා ච පඤ්ඤා ්ම 
සත් තමං ධනං’. ධන හතක් හැටියටත් ඇතැම් තැන් ව  දැක්මවනවා. 
පහක් හැටියටත් දැක්මවනවා. හතක් හැටියට දැක්මවනම්න්, සද්ධා, සී , 
හිරි, ඔත්තප්ප, සුත, චාග, පඤ්ඤඤා. ඊළඟට පහක් හැටියට දක්වනමකාට 
අර හිරි ඔත්තප්ප කියන එක ඉවත දැම්ම මනාමවයි, සී ය කයිනමකාට 
ඒක ඉමබ්ටම හැමඟන නිසා, සද්ධා, සී , සුත, තයාග, පඤ්ඤඤා. එතමකාට 
පංච ආයයම ධන කිය  කියන්මන් ශ්රද්ධාව, සී ය, සුත කිය  කයින ධමම 
ඥානය, චාග කයි  කයිනවා පරිතයාග ගුණය, පරඥාව. ඒ විධියට ධමම 
මකාට්ඨඨාසයක් දැක්වීමකුත් තිමයනවා. 

අන්න එතන ඒ සද්ධා ධනය කියන එක අපි තව ටිකක් විගරහ 
කර  බ නවනම්, සද්ධා ධනය කිය  කියන්මන් මමාකක්ද? දැන් ඇතැම් 
මකමනකුට මම් කාම ් මම් ශ්ාසනමය් තුනුරැවන් සරණ යාම කියන 
එකත් මහා ගැටළුවක්. මතෝරගනේන බැරි ගැටළුවක්. ඒ තරමට බුද්ධිවාදය 
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විකෘත මව ා තිමයනවා. ‘බුද්ධං සරණං  ච්ඡාමි, ධම්මං සරණං  ච්ඡාමි, 
සංඝං සරණං  ච්ඡාමි’ කියන එමක් මත්රැමවත් හරියට දන්මන නැහැ. 
මමාකක්ද මම් කයින්මන කිය . දැන් අපි දනන්වා මම් ම ෝමක් ඉන්න, 
සංසාමර් ඉන්න අපි හැම මදනාම අසරණයි. ඒක අපි පිළගිනන් ඕන. 
අසරණ අය සරණක්, පිහිටක් පැතීම ස්වාභාවිකයි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පහළ මවනන් ක ින්, මම් සංසාර දුකට පත් ෙුණු අය, ඒ දුමක් 
මකාටස් - තම තමන්මග් අය නැතිවීම, ඉඩ කඩම් විනාශ් වීම, ම ඩ 
මරෝග ඒම, රැකී රක්ෂා නැතිවීම - ඔය මනාමයකුත් ආකාරමයන් යට 
තිමයන දුක ඩිංග ඩිංග මතු මවනමකාට ඕක වහගන්න අපි මමාකද 
කරන්මන? ගස්, ග ්, මදමවා ් කරා යනව. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ් කළා ඒවාමයන්  ැමබමතාත් 
 ැමබන්මන් සමීිත පිහිටක් විතරයි. නයිම වක්ෂේමයක්, නයිම පිහිටක් 
පිළිසරණක් ගස් ග ් මදමවා ් ඔස්මසන්  බාගනේන බැහැ. නියම පිහිට 
තමයි බුදුන් සරණ යාම, දහම් සරණ යාම, සඟුන් සරණ යාම. එතමකාට 
ඒක තුළ තිමයන්මන මමාකක්ද? බුදුන් සරණ යාම තුළින් බුද්ධරත්නය 
තමන් අයිති කරගත්ත. දහම් සරණ යාම තුළින් ධමමරත්නය අයිති 
කරගත්ත. සංඝයා සරණ යාම තුළින් සංඝරතන්ය අයිති කරගත්ත. 
එතමකාට තරිවිධරත්නය ගැන අර කිය  තිමයන්මන ආශ්ිර්වාද ගාථාව , 

 ං කිංචි රතනං වලාවක 
විජ්ජති විවිධාපුථු 
රතනං බුද්ධසමං නත්ථථි 
තස් මා ්සාත්ථථි භවන්තු වත 

සතයකරියා කිරීම මකාමහාමද කරන්මන? යම්තාක් ම ෝමක් 
රත්නයන්-මැණික් තිමයනවනම්, බුද්ධ රත්නයට සමාන මැණිකක් නැත. 
ඒ සතයයමයන් ඔබට සුවයක් මේවා! කිය  කයිනන් තරම් සතයතාවයක් 
එතමකාට එයින් කියනවා. එයින් කයිමවන්මන්, බුදධ්රත්නමය් සරණ, 
පිහිට මසායන පුදග් යා තනුුරැවන් සරණ යාම තුළින් කරන්මන් අන්න 
අර කියාපු රත්නතරය තමන්මග් හදවමත් තැන්පත් කරගත්ත. කාටවත් 
මහාරකම් කරනන් බූමන්. අමනක ඔය තැනප්තු ඔක්මකාම බැංකු 
කඩාවැමටනමකාට නැති මවනව. නමුත් මම් ශ්රද්ධාව කාටවත් මහාරකම් 
කරනන් බැහැ. දැඩි ශ්රද්ධාව ඇති මකනාවගේ පපුව ප   එ ියටගනේනත් 
බූ ඒ ශ්රද්ධාව. ඒ තරම් පුදුමයි. එතමකාට ඒ ශ්රද්ධාව තළුින් අර රත්නතරය 
මාමක මවනව. රත්නතරය මමග් කිය  කයිනන් පළුුවන් තත්වයක් 
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එනවා. මාමක කිය  කියන්මන මමග්, බුද්ධ රත්නය මමග්, ධමම රතන්ය 
මමග්, සංඝ රත්නය මමග්. ඒකම ම ාකු ශ්ක්තියක්. ඒකම ම ාකු 
ධනයක්. ඒකයි එතන සද්ධාධනය කයි  කේිමේ.  

ඒක නිසා තමයි පනි්වතනුි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් 
අවස්ථාව  මම් ශ්ාසනමය් උපාසකමයක් මවන්මන් මකමතකින්ද? කිය  
අහන පරශ්්නයට පළිිතුරැ දුන්මන්, යම් මකමනක් බු් ධං සරණං ගඡඡාමි, 
ධම්මං සරණං ගඡඡාමි, සංඝං සරණං ගඡඡාමි කිය  තුනුරැවන් සරණ 
ගිය පමණකින්මත් උපාසකමයක් මවනව කියල. සී  සමාදානය අමතර 
මදයක්. උපාසකමයක් මවන්න සරණාගමනයම පරමාණවත්. එපමණක් 
මනාමවයි, අද දක්වා සාමමණ්ර මකමනක් මවන්න, පැවිදි කිරීමමදිත්, 
සී යක් මදනව තමයි, දස සී යක් මදනවා. නමතු් ‘සරණා මන 
පබ්බජ්ජා’. සරණාගමන මාතරමයන්ම පැවිද්මද් පිහිටනවා කිය  අද පවා 
ඒක පරකාශ් කරනවා. ඒක නිසා සරණාගමනය ඒ තරම් පරබ  මදයක්, 
මම්ක සුලුවකාට තැකියයුතු මදයක් මනමවයි. ම ්සියට කිේවට මමාකද, 
බු්ධං සරණං ගඡඡාමි, ධම්මං සරණං ගඡඡාමි, සංඝං සරණං ගඡඡාමි 
කිය  පළමවනි වර වැරදි  කිේවනම්, මදමවනි වර මනාකිය ඉනන් 
පුළුවන්. මදමවනි වර වැරදුණානම්, තුන්මවනි වර මනාකිය ඉන්න 
පුළුවන්. නමුත් තුන් වරක් ඕක කියන්මන මමාකද? ඒ තරමටම තමන්ට 
ඒක පරතයක්ෂයි. ශ්රදධ්ාව ඒ තරම්ම මූලික වැදගත් මදයක් බව ඒමකනුත් 
මප්නවා. සද්ධා ධනං කයි  කිේමේ ඒකයි. 

මමන්න මම් ශ්රද්ධාව ඒ ඒ පුද්ග යාට විවිධාකාරමයන් 
ඇතිවෙන්මන. මම් කාම  බුද්ධ පරිනරි්වාණමයන් අවරුැදු මදදාස් පන්සිය 
ගණනක් ගත ෙුණා. මම් කාම ් පවා මපරඅපර මදදිග උගතුන් දක්ෂ 
කවිමයකුමග් බුදුගුණ වර්ණනාවකින් වශ්ී මවනව. දක්ෂ ම ්ඛකමයකුමග් 
ගදය බුදුගුණ වර්ණනාවකනි් වශ්ී මවනව. දක්ෂ පරතමිා ශ්ි ්පිමයකුමග් 
පරතිමාවකින් වශ්ී මවනව. මම් කාම නම් ඒ වමග් පරතිමා ශ්ි ්පිමයා 
සමහරවිට මසායාගනේනට බැරි මවනන් පළුුවන්, රැපයිවලේ සමත් 
බඩුව ට යට මවච්ච යගුයක. නමුත් අතීත යගුමය් අනුරාධපුර 
මපාමළාන්නරැව ආදී තැන් ව ට ගිහනි් බ නමකාට මප්නව අන්න අර 
කියාපු ශ්රද්ධා විරිය සති සමාධි පඤ්ඤඤා කියාපු ඇතුළත තිමයන ශ්ක්තීන් 
ග ්කටුවට මයාද යි අර විදියට, පුදුම විධිමය් පරතිමා මනළුමේ. මපරඅපර 
මදදිග සාමානය අය පමණක් මනාමවයි, මහ පඬිවරැ, විදයාඥයින්, 
මනාමයකුත් විධිමය් දාර්ශ්නකියින් මම් කාම  පවා ඒ පරතිමා දැකලා වශී් 
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මවච්ච අවස්ථාවන් තිමයනව. එතමකාට බුද්ධ පරතිමාව එමහමයි. මම්ක 
නිකං ග ක් මනාමවයි. ග ් හිතක් මමාමළාක් කරනන් පුළුවන් විදිමය් 
මදයක් මම් බුදධ් පරතිමාව කිය  කයින්මන. සලුුවකාට තැකියයුතු මදයක් 
මනාමවයි. නකිං ග ක් කයි  ගත්මතාත් එතන වරදවා ගැනමීක.්  

එතමකාට කාරණය ඇත්ත. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ - වර්ණනා 
විෂයාතිකරාන්තයි. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වර්ණනා කර , කිසිම 
ම ්ඛකමයකුට බූ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් වර්ණනාව මකළවර 
කරනන්. ඒ වමග්ම කිසිම පරතිමා ශ්ි ්පිමයකුට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් 
රූපය සම්පුර්ණමයන් මපන්නමු් කරනන් බූ. නමුත ් ඒ ඒ මට්ඨටමින් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් ගුණ හිතට අරමගන, අර කියාපු විදියට සද්ධා, 
විරිය, සති, සමාධි, පරඥා උපමා කරමගන, මම්ක මදු ට කරන මදයක් 
මනාමවයි. සම්පූර්ණ පූර්ණ කැපවීමකනි් යකු්තව ඒ කෘතය කරනවනම්, 
ඒ ගම ් මනලූ පරතමිාව දැකලා ග ් හිතක් ෙුණත් මමාමළාක් මවනව. ඒ 
වමග්ම තමයි දක්ෂ සිතත්මරක් අඳින බුද්ධ රූපය දැකලා තවත් 
මකමනකුට ඒ ශ්රද්ධාව ඇතවිෙනව. එතමකාට අපට හිතාගනේන පළුුවන් 
වක්ක ී හිමියන්, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පස්මසන්, නිකමට ළාමක 
අදහසකින් ගිහිච්ච ගමනක් මනාමවයි කිය . අර විදිමය් ගම න් මනලූ 
බුද්ධ පිළිමයක් දැක , ඇඳපු බුද්ධ චිතරයක් දැක , කවි මපළක් කියව , 
වර්ණනාවක්, මපාතක් කියව  අර තරම් බුදුගුණයට වශ්ී මවනවනම්, 
ජීවමාන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැක්කහම මකාමහාමට හිටීද කිය  
හිතාගනේන පළුුවන්. 

එතමකාට අන්න ඒක අනුව අපි හිතාගනේන ඕන, ශ්රද්ධාමවන් 
යුක්ත වකක් ී හිමියන්මගනුත් අපට ඉමගනගන්න මද්ව ් තිමයනව. 
සමහරවිට බුද්ධිවාදීන්ටත් ඉමගනගනන් හුඟක් මද්ව ් තිමබනව. මමාකද 
ඒ උපරිම කැපවීම මතුමවන්මන් අර ශාස් තෘනේහනේවසේ හරියට 
හඳුනාගැනීමමනයුි. ඒක තවත් අවස්ථාවක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ් 
කර  තිමබනවා, ඒකට කියන්මන ‘චතුප්පද ්ව  ිාකරණ’ කිය . 
වයාකරණ එමහම නැත්නම් විවරණ හතරක්. පද හතරකින් යකු්ත 
විවරණයක් වශ්මයන් එකත්රා අවස්ථාවක බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මම් 
ශ්රද්ධාමේ අගය පරකාශ්වකාට වදාළ. ‘මහමණනි, මම් ශ්ාසනමය් බැසමගන 
පරතිපත්ති පුරන ශ්රද්ධාවනත් ශ්රාවකයා පළිිබඳව මමන්න මම් විධියට 
කියන්න පළුුවන්. ශ්රද්ධාවන්ත ශ්රාවකයා හඳුනාගනම්න් මමන්න මම් 
විධියටයි.’ ඒ ශ්රාවකයා පාවිච්චි කරන වචන ඊළඟට දක්වනවා. 
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‘භා යවතුන්වහන්වස් ශාස් තෘන්වහන්වස් ි, මම ශ්රාවක ා. 
භා යවතුන්වහන්වස් දනී, මම ්නා දනී.’ දැන් සමහරවිට පඬිවරැන් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේටත් වඩා දනන්ා අය ඉන්නවා මම් කාම . නමුත් 
අන්න නියම ශ්රද්ධාවන්ත ශ්රාවකයා හිතන හැටි. ‘භාගයවතුන්ෙහනේවසේ 
ශාස් තෘන්ෙහනේවසේයි, මම ශ්රාවකයා. භාගයවතුන්ෙහනේවසේ දනී, මම මනා 
දනී.’ ඔනන් ඔය නිහතමානීවයයි මම් ශ්ාසනමය් පරතිපත්ති පූරණයට 
එකතුමවනන් ඕන. එමහම පුද්ග යට තමයි අර ගම න් පැනන් වමග්, 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මාව අ ් ගනේනව ඇති කිය  පැන්න වමග්, 
අන්න අර විධියට පනනින් පළුුවන් මවන්මන, මම්ක සීත යි කයි  
හිතන්මන් නැතිව මහ සැඩවතුර කපාමගන යනන්. ඒ වමග් ශ්රද්ධාවක් 
ඇති මකනාටයි මරණය මහෝ තරණය කිය  පැන  එමතර මවන්න 
පුළුවන් මවන්මන. ඔය පළමුවැනි එකයි කේිමේ. ශ්රාවකයමග් ආක ්පය 
මමාකක්ද? අනන් අර කියාපු එක. 

ඊළඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මදවැනි පදමය් දක්වනවා, මම් 
ශ්ාසනමය් බැහැ  පරතිපතත්ි පුරන ශ්රද්ධාවනේත ශ්රාවකයාමග් මදවැනි 
ගුණය මකාමහාමද? ඒ ශ්රාවකයාට මම් ශ්ාසනය වැඩීමට රැකු ් මදනව. 
ඒකට එක්තරා වචනයක් කිය  තිමයනව රුම්හනියං කිය . රැම්හනියං 
කියන්මන වැඩීමට රැකු ් මදන. ඒ වමග්ම තවත් වචනයක් මයාදනවා 
ඕජවන්තං, ඒ කියන්මන ඕජස. උපමාවට ඒක දක්වනම්න්, පස සරැනම්, 
දිය සරීාව තිමබනවනම්, වැටිච්ච බීජය මහාඳට පැ  මවනව. ශ්රද්ධා බීජය 
කිය  කයිාපු එකත් සිහියට නඟාගනේන පුළුවන්. එතමකාට ශ්රද්ධාවන්ත 
ශ්රාවකයාට මම් ශ්ාසනය වැඩීමට සදුුසු බිමක්. සරැ මපාමළාවක්. දිය 
සීරාව ඇති මපාමළාවක්. නිකං කට්ඨට විධිමය් මපාමළාවක් මනමමයි. 
අන්න ඒකයි කයින්මන් එතනත් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ශ්රදධ්ාවන්ත 
ශ්රාවකයා හඳුනාගන්න තවත්  ක්ෂණයක්. 

ඊළඟට තුන්මවනවු දකව්නව ශ්රද්ධාවන්ත ශ්රාවකයා හඳුනාගනන් 
හැටි. ශ්රද්ධාවන්ත ශ්රාවකයා පිළිබඳව මමනන් මම් තත්වයයි තිමයන්මන, 
මකාමහාමද? ඒ ශ්රාවකයා වීයයම අරෙන්මන් ‘සම්, නහර, ඇට පමණක් 
ඉතිරි මේවා! මස් ම ් විය ී මය්වා! යම් පරමාර්ථයක් පරුිස ථාමමයන් 
පුරිස වීයයමවයන් පුරිස පරාකරමමයන්, ඉටු කරගත හැකිද, ඒ තත්වයට 
මනාපැමිණ වීයයමයාවගේ බහා තැබීමක් මනාවන්මන්ය.’ කියන දැඩි 
අධිෂ ේඨානමයනයුි වැමේට බහින්න ඕන. ඒකට කයින්මන් චතුරංග 
සමන්නාගත වීයයම කිය . බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේත් අවසානමය්දී ඒ 
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විධිමය් වීයයමක් කර ලු ඒ මබෝධිය මණඩලවයේ ඉඳගත්මත්. අන්න ඒකයි 
ශ්රද්ධාවන්ත පුදග් යා තුළ තිමබන්නත් ඕන. සම්, නහර, ඇට පමණක් 
ඉතිරි මේවා! මස් ම ් විය ී මය්වා! යම් පරමාර්ථයක් පරුිස ථාමමයන් 
පුරිස වීයයමවයන් පුරිස පරාකරමමයන් කළහැකිද, ඊට මනාපැමිණ ආපසු 
බහා තැබීමක් මනාවන්මනය්. ඔන්න තුන්මවනි  ක්ෂණය. 

අවසාන  ක්ෂණය දකව්නවා ශ්රද්ධාවන්ත ශ්රාවකයාට මම් 
ශ්ාසනමය්  ැබිය හැකි ඵ  මදකක් තිමබනව. උපාදාන කියන මකම ස් 
අ ් ාගැනීම් ආදිය ඉතුරැ මව ා තිබුවණාත් අනාගාමී. එමහම නැත්නම් 
රහත් ඵ ය. ඔච්චරයි. ශ්රදධ්ාවන්ත ශ්රාවකයාට නියම පරතිඵ ය එක්මකා 
අනාගාමී, එක්මකා රහත්. ඊට අඩු මදයක් නූ. ඔන්න ඔය තරම් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ශ්රදධ්ාමේ අගය එතන දකව්  තිමබනව. ඊළඟට 
අපි ක ්පනා කරනන් ඕන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් රූපය දැක යි ඒ 
විධියට.  එපමණකම් මනාමවයි ඇතැම් මකමනක් බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
හඳුනාගත්තා, මවන එකක් තබා, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් ස්වරමයන් 
පවා - මනුෂයයින් පමණක් මනාමවයි. අර ධමමකථාවක් තිමබනවා, 
මැඬිමයක් - මගම්මබක්, ගග්ගරා නමැති මපාකුණුමතර ළඟ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ධමමය මද්ශ්නා කරනමකාට මගම්බට මත්මරන්මන් නූ බුදුබණ. 
නමුත් අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් ස්වරය, ඒක මහ පුදුම ස්වරයක් 
කියනවා. ඒකට කියන්මන ‘අට්ඨඞ්ග සමන්නා ත බරහ්ම ස්වර ’ කිය , 
අංග අටකින් යුක්ත බරහම් ස්වරයක් කයි  හඳුන්වනවා. ඒ ස්වරමයන් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මද්ශ්නා කරනව අහ , අර මගම්බා මපාකුමණන් 
එ ියට ඇවි ් ා හිටිය. එතනට ආපු මගාප ්ම ක්, වයසක 
මගාප ්ම ක් මවන්නැති, හැරමිටිය වැරදීමකින් අර මගම්බමග ඔලුමව 
තිය  හිටගත්තා. එතමකාට ඒ මගම්බ මැරි ා අවසානමය් මණේඩුක 
මද්වපුතර නමින් දිවයම ෝමක උප්පත්තිය  බ , පසුව මද්වකාමයන්, 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකනි්න ඇවි ් , බණ අහ  මසෝවාන් ෙුණු බවත් 
දක්වනව. ඔන්න මගම්බත් මසෝවාන් ෙුණා. ශ්රද්ධාව උපකාරමයන් 
මගම්බත් මසෝවාන් වුණා. ඉතින් ඔනන් ඔය විධිමය් මණේඩුක මද්වපුතර 
කථාව තිමයනව. ඒ ස්වරය පිළිබඳව. අට්ඨඞ්ග සමන්නාගත කිය  ඒකට 
මහ්තු එමහම දීර්ඝ විස්තර එමහම තිමයනවා. ඉතාමත්ම මිහරිියි, ඒ 
වමග්ම අර්ථය පැහැදි ි කරන ගැෙරුැ ස්වරයක්. රැේ පි ිරැේ මදන 
අන්දමින් පුදුම අනද්මම් ස්වර සම්පත්තියක් බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට 
තිබුණ. 
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ඊළඟට තවත් ඒ කාම  හටිිය පඬිවරැ තමයි තරිමේද පාරගත 
බමුණන්. ඒමගා ්  මකාමහාමද බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳ ශ්රදධ්ාව 
ඇතිකරගත්මත්? ඒ මගා ්  මපාත බ  . මපාත බ නමකාට තිමයනව 
ඒමගා ් න්මග මපාත් ව , මදතිස් මහා පුරැෂ ක්ෂණ ඇතිව යම් 
මකමනක් ම ෝමක් පහළ ෙුවණාතේ ඒ පුද්ග යාට - ඒ මනුෂයයාට 
ඉරණම්, එමහම නැත්නම් යා යුතු මාගම මදකයි තිමයන්මන. ගිහවි 
හිටිමයාත් සක්විති මවනව. පැවිදි ෙුවණාතේ ම ෝකමය් අරහත් සම්මා 
සම්බුදු මකමනක් මවනව. එතමකාට මපාමත් එමහම කිය  තිමයන 
නිසා, මපාත විස්වාශ් කළ බමුණන් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අඳුනගත්මත් 
මදතිස් මහා පුරැෂ ක්ෂණ ෙලිනේ.  

ඒ විධිමය් කථාන්තර මකාමතකුත් තිමයනවා. බරහ්මායු කියන 
බරාහ්මණයා තමන්මග් මගෝ මයක් වන උත්තර මානවකයා, බරාහ්මණ 
තරැණයා යැේවා මම් මදතිස් මහා පුරැෂ කෂ්ණ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
ළඟ ඇත්තටම තිමයනවද කිය  බ න්න. ඉතින් උත්තර මානවකයා, 
බරාහ්මණ තරැණයා, හත් මාසයක් තිස්මස් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග 
ඡායාව වමග් පිටිපස්මසන් ගියයි කියනවා. හරියට අර මම් කාම  රහස් 
පරීක්ෂකයනි් පිටිපස්මසන් යන්න වමග්, බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
පිටිපස්මස් මම් උත්තර මානවක තරැණයා මම් කියාපු කාරණා ඇත්තද 
කිය  හත් මාසයක්ම ගිහ ි්  බැලුව. ඒ මහා පුරැෂ ක්ෂණත් දුටවු 
වමග්ම, එපමණක් මනාමවයි අන්තිමට ඇවි ් ා බරහ්මායු බරාහ්මණයට 
මහා දීර්ඝ වර්ණනාවක් කළා. එපමණකනි් මනමවයි, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වළඳන හැටි, පණි්ඩපාමත් වඩින හැටි, ධමමය මද්ශ්නා කරන 
හැටි, නිශ්්ශ්බ්දව සිටින හැටි, උන්වහන්මස්මග් හැම ඉරියේවක් තුළනි්ම 
ඇති සුවිමශ්්ෂභාවය පරකාශ් කර , මහා දීර්ඝ වර්ණනාවක් කර  මම් 
උත්තර මානවකයා අන්තිමට කියන්මන මකාමහාමද? ‘මමන්න මම් මම් 
විධියයි. භවත් මගෞතමයිනේ, මීටත් වැඩියි.’ ඉවර කරනම්න් මීටත් වැඩියි, 
ඒ කියන්මන වර්ණනා විෂයාතිකරානේතයි. කයි  පිරිමහන්න බැහැ’. ඒක 
අහ ම අර බරහ්මායු බරාහ්මණයා එතනදිම මබාමහාම ශ්රද්ධාවක් 
ඇතිකරමගන ඊළඟට ගිහ ි්  අන්තිමට ශ්රාවකමයක් ෙුණ බව සඳහන් 
මවනව. 

ඒ වමග්ම තවත් බාවාරි බරාහ්මණයා කයි , විශ්ා  මගෝ  පිරිසක් 
ඇති බරාහ්මණයතේ ඒ විධියටම මහා පුරිස  ක්ෂණ තළුින් හඳුනා ගත්තු 
බව සඳහන් මවනව. මස්  කියන බරාහම්ණයත් ඒ වමග්. විමශ්්ෂමයනම් 
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මස්  බරාහ්මණයා පිළිබඳ පරවෘත්තියත් අපට හිතාගනේන පළුුවන්. 
මමතැනදිත් අර මක්ණිය කියන එක්තරා ජටි මයක්, ජටි  කිය  
කියන්මන අර මකස් වැමඩනතුරැම, තමාවගේ මකස් මස් එක්කම 
සම්බන්ධ මවන තරමට මනාමයකුත් විධිමය් වෘත ආදිය රැක්ක 
බරාහ්මණමයක්. ඒ ජටි යා බුද්ධශ්රාවකමයක් මනාෙණුත් බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ මකමරහි යම්කිසි ශ්රද්ධාවක් ඇතිකරමගන බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට හා මදසියපනහක් පමණෙූ සඟ පිරිසකට දානයට ආරාධනා 
කර  ගිහි ්  තමන්මග් ඥාතීන් පිරිස එකතු කරමගන තමන්මග් 
ආශ්රමමය් දානය සුදානම් කරනවා. ගනිි උදුන් බඳිනවා, දර ප නවා, 
භාජන මහෝදනවා, දාන සා ාමේ ආසන පිළිමය  කරනවා.  

ඕව කර කර ඉන්න අතමර මක්ණිය ජටි යමග් යාළුමවක් වන 
මස්  බරාහ්මණයා, තරිමේද පාරගත - තරිමේදය හදා  බමමුණක්, මගෝ යින් 
තුන්සීයකුත් එක්ක එනව, තමන්මග් යාළුවා බ නන්. ඉතින් මමතන 
ම ාකු සූදානමක් දැකලා අහනවා, ‘මමාකද මක්ණිය, මමාකක්හරි විවාහ 
මංග යක් වමග් එකක් තිමයනවද? එමහම නැත්නම් යාගයක් 
තිමයනවද? එමහමත් නැතන්ම් බිම්බිසාර රජ්ජුරැවනට් රාජ මස්නාවත් 
එක්කම ආරාධනාවක් තිමයනවද? මහට දිහා මභෝජන සංගරහයකටද? 
මමාකටද මම් සුදානම’. ‘නූ නූ ඒ එකකව්ත් මනාමවයි. මම මම් තථාගත 
සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ආරාධනා කර , භවත් 
මගෞතමයන්ෙහනේවසේට ආරාධනා කර ’ මම් බු්ධ කියන වචමන 
කියෙුණ හැටිය ඒ වචමනම පරමාණවත් ෙුණා. ‘බුද්ධ කිය ද මක්ණිය 
කියන්මන’, ‘බුදධ් කිය යි මස්  කියන්මන’. ‘බුදධ් කයි ද’, ඔය විධියට 
තුන් සැරයක් අහනමකාට ඒ ඇතිමවන ශ්රද්ධාවකනි් තමයි අන්තිමට 
මස්  බරාහ්මණයත් බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මසායාමගන ගිහි ්  
ශ්රාවකමයක් ෙුවණ. ඉතින් ඔය විධියට අපට මප්නවා මම් කාම  හිටපු 
උගතුන්, ඒත් අර බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් ශ්රීර  ක්ෂණ, අර කියාපු 
අද්විතීය, කාටවත් මප්න්මන් නැති මවච්ච, පුදුම, පාරමීශ්ක්තිය අනුව බුදු 
මකමනකුටම පිහිටන, ඒ රූප මශ්ෝභාමවන් ශ්රද්ධාවක් ඇතිකරගත්ත. 

ඊළඟට තවත් මනාමයකුත් විධිමය් උගතුන් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේමග් පරඥා ශ්ක්තිය දැක , උන්වහන්මස්මග් මද්ශ්නාවන්මග් ඇති 
ගැෙුර, උන්වහන්මස් වාද විවාද ආදිමය්දී කරැණු ඉදිරිපත් කරන 
ආකාරය, ඕවා තුළින් තමනම්ග් මාන්නය ඉවත් කර , නිහතමානී මව ා 
ඒ විධියටත් ශ්රද්ධාව ඇති කරගතේතා. එමහමත් නම්මන්න බැරි දැඩි 
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මාන්නක්කාරයින්, අර කාශ්යප සමහෝදරයින් වමග් අයට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ තරමඟට පරාතිහායම මපන්න ා ඒ කට්ඨටියමග් මාන්මන් බිනේදා, 
නැතිකළා. ඔය විධිහට නා නා පරකාරමයන් මම් අයට ශ්රද්ධාව ඇති කමළ් 
මමාකද? මවන එමහකට මනාමවයි ඒ ඒ අයමගම විමුක්තිය සඳහා. 
බුද්ධකෘතය ඒකයි. ‘පුරිසධම්ම සාරථි’ ගුණය මමතන මප්නව, ඒවා තුළනි් 
අපට මප්නවා. දමනය කළහැකි පදු්ග යින් දමනය කිරීමම් ඒ විමශ්්ෂ 
‘සාරථි’ - රථාචායමමයක් වමග් දකෂ්තාවය තිමයනවා. තමන්වහන්මස්මග් 
බුද්ධඥාන පරාතිහායමශ්ක්තිය, ඔක්මකාම මයදුමේ මවන මද්කට මනමවයි, 
ම ෝකසත්වයාමග් මමෝහාන්ධකාරය ඉවත් කර , මානාදී මකම ස් 
ඉවත් කර  නිර්වාණ මාගමයට දැමීමටයි. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මකමරහි ශ්රද්ධාව ඇතිවෙන්න 
මනාමයකුත් අරමුණු ඒ කාම  ම ෝක සත්වයා උපකාර කරගත්ත. රූප 
සම්පත්තිය දැකලා, ඇතැම් මකමනක් ස්වරය අහ , ඒ මද්ශ්නා කරන 
වචනමය් ඇති අර්ථය දැක , තර්ක විතර්ක කරන පරඥා ශ්ක්තීන්, විතර්ක 
ශ්ක්තීන් හැම එකක්ම මු ් කරමගන. ඇතැම් මකමනක් අර කියාපු මහා 
පුරිස කෂ්ණ. ඔය විධියට මනාමයකුත් ආකාරමයන් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ මකමරහි ශ්රදධ්ාව ඇතිකරමගන, මමාකද ශ්රදධ්ාව මූ ික නිසා. 
ශ්රද්ධාව නැතිව මම් ගමන යන්න බූ. ශ්රද්ධාව ගැන කියනමකාට ඒකට 
අදාළ තව වචන කීපයක් තිමයනවා. ‘අධි්මාක්ඛ’ කිය . අධිමමාක්ඛ 
කියන වචමන මත්රැම මුදා හැරීම. ශ්රද්ධාව උපකාර කරමගනයි වීයයම මුදා 
හරින්මන්. එමහම නැතන්ම් තමන්මටයි කිය  මකාටසක් ඉතුරැ 
කරගන්නව. දැන් මම් භාවනා කරන පනි්වතුන් දන්නවා ඇති තුනුරැවන්ට 
ජීවිත පූජාව කිය  එකක් කරනවා. මමාකකද් ඒමක මත්රැම? 
තරිවිධරත්නයට ජීවිත පූජා කරනවා. අන්න අර කැපවීම. අර වකක් ී 
හාමුදුරැවන් ‘එන්න වකක් ී, බය මවන්න එපා. මා දිහා බ න්න. මම 
ඔබ මබ්රගනන්ම්’ කිය  අර ගාථා ෙලිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කළ 
ආරාධනය ඉවත දාන්මන් නැතුව, එය පිළිගත්තා. මමය ඇත්ත මවන්නැති 
කිය  පැන . ඒ වමග් තමයි අන්න කැපවීම. 

යුද්මදට යන මකනා රට මවනුමවන් ඒකට කැපවීම කරන්නා 
වමග්, නිවන බ ාමපාමරාත්තු මවන මකනා තරිවිධරත්නයට ජීවිත පූජා 
කරනවා. බුද්ධරත්නයට ජීවිතය පූජා මේවා! ධමමරතන්යට ජීවිතය පජූා 
මේවා! සංඝරත්නයට ජීවිතය පූජා මේවා! ඕක කරන්මන ශ්රද්ධාමවන්. 
ඔන්න එතමකාට සරණ මන  තුළ ති් න්්න් ශ්රද්ධාව පිළිබඳ 
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පරතිඥාව ි. ශ්රද්ධාව පිළබිඳ පරතිඥාව නිසයි මම් සරණගමනය අවශ්ය 
මවන්මන්. ඒක නැතුව යනන් බූ. තවත් තැනක බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
දක්වනවා, මම මම් දකව්න සාසන වැඩපළිිමව  - ඇතැම්විට 
උපමාවකුත් එක්කයි දක්වන්මන්, මහා සාගරය කරමකරමමයන් ගැෙුර 
මවන්නා වමග් මමග් සාසනවයත් කරමකරමමයන් යන ගමනක් 
තිමයන්මන්. ඒකට මයාදන වචන තුනක් තිමයනවා, ‘අනුපුබ්බ සකි්ඛා, 
අනුපුබ්බ කිරි ා, අනපුුබ්බ පටිපදා’. මමග් ශ්ාසනමය් තිමයනවා 
අනුපිළිමව ින් හිකම්ීමක්, අනුපිළිමව  කරියාදාමයක්, අනුපළිිමව ින් යන 
කරමානුකූ  පරතිපත්ති මාගමයක් කිය , ඊළඟට ඒක මමාකක්ද කිය  
හඳුන්ව  මදනවා. 

එතැනදීතේ මු ට ගන්මන් සද්ධා. මකමනකුට සදධ්ාව ඇති 
ෙුණාම තමයි ශ්ාස් තෘන්ෙහනේවසේ  ඟට  ං මවන්මන්. ‘සද්ධා ජා්තෝ 
උපසංකමති’ කයි  කියනවා, ශ්රද්ධාව ඇතිකරමගනයි මකමනක් 
ශාස් තෘන්ෙහනේවසේ  ඟට  ං මවන්මන්.  ං මව ා ඊළඟට නිකන් 
ඉන්නවා මනමවයි, ‘ප ුරුපාසන ’ කයි  කියන  ඟින් ඉඳගැනමී 
කරනවා. බණ අහන්න සදුානම් මවනවා. ඉඳමගන ශ්රද්ධාමවන් බණ 
අහනවා. ශ්රද්ධාමවන් ආො ශාස් තෘන්ෙහනේවසේ  ඟට. ඊළඟට පැත්තකනි් 
ඉඳගනේනවා, එකත් පමසකනි් ඉඳගත්ත. එමහම ඉඳමගන ඉන්නමකාට 
ඇමහන්මන් මමාකක්ද? බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් ධමමයයි. එමහම 
ඉඳමගන ඉන්න අතර ධමමය අහන්න  ැමබණවා. ධමමය අහන්න 
ලැබුණම, මම් වමග් යන්තර ව ට දා  ඒවා මගදර මගනිහි ්  දිනනන් 
තනන්මන් නැතුව, එමතනද්ිම ඒ ධමමය හිමත් දරාගනේනවා. ඒ දරාමගන 
එමතනින් නවතින්මනත් නූ. ඒමකන් විභාග පාස් කරනන් දරා ගත්තු 
දරා ගැනි ් ක් මනමමයි. ඊළඟට කරන්මන් මමාකක්ද ඒ දරා ගත්තු 
ධමමය, තමන්මග් සාක්කු ව  තිමයන රනේ රැෙනේ එ ියට අරමගන 
බ න්නා වමග් විටින් විට ඒවාමය් අර්ථය පරික්ෂා කර  බ නවා. ඒවා 
මපාත පමතන් බැලුමේ නැතිවත්, හිමත් ඒවා සඳහන් මව ා තිමයනවා. 
ඒවා එ ියට අරමගන, ‘මමාකක්ද මම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ් කළ 
ධමමය, මම්මක මත්රැම’ කයි  අර්ථය පරික්ෂා කරනවා. අර්ථය පරික්ෂා 
කරනමකාට, ඔන්න ඊළඟ පියවර ඒ ධමමයන් පළිිබඳ යම්කිසි වැටහීම් 
ශ්ක්තියක් - තමන්ට එකඟවීමට හැකි තත්වයක් එනවා. 
ධම්මංනජි්ක්ඣානං ඛමති කයි . මබාමහෝ දුරට මම මම් පා ි වචන ඉවත් 
කරනන් උත්සාහ කරනවා, සිංහ  අර්ථ මත්රැම තිබුණහම ඇති. 
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ධමමය පළිිබඳ යම් වැටහීමක් ඇති ෙුණාට පස්මස් ඊළඟට ම ාකු 
ඡන්දයක් ඇතිවෙනවා. ඒක අනුව කරියාත්මක කරන්න ඕන කයින 
වැටහීම එනවා. ම ාකු ඡන්දය කියන්මන් ඕනූකමක්. ඔය දැන් රමට්ඨ 
අහන්න  ැමබන ඡන්දය මනමවයි. ධමමමය් සඳහන් මවන ඡන්දය කයි  
කියන්මන් ඕනූකම, කැමැත්ත. අන්න ඒ ම ාකු කැමැත්තක් 
ඇතිවෙනවා. ඒ කැමැත්ත අනුව තමයි උත්සාහයක් කරන්න තිමයන්මන්. 
උත්සාහයක් දරනවා, වීයයමයක් දරනවා. ඊළඟට ඒ උත්සාහය දරාමගන 
යනමකාට, ඊළඟට කයිනවා තු නය කරනවා කිය . අන්න අර සම 
කිරීම, ඉන්රිය සම කිරීම කයින අදහසයි එතන තිමයන්මන්. සමහරවිට 
අළුත් මදයක් කරනමකාට පමණට වැඩියත් වීයයම දැමරන්න පළුුවන්. යම් 
අවස්ථාවක් එනවා ඒක මත්රි , ඒකත් සම කරගනන්වා. දැන් අර දීර්ඝ 
ධාවන තරඟයක, පළමු රවමුම පමණට වැඩි මේමගකනි් දිේමවාත් එයාට 
බූ දිනන්න. හැ ්මම යන්න ඕන. එමහම මහාඳට ගිහි ් , යම් 
අවස්ථාවක මව ාව ආවට පස්මස තමයි අර අවසාන ගැම්ම යන්මන. 
ඒ වමග් තු නය කරිීම කයින එකක් තිමයනවා. එමහම කර ා තමයි 
අන්තිමම්දී ජීවිත පරිතයාගමයන් අර ක ින් කයිාපු ආකාරයට චතුරංග 
සමන්නාගත වීයයම මයාද යි නිවන  බන්මන්. 

ඔන්න ඔය කරියාදාමයයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ‘අනපුබු්බ සික්ඛා, 
අනුපුබ්බ කිරි ා, අනුපුබ්බ පටිපදා’ වශ්මයන් හඳුනේෙනේවනේ. එතන 
කාරණා රාශ්ියක් තිමයනවා, හැබැයි මු ින් තිමයන්මන් ශ්රද්ධාවයි. ඒ 
ශාස් තෘන්ෙහනේවසේ ළඟට ශ්රද්ධාව ඇතිකරමගන ගිමය් නැත්නම්, ඒ 
තැනැතේතා වැඳීම මකමස් මවතත් ඉඳගන්මනවත් නූ. එතමකාට 
ඉඳමගන ඊළඟට තිමයන්මන් ශාස් තෘන්ෙහනේවසේ පරකාශ් කරන මදයක් 
අහනවා කියන එකවනේ. ඒ මාන්නක්කාරයා ඒක කරන්මනත් නූ. 
ඉඳමගන ඊළඟට තමන් දන්නා ටික කියනවා ශ්ාසතෘන්ෙහනේවසේට. 
භාගයවතුන්ෙහනේවසේට උගන්වනන් යනවා. එතමකාට රහත් පරතිපදාවට 
යන්න බූමන්. කන්මදනවා මමාකක්ද මම් භාගයවතුන්ෙහනේවසේ 
කියන්මන් කිය . කතා කරන්මන් මවන මදයක් මනමවයිමන්, නිවන් 
කතා මන්. අන්න ඒක අනුවයි හිතනේවනේ. ඊළඟට මහාඳට දරාගනේනවා. 
‘මම ඔයිට වැඩිය දනන්වා, මම මපාමත් කයිව  තිමයනවා, මට මම් මම් 
උපාධි තිමයනවා කයි , ඔය කයින්මනත් අපි දනන්ා මද්’. එමහම 
කියන්මන නැතිව බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ කියාපුව මහාඳට දරාගනේනො. 
දරාමගන ඒ දරාගත්තු පමණින් මම ඕක මත්රැම් ගතත් කිය  හිතන්මන 
නූ. ඒ තරමට ගැෙුරැයි මම් ධමමය. මම්ක නැවත නැවත කියව , නැවත 
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නැවත හිත  මතුකරගනන් ඕන මදයක්. අර මැණිකක් කප  හරිඅතට 
කප  කප  හරියට ගානට ඒමක වටිනාකම ගනේනො වමග් ධමමමයත් 
අර්ථ පරික්ෂා කරනවා. පරික්ෂා කරනමකාට තමයි මප්න්මන ‘ඒක 
මන්න්නං මම් කියාපු එක මපාඩි වැඩක් මනමවයිමන. මම් වචන කීපය 
තුළ නිවන තිමයනවමන’. ඔන්න අවමබෝධය එනවා. 

ඊට පස්මස තමයි ඉතින් එමහමනම් මම් කටයුත්ත හැර මවන 
කරනන් මදයක් නැහැ කියල ඡන්දය ඇතිකරමගන උත්සාහය 
මයාදනේවන. ඉතින් ඔයිනතුේ අපට හිතාගනේන පුළුවන් මම් ශ්රද්ධාමේ 
අගය. වම් ආයයම ධන පහම එක අෙසේථාෙක ගහක උපමාෙකිනේ 
මපන්නමු් කරනවා. ස ් ගහක් - වැමඩන ස ් ගහක් බව ඈතදීම හඳුනා 
ගන්මන් ඒමක තිමයන මකාළ මහ්ඩූමවන්. අවපේ පැරණි කතාෙකේ 
තියනො වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති ‘හැවදන ගහ වදවපතේවතනේ දැවනේ’ 
කියලා. බීජයකේ පැළවෙනවකාට ඒ බීජවයේ වපති වදවකනේම හඳුනා 
ගනේන පලුුෙනේ වම්ක හැවදන එකකේද නැදේද කියලා. ඒ වපති වදක 
හරියට තිවයනෙනම් ඒ ගහ හැවදනො. ඒ ෙවගේම අර වකාළ වහේඩූෙ 
හරියට තිවයනොනම් සරැ බෙ වපනේනමු් කරනො. අන්න ඒ මකාළ 
මහ්ඩූවට උපමා කර ා තිමයනවා ශ්රද්ධාව. ආයයම ධන කියනේවනේ සද්ධා, 
සී , සුත, චාග, පඤ්ඤඤායි. ඊළඟට ශ්ී ය තමයි ඒ ගමහ් පට්ඨටා. පට්ඨටා 
කියන්මන උඩින් තයින මපාත්ත. ගහට මපාත්ත වමග් තමයි සී ය. ගවහේ 
පට්ට හැවදනේවනේ අර වකාළ වහේඩූෙට අනුෙ තමයි. එළය තමයි ‘චාග’ 
කියන එකට සමාන කරනේවනේ. 

අනේතිමට තිවයනේවනේ පඤ්ඤඤා. පඤ්ඤඤා කියනේවනේ අරටෙු. අරටුෙ 
නිකම් ෙැවඩනේවන නැහැවනේ. ධමමවයේ අරටුෙ විතරකේ වසායාවගන එන 
අය ඉනේනො. ඒ අයට වෙන පිළිවෙතකේ අෙශය නැහැ. එවහම අරටුෙ 
වහායාවගන යන අයට ලැවබ්විද අරටුෙකේ? 

ඊළඟට අපි හිතාගනේන ඕන, මම් වකක් ී හාමුදුරැවන් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් දර්ශ්නය තුළනි් කළ භාවනාව මමාකක්ද 
බුද්ධානුස්සතිය. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දැන් මම් කාම ් සිහි කරන්මන් 
අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් ගුණ සම්භාරය වචන නවයකට මපර ා 
සකස් කර ා තමයි. ඒ කාම ් දැන ්මම් වමග් මාධයයන් නැති යගුයක 
බුදු මකමනක් පහළ ෙුණා කියන එක ම ෝකයට ගිමය් දැන් මම් පිනව්තුන් 
කියන අර බුදුගුණ පාඨමයන්. ඉතිපි්සෝ භ වා අරහං කිය  පටන්ගනේන 
ඒ පාඨමයන්. තවද ඒ භාගයවතුන්ෙහනේවසේ අරහත් , සම්මා සම්බුදධ් , 
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විජ්ජාචරණ සම්පන්න , ස ුත , ් ලෝකවිදූ  , අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථි 
 , සත්ථා ්ද්වමනුස්සානං  , බුද්ධ  , භ වාය කයි  කියනවා. ඔනන් 
නව ගුණය.  

බුදු මකමනක් උපනන්ා කයින ආරංචිය පැතිරැවණේ එවහමයි. 
එතමකාට ඒක අහ මත් ඇතැම් මකමනක් බුදුවරැන් ඇසුරැ කළා. වැඩි 
මදයක් ඕන ෙුවණේ නූ. ඒ පාඨය අහ ම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
මසායාමගන ආව. ඔය ගුණ නවය තුළ තිමබනම්න් බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේමග් ශ්ක්තිය. අපි කිෙෙුා පුරිසදම්මසාරථි ගුණය, පරුිසයන් 
දමනය කිරීමම් ශ්ක්තිය. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ් කරනවා. අපි 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට මහා කාරැණිකයන්ෙහනේවසේ කිය  කියනවා. 
නමුත් සමහර තැන්ව  බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැඩිව කරියාමාගම ගත්තු 
හැටිත් තිමයනවා. මමාකද ඒකට මහ්තුව? අවස්ථානුකූ වයි. 
කරැණාමවන්ම තමයි. අර උපමාවට කියනවානම්, මේ මකමනක් පිය 
මකමනක් ෙුණත් කුඩා දරැමවක් ග ් කැටයක් මහෝ මමාකක් හරි කමට්ඨ 
දා ගත්තම ම ්ත් එක්ක ඇද  ගනේනව වමග්, අනන් කරැණාමවන්මයි 
ඒක කමළ්. ඒක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ් කරනවා, මම ‘සවහහන 
පි විවනමි. ඵරැවසන පි විවනමි. සහහඵරැවසන පි විවනමි’ - මම 
මමාමළාක් කරියා මාගම ව නිුත් දමනය කරනවා. දැඩි කරියාමාගම ව ිනුත් 
දමනය කරනවා, ඒ මදක සම්බන්ධ කර ා ඒ මදකම එකතු කර ත් මම 
දමනය කරනවා සමහර මව ාවට. 

තවත් අවස්ථාව  බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ් කළා ආනන්ද 
හාමුදුරැවන්ට ‘මම ඔය කෙු ් කාරමයක් හරියට මේලුමන් නැති මැටි 
භාජන පරිස්සමමන් එමහ මමමහ කරන්න වමග් මනමවයි ශ්රාවකයනි් 
හික්මවන්මන්. බමයන් බමයන් මනමමයි ශ්රාවකයනි් හික්මවන්මන්.’ 
එතන ඊළඟට වචන කීපයක් වයවදනො - ‘නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහං, 
ආනන්ද, වක්ඛාමි පවය්හ පවය්හ’. ඒ වචමන අර්ථය නැතත්, කියනමකාට 
මත්මරනවා - මම ඒ අයට නිගරහ කරමින් දැඩිව දැඩිව කියමින් මම ඒ අය 
හික්මවන්මන්. මමාකක්ද ඒමක අදහස ඊළඟට පරකාශ් කරනවා. ‘වයා 
සාවරා වසා ඨස්සතීති’ - අරටුව හරය ඇති මකනා විතරක් ඉතිරි මේවා 
මට ඔළුමගඩි අවශ්ය නූ, මට වැඩි පිරිස් අවශ්ය නූ. වැමේට මයාමුමවන 
නියම අරටුව ඇති අය මට ඇති කිය යි මම ශ්රාවකයනි් හික්මවන්මන්. 
අන්න ඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර පුරිසදම්මසාරථි ගුණය අනුව කථා 
කරපු තැනකේ ඒ. හරියට මේලුමන් නැති මැටි භාජන පරිස්සමමන් 
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බමයන් බමයන් කෙු ා අ ් න්නා වමග් මනමමයි මම මම් ශ්රාවකයනි් 
හික්මවන්මන්. අර විදියට දැඩිව, දැඩි කරියාමාගම ෙලිනේ. නිගග්ය්හ - නිගරහ 
කරමින්, පවය්හ - දැඩිව කයිමින් මම හික්මවනවා. මමාකද අදහස හරියට 
අරටුව විතරක් ගනිත්වා, අරටුව බවට පත් මවත්වා. අරටුව ගත්තහම 
තමයි සාසනවයේ අරටුව බවට පත් මවන්මන්. අන්න එතමකාට එතනිනුත් 
අපට මප්නවා අර බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේමග් ගුණ සම්භාරය. මම් හැම 
එකක් තළුිනම් බුද්ධානුස්සතියයි, අප තුළ වැමඩන්මන. 

බුද්ධානුස්සතිය ගැන කයින තැන ධමමමය් දැකම්වනවා, 
බුද්ධානුස්සතිමය් ආනිසංස මමානවාද, යම් අවස්ථාවක ආයයම 
ශ්රාවකමයක් ඉතිපි මසෝ භගවා ආදී වශ්මයන් ඒ නවමයන්ම මහෝ එකක් 
මහෝ අරමුණු කරමගන බුද්ධානුස්සති භාවනාව වඩනවානම්, ඒ 
අවස්ථාමේ ඒ ශ්රාවකයාමග් සිත රාගයට යටමවන්මන් නැහැ. දේවව්ෂයට 
යටමවන්මන් නැහැ. මමෝහයට යටමවන්මන් නැහැ. රා  ්දෝෂ ්මෝහ 
පරි ුට්ිතං, ඊළඟට කියනවා, ඒ වමග්ම සිත ඍජු තත්වයට පත්මවනවා. 
ඊළඟට කියනවා පංචකාමය කියන මඩ මගාහුරැමවන් නැඟී සිටින 
තත්වයකට පත්මවනවා.  

බුද්ධානුස්සතිමය් ආනසිංස වශ්මයන් දක්වන්මන්, 
බුද්ධානුස්සතිය වඩන අවස්ථාව  මකමනකුමග් සිත අර කයිාපු රාග, 
ද්මේෂ, මමෝහ ආදිමයන් තාවකා ික වශ්මයන් ඉවත් මව ා යනවා. ඒ 
වමග්ම පංච කාමමයනුත් ඉවත් මව ා මඩ මගාමඩන්, මගාවහාරැමවන් 
නැඟී සිටිය වමග් තත්වයකට පත්මවනවා. මවන එකක් තබා දැන් මම් 
පින්වතනු් මකාමතකුත් අහ ත් ඇති බුද්ධානුස්සතයි වඩන ශ්රාවකයා 
පිළිබඳ කයිමවනවා හරියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේමග් ගන්ධකුටිය 
තත්වයට පත්මවන බෙ. බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ගැවමසන ගන්ධකුටිය 
වමග් හරියට නිතර බුදුගුණ වඩන මකනා. මමාකද, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ තමා  ඟින් සිටින, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇසුරැ කරන 
අවස්ථාවක ක්ම ්ෂයකට හිත යන්න ඉඩ තිවබනෙද? බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පස්මසන් බ න් ඉන්නමකාට මකම ස් ව ට ඉඩ තිමයනවද? 
අර රූප සම්පත්තිය අපි කිේමේ, මකම ස් වඩන රූප සම්පත්තියක් 
මනාමවයි. සිත නිවන, අද පවා ඒ බුදුගුණ ගැන දැනමගන ඒ අනුව 
මනලූ ශ්ාන්ත සනු්දර පරතිමාවක්, රූපයක් මහෝ සිතුවමක් දැකලා 
මකමනක් පැහැමදන්මන් මමාකද, පරසාදයක් ශ්රද්ධාවක් ඇතිකරගන්මන් 
මමාකද, අන්න ඒමක තිමයන මකම ස් නිවන ස්වභාවය නිසයි. 
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ඉතින් ශ්රද්ධාමේ ශ්ක්තිය හැටියටය කයිනවා පරසාදය, පැහැදීම. 
උදක පරසාදක මාණිකයයක් වමග් කයි  කියන්මන් ඒකයි. මබාර දිය 
ඉවත් මව ා සිත පැහැමදනවා. මබාර දිය ළඟ තිමයන්මන පරමාදය යි. 
සතුටයි, පරමමෝදයයි පරීතියට හරව , පරීතිය පස්සද්ධි කයි  කියන සන්සුන් 
බවට හරව , එතනින් සමාධියට නඟ , ඊළඟට විපස්සනාවට ගියාම 
එතන නිවනයි. ඔනන් එතමකාට බුද්ධානුස්සතිමය් ආනිසංසයි ඒ තුළින් 
කිේමේ.  

අද දවමස් අපි කියාපු ඒ මකටි ගාථාව තුළින් අපි පරතිඥා කළ 
හැටියටම ශ්රද්ධාමේ අගය මපන්නමු් කරනවා. ශ්ක්තිමය් අගය මපනන්ුම් 
කරනවා. වකක් ී හමුදුරැවන්මගනුත් අපට හුඟක් මද්ව ් ඉමගනගනේන 
තිමයනවා මම් උගතුන්මග් යුගමය්. ඉතින් මම් හැම එකක් තුළින්ම මම් 
පින්වතනු් ක ්පනා කරනන්ට ඕන අද මම් වටිනා මපාවහාය දවමස් අර 
කියාපු පරතිපත්ති මාගමමය් මරණය මහෝ තරණය කියන හැඟීමකින් වමග් 
අපි හිතා ගනේට ඕන. ඒ වමග් අපි මම් පරතපිත්ති මාගමයට බැහැ  ගිමයාත් 
තමයි බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ දකනි්න, හඳුනාගනේන පුළුවන් මවන්මන, 
තර්කමයන් මනමවයි. ඉතනි් ඒ මාගමමය් ගමන් කරන්න මම් අද කරපු 
මද්ශ්නාවද උපකාරවත් මේවා! තමන් කරමගන යන බණ, භාවනාව ් 
සාර්ථකව කරගනිමින් මම් මද්ශ්නාමේ ශ්ක්තිය තුළින් මම් පින්වතනු්ටත් 
මම් ජීවිතමය්දීම බ ාමපාමරාත්තු වන ජාති, ජරා, මරණ ආදී සියලු 
සංසාර දුකින් එමතරව  බන ඒ උතුම් අමා මහ නවිනනි් සැනසීමට මම් 
කුස  ශ්ක්තිය ධමම ශ්රවණ ආනිසංසය මහ්තු වාසනා මේවා! එමස්ම 
යම්තාක් මේපියන්, තමනම්ග් නමින් නැසී මියපරමළාව ගිය ඥාතීන් 
ඇතුළු, අවීචිමය් සිට අකනිටාව දකව්ා පින් කැමති, නිවන් කැමති 
යම්තාක් සත්ව මකාට්ඨඨාසයන් සිටිනවානම් ඒ හැම මදවනකේමත් අමප් 
මම් ධමම මද්ශ්නාමය හා ධමමශ්රවණමය කුස ය අනුමමෝදන් වීමමන් තමන් 
බ ාමපාමරාත්තු මවන්නාෙූ යම් මබෝධියකනි් සයිලු සංසාර දුකින් 
එමතරව උතුම් අමාමහ නිවනින් සැනමසත්වා කියන අදහස 
ඇතිකරමගන-ඒ පරාර්ථනාව ඇතිකරමගන මම් ගාථා කිය  පනි් මදනන් 
ඕන.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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90 වන ද ශ්නය 
(පහන ්කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 105) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අපපමාදරතා වහාථ - සචිතතමනුරක්ඛථ 
දුගගා උදධරථතතානං - පවඞ්ක සවතතාෙ කුඤ්ඤජවරා’ති 

− ධම් මපද, නාග ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පනිේෙතුනි, 

අපරමාදය, තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උගනේො ෙදාළ 
නිර්ොණගාමී පරතිපදාවව් ‘අ’ යනේන හැටියට සලකනේන පුලුෙනේ. 
සාමානයවයනේ එදිවනදා ජීවිතවයේදී අපි පාවිච්චචි කරන අපරමාදී කයින 
ෙචනවයේ නැති අනේදවම් ගැඹුරකේ වම් ශාසනික සංකලේපය තුළ 
තිවයනො. සිත වකවලසේෙලිනේ රැකගැනීවම් අපරමාදී වීමයි වම් බුදේධ 
ශාසනවයේ අපරමාදය හැටියට සලකනේවනේ. ඒ බෙ පැහැදිලි වෙන ගාථා 
ධර්මයකුතේ ඊට අදාල කථානේතරයකුතේ අද අපි ඉදිරිපතේ කරනේන 
බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන. වම් ගාථා ධර්මය බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
වදේශනා කර ෙදාවළේ වේතෙනාරාමවයේදී වකාවසාලේ රේජුරැෙනේවගේ 
භදේවදේක කියන ඇවතකේ සම්බනේධ කාරණයකේ මුලේ කරවගනයි.  

වම් භදේවදේක කියන ඇතා තරැණ කාලවයේ වබාවහාම බල 
සම්පනේනෙ ඉඳලා කලේ යාවමදි ජරාවෙනේ දුබල වෙලා එක දෙසකේ වලාකු 
විලක බැහැලා මවඩ් එරැණා. මවඩ් එරිලා වගාඩ එනේන බැරැෙ ඉනේනො 
දැකලා මනුෂයයනිේ කතාෙට ෙැටුනා ‘අවනේ වම් තරම් ශකේතිමතේ 
ඇවතකුතේ දැනේ වම් තතේවයට ෙැටිලා ඉනේනො වනේද’ කියලා. ඒ කතාෙ 
රජතුමාට අහනේන ලැබුණාම රේජුරැවො ඇතේ වගාව්ොට නියම කළා 
වම් ඇතාෙ වගාඩගනේන කියලා. ඒ ඥානෙනේත ඇතේවගාව්ො ගිහිලේලා 
වමාකකේද කවළේ, ඒ ඇතාට වපේන හරිවයනේ යදුේවදට නිකේමුණු බල 
ඇණියක සේෙරූපයකේ දැකේවෙව්ො. ඒ කයිනේවන වසේනාංකයකේ යදුේධයට 
නිකේමුණු ආකාරයකේ වපනේනමු් කළා. ඊළඟට යුද වබරතේ ගහනේන 
සැලැසේෙෙුා. එතවකාට ඇතා හිතුො වම් දැනේ ඉතිනේ යුදේවදට 
පිටතේවෙනේන වෙලාෙ කියලා දනපිනි ගාලා අර මඩ වගාවඩනේ නැගිට්ටා. 
වම් කතානේතරය එවහම දැකේක සංර්යාෙහනේවසේලා ගහිිලේලා බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේට පරකාශ කළහම, බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා ‘ඔව්. එවහම 
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තමයි මහවණනි, ඒ ඇතා ඒ මඩ ෙගුවරනේ සේවෙෝතේසාහවයනේම වගාඩ 
ෙුණා. ඒ ෙවගේමයි නුඹලාටතේ තිවයනේවනේ නියම ආකාරවයනේම උතේසාහ 
දරලා වීර්යය දරලා වම් වකවලසේ මඩ ෙගුවරනේ වගාඩ වෙන එකයි’ 
කියලා. එවහම පරකාශ කරලා ඒකට අදාලෙ තමයි වම් ගාථා ධර්මය 
ෙදාවළේ.  

අප්පමාදරතා වහාථ - අපරමාදය ඇලුම් කරනේවනෝ වෙව්! 
සචිත්තමනුරක්ඛථ - තමාවගේ සිත රැකගනිෙ!ු 
දුග්ගා උ්ධරථත්තානං පවඞ්ක සවත්තාෙ කුඤ්ඤජවරා - මවඩ්   එරැණු 

ඇවතකු ෙවගේ තමාෙ වම් වකවලසේ දූර්ගවයනේ  වගාඩටගනේන 
යන අදහසයි ඒ ගාථාවව් තිවයනේවනේ. 

ඉතිනේ වමතන වම් ගාථාෙ ගැනතේ කථානේතරය ගැනතේ අපි 
හිතනවකාට විවශේෂවයනේම වම් යගුයට ෙැදගතේ වෙනො වම් ඇතේ 
වගාව්ො දැකේෙූ උපාය වකෞෂලයය. අපට වබාවහාමතේම ෙටිනො. 
ආදර්ශමතේ වෙනො. ඒ ෙවගේම අර ඇතා අච්චචර දුර්ෙල වෙලා ඉඳලතේ 
අෙසේථානුකූලෙ කරපු ඒ සටනේ දර්ශනය නිසා උතේසාහවයනේ, වීර්යවයනේ 
වගාඩෙුණ ආකාරය. වම් යුගයට අපි වම්ක අදාලයි කියලා කියනේවන 
වමාකද? අපි ගිහි පැවිදි වදපක්ෂවයේම ශාසනික ගුණධර්ම පරිහානිය ගැන 
කලේපනා කරලා බලනේන ඕන.  

අපි ටිකකට උපමාෙකට ගනිමු, අප ි වම් ශාසනය හඳුනේෙමු 
ශාසන ඇතා කියලා. වම් ශාසන ඇතා වලාකු මඩ ෙගරුක එරිලා වගාඩ 
එනේන බැරැෙ ඉනේන අෙසේථාෙකේ. වම් ඇතා මීට අෙුරැදු වදදාසේ ගානකට 
කලිනේ, වදදාසේ පනේසියයකට විතර කලිනේ සීල, සමාධි, පරඥා කියන ඒ 
ආධයාතේමික ගුණ සම්භාරවයනේ වබාවහාම බලසම්පනේනෙ වතේජානේවිතෙ 
හිටිය ඇවතකේ. නමුතේ දැනේ වමාන වමාන වහේතූනේ නසිා හරි වකවලසේ 
මඩ ෙගුවර් ඇලිලා වගාඩ වෙනේන බැරැෙයි ඉනේවන. ඇතේත ෙශවයනේ 
අපි කෙුරැතේ දනේනො හැම වදයකේම අනිතයයි. අවපේ ශරීරයතේ අනිතයයි. 
ශාසනයතේ අනිතයයි. නමුතේ ඒක අපි දැනගතේතතේ අවපේ අනිතයෙූ ජරාෙට 
පතේෙන වම් ශරීරය තෙ එක දෙසකේ හරි ජීෙතේ කරවගන පංචකාම 
සම්පතේතිය විඳිනේන වම් වලෝකසතේවයා වකායතිරම් වියපැහැදම් 
කරනොද, වෙවහස වෙනොද? ලක්ෂ වකෝටි ගණනේ වියදම් කරවගන 
වනාවයකුතේ විදිවයේ ඒ වගවී යන කූලි පුරැදේදාවගන පුදුම අනේදවම් 
සැතේකම් කරවගන වම් තෙ දෙසකේ ජීෙතේ වෙනේන වනේද උපකරම 
දරනේවන? 
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එතවකාට වම් පංචකාම සම්පතේතිය සඳහා වම් ශරීරකූඩුෙ 
ජීෙතේකරගනේන එක දෙසකේ අර තරම් වියපැහැදම් කරනොනම් සදහටම 
ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදිවයනේ වකවනකුට නිදහසේ වීමට උපකාර 
ෙන බුදේධශාසනය එක දෙසකේ හරි ජීෙතේ කරගැනමීට වකායි තරම් 
පරයතේනයකේ දැරිය යුතුද, ඒක අනිතයයි කයිලා උදාසීන වෙනේන ඉඩකේ නූ. 
එතවකාට වම් ජීෙතේ කිරීම පිළිබඳෙ අපි කලේපනා කරනොනම් වමාකකේද 
අපි ගතයුතු පියෙර? වම් කාලවයේ වනාවයකුතේ විදිවයේ සටනේ පාඨ 
ඉදිරියට එනො වම් ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම පිළබිඳෙ. නමුතේ අපට වම් 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ අනුශාසනය අනෙු පමණකේ වනාවව්. අතීත 
බුදුෙරැනේ පො පාවිච්චචි කළ ෙටිනා ගාථාෙකේ වම් අෙසේථාවව් මතකේ 
කරගතේවතාතේ ඒ ගාථාවව් කියවෙනො නියම සටනේ පාඨය. වමාකකේද? 

‘ආරභථ නික්ඛමථ යුඤජථ බුදධසාසවන 
ධුනාථ මචචුවනා වසනං නළාගාරං ෙ කුඤජවරා’ 
 

අරඹෙු! නිකේවමෙ!ු වයවදෙු බුදු සසේවනහි 
නසෙු මරැවසනේ හැම බට වගය බිඳින ඇතු වසේ 

එතවකාට වමතන වම් කියන සටන කෙුරැ එකේකද කරනේවන? 
වම් ඇතුළත සනේතානගත වකවලසේ සමූහයතේ එකේකයි. එතවකාට වම් 
වකවලසේ සමූහය සමග සටනේ කිරීම තුළනිුයි ශාසනය ආරක්ෂා කරගනේන 
වෙනේවනේ. වමාකද වම්කට වහේතුෙ? දැනේ අපි සාමානයවයනේ ශාසනය 
කියලා හිතනේවනේ වෙවහර, විහාර, පරතිමා, වචතයය ආදියයි. නමුතේ 
වම්ො ශාසනවයේ සංවකේත පමණයි. වම්ොයිනේ සංවකේතෙතේ ෙනේවනේ 
වමාකකේද? වමානෙද වම්ොයිනේ සංවකේතෙතේ වෙනේවන? ශීල, සමාධි, 
පරඥා කියන ගුණධර්ම තුනයි. වම් ගුණධර්ම තිවයනේවනේ වකවනකුවගේ 
චිතේත සනේතානවයේ. එතවකාට වම් ගුණධර්ම ආරක්ෂා කරගැනීමයි 
ශාසනය ආරක්ෂා කරගැනීම කියලා කියනේවනේ. වමතන කියෙුණා 
‘ආරභථ නික්ඛමථ යුඤජථ බුදධ සාසවන’ කයිලා. වම් තුළිනේ අපට 
වපේනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරලා දුනේනා වම් ශාසනය ආරක්ෂා 
කරගැනීම සඳහා අප තුළ තිවයන ශකේතිය. 

අප තුළ යමකේ ආරම්භ කරිීවම් ශකේතියකේ හැඟවිලා තිවයනො. 
ඒ ෙවගේම ආරම්භ කරලා ඒ කරියා මාර්ගය කරියාතේමක කරලා කරවගන 
යාවම් ශකේතියකේ අප කා තළුතේ තිවයනො එකේතරා මට්ටමකට. ඒ ෙවගේම 
ඒක කරියාතේමක කිරීවම් තවියන දහසකේ කරදර, උපද්රෙ, බාධක මැඩ 
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පෙතේෙමිනේ ඉදිරියට යාවම් ශකේතියකේ තිවයනො. ඒ ටික තමයි ආරේභ 
ධාතු, නික්ඛම ධාතු, පරක්ඛම ධාතු කයිලා ධර්මවයේ හඳුනේෙලා 
තිවයනේවන. ආරම්භ ධාතු කියනේවන අනේන අර ඇරඹීවම් ශකේතියයි. අප 
තුළ තිවයනො ඒ ෙවගේම අරඹලා ඒක කරියාතේමක කිරීම. ඊළඟට පරකේඛම 
ධාතු කියලා කයිනේවන, පරාකරමය කයිනේවනේ එහි වයදීම තුළනිේ ඒවකදි 
ඉදිරිපතේ වෙන බාධක ජයගැනීවම් හැකියාෙයි. ඒකම තමයි අපට 
හිතාගනේන තිවයනේවනේ. යුඤජථ, කියලා කවි්වව් බුදේධ ශාසනවයේ 
වනාවයදී බුදේධ ශාසනය රැකගනේන බූ. බුදේධ ශාසනය පිටට භාරදීලා ඒ 
සංවකේතෙලට භාරදීලා ඒක රැකගැනීවමනේ බුදේධ ශාසනය රැවකනේවන 
නූ. බුදධ් ශාසනය රැකගන්නනේ බුද්ධ ශාසනවය් වයවදන්ට ඕවන. 
ඒකයි යුඤ්ඤජථ බුද්ධ සාසවන් කිේවව. එතවකාට තමයි අර මාරවසේනා 
පළෙලා හැරලා වම් ශාසනය ආරක්ෂා කරගනේන පලුුෙනේ වෙනේවන. 
ඉතිනේ වම් බුදේධ ශාසනය ගැන අපි කලේපනා කරලා බලනොනම් අපි 
කෙුරැතේ ෙවගේ අහලා තිවයන, සමහරවිට සමහරැනේ ආරක්ෂක මනේතරයකේ 
හැටියටතේ පාවිච්චචි කරන, අතීත බුදුෙරැනේ පො පරකාශ කළ ෙටිනා 
ගාථාෙකේ කෙරුැතේ දනේනො 

සබබපාපසස අකරණං - කුසලසස උපසමපදා 
සචිතතපරිවයාදපනං - එතං බුදධානසාසනං 
 

හැම පවිනේ ෙැළකමු - කුසලේ වෙතටම එළැඹුම 
සිත පිරිසිදු වකරැම - සසේන වමය මැයි හැම බුදුනේවගම 

හැම බුදුනේවගම ශාසනය වමය. බුදේධ ශාසනය වම්කනම් ඒක 
තුළිනේ හැ වගනේවන වමාකකේද? ‘හැම පවිනේ ෙැළකුම’ කියලා කයිනේවන, 
පවිනේ ෙැළකීම කයින එවකනේ වපනේනුම් කරනේවනේ ශීලයය.ි කුසලේ 
වෙතටම එළඹමු කියලා කියනේවනේ සමාධියයි. ඔය ඇතැම්විට වපාත 
පවතේ තිවයනො පළවෙන ිධයානයට එලඹ සමාධිවයනේ ගත කළා කියලා. 
එතන එලඹ කියන ෙචනය තිවයනො. එතවකාට කුසලේ වෙතට 
එලවඹනො. පැමිවණනො. කය, ෙචනය හිකේමොගැනීවමනේ 
පසුතැවිලේවලනේ වතාරෙ සකසේ කරගතේතු හිත නීෙරණයනේවගනේ මදුාවගන 
යම් අෙසේථාෙක කර්මසේථානයකේ තුළනිේ සමාධිය ඇතිකරගනේනො. ඒකයි 
දැනේ වම් කුසලේ වෙතටම එලඹුන කියලා තිවයනේවනේ. ඊළඟට සිත පිරිසදිු 
වකරැම. ඇතේත ෙශවයනේම සිත ඉහළම මට්ටවමනේ පරිිසිදු වකවරනේවනේ 
පරඥාවෙනුයි. ඒකයි අර ආලෙක යකේෂයා අහපු පරශේනයට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ පඤ්ඤාය පරිසුජ්ධති, කියලා. පරඥාවෙනුයි සිත 
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පිරිසිදු වෙනේවන. එතවකාට වමතන වම් සචිතතපරිවයාදපනං කිව්වෙතේ 
අනේන අර සිත පිරිසිදු කරිීමයි. තමනේවගේ සිත පිරිසදිු කිරීමයි. පරිිසිදු 
කිරීම තුළිනුයි බුදේධ ශාසනය සම්පූර්ණ වෙනේවන. පාරිශුදේධිය ඇතේත 
ෙශවයනේම පරඥාවෙනුයි. විදර්ශනා පරඥාවෙනයුි. වම් තළුිනේ කියවෙනේවන 
ශීල, සමාධි, පරඥා. වම් කාරණාතේ නිසා අපට හිතාගනේන පලුුෙනේ වම් 
ශාසනය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා අපි යම් පියෙරකේ ගනේන 
බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම්, ඒවක ආරම්භක පියෙර තමයි 
ආතේමාදර්ශය. තමනේම ආදර්ශයකේ වදනේන ඕන. ආදර්ශයකිනේ වතාරෙ 
වම් ශාසනය රැකගනේන බූ. බුදේධ ශාසනවයේ වනාවයදී බුදේධ ශාසනය 
රැකගනේන බූ කිව්වෙ ඒකයි. 

එතවකාට, ඉතිහාසය ගැන හිත වයාදලා බලනොනම් අපි ඇතේත 
ෙශවයනේ සිහිපතේ කළයුතුෙ තිවබනො, අපි අවපේ රජ වකවනකේ කියලා 
වනාකිව්ෙතේ දඹදිෙ ඒ ධර්මාවශෝක අධිරාජයා. අපි වකාවහාම හිතුෙතේ 
වම් වලෝක ඉතිහාසය පිළබිඳ ගැඹුරට හැදූරූ පනිේෙතුනේ පදුුම විදිවයේ 
පරකාශයකේ කරලා තිවයනො ධර්මාවශෝක රජතුමා පළිිබඳෙ. දස දහසේ 
ගණනේ රජෙරැනේවගේ නම් සඳහනේ වෙන වම් වලෝක රාජාෙලිවයේ 
ධර්මාවශෝක මහරජාණනේවගේ නම අසහායෙ, අදේවිතීයෙ, තරැෙකේ ෙවගේ 
බැබවලනො කියලා, කිට්ට ුකරනේන බූ කියලා. වමාකද ඒකට වහේතුෙ 
යුදේධවයනේ ජය ලබලා තිවයන අෙසේථාෙක යදුේධය අතහැරලා යුද වබරය 
වෙනුෙට දහම් වබරය ෙයනේන අෙංක උතේසාහයකේ දැරැො. ඒොවයේ, 
දැනටතේ හම්බ වෙලා තිවයන ශිලා සේථම්භ ෙලිනේ, වසලේලිපි ෙලිනේ වහළි 
වෙනො ධර්මාවශෝක රජතුමා වකායි තරම් අෙංක, නිහතමානී 
පරයතේනයකේ දැරැොද කයිලා. ඒ ෙවගේම වලෝකයාට කයිා පූො ඒ කාලිංග 
යුදේධවයේදී ලකේෂ සංඛයාත ජනයා විනාශ කරිීම නිසා තමා තුළ ඇතිෙුණ 
විපේලෙය, ඒ පසුතැවිලේල ඒ ගලේෙල, වසලේලිපිෙල අෙංකෙ සටහනේ කළා 
සමාෙ ඉලේලනේනා ෙවගේ රටෙැසියාවගනේ, මීට පසේවස වමවහම එකකේ 
කරනේවන නූ කියලා. අනේන අර පවිනේ ෙැළකීවම් උතේසාහයකේ රාජය 
මට්ටමිනේ දැරැො. රාජය මට්ටමිනේ තමනේවගේ සනේතානගත විපේලෙයකේ 
තුළිනේ සමාජ සංවශෝධනයකේ, සමාජ පරිෙර්තනයකේ කරනේන ඉතිහාසවයේ 
ඒ ධර්මාවශෝක රජතුමා තරම් ඉහළිනේම, ඒ මට්ටමිනේම වීර්යය දැරූ, 
උතේසාහ දැරූ කිසිම වකවනකේ නූ කියන එකයි ඉතිහාසඥයනේවගේ මතය. 
එතවකාට ඒ අනුෙ අපි තෙදුරටතේ කලේපනා කරලා බලනොනම් ඒ 
වසලේලිපිෙල පදුුම විදියට සඳහනේ වෙනො කලනිේ චණේඩාවශෝක හැටියට 
හිටපු ඒ දාමරික රජතුමා පසුෙ ධර්මාවශෝක ෙුණාට පසේවසේ ධර්ම 
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මහාමාතර නම් නිලධරයනේ රට පුරා යෙමිනේ, ඒ ඒ විවිධ ආගම් අතර, 
ධාර්මිකයනේ අතර ධර්මානුකූලෙ ජීෙතේ වීමට උපවදසේ වදමිනේ ඒොට අදාල 
වසලේලිපි, ධර්ම වකාට්ඨාස ඉදිරිපතේ කරමිනේ වකායි තරම් පදුුම විදිවයේ 
උතේසාහයකේ දැරැොද කයිලා. 

එපමණකේ වනාවෙයි, දැනේ සාමානයවයනේ මනෂුයයනිේ කතා 
කරනො ඇවහනේවනේ මානෙ දයාෙ ගැන, මානෙ ඉෂේටකාමීවය ගැන. 
ධර්මාවශෝක රජතුමා ඊටතේ ෙැඩිය පියෙරකේ ඉදිරියට ගයිා. මානෙ දයාෙ 
පමණකේ වනාවෙයි සතේව කරැණාෙ, ඒක කරියාතේමක කරනේන අෙංක 
උතේසාහයකේ ගතේතා. ඒ වසලේලිපි ෙලිනේ වහලිවෙනො යාගවහෝම සඳහා 
වහෝ විවනෝදය සඳහා වහෝ ආහාරය සඳහා වහෝ සතුනේ මැරීම තහනම් 
කළා. ඒ ෙවගේම වගදරෙලේ ෙල සිටින සතේවයනිේට කෘරවය දැකේවීමට 
පො විරැදේධෙ - ඒො වනාකරන හැටියට අෙොද කළා. ඊළඟට 
සතේවකරැණාවෙනේ යකුේතෙ අභය දානය දීවම් ෙැඩපිළිවෙල ආරම්භ 
කවළේ රජ වගදරිනේමයි. එකේතරා වසලේලිපියක ධර්මාවශෝක රජතුමාවගේ 
අෙංකභාෙයතේ, නිහතමානීවයතේ වපනේනමු් කරන අනේදමිනේ වම් විදියටයි 
කියවෙනේවනේ ‘වම් වසලේලිපිය සටහනේ කරනේන කලිනේ රජ වගදර 
මුළුතැනේ වගයි සිය දහසේ ගණනේ සතේවයිනේ මැරැො. නමුතේ වම් ලිපයි 
සටහනේ කරන වෙලාෙ වෙනවකාට ඒ මැරූ සතුනේ ගණන අඩු කරවගන 
අඩු කරවගන ගිහිලේලා දැනට මරනේවනේ වමාණරැනේ වදවදවනකුතේ 
මුවෙකුතේ විතරයි. ඒ මෙුතේ හැමදාම මරනේවන නූ. ඒ සතුනේ තුනේවදනා 
මැරීමතේ යථාකාලවයේදී නෙතේෙනේනයි මවගේ බලාවපාවරාතේතුෙ’. වකායි 
තරම් අෙංක කියමනකේද? ගලක වකාටනවකාට වකවනකුට කයිනේන 
තිබුණා ශතෙර්ෂ ගණනකේ අනාගතවයේ ඉනේන අයට තමනේවගේ මානේනය 
කියාපානේන ඕනනම්, අද කිසිම සවතකේ මරනේවන නූ කියලා. ඒ 
වෙනුෙට අනේන තමනුතේ අභය දානය දීවම් මාර්ගවයේ, පරතිපදාවව් 
සේෙශකේතිවයනේ යන අතවර් වමවහම සටහනේ කරලා තිබුණා අනිතේ 
අයටතේ වධර්යයකේ ෙශවයනේ. තමා ෙැටුණු ෙවළනේ වගාඩ යන අතර 
අනිතේ අයතේ වගාඩ ගනේෙනේන උතේසාහ ගතේතා. එතනයි අපි කිව්වෙ 
චරිතාදර්ශය කියලා. චරිතාදර්ශය තමයි නිහඬ බණ.  

යම් සාර්ථකවයකේ ඒ අවශෝක රජතුමාවගේ රාජය කාලය තුළ 
සිදුෙුණානම්, ඇතේත ෙශවයනේම කයිවෙන හැටියට අෙුරැදු වදාළහකට 
පසුෙයි ඒ පරිෙර්තනය වෙලා තිවයනේවන. අෙුරැදු දහයකේ වහෝ විසේසකේ 
තුළ යම් සාර්ථකවයකේ ඇතිෙුණානම් ඒවක රහස තිවයනේවනේ අනේන 



90 ෙන වදේශනය 

113 

අර සනේතානගත විපේලෙයකේ තුළිනේ චරිතාදර්ශය තුළනිේ සමාජය ධර්මයට 
නැඹුරැ කිරීවම් පරයතේනය තුළයි. එතවකාට අපි අනේන ඒකයි පාඩම 
හැටියට ගනේන තිවයනේවන. ඉතිහාසඥයනුතේ වපනේනන ආකාරයට ඒක 
තමයි ඇතේත ෙශවයනේ ෙටිනාම ආදර්ශය. අතීතවයේ වපාත පවතේ කියන 
චකරෙර්තී රාජයය ගැන කයිෙලා අපි සතුටු වෙනො ඒොවයේ තිවයන 
පුදුම විදිවයේ සැප සම්පතේ කරියාතේමක කරනේන බැරි වදේෙලේ හැටියට 
හිතලා. අපි සිංහලයිනේ හැටියට එවහම හිතුෙතේ දඹදිෙ එකේතරා රජ 
වකවනකේ ඒ විදිවය අෙංක පරයතේනයකේ කරලා තිවයනො. එතවකාට 
අනේන ඒ තුළිනේ යම්කිසි පාඩමකේ වම් යගුයට උපකාර වෙනො. ඉතිනේ 
ඒ ශාසනය ගැන හිතලා බලනොනම් ඒ රජතුමා තමනේවග පුතරයාතේ 
දුෙතේ, තමනේට ශාසනයට හිමිකම් කීවම් හැකියාෙකේ ලබාගැනමී සඳහා 
පූජා කළා. එපමණකේ වනාවෙයි, සේෙවදේශවයේ ශාසනය ආරක්ෂා කරගැනීම 
ෙවගේම වදේශ වදේශානේතරෙල ශාසනය පැතිරීම සඳහාතේ විශාල 
පරයතේනයකේ ගතේ බෙතේ අපි කෙුරැතේ දනේනො ඉතිහාසවයේ එන කතා 
ෙලිනේ. වකාටිනේම කිව්වොතේ අපට ශාසන දායාදය ඒ දරැෙනේ 
වදවදනාවගනේම ලැබුණු බෙ වම් කෙුරැතේ දනේනො. ඒ විදියට කලේපනා 
කරලා බලනවකාට අපට හිතාගනේන තිවයනේවන එෙැනි චරිතාදර්ශ 
තුළිනුයි වමනේන වම් විදියට ශාසනය මඩ ෙගුවරනේ වගාඩගැනීවම් 
කටයුතේත කරනේන සිදේධ වෙනේවනේ. 

බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මහා චුනේද කියන සේොමීනේෙහනේවසේට 
එකේ අෙසේථාෙක පරකාශ කළා තමා මඩ ෙගුවර් ගැලලිා ඉඳවගන වෙන 
වකවනකේ මඩ ෙගුවරනේ වගාඩගනේන බූ කියන එක. ඒ ෙවගේම තමා 
වනාදැමී, අදානේතෙ, අවිනතීෙ, වනානිවී, වනාහිකේමී, වෙන වකවනකේ 
දමනය කරනේන, හිකේමෙනේන, නිෙනේන බූ කයිලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවයනො. ඒ බුදේධාෙොදය අනුෙතේ අපට හිතාගනේන 
තිවයනේවනේ වකායි වකායි මට්ටමකිනේ නමුතේ ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ 
වව්ො චරිතාදර්ශයකේ තුළනිේමය ිශාසනය වගාඩගනේන සිදේදවෙනේවන. ඒ 
කාරණයයි අපට වම් ධර්මාවශෝක කථාවෙනේ වහලි වෙනේවනේ. නමුතේ 
අපට වම් සමාජය ගැන කලේපනා කරලා බලනොනම්, සමාජවයේ 
මතුවෙන චරිත කථා ගැන හිතලා බලනොනම් වබාවහෝවිට තරැණ 
වපළට අහනේන කියෙනේන ලැවබනේවනේ පරාජිතයිනේවගේ චරිත කථා. 
කාලේපනකි පරාජිත චරිත පිළිබඳ නෙකතා, වකටිකතා, නාටයය ආදියයි 
සමාජවයේ බහුලෙ ජනපරිය වෙලා තිවයනේවනේ. නමුතේ අර කවි්ෙ 
ඇතේවගාව්ො අර ඇතාට වීවරෝදාර තරැණ කාලය මතකේ කරලා දුනේනා 
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ෙවගේ අපටතේ කරනේන තිවයනේවනේ අතීතවයේ ඒ වීවරෝදාර වතර 
වතරණියනේවගේ චරිත, වීවරෝදාර උපාසක උපාසිකාෙනේවගේ චරිත සිහිපතේ 
කරලා ඒොට හිත වයදීමයි. ඒොවයේ ආදර්ශ ගැනීමය.ි ඒක තුළිනේ තමයි 
වකවනකුට හැකි සඤ්ඤඤාෙ මතුකරගනේන පලුුෙනේ. අර ඇතා ඒ තරම් 
දුර්ෙලෙ හිටියතේ හැකි සඤ්ඤඤාෙ තුළිනුයි, ඒ වීර්ය ගතේවතේ - වකවනකුවගේ 
වීර්යය ශකේතිය සාමානයවයනේ එදිවනදා ජීවිතයක මනනිේන උපකරණයකේ 
නූ. වීර්යය මතුවෙනේවන, අර කියාපු ආරම්භ ධාතු, නිකේඛම ධාතු, 
පරකේඛම ධාතු කයින ඒ වීර්යය මතුවෙනේවන අෙශය අවනකුතේ කාරණා 
එකතු ෙුණහමයි. 

දැනේ වම් ශාසන ඇතා වගාඩගනේනනම් ඒ වීර්යය මතුකරනේනනම් 
ඕන වෙනේවන පළමුවෙනේම ශරදේධාෙ. ඊළඟට සතිය. ඊළඟට සතර ආකාර 
වීර්යයකේ සඳහනේ වෙනො ධර්මවයේ වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති, සංවර, 
පහාණ, භාවනා, අනුරකඛ්න කයිලා. ඒ තිවබන වකවලසේ, එවහම 
නැතේනම් තමා වෙතට ගලාවගන එන අකුසලේ සිතේ ඒො ෙළකේොගැනීම, 
ඉන්ද්රිය සංෙරාදිය. ඊළඟට තමා ළඟ තිවබන අකුසලේ වනරපා හැරීම, තමා 
වෙත නැති කුසලේ හිතේ ළං කරගැනමී, තමා ළඟ දැනට තිවයන කුසලේ 
සිතේ තහෙුරැ කරගැනමී භාෙනා ෙශවයනේ, ඔනේන ඔය කියන හතර 
ආකාර වීර්යයකේ වම් වීර්යය පිළිබඳ සංකලේපය තුළ තිවයනො. එතවකාට 
අනේන එවහම සතිය, ශරදේධාෙ උපකාර වෙනො වීර්යයට. හැකි සඤ්ඤඤාෙකේ 
ඇතිකරගතේවතේ නැතේනම් අර ඇතාට වගාඩට නගිනේන බැරි වෙනො. 
තමනේට අයිති ෙැවඩ්, දැනේ යුදේධ බලඇණියකේ යුදේවදට යනේන ලූසේති 
වෙලා ඉනේනො. ඊළඟට යුද වබරතේ ඇවහනො. ඔනේන අර අතීතය මතකේ 
ෙුණා. වතේජානේවිත අතීතය මතකේ වෙලා නැගී හිටිවය. 

ඒ විදියට වකවනකේ තුළ තිවයනේන පලුුෙනේ, හැක ි සඤ්ඤඤාෙ 
ඇතිකරගතේවතාතේ අනේන අර කියාපු වතේජානේවිත බෙකේ නැෙත 
මතුකරගැනේවම් ශකේතියකේ. වමාකකේද වම්? ශීල, සමාධි, පරඥා කියන 
එකය.ි හැම පවිනේ ෙැළකුම්. එතනයි පළවෙනි පියෙර. ඒ විදියට 
ආරම්භයකේ කළානම් ඊළඟට ඒක තුළ තිවයනේවනේ ශීලාදී ගුණාංගයි. වම් 
පිනේෙතනුේ වහාඳට දනේනො ශීල සමාදානය තළුම ගැබ් වෙනො අර 
සේවව්ච්චඡාවෙනේ, සේවෙෝතේසාහවයනේ නැගිටීවම් පරයතේනය, සමාදියාමි 
කියන ෙචනවයේ. ‘පානාතිපාතා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි’ - 
කෙුරැෙතේ කිව්ෙට වනවමයි - පර පණ නැසීවමනේ ෙැළකීම පිළබිඳ 
ශික්ෂාපදය, ඒ පරතිපතේතිය සමාදනේ වෙමි. සමාදනේ වී රකිමි. එතවකාට 
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එතන තිවයනේවනේ සේවෙෝතේසාහයයි. සේවව්ච්චඡාවෙනේ කරන වදයකේ. 
බලකරලා කරන වදයකේ වනවෙයි. තමනේ වම්ක අධිෂ ේඨානයකේ හැටියට 
අරවගන, ඒ අධිෂේඨානය තළු පිහිටලා කය ෙචනය හකිේමො ගනේනො. ඒ 
විදියට අනේන අර හැකි සඤ්ඤඤාෙ යම් වකවනකේ ඇතකිර ගතේතානම් ඒ 
තැනැතේතාට පුලුෙනේ අර තම තමනේ එරිලා ඉනේන මඩ ෙගුවරනේ 
නැගිටිනේන. ඇතැම් වකවනකේ සතේව ර්ාතනය තුළ එරිලා, තෙ 
වකවනකේ වහාරකම තළු එරිලා. තෙ වකවනකේ දුරාචාරය තුළ එරිලා. 
තෙ වකවනකේ වබාරැෙ තළු එරිලා. තෙ වකවනකේ මතේපැවනේ ගැලිලා, 
එරිලා. 

අනේන ඒ විදිවයේ අෙසේථාෙක තමනේ කලේපනා කරනේන ඕන අර 
ෙැටුණු තැනනිේමයි වගාඩ එනේන ඕවන. ඒකට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙලා තිවයනො අර හැකි සඤ්ඤඤාෙ පිළිබඳ අදහස. ඒකට ඕවන 
කරනේවන ශරදේධාෙය.ි දැනේ ඔය වතර වතරණියනේවගේ චරිත, ඒ ෙවගේම ගිහි 
උපාසක උපාසිකාෙනේවගේ චරිත කථානේතර - ධර්ම සාහිතයවයේ සඳහනේ 
වෙන - වම් කාවලේ ඒොට එතරම් තැනකේ වදනේනැතිො ෙවගේ. වෙන 
එකකේ තබා ජාතක කථාෙල පො, සමහරවිට වම් කාලවයේ ඉනේන 
මනුෂයයනිේට ෙඩා උතුම් ගුණධර්ම තිවයන තිරිසණනුේ සිටියැයි කියන 
හැඟීමතේ වදනො ජාතක කතා කියෙනවකාට. ඉතිනේ අනේන ඒ විදිවයේ 
හැකි සඤ්ඤඤාෙකේ ඇතිකරවගනයි වම්වකනේ නැගිටිනේන ඕවන. ඒකට 
පළවෙනි පියෙර තමයි කය, ෙචන හිකේමොගැනීමට තිවයන වම් ශීල 
පරතිපතේති. පංචශීලය වහෝ වව්ො ආජීෙඅෂේටමකශීලය වහෝ වව්ො, 
උවපෝසථ අෂේටාංගශීලය වහෝ වව්ො, දසශීලය වහෝ වව්ො භික්ෂුශීලය 
වහෝ වව්ො ඒ යම්කිසි ශීල, ශික්ෂාපදයකේ, ශික්ෂාපද පදේධතියකේ සමාදනේ 
වෙලා ඒක හිතට අරවගන ඒ අනුෙ තමනේවගේ චර්යාෙ 
හරිගසේසාගැනීවමනේ වලෝවකට ඉවබ්ම ආදර්ශයකේ ලැවබණො 
අමුතුවෙනේ කූගැහුවව් නැතතේ.  

ඒ ෙවගේම යම්කිසි වකවනකේ පරපණ නැසීවමනේ වෙනේවීවම් 
ශික්ෂාපදය රකිනොනම් ඒ තැනැතේතා අනනේත අපරමාණ සතේවයිනේට 
අභය දානය දුනේනා හා සමානයි කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවබනො. එතවකාට අර අවශෝක රජතුමා උතේසාහ කවළතේ ඒ 
විදිවයේ වදයකේ. ඒ විදියට අපිතේ කලේපනා කරනේනට ඕවන. දැනේ වම් 
ධර්මදේවීපවයේ දිනපතා මරනු ලබන ලකේෂ සංඛයාත සතේවයිනේවගේ වලේ 
ගංගා ගලා යනො. එතවකාට අපි කලේපනා කරනේනට ඕන අවිහිංසා 
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පරතිපතේතිය තුළනිේ අනේන අර ධර්මාවශෝක රජතුමා ඉදිරිපතේ කළ අදහසේ 
සමූහය අවපේ හිතට කාෙදේදගනේන. ඒො වපෞදේගලික මට්ටමිනේ තමනේ 
කරියාතේමක කරනොනම් ඉවබ්ටම තමනේවගේ තතේවය වකායිබඳු වහෝ 
වව්ො, ඒ දකින අසන ඇසුරැ කරන අය ඒක ආදර්ශ ෙශවයනේ 
අනුකරණය කරනො. අෙොදයට ෙඩා ආදර්ශය උතුම්ය කියන කියමන 
අපි කෙුරැතේ අහලා තිවයනො. වමාකද ඒකට වහේතුෙ, අෙොදය කනට 
ඇවහන එකකේ. ආදර්ශය ඇහැට වපේන එකකේ. කනට වකායි විදිවයේ 
වදේෙලේ ඇහුනතේ ඇහැට වපවනන වදේ ඒ විදියට නැතේනම් කනට ඇවහන 
වදේ විශේොස කරනේවන නූ. ඒ විදිවයේ යගුයකේ වම්ක. 

කනට ඇවහන විදියට කූගහනේවන නැතුෙ, ඇහැට වපේන විදියට 
තමනේවගේ චර්යාෙ හරිගසේසා ගතේවතාතේ වපනේනනේන වනවෙයි අෙංකෙම, 
ඒ ආයතනෙල, ඒ වගදර වදාරෙලේෙල තමතමනේවගේ චර්යාෙ, යටතේ 
පිරිවසයිනේ අෙම මට්ටමිනේ අර කියාපු ශීලාදී ගුණධර්ම තුළිනේ, පංචශීලාදී 
ගුණධර්ම තුළනිේ රැකගැනමීට උතේසාහ කරවතාතේ ඒකතේ අර වලඩකේ 
පැතිවරනේනා ෙවගේ පැතිවරනො. නමුතේ වලඩකේ ෙවගේ ඒක නරක පරතිඵල 
වගන වදන වදයකේ වනාවෙයි. ඒකම තමයි අර ගණු සුෙඳ කියලා 
කියනේවන, සිලේ සුෙඳ කියලා කියනේවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවයනො ආනනේද හාමුරැදුෙනේට - ආනනේද හාමුදුරැවෙෝ එක 
අෙසේථාෙක ඇහුො ‘වම් මලේ සුෙඳ, මුලේ සුෙඳ, හර සුෙඳ ආදී ඒ 
වනාවයකුතේ සුෙඳ ෙර්ග තවියනො. ඒ ඔකේවකාම සුෙඳ ෙර්ග යනේවන 
යටි සුළඟටයි. උඩු සුළඟට යන සුෙඳකුතේ තිවයනෙද කියලා අහනො. 
ඇහුෙහම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ආනනේදය, තිවයනො 
එවහම සුෙඳකේ. යම් ගමක, නියම් ගමක වහෝ නගරයක, සේතරියකේ වහෝ 
පුරැෂවයකේ අර පංචශීලය රැකමී ආදී පරතිපතේතිවයේ වයදිලානම්, ඒ ෙවගේම 
පරිතයාගශීලීනම්, තුනුරැෙනේ වකවරහි ශරදේධාෙ ඇතිනම් ඒ සේතරිය වහෝ 
පුරැෂයා පිළිබඳෙ ගුණ රාෙයකේ කීර්ති රාෙයකේ මනුෂයයිනේ අතර පමණකේ 
වනාවෙයි, වදවියනේ අතරතේ පැතිවරනො. හරියට අර යටි සුළඟට 
පමණකේ වනාවෙයි උඩු සුළඟටතේ යන සුෙඳකේ ෙවගේ. 

අනේන ඒ විදියටයි අපට හිතාගනේන තිවයනේවන එතවකාට 
චරිතාදර්ශය පළිිබඳ කථානේතරය. වමතන කිසිවකවනකේ අංගුලිමාල 
චරිතය ගැන අහපු නැති වකවනකේ නූ. ඒ තරමට කෙුරැතේ අහලා 
තිවයනො. ඒොවයේ කථා රසය විනේදනය කරනො මිසකේ ඒ කථානේතරය 
තුළ තිවයන ගැඹුර ඇතැම් වකවනකේ වතේරැම් අරවගන නූ. දැනේ අවපේ 
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ශාසනික චාරිතරයකේ තිවයනො අලුවතනේ මහණ කරන හාමුදුරැ 
වකවනකුට - අපටතේ ඒක කරනේන සදිේධවෙනො ඒ ගහිි නම අහකේ කරලා 
පැවිදි නමකේ වදනො, අමතුු නමකේ. ඉතිනේ ඒ විදියට නම් දීම තුළනිේ 
කාශයපලා හරියට ඉනේනො. ආනනේදලා ඉනේනො, රාහුලලා ඉනේනො 
වකාවතකුතේ ඉනේනො. නමුතේ වම් මුලු මහතේ ශාසනවයේ එකම 
අංගුලිමාලයි ඉනේවන. කෙුරැෙතේ ඒ නම ගනේන කැමතතිේ නූ. අපි වදනේන 
කැමතිතේ නූ. වදනේවන නැතේවත ඒ අය හිත නරකේ කරගනී කියලා. 
නමුතේ වකායිතරම් ආදර්ශෙතේ චරිතයකේද අංගුලිමාල. 

නම වෙනසේ වනාෙුණතේ ඒ අංගුලිමාල චරිතය තුළ අනේන අර 
චණේඩාවශෝක, ධර්මාවශෝක ෙවගේ මහ පදුුම පරිෙර්තනයකේ තිවයනො. ඒ 
කථානේතරය අපි යනේතම් හිතට නගාගතේවතාතේ අපි මීට කලිනේ 
අෙසේථාෙලදි කයිලා තිවයනො. වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා 
තිවයනො මාධය ෙලිනේ. සිහියට නගා ගැනමීට අෙශය ටිකයි මතකේ 
කරනේවනේ. ඉතිනේ ඒ අංගුලිමාල දමනය කවළේ වකාවහාමද බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ? අර සිය දහසේ ගණනේ, දහසකටතේ ෙැඩිය ි කියලා කයිනො 
මැරැණු පිරිස සමහරවිට ඇඟිලි කපලා හංගලා තැබුෙහම ඇඟිලි නරකේ 
ෙුණාට පසේවස ගනේන අමතක ෙුණා. සමහරවිට දහසකටතේ ෙැඩිය 
මිනිසුනේ මරනේන ඇති. 

එවහම මරලා මෙ මරනේන සූදානම් වෙන අෙසේථාවව් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම කළා. අංගුලිමාල ඊළඟට බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ දැකලා එවලෝවගන ගයිා පසේවසනේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකෘති ගමවනනේම ෙැඩම කළා. එතවකාට අංගුලිමාල කිව්ො ‘සිටුෙ 
මහණ සිටුෙ මහණ’ කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමාකකේද කිව්වව්? 
‘මම සිටියා අංගුලිමාල’. එතවකාට වම් අංගුලිමාලට අපි වහාරා කියලා 
කිව්ෙට දැනේ වම් කාවලේ හැටියට කයිනොනම් විශේෙ විදයාල 
උපාධිධාරිවයකේ. එතවකාට අර ෙචනවයේ අර්ථය වතේරැණා වම් ගැඹුරැ 
අදහස. වම් සිටියා කියනේවන වමාකද කයිලා ඊළඟට ඇහුො. ‘මම වම් 
පරාණර්ාතවයනේ නැෙතීවමනේ හිටගතේතා. නුඹ වම් පරාණර්ාතය ඔසේවසේ 
තාම දුෙනො. ඒක නිසයි මම එවහම කිව්වෙ’. 

ඒක තුළිනේ ගැඹරුැ අදහසතේ වතේරැම් අරවගන තමයි එතනම 
ආයුධ අතහැරලා, ඔනේන එතවකාට අර අතීතවයේ අහිංසක කියන නම 
තිබුණ අංගුලිමාල නයිම ෙශවයනේම ෙචනවයේ පරිසමාපේත අර්ථවයනේම 
අහිංසක ෙුවණේ. නමුතේ එවහම අහිංසක ෙුණාට වමාකද සමාජවයේ 
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අංගුලිමාල පිළබිඳ තිබුණ රාෙය වකාතරම්ද කියවතාතේ පැවිදි කරවගන 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවොතේ එකේකවගන බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ආවය 
සැෙැතේ නුෙරට ආොට පසේවස, වේතෙනාරාමයට, ඒ බෙ දනේනැති 
වකාවසාලේ රේජුරැවො යුද වසේනාෙතේ අරවගන අංගුලිමාල වහායනේන 
සූදානම් වෙලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැකලම යනේන ඕන කයිලා ආෙ 
අෙසේථාවෙදි වකාවහද යනේවන කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විමසුො. 
‘වම් විදිවය භයානක වහාවරකේ ගම් නියම්ගම් විනාශ කරනො. මම 
යනො එයාෙ අලේලගනේන’ කිව්ෙහම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකුණ’ත දිගු 
කරලා ‘මහරජ, වම් ඉනේවන අංගුලිමාල’ කිව්ො. එතවකාට රජතුමා 
ඉතාමතේම තැතිගතේතු තතේවයකට පතේෙුණා. ඒ මහණ වෙලා ඉඳලා, 
මහණ සේෙරූපය තිවයදේදිතේ වකාවසාලේ රජතුමා පො බවයනේ වෙෙුලුො. 
එතවකාට එවහමනම් අංගුලිමාල හාමුදුරැවො පිණේඩපාවත යනවකාට 
මිනිසේසු වකාවහාමට සලකනේන ඇතේද? පිණේඩපාතය ලැවබනේන ඇතේද? 

ධර්ම සාහිතයවයේ කයිවෙනො අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ 
එනවකාට අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ ‘ඔනේන මිනමීරැො එනවෙෝ’ 
කියනේනා ෙවගේ ඒ මිනිසේසු සමහරවිට වගෙලේ වදාරෙලේ ෙහනෙලු. 
පිණේඩපාවතේ හරියට ලැවබනේනැතලිු. වනාවයකුතේ විදිවයේ පීඩා මුලේ 
අෙසේථාවෙදි අංගුලිමාල හාමුදුරැෙනේට තිබුණා. ඒ ෙවගේම ඒ අර 
පිණේඩපාතය පිළිබඳ තිබුණ ුපීඩා පමණකේ වනාවෙයි. භාෙනා කරනේන 
ගියාම අංගුලිමාල හාමදුුරැෙනේට හිතට එනේවන වමාකකේද අර තමනේ 
මිනිසේසනුේ මරණ අෙසේථාවව් ජීවිවතේ ඉලේලලා කූ ගහපු ආකාරය විලාප 
කියන ආකාරය හිතට වපේනේන පටනේ ගතේතා. එතවකාට හිත එකඟ 
කරගනේන බැරි නිසා ඒ සමාධිය ලබාගනේන බැරි තතේවයක හිටියා 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ. එබඳු අෙසේථාෙක ඔනේන එක දෙසකේදා 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ පණිේඩපාවතේ ෙඩින අතවර් වගදරක යම්කිසි 
පලහිලව්ෙකේ දැකලා වතේරැම් ගතේතා වමතන වම් ගර්භනී මාතාෙකට 
දරැවෙකු ලැබීම පළිිබඳ බරපතල තතේවයකට පැමිණිලයි ඉනේවන, ඒ 
මිනිසේසනුේවග හැසිරීම් ආකාරවයනේ. ගිහිලේලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේට 
පරකාශ කළා - අවනේ වම් සතේවයිනේ කරදර වෙන ආකාරය පිළිබඳ 
හැඟීමකේ කවි්ෙහම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වතේරැම් ගතේතා ඔනේන වෙලාෙ 
ආො කියලා, අංගුලිමාල හාමුදුරැෙනේට වබවහතේ කරනේන. වමාකකේද 
දුනේන වබවහත? කිව්ො ‘එවහනම් අංගුලිමාල ගිහිලේලා ඒ නැගණියට 
වමනේන වම් විදියට සතයකරියාෙකේ කරනේන. නැගණිය, මා උපනේවතේකට 
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දැන දැන සවතකේ මරලා නූ. ඒ සතයවයනේ ඔබටතේ, ඔවබ් කුවසේ සිටින 
දරැොටතේ යහපතකේ වව්ො’ කියලා පරාර්ථනා කරනේන. 

එවහම කිව්ෙහම අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ කියනො ‘වකාවහාමද 
භාගයෙතුනේෙහනේස මම ඒක කියනේවන? ඒක සම්පජාන මුසාොදයකේ. 
දැන දැන වබාරැ කීමකේ වනාවව්ද?’. එතවකාට ඔනේන බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘වහාඳයි එවහනම් අංගුලිමාල ඒ සතයකරියාෙ 
වම් විදියට වපාඩ්ඩකේ වෙනසේ කරනේන, වපාඩි සංවශෝධනයකේ කරනේන’. 
වකාවහාමද? ‘නැගණිය මා ආර්ය උතේපතේතිවයනේ උපනේ වතේකට දැන දැන 
කිසිම සවතකේ මරලා නූ’. ‘ආ ඒක පුලුෙනේ’ කිව්ො. කිව්ො පමණකේ 
වනවෙයි ඊළඟට ඒක පළිිඅරවගන ගිහිලේලා අර වගදර ඒ ගැබිණි 
මාතාෙට අර සතයකරියාෙ කළ වකවනහිම ඒ තැනැතේතියවගේ දරැොවගේ 
ඒ කටයුතු නිරැපද්රිතෙ ඔකේවකාම සම්පූර්ණ ෙුණා. අද පො වගදර 
වදාරෙලේෙල මව් පියනේට ඒ විදිවයේ අෙසේථාෙලේ ෙල සිහි ගැනේවෙනේවනේ 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවොයි, අර කාරැණික ගුණය නිසා. අංගුලිමාල කියන 
හාමුදුරැවො මතකේ කරවගනයි ඒ විදියට ඒ දරැ පරසතූි ෙවගේ භයානක 
අෙසේථාෙකදි යම් ශානේතියකේ ලබාගනේන පලුුෙනේ ෙනේවනේ. 

ඔනේන ඔතන ඊළඟට වකවනකේ සාමානයවයනේ හිතනේවන 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ඒ මව් පකේෂයට තිවයන කරැණාෙ වකායි තරම්ද 
කියවතාතේ අංගුලිමාල හාමදුුරැෙනේට වමවහම සතයකරියාෙකේ උගනේෙලා 
අපට වලාකු සහනයකේ ලබාදුනේනා කියන එකයි. වලෝකයාවගේ අදහස. 
මව්ෙරැනේවගේ අදහස. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
වබවහත දුනේවන අංගුලිමාල හාමුදුරැෙනේටයි. අර කලිනේ තිබුණ 
අපහසුතා වදකකේම මග හැරැණා. ජනයා දර්ශනවයනේම බියපතේ වෙලා 
දුෙන ගතිය නැතිෙුණා. ඒ ෙවගේම අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ වමවතකේ 
තමාය කියලා හිතාවගන හිටිවය අර මව් කුවසනේ බිහිෙුණ අෙසේථාවව් 
ඉඳලා ඒ ගතකළ චර්යාෙයි. තමනේවගේ ජීවිතය හැටියට හිතුවව්. තමනේ 
පැවිදිවීම තුළනිේ නැෙත උපනේනා කියන අෙවබෝධය වතේරැම් ගතේතා අර 
‘අරියාය ජාතියා’ කයින ෙචනවයනේ. ආර්ය උතේපතේතිවයනේ උපනේනා 
කිව්ෙට පසේවස අනේන එතනදි සීමාෙකේ ආො. දැනේ වම් අපි වපනේනුම් 
කරනේවනේ ශීල අධිෂේඨානය තුළ ඇති රහසයි. ශීල අධිෂේඨානය තුළනිේ 
කරනේවන වමාකකේද? යම්කිසි සමීාෙකේ, මායිමකේ අවපේ හිතට ලබා 
වදනො. අවපේ හිවතේ පැන නගිනේන පලුුෙනේ පසුතැවිලි ආදිය 
ෙළකේොගැනීමට. ඉතිනේ ඒක නිසා තමයි වම් සිදේධිවයනේ පසේවස 
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ධර්මසාහිතයවයේ සඳහනේ වෙනේවන අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ විවව්ක 
ොසයට ගිහිලේලා වනාවබෝ කලකිනේම, ඉකේමනනිේම රහතේ ඵලය ලැබුො 
කියලා. 

ඒක තුළිනේ අපිට හිතාගනේන පලුුෙනේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
වයදුවව් එකේතරා - අපි අර සමයකේ පරවයෝගයකේ කියලා කියනේනා ෙවගේ 
- මහ පදුුම විදිවයේ උපායකේ. මහා කාරැණිකයාණනේ ෙහනේවසේ තුළ තිබුණ 
ඒ ශකේතිය තුළිනේ අමුතු උපාය මාර්ගයකේ වමතනදි වයදුවෙ. අර මව් 
පක්ෂයට වසතකේ කළා ෙවගේම අංගුලිමාල හාමුදුරැෙනේට තිබුණ ගැටළු 
වදකකේ එතනම විසඳුො. ජනපරියවය කියන එක අයතුු විදියට පාවිච්චචි 
කිරීම වනවෙයි. මනුෂයයනිේට පරිය වීම එයනිේ සැලසුණා. ඒ ෙවගේම 
භාෙනාෙට බාධකයකේ ෙ තිබුණු ජීවිතවයේ අතීතවයේ භයානක සිදුවීම් 
එවහම නැතේනම් ඒ දාමරික සිදුවීම් හිතට ගලාවගන ඒම එතනනිේ නතර 
ෙුණා. වමාකද ඒක තමනේට සතයකරියාෙ තුළිනේ පරතයක්ෂ ෙුණා ශීලවයේ 
තිවයන ෙටිනාකම. ශීල සමාදානවය් තිවයන වටිනාකමයි අංගුලිමාල 
කථාව තුළින් අපට ගන්න තිවයන්වන. ඔබට වතේරැණා කියලා හිතනො. 
ඒ කියනේවන ඒක සතයකරියාෙකේ හැටියට ඒ ශික්ෂාපදය පාවිච්චචි කළා. 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවො අර තරම් මිනිසේසු මරලා ජීවිතවයේ යම්කිසි 
අෙසේථාෙක පැවිදි වෙලා, පරාණර්ාතවයනේ ෙැළකීවම් ශකි්ෂාපදය ඒ රැකේක 
සුලු කාලය තුළ ඒක ඉදිරිපතේ කරවගන කළ සතය කරියාවෙනේ අද දකේොම 
වසතකේ, ශානේතියකේ සලසනේන පුලුෙනේනම් වම් පිනේෙතුනේට අෙුරැදේදකේ, 
වදකකේ, අෙුරැදු දහයකේ, ජීවිත කාලයකේ පුරාෙට එක ශකි්ෂාපදයකේ හරියට 
රැකමී තුළිනේ අර ෙවගේ සතයකරියාෙකේ කළා වහෝ වනාකළා වහෝ 
වකායිතරම් ශානේතියකේ වලෝකයාට කරනේන පලුුෙනේද. අනේන එවහම 
අපට හිතාගනේන පලුුෙනේ ආතේමාදර්ශය, සේවෙෝතේසාහවයනේ තමනේ වම් 
වකවලසේ මඩ ෙගුවරනේ නැගිටීම තුළිනේ සනේතානගත විපේලෙය තුළනිේ 
තමයි අපට වම් ශාසනය රැකගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. 

තමනේ මඩ ෙගුවර් ගැලිලා ඉඳලා අනිතේ අය වගාඩගනේන බූ 
වකායිතරම් උතේසාහ වයදුෙතේ. අනේන ඒ විදිවයේ කාරණයකේ වමතන 
තිවයනේවනේ. එතවකාට අංගුලිමාල චරිතවයේ ඒ තරම් ඒ වශරේෂේඨවය තමයි 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ එකේතරා ගාථාෙකිනේ වදේශනාකර ෙදාවළේ, වම් 
පිනේෙතනුේ සමහරවිට ඒ අදහස අහලතේ ඇති. නිතර ගාථා කීම තුළ 
සමහරැනේවගේ හිත වික්ෂිපේත වෙන නිසා ගාථාවව් අදහස කියවතාතේ ‘යම් 
වකවනකේ කලිනේ පරමාදයට ෙැටිලා ඉඳලා පසුෙ පරමාදවයනේ සිත 
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මුදාගනේනොනම් ඒ තැනැතේතා අඳුරැ ෙළාවෙනේ මූතේ ෙුණ සඳ මඬල 
ෙවගේ වලෝකය පරභාෙතේ කරනො’ කයිලා. 

ඊට සමාන ගාථාෙකේ අංගලුිමාල වතරැණුෙනේවගේ පරිනිර්ොණ 
අෙසේථාවව් පරකාශ කළ බෙ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. අංගුලිමාල කියන 
ෙචනවයේ අරැත නිසාතේ, අංගුලිමාල චරිතවයේ යටගියාෙ නිසාතේ 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ රහතේ ෙුණ බෙෙතේ විශේොස වනාකළ 
භික්ෂූනේෙහනේවසේලා ඒ කාවලේ හිටිය බෙ එකේතරා ධර්මසාහිතයවයේ සඳහනේ 
වෙන පරෙෘතේතියකිනේ වපේනො. ඒ කයිනේවනේ අංගුලිමාල 
මහරහතනේෙහනේවසේ යම් අෙසේථාෙක පරිනිර්ොණයට පතේ ෙුණාද ඊට 
පසේවසේ භික්ෂූනේෙහනේවසේලා අතවර් කතාෙකේ ඇතිෙුණා, ඒ ෙවගේම 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගනේ ඇහුො ‘වම් අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ 
වකාවහද උපනේවනේ?’ කයිලා. එතවකාට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කළා ‘අංගුලිමාල නම වකාවහෙතේ උපදින තතේවයක වනවෙයි ජීවිතය 
වකළෙර කවළේ - පරිනිබබුවතා - පරිනිර්ොණයට පතේෙුණා’ කියලා. 
එතවකාට අර භික්ෂූනේෙහනේවසේලාෙතේ එවතකේ විශේොස කරලා නූ 
අංගුලිමාල හාමුදුරැවෙෝ රහතේ ෙුණ බෙ. ඒ අෙසේථාවව් වදේශනා කළ 
ගාථාෙකතේ කියවෙනො, ‘යම් වකවනකු විසිනේ කලිනේ කරන ලද 
අකුසලය, පාපය, පාපකර්ම පසුෙ කරන ලද කුසලවයනේ ෙැසී වයේද, 
කලිනේ වකායි තරම් පාපකර්ම කරලා තිබුණතේ, පසුෙ කුසලයට නැඹුරැ 
වීම තුළනිේ ජීවිත පරිෙර්තනයකේ කරගතේතානම් ඒ තැනැතේතාවගේ 
කුසලවයනේ අර අකුසලය ෙැසී යනො’. ඒ අදහස බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ 
අනේන අර කලිනේ කයිාපු උපමාවෙනේමයි එතනදීතේ වපනේනමු් කරනේවනේ 
‘හරියට කලු ෙළාවෙනේ මූතේ ෙුණ සඳ මඩල ෙවගයි කියලා.  

එතවකාට අනේන ඒ තරම් චරිතාදර්ශ අවපේ වබෞදේධ සාහිතයවයේ 
තිවයනො. අර කියාපු පරාජිත චරිත වෙනුෙට අපට එළියටගනේන 
තිවයනේවන, අපවගේ අෙධානය වයාමු කළයුතේවතේ, තරැණ පක්ෂවයේ 
අෙධානය වයාමු කළයුතේවතේ ඒොටයි. අපරාජිත චරිත රාශියකේ ගිහි පැවිදි 
වදපක්ෂය පිළිබඳෙ අතීත කතානේතර ෙල තිවයනො. බුදුපයිාණනේ 
ෙහනේවසේවග චරිතය ගැන හිතලා බැලුෙතේ ඇතැම් අෙසේථාෙල අර 
මාරයා ගැන සඳහනේ වෙන අෙසේථාෙල තිවයනො ‘සංගාවම වම 
මතංවසවයයා යං වච ජීවව පරාජිවතා - සටවනේදී මට මිය යාම 
වයවහකි, පරාජිතවයක ු වී ජීෙතේ වීමට ෙඩා’. අනේන ඒකයි 
බුදුපයිාණනේවගේ අෙොදය. 
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එතවකාට අපටතේ හිතනේන තිවයනේවන පරාජිතයිනේ ආදර්ශයට 
ගැනමීෙතේ, පරාජිතවයකු වෙලා ජීෙතේවීමෙතේ වනාවෙයි. වකායි තරම් 
පරාජයට ෙැටිලා හිටියතේ සිය ෙරකේ පරාද ෙුණතේ එක ෙරකේ හරි දිනනේන 
උතේසාහ කරනේන ඕන. ඒ දිනීවම් ආරම්භය තමය ිශීල පරතිපතේතිය කියලා 
කියනේවන. ඒක නිසා අර කිව්ො ෙවගේ තම තමනේ එරිලා ඉනේන මඩ 
ෙගුරැ තමනයුි දනේවන. සතුනේ මැරීවම්, සතේව හිංසාවව්, මාංස රසයට 
පරියකමිනේ ඒක තුළිනේ පළවෙනි ශික්ෂාපදය කැඩීම පිළබිඳ ඒ පරාණර්ාත 
මඩ ෙතුවර් එරිලා සිටිනොනම්, යම්කිසි පරිතයාගයකේ කිරීම තුළිනේ, අභය 
දානයකේ කරිීම තුළනිේ නැගිටලා ඉනේන පලුුෙනේ. වහාරකමිනේ ඊළඟට 
දුරාචාරවයනේ, වබාරැවෙනේ, සුරා පානවයනේ ඒ ආදී තමනේ ෙැටිලා ඉනේන 
මඩ ෙගුවරනේ නැගීමට තමනේම පරයතේනයකේ දැරැවොතේ ඒ පරයතේනය 
එදිවනදා ජීවිතවයේ දරන අතර පංචශීලය තුළිනේ ඒො ෙැඩියතේ ශකේතිමතේ 
කරගනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන. වම් විදියට වගදර වදාවර් පරශේන 
ෙලිනුතේ ඈතේ වෙලා ඒො ශකේතිමතේ කරගැනීමයි වම් වපාවහායට වපේ වී 
සිලේ රකිනෙයි කියනේවනේ. අපි හිතමු මාවසට වදෙරකේ සිලේ සමාදනේ වෙන 
අතීතවයේ උපාසක මහතේෙරැ කවළේ වමාකද, අර ගිහි ජීවිතය තුළ 
නානාවිධ බලාවපාවරාතේතු නැති කරදර බාධක දුකේ කම්කවටාළු, සතුරැ 
උපද්රෙ මධයවයේ තමනේවගේ ශීලය කිලිටි ෙුණානම්, ෙසේතරය කිලිටි ෙුණා 
ෙවගේ ඒක වහෝදගනේනො වපෝය දෙසට. 

ඉතිනේ අපි වම් සුදු ෙසේතරය කියලා කියනේවනතේ ඒකයි, සුදු 
ෙසේතරවයනේ යමකේ සංවකේතෙතේ වෙනොනම් සංවකේතෙතේ වියයුතේවතේ 
ඒකයි. අනේන අර කයිාපු එදිවනදා ජීවිතවයේ වකාවතකතුේ අවපේ ඒ ශීලය 
පිළිබඳ කිලිටිවීම් ඇතිනම් වපාවහාය දෙස තමයි අෙසේථාෙ ඒො 
පරකෘතිමතේ කරගනේන, ශකේතිමතේ කරගනේන. ඒ විදියට කරමකරමවයනේ 
ශකේතිමතේ කරගනේන පිනේෙතාට තමයි ඒ තුළිනේ නිරෙදය සුඛය - අනෙේජ 
සුඛය කියන වලෝකයා නාඳුනන විදිවයේ මහ පුදුම සැපයකේ අතේදකිනේන 
පුලුෙනේ වෙනේවන. ඒ නිරෙදය සුඛය, තමනේවගේ ශීලාදී ගුණධර්ම රකමිිනේ 
ජීෙතේ වෙන ගිහි පනිේෙතා අනිතේ වකවනකුට හිතාගනේන බැරි විදිවයේ 
පුදුම විදියට සැපතකේ සුෙයකේ විඳිනො. එබඳු අය අපිට ඉඳහිටලා හරි 
හමුවෙලා තිවයනො. ඒ තමනේවගේ ගුණ ශකේතිය තුළිනේ සතයකරියා 
කරනේන පලුුෙනේ තරම් පිරිසිදුෙ ශීලය රැකි පිනේෙතුනේට එදිවනදා ජීවිතය 
වබාවහාම සැහැලේලුවෙනේ චිතේත පීඩා නැතුෙ වගෙනේන පුලුෙනේ වෙනො. 
එපමණකේ වනාවෙයි තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් ගිහි වහෝ 
වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො තමනේට ඒ උතේසාහ කරලා භාෙනා 
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කර්මසේථානයකේ තුළනිේ අනේන වදවෙනි පියෙරටතේ එලවඹනේන පුලුෙනේ. 
ඒවකදි කරනේවන සමහරවිට වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති සිවතේ ඒකාගර 
බෙ, සමාධිමතේ කිරීමට ආෙරණ ෙශවයනේ සිටිනේවනේ නෙීරණ ධර්ම කයින 
ඒො. කාම සිතවිිලි, දේවව්ෂ සිතිවිලි ඊළඟට නදිිමත අලස ගතිය ආදිය. 
සිවතේ අතීතය පිළිබඳ පසුතැවීම් අනාගතය පළිිබඳ වනාසනේසුනේකම් 
ඊළඟට වදගඩිියාෙ, සැක ඒ ආදී සිත විසුරැෙණ වදේෙලේ ෙලිනේ සිත මූතේ 
කරවගන යම්කිසි කර්මසේථානයක සිත තැනේපතේ කරගතේතානම් අනේන 
අර කුසලස්ස උපසම්පදා කියලා කිව්ො ෙවගේ ධයානාදී යම්කිසි 
කුසලධර්මයකට එළඹ ොසය කරනේනට ශකේතිය ලැවබණො. ඒ සමාධි 
මට්ටමයි. ඊළඟට ඒ ආරම්භ කළ පිරිසිදු කරගැනීවම් පරතිපතේතිය - කය, 
ෙචනය පිරිසිදු කරගතේතා, තාෙකාලිකෙ වහෝ නීෙරණ ඉෙතේ කරලා සිත 
එකේතරා මට්ටමකට පිරිසදිු කරගතේතා. 

නමුතේ වම් සංසාරවයේ තිවයන වලාකුම කලිුට වමාකකේද කයිලා 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනො ‘අවිජජා පරමං මළං’ - 
කර්ම මළකඩය. වලාකුම මළකඩය තමයි අවිදයාෙ. ඒ මළකඩ ඉෙතේ 
කරනේන තමයි බුදු වකවනකේ උපදිනේවනේ. එවතකේ වකායිතරම් ෙූයම් 
කළතේ අනය ශාසේතෘෙරැනේ වකායි විදිවයේ මාර්ග පරතිපදා දැකේෙුෙතේ වම් 
අවිේජා මළකඩ ඉෙතේ කරගනේන බූ. ඒකට ඕන කරන චතුරාර්ය සතයය 
පිළිබඳ ඒ අෙවබෝධය බුදු වකවනකේ පමණය ිවලෝකයාට වහළි කරනේවනේ. 
ඒක යට තිවයන පටිඡච සමුපේපාදාදී ගැඹුරැ ධර්මයතේ එකේක. අනේන ඒො 
වතේරැම් ගතේතානම් යම් අෙසේථාෙක විදර්ශනා ෙඩලා, වම් වලෝවකේ 
අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කයින ඒ තරිලක්ෂණය තුළනිේ, එබඳු අෙසේථාෙක 
තමයි අර අවිේජා මළකඩ ඉෙතේ වෙනේවන. ඒ විදර්ශනා ඥාන ආදිය 
කර්මසේථානයකේ තුළිනේ මතුකරවගන, ඊළඟට ඒො ෙැඩීවමනේ තමයි 
‘පඤ්ඤාය පරිසුජ්ධති’ කිව්ෙ ආකාරයට පරඥාවෙනේ පිරිසිදු බෙ ලබනේවන. 
සංසාර දුවකනේ මිදීම කයිලා කියනේවනතේ ඒකය.ි එතවකාට අපට 
හිතාගනේන තිවයනේවන වම් ශාසනය ආරක්ෂා කරගැනීම කියන එක 
වෙන වකවනකුට පෙරලා බූ. අපි බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් 
ශාසනය ආරක්ෂා කරගනේන අප තුළ ශාසනය ඇතිකරගනේන ඕන. දියුණු 
කරගනේන ඕන. පරිපූර්ණවයට පතේකරගනේන ඕන. ඒ විදියට වම් 
සමාජයකේ ධර්මයට නැඹුරැ කිරීවම් කාර්යය අපට අර කිව්ො ෙවගේ 
අෙොදය වනවෙයි ආදර්ශයයි එතනදි පරධාන වෙනේවන. 
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වම් කාරණා අනුෙ අපි කලේපනා කරලා බලනොනම් 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය තුළ තිවබනො වකවනකුට වමනේන 
වම් විශාල ජීවිත පරිෙර්තනයකේ ඇතිකරගැනීවම් හැකයිාෙ. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ කිසිම වකවනකේ අහක දානේවන නූ. වමාකද අවපේ වම් දීර්ර් 
සංසාරය තුළ අපි ඔකේවකාම පව් කරමිනේ, නරක වදේෙලේ කරමිනේ ආො 
වනවෙයි. සමාජ සම්මතයට අනුෙ, වකවනකු අතීත කර්මෙලට අනුෙ 
ඒොවයේ විපාක ෙශවයනේ, කායික ෙශවයනුතේ, මානසික ෙශවයනුතේ 
වනාවයකුතේ දුර්ෙලතා ඇතුෙ උපනේන පමණිනේ ඒ තැනැතේතා අපට අහක 
දානේන බූ. ඒො අපට වහළි කරලා වදනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේ මහා 
කාරැණික බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ. 

සාමානයවයනේ බලාවපාවරාතේතු වනාෙන විදිවයේ අය 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවග එක වදේශනයකේ අහලතේ රහතේ ෙුණා කියලා 
තිවයනේවනේ, මාර්ගඵල ලැබුො කයිලා කියනේවනේ වමාකද, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දනේනො ඒ ඒ පදුේගලයාවගේ කර්ම ශකේතිය. ඒ ඒ අෙසේථාෙල 
කුසල ශකේතිය, කුසල චකරය කරකැවෙන වෙලාෙ. උනේෙහනේවසේට 
වපේනො ඒ ඒ පදුේගලයිනේවගේ - ඒකට කියනො ආසයානුසය ඥාන කියලා. 
ඒ විදිවයේ විවශේෂ ඥානශකේතනීේ තිවයනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තුළ. ඒ 
ෙවගේම උපායවකෞෂලයය ඥානය. යම් පුර්ෂවයකේ, යම් සේතරියකේ අතීත 
සංසාරවයේ යම් කර්මසේථානයකේ ෙඩලා තිබුණානම් අවනකුතේ වමානො 
කරලා තිබුණතේ ඒ කර්මසේථානයට සමීප විදිවයේ උපවදසකේ දීලා, 
ගාථාෙකේ පරකාශ කරලා ඒ පැතේතට වයාමු කළහම, අනේන එතවකාට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ වකවරහි තිවයන ශරදේධාෙතේ අවනකුතේ ඒකට අදාල 
සතිය ආදී වදේෙලුතේ උපකාර කරවගන, ඒ තැනැතේතාට වහෝ 
තැනැතේතියට මාර්ගඵල පො ලබනේන පුලුෙනේ වෙනො. ඒ නිසා වම් 
මාර්ගඵල පරතිවව්දය කියන එක සමහරවිට ධර්මයකේ වදේශනා කරන 
අතවර්තේ ඇතැම් අය ලැබූ බෙ සඳහනේ වෙනො. ධර්මය අසන අතවර්තේ, 
ධර්මය වදේශනා කරන අතවර්තේ, ධර්මය සාකච්චඡා කරන අතවර්තේ, ධර්මය 
වමවනහි කරන අතවර්තේ, එවහමතේ නැතේනම් යම්කිසි විවශේෂ සමාධියකේ 
ෙඩන අතවර්තේ ඔය විදියට වම් විමුක්තායතන නමිනේ හැඳිනේවෙන 
විමුකේතිය ලබාගනේන පුලුෙනේ අෙසේථා රාශියකේ තිවයනො. 

ඒ නිසා ෙැඩි පහසුෙට හිතාවගන වම්ක බණ ඇසමී් පමණකනිේ 
එනො කයිලා හිතනේවන නැතුෙ තමා තුළ හැඟවී තිවබන ශකේතිය 
ඇතිකරගැනමීට සූවහන තරමක දැඩි වීර්යයකේ තමා තුළ ඇතිකරගනේන 
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ඕන. මතුකරගනේන ඕන. ඒ වීර්යය තමයි අපි අර ආරම්භ ධාතු, නකිේඛම 
ධාතු, පරකේඛම ධාතු කියලා කිව්වව්. ඒ වීර්ය කරන අෙසේථා තමයි ශීල, 
සමාධි, පරඥා හැටියටතේ අපි දැකේෙුවව්. ඒ විදියට කලේපනා කරලා 
බලනවකාට ඇතේත ෙශවයනේම අපිට වම් බුදේධ ශාසනය කියන එක අර 
කියාපු බාහිර සංවකේත ෙලට පෙරනේවන නැතුෙ - ඇතේත ෙශවයනේම ඒ 
සංවකේත සමහරවිට තිවයනේන පුලුෙනේ. නමුතේ ඒො අඳුරගනේනෙතේ බැරි 
තරමට ඒ ජනතාෙ තිරිසනේ ජීවිතයකේ ගතකරනොනම් ඒ සංවකේත තිබුණ 
පමණිනේ එතන ඒ භමූිවයේ ශාසනය තිවයනො කියලා අපිට කියනේන බූ. 
බුදේධශාසනය ආරක්ෂා කරගැනමී කියනේවනේ ඒ විදිවයේ සංවකේතෙල 
වගාඩගැසමීට පමණකේනම්, එවහමනම් වකාවතකුතේ බුදේධශාසන 
තිවබනො කියලා අපිට කයිනේන අෙසේථාෙ තිවයනො. දැනේ කාවලේ වම් 
තිවයන වගාඩනැගිලි ආදිය බලනවකාට ඉසේසරටතේ ෙඩා දියුණුයි. 
වගාඩනැගිලි, වචතයය, බුදු පිළමි ආදිය, වකවනකේ, සමහරවිට 
විවදේශිකයිනේ පො මවිත කරන විදිවයේ පදුුම වදේෙලේ තවියනො. 

නමුතේ වම් රටට පැමිවණන විවදේශිකයනිේ වම් රවට් 
මනුෂයවයකුට කිට්ටු වෙනේන පලුුෙනේ තතේවයකෙතේ ඉනේනොනම් 
කිට්ටුවෙලා ඇසුරැ කරනේන පටනේ ගතේතහම ඒ මනුෂයවයකේද 
තිරිසවනකේද කයින තතේවයට ගුණධර්ම අතිනේ හීනවයට පැමිණ ඇති 
බෙ වපවනනොනම් ඒ භූමිවයේ පෙතින ශාසනයකේ ගැන කියනේන 
පුළුෙනේද? අනේන ඒක අපි කලේපනා කරනේනට ඕවන, ගිහි පැවිදි වභේදයකේ 
නැතුෙ අපි කලේපනා කරලා තිවයනොනම් අර කියාපු ශාසන ඇතා, 
මවඩ් එරිච්චච ශාසන ඇතා වගාඩගනේන වෙනේවන ඔය විදියටයි. 

එතවකාට අපි කෙුරැතේ වම් විදිවයේ ෙටිනා දෙසක කලේපනා 
කරනේන, ඕන වම්ො කාටෙතේ අපහාසයකේ හැටියට කියන එකකේ 
වනාවෙයි වම්ො මතකේකර ගතයුතු වදේෙලේ, ඒ ෙවගේම අනිතේ අයටතේ 
මතකේ කරලා දිය යුතු වදේෙලේ නිසයි වම්ො කයිනේවන. තම තමනේවගේම 
චරිතය මුලේ තැන තයිාවගන වමවතකේ වම් ධර්ම මාර්ගයට වයාමුවීම 
තුළිනේ තමනේවගේ ජීවිතය තුළ ඇතිෙුණු සලුු පරිෙර්තනය ගැන හිතලා 
අච්චචරට වමච්චචරනම්, වමච්චචරට වකාච්චචරද කියලා කියනේනා ෙවගේ, අපි 
තෙතේ උතේසාහ වකරැවොතේ වකායි තරම් දුර යනේන පුලුෙනේද, වකායි 
තරම් විශාල වසේෙයකේ අනිතේ අයට කරනේන පලුුෙනේද කයිලා අදිටනේ 
කරනේන තම සනේතානය තුළිනේ - වම් පිනේෙතනුේ වහාඳට දනේනො වමතරී 
භාෙනාෙ ආදී ඒ භාෙනා දියුණු කරගතේතු පනිේෙවතකටු සමහරවිට යම් 
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යම් ආශේචර්යෙතේ වදේෙලේ පො කරනේන පලුුෙනේ. ඒ, සිත දියුණු කිරීම, 
පිරිසිදු කිරීම තුළනිුයි. එවහම අනියම් අනේදමිනේ වනාවෙයි, අනේන ඒ 
විදිවයේ චිතේත ශකේතිය තුළිනේ ඒ විදියට අපි නිතර මතකේ කරන ආකාරයට 
වලෝකවයේ වකවනකුට උපකාර වීවම් කරම ආර්ථික මට්ටමිනේ පමණකේ 
සූවහනේවන නූ ඒක. ධාර්මික මට්ටමිනුතේ කළයුතුෙ තිවබනො. 

අතමාරැෙකේ දීවමනේ පමණකේ හැම තිසේවසම වකවනකුට 
පිහිටකේ, සරණකේ වීමට බූ. වකායි තරම් ධනය දුනේනතේ එයාට උදව් 
කරනේන බැරි අෙසේථා තිවයනො. හිත මාරැෙකේ වදනේන පුලුෙනේ 
ශකේතියකේ තමා තුළ ඇතිකරගනේන ඕවන. ඒ හිත මාරැෙකේ දීවම් ශකේතිය 
තිවයනේවන වකවනකුට කලයාණ මිතරවයකු වීවමනේ. කලයාණ මිතරවයකු 
වීමටනම් අනේන අර කයිාපු මඩ ෙගුවරනේ වගාඩවීවම් ශකේතිය තමා තුළ 
තිවයනේන ඕවන. ඒ විදියට ගුණධර්ම තළුිනේ තමා සමාජයට කලයාණ 
මිතරවයකේ වෙනවකාට අනේන අර කියාපු සමාජවයේ තිවයන අසහනකාරී 
තතේව, අර විසඳාගනේන බැරිෙ තිවයන ගැටළු සමහරවිට ඉවබ්ම විසඳිලා 
යනේන පුලුෙනේ. යටතේ පරිිවසයිනේ විසඳාගනේන මාර්ගය වහෝ වහලි 
කරගනේන පුලුෙනේ. වම් පනිේෙතුනේ එතවකාට හිතාගනේන ඕන අපි වම් 
ඇතේත ෙශවයනේම වම් ශාසන පරිහානි අෙසේථාවව් තමනේ ගුණධර්මෙලට 
වයාමු වෙලා වම් අද දෙස, වම් සුලු කාලය තුළ වහෝ පැය කිහිපය තුළ 
වහෝ පරතිපතේතිවයේ ෙටිනාකමතේ - උතේපතේතියට ෙඩා පරතිපතේතිය ෙටින 
බෙතේ වතේරැම් වගන කටයුතු කිරීමට හැකවිීම අවපේ භාගයයකේ හැටියට. 

අංගුලිමාල ආදී එවහම නැතේනම් ඊටතේ ෙඩා සමහරවිට නීච 
උතේපතේති හැටියට අපි සලකන ඒ උතේපතේති ලබාගතේතු අය පො 
පරතිපතේතිය තුළිනේ වකායිතරම් වශරේෂේඨ තතේවයට පතේෙුණාද කියන එක 
කලේපනා කරලා අප තුළතේ තිවබන ශකේතීනේ මතුකරගනේන වම් වපෝය 
දෙසය ිඋපකාර කරගනේන ඕන. වමවතකේ වම් පිනේෙතනුේ යම්කිසි ෙටිනා 
ශීලයකේ, දස ශීලය වහෝ වපාවහාය අටසිලේ වහෝ ආජීෙ අෂේටමක ශීලය 
වහෝ ඒ ශික්ෂාපද අධිෂේඨාන කරවගන ඒො රැකීම තුළනිේ අර තමනේවගේ 
ෙසේතර පිරිසිදු කරගතේතා ෙවගේ, ශීලවයේ යම් යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණානම් 
ඒො පිළිබඳ ආෙර්ජනා කරලා බලලා ශකේතිමතේ කරගනේන අෙසේථාෙ අද 
දෙවසේ ලබාගතේතා. එපමණකේ වනාවෙයි ඒ භාෙනා ආදිවයේ වයදීම 
තුළිනුතේ, අපි වම් පැෙැතේෙ ූධර්ම වදේශනාෙ ඇසමී තුළිනුතේ වම් අවපේ 
හැම වකවනකේම වබෞදේධයිනේ ෙශවයනේ, ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ 
වව්ො පරාර්ථනාෙ තබාගත යුතේවතේ, ඉලකේකය ෙශවයනේ තබාගත යුතේවතේ 
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නැෙත නැෙත උපදින වම් භයානක සංසාරවයනේ වම් කර්මචකරවයනේ 
මිදිලා, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අපට දකේො ෙදාළ ‘නතථි දාන ිපනුබභවවා’ 
කියලා කිව්ො ෙවගේ නැෙත උතේපතේතියකේ නැවතයි කියන තතේවයට 
අවපේ හිත නගාගැනමීයි.  

වම් සංසාරය භයානක තැනකේ. වම් අෙසේථාවව් වම් කලයාණ 
මිතරයිනේ හමු ෙුණතේ ඊළඟට වකාතන වකායි රටක, වකායි වදේශයක 
මිථයාදෘෂේටිකයිනේ අතර ඉපදිලා, තිරිසනුනේ අතර ඉපදිලා, යක්ෂයිනේ අතර 
ඉපදිලා, වපරේතයිනේ අතර ඉපදිලා නැෙත අධර්මයට වයාමුවෙලා නැෙත 
කලේප ගණනේ සමහරැ දුකේ විඳිනේන ඉඩ තිවයනො. ඒ විදිවයේ භයානක 
තතේවයකේ සංසාරවයේ තවිබන නිසා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
කර්මචකරවයනේ මිවදන එකම මාර්ගයයි දැකේෙුවෙ. කරනේන තිවයනේවන 
වමාකකේද? අනේන අර කියාපු ‘පඤ්ඤාය පරිසුජ්ධති’ කියාපු ආකාරයට 
වම් අපි සංසාරවයේ වගන යන, අවිදයාෙතේ තෘෂේණාෙතේ මර්දනය කරලා 
තුනී කරලා, ඒො නැතිකරලා, නිරැදේධ කරලා අපි වම් පරඥාෙ තුළිනේ වම් 
ජීවිතවයේ යථාතතේවය වතේරැම් අරගනේන ඕවන. වම් පංචසේකනේධ දුකේ 
වගාඩට ඇති ඇලේම ඉෙතේ කරලා යම් අෙසේථාෙක නිර්ොණ කියන උතුම් 
තතේවය ලබාගතේතානම් ඒ පරතයක්ෂය වමවලාෙම ලබනො. උතුම් 
තතේවය කියලා කියනේවනේ ඒකයි. තෙතේ උපදිනේවන නූ. මරණය පිළිබඳ 
භය ඉෙරයි එතනම. අනේන ඒ විදිවයේ තතේවයකේ අතේදකිනේන අපට 
බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ මාර්ගය දකේෙලා තිවයනො. අනේන ඒ තරම් 
අසහාය මහා පුදුම වශරේෂේඨ ධර්මයකේ අපට ලැබිලා තිවයනො. 

වමබඳු අෙසේථාෙල ඒ ධර්මවයනේ අපි පරවයෝජන ගනේවන 
නැතේනම් අපට මරණාසනේන අෙසේථාවෙදි පසුතැවිලි වෙනේන සදිේධ 
වෙනො. වමානතරම් ධන ධානය සම්පතේ තිබුණතේ ඒො අතහරිනේන 
වෙන වෙලාවෙදි ‘අවපේ හිත සකසේකරගතේවත නූවන. ගත 
සකසේකරගතේතා වනාවයකුතේ විදිවයේ අභයාස ආදිය දීලා, හිත සකසේ 
කරගතේවත නූ’ කියලා පසතුැවිලි වෙනේන වෙනො. ඊළඟට ඒ හිතිවිලේල 
අනුෙ ගිහිලේලා වකාවහේ උපදිනොද කියලා නූ. අනේන ඒ විදිවයේ 
තතේවයකේ නිසා වම් පනිේෙතුනේ වම් ෙටිනා දුර්ලභ අෙසේථාවව් උපරිම 
පරවයෝජනය - අෙම වනවෙයි උපරිම පරවයෝජනය ගනේන, උපරිම 
පරිතයාගය කරනේන හිත ශකේතිමතේ කරගනේනට ඕන.  

වමවතකේ වම් පනිේෙතුනේ ඒ ධර්ම ශරෙණය තුළනිේ ශරදේධා, ශීල, 
වීර්ය, සති, සමාධි, පරඥා කියන නිෙනට උපකාර ඉනේද්රියධර්ම ෙඩනා 
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මාර්ගයට ඒො ඇතිකරගැනමීට යම් යම් පිහිටකේ උපකාරයකේ 
ලබාගතේතානම් ඒො තෙදුරටතේ දියුණු කරගැනීම තුළිනේ කලයාණ මිතර 
ආශරය සිදේධ කරවගන හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ අර කියාපු වසෝොනේ, 
සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හතේ කියන මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ උතුම් 
ආමෘතවය, උතුම් නරි්ොණය සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් කුසල ශකේතිය 
ඒකානේතවයනේ උපනිශරය වව්ො කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. එවසේම වම් 
තමතමනේවගේ මියගයි ඥාතීනුතේ ඇතුළු අවීචිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේොෙූ 
සියලු සතේවයිනේ වම් සංසාර දුකිනේ මිවදනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනොනම්, වම් ධර්මවදේශනාෙ අනුවමෝදනේ වීමට බලාවපාවරාතේතු 
වෙනොනම් වම් කුසලය අනුවමෝදනේ වීම තුළනිේ ඒ තමනේවගේ පරාර්ථනීය 
වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනනිේ සැනවසතේො කයින පරාර්ථනාෙතේ 
තබාවගන වම් ගාථා කියලා පිනේ වදනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 



 

 

කතු හමියන්දග ්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. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 17 වෙළුම 
38. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
39. විදසුනේ උපවදසේ 
40. භාෙනා මාගමය 
41. උතේතරීතර හුවදකලාෙ 
42. සසනුේ පිළිවෙත 
43. චලන චිතරය 
44. දිය සළුිය 
45. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
46. නිෙවනේ නිවීම –  පළමු වෙළුම  
47. නිෙවනේ නිවීම – වදෙන වෙළුම 
48. නිෙවනේ නිවීම –  වතෙන වෙළුම  
49. නිෙවනේ නිවීම –  සිෙුෙන වෙළුම  
50. නිෙවනේ නිවීම –  පසේෙන වෙළුම  
51. නිෙවනේ නිවීම –  සයෙන වෙළුම  
52. නිෙවනේ නිවීම – සතේෙන වෙළුම 
53. නිෙවනේ නිවීම –  අටෙන වෙළුම  
54. නිෙවනේ නිවීම –  නෙෙන වෙළුම  
55. නිෙවනේ නිවීම –  දසෙන වෙළුම  
56. නිෙවනේ නිවීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම  
57. නිෙවනේ නිවීම – පසුේතකාල මුද්රණය (1-11 වෙළුම්) 
58. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 1 වෙළුම 
59. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 2 වෙළුම 
60. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම 
61. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
62. පටිචච සමුපපාද ධමමය – පුසේතකාල මුද්රණය (1-4 වෙළුම්) 
63. සේපශමවයේ ආශචයමය 
64. මනවසේ මායාෙ 
65. 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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