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   අනුතතර ධමමරාජයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණෙුූවයේ 
වදව් මිනිසුනේවගේ ිතත සනතානයයි. අනාදිමතේ කාලයකේ තුළ 
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සිතේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සිසලිේ කර අමා මහ නිෙනිනේ නිො සුෙපතේ 
කිරීම ඒ මහා කාරැණිකයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජය පරමාථමය විය. 
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   ධමමදානය අනේ හැම දානයකටම ෙඩා උතමු් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණම ජීවිත පරිෙතමනයකේ පො සිදුවිය හැකි 
බැවිනි. බාහිර ෙසේතු දානවයනේ සැළවසන තාෙකාලකි සහනය වමනේ 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසුමකට මඟ වහළිකරයි. වමාවහාතකට දිෙගට 
දැනී-වනාදැනී යන ආමිස රසය වමනේ වනාෙ, නිරාමිස දහම් රසය 
අසහනය දුරැවකාට සිතේ සනහන ගැඹුරැ අථම රසයකි. සසර ෙඩන 
වගේහසිත ඇලුම් වමනේ වනාෙ, වලාෙුතුරැ දහමට ඇති ඇලේම සසර ගමන 
වකටිකරයි. තණේහා පිපාසය සනේහිඳුෙන අමා මහ නිෙන සියලු සසර 
දුකේ නිොරණය කරයි. ‘නිෙවනේ නිවීම’ වපාතේ වපවළනේ අප දියතේ කළ 
ධමමදාන ෙැඩ පිළිවෙවළහි වදෙැන ිඅදියර ෙශවයනේ වම් ‘පහනේ කණුෙ 
ධමම වදේශනා’ වපාතේ වපළ එළිදකී. මීතිරිගල නිසේසරණ ෙන වසනසුවනහි 
වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමුවව් අප විසිනේ වදේශනා කරනේනට වයදුන 
වදසුම් 33 කේ රැගතේ යටකී වපාතේ වපළට ෙඩා සරල අනේදමිනේ, ජන 
ජීවිතවයේ එදිවනදා ගැටළු ෙලට එලේලවකාට වදසන ලද බැවිනේ වමම 
ධමමවදේශනා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකුට ෙැඩදායක ෙනු ඇතැයි සතිමු. 
සසරදුකේ ලියලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයනේවගනේ ගැෙසීගතේ වපාතේ 
පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සිටින ෙතේමනේ පාඨක සමාජයට වම් 
තුළිනේ වලාෙුතුරැ මඟට යම් ‘තරැ සළකුණකේ’ වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරූ 
උතේසාහය සඵල ෙ ූවලස සළකමු. 

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

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

   වදසේ විවදසේ ෙැසි සැදැහැෙතේ පරිතයාගශීලී විශාල පිරිසකවගේ 
වනාමසුරැ ආධාරවයනේ ‘අමා ගඟ’ දිවනනේ දින පුළුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයිනේ ජනිත පුණය ශකේතිය ඔෙනුේහට පරම ශානත නිෙමාණාෙවබෝධය 
පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ො!  

‘ිරං තිටඨතු වලාකසමිං - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

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

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

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

අනුශාසක - මිලේලවතේ සභුූති භික්ෂු 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
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 පළුුලේ ධමමදාන ෙැඩ පිළිවෙලට 
දායකවීමට කැමති පිනේෙතුනේහට පහත සඳහනේ බැංකු ගිණුමට තම ආධාර 
මුදලේ වයාමුකිරීමට අෙසේථාෙ ඇත.  

වමම ධමම දාන ෙැඩපිළිවෙලට ආධාර එවීම පිළිබඳ සියලු විමසමී්: 

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

දුරකථන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලිපිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මුදලේ වයාමු කිරීම: 

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

ගිණුම් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකුෙ, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

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

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

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

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

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

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

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

‘සබබදානං ධම්මදානං ජිනාති’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

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

20 – දවළුර් 

පරථර් රු්ද්රණය 

පිටපතේ 1000 කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය පාඨකයිනේ අතට 

පතේකරන පහත පුණයානුවමෝදනාවව් සඳහනේ පිනේෙතේ පිරිසට, එම 

ධමමදානමය කුශලය පරම ශානේත උතුම් නිෙමාණාෙවබෝධය පිණිස උපනිශරය 

සම්පතකේම වව්ොයි පතමු . 

     – අනුශාසක  
(2563) - 2019 වනාෙැම්බර් 

  

 
 

 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

අවිු අඳුර ු රුකර - තනුේවලාෙ එළිය කළ හරිැමඬල ෙ ූසම්මා සම්බදුු 
රජාණනේෙහනේවසේ ෙදාළ අසරිිමතේ බදුු දහම, විසිතුරැ උපමා උපවම්ය මගිනේ 
සරලෙ අප අතට පතේකිරීමට අපමණ වෙවහසකේ දැරූ කටකුරුැනේවදේ 
ඤාණනන්ද මහා සේොමීනේ ෙහනේවසේ ශරදේධා වගෞරෙ වපරදැරිෙ සහිපිතේ කරමු. 

ෙර්තමානවයේ පෙතනි ශාසන පරිහානයිට වහේතෙුන ධමම පරතිරූපක 

බිඳලමිනේ පරිිසදිු ශ්රී සදේධර්මය මත ුකරිීමට වමම පරිිසදිු ධමමදානයද වහේතු 
වව්ො! වමම මහඟු කාර්යයට දායක ෙූ සහ ශාසනය පෙතේොවගන යාමට 

උරවදන සියළු පුණයකාමීනේට චතුරාර්ය සතයාෙවබෝධයම වව්ො! යි 
පතමු.  

සසුනේ ලැදි 
ශරාෙක - ශරාවිකාවෙෝ 
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96 වන ද ශ්නය  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 7) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

මවනා පුබබංගමා ධමමා - මවනා වසටඨා මවනාමයා 
මනසා වච පදුවටඨන - භාසත ිො කවරාති ො 
තවතා නං දුක්ඛමවනෙති - චකකං ෙ ෙහවතා පදං’ති 

− ධම් මපද, යමක ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

අද නිකිණි පුර පසවලාසේෙක වපාවහාය දිනයයි. 
සංඝයාෙහනේවසේලාවගේ ෙසේ කාලවයේ පළමුවෙනි මාසය වගවෙන දෙසයි 
අද. සසර දුකේ වකළෙර කරගැනීමට වීර්යය ෙඩන සංඝයාෙහනේවසේලාට 
ෙසේ තුනේ මාසය විවශේෂ කාල සීමාෙකේ. බුදේධ කාලවයේ විසූ 
සංඝයාෙහනේවසේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ භාෙනා කර්මසේථාන 
ලබාවගන ඒ ෙසේ තුනේ මාසය තුළ දැඩි අධිෂේඨානයකිනේ උට්ඨාන 
වීර්යයකිනේ භාෙනා ෙඩලා ෙසේ කාලය අෙසනේ වෙනේන කලිනේම උතමු්ෙූ 
අරහතේඵලය ලබාගතේත ුබෙ වනාවයකුතේ ධර්මකථා ෙලිනේ වහලිවෙනො. 
සසර දුකිනේ මිදීවම් වයෝධ පරයතේනය කර්මචකරයතේ, ධර්ම චකරයතේ අතර 
මහාගැටුමකේ හැටියට හඳුනේෙනේන පුලුෙනේ. අතීත සංසාරය ේ කරන ලද 
යකායතකුතේ භ ානක පාපකර්මවල විපාක ශකේති  මැඩයෙන, උට්ඨාන 
වීර්  කිනේ දැඩි අධිෂේඨාන කිනේ තමනේයෙේ චිතේත සනේතාන  තුළ ධර්ම 
චකර  කරකැවීයමනු ි යකයනකුට සසර දුකිනේ මිදීමට පුලුවනේ වනේයනේ. 
දැනේ වම් අප ිමාතෘකා කළ ගාථා ධර්මයට අදාල නිදාන කථා ෙසේතුෙතේ 
අනේන ඒ ෙවගේ දැඩි අධිෂේඨානයකනිේ, උට්ඨාන වීර්යයකිනේ කටයුත ුකරලා 
ඒ ධර්ම චකරය කරියාතේමක කරලා තමනේවගේ ිතේත සනේතානවයේ කර්ම 
ශකේතිය බිඳ දැමූ සේොමීනේෙහනේවසේ වකවනකේ පළිිබඳෙයි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ කාලවයේ ඒ සැෙැතේ නුෙර ොසය කළා එකේතරා සිට ුපෙලුකේ. 
සිටු පෙලුක මහාපාල, චුලේලපාල කියලා ගෘහපතියනේ වදවදවනකේ. 
මව්පියනේවගේ ඇෙූවමනේ ඒ වදවදනාට ඒ වලාකු සිටු සම්පත හිමි ෙණුා. 

වම් ගෘහපතියනේ වදවදනාවගනේ මහාපාල ගෘහපතියා එක 
දෙසකේදා වේතෙනාරාමයට බණ අහනේන යන පිරිසතේ එකේක එකතුවෙලා 
ගිහිලේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ බණ ඇසුො. බුදුපියාණනේ 
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ෙහනේවසේවගේ බණ වදේශනා කරමවයේ තිවබණො අනුපිළිවෙල කථාෙකේ 
කියලා එකකේ. ඒ කියනේවනේ දාන කථා, ශීල කථා, සෙෙ කථා, කාමානං 
ආදීනවං, ඔකාරං සංකියලසං, යනක්ඛයමම ච ආනිසංසං, කියලා ඒ 
විදියට ඉසේවසලේලාම දාන කථාෙ ෙශවයනේ දානවයේ ආනිශංස එවහම 
පරකාශ කරනො. දනේ දීම වහාඳ පරතිපතේතියකේ කියලා. ඊළඟට ශීලවයේ 
ආනිශංස පක්ෂය. ශීලය පිරිය යුත ුබෙ. ඊළඟට එහ ිආනිශංස ෙශවයනේ 
සේෙර්ගවයේ උතේපතේතිය ලබනේන පුලුෙනේ බෙ. දිෙයවලෝක ෙල සැප සම්පතේ 
ලබනේන පුලුෙනේ බෙ පරකාශ කරනො. එවහම නමුතේ එතනිනේ වකළෙර 
කරනේවන නූ. ඊළඟට දිෙයවලෝකෙලතේ, මනුෂය වලෝකවයේතේ වම් විඳින 
පසේකම් සැපත, පංචකාම සම්පතේතිය ඉතාම ලාමක වදයකේය, ඔකාරං 
සංකිවලසං. ඒ ෙවගේම ඒොවයේ ආදීනෙතේ තිවබණොය. වනාවයකුතේ 
ආදීනෙ තිවබණො. අඩුපාඩකුම් තිවබණො. ඒො වබාවහාම ලාමක 
වදේෙලේ ඒ ෙවගේම ඒො වකවලසේ උපදෙන සේෙභාෙයකේ තිවබණො කයිලා 
පංචකාම සම්පතේතිය ගැන කළකිරීමකේ ඇතිකරෙලා ඊළඟට වනක්ඛවමම 
ආනිසංසං, ගිහ ිවගයිනේ නකිේමිලා පැවිදි වෙලා මහණ දම් පිරීවම් අගය 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො අර චතුරාර්ය සතයය කයින 
ගැඹුරැ වදේශනාෙ ඉදිරිපතේ කරනේන කලිනේ. එතවකාට වම් වනක්ඛමමවයේ 
ආනිශංස කියන වනක්ඛමමය, ගිහි වගයිනේ නිකේමීවම් ආනිශංස පරකාශ 
කරන තැනට එනවකාට වම් මහාපාල ගෘහපතියා කලේපනා කරනො වම් 
පරවලාෙ යනවකාට වම් දූ දරැෙනේෙතේ, ධනයෙතේ අරවගන යනේන බූ. 
වෙන එකකේ තබා වම් ශරීරයෙතේ මට අරවගන යනේන බූ. මට වම් ගිහි 
සම්පතේෙලිනේ ඇත ි ෙැඩකේ නූ. මම පැවිදි වෙනේන ඕවන කියලා 
අධිෂේඨාන කරවගන ධර්මවදේශනාෙ අෙසානවයේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ළඟට ගිහලිේලා පැවිදි වෙනේන අෙසර ඉලේලුො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇසුො ‘ඔබට වම් විදිවයේ කාරණයකේ දනේෙනේන යම්කිස ිඥාති වකවනකේ, 
නූවයකේ ඉනේනෙද?’ ‘ඉනේනො. අවපේ මලේල ිඉනේනො’ කිෙුො. ‘එවහනම්, 
ගිහිලේලා කියලා එනේන කිව්ො’. 

වම් මහාපාල ගෘහපතියා වගදර ගිහිලේලා මලේලිට කතා කරලා 
කියනො ‘මලේලි අද ඉඳලා වම් ඔකේවකාම සම්පතේ ඔබට භාරයි. වම්ො 
ඕන හැටියට පරිහරණය කරනේන’ කියලා. ‘එතවකාට අයිවය ඔබ?’ 
එතවකාට කියනො ‘මං වම් මහණ වෙනේනයි අදහස’. ‘අවපායි වම් 
වමානොද කියනේවන? මව් නැතිෙුණාට පසේවස මට ඔබ මව් හැටියට 
හිටියා. පියා නැති ෙුණාට පසේවස පියා හැටියට හිටියා. මහණ 
වෙනේනනම් යනේන එපා. අපට වම් ඕන තරම් ධනය තිවබණො ගිහි 
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වගයි ඉඳවගන පිනේ කරනේන පුලුෙනේ’ කියලා වම් මලේල ි ඒකට 
විරැදේධතාෙ දැකේෙෙුා. නැෙතතේ මහාපාල කියනො වම් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ මුල, මැද, අග යහපතේවකාට වදේශනා කරන තරිලක්ෂණ 
වදේශනාෙ මම ඇසුො. ඒක හරියටම සම්පූර්ණ කරනේනනම් පැවිදි 
වෙනේන ඕන කියන අදහස මට ආො. ඒ නිසා මම මහණ වෙනො’ 
කියලා. නැෙතතේ වම් මලේලි කියනො ‘අවනේ ඔබ තාම තරැණයි. මහළු 
ෙුණාට පසේවස පුලුෙනේ ඒො කරනේන’ කියලා. එතවකාට මහාපාල 
ගෘහපතියා කියනො ‘මහළු ෙුණාට පසේවස තමනේවගේ අතපයෙතේ ෙලංගු 
නූ. වකාවහාමද මහණ දම් පුරනේවනේ? ඒක නිසා මම පැවිදි වෙනොමයි’ 
කියලා ඒ තමනේවගේ සවහෝදරයා විලාප කියමිනේ අඬදේදීම බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ළඟ පැවිදේද ලබාගතේතා. උපසම්පදාෙ ලබාගතේතා. එවහම පැවිදි 
උපසම්පදා වෙලා ඒ ශාසන චාරිතරය අනුෙ ආචාර්ය 
උපධයායයනේෙහනේවසේලා යටවතේ ෙසේ පහකේ ඒ මහණකමට අදාල වදේෙලේ 
දැනකියා ගතේතා. එවහම ෙසේ පහකේ වගෙලා නැෙත ෙසේ කාලය 
එළවඹනේන කිට්ටු වෙනවකාට බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගිහලිේලා 
අෙසර ලබාගතේතා ඈත වසනසුනක ෙසේ කාලය භාෙනානුවයෝගීෙ 
ගතකරනේන. එවහම අෙසර ලබාවගන අරහත්වය දකේොම, රහතේ බෙ 
දකේොම කර්මසේථාන - භාෙනා කර්මසේථාන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ 
ලබාවගන තෙතේ හැට නමක පිරිසකේ එකේක ගම් නියම් ගම් වගෙමිනේ 
වයාදුනේ ගණනේ ඈත වහාඳ තැනකේ වහායාවගන පිටතේ වෙලා ගියා. 

වම් සඟ පිරිස එකේතරා ඈත පිටිසර ගමකට ෙැඩියාට පසේවස ඒ 
ගවම් සැදැහැෙතේ මනුෂයයිනේ වම් සේොමීනේෙහනේවසේලාවගේ අදහස 
දැනවගන, වසේනාසනයකේ හදලා සකසේ කරලා එහ ිෙැඩ ොසය කරන 
හැටියට ආරාධනා කළා. වම් සේොමීනේෙහනේවසේලාතේ එකඟ වෙලා එතැන 
ෙැඩහිටියා. ඉඳුම් හිටුම් ගතේතා. එතවකාට ඊළඟ දෙවසේ පිණේඩපාවතේ 
ෙඩින අතවර් ඒ ගවම්ම වෙද මහතේමවයකේ වම් මහාපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේට කියනො ‘සේොමීනි වම් වබාවහාම වදවනකේ ොසය 
කරන තැනේෙල වලඩ වරෝග බහුලයි. එබඳු අෙසේථාෙකේ ෙුණහම මට 
කියනේන. මට දනේෙනේන’ කයිලා පැෙරීමකුතේ කළා. ඔනේන ඊළඟට ෙසේ 
එළවඹන දෙස, ෙසේ කාලය ආරම්භ වෙන දෙස පැමිණියා. එදාට මහාපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ අවනකුතේ හැට වදනාෙහනේවසේලා රැසේ කරලා ෙසේ 
ආරම්භවයේ සාකච්චඡාෙකේ පෙතේෙන අතවර් අහනො ‘ඇෙැතේනි, ඔබ හැම 
වදනාෙහනේවසේලා වම් ෙසේ තුනේ මාසය ඉරියව් කයීකද පෙතේෙනේන 
බලාවපාවරාතේත ු වෙනේවනේ?’ කියලා. හිටීම්, ඉඳීම්, සකේමනේ කිරීම්, 
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සැතපීම් කියලා ඉරියව් හතරකේ තවිබණො. වම් ඉරියව් හතවරනේ ඉරියව් 
කීයකිනේද වම් ෙසේ තුනේ මාසය වගෙනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන?’ 
කියලා. ඒ සංඝයාෙහනේවසේලා පිළිතුරැ වදනො ‘අපි වම් ඉරියව් 
හතවරනේම වම් ෙසේ තුනේ මාසය වගෙනේනයි බලාවපාවරාතේතුෙ’. 
එතවකාට වම් මහාපාල සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘අප ි වම් 
ජීෙමාන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ කර්මසේථාන අරවගනයි ආවෙ. 
ඇෙැතේනි පරමාද වෙනේන එපා. පරමාදෙුණු වකනාට සතර අපාය තමනේවගේ 
වගදර ෙවගේ’ කියලා. ඊළඟට සංඝයාෙහනේවසේලා අහනො ‘සේොමීනි, 
ඔබෙහනේවසේ ඉරියව් කීයකිනේද වම් ෙසේ තුනේ මාසය වගෙනේන 
බලාවපාවරාතේත ුවෙනේවනේ?’ කියලා. සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘මමනම් ඉරියව් තුනකිනුයි ෙසේ තනුේ මාසය වගෙනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනේවනේ. සිටීම්, හිඳීම්, සකේමනේ කිරීම් කයින ඉරියව් ෙලිනේ පමණයි. 
ඇඳක පිට දිගාකරනේන, සැතවපනේන මවගේ බලාවපාවරාතේතුෙකේ නූ වම් 
තුනේ මාසය තුළ’ කියලා. එතවකාට අනිතේ සේොමීනේෙහනේවසේලාතේ ‘සාදු 
සාදු වබාවහාම වහාඳයි සේොමීනේෙහනේවසේ අපරමාදීෙ කටයුතු කරනේන’ 
කියලා කිව්ො.  

වම් මහාපාල සේොමීනේෙහනේවසේ දිො රෑ වනාතකා වනානිදා උගර 
විදියටම භාෙනා කරවගන යනො. ෙසේ කාලවයේ මාසයකේ වගවෙනවකාට 
හරියට ඔනේන වම් ෙවගේ වපෝයකේ කිට්ට ු වෙනවකාට වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේට බරපතල ඇසේ වරෝගයකේ ෙැලඳුනා. එක දෙසකේදා 
රාතරිවයේ හරියට අර සිදුරැ ෙුණ කළයකිනේ ෙතුර ගලාවගන එනේනා ෙවගේ 
ඇසේෙලිනේ කඳුළු ධාරා ගලනේන පටනේ ගතේතා. පසේවසනේදා උවදේ 
පිණේඩපාවතේ යන වෙලාෙට අර සංඝයාෙහනේවසේලා ඇවිලේලා ‘සේොමීනි, 
පිණේඩපාවතේ යන වෙලාෙයි’ කිව්ො. එතවකාට ‘එවහනම් මවගේ පාතර 
සිෙුරැගනේන’ කියලා සංඝයාෙහනේවසේලා එකේක ගමට ෙඩිනේන සූදානම් 
වෙනවකාට සංඝයාෙහනේවසේලා දැකේකා වම් ඇසේෙලිනේ කඳුළු වබ්වරන 
ආකාරය. දැකළා ‘වමාකද සේොමීනේෙහනේවසේ වම්?’ කයිලා ඇහුෙහම ‘මට 
වම් ොත වරෝගයකේ, ොතාබාධයකේ හැදිලා තිවබණො’ කිව්ො. එතවකාට 
‘එවහමනම් සේොමීනි අපට වම් වෙද මහතේමවයකේ පෙරලා තිවබණො. 
වෙද මහතේමයාට දනේෙනේනද?’ කියලා ඇහුො. ‘වහාඳයි දනේෙනේන’ 
කිව්ො. එතවකාට වම් සංඝයාෙහනේවසේලා ඒ වෙද මහතේතයාට කාරණය 
දැනේනුෙහම වෙද මහතේමයා එකේතරා වබවහතකේ හදලා එව්ො නසය 
කිරීමට. සාමානයවයනේ නසය කරනේන එෙන වබවහතේ හානේසි වෙලයි 
නසය කරනේනට ඕන. නමුතේ වම් මහාපාල සේොමීනේෙහනේවසේ අර 
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වබවහත ලැබුණහම ඉඳවගනම නසයකළා. තමනේ ගතේත ු අධිෂේඨානය 
කඩ කරනේන කැමත ිනැත ිනිසා. එවහම නසය කරලා පසේවසනේදා ගමට 
පිණේඩපාතවයේ ෙැඩියහම වෙද මහතේමයා හමු වෙලා අහනො ‘සේොමීනි 
අපට අහනේන ලැබුණා සේොමීනේෙහනේවසේට අසනීපයි කියලා. වබවහතකේ 
හදලා එව්ො ලැබුණද?’ කියලා. ‘ඔව් ලැබුණා’. ‘පාවිච්චි කළාද?’ කයිලා 
ඇහුො. ‘ඔව් පාවිච්චි කළා’. ‘වකාවහාමද දැනේ අසනීප තතේත්වය?’ කයිලා 
ඇහුො. ‘තාම රිවදනො වෙද මහතේමයා’ කියලා කිව්ො. එතවකාට වම් 
වෙද මහතේමයා කලේපනා කළා ‘මං එොප ුවබවහවත හැටියටනම් එක 
සැවර්ම වම්ක සෙු වෙනේන ඕන. වමාකකේද වම්කට කාරණය’ කයිලා 
හිතලා ‘සේොමීනි ඉඳවගනද වම්ක නසය කවළේ හානේසි වෙලාද?’ කියලා 
ඇහුො. ඔනේන සේොමීනේෙහනේවසේ නිශේශබ්ද ෙුණා. නැෙත නැෙතතේ 
ඇහුො. ඒකට පිළිතුරකේ දුනේවන නැහැ. වෙද මහතේතයතේ ඉතිනේ ‘වහාඳයි 
සේොමීනේෙහනේවසේ ෙඩිනේන’ කියලා මම ගිහිනේ බලනේන ඕන කයිලා 
විහාවර පැතේවත ගිහිලේලා කුටිය පැතේවත ටිකකේ ඇවිදලා බැලුො. 
සේොමීනේෙහනේවසේ සකේමනේ කරන තැනතේ වපනුනා. සකේමනේ කරන තැන 
දැකේකා. ඉඳවගන ඉනේන තැන දැකේකා. නමුතේ ඇඳකේ නූ. සැතවපන 
තැනකේ වපේනේන නූ. වෙද මහතේමයා කාරණය වතේරැම් අරවගන 
සේොමීනේෙහනේවසේ ආපසු ෙැඩියහම ඊළඟට කියනො ‘සේොමීනි, ඒ විදියට 
ෙැඩ කරනේන එපා. වම් ශරීරය වහාඳිනේ තිවයනකනේ විතරයි මහණ දම් 
පුරනේන පුලුෙනේ. ඒක නසිා හානේසි වෙලාම වම් වබවහත නසය කරනේන’ 
කියලා නැෙත නැෙතතේ ඇවිටිලි කළා. එතවකාට වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේතේ වබ්වරනේන බැරි තැන වෙද මහතේමයාට කවි්ො 
‘වහාඳයි උපාසක උනේනැවහ යනේන. අපි ඒක සාකච්චඡා කරලා 
බලනේනම්’ කියලා වෙද මහතේමයා ගියාට පසේවසේ වම් සේොමීනේෙහනේවසේ 
සාකච්චඡා කරනො. කෙුරැ එකේකද වම් සාකච්චඡා කරනේවන? තමනේ එකේක. 
තමනේවගම ශරීවරතේ එකේක. 

‘වමාකද පාලිත කියනේවන? නුඹ ඇසේ වදක ගැන බලනෙද? 
එවහම නැතේනම් බුදේධශාසනය ගැන බලනොද? අනනේත කාලයකේ වම් 
සංසාරවයේ නුඹ අනේධෙ උපදිනේන ඇති. ඒ ෙවගේම සයි දහසේ ගණනේ 
බුදුෙරැ නුඹට මුණ ගැහලිා තිවබණො. එක බුදුෙරවයකේෙතේ හරියට 
ආශරය කරලා බුදු වකවනකුවගනේ ෙැඩකේ අරවගන නූ. නියම ෙැවඩ් 
කරවගන නූ. ඒක නිසයි වම්තාකේ කාලයකේ සංසාරවයේ ඉනේවන. දැනේ වම් 
ෙසේ තුනේ මාසය තුළ වනානිදා භාෙනා කරනො කයිලා, ඇඳක පිට දිගා 
කරනේවන නැහැ කියලා නුඹ දැඩි අධිෂේඨානයකේ අරවගන තිවබණො. ඒක 
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නිසා ඇසේ වදක විනාශ වෙනොනම් විනාශ වව්ො, බිඳිලා යනොනම් බිඳී 
වයේො. බුදේධශාසනය ගැනම හිත වයාමුකරනේන. ඒ ගැනම සිතා බලනේන’ 
කියලා තමනේටම තරවයේ අධිෂේඨාන කරවගන, එදාතේ ඉඳවගනම නසය 
කරලා වම් සේොමීනේෙහනේවසේ තමනේවග බණ භාෙනා වනානිදාම 
කරවගන ගියා. පසේවසනේදා පිණේඩපාවතේ ෙඩිනවකාට නැෙතතේ වෙද 
මහතේමයා හමු වෙලා ‘සේොමීනි වකාවහාමද වබවහත පාවිච්චි කළාද?’ 
කියලා ඇහුො. ‘ඔව්’. ‘එතවකාට දැනේ තතේත්වය?’ ‘තාම රිවදනො වෙද 
මහතේමයා’. ආවයතේ ඇහුො වම් වෙද මහතේමයා ‘ඉඳවගනද හානේසි 
වෙලාද වම් වබවහත පාවිච්චි කවළේ?’ කියලා. නැෙත වම් 
සේොමීනේෙහනේවසේ නිශේශබ්දෙම හිටියා. එතවකාට වෙද මහතේමයතේ 
අමනාපවයනේ ෙවගේ ‘සේොමීනි එවහමනම් සේොමීනේෙහනේවසේ වම් අපි 
කියන ආකාරයට වම් වබවහතට සපේපාය ආකාරයට පෙතිනේවන නූ. 
ඒක නිසා අද පටනේ සේොමීනේෙහනේවසේ කාටෙතේ කියනේන එපා මම වම් 
වබවහතේ වතලකේ හදලා එව්ො කියලා. මමතේ කාටෙතේ කියනේවන නූ 
සේොමීනේෙහනේවසේට වබවහතේ කළායි කයිලා’. ඔනේන ඒ කියනේවන 
පරතිවක්ෂේප කළා. වෙදකම පරතිවක්ෂේප කළා. එවහම කරලා වෙද මහතේමයා 
ගියා. වම් සේොමීනේෙහනේවසේ නැෙත එතවකාට කුටියට ඇවිලේලා නැෙතතේ 
තමනේට අෙොද කරගනේනො ‘දැනේ පාලිත, වෙද මහතේමයාතේ නඹුෙ 
පරතිවක්ෂේප කළා. දැනේ ඉතිනේ මරණයට සූදානම් වෙනේන ඕවන. තෙතේනම් 
පරමාද වෙනේන එපා’ කියලා ඔනේන දැඩිෙ අධිෂේඨාන කරවගන සකේමනට 
බැහැලා භාෙනා කරනේන පටනේ ගතේතා. 

එදා රෑ මධයම යාමය වගවෙනවකාට වම් සේොමීනේෙහනේවසේවගේ 
- හරියට එකම වමාවහාවතේ එකම වෙලාෙටම වම් සේොමීනේෙහනේවසේවගේ 
ඇසුතේ වකවලසුතේ වදකම බිඳිලා ගියා. ඒ කියනේවනේ අන්ධ වෙනො හා 
සමගම උතුම්ෙූ අරහතේඵලවයේ හති පිහිටියා සියලු වක වලසුනේවගනේ 
මිදිලා. එතවකාට වම් සේොමීනේෙහනේවසේ තමා තුළ ඇතෙිුණ ු වෙනස 
වතේරැම් අරවගන සකේමවනනේ ඇවිලේලා කුටියට ඇතුළු වෙලා ඇඳ උඩ 
ෙැඩහිටියා. ඉඳගතේතා. ඊළඟට පසේවසනේදා පිණේඩපාවතේ යන වෙලාෙට 
සංඝයාෙහනේවසේලා ඇවිලේලා ‘සේොමීනි පිණේඩපාවතේ යන වෙලාෙයි’ 
කියලා දැනේෙුො. ‘හා එවහමද? එවහමනම් ඔබෙහනේවසේලා පිණේඩපාවතේ 
ෙඩිනේන’ කවි්ො. ‘එතවකාට සේොමීනේෙහනේවසේ?’ ‘මවගේ ඇසේ වදක නැති 
ෙුණා’ කිව්ො. ලැබුණ ු අනිතේ වදේ ගැන කවි්වෙ නූ. එතවකාට 
සංඝයාෙහනේවසේලා වබාවහාම වශෝකයට පතේවෙලා ‘අපි 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ ගැන සයිලු ඇප උපසේථාන කරනේනම්. වසායා 
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බලනේනම්’ කියලා උනේෙහනේවසේලා පිණේඩපාවතට ෙැඩියා ගමට. ගවම් 
සැදැහැෙතේ දායක පිරිස ඒ වතරැනේෙහනේවසේ එදා පැමිණිවයේ නැත ි බෙ 
දැකළා ‘වකෝ අද වලාකු සේොමීනේෙහනේවසේ?’ කියලා ඇසුො. වම් 
සංඝයාෙහනේවසේලා ඒ කාරණය පරකාශ කළා. එතවකාට වම් සැදැහැෙතේ 
මනුෂයයිනේ වබාවහාම සංවව්ගවයනේ ඉකේමනට පිණේඩපාතය අරවගන 
ඇවිලේලා වම් සේොමීනේෙහනේවසේවගේ පා මුල වපරලි වපරල ීෙැඳ ෙැටිලා, 
අඬා ෙැටිලා ‘සේොමීනේෙහනේවසේට අපි ඇප උපසේථාන කරනේනම්. වසායා 
බලනේනම්’ කියලා නිකේමිලා ගියා ඒ කටයුතු වයාදලා. වම් ෙසේ තුනේ 
මාසවයේ ඉතිරි කාලය තුළ වම් සේොමීනේෙහනේවසේතේ අර අනිතේ හැට 
වදනාෙහනේවසේලාට නිතර නිතර කර්මසේථාන පිරිසිදු කර වදමිනේ අෙොද 
අනුශාසනා කළා අපරමාදීෙ කටයුතු කරන හැටියට. ඒ අෙොද ෙල 
පිහිටලා අර හැට වදනාෙහනේවසේලාම ඒ ෙසේ කාලය අෙසාන වෙනේන 
කලිනේම උතුම්ෙ ූ අරහතේඵලවයේ පිහිටියා. ඊළඟට වම් ෙසේ කාලය 
අෙසානවයේදී වම් සංඝයාෙහනේවසේලා කලේපනා කළා ‘අපි දැනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකීමට යනේන ඕන’ කියලා. වම් වලාක ු
සේොමීනේෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා අෙසර ඉලේලුො. සේොමීනේෙහනේවසේතේ 
එකතු කරවගන යනේනමයි බලාවපාවරාතේතුෙ නමුතේ වම් මහාපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ වම් අනිතේ අයට එයිනේ කරදරයකේ වව්ය කියලා හතිලා 
ඒ සමග ෙැඩිවය නූ. අර සංඝයාෙහනේවසේලා ඉසේවසලේලා 
වේතෙනාරාමයට ෙැඩලා පසුෙ මහාපාල සේොමීනේෙහනේවසේට ෙඩින 
ආකාරයකට පිළිවෙලකේ වයදුො. 

මහාපාල සේොමීනේෙහනේවසේ දැනේ වේතෙනාරාමයට ෙැඩියට 
පසේවස වෙනම කුටියකට ෙැඩ ොසය කරනේන පටනේ ගතේතා. මහාපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ ඇසේ පිළිබඳ කථානේතරය පරසිදේධවීම නිසා ඒ 
සේොමීනේෙහනේවසේට නමකේ පට බැඳුනා ෙකේඛුපාල සේොමීනේෙහනේවසේ 
කියලා. එතවකාට ඒ චකේඛුපාල සේොමීනේෙහනේවසේ හැටියට පරසිදේධෙුවණේ 
ඒ කාරණය නිසයි. ඊළඟට එක දෙසකේදා ඒ දිසාවව් සංඝයාෙහනේවසේලා 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකීමට පැමිණිලා චකේඛුපාල සේොමීනේෙහනේවසේතේ 
බලනේන යනේන ඕවන කියලා හිතලිා හැනේදූ යාවම් ඒ පැතේතට ෙඩිනේන 
යනවකාටම තද ෙැසේසකේ ආො. ඒක නසිා වම් සංඝයාෙහනේවසේලා 
කලේපනා කළා අපි උවදේම ගිහිනේ බලමු. දැනේ ෙහින වෙලාෙ, හැනේදූ ෙණුා 
ෙැඩියි කියලා ආපසු හැරිලා ගියා. එදා රාතරී මධයම යාමවයේ දැඩි තද 
ෙැසේසකේ ෙැහැලා පූව්ො. ඊළඟට අළුයම් යාමවයේදී අර චකේඛපුාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ තමනේට පළපුරැදු වීර්යය අනුෙම සකේමනට බැහැලා 
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භාෙනා කරනේන පටනේ ගතේතා. සකේමනේ කරනේනට පටනේ ගතේතා. එදා ඒ 
ෙැසේස නසිා - සාමානයවයනේ ෙැසේසාට පසේවස වම් පිනේෙතුනේ දනේනො 
ඔය වමරැ කියලා සතුනේ ෙර්ගයකේ පිටවෙනො වපාවළාවෙනුතේ පහිාටු 
ඇතිෙ. වමරැ ෙවගේ සතුනේ ෙගයකේ ඒ සකේමවනනේ පිටවෙලා සකේමන 
පුරාම හිටියා. වම් චකේඛුපාල සේොමීනේෙහනේවසේ අනේධ නිසා ඒක දැකේවක 
නූ. සකේමනේ කරනවකාට අර සතනුේ මැරැණා. 

ඊළඟට උවදේ ෙරැවව් අර සංඝයාෙහනේවසේලා චක්ඛුපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ කුටිය දැකීමට එන අතවර් සකේමන දිහා බලලා වම් 
සතුනේ මැරිලා ඉනේනො දැකළා එතැන හිටිය අනිතේ හාමුදුරැෙරැනේවගනේ 
ඇහුො ‘කෙුද වමතන වම් සකේමනේ කරලා තිවයනේවන?’ ඒ 
සංඝයාෙහනේවසේලා පිළිතුරැ දුනේනා ‘වම් අවපේ උපධයායයනේෙහනේවසේ’ 
කියලා. ‘වපේනො වනේද වම් මහණ උනේෙහනේවසේවගේ ෙැවඩ්. ඇසේ 
වපවනන කාවලේ මුකුතේම කරනේවන නැතුෙ වහාඳ හැටි බුදියවගන දැනේ 
වම් සකේමනේ කරනො කියලා, වම් තරම් සතුනේ රාශියකේ මරණයට පතේ 
කළා’ කයිලා වලාකු උදේවඝෝෂණයකේ විවව්චනයකේ කරලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේටතේ ගිහිලේලා ඒ කාරණය සැල කළා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇහුො වම් සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ ‘මහවණනි නුඹලා දුටුොද වම් නම 
සතුනේ මරණො?’ එතවකාට වම් සංඝයාෙහනේවසේලා කියනො ‘අපනිම් 
දැකේවක නූ’. ‘නුඹලා දැකේවක නැතෙු ෙවගේම ඒ නම සතුනේ මැරැවව් නූ. 
රහතේ වකවනකුනේට සතේතු මරණ වච්චතනාෙතේ ඇතිවෙනේවන නැහැ’ 
කියලා ඔනේන ඒ කාරණය පරකාශ කළාම අර සංඝයාෙහනේවසේලා 
විමසනො ‘සේොමීනි, වම් රහතේ වෙනේන තරම් චකේඛපුාල 
සේොමීනේෙහනේවසේට ොසනා සම්පතේතිය තිබුණානම් ඇයි වම් අනේධ 
ෙුවණේ?’ කියලා. 

එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ඒතේ ඒ 
අතීතවයේ කරන ලද යම්කිසි පාපකර්මයකේ නිසයි’ කියලා ඒ කථානේතරය 
සංඝයාෙහනේවසේලා විමසුෙහම බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. 
අතීතවයේ බරණැසේ නුෙර එකේතරා වෙද වකවනකේ සංචාරක 
වෙදයෙරවයකේ ෙවගේ ගම් නියම් ගම් ෙලට යමිනේ ඒ ඒ අයට වබවහතේ 
කරන සිරිතකේ තබිුණා. ඒ රක්ෂාෙ කළා. එක දෙසකේදා වම් වෙද මහතේමයා 
එවහම යන අතවර් එකේතරා ඇසේ අමාරැෙකේ තිවයන සේතරියකේ හමුවෙලා 
ඇසුො ‘වමාකද අමාරැෙ?’ කියලා. ‘මවගේ වම් ඇසේෙලිනේ හරියට 
වපේනේවන නූ’ කිව්ො. ‘මං වබවහතකේ කරනේනද?’ කියලා ඇහෙුා. හා 
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වහාඳයි, වබාවහාම වහාඳයි කියලා කිව්ො. එතවකාට වම් වෙද 
මහතේමයා ඇහුො ‘එවහමනම් වමාකකේද මට වදන ගාසේතුෙ?’ කයිලා. 
වම් සේතරිය කයිනො ‘මං මවගේ දූ දරැෙනේ සමග ඔබට දාසියකේ වෙනො’ 
කියලා. එතවකාට ‘වහාඳයි’ කයිලා වෙද මහතේමයා එකේතරා වබවහතකේ 
හදලා එව්ො. ඒ වබවහත එක ෙරකේ පාවිච්චි කිරීවමනේම අර සේතරියවගේ 
ඇසේ අමාරැෙ එවහම පිටිනේම වහාඳ ෙුණා. නමුතේ ඒ තැනැතේති කලේපනා 
කළා ‘දැනේ මම වම් කාරණය, සුෙ වෙච්චච බෙ කිව්වොතේ මට අර 
වපාවරානේදුෙ ඉෂේට කරනේන වෙනො. ඒක නිසා වෙද මහතේමයාෙ 
රෙට්ටනේන ඕවන’ කියලා හිතාවගන නැෙත වෙද මහතේමයා ඇවිලේලා 
ඇසුෙහම ‘වකාවහාමද ඇසේ අමාරැෙ?’ කියලා, අවපෝ ඉසේවසලේලානම් 
මට ටිකකේ හරි වපනුනා දැනේ වකාවහතේම වපවනනේවනේ නූ. දැනේ හුඟාකේම 
අමාරැයි’ කයිලා කිව්ො. වෙද මහතේමයා කාරණය වතේරැම් ගතේතා ‘වම් 
තැනැතේති මාෙ රෙට්ටනේනයි වම් හදනේවන’ කියලා මම වහාඳ ෙැඩකේ 
කරනේනම් කියලා, දැනේ වම් කාවලතේ එවහම වදේෙලේ කියනොවන, වහාඳ 
ෙැඩකේ කරනො කියලා. මං වහාඳ ෙැඩකේ කරනේනම් කියලා වගදර 
ගිහිලේලා තමනේවගේ භාර්යාෙටතේ කයිලා ඔනේන ඊළඟට වෙන වබවහතකේ 
සූදානම් කළා. ඒක වම් ඇසේ අනේධ වෙන වබවහතකේ. 

ඒක වගනලේලා ඊළඟට වම් තැනැතේතිට වමනේන වම්ක ආවය 
පාවිච්චි කරලා බලනේන කියලා එවතනදිම ඒක ගානේන සැලැසේෙුො. ඒක 
ගාලා ඉෙරවෙනවකාට හරියට අර පහනේ දැලේලකේ නිවිලා යනො ෙවගේ 
අර තැනැතේතියවගේ ඇසේ වදක අනේධ ෙුණා. අනේන ඒ විදියට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ අතීත කර්මය පරකාශ කරලා ‘මහවණනි මාවගේ පුතර චකේඛපුාල 
අතීතවයේ කළ ඒ පාපකර්මය වම් අද දකේො ලුහුබැඳ ඇවිලේලා තිවබණො’ 
කියලා යවමක ුකළ පාපකර්මය ඔහු පිටුපස එනේවන හරියට ගැවලේ බැඳි 
වගාණුනේ පිටුපස ඒ පාදය අනුෙ වරෝදය කරකැවිලා එනො ෙවගේ කියලා 
ඔනේන ඊළඟටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අප ි අද මාතෘකා කළ ගාථා 
ධර්මය පරකාශ කවළේ.  

මවනා පුබබංගමා ධමමා - මවනා වසටඨා මවනාමයා 
මනසා වච පදුවටඨන - භාසත ිො කවරාති ො 
තවතා නං දුක්ඛමවනෙති - චකකං ෙ ෙහවතා පදං 

‘මවනා පුබබංගමා ධමමා’. වම් මනස කියන හිත වපරටු වෙනො 
හිවතේ ඇතිවෙන සියලුම වචතසික සිතවිිල ි ආදියට. හිවතේ යම්තාකේ 
සිතිවිලි ඇතිවෙනොනම් වව්දනාෙලේ, සඤ්ඤඤාෙලේ, වච්චතනා ආදිය 
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සංසේකාර කියලා කයින වම් හැම එකකේම හිවතේ පහළ වෙන ධර්ම 
හැමැකකටම සිතම වපරටු වෙනො. ඒ ෙවගේම ‘මවනා වසටඨා’, හිතම 
ඒොට පරධානයි. ‘මවනාමයා’, ඒො සිතිනේම සකසේ වෙලා, නිර්මාණ 
වෙලායි තිවබනේවන. අනේන ඒ කාරණය, ධර්මතාෙ - එවහම නිසා 
‘මනසා වච පදුවටඨන - භාසත ි ො කවරාත ි ො’, යම්කසිි වකවනකේ 
දූෂිතෙූ සිතකිනේ, කළිිටිෙ ූසිතකිනේ කියයිනම් වහෝ කරයිනම් වහෝ ‘තවතා 
නං දුක්ඛමවනෙති - චකකං ෙ ෙහවතා පදං’, එබඳු ඒ දූෂිතෙ ූ සතිිනේ 
යවමකේ වදයකේ කිව්වොතේ, කවළාතේ, ඒ නිසා ඒ පුදේගලයා අනුෙ දුක 
ලුහුබඳිනො. දුක පසුපසිනේම එනො හරියට ගැල අදින වගාණුවගේ පය 
අනුෙ වරෝදය කරකැවිලා එනේනා ෙවගේ කියලා ධම්මපදවයේ මුලටම 
වයවදන ඒ ගාථාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කර ෙදාළා.  

වම් ගාථාෙ වකවනකුවගේ ජීවිතය, ජීෙන දර්ශනය සකසේ 
කරගනේන ඉතාමතේ උපකාර වෙන ෙටිනා ගාථාෙකේ. ඒක නිසා තමයි අර 
වකාවතකුතේ ගාථා තිබුණතේ ධම්ම පදවයේ මුලටම වයදිලා තිවයනේවනේ. 
වම් ගාථාෙ ගැන තෙ දුරට අප ිකලේපනා කරලා බලමු. හිතකේ පහළ 
වෙනො කියන එක වම් පිනේෙතනුේටම පරතයක්ෂ වදයකේ. යම්කිසි වදේකට 
හිතකේ පහළ වෙනො. ඒ පහළ වෙන සිත සමහරවිට අකසුලේ සතිකේ 
වෙනේන පුලුෙනේ. කුසලේ සිතකේ වෙනේන පුලුෙනේ. දැනේ වමතන වම් අකසුලේ 
පක්ෂය ගැනයි කියනේවනේ, අකුසලේනම් වලෝභ සිතකේ වෙනේන පුලුෙනේ, 
දේවව්ෂ සිතකේ වෙනේන පුලුෙනේ, වමෝහ සිතකේ වෙනේන පුලුෙනේ. ඔය විදියට 
සිතකේ පහළ වෙනො. අපි හිතමු තමනේවගේ වගදරක තිවබණ වදයකේ වහෝ 
තමනේවගේ යම්කිස ිතැනක තිවබණ වදයකේ ගැන - ඒක දැකේක හැටිවය 
වලෝභයකේ පහළ වෙනො. ඒ සිතතේ එකේකම ඊළඟට සිවතේ ඇතිවෙන ඒ 
පිළිබඳ වව්දනා - යම්කිස ි විනේදනයකේ, ඒ පිළිබඳ හැඳිනීම ෙශවයනේ 
සඤ්ඤඤාෙලේ, ඒ ගැන ඒ කළයුතු වදේෙලේ පිළිබඳ වච්චතනා. ඒොතේ යම්කිස ි
වලෝභය අනුෙමයි ඒ හැම වදයකේම පහළ වෙනේවන. අනේන ඒ විදියට 
එතවකාට වලෝභ සිතකේ, එවහම නැතේනම් දේවව්ෂ සිතකේ, වමෝහ සතිකේ 
එවහම පහළ ෙුණහම ඒක අනුෙ අර ධර්මවයෝ හටගනේන නිසා යම්කිස ි
වකවනකේ දූෂිත සිතිනේ යම්කිසි වදයකේ කිව්වොතේ, කවළාතේ එතවකාට ඒ 
දූෂිත, කිළිටි ෙුණ සිතකිනේ කරන වදේෙලේ තමයි ආජීෙ අෂේටමක ශලීවයේතේ 
සඳහනේ ෙුවණේ වබාරැ කීම්, වකේලාම් කීම්, පරැෂ ෙචන කමී් හා නිශේඵල 
ෙචන වදඩීම් - වලෝභවයනේ දේවව්ෂවයනේ වමෝහවයනේ සිදුවෙන වදේෙලේ. ඒ 
විදිවයේ, ඒ අනුෙ ෙචන පාවිච්චි කළානම් ඊළඟට, එවහම නැතේනම් කයිනේ 
කරන වදේෙලේ හැටියට සතුනේ මැරීම, වහාරකම් කිරීම, කාමවයේ ෙරදො 
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හැසිරීම කියන කරියා. ඒ ෙවගේ ඊළඟට සිත පාලනය කරගතේවත නැතුෙ 
හිතිනේම හිතන වදේෙලුතේ තිවබණො. සිතිනේම ඇත ිකරගනේනා අකසුලේ, 
මවනෝ කර්ම හැටියට. කාය කර්ම, ොකේ කර්ම, මවනෝ කර්ම. එතවකාට 
ඒො ඔය අභිේඣා, ෙයාපාද, මිච්චඡා දිට්ි කියන විෂම වලෝභය අනුෙ 
අනිතේ අයවගේ සැපත දැකළා අවනේ මට වම්ක ලබාගනේන ඇතේනම් කයිලා 
හිතනො. එවහම නැතේනම් යවමකේ, වකවනකේ පිළිබඳෙ දේවව්ෂයකේ 
ඇතිකරවගන තරහ සිතිවිලි පෙතේෙනො වමතරී සිතිවිලි වෙනුෙට. 
එවහම නැතේනම් මිථයා දෘෂේටි ෙැරදි දෘෂේටි ඇතකිරවගන ෙැරදි 
අෙවබෝධයකේ අනුෙ වනාවයකුතේ විදිවයේ සිතිවිලි සිතනො. ඒ විදියට දස 
අකුසල කර්මයනේම වකවනකුට ඇති කරගනේන පුලුෙනේ වම් දූෂිතෙූ සිත 
නිසා. අනේන එවහම ඒ ඇති කරගනේන වදේෙලේ නිසා, ඒ අකුසල කර්මෙල 
විපාක, ඊළඟට ඒ තැනැතේතාට වම් දීර්ඝ සංසාරවයේ සතර අපාවයේ - 
නිරවයේ, තිරිසනේ අපාවයේ, වපරේත වලෝකවය, අසුර වලෝකවයේ ආදී තැනේෙල, 
එවහම නැතේනම් මනුෂය වලෝකවයේම පො ඒොවයේ බරපතල විපාක - 
කායික වචතසික දුකේ විඳිනේන සදිේධවෙනො. හරියට අර ගැළකට බැඳි 
වගාවනකේ ඒ කරතේවත අදිනවකාට වබලේල හිර වෙනො. පසේස 
ගහනවකාට කකලු වරෝදවයේ හැවපනො. අනේන ඒ ෙවගේ වකවනකුට 
තිවයන මහාබරපතල බරකේ වම් පාපකර්ම. 

අනේන ඒ ධර්මතාෙය වතේරැම් ගතයුතුයි. වම් හැම එකකටම 
සිතම පරධාන බෙතේ, ඊළඟට කර්මයතේ විපාකයතේ අතර වම් කියන 
ධර්මතාෙ. අප ිවම් කථා පරෙෘතේතිවයනේ ගතයුත ුආදර්ශය ගැන හිතනේනට 
ඕන. වම් විදිවයේ කථාෙක ගතයුතු ආදර්ශයකේ තිවබණො. ඒ ෙවගේම 
ගථාෙතේ අපට ආදර්ශෙතේ අවපේ ජීවිතය වගනයාමට. වම් කථා පරෙෘතේතිය 
ගැන හිතලා බලනවකාට අප ිඅර කලිනේ සඳහනේ කළ කර්මචකරවයේතේ, 
ධර්ම චකරවයේතේ ගැටමු වමයිනේ වපේනො. චකේඛුපාල සේොමීනේෙහනේවසේ ඒ 
ෙසේ තුනේ මාසය තුළ දැඩිෙ උගරෙ භාෙනා කරනේන ගතයුතු ඒ අධිෂේඨානය, 
ඒක සාර්ථක ෙුණා. රහතේ ෙුණා. නමුතේ ඒ එකේකම තමා පිටුපස ලුහුබැඳ 
ආපු පාපකර්මයකේ ඒ එකේකම කරියාතේමක ෙුණා. ඒක නසිා තමය ිඅනේධ 
ෙුවණේ. එයිනේ අපට වපේනො වම් කර්මයතේ විපාකයතේ අතර තිවයන 
භයානක සම්බනේධතාෙය. වම්ක අනිොර්ය ෙශවයනේ, එවහම නැතේනම් 
වම්ක ෙළකේෙනේන බැරි ආකාරයට කර්මයතේ විපාකයතේ එකට යනේවන. 
වෙන එකකේ තබා බුදු වකවනකුනේටෙතේ - දැනේ වම් ධර්මතාෙය - 
කර්මචකරය වකායිතරම් බලගතුද කියවතාතේ රහතේ ෙුණතේ ඒොට විපාක 
විඳිනේන සිදේධවෙනො. නමුතේ එක සැනසිලේලකේ තිවබනේවන රහතේ ෙණුාට 
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පසේවස නැෙත උතේපතේතියකේ නූ. ඒ කරන කර්මෙල නැෙත 
උතේපතේතියකේ ලබා වදන ශකේතියකේ නූ. කර්මෙල බීජ ශකේතිය 
නැතිකරනො. රහතේ වීම කියනේවනේ ඒකයි. වමවලාෙ ෙශවයනේ යම් යම් 
විපාක ඒතේ විඳිනේන වෙනො රහතනේෙහනේවසේලාට. රහතේ ෙණුාට 
පසේවසතේ අංගුලිමාල රහතනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ සඳහනේ වෙනො. ඊළඟට 
මුගලනේ මහරහතනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ. ඒ රහතනේෙහනේවසේලාටතේ කර්ම 
විපාක විඳිනේන සිදේධවෙනො. කර්මචකරය වකායිතරම් බලගතුද කියලා 
අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ ඒ අනුෙ. නමුතේ ඒ එකේකම වපවනන ෙැදගතේ 
වදේ තමයි වමයිනේ මිදීවම් මාර්ගයතේ නැෙත උතේපතේතියකේ නැති කිරීම 
නිසා, ඒ කියනේවනේ සංසාරය එතන වකළෙර කිරීම නිසා කර්ම ෙලට 
විපාක දීවම් ශකේතිය නැති වෙනො. ඔනේන ඕක තමයි නෙින කියනේවන. 

බුදේවධාතේපාද කාලයක විතරයි අපට වම්ක පුලුෙනේ වෙනේවන. 
වම් ෙවගේ ජීෙන දර්ශනයකේ අනුෙ වම් නිෙනේ මාර්ගවයේ ගමනේ කරලා ඒ 
නිර්ොණ ශානේතිය ලබාගනේන, වම් කර්මචකරවයනේ මිවදනේන. අනේන ඒක 
නිසා විවශේෂවයනේම වම් ගාථා ධර්මය ගැන කලේපනා කරලා බලනේනට 
ඕන. දැනේ වම් යුගය ගැන හිතලා බලනවකාට වම් වලෝකවයේ හැම තැනම 
ෙවගේ සාමානයවයනේ මනුෂයයා වභෞතික වදේටයි මුලේ තැන වදනේවනේ. 
වභෞතික දෘෂේටි වකෝණයයි වලෝකවයේ දැනේ කැපී වපවනනේවනේ. වම් 
ඇහැට කණට වපේන වදේෙලේ, වම්ොට මුලේ තැන දීම නිසා වම් හිත, හැම 
එකකටම මුලේ ෙන හිත ගැන අමතක වෙලා තිවබණො. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වම් කාරණය මතකුරලා දීලා තිවබණො, මයනා පුබබංෙමා 
ධමමා - මයනා යසටඨා මයනාම ා, කියන එක. ඉතාමතේම ෙටිනා වම් 
ෙචන කීපය අපි නිතර සිහිපතේ කළයුතුෙ තිවබණො. එතවකාට 
වලෝකවයේ බාහිර වදේෙලේ වකාවතකුතේ තිබුණතේ - දැනේ වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො වලෝකවයේ යම්තාකේ නරක වදේෙලේ සිදේධවෙනොනම් ඒ හැම 
එකකටම සිත මුලේ ෙුණ බෙ. සිතකිනේ කයිනො වම් වම් වදේ කරනේන 
කියලා. 

ඊළඟට වහාඳ වදේෙලේෙලටතේ හිත මුලේ වෙනො. වමනේන වම්ක 
නිසා වම් ගාථාවෙනේ, වම් කථානේදරවයනේ අපට ගතහැකි ෙටිනාම 
ආදර්ශය තමයි අවපේ සිත ගැන වසවිලේවලනේ සිටීම. වම් සිත රැකගතේවත 
නැතේනම්, සිත ආරක්ෂා කරගතේවත නැතේනම් ඒ අනුෙ ඒ දූෂිතෙූ සිතකිනේ 
අකුසලේ කර්ම කරලා, එවහම නැතේනම් නරක ෙචන පාවිච්චි කිරීවමනේ, 
නරක වදේෙලේ කිරීවමනේ, පාපකර්ම කිරීවමනේ සමහරවිට එක ක්ෂණයකදි, 
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එක වමාවහාතකදි කරන පාපකර්මයක විපාක වගෙනේනට 
සිදේධවෙනේවන නිරවයේ කලේප ගණනේ. කලේප ගණනකේ දුකේ විඳින 
පාපකර්මයනේ සමහරවිට එක ක්ෂණයකිනේ සිදේධවෙනො. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො වමනේන වම් හැම එකකටම සිතම 
පරධාන බෙ. 

ිවතතන නීයතී වලාවකා - ිවතතන පරිකසසති 
ිතතසස එක ධමමසස - සවබබෙ ෙසමනෙගු 

කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො. මුලු 
වලෝකයම - වලෝකය කියලා කියනේවනේ වලෝකයා කියන එකයි. වලෝකයා 
ඒ ඒ තැනට පමුණුෙනේවනේ සිවතනේමයි. චියතතන නී තී යලායකා. 
සිතමය ි එකේකරවගන යනේවන. එනේන දිෙයවලෝවක යනේන. එනේන 
අපාවයේ යනේන. එනේන තිරිසනේ වලෝකයට යනේන කියලා ඔය විදියට වම් 
හිතම කියනො. ඒක අප ිදනේවන නූ. නමුතේ අර කරන අකුසලේ කුසලේ 
ෙල තිවබනේවනේ ඕකයි. එතවකාට ඒ සිතමයි අරවගන යනේවන, 
එකේකවගන යනේවන. ඊළඟට චියතතන පරිකසසති, සිතම ඒ වම් අතට 
අදිනො. හැම තිසේවසම - දැනේ නගවරට යනවකාට ඒ අනුෙ ඒ ඒ වදේෙලේ 
වසායාවගන යනො ඒ ඒ පුදේගලයිනේ - එතවකාට සිතමයි වම් හැම 
එකකටම පරධාන. ිතතසස එක ධමමසස - සවබබෙ ෙසමනෙගු - සිත 
කියන වම් එකම වදේට මුලු වලෝකයම යටතේ වෙනො කියලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පමණය ිඒ 
තරම් අභීත නාදයකේ පරකාශ කරලා තිවබනේවනේ සිත පිළිබඳෙ. සාමානය 
වලෝකයා මුලා වෙනේවන වම් ඇහැට කණට වපවනන වදේෙලේ ෙලට. 
වම්ොට වලෝකයා පරධාන තැන දීලා, ඒ නිසාම අතිදීර්ඝ කාලයකේ 
භයානක පාපකර්ම කරමිනේ ඒොවයේ විපාක පක්ෂය විඳිනො. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ ෙවගේම පරකාශ කරලා තිවබණො ‘චිතතසංකියලසා භික්ඛයව 
සංකිලිසසනති. චිතතයවාදානා විසුජඣනති’ කියලා. මහවණනි, වම් 
සතේත්වයිනේ සිත කිලිටි වීවමනේම කිලිටි වෙනො. සිත පිරිසිදු වීවමනේම 
පිරිසිදු වෙනො කියලා. 

දැනේ වකායිතරම් වහාඳට සුෙඳ පැනේ නාලා, වහාඳට වසනේට් 
පෙුඩර් දාලා පිරිසිදුෙ හිටියතේ ඒ තැනැතේතාවගේ වහෝ තැනැතේතියවගේ සිත 
කිලිටිනම් - වලෝභවයනේ, රාගවයනේ, දේවව්ෂවයනේ, වමෝහවයනේ කිලිටිනම්, 
ඒ අෙසේථාවව් ඒ ඔකේවකාම පිරිසිදුකම එතනිනේම ගියා. අනේන ඒ විදිවයේ 
තතේත්වයකේ තිවබනේවන. සිත කිලටිි වීවමනුයි හැම වකවනකේම කලිිටි 
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වෙනේවනේ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො. 
එතවකාට සිත රැකගැනීවම් අෙශයතාෙ එයිනේ අපට වපවනනො. සිත 
ඉතාම ශීඝරවයනේ කරියා කරනේවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවබණො වලෝකවයේ කසිිම වදයකේ වම් සිත තරම් වව්ගවයනේ 
කරකැවෙනේවන නැවතයි කියලා. ලහුපරිෙතතං කියලා කියනො. 
වලෝකවයේ කිසමි වදයකේ වපේනේවන නූ වම් සිත තරම් වව්ගවයනේ කරියා 
කරන. වම් හිවතේ කරියාකාරීත්වය ඉතාම ශීඝරයි. එතවකාට ශීඝරෙ කරියා 
කරන සිත පාලනය කරගැනීමටනම් යම්කිස ි ෙැඩ පිළිවෙලකේ අෙශය 
වෙනො. ඒකට තමයි භාෙනාෙ කියනේවනේ. භාෙනාෙ කියනේවනේ ෙැඩීම. 
සිවතේ ෙැඩීම. දැනේ කවයේ ෙැඩීම ගැන වකාවතකුතේ වලෝකයා උනනේදු 
වෙනො පිටට වපේන වදයකේ නසිා ඒක. නමුතේ හිවතේ ෙැඩීම, වම් 
වනාවපවනන සිත, වම්ක ෙැඩීම ගැනයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවබනේවනේ භාෙනාෙ හැටියට. 

වම්ක හරියට පාලනය කරගතේවත නැතේනම් සංසාරවයේ භයානක 
පාපකර්ම ෙලට අහුවෙලා විපාක විඳිනේන වෙනොද කියලා කියනේන 
බැහැ. අනේන ඒක නිසා සමහරවිට වම් පාපකර්ම ෙලිනේ වබ්වරනේන 
සමහර වකවනකේ ඉහළ අහසට නගිනො. සමහරවිට මුහුද මැදට යනො. 
එවහම නැතේනම් පර්ෙත මැදට යනො. ඒ එකකිනේෙතේ වබ්වරනේන බැරි 
බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො. 

න අන්තලිවකඛ න සමුදද මවජඣ - න පබබතානං විෙරං පවිසස 
න විජජති වසා ජගතිපපවදවසා - යතථටිවතා මුඤ්ඤචයය පාපකමමා  

ධම්ම පදවයේම ගාථාෙක එවසේ සඳහනේ වෙනො. අහසට 
ගිහිලේලාෙතේ, මුහුද මැදට ගිහලිේලාෙතේ, පර්ෙත අතර හැංගිලා ඉඳලාෙතේ, 
වලෝකවයේ කසිිම තැනකේ නැත පාපකර්මයනේවගනේ වබ්වරනේන කියලා. 
අනේන ඒ තරම් භයානකනම් වම් පාපකර්මෙල විපාක, වම් සිත 
රැකගැනීම, සඳහා විවශේෂ උතේසාහයක වයදිය යුතුෙ තිවබණො. වම් සිත 
රැකගැනීවම් පරයතේනය ගැන කලේපනා කරලා බලනවකාට පළමුවෙනේම 
වතේරැම්ගනේන ඕන වදයකේ තමයි වම් කුසලේ අකසුලේ කයින එක, 
නැතේනම් අකුසලේ කසුලේ කියන ඒ වකාටසේ වදක - වම් අකුසලේ පක්ෂය 
ගැනයි වමතන කතාෙ. සාමානය වලෝකයා ෙැඩි හරියකේ සිටිනේවනේ 
අකුසලේ පක්ෂවයේමයි. වමානොද වම් අකුසලේෙලට මුල කියන එක 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවිබණො වලෝභ, වදෝස, වමෝහ. ඊළඟට 
කුසලේ මුලේ හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ වම් අකසුලේ මුලේ ඉෙතේ කිරීම 
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සඳහා යම්කිසි පරයතේනයකේ වයාදනොනම් ඒක. වලෝභය නැතිකරනේන 
දරන උතේසාහය තුළිනේ සිතකේ ඇති කරගනේනොනම් ඒ අවලෝභ. ඊළඟට 
දේවව්ෂයට පරතිවිරැදේධ අවදෝස. වමෝහයට පරතිවිරැදේධ සිත අවමෝහ. අනේන 
ඒ විදියට කලේපනා කරලා බලනවකාට වම් කසුලේ මුලේ, අකසුලේ මුලේ 
වතෝරා වබ්රාගැනීම, වතේරැම්ගැනීම ඉතාම අෙශයයි වකවනකුට. හැම 
තිසේවසම සිතකේ පහළ වෙනවකාට ඒ ගැන ෙහාම වම් වමාකකේද කියලා 
වසායලා බලනේනට ඕන. 

වම් සිත පිළිබඳෙ වසවිලේල භාරගනේන වකවනකුතේ ඉනේනො. වම් 
සිවතේම ඉනේනො ඒ තැනැතේතා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒක හඳුනේෙලා 
දීලා තිවබණො සතිය කයිලා. සති කයිනේවනේ සිහිය. සත ිආරක්ඛසාරථි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබණො. සිත තමය ි ආරක්ෂකයා. 
ආරක්ෂක භටයා. ඒ ෙවගේම සාරථි කියනේවනේ රථාචාර්යයා. රථයකේ 
පදෙනවකාට රියැදුරැ තමයි එතන පාලනය කරනේවනේ, ආරක්ෂා 
කරගනේවනේ. සතිය කයින ෙචනයට දීපු ෙැදගතේකම එයිනේම වපේනො. 
සති ආරක්ඛසාරථි. ආරක්ෂක භටයා. එතවකාට වම් සතිය, සිහිය වම් 
ආරක්ෂක භටයා පිළිබඳ වමවහයමුකුතේ තිවබණො. වමවහයුම කියනේවනේ 
වමතන වමවහයවීම මනසිකාරයයි. වමවනහි කිරීම. එතවකාට සිහිවයනේ 
වමවනහි කිරීමයි වමතන බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන. වම් සිහයි එකේකම 
වයවදනො තෙතේ කාරණයකේ. ඒකට කියනො සමපජඤඤ  කියලා. 
නුෙණ, මනා නුෙණ. සතියතේ සමපජඤඤයතේ එකටයි යනේවන. සති 
සමපජඤඤය කියන ෙචන වදක වබාවහෝවිට එකටයි වයාදලා 
තිවයනේවනේ. ඒකට වහේතුෙ සිහයි නේ කාරණ  මතුකරලා යදනවා. 
සමපජඤඤය නේ මනා නුවණිනේ ඒ කාරණ  යතේරැම්ෙනේනවා. ඒ පළිිබඳ 
හරි අෙවබෝධයකේ ලබාගනේනො. දැනේ අපි හිතමු සිතකේ ඇති ෙුණා කියලා 
යම්කිසි වදයකේ පිළිබඳෙ. ෙහා ඒ දිහා හැරිලා බලලා, වමවනහි කිරීම 
වයාමුකරලා බලනො වමාකකේද වම් සිත? වම්ක වලෝභ සිතකේද? දේවව්ෂ 
සිතකේද? වමෝහ සිතකේද? කියලා ඒ වදස, ඒ ගැන වසවිලේවලනේ සිටිනො. 
අනේන ඒ විදියට ඒ සිහිය පාවිච්චි කිරීම, සිහිය අනෙු අර මනසිකාරය 
කියන ඒ වමවහයුවමනේ සිහිය පාවිච්චි කරලා ඒ සිත ෙහා හඳුනාගනේන 
ඕන. එතවකාට අකුසලේ සිතකේනම් ඒක ලතේ තැන වලාපේ කරනේනට ඕන. 
ලතේ තැන වලාපේ කවළේ නැතුෙ ඒ හිතට ඉඩ දුනේවනාතේ එතවකාට ඒ 
අනුෙ නරක ෙචන පිටවෙලා, පාපකර්ම ෙලට බැවඳනො. එවහම 
නැතේනම් ෙැරදි කරියා කරලා, ඒ අනුෙ කය කරියා කරලා පාපකර්ම ෙලට 
බැවඳනො. අනේන ඒක නසිා ඒ වමවනහි කිරීම පිළිබඳෙ අපරමාදී වියයුතු 
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බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබණො. සත ිසම්පජඤේඤය. ඒ 
පිළිබඳ වලාකු සැලැසේම තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සතර 
සතිපට්ඨානය හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ වම් කය පිළිබඳෙ, වව්දනාෙ 
පිළිබඳෙ, සිත පිළිබඳෙ, සිවතේ ඇතවිෙන සිතිවිලි පිළිබඳෙ ඒොවයේ සිහිය 
පිහිටුෙලා ඒො ගැන කලේපනාකාරීෙ ජීෙතේවීමම තමයි වම් සතිපට්ඨානය 
කියනේවනේ. ඒක තුළිනේ තමයි විදර්ශනා ෙශවයනේ ඊළඟට අනිතය, දුකේඛ, 
අනාතේම කියන තරිලකේෂණය පො මතුකරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. ඒ 
සිහියතේ එකේක වයාදන මනා නුෙණිනේ වදයක යථා තතේත්වය වපනේනුම් 
කරලා වදනො. සිහිය වයාදනො. ඒ එකේකම සම්පජඤේඤය - එහි 
තතේත්වය වතේරැම් කරනො. 

සති සම්පජඤේඤය කියනේවනේ ඒකයි. එතවකාට වම් සත ි
සම්පජඤේඤය මගිනේ වම් බුදේවධාතේපාද කාලයක වකවනකුට පුලුෙනේ 
වෙනො අර කර්මචකරය අෙසාන ෙශවයනේ බිඳිනේන. කර්මචකරය බිඳිනො 
කියනේවනේ කලිනේ කිව්ෙ ආකාරයට කර්මයනේවගේ ඇති විපාක වදන 
ශකේතිය. කර්මවයේ තිවබණො වනාවයකුතේ භෙ මෙලා විපාක වදන 
ශකේතියකේ. අනේන ඒ විපාක ශකේතිය වියලෙනො. වියලෙනේවනේ පරඥාවෙනේ. 
දැනේ වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයනො අවිජජා පච්ච ා සංඛාරා කයිලා 
කියනො, අවිදයාෙ නිසා තමයි වම් සංසේකාර රැසේ වෙනේවන, වනාදැනීම 
නිසා. එතවකාට යනාදැනීම නිසානම් සංසේකාර නේ, යම් කර්ම රැසේ 
යවනේයන, දැනීම එකතු වුණාම, පරඥාව එකත ු වුණාම ඒවාය ේ කර්ම 
ශකේති  හීන යවනවා. ඒක නසිා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන 
නිර්ොණ මාර්ගය තුළිනේ වකවනකටු පුලුෙනේ ෙනේවනේ අෙසානවයේදී කර්ම 
බීජ වියලෙලා සංසාර විමුකේතිය ලබාගනේන. වම් අතිදීර්ඝ කාලයකේ දුකේ 
විඳිමිනේ නැෙත නැෙත උපදිනේවන වමාකටද, වම් කර්ම වගෙනේනයි. වම් 
කර්මවයේ බරපතලකම ඒවකනේ වපේනො. වම් කර්මෙලිනේමය ි මෙලා 
වදනේවනේ වම් ශරීර කඩූු. වම් මමය, මාවගේය කිව්ෙට වමාකද වම් 
කර්මවයේම විපාක හිනේදා ලැබුණු එකකේ. කමම දායාදා, කමම බන්ධු ආදී 
ෙශවයනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබනේවනේ. වම් හැම එකකටම 
සිතම පරධානයි. වම් සිත රැකගැනමී කියන කෘතයය තමයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ භාෙනා ෙශවයනේ දකේෙලා තිවබනේවනේ. වම් පිළිබඳෙ ගැඹුරැම 
අදහස හැටියට ගනේන තිවබනේවනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙප ුවම් 
නිර්ොණ මාර්ගය, විදර්ශනා භාෙනා කියන මැද මාෙතයි වම්ක. 
විදර්ශනා භාෙනාෙ අනිතය, දුක්ඛ, අනාතේම ෙශවයනේ වම් වලෝකවයේ යථා 
සේෙභාෙය, ජීවිතවයේ යථා සේෙභාෙය ෙටහාගැනීමයි අෙසාන ඉලකේකය. 
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සිහිය උපකාර වෙනේවනේ, මනා නෙුණ උපකාර වෙනේවනේ ඒකටයි. වම් 
වමවනහි කිරීම තුළිනේ හැම වදයකම යථා තතේත්වය වකවනකුට අෙවබෝධ 
කරගනේන පුලුෙනේ. බුදු වකවනකේ වපනේෙලා වදනො වනවමයි, පචචතතං 
යවදිතයබබා විඤඤූහී කියන ආකාරයට නුෙණැතේතනේ විසිනේ තම 
තමනේටම වම් ධර්මතාෙය, ධර්මය අෙවබෝධ කරගනේන පුලුෙනේ බෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො. වම්කට උපකාර ෙන 
මාර්ගය තමයි ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය. එතනතේ ඔය සම්මාදිට්ි, සම්මා 
සංකපේප, සම්මා ොචා, සම්මා කම්මනේත, සම්මා ආජීෙ, සම්මා ොයාම, 
සම්මා සත ිකියනේවනේ, සැලැසේමකේ අනුෙ වම් ජීවිතය හරි මගට ගැනමීකේ. 
ෙැරදි මාර්ගවයනේ හරි මගට ගැනමීකේ. සම්මාදිට්ි කියනවනේ හරි දැකේම. 
හරි දැකේම තුළ තිවබණො වහාඳ නරක ෙටහා ගැනමී, කුසලේ අකුසලේ 
ෙටහා ගැනීම කියන අදහසතේ, චතුරාර්ය සතයය - දුක, දුවකේ වහේතුෙ, 
දුක නැති කිරීම කියන නෙින, ඊට මාර්ගය ෙන ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය 
කියන චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ ෙැටහීමතේ වම් සම්මාදිට්ිය තුළ 
තිවබණො.  

වම් සම්මාදිට්ිවයනේ ඇති කරගනේනා ජීෙන දැකේම ඉතාමතේම 
පරබල වෙනසකේ සිදුකරනො වකවනකුවගේ ජීවිතයට. වමාකද වම් හිත 
ඉතාමතේම ශීඝරවයනේ කටයුතු කරනේවනේ. සිවතේ පැෙැතේම ඉතාම ශඝීරයි. 
ඒක පිළිබඳෙ පාලනයකේ කරගනේන බැරි ෙුවණාතේ හරියට අර රථයක 
යතුරැ පුෙරැෙ පිළිබඳෙ හරි අෙවබෝධයකේ නැතුෙ සුකේකානම අතට 
ගතේතා ෙවගේ. වම්ක වකාතනිනේ වකළෙර වෙනොද කියලා දනේවන නූ. 
අනේන ඒක නසිා හරි දැකේම ඉතාම අෙශයයි. වකවනකුට තම තමනේවගේ 
මට්ටමිනේ ඒ වලාක ුගැඹුරැ ධර්ම පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ නැතතේ වම් වහාඳ 
නරක පිළිබඳ ෙැටහීමකේ, කලු සුදු පිළිබඳෙ අෙවබෝධයකේ ඇති 
කරගනේනො ෙවගේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවබණො 
කණහසුක්ක අපපටිභාෙං කියලා, ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. කලු සුදු 
වපනේනුම් කරලා වදනො වලෝකයාට. අෙම ෙශවයනේ වකවනකුට 
දැනගනේන ඕන වම්කයි කලු පාට - වම්කයි සුදු පාට කියලා. ඒ ෙවගේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අකුසලේ වමානෙද, කුසලේ වමානෙද කියලා 
වපනේනුම් කරලා දීලා තිවබණො. 

වලෝභ, වදෝස, වමෝහ අකුසලේ. අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ කසුලේ. 
වම් ටිකෙතේ වකවනකේ වතේරැම් ගනේනොනම් වම් අනුෙ පුලුෙනේ ජීෙන 
දර්ශනය වබාවහෝ දුරට හැඩ ගසේොගනේන. මීටතේ ෙඩා ගැඹුරකේ එනො 
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වම් සංසාර සේෙභාෙය, ජීවිත සේෙභාෙය හරියාකාරෙ වපනේනුම් කරන 
චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ යම්කසිි පරමාණයකිනේ අෙවබෝධයකේ ඇති 
කරගැනීම. වම් මුලු මහතේ සංසාරික පැෙැතේමම දුකකේ. වම් 
කාරණවයනේම වපේනො චකේඛුපාල සේොමීනේෙහනේවසේට රහතේ වෙලතේ අර 
තරම් විපාක විඳිනේන සිදේධෙුණා. තෙතේ ඒ ෙවගේ රහතනේෙහනේවසේලාට, 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට පො කර්ම විපාක විඳිනේන සිදේධෙුණ බෙ - ඒ 
තරම් භයානකයි කර්මය, කර්මවයේ විපාක පකේෂය. ඒ කාරණය වතේරැම් 
වගන කළයුතේවතේ වම් සසරිනේ මිදීමමයි. වම් තරම් අෙදානම් තැනක 
වමාකටද වම් ඉනේවන කියන එකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකේ කරලා 
වදනේවනේ. අපරමාදීෙ කටයුතු කරලා වම් සසරිනේ මිවදනේන කියන එක. 
ඇතේත ෙශවයනේම නිෙන කයිනේවනේ වම් දුක වකළෙර කිරීමය.ි සසරිනේ 
මිදීමයි. ඒ පිළිබඳ වලාක ුසංවව්ගයකේ ඒ පුදේගලයාට තබිිය යුතුයි වහාඳ 
ජීෙන දර්ශනයකේ ඇති කරගැනීමට. 

එතවකාට දුක පිළිබඳ යම් පරමාණයක ගැඹුරැ ෙැටහීමකේ, ඇති 
කරගනේන ඕන. ඊළඟට වම් දුකට යටිනේ තිවබනේවන තණේහාෙයි. 
තණේහාෙ නිසයි වම් වලෝකයා වම් විදියට කරියා කරනේවනේ, ෙචන 
වයාදනේවනේ, හිතනේවනේ. අනේන ඒ කාරණය වතේරැම්ගනේන ඕන. වම් 
තෘෂේණාෙ කියන එක වකළෙරකේ නැති පිපාසයකේ ෙවගේ වදයකේ. වම් 
පිපාසය සම්පූර්ණවයනේම සංසිඳොගැනීම තමයි කළ යුතේවතේ. 
සාමානයවයනේ පිපාසයකේ සංසඳිොගැනීම ෙතුර බීවමනේ වකළෙර 
වෙනො. නමුතේ තෘෂේණා පිපාසය සංසිඳො ගැනීම පහසු වදයකේ 
වනාවෙයි. වම් වකායිතරම් වදේෙලේ වම්ොට දැම්මතේ. වම් වලෝභයට, 
දේවව්ෂයට, වමෝහයට දාන වදේෙලේ විතරයි වෙනසේ වෙලා තිවබනේවනේ, බුදේධ 
කාලවයේතේ වම් කාලවයේතේ. මීට අෙුරැදු වදදහසේ ගානකට කලිනේ ඒ 
තිබුවණතේ වලෝභය, වදෝසය, වමෝහයමයි. වම් කාලවයේ තිවයනේවනතේ 
ඒොමයි. සමහර වකවනකේ කියනේන පුලුෙනේ වම් ධර්මය කියන එක 
යලේපැනපු වදයකේ කයිලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවබණො ‘සතං ච ධය්මා න ජරං උයපති’, වම් සතේපුරැෂයනේවගේ 
ධර්මය - බුදේධාදී සතේපුරැෂයනේවගේ ධර්මය කිසි කාලයක යලේ පැනපු 
තතේත්වයට පතේවෙනේවන නූ කියලා. වෙනසකේ තිවබනේවනේ වලෝභයට දාන 
දරෙල. ඒො වෙනසේ වෙලා තිවබණො. අතීතවයේ වලෝභය සඳහා දැමූ දර 
වෙනුෙට වම් කාලවයේ වෙන දර දානේවනේ. ඒ ෙවගේම දේවව්ෂයට, අතීතවයේ 
උපකාර කරගතේත ු අවි ආයුධ වෙනුෙට වම් කාවලේ වෙන අවි ආයුධ 
වයාදනේවනේ. වමෝහයටතේ ඒ ෙවගේ. එවසේ ෙූෙතේ වම් තුනමය ිවලෝකවයේ 
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හැමදාම තිවබනේවනේ. ඒ විදියට ඒ තෘෂේණා පිපාසය ගැන කලේපනා කරලා 
- වම් තෘෂේණාෙ සංසිඳවීමමයි නෙින. වම් සංසාරවයනේ මිදීම. ඇතේත 
ෙශවයනේම ඒකම තමයි ඒ සැනසමී. ඊළඟට ඒ සඳහා උපකාර ෙන ආර්ය 
අෂේඨාංගික මාර්ගය පිළිබඳෙතේ යම්කිසි ෙැටහීමකේ ඇති කරගනේන ඕන. 
ඒ විදියට සම්මාදිට්ිය, හරි දැකුම් ඇති කරගතේතානම් ඒ තැනැතේතා තුළ 
හරි සිතුම් පැතුම් ඇතිවෙනො. හරි සිතුම් පැතුම් ඇති කරගතේතානම් ඒ 
තැනැතේතාවගනේ හරි කියුම්, හරි ෙචන පිටවෙනො. හරි ෙචන පාවිච්චි 
කරන තැනැතේතා ඊළඟට හරි වකරැම් ගැන, හරි කර්මානේත - සම්මා 
කම්මනේත කියන ඒ හරි කරියා මාර්ගයනේට වයාම ුවෙනො. ඒ කරියාමාර්ග 
සම්පූර්ණ කරගැනීම තුළිනේ ඒ තැනැතේතා හරි දිවි පැෙතුම්, හරි 
ජීවිකාෙකේ ඇත ිපුදේගලවයකේ බෙට පතේවෙනො. ඒ විදියට ඒ වහාඳ, හරි 
දිවි පැෙතුම් වගෙන පුදේගලයා තළු සිවතේ තිවබණො හරි වෙර දැරැම් 
කියන වලාක ුෙයායාමයකේ වීර්යයකේ. නිතරම වීර්යෙනේතයි ඒ තැනැතේතා. 
ඒ වීර්යය තුළිනේ සම්මා සත ි කයිලා කියන හරි සිහිවකරැම්, නයිම 
ආකාරයටම හරි සිහිය ඒ තැනැතේතා තුළ ඇතිවෙනො. ඒ සිහිය වබාවහෝ 
කාලයකේ පිහිටුොගැනීවම් ශකේතිය තුළිනේ සම්මා සමාධිය කියන, හරි සිතේ 
එකඟ වකරැමකේ ඒ තැනැතේතා ඇති කරගනේනො. ඒ තුළිනේ තමය ිවම් 
නිර්ොණ ධර්මය පරතයක්ෂ කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. එකඟෙූ සිතකටයි 
වලෝකවයේ ඇති අනිතය, දුක්ඛ, අනාතේම කියන තරිලක්ෂණය අෙවබෝධ 
කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ. අප ිධර්මවයේ වම්කට කියනො දහම් ඇස 
පහළ කරගැනීම කියලා. ධමම චකඛු කියලා. දැනේ වම් චකඛපුාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ ඇසේ පරිතයාග කවළේ සුලුපටු වදේකට වනාවෙයි. ඒ 
ඇසේ පරිතයාග කරලා අනේධ ෙුණා. අනේධ වෙනොතේ එකේකම ඇතිෙවුණේ 
ඒ දහම් ඇසයි. වම් දහම් ඇස සඳහායි වම් පරිතයාගය කවළේ. 

ඇතේත ෙශවයනේම වලෝකවයේ තිවබණ මසැස වනවෙයි ෙැදගතේ 
ෙනේවනේ, පරඥා චක්ෂුසයයි. ධම්ම චක්ඛු, පඤ්ඤඤා චක්ඛු කියන ඒ පරඥා ඇස, 
නිෙනේ අෙවබෝධයයි. ඒ පරඥා ඇස මගිනේ වෙන එකකේ තබා වසෝොනේ 
පුදේගලයාට පො - ඒ පරථම මාර්ග ඥානවයනේ නිෙනේ දුටු පුදේගලයාට පො 
විශාල සහනයකේ අතේවෙනො. ඒක නිසා තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ, 
ඒ වසෝොනේ පුදේගලයා සසර දුකේ ෙලිනේ වගොප ුවකාටස ගැන නිය සළිට 
පසේ ටිකකේ අරවගන පරකාශ කරනො, තෙ ඒ තැනැතේතාට ඉතුරැ වෙලා 
තිවබණ දුකේ ටික වම් නිය පිට තිවබණ පසේ ටික ෙවගය.ි වගො නිම කළ 
දුකේ හරියට මහවපාවළාවව් තිවබණ පසේ ෙවගයි කියලා. ඒ ෙවගේ, 
වසෝොනේ පුදේගලයා සතර අපාවයනේ මිදුණා. වසෝොනේ වීම නසිා, ඒ සිවතේ 
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ඇතිෙුණ ුවෙනස නිසා නැෙත අපායක යනේවන නූ. අපායගාමී කර්මෙල 
ශකේතිය බිඳුණා. එයිනේ ඒ පළමුවෙනි මාර්ග ඥානවයනේම වකායිතරම් 
සහනයකේ ලැවබණෙද කියලා හතිලා බැලිය යුතුෙ තිවබණො. ඊළඟට 
රහතේ ෙුණාමයි වලාකුම සහනය ලැවබනේවනේ. ඒ වසෝොනේ පුදේගලයාතේ 
හතේ ෙරකේ උපදිනො. රහතනේෙහනේවසේ නැෙත වම් භෙවයේ උපදිනේවන 
නූ. සංසාරය වකළෙරයි. අනේන ඒක තමයි ඒ උතුම්ම විමුකේතිය 
කියනේවනේ. ඒ භයානක කර්මචකරවයනේ සදහටම විමුකේත වෙනේවනේ ඒ 
තතේත්වවයනුයි. ඒ විදිවයේ උතුම් තතේත්වයකේ ලබාගනේනනම් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ නිතරම ‘අ’ යනේන ෙවගේ පරකාශ කළ වදයකේ තමයි අපරමාදය, 
අපරමාද පදය. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් බුදේවධාතේපාද 
කාලය ඉතාමතේම දුර්ලභයි. දිනපතාම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
සුගවතෝොදය හැටියට සංඝයාෙහනේවසේලාට අෙොද කළ බෙ සඳහනේ 
වෙනො. ‘දුලලයභා බුදධුපපායදා යලාකසමිං’. වලෝකවයේ බුදේවධෝතේපාද 
කාලය ඉතාමතේම දුර්ලභයි. සමහර කලේප තිවබණො බුදේධ ශූනය, බුදු 
වකවනකේ නැති කාල. ඒ කාලය හරියට වකායිතරම් අනේධකාරද කියලා 
වකවනකුට හිතාගනේන පුලුෙනේ. දැනේ වම් මහානගවරක වහාඳට විදුලි 
බුබුළු බබලනා ඒ මහානගරයකේ හිටි ගමනේ අනේධකාරයකට ෙැටුණහම 
වකායිතරම් අොසනාෙනේත හැඟමීකේ වකවනකුට ඇතිවෙනොද, අනේන 
ඒ ෙවගේ තමයි බුදේවධාතේපාද කාලයතේ, අබුදේවධෝතේපාද කාලයතේ අතර 
වෙනස කියලා හිතාගනේන ඕන. 

එතවකාට බුදු වකවනකේ ඉපදීම ඉතාම දුර්ලභයි. ඒ ෙවගේම 
දුර්ලභයි මනුෂය භාෙය. ඇතේත ෙශවයනේම බුදේවධෝතේපාද කාලයක ලබන 
මනුෂය ආතේමභාෙය ඊටතේ ෙඩා දුර්ලභයි කියලා කියනේන පුලුෙනේ. 
වමාකද ඒ බුදේවධෝතේපාද කාලය තුළ වෙන තැනක උපනේනානම් ඒ 
අෙසේථාෙ නැත ි වෙනො. ඊළඟට මනුෂය ආතේමභාෙය ලබාවගනතේ, 
ඊළඟට ධර්මය වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ ඥාන ශකේතිය ඇතිෙ අංග 
විකලත්වයකේ නැතිෙ ඒ ධර්මය අසනේන පුලුෙනේ, එහි හැසිවරනේන පුලුෙනේ 
පරවදේශයක උතේපතේතිය ලබනේන පුලුෙනේවීම ආදී කාරණා දකේෙනො. ක්ෂණ 
සම්පතේතිය. ඒකතේ ඒ ෙවගේම දුර්ලභයි. ඊළඟට ඒ ක්ෂණ සම්පතේතයිතේ 
ලබාවගන ඒ ධර්ම ජීවිතය හරියාකාරෙ වගන යන පැවිදේද ලබාගැනීම 
ඊටතේ ෙඩා දුර්ලභයි. ඊළඟට ඒ පැවිදේද ලබා ගතේතතේ නිෙනට උපකාර 
ෙන ධර්මශරෙණය කියන ඒ කාරණය ඊටතේ ෙඩා දුර්ලභයි කියලා හිතනේන 
පුලුෙනේ. 
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ඊළඟට ඒ ධර්මශරෙණය කරනේන ලැබුණතේ ඒ ධර්මවයේ හැසිරීමට 
උපකාරෙන, ඊට උපවදසේ වදන කලයාණමිතර ආශරය - සතේපුරැෂ 
සම්පතේතිය ඊටතේ ෙඩා දුර්ලභයි. ඔය විදියට හිතලා බලනවකාට අර 
දුර්ලභ බුදේවධෝතේපාද කාලය, මනුෂය ආතේමභාෙය, ක්ෂණ සම්පතේතිය, 
ලැබිච්චච ධර්මශරෙණය, ඊළඟට වම් සපපුරැස සංවසවො කියලා කියන 
කලයාණමිතර ආශරය. වම්ො උපමාෙකිනේ කියනොනම් හරියට අර යම්කිස ි
ඉලකේක පුෙරැෙක තිවයන ඒ ෙර්ණ කෙ ෙවගේ. වම් මැදිනේම තිවයන 
ඉතාම දුර්ලභම වදේ තමය ිහරියට කර්මසේථාන ආදිය වදනේන පුලුෙනේ, 
එවහම නැතේනම් ධර්මානුකූලෙ හැසිරීමට, භාෙනා කිරීමට උපවදසේ දීමට 
පුලුෙනේ වකවනකේ වසායාගැනීම. අනේන ඒ විදියට කලේපනා කරලා 
බලනවකාට වම් බුදේවධෝතේපාද කාලයක අපරමාදීෙ කටයුත ු කළයුතු 
වෙනො. වමාකද වදවියනේ පො කියනේවනේ මනුෂය වලෝකය තමයි නෙිනේ 
දකිනේන වහාඳම තැන කියලා. වදවියනේ පො සුගතිය හැටියට 
හඳුනේෙනේවනේ වම් මනුෂය වලෝකයයි. මනුෂයවයෝ ඒ කාරණය දනේවන 
නූ. සමහරවිට ඒ මිය පරවලාෙ ගිය අය තමනේ විඳින දුකේ ගැහැට 
කර්මානුරූපෙ වතේරැම් අරවගන ‘අවනේ අපට වම් අෙසේථාෙ නැති ෙණුා 
ඒ දුර්ලභ මනුෂය ආතේමභාෙය ලබාගැනීම දුර්ලභ බුදේවධෝතේපාද කාලයක 
මනුෂය ආතේමභාෙය ලබාවගන අපට වම් සසර දුකේ වකළෙර කරගනේන 
බැරි ෙුණා’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනවයේ සතයතාෙය 
සංසාරය දුකයි කියලා ආදී ෙශවයනේ ඒ හැඬීම් ෙැලපීම් ෙලිනේ පරකාශ 
කරනො. 

අනේන ඒක නිසා අපරමාදීෙ වම් ධර්ම මාර්ගයට වයාමුවෙලා වම් 
ගාථාවෙනේ පරකාශ කළ ඒ ජීෙන දර්ශනය තමා තුළ තැනේපතේ කරවගන, 
සිත හැම වදේකටම වපරටු ෙන බෙ, පරධාන ෙන බෙ, සිවතනේම හැම 
වදයකේම සකසේ වෙන බෙ, වම් සිවතනේ කරන වදේෙලේ ෙලට, කයින වදේෙලේ 
ෙලට අපට විපාක විඳිනේන වෙන බෙ, කලේප ගණනේ විපාක විඳිනේන වෙන 
බෙ හිතලා ඒ විදියට සංවව්ගය ඇති කරවගන වම් ධර්ම මාර්ගවයේ 
යාමටනම් අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට ආර්ය 
අෂේඨාංගික මාර්ගවයේ ඒ ගමවනේ වයවදනේන උතේසාහ කරනේන ඕන. 
අධිෂේඨාන කරගනේනට ඕන. ඒ ෙවගේම සති සම්පජඤේඤය කියන සිහි 
නුෙණ, අර භාෙනා මනසිකාරය, වම්ො උපවයෝග ීකරවගන ඒ ධර්ම 
මාර්ගවයේ ගමනේ කරලා ජාති, ජරා, ෙයාධි, මරණ ආදී සයිලු සංසාර 
දුවකනේ මිවදන ඒ උතුම් අමාමහ නිෙන සාක්ෂාතේ කරගැනීමට අධිෂේඨාන 
කරගනේනට ඕන. 
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එතවකාට වම් පිනේෙතුනේ වම් සලුු කාලය තුළ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ඒ ඉතාම අගනා ධර්මවදේශනාෙකේ හා ධර්මමය 
ගාථාෙකුතේ, ඊට අදාල කථානේදරයකුතේ අසලා වම් අෙසේථාවව් ශරදේධාෙ 
සංවව්ගය ඇති කරගතේතා. අපි වම් බණ ඇසීවමනේ ඇති කරගනේන කසුලේ 
සිතේ කියන එක සුලු පට ුවදයකේ වනාවෙයි. වම් කුසලේ සිතේ කියලා කිව්ෙට 
වම්ොයිනේ ඇතේත ෙශවයනේම නිෙනට උපකාර ෙන වදේෙලේ තමය ිඅප 
තුළ ඇතිෙන ශරදේධාෙ, වීර්යය, සතයි, සමාධිය, පරඥාෙ. වකවනකුට නෙිනේ 
දැකීමට උපකාර ෙන ඉන්ද්රිය සහ බල ගැන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවබනො වබෝධි පාක්ෂික ධර්මෙල. ශරදේධා, වීරිය, සති, සමාධි, 
පරඥා කියලා වකවනකුට ඉන්ද්රිය ෙශවයනේ පෙතිනේවනතේ නිෙනට උපකාර 
ෙන බල ෙශවයනේ පෙතිනේවනතේ වම්ොයි. එතවකාට වම් සුලු වව්ලාෙක 
වහෝ වම් පිනේෙතුනේ තුළ ශරදේධාෙකේ ඇති ෙුණානම් ඒ ෙවගේම ශරදේධාෙ 
අනුෙ ගිය වචතසකි වීර්යයකේ සතිිනේ, යම්කිස ිවම් ධර්ම මාර්ගවයේ අපි 
යනේන ඕන, වෙනදා ෙවගේ ඉඳලා බූ, වම් විදියට වම් කටයුතු කරනේන 
ඕන කියලා වීර්යයකේ ඇත ිකරගතේතානම් ඒක වලාකු වදයකේ. ඒ ෙවගේම 
ඒ ධර්මයට හිත වයාදන අතවර් යම්කිස ි සතියකේ, සිහියකේ ඇති 
කරගතේතානම් ඒකතේ ෙටිනා වදයකේ. 

ඊළඟට ඒ ධර්මය අසන අෙසේථාෙ තුළ ඇත ිකරගතේත ඒකටම 
හිත වයාදලා එකඟ කරගැනීම් ෙශවයනේ ඇති කරගනේන සමාධිය, ඒකතේ 
වලාකු කුසලේ සිතකේ. අනේන ඒ ෙවගේම වම් ධර්මය පිළිබඳෙ ගැඹුරිනේ 
කලේපනා කරලා යම්කසිි ෙැටහීමකේ ඇත ිකරගතේතානම් පරඥා ෙශවයනේ, 
ඒකතේ නිෙනට උපකාර වෙනො. වමනේන වම් විදියට වම් අෙසේථාෙ තුළ 
කුසලේ සිතේ රාශියකේ වම් පිනේෙතනුේවගේ ිතේත සනේතානය තුළ වම් පැය 
තුළ ඇතිවෙනේනට ඇති. ඒො ගැන සලකළා බලලා, ඒ ෙවගේම අවපේ 
ජීවිතය කුසලේ පක්ෂයටම වයාමුකරලා, අකසුලවයනේ ඉෙතේ කරලා 
ගතකරනේනට උතේසාහෙතේ වෙනේනට ඕන. ඒ සඳහා උපකාර කරගත යුතු 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේො දුනේන අවි ආයුධ අපි පරිහරණයට ගනේන 
ඕවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් වකවලසේ සටනට, වම් වමවහයුම 
සඳහා උපකාර කරගනේන පුලුෙනේ ආරක්ෂකයිනේ ඒ අවි ආයුධ හැම 
එකකේම වපනේනුම් කරලා තිවබණො. වම්කයි අවපේ නියම සටන කයිලා 
හිතාගනේනට ඕන. අපි වලාක ු ෙගකීමකිනේ වම් සංසාරය වගෙනේවනේ. 
වමාකද අපිට ෙගකියනේනට වෙනේවනේ වෙන අය පිළිබඳෙ වනවෙයි, 
අවපේ වම් තාෙකාලිකෙ ඉනේන නූයනේට වනවෙයි අපට ෙගකියනේන 
වෙනේවනේ. අෙසානවයේ අපට ෙගකියනේන වෙනේවනේ වම් අප කරන 
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කර්මය අනුෙ කර්මානුරූපෙ පහළ වෙන ඒ වනාවයකුතේ භෙ පිළිබඳෙයි. 
නැෙත නැෙතතේ ඒ උතේපතේතීනේ අපට ලබාවදනො වම් කර්මය. අනේන 
ඒො පිළිබඳෙ ෙගකියනේන වෙනො. 

එතවකාට අපි ඒ නරක ජීවිත වගෙලා, ඒ දුක්ිත වපරේතාතේම ෙල 
ඉපදුවනාතේ, යක්ෂ ආතේමෙල ඉපදුවනාතේ, එවහම නැතේනම් ඒ නිරය ආදී 
තැනේෙල ඉපදුවනාතේ ඔනේන තමනේටමයි එතවකාට වදාසේ කියනේනට 
වෙනේවනේ, අවනේ අපි වම් තිබුණු අෙසේථාවෙනේ පරවයෝජනය ගතේවත 
නූවන කියලා. එයිනේ වපේනො වම් ෙගකීම කියන එක ඇතේත ෙශවයනේ, 
පරධාන ෙශවයනේ තමනේටමයි තිවබනේවනේ. ‘අතතාහි අතතයනා නායථා’. 
තමාමයි තමනේට ආරක්ෂකයා හැටියට ඉනේන ඕන. ‘තුයමහහි කිචඡං 
ආතපපං අක්ඛතායරා තථාෙතා’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවබණො. අනේන ඒ නිසා කළ යුතේත තමාම කරනේනට ඕවන. 
තථාගතයනේෙහනේවසේලා ගුරැෙරැ පමණයි. වමනේන වම් කාරණා වතේරැම් 
අරවගන එතවකාට වමවතකේ වව්ලා වම් ඇති කරගතේත ුකසුල ිතේත 
සනේතාන වම් සිතේ සමූහය වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන 
මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ ඒ උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගැනමීට 
උපනිශරය වව්ොයි, ොසනා වව්ොයි පරාර්ථනා කරගනේන. ඒ ෙවගේම වම් 
ශාසනාරක්ෂක වදවි වදේෙතාෙුනේ - ඒ ෙවගේම වම් සේථානයට අධිගෘහිත 
යම් වදේෙතාදී සතේත්ව වකාටසකේ ඇවතාතේ ඒ හැම වදනාම අප විසිනේ 
වමවතකේ වව්ලා කරන ලද වම් ධර්මවදේශනාමය, ධර්මශරෙණමය 
ෙශවයනේ වම් රැසේකරගතේතු කසුලේ සමූහය අනුවමෝදනේ වෙතේො. 
අනුවමෝදනේ වී වම් අත ිභයානක සංසාර දුවකනේ මිදිලා ඒ පැත ූයම් 
වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරතේො කියලා අනුවමෝදනේ 
කරනේන. ඒ ෙවගේම තම තමනේවගේ නමිනේ නැස ී මිය පරවලාෙ ගිය 
ඥාතීනුතේ ඒ ෙවගේම අවීිවයේ පටනේ අකනිටා බඹවලාෙ දකේොෙූ යම්තාකේ 
සතේත්ව වකවනකේ පිනේ කැමතිෙ, නිෙනේ කැමතෙි සිටිනොනම් ඒ හැම 
වදවනකේමතේ වම් ධර්මවදේශනාමය ධර්මශරෙණමය කසුලය අනුවමෝදනේ 
වෙතේො. අනුවමෝදනේ වී ඒ පැතූ යම් වබෝධියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනේ 
සාක්ෂාතේ කරගනිතේො කියලා වම් විදියට පරාර්ථනා කරගනේන. වම් විදියට 
ගාථා කියලා පිනේ වදනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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97 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 53) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අපපමාවදා අමතපදං - පමාවදා මචචුවනා පදං 
අපපමතතා න මීයනති - වය පමතතා යථා මතා 
 

එතං විවසසවතා ඤත්වා - අපපමාදමහි පණඩිතා 
අපපමාවද පවමාදනති - අරියානං වගාචවර රතා 
 

වත ඣායිවනා සාතතිකා - නිචචං දළහ පරකකමා 
ඵුසනති ධීරා නිබබානං - වයාගවක්ඛමං අනුතතරං’ති 

− ධම් මපද, අපපමාද ෙග්ග. 

ශරදේධාෙනේත පිනේෙතුනි, 

අපරමාදය කියන ෙචනය සාමානය වලෝකයා වතේරැම්ගනේනා 
ආකාරයතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වතේරැම් කරවදන ආකාරයතේ අතර 
වලාකු වෙනසකේ තිවයනො. වම් ජීවිතය තෙ දුරටතේ පෙතේොවගන යනේන 
උපකාර වෙන වහාඳ වහෝ නරක වහෝ ඕනූම ෙැඩකේ, ඕනූම වදයකේ 
කලට වව්ලාෙට කිරීමයි වලෝක සම්මත අපරමාදය. නමුතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ අපට උගනේො ෙදාළ අපරමාදය ඊට ෙඩා දූරදර්ශී ගැඹුරැ 
අර්ථයකේ ඇත ිඑකකේ. තනිකර පරමාදයකේම ෙන වම් සංසාර ගමන වකටි 
කරගැනීමට එවහම නැතේනම් සම්පූර්ණවයනේම නතර කරගැනීමට 
කළයුතු වදේ ජීවිත පරිතයාගවයනේ හරි කලේ වනාදමා කිරීමයි ධර්මානකුූල 
අපරමාදය. අනේන ඒ අපරමාදය ගැන ෙර්ණනා වකවරන ගාථා කීපයකේ 
තමයි අපි අද මාතෘකා හැටියට තබාගතේවතේ. 

වම් ගාථා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විසිනේ වදේශනා කර ෙදාරනේනට 
වයදුවනේ වකාසඹූ නුෙර උවදේනි රේජුරැෙනේවගේ සාමාෙතී නමැති 
බිසෙවගේ ආදර්ශෙනේත ගුණෙනේත ජීවිතය අරමුණ ු කරවගනයි. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකාසඹූ නුෙරට ෙැඩමකළ අෙසේථාවව්දී වම් 
සාමාෙත ී වදේවියවගේ දාසියකේ ෙන ඛුේජුතේතරා නමැත ි උපාසකිාෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වෙතට ගිහිලේලා බණ අහලා වසෝොනේ වෙලා 
ඇවිලේලා සාමාෙතී ඇතළුු පනේසයියකේ ඒ පරිොර සේතරීනේට - පරිොර 
පිරිසට ඒ ධර්මය වදේශනා කළා, නියම ධර්මවදේශක විලාසවයනේ. ඒක 
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අහලා ඒ පිරිස වසෝොනේ ෙුණා. සාමාෙත ීවදේවිය වකායිතරම් කෘතඥතා 
පූර්ෙක අදහසේ ඇත ි වකවනකේද කියවතාතේ අර ඛුේජුතේතරා දාසිය දාස ි
බවෙනේ නිදහසේ කරලා - තමනේට වම් වලෝවකෝතේතර තතේත්වයකේ 
ලබාවදනේන උපකාර ෙුණ ු නසිා මව් තනතුවර්, ආචාර්ය තනතුවර් 
තබාගතේතා එදා ඉඳලා. 

ඒ ෙවගේම වම් ඛුේජුතේතරා උපාසකිාෙ - ඛුේජුතේතරා කියනේවන 
ඇතේත ෙශවයනේම නම උතේතරා. ඛුේජා කියනේවන කුදුයි. ඒ තැනැතේතිය 
කුදුයි. කුදු නිසා ඛුේජුතේතරා නමිනේ හැඳිනේෙුො. ඉතිනේ වම් උතේතරා 
උපාසිකාෙ නිතිපතා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ ධර්මය අහලා ඇවිලේලා 
අර විදියට සාමාෙතී ඇතුළු පිරිසට බණ කියනො. වම් විදියට 
කරමකරමවයනේ වම් තැනැතේතිය වබාවහාම දකේෂ බහුශරැත ධර්මකථික 
තැනැතේතියකේ ෙුණා. වකායිතරම්ද කියවතාතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
එකේතරා අෙසේථාෙක ‘මවගේ බහුශරැත ධර්මධර ශරාවිකාෙනේ අතර 
ඛුේජුතේතරාෙ අගරයි’ කියලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ අගර තනතුර පොදී 
ෙදාළා. 

ඒ ෙවගේම වම් සාමාෙත ී බිසෙතේ පුදුම අනේදවම් ශරදේධාෙකිනේ 
තුනුරැෙනේ වකවරහි ලැදිෙ ජීවිතය ගත කළා පමණකේ වනාවෙයි වමතරී 
භාෙනාෙ පිළිබඳ - විවශේෂවයනේම සිත වමතරී භාෙනාෙ අංශවයනේ 
දියුණුෙකට පතේ ෙුණා. ඒක නසිා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් සාමාෙතී 
බිසෙ පිළිබඳෙතේ අර විදිවයේම පරකාශනයකේ කළා ‘මාවගේ ශරාවිකා 
උපාසිකාෙනේ අතර වමතරී විහරණවයනේ සිටින ශරාවිකාෙනේ, 
උපාසිකාෙනේ අතර සාමාෙතිය අගරයි’ කියලා. වම් සාමාෙත ීවදේවියවගේ 
වමතරී ශකේතයි පරකට ෙුවණේ උවදේනි රේජුරැෙනේවගේම තෙතේ බිසෙකේ ෙන 
මාගනේදිය බිසෙවගේ වෙරී එවහම නැතේනම් ඊර්ෂයයා සහගත වෙරී 
පරතිපතේතිය නිසයි. වම් මාගනේදිය බිසෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකේක 
වලාක ුවෙරයකේ ඇත ිකරගතේතා තමනේවගේ රූපයට එකේතරා අෙසේථාෙක 
නිගරහ කළ නසිා. 

මාගනේදිය බිසෙවගේ මව්පිවයෝ එකේ අෙසේථාෙක ඇය ඉතාමතේම 
රූප සම්පනේන වකවනකේ නිසා රජෙරැනේ පො විොහ කරගනේන 
බලාවපාවරාතේත ුවෙන තරම් රූපසම්පනේන වකවනකේ නසිා මව්පවියෝ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට විොහ කර වදනේන සැරසුනා. අනේන ඒ 
අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර මව්පියනේවගේ රහතේවීවම් ශකේතිය 
ගැන හිතලා අර රූපයට නිගරහ කළා, ඒක නසිා වෙර බැඳගතේතා. 
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ඉතිනේ එදා ඉඳලා තිවයන වෙරය පිරිමහාගනේන බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ පලිගනේන බැරි නසිා වමනේන වම් සාමාෙතී වදේවියවගනේ 
- බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඉතාමතේම ශරදේධාෙනේත ශරාවිකාෙකේ ෙන 
සාමාෙත ීවදේවියවගනේ පලිගනේන ඊළඟට සූදානම් ෙුණා. ඒක සඳහා අර 
උවදේනි රේජුරැෙනේ - උවදේනි රේජුරැෙනේවගේ එක බිසෙකේ තමයි 
සාමාෙතයි. අනිතේ බිසෙ මාගනේදිය. සාමානයවයනේ එවහම ඉනේනවකාට 
ඊර්ෂයයාෙකුතේ තිවයනො. ඉතිනේ විවශේෂවයනේම බුදුපියාණනේ වකවරහි 
ඇති ඒ වෙරය නිසා රජතුමා සාමාෙත ී වදේවිය එකේක කලකිරෙනේන 
වනාවයකුතේ විදිවයේ කූට උපකරම වයදුො. 

එකේ අෙසේථාෙක වම් උවදේනි රේජුරැවෙෝ සාමාෙතී බිසෙවගේ 
මාලිගාවව් දින කීපයකේ ගතකරනේන යනේන සූදානම් වෙනවකාට - වම් 
රේජුරැෙනේට තිබුණා හසේති කානේත වීණාෙ කියලා ඇතුනේ වගනේනෙනේන 
පුලුෙනේ පුදුම විදිවයේ ශකේතියකේ ඇති වීණාෙකේ. යන යන තැන 
රේජුරැවෙෝ ඒක අරවගන යනො. මාගනේදිය බිසෙ කවළේ වමාකකේද, ඒ 
වීණාවව් සිදුරකිනේ දළ ගැලෙුණු නවයකේ ඇතුලේ කරනේන සැලැසේෙෙුා. 
වම් හැම ෙැවඩ්ටම උපකාර කවළේ මාගනේදිය බිසෙවගේ බාපේපා. සුලු පියා 
ෙන මාගනේදිය නමැති බමුණා. ඒ බමුණාවගේ උපකාරය ලබාවගන වම් 
විදියට කූට උපකරමයකේ කළා. අර වීණාෙ ඇතුළට දළ ගැලෙ ූනවයකේ 
ඇතුළු කරලා රජතුමා සාමාෙතියවගේ මාලිගාෙට ගියාට පසේවසේ ඒ නයා 
එළියට එනේන සලසේෙලා, එයිනේ රජතුමාතේ වකෝප වකවරව්ො සාමාෙතිය 
පිළිබඳෙ. 

වකායිතරම් වකෝප ෙුණාද කියවතාතේ රජතුමා විස ඊයකේ 
අරවගන අර සාමාෙතිය ඇතුළු පනේසීයකේ පිරිස වපළ ගසේෙලා විදිනේන 
සූදානම් ෙුණා. අනේන ඒ අෙසේථාවව්දී ඒ සාමාෙතී වදේවිය ඒ තමනේවගේ 
පිරිසට කියනො අපට වමතරිය හැවරනේන වම් වෙලාවෙ පිහිටකේ නූ. 
රජතුමාටතේ, මාගනේදිය බිසෙටතේ, තම තමාටතේ සම සමෙ වමතරී කරනේන 
කියලා පිරිසට අෙොද කළා. ඉතනිේ රජතුමා අර ඊතලය විදිනේන සදූානම් 
වෙනොතේ එකේකම ඊතලය ඒ පැතේතට යනො වෙනුෙට හැරැණා. ආපහු 
හැරිලා රජතුමාවගේ පපුෙට එලේල ෙුණා. රජතුමා එයිනේ වබාවහාම 
සංවව්ගයට පතේවෙලා එවහමම සාමාෙතයිවගේ පා ලඟ ෙැටිලා සමාෙ 
ඉලේලනවකාට සාමාෙතී වදේවිය ඒ අෙසේථාෙම වයාදාගතේතා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වකවරහ ිශරදේධාෙ ඇතකිරෙනේන රජතුමාට. ඊළඟට රජතුමාට 
කිව්ො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ සරණ යනේන කයිලා. ඊළඟට 
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රජතුමාවගේම උපකාරවයනේ සාමාෙතී බිසෙ නිතිපතා සංවඝෝපසේථාන දාන 
මාන කටයුතු ෙලට ඉඩ සලසාගතේතා. වම් අප ිදිග කථාෙකේ වකටිවයනුයි 
කියනේවන. කථානේතර රාශියකේ සම්බනේධ පරෙෘතේතයිකේ වමතන 
තිවබනේවන. එතවකාට වම් විදියට තෙ තෙතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වකවරහි උපසේථාන ආදී කටයුතුෙල වයවදනවකාට මාගනේදිය බිසෙ 
තෙතේ බරපතල කූට උපකරමයකේ ඊළඟට වයදුො වම් සාමාෙතියවගනේ 
පලිගනේන, එවහම නැතේනම් සාමාෙතියට අනතුරැ කරනේන. 

රජතුමා උයනේ වකළියට යනේන සදූානම් වෙන අෙසේථාවව් කවළේ 
වමාකකේද, අර තමනේවගේ බාපේපා ෙන මාගනේදිය බමුණාට කිව්ො, ඒ නැති 
අතවර් සාමාෙත ීබිසෙවගේ පරාසාදයට ගිහලිේලා වරදි ගබඩා, වතලේ ගබඩා 
ඇරලා ඒ වරදි වතලේෙලිනේ වපාඟෙලා පරාසාදවයේ කණුෙල එවහම ඔතලා 
ගිනි තියනේනයි කියලා. ඉතිනේ වම්ක රජතුමා නැති අතවර්, උයනට ගිය 
අතවර් අර මාගනේදිය බමුණා ගිහලිේලා ඒ කියාප ුවිදියට මාලිගය ගිනි 
තියනේන සූදානම් වෙනවකාට සාමාෙතී, ඒ කට්ටිය දැනගතේතා වම් 
කරනේන යනේවන වමාකකේද කියලා. ඊළඟට කවළේ වමාකකේද අර පිරිසම 
ඇතුළට දාලා වදාරෙලේ ෙැහුො. වදාරෙලේ ෙහලා තමය ිගිනි තයිනේන පටනේ 
ගතේවතේ. 

ඒ අෙසේථාවව් සාමාෙතී බිසෙ පිරිසට ධර්මවදේශනාෙකේ ෙවගේ 
කියනො ‘වම් දීර්ඝ සංසාරවයේ අපි වගෙලේ එකේකම වම් විදියට දැවිලා 
මියගිය අෙසේථාෙලේ වකායිතරම්ද කයිලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේටෙතේ 
කියනේන බැරැෙ ඇති. ඒක නසිා අපරමාදී ෙනේන’ කියලා. අපපමතතා 
වහාථ - අපරමාදී ෙනේන කියලා එකේතරා ගැඹුරැ ඉලේලීමකේ, ගැඹුරැ 
උපවදසකේ අර පිරිසට දුනේනා. ඉතිනේ වම් විදියට පරාසාදය ගින ිගතේතා. 
ගිනිගනේන අතවර් වම් පිරිස කවළේ වමාකකේද, අර දැවෙන අෙසේථාවෙදි - 
ඒකට කියනො වව්දනා පරිගරහ කර්මසේථානය කියලා වබාවහාම 
බැරෑරැම් කර්මසේථානයකේ, භාෙනා කමටහනකේ ඒක - ශරීරයට එන 
වව්දනාෙම අරමුණු කරවගන විදර්ශනා ෙඩනො. 

අනේන ඒ විදියට අර පිරිසම - එතවකාට ඒ පිරිස කලිනේ වසෝොනේ 
වෙලයි හිටිවයේ, පරාසාදය ගිනි අරවගන දැවෙන අතවර් අර පිරිස, ඒ 
ශරීරවයේ ඇති දැවෙන වව්දනාෙ අරමුණ ුකරවගන විදර්ශනා ෙඩලා ඉහළ 
මාර්ගඵල ලැබුො කියනො. සකදාගාමී, අනාගාමී කියන ඒ තතේත්ව පො 
ලැබෙුා වබාවහෝ වදවනකේ. ඊළඟට සඳහනේ වෙන පරෙෘතේතිය, 
සංඝයාෙහනේවසේලා පිණේඩපාතයට ෙැඩි අෙසේථාවව් වම් කාරණය දැකළා 
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එවහම නැතේනම් අහනේන ලැබිලා ඇවිලේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට 
පරකාශ කරනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, රජතුමා උයනේ වකළියට ගිය 
අතවර් ඒ අනේතඃපුරයට ගිනි අරවගන වමනේන වම් විදියට සාමාෙතිය 
ඇතුළු විශාල පිරිසකේ, පනේසියයකේ වදනා මරණයට පතේ ෙුණා. ඒ අය 
වකාවහද උපනේවන?’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ විමසනො. 
එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, ඒ 
උපාසිකාෙනේ වබාවහෝ වදවනකේ අර කියාප ු වසෝොනේ, සකදාගාමී, 
අනාගාමී ආදී උසසේ මාර්ගඵල ෙලටතේ පතේ ෙුණා. ඒ අය අපරමාදීෙ වම් 
කටයුතු කරගතේතා. ඒ හැම වදවනකේම නිෂේඵල වනාෙන මරණයකට 
පතේෙුණා’ කියලා. අනිශේඵල, ඒ කියනේවන නිෂේඵල වනාෙන මරණයකට 
පතේෙුණාය ිකියලා පරකාශ කරලා ඒ තුළිනේ යම්කසි ිගැඹුරැ අදහසකේ වදන 
ගාථා ධර්මයකුතේ ඒ අෙසේථාවව් ෙදාළා. 

වමාහ සම්බන්ධිවනා වලාවකා - භබ්බ රූවපා ෙ දිස්සත ි
උපධි සම්බන්ධිවනා බාවලා - තමසා පරිොරිවතා 
සස් සවතා වියඛායති - පස්සවතා නත්ථථි කිඤ්ඤ චනං 

වලෝකවයේ ශූනයත්වය, හිසේ බෙ පරකාශ කරන විදිවයේ ගැඹුරැ උදාන 
ගාථාෙකේ එතන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ. වමෝහයට බැඳුණු, 
වමෝහවයනේ බැඳුණ ුපුදේගලයාට වලෝකය ඇතේත වදයකේ, සතය වදයකේ 
හැටියට වපවනනොය. 

වමාහ සම්බන්ධිවනා වලාවකා - භබ්බ රූවපා ෙ දිස්සත ි
උපධි සම්බන්ධිවනා බාවලා - තමසා පරිොරිවතා 

ඒ පංචසේකනේධය නැමැති උපධීනේ අලේලවගන ඉනේන වමෝඩයා 
අන්ධකාරවයනේ ෙැහිලයි සිටිනේවනේ. 

සසසවතා වියඛායති - පසසවතා නත්ථථි කිඤචනං 

වලෝකය සදාකාලකි ෙවගේ සාමානයවයනේ වපවනනොය, නමුතේ 
ඇතේත ෙශවයනේ ගැඹුරැ දර්ශනය ඇති තැනැතේතාට වමහ ිඇත ිවදයකේ 
නැත, කිසිෙකේ නැත. වම්ක ශනූයත්වකේය කයින එක බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ සිදේධිය ආශරවයනේ පරකාශ කළා. අපට ඉතිනේ හිතාගනේන 
පුලුෙනේ, අර විදිවයේ විශාල පිරිසකේ, සාමාෙතයි ඇතළුු විශාල පිරිසකේ 
හිටිය මහාමාලගිාෙකේ, එක සුලු වෙලාෙකිනේ දැවිලා ඒ පිරිසතේ එකේකම 
විනාශ ෙුණා. ඉතිනේ වලෝකවයේ අනිතය සේෙභාෙය, අනාතේම සේෙභාෙය 
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හැම එකකේම පරකාශ වෙන ගාථාෙකේ ඒ අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාළා. එතනිනේ කථානේතරය ඉෙර නූ. 

ඊළඟට කියවෙනේවනේ අර රජතුමා වකාවහාම හරි වම් පරාසාදය 
ගිනිගනේනො කියලා අහනේන ලැබිලා ඉකේමනට ආො. නමුතේ එනවකාට 
දැවිලා ඉෙරයි. ඉතිනේ වකාවහාම වකාවහාම හරි පරාසාදයතේ නෙිලා 
ඊළඟට වබාවහාම වශෝකයට පතේවෙලා, කලේපනා කරනො වම්ක කෙුද 
කරනේන ඇතේවතේ කියලා. ඊළඟට හිතාගතේතා වම් සමහරවිට මාගනේදියම 
තමයි වම්ක කරනේන ඇතේවතේ කියලා. නමුතේ වම්ක උපායකිනේ 
අලේලගනේන ඕවන කියලා රජතුමා වමාකද කවළේ, අමාතයෙරැනේ 
රැසේකරලා අමාතය පිරිස මැද කියනො ‘මම වමවතකේ කලේ නිතරම 
වබාවහාම, හිතේ පීඩාවෙනේ හිටිවයේ වම් තැනැතේතිය මට වකායි වෙලාවෙ 
වින කරනොද කියලා. දැනේනම් මට සැනසිලේවලේ නිදාගනේනෙතේ ලැබණුා’ 
කියලා රේජුරැවෙෝ සතුට පරකාශ කරනේනා ෙවගේ - සාමාෙතියවගේ මරණය 
නිසා සතුට පරකාශ කරනො ෙවගේ කිව්ෙහම මාගනේදිය බිසෙතේ ලඟ 
ඉනේනො. ඒ අතවර් අමාතයෙරැ අහනො ‘කෙුද රජතුමන ි වම් ෙැවඩ් 
කරනේන ඇතේවත?’ ‘කෙුද ඉතිනේ මට වබාවහාම සේවනේහයකේ ඇති 
වබාවහාම හිතෙතේ වකවනකේ වෙනේන ඕන වමවහම කවළේ’. අනේන 
එතවකාට මාගනේදිය කියනො ‘රජතුමනි මම තමයි වම්ක කවළේ අවපේ 
බාපේපා ලො’ කියලා ඔනේන එලෙිණුා රහස. 

රජතුමාතේ ඒ වෙලාවෙතේ ඇවඟව්වව් නූ. ‘ආ එවහනම් මං 
වබාවහාම සතුටුයි. මට ඔබ විතර ඇලේම ඇත ිවකවනකේ නූ. නූයනේ 
එවහම එකත ු කරනේන මම ෙරයකේ වදනො’ කියලා. ඉතිනේ ඔනේන 
පණිවිඩය ඇරියා මාගනේදිය තමනේවගේ නූයිනේට ඉකේමනට ඉකේමනට 
එනේන රජතුමා මා වකවරහි පැහැදිලයි ඉනේවන. ෙරයකේ වදනේන කතා 
කරනො’ කියලා. පළමුවෙනේ පළමුවෙනේ ආප ුනූයනේට රජතුමා විවශේෂ 
පරිතයාග එවහමතේ දුනේනා තුටු පඬුරැ එවහම දුනේනා. ඉතිනේ තෙ තෙතේ 
වනානූයනේ පො අලේලසේ දීලා ‘අපිතේ මාගනේදිය බිසෙවගේ නූවයෝයි’ 
කියලා තෙතේ ආො. ඔනේන ඒ ආපු අෙසේථාවව් රජතුමා ඒ මුලු පිරිසම 
අලේලලා රජ මිදුවලේ ෙළෙලේ හාරෙලා ඉඟටිය පමණ දකේො ෙළෙලේ ෙල 
දමලා උඩිනේ පිදුරැ දමලා ඊළඟට ගින ි තිබ්බා. ගිනි තියලා යනේතම් 
දැවෙන අෙසේථාවව් නඟුලේෙලිනේ ඒ මුලු පිරිසවගේම ශරීර කුඩු කුඩු කරලා 
කූලි කූල ිකරලා මරණයට පතේ කළා. ඊළඟට මාගනේදිය බිසෙට ඊටතේ 
ෙඩා දරැණ ු අනේදමිනේ ෙදයකේ දුනේනා කියලා සඳහනේ වෙනො. ඒ 
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තැනැතේතියවගේ ශරීරවයේ කැබල ි කපලා වතලේ උදුනක දමලා ඒො 
පුලුසේසලා ඇයටම කෙනේන සැලැසේෙෙුා කියලා. 

ඉතිනේ ඔය විදියට මහාභයානක අනේදමිනේ රජතුමා ඒ අයට 
දඬුෙම් කළා. වම් සිදේධිය යන අතවර් සංඝයාෙහනේවසේලා අතරතේ රාෙය 
යනො වම් තරම් ශරදේධාෙනේත උපාසකිාෙකට, සාමාෙත ී කයින 
උපාසිකාෙට වම් සිදුෙුණ මරණය ඉතාමතේම නුසුදුසු එකකේ කයිලා 
සංඝයාෙහනේවසේලා ධර්ම සභාවව්දී කතා ෙුණා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ අෙසේථාවව් එතනට ෙැඩමකරලා ‘කමුකේද මහවණනි, කතා කරනේවන?’ 
ඇහුෙම ඔය කථනේතරය කිව්ෙම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘මහවණනි, වම් ජීවිතය ගතකළ ආකාරයට සාමාෙතී බිසෙ ඇතුළු 
පිරිසවගේ මරණය නුසුදුසු එකකේ හැටියට වපවනතතේ අතීතවයේ කළ 
කර්මවයේ හැටියටනම් හරියටම ගැලවපනෙ’යි කියලා. ඊළඟට 
සංඝයාෙහනේවසේලා ඇහෙුා ‘වමාකකේද භාගයෙතුනේ ෙහනේස, වම් 
තැනැතේතිය අතීතවයේ කළ කර්මය?’ ඔනේන ඊළඟට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ අතීත කතාෙ පරකාශ කරනො. 

වම් කියනේවනේ වම් බුදේධානේතරවයේම බුදුෙරැනේ උපදිනේන කලිනේ 
පවසේබුදුෙරැනේ සිටින කාලය පිළිබඳ පරෙෘතේතියකේ. බරණැස බරහේමදතේත 
රේජුරැවො රජ කරන කාලවයේ පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා අට නමකේ 
රජතුමාවගේ මාලිගයට නිතිපතා දනේ ෙළඳනේන ෙැඩමකරනො, එයිනේ හතේ 
නමකේ දානය ෙළඳලා ඉෙරවෙලා නැෙත හිමාලයට ඍදේධිවයනේ ෙඩිනො. 
එක නමකේ ඒ අසළ ගඟකේ ළඟ තණවකාළ පඳුරක, තණවකාළ ෙැඩුණ 
තැනක ධයානයට සමෙැදිලා ඉනේනො. එතවකාට වම් පවසේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේලාට උපසේථාන කරනේවනේ පනේසියයකේ සේතරීනේ. රජතුමාවගේ 
අනේතඃපුර සේතරීනේ. ඉතිනේ එක දෙසකේදා අර පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා 
ෙැඩියාට පසේවසේ ඒ සේතරීනුතේ එකේක ජල කරීඩා කරනේන රජතුමා ගියා. මුළු 
දෙවසේම ෙවගේ ජල කරීඩා කරලා වම් සේතරීනේට හෙසේ වෙනවකාට 
වබාවහාම හීතලය.ි ඊළඟට වම් අය කලේපනා කළා අපි ගිනි තපිනේන 
ඕන කියලා. එවහ වමවහ බලලා වම් තණවකාළ පඳුර දැකළා එවතනට 
ගිනි තිව්ො පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතන ඉනේන බෙ දුටුවව් නූ. 
එවහම ගිනි තියලා තණවකාළ දැවෙනවකාට ඔනේන දැකේකා වම් පවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ඉනේනො. බය ෙුණා ඊළඟට, දැනේ වම් 
රජතුමාවගේ පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තමයි වම් ඉනේවනේ ‘අවපායි දැනේ 
ඊළඟට අප ිමරණයට පතේ කරයි’ කියලා දැනේ ඉතිනේ එවහම පිටිනේම දෙමු 
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කියලා තෙ තෙතේ දර එකත ු කරලා දර වගාඩගහලා අර පවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ගිනි තිව්ො. 

නමුතේ ඒ පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නිවරෝධ සමාපතේතිවයනේ 
ෙැඩහිටිවයේ. වච්චතනාෙ අනුෙ අරවගාලේවලා අකුසලය කරගතේතා. ඇතේත 
ෙශවයනේම පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැෙුවණ නූ. හතේ දෙසකට 
පසේවස සමාධිවයනේ නැගිටලා පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නිරැපද්රිතෙ 
ෙැඩම කළා. නමුතේ අර අය බරපතල කර්මයකේ එයිනේ ඇති කරගතේතා. 
ඉතිනේ ඔය කර්මය නසිා ඒ අය - ඒ කියනේවන සාමාෙතිය ඇතුළු පරිිසයි 
ඔය. අතීතවයේ පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දැවීවම් වච්චතනාවෙනේ අර 
විදියට ගිනි වගාඩකේ ගැහුො. හිවතනේ දෙලා ඉෙරයි. ඒ කර්මයයි වම් දැනේ 
විනේවදේ. ඒක පමණකේ වනාවෙයි ඒ කර්මය නසිා අෙුරැදු ලක්ෂ ගණනේ 
නිරවයේ පැසිලා වම් ෙවගේම ආතේමභාෙ සීයක වම් පිරිස වගෙලේ දැවෙන 
අතවර් තමනුතේ දැවිලා මරණයට පතේෙුණා. වම් අනේතිම ොරය වම් විදියට 
සිදු ෙුවණේ කයිලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. 

ඒ අෙසේථාවව් සංඝයාෙහනේවසේලා තෙතේ කාරණා එළි කරගනේන, 
ඔය දැනේ වම් කාලවයේ වකවරනේනා ෙවගේ තෙතේ කාරණයකේ ඇහුො අර 
ඛුේජුතේතරා උපාසකිාෙ පිළිබඳෙ. වම් ඛුේජුතේතරා උපාසකිාෙ කුදු වෙලා 
උපනේවනේ වමාකද කියලා. ඒ වෙනවකාට ශාසනවයේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒතදගර සේථානවයේ, අගර සේථානවයේ තැබූ නිසා ෙැදගතේ 
ශරාවිකාෙකේ නිසා කලේපනා කරනේන ඇත ිවම් විදිවයේ පිනේෙනේත වකවනකේ 
වමාකද වම් කුදු වෙලා උපනේවන. එතවකාට එක පරශේනයකේ, කුදු ෙුවණේ 
වමාකද. ඊළඟට අනිතේ පරශේනය වම් මහාපරඥාෙකේ ඇත ි තැනැතේතියකේ 
ෙුවණේ වමාන පිනකේ නිසාද. ඊළඟට වසෝොනේ ෙුවණේ කෙර පිනකේ නසිාද. 
දාසියකේ - අනුනේවගේ වමවහකාරි තතේත්වයකට පතේ ෙුවණේ වමාන කර්මයකේ 
නිසාද කියලා ඒ කාරණයතේ සංඝයාෙහනේවසේලා විමසූ බෙ සඳහනේ 
වෙනො. ඊට අදාල කථානේදර ඊළඟට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. 

පළමුවෙනේම කුදු වීම පිළිබඳෙ. ඒතේ අර සිදේධිය හා සම්බනේධයි. 
අර කියාපු පවසේබුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ - ඒ කියනේවන අර තණවකාළ 
පඳුර ළඟ සමාධියට ෙැඩහිටි පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කුදු ශරීරයකේ 
ඇති වකවනකේ. ඉතිනේ වම්ක නිසා අර අනේතඃපුර සේතරීනේ පනේසයීවගනේ 
එකේවකවනකේ - වම් කියනේවන වම් ඛුේජුතේතරාෙ පිළිබඳෙයි, ඒ 
තැනැතේතිය ‘අවපේ පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමවහමයි ඇවිදිනේවනේ’ 
කියලා සේතරීනේට නියමිත ඒ වපාවරෝනාෙකේ ඇඳවගන රතරනේ භාජනයකේ 
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අතිනේ අරවගන - වම් කාවලතේ ඔය සමහර වපාඩි ළමයි ඇද කරනේවන, 
අනේන ඒ ෙවගේ ඇද කළා විහිළුෙට. විහිළුෙකේ කළා අවපේ පවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇවිදිනේවන වමවහමයි කයිලා. අනේන ඒ කර්මය 
නිසා ඇය කුදු ෙුණා කියලා බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. 

ඊළඟට පරඥාෙනේත ෙුවණේ වමාකද කියන එකතේ. ඒකතේ වම් 
කාලයටම සම්බනේධ කරලා තිවයනො. අර පවසේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේලා පළමුවෙන ෙරට රජ මාලිගාෙට ෙැඩිය අෙසේථාවව්දී 
පළමුවෙනේම උනේෙහනේවසේලාවගේ පාතර අතට අරවගන වම් පනේසියයකේ 
පිරිස උණු කිරිබතේ පිළි ගැනේෙූො. එතවකාට ඒ කිරිබතේ උණු නිසා පාතරය 
අතිනේ අතට මාරැ කළා වම් පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා. වම්ක දැකළා 
වමනේන වම් කියාපු සේතරියම නුෙණිනේ කලේපනා කරලා තමා ළඟ තිබුණ ු
ඇතේ දතේ ෙලිනේ නිමෙුණු ෙළලු අටකේ දුනේනා, වම්ො උඩ තියලා පාතරය 
පිළිගනේන කියලා. පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලාතේ ඒ විදියට එයිනේ අර 
තමනේට ෙුණු පීඩාෙ සංසිඳොවගන පසේවසේ ෙළලු ආපහු වදනේන හැදුො. 
ඇය කිව්ො ‘නූ නූ වම්ක සේොමීනේෙහනේවසේලාටම පරිතයාග කළා’ 
කියලා. 

එතවකාට වමනේන වම් ෙත පිළිවෙත නිසා, ඒක නුෙණිනේ 
කලේපනා කරලා කරපු වදයකේ නිසා ඇය මහාපරඥා තතේත්වයට පතේ ෙණුා 
කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. ඊළඟට වසෝොනේ වීමට 
වහේතුෙ දකේෙනේවනේ අර විදිවයේ අකුසලයකේ සිදේදෙුණ නමුතේ අර පරිිස 
පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලාට කළ උපසේථානයම වහේතු ෙුණා ඒ 
මාර්ගඵල අෙවබෝධයට. අෙසාන ෙශවයනේ අර දාසියකේ වීම පිළිබඳෙ. ඒක 
වම් කාලවයේ වනවෙයි එතන දකේෙනේවන, කාශයප බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ කාලවයේ වම් ඛුේජුතේතරාෙ එකේතරා සිට ුදියණියකේ වෙලා 
හිටියා. ඒ අෙසේථාවව් ඒ තැනැතේතිය දකිනේනට හැනේදූවව් ආො රහතේ 
වමවහණිනේෙහනේවසේ වකවනකේ. එතවකාට වම් තැනැතේතිය ඇවඟේ 
හැඩෙැඩ දානො. ආභරණ එවහම හැඩෙැඩ දානො. ළඟ හිටිවයේ නූ 
වමවහකාරියකේ. ඈතිනේ තිබුණු ආභරණ වපට්ටියකේ ළඟට ගනේන ඕන 
වෙලා වම් රහතේ වමවහණිනේෙහනේවසේට කිව්ො ‘ආර්යාවෙනි, මට අරක 
අරවගන වදනේන. ෙඳිමි වමනේන වම්ක අරවගන වදනේන’ කියලා ටිකකේ 
වගෞරෙ සම් පරයුකේතෙ තමය ිකිව්වෙ. ඒක අර වමවහකාර ෙැඩකේ ෙවගේ 
පැෙරැවව්. 
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රහතේ වමවහණිනේෙහනේවසේතේ කලේපනා කළා ‘දැනේ මං වම්ක 
කිව්ෙ හැටියට වනාකවළාතේ වම් තැනැතේතිය මා වකවරහි තරහා 
ඇතිකරවගන නිරවයේ උපදිනො. වම්ක කවළාතේ මැය දාසියකේ වෙනො. 
නිරවයේ උපදිනොට ෙැඩිය දාසියකේ වීම වහාඳයි’ කියලා ඒ කියාපු විදියටම 
ඒක වගනලේලා දුනේනා. අනේන ඒ විදියට ඒ වලාෙුතුරැ තතේත්ව ලබාගතේතු 
ඒ රහතේ වමවහණිනේෙහනේවසේ වකවනකුවගනේ ඒ විදියට ෙැඩගැනීම නිසා 
අර විදිවයේ තතේත්වයට පතේ ෙුණා කියලා ඒකතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කළා. වම් තුළිනේ අපට හතිාගනේන පුලුෙනේ කර්ම විපාක ගැන. 
ඉතිනේ ඊට අමතරෙ තෙ කියවෙනො - නැෙතතේ අර ධර්ම සභාවව් 
සංඝයාෙහනේවසේලා අතර වම් සිදේධිය පිළිබඳෙ තෙමතේ රාෙ පරතිරාෙ යන 
බෙයි වපවනනේවනේ - කයිනො වම් සම්පූර්ණ සිදේධිය පිළිබඳෙ සාමාෙතී 
ඇතුළු විශාල පිරිසකේ වම් විදියට ගිනේවනනේ දැවිලා නැතිෙුණයි, මාගනේදිය 
වදේවියවගේ ඥාතිනේ පිරිස අර විදිවයේ රජතුමාවගේ ඒ දඬුෙම් නිසා මරණයට 
පතේෙුණයි, මාගනේදිය වදේවියතේ ඉතාම භයානක අනේදමිනේ පීඩා ෙලට 
පතේෙුණයි, වම් වලෝවකේ කෙුද ජීෙතේවෙනේවන, කෙුද මරණයට 
පතේවෙනේවන කියලා එකේතරා විදියක ඒ අය තුළ සංඝයාෙහනේවසේලා 
අතර සංොදයකේ ඇති ෙුණා. 

අනේන ඒ අෙසේථාවව් තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතනට 
ෙැඩමකරලා ‘කෙරනම් කතාෙකිනේ වයදිලා ඉනේනෙද?’ ඒ පරෙෘතේතිය 
කිව්ෙහම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ‘වලෝකවයේ ඇතේත 
ෙශවයනේම ජීෙතේවෙනේවන අපරමාදී අයයි. මැරැණතේ ජීෙතේ ෙුණතේ, ජීෙතේෙ 
සිටින හැටියට සැළකිය යුතේවතේ අපරමාදීෙ ඉනේන අයයි. පරමාදෙ ඉනේන 
අය ජීෙතේෙ හිටියතේ මළා ෙවගේ කියන ඒ අදහස වගන වදන ගාථා තමයි 
ෙදාවළේ. ඒ අප ි අර මුලිනේ මාතෘකා හැටියට තබාගතේතු ගාථා තනුයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඊළඟට ෙදාවළේ. 

අපපමාවදා අමතපදං - පමාවදා මචචුවනා පදං 
අපපමතතා න මීයනති - වය පමතතා යථා මතා 

අපපමායදා අමතපදං - අමෘතත්වය කයිනේවන වම් පිනේෙතුනේ 
දනේනො අමෘත මහානිර්ොණය කියනේවනේ නිර්ොණයට නමකේ. 
නිර්ොණයට අමෘතත්වය කයිනේවනේ නිෙනේ ලැබුෙට පසේවස තෙතේ 
උපදිනේවන නූ. උපදිනේවන නැතිවෙනවකාට ජරාෙකේ, මරණයකේ නූ. 
ඒකයි අමෘත මහානිර්ොණය කියලා කියනේවන. අපරමාදය තමය ිනෙිනට 
මග. අපපමාවදා අමතපදං - පමායදා මචචුයනා පදං, පරමාදය මරණයට 
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මගයි. අපපමතතා න මී නති - අපරමාද ෙූවෙෝ වනාමැවරතේ. වය පමතතා 
යථා මතා, පරමාද ෙූවෙෝ හරියට මළාකේ ෙැනිම වෙතේ. ඒ කියනේවන ජීෙතේෙ 
හිටියතේ මැරැණා ෙවගේ. 

එතං විවසසවතා ඤත්වා - අපපමාදමහි පණඩිතා 
අපපමාවද පවමාදනති - අරියානං වගාචවර රතා 

අපරමාදය පිළිබඳ වමනේන වම් කාරණය - දැනේ කයිාපු කාරණය, 
ඒ කියනේවන අපරමාදෙ ඉනේනොනම් ඒ අය මැවරනේවන නූ. පරමාද ෙෙූනේ 
මළා ෙවගේ කියන වමනේන වම් කාරණය එතං වියසසයතා ඤත්වා - වමය 
විවශේෂ ෙශවයනේ දැනවගන - වම් කියනේවන පණේඩිතයිනේ, නුෙණැතේවතෝ 
අපරමාදය පිළිබඳ වම් කාරණය විවශේෂ ෙශවයනේ වතේරැම් අරවගන 
අරි ානං යොචයර අපපමායද රතා, ආර්යයනේෙහනේවසේලාවගේ වගාදුරැ 
බිම ෙැනෙිූ අපරමාදය පිළිබඳෙ නතිරම සතුටු වෙතේ. අරියානං වගාචවර, 
ආර්යයනේෙහනේවසේලාවගේ වගාදුරැ බිම හැටියට එකේ අෙසේථාෙක 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේෙනේවනේ සතර සතිපට්ඨානයයි. සතර 
සතිපට්ඨානය සංඝයාෙහනේවසේලාවගේ, ආර්යයනේෙහනේවසේලාවගේ, වම් 
නිෙනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන හැම වකනාවගේම වගාදුරැ බිම හැටියට 
දකේෙනො. වගාදුරැ බිම කියලා කයිනේවන තමනේට අයිති ඉඩම. අනේන ඒ 
ෙවගේ ඒ වගාදුරැ බිවම් ඇලුණාෙූ, සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳෙ 
උනනේදුෙකේ දකේෙනේනාෙ ූනුෙණැතේවතෝ අපරමාද පරතිපතේතිවයහිම සතුටු 
වෙතේ. ඊළඟට කියවෙනේවනේ - ගැඹුරැ ෙශවයනේ කියවෙන ගාථාෙ 

වත ඣායිවනා සාතතිකා - නිච්චං දළහ පරකකමා 
ඵුසනති ධීරා නිබබානං - වයාගවක්ඛමං අනුතතරං 

වම් කියාපු වම් ආර්යයනේෙහනේවසේලා අපරමාදය පිළිබඳෙ උනනේදු 
වෙන අය, යත ඣා ියනා සාතතකිා - හැම කලේහමි ධයාන ෙඩනේනාෙූ 
ඒ නුෙණැතේවතෝ, නිචචං දළහ පරකකමා - නිරනේතරවයනේම, නිතරම දැඩි 
පරාකරම ශකේතිය ඇති, ඒ කියනේවන යුදේධ කිරීම වනවෙයි වමතන 
කියනේවන, වකවලසේ සටන. සියලු බාධක මැඩලන දැඩි පරාකරම ශකේතිය 
ඇති වම් පරාඥවයෝ වම් වීරවයෝ වම් නුෙණැතේවතෝ, ඵසුනති ධීරා 
නිබබානං - ය ාෙයක්ඛමං අනුතතරං. නිෙනටම නමකේ තමයි 
වයාගවක්ඛම කියනේවන. වයෝග කියනේවන වමතන බනේධන. කාම ය ෝෙ, 
භව ය ෝෙ, දිට්ි ය ෝෙ, අවිජ්ජා ය ෝෙ කියන වම් සංසාරවයේ සතේත්වයා 
දිගටම වගන යාමට උපකාර වෙන බනේධන හතරකේ තිවබණො. අනේන 
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ඒ බනේධන ෙලිනේ මිදීම නම්ෙූ වයාගවක්ඛමං අනුතතරං, උතේතරීතර 
විමුකේතිය නම්ෙූ ඒ නිෙන සේපර්ශ කරතේ, පරතයකේෂ කරතේ. අර කයිාපු 
විදිවයේ පරතිපතේති ඇති, නිතර ධයාන ෙඩන නුෙණැතේවතෝ නිර්ොණ 
ධර්මය පරතයකේෂ කරතේ කියලා අනේන ඒ විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වම් ගාථා ධර්මය වදේශනා කර ෙදාළා. 

දැනේ කථානේදරයකේ ඇහෙුා. ගාථා කිහිපයකේ ඇහෙුා. දැනේ අපට 
තිවයනේවන තෙදුරටතේ නැෙතිලේවලේ වම්ො තළුිනේ අපට අවපේ ජීවිත ෙලට 
ගතහැකි ආදර්ශ, ධර්ම කාරණා පිලිබඳ තෙතේ ගැඹුරැ වදේෙලේ වම්ක තුළිනේ 
මතුකරගනේනයි. පළමුවෙනේම අප ි වම් කථානේතරය ආශරවයනේ හතිලා 
බලනවකාට වම් ශාසනවයේ, ඒ බදුේධ කාලවයේ හිටපු ශරාවිකාෙනේ අතර 
ඉතාමතේම වශරේෂේඨ නාමයකේ තමයි ඔය කියාපු සාමාෙත ී බිසෙ. ඒ 
තැනැතේතියවගේ උදාර ජීවිතවයේ පරෙෘතේතිය තමයි දැනේ කයිෙුවණේ. අපට ඒක 
ෙැඩිය විසේතර සහිතෙ නැතතේ හතිාගනේන පුලුෙනේ වකායිතරම් දියුණු 
හිතකේද කියලා ඒ තැනැතේතිය සත ුෙුවණේ. 

ඒ වමතරී ශකේතිය ගැන හිතලා බලනවකාට තමනේට වෙර කළ 
මාගනේදිය පිළිබඳෙ කසිිම වෙරයකේ නැතුෙ අර විදියට සම වමත 
පැතිවරව්ො. අර රජතමුා ඊතලවයනේ විදින අෙසේථාවව් පිරිසට අෙොද 
කළා රජතුමාටතේ, මාගනේදිය බිසෙටතේ තම තමාටතේ සම සමෙ වමතරී 
කරනේන කියලා. ඒ තරමට දැඩි වමතරී ශකේතයිකේ තිබුණා. වම් වමතරී 
භාෙනාවව් තිවබණො පිනේෙතුනි, එක අෙසේථාෙකේ ඒක ඉතාමතේම දියුණු 
අෙසේථාෙකේ. ඒකට කියනො මමතරී යේයතෝ විමුකේති  කියලා. පුදේගල 
වභේදයකේ නැතුෙ හැම වකවනකේ පිලිබඳෙම වමතරිය විහිදුෙනේන පුලුෙනේ 
ඉතාමතේම පරබල ශකේතියකේ. ඒ අෙසේථාවව් ඒ ධයාන ශකේතයි තුළ 
තිවබණො පරාතිහාර්යයකේ පූමට පො. අනේන ඒ පරාතිහාර්යවයේ බලවයනේ 
තමයි අර ඊතලය ආපස ුහැරැවණේ. රජතුමා තුළ ඇතේත ෙශවයනේම එතන 
සංවව්ගයකේ ඇතෙිුණා කියනො ‘වම් පණ නැත ිඊතලයටතේ මැවගේ ගුණ 
දැනගනේන ලැබුණා. මං ෙවගේ මනුෂයවයකුතේ දනේවන නූ’ කියලා ඒ 
විදියට සංවව්ගයට පතේවෙලයි අර ෙැඳ ෙැටුවණේ. 

ඉතිනේ ඒ විදියට අපට වතේවරනො අර වමතරී ධයානය තුළ 
වකායිතරම් පරබල ශකේතියකේ තිවබණෙද කියලා පරාතිහාර්ය පූමට තරම්. 
ඒ විදියට විස හීයකේ අනිතේ පැතේතට හරෙනේන පුලුෙනේ ශකේතිය තිබණුා. 
නමුතේ ඒක නිසාම ඇතැම් වකවනකේ තර්ක කරනේනට පුලුෙනේ එවහනම් 
වමාකද අර ගිනිගනේන වෙලාවෙ බැරිෙුවණේ ඇතේත ෙශවයනේම වම් 
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පිනේෙතුනුතේ අහලා ඇති වකාවතකුතේ වමතරිවයේ ආනිශංස බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වමතේතානිසංස සූතරවයේ වදේශනා කරලා තිවබණො. ඉනේ එකකේ 
තමයි, ‘නාසස අගගිො විසං ො සතතං ො ඛමති’. ඒ වමතරී ධයානය 
ෙඩාපු වකනාට, වමතරී වච්චවතෝ විමුකේති තිවයන තැනැතේතාට, ඒ 
තතේත්වයට හිත දියුණු කළ තැනැතේතාට ගිනේවනනේෙතේ, ෙස විස 
ෙලිනේෙතේ, ආයුධෙලිනේෙතේ හිරිහැරයකේ වෙනේවන නැත කියලා. 

නමුතේ වමතන අර ගිනේවනනේ වෙන උපද්රෙය ෙළකේෙගනේන බැරි 
ෙුවණේ අර කර්මවයේ බරපතලකම නිසයි. කර්ම වව්ගය ඊට ෙඩා දරැණුයි. 
නමුතේ එයිනේ පසුබට ෙුවණේ නූ සාමාෙතී වදේවිය එවතනදි. තමනේවග 
පිරිස හැවරව්ො විදර්ශනා පැතේතට. අනේන එතන වලාකු ගැඹුරැ ෙටිනා 
අදහසකේ තිවබණො. පරාසාදය වමවහ ගිනි අරවගන දැවෙනො. ඒ අතවර් 
වම් සාමාෙතයි කයිනේවන වමාකකේද, ෙචන වදකකිනේ එතන අෙොදය 
දීලා තිවයනො. ‘අපපමතතා යහාථ’, අපරමාද වෙෙු! අනේන එතනතේ 
කියවෙනො අපරමාදය. සාමානය වලෝකවයේ අපරමාදය කියලා කිව්ෙනම් - 
අපි හිතමු වම් කාවලේතේ ඔය විදිවයේ වදේෙලේ වෙනොවන - මහාපරාසාද, 
තට්ටු ගණනේ වලාකු පරාසාද හිටි ගමනේ ගිනි අරවගන වමාන වමාන 
වහේතූනේද කියන එක වම් පිනේෙතුනේට අමුතුවෙනේ කියනේන ඕන නූ. ඒ 
විදියට හිර වෙලා මහාවිලාප නගමිනේ දුකවසේ මිය යන අය ගැන 
වකාවතකුතේ අහනේන ලැවබණො. 

සාමාෙත ී වදේවිය වමාකද කවළේ. දැනගතේතා ආවයතේ ඉතිනේ 
වදාරෙලේ අරිනේන බූ. වදාරෙලේ ඔකේවකාම ෙහලා, වම්ොට අඬලා වදාඩලා 
ෙැඩකේ නූ. කරනේන තිවයන වදේ කළයුතුයි. අනේන අපරමාදය. අපරමාදෙ 
කරනො කියලා කියනේවන එතන කවළේ වමාකකේද පිටත ගිනේවනනේ 
දැවෙදේදී ඇතුළත නිෙවනනේ නිො ගතේතා. ඒකයි කවළේ. පිටත ගිනේවනනේ 
දැෙුණා. දැවෙන අතවර් ඇතුළත නිෙවනේ නිවීවමනේ නිො ගතේතා. ඒ 
කියනේවන ඵල සමාපතේතිය. තමනේ ලබාගතේත ු වසෝොනේ තතේත්වවයේදීම 
ඵල ශකේතියකේ තිවබණො. ඒ ඵල සමාපතේතිය තුළිනේ වම් කියාපු නිර්ොණ 
ශානේතිය අෙවබෝධ කරගනේන පුලුෙනේ. පරතයකේෂ කරගනේන පුලුෙනේ. ඒක 
තෙ දුරටතේ විදර්ශනා ෙඩලා, ඒ කයිනේවන වව්දනා පරිගරහ කර්මසේථානය 
කියලා කිව්වව් අර දැවෙන අෙසේථාවව් ශරීරයට එන වව්දනාෙ, ඒකම 
කමටහනකේ කරගතේතා. වලෝකයාවගේ සාමානය සේෙභාෙය, සාමානය අපි 
කෙුරැතේ දනේනො වව්දනාෙට බයය.ි වව්දනාවෙනේ පලා යනේනයි උතේසාහ 
කරනේවන. වමතන වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙන පුදුම කරමය 
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වමාකකේද? වමනේන වම් වව්දනාෙම කමටහනකේ කරවගන වව්දනාෙ දිහා 
බලාවගන මනසිකාරය වයාදලා, වයෝනිවසෝමනසිකාරය කියලා කයින 
නුෙණිනේ වමවනහි කිරීම - එවතනට සිත වයාදා සමාධි සිතකිනේ ඒ 
වව්දනාෙ තමාවග වදයකේ වනාවව්යයි වමවනහි කිරීම. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වව්දනාෙ උපමා කරලා තිවයනේවනේ ‘යවදනා බුබබුලූපමා’ - 
දිය බබුුලු. අපිට වපේනොවනේ - ෙහළකිනේ එවහම ෙතුර 
ෙැකේවකවරනවකාට භාජනයකට, හරි ඉකේමනිනේ ෙතුර හැදි හැදි බබුුලු 
බුබුලු එවහමම එකතුවෙවී, එවහමම නැති වෙලා යනො. වලාකුෙට 
බුබුලු හැ වදනො. හැදිලා ඊළඟට එවහමම බිඳිලා බිඳිලා යනො. අනේන 
ඒ ෙවගේ වදයකේ වම් වව්දනාෙ කියන එකතේ කියලා වමවනහි කිරීම. 

අපි එතවකාට වම් වව්දනාෙ තුළිනේ කැලවඹනේවන වමාකද වම් 
වව්දනාෙ මවගේ වව්දනාෙකේ හැටියට අලේලගනේනො. අලේලවගන ඒවකනේ 
පලා යනේන ඒකතේ එකේක දේවව්ෂයකේ ඇතකිරවගන යම්කසිි අභයනේතර 
සටනකේ කරනො. ඒක තුළිනේ අප ිදැවෙනො. ඒ වෙනුෙට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ විදර්ශනාතේමක ෙශවයනේ අර වව්දනාෙම අරමුණු 
කරවගන, ඒ පීඩාෙම අරමුණු කරවගන, ඒකම කමටහනකේ කරවගන 
ඒකට හිත වයාදනො. ඒ තුළිනේ දකිනො අනිතය සේෙභාෙය, දුකේ 
සේෙභාෙය, අනාතේම සේෙභාෙය. අනේන ඒක ගැඹුරිනේ පරතයකේෂ කිරීවමනේ 
තමයි ඉහළ මාර්ගඵල ෙලට පතේෙුවණේ සාමාෙතී ඇතුළු ඒ පරිිස 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශකවළේ ‘අනිපඵලා කාලකතා’, අනෂිේඵල 
මරණයකට පතේෙුණා කියලා. නෂිේඵල මරණයකේ වනාවව්. අනිෂේඵල 
මරණයකේ. ඒ කයිනේවන සාර්ථක මරණයකේ. ඒ අදහසම තමයි වම් 
ගාථාෙල කියවෙනේවනේ ‘අපපමතතා න මී නති - ය  පමතතා  ථා මතා’, 
අපරමාද ෙූවෙෝ මැවරනේවන නැහැ. පරමාද ෙූෙනේ තමය ිමැවරනේවන. වම්ක 
අද අපවගේ ජීවිත ෙලටතේ වහාඳ පාඩමකේ. වම් කියනේවන අපි මැවරන 
අෙසේථාෙ වකාතැනද වකායි වෙලාවෙද වකායි විදිවයේ සිදේධි මාලාෙකේ 
මැදේවදද කියන එක අපට කාටෙතේ සේථිරෙ කියනේන බූ. අර කයිාප ුවිදියට 
පරාසාදයකේ එවහම පිටිනේම ගිනිගනේන අෙසේථාවව් එළියට එනේන බැරැෙ 
ඒ විදිවයේ අෙසේථාෙකතේ අවපේ මරණය සිදේදවෙනේන පුලුෙනේ. ඒ වෙලාෙට 
පිහිට වෙනේවන වමාකකේද කියන එක දැනේ හිතාගනේන පුලුෙනේ. අනේන 
අර තමනේ පුරැදු කළ කර්මසේථානය. 

සාමාෙත ී බිසෙවගේ ජීවිතය තුළිනේ අපට වපේනො අර මුලේ 
අෙසේථාවව්දී දියුණු කරගතේත වමතරී ධයානය උපකාර කරගතේතා. ඒක 
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තුළිනේ තමනේවගේ සැනසුම ලබාගතේතා ෙවගේම රජතුමා පිළිබඳෙතේ විශාල 
වෙනසකේ ඇතිකරලා එවහම පිටිනේම ඒක ධර්ම විජයකේ කරගතේතා ඒ 
අෙසේථාෙ. එෙනේ අෙසේථාෙකදී වම් සංසාර තතේත්වය හරියට කලේපනා 
කරලා අපි ඒකතේ හරියට පිළිගැනමීම තමයි කළ යුතේවතේ. එබඳු වදයකේ 
සිදේදෙුණාම අප ි සාමානයවයනේ කරනේවන වමාකකේද, වම්ක කරනේන 
ඇතේවත අහෙලා තමය ිකයිලා ඊළඟට දේවව්ෂවයනේ දැවි දැවී දේවව්ෂවයනේ 
වමෝහවයනේ දැවි දැවී තමයි අර ගිනේවනනුතේ දැවෙනේවනේ. ඒ වෙනුෙට 
සාමාෙතයි කවළේ වමාකකේද? වම්ක කර්ම වව්ගයකේ හැටියට 
වතේරැම්ගතේතා. ‘වම් තරම් දීර්ඝ සංසාරවයේ අපි වම් ෙවගේ දැවිච්චච අෙසේථා 
ගණනේ නැතුෙ ඇති’ කියලා තමනේවගේ පිරිසට අෙොද කරලා 
‘බුදේධඥානවයනේෙතේ කියනේන බැරි තරමට අපි දැවෙනේන ඇති. වම්ක සුලු 
වදයකේ. කළ යුතේවතේ වමනේන වම්කයි. වම්ක වකාවතකුතේ වෙන වදයකේ. 
නමුතේ අප විසිනේ වම් අෙසේථාවව් කරනේන ඕවන වම්ක විදර්ශනාෙට 
නඟලා ඉකේමනිනේ වම් භෙවයනේ එළියට පැනගැනීම’ යි පහදා දුනේනා. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙූ අපරමාදය වමාකකේද, අර විදිවයේ 
දැවෙන වගාඩනැගිලේලකිනේ එළියට පැනීම වනාවෙයි. ඇතේත ෙශවයනේම 
එළියට පනිනේනතේ බූ ඒ අෙසේථාවව්. බැරි ෙුණතේ සාමානය වලෝකයා 
උතේසාහ කරනේවනේ අනේතිම අෙසේථාවව් කෙුරැ හරි පිහිට වෙලා වම් වදාර 
අරිනො ඇති. මම වකාවහාම හරි වබ්රගනේනො ඇති කියන අදහසකිනේ 
තමයි විලාප කිය කියා අනේතිමට මරණයට පතේවෙනේවන. ඒ වෙනුෙට 
වම් තතේත්වය හරියට පිළිගතේතා වම් තැනැතේතිය. ඇතේත ෙශවයනේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙඩා ෙර්ණනා කරනේවනේ එබඳු අෙසේථාෙලේෙල 
භෙවයනේ එළියට පැනගැනීමයි. වම් සංසාරවයනේ, වම් භෙවයනේ එළියට 
පැනගැනීමයි. ඒකයි සාමාෙත ී බිසෙ ඇතළුු පිරිස කරගතේවතේ. 
වකායිතරම්ද කියවතාතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ එකේතරා වදේශනාෙකේ 
තිවබණො වෙන තැනක. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකේතරා අෙසේථාෙක 
සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ අහනො ‘මහවණනි, ෙසේතරය වහෝ හිස වහෝ 
වකවනකුවගේ ගිනි ගතේතහම ඒ තැනැතේතා විසිනේ වමාකකේද කළ 
යුතේවතේ?’ සංඝයාෙහනේවසේලාතේ වදනේවන දැනේ වම් පිනේෙතුනේ වදන 
පිළිතුරම තමයි. ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, ෙසේතරය වහෝ හසි වහෝ ගිනි 
ගතේවතාතේ ඒ තැනැතේතා විසිනේ කළ යුතේවතේ වලාකු උතේසාහයකේ 
වීර්යයකේ සතියකේ දරලා ඒ ගිනේන වකාවහාම හරි නිොගනේන එකයි’ 
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බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමාකකේද ෙදාවළේ ‘නූ මහවණනි මම 
කියනේවනේ ඒක වනවෙයි. එබඳු අෙසේථාවව් කළ යුතේවතේ ඒ තමනේවගේ ගිනි 
ගතේතු ෙසේතරය ගැනෙතේ හිත ගැනෙතේ වනාතකා දුකේඛ, සමුදය, නිවරෝධ, 
මාර්ග කියන චතුරාර්ය සතයය අෙවබෝධ කරගනේන උතේසාහ කළයතුුයි. 
ඒ වෙනුෙට කරනේන තිවයනේවනේ අර බාහිර ගිනේන නිෙන එක වනවෙයි 
වම් ඇතුළත ගිනේන නිොගැනීමයි’. ඒ බුදේධවදේශනාෙ අනුෙම සාමාෙතී 
වදේවිය ඇතුළු පිරිස අපරමාදීෙ කරියාකළ බෙයි කථානේතරවයනේ අපට 
වපේනේවන. ඉතිනේ වම්ක ඉතාමතේම ෙටිනො තම තමනේවගේ ජීවිත ෙලට. 
ඇතේත ෙශවයනේම ආපදා අෙසේථාෙලේෙලදි තමනේට පිහිට වෙනො කයිලා 
වනාවයකුතේ විදිවයේ ඉතුරැම් තැනේපතු ගැනයි වලෝකයා හිතනේවනේ. නමුතේ 
අනේන අර කයිාපු අසරණ අෙසේථාවව්දී තමනේට පිහිට වෙනේවන තමනේ 
දියුණු කරගතේතු කර්මසේථානයකේ. අර විදිවයේ දැඩි දේවව්ෂය පැන නැගුණු 
අෙසේථාෙල දැඩි දේවව්ෂ නසිාෙන උපද්රෙ වබාවහෝ දුරට ෙළකාගනේන 
පුලුෙනේ වමතරී ධයානවයනේ. වමතරී ශකේතිවයනේ. ඊළඟට කර්මානුරූපෙ 
තමනේට වනාෙැළැකේවිය හැකි අෙසේථාෙකේ ආවොතේ අනේන ඒ අෙසේථාවව් 
වම් කියාපු විදර්ශනාවෙනේ භෙවයනේ එළියට පැනගැනීවම් අෙසේථාෙකේ 
හැටියට හිතලා ඒවකනේ සම්පූර්ණ පරවයෝජනයගනේන ඕන. ඒක තමයි 
අපරමාද පරතිපතේතිය. 

දැනේ අර ගාථා ෙලිනේ කියප ුඑක එවහම පිටිනේම අර සාමාෙතී 
වදේවියවගේ චරිතවයනේ පරකාශ වෙනො. ඒ ගැඹුරැ අර්ථය තුළිනේ අපට 
හුඟකේ වදේ ඉවගනගනේන තිවබණො. ඊළඟට ඒ එකේකම දැනේ වම් 
කථානේතරවයනේ කියෙුණ අනිතේ සිදේධි ආශරවයනේ වම් පිනේෙතනුේට 
හිතාගනේන පුලුෙනේ වකායිතරම් භයානක කර්ම සාගරයකද අපි වම් 
ජීෙතේවෙනේවන කියලා. බුදු ඇසට වපනුනා සාමාෙතිය ඇතළුු පිරිසවගේ 
මරණය මාගනේදිය නිසාම ෙුණා වනාවෙයි. මාගනේදිය උපකරණයකේ 
පමණයි. මාගනේදිය බිසෙ උපකරණයකේ ෙුණා සාමාෙත ීවදේවිය ඇතුළු 
පිරිස අතීතවයේ අර පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකවනකේ දෙනේනට 
ගතේතු උතේසාහය - දැව්වෙතේ නූ, දෙනේන ගතේත ුවච්චතනාෙ - බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො ‘යචතනා හං භික්ඛයව කමමං වදාමි. 
යචත ිත්වා කමමං කයරාති කාය න වාචා  මනසා’. මහවණනි, මම 
වච්චතනාෙම කර්මය යැයි කියමි. වච්චතනාෙකේ ඇතකිරවගන තමයි ඊළඟට 
කයිනේ, ෙචනවයනේ, සිතිනේ කර්ම කරනේවන කියලා. 
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අනේන ඒ ධර්මතාෙට අනුෙ - වකවනකුට තර්ක කරනේන පුලුෙනේ 
වකෝ ඉතිනේ දැෙුවණ නූ වනේද? අර පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, දැෙණුතේ 
නැතතේ අර අය හිවතනේ දෙලා ඉෙරයි. ඒ කර්මය නිසා තමයි අර විදියට 
විපාක දුනේවන. ඇතේත ෙශවයනේම දැවිලා එවහම ෙුණානම් ඊටතේ ෙැඩිය 
දරැණුයි. නමුතේ වච්චතනාෙම කර්මය නිසා ඒ බරපතල කර්ම විපාකය. 
ඊළඟට අනිතේ කර්ම, වහාඳ වහෝ කසුලේ වහෝ අකුසලේ වහෝ වව්ො වම් 
කර්මෙල තිවබණ විපාක පකේෂය ගැන අපි නිතර හිතිය යුතුයි. අපි 
එදිවනදා ජීවිතවයේ සිදුෙන සිදුවීම් හැම එකකේ යටම කර්ම තිවබණො. 
කර්ම නැමත ිමහවපාවළාෙ උඩ ඉනේනො ෙවගේ කියලා හිතාගනේන ඕවන. 
ඒ තරමට වම් සංසාරවයේ දීර්ඝ කාලයකේ අපි කරපු කර්ම වගාඩ උඩමයි 
අපි වම් ඉපදිලා තිවබනේවන. ඒ කර්ම වගෙනේනමය ි වම් ජීවිතවයේ 
යනේවන. වම්ක වකළෙරකේ කරනතුරැ, වම් කර්මෙල බීජ ශකේතිය, නැෙත 
උපදින බීජ ශකේතිය නැතිකරනතුරැ අර වලෝවකෝතේතර මාර්ග ඵල ෙලිනේ, 
මාර්ග ඥාන ෙලිනේ එතකලේ අපිට තවියනේවන වම් කර්ම සාගරවයේම පහිින 
පිහින ඉනේන එකමයි. 

වහාඳ කර්ම ගැන කියාපු එකතේ - එතනතේ ඛුේජුතේතරා දාසිය 
පිළිබඳ පරෙෘතේත ිෙලිනේ කියෙුණා, පළමුවෙනේම ඇහුවව් ඒ තැනැතේතිය 
කුදු වීම පිළිබඳෙ. එතන අකසුල කර්මයකේ දැකේෙුො. ඒකතේ සුලුවකාට 
තැකිය යුතු වදයකේ සාමානය වලෝකවයේනම් බලනවකාට. පවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳ වපාඩි විහිළුෙකේ කවළේ. වමනේන වම් විදියට 
අවපේ පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇවිදිනේවනේ කියලා ඒ විදියට කුදු 
ගැහිලා වපාවරෝනාෙකේ වපවරෝවගන එවහම ඇවිදේදා. ඒ කළ අකුසලය, 
ඒ කියනේවන ඒ තුළිනේ ඇත ි කරගතේත අකුසල වච්චතනාෙ නසිා අර 
තැනැතේතිය කුදු ෙුණා. වම් අවපේ ශරීරවයේ ඇතිෙන වරෝග, ශරීරවයේ 
අංගවිකලතාෙනේ ආදියට වබාවහෝ දුරට වහේතු වෙනො ඔනේන ඔය විදිවයේ 
වදේෙලේ. අපට වකාවතකුතේ අහනේන ලැවබණො වම් කාවලේ පො 
බුදේධඥානවයනේ කියාප ුවදේෙලේ වෙන වෙන අය ඒ සුලු සුලු මට්ටවමනුතේ 
වහළි කරගනේනො. නමුතේ වම්ක සතය කාරණයකේ. අවපේ හතිිනේ 
ෙචනවයනේ කවයනේ කරන ඒ සුලු කරියාෙක පො කුසලේ වහෝ අකසුලේෙල 
ඉතාමතේම ඈතට යන විපාක වව්ගයකේ තිවයනො. විපාක ොරයකේ 
තිවබණො. ඉතිනේ ඒක අනුෙ ඒ කදුු ෙුණ බෙ පරකාශ වෙන සිදේධිය. 

ඊළඟට මහාපරඥාෙකේ ඇත ිවකවනකේ වීම. ඒකතේ වලාක ුවදයකේ 
වනවෙයි. පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා ඒ දානය ෙළඳන අතවර් පාතරය 
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එවහ වමවහ කරනො දැකළා අර තැනැතේතිය නුෙණිනේ කලේපනා කළා. 
ඇප උපසේථාන කරන අෙසේථාවව්, ෙතේ පිළිවෙතේ කරන අෙසේථාවව්දී 
ඔනේන වම් පිනේෙතුනේට ඒක වහාඳ පාඩමකේ. වම්ක කළ යුතේතකේ වහෝ 
මහකරදරයකේ හැටියට හිතාවගන කරනො වනවෙයි. වම්ක මට මවගේ 
නුෙණ පාවිච්චි කරලා, මවගේ කර්ම රැසේකරගනේන වහාඳ අෙසේථාෙකේ 
කියලා හිතනේන ඕන. අමුතුවෙනේ ඉලේලුවෙ නූ. නමුතේ අර තැනැතේතිය 
නුෙණිනේ කලේපනා කරලා බැලුො පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලාට 
පහසුෙකේ සැලසීම් ෙශවයනේ තමනේ ළඟ තිබුණු ඒ ෙළලු ටික දුනේනා. ඒ 
පාවිච්චි කළ නුෙණ නිසා මහාපරඥා ඇති තැනැතේතියකේ ෙුණා. පරඥා ඇති 
තැනැතේතියකේ, බහුශරැත තැනැතේතියකේ, ධර්මධර තැනැතේතියකේ. 

ඒ ෙවගේම වසෝොනේ වීමට වහේතු ෙුවණේ ඒ පවසේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේලාට කරප ුඋපසේථානය මාර්ගඵල අෙවබෝධය ලබාපු නිර්ොණ 
පරතයකේෂ කරප ු වකවනකුට කරන උපසේථානය, ඇප උපසේථානය 
තමනේටතේ ඒ තතේත්වය ලබාගැනමීට උපකාර ෙන බෙ. අමුතුවෙනේ 
කියනේන ඕන නූ වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා තිවබණො. ඊළඟට 
අෙසාන ෙශවයනේ අර කියාපු දාසයිකේ වීම පිළිබඳෙ. එතනතේ බැලුෙහම 
සුලු වදයකේ. සිටු කුමාරියකේ හැටියට ඉඳිදේදි රහතේ වමවහණිනේෙහනේවසේ 
වකවනකුවගනේ දාසියකවගනේගනේන ෙැඩකේ ගතේතා. එය ඉතාමතේම සුලු 
අෙසේථාෙකේ සුලු වදයකේ හැටියටය ිහිවතනේවන. නමුතේ ඒවකතේ යම්කිස ි
අකුසල කර්මයකේ. ඇතේත ෙශවයනේම වම් සංසාරවයේ ොසය කිරීමම 
වකායිතරම් මහාභයානක වදයකේද? 

වම් පිනේෙතුනේ මහාවව්ගවයනේ ොහනයකේ එලොවගන 
යනොනම්, ඒ රියැදුරා - දකේෂවයකේනම් එච්චචර බයකේ වනාවෙනේන 
පුලුෙනේ. නමුතේ වකායි වෙලාවෙ සවතකේ පැනලා, වකාතනිනේ වමාකකේ 
වෙලා වපාඩි එවහවමවහ වීමකේ වෙලා යනේතරයකේ එවහ වමවහ වෙලා 
වම්ක වනාපිට යනොද කියලා දනේවන නූ. අනේන ඒ ෙවගේ තමයි වම් 
අවපේ හිතතේ. ඉතාම ශීඝරවයනේ වම් හිත කරියා කරනේවන. ඒ හිත ඉතා සුලු 
මට්ටමකිනේ වහෝ වනාපිට ගිය හැටිවය ඊළඟට ඇතිවෙන කර්ම වව්ගයට 
අපි දීර්ඝකාලයකේ වම් සංසාරය වගෙනේන වෙනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ 
තතේත්වයකේ. ඔනේන ඔය නිසාමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හැම තිසේවසම 
පරකාශ කරනේවනේ නියම අපරමාදයනම් අප ිමුලිනේ පටනේ ගතේත ුඒ ොකයය 
කීපවයනේමයි කියවෙනේවන. වම් ජීවිතවයේ සාමානය වලෝකයා හතින 
අපරමාදයනම් බසේ එකට, දුම්රියට වෙලාෙට යනේන, කාර්යාලයට 
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වෙලාෙට යනේන, අවනකුතේ එදිවනදා කටයුතු හරියට වෙලාෙට 
කරගැනීම, වකාවහාම හරි කරගැනීම. 

සාමානය වලෝකයාවගේ අදහස වහාඳිනේ වහෝ නරකිනේ වහෝ 
ධර්මවයනේ වහෝ අධර්මවයනේ වහෝ කළ යුතේත ඒ වෙලාෙට කරලා ජීවිත 
සාර්ථක කරගැනීමයි අප ි කාවගේතේ බලාවපාවරාතේතුෙ එයයි. ආර්ථික 
ෙශවයනේ සාර්ථක කරගැනීමයි. නමුතේ ඒක තුළිනේ ඇතේත ෙශවයනේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනය අනුෙනම් පරමාදයටය ි ෙැවටනේවන. 
නියම අපරමාදය එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකේෙුවව් වමනේන වම් 
කියාපු භයානක සංසාරවයනේ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ මිදීම. වම් භෙවයනේ 
එළියට පැනගැනීමය.ි අනේන ඒ භෙවයනේ එළියට පැනගැනීමට උපකාර 
ෙන වදේ තමය ි සාමාෙත ී බිසෙවගේ චරිතවයනුතේ අපට වපවනනේවනේ. 
ෙසේතරය ගිනිගතේත ු අෙසේථාෙ පළිිබඳ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළ 
වදේශනාවෙනුතේ වහළි වෙනේවනේ ඒකයි. ඉතිනේ ඔය විදියට සංසාරවයේ ඇති 
භයානකත්වය ඒ ෙවගේම මාගනේදිය බිසෙවගේ කෘරත්වය. ඒ කෘර සේෙභාෙය 
ඇතේත ෙශවයනේම මාගනේදිය බිසෙවගේ මුලේ කාලය ගැනයි ඒ 
කතානේදරවයේ කියවෙනේවනේ. ඉතාමතේම රූප සම්පනේන තැනැතේතියකේ. 
මුළු දඹදිෙම ඉතාමතේම රූප සම්පනේන නිසා හැම රජෙරැම වම් 
තැනැතේතිය විොහ කරගනේන බැලුො. මව්පියනුතේ කලේපනා කළා 
බුදුපියාණනේ දැකේක හැටිවය වලෝවක වම් තරම් රූපසම්පනේන වකවනකේ 
නූ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට එකේකවගන ආො විොහ කරලා 
වදනේන. ඒ තරම් රූපසම්පනේනයි. රූප සම්පතේතිය එවහම ෙුණතේ ගුණ 
සම්පතේතිය ඉතාමතේම දුර්ෙල බෙයි අපට වපවනනේවනේ. අර සිදේධිය නිසා 
ඇතිවෙච්චච දේවව්ෂ සිත නිසා ඇය වකායිතරම් භයානක අකසුලේ 
රාශියකට බැඳුනද කියවතාතේ අනේතිවම්දී වමවලෝ ෙශවයනුතේ අර විදියට 
බරපතල ෙධ හිංසා ඇතෙු මැවරනේන සිදේදෙුණා. 

ඔය තුළිනේ අපට බලාගනේන පලුුෙනේ වම් සමාජවයේ දියුණ ු
වෙනේවන කෙුද, පිරිවහනේවන කෙුද, නියම පරමාදය, නියම අපරමාදය 
වමාකකේද, වලෝකයා හිතන පරමාදය වකායි විදිවයේ වදයකේද අනේන ඒ 
විදියට අපි කලේපනා කරනේනට ඕවන. වම්ක තුළිනේ අප ි ධර්මමය 
ෙශවයනේ ඉවගනගතේතු කරැණු එදිවනදා ජීවිතයට පරවයෝජනය ගනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. දැනේ වම් ධර්ම මාර්ගයම තමයි ශලී, සමාධි, 
පරඥා කියන එක. වකටිවයනේ සලකාගතේවතාතේ. මුළු මහතේ බුදේධශාසනයම 
හඳුනේෙනේවනේ ශීල, සමාධි, පරඥා කියලා. ශීලයට අදාල ගුණ සම්පතේතිය 
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තමයි පළමුවෙනේම ෙැදගතේ ෙනේවනේ. අර සාමාෙතී වදේවියවගේ ෙටිනා 
නිරහංකාර ජීවිතය. ගුරැ වගෞරෙය. තමනේට බණ පදවයනේ උපකාර කළ 
ඒ දාසිය දාස බවෙනේ මුදලා ආචාර්ය තනතුවර් තබාගතේතා. එයිනුතේ අපට 
වපේනො ඒ තැනැතේතියවගේ ගුණ සම්පතේතිය. ඊළඟට ඒ ගතකළ ජීවිතය. 
අර විදියට වමතරී විහරණය. ඒ හැම එකකටම උපකාර වෙනේවන, ඇතේත 
ෙශවයනේම සමාධියකේ ලැබීමට උපකාර වෙනේවනේ ශීලයය.ි තමනේට අයිති 
ශීලවයනේ ශීලෙනේත වීමය.ි හිත එකේතැනේ කරගැනීමයි සමාධිය කියලා 
කියනේවන. හිත එකේතැනේ වීමකේ බලාවපාවරාතේතු වෙනේන බැහැ 
පසුතැවිලි තිවබණොනම්. පසුතැවිලි නැති ජීවිතයකේ ගතකරනේනයි, 
ඒකට පදනම ෙශවයනුයි අපි යම්කිස ිශීලයකේ සමාදනේ ෙනේවන. 

දැනේ වම් අෙසේථාවව් ආජීෙ අෂේටමක ශීලය සමාදනේ ෙුණා. 
යම්කිසි ශීල මට්ටමකේ අෙශයයි. ගිහයිනේ පළිිබඳෙ කලේපනා කරලා 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පංචශීලය දකේෙලා තිවබණො. ඔය ෙවගේ ආජීෙ 
අෂේටමක ශීලය. ඒ ෙවගේ ශීලයකිනේ ඒ පරතිපතේති තළුිනේ යම්කිස ි
අධිෂේඨානයකේ ඇති කරගනේනො මවගේ කය ෙචනය වම් විදියට 
හිකේමොගනේනො කියලා. ඒක තුළිනේ ඇති කරගනේන - වකාටිනේම 
කියනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනේවන වචතනා 
සීලං - වචතසිකං සලීං. වම් ශරීරය ඉවබ් කරියා කරන කූඩෙුකේ ෙවගේ 
වදයකේ වනාවෙයි වම්ක හිවතනුයි කරියා කරෙනේවන. ඒක නිසා වම් ශීලය 
කියන එක කය, ෙචනය හිකේමොගැනීමය ිකියලා කිව්ෙට වමාකද වම් 
හිකේමොගැනීම් වකවරනේවන සිතනිුයි. ඒකට උපකාර වෙනේවන අර 
අධිෂේඨාන ශකේතියයි. ශලීයකේ අධිෂේඨාන කරගනේනො. 

ඇතැම් වකවනකේ අහනේන පුලුෙනේ අපි එක සැරයකේ සීලය 
ගතේතහම මදිද කියලා. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේම පරාවයෝගික ෙශවයනේ 
කලේපනා කරලා බලනවකාට වකවනකුට තමනේ ගතේත ු ශීලය නිතරම 
තමාවගේ හිවතේ පිටිපසේවස හරි තිවයනේන ඕවන. ඒක මතුවෙලා වෙලාෙට 
එනේන. ඒකමයි ඔය නිතිපතා සිලේ සමාදනේ වෙන ආදී කටයුතු කරනේනයි 
කියලා කියනේවන. වම්ක නිකනේ තර්කයට අදාල වදයකේ හැටියට හතිලා, 
අපි එක සැරයකේ ගතේතා, ඒ මදැයි කියලා එවහම හිතනේන නරකයි. 
දිනපතා තමනේ යම්කසිි ශලීයකේ අධිෂේඨාන කරගනේන ඕන. අද දෙස මම 
ගතකරනේවනේ වම් කණ ු පහ අතවරයි, පංචශීලයනම්. වම් කණ ු අට 
අතවරයි ආජීෙ අෂ ේටමක සීලයනම්. ඊට එහාට මම යනේවන නූ කියලා 
ඒ අධිෂේඨානය තුළිනේ අෙසේථාෙ පැමිණියහම අකසුලයකේ කරනේන, 
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සවතකේ මරනේන හිතුනා, වහාරකමකේ කරනේන හිතුනා, ඒ අෙසේථාවෙදි 
අර පරඥාෙ ඉදිරිපතේ වෙලා, නුෙණ ඉදිරිපතේ වෙලා කියනො, වම් ඔබ 
අධිෂේඨාන කළ එකට විරැදේධ එකකේ. ඒක කරනේන එපා කියලා හිත ඒක 
ෙළකේෙනො. ඒකට කියනො සම්පරාපේත විරති කයිලා. විරති කියලා 
කියනේවනේ වෙනේවීම. වම් වව්රමණී කියන ෙචනවයේ තිවබනේවනතේ වම් 
වෙනේවීවම් අදහසයි. 

ඉතිනේ ඒකයි අප ි සමහර වෙලාෙට කියනේවන වම් ශික්ෂාපද 
කියනවකාට ෙැඩියතේ හිත වයාදනේන ඕන වෙරමණී කියන ෙචවනට. 
පාණාතිපාතා වෙරමණී සිකඛාපදං සමාදියාමි. පර පණ නැසීවමනේ 
වෙනේවීම පිළිබඳ ශික්ෂාපදය මම පළිි අරවගන රකිමි. ඒක ආරක්ෂා කරමි 
කියන එක. අනේන ඒ විදියට වම් විරති, වම් වෙනේවීවම් අෙසේථාෙ ඉතාම 
ෙැදගතේ අෙසේථාෙකේ. එතනදි තමය ිහිත මුලේතැනට එනේවන. ඒ කියනේවන 
පාපකර්මය කරනේන ඕන තරම් ඉඩ තිවබණො. නමුතේ එවතනදි අර 
තමනේ සමාදනේ ෙුණ ශලීය ඉදිරිපතේ වෙලා කියනො වම්ක කරනේන එපා 
කියලා. අනේන එතවකාට එයිනේ ෙැළවකනො. ඒ ෙැළකීම තුළිනේ තමනේට 
වලාක ුශකේතියකේ ඇතිවෙනො. ඒ ශකේතියම පසේවස ආෙර්ජනා කරලා 
බලනවකාට සතුටකේ වෙනො. අකුසලයකේ කරනේන තිබුණ, එවහම 
නැතේනම් ආපදාෙට අනතුරකට පතේවෙනේන තිබුණ භයානක අෙසේථාවව් 
මං වබ්රැණා වනේද කයිලා සැනසිලේල ලැවබනො. ඊළඟට ඒ සැනසලිේල 
පමණකේ වනාවෙයි ඒ කර්මය නසිා වෙනේන තිබුණු අකසුලේ රාශයිකේ, 
එවහම නැතේනම් අනාගතවයේ විඳිනේන තිබුණ ු විපාක රාශියකිනුතේ මා 
වබ්රැණා කියලා. 

ඒකයි අපි සමහර අෙසේථාෙල කියනේවනේ අප ි සවතක ු
මරණවකාට ඒ සතාට ෙන පීඩාෙට ෙැඩියි අපි විඳින පීඩාෙ. දැනේ 
සාමානය වලෝකයානම් හිතනේවන සවතකුට හිංසා කිරීම නරක නිසා ඒක 
කරනේන එපා කියලා. එපමණකේ වනාවෙයි එතන තිවබනේවන. ඒ සතාට 
හිංසා කිරීම වෙනුවෙනේ අවපේ වම් හිත දූෂය කරගැනීවම් විපාක අපට 
වගෙනේන වෙනේවන අර සතා විඳින වව්දනාෙ ෙවගේ සිය දහසේ ගුණයකේ 
ෙැඩිවයනේ. එතවකාට ඇතේත ෙශවයනේම අර කථානේතරය ගැන ආපහු 
හිතලා බලනොනම් පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට මුකුතේම ෙුවණේ නූ 
අර දැවිලේවලනේ. ඕනනම් අර අළු ටික ගසලා දමලා උනේෙහනේවසේ අහසිනේ 
පැන නැඟිලා යනේන ඇත ිහිමාලයට. උනේෙහනේවසේට කසිෙිකේ ෙුවණේ නූ. 
නමුතේ අකුසලය එවහමමයි. අර සිත, දෙනේන ගතේත ු සිත, දර එකතු 
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කරලා වගාඩ ගහලා ගින ිතිබ්බා. අනේන ඒ ෙවගේ අප ිකලේපනා කරනේන 
ඕවන වම් අකුසල කර්මයකේ ඇතිවෙනේවනේ, වම්ො සමහර අය සමාජයට 
විතරකේ එලේල කරලා වතෝරනො. ඒක එක පැතේතකේ පමණයි. වම්ක 
ඇතේත ෙශවයනේම සිත දූෂය කරගැනීම නිසාමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
අකුසල කර්ම ෙලට වහේතුෙ හැටියට දැකේෙූවව් වලෝභ, දේවව්ෂ, වමෝහ. 

වලෝභ, දේවව්ෂ, වමෝහ කියන එක සමහරවිට වකවනකුට 
හඳුනාගනේන පුලුෙනේ තමාවගේ ිතේත සනේතානවයේ. සමහරවිට ෙංචක 
ධර්ම නිසා ආෙරණය වෙනේන ඉඩ තිවයනො. සතිය කියන සිහිය නුෙණ 
වයාදනොනම් හැම අෙසේථාෙකම නුෙණිනේ කලේපනා කරලා බලනවකාට 
තමනේට වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. අඩුගාවනේ වම්ක යට තිවබනේවනේ 
වලෝභයකේ, වම්ක යට තිවබනේවනේ දේවව්ෂයකේ, යට තිවබනේවනේ වමෝහයකේ 
කියලාෙතේ වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. එතවකාට වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවබනේවනේ අකුසලේ ෙලට වහේතුනේ වලෝභ, දේවව්ෂ, වමෝහ. 
කුසලය කියනේවනේ වම් කාලවයේ ෙචන ෙලිනේ කියනොනම් නියමාකාර 
දකේෂ බෙ හැටියට. අකසුලය කියනේවනේ අදකේෂ වීම. වම් සංසාරවයේ 
ගතකරන වම් මනුෂයයා විසිනේ අදකේෂෙ ජීෙතේ ෙුවණාතේ ඒකට අර කයිාපු 
දුකේ විපාක ලැවබණො. දකේෂ විදියට ජීෙතේ ෙුවණාතේ අනේන සැප විපාක 
ලැවබණො. ඉකේමනිනේ නිෙනේ ලබාගනේනතේ පුලුෙනේ. 

ඒ විදියට සාමාජික අර්ථවයනේ වනාවෙයි. වමතන කසුල කියන 
එවකේ සාමානය අර්ථය දකේෂ වීමයි. වමනේන වම් කුසල වච්චතනාෙලේ 
ඇතිවෙනේවනේ අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ සිතිනේ කියලා දකේෙනො. 
වලෝභවයනේ වෙනේවෙනේන යම් පරමාණයකේ උතේසාහගනේනොනම් ඒක 
අවලෝභයයි. එක වමාවහාතකේ වෙනේන පුලුෙනේ. වමාකද වලෝභය තමයි 
සතේත්වයා ෙහවගන ඉනේවන. දේවව්ෂයයි ෙහවගන ඉනේවන, වමෝහයයි 
ෙහවගන ඉනේවන. දීර්ඝ කාලයකේ අප ිපුරැදු කරලා තිවයනේවන ඒකයි. 
ඒවකනේ මිවදනේන වමාවහාතකේ හරි අපි උතේසාහ කරනොනම්, ඩිංගකේ 
හරි උතේසාහ වෙනොනම් අනේන ඒකට ලකුණකේ ෙැවටනො අපට. වහාඳ 
ලකුණකේ ෙැටුණා. කුසලයකේ. ඒක තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතන 
අවලෝභ, අවදෝස, අවමෝහ කියලා තිවයනේවන. එතන අයනේන වයාදලා 
තිවබනේවනේ විරැදේධාර්ථවයනේ. වලෝභවයනේ වෙනේවීම. දේවව්ෂවයනේ 
වෙනේවීම. වමෝහවයනේ වෙනේවීම. එකපාරට වෙනේ වෙනේන බූ. නමුතේ එක 
වමාවහාතකට හරි ඒවකනේ එහාට තලේලු කරලා දැම්මා. එහාට තලේලු 
කරලා දැම්මා. ඒ තලේලු කරනේවන අර කියපු විරති වචතසකිවයනේ. 
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වෙනේවීවම් අදහසිනේ. සවතකේ මරනේන හිවතනො. සතාවගේ මස රස 
වෙනේන පුලුෙනේ. එවහම නැතේනම් දේවව්ෂයකේ තිවබණො. වකවනකේ 
මරනේන හිවතනො. නමුතේ ඒ හිත ආො. ඉකේමනිනේම ඒක නැතිකරගතේතා. 
ආවය ඈතට යනේන වනාදී. පුලුෙනේ ඉකේමනිනේ ඒක සංසිඳෙගනේනො. 
එවහම නැතේනම් මවනෝ කර්ම හැටියට හිත ඇතුවළතේ කර්ම රැසේ 
වෙනො. වකායිතරම් භයානකද. ගිනි අඟුරකේ ෙවගේ. ඒකයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ සමහරවිට ගිනි අඟුරැ උපමාෙ දකේෙලා තිවබනේවන. වපාඩි 
දරැවෙකු දැනේ සමහරවිට දනේවන නැතුෙ ගිනි අඟුරකේ අලේලනො. ඒක 
අලේලවගන ඉනේනොද ලසේසන නසිා? නූ. අත යනේතම් ගූෙුණ හැටිවයේ 
අත අරිනො. අනේන ඒ ෙවගේ ගින ිඅඟුර බෙ දැනුන හැටිවයේ අතහරිනේන 
ඕවන. 

නුෙණිනේ කලේපනා කරලා වම්වක යට තිවබනේවනේ වලෝභයයි, 
දේවව්ෂයයි, වමෝහයයි. ෙහාම ඒක අතහරිනේන ඕවන. එවහම නැතේනම් 
ඒක හිත ඇතුවළ ෙැඩ කරලා ෙචනයට නැගිලා අනේතිමට කරියාවෙනේ 
සම්පූර්ණ වෙනො. එතවකාට ඉතිනේ වම්වකනේ වබ්වරනේන බූ. කලේප 
ගණනකේ ඒකට දුකේ විඳිනේන වෙනො. ඒ අකුසලය පැතේතයි. ඉතිනේ 
කුසලය අනේන අර වෙනේවීවම් ශකේතියමයි. වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේ 
‘සිලේ සමාදනේ වෙනො කියලා අප ිවමාකකේද වම් කරනේවන. වෙනේවීමකේ 
ගැන කතා කරනො, කරන වදයකේ නූ වමතන. වනාකරන වදේෙලේ ගැනයි 
කියනේවන’. එවහමතේ කතා කරන අය ඉනේනො. තර්ක කරන අයතේ 
ඉනේනො. ‘අපට කරනේන වදයකේ නූවන වමතන. ඔකේවකාම වෙනේ වෙන 
වදේෙලේ’. ඒක පහසුයි පිනේෙතුනි. වෙනේ වෙන වදේෙලේ අහකේකළාම අපිට 
කරන වදේෙලේ පහසුවෙනේම හිතාගනේන පුලුෙනේ. වම්ොට අමතරෙ. වම් 
කියන අකසුලේ වව්ග ෙලිනේ අමතර අනිතේ ඒො අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ 
- කසුලේ. ඒ අහකේවීමම කුසලයකේ. ඒකයි කියනේවන අකුසලවයනේ 
වෙනේවීමම කුසලයකේ. අකසුලවයනේ වෙනේවීම නිකනේ වකවරනේවන නූ. 
යම්කිසි උතේසාහයකේ නිසා යම්කසිි දකේෂකමකේ නිසයි වකවරනේවනේ. ඒ 
දකේෂකම තමයි කුසලය. ඒක නසිා තමය ිසතුනේ මැරීවමනේ වෙනේවීම. 
සවතකේ මරනේන වෙන අෙසේථාවව් විතරකේ සිලේ සමාදනේ වෙන එක 
වනවෙයි. කලිනේම වම් සලිේ සමාදනේ වෙලා හිතට දාගනේනො වම්ක. 
වහාරකම් කරන අෙසේථාෙ ආොහම විතරකේ ඒ අදිනේනාදානය කියන 
ශික්ෂාපදය ඒ වෙලාෙට කරගනේන බූ. හිතට පුරැදු කරනේන ඕන. පළමුෙ 
වම් කුසලාකුසල පිළිබඳෙ ශීලය සකසේකරගනේනො. සකසේ කරගතේතු 
ශීලය උඩ ඉඳවගන තමය ියම්කිසි වකවනකේ සමාධිය ඇති කරගනේවනේ. 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

50 

හිත තැනේපතේ කරගනේවනේ. යම්කසිි කමටහනකිනේ වමතරී වහෝ වව්ො 
බුදේධානුසේසතිය, අසුභ, මරණසති ආදී යම්කසි ි කමටහනකිනේ සිත 
තැනේපතේ කරගනේනො. ඒ තැනේපතේ කරගැනීවමතේ අෙසේථාෙලේ තමය ිඔය 
ධයාන සිතේ හැටියට දැකේවෙනේවන.  

වහාඳට හිත එකඟ ෙුණහම ඒ තුළිනේ කායික ෙශවයනුතේ වලාක ු
සැනසිලේලකේ. සාමානය වලෝකයා පංචකාම සම්පතේතිවයනේ ලබන 
විනේදනය ෙවගේ සිය දහසේ ගුණයකේ වශරේෂේඨයි කයිලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො ඒ සමාධිය. ඊළඟට ඒ සමාධිය පහිිට 
කරවගන තමයි යම්කිස ි අෙසේථාෙක අර අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම 
තරිලකේෂණය මතුකරවගන වකවනකේ විදර්ශනා ෙඩලා අර මාර්ග ඵල 
අෙවබෝධය ලබනේවනේ. අනේන එතවකාට වම් කථානේතරය තුළිනේ අපට 
ධර්ම කාරණා රාශියකේ මතකුරගනේන ලැබුණා වම් පැයකේ පමණ 
අෙසේථාෙ තුළ. වම් පිනේෙතේ පිරිස ඉතාමතේම ශරදේධාවෙනේ යම්කිසි ශීල 
මට්ටමක පිහිටලා වම් අෙසේථාවව් වම් ධර්මවදේශනාෙ තුළිනේම පො 
යම්කිසි සමාධියකේ ඇති කරගනේන පුලුෙනේ ආදර්ශෙතේ කථානේතර 
රාශියකේ ශරෙණය කළා. ඒ තුළිනේ ඇති කරගතේතු ධර්ම ශකේතිය තම 
තමනේවගේ ජීවිත ෙලට ළං කරවගන වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො 
ෙදාළ අමෘත පදය, අමෘත මාර්ගවයේ ගමනේ කරමිනේ, අපරමාද මාර්ගවයේ 
ගමනේ කරමිනේ පරමාදය ඉෙතේ කරලා කලයාණමිතර ආශරය තුළිනේ දාන, ශීල, 
භාෙනා තුළිනේ සයිලු කසුලේ දහම් සම්පූර්ණ කරවගන හැකිතාකේ 
ඉකේමනිනේ වම් අති භයානක සංසාරවයනේ අතේමිදිලා උතුම් අමාමහ 
නිෙනිනේ සැනසමීට වම් අද දින ධර්මශරෙණයම උපකාර වව්ො කියලා 
පරාර්ථනා කරගනේන ඕවන. ඒ ෙවගේම වම් විදිවයේ ධර්මවදේශනාමය, 
ධර්මශරෙණමය කුසලයනේ සමාදනේ වෙනේන බලාවපාවරාතේතු වෙන 
ශාසනාරකේෂක දිෙය බරහේම මණේඩලය ඇතුළු අවීිවයේ පටනේ අකනිටාෙ 
දකේොෙූ යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ ඇතේනම් ඒ හැම වදවනකේමතේ වම් 
කුසල සම්භාරය අනුවමෝදනේ වීවමනේ තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකිනේ 
හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ සියලු සංසාර දුකේ වකළෙර කරවගන, වකළෙර 
උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසේො කියන පරාර්ථනාෙතේ එකේක වම් විදියට 
ගාථා කියලා පිනේ පමුණුෙනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 



 

 

98 වන ද ්ශනය
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98 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 100) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

දුපපබබජජං දුරභිරමං දුරාොසා ඝරා දුඛා 
දුවකඛා’සමානසංොවසා දුක්ඛානුපතිතදධගූ 
තසමා න චදධගු සියා නච දුක්ඛානුපතිවතා සියා’ත ි

− ධම් මපද, පකිණ්ණක ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

ගිහ ි සැපයට ෙඩා පැවිදි සැපය උතුම් බෙ තිවලෝගුරැ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. ගිහි සැපයට යටිනේ තිවයන දුකේ 
කම්කවටාළු රාශිය අමතක වීවමනේ සමහර විට ගිහි සැපය ෙඩා උසසේ 
හැටියටතේ ෙැටහීයනේන ඉඩ තිවයනො. වකවනකේ පැවිදි භූමියට අරවගන 
එන වනක්ඛම්ම බලවව්ගය ඒ විදිවයේ ෙැරදි ෙැටහමීකේ නිසා අඩු 
වෙනේනතේ ඉඩ තිවයනො. ඒක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහාම 
අෙසේථාෙල ගිහ ි සැපයට යටිනේ, ගිහ ි ජීවිතයට යටිනේ තිවයන දුකේ 
කම්කවටාළු රාශිය මතුකරලා දුනේනා. දැනේ අපි වම් මාතෘකා කළ ගාථා 
ධර්මය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කවළේ ඒ ෙවගේ පරශේනයකට 
මුහුණපාපු එකේතරා භික්ෂුෙකට අෙොද ෙශවයනුයි. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විශාලා මහනුෙර මහාෙනවයේ කූටාගාර 
ශාලාවව් ෙැඩ ොසය කරන කාලවයේ ෙේජි පුතේතක භික්ෂූනේෙහනේවසේ 
නමකේ ෙන ඒ භික්ෂුෙ ෙන ලැහැබක භාෙනානුවයෝගෙී ෙැඩ විසෙුා. 
උනේෙහනේවසේ එක දෙසකේදා රාතරිවයේ සකේමවනේ භාෙනා කරමිනේ සටිින 
අතවර් ඇහුණා ඒ නගරවයේ එදා පැෙතුන එකේතරා ොර්ෂික 
සැණවකලියක සදේදය. වනාවයකුතේ විදිවයේ තූර්ය භාණේඩ හඬ, ගී හඬ, 
ගැයුම් නැටුම් ආදී ඕො පිළිබඳ, වබර හඬෙලේ සදේද ඇවහනේන පටනේ 
ගතේතා. ඉතිනේ වම් හාමුදුරැෙනේට මතකේ ෙුණා තමනේ රජ සැප විනේද 
කාලවයේ, ගිහි කාලවයේ ඒ විදිවයේ අෙසේථාෙලේෙල අලංකාර 
ෙසේතරාභරණවයනේ සැරසිලා විවනෝදවයනේ උනේන ආකාරය. හිතලා වලාක ු
කණගාටුෙකේ ඇතිවෙලා ෙැලපීම් ෙශවයනේ එකේතරා ගාථාෙකේ පරකාශ 
කළා. 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 
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‘අපි වම් ආරණයවයේ තනිෙ ොසය කරනො කැවලේට වීස ිකරපු 
ලීකූලේලකේ ෙවගේ. වම් ෙවගේ රාතරියක අපට ෙැඩි අොසනාෙනේත අය 
කෙුද?’ කියලා ඔය විදියට වබාවහාම දුකේ ගැනවිලි ෙවගේ ගාථාෙකේ පරකාශ 
කළා කියනො. වම්ක අහනේ හිටිය ඒ ෙන ලැහැබට අධිගෘහිත වදේෙතාො 
වම් භික්ෂූනේෙහනේවසේට සංවව්ගය ඇතිකරනේන ඒ ගාථාෙම අනිතේ 
පැතේතට හරෙලා පරකාශ කළා. ‘ඇතේත තමය ිඔබෙහනේවසේ තනිෙ වම් 
ආරණයවයේ විසි කරපු දර කඩකේ ෙවගේ ඉනේනො. නමුතේ ඔබෙහනේවසේ 
ගැන වබාවහාම ගරැ හැටියට, උසසේ හැටියට සලකනො ගිහි පිනේෙතුනේ 
- උපමාෙ දකේෙනේවනේ නිරයට ගිය අය, වදව් වලාෙ ගිය අය ගැන 
ආසාවෙනේ උසසේ කරලා හිතනේනා ෙවගේ’. ඒ ගාථාෙ ඇහුෙට පසේවස අර 
හාමුදුරැෙනේවගේ අර ගිහි සැප ගැන තිබුණු ඇලේම නැති ෙුණා. පසේවසනේදා 
වම් භික්ෂූනේෙහනේවසේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේෙ දකිනේන ගියාම, 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් කාරණය වතේරැම් අරවගන අර 
භික්ෂූනේෙහනේවසේට තෙදුරටතේ ගිහි සැපත පිළිබඳෙ තිවයන ඒ ඇලුම් නැති 
කිරීමට උපකාර ෙන අනේදමට වමනේන වම් අපි මාතෘකා කළ ගාථාෙ 
ෙදාවළේ. 

වම් ගාථාවව් හැම ෙචනයකේම ඉතාමතේම ගැඹුරැ අර්ථයකේ 
තිවබණ ෙචන. 

දුපපබබජජං දුරභිරමං දුරාොසා ඝරා දුඛා 
දුවකඛා’සමානසංොවසා දුක්ඛානුපතිතදධගූ 
තසමා න චදධගු සියා න ච දුක්ඛානුපතිවතා සියා 

දුපපබබජජං - පැවිදිවීම දුෂේකරයි. ගිහ ිජීවිතවයේ ඉඳලා පැවිදේද 
ලබාගැනීම දුෂේකරයි. දුරභිරමං - පැවිදි ෙුණතේ පැවිදේද පිළිබඳෙ ඇලේම 
ඇතිකරගැනීම, පැවිදි ජීවිතයට, පැවිදි රටාෙට ඇලේම ඇතකිරගැනීම 
දුෂේකරයි. දුරාවාසා ඝරා දුඛා - ගිහි වගය ිොසය මහාදුකේ කනේදරාෙකේ, 
දුකේ වගාඩකේ. දුයකඛා’සමානසංවායසා - එතන සමාන කිව්ෙට අසමාන 
සංොවසා කියන එකයි එහි නියම අර්ථය එනේවන, අසමානෙූ අයතේ 
එකේක එකට ොසය කිරීමතේ දුකකේ. සමාජවයේ ඒ විදිවයේ තතේත්වයකේ 
තිවයන නිසයි කිව්වව්. ඊළඟට ඒ ෙවගේම දුක්ඛානුපතිතදධෙූ - වම් සංසාර 
ගමන දුකතේ ඈඳවගන යන ගමනකේ. තසමා, ඒ නිසා, න චදධෙු සි ා - 
වම් සංසාරවයේ දිගට දිගට දුක ඈඳවගන යනේන එපා. න ච 
දුක්ඛානුපතියතා සි ා - දුකතේ එකේක, දුක පිටිපසේවසනේ එන විදියට 
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කටයුතු කරනේන එපා, කියලා ඔය විදියට අෙොද කරමිනේ ගාථාෙකේ 
ෙදාළා. 

වම් එක එක ෙචනයකේ ගැන තෙ ටිකකේ අපි කලේපනාවෙනේ 
හිතනොනම් වම් ‘දුපපබබජජං’ කයිලා කිව්වව් වමාකද? ගිහ ි පිනේෙතා 
බුදේධ කාලවයේ තිබුණු පැවිදි සංකලේපය අනුෙ ගැඹුරැ අදහසිනේම නයිම 
වනක්ඛමමයකිනේ පැවිදි ෙුණා. සිෙරුැ පිරිකර තිබුණු පලියටෙතේ වනවමයි 
දැඩි වනක්ඛමම අදහසකිනේ. අර අතතීවයේ සඳහනේ වෙනේනා ෙවගේ සුලු වහෝ 
ෙසේත ුසම්භාරයකේ අතහැරලා, මහතේෙූ වහෝ ෙසේත ුසම්භාරයකේ අතහැරලා, 
සුලු වහෝ නූ පිරිසකේ, මහතේෙූ වහෝ නූ පිරිසකේ අතහැරලා. ඒ විදියට ගිහි 
වගයිනේ නිකේම පැවිදිවීම කියන එක වබාවහාම දුෂේකර වදයකේ ගිහ ි
පිනේෙතාට. පැවිදි වනාවෙනේනයි වබාවහෝවිට නිදහසට කාරණා 
තිවයනේවනේ. ඒ තරමට අර ගිහ ිජීවිතය පිළිබඳ බනේධන ලිහලා වකළෙර 
කරනේන බූ. එකකට එකකේ ඈඳිලා තිවබණ මහපුදුම බැඳුම් රාශයිකේ 
වමතන තිවයනේවනේ. ඉතිනේ ඒක නිසා තමයි දුපපබබජජං කියනේවනේ. 
පැවිදිවීම වබාවහාම අමාරැවෙනේ ලබාගතයුත ුතතේත්වයකේ.  

ඒ ෙවගේම එවහම අමාරැවෙනේ පැවිදි ෙුණතේ පැවිදි බිමට ගියාට 
පසේවස පුරැදු ගිහි ගති නසිා පැවිදි ජීවිතයට අදාල ජීෙන රටාෙට හැඩ 
ගැසේම අපහසුයි. පිණේඩපාතවයනේ යැපීම, විවව්ක ොසය, ෙනානේතර ෙල 
ගිහිලේලා තනිෙ ොසය කිරීම භාෙනාෙට ලැදිෙ, පිරිසේෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා, 
භික්ෂුත්වයට අදාල විනය ශික්ෂාපද රැකීම, වම් හැම එකකේම අමුත ුවදේෙලේ. 
වම්ො පළිිබඳෙ ඇලේමකේ ඇතිකරවගන, ඕනූකමකේ, ඡනේදයකේ 
ඇතිකරවගන ඒ අනුෙ කරියා කිරීමතේ පැවිදි ෙුණ වකනාට දුෂේකරයි. ඒකම 
තමයි අනේන අර ෙේජි පුතේතක භකි්ෂූනේෙහනේවසේට ෙුවණේ. ෙේජි පුතේතක 
කියනේවනේ වපාත පවතේ සඳහනේ වෙන හැටියට - ඒ කාවලේ ෙේජි රජ 
දරැෙනේ අතර තිබුණා සමූහාණේඩෙුකේ හතේදහසේ හතේසිය හතේ වදවනකේ 
රාජ කුමාරෙරැ විටිනේ විට රජකම් කළ බෙ සඳහනේ වෙනො. වම් කියන 
භික්ෂුෙතේ ඒ විදියට තමනේට ොරයට පැමිණි රජකමතේ අතහැරලා පැවිදි 
ෙුණ වකවනකේ හැටියටය ි දැකේවෙනේවනේ. නමුතේ අර සැණවකලි සදේවද 
ඇහිලා ආවය රජකමට හිත ගියා. ඒකයි, රජ සම්පතේෙලට හිත ගිහිලේලයි 
හිත දුර්ෙල කරවගන අර විදියට තමනේවගේ තතේත්වය ගැන ෙැලපීමකිනේ 
ගාථාෙ පරකාශ කවළේ.  

දුරභිරමං, ශාසනවයේ ෙචනයකේ තිවයනො අභිරති කියලා. 
පැවිදිවීම පිළිබඳ විවශේෂ ඇලේමකේ නැතුෙ බූ වම්ක වගනියනේන. ඒ ඇලේම 
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නැති වෙනවකාට ඒකට කයිනේවන අනභිරති කියලා. වනාඇලේම 
ඇතිෙුණ හැටිවයේ ඊළඟට උකටලී වෙනො කියලා අතීතවයේ ෙචනයකේ 
තිවයනො. ඊළඟට ගිහ ි වගෙලේ ගැන හිත හිතා ඉනේනො. කෙදාද වම් 
කරදරවයනේ මිදිලා ආපහු යනේවන කියලා. අනේන ඒ විදියට වම් සංසාර 
දුර්ෙලතාෙනේ නිසා පැවිදේද පිළිබඳෙ ඇලේම ඇතකිරගැනීම දුෂේකරයි 
ගිහියාට. ඒ ෙවගේම තමයි ‘දුරාොසා ඝරාදුඛා’, ඔනේන ඊළඟට ගිහි 
ජීවිතවයේ තතේත්වය තෙදුරටතේ පරකාශ කරනො. ගිහි ජීවිතවයේ ොසය 
මහාදුකේ කරදර රාශියකේ. වමාකද ගිහි ජීවිතවයේ ොසය කරනො කියනේවනේ 
ඒකට අදාල ධන සම්පතේ රැසේ කරගැනීම සඳහා වෙවහවසනේන වෙනො. 
ඒක පිළිබඳෙ අතීත උපමාෙලේ දකේෙනේවන ඔය වගදර වදාරෙලේ ෙල 
ආදායමතේ වියදමතේ පියොගනේන එක වබාවහෝම අමාරැ වදයකේ. 
වබාවහෝවිට වගෙලේ ෙල අඹු සැමියනේ අතර අය ෙැය විොද ඇතිවෙලා 
කලහ වකෝලාහලතේ ඇතිවෙනො. වමාකද ඒවක තතේත්වය වපාවතේ 
දැකේවෙනේවන හරියට සිදුරැ ෙුණ කවළේකට ෙතුර ෙතේකරනේනා ෙවගේ. 
කවළේ කට වපාඩියි, නමුතේ සිදුරැ මහවගාඩකේ තිවබණො. ඒ ෙවගේ - ‘අය 
ටිකයි. ෙැය ෙැඩියි’. ඉතිනේ ඔය පටලැවිලේල වබ්රගනේන වබාවහාම 
අමාරැයි ගිහි ජීවිතවයේ, ඒක නිසා මහාදුකේ කනේදරාෙකට මැදි වෙනො. 
ඒ කරනේන තිවයන ෙගකීම්, අඹදුරැෙනේ පිළිබඳෙ, සමාජයීය යුතකුම් 
ආදිය ඉෂේට කරලා පිරිමහනේන බූ. 

තෙතේ උපමාෙකේ වදනො, ගිහ ි ජීවිතවයේ ඕනූ එපාකම් 
පිරිමසාගනේන අපහසුකම දකේෙනේවනේ මහාසමුද්රය ෙවගේ කියලා. මහමුහුද 
පුරෙනේන බූ වකාච්චචර ගංගාෙලේ ආෙතේ. ඒ ෙවගේ ගිහියාවගේ සිත, 
ආශාෙනේ වකාවතකේ ඉෂේට කළතේ තෘපේතියකේ නූ, වකළෙරකේ නූ 
ඕනූකම්. අනේන ඒො නිසා ගිහ ිවගයි ොසය ඒ විදියට දුරාොසා ඝරා 
දුඛා. 

ඊළඟට, ‘දුවකඛා අසමානසංොවසා’, අසමානයිනේ හා ොසය 
කිරීමතේ දුකකේ. සමාජය කියනේවනේ විවිධ විෂම පුදේගලයිනේවගනේ ගහණ 
තැනකේ. ඔෙුවනාෙුනේ අතර පුදුම විදිවයේ තරඟකාරීත්වයකේ, ඊර්ෂයාෙකේ, 
පාපමිතර වසේෙනාදී වදේෙලේ, ඕො නසිා විෂම පුදේගලයිනේ බහුල සමාජයක 
ොසය කිරීම වකවනකුට පහසු කාරණයකේ වනාවෙයි, අසමානසංොවසා. 
අසමානයිනේ හා එකේෙ ොසය කරනේනට සිදුවීම මහාදුකකේ. ඊළඟට 
‘දුක්ඛානුපතිතදධගූ’, ඒ ෙවගේම තමයි ගිහි ජීවිතය කියනේවනේ සංසාරවයේ 
දිගිනේ දිගට යාමයි. සංසාරවයේ දිගිනේ දිගට යාම කියනේවනේ අනේන අර 
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ඇලුම් බැඳුම් තුළිනේ, ඒ ෙවගේම ගැටුම් තුළිනේ ඇත ිකරගනේන කර්ම වව්ග 
තෙ තෙතේ වගෙ වගො දිගිනේ දිගට යන ගමනකේ. ඒකයි වම් සංසාරය 
ෙඩන එකකේ කියලා කියනේවනේ. ගිහි ජීවිතය තළු සසර ෙැඩීමකේ 
වකවරනො. ඒකයි දුක්ඛානුපතිතදධගූ කියනේවනේ. ඒ විදියටම සංසාර 
දුකතේ ඈඳවගනයි වම් ගමන යනේවන. දිග ගමනකේ යනේවන. වමතන 
ඇතේත ෙශවයනේම කාරණා පහකේම වම් ආකාරයට දකේෙනො. ඊළඟට 
‘තසමා න චදධගු සියා’ - සංසාරවයේ දිගිනේ දිගට යන වකවනකේ වෙනේන 
එපා. ‘න ච දුක්ඛානුපතිවතා සියා’, දුක ඉලේලවගන යනේන එපා කියලා 
ඔය ටිකයි ඒ ගාථාවව් අදහස.  

අපි කලිනේ කිව්ො ෙවගේ බැලූ බැලේමටනම් පැවිදි ජීවිතය 
කියනේවනේ මහාදුකේ වගාඩකේ, කැලූෙට වෙලා අර විදියට තනිෙ ලී 
කූලේලකේ ෙවගේ ොසය කිරීම. ගිහි ජීවිතය කයින එක වකායිතරම් 
විලාසිතාෙනේ බහුල, දකිනවකාට ආසා හිවතන විිතර වෙෙර්ණ 
සුවඛෝපවභෝගී ජීවිත රටාෙකේද. ඉතිනේ වමාකද බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වම්ක දුකකේ හැටියට වපනේනුවව්, පැවිදේද සැපයකේ හැටියට වපනේනුවව්? 
ඒක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇතැම් අෙසේථාෙනේෙල ආදර්ශවයනේමතේ 
වලෝකයාට පරකට කළා. 

ඒ විදිවයේ සිදේධියකේ සඳහනේ වෙනො, ෙටිනා සිදේධියකේ. එක 
අෙසේථාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අලව් නුෙර ගෙයිනේ යන මාර්ගවයේ 
තිබුණ ුඇට්වට්රිය ෙනයක රැයකේ ගත කළා. ඇට්වට්රියා වකාළ ඇතිරියකේ 
මත සැතපිලා හිටියා. උවදේ නැගිටලා ඒවකම භාෙනාවව් ෙැඩහිඳිනා 
අතවර් හතේථක ආලෙක කියන රාජ කුමාරයා ඇවිදිනේන යන අතවර් 
දුටුො වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකාළ ඇතිරිය මත ඉඳවගන ඉනේනො. 
වතේරැම් ගතේතා රාතරිය ගතකරනේන ඇතේවතේ වමවහ කියලා. ඉතිනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ සුෙවසේ රැය 
ගත කළාද?’ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උතේතර වදනො ‘එවසේය රාජ 
කුමාරය. මම සුෙවසේ සැතපුණා. වලෝකවයේ යම් වකවනකේ සුෙවසේ 
සැතවපනොනම් එයිනේ වකවනකේ මං’. එතවකාට වම් රාජ කුමාරයා 
කියනො ‘සේොමීනි, වම් වහේමනේත ඍතුවව් රාතරිය සීතලයි. වහේමනේත 
ඍතුවෙනුතේ උගරම හිම ෙැවටන දෙසකේ වම් දෙස. ඒ ෙවගේම වම් බිම 
ගෙයිනේවගේ කුර ගැටිලා රළු වෙච්චච බිමකේ. වකාළ ඇතිරියතේ වබාවහාම 
තුනීයි. ගසේෙල වකාළතේ අඩයුි. භාගයෙතුනේෙහනේවසේවගේ සිෙුරැතේ සීතලයි. 
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හතර ෙටිනේ හමන වව්රම්භ ොතයතේ සීතලයි. ඒතේ භාගයෙතුනේෙහනේවසේ 
කියනො ‘මම සුෙවසේ සැතපුණා’ කියලා’. 

ඔනේන එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කයිනො ‘වහාඳයි රාජ 
කුමාරයාවණනි, මං මුලිනේ පරශේනයකේ අහනේනම්. කැමත ිහැටියට පිළිතුරැ 
වදනේන. දැනේ ඔනේන වහාඳ ගෘහපතිවයකේ වහෝ ගෘහපති පුතරවයකේ වහෝ 
ඉනේනො සුවඛෝපවභෝගී ඇතුළත පිටත පිරියම් කළ කූටාගාර මනේදිරයක 
වහාඳ විලේලුද ඇතිරිල ිවහලූ සුෙපහසු වකාට්ට වමට්ට ඇත ිසයනයක. 
පහනකුතේ දැලේවෙනො. ළඟිනේ ඉනේනො ඉතාමතේම පරිය මනාප භාර්යාෙනේ 
හතර වදවනකේ. ඒ ගෘහපතියා වහෝ ගෘහපති පුතරයා වහෝ සුෙවසේ 
නිදාගනේනොද?’ එතවකාට අර රාජ කුමාරයා කියනො ‘එවසේය සේොමීනි. 
වලෝකවයේ සුෙවසේ නිදාගනේන අයවගනේ වකවනකේ ඒ’. 

ඔනේන ආවයතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘වහාඳයි 
එවහනම් වම් පරශේනයටතේ පිළිතුරැ වදනේන. ඒ ගෘහපතියාට වහෝ ගෘහපති 
පුතරයාට යම් බඳු කායික වචතසික දැවිල ිඇතිකරන රාගී සිතවිිල ිෙලිනේ 
පීඩා විඳිමිනේ, දුකවසේ සයනය කරනේන සිදේදවෙනො වනේද?’ එවතනදි 
කියනේන වෙනො ‘එවසේය’ කයිලා අර රාජ කුමාරයාට. ඊළඟට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ඒ ගෘහපතියා වහෝ ගෘහපති 
පුතරයා වහෝ දැවෙමිනේ සිටින රාගාදී වකවලසේ තථාගතයනේෙහනේවසේ තුළ 
සම්පූර්ණවයනේ පරහීනයි. මුලිනේ සිඳින ලද, උගුලා දමන ලද තලේ ගසකේ 
වමනේ නැෙත නූපදින තතේත්වයකට පතේ කරලයි තිවයනේවන රාගය, 
දේවව්ෂය කයින ඒ කේවලේෂයනේ. ඒක නසියි මං කිව්වෙ සැපවසේ 
නිදාගනේනො කියලා. ඒ විදියටම යම් බඳු දේවව්ෂ සිතුවිලි ඇතිවෙනොනම් 
අර ගෘහපතියාට වහෝ ගෘහපති පුතරයාට වහෝ ඒ නිසා රාතරිය දුකවසේ 
ගතකරනේනට වෙනොනම් ඒ දේවව්ෂයතේ තථාගතයනේෙහනේවසේ තුළ 
පරහීනයි. යම් බඳු වමෝහයකිනේ පඩීා විඳිනේන වෙනොනම් අර කයිාපු 
තැනැතේතාට අර කියාපු සුවඛෝපවභෝගී මනේදිරවයේ, ඒ දුකේ කම්කවටාළු 
කිසෙිකේ වමෝහය නැති තථාගතයනේෙහනේවසේට නූ. ඔනේන ඔය විදියට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිතුරැ දුනේනා ඒ අෙසේථාවව්. 

ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ වශරේෂේඨ ශරාෙකයිනේ 
පිළිබඳෙතේ ඒ විදිවයේ වහාඳ ෙටිනා පරෙෘතේත ිසඳහනේ වෙනො. ඒ ෙවගේ 
තෙතේ සිදේධියකේ තමය ිබුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අනුපිය අඹ ෙනවයේ ෙැඩ 
ොසය කරන කාලවයේ භදේදිය කියන භික්ෂූනේෙහනේවසේ නමකේ අරණයයට 
ගියතේ, ගසකේ මුලට ගියතේ, පාලු වගේකට ගියතේ භාෙනාෙ සඳහා ‘අවහෝ 
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සුඛං! අවහෝ සුඛං!!’ කිය කියා ඉනේනො. අවහෝ සුඛං! අවහෝ සඛුං!! 
කියනේවනේ අවනේ වකායිතරම් සැපයකේද! අවනේ වකායිතරම් සැපයකේද! 
සිංහලට අපි නැගුවොතේ. ඉතනිේ වම්ක අහලා අනිතේ හුඟාකේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා කලේපනා කරනො ‘එකතේ එකටම වම් භදේදිය 
ආයුෂේමතුනේෙහනේවසේ තමනේ කලනිේ විනේද රජ සැප ගැන හිතලා, ඒ රජ 
සැප ගැන ආසාවෙනුයි පැවිදේද ගැන කළකිරිලා වම් අවහෝ සුඛං! අවහෝ 
සුඛං!! කියනේවනේ’. ඔවහාම කලේපනා කරලා වම් සංඝයාෙහනේවසේලා 
ගිහිලේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට කිව්ො ‘සේොමීන ි අවපේ භදේදිය 
ආයුෂේමතුනේ පැවිදේද ගැන කළකිරිලා වමවහම වම් විදියට අවහෝ සුඛං 
කිය කියා ඉනේනො’ කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ භික්ෂුෙට කිව්ො 
‘එනේන කියනේන භදේදිය භික්ෂුෙට’ කියලා. 

ඒ භික්ෂුෙ ගිහිලේලා පණිවිඩය කිව්ෙහම අර සේොමීනේෙහනේවසේ 
ෙැඩියා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘ඇතේතද භදේදිය ගහකේ මුලකට 
ගියතේ, සුඤ්ඤඤාගාරයකට ගියතේ, ආරණයකට ගියතේ අවහෝ සුඛං කියනො 
කියනේවන?’ ‘එවසේය සේොමීනි’. ‘වමාන වහේතුෙකේ නිසාද ඔබ එවහම 
කියනේවනේ?’ එතවකාට වම් භදේදිය සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො 
‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, මම ඒ ගිහ ිකාලවයේ රජ වගදර ඉනේන කාලවයේ 
ඇතුළුනුෙර - අනේතඃපුරවය ඇතුළතතේ ආරක්ෂා සංවිධාන, පිටතතේ 
ආරක්ෂා සංවිධාන. නගරවයේ ඇතුළතතේ ආරක්ෂා සංවිධාන, ආරක්ෂක 
භටවයා හැම පැතේවතනේම, පටිතතේ ආරක්ෂක භටවයා. ජනපදය 
ඇතුළතතේ ආරක්ෂක භටවයා, පටිතතේ ආරක්ෂක භටවයා. ඉතිනේ වම් 
විදියට ආරක්ෂක භටයිනේවගනේ ෙටවෙලා හිරවෙලා, මම මහාභයකිනේ, 
තැතිගැනීමකිනේ, සනේතරාසයකිනේ ඒ රජ කාවල හිටිවය. නමුතේ සේොමීනි, 
දැනේ මම කැවලේකට ගියතේ, ගහකේ මුලකට ගියතේ, පාලු වගේකට ගියතේ, මම 
තනිෙම කසිිම බයකේ සැකකේ නැතිෙ නිසේකලංකෙ හරියට ඒ කැවලේට 
අයිති මුෙ පැටිවයකේ ෙවගේ ඉතාමතේම සනේසුනේ අනේදමිනේ ජීවිතය 
වගෙනො. අනේන ඒකයි මම වම් අවහෝ සුඛං, අවහෝ සුඛං කවි්වව්’. ඔනේන 
එතවකාට ඒ විදිවයේ ආදර්ශතේ අපටි තිවයනො. 

වම්ක අනුෙ අපිට හිතාගනේන පලුුෙනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
යම්කිසි ගැඹුරැ අදහසකිනයුි අර පැවිදි සැප ගැන පරකාශ කරලා 
තිවයනේවනේ. පැවිදි සැප කියන එක පිනේෙතුනි, ‘යනක්ඛමම සඛුං, 
පවියවක සුඛං, උපසම සුඛං’ කියලා එවහම හඳුනේෙනො ඇතැම් තැනේ 
ෙල. වනක්ඛමම සුඛං කියනේවනේ වම් ගිහි බනේධන ෙලිනේ මිදීමම වලාකු 
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සැපතකේ. වම් වමාන කරදරයකේද කියලා, වම් පිනේෙතුනේට - සමහරැනේට 
වතේවරනොතේ ඇති. විවශේෂවයනේම වම් ධර්මයට කාලය වයාමුකරනේන, 
භාෙනාෙට වයවදනේන වලාක ු ඕනකමකේ ඇති අයට වම්ක මහාදුකේ 
කනේදරාෙකේ, අපි වමාන වමෝඩකමකිනේ වම්ො පටලොගතේතද කයිලා 
කණගාටු වෙන අයතේ ඉනේනො. 

අතීතවයේ වම් වබෞදේධයිනේ අතර හැඟීමකේ තිබුණා ගිහි වගය, ගිනි 
වගයකේ කියලා. ඉතිනේ ඒ ජීවිතවයේ තිවයන දුකේ කනේදරාෙ ගැන හතිලා 
බලනවකාට, එයිනේ මිදිලා දැනේ වමවහම වම් අෙසේථාවව් වම් 
පිනේෙතුනේටතේ සුලු ෙශවයනේ ඒ වනක්ඛමම සුඛය තිවයනො. වකාච්චචර 
සහනයකේද ඕෙයිනේ එක වමාවහාතකේ, එක පැයකේ, එක දෙසකේ, ෙරැෙකේ 
හරි වෙනේවෙලා ඉනේන පුලුෙනේ කියන එක. ඒකම තමයි ඊළඟට 
සම්පූර්ණවයනේ වම් ගිහ ිබනේධන කඩාවගන ගිහලිේලා යම් අෙසේථාෙක 
විවව්ක ොසයට රැිය ඇති කරගතේතනම් වනක්ඛමම සුඛය අනේන 
පළමුවෙනේම. ඒක ගැන හිතලා වකායිතරම් බනේධනයකේද, හිර වගදරකිනේ 
මිදුණා ෙවගේ කියලා සතුට ුවෙනො. ඊළඟට ඒ ෙවගේම පවිවව්ක සුඛ. අර 
විවව්කය, වලෝකයාට සාමානය ජනයාට භය උපදෙන සමහරවිට ෙලේ 
සතුනේ සිටින - ෙලේ සතුනුතේ එකේක වමතරිවයනේ ජීෙතේ ෙුණ ඒ 
සංඝයාෙහනේවසේලා ගැන වකාවතකුතේ සඳහනේ වෙනො. දැනේ වම් 
මහාභයානක අධිවව්ග ොහන දුෙන පාවර් වම් පිනේෙතුනේට යනේන 
පුලුෙනේනම්, වම් භයානක ෙලේ සතුනේ ඉනේන ආරණයක විවව්ක ොසයට 
කැමති සංඝයාෙහනේවසේ වකවනකේ ජීෙතේවීම පුදුමයකේ වනවෙයි. 
සමහරවිට මනුෂයයිනේටතේ නැත ි විදිවයේ යම්කිසි හැඟීමකේ සතනුේටතේ 
තිවයනො අර විදියට කිසමි හිංසාෙකේ වනාකර ජීෙතේවෙන 
සංඝයාෙහනේවසේලා පිළිබඳෙ. ඒ නැතතේ ඒොවයේ ඒ තිවබණ භයානක 
තතේත්වය පිළිබඳෙ මරණසතිය උපදොවගන, විවව්ක ොසය අගය කරමිනේ 
ජීෙතේවෙන සංඝයාෙහනේවසේලා සටිිනො. අනේන ඒක පවිවව්ක සුඛය. 

ඊළඟට ඒ පවිවව්ක සුඛය තුළිනේ මතකුරගනේන සමාධිය, 
භාෙනාෙ දියුණු ෙුණාට පසේවස උපසම සුඛය. උපසම සුඛය කයිනේවනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරන රාග, දේවව්ෂ, වමෝහ සංසිඳීම තළුිනේ 
ලබන සැපය. මහාසීතල කාලවයේ, අර විදිවයේ කටුක බිවම්, ඇට්වට්රියා 
වකාළ ඇතිරියක වම් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සැතපුණා කවි්ෙහම - 
සැතපුවණේ සැපවයනේ. අනේන එවහම කියනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ අර 
උපසම සුඛයතේ සම්පූර්ණ ෙුණහම. ඔනේන ඔය විදියටය ිපැවිදි සැපය 
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කියනේවනේ. ඉතිනේ ඒ ෙවගේම ඇතැම් අෙසේථාෙල ඊටතේ ෙඩා සවිසේතරෙ 
ගිහි ජීවිතය පිළිබඳෙ දුකේ කම්කවටාළු බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවයනො. මහාදුක්ඛකකකන්ධ සූතරය කයිලා, මහාදුකේ කඳකේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකිනේ එක වපනේෙන සූතරවදේශනාෙකේ තිවයනො. 
ඒවකදි කරමානකුූලෙ උනේෙහනේවසේ කාමයනේවගේ ආදීනෙ දැකේවීම් ෙශවයනේ 
ගිහි ජීවිතය තුළ විඳිනේන වෙන දුකේ ගැහැට එකිනේ එක වපනේෙනො. 

පළමුවෙනේම වමවහම කියවෙනො. ඔනේන යම්කසිි කුලපුතරවයකේ 
- ගිහි වගයි ජීෙතේවෙනො කියනේවනේ රැක ී රක්ෂාෙකේ කරලා, හරිහම්බ 
කරවගන, බඩ වියත රැකවගන, අඹුදරැෙනේ රැකවගන, සමාජ යුතකුම් 
කරවගන ජීෙතේවීම කියන මහාෙගකීම් රාශියකේ. ඒක සඳහා 
උතේසාහවයනේ ජීෙතේවෙනේන වෙනො, අලසයාට බූ. ඉතිනේ උතේසාහය 
කියනේවනේ ධනය ඉපයීමට. ඉතිනේ ඔනේන යම්කසි ිශිලේපයකේ ඉවගනවගන 
තිවබණොනම් ඒක අනුෙ රක්ෂාෙක වයවදනො. එතන සඳහනේ වෙනො 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කියනො දැනේ වම් කාවලේ ෙචනවයනේ කියනොනම් 
අව්ෙට වව්වලමිනේ, ෙැසේසට වතවමමිනේ, ශීතල, උෂේණය පිළිවගන 
ඒොයිනේ පීඩා විඳිමිනේ වෙන එකකේ තබා කියනො - කසුගිනේවනනේ 
පිපාසවයනේ මැවරමිනේ ඒ මහාදුකේ කනේදරාෙකේ මැද අර රැකී රක්ෂා 
කටයුතු කරනො. ඒක පළවෙනි දුක හැටියට දකේෙනො. ඊළඟට කියනො 
එවහම ඒ තරම් වෙවහස වෙලාතේ තමනේ කරන ඒ රැකී රක්ෂා ෙලිනේ 
ආදායමකේ වනාලැවබණවකාට, ඒො පාඩු වෙනවකාට, පාඩු 
සිදේධවෙනවකාට ඒො බිඳ ෙැවටනවකාට, විනාශ වෙනවකාට වම් 
පුදේගලයා අඬනො, ෙැලවපනො පපුවව් අතේගසාවගන. මුළාෙට 
පතේවෙනො ‘අවනේ මං වමච්චචර ගතේත උතේසාහය වමවහම විනාශ ෙුණා, 
නැති ෙුණා. මවගේ ෙූයම නිශේඵලයි’ කයිලා අඬනො වදාඩනො. ඊළඟට 
කියනො යම්කසිි විදියකිනේ අද ඒ දරපු උතේසාහය සඵල ෙුණා, ධනය 
උපයාගතේතා. ඊළඟට මහාදුකේ වදාම්නසේ රාශියකේ තුළ ඒ තැනැතේතා නිදි 
නැතුෙ කලේපනා කරනො ‘අවනේ මං වම් උපයාගතේතු ධනය රජෙරැ 
රාජසනේතක කර වනාගනිතේො! වසාරැනේ වසාරකම් වනාකරගනතිේො! 
ගිනේවනනේ විනාශ වනාවව්ො! ජල ගැලේමට, ගංෙතුරට හසු වනාවව්ො! 
වම්ො විනාශ වනාවව්ො!’ කියලා ඕො ගැන වබාවහාම ආරක්ෂා 
සංවිධාන වයාදනො. දුකේ වදාම්නසේ සහිතෙ ජීෙතේවෙනො. 

ඊළඟට කියවෙනො ඊලඟ දුක හැටියට ඒ තරම් ආරක්ෂා 
සංවිධාන වයාදාවගන හිටියතේ රජෙරැ වම්ො රාජසනේතක කරනොනම්, 
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වහාරැනේ ඇවිලේලා පැහැරගනේනොනම් වහාවරනේ හරි බලහතේකාරවයනේ 
හරි - ගිනේනට පිළිසේසිලා යනොනම්, ජල ගැලුම්ෙලට ඇහුවෙලා 
විනාසවෙලා යනොනම් ඔනේන එතවකාටතේ අර විදියටම අඬනො, 
ෙැලවපනො, පපුවව් අතේගසාගනේනො. යමකේ අපට තිබුණානම් ඒකතේ 
නැතිෙුණා - ‘යමපි වම අහු තමප ිවම නත්ථථි’ කියලා ඒ විදියට පපුවව් 
අතේගගහා ෙැලවපනො. අපට යමකේ තබිුණානම් ඒකතේ නැති ෙණුා 
කියලා. ඔනේන ඊලඟ දුක. එපමණකේ වනවෙයි ඒ ලබාගතේ ගිහ ිජීවිතය 
තුළ ඒොට තිවයන ආසාෙලේ නිසා උපයාගතේ ෙසේතූනේ පිළිබඳෙ, 
වබදාහදාගැනීම් පිළිබඳ පරශේන නිසා රජෙරැ රජෙරැනේ එකේක ොද විොද 
සටනේ ආදිය කරනො. වගදර වදාරෙලේෙල, අඹු සැමියනේ අතර, මව්පයිනේ 
දරැෙනේ අතර, සවහෝදර සවහෝදරියනේ අතර ොද විොද ඔය විදියට පටනේ 
වගන, ඇනුම් බැණුම්, ඊළඟට දඬු මුගුරැ, අවි ආයුධ අරවගන 
එකිවනකාට හිංසා කරවගන අනේතිමට එකිවනකාෙ මරාගනේනො. ඔනේන 
ඔය දුකේ කනේදරාෙකේ ගිහ ි ජීවිතය හා සම්බනේධෙ තිවයනො කයිලා 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. ඔය ඔකේවකාම සමූහයකේ හැටියට 
අරවගන අපි හිත වයාදනොනම් ෙටිනා උපමාෙකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වයාදලා තිවයනො මුන ිකියන සූතරවයේ. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙනවයේ ධයාන ෙඩන ‘මුනි’ නමිනේ 
හඳුනේෙන පරතිපතේතිගරැක භාෙනාවයෝග ී නියම භික්ෂුෙකවගේ ජීවිතවයේ 
ඇති ෙටිනාකමයි පරකාශ කරනේවනේ මුන ිසූතරය තුළ. ඒක අෙසාන වෙන 
ගාථාවව් මහපුදුම උපමාෙකේ දකේෙනො. හිතනේන හිතනේන ගැඹුරැයි, 
ගිහියා ගැන සඳහනේ කරලා තිවයන උපමා. වම් විදියටය ි එතන 
කියවෙනේවනේ ඒ ගාථාවව්. යම්වසේ නිලේ වගලකේ ඇත ිවමාණරා අහවසේ 
පියාසර කිරීවම් වව්ගය අනුෙ, කෙදාෙතේ හංසයාට සමාන කරනේන 
බැරැො ෙවගේ, ගිහියාට අර ෙනයක භාෙනානුවයෝගීෙ සිටින මුණිෙරයාට 
කිට්ටු කරනේන බූ කයිලා. එතවකාට අර ගිහියාට තිවයන උපමාෙ ගැන 
අපි ටිකකේ හිතලා බලනේන ඕන. වමාණරා වම් කෙුරැතේ දනේනො. නිලේ 
වගල හරි ලසේසනයි. ඊටතේ ෙැඩිය ලසේසනයි පිලේ විදහාගතේතහම. පිලේ 
විදහාවගන නටනවකාට වමාණරා වකායිතරම් ලසේසනද? නමුතේ පිලේ 
ටික අකුළගතේතට පසේවස ඕනූකමකටෙතේ, වෙන සවතකේ ආෙතේ පීඩා 
කරනේන, පියාසර කරගනේන බූ. වමාකද, අර පිලේ කළවඹ බර. ඕක 
අර  වටරලර් එකකේ ෙවගේ ඇදවගන යනේන ඕවන, මහකරදර වගාඩකේ. 
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ඉතිනේ ලසේසන ෙුණාට වමාකද වමාණරාට අර හංසයා ෙවගේ 
නිදහසේෙ පියාසර කරනේන බූ. ඒ හංස උපමාෙ - මුණිෙරයා පිළිබඳෙ 
තෙතේ තැනේෙල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො. හංසයාවගේ 
සිරිතකේ තිවයනො, යම් විළක හිඳලා ඒක සුදුස ුනැවතයි කියලා හතිුන 
හැටිවය එතනිනේ ඉගිලිලා වෙන විළකට පියාසර කරනො කිසිම බැඳීමකේ 
නැතුෙ. වමාණරාට එවහම බූ. ගහකිනේ ගහකට පනින එකතේ වබාවහාම 
අමාරැවෙනේ කරනේවන අර පිලේ කළඹ නිසා. ඉතිනේ තෙදුරටතේ අපි ඒො 
විගරහ කරනේන යනේවන නූ වම් පිනේෙතුනේ හිත නරකේ කරගනේනතේ 
පුලුෙනේ. නමුතේ වම් පිනේෙතුනේටම භාරයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ දුනේන 
උපමාවව් ගැඹුර හිතනේන. බැලුොමනම් වමාණරා වකාච්චචර ලසේසනද? 
නිලේ වගල විතරකේ වනවෙයි පිලේ කළඹතේ හරි ලසේසනයි. නමුතේ අර 
කියාපු වපාඩි දුර්ෙලකම තිවයනො. ඉතිනේ ඒකම තමයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පැවිදි සුඛවයේ ෙටිනාකම දැකේවීවම්දීතේ ඒ විදියට කයිලා 
තිවයනේවන.  

වමනේන වම් විදිවයේ කාරණා ගැන අපි කලේපනා කරලා 
බලනවකාට ගිහ ි සැපය තුළ, ඊර්ෂයා කරනේන, වලෝභ වෙනේන, ගිජු 
වෙනේන, තරඟ කරලා දිනාගනේන වදයකේ නූ පරතිපතේතිගරැක භික්ෂුෙකට. 
නමුතේ වකවලසේ වව්ග නිසයි අර විදියට ඒො පිළිබඳෙ ආපහු හිත 
යනේවන. ඒක සාංසාරික දුර්ෙලකමකේ. ඇතේත ෙශවයනේ අර කියාපු ෙේජි 
පුතේතක භික්ෂුෙ රජකමතේ අතහැරලා - තමනේවගේ ොරයට පැමිණි 
රජකමතේ අත ඇරලා පැවිදි වෙනේන ඇතේවත වලාකු වනක්ඛමම 
අදහසකිනේ. නමුතේ වකවලසේ වව්වගකට යටවෙලා ටිකකට අර 
සැණවකලියට හිත ගියා. ඔය විදියට සමාජවයේ වනාවයකුතේ කාලෙල 
වනාවයකුතේ විදිවයේ සැණවකල ි තිවයනො. ඔය සැණවකලි ෙලට 
සම්බනේධ වෙනේන ගිවයාතේ අනේන අර පැවිදි සැපය අතහැරලා - එතන 
මිරිඟුෙකේ ඔසේවස දුෙනො ෙවගේ වෙනේවන. ආපසේසට එනො.  

ඉතිනේ ඒ පැවිදි සැපය අතහැරලා ආපහු ගිහි සැපය වසායාවගන 
යන එක ඒ පැරණි වපාත පවතේ දකේෙනේවන ෙමාරපු වදයකේ ආපසේසට 
ගනේනො ෙවගේ, ඇතුළට ගනේනො ෙවගේ කියලා. ඒක නිසා තමයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කලේ තබා අර විදියට ගිහ ිජීවිතවයේ දුකේ ගැහැට 
වලෝකයාට පරකාශ කවළේ. ඒ නිගරහ කිරීම් ෙශවයනේ වනවෙයි. කාවගතේ 
බලාවපාවරාතේතුෙ වම් නිෙනේ ලබාගැනීමයි, ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ 
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වව්ො පරමාර්ථය. නමුතේ ඒකට පරිිය යුතු ඒ ගුණධර්ම රාශිය පුරනේන 
ඕවන.  

ගිහි ජීවිතවයේ යම් ආසේොද පක්ෂයකේ තිවබණො. නමුතේ ඊට ෙඩා 
සිය දහසේ ගුණයකේ ආදීනෙ තිවබණො. ඒ ආදීනෙ පක්ෂය හරියාකාරෙ 
ෙටහාගතේතට පසේවස තමය ි නිසේසරණය කියලා කියන වනක්ඛමමය 
ඇතිවෙනේවන. එයිනේ ඉෙතේවීම. ගිහි ජීවිතවයනේ ඉෙතේ වෙලා, පැවිදි 
ජීවිතයට එකේ වෙලා, විවව්ක ොසයට, භාෙනාෙට ලැදි වෙලා ඊළඟට 
එතන ඉඳලා තමයි ඒ භාෙනා, විදර්ශනාදිය ෙඩලා වම් සංසාර දුක 
වකළෙර කරගනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. ඒක නිසා ඇතේත ෙශවයනේ 
කියනොනම් ගිහි ජීවිතවයේ ඒ කියාපු ගිහියාවගේ ඉලකේක, ධනය, නිලතල, 
පදවි, තානානේතර වම්ො ඔකේවකාම පැවිදි අයවගේ ඉලකේක කරගතයුතු 
නූ. ඊට ෙඩා ෙටිනාම ඉලකේකය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවයනො දුකේ වකළෙර කරගැනමී, නිෙන කියන නමිනේ. ඒකයි පැවිදි 
පක්ෂවයේ ඉලකේකය. ඒ සඳහා යන මාර්ගය ෙශවයනේ තමය ිවම් පිනේෙතුනේ 
අද දෙවස තමනේවග මට්ටමිනේ අර කියාපු වනක්ඛමමයට අදාල අනේදමිනේ, 
ෙැඩි පිරිසකේ උවපෝසථ අට්ඨංග ශලීය සමාදනේ ෙුවණේ. 

ඒක ගැනතේ අපි හිත වයාදලා බලනොනම් වම් වපවහෙසේ 
සමාදනේ වීම ඇතේත ෙශවයනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවබනේවනේ රහතේ පරතිපදාෙට ළං වීවම් එකේතරා උතේසාහයකේ හැටියටයි. 
ඒක විවශේෂවයනේම දැකේවෙනො එකේ අෙසේථාෙක විශාඛා මවහෝපාසකිාෙ 
වපාවහාය දෙසක දෙලේ යාමවයේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේන ආෙ 
පූර්ොරාමවයේදී. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ‘වමාකද විසාඛා වම් මහදෙලේ 
අද?’ කියලා ඇහුෙහම, පැෙසෙුා ‘සේොමීනි, මම අද උවපෝසථ අට්ඨංග 
සීලය සමාදනේ ෙුණාවන’. ඉතිනේ එතන ඉඳලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දීර්ඝ වදේශනාෙකේ කළා වපාවහාය අටසිලේ රැකීවම් ෙටිනාකම් ආදිය ගැන. 
වමවහම කියවෙනො එකේ එකේ ශික්ෂාපදය ගැන. සතුනේ මැරීවමනේ 
වෙනේවීම කයින ශික්ෂාපදය - ඒක කෙදතේ නිතය ශීලය ෙශවයනේ ගිහි 
පිනේෙතා රකින බෙ ඇතේත. නමුතේ වපාවහාය දෙසට ඒක රකිනේවන 
එදිවනදා ගිහි ජීවිතවයේ ඒක රැකේක මට්ටවමනේ වනාවෙයි. උපරිම 
මට්ටමිනේ, අනේන අර කියාප ු රහතනේෙහනේවසේලා - එතන කියනේවනේ 
නමට සතුනේ මැරීවමනේ වෙනේවීම පමණකේ වනවෙයි ඒ ශික්ෂාපදවයනේ 
වබ්රීමට, ඒ එකේකම යන තෙතේ ෙචන රාශියකේ කියවෙනො, දඬු මුගුරැ 
ඉෙතේ කරලා සියලු සතේත්වයිනේ පළිිබඳ දයානුකම්පාෙ ඇතිකරවගන ඒ 
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විදියට ජීෙතේවීමයි අර පළමුවෙනි ශික්ෂාපදය අර රහතේ මට්ටමිනේ පිරීම 
කියලා කියනේවන. 

ඒකයි වමවසේ වම් පිනේෙතුනේ දෙසකේ ඒ වෙනුවෙනේ වෙනේ 
කරවගන උවපෝසථ අට්ඨංග ශීලය ආරක්ෂා කරනේවනේ. අතීතවයේ තිබණුු 
පැවිදි සංකලේපය යාෙජීෙ සංකලේපයකේ. පැවිදි වෙනේවන වලාක ු
අධිෂේඨානයකිනේ. ආවය එනේන වනවෙයි. මරණය වහෝ තරණය කියලා. 
ඒක නිසා තමයි අර කයිාපු විදියට සුලු වහෝ ෙසේතු සම්භාරයකේ වහෝ 
ෙසේතුෙකේ, සුලු වහෝ නූ පිරිසකේ, මහතේෙූ නූ පිරිසකේ අතේහැරලා යනේවන. 
ඒක වලේසිවයනේ කරගනේන පුලුෙනේ වදයකේ වනාෙන බෙතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ තෙතේ අෙසේථාෙල දකේෙලා තිවබණො ඔය ධම්මපදවයේ එවහම. 
වම් වලෝකවයේ යම් බනේධන තිවබණොනම් යකඩවයනේ, දැෙ ෙලිනේ වකඳි 
ආදිවයනේ කරන ලද බනේධන තිවබණොනම් ඒ ඔකේවකාම බනේධන 
පරාදයි වම් ජීවිතය තුළ රනේ රැෙනේ මුතු මැණිකේ අඹුදරැෙනේ පිළිබඳෙ 
තිවබණ ඇලේමට. ඒ බනේධන කඩාගනේන පුලුෙනේ. නමුතේ වමනේන වම් 
කියාපු ඇලේම කඩාගනේන පහසු නූ. ඒක නිසා තමයි ඒ පැවිදේද යාෙජීෙ 
පැවිදේද. ඇතේත ෙශවයනේ ආපසු යම් යම් වහේතූනේ නසිා හිත දුර්ෙල වීම් 
ආදිය නිසා තෙතේ වනාවයකුතේ වහේතූනේ නිසා සිෙුරැ ඇරීම් තිබණුතේ, 
යනේවන ගැඹුරැ අදහසකිනේ - නයිම පැවිදේද, වනක්ඛමමය, අර විදියට 
අතහැරලා ඒ යන ගැම්මම තමය ිසාර්ථක වෙනේවන. 

ඉතිනේ යාෙජීෙ සංකලේපය ඒ පැතේවතනේ තිවයනො. එතවකාට 
ගිහි පිනේෙතා ගිහි ජීවිතය තුළ ඉඳවගන අර කියාපු වනක්ඛමම වව්ගය 
දියුණු කරගනේවන වකාවහාමද? ඒකට පිළිතුරයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
උවපෝසථය තුළිනේ මතුකවළේ. අතීතවයේ උවපෝසථ කියන ෙචනය ඒ 
බරාහේමණවයා එවහම වතේරැවෙ - ඒකතේ බරාහේමණ මට්ටමිනේ ෙුණතේ ෙටිනා 
වදයකේ. ගිහ ිජීවිතය තුළ ඒ කාවලේ දින දර්ශනය සකසේකර ගතේවත හඳ 
මුලේකරවගන. ඒ හ වඳේ සේෙභාෙය අනුෙ දෙසේ වෙනේකරවගන උවපෝසථ 
කියනේවනේ ඒ කාවලේ වදවියනේ එකේක ොසය කරනො ෙවගේ, ජීවිතවයේ 
යම්කිසි අමුතු පරතිපතේති මාලාෙකේ අනුෙ ඒ දෙස ගත කිරීමයි. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැනේ වම් වදන ආර්ය උවපෝසථවයේදී - වම් 
විසාඛාෙට විසේතර කරන ආර්ය උවපෝසථවයේදී දකේෙනේවනේ 
රහතනේෙහනේවසේලාට කිට්ටෙු ජීෙතේවීම ෙවගේ අදහසකේ. මං වම් ශික්ෂාපද 
වම් විදියට රැකීවමනේ රහතනේෙහනේවසේලා රකිනේනා ෙවගේ උපරිම 
මට්ටමිනේ, මං රහතේ පරතිපදාෙට ළං වෙනො, ඒ සංකලේපයයි. 
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අද වම් රාතරිවයේ, අද වම් දෙස, යම් රහතනේෙහනේවසේලා - අපි 
හිතමු විකාල වභෝජනවයනේ ෙැළකමී කියන එක - ඒ රහතනේෙහනේවසේලා 
මුලු ජීවිතය පුරාම විකාල වභෝජනවයනේ ෙැළවකනොනම්, අද වම් 
රාතරිවයේ, අද වම් දෙවසේ මං වම්වකනේ ෙැළකිලා ඉනේනො. යම් 
රහතනේෙහනේවසේලා ඒ බරහේම චරියාෙ රකිනොනම් ඒක, අද වම් දෙවසේ 
මං වම්ක රකිනො. ඒ ෙවගේම ‘නචච ගීත ොදිත විසූක දසසන’, දැනේ අද 
වලෝකවයේ, වම් පිනේෙතුනේවගේ නිවෙසේෙල තිවයන යම්කිසි උපකරණයක 
ඇණයකේ වපාඩ්ඩකේ කරකැව්ෙ හැටිය, තද කළ හැටිය, මුලු වලෝවකම 
තිවයන නචච ගීත ොදිත විසූක දසසන ඔවහේ ගලාවගන එනො. ඒ 
ෙවගේම තමනේට මිල, මුදලේ තිවයනොනම් සාපේප ුසොරියකේ ගිය හැටිවය 
‘මාලා ගන්ධ විවලපන ධාරණ මණඩන විභූසන’ වම් ඔකේවකාම අරවගන 
එනේන පුලුෙනේ. 

නමුතේ එවහම හැකියාෙ තිවබදේදි වම් පිනේෙතුනේ අද වම් දෙස 
ගතකරනේවන අනේන ඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කිව්ො ෙවගේ අරහතේ 
පරතිපදාෙට ළංවීවම් ෙටිනාකම වතේරැම් අරවගන. ඒ විදියටම තමයි අනිතේ 
ශික්ෂාපද. දැනේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො විවශේෂ ෙශවයනේ කියාප ු
අබරහේමචරියා ශික්ෂාපදය - අබරහේමචරියා වෙරමණි. ඊළඟට විකාල 
වභෝජනය පිළිබඳෙ. ඊළඟට නචච ගීත ොදිත ආදී ඒ ටික. ඊළඟට 
උචචාසයන මහාසයන. වගදරවදාරෙලේෙල තිවයන ඒ සෙුපහසු ආසන 
ෙලිනේ, සයන ෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා, චාම් ජීවිතයකට, පැවිදේදට ගැලවපන, 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකාළ ඇතිරියකට - අච්චචර ඒ ඒ ඍතුෙට 
ගැලවපන මාලිගාෙල ොසය කළ ඒ සිදේධාර්ථ කමුාරයා බුදු ෙුණාට 
පසේවස රාතරිය ගත කවළේ ඇට්වට්රියා වකාළ ඇතිරියක කයිලා 
කියනවකාට වම් පිනේෙතුනේට හිතාගනේන පුලුෙනේ. අද වම් දෙස, අද වම් 
රාතරිය වම් විදියට වම් සැප සම්පතේ අතහැරලා වපාවළාවව් ෙැතරිිලා 
ඉඳගැනීම වම්ක කරදරයකේ හැටියට හිතනේන නරකයි. ඒ විදියට අපි 
කලේපනා කරනේන ඕවන ඒ අරහතේ පරතිපදාවව් ෙටිනාකම. 

ඒවක, නියම ෙටිනාකම නුෙණිනේ වතේරැම් අරවගන ඒවක 
පරමාර්ථය වතේරැම් අරවගන වම් හැම එකකේම අප ිකරනේවනේ සංසාරවයේ 
පංචකාම සම්පතේතියට දීර්ඝ කාලයකේ තිවයන ඇලේම හමිිහිට, හමිිහිට 
හරි කඩාගනේන. ඒ කඩාගැනීවම් පුරැදේද දීර්ඝ කාලයකේ වම් විදියට 
උවපෝසථ සලීය එවහම රැකළා හිත සූවහන පමණට මට්ටු කරගතේතු 
වකනාට පැවිදි ජීවිතය පහසුයි. අනේන එවතනදිනම් කියනේන පුලුෙනේ 
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හරියටම ඇඳුම වෙනසේ කිරීම ෙවගේ වදයකේ. නමුතේ ඇඳුම වෙනසේ කිරීම් 
පමණකිනේ පැවිදේද ලැවබනේවන නූ. ඒකට හිත සකසේකරගනේන ඕන. ඒ 
අෙසේථාෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කවළේ ආර්ය උවපෝසථය 
තුළිනේ. ඒකතේ වතේරැම්ගැනීම උපකාර වෙනො. නමුතේ වබාවහෝ වදනා 
ඉලකේකය හැටියට තබාගනේවනේ අනේන අර ගිහි සැපතයි. වමාකද ඒකට 
වහේතුෙ බැලූ බැලේමට වපේනො මහාසුවිසලේ සුවඛෝපවභෝගී මනේදිරෙල 
වකෝටිපතියනේ ජීෙතේවෙනො, අධිසවුඛෝපවභෝගී, අධිවව්ගී ොහන ෙලනිේ ඒ 
අය යන එනො. අර කියප ුසැණවකල ිආදී වනාවයකුතේ විදිවයේ විවනෝද 
ෙල වයවදනො. නමුතේ ඒො යටිනේ හිවතනේ වකායිතරම් දුකේ කනේදරාෙක 
ගිනි වගාඩක ජීෙතේවෙනොද කියන එක අමතක කවළාතේ තමයි වම්ො 
සැප හැටියට වපවනනේවනේ. ඒ ටිකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කවළේ. 

එතවකාට වම්ක දීර්ඝ කාලයකේ සංසාරවයේ පාරමී ෙශවයනේ පුරැදු 
කරලා තබිුණු ඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒ කාලවයේ හිටි වශරේෂේඨ 
ශරාෙකයනේෙහනේවසේලාතේ තමය ිඒ උතේකෘෂේඨම ආදර්ශය දුනේවන. අනිතේ 
අයටතේ තිවයනේවනේ ඒ ආදර්ශයට ගරැ කරමිනේ - බුදේධ චරිතය, ශරාෙක 
චරිත ආදිය කියෙනවකාට වම් පිනේෙතුනේට හිතාගනේන පුලුෙනේ වෙනො 
සංසාර දුකිනේ මිදීම කයින එක සඳහා වකායිතරම් පරිතයාගයකේ කරනේන 
තිවබණොද කියලා. වම් පරිතයාගය වනාකර බූ වම්කට - වම් සසර 
බනේධන කඩාගනේන. ඒක අතේතකිලමථානුවයෝගයකේ කියලා හිතනේන 
නරකයි. වමාකද ඒ භාෙනාෙට සපේපාය - ඒකට සුදුස ුඅනේදමට කයතේ, 
සිතතේ, පරිසරයතේ සකසේ කරගැනීමයි පැවිදේද කියලා කියනේවනේ, 
පරෙෘේජාෙ කියලා කියනේවනේ.  

තෙතේ උපමාෙකිනේ අපි කිව්වොතේ දීර්ඝ කාලයකේ සංසාර දුක 
වකළෙර කරගැනීවම් පරාර්ථනාෙ ඇතිෙ, නමුතේ ඒ සඳහා මාර්ගයකේ 
දකිනේවනේ නැතුෙ ඒ සඳහා උතේසාහ කළ අයට, බුදු වකවනකේ පහළ ෙුණා 
කියලා අහනේන ලැබුණහම, සංඝ ශාසනයකේ බිහ ිෙුණා කියලා අහනේන 
ලැබුණහම අතීතවයේදීතේ, අර මහාකපේපින කතාවව් තිවයනේනා ෙවගේ බුදු 
වකවනකේ පහළ ෙුණා කයින ෙචනය අහලම, රජෙරැ රජකම් ඇත 
හැරලා ගිහලිේලා පැවිදි ෙුණා. රජ බිවසෝෙරැ ඒතේ ගිහිලේලා පැවිදි ෙණුා. 
මැති ඇමතිෙරැ වම් ගිහි සැපතේ අතේහැරලා පැවිදි ෙුණා. පැවිදි ෙවුණේ 
වමාන අදහසකිනේද? එතනදි කියවෙන ොකයයකේ තිවබණො - ‘පබබජිතං 
අනුපබබජිංසු’ - පැවිදි ෙූෙනේ අනෙු පැවිදිවීම. වලෝකවයේ සාමානයවයනේ 
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දකිනේන තිවයන චාරිතරයකේ තමය ිආදර්ශය, අනුකරණය. ඒ අනුකරණය 
තුළිනේ ෙැරදි අනුකරණය ෙැරදි ආදර්ශය වහාඳ නූ. හරි ආදර්ශය තමයි 
අපි ගනේන ඕන. 

ඉතිනේ අර රජෙරැ හරි ආදර්ශය වදනවකාට, වම් තරම් සම්පතේ 
අතහැරලා රජෙරැ ගියානම් අපට වමාන ඇමතිකමකේද? ඇමතකිමතේ 
අතහැරලා ගියා. එතවකාට ඒ අනුෙ අනිතේ අයතේ යනො. ඔවහාම 
ඔවහාම රාජධානි හිසේ ෙුණා කියනො. ඒ අර බුදු වකවනකේ පහළ ෙුණයි 
කියන ආරංියටයි. එතවකාට එවහම හිවතන ඒ කරියාෙලිය අපි 
උපමාෙකිනේ වතේරැම් කරනේන බැලුවොතේ අප ිහිතම ුදැනේ අතීතවයේ ඔය 
ගෙ පාලනය කරන අයවගේ වගදරෙලේෙල මුළු රෑ තිසේවසේ අර ගෙ රැළ 
හිරවෙලා ඉනේවන ගාවල. එළිවෙනේවන වකායි යාවමද කියලා වගාම්මනේ 
යාවම එනකලේ බලාවගන ඉනේනො. අර වගාපලේලා ගිහලිේලා වදාර ඇරිය 
හැටිවයේ වම් ගෙයිනේ ඉනේ පැනලා හරියට නිදහස පතාවගන යනේනා 
ෙවගේ පැනලා යනො. අනේන ඒ සංකලේපයට හුරැයි වම් පබබජජා කයින 
ෙචනය. ‘පබරජ’, ‘බරජ’ කියලා කයිනේවනතේ ගෙ ගාල. වම් සංසාර ගෙ 
ගාවලනේ පැනලා යාමයි එතවකාට පබබජජා කයිලා කියනේවනේ. ඒකට 
ඕන කරන ශකේතිය තමය ි වනක්ඛමම ශකේතිය කියනේවන. එතවකාට 
සංසාර කානේතාරවයේ දීර්ඝකාලයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ 
ධර්මය අනුෙ ශීලාදී ගුණධර්ම රැකළා, ගිහ ි ජීවිතවයේ ආදීනෙ ගැන 
නුෙණිනේ කලේපනා කරලා ඒො ගැන ඊට ගැලවපන භාෙනාමය හිතකේ 
සකසේ කරවගන සිටින වකනා, බුදු වකවනකේ පහළ ෙුණා කියලා අහනේන 
ලැබුණ හැටිවය අර විදියට රාජධානි අතඇරලා යනො. ඕකයි එතවකාට 
වනක්ඛමම. ඊළඟට ගියාට පසේවස වතේවරනො වකායිතරම් දුකේ 
කනේදරාෙකිනේද මම වම් වබ්රිලා ආවව් කියලා. 

ඉතිනේ ඒ වනක්ඛමම සුඛය. ඊටපසේවස ඒක තුළ ඒ වනක්ඛමම 
සුඛය උපකාර කරවගන - දැනේ වම් පිනේෙතුනේට නිතර අහනේන ලැවබණ 
එකකේ තමය ිවගදරවදාරෙලේ ෙල ඉඳවගන අපිට භාෙනා කරනේන බූ. අපි 
වකාච්චචර කිව්ෙතේ ඉතිනේ වම් පිනේෙතුනේ පැමිණිල ි කරනො. හැම 
පැතේවතනේම වම්ොට බාධක. ඒකයි ඒ අතීතවයේ සංඝයාෙහනේවසේලා ඒ 
ෙන සතුනේ ඉනේන ඈත ෙනානේතරෙල ගිහලිේලා භාෙනා කවළේ. වමාකද 
හිත නිසේකලංක වෙනේවනේ ඒ මනුෂය ආශරවයනේ ඉෙතේ වෙලා, විවව්ක 
තැනකට ගිය අෙසේථාවෙයි වහාඳහැටි සමාධිගත වෙනේවන. ඒ සමාධිය 
උපකාර කරවගනයි දුවකනේ නිදහසේ ෙුවණේ. ඇතේත ෙශවයනේම හැම 
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බුදුෙරවයකේම සේෙභාෙ ධර්මයට අනුෙම ඒ සේොභාවික පරිසරයකයි 
බුදධත්වය ලබාගතේවත කියලතේ කියවෙනො. වකායි හැටි වහෝ වව්ො ඒ 
විවව්ක ොසය ගැන පරිය උපදෙලා එතනදි තැනේපතේ කරගනේන සිවතනේ 
තමයි අනේතිමට වම් සංසාර දුක වකළෙර කරන චතුරාර්ය සතයය පළිිබඳ 
ගැඹුරැම අෙවබෝධය ලබාගනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. ඒකට සුදුස ු ඉතාම 
සපේපාය පරිසරයයි. ඒ පරිසරය ලබාගැනීමට කරගනේන වෙනසයි පැවිදේද 
කියනේවන. නමුතේ පැවිදි වෙලතේ ගිහිලේලා ෙැවටනේවන ඒකට නුසුදුසු 
බිමකනම්, එතනදි වමාකකේ නමුතේ අඩුපාඩුෙකේ තිවයනො.  

ඒක නිසා තමනේ උතේසාහෙතේ වෙනේනට ඕන අනේන ඒ විදිවයේ 
විවව්ක ොසයකේ විවව්ක තැනකේ ලබාවගන වම් කටයුතේත සම්පරූ්ණ 
කරගනේන. වමාකද දීර්ඝ කාලයකේ අප ිවම් සංසාරවයේ අර කියාපු ගිහි 
බනේධන ෙල, ගිහ ිදුකේ වගාඩෙලේෙල වපරවළමිනේ ආො. නමුතේ වම්වකනේ 
විමුකේතියකේ පැතූ පමණට වම් විමුකේතිය ලැවබනේවන නූ. ඒකයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනේවන ‘ මපිචඡං න ලභති 
තමපි දුක්ඛං’ කියලා ධමමචකකපපෙතතන සූතර ආදිවයේ. වමාකකේද වම් 
බලාවපාවරාතේතු වෙනේවන? වම් උපත සේෙභාෙය වකාට ඇති වම් 
තතේත්වවයනේ මිවදනේන ඇතේනම් වහාඳයි. ජරාෙට පතේවීම කියන වම් 
සංසාරික තතේත්වවයනේ මිවදනේන ඇතේනම් වහාඳයි. මරණය කියන වම් 
භයානක ෙයාධිවයනේ, මරණවයනේ මිවදනේනට ඇතේනම් වහාඳයි කයිලා 
ඔය පරාර්ථනාෙ තිවයනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘න යඛා පණ එවං න ඉච්ඡා  කතතබබනති’ - පැතූ පමණකිනේ වම්ො 
ලැවබනේවන නූ ඒකට ගතයුතු කරියා මාර්ගය වනාවගන. ඒකට ගතයුතු 
කරියා මාර්ගය තමය ි අනේන අර බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ 
අනේදමට ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ග පරතිපදාෙ, මධයම පරතිපදාෙ නමිනේ 
හැඳිනේවෙන. ඒක අප ිවම් පිනේෙතනුේට වබාවහෝ අෙසේථාෙල මතකේ කරලා, 
පැහැදිලා කරලා, විසේතර කරලා තිවයනො. 

ඉතිනේ ඒක තුළ වම් අෙශය හැම වදයකේම තිවයනො. හරි දැකේමකේ 
ඇති කරගනේන ඕන. හරි දැකේමටම අදාල වදයකේ තමයි - අපි 
සාමානයවයනේ හරි දැකේවම් ලිහලිේ පක්ෂය හිතනොනම් කසුලේ අකසුලේ 
වහාඳ නරක පිළිබඳ මූලික අෙවබෝධයයි. අෙම මට්ටමිනේ බලනවකාට 
අවපේ සංසාර ගමන දුගති ෙලට යා වනාදී සුගති පැතේතට හරොවගනෙතේ 
ඒ මාර්ගවයේ යනේන උපකාර වෙනො කුසලේ අකසුලේ ටික 
වතේරැම්ගතේතහම. වහාඳ නරක වතේරැම්ගතේතහම. නමුතේ එපමණකිනේ 
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ෙැවඩ් ඉෙර නූ. ගැඹුරැම, ඉහළම මට්ටවම් සම්මාදිට්ිය තමයි චතුරාර්ය 
සතයය. වමවතකේ පරකාශ කළ ඒ පංචුපාදානසේකන්ධය හා සම්බනේධ, වම් 
සංසාර පැෙැතේම හා සම්බනේධ දුකේ කනේදරාෙ. එතනම තමය ිජාති, ජරා, 
ෙයාධි ආදී ෙශවයනේ තිවබණ වම් හැම දුකකේම තිවබනේවන. 

එතවකාට සසර පැෙැතේම දුකකේ බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
විතරයි පැහැදිලිෙම පරකාශ කවළේ. අනිතේ අය වම්ක පැහැදිලිෙම වකාටසේ 
කරවගන වම් ටික විතරකේ සැපයි, එක වකාටසයි දුක කියලා ඔවහාම 
වෙනේ කරගනේන බැලුො. ඒක ධර්මානුකූල නැහැ. ඒකයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ වෙන එකකේ තබා බරහේම වලෝකෙලෙතේ සැපයකේ 
නූ. අර සිංහ රාජයා ඒ සිංහ නාදය කරනවකාට ෙනවයේ කුඩා වබනෙල 
ොසය කරන සතුනේ ඒො ඇතුළට යනො. ජලවයේ ොසය කරන සතුනේ 
ජලයට ඇතුලේ වෙනො. පියාසර කරන සතුනේ අහසට ඉගිවලනො අර 
සිංහනාදය අහලා. එපමණකේ වනාවෙයි රජ මැදුරැෙල ඇතේ ගාලේෙලේ 
ඉනේන හසේතීනේ පො යකඩ දම්ෙැලේ කඩාවගන යනොයි කයිනො. ඒ ෙවගේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කියන ඒ 
තරිලක්ෂණ ධර්මය පරකාශ කරනවකාට වම් හැමතැනම දුකකේ, අනතිය 
සේෙභාෙයකේ බරහේම වලෝකෙලතේ පෙතිනො කයිනවකාට එතන ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනො බරහේම වලෝකෙල ඉනේන බරහේමයිනේ පො තැත ිගැනිලා 
කියනො ‘අපි වමවතකේ කලේ හිතනේ හිටිවයේ අපි නිතයයි කියලා. දැනේ අපි 
අනිතයලු’ කියලා ඔනේන බය වෙලා සනේතරාසයට පතේවෙනො. දැනේ උපමා 
කරනේවනේ හරියට අර රාජකීය හසේතීනේ ඇතේගාලේ ෙල යකඩ දම්ෙැලේ 
කඩාවගන අර සිංහ නාදය අහලා බයවෙලා යනේනා ෙවගේ බරහේම රාජයිනේ 
පො ඒ විදියට සංවව්ගයට සනේතරාසයට පතේවෙනොය, අනේන ඒ විදිවයේ 
ධර්මයකේ වම්ක. එතවකාට ඒ සංසාර දුක වකළෙර කිරීම කියන ඒ 
පරමාර්ථයයි හැම වබෞදේධයාටම හිමි, ගිහි වහෝ වව්ො පැවිදි වහෝ වව්ො. 
ඒකට යන මාර්ගවයේ යටතේ පිරිවසයිනේ අර කියාපු සම්මාදිට්ියෙතේ ඇති 
කරගතයුතුයි. 

අපි ගමනකේ යනොනම් ඒ ගමවනේ ඉලකේකය පිළිබඳ යම්කිස ි
අෙවබෝධයකේ ඇති කරගනේනට ඕවන. යනේන ඕන කරන පළාතට නැතුෙ 
අනිතේ පැතේතට ඔලුෙ හරොගතේවතාතේ වකාවහේ ගිහිලේලද නෙතිනේවන. 
ඒකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සම්මාදිට්ිය මුලේ තැන තැබුවව්. ඒ ජීෙන 
දර්ශනය ඇතිකරගැනීම පො ෙටිනා වදයකේ. එවහම ඇත ිකරගතේතට 
පසේවස ඒකට අනුෙ යන ගමනයි වම් පරතිපදාෙ කියලා කියනේවනේ. 
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වලෝකවයේ තිවයන අනිතේ හැම මාර්ගයකේම, පාරකේම - අධිවව්ග ආදී 
මාර්ග හැම එකකේම පරාදයි කයිලා කයිනො වම් ආර්යඅෂේටාංගික 
මාර්ගයට. නමුතේ වම් මාර්ගය වලෝකවයේ යම්කිසි තැනක දකිනේන බූ. 
ඒක තමා තුළ ඇති කරගතයුතු එකකේ ශීල, සමාධි, පරඥා ෙශවයනේ. ඉතිනේ 
ඒ මාර්ගවයේ පළමුවෙනි පියෙර තමයි ඔය සම්මාදිට්ිය. ඒ සම්මාදිට්ිය 
ඇතිකරවගන ශීල ආදී ගුණධර්ම ඇත ි කරගනිමිනේ දෙසකේ 
ගතකරනවකාට ඇතිවෙන සිතුම් පැතුම් රාශිය ඇතේත ෙශවයනේම සම්මා 
සංකපප, අර කියාපු වනක්ඛමම සංකපප, අෙයාපාද සංකපප, අවිහිංසා 
සංකපප කියලා කියන ඒ වහාඳ සිතිවිලි. ඒ වහාඳ සිතිවිලි අනුෙ වහාඳ 
ෙචන පාවිච්චි කිරීම තුළිනේ තමනේවගේ ජීවිතවයේ සම්පරූ්ණ 
පරිෙර්තනයකට සූදානම් වෙනො. ඒ ෙචනයට අනුෙ පෙතිනවකාට 
සම්මා කම්මනේත, ඒ පැෙැතේම දෙසකට වදකකට සීමා කරනේවන නැතුෙ 
මුලු ජීවිකාෙට සම්බනේධ කරලා ගනේනවකාට සම්මා ආජීෙය. ඒ සම්මා 
ආජීෙය හරිගසේසාගනේන යන උතේසාහය තුළිනේ තමනේවගේ හිත පළිිබඳෙ 
අෙදිමතේෙ ඒවක තිවයන අකුසලේ සේෙභාෙය හඳුනවගන අකුසලේ තිවයන 
ඒො වනරපමිනේ, අලුතේ අකුසලේෙලට ඉඩ වනාතියමිනේ තමනේ ළඟ 
තිවයන වහාඳ හිතිවිලි ෙලට රැකුලේ වදමිනේ නරක සිතුවිලි ඉෙතේ කරමිනේ 
දරන උතේසාහය සම්මා ොයාම. 

ඒ විදියටම කරවගන ගිහිලේලා අනේතිමට වහාඳ සතියකිනේ වහාඳ 
සිහි නුෙණකිනේ යුකේතෙ, යම්කසිි අරමුණක දීර්ඝ කාලයකේ සිත 
පෙතේොගැනීවමනේ - සිත කියන එක ඇතේත ෙශවයනේම ආයුධයකේනම් 
ඒක පුලුෙනේ ඉහළම මට්ටමිනේ මුෙහතේ කරවගන ඊළඟට අනිතය, දුකේඛ, 
අනාතේම කියන තරිලක්ෂණය ගැඹුරිනේ විනිවිද දැකීවමනේ තමයි සම්මා 
සමාධිය ඇතෙිනේවනේ. ඊළඟට තිවයනේවනේ සම්මා ඥාන, සම්මා විමුකේති. 
විදර්ශනා ඥාන මතුකරවගන යම්කිස ි අෙසේථාෙක වම් සංසාරවයේ දුකේ 
සේෙභාෙය, ශූනය සේෙභාෙය ෙටහාවගන සසර දුකිනේ එවතර වෙලා උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ පරතයක්ෂ කරගනේන පුලුෙනේ ෙනේවනේ අනේන ඒ පරතිපදාවව් 
අෙසානයටයි.  

එතවකාට අද දෙවසේ වම් පිනේෙතනුේ වහාඳ පරතිපතේතිෙල වයදුනා 
ෙවගේම වම් අෙසේථාවව් ධර්මශරෙණය කළා. ඒ ධර්මශරෙණවයනේ ලැබිය 
හැකි ශරදේධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤඤා කියන ඉනේද්රිය, බල ෙශවයනේ 
නිෙනටතේ උපකාර ෙන ධර්මයනේ යම්කිසි පරමාණයකට මතුකරගනේන 
ධමමවදේශනාෙ උපකාර ෙුණා කියලා හිතාගනේන පුලුෙනේ. නිෙනට අදාල 
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වම් ධමමවදේශනා පිළිබඳෙ අපි වම් වදපකේෂයම - ධර්මවදේශනාමය 
ෙශවයනේ, ධර්මශරෙණමය ෙශවයනේ රැසේකරගතේත ුයම් පුණය සම්භාරයකේ 
තිවබණොනම් ඒ කසුලේ සූම එකකේම අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේොෙූ 
යම්තාකේ සත්ව වකවනකේ පිනේ අනුවමෝදනේ ෙනු කැමතිනම් අනුවමෝදනේ 
වෙතේො. තමනේවගේ ඥාතීනේ ඇතුළු ඒ හැම වකවනකේම තම තමනේවගේ 
පරාර්ථනා අනුෙ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේම වම් සංසාර දුකිනේ මිදිලා උතුම් 
අමා නිෙනිනේ සැනවසතේො කියලා පරාර්ථනාෙ ඇති කරගනේන. තමනේටතේ 
වමනේන වම් පරතිපතේතීනේ පූර්ණය කිරීවමනේ හැකිතාකේ ඉකේමනනිේ, 
වමවලාෙදීම වම් ශාසනය පෙතනි කාලවයේදීම වසෝොනේ, සකදාගාමී, 
අනාගාමී, අරහතේ කියන මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ උතුම් අමාමහ නෙින 
සාක්ෂාතේ කරගනේන බලය ලැවබ්ො කියලා අපි පරාර්ථනා කරගනිමු. වම් 
විදියට ගාථා කියනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 



 

 

99 වන ද ්ශනය





 

75 

99 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 118) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අභිොදනසලීිසස - නිචචං ෙදධාපචායිවනා 
චතතාවරා ධමමා ෙඩඪනති - ආයු ෙවණණා සුඛං බලං’ත ි

− ධම් මපද, සහස්ස ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

ජීවිතයක පැෙැතේමට උපකාරෙතේ ෙන ආයු, ෙර්ණ, සැප, බල 
කියන කාරණා ඉෂේට කරගනේන මනුෂයයා වනාවයකුතේ උපාය මාර්ග 
වයාදනො. උපකරම වසායනො. හැම වදවනකේම පතන වම් වදේෙලේ 
ෙැඩිහිටියනේට නැමදීම, ෙැඩිහිටියනේට ගරැ බුහුමනේ කිරීම තුළිනේ පො 
ලබාගතහැක ිබෙ තිවලෝගුරැ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. ඒ කාරණයයි 
අද වම් අලුතේ අෙුරැදේදතේ සමග වයදිලා තිවබණ බකේ වපෝය දෙවසේ වම් 
පිනේෙතුනේට අප ි ඉදිරිපතේ කරනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනේවනේ, ඒ බෙ 
පරකාශ වකවරන ගාථාෙකුතේ ඒකටම නිදර්ශන ෙන කථානේදරයකුතේ 
මගිනේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් ගාථා ධර්මය ෙදාවළේ දීඝායු කියන 
දරැවෙකු අරමුණ ුකරවගනයි. ඒ කථාෙ වමවහමයි දැකේවෙනේවනේ. 

දීඝ ලම්බික කියන නගරවයේ ොසය කළා බරාහේමණයිනේ 
වදවදවනකේ අෙුරැදු හතලිසේ අටකේම තපසේ රැකේකා. බරහේමචරිය තපස 
රැකේකා. ඒ වදවදනාවගනේ එකේවකවනකුට අෙුරැදු හතලිසේ අටකේ 
වගෙුණාට පසේවසමතේ අදහසකේ ආො තමාවගේ කලු පරම්පරාෙ තමාවගනේ 
පසේවස නැතිවෙන නසිා ගිහ ි ජීවිතයකේ ගතකරනේන ඕවනයි කියලා. 
එවහම හිතිලා - වපාවතේ සඳහනේ වෙනේවන තමනේවග තපස අනනුේට 
විකුණලා ඒ ෙවගේ වදයකේ කළා කියලයි කියනේවනේ, වකාටිනේම කියවතාතේ 
කහෙණු සියයකුතේ, ගෙයිනේ සියයකුතේ සහිතෙ භාර්යාෙකේ සරණ පාො 
ගතේතා. එවහම ගිහි ජීවිතය වගන යන අතවර් එක දෙසකේදා ඒ නගරයට 
පැරණි මිතර තාපසයා පැමිණි අෙසේථාවෙදී ඒ දරැොතේ එකේකරවගන වම් 
වදනේනා වදමහලේවලෝ ගියා ආශරි්ොදය ලබනේන අර තාපසයාවගනේ. 
ගිහිලේලා ඉසේවසලේලා අර බරාහේමණයා දරැො මෙ අතට දීලා තමනේ ෙැනේදා. 
මෙතේ, දරැො පියා අතට දීලා ෙැනේදා. ඒ වදවදනාටම ‘දීඝායුවකා වහාථ’ 
දීර්ඝායු වෙනේන කියලා ආශිර්ොද කළා අර තාපසයා. ඊළඟට වම් 
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වදනේනා අර දරැො ලො ෙැනේවදව්ො. එතවකාට අර තාපසයා නිශේශබ්දෙ 
හිටියා. ඉතිනේ වම් බරාහේමණයා අහනො ‘වමාකද සේොමීනි අපි වදනේනා 
ෙැනේදහම දීර්ඝායුශ වෙනේන කියලා පුතා ෙැනේදහම මුකුතේ වනාකවි්වව්?’ 
එතවකාට කියනො ‘වම් පුතාට ජීවිත අනේතරායකේ වපේනො’ කියලා. 
වකවතකේ කලේ ජීෙතේවෙනොද ඇහුොම ‘සතේ දිනකේ තමා වම් ජීවිතය 
රැවකනේවන’ කියලා කවි්ො. ඒක ෙළකේෙනේන කරමයකේ තිවයනෙද කයිලා 
ඇහුෙහම කයිනො ‘මටනම් එවහම කරමයකේ තිවයන බෙකේ වපේනේවන 
නූ. නමුතේ සමහරවිට ශරමණ වගෞතමයිනේ ඒක දනේනො ඇත’ කයිලා. 
එතවකාට අර බරාහේමණයා කියනො ‘ඒ ෙුණාට මං වමවතකේ රැකේක තපස 
නැතිවෙලා යනො ශරමණ වගෞතමයිනේ ළඟට ගිවයාතේ’ කියලා. එතවකාට 
අර තාපසයා කියනො ‘තමනේට පුතර සේවනේහය තිවයනොනම් යනේන 
වෙනො. ගිහිලේලා ශරමණ වගෞතමයනේ හමුවෙලා අහනේන වෙනො’ 
කියලා. ඔනේන ඉතිනේ අර බරාහේමණයාතේ භාර්යාෙතේ අර දරැොතේ අරවගන 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගියා.  

ගිහිලේලා අර ඉසේවසලේලා ෙවගේම බරාහේමණයා ෙැනේදා. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ‘දීඝායු වහාතු’ යි කිව්ො. භාර්යාෙ ෙැනේදහමතේ ‘දීඝායු වහාතු’ 
කිව්ො, දීර්ඝායුෂේක වෙනේන කිව්ො. දරැො ෙැනේදහම නිශේශබ්දෙ හිටියා. 
එතවකාට වමාකද කියලා ඇහෙුහම අර විදියටම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ 
පරකාශ කළා ‘වම් දරැොට ජීවිත අනේතරායකේ තිවයනො. සතේ දිනකේ 
පමණයි ජීෙතේවෙනේවන’. ‘ඒක ෙළකේෙන කරමයකේ තිවයනෙද?’ කයිලා 
ඇහුෙහම ‘තිවයනො. ඒක කරනේන කැමතිනම් වමනේන වම් විදියට 
පිළිපදිනේන’ කිව්ො. වමාකකේද, ‘බරාහේමණය ඔවබ් වගේ ඉසේසරහ 
මණේඩපයකේ කරෙලා ඒ මැද කුඩා පුටුෙකේ - ආසනයකේ තබලා, ෙවට්ට 
සංඝයාෙහනේවසේලා සඳහා ආසන අටකේ වහෝ දහසයකේ පනෙලා පරිිතේ 
සේඣායනාෙකේ කරනේන වෙනො’ කියලා. එතවකාට වම් බරාහේමණයා 
කියනො ‘මට ඒ මණේඩප හැදිලි ආදියනම් කරනේන පුලුෙනේ. 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේවග ශරාෙකයනේ මට වකාවහනේද ලැවබනේවන’ 
කියලා. ‘ඒක මං බලාගනේනම්. මණේඩපය හදලා ඇවිලේලා කයිනේන’ 
කිව්ෙහම ඔනේන බරාහේමණයා ඒො සකසේ කරලා ඇවිලේලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට ඒො සයිලේල සූදානම් කිව්ොට පසේවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා එතනට ෙැඩම වකවරව්ො. 

සංඝයාෙහනේවසේලා ෙැඩියට පසේවස අර දරැෙතේ කුඩා පුටුෙක 
මැදිනේ ඉනේදෙලා පිරිතේ සේඣායනාෙ වනානෙතේොම හතේ දිනකේ 
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පැෙැතේෙුො. ඒ හතේවෙනි දෙවසේ හැනේදූවෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ 
එතනට ෙැඩම කළා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙඩිනවකාට සියලු 
සකේෙලෙල වදේෙතාෙුනේ එතනට පැමිණියා. ඊළඟට සඳහනේ වෙනො 
වමාකද වම් ජීවිත අනේතරාය කයිලා. ඒක දැකේවෙනේවන වමවහමයි. 
වෙසේසෙණ කයින ඒ වෙසමුණි යක්ෂ රාජයාට අෙුරැදු වදාළහකේ 
උපසේථානය කළා අෙරැදේධක කියන යක්ෂවයකේ. අෙුරැදේද වනවෙයි 
අෙරැදේධක කියන නමය ිතිවයනේවන, අෙරැදේධක කියන යක්ෂවයකේ ඒ 
වෙශරෙණ කියන වෙසමුණි රජුනේට අෙුරැදු වදාළහකේ තිසේවසේ උපසේථාන 
කරලා ෙරයකේ ලබාගතේතා. වමාකකේද ෙරය, අර දරැොගනේනයි කියන 
එක. දරැො ගනේවන හුරතලේ කරනේන වනවෙයිවන. ඉතිනේ ඒ දරැොගනේන 
ෙරය ලැබුණා. ඒක බලාවගන හිටියා වම් යක්ෂයා ඇවිලේලා වෙලාෙ 
එනකලේ. නමුතේ අර සංඝයාෙහනේවසේලා එවහනේ පිරිතේ කියනො. ඊළඟට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩියාට පසේවස කිට්ට ුවෙනේනෙතේ බූ, වමාකද 
අර වදේෙතා සමාගම එකේ වෙනවකාට එතන වදවියනේ අතවර් සිරිතකේ 
තිවබණො මවහේශාඛය වදවිෙරැ එනවකාට අලේවපේශාඛය වදවිෙරැ 
පසුබසිනේන ඕන. ඒ අය පිටිපසේවසනේ පිටිපසේසට ගිහිලේලා අනේතමිට 
අෙරැදේධ යක්ෂයාට කිට්ට ුවෙනේනෙතේ බැරිෙුණා. 

ඔනේන එතවකාට අර මාරක වෙලාෙ පැනේනා. අටවෙනි දෙස 
උදූසන අරැණ නැවගනවකාට අර දරැො තාම ජීෙතේවෙලා සිටිනො. 
ඉතිනේ මව්පිවයෝ දරැො වගනලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග පා ළඟ 
තියලා ෙැනේවදව්ො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘දීඝායු වහාතු’ කියලා කිව්ො. 
අනේන ඒ දරැොට ඒ අෙසේථාවව් දීර්ඝායුෂේක වෙනේන කිව්ො. ‘භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස, වම් දරැො වකාච්චචර කලේ ජීෙතේවෙනොද?’ කියලා ඇහුො. 
‘අෙුරැදු එකසිය විසේසකේ ජීෙතේවෙනො’ යි කිව්ො. ආශේචර්යෙතේ වදයකේ 
ඒක. ඉතිනේ ඊළඟට කථාවව් දැකේවෙනේවන වමවහමයි. අර දරැො ෙැඩිහිටි 
ෙුණාට පසේවසේ, වතේවරන ෙයසට පතේෙුණාට පසේවස තෙතේ පනේසියයකේ 
උපාසක පිරිසකේ එකේක වබාවහාම ශරදේධාවෙනේ තැන තැන යමිනේ ඒ 
කටයුතු කරනො දැකළා සංඝයාෙහනේවසේලා ධර්ම සභාවව් කථා කළා 
‘වකායිතරම් පුදුම වදයකේද හතේ දෙවසනේ මැවරනේන හිටිය වම් දරැො 
දැනේ අෙුරැදු එකසිය විසේසකට ආයුෂ ලබාවගන වම් විදියට පිරිසකේ එකේක 
ගැෙවසනො’ කියලා. ඒ කථාෙ වකවරන අතවර් - ඒ ෙවගේම 
සංඝයාෙහනේවසේලා කලේපනා කළා වමාකකේ හරි වම් ආයුෂ දිකේ වෙනේන 
කරමයකේ තිවයනො ඒකයි වමවහම ෙුවණේ කියලා. 
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එවතනට ෙැඩමකරලා කිනම් කථාෙකිනේ 
යුකේතෙ සිටියාද කියලා අහලා සංඝයාෙහනේවසේලා ඒ පරෙෘතේතිය කිව්ෙහම 
කියනො, ‘එවසේය මහවණනි, ආයුෂ දිග වෙන කරමයකේ තිවබණො’ 
කියලා වම් අපි මාතෘකා කළ ගාථාෙ - වම් පිනේෙතුනේ නිරනේතරවයනේ 
අහලා පුරැදු අපි සාමානයවයනේ ධර්මවදේශනාෙකේ අගට වම් පිනේෙතුනේට 
ආශිර්ොදය හැටියට කියන එකයි අද මුලට ගතේවත. ඒ ගාථාෙ ෙදාළා. 

අභිොදනසලීිසස - නිචචං ෙදධාපචායිවනා 
චතතාවරා ධමමා ෙඩඪනති - ආයු ෙවණණා සුඛං බලං 

නිතර, නිරනේතරවයනේ, ෙැඳීමට එවහම නැතේනම් ෙනේදනාෙට 
හුරැපුරැදු වී සිටින, නිතරම ෙැඩිහිටියනේට ගරැ බුහුමනේ කරන 
තැනැතේතාට ආයුෂය, ෙර්ණය, සැපය, බලය කියන වම් ධර්මයනේ හතර, 
ෙැවඩනො කියන එකයි වම් ගාථාවෙ වතේරැම. ඉතිනේ වම් කථානේතරවයේ 
අපට වපේනො එක පැතේතකිනේ ආයුෂය ෙැඩීමට වහේතු වෙන ෙනේදනාෙ 
පිළිබඳෙ. දැනේ වම් අෙසේථාෙට ඒක ඉතාමතේම ගැලවපනො. වම් 
පිනේෙතුනේවගේ වගදරවදාරෙලේෙල සමහරවිට අද දෙවසේ දැනටමතේ පුණය 
කාලය කියන, වනානැකත කියලා හඳුනේෙන - ඒ අෙසේථාවව්දී වබාවහෝ 
වගදරෙලේෙල අෙුරැදු චාරිතර ෙශවයනේ ෙැඩිහිටියනේට බලුතේ අතකේ දීලා 
ෙඳිනො. ඒකතේ අප ිවම් ගාථාෙට සම්බනේධ කරලා බැලුෙහම අෙුරැදේදකේ 
වගවිලා යාම කියන එක තුළිනේ අපට වපේනේවන අවපේ ආයුෂ වගවී යාමකේ. 
තම තමනේවගේ ජීවිත කාලය වගවෙන එකේතරා සනේධිසේථානයකේ තමයි 
උපනේ දිනය. වමතන හැවමෝවගම උපනේදිනය ෙවගේ කියලා හිතාගනේන 
පුලුෙනේ වම් විදියට කාල චකරවයේ සාමූහකි ෙශවයනේ වයාදා ගනේනා අලුතේ 
අෙුරැදේදකේ කියන සංකලේපය.  

අතීතවයේ පැරණි සිංහලයිනේ අලුතේ අෙුරැදේද හැටියට සැලකූ බකේ 
මාසවයේ එන වම් දෙවසේ වනානැකත කියලා විරාම අෙසේථාෙකේ 
දකේෙනො. අලුතේ වදයකේ, වම්ක කරකැවෙනේවන නැති චකරයකේ. තමනේවග 
හිවතනේ වම් චකරය වපාඩ්ඩකට නෙතේතවගන විරාම ෙශවයනේ ඒකටතේ 
ඔය නැකැතේ උපකාර කරවගන වනානැකත කියලා එකකේ හදා ගනේනො. 
එදිවනදා නානාවිධ ෙැඩකටයුතුෙල වයදී හිටි අයට පිනේ කරනේනෙතේ 
වෙලාෙකේ නැත ිනිසාවදෝ ඒ විදියට ඒොට නැකත නැති වෙලාෙට පුණය 
කාලය කියලා වයාදාවගන තිවබණ බෙයි වපේනේවනේ. වකාවහාම හරි ඒ 
පුණය කාලය තුළ හිතාගනේන ඕවන, තමනේවග ජීවිතයට අලුතේ ගැම්මකේ, 
අලුතේ පණකේ ලබාගනේන තමයි තමනේවගේ ෙැඩිහිටියනේට බලුතේ අතකේ දීලා 
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ෙැඳළා සමා කරොගනේවන. මව්පිය කුල වදටුෙනේට ඒ ෙවගේම කුල 
වදේෙතාෙුනේ කියන සංඝයාෙහනේවසේලාට සියලු ෙැඩිහිටියනේට ෙනේදනා 
කිරීවම් ගරැබුහුමනේ කිරීවම් චාරිතරයකේ තිවබණො. ඒවක අර්ථයතේ 
සලකාගනේන පුලුෙනේ. ඒ ෙවගේම දැනේ වමතන වම් කථානේතරවයේ 
කියවෙනො අර තාපසයාට දරැොවගේ ජීවිතය හතේ දිනකේ පෙතින බෙ 
වපනුනතේ ඒක ෙළකේෙන උපකරමය වපනුවනේ නූ. නමුතේ අෙංකෙම 
පරකාශ කළා ‘සමහරවිට ශරමණ වගෞතමයිනේට පුලුෙනේ’ කියලා ඒ පැතේතට 
වයාමු කළා. ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ෙැඳීම් පමණකිනේම වම් 
මාරක අනතුර නෙතේෙනේන බැරි බෙ වපනුන නිසා පිරිතේ සේඣායනාෙකේ 
පිළිබඳ ඒ අදහස ඉදිරිපතේ කළ බෙයි වපවනනේවනේ.  

‘පරිතරාන’ කියන ෙචනවයනේ හැඳිනේවෙනේවනේ හාතේපසිනේ 
ආරක්ෂාෙ. පරිතේත, පිරිතේ කියන වම් ෙචනවයේ ගැඹුරැ අර්ථය වමාකකේද, 
හාතේපසිනේ ආරක්ෂාෙ සැලසීම. වකාවහාමද වම් ආරක්ෂාෙ සලසනේවනේ, 
වම් පිනේෙතුනේ වහාඳට දනේනො ඔය පිරිතේ පිනේකම්ෙලදී වකවරන 
ආකාරය. තරිවිධ රතේනවයේ සතයතාෙය පිළිබඳ සතයකරියා ොකයයකේ මගිනේ 
ආශිර්ොදයකේ වකවරනේවනේ. ‘එයතන සයචචන සුවත්ථථි යහාතු’ ආදී 
ෙශවයනේ බුදේධ රතේනය, ධර්ම රතේනය, සංඝ රතේනය - විශේෙ ෙයාපී 
ආනුභාෙය, ඒ ගුණ බලය, සිහියට නගාවගන එයිනේ සතයකරියා කිරීම. ඒ 
ෙචනවයේ විශාල ශකේතියකේ තිවබණො. ඔය සකේෙළ පුරා පැතිවරන විශාල 
ශකේතියකේ තිවබණො ෙචනවයේ. ෙචනය එකේකම යන වම් ආශිර්ොද බලය 
- සතයකරියාෙතේ, ඒ අනුෙ යන ආශරි්ොදයතේ. එතවකාට අර දරැො මැදිනේ 
ඉනේදෙලා ඒ අෙසේථාවව් පිරිතේ පිනේකම පැෙැතේෙුො ෙවගේ දැනේ වම් 
අෙසේථාවව් වම් කාලවයේ අපට දකිනේන ලැවබණො පිරිතේ පැනේ කළය, 
පිරිතේ නූලේ ටික මැදිනේ තියලා සංඝයාෙහනේවසේලා අෙටිනේ ඉඳවගන පරිිතේ 
සේඣායනා කරන බෙ. පිරිතේ පැනේ, පිරිතේ නූලේ ආනුභාෙ සම්පනේන 
හැටියට ඒ සංකලේපය තිවයනේවනේ ඒකයි. 

ඉතිනේ අපට හිතාගනේන පුලුෙනේ එක පැතේතකිනේ ඒ ෙනේදනාෙ 
ෙවගේම අනේන අර පිරිතේ සේඣායනාෙතේ අතුරැ අනේතරා ෙළකේෙනේන - 
දැනේ වමතන කියවෙනේවන අෙරැදේධක කයින යක්ෂවයකේ. අපට 
වනාවපවනන යම් යම් බලවව්ග තිවබණො අමනුෂය උපද්රෙ ආදී. ඒො 
දූරීභූත කරගනේන උපකාර වෙනො තරිවිධ රතේනවයේ ඒ ශකේතිය, බලය. 
ඉතිනේ ඒකයි වම් අෙසේථාවව් විවශේෂවයනේ කියවිලා තිවයනේවන ඒ 
කථානේතරවයේ. සාමානය වලෝකවයේ ගිහි ජීවිතය ගැන හිතලා බලනවකාට 
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මව්පියනේ ආදීනේ ඒ ෙවගේම තමනේවගේ ඥාතීනේ අතර බැලුෙතේ ෙයසිනේ ෙැඩි 
අයයි අපි වබාවහෝවිට ෙැඩිහිටියනේ හැටියට සලකනේවනේ. නමුතේ ශාසනය 
ගැන කලේපනා කරලා බලනවකාට ෙැඩිහිටි සංකලේපය ඊට ෙඩා වෙනසේ. 
වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවබණො එදාම පැවිදි ෙුණු කුඩා දරැො පො 
ගිහියනේවගනේ ෙැඳුම් පිදුම්ගනේන බෙ. ඒ ෙවගේම පැවිදේවදනේ ෙැඩිහිටි අයට 
ෙැඳිය යුත ු බෙ. උපසම්පදාවෙනේ ෙසේ ගණන අනෙු ෙැඳීවම් ශාසන 
චාරිතරයකේ තිවයනො. විවශේෂවයනේම ශාසන පරාතිහාර්යය වකවනකුට 
දකිනේන පුලුෙනේ අෙසේථාෙකේ තමයි යම්කිසි මව් වකවනකේ දස මසකේ 
තමනේවගේ දරැො කුවසේ ඇතිදැඩි කරවගන, වලේ කිරි කර වපාෙලා, දඟකාර 
අෙදිවයේදී වනාවයකුතේ ඇනුම් බැනුම් දඬුෙම් කරලා යම් අෙසේථාෙක 
ශාසනයට පූජා කරනොනම් හතේ හැවිරිදි දරැවෙකේ වහෝ, පූජා කළ 
අෙසේථාවව් අර දරැොට ෙඳිනො. ඒ දරැොට ෙඳිනවකාට අර දරැො 
වෙනදා ෙවගේ මාතුපාදං නමාමහං කියලා නැවිලා ෙඳිනේවනේ නූ මෙට. ඒ 
වෙනුෙට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයන ආකාරයට කයිලා 
තිවයන ආකාරයට, පැවිදේවදකුට මා පිය උපසේථානය කරනේන පුලුෙනේ 
උපරිම කරමය තමයි ශරදේධාවෙනේ, ශීලවයනේ, තයාග ගුණවයනේ, පරඥාවෙනේ 
ෙැඩීමට උපකාර කිරීම. අනේන ඒ උපකාර කිරීම් ෙශවයනේ ඒ අධිෂේඨානය 
ඇතිෙ, ඒ ශීල වතේජස - පැවිදේද හා සම්බනේධ ශීල වතේජස සිහයිට 
නගාවගන වමනේන වම් කියන ආශිර්ොදය කරනො: ‘අභෙිාදන සීලිසස 

…’ ආදී ඒ ආශිර්ොදය. 

වකායි ආකාරයකිනේ හරි මෙට ආශිර්ොද කරනො. එතවකාට 
මෙතේ තමනේවගේ දරැො, ඒ හුරතලේ දරැො වමවතකේ තමනේට ෙැනේද නමුතේ 
වම් අෙසේථාවව් ශාසන හුරතලයකේ හැටියට තමනේවගේ ෙැඳීම වනාවසලේවී 
පිළිගැනීම ගැන සතුට ුකඳුලු වහලනො. ඒ ගැන හිත නරකේ කරගනේවන 
නූ ‘මවගේ දරැො වමච්චචර කලේ මට ෙැනේදා, අද ෙඳිනේනූ’ කියලා. අනේන 
ඒක හරියට ශාසන හුරතලයකේ හැටියට සලකළා මෙ සතුටු කඳුලු 
පිහිදාවගනයි ඈතට වෙනේවන. අනේන ඒ ශාසන පරාතිහාර්ය තුළිනේ අපට 
වපේනො ෙෘදේධ පටිපාටිය ශාසනවයේ වෙනසේ. නමුතේ ඒ ෙෘදේධ පටිපාටිය 
පිළිබඳ සංකලේපය මුලේම අෙදිවයේදී තිබුවණ නූ. ඒක ඇතෙිුණ 
කථානේතරයකුතේ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. ඒ විදිවයේ ෙැඩිහිටි පිළිවෙලකේ 
නැතිවෙනවකාට වකායිතරම් ෙයාකූලත්වයකේ සමාජවයේ ඇතිවෙනොද 
කියලා හිතාගනේන පුලුෙනේ. ශාසන ඉතිහාසවයේ දැකේවෙන විනය පිටකවයේ 
වමනේන වමවහම සිදේධියකේ සඳහනේ වෙනො. 
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යම් අෙසේථාෙක අවනේපිඬු සිටාණනේ වේතෙනාරාමය සකසේ 
කරලා ඔකේවකෝම කුටි එවහම සකසේ කරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
දූතවයකේ යැව්ො, එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විශාලා මහනුෙර 
ඉඳලා වේතෙනාරාමය පූජා කරන අෙසේථාවව් පිළිගනේන ආපසු 
ෙැඩමකරනො. ඒ අතරතුර ඡබ්බගේගිය කියලා ඒ කාවලේ හිටිය නතිරම 
විනය නීති කඩන මහාදාමරික විදිවයේ සඟ පිරිස කලිනේ ඇවිලේලා වම් 
අවපේ උපාධයනේෙහනේවසේලාටයි, ආචාර්යයනේෙහනේවසේලාටයි, වම් අපටයි 
කියලා වේතෙනාරාමවයේ වසේනාසන, කුටි තමතමනේ සත ු කරගතේතා. 
අයිති කරගතේතා. එතවකාට ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතනට ෙැඩම 
කළා - ඒ අතවර් සාරිපතුේත මහරහතනේෙහනේවසේ මහාඅගර 
ශ රාෙකයනේෙහනේවසේ තරමකේ පිටිපසේවසනුයි ෙැඩිවයේ. ඉතිනේ යනේතම් 
වකාවහාම වකාවහාම හරි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ සඟ පිරිසතේ 
වසනසුන ලබාගතේතා. නමුතේ සාරිපුතේත මහරහතනේෙහනේවසේට 
වසනසුනකේ නූ. සැතවපනේන තැනකේෙතේ නූ. ඉතිනේ ගහකේ යටයි එදා රෑ 
ගත කවළේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පසේවසනේදා උදූසන අලුයම් වව්වලේ 
නැගිටලා කැසේසා. යම් සංඥාෙකේ ෙශවයනේ වපාඩි කැසේසකේ කළා. 
එතවකාට සාරිපුතර මහරහතනේෙහනේවසේතේ කැසේසා තමනේ ඉනේන බෙ 
හඟෙනේන. ‘කෙුද ඔතන ඉනේවන?’ කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇහුෙහම ‘සේොමීනි, මම සාරිපුතර’ කවි්ො. ‘වමාකකේද ඔතන කරනේවනේ’ 
ඇහුො. ඔනේන ඉතිනේ කථාෙ වහලි ෙුණා. ඡබ්බගේගිය භික්ෂූනේ ඇවිලේලා 
කලිනේම වම් වසේනාසන අලේලගතේතු නිසා වම් විදියට අපට පහුබහනිේන 
සිදේදෙුණා කියන එක ඒ අදහස. 

එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පසේවසනේදා එළිෙුණාට පසේවස 
සංඝයා රැසේකරලා ඒ කථානේතරය ඇතේතද කයිලා අහලා, වකාවහාමද 
වම් වමෝඝ පුරැෂයිනේ, වම් හිසේ පුරැෂයිනේ වම් විදිවයේ ෙැඩකේ කරනේවනේ? 
දැනේම වම් විදියට පිළිපදිනොනම් අනාගතවයේ වකායි විදිවයේ එකකේ 
වෙයිද, ෙැඩිහිටිකමකේ සලකනේවන නැතුෙ වම් අගර ශරාෙකයනේ-
ෙහනේවසේටතේ ඉඩකේ නැතිවෙන විදියට වමවහම කවළේ’ කියලා ඔනේන 
ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ අහනො 
‘කෙවරකේද අගරාසනය, ඒ කියනේවන පළමුවෙනි ආසනය ලබනේන සදුුසු? 
අගර උදකය, ඒ කයිනේවන පළමුවෙනේම පැනේ පිළිගනේන සුදුස ුකෙුද? අගර 
පිණේඩය, පළමුවෙනේම පිණේඩාහාරය ලබනේන සුදුස ු කෙුද?’ කියලා 
ඇහුෙම සමහර සංඝයාෙහනේවසේලා කියනො ‘බරාහේමණ කලුවයනේ පැවිදි 
ෙුණ අයටයි’. තෙතේ අය කියනො ‘ගෘහපති කුලවයනේ පැවිදි ෙුණ අයටයි’. 
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ඇතැම් වකවනකේ කයිනො ‘සූතරානේත වහාඳට පාඩම් කරගතේතු 
සූතරානේතිකයිනේටයි’. තෙ වකවනකේ කියනො ‘විනයධර අයටයි සදුුසු’. 
තෙතේ වකවනකේ කියනො ‘ධර්මකථිකයනේටයි’. තෙතේ වකවනකේ කයිනො 
‘පරථම ධයානය ලබාගතේතු අයටයි පළමුවෙනේම ආසනය වදනේන ඕවන’. 
තෙතේ වකවනකේ කියනො ‘වදවෙනි, තුනේවෙනි, හතරවෙනි ධයාන’ තෙතේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා පළිිතුරැ වදනො ‘වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහතේ කියන මාර්ග ඵල ලබාගතේතු අය. අභිඥා ලබාගතේතු අය’ කියලා 
ඔවහාම තම තමනේට - ඒ සංඝයාෙහනේවසේලාටතේ හරි අෙවබෝධයකේ නැති 
නිසාවදෝ ඔය විදිවයේ පිළිතුරැ දුනේනා. ඔනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඉසේවසලේලාම යම්කිසි ආදර්ශෙතේ කථානේතරයකේ ඉදිරිපතේ කළා. 
ඒ කථානේතරය විනය පිටකවයේ පමණකේ වනාවෙයි තිතේතිර ජාතකය 
නමිනේ ජාතක වපාවතතේ සඳහනේ වෙනො සුලු සුලු වෙනසේකම් සහතිෙ. 
එතවකාට ඒ විනය වපාවතේ සඳහනේ වෙන කාරණ හැටියට කිව්වොතේ 
වම් විදියටයි තිවයනේවනේ. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ඈත අතීතවයේ හිමාල 
ෙනය කිට්ටුෙ විසාල නුග ගහකේ තිබුණා. ඒ නුග ගහ ඇසුරැ කරමිනේ 
ෙටුවෙකුතේ, ෙඳුවරකුතේ, ඇවතකුතේ වබාවහාම මිතරෙ ජීෙතේ ෙුණා. වම් තුනේ 
වදනාටම හිතුනා අපි එකිවනකාට ගරැ බුහුමනේ වනාකර වම් ෙවගේ 
ොසය කිරීම සුදුසු නූ. අප ි වකාවහාම හරි ෙැඩිහිටියා හඳුනවගන 
ෙැඩිහිටියාට ගරැ සතේකාර කරමිනේ ඒ ෙැඩිහිටියාවගේ අෙොද පිළිපදිමිනේ 
ොසය කරමු කයිලා. වකාවහාමද අවපේ ෙයස දැනගනේවනේ කියලා වම් 
ෙටුොතේ, ෙඳුරාතේ ඇතාවගනේ අහනො තමනේට මතක අතීතම සිදේධිය 
වමාකකේද කියලා. ඔනේන ඇතා කියනො වම් තිවයන නුග ගහ පැළ 
කාවලේදී මට මතකය ිඒකට උඩිනේ මම යනවකාට මවගේ බවඩ් තැෙරැනා 
වම් උඩ දලේල. ඒ කාලය පො මට මතකය.ි ඔනේන ඊළඟට අර ඇතාතේ 
ෙටුොතේ එකතුවෙලා ෙඳුරාවගනේ අහනො, ඔබට කියනේන පුලුෙනේ ඈත 
අතීතය වමාකකේද කියලා. ෙඳුරා කියනො මං කඩුා කාවලේදී, පැටියා 
කාවලදී බිම ඉඳවගන වම් නුග පැවළේ දලේල කූො කියලා. ඔනේන ඊළඟට 
ඇතාතේ ෙඳුරාතේ ෙටුොවගනේ අහනො ඔබට වම් නුග ගහ සම්බනේධ අතීත 
මතකය වමාකකේද කියලා. 

අනේන අහෙලේ තැන විසාල නුග ගහකේ තිවයනො. ඒ නුග ගවහේ 
වගඩියකේ අනුභෙ කරලා මං වමතැනට ඇවිලේලා ෙර්චසේ වහළුො. 
ඒවකනුයි වම් නුග ගහ පැලෙුවණේ. ෙටුවෙකේ නමුතේ ඒ කාවලතේ මවගේ 
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සූවහන ෙයසකේ තබිුණා. ඔනේන එතවකාට අර ෙටුෙයි ෙැඩිමහලේ. 
ශරීරවයනේ බලනෙනම් ඇතා වකායිතරම් විශාලද? ෙඳුරාතේ විශාලයි. 
නමුතේ වම් වපාඩි ෙටුො ෙයසිනේ ෙැඩියි. ඉතිනේ ඊළඟට කියනේවනේ - 
ෙැඩිහිටියා දැනේ හඳුනාගතේතවනේ - අර ඇතාතේ, ෙඳුරාතේ ෙටුොට ගරැ 
බුහුමනේ කරමිනේ ෙටුොවගේ අෙොදවයේ පිහිටලා ජීෙතේ ෙුණායි කියලා. 
ඔනේන ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනො ඒ ෙටුො පංචශීලය 
සමාදනේ කළා අර වදවදනාට. තමනුතේ පංචශීලය රැකේකා. එවහම රැකළා 
අර විදියට ෙැඩිහිටියනේට ගරැ බුහමුනේ කිරීවම් ඒ ෙටිනා චාරිතරය ඉෂේඨ 
කරලා එතන ඒ සඳහනේ වෙනෙ විනය වපාවතේ ඒක අමුතුම බරහේම 
චරියාෙකේ හැටියට. තිතේතිරිය බරහේම චරිය කියන ෙචනය වයාදනො. 

ඒ තුනේ වදනාවගේ යහපැෙැතේමට ධර්මවයේ වයාදලා තිවයනො 
තිතේතිරිය බරහේමචරිය කියලා. තතිේතිර කියනේවනේ ෙටුො. ෙටුො නිසා 
ඇතිෙුණ ුඅමුත ුබරහේමචරියාෙකේ රැකළා ඒ සතුනේ තුනේවදනා සුගතගිාමී 
ෙුණා කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. පරකාශ කරලා 
‘මහවණනි, ඒ තිරිසනුනේ පො ෙැඩිහිටි කාරණවයේ ෙැදගතේකම වතේරැම් 
අරවගන ඒ විදියට පිළිපැදේදා. නුඹලා වම් තරම් සේොකේඛාත ධර්මවිනවයහි 
පැවිදි වෙලා ඇයි වම් විදියට ෙැඩිහිටියනේට සලකනේවන නැතේවත’ කියලා 
එකේතරා ගාථාෙකිනුතේ ෙැඩිහිටියනේට නැමදීවම් ආනිසංස පරකාශ කළා. 
යම් වකවනකේ ෙැඩිහිටියනේ ෙැඳීවම්, ගරැබුහමුනේ කිරීවම් චාරිතරය ඉෂේට 
කරනොනම් වමවලාෙතේ පරශංසාෙට ලකේ වෙනො. සුගතිගාමී වෙනො 
කියලා ඒ කථානේතරය නිම කළා. 

ඒ කථානේතරයම ජාතක වපාවතේ සඳහනේ වීවම්දී අර චරිත 
හඳුනාගැනීමකුතේ සඳහනේ වෙනො. දැනේ වමතැන කියෙුණා ඇවතකතුේ, 
ෙඳුවරකුතේ, ෙටුවෙකුතේ ගැන. කෙදු වම් තුනේවදනා? ඇතා, මහමුගලනේ 
මහවතරැනේෙහනේවසේයි, අතීතවයේ ෙඳුරා සාරිපුතේත මහරහතනේ-
ෙහනේවසේයි. ෙටෙුා තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේයි කියලා ඔය 
විදියටයි ජාතක වපාවතේ හඳුනේෙලා තිවයනේවන. ඉතිනේ වම් ආදර්ශ 
කතාෙතේ ඉදිරිපතේ කරලා තිවයනේවනේ ෙැඩිහිටි පටිපාටිය, වපළ පටිපාටිය 
පිළිබඳ ශාසනික සංකලේපය ඉදිරිපතේ කිරීමටයි. ඒ එකේකම බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කළා වම් ශාසනවයේ පළමුවෙනේ උපසම්පනේනෙූ 
තැනැතේත, උපසම්පනේනෙූ භික්ෂුෙ පසුෙ උපසම්පනේනෙූ භික්ෂුෙවගනේ 
ෙැඳුම් ගතයුතු, ගරැ බුහුමනේ ගතයතුු බෙ ආදී ෙශවයනේ, ෙැඳිය යුතේතනේ, 
ෙැඳිය වනායුතේතනේ ආදී ෙශවයනේ දිගිනේ දිගටම විනය පිටකවයේ එවහම 
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දකේෙලා තිවයනො. වම් කථාෙ ආශරවයනුතේ අපිට හිතාගනේන පුලුෙනේ 
සමාජයටතේ වම්ක සම්බනේධකරලා ගතේවතාතේ දැනේ වම් පිනේෙතුනේවගේ 
අතීතවයේ වහාඳ චාරිතරයකේ තිවබණො ගැමි ජීවිතයතේ එකේකම යන, 
ගැමියනේ අතර. ඔෙුවනාෙුනේ හැවමෝම සවහෝදරත්වවයනේ සලකනො 
වෙනුෙට ෙයස අනුෙ ෙැඩිහිටියනේට තමනේවගේ පෙුවලේම වනාෙුණතේ මුලු 
ගමම පෙුලකේ හැටියට සලකළා නමතේ එකේකම සමහරවිට අයියා, අනිතේ 
එකේවකනාට මලේලි, නංගි, අකේකා, අම්මා, තාතේතා ඒක වබාවහාම කනට 
පරියයි. අනේන ඒ විදිවයේ ෙයෙහාරයකේ අතීතවයේ තබිුණා. ඉතිනේ වගාවිතැනේ 
ආදී කටයුතුෙලදී හරියට පෙලුකේ කටයුතු කරනේනා ෙවගේ. ඔකේවකාම බර 
උසුලනො එකට. සමග ිදම් රැකීමට අනේන ඒ කියන ෙැඩිහිටි බෙ උපකාර 
ෙුණා.  

ඇතේත ෙශවයනේ අර නුග ගහ ගැන හිතලා බැලුෙතේ නුග ගහකේ 
කියනේවනේ ඒකතේ පරාතිහාර්යයකේ. කුඩා ඇටයකිනේ ඇතිවෙච්චච ගහකේ. 
විශාල නුග ගහකේ දිහා බලනවකාට හුඟාකේ වදේෙලේ ඉවගනගනේන හැකියි. 
අර කලිනේ කතාවෙනේම වහලිවෙනො අර ෙටුො වහලූ ෙර්චසේෙල තිබිච්චච 
නුග ඇටයකිනුයි වම් නගු ගහ හැදුවනේ. ඒ ෙර්චසේ අපි හිතමු ගලකේ, ගලේ 
වදකකේ අතරට යනේන ඇත.ි නමුතේ යම් අෙසේථාෙක අර මහාකණුාටු 
වනාවයකුතේ විදිවයේ ගරීෂේම ඍතු ආදී ඒො විඳ දරාගනිමිනේ කරමකරමවයනේ 
ගහ ෙැඩිලා මහානුග ගහකේ බෙට පතේෙුණා කාටතේ වහෙණ වදන. 
එතවකාට නුග ගහකේ දිහා බැලුෙතේ වපේනො අර දීර්ඝ කාලයකේ තබිීම 
තුළිනේ අපට යමකේ ඉවගනගනේන හැකියි. ඒ ෙවගේම තමයි මනුෂයවයකේ 
ෙුණතේ. සමහරවිට ෙැඩි උගතේකමකේ නැතතේ ෙැඩි තනතුරැ ආදිය නැතතේ 
ජීෙන සරසවිවයේ අතේදැකීම් රාශිය තුළිනේ යම් පරමාණයකට ෙැඩිහිටියා 
පො ගරැ බුහුමනේ ලැබිය යුතේවතකේ වෙනො. දැනේ වබාවහෝ කුඩා දරැෙනේ 
සමහරවිට ෙයසේගත අයට විහිළු තහළු කරන සිරිතකේ තිවබණො. එවහම 
හිතනේන නරකයි. අනේන අර නුග ගහකේ දිහා බලනේනා ෙවගේ බලනේන 
ඕවන ෙැඩිහිටියනේ දිහා. ඒ තරම් අෂේට වලෝක ධර්ම ෙලට හසුවෙමිනේ 
වනාවයකුතේ ජීෙන කරදර මධයවයේ ඒ තතේත්වය දකේොම ජීෙතේවීම නිසාම 
ලබන අතේදැකීම් රාශිය වකවනකුට තමනේටතේ උපකාර කරගනේන පුලුෙනේ. 
නමුතේ උපකාර ලැබිය හැකි ෙනේවනේ අර විදියට තමනුතේ පැෙතුවනාතේ 
තමයි. උසුලු විසුලු කරනේවනේ නැතුෙ නිසි වගෞරෙය, පුද සතේකාර කිරීම. 
එතවකාට අලුතේ අෙුරැදේවදේ චාරිතරයතේ ඒකයි. තමනේවගේ නිෙවසේ සිටින 
මව්පිය ආදී ෙැඩිහිටියනේට පමණකේ වනාවෙයි අසලේොසීනේටතේ අර කියාපු 
ෙැඩිහිටි සංකලේපය අනුෙ ජීෙතේවෙනොනම් අවනයෝනය සහවයෝගවයනේ 



99 ෙන වදේශනය 

85 

වගදරතේ ගමක තතේත්වයකට පතේවෙනො. අනේන ඒ විදියට අපි ගිහි 
ජීවිතය සම්බනේධ කරලා ගතේවතාතේ තමයි වම් කථාවව් ෙටිනාකම 
තිවබනේවන. ඉතිනේ ඒ එකේකම අප ිනිරනේතරවයනේම කලේපනා කරනේනට 
ඕන වම් කථාවෙනේ වහළිවෙන තෙතේ පැතේතකේ තිවයනො. අප ිනිෙනට 
නැඹුරැ කරලා ගතේවතාතේ වම් කථාවව් මුලිනේ කියෙුණා අර තාපසයිනේ 
වදවදනාවගනේ එකේවකවනකේ ගිහ ි වෙනේන කලේපනා කවළේ අර කුල 
පරම්පරාෙ රැකගනේනයි කියලා. පරවව්ණිය කියලා කියනො. ඒ තාපස 
ධර්මයට ඒක එකඟයි. වමාකද බරාහේමණ ධර්මවයේ තිවබණො ආශරම 
හතරකේ ගැන කියලා. 

ජීවිතය අෙසේථා හතරකට වබදනො. ළදරැ, ළමා අෙසේථාවෙදි 
ඉවගනගනේනට ඕවන. තරැණ අෙසේථාවෙදි පසේකම් සැප විඳිනේන ඕවන. 
තුනේවෙනි අෙසේථාවෙදි මුණි ෙෘතේතිය කියන ඒ ආගමික පැතේතට නැඹුරැ 
වෙලා අෙසාන අෙසේථාවෙදි මරණාසනේන වෙනවකාට වයෝගිවයකේ 
හැටියට මැවරනේන ඕවන. ඔය විදියට වලෞකික වලෝවකෝතේතර කියන 
වදක සීයට පනහ බැගිනේ වබදාවගන එවහමතේ ඇතැම් අය බරාහේමණ 
ධර්මවයේ ඒ විදියට ජීවිතය ගතකළා. අනිතේ සංකලේපය තමයි 
තාපසවයකුට පො - ඒකතේ ඒ බරාහේමණ ධර්මවයේ පිළිගතේත ු කරමයකේ, 
ඒවක අමුතේතකේ නූ. ඒ බරාහේමණයනිේ අෙුරැදු හතලසිේ අටකේ බරහේමචරියාෙ 
රැකළා ගිහ ි ෙුවණේ වමාකටද, තමනේවගේ කලු පරම්පරාෙ ඉදිරියට 
වගනයනේන. ඒ පැතේත අර කථාවව් වකලිනේම සඳහනේ ෙුවණේ නැතතේ 
සලකළා බලනේන ෙටිනො. වමාකද බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ වම් 
ශාසනය තුළ තිවබණ නිෙන පිළිබඳ සංකලේපය අර බරාහේමණ ධර්මයට 
ෙඩා වෙනසේ එකකේ. ඒකමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හතේ අෙුරැදු දරැෙනේ 
පො පැවිදි කරනවකාට, විශාල පිරිසේ ෙශවයනේ බුදේධශාසනයට එකතු 
වෙනවකාට, තමනේවගේ අඹුදරැෙනේ අතහැරලා - ඒ විදියට සමාජවයේ 
විශාල පරිෙර්තනයකේ වෙනවකාට ඇතැම් අය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
වචෝදනා කළා: 

‘අපුතතකතාය පටිපවණණා සමවණා වගාතවමා’ - ‘වෙධෙයාය 
පටිපවණණා සමවණා වගාතවමා’ - ‘කුලූපවචඡදාය පටිපවණණා 
සමවණා වගාතවමා’ 

පුතරයිනේ නැති කිරීවම් පළිිවෙතකුයි වම් ශරමණ වගෞතමයිනේ 
අනුගමනය කරනේවනේ කිව්ො. පෙුලේ ෙලට පුතුනේ නැති වෙනො. 
වෙධෙයාය පටිපවණණා - සේොමි පුරැෂයනේ ගියාම ෙැනේදඹුෙනේ 
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වෙනොවන, ෙැනේදඹු බෙ සඳහා - ෙැනේදඹු කිරීවම් පරතිපතේතියකුයි වම් 
ශාසන පරතිපතේතිය ශරමණ වගෞතමයනේවගේ. කුලූපවචඡදාය - අනේන අර 
කියාපු කලුය, කුල පරම්පරාෙ විනාශ කරන ෙැඩකේ, කුල පරම්පරාෙ 
එතනිනේම වකළෙර ෙන විදිවයේ පරතිපතේතියකුයි වම් ශරමණ 
වගෞතමයිනේවගේ ශාසනවයේ තිවයනේවන. ඔනේන ඔය විදිවයේ වචෝදනාෙකේ 
ආො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට එලේල කරලා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේනම් 
ඒකට සංඝයාෙහනේවසේලාට කිව්ො ඔය වඝෝෂාෙ ෙැඩිකලේ තිවයනේවන 
නූ, ඒ වඝෝෂාෙ නැතිකරනේන වමනේන වමවහම ගාථාෙකේ පරකාශ 
කරනේන කියලා, ඒ ගාථාවෙනේ කියවෙනේවන ශරමණ වගෞතමයිනේ 
ධර්මවයනුයි වම් පිරිස හිකේමෙනේවනේ අධර්මවයනේ වනාවව්. ඒක නිසා 
වම්වක ෙරදකේ නූ කියලා. 

ඊළඟට විනය පිටකවයේ සඳහනේ වෙන තෙතේ පරෙෘතේතියකේ 
තිවබණො අප ිඒක වකටිවයනේ විතරයි සඳහනේ කරනේවනේ වම්කට ටිකකේ 
කිට්ටු නසිා. විනය පිටකවයේ තිවබණො පළමුවෙන ිපාරාජිකාෙ කියලා 
ගිහියනේවගේ පැෙැතේම ෙන වමථුන වසේෙනය පිළිබඳ ශික්ෂාපදය. ඒ 
ශික්ෂාපදය පනෙනේන වහේතු ෙුණ භික්ෂුෙවගේ කථා පරෙෘතේතිය දිහා බැලුෙතේ 
වපේනො අවපේ වම් ශාසනවයේ තිවයන ඒ සාරධර්ම, ෙටිනාකම් බරාහේමණ 
ධර්මයට ෙඩා වෙනසේ බෙ. එවතනදි කියවෙනේවනේ සුදිනේන 
කලනේදකපුතේත කියන භික්ෂූනේෙහනේවසේ වබාවහාම ශරදේධාවෙනේ පැවිදි 
වෙලා හිටියා. නමුතේ, උනේෙහනේවසේ පැවිදි ෙුවණේ ඇතේත ෙශවයනේම ගිහි 
ජීවිතයකේ ගතකරලා විොහක, භාර්යාෙකේ ඉනේදැදේදි - අර භාර්යාෙවගේ මෙ 
ඇවිලේලා නුසුදුසු වයෝජනාෙකේ කළා දරැවෙකු නැති නිසා අවපේ පෙුල 
සනේතක ධනය රාජ සනේතක වෙනේන ඉඩ තිවයනො. ඒක නිසා අපට 
දරැවෙකේ අෙශයයි කියලා යම්කසිි අයුතු වයෝජනාෙකේ කළා. ඒකට එකඟ 
වෙලා අර සුදිනේන කලනේදකපුතේත භික්ෂුෙ තමනේවගේ ශලීය 
නැතිකරගතේතා. පසුෙ පසුතැවිල ි වෙනේන වහේතුෙුණ යම්කිසි ෙැරදි 
පැෙැතේමකේ නිසා තමය ි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ‘වමාඝ පුරිස, හිසේ 
පුරැෂයා’ කියලා සුදිනේන කලනේදක භික්ෂුෙට ගරහලා පළවෙනි 
ශික්ෂාපදය පැවනව්වව් අර වමථුන ධර්ම පාරාජිකාවෙනේ ෙැළකීම 
පිළිබඳෙ. එයිනේ අපට වපේනො අර බරාහේමණ යුගවයේ ධර්මවයේ පැෙතුවණේ 
කැඳතේ, රැෙුලතේ වදකම වබ්රගනේනො ෙවගේ වම් වලෝකයතේ රැකගනේන 
ඕන, ඒ එකේකම නිෙනේ දකිනේනතේ ඕවන, එවහම නැතේනම් ඒ කට්ටියවගේ 
අදහවසේ හැටියට විමුකේතිය ලබාගනේනතේ ඕන.  
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බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවග ධර්මය එවහම එකකේ වනාවෙයි. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය අනුෙ බලනවකාට වම් වලෝකයම 
වරෝහලකේ, ආවරෝගය ශාලාෙකේ. එතවකාට පුලුෙනේ ඉකේමනිනේ වකායි 
ෙයවසේදි වහෝ යම් වකවනකුට වනකේඛම්ම අදහස පහළ ෙුණානම් කුඩා 
අෙදිවයේදී වහෝ එය කරියාෙට නැංවීමයි සුදුසු. අර කියාපු සමාජ, ආර්ථික, 
වභෞතික සාරධර්ම පිළිබඳ අදහසේ වනවෙයි. බුදේධශාසනවයේ දුර්ලභත්වය, 
නිෙනේ දැකීවම් ඒ දුර්ලභ අෙසේථාෙ ගැන හිතලා කුඩා දරැො පො පැවිදි 
කරනේන අෙසර දුනේනා. වම් කථාවව් වකලිනේම වනාකවි්ෙතේ ඒ බරාහේමණ 
ධර්මයට ෙඩා විරැදේධ වදයකේ වමතන වම් කියවෙනේවන. ඊළඟට වමතන 
පිරිතේ සේඣායනාෙ ගැන පරකාශ කළා. වම් පිරිතේ සේඣායනාවව් 
තිවබණ ෙටිනාකම අපි හිතාගනේනට ඕවන. රතන සූතරාදිවයේ 
කියවෙනේවනේ විවශේෂවයනේම බුදේධ රතේනවයේ ගුණතේ, ධර්ම රතේනවයේ 
ගුණතේ, සංඝ රතේනවයේ ගුණතේ. ඒ ෙවගේම ඇතැම් පිරිතේ තිවබණො ඔය 
මහාසමය, ආටානාටිය ආදී පිරිතේ ෙල, බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ගුණ 
වතේජසට මුලු මහතේ සකේෙළම අෙනත වෙන හැටි, යක්ෂයිනේ පො - ඒකයි 
වම් පිරිතේ සේඣායනාෙතේ මහානභුාෙ සම්පනේනයි කියනේවනේ. 

ඒ හැම එකකේම අපි උපකාර කරගනේවනේ වමාකටද, අවපේ වම් 
ආයුෂ රැකගැනීමටතේ, ඊළඟට ඒ ආයුෂයතේ එකේකම ෙණම, සැප, බල 
රැකගැනීමටතේ. ආයුෂය යම් පරමාණයකට ෙැවඩනොනම් ඒකට 
සමානේතරෙ තමයි ෙර්ණ සැප බල කයින කාරණා ෙැවඩනේවනේ. 
සාමානයවයනේ හැම වකවනකේම වමනේන වම් ධර්ම හතරයි පතනේවනේ. 
නමුතේ මීට ෙඩා ෙටිනා, වම් හැම එකකටම ෙඩා ෙටිනා වදේ තමයි පරඥාෙ. 
ආයු, ෙර්ණ, සැප, බල, පරඥා. එතවකාට වම් පරඥාෙ ලබාගැනීමටනම් අපි 
ඔය කියාපු පිරිතේ ඇසීම් පමණකනිේෙතේ, ෙැඳීම් පමණකිනේෙතේ සූහමීකට 
පතේවිය වනාහැකියි. ඊටතේ ෙඩා ගැඹුරිනේ කලේපනා කරලා වකායි ෙයවසේදී 
වහෝ වම් ධර්මවයේ ෙටිනාකම වතේරැම්ගතේතානම් එය පිළිපැදීම තුළිනේ, 
ඉතාම දුර්ලභ වදයකේෙූ වම් සංසාර විමුකේතිය තම තමනේම පරතයක්ෂ 
කරගත යුතුයි. වම්කට අෙසේථාෙ සලසාගනේන ඕන කියන ඒ අධිෂේඨානය 
ඇතිෙුණානම් ඕනූම වකවනකුට වම් ශාසනවයේ ඒ ධර්ම මාර්ගවයේ 
යනේන ඉඩ තිවබණො. 

ඒ ධර්ම මාර්ගවයේ යාවම්දී අපි දනේනො වනක්ඛම්මය සම්පූර්ණ 
කළාම කලිනේ කිව්ෙ ආකාරයට කුඩා දරැවෙකු පො මව්පියනේවගනේ ෙැඳුම් 
ලැබීමට සුදුසේවසකේ වෙනො. වමාකද ඉතාම දුෂේකර වදයකේ වනක්ඛම්මය 
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කියන එක. වම් සංසාරවයේ දීර්ඝ කාලයකේ අප ි පංචකාම සම්පතේතිය 
විඳිමිනේ ඇවිලේලා තිවබණො ගිහ ි වගෙලේ තුළ රැඳිලා, ගිහි ෙටිනාකම් 
ෙලට යටවෙලා, ඒ ෙවගේම දැනේ වම් අෙසේථාවව් වම් පිනේෙතුනේ වපාවහාය 
අටසිලේ රැකීම තුළිනේ තමනේවග ජීවිතවයේ වමවතකේ එදිවනදා ජීවිතයට 
අදාල යම් යම් සැප සම්පතේ ෙලිනේ වෙනේවෙලා චාම් ජීවිතයකට පුරැදු 
වෙනො. නමුතේ දීර්ඝ කාලයකේ අපි වම් සංසාරවයේ පංචකාමයට අදාල 
වනාවයකුතේ පරමාදයට වහේතු වෙන වදේෙලේෙල ගැලලියි ජීෙතේ ෙුවණේ. 
වනක්ඛම්මවයේදී ඒ සියලේල කරමකරමවයනේ අතේහරිනේන වෙනො. ඒකයි වම් 
පැවිදි ෙුණ හැටිවයේ ඒ කුඩා දරැවෙකු පො මව්පියනේවගනේ ෙැඳීම් ලැබීමට 
සුදුසු වෙනේවන. 

ඇතේත ෙශවයනේම අපි කලේපනා කරගනේනට ඕවන ජීවිතයකේ 
පෙතේොගැනීමටනම් මව්පියනේට ෙැඳීම් ආදිය තුළිනේ, පිරිතේ ඇසීම් තළුිනේ 
අපි ආයු, ෙර්ණ, සැප, බල කියන කාරණා ලබාගනේනො. නමුතේ ජීවිතය 
පෙතේොගනේවන වමාකටද, ආයුෂ ලබාගනේවන වමාකටද, බලය 
ලබාගනේවන වමාකටද? වම් හැම එකකේම අප ි කරනේනට ඕවන වම් 
සංසාරවයනේ මිදීම සඳහායි. එතවකාට ඒකටනම් අර පරඥාෙ ලබාගනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. පරඥාෙ කියන එක, තම තමනේ නැණ පමණිනේ 
දැනගතයුතු ධර්මයකේ වම් ශාසනවයේ තිවබනේවනේ. ඒකට යායුත ුමාර්ගයකේ 
තිවබණො, ශීල, සමාධි, පරඥා කියලා. එතවකාට ඒ මාර්ගවයේ තමයි වම් 
පිනේෙතුනේ වම් ගමනේ කරනේවනේ. වයෝගාෙචරයිනේ ෙශවයනේ බණ, භාෙනා 
කරමිනේ. කලේපනා කරගනේන ඕන වම් ෙවගේ අෙුරැදේද දෙසක අර විදිවයේ 
පුණය කාලයට අදාල යම් යම් පිනේකම් ෙලිනේ තමනේ ආයුෂ 
ලබාගතේතානම්, ඒ එකේකම යන ෙර්ණ, සැප, බල ලබාගතේතානම් 
ජීවිතයකට අෙශය වෙන - ඊළඟට වම් කුමකේ සඳහාද ජීෙතේවෙනේවන 
කියන පරශේනය තමනේම අසනේන ඕන. 

ඉදිරිපතේ වෙන විරාම අෙසේථාවෙදි අවපේ ජීවිත වකායි පැතේතටද 
වයාම ුකළ යුතේවතේ, නැෙත නැෙතතේ සංසාරවයේ ඉපවදමිනේ මැවරමිනේ 
යන, අර වලාකෙඩඪන පරතිපදාෙටද? අපි ඒකට කියනේවන වලාකෙඩඪන, 
ඒ කියනේවන වලෝකය ෙැඩීම. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවයනො නැෙත නැෙතතේ වම් සංසාරවයේ ඉපවදමිනේ මැවරමිනේ යාම 
වලාකෙඩඪන පරතිපදාෙකේ හැටියට. වලෝකය ෙැඩීම කියනේවන වසාවහානේ 
ෙැඩීමකේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේතරා අෙසේථාෙක ඒ වව්පලුේල කියන 
පර්ෙතය වපනේනලා සංඝයාෙහනේවසේලාට ෙදාළා ‘මහවණනි, වපේනො 
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වනේද වම් වව්පුලේල පර්ෙතය? එකම මනුෂයවයකේ එක කලේපයකේ තුළ 
වහලූ ඇටසැකලි ි එකතු කරලා ගතේවතාතේ වමනේන වම් වව්පලුේල 
පර්ෙතයටතේ ෙඩා විශාලයි’. එතවකාට අනනේත කාලයකේ අප ිවම් විදියට 
ශරීර මෙමිනේ, ඇට සැකිලි ඉතුරැ කරමිනේ - ඒොතේ යම් කාලයක දිරාපතේ 
වෙනො - ඒ විදිවයේ පර්වයේෂණයකේ දිගට කරවගන ගිහිනේ තිවයනො. 
වම්ක වකළෙරකේ නූ. 

වකළෙරකේ වපනේනුම් කරනේවන බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ වකවනකේ 
පමණයි ඒකට අදාල ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය තළුිනේ. මැදුම් පිළිවෙත 
තුළිනේ වලෝකයාට වපනේො ෙදාළා වම් ජීවිතවයේ ෙටිනාම වදේ, ‘පඤ්ඤා 
නරානං රතනං’ - මනුෂයයිනේට තිවයන උතුම්ම රතේනය තමයි පරඥාෙ. 
අතන කියෙුවණේ ආයු, ෙර්ණ, සැප, බල විතරයි. නමුතේ වම් පිනේෙතුනේ 
අහලා තිවයනො ආයු, ෙර්ණ, සැප, බල, පරඥා කියන කාරණා පහකේ 
ඇතැම්විට දකේෙනො. පරඥාෙ ලබාගනේන ඕන තම තමනේම ඊට නිසි 
මාර්ගවයේ ගමනේ කිරීවමනේ. ඒක පටනේ ගනේවන ශීලවයනුයි. එතවකාට 
වම් අද ෙැනි දෙසක - වම් අෙුරැදේද කියන එක විවශේෂවයනේම කුඩා 
දරැෙනේට පමණකේ වනාවෙයි. දරැෙනේටතේ ඊළඟට ෙැඩිහිටි අයටතේ ඒ 
අෙුරැදේදට අදාල, වබාවහෝවිට වලෞකික ජීවිතයට අදාල චාරිතර ධර්ම ඉෂේට 
කිරීවම් දුර්ලභ අෙසේථාෙකේ හැටියට සලකළා වම් දෙස ඒ වෙනුවෙනේ 
ගතකරනො. නමුතේ එෙැනි දෙසක පො වම් පිනේෙතේ පිරිස නුෙණිනේ 
කලේපනා කරලා, නියම දුර්ලභ වදේ වමාකකේද අෙුරැදේදකට සැරයකේ එන 
ඒ නිකනේ අෙුරැදේද දෙසකේද, එවහම නැතේනම් වම් දුර්ලභ මනුෂය 
ජීවිතවයේ ලබාගතේතු දෙසකේද? වපාවහාය දෙස. එතවකාට ෙැඩිය 
ෙටිනේවනේ අෙුරැදේදද, වපෝයද ඔය වදක තමනේ විසඳගනේනට ඕන. අෙුරැදේද 
ෙටිනොනම්, රතිඤ්ඤඤා සදේවදනම් ෙැඩිය ෙටිනේවනේ ඒ පැතේතට ඇදිලා 
යනො. වපෝය ෙටිනොනම්, බණ සදේවදනම් ෙැඩිය ෙටිනේවන ඒ පැතේතට 
ඇදිලා යනො. 

විවිධ පුදේගලයිනේ විවිධාකාරයට තම තමනේවගේ සාරධර්ම පිළිබඳ 
සංකලේපය අනුෙ හැසිවරනො. ඒ ෙවගේම විවනෝද මාර්ගනම් අෙුරැදේදට 
අෙශය වෙනේවන, ඒොට ඇදිලා යනො. ඒ වෙනුෙට සනේසුනේ, වෙනදාටතේ 
ෙඩා චාම් ජීවිතයකේ ගත කිරීමනම් අෙුරැදේදකිනේ ලැබිය යුතු ෙටිනා 
අෙසේථාෙ, වම් අෙුරැදේදතේ එකේක ආපු බකේ වපෝය තමනේවගේම රැිකත්වය 
හා සාරධර්ම පිළිබඳ අෙවබෝධය වතේරැම්ගනේන වහාඳ අෙසේථාෙකේ කයිලා 
කලේපනා කරනේන ඕන. ඉතිනේ අප ිසතුටු වෙනො වම් පිනේෙතුනේ වම් ශීල 
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මාර්ගයට බැහැලා, උවපෝසථ අට්ඨංග ශීලය සමාදනේ වෙලා, ඇතැම් 
වකවනකේ දසශීලයතේ සමාදනේ වෙලා, අනේන ශීලවයේ ෙටිනාකම 
වතේරැම්ගැනීම. ඒ ෙවගේම ඒ ශීලය තුළ තිවබනේවනේ පැවිදේදට 
වපරහුරැෙකේ. වනක්ඛම්මයට වපරහුරැෙකේ. වබාවහෝ අෙසේථාෙල මතකේ 
කරලා දීලා තිවබණො වම් ගිහියාට සතර වපෝයට සිලේ සමාදනේ වෙනේන 
කිව්වෙ වමාකද ගිහි ජීවිතවයේ ඉඳලා කරමකරමවයනේ පැවිදි ජීවිතයට 
නැඹුරැ වීමකේ, විවව්ක ොසය, භාෙනාෙ, ආදියට අෙසේථාෙකේ සලසා දීමට. 
ඒ ෙවගේම දැනේ වකලිනේම ධර්මවයේ සඳහනේවෙන පරිදි වම් එක දෙසකේ, 
එක රැයකේ අපි රහතනේෙහනේවසේලා හැමදාම කරන, හැමදාම පිළිපදින ඒ 
පිළිවෙත රකිනේන ඕන කියලා අධිෂේඨානවයනුයි වපෝය අටසිලේ සමාදනේ 
වෙනේවන. ඒ ෙවගේ ගැඹුරැ අදහසකේ තිවයනො සලිේ සමාදනේ වීම තළු. 

අනේන ඒ විදියට කලේපනා කරලා වම් ෙටිනා දෙවසේ වම් 
පිනේෙතුනේ ෙටිනාම වදේට අද දෙස ගතකළා කියලා සතුටු වෙනේන ඕවන. 
ඉතිනේ ඊළඟට වම්ො කරමානුකලූෙ සම්බනේධීකරණය තමනේට අයිතියි. වම් 
ලබාගතේත ුවම් රැසේකරගනේන ශීල සම්පතේතිය එවහම නැතේනම් රකින 
ශීලය පදනම් කරවගන තමතමනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ 
ආකාරයට සමථ, විදර්ශනා කියන ඒ භාෙනා පැතේත දියුණු කරගනේනට 
ඕන යම්කිසි කමටහනකේ මුලේ කරවගන සිත එකඟ කරගැනීවමනේ. ගිහි 
ජීවිතය කියනේවනේ නානාවිධ අරමුණු කරා යන පංචකාමයට අදාල වදේෙලේ 
පමණකේ වනාවෙයි. වම් කාලවයේ වනාවයකුතේ යනේතර සූතර සමඟ වම් 
පිනේෙතුනේ එදිවනදා මහා අවිවව්කී දෙසකේ ගතකරනේවන. රෑ කාලවයේෙතේ 
සැනසිලේලකේ නූ, මහා කරච්චචලේ වතාරවතෝංි නැතිෙ එන වගෝලකීරණ 
පරෙෘතේති රාශියකේ මැදේවද කැලවඹමිනේ ගතකරනේවන දෙස. ඒ විදිවයේ 
තතේත්වයකේ තිවබනේවනේ. එක පැතේතකිනේ ඒ විදියට මහා භයානක 
තතේත්වයකේ උදාවෙනො ෙවගේ වපනුනාට තෙතේ ඇතැම් වකවනකේ සතුටු 
වෙනො වම් යුගවයේ අර අතීතවයේ බමුණනේ, සංඝයාෙහනේවසේලා හිමාල 
ෙනයට ගිහලිේලා, මහා දුෂේකර ෙනානේතර ෙලට ගිහලිේලා අච්චචර වෙවහස 
මහනේස ි වෙලා මුතේ කරප ු ටික දැනේ සලේලි තිවයනොනම් අපට දිෙැසේ 
පහසුවෙනේ ලබාගනේන පුලුෙනේ, දිෙ කනේ පහසුවෙනේ ලබාගනේන පුලුෙනේ. 
ඒො ඔය වබාවහෝ වදනාවගේ කනේ ෙල වයාදනොතේ වපේනොවනේ. දිෙැසේ 
දිෙ කනේ තිවයනො. ඊළඟට අහසිනේ ගමනතේ - සලේලි තිවයනොනම් 
ඒකතේ පුලුෙනේ බසේ එවකේ නගිනේනා ෙවගේ. 
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එතවකාට වමානෙද අඩු? අභිඥා. ඒො සඳහා වෙවහවසනේන 
ඕවන නූ. නවීකරණ වභෞතික සංකලේපයට අනුෙ වලෝකය දිහා 
බලනොනම් අර විදිවයේ ගිහි ජීවිතය ගතකරන නමුතේ වහාඳ පැතේතකුතේ 
වපේනො ෙවගේ. නමුතේ ඒ එකේකම යනේවන කරමකරමවයනේ තිරිසනේ සතාවග 
පැතේතට බෙ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො. තිරිසනේ සමාජයකේ කරා යන 
ගමනකේ. වමාකද අර කියාපු ශීලාදී පරතිපතේති ෙලිනේ ඉෙතේවෙලා 
ෙැඩිහිටියනේට ගරැ බුහුමනේ කිරීම, කනේ දීම, අෙොද ෙලට කනේ දීම ආදී 
ඒ ගුණධර්ම අමතක කරමිනේ බාහිර ආවටෝපයට, ආවටෝප-සාවටෝප 
ජිවිතයට තැන වදමිනේ, ධනය, නිලය, තනතුර ආදියට පමණකේ ගරැ 
කරමිනේ ගතකරන ජීවිතයකුයි සමාජවයේ දකිනේනට ලැවබනේවන. 

අතීතවයේදී ෙවයෝෙෘදේධ, ගුණෙෘදේධ, තවපෝෙෘදේධ ආදී විවිධ 
සංකලේප තිබුණා. සාමානය වලෝකවයේ ෙවයෝෙෘදේධ කියන එක 
සංකලේපයයි කියනේවන. ශාසනවයේ තිවයනො ගුණ ෙෘදේධ, තවපෝ ෙෘදේධ 
ආදී ඒ සංකලේප. තපසිනේ ෙැඩිහටිි, ගුණවයනේ ෙැඩිහිටි. ඒකයි අප ිඅර 
කුඩා දරැොට පො ෙඳිනේවනේ. නමුතේ සමාජවයේ ඒ විදිවයේ ෙෘදේධ 
සංකලේපයකේ වෙනුෙට දැනේ යනේවන අර කියාපු නිලතල, ධනය ආදී 
ඒොටයි ෙඳිනේවනේ. ධනයටයි ෙඳිනේවනේ, නිලයටයි ෙඳිනේවනේ. නමුතේ අපි 
කලේපනා කරනේනට ඕවන ඒ විදිවයේ ජීවිතයකේ තුළිනේ මනුෂයයාවගේ ආචාර 
ධර්ම පිළිබඳ භයානක පරිහානියකේ ඇතිවෙනො. තිරිසනේ සමාජයකේ කරා 
යනො. පාරවතාවට් යනේන බැරි තතේත්වයට සමහරවිට ඒ පරිහානිය 
පැතිවරනේන පුලුෙනේ. එතවකාට වම්ො ගැන අෙදිමතේෙ අප ිකලේපනා 
කරනේනට ඕවන කීප වදවනකේ හරි. ඇතේත ෙශවයනේ වලෝකයට අෙශය 
වෙනේවන ආදර්ශයයි. අපිට දැනේ නිතරම අහනේන ලැවබණො බණනම් 
වකාවතකුතේ කියවෙනෙයි කියලා. සමහරවිට ඒක නිසාම අෙලාදතේ 
ඇවහනො බණ කීම ගැන. නමුතේ ඒක වනවෙයි අදහස. ඒ බණ අහන 
කීප වදවනකේ හරි ආදර්ශය තමනේවගේ ජීවිත තුළිනේ ඉදිරිපතේ 
කරගනේනොනම් අනේන ඒකයි ෙටිනේවනේ. එතවකාට ඒො බණ කීම 
වනවෙයි, බණ අහන ආකාරයතේ, ඒො පිළිපැදීමට උනනේදු වනාවීමතේ 
නිසයි වම් පරිහානිය තිවයනේවන. ඉතිනේ තමතමනේ කලේපනා කරගනේන 
ඕවන රවට් තතේත්වය වකවසේ වෙතතේ නුෙණිනේ කලේපනා කරලා වම් 
ලැබුණු වකටි - ආයුෂ වකාච්චචර දීර්ඝ ෙුණතේ දැනේ අර දරැො අෙරුැදු 
එකසයි විසේසකේ හිටියා කයිලා කයිනො. අෙුරැදු එකසිය විසේසකේ නමුතේ 
අපට ඒ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙන ආකාරයට ඒ දරැො ඒ කාලය නරක 
වදේෙලේෙලට ගත වනාකළ බෙ වපේනො. උපාසකයිනේ තෙ පනේසියයකේ 
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එකතු කරවගන. තමනේට ඒ ලැබණු ශාසනය බුදේධ වතේජස නසිා, ධර්ම 
වතේජස නිසා, සංඝ වතේජස නිසා තමනේට ඒ ආයුෂ ලැබුණා ඒ අෙරැදේධ 
යක්ෂයාවගනේ වබ්රිලා. ඒක සිහිපතේ කරලා වෙනේනැති ඒ දරැො පසේවස 
ආයුෙඩ්ඪන කුමාර නමිනේ හැඳිනේෙුණා. පනේසියයකේ උපාසක පිරිස ඇතිෙ 
ධර්මානුකූල ජීවිතයකේ ගතකළ බෙයි සඳහනේ වෙනේවන. අපිතේ කලේපනා 
කරගනේනට ඕන අපට වම් ලැබණු අෙුරැදේද, වම් ආයුෂය දෙසකේ පාසා 
අපි වම් ගතකරන ගුණ ගරැක ජීවිතය නිසා සමහරවිට අවපේ ජීවිතෙල 
විපාක වදනේන තිවබණ වනාවයකුතේ අකුසල කර්ම වහාඳ ජීවිත ගත 
කිරීම තුළිනේ ඉවබ්ටම වගවිලා යනො, එවහම නැතේනම් වපාඩ්ඩකේ හරීිලා 
වබ්වරනේනා ෙවගේ එවහම තතේත්ව අපට අහනේන ලැවබණො. 

කලේපනා කරනේන ඕවන වම් අප ිඑතවකාට තෙතේ අෙුරැදේදකට 
මුහුණවදනේන තරම් ොසනාෙනේත ෙුවණේ වම් ගතකළ වහාඳ ජීවිතය 
නිසයි. ඒක සේථාෙරයකේ හැටියට අරවගන තෙ දුරටතේ ඒ පිළිබඳෙ උනනේදු 
වීමයි අප කළ යුතේවතේ. එතවකාට අනේන අර කියාපු විදියට ශීලවයනේ - 
නිතය පංචශීලය ගැන වකාවහතේම උනනේදුෙකේ ෙුවණේ නැත ි වකනා 
නිතය පංචශීලය රකිනේන උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. ඊළඟට එතනිනේ 
සූහීමකට පතේ වනාවී එක වපෝයකේ හරි අටසිලේ සමාදනේ වෙනේන බලනේන 
ඕවන. එක වපෝයකේ සමාදනේ ෙණුු වකනා වපෝය වදකට, හතරට ඔය 
විදියට කරමකරමවයනේ තමනේවගේ ශීලය පිළිබඳෙතේ ෙැඩීමකේ ඇතිවෙන 
ආකාරයට ජීවිතය, පැෙැතේම වගන යනේනට ඕවන ඒ පැතේවතනේ. ඊළඟට 
තමනේවග ෙටිනාකම් පිළිබඳෙ, සාර්ධර්ම පිළිබඳෙ අනේන අර කයිාප ුචාම් 
දිවි පැෙතුම් - උසසේ සිතුම් පැතුම් කයින සංකලේපයට අනෙු අනෙශය 
ආවටෝප-සාවටෝප ජීවිත වෙනුෙට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ 
නියම සාර්ධර්ම වතේරැම් අරවගන ඒ විදිවයේ සැහැලේලු ජීවිතයකේ තළුිනේ 
සිත එකඟ කරගැනීමට, යම්කසිි කර්මසේථානයකේ පිහිට කරවගන හිත 
සමාධිමතේ කරගැනීමට උතේසහෙතේ වෙනේන ඕවන. ඒ සමාධිමතේෙ ූසිත 
තුළිනේ ඊළඟට කරනේන තිවයනේවනේ වමාකකේද? වම් මුලු මහතේ වලෝකය 
වහෝ අනිතේ වලෝක ගැන, හිත වයාදමිනේ ඒො වසාය වසායා යූම 
වනාවව්. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබනේවනේ ‘සංඥාෙතේ 
මනසතේ සහිත බඹයකේ පමණෙූ වම් ශරීරය තුළම මම, වලෝකයතේ, 
වලෝකවයේ හටගැනේමතේ, වලෝකවයේ නිවරෝධයතේ, වලෝක නිවරෝධ ගාමිණී 
පරතිපදාෙතේ දකේො ෙදාරමි’ කියලා. 
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ඒ බුදේධ ෙචනය සිහියට නගාවගන වම් තමනේවගේ පංචසේකන්ධය 
හරියට වතේරැම්ගතේතානම් ඒ ෙවගේමයි අනිතේ අයවගේතේ පංචසේකන්ධය. ඒ 
පිළිබඳ සතිපට්ඨාන නයාය අනුෙ කායානුපසේසනා, වව්දනානුපසේසනා, 
ිතේතානුපසේසනා, ධම්මානුපසේසනා කියන සතර පැතේවතනේ අර ඇතුළත 
පිටත ෙශවයනේ අජඣතත බහිදධා කයින ආකාරයට බලනේන පුරැදු 
වෙනේන ඕවන. සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳෙ අවපේ අෙවබෝධය ගැඹුරැ 
වෙනො. ගැඹුරැ වෙනේන වෙනේන ඊළඟට කරමකරමවයනේ අර සතේතිසේ 
වබෝධි පාක්ෂික ධර්ම හැටියට දකේෙන ඒ සම්මපේපධාන, ඍදේධිපාද, ඉනේද්රිය, 
බල, වබාේඣංග ආදිය ගැනතේ අෙවබෝධය දියුණු වෙනො. ඒ තළුිනේ 
අෙසානවයේ ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගයට පිවිවසනො. දැනේ වනාවයකුතේ 
මහාමාර්ග, අධිවව්ගී මාර්ග වලෝකවයේ ඇතිවෙනො වපේනො, ඒ අධිවව්ග 
මාර්ග සමහරවිට ඉකේමනේ මරණය ඇතිකිරීවම් වකටි කරමයකේ වෙනේන 
පුලුෙනේ, ඒ අධිවව්ගී මාර්ග හැම එකකේම පරාදයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වලෝකයට හඳුනේො දුනේන වමනේන වම් මැදුම් පිළිවෙත හැටියට 
හැඳිනේවෙන ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය. වම් ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය 
ගැන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො ‘එයසා මයෙො 
නතතයඤා දසසනසස විසුදධි ා’ - තමනේවගේ ඒ ජීෙන දර්ශනය 
එවහමතේ නැතේනම් නිෙනේ දර්ශනය පිරිසිදු කරගැනීමට වම් මාර්ගයම 
පමණයි තිවයනේවනේ. එතවකාට ඒ මාර්ගයට අෙතීර්ණ වීමයි අෙසානවයේ 
සතර සතිපට්ඨානවයනේ පටනේගනේන වම් ශික්ෂණවයේ පරමාර්ථය. ඒ 
මාර්ගය තුළිනේ තමයි යම් අෙසේථාෙක ඒ සම්මාදිට්ි, සම්මා සංකපේප, 
සම්මා ොචා, සම්මා කම්මනේත, සම්මා ආජීෙ, සම්මා ොයාම, සම්මා සති, 
සම්මා සමාධි කියන කරමානුකූල පදුේගල වපෞරැෂවයේ අභිසංෙර්ධනයකිනේ 
සම්පූර්ණ පරිෙර්තනයකිනේ තමය ිවකවනකුට, වලෝවකෝතේතර තතේත්ව - 
වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන ඒ වලෝවකෝතේතර මාර්ග 
තුළිනේ අෙසානවයේ වම් සංසාර දුක වකළෙර කරගනේන හැකියාෙ 
ලැවබනේවන. 

වම් පිනේෙතුනේ කලේපනා කරනේන ඕන අද ෙවගේ ෙටිනා දෙසක 
තමනේවගේ ඉලකේකයනේ තයිාගනේන තිවයනේවන වමවතකේ වම් අෙුරැදේවදේ 
රැසේකරගතේත වපෞදේගලික ධන සම්පතේෙලට ෙඩා ඊලඟ අෙුරැදේවදේ ඊටතේ 
ෙඩා ධන සම්පතේ රැසේකරවගන සුවඛෝපවභෝග ී ජීවිතයකේ ගත කිරීම 
වනවමයි. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො ෙදාළ වම් සංසාර දුක්ඛය 
පිළිබඳෙ ගැඹුරිනේ වතේරැම් අරවගන වම් දුක වකළෙර කරගැනීම සඳහා 
වමවතකේ දැරූ පරයතේනයට ෙඩා සිය දහසේ ගුණයකේ ශකේතිමතේ පරයතේනයකේ 
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ඉදිරි අෙුරැදේද තුළ දරනො කයින ඒ අධිෂේඨානය සිතට තැනේපතේ 
කරගනේන ඕවන.  

එවතකේ වම් ෙටිනා ශලීයකේ සමාදනේ වීවමනේ, ඊළඟට වම් 
ධර්මශරෙණය කිරීවමනේ ඒ ෙවගේම ඒ කාලය ඇතුළත තමනේවගේ ශකේති 
පරමාණවයනේ තමනේට හුරැපුරැදු භාෙනාෙකේ දියුණු කරගැනීවමනේ දාන, 
ශීල, භාෙනා ආදී හැම පැතේවතනේම වම් පිනේෙතේ පිරිස විශාල කුසල 
සම්භාරයකේ රැසේකරගතේතා. වම් සලිේ පිරිසට දානය සැපයීම කියන එකතේ 
සුලු පට ුෙැඩකේ වනාවෙයි. ඒකතේ වම් පිනේෙතුනේ ඉෂේට කරගතේතා. තම 
තමනේම ඒ කටයුතු ෙලට සහභාගි වෙලා. එතවකාට දාන, ශීල, භාෙනා 
කියන ෙටිනා ගුණධර්ම රාශියකේ අද දින රැසේ කරගතේතා. වම් හැම 
එකකිනේම, වම් රැසේකරගතේත ු ශකේතියම අප ි ඉදිරියට වගන යමිනේ 
හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් ශාසන පහන නිවෙනේන කලිනේ තමනේවගේ ඒ 
කලයාණමිතර පිහිට උපකාර කරවගන බණ භාෙනා සාර්ථක කරවගන, 
කර්මසේථාන මුදුනේපතේ කරවගන වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ 
කියන මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ වම් සියලු සංසාර දුකිනේ අත මිදිලා උතුම් 
අමාමහ නෙිනේ ලබාගැනීමට වම් ධර්මශරෙනානිශංසයතේ ඒකානේතවයනේම 
උපකාර, උපනිශරය වව්ො කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 
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100 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 138) 

‘නදර්ා තසස භගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

වනා භාසමානං ජානන්ති - නිසසං බාවලහ ිපණඩිතං 
භාසමානං ච ජානන්ති - වදවසනතං අමතං පදං 
 

භාසවය වජාතවය ධමමං - පගගවනහ ඉසිනං ධජං 
සුභාසිත ධජා ඉසවයා ධවමමා හ ිඉසිනං ධවජා’ති 

− විසාඛපඤ්ඤචාලිපුත්ත සූතරය, නිදාන සං., සං.න.ි 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

සම්බුදේධ ශාසනවයේ ිරසේථිතියට ධර්මවදේශනාෙ මූලාධාර ෙන 
ආකාරය තිවලෝගුරැ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහාම අෙසේථාෙල 
ඉසේමතු කරලා දැකේෙුො. ජීවිතයකේ, ජීවිත ගමනකේ සම්පූර්ණවයනේම 
පරිෙර්තනයකට භාජනය ෙන අනේදමට ධර්මය වදේශනා කරන පිළිවෙලතේ 
පහදලා දුනේනා. ආදර්ශෙතේ හැටියට ධර්මය වදේශනා කරන ඇතැම් 
සංඝයාෙහනේවසේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ පරශංසාෙට පො ලකේ ෙණුා. 
වම් අද මාතෘකා කළ ගාථා වදකතේ උනේෙහනේවසේ ෙදාවළේ ඒ ෙවගේ 
අෙසේථාෙකයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විශාලා මහනුෙර මහාෙනවයේ 
කූටාගාර ශාලාවව් ෙැඩ ොසය කරන කාලවයේ විසාක පංචාලපතුේත 
කියන සේොමීනේෙහනේවසේ උපසේථාන ශාලාවව් සංඝයාෙහනේවසේලාට 
ධර්මානුශාසනා කරනො. ඒ ධර්මානුශාසනා කරන ආකාරය දැකේවෙන 
විවශේෂ ෙචන කීපයකේ සඳහනේ වෙනො ‘ධමමි ා කථා  සන්දයසසති 
සමාදයපති සමුයතතයජති සමපහංයසති’. ධර්මකථාවෙනේ සනේදර්ශනය 
කියනේවන වනාවයකුතේ උපමා නිදර්ශන ආශරවයනේ තමනේ කියන කාරණා 
හරියට සනේදර්ශනය කරනො, දකේෙනො, පැහැදිල ිකරනො. ඒ ෙවගේම 
සමාදවපති කියනේවනේ ඒො ඒතේතු ගනේෙනො. දැනේ සලිේ සමාදනේ කරනො 
කියනේවනතේ ඒො පිළිගනේන සලසේෙනො කියන එකවන. සමුවතතවජති 
කියනේවනේ උතේසාහෙතේ කරනො. සමපහංවසති කියලා කියනේවනේ සතුටු 
කරනො. 

එතවකාට වහාඳ ධර්මවදේශනාෙක ලක්ෂණ ෙශවයනේ ඒ කියන 
කාරණා උපමා, නිදර්ශන මගිනේ වපනේනුම් කිරීමතේ, ඒ කියන කාරණා 
වහාඳට ඒතේතු ගනේොලීමතේ, ඒ ෙවගේම උතේසාහෙතේ කිරීමතේ, සතුටු 
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කිරීමතේ වකවරනො. ඒ ෙචන එතන වයවදනො. ඒ ෙවගේම තෙතේ ෙචන, 
පද කිහිපයකේ එතන සඳහනේ වෙනො ඒ කථා විලාසය, වදේශනා විලාසය 
පිළිබඳෙ. ඒ භාෂාෙ පිළිබඳෙ කියනේවනේ යපාරි ා වාචා , විසසටඨා , 
අයනලෙලා , අතථසස විඤ්ඤාපනි ා, අනිස්සිතා  කියන ෙචන පද 
පහකුතේ එතන සඳහනේ වෙනො. වපාරියා ොචාය - වපෞරී කියනේවනේ 
පුරොසීනේවගේ නගරොසීනේවගේ භාෂාෙ. සාමානයවයනේ වපාරියා ොචා 
කියනේවනේ ෙයකේත - සභය භාෂාවෙනේ ඒ වදේශනාෙ පෙතේෙන බෙයි ඒ 
ෙචන ෙලිනේ හැවඟනේවනේ. විසසටඨාය කියනේවනේ වහාඳට ෙචන, අකුරැ 
පැහැදිලිෙ උච්චඡාරණය කරමිනේ, මටසිලිටි අනේදමිනේ. අවනලගලාය - 
නිවදාසේෙ ගලා යන අනේදමිනේ. අතථසස විඤ්ඤඤාපනියා, ඒ කියන වදේෙලේ 
හරියට අර්ථය පැහැදිලි වෙන අනේදමට වදේශනා කරනො. ඒ ෙවගේම 
අනිසසිතාය කියනේවනේ වම් භෙයට ඇලුම් කරන අනේදමට වනාවෙයි, 
භෙවයනේ මිදීමට උපකාර ෙන අනේදමට ඒ ධර්මය වදේශනාෙ හසුරෙනො. 
ඉතිනේ ඔනේන ඔය කියන ලක්ෂණ ෙලිනේ යුකේතෙ උනේෙහනේවසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට උපසේථාන ශාලාවව් ධර්මවදේශනාෙ පැෙැතේෙුො. 

එදා සනේධයා භාගවයේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විවව්කවයනේ 
නැගිටලා ඇවිලේලා උපසේථාන ශාලාවව් ඒ පනෙන ලද ආසනවයේ ෙැඩ 
ඉඳවගන සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ අහනො ‘කෙුද මහවණනි, වම් 
උපසේථාන ශාලාවෙහි සංඝයාෙහනේවසේලාට වම් වම් විදිවයේ ෙචන මාලාෙ 
වයාදලා, ධර්මකථාෙකිනේ සංඝයාෙහනේවසේලා උතේසාහෙතේ කවළේ?’ 
එතවකාට සංඝයාෙහනේවසේලා කියනො ‘සේොමීනි වම් ආයුෂේමතේ විසාක 
පංචාලපුතේතයි සංඝයාෙහනේවසේලා උතේසාහෙතේ කවළේ ධර්මකථාෙකිනේ’. 
ඉතිනේ ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඊළඟට විසාක පංචාලපතුේත 
සේොමීනේෙහනේවසේ අමතලා කියනො ‘සාදු සාදු විසාක. වබාවහාම 
වහාඳයි විසාඛ, සංඝයාෙහනේවසේලා වම් ෙවගේ පිරිසිදු ෙචන මාලාෙකිනේ 
උතේසාහෙතේ කිරීම’ කියලා එවහම පරශංසා කරලා, ඔනේන ඒ අෙසේථාවව් 
අර මාතෘකා කළ ගාථා වදක ෙදාවළේ.  

යනා භාසමානං ජානන්ති - නිසසං බායලහ ිපණඩිතං. බාලයනේ 
අතර මිශරෙ සිටින පණේඩිතයා කථා වනාකරනතාකේ අනයවයෝ දැන 
වනාගනිතේ. භාසමානං ච ජානන්ති - යදයසනතං අමතං පදං. කතා කරන 
කලේහ ි- අමෘත පදයෙ ූඒ නිර්ොණය ගැන වදේශනා කරන කලේහ ිඅනයවයෝ 
ඔහු හඳුනාගනිතේ. ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරන ඒ ගාථාෙ 
හරියට අභිවයෝගයකේ ෙවගේ. අප ි ඒවක සාමානය අර්ථය කිව්වොතේ 
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වමනේන වමවහමයි - ‘භාසය  යජාතය  ධමමං’, වම් ධර්මය 
වදසනේවනේය. ධර්මය බබුළුෙනේවනේය. ‘පෙෙයනහ ඉසිනං ධජං’, 
ඉසිෙරැනේ ඒ ධජය ඔසෙනේවනේය. ඔසො අලේලාගනේවනේය. සුභාසිත ධජා 
ඉසය ා, ඍෂිෙරැ ධර්මය ධජය වකාට ඇතේතාහ. ධයමමා හි ඉසනිං 
ධයජා, ධර්මයමය ි ඍෂිෙරැනේට ධජය. ඒ අභිවයෝග සේෙරූපයම අපි 
පරිෙර්තය තුළිනේ ඉදිරිපතේ කරනේන උතේසාහ කවළාතේ වමවහම කියනේන 
හැකියි.  

වදසෙු බබුලුෙෙු සදහම  
ගනිෙු නගෙ ුඉසිෙර ධජ  
සුගති ධජය ඇත ඉසිනට  
දහමමැ වෙයි ඉසෙිර ධජ. 

අනේන ඒ ගාථා ටික බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාළා. ඊළඟට ඒ 
විසාක පංචාලපුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ සම්බනේධවයනේ ඒ බණ වපාතේෙල 
උනේෙහනේවසේවගේ ජීවිත කතාෙ පළිිබඳෙ, චරිත කතාෙ පිළිබඳෙ යම් යම් 
වකටි විසේතර තිවයනො. උනේෙහනේවසේ මගධ රවට් වකවනකේ. 
පංචාලපුතේත කියන නවමනේ වතේවරනේවනේ පංචාල ී කියන - සමහර 
තැනේෙල සඳහනේ වෙනො රජ බිසෙකවගේ පුවතකේ හැටියට, නමුතේ 
පරාවදේශීය ආණේඩකුාරෙරවයකුවගේ පුවතකේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
පරවදේශයට ෙැඩිය අෙසේථාවව් බණ අහලා පැහැදිලා, පැවිදිවෙලා සැෙැතේ 
නුෙරට ගිහිලේලා අභිඥාලාභ ී මහරහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ බෙට පතේ 
ෙුණා. ඊළඟට උනේෙහනේවසේ තමනේවගේ උපනේ ගමට ඇවිලේලා ඒ 
පරවදේශොසී මනුෂයයිනේට ධර්මය වදේශනා කළා. ඒ අෙසේථාවව් ඒ 
මනුෂයයිනේ ඇහුො නියම ධර්මකථිකවයකු තුළ තිබියයුතු ලක්ෂණ 
වමානොද කියලා. උනේෙහනේවසේ දුනේන පිළිතුර උනේෙහනේවසේ පිළිබඳ 
වථේර ගාථාවව් සඳහනේ වෙනො. ඒ ගාථාෙ වමනේන වමවහමයි. 

න උක්ිවප වනා පි පරික්ිවප පවර - න ඔක්ිවප පාරගතං න එරවය 
න චත්තෙණ්ණං පරිසාස ුබයාහවර - අනු්ධවතා සම්මිතභාණි සබු්බවතා 

න උක්ිවප කියනේවනේ තමා හුො වනාදකේෙනේවනේය. 
ධර්මවදේශනාෙ තුළ තමනේ වලාකු කරලා තමනේවග වලාකුකම්, ජාති 
ෙශවයනේ උගතේකම් ෙශවයනේ වලාකකුම් කියනේවන නැත. වනා පි 
පරික්ිවප පවර - විවව්චන ෙශවයනේ අනිතේ අය පහතේ වනාකරනේවනේය. 
න ඔක්ිවප - අනිතේ අය වහලා වනාදකිනේවනේය. පාරගතං න එරවය - 
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පරවතරට ගිය රහතනේෙහනේවසේලාට නිගරහ වනාකරනේවනේය. න 
චතතෙණණං පරිසාසු බයාහවර - පිරිසේ මැද තමනේවගේ ආතේම ෙර්ණනාෙ 
වනාකරනේවනේය. අනු්ධවතා - උඩඟු වනාෙූවයේ, සමමිතභාණි - මැනලා 
කිරලා හරියට පමණ දැන කථා කරන වකවනකේෙ. සුබබවතා - වහාඳ 
යහපතේ පැෙැතේමකේ ඇතේවතකේ ෙනේවනේය කියලා, ඒ විදියට නියම 
ධර්මකථිකවයකුවගේ අංග ලකේෂණ පො උනේෙහනේවසේ වදේශනා කළ බෙ 
සඳහනේ වෙනො.  

වම්ො ආශරවයනුතේ හිතාගනේන තවිබනේවනේ ධර්මවයේ ෙටිනාකම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මතුකරනේනයි වම් ධර්ම ධජය ඔසෙනේන කයිලා 
කියනේවන. වමාකද වම් ශාසනවයේ වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවබණො 
පුදේගල වගෞරෙයට ෙඩා ධර්ම වගෞරෙය වලාකුයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පො ධර්මයට ගරැ කරමිනේ උනේෙහනේවසේවගේ ජීවිත කාලය වගෙ ූ බෙ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම පරකාශ කරනො එකේ අෙසේථාෙක. ‘මහවණනි මම 
සම්වබෝධිය ලැබූ අලුතම උරැවෙලාවව් වනේරංජනා නදී වතර අජපලේ 
නුග රැක මුළ විවව්කවයනේ සිටින අෙසේථාෙක මට වමවහම අදහසකේ 
ඇති ෙුණා, කසිිවෙකුට ගරැ බුහමුනේ වනාකරමිනේ ගුරැෙරවයකු ඇසුරැ 
වනාකරමිනේ ගතකරන ජීවිතය දුකේ සහිතයි. මම කිනම් ශරමණ 
බරාහේමණවයකේ ඇසුරැ කරමිනේ ගරැ කරමිනේ, සතේකාර කරමිනේ 
ජීෙතේවෙනේනද?’ කියලා උනේෙහනේවසේ සලකළා බැලුො, නුෙණිනේ හිතලා 
බැලුො. වදවියනේ බඹුනේ සහිත වම් මුලු වලෝකයම සිසාරා බැලුෙතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට වපනුවනේ නූ තමනේෙහනේවසේට ෙඩා ශීලවයනේ, 
සමාධිවයනේ, පරඥාවෙනේ, විමුකේතිවයනේ උසසේ වකවනකේ. ඔනේන එතවකාට 
තමනේෙහනේවසේ වමවහම අදහසේ කළයි කියලා වම් විදියට කියවෙනො 
‘ඊළඟට වමවහම අදහසකේ මට ඇතිෙුණා, මම වම් මා විසිනේ අෙවබෝධ 
කරගතේතු ධර්මයම ගරැකරමිනේ, ධර්මයට සතේකාර කරමිනේ, ධර්මය 
ඇසුරැ කරමිනේ ජීෙතේ වෙනේවනම්නම් වයවහකි’, කියලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට ඒ අදහස ඇතිවෙනොතේ එකේකම සහම්පති බරහේම රාජයා ඒ 
අදහස වතේරැම් අරවගන එවතනට පහළ වෙලා එකතේපසේෙ ඉඳවගන 
ෙැඳලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට කියනො ‘එවසේය සගුතයනේ ෙහනේස, 
එවසේමය සුගතයනේ ෙහනේස අතීතවයේ යම්තාකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා 
හිටියානම් ඒ හැම වකවනකේම - තථාගතයනේෙහනේවසේලා හිටියානම් 
උනේෙහනේවසේලා හැම වකවනකේම ධර්මයටම සතේකාර ගරැකාර කරමිනේ 
ධර්මය ඇසුරැ කරමිනේ ෙැඩ ොසය කළා, අනාගතවයේ යම්තාකේ බුදුෙරැනේ 
ඇතිවෙනොනම් උනේෙහනේවසේලාතේ ඒ විදියටමයි. ඒක නසිා 
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භාගයෙතුනේෙහනේවසේතේ ඒ විදියට ධර්මයටම ගරැ කරමිනේ, සතේකාර 
කරමිනේ ෙැඩ ොසය කරතේො! කයිලා එතන ගාථා වදකකිනේ සඳහනේ 
වෙනො ‘වම්ක ධර්මතාෙකේ - එසා බුදධාන ධමමතා - බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේලාවගේ ධර්මතාෙයයි වම් ධර්මයට ගරැ කිරීම’ කියලා. වම්ක 
අනුෙ තමය ි වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ දැකළා ඇත ි හතේ අෙුරැදු 
සාමවණේර වකවනකේ ෙුණතේ ධර්මය වදේශනා කරනොනම් උසේ අසනුකේ 
වදනේවනේ, ඒ ධර්මය පිළිබඳෙ වගෞරෙය පරකාශ කිරීමට. 

ඊළඟට එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලා අමතලා පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, 
සුගතයනේෙහනේවසේ වහෝ සුගත විනය වහෝ වලෝකවයේ පෙතිනතාකේ 
වදවියනේ මනුෂයයනේ සහිත වලෝකයාට හිත සුෙ යහපත සැලවසනො’. 
සුගතයනේෙහනේවසේ කියනේවන කෙුද කියලා ඉසේවසලේලා වතෝරනො. 
සුගතයනේෙහනේවසේ කියනේවනේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. 
සුගත විනය කියනේවන වමාකකේද? ඒ තථාගතයනේෙහනේවසේ වදේශනා 
කරන මුල, මැද, අග යහපතේෙ ූ අර්ථ ෙයඤේජන සහිතෙ ූ - ෙයඤේජන 
කියලා කියනේවනේ අකුරැ - අකුරැ පද සම්පූර්ණෙූ, පිරිසිදු බරහේමචර්යාෙ 
වදේශනා කරන ධර්මයටයි සුගත විනය කියනේවනේ. සුගතයනේෙහනේවසේ 
වහෝ සුගත විනය වහෝ වලෝකවයේ පෙතිනතාකේ වදවියනේ මනුෂයයනේ 
සහිත වලෝකයාට විශාල සහනයකේ සැලවසනො කියලා පරකාශ කරලා 
ඒ එකේකම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් සදේධර්මය 
අතුරැදහනේ වීමට, වලෝකයාට අමතක වීමට වහේතු ෙන කාරණා හතරකේ. 
පළමුවෙනි කාරණය භික්ෂූනේෙහනේවසේලා වම් ධර්මය ෙැරදි විදියට 
හදාරනො. ෙැරදි පද ෙයඤේජන ඇතිෙ, අකුරැ ඇතිෙ, ෙැරදි විදියට ධර්මය 
අලේලගනේනො, ඉවගනගනේනො. ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො ෙැරදියට ගතේ අකුරැ, පද නිසා අර්ථයතේ විකෘත වෙනො. අනේන 
එවහම ධර්මය පරිහානියට පතේවෙන කාරණයකේ හැටියට දකේෙනේවනේ 
ෙැරදියට ධර්මය ඉවගනගැනීමයි. 

ඊළඟට වදෙනුෙ දකේෙනො අනාගතවයේ භික්ෂූනේෙහනේවසේලා 
ඇතිවෙනො ඒ අය ඉතාමතේම වනාහිකේමුණු අකකීරැ 
ධර්මානුශාසනාෙනේට සෙනේ වනාවදන විදිවයේ කට්ටිය. සංඝයා-
ෙහනේවසේලාවගේ ඒ ආකලේපයතේ සදේධර්මය අතුරැදහනේ වීමට වහේතු 
වෙනො. තුනේ වෙනි කාරණය දකේෙනො ධර්මධර විනයධර 
සංඝයාෙහනේවසේලා ඊළඟ පශේිම ජනතාෙට, අනිතේ සංඝයා-
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ෙහනේවසේලාට, තමනේවගේ වගෝලයිනේට එවහම හරියාකාරෙ ධර්මය 
උගනේෙනේවන නූ. ඒක නිසා අර සූතරාන්ත ධමමය අතුරැදහනේ වෙනො. 
ඒොට පිළිසරණ නැතිෙ, ඒ කියනේවන, ඒ සූතර පිළිගනේන වකවනකේ 
නැහැ. ඒො කටිනේ කට - ඒ කාවලේ විවශේෂවයනේම භානක පරම්පරාෙ 
ෙශවයනේ ගුරැෙරයාවගනේ වගෝලයාට කටිනේ කට ඒො වම් ධර්මය 
රැකවගන ආපු විදිය අපි කෙුරැතේ අහලා තිවබණො, අනේන ඒ කාරණයයි. 
හතරවෙනි කාරණය දකේෙනේවනේ සේථවිර භික්ෂූනේෙහනේවසේලාවගේ ජීවිත 
කරමය වෙනසේ වෙනො. සුවඛෝපවභෝගී බෙට නැඹුරැ වෙලා වබාවහාම 
ලිහිලේ පැෙතුම් ඇතිෙ, විවව්කය පරිය වනාකරන, නිෙන පරිය වනාකරන, 
නිෙනට උතේසාහ වනාකරන වතරැනේෙහනේවසේලා ඇතිෙණුහම 
උනේෙහනේවසේ අනුෙ පශේිම ජනතාෙ කයින උනේෙහනේවසේවගේ වගෝල 
පිරිසතේ ඒ විදියට හැඩ ගැවහනො. ඕකතේ සදේධර්මය අතුරැදහනේ වීමට 
වහේතුෙකේ කියලා ඔය සූතරවදේශනාවව් ඒ විදියට පරකාශ කරනො. 

ඊටතේ ෙඩා වහාඳිනේ තෙතේ ෙටිනා වදේශනාෙක බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො සදේධර්මය කරමකරමවයනේ පරිහානියට 
පතේවෙන හැටි අනාගත භයකේ හැටියට. අනාගත ොකයයකේ හැටියට. ඒක 
වකාච්චචර දුරට ඇතේත වෙලාද කයිලා වම් පිනේෙතුනේම බලනේන ඕන. 
ඒවකදි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පළමුවෙනියට ඉදිරිපතේ කරනේවනේ එකේතරා 
උපමා කථාෙකේ. ‘මහවණනි, දසාරහ කියලා හිටිය කේෂතරිය රජෙරැ 
පිරිසකට මිහඟිු වබරයකේ තබිුණා. ඒ මිහිඟු වබරය ආණක කියන නමිනේ 
හඳුනේෙනේවන. ආණක කියන - වම් කකුළු අඬු වබරයකේ පළිිබඳ 
කථානේදරයකුතේ තිවබණො. ෙඩා හිතනේන තිවබනේවන සමහරවිට වම් 
පතුරැ එකතු කරලා හදාගතේතු යම්කිසි වබර කඳකේ වෙනේන ඇති. 
වකාවහාම නමුතේ ඒ වබරය වබාවහාම හඬ ඇති, ඈතට ඇවහන හඬ 
ඇති වබරයකේ. වම් වබරවයේ එක පතුරකේ ගැලෙුණාම ඒ අයිතකිාරවයෝ 
වහාඳ ෙටින වදේෙලේ ෙලිනේ ඒකට කූඤේඤයකේ ගැහෙුා. තෙතේ පතරුකේ 
ගැලෙුණහම තෙතේ කූඤේඤයකේ ගැහුො. ඔවහාම ඔවහාම කූඤේඤ ගහලා 
අනේතිමට අර පරණ වබර කඳ නැති ෙුණාය. කූඤේඤ වගාඩකේ විතරකේ 
ඉතුරැ ෙුණාය කියලා ඔය විසේතරය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ උපමාෙ 
හැටියට ඉදිරිපතේ කළා. එවසේම මහවණනි අනාගතවයේදී භික්ෂූනේ-
ෙහනේවසේලා ඇතිවෙනො, තථාගතයනේෙහනේවසේ විසිනේ වදේශනා කරන 
ලද ගම්භීරෙූ ගම්භීරාර්ථෙතේෙූ වලෝවකෝතේතර ශූනයතා පරතිසංයකුේත 
සූතරවදේශනා කරන කලේහ ි ඒොට කනේ වනාවදන. ඒො ඉවගනගනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේවන නූ. ඒොවයේ අර්ථය සලකනේවන නූ. ඒො 
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ඉවගනවගන හදාරනේන උතේසාහෙතේ වෙනේවන නූ. ඒ වෙනෙුට ඒ 
යම්තාකේ බාහිර ශරාෙකයිනේ විසිනේ වදේශනා කරන කාෙයමයෙූ විසතිුරැ 
අකුරැ ඇති, විසිතුරැ පද ඇති කාෙයමය සූතර ඇතේනම්, ඒොට වහාඳට 
කනේ වදනො. ඒො ඉවගනගනේන උනනේදු වෙනො. ඒො වලාකු 
කරලාගනේනො. අනේන ඒ විදියට අනාගතවයේ වම් සදේධර්මය අතුරැදහනේ 
වෙනේන ඉඩ තිවබණො කියලා, ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට අෙොද කරනො, එම නිසා මහවණනි, වමනේන වම් 
විදියට හිකේමිය යුතුයි. අප ිවම් තථාගත භාසිත වලෝවකෝතේතර ශූනයතා 
පරතිසංයුකේත සූතරානේත ඉවගනගැනීමට, ඒො හැදූරීමට, ඒො 
වතේරැම්ගැනීමට උතේසාහෙතේ වෙමු කියලා වමවසේ හිකේමිය යුතුයි කියලතේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කර ෙදාළා. 

ඉතිනේ ඔනේන ඔයිනේ අපට වතේවරනො වම් සදේධර්මය ආරක්ෂා 
කරගැනීම කියන එක බැරෑරැම් ෙගකීමකේ. ඒ ෙවගේම සදේධර්මය වදේශනා 
කිරීම කියන එකතේ බැරෑරැම් ෙගකීමකේ. ඒ බෙ වහලිවෙන තෙතේ 
කථානේදරයකේ ඊළඟට ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො, වම් ශාසනවයේ උදායි 
කියන භික්ෂුෙකේ ගැන. විනය පිටකවයේ දැකේවෙන ආකාරයට උදායි කියන 
භික්ෂුෙ විනය නීති කඩමිනේ වබාවහෝවිට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ 
‘වමෝඝ පුරිස’ කියලා - වමෝඝ පරුිස කියන උපාධිය ලබාපු වකවනකේ. 
වමෝඝ පුරිස කියනේවනේ හසිේ පුරැෂයා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝවිට 
වදාසේ කිව්ො වම් උදායී භික්ෂුෙට ඒ හැසිවරන ආකාරයට, ගිහියනේ හා 
හැසිරැණ ුආකාරයට, වබාවහාම ඇෙැතේ ෙලට පැමිවණමිනේ හිටප ුපුදුම 
විදිවයේ චරිතයකේ. නමුතේ වම් උදායී භික්ෂුෙ වබාවහාම ජනපරියයි. 

එක දෙසකේදා වම් උදායී භික්ෂුෙ විශාල පිරිසකේ පිරිෙරාවගන 
ධර්මවදේශනා කරනො. වම්ක දැකේකා ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ. දැකළා 
ගිහිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට පරකාශකරනො ‘සේොමීනි මම දැකේකා 
උදායී ආයුෂේමතුනේෙහනේවසේ විශාල පිරිසකේ මැද ඉඳවගන ධර්මය වදේශනා 
කරනො’. ඔනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
‘ආනනේද අනුනේට ධර්මය වදේශනා කරනො කියන එක වලේස ි ෙැඩකේ 
වනවෙයි. අනුනේට ධර්මය වදේශනා කරන තැනැතේතා කරැණු පහකේ තමා 
තුළ පැලපදියම් කරවගනයි, කාරණා පහකේ හරියට අධිෂේඨාන කරවගනයි 
එවසේ කළ යුතේවතේ. ඒ වකාවහාමද?’ ඔනේන එකිනේ එක දකේෙනො වදේශනා 
කිරීවම්දී පිළිපැදිය යුතු පරතිපතේත ිෙශවයනේ. ආනුපුබබිකථං කතිසසාමීති 
පයරසං ධමමං යදසිතයබබා. ඒ කියනේවන අනුපිළිවෙල කථාෙකේ 
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කරනේවනමි කියන අදහස ඇතිෙ ධර්මවදේශනාෙ හසුරැෙනේනට ඕන, 
පළමුවෙනි කාරණාෙ. 

වදවෙනි කාරණය පරි ා දසසාවිකථං කතිසසාමීත ි පයරසං 
ධමමං යදසිතයබබා, පරියාය කියනේවනේ වහේතු උදාහරණ සහිතෙ ධර්මය 
වදේශනා කළයුතුයි කයින එකයි. ඊළඟට අනුදද තං පටිචච පයරසං 
ධමමං යදසිසසාමීති, දයාෙ අනකුම්පාෙ ඇතෙි වලෝකවයේ අසනේනනේ 
වකවරහි අනුකම්පාෙ ඇතිෙ ධර්මය වදේශනා කරනේවනමියි කයින 
කාරණයතේ හිවතේ පැලපදියම් කරවගනයි වදේශනා කළ යුතේවතේ. ඊළඟට 
න ආමිසනතයරාකථං කතිසසාමි ධමමං යදසිතයබබා, ඒ කියනේවන 
ආමිසය එලේල කරවගන, වම් බණ අහලා මට සිෙුපසවයනේ පූජා ලැවබ්ො 
කියලා ආමිසය පරාර්ථනා කරවගන ධර්මය වනාවදසිය යුතුයි. පසේවෙනි 
කාරණය අතතානං ච පරං ච අනපුහචච ධමමං යදසිසසාමීති, තමාවගේතේ 
අනුනේවගේතේ ගුණ වනානසා, තමාවගේ ගුණ නසනො කියලා කියනේවනේ 
අනේන අර ආතේම ෙර්ණනා ආදිය ගැන කීවමනේ. අනුනේවගේ ගුණ නසනො 
කියලා කියනේවනේ, අනුනේවගේ ගුණ නැසීම් ෙශවයනේ ඒ විවව්චන ආදිය 
කිරීවමනේ. ඔනේන ඒවකනුතේ ෙැළකිලා වම් ධර්මය වදසයි යුතුයි කයිලා 
ඔය විදියට කාරණා පහකේ එතන දකේෙනො. 

ඉතිනේ වම්ක තෙතේ වකටිවයනේ විසේතර කවළාතේ අෙසේථාෙ 
හැටියට අනුපිළිවෙල කතාෙ කියන එක වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ 
අහලා ඇති බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනාෙ පිළිබඳෙතේ නතිර 
සඳහනේ වෙන එකකේ. උනේෙහනේවසේවගේ කථා මාර්ගය වබාවහෝවිට ඔය 
වපාතපවතේ සඳහනේ වෙනේවන දාන කථා, සීල කථා, සගේග කථා ඔය 
විදියට යනේවන. ඉසේවසලේලා ආරම්භ කරනේවනේ දාන කථාවෙනේ. සීල 
කථාවෙනේ සගේග කථා. ඊළඟට කාමානං ආදීනෙං, ඔකාරං සංකිවලසං, 
වනකඛවමම ච ආනිසංසං. ඔනේන අනුපිළිවෙල කථාෙට අහුවෙන ටික 
පරධාන ෙශවයනේම. දානවයේ ආනිශංස ආදිය, දානය වහාඳ පරතිපතේතියකේ 
බෙ වදේශනා කරනො. ශලීය ෙටිනා පරතිපතේතියකේ බෙ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ විසේතර කරනො. එතවකාට ඒ පිරිස ඒ මට්ටවම් අයට ඒකතේ 
වලාක ුවදයකේ. හරියට පැළ වගායමට ෙහින වපාද ෙැසේසකේ ෙවගේ ඒ 
අයවගතේ සිතේ සතනේ පුබුදු වෙනො දනේ දීම සිලේ රැකීම ආදිය පිළිබඳෙ. 
ඉතිනේ ඒ විදියට දාන කථා, සීල කථා. ඊළඟට දනේ දීවමනේ සිලේ රැකීවමනේ 
දිෙයවලෝකවයේ උපදිනේන පුලුෙනේ බෙ, සගග කථා. ඒකතේ ඔය 
ධර්මානුකූලෙ කර්මානුරූපෙ සදිුවෙන වදයකේ නිසා බුදුරජාණනේ 
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ෙහනේවසේ ඒකතේ මතුකරනො. ඒ වෙනවකාට ඉතිනේ හිතට වලාක ුසතටුකේ 
ඒ අසනේනනේ තුළ ඇතිවෙලා. ඔනේන ඊළඟට කනේද බහිනේනා ෙවගේ දාන 
කථං, සලී කථං, සගග කථං, කාමානං ආදීනෙං. වම් මනුෂය වලෝකවයේ 
වහෝ දිෙයවලෝකවයේ වෙවසනේනනේට පංචකාමයනේවගේ ඇති ආදීනෙ 
පකේෂය. ඔනේන නිෙනට නැඹුරැ කරන හැටි. ආදීනෙයනේ. ඔකාරං 
සංකිවලසං, ඒොවයේ ලාමක බෙ, ඒොවයේ වකවලසේ උපදෙන සේෙභාෙය. 
ඊළඟට වදේශනා කරනො, ඒ එකේකම වනකඛවමම ච ආනිසංසං, ගිහි 
වගයිනේ නිකේම පැවිදිවීවම් අනුසසේ දකේෙනො. 

ඔනේන ඔය අෙසේථාෙ වෙනවකාට ඒ අසන පිරිස අතර යම් 
වකවනකුනේ තුළ ඒ සිතේ සතනේ සකසේ වෙලා තිවබණොනම් පැවිදේදට 
ගැලවපන ආකාරයට - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ඒ ශකේතයි තබිුණා ඒ 
අසනේනනේවගේ සිත සකසේ ෙුණ ුආකාරය දැනගැනීමට. ඒ ගැන සඳහනේ 
වෙනො - කලලං චිතතං, මුදු චිතතං, විනීවරණ චිතතං, උදෙෙ චිතතං, 
පසනන චිතතං ආදී පද ෙලිනේ. හරියට සිත කරමානුකූලෙ සකසේ වෙලා 
තිවබණොනම්, මෘදු වෙලා තිවබණොනම්, නීෙරණ ධර්මයනේවගනේ ඉෙතේ 
වෙලා තිවබණොනම් ඒ වමාවහාතට හරි, ඒ ෙවගේම සිත සතුටු වෙලා, 
ධර්මය පිළිගනේන සූදානම් තතේත්වයට පතේවෙලා තිවයනවකාට තමයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා විසිනේම වලෝකයට වහලකිර ෙදාළ, මතුකර ෙදාළ 
-  ා බුද්ධානං සාමුකකංසිකා ධමමයදසනා - චතුරාර්ය සතයය, දුකේඛ 
සමුදය, නිවරෝධ, මාර්ගවයනේ චතුරාර්ය සතයය වදේශනාෙ ඉදිරිපතේ 
කරනේවන. ඔනේන ඕකයි සාමානයවයනේ අනුපිළිවෙල කථාෙ ෙශවයනේ 
දකේෙනේවන.  

ඒ නැතතේ යම් ධර්මවදේශනාෙකේ කරමානුකූලෙ එක එක පයිෙර 
අනුෙ වදේශනා කරනොනම් අනුපළිිවෙලිනේ, ඒක අනුපිළිවෙල කථාෙකේ 
කියනේන පුලුෙනේ. අර නමසේකාරයට වපාලේවතලේ පහන එවහම පිටිනේම 
වියදම් කරනේවනේ නැතුෙ කරැණු පිළිවෙලිනේ එකිවනක පැහැදිලිෙ 
පිළිවෙලකට වදේශනා කිරීමයි අනුපිළිවෙලට වදේශනා කරනො කියනේවන. 
ඊළඟට පරියායදසසි කථාෙනේ කියනේවනේ අර වහේතු උදාහරණ 
අෙසේථානකුූලෙ දකේෙමිනේ ධර්මවදේශනාෙ ඒ අසනේනනේට ඒතේතු ගනේෙන 
ආකාරයට ඉදිරිපතේ කිරීමයි. අනුදදයතං පටිචච කියන එක ඉතිනේ 
වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ - වම් සංසාරවයේ ගැල ීසිටින වම් සතේත්වයා දුකිනේ 
මුදොගනේනට මවගේ වම් ෙචනයකේ පාසා උපකාරෙතේ වව්ො කයිලා 
දයාවෙනේ වදේශනා කරනො කියන එකයි. න ආමිසනතවරා, වම්ක අහලා 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

106 

වම් සම්මාදනේ ෙට්ටිය පිවර්ො කයිලා හිතාවගන වනවෙයි, වම් අයවගේ 
සිතේ සතනේ පිරිලා වම්ක තුළිනේ යම් දෙසක නිෙනේ දකිනේනට උපකාර 
වව්ො කියන අදහසිනුයි. ඊළඟට අනේතිමට කියනේවන අතතානං ච පරං 
ච, තමාවගේ ගුණ ෙර්ණනා කිරීම් ෙශවයනේෙතේ අනුනේවගේ ගුණ නැසීම් 
ෙශවයනේෙතේ වයාදනේවනේ නැතුෙ වදේශනා කළයුතුයි කියන එකයි. ඔනේන 
ඔය කාරණා පහ විවශේෂවයනේ ධර්මවදේශකයනේ තුළ තිබිය යුත ුගුණාංග 
හැටියට එතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො.  

ඒ ෙවගේම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේම ධර්මවදේශනා වශලිය 
පිළිබඳෙතේ ෙටිනා සූතරවදේශනාෙකේ සඳහනේ වෙනො. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වකවනකේ ධර්මවදේශනා කරන ආකාරය, අර විදියට යමකේ 
බලාවපාවරාතේතුවෙනේ වනවෙයි, කිසමි විවශේෂයකේ වනාකර රජතුවමකුට 
වහෝ සිටුෙරවයකුට වහෝ වව්ො, අනේතිම දුගිවයකුට වහෝ වව්ො 
උනේෙහනේවසේ වදේශනා කරනේවන එකම ආකාරයකටයි. ඒක සඳහනේ වෙන 
ෙටිනා සූතරයකේ තිවබණො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඉසේවසලේලා 
දකේෙනේවනේ උපමාෙයි. මහවණනි, සිංහයා හැනේදූ ෙරැවෙහි ගුහාවෙනේ 
එළියට ඇවිලේලා පිට දිග හරිනො. ඇඟමැල ි කඩනො. ඊළඟට හතර 
දිසාෙ බලනො. බලලා තුනේ සැරයකේ සිංහ නාද කරනො. සිංහ නාද 
කරලා වගාදුරැ පිණිස නකිේම යනො. ඒ සිංහයා වගාදුරැ පිණිස නකිේම 
යන අෙසේථාවව් ඇවතකුට ගැහුෙතේ, ඇවතකුට පහර දුනේනතේ හරියටම 
පහර වදනො ආවය අඩුෙකේ නැතෙු. මී හරවකකුට පහර දුනේනතේ ඒතේ ඒ 
වව්වගනේමයි මී හරවකකුට පනිනේවන. ගෙවයකුට පැනේනතේ ඒ විදියටමයි. 
දිවිවයකුට පැනේනතේ ඒ විදියටමයි. යටතේ පිරිවසයිනේ හාවෙකුට 
බළවලකුට පැනේනතේ සිංහයා පනනිේවන එකම පිම්මකිනේ. වමාකද එවහම 
කරනේවන? සිංහයාවගේ ඉලකේකය ෙැරදීම, සිංහයාට මදිකමකේ. සිංහයාවගේ 
පැනීම, සිංහයා වගාදුරැ වසායාවගන ගිහිලේලා පනින පිම්ම විවශේෂ 
වදයකේ. මවගේ වම් ඉලකේකය වනාෙරදීො කියන අදහසිනුයි ඒ විදියට 
පනිනේවන. 

ඔනේන ඊළඟට වතේරැම් කරනො උපවම්ය ආශරවයනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ. ‘මහවණනි, සිංහයා කියනේවනේ තථාගත අරහතේ සම්මා 
සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ. සිංහ නාදය කියනේවනේ ධර්මවදේශනාෙයි’. 
ඊළඟට පරකාශ කරනො ‘තථාගතයනේෙහනේවසේ භික්ෂූනේට ධර්මය වදේශනා 
කළතේ ඒතේ සකසා වදේශනා කරනො. අර මුල, මැද, අග යහපතේ අනේදමිනේ 
වම් බරහේමචරියාෙ පරකාශ කරන යහපතේ ෙචන, පද, ෙයඤේජන ඇතෙි ඒ 
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විදියට භික්ෂූනේෙහනේවසේලාට වදේශනා කළතේ සකසා වදේශනා කරනො. 
භික්ෂුණීනේට වදේශනා කළතේ සකසා වදේශනා කරනො හරියාකාරෙ. 
උපාසකයිනේටතේ, උපාසිකාෙනේටතේ ඒතේ ඒ විදියටයි. යටතේ පිරිවසයිනේ 
හිඟනේවනකුට, ෙැදේවදකුට වදේශනා කළතේ ඒතේ සකසා වදේශනා කරනො. 
මකේනිසාද’, අනේන එතනදි දකේෙනේවනේ අර සිංහයාවගේ ඉලකේකය ෙවගේ 
තථාගතයනේෙහනේවසේලා ධම්මගරැයි. ධර්ම ගරැත්වවයනේ, ධර්මයට ගරැ 
කරමිනුයි, ආමිසගරැ වනවෙයි. ආමිස ගරැනම් අර පුදේගලයාවගේ පමණකේ 
මූණ බලලා, යමකේ කියලා සතුටු කරනේනයි ඒ වදේශනා කරනේවනේ. 

නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ රජ වකවනකේ වහෝ වව්ො සිටු 
වකවනකේ වහෝ වව්ො, අනේත දුගිවයකේ වහෝ වව්ො අර විදියට සිංහයා 
පනිනේනා ෙවගේ ඒ ධර්මය වදේශනා කරනේවන. ඔනේන බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ වදේශනා වශලිය. අපි එවහම කිව්ෙට වමාකද බුදේධ 
කාලවයේතේ හිටියා යම් යම් විවව්චනාතේමක අය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
ධර්මවදේශනාවව් අඩුපාඩු වසායන අය. එවහම කථාෙකුතේ වහලිවෙනො 
නාලනේදාවව් පාොරිකා අඹ ෙනවයේ ෙැඩ ොසය කරන අෙසේථාවව් 
අසිබනේධක පුතේත කියන ගාමිණී, ගාමිණී කියනේවනේ ගම්පතියා. ඒ 
ගම්පතියා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හමුෙට ඇවිලේලා ෙැඳලා එකතේපසිනේ 
ඉඳවගන අහනො පරශේනයකේ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විවව්චනය කරන 
අදහසිනේ වම් අහනේවන. ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ සියලුම සතේත්වයිනේ 
වකවරහි හිතානුකම්පී ඇති වකවනකේද? - ‘සබබපානභූත හිතානුකමපී’ 
කියන ෙචනය එතන වයාදනේවන. ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ හැම සතේත්වයිනේ 
වකවරහිම හිතානුකම්පාෙ ඇත ි වකවනකේද?’ ඉතිනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කියනො, ‘එවසේය ගාමිණී තථාගතයනේෙහනේවසේ’ - බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ තමනේෙහනේවසේ ගැන පරකාශ කරනවකාට තථාගත කයින 
ෙචනය කියනො - ‘තථාගතයිනේෙහනේවසේ සියලු සතේත්වයිනේ වකවරහි 
හිතානුකම්පාෙ ඇති වකවනකේ’. ‘එවහනම් වමාකද භාගයෙතුනේෙහනේවසේ 
ඇතැම් වකවනකුට සකසා ධර්මය වදේශනා කරනේවනතේ, ඇතැම් 
වකවනකුට සකසා වදේශනා වනාකරනේවනතේ?’ ඒ අයට ෙුණතේ වපේනො 
ඇති සංඝයාෙහනේවසේලා - ධර්මය ගැන විවශේෂ උනනේදුෙකේ ඇත ිඅයට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝ වව්ලාෙලේ වයාදලා වබාවහෝ 
සැලකිලේලකිනේ වදේශනා කරනො දැකළා වෙනේන ඇත ිවම් අහනේවන. 

ඔනේන එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම්කට වදන පිළිතුර 
බලමු. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අහනො, ‘වහාඳයි ගාමිණී මම ඔබවගනේම 
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පරශේනයකේ අහනේනම්. ඔබ කැමත ි හැටියකට පිළිතුරැ වදනේන. ඔනේන 
වගාවිවයකුට තිවබණො වකතේ තුනකේ. කුඹුරැ තුනකේ තිවයනො. එක 
කුඹුරකේ ඉහළම මට්ටවම් වහාඳ සරැ පසේ ඇති ඒක අගරගනය වකතකේ. 
ඊළඟට වදවෙනි වකත මධයම පරමාණවයේ. ඒ තරම්ම සරැ නූ. නමුතේ 
වහාඳයි. තුනේවෙනි වකත වහාඳටම නිසරැයි. මුඩ ුබිමකේ. කර මැටි සහිත 
මුඩ ු බිමකේ. ඔය වකතේ තුවනනේ අර වගාවියා වී ෙපුරනවකාට වමාන 
වකවතේද පළමුවෙනේම ෙපුරනේවන? අර පළමුවෙන ිවකවතේද, වදවෙනි 
එවකේද? තුනේවෙනි වකවතේද?’ එතවකාට ඔනේන දැනේ අසිබනේධකපුතේතට 
උතේතර වදන අෙසේථාෙවන. එයා ඉතිනේ විසේතර සහිතෙ ඒක කියනො. 
‘සේොමීනි ඒ වගාවියා අර පළමුවෙනි වකවතයි, අර කියාපු අගර ගනය 
වකවතයි ඉසේවසලේලා ෙපුරනේවන. එහ ි ෙපුරලා ඉෙරවෙලා තෙතේ වී 
එවහම ඉතිරිවෙලා තිවයනොනම් බිතේතර වී, අනේන මධයම පරමාණවයේ 
වකවතතේ ෙපුරනො. ඒවකතේ ෙපුරලා තෙතේ යමකේ ඉතිරි වෙලා 
තිවබණොනම් අර කර මැටි සහති නිසරැ බිවමතේ ෙපුරනො, වමාන 
අදහසිනේද? යටතේ පිරිවසයිනේ වම්ක වම් ගෙයිනේට කූම හැටියටෙතේ 
වම්වකනේ යමකේ මට ලැවබ්ො. ඒ කියනේවන ධානය සම්පතකේ නූ. නමුතේ 
පිදුරැ. අනේතිමට පිදුරැ ටිකෙතේ මට ඒවකනේ ලැවබ්ො’. 

ඔනේන ඒක කිව්ෙහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒක සම්බනේධ 
කරනො වම් ධර්මකථාෙට. ‘එවසේම ගාමණී මමතේ’ - අර උපමාෙම 
දකේෙනො - ‘අනේන අර පළමු වකත ෙවගේ තමයි, අර කියාප ුසරැ වකත 
ෙවගේ තමයි මට භික්ෂු භික්ෂුණීනේෙහනේවසේලා. වමාකද උනේෙහනේවසේලා’ - 
එතන සඳහනේ වෙනො ෙචන කිහිපයකේ උනේෙහනේවසේලා වෙත තමනේ 
ෙහනේවසේ ෙඩාතේ වලංගතු ෙුවණේ මකේනිසාද කියලා දකේෙනේන. ‘මං දීපා 
මං තාණා මං යලණා මං සරණා’. ඒ උනේෙහනේවසේලා මාෙ දිෙයින 
කරවගන, මාෙ වලණ කරවගන, මාෙ ආරක්ෂාෙ හැටියට සලකමිනේ, මාෙ 
පිහිට කරවගන සිටින නිසා. ඒක නිසයි මං ඒ විවශේෂ අනුගරහය 
කරනේවන. ඊළඟට අනේන ඒක නිසා ඒක පළමුවෙනි වකත ෙවගය.ි ඔනේන 
වදවෙනි වකත ෙවගේ මට වම් උපාසක උපාසකිාෙනේ. ඒ අයතේ මාෙ 
දිෙයින හැටියට, වලණකේ, ආරක්ෂාෙකේ පිහිටකේ හැටියට තබාවගන සටිින 
නිසා මං ඒ අයටතේ ඒ අනුගරහය කරනො. නමුතේ තුනේවෙන ිඅර නසිරැ 
කර මැටි සහිත මුඩ ුබිම් වකත ෙවගේ තමයි අනය තීර්ථක ශරමණ බරාහේමණ 
පරිබරාජකවයා. අර කියාපු වදවගාලේලටම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනො මම මුල, මැද, අග යහපතේෙූ අර්ථ ෙයඤේජන සහිත පරිිසිදු 
බරහේමචර්යාෙ පරකාශ කරන ධර්මවදේශනාෙයි කාට කාටතේ කරනේවන. 
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තුනේවෙනුෙතේ දකේෙනො, ‘වම් තුනේවෙනි වගාලේලටතේ මම ඒ විදියටමයි 
වදේශනා කරනේවන. නමුතේ වම් අදහසයි එතනදී තිවයනේවන. යටතේ 
පිරිවසයිනේ වමයිනේ එක පදයකේ හරි වම් අය ඉවගනගතේවතාතේ ඒක 
ඔෙුනේට දීර්ඝ කාලයකේ හිත සුෙ පණිිස පෙතීො කයින අදහසිනේ’.  

වකායිතරම් ලසේසනද කියලා බලනේන ඒක පිළිබඳෙ දීපු 
උපමාෙට ගැලවපන ආකාරය. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමතන 
ධර්මවදේශනාෙ පිළිබඳ විවශේෂයකේ කරනො කියලා අර අසිබනේධක පතුේත 
ගාමිණී විවව්චනය කළා. එතනදි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පිළිතුරැ දුනේනා. 
එතනිනේ නැෙතුවනේ නූ. වදවෙනි උපමාෙකුතේ වදනො. ගාමිණී, ඔනේන 
යම්කිසි පුරැෂවයකුට තිවබණො ෙතුර භාජන තුනකේ. ‘එක ෙතුර 
භාජනයකේ සිදුරැ නූ. ෙතුර කානේදු වෙනේවනතේ නූ. ඉෙතට ගලා යාමකුතේ 
නූ. වදවෙනි භාජනය සිදුරැ නැහැ, නමුතේ ෙතුර කානේදු වෙනො, ඉෙතට 
ගලා යනො. තුනේ වෙනි භාජනය සිදුරැ සහිතයි. ෙතුර කානේදු වෙනො, 
ඉෙතට ගලා යනො. ඔය ෙතුර භාජන තුවනනේ වකායි ෙතුර භාජනයටද 
අර පුරැෂයා ෙතුර වගනලේලා ෙතේකරනේවන?’ ඕක ඇහුෙම ආවයතේ ඉතිනේ 
අසිබනේධක පුතේත ඔනේන උතේතර වදන හැටි. ‘සේොමීනි ඒ පුරැෂයා අනේන 
අර සිදුරැ නැති, ෙතුර කානේදු වනාෙන, ෙතුර ඉෙතට ගලා වනායන 
භාජනයටයි ඉසේවසලේලාම ෙතුර ෙතේකරනේවන. තෙතේ ඉතිරිෙ 
තිවබණොනම් සිදුරැ නැති, නමුතේ ෙතුර කානේදු වෙන, ඉෙතට ගලා යන 
වදවෙනි භාජනයට ෙතේකරනො. තෙතේ යමකේ තිවයනොනම් සදිුරැ 
සහිත, අර ෙතුර කානේදු වෙන තුනේවෙනි ගනවයේ භාජනයටතේ දානො, 
වමාන අදහසිනේද? යටතේ පිරිවසයිනේ භාණේඩ වහෝදනේන. ඔය දැනේ 
කියනේවන පිඟනේ වහෝදනේන එවහම වදේෙලේ ෙලට. ඒ ෙවගේ වදේෙලේ 
ෙලටෙතේ මට පරවයෝජනෙතේ වව්ො කියලා’. 

අසිබනේධකපුතේත ගාමිණී එවහම කවි්ෙට පසේවස බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒක සම්බනේධ කරනො ධර්මවදේශනාෙ පිළිබඳෙ. එවසේම 
ගාමිණී, අර පළමුවෙනි ගනවයේ සිදුරැ නැති, ෙතුර කානේදු වනාවෙන, 
ඉෙතට ගලා වනායන භාජනය ෙවගේ තමයි මට භික්ෂු භික්ෂුණීනේෙහනේවසේ. 
ඒ අය අර කියාප ුවිදියටම මං වලනා මං තාණා ආදී ෙශවයනේ දකේෙනො. 
ඒක නිසා ඔෙුනේට මම අර ආදිබරහේමචරිය, මුල මැද අග යහපතේ ධර්මය 
වදේශනා කරනො. වදවෙනි ගනය ෙවගේ තමය ිඅනේන අර ගිහි උපාසක 
උපාසිකාෙනේ. එතන අර කියාප ුඋපමාෙ හිතලා බලනේන. සිදුරැ නැහැ 
නමුතේ ෙතුර කානේදු වෙනො ඉෙතට ගලා යනො වදවෙනි ගනය. 
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තුනේවෙනි ගනය සිදුරැ සහිතයි, ෙතුර කානේදු වෙනො, ගලා යනො. ඒ 
ෙවගේ තමයි අර අනය තීර්ථක ශරමණ බරාහේමණවයෝ. ඒ අයටතේ මම ධර්මය 
වදේශනා කරනො යටතේ පිරිවසයිනේ පදයකේ වහෝ ඒ අයට වහේත ුඋපකාර 
වව්ො කියලා. ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතනදි වදන පිළිතුර. 

ඉතිනේ ඒ ෙවගේම අප ිදනේනො තෙතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
ජීවිතය හා උනේෙහනේවසේවගේ වදේශනා වශලිය ආශරවයනේ අපට හුඟාකේ 
ඉවගනගනේන වදේෙලේ තිවයනො. වම් පිනේෙතුනේටතේ වම් කාවලේ 
වනාවයකුතේ විදිවයේ අමුත ු අමුතු පර්වයේෂණ කරන යුගවයේ, අධයාපන 
විදයාෙ පිළිබඳ ෙටිනා මූලධර්මයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනා 
වශලිය තුළිනේ මතුකරගනේන පලුුෙනේ. වම් පිනේෙතුනේ දනේනො දැනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මකථාෙකේ තුළ උපමාෙ, උපමා කථාෙ 
වකායිතරම් ෙටිනා තැනකේ ගනේනොද කියලා. උපමාෙ, උපවම්ය කයිලා 
තියනො. උපමාෙ කියන එක වම් පිනේෙතුනේ දනේනො. උපවම්ය 
කියනේවනේ උපමාෙට ගනේන කාරණය. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාවහෝවිට 
ගනේන උපමාවව් අංග දහයකේ තිවයනොනම්, උපවම්ය හැටියටගනේන ඒ 
ධර්ම කාරණවයේ අංග දහයතේ ඒ විදියටම හරියට ලසේසනට ගැලපිලා 
එනො. ඉතිනේ ඒ උපමා උපවම්ය ආශරවයනේ ධර්මය වදේශනා කිරීම 
වකවනකුට ඉතාම හිතට කාෙදින වදයකේ. ඒ ෙවගේම හරිම පහසුවෙනේ 
හිවතේ දරාගනේන පුලුෙනේ. පරාවයෝගික ෙටිනාකමකේ තිවයනො. හිත 
ඇතුළටම කාෙදිනො. විවශේෂවයනේම ඒ පරිසරවයේ එදිවනදා ගෙ පාලන 
ජීවිතවයනේ, වගාවියාවගේ ජීවිතවයනේ, ගංගාවෙනේ, ගහවකාළ ආශරවයනේ 
ගතේතු උපමා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පුදුම විදියට ඉදිරිපතේ කරපු හැටි 
වපවනනො. ඒ ෙවගේම ඒ උපමා උපවම්ය එකකට එකකේ ගැලවපනො. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් පළිිබඳ ධර්මතාෙතේ පරකාශ කරනො ‘උපමා පි 
ඉද එකයචඡ විඤඤූ පුරිසා භාසිතසස අතථං ආජානාති’. ධර්ම නයායකේ 
හැටියට ඉදිරිපතේ කරනො සාමානය වලෝකවයේ තිවබණ අධයාපන 
නයායකේ හැටියට ෙුණතේ ගනේන පලුුෙනේ, ‘ඇතැම් නුෙණැති පුදේගලවයෝ 
උපමාෙකිනුදු කියන ලදේවදහි අර්ථය මැනවිනේ ෙටහා ගනී’ අනේන ඒ 
නයාය අනුෙ. 

ඒ ෙවගේම තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සමහර අෙසේථාෙල ධර්ම 
කාරණා අංක ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කරනො, ඔය පාසලක ළමයිනේට ෙණුතේ 
කාරණා කයිනවකාට වමනේන කරැණු පහකේ තිවයනො කියනවකාට 
ඇඟිල ි පහ අකුලගනේන ලූසේතියි. අනේන ඒ ෙවගේ බුදුරජාණනේ 
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ෙහනේවසේතේ, ‘මහවණනි, දැනේ වමනේන වමවහම කාරණා දහයකේ මම 
කියනො’ කවි්ෙහම කුතුහලවයනේ කුහුවලනේ ඇහුම්කනේ වදනො එකිනේ 
එක. ඊළඟට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ලසේසනට, වබාවහෝවිට ආවරෝහණ 
කරමයට, වපාඩි වදයිනේ පටනේ වගන වම් පළවෙනි කාරණය, වදවෙනි 
කාරණය ඔවහාම ඔවහාම ඉහළට ඉහළට ගිහිලේලා අනේතිමටම කියවෙන 
කාරණය තමයි නියම අර කුළු ගැනේවෙන ෙටිනාම කාරණය. වබාවහෝ 
තැනේෙල උනේෙහනේවසේ ධර්මය ඒ විදියට විගරහ කරප ුඅෙසේථාෙලේ වම් 
පිනේෙතුනේට වහාඳට බලලා වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ - ෙටිනා විදියට ඒ 
ධර්මවදේශනා ඉදිරිපතේ කළ හැටි.  

ඒ විදියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒ ඇතැම් වකවනකේ එකේක 
අෙසේථානකුූලෙ ඒ අසන පරශේන ෙලට එකපාරටම පිළිතුරැ දුනේන 
ආකාරය. ඒොවයේ මහාගැඹුරැ කාරණා තිවයනො. වකටිවයනේ සඳහනේ 
කරගතේවතාතේ උනේෙහනේවසේ හැම පරශේනයකටම ‘ඔව් - නූ’ කියනො 
වනාවෙයි. ඒකතේ වලෝකයා, වදේශකවයෝ දැනගතයුතු වදේෙලේ. ඇතැම් පරශේන 
තිවයනො ඒ අසන පුදේගලයා ඔව්ද, නූද කියලා ඇහුෙහම වකලනිේම 
ඔව් වහෝ නූ කිෙ හැකි වදේෙලේ. නමුතේ සමහර පරශේන තිවබණො ඒො 
නැෙත පරශේනකරැවගනේම අහලා පිරිසිදු කරගතයුත ු වදේෙලේ උතේතර 
වදනේන කලිනේ. අරක එකංසවයාකරණී  කියලා කියනො. වදවෙනි 
කාරණය පටිපුචඡාවයාකරණී  පිළිවිසලා පරශේන කරලා ඉෙරවෙලා 
පැහැදිලි කරවගන උතේතර දිය යුතු වදේෙලේ. ඒ ෙවගේම තෙතේ කාරණා 
තිවබණො විභජජවයාකරණී  කයිලා විගරහ කරලා, කාරණය විභාග 
කරලා ඉෙරවෙලා පිළිතුරැ වදනේන ඕන වදේෙලේ. තෙතේ පරශේන තිවයනො 
ඒ පදනම ෙැරදිනම් ඨපනී , එක පැතේතකිනේ තිවයනෙ උතේතර වදනේවන 
නූ. ඒකට උතේතර දුනේවනාතේ අහුවෙන නිසා. ඔය අෙවබෝධයතේ 
එතවකාට වදේශකවයකුට තබිිය යුතුයි. ඔය විදිවයේ කාරණා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ වදේශනා වශලිය තුළිනේ අපට මතුකරගනේන පුලුෙනේ. 
උනේෙහනේවසේවගේ වදේශනාවව් ධර්ම කාරණ හැර අමතර වදේෙලේ නූ, 
එවහම පිටිනේම ධර්මයයි. ඒ ෙවගේම සමහර අෙසේථාෙල ධමමවදේශනා 
සඳහා අෙස්ථා මතකුරගනේන ආකාරය - බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට අනේ 
අයවගේ හිතේ වපේන නිසා - දැනේ වම් විසාක පංචාලපුතේත කතාවෙතේ අර 
සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ ඇහුවව් හරියට තමනේ වනාදනේනො ෙවගේ. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දිෙ කණිනේ හරි අහනේන ඇත ි ඒ 
ධර්මකතාෙ වහාඳ ලසේසනට. ඒක අහලා තමයි වම් පරශේනයකේ නගනේවන 
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සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේ, ‘කෙුද වම්’ කියලා. අනේන ඒ ෙවගේ. ඒ ෙවගේම 
සමහර අෙසේථාෙල ඔය ධර්මවයේ නිතරම සඳහනේ වෙනො 
සංඝයාෙහනේවසේලා කතා කර කර ඉනේන අතවර් හරියට වෙලාෙට 
ඇවිලේලා, කිනම් කථාෙකිනේ යුකේතෙ සිටියාද කයිලා. සංඝයාෙහනේවසේලා 
තිරසේීන කථාෙකිනේ - තිරිසනේ කතා කියලා කයිනේවනේ වදතිසේ කථා, 
නරක කතාෙක - හිටියානම් ඒකටතේ ගැලවපන හැටියට වදේශනා 
කරනො. එවහම නැතේනම් එදාට ගැලවපන යම්කසිි ධර්මයට අදාල යම් 
කාරණයකේ තිවයනොනම් අනේන ඒක මුලේ කරවගන අරමුණු කරවගන 
ඊළඟට වදේශනාෙ පෙතේෙනො. ඒ විදිවයේ වදේශනා විලාස බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ තිවබණො. ඊළඟට ඒක ඒතේතුගනේෙන හැටි වදේශනාෙ 
අෙසනේ වෙන ෙචනය තුළිනේ, කුතහුලය නංෙමිනේ වගනිහිලේලා කාරණය 
පැහැදිලි කරනො.  

එපමණකේ වනාවෙයි උනේෙහනේවසේ ශාසේතෘනේෙහනේවසේ වකවනකේ 
හැටියට ඒ වගෝල පිරිස සකසේ කළ හැටි ඒ ධර්මවදේශනා වශලිය 
තුළිනුතේ අපට වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. ඇතැම් අෙසේථාෙක ඔය වපෝය 
දෙසක එවහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සඟ පිරිසට මුලු රාතරියම ෙවගේ 
ධර්මවදේශනා කරනො. රැය භාගයකේ ගියාට පසේවස, වබාවහෝ වෙලාෙකේ 
ගියාට පසේවස බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනො ‘සාරිපුතේත, 
සංඝයාෙහනේවසේලාට දැනේ නිදිමත නූ වහාඳට අෙදිෙ ඉනේවන. මට පිට 
ටිකකේ රිවදනො. මම ටිකකේ ඇලවෙනේන ඕන. ටිකකේ පිට දිග ඇරගනේන 
ඕන’ කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සමහරවිට එතනම සැතවපනො - 
සැතවපනො වනවෙයි වහාඳට ධර්මවදේශනාෙටතේ කනේවදමිනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එතන සැතවපන අතවර් - ඔනේන සාරිපතුේත 
හාමුදුරැවෙෝ බණ වදේශනා කරනො. වදේශනා කළාට පසේවස බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වබාවහෝවිට පරශංසා කරනො ‘සාදු සාදු’ කියලා. සාරිපතුේත 
මහරහතනේෙහනේවසේ විතරකේ වනවෙයි ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ ආදීනේ 
පිළිබඳෙතේ වම් ආකාරයට ධර්මකථාෙල දැකේවෙනො. වමාකද ඒ කවළේ, 
අර ශරාෙකයිනේට අෙසේථාෙ ලබා දුනේනා. ඒ ෙවගේම ඒ ධර්මවදේශනා කරන 
ආකාරය තමනේෙහනේවසේ නිරීකේෂණය කළා. නිරීකේෂණය කරලා අනේන 
පරශංසාෙ ඉදිරිපතේ කළා. තෙතේ ඒ විදිවයේ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙන අෙසේථා 
වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ දනේනො, ධර්මය කියෙන අය දැකළා ඇති 
ඔය විවශේෂවයනේම බුදේධවදේශනාෙ පිළිබඳෙ ඒ සවිසේතරෙ කරැණු වතේරැම් 
කරලා වදනේන සමතේ භික්ෂූනේෙහනේවසේලාට ඒකට අෙසේථාෙ සැලසීම් 
ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කරන එකේතරා සමයකේ පරවයෝගයකේ - 
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උපාය මාර්ගයකේ තමය ිපරවහේලකිාෙකේ ෙවගේ යම්කිසි වකටි වදේශනාෙකේ 
පෙතේෙනො. සංඝයාෙහනේවසේලාට, සඟ පිරිසට. පෙතේෙලා වමනේන 
ආසනවයනේ නැගිටලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විහාරයට ෙැඩමකරනො. 
ඉතිනේ අර පිරිසතේ අනේදුනේ කුනේදුනේ වෙලා, අවනේ වම් 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ සැවකවිනේ කියාප ුවදේ අප ිවකාවහාමද සවිසේතරෙ 
වතේරැම් ගනේවන කියලා. ඊළඟට ඒ පිරිස කථා වෙනො දැනේ ඉතිනේ ආවය 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වසායාවගන යනේන බූ. 

ඊළඟට ඔනේන කලේපනා කරනො සමහරැනේ සාරිපුතේත 
සේොමීනේෙහනේවසේ ගැන, සමහර විට මහාකච්චචායන සේොමීනේෙහනේවසේ 
ගැන, සමහරවිට ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ ගැන. ඒ විදිවයේ අෙසේථාෙකේ 
ගැන කිව්වොතේ ඔනේන ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ ගැන 
සංඝයාෙහනේවසේලා කියනො, ‘ආ භාගයෙතුනේෙහනේවසේ විසිනේ වම් විදියට 
පරශංසා කරපු වකවනකේ. අපි වම් ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේට ආරාධනා 
කරනේන ඕවන’ කියලා ගිහිලේලා ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේට ආරාධනා 
කරනො. භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වම් වකටිවයනේ වදේශනා කළ එක 
ඔබෙහනේවසේ වම්ක අපට විසේතර කර වදන වසේකේො කියලා. නමුතේ 
ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේතේ එක පාරට භාර ගනේවනේ නූ. වබාවහාම 
නිහතමානීෙ පරකාශ කරනො ‘ඇෙැතේනි වම්ක වම් හරියට - ඔනේන 
උපමාෙකුතේ එකේකයි වබාවහෝවිට සඳහනේ වෙනේවන - වම් සලේ ගහක 
මුලයි කඳයි අත ඇරලා වකාළෙල හරයකේ වසායනේනා ෙවගේ මා 
වසායාවගන ආපු එක. ඔය කියාවගන ආපු එවකේ අර්ථය 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේවගනේමයි අහගනේන ඕන’ - එතවකාට වම් 
සංඝයාෙහනේවසේලා ආවයතේ කනේනලව් කරනො, ‘දැනේ ඉතිනේ ඒ වෙලාෙ 
ගියා, ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ වම්කට දකේෂයි. ඒ නිසා 
සේොමීනේෙහනේවසේ වම්ක වදේශනා කරන වසේකේො’ කියලා නැෙතතේ 
ඇවිටිලි කළාම ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ කයිනො ‘වහාඳයි එවහනම් 
ඇෙැතේනි, මම මට ෙැටවහන හැටියට කියනේනම්. ඒ කිව්ෙට පසේවස 
ගිහිලේලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ අහලා ඒක අනුමත කරගනේන’. 
පසේවස ඔනේන ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ ඒක පළිිබඳෙ යම් විෙරණයකේ 
වදනො. ඒ විෙරණය අහලා ඒ සංඝයාෙහනේවසේලා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේට විවව්ක අෙසේථාෙක වම් කාරණය පැහැදිල ිකළාට පසේවස 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සාදු සාදු කියලා ඒක අනුමත කරලා, ‘මහවණනි 
මවගනේ ඇහුොනම් මටතේ කියනේන තිවයනේවන ඔච්චචරයි’ කයිලා ඒකට 
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පරශංසා කරලා තිවයනො. ඒොම තමයි ශරාෙක භාෂිත ෙශවයනේ අනේතිමට 
ඔය සූතරවදේශනාෙල දකිනේන ලැවබනේවන. 

ඉතිනේ එයිනුතේ අපට වපවනනො, ගුරැෙරවයකේ හැටියට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය ඉදිරියට වගන යාවම් පරයතේනයකේ 
හැටියට තමනේවගේ ශරාෙකයිනේට ඒ ශකේතිය ලබා දුනේනා. සමහරවිට 
තමනේෙහනේවසේ එතන ෙැඩ හිඳිදේදී. විවශේෂවයනේම සඳහනේ වෙනො එක 
එක අංශ ෙලිනේ වම් ශාසනය, වම් ධර්මය බබුලුොලීමට බලාවපාවරාතේතු 
වෙන, එවහම නැතේනම් සංසාරවයේ පතාවගන ආපු අය හැටියටතේ 
ඉසේමතු කර දකේෙනො. දැනේ කෙුරැතේ දනේනො සාරිපුතේත 
මහරහතනේෙහනේවසේ මහාපරාඥයි. පරඥාවෙනේ අගරයි. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ළඟට කිට්ටු කරනේන බූ තමයි, නමුතේ වදවෙනුෙ පරඥාවෙනේ අගරයි. ඒ 
ෙවගේම මහාකච්චචායන මහරහතනේෙහනේවසේ වකටිවයනේ වදේශනා කළ 
ධර්මයකේ සවිසේතරෙ වදේශනා කිරීවම් ඒතදගර තනතුර ලැබුො. වම් කාවල 
උපාධි වදනේනා ෙවගේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ සංසාරවයේ පතාවගන ආපු 
ඒ ෙවගේම දකේෂකම ඇත ිඅනේදමට, යම් යම් අෙසේථාෙල දක්ෂයිනේට එතදගර 
තනතුරැ දුනේනා. වකටිවයනේ වදේශනා කළ වදයකේ සවිසේතරෙ වදේශනා 
කළහැකි සංඝයාෙහනේවසේලා අතරිනේ අගරයි කියලා මහාකච්චචාන 
මහරහතනේෙහනේවසේ. ඒ ෙවගේම කලයාණ වාෙකරණානං, ඒ 
ධර්මවදේශනාෙ ඉතාමතේම වහාඳිනේ ශබ්ද උච්චඡාරණ ඇති අය අතරිනේ 
වසෝණ කුටිකනේන සේොමීනේෙහනේවසේ අගරයි. මිහිරි සේෙරවයනේ ධර්මය 
වදේශනා කළ ආකාරවයනේ - සිංදුෙ ෙශවයනේ වනවෙයි නමුතේ 
උතේපතේතිවයනේ ලැබ ූ යම්කිසි සේෙර ශකේතියකේ අනුෙ මිහිරි සේෙරවයනේ 
වදේශනා කළහැකි අය අතරිනේ ලකණුේඨක භදේදිය සේොමීනේෙහනේවසේ අගරයි. 
ඊළඟට බහුශරැත භාෙවයනේ ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේ අගරයි. 
ධර්මකථිකයිනේ අතර පුණේණමනේතානිපුතේත සේොමීනේෙහනේවසේ අගරයි. 

ඔනේන ඔය විදියට අගර තනතුරැ ඒ ඒ සේොමීනේෙහනේවසේලාටදී 
ෙදාළා. එතවකාට අර ශරාෙක සංඝයාෙහනේවසේලාට වම් ධර්මය ඉදිරියට 
වගනයාවම්දී ඒ ඒ අංශ ෙලිනේ පහිිට ලබාගතහැකි සේොමීනේෙහනේවසේලා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේෙලා දුනේනා. ඒක තුළිනුතේ අපට ෙටිනා 
කාරණා මතකුරගනේන පුලුෙනේ. කලිනේ කියාප ුඋපමා කථාෙල දැකේවෙන 
ආකාරයට සංඝයාෙහනේවසේලාතේ, උපාසක උපාසිකාවෙෝතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දිෙයින හැටියට, වලණකේ හැටියට, පිහිටකේ හැටියට, සරණකේ 
හැටියට සළකමිනේ ජීෙතේ ෙුවණේ. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නැති 
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අෙසේථාවව් කෙුද? ඒ පරශේනය ඉවබ්ටම එනො. ඒකයි අර අතන කවි්වව් 
සුගතයනේෙහනේවසේ වහෝ සුගත විනය වහෝ තිවබණොනම් වලෝකයාවගේ 
යහපත සැලවසනො කියලා. ඒ කාරණය තමය ිවම් පිනේෙතුනේ අහලා 
තිවයනො මහාපරිනිර්ොණ සූතරවයේදී බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සඳහනේ 
කවළේ. ‘ආනනේද මවගේ පරිනිර්ොණවයනේ පසේවස සමහරවිට නුඹලාට 
හිවතේවි වම් ශාසනවයේ ශාසේතෘෙරවයකේ නැවතයි කියලා. එවහම 
වනාසිතිය යුතුයි ආනනේද. මවිසිනේ වදේශනා කළ යම් ධර්මයකේ 
තිවබණොනම් පනෙන ලද විනයකේ තිවබණොනම්, ඒකයි මවගේ 
ඇෙූවමනේ නුඹලාට ශාසේතෘ’ කයිලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා 
කරනො. 

එතවකාට අනේන ඒක තුළිනේ අපට වපනේනනො බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ නැති කලේහි අපට ඒ ශාසේතෘ තනතුර දරනේවනතේ අනේන ඒ 
කියාපු ධර්ම විනයය.ි අනේන ඒ නිසා තමයි අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
අනාගත භය ෙශවයනේ ඒ ධර්ම විනය ආරක්ෂා කරගතයුත ුආකාරයතේ, 
ඒවක අර කියාපු ඇණ ගැලවීම් ෙවගේ, ඒ ඇණ ඉෙතේ කරනේන පටනේ 
ගතේවතාතේ අනේතිමට වම් ධර්මය ඇණ හිටින අෙසේථාෙකුතේ එන බෙයි 
අපට හිතාගනේන තිවයනේවනේ. ඇතේත ෙශවයනේම ධර්මය වබරයකටතේ 
උපමා කරලා තිවයනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ අර උපක ආජීෙකයාට 
පරකාශ කවළේ ‘මම වම් කස ී පරුයට ෙඩිනො පරථම ධර්මවදේශනාෙ 
පෙතේෙනේන’. ෙඩින අෙසේථාවව් ‘ආහච්ච අමත දුන්දුභිං’ - දුන්දුභි කියලා 
කියනේවනේ වබරය. මම කසී පුරයට ෙඩිනො, අමාමහ වබරය ගහනේන. 
අනේන එතවකාට වම් ධර්මය හඳුනේෙනේවන අමත දුන්දුභ ිකයිලා. අමෘතය 
කියලා කියනේවනේ නිර්ොණය වම් පිනේෙතුනේ දනේනො. එතවකාට 
නිර්ොණවයේ සදේදයයි, නිවනේ හඬ ි එනේන ඕන ධර්මයදේශනායවනේ. නෙිනේ 
හඬයි වබවරනේ එනේන ඕන. ඒක තමයි ඒ ධර්මවදේශනාෙක, වබාවහෝවිට 
බුදේධවදේශනාෙල අර කියාපු අනුපිළිවෙල කථාවව් පො අනේතිමට 
චතුරාර්ය සතයය තුළිනේ නිෙනේ කලුු ගැනේවෙනේන ඕන. එවහම නැතේනම් 
වබාලේ හඬයි ඇවහනේවන. 

අමෘත වබරවයේ නියම හඬ නිෙනේ හඬයි. ඒ වෙනුෙට වබාලේ 
හඬකේ එනේන පුලුෙනේ. අනේන අර විදියට එන එන පතුරැ ෙලට අලුතේ 
අලුතේ ලසේසන පතුරැ දාලා, වබර කඳ අනේතිමට එවහම පිටිනේම වෙනසේ 
වබර කඳකේ වෙනො. අනේන ඒ නසිා අපි කලේපනා කරගනේන ඕන වම්ක 
වම් වදපකේෂවයනේම, ධර්මවදේශක, ශරාෙක වදපකේෂවයනේම ධර්මයට 
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කළයුතු යුතුකමකේ. ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කියනේවනේ ධර්ම 
ොරවතා. පුදේගල වගෞරෙයට ෙැඩිය ධර්ම වගෞරෙය තිවබනේන ඕන. 
එතවකාට ඒ ධර්ම වගෞරෙය ඇතකිරලීමට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ තෙතේ 
දකේෙනො වදේශනා තුනේ ෙර්ගයකේ. එක වදේශනාෙකේ තිවබණො, වදේශකයා 
වදේශනා කරන ධර්මය පිළිබඳෙ අත්ථපටිසංයවදි, ධමමපටිසංයවදි වීම. 
තමා වදේශනා කරන ධර්මවයේ අර්ථයතේ විඳිනො. ඒ තුළ තිවයන ධර්මයතේ 
විඳිනො. නමුතේ ශරාෙකයා ඒක විඳිනේවන නූ. වදවෙනි වදේශනාවව් 
වදේශකයා ඒක විඳිනේවන නූ. ධර්මවදේශනා කරන ධර්මවයේ අර්ථ 
රසයෙතේ, ධර්ම රසයෙතේ වදේශකයා විඳිනේවනේ නූ, නමුතේ ශරාෙකයා ඒක 
විඳිනො. තුනේ වෙනි වදේශනාවව් වදේශකයාතේ, ශරාෙකයාතේ වදනේනාම ඒ 
ධර්මය තුළ ඇත ිඅර්ථ රසයතේ, ධර්ම රසයතේ වදකම විඳිනො. 

වමාකකේද වම් අර්ථ රසය, ධර්ම රසය කියනේවනේ? දැනේ වම් 
පිනේෙතුනේට සලකාගනේන පුලුෙනේ ඔය දැනේ ධර්මවදේශනාෙකේ අහනේ 
ඉනේනවකාට ඇතැම් වකවනකුට වම්ක අධයයනය කිරීවම් අදහසිනුතේ 
ඒකට කනේ වදනේන පුලුෙනේ. වම්තේ එක ධර්මවදේශනාෙකේ කියලා ඊළඟට 
ඒක විවව්චන ආකලේපයකිනේ යුකේතෙ, වමයිනේ යමකේ තමනේවගේ ජීවිතයට 
රැසේකරගනේන වනවෙයි අර කිව්ෙ රන්ධෙයේසී කියන අඩුපාඩ ුවසායන 
අදහසිනේ තෙතේ තමනේ අහපු එකකේ එකේක සංසනේදනය කරලා යම් යම් 
තීරණ ෙලට එලඹීවම් අදහසිනේ අහනේනතේ පුලුෙනේ. එතවකාට ඒ 
තැනැතේතා අර කිව්ෙ විදියට අර්ථය විඳිනේනනම් පුලුෙනේ. නමුතේ ධර්ම 
රසය විඳිනේවන නූ. ඒ තුළ තිවබණ ධර්මවයේ රසය විඳිනේන 
හම්බවෙනේවන නූ. එතවකාට වම් ධර්ම රසයතේ විඳිනේනනම් අර 
අතීතවයේ කියාප ු ආකාරයට, ඒ ශරාෙකයිනේ ධර්මයට සෙනේ දිය යුතු 
ආකාරයකේ තිවයනො. ඒ අහන හැම එකකේම පිළිබඳෙ - අත්ථථිකත්වා, 
මනසිකත්වා, සබබ යචතයසා සමනනාහරිත්වා, ඔහිතයසායතා ධමමං 
සුනාති කයිලා කියන ආකාරයට ඒ ධර්මවයේ අර්ථය ‘එයිනේ මට ෙැඩකේ 
ඇත’ කියන අදහස ඇතිෙ එය වමවනහි කරමිනේ මුලු හිතම ඒකට 
වයාමුකරමිනේ සබබ වචතවසා සමනනාහරිත්වා, ඔහිතවසාවතා, කනේ 
නමා ඇසීම තුළිනේ, එය වමවනහි කිරීම තුළිනේ තමයි අනේන නියම 
ශරාෙකවයකේ වෙනේවන. එවහම අසන ධර්මය තුළිනේ තමයි ධර්ම රසයකේ 
විඳිනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. එතවකාට වදේශකයාතේ ඇතැම් අෙසේථාෙලේෙල 
ඒක කරනොනම් අර ශරාෙකයාට ඒ විදියට අසනවකාටයි මාර්ගඵල 
ලැවබනේවන. ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො, සමහරවිට වදේශකයාතේ තමනේ 
වදේශනාෙ කරලා ඉෙර වෙනවකාට ඒතේ මාර්ගඵල ලබනො. ඒ විදිවයේ 
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කතානේදර ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. වඛමක කියලා සේොමීනේෙහනේවසේ 
නමකේ තමනේෙහනේවසේවගේ පරතයක්ෂය පිළිබඳෙ යම් සැකයකේ ඇතිෙුණ 
අෙසේථාෙක - උනේෙහනේවසේ අනාගාමී තතේත්වය ලැබ සිටි වකවනකේ, 
නමුතේ තමනේෙහනේවසේ පරකාශ කළා, ඒ සංඝයාෙහනේවසේලාට කයිලා 
යැව්ො මම වම් පංචසේකනේධවයනේ එක සේකනේධයකේෙතේ ආතේම හැටියට 
දකිනේවන නැහැ, නමුතේ මම රහතේ වෙලතේ නැහැ. වම්ක ඉතිනේ වදතුනේ 
සැරයකේ දනේෙල ඇරියම අර හැට නමකේ සිටින අනිතේ ආරාවම් කට්ටිය 
සැක කළා. වම්ක හරියට ගැලවපනේවන නූ පරසේපර විවරෝධීයි කියලා. 

අනේතිමට වම් සේොමීනේෙහනේවසේ එවහනම් මමම ගිහිලේලා 
වතේරැම් කරනේනම් කියලා හැරමිටියකේ අරවගන ගිහලිේලා ඔනේන ඒ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට උපමා වදකකේ ආශරවයනේ වතේරැම් කරනො, මම 
කිව්ෙ කාරණය පූර්ණ ඇතේතකේ. වමාකද මට වම් පංචුපාදානසේකනේධය 
එකකේ හැටියට, ආතේම හැටියට, මම මාවගේ කියලා ෙැටහුවනේ නැතතේ, 
මට තාම වකවලසේ ටිකකේ ඉතිරිෙ තිවබණො කියලා උපමා වදකකේ 
දුනේනා. ඒ වමානොද උපමා? හරියට මලක සුෙඳ, මවලේ වපතේවතනේ 
එනොද, වර්ණු ෙලිනේ එනොද, වකාතනිනේ එනොද මට කියනේන බූ. 
නමුතේ මවලේ සෙුඳ කියලා වදයකේ තිවයනො. වකාවහනේ එනොද මං 
දනේනූ. ඒ ෙවගේ වම් එක සේකනේධයකේෙතේ මම ආතේම හැටියට දකිනේවන 
නූ. නමුතේ අසේමි - වෙමියි කයින සියුම් මානය මා තුළ තාම තිවයනො. 

ඊළඟට තෙතේ උපමාෙකේ වදනො. ඔනේන රදවෙකේ කිළිටි 
ෙසේතරයකේ - ඒ කාවලේ සබනේ වෙනුෙට තිවබණ යම් ද්රෙයයකේ වගෝමිය 
කියලා සඳහනේ වෙනො. වගාම හා මිශර යම්කසිි පිරිසිදු කිරීවම් වදයකේ 
වෙනේන ඇති. ඒ යම්කසිි ද්රෙයයකේ වයාදලා ඒ කිලිටි ඉෙතේ කරනො. 
කිලිටි ඉෙතේ කළාට වමාකද අර සබනේ ෙවගේ වයදූ ද්රෙයවයේ සුෙඳ ඉතිරි 
වෙනො. වරදේද අයිතිකාරයා වගනිහිලේලා කලකේ තැනේපතේ කරලා 
තිබුණාට පසේවස ඒකතේ නැත ි වෙලා යනො කියලා. ඔනේන ඔය 
උපමාවෙනේ - ඒවකනේ දැනේ වපනේනුම් කරනේවනේ මම වම් එකකේෙතේ මමය, 
මාවගේය කයිලා එක සේකනේධයකේෙතේ දකිනේවනතේ නැත. නමුතේ මම රහතේ 
වෙලතේ නැත. ඒක කියලා ඉෙර වෙනවකාට එතන කියවෙනො ඒ අසනේ 
හිටිය සංඝයාෙහනේවසේලා රහතේ බෙ ලැබුෙයි අර වදේශනා කළ 
සේොමීනේෙහනේවසේතේ අනාගාමී ඵලවයනේ අරහතේඵලයට පතේවෙලා නිෙනේ 
දුටුෙයි කියලා. අනේන ඒවකදි අපට හිතාගනේන තිවයනේවන එතවකාට 
ධර්ම ශරාෙකයාතේ ධර්මවදේශකයාතේ අර කියාපු විදියට අත්ථපටිසංවෙදි, 
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ධමමපටිසංවෙදිෙ අහනේන උතේසාහෙතේ වෙනේනට ඕන. ඇතේත තමයි වම් 
යුගවයේ අෙශයතාෙනේ හැටියට වම් ඉදිරිපිට තිවයන යනේතර අපි 
වෙනුවෙනේ කරියාකරනො. නමුතේ යම් දෙසක අපට කියනේන වෙනො 
රහතේ වෙනොනම් වෙනේවනේ ඒ යනේතරයි. වමාකද ඉදිරියට තිවයන 
පරිගණක යුගවයේ වම්ො ඔකේවකාම ධාරණය ෙනේවනේ අර පරිගණක 
යනේතරෙලයි. වම්ො පරිහරණය කරන ඒ පිනේෙතුනේ තුළ සමහරවිට වම් 
ධර්මය තැනේපතේ වෙලා නූ. තැනේපතේ ෙුණතේ තැනේපතේ වෙනේවන අනේන 
අර අධයයන පරමාර්ථවයනේ. නැතේනම් තෙතේ වනාවයකුතේ නුසුදුසු 
පරමාර්ථ උඩයි. 

ඒ නිසා අප ිසැලකලිිමතේ වෙනේන ඕන වම් උපකරණ, යුගවයේ 
අෙශයතාෙනේ හැටියට අපි පාවිච්චි කළතේ, ඒොට ෙහලේ වනාවී 
ධර්මශරෙණය කරන අෙසේථාවව් හිතට ගනේන ඕවන දුර්ලභ ධර්මයකේ 
අපට වම් අසනේනට ලැවබනේවනේ, වම් දුර්ලභ ධර්මයකේ අපි වලෝකයා 
වෙනුවෙනේ හිතලා සුලභ කරනේන වෙවහවසනො. ඒක එක පැතේතකේ 
වහාඳ වෙනේන පුලුෙනේ. සුලභ නිසාම සමහරවිට සමහරවදේෙලේ ෙල, 
ෙටිනා වදේෙලේෙල අගය දනේවන නූ. ඒක තමයි දැනේ වෙලා තිවයනේවන. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ අභිවයෝග ෙශවයනේ කියාපු ගාථාතේ අප ිමතක 
තියාගනේනා අතර වදසෙු! බබළුුෙෙු සදහම! නගෙු ඉසිෙර ධජ! කිව්ො 
ෙවගේම ධර්මය සුලභ කරන අතර, සලුභෙූ පමණිනේ එය නිගරැ කළයුතු, 
සුලුවකාට තැකිය යුත ුවදයකේ වනාෙන බෙ වතේරැම්ගනේන ඕවන. ඊළඟට 
ඒ ධර්මය අර විදියට හදාරනවකාට ඉවබ්ම ඒොවයේ පද අර්ථ ගැලවිලා 
යනො. ඒො විකෘත වෙලා යනො. වමාකද අෙවබෝධවයනේ වනවෙයි ඒො 
හදාරනේවනේ. ඒක නිසා සමහරවිට පද අතහැරිලා යනො. කලේ යාවම්දී 
අනේන අර කියාපු අර වබරයට යන කල යනො ධර්මයට. ඒක නිසා වම් 
ධර්මය රැවකනේවනේ ඒ ඒ ශරාෙකයිනුතේ, වදේශකයිනේ ෙවගේම ශරාෙකයිනුතේ 
ධර්මය හරියට අෙවබෝධ කවළාතේ - උගරහණවයනේ, උගරහණ ධාරණ, ඒ 
වදයාකාරවයනේම. ඒකයි කියනේවන බහුසසුතා, ධතා, වචසා පරිචිතා, 
මනසානුයපක්ිතා, දිටි  ා සුපපටිවිදධා. ඒ විදියට පද මාලාෙකේ සඳහනේ 
වෙනො බහුශරැත පුදේගලවයකේ පිළිබඳෙ. ඔහ ු විසිනේ ධර්මය අහලා 
තිවයනො. වබාවහෝ අසලා තිවයනො ධර්මය. අතීතවයේ වම්ො ඉවගන 
ගතේවතේ ධර්මය ඇසීවමනේ. එතවකාට ඒ අසනො කියන එකේකම යනො 
ඒක ධාරණය කරගැනීම. සුතා, ධතා. ඇසූ වදයකේ ධාරණය කරගනේනො. 
දැනේ වපාත පවතේ තිවයන ඒො, ඒො පුසේතකාලවයේ පසුේ කකා තිවබණො, 
වම්ො එවහම නැතේනම් තැටිගත වෙච්චච ඒො තැටිෙල තිවබණො. 
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එකකේෙතේ හදෙතට ෙදිනේවන නූ. නමුතේ අර අතීතවයේ - අපි ආවයතේ 
අතීතයට යනො වනාවෙයි - ඒොයිනේ ගතයුතු වදේෙලේ මතකේ කරනේනට 
ඕන වම් ෙචන ආශරවයනේ. සුතා, ධතා. ඒක ඇසුො පමණකේ වනවෙයි, 
බහුසසුතා, වබාවහෝ ධමමය ඇසුො පමණකේ වනවෙයි ධාරණය 
කරගනේනො. එතවකාට අර සිංහ වතලේ රනේ කරඬුෙක දරාගනේනො ෙවගේ 
කියලා අතීතවයේ උපමාෙකට කියනො.  

ඊළඟට ෙචසා පරිිතා, අතීතවයේ ඒො දරාගතේතා පමණකේ 
වනවෙයි ඊළඟ පරම්පරාෙ සඳහා ඒක ොවචෝදේගත කරනො. සේඣායනා 
කරමිනේ අමතක වෙනේන වනාදී, ෙචසා පරිිතා. ඒ කියන ොරයකේ පාසා 
ඒ අයවගේ සිත පිරිසිදුවෙනො. ඊළඟට මනසානුවපක්ිතා, නිකනේ ඉනේන 
වෙලාෙට ඒ ධර්මය තමා තුළ තිවබණ, තමා හදාරපු, කටපාඩම් කරවගන 
තිවබණ, තමා දරාවගන සිටින ධර්මය මනසානුවපක්ිතා, නුෙණිනේ 
වමවනහි කරනො. එහි ඇති අර්ථය තෙ තෙතේ ගැඹුරිනේ වතේරැම්ගනේනො. 
ඊළඟට වතේරැම් අරවගන දිටි යා සුපපටිවිදධා, සමයකේ දෘෂේටිවයනේ එය 
වහාඳට විනිවිද දකිනො. අනේන ඒ විදියට තමයි අතීතවයේ ධර්මය 
පරිහරණය කළ අය. දැනේ වම් කාලවයේ අනිතේ වදේෙලේ ෙවගේම වම් යනේතර 
ක්ෂණිකෙ කරියාකරනේනා ෙවගේ අපටතේ ක්ෂණිකෙ මාර්ගඵල ලබනේන 
පුලුෙනේ කියන මිථයාෙකේ වලෝකවයේ පැතිවරනේවන. මිථයාෙකේ කියලා 
කියනේවන මකේනිසාද? ඇතේත ෙශවයනේම වම් සනදිටි ක අකාලික ධර්මය 
අර විදියට හරියාකාරෙ අහනොනම් හරියාකාරෙ වදේශනා කරනොනම් 
වකවනකුට මාර්ගඵල ඒ අෙසේථාවව් ලබාගැනීම වනාබැරි බෙ අතීතවයේ 
බාහිය ආදී ඒ සූතර ෙලිනේ අපට වපවනනො. ඒ අෙවබෝධ මට්ටම් අනුෙ 
උෙඝටිතඤඤූ, විපඤචිතඤඤූ, යඤය යා, පදපරයමා කියලා පුදේගල 
විවශේෂ හතරකේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො. ඇතැම් අයට ෙචනයකේ, 
වදකකේ කියනවකාට වහාඳට වතේවරනො - බාහයි ආදී. සමහර අයට 
ටිකකේ දිගේගසේසලා කියනේන වෙනො. සමහර අයට අතිනේ එකේකවගන 
ගිහිනේ වපනේෙනේනා ෙවගේ ෙඩාතේ සවිසේතරෙ කියනො. සමහර අයට පද 
පරම, ෙචවන විතරයි ඒවගාලේවලා කටපාඩම් කරනේවන ඊට එහාට යනේන 
බූ. ඉතිනේ ඒ විදියට පුදේගල මට්ටමිනේ වකායි හැටිවයේ වහෝ වව්ො ඒ 
ධර්මය හරියාකාරෙ අර කියාපු විදියට ධාරණය කරවගන, වමවනහි 
කරමිනේ අසනොනම්, අනේන ඒ අෙසේථාවව් තමය ිමාර්ගඵල අෙවබෝධය 
ලැවබනේවන. ඒ නිසා අපි කලේපනා කරගනේන ඕවන වම් සදේධර්මය 
ආරක්ෂා කරගැනීම කයින එක වම් යනේතරගත කරගැනීවමනේෙතේ 
වපාතේෙල ලියා තැබීවමනේෙතේ, වපාතේෙල රනේ අකුවරනේ ලියලා තැනේපතේ 
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කරගැනීමෙතේ කරලා වනවෙයි - වම්ක අර කියාපු විදියට වදේශක ශරාෙක 
වදපකේෂයම ධර්මය තුළ ජීෙතේවීම තුළිනේ ධර්මය අෙවබෝධ කරගැනීම 
තුළිනේ ආරක්ෂා කරගතයුත ුඑකකේ.  

එතවකාට වම් අද ධර්මවදේශනාෙ, ධර්මවදේශනාෙ ගැනයි. ෙැඩි 
වදයකේ නූ. ධර්මවදේශනාෙ ගැනයි. නමුතේ වම්ක තුළ ඔකේවකාම 
තිවයනො. ඒ නිසා වම් පිනේෙතනුේ වම් ෙටිනා දෙවසේ, අද කලේපනා 
කරනේන ඕවන ශාසනවයේ භාරය තමනේටතේ තිවබණ බෙ භික්ෂු භික්ෂණුීනේ 
උපාසක උපාසිකා සිෙ ු ෙනකේ පරිිසට අයිති. එතවකාට ඒ යුතකුමතේ 
තමනේ තුළිනේ ඉෂේට කරමිනේ අර බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ 
ආකාරයට දීර්ඝ කාලයකේ වදව් මිනිසුනේවගේ හිත ෙැඩ පිණිස ඒ ධර්මය 
වදේශනා කරන ශකේතිය වම් වදේශනාෙ තුළිනේ ඇත ි ෙුණානම් වම් 
පිනේෙතුනේට ඒ කුසලයතේ තමනේවගේ මාර්ග ඵල අෙවබෝධයට වහේතු 
ොසනා වව්ො! අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේොෙූ යම්තාකේ සතේත්ව 
වකවනකේ ධර්මවදේශනාමය ධර්මශරෙණමය කසුලය අනුවමෝදනේ වීමට 
බලේවපාවරාතේතු වෙනොනම් ඒ හැමවදනාම අනුවමෝදනේ වීම තළුිනේ 
තමනේවගේ පරාර්ථනීය වබෝධියකනිේ උතුම් අමාමහ නිෙන සාක්ෂාතේ 
කරගනිතේො කියන පරාර්ථනාෙ ඇතිකරවගන වම් ගාථාෙ කියනේන. 

 ‘එතතාෙතා ච අවමහහි...’ 



 

 

කතු හිමියනද්ග ්සිංහල කෘති 

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

- සම්පාදක  

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

24. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම 
25. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම 
26. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම 



 

 

27. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම 
28. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම 
29. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම 
30. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 10 වෙළුම 

31. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 11 වෙළුම 
32. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 12 වෙළුම 
33. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 13 වෙළුම 
34. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 14 වෙළුම 

35. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 15 වෙළුම 
36. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 16 වෙළුම 
37. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 17 වෙළුම 
38. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 18 වෙළුම 

39. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 19 වෙළුම 
40. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
41. විදසුනේ උපවදසේ 
42. භාෙනා මාගමය 
43. උතේතරීතර හුවදකළාෙ 
44. සසුනේ පිළිවෙත 
45. චලන ිතරය 
46. දිය සුළිය 
47. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
48. නිෙවනේ නිවීම –  පළම ුවෙළුම  
49. නිෙවනේ නිවීම – වදෙන වෙළුම 
50. නිෙවනේ නිවීම –  වතෙන වෙළුම  
51. නිෙවනේ නිවීම –  සිෙුෙන වෙළුම  

52. නිෙවනේ නිවීම –  පසේෙන වෙළුම  
53. නිෙවනේ නිවීම –  සයෙන වෙළුම  
54. නිෙවනේ නිවීම – සතේෙන වෙළුම 
55. නිෙවනේ නිවීම –  අටෙන වෙළුම  

56. නිෙවනේ නිවීම –  නෙෙන වෙළුම  
57. නිෙවනේ නිවීම –  දසෙන වෙළුම  
58. නිෙවනේ නිවීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම  



 

 

59. නිෙවනේ නිවීම – පසුේතකාල මුද්රණය (1-11 වෙළුම්) 
60. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 1 වෙළුම 
61. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 2 වෙළුම 
62. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම 

63. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
64. පටිචච සමුපපාද ධමමය  – පුසේතකාල මුද්රණය (1-4 වෙළුම්) 
65. සේපශමවයේ ආශචයමය 
66. මනවසේ මායාෙ 
67. පැරණි වබෞදධ ිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථාථමය 

 

නැෙත මුද්රණය කරවීම පිළිබඳ විමසීම්: 
කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය  

කිරිලේලෙලෙතේත, දම්මුලේල, කරඳන  
දුරකථනය  0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net  

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net


 

 

By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought 

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology 

3. Ideal Solitude 

4. The Magic of the Mind 

5. Towards Calm and Insight 

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I 

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II 

8. Seeing Through 

9. Towards A Better World 

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I 

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II 

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III 

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV 

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V 

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI 

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition 

18. Nibbāna and The Fire Simile 

19. A Majestic Tree of Merit 

20. The End of the World in Buddhist Perspective 

21. The Law of Dependent Arising, Volume I 

22. The Law of Dependent Arising, Volume II 

23. The Law of Dependent Arising, Volume III 

24. The Law of Dependent Arising, Volume IV 

25. The Law of Dependent Arising, Library Edition 

26. Walk to Nibbāna  

27. Deliverance of the Heart through Universal Love 

28. Questions and Answers on Dhamma 

29. The Miracle of Contact 

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

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net
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