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140/19, රැහුණුසිරි උදයානය, හකේමන පාර, මාතර. 

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

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

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

10. ආර්. ඒ. චනේදි රණසිංහ මහතේමිය  
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දහම්රස හැම රසම  පරදයි 
දම් ඇලුම හැම ඇලුම්  පරදයි 
නිෙනේ සුෙ හැමදුකේම  පරදයි 

අනුත්තර ධමමරාජයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණෙුූවයේ 
වදව් මිනිසුනේවගේ ිත්ත සන්තානයයි. අනාදිමතේ කාලයකේ තුළ 
වමෝහවයනේ මුළාවී සසර දුකේ ගිනේවනනේ දැවෙමිනේ සිටින වලෝ සතුනේවගේ 
සිතේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සසිලිේ කර අමා මහ නිෙනිනේ නිො සෙුපතේ 
කිරීම ඒ මහා කාරැණිකයාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජය පරමාථමය විය. 
දුකේ ගිනි ෙඩන දිගේවිජය වෙනුෙට දුකේ ගින ි නිෙන ධමමවිජයකේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට හඳුනේො දුනේහ. 

ධමමදානය අනේ හැම දානයකටම ෙඩා උතුම් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණම ජීවිත පරිෙතමනයකේ පො සිදුවිය හැකි 
බැවිනි. බාහිර ෙසේතු දානවයනේ සැලවසන තාෙකාලික 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 වදෙැනි අදියර ෙශවයනේ වම් ‘පහනේ කණුෙ 
ධමම වදේශනා’ වපාතේ වපළ එළිදකී. මීතිරිගල නිසේසරණ ෙන වසනසුවනහි 
වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමුවව් අප විසිනේ වදේශනා කරනේනට වයදුන 
වදසුම් 33 කේ රැගතේ යටකී වපාතේ වපළට ෙඩා සරල අනේදමිනේ, ජන 
ජීවිතවයේ එදිවනදා ගැටළුෙලට එලේලවකාට වදසන ලද බැවිනේ වමම 
ධමමවදේශනා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකුට ෙැඩදායක ෙනු ඇතැයි සිතමු. 
සසරදුකේ ලියලෙන විවිධ විෂම දෘෂ ේටි මතොදයනේවගනේ ගැෙසීගතේ වපාතේ 
පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සිටින ෙතේමනේ පාඨක සමාජයට වම් 
තුළිනේ වලාෙුතුරැ මඟට යම් ‘තරැ සලකුණකේ’ වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරූ 
උතේසාහය සඵල ෙ ූවලස සළකමු. 

‘ආනුපුබ්බබී කථා’ නම් ෙූ අනුපිළිවෙළ කථාමාගමයකේ අනුගමනය 
කරමිනේ දහම් වදසූ බුදුපියාවණෝ එෙැනිම ‘අනුපිළිවෙළ කථාෙකේ’ 



 

vii 

ධමමවදේශකයිනේට අනුදැන ෙදාළහ. දාන කථාෙ, සීල කථාෙ, සග්ග කථාෙ, 
කාමයනේවගේ ආදීනෙ හා වනක්ඛම්මවයහි ආනිසංස ඒ අනුපිළිවෙළ 
කථාෙට අයතේවව්. ඒ සියලේල තළුිනේ සකසේ ෙූ, මෘදුෙූ, පුබුදුෙූ, පහනේෙූ 
සිතට චතුරායමසතය වදේශනාෙ මැනවිනේ විෂය වව්. වදේශනා විලාස 
ෙශවයනේ සලකන කළ, බුද්ධ වදේශනාවෙහි ඉසේමතෙු වපවනන ආදශමෙතේ 
අංග සතරකේද ඇත. එනම්, උපමා, නිදශමන, ආදිවයනේ ධමම කරැණු 
සන්දශමනය කිරීම (සන්දවසසති) සතිේ කාෙදින අනේදමිනේ ඒතේත ුගනේොලීම 
(සමාදවපති) ඒො පරතිපත්තියට නැංවීවමහිලා උතේසාහෙතේ කිරීම 
(සමුවත්තවජති) සහ අසනේනනේවගේ සිතේසතනේ පරසාදයට පතේකිරීමයි 
(සම්පහංවසති). 

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

වදසේ විවදසේ ෙැසි සැදැහැෙතේ පරිතයාගශීල ී විශාල පිරිසකවගේ 
වනාමසුරැ ආධාරවයනේ ‘අමා ගඟ’ දිවනනේ දින පුළුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයිනේ ජනිත පුණය ශකේතයි ඔෙුනේහට පරම ශාන්ත නිෙමාණාෙවබෝධය 
පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම වව්ො!  

‘ිරං තිට්ඨතු වලාකසමිං - සම්මාසම්බුද්ධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි 

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

  



 

 

සටහන 
අපවගේ ගුරැ වදේෙයනේ ෙහනේවසේවගේ පිරිසිදු ධමමදාන ෙැඩපළිිවෙල 

වදසේ විවදසේ දහම් පිපාසිතයනේ උවදසා තෙදුරටතේ වමවසේ එළිදැකේවීමට 
ලැබීම අප වෙත පැෙරැණු මහතේ භාගයයකේ වලස සලකමු. පටිගත කළ 
‘පහනේ කණුෙ’ වදසුම් පිටපතේ කරදීවම් සහ වසෝදුපතේ බැලවීම් 
කායයමයනේට සහාය ෙන පිනේෙතේ සිරිමා විවේරතේන, ලලිියනේ රතේනායක 
සහ ෙතේසලා කරැණාරතේන යන මහතේමීනේටතේ, අපවගේ වපාතපත මුද්රණය 

කරවදන වකාලිටි පරිනේටර්සේ සමාගවම් සී. ජයවසෝම මහතා ඇතුළු 
සැමටද අපවගේ පුණයානුවමෝදනාෙ හිමිවව්.  

වමයට, 
සසුනේ ලැදි  

අනුශාසක - මිලේලවතේ සභුූති භික්ෂු 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද සදහම් වසනසුන 
කිරිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන 
(2562) 2019 මාර්තු 

  



 

ix 

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 පිරිසදිු ධමම දානයකේ ෙශවයනේම ධමම පිපාසිත 
වලෝකයාහට පරදානය කිරීවම් උනේෙහනේවසේවගේ අභිමතාථමය ඉටු කිරීමට 
ඇප කැප වී සිටිය.ි වම් අනුෙ ධමම ගරන්ථ මුද්රණය සහ වබදාහැරීම පිළිබඳ 
කායමභාරයතේ, ධමම වදේශනා සංයුකේත 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 වයාමකුිරීමට අෙසේථාෙ ඇත. වමම ධමමදාන ෙැඩපිළිවෙලට ආධාර 

එවීම පිළිබඳ සයිලු විමසීම්: 

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


 

 

අර්ා ගඟ 

මහෙැලි ගඟ උතුරට හැරැවීවමනේ පස ුඑවතකේ නිසරැ මුඩු බිම් 
වලස පැෙති වපවදසේෙල සිදුෙූවයේ ඉමහතේ වෙනවසකි. පිපාසයට පැනේ 
බිඳකේ වනාලබා සිටි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සිසිලේ දිය 
දහරිනේ පිනා ගියහ. මැලෙුණු වගායම සරැෙ නිලේෙනේෙ කරලිනේ බර විය. 
මලේ පලිනේ ගැෙසීගතේ තුරැ-ලයි 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 පළ කළහ. 

‘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 අනකිුතේ වපාත-පත ඒ අයුරිනේම එළි දැකේවීමටතේ ඔෙුහ ුඋතේසුක 
ෙූහ. ‘වදන වදේ පිරිසිදුෙම දීවම්’ අදහසිනේ අමිල ෙූ දහම ඊට නිසි වශෝභන 
මුද්රණයකිනේම ධමමකාමීනේ අතට පතේ කිරීමට පියෙර ගතේහ. මුද්රිත පිටපතේ 
සංඛයාෙ අෙසනේෙනු හා සමගම ‘නැෙත මුද්රණ’ පළකිරීවමනේ දහම් අමා 
ගඟ වියළී යා වනාදීමට දැඩි අදිටනකිනේ ඇප කැපෙූහ. 

‘වපාතේ අවලවිය’ පිළිබඳෙ වමකල බහලුෙ 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 වලාකු කුඩා 



 

xi 

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. 

‘සබ්බබදානං ධම්මදානං ජිනාති’ 

වමයට, 
සසුනේ ලැදි 

කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද භික්ෂු 

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

 

 

 
  



 

 

පහන ්කණවු ධර්ම ද ශ්නා 

21 – දවළුර් 

පරථර් රු්ද්රණය 

පිටපතේ 1000 කිනේ යුතේ වමම පරථම මුද්රණය ධමමදාන ෙශවයනේ 
පාඨකයිනේ අතට පතේකරන පිනේෙතේ මහතේමියට, එම ධමමදානමය කුශලය 

පරම ශානේත උතුම් නිෙමාණාෙවබෝධය පිණිස උපනිශරය සම්පතකේම 

වව්ොයි පතමු . 

– අනුශාසක  
(2563) - 2020 ජනොරි 

 

පණුයානදුර්ෝ නාව 

ඉතා සුළු ෙසේත ු බීජයකේ තුළිනිදු නිෙනේ මග පාදා දීමට සමතේ 
බවෙනේ, සදේධමමවයේ මිණිකැට වපළකේ බඳු ධම්ම පද ගාථා මගිනේ ඒ ශානේත 

ෙූ, පරණීත ෙූ නිෙනටම මාර්ගය කියා වදන පහනේ කණුෙ වදසුමනේ වපළ 

දායාද කළ අතිපූජනීය කටුකුරැනේවදේ ඤාණනන්ද මහ වතරැනේට වමම 
මුද්රණය උපහාර වව්ො! උපනේ සියලු කසුලයනේ කියෙන සැමටම 
ධර්මාෙවබෝධය පිණිසම උපනිශරය වව්ො! 
 

– සසුනේ ලැදි දායිකාෙකේ
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101 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 47) 

‘නදර්ා තස්ස භගවදතා අරහදතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස’

අහං නාවගා’ෙ සංගාවම චාපාවතා පතිතං සරං 
අතිොකයං තිතික්ඛිසසං දුසසීවලා හි බහුජ්ජවනා 

දන්තං නයන්ති සමිතිං දන්තං රාජා’භිරූහති 
දවන්තා වසවට්ඨා මනුවසසසු වයා’තිොකයං තිතික්ඛඛති 

ෙරමසසතරා දන්තා ආජානීයා ච සින්ධො 
කුඤ්ජරා ච මහානාගා අත්තදවන්තා තවතා ෙරං’ති. 

− ධම් මපද, නාග ෙග්ග. 

ශරදේධාෙනේත පිනේෙතුනි, 

තුනේවලෝකාගර භාගයෙතේ අරහතේ සම්මා සම්බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ උතේපතේතිය, බුදේධත්වයට පතේවීම, පරිනිර්ොණය කියන ඒ 
සිදේි තුනම සිදේධෙුණු වෙසකේ පනුේ වපාවහෝ දිනය අදයි. මුලු මහතේ 
වබෞදේධ වලෝකයාම බුදුගුණ සාගරවයේ කිමිවදන දෙසකේ වම්ක. අපිතේ 
අවපේ ශකේත ිපරමාණවයනේ, ඥාන පමණිනේ වම් බුදුගුණ සාගරවයේ ගැඹුර 
වතේරැම්ගනේන මහනේසි ගනිමු. වම් හැම පිනේෙතුනේම වහාඳහැටි දනේනො 
ඉතිපිවසා පාඨය, ඒ නෙගුණ පාඨය. ඉතිපිස ො, භගවො, අරහං,  ම්මො 
 ම්බුස්ධො, විජ්ජොචරණ  ම්පස්නො,  ුගසතො, ස ොකවිදු, අනුත්තසරො 
පුරි දම්ම  ොරථි,  ත්ථො සදවමනුස් ොනං බුස්ධො, භගවො’ත ි කියලයි ඒ 
පාඨවයේ කියවෙනේවනේ. වමතන වම් භගො කියන පදය වදෙරකේ 
කියවෙනේවනේ මකේනිසාද කියලා හතිා බලනේන ෙටිනො. වම් පද සමුදාය 
ඉදිරිපතේ කරනේවනතේ භගො කියන පදය වපරට අරවගනයි. තෙද, ඒ 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ අරහතේය, සම්මා සම්බුද්ධය, විජ්ජාචරණ සම්පණ්නය 
ඒ විදියට කියාවගන ගිහලිේලා බුද්ධය, භගොය කියලා ඒ විදියට ඉෙර 
වෙනො. 

ඉතිනේ වමයිනේ අපට හිතාගනේන පලුුෙනේ අවනකුතේ ගුණ අවට්ම 
ගුණ සාරය වම් භගො කියන පදවයේ අඩංග ුවෙනො කියලා. ඒ නෙ 
ගුණ පාඨවයනේ අදහසේ කරනේවනේ භාගයෙතුනේෙහනේවසේට වම් ගුණ 
තිවබණො කියලා. ඇතේත ෙශවයනේම අපිට හිතාගනේන තිවබනේවනේ මුලු 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

මහතේ බුදුගුණ සමුදායම ඒ ‘භාගයෙතේ’ කයින පදවයේ ඇතුළතේ වෙනො 
කියලා. හැම වකවනකේම, වදේශනාෙ ආරම්භ කරනවකාට අපි සිදුකළා 
ෙවගේ ‘නසමොතස්  භගවසතො අරහසතො  ම්මො  ම්බු්ධස් ’ කියන ඒ 
පාඨය කියනො. ‘ඒ භාගයෙතේ අරහතේ සම්මා සම්බුදු රජාණනේ ෙහනේවසේට 
මාවගේ නමසේකාරය වව්ො!’ කියන අදහසයි එතන තිවයනේවනේ. ඒ 
හැමතැනම භාගයෙතේ කියන පදය වයවදනො. වම් කාලවයේ හිනේූනේ 
අතර පො ‘භගොනේ බුදේ’ කියලා බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ ‘භගො’ 
කියන පදය වබාවහෝවිට වයවදනො. වම් භාගයෙතේ කියන පදය වම් 
තරම් ෙැදගතේ වෙනේවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සාරාසංවඛයය කලේප 
ලක්ෂයකේ තුළ පිරූ පාරමී ධර්ම ෙල ශකේතිය එයිනේ අදහසේ වෙන නිසයි. 
ඒ භාගයෙතේ බෙ වකායිතරම්ද කියවතාතේ උනේෙහනේවසේවගේ ඒ මහාපරුැෂ 
ලක්ෂණයනේවගනේ වහබි රූපකාවයේ පො ඒ භාගයය වපනේනුම් 
වකවරනො. 

මුලු මහතේ වලෝකවයේම අසමසම රූප සම්පතේතියකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට තිබුණා. බුදේධ ශරීරවයේ ඒ සියලේලම අර පාරමී ශකේතිය තළුිනේ 
නිර්මාණය ෙුණ ‘භාගයෙතේ බෙකේ’ කියලා හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඊටතේ ෙඩා 
ඒ අසමසම පරම ගම්භීර බුදේධඥානය තුළතේ තිවබනේවනේ වම් භාගයෙතේ 
බෙමය.ි අපි වම් ‘භාගයෙතුනේෙහනේවසේ’ හැටියට හඳුනේෙන ඒ තිවලෝගුරැ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ භාගයෙතේ බෙ වකවසේ වෙතතේ අප ි හැම 
වදනාටම මුහුණ වදනේනට වෙන අෂේඨ වලෝක ධර්මයට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේටතේ මුහුණ වදනේන සිදුෙුණා. වලෝකයාවගේ නිනේදා, අපහාස, 
ඇනුම් බැණුම්, වරාසේ පවරාසේ, කායික දුකේ පීඩා ආදියට, බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේටතේ මුහුණ වදනේන සිදුෙුණා. නමුතේ වෙනස තිවබනේවනේ 
පිනේෙතුනි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ පාරමී ශකේතිය තුළිනේම ඇති 
කරගතේතු පුදුම අනේදවම් උවපේක්ෂා ගුණය - තාදී ගුණය කියලා කයින 
තිරසාර ගුණය නිසාම උනේෙහනේවසේට ඒ අෂේඨ වලෝක ධර්මය හමුවව් 
වනාසැල ී සිටිනේනට ශකේතයිකේ තිබුණා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ 
අෂේඨ වලෝක ධර්මය නමිනේ අප ිහඳුනේෙන ලාභ, අලාභ, යස, අයස, නනිේදා, 
පරශංසා, සැප, දුකේ කියලා කියන වලෝකවයේ වහාඳ නරක ෙශවයනේ 
විඳිනේන ලැවබණ සියලු විනේදන ෙලට උවපේක්ෂා සහගතෙ මුහුණ වදනේන 
පුලුෙනේ හැකියාෙ වපනේනුම් කරන කථානේතරයකේ තමයි වම් අප ිමාතෘකා 
කළ ගාථාෙලට නිදානය හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ. 
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කුරැ රට හිටියා මාගනේදිය නමැත ිබරාහේමණවයකේ. වම් බමුණාට 
හිටියා ඉතාමතේම විශිෂේඨ රූප සම්පනේන දියණියකේ. වම් බමුණා ඒ 
දියණිය විොහ කරවදනේන වකවනකුනේ වසායන අෙසේථාවව්දී රජෙරැ 
සිටුෙරැ පො වම් බමුණු තරැණිය පාොගනේන විොහ වයෝජනා එව්ො. 
නමුතේ වම් බරාහේමණයා කියා හිටියා ‘මවගේ දියණිය වදනේන තරම් සුදුසු 
නූ එකේවකවනකේෙතේ’ කියලා. වමවහම සිටින අතර එකේ දෙසකේ අළුයම් 
වෙවලේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මහාකරැණා සමාපතේතියට සමෙැදිලා 
වලෝකය බලා ෙදාරනවකාට ඒ ඥාන ජාලයට ෙැටුණා වම් මාගනේදිය 
බරාහේමණයාතේ, ඒ බැමිණියතේ. ඒ වදවදනාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම 
කවළාතේ අනාගාමී ඵලය තරම් වලෝවකෝතේතර තතේත්වයකේ ලබාගනේන 
පුලුෙනේ ශකේතියකේ තිවබණ බෙ දැකලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම කළා 
වම් බමුණා ගිනි වදවි පුද පෙතේෙන නගරවයනේ පිට යම්කිසි සේථානයකට. 
බමුණා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දැකේක හැටිවයේ කලේපනා කළා වම් 
වලෝකවයේ වම් තරම් රූපසම්පනේන වකවනකේ නූ. වම් තමයි මවගේ 
දියණියට වහාඳම සේොමි පුරැෂයා කියලා හිතලා කිට්ට ුවෙලා කියනො 
‘මහණ, මවගේ එකේ දියණියකේ ඉනේනො. මට ඇයට වහාඳ සේොමි 
පුරැෂවයකේ වමවතකේ වසායාගනේන බැරිෙුණා. ඔබ තමය ි ඇයට 
ගැලවපනේවනේ, ඇය තමයි ඔබට ගැලවපනේවනේ ඇයෙ මම ගිහලිේලා 
ඉකේමනිනේ එකේකවගන එනේනම්’ කයිලා කිව්ො. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේතේ නිශේශබ්දෙ හිටියා. සමහරවිට බමුණා 
හිතනේන ඇති එවහනම් කැමැතේත දැකේෙුො තමය ිකියලා. විගහට වගදර 
දුෙලා ගිහිලේලා බැමිණියට කිව්ො ‘ඉකේමනේ කරනේන, ඉකේමනේ කරනේන, 
ඉකේමනට දියණිය සරසලා එකේකවගන එනේන. ඔනේන අද හම්බ ෙණුා 
වහාඳ ගැලවපන සේොමි පුරැෂවයකේ’ කියලා. ඉතිනේ වම් විදියට වම් 
තුනේවදනා එනො. බමුණාතේ, බැමිණියතේ, වම් දියණියතේ තුනේවදනාම. වම් 
තුනේවදනා එතනට එන අෙසේථාෙ වෙනවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
කලිනේ හිටවගන හිටපු තැනිනේ තරමකේ ඈතට, තරමකේ වනාවපවනන 
විදිවයේ තැනකට ෙැඩම කළා තමනේවගේ පා සටහනේ වපවනේො කියලා 
අිෂේඨාන කරලා. අපි දනේනො බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ ගලේ පර්ෙතයක 
පා සටහන තැබුෙතේ අිෂේඨාන කරලා, ඒ ශ්රී පාද සටහන පෙතින බෙ. 
ඒ විදියට වම් බමුණාතේ, බැමිණියතේ, දියණියතේ ඇවිලේලා බලනවකාට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හිටි තැන නූ. එතවකාට ‘මම වමතනයි හිටිනේන 
කිව්වව්’ කියලා ෙටපිට බලනවකාට පා සටහනේ දැකේකා. බමුණා ඒක 
බැමිණියට වපනේනුෙ හැටිවයේ බැමිණිය - වව්ද ශාසේතරවයේ මහාපරුැෂ 
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ලක්ෂණ ගැන කියවෙන ඒ වකාටසේ සහිත වව්දය වහාඳට හදාරලා තිවයන 
තැනැතේතියකේ නිසා ආෙර්ජනා කරලා බැලුො වම් විදිවයේ පා සටහනකේ 
තිවබනේවනේ කාටද කියලා. ඒවකනේ ඒ බැමිණිය වතේරැම් ගතේතා පසේකම් 
සැප වසායන වකවනකුට වනවෙයි. පංචකාම සම්පතේතියට වලාලේෙ ූ
වකවනකුවගේ පා සටහනේ වනාවෙයි කියලා බමුණාට කියනො ‘වම්නම් 
පංචකාම සම්පතේතිය වසේෙනය කරන වකවනකේ වනවෙයි. ඔවබ් අදහස 
සම්පූර්ණ වෙනේවන නූ’ කියලා. 

නමුතේ බමුණා දැනේ වම් කාවලේ කියනේවන ‘පිසේසු කතා කරනේවන 
නැතුෙ ඉනේනො’ කියනේනා ෙවගේ වදයකිනේ අර බැමිණිය නිහඬ කරනේන 
බැලුො. බැමිණිය කියනො ‘ඒ වමානො කිව්ෙතේ මම නම් කියනේවනේ වම් 
පා සටහනේනම් අයිති පංචකාම සම්පතේතිය වසායන වකවනකුට 
වනවෙයි’ කියලා. වකාවහාම නමුතේ ඔනේන ෙටපිට බලනවකාට වපනුනා 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ. එතනට ගිහිලේලා බමුණා කියනො ‘වම් මම 
දියණිය එකේකවගන ආො. සරණ පාො වදනේන මම කැමතියි’ කයිලා. 
අනේන ඒ අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකටිවයනේ පරකාශ කළා ‘මට 
වමනේන වමවහම කාරණයකේ කියනේන තිවයනො’ කියලා තමනේ 
ෙහනේවසේ මහබිනකිේමනේ කළ තැනේ පටනේ මාර පරාජය ආදී ඒ සිදේි 
වකටිවයනේ සඳහනේ කරලා, ඊළඟට ඒ මාරයාවගේ දියණියනේ ඇවිලේලා මාෙ 
වපාළඹොගනේන තැතේ දැරූ අෙසේථාවව්දී පො මට කේවලේෂයකේ ඇතෙිවුණේ 
නූ කියලා අඟෙන විදියට එකේතරා ගාථාෙකේ ෙදාළා. 

දිසොන තණ්හං අරතිං රගඤ්ච 
නාවහාසි ඡවන්දා අපි වමථුනසමිං 
කිවමවිදං මුත්තකරීසපුණ්ණං 
පාදාපි නං සම්ඵුසිතුං න ඉවඡඡ 

ඒ ගාථාෙ ඇතුළු ගාථා පනේතියකේ සුත්තනිපාතය නමැති තරිපිටක 
ගරනේථවයේ සඳහනේ වෙනො. එතවකාට වම් ගාථාවව් අදහස - ‘තණේහා, 
රති, රඟා කියලා කියන මාර දියණියනේ - ඒ වදව්දුෙනේ දැකලාෙතේ මට 
රාග සිතකේ ඇතෙිුවණේ නැත. මළමුතර පිරැණු වම් ශරීරය මම පයිනේෙතේ 
සේපර්ශ කරනේන කැමති නූ’ කියලා පරකාශ කළා. එතවකාට වම්ක අහලා 
අර තරැණ බැමිණියනම් දැඩි වෙරයකේ ඇති කරගතේතා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වකවරහි. තමා අනෙශයනම් ඒ බෙ කියනේවන නැතුෙ වම් 
විදියට නිගරහ කළා කයිලා. නමුතේ වමයිනේ ඇතිෙුණ ිතේත විපේලෙය 
වකායි තරම්ද කියවතාතේ අර බමුණා ඊළඟට අහනො ‘වහාඳයි, රජෙරැනේ 
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පො පරාර්ථනා කරන වම් තරම් සේතරී රතේනයකේ ලබාගනේන ඔබ කැමති 
නැතේනම් වමාකකේද ඔබ රකින ශීල ෙරතය? වමාකකේද ඔවබ් දෘෂේටිය? 
වමාකකේද ඔවබ් ජීෙන දර්ශනය?’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ 
පරශේන කිහිපයකේ ඇහෙුා. ඊට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දුනේන පිළිතුරැ අනුෙ 
දීර්ඝ ධර්ම සංොදයකේ, ගැඹුවරනේ ගැඹුරට යන ධර්ම සංොදයකේ ඇතෙිුණ 
බෙ ඒ කියාපු මාගනේදිය සූතරය නමිනේ වපවළේ සඳහනේ වෙන ඒ වකාටස 
කියෙනවකාට වතේවරනො. ඒ ධර්ම සංොදය අෙසාන වෙනවකාට අර 
බමුණාතේ බැමිණියතේ අනාගාමී ඵලවයේ පිහිටියා. 

ඊළඟට වම් වදවදනා වකායිතරම් භකේතියකේ, ශරදේධාෙකේ ඇති 
කරගතේතාද කියවතාතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟ පැවිදිවීම සඳහා 
අෙසේථාෙ සලසාගනේනට තමනේවගේ දියණියවගේ කටයුතේත පිළිබඳ ඒ 
ෙගකීමතේ තමනේවගේ චූල මාගනේදිය නමිනේ හැඳිනේවෙන සවහෝදරයාට 
පැෙරැො, ඒ කියනේවන අර තරැණ මාගනේදිය බැමිණියවගේ බාපේපා. ඒ 
තමනේවගේ වසාවහායුරාට පැෙරැො ඒ කටයුතු. පෙරලා වම් වදවදනා 
සසුවනේ පැවිදි වෙලා රහතේ ෙුණා. එතවකාට වම් චූල මාගනේදිය, ඒ 
සවහෝදරයාවගේ දියණිය එකේකවගන ගියා වකාසඹූ නුෙර උවදේන ි රජු 
කරා. අරවගන ගිහලිේලා වම් සේතරී රතේනය වදේෙයනේෙහනේවසටමය ිසදුුසු 
කියලා භාරදුනේනා. උවදේනි රේජුරැවෙෝ ඒ තැනැතේතිය අග වමවහසිය 
තනතුරට පතේකළා. ඉතිනේ ඔවහාම ඊළඟට යම්කිසි සිදේි මාලාෙකේ 
ඇතිෙුණා. කලේයාවම්දී බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ආරාධනාෙකේ ලැබණුා ඒ 
වකාසඹූ නුෙර, වඝෝෂිත, කකුේකුට, පාොරිය කියලා කියන සිටුෙරැනේ 
තිවදනාවගනේ වකාසඹූ නුෙරට ෙඩින හැටියට. සිටුෙරැ තිවදනා, 
බුදුවකවනකේ පහළ ෙුණා කියන ආරංිය අහලා ගැලේ පුරාවගන මහාදාන 
ෙසේතු අරවගන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකිනේනට වේතෙනාරාමයට 
ගිහිලේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට මහාදාන පෙතේෙලා, බණ අසලා 
වසෝොනේ වෙලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ආරාධනා කළා වකාසඹූ 
නුෙරට. 

ඒ ෙවගේම එවසේ ආරාධනා කරනේන කලිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇතුළු සංඝයාෙහනේවසේලාට සදුුසු ආොස තුනකේ හැදුො. ඒො 
වඝෝෂිතාරාම, කුකේකුටාරාම, පාොරිකාරාම නමිනේ හැඳිනේවෙනො. ඉතිනේ 
ඒ විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකාසඹූ නුෙරට ෙැඩමකරලා 
ොරවයනේ ොරයට අර කියාපු සිටුෙරැනේ තුනේ වදනාවගේ ආොසෙල ොසය 
කරමිනේ සිටු මැදුරැෙලට පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනො සංඝයාෙහනේවසේලාතේ 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

එකේක. ඔනේන ඒ වෙනවකාට මාගනේදිය තරැණ බැමිණිය දැනේ බිසෙකේ. 
උවදේනි රේජුරැෙනේවගේ අග වමවහසිය. යම්කිසි සිදේි මාලාෙකේ නිසා වම් 
මාගනේදිය බැමිණියටතේ දැනගනේන ලැබුණා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් 
නගරයට දැනේ ෙැඩමකරලා ඉනේනො, ඔනේන කලේපනා කළා දැනේ ඉතිනේ 
මට පළිගනේන වහාඳම වෙලාෙ. ඉසේවසලේලතේ අිෂේඨාන කරවගන හිටියා 
මට වහාඳ සේොමි පුරැෂවයකේ ලැබුණු හැටිවය මම දනිමි වම් ශරමණ 
වගෞතමයාට කරන වදේ කයිලා. ඒ විදියටයි වෙර බැඳගතේවතේ. ඔනේන 
දැනේ අෙසේථාෙ ලැබුණු නිසා මාගනේදිය බැමිණිය වමාකද කවළේ, ඒ නගර 
ෙැසේසනේට අලේලසේ දුනේනා, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඇතුළු 
සංඝයාෙහනේවසේලා පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනවකාට නිනේදා අපහාස කරලා, 
බැනලා එලෙලා දානේනයි කියලා. 

දැනේ වම් කාලවයේතේ ඔය ෙර්ජන ෙයාපාර ආදී වදේෙලේ 
තිවබණොවනේ. ඒ විදියට නුෙරැනේ ලො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එලෙලා 
දානේන යම්කිස ිසංවිධානයකේ කළා. වමවහම දෙසේ කිහිපයකේ ගත වෙන 
අතවර් ආනනේද හාමුදුරැෙනේට වම්ක දරාගනේන බැරැෙ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, අපට වම් නුෙර 
ෙැසේසනේවගනේ එන අපහාස නනිේදා වබාවහාම බහුලයි. අපි වෙන 
තැනකට යමු.’ ‘වෙන වකාවහේටද ෙඩිනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනේවනේ?’ 
කියලා ඇහෙුා. ‘අප ි වෙන නගරයකට යමු.’ ‘වහාඳයි ආනනේද ඒ 
නගරවයේදිතේ වම් විදියට ඇති ෙවුණාතේ?’ ‘අපි වෙන නගරයකට යමු 
සේොමීනි.’ ‘වහාඳයි එතනතේ ෙුවණාතේ?’ ඔය විදියට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො ‘නූ ආනනේද එවහම ගිවයාතේ වම් දඹදිෙම සියලුම 
නගරෙලට ගියතේ ඕක සංසිඳවෙනේවන නැහැ. එවහම වනවෙයි කළ 
යුතේවතේ යම් තැනක පරශේනයකේ පැන නැගුණානම් එතනම ඒක 
සංසිඳෙනේන ඕන. වම්ක ෙැඩි දෙසේ තිවයනේවන නූ. හරියට යුද බිමට 
බැසේස ඇවතකේ ෙවගේ. වලෝකයාවගනේ එන නිගරහ, තාඩන පීඩන, වරාසේ 
පවරාසේ ඇනුම් බැණුම් සයිලේලම මම විඳ දරාගනේනො’ කියන අදහසේ 
පරකාශ කරමිනේ අප ිඅර මාතෘකා කළ ගාථා තුන ෙදාළා. 

අහං නාවගා’ෙ සංගාවම චාපාවතා පතිතං සරං 
අතිොකයං තිතික්ඛිසසං දුසසීවලා හි බහුජ්ජවනා 

යුධබිමට බැසේස ඇවතකේ දුනේවනනේ ගිලිහුණු ඊතලයකේ විඳ 
දරාගනේවනේ, ඉෙසාගනේවනේ වකවසේද අනේන ඒ අනේදමිනේම මමතේ 
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වලෝකයාවගනේ එන ඒ ඇනුම් බැණුම් ආදිය දරාගනේනො. වලෝකවයේ ෙැඩි 
වකාටසකේ, ජනයා දුසේසීලය. ඊළඟට, 

දන්තං නයන්ති සමිතිං දන්තං රාජා’භිරූහති 
දවන්තා වසවට්ඨා මනුවසසසු වයා’තිොකයං තිතික්ඛඛති 

රැසේවීමකට අරවගන යනේවනේ දැමුනාෙූ, දමනය කරන ලද, 
හිකේමෙන ලද ඇවතකු වහෝ අවසකු. ඒ ෙවගේම හිකේමෙන ලද ඇවතකු 
වහෝ අවසකුවගේ පිට උඩ තමයි රවජකේ පො නගිනේවනේ. දවන්තා  
වසවට්ඨා මනුවසසසු - නමුතේ මනෂුයයිනේ අතර යම් වකවනකේ ඒ පිටතිනේ 
එන නිනේදා අපහාස ආදිය විඳ දරා ගනිතේද, අනේන ඒ දැමුනාෙූ ඒ 
මනුෂයයාම වශරේෂේඨය. ඒ වදවෙනි ගාථාෙ. ඊළඟට තුනේවෙනුෙ පරකාශ 
කරනො, 

ෙරමසසතරා දන්තා ආජානීයා ච සින්ධො 
කුඤ්ජරා ච මහානාගා අත්තදවන්තා තවතා ෙරං 

අසේෙතර නමිනේ හැඳිනේවෙන, වකාටළුවෙකු නසිා වෙළඹකේ 
කුසිනේ උපනේ විශිෂේට ජෙ බල ඇති අශේෙයා උතුම්ය. ඒ ෙවගේම ඒ 
තමනේවගේ පිට උඩ නැගලා ඉනේන වකනාවගේ අදහසේ දැනවගන කරියා 
කරනේන පුලුෙනේ තරම් ඥාන ශකේතයි ඇත ිආජානීය අශේෙයිනේ උතුම්ය. ඒ 
ෙවගේම සින්ධු වදේශවයේ උපනේනාෙූ වශරේෂේඨ හැටියට සලකන අශේෙයිනේ 
උතුම්ය. ඒ ෙවගේම කුඤ්ජරා ච මහානාගා - මහානාග නමිනේ හැඳිනේවෙන 
ඒ විශාල ශරීර ඇත ි ඇතුනේද උතුම්ය. නමුතේ ඒ හැමවදනාටම ෙඩා, 
අත්තදවන්තා තවතා ෙරං - තමාම දමනයෙූ තැනැතේතා, ඒ කියනේවනේ 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙමයි එතන අදහසේ කරනේවනේ, තමාම 
දමනයෙූ තැනැතේතාම ඒ හැම වදනාටම ෙඩා උතුම්ය කියලා ඒ විදියට 
ෙදාළා. 

ඒ ෙවගේම හතේදිනකට පසුෙ කරමකරමවයනේ අරක සංසිඳිලා ගියා 
කියලා කියනො - ඒ ඇතිෙුණ ුවරාසේ පවරාසේ ආදිය. වබාවහෝ වදනාට 
ඒ ගාථාෙලේ උපකාර ෙුණා ධර්මාෙවබෝධය සඳහා. එතවකාට වම්කයි 
පරෙෘතේතිය. වම්ක තුළිනේ අප ිබලමු වම් බුදුගුණ සාගරවයේ ගැඹුර අපට 

පුලුෙනේ මට්ටමිනේ වතේරැම්ගනේන. අපි කලිනේම කලේපනා කරලා බලමු 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වයූ වම් උපාය මාර්ගය. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ මහාපරඥාෙ ෙවගේම මහාකරැණාෙතේ අනිතේ සියලුම 
ශරාෙකයිනේට ෙඩා කැපී වපවනන විශාල ගුණාංග වදකකේ, උතුම් ගුණාංග 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

වදකකේ. වම් වදකම අඩංගු වෙනො වම් මහාකරැණා සමාපතේති ඥානවයේ. 
වමාකද, දැනේ වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනේවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
හැමදාම අළුයම් වව්වලේ මහාකරැණා සමාපතේති ඥානය කියලා කියන ඒ 
ඥාන දැළ, ඒ ඥාන ජාලය මුලු වලෝකය පුරා පතුරැෙනො කියලා. ඒ 
අෙසේථාවව් එදිනට මාර්ගඵල ලබාගැනීමට ඉතාමතේම සුදුසු අය ඒ ඥාන 
ජාලවයේ වපනී සිටිනො කියලා වපාත පවතේ සඳහනේ වෙනො. ඒ විදියට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ මහාකරැණාෙ, ඒ සමාපතේතිය තළුිනේ 
ඇතිවෙන ඥානයතේ එකේකම එබඳු පුදේගලයිනේ හිකේමෙන උපාය මාර්ගය 
පො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට පහළ වෙනො. 

ඉතිනේ මහාකරැණා සමාපතේත ි ඥානවයේ ෙටිනාකම අපට 
හිතාගනේන පුලුෙනේ. ඒක හඳුනේෙනේවනේ අ ොධොරණ බුද්ධඥානයක් කියලා. 
අසාධාරණ කියලා කියනේවනේ වම් කාලවයේ අදහසිනේ වනාවෙයි. 
අසාමානය, අතිවිවශේෂ කියන අදහසිනේ. අවනකුතේ ශරාෙකයිනේට අයිති 
නැති, ඒ අයට නැති විදිවයේ මහාපුදුම මහාකරැණා සමාපතේත ිඥානයකේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට තිවබණො, ඒක පිහිට කරවගන තමයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වකායිතරම් ඈතක හිටියතේ ඒ තැනැතේතා 
වකායිතරම් හීන දීන තතේත්වයක හටිියතේ වසායාවගන යනේවනේ. ගිහිලේලා 
නිසි උපාය මාර්ගවයනේ ඒ තැනැතේතා නිෙනේ කරා පමුණෙුනො. අනේන 
ඒ තරම් පුදුම විදිවයේ ඥාන ජාලයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට තබිුණා. දැනේ 
වමතන වම් උපාය මාර්ගය ගැන හිතලා බලනවකාටතේ සමහරවිට වම් 
පිනේෙතුනේට හිවතනේන පුලුෙනේ වම්වක වපාඩි අඩුපාඩෙුකේ ඇවතයි 
කියලා. වමාකද බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර මාගනේදිය තරැණ 
බැමිණියවගේ ඒ රූප සම්පතේතිය ගැන සිදුකළ ඒ ෙචන කීපය නිසා ඇය 
වෙර බැඳගතේතා. නමුතේ එතන දකේෙනේවනේ යම් වකවනකනුේට 
වලෝවකෝතේතර තතේත්ව ලබාගැනීමට උපකාර වෙනොනම් යම්කසිි උපාය 
මාර්ගයකිනේ අනිතේ අය ඉනේ පව් සදිේධ කරගතේතතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ කරියා මාර්ගය ගනේන බෙයි. වමතන ඒකට වහේතු හැටියට අපට 
දකේෙනේන පුලුෙනේ අර මාගනේදිය බමුණාතේ බැමිණියතේ තමනේවගේ 
දියණියවගේ රූප සම්පතේතිය නිසා දැඩි මානේනයකේ ඇතිකරවගන හටිියා. 
ඒ මානේනය බිඳිනේනයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර විදියට රූපයට නිගරහ 
වෙන විදිවයේ ෙචනයකේ පරකාශ කවළේ - ගාථාෙකේ ෙදාවළේ. 

එතවකාට ඒ තරැණිය ඒ පිළිබඳෙ වෙරය ඇති කරගතේතතේ එහි 
අෙසාන පරතිඵලය අර මාගනේදිය බමුණාතේ, බැමිණියතේ අනාගාමී ඵලයට 
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පතේවෙලා අෙසානවයේ රහතේ බෙටතේ පතේවීමයි. අනේන ඒක අනුෙ අපට 
හිතාගනේන පුලුෙනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ වයාදාගතේත උපාය මාර්ගය 
හුවදකේ මහාකරැණාවෙනේ. වමාකද වලෝක සතේත්වයනේ අතරිනේ වම් 
මහාසංසාරවයේ දුකේ විඳින එක සතේත්වවයකේ හරි වබ්රාගැනීමට හැකිනම් 
ඒ සඳහා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ යම්කිස ි කරියාමාර්ගයකේ ගනේනො. ඒ 
අතරතුර වකවනකේ ඒ ගැන හිත කළකිරැොවගන පව් සිදේධ කරගතේතට 
ඒකට කරනේන වදයකේ නූ. අනේන ඒ විදිවයේ තතේත්වයකේ තිවබනේවනේ. ඒ 
ආකාරයට ඒ මහාකරැණා සමාපතේති ඥානය, ඒ ඥාන ජාලය 
හිතාගනේනෙතේ බැරි මහාපුදුම ශකේතියකේ තිවබණ එකකේ. දැනේ වම් කාවල 
වනාවයකුතේ ඔය අනේතර්ජාල ආදී ජාල තිවබණො. ඒොයිනේ වබාවහෝවිට 
කරනේවනේ වම් වලෝකයා සංසාරය තුළම කරකෙන එකයි. නමුතේ වම් 
සංසාර දැවළනේ පිටට පනිනේන ශකේතිය ඇති අය දැකීමටයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ මහාකරැණා සමාපතේති ඥාන ජාලය වලාෙ පුරා 
පතුරැෙනේවනේ. ඒ අනුෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ තැනැතේතනේ කරා 
ගිහිලේලා ධර්මාෙවබෝධය කරෙනේවනේ. ඒ මහාකරැණා සමාපතේත ිඥානය 
ගැන හිතලා අපට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ ගම්භීර ඥාන ශකේතිය, 
මහාකරැණාෙ ගැන ශරදේධාෙ ඇතකිරගනේන පුලුෙනේ. ඒ ෙවගේම වමතනදී, 
වම් ගාථා ෙලිනේ විවශේෂවයනේ කියවෙන ආකාරයට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
අර සියලු වරාසේ පවරාසේ නිනේදා ඇනුම් බැණුම් ආදිය විඳ දරාගතේතු ඒ 
උතුම් වශරේෂේඨ ගුණය අප කාටතේ ෙැදගතේ වෙනො. වම් සමාජවයේ 
ජීෙතේවෙන හැම වකනාටම වම්ොට මුහුණ වදනේන සිදේධවෙනො. ඒ ඒ 
මට්ටමිනේ අවපේ සිතේ කැළවඹනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ සිත 
කිසමි ආකාරයකිනේ ඒොයිනේ කැළඹීමකට පතේ ෙුවණේ නූ. ඒ තරම් පුදුම 
තාදී ගුණයකේ, සේිරසාර ගුණයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ තුළ තිබුණා. 

යම්කිසි පරශේනයකේ පැන නැගුනහම එතනදිම ඒක සංසිඳවීවම් 
උතුම් ෙටිනා ගුණයකේ එතනිනේ අපට වපවනනො. ඒ ෙවගේම වම් අෂේට 
වලෝක ධර්මය, ලාභ-අලාභ, යස-අයස, නිනේදාෙ-පරශංසාෙ, සැප-දුක 
වම්ො හැම වකවනකුටම, වපාදු වදේෙලේ, බුදු වකවනකුට පො. වෙනස 
තිවබනේවනේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේම ‘භාගයෙතේ’ ගුණයටම අයිති 
එකකේ හැටියට සලකනේන පුලුෙනේ ඒො විඳ දරාගැනීවම් මහා උවපේක්ෂා 
ගුණයයි. ඒ අනුෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ වශරේෂේඨ ගුණයට වහේතුෙතේ 
අර භාගයෙතේ බෙයි. වම් භාගයය කියලා වම් කාලවයේ අපි පාවිච්චි 
කරනේවනේ ොසනාෙ කියන එක. ොසනාෙනේත කියලා කියනේන පුලුෙනේ. 
නමුතේ වමතන එකේතරා පැහැදිල ිකළයුත ුකාරණයකේ තිවබණො. ඒක 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

ටිකකේ ගැඹුරට යන කාරණයකේ. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනො උනේෙහනේවසේ ‘ වො නො  ක  ක්ස ්ෂයන් නැති කළො’ 
කියලා. 

සොසනා සකල කේවලේෂයනේ නැති කළා කියලා කියනේවනේ 
ොසනා ගුණ සහිත වකවලසේ, කිලිටි නැති කළා කියලා. අනේන එතනදි 
ොසනා කියන ෙචනය අමුතමු අර්ථයකිනේ ශාසනවයේ වයවදනේවනේ. වම් 
කාලවයේ ඔය නිතර අසනේනට ලැවබණ ොසනා අර්ථවයනේ වනාවෙයි. 
වමතන වම් කියවෙන ොසනා ගුණය කියන එක, වකවනකුට වහාඳ 
ගුණයකේ හැටියට වනවෙයි දකේෙනේවන. වකවලසේ ෙලිනේ ඉතුරැ වෙන 
ගඳකේ ෙවගේ වදයකේ, වමතන ොසනා කියලා කියනේවනේ. ඒක නිසාම තමයි 
බුදුගුණ සාගරවයේ ගැඹුරට කමිිදී ඒ වීදාගම මමතරිය 
මහො ්වොමීන්වහන්ස ් බුදුගුණ ගැන කියනවකාට කියනේවනතේ ‘සමස ොව 
 ැමටම ඇත ි- වො නො ගුණ කි ිවකුත් නැති’ - වමවලාෙ අනිතේ හැම 
වදනාටම තිවබණ ොසනා ගුණ බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේට නැත කියනො. 
වම්ක කිවයව්ෙහම වකවනකේ හතිනේන පුලුෙනේ එවහනම් බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ හරි අොසනාෙනේත වකවනකේ කියලා. නමුතේ වමතන වෙනස 
තිවයනේවනේ වම් ොසනා කියන පදය ධර්මවයේ වයවදනේවනේ වෙනම 
අර්ථයකිනේ. දැනේ වම් පිනේෙතුනේ දනේනො තමනේවගේ ඉඩමක කිඩාරම් මලකේ 
පිපුනහම ඒක වහායාවගන ගිහිලේලා වම් ගඳ තිවයන එකකේ කියලා මුලු 
පැවළේම උගුලේලලා වීසි කරනො. ඒ ෙුණතේ සූවහන වෙලාෙකේ අර ගඳ 
පෙතිනො. අනේන ඒ ෙවගේ තමයි වම් අතිදීර්ඝ සංසාරවයේ අප ි රැසේ 
කරගතේතු වම් වකවලසේ කුණු කසට - ඒ ආර්ය මාර්ග ඥානවයනේ, අරහතේ 
මාර්ග ඥානවයනේ ඉෙතේ කළතේ තෙතේ ඉතිරි වෙනො වම්ොවයේ ගඳ. 

රහතනේෙහනේවසේලාවගතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගතේ ඇති 
වෙනස වම්කයි. සොසනා සකල කේවලේෂ කයිලා කියනේවනේ ොසනාෙ 
සහිත සියලු වකවලසේ. රහතනේෙහනේවසේලාට වම් ොසනා කලිිටි ඉතුරැ 
වෙනො. ඒක නිසා උනේෙහනේවසේලාවගේ කායික, මානසකි පැෙතුම් ෙලදී 
අර සාංසාරික පුරැදු - වකවලසේ පුරැදු මතුවෙලා සමහරවිට වලෝකයා 
ෙැරදි අදහසේ පො ඇති කරගනේන පුලුෙනේ. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ ොසනා ගුණ ෙලිනුතේ මිදිලා අර කියාප ුවදවෙනි අර්ථවයනේ. අපි වම් 
වලෝකවයේ වම් කාලවයේ පාවිච්චි කරන ොසනා අර්ථවයනේ වනාවෙයි, 
අපි අර කිඩාරම් මල ගැන කිව්ො ෙවගේ යම්කිසි අපවිතර වදයකේ තබිිලා 
ඒක ඉෙතේ කළාට පසේවසතේ එතන ටික වෙලාෙකේ යනකලේ ගඳ 
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ඉතිරිවෙනො ෙවගේ. වම් ිතේත සනේතානවයේ ආර්ය මාර්ග ඥානවයනේ 
වකවලසේ නැසුවව් වී නමුදු ඒ තැනැතේතා දීර්ඝ කාලයකේ පුරැදු කරවගන 
ආපු වකවලසේ පුරැදු ඉඳ හිට මතුවෙනො. අනේන එවහම දුර්ෙලතාෙකේ 
රහතනේෙහනේවසේලා තුළ තිවබනො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ පුරන ලද 
පාරමී ශකේතිය වකායි තරම්ද කයිවතාතේ උනේෙහනේවසේවගේ සමාියතේ, 
පරඥාෙතේ වකායිතරම් තියුණුද, ගැඹුරැද කියවතාතේ අර ොසනා ශකේතිය 
යට ඔබනේන, ඒො මැඩපෙතේෙනේන පුලුෙනේ ශකේතියකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට තිවබණො. ඒකයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සියලුම වකවලසේ, 
ොසනා සහිතෙ මුලිනුපුටා දාලා කියනේවනේ. ගඳකේෙතේ ඉතුරැ වෙනේවනේ 
නැති ආකාරයට පරම පවිතර සනේතානයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සතුෙ 
තිබුණා. අෂේට වලෝක ධර්මය හමුවව් අලේප මාතර කැලඹීමකේ නැතුෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කරියා කවළතේ ඒක නිසයි. ඉතිනේ ඒ විදියට බුදුගුණ 
ගැඹුර ගැන අප ිකලේපනා කරනේනට ඕන. 

ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ අර රූප වශෝභාෙ ගැන. දැනේ 
සාමානය වලෝකයානම් ඒ විදිවයේ රූප සම්පතේතියකේ තිවබණොනම් ඒක 
උපකාර කරගනේවනේ පංචකාම සම්පතේතිය සඳහායි. අර බමුණා 
වබාවහාම වෙවහස ගනිමිනේ හිටියා තමනේවගේ දියණියට සුදුස ු සේොමි 
පුරැෂවයකේ වසායාගැනීමට. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එතැනට 
ෙැඩම කවළේ ඒ ෙුෙමනාෙ ඉෂේට කරනේන වනාවව්. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ ගතේතු කරියාමාර්ගය නසිා, ඒ වදේශනා වකාට ෙදාළ ගාථාෙ අනුෙ 
බැමිණියතේ බමුණාතේ ඥානෙනේත නිසා ඔෙුනේට වපනුනා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ බාහිර ආකර්ෂණීය රූප සම්පතේතියටතේ ෙඩා ගැඹුරැ ඥාන 
ශකේතියකේ, පරඥා ශකේතියකේ උනේෙහනේවසේ තුළ තිවබණ බෙ. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ඒ ගුණ සම්භාරවයනේ බිඳකේ තමයි වම් මහාකරැණා 
සමාපතේත ි ඥානවයනේ මතුවෙනේවන. ඒ ෙවගේම උනේෙහනේවසේ ඒ තාදී 
ගුණය කියලා කියන තිරසාර ගුණය, හරියට අර නගර වදාරටුෙක හරියට 
පිහිටුෙන ලද ඉන්ද්රඛීලයකේ එවහම නැතේනම් වපාවළාෙ යටට බසේසෙන 
ලද වහාඳ කණෙුකේ ෙවගේ. දැනේ සාමානය වලෝකයානම් ‘ ොසභන 
උ්නසතො ස ොසකො - අ ොසභන ච ඌනසතො’, ලාභය එනවකාට 
ඉදිවමනො. අලාභය එනවකාට ෙැ වටනො. අනේන ඒ විදියට වම් අෂේඨ 
වලෝක ධර්මය තුළ වබාවහෝ වදනාවගේ සිතේෙල කැලඹීම් සිදුවෙනො. ඒ 
අෂේඨ වලෝක ධර්මවයේ වදපැතේත තරාදියක තට්ටු වදක ෙවගේ. ඒො 
පිළිබඳෙ සම උවපේක්ෂාෙකිනේ බලන ගුණයකේ තබිුණා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට.  



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

ඒ ෙවගේම අප ි කලේපනාෙට ගනේන ඕවන ඒ භාගයෙතේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිතය. අපි වතමඟුලේ දිනය කියලා කියන ඒ 
වෙසකේ දිනවයේදී - එකම දිනයකදී බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිතවයේ 
උතේපතේතිය, සම්වබෝිය, පරිනිර්ොණය කියන ඒ ෙැදගතේ සිදේි තුන සිදේධ 
ෙුණා. විසිනෙ හැවිරිදි ෙයවසේදී අබිනිෂේකරමණය කරලා සාෙුරැදේදකේ 
දුෂේකර කරියා කරලා තිසේපසේ වෙනි විවයේදී බුදේධත්වයට පැමිණ ෙදාළා. 
ඊළඟට හතලිසේපසේ ෙසරකේ ඉතාම සුලු කාලයකේ නිනේද සඳහා කැප 
කරමිනේ මුලු කාලයම, අපාය මාර්ගයට නැමුණු, වකවලසේෙල ගැල ීසිටින 
වම් සංසාරවයේ දීර්ඝ කාලයකේ දුකේ විඳින සතේත්වයා අපාය මාර්ගවයනේ 
මුදාවගන සංසාර දුක්ඛඛවයනේ මුදවීමට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ බදුේධ  
කෘතයය ෙශවයනේ වසේෙය කළා. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිතය ගැන ඒ ආකාරයට අපි හිතලා 
බලනේනට ඕන. බුදේධ චරිතවයනේ අපට ගතහැකි ආදර්ශ එමටයි. ඒ හැම 
සිදේියකේ තුළිනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ මහාපරඥාෙතේ, 
මහාකරැණාෙතේ අපට වහළි වෙනො. බුදු වකවනකුනේ කියලා කියනේවනේ 
දීර්ඝ කාලයකේ පාරමී ශකේතියකේ ඇතිකරගතේතු වකවනකේ. සාරාසංවඛයය 
කලේප ලකේෂයකේ කියලා අපි කියනවකාට ඒක වකායිතරම් දීර්ඝ 
කාලයකේද. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට යම් අෙසේථාෙක අදහසකේ 
ඇතිෙුණානම් මා පමණකේ මිවදනේවන නැතුෙ වම් මුලු මහතේ වලෝක 
සතේත්වයාම හැකිතාකේ දුරට මුදාගනේන ඕන කියලා, එතැනේ පටනේ ඒ සඳහා 
උපකාර ෙන ඒ ආසයානුසය ආදී සතේත්වයිනේවගේ සිතමු් පැතුම්, අතීත 
කර්ම වව්ග ආදී හැම එකකේම වපවනන ඒ බුදේධඥාන ඇතිකරගැනීමටයි 
පාරමී ෙැඩුවව්. වම් පිනේෙතුනේ දනේනො දානං  ී ංච සනක්ඛම්මං පඤ්ඤා 
විරිසයන පංචමං ඛ්ති  ච්චමදිට්ඨොනං සමත්තුසපක්ඛො ඉසම ද  කියලා 
පාරමිතා දහයකේ ගැන සඳහනේ වෙනො. වම් එක එක ගුණයක අෙසනේ 
වකළෙරටම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දියුණු කළා. දානවයේ අනේතිම 
වකළෙරටම, ශීලවයේ අනේතිම වකළෙරටම, වනක්ඛඛම්මවයේ අනේතිම 
වකළෙරටම ඒ තරම් දීර්ඝ කාලයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ සඳහා 
තමනේවගේ ජීවිතය කැප කළා. ඒ ආකාරයට වම් ගුණධර්ම අෙසානයටම 
පුහුණු කරනවකාට ඒ තුළිනේ යම්කිසි අතේදැකීම් රාශියකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට ඉතුරැ වෙනො. පාරමී කියලා කියනේවනේ ඒකයි.  

දැනේ වකවනකුට හිවතනේන පුලුෙනේ වම් පාරමී පිරීම තුළ තිවබණ 
ගැඹුරැ අදහස වමාකකේද? කියලා. වම් පාරමී පිරීම තුළිනේ වම් වලෝකවයේ 
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ලැවබණ සියලුම අතේදැකීම් රාශිය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ‘ මසබෝධි 
පරනිධි’ කියලා කියන ඒ පරමාර්ථයට එකතුවෙනො. වම්ො නකිනේ 
විසිරිලා යනො වනවෙයි. පරනිි කියලා කියනේවනේ යම් අෙසේථාෙක 
වබෝිසතේත්වයනේෙහනේවසේ අිෂේඨාන කළානම් මම තුනේ වලෝකාගර බුදු 
වකවනකේ වෙනො, සම්මා සම්වබෝිය ලබනො කියලා, ඒ සිතුවිලේලට 
එකතුවෙනො එතන ඉඳලා පුරන, එතන ඉඳලා ගතකරන ජීවිතෙල 
අතේදැකීම් රාශිය වහාඳ වහෝ නරක වහෝ. වම් හැම එකකේ තුළිනේම අර 
ඥානය ෙැවඩනො. දැනේ අපි දනේනො අපි යමකේ කරනේන, යම්කිසි 
ශිලේපයකේ ඉවගනගනේන උතේසාහ කිරීවම්දී ෙරදින තැනේ ෙලිනුතේ අපි 
ඉවගනගනේනො. අපට එන පීඩන ෙලිනුතේ ඉවගනගනේනො. ඒ නිසා අපි 
සාමානයවයනේ හිතනේවන සම්වබෝියට බාධා කවළේ වදේෙදතේත 
වතරැනේෙහනේවසේයි කයිලා. නමුතේ එක අතකිනේ බලනවකාට කියනේන 
පුලුෙනේ වදව්දතේ වතරැනේෙහනේවසේ තමයි උපකාර ෙුවණේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට සම්වබෝිය ලබාගනේන. 

එවහම කමී සමහරවිට ෙරදෙලා ෙටහාගනේන පුලුෙනේ, වම් 
සම්වබෝිය පුරන කාලය තුළ බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේට ඉදිරිපතේ ෙුණ 
බලගතුම බාධකය තමය ි වදේෙදතේත වතරැනේවගේ වෙරය නසිා ඇති 
කරගතේතු ඒ පළිගැනීවම් වච්චතනාෙ. දැනේ වමතනදිතේ වම් මාගනේදිය 
එකේතරා මට්ටමකිනේ, වෙර අදහසකිනේ කරියා කළා. වම් හැම එකකිනේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ගුණ සම්භාරය ඔපේ නැගුණා. එතවකාට වම් 
පාරමී පුරන කාලවයේදී ජීවිත පරිතයාග, ඇසේ, ඉසේ, මසේ, වලේ දනේවදනේන 
සිදේධෙුණා. තෙ වනාවයකුතේ තාඩන පීඩන රාශියකට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට මුහුණ වදනේන සිදේධෙුණා. දුකේ විඳිනේන සිදේධෙුණා. නමුතේ 
එයිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ඉතුරැ ෙුවණේ වමාකකේද? ඒ වලෝක 
සතේත්වයාවගේ සිතේ කරියාකරන ආකාරය, ඒ විදිවයේ වදේෙලේ පාපකර්ම ෙලට 
නැඹුරැ වෙනේන වහේතු, ඒොවයේ පසුබිම, ඊළඟට ඒ ඒ අෙසේථානුකූලෙ 
සතේත්වයිනේවගේ සිතේ වෙනසේ වෙන හැටි, එපමණකේ වනාවෙයි 
තමනේෙහනේවසේවගේ සිත එබඳු අෙසේථාෙලේ ෙල කැළවඹන, වෙනසේ වෙන 
හැටි, ඒො උවපේක්ෂාෙට ගනේන මාර්ගය තමනේ ෙහනේවසේවගේ ඥානය 
ෙැවඩන අතේදැකීම් බෙට පතේෙුණා. වබාිසතේත්වයිනේෙහනේවසේ වකවනකුට 
ඇසේ, ඉසේ, මසේ, වලේ දනේ වදන අෙසේථාෙ ගැන අපට වපාත පවතේනම් 
කියවෙනේවන උනේෙහනේවසේ ඒ දානය වදනේවනේ කිසිම අපහසුෙකේ නැතුෙයි 
කියලා. හරියටම වබාවහාම පහසුවෙනේ කියලා. නමුතේ 
වබෝිසතේත්වයනේෙහනේවසේ කයිලා කියනේවනේ තාම බුදු වකවනකේ 
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වනාවෙයි. අඩුපාඩකුම් තිවයනො. සාමානය වලෝකයාට වනාදිය හැකි 
දානයකේ වදන අෙසේථාවෙදී වබාවහෝවිට වබෝිසතේත්වයනේෙහනේවසේවගේ 
සිත පො චංචල වෙනො. අනේන ඒවකනුතේ ඉවගනගතේතා. සිත සසල 
වෙන අෙසේථාෙලේ පිළිබඳෙ. 

ඒ හැම එකකේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට අෙසානවයේ අර 
‘ආ යඅනු ය ඥානය’ ආදී විවශේෂ ඥාන දියුණ ුකරගනේන උපකාර ෙණුා. 
එයිනේ වපවනනේවනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ අසාධාරණ ඥාන හැටියට 
කියන අසාමානය අතිවිවශේෂ ඥාන ෙලට වහේතුෙ ඒ දීර්ඝ කාලයකේ පුරණ 
ලද පාරමී ශකේතියම බෙයි. ඒ පාරමී ශකේතිය තුළිනේ දියුණු ෙුණ ඒ ගුණ 
සම්භාරයයි අපි වකටි කරලා ‘අරහං’ ආදී බුදුගුණ හැටියට මතකේ 
කරගනේවනේ, සිහියට නගාගනේවන. නමුතේ ඒ වකායි විදියට සිහියට 
නගාගනේන උතේසාහ කළතේ ඒවක ගැඹුර මනිනේන බූ අපට. පරවතරකේ 
වපේනේවන නැති තරමට ඇති ඒ මහාබුදුගුණ සාගරවයේ ගැඹුර. දැනේ මුහුද 
දිහා බැලුෙහම අපිට වපේන මට්ටම තමය ිඅප ික්ෂිතිජය කියලා කියනේවනේ. 
ඊට එහා අපට වපේනේවන නූ. ඒ ෙවගේම බුදුගුණ සාගරවයේ අර පුලුලේ බෙ. 
සමහර වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් වම් විදියට 
කරියා කවළේ වමාකද වම්වක අඩුපාඩුෙකේ තිවයනො වනේද කයිලා. නමුතේ 
ඒවක ගැඹුරැ අදහසකේ තිවබණො. අපට වපවනනේවනේ නූ ඒක. දැනේ 
වමතනතේ ඒ ෙවගේ මාගනේදිය වදමාපියනේට අරහතේඵලය ලබාදීම සඳහායි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර විදියට කරියා කවළේ. 

බුදේධ චරිතවයේ ඒ මහාපුදුම ඒ සදිුවීම් රාශිවයේදී උනේෙහනේවසේ 
ජීවිත කාලවයේදී අසදිස දාන ෙවගේ මහාලාභ ලැබුො. ඒ ෙවගේම සමහර 
අෙසේථාෙල පිණේඩපාතයෙතේ ලැබුවණ නූ. එබඳු වනාවයකුතේ වදේෙලේ 
ෙලට මුහුණ වදනේන සිදුෙුණා. ඒ හැම එකකේම දරාගැනීවම් උවපේක්ෂා 
ගුණය අනේන අර කියාපු පාරමී ශකේතිය තුළිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඇති කරගතේතා. උච්චචතම උවපේක්ෂාෙකේ. උනේෙහනේවසේවගේ සමාි ශකේතිය 
වකායි තරම්ද කියවතාතේ බණ වදේශනා කරන අෙසේථාවව්දී පො තමනේ 
ලබාගතේතු ඒ ඵල සමාපතේතියට සම ෙැදීවම් ශකේතිය තබිුණු බෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. අෙුරැදු අසෙූකේ වෙලා 
අනේතිමටම ඉතාමතේම දුර්ෙල අෙසේථාවව්දී පො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම 
මහාසීහනාද සූතරවයේ පරකාශ කරනො සීහනාදයකේ ෙවගේ, ‘ඒ වකායිතරම් 
ෙුණතේ මවගේ ඥාන ශකේතිය පරඥාෙ, ජරාෙට පතේවෙලා නූ. ඒ ෙවගේම 
සේිරසාරයි’ කියලා. ඒ විදියට මහාපුදුම විදිවයේ ගුණ සම්භාරයකේ 
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බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට තිබුණා. උනේෙහනේවසේවගේ ගුණ සම්භාරවයේ 
මහිමය අනුෙයි අනනේත අපරමාණ වලෝක සතේත්වයා පිහිටකේ ලැබුවව්. 
‘ ත්ථො සදව මනුස් ොනං’ කයින එවකනේ අපට වපේනො මනුසේසයිනේ 
පමණකේ වනවෙයි දිෙය බරහේමයිනේ පො - බුදු වකවනකේ උපදිනකලේ බලනේ 
හිටපු දිෙයවලෝක බරහේම වලෝකෙල හිටපු අය පො - බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගනේ ඒ ධර්මය අහලා නිර්ොණ ශානේතිය ලැබූ බෙ. 

ඒ ෙවගේම බුදු වකවනකේ ඇතේත ෙශවයනේම බුදු ෙුණාට පසේවස 
ගරැ කරනේවන කාටද? බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ සඳහනේ වෙනො 
බුදේධත්වය ලැබෙුාට පසේවස ‘මම කාටනම් ගරැ කරමිනේ ජීෙතේවෙනේනද’ 
කියලා බලනවකාට වලෝකවයේ තමනේ ෙහනේවසේට ෙඩා වකවනකේ නූ. 
ඊළඟට කලේපනා කරලා බැලුො අතීත තථාගතයනේෙහනේවසේලා පිළිබඳෙ. 
අතීතවයේ තථාගතයනේෙහනේවසේලා ධර්මයටම ගරැ කරමිනේ, ධර්මයටම 
පූජා කරමිනේ ජීවිතය වගව්ො. ඒක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒ 
ධර්මයටයි ගරැ කවළේ. ධර්මයයි ශාසේතෘ තනතුවර් ෙවගේ තබා ගතේවතේ. 
එතවකාට වම් අප ිබුදේධ, ධම්ම, සංඝ කයිලා කියනවකාට, බුදු වකවනකේ 
කියලා කියනේවනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ අෙවබෝධ කරගතේතු ධර්මයයි. 
ඒ බුදේධ තතේත්වය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ලැබුවණේ ඒ නිසයි. ඒ ධර්මවයේ 
කරියාතේමක කළහැක ිබෙ. එහි පරාවයෝගික අගය. වලෝවකෝතේතර මාර්ග ඵල 
ලබාගනේන පුලුෙනේ බෙ පරතයක්ෂ කරගතේත ු පිරිස තමය ි සංඝයා-
ෙහනේවසේලා කියලා කියනේවන. අපි තුනුරැෙනේ කියලා කියනේවනේ ඕකයි. 
ඒ නිසා වම් වෙසකේ දෙවසේ වම් බුදුගුණ සමුදාය ගැන හිතන අතරම 
එයිනේම පමණකේ සූහීමකට පතේවීම පරමාණෙතේ නැහැ. ඇතේත ෙශවයනේම 
බුදුගුණ සිහි කිරීවම් මහාආනිශංස තිවබණ බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේම 
පරකාශ කරලා තිවබණො. ‘සය පණ සත බුස්ධ ප ්නො අසගග සත 
ප ්නො අසගග සඛො පණ ප ්නොනං අසගග විපොසකො සහොති’ කයිලා. 
යම් වකවනකේ බුදු වකවනකේ පිළිබඳෙ පරසාදයකේ පැහැදීමකේ ඇති 
කරගතේතානම් ඒ ඇති කරගතේවතේ වලෝකවයේ වශරේෂේඨතම පුදේගලයා 
වකවරහියි. යම් වකවනකේ වශරේෂේඨතම පුදේගලයා වකවරහි පරසාදයකේ ඇති 
කරගතේතානම් එහි විපාකයතේ වශරේෂේඨයි, අගරයි කියලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාළා. ඒ විදියට හිතනවකාට බුදේධානසුේසති ෙශවයනේ බුදුගුණ 
වමවනහි කිරීම පො වලෝකයාට මහාශානේතියකේ.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ භාගයෙතේ ගුණවයේම ලක්ෂණ තමයි අප ි
අර කලිනේ කියාපු රූප වශෝභාෙ ෙවගේම අෂේඨාංග සමනේනාගත බරහේම 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

සේෙරය කියලා කියන එක. ඒ මිහිරි සේෙරයට තිරිසනේ සතුනේ පො පැහැදුන 
අෙසේථා ගැන දැකේවෙනො. 

ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ තර්ක ශකේතිය, වකවනකුට 
ධර්මය අෙවබෝධ කරගැනීමට නියම උපමා උපවම්ය ආදිය සංසනේදනය 
කරමිනේ ධර්මය අෙවබෝධ කිරීවම් ශකේතිය, මහාපරඥාෙ. වම් හැම එකකේම 
භාගයෙතේ ගුණයට අයිතියි. වම් එක එකකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
අෙසේථානකුූලෙ උපවයෝගී කරගතේතා වලෝකයාට ධර්මය අෙවබෝධ 
කරවීමට. ඇතැම් වකවනකේ බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේවගේ රූපයට ඇදිලා 
එනො. තෙතේ වකවනකේ ඒ සේෙරයට ඇදිලා එනො. තෙතේ වකවනකේ 
උනේෙහනේවසේවගේ ඒ තර්කන ශකේතියට, ධර්ම වදේශනවයේ ඉදිරිපතේ කරන 
ඒ උපමා උපවම්ය ආදියට ඇදිලා එනො. තෙතේ වකවනකේ 
උනේෙහනේවසේවගේ මහාපරඥාෙ නසිාම එහ ි ආනුභාෙවයනේ අෙවබෝධය 
ලබාගනේනො. තෙතේ වකවනකේ උනේෙහනේවසේවගේ ඍදේි පරාතිහාර්යවයනේ 
තමනේවගේ මානේනය නැතිකරවගන වම් ධර්මයට ළං වෙනො. ඔය කියාපු 
මහාභාගයෙතේ ගුණය නිසා තමය ිබුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වකවනකුට 
ධර්මය අෙවබෝධ කරෙනේන පුලුෙනේ ෙුවණේ. ඒ හැමවදනාවගේම සිතේෙල 
බලපෙතේෙන ආසය අනුසය කයිලා කියන සාංසාරික පුරැදු, ඒ ඒ 
පුදේගලයා සංසාරවයේ දියුණු කරගතේතු යම් ධර්මයනේ තිවබණොනම් 
කර්මසේථාන තිවබණොනම් ඒොට ගැලවපන ආකාරයටය ිබුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ධර්මය වදේශනා කවළේ. 

අනේන ඒ විදිවයේ මහාපුදුම ශකේතයිකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට 
තිබුණා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මවයහි හැසිරීවම් 
පියෙරකේ හැටියටයි වම් පිනේෙතේ පිරිස අද වම් සලිේ සමාදනේ වෙලා 
සිටිනේවනේ. ඇතේත ෙශවයනේම බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරන 
ආකාරයට වම් ශීලය තමය ිවම් ගුණධර්මෙල මූලකි පදනම. ශීලය කයින 
පදනම උඩ ඉඳවගනයි සමාිය ෙඩනේන ඕවන. ඊළඟට සමාිමතේෙූ 
සිතිනේ තමය ිපරඥාෙ ෙශවයනේ විදර්ශනාමය ෙශවයනේ ඒ අනිතය දුකේඛ 
අනාතේම තරිලක්ෂණය අෙවබෝධකරගත යුතේවතේ. එක පැතේතකිනේ දාන, ශීල, 
භාෙනා කියලතේ අනිතේ පැතේවතනේ ශීල, සමාි, පරඥා කියලතේ කියනේවනේ 
වම් ධර්ම මාර්ගයමයි. එතවකාට වම් පිනේෙතේ පිරිස කලේපනා කරනේන 
ඕන බුදු වකවනකේ වලෝකයට හඳුනේො වදන චතුරාර්ය සතයය ධර්මය 
තුළ වම් හැම එකකේම තිවබණො. චතුරාර්ය සතයය ධර්මය කයිලා 
කියනේවනේ මුලු මහතේ සාංසාරික පැෙැතේමම දුකකේ, වම් දුකට වහේතුෙ 
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වලෝක සතේත්වයා තුළ වනාසිඳී පෙතේනා තණේහාෙයි. වම් තණේහාවව් 
සංසිඳොගැනීම කියලා කියනේවනේ පංචකාම සම්පතේතියටම තෙ තෙතේ 
ගිනේනට පිදුරැ දානො ෙවගේ දැමීවමනේ වනාවෙයි. වම් තණේහාෙට යම් 
වහේතුෙකේ තිවබණොනම් එය ඉෙතේ කිරීවමනේ, ඒ කියනේවනේ අවිදයාෙ 
ඉෙතේ කිරීවමනේ වම් තණේහාෙ සංසිඳො ගැනීමය.ි 

ඊළඟට ඒ තණේහාෙ සංසිඳුණ ුඒ නිෙුණ ුසනේතාන තතේත්වයමයි 
නිෙන කියලා කියනේවනේ, අමුත ුවලෝකයකේ වනාවෙයි. කාම තණේහා, භෙ 
තණේහා, විභෙ තණේහා කියලා කියන තණේහාවව් ඉතාම සියුම් මට්ටමකේ 
තමයි වම් භෙවයේ දිගට දිගට යාවම් ආසාෙ. වකායිතරම් දුකේ කරදර 
විනේදතේ වම් පිනේෙතේ පිරිස ෙුණතේ වහාඳිනේ දනේනො වකාච්චචර ෙුණතේ 
අෙසාන වමාවහාවතදි හිවතනො වම් සැවර්නම් බැරි ෙුණා අවපේ 
බලාවපාවරාතේත ු ඉෂේට කරගනේන ඊලඟ ජීවිතවයේෙතේ ලබාගනේන ඕන 
කියලා. වම් විදියට මිරිඟුෙකේ පසේවස ෙවගේ දුෙනො වම් සාංසාරික 
සතේත්වයිනේ. ඒක බුදු ඇසට වපනී ගියා. බුදු වකවනකේ පමණය ි ඒක 
වපනේනුම් කරනේවනේ හරියාකාරෙ. මුලු මහතේ පංචසේකන්ධයම රූප, 
වව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ කියලා කයින මුලු මහතේ 
පංචසේකන්ධයම දුකකේ. මුලු මහතේ සංසාර පැෙැතේමම දුකකේ. වම් 
පැෙැතේමට ඇත ි ආසාෙ, තණේහාෙ නැත ි කළ දෙවසේ තමය ි වලාකුම 
සැනසීම කියලා කියනේවනේ. අනේන එතවකාට අර උණකාරයාට ෙතුර 
වදනො වෙනුෙට ඒ වලවඩ්ට නයිම වරෝග නිදානය වසායලා වබවහතේ 
කරනේනා ෙවගේ වදයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කවළේ. 

අසමසම වෙදයාචාර්යනේෙහනේවසේ කියලා කියනේවනතේ ඒකයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට. අනේන ඒ විදියට ඒ වදේශනා කළ ධර්මය අනුෙ 
අපි කලේපනා කරනේනට ඕවන. අද දෙවසේ වබාවහෝ පිනේෙතුනේ උතුම් දස 
සිලේ සමාදනේ ෙුණා. තෙතේ වකවනකේ අෂේටාංග උවපෝසථ ශීලය සමාදනේ 
ෙුණා. තෙතේ අය ආජීෙ අෂේටමක ශීලය කයිලා කියන එකේතරා 
මට්ටමකිනේ උසසේ ශලීයකේ සමාදනේ ෙුණා. වකායි හැටියකිනේ නමුතේ වම් 
එක එක ශික්ෂාපදයක අගය කලේපනා කරනේනට ඕන. බුදු වකවනකේ පහළ 
ෙුණහමයි වම් වලෝකයාට වම් ධර්ම ඇස - දහම් ඇස පහළ වෙනේවන. 
එවතකේ මුළු වලෝකයාම අනේධයි. වම් ධර්ම ඇස ඇතෙු ජීෙතේ වීවමනේ 
කය, ෙචන හකිේමොගනේනට ශකේතිය ලැවබණො. කය ෙචන හකිේමො 
වනාගැනීවමනේ තමයි දීර්ඝ කාලයකේ වම් අපායෙල දුකේ විඳිනේවනේ. 
එතවකාට ඒ ශීලාදී ගුණධර්ම රැකීම ඒ තුළිනේ ඇතිෙන සනේසුනේ බෙ 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

නිසා ඊළඟට නීෙරණ ධර්ම කියලා කියන කාම සිතිවිලි, දේවව්ෂ සිතවිිලි, 
නිදිමත-අලස ගති, සැක කුකසුේ, විිකිඡචා කියලා කියන වදගිඩියා ආදිය 
ඉෙතේ කරලා යම්කිසි අෙසේථාෙක ිතේත සනේතානය කසුලේ අරමුණක 
තැනේපතේ කරගතේතානම් අනේන සමාිය. 

ඊළඟට ඒ සමාිය පිහිට කරවගන මුලු මහතේ සතේත්වයාම පිළිබඳ 
වහෝ වලෝකවයේ අවනකුතේ ෙසේතූනේ පිළිබඳ වහෝ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේො ෙදාළ අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම කියන තරලික්ෂණය මතුකරගනේනට 
ඕන. තම තම නැණ පමණිනේ දැන ගතයුතු ධර්මයකේ ඒක. ඒක තමනේම 
පරතයක්ෂකරගත යුතේතකේ නිසාමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනේවනේ - ‘තුසම්හහි කිච්චං ආතප්පං - අක්ඛොතොසරො තථොගතො’ - කළයුතු 
වදේ, කළයුතු කසි නුඹලාම කරනේනට ඕන. තථාගතයනේෙහනේවසේලා 
ගුරැෙරැ පමණයි’ අනේන ඒක නිසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ෙදාළ 
ධර්මයට අනුෙ අපි උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕවන උනේෙහනේවසේට පරතිපතේති 
පූජාවෙනේ පූජා කරනේනට. දැනේ වම් පිනේෙතුනේ සැදී පැහැදීවගන වම් සිලේ 
සමාදනේ වෙලා ඒ ෙවගේම වම් ධර්මශරෙණය කිරීම තුළිනේ බලාවපාවරාතේතු 
වෙනේවනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට කළහැකි උපරිම පූජාෙ, ආමිස 
පූජාෙට ෙඩා උසසේ හැටියට සලකන ඒ පරතිපතේති පූජාවෙනේ පිදීමටයි. 
එතවකාට ඒක බුදේධ පූජාෙකේ පමණකේ වනාවෙයි, ඒක තමනේවගේ 
විමුකේතිය සඳහා - වම් සංසාර විමුකේතිය සඳහා සිදුවකවරනේනකේ. බුදු 
වකවනකේ පහළ ෙනේවනේම ඇතේත ෙශවයනේ අපට නිෙනේ 
අෙවබෝධකරෙනේනටයි කියලා හිතනේනට ඕවන. 

සැදැහැ ගුණවයනේ අනූනෙ බුදුගුණ නිතර වමවනහි කළ 
අතීතවයේ වපාතේ කතුෙරැනේ කියනො ‘මංම සඳහා බුදු ෙූ’ කියලා. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳ සඳහනේ කරනේවනේ ‘මංම සඳහා බුදු ෙූ’ 
කියලා. ඒ කියමවනහි අදහස වමාකකේද? බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ බුදු 
ෙුවණේ මා සඳහාමයි. හැම වකවනකේම ඒ විදියටමයි හිතනේන තිවයනේවන 
‘බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ බුදු වී ෙදාවළේ මා සඳහායි’ කියලා. අනේන ඒ විදියට 
දැඩි ශරදේධාෙකේ ඇතකිරවගන වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යමිනේ ශීලවයනේ 
සූහීමකට පතේවෙනේවන නැතුෙ ඒ එකේකම යම්කිසි කර්මසේථානයකේ 
අනුෙ භාෙනාෙකේ දියුණ ුකරගනේන ඕවන. වම් විදියට වම් තම තමනේම 
පරතයක්ෂ කරගතයුතු වදයකේ වම් නිර්ොණ ධර්මය කියලා කියනේවන. 
දුවකහි එකේ එකේ මට්ටම් හැම වකනාටම වතේවරනො, කායික දුකේ, 
මානසික දුකේ. වම් හැම එකකේම ඇතේත ෙශවයනේම දුකකේ වම්ොවයේ 
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වදපාර්තවම්නේතු හදාවගන වම් ටික විතරකේ දුකයි කියලා කියනො. අනිතේ 
වකාටසනම් සැපයි කියලා හිතාගනේනො. එවහම එකකේ වනවමයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ. ආවය වම්ක සුදේද කරනේන 
වදයකේ නූ. මුලු මහතේ සංසාරික පැෙැතේමම දුකකේ. වදව් වලාෙ, බඹ 
වලාෙ ඒොවයේ පැෙැතේමතේ අනිතයයි. ඒ සතේත්වයිනේ ඇතේත ෙශවයනේම 
සංසාරවයේ, භෙවයේ සිටිනතාකේ, ඒ පිනේ වගවී ගිය හැටිවයේ ආවයතේ පහත 
ආතේමෙලට ෙැටිලා පාපකර්ම ෙල වයදිලා නැෙත නැෙත අපායෙලට 
පො යනො. 

අනේන ඒ තරම් භයානක තතේත්වයකේ වම් සංසාරය පිළිබඳෙ 
තිවබනේවනේ. ඒක නිසා බුදු වකවනකේ වලෝකයාවගේ අසහාය ගුරැෙරයා 
වෙනේවන මකේනිසාද, වම් සංසාර විමුකේතිය, සංසාර දැවළනේ මිදීම, සඳහා 
මාර්ගය වපනේනුම් කරන නිසයි. එතවකාට වම් දෙවසේ අපි කලේපනා 
කරගනේන ඕවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ වශරේෂේඨ ගුණ සම්භාරය 
ගැන. දැනේ වම් කාවලේ වයාදන උපහාර කියන ෙචනය අනුෙ 
උනේෙහනේවසේට කළහැකි ඉහළම උපහාරය තමය ි පරතිපතේත ි පජූාෙ. 
බුදේධශාසනයකේ පෙතේොගැනමීට උපකාර ෙනේවනේ වම් අප තුළ 
රැසේකරගනේනා ශීල, සමාි, පරඥා කියන ගුණ සම්භාරයය.ි බුදේධශාසනය 
කියලා කියනේවනේ හදෙතිනේ හදෙතට යන පණිවිඩයකේ. ඒ පණිවිඩය 
වගන යනේවනේ කලයාණමිතර සම්පතේතියයි. කලයාණමිතරයිනේවගේ පහිිට 
ලබාවගන තමනුතේ වලෝකයාට කලයාණමිතරවයකේ වෙනො. ඒ විදියට මුලු 
මහතේ වලෝකවයේම තිවයන ඉහළම සමාගම, පුළුලේම සමාගම, වලාකුම 
සමාගම හැටියට සලකනේන පුලුෙනේ කලයාණමිතර සමාගම. මකේනිසාද 
අවීිවයේ පටනේ අකනිටාෙ දකේොම වම් නිෙනේ මඟට වයාම ුෙෙූනේ සඳහා 
යම්කිසි ෙැඩපිළිවෙලකේ තිවබණො. ඒක තුළ තමයි ඒ 
වබෝිසතේත්වයනේෙහනේවසේලාට පො අෙසේථානුකූලෙ වදවියනේවගේ පහිිට 
ලැබුණයි කියලා කයිනේවනේ. එතවකාට වම් සංසාරවයේ අප ිහිතාගනේන 
නරකයි අප ි අසරණයි කියලා. අපි තුනුරැෙනේ සරණ ගියානම් ඒ 
කලයාණමිතර පිහිට අපට අයිතයිි. ඒක අපට ලැවබණො. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ තමය ිඅවපේ අසහාය කලයාණමිතරයාණනේ ෙහනේවසේ. 

ඒ ෙවගේම අපි වම් අනිතයතාෙ ගැන කලේපනා කරනේන ඕන. ඒ 
තරම් දීර්ඝ කාලයකේ - සාරාසංවඛයය කලේප ලක්ෂයකේ වපරැම් පුරලාතේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ොසය කවළේ අෙුරැදු අසූෙයි. අෙුරැදු හතලිසේ 
පහකේ තුළ ඒ බුදේධ කෘතයය ඉෂේට කළා. ඊළඟට උනේෙහනේවසේවගේ අෙසාන 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

 

අෙසේථාවව්දී අෙසාන බුදේධ ෙචනය හැටියට වදේශනා වකාට ෙදාවළේ 
‘හ්දදානි භික්ඛසව ආම්තයොමි සවො වයධම්මො  ංඛොරො අප්පමොසදන 
 ම්පොසදථ’ කියලා. ‘ඔනේන එවහනම් මහවණනි, මම දැනේ නුඹලාට 
ආමනේතරණය කරනො, කියනො. ෙයධම්මා සංඛාරා - සියලුම 
සංසේකාරයනේ වගවී යන සුලුය. අප්පමාවදන සම්පාවදථ - අපරමාදෙ නෙිනේ 
සඳහා කළයුත ු කටයුත ු සම්පාදනය කරෙු’ ඒකයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ අෙසාන ෙචනය. අපි ඒකතේ සිහියට නගාගනේන ඕන වම් 
අෙසේථාවව් විවශේෂවයනේම. වම් ශාසනය කියන එක හැමදාම පෙතිනේවන 
නූ. ඇතේත ෙශවයනේම වම් හැමවදයකේම අනිතයයි. ඒ ෙුණතේ අපි 
උතේසාහ කරනේනට ඕන වම් ශාසන පරිහානිය අපි එකේතරා පරමාණයකට 
වහෝ ෙළකේෙනේනට, අර ෙැවටනේන යන වගාඩනැගිලේලකට මුකේක ු
ගහනේනා ෙවගේ වෙන කරම ෙලිනේ වනවමයි ඒක කරනේන ඕවන, අවපේ 
ිතේත සනේතානවයේ අර කියාපු ශාසනික ගුණධර්ම ෙැඩි ෙගා 
කරගැනීවමනුයි. 

කලයාණමිතර සම්පතේතිය ඇතිකරවගන, ඒ කලයාණමිතර සමාගම 
පුළුලේ කරගැනීවමනුයි වම් ශාසනවයේ පරිහානිය ෙළකේෙගනේන පුලුෙනේ 
ෙනේවනේ. ඒක නිසා ඇතේත ෙශවයනේම ශාසනවයේ පරිහානිය පිළිබඳෙතේ 
හිතනේන තිවයනේවන ‘අප්පමාවදන සම්පාවදථ’ බුදේධ ෙචනයමයි. 
අපරමාදෙ සම්පාදනය කරනේනට ඕන. එතවකාට ඒ සඳහා වම් පනිේෙතේ 
පිරිස හැවමෝම තම තමනේවගේ ිතේත සනේතානවයේ අිෂේඨාන ඇති 
කරගනේන වහාඳ දෙසකේ තමයි වෙසකේ දෙස කයිලා කියනේවනේ. වෙසකේ 
දෙස වබෞදේධ පිනේෙතුනේ හඳුනේෙනේවනේ වබෞදේධයාවගේ අලුතේ අෙුරැදේද 
හැටියටයි. මකේනිසාද, අලුතේ අෙුරැදේදකේ කියලා කියනේවනේ අලුතේ සිතුම් 
පැතුම්, අලුතේ පරාර්ථනා, අිෂේඨාන ඇති කරගනේනා අෙසේථාෙකේනම් ඊට 
වහාඳම අෙසේථාෙ තමය ිඒ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිතවයේ ෙටිනාම 
සිදේි තුන උතේපතේතිය, සම්වබෝිය, පරිනිර්ොණය කියන ඒ කාරණා තුන 
සිදේධෙුණු, සිහි කටයුතු දෙස ෙන වෙසකේ දෙස, වෙසකේ පුර පසවළාසේෙක 
දෙස. 

ඒක නිසා වම් පිනේෙතේ පිරිස වම් කරන ලද ආරම්භය පිහිට 
කරවගන තෙ තෙතේ ඉදිරියට යනේන අිෂේඨාන කරගනේන ඕන. වම් ආර්ය 
අෂේඨාංගික මාර්ගය කියලා කියනේවනේ තම තමනේවගේ හදෙත තුළ ඇති 
කරගනේන එකේතරා මාර්ගයකේ. මුලු මහතේ වලෝකවයේ වකායිතරම් විදිවයේ 
මාර්ග තිබුණතේ ඒ හැම එකකටම ෙඩා උතුම්ම මාර්ගය ‘එස ො ව මසගගො 
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නත්ථසඤ්ඤා දස් නස්  වි ු්ධියො’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවබණො. වකවනකුවගේ ජීෙන දර්ශනය දියුණු කරගැනීමට 
පරඥාෙ දියුණු කරගැනීමට වෙනනම් මාර්ගයකේ නැත. වමනේන වම්කමයි 
- ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගයමයි කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශවකාට ෙදාළා. ආර්ය අෂඨ්ොංගික මොර්ගය කිය ො කියනස්න් 
පුද්ග සයකු පිළිබඳව  මපූර්ණ, පූර්ණ ජීවන පරිවර්තනයක ්ඇතකිරන 
පියවර අටක්. දැනේ වම් පිනේෙතනුේට හිතාගනේන පුලුෙනේ පහසුවෙනේම 
සම්මාදිට්ිය කියලා කයිනේවනේ හරි දැකේම. එකේතරා මට්ටමකිනේ හරි දැකේම 
කියලා කියනේවනේ එදිවනදා ජීවිතය ගත කිරීවම්දී අපාය මාර්ගවයනේ 
වෙනේවීමටනම් කය ෙචනය හකිේමොගනේනට ඕවන. ශීලාදී ගුණධර්ම 
පුරනේනට ඕන. වම්ොට උපකාර වෙනො දස ෙසේතුක සම්මාදිට්ිය.  

වලෝකවයේ නාසේික දෘෂේටිය ගතේතු අය ඉනේනො වම් කසුලේ 
අකුසලේ, පිනේ පව් ගැන ඒ අය තළු විශේොසයකේ නූ. වනාවයකුතේ විදිවයේ 
බුදේිොදී තර්ක නගමිනේ කුසලේ අකුසලේ පිනේ පව් ගැන උදාසීන වෙනො. 
නමුතේ නුෙණිනේ කලේපනා කරනේන ඕවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
ධර්මවයේ වම් සම්මාදිට්ිවයේ එක වකාටසකේ තමයි ඒක. වම් සංසාරවයේ 
ඉනේනතාකේ අපට වම් කර්මවව්ග ෙලට මුහුණ වදනේන සිදේධවෙනො. ඒක 
නිසා අකසුලේ යට ඔබාගැනීමට එවහම නැතේනම් පාපකර්මෙල විපාක 
යට ඔබාගැනීමට උපකාර වෙනො අපි එදිවනදා ජීවිතවයේ දනේ පිනේ ආදිය 
කිරීම, කසුලේ ආදිය කිරීම. ඊට ෙඩා ගැඹුරැ අර්ථය තමයි කෙදා වහෝ වම් 
සංසාරවයනේ අප ිඑවතර වෙනේනටතේ ඕවන. ඒකට උපකාර වෙන එක 
තමයි අර කියාපු චතුරාර්ය සතයය ධර්මය පිළිබඳ අෙවබෝධය, පරතයක්ෂය. 
බුදුපියාණනේ ෙදාළ දුකතේ, දුකට වහේතුෙතේ, ඒ වහේතුෙ නැති කිරීවමනේ 
ලබන නිවීමතේ, ඊට මාර්ගයතේ කියලා කියන වම් චතුරාර්ය සතයය 
පිළිබඳෙ යම් පරමාණයක අෙවබෝධයකේ තිවබණොනම් ඒකතේ 
සම්මාදිට්ියකේ. එතවකාට වම් විදියට වම්  මමොදිට්ඨිය පිහිට කරවගන 
 මමො  ංකප්ප කියලා කියන හරි සිතුම් පැතුම් අප ිඇති කරගනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. ඒ තමයි වනක්ඛඛම්ම සංකලේපය, අෙයාපාද 
සංකලේපය, අවිහිංසා සංකලේපය. වනක්ඛඛම්ම සංකලේපය කයිලා කියනේවනේ 
වම් ගිහ ිවගයිනේ නිකේමීම පමණකේ වනවෙයි පංචකාම සම්පතේතිවයනේ 
නිකේමීම. වකාටිනේම සසරිනේ නිකේමීම පිළිබඳ අදහස අවපේ හිතේ තුළ ෙැඩි 
ෙගා කරගනේනට ඕවන. ඒ ෙවගේම වමතරී සිතවුිලි, අවිහිංසා සිතවුිලි, 
ඊළඟට ඒකට අනුරූප ෙුණ ෙචන අවපනේ පිටවෙනේනට ඕවන. අර දැනේ 
වම් අෙසේථාවව් ආජීෙ අෂේටමක ශීලවයනේ කියෙුණ ු ඒ වබාරැකීම්, 
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වකේලාම් කීම්, පරැස ෙචන කීම්, සම්පපරලාප කියලා කියන නිෂේඵල ෙචන 
ආදිය වදඩීවමනේ ඉෙතේ වෙලා අවපේ වම් ෙචනය හරියාකාරෙ පාවිච්චි 
කරනේනට උතේසාහෙතේ වෙනේනට ඕන. 

ඊළඟට අවපේ කරියාදාමයනේ, අවපේ ෙැඩ කටයුතු, පරාණඝාත, 
අදිනේනාදාන, කාම මිතයාචාර කියලා පරකට ෙශවයනේ වපවනන ඒ 
බරපතල වකවලසේෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා ජීෙතේවෙනේන උතේසාහ කරනේන 
ඕවන. මිතයා ආජීෙ කයිලා කියන ෙැරදි ජීවිකා කරම ෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා 
ෙස විස වෙළඳාම, ආයුධ වෙළඳාම, සතුනේ මසට ඇති කිරීම, මතේපැනේ 
වෙළඳාම ආදී ෙැරදි වෙළඳාම් කරම ෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා, තමනේවගේ ආජීවය, 
සුළු ෙැටුපකේ ලැබුණතේ යහතිනේ ජීෙතේවීවම් සැනසීම ඇතකිරගනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේනට ඕන. ඒ ආජීෙය ඇතකිරගැනීම සඳහා දරන 
උතේසාහයම තමයි සතර ආකාර උතේසාහයකේ කියලා කියනේවනේ, සිතට 
ගලාවගන එන ඒ අකුසලේ කලේ තබාම වනරපා හැරීමතේ ඇතුවළේ තිවබණ 
ඒො ඉෙතේ කිරීමට උතේසාහ කිරීමතේ, ඊළඟට තමා වෙත නැති කසුලේ 
ධර්ම ළං කරගැනීමටතේ, තමා වෙත තිවබණ කුසලේ ධර්ම තහෙුරැ 
කරගැනීමටතේ කියන ඒ හතර ආකාර උතේසාහය. අනේන ඒ විදියට  මමො 
වොයොම කියලා කියන ඒ ගුණයතේ දියුණු කරවගන ඒ තුළිනේම  මමො 
 තිය කියලා කියන හරි සිහයි තමා තුළ ඇති කරගනේනට ඕවන. තමාවගේ 
වම් කය පිළිබඳෙ, වව්දනාෙලේ පළිිබඳෙ, සිත පිළිබඳෙ, සිතට එන සතිිවිලි 
පිළිබඳෙ වම් කියන සතර ආකාර සතිපට්ඨාන පිළිබඳෙ හරි සිහිය 
ඇතිකරගනේන ඕවන. තමා පළිිබඳෙ පමණකේ වනවෙයි වම් මමය, 
මාවගේය කියලා අප ිවබදාවගන සිටින වම් වලෝකවයේ සයිලුම සාංසාරික 
සතේත්වයනේ තම තමනේවගේ ඥාතිෙරැනේ. වම් හැම වදනාම වම් සංසාරවයේ 
ගමනේ කරන අය කියලා හිතලා ඒ තුළිනේ තමනේ යම්කසිි අෙවබෝධයකුතේ 
ලබාගනේනට ඕන. 

වම්ක හැමවදනාටම වපාදු වදයකේ ෙශවයනේ බලනවකාට ඒ 
ධර්මතාෙය පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ ලැවබනො. ඊළඟට සතිය උපකාර 
කරවගන සමාිය කියලා කයින, එක අරමුණක වබාවහෝ වව්ලාෙකේ සිත 
රඳොගැනීවම් ශකේතිය, සිවතේ සම්පූර්ණ ශකේතිය දියුණ ුකරගතේතාම ඒ 
දියුණු ෙුණ ශකේතයිට තමයි වම් වලෝකවයේ යථා සේෙභාෙය වපවනනේවනේ. 
වම් කාවලේ පරඥාෙ කියන එකතේ නුෙණ කියන එකතේ අතර වෙනස 
වතේරැම්ගනේන බැරැෙ වබාවහෝ පණේඩිතයිනේ, වබාවහෝ බුදේිමතුනේ 
වෙවහවසනො. යම්කිස ි පිතේතල බනේවදේසියකේ අලංකාර කරනේන 
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වකවනකේ සායම් ගාලා උතේසාහයකේ ගනේන පුළුෙනේ. නමුතේ නෙුණැති 
පුදේගලයා කරනේවන වමාකකේද වම්කට අෙශය වෙන කාරණා ද්රෙය 
උපකාර කරවගන අර පිතේතල බනේවදේසිවයේ තිවයන මළකඩ 
කරමකරමවයනේ තට්ටු තට්ටු ඉෙතේ කරනො. එතවකාට තමනේවගේ මූණ 
වපේන තරමට වම්වක ආවලෝකය එනො. අනේන ඒ ෙවගේ වදයකේ තමයි 
පරඥාෙ කයිලා කියනේවනේ. වම් අපවගේ ිතේත සනේතානවයේ ගැබ් වෙලා 
තිවබණ වකවලසේ කසට ඉෙතේ කරනේන ඉෙතේ කරනේන කරනේන අවපේ 
ඥාන ශකේතිය පිරිසිදුවෙනො, පරඥාෙ පිරිසිදුවෙනො. 

වම් වකවලසේ කසට වගාඩ තියාවගන වලෝකවයේ 
මහාඋගතුනේවගේ, විදේෙතුනේවගේ ඒො අරවගන ඒොයිනේ ඥාන සම්භාරය 
ෙැඩි කරගතේතතේ ඒක අර සායම් ගූවිලේල ෙවගේ එකකේ. යට මළකඩ 
කනො. උඩ වහාඳ සායම. අනේන ඒ විදියට ‘පිටිනේ ඔවපේ යටිනේ හවපේ’ 
ෙවගේ තතේත්වයකේ සමහරවිට ඔය බුදේිොදීනේ තුළ ඇතිවෙනේවනේ. 
මකේනිසාද බුදුපියාණනේ ෙදාළ වම් කියන මූලික නයාය අමතක කළ නිසා. 
වමතන තිවබනේවනේ තමා තුළ තිවබණ ඒ වකවලසේ කසල ඉෙතේ කිරීමයි 
ශීලවයනේ, සමාිවයනේ, පරඥාවෙනේ. අනේන ඒක අනුෙ තමය ිඅවපේ ජීවිත 
හැඩ ගසා ගත යුතේවතේ ඒ නයාය ධර්ම අනුෙයි. වෙන නයාය ධර්ම අනුෙ 
වනාවෙයි.  

ඒ විදියට නුෙණිනේ කලේපනා කරන අතවර් වම් පිනේෙතේ පිරිස අද 
දෙවසේ සතුටු වෙනේන ඕවන අනනේත අපරමාණ වලෝකයා අපි වනාදනේන 
වම් මිථයාදෘෂේටික රටෙලේ ෙල පමණකේ වනාෙ වම් රවට් පො අනනේත 
පිරිසකේ ෙැරදි දෘෂේටි නිසා එතන ඉඳලාම විනාශයට පතේවෙනො. ෙැරදි 
දෘෂේටිය නිසා ෙැරදි සිතුම් පැතුම්, ෙැරදි සිතුම් පැතුම් නිසා ෙැරදි ෙචන, 
ෙැරදි ෙචන නසිා ෙැරදි කරියා මාර්ග, ෙැරදි කරියා මාර්ග නිසා ෙැරදි 
ජීවිකාෙ, ෙැරදි ජීවිකාෙ නිසා ෙැරදි උතේසාහ පරයතේන, ඒ නිසාම ෙැරදි 
සිහි පිහිටවීම්, ඒ නිසාම ෙැරදි සිතේ එකඟ කිරීම්, ඒ නසිාම මහාභයානක 
විපතේති සිදේධවෙනො. අනේන ඔය විදිවයේ වදේෙලේ වලෝකවයේ සිදේධවෙන 
අතවර් වම් සැදැහැෙතේ වබෞදේධ පිනේෙතුනේ වම් විදියට වපෝය දෙවසේ රැසේ 
වෙලා තමනේවගේ මට්ටමිනේ යම්කිසි ශීලයකේ සමාදනේ වෙලා බණ භාෙනා 
ෙලට හිත වයාමකුරලා දැනේ විවශේෂවයනේම වම් පැයකේ පමණ වව්ලා 
බුදුගුණ වපරටු කරගතේතු ධර්මවදේශනාෙකට සෙනේ දුනේනා. වම් තුළිනේ 
තමනේට ඉතුරැ ෙුවණේ වමාකකේද කයිලා හිතනේනට ඕවන. ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙනො ශ්රද්ධො, වීර්යය,  ති,  මොධි, පඤ්ඤා කියලා ඉන්ද්රියධර්ම, 
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බ ධර්ම හැටියට දකේෙන ෙටිනා ගුණ පහකේ. අනේන ඒො ෙැඩි දියුණු 
කරගනේන, ෙැඩි ෙර්ධනය කරගනේන වම් අෙසේථාෙ උපකාර ෙුණා කියලා 
හිතනේන ඕවන. 

විවශේෂවයනේම බුදේධානුසේසත ි ෙශවයනේ බුදුගුණ ගැන 
හිතනවකාට වම් පිනේෙතුනේට ශරදේධාෙ ඇතිවෙනො. ඒ ශරදේධාෙ අනුෙ 
තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අඳුනගනේවන. ඇතේත ෙශවයනේම කළ 
යුතේවතේ අප ි වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යාමයි. එතවකාට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ගුණ ගැන සිහිපතේ කරලා ඇති කරගතේතු ශරදේධාෙ තළුිනේ 
අපි ඊළඟට වීර්යෙනේත වෙනේන ඕන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ගිය 
මාර්ගවයේ යනේන. ඒ වීර්යෙනේත වීම තුළිනේ අවපේ සතයි ෙැවඩනො. ඒ 
සතිය යම්කිසි මට්ටමකට දියුණ ු ෙුණාම සමාියකේ ඇතිවෙනො. ඒ 
සමාිය තුළිනේ අර කියාප ු ආකාරයට පරඥාෙ පහළ වෙනො. වම්ො 
යම්කිසි මට්ටමකිනේ ඉන්ද්රියධර්ම, බලධර්ම හැටියට දියුණු වෙනේනට ඕන 
වකවනකුට නිෙනේ දකිනේනටනම්. එතවකාට වම් පිනේෙතේ පිරිසට සතුටු 
වෙනේන පුලුෙනේ අද දෙවසේ වම් ධර්මවදේශනාෙ තම තමනේවගේ මට්ටමිනේ 
වමකී ගුණධර්ම ඇති කරගනේන උපකාර ෙුණා. වම් අති භයානක 
සංසාරවයනේ අතේමිදීමට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ අප්පමොසදන 
 ම්පොසදථ, අපරමාද පදය සිහි ගනේොගනේන ඕවන. ඇතේත ෙශවයනේම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිතවයේ අෙසානවයේදී පරකාශ කළා ෙවගේ දැනේ 
වම් රවට් සිදුවෙන පරිෙර්තනය ගැන හිතලා බලනවකාට, වම් 
අෙසේථාවව් අපටතේ හිතනේන තිවයනේවනේ ශාසනවයේතේ අෙසාන අෙසේථාෙ 
කියලා. ඒක නසිා අනේන ඒ ෙවගේ අෙසේථාෙක හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ අපි 
වම් ධර්මවයනේ පරවයෝජන අරවගන තම තමනේවගේ සාංසාරික විමුකේතිය 
ඇති කරගනේන උතේසාහෙතේ වෙනේනට ඕන.  

අද වම් අවපේ වබෞදේධ අෙුරැදේද හැටියට සලකන වෙසකේ දෙවසේ 
වම් පිනේෙතේ පිරිස ඒ අිෂේඨානය ඇති කරගනිමිනේ තෙ දුරටතේ 
කලයාණමිතර ආශරය ලබාවගන හැකිනම් වම් ජීවිතවයේදීම වසෝොනේ, 
සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ උතුම් 
අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් අද දින ධර්මවදේශනයතේ 
උපකාර වව්ො! උපනිශරය වව්ො කියලා පරාර්ථනා කරගනේන ඕන. වම් 
ශාසනය කියන එක ගිලා බසින වදයකේ නමුතේ එය තරමකේ දුරට වහෝ 
ආරක්ෂා කරගැනීමට වම් සමයකේ දෘෂේටික දිෙය, බරහේමයනේෙහනේවසේලා 
උපකාර කරන බෙ පත වපාවතේ සඳහනේ වෙනො. ඒ ෙවගේම අවපේ 
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කලයාණමිතරයිනේ ෙහනේවසේලාතේ වම් අප කරන කුසලේ ධර්ම අනුවමෝදනේ 
වෙලා සතුට ු වෙලා, තෙදුරටතේ ශාසනය පෙතිනො කයිලා සතුටු 
වෙනො. ඒ උනේෙහනේවසේලාවගේතේ යම්කිසි සම්වබෝි පරාර්ථනා ආදියකේ 
තිවබණොනම් ඒො ඉෂේට සිදේධ කරගැනීමටතේ, උනේෙහනේවසේලා ශාසනය 
වෙනුවෙනේ ගනේනා වෙවහස සාර්ථක වෙනො කියලා සතුට ුවීමටතේ අප 
වම් කරන පිනේ දහම් උපකාර වව්ො! අද වම් ධර්මවදේශනාමය, 
ධර්මශරෙණමය ෙශවයනේ අප ි රැසේ කරගතේ කුසල සම්භාරය 
උනේෙහනේවසේලාටද අතේපතේ වී එවසේ අනුවමෝදනේ වීවමනේ ශාසනයට 
හැකිතාකේ ආරක්ෂාෙ සැලසුවමනේ තම තමනේවගේ විමුකේතිය සලසා 
ගනිමිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසතේො! කියලා වදවියනේටතේ ඒ 
විදියට පිනේ අනුවමෝදනේ කරමු. එවසේම අවීිවයේ පටනේ අකනිටාෙ දකේොෙූ 
යම්තාකේ වම් සංසාරගත සතේත්වයිනේ සිටිනොනම් ඒ පිනේ කැමති, නිෙනේ 
කැමති හැම වදවනකේම වම් කුසලේ අනුවමෝදනේ වීවමනේ තම තමනේවගේ 
පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ සැනවසතේො! කයිලා 
පරාර්ථනා කරගනේන. ඒ විදියට වම් ගාථා කියලා පිනේ පමුණුෙනේන. 

‘එත්තාෙතා ච අවම්හහ.ි..’ 
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102 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 81) 

‘නදර්ා තස්ස භගවදතා අරහදතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස’

වයා ච ෙසසසතං ජීවෙ - අපසසං ධම්මමුත්තමං 
එකාහං ජීවිතං වසවයයා - පසසවතා ධම්මමුත්තමං’ති 

− ධම් මපද, සහසස ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

ජීවිවතේ අෙසාන භාගවයේදී තමනේවගේ ූදරැෙනේවගනේ උපසේථානය 
ලැවබනු ඇත කියන බලාවපාවරාතේතුෙ තුළිනේ සාමානයවයනේ මව්පවියා 
සුරක්ෂිතභාෙය පිළිබඳ යම්කිස ි හැඟීමකේ ඇතිකරගනේනො. ඒ අනුෙ 
දරැෙනේ වබාවහෝ ගණනකේ ඇත ිමව්පියනේට, ෙඩාතේ සුරක්ෂිත හැඟමීකේ 
ඇතිවීම සේොභාවිකයි. එවහම නමුතේ මව්පිය ගුණ මිල මුදලේ ෙලිනේ මනින 
ූදරැෙනේ නිසා සමහරවිට මව්පියනේට කිසමි හව්හරණයකේ නැති 
තතේත්වයකේ උදා වෙනො.  

අද අපි මාතෘකා කරගතේතු වම් ගාථා ධර්මය බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාවළේ ඒ ෙවගේ අසරණ තතේත්වයට පතේෙුණු මව් වකවනකුට 
ධර්මවයනේ පිහිට වීමටයි. සැෙැතේ නුෙර එකේතරා පෙුලක පතුුනේ 
හතේවදවනකුතේ ූෙරැ හතේවදවනකුතේ සිටියා. ඒ අය නසිි ෙයසට 
පැමිණිලා විොහ වෙලා වහාඳට ජීවිතය වගන ගියා. ඒ අතරතුර පියා 
කලුරිය කළා. ඉතිනේ වම් මෙ තමනේවගේ ෙසේතුෙ වදේපළාදිය ඒ විදියටම 
පරිහරණය කළා. දරැවෙෝ ඇවිලේලා කවි්ො ‘ඇයි අම්වම් දැනේ තාතේතතේ 
නැති එවකේ ඔය ෙසේතුෙ තියාවගන ඉනේවන? ඇයි අපට බැරිද උපසේථාන 
කරනේන?’ කියලා. කීප ෙරකේ නශිේශබ්දෙ ඉඳලා නැෙත නැෙත කයින 
නිසා කලේපනා කළා, දැනේ ඉතිනේ මවගේ දරැවෙෝ මාෙ බලා ගන ීකියලා 
මුලු ෙසේතුෙම වකාටසේ දාහතරකට වබදලා ඒ දරැෙනේ අතර වබදලා 
දුනේනා. ඉතිනේ ටික දෙසකේ අර ෙැඩිමහලේ පුතාවගේ වගදරට යනවකාට ඒ 
වලේලිය කියනො ‘වපේනො වනේද අවපේ නැනේදම්මා වලාක ුපුතාට වකාටසේ 
වදකකේ දුනේනා ෙවගේ හැමදාම එනො’ කියලා. ඊළඟට වදවෙනි පුතාවගේ 
වගදරට ගියා. එතනතේ ඒ විදිවයේ තතේත්වයකේ ඇතිෙුණා කීප දෙසකට 
පසේවස. ූෙරැනේවග වගදරෙලට ගියා. එතනතේ එවහමයි. එවහම එවහම 
ගිහිලේලා - වම් මව් වතේරැම් ගතේතා දැනේ ඉතිනේ වම්වගාලේලනේවගනේ මට 
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පිහිටකේ බලාවපාවරාතේතු වෙන එක ෙැඩකේ නූ. මම භික්ෂුණියකේ වෙලා 
ජීෙතේවෙනේන ඕන කයිලා වම වහණෙරට ගිහිලේලා පැවිදේද ඉලේලා සටිියා. 
ඒ වමවහණිනේෙහනේවසේලා ඒ මහළු තැනැතේතිය පැවිදි කළා. ඉතිනේ පැවිදි 
නාමය වකවසේ වෙතතේ අපට ධර්මවයේ හඳුනේෙලා තිවයනේවනේ, ඇයට 
පටබැඳුනා ‘බහුපුතේතිකා වථේරී’ කියන නමිනේ. ඇතේත ෙශවයනේ 
බලනවකාට ූදරැෙනේවගනේ ඒ මව්ට ලැබුණු, හිමි ෙුණ එකම වදය ඒ 
නම විතරයි - ‘වබාවහෝ දරැෙනේ ඇති මෙ’. 

ඉතිනේ වකාවහාම නමුතේ බහුපුතේතිකා වථේරිය පැවිදි ෙුවණේ 
ජීවිකාෙ පිළිබඳෙ හිතලයි. නමුතේ ඒ සංසාර තතේත්වය ගැන වලාක ු
සංවව්ගයකේ ඇතකිරවගන ‘දැනේ මං මහළු ෙයවසේ ඉනේවන’ කියලා රෑ 
දෙලේ නිදි නැතිෙ මහාවීර්යයකේ ෙඩලා භාෙනා කරනේන පටනේගතේතා. ඒ 
ෙවගේම ඒ භික්ෂුණීනේෙහනේවසේලාට කළයුත ුෙතාෙතේ ආදියතේ වහාඳාකාරෙ 
කළා. ඒ ෙැඩ කරන අතවර් භාෙනා කළ ආකාරය සඳහනේ වෙනේවනේ 
රාතරී කාලවයේ කණ ු ෙල එලේලීවගන, කණ ු අලේලවගන භාෙනා කළා 
කියලා. ඊළඟට සකේමවනේ කළුෙවර් ගිහිලේලා ෙැවටයි කයිලා බවයේ, 
ගසේෙල අත ුෙල එලේලලිා භාෙනා කරනො, නිනේද යනො කියලා. ඒ තරම් 
උගර විදියට භාෙනා කරලා යම්කිස ි අෙසේථාෙක හිත දියුණ ු ෙණුහම 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ඒ තතේත්වය වපනිලා වෙනේන ඕවන - නිසි 
අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ගන්ධ කුටිවයේ ඉඳවගනම ආවලෝකයකේ 
යෙලා බහුපුතේතිකාෙ අමතලා එකේතරා වදේශනාෙකේ කළා. ඒක අෙසාන 
කවළේ වම් අපි මාතෘකා කළ ගාථාවෙනේ. 

සයො ච වස්  තං ජීසව - අපස් ං ධම්මමුත්තමං 

යම් වකවනකේ උතුම්ෙූ ධර්මය වනාදැක අෙුරැදු සීයකේ ජීෙතේ වව්ද, 

එකොහං ජීවිතං ස සයයො - පස් සතො ධම්මමුත්තමං 

ධර්මය දකිමිනේ ගතකරන එක දෙසක ජීවිතය ඊට ෙඩා ෙටිනො, 
අගවනේය කියන එකයි.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ අදහස ඇති ගාථාෙ සහිතෙ 
ධර්මවදේශනාෙකේ කළා. ඒක අහලා බහුපුතේතකිා වතරණිය සිෙ ු
පිළිසිඹියාපතේ රහතේ තතේත්වයට පතේවී ෙදාළා කියලා සඳහනේ වෙනො 
කථාවව්. වම් වකටි කථානේතරය තුළිනේ ූදරැෙනේට ෙවගේම මව්පියනේටතේ 
වහාඳ පාඩමකේ තිවයනො. වම් සිදේි මාලාවව් ූදරැෙනේ ගැන තිවයන 
පාඩම ගැන කලේපනා කරලා බලනොනම්, සමහර ූදරැෙනේවගේ සරිිත 
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මව්පිය ගුණ මනිනේවනේ තමනේට ලැබුණු දායාදවයේ අනුපාතය අනුෙ බෙ 
වපේනො. ඒකයි අර විදියට කවි්වව්, අපට වදවකාටසකේ දුනේනද කයිලා. 
නමුතේ ඒ අය කලේපනා කවළේ නූ තමනේට ලැබුණ වලාකුම දායාදය - 
මව්පියනේවගනේ ලැබුණ වලාකුම දායාදය, ජීවිත දායාදය බෙ. දරැවෙකු 
උතේපතේතිය ලැබුෙට පසේවස වනවමයි මව් කුවසේ සිටියදීම දසමසකේ තුළ 
දහසකේ ොරයකේ මැවරනේන ඉඩ තිබුණා. ඒ අෙසේථාෙලේ ෙළකේොවගන 
තමනේ ගනේනා ආහාරවයනේම යැවපනේන සලසේෙමිනේ දස දුකකේ විඳවගන, 
මෙ දරැො ආරක්ෂා කරගනේනො. සමහරවිට වදාළදුකකුතේ විඳවගන - වදාළ 
දුක කියන එක ඇතැම් අය වතෝරනේවන හදෙතේ වදකක දුකකේ හැටියට. 
තමනේට පරිය මනාප සපේපාය ආහාර පාන පො පරතිවක්ෂේප කරමිනේ, 
මහාපුදුම විදිවයේ පරිතයාගයකිනේ මව් වකවනකේ දරැවෙකු ආරක්ෂා 
කරවගන, තමනේවගේ ජීවිතයතේ පරදුෙට තියලා දරැො බිහි කරනේවනේ. ඒ 
විදියට බලනවකාට මව් කුවසේ සිටියදීම ඒ ජීවිත දායාදවයනේ විශාල 
වකාටසකේ ලැබිලා ඉෙරයි.  

ඊළඟට උපනේනට පසේවස වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලා 
තිවයනො වලේ කිරි කර වපාෙනො කියලා කියන කතාෙ. ඒ විදියට 
මව්ෙරැ තමනේවගේ දරැොෙ වපෝෂණය කරනො ඒ මුලේ කාවල තුළ. ඉතිනේ 
ඒවකදි අර විදිවයේ පරිගණනයකේ කරනේවන නූ මව්ෙරැ දරැෙනේ පිළිබඳෙ. 
වම්කටම අදාල වම් විදිවයම සිදේි  වම් රවට් ෙුණ නිසා වෙනේන ඇති 
එකේතරා පැරණි කවිවයකේ කවි පංතියකේ ලියලා තිවයනො ූදරැ - මව්පිය 
පටලැවිලේල පිළිබඳෙ. ඒ කවි පංතිවයේ වමනේන වම් විදියට එක පදයකේ 
තිවයනො ‘මැනලද පුවතේ කිරි දුනේවනේ මං නුඹට?’ කියලා. ඒ මව්ෙරැ 
මැනලා වනවෙයි කිරි වදනේවන. නමුතේ දරැවෙෝ අර විදියට දායාදවයේ 
අනුපාතය අනුෙයි මව්පියනේට සලකනේවන. ඉතිනේ ඒ විදිවයේ 
පරතිපතේතියකේ වම් කාවලේ පමණකේ වනවෙයි ඉසේසරතේ තබිුණු බෙ 
වකාවතකුතේ කතාෙල කියවෙනො. මනුෂය දුර්ෙලතාෙනේ තිවයනො, 
ඒොට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අෙසේථානුකලූෙ ධර්මවදේශනා කළ තැනුතේ 
තිවයනො.  

වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලතේ ඇති. දඹදිෙ ඒ සමාජවයේ 
බුදුපියාණනේ පහළ වෙනවකාට බරාහේමණවයෝ උතුම් හැටියට සැලකවුව් 
බරහේමයායි. වම් බරහේමයාට නමසේකාර කිරීම් පුද සතේකාර කිරීම් වගෙලේ 
ෙල පැෙතුණා. ඒ වෙනුෙට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හඳුනේො දුනේනා ඒ 
වනාවපවනන බරහේමයා වනාවෙයි තමනේවගේ නිෙවසේ සිටින නියම 
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බරහේමයා මෙයි, පියය.ි ඉතිනේ ඒක නිසා තමය ි ‘බරහ්මොත ිමොතො පිතසරො’ 
ආදී ෙශවයනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනේවනේ. මව්පියනේ 
තමයි බරහේමයිනේ. 

ඒක වහේතු සහිතෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාවළේ. වමාකද 
ධර්මයට අනුෙ බරහේම විහාර නමිනේ හැඳිනේවෙනො වමතරී, කරැණා, 
මුදිතා, උවපේක්ෂා කියන ගුණ හතර. ඒ හතර ඇතේත ෙශවයනේම මව් 
වකවනකේ, පිය වකවනකේ තමනේවගේ දරැො අරමුණු කරවගන ෙඩන 
නිසයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වහේතු සහිතෙ බරහේමවයෝ හැටියට 
හැඳිනේෙුවව්. ඒ හතර ගැන වකටිවයනේ සලකා බැලුෙතේ වමතරිය තුළ 
තිවයනේවනේ දරැො කඩුා අෙදිවයේදී රැකබලාගැනීවම්, සෙු පහසුෙ 
සැලකීවම් පරාර්ථනාෙයි. කරැණාෙ තුළ තිවයනො උපාය වකෞෂලයයනේ. 
දඟකාර අෙදිවයේදී කරැණාෙ උපකාර කරවගනයි මව් වකවනකේ, සමහර 
විට වසෞමය කරමයට, සමහරවිට ටිකකේ දැඩි විදියට දරැොට තිවයන 
ආදරය මුලේ කරවගන විපතට පතේ වනාවෙන විදියට, විපතට පතේවෙන 
අෙසේථා ෙළකේෙමිනේ දරැො රැකබලාගනේවනේ. ඊළඟට දරැො ඉවගන 
කියාගැනීම් සමග ශරීර ෙශවයනුතේ හැවදන ෙැවඩන අෙසේථාවෙදි 
මව්පිවයෝ මුදිතාෙ කියලා කියන ඊර්ෂයයාෙට විරැදේධ අනුනේවගේ 
සැපවතහි සතුටු වීම කියන ෙටිනා ගුණය තමනේවගේ හදෙත තුළ ඇති 
කරගනේනො. අෙසානවයේ ෙවයෝෙෘදේධ අෙසේථාවව්දී දරැෙනේ වෙනුවෙනේ 
වනාවයකුතේ පරිතයාග කරනො. දරැෙනේවගනේ වෙනේ වීමට පො හිත 
සකසේ කරගනේනො.  

වම් කථාවව්දිතේ ඒ මව් දැඩි කරියාමාර්ග ෙලට ගිවයේ නූ. 
වතේරැම්ගතේතා වලෝකවයේ - සංසාරවයේ සේෙභාෙය. අච්චචර දරැවෙෝ හිටියතේ 
වමච්චචර තමයි මට ලැවබනේවනේ කියලා හිතාවගන ධර්මවයේ පිහිට 
බලාවගන ඉතාමතේම උතුම්ෙූ ධර්මවයේ උපසේථානය ලබාගනේන තමයි 
පැවිදි ෙුවණේ. වබාවහෝ දරැෙනේ ඉනේන සමහර පිනේෙතුනේටතේ හිවතනේන 
පුලුෙනේ වම් දරැෙනේවගේ ඇවඟේ එලේලිලා අපට අවපේ අනේතිම කාවලේ 
ජීෙතේවෙනේන පුලුෙනේ කියලා. ඊට ෙැඩිය වලාකු හව්හරණකේ, පිහටිකේ 
බහුපුතේතිකා වතරණිය ලබාගතේතා අර හිතේපිතේ නැති කණ ුෙල එලේලලිා, 
අතුෙල එලේලිලා භාෙනා කිරීවමනේ වලෝවකෝතේතර ෙශවයනේ. අර උතමු්ෙූ 
ධර්මය පරතයක්ෂ කරගනේන, සසර දුක වකළෙර කරගනේන ඒ මූණියනේට 
අෙසේථාෙ සැලසුණා. 
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ඉතිනේ අපි කලේපනා කරනේන ඕවන - වම්ක ූදරැෙනේවගේම 
වදෝෂයකේ කියලා කියනේන බූ. ඇතැම් මව්ෙරැ පියෙරැ වකායිතරම් 
ෙවයෝෙෘදේධ ෙුණතේ දරැ සුරතලේ බලලතේ සීමාෙකේ නැතුෙ දරැෙනේවගේ 
කටයුතු නිම ෙුණාට පසේවස ූදරැෙනේවග දරැෙනේ, දරැෙනේවග 
දරැෙනේවගතේ මූණු බල බලා හුරතලේ කර කර කාලය වගෙනො තමනේට 
වෙනේවන වමාකද කියලා දනේවන නූ. ඒ ෙවගේම දරැවොතේ තමනේවගේ 
ඊළඟ පරම්පරාෙ භාර වදනො තමනේවග මව්පියනේට. මව්පයි උපසේථානය 
වෙනුෙට ඒ අයට වෙන වදේෙලේ පැෙවරනේවන, වෙන ෙගකීම්. ඉතිනේ 
වම්කට වදපක්ෂයම ෙගකිෙ යුතුයි. ඒ පළිිබඳෙතේ වමතන තිවයනේවන 
වහාඳ ආදර්ශයකේ. ඒ අෙසේථාවව් උවපේක්ෂාෙ ඇතිකරවගන ධර්මවයේ 
පිහිටා සංසාර සේෙභාෙය, ජීවිවතේ සේෙභාෙය, තමනේවගේ ශරීරය තුළිනේම 
සනේසුනේෙ වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ - භාෙනාතේමක ෙශවයනේ 
වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ විවව්කයට නැඹුරැ වෙනේනට ඕන. ඊළඟට මව්පිය 
උපසේථානය පිළිබඳෙ තෙදුරටතේ වදේශනා කරලා තිවයනො - ූ දරැෙනේවග 
යුතුකමකේ හැටියට - ආහාර පාන ෙසේතර ඒො සැපයීම් පමණකේ වනාවෙයි 
ෙනේදනාමාන කිරීම්, නමසේකාර කිරීම් ඒ හැම එකකේම මව්පියනේ 
වෙනුවෙනේ කරනේන ඕවන බෙ බරහේමයාට ෙවගේ. 

මව්පිය උපසේථානය පිළිබඳෙ මහාපරබල වදේශනාෙකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක වදේශනා කළා. ඒකට කසිිම විවශේෂ නිමිතේතකේ 
නැතිෙම වලෝකයාට ඒක ආදර්ශයකේ වෙන ආකාරයට වම් විදිවයේ 
පරකාශයකේ කළා ‘මහවණනි, වම් වලෝවකේ වදනේවනකුට සූවහනේන පමණ 
උපසේථාන කරනේන අමාරැයි. කෙුද වදනේනා? මෙතේ පියතේ. ඊළඟට 
දකේෙනො ෙටිනා කාරණා තුනකේ. පළමුවෙනේම දකේෙනේවන අෙුරැදු සයීකේ 
ජීෙතේවෙන යම්කිස ි පුතරවයකේ තමනේවගේ මෙතේ පියතේ වදෙුවර් 
ඉනේදුොවගන අෙුරැදු සීයකේම ඔෙුනේට ඇප උපසේථාන කරමිනේ, නාෙමිනේ, 
කෙමිනේ වපාෙමිනේ ඒ ෙවගේම ජරා ජීර්ණෙූ ඒ මව්පියනේ තමනේවගේ වදෙුවර් 
වහලන මළ මුතර පිරිසිදු කරමිනේ, සියතිනේම ඒ විදියට උපසේථාන කරමිනේ 
අරවගන ගියතේ ඒ මෙට පයිාට සූවහනේන පරමාණ උපසේථාන කළා 
වෙනේවන නැත. හරි පරතයුපකාර කළා වෙනේවන නැත.’ ‘ඒ ෙවගේම 
මහවණනි, යම්කිස ිදරැවෙකේ මව්පයිනේට උපසේථාන කිරීවම් අදහසිනේ වම් 
සතේරැෙනිනේ පිරැණු මහාවපාවළාවව් රජකම මෙටතේ පියාටතේ 
ලබාදුනේනතේ ඒතේ සූවහනේන පමණ කළා වනාවෙයි.’ අෙසානවයේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙදාරනො ‘යම්කිසි පුතරවයකේ ශරදේධාෙ නැති 
මව්පියනේ ශරදේධා සම්පතේතිවයේ පහිිටුෙනොනම්, ශීල සම්පතේතිය නැති 
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මව්පියනේ ශලී සම්පතේතිවයේ පිහිටෙුනොනම්, තයාග ගුණය නැති මසුරැ 
මව්පියනේ තයාග සම්පතේතිවයේ පහිිටුෙනොනම්, පරඥාෙ නැති මව්පයිනේ 
පරඥා සම්පතේතිවයේ පිහිටුෙනොනම් ඒ පුතරයා සූවහන පමණ කළා 
පමණකේ වනවෙයි, පමණටතේ ෙඩා මව්පියනේට උපසේථාන කළා වෙනො’ 
කියලා. 

අනේන ඒක අනුෙතේ දැනේ වපනී යනො දරැෙනේට කරනේන 
තිවයනේවනේ තමනේ එකේක ජීෙතේවෙනොනම් මව්පියනේ, ඔෙුනේට දාන, ශීල, 
භාෙනා ආදිය පුරැදු කරනේන සූවහන විවව්කයකේ ලබා දීමයි. අර කයිනේ 
කරන ඇප උපසේථාන, රජකම් ලබාදුනේනතේ ඒොයිනේ පිරිමහනේන බූ. 
ඇතේතෙශවයනේම තමනේද දාන, ශීල ආදී ගුණධර්ම ෙලිනේ ෙැවඩන අතර 
ෙවයෝෙෘදේධ මව්පයිනේ තුළ ඒොවයේ යම් අඩුපාඩෙුකේ තිවයනොනම්, ඒො 
ෙැඩිදියුණු කරගැනීමට ඔෙුනේට අෙශය විවව්කය පහසුෙ ලබාදීම තමයි 
ධර්මවයනේ කරන උපසේථානය. එතවකාට වම් කාරණා තුනකේ වමතන 
කියවෙනො. සියතිනේ කරන උපසේථානයටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර 
පළමුවෙනි උපමාෙ දුනේවනේ. පළවෙනි නිදර්ශනය දුනේවනේ. ඊළඟට සුෙ 
පහසුෙ සැලසීම පිළිබඳ අදහවසනුයි අර රජකම පිළිබඳ සඳහනේ කවළේ. 
අෙසානවයේ කියවෙනේවනේ ධර්මවයනේ කරන උපසේථාන. එතවකාට ගිහිෙ 
සිටවගනතේ මව්පියනේට ඒ විදියට පලුුෙනේ ධර්මවයනේ උපසේථාන කරනේන. 
යම් වකවනකේ පැවිදි ෙුවණාතේ ඊටතේ ෙඩා ඉහළ මට්ටමකිනේ අර කියාපු 
උතුම්ම උපසේථානය - මව් වකවනකුට පිය වකවනකුට කරනේන පුලුෙනේ. 
ඒ එක වදේශනාෙකේ. ඒ ෙවගේ වදේශනා වකාවතකුතේ තිවයනො.  

වම් පිනේෙතුනේ වකාවතකුතේ අහලතේ ඇත ිඔය පරාභෙ සූතරවයේ, 
වකවනකුවගේ පරිහානියට වහේතු දකේෙන අෙසේථාවව්දී බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ෙදාරනො ‘යම්කිසි පතුරවයකේ, දරැවෙකේ තමනේට හැකියාෙ 
තිවබදේදී තමනේවගේ මව්පියනේට - ෙවයෝෙෘදේධ මව්පියනේට ඒ කළයුතු ඇප 
උපසේථාන කරනේවන නැතේනම්, රැකබලාගනේවන නැතේනම් ඒක ඒ 
තැනැතේතාවගේ පරිහානියට වහේතුෙකේ’ කියලා. තෙතේ ඒ ෙවගේම 
වදේශනාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘මහවණනි, හතර 
වදවනකුනේ පිළිබඳෙ ෙැරදි විදියට පිළිපදින වකවනකු තමනේවගේ ෙළ 
හාරගතේතා ෙවගේ පරිහානියට පතේවෙනොය. නෙුණැතේතනේවගේ ගර්හාෙට 
වදෝෂ දර්ශනයට ලකේවෙනොය. ඒ ෙවගේම විශාල අකසුලේ රැසේ 
කරගනේනොය. කෙුද හතර වදනා? මෙතේ, පියාතේ, තථාගතයනේ-
ෙහනේවසේතේ, තථාගත ශරාෙකයනේෙහනේවසේතේ’ ඔය කයින හතර වගාලේල 
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පිළිබඳෙ. යම් වකවනකේ ෙැරදි විදියට පිළිපදිනොනම් තමනේවගේ ෙළ 
හාරගතේතා ෙවගේ විනාශයට පතේවෙනො කියලා ඒ විදියටතේ වදේශනා 
කරලා තිවයනො. 

ඒ ෙවගේම දැනේ වම් පිනේෙතුනුතේ අහලා තිවයනො ධර්මානුකූලෙ, 
පංචානනේතරීය කර්ම පිළිබඳෙ. වම් ධර්මානුකූලෙ කර්ම විපාක දකේෙන 
තැන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො, කරනේන පුලුෙනේ 
මහාභයානක, බරපතලම පාපකර්ම පහකේ තිවයනො. ආනනේතරීය කර්ම 
කියලා කියනේවනේ ඒො. ඒකානේතවයනේම ඊළඟ ආතේවම අපායට යනො. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අනේන එතනදිතේ මව්පියනේ සඳහනේ කරනො. මෙ 
මැරීම, පියා මැරීම, රහතේ වකවනකේ මරණයට පතේ කිරීම, බුදේධ ශරීරවයනේ 
දේවව්ෂ සහගතෙ වලේ වසලවීම, අෙසානවයේ සංඝ වභේදය. ඒ ආනනේතරීය 
කර්ම ෙශවයනේ දැකේවීවමනුතේ මව්පයිනේ පිළිබඳ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
සංකලේපය මතකුරලා දීලා තවියනො. වමාකද ඒකට වහේතුෙ 
මව්පියනේවගනේ ූදරැෙනේට ලැවබණ වලාකමු දායාදය ජීවිත දායාදයය.ි ඊට 
අමතරෙ තමනේවගේ ජීවිතය හරි මඟට යාමට, හරිගසේොගැනීමට මූලික 
උපවදේශ ලැවබනේවනතේ මව්පියනේවගනේ. ඒකයි ‘පුබ්බබාචරියා’ කයිලා 
කියනේවනේ. ‘බරහ්මොත ිමොතො පිතසරො පුබ්බොචරියො ත ිවචු්චසර’. මව්පයිනේ 
කියනේවනේ බරහේමවයෝ. ඒ ෙවගේම පූර්ොචාර්යයනේෙහනේවසේලා. ඒ ෙවගේම 
තෙදුරටතේ කියනො ‘ආපොදකො සපො කො ඉමස්  ස ොකස්  දසස් තොසරො’. 
දරැෙනේ ඇතිකරනො, දැඩිකරනො, වම් වලෝකය දකේොලනො. වහාඳ 
නරක වතේරැම් කරලා වදනො. අනේන ඒ විදිවයේ විශාල උපකාර 
සම්භාරයකේ දරැෙනේ වෙනුවෙනේ කරලා තිවයන නිසයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ අර තරම් මව්පයි ගුණ පිළිබඳෙ ෙර්ණනා කරලා තිවයනේවනේ. 
ඒ එතවකාට ගිහෙි සිටිනා දරැෙනේ පිළිබඳෙ. 

දරැෙනේ පැවිදි කරවීම පිළිබඳෙතේ ඒ ෙවගේම යම් යම් තැනේෙල 
වදේශනාෙල සඳහනේ වෙනො විවශේෂවයනේම විනය පිටකවයේ එකේ 
අෙසේථාෙක සුදේවධෝදන රේජුරැවෙෝ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හමුවෙනේන 
ඇවිලේලා කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, මම ෙරයකේ ඉලේලනේන කැමතියි’ 
කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එක පාරටම කියනො ‘තථාගතයනේ-
ෙහනේවසේලාවගේ ෙරපරසාද දීවම් සරිිතකේ නැත’ කියලා. ‘නූ භාගයෙතුනේ 
ෙහනේස, මම වම් කැපෙූ ඉතාමතේම නිෙැරදිෙූ කාරණයකේය කියනේවන.’ 
‘වහාඳයි කියනේන’ කිව්ො. එතවකාට සුදේවධෝදන රේජුරැවෙෝ කියනො 
‘අවනේ භාගයෙතුනේෙහනේවසේ පැවිදි ෙුණහම මට විශාල දුකකේ ඇතිෙුණා. 
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ඊළඟට නනේද පැවිදි කරගතේතහම ඒතේ මට වලාකු දුකකේ ඇතෙිුණා. රාහුල 
පැවිදි ෙුණහම මට ඉෙසනේන බැරි තරම් ඉතාමතේම විසාල දුකකේ 
ඇතිෙුණා.’ පිය වකවනකේ කථා කරනේවන. මව් වකවනකේ වනවෙයි. 
තෙතේ කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස, පුතර වපරේමය කියන එක ශරීරවයේ 
සිවි, සම්, මසේ, නහර සිඳවගන ගිහිලේලා ඇට මිදුළුෙල කාෙැදී තිවබණ 
වදයකේ. ඒක නිසා මා ඉලේලා සිටිනො මව්පියනේවගේ අනුදැනුමකේ නැතිෙ, 
අෙසරයකේ නැතුෙ දරැෙනේ පැවිදි වනාකරනේන නීතියකේ පනෙනේන’ 
කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒක පිළිඅරවගන ‘මහවණනි මීට පසේවස 
මව්පියනේවගේ අෙසරය නැතුෙ කිසිවෙකේ පැවිදි කරනේන එපා. පැවිදි 
කවළාතේ වම් විදිවයේ දුකලුා ඇෙැතකේ වෙනො, ෙැරැදේදකේ වෙනො’ කියලා 
නීතියකුතේ පැවනව්ො. එවතනදි ඇතේතෙශවයනේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ, 
ශික්ෂා පදයකේ කැඩුො කියන තැනට හිතනේන නරකයි. බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට වපනුවණේ වකවනකේ සසරිනේ වබ්රාගැනීවම් අෙශයතාෙය. 
ඒක ධර්මානුකූලෙ වදෝශ දර්ශනයට ලකේ කළයුතු එකකේ වනවෙයි. නමුතේ 
විවශේෂ ෙරපරසාදයකේ හැටියට සුදේවධෝදන රේජුරැෙනේට ෙරයකේ හැටියටයි 
එතන ඒ විදියට නීතියකේ පැවනව්වව්.  

ඒ ෙවගේම පැවිදි ෙුණ වකවනකු පිළිබඳෙතේ තෙදුරටතේ සඳහනේ 
වෙනො. ගිහ ි වගෙලේ එකේක සාමානයවයනේ සම්බනේධයකේ නැතතේ 
මව්පියනේ පිළිබඳ විවශේෂ ෙරපරසාද දකේෙලා තිවබණො. එකේ අෙසේථාෙක 

සිෙුපසය ගැන වම් විදිවයේ සිදේියකේ සඳහනේ වෙනො විනවයේ. එකේ 
අෙසේථාෙක භික්ෂූනේෙහනේවසේ වකවනකුට හුඟකේ සිෙුරැ ලැබුණා. වමාන 
වහේතුෙකේ නසිා වහෝ ඒ භික්ෂූනේෙහනේවසේට හිතුනා මව්පයිනේට වම් සිෙුරැ 
වදනේන. එවහම නැතේනම් වම් සෙිුරැ වරදි හරි වදනේන හිතුනා. වම්ක 
සංඝයාෙහනේවසේලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට දැනේෙුෙහම බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වමනේන වමවහම පරකාශ කරනො. ‘මහවණනි මව්පියනේ කියලා 
කියනොනම් මම වමානොද කියනේවන? මම අෙසර වදනො. අනදුැන 
ෙදාරනො මව්පියනේට ඒ සිෙුරැ වදනේන. හැබැයි නුසුදුසු තැනේෙලට, 
නුසුදුසු අයට වදනේන එපා. ඒක අර ශරදේධාවෙනේ පූජා කරන අයවගේ 
ශරදේධාෙ පිරිවහනේන වහේතුෙකේ. එවහම කවළාතේනම් දුකුලාෙකේ වෙනො. 
නමුතේ මව්පියනේට මම වදනේන අනුදැන ෙදාරනො’ කියලා මව්පයිනේ 
පිළිබඳෙ විවශේෂ අෙසරයකේ දුනේනා පැවිදි දරැෙනේට චීෙරය පිළිබඳෙ පො. 

ඒ ෙවගේම පිණේඩපාතය පිළිබඳෙතේ. මව්පියනේට කනේන වබානේන 
නැති තතේත්වයකේ තිවයනොනම් අෙසර තිවයනො තමනේ පිණේඩපාතය 
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කරවගන ඒ ආහාරවයනේ වකාටසකේ මව්පියනේට වදනේන. ඊළඟට 
වබවහතේ වහේතේ පිළිබඳෙතේ, මව්පියනේට වබවහතේ වහේතේ 
වනාලැවබණොනම්, උපසේථායකවයකේ නැතේනම් තමනේට ලැවබණ වබ්තේ 
වහේතේ මව්පියනේට වදනේන පුලුෙනේ. මෙට උපසේථානයතේ කරනේන පුලුෙනේ 
ශරීරය අලේලනේවන නැතිෙ. ඊළඟට පියාණනේට සාමවණේර වකවනකුට 
උපසේථාන කරනේනා ෙවගේ නූවීම්, ඇඟ ඉලීම් ආදී කටයුතුතේ කරමිනේ 
උපසේථාන කරනේන පො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අෙසරදී ෙදාළා. ඒ 
ආකාරයට මව්පයිනේ පිළිබඳෙ විවශේෂවයනේ අනුගරහ දකේෙප ු අෙසේථා 
රාශියකේ තෙතේ තිවයනො. විනය නීති ෙල ඔය ෙසේ තුනේ මාසය තුළ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට බැහැර ෙැඩම කිරීම් තහනම් කරලා තිවයනො. 
නමුතේ විවශේෂ අෙසේථා හතකේ දකේෙලා තිවබණො. එයිනේ වදකකේ තමයි 
මෙ වහෝ පියා වහෝ සම්බනේධ යම්කිස ිඅෙශයතාෙකට පණිවිඩයකේ ආෙතේ 
නැතතේ ෙසේ කාලවයේ යනේන පුලුෙනේ කියලා අෙසර දීලා තිවයනො. ආවය 
එනේන කවි්ො වහෝ වනාකිව්ො වහෝ, අෙශයතාෙ දැනුවනාතේ යනේන තරම් 
අෙසර තිවයනො. 

අපිට වමයිනේ වපේනො පැවිදි ජීවිතවයේදී පො මව්පිය උපසේථානය 
ගැන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ විවශේෂ තැනකේ දීලා තිවබණ බෙ. දඹදිෙ ඒ 
සමාජවයේ පමණකේ වනවෙයි අදතේ එනේන එනේනම ගුණධර්ම පරිහානි 
වෙනවකාට වගදරවදාරෙලේ ෙල වම් සම්බන්ධවයනේ වනාවයකුතේ ගැටළු 
ඇතිවෙනේවනේ වම් ධර්ම කාරණා සිහයිට නගා වනාගැනීම නසියි. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ගුණධර්ම වබාවහෝවිට මතුකරලා දුනේනා ඒ 
වදපක්ෂයවගේම දියුණුෙ සඳහා. ආධයාතේමික දියුණුෙ සඳහා. ඊළඟට අපි 
කිව්ොවනේ මව්පියනේටතේ වම්වකනේ ගනේන පාඩමකේ තිවයනො කියලා. 
වමාකකේද ඒ? අර බහුපුතේතිකා වතරණියවගේ චරිතාදර්ශයයි එතනදි 
ගනේන තිවයනේවන. ඒ වතරණිනේෙහනේවසේ අනේතිමට දරැෙනේ සලකනේවන 
නැතිවෙනවකාට සමහරවිට හිතනේන ඇති වම්ක වම් සංසාර වදෝෂයකේ 
කියලා. ඒ මහළු ෙයසට සුදුස ුඋවපේක්ෂාෙ ඇතිකරවගන දැනේ ඉතිනේ ඒ 
වගාලේවලා එවහම වහාඳිනේ හිටපුොවෙ මම පැවිදි වෙනේන ඕවන කියලා 
පැවිදි ෙුණා. ඒ ෙවගේම පැවිදි වෙලා එතන ජීවිකාෙ සඳහා නිකනේ හිටියා 
වනාවෙයි. ෙත පිළිවෙත කරවගන උගර විදියට භාෙනා කළා. වමතනයි 
තිවයන ෙටිනාම ආදර්ශය. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේො ෙදාළ ආකාරයට 
ධර්මවයනේ උපසේථානය ලබාගතේතා, උගර විදියට භාෙනා කරමිනේ රාතරී 
කාලවයේ. ඒක වලාක ුවධර්යයකේ ෙවයෝෙෘදේධ අයට පො. හුඟකේ වදේෙලේ 
ඉවගනගනේන පුළුෙනේ වම් ශරීරවයනේම. ජරාෙට පතේවීම තුළිනේ වම් 
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තරිලක්ෂණය - අනිතය, දුක්ඛඛ, අනාතේම සේෙභාෙය වහාඳිනේ පරතයක්ෂ 
කරගනේන පුලුෙනේ අෙසේථාෙකේ මහළු ෙයස කියලා කියනේවනේ. ඒකට 
විවව්කය තිවයනොනම්, ඒක ගැන හිත වයාදනාෙනම් වකවනකුට 
පුලුෙනේ ඒවකනේ හුඟකේ තමනේට ෙැඩගනේන. වම් සංසාරය ගැන කළකරිීම් 
ඇතිකරගනේන. ඉතිනේ ඒකට වහාඳ ආදර්ශයකේ තමය ිවම් බහුපුතේතිකා 
වතරණියවගේ කථාෙ.  

ඊළඟට වම් ධර්මය ගැන කලේපනා කරලා බලනොනම් - ඒ 
ගාථාවව් කියෙුණා අෙුරැදු සීයකේ ජීෙතේ ෙුණතේ උතුම්ෙූ ධර්මය වනාදැක 
- උතමු්ෙ ූධර්මය කියලා අපට වතේරැම්ගනේන තිවයනේවන වලෝවකෝතේතර 
ධර්මය. නිර්ොණ ධර්මය. ඒ උතුම්ෙූ ධර්මය වනාදැක අෙුරැදු සීයකේ 
ජීෙතේවීමට ෙඩා වලෝවකෝතේතර ධර්මය දකිමිනේ එක දෙසකේ ජීෙතේවීමතේ 
ෙටිනෙයි කියන එක. ඒක ඒ බහුපතුේතිකා වතරණියවගේ ජීවිතවයනේ ඔපේපු 
ෙුණා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ගාථාෙ අනුෙ ඒ වතරණියට තෙතේ යම් 
ටිකකේ අඩුෙ තිබුණානම් උතුම් තතේත්වයට, ඒ වධර්යය, උපවදස ඒ 
ගාථාෙ තුළ අඩංග ුනිසා තමයි ඒ වතරණියට ඒ තතේත්වය ලබාගනේන 
පුලුෙනේ ෙුවණේ. ඒක තුළිනේ අපට ෙුණතේ හිතාගනේන පුලුෙනේ ජීෙන 
ෙටිනාකම් ගැන. දැනේ සාමානයවයනේ අපි සලකනේවනේ සීයලා අෙරුැදු 
සීයකේ උනේනා කියලා. සීවයකුවග ෙුණතේ ෙැඩකේ නූ අර විදිවයේ උතුම් 
ධර්මයකේ වතේරැම්ගනේන උතේසාහයකේෙතේ වනාකර ගතකවළාතේ. ඒ එක 
දෙසකේ ජීෙතේවෙන වකනා ඊට ෙැඩිය ෙටිනො. ඒ කතාවෙනේ, අපට 
හිතනේන තිවයනේවනේ එක දෙසකේ හරි උතුම් වලෝවකෝතේතර ධර්මය 
දකිමිනේ ජීෙතේ ෙුවණාතේ ඒ ජීවිතයයි ෙටිනේවනේ. සමහරවිට මව්පයිනේ 
හිතනේවනේ ‘මට හුඟකේ දරැවෙෝ ඉනේනො, මට පුලුෙනේ කාලයකේ මම ඉතිනේ 
ජීෙතේවෙනො’ දීර්ඝ ජීවිතය, දීර්ඝායුෂේක වීවම් පරමාර්ථයයි තිවයනේවන. 
නමුතේ අර වතරණිය ජීවිතය පරදුෙට තියලා, රෑ දෙලේ නැතුෙ නිදි මරලා 
සංසාරවයනේ වබ්රැණා. 

අපට හිතනේන තිවයනේවනතේ ඒකයි. වලෝකවයේ - ජීවිතවයේ - 
සංසාරවයේ නියම සේෙභාෙය ෙටහාගැනීම තමයි, ජීවිතයක ඇත ිෙටිනාම 
වදේ. ඒක කරා යන මාර්ගයතේ තිවයනේවනේ, වම් පිනේෙතුනේ දනේනො  ී , 
 මොධි, පඤ්ඤා තුළිනේ. විදර්ශනා ෙශවයනේ කලේපනා කරලා බලනොනම් 
අනිතය, දුක්ඛ, අනොත්ම කියන තරිලක්ෂණය දකිනේනට ඕන. ‘උතුම්ෙූ ධර්මය 
දකින වකනාවගේ එක දෙසක ජීවිතයතේ ෙටිනො’ කියනේවනේ ඒනිසයි. 
ඇතැම්විට වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේ විදර්ශනාෙ කියලා කියනේවනේ 
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අනිඡචං, දුක්ඛඛං, අනත්තා - අනිඡචං, දුක්ඛඛං, අනත්තා කියලා සේඣායනා 
කර කර ඉනේන එක කියලා. ඇතේතෙශවයනේම පිනේෙතුනි, විදර්ශනා 
භාෙනාෙ කියලා කියනේවනේ කීමකේ වනවෙයි, දැකීමකේ. ඒ දැකමීතේ ඇවහනේ 
දැකීමකේ වනවෙයි නුෙණැසිනේ දැකමීකේ. අර විදියට හිතාගතේවතාතේ ඉතිනේ 
අපට දිගටම මනේතරයකේ ෙවගේ කයි කිය ඉනේන පුලුෙනේ අනිඡචං, දුක්ඛඛං, 
අනත්තා කියලා. ඒක පිනේතාරැ කිරීමකේ ෙවගේ. එවහම වනවෙයි වම් 
පංචසේකනේධය ඇතුළට බැහැලා - ඇතුළට බහිනේවන වකාවහාමද? 
සමාිගත සිතිනේ මනසකිාර කරමවයනේ, වයානිවසෝමනසිකාරවයනේ - 
නුෙණිනේ වමවනහි කිරීම තළුිනේ, ශීඝරෙ වමවනහි කිරීම තළුිනේ වම් 
පංචසේකනේධ සේෙභාෙය ෙටහාගනේන ඕන. ඒකට තමය ි ‘නිසබ්බදිකො 
පඤ්ඤා’ කියලා කියනේවනේ. විනිවිද දකින පරඥාවෙනේ වම්වක යථාතතේත්වය 
දකිනේනට ඕන. විනිවිද දකින පරඥාවෙනේ. නිකනේ මසැසිනේ වනාවෙයි. 
ඇතැම්විට වම්ො පිළිබඳ හරි අෙවබෝධයකේ නැත ි නිසා පටලැවිලි 
හදාගනේනො. 

අතීතවයේ එවහම පටලැවිලි හදාගතේතු පරෙෘතේතියකේ සඳහනේ 
වෙනො වමනේන වම් විදිවයේ එකකේ. එක භාෙනා ආචාර්ය වකවනකේ 
තමනේවගේ වගෝලයාට කිව්ො උදයබ්බබය භාෙනාෙ කරනේන කයිලා. 
උදයබ්බබය කයිලා කියනේවනේ පනිේෙතුනි දැනේ අනිතයතාෙ ගැඹරුිනේ 
ෙැටවහනේනනම් ඒවක ඇතිවීම් නැතිවීම් වදක දකිනේනට ඕන. ඇතවිීම් 
නැතිවීම් කියන එකට පාල ි ෙචන තමයි උදය - ෙය. ඒක උදයබ්බබය 
කියලා කියනේවන. ‘උදයබ්බය ඥානය’ කියලා කියනො ඔය ඇතවිීම් 
නැතිවීම් දැකීවම් ඥානයට. ඉතිනේ ඕක දකිනේනයි කියලා වගෝලයාෙ 
යැව්ො. වගෝලයා ගියා විළකේ ළඟට. ගිහිලේලා වහාඳ විවව්ක තැනක 
ඉඳවගන ඉතිනේ ඇසේ වදකතේ ඇරවගනම ‘උදයබ්බබයං උදයබ්බබයං 
උදයබ්බබයං’ කිය කිය ඉනේනො. ඔවහාම කිය කිය ඉනේන අතවර් ෙතුරට 
වකාවකකේ පාතේ ෙුණා. ඉතිනේ ෙතරුට පාලි භාෂාවෙනේ කියනේවන උදක. 
වකාකාට කියනේවන බක. ඉතිනේ වම් හිත කියනේවන විසිරිච්චච එකකේවන. 
ඉතිනේ වම්ක වම් වකාකා ෙතුරට පාතේ ෙුණා වපනුණා. ඊළඟට වම් 
උදයබ්බබයං උදයබ්බබයං කිය කිය හිටිය වයෝගාෙචරයා දනේවනම නැතුෙ 
‘උදකබකං උදකබකං’ කියනේන පටනේගතේතා. 

ඉතිනේ ඔවහාම පටලැවිල ිවෙනේවන අනේන විදර්ශනාෙ කියනේවනේ 
නිකනේ වම් මතකවයනේ දැකීමකේ එවහම නැතේනම් කීමකේ කයිලා 
හිතීවමනේ. නමුතේ පිනේෙතුනි ඒක අර විදසුනේ නුෙණිනේ, ගැඹුරැ නුෙණිනේ 
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නිවබ්බබදිකා පඤ්ඤා කියලා කියන විනිවිද දකින නුෙණිනේ දකින එකකේ. 
ඒකට  ති,  මොධි, පඤ්ඤා ආදී ඒො දියුණු වෙනේනට ඕන. ඒ දකින 
කරමයතේ ධර්මවයේ සඳහනේ වෙනො. දැනේ සාමානයවයනේ සරල අනේදමිනේ 
කියනවකාටනම් අපි කයිනො රූපය අනිතයයි, වව්දනාෙ අනිතයයි, 
සංඥාෙ අනිතයයි. ඔය විදියට කිය කියා ඉනේනො. නමුතේ එවහම කමීකේ 
වනාවෙන බෙ ඇතැම් වදේශනා ෙලිනේ අපට වපනේනුම් කරනො. වමනේන 
වමවහම සඳහනේ වෙනො ඒ වදේශනාෙල, ඇතිවීම් නැතිවීම් වදක දකින 
ආකාරය. ඉති රූපං, ඉති රූපසස සමුදවයා, ඉති රූපසස අත්ථගවමා. ඉති 
කියලා කයිනේවනේ වමවසේය කියලා කියන එකට. ‘ඉති රූපං, ඉති රූපස්  
 මුදසයො, ඉති රූපස්  අත්ථගසමො’. වම්ය රූපය, වම්ය රූපවයේ 
හටගැනේම. වම්ය රූපවයේ නැතිවී යාම. ඒ විදියටම දිගටම යනො වම්ය 
වව්දනාෙ. වම්ය වව්දනාවව් හටගැනේම. වම්ය වව්දනාවව් නැත ිවී යාම. 
අර වම්ය කියලා කයිපු එවකනේ අපට වතේවරනේවන වමාකකේද? 
සේඣායනාෙකේ වනාවෙයි, වම්ක විදර්ශ්නො මන ිකොරයට හ ු 
කරගන්නවො රැප සේදනො ආදිය ඒ ඒ එන එන හැටියට. ඒවො සමසනහි 
කරනවො නියම ආකොරසයන්. නිකම් ෙචනයට නැගීමකේ වනවෙයි එතන 
කියනේවන. වව්දනාෙකේ ඇතෙිණුා. වම් අහෙලේ වව්දනාෙකේ. සැප 
වව්දනාෙකේ ආො. පැෙතුනා, ගියා. දුකේ වව්දනාෙකේ ආො. පැෙතුනා, ගියා. 
වනාදුකේ වනාසුෙ වව්දනාෙකේ ආො, පැෙතුනා, ගියා. ඔය විදියට සංඥාෙ 
ගැනතේ. අනේන ඒ විදියට ඒ පංචසේකනේධ පැතේත බලමිනේ හිතනවකාට 
කරමකරමවයනේ ගැඹුරට යනො.  

ඇතැම් අෙසථාෙල ධර්මවයේ වලෝකය හඳුනේෙනේවනේ පංචසේකනේධ 
වලෝකය කියලා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනා, ‘නා නා නය’ කයිලා 
කියනො, ඒ ඒ ආකාරවයේ මාතෘකාෙලේ ෙශවයනේ ඒකට ගැලවපන 
ආකාරයට ධර්මවයේ ඉදිරිපතේ කරලා තිවයනො. ඇතැම් අෙසේථාෙලේ ෙල 
පංච ්කන්ධ ස ෝකය කියනො. තෙතේ අෙසේථාෙක දකේෙනො  ළොයතන 
ස ෝකය කියලා. ආයතන හය කියලා කියනේවනේ වම් ඇස, කණ, නාසය, 
දිෙ, කය, මන. මනස කියලා කයිනේවන හිත. එතවකාට ඇස, කණ, 
නාසය, දිෙ, කය, මන කියන වම් සවදාර - වම් වදාරෙලේ හය - ආයතන 
හයකේ කියලා හඳුනේෙනො. දැනේ ඔය ආයතන කියලා වම් කාවලේ ෙයෙහාර 
වෙනේවන. ඒ ආයතන වකවසේ වෙතතේ වමනේන වම් හැම වකනාටම 
තිවයන ආයතන හය, වම් ආයතන හවයේ ෙැඩ වකවරනො 
හැමතිසේවසේම. 
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වම් ආයතන හය ඇතුවළතේ මධයසේථානය ෙවගේ තිවයන 
ආයතනය තමයි මනායතනය. ඇස, කණ, නාසය, දිෙ, කය කයින 
ආයතන ෙලිනේ අරවගන එන පණිවිඩ ඔකේවකාම එකතු කරලා තැනේපතේ 
වකවරනේවනේ මනායතනවයේ. ඔය ආයතන හය හා සම්බනේධ වලෝකය 
තමයි සළායතන වලෝකය කයිලා කියනේවනේ. වම් පිනේෙතුනේ වබාවහෝවිට 
අහලා ඇති, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් එක එක සේකනේධයකට උපමාෙකේ 
වදනො. රූපය සපණ පිඬක් වසග් කියනො. සේදනොව දිය බුබ ුක ්වසග් 
කියනො.  ංඥාව මිරිඟවුක ් වසග් කයිනො.  ං ්කොර සකස  ් කඳක් 
වසග් කියනො. විඤ්ඤාණය මොයොකොරසයකුසග ් මොයො දැකම්ක ් වසග් 
කියනො. වම්ො කාෙයාලංකාර ෙශවයනේ දීපු උපමා වනවෙයි. වම් උපමා 
පරතයක්ෂ කරගතයුත ු උපමා. වමාකකිනේද පරතයක්ෂ කරගනේවන? 
නුෙණැසිනේ. නුෙණැසිනේ පරතයක්ෂ ෙන අෙසේථාෙකේ එනො විදර්ශනා 
භාෙනාවව්දී. 

අර විදියට වහාඳට නිසියාකාර සමාිමතේ සිතිනේ ඒො 
මනසිකාරයට නගනවකාට පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා කියන ධාතු 
හතරිනේ සකසේෙුණ ුරූපවයේ ඒ ධාතු සේෙභාෙයතේ ෙැටවහනො. අනේන අර 
ගලාවගන යන ගඟක යමකේ ගිහලිේලා හිරෙුණහම එකතුවෙන 
වපණපිඬකේ ඈතට ඝන සඤ්ඤාවෙනේ, ඝන වදයකේ හැටියට වපේනො. 
කිට්ටුවෙලා බලනවකාට එතන තිවයනේවන වපණ පිඬකේ. අනේන ඒ ෙවගේ 
වම් ශරීරය පිළිබඳෙතේ ඒ ෙැටහීම් වෙනො විදර්ශනාවෙනේ. ඒ ෙවගේම 
තමයි වව්දනාෙතේ. ෙහින වෙලාෙක ෙතුර බිංදුෙ ෙැවටනවකාට එතන 
වමාවහාතකිනේ ඇතිවෙලා නැතිවෙන දිය බුබළුු ෙවගයි වම් වව්දනාෙ 
කියන එකතේ වව්දනානුපසේසනා ෙශවයනේ වව්දනාෙ පිළිබඳෙ ගැඹරුිනේ 
වමවනහි කරන වකවනකුට පරතයක්ෂ ෙශවයනේ ඒ ෙැටහීමතේ එනො. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කියාප ුඋපමා වකායිතරම් සතයයද? වම්ක වම් 
ඇතිවීම්, නැතිවීම් සමූහයකේ පමණයි, වදයකේ නූ කියලා ඒ උපමාෙලිනේ 
පුදුම විදියට වපනේෙනො. ඊළඟට සංඥාෙ පිළිබඳෙතේ එවහමයි - මිරිඟුෙ. 
ඒවකදිතේ අර ඒ මිරිඟු සේෙභාෙය. මිරිඟුෙකේ කියලා කියනේවන ඈත 
තිවයනො කියලා හිතාවගන ඒ කරා දුෙන වදයකේ. පංචසේකනේධවයේ 
ඇතිවීම් නැතිවීම් බලමිනේ වකවනකේ ජීෙතේවෙනොනම් සංඥාෙ පිළිබඳෙ 
ෙැටවහන අෙසථාෙකේ එනො. සංසේකාර පළිිබඳෙතේ අර වකවසලේ කඳ 
කියන එක. හරයකේ සාරයකේ නැති නිසේසාර බෙයි එතන වපනේනුම් 
කරනේවන, පතුරැ වගාඩකේ බෙ. ඒ ෙවගේම වච්චතනාදී වම් සිතිවිලි ධාරාෙ, 
වම් සිවතේ සංසේකාර ශකේතිය, සංසේකරණය වම්කතේ මවමකේ කරන වදයකේ 
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වනවෙයි. මවමකේ හැටියට වනවෙයි අනේතිමට වමතන පතුරැ වගාඩකේ 
ෙවගේ ඉතාම ශීඝරවයනේ ඇතිවෙලා නැතිවෙන සිතිවිලි පරම්පරාෙකේය 
කියන ටික දකිනො.  

ඊළඟට විඤ්ඤාණය. විඤ්ඤාණවයේ සේෙභාෙය මායාෙකට උපමා 
කරනො. විඤ්ඤාණය මායාෙකට උපමා කවළේ වමාකද? මායාකාරවයකේ 
කරනේවන වමාකකේද? නැති වදයකේ ඇති හැටියට වපනේනුම් කිරීමයි. 
වකායිතරම් පුදුම ධර්මයකේද කියලා හිවතනො. විඤ්ඤාණය නැති වදයකේ 
ඇති හැටියට වපනේනුම් කරන නිසා තමයි විඤ්ඤාණ නිවරෝධය නෙින 
කියලා කියනේවනේ. වමවලාෙම විඤ්ඤාණවයේ නිරැදේධ වීම අතේදකනිො. 
ඒකයි නෙින කියලා කියනේවන. නැතිකරගතේත ු වදයකේ නූ එතන. 
විඤ්ඤාණවයේ සේෙභාෙයම නැති වදයකේ. එතවකාට ඒ විඤ්ඤාණවයේ 
තිවයන මායාකාර ගතිය නසිා සාමානය වලෝකයාට ඒක ඇවතයි කයිලා 
හිවතනො. ඒක තමය ිආතේමය කියලා අලේලගනේවන. අනිතේ ඒො නැතතේ 
මම, මම, මම කියලා අලේලගනේවන විඤ්ඤාණය. නමුතේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ විඤ්ඤාණයම උපමා කරලා තිවයනේවනේ මායාකාරවයකුවගේ 
මායාෙකේ ෙවගේ. ඉතිනේ මායාෙ කියලා කියනේවනේ නැත ි වදයකේ ඇති 
හැටියට වපනේවීමනම්, වම් නැති වදේකුයි වලෝකයා අලේලනේ ඉනේවන. 
නමුතේ නැති බෙ වතේවරනේවන නැති එකයි අවිදයාෙ කයිනේවන - ඒ නිසයි 
මුලු මහතේ භෙය, එවහම නැතේනම් කර්ම රැසේ කිරීම් ආදිය තිවයනේවන. 
යම්කිසි අෙසේථාෙක අනේන විඤ්ඤාණවයේ මායාතේමක සේෙභාෙයකේ 
වතේරැණානම් - හරියට අර විේජා දැකේමකේ නරඹන වකවනකේ වමවතකේ 
රැෙටිලා ඉඳලා පසුෙ වව්දිකාවව් හැංගිලා ඉඳලා විේජාකාරයා දකේෙන 
ඔය වහාර ටික අලේලගතේ අෙසේථාවව් වම්ක පසුේසකේ, වම්වක ඇත ිවදයකේ 
නූ කියලා වතේරැම්ගනේනො. අනේන ඒ විදිවයේ වදයකේ. එතවකාට නැති 
වදය නැති හැටියටම වපේනො. ඒක තමය ිශූනය ෙශවයනේ, හිසේ ෙශවයනේ, 
වබාලේ ෙශවයනේ ෙැටවහනො කියලා කියනේවන. ඒ විදියට ඒ උපමා 
පරතයක්ෂ කරගතයුත ු වදේෙලේ හැටියටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තිවයනේවන. නිකනේ ආසාෙට, නකිනේ කාෙයාලංකාර ෙශවයනේ පරකාශ 
කරපු ඒො වනවෙයි. පංචසේකනේධය පිළිබඳෙ දැකේවෙන ආකාරයය ිඒ. 

ඊළඟට සළායතනය - ආයතන හය ගැන, අප ිකලිනේ සඳහනේ 
කළ ඇස, කණ, නාසය, දිෙ, කය, මන කියන ඒ හය. වම්ොට ආයතන 
කියලා කියනේවන වමාකද? වම්ො තුළ නිෂේපාදනයකේ වෙනො. කර්ම 
නිෂේපාදනය වෙනො. වම්ොට එන අරමුණ ුඅවිදයාවෙනේ දැඩිෙ අරවගන 
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වම් මම, වම් වලෝකය, වම් ඇස, වම් රූපය කියලා ඒ විදියට වදකකේ 
හැටියට හදාවගන ඒක තුළිනේ ඇති කරගනේන සම්බනේීකරණය තළුිනේ 
තමයි කුසලේ, අකසුලේ ආදී ෙශවයනේ කර්ම රැසේවීම් වෙලා අනේතිමට වම් 
සංසාරවයේ දිගිනේ දිගට යනේවන. බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
විදර්ශනාවෙනේ ඒොවයේ යථාතතේත්වය, වම්ොවයේ හිසේ බෙ යථාභූත 
ෙශවයනේ අෙවබෝධ කරගනේනට ඕවන. ඒකට අතීතවයේ පැරණි 
වතරෙරැනේ එවහම දීපු සමහර මහාපුදුම උපමා තිවයනො, ඒ ධර්මය 
පරතයක්ෂ කරගනේන වයාදාගතේ උපමා. දැනේ වම් ෙවගේ ෙැහ ි අෙසේථාෙක 
විදුලි වකාටනවකාට සාමානය වලෝකයා, එවහම නැතේනම් නූගතේ ඒ 
අතීත යුගවයේ සමහර වකවනකේ වම් විදුලිය කියන එක ඇතේත වදයකේ 
හැටියට හිතුො. නමුතේ වම් විදුලිය කියන එක වකාවහේෙතේ ඉඳලා ආෙතේ 
වනවෙයි. වමතන ඒ විදුලිය නැතිෙුණාට පසේවස ආවයතේ වකාවහෙතේ 
ගියතේ වනාවෙයි. ඒ යම් යම් වහේත ු පරතයයනේ නිසා ඇතිවෙලා, 
නැතිවෙනො පමණයි. දැනේ සමහරවිට වකවනකේ හිතනේන පුලුෙනේ වම් 

විදුලි වකාටනො කියලා කියනේවනේ විදුලිය කියන එක වකාවහේ හරි 
තිබිලා ෙහින වෙලාෙට ආො කියලා. ඒක නැති ෙුණාට පසේවස වකාහාට 
හරි ගියා. ඒක මුළාෙකේ. විදුලිය කියල වදයකේ ඇතිවෙනේවන වහේතු 
රාශියකේ නිසා. අපි ඒකට නමකේ දාගනේනො. වදයකේ හැටියට 
අලේලගනේනො. ඝන සඤ්ඤාවෙනේ ෙැරදියට හිතාගනේනො. නමුතේ ඇතේත 
ෙශවයනේ ඒක ඇතිෙුණා ෙවගේම නැතිවෙලා යනො. ඕකයි ධර්මතාෙ. 
ඉතිනේ ඔය විදියට විදුලිය, මිරිඟෙු, වදේදුනේන ආදී ෙශවයනේ වනාවයකුතේ 
උපමා අතීතවයේ දකේෙලා තිවබනේවනේ වම්ොවයේ ඇති ශූනයත්වය ඒ තළුිනේ 
ෙටහාගතහැකි නිසයි. ඒ සඳහා යන මාර්ගය තමය ිඑතවකාට විදර්ශනාෙ 
කියනේවනේ. ඒ අනිතයතාෙ - අර ඇතිවීම් නැතිවීම් වදක ෙඩ ෙඩාතේ සියුම් 
අනේදමිනේ වමවනහි කිරීවමනේ තමයි වම් අෙවබෝධය ලබාගනේන පුලුෙනේ 
ෙනේවන.  

අපි කිව්ොවන සාමානය වලෝකයාවගේ ආයතනෙල නිෂේපාදනයකේ 
ගැන. ඒ ආයතනෙල නිෂේපාදනය සාමානයවයනේ වගාරහැඩි ඕලාරික 
විදියටයි වකවරනේවනේ. ඔනේන රූපයකේ දැකේකා. එතවකාට ඒක අනුෙ 
හඳුනාගැනීමට යම්කිසි උතේසාහයකේ වකවරනො. වම් අහෙලා, වම් මවගේ 
හිතෙතා, වබාවහාම ඇලුම් කරන වකනා කියලා හිතාගතේවතාතේ ඒක 
අනුෙ එකේතරා විදියක සිතිවිලි පරම්පරාෙකේ ගමනේ කරනො. 
වෙරකේකාරයා, හතුරා කියලා හිතාගතේතු හැටිවයේ තෙතේ විදියක සිතවිිලි 
පරම්පරාෙකේ යනො. එතන වදවකාණකේ කියලා අලේලගතේතා. වම් ඇසයි. 
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වම් රූපයයි කියලා. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේම බලනොනම් වමතන මුළු 
සිදේි මාලාෙ, වම් ඇසේ තිරවයේ ෙැටුණු එකේතරා ිතරයකේ පමණය.ි වම් 
ඇවසහි ෙැවටන, ඇසේ තිරවයේ ෙැවටන යම්කිසි දර්ශනයකේ විතරයි. ඒ 
දර්ශනය ආශරවයනේ ඇත ි කරගනේනො විශාල සිතිවිලි පරම්පරාෙකේ. 
ඇතිකරවගන තමනේම කර්ම රැසේකරගනේනො. එතනිනේ එහාට සදේදයකේ 
ගැන හිතුෙතේ එවහමයි. මිහිරි සදේදයකේ ඇවහනො. සිංදුෙකේ ෙවගේ වදයකේ 
ඇවහනො. ඉතිනේ ඒක වහාඳ සිංදුෙකේ කියලා ඒක තුළ ඇති කරගනේනො 
යම් යම් ඇලුම් ආදිය. නමුතේ විදර්ශනාවව්දී යම් අෙසේථාෙක වතේවරනො 
වම් ඔකේවකාම චලන වගාඩකේ. සේපනේදන වගාඩකේ. එවහම නැතේනම් 
එවහම පිටිනේම සංසේකාර ගැන කියාප ුවකවසලේ කවඳේ උපමාෙ ෙවගේ 
එකේතරා කරියාකාරීත්වයකේ විතරයි වමතන තිවයනේවනේ. වදයකේ හැටියට 
ගනේන වදයකේ නූ. 

ඉතිනේ ඒ අෙවබෝධය කරා යන ගමන තමයි විදර්ශනාෙ කියලා 
කියනේවන. ඉසේවසලේලා වම්ක රූපයකේ, ඒ රූපය පමණකේ වනාවෙයි 
රූපයට ආවරෝපණය කරනො වම්ක ලසේසනයි, වම්ක වහාඳයි, ඊළඟට 
වම්වක වම් වම් විදිවයේ අංග තිවයනො. ඒොට තමයි කියනේවන නිමිති 
ගනේනො කියලා. නිමිති, අනුෙයඤේජන ෙශවයනේ. නිමිති ගනේනො. 
ඊළඟට තෙතේ ඒ නිමිති සරසනො අනුනිමිති ෙලිනේ. ඔය විදියට පුදේගලයා 
හඳුනගතේතයි කියලා කියනේවනේ ඒකයි. නමුතේ අනේතිමට අර ඇවහේ ෙැටුණු 
ඡායාෙ විතරයි. දැනේ කැමරාෙක ෙැවටනො ෙවගේ තමයි වම් ඇවහේ 
බබාවග වසලේලමයි තිවයනේවන. ඇවහේ ෙැවටන ඡායාෙ අනුෙ යම්කිසි 

හැඟීමකේ සිවතේ ඇති කරගනේනො. ඊළඟට අවිදයාෙ නිසා ඒක උදේදීපනය 
කරලා වදයකේ හැටියට ඉදිරිපතේ කරලා වලෝකයා සංසාරවයේ 
ඇවිදේදෙනො. ඒ සිතිවිලි පරම්පරාවෙ ඈතිනේම තිවයනේවන අර විදිවයේ 
විතර්ක සිතවිිල ි සමූහය. ඊට වමහායිනේ තිවයනො සඤ්ඤාෙ. අර 
හඳුනාගැනීම. ඒ හඳුනාගැනීමට උපකාර වෙනො අතීතවයේ ලබාගතේතු 
අතේදැකීම්. ඒො ආශරවයනුයි ආ වම් අහෙලා, වම් මට වමවහම ෙැරැදේදකේ 
කරපු වකනා, වම් මට වම් විදියට කරපු වකනා කියලා ඔය විදියට 
හිතුවිල ිඇති කරගනේනො. අර අතීත සඤ්ඤා උපකාර කරවගනයි වම් 
හඳුනාගැනීම් ආදිය කරනේවන. 

ඉතිනේ ඔය විදියට යන සිතවිිල ිපරම්පරාෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවන අර මුො මිරිඟුෙ ඔසේවස දුෙනො ෙවගේ. ඒ වෙනුෙට නුෙණැති 
පුදේගලයා කරනේවන වමාකකේද, එතනම ඉඳවගන වම් මිරිඟුවව් යථා 
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සේෙභාෙය අෙවබෝධ කරගනේනො. ඒ ෙවගේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො වම් සවදාරට හමවුෙන අරමුණු පිළිබඳෙ වම්වක යථා 
අෙවබෝධය ලබාගනේන උතේසාහ කරනේනයි කියලා. ඉතිනේ ඒක තමයි 
හඳුනේෙනේවන ධර්මවයේ වයෝනිවසෝමනසකිාරය කියලා. 
වයෝනිවසෝමනසිකාරය කියලා කියනේවනේ යමකේ හටගනේනා තැනටම හිත 
වයාදලා වතේරැම්ගනේන උතේසාහ කිරීම. අර මුො කරනේවනේ ඒ හටගනේනා 
තැන අමතක කරලා. වම් තමනේවගම වපවනන ඇසේෙල තිවබණ 
වදෝසයකිනේ වහෝ සමීිත භාෙයකනිේ ඇතිෙුණ බෙ වනාදැක අර ඈත 
වපවනන මිරිඟුෙ යම්කිස ිවදයකේ හැටියට, ෙතුරකේ හැටියට හිතාවගන 
ඒක ඔසේවස දුෙනො.  

නමුතේ ධර්මවයේ දකේෙනේවනේ වමතන මුළ තිවයනේවන 
අවිදයාවෙයි, වම් වහේතු පරතය සමූහයකේ නිසා ඇතිවෙන වදයකේ කියලා 
වනාදැනේමයි. ඒ සිතිවිලි පරම්පරාෙ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ ෙැවඩනො. 
විතර්කෙලට ගියාම එහි පටලැෙුණට පසේවස - පරපඤේච හැටියට 
පටලැෙුණට පසේවස අනේතිමට දෙලේ හීන දකමිිනේ ගතකරනො.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන නිමිති ෙශවයනේ දැඩිෙ 
ගනේවන නැතුෙ විදර්ශකයා - එවහම නැතේනම් විදර්ශනාවව් වයවදන 
වයෝගාෙචරයා - වම් දකින වදය වපාදුවව් රූපයකේ, රූපයකේ කියලා 
එතනිනේ ඒ වමවනහි කිරීවමනේ වකළෙර කරනේන උතේසාහ කරනේන ඕන. 
වකළෙර කරනො ඒක රූපයකේ, රූපයකේ කියලා වදෙරකේ ඒක හතිට 
දමාවගන. ඊට එහාට යනේන වදනේවන නූ. රූපයකේ රූපයකේ. ඒ ෙවගේම 
සදේදයකේ සදේදයකේ. ඒක විගරහ කරනේන යනේවන නූ. ඒක පිළිබඳ විතර්ක 
ඇති කරගනේන, පරපඤේච ඇත ිකරගනේන, දෙලේ හීන මෙනේන උතේසාහෙතේ 
වෙනේවන නූ. වම්ක අර ඇසේ තිරවයේ ෙැටුණු එකේතරා රූපයකේ පමණයි. 
එවහම නැතේනම් දර්ශනයකේ පමණයි. ඊළඟට අරක කනේ වබරවයේ ෙැදුණු 
සදේදයකේ පමණයි. කනේ වබරවයේ ෙැදුණු යම්කිසි චලනයකේ බරමණයකේ 
විතරයි කියලා ඒ විදියට ආපසු අර වයෝනිවසෝමනසිකාරය වෙන 
ආකාරයට - වම්ක හටගතේතු තැනට සිත වයාදනො. ඒක වබාවහාම 
අමාරැ ෙැඩකේ. ඒකට සූවහනේන සමාිමතේ හිතකේ තිවයනේනට ඕන. 
සමාිමතේ සිතකිනේ සිත එකඟ කරවගන ඒ විදියට එතනිනේ කඩනේනනම් 
ඇතේතෙශවයනේම උවපේක්ෂාෙකේ අෙශයයි. මධයසේථ බෙකේ. ඇලුම් ගැටුම් 
වදවකනේ හැකිතාකේ දුරට හිත මුදාවගන එතනම ඒක වමවනහි කරලා 
යනේන අරිනො.  
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ඇතේත ෙශවයනේ වම්ො ඇවිතේ යන වදේෙලේ. නමුතේ වම් බදාවගන 
අලේලවගන ඒක උඩිනේ වනාවයකුතේ වදේෙලේ තෙ එකතු කරගැනීම තළුිනේ 
තමයි සංසාරවයේ ගමන සිදුවෙනේවන. කර්ම වව්ග ෙලට අසු වෙනේවන. 
ඒ වෙනුෙට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ වම් ආයතනවයේ 
කරියාකාරීත්වය ෙඩාතේ සරල තතේත්වකට පමුණුෙනො. සරල කියලා කිව්ෙට 
ගැඹුරට යාමකේ එතන වකවරනේවනේ. සාමානය වලෝකයා ඒ ආකාරයට 
ජීෙතේවෙනේවන ෙයෙහාර වලෝකවයේ එදිවනදා ජීවිතවයේ ජීෙතේවීම අෙශය 
නිසා කයිලා කියනො. නමුතේ ඒක තුළිනේ වෙනේවන දිගට දිගටම 
සංසාරවයේම කරකැවෙනො. නමුතේ යම්කසි ිඅෙසේථාෙක වම් අෙවබෝධය 
ලැබිය යුතුයි. ඒ සඳහා තමය ි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර සයිුම්ෙ 
මනසිකාරය වයාදලා හිත හැකිතාකේ ඉකේමනිනේම උවපේක්ෂාෙටගනේන 
කියලා කියනේවන. 

ඉතිනේ ඒ විදියට සඤ්ඤාෙටතේ යනේන වනාදී අනේතිමට අර 
වව්දනාෙ, ඒ විනේදනය. වම් වව්දනාවව්තේ වදපැතේතකේ තිවයනො. වම් 
පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ දනේනො සැප-දුකේ කියලා. ඒ වදකට මැදිනේ 
තිවබණො වනාදුකේ-වනාසුෙ කියලා එකකේ. ඒක සාමානය වලෝකයාට 
අෙවබෝධ වෙනේවනතේ නූ. ඒක හිතට අසුවෙනේවන නැති විදිවයේ 
තතේත්වයකේ නසිා. මධයසේථ තතේත්වය පිළිබඳෙ වබාවහෝවිට අනෙවබෝධයයි 
තිවයනේවන. අවිදයාෙයි තිවයනේවන මධයසේථ වව්දනාෙ පිළිබඳෙ. ඒ 
මධයසේථ වව්දනාෙ ටික ටික වහළි කරගනේන පුලුෙනේ වෙනේවන, 
අඳුනගනේන පුලුෙනේ වෙනේවන සතිපට්ඨානවයේ වයවදනවකාට. වහාඳට 
සිහිය වයාදලා තමනේවග කය පළිිබඳෙ, වව්දනාෙ පිළිබඳෙ, සිත පිළිබඳෙ, 
සිතට එන සිතිවිලි පිළිබඳෙ ෙර්තමානවයේ ජීෙතේවෙමිනේ, සතිය 
පෙතේෙනවකාට ඔනේන වතේවරනො සැප වව්දනාෙ කියලා වදයකේ 
තිවයනො. දුකේ වව්දනාෙ කියලා තිවයනො. මධයසේථ එවහම නැතේනම් 
වනාදුකේ-වනාසුෙ කියලා වව්දනාෙකුතේ තිවයනො. ඒ මැදිනේ තමයි 
ඇතේත ෙශවයනේම අපට වම් විමුකේතිවයේ මාර්ගය තිවයනේවන. එතන 
තමයි උවපේක්ෂාෙට තැන.  

උවපේක්ෂාෙ කයිලා කියනේවනේ මධයසේථෙ සමෙ බැලීම. ඒක 
වබාවහාම අමාරැ ෙැඩකේ. නමුතේ විදර්ශකයා උතේසාහෙනේතෙ අර ඇලුම් 
ගැටුම් වදවකනේ හිත මුදාවගන එතනම ඒො එන හැටි, යන හැටි 
බලනො. දැනේ පාර වතාටක නැෙතිලා තමනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන 
ොහනයකේ තිවයනොනම් ඒක දිහා හුඟකේ ඕනූකමිනේ බලනො. නමුතේ 
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තමනේට ෙුෙමනා විවශේෂවයනේ ඇලේමකේ ගැටමුකේ නැති ොහනයකේ 
යනොනම් ඒක එනො වපේනො. යනො වපේනො. රාතරී කාලවයේනම් 
ඉසේසරහා තිවයන ලාම්පු වපේනො. ඊළඟට පසේවසනේ තිවයන ලාම්පු 
වපේනො, ඔච්චචරයි. අනේන ඒ ෙවගේ අර අමුත ුනිමිති ගනේවන නැතුෙ ඒ 
එන අරමුණු එතන එතනම වමවනහි කරලා වකළෙර කිරීවම්, ශීඝරෙ 
වමවනහි කිරීවම් කරමයයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ විදර්ශනාෙ හැටියට 
දකේෙනේවන. ඒ විදියට කරවගන යනවකාට යම් අෙසේථාෙක ෙැටවහනො 
අනේන අර කියාප ුනැති වදයකේ වනේද වම් වපනේනුම් කරනේවන? නැති 
වදයකේ ඇති හැටියට මො පූමකේ වනේද වම් හිවතනේ කරනේවන කියන 
අෙවබෝධය. ඒක වෙන වකවනකුට වපනේනුම් කරනේන බූ, තමාම 
පරතයක්ෂ කරගත යුතේතකේ අර විදර්ශනා මාර්ගවයේ ගිහලිේලා. 

ඉතිනේ ඒකම තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ රූපය වපණ පිඬකේ 
ආදී උපමා ෙලිනේ දැකේෙුවව්. අනේතවිම්දී වම්ක මායාෙකේ, මායාකාරවයකේ 
දකේෙන වදයකේ. වමාකද ඒක මමය කියලා ගතේතානම් ඊට එහායිනේ 
තිවයන ඒ වලෝකවයේ වදේෙලේ අප ිඅඳුනවගන ඒෙට නමකේ දාවගන ඒො 
පිළිබඳෙ ඇලුම් ගැටුම් ආදිය ඇතවිෙනො. ෙයෙහාර වලෝකවයේ ජීවිතයට 
ඒක උපකාර වෙනේන පුලුෙනේ. නමුතේ සංසාරවයනේ මිදීමට උපකාර 
වෙනේවන නූ. යථාතතේත්වය ඒක වනාවව්. වම් මසැසට යටවීමකේ ඒක. 
එවහමනම් ඒ වෙනුෙට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන විදර්ශනා 
පරඥාෙ මතුකරගනේන ඕන කරමකරමවයනේ. ඒ පරඥාෙට තමයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ආකාරයට වම් පංචසේකනේධයම දුකකේ කියන එක 

- යථාතතේත්වය ෙැටවහනේවන. පංචසේකනේධයම දුකකේ කියලා කියනේවන 
වමාකකේද? සාමානය වලෝකයා දුක කියලා කියන අදහසට ෙඩා මහපළුුලේ 
එකකේ කයිවෙනො වම් පංචසේකනේධවයේ දුක කියලා කීම තළු. වම්වක 
අනිතයතාෙ වපේනො. වමතන තවියනේවන අර චලන රාශියකේ විතරයි. 
වම්ො එකකේෙතේ අලේලගතේත ුතැන තිවයනේවන දුකකේ. ඒක නසිා වමතනදී 
කරනේන තිවයනේවන ඒ ඒ එන එන වදේ වමවනහි කිරීවමනේ වම්ො පිළිබඳ 
වනාඇලේම, විරාගය දැඩිෙ ඇතකිරගැනීමයි. ඒ විදියට යනවකාට 
අනේතිමට යම් අෙසේථාෙක වම් වකායි එකකේ ආෙතේ ඒොට ඔවරාතේතු 
වදන සේෙභාෙයකේ - ඒ සංසේකාර පිළිබඳෙ උවපේක්ෂාෙකේ ඇතිවෙනො. 
ඉතිනේ ඒකම අනිතය, දුක්ඛඛ, අනාතේම ෙශවයනේ තරිලක්ෂණය දකමිිනේ තෙ 
තෙතේ ගැඹුරට මනසිකාරවයේ වයවදනේන ඕන. ඇතේත ෙශවයනේ හැම 
එකකේම - අපි කලිනේ කිෙු කතනේදරවයේ විළ ළඟට ගිය වයෝගාෙචරයා 
කරපු ෙැඩය වනවෙයි වම්ක - කීමක් සනොසවයි දැකීමක.් නුවණැ ින් 
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දැකීමක්. ඒ දැකීම තුළිනේ පරඥාෙ වමෝරලා ගිහලිේලා යම් අෙසේථාෙක වපේනො 
වම් හැම එකකම ශූනයත්වය. 

ඒක ඇසේ, කනේ, නාසාදිය තිබුණතේ, අෙදිෙ සිටියතේ වමවතකේ 
වපනුන අරමුණු ෙලට හසු වනාෙන තතේත්වයකේ, ඒොවයේ ශූනයත්වය, හිසේ 
බෙකේ අෙවබෝධ වෙන තතේත්වයකේ තිවබණො. ඒකට තමයි භෙනිවරෝධය 
කියලා කියනේවන. ඒ කයිනේවනේ - සාමානය වලෝවක තිවයනේවන භෙවයේ 
පැෙැතේම, වම් පැෙැතේවම් නැෙැතේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන 
ඔනේන ඔය විදියටයි. පරඥාවෙනේ පරතයක්ෂ කරගතයුතු තතේත්වයකේ ඒක. 
ඉතිනේ ඒ පරතයක්ෂය යම් වකවනකේ ලැබුොනම් වසෝොනේ, සකදාගාමී, 
අනාගාමී උපරිම ෙශවයනේ අරහතේ. අනේන ඒ පරතයක්ෂය තමය ි ඔය 
අරහතේඵල සමාිය ආදී ෙශවයනේ කියනේවන. ඒ සමාි තතේත්වවයේදී ඒ 
වයෝගාෙචරයාට ලබාගතේත ු විමුකේතිය අතේදකිනේන පුලුෙනේ - සංසාර 
විමුකේතිය. ඒ විමුකේතිවයේ සෙුවයේ සූවහන කාලයකේ ගතකරනේන පුලුෙනේ. 
ඒකයි වමවලාෙම නිෙන කියලා කියනේවන. දිසට්ඨව ධසම්ම. වමවලාෙම 
නිෙන ලබාගතේතා කියලා කියනේවනේ අනේන අර පරඥාවෙනේ, වම් අපිට 
වපේන වලෝකවයේ ඇති ශූනයත්වය, හිසේ බෙ ගැඹුරිනේම අෙවබෝධ 
කරගැනීමයි. ඒ අෙවබෝධවයේ ෙැදගතේකම ඇතේත ෙශවයනේම 
මතුවෙනේවන මරණ අෙසේථාවව්දියි.  

වම් පිනේෙතුනුතේ අහලා තිවයනො කර්ම නිමිතේත, ගති නිමිතේත 
ආදී ෙශවයනේ පණ අදින පුදේගලයාට පහළ ෙන නිමිති පිළිබඳෙ. වම් 
පැතේතට අදින පුදේගලයාට වම්ක තෙතේ අලේලවගන ඉනේන බූ කයිලා 
ෙැටවහනවකාට වෙන වමාකකේහරි හිතට ඉදිරිපතේ වෙනො, ඔනේන 
එවහනම් වම්ක අලේලගනේන කයිලා. අතීත කර්ම වව්ග ෙලිනේ යමකේ 
ඉසේසරහට එනො කර්මානුරූපෙ.  වම් ජීවිතවයේ පණ අදිනො කයිලා 
කියනේවන වමාකකේද? වමවලාෙම ඉනේන දඟලනො. නමුතේ වම් ශරීරය 
ඔවරාතේතු වදනේවන නූ. යම් අෙසේථාෙකේ එනො වම්ක අත ඇරලා 
යනේන. නමුතේ වම්කට තිවයන ඇලේම නිසා, ශරීර කඩූුෙට තිවයන ඇලේම 
නිසා වමතනම ඉනේන දඟලනො, අර තණේහාෙ නිසා. උපාදානය කියලා 
කියනේවනේ අලේලාගැනීම. අතහරිනේන වෙන බෙ හරියට වතේරැම්ගනේන 
වෙලාෙ වෙනවකාට හිතට පහළ වෙනො වෙන නිමිතේතකේ. ඉතිනේ ඕක 
අලේලගනේනො. 

ඒක සමහරවිට අපාය ගිනේදරකේ වෙනේන පුලුෙනේ. තිරිසනේ 
සවතකුවගේ කුසයක නමිිතේතකේ වෙනේන පුලුෙනේ. නමුතේ අර පැෙැතේමට 
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ඇති ආසාෙ නසිා හිවතනේ අරක දැඩිෙ ගරහණය වෙනො. ඕක උපාදාන 
ෙශවයනේ අලේලගනේනො. ඔනේන එතනයි භෙය. එතවකාට දැනේ වබාවහෝ 
වදනා කතා කරනේවන භෙනිවරෝධය ගැන වනවෙයි අර අනේතරා භෙය 
කියලා වදයකේ ගැනයි. නමුතේ ඇතේත ෙශවයනේ අපවගේ අෙධානය වයාමු 
වියයුතේවතේ ඔනේන ඔය භෙනිවරෝධය කියන එකටයි. නමුතේ ඒක ඒ 
වෙලාෙට හිතලා ගනේන බූ. අප ිකලිනේ කිව්ො ෙවගේ සීයා වකවනකේ 
වෙලතේ ූදරැෙනේටතේ ෙසේතුෙටතේ ඔකේවකාටම ඇලුම් ඇතුෙ ඉඳලා 
‘මැවරන වෙලාෙට ක්ෂණික අෙවබෝධයකේ ලබාවගන, ඒ වෙලාෙට මම 
වම් ජීවිතය තෙතේ උපදිනේවන නැති තතේත්වයකට පතේකරගනේනෙයි’ 
කියලා හිතුෙට ඒක හරියනේවන නූ. පරඥාවෙනේ ඒක පරතයක්ෂ කරගනේන 
ඕන ජීෙතේෙ ඉඳිදේදිම. පරඥාවෙනේ පරතයක්ෂ කරගතේත ුතැනැතේතාට මරණ 
අෙසේථාවව්දී නිරායාසවයනේම අර කියාපු නිෙනේ සිතයි මතු වෙනේවන. 
නිෙනේ සිත කියලා කියනේවනේ වම් භෙනිවරෝධයයි. භෙවයේ පැෙැතේවම් 
නිසේසාරත්වය - වකාටිනේම කියවතාතේ ශූනය බෙට, හිසේ බෙට සිත එනො. 
ශූනයත්වයට හිත එනො. එතවකාට එතන ඇලුම් ගැටුම් වමාකකේෙතේ නූ. 
ඒ විදිවයේ තතේත්වයකේ තමය ිනිෙන කියලා කියනේවනේ. ඒක වමවලාෙම 
අෙවබෝධ කරගතේතු අය වමවලාෙදීම ඒ නිෙනේ සුෙය විඳිනො සමාිය 
ෙශවයනේ. ඒවක උපරිම ෙටිනාම අෙසේථාෙ තමයි අනේන අර කයිාපු 
මරණ අෙසේථාවව්දී ඒක ඉවබ්ටම ඉදිරිපතේ වීම.  

ඒ නිෙන කියලා කියනේවනේ සාමානය වලෝකවයේ ෙචනවයනේ 
කියනොනම් වනාමැරී මැරීම ෙවගේ වදයකේ. වමවලාෙ ශරීරය ෙශවයනේ 
ජීෙතේවෙනො. නමුතේ හිවතනේ වම් භෙවයේ ඇති නිසේසාරත්වය වතේරැම් 
අරවගන වම් පංචසේකනේධය අතහරිනො. පංචසේකනේධය බදාවගන 
ඉනේවන හිවතනේ. කෙුරැෙතේ පංචසේකනේධය අතිනේ අලේලවගන ඉනේනො 
වනවෙයිවන. අලේලවගන ඉනේවන වමාකකිනේද? හිවතනේ. උපාදාන 
ෙශවයනේ අලේලවගන ඉනේවන තණේහාෙ නිසා. තණේහාෙ ඇති තැන 
උපාදාන තිවයනො. තණේහාෙ නැති කිරීම, තණ්හක්ඛඛය ආදී ෙචන නෙින 
විසේතර කිරීවම්දී වයාදනො. ඒ තණේහාෙ නැතිකරනවකාට, ඒ 
අලේලාගැනීම නැතිවීම, වමවලාෙම පරතයක්ෂ කරගතේතානම් වම් ශරීරය 
ඇතේත ෙශවයනේම අතහරිනේන වෙන වෙලාෙට ඒ විදිවයේ තතේත්වයකේ 
නිරායාසවයනේම ඉදිරිපතේ වීමකේ සදිුවෙනො. ඒ වෙලාෙට ඉවබ්ටම මතු 
වෙනේවන අර කලිනේම ඒක පුරැදු කරවගන තිවයන නිසා, එවහම 
නැතේනම් ඒක තමනේ පරතයක්ෂ කරවගන ඇති නිසා. ජීවිතවයේ ලබාපු 
ෙටිනාම පරතයක්ෂය නිසා ඒක නිරායාසවයනේම ඉදිරිපතේ වෙනො. ඒ 
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භෙනිවරෝධ තතේත්වයය.ි රහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ සමහරවෙලාෙට 
ශරීරය ගිනි දලේොවගන පිරිනිෙනේ පූො කියලා එවහම සඳහනේ වෙනො. 
වකවනකේ බය වෙනේන පුලුෙනේ වමාකකේද වම්, අවපෝ වකායිතරම් දුකකේද 
වම් විනේවදේ කියලා. වම් පිනේෙතනුුතේ ඔය අතහැරපු ඇඳුමකේ එවහම 
සමහරවිට ගින ි වගාඩකට දාලා පුච්චචනේවන. ඒ වෙලාෙට තමනේම 
පිච්චවචනො කියලා හිවතනේවන නූවන. අනේන ඒ ෙවගේ වම් 
පංචසේකනේධය හිවතනේම අත ඇරලා ඒකට ගිනි අෙුළුෙගනේනො වතේවජෝ 
ධාතු සමාපතේතියට ෙැදිලා. වම්ක ඉතිනේ සාමානය වලෝකයාට 
වතේරැම්ගනේන බූ. 

අනේන ඒ විදියට ඒ සිතිනේ කරනේන පුලුෙනේ උපරිම විමුකේතිය, 
උපරිම උවපේක්ෂාෙයි නිෙන කියලා කියනේවන. ඔය තතේත්වය කරා යන 
ගමනයි එතවකාට වම් පරතිපදාවව් ශීල, සමාි, පරඥා ෙශවයනේ - සමථ 
විදර්ශනා ෙශවයනේ - වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ කියනේවන. වම් පිනේෙතුනේ 
ඒ ඉලකේකය හරියට ෙටහාගතේතානම් ඒ මාර්ගවයේ හරියට යනොනම් 
තමනේවගේ පාරමී සම්පූර්ණ වෙලා තිවයනොනම් දරන උතේසාහය හරිනම්, 
කලයාණමිතර ආශරය හරියට තවිබණොනම් තාමතේ පුලුෙනේ වම්ො 
පරතයක්ෂ කරගනේන. වම් කථානේතරය තුළ දැකේවෙන වම් පාඩම් වදකම 
අපි නුෙණ වමවහයෙලා කලේපනා කරනේන ඕන. වලෝකවයේ කෙදතේ වහාඳ 
නරක කියලා වදකකේ තිවබණො. පිනේ පව්, කුසලේ අකුසලේ කියලා වදකකේ 
තිවයනො. වම්ො ෙටහා දීමය ි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කවළේ. කලු 
පැතේතයි සුදු පැතේතයි හඳුනේෙලා දුනේනා. වම් සංඝයාෙහනේවසේලා -
පැවිදේදනේ කියලා කියනේවනේ ගිහි වලෝකවයනේම එන අයයි. ඒ ගිහි 
වලෝකවයේදීම යම්කිසි ගුණධර්ම ෙර්ධනයකේ ඇතිවෙලා ඊට පසේවස ඒො 
වමෝරා යාවමනේ තමයි කරමකරමවයනේ පැවිදි ජීවිතයට එනේවන.  

ගිහි ජීවිතය ගැන හිතලා බැලුෙතේ කෘතඥතා ආදී ගුණධර්ම 
ෙැදගතේ වෙනො. ඒො තුළිනේ කරමකරමවයනේ තමනේවග ජීවිතය ගැන 
ගැඹුරැ අෙවබෝධයකේ ලබාවගන යම්කිස ි අෙසේථාෙක බහුපුතේතිකා 
වතරණිය ෙවගේ පැවිදි බිවම්දී වහෝ ගිහි ජීවිතවයේදී වහෝ අර උවපේක්ෂාෙ 
ඇති කරගනේන ඕන. උවපේක්ෂාෙ ඇතිකරවගන වම් ශරීරවයේ සේෙභාෙය - 
ජරා, දුර්ෙලත්වය, අනාතේම සේෙභාෙය - ඒ කියනේවනේ තමාවගේ ෙසවයේ 
පෙතේෙනේන බැරි බෙ වම් හැම එකකේම. වම්ක අෙවබෝධකරගනේන ඕන. 
මහළු ෙයසතේ උපකාර කරවගන වම් ශරීරය අතහැරිය යුත ු වදයකේ, 
අතහරිනේනට වෙන වදයකේ කයිලා ඒක පළිිබඳෙ ඇලේම නැති 
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කරගනේනවකාට, වම් සිවතේ සංසිවඳනේවන නැතුෙ වමච්චචරකාලයකේ 
තිබුණ තණේහාෙ නැති කිරීවම්, එවහම නැතේනම් අතහැරීවම් තතේත්වය 

පරඥාවෙනේ පරතයක්ෂ කරගනේන පුලුෙනේ වෙනො. වම් පංචසේකනේධය යම් 
අෙසේථාෙක එවහම සිවතනේම අතහැරියානම් ඒ වෙලාෙට ලැවබණ සුෙය 
තමයි අප ිපරම ශානේත නිර්ොණ සුෙය ආදී ෙශවයනේ දකේෙනේවන - ඒකට 
කියනේවන අවව්දයිත සෙුය කියලා. වලෝකවයේ තිවයන වව්දනා ආශරවයනේ 
ලබාගනේන අනිතේ හැම සැපයකේම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දුකේ හැටියටයි 
දැකේෙුවව්. දුකේ වව්දනාෙ දුක බෙ අමුතුවෙනේ කියනේන වදයකේ නූ. සැප 
වව්දනාෙ දුක බෙ වතේවරනේවන ඒක වෙනසේ වෙනවකාටයි. මධයසේථ 
වව්දනාෙ වකාවහතේම දැවනනේවනතේ නූ. වම් එකකේෙතේ අලේලගනේන එපා 
කියන විදිවයේ දර්ශනයයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන. 

ඒ සඳහා මුලදි කියාපු මධයසේථ වව්දනාවෙනේ ආරම්භ කරලා 
කරමකරමවයනේ ගැඹුරට යනවකාට යම්කිසි අෙසේථාෙක වම්ොවයේ 
නිසේසාරත්වය, අනිතයතාෙය ෙැටවහනො. එතනදි සළායතනවයේ 
කරියාකාරීත්වය, විතර්ක ආදියට යනේන වනාදී හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ අෙම 
මට්ටමිනේ දකිනො. වම් වදකකේ හැටියට වබදාගතේතු ඇසතේ රූපයතේ කයින 
වදක ගැටීවමනුයි වමනේන වම් ඔකේවකාම වෙනේවන. ඊළඟට කණතේ 
සදේදයතේ කියලා වදකකේ හදාවගන ඒ වදක ගැටීවමනුයි වම් ඔකේවකාම. 
දැනේ ඔය පිලේ වදකකේ වබදාවගන කරීඩා කරනේවන. පිලේ වදක වබදුණ 
නිසාවන වම් ඔකේවකාම කරීඩාෙ තිවයනේවන. අනේන ඒ ෙවගේ තමයි වම් 
පිලේ වදකකේ හදාගනේනො. වම් ඇහැයි වම් රූපයයි. අර මුොවග 
කතාවෙනේ වතේරැම්ගනේන පුලුෙනේ. ඉතිනේ ඒ ෙවගේම වම් ඇහැයි වම් 
රූපයයි කියලා ඒක ඔසේවසේ දුෙනො. වම් කණයි, වම් සදේදයය ිකියලා 
ඊළඟට ඒක ඔසේවස යනො. යම්කිස ි අෙසේථාෙක ඔය විදිවයේ 
කරියාකාරීත්වයකිනේ මිදීමයි සංසේකාරයනේවගේ සංසිඳීම කියලා කියනේවන. 
වම් සංසේකාර තමයි වලාකුම දුක කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනො. වම් කියාප ුසිත තළු වකවරන සංසේකරණයම දුකකේ හැටියට 
ගැඹුරිනේ ෙැටවහන අෙසේථාෙකේ තිවයනො. අනේන ඒ සංසේකාර 
නිවරෝධයයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන. එවහම සකසේ කරනේවන 
නැතේනම් ඒොවයේ විපාක පක්ෂයකුතේ නූ. එතනම ඉෙරයි. දැනේ කර්මජ 
සංසේකාර කියලා හඳුනේෙනේවන වමාකද වම් දීර්ඝ කාලයකේ තිසේවස අප ි
වම් රැසේකරගතේතු කර්ම තමයි වමාවහාතකේ පාසා අවපේ විඤ්ඤාණවයනේ 
මතු වෙලා අපට කරියාකාරීත්වයට වපාළඹෙනේවන. ඒ වෙනුෙට වම් හැම 
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එකකේම උවපේක්ෂාෙට හරෙලා ඒො එවහම්මම යනේන අරිනොනම් ඒො 
යනේවන අලේලගනේවන නැතුෙ, අනේන එතන තමයි විමුකේතිය තිවයනේවන.  

ඉතිනේ වම් ධර්ම මාර්ගවයේ යාමට අෙශය උපවදේශයකේ වම් 
ගාථාවව් තිවයනො අර කයිාපු උතුම් ධර්මය දකමිිනේ එක දෙසකේ ජීෙතේ 
ෙුණතේ ඇතැයි කියලා. සීයා වකවනකේ ආච්චි වකවනකේ නූනතේ කමකේ 
නූ එක දෙසකේ හරි ජීෙතේවෙලා ඕක පරතයක්ෂ කරගතේතානම් ඒක තමයි 
නියම ෙටිනා ජීවිතය කියලා හිතාගනේන ඕවන. එතවකාට අද දෙවස වම් 
පිනේෙතේ පිරිස වම් කියාප ුමාර්ගයට උපකාර ෙන යම් යම් මට්ටමකිනේ 
ශීලය සමාදනේ වෙලා ඒ ශීලවයේ පිහිටලයි වම් හැම එකකේම කරනේවන. 
ඊළඟට ඒ ෙවගේම තමනේවගේ ශකේත ිපරමාණවයනේ භාෙනාතේ ෙැඩුො.  

ඇතේත ෙශවයනේම ධර්මශරෙණය තුළිනේ පො භාෙනා 
මනසිකාරවයනේ අසනේවනකේ ඉනේනොනම් වකවනකුට පුලුෙනේ ඒක 
තුළිනේ විදර්ශනා ඥාන පො ඇති කරගනේන පාරමී ශකේතිය තිවබණොනම්. 
ඒ විදියටම වම් නිෙනටතේ උපකාර ෙන තමාවගේ ජීවිතයටතේ උපකාර ෙන 
යම්කිසි ධර්මවදේශනාෙකේ ශරෙණය කළා. වම් තුළිනේ යම් ශරදේධා, වීර්යය, 
සති, සමාි, පරඥා කියන අර ඉන්ද්රියධර්ම, බලධර්ම ෙශවයනේ නිෙනට 
උපකාර ෙන යම් ශකේතීනේ ඇතිෙුණානම් - ිතේත ශකේතීනේ, ඒ ශකේතීනේ 
පිහිට කරවගන කලයාණ මිතර ආශරයතේ උපකාර කරවගන වම් පිනේෙතේ 
පිරිස හැකිතාකේ ඉකේමනිනේම බුදේධශාසන පරිහානිය අෙදිවයේ ශාසන 
පරිහානියට කලිනේ වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන 
මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ ජාති, ජරා, ෙයාි, මරණ ආදී වම් භයානක 
සංසාර දුකිනේ අත මිදිලා උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් 
ධර්මශරෙණමය කුසලය ඒකානේතවයනේම වහේතු ොසනා වව්ො! එවසේම 
අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේොෙූ අපවගේ ඥාතීනුතේ ඇතුළුෙ යම්තාකේ 
වකවනකේ වම් ධර්මවදේශනාමය ධර්මශරෙණමය කුසලයනේ අනුවමෝදනේ 
වීමට කැමතිනම් ඒ අනුවමෝදනේ වීවමනේ හැකිතාකේ ඉකේමනිනේ පරාර්ථනීය 
වබෝියකිනේ උතුම් අමාමහ නෙිනේ සාක්ෂාතේ කරගනිතේො! කයිලා 
පරාර්ථනා කරවගන වම් ගාථාෙ කයිනේන.  

‘එත්තාෙතා ච අවම්හහ.ි..’ 
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103 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 90) 

‘නදර්ා තස්ස භගවදතා අරහදතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස’

තවපන බරහ්මචරිවයන - සංයවමන දවමන ච 
එවතන බරාහ්මවණා වහාති - එතං බරාහ්මණමුත්තමං’ති 

− වථරගාථා, සුනීතවත්ථරගාථා. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

සමාජ සම්මතයට අනුෙ වබාවහෝවිට වකවනකුවගේ උසසේ පහතේ 
බෙ මැවනනේවනේ උපත ලබාපු සමාජ පරිසරය අනුෙයි. බුදේධ කාලවයේ 
ඉනේදියාවව් දැඩිෙ බලපැෙැතේෙණුු කුල වභේදයට පදනම ෙුවණතේ 
උතේපතේතිය පිළිබඳ කාරණයයි. වකවනකේ ෙසලවයකේ වහෝ බමුවණකේ 
වෙනේවන උතේපතේතිය අනුෙය කයින මතයයි ඒ කාවලේ පළිිඅරවගන 
තිබුවණ. එවහම නමුතේ තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උතේපතේතිය 
වෙනුෙට, පරතිපතේතිය වකවනකුවගේ උසේ පහතේ බෙ මැනීවම් මිණුම් දණේඩ 
වියයුතු බෙ වලෝකයාට වපනේො දුනේනා. ඒ ෙවගේම ඒකට නිසි ආදර්ශයතේ 
ලබා දුනේනා.  

වම් අපි මාතෘකා කළ ගාථා ධර්මය වදේශනා කරනේනට 
වයදුවණතේ ඒ ෙවගේ අෙසේථාෙකයි. රජගහ නුෙර ොසය කළා සනුීත 
කියලා ඉතාමතේම දුගී මනුෂයවයකේ කසළ වශෝධක ෙෘතේතිවයේ වයවදන, 
නිහීන කුලයක උපනේන, පහතේ කුලයක උපනේන. නගරවයේ කැලකිසළ 
එකතු කිරීම තමයි ඒ මනුෂයයාවගේ රක්ෂාෙ. එක දෙසකේදා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ උදූසන මහාකරැණා සමාපතේතිවයනේ වලෝකය බලා 
ෙදාරනවකාට වපනී ගියා වම් සුනීත තුළ රහතේ වීවම් පුණයශකේතිය, 
උපනිශරය සම්පතේතිය තිවබණ බෙ. දැකලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ එදා 
සංඝයාෙහනේවසේලාතේ පිරිෙරාවගන රජගහ නුෙර සුනීත කසළ සුදේධ 
කරන වීදියට පිණේඩපාවතේ ෙැඩම කළා. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ෙඩිනො 
දැකලා සුනීත යම්කිසි ශරදේධාෙකේ ඇතිකරවගන ඒ කසළ කද පැතේතකිනේ 
තියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා ෙනේදනා කළා. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඇසුො ‘වමාකකේද සුනීත වම් දුකේිත ජීවිවතනේ 
ඇති ෙැවඩ්? නරකද මහණ ෙුණාම?’ කියලා. සුනීත කියනො ‘අප 
ෙැනේනෙුනේ මහණ කරනේවනේ කෙුද? එවහම මහණ කරනොනම් 
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භාගයෙතුනේෙහනේවසේ මාෙ පැවිදි කරනේන’ කියලා. එතවකාට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ‘එහි භික්ඛඛු’, ‘එෙ මහණ!’ කයිලා ෙදාළා. ඒ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සවුිවශේෂ පුදේගලයිනේට වදන පැවිදි උපසම්පදා 
කරමයයි. ඒ ෙචන වදවකනේ, ‘එෙ මහණ’ කියලා කියන ඒ ෙචන 
මාතරවයනේම පැවිදි උපසම්පදාෙ ඒ සුනීත කියන ඒ නිහීන කලුවයේ උපනේ 
ඒ කසළ වශෝධකයාට දීලා එකේකරවගන ගිහිලේලා භාෙනා කර්මසේථාන 
ලබාදුනේනා. වම් සුනීත හාමුදුරැවෙෝ ෙැඩිකලේ වනාවගාසේම ෙනානේතරගත 
වෙලා ධයාන භාෙනා ෙඩලා පඤේචාභිඥා, අෂේට සමාපතේති ලබාවගන 
අරහත්වයද ලබාගතේතා. ඒ රහතේ ෙණු දෙවසේ රාතරී - එළිවෙන යාමවයේයි 
රහතේ බෙ ලැබුවව් - ඒ අෙසේථාවව් ශකරයාතේ, වදවිෙරැනුතේ, බරහේම 
රාජයනුතේ ඇවිලේලා වම් සුනීත මහරහතනේෙහනේවසේට ෙනේදනා කරනො. 
එතවකාට ඒක දිෙැසිනේ දැකලා බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ එකේතරා විදියක 
සිනාෙකේ පහළ කළා. විවශේෂ අෙසේථාෙලේ ෙල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
සිනාෙකේ පහළ කරනො කියලා සඳහනේ කරනො. සිනහෙකේ පහළ කරලා 
වමනේන වම් අපි මාතෘකා කළ ගාථාෙ ෙදාළා කියලා සඳහනේ වෙනො. 

තවපන බරහ්මචරිවයන - සංයවමන දවමන ච 
එවතන බරාහ්මවණා වහාති - එතං බරාහ්මණමුත්තමං 

තපස කියනේවනේ තවපෝ ගුණවයනේ, ඒ ෙවගේම බරහේම චර්යාවෙනේ, 
ඒ උතුම් ජීවිත රටාවෙනේ, සංයමවයනේ, ශීලාදී ඒ ගුණධර්ම ෙලිනේ ඇති 
කරගනේන සංයමවයනේ, ඉන්ද්රිය දමනවයනේ, යන වම්ොයිනුයි වකවනකේ 
බරාහේමණවයකේ වෙනේවන, එසතන බරොහ්මසණො සහොති, එතං 
බරොහ්මණමුත්තමං, වමනේන වම් බමුණකුම, වම් බරාහේමණබෙම තමයි 
උතුම්, වශරේෂේඨ කියන අදහසය ිගාථාෙ තුළ තිවයනේවන.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සමහරවිට සිනහ පහළ කරනේන ඇතේවතේ 
ඒ සුනීත කියන කසළ වශෝධකයා එක පැතේතකිනේ බලනවකාට නයිම 
කසළ වශෝධක ෙෘතේතිය කළ නසියි. වමාකකේද, වම් දීර්ඝ කාලයකේ 
සංසාරවයේ ඒ ිතේත සනේතානවයේ එකතුවෙලා තිවයන වකවලසේ 
කැලිකසළ ඔකේවකාම වසෝදා හැරියා. වමවතකේ නගරවයේ අනිතේ අයවගේ 
කැලිකසළ සුදේධ කරමිනේ හිටි සුනීත තමාවගේ වකවලසේ කැලකිසළ 
නැතිකරවගන නියම විදියට වම් කසළ වශෝධක ෙෘතේතිය ඉෙර කළා 
කියන අදහස ෙුණතේ අපට එකතු කරගනේන පුලුෙනේ. බරාහේමණ තතේත්වය 
කියලා කියන ඒ ෙචනය වයාදනේවන උසසේ බෙටනම්, අනේන වම් කයිාපු 
ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කළ නිසා, තපස, බරහේමචරියාෙ, සංයමය, දමනය, 
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ඒො සම්පූර්ණ කළ නිසා තමය ිනියම ආකාරවයනේම බමුවණකේ ෙවුණේ 
කියලා ආදර්ශයකේ වලෝකයාට පහළ කරමිනේ, දකේො ෙදාරමිනේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ වම් ගාථා ධර්මය වදේශනා කළා. 

ඉතිනේ වම් සිදේියට යටිනේ තිවබණ අතීත කර්මයතේ වපාත පවතේ 
සඳහනේ වෙනො. සුනීත අතීතවයේ වබාවහාම පිනේ ඇති වකවනකේ නමුතේ 
එකේතරා අෙසේථාෙක, ඒ කියනේවන බුදුෙරැනේ පහළ වනාෙූ අෙසේථාෙක, 
පවසේ බුදුෙරැනේ ෙැඩසිටින කාලයක වහාඳ කලුෙතේ පෙුලක ඉපදිලා, 
විවනෝදකාමීෙ තමනේ හා සමාන ෙයසේ ඇත ි තරැණයිනේ එකේක ගවම් 
සැරිසරණ අතවර් පවසේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නමකේ පිණේඩපාවතේ 
ෙඩිනො දැකලා නිගරහ කළා ‘වමාකද වම් ශරීවර පුරා ෙණ හැදිලද 
වරදේදකේ සරීවර පුරා වපරෙවගන පිණේඩපාවත යනේවන?’ කියලා. ඒවක 
නරක විපාක හැටියට දීර්ඝ කාලයකේ නිරවයේ පැසලිා, මනුෂය ආතේමභාෙ 
සිය ගණනක ඔය විදිවයේ දුගී තතේත්වයකේ, පහතේ යැයි සම්මත කුලයක 
ඉපදිලා දුගී තතේත්වයකට පතේ ෙුණ බෙ කියනො. වම් සමාජ සම්මතවයේ 
එවහම ෙුණතේ වමයිනේ අපට වපවනනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒ 
සමාජ සම්මත, උසේ පහතේ වභේදය පිළිවනාගතේතු බෙ.  

ඒ කාරණය ඉතාමතේම පැහැදිලිෙම පරකාශ වෙන සූතරවදේශනාෙකේ 
තිවබණො පහාරාද කියන අසුවර්න්ද්රයාට පරකාශ කළ සූතරයක. එකේ 
අෙසේථාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පහාරාද කියන අසුවර්න්ද්රයාට වම් 
සම්බුදේධශාසනය, වම් සංඝ ශාසනය, මහාසමුද්රයට උපමා කරමිනේ 
එකේතරා වදේශනාෙකේ ෙදාළා. වම් ශාසනවයේ තිවබණ ආශේචර්ය අදේභූත 
ධර්ම අටකේ මහාමුහුවදේ, මහාසමුද්රවයේ තිවයන ආශේචර්ය අදේභූත ධර්ම 
අටකට සමාන කළා. එයිනේ හතරෙැනේන හැටියට දකේෙලා තිවයනේවන 
වමනේන වම්කයි. ‘යම්වසේ පහාරාද ගංගා, යමුණා, අිරෙතී, සරභූ, මහී 
ආදී ඒ මහාගංගාෙනේ මහාසමුද්රයට පැමිණියාට පසේවස ඒොට අයිති නාම 
වගෝතර ඉෙතේ කරලා, ඒොයිනේ මිදිලා, මහාසමුද්ර කියන ෙයෙහාරයටම 
පතේවෙනොද, මහසමුදුර නමිනේම හැඳිනේවෙනොද අනේන ඒ විදියටම වම් 
සමාජවයේ තිවබණ ක්ෂතරිය, බරාහේමණ, වෙශය, ශුද්ර කියන ඒ කුල ෙල 
අය වම් ශාසනයට පැමිණිලා මහණ ෙුණාට පසේවස, ගිහ ිවගයිනේ නකිේම 
පැවිදි ෙුණාට පසේවස ඒ කලු ෙයෙහාරය පාවිච්චි වෙනේවන නැත. ඒ 
වෙනුෙට ශාකය පුතර ශරමණ කියන නාමය ලබනො කියලා අනේන අර 
ශාසනවයේ පරතිපතේතිය පැහැදිලිෙ පරකාශ කළා. එතවකාට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ඒ සමාජ විපේලෙයකේ ෙවගේ වපවනන වමනේන වම් කුල 
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වභේදයට එවරහිෙ ගතේත ු පරතිපතේතිය නිසා සමහරවිට බමුණනේවගනේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට පො වනාවයකුතේ විදිවයේ නිගරහ ලැබුණා. 

වම් පිළිබඳෙ සඳහනේ ෙන විවශේෂ සූතරයකේ තමය ිව    ූතරය. 
වම් කෙුරැතේ යම් යම් පරමාණයට අහලතේ ඇති. අගේගික භාරදේොජ කයින 
බරාහේමණයා එක දෙසකේදා තමනේවග වගදර ගින ි වදවි පජූාෙකේ 
පෙතේෙනො. ඒ අෙසේථාවව් බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේ වගපිළිවෙලිනේ 
පිණේඩපාවතේ ෙඩින ගමවනේ වම් බමුණවගේ නිවෙසටතේ ෙැඩම කළා. වම්ක 
ඈතදිම දැකලා වම් බමුණා කියනො ‘මුඩු මහණ, ෙසලය, ඔවහාමම 
සිටුෙ!’ කියලා. එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘බමුණ ඔබ 
දනේනෙද ෙසලවයකේ වහෝ ෙසලවයකේ ෙනේනට වහේතුෙන කාරණා වහෝ?’ 
‘මම නම් දනේවන නූ. පුලුෙනේනම් මට වගෞතමයිනේ කියලා වදනේන’ 
කියලා ආරාධනා කළා. අනේන ඒ අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දීර්ඝ 
වදේශනාෙකේ පැෙැතේෙුො. එක එකකේ ගැන වනාකිව්ෙතේ සාරාංශ ෙශවයනේ 
කියනොනම් සමාජවයේ පරකටෙ තිවබණ පාපකර්ම, ූෂණ, දුරාචාර, 
දුසිරිතේ ඒ සියලේලම අලලා ඒ එක එකකේම ෙසල ධර්මයකේ හැටියට 
දකේෙමිනේ දීර්ඝ වදේශනාෙකේ පැෙැතේෙුො. එවහම පෙතේෙලා නිගමන 
පාඨය හැටියට දැකේෙුවව් වමනේන වම්කයි. ඒ ගාථාෙ හැම වදවනකේම 
ෙවගේ අහලතේ ඇති. 

න ජඡචා ෙසවලා වහාති - න ජඡචා වහාති බරාහ්මවණා 
කම්මනා ෙසවලා වහාති - කම්මනා වහාති බරාහ්මවණා 

උපතිනේ ෙසලවයකේ වෙනේවන නූ. උපතිනේ බමුවණකේ 
වෙනේවනතේ නූ. කර්මවයනුයි ෙසලවයකේ වෙනේවන. කර්මවයනුයි 
බරාහේමණවයකේ වෙනේවන. ඉතිනේ වමතන වම් කර්මය කියන ෙචනය වයූ 
නිසා ඇතැම් වකවනකේ ෙරදෙලා වතේරැම්ගනේන ඉඩ තිවයනො. දැනේ අර 
අපි අතීත පරෙෘතේතයිකේ කවි්ෙ නසිා වකවනකුවගේ අතීත කර්මයයි කියලා 
වමතනිනේ හැවඟනේවන. නමුතේ එවහම විෙරණය කරනේන ඉඩකේ නැතේවත 
වම් ගාථා පරකාශ කළ හැටිවයම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඒකට 
නිදර්ශනයකුතේ දකේෙනො, වම් කර්ම කයින එවකනේ අදහසේ කරනේවන 
වමාකකේද කයිලා. ‘වමනේන මම වදනො නිදර්ශනයකේ - වම් 
කර්මවයනේමයි වකවනකේ ෙසලවයකේ වහෝ බමුවණකේ වෙනේවන කයින 
එකට මං නිදර්ශනයකේ වදනො.’ වමාකකේද වදන නිදර්ශනය? ඒක ජාතක 
කථාෙකේ හා සම්බනේධයි.  
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‘මාතංග කියන චණේඩාලයා - සැවඩාලා ධයාන භාෙනා ෙඩලා 
අභිඥා ෙඩලා මහාආශේචයමෙතේ පරාතිහාර්ය දකේෙනේන පුලුෙනේ ශකේතිය 
ඇතිකරවගන රජෙරැනේවගනේ බමුණනේවගනේ පො උපසේථාන ලැබෙුය, ඒ 
ෙවගේම වදවියනේ බරහේමයිනේ පො උපසේථානයට ආොය, ඒ ෙවගේම මිය 
පරවලාෙ ගිහිලේලා බරහේම වලෝකවයේ උපනේනා කියලා’ ඔනේන නිගමනය 
හැටියට දකේෙනො, ‘එයිනේ වපේනොය බරහේම වලෝකවයේ ඉපදීමට උපත 
බාධාෙකේ වෙනේවන නැත’. ඒ ෙවගේම ඒ එකේකම අනිතේ පැතේත දකේෙනො. 
‘යම් විදියකිනේ බරාහේමණයිනේ, පාපකර්මෙල වයවදනොනම් ඒ පාපකර්ම 
ෙල විපාක ෙශවයනේ ගර්හාෙට - ගැරහීමට ලකේවෙනොය, දුගතයිට 
යනෙය, ඒ බමුණාවගේ උපත කියන කාරණය ගැරහීම වහෝ දුගතියට යාම 
ෙළකේෙනේන සමතේ නැත’. එයිනේ අපට පැහැදිලිෙම වපේනො එතවකාට 
වමතන කර්මය කියලා කියනේවනේ කරියා කලාපය. කර්මය කියලා 
කියනේවන කරියා කලාපය - පරතිපතේතිය කියන ඒ අදහසයි. කරියා කලාපය 
අනුෙයි එතවකාට වකවනකේ ෙසලවයකේ වහෝ බමුවණකේ වෙනේවන, 
උතේපතේතිය අනුෙ වනවෙයි කයින එකයි. ඔය විදියට බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ මූල ධර්මය දකේො ෙදාළා.  

ඒ ෙවගේම තෙ ෙටිනා සූතරවදේශනාෙක සඳහනේ වෙනො වම්කට 
අදාල කාරණා රාශියකේ. බමුණ ුතරැණයනේ වදවදවනකේ පිළිබඳෙය.ි එක 
තරැණවයකේවගේ නම ොවසට්ඨ. අවනතේ වකනාවග නම භාරදේොජ. වම් 
වදවදනා සාකච්චඡා කරමිනේ, කතාබසේ කරමිනේ, අලේලාප සලේලාප කරමිනේ 
මාර්ගවයේ යන අතර විොදයට වහේතු වෙන මාතෘකාෙකේ ඉදිරියට ආො. 
වමාකකේද? වකාවහාමද වකවනකේ බමුවණකේ වෙනේවන කියලා. ඉතිනේ 
වම්වකදි භාරදේොජ බරාහේමණයා කිව්ො ‘වකවනකේ බමුවණකේ වෙනේවන 
හතේමුතු පරම්පරාෙ දකේොම මව්පිය වදපසිනේම පිරිසිදු උතේපතේතිය ලබලා 
තිවබණොනම් ජාතිය පිළිබඳ, එවහම නැතේනම් කුලය පිළිබඳෙ 
කාවගනේෙතේ ගර්හාෙකේ වනාලැවබණ තතේත්වයකේ තිවබණොනම් අනේන 
එබඳු වකනාට තමය ිබමුණා කියනේවන’ නමුතේ ොවසට්ඨ බමුණ ුමානෙක 
තරැණයා කයිනො ‘නූ. වකවනකේ බමුවණකේ වෙනේවන ශීල පරතිපතේති 
උඩයි. ශලීය, ෙරත ආදිය ඇති වකනාට තමයි නියම බමුණා කියනේවන’ 
වම් වදනේනා ොද කරනො. නමුතේ තීරණයකේ කරගනේන බැරි ෙණුා. 
පසේවස වම් ොවසට්ඨ තරැණයා වයෝජනා කරනො ‘ශරමණ වගෞතමයිනේ 
අනේන ඉනේනො. වම් ශරමණ භෙතේ වගෞතමයිනේ පිළිබඳෙ කීර්ති රාෙයකේ 
පැතිරිලා තිවබණො ඉතිපි ස ො භගවො අරහං  ම්මො  ම්බුස්ධො ආදී 
ෙශවයනේ. අප ිවම් ශරමණ භෙතේ වගෞතමයිනේ ළඟට ගිහලිේලා වම් පරශේනය 
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විසඳගම.ු යම් ආකාරයකිනේ ශරමණ භෙතේ වගෞතමයිනේ විෙරණය 
කරනොද ඒ ආකාරයට අපි දරා ගමු’ කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
හමුෙට ගිහලිේලා ඒ තමනේවගේ විොදාපන්න කාරණය ඉදිරිපතේ කළා, අපි 
වදනේනා අතර වමනේන වමවහම ොදයකේ තිවයනො කියලා. 

එතවකාට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කියනො ‘වහාඳයි එවහනම් 
ොවසට්ඨ මම එවහනම් අනුපිළිවෙලිනේ කරමානුකලූෙ වම්කට පිළිතුරැ 
වදනේනම්’ කියලා පුදුම විදියට මහපුළුලේ අනේදමිනේ වම් කුල වභේදවයේ 
පදනම බිවඳන ආකාරයට කාරණා ඉදිරිපතේ කරනො. ගසේ වකාළං, ඒ 
කියනේවන තණවකාළ ෙෘක්ෂ ලතාදී ඒ හැම එකකේමතේ, ඒොවයේ හට 
ගැනේම අනුෙ, උතේපතේතිය අනුෙම විවිධ සේෙරූප දරනො. ඒොවයේ 
තිවයනො අනේන ජාති වභේදයකේ. උතේපතේතිය අනුෙ ඒො විවිධත්වයකේ 
දරනො. අපි ගසේ, ෙැලේය කිව්ෙහම ඒොවයේ ජාත ිවභේදයකේ තිවයනො. 
ඊළඟට ඒ ෙවගේම ඔය කුඩා කෘමීනේ සිෙුපාෙුනේ, පක්ෂීනේ, සර්පයිනේ, මුහවුද 
ඉනේන මාලුෙනේ වම් හැම සතාවගම, ඒ සතේත්ව ෙර්ගයාවගේ විවිධත්වයකේ 
තිවබණො අංග පිළිබඳෙ. සතුනේවගේ එවහම නමුතේ මනුෂයයිනේ අතර ඒ 
තරම් සැලකිය යුතු වෙනසකේ නූ. මනුෂයයිනේ කියලා ගතේතහම අර කුල 
වභේදය ඒ විදියට ෙර්ගීකරණයකේ කරනේන, විවිධත්වයකේ දකේෙනේන සූවහන 
වෙනසකේ අඟ පසඟ ෙල නූ. ඇසේ, කනේ, නාසාදිය පිළිබඳෙ, අත පය 
පිළිබඳෙ ඒ මනුෂයයිනේ කිව්ෙහම ජාතියකේ - එකම ෙර්ගයකේ කයින 
අදහසයි එතන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවන. ඉතිනේ ඒ විදියට ජීෙ 
විදයාතේමක ෙශවයනේ කියනේන පලුුෙනේ සාධකයනේ අනුෙ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො තිරිසනේ සතේත්වයනේ අතර, ගසේ වකාළං අතර 
ෙවගේ විවිධත්වයකේ මනුෂයයිනේ අතර නැත. ඒ නිසා අර බමුණනේ ඉදිරිපතේ 
කරන අනේදවම් උතේපතේති පිළිබඳ වෙනසකේ වපනේනුම් කරන විදිවයේ ජාති 
ොදයකට ඉඩ නැත.  

ඊළඟට ඒ ෙවගේම තෙතේ වපනේනමු් කරනො උතේපතේතිය අනුෙ 
වන වමයි ඇතේත ෙශවයනේම වෙනසකේ දකේෙනේන පුලුෙනේ ෙනේවන. දැනේ 
වලෝකවයේ සම්මුතියකේ ෙශවයනේ තවියනො විවිධත්වයකේ වපනේනුම් කරන 
කරමයකේ. වකාවහාමද? වගාවිතැනේ කරන වකනාට කියනේන ඕන බමුණා 
කියලා වනවෙයි වගාවියා කියලා. බමුවණකේ ෙුණතේ වගාවිතැනේ 
කරනොනම් එයාට කියනේන ඕවන වගාවියා කියලා. ඊළඟට වනාවයකුතේ 
විදිවයේ ශිලේප කරනොනම් ඒ තැනැතේතට කියනේන ඕන ශිලේපියා කියලා. 
ඊළඟට වෙළඳාම් කරනොනම් බමුවණකේ වහෝ ෙසලවයකේ වහෝ වව්ො 
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එයාට කයිනේන ඕවන වෙවළනේදා කියලා. යුදේධ කිරීම ආජීෙය හැටියට, 
ජීවිකාෙ හැටියට කරන වකනාට යුදේධ භටයා කියනො. වහාරකම් කරන 
වකනාට කියනේන ඕන වහාරා කියලා. බමුණයි කයිලෙතේ ෙසලයායි 
කියලාෙතේ වනවෙයි වහාරා. පුවරෝහිතකම් කරන වකනාට කියනේවන 
යාජක, යාජක කියලා කියනේවනේ යදිනේනා. ඒකයි එයාට නිස ිෙයෙහාරය. 
බමුණතේ වනවෙයි එයා. රජකම් කරන වකනාට රජා. ඔනේන ඔය 
ආකාරයට සමාජය තළු නියම ආකාරවයනේ, සම්මුතිය ෙශවයනේ තිවයන 
එවකේ නියම අදහස ඕකයි. ඒ කරන කර්මය අනෙුයි. අනේන එතනදි 
වපේනො කර්ම කිය ො කේිසව කරියො පටිපොටියයි. කරියොදාමයයි. නමුතේ 
වබාවහෝ වදවනකේ හිතනේවන වම්ක අතීත කර්මය කියලා. 
ඇතේතෙශවයනේම කර්මය කියලා කියනේවන වචතනාෙ හා සම්බනේධ 
ෙර්තමාන වදයකේ. දැනේ අපි වම් කර්මය කියලා සාමානය එදිවනදා 
ෙයෙහාරවයේ වයාදනේවන වබාවහෝවිට කර්ම විපාකය. කර්ම විපාකයට 

අපි දළ ෙශවයනේ වම් කර්මය කයිලා ෙයෙහාර කරනේවන. නමුතේ 
හිතාගනේන ඕන කර්මය නිතරම ෙර්තමාන වදයකේ. ොවසට්ඨ 
බරාහේමණයාට උපත පිළිබඳෙ ඒ කාරණා වපනේනලා ඊළඟට තෙ දුරටතේ 
පරකාශ කරනො ‘බරාහේමණ කයිලා කියනේවන ඇතේත ෙශවයනේම උසසේ 
කියන අදහසනම් ඒ ෙචනය වයදිය යුතේවතේ රහතනේෙහනේවසේටයි’ කයිලා. 
ඊළඟට රහතනේෙහනේවසේවගේ ගුණ සම්භාරය ඒ විදියට දකේෙලා අනේතමිට 
ඊළඟට වම්වක නියාම ධර්මයකේ ෙශවයනේ වකටි නමුතේ මහපුදුම විදිවයේ 
සිදේධානේතයකේ ඉදිරිපතේ කරනො. 

කම්මනා ෙත්තති වලාවකා - කම්මනා ෙත්තති පජා 
කම්මනිබන්ධනා සත්තා - රථසසාණීෙ යායවතා 

ඒ ගාථාෙ ඉතාමතේම අර්ථෙතේ නසියි අපි ඒක විවශේෂවයනේම 
මතුකරලා ගතේවත.  

කම්මනො වත්තතී ස ොසකො, මුළු වලෝකයම පෙතිනේවන 
කර්මවයනුයි.  

කම්මනො වත්තතී පජො, මුළු සතේත්ව පරජාෙම කර්මය මූල 
ධර්මකරවගන කර්මය අනුෙයි පෙතිනේවන.  

කම්මනිබන්ද්ධනො  ත්තො, සතේත්වයිනේ කර්මයට බැඳිලා ඉනේනො 
වකායි ආකාරයකට වහෝ. ඔනේන ඒකට උපමාෙ,  
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රථස්  ොණීව යොයසතො, ගමනේ කරන රථයක, ජංගම රථයක කඩ 
ඇණය ෙවගේ. ඒක තුළිනේ අපට හුඟාකේ කාරණා එකත ුකරගනේන පුලුෙනේ.  

ගමනේ කරන රථයක කඩ ඇණය කයින එක වරෝදය 
කරකැවෙනේන ඉඩ වදන එකකේ. ඉතිනේ ඒ විදියට අප ි සමාජය ගැන 
හිතුවොතේ දැනේ වම් කාවල පරගතිය ආදී ඔය ෙචන වයවදනොවනේ ඉදිරියට 
යාම පිළිබඳෙ ඒ පරගතයිට ඉඩ වදන විදිවයේ මූලධර්මයකේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ මතුකරලා දුනේනා. කර්මය වෙනුෙට ජාතිය කියන එක 
ගතේවතාතේ, ඒක කඩ ඇණයකේ කරගතේවතාතේ? ගමන ඇණ හිටිනො. 
ජාතිය, ඒ උපත වෙනසේ කරනේන බූවන වකවනකුවගේ. නමුතේ කර්මය 
වෙනසේ කරනේන පුලුෙනේ. වහාවරකේ වෙලා හිටපු වකවනකුට වහාරකම 
අතහැරලා වහාඳ වදේෙලේ කරනේන පුලුෙනේ. වගාවිතැන කරප ුවකනාට 
වෙවළනේවදකේ වෙනේන පුලුෙනේ. එතවකාට කර්මය කියන එක කරියාදාමය 
අනුෙ වකවනකුට වෙනසේ වෙනේන පුලුෙනේ. ඒවකනේ සමාජවයේ තබිුණ 
අනමය - නෙනේන බැරි විදිවයේ ඒ ජාති මූලධර්මය, උතේපතේති මූලධර්මය 
වෙනුෙට බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සුඛනමය, නමනේන පුලුෙනේ විදිවයේ 
පරගතියට වහේතු ෙන විදිවයේ මූලධර්මයකේ මතුකරලා දුනේනා. සමාජ 
විදයාතේමක ෙශවයනේ රැකී රක්ෂා ආදිය පිළිබඳෙ, ආචාරධර්ම ෙශවයනේ 
වහාරකම ආදී කරියාෙනේ පිළිබඳෙ වම් මූලධර්මය ෙැදගතේ වෙනො. ආචාර 
ධර්ම කියලා කියනේවන වහාඳ නරක පිළිබඳ කාරණා. ඒොතේ ඒ කර්මය 
කියන පුළුලේ ෙචනයට අහු වෙනො. ඒ වකායි එකතේ අර කඩ ඇණය 
ෙවගේ. ඒකට සම්බනේධයි මුළු මහතේ සමාජ පරෙර්ධනය, සමාජවයේ 
පැෙැතේම කියන එක. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වම් ආකාරයට විවශේෂ 
මූලධර්මයකේ ඉදිරිපතේ කර ෙදාළා.  

ඒ ෙවගේම තෙ වනාවයකුතේ විදිවයේ සූතරවදේශනාෙල වම් කර්මයට 
අදාල කාරණා සඳහනේ වෙනො. තෙතේ අෙසේථාෙකේ වපනේනුම් කරනො 
බරාහ්මණවයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට නිගරහ කළ අෙසේථාෙකේ ෙවගේ 
එකකේ. සුනේදරික භාරදේොජ කියන බරාහේමණයා සුනේදරිකා කියන ගඟ ළඟ 
එක දෙසකේදා උදූසන ගින ි වදවි පුද පෙතේෙනො. යාග වහෝමයනේ 
පෙතේෙනො. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වපන ීගියා වම් සුනේදරික භාරදේොජ 
බමුණාට රහතේ වෙනේනට උපනිශරය සම්පතේතිය තිවයන බෙ. ඒක දැකලා 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කලිනේම ඒ සේථානයට ෙැඩමකරලා හසි ෙහවගන 
ගහකේ මුලට වෙලා භාෙනා කරනො. බමුණා මහාබරහේමයාට කිරිබත පූජා 
කරලා ඉතුරැ හරිය තෙතේ කෙුරැහරි බමුවණකුට වදනේන ඕවන කියලා 
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හිතුො. බමුවණා කියනේවන ඉතිනේ බරහේමයාවග පුතේතුවන - පයිාට දීලා 
දැනේ ඉතුරැ හරිය පුවතකුටෙතේ වදනේන ඕවන කියලා ෙටපිට බැලුො. 
බලනවකාට වකවනකේ හිස ෙසාවගන ඉනේනො දැකේකා. හිතුො සමහරවිට 
වම් රෑ තසිේවස භාෙනා කරන බමුවණකේ වෙනේන ඇත ිකියලා කිට්ටෙුට 
ගියා. යනෙතේ එකේකම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ හිස විෙෘත කළා. දැකේක 
හැටිවය කියනො ‘අවපායි වම් මුඩු මහවණකේවන’ කියලා ආපසු යනේන 
හැදුො. ආවයතේ හිතුනා සමහරවිට හිස මුඩ ුකරලා තබිුණට බමුවණකේ 
වෙනේනතේ ඉඩ තිවයනො, වකාවහාමටතේ ගිහිලේලා අහනේන ඕවන වමාන 
උතේපතේතිවයද කියලා, වමාකකේද ජාතිය කියලා. ගිහලිේලා ඇහුො ‘භෙතේනි 
ඔවබ් උතේපතේතිය වමාකකේද? උපත වමාකකේද?’ කියලා. ජාතයි වමාකකේද 
කියලයි ඇහුවෙ. එතවකාට බුදුපයිාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා ‘මම 
බරාහේමණවයකේෙතේ වනවෙයි. රජ පුතරවයකේෙතේ වනවෙයි, 
වෙශයවයකේෙතේ වනවෙයි, වෙන කුළයකෙතේ වනවෙයි. මම ගිහි 
වගෙලේ, ඒ සමාජමය වදේෙලිනේ ඉෙතේ වෙලා වලෝකවයේ වනාඇලී 
ජීෙතේවෙන, ගුණධර්ම රකින වකවනකේ කියලා. ඊළඟට ඇතිෙුණ සංොදය 
තුළිනේ අර සුනේදරික භාරදේොජ බරාහේමණයාට යම්කිස ි ශරදේධාෙකේ 
ඇතිෙුණා. ඊළඟට ආරාධනා කරනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ‘එවහනම් 
භෙතේ වගෞතමයිනේෙහනේවසේ මට කයිලා වදනේන වම් යාග කිරිබවතේ 
ඉතුරැ හරිය වදනේන සුදුසේසා’ නියම ආනිශංස ලබාගනේන දියයුතු සුදුසේසා 
කෙුද කියලා. අනේන ඒ අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා 
‘එවහමනම් බරාහේමණය උපත ගැන අහන සිරිත අතහරිනේන. උපත ගැන 
අහනේන එපා. චර්යාෙ ගැන අහනේන. ‘මො ජොතිං පුච්ඡ - චරණංපි පචු්ඡ, 
ජාතිය, උපත ගැන අහනේන එපා. චරණය ගැන, චර්යාෙ ගැන අහනේන’ 
කියන මූල ධර්මය ෙදාළා.  

ඒ කාවලේ සිරිතකේ තිබුණා - වම් පනිේෙතුනේ ඒක දනේවන නූ, දැනේ 
ගිනිවපට්ටිය කියන එවකනේ ගිනකිූර ගැහුෙ හැටිවය ගිනේදර එනො. 
එච්චචර වලේස ි නූ අතීතවයේ ගිනේන මතුකරගනේන. වව්ලචි්චච ලී කූලි 
වදකකේ එකට ගටලා - වබාවහාම වෙලා ඒක ගටලා තමයි ගිනේනකේ 
ඇතිකරගනේවන. ඉතිනේ ඒ උපමාෙ වමතනදි ගනේවන, ලීය වමාකකේ 
ෙුණතේ ඒ ඇතිකරගතේත ුගිනේනක වෙනසකේ නූ. ගිනි ෙර්ගය කුමකේ වහෝ 
වව්ො ඒො ගැටීවමනේ ඇතකිරගනේන ගිනේන, එක එක විවිධ ල ීෙර්ග, 
ඒොයිනේ වකායි එවකනේ ගිනේන පැන නැංගතේ ඒ ගිනේවන වෙනසකේ නූ. 
ඒ උපමාෙයි වමතනදි වදනේවන. ඒක තෙ දුරටතේ විගරහ කරමිනේ පරකාශ 
කරනො ඒ ලීය කුමකේ වහෝ වව්ො එයිනේ පැන නගින ගිනේන වෙනසකේ 
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නැතිො වසේ පහතේ කුලයක වකවනකු වහෝ ඒ ගුණධර්ම රැකලා උතුම් 
තතේත්වයට පතේ ෙුණාට පසේවස, අනේන බරාහේමණ තතේත්වයට පතේ ෙණුාට 
පසේවස වෙනසකේ නූ කියලා. එතනදි අර කුල වභේදවයේ පදනම බිවඳන 
ආකාරයට දීර්ඝ ෙශවයනේ රහතනේෙහනේවසේ වකවනකේ විවශේෂවයනේම 
තථාගතයනේ ෙහනේවසේ පිළිබඳෙ පරකාශ කළා. තථාගතයනේෙහනේවසේ 
වමනේන වම් වම් ගුණ ඇති වකනා, වම් වම් පිනේ ඇති වකනා වමයාම 
තමයි නියම බරාහේමණයා වමබඳු ඒ ගුණ ඇති වකනාටම තමය ිඅර යාග 
කිරිබවතේ ඉතුරැ වකාටස වදනේන ඕන කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
දීර්ඝ වදේශනාෙකේ ෙදාළා. එතවකාට බැලුෙහම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
තමනේවගම ගුණ කිව්ො ෙවගේ. නමුතේ ඒ කිව්වෙ කිරිබත ලබාගනේන 
වනවමයි. ඒ ඔකේවකාම අහලා අර සුනේදරික භාරදේොජ බරාහේමණයාට 
වබාවහාම ශරදේධාෙ ඇතිවෙලා ‘එවහමනම් මං හරිම ොසනාෙනේතයි මට 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ දකිනේන ලැබුණ එක. වමනේන එවහනම් කිරිබත 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ පිළිගනේන’ කියලා කිෙුො. භාගයෙතුනේෙහනේවසේ 
ඒක පරතිවක්ෂේප කළා. ‘ගාථා කියලා ලබාගනේන කිරිබත මට සුදුස ුනූ. 
බුදුෙරැනේ ඒක පරතිවක්ෂේප කරනො. ඒක වෙන කෙුරැහරි අර ක්ෂීණාශරෙ 
රහතනේෙහනේවසේ වකවනකුට පූජා කරනේන’ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
එතනදි ධර්මයයි පරකාශ කවළේ. අර බමුණට රහතේ බෙ ලබාවදනේන ධර්මය 
පරකාශ කළා මිසකේ අර කිරිබතේ ටිකට තමනේවග ගුණ කවි්වෙ නූ. ඒකයි 
බුදුෙරැනේවගේ චාරිතරය. ඒ විදිවයේ ගාථා කියලා ලබාගනේන වදේ පිළිගනේවන 
නැත කියලා පරතිවක්ෂේප කළා. අනේතිවම්දී සුනේදරික භාරදේොජ බරාහේමණයා 
තුනුරැෙනේ සරණ ගිහිලේලා උපාසකවයකේ ෙුණා වනවෙයි අනේතමිට 
පැවිදේද ඉලේලලා රහතේ බෙ පො ලබාගතේතා. ඉතිනේ ඔනේන ඔය විදියට 
එතනිනුතේ වපනේනුම් කරනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර කුල වභේදය 
පිළිබඳෙ දැරූ අදහස. 

තෙතේ අෙසේථාෙකදී පවසේනදී වකෝසල රේජුරැවෙෝ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ එකේක ධර්ම සාකච්චඡා කරන අතවර් පරශේනයකේ ඇහුො දැනේ 
ක්ෂතරිය, බරාහේමණ, වෙශය, ශුද්ර කියන සිෙු කලුවයේ අය පැවිදි වෙලා උගර 
අනේදමිනේ වීර්යය ෙඩනොනම්, භාෙනා කරලා වීර්යය ෙැඩුෙට පසේවස ඒ 
ලබන පරතිඵලවයේ වෙනසකේ තවිබණෙද ඒ කලු අනුෙ? එතවකාට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘නූ. ඒ ලබන විමුකේතිය එකයි. 
සැවඩාවලකේ ෙුණතේ, බරාහේමණවයකේ ෙුණතේ මහණ ෙුණාට පසේවස, 
සූවහන වීර්යය වයාදලා ලබන ඒ තතේත්වවයේ, විමුකේතිවයේ වෙනසකේ 
නැත’ කියලා එතනදි ඒ ගිනේන පිළිබඳ උපමාෙ ෙඩාතේ සවිසේතරෙ 
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බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො ‘යම්වසේ මහරජ, සලේ ල ීවදකකේ ගටලා 
ඇති කරගතේතු ගිනේවනතේ, අඹ ලී වදකකේ ගටලා ඇති කරගතේතු 
ගිනේවනතේ, දිඹුලේ ලී වදකකේ ගටලා ඇත ිකරගතේත ු ගිනේවනතේ ඒොවයේ 
ෙර්ණය පිළිබඳ වහෝ ඊළඟට ආවලෝකය පිළිබඳෙ වහෝ වෙනසකේ 
තිවබණොද?’ නූ. අනේන ඒ ෙවගේ වකායි කලුයකිනේ ගිහලිේලා වහෝ ඒ 
දහම සම්පූර්ණ කළානම් විමුකේතිවයේ වෙනසකේ නැත. ඉතිනේ වමනේන වම් 
පරතිපතේතිය ෙයෙහාරයට ආවෙ බමුණනේ අතර, කුල හතවර්ම පිරිසිදු බෙ. 
‘චතුවණ්ණි විශ්ු්ධි’ කියලා කියනො. කුල හතරම පිරිසිදුයි කියන එකයි. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ පරතිපතේතිය. පිරිසිදුයි කියලා කියනේවනේ කුල 
හතවර්ම අයට පිරිසිදුවෙනේන පුලුෙනේ. වමාකද බමුණනේට විතරයි 
පාරිශුදේිය ලබනේන පුලුෙනේ, වෙන කුලෙල අයට බූ කියන දැඩිෙ ගතේතු 
මතයකේ තිවබණො බමුණනේ අතර. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුො 
කුලය වකවසේ වහෝ වව්ො, ඒකට අෙශය කාරණා සම්පූර්ණ කරනොනම් 
වකවනකුට ශුදේිය ලබනේන පුලුෙනේ. සෙිු කුලයටම ශුදේිය ලබනේන 
පුලුෙනේ කියන - ඇතේත ෙශවයනේ ඒ මහාපුදුම අනේදවම් විමුකේති කාරක 
පරතිපතේතියකේ වම් ශාසනවයේ තිවබණ බෙ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කළා.  

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ වම් පරකාශ ෙලට බමුණනේ අතර 
අපරසාදයකේ ඇති ෙුණා. වකායිතරම්ද කියවතාතේ සැෙැතේ නුෙරට ඒ ඒ 
පළාතේෙල බමුණනේ රැසේවෙලා සම්මනේතරණයකේ ෙවගේ වලාකු සභාෙකේ 
පැෙැතේෙුො. ඒ අෙසේථාවව් වම් බමුණනේ ශරමණ වගෞතමයිනේ වම් 
චතුවණ්ණි විශ්ු්ධි කියලා කයින පරතිපතේතියකේ ඉදිරිපතේ කරලා තිවයනො 
වම් බමුණු මත ෙලට විරැදේධෙ. ඒක නිසා කෙුද වම්කට භෙතේ 
වගෞතමයනේ එකේක විොද කරනේනට සමර්ථ කියලා සාකඡඡා කළා. 
සැෙැතේ නුෙරම හිටියා අසේසලායන කියන අෙුරැදු දහසයක බරාහේමණ 
තරැණවයකේ. වව්ද ධර්ම වහාඳට ඉවගනගතේතු ඒ මානෙකයා තමයි 
භෙතේ වගෞතමයනේ එකේක ොද කරනේන සුදුසු කියලා, හමුවෙනේන 
ගිහිලේලා ඒ අසේසලායන බරාහේමණ තරැණයාට ආරාධනා කළා ‘ඔබ වම් 
තරම් දක්ෂවයකේ. ඔබට පුලුෙනේ වම් භෙතේ වගෞතමයිනේ එකේක වමනේන 
වම් සතර කලුවයේම අය ශුද්ධයි කයින, ශුදේිය ලබනේන සමතේය කියන ඒ 
මතය ගැන ොද කරනේන’ කියලා ආරාධනා කළා. එතවකාට වම් 
අසේසලායන කියනො ‘ශරමණ භෙතේ වගෞතමයිනේ ධර්මොදීයි. ධර්මොදී 
වකවනකේ එකේක ොද කරන එක වලේසි නූ’ කයිලා ඒක පරතිවක්ෂේප කළා. 
වදෙනුෙතේ, වතෙනුෙතේ ආරාධනා කළා බමුණාට. වබාවහාම දැඩිෙ ඉලේලා 
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සිටියා. අනේතමිට තුනේවෙනි ෙර පරතිවක්ෂේප කළාම කිව්ො ‘ඇය ි වම් 
යුදේවදට යනේන කලිනේ පරාද වෙනේවන? ගිහිලේලා ඒක කරනේන’ කයිලා. 
ඉතිනේ ‘ඔනේන එවහනම් ඔය කට්ටිය කියනෙනම් මං යනේනම්’ කියලා 
අසේසලායන බමුණා, බමුණු පරිිසකේ එකේක ගිහිලේලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේට ඒ බමුණ ු මතය ඉදිරිපතේ කළා. වමාකකේද බමුණ ු මතය, 
වමනේන වමවහම අවපේ බරාහේමණයනිේ කියනො. වමාකකේද, බරාහේමණයිනේම 
තමයි උතුම්ම කුලය. බරාහේමණයිනේට විතරයි සුපිරිසිදුවෙනේන පුලුෙනේ. 
බරාහේමණයිනේ තමය ිබරහේමයිනේවගේ දරැෙනේ. බරහේමයිනේවගේ මුඛවයනේ උපනේ, 
බරහේමයිනේවගනේ නිර්මාණය කරන ලද කයිලා ඒ විදියට අර බමුණ ුමතය 
ඉදිරිපතේ කළා බමුණනේ පිළිබඳෙ. 

ඒ අෙසේථාවව් බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පියෙවරනේ පියෙර ඒ 
ඉදිරිපතේ කළ තර්ක, ඒො නිෂේපරභා කරන විදියට කාරණා දැකේෙුො. 
පළමුවෙනිෙම දැකේෙුවෙ දැනේ වම් බමුණනේ කියනො තමනේ වම් 
බරහේමයාවගනේ උපනේ කියලා, බමුණනේ වහාඳට දනේනො වම් බැමිණියනේ 
තුළිනේ දරැෙනේ බිහිවෙන බෙ. ඒ බෙ දැන දැනතේ වම්ක කීම තර්කානුකූල 
නූ කියලා පළමුවෙනේම ඒක පරකාශ කළා. ඒ ෙවගේම විශේෙ සාධාරණ 
විදිවයේ ෙර්ගීකරණයකේ වනවෙයි වම් කලු වභේදය, වමාකද වයෝණ 
කාම්වබෝජ කයින ඒ රටෙලේ ෙල - ඒ පරවදේශෙල ඔබ හැම දනේනො වනේද 
ආර්ය, දාස කයින කලු වදකකේ විතරයි තිවයනේවන. ඒ ෙර්ග වදකකේ 
විතරයි තිවයනේවන. ආර්ය දාස කියලා කිව්වෙ නමකේ වනවෙයි. 
ආර්යනුයි, දාස කියලා වකාටසකයුි. ඉතිනේ වමනේන වම් ආර්යයනේ - 
ආර්යයනේ කියනේවන උතුම් කියන අදහස, වලාක ු කියන අදහසවන 
තිවයනේවන. ඒවගාලේවලා තමය ිවලාකේවකා. දාසවයා කියනේවන අනිතේ 
අඩු කට්ටිය. ඉතිනේ එවහම හිතාගනිමු. ඊළඟට කයිනො, නමුතේ එතන 
වෙනසකේ වෙනේන ඉඩ තිවයනො. කලිනේ ආර්යයනේ වෙලා ඉඳලා පසේවස 
දාසයිනේ වෙනො. දාසයිනේ වෙලා ඉඳලා ආර්යයිනේ වෙනො. අපට 
හිතාගනේන තිවයනේවන දැනේ යුදේධයකේ ඇති ෙුණා, සටනකේ ඇති ෙුණා. 
ඒවකදි ආර්යයනේ පැරදුණා. දාසයිනේ ඉසේසරහට ආො. එතවකාට 
ඒවගාලේවලා ආර්යයනේ වෙනො. අරවගාලේවලා දාසයිනේ වෙනො. ඔය 
විදියට ආර්ය, දාස පරශේනය තුළිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
වමනේන වම් කලු වභේදය, නිරර්ථක වදයකේ. ඒක සමාජවයේ සේිර ෙශවයනේ 
ගතයුතු වදයකේ වනාවෙයි කයිලා.  
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ඊළඟට දකේෙනො පරාණඝාත, අදිනේනාදානා ආදී ෙශවයනේ 
දැකේවෙන වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවයන දස අකුසලේ තිවයනොවන. 
කයිනේ වහෝ ෙචනවයනේ වහෝ සතිිනේ. යම්කිස ි විදියකිනේ බමුණනේ ඒ 
අකුසලේෙල වයවදනොනම් ඒ නිසා දුගතියට යාම බරාහේමණ 
උතේපතේතිවයනේ ෙළකේෙනේන පුලුෙනේ වව්ද? උතේපතේත ිමාතරවයනේ ඒ අය 
මිවදනොද තමනේ කරන ෙරදට? එතවකාට අර අසේසලායන බරාහේමණයාට 
ඒක නැත කයිලා පිළිගනේන වෙනො. ඒ කියනේවන පාපකර්ම කවළාතේ, 
බමුණාට වහෝ වව්ො සැවඩාලාට වහෝ වව්ො දුගතියට යනේන වෙනො. 
ඊළඟට අනිතේ පැතේතට, කසුලේ කර්ම කවළාතේ බමුවණකේ වහෝ වව්ො, 
ෙසලවයකේ වහෝ වව්ො සුගතියට යනේන වෙනො. එයිනේ එතවකාට 
එතනතේ ජාති සිදේධානේතය නිරර්ථක වදයකේ, නිෂේඵල වදයකේ බෙ වපේනො 
කියලා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශවකාට ෙදාළා. 

වම් අනේදමට වලෝකවයේ හැම වදනාටම මහපුදුම අනේදවම් 
විමුකේතිකාරක ආකාරවයේ සිදේධානේතයකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනේවන. උපත වකවසේ වහෝ වව්ො ඒ අය තුළ තිවබනේන පුලුෙනේ අර 
කියාපු තතේත්ව ලබාගනේන ශකේතිය. අපි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
‘බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ’ කියනො ෙවගම සමහරවිට කියනො තිවලෝගුරැ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කියලා. බදුුපියාණනේ ෙහනේවසේට වම් මුළු මහතේ 
වලෝකය දිහාම බැලුෙහම වපේනේවන පංති කාමර වෙනේ වනාකළ පාසලකේ 
ෙවගයි. ඉතිනේ වම්වක දැනේ ඔය වනාවයකුතේ ෙචන තිවයනො අපි 
වහෝඩියයි කයින එකට. ඒ විදියට ඒ ළමා අෙදිවයේ ඉනේන අය කෙුද, ඉහළ 
වශරේණිෙල ඉනේන අය කෙුද කියන එක සමාජය හිතන විදිය වනවෙයි. 
බුදු ඇසට වපවනන විදිය එවහම පිටිනේම වෙනසේ. ඒක අනුෙ තමය ිඅර 
සුනීත වපනී ගිවය. ඒ මහාකරැණා සමාපතේතියට සමෙැදුණ අෙසේථාවව් 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වපවනනේවනේ අනේන අර පනේතිවයේ ඉසේසරහට 
එනේන ඕන වකනා. එදාට පාඩම වදනේන ඕන වකනා. එදාට විවශේෂ පාඩම 
වදනේන ඕන සුදුසේසා බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට වපවනනො මහාකරැණා 
සමාපතේතිවයනේ. ඉතිනේ වලෝවකට වපේනේවන අනේන අර කසළ 
වශෝධකවයකේ එවහම නැතේනම් ෙසලවයකේ විදියටයි. වම් කර්මවයේ 
තිවබණ මහපුදුම අෙුලේ සේෙභාෙයකේ ඒක.  

යම්කිසි උතේපතේතිය ලබාවදන කර්මයකේ තිවබණො. ඒක අනුෙයි 
වලෝකයා මනිනේවනේ. නමුතේ ඒ පුදේගලයා තුළ සැඟවිලා තිවයනො 
අතීතවයේ ෙටිනා පුණය ශකේතීනේ. ඒො මතකුරදීමය ිතථාගත බුදුපියාණනේ 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

68 

ෙහනේවසේ වකවනකුට කරනේන පුලුෙනේ විවශේෂම, මහාපුදුම අනේදවම් බුදේධ 
කෘතයය. වමාකද ඒකට වහේතුෙ? බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට තිවයනො 
මහාකරැණා සමාපතේති ඥානය ෙවගේම ආසයඅනසුය ඥානයතේ. 
පුබ්වබ්නිොසානුසේසති ඥානය කියන එක වම් පිනේෙතුනේ කෙුරැතේ අහලතේ 
ඇති යම් පරමාණයකට. වපර විසූ කඳ පිළිවෙල, වපර විස ූආතේමභාෙ 
වපේනො. ඒක අනිතේ සංඝයාෙහනේවසේලාටතේ, අනිතේ රහතනේ-
ෙහනේවසේලාටතේ - ඇතැම් ඒ අභිඥාලාභ ීරහතනේෙහනේවසේලාටතේ යම් යම් 
පරමාණයකට තිවයනො. නමුතේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට ඉතාමතේම 
සුපිරිසුදේධෙ තිවයනො. ඒකටතේ ෙඩා ගැඹුරැ ඥානයකේ තමයි ආසය 
අනුසය ඥානය. ඒ ඒ පුදේගලයාවගේ පරෙණතා, එවහමතේ නැතේනම් ඇතළුත 
තිවයන ශකේතීනේ, සැඟෙුණ ශකේතනීේ, සහජ ශකේතීනේ කයිලා අපි කයින 
වදේෙලේ අනේන ඒ ඔකේවකාම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට හිත වයාදනවකාටම 
වපනී යනො. අනේන ඒ අනුෙ තමයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් කුල 
වභේදය නිෂේපරභා කවළේ. වම්ක වම් මතුපිටිනේ වපේන එකකේ, තර්කානකුූල 
වනාෙන, මානේනවයනේ ඇති කරගතේතු. කියනේවන සම්මුතියකේ පමණයි. 
වලෝකයා වනාදතේ කමිනේ ඇතිකරගතේතු වබදීමකේ, විගරහයකේ පමණයි. 
සමාජ විගරහයකේ පමණයි කියලා ඒ විදියට ඒ බමුණු මතය බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරතිවක්ෂේප කළා.  

ඒ වෙනුෙට මතුකරලා දුනේනා කර්මය කයින එක ෙර්තමාන 
එකකේ බෙ. ‘සචතනොහං භික්ඛසව කම්මං වදාමි’ කියන එක තුළ 
තිවයනේවන කර්මය නිතරම වච්චතනාෙ හා සම්බනේධ බෙයි. ෙර්තමාන 
වදයකේ ඒක. ඇතැම් වකවනකේ වම්ක අතීත කර්මය කියලා හිතාගනේනො. 
අතීත කර්මයට විපාක තිවයන බෙ ඇතේත. නමුතේ වම් ෙර්තමාන 
වමාවහාවත කරන වදේ අනුෙ ඒ පුදේගලයාවගේ ජීවිත පරිෙර්තනයකේ සදිේධ 
කරගනේන පුලුෙනේ. ඒ පරිෙර්තනයට අත දීමටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
එතවකාට අර විදියට ඉදිරිපතේ වෙනේවන. හිස ෙහවගන හරි ෙසලය 
කියන ෙචනය ලබාවගන හරි, මුඩු මහණ නිගරහය ලබාවගන හරි අර 
පුදේගලයාට උදව් කරන අදහසිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේට 
අෙසේථානකුූලෙ අර උපාය වකෞෂලය ඥානය වයාදලා හිකේමෙනේන 
සිදේධෙුණා. ඒ තුළිනේ අපට, වම් සමාජයට ඉවගනගනේන හුඟකේ පාඩම් 
තිවයනො. අපි වම් සමාජවයේ අද දෙස ගැන හිතලා බැලුෙතේ දඹදිෙ 
ඉනේදියාවව් පමණකේ වනවෙයි අවපේ රවට් පො කුල වභේද ආදී ඒ පටු 
දෘෂේටි වකෝණ තුළ මනුෂයයිනේ හිර වෙලා ඉනේනො. ඒක තළුිනේ 
ෙැවඩනේවන වමාකකේද? මානේනය එක පැතේතකිනේ. මානේනය ෙවගේම 
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ඊර්ෂයාෙ අනිතේ පැතේවතනේ. වමාකද නිහීන කලු, පහතේ යැයි සම්මත කුල, 
ඒොවයේ අය උසසේ තතේත්ව ලබනවකාට උතේසාහවයනේ ඉවගන කියාවගන 
නිල තල ලබනවකාට අසලේොසී උසසේ කුලයි කයිලා සම්මත කරගතේත 
අය තුළ ඊර්ෂයාෙ ඇතිවෙනො. වම් අවපනේ වමවහම වමවහම ලබපු 
කට්ටිය දැනේ වම් වම් විදියට වලාකු වලාකු බංගලාෙල ොසය කරනො 
කියලා ඊර්ෂයාෙ ඇත ි කරගනේනො. ඒ වෙනුෙට අනේන අප ි ධර්මය 
හරියාකාරෙ වතේරැම් ගතේතානම් හිතනේන තිවයනේවන අනේන අර 
පුදේගලයා උතේසාහවයනේ තමනේ තළු තිබුණ සහජ ශකේතයි මතකුරගතේත 
බෙයි. 

එකේ අෙසේථාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො යම්කිසි 
දුගී මනුසේසවයකේ දැකලා, අප ිහිතමු නගරයක පාවර් එවහම යනවකාට 
පදික වව්දිකාෙල අතපය නැති, ඒ ෙවගේම වනාවයකුතේ විදිවයේ දුගී 
පුදේගලයිනේ දකිනො. ඔෙුනේට යමකේ වදනේන තිවයනොනම් දීම ෙඩාතේ 
වහාඳයි. ඒ නැතතේ අඩු ෙශවයනේ වමවහම හිතනේන ඕන. වම් තතේත්වවයේ 
මාතේ ඉනේන ඇති. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ ඒ ෙචනය අප ිහිතට දාගනේන 
ඕන. ඒක සංසාරවයේ පැතේවතනේ බලනවකාට සමානාතේමතාෙකේ. වමාකද 
වම් කර්ම කියන වම් නූලේ වබෝවලේ අෙුලේ කරවගන තමය ිවලෝකසතේත්වයා 
වමච්චචර කාලයකේ සංසාරවයේ සැරිසරනේවනේ. එතවකාට අප ිඒක තෙතේ 
අෙුලේ කරගනේන ඕන නූ අර කයිාපු ඊර්ෂයාදී ෙැරදි සිතුවිල ි ෙලිනේ. 
වකවනකේ අවපනේම උදව් ලබාවගන ඉවගන කියාවගන අනේතිමට අර 
විදියට උසසේ තතේත්වයකට පතේ ෙුණහම ඊර්ෂයා කරනො වෙනුෙට 
තමනේට ඒ පුදේගලයාවගනේ ලබාගනේන පුලුෙනේ පළමුවෙනිම ලාභය 
වමාකකේද, ඊර්ෂයාෙ වෙනුෙට තවියන මුදිතොව ඇති කරගනේන ඕන. 
මුදිතාෙ කියන ෙචනය වම් පිනේෙතුනේ ෙැඩිය අහලතේ නැතුෙ ඇති.  

සතර බරහේම විහරණ කියලා කියනේවනේ සමත්තො, කරැණො, මුදිතො, 
උසපක්ඛො. එයිනේ වමතරිය, කරැණාෙ කියන එකනම් ඇතතේ නැතතේ 
නිතර අහනේන ලැවබණො සමාජවයේ. මුදිතාෙ කියන එක ෙැඩිය 
අහනේනෙතේ ලැවබනේවන නූ. ඒක අමතක වෙච්චච එකකේ වලෝකයාට. ඒ 
වෙනුෙට තිවයනේවන ඊර්ෂයාෙ. ඊර්ෂයාෙයි පරකට වෙනේවන. මුදිතාෙ 
කියනේවන අර ඊර්ෂයාෙට විරැදේධ අදහසයි. ඒ කියනේවන වකවනකුට 
හරිගියහම ඒ ගැන සතුටු වෙනො තමනේ. ‘අවනේ වකාච්චචර වහාඳද, ඒ 
මනුසේසයට හරිගියා. උතේසාහෙනේතයා, අනේන ‘වීර්යෙනේතයා, ජය ගනී’ 
කියන ඒ කියමන වම් පුදේගලයා වලෝකයාට ආදර්ශවයනේ වපනේනුො’ 
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කියලා සතුට ුවෙනො. එතවකාට ඒ දියුණු ෙුණ පුදේගලවයකේ දිහා බලලා 
සතුටු වීම තුළිනේ තමනේ පළමුවෙනේම ලාභය ලබනො. අප ි හිතමු 
තමනේවගනේ උපකාර ලබලා වලාකු තතේත්වයකේ ලබාගතේතා වකවනකේ -  
කුලහීන පුදේගලවයකේ. එයාවගනේ තමනේට ලබනේන පුලුෙනේ පළමුවෙනිම 
ලාභය - හදිසියකට ණයකේ එවහම ඉලේලගනේන බැරි ෙුණතේ මුදිතා ගුණය 
මතුකර ගැනීමයි. තමනේට හිතලා සතුටු වෙනේන පුලුෙනේ ‘අවනේ වම් 
මනුසේසයාවගේ ඒ වීර්යයට උතේසාහයට මමතේ අතදුනේනා වනේද, මමතේ 
උපකාර ෙුණා වනේද? වකායිතරම් වහාඳද, වම් වලෝකයාට ආදර්ශයකේ 
දුනේනා වීර්යෙනේතයා ජය ගන.ී උතේසාහෙනේතයා ජය ගනී. අතීතවයේ 
තිබුණ ු යම්කිසි කුසල ශකේතියකේ උතේසාහවයනේ මතුකරගතේතා.’ අනේන 
එවහම සතුට ු වෙනේන හැකියාෙ තිවයනො. ඒ වෙනුෙට මානසික 
පීඩනයතේ අර පටු ඊර්ෂයා ආදිය ඇතිකරවගන තමනේ ඒො තුළිනේ අකසුලේ 
රැසේ කරගතේවතාතේ තමනේ ෙැවටනේවන අර සුනීතට ෙුණා ෙවගේ නරක 
තැනකට.  

ඒ ෙවගේම ගුණෙතුනේට නිගරහ කරිීම - අර පවසේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වකවනකුට නිගරහ කිරීම කරනේවනේ මානේනය නිසා. එයිනේ 
සුනීත අර තතේත්වයට ෙැටුණා. ඒ ෙවගේ වම් ෙර්තමානවයේ කරන ඊර්ෂයාදී 
ඒ ෙැරදි අදහසේ නසිා ෙැරදි සංකලේප නසිා සංසාරවයේ මහාභයානක 
තතේත්ව ෙලට පතේවෙනො. දුගී තතේත්ව ෙලට පතේවෙනො. ඒ වෙනුෙට අපි 
නියම ආකාරවයනේ, බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මතකුරලා දුනේන ඒ ආකලේපය 
ඉදිරිපතේ කරගනේන ඕවන. බුදු ඇසට, පංති කාමර වනාවබූ පාසලකේ 
ෙවගේ බැලූ බැලේමටම ඔකේවකාම වපනිලා යනො. වම් අහෙලා තමය ිවම් 
තතේත්වවයේ ඉනේවන, සාංසාරික බුදේි ය වම් මට්ටමටම වමෝරලා තිවයන 
වකනා. උගතේකමකේ නැති වකවනකේ වෙනේන පුලුෙනේ. ධනෙතේකමකේ 
නැති, දුගී දිළිනේවදකේ, පහතේ කුලයක උපනේ, නමුතේ පුණය ශකේතීනේ 
තිවබණොනම් අනේන ඒ තැනැතේතාට තමය ි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
පළමුවෙනේම උදෙ ු කවළේ. වෙන නිල තල ඇත ි වකනාට වනවෙයි. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගනේ බණ අහනේන එන පිරිස අතවර් ඉසේසරහනිේම 
ඉනේන රජතුමාටෙතේ, සිටුෙරයාටෙතේ වනවෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
වබාවහෝවිට ධර්මය වදේශනා කරනේවනේ. පිරිසේ වකළෙර සිටින සමහරවිට 
කුල හීන, නිහීන හැටියට සමාජය සලකන, අනිතේ අය වනාවයකුතේ 
විදියට නිගරහ කරන, ගරහන පදුේගලවයකේ වෙනේන පුලුෙනේ ඇතුළත 
පුණයශකේතිය ඇති, ධර්මය අෙවබෝධ කරනේන පුලුෙනේ. අනේන එබඳු 
අයටයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ උදව් කවළේ.  
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වමයිනේ අපිට වපේනො වම් උතේපතේතිය වෙනුෙට පරතිපතේතියය ි
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මූලධර්මය හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ. රථයක කඩ 
ඇණය ඒ කඩ ඇණයට වතලේ තිවයනොනම් වරෝදය වහාඳට 
කරකැවෙනො. එවහම නැති ෙුවණාතේ අර වරෝවදට කරකැවෙනේන බූ. 
එතනිනේම ඉෙරයි. උතේපතේතිය වෙනසේ කරනේන බැරි වදයකේ. කර්මය 
වෙනසේ කරගනේන පුලුෙනේ. ඒ කරියා පටිපාටිය නිසා වහෝ වව්ො එවහම 
නැතේනම් අර කියාපු ආචාර ධර්ම ෙශවයනේ සලකන කසුලේ අකුසලේ ආදී 
වදයකේ නිසා වහෝ වව්ො - ඒ තුළිනේ පුලුෙනේ වකවනකුවගේ ජීවිත 
පරිෙර්තනයකේ කරනේන. ජීවිත පරිෙර්තනයකේ කරගනේන පලුුෙනේ 
හැකියාෙ, හැකි සංඥාෙ වම් තුළිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සමාජයටදී 
ෙදාළා. එතවකාට කලු වභේදය පිළිබඳෙ, එවහම නැතේනම් උපත පිළිබඳෙ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළ ඒ තර්ක තුළිනේ අපට ෙැදගතේ ධර්ම 
කාරණා රාශියකේ මතුකරගනේන පුලුෙනේ. දැනේ සමාජවයේතේ, වබාවහෝ වදනා 
ඔෙුවනාෙුනේ කලුලේ කාගැනීමට එවහම නැතේනම් භයානක අනේදවම් 
අපරාධ ෙලට වයාමු වෙනේවන අර කියාපු ඊර්ෂයාෙතේ මානේනයතේ නිසා. 
ඊර්ෂයාෙ - මානේනයතේ එකේක අතිනතේ අරවගනයි යනේවන - ඒොට 
වහේතුෙ තමනේ උදම් වෙනො මං වම් උසසේ කුලයක ඉනේනො, එවහම 
නැතේනම් උසසේ තතේත්වයක ඉනේනො. ඒක හැමදාම නූ. උතේපතේතිය ගැන 
ෙුණතේ ෙවගේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො ඒක ඇති 
කරගතේතු මානේනයකේ පමණකේ බෙ. ඇතැම් අෙසේථාෙක ඊටතේ ෙඩා 
කර්කශ අනේදමිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ බමුණනේට උතේපතේතිය පළිිබඳ 
නගන තර්කයට පිළිතුරැ දීලා තිවයනො. වම් බමුණනේට කියනේන 
පුලුෙනේද අර තරම් හතේමුතු පරම්පරාෙකේ තමනේ පිරිසිදු බරාහේමණ පෙුලේ 
ෙලිනේ උපනේනා කියලා? ඒ අතරතරු අර විදියට යම් යම් කඩ ඉම් ෙවුණේ 
නැතේද? ඒ කයිනේවන සමාජවයේ තවිබන ෙයාකලූත්වය ගැන හිතනවකාට 
වම් පිනේෙතුනේටතේ වම් ගැන හිතාගනේන පුලුෙනේ.  

තෙතේ අෙසේථාෙක බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ඔනේන 
කේෂතරිය පෙුලක වකවනකේ බරාහේමණ තැනැතේතියකේ සරණ පාොගනේනො. 
එතවකාට ඒ දරැොට වකාවහාමද කියනේවන? එයා පියාටතේ සමානයි. 
මෙටතේ සමානයි. එයාට බමුණ ු කුලවයේ කයිලතේ කියනේන පුලුෙනේ. 
කේෂතරිය කුලවයේ කියලතේ කියනේන පුලුෙනේ. ඔය විදියටතේ තර්ක ඉදිරිපතේ 
කරනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ අර බමුණනේවගේ මානේනය බිඳ වහලනේන. 
ඒ තුළිනේ වපනේනුම් කරනවනේ වම් උපත කියන එක වම් මනුෂයයිනේ ඇති 
කරගතේතු සම්මුතියකේ පමණයි. ඒවක නියම හරයකේ නූ. ඒ ෙවගේම රහතේ 
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වීම සඳහා ගනේනා උතේසාහවයේදී කලුය වෙනුෙට එතන තිවයනේවන 
තමනේ වම් ෙර්තමානවයේ වයාදන වීර්ය ශකේතියය.ි පධාන කියලා 
කියනො. මහොපධොන ශ්ක්තිය. ඒ ශකේතිය හැම වකනාම තුළ තිවබනේන 
පුලුෙනේ. බරාහේමණයිනේ වහෝ වව්ො, වෙශය, ශුද්ර ආදීනේ වහෝ වව්ො ඒ 
අයවගේ අතීත පුණයශකේතිය අනෙු වම් ශාසනවයේ පැවිදි වෙලා ඒ 
උතේසාහය දැරැවොතේ දිෙය බරහේම රාජයිනේෙහනේවසේලාවගනේ ෙැඳුම් 
පිදුම්ගනේන පුලුෙනේ රහතේ තතේත්වයට පො එනේන පුලුෙනේ. ඒක නිසා දැනේ 
වම් ගාථාවෙනේ පරකාශ කළ හැටියට නියම බරාහේමණයා අර ආධයාතේමික 
ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කරගතේත ුබුදු වකවනකේ, පවසේ බුදු වකවනකේ, රහතේ 
වකවනකේ. එබඳු වකවනකේ තමයි නියම බරාහේමණයා කියලා බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කර ෙදාවළේ.  

වලෝකයාට ෙසල, බරාහේමණ කියන සංකලේප පිළිබඳ අමුත ු
හැඟීමකේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළා. අමුතු නිර්ෙචනයකේ. 
වමවතකේ කලුය හා සම්බනේධෙ තිබුණ එක වෙනෙුට. ෙසල කයින 
ෙචනයට වකවනකේ කැමති නැතේනම්, ෙසලයා කියන එක නිගරහයකේ 
හැටියට සලකනොනම් - එවහමනම් මතක තියාගනේන වම්ොයි ෙසල 
ධර්ම කියලා පැහැදිලිකර දුනේනා. ෙසල සූතරවයේ, තමනේ ෙසලවයකේද 
නැතේද කියලා වතේරැම්ගනේන උපකාර වෙන අනේදමට තමාවගේ තිවයන 
පාපකර්ම, දුශේචරිත, ූෂණ ඔකේවකාම බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වපළ 
ගසේෙලා දැකේෙුො. ඔනේන දැනගනේන, වම්ො කරනොනම් ෙසලවයකේ. 
කියලා. ඊළඟට අනිතේ පැතේතට වපනේනුම් කළා, වමනේන වම් වම් 
ගුණධර්ම වම් විදියට වකවලසේ නැතිකරගනේනා වශරෂ ේඨ චර්යාෙකේ ඇති 
කරගනේනොනම් අනේන ඒ තැනැතේතා තමයි බරාහේමණයා. ඒ තළුිනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සමාජවයේ ෙයෙහාර වෙන ෙචන වදකම උපකාර 
කරවගන වලෝකයාවගේ ආධයාතේමික දියුණුෙට අත වදන අනේදවම් 
විගරහයකේ ඉදිරිපතේ කළා. ජාති වභේද වහෝ වව්ො කුල වභේද වහෝ වව්ො ඒ 
පුදේගලයා තුළ තිවයන අභයනේතර ශකේතිය, උතේපතේතිය කියන කාරණය 
තුළිනේ අමතක කිරීම ඒ සමාජවයේ පරගතියට බාධකයකේ බෙයි බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කර ෙදාවළේ. ඒ අතිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සමාජ 
ධර්ම අංශවයනේ සලකලා බැලුෙතේ පුදුම අනේදවම් විපේලෙයකේ කළ 
වකවනකේ හැටියට සලකනේන පුලුෙනේ. තිවලෝගුරැ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ 
ඒ කුල වභේදය පිළිබඳෙ ඉදිරිපතේ කළ මතය තුළිනේ හැම වකනාටම 
තමනේවගේ විමුකේතිය - විමුකේතිය කියලා කියනවකාට වනාවයකුතේ අර්ථ 
හිතට එනේන පුලුෙනේ. නමුතේ වමතන කියනේවන සංසාර විමුකේතිය. 
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සංසාර විමුකේතිය හදාගනේන තමනේට වකායි කුලවයේ වහෝ වව්ො ඒ 
අෙසේථාෙ තිවයන බෙයි, ශාසනය හැම කුලයටම විෙෘතෙ තැබීවමනේ 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට වපනේො ෙදාවළේ.  

මහාසමුද්රයට එකතුවෙලා ගලාවගන යන වනාවයකේ ගංගාෙලේ 
ෙල ජලය මුහුදු ජලයයයි හඳුනේෙනො ෙවගේ වම් ශාසනවයේ කෙුරැ වහෝ 
පැවිදි ෙුවණාතේ ශරමණ ශාකය පතුර නාමයයි ලැවබනේවන. ශාකය පුතර 
ශරමණවයකේ. ඒ කියනේවන බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ පුවතකේ. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේවගේ පුතරවයකේ වෙනො. සංඝයාෙහනේවසේලාට බුදේධ 
පුතර කියන නාමය එනේවනතේ ඒ නිසයි. වකායි කුලයක වහෝ වව්ො 
ඇවිලේලා පැවිදි ෙුණාට පසේවස බදුේධපුතර වෙනො. වම් හැම වකවනකු 
තුළම තිවබනේන පුලුෙනේ යම් යම් අභයනේතර හැකියාෙනේ. වනාකැපූ 
මැණිකකේ හැටියට වකවනකේ දිහා බලනේන පුලුෙනේ ශකේතියකේ ඇති 
කරගනේන ඕන. පහතේ කුලවයේ වකවනකේ, හීනවයකේ විදියට පිළිකුලේ 
කරනො වෙනුෙට පළමුවෙනේම හිතනො ‘මාතේ වම් ෙවගේ සංසාරවයේ 
අනනේත කාලයකේ ඉනේන ඇති’ කියලා. ඊළඟට වම් පුදේගලයා තළුතේ 
තිවයනේන පුලුෙනේ විමුකේතියට උපකාර ෙන, වහාඳ ගතිගුණ රාශයිකේ. 
ඒො හැංගිලා තිවයනේවන. ඉතිනේ ඒො මතකුිරීමටයි අර බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ උපාය වකෞෂලයය, මහාකරැණා සමාපතේතිය උපකාර 
කරගතේවත. බරාහේමණයිනේට නිගරහ කිරීම් ෙශවයනේ වනාෙ වලෝකයාට වම් 
තිවයන මිථයා මතවයේ ඇත ි ෙැරදි පැතේත වපනේනුම් කිරීමටයි 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් කාරණාෙ වපනේනුම් කවළේ. ඇතැම් 
බරාහේමණයිනේ ඒො පිළිගතේත ුබෙතේ වපේනො. ඒකයි ොවසට්ඨ බරාහේමණයා 
අර අෙසේථාවව්දීම පරකාශ කවළේ, ශීල ෙරතසම්පනේන වකනා තමයි නියම 
බරාහේමණයා කියලා. බමුණනේ අතරතේ කරමකරමවයනේ වම් මතය පැතිරැණා. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ සංසාරය ගැන තිවයන ගැඹුරැ 
අෙවබෝධය නිසා වලෝකය පිළිබඳෙ අර විදිවයේ ෙර්ගීකරණයකේ වනාකර 
හැම වකනාටම විමුකේතිවයේ වදාර ඇරිය බෙයි අපට වපනී යනේවනේ. වම් 
ශාසනවයේ වදාර විෙර කළා ඕනූම වකවනකුට පැවිදි වෙලා තමනේවගේ 
ිතේත ශකේතීනේ මතුකරවගන සංසාර විමුකේතිය ලබාගනේන. වමාකද දීර්ඝ 
කාලයකේ වම් සංසාරවයේ එකතු කරගතේතු වදේෙලේ අතර පාපකර්මෙල 
විපාක ෙවගේම කුසල කර්මෙල ශකේතීනුතේ තිවබණො. ඒො වනාදැන, 
වකවනකුට ඒො දියුණු කරගනේනෙතේ අෙසේථාෙ වනාදීම සමාජවයේ 
පරිහානියට වහේතුෙකේ. ගිනේදර වමාන ලීවයනේ පැන නැංගතේ ඒොවයේ 
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වෙනසකේ නැතිො ෙවගේ තමා වමාන කුලයක ෙුණතේ අප තුළ තිවයනේන 
පුලුෙනේ විවශේෂ ශකේතීනේ. අර අංගුලිමාල ආදී පාප කර්ම කළ අය පො 
උසසේ තතේත්වයට, අරහතේ තතේත්වයට පතේ ෙුණාට පසේවස දිෙය 
බරහේමයිනේවගනේ පො ෙැඳුම් පිදුම් ලබනේන පුලුෙනේ වෙනො. උසසේ 
උතේපතේතියකේ ලැබුෙතේ පාපකර්ම කවළාතේ ඒ තැනැතේතා දුගතියට යාම 
ඒකානේතයි කයින අදහස ඒ කර්මොදය අනුෙ වපනේනුම් කරනො. ඉතිනේ 
ඇතේතෙශවයනේම කර්මය කියන එක වමතන ඉතාම පුළුලේ අර්ථයකිනේ 
වයාදලා තිවයනේවන. කර්ම විපාකයයි වබාවහෝ වදනා කර්මය හැටියට 
හඳුනේෙනේවන, වම්ක මවගේ කර්මයයි කියලා. ඉතිනේ ඒක ෙඳ දර්ශනයකේ. 

වම්ක මවගේ කර්මයයි කියලා ඒකට යටතේ වීම වනවෙයි කරනේන 
තිවයනේවන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො ‘මම 
කර්මොදිවයකේමි. කරියාොදිවයකේමි. වීර්යයොදිවයකේමි’ වම්ක බැලුෙහම 
ඇතැම් වකවනකේට වම්ක වනාගැලවපන එකකේ ෙවගේ. කර්මොදිවයකේමි 
කිව්ෙහම අනේන අර කියාප ුකර්ම විපාකය, කර්මය හැටියටගනේන අය 
හිතනො ‘ආ.. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ කර්ම ොදිවයකේනම් වකාවහේද 
වීර්යයකට ඉඩකේ? ඒකට අපි යටතේ වෙනේන එපාය. එවහම වනවෙයි 
හිතනේන තිවයනේවන මම කර්මොදිවයකේමි කියනවකාට එතනදී වච්චතනා 
ශකේතිය බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට මතකුරලා වදනො. වම් 
වලෝකයා තුළ තිවයන වච්චතනාෙ, ෙර්තමාන වච්චතනාෙ තුළ වම් ොහනය 
වකායි පැතේතටද හරෙනේවන කියන ඒ අෙසේථාෙ, පිළිබඳ ශකේතිය 
තිවයනො හැම වකනාම තළු. ‘සචතනොහං භික්ඛසව කම්මං වදාමි’ කයින 
ඒ විගරහවයේදී ඒකයි අපි හිතනේන ඕන. බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වමාකද ඒ 
කර්මොදී කවි්වෙ? ඒක නසිාම තමයි කරියාොදී. ඒක නසිා කරියාකාරීත්වය 
තිවයනො. කිරියොදී කවි්වෙ ඒකයි. ඊළඟට විරියොදී කිව්වෙ ඒ කරියා 
ශකේතිය උපරිමයට ෙැඩි දියුණු කරිීමයි.  

ඡන්ද, වොයොම, විරිය, පධොන ආදී ෙචන ෙලිනේ වකවනකුට ඒ 
වීර්යය කරමකරමවයනේ ෙැඩි කරගනේන හැටි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරලා තිවයනො. යමකට ඕනූකමකේ, කැමැතේතකේ ඇතිවෙනො. ඒ 
සඳහා උතේසාහයකේ දරනො. ඊළඟට වීර්යයකේ අරඹනො. ඊළඟට ජීවිත 
නිරවපේක්ෂකෙ දැඩි පරයතේනයකේ වයාදලා තමනේවගේ බලාවපාවරාතේතුෙ 
ඉෂේට කරගනේනො. ඒ ෙවගේ පුදුම ිතේත ශකේතියකේ වම් සතේත්වයා තුළ 
තිවබණ බෙයි බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ වම් කර්මය කියන ෙචනවයනේ 
වලෝකයාට හඳුනේෙලා දුනේවන. නමුතේ වම් කාවලේ වබාවහෝ වදවනකේ ඒක 
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ෙරදෙලා වතේරැම්ගනේනො. අවපේ කර්මය - ඒක නසිා ඒක වෙනසේ 
කරනේන බූ. ඒ මවගේ කර්මයයි. ඊට එහාට කරනේන බූ කියලා. නමුතේ 
ඇතේත ෙශවයනේ එතන කර්මය පිළිබඳෙ අෙවබෝධයම ශකේතියකේ 
කරගනේන ඕන. වම් අතීත කර්මයක විපාකයය.ි අතීත කර්මයක විපාකය 
නමුතේ, ඒක එවසේ වී නමුතේ මා තුළ තිවබණො වම් ෙර්තමානය 
සකසේකරගනේන ශකේතිය. ඒ වච්චතනා ශකේතිය තිවයනො. වීර්යය ශකේතිය 
තිවයනො. ඇතැම් අෙසථාෙල බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පුරි ථොම, 
පුරි විරිය, පුරි පරක්ඛම කියල මහාපරබල ෙචන රාශියකේ දකේෙලා 
තිවබණො. පුරිස වීර්යවයනේ, පුරිස පරාකරමවයනේ වම් හැම එකකනිේම 
කරනේන පුලුෙනේ කියන එකයි. එතවකාට අර ෙඳ දර්ශනයකේ වනවෙයි 
වමතන තිවයනේවන. ඔය බරහේම නිර්මාණ, වදේෙ නිර්මාණ ආදී ඒ 
ආගම්ෙල තිවයනේවන ෙඳ දර්ශනයකේ. වමාකද පුදේගලයා තුළ තිවයන අර 
අධයාතේම ශකේතිය, ඒක පරතවික්ෂේප කරනො. එකේවකා යැදලා 
වකවනකුනේවගනේ ලබාගනේන වදයකේ, විමුකේතයි කියනේවනේ. වම්ක එවහම 
වනවෙයි. පුදේගලයා තළු තිවයනො ශකේතිය. ඕනූම නිහීන වකවනකු 
තුළ වහෝ ශකේතිය තිවබනේන පුළුෙනේ. ඒක හරියාකාරෙ වයදුවොතේ ඔනේන 
විමුකේතිය මතුකරගනේන පුලුෙනේ. සේවෙරීෙ, සේොීනෙ ඒක වයාදනේන 
පුලුෙනේ බෙ වපනේනුම් කරනො, පරාීනෙ වනවෙයි. 

ඒ විදියට හැම පැතේවතනේම කලේපනා කරලා බැලුෙම 
වපවනනො බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ කලු වභේදය පිළිබඳෙ - බමුණනේට 
පහර ගැසීමට වනවෙයි - නයිම සාරධර්ම වලෝකයාට හඳුනේො දුනේනා. 
පුදේගලයා තුළ තිවයන නියම ශකේතීනේ මතුකරලා දුනේනා. අද දෙවසේ 
සුනීත කියන කසළ වශෝධකයා ආශරවයනේ අපි වම් වදේශනාෙ 
පටනේගතේවතේ. ඇතේත ෙශවයනේම වලෝකයා කසළ වශෝධකයා කයිලා 
කියන ඒ සුනීත ඉහළම අර්ථවයනේ කසළ වශෝධකවයකේ ෙුණා. තමනේවගේ 
ිතේත සනේතානවයේ දීර්ඝ කාලයකේ, අනාදිමතේ කාලයක එකතුවෙලා 
තිබුණ ඒ කැලකිසළ ඉෙතේ කළා. ඒ නිසයි රහතේ ෙුවණේ. ඒ නිසාමයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ නියම බරාහේමණයා කිව්වව් අර සුනීත 
මහරහතනේෙහනේවසේට. 

බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කළ, ිතේත සනේතානෙල තබිිය 
හැකි අභයනේතර ශකේතීනේ පිළිබඳ ඒ අදහසේ සමූහය එකතු කරවගන ඒ 
ෙවගේම සමාජය පළිිබඳෙ ඊර්ෂයයාෙ, මානේනය ආදියට තුඩුවදන විදිවයේ 
ෙර්ගීකරණ ෙලට ගැත ිවනාවී සිටීමට උතේසහ ගනේන ඕන. ඒ ෙවගේම 
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විෙෘත මනසකිනේ - පරබුදේධ මනසකිනේ වලෝකය දිහා බලමිනේ අවපේ 
චර්යාෙනේ සකසේ කරගනිමිනේ ජාතිය, උපත වෙනුෙට චර්යාෙ ගැන 
සැලකිලේල වයාමුකරගනිමිනේ අවපේ ඉදිරි ජීවිතය ගතකරගනේන වම් අපි 
පැයකේ පමණ වව්ලා කළ ධර්මවදේශනාෙතේ උපකාර වෙනේන ඇතැයි 
කියලා හිතනො. ඒ තළුිනේ තමතමනේ කරන බණ භාෙනා හා ශලීාදී 
ගුණධර්ම ෙඩාතේ පිරිසිදුෙ කරගනමිිනේ වම් අපි කෙුරැතේ බලාවපාවරාතේතු 
වෙන ජාති, ජරා, ෙයාි, මරණ ආදී සියලු වදයිනේ විමුකේතෙ ූ උතුම් 
අමාමහ නිෙන සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් ධර්මවදේශනාමය කුසලය 
ඒකානේතවයනේම උපනිශරය වව්ො! කියලා පරාර්ථනා කරගනේන. ඒ ෙවගේම 
අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේො යම්තාකේ වමබඳු ධර්මවදේශනාමය, 
ධර්මශරෙණමය කුසලයනේ අනවුමෝදනේ වීමට කැමත ි සතේත්වයිනේ 
සිටිනොනම් ඒ හැම වකවනකේම එවසේ අනුවමෝදනේ වීවමනේ තමනේ ඒ 
බලාවපාවරාතේතු වෙන පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනිනේ 
සැනවසතේො! කියලා පරාර්ථනා කරමිනේ වම් ගාථා කියනේන. 

‘එත්තාෙතා ච අවම්හහ.ි..’ 
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104 වන ද ශ්නය 
(පහන් කණවු ධර්ම ද ශ්නා අංක 121) 

‘නදර්ා තස්ස භගවදතා අරහදතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස’

වයසං සන්නිචවයා නත්ථි - වය පරිඤ්ඤාත වභාජනා 
සුඤ්ඤවතා අනිමිවත්තාච - විවමාවක් ඛා වයස වගාචවරා 
ආකාවසෙ සකුන්තානං - ගති වතසං දුරන්නයා’ති 

− ධම් මපද, අරහන්ත ෙග්ග. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

රැසේ කිරීමතේ, අසේ කිරීමතේ කියලා වදකකේ වලෝවකේ තිවයනො. 
අනනේත කාලයකේ තිසේවසේ අප ිවම් සංසාරවයේ කරලා තිවයනේවනේ රැසේ 
කිරීමය.ි කර්ම රැසේ කිරීමයි. කර්ම අසේ කිරීවම් කරමය පළමු ෙරට 
වලෝකයාට පහදා දුනේවනේ තිවලෝගුරැ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේයි. අද ෙවගේ 
ඇසළ පුර පසවළාසේෙක වපාවහාය දෙසක ඒ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පසේෙග මහණුනේෙහනේවසේලාට කර්ම අසේ කිරීවම් කරමය පහදා ෙදාළා 
ධම්මචකේකපේපෙතේතන සූතරවයනේ. අද අපි මාතෘකා ෙශවයනේ 
තබාගතේවතතේ ඒ කාරණයට අදාල ගාථා ධර්මයකුයි.  

වම් ගාථාෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වේතෙනාරාමවයේදී වදේශනා 
කර ෙදාවළේ වබ්ලට්ිසීස කියන වතරැනේෙහනේවසේ සම්බනේධවයනුයි. වම් 
වබ්ලට්ිසසී කියන මහරහතනේෙහනේවසේ ආනනේද සේොමීනේෙහනේවසේවගේ 
උපාධයායනේෙහනේවසේයි. උනේෙහනේවසේවගේ අතීත පරෙෘතේති ෙශවයනේ 
සඳහනේ වෙනේවන වමවහමයි. වම් පිනේෙතුනේ අහලා ඇති ධර්මවයේ 
සඳහනේ වෙන උරැවව්ල කාශයප, ගයා කාශයප, නදී කාශයප කියලා 
ජටිල තාපසයිනේ තුනේ වදවනකු පරධාන දහසකේ පිරිසකේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ ඍදේි පරාතිහාර්ය මගනිේ දමනය කළ පරෙෘතේතිය. අනේන ඒ 
උරැවව්ල කාශයප තාපසයාවගේ පරිිවසේ හිටපු වකවනකේ වම් වබ්ලට්ිසීල 
හාමුදුරැවෙෝ. ආදිතේතපරියාය සූතරවදේශනාෙ අහලා ඒ දහසකේ වදනාම 
රහතේ ෙුණා, වම් වබ්ලට්ිසසී වතරැනේෙහනේවසේතේ ඇතුළුෙ. වම් 
වබ්ලට්ිසසී වතරැනේෙහනේවසේ වබාවහාම විවව්කයට පරිය කළ, 
අලේවපේච්චඡ සේොමීනේෙහනේවසේ නමකේ. උනේෙහනේවසේ වබාවහෝවිට 
ආරණයගතෙ ොසය කළා. ඒ විදියට ආරණයගතෙ ොසය කරන එකේ 
අෙසේථාෙක උනේෙහනේවසේට අදහසකේ පහළ ෙුණා ‘මට වම් දිනපතා ගමට 
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පිණේඩපාවතේ සඳහා යාමතේ කරදරයකේ’ කියලා ඒ යම්කිස ි කරමයකේ 
වයාදාගතේතා පිණේඩපාතය සඳහා. වමාකකේද, එක වීදියක පිණේඩපාවතේ 
ෙැඩලා දෙසට අෙශය ආහාර ලබාවගන යම්කිස ි තැනකට ගිහිලේලා 
ෙළඳනො. ෙළඳලා ඉෙරවෙලා ඒ කාලය ඇතුළතම තෙතේ වීදියක 
පිණේඩපාතවයේ ගිහලිේලා තනිකර බතේ විතරකේ ලබාවගන ඒක කැවළේ 
තමනේවගේ කුටියට වගනිහිලේලා, අව්වව් වව්ළලා, නිවරෝධ සමාපතේතිය ආදී 
ධයාන සුඛවයනේ ඵළ සුඛවයනේ  දින ගණනකේ ෙැඩ ඉඳලා අෙදිවෙලා 
කුසගිනේන මැවකනේන පමණකේ අර වව්ලිච්චච බතේ ටික ෙතවුරනේ 
වතමාවගන ෙළඳනො. එයිනේ කරනේවනේ වමාකකේද, ගමට ෙැදීම අර 
නිරාමිස සුඛයට කරදරයකේ හැටියට සලකලා දින කීපයකට ෙරකුයි 
පිණේඩපාවතේ ෙඩිනේවන. 

වම් හැසිරීම දැකලා සංඝයාෙහනේවසේලා ඇහුො ‘වමාකද 
ඇෙැතේනි වම් ඉඳහිටලා පිණේඩපාතවයේ ෙඩිනේවන?’ ඔනේන විසේතවර් 
කිව්ෙහම ඒ සංඝයාෙහනේවසේලා ඒක විවව්චනය කළා. ‘වකාවහාමද වම් 
සංඝයාෙහනේවසේ නමකේ තැනේපතේ කර තබාවගන ආහාර ෙළඳනේවන? ඒක 
ගැලවපනේවන නූ වනේද’ කියලා බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේට පැමිණිලි කළා. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ ඒකට එකේතරා පරමාණයක ගර්හාෙකේ කරමිනේම, 
ඒ කියනේවන සාමානයවයනේ වම් විදිවයේ ඇෙැතකට පැමිවණන අනේදවම් 
වදයකේ සිදේධෙුණාම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ෙැරදි කළ 
සංඝයාෙහනේවසේලාට වමෝඝ පුරිස - හිසේ පුරැෂයා කියලා දැඩිෙ නගිරහ 
කරනො. වම් අෙසේථාවව් එවහම වනවෙයි. වබ්ලට්ිසීස කියලා කියන 
නමිනේම අමතලා ‘ඒක වනාපහනේ ෙූෙනේවගේ පහනේ වීම පිණිසතේ, පහනේ 
ෙූෙනේවගේ ෙැඩියතේ පරසාදය පිණිසතේ වහේතුෙන වදයකේ වනාවෙයි’ කියලා 
ශාසන අනාගතය දිහා බලලා විවශේෂ ශික්ෂා පදයකුතේ පැවනව්ො යම්කිස ි
භික්ෂුෙකේ, අනුභෙ කළයුතු යම් ආහාර ද්රෙයයකේ දෙසකට ෙඩා - එවහම 
නැතේනම් තමනේවගේ ආහාරගනේන වෙලාෙ ඉකේමෙලා තැනේපතේ කර 
තබාවගන ෙළඳනොනම්, ඒක පාිතේතිය කියන විනය ඇෙතකට 
අහුවෙනො කයිලා විනය ශික්ෂා පදයකුතේ පැවනව්ො.  

නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් ගාථාෙ වදේශනා කළා. 
ඒක තුළිනේ සියුම් අනේදමිනේ වපනේනුම් කළා අර සාමානයවයනේ වකවනකේ 
ආහාර රැසේ කරනේවනේ මහිච්චඡතාෙ නිසා. ආසාෙනේ ෙැඩිකම නසිා, 
සුවඛෝපවභෝගීත්වයට කැමැතේත නිසා. නමුතේ වම් වබ්ලට්ිසීස 
සේොමීනේෙහනේවසේ අලේවපේච්චඡතාෙ නිසයි ඒක කවළේ. ධයාන සුඛයට ඇති 
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ඇලේම නිසයි. ඒ ෙවගේම ශික්ෂා පදයකේ පනෙනේන කලිනේ ඒක කරපු 
නිසාතේ ඒ අතිනේ නිර්වදෝෂීයි. ඉතිනේ වම් ගාථාෙ තුළිනේ වපනේනුම් කරනො 
ගැඹුරැ අර්ථයකිනේ ඒ ධර්ම කාරණයකට සම්බනේධ කරලා වබ්ලට්ිසීස 
වතරැනේෙහනේවසේවගේ නිර්වදෝෂී බෙ. දැනේ අප ි ඒ ගාථාවව් අර්ථය 
වතේරැම්ගනේන බලමු. 

වයසං සන්නිචවයා නත්ථි - වය පරිඤ්ඤාත වභාජනා 
සුඤ්ඤවතා අනිමිවත්තාච - විවමාවක්ඛා වයස වගාචවරා 
ආකාවසෙ සකුන්තානං - ගති වතසං දුරන්නයා’ති 

යම් වකවනකුනේට රැසේකිරීමකේ නැතේද, යම් වකවනකුනේ විසිනේ 
වභෝජනවයේ යථා සේෙභාෙය හරියාකාරෙ වතේරැම් අරවගන තිවබණොද, 
යම් වකවනකුනේවගේ වගාදුරැ බිම සුඤේඤත, අනිමිතේත කියලා කියන 
විවමෝක්ෂයනේද, එබඳු ඒ අයවගේ - ඒ කියනේවන රහතනේෙහනේවසේලාවගේ 
ිතේත පරෙෘතේතිය එවහම නැතේනම් ගිය මග - ගාථාවව් කියවෙන හැටියට 
පරිෙර්තනය කවළාතේ, ගිය මග අහවසහි කුරැලේලනේ ගිය මග ෙවගේ 
වසායාගත වනාහැක. දුරෙවබෝධයය. වසායාගනේන බූ.  

ඒක වබාවහාම ගැඹුරැ අර්ථ ඇති ගාථාෙකේ. අපට පියෙවරනේ 
පියෙරට වම් ගාථාෙ වතෝරනේන වෙනේවන, කරමකරමවයනේ ගැඹුරට යන 
ආකාරයට. දැනේ අප ිඅර පළමුවෙනි පදය ගතේවතාතේ, සය ං  ්නිචසයො 
නත්ථථි - යම් වකවනකුනේට රැසේකිරීමකේ නැතේද? එතන ඒ රැසේකිරීම අර්ථ 
වදකකිනේ වපනේනුම් කරනේන පුලුෙනේ. දැනේ වමතන ගාථාවෙනේ වපනේනුම් 
කරනේවන කර්ම රැසේකිරීමයි. කථානේතරවයනේ දැකේවෙනේවනේ අර පරතයයනේ 
රැසේ කිරීම, සිෙුපසය රැසේකිරීම. ඉතිනේ රැසේකිරීම වදයාකාරයයි වලෝකවයේ. 
නමුතේ වමතන ගැඹුරිනේ අදහසේ වෙනේවනේ කර්ම රැසේකිරීම ගැනයි. 
රහතනේෙහනේවසේලාට කර්ම රැසේකිරීමකේ නූ. අමුතුවෙනේ නැෙත 
උතේපතේතියකේ ලබාවදන අනේදවම් කර්ම රැසේකිරීමකේ නූ. 

රැසේකිරීමකේ නැති ෙවගේම ඊළඟට සය පරිඤ්ඤාත සභොජනො - 
ආහාරය හරියාකාර වතේරැම් අරවගන තිවබණො. වම් හරියාකාර 
වතේරැම්ගැනීම කියන එකතේ ධර්මවයේ හඳුනේෙලා තිවයනො තුනේ 
ආකාරයකිනේ. ාත පරිඤ්ඤා, තීරණ පරිඤ්ඤා, පහොන පරිඤ්ඤා කියලා 
ධර්මානුකූලෙ ආහාරය පිළිබඳෙ අෙවබෝධ මට්ටම් තුනකේ දකේෙලා 
තිවයනො. ඤාත පරිඤ්ඤා කියලා කියනේවනේ සාමානය වලෝකයා ආහාරය 
පිළිබඳෙ ඇති කරගනේනා අෙවබෝධය. වම් කැඳ, බතේ වනවෙයි. වම් බතේ, 
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කැඳ වනවෙයි කියලා. ඒ විදියට ආහාරවයේ බැලූ බැලේමට වපවනන 
තතේත්වය වතේරැම්ගැනීම. තීරණ පරිඤ්ඤා කියලා කියනේවනේ ඒ ආහාරය 
පරතයවව්ක්ෂාෙට භාජනය කිරීවමනේ ඒ ආහාරය පිළිබඳ ධාතු සංඥා, 
පිළිකලුේ සංඥා ආදිය මතුකරවගන ඒක භාෙනාෙට ලකේකරගැනීම තළුිනේ 
අනිතය, දුක්ඛඛ, අනාතේම ලක්ෂණ මතුකරගැනීමයි. ආහාරය පිළිබඳ පිළිකලුේ 
බෙ සැලකීම ආහාරවයේ පටිකේකලූ සංඥාෙ කියලා කියනො. අෙසානවයේ 
දැකේවෙනේවන පහාණ පරිඤ්ඤා කියලා. පරහාණය පිළිබඳ අෙවබෝධය. 
පරහාණය කයිලා කියනේවනේ ආහාරය පිළිබඳ ඡනේද රාගය කියන ආසාෙ, 
ඇලේම යන ඒො දුරැ කිරීම. වමවසේ ආහාර ගැනීවම් අෙසාන පරතඵිලය 
ෙනේවනේ සති සම්පජඤේඤය ඇතිෙ ඒ ආහාරගැනීම භාෙනාෙකේ 
හැටියටම සිදුකිරීමය.ි එහ ිඅනේතමි වකළෙර වමාකකේද? රස තෘෂේණාෙ 
ඉෙතේ වීමයි. එතවකාට වම් ධාත ුහතරකේ තෙතේ ධාතු හතරක ඇතුළට 
යනේනා ෙවගේ. අනේන ඒක පහාණ පරිඤ්ඤා. ආහාරය පිළිබඳෙ සාමානය 
වලෝකයා තුළ ගිජු බෙකේ තිවයනො. වලාලේ බෙකේ තිවයනො. ඒ ගිජු බෙ, 
වලාලේ බෙ නැතිවෙන තරමට අෙවබෝධය ගැඹුරැ වීමයි අනේතිමට අර 
කියාප ුපහාණ පරිඤ්ඤා කියනේවන. ඔනේන ඒ තමයි අෙවබෝධ මට්ටම් 
තුන.  

ඊළඟට  ුඤ්ඤඤසතො අනිමිසත්තොච - විසමොසක්ඛො සය  
සගොචසරො, ඔනේන ගැඹුරැ හරියට එනො. සුඤ්ඤත, නිෙන පිළිබඳෙ 
විවමාක්ඛඛ මුඛ තුනකේ දැකේවෙනො. අපි කෙුරැතේ අහලා තිවයනො නිෙනේ 
ලබාගැනීම සඳහා තරිලක්ෂණය ෙැඩිය යුතු බෙ අනිතය, දුක්ඛඛ, අනාතේම 
ෙශවයනේ. වමනේන වම් අනිතය ලක්ෂණය ගැඹුරට වකළෙරටම ෙැඩෙුහම 
ඒවක පරතිඵලය වමාකකේද නිමිතේතකේ නැතිවෙනො. හිතට නිමිතේතකේ 
අහුවෙනේවන නූ. නිතය සංඥාෙ උඩයි හිතට නිමිත ි අහුවෙනේවන. 
එතවකාට රහතනේෙහනේවසේලාවගේ ඵල සමාපතේතිය තුළදි අර අනිමිතේත 
තතේත්වයයි තිවයනේවන. නිමිති හිතට අහුවෙනේවන නූ. ඒක නිසාම හිත 
නිසේකලංක සේෙභාෙයකේ, විමුකේත සේෙභාෙයකේ ඒ තුළිනේ ඇතිවෙනො. 
ඒකටයි කියනේවන අනිමිතේත විවමාක්ඛඛ කියලා. ඊළඟට සුඤ්ඤත කියලා 
කියනේවනේ - අනිතය, දුක්ඛඛ, අනාතේම කියන තරිලක්ෂණය සලකා ගතේවතාතේ 
- අනිතය ලක්ෂණවයේ වකළෙර අනිමිතේත. දුක්ඛඛ ලක්ෂණවයේ වකළෙර 
අප්පණිහිත. අනාතේම ලක්ෂණවයේ වකළෙර තමයි සුඤ්ඤත. ආතේම 
ලක්ෂණය තුළය ිඅපට පැෙැතේමකේ පිළිබඳ අෙවබෝධයකේ එනේවන. ශනූය 
ෙශවයනේ ෙැටවහනවකාට, හිසේ බෙකේ ෙැටවහනවකාට එතැන 
පැෙැතේමකුතේ නූ. ඒකතේ විමුකේතියකේ. සුඤේඤත විවමාක්ඛඛයකේ. අර දුක්ඛඛ 



104 ෙන වදේශනය 

83 

සංඥාවව් වකළෙර තමයි අප්පණිහිත කියන එක. ඒක වමතන ෙචන 
ෙශවයනේ සඳහනේෙ නැතතේ අධයාහාරයකේ හැටියට ගනේන පළුුෙනේ. ඒ 
කියනේවන ඒක වතේරැම්ගතයුතු වදයකේ හැටියට. එතනට අයිත ිහැටියට. 
අප්පණිහිත කියලා කියනේවන තෘෂේණාෙ ඉෙතේෙුණු තැන ආසාෙලේ 
ඉලකේකයනේ ෙශවයනේ සිතට යමකේ ෙැටවහනේවන නූ. එතවකාට හති ඒ 
පැතේවතනේ නිමිති ෙලිනුතේ විමුකේතයි. ඉලකේක ආදියකුතේ නූ. ඒ ෙවගේම 
ආතේම සංඥාෙකේ - මමය, මාවගේය කියන හැඟීමකුතේ නූ. ඒ විදිවයේ පුදුම 
අනේදවම් විමුකේතියකේ වමතන වම් ඵල සමාපතේත ිතතේත්වය. ඒ ෙචන, පද 
තුවනනේ නිෙනම හැඳිනේවෙනො කයිලා සාමානයවයනේ වතේරැම්ගතේතහම 
ඇති. සුඤ්ඤවතා අනිමිවත්තාච විවමාවක්ඛා, අනේන ඒ විවමෝක්ෂයනේ 
තමයි වගාදුරැ බිම. ඒකයි වගාදුරැ බිම. ඉතිනේ ඒ වගාදුරැබිම ඇති අයවගේ 
යන මග - වමතන අපි වතේරැම්ගනේන ඕන වම් කියන වගාදුරැ බිමනම් 
හිත පිළිබඳ වගාදුරැ බිමකේ. එතවකාට ඒ වගාදුරැ බිවම් සිත 
හැසිවරනවකාට සිත යන මාර්ගය වසායාගනේන බූ. ඒකයි කයිනේවන, 
ආකාවසෙ සකුන්තානං - ගති වතසං දුරන්නයා, කියන පද වදවකනේ. 

ඔෙුනේ ගිය මග, එවහම නැතේනම් ඔෙුනේවගේ ිතේතාචාරය, 
ඔෙුනේවගේ සිත යන ආකාරය අහවසහි කුරැලේලනේ ගිය මග ෙවගේ. සටහනේ 
නූ, වසායාගනේන බූ. වම් පැතේවතනේ ගියා, අර පැතේවතනේ ගියා, වම් 
පැතේවතනේ ආො කියලා කියනේන බැරි පුදුම විදිවයේ තතේත්වයකේ ඒ සිවතේ 
පරෙෘතේතිය. අර සුඤ්ඤත අනිමිත්ත අප්පණිහිත විවමාක්ඛඛ කියන සිත. එක 
මට්ටමකිනේ අපි වම් ගාථාෙ වම් විදියට වතෝරනේන පුලුෙනේ. ඊළඟට වම් 
ගාථාෙම අපි මීට ෙඩා කරමකරමවයනේ ගැඹුරට යන හැටියට වතෝරනේනතේ 
බලාවපාවරාතේතු වෙනො.  

කර්ම රැසේ කිරීම පිළිබඳ කථාවව්දී ඇතේත ෙශවයනේ, බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පහළ වෙනේන කලිනේ සිටිය අතීත වයෝගීනේට - ඍෂිෙරැනේට 
පො සංසාරවයේ භයානකත්වය ෙැටහුණා. නැෙත නැෙත ඉපදුණතේ 
අනේතිවම්දී මැරි මැරි යන බෙ. වකාවහාමද වම්ක නෙතේතගනේවන කයින 
පරශේනයයි තිබුවණ. ඒ ෙවගේම ඔෙනුේට වපනුනා කර්මානුරූපෙ උතේපතේති 
හැවදන හැටි. නමුතේ වම් කර්මය නැතිකරගනේන හැටි වතේවරනේවන නූ. 
ඒකමයි ඔය නිගණේඨයිනේ එවහම ශරීරයට දුකේ දීවමනේම වම් අතීත කර්ම 
වගොදාලා, අලුවතනේ කර්ම රැසේ වනාකිරීවමනේ වම් කර්ම වගොදානේන 
පුළුෙනේ කියන ෙැරදි සේථාෙරයක හිටිවය. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
සම්වබෝිය ලබාගතේතාට පසේවස වම් කර්ම අසේ කිරීවම් කරමය 
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වතෝරගතේතු බෙ සඳහනේ වෙනො. එකේතරා ෙැදගතේ සූතරවදේශනාෙක 
වමනේන වමවහම කර්ම හතර ෙර්ගයකේ ගැන කියවෙනො. 

එක කර්ම ෙර්ගයකේ තිවයනො කලු විපාක වදන කලු කර්ම. 
ඊළඟට සුදු විපාක වදන සුදු කර්ම. කලු සුදු විපාක වදන කලු සුදු කර්ම, 
තුනේවෙනි ගනය. හතරවෙනි ගනය වමාකකේද? වනාකලු වනාසුදු විපාක 
වදන වනාකලු වනාසුදු කර්ම. ඒ කියන හතරවෙනි ෙර්ගය, කර්ම ක්ෂය 
කිරීම සඳහා, කර්මයනේ ඉෙතේ කරිීම සඳහා උපකාර වෙනො කියලා 
එකේතරා වදේශනාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො. අර 
පළමුවෙනි ගනය, කලු විපාක වදන කලු කර්ම හැටියට හඳුනේෙනේවනේ 
යම් යම් පාපකර්ම තිවබණො ඒොවයේ විපාක ෙශවයනේ ඒකානේත දුක 
ඇති නිරවයේ උතේපතේතිය ලබා වදනො. සුදු කර්ම කියලා කියනේවනේ 
ඒකානේත සැප සේෙභාෙය ඇත ිසභුකිනේන කියලා කියන බරහේම වලෝකෙල 
උතේපතේතිය ලබාවදන කර්ම. කලු සුදු කර්ම කියලා කියනේවනේ ඔය සැප 
දුකේ වදකම ඇති මනුෂය ආතේමභාෙ, ඇතැම් දිෙය ආතේමභාෙ සහ ඇතැම් 
වපරේත යක්ෂ ආතේමභාෙ ෙල උපත ලබාවදන කර්මයි. අනේන ඒො මිශර 
කර්ම. හතරවෙනි ගනය ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ ඔය කියාප ුතුනේ ගනයම 
නැති කිරීම. ඔය තුනේ ගනවයේම කර්මයනේ නැති කිරීම සඳහා ඇති 
කරගනේන වච්චතනාෙ. 

තෙතේ විදියකට කියවතාතේ ඒක හඳුනේෙලා තිවයනේවනේ 
ආර්යඅෂ්ටොංගික මොර්ගය කියලා. අනේන එතවකාට පැහැදිලියි. මධයම 
පරතිපදාව නමින් ධම්මචක්කප්පවත්තන  ූතරසය ් ඳහන් සවන ඒ මහොපදුුම 
අන්දසම පරතිපදාව - ආර්යඅෂ්ටොංගික මොර්ගයම තමයි කර්ම ක්ෂය කිරීසම 
මොර්ගය. එතවකාට ඒකයි අපි ආරම්භවයේදී කිව්වෙ කර්ම අසේ කිරීවම් 
කරමය පළමෙුරට වසායාගතේවතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේයි. එවතකේ 
වලෝකයාට ඒක ගැටළුෙකේෙ පැෙතණුා. ඇතේතෙශවයනේම වබාිසත්වයිනේ 
ෙහනේවසේ පො මුලදි - ඒ කාවලේ සම්මතෙ පැෙතුණ මතය නිසා වනාමග 
ගිහිලේලා ෙවගේ, අපි කෙුරැතේ අහලා තිවයනො හය අෙුරැදේදකේ දුෂේකර 
කරියා කළ බෙ. උනේෙහනේවසේ ඒ කාවලේ තබිුණු මතය අනුෙ කලේපනා 
කළා, දුසක්ඛසනව  ුඛං අධිග්තබ්බං, දුවකනේමයි සැපය ලබාගනේන 
පුළුෙනේ කියලා ශරීරයට අවනේකවිධ දුකේ දුනේනා. උපකරමවයනේම දුකේ 
සලසාගතේතා. නානාවිධ ෙරත තළුිනේ ෙවගේම ආහාර අඩු කිරීම් ආදී 

මහාපුදුම අනේදවම් දුෂේකර කරියා. වකාටිනේම වම් උදරවයේ හම පිට 
වකානේවදේ ඇවලන තරමට කළ දුෂේකර කරියාෙ පිළිබඳ පිනේතූර එවහම 
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වම් පිනේෙතුනේ දැකලා ඇතිවන. බදුුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක 
සූතරවදේශනාෙක පරකාශ කරනො ‘මම අතීතවයේෙතේ, ෙර්තමානවයේෙතේ, 
අනාගතවයේෙතේ කසිිම තෙුවසක ු වනාදැරූ තරම් කටුක, දුෂේකර ෙරත 
පිළිපැදලා ශරීරයට දුකේ දීලා තිවයනො. නමුතේ යම් අෙසේථාෙක වම් තරම් 
දුෂේකර කරියා කරලතේ මට වම් උතේතර මනුෂය ධර්මයෙ ූනිෙන ලබාගනේන 
බැරිෙුණා කියලා අෙවබෝධය ආෙහම මම කලේපනාවව් ෙැටුණා වෙන 
මාර්ගයකේ තබිිය හැකිද සම්වබෝිය සඳහා’ කියලා. ඒක තමය ි ඒ 
තීරණාතේමක අෙසේථාෙ. 

එතවකාට ඒ අෙසේථාවව් වබෝසතාණනේ ෙහනේවසේවගේ සිහයිට 
නැගුණා අර කුමාර අෙදිවයේදී තමනේවගේ පිය රජුවගේ ෙපේ මඟුලේ 
අෙසේථාවව්දී ජම්බු ගහ යට සිසිලේ වසෙවණේ පළවෙන ිධයානයට සම 
ෙැදුණු අෙසේථාෙ. කාමයනේවගනේ අකුසලධර්මයනේවගනේ ඉෙතේ ෙූ, විවව්ක 
සුඛයකේ ඇත ිඅෙසේථාෙකේ හැටියටයි ඒ පරථාම ධයානය පිළිබඳෙ සඳහනේ 
වෙනේවන. අනේන ඒ සුඛය මතකේ ෙුණා. එතවකාට ඊළඟට වබෝසතාණනේ 
ෙහනේවසේට කලේපනා ෙුණා ‘ආ වම්ක වෙනේන පුලුෙනේ වනේද සම්වබෝියට 
මාර්ගය. වමාකටද මං බයවෙනේවන? යම් සැපයකේ කාමයනේවගනුතේ 
අකුසලේ ධර්මයනේවගනුතේ වෙනේ වෙලා තිවයනොනම් එබඳු සැපයට මං 
බය වෙනේවන වමාකටද? ඒ ෙවගේම එබඳු සැපයට වනාඇලී නමුතේ එයිනේ 
පරවයෝජනගනේන ඕන කියන ඒ අෙවබෝධය වබෝසතාණනේ ෙහනේවසේට 
ආො. අනේන එතනයි මැදුම් පිළිවෙත. වම් තමය ි ඔනේන සම්වබෝිය 
සඳහා මාර්ගය.  

වබාවහෝ වදනා සාමානයවයනේ කලේපනා කරනේවනේ 
වබෝසතාණනේ ෙහනේවසේට හිටිය ගුරැෙරවයෝ තමය ිආලාර කාලාම, උදේදක 
රාම පුත්ත කියලා. එවහමයි හතිනේවන. නමුතේ ඒ කාරණය ෙැරදියි. 
වමාකද අපි දනේනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සම්වබෝිවයනේ පසේවස 
ධර්මවදේශනා කරනේන ෙඩින අෙසේථාවව් උපක ආජීෙකයා හමු ෙුණහම 
ඔහුට එකේතරා ගාථාෙකිනේ තමනේවගේ බුදේධත්වය පරකාශ කර ෙදාළා. එතනදී 
පරකාශ කළා. ‘න සම ආචරිසයො අත්ථථි’, මට ආචාර්යෙරවයකේ නූ කියලා. 
එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වබාරැෙකේද කිව්වෙ? මට 
ආචාර්යෙරවයකේ නූ කිව්ො. ඇතේතෙශවයනේම ආලාරකාලාම 
උද්දකරාමපුත්ත වදනේනා ආචාර්යයි කියනේන බැරි තතේත්වයකේ වපේවනො. 
වමාකද ඒ ආචාර්යෙරැ වදනේනා ධයාන ගැන කයිනෙතේ එකේකම වතාල 
වහාලේලනවකාටම වබෝසතුනේ ෙහනේවසේට ඒ ධයාන තතේත්වය ලැබිලා 
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ඉෙරයි. ඒකයි ඒ ආචාර්යෙරැ වදනේනා වගෝලයාටම භාර කවළේ අපි 
වදනේනම වම් පිරිස රැකබලා ගනමිු කියලා. අර ශිෂයයා ගුරැ තතේත්වයට 
පතේකරගතේතා. ඒ කතනේදර වම් පනිේෙතුනේ අහලා තිවයනො.  

ඇතේතෙශවයනේ වබෝසතුනේ ෙහනේවසේට ආචාර්යෙරවයකේ හිටියයි 
කියලා කියවතාතේ අපට කියනේන වෙනේවනේ ඒ ආචාර්යෙරයා තමයි 
සිදේධාර්ථ කුමාරයා. අර ළපටියා. ළපටි සිදේධාර්ථ කමුාරයා තමයි ආචාර්ය 
ෙුවණේ. වමාකද ඒවකේ අදහස? බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ දීර්ඝ කාලයකේ පිරූ 
පාරමී ශකේතියමයි අනේතිමට තමනේට පිහිට ෙුවණේ. ඒකයි හිතාගනේන 
තිවයනේවන. යම්කිසි කර්මාෙරණයකේ නිසා වහෝ ඒ කාලවයේ පැෙතුණු 
ෙැරදි මතයකේ නිසා වහෝ වබෝසතනුේ ෙහනේවසේ සාෙුරැදේදකේ දුෂේකර කරියා 
කළා. නමුතේ තමනේවගේ අතීතවයනේ අරවගන ආපු පාරමී ශකේතිය සිහපිතේ 
කරවගන ඒ කුඩා කුමාර අෙදිවයේදී ධයානයට සමෙැදුණු අෙසථාෙයි 
තීරණාතේමක අෙසේථාෙ. එතනදී වතේරැම් ගතේතා වම්ක තමයි නයිම 
මාර්ගය කයිලා. නිගණේඨයිනේවගේ අදහස තිබුවණේ වලෝකයාට සිදේධවෙන 
සැපදුකේ හැම එකකේම වපර කරන ලද කර්මවයේ විපාකම නිසා අපට 
කරනේන තිවයනේවනේ ෙසේතරයතේ ඉෙතේ කරලා ආහාරතේ වනාවගන කයට 
නානාවිධ දුකේ උපකරමවයනේ පමුණුෙලා ඒ මගිනේ අතීත කර්ම වගො 
දමලා නැෙත කර්ම නූපදින ආකාරයට හැසිරීමයි කියලා.  

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේො ෙදාළා කර්මය වච්චතනාෙමයි. ඒක 
ෙර්තමානය හා සම්බනේධයි. සියලේලම අතීත කර්මවයනේ සිදුවෙනො 
වනාවෙයි. ෙර්තමාන වමාවහාවතයි ඒක වෙනසේ කරගනේන පළුුෙනේ 
වෙනේවන. එපමණකේ වනාවෙයි අර විදිවයේ අකුසලයනේවගනේ 
කාමයනේවගනේ ඉෙතේ ෙුණු සැපය, ධයාන සුෙය උපකාර කරගතයතුුයි. 
ධයාන සුෙය පරතිවක්ෂේප කරනේන බූ. උපකාර කරගනේනො. නමුතේ එහිම 
වනාගැලී සිට, ඒ ධයාන සුඛය උපකාර කරවගන විදර්ශනා ෙැඩිය යුතුයි. 
ඒ හැම එකකේම උපකාර කරගනේවනේ විමුකේතිය සඳහා. නිඝණේඨ ආදීනේ 
ඒතාකේ සිතුවව්, කයට දුකේ දීම් තළුිනේ කර්ම අසේ කරගනේන. ඒ වෙනුෙට 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ මැදුම් පිළිවෙතෙූ ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගවයනේ 
ඉතාම සියුම් අනේදවම් කරමයකේ දකේො ෙදාළා. ඒක තුළිනේ සම්මා සමාිය 
දකේො යන පුදේගල සනේතානවයේ එකේතරා විශාල පරිෙර්තනයකේ සිදුෙණුාට 
පසේවස එමගිනේ ඒ ධයානය උපකාර කරවගන ඒ ධයාන සුඛවයේෙතේ ඇලී 
වනාසිට විදර්ශනාෙට හරෙලා තරිලක්ෂණය ෙටහාගැනීවමනුයි නිෙනේ 
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දකිනේන පුලුෙනේ වෙනේවන. ඒ මුලේ වකාටස ගැන තරමකේ දුරට විගරහ 
කරනේන පුලුෙනේ ඒ ආකාරයටයි.  

ඊළඟට කියෙුණාවනේ ආහාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ අෙවබෝධය, 
පූර්ණ අෙවබෝධය ගැන. වබාවහෝවිට භාෙනාවයෝගී පිනේෙතනුේටතේ 
උපකාරී වෙනේන පුලුෙනේ. ආහාරය පිළිබඳෙ මැදුම් පිළිවෙතතේ ඉතාම 
ෙැදගතේ. ඒකතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො. එකේතරා 
අෙසේථාෙක වමවහම. ‘ආහොර  ම්භූසතො අයං කොසයො’ - වම් ශරීරය 
ආහාරය නිසා හටගතේතු එකකේ. නමුතේ ‘ආහොරං නිස් ොයො ආහොසරො 
පහොතසබ්බො’. ආහාරයම උපකාර කරවගන ආහාරය අතහැරිය යුතුයි. 
ඔනේන මැදුම් පිළිවෙත. බැලුෙහම මහාපරවහේළිකාෙකේ ෙවගේ. වකාවහාමද 
ඒක කරනේවන?  

ඒක කරනේවනේ ආහාරය පිළිබඳ පරතයවව්ක්ෂාෙකිනේ. කලිනේ අපි 
සඳහනේ කළාවනේ ආහාරය පළිිබඳ පූර්ණ අෙවබෝධය වෙනේවන 
සාමානයවයනේ වම් කැඳය, බතේය, කියන වතේරැම්ගැනීම වනාවව්. එය 
අනිතය, දුක්ඛඛ, අනාතේම ෙශවයනේ තීරණ පරිඤ්ඤා ෙශවයනේ දැනවගන ඒ 
තුළ ඇත ි ඡනේදරාගය ඉෙතේ වෙන ආකාරයට කටයුත ු කිරීවමනුයි. ඒ 
කටයුතු කිරීවමනේ අෙසානවයේ වෙනේවන වමාකකේද? ආහාර වනාවගන 
ජීෙතේවෙනේන බූ. ආහාරය උපකාර කරගතේත පරතයවව්ක්ෂා ෙශවයනේ, 
සැලකීවමනේ යුකේතෙ. වම් පිනේෙතුනේ සමහර අය දනේනො ඇති 
භාෙනාවයෝගීනේ වමනේම විවශේෂවයනේ සංඝයාෙහනේවසේලා නුෙණිනේ 
වමවනහි කර ආහාරය ගනේනො කයිලා. ඔය ‘ප ්විකො වළඳනවො’ කියලා 
කියනේවනේ. වම්ක විවනෝදය සඳහාෙතේ ශරීරය අලංකාර කරගැනීම 
සඳහාෙතේ වනාවෙයි. හුවදකේ - අනේන ඒ ෙචනය ෙැදගතේ - හුවදකේ වම් 
කය පෙතේොගැනීම සඳහා - යාපනය සඳහා. කවයේ යැපීම සඳහා. 
පෙතේොගැනීම සඳහායි. ඒ ෙවගේම වම් බරහේමචරියාෙ - ශාසන බරහේම 
චරියාෙට අනුගරහයකේ ෙශවයනුයි. ඒ ෙවගේම අතීතවයේ කලිනේ ඇතෙිුණු 
බඩගිනි වව්දනාෙ දුරැ කිරීමටතේ නැෙත ෙැඩිපුර ආහාර ගැනීවමනේ 
ඇතිෙන වව්දනාෙ නැති කරගැනීමටතේ, වම් නිරෙදයෙ පහසු 
විහරණවයනේ යුකේතෙ ජීවිතය වගන යාමටතේ වම් ආහාරය ගනේනො 
කියන ඒ පරතයවව්ක්ෂාෙ ඇතිෙයි ආහාර ගතයුතේවතේ.  

එපමණකේ වනවෙයි ඒ ආහාර ගනේනා අෙසේථාවව් ධාතු 
ෙශවයනුතේ වම් පඨවි, ආවපා, වතේවජා, ොවයා කියන ධාතු හතරයි වම් 
ආහාරවයේ තිවබනේවන, වම් ශරීරවයේ තිවබනේවනතේ ඒ ධාතු හතරයි. 
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පිරිසිදු හැටියට වපවනන වම් ආහාරය වම් අපිරිසිදු කුණු කයට ඇතුලේ 
ෙුණාට පසේවස අපිරිසිදු භාෙයට පතේවෙනො කියලා එතන භාෙනා 
වදකකට හරෙනො. ධාතු මනසිකාරය, ඒ ෙවගේම පටිකේකලූ මනසිකාරය. 
ඒ විදියට භාෙනාෙට හරෙලා ආහාරගැනීම තුළිනේ අෙසානවයේ වෙනේවන 
වමාකකේද? ආහාරය අතහැවරනො. ආහාරය කයින එක ගැන සාමානය 
වලෝකයා හිතනේවන ගිලගනේන වගාදුරකේ හැටියට. දැනේ තිරිසනුනේ වගාදුරැ 
ගිලින හැටි වපේනොවන. පරතයවව්ක්ෂාවෙනේ අනේන ඒ සංඥාෙ 
නැතිවෙනො යම් අෙසේථාෙක වයෝගාෙචරයාට වම්ක හරියට ධාතු 
හතරකේ ධාත ු හතරකට එකතුවෙනේනා ෙවගේ තතේත්වයකේ ෙශවයනේ රස 
තෘෂේණාෙ ඉෙතේ ෙුණු අෙසේථාවව්දී. මහපුදුම විදියට ඒකම සමාියකේ 
වෙනො. ඒකයි ඔය අතීත වපාත පවතේ තිවයනේවන දාන ශාලාෙලේ ෙල 
කැඳ ෙළඳලා, ආහාර ගනේනා අෙසේථාවව්දීම ඇතැම් වයෝගාෙචර 
සංඝයාෙහනේවසේලා රහතේ ෙුණා කියලා. ඒකම භාෙනාෙකේ. පරබල 
භාෙනාෙකේ. වමාකද දිෙ කයින සංවව්දී ඉන්ද්රිය පිළිබඳෙ, විදර්ශනාෙ 
මතුකරගැනීමකේ ඒවක කියනේවන. අර රස තෘෂේණාෙ ජයගතේතු අෙසේථාෙ. 
එතවකාට ආහාරයකේ වනවෙයි ඒක. ඒක භාෙනාවව් වකාටසකේ පමණයි. 
අනේන එබඳු තතේත්වයකට පැමිණීම තමය ි අර කියාප ුආහාරය පළිිබඳ 
පූර්ණ අෙවබෝධය. ඒ ෙවගේම එතන අපි කිව්ෙවන, සය පරිඤ්ඤාත 
සභොජනො, වභෝජනය හරියාකාර වතේරැම්ගතේතා වෙනො. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ, ඒකම තමය ි මධයම පරතිපදාෙ කයිලා 
කියනේවන. ආහාරය උපකාර කරවගන ආහාරය අතහැරීම. දැනේ අර කර්ම 
ගැන කිව්ො ෙවගේම මැදුම් පිළිවෙතකේ එතනතේ වපනේනුම් කරනො. ඉතිනේ 
අත්තකිලමථානුවයාගවයේ අනේතයට ගිහිලේලා ඒවකනේ පරතඵිල 
නැතිවෙනවකාට වබෝසතුනේ ෙහනේවසේ එකේතරා මධයම පරමාණයකට 
ආහාර ගනිමිනේ ශරීරයට සුෙය, පහසුෙ ඇතිවෙන ආකාරයට ඒ 
පිළිවෙතට පැමිණුනාට පසේවස පසේෙග මහණුනේෙහනේවසේලා හිත නරකේ 
කරගතේතා ‘වම් වගෞතමයිනේ දැනේ ආවය සුවඛෝපවභෝගී ජීවිතයකට නැඹුරැ 
ෙුණා’ කියලා. ඒ අය කලකිරිලා ගියා. අනේන ඒක නසිාමයි වම් 
ධම්මචකේකපේපෙතේතන සූතරවය අර කාමසුඛලේලිකානුවයෝග අනේතයතේ, 
අතේතකිලමථානුවයෝගය කියන අනේතයතේ අතහැරලා ගතයුතු මැදුම් 
පිළිවෙතකේ තිවයනො කියලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට පරකාශ 
කර ෙදාවළේ. ඒ පසේෙග මහණුනේවගේ ෙැරදි දෘෂේටි ඉෙතේ කිරීමටයි. මධයම 
පරතිපදාෙ කියන ෙචනය ඇතේතෙශවයනේම මහාගැඹුරැ පළුුලේ අර්ථයකේ 
ඇති එකකේ. සාමානය වලෝකයා හිතනේවන මධයම පරතිපදාෙ ශරීරයට 
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පමණට ෙඩා සැප දීමතේ දුකේ දීමතේ කියන ඒ අනේත වදක මැදයි කියලා. 
එපමණකේ වනවෙයි අනේන අර කියාපු කර්මය පිළිබඳෙ ෙවගේම තෙතේ 
ඉතාම ගැඹුරට යන අර්ථ තවියනො ඒො අපි වම් අෙසේථාවව් 
මතුකරනේවන නූ. මහාපුදුම අනේදවම් ගැඹුරට යන අර්ථයකේ වම් මධයම 
පරතිපදාෙ කියන එක තුළ තිවබණො. නමුතේ වම් අෙසේථාවව්දී අර පසේෙග 
මහණුනේෙහනේවසේලාවගේ තිබුණු ෙැරදි දෘෂේටි ඉෙතේ කිරීම පිළිබඳ 
කථානේදරවයේදී අපට වපේනො අර කර්ම ක්ෂය කිරීම පිළිබඳෙතේ මැදුම් 
පිළිවෙතකේ, ආහාරගැනීම පිළිබඳෙතේ මැදුම් පිළිවෙතකේ දකේො ෙදාළ බෙ. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අනුදැන ෙදාළා සංඝයාෙහනේවසේලාට 
ආහාරය ගනේන එහි ඇල ීවනාසිටින ආකාරයට - ඒක භාෙනාෙකේ බෙට 
හරොගනේන. ෙසේතරය ආහාර ඒ හැම එකකේම අලේවපේච්චඡ අනේදමිනේ 
පරිහරණය කිරීමට අෙසේථාෙ දුනේනා, නිගණේඨයිනේ ෙවගේ නිර්ෙසේතරෙ 
යනේන කිව්වෙ නූ. ඔනේන එතවකාට ආහාර පිළිබඳෙ - සය පරිඤ්ඤාත 
සභොජනො. ඊළඟට  ුඤ්ඤඤසතො අනිමිසත්තොච - විසමොසක්ඛො සය  
සගොචසරො. ඔනේන ගැඹුරැ හරියට එනො. අප ි දැනටතේ කියලා මතකේ 
කරලා දීලා තිවයනේවන ඔය නිෙන පිළිබඳ කථානේතරය. වම්ක 
හිතනේනෙතේ බැරි තරම් මහගැඹුරැ වදයකේ කියලා ඒ ගැන යමකේ කියනේන 
තරම් බය වෙන අෙසේථාෙකේ. නමුතේ වමතන ධර්මානුකූලෙ අපට 
වපනේනුම් කරනේන පුළුෙනේ ඒක අර සිවතේ පැෙැතේම හා සම්බනේධ 
කාරණයකේ බෙ. වම් අවපේ සිතට විඤ්ඤාණය කියලා අප ි වබාවහෝවිට 
ෙයෙහාර කරනො. ඇතේතෙශවයනේම, මූලකි ෙශවයනේ බලනොනම් 
විඤ්ඤාණය කියලා කියනේවන වබදීමකේ. වමාකකේද වබදීම? මමයි, 
වලෝකයය ිකියලා වදකකේ තිවයනො. වම් පැතේවතනේ මම ඉනේනො, අර 
පැතේවතනේ වලෝකය තිවයනො. ඉතිනේ ඔනේන ඔය කියන වබදීම 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ විගරහය අනුෙනම් විඤ්ඤාණයයි නාමරූපයයි. 
විඤ්ඤාණය එක පැතේතකිනේ තිවයනො. නාමරූපය කියන අරමුණ හරියට 
අර විඤ්ඤාණවයේ ෙැවටන ඡායාෙකේ ෙවගේ. වහෙනැලේලකේ ෙවගේ. වම්ක 
සතයයකේ හැටියට අරවගන වම්වක ඇලලිා ගැලලිා වලෝකයා වම්කම 
තමයි සංසාරවයේ දිගට වගනියනේවන. වම් ඡායාෙට රැෙටීම. ඒකයි 
විඤ්ඤාණය මායාෙකේ කියලා කියනේවන.  

නමුතේ ඔනේන යම් අෙසේථාෙක අර කියාපු තරිලක්ෂණය ෙැඩීම 
තුළිනේ ඒ නිතය සඤ්ඤාෙ තුනීවෙනො. තරිලක්ෂණය ෙැඩීම කයිලා 
කියනේවන - නිතය සංඥාෙ තමය ිවලෝකයා දැඩිෙ අරවගන තිවයනේවන, 
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සාමානය වලෝකයාට, නිතය සංඥාෙ නිසා ඉන්ද්රියනේට හසුෙන හැම 
වදයකේම නිතය හැටියට ඒ අෙසේථාවව් ෙැටවහනො. විදර්ශනාවව් 
ගැඹුරට යනේන යනේන ඒ නිතය සංඥාෙ තුනී වෙනො. වම්ක ඇතවිීම් 
නැතිවීම් පරොහයකේ හැටියට වපේනේන පටනේගනේනො, සියුම් අනේදමිනේ. 
ඒක වෙන වකවනකුට වපනේනනේන පුළුෙනේ මට්ටමකිනේ වනවෙයි 
තමනේට පරතයක්ෂ වෙන ආකාරයට අර නිතය නමිිතේත මැකිලා යනො - 
කරමකරමවයනේ. නිතය එක අනිතය හැටියට වපේනො. ඇතිවීම් නැතිවීම් 
පරොහයකේ කියලා. කරමකරමවයනේ ගිහිලේලා අර නිමිත ිනැතිෙුණ ුඅෙසේථාෙ 
හිතට වලාකු නිදහසකේ. නිමිති ඇතිතාකේ විඤ්ඤාණයට මහාකරදරයකේ.  

අපි දනේනො දැනේ නගරයක ගමනේ කරනවකාට වකාපමණ 
පුදේගලයිනේ පමණකේ වනවෙයි වනාවයකේ වදේෙලේ පො අවපේ වනතේ සිතේ 
ඇදගනේන දඟලනොද කියලා. ඒක තුළිනේ අවපේ සිත වික්ෂිපේත වෙනො. 
අනේන ඒ ෙවගේ මුළු මහතේ වලෝකයම උලේ වගාඩකේ හැටියට බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙලා තිවයනො. ෙදයට පමුණුෙප ුවකවනකුට රජ වකවනකේ 
කියනො උදූසන උලේ තුනේ සයීකේ අනිනේන, දෙලේටතේ තුනේ සයීකේ 
අනිනේන. රෑටතේ තුනේ සීයකේ අනිනේන. අනේන ඒ ෙවගේ විඤ්ඤාණවයේ දුකේ 
සේෙභාෙය බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො. උලේ 
වමානෙද? අනේන අර කියාපු අරමුණු. අර අරමුණු ඇවිලේලා - අර මූණුයි, 
වම් මූණුයි ඔකේවකාම හිතට ෙැවටනො. ඉතිනේ ඔනේන ඕකයි ඔය 
විඤ්ඤාණවයේ තිවයන භයානකත්වය. නමුතේ යම් අෙසේථාෙක අර නතිය 
සංඥාෙ ඉෙතේ වෙනවකාට අනමිිත්ත ෙශවයනේ ෙැටවහනො. කිසමි 
නිමිතේතකේ හිතට අහුවෙනේවන නූ. වලාකු නිදහසේ බෙකේ. වබාවහෝවිට 
ගාථාවව් ගැලපමීට අෙශය නසිා වනාකියෙුණතේ ඊළඟට කියමු 
අප්පණිහිත පිළිබඳෙතේ. තෘෂේණාෙ තුළිනේ වබාවහෝ වදනා ආසාෙනේ 
ඉලකේකයනේ හදාගනේනො. නමුතේ වමතන ඉලකේකයකුතේ හතිට 
ෙැටවහනේවන නූ. ආසාෙකේ ඇතියි කියලා කයිනේවනේ මතු 
බලාවපාවරාතේතු නිසා. වම් බලාවපාවරාතේතුෙකුතේ නූ වමතන. හිත 
පිහිටන තැනකේ නූ. අප්පණිහිත. ඊළඟට සුඤ්ඤත. සුඤ්ඤත කයිලා 
කියනේවනේ, ආතේම සංඥාෙ - ඒ කයිනේවනේ මමය, මාවගේය කියලා ගතේතු 
ගැනේම - නැතිෙුණු අෙසේථාවව් හැම තැනම හසිේ බෙකේ හිතට ෙැටහීම. 
එතනම විමුකේතියකේ. ඒකයි සුඤ්ඤත විමුකේතිය කියලා කියනේවන. ඒ 
විඤ්ඤාණයට කියනේවනේ අනිදසේසන විඤ්ඤාණය කියලා. 
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සාමානයවයනේම විඤ්ඤාණවයේ හැම එකකේම සටහනේ වෙන 
සේෙභාෙයකේ තිවබණො. නමුතේ ඔය අනිදසේසන විඤ්ඤාණවයේ නාමරූප 
ධර්ම සටහනේ වෙනේවනතේ නූ. ඒ ෙවගේම ඒ තතේත්වය පිළිබඳෙ සඳහනේ 
වෙන තැනේෙල පඨවි, ආවපෝ, වතේවජෝ, ොවයෝ කියන ධාතූනේ එහි 
බලපානේවන නූ කියලා සඳහනේ වෙනො. වම් ධාතු හතර මහාභූත ධර්ම 
හැටියට ධර්මවයේ හඳුනේෙනේවනේ. වම්ොවයේ වම් වහාලේමනේ පානේවනේ, මම 
පඨවියි කයිලා කැපී වපවනනේවනේ ඒො විෂම ෙුණු තැනයි. ධාතු හතර 
සම ෙුණ ුතැන කැපී වපේනේන හැටියකේ නූ. ඒ ඔකේවකාම කෙලමට තමයි 
තිවයනේවන. ඒවක අර තද බෙ ආදී ගති සේෙරූපය අනුෙ පඨවි, ආවපෝ, 
වතේවජෝ, ොවයෝ කයිලා අප ිධාත ුහතරකේ කියලා කයින ඒො, වභෞතික 
විදයාෙ අනුෙ විගරහ කරන ආකාරයට වලෝකවයේ සදාකාලකිෙ පෙතින 
යම්කිසි මූල ධාතු ෙශවයනේ පෙතින එවහම නැතේනම් පරමාණු ෙවගේ 
වදේෙලේ වනාවෙයි. ඒො අර සිතට ෙැටවහන ආකාරය අනුෙ ඒොවයේ තද 
බුරැලේ ගතයි අනෙු පඨවි කියනො. ගලායන සෙභාෙය අනෙු ආවපෝ 
කියනො. ඌෂේණ සීතල ගතිය අනුෙ වතේවජෝ කියනො. ඔය විදියට 
හඳුනාගැනීමකේ තිවබණො. ඒ හඳුනාගැනීම කරනේවන අර ධාතුනේ විසම 
අෙසේථාවව්. සිත උවපේක්ෂාෙට ගතේත ු අෙසේථාවව් ධාතූනේ සමෙ 
ෙැටවහනවකාට ඒො කැප ීවපවනනේන හැටියකේ නූ. ඒක නිසාම ඒො 
සටහනේ වෙනේවනතේ නූ.  

ධාතූනේ හතර ආශරවයනේ ඇතිවෙන සටහනේ දකේෙනො. දිග-
වකාට, සබු-අසබු ආදී ෙශවයනේ ඔය වලෝකවයේ වබදුම් තිවයනොවන, ඒ 
දේෙයතාෙකේ වදකකේ හැටියටය ි හැම එකකේම අපට ෙැටවහනේවන. 
වමතනයි අතනයි. ඒ වකාණයි වම් වකාණයි. දිගය ි වකාටයි, සුබයි 
අසුබයි, වලාකුයි කුඩායි. ඔය විදියට වකානේ වදකකේ අතර හිරවෙලයි 
ඉනේවන වම් වලෝකයා. වම් හැම මැනීමකේම තිවයනේවන කූඤේඤ වදකකේ 
අතවර් වකානේ වදකකේ අතවර්. ඉතිනේ ඔය විදිවයේ තතේත්වයකේ නැති සිත, 
විමුකේත සිත ගැන කයිනොනම් - දැනේ අපි වමාවහාතකට හිතමු වකවනකේ 
ඔරැෙකට නැගිලා, වබෝට්ටුෙකට නැගිලා එවහම නැතේනම් නැෙක මුහවුදේ 
ඈතට යනො. වමතනදි වපේනේවනේ අර අහසයි මුහුදයි එකත ුෙුණා ෙවගේ 
ඈතට. තෙ වකාච්චචර ඈත ගියතේ ඒක එවහමයයි. අර මිරිඟුෙ ෙවගේ. 
අනේන ඒ ෙවගේ වමතන වම් වකාණයි, ඒ වකාණයි කියලා එකකේ 
තිවයනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ සේෙභාෙයකේ සාමානය විඤ්ඤාණවයේ 
තිවබණො. දැනේ වමතන නූ කියලා කියනේවනේ එතනතේ නූ, වමතනතේ 
නූ, මැදතේ නූ කියලා මහපුදුම අනේදවම් සිවතේ විමුකේත තතේත්වයකේ. ඒක 
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රහතේ සිවතේතේ, ඵල සිවතේතේ සේෙභාෙය. ඒ ඩිංගයි වමතන කියලා 
තිවයනේවනේ.  

 ුඤ්ඤඤසතො, අනිමිසත්තොච, විසමොසක්ඛො සය  සගොචසරො. 
වමතන වගෝචර ෙචනයතේ ඉතාම ෙැදගතේ. වගෝචර කියන ෙචනය 

පිනේෙතුනි, නිරැකේත ි ෙශවයනේ බැලුවොතේ ගෙයිනේ හැසිවරන තැන. 
වගාදුරැ කියලා අපි සිංහලට නගනො. වගාදුර කියනවකාටනම් ඔය 
නයාවගේ වගාදුර, ඒොතේ වගාදුරැ තමයි. නමුතේ ඒ ෙචනවයේ මූලික අර්ථය, 
මූලයාර්ථය ගෙයිනේ හැසිවරන බිම. අප ිවගාදුරැ බිම කියලා කියන එක 
- සංඝයාෙහනේවසේලාතේ පාවිච්චි කරනො දැනටතේ. වගාදුරැ ගම කයිලා 
පාවිච්චි කරනො. අතීතවයේ සංඝයාෙහනේවසේලා ආරාමයකට එවහම 
නැතේනම් ආරණයයකට ෙැඩියහම වගාදුරැ ගම වකාවහේද කයිලා 
අහනො. වගාදුරැ ගම කයිලා කියනේවන පිණේඩපාතවයේ ෙඩින ගම. 
සංඝයාෙහනේවසේලාතේ වගාදුරැ ගනේන එපාය. වගාදුරැ ගම තමයි 
පිණේඩපාතවයේ යන ගම. දැනේ වම් වගෝචර ෙචනය ෙැදගතේ වෙනේවන 
වමාකද? වම් වබ්ලට්ිසීස වතරැනේෙහනේවසේ සම්බනේධ කථාෙ අප ිමුලදි 
කිව්ො. සාමානය වලෝකයා හිතනේවන, වම් කතාවව් බැලූ බැලේමට 
වපවනනේවනේ වබ්ලට්ිසීස මහාරහතනේෙහනේවසේ ආහාර එකතු කරවගන 
ගිහිලේලා අර විදියට තැනේපතේ කරවගන තබාවගන ෙැලඳීම වලාකු ෙැරදි 
වදයකේ හැටියටයි. නමුතේ ඒ කවළේ අලේවපේච්චඡතාෙය නිසයි. 
උනේෙහනේවසේවගේ නියම වගාදුරැ බිම වමාකකේද කියන එක වමනේන වම් 
ගාථාවව් තිවයනො. උනේෙහනේවසේවග වගාදුරැ බිම අර ගම වනවෙයි. 
අනේන අර කියාප ුඅරහතේඵල සමාපතේතියයි. එතවකාට උනේෙහනේවසේවගේ 
ඒ වගාදුරැ බිමට සමෙැදීමට ඇති කැමැතේත නිසායි පිණේඩපාවතේෙතේ 
වනාෙැඩිවය. එවහමය ි අපට හිතාගනේන තිවයනේවන. සාමානය 
වලෝකයාවග වගාදුර අනේන අර රස ආහාර ආදියයි. දැනේ වම් වබ්ලට්ිසීස 
සේොමීනේෙහනේවසේ ඒ විදියට තැනේපතේ කරවගන ෙැලඳුවව් නිකනේ බතේ, 
වව්ලිච්චච බතේ. හිතනේනෙතේ පුලුෙනේද? ඊට ෙඩා රසෙතේ නිසාවන හතේ 
දෙසකේ සමහරවිට නිවරෝධ සමාපතේතියට සමෙදිනේවනේ. නිවරෝධ 
සමාපතේතියට සම ෙැදිලා මහාකසුගිනේනකේ ඇතිෙයි - සාමානයවයනේ 
කියවෙනො හතේ දෙසකේ නිරාහාරෙ ඉනේනවකාට ශරීරයට වකායිතරම් 
කුසගිනේනකේ ඇතිවෙනේන ඕනද? ඒ කුසගිනේන මකාගනේවන වමාකකනිේද? 
වලාක ු රස ආහාරයකිනේද? සුවඛෝපවභෝගී ආහාරයකිනේද? අර හතේ 
දෙසකට කලිනේ වගනාප ුවව්ලචි්චච බතේ ටික ෙතුවරනේ වතමලා. ඔනේන 
හිතාගනේන පුලුෙනේ ආමිස සුඛයතේ නිරාමිස සුඛයතේ අතර ඇති පරතරය. 
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එතවකාට ඒ වබ්ලට්ිසීස රහතනේෙහනේවසේ නිරාමිස සුඛයට 
ඇති ලැදියාෙ වකායිතරම්ද කයිවතාතේ ගමට ෙැඩලා වගනාපු අර 
වව්ලිච්චච බතේ ටිකයි වම් ශරීර කඩූුෙ පෙතේොගැනීම, යාපනය, යැපීම 
සඳහා උනේෙහනේවසේ පරිහරණය කවළේ. ඊට ෙඩා මහාරස ආහාරය ධයාන 
සුඛවයනේ කැවළේදී විනේදා. ඒ ෙවගේම උනේෙහනේවසේවගේ චර්යාෙ පිළිබඳෙ 
ෙැදගතේ කාරණයකේ වථේර ගාථා කයින ගරනේථවයේ, උනේෙහනේවසේ පිළිබඳෙ 
එක ගාථාෙක සඳහනේ වෙනො. ඒ ගාථාෙ උනේෙහනේවසේවගේ ඒ කයිාපු 
නිරාමිස සුඛය පිළිබඳෙ පරකාශ කළ පරීත ිොකයයකේ. ඒවක අදහස විතරකේ 
වම් අෙසේථාවව් කියනේනම්, ගාථාෙ නැතතේ. එතනදී උනේෙහනේවසේ වදනො 
උපමාෙකේ වමාකකේද? යම්වසේ වහාඳ ජෙ බලසම්පනේන ගෙවයකේ නගුවලේ 
වයදුෙහම, එබඳු ගෙවයකේ කුඹුර හාන අෙසේථාවව්දී නඟුල එහාට වමහාට 
ඇදවගන යනේවනේ වබාවහාම පහසුවෙනේ. වනාවයකුතේ මුලේ තිවයනේන 
පුලුෙනේ. පඳුරැ තිවයනේන පුලුෙනේ. ඔය ඔකේවකාම කසි ි ගණනකේ නූ. 
එහාට ඇදවගන යනො. වමහාට ඇදවගන යනො. මට රෑ දෙලේ වගවී 
යනේවන අනේන ඒ විදියට පහසුවෙනේ. වමාකද  ුසඛ  ස්ධ නිරොමිස . 
ඔනේන අනේතිම පදවය තිවයනො. නිරාමිස සුඛය මම ලබාවගන සිටින 
නිසා මට වම් ජීවිතවයේ ඉතිරි හරිය රෑ දෙලේ වගවෙනේවන අනේන අර 
බලසම්පනේන ගෙවයකේ නගුල ඇදවගන යනවකාට, කුඹුවර එහා ඉඳලා 
වමහාට කසිිම ගණනකේ නැතුෙ බරකේ නැතුෙ ඇදවගන යන විදියට 
කියලා. ඔනේන හිතාගනේන පළුුෙනේවන එතවකාට ආමිස සුඛයතේ නිරාමිස 
සුඛයතේ අතර ඇත ි මහාපරතරය. දැනේ එතවකාට වම් පිනේෙතුනේ ඒක 
තුළිනේම නිෙන ආදී ඒ ෙටිනා ධර්මෙල ෙටිනාකම වතේරැම්ගනේන. දැනේ 
අවපේ වලෝකවයේ කතාකරන සාරධර්ම, ෙටිනාකම්, ඇගයීම් ආදිය 
වමානෙද? වම් දුපේපතේ ජනයා, වම් රවට් නැති සුවඛෝපවභෝගී වදේෙලේ 
විවදේශරටෙලේ ෙල තිවයනොනම් ඒක ඉලකේක කරගනේනො. ඒ දිහාෙ 
බලාවගන අපි සුවඛෝපවභෝගී ජීවිතයකේ කෙදානම් වගෙනේනවදෝ කියලා 
ඒො ලබාගනේන තමය ිකෙුරැතේ වම් සැදීපැහැදී සිටිනේවන. නමුතේ අර 
වියළි බතේ පො රස ආහාරයකේ ෙවගේ ෙළඳනේන පුලුෙනේ තරමට වම් අවපේ 
අභයනේතර සනේතානය තුළිනේ මතුකරගතහැකි නිරාමිස පරීතයිකේ ඇති 
කරගතේතු ඒ රහතනේෙහනේවසේලාවගේ ජීවිත අප ිආදර්ශ ෙශවයනේ මතකේ 
කරගනේනට ඕන.  

ඒ විදියට අපට වම්වකනේ ගැඹුරැ අර්ථ රාශියකේ මතුකරගනේන 
පුළුෙනේ ෙුණා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මවයේ විවශේෂවයනේම 
තිවබනේවන වරෝග නිධානයට පිළියම් කිරීමකේ. සාමානය වලෝකයා 
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හිතනේවන වරෝග ලක්ෂණයට පිළියම් කිරීවමනුයි වම් දුක පිළිබඳ පරශේනය 
විසඳනේන. නිගණේඨයිනේ බලාවපාවරාතේතු ෙුවණතේ ඒකයි. වරෝග 
ලක්ෂණයටයි පිළියම් කරනේවන. වරෝග ලක්ෂණය වමාකකේද? දුක. ශරීරයට 
දුකේ වදනො. ඒක නසිා ඒ දුවකනේම, දුකේ දීලාම වම්ක නැතිකරගනේන 
ඕන කියලා. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වරෝග නිදානයටයි පිළියම් කවළේ. 
ඒකටතේ වහාඳ උපමාෙකේ එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වදනො. 
ඒ උපමාෙ සමහරවිට වම් පිනේෙතනුේට වබාවහාම රසෙතේ වෙනේනතේ බැරි 
නූ. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ අමුතු අමුත ු උපමා වදනේවන. ඔනේන 
උනේෙහනේවසේ ‘ඒකානේත ෙශවයනේ දුවකනේම දුක නැතිකරගතයුතු නැති 
බෙ නිගණේඨාදීනේට පැහැදිලි කරලා දීලා ඒ පිළිබඳ කථානේතරය 
සංඝයාෙහනේවසේලාට ෙදාරන අෙසේථාෙක පරකාශ කරනො ‘ඇතැම් දුකේ 
තිවබණො ඒ දුවකේ නිදානය ගැන සලකලා බලනවකාට යම්කසි ිවිවශේෂ 
වීර්යයකේ කරලයි ඒ දුක නැතිකරගනේනට ඕන’ අපි හිතමු දැනේ ඔනේන 
සංඝයාෙහනේවසේලාට පො යම් යම් වකවලසේ දැඩිෙ පැන නගිනොනම් 
උනේෙහනේවසේලාට අෙසර දීලා තිවබණො ධුතංග කියලා කියන යම් යම් 
උගර පරතිපතේති - ෙරත වනවෙයි උගර පරතිපතේති නුෙණිනේ සලකලා බලලා 
අෙසේථානකුූලෙ වයාදාවගන අර වකවලසේ කඩා දානේන. අනේන එවහම 
අෙසේථාෙලුතේ දකේෙලා තිවබණො. ඒ කියනේවන වරෝග නිදානයට පිළියම් 
කිරීමය.ි සම බුද්ධ ධර්මය තළු තිසයන මූ කිම කොරණය තමයි 
සයෝනිස ෝමන ිකොරසය සයදීම. වයානිවසෝමනසකිාරය කියලා 
කියනේවන පිනේෙතුන ියම්කිසි වදයක මුලටම ගිහලිේලා ඒකට වහේතුවෙන 
වහේතුෙ අනුෙ වමවනහි කිරීමයි. වයෝනිවසෝමනසිකාරය - හටගනේන 
තැන අනුෙ වමවනහි කිරීම. එවහම වමවනහි කරලා බලනො යම්කිසි 
පරශේනයකේ ආොම. වම් වලවඩ්ට වමාකකේද වබවහතේ? ඇතැම් වලඩෙලට 
අර විදියට යම්කසි ිවිවශේෂ උතේසාහයකේ දරලා, විවශේෂ දැඩි පරතිපතේතයිකේ 
වයාදලා එවහම කරන අෙසේථාෙලුතේ තිවයනේන පුලුෙනේ.  

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො සමහර අෙසේථාෙක 
වකවනකුට ගැටළුෙකේ එනේන පුළුෙනේ, ඒක විසඳනේන උප ේක්ෂාව උපකාර 
කරගනේන ඕවන. උවපේක්ෂාෙ කයිලා කියනේවනේ මැදහතේබෙ. මැදහතේෙ 
බලා සිටීම. එතවකාට අනේන ඒ උවපේක්ෂාෙ උපකාර කරගනේනා 
අෙසේථාෙකේ පිළිබඳ කතානේදරය තමයි වමතන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ඉදිරිපතේ කරනේවන. භික්ෂූනේෙහනේවසේලාට පරශේවනෝතේතර ෙශවයනුයි ඒක 
පැහැදිලි කරගනේවන. ඔනේන ‘මහවණනි, යම්කිසි පුරැෂවයකුට යම්කිස ි
සේතරියකේ පිළිබඳෙ රාගයකේ, රාග සතිකේ ඇතිවෙලා ඇලේමකේ ඇතිකරවගන 
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ඉනේනො. ඒ පුරැෂයාට දකිනේනට ලැවබණො අර සේතරිය තෙතේ 
පුරැෂවයකේ එකේක ඉනේනො. කතා කරනො. හිනා වෙනො. වකාකේ 
හඬලලා හිනාවෙනො. ඕක දකිනවකාට මහවණනි අර පුරැෂයාට වශෝක 
හැඬීම් ෙැලපමී් දුකේ වදාම්නසේ ඇතිවෙනොද?’ ‘එවහමය ි සේොමීනි’ 
‘වමාකද මහවණනි එවහම ඇතිවෙනේවන ඒක දැකේකහම. මහවණනි ඒ 
පුරැෂයාට අර සේතරිය පිළිබඳෙ රාග සිතකේ ඇලේමකේ ඇතිවෙලා තිවයනො. 
පැරණි ෙචනවයනේ කියනොනම් - රාගයකේ, පිළිබඳ සිතකේ ඇතිවෙලා 
තිවයනො. ඒකයි ඒ පුරැෂයාට එවහම වසෝකයකේ කණගාටෙුකේ 
ඇතිවෙනේවන. වහාඳයි මහවණනි, යම්කසි ි විදියකිනේ ඒ පුරැෂයා 
කලේපනා කරනො, වම් තැනැතේති වමවහම හැසිවරනො දැකලා මට 
දුකකේ ඇතිවෙනො. වමාකද මට එවහම ඇතිෙුවණේ? මට ඒ සේතරිය 
පිළිබඳෙ ඇලේමකේ තිවයන නිසා. මම වම් ඇලේම නැතිකරගනේන ඕවන. 
මම වම් ඇලේම නැතිකරවගන හිත උවපේක්ෂාෙට හරෙගනේන ඕන, එවහම 
කලේපනා කරලා, වම් පුරැෂයා යම් අෙසේථාෙක අර සේතරියට ඇති ඇලේම, 
රාගය, පිළිබඳ සිත ඉෙතේ කළා කියලා හිතම.ු එතවකාට වකාවහාමද 
තතේත්වය? අර සේතරිය කෙුරැ එකේක කතා කළතේ, හිනා වෙලා වකාකේ 
හඬලලා හිටියතේ අර පුරැෂයාට දුකකේ ඇතිවෙයිද මහවණනි?’ ‘නැත 
සේොමීනි’ අනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සංඝයාෙහනේවසේලාවගනේම 
පිළිතුරැ ලබාගනේනො. 

වම්ො ඉතිනේ සමාජවයේ තිවබණ කාරණාවන. නමුතේ ඇතැම් 
වකවනකේ ඔය විදිවය වදයකේ දැකේකහම වම්වක නිදානය අනුෙ වනවෙයි 
හිතනේවන. වරෝග නිදානය වකාතනද? තමා තුළ ඇතිවෙච්චච වම් ඇලේම 
නිසයි කියලා හිතනේවන නූ. අනේන ඔය විදියට ගැඹුරිනේ කලේපනා 
කරනේනයි වම් කියනේවන. අතීත ආචාර්යෙරැ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ 
කරමය උපමාෙකිනේ දකේෙනො. බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ සිංහවයකේ ෙවගයි. 
නිගණේඨාදීනේ බලේලනේ ෙවගයි. වමාකද එවහම කියනේවන? නිගරහ කරනේන 
වනවෙයි උපමාෙකට ඉඩහැරීමටයි. සිංහවයකුට ෙැදේවදකේ ඈතිනේ ඉඳනේ 
ඊතලයකේ විදේවදාතේ සිංහයා ඊතලය හපා කනෙද? ඒ වෙනුෙට කරනේවන 
වමාකකේද ඒ ඥානෙනේත සතා? ඊතලය ආවෙ වකාවහනේද කියලා බලලා 
ෙැදේදටයි පනිනේවන. නමුතේ බලේවලකුට ල ී කූලේලකේ ගැහුවොතේ? 
බලේවලකුට ල ී කූලේලකිනේ ගැහවුොතේ බලේලා ලී කූලේල හප හපා 
ඉනේනො. අනේන ඒ ෙවගේ තමයි වරෝග ලක්ෂණයට පිළියම් කිරීම.  
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සමහරවිට ඇතැම් වකවනකේ ඵලයට පිළියම් කරනො නිදානය 
අතහැරලා. වරෝග නිදානයටයි පිළියම් කරනේන ඕන. ඒකයි එතන ඒ සිංහ 
උපමාවෙනේ පරකාශ කවළේ. ඉතනිේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලා අනේන 
සිංහයිනේ ෙවගේ. එවහම නැතේනම් දක්ෂ වෙදයෙරයිනේ ෙවගේ වරෝග 
නිදානය සලකලා බලනො. ඒකමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ චතුරාර්ය 
සතය ධර්මය තුළ තිවයනේවන. අපි කෙුරැතේ අහලා තිවයනො 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේම තමනේෙහනේවසේ හැඳිනේෙුො  ල් කත්තං 
අනුත්තසරො, අනුතේතර ශලය වෙදයෙරවයකේ. ඒ ෙවගේම ‘භි සක්කො 
 ල් කසත්තො’. ඔය කායික වෙදය කියලා කියනේවන, භිෂගේ වෙදය, 
උතේතරීතර වෙදයෙරවයකේ කියලා කියනේවන වමාකද? 
වෙදයෙරවයකේනම්, හරි වෙදයෙරවයකේනම් වරෝග නිදානයටයි පිළියම් 
කරනේවන. වරෝග ලක්ෂණයට වනවෙයි.  

පිනේෙතුනි, ධම්මචක්කප්පෙත්තන සතූරවයේ සාරය තමයි චතුරාර්ය 
සතයය. මුළු මහතේ ධර්මයම ඒක තළු අඩංගු වෙලා තිවයනො. දුක, දුකට 
වහේතුෙ, වහේතුෙ නැත ිකිරීම, ඊළඟට ඒවක මාර්ගය. ඉතිනේ ඒකම තමයි 
දැනේ වෙදයෙරවයකේ ෙුණතේ ඉසේවසලේලා වරෝගවයේ තතේත්වය නිරීක්ෂණය 
කරනො. ඊළඟට ඒවක යට තිවයන නිදානය, ඊට වහේතුෙ, ඒක ඇතිෙවුණේ 
වකාවහාමද? ඒක වසායාගනේනො. ඊළඟට පිළියම් කරනේවන අර ඇවඟේ 
කැසලිේලට වබවහතේ ගානො වනවෙයි. ඒකට වහේතුෙුණ වලේ නරකේ 
වීමටයි වබවහතේ කරනේවන. අනේන ඒ විදියට ඒ වරෝග නිදානයට පිළියම් 
කරනො. ඊළඟට ඒ පිළියම් කරලා ඒක තුළිනේ නිවරෝග ී භාෙය 
ලබාගතහැක ි බෙ වපනේනුම් කරනො. නිවරෝගී භාෙය තුනේවෙනෙුයි. 
ඊළඟට ඒකට යන පරතිපදාෙ ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය අපි ඇතැම් 
අෙසේථාෙක පරකාශ කරනේවන යම්කිසි කසායකේ ෙවගේ - අට එකට සඳිුෙලා 
ගනේන කසායකේ ෙවගේ ආර්යඅෂේටාංගික මාර්ගය. ඒක ෙඩි හතරකේ 
වබානවකාට ඔකේවකාම වරෝග සම්පූර්ණයි. නෙිාරණය වෙනො. අනේන 
ඒ ෙවගේ අපිට හිතාගනේන තිවයනේවන දුක ගැන. 

දුකට වහේතුෙ තණේහාෙ. අර දැනේ පුරැෂයා හා සේතරියකේ පිළිබඳ 
කතානේදරවයේ තිවයනේවනතේ ඒකයි. ඒ තැනැතේත ිවෙන වකවනකේ එකේක 
කතා කළ නසිා වනවෙයි අර මනුෂයයාට තරහා ගිවය. අනේතමිට 
බලනවකාට තමා ළඟමයි ඒකට වහේතුෙ. අර ඇතිෙුණ රාග සිත, පිළිබඳ 
සිතයි. අනේන ඒ විදියට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො වම් දුක 
පිළිබඳ කතානේතරවයේදී වම්ක යට තිවයනේවන තණේහාෙයි. තණ්ණහො 



104 ෙන වදේශනය 

97 

සපොසණොභවිකො කයිලා කියනො. තෘෂේණාෙ තුළිනුයි පුනර්භෙයකේ 
ඇතිවෙනේවන. තණ්හාෙට ‘නති’ කියලතේ කියනො. තෘෂේණාවව් 
සේෙභාෙයම හැම තසිේවසම ඉසේසරහට නැඹුරැ වෙලා තිබීමයි. ඒකයි වම් 
නැෙත උතේපතේතියකේ කරා යනේවන. තෘෂේණාෙ නැඹුරැ වෙලා තිවයනේවනේ 
ඒ උපාදානයටමයි. තණේහාෙ ඒ පැතේතට නැඹුරැ වෙලා. තෙතේ උපමාෙකේ 
කියනොනම් ඔය ොහනයක බූරැවෙකේ බැනේදහම, බර දාපු ොහනයක - 
ඒ බූරැො දුෙෙනේන වලේසිම කරමය වමාකකේද, කැරට් අලයකේ වමාකකේහරි 
වකකේකක ෙවගේ වදේක එලේලලා අර බූරැොවගේ දිෙ ඉසේසරහිනේ වපනේනුම් 
කරනො. ඌ දිෙ ඇද ඇද ඉසේසරහට යනො. කැරට් අලය යනේනා ෙවගේ 
ඌතේ ඉසේසරහට යනො. ඉතිනේ ඔවහාම වදේෙලේම තමය ි සමාජවයේ 
වෙනේවන. ඒවකනේ වපනේනුම් කරනේවන වමාකකේද? අනේන අර 
වලෝකයාවගේ සේෙභාෙය. එවහම නැතේනම් තණේහාවව් සේෙභාෙය. හැම 
තිසේවසම ඉදිරියට නැඹුරැ වෙලයි යනේවන. අතීතවයේ සඳහනේ වෙන ඔය 
මහාමනේධාතු ආදී රජෙරැ පිළිබඳ කතනේදරෙල, චකරෙර්තී රජෙරැ 
අසූහාරදාහකේ පමණ කාලයකේ, ඒ කියනේවනේ වම් කාවලේ සුවඛෝපවභෝගී 
කියන රටෙලේ ෙල ජනතාෙට ලැේජ හිවතන අනේදවම් මහාපුදුම 
සුවඛෝපවභෝග ී සැප සම්පතේ විඳලා අනේතිමට සූහීමකට පතේ වනාවී 
මැවරනේවන අනේන අර ඉදිරියට නැඹුරැ ෙුණ තණේහාෙකේ ඇතුෙයි. ඒවක 
පරතිඵලයකේ ෙශවයනේ තමය ිනැෙත උතේපතේතියකේ ලැවබනේවන.  

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ නැෙත උතේපතේතියකේ 
ලැවබනේවන අනේන අර තණේහාෙ නිසයි. තණ්ණහො සපොසනොභවිකො 
තතරතතරොභිනන්ද්දිනී - ඒ ඒ තැන සතුටු වෙන - නන්ද්දිරොග  හගතො, 
සතුටුවීම් ඇලීම් සේෙභාෙය ඇත ි තණේහාෙ, ඒ ඒ තැන සතුටුවෙමිනේ 
ඉදිරියට ගමනේ කරනො. නැෙත උතේපතේතියකේ ඇතිකරනො. අනේන ඒ 
තණේහාෙ නැති කිරීමටයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ වම් ධර්මවයේ 
හැමතැනම වපනේනුම් කරලා තිවයනේවනේ. ඒ පිළිබඳෙ නුෙණිනේ 
සලකාගනේන ඕවන, වකාතනද වකායි පරමාණයටද තිවයනේවන කයිලා. 
ඒ තැනටයි පිළියම් වයාදනේවන. අනේන ඒ මධයම පරතිපදාෙයි අපි අර 
කලිනේ කියාපු කර්ම ක්ෂය කිරීම පිළිබඳෙ කිව්වෙ. වමතන ආහාරය 
පිළිබඳෙතේ අනිතේ සිව්පසය පිළිබඳෙතේ සංඝයාෙහනේවසේලාට දකේෙලා 
තිවබනේවන ඒ සිව්පසය පරිහරණවයේදී, ඒක නිසා ඇතිවිය හැකි 
වකවලසේ ඉෙතේ කිරීමටයි. ඒකට කියනො ‘ඥාන  ංවරය’ කියලා, දැනේ 
ඥාන සංෙරය කියලා කියනේවනේ නුෙණ උපකාර කරගනේනො ඒ 
අෙසේථාවව්. ආහාර වනාවගන ඉනේන බූ. ෙසේතර වනාවගන ඉනේන බූ. 
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නමුතේ ඒො උපකාර කරගනේනො ඒ පිළිබඳෙ ඥානවයනේ සංෙරයකේ 
ඇතිකරගැනීමට. ඥාන සංෙරයම තමයි අර පරතයවව්ක්ෂාෙ කියලා 
කියනේවනේ. ඒ පරතයවව්ක්ෂාෙ වම් ආහාරවයේ නියම පරමාර්ථය සලකා 
බැලමීයි. වම්ක විවනෝදය සඳහා කරීඩාෙ සඳහා එවහම වනාවෙයි. හුවදකේ 
වම් බරහේමචරියාෙට අනුගරහ පිණිස ශරීරවයේ යැපීම සඳහා වම්ක පාවිච්චි 
කරනො කියලා ඒක වහාඳට හිතට කාෙදේදගනේනො පමණකේ වනාවෙයි 
වම් ආහාරවයේ යථා සේෙභාෙය මතුකරගනේනො. පහොන පරිඤ්ඤා කියලා 
අපි කවි්වෙ, වම්ක ඇලේමකේ ඇත ි කරගතයුතු වදයකේ වනාවෙයි ධාතු 
ෙශවයනේ සලකනවකාට වම් ධාත ුහතරකේ එතනතේ ධාතු හතරකේ. ඒක 
තුළ තිවයන අර වම් කාවල කයිනේවන වනාවයකුතේ රස කාරකයිනේ 
කෘතරිම වහෝ වව්ො සේොභාවික වහෝ වව්ො වම් රසකාරකයිනේට 
ගැතිවෙනේවන නැතුෙ වම්ක වම් ධාතු හතරකේ කියන ඒ අෙවබෝධය 
මතුකරගැනීමය ිවම් ආහාරගැනීම පිළිබඳ ඒ භාෙනාෙ තුළ තිවයනේවන. 
ඉතිනේ ඒක හරියට කවළාතේ අනේන මැදුම් පිළිවෙත. ආහොරං නසි් ොය 
ආහොරං පජහථ කියලා පරකාශ කවළේ ඒකයි. ආහාරයම උපකාර කරවගන 
ආහාරය නැතිකරනේන. මහපුදුම මැදුම් පිළිවෙතකේ ඒ පිළිබඳෙතේ 
තිවයනේවන. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ මහඟු පරකාශයකේ අපට නැෙත 
නැෙත මතුකරනේන සිදේධවෙනො. ‘සම බඹයක ් පමණවූ  ංඥාවත් 
මන ත් ඇති සම ශ්රීරය තුළම මම ස ෝකයත්, ස ෝකය හටගැනම්ත්, 
ස ෝක නිසරෝධයත්, ස ෝක නිසරෝධ ගොමිණී පරතිපදාවත් දක්වනවො’ කයිලා 
ෙදාවළේ ඒක නිසයි. එතවකාට අපි කලේපනා කරනේන ඕන අපි වම් 
විමුකේතිය වසායාවගන දුෙනො. තෘපේතිය වසායාවගන දුෙනො. අවපේ ඒ 
ඉලකේකයනේ, ඒ විවිධ පරාර්ථනා ඒො ඉෂේට කරගනේන පුදුම විදියට 
උතේසාහයකේ වම් මනුෂයයිනේ වයාදනො. අවපේ ජීවිතය පිළිබඳෙ දැනේ වම් 
කාවල ඔය කතා කරන සාරධර්ම පරමාර්ථ පිළිබඳෙ අතීතවයේ ඒ ධර්ම 
සාහිතය අනුෙ කලේපනා කරලා තමතමනේවගේ ජීවිත පිළිබඳෙ නැෙත 
සලකලා බලලා අර කයිාප ුමැදුම් පිළිවෙත අනුෙ තීරණ ගැනීමට දැනේ 
වහාඳම අෙසේථාෙයි. වමාකද වම් මිරිඟුෙ ඔසේවසේ දුෙලා වබාවහෝ වදනා 
හති ෙැටිලා. දැනේ හැම පැතේතම බලනො වකාවහාමද වම්කට විසඳුම 
වකාවහේද කියලා. වම් විසඳුම වෙන දර්ශන ොදෙල, වෙන පිටරටෙල 
ගරනේථෙල තිවයන ඒො වනවෙයි. අවපේ වම් බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මීට 
වදදාසේ පනේසිය පනසේ ෙසරකට කලිනේ පරකාශ කළ ඒ ධම්මචක්කප්පවත්තන 
 ූතරය තුළිනේ වලෝකයාට ඉදිරිපතේ කළ මැදුම පිළිසවත තුළම තිවබණො 
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වම් විමුකේත ි මාර්ගය. ඒකමයි අපි වම් පරකාශ කවළේ. වබ්ලට්ිසීස 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ චරිතයතේ අපට ඒ පැතේවතනේ ආදර්ශෙතේ. ඇෙැතකේ 
ෙශවයනේ වපනුනතේ ඇතේත ෙශවයනේ නුෙණිනේ කලේපනා කරලා 
බලනවකාට එතන ඇෙැතකේ වනවෙයි අර අලේවපේච්චඡතාෙ නිසා 
තමනේවගේ නිරාමිස සුෙයට ඇත ිඇලේම නසිා ආහාරය පිළිබඳ අර විදිවයේ 
පිළිවෙතකේ අනුගමනය කළා.  

නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අනාගතවයේ ඇතිවෙන 
භික්ෂූනේෙහනේවසේලා ඒ ෙවගේ වබ්ලට්ිසීස හාමුදුරැෙනේ වනාෙන නිසා, 
වම් වබ්ලට්ිසීස හාමුදුරැවෙෝතේ වමවහම එකකේ කළා කියලා ඒ අයතේ 
පටනේගතේවතාතේ ඒ ආහාර රැසේකර තබාගනේන, ඒවකනේ ගිහි ජීවිතය 
පැතේතට පැමිවණන නිසා තමයි උපසම්පදා භික්ෂූනේෙහනේවසේලාට ආහාර 
පිළිබඳ යම් යම් නීත ි රීති පනෙලා තිවයනේවන. එදිවනදා ගනේන දිො 
ආහාර - එවහම නැතේනම් ඉර අෙරට යනේන කලිනේ ගනේනා ආහාරය ඒ 
කාලය යොවකො ික කයිලා කියනේවනේ ඒ කාලය තුළ පමණයි 
රැසේකරගනේන පුළුෙනේ. ඊට පසේවස තියාගනේන බූ. තමනේට අයිත ිනූ. 
සාමවණේර වකවනකුට, කැපකරැවෙකුට පෙරනේන ඕන. ඊළඟට 
යොමකො ික කියලා කයිනේවන ඔය පාන ෙර්ග, යම් යම් පාන ෙර්ග අඹ, 
දඹ, වකවහලේ ආදී ෙලිනේ ගිලනේකම නැතිකරගනේන විකාල වභෝජනය 
ශික්ෂා රකින අයට කැපෙූ යම් යම් පාන ෙර්ග තිවයනො. ඒො පාවිච්චි 
කරනේන පුළුෙනේ හැටියට දකේෙලා තිවබනේවනේ. ඒකට කියනො 
යාමකාලික කියලා. යාමකාලික කියලා කියනේවනේ ඊළඟ දෙවසේ රාතරිය 
අෙසාන යාමය දකේො පාවිච්චි කරනේන පුළුෙනේ. ඒකතේ අතහරිනො. ඒක 
එක දෙසකටයි. ඒකතේ අතහරිනේන ඕන. ඊළඟට තෙතේ වබවහතේ ෙර්ග 
ගිවතලේ, මී පැණි ආදී ගිලනේ භික්ෂූනේට පහසුවීම සඳහා බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ අනුදැන ෙදාළ යම් යම් වදේෙලේ තිවයනො - සීනි, ගිවතලේ, හකුරැ, 
උකේ සකුරැ ආදිය. එෙැන ි ආහාරතේ හතේ දෙසකේ විතරයි උපසම්පදා 
භික්ෂුෙකට ළඟ තබාගනේන පුළුෙනේ වෙනේවන. ඊට එහාට ගිවයාතේ අර 
කියාප ු ‘ ්නිධිකොරක’ කියන ශික්ෂා පදයට හසු වෙනො. අෙසාන 
ෙශවයනේ දකේෙලා තිවබණො යොවජීවික කයිලා. ඇතැම් ඖෂධ ෙර්ග 
තිවයනො අරළු, බුළු, වනලේලි කට ු කවරෝසන ආදී ද්රෙය 
සංඝයාෙහනේවසේලාට එක ෙරකේ පළිිගතේතට පසේවස ජීවිතානේතය දකේොම 
තබාවගන අෙශය අෙසේථාෙලදී පරිහරණය කරනේන පුළුෙනේ.   
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ඒ විදියට පරිහරණය කළයුතු ආහාර ද්රෙය පිළිබඳෙ හතර 
මට්ටමකිනේ බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනො. ඔය විදිවයේ 
නානාවිධ ශික්ෂා පද පැවනව්වෙ වමාකද? බහුල ෙශවයනේ ඒො තැනේපතේ 
කරගැනීම තුළිනේ සංඝයාවගේ ජීවිතය ගිහි ජීවිත තතේත්වයට පතේවෙනො. 
රැසේ කිරීම තළුිනේ අසේකිරීම අමතක වෙනො. අනේන ඒක නිසා අපි 
වතේරැම්ගනේන ඕන නියම සැනසුම ඇතිවෙනේන වකායි ආකාරවයනේද 
කියලා. රැසේකරගතේ පමණට වනවෙයි, ඒ අසේකිරීවම් ශකේතිය සිත තුළ 
ඇතිකරගැනීවමනුයි. අපි නුෙණිනේ කලේපනා කරල බැලුෙහම 
වබ්ලට්ිසසී සේොමීනේෙහනේවසේවගේ ඒ කරියාෙ අනාගත භික්ෂූනේට ෙැරදි 
අදහසකේ ඇති කළ හැකියි යන මහා ගැඹුරැ අදහසකිනේ බුදුපියාණනේ 
ෙහනේවසේ ඒ පිළිබඳෙ ශික්ෂා පදයකේ පැනෙූ බෙ වතේරැම් යනො.  

වකාවහාම නමුතේ වමබඳු දෙසක ඒ ධම්මචක්කප්පෙත්තන සූතරවයේ 
තිවයන එකේතරා මහාගැඹුරැ අංශයකේ ෙන මධයම පරතිපදාෙ පිළිබඳෙයි 
වම් විෙරණය කවළේ. පිනේෙතුනි, අපි නිෙනට මාර්ගය වකටිවයනේ 
දැකේෙුවොතේ - ශීල, සමාි, පරඥා කියන ඒ තරිවිධ ශික්ෂණයයි. දැනේ වම් 
අෙසේථාවව් අද ෙවගේ ෙටිනා දෙසක පරතිපතේති පජූාෙකේ හැටියට අපි 
සලකන ශීල සමාදානවයහි වම් වබාවහෝ වදනා වයදිලා හිටියා ෙවගේම 
තමතමනේවගේ මට්ටමිනේ යම්කසිි පළපුරැදු සමාියකිනේ සමාි පැතේතට 
නැඹුරැ ෙුණා. ඒ ෙවගේම වම් වදේශනාෙතේ අපි බලාවපාවරාතේතු වෙනො 
විදර්ශනාෙට - අනිතය, දුකේඛ, අනාතේම තරිලක්ෂණය අෙවබෝධ කරගැනමීට 
උපකාර වෙනො කියලා. එහ ිඅෙසානය තමය ිඅනිමිතේත, අපේපණිහිත, 
සුඤේඤත කයිලා කියන ඒ මහාපදුුම අනේදවම් ඵල සමෙතේ තතේත්වය. ඒ 
තතේත්වයට පතේෙුණාට පසේවස තමයි ආවය නැෙත උතේපතේතියකට යනේන 
තරම් නිමිතේතකේ නූ එතන, ගරහණයකේ නූ, ඇලේමකේ නූ. භෙ තෘෂේණාෙකේ 
නූ. එතනමයි විමුකේතිය. අනේන ඒකයි අප ිනිෙන කියලා කියනේවන. ඒක 
වතේරැම්ගනේන ඕන. නිෙන කියලා කියනේවනේ භෙ තෘෂේණාෙ ෙඩන අමුතු 
විදිවයේ සැප ඇති, සදාකාලකි සැප ඇති වලෝකයකේ වනවෙයි. ඔනේන ඔය 
කියාප ුවම් දුවකහි වකළෙරමයි.  

දුක වකළෙර ෙුණු අෙසේථාවව් ඇතෙින සැනසීම අර විදියට දිට්ඨ 
ධම්ම ෙශවයනේ වමවලාෙතේ සමාි සුෙය තුළිනේ රහතනේෙහනේවසේලා 
විඳිනො ෙවගේම අෙසාන හිත හැටියටතේ තිවයනේවන ඵල සමාපතේති හිත 
නිසා එහි පරතඵිලයකේ ෙශවයනේ නැෙත වකාතැනකෙතේ උතේපතේතියකේ 
ඇතිවෙනේවන නූ. ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අසනක ජොත ි ං ොරං 
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යන ගාථාවෙනේ දැකේෙුවෙ. වම් අති භයානක සංසාරවයේ නැෙත නැෙත 
ඉපදි ඉපදී යන තතේත්වය අමුත ුඋතේසාහයකේ කළතේ නැතතේ සිදුවෙනො. 
ඉපදීම නැතිකරනේනයි උතේසාහ කරනේන ඕන. ඒ ගතයුතු උතේසාහයයි 
වමතන වම් මැදුම් පිළිවෙත - වම් ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය, තුළ 
තිවයනේවන.  

වම් අද දින රැසේකරගතේ කුසලේ ශකේතිය තුළිනේ වම් තමනේ රැකේක 
පරතිපතේති තුළිනේ ආර්ය අෂේඨාංගික මාර්ගය වලෝවකෝතේතර ෙශවයනේ 
ෙඩලා වසෝොනේ, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහතේ කියන මාර්ගඵල 
පරතිවව්දවයනේ උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගැනීමට වම් 
ධර්මවදේශනාෙතේ ඒකානේතවයනේම උපනිශරය වව්ො කියලා පරාර්ථනා 
කරනො. අද වම්තාකේ වම් ධර්මශරෙණවයනේ රැසේකරගතේත කුසල ශකේතිය 
පිහිට කරවගන වම් පිනේෙතුනේට වම් ශාසනය අභාෙයට යනේන කලිනේ ඒ 
උතුම් අමාමහ නිෙන ලබාගනේනට වහේතු ොසනා වව්ො! ඒ ෙවගේම 
අවීිවයේ සිට අකනිටාෙ දකේො අපවගේ ඥාතීනුතේ ඇතළුු යම් වකවනකේ 
වමබඳු වම් ධර්මවදේශනාමය ධර්මශරෙණමය කුසලයකේ අනුවමෝදනේ වීමට 
බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් ඒ අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ තමතමනේවගේ 
පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ උතුම් අමාමහ නිෙනේ සාක්ෂාතේ කරගනතිේො! 
කියලා හිතාවගන දැනේ වම් ගාථාෙ කියනේන. 

‘එත්තාෙතා ච අවම්හහ.ි..’ 
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‘නදර්ා තස්ස භගවදතා අරහදතා සම්ර්ා සම්බුද්ධස්ස’

පසසාමි වලාවක සධවන මනුවසස 
ලද්ධාන ිත්තං න දදන්ති වමාහා 
ලුද්ධා ධනං සන්නිචයං කවරාන්ති 
භිවයයාෙ කාවම අභිපත්ථයන්ති 

රාජා පසය්හ පඨවිං විජිත්වා 
සසාගරන්තං මහිමාෙසවන්තා 
ඔරං සමුද්දසස අතිත්තරූවපා 
පාරං සමුද්දසසපි පත්ථවයථ 

රාජා ච අවඤ්ඤ ච බහූ මනුසසා 
අවීතතණ්හා මරණං උවපන්ති 
ඌණාෙ හුත්වාන ජහන්ති වදහං 
කාවම හි වලාකම්හි නහත්ථි තිත්ති’ති 

− රට්ඨපාල සුත්ත, මජ්ඣිම නිකාය. 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතුනි, 

තණේහාෙ සසර දුකට වහේතුෙ බෙ දුක්ඛඛ සමුදය ආර්ය සතයය 
තණේහාෙ හැටියට හඳුනේොදී තිබීවමනේ අපට වපනී යනො. භෙය ඉදිරියට 
තලේලු කරවගන යන භෙ වනතේතිය තණේහාෙ බෙතේ ධර්මවයේ දකේෙලා 
තිවබණො. ඒ ෙවගේම ඇතැම් අෙසේථාෙල බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
තණේහාෙ ක්ෂය කිරීමම නිෙන බෙතේ පරකාශ කරලා තිවබණො.  

අද අපි වම් මාතෘකා කරගතේතු වම් ගාථා කීපයතේ තණේහාවව් 
ආදීනෙ පක්ෂය විදහා පාන අනේදවම් ගාථා වපළකේ. වම් ගාථා දකිනේන 
ලැවබනේවන රට්ටඨපාල මහරහතනේෙහනේවසේ වදේශනා කළ ගාථා 
පනේතියකයි. රට්ඨපාල මහරහතනේෙහනේවසේ කියලා කියනේවනේ වම් 
ශාසනවයේ ශරදේධාවෙනේ පැවිදිෙ ූ භික්ෂූනේෙහනේවසේලා අතර අගරසේථානය 
ලබාගතේත ුභික්ෂූනේෙහනේවසේයි. උනේෙහනේවසේවගේ ජීවිත කථාෙ වනක්ඛඛම්ම 
සංකලේපවයේ ශකේතයි විදහා පාන අනේදවම් එකකේ. රට්ඨපාල කලුපතුරයා 
හැටියටයි උනේෙහනේවසේ ගිහි කාලවයේතේ හැඳිනේෙුවණේ. ඉනේදියාවව් 
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ඉතාමතේම සමෘදේිමතේ පරවදේශයකේ කුරැ රට. කුරැ රවට් ථලුේලවකාට්ිත 
කියන ගවම් පරධාන ගෘහපති බරාහේමණයාවගේ පුතරවයකේ තමයි රට්ඨපාල 
කියනේවන. එකේ අෙසේථාෙක බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ භික්ෂු සංඝයාෙ 
පිරිෙරාවගන කුරැ රවට් චාරිකාවව් ෙැඩමකරන අතවර් ථුලේලවකාට්ිත 
කියන ගමට ෙැඩම කළා. වම් නියම් ගමට. ඒ අෙසේථාවව් ‘තථාගත 
අරහතේ සම්මා සම්බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩියා’ කයිලා බරහේමණයනිේට 
අහනේන ලැබිලා, උනේෙහනේවසේවගේ නෙ ගුණ පාඨය කලිනේ අහලා 
තිවබණ නිසා එෙැන ිරහතනේෙහනේවසේලා දැකීම ලාභයකේ කයිලා ඒ බමුණු 
පිරිස බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මවදේශනාෙ අසනේන පැමිණියා. ඒ 
එකේකම වම් රට්ඨපාල කුලපුතරයාතේ එවතනට පැමිණියා. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ධර්මය වදේශනා කරවගන යන අතවර් ඒ රට්ඨපාල 
කුලපුතරයාට කලේපනා වෙනො වම් භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වදේශනා කරන 
ආකාරය අනුෙ ගිහ ි ජීවිතවයේනම් වම් ශාසන බරහේමචරියාෙ පිරිසිදුෙ 
පුරනේන පහසු නූ. ඒක නිසා මම ගිහි වගයිනේ නකිේමිලා වකසේ රැෙුලේ 
බාලා පැවිදි වෙලා වම් පිළිවෙතේ පුරනේනට ඕන කියලා අිෂේඨානය ඇති 
කරගතේතා. ධර්මවදේශනාවෙනේ පසේවස අවනකේ පිරිස යනකලේ ඉඳලා 
රට්ඨපාල කලුපුතරයා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට කිට්ට ුවෙලා කියනො 
‘සේොමීන ි භාගයෙතුනේ ෙහනේස, භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වදේශනා කරන 
ධර්මය මා හරියට වතේරැම් ගතේතානම් ඒ අනෙු වම් ගිහ ිජීවිතය ගතකරන 
අතවර් ඒ පිරිසිදු බරහේමචර්යාෙ රැකීම පහසු වනාවෙයි. ඒක නිසා මාෙ 
පැවිදි කරනේන. උපසම්පදා කරනේන’ කියලා ඉලේලා සිටියා. 

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඇසුො ‘රට්ඨපාල මව්පියනේවගේ අනුමැතිය 
ලබාගතේතද?’ කයිලා. නැවතයි කයිලා කවි්ෙහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො ‘තථාගතයනේෙහනේවසේලා මව්පියනේවගේ අනමුැතිය 
නැතුෙනම් පැවිදි කරනේවන නූ.’ එතවකාට රට්ඨපාල කුලපතුරයා 
කියනො ‘එවසේනම් භාගයෙතුනේ ෙහනේස යම් ආකාරයකිනේ මට අෙසර 
ලැවබණොනම්, ඒ ආකාරවයනේ මම කටයුතු කරනො’ කියලා වලාක ු
අිෂේඨාන ශකේතියකිනේ වගදරට ගිහිලේලා තමනේවගේ මව්පියනේට කියනො 
‘අම්වම්, තාතේවතේ, භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වදේශනා කළ ධර්මය අනුෙ මට 
වතේවරන හැටියටනම් වම් ගිහි ජීවිතය තුළ බූ වම් පිරිසිදු බරහේමචර්යාෙ 
රකිනේන. ඒක නසිා මම පැවිදි වෙනේන කැමතියි. මට පැවිදේදට අනුමැතිය 
වදනේන. අෙසර වදනේන’ කියලා. එතවකාට මව්පියනේ කියනො ‘ඔබ අවපේ 
එකම පරිය මනාප පුතරයා. ඔබෙ කසිිම දුකකේ කරදරයකේ නැතුෙ අපි ඇති 
දැඩි කරලා තිවයනො. ඔබ මරණවයනේ වහෝ අවපනේ වෙනේ වෙනොට අපි 
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කැමති නූ. වකාවහාමද ජීෙතේවෙලා ඉදේදි අෙසර වදනේවන අවපනේ වෙනේ 
වෙනේන?’ කියලා අපිනම් කැමැතේත වදනේවන නූ කියලා කිව්ො. තුනේ 
ෙරකේ රට්ඨපාල කුලපුතරයා වම් විදියට මව්පියනේවගනේ අෙසර ඉලේලුො. 
තුනේ ෙරම පරතිවක්ෂේප කළා. එතවකාට වම් රට්ඨපාල කලුපුතරයා එතනම 
බිම හානේසි ෙුණා. එකේවකා පැවිදේද එකේවකා මරණය කියලා ඒ විදියට 
උපොසයකේ ආරම්භ කළා. එතවකාට මව්පියනේට කරකියාගනේන වදයකේ 
නූ. කූම වව්ලේ කීපයකේ නැතෙි සිටින ඒ රට්ඨපාල කලුපුතරයාට 
වකාච්චචරෙතේ මව්පියනේ නැෙත නැෙතතේ ඇවිලේලා ඇවිටිල ි කළතේ 
නැගිට්වට නූ.  

ඒ මව්පියනේවගේ අනුදැනුම පිට රට්ඨපාල කලුපුතරයාවගේ මිතරයිනේ 
හිත මිතුරනේ ඇවිලේලා මව්පයිනේ වෙනුවෙනේ ඉලේලමීකේ කළා ‘රට්ඨපාල 
ඔබ මව්පියනේවගේ එකම පරියමනාප පුතරයා. ඒක නසිා ගිහි ජීවිතවයේ 
ඉඳවගන පුලුෙනේ පිනේ දහම් කරනේන. වම් පංචකාම සම්පතේතිය විඳින 
අතවර්. නැගිටලා ඒ මව්පියනේ බලාවපාවරාතේතු වෙන ආකාරයට කටයුතු 
කරනේන’ කියලා ඇවිටිලි කළා. නමුතේ රට්ඨපාල කලුපුතරයා නිහඬෙම 
හිටියා. තුනේ ෙරකේම ඉලේලීම කරලා පලකේ නැත ි නිසා වම් මිතරයනේ 
එකතුවෙලා කලේපනා කළා, වමවහම හිටිවයාතේ රට්ඨපාල වමතනම 
මැවරණො කියලා හිතලා මව්පියනේ ළඟට ගිහිලේලා ඒ අයට වචෝදනාෙකේ 
ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කරනො ‘දැනේ වම් විදියට ගිවයාතේ නිරාහාරෙ 
රට්ඨපාල මරණයට පතේවෙනො. ඔබ වදවදනා වම් රට්ඨපාල 
කුලපුතරයාට පැවිදි වෙනේන අෙසර දුනේවනාතේ පැවිදි ෙුණාට පසේවස 
දැකගනේනෙතේ පුලුෙනේ වෙනො. යම් විදියකිනේ පැවිදි ජීවිතය ගැන 
කළකිරැවණාතේ වෙන වකාවහටද යනේන තිවයනේවන ආපහු වගදර 
එනො’ කියලා මව්පියනේට තෙ කාරණ කිව්ෙහම ඔනේන ඉතිනේ මව්පවියෝ 
කියනො ‘එවහමනම් අපි කැමැතේත වදනො. හැබැයි මහණ ෙණුාට 
පසේවස අපිෙ දකිනේනට එනේන ඕවන’ කියලා. එතවකාට මව්පයිනේ 
වෙනුවෙනේ අර මිතරයිනේ ගිහලිේලා කිව්ො දැනේනම් මව්පියනේවගේ කැමැතේත 
දුනේනා කියලා.  

එතවකාට රට්ඨපාල කුලපුතරයා නැගිටලා ආහාර පාන අරවගන 
ශරීරයට ශකේතිය ඇතිකරවගන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගිහලිේලා 
පරකාශ කළා, දැනේ මට මව්පියනේවගේ කැමැතේත ලැබිලා තිවයනො කියලා. 
බුදුපියාණනේ ෙහනේවසේ රට්ඨපාල කුලපුතරයා පැවිදි කරලා උපසම්පදා 
කළා. ඒ පැවිදි උපසම්පදා කරලා සති වදකකිනේ පමණ බුදුරජාණනේ 
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ෙහනේවසේ වම් රට්ඨපාල හාමුදුරැවොතේ සහිත සඟ පිරිසතේ එකේකම 
නැෙත සැෙැතේ නුෙරට ෙැඩම කළා. සැෙැතේ නුෙර වේතෙනාරාමයට 
ෙැඩම කළාට පසේවස රට්ඨපාල කුලපුතරයා වෙනේෙ හුවදකළාෙ, දැඩිෙ 
භාෙනා කරලා ඉකේමනිනේම අරහතේඵලයට පැමිණියා. රහතේ ෙණුාට 
පසේවස - කාලය ෙශවයනේ සූතරවයේ වකලිනේම සඳහනේ වෙනේවන නූ, 
යම්කිසි කාල සීමාෙකේ වගෙුණාට පසේවස රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට ඇවිලේලා කියනො ‘භාගයෙතුනේ ෙහනේස මම 
කැමතියි මව්පියනේ දකිනේනට යනේන’ එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේතේ 
රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේවගේ හති දිහා බලලා දැනේ ඉතිනේ නැෙත ගිහි 
ජීවිතයට වකායි විදියකටෙතේ හරොගනේන බැරි තතේත්වවයේම ඉනේනො 
කියලා වතේරැම් ගතේතට පසේවස ‘වහාඳයි රට්ඨපාල කැමැතේතකේ කරනේන’ 
කිව්ො. එතවකාට රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ වසේනාසනය සකසේ කරලා 
තියලා ආපසු ථලුේලවකාට්ිත ගම දකේො චාරිකාවව් ෙැඩම කළා. 

ෙැඩමකරලා වකලිනේම මව්පයිනේවග නිවෙසට ගියා වනාවෙයි. 
ඉසේවසලේලා දෙවසේ ගිහිලේලා කුරැ රවට් වකෝරෙය කියන රේජුරැෙනේවගේ 
මිගාසලී කියන උයවන නොතැනේ ගතේතා. නැෙතිලා පසේවසනේදා උවදේ 
ථුලේලවකාට්ිත ගමට පිණේඩපාවතේ ෙැඩම කළා. තමනේවගේ පියාණනේවගේ 
වගදර පැතේතට ගියා. ඒ වෙනවකාට ඒ රට්ඨපාල කුලපුතරයාවග පියා, 
කරණෙූමියා ලො හසිවකසේ බාෙනො මැද ශාලාවෙ. ඈතදිම දැකේකා 
භික්ෂූනේෙහනේවසේ නමකේ යනො. දැකලා හයිවයනේ කිව්ො ‘වම් මුඩ ු
ශරමණවයෝ තමය ිමවගේ පුතා අරවගන ගිවය’ කියලා ඇවහනේන තරමට 
හයිවයනේ කිව්ො. එතවකාට වම්ක ඇහුන රට්ඨපාල වපාඩි හාමුදුරැවෙෝ 
තමනේවගේ පියා අකමැතේවතනේ ඉනේන බෙ දැනගතේතා. වකාවහාම නමුතේ 
උනේෙහනේවසේවගේ ඒ අලේවපේච්චඡතාෙ අනුෙ උනේෙහනේවසේ නිවෙස පිටිපසේස 
පැතේතට යනවකාට ඒ නිෙවසේ හටිිය තමනේවගේ දාසිය ඒ කයිනේවන වම් 
රට්ඨපාල කුලපුතරයා කඩුා අෙදිවයේදී ඇති දැඩි කළ දාසිය පිළුණු බතේ, 
කළිනේ දෙවසේ රෑ පිළුණු බතේ වීසි කරනේන ලූසේති වෙනවකාට රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘නැගණිය ඔය බතේ විසි කරනේන 
බලාවපාවරාතේත ුවෙනොනම් වම් පාතරයට දානේන’ කියලා. එතවකාට ඒ 
දාසිය පාතරයට බතේ දාන අතවර් රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේවගේ අතේපා 
කටහඬ එවහම හැඳිනවගන වතේරැම්ගතේතා වම් අවපේ සේොමි පතුරයා 
කියලා. හාම්පුතා කියලා වතේරැම් අරවගන දුෙවගන ගිහිලේලා ඒ 
රට්ඨපාල හාමුදුරැෙනේවගේ මූණියනේට කිව්ො ‘දනේනෙද ෙැවඩ් වමනේන 
රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ ඇවිලේලා ඉනේනො’ කියලා. ඒ මූණිවයා ගිහලිේලා 
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පියාණනේට කිව්ො. පයිාවණෝ දුෙවගන එන වෙලාෙ වෙනවකාට 
රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ සූතරවයේ සඳහනේ වෙන ආකාරයට බිතේතියකේ ළඟ 
අර පිළුණු බත ෙළඳනො. එතවකාට වම් පියාණනේ කියනො ‘රට්ඨපාල 
ඔවහාමද වම් වගේ ඇතුළට එනේන එපාය, තමනේවගේ වගදරට ඇවිලේලා’ 
කියනවකාට කිව්ො ‘ගෘහපතිය තමනේට වගයකේ වකාවහද වම් අපි 
අනගාරිකෙ පැවිදි ෙුණ අයට වගයකේ වකාවහද? අපට වගයකේ නැහැ ඒ 
ෙවගේම අපි එනවකාට ඔබ අපට පිණේඩපාතය දුනේවනතේ නූ. ඒ ෙවගේම 
නැති බෙ කිව්වෙතේ නූ. ඒ ෙවගේම පරිභෙයකේ, බැනීමකේ කළා’ කයිලා 
කිව්ෙහම ‘නූ නූ එනේන දාවන ෙළඳනේන’ කියනවකාට රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘අද මවගේ දාවනේ ෙැඩ අෙසානයි වමයිනේ’. 
‘එවහනම් වහට දානයට ෙැඩමකරනේන’ කියලා ආරාධනා කළා. රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ නිහැඬියාවෙනේ, නිහඬ බවිනේ ඒ ආරාධනාෙ පිළිවගන 
ෙදාළා. 

පසේවසනේදා දානය සූදානම් කරනොතේ එකේකම වම් ගෘහපතියා, 
රට්ඨපාල හාමුදුරැෙනේවගේ පියා - වමාකද කවළේ තමනේටතේ, තමනේවගේ 
භාර්යාෙටතේ අයිති රනේ රැෙනේ ෙවගේම පිය පුතු පරම්පරාවෙනේ ආපු රනේ 
රැෙනේ ඔකේවකාම ශාලාෙක එකතු කරලා පැදුරැ ෙලිනේ ෙහලා තබි්බා. ඒ 
ෙවගේම ඒ කථාවව් ඒ හරිවයදි අපට වහළි වෙනේවන රට්ඨපාල 
හාමුදුරැෙනේට භාර්යාෙනේ වදවදවනකේ වහෝ කීප වදවනකේ ඉඳලා තිවබණ 
බෙයි. එතන කයින හැටියට ඒ පැරණි භාර්යාෙනේටතේ කිව්ො රට්ඨපාල 
කුලපුතරයා ගිහි කාලවයේදී යම් ආකාරයකිනේ සැරසිලා ඉනේන අෙසේථාවව්දී 
සතුටු ෙුණානම් ඒ ආකාරවයනේ සැරසිලා ඉනේන කියලා ඔකේවකාම 
සූදානම් කරලා ඔනේන පණිවිඩය ඇරියා දානය සූදානම්ය කියලා. රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ වගදරට ෙැඩමකරලා ඉඳගතේතට පසේවස වම් පියා 
පැදුරැ ඉෙතේ කරලා වපනේනලා කියනො ‘වම් ඔවබ් පියාවගේ පැතේවතනේ 
තිවයන රනේ රැෙනේ. මෙවගේ පැතේවතනේ වම් රනේ රැෙනේ. පරම්පරාවෙනේ 
ආපු රනේ රැෙනේ තමයි වම්. වම්ො භාරවගන නැෙත ගිහි වෙලා ගිහි 
ජීවිතය ගතකරමිනේ පිනේ කරනේන පුළුෙනේ’ කියලා කවි්ෙහම ඔනේන 
එතවකාට රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ කියනො ‘ගෘහපතිය මං කයින 
වදේ කරනොනම් වම් ඔකේවකාම රනේ රැෙනේ කරතේතෙල පටොවගන 
ගිහිලේලා ගංගානම් ග වඟ මැදට දානේන. වමාකද වහේතුෙ වම් රනේ රැෙනේ 
නිසා ඔබට මහාවශෝක හැඬීම් ෙැළපීම් දුකේ වදාම්නසේ රාශියකේ එනො’ 
කියලා. ඒ කියන අතවර් අර සැරසිලා හිටපු පැරණි භාර්යාෙනේ - 
ධර්මවයේ හැඳිනේවෙනේවන පුරාණ දුතීකා කයිලා. වම් පැරණි භාර්යාෙනේ 
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ඇවිලේලා රට්ඨපාල හාමුදුරැෙනේවගේ පා ෙැඳවගන අහනො ‘සේොමීනි 
වකාවහාමද, වකායි විදිවයේ දිෙය අපේසරාෙනේ බලාවපාවරාතේතුෙද ඔය 
ශාසන බරහේමචරියාෙ රකිනේවන?’ කියලා. සාමානය මතය තිබවුණේ 
දිෙයවලෝකවයේ යනේනයි වම් පැවිදි කම කරනේවනේ කියලා. එතවකාට වම් 
රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ පිළිතුරැ වදනො ‘නැගණිෙරැනි අපි ඒ 
බරහේමචරියාෙ රකිනේවනේ දිෙය අපේසරාෙනේ බලාවපාවරාතේතුවෙනේ 
වනාවෙයි’ කියලා. අර ‘නැගණිෙරැනි’ කියන ආමනේතරණය අහලාම ඒ 
සේතරීනේ වදවදනා එතනම කේලානේත වෙලා ෙැටුණා කියලා සඳහනේ 
වෙනො. වම් විදිවයේ පටලැවිලේලකේ කලබැගූනියකේ ඇතිවෙනවකාට 
රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ දැඩි සේෙරවයනේ පියාණනේට කියනො 
‘ගෘහපතිය අපට දානය වදනොනම් වදනේන. නැතේනම් කළ යුතේතකේ 
කරනේන’ කියලා. ඒ විදියට කිව්ෙහම වම් සිටුෙරයා දානය පූජා කළා.  

රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ, දානය ෙළඳලා ඉෙර වෙලා 
නැගිටලා එකේතරා ගාථා වපළකේ ෙදාළ බෙ කියවෙනො. ඒ ගාථා 
සමූහවයනේ ඉසේවසලේලම පරකාශ කරනේවන අර කියාප ු සේතරීනේවගේ 
සැරසිලිෙල ඇති නසිේසාර භාෙයයි. සම්, මසේ, ඇට, නහර ෙලිනේ බැඳුනු 
ෙණ මුඛයනේ ඇති වම් ශරීර ෙසේතර ෙලිනේ, රනේ රිදී මුතු මැණිකේ ෙලිනේ 
සරසලා තිවබණෙයි, වම්ොවයේ රතු ආදී ෙණම ගාලා වම්ො හැඩ ෙැඩ 
කරලා, වම්ො වහාඳයි වමෝඩයිනේවගේ රැෙටීමට. නමුතේ නිෙනේ පරවතර 
බලාවපාවරාතේතු වෙන අයට වම්ොයිනේ ෙැඩකේ නූ කියලා වම්ොවයේ 
නිසේසාරත්වය පරකාශ කළා. අෙසානවයේ උපමාෙකේ හැටියට දකේෙනො 
සමහර මුෙ ෙැදේදනේ ඇමකේ දානො ඒ සතුනේ අලේලනේන. ඒ උපමාෙම 
අලේලලා කියනො ‘මුෙ ෙැදේදා ඇමකේ දැම්මයි, අපි ඒ ඇම අනුභෙ කරලා 
ඒ උගුලට අහු වනාවී යනො’ කියලා. ඒ සූතරවයේ සඳහනේෙ නැතතේ 
සාමානය පරෙෘතේතිවයේ තිවයනේවන අහසිනේම ෙැඩම කළා කියලා. ඒ 
පියාණනේ බලාවපාවරාතේතුෙ ඉඳලා තිවයනේවනේ සමහරවිට 
බලහතේකාරවයනේ හරි සිෙුරැ අරෙනේන බෙයි එතනදී දැකේවෙනේවනේ. 
වකවසේ වහෝ වව්ො අපට සූතරවයේ සඳහනේ වෙනේවන ඒ ගාථා කියලා 
රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේතේ අප ිඇම අනුභෙ කරලා නමුතේ ෙැදේදාවගේ 
උගුලට අහ ු වනාවී යනො කියලා ගිහිලේලා වකෝරෙය රේජුරැෙනේවගේ 
මිගීර කියන ඒ උයනට ෙැඩම කළ බෙයි.  

එදා වම් වකෝරෙය රජතුමා තමනේවගේ උයනේ පලේලාට කියනො 
මම අද උයනේ වකළියට යනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනො ගිහලිේලා උයන 
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සුදේද කරනේන කියලා. එතවකාට ඒ උයනේ පලේලා ගිහිලේලා උයන සුදේද 
කරන අතවර් දැකේකා රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ දිො විහරණය 
ෙශවයනේ ගසකේ මුළ භාෙනාවව් ෙැඩ ඉනේනො. දැකලා ගිහිලේලා වකෝරෙය 
රේජුරැෙනේට කියනො ‘වදේෙයනේ ෙහනේස, ඔබෙහනේවසේ අර නතිර 
ෙර්ණනා කළ වම් පරවදේශවයනේ පැවිදි ෙුණ ුඒ රට්ඨපාල කුලපුතරයා අනේන 
ඇවිලේලා වමවහ ගහකේ මුළ ෙැඩ ඉනේනො’ කියලා. රේජුරැවෙෝ කියනො 
‘එවහනම් මට අද උයනේ වකළි අෙශය නූ. ඒ ආහාරපාන පැතේතකට 
දානේන. මම යනො අද රට්ඨපාල හාමුදුරැෙනේට උපසේථාන කරනේන’ 
කියලා. රේජුරැවෙෝ ගිහිලේලා තමනේ ඇතුනේ පිට ඉඳගනේන ඒ ආසනය 
පැෙරැො රට්ඨපාල හාමුදුරැෙනේට. ‘මවගේ ආසනය තිවබණො ඔබ ඔතන 
ඉඳවගනම කතා කරනේන’ කියලා කිව්ෙහම රේජුරැවෙෝ ඔනේන රට්ඨපාල 
හාමුදුරැවෙෝ අමතලා කරන සාකඡඡාවෙනුයි ධර්ම කාරණා ඉදිරියට 
එනේවන ඇතේත ෙශවයනේම. 

රට්ඨපාල කුලපුතරයාවගේ පැවිදිවීම රජතුමාට පරශේනයකේ නිසා 
රේජුරැවෙෝ අහනො පරශේන කීපයකේ. රේජුරැවෙෝ කියනො වලෝකවයේ 
වකවනකේ පැවිදි වෙනේවන කාරණා හතරකේ නිසා. පරිහානි හතරකේ 
නිසායි. පරිහානි හතරකට ෙැටුණහමයි වකවනකේ පැවිදි වෙනේවන. ඒ 
කාවලේ තිෙුණු සංකලේපයකේ වෙනේන ඇති. වමානෙද - ජරාෙ, ෙයාිය, 
වභෝග, ඤාති කියන කාරණා ෙලිනේ පරිහානියට පතේ ෙණුහම. 
ඉසේවසලේලාම කියනො ඔනේන ඇතැම් වකවනකේ පැවිදි වෙනො ජරා 
ජීර්ණ ෙුණහම. ඒක වතෝරනො ජරොපොරිජුඤ්ඤඤ කියලා. ඇතැම් වකවනකේ 
තරැණ ෙයවස ඉඳලා මහළු ෙුණාට පසේවස කලේපනා කරනො දැනේ ඉතිනේ 
මට අමුතුවෙනේ ධනය එකතු කරනේනෙතේ ඒ තිවයන ඒො රැකගනේනෙතේ 
ජීෙතේවෙලා ෙැඩකේ නූ. මම ගිහිලේලා මහණ වෙනේන ඕන කියලා අර 
ජරාවෙනේ ඇතිවෙච්චච පරිහානිය නිසා ඒක නිමිති කරවගන ගිහිලේලා 
පැවිදි වෙනො. නමුතේ ‘භෙතේ රට්ඨපාල, ඔබට ඒ විදිවයේ පරශේනයකේ නැත. 
ඔබ කලු වකසේ ඇති, තරැණ ෙයවසේ ඉනේවන. ඒක නසිා ඇයි ඔබ, කමුකේ 
දැකලාද, කුමකේ අහලාද, කුමකේ දැනවගනද වම් පැවිදි ෙුවණේ?’ කයිලා 
පළමුවෙනි කාරණය පරකාශ කළා. වදවෙනි කාරණයතේ ඒතේ එකේකම 
කියනො වයොධිපොරිජුඤ්ඤඤ කියන එක. ඒ කියනේවන ඇතැම් වකවනකේ 
වරෝග පීඩා ෙලට භාජනය ෙුණාට පසේවස කලේපනා කරනො මට ඉතිනේ 
කරකියාගනේන වදයකේ නූ. සලේලි තෙතේ හම්බ කරනේනතේ බූ. තිවයන වදේ 
රැකගනේනතේ බූ. මං ගිහිලේලා පැවිදි වෙනේන ඕන කියලා ඇතැම් 
වකවනකේ ෙයාිය නිසා ගිහිලේලා පැවිදි වෙනො. ‘වබාවහාම නිවරෝගීෙ 
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සිටින අෙසේථාවව් ඇයි ඔබ පැවිදි ෙුවණේ?’ කියලා අහනො. තුනේ වෙනි 
කාරණය අහනො සභොග පොරිජඤු්ඤඤ. ඇතැම් වකවනකේ වබාවහාම 
ධනෙතේෙ ඉඳලා යම් අෙසේථාෙක ධනය කරමකරමවයනේ නැති ෙණුාට 
පසේවස කලේපනා කරනො මට තෙතේ ධනය උපදෙනේනතේ බූ. ඒක නසිා 
මං ගිහිලේලා පැවිදි වෙනේන ඕන කියලා. ‘නමුතේ රට්ඨපාල, ඔබ 
ථුලේලවකාට්ිත ගවම් පරධාන ගෘහපතියාවගේ, මහාධනෙනේත 
ගෘහපතියාවගේ පුතා. ඔබට ඒ පළිිබඳ පරශේනයකේ නූ. ඇයි ඔබ පැවිදි 
ෙුවණේ?’ හතරවෙනි කාරණය ාත ිපොරිජුඤ්ඤඤ නූයනේවගේ නැතිවීම නසිා. 
ඇතැම් වකවනකුට හුඟකේ නූවයෝ ඉනේනො. යම් අෙසේථාෙක නූයනේ 
නැති ෙුණාට පසේවස වම් තැනැතේතා කලේපනා කරනො මට ඉතිනේ මවගේ 
ධනය රැසේකරගැනීම් ආදී කටයුත ුෙලට බාධා තිවයනො. මං ගිහලිේලා 
පැවිදි වෙනේන ඕන කියලා. ‘නමුතේ භෙතේ රට්ඨපාල, ඔබට එවහම 
පරශේනයකේ නූ. වම් ඔවබ් ඤාතීනේ විශාල පිරිසකේ ඉනේනො වම් ගවම් 
කියලා. එතවකාට ඒො වනාවව්නම් ඇයි ඔබ පැවිදි ෙුවණේ?’ කියන 
පරශේනය නගනො. 

ඔනේන එතවකාට රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
ධර්ම කාරණා හතරකේ. ‘මහරජ, ඕො නිසා වනවෙයි මම පැවිදි ෙුවණේ. 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ විසිනේ පරකාශ කරලා තිවබණො ධර්ම මාතෘකා 
හතරකේ. ඒො අහලා, ඒ කාරණෙල සතයතාෙ දැකලයි මම වම් පැවිදි 
ෙුවණේ’ කියලා. වපාත පවතේ දැකේවෙනේවන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
ථුලේලවකාට්ිත ගමට ෙැඩමකරලා යම්කසි ි වදේශනාෙකේ කළායි, ඒ 
වදේශනාෙ අහලා වම් රට්ඨපාල කුලපුතරයාට වමවහම පැවිදි වෙනේන 
අදහස ඇති ෙුණා කයිලා. නමුතේ ඒ වදේශනාවව් අනේතර්ගතය අපට වෙන 
තැනක දකිනේන ලැවබනේවන නූ තරිපිටකවයේ වකාතනකෙතේ. දැනේ වම් 
සූතරය තුළම රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේවග ෙචනවයනේම අපිට 
දැනගනේන ලැවබණො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ රට්ඨපාල කුලපුතරයා තුළ 
අර තරම් පැවිදේදට ඇලේමකේ ඇතවිෙන අනේදමිනේ වදේශනා කළ කාරණා 
වමානොද කියන එක. එයිනේ අංශු මාතරයකේ නමුතේ වහළි වෙනො. පරධාන 
කාරණා හැටියට දැකේවෙනේවන වම්ොයි. චත්තොසරො ධම්මුස්ද ො කයිලා 
කියනේවනේ සතර ධර්මමාතෘකාෙකේ අහලයි මම වම් පැවිදේදට තීරණය 
ගතේවතේ කියලා රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ ඒ අෙසේථාවව් වකෝරෙය රජුට 
කියනො. 
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වමාකකේද පළමුවෙන ි එක. උපනීයති ස ොසකො අ්ධුසවො. 
වබාවහෝවිට වම් මාතෘකා පාඨය එක පාරට කියනවකාට ෙැටවහනේවන 
නූ. ඒක විසේතර කළාමයි වතේවරනේවන. නමුතේ ඒො පිළිබඳෙ 
සාකච්චඡාෙකට ඉඩ සැලසමී් ෙශවයනේ රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ 
පළමුවෙනේම වකෝරෙය රේජුරැෙනේට වදනේවන ඒ මාතෘකා හතර පමණයි. 
වමානෙද පළමුවෙනි මාතෘකාෙ. උපනීයති වලාවකා අද්ධුවො. වලෝකය, 
උපනීයති කියන ෙචනවයේ වතේරැම, ඉදිරියට තලේලු කරවගන යන 
තැනකේ. වලෝකය ඉදිරියට තලේලු වී යන තැනකේ. ඒ ෙවගේම අද්ධුවො 
කියලා කියනේවනේ අසේිර තැනකේ. එතවකාට වලෝකය කියනේවනේ ඉදිරියට 
තලේලු වව්වගන යන අසේිර තැනකේ. වදවෙනි කාරණය, වදවෙනි ධර්ම 
මාතෘකාෙ වමාකකේද අත්තොසනො ස ොසකො අනභසි් සරො. වලෝකය කිසිම 
ආරක්ෂාෙකේ ඊෂේෙරවයකේ නැති - ඊෂේෙරයා කියලා කයිනේවනේ කෙුරැතේ 
දනේනො වම් හැම එකකේම කරනේන පුලුෙනේ වදවිවයකේ කියන එකයි. 
එතවකාට ඊෂේෙරවයකේ නැති, ආරක්ෂාෙකේ නැති, තැනකේ වලෝකය. ඒ 
වදවෙනි මාතෘකාෙ. ඊළඟට තුනේවෙනි කාරණය අස් සකො ස ොසකො 
 බ්බං පහොය ගමනීයං. වලෝකය කයිලා කියනේවනේ තමනේට අයිත ිකසිෙිකේ 
නැති තැනකේ. ඒ ෙවගේම හැම වදයකේම අතහැරලා යනේන වෙන තැනකේ. 
ඒ තුනේවෙනි මාතෘකාෙ. හතරවෙනි මාතෘකාෙ. ඌසනො ස ොසකො 
අතිසත්තො තණ්ණහො දාස ො. වලෝකය කියලා කියනේවනේ නිතරම වමාකකේවදෝ 
අඩුෙකේ තිවබණ තැනකේ. අතිවත්තා කියනේවන අතෘපේතිකර. ඒ කියනේවන 
තෘපේතියකේ සූහීමකේ නැති තැනකේ. තණ්හාදාවසා - තණේහාෙට දාසෙූ 
තැනකේ. වලෝකය කියනේවන නිතරම කිසියම් අඩුෙකේ ඇත ි තෘපේතියකේ 
නැති, තණේහාෙට දාසෙූ තැනකේ. ඔනේන එතවකාට ඒ ධර්ම මාතෘකා හතර 
පරකාශ කළහම වම්ක රේජුරැෙනේට පරශේනයකේ. රේජුරැවෙෝ අහනො එක 
එකකේ ගැන වම්ක වකාවහාමද මං වතේරැම් ගනේවන කියලා. රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ එකිනේ එක අරවගන වම්ක වතේරැම් කරනො. අනේන 
ඒක තුළය ිඅපට ෙටිනා ධර්මය මතුෙනේවනේ.  

උපනීයති වලාවකා අද්ධුවො කියන එක වතේරැම් ගනේවන 
වකාවහාමද කියලා ඇහුො. වම්ො රේජුරැවො එකිනේ එකයි අහනේවන. 
එතවකාට රේජුරැවෙෝ අහන හැටියට උතේතර වදනො. ‘දැනේ මහරජ ඔබ 
ෙයස විසේවස විසි පවහේ කාවල මතකද? ඒ කාවලේ ඔය ඇතුනේ අසුනේ 
හිකේමවීවම් කඩ ුදුණු ශලිේප ආදිවයේදී යුදේවධදි එවහම වකාවහාමද ඔවබ් 
හැකියාෙනේ?’ එතවකාට කයිනො ‘ඒො පිළිබඳෙ මට වහාඳ ශකේතයිකේ 
හැකියාෙකේ තිබුණා. වකායිතරම්ද කයිවතාතේ මට ඒ වෙලාවව් හතිුනා 
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මම ඍදේිමතේය කියලා. මට සමාන කරනේන වකවනකේ නැවතයි කියලා 
මට ඒ අෙසේථාවව් හිතුනා’ ඒ තරැණ කාවලේ. ඔනේන තරැණ කාවලේ මතකේ 
කරලා දුනේනා. ඊළඟට අහනො රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ ‘මහරජ, දැනුතේ 
ඔබ එවහමද?’ ‘දැනේනම් මම ෙයස අසෙූකේ විතර වෙලා. දැනේනම් මවගේ 
තතේත්වය වමවහමයි. වමතන අඩිය තියනේන ඕන කියලා අතනයි අඩිය 
තියවෙනේවන. අනේන ඒ තතේත්වයට මං බැහැලා ඉනේනො’ කියලා. 
එතවකාට ඒවකනේම පරතයක්ෂ සාධකයකේ හැටියට රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො ‘ඔනේන ඕක නිසා තමයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවයනේවනේ වලෝකය කියනේවනේ නිරනේතරවයනේම 
ජරාවෙනේ ඉදිරියට පමුණුෙන තැනකේ, ඒ ෙවගේම ඒක අද්ධුවො, සේිර 
නැති තැනකේ. අර තරැණ බෙ හැමදාම තියාගනේන බූ කියන එකයි. ඒක 
පරකාශ කළහම රේජුරැවොතේ ඒක පිළිගනේනො ‘ආශේචර්යයි. අදේභූතයි. 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වකායිතරම් ලසේසනට වම් කාරණය කියලා 
තිවයනොද’ කියලා ඒක පිළිගතේතා. 

ඔනේන ඊළඟට වදවෙනි කාරණය. වකාවහාමද රේජුරැවෙෝ 
වදවෙනි කාරණය ගැන කියනේවනේ ඒක රේජුරැෙනේට ෙඩාතේ පරශේනයකේ. 
අත්තොසනො ස ොසකො අනභසි් සරො. වලෝකය ආරක්ෂාෙකේ නැති, 
ඊෂේෙරවයකේ නැත ි තැනකේ කියන එක රේජුරැෙනේට පරශේනයකේ නසිාම 
රේජුරැවෙෝම ඉසේවසලේලාම අහනො ‘දැනේ වකාවහාමද භෙතේ රට්ඨපාල 
ඔවහාම කියනේවන? මට තිවයනො සිෙුරඟ වසනඟකේ. ඇතේ, අසේ, රිය, 
පාබල වසනඟකේ ඉනේනො. මට ඕනම ආපදාෙකේ ආෙහම ඉදිරියට 
ඇවිලේලා මාෙ ආරක්ෂා කරනේන. වමාකද ඔබ වමවහම කියනේවනේ?’ ඔනේන 
එතවකාට රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ ඒ යුදේධ කථාෙ වනවෙයි වෙන 
කථානේතරයකේ අහනො රේජුරැෙනේවගනේ. ‘මහරජ ඔබට යම්කිස ි
නිදනේගත ආබාධයකේ තිවබණොද?’ එතවකාට රේජුරැවෙෝ කියනො ‘මට 
දරැණු ොතාබාධයකේ තිවබණො. සමහර වෙලාෙට ොතාබාධය 
උතේසනේන ෙුණහම මවගේ නූයිනේ ෙටකරවගන ඉඳවගන කියනො ‘දැනේ 
දැනේ වකෝරෙය රේජුරැවෙෝ මිය යයි. පරවලාෙට යයි’ කියලා. ඒ තරමට 
මට උගර වෙන අෙසේථාෙලුතේ තිවයනො’ කියලා. රේජුරැවෙෝ ඒක 
පිළිගතේතහම, අනේන එතවකාට රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ අහනො ‘වහාඳයි 
එවහනම් මහරජ ඔබට පුළුෙනේද ඒ ඔවබ් නූයිනේට කියනේන මට වම් 
තිවයන දැඩි වව්දනාෙ ඔබ හැමවදනාම වබදාවගන ඒක විඳිනේන. 
එතවකාට මට පහසු වෙනො වම් වව්දනාෙ අඩු කරගනේන පුළුෙනේ’ 
කියලා ‘එවහම කරනේන පුළුෙනේද?’ ‘නූ නූ භෙතේ රට්ඨපාල මට එවහම 
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මවගේ වව්දනාෙ මම විඳිනො මිසකේ වෙන වකවනකුට වබදලා වදනේන 
හැකියාෙකේ නූ.’ ඔනේන එතවකාට කියනො ‘ඕකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කරලා තිවයනේවනේ අත්තාවනා වලාවකා අනභසිසවරා, කිසිම 
පරිතරාණයකේ කිසිම ආරක්ෂාෙකේ නැති, ඊෂේෙරවයකේ නැති තැනකේ කයිලා 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ ඕකයි’ අෙසාන ෙශවයනේ 
බලනවකාට වව්දනාෙ තමනේම දරාගනේන ඕන. කිසිම වකවනකුට වම්ක 
අඩු කරනේන බූ.  

ඔනේන එතවකාට ඒකතේ පිළිගනේනො රේජුරැවෙෝ වකායිතරම් 
ආශේචර්යෙතේ අදේභූත වදයකේද භාගයෙතුනේෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ කියලා. 
ඔනේන ඊළඟට තුනේවෙනි කාරණය ඒකතේ රේජුරැෙනේට ගැටළුෙකේ නසිා 
පළමුවෙනේම තර්කයකුතේ එකේකයි ඉදිරිපතේ කරනේවනේ අස් සකො ස ොසකො 
 බ්බං පහොය ගමනීයං. තමනේට කයිලා වදයකේ වලෝවක නැවතයි කයිලා 
වකාවහාමද කියනේවන, මට වම් තිවයනො රතේතරනේ, රනේ රැෙනේ වම් 
භූමිවයේතේ නිදනේගතෙතේ වකාවතකුතේ මට වම් ධන ධානය තිවයනො 
වකාවහාමද ඔබ කයිනේවනේ තමනේට අයිත ි කියලා වදයකේ වලෝවක 
නැවතයි කියලා?’ ඔනේන එතවකාට රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ අහනො 
‘වහාඳයි දැනේ ඔබ පංචකාම සම්පතේතිය විඳිනො වම් ඔකේවකාම රනේ 
රැෙනේ එකේක. ඔබ මිය පරවලාෙ ගියාට පසේවස පුළුෙනේද ඒො අරවගන 
යනේන, ඒ සැප විඳිනේන?’ රේජුරැවෙෝ කියනො ‘නූ මට වගනියනේන 
හැකියාෙකේ නූ. මම කර්මානුරූපෙ ගිහලිේලා ඒො විඳිනේනට වෙනො. වම් 
ධනය අරවගන යනේන හැකියාෙකේ නූ. මා පිටුපස යනේවන නූ’. ඒක 
වතේරැම් ගතේතට පසේවස රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ කියනො ‘ඔනේන ඕක 
නිසා තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ අසසවකා වලාවකා 
සබ්බබං පහාය ගමනීයං. තමාටයි කියලා වදයකේ වලෝවක නැත. 
හැමවදයකේම අතහැරලා යනේන වෙනො කියලා පරකාශ කවළේ’ ඒකතේ 
රේජුරැවෙෝ පිළිගනේනො වකාච්චචරනම්, වකායිතරම් ආශේචර්ය අදේභූත 
වදයකේද භාගයෙතුනේෙහනේවසේ ෙදාවළේ’ කියලා.  

ඊළඟට අෙසාන කාරණය ඌසනො ස ොසකො අතිසත්තො 
තණ්ණහොදාස ො ඒක රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේම වතේරැම් කරලා වදනො 
ඌවනා වලාවකා, වම් වලෝවකේ හැම තිසේවසම වමාකකේවදෝ අඩෙුකේ 
තිවයන තැනකේ. තෘපේතියකේ නැති තැනකේ. තණේහාෙට දාස භාෙයකේ 
තිවබණෙයි වලෝකවයේ කියලා. රේජුරැෙනේවගනේ අහනො මහරජ දැනේ 
ඔබට, ඔබ දැනේ වම් ඉතාම සමෘදේි මතේ කුරැ රට රාජයය කරනො. යම් 
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අෙසේථාෙක ඔවබ් යටතේ ෙැසිවයකේ නැවගනහිර දිසාවෙනේ - ූතවයකේ 
ෙශවයනේ ඇවිලේලා කියනො ‘මහරජ මම දැකේකා නැවගනහිර දිසාවව් 
එකේතරා වබාවහාම සමෘදේිමතේ නගරයකේ. ඒ නගරය වබාවහාම 
පහසුවෙනේ ඔබෙහනේවසේට දිනාගනේන පුළුෙනේ කියලා කිව්වොතේ ඔබ 
වමාකකේද කරනේවන?’ එතවකාට ඒ රේජුරැවෙෝ කියනො ‘ඒ නගරයතේ, 
ඒ ජනපදයතේ මම මවගේ රාජයයට යටතේ විජිතයකේ බෙට පතේකරගනේනො’ 
කියලා, ඊළඟට ඒ එකේකම රට්ඨපාල හාමුදුරැවෙෝ අහනො ‘වහාඳයි. 
බටහිර පැතේවතනේ ඇවිලේලා ඒ විදියට ූතවයකේ කිව්වොතේ ඒ ෙවගේ 
පරවදේශයකේ ජනපදයකේ තිවයනො කියලා. එතවකාට ඔබ වමාකකේද 
කරනේවන?’ ‘මම ඒකතේ අලේලගනේනො.’ ‘දකුණු දිසාවෙනේ, උතුරැ 
දිසාවෙනේ ඇවිලේලා ූ තවයකේ කවි්ෙතේ ඒ තතේත්ෙයමයි’. එයිනේ වපවනනො 
රේජුරැෙනේ තුළ තෘපේතියකේ නැති බෙ, අච්චචර විශාල රාජධානයිකේ 
පාලනය කරමිනේ හිටියතේ. එතවකාට වම් රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ 
පරකාශ කරනො ‘ඔනේන ඕක තමයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා 
තිවයනේවනේ වලෝකය නිරනේතරවයනේම වමාකකේවදෝ අඩෙුකේ ඇති තැනකේ. 
තෘපේතියකේ නැති, සූහීමකේ නැති, තණේහාෙට දාස භාෙයට පැමිණි තැනකේ’ 
කියලා ඒ කාරණයතේ ඒතේතු ගනේෙනො. අනේන එතවකාට රේජුරැවෙෝ 
ආශේචර්යයි, අදේභූතයි කියලා ඒකතේ පිළිගනේනො. එතනිනේ ඒ සාකච්චඡාෙ 
අෙසාන බෙයි සූතරවයේ තිවයනේවනේ. එතන ඉඳලා තිවයනේවනේ රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ ෙදාළ ගාථා වපළකේ. 

දැනේ අපි එනේවනේ ඒ ගාථා වපවළේ මුලටම තිවයන ගාථා තුනටයි, 
අද අපි මාතෘකාෙ හැටියට තබාගතේතු. 

පසසාමි වලාවක සධවන මනුවසස - මම වලෝකවයේ ධනෙතේ 
මිනිසේසු දකිනො. 

ලද්ධාන ිත්තං න දදන්ති වමාහා - ධනය ලබාවගන වමෝහය 
නිසා ඒො කාටෙතේ වදනේවන නැත. වලෝකවයේ දකිනේන ලැවබණො 
මනුෂයයිනේ, ධනය ලබාවගන ඒො කාටෙතේ වදනේවන නූ.  

ලුද්ධා ධනං සන්නිචයං කවරාන්ති - වලෝභීෙ ධනය එකේරැසේ 
කරනො.  

භිවයයාෙ කාවම අභිපත්ථයන්ති - ෙඩ ෙඩාතේ කාමයනේ පරාර්ථනා 
කරනො. බලාවපාවරාතේතු වෙනො.  
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රාජා පසය්හ පඨවිං විජිත්වා - රජවකවනකේ බලාතේකාරවයනේ 
පෘිවිවයේ යම්කිස ිපරවදේශයකේ ජය අරවගන, 

සසාගරන්තං මහිමාෙසවන්තා - සාගරය වකළෙරවකාට ඇත ිවම් 
පෘිවිය පාලනය කරන අතවර්, 

ඔරං සමුද්දසස අතිත්තරූවපා - මුහුවදනේ වමහා වකාටස ගැන, 
එයිනේ සූහීමකට පතේ වනාවී,  

පාරං සමුද්දසසපි පත්ථවයථ - මුහුවදනේ එවතර තිවයන රට 
ගැනතේ - ඒකතේ ලබාගනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනො.  

රාජා ච අවඤ්ඤ ච බහ ූමනුසසා - වම් රේජුරැවොතේ අනිතේ 
වබාවහෝ මනුෂයයනුතේ 

අවීතතණ්හා මරණං උවපන්ති - තණේහාෙ දුරැ වනාවකාටම 
මරණයට පතේවෙනො. 

ඌණාෙ හුත්වාන ජහන්ති වදහං - වමාකකේවදෝ අඩුෙකේ ඇතිෙම 
ශරීරය අතහරිනො. කිසිම වකවනකේ සූහීමකට පතේවෙලා වනාවෙයි 
ශරීරය අතහරිනේවනේ. ශරීරය අතහරින වෙලාෙට මතකේ වෙනො 
වමාකකේවදෝ අඩෙුකේ. යුදේධය තාම කරලා ඉෙර නූ. ලබලා ඉෙර නූ. තෙ 
වමාකකේවදෝ අඩුෙකේ දැවනනො. 

කොසමහි ස ොකම්හි නහත්ථථි තිත්ති - ඔනේන සිදේධානේතය. 
ස ෝකසයහි කොමයන ්පිළිබඳව තෘප්තියක්නම නැත. 

එතනිනේ ඒ ගාථාෙ ඉෙර වෙනො වනාවෙයි තෙතේ ගාථා වපළකේ 
තිවබණො. ඒොවයේ සාමානය අදහස විතරකේ අෙසේථානකුූලෙ අප ිකියමු. 
ඊළඟට කියනො ඒ මනුෂයයා අර විදියට තෘපේතියකේ නැතිෙ ජීවිතය 
වගෙලා අෙසාන අෙසේථාවව් වහලන අෙසාන හුසේම අර දුකේ සුසුමකේ. 
මට ලබාගනේන තෙ වදේෙලේ තිවයනො කියනේනා ෙවගේ දුකේ සසුුමකේ ඇතිෙ 
ඒ විදියට මැරිලා යනො. අපි වම් ගාථාෙල අර්ථය - සමහරවිට පදානුගත 
අර්ථය වනවෙයි සාමානය අර්ථය තෙ ටිකකේ වම් පිනේෙතුනේට වතේවරන 
ආකාරයට කියනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනො. එතනිනේ කියවෙනේවන 
ඊළඟට ඒ මියගිය පුදේගලයා පළිිබඳෙ ජීෙතේෙ ඉනේන අය කරන ටිකයි. ඒ 
නූයනේ වකසේ අෙලුේ කරවගන ෙැළවපමිනේ ‘අවනේ අපි හිතුවෙ අමරණීයයි 
කියලා. නමුතේ මැරිලවනේ’ ඔවහාම දුකේ වෙමිනේ අර පුදේගලයාෙ එක 
ෙසේතරයකිනේ - ඉනේදියාවව් මළෙුනේට සලකන ආකාරය වම් පිනේෙතුනේ 
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අහලා ඇතිවන. එක ෙසේතරයකිනේ ඔතලා වගනිහිලේලා අනේතිමට දර සූයට 
දාලා උළකිනේ අනිමිනේ, වපරළ වපරළාවන ඉනේදියාවෙ මිනී ආදාහනය 
කරනේවනේ. වමවහේ ෙවගේ ඔය වලාකු සතේකාර සම්මාන ඇතෙි ආදාහනය 
කරනො වනාවෙයිවන, අලේවපේච්චඡ විදියට. ඒ ෙසේතරයකට ෙැඩි වදයකේ 
වගනියනේනතේ අයිතියකුතේ නූ ෙවගේ. ෙසේතරයකිනේ ඔතලා වගනිහලිේලා 
දෙනේවන, දරතේ ඉතුරැ කරවගන කරනේන ඕවන නිසා යකඩ උළකිනේ 
අනිමිනේ එහාට වමහාට වපරළමිනේ. ඒොයිනේ විදිනු ලබමිනේ අර 
පුදේගලයාවගේ ශරීරය ඉතිනේ දැවෙනො. ඊළඟට දායාදකරැවෙෝ වමාකකේද 
කරනේවන? ඒ අයිති වදේෙලේ, වම් පුදේගලයාට අයිත ි වදේෙලේ අරවගන 
යනො. අර සතේත්වයා - මැරැණ ු පුදේගලයා තමනේවග කර්මානුරූපෙ 
යනො. 

එතවකාට ඒ අනුෙ තෙදුරටතේ රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ 
ඊළඟට ධර්ම තතේත්වය වපනේනුම් කරනො ඒ කර්මානුරූපෙ යන එක 
ගැන. කිසිවසේතේ තමනේට ධනවයනේ වම් ජරාෙ ජයගනේන බූ. වලෝක 
තතේත්වය ජයගනේන බූ ධනවයනේ. වලෝකවයේ සතේත්වයනේ වමෝහය නසිා, 
අනෙවබෝධය නිසා වනාවයකුතේ පාපකර්ම කරලා හරියට වගෙලේ බිඳිනේන 
ගිහිච්චච වකවනකේ, වගෙලේ බිඳින අතවර් අහුෙුණහම දඬුෙම් විඳිනේනා 
ෙවගේ තමනේවගේ කර්මානුරූපෙම වනාවයකුතේ දුකේෙලට පතේවෙනො වම් 
සංසාරවයේ. එතවකාට ඒ ධනවයනේ කෙදාෙතේ ඒ සංසාර තතේත්වවයනේ 
මිවදනේන බූ. නමුතේ පරඥාවෙනුයි ඒක වමලේල කරනේන පුලුෙනේ. ඒක නිසා 
ඔනේන සිදේධානේතය ෙශවයනේ පරකාශ කරනො තස්මොහි පඤ්ඤාව ධසනන 
ස සයයො - එම නසිා ධනයට ෙඩා පරඥාෙම වශරේෂේඨයි. ඒවකනේ තමය ිවම් 
සසර දුකේ වකළෙර කරගනේන තිවයනේවන කියලා පරකාශ කළා. ඒ ෙවගේම 
වනාවයකුතේ විවිධ විිතර කාමයනේ විිතර අනේදමිනේ වලෝකවයේ තිවබණො. 
නමුතේ ඒොයිනේ අනේතිමට වම් දුකේෙලට පතේවෙනො. එයිනේ වපනේනුම් 
කරනේවන නිෙනේ මග වසවීම, පරඥාෙ උදාකරගැනීම තමයි වලෝකවයේ කළ 
යුතේවත. ඔනේන රට්ඨපාල සූතරවයේ සාරයය ිවම් පිනේෙතුනේට වම් පරකාශ 
කවළේ.  

අපි කලිනේ කිව්ෙ හැටියට එක පැතේතකිනේ රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේවගේ වනක්ඛඛම්ම ශකේතිය වහළි වෙනො. වබාවහෝ 
වදනාට ඒ චරිතය - රට්ඨපාල සූතරය කිවයව්ෙහම ඒවකනේමතේ 
වනක්ඛඛම්මය මතු ෙුණ අෙසථා තිවබණො. අපි වකාවතකුතේ අහලා 
තිවබණො එබඳු අෙසේථා, රට්ඨපාල සූතරය කියෙලා ඒවකනේ ඇතිවෙච්චච 
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සංවව්ගය, සංසාර සංවව්ගය ෙවගේම උනේෙහනේවසේවගේ චරිත ශකේතිවයනේ 
ඇතිෙුණු ඒ වනක්ඛඛම්ම වච්චතනාෙ පිහිට කරවගන ඇතැම් වකවනකේ 
පැවිදි බෙටතේ පතේෙුණ ු බෙ කයිවෙනො. ඒක නිසාමය ි උනේෙහනේවසේ 
ශරදේධාවෙනේ අගර. ඒ ෙවගේම ශරදේධාෙතේ එකේකම යන ඡනේදය, ඒ කියනේවනේ 
ඒ ශරදේධාෙ අනුෙම යන දැඩි ඕනූකම වම් ශාසනික පිළිවෙතේ පිරීම 
පිළිබඳෙ. ඒ දැඩි ඕනූකම නසිා තමයි උනේෙහනේවසේ - දැනේ වම් කාවලේ 
සමහර සංඝයාෙහනේවසේලා පෙතේෙන උපොස ෙවගේ වනවෙයි 
උනේෙහනේවසේ පැෙැතේෙුවව්. වම් ගිහි වගයිනේ නිකේමිලා පැවිදිවීමට 
මව්පියනේවගනේ අෙසර වනාලැබීම නිසා ඒ අෙසේථාවව්ම උපොසයකේ 
ෙශවයනේ එතනම බිම දිගාෙුණා. එකේවකා මරණය, එකේවකා පැවිදේද 
කියලා. 

අනේතිමට මව්පියනේ වකාවතකුතේ ඇවිටිලි කළා. ගිහිෙ ඉඳවගන 
පුළුෙනේ පිනේ කරනේන. වබාවහෝ වදනා අඩාලෙ කියනො පනහට පනහ 
පුලුෙනේ කියලා. එවහම වදේකට කැමති ෙුවණේ නූ රට්ඨපාල 
සේොමීනේෙහනේවසේ. අපට වපේන හැටියට වම් ධර්වමෝපවදේශයනේ හතර මුළු 
තරිපිටක සාහිතයවයේම දකිනේන ලැවබනේවන නූ. ඇතේත ෙශවයනේ 
වකෝරෙය රේජුරැවෙෝ ඉදිරිපතේ නූනානම් අපට ඔනේන ඔය කියාප ුෙටිනා 
ධර්ම උපවදේශ හතර අහනේනෙතේ ලැවබනේවන නූ. ඉනේ අපට හිතනේන 
තිවයනේවන බුදේධවදේශනාවව් වකායිතරම් ෙටින වදේෙලේ අපට අහිමි වෙලා 
තිවබණොද කයිලා. ඔය තිවයන ටිකෙතේ අපි රැකගනේන උතේසාහෙතේ 
වෙනේනට ඕන. වම් රට්ඨපාල සූතරවයේ තිවයන වම් ධර්වමෝපවදේශ හතර 
අහලයි රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේට අර තරම් වතේරැවණේ. වම් 
භාගයෙතුනේෙහනේවසේ වදේශනා කරන ආකාරයට ගිහ ිවගයිම ඉඳලානම් 
වම්ක කරනේන බූ කියන ඒ දැඩි අිෂේඨානය ඇතිවෙලා ඊළඟට ඇවිලේලා 
මව්පියනේවගනේ අර විදියට වලාක ු උපොසයකේ ඉදිරිපතේ කරවගන 
තමනේවගේ පැවිදේදට අනේතිමට කැමැතේත ලබාගතේතා.  

එපමණකේ වනාවෙයි ඊළඟ අෙසේථාවව් අපට වපවනනො 
උනේෙහනේවසේවගේ අලේවපේච්චඡතාෙ, උනේෙහනේවසේවගේ ඒ පැවිදි ජීවිතය 
අලේවපේච්චඡෙ ගතකළ ආකාරය අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ. තමනේවගේ 
වගදරටතේ ෙඩිනා ආකාරවයනේ ඇවිලේලා තමනේවගේ පියා කියූ ඒ ෙචනය 
අනුෙ තමනේ හඳුනේෙලා දීලා, නූ. නූ මම වෙන හාමුදුරැ වකවනකේ 
වනවෙයි ඔවබ් පුතරයායි කියලා ආො වනවෙයි. උනේෙහනේවසේ ඒ වගයි 
පැතේවතනේ යනවකාට දැකේකා අර පිළුණ ු බත විස ි කරනො. ඒක 
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අලේවපේච්චඡෙ පිළිගතේතා. වම් පාතරයට දානේන කිව්ො විස ිකරනේන තිවයන 
වදයකේනම්. එවහම කියලා ගනේන පුළුෙනේ කමකේ තිවයනො. ඒ තමනේවගේ 
වගදරට ඇවිලේලා එදා ආහාරය ෙශවයනේ ඒ සේොමීනේෙහනේවසේ ලැබුවව් ඒ 
පිළුණු බතේ ටික විතරයි. 

ඊළඟට, ඒ පියාට අමතපු ආකාරයතේ - ගෘහපතිය කියලයි. එවහම 
පිටිනේම අර ගිහි ජීවිතවයනේ ඉෙතේ වෙච්චච බෙ වපනේනුම් කරන ෙචනයකේ. 
ඊළඟට ඊට පසේවසනේදා හරියට මුෙ ෙැදේවදකේ උගුලකේ අටෙනේනා ෙවගේ ඒ 
වමෝඩ පියා ඔකේවකාම රනේ රැෙනේ වගාඩගහලා අර පැරණි භාර්යාෙනේ 
සරසලා තබි්බා. පුරාණ දුතීකාෙනේ කයිලා කියනේවනේ නෂේටාෙවශේෂ. 
පුරාණ දුතීකාෙනේ කියන ජාතිය පැවිදි දිවියට බලනොනම් නෂේටාෙවශේෂ. 
අර නෂේටාෙවශේෂ ටිකතේ ඉදිරියට අරවගන ඒො හැඩෙැඩ දම්මලා වම් 
හාමුදුරැවෙෝ අලේලගනේන උතේසාහ කළා. නමුතේ ඒොට යට ෙුවණේ නූ. ඒ 
අයට නැගණිය කියලා ෙයෙහාර කරන ෙචනවයනේම ඒ අය කේලානේත 
ෙුණා කියලා කියනො. වකවසේ වහෝ වව්ො ඒොට අහුෙුවණතේ නූ. 
එතවකාට අර විදියට පයිාණනේට යම්කිසි කුකුසකේ එවහම නැතේනම් 
පාපයකේ ඇතිවෙයි කියන නසිා වෙනේන ඕන අර විදියට ගෘහපතිය අපට 
දාවනේ වදනොනම් වදනේන. දැනේ ආරාධනා කරලයි තිවයනේවන. 
වදනොනම් වදනේන. එවහම නැතේනම් අපි යනො කියලා කවි්ො. එවහම 
කිව්ෙට පසේවස ඔනේන පියාණනේ ඒ ආහාර දුනේනා. එතවකාට ඊළඟට ඒ 
වනක්ඛඛම්ම ශකේතිය අනුෙම තමයි එතනිනේ මිදිලා ගිහලිේලා අර විදියට 
උයනට ෙැඩම කවළේ. උයවනේදී ඒ කළ ධර්ම සාකච්චඡාෙ තුළිනේ අපට තෙ 
දුරටතේ පැහැදිලි වෙනො රට්ඨපාල සේොමීනේෙහනේවසේ තුළ තණේහාවව් 
ආදීනෙ පක්ෂය ගැන වකායිතරම් ගැඹුරැ ෙැටහීමකේ තිබුණද කියලා. එක 
බණකේ අහලා ඒ බණ අනෙු ගිහිලේලා බණ භාෙනා කරලා අනේතිමට රහතේ 
වෙලයි උනේෙහනේවසේ එතනට ෙැඩමකරලා තිවබනේවනේ.  

ඒක තුළිනේ අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ තණේහාවව් ආදීනෙ ගැන. 
තණේහාෙ, ආසාෙ, වලෝභකම, කුම්මැහකිම ආදී වනාවයකුතේ ෙචන 
පාවිච්චි වෙනො අවපේ එදිවනදා ජීවිතවයේ. වම් තණේහාවව් ඇත ි උගර 
සේෙභාෙය වපනේෙලා තයිනො බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර දුකේඛ සමුදය 
ආර්ය සතයය විදිහට. වම් පිනේෙතනුේ චතුරාර්ය සතයය ගැන වකාවතකුතේ 
අහලා තිවබණො. දුකේඛ සතයය, ජාති, ජරා, ෙයාි ආදී ෙශවයනේ කියලා. 
වම් පංච උපාදානසේකනේධය - වම් වගාඩෙලේ පහකේ බදාගැනීම දුක බෙ 
දකේෙලා තිවබණො. ඊළඟට ඒකට වහේතුෙ හැටියට වබාවහාම 
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අෙසේථාෙල යොයං තණ්ණහො සපොසණොභවිකො න්දිරොග  හගතො 
තතරතතරොභින්දිනී කියන වම් පද මාලාෙකුතේ එකේක වම් තණේහා ෙචනය 
ඉදිරිපතේ කරලා තිවයනේවනේ. යම් තණේහාෙකේ තිවබණොනම් 
‘වපාවණාභවිකා’ කියලා ෙචනයකේ තිවයනො. වපාවණාභවිකා කයින 
ෙචනය වම් තණේහාෙට විවශේෂණ හැටියට වයාදලා තිවයනො. ඒවක 
වතේරැම පුනර්භෙයකේ ඇතිකරන. නැෙත නැෙත භෙයකේ මෙන 
සේෙභාෙයකේ වම් තණේහාෙ තළු තිවබණො. ආරම්භවයේදි කවි්ො 
තණේහාෙට තෙ නමකේ තිවබණො කියලා ‘භෙ වනත්ති’ කියලා. වනතේතිය 
කියලා කියනේවනේ ඉසේසරහට නැඹුරැ වෙලා තිවබණ නිසා. එතවකාට 
වම් තණේහාෙ ඒ විදියට නැඹුරැ වෙලා තිවයනේවන වමාකද? ‘ඌවනා’, 
අඩුපාඩෙු නසිා. මරණ අෙසේථාවව් තණේහාෙ නිසා තමය ි නැෙත 
උතේපතේතියකට වයාමු වෙනේවන. ඒ පැතේතට නැඹුරැ වෙලයි තිවයනේවන. 
එතනිනේ සූහීමකට පතේවෙනේවන නූ. ‘තණ්හාවපාවනාභවිකා’. 
පුනර්භෙය ඇතිකරනො. ඒ ෙවගේම ‘නන්දිරාග සහගතා 
තතරතතරාභිනන්දිනී’. ඒ ඒ තැනේෙල සතුටු වෙන ඇවලන සේෙභාෙය 
තිවබණො.  

තණේහාවව් විෂම සේෙභාෙයයි ඒ වපනේනුම් කරලා තිවයනේවන. 
ඒො කාම තණේහා, භෙ තණේහා, විභෙ තණේහා ආදී ෙශවයනේ තරිවිධ 
ෙශවයනේ දකේෙනො. ඒො වකාවතකුතේ වම් පිනේෙතුනේ අහලා තිවබණො.  
ඒ ෙවගේම වම් භෙවයේ තණේහාෙ ඉතාමතේම සියුම්. වම් පැෙැතේම මමය, 
මාවගේය කයිලා ඒ සකේකායදිට්ිය ගැනීම තුළිනේ සතේත්වයා තුළ ඒ 
පැෙැතේම තහෙුරැ කරගනේන වමානයම්ම ආකාරයකිනේ වහෝ ඉනේන ඕන, 
ජීෙතේවෙනේන ඕන. පෙතිනේන ඕන. අනේන ඒ ආකාරයට භෙ තණේහාෙ 
ඉතාම සියුම්. ඊළඟට ඒ ගතේතු ගැම්ම නිසාම තමයි තමනේ 
බලාවපාවරාතේත ු වෙන වදේෙලේ නැතිවෙනවකාට දිවි නසාගනේන පො 
හිවතන විභෙ දෘෂේටිය කියලා කියන එකකේ ඇතිවෙනේවන. වබාවහෝ 
වදනා අහන පරශේනයකේ ඕක. අර මමය, මාවගේය කියලා දැඩි ගැනේවම් 
අනිකේ පැතේත තමයි ඒ. කැමති වදයකේ තිවබණොනම් ඒකට ඇලීම. 
අකමැති වදයකේ තිවබණොනම් ඒ හා ගැටීම. වකවසේ ෙුණතේ 
දිවිනසාගැනීවමනේ ඒ පරශේනය විසඳනේන බූ. ශාසේෙත දෘෂේටියතේ උච්චවේද 
දෘෂේටියතේ කියලා ඒ වදකම ඉෙතේ කරලා බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අනාතේම 
දර්ශනය ඉදිරිපතේ කිරීවමනේ දකේො ෙදාවළේ වමතන සතේත්වවයකේ 
පුදේගලවයකේ නූ කියන එකයි. ඒක තුළිනේ කරමකරමවයනේ අනේතිමට වම් 
තණේහාෙට ඉඩකේ නැතිවෙනො. තණේහාෙට නිමිතේතකේ නැතිවෙන 
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තතේත්වයටයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගේ ධර්මය දකේෙලා තිවබනේවනේ. වම් 
තණේහාවව් යථා සේෙභාෙය අපිට වම්ොයිනේ වපේනො.  

වම් කාවල වබාවහෝ වදනා කථා කරන එකකේ තමයි එක 
සතේත්වවයකේ වමතන මියගිහිලේලා තෙ තැනක උපදිනවකාට වමාකකේද 
යනේවන කියලා. වමාකකේද යනේවන? සමහරැ වම්ක විදයාතේමක ෙශවයනේ 
වභෞතික ෙශවයනේ විසඳනේන හදනො. වමතනිනේ මියගිය වකවනකේ 
තෙතේ වලෝවකක උපදිනවකාට එවතනට ඇතේත ෙශවයනේම වභෞතික 
ෙශවයනේ වතේරැම්ගනේන පුළුෙනේ විදිවයේ සම්බනේධයකේ ඇවතයි කයිලා 
හිතනො. නමුතේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වමතනදි දකේෙන ධර්මතාෙ 
තණ්ණහො සපොසනොභවිකො කයින එක. තණේහාවව්ම තිවයනො ඒ ශකේතිය. 
නැෙත භෙයකට ගිහිලේලා භෙයකේ මෙන. ඉතිනේ ඒ කරැණ ගැන ඇතැම් 
ධර්ම සාකච්චඡාෙල නිතර භාවිත ෙන ගැඹුරැ ධර්ම වකාට්ඨාශ 
තිවබණො.  

එකේ අෙසේථාෙක ෙච්චචවගාතේත කියන පරිබරාජකයා ඇවිලේලා 
වකලිනේම ඇහුො ‘යම් සතේත්වවයකේ වම් කය අතහැරලා තෙතේ කයකට 
පැමිවණනවකාට වමාකකේද වම්කට සම්බනේධ වෙනේවන?’ කියලා. ඊට 
කලිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේවගනේ අහලා තබිුණා උපමාෙකේ. යම්කිසි 
ලැව් ගිනේනක ගහකේ දැලේවෙමිනේ තිබිලා ඒ ගිනේන පැතිරීවම්දී ඒකට 
උපාදානය ෙනේවනේ - උපාදානය කියන ෙචනවයේ තිවබණො ගිනේනට 
උපකාර ෙන දර කියන වතේරැමතේ ඒ කියනේවන ඉනේධන, අලේලගැනීම. 
ගිනේන අලේලාගනේන වදේ තමයි අපි ඉනේධන කියලා කියනේවනේ. දර 
අලේලවගනවන ගිනේනකේ දැලේවෙනේවන. අනේන ඒ ෙවගේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො මරණ අෙසේථාවෙදී තණේහාෙම උපාදානය 
වෙනො කියලා. තණේහාෙම ඒ අලේලාගැනීමට ශකේතිය ලබනො කයිලා. 
ඒ ලබන ආකාරය වපනේනනේනයි අර ගිනේන පැතිරීම පිළිබඳ උපමාෙ 
කියනේවන. ලැව් ගිනේනකේ පැතිරීවම්දී එක ගහකේ දැලේවෙමිනේ තබිිලා අනිතේ 
ගහට ඒ ගිනේන අලේලනේන උපකාර වෙනේවන ොතයයි, හුළඟයි. හළුඟ 
තලේලු කළහම තමයි ගිහලිේලා අර අනිතේ ගහට ගිනේන පැතිවරනේවන. 
අනේන ඒ ෙවගේ බුදුරජොණන් වහන්ස ් පරකොශ් කරනවො  ත්වසයක් සම 
භවය අතහැර ො තව තැනක උපදිනසකොට එතනදි සම සදක  මබන්ධ 
සවන්සන අර කිේව සභෞතික විදිසය් සද්කින් සනොසවයි. තෘෂ්ණොව - 
තණ්හොව නි ොමයි. 
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එතවකාට තණේහාෙ වනතේතිය හැටියට තිවබණොනම් ඒවකනේ 
බලාවපාවරාතේතු වෙනේන පළුුෙනේවන තෙතේ ඒක ඈතට යන බෙ. යමක 
වනතේතියකේ තිවබණොනම් ඒ එකේකම ඒක ඉදිරියට යනො. ඒ ෙවගේ 
තෘෂේණාෙ, තෘෂේණා වව්ගය තුළම තිවබණො තෙතේ භෙයකට ගිහලිේලා 
තෙතේ භෙයකේ මෙන සේෙභාෙය. ඒක තෙතේ ගැඹුරිනේ දකේෙනොනම් - අපි 
වබාවහෝ අෙසේථාෙල, ධර්මවදේශනා කීපයකේම වම් ගැන කිව්ෙ නිසා වම් 
පිනේෙතුනේට ඒො වතේරැම්ගනේන ඒ තරම් අපහස ුවනාවෙනේන පුළුෙනේ. 
වබාවහෝ වදනා ඔය විඤ්ඤාණයක ගමනකේ ගැන කතා කරන නිසා අපි 
වපනේනුො විඤ්ඤාණයතේ නාමරූපයතේ අතර නිරනේතර කරකැවීමකේ 
තිවබණො කියලා. විඤ්ඤාණයට ෙැවටන ඒ නාමරූප කියලා කියන 
අරමුණ - ඒ අරමුණයි ගරහණය කරනේවන. ඒ අරමුණ ළඟ එකකේ වව්ො, 
ඈත එකකේ වව්ො, බරහේම වලෝකයකේ වව්ො, අපායකේ වව්ො, හිතට 
ෙැවටන අරමුණ තණේහාෙ තුළිනේ ගරහණය කවළාතේ අනේන අර තෘෂේණා 
වනතේතියම පරමාණෙතේ. ආවයතේ වමතන ඉඳලා වකවනකේ යනේන ඕන 
නූ. යම් ආතේමයකේ ෙවගේ වදයකේ යනේන ඕවන නූ. 

සාමානය වභෞතකි සංකලේප අනුෙ ගමන කියන එක වතෝරනේවන 
වමතන තිබුණ එකකේ තෙ තැනකට යනො කයිනවකාට. එකේවකා 
වපේනො, එකේවකා ඒක වකාවහාම හරි අලේලගනේන පුලුෙනේ යම්කිසි 
උපකරණයක මාධයවයනේ. වම්ක එවහම එකකේ වනාවෙයි. වම් ිතේත 
ශකේතිය තුළම තිවබණ තෘෂේණාෙ තුළිනේ, නත්ථථි තණ්ණහො  මො නදී, 
තණේහාෙ හා සමාන ගඟකේ නූ කියනො. ඒ තරම් පුදුම විදියට වම්ක 
ගලාවගන යනො. එතවකාට ඒ තෘෂේණා වව්ගයම පරමාණෙතේ ඒ 
සතේත්වයා තෙ භෙයකට වයාමුකරනේන. ඒක වෙනේවන - ඒ තණ්හාවෙනේ 
අලේලගනේවන වමාකකේද? අනේන අර විඤ්ඤාණවයේ - අපි වනාවයකුතේ 
අෙසේථාෙල වපනේනුවෙ - විඤ්ඤාණවයේ ෙැවටන පතිතවෙන ඡායාෙ, 
අරමුණ, ඒ මැවරන වෙලාෙට එන අරමුණ - වම් කාවලේ ඔය කම්ම 
නිමිත්ත, ගති නිමිත්ත ආදී ෙශවයනේ වබාවහෝ වදනා කතා කරනේවන. ඒ 
එන නිමිතේත දැඩිෙ තෘෂේණාෙ තුළිනේ ගරහණය කරනො කර්ම වව්ගවයනේ. 
එතවකාට ඒකම පරමාණෙතේ වකවනකුට උතේපතේතියකේ ලබනේන. ඒකමයි 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ, තණේහාෙ ක්ෂය කිරීම අර වනතේතිය 
බිඳ දැමීම ෙවගේ. එතනම ඉෙරයි එතවකාට. 

එතනිනේ කතාෙ ඉෙරයි. තෘෂේණා වනතේතිය තිවබණතාකේ අනේන 
අර විඤ්ඤාණයට ෙැවටන ඒ නාමරූප අරමුවණනේ ගරහණය කරගනේනො 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

124 

කුමකේ වහෝ වව්ො. තමනේවගේ වකවලසේ නැත ිවනාකළ නිසා වලෝකයා 
තුළ තිවයණ අවිදයාවෙනේ වමෝහවයනේ ගතේතු ඒ දැඩි ගරහණය පිළිබඳෙ 
අපි කලිනේ විසේතර කළා ඔය නාමරූප ආදිය ගැන කතා කරන 
අෙසේථාවව්. වම් රූපයට උපකාර ෙන පඨවි ආවපෝ වතේවජෝ ොවයෝ කයින 
ඒ මූලික මහාභූත ධර්මයනේ ෙැරදි ආකාරයට අපි ගරහණය කරලා 
තිවබණො. ඒො ගැන අවපේ පරඥාවෙනේ ගතේතු අෙවබෝධයකේ නූ. ඒ 
ොවගේම වව්දනා, සඤ්ඤා, වච්චතනා, ඵසේස, මනසිකාර කියන ඔනේන ඔය 
ටික තමය ි නාමරූප කියලා කියනේවන. එතවකාට විඤ්ඤාණය ඒ 
නාමරූප දැවළනේ මිදුවන නැතේනම් ඒක ගිහලිේලා හිරවෙනො අර තෘෂේණා 
වව්ගය නිසා. ඒ විදියට තමයි එතවකාට ධර්මානුකූලෙ අපට හිතාගනේන 
තිවයනේවන පුනර්භෙයකේ ඇතිකරන ආකාරය. අනේන ඒකයි බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ තණේහාෙම වම් සංසාර දුකට, වම් නැෙත නැෙත සංසාරවයේ 
ගමනට වහේතුෙ හැටියට වපනේනුවව්. දැනේ වම් කාවලතේ වම් පිනේෙතනුේට 
අතේදකිනේනතේ පුළුෙනේවන ඔය හසිේ කරලා ගතේත ු එකකේ, වමාකකේහරි 
උරාගනේන සූදානම්ෙයි ඉනේවන. යමක අඩුෙකේ තිවබණොනම් ඒ අඩු තැන 
පුරොගනේන සූදානම්ෙයි තිවබනේවන.  

ඒ ෙවගේ වම් තෘෂේණාවෙ වව්ගය නිසා වලෝකයා භෙයකේ 
පතනො. භෙයකේ පැතුෙතේ තමනේට ඕන කරන භෙය වනවෙයි 
ලැවබනේවන, තමනේට සුදුසුකම ලබාගතේත භෙයයි - කර්මානුරූපෙ. 
තමනේට දිෙයවලෝකවයේ යනේනට හිතාවගන හිටියතේ ඒ තැනැතේතා කරලා 
තිවයනේවනේ පාපකර්මනම් ඒ තැනැතේතාට මරණ අෙසේථාවව් ලසේසනට 
වපේනේවන ගිනි වගාඩකේ. අනේන ඒ ෙවගේ තතේත්වයකේ තිවබනේවන. වම් 
තණේහාෙ පිළිබඳෙ ඒකයි වපාවනාභවිකා කියනේවන. වම් වපාවනාභවිකා 
කියන එක, එක භෙයකේ තෙ භෙයකේ හා එකතු වීම කියන එක 
නිරනේතරවයනේ අප ිතේත සනේතානවයේ සිදේධවෙන වදයකේ. ඒකම තමයි 
මරණ අෙසේථාවෙදිතේ සිදේධවෙනේවන. වෙනස තිවයනේවන වමනේන වම් 
ශරීර කූඩුවෙනේ අතහැරීමයි, ඒතේ වෙනේවන අරකමයි. විඤ්ඤාණයතේ 
නාමරූපයතේ අතර ඒ කියන ෙට කරකැවිලේලම තමයි වම් යනේවන. 
ඊළඟට ගනේන කය වකේන්ද්රසේථානය කරවගන ආවයතේ මනුෂයවයකේ 
ෙුණානම් සළායතන හැටියට ආයතන හවයනේ නැෙතතේ ඒො නාමරූපය 
කරවගන තෙතේ වලෝකයකේ ෙඩාගනේනො. ඔය විදියට වලෝක මෙමිනේ 
යනේවන. 
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ඒො ඔකේවකාම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් කරනො වම් 
තෘෂේණා වව්ගය තුළිනේ වකවරන වදේෙලේ හැටියට. ඒ තණේහාෙ සංසිඳෙුණු 
අෙසේථාෙ, ඒක අප ි වලාකුෙට කිව්ෙට වමාකද එදිවනදා ජීවිතවයතේ 
තමනේට අතේදකිනේනට පුළුෙනේ අනේදමට පුරැදු කරගනේන උතේසාහෙතේ 
වෙනේනට ඕන. තමනේවගේ හිවතේ දැඩි තෘෂේණාෙකේ ආොනම් ඉසේවසලේලම 
වතේරැම්ගනේන ඕන ඒ තෘෂේණාෙ නිසා ඇතිවෙච්චච හිවතේ සසල බෙ. 
සාමානයවයනේ වම් තෘෂේණාෙ නැති අෙසේථාෙතේ, තෘෂේණාෙ ඇතෙිුණ 
අෙසේථාෙතේ අතර වෙනස තම තමනේටම සලකාගනේන පුලුෙනේ සති 
සම්පජඤේඤවයනේ යුකේතෙ වමාකකේද වම් ෙුවණේ කියලා. ඊළඟට 
ඇතේතෙශවයනේම තෘෂේණාෙට අදාල ෙුණ අරමුණු ඔසේවස දුෙනේවන 
නැතුෙ ටිකකේ හරි හැලේවමනේ කලේපනා කරලා ඒක සංසිඳොගනේන 
උතේසාහයකේ ගතේවතාතේ අනේන ඒකයි නිෙනට උපකාර වෙනේවන. 
තණ්ණහක්ඛසයො කියලා කියනේවන නිෙනට නමකේ. තෘෂේණාෙ ක්ෂය කිරීම. 
එතවකාට වම් කාවලේ තර්කකාරවයෝ අහනො එවහනම් නිෙනට ආසා 
කිරීමතේ ආසාෙකේ වනේද කයිලා. ඒක වමෝඩ පරශේනයකේ. වමාකද වහේතුෙ, 
දැනේ වලෝකයා පතන හැමවදයකේම, ලබාගතේතු හැටිවයේ ඒක එපා වෙලා 
වෙන එකකේ පතනො. ඒක එපා වෙලා වෙන එකකේ පතනො. මිරිඟෙුකේ 
ඔසේවස දුෙනේනා ෙවගේ. නමුතේ යම් වකවනකේ නිෙන පතනොනම්, 
හිතාගනේන නිෙන කියනේවන - සමීකරණයකේ හැටියට දාගනේන 
තණ්ණහක්ඛසයො කියලා. නිබ්බබාන කියලා කියන ඔය ෙචනය, ගුඪකයකේ 
හැටියට සලකන වම් නිවීම වෙන වමාකකේෙතේ වනවෙයි, තෘෂේණාෙ 
සංසිඳවීම බෙ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරලා තිවබණො. ඒක නිසා 
අපි වතේරැම්ගනේන ඕවන අවපේ ඉලකේකය තණේහාෙ ක්ෂය කිරීම කියලා. 
තණේහාෙ ක්ෂය කිරීම ඉලකේකයනම් එතවකාට ඒකට ආසාෙ ඇති කිරීම 
කියන එක ගැන අර තර්ක කාරයා එවහම කිව්ෙට - එයට ආසාෙ 
ඇතිකිරීම කියනේවන වමාකකේද, ඒකට ආසාවෙනේ කරනේවන වමාකකේද? 
කරනේන තිවයනේවන වමාකකේද? තණේහාෙ සම්පූර්ණවයනේම ක්ෂය කිරීම 
ඉලකේකයනම් ඒ තණේහාෙ ටිවකනේ ටික ටිවකනේ ටික ක්ෂය කිරීම සඳහා 
පියෙර පියෙර ෙශවයනේ යනේන ඕවන. එවහම ටිවකනේ ටික, ටිවකනේ ටික 
නැති කළ අෙසේථාවව් තමය ි එකේ අෙසේථාෙක සම්පූර්ණවයනේම 
නැතිකරනේන පුළුෙනේ වෙනේවන.  

සාමානය වලෝකයා ඔය තණේහාවෙනේ ඒ ඒ අරමුණ ලබාගැනීම 
හරියට උපමාෙකිනේ කියනොනම් ගිනේනට පිදුරැ දැමීමකේ ෙවගේ. දානේන 
දානේන ගිනේන ෙැවඩනො. නමුතේ තණේහාෙ ක්ෂය කිරීම ඉලකේකය 
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කරගතේවතාතේ අඩු කරනේන අඩ ුකරනේන ගිනේන නිවෙනො. ඔනේන දැනේ 
වතේරැම්ගනේන වම් පිනේෙතුනේට පහසු වව්වි ඒකයි බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ 
තණ්ණහක්ඛසයො විරොසගො නිබ්බොනං කියලා රාධ භික්ෂූණේෙහනේවසේට පරකාශ 
කවළේ. වමාකද වලෝකයා වම් නිෙන කියන එක වදයකේ කරවගන. ඒකතේ 
භෙ තෘෂේණාවව් වකාටසකේ කරවගන. ඒක පරවලෝවක තිවයන අර අපි 
කලිනේ කිව්වෙ සියවදෝරිසේවගේ නිෙනකේ කරවගන. ඔය විදියට 
සම්පූර්ණවයනේම ධර්මය විකෘත කරවගන වතේරැම්ගනේන අයට තමයි 
අනේන අර ෙවගේ තර්කයකේ කරගනේවනේ වම්ක. නමුතේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනුො අර දුකේඛ සමුදය හැටියට වපනේනලා තිවයන 
තෘෂේණාෙ තුළයි වම් වලෝකසතේත්වයා වම් සංසාර මිරිඟුෙ ඔසේවසේ 
දුෙනේවනේ. ඒ වෙනුෙට ඔනේන බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඉලකේකයකේ ඉදිරිපතේ 
කළා. තණේහාෙ ක්ෂය කිරීම. එතවකාට ඒ තණේහාෙ ක්ෂය කිරීමට ඇති 
ආසාෙ තුළිනේ ඒ තණේහාෙ ටිවකනේ ටික අඩ ුකරලා ඒක සම්පූර්ණ කරල 
ඉෙර ෙුණහම යම් අෙසේථාෙක එතන තිවයනේවනේ සැනසිලේලයි. තණේහාෙ 
ක්ෂය කිරීම කියන එකට, එවහම නැතේනම් නිෙනට තෙතේ ෙචනයකේ තමයි 
පිපො  විනසයො. පිපාසය සංසිඳවීම. පිපාසය සංසිඳොගතේතට පසේවස 
වකායිතරම් රසෙතේ බීමකේ ෙුණතේ ඒ තැනැතේතාට වපාෙනේන උතේසාහ 
කරලා ෙැඩකේ නූ. පිපාසයකේ නූ වන.  

බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථාෙක වදේශනා කළ වපාඩි 
ධර්මකථාෙකේ තිවබණො. ඇතැම්විට වලෝකවයේ සිදේධවෙන සාමානය 
සිදේි තුළිනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ මහාගැඹුරැ ධර්මයකේ මතකුරනො. 
ඒක වකටිවයනේ කියවතාතේ එකේ අෙසේථාෙක ථූන කියන බමුණු ගමකට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ෙැඩමකරනවකාට ඒ බමුණනේ බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේවගේ ඒමට විවරෝධයකේ දැකේවීම් ෙශවයනේ බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේට 
පැනේ වබානේන තිවයන ළිඳ වනාවයකුතේ ගසේ වකාළං, ගලේ දාලා එවහම 
ෙැහුො. වම් ශරමණ වගෞතමයිනේට ෙතුර වබානේන වදනේවන නූ කියලා. 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ඒ ගමට ෙැඩලා ආනනේද හාමුදුරැෙනේට කවි්ො 
පැනේ ටිකකේ වගේනේන කියලා. ආනනේද හාමුදුරැවෙෝ කවි්ො වම් බමුවණා 
වම් ඔකේවකාම ළිං ෙලට ගලේ දාලා තිවයනො. නූ ආනනේද ගිහලිේලා 
වගේනේන කිව්ො. ආනනේද හාමුදුරැවෙෝ යනවකාට ඒ බුදේධ ශකේතිය තුළිනේ 
අර ඔකේවකාම ගලේ ඉෙතේ වෙලා ෙතුර පිරිලා ළිඳ උතුරනො. ආනනේද 
හාමුදුරැවෙෝ පැනේ අරවගන ආෙට පසේවස ඔනේන ධම්ම කාරණය 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ ගාථාෙකේ තුළිනේ පරකාශ කරනො 
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කිං කයිරා උදපාවනන - ආපා වච සබ්බබදා සියුං 
තණ්හාය මූලවතා වඡත්වා - කසිස පරිවයසනං චවර 

ඇතේත ෙශවයනේම පිපාසය නිසා ෙතුර ඉලේලුොම වනවෙයි. යම් 
පාඩමකේ උගනේෙනේන ෙතුර ඉලේලුො ෙවගේ වම්වකනේ වතේවරනේවන. ඔනේන 
ඒ ගාථාවෙ වතේරැම කියනවකාට වම් පිනේෙතුනේට ෙැටවහේවි. බුදුරජාණනේ 
ෙහනේවසේ කියනො 

 කිං කයිරා උදපාවනන - ආපා වච සබ්බබදා සියුං, හැමදාම ෙතුර 
තිවයනොනම් වමාකටද ළිඳකේ? තණ්හාය මූලවතා වඡත්වා - කිසස 
පරිවයසනං චවර. තණේහාෙ මුළිනේ සිනේදාට පසේවස තෙතේ වමාකකේද 
වසාය වසාය යනේන තිවයනේවන?  

වමතන ගැඹුරැ කාරණයකේ තිවබනේවන. ඒ කියනේවන පිපාස 
විනය - පිපාසය සංසි වදව්ෙට පසේවස තෙතේ ෙතුර ඕවන නැහැවන. භෙය 
කැමති වලෝකයා වනාවයකුතේ වදේෙලේ වම් රහතනේෙහනේවසේලාට 
බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේලාට වදනේන බලාවපාවරාතේතු වෙනො. නමුතේ 
පිපාසය සංසිවදව්ොට පසේවස තෙතේ අෙශය නූ. වම් කාරණය වපනේනුම් 
කරනේනයි එතවකාට බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ අර උදාන ගාථාෙ ෙදාවළේ. කිං 
කයිරා උදපාවනන, හැමදාම ෙතුර තිවයනොනම් තෙතේ වමාකටද ළිඳකේ? 
ඒ ෙවගේම පිපාසය සංසිඳොගතේතා කයිලා කයිනේවනේ තෙතේ ෙතුර ඕන 
නැවතයි කියන එක. ෙතුර ඕන නැතේනම් වබානේන අෙශය නූවන. තෙතේ 
වපාෙනේන උතේසාහ කරනේන ඕන නූවන. අනේන ඒකයි. එතවකාට 
ගැඹුරිනේ කලේපනා කරලා බැලුෙහම බුදුරජාණනේ ෙහනේවසේ වපනේනුම් 
කරනේවනේ තණේහාෙ ක්ෂය කිරීමම නිෙනයි කියන කාරණයයි. 

එතවකාට තණේහාෙ තුළිනුයි වලෝකයා පුනර්භෙයකේ මෙනේවන. 
ඒක අපි ෙචන ෙශවයනේ කිව්ෙට මදි. තමතමනේවගේ එදිවනදා ජීවිතවයේදී 
තමනේ කලේපනාකාරී වෙනේන ඕන යමකේ පළිිබඳෙ වලෝභය, කුම්මැහකිම්, 
ආශාෙ, තණේහාෙ ආදී ෙචන ෙලිනේ අපි හඳුනේෙන වදේ යම් යම් පරමාණයට 
පාලනය කරගැනීමට. ඒ තළුිනේ කරමකරමවයනේ අර රට්ඨපාල 
හාමුදුරැෙනේවගේ තරමට බැරි ෙුණතේ ටිවකනේ ටික හරි වනක්ඛඛම්මය 
පැතේතට නැඹුරැ වෙනේන පුලුෙනේ. ඒ පමණට ශකේතිය ඇති අයතේ නැහැ 
වනාවෙයි. ඉසේවසලේලම තණේහාවව් ආදීනෙ වතේරැම්ගනේන ඕවන. ඊළඟට 
ඒො අතහැරීවම් ආනිශංස වතේරැම්ගනේන ඕවන. අෙසාන ආනිශංසය 



පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා 

128 

තමයි තණ්ණහක්ඛසයො හි රොධ නිබ්බොනං කිව්ො ෙවගේ වම් ජාති, ජරා, ෙයාි, 
මරණාදී සියලු සංසාර දුකිනේ අතේමිදී ලබන ඒ උතුම් අමාමහ නිෙන.  

වම් පිනේෙතුනේ නුෙණිනේ කලේපනා කරගනේනට ඕන රට්ඨපාල 
හාමුදුරැෙනේවගේ ආදර්ශය ෙවගේම උනේෙහනේවසේ වදේශනා කළ, 
උනේෙහනේවසේ වදේශනා වනාකළානම් අපට කෙදාෙතේ අහනේන 
වනාලැවබණ, ඒ ධර්වමෝපවදේශ හතරකේ, අද දෙවසේ අපට අහනේන 
ලැබුණා. ඒොවයේ ෙටිනාකම වතේරැම් අරවගන වම් පිනේෙතුනේට වම් පරුන 
සීලය, කරන භාෙනාෙ, වම් අසන ධර්මය අර කියාප ුසංසාර විමුකේතිය 
සඳහා ඒකානේතවයනේ උපනිශරය වව්ො! ඉකේමනිනේම ඒ වසෝොනේ ආදී 
මාර්ගඵල පරතිවව්දවයනේ ලබාගනේනා ඒ උතුම් අමාමහ නෙින 
ලබාගැනීමට වම් පිනේෙතුනේට හැකි වව්ො! කියලා පරාර්ථනා කරගනේන 
ඕන. එවසේම අවීිවයේ සිට අකනටිාෙ දකේො යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ 
ධර්මවදේශනාමය ධර්මශරෙණමය කුසලයතේ අනුවමෝදනේ වීමට 
බලාවපාවරාතේතු වෙනොනම් අනුවමෝදනේ වීම තුළිනේ ඒ තමනේවගේ 
පරාර්ථනීය වබෝියකිනේ උතමු් අමාමහ නිෙනේ ලබතේො! කියන 
පරාර්ථනාවෙනේ වම් ගාථාෙ කියනේන. 

‘එත්තාෙතා ච අවම්හහ.ි..’ 



 

 

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. පහනේ කණුෙ ධමම වදේශනා – 20 වෙළුම 
41. සබබාසෙ සූතරවයේ මැදුම් මග 
42. විදසුනේ උපවදසේ 
43. භාෙනා මාගමය 
44. උතේතරීතර හුවදකළාෙ 
45. සසුනේ පිළිවෙත 
46. චලන ිතරය 
47. දිය සුළිය 
48. බුදු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
49. නිෙවනේ නිවීම –  පළම ුවෙළුම  
50. නිෙවනේ නිවීම – වදෙන වෙළුම 
51. නිෙවනේ නිවීම –  වතෙන වෙළුම  

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

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



 

 

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

63. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 3 වෙළුම 
64. පටිචච සමුපපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
65. පටිචච සමුපපාද ධමමය  – පුසේතකාල මුද්රණය (1-4 වෙළුම්) 
66. සේපශමවයේ ආශචයමය 
67. මනවසේ මායාෙ 
68. 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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